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གནས་འཁོད་དབྱེིན་སྐད་ཀྱིི་རོྩམ་རིག་བརྩམས་ཆོོས་བོད་སྐད་ལ་ཡིིག་སྒྱུར་

གནང་དང་གནང་བཞིིན་པོའི་ལོ་ཙཱ་བ་སོྐར་ཞིིག་དང་ལྷིན་དུ་འཛོམས་ནས། 

ད་ཕན་དབྱེིན་ཡིིག་ནས་རོྩམ་རིག་ག་ིབརྩམས་ཆོོས་ཅི་ིཙོམ་བསྒྱུར་ཡིོད་པོ་དང་། 

དེ་དག་གི་དཔོེ་སྐྲུན་དང་དཔོེ་ཀོློག་གནས་ཚུལ་སོགས་སྤྱིིའི་གནས་སྟོངས་དང་། 
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སོགས་ཀྱིི་སོྐར་ལ་འཕོྲས་མོལ་གྱིི་རྣམ་པོའི་ཚེོགས་འདུ་ཞིིག་ཉིིན་འཁྱིོངས་སུ་

ཚེོགས་པོ་ཡིིན། ཚེོགས་འདུ་དེའི་སྟོེང་དུ་ང་ཚེོ་ཚེང་མས་སྒྲིིག་འཛུགས་ཅིན་

དང་འཆོར་གཞིི་ཅིན། ལས་རིམ་ཅིན་གྱིི་ཡིིག་སྒྱུར་གྱིི་ལས་གཞིི་ཞིིག་བརྩམ་
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“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱིི་ལས་གཞིི་འདིའི་འགོ་བརྩམས་ཤོིང་། ད་ལྟ་བོད་

འགྱུར་མ་ད་ེདག་རིམ་གྱིིས་འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་ིརྣམ་པོར་འདོན་སྤེེལ་བྱེེད་པོའ་ིསྐབས་

འདིར། ཁོ་བོས་ལས་གཞིི་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་འགའ་

བཤོད་དགོས་བྱུང་།
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ང་ཚེོས་དེང་རབས་བོད་ཀྱིི་ཡིིག་སྒྱུར་ལ་ཕྱོི་མིག་ཅིིག་བལྟས་ན། དེའི་

དམིགས་ཡུལ་གཙོོ་བོ་ནི་བསྒྱུར་བྱེའི་སྐད་ཡིིག་གི་ནང་དུ་ཡིོད་ཅིིང་། རང་གི་

སྐད་ཡིིག་གི་ནང་དུ་མེད་པོའི་ཤོེས་ཡོིན་ཞིིག་གམ། ལྟ་བ་ཞིིག །ཡིང་ན་རོྩམ་

སྟོངས་ཤོིག་ཚུར་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཡིིན། དེ་ཡིང་སྤྱིི་ཚེོགས་ནང་གི་ཤོེས་ཚེད་དཀྱུས་

མ་ཡིིན་པོའི་ཀོློག་པོ་པོོ་ལ་མ་དམིགས་པོར། ཤོེས་ཡིོན་ཅིན་གྱིི་སྡོེ་ཆུང་ངུ་ཞིིག་
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རང་གི་སྐད་ཡིིག་གི་ཚེེ་ཚེད་ལ་སེམས་ཁྲལ་མེད་པོའི་སྐབས་སུ་དམིགས་ཡུལ་

ད་ེབཟུང་ནས་ལྟ་བ་གང་མཐོེ་དང་། ཤོེས་ཡིོན་གང་གསར། རོྩམ་སྟོངས་དམིགས་

བསལ་ཅིན་གང་ཡིིན་གྱིི་གྲེགས་རྩོམ་འགའ་རེ་བདམས་ནས་ཡིིག་སྒྱུར་བྱེས་ན་

ལོས་ཆོོག་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ང་ཚེ་ོསྐད་ཡིིག་ག་ིཚེ་ེཚེད་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེེད་དགོས་པོའ་ི

དུས་ལ་སློེབས་ཡིོད་པོའ་ིཁར། ང་ཚེོའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཁྲོད་ཤོེས་ཚེད་དཀྱུས་མའ་ིམོས་

ཁམས་དང་མཐུན་པོའ་ིབཀློག་བྱེ་ཧ་ཅིང་དཀོན་པོའ་ིགནས་སྟོངས་འད་ིགཉིིས་ལ་
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བྱེེད་དགོས་པོའ་ིདུས་ལ་སློེབས་ཡོིད་སྙིམ།
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བྱུང་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཡིིན། ཁོ་བོས་ཡིིག་སྒྱུར་གྱི་ིལས་གཞི་ིའདིའ་ིནང་དུ་མུ་མཐུད་

ནས་ཡིིག་སྒྱུར་བ་གང་མང་ཞུགས་ནས། ཡིིག་སྒྱུར་གྱིི་ལས་གཞིི་འདི་ཚེོགས་

པོ་བྱེ་ེབྲག་པོ་ཞིིག་ག་ིམ་ཡིིན་པོར། བོད་ཕྱོ་ིནང་གཉིིས་ཀར་བཞུགས་པོའ་ིལོ་ཙཱ་

བ་ཀུན་གྱིི་ལས་གཞིི་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་དང་། ང་ཚེོ་ཐུན་མོང་གི་འབད་རོྩལ་ལ་

བརྟེེན་ཏ་ེལས་གཞི་ིའད་ིབོད་ཀྱི་ིསྐད་ཡིིག་ལ་གསོན་ཤུགས་སྦྱིན་པོའ་ིམཐུན་རྐྱེེན་

བཟང་པོོ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཡིོད།

ཁོ་བོས་གླེེང་བརོྗོད་འདིའ་ིམཇུག་སྒྲིིལ་མཚེམས་འདིར། ལས་འཆོར་འདིའ་ི

འབྲེལ་ཡིོད་ཀུན་ལ་ལེགས་སོའ་ིབསྔོགས་བརོྗོད་དང་བཀའ་དྲིན་རྗོེས་དྲན་ཞུ་

འདོད་ཆོེན་པོོ་བྱུང་། རྒན་པོད་མ་འབུམ་དང་། མཁྱིེན་ལྡན་མ་ཁི་རེ་སི་ཊིི་ན། 

རྒན་བསྟོན་འཛིན་དག་ེལེགས། རྒན་དག་ེའདུན་རབ་གསལ་བཅིས་ཡིིག་བསྒྱུར་

དོ་དམ་ཚེོགས་ཆུང་ག་ིཚེོགས་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིའགན་ཁུར་དང་སེམས་ཤུགས། ཡིིག་

བསྒྱུར་བ་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱིི་རོྡོ་རུས་ཐུག་པོའི་འབད་པོ། དེ་བཞིིན་དམ་ཆོོས་བང་

མཛོད་ཀྱིི་འབྲེལ་ཡིོད་མི་སྣོ་ཡིོངས་ཀྱིི་རྒྱབ་སོྐྱར་བཅིས་མེད་ཚེེ་ལས་འཆོར་

འདིའང་དབྱེར་དུས་ཀྱིི་འཇའ་ཚེོན་ལྟར་བཀྲག་མདངས་ཆོེ་བ་ཙོམ་ལས་སྙིིང་

ཆདེ་བརྗོདོ།
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པོོས་དབེན་པོ་འགྱུར་ངེས་རེད། དེས་ན་ད་རེས་ཀྱི་ིགོ་སྐབས་འད་ིབརྒྱུད་ཐེམས་

ཅིད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆོ་ེལན་བརྒྱར་ཞུ་བ་ཡིིན།

ཀརྨ་པོ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རོྡོ་རྗོེས། སྤྱི་ིལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་བྱེང་ཕོྱོགས་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་

ཁམས་སུ་བྲིས། 

ཆདེ་བརྗོདོ།



xviii

 ད་ོདམ་ཚོགོས་ཆུང་ག་ིསྔོནོ་གླེངེ་།

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཅིེས་པོ་འད་ིན་ི༸དཔོལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པོ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་

ལས་རོྡོ་རྗོ་ེམཆོོག་ག་ིདགོངས་གཞི་ིདང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ིའོག་ནས་བཙུགས་པོའ་ིལ་

རྩེ་ཡིི་ལས་གཞིི་ཞིིག་ཡིིན། ལས་གཞིི་འདི་ནི་པོད་མ་འབུམ་དང་། ཁི་རེ་སི་ཊིི་

ན། (Kristina Dy-Liacco)། བསྟོན་འཛིན་དག་ེལེགས། དག་ེའདུན་རབ་གསལ་

བཅིས་ཀྱིིས་གྲུབ་པོའི་དོ་དམ་ཚེོགས་ཆུང་གིས་འཛིན་སོྐྱང་བྱེེད་བཞིིན་ཡོིད། 

ལས་གཞིི་འདིས་གཙོོ་བོ་དབྱེིན་ཡིིག་ཏུ་བརྩམས་པོའམ་ཡིང་ན་དབྱེིན་ཡིིག་ཏུ་

བསྒྱུར་ཟིན་པོའ་ིགྲེགས་རོྩམ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བདམས་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་

ད་ེཡིིན། ད་ེཡིང་བོད་པོ་བྱེིངས་ཀྱི་ིཀོློག་ཁམས་དང་མཐུན་ཞིིང་། ཀོློག་ན་གོ་ཐུབ་

པོ་གཙོོ་བོར་བཟུང་ནས་བསྒྱུར་བྱེའི་གྲེགས་རོྩམ་བདམ་རྒྱུ་ནི་༸རྒྱལ་དབང་

ཀརྨ་པོ་ཕྲིན་ལས་རོྡོ་རྗོེ་མཆོོག་གི་དགོངས་བཞིེད་ཡིིན་ལ། “འགྱུར་རྩ་བརྒྱད་”

ཀྱི་ིལས་གཞི་ིའད་ིཡིིག་སྒྱུར་ལས་གཞི་ིགཞིན་པོ་དང་མ་ིའདྲ་ས་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིིན།  

ཐེེངས་འདིར་ང་ཚེོས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའ་ིབཙུན་པོ་སྙིན་གྲེགས་ཅིན་ཨ་

ཇན་ བྷི་ིརམ་ལགས་ཀྱི་ིབརྩམས་ཆོོས"སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད། སོྤྲོ་ཐུང་བྱེོས།" ཞིེས་པོ་

འད་ིའགྲེེམ་སྤེེལ་བྱེེད་ཀྱིིན་ཡིོད། བརྩམས་ཆོོས་འད་ིན་ིདེང་རབས་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ེལ་ཀུ་

རེ་དང་ཟུར་ཟའི་ཚུལ་གྱིིས་ཀོློག་མཁན་རྣམས་ཀྱིི་བོློ་སོྒ་འབྱེེད་ཅིིང་མཐོེང་སྣོང་

གསར་པོ་སྟོེར་བའི་བརྩམས་ཆོོས་ཤོིག་ཏུ་མངོན་ཞིིང་། དེ་ཡིང་རོྩམ་པོ་པོོ་ཉིིད་

ཀྱིིས་རང་ག་ིཉིམས་མོྱོང་དང་སེམས་ཅིན་གྱི་ིགཏམ་རྒྱུད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིགསུང་

རབ་སོགས་ལས་བཏུས་ཏ།ེ ཀོློག་མཁན་ལས་དང་པོོ་བ་རྣམས་ལའང་སེམས་ཀྱི་ི
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འཁྱིེར་སོ་གསར་པོ་རེ་སྟོེར་ནུས་པོའི་ལེའུ་ཤོིན་ཏུ་ཆུང་ངུ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱིིས་

གྲུབ་པོར་བྱེས་ཡིོད།  

སྒྱུར་པོ་པོོ་པོད་མ་ཚེ་ེདབང་ལགས་ཀྱིིས་སློར་ཡིང་ང་ཚེོའ་ིལས་གཞི་ིའདིའ་ི

ཆོ་ཤོས་སུ་དེབ་འད་ིབསྒྱུར་གནང་བ་ལ་དོ་དམ་ཚེོགས་ཆུང་ག་ིངོས་ནས་ཐུགས་

རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ན་བཞུགས་པོའ་ིང་ཚེོའ་ིགོྲེགས་པོོ་འཇིགས་

མེད་ཚེ་ེརིང་ལགས་ཀྱིིས་དང་བློངས་ཀྱི་ིསོྒ་ནས་བོད་འགྱུར་མ་འདིའ་ིདག་ཆོ་དང་

ཚེིག་སོྦྱར་ལ་ཞུས་དག་གནང་བ་དང་། ཨ་རིའ་ིགོྲེང་ཁྱིེར་བོྷི་ས་ིཊོིན་ན་ཡིོད་པོའ་ི

ཤོེས་རབ་དཔོ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་དཔོ་ེདེབ་འདིའ་ིཔོར་དབང་དམིགས་བསལ་གྱི་ིགོང་

ཚེད་ཆུང་བར་གནང་བ་བཅིས་ལ་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ།   

མཐེར་རོྩམ་པོ་པོོ་འདུལ་བ་འཛིན་པོ་ཨ་ཇན་ བྷི་ིརམ་ལགས་ཀྱིིས་དེབ་འད་ི

ཉིིད་བོད་ཡིིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ་པོར་སྐྲུན་བྱེེད་པོ་ལ་དགོངས་ནས་ཐུགས་སོྨོན་རང་

བཞིིན་གྱིི་ཆོེད་བརོྗོད་བསྩལ་བ་ལ་དོ་དམ་ཚེོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་ཐུགས་རྗོེ་

ཆོ་ེཞུ་བ་ཡིིན།  ད་ེབཞིིན་ཐེའ་ེཝིན་གྱི་ིདམ་ཆོོས་བང་མཛོད་ཚེོགས་པོས་སྒྲུང་དེབ་

འདིའ་ིསྒྱུར་ཡིོན་དང་རོྩམ་སྒྲིིག་ག་ིའགྲེོ་གོྲེན་གནང་བ་ལ་བརྟེེན་ནས་འགྱུར་དེབ་

འད་ིཉིིད་ཀོློག་པོ་པོོ་རྣམས་ཀྱི་ིསྤྱིན་སྔོར་འབུལ་ཐུབ་པོ་བྱུང་བ་ཡིིན་པོས་དེའ་ིདབུ་

འཛིན་དང་ལས་སྣོེ་པོ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗོེ་ཆོེ་ཞུ། ད་དུང་མཁྱིེན་ལྡན་མ་སྦེེ་ཨ་

ཏ་བཀྲ་ཤོིས་སོྒྲིལ་དཀར་གྱིིས་དང་བློངས་ཀྱི་ིསོྒ་ནས་དཔོ་ེདེབ་འདིའ་ིཇུས་འགོད་

གནང་བ་ལ་ཡིང་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ།

འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དོ་དམ་ཚེོགས་ཆུང་ནས་ ༢༠༢༡ ལོའ་ིསྤྱི་ིཟློ་ ༧ ཚེེས་ ༦ ལ།

འིགྱུརེ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ད་ོདམ་ཚོགོས་ཆུང་ག་ིསྔོནོ་གླེངེ་།
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 རྩམོ་པ་པའོི་ིཆདེ་བརྗོདོ།

དམ་པོའི་ཆོོས་ཉིམས་སུ་ལེན་པོ་དང་རོྟེགས་པོར་བྱེེད་པོ་དེས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་

སོྤྲོ་བ་བསྐྱེད། སྡུག་བསྔོལ་འདོར་བར་བྱེེད་པོ་ནི་དགའ་སོྤྲོའ་ིལས་ཤོིག་རེད།    

བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་རྒྱལ་པོོ་གསལ་རྒྱལ་ལ། ཅིིའི་ཕྱོིར་ཁྱིེད་ཉིིད་རྒྱལ་བྱེེད་

ཚེལ་དུ་ཡིང་ནས་ཡིང་དུ་ཡོིང་བར་སོྤྲོ་བ་ཡིིན་ཞིེས་དྲིས་པོའི་ལན་དུ། རྒྱལ་

པོོས། ཅིིའི་ཕྱོིར་ཞིེ་ན། དགེ་འདུན་པོ་རྣམས་སོྤྲོ་ཞིིང་འཛུམ་བཞིིན་བཞུགས་པོ་

ལ་མཇལ་བ་ཡིིས་བདག་སོྤྲོ་བར་བྱེེད་ཅིེས་ཞུས། བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་ལན་དུ།  

སྐྱ་ེབོ་རྣམས་ཀྱིིས་དམ་པོའ་ིཆོོས་ཉིམས་སུ་བློངས་ཏ་ེསྡུག་བསྔོལ་འདོར་བའ་ིལས་

ལ་ཞུགས་སྐབས་ད་ེལྟར་འབྱུང་བ་ཡིིན་ཞིེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ།།

དེབ་འདིར་འཁོད་པོའི་གོ་སློ་བ་གང་ཞིིག་ལ་ཧ་ཅིང་གནད་ཟབ་པོའི་ཆོོས་

ཀྱི་ིབསློབ་བྱེ་འད་ིདག་བཀློགས་པོ་ལ་བརྟེེན་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་ཞིིག་ཡིིན་

པོ་ལ་སོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོོ་ཡོིད་པོ་འད་ིཉིིད་དྲན་གསོ་ཐོེབ་པོར་ཤོོག 

༢༠༢༡ ལོའ་ིཟློ་བདུན་པོར། ཨ་ཇན་ བྷི་ིརམ་གྱིིས་བརྩ་ེབ་ཆོེན་པོོ་དང་བཅིས།

༼གོང་གསལ་ན་ིརོྩམ་པོ་པོོས་བོད་ཡིིག་ག་ིའགྱུར་འད་ིལ་ཆོེད་དུ་གནང་བའོ།།༽
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 སྒྱུརེ་བ་པའོི་ིའིགྱུརེ་བྱེང་།

ད་ེཡིང་ཇ་ིསྐད་དུ་མདོ་དྲན་པོ་ཉི་ེབར་གཞིག་པོ་ལས།

འཁོར་བ་ཁབ་ཀྱི་ིརྩ་ེམོ་ན།། 

བད་ེབ་ནམ་ཡིང་ཡིོད་མ་ཡིིན།། 

ཞིེས་དང་། ད་ེབཞིིན་ས་སྐྱ་ལེགས་བཤོད་ལས།

བད་ེབ་ཆུང་ལ་ཆོགས་པོ་དེས།། 

ཆོེན་པོོའ་ིབད་ེབ་ཐོེབ་མ་ིསྲིིད།། 

ཅིེས་གསུངས་པོ་ལྟར། 

སྤྱིིར་འཇིག་རྟེེན་འཁོར་བའ་ིནང་དུ་སྐྱེས་ཕྱོིན་ཆོད། ཐེར་པོ་དང་ཐེམས་ཅིད་

མཁྱིེན་པོའ་ིགོ་འཕང་མ་ཐོེབ་ཀྱི་ིབར་དུ་སྡུག་བསྔོལ་མ་གཏོགས་བད་ེབ་ཡིང་དག་

པོ་ཞིིག་འབྱུང་དཀའ་བ་ཆོོས་ཉིིད་ཡིིན། ད་ེལྟར་ཡིང་རང་གཞིན་རོགས་གསུམ་

ཚེང་མ་བད་ེབ་འདོད་ཅིིང་། སྡུག་བསྔོལ་མ་ིའདོད་པོ་སྤྱི་ིམཚུངས་ཡིིན་པོ་དང་། 

བད་ེབ་སྒྲུབ་པོ་དང་སྡུག་བསྔོལ་སོྤེང་ཐེབས་ལ་འབད་ཀྱི་ིཡིོད་པོའང་སྤྱི་ིམཚུངས་

རེད། འོན་ཀྱིང་རྒྱལ་སྲིས་ཆོེན་པོོ་ཞི་ིབ་ལྷིས། 

སྡུག་བསྔོལ་འདོར་འདོད་སེམས་ཡོིད་ཀྱིང་།། 

སྡུག་བསྔོལ་ཉིིད་ལ་མངོན་པོར་རྒྱུག ། 

བད་ེབ་འདོད་ཀྱིང་གཏ་ིམུག་པོས།། 

རང་ག་ིབད་ེབ་དགྲེ་ལྟར་འཇོམས།། 

ཞིེས་གསུངས་པོ་ལྟར། 
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དེང་སང་བརྡོ་འཕྲིན་དང་འཕྲུལ་རིག་ཅིན་གྱི་ིདུས་སྐབས་འདིར། རང་ཅིག་

མང་པོོ་ཞིིག་ན་ིརང་དབང་མེད་པོར་འཇིག་རྟེེན་ཆོོས་བརྒྱད་དང་། ལས་ཉོིན་གྱི་ི

གཞིན་དབང་དུ་གྱུར་ཏེ། མི་ཚེེའི་ནང་སྡུག་བསྔོལ་གྱིི་རྒྱུ་ཤོས་ཆོེ་བ་བསྒྲུབས་

པོ་མ་གཏོགས། དོན་དམ་པོའ་ིབད་ེབའ་ིརྒྱུ་སྒྲུབ་མཁན་ན་ིཧ་ལམ་ཉིིན་མོའ་ིསྐར་

མ་ལྟར་ཡིིན། དེས་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ིསྙིན་ངག་མཁན་གྲེགས་ཅིན་གཱ་ལིབ་ཀྱིིས། 

ཐེལ་རྡུལ་གདོང་ལ་རྟེག་གནས་ཀྱིང་།། 

མ་ེལོང་འཕྱོ་ིབཞིིན་བསྡོད་པོས་ཕུང་།། 

ཞིེས་གསུངས་པོ་ལྟར།

དངོས་ཡིོད་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་འདི་ལ་དགོངས་ཏེ། རོྩམ་པོ་པོོས་"སེམས་ཁྲལ་

མ་བྱེེད། སོྤྲོ་ཐུང་བོྱེས།" ཞིེས་སེམས་འགུལ་ཐེེབས་ལ་བཞིད་གད་ཀྱི་ིཉིམས་འགྱུར་

ལྡན་པོའི་གཏམ་རྒྱུད་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཅིན་གྱིི་དེབ་འདི་བྲིས་གནང་པོར་མངོན། 

ཁོང་གིས་དེབ་འདིའ་ིནང་དུ་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆོ་ེབ་དང་། རོྟེགས་དཀའ་བའ་ིལྟ་བ་དང་།  

གཞིི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞིག་དང་། སོྒམ་ཉིམས་ལེན་གྱིི་ཚུལ་སོགས་མ་

ཡིིན་པོར། ཧ་ཅིང་གོ་བདེ་ལ་ཚེིག་གསལ་བའི་སོྒ་ནས་ཉིིན་རེ་ཉིིན་རེའི་མི་ཚེེ་

སྐྱེལ་སྟོངས་ཀྱིི་སོྐར་ལ་ཀུན་སོློང་དང་བསམ་བོློ་གཏོང་ཕོྱོགས་དང་། ཕན་ཚུན་

དབར་ལ་བསམ་ཤོེས་བྱེེད་སྟོངས། གཞིན་ལ་ཕན་པོ་སྒྲུབ་སྟོངས། མི་ཚེེའི་ནང་

རྐྱེེན་བཟང་ངན་ཇི་འདྲ་ཞིིག་འཕྲད་ཀྱིང་རང་གི་འཛིན་སྟོངས་ལ་འགྱུར་བ་

གཏོང་ཚུལ། རྐྱེེན་ངན་གོྲེགས་སུ་འགུགས་ཚུལ་དང་། ངེས་འབྱུང་གི་བོློ་སྐྱེད་

ཚུལ་སོགས་དེང་རབས་ཀྱི་ིགནས་སྟོངས་ལ་དཔོ་ེསྦྱར་ཏ་ེགཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ིལམ་ནས་

དྲངས་པོའ་ིབེའུ་བུམ་རྨད་དུ་བྱུང་བ། ཀོློག་པོ་པོོ་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེེབས་ངེས་པོ་

ཞིིག་ཡོིད་པོར་མཐོེང་སྟོ།ེ མདོར་ན། མཉིམ་མེད་ཤཱཀྱི་སེང་གེས། 

འིགྱུརེ་བྱེང་།
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འིགྱུརེ་བྱེང་།

ཆོོས་རྣམས་ཡིིད་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་ཏ།ེ། 

ཡིིད་ན་ིགཙོ་ོཞིིང་སོྔོན་ལ་འགྲེོ།། 

ཞིེས་གསུངས་པོ་བཞིིན། 

བད་ེསྐྱིད་ཅིེས་པོ་ད་ེགཙོ་ོཆོེར་རང་ག་ིབསམ་བོློའ་ིའཁྱིེར་སོ་ལ་རག་ལུས་པོ་

གསལ་སོྟོན་གནང་ཡིོད་སྟོབས། རྒྱ་ཆོེའི་ཀོློག་པོ་པོོ་ལ་ཕན་ཐོེགས་ཡིོང་ས་རེད་

སྙིམ་སྟོེ། ཕྲན་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་ངལ་བ་བསྟོེན་པོ་ཡིིན། དེབ་འདི་

ད་བར་སྐད་རིགས་མི་འདྲ་བ་བཅུ་བཞིིའི་ནང་དུ་བསྒྱུར་ཟིན་པོ་མ་ཟད་བྲིན་

རྒྱུགས་ཆོེ་ཤོོས་ཀྱིི་གྲེས་ཤོིག་ཀྱིང་རེད། འདི་ཉིིད་ལ་རྩེའི་འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་

ཀྱི་ིཁོངས་སུ་བཅུག་པོ་དང་། ཞུས་དག་རིམ་བགོྲེད་ཀྱིིས་མཐེར་འབྲས་བུ་གཡུར་

དུ་ཟ་བའ་ིགོ་སྐབས་འད་ིབཟུང་སྟོ།ེ ཕྲན་ནས་གཙོ་ོཆོེར་འད་ིཕྱོིའ་ིསྐྱབས་གནས་

དམ་པོ། ༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པོ་རིན་པོོ་ཆོ་ེམཆོོག་དང་། ཡིང་སོྒས་གཏོང་ཕོད་ཅིན་

གྱིི་ཆོོས་ཚེོགས་དམ་ཆོོས་བང་མཛོད། ལྷིག་པོར་སྐུ་ཞིབས་པོདྨ་འབུམ་ལགས། 

སྐུ་ཞིབས་དག་ེའདུན་རབ་གསལ་ལགས། སྐུ་ཞིབས་བསྟོན་འཛིན་དག་ེལེགས་

ལགས། ལྕམ་ཆུང་ཁ་ིར་ེས་ིཊི་ིན་ལགས་བཅིས་ལ་སྙིིང་ཐེག་པོ་ནས་བཀའ་དྲིན་བློ་

ལྷིག་ཏུ་ཆོ་ེཞིེས་ལན་བརྒྱར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། 

དག་ེསོློང་ཨ་ཇན་ བྷི་ིརམ་གྱིིས་བརྩམས་པོའ།ི།

གཏམ་རྒྱུད་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ིམ་ེཏོག་དག །

བོད་སྐད་གསེར་གྱི་ིསྲིད་བུར་བརྒྱུས་བྱེས་ཏ།ེ།

གངས་ལོྗོངས་བོད་མིའ་ིམགུལ་བ་བརྒྱན་འདིས་ཀྱིང་།།

བོད་སྐད་སྲིིད་མཐེར་གནས་པོའ་ིསོྨོན་འདུན་ཞུ།།

སརྦཀཱལེམངྒལམཱསྟུ། པོདྨ་ཚེ་ེདབང་ཤཱསྟྲིིས་ཕྱོ་ིལོ་ ༢༠༢༡ ཟློ་ ༡ ཚེསེ་ ༡༥ ལ།



xxiv

  རྩམོ་པ་པ་ོང་ོསྤྲོདོ།

ཨ་ཇན་ བྷི་ིརམ་ ཝིམ་སོ་ མ་ཧ་ཐེ་ེར་སྟོ།ེ མང་པོོས་གཅིེས་མིང་དུ་ ཨ་ཇན་ བྷི་ིརམ་

ཞིེས་འབོད་པོ་ཁོང་ན་ིདབྱེིན་ཡུལ་གྱི་ིལོན་ཌོོན་གོྲེང་ཁྱིེར་དུ་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༥༡ ཟློ་ ༨ 

ཚེེས་ ༧ ཉིིན་སྐྱེས་པོ་དང་མིང་ལ་ ཕ་ིཋར་ བྷིེད་ཚེི་ཞིེས་བཏགས། ཁོང་ན་ིངལ་

རོྩལ་གྲེལ་རིམ་གྱི་ིརྒྱབ་ལོྗོངས་ཡོིད་པོའ་ིཁྱིིམ་ཚེང་ཞིིག་ནས་ཡིིན་པོ་དང་། ཁོང་

ལ་སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་ ཁེམ་བྷིི་རེ་རྗོི་སོློབ་གྲྭ་ཆོེན་མོར་དངོས་ཁམས་རིག་པོའི་

སོློབ་གཉིེར་གྱི་ིསོློབ་ཡིོན་ཞིིག་ཐོེབ། སོློབ་མཐེར་ཕྱོིན་རྗོེས་དག་ེསོློང་བསྒྲུབས་ཏ་ེ

བཀུར་འོས་ ཨ་ཇན་ ཆོ་ བྷིོ་དྷིིན་ཡི་ན་ མ་ཧ་ཋེ་རའི་དྲུང་ནས་བསློབ་པོ་སོློབ་

གཉིེར་བྱེེད་རྒྱུར་ཐེའེ་ལནད་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་མ་བསོྐྱད་སོྔོན་ལ་འབྲིང་རིམ་སོློབ་

གྲྭའི་དགེ་རྒན་ལོ་གཅིིག་གནང་། དགེ་ཚུལ་ཡིིན་པོའི་སྐབས་སུ་ཁོང་ལ་དབྱེིན་

ཇིའ་ིསྐད་དུ་འདུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ིལམ་སོྟོན་ཞིིག་ཕོྱོགས་སྒྲིིག་བྱེེད་དགོས་པོའ་ིའགན་

སྤྲོད་པོ་བཞིིན། རྗོེས་སུ་དེ་ནི་དེང་སང་ནུབ་ཕོྱོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡིོད་པོའི་

གནས་བརྟེན་སྡོེ་པོའི་དགོན་པོ་མང་པོོའ་ིནང་དུ་འདུལ་ཁྲིམས་ཀྱིི་གཞིི་འཇོག་

ས་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཡོིད། 

དེ་རྗོེས་“ནུབ་ཕོྱོགས་ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡིའི་ནང་པོའི་སྤྱིི་ཚེོགས་” ཞིེས་པོས་

ཆོོས་བཤོད་ཀྱི་ིལས་འགན་ཐེད་ ཨ་ཇན་ ཇ་གྷ་རོ་ལ་ཕྱོག་རོགས་ཞུ་བར་བཀུར་

འོས་བྷིི་རམ་མཆོོག་ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡིའི་ཕརད་གོྲེང་ཁྱིེར་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས། 

ཐོེག་མའ་ིཆོར་ཁོང་གཉིིས་ཀ་ནུབ་ཕརད་ཀྱི་ིགྲེོང་གསེབ་ཀྱི་ིཁང་པོ་རྙེིང་པོ་ཞིིག་

ཏུ་བཞུགས། འོན་ཀྱིང་ ༡༩༨༣ གྱི་ིལོ་མཇུག་ཏུ་ལོྷི་ཕརད་ཀྱི་ིསར་ཕན་ཋིན་ཞིེས་

པོའི་རི་འདབས་སུ་ནགས་ཚེལ་ཅིན་གྱིི་ས་ཆོ་ཨེ་ཀར་དགུ་བཅུ་གོ་བདུན་ཅིན་
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ཞིིག་ཉོིས་པོ་རེད། ས་ཆོ་ད་ེརྗོེས་སུ་བོྷི་དྷིིན་ཡི་ན་ཞིེས་པོའ་ིདགོན་པོར་གྱུར། ཁོང་

གཉིིས་ཀྱི་ིདག་ེརྒན་གྱི་ིམིང་ལ་ཨ་ཇན་ ཆོ་ བོྷི་དྷིིན་ཡི་ན་ཡིིན་སྟོབས་དགོན་པོའ་ི

མིང་དེ་ལྟར་བཏགས། བོྷི་དྷིིན་ཡི་ན་དེ་འཛམ་གླེིང་ཕྱོེད་གོ་ལའི་ལྷིོ་ངོས་སུ་ནང་

པོའ་ིདགོན་པོ་དང་པོོ་ད་ེཡིིན་པོ་དང་། དེང་སང་ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིནང་དུ་ནང་

པོ་གནས་བརྟེན་སྡོ་ེཔོའ་ིདག་ེའདུན་པོའ་ིཚེོགས་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེརེད། 

ས་ཆོ་དེར་སོྔོན་མ་ཁང་པོ་གཅིིག་ཀྱིང་མེད། སྐབས་དེ་དུས་ཕརད་གོྲེང་

ཁྱིེར་དུ་ནང་པོ་འགའ་ཤོས་མ་གཏོགས་མེད་ལ་ཡིོང་སོྒ་ཡིང་ཉུང་ངུ་ཡིིན་སྟོབས། 

འགོྲེ་གོྲེན་ཉུང་བའི་ཆོེད་དུ་དགེ་འདུན་པོས་གནས་ཁང་རྣམས་རྒྱག་རྒྱུའི་འགོ་

བཙུགས་པོ་རེད། དེར་བརྟེེན་ཨ་ཇན་ བྷི་ིརམ་གྱིིས་ཁང་བཟོའ་ིལག་ཤོེས་སྦྱངས་

ཏ།ེ ད་ཡིོད་ཁང་པོའ་ིནང་ནས་མང་པོོ་ཞིིག་ཁོང་གིས་བརྒྱབ་པོ་རེད། 

སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་ཨ་ཇན་ ཇ་གྷ་རོ་ཡིིས་ནུབ་ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡི་ནས་ལས་

ཀའ་ིགུང་སེང་ཞུས་པོ་དང་། ལོ་གཅིིག་ག་ིརྗོེས་སུ་ཁོང་སྐྱ་ས་ལ་བབས་པོས། གོླེ་

བུར་དུ་ཨ་ཇན་ བྷིི་རམ་ལ་འགན་ཁུར་ཕོག་པོ་རེད། ཐོེག་མའི་བོློ་དོགས་ལ་

ལོྟས་མེད་ཀྱིིས་ ཨ་ཇན་ བྷིི་རམ་གྱིིས་བོློ་ཁོག་ཆོེན་པོོའ་ིསོྒ་ནས་འགན་ཁུར་དེ་

བློངས་པོ་དང་། རིང་པོོར་མ་སོང་བར་ཁོང་ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡི་དང་ལྷིོ་ཤོར་ཨ་ེཤོར་

ཡིའ་ིཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བཞིད་གད་ལྡན་ལ། སོྤྲོ་བ་སྟོེར་བའ་ིགསུང་ཆོོས་གནང་བར་

གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའ་ིའགོ་ཚུགས། སྤྱི་ིལོ་ ༢༠༠༢ ལོའ་ིཕ་ིནོམ་ཕན་གོྲེང་ཁྱིེར་གྱི་ི

རྒྱལ་སྤྱིིའི་ནང་པོའི་ཚེོགས་འཛོམས་དང་། འཛམ་གླེིང་ནང་པོའི་ཚེོགས་ཆོེན་

ཐེེངས་བཞིིའ་ིཐོེག་ལ་ཁོང་གིས་གསུང་བཤོད་གནང་ཡིོད། ཁོང་ན་ིསྤྱི་ིལོ་༢༠༠༦ 

ཟློ་བ་དྲུག་པོའ་ིནང་ཕརད་གོྲེང་ཁྱིེར་དུ་ཚེོགས་པོའ་ིའཛམ་གླེིང་ནང་པོའ་ིཚེོགས་

ཆོེན་ཐེེངས་བཞི་ིཔོའ་ིབཀོད་སྒྲིིག་པོ་རེད། ཡིིན་ན་ཡིང་ངོས་ལེན་འད་ིལྟར་ཐོེབ་

ཡིོད་ཀྱིང་ཁོང་གིས་ནད་པོ་དང་འཆོ་ིལ་ཉི་ེབའ་ིརིགས། བཙོོན་པོ། འབྲས་ནད་

རྩམོ་པ་པ་ོང་ོསྤྲོདོ།
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ཀྱིིས་ཟིན་པོ། སོྒམ་སྒྲུབ་སྦྱང་འདོད་ཡིོད་རིགས། དེ་བཞིིན་བོྷི་དྷིིན་ཡི་ན་དགོན་

པོའི་གྲྭ་པོ་རྣམས་བཅིས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་དུས་ཚེོད་བཏང་སྟོེ་ཐུགས་ཁུར་བཞིེས་རྒྱུ་

མཚེམས་འཇོག་བྱེས་མེད། 

ད་ལྟའ་ིཆོར་ཨ་ཇན་ བྷི་ིརམ་ན་ིནུབ་ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིསར་ཕན་ཋིན་གོྲེང་

རྡོལ་གྱིི་ནང་གི་བོྷི་དྷིིན་ཡི་ན་དགོན་པོའི་མཁན་པོོ་དང་། ནུབ་ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་

ཡིའི་སྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིི་ཆོོས་ཕོྱོགས་ཀྱིི་ངེས་སོྟོན་པོ། ཝིིག་ཋོར་རི་ཡིའི་ནང་པོའི་སྤྱིི་

ཚེོགས་ཀྱི་ིཆོོས་ཕོྱོགས་ཀྱི་ིསློོབ་སོྟོན་པོ། ལོྷི་ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིནང་པོའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་

ཀྱིི་ཆོོས་ཕོྱོགས་ཀྱིི་སོློབ་སོྟོན་པོ། སིང་གྷ་ཕོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་ནང་པོའི་མཐུན་

ཚེོགས་ཀྱི་ིཆོོས་ཕོྱོགས་ཀྱི་ིསོློབ་སོྟོན་པོ་བཅིས་རེད། ད་ལྟའ་ིཆོར་ཁོང་གིས་ཨོ་ས་ིཋ་ི

ར་ིལ་ིཡིའ་ིདག་ེའདུན་གྱི་ིམཐུན་ཚེོགས་ཤོིག་འཛུགས་རྒྱུར་ནང་པོའ་ིཆོོས་ལུགས་

རིས་མེད་ཀྱི་ིགྲྭ་པོ་དང་བཙུན་མ་ཚེ་ོདང་མཉིམ་དུ་ཕྱོག་ལས་གནང་བཞིིན་ཡིོད། 

སྤྱི་ིལོ་ ༢༠༠༤ ལོའ་ིཟློ་བ་བཅུ་པོའ་ིནང་ཨ་ཇན་ བྷི་ིརམ་ལ། ཁོང་ག་ིའཆོར་

སྣོང་དང་། འགྲེོ་ཁྲིད། ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིམང་ཚེོགས་ལ་ཞིབས་ཞུ་བྱེས་པོ་བཅིས་

ཀྱིི་བྱེ་དགའ་རུ་ཁར་ཋིན་སོློབ་ཆོེན་གྱིིས་ཁོང་ལ་ཇོན་ ཁར་ཋིན་གྱིི་གཟེངས་

རྟེགས་ཕུལ། 

ཨ་ཇན་ བྷིི་རམ་གྱིིས་“ལྕི་བ་འདྲུད་འཁོར་གང་འདི་སུས་མངགས་པོ་རེད།” 

དང་། “ཕ་རོལ་དང་། བད་ེཆོེན། དྲན་པོ་ཉིེར་གཞིག” “མ་ིམངོན་པོར་བྱེེད་པོའ་ིསྒྱུ་

རྩལ།” བཅིས་པོའ་ིདེབ་མང་པོོ་བརྩམས་ཡོིད། ཨ་ཇན་ བྷི་ིརམ་གྱི་ིནང་ཆོོས་དང་

འབྲེལ་བའ་ིགཏམ་བཤོད་སོྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་ད་ཆོ་གོླེག་རྡུལ་གྱི་ིའཁོར་ཐེག་དང་།  

བརྙེན་འཕྲིན་གཉིིས་ཀའ་ིནང་རིན་མེད་དུ་ཕབ་ལེན་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིོད།།

རྩམོ་པ་པ་ོང་ོསྤྲོདོ།



 སྐད་ཅིགི་རེ་ེརེ་ེདནོ་ལྡན་དུ་བསྒྱུརེ་བའི་ི 

ཡིདི་འིགུལ་ཐེབེས་པའི་ིགཏམ་རྒྱུད།
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 སྔོནོ་གླེངེ་།

ངང་ལག་ལ་ཤོེས་རྒྱུ་མང་པོོ་ཡིོད། 

ངང་ལག་ནི་གང་ས་གང་དུ་མཐོེང་རྒྱུ་ཡིོད་ཙོང་། ང་ཚེོས་དེ་ཚེོའི་སོྐར་ལ་

ཚེང་མ་ཤོེས་པོར་རོླམ་གྱི་ིཡིོད། དོན་དངོས་སུ་ང་ཚེོས་ངང་ལག་ག་ིཔོགས་པོ་ཡིང་

ཚུལ་མཐུན་གྱིིས་བཤུ་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད། མ་ིཕལ་ཆོ་ེབས་ངང་ལག་ག་ིཔོགས་པོ་ད་ེརྩ་

བ་ཡོིད་ས་ནས་བཤུ་ག་ིཡོིད། ཡིིན་ན་ཡིང་ངང་ལག་ཐོེག་ལ་ཁྱིད་མཁས་ཡིིན་པོའ་ི

སྤྲོེའུ་ཚེོས། དུས་རྟེག་ཏུ་ངང་ལག་ག་ིརྩ་བ་ནས་འཇུས་ཏ་ེདའེ་ིརྩ་ེམོ་ནས་པོགས་པོ་

བཤུ་ག་ིཡིོད། ཁྱིེད་ཀྱིིས་ད་ེལྟར་བྱེས་ཏ་ེལྟོས་དང་། “སྤྲོེའུའ་ིཐེབས་ལམ་”ལྟར་བྱེས་

ན་དཀའ་ངལ་ཉུང་ལ། ལས་སློ་མོ་ཡོིད་པོ་ད་ེཁོྱིད་ཀྱིིས་ཤོེས་ཀྱི་ིརེད། 

ད་ེདང་ཕོྱོགས་མཚུངས་སོྒམ་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་མཁན་གྱི་ིནང་པོའ་ིགྲྭ་བ་དང་

བཙུན་མ་ཚེ།ོ དཀའ་ངལ་གྱིིས་བཏུམས་པོའ་ིསེམས་ད་ེདཀའ་ངལ་ལས་ཐེ་དད་དུ་

འབྱེེད་རྒྱུར་མཁས་པོོ་ཡིོད། དེས་ན་མི་ཚེེའི་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེེད་པོ་

ལ་“དག་ེའདུན་པོའ་ིཐེབས་ལམ་”དེའ་ིརྗོེས་སུ་འཇུག་རྒྱུར་ངས་ཁོྱིད་ཚེོར་བསུ་བ་

བྱེེད་ཀྱི་ིཡིིན། ངང་ལག་ག་ིཔོགས་པོ་བཤུ་བ་ཇ་ིབཞིིན་ཁྱིེད་ཚེོས་མ་ིཚེེའ་ིདཀའ་

ངལ་ད་ེདག་ཆུང་ངུ་ཡིིན་པོ་ཤོེས་ཀྱི་ིརེད། 
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 ༼༡༽ 

སྣོདོ་དང་བཅུད།

ལོ་འགའ་ིསོྔོན་དུ་གོྷན་ཊི་ན་མོ་ཞིེས་པོའ་ིབཙོོན་ཁང་ག་ིསོྒ་སྲུང་བ་ཞིིག་ལ། དེབ་

རྩ་ཆོེན་ཞིིག་གསང་སོྤྱིད་ནང་དུ་གཡུགས་པོའ་ིནག་ཉིེས་ཕོག་རྗོེས་སྲིང་ལམ་དུ་

ཟིང་ཆོ་བྱུང་བ་རེད།

ཕྱོ་ིཉིནི་དརེ་ས་གནས་གསར་འགོད་པོ་ཞིགི་གསི་ང་ལ་ཁ་པོར་བསློབེས་བྱུང་།  

ཁོས་ང་ལ་ཉིེས་སོྤྱིད་ཅིན་གྱིི་གནས་སྟོངས་དེའི་སོྐར་ལ་ཆོེད་རོྩམ་ཞིིག་འབྲི་རྒྱུ་

ཡིིན་པོས། ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིནང་ག་ིཆོོས་ལུགས་གྲེགས་ཆོ་ེབའ་ིདབུ་ཁྲིད་ཚེང་

མར་གཤོམ་འཁོད་ཀྱི་ིདྲ་ིབ་ད་ེའདྲ་ིརྒྱུ་ཡིིན་ཟེར། 

ཁོས་ང་ལ་“ཨ་ཇན་ བྷི་ིརམ་ལགས། གལ་ཏ་ེམ་ིཞིིག་གིས་ནང་པོའ་ིདེབ་རྩ་

ཆོེན་ཞིིག་འཁྱིེར་ནས་ཁྱིེད་རང་གི་གསང་སོྤྱིད་ནང་དུ་གཡུགས་ན། ཁྱིེད་ཀྱིིས་

ཇ་ིའདྲ་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིིན་ནམ།” ཞིེས་དྲིས་བྱུང་། ངས་ཐེ་ེཚེོམ་བྲལ་བའ་ིསོྒ་ནས་“སྐུ་

ཞིབས་ལགས། གལ་ཏེ་མི་ཞིིག་གིས་ནང་པོའི་དེབ་རྩ་ཆོེན་ཞིིག་འཁྱིེར་ཏེ་ངའི་

གསང་སྤྱིོད་ནང་དུ་བླུགས་ན། ངས་དང་པོོ་དེ་ཆུ་སྦུག་བཟོ་སྒྲིིག་པོ་ཞིིག་སྐད་

གཏོང་ག་ིཡིིན།” ཞིེས་ལན་བཏབ་པོ་ཡིིན། གསར་འགོད་པོ་དེས་གད་མོ་བགད་

ཟིན་རྗོེས། ཁོ་ལ་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོའ་ིལན་འདེབས་དང་པོོ་ད་ེཐོེབ་ཚུལ་བརོྗོད། 

ད་ེནས་ངས་མུ་མཐུད་ད་ེབཤོད་པོ་ཡིིན། 

ཁ་ཅིིག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིསྐུ་འདྲ་མང་པོོ་འབར་རྫས་ཀྱིིས་གཏོར་བ་དང་།  

ནང་པོའ་ིདགོན་པོ་མེར་སྲིེག་པོ། གྲྭ་པོ་དང་བཙུན་མ་གསོད་པོ་བཅིས་འད་ིདག་

ཚེང་མ་བྱེེད་སྲིིད། འོན་ཀྱིང་ངས་ཁོང་ཚེོར་ནང་ཆོོས་རྩ་མེད་དུ་གཏོང་དུ་འཇུག་
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གི་མ་རེད་ཅིེས་འགྲེེལ་བཤོད་བྱེས་པོ་ཡིིན། དེབ་རྩ་ཆོེན་ཞིིག་གསང་སོྤྱིད་ཀྱིི་

ནང་དུ་གཡུགས་ཆོོག་ཀྱིང་། ངས་བཟོད་སོྒམ་དང་། ཞིི་བདེ། སྙིིང་རྗོེ་བཅིས་

གསང་སྤྱིོད་ནང་དུ་ནམ་ཡིང་གཡུག་ཏུ་འཇུག་ག་ིམ་རེད། 

དེབ་ད་ེཆོོས་མ་རེད་ལ། ད་ེབཞིིན་དུ་སྐུ་འདྲ་དང་། ཁང་པོ། བློ་མ་བཅིས་ཀྱིང་

ཆོོས་མ་རེད། འད་ིཚེ་ོན་ིཆོོས་ཀྱི་ིསོྣོད་ཁོ་ན་རེད།

དེབ་ཀྱིིས་ང་ཚེོར་བསློབ་བྱེ་ཅི་ིཞིིག་བྱེེད་ཀྱི་ིའདུག་གམ། སྐུ་འདྲས་གང་ཞིིག་

མཚེོན་གྱིི་རེད་དམ། བློ་མ་ལ་ཡོིན་ཏན་ཇི་འདྲ་ཚེང་དགོས་སམ། འདི་དག་ནི་

བཅུད་དམ། དོན་སྙིིང་ད་ེརེད།

ང་ཚེོས་སོྣོད་དང་དོན་སྙིིང་དབར་གྱི་ིཁྱིད་པོར་ད་ེངོ་ཤོེས་ན། ད་ེནས་ང་ཚེོས་

སོྣོད་ད་ེརྩ་མེད་དུ་སོང་ཡིང་དོན་སྙིིང་ད་ེཉིར་ཚེགས་བྱེེད་ཀྱི་ིརེད།

ང་ཚེོས་དེབ་མང་པོོ་དཔོར་འདེབས་པོ་དང་། དགོན་པོ་དང་སྐུ་འདྲ་མང་པོོ་

བཞིེངས་ཐུབ་པོ། གྲྭ་བཙུན་མང་པོོར་སྦྱོང་བརྡོར་སོྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། འོན་ཀྱིང་ང་

ཚེོས་རང་དང་གཞིན་ལ་བརྩེ་བ་དང་། གུས་ཞིབས་དོར་ཏེ་དེའི་ཚེབ་ཏུ་འཚེ་ེབ་

བསྟོེན་ན། ད་ེདུས་ཆོོས་ཡིོངས་རོྫགས་གསང་སོྤྱིད་ཀྱི་ིནང་དུ་ལྷུང་བ་རེད།། 
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དནོ་ང་ོམརེ་ང་ཚོསོ་ཅི་ིའིདདོ།

ཞོིགས་པོ་སྔོ་པོོ་ཞིིག་ལ་མཁན་པོོ་ཡིར་བཞིེངས་པོ་རེད། དེར་སྔོར་རྒྱུན་དང་མི་

འདྲ་བ་གང་ཡིང་མེད། འོན་ཀྱིང་དེ་ཉིིན་ཞོིགས་པོར་ཁོང་གི་འགྲེམ་གྱིི་མཆོོད་

ཁང་དུ་དངོས་པོོ་གཡོི་འགུལ་བྱེེད་པོའ་ིསྒྲི་ཞིིག་གིས་གཉིིད་དཀོྲགས་པོ་རེད། དུས་

ཚེོད་འདིའ་ིསྐབས་སུ་དག་ེའདུན་པོ་མང་ཆོ་ེབ་ཞོིགས་པོའ་ིཁ་འདོན་ལ་ཚེོགས་

བཞིིན་ཡོིད་ཙོང་། ཛ་ཛ་ཛ་ཞིེས་པོའི་སྒྲི་དེ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པོས། 

ཁོང་རྩད་གཅོིད་བྱེེད་པོར་ཕྱོིན།

མུན་ནག་ག་ིནང་དུ་ཁོང་གིས་མགོ་བཏུམས་པོའ་ིགྲེིབ་ནག་ཅིིག་མཐོེང་བ་

རེད། ད་ེན་ིརྐུན་པོོ་ཞིིག་རེད།

མཁན་པོོས་ “ངའ་ིགོྲེགས་པོོ། ཁྱིེད་རང་ལ་གང་དགོས་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེས་ངག་

འཇམ་པོོའ་ིསོྒ་ནས་དྲིས།

རྐུན་པོོ་དེས་གྲེ་ིརོྣ་ལ་རིང་བ་ཞིིག་འཕྱོར་བཞིིན་དུ་ “མདོག་ཉིེས། ང་ལ་ཞིལ་

འདེབས་སྒམ་གྱི་ིལྡ་ེམིག་ད་ེསོྤྲོད་དང་།” ཞིེས་བརོྗོད། 

མཁན་པོོས་མཚེོན་ཆོ་ད་ེམཐོེང་ཡིང་འཇིགས་སྣོང་མ་སྐྱེས། ན་གཞོིན་དེར་

སྙིིང་རྗོ་ེཁོ་ན་སྐྱེས་པོ་རེད།

ཁོང་གིས་ལྡ་ེམིག་ད་ེག་ལེར་སོྤྲོད་བཞིིན་དུ་“ལོས་སོྤྲོད།” ཅིེས་སྨྲས།

རྐུན་པོོ་དེས་འཚེབ་འཚུབ་ཀྱི་ིངང་ནས་དངུལ་སྒམ་སོྟོང་པོ་བཟོ་བཞིིན་པོའ་ི

སྐབས་སུ། མཁན་པོོ་ལ་ཇག་པོ་དེའ་ིསོྟོད་གོས་རལ་ཡོིད་པོ་དང་། ཁོའ་ིངོ་གདོང་

སོྐྱ་བོ་དང་སེར་པོོར་གྱུར་ཡིོད་པོའ་ིདོ་སྣོང་བྱུང་། 
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“བརྩ་ེབའ་ིབུ། ཁྱིེད་རང་གོྲེད་ཁོག་ལོྟགས་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་གམ།”

“ཁ་ཚུམས།” ཅིེས་རྐུན་པོོ་དེས་ངར་སྐད་བསྒྲིགས།

“ཁྱིེད་རང་ལ་ཁ་ལག་བཟའ་འདོད་ཡིོད་ན། ཞིལ་འདེབས་དངུལ་སྒམ་

འགྲེམ་གྱི་ིབང་ཁྲིའ་ིསྟོེང་དུ་ཁ་ལག་ཡོིད་རེད།”

རྐུན་པོོ་དེ་མགོ་འཐོེམས་ནས་ཡུན་ཙོམ་རིང་ལ་བྱེེད་སྟོངས་མ་ཤོེས་པོར་

ལུས། མཁན་པོོས་ཁོའ་ིབད་ེདོན་ལ་དགོངས་པོ་བཞིེས་སྟོངས་དེར་ཁོ་ཧོན་འཐོེར་

བ་རེད། ཉིེན་འགོག་ག་ིཆོེད་དུ་གྲེ་ིཁ་མཁན་པོོའ་ིཕོྱོགས་ལ་གཏོད་བཞིིན། ཁོས་

གང་མགོྱིགས་ཞིལ་འདེབས་སྒམ་གྱི་ིནང་ནས་དངུལ་དང་། བང་ཁྲ་ིནས་ཁ་ལག་

བློངས་ཏ་ེསྦེ་ཁུག་བརྒྱངས་པོ་རེད། 

“ཉིེན་རོྟེག་པོ་སྐད་མ་གཏོང་མ་གཏོགས་དེ་མིན་” ཞིེས་སྐད་ཤུགས་ཆོེན་

པོོས་བཤོད།

མཁན་པོོས་ཞིི་དུལ་གྱིི་སོྒ་ནས་“ངས་ཉིེན་རོྟེག་པོ་ཅིིའི་ཕྱོིར་སྐད་གཏོང་

དགོས་པོ་རེད། ཞིལ་འདེབས་ད་ེདག་ཁྱིེད་རང་ལྟ་བུའ་ིམ་ིསོྐྱ་བོ་རྣམས་ལ་རོགས་

པོ་བྱེེད་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་རེད། ཁ་ལག་ནི་ངས་ཁྱིེད་རང་ལ་དགའ་བཞིིན་སོྤྲོ་བཞིིན་

སྤྲོད་པོ་ཡིིན། ཁྱིེད་ཀྱིིས་གང་ཡིང་བརྐུས་མེད། བོློ་བདེ་མོ་བྱེས་ཏེ་ཕེབས།” ཞིེས་

ལན་བཏབ། 

ཕྱོ་ིཉིིན་དེར་མཁན་པོོས་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ཁོང་རང་ག་ིགྲེོགས་

དགེ་འདུན་གྱིི་སྡོེ་དང་སྐྱ་བོའ་ིཚེོགས་ཆུང་ལ་འགྲེེལ་བཤོད་བྱེས། ཁོང་ཚེོ་ཚེང་

མས་མཁན་པོོ་ཅི་ིགནང་ལ་སོྤེབས་པོ་དང་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརངས་བྱེས། 

ཉིི་མ་ཁ་ཤོས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་རྐུན་པོོ་དེས་ཁྱིིམ་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་རྐུན་བྱེེད་སྐབས་

འཛིན་བཟུང་བྱེས་ཟིན་པོའ་ིསོྐར་མཁན་པོོས་གསར་ཤོོག་ག་ིནང་ནས་གཟིགས། 

སྐབས་འདིར་ཁོ་ལ་ལོ་བཅུའི་རིང་བཙོོན་ཁང་དུ་སོྡོད་དགོས་པོའི་ཁྲིམས་ཐེག་

བཅིད།
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ལོ་བཅུ་ལྷིག་ག་ིརྗོེས་སུ་མཁན་པོོ་ད་ེཉིིད་ཞིོགས་པོ་སྔོ་པོོ་ཞིིག་ལ་མཆོོད་ཁང་

ནང་ནས་སྒྲི་ཞིིག་གིས་གཉིིད་དཀོྲགས། མཁན་པོོ་ཡིར་ལངས་ཏ་ེབལྟ་བར་ཕྱོིན། 

ཁྱིེད་ཚེོས་ཚེོད་དཔོག་བྱེས་པོ་གཞིིར་བཟུང་། མཁན་པོོས་ད་ེསོྔོན་གྱི་ིརྐུན་མ་དེས་

གྲེ་ིརོྣན་པོོ་ཞིིག་བཟུང་སྟོ་ེཞིལ་འདེབས་སྒམ་གྱི་ིའཁྲིས་དེར་ལངས་བསྡོད་ཡིོད་པོ་

མཐོེང་། 

“ང་དྲན་སོས་ཀྱི་ིའདུག་གམ།” ཞིེས་རྐུན་པོོས་དྲིས།

“འདུག” ཅིེས་མཁན་པོོས་སྦེ་ཁུག་སོྔོག་བཞིིན་དུ། “ལྡེ་མིག་འདིར་ཡོིད།” 

ཅིེས་སྨྲས།

དེ་རྗོེས་རྐུན་པོོ་དེས་འཛུམ་དམུལ་བའ་ིངང་ནས་གྲེི་དེ་སར་བཞིག་སྟོེ་ངག་

འཇམ་པོོའ་ིསོྒ་ནས་“སྐུ་ཞིབས་ལགས། ལྡ་ེམིག་མ་ིདགོས། ང་བཙོོན་ཁང་དུ་རྒྱུན་

རིང་སོྡོད་སྐབས་ཁྱིེད་རང་ག་ིསོྐར་ལ་བསམ་བོློ་མ་འཁོར་བར་སོྡོད་ཐུབ་མ་བྱུང་།  

ངའ་ིམ་ིཚེ་ེཡོིངས་རོྫགས་ཀྱི་ིནང་དུ་ང་ལ་དོན་དངོས་སུ་སོྐྱར་རོགས་དང་བཀའ་

དྲིན་ཆོེན་པོོ་གནང་མཁན་ད་ེཁྱིེད་རང་ཁོ་ན་ཡིིན། རེད། ང་ཡིང་སྐྱར་རྐུས་བྱེེད་

དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ད་ེསྔོ་ངས་དངོས་པོོ་ནོར་བ་ཞིིག་བརྐུས་པོ་ཤོེས་བྱུང་།  

ད་རེས་ངས་ཁྱིེད་ཀྱིི་བྱེམས་སྙིིང་རྗོེ་དང་། ཞིི་ཞིིང་དུལ་བའི་གསང་བ་དེ་བརྐུ་

རུ་ཡིོང་བ་ཡིིན། ང་ལ་དོན་དངོས་སུ་དང་པོོར་དགོས་པོ་དེ་ཡིིན། ཐུགས་རྗོེས་

གཟིགས། ང་ལ་བྱེམས་སྙིིང་རྗོེའ་ིལྡ་ེམིག་ད་ེགནང་སྟོ།ེ ང་ཁྱིེད་རང་ག་ིསོློབ་མར་

བཞིེས་གནང་རོགས།” ཞིེས་ཞུས།

དེ་རྗོེས་མ་འགྱིངས་པོར་རྐུན་མ་དེ་དགེ་སོློང་དུ་གྱུར་ཏེ་རྨི་ལམ་དུའང་

འཁོར་དཀའ་བའི་ཕྱུག་པོོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད། དེ་ཡིང་སོྒར་མོ་ཡིོད་པོའི་ཕྱུག་

པོོ་དེ་མ་ཡིིན་པོར། བྱེམས་པོ་དང་སེམས་ཀྱིི་ཞིི་བདེའི་ནོར་དང་ལྡན་པོའི་ཕྱུག་

པོོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད། དེ་ནི་དོན་ངོ་མར་ང་ཚེོས་འདོད་པོ་དེ་རེད། ངོ་མཚེར་

བའ་ིབརྐུས་ནོར་ཇ་ིའདྲ་ཞིིག་ཨང་།།



8

 ༼༣༽  

ཨ།ོ སྐྱག་པ།

བྱེང་ཨ་རིར་ཆོོས་བཤོད་ཀྱི་ིཕོྱོགས་བསོྐྱད་ཅིིག་ག་ིསྐབས་སུ། ངས་གཤོམ་གསལ་

གྱི་ིཡིིད་འགུལ་ཐེེབས་པོའ་ིརབ་བཏགས་ཀྱི་ིསྒྲུང་འད་ིཁྲིད་པོ་ཡིིན།

ཅིི་སྟེེ་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཁྱོི་སྐྱག་ཅིིག་གི་སྟེེང་དུ་གོམ་པ་སོྤོས་ན། ཁོོང་ཁོྲོ་མ་ལངས་པའིི་སོྒོ་

ནས་ལྷམ་ལ་འིགོས་པའིི་ཁྱོི་སྐྱག་དེ་མ་ཕིྱིས་པར། དེའིི་ཚབ་ཏུ་འིཛུམ་དམུལ་ཏེེ་ནང་

དུ་འིཁྱོེར་རྒྱུགས། ནང་དུ་བསླེེབས་རྗེེས་ཁྱོི་སྐྱག་དེ་ཁོྱོད་ཀིྱི་སྐྱེད་ཚལ་ནང་གི་ཀུ་ཤུའིི་

སོྡོང་པོའིི་རྩ་བར་དབིྱི་བར་བྱི། ལོ་རྗེེས་མ་དེར་སོྔོན་ལས་ཀྱིང་ཀུ་ཤུ་མང་བ་དང་།  

མངར་བ། ཁུ་བ་ཅིན་ཡོོང་གི་རེད། འིོན་ཀྱིང་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཞིིམ་མངར་ལྡན་པའིི་ཀུ་ཤུ་

དེར་སོ་རྒྱག་དུས་དོན་དངོས་སུ་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཁྱོི་སྐྱག་ཟ་གི་ཡོོད་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་དྲན་

གསོ་བྱིེད་དགོས། ད་ཆ་དེ་སོྔོན་གིྱི་ཁིྱོ་སྐྱག་དེ་ཞིིམ་མངར་ལྡན་པའིི་ཀུ་ཤུའིི་ངོ་བོར་

གྱུར་པ་ཙམ་རེད། 

འིདི་དང་ཕོྱིགས་མཚུངས་སུ། ཁོྱོད་ཀིྱིས་མི་ཚེའིི་ནང་དཀའི་སྡུག་ཇིི་འིདྲ་ཞིིག་མྱངས་

རུང་། དེ་ནི་ཁྱོི་སྐྱག་གི་ཐོོག་ཏུ་གོམ་པ་སོྤོས་པ་དང་གཉིིས་སུ་མེད། འིོན་ཀྱིང་ཁོོང་

ཁོྲོ་ལངས་པ་དང་། སོྤྲོ་ཐུང་དུ་འིགྱུར་བ། སེམས་མི་སྐྱིད་པར་འིགྱུར་བའིི་ཚབ་ཏུ་

དེ་ནང་དུ་ཁྱོེར་ནས་སེམས་གཏིེང་ལ་ཞོིག ཁྱོེད་རང་མགོྱིགས་མྱུར་གྲུང་པོ་དང་སིྙིང་

རྗེེ་ཆེ་བ་ཡོོང་གི་རེད། འིོན་ཀྱིང་བརྩེ་བ་མངར་མོ་དང་ཤེེས་རབ་བོྲོ་བ་ཅིན་དེ་ཅིི་

ཞིིག་རེད་དྲན་པར་གིྱིས་དང་། དེ་ནི་ཁྱོི་སྐྱག་གི་མི་ཚེ་ལ་འིགྱུར་བ་སོང་བ་ཙམ་རེད།
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ངོ་མཚེར་ཅིན་གྱི་ིབསློབ་བྱེ་ད་ེབརྒྱབ་ཚེར་ནས་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ། གཞུང་

ལམ་འགྲེམ་གྱི་ིངལ་གསོ་རྒྱག་ས་ཞིིག་ཏུ་ངས་ཁྱི་ིསྐྱག་ངོ་མ་ཞིིག་ག་ིསྟོེང་དུ་གོམ་

པོ་སོྤེས་འདུག འོད་སོྟོང་ལྡན་པོའི་བསློབ་བྱེ་དེ་ཐོེས་མ་ཐེག་ཡིིན་པོའི་ངའི་ཁ་

ལོ་པོ་དེས། ངས་ལྷིམ་གོག་སྟོེང་གི་ཁྱིི་སྐྱག་ཆོ་ཚེང་གཙོང་ཕྱོིས་མ་བྱེས་བར་དུ་

ང་རླངས་འཁོར་གྱི་ིནང་འཛུལ་དུ་བཅུག་མ་བྱུང་། ཁོས་ངའ་ིཁྱི་ིསྐྱག་ག་ིགཏམ་

རྒྱུད་དེར་དོ་སྣོང་སྤུ་ཙོམ་ཡིང་བྱེས་མ་སོང་། དེང་སང་མ་ིམང་པོོ་ཞིིག་ལ་དཀའ་

ངལ་ནི་དེ་ག་རང་རེད། ཁོང་ཚེོ་རང་བྱུང་ཁམས་དང་འབྲེལ་ཐེག་བཅིད་དེ་

ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་ིནང་དུ་བསྡོད་པོས། ཁྱི་ིསྐྱག་ད་ེཤོིང་ཏོག་ཏུ་བསྒྱུར་སའ་ིལྡུམ་ར་

ཡིོད་པོ་མ་རེད།། 
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 ༼༤༽  

བཟང་སྐུལ་གྱི་ིཁྱི་ིསྐྱག

རྗོེས་སུ་ངའ་ིབྱེང་ཨ་རིའ་ིཕོྱོགས་བསོྐྱད་ཅིིག་ག་ིསྐབས་སུ། མ་ིགཅིིག་གིས་ཁྱི་ིསྐྱག་

ད་ེགང་ནས་བྱུང་བའ་ིསོྐར་བཤོད་བྱུང་། ཚེོང་པོ་སྤྱིང་པོོ་ཞིིག་གིས་ཁང་བརྩེགས་

ནང་སོྡོད་མཁན་སྦྱིན་བདག་ཚེོའི་ཁྱིི་ལ་གཅིིན་སྐྱག་གཏོང་སྟོངས་སོྦྱང་བརྡོར་

སྤྲོད་ད་ེཡོིང་སོྒ་ཆོེན་པོོ་བཟོས་པོ་རེད། 

ཁྱིི་ཕྲུག་གསར་པོ་ཉིར་མཁན་གྱིི་མི་སུ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་། ཁྱིི་དེར་རིན་

ཐེང་ཆོ་ེབའ་ིས་གདན་གྱི་ིཐོེག་ཏུ་གཅིིན་སྐྱག་གཏོང་དུ་མ་ིའཇུག་རྒྱུ་ད་ེཇ་ིའདྲའ་ི

དཀའ་ངལ་ཅིན་ཡིིན་པོ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད། ཚེོང་པོ་དེས་ཉིི་མ་གསུམ་གྱིི་ནང་དུ་ཁྱིི་

ཡིིས་གཅིིན་སྐྱག་ཕྱོི་ལ་གཏོང་བའི་སྦྱོང་བརྡོར་སོྤྲོད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱེས། ཁོའ་ི

ཐེབས་ལམ་ན་ིཁྱི་ིཡི་ིསྤྱིོད་བཟང་ལ་རྒྱབ་གནོན་བྱེེད་རྒྱུ་ད་ེཡིིན། 

ཁོ་དང་ཁོའ་ིལས་བྱེེད་ཀྱིིས་ཁྱིི་དེ་སྲིང་ལམ་གྱིི་སྟོེང་དང་། ཤོིང་སོྡོང་འོག 

ལྡུམ་ར་ཆུང་ངུའ་ིནང་བཅིས་སུ་ཁྲིད་ད་ེཁྱི་ིགུ་དེས་གཅིིན་སྐྱག་མ་བཏང་བར་དུ་

སྒུག་སོྡོད་ཀྱི་ིཡོིད། གཅིིན་སྐྱག་བཏང་རྗོེས་ཚེོང་པོ་དེས་དགའ་པོོའ་ིངང་ནས་སྐད་

བརྒྱབ་སྟོ་ེས་མཆོོང་གནམ་མཆོོང་བྱེེད་པོ་དང་། གཞིས་གཏོང་བ་དང་བོྲ་འཁྲབ་

པོ། ཁུ་ཚུར་གནམ་ལ་འཕྱོར་པོ་བཅིས་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད། སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་མཁན་དེས་

སྐབས་རེར་ལག་ཟུང་སྟོེང་ལ་ལངས་ཏེ་རྐང་ཟུང་གནམ་ལ་གཏད་ནས་དགའ་

སྣོང་སོྟོན་གྱི་ིཡིོད། ཁོས་ཁྱི་ིདེས་ཁྱི་ིསྐྱག་གཏོང་བའ་ིཆོེད་དུ་ཚེད་ལས་བརྒལ་བའ་ི

ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་གྱིིས་དགའ་སོྟོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིོད། དེར་ལམ་ལྷིོང་བྱུང་བ་

རེད། ཁྱི་ིདེས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་མ་ིཞིིག་ཧ་ཅིང་སྐྱིད་དུ་བཅུག་པོ་ཤོེས། ཉིིན་གསུམ་



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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གྱི་ིནང་དུ་ཁྱི་ིད་ེཕྱོ་ིལོགས་ཁོ་ནར་གཅིིན་སྐྱག་གཏོང་མཁན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར། ཐེ་ན་

དུད་འགོྲེའ་ིཐོེག་ཏུའང་སོྤྱིད་བཟང་ལ་རྒྱབ་སོྣོན་གྱི་ིནུས་པོ་ད་ེའདྲ་ཡིོད། 

ཡིིན་ན་ཡིང་རྗོེས་སུ་ཁྱི་ིལ་སྦྱོང་བརྡོར་སོྤྲོད་མཁན་ད་ེདཀའ་ངལ་གྱི་ིནང་དུ་

ཚུད། ཁོའ་ིཚེོང་ཤོག་འགའ་ཤོས་ཁུ་སིམ་པོོའ་ིསོྒ་ནས་རང་གི་ཁྱིི་དང་མཉིམ་དུ་

འབོལ་གདན་གྱི་ིསྟོེང་དུ་བསྡོད་ད་ེལུས་རྩལ་གྱི་ིའགྲེན་བསྡུར་ཞིིག་བརྙེན་འཕྲིན་

བརྒྱུད་ནས་བལྟ་བཞིིན་ཡོིད། ད་ེནས་ཁོང་ཚེོའ་ིཕོྱོགས་གཏོགས་ཀྱི་ིརུ་ཁག་དེར་

ངོ་མཚེར་ཆོེ་བའི་རྒྱལ་ཁ་ཞིིག་ལོན་ཙོང་། ཁོང་ཚེོས་དགའ་ཚེོར་ཆོེན་པོོའ་ིསོྒ་

ནས་འབོལ་གདན་གྱིི་སྟོེང་ནས་མཆོོངས་ཏེ། ལག་པོ་བར་སྣོང་ལ་སྒྲིེང་བ་དང་། 

གཞིས་གཏོང་བ་དང་བོྲ་འཁྲབ་པོ་སོགས་བྱེས་པོ་རེད། ཁྱིི་དེས་ཅིི་ཞིིག་བྱེས་པོ་

ཁོྱིད་ཚེོས་ཚེོད་དཔོག་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག་གམ། 
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 ༼༥༽  

ཁྲནོ་པའི་ིནང་ག་ིསྲིདི་དནོ་པ།

སྐབས་རེར་མི་ཚེེའི་ནང་དུ་ཁྱིོད་ཀྱིིས་སྐྱག་པོའི་སྟོེང་དུ་གོམ་པོ་སོྤེ་མི་དགོས་

པོར། ཁ་ཅིིག་གིས་སྐྱག་པོ་ཁྱིེད་རང་གི་སྟོེང་དུ་ཚུར་གཡུག་གི་རེད། གཤོམ་གྱིི་

སྒྲུང་འདིས་གནས་སྟོངས་དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་དགོས་པོའི་བསློབ་

བྱེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིད། མིང་ཆོད་ངན་པོ་ཡོིད་པོའི་སྲིིད་དོན་པོ་གྲེགས་ཅིན་ཞིིག་ཤོིང་

ནགས་ཁོྲད་དུ་སོྤྲོ་འཆོམ་བྱེེད་དུས་བེད་སོྤྱིད་མེད་པོའི་ཁོྲན་པོ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་

ཟགས་པོ་རེད། སྟོབས་ལེགས་པོ་ཞིིག་ལ་ཁྲོན་པོ་ད་ེསྐམ་པོོ་ཡིིན་པོ་དང་། མགོའ་ི

ཀ་པོ་ལི་དེ་མཐུག་པོོ་ཡིོད་ཙོང་ཁོ་ལ་རྨས་སོྐྱན་མ་བྱུང་བ་རེད། སྟོབས་ཉིེས་པོ་

ཞིིག་ལ་ཁོྲན་པོ་ད་ེཧ་ཅིང་གཏིང་རིང་པོོ་ཡོིད་པོར་བརྟེེན། ཁོ་ཡིར་འཛེགས་ནས་

ཕྱོི་ལ་ཐོེན་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་པོས་རམ་འདེགས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་སྐད་བརྒྱབ་པོ་རེད། དུས་

རྒྱུན་མི་ཞིིག་གིས་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་ཙོམ་རིང་སྐད་བརྒྱབ་ན། མིད་པོ་འགག་འགོྲེ་

གི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཁོ་ནི་ལོ་མང་གི་ཉིམས་མོྱོང་ཅིན་གྱིི་སྲིིད་དོན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་

ཙོང་། ཆུ་ཚེོད་གསུམ་གྱིི་རྗོེས་སུ་ཡིང་ཁོས་སྔོར་བཞིིན་སྐད་ཅོིར་རྒྱག་ཐུབ། དེ་

མཚེམས་ནས་ཞིིང་པོ་ཞིིག་གིས་སྐད་ཐོེས་ཏ་ེསྲིིད་དོན་པོ་ད་ེཁོྲན་པོའ་ིམཐེིལ་དུ་

ཡིོད་པོ་ཤོེས་པོ་རེད།

“ང་ལ་རོགས་པོ་བོྱེས་དང་།” ཞིེས་སྲིིད་དོན་པོ་དེས་བརོྗོད།

ཞིིང་པོ་དེས་ཁོ་ངོ་ཤོེས་ཏ་ེ“ཡིོང་ག་ིམ་རེད།” ཅིེས་ལན་བཏབ།

ཞིིང་པོ་དེས་སྤྱིིར་སྲིིད་དོན་པོ་ལ་ཞི་ེའཁོན་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད་ལ། དམིགས་བསལ་

ཧ་ཅིང་དཔོོན་ཉིམས་ཆོེ་བའི་རིགས་ལ་རྩ་བ་ནས་དགའ་གི་མེད། ལྷིག་པོར་དུ་
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ཁོས་སྔོ་མོ་ནས་ཉིེན་ཁ་ཅིན་གྱི་ིཁྲོན་པོ་དེར་ས་བླུགས་ཏ་ེདགང་དགོས་བསམས་

ཡིོད། དེ་བས་ཁོས་སྦྱག་མ་ཞིིག་ཁྱིེར་ནས་ཁོྲན་པོའི་ནང་དུ་ས་བླུག་རྒྱུའི་འགོ་

བཙུགས་པོ་རེད། ཁོས་སྲིིད་དོན་པོ་དེ་ས་འོག་ཏུ་སྦེས་ཏེ་དེ་དང་ལྷིན་དུ་ཁྲོན་

པོའང་གསུབ་དགོས་སྙིམ་པོ་རེད།

སྲིིད་དོན་པོ་དེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐོེག་ཏུ་ས་བླུགས་པོ་ཚེོར་དུས། ཁོ་ལ་དེ་ནི་

རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པོ་གང་ཡིང་མ་རེད། དེ་ལྟར་ཡིང་ཁོས་ཞིིང་པོ་དེས་རང་ཉིིད་

གསོན་སྦེས་གཏོང་རྒྱུ་ཡིིན་པོའ་ིཀུན་སོློང་ཤོེས་དུས། ཁོའ་ིསྐད་ཤུགས་དུས་རྒྱུན་

འོས་བསྡུའ་ིཁྱིབ་བསྒྲིགས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་གོ་བ་ལྟར་མཐོེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་རེད། 

“ངས་ཁོྱིད་ཀྱི་ིདཔྱ་ཁྲལ་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའ་ིཁས་ལེན་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིིན། ངས་ཞིིང་

པོའ་ིརོགས་སོྐྱར་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུའ་ིཁག་ཐེེག་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིིན། ངས་བ་ཕྱུགས་ཚེང་

མར་འཕོྲད་བསྟོེན་བལྟ་སོྐྱང་རིན་མེད་དུ་བྱེེད་རྒྱུའ་ིདམ་བཅིའ་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིིན། ང་

ལ་ཡིིད་ཆོེས་བོྱེས་དང་།”

ཞིིང་པོ་དེས་“ང་ལ་ཡིིད་ཆོེས་བོྱེས་དང་” ཞིེས་པོའི་ཚེིག་དེ་གོ་བ་དང་ཁོྲན་

པོའི་ནང་དུ་ས་ཕོན་ཆོེན་པོོ་བླུག་འགོ་བཙུགས། སྲིིད་དོན་པོ་དེས་འུ་ཐུག་པོའི་

ངང་ནས་སྐད་ཤུགས་ཆོ་ེརུ་བཏང་། ད་ེནས་ཁོ་ཁུ་སིམ་མེར་བསྡོད་པོ་རེད།

ཞིིང་པོ་དེས་སྲིིད་དོན་པོ་དེ་ས་སྦེས་ཐེེབས་སོང་བསམས་ཏེ། ས་བཤོོ་རྒྱུའི་

མགོྱིགས་ཚེད་ད་ེཇ་ེདལ་དུ་བཏང་བ་རེད། ཞིིང་པོ་ན་ིསྦྱག་མས་ས་བཤོོ་རྒྱུར་བྲེལ་

བ་ཆོེ་ཐེག་ཆོོད་དེ་ཁོྲན་པོའི་ནང་ནས་སྐྲའི་ཉིག་མ་འགའ་མངོན་ཡོིང་བ་ལ་དོ་

སྣོང་བྱུང་མེད། ཁོས་ས་མང་དུ་བླུགས་པོ་དང་མགོ་བོའ་ིགཙུག་ཏོར་མཐོེང་ཐུབ་

པོ་བྱུང་། དེ་ནས་ཁོས་ཁོྲན་པོའི་ནང་དུ་ས་དེ་བས་མང་བ་བླུགས་རྗོེས། སྲིིད་

དོན་པོ་དེའ་ིའཛུམ་དམུལ་བཞིིན་པོའ་ིངོ་གདོང་མཐོེང་བ་རེད། ཞིིང་པོ་ད་ེད་ཆོ་

ཧ་ཅིང་ཧོན་ཐོེར་ནས་ཁོས་ས་ལྡུག་རྒྱུ་མཚེམས་འཇོག་བྱེས། 
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སྲིིད་དོན་པོ་དེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྟོེང་དུ་ས་བླུགས་པོ་དེའི་སོྐར་ལ་སྡུག་སྐད་

རྒྱག་རྒྱུ་མཚེམས་འཇོག་བྱེེད་པོའ་ིཐེག་གཅོིད་བྱེས། དེའ་ིཚེབ་ཏུ་ཁོས་རང་སྟོེང་

ག་ིས་རྡུལ་རྣམས་སྤྲུགས་ཏ་ེརྐང་འོག་ཏུ་བརྫིས་པོ་རེད། ས་སྦྱག་མ་ར་ེར་ེརྐང་འོག་

ཏུ་མནན་རྗོེས་ཁོ་རང་སོར་འགའ་རེས་ཇ་ེམཐོེར་་ཕྱོིན་པོ་རེད། ད་ཆོ་ཁོ་ཁོྲན་པོའ་ི

ནང་ནས་ལས་སློ་པོོར་ཕྱོི་ལ་ཐེོན་ཐུབ་པོའི་མཐོེ་ཚེད་དུ་བསློེབས་ཡོིད་ལ། ཁོས་

རྗོེས་སུ་ཞིིང་པོ་དེའ་ིསར་ཁྲལ་བསྡུ་མཁན་དང་། འཕོྲད་བསྟོེན་རོྟེག་ཞིིབ་པོ་བཏང་

སྟོ་ེགསོལ་རས་སོྤྲོད་རྒྱུ་བྱེས། 

སྒྲུང་འདིའ་ིབསློབ་བྱེ་ན།ི མ་ིཚེེའ་ིནང་དུ་ཁྱིེད་རང་ག་ིསྟོེང་དུ་སྐྱག་པོ་བཤོོས་

བྱུང་ན། སྐྱག་པོ་ཕྱོིས་ཏ་ེརོྡོག་བརྫིས་བཏང་ན། དུས་རྟེག་ཏུ་མ་ིཚེེའ་ིནང་མཐོེ་སར་

ལངས་ཐུབ།། 
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༼ ༦༽  

རྔ་མངོ་ག་ིགདངོ་།

མི་གཞིན་དག་སྐབས་རེར་ཁྱིེད་རང་གི་སྟོེང་དུ་ཁོང་ཁོྲ་ལང་གི་རེད། རང་གི་

གཉིེན་ཉི་ེཡིིན་ནའང་གཅིིག་མཚུངས་རེད། ང་ཚེ་ོཚེང་མར་ད་ེལྟར་ཡིོང་ག་ིཡིོད། 

མི་འགའ་ཞིིག་གིས་སངས་རྒྱས་ལའང་ཁོང་ཁོྲ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིད། རང་ཉིིད་གཞིན་

གྱིིས་ཁོང་ཁོྲ་བྱེེད་ཡུལ་དུ་གྱུར་ན་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་ཐུབ་བམ། དེའི་ལན་ནི་གཤོམ་

གསལ་གྱི་ིསྒྲུང་འད་ིནས་རྙེེད།

ཁོྱི་ག་ཞིིག་ལས་ཀ་ནས་བར་གསེང་ཐོེབ་སྟོེ་ཕྱོི་དོྲར་རང་ཁྱིིམ་དུ་སྐྱིད་པོོར་

བསྡོད་ཡོིད། ཁོའ་ིབཟའ་ཟློ་དགོང་ཟས་གཡིོ་སོྦྱར་ལ་བྲེལ་བའི་སྐབས་སུ་མོས་

སོྒ་ང་མེད་པོ་ཤོེས། མོས་ “སྙིིང་གོྲེགས་ལགས། ཁོྱིད་ཁོྲམ་ལ་བསོྐྱད་དེ་ང་ལ་སོྒ་

ང་འགའ་ཉིོས་ཏ་ེཡོིང་ཨ་ེཐུབ།” ཅིེས་དྲིས།

“སྙིིང་ཉི་ེམ། ལོས་ཐུབ།” ཁོས་དགའ་པོོའ་ིངང་ནས་ལན་བཏབ།

ཁོྱི་ག་དེ་སོྔོན་ཆོད་ཁོྲམ་ལ་རྩ་བ་ནས་འགོྲེ་མོྱོང་མེད། དེས་ན་ཁོའ་ིབཟའ་

ཟློས་ཁོ་ལ་ལག་ཁུག་ཅིིག་བསྐུར། དངུལ་འགའ་ཤོས་སྤྲོད་ད།ེ ཁོྲམ་དཀྱིིལ་དུ་ཡོིད་

པོའ་ིསོྒ་ངའ་ིཚེོང་ཁང་ལ་འགོྲེ་སའ་ིལམ་བསྟོན།

ཁོ་ཁོྲམ་ར་ལ་འཛུལ་བ་དང་ཕོ་གསར་ཞིིག་ཁོའ་ིསར་ཡིོང་སྟོེ། “ཝི་ཡིེ། རྔ་

མོང་ག་ིགདོང་ཅིན།” ཞིེས་སྐད་ཤུགས་ཆོེན་པོོས་སྨྲས། ཧོན་ཐོེར་བའ་ིཁོྱི་ག་དེས་ 

“ག་ར།ེ ཁོྱིད་ཀྱིིས་རྔ་མོང་ག་ིགདོང་ཅིན་སུ་ལ་ཟེར་གྱི་ིཡིོད།” ཞིེས་ལན་བཏབ།
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འོན་ཀྱིང་ལན་དེས་ཕོ་གསར་དེའ་ིབོློ་ཁོག་སྤེར་ཏ་ེཁོྱི་ག་ད་ེལ་ཚེིག་རྩུབ་སྔོར་

ལས་མང་བ་སྨྲ་འགོ་བཙུགས་ཏ།ེ “ཀྱི།ེ དྲ་ིམ་ངན་པོ། ཁོྱིད་ཀྱིིས་ད་ནངས་ཞོིགས་

པོར་གདོང་ལ་ཁྱི་ིསྐྱག་བྱུགས་པོ་ཡིིན་ནམ། ཁྱི་ིལྡོམ་སོྟོང་ག་ིཁྱི་ིཤོིག་ཚེང་མ་ཁོྱིད་

ཀྱི་ིམཆོན་ཁུང་དུ་འདུ་བ་ཤོོག” ཅིེས་བརོྗོད།

སྡུག་ཤོོས་ཤོིག་ལ་ཁོྱི་ག་དེས་ནོར་འཁྲུལ་གང་ཡིང་བྱེས་མེད་ཀྱིང་། ཁོྲམ་

དཀྱིིལ་དུ་མ་ིཚེོགས་ཀྱི་ིདབུས་སུ་ཁོ་ལ་སྐད་ཅོིར་བརྒྱབ་སྟོ་ེདམའ་འབེབས་བྱེས་

པོ་རེད། ཁོ་ཧ་ཅིང་ངོ་ཚེ་བོ་བྱུང་བས་ཁོང་ཁོྲ་ལངས་ཤོིང་ཁ་ཕྱོིར་འཁོར་ཏེ་ཁོྲམ་

ས་ནས་གང་མགོྱིགས་ནང་དུ་ལོག་ཕྱོིན་པོ་རེད།

ཁོ་ནང་དུ་བསློེབས་པོ་དང་བཟའ་ཟློས་ “སྙིིང་གོྲེགས་ལགས། ཁོྱིད་ནང་ལ་

མགོྱིགས་པོོ་འཁོར་བྱུང་། སོྒ་ང་འཁྱིེར་ཡོིད་དམ།” ཞིེས་སྨྲས།

དེའ་ིལན་དུ་མོའ་ིཁོྱི་གས་ “མེད། ད་ནས་བཟུང་ང་སྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིདཔོལ་ཡོིན་

དང་བྲལ་ལ། སོྤྱིད་པོ་རྩིང་བ། མདོག་ཉིེས་གསང་སོྤྱིད་འདྲ་བའ་ིཁོྲམ་ར་དེར་ཡིང་

བསྐྱར་མ་མངགས་ཨང་།” ཞིེས་བརོྗོད།

གཉིེན་སྒྲིིག་ག་ིའབྲེལ་བ་རྒྱུན་གནས་ཡིོང་བའ་ིགསང་བ་ན།ི ཕོ་མོ་སུ་རུང་

ལ་ཉིམས་མོྱོང་སུན་པོོ་ཞིིག་བྱུང་དུས་ཅིིག་ཤོོས་དེས་ཞིི་འཇམ་གྱིི་སྒོ་ནས་ཁོང་

ཁོྲ་ཇ་ིལྟར་ཞི་ིཐེབས་བྱེེད་དགོས་ལུགས་ཤོེས་རྒྱུ་ད་ེརེད། དེས་ན་ཁོའ་ིབཟའ་ཟློས་

ཁོའ་ིཁོང་ཁོྲ་མ་ཞིི་བར་དུ་སེམས་གསོ་དང་བྱུག་བྱུག་བྱེས། དེ་ནས་མོས་ངག་

འཇམ་པོོའ་ིསོྒ་ནས་ཕོ་གསར་ད་ེག་འདྲ་ཞིིག་ཡོིད་མེད་དྲིས་པོ་རེད། མོའ་ིཁོྱི་ག་

དེས་བྱེད་བཞིིན་བསྡུས་ཏེ་དམོད་མོ་རྒྱག་བཞིིན་དུ་ཕོ་གསར་ག་འདྲ་ཞིིག་ཡིོད་

མེད་འགྲེེལ་བཤོད་བྱེས་པོ་རེད།

ཁོའ་ིབཟའ་ཟློས་གད་མོ་འགོག་བཞིིན་དུ་“ཨོ་རེད། ཁོ་ཨ།ེ ཁོས་མ་ིཚེང་མ་

ལ་དེ་ལྟར་བྱེེད་ཀྱིི་རེད། ཁོ་བྱེིས་པོ་ཡིིན་དུས་འགྱིེལ་ནས་མགོ་ལ་བརྡོབ་སོྐྱན་



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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བྱུང་བ་རེད། ཁོའ་ིཀློད་པོར་སོྐྱན་ཤོོར་ཏེ་དེ་ནས་བཟུང་སོྨྱོན་པོ་དེ་འདྲ་ཞིིག་ཏུ་

གྱུར་བ་རེད། སྙིིང་རྗོ།ེ ཁོ་སོློབ་གྲྭར་འགྲེོ་ཐུབ་མེད་ལ། ཁོ་ལ་གྲེོགས་པོོ་ཡིང་མེད། 

ལས་ཀ་ཐོེབ་ཀྱི་ིམེད། བུ་མོ་ཡིག་པོོ་ཞིིག་ལ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེས་ཏ་ེཁྱིིམ་གཞི་ིའཛིན་

རྒྱུ་ཡིང་ཡོིང་ཐེབས་བྲལ་བ་རེད། བསོད་ནམས་མེད་པོའི་ཕོ་གསར་དེ་སོྨྱོན་པོ་

རེད། ཁོས་མ་ིཚེང་མ་ལ་ཚེིག་རྩུབ་ཤོོད་ཀྱི་ིརེད། ཁྱིེད་རང་ཁོ་ན་ལ་ལབ་བྱུང་མ་

བསམ་ཞིིག” ཅིེས་སྨྲས།

མོའ་ིཁོྱི་གས་ད་ེཐོེས་མ་ཐེག་ཏུ་ཁོའ་ིསེམས་ནང་ག་ིཁོྲ་བ་ཡོིངས་རོྫགས་ཞི།ི ད་

ཆོ་ཁོ་ཕོ་གསར་ད་ེལ་སྙིིང་རྗོ་ེསྐྱེས། ཁོའ་ིབཟའ་ཟློས་ཁོ་ལ་འགྱུར་བ་ཐེེབས་པོར་

དོ་སྣོང་བྱུང་སྟོ།ེ “སྙིིང་གོྲེགས་ལགས། ང་ལ་སྒོ་ང་ད་དུང་དགོས་ཀྱི་ིའདུག ཁོྲམ་

ལ་ཕྱོིན་ན་འགྲེིག་གམ།” ཞིེས་དྲིས།

ཁོྱི་ག་དེས་“ལོས་འགྲེིག སྙིིང་ཉི་ེམ།” ཞིེས་བརོྗོད་ད་ེཁོྲམ་ལ་བསྐྱར་ལོག་བྱེས།

ཕོ་གསར་དེས་ཁོ་ཡིོང་བ་མཐོེང་སྟོེ། “ཨེ། ལོྟས་དང་། སུ་ཡིོང་གི་འདུག ད་

གིན་རྔ་མོང་གི་གདོང་ཅིན་དྲི་ངན་དེ་ཕྱོིར་བསློེབས་སོང་། ཚེང་མས་སྣོ་འགེབ་

རོགས། རྐང་པོར་འབྱེར་བའི་ཁྱིི་སྐྱག་གི་དྲི་མས་ང་ཚེོའི་ཁོྲམ་ར་ཁེངས་སོང་།”  

ཞིེས་སྐད་བརྒྱབ་པོ་རེད།

ད་རེས་ཁོྱི་ག་ད་ེཁོང་ཁོྲ་ལངས་མེད། ཕོ་གསར་དེས་ཚེིག་རྩུབ་མང་པོོ་བརོྗོད་

བཞིིན་དུ་རྗོེས་བསྙིེགས་ཀྱིང་། ཁོ་སོྒ་ངའ་ིཚེོང་ཁང་དུ་ཐེད་ཀར་ཕྱོིན་པོ་རེད། 

“ཁོ་ལ་ཐུགས་སྣོང་མ་གནང་། ཁོས་འད་ིའདྲ་མ་ིཚེང་མར་བྱེེད་ཀྱི་ིརེད། ཁོ་

སོྨྱོན་པོ་རེད། ཁོ་བྱེིས་པོ་ཡིིན་དུས་ཁོ་ལ་བརྡོབ་སོྐྱན་བྱུང་བ་རེད།” ཅིེས་སོྒ་ང་

ཚེོང་མཁན་གྱི་ིབུད་མེད་དེས་སྨྲས།

ཁོྱི་ག་དེས་སོྒ་ངའ་ིརིན་པོ་སོྤྲོད་བཞིིན་དུ་“ལགས་རེད། ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། ཕོ་

གསར་སྙིིང་རྗོ།ེ” ཞིེས་བརོྗོད།



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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ཕོ་གསར་དེས་ཚེིག་ངན་ད་ེབས་རྩུབ་པོ་འཕེན་བཞིིན་དུ་ཁོྲམ་གྱི་ིམཐེའ་མ་

ཟིན་བར་དུ་ཁྱིོ་ག་དེའི་རྗོེས་འདེད་བྱེས། འོན་ཀྱིང་སྐབས་འདིར་ཚེིག་རྩུབ་དེ་

དག་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁོྱི་ག་དེ་ཁོང་ཁོྲ་རྩ་བ་ནས་ལངས་མེད། ཅིིའི་ཕྱོིར་ཞིེ་ན། ད་

ཆོ་ཁོས་ཕོ་གསར་ད་ེསོྨྱོན་པོ་ཡིིན་པོ་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད།

གལ་ཏ་ེཁྱིེད་ཀྱིིས་སྒྲུང་འདིའ་ིསྙིིང་དོན་ཤོེས་ན། རྗོེས་མར་ཁ་ཅིིག་གིས་ཁོྱིད་

ལ་ཚེིག་རྩུབ་ཀྱིིས་གཤོེ་བའམ། ཡིང་ན་ཁོྱིད་ཀྱིི་བཟའ་ཟློ་སོྤྲོ་ལངས་པོ་བཅིས་

བྱུང་དུས་ཁོང་ཚེོའ་ིམགོ་ལ་བརྡོབ་སོྐྱན་བྱུང་ནས་ཀློད་པོར་སྐྱོན་ཤོོར་བར་སོམས། 

ནང་ཆོོས་ཀྱིི་ནང་དུ་གཞིན་ལ་དམའ་འབེབས་བྱེེད་པོ་དང་ཁོང་ཁོྲ་ལངས་པོ་

བཅིས་ལ་ “གནས་སྐབས་ཀྱི་ིརིག་འཚེ་ོམ་ཟིན་པོ་” ཞིེས་བརོྗོད་ཀྱི་ིརེད། 

གལ་ཏེ་ཁྱིེད་ལ་ཁོང་ཁོྲ་ལངས་མཁན་གྱིི་མི་དེ་གནས་སྐབས་རིག་འཚེོ་མ་

ཟིན་པོ་ཡིིན་པོ་ཤོེས་ན། “ཁོྱིད་སྙིིང་རྗོེའི་ཡུལ་རེད་” སྙིམ་ནས་དེ་ལ་སེམས་མི་

འཁྲུགས་པོ་མ་ཟད་སྙིིང་རྗོ་ེཡིང་སྐྱ་ེག་ིརེད།། 
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དཀརེ་ཡིལོ་གས་ཁ་ཅིན།

བརྩ་ེབས་བཅིངས་པོའ་ིམ་ིཞིིག་འདས་གོྲེངས་སུ་གྱུར་པོ་དེས་ང་ཚེའོ་ིམ་ིཚེེར་དུས་

གཏན་གྱིི་འགྱུར་བ་གཏོང་། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱིི་གནོད་སོྐྱན་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་

ཚེོས་ངོ་མི་ཤོེས་པོའི་སྐྱེ་བོ་སོྟོང་ཕྲག་འདས་གྲེོངས་སུ་གྱུར་པོ་དེས་ཀྱིང་ང་ཚེོའི་

བསམ་བོློ་གཏོང་ཕོྱོགས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲེོ འཆོ་ིབ་ན་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ཡིོང་ངེས་ཅིན་

ཞིིག་ཡིིན་པོས། གལ་ཏ་ེང་ཚེོས་དེའ་ིདོན་རོྟེགས་ན། དེས་ཚེ་ེསོྲིག་ལ་གཅིེས་སྤྲོས་

བྱེེད་དགོས་ཚུལ་སོྟོན་གྱི་ིཡོིད། 

ལོ་མང་པོོའ་ིསྔོ་རོལ་ཏུ་ཐེེ་ལནད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་ནང་དུ་ངའི་དགེ་རྒན་ཨ་

ཇན་ ཆོ་ཡིིས་ཁོང་རང་གི་ཇ་དཀར་དེ་ཡིར་བཀྱིགས་ཏེ་ང་ཚེོར་ “འདིར་ལོྟས་

དང་། འད་ིལ་སེར་ཁ་ཞིིག་འདུག” ཅིེས་གསུངས། 

ངས་དཀར་ཡིོལ་ད་ེལ་ཞིིབ་ཏུ་བལྟས་མོད་སེར་ཁ་མཐོེང་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག 

ཨ་ཇན་ ཆོས་མུ་མཐུད་དེ་ “ད་ལྟ་སེར་ཁ་དེ་མི་མངོན། འོན་ཀྱིང་དེ་ཡོིད་

པོ་རེད། ཉིིན་གཅིིག་མ་ིཞིིག་གིས་ཇ་དཀར་འད་ིལག་པོ་ནས་ཤོོར་ན། སེར་ཁ་ད་ེ

མཐོེང་བ་མ་ཟད་ངའི་ཇ་དཀར་དུམ་བུར་འཐེོར་གྱིི་རེད། དེ་འདིའི་ལས་དབང་

རེད།” ཅིེས་དང་། དེ་ནས་ “འོན་ཀྱིང་ངའི་ཇ་དཀར་དེ་འགྱིིག་གིས་བཟོས་པོ་

ཡིིན་ན། ད་ེའདྲའ་ིལས་དབང་དང་མ་ིམངོན་པོའ་ིསེར་ཁ་ཡོིང་ག་ིམ་རེད། ས་ལ་

གཡུག་པོ་དང་རོྡོག་པོས་གཞུ་བ་སོགས་བྱེས་ཀྱིང་ད་ེཆོག་ག་ིམ་རེད། གས་ཆོག་

མི་ཡིོང་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཙོང་དོ་སྣོང་བྱེེད་ཀྱིི་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་ངའི་ཇ་དཀར་དེ་

ཆོག་རུང་བ་ཡིིན་ཙོང་། རྒྱུ་མཚེན་དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་བདག་གཅིེས་བྱེེད་དགོས་

པོ་རེད།” ཅིེས་ངའ་ིདག་ེརྒན་གྱིིས་འགྲེེལ་བརོྗོད་གནང་བྱུང་། 
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ཨ་ཇན་ ཆོ་ཡིིས་ “དེ་བཞིིན་དུ་ཁོྱིད་ཚེོའི་གཟུགས་པོོར་ཡིང་སེར་ཁ་ཞིིག་

ཡིོད་པོ་རེད། ད་ལྟ་སེར་ཁ་དེ་མངོན་གྱིི་མེད་རུང་། འོན་ཀྱིང་དེར་ཡིོད་པོ་རེད། 

དེ་ལ་མ་འོངས་པོའི་འཆོི་བ་ཟེར་གྱིི་རེད། ཉིི་མ་གཅིིག་བརྡོབ་སོྐྱན་བྱུང་བའམ། 

ནད་ཕོག་པོ། ལོ་རྒས་པོ་སོགས་བྱུང་སྟོ་ེསེར་ཁ་ད་ེམངོན་པོར་གྱུར་སྐབས་ཤོ་ིའགོྲེ་

ཡི་ིརེད། ད་ེལས་དབང་རེད།” ཅིེས་ནན་བརོྗོད་གནང་།

ཨ་ཇན་ ཆོས་མུ་མཐུད་ད་ེ “གལ་ཏ་ེམ་ིཚེ་ེརྟེག་པོ་ཡིིན་ན། གལ་ཏ་ེམ་ིཚེ་ེད་ེ

འགྱིིག་གི་དཀར་ཡིོལ་ནང་བཞིིན་གས་ཆོག་མི་ཤོོར་བ་ཞིིག་ཡིིན་ན། ཁྱིེད་ཀྱིིས་

ད་ེལ་སྣོང་མེད་བྱེས་ཆོོག མ་ིཚེ་ེན་ིའཇིག་སློ་བ་ཡིིན་པོ་དང་། ད་ེཡིང་འཆོ་ིངེས་

ཅིན་ཡིིན་པོའི་ ཡིིན་པོའི་རྒྱུ་མཚེན་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་ཚེོས་བདག་གཅིེས་ངེས་

པོར་དུ་བྱེེད་དགོས་པོ་རེད།” ཅིེས་མཇུག་བསྡུ་གནང་སོང་།

ཕན་ཚུན་གྱིི་འབྲེལ་བ་དེ་ཡིང་ཇ་དཀར་ནང་བཞིིན་གས་ཆོག་ཤོོར་ཆོོག་

ཆོོག་ཡིིན་པོའི་རྒྱུ་མཚེན་རྟེོགས་པོའི་སོྒ་ནས་ང་ཚེོས་ངེས་པོར་དུ་ཕན་ཚུན་

གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལ་གཅིེས་སྤྲོས་བྱེེད་དགོས། བད་ེསྐྱིད་ལ་སེར་ཁ་ཞིིག་ཡིོད་པོ་

རོྟེགས་ན། ང་ཚེོས་སོྤྲོ་སྣོང་དེར་སྣོང་ཆུང་རྩ་བ་ནས་བྱེེད་ཀྱི་ིམ་རེད། ཉིིན་གཅིིག་

མ་ིཚེེའ་ིནང་འཆོ་ིབ་མ་ིརྟེག་པོ་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་ད་ེཤོེས་ན། དུས་ཡུན་སྐར་ཆོ་ར་ེ

རེའང་རིན་ཐེང་ཅིན་ཡིིན་པོ་ད་ེང་ཚེོས་མཐོེང་ཐུབ།།
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ཁྱིམི་བྱེ་གས་ོམཁན་ཞིངི་པ་གཉིསི་ཀྱི་ིགཏམ་རྒྱུད།

སྔོ་མོ་ཞིིག་ལ་ཁྱིིམ་བྱེ་གསོ་མཁན་གྱིི་ཞིིང་པོ་གཉིིས་བྱུང་། དང་པོོ་དེས་སྔོ་པོོར་

ལངས་ནས། སློེལ་པོོ་ཞིིག་འཁྱིེར་ཏ།ེ བྱེ་ཚེང་དུ་མདང་ནུབ་ཀྱི་ིསོྒ་ང་བསྡུ་རུ་ཕྱོིན་

པོ་རེད། ཁོས་ཁྱིིམ་བྱེའི་སོྒ་ང་རྣམས་ས་སྟོེང་དུ་རུལ་དུ་བཅུག་ནས། རང་གི་

སློེལ་པོོའ་ིནང་དུ་བྱེ་བྲུན་བླུགས་པོ་རེད། ད་ེནས་ཁོས་བྱེ་བྲུན་བླུགས་པོའ་ིསློེལ་

པོོ་ད་ེཁྱིིམ་དུ་འཁྱིེར་ཡོིང་སྟོབས་ཁྱིིམ་ད་ེདྲ་ིངན་གྱིིས་ཁེངས་པོ་རེད། ཁོའ་ིནང་མ་ི

རྣམས་བྱེ་ད་ེགསོ་བའ་ིཞིིང་པོ་གླེེན་པོ་ད་ེལ་ཧ་ཅིང་ཁོང་ཁོྲ་ལངས་པོ་རེད།

ཁྱིིམ་བྱེ་གསོ་བའ་ིཞིིང་པོ་གཉིིས་པོ་དེས་ཀྱིང་སློེལ་པོོ་ཞིིག་འཁྱིེར་ཏ་ེབྱེ་ཚེང་

དུ་འཛུལ་ནས་མདང་ནུབ་ཀྱི་ིསྒོ་ང་བསྡུ་རུ་ཕྱོིན་པོ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོས་བྱེ་སྐྱག་

རྣམས་བྱེ་ཚེང་དུ་རུལ་དུ་བཅུག་ནས། ཁོ་རང་གི་སློེལ་པོོ་དེ་སོྒ་ངས་བཀང་པོ་

རེད། བྱེ་བྲུན་ད་ེརྗོེས་སུ་ལུད་ཡིག་པོོ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་ཀྱིང་ཁྱིིམ་དུ་འཁྱིེར་ཡིོང་བའ་ི

སོྲིལ་མེད། ཁོས་སོྒ་ང་ཁྱིིམ་དུ་འཁྱིེར་ཡོིང་ནས་རང་ག་ིནང་མིར་སོྒ་ང་བརྔོས་མ་

ཞིིམ་པོོ་ཞིིག་བཟོས་པོ་དང་། སོྒ་ང་ལྷིག་མ་རྣམས་ཁོྲམ་དུ་བཙོོངས། ཁྱིིམ་བྱེ་གསོ་

མཁན་གྱི་ིཞིིང་པོ་གྲུང་པོོའ་ིཁྱིིམ་མ་ིརྣམས་ཧ་ཅིང་དགའ་པོོ་བྱུང་བ་རེད།

སྒྲུང་འདིའི་གོ་དོན་ད་ེའད་ིརེད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་འདས་ཟིན་པོའི་ཐོེན་སྐྱེད་བསྡུ་

རུབ་བྱེེད་སྐབས། སློེལ་པོོའ་ིནང་དུ་ཅི་ིཞིིག་བླུགས་ཏ་ེཁྱིིམ་ལ་འཁྱིེར་ཡོིང་ག་ིཡོིད། 

དེ་རིང་(ངམ་ཡིང་ན་རང་གི་མི་ཚེེའི་ནང་གི་)ཉིམས་མོྱོང་ངན་པོ་ཚེང་མ་བསྡུ་

རུབ་བྱེས་ཏ་ེཁྱིམི་ལ་འཁྱིརེ་ཡོིང་མཁན་གྱི་ིགྲེས་ཏ།ེ “སྙིངི་ཉི་ེམ། ད་རངི་ངས་རླངས་

འཁོར་མགོྱིགས་ཚེད་ལས་བརྒལ་ཏེ་བཏང་བས་ཉིེན་རོྟེག་པོས་བཀག་བྱུང་།”  
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ཞིེས་དང་། “ངའ་ིལས་ཀའ་ིསྦྱིན་བདག་ད་ེང་ལ་ཧ་ཅིང་ཁོང་ཁོྲ་ལངས་འདུག” ལ་

སོགས་ཟེར་མཁན་ད་ེཡིིན་ནམ། ཡིང་ན། ཁོྱིད་རང་འདས་ཟིན་པོའ་ིཉིམས་མོྱོང་

ངན་པོ་རྣམས་རང་གནས་སུ་བཞིག་སྟོ།ེ བད་ེཞིིང་སྐྱིད་པོའ་ིདུས་ཡུན་ཁོ་ན་བསྡུ་

རུབ་བྱེེད་མཁན་གྱི་ིགྲེས་ད་ེཡིིན།

ཁོྱིད་རང་བྱེ་བྲུན་བསྡུ་མཁན་ཡིིན་ནམ། ཡིང་ན་སོྒ་ང་བསྡུ་མཁན་ཡིིན།། 
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 ༼༩༽  

ཁྱིདོ་ཀྱི་ིའིདྲ་པརེ་གསགོ་དབེ།

མི་མང་ཆོེ་བར་འདྲ་པོར་གསོག་དེབ་རེ་ཡིོད། ཁོང་ཚེོས་དེའི་ནང་དུ་དུས་ཚེོད་

སྐྱིད་ཤོོས་ཀྱིི་དྲན་རྟེེན་རྣམས་ཉིར་གྱིི་ཡིོད། ན་གཞོིན་ཡིིན་སྐབས་མཚེོ་མཐེའ་

རུ་རྩེད་མོ་རྩ་ེབཞིིན་པོའ་ིའདྲ་པོར་ཞིིག་དེའ་ིནང་དུ་ཡིོད་སྲིིད། སོློབ་མཐེར་ཕྱོིན་

པོའ་ིདུས་སོྟོན་གྱི་ིསྐབས་སུ་དགའ་སོྤེབས་ལྡན་པོའ་ིཕ་མ་དང་མཉིམ་དུ་ཡོིད་པོའ་ི

འདྲ་པོར་ཡིོད་སྲིིད་ལ། ཕན་ཚུན་རྩེད་དགར་རོལ་སྐབས་དང་། གཉིེན་སྒྲིིག་

དགའ་སོྟོན་གྱི་ིསྐབས་སུ་བརྒྱབ་པོའ་ིའདྲ་པོར་མང་པོོ་ཡིོང་སྲིིད། དེའ་ིནང་དུ་སོྤྲོ་

གསེང་དུ་སོྐྱད་སྐབས་ཀྱི་ིའདྲ་པོར་ཡིང་ཡིོང་སྲིིད།

འོན་ཀྱིང་མི་ཚེེའི་ནང་གི་མི་སྐྱིད་པོའི་དུས་ཡུན་གྱིི་འདྲ་པོར་ཞིིག་ཁྱིེད་ཀྱིི་

འདྲ་པོར་གསོག་དེབ་ཀྱིི་ནང་དུ་ནམ་ཡིང་རྙེེད་ཀྱིི་མ་རེད། སོློབ་གྲྭའི་སོློབ་སྤྱིིའི་

ལས་ཁུངས་ཀྱིི་ཕྱོི་ལ་ལངས་བསྡོད་པོའི་ཁོྱིད་ཀྱིི་འདྲ་པོར་དེ་དེའི་ནང་དུ་མེད། 

ཁོྱིད་ཀྱིིས་ཡིིག་ཚེད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་མཚེན་མོ་ཕྱོི་བོར་འབད་པོ་ཆོེན་པོོས་སོློབ་སོྦྱང་

བྱེེད་པོའ་ིའདྲ་པོར་གྱི་ིརིགས་ན་ིད་ེན་མེད། ངའ་ིངོ་ཤོེས་སུ་འདྲ་ཞིིག་ག་ིའདྲ་པོར་

གསོག་དེབ་ཀྱིི་ནང་དུ་བཟའ་ཚེང་ཁ་བྲལ་བྱེས་པོའི་འདྲ་པོར་དང་། ནད་ཀྱིིས་

མནར་ནས་སྨོན་ཁང་དུ་ཉིལ་བ། གཟའ་ཟློ་བའི་ཞོིགས་པོར་རླངས་འཁོར་

གྱི་ིའཚེང་ཁའ་ིནང་དུ་ལམ་ནས་རྗོེས་ལུས་ཐེེབས་པོ་བཅིས་ཀྱི་ིའདྲ་པོར་མཐོེང་

མ་མོྱོང། སེམས་ལ་གཅོིང་ནད་བཟོ་བའ་ིའདྲ་པོར་ད་ེདག་སུ་ཞིིག་ག་ིའདྲ་པོར་

གསོག་དེབ་ཀྱི་ིནང་དུ་ནམ་ཡིང་ཡོིང་ག་ིམ་རེད། 
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འོན་ཀྱིང་ང་ཚེོས་དྲན་ཤོེས་ཞིེས་པོའི་འདྲ་པོར་གསོག་དེབ་གཞིན་ཞིིག་ང་

ཚེོའི་ཀློད་པོའི་ནང་དུ་ཉིར་གྱིི་ཡིོད། འདྲ་པོར་གསོག་དེབ་དེའི་ནང་དུ་ང་ཚེོས་

འདྲ་པོར་ངན་པོ་མང་པོོ་བསྡུ་གི་ཡོིད། དེའི་ནང་དུ་ཁ་སྐྱེངས་དགོས་པོའི་རོྩད་

པོ་ཤོོར་བ་དང་། རང་ཉིིད་ལ་གཞིན་གྱིིས་དམའ་འབེབས་དང་། བརྙེས་བཅོིས་

ལ་སོགས་པོ་བྱེས་སྐབས་ཀྱིི་འདྲ་པོར་མང་པོོ་རྙེེད་ཀྱིི་རེད། ཡི་མཚེན་པོ་ཞིིག་

ལ་འདྲ་པོར་གསོག་དེབ་དེའ་ིནང་དུ་དགའ་སོྤྲོའ་ིདུས་ཡུན་གྱི་ིའདྲ་པོར་ཉུང་ངུ་

ཞིིག་ལས་མེད། 

འད་ིན་ིལུགས་མཐུན་ཞིིག་མ་རེད།

དེར་བརྟེེན་ང་ཚེོས་ཀློད་པོའི་ནང་གི་འདྲ་པོར་གསོག་དེབ་དེ་གཙོང་བཟོ་

བྱེེད་དགོས། སེམས་འགུལ་མ་ིཐེེབས་པོའ་ིདྲན་ཤོེས་རྣམས་གསུབ་སྟོ་ེསྙིིགས་སོྣོད་

དུ་གཡུགས། དེ་དག་འདྲ་པོར་གསོག་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་སོྡོད་འོས་པོ་མ་རེད། 

དེ་དག་གི་ཚེབ་ཏུ་ཁྱིེད་རང་གི་འདྲ་པོར་གསོག་དེབ་ངོ་མའི་ནང་དུ་ཡོིད་པོའི་

དྲན་ཤོེས་རྣམས་བླུགས། དཔོེར་ན། ཁྱིེད་རང་མཛའ་གོྲེགས་དང་སློར་འཆོམ་

པོའི་སྐབས་དང་། རེ་ལོྟས་མ་བྱེས་པོའི་བྱེམས་བརྩེ་ངོ་མའི་ཚེོར་བ་མོྱོང་བའི་

སྐབས། ཡིང་ན། སྤྲོིན་པོ་ཡིལ་ཞིིང་ཉི་ིམ་ཧ་ཅིང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པོའ་ིངང་ཤོར་

སྐབས་བཅིས་ཀྱི་ིསྐྱིད་སྣོང་ད་ེདག་ནང་དུ་བླུགས། འདྲ་པོར་ད་ེདག་ཁྱིེད་རང་ག་ི

དྲན་ཤོེས་ཀྱིི་ནང་དུ་གསོགས། དེ་འདྲ་བྱེས་ན་ཁོྱིད་རང་ལ་དུས་ཚེོད་ལོྷིད་ལོྷིད་

ཡིོད་པོའ་ིསྐབས་སུ་འདྲ་པོར་གསོག་དེབ་ཀྱི་ིཤོོག་བུའ་ིཁ་འབྱེེད་སྐབས་གདོང་ལ་

འཛུམ་མདངས་ཤོར་བ་མ་ཟད། སྐབས་ར་ེགད་མོ་ཡིང་ཤོོར་ཡིོང་ག་ིརེད། 
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༼ ༡༠༽  

“གསུབ་”ཀྱི་ིམཐེབེ་ཡིགི་གནནོ་པ།

ཁོྱིད་ཀྱིིས་འདས་ཟིན་པོའ་ིདྲན་ཤོེས་ངན་པོ་རྣམས་ཇ་ིལྟར་བསུབ་བམ། 

ལོ་མང་པོོའ་ིསོྔོན་ལ་ཐེའ་ེལནད་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཞོིགས་པོའ་ིབསོད་སོྙིམས་ནས་

ཕྱོིར་ལོག་ཡོིང་དུས། ཨ་ཇན་ ཆོས་ལམ་ཟུར་ནས་དབྱུག་པོ་ཞིིག་ཕྱོག་ཏུ་བཞིེས་ཏ།ེ 

“དབྱུག་པོ་འདིའི་ལྗོིད་ཁོག་ག་ཚེོད་ཙོམ་ཡོིད་དམ།” ཞིེས་དྲིས་གནང་བ་དང་།  

སུས་ཀྱིང་ལན་འདེབས་མ་བྱེས་སོྔོན་དུ་ཨ་ཇན་ ཆོས་དབྱུག་པོ་དེ་རྩྭ་གསེབ་

ཏུ་གཡུགས་ཏེ། “དབྱུག་པོ་ཞིིག་ལག་པོས་འཛིན་སྐབས་ཀྱིི་དུས་ཁོ་ནར་དེ་ལ་

ལྗོིད་ཚེད་ཡིོད་པོ་རེད། དབྱུག་པོ་ད་ེགཡུགས་ཚེར་དུས་ལྗོིད་ཚེད་ད་ེམེད།” ཅིེས་

གསུངས། 

གནས་ལུགས་འདི་ལ་གོམས་ཆོེད་ངས་ང་རང་གི་སོློབ་མ་ཚེོ་ལ་“དབྱུག་

པོའ་ིཆོོ་ག་” སྤེེལ་བའ་ིབསམ་ཚུལ་བཏོན་པོ་ཡིིན། ཁོྱིད་ཀྱིིས་ཐོེག་མར་ཤོོག་བུའ་ི

སྟོེང་དུ་རང་གི་ཡིིད་མི་སྐྱིད་པོའི་དྲན་ཤོེས་གང་མང་བྲིས། དེ་ནས་དབྱུག་པོ་

ཞིིག་བཙོལ་ཏ་ེདེའ་ིརྩ་ེལ་ཤོོག་བུ་ད་ེབསྒྲིིལ་ནས་འགྱིིག་ཐེག་གམ་སྐུད་པོས་དམ་

པོོར་སོྡོམས། དེ་ནས་ཤོིང་ནགས་ཀྱིི་ཁོྲད་དུ་གནས་དབེན་པོ་ཞིིག་བཙོལ་ནས། 

དབྱུག་པོ་ད་ེལག་པོར་བཟུང་སྟོ།ེ ཡིིད་མ་ིསྐྱིད་པོའ་ིདྲན་ཤོེས་ད་ེདག་ག་ིལྗོིད་ཚེད་

དེའི་ཐོེག་ལ་དམིགས་པོ་གཏོད། གྲེ་སྒྲིིག་ཨང་གསར་ཡིིན་སྐབས། ནུས་ཤུགས་

གང་ཡིོད་བསྡུས་ཏ།ེ དབྱུག་པོ་ད་ེཇ་ིཙོམ་གྱིིས་རྒྱང་ཐེག་རིང་པོོར་གཡུགས་ཐུབ་

ས་དེར་གཡུགས།
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དྲན་ཤོེས་ངན་པོའ་ིརིགས་འདོར་བ་ལ་དང་པོོ་ད་ེདག་ངོས་ལེན་བྱེེད་དགོས། 

དྲང་པོོ་དྲང་བཞིག་ག་ིསོྒ་ནས་ད་ེདག་དྲན་གསོ་བྱེེད་དགོས་ཙོང་། ཤོོག་བུའ་ིསྟོེང་

དུ་འབྲི་དགོས་པོ་རེད། དེ་རྗོེས་དེ་དག་བཙོན་ཐེབས་ཀྱིིས་འདོར་བ་ལ་མངོན་

སུམ་གྱི་ིབྱེེད་ལས་སམ། ཆོོ་ག་ཞིིག་ག་ིདགོས་མཁོ་ཡིོད། “ངས་ད་ནས་བཟུང་འད་ི

ཚེང་མ་འདོར་གྱིི་ཡིིན།” སྙིམ་པོ་གཅིིག་པུས་མི་འགྲེིག དབྱུག་པོའི་རྩེ་ལ་ཤོོག་

བུ་བསྒྲིིལ་རྒྱུ་དང་། དྲན་ཤོེས་ངན་པོ་འདོར་བའི་ཆོེད་དུ་ཤོིང་ནགས་སུ་བསོྐྱད་

རྒྱུ། དབྱུག་པོའི་ལྗོིད་ཚེད་དེ་ལག་པོས་ཚེོར་བ། དེ་ནས་ཅིི་ནུས་ཀྱིིས་ཐེག་རིང་

དུ་གཡུག་པོ་བཅིས་ཀྱི་ིབརྒྱུད་རིམ་འད་ིདག་གིས་འདུན་པོ་ལ་ཤུགས་སོྣོན་བྱེེད་

ཀྱི་ིཡོིད་ལ། སོྟོབས་ཤུགས་སོྤྲོད་ཀྱི་ིཡིོད། དེར་ཕན་ཐོེགས་ཡོིད་པོ་རེད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་

གསུབ་མཐེེབ་མནན་པོ་རེད།

ཁ་ཅིིག་གིས་མི་གཞིན་གྱིིས་ཤོིང་ནགས་བཙོོག་པོ་བཟོ་བཞིིན་པོའི་འགན་

འཁུར་དེ་ང་ལ་ཡོིད་པོ་རེད་ཅིེས་སྡུག་སྐད་བརྒྱབ་བྱུང་། ངས་ཁོར་ཡུག་གཏོར་

སོྐྱན་ལ་སྐུལ་མ་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག་ཟེར། དེས་ན་ངས་གཤོམ་གསལ་གྱིི་ཐེབས་བྱུས་

ལག་བསྟོར་བྱེས་པོ་ཡིིན།

གོང་གསལ་བཞིིན་དྲན་ཤོེས་ངན་པོ་ཚེང་མ་ཤོོག་བུའི་ཐོེག་ཏུ་བྲིས། མ་

བསུབ་སོྔོན་ལ་དེ་དག་ཚེང་མ་ཤོོག་ངོས་སུ་ངེས་པོར་དུ་གསལ་དགོས། ཡིིན་

ནའང་ཐེེངས་འདིར་སྐྱག་པོ་འདྲ་བའི་དྲན་ཤོེས་ལ་ཆོེས་འོས་འཚེམ་གྱིི་རྒྱུ་ཆོ། 

ཤོོག་བུའ་ིརིགས་ཁྱིད་པོར་བ་ཞིིག་བེད་སོྤྱིད་ཐོེངས། ད་ེདག་རྐུབ་ཕྱོིས་ཤོོག་བུའ་ི

སྟོེང་དུ་བྲིས། བྲིས་ཚེར་བ་དང་གསང་སོྤྱིད་ཀྱིི་ནང་དུ་ཁྱིེར་ཏེ་དྲི་ངན་པོའི་ཤོོག་

བུ་ད་ེགསང་སྤྱིོད་ནང་དུ་འཕངས་ཏ་ེཆུ་བཤོལ་ཐོེངས། 
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 ༼༡༡༽  

ཡིག་སྡུག་ཅི་ིཡིངོ་སུས་ཤེསེ།

གནའ་སྔོ་མོ་ཞིིག་ལ་རྒྱལ་པོོ་ཞིིག་རི་དྭགས་རོྔན་པོར་འགོྲེ་སྐབས་ཁོའ་ིམཛུབ་

མོར་རྨས་སོྐྱན་ཤོོར། རྔོན་རྒྱག་སྐབས་སུ་དུས་རྟེག་ཏུ་རང་ག་ིམཉིམ་དུ་ཡིོད་པོའ་ི

སྨོན་པོ་ད་ེབོས་པོ་དང་། སྨོན་པོས་རྨ་དེའ་ིསྟོེང་དུ་རྨ་རས་ཤོིག་དཀྲིས། རྒྱལ་པོོས་

“འགྲེིག་འགོྲེ་ཡིི་རེད་དམ།” ཞིེས་དྲིས་པོའི་ལན་དུ་སྨོན་པོ་དེས། “ཡིག་སྡུག་ཅིི་

ཡིོང་སུས་ཤོེས།” ཞིེས་བརོྗོད་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་ར་ིདྭགས་རོྔན།

ཕོ་བྲང་དུ་ཕྱོིར་འཁོར་བྱུང་མཚེམས་རྨ་ཁ་དེར་གཉིན་ཁ་བརྒྱབ་ཡོིད་ཙོང་།  

རྒྱལ་པོོས་རང་གི་སྨོན་པོ་དེ་བསྐྱར་དུ་བོས། སྨོན་པོ་དེས་རྨ་ཁ་དེ་གཙོང་མར་

བཀྲུས་ཏེ་གཟབ་གཟབ་བྱེས་ནས་སྨོན་ཞིིག་བྱུགས། དེ་ནས་རྨ་དཀྲིས་བརྒྱབ། 

རྒྱལ་པོོས་ཐུགས་ཁྲལ་དང་བཅིས་ཏེ་“ཁོྱིད་ཀྱིིས་ཏན་ཏན་འགྲེིག་འགོྲེ་ཡིི་རེད་

བསམ་གྱི་ིའདུག་གམ།” ཞིེས་དྲིས། སྨོན་པོ་དེས་སློར་ཡིང་“ཡིག་སྡུག་ཅི་ིཡོིང་སུས་

ཤོེས།” ཞིེས་ལན་བཏབ། རྒྱལ་པོོར་ཐུགས་ཁྲལ་བྱུང་བ་རེད།

ཉིི་མ་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་རྒྱལ་པོོའ་ིཐུགས་ཁྲལ་དེ་དོན་ལྡན་དུ་གྱུར་ཏེ་

མཛུབ་མོ་དེར་གཉིན་ཁ་ཤུགས་ཆོེར་རྒྱས་ནས་སྨོན་པོས་གཏུབ་དགོས་པོ་བྱུང་།  

འཇོན་ཐེང་མེད་པོའ་ིསྨོན་པོ་དེར་རྒྱལ་པོོ་ཧ་ཅིང་ཁོང་ཁོྲ་ལངས་ཏ།ེ རྒྱལ་པོོ་རང་

ཉིིད་ཀྱིིས་ཁོ་བཙོོན་ཁང་དུ་ཁྲིད་ད་ེཁང་མིག་ཅིིག་ག་ིནང་དུ་བཅུག་པོ་རེད། 

“ཡི། སྨོན་པོ་ལགས། བཙོོན་ཁང་ནང་དུ་ཇ་ིའདྲ་ཚེོར་གྱི་ིའདུག”

སྨོན་པོ་དེས་དཔུང་པོ་འགུལ་ཙོམ་བྱེས་ཏེ། “རྒྱལ་པོོ་ལགས། བཙོོན་ཁང་

ནང་དུ་ཨ།ེ ཡིག་སྡུག་ཅི་ིཡིོང་སུས་ཤོེས།” ཞིེས་ལན་བཏབ།
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“ཁོྱིད་འཇོན་ཐེང་མདེ་པོ་གང་ཞིགི་ལ་སོྨྱོན་པོ་ཡིང་རདེ།” ཅིསེ་སྨྲས་ཏ་ེརྒྱལ་

པོོ་ཕྱོནི། བདུན་ཕྲག་འགའ་ིརྗོེས་སུ་རྨ་ཁ་ད་ེདྲག་སྐྱེད་བྱུང་བ་དང་རྒྱལ་པོོ་ཡིང་

བསྐྱར་ར་ིདྭགས་རོྔན་དུ་ཕྱོིནད། ཁོས་ར་ིདྭགས་ཤོིག་ལ་རྗོེས་འདེད་གཏོང་སྐབས་

རོགས་པོ་གཞིན་དང་ཁ་བྲལ་སྟོབས་ཤོིང་ནགས་ཁོྲད་དུ་ལམ་བོར། ནགས་ཁོྲད་

དུ་ཡིར་འཁྱིམ་མར་འཁྱིམ་བྱེེད་སྐབས་རྒྱལ་པོོ་དེ་ཤོིང་ནགས་ཀྱིི་གདོད་མའི་མི་

ཚེོས་བཟུང་། ད་ེཉིིན་ཁོ་ཚེོའ་ིཚེེས་བཟང་ཞིིག་ཡིིན་པོ་དང་ནགས་ཀྱི་ིལྷི་ལ་དམར་

མཆོོད་འབུལ་རྒྱུ་ཞིིག་ཁོ་ཚེོས་རྙེེད། ཁོ་ཚེོས་རྒྱལ་པོོ་ད་ེཤོིང་སོྡོང་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་ལ་

བཏགས་ཏ།ེ ཁོ་ཚེོའ་ིབློ་མ་དེས་ཁ་འདོན་དང་གླུ་གར་འཁྲབ་རྒྱུའ་ིའགོ་བཙུགས་

པོ་དང་མཉིམ་དུ་ཤོིང་ནགས་ཀྱིི་མི་ཚེོས་དམར་མཆོོད་ཀྱིི་གྲེི་དེ་བརྡོར། བློ་མ་

དེས་གྲེི་དེ་ཁྱིེར་ཏེ་རྒྱལ་པོོའ་ིམགྲེིན་པོ་གཅོིད་གྲེབས་ཡིོད་དུས་ཁོས་“མཚེམས་

ཞོིག མ་ིའད་ིལ་མཛུབ་མོ་དགུ་ལས་མ་ིའདུག ང་ཚེོའ་ིལྷི་ལ་དམར་མཆོོད་འབུལ་

རྒྱུར་ཁོ་འོས་འཚེམ་མ་རེད། ཁོ་གོླེད་གོྲེལ་ཐོེངས།” ཞིེས་སྐད་བརྒྱབ། 

ཉིིན་ཁ་ཤོས་ཀྱི་ིནང་དུ་རྒྱལ་པོོས་རང་ག་ིཕོ་བྲང་དུ་ལོག་པོའ་ིལམ་རྙེེད། དེར་

བསློེབས་པོ་དང་སྨོན་པོ་ཤོེས་རབ་ཅིན་དེར་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་བར་ཐེད་ཀར་བཙོོན་

ཁང་དུ་ཕྱོིན་ཏ།ེ “ཁོྱིད་ཀྱིིས་ ཡིག་སྡུག་ཅི་ིཡོིང་སུས་ཤོེས་ཞིེས་གོ་རྒྱུ་མེད་པོའ་ིསྐད་

ཆོ་ད་ེཤོོད་སྐབས་ངས་ཁོྱིད་རང་གླེེན་པོ་རེད་བསམས་བྱུང་། ད་ཆོ་ངས་ཁྱིོད་རང་

བདེན་པོ་ཡིིན་པོ་ཤོེས་བྱུང་། ངའི་མཛུབ་མོ་མེད་པོར་གྱུར་པོ་དེ་ཡིག་པོོ་བྱུང་

འདུག དེས་ངའ་ིསོྲིག་བསྐྱབས་པོ་རེད། ངས་ཁོྱིད་བཙོོན་ཁང་དུ་བཅུག་པོ་དེར་

ང་ལ་འགོྱིད་པོ་ཡིོད། དགོངས་དག” ཅིེས་སྨྲས། 

“རྒྱལ་པོོས་ག་རེ་གསུང་གི་ཡིོད། གལ་ཏེ་སྐུ་ཉིིད་ཀྱིིས་ང་བཙོོན་ཁང་དུ་

བཅུག་མེད་ན། ང་ཡིང་སྐུ་ཉིིད་དང་ལྷིན་དུ་རོྔན་རྒྱག་ས་ལ་ཡོིད་ཀྱི་ིརེད་ལ། ང་

ཡིང་བཟུང་ཡོིད་པོ་ཐེག་ཆོོད། ང་ལ་ནི་མཛུབ་མོ་ཚེང་མ་ཡིོད་པོ་རེད།” ཅིེས་

སྨོན་པོས་བརོྗོད།། 
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ལམ་ནོརེ་བའི་ིགླེ་འིཁོརེ་གྱི་ིཁ་ལ་ོཔ།

མ་ིཞིིག་གིས་ང་ལ་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་ཁོ་རང་ཚེོང་དོན་ཆོེད་ཕོྱོགས་སོྐྱད་ཀྱིིས་རྒྱ་

གར་གྱིི་གོྲེང་ཁྱིེར་མུམ་བྷིེ་ནས་ཕྱོིར་ལོག་ཡོིང་གི་ཡོིད་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ཕོྱོགས་

སོྐྱད་དེ་ཡིག་པོོ་བྱུང་འདུག དེ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིིའི་གནམ་ཐེང་དུ་དུས་ལྟར་འབོྱེར་

ཆོེད་ཁོས་སོྔོན་ཚུད་ནས་གླེ་འཁོར་ཞིིག་གླེས་ཡིོད། ཡིིན་ན་ཡིང་གླེ་འཁོར་ད་ེལམ་

ནོར་ལ་ཤོོར། ཁ་ལོ་པོ་ད་ེས་གནས་དེའ་ིམ་ིཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་ཁོས་ལམ་མ་རྙེེད། དུས་

ཚེོད་སྐར་མ་རེ་རེ་བཞིིན་འགོྲེ་དུས་ཚེོང་པོ་དེར་གནམ་གྲུའི་རྗོེས་མི་ཟིན་པོའི་

སེམས་ཁྲལ་ཆོེ་རུ་ཆོེ་རུ་འགོྲེ་བཞིིན་ཡིོད། ཁོ་གླེ་འཁོར་གྱིི་ཁ་ལོ་པོ་དེར་ཁོང་ཁོྲ་

ལངས་འགོ་ཚུགས། ཁ་ལོ་པོ་ད་ེསྔོར་ལས་ཀྱིང་མགོ་འཐོེམ་པོར་གྱུར།

ཚེོང་པོ་དེས་མགྱིོགས་པོོར་གནམ་གྲུའི་འཕུར་དུས་འགྱིངས་ཡིོད་ན་མ་

གཏོགས་དེའི་རྗོེས་ཟིན་རྒྱུའི་རེ་བ་མེད་པོ་ཤོེས། དེ་དུས་གནམ་གྲུ་འཕུར་དུས་

ཕྱོིར་འགྱིངས་ན་ིརྒྱུན་ལྡན་དུ་འབྱུང་། འོན་ཀྱིང་མཐེའ་མ་དེར་ཁོ་གཉིིས་གནམ་

ཐེང་དུ་བསློེབས་དུས་ཁོའ་ིརེ་བ་དེ་ཡིང་ཟད་པོ་རེད། ཁོས་ཁོ་རང་གི་གནམ་གྲུ་

ད་ེའཕུར་འགོྲེ་བ་མཐོེང་། ཐེེངས་མ་འད་ིཉིིད་ལ་གནམ་གྲུ་དུས་ཚེོད་ལྟར་འཕུར་

འདུག

ཚེོང་པོ་དེ་ཁོང་ཁོྲ་མེ་ལྟར་འབར་ནས་“གླེ་འཁོར་གྱིི་ཁ་ལོ་པོ་གླེེན་པོ་ཁོྱིད། 

ཁོྱིད་ཚེོ་ཚེང་མས་གནམ་ཐེང་དུ་འགོྲེ་སའི་ལམ་ཤོེས་དགོས་པོ་རེད། ཁོྱིད་ལ་གླེ་

འཁོར་ནམ་ཡིང་གཏོང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་མེད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་ངའ་ིགནམ་གྲུ་ཤོོར་བཅུག་

སོང་། ཀློད་མེད་ཁོྱིད་ལྟ་བུ་ཨང་།” ཞིེས་སྐད་བརྒྱབ་པོ་རེད།
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དེ་ནས་ཁོས་ནམ་མཁར་ལྟ་དུས་གནམ་གྲུ་དེ་གནམ་ནས་ཟགས་ཡིོང་བ་

མཐོེང་། གནམ་གྲུ་ད་ེསར་ཟགས་ཏ་ེདེའ་ིནང་ག་ིམ་ིཡོིད་ཚེད་ཤོ།ི

“ཁོྱིད་ན་ིགླེ་འཁོར་གྱི་ིཁ་ལོ་པོ་ཧ་ཅིང་ཡིག་པོོ་ཞིིག་རེད། ཁོྱིད་ན་ིཧ་ཅིང་རྣམ་

དཔོྱད་ཅིན་ཞིིག་རེད། ཁ་ལོ་པོ་ཚེང་མ་ཁོྱིད་ནང་བཞིིན་གྱི་ིགྲུང་པོོ་ཡིོད་ན་ཅི་ིམ་

རུང་། རྔན་པོ་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་བཞིེས་གནང་རོགས།”

མི་དེས་ང་ལ་སྐབས་དེའི་ཉིམས་མོྱོང་དེས་ཁོའ་ིམི་ཚེེ་ཡིོངས་རོྫགས་ལ་

འགྱུར་བ་ཐེེབས་སོང་ཟེར་གྱིི་འདུག ད་ཆོ་བྱེ་བ་གང་ཞིིག་འཆོར་གཞིི་གཞིིར་

བཟུང་མ་ཕྱོིན་ནའང་ཁོ་ཁོང་ཁོྲ་ཞིེ་དྲགས་ལངས་ཀྱིི་མེད། དེའི་ཚེབ་ཏུ་ཁོས་ 

“ཡིག་སྡུག་ཅི་ིཡིོང་སུས་ཤོེས།” ཞིེས་པོའ་ིབསློབ་བྱེ་དེར་དོ་སྣོང་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད།། 
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ཉིསེ་ཅིན་པ་སུའིང་མདེ།

ང་ལ་ས་གནས་བཙོོན་ཁང་ག་ིདཔོོན་པོོ་ཞིིག་ནས་ཁ་པོར་ཞིིག་འབྱེོར་བྱུང་། ཁོས་

ང་བཙོོན་ཁང་དེར་བསྐྱར་དུ་ཆོོས་བཤོད་བྱེེད་པོར་སྐད་གཏོང་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ང་ལ་

ཐུག་འདོད་བྱེེད་ཀྱི་ིའདུག ངས་ཁོ་ལ་ད་ཆོ་ལས་བྲེལ་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེབས་སོྔོན་མ་ང་ད་ེ

གར་རྒྱུན་དུ་ཡིོང་བ་ཇ་ིབཞིིན་ཡིོང་ཐུབ་པོ་མ་ིའདུག་ཅིེས་ལན་བཏབ། ངས་གྲྭ་བ་

གཞིན་པོ་ཞིིག་གཏོང་རྒྱུའ་ིཁས་ལེན་བྱེས།

ཁོས་“ཡིོང་ག་ིམ་རེད། ང་ཚེོར་ཁྱིེད་རང་དགོས་ཀྱི་ིའདུག” ཟེར།

“ང་རང་དགོས་པོ་ཅི་ིཡིིན་ནམ།”

བཙོོན་སྲུང་བ་དེས་“ངས་ངའ་ིམ་ིཚེ་ེཤོས་ཆོ་ེབར་བཙོོན་ཁང་དུ་ལས་ཀ་བྱེས་

པོ་ཡིིན། ཁོྱིད་རང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པོའ་ིཁྱིད་ཆོོས་ཤོིག་ལྡན་པོའ་ིདོ་སྣོང་བྱུང་།  

ཁོྱིད་རང་གི་འཛིན་གྲྭ་འགྲེིམས་པོའི་བཙོོན་པོ་ཚེང་མ་བཙོོན་ཁང་ནས་གོླེད་

གོྲེལ་ཐོེབ་པོའ་ིརྗོེས་སུ་ཕྱོིར་ལོག་གཏན་ནས་བྱེས་མ་སོང་། ཐུགས་རྗོེས་གཟིགས། 

ཕེབས་རོགས་གནོངས་།” ཞིེས་འགྲེེལ་བརོྗོད་བྱེས་བྱུང་།

འད་ིན་ིངས་ཆོེས་རྩ་ཆོེན་དུ་རྩ་ིབའ་ིབསྔོགས་བརོྗོད་ཅིིག་ཡིིན། རྗོེས་སུ་ངས་

དེའ་ིསོྐར་ལ་མནོ་བསམ་བཏང་བ་ཡིིན། བཙོོན་པོ་ད་ེཚེོར་ངས་གཞིན་གྱིིས་བྱེེད་

མ་ཐུབ་པོའ་ིཡིང་དག་པོའ་ིབཅོིས་བསྒྱུར་ཅི་ིཞིིག་བྱེས་ཡིོད་དམ་སྙིམ་བྱུང་། ད་ེན་ི

ངས་བཙོོན་ཁང་དུ་ཆོོས་བཤོད་བྱེས་པོའི་མི་ལོ་དེ་དག་གི་རིང་ལ། ངས་ཐེེངས་

གཅིིག་ལ་ཡིང་ཉིེས་ཅིན་པོ་ཞིིག་གཏན་ནས་མ་མཐེོང་བ་ནི་དེའི་རྒྱུ་མཚེན་

གྱིིས་ཡིིན་པོ་ཤོེས་བྱུང་། 
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ངས་མི་གསོད་ཁྲག་སོྦྱར་བྱེེད་མཁན་གྱིི་མི་མང་པོོ་མཐོེང་མོྱོང་ཡིང་། མི་

གསོད་མཁན་ཞིིག་ནམ་ཡིང་མཐེོང་མ་མོྱོང་། ངས་མ་ིགཞིན་ཞིིག་ནས་རྐུ་མ་རྒྱག་

མཁན་ད་ེའདྲ་མཐོེང་མོྱོང་ཡིང་། རྐུན་མ་ཞིིག་ནམ་ཡིང་མཐོེང་མོྱོང་མེད། ངས་

འཁྲིག་སོྦྱར་གྱིི་ཉིེས་པོ་ཚེབས་ཆོེན་གསོག་མཁན་གྱིི་མི་ཡིང་མཐེོང་མོྱོང་། འོན་

ཀྱིང་འཁྲིག་སོྦྱར་གྱིི་ཉིེས་ཅིན་པོ་ཞིིག་རྩ་བ་ནས་མཐོེང་མོྱོང་མེད། ངས་འགོྲེ་བ་

མ་ིན་ིཉིེས་པོ་ལས་རྩ་ཆོ་ེབར་མཐོེང་བྱུང་། 

མ་ིགཅིིག་གིས་ཚེབས་ཆོ་ེབའ་ིབྱེ་བ་གཅིིག་གམ། གཉིིས་སམ། དུ་མ་བྱེས་པོ་

དེ་རྒྱུ་མཚེན་དུ་བྱེས་ནས་མི་དེའི་མཚེན་ཉིིད་འཇོག་པོ་ནི་མ་འོས་པོ་ཞིིག་རེད། 

དེ་ལྟར་བྱེས་པོས་མི་དེས་བྱེ་བ་བཟང་པོོ་ཐེེ་བའི་བྱེ་བ་གཞིན་དག་བྱེས་པོ་ཚེང་

མ་རྩིས་མེད་དུ་གཏོང་གི་ཡིོད། ངས་བྱེ་བ་གཞིན་རྣམས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེས་པོ་

ཡིིན། ངས་ནག་ཉིེས་བསགས་པོའི་མི་རྣམས་མཐེོང་བ་ལས་ཉིེས་ཅིན་པོ་ཞིིག་

མཐོེང་མ་བྱུང་།

ངས་ཁོང་ཚེོའི་བྱེས་ཉིེས་ལ་མ་བལྟས་པོར་གང་ཟག་ལ་བལྟས་པོས། ཁོང་

ཚེོས་ཀྱིང་རང་རང་ག་ིབཟང་བའ་ིཆོ་གཞིན་ད་ེདག་མཐོེང་ག་ིའདུག ཁོང་ཚེོས་

ཉིེས་པོ་ལ་ཉིེས་པོ་རུ་བལྟས་ཏེ་རང་གིས་རང་ལ་མཐོེང་འཇོག་བྱེེད་རྒྱུའི་འགོ་

འཛུགས་ཀྱིི་འདུག དེས་ཁོང་ཚེོས་རང་གིས་རང་ལ་མཐོེང་འཇོག་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་

གོང་འཕེལ་དུ་ཕྱོིན་ཏེ། ཁོ་ཚེོ་བཙོོན་ཁང་དང་ཁ་བྲལ་སྐབས། ཡི་རབས་ལ་

ཕོྱོགས་པོ་རེད། 
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 ༼༡༤༽  

སམེས་ནད་ཅིན་གྱི་ིམངི་ངན།

ལོ་འགའི་སོྔོན་དུ་སེམས་ཀྱིི་འཕོྲད་བསྟོེན་སོྐར་གྱིི་ཚེོགས་འདུ་ཞིིག་གི་ཐོེག་

ཏུ་ངས་གོང་གསལ་གྱིི་སྒྲུང་དེ་བཤོད་པོ་ཡིིན། སྙིན་གྲེགས་ལྡན་པོའི་སེམས་ཀྱིི་

འཕོྲད་བསྟོེན་ཁང་ཞིིག་གི་སྡོེ་ཚེན་འགོ་གཙོོ་ཞིིག་ཧ་ཅིང་ཡིིད་མགུ་བོ་བྱུང་

འདུག ཁོ་རང་གི་ཁང་པོ་ལ་བྱེིན་རླབས་རབ་གནས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་ང་སྐད་བཏང་

བྱུང་།

ངས་ཁོ་ལ་“ཁོྱིད་ཀྱིིས་སེམས་ཀྱི་ིནད་རིགས་ག་རེའ་ིཐོེག་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱི་ི

ཡོིད།” ཅིེས་དྲིས་པོ་ཡིིན།

“རིག་འཚེ་ོམ་ིཟིན་པོའ་ིནད།” ཅིེས་ཁོས་ལན་བཏབ་བྱུང་།

ངས་“ཁོྱིད་ཀྱིིས་རིག་འཚེ་ོམ་ིཟིན་པོའ་ིནད་ཀྱི་ིབཅོིས་ཐེབས་ཇ་ིལྟར་བྱེེད་ཀྱི་ི

ཡོིད།” ཅིེས་དྲིས་པོ་ཡིིན།

ཁོས་“ཁྱིེད་རང་གིས་གསུང་བཤོད་ནང་དུ་འགྲེེལ་བཤོད་གནང་བ་གཞིིར་

བཟུང་ནས་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད། ངས་རིག་འཚེ་ོམ་ཟིན་པོའ་ིནད་ད་ེབཅོིས་ཐེབས་བྱེེད་

ཀྱིི་མེད། ངས་ནད་པོའི་རྣམ་པོ་གཞིན་བཅོིས་ཐེབས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིོད།” ཅིེས་ལན་

བཏབ་བྱུང་། ངས་ནང་པོའི་གུས་ཞིབས་ཞུ་སྟོངས་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་ལག་པོས་ཐེལ་མོ་

སྦྱར་པོ་ཡིིན། ཁོས་ཧ་གོ་འདུག 

ངས་ཁོང་ག་ིལན་ག་ར་ེཡིིན་པོ་ཤོེས་ཀྱིང་ཁོ་ལ་“གྲུབ་འབྲས་ཅི་ིའདྲ་འདུག” 

ཅིེས་དྲིས།
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དེའི་ལན་དུ་ཁོས་“བཅོིས་ཐེབས་གཞིན་དག་ལས་ཧ་ཅིང་བཟང་བ་འདུག 

ཕུན་སུམ་ཚེོགས་པོ་རེད།” ཅིེས་ཟེར། 

མ་ིལ་རིག་འཚེ་ོམ་ཟིན་པོ་ཞིེས་བོས་ན། ཁོ་ཚེོས་བཏགས་མིང་ད་ེལྟར་བྱེེད་

སྲིིད། ད་ེལྟར་བྱེས་ན་ང་ཚེོས་ཁོང་ཚེོར་མིང་ངན་ད་ེབཏགས་པོ་རེད། ང་ཚེོས་ཁོ་

ཚེོ་རིག་འཚེོ་མ་ཟིན་པོའི་ནད་ཀྱིིས་རེ་ཞིིག་ན་བ་ཙོམ་དུ་བརྩིས་ན། ནད་གཞིི་

ད་ེན་ིཁོ་ཚེོའ་ིཆོ་ཤོས་ཙོམ་ལས་མ་ཡིིན་པོ་མཚེོན་ཞིིང་། ང་ཚེོས་ཁོ་ཚེོའ་ིབད་ེཐེང་

ག་ིཆོ་ད་ེའཕེལ་བའ་ིགོ་སྐབས་སྦྱིན་གྱི་ིཡོིད།། 
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 ༼༡༥༽  

འིཆི་བའི་ིཆགོ་མཆན།

“ཁྱིེད་རང་ལ་ཡིོང་ངེས་པོའ་ིའཆོ་ིབ་དང་ལྷིན་དུ་ཞི་ིབད་ེཡོིད་དམ།”

ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་འཆོི་ལ་ཉིེ་བའི་མི་ཚེོ་ལ་འདི་ལྟར་འདྲི་གི་ཡིོད། ངའི་

དམིགས་ཡུལ་ན་ིའཆོ་ིབ་ལ་སོྐྱན་གང་ཡིང་མེད་པོ་དང་། ཤོ་ིན་མ་འགྲེིག་པོ་མེད་

པོའ་ིཚུལ་ད་ེཁོང་ཚེོར་ངེས་པོ་རྙེེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ད་ེཡིིན། ད་ེལྟར་བྱུང་ན་ཁོང་ཚེ་ོ

ཆོ་ེམཐོེང་དང་ཞི་ིདུལ་གྱི་ིངང་ནས་འཆོ་ིཐུབ། 

མ་ིད་ེའདྲ་མང་པོོ་ཞིིག་གིས་ང་ལ་ཁོང་ཚེོས་ཡིོང་ངེས་པོའ་ིའཆོ་ིབ་དང་ལྷིན་

དུ་གོྲེགས་པོོ་བསྒྲིིགས་ཚེར་བ་ཡིིན་ཟེར་གྱིི་འདུག འོན་ཀྱིང་ཁོང་ཚེོའི་གཉིེན་

ཚེན་དང་མཛའ་གོྲེགས་ཚེོས་“ཨ་མ་ལགས། ཨ་མ་ལགས། ཐུགས་རྗོེས་གཟིགས། 

མ་ཤོི་རོགས། མགོྱིགས་མྱུར་དྲག་རོགས་གནང་། ཐུགས་རྗོེས་གཟིགས།” ཞིེས་

བརོྗོད་དེ་ཤོི་རུ་མི་འཇུག་པོའི་དཀའ་ངལ་ཞིིག་འདུག་ཟེར། འདི་ནི་ཁོང་ཚེོའི་

སྡུག་བསྔོལ་ཆོ་ེཤོོས་ཀྱི་ིའབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་ཡིོད།

ས་ིཋིབ་ན་ིརང་ལོ་སུམ་ཅུའ་ིནང་དུ་ཡིོད་པོའ་ིནང་པོའ་ིཕོ་གསར་ཞིིག་རེད། 

ཁོ་ལ་ལམ་ལྷིོང་ལྡན་པོའི་ཡུལ་སོྐར་སོྤྲོ་འཆོམ་གྱིི་ཁེ་ལས་ཁང་ཞིིག་ཡིོད། དེས་

འཛམ་གླེིང་ནང་ག་ིས་གནས་མཛེས་ཤོོས་ཀྱི་ིགཙོང་ཆུ་ཁག་ལ་སོྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་ིགྲུ་ཆུང་

གཏོང་མཁན་ཚེོར་ཞིབས་ཞུ་བྱེེད། སྟོབས་ཉིེས་པོ་ཞིིག་ལ་ཁོ་ན་ིབཅོིས་ཐེབས་མེད་

པོའ་ིའབྲས་ནད་ཀྱིིས་བཟུང་སྟོ་ེཚེ་ེམཐེར་བསློེབས་ཡོིད། 

ངས་ས་ིཋིབ་དང་ཁོའ་ིསྐྱ་ེདམན་ཇ་ེན་ེགཉིིས་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཐེེངས་མང་བྱེས་

པོ་ཡིིན་ལ། དྲང་པོོར་བཤོད་ན་ཁོ་ད་དུང་ཤོི་མེད་པོ་དེས་ང་ལ་ཡི་མཚེན་སྐྱེས་
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བྱུང་། ཁོ་སྡུག་བསྔོལ་གྱིིས་མནར་བཞིིན་འདུག ཁོས་ཅིི་ཞིིག་ལ་སྒུག་བཞིིན་

ཡིོད་དམ་སྙིམ་བྱུང་། ངས་ས་ིཋིབ་ལ་རྒྱབ་བསྟོན་ནས་ཇ་ེནེའ་ིགདོང་ལ་བལྟས་ཏ།ེ 

“ཁྱིེད་ཀྱིིས་ས་ིཋིབ་ལ་ཤོ་ིརྒྱུར་ཆོོག་མཆོན་སྤྲོད་པོ་ཡིིན་ནམ།” ཞིེས་དྲིས། 

དེའི་རྗོེས་སུ་གང་བྱུང་བ་དེ་ནི་མི་ཚེེའི་ནང་དུས་རྟེག་ཏུ་བརྗོེད་དཀའ་ལ། 

གཟུགས་པོོའ་ིསྤུ་ཟིང་ངེར་བྱེེད་པོའ་ིདུས་ཤོིག་རེད། ཇ་ེནེས་ང་ལ་ལན་འདེབས་

མ་བྱེས་པོར། ཉིལ་ཁྲིའི་སྟོེང་དུ་འཛེགས་ཏེ། ཤོ་ཟད་རུས་པོ་ལ་ཐུག་པོའི་ཁོྱི་

གའི་སྐེ་ལ་ལག་གཉིིས་ཀྱིིས་འཇམ་པོོར་འཁྱུད་དེ། མོས་ཁོ་ལ་བརྩེ་བ་ཧ་ཅིང་

ཆོེན་པོོ་ཡོིད་བརོྗོད་པོ་དང་ལྷིན་དུ་“ས་ིཋིབ། ངས་ཁོྱིད་ལ་ཤོ་ིཆོོག་པོའ་ིཆོོག་མཆོན་

སོྤྲོད་ཀྱི་ིཡིིན། ས་ིཋིབ། ཚེང་མ་འགྲེིག་འགོྲེ་ཡི་ིརེད། ཁོྱིད་རང་འགོྲེ་ན་ཆོོག” ཅིེས་

བརོྗོད་སོང་། ཁོང་གཉིིས་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་ད་ེངུས་སོང་། ད་ེནས་ཉི་ིམ་གཉིིས་ཀྱི་ི

རྗོེས་སུ་ས་ིཋིབ་གྲེོངས་པོ་རེད།

ངས་ཐེེངས་མང་པོོར་འཆོ་ིལ་ཉི་ེབའ་ིམ་ིཞིིག་ག་ིམཛའ་གོྲེགས་དང་གཉིེན་ཉི་ེ

ཚེ་ོཟུར་དུ་བོས་ནས། ཁོང་ཚེོས་བརྩ་ེབ་ཆོ་ེཤོོས་བྱེེད་སའ་ིམ་ིདེར་བརྩ་ེབའ་ིརྔན་པོ་

རྩ་ཆོེ་ཤོོས་“ཤོི་བའི་ཆོོག་མཆོན་”དེ་སོྤྲོད་ཅིེས་བསམ་ཚུལ་ཤོོད་དགོས་ཀྱིི་འདུག 

རང་དབང་ག་ིརྔན་པོ་ད་ེརང་ཉིིད་ཀྱི་ིདུས་ཚེོད་དང་། འདོད་པོ་གཞིིར་བཞིག་ཁོ་

ནས་སོྤྲོད་ཐུབ། དེ་ནི་རང་གི་བརྩེ་བ་བྱེེད་སའི་མི་དེར་མཐེའ་མའི་རང་དབང་

སོྤྲོད་རྒྱུའ་ིརྔན་པོ་ད་ེརེད།།
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ནང་པའི་ིཀུ་རེ་ེཞིགི

ནང་པོའ་ིགྲྭ་པོ་ཞིིག་ལ་ཁོ་རང་ག་ིདགོན་པོའ་ིམ་ིསྐྱའ་ིཚེོགས་མ་ིཞིིག་ནས་ཁ་པོར་

ཞིིག་བསློེབས། ཁ་པོར་གཏོང་མི་དེས་“ཐུགས་རྗོེས་གཟིགས། དེ་རིང་ཁྱིེད་རང་

ངའ་ིཁྱིིམ་དུ་བྱེིན་རླབས་ཤོིག་གནང་བར་ཕེབས་ཨ་ེཐུབ།” ཅིེས་དྲིས། 

གྲྭ་པོ་དེས་“དགོངས་དག ང་ལ་བྲེལ་བ་ཡོིད་པོས། ང་ཡོིང་ཐུབ་པོ་མ་ིའདུག” 

ཅིེས་ལན་བཏབ། 

ཁ་པོར་གཏོང་མ་ིདེས་“ཁྱིེད་རང་གིས་ཅི་ིཞིིག་གནང་ག་ིཡོིད།” ཅིེས་དྲིས། 

དེའ་ིལན་དུ་གྲྭ་པོ་དེས་“གང་ཡིང་བྱེེད་ཀྱི་ིམེད། ཅི་ིཡིང་མ་ིབྱེེད་པོ་ན་ིགྲྭ་པོས་

གང་བྱེེད་དགོས་པོ་ད་ེརེད།” ཅིེས་བརོྗོད། 

ཁ་པོར་གཏོང་མཁན་དེས་“དེས་ན་འགྲེིག་གི་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་དེ་ཁ་པོར་

བཞིག

མ་ིསྐྱ་དེས་སང་ཉིིན་དེར་ཡིང་སྐྱར་ཁ་པོར་བཏང་ནས་“ཐུགས་རྗོེས་གཟིགས། 

ད་ེརིང་ཁྱིེད་རང་ངའ་ིཁྱིིམ་དུ་བྱེིན་རླབས་ཤོིག་གནང་བར་ཕེབས་ཨ་ེཐུབ།” ཅིེས་

དྲིས། 

གྲྭ་པོ་དེས་“དགོངས་དག ང་ལ་བྲེལ་བ་ཡོིད་པོས། ང་ཡོིང་ཐུབ་པོ་མ་ིའདུག” 

ཅིེས་ལན་བཏབ། ཁ་པོར་གཏོང་མ་ིདེས་“ཁྱིེད་རང་གིས་ཅི་ིཞིིག་གནང་ག་ིཡིོད།” 

ཅིེས་དྲིས། 

དེའ་ིལན་དུ་གྲྭ་པོ་དེས་“གང་ཡིང་བྱེེད་ཀྱི་ིམེད།” ཅིེས་ལན་བཏབ། 
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“འོན་ཀྱིང་ད་ེན་ིཁ་སང་ཡིང་ཁྱིེད་ཀྱིིས་བྱེེད་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེས་ཁ་པོར་གཏོང་

མཁན་དེས་སྨྲས། 

དེར་གྲྭ་པོ་དེས་“རེད། འོན་ཀྱིང་ངས་ད་དུང་ཚེར་མ་སོང་།” ཞིེས་ལན་བཏབ།
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དག་ེསློངོ་བགྲེསེ་པསོ་རྫུན་མ་ིསྨྲ།

ལོ་ར་ེབཞིིན་ངའ་ིཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ིགྲྭ་པོ་ཚེོས་འགྲུལ་སོྐྱད་བཅིད་ད།ེ ཟློ་བ་གསུམ་གྱི་ི

རིང་ལ་ས་གནས་གཅིིག་ཏུ་བསྡོད་ནས་“ཆོར་མཚེམས་”སམ་དབྱེར་གནས་སྲུང་། 

དབྱེར་གནས་ཚེོགས་རྒྱུའ་ིཉིིན་འགའ་ིསོྔོན་དུ་དག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོ་ཞིིག་ཞིིང་

པོ་དབུལ་པོོ་ཞིིག་གི་ཁང་པོའི་སོྒ་རུ་བསློེབས། ཁོྱི་ག་དེ་དབུལ་པོོ་ཡིིན་ན་ཡིང་

ནང་པོ་ཞིིག་དང་དད་པོ་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་སྟོབས། དགེ་སོློང་དེར་གསོལ་ཚེིགས་

ཕུལ་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་དབྱེར་གནས་ཀྱིི་རིང་ལ་ཁོ་པོའི་ཉིེ་འགྲེམ་དུ་བཞུགས་

རོགས་ཞུས། 

“བཀུར་འོས་སྐུ་ཞིབས་ལགས། ངས་སྐུ་ཉིིད་ལ་ཆུ་འགྲེམ་གྱི་ིསྤེང་གཤོོང་ཁུ་

སིམ་པོོ་དེར་རྩྭ་ཁང་དཀྱུས་མ་ཞིིག་བརྒྱབ་ཆོོག ངའ་ིཆུང་མ་ན་ིསྐུ་ཉིིད་ལ་གསོལ་

ཚེིགས་འབུལ་རྒྱུར་དགའ་ཡི་ིརེད། སྐུ་ཉིིད་ཀྱིིས་ང་ཚེ་ོལ་དུས་ནས་དུས་སུ་སོྒམ་

ཉིམས་ལེན་གྱི་ིལམ་སོྟོན་དང་གསུང་ཆོོས་གནང་རོགས།” ཞིེས་ཞུས། དག་ེསོློང་

བགྲེེས་པོོ་དེས་ད་ེལྟར་ཡོིང་བའ་ིཁས་ལེན་བྱེས།

ཟློ་བ་གསུམ་གྱིི་རིང་ལ་ཞིིང་པོ་དེ་དང་། ཁོའ་ིཆུང་མ། ད་དུང་ཁོའ་ིཕྲུ་གུ་

དང་བཅིས་པོ་ན་ིབོློ་གོྲེས་ལྡན་ལ། སེམས་བཟང་ཅིན་གྱི་ིདག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོ་དེར་

དགའ་པོོ་བྱུང་། དབྱེར་གནས་མཇུག་རོྫགས་པོའི་རྗོེས་སུ་དགེ་སོློང་བགྲེེས་པོོ་

དེས་ཁོང་འགོྲེ་ག་ིཡིིན་བརོྗོད་སྐབས། ནང་མ་ིཡོིངས་རོྫགས་ཀྱིིས་མིག་ཆུ་བཏང་

སྟོ་ེཁོང་ལ་མུ་མཐུད་བཞུགས་དགོས་པོའ་ིནན་སྐུལ་བྱེས།



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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དག་ེསོློང་དེས་“ང་དུས་ཡུན་འད་ིལས་རིང་བར་སོྡོད་མ་ིཐུབ། ཡིིན་ན་ཡིང་

ཁྱིེད་ཚེོས་ང་ལ་ལྟ་རོྟེག་ཡིག་པོོ་བྱེས་ཙོང་། ངས་ཁྱིེད་ཚེོར་དྲིན་ལན་འཇལ་འདོད་

ཡིོད། ཉིིན་འགའི་སོྔོན་དུ་ང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྩེ་གཅིིག་ཏུ་གཞོིལ་སྐབས། ཉིེ་

འགྲེམ་ཞིིག་ཏུ་གཏེར་ཞིིག་སྦེས་ཡིོད་པོ་མཐོེང་བྱུང་། ང་ལ་ཁྱིེད་ཚེོས་གཏེར་དེ་

བློངས་ན་སྙིམ་པོའི་འདོད་པོ་ཡིོད། ཐུགས་རྗོེས་གཟིགས། དོ་སྣོང་བྱེས་ཏེ་ཉིན་

ནས་ངས་ལམ་སོྟོན་བཞིིན་བོྱེས་དང་། ཁྱིེད་ཚེོ་ཡིང་བསྐྱར་དབུལ་ཕོངས་ནམ་

ཡིང་ཆོགས་ཀྱི་ིམ་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད།

ནང་མི་ཡོིངས་རོྫགས་ཀྱིིས་ངུ་རྒྱུ་མཚེམས་བཞིག་སྟོེ་དོ་སྣོང་ཆོེན་པོོའ་ིསོྒ་

ནས་མཉིན། དགེ་སོློང་བགྲེེས་པོོས་རྫུན་གསུང་གི་མེད་པོས། ཁོང་ཚེོས་ཁོ་ལ་

ཡིིད་ཆོེས་བྱེས།

“ཞོིགས་པོའི་སྐྱ་རེངས་ཤོར་བ་དང་ཁྱིེད་རང་ཚེོ་ཤོིང་ཁང་ཆུང་ངུ་དེའི་སོྒ་

ཐེེམ་དུ་ལངས་ཏེ། མདའ་དང་གཞུ་ལག་པོར་བློངས་ནས། གཞུ་དེ་ཉིི་མ་ཤོར་

སའ་ིཕོྱོགས་ལ་ཁ་གཏོད། གནམ་ས་འཕྲད་མཚེམས་སུ་ཉི་ིམ་ཤོར་བ་དང་མདའ་

ད་ེའཕུར་དུ་ཆུགས། མདའ་གང་དུ་ཟགས་ས་དེར་གཏེར་ད་ེརྙེེད་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་

བརོྗོད། 

དགེ་སོློང་བགྲེེས་པོོ་དེ་ཉིིན་དེའི་དགོང་དོྲར་ཁྱིིམ་ནས་ཕེབས། སང་ཞིོགས་

དེར་ནང་མི་ཡོིངས་རོྫགས་ཧ་ཅིང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོོ་བྱུང་ཙོང་། སྐྱ་རེངས་མ་ཤོར་

གོང་ལ་མལ་ལས་ལངས། ཞིིང་པོ་དེས་གཞུ་དང་མདའ་ཞིིག་ལག་ཏུ་བཟུང་སྟོེ་

རང་ག་ིཤོིང་ཁང་ག་ིསོྒ་ཐེེམ་དུ་ལངས། ཁོའ་ིཆུང་མ་དེས་སྦྱར་མ་ཞིིག་འཁྱིེར་ཡིོད། 

དེ་ཉིིན་ཞིོགས་པོ་གནམ་ས་འཕྲད་མཚེམས་ནས་ཉིི་མ་ཤོར་རྒྱུ་དེ་ཡིང་འགོར་

འགྱིངས་ཆོེན་པོོ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་མཐེའ་མ་དེར་ཉི་ིམ་ཤོར་བ་དང་། ཞིིང་པོ་དེས་

ཉིི་མའི་ཕོྱོགས་སུ་མདའ་དེ་འཕངས་ཤོིང་ཚེང་མ་དེའི་རྗོེས་སུ་བརྒྱུགས་ཏེ་ཕྱོིན། 



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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ཁོང་ཚེ་ོམདའ་ཟགས་ས་དེར་བསློེབས་དུས་ཁོས་རང་ག་ིཆུང་མ་ལ་ས་དོང་ཞིིག་

བྲུས་ཤོིག་བརོྗོད། མོས་གཏིང་ནས་གཏིང་དུ་བྲུས། 

མོས་ཅི་ིཞིིག་རྙེེད་དམ། དཀའ་ངལ་མ་གཏོགས་གང་ཡིང་མ་རྙེེད། མདའ་ད་ེ

མི་ཚེང་ཕྱུག་པོོ་ཞིིག་གི་ཞིིང་ཁའི་ནང་དུ་ཟགས་ཡིོད་ཙོང་། ཁོས་ཁོང་ཚེོས་ས་

སོྔོག་བཞིིན་པོ་མཐོེང་སྟོ།ེ ཞིིང་པོ་དབུལ་པོོའ་ིསྐྱ་ེདམན་ད་ེལ་“ཁོྱིད་ཀྱིིས་མ་ིགཞིན་

གྱིི་ས་ཆོར་ས་དོང་བྲུ་ཆོོག་གི་མ་རེད། ངས་ཁོྱིད་ལ་གོྱིད་བཙུགས་ཏེ་ཐེད་ཀར་

བཙོོན་ཁང་དུ་འཇུག་ག་ིཡིིན།” ཞིེས་མ་ིཕྱུག་པོོ་དེས་སྐད་ཤུགས་ཆོེན་པོོས་བཤོད། 

སྐྱ་ེདམན་དེས་མོ་རང་ག་ིཁོྱི་ག་དེར་མཛུབ་མོ་འཛུགས་བཞིིན་དུ་“འད་ིཁོའ་ི

ནོར་འཁྲུལ་རེད། ཁོས་ང་ལ་འད་ིགར་བྲུས་ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་།” ཞིེས་སྨྲས། 

ཁོྱི་ག་དེས་“འད་ིདག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོ་དེའ་ིནོར་འཁྲུལ་རེད། ཁོས་ང་ཚེོར་འད་ི

གར་གཏེར་ཞིིག་རྙེེད་ཀྱི་ིརེད་ཅིེས་བཤོད་བྱུང་།” ཞིེས་སྨྲས།

“དག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོ་ཨ།ེ དག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོས་རྫུན་བཤོད་ཀྱི་ིམ་རེད། ཁོས་

ཁྱིེད་རང་ལ་ག་ར་ེགསུང་ག་ིའདུག” ཅིེས་དྲིས།

“ཞོིགས་པོའི་སྐྱ་རེངས་ཤོར་བ་དང་ཁྱིེད་རང་ཚེོའི་ཤོིང་ཁང་ཆུང་ངུ་དེའི་

སོྒ་ཐེེམ་དུ་ལངས་ཏ།ེ མདའ་དང་གཞུ་ལག་པོར་བློངས་ནས། གཞུ་ད་ེཉི་ིམ་ཤོར་

སའ་ིཕོྱོགས་ལ་ཁ་གཏོད། གནམ་ས་འཕྲད་མཚེམས་སུ་ཉི་ིམ་ཤོར་བ་དང་མདའ་

ད་ེའཕུར་དུ་ཆུགས། མདའ་གང་དུ་ཟགས་ས་དེར་གཏེར་ད་ེརྙེེད་ཀྱི་ིརེད།” 

དགེ་སོློང་བགྲེེས་པོོའ་ིལམ་སོྟོན་དེ་བཤོད་ཚེར་བ་དང་ཕྱུག་པོོ་དེས་“ཨོ་ཧོ། 

ཁོྱིད་ཀྱིིས་ནོར་འཁྲུལ་གང་དུ་ཤོོར་བ་ད་ེངས་ཤོེས་བྱུང་། ཞིིང་པོ། ཁོྱིད་ཀྱིིས་རང་

གིས་རང་ལ་ལྟོས་དང་། ཁོྱིད་ལ་ཟ་མ་འདང་ངེས་པོ་ཞིིག་མ་ཐོེབ་ཙོང་། མདའ་མོ་

ཚུལ་མཐུན་དུ་འཕེན་རྒྱུར་གཟུགས་སོྟོབས་ཞིན་དྲགས་པོ་རེད། ངས་ཁྱིེད་ལ་གན་

རྒྱ་ཞིིག་བཞིག་ཆོོག སང་ཉིིན་ངས་ཁྱིེད་རང་ག་ིཤོིང་ཁང་ནས་མདའ་འཕེན་ག་ི



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།

42

ཡིིན། གཏེར་ད་ེརྙེེད་རྗོེས་ང་ཚེོས་དུམ་བུ་གཉིིས་ལ་བགོས་ན་འགྲེིག” ཅིེས་བཤོད།

ཞིིང་པོ་དེར་དེ་ལ་ཁས་ལེན་བྱེེད་པོ་ལས་གདམ་ཁ་གཞིན་མེད། སང་ཉིིན་

ཞོིགས་པོ་དེར་ཕྱུག་པོོ་དེས་སོྒ་ཐེེམ་ནས་མདའ་གཞུ་བཟུང་སྟོ་ེཉི་ིམ་འཆོར་རྒྱུར་

བསྒུགས་ནས་བསྡོད་དུས་ཞིིང་པོ་དེས་སྦྱར་མ་ཞིིག་བཟུང་ནས་བསྡོད། སྔོ་

ཉིིན་ཁོས་རང་གི་སྐྱེ་དམན་ལ་ས་བྲུ་རུ་བཅུག་པོས། དེ་རིང་ས་བྲུ་རྒྱུ་དེ་ཁོའ་ི

ལས་དབང་རེད། གནམ་ས་འཕྲད་མཚེམས་ནས་ཉི་ིམ་ཤོར་བ་དང་ཕྱུག་པོོ་དེས་

མདའ་འཕངས། མདའ་ད་ེརྒྱང་རིང་དུ་འཕུར། ཁོང་ཚེ་ོཚེང་མ་མདའ་མོའ་ིརྗོེས་

སུ་བརྒྱུགས་ཏ།ེ མདའ་མོ་གང་དུ་ཟགས་ས་དེར་ཁོྱི་ག་དེས་ས་བྲུས། 

ཁོས་ཅིི་ཞིིག་རྙེེད་དམ། དཀའ་ངལ་མ་གཏོགས་གང་ཡིང་མ་རྙེེད། མདའ་

དེ་དམག་སྤྱིི་ཞིིག་གི་ཞིིང་ཁའི་ནང་དུ་ཟགས་ཡོིད་སྟོབས། ཁོས་ཁོང་ཚེོ་བཟུང་

སྟོེ། “ཁྱིེད་ཚེོས་ངའི་ས་ཞིིང་ལ་གཏོར་སོྐྱན་གཏོང་མི་ཆོོག ངས་དམག་མི་ལ་

བཀའ་བཏང་ནས་ཁོྱིད་ཚེོའི་མགོ་བོ་འབྲེག་ཏུ་འཇུག་གི་ཡིིན།” ཞིེས་ངར་སྐད་

བཏོན། ཞིིང་པོ་དེས་ཕྱུག་པོོ་དེར་མཛུབ་མོ་འཛུགས་བཞིིན་དུ་“འདི་ཁོའ་ིནོར་

འཁྲུལ་རེད། ཁོས་ང་ལ་འདི་གར་ས་བྲུས་ཟེར་གྱིི་འདུག” ཅིེས་བརོྗོད། ཕྱུག་པོོ་

དེས་“འདི་དགེ་སོློང་བགྲེེས་པོོ་དེའི་ནོར་འཁྲུལ་རེད། ཁོས་ང་ཚེོར་འདི་གར་

གཏེར་ཞིིག་རྙེེད་ཀྱི་ིརེད་ཅིེས་ཁས་ལེན་བྱེས་བྱུང་།” ཞིེས་བརོྗོད།

དམག་སྤྱི་ིདེས་“དག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོ་ཨ།ེ དག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོས་རྫུན་བཤོད་ཀྱི་ི

མ་རེད། ཁོས་ཁྱིེད་རང་ལ་ག་ར་ེབཤོད་བྱུང་།” ཞིེས་དྲིས།

“ཞོིགས་པོའི་སྐྱ་རེངས་ཤོར་བ་དང་ཁྱིེད་རང་ཚེོའི་ཤོིང་ཁང་ཆུང་ངུ་དེའི་

སོྒ་ཐེེམ་དུ་ལངས་ཏ།ེ མདའ་དང་གཞུ་ལག་པོར་བློངས་ནས། གཞུ་ད་ེཉི་ིམ་ཤོར་

སའ་ིཕོྱོགས་ལ་ཁ་གཏོད། གནམ་ས་འཕྲད་མཚེམས་སུ་ཉི་ིམ་ཤོར་བ་དང་མདའ་

ད་ེའཕུར་དུ་ཆུགས། མདའ་གང་དུ་ཟགས་ས་དེར་གཏེར་ད་ེརྙེེད་ཀྱི་ིརེད།” 
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དག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོའ་ིལམ་སོྟོན་དེར་མཉིན་པོའ་ིརྗོེས་སུ་དམག་སྤྱི་ིདེས་“ཨོ་

ཧོ། ཁོྱིད་ཚེོ་ཚེང་མ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་གང་དུ་ཤོོར་བ་དེ་ངས་ཤོེས་བྱུང་། མི་དཀྱུས་

མ་ཞིིག་གིས་མདའ་འཕེན་སྟོངས་ཀྱི་ིསོྐར་ལ་ཅི་ིཤོེས་སམ། སོྦྱང་བརྡོར་ལྡན་པོའ་ི

དམག་མ་ིང་ལྟ་བུ་ཁོ་ནས་མདའ་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་སྟོངས་ཤོེས། ངས་ཁྱིེད་ཅིག་ལ་

གན་རྒྱ་ཞིིག་བཞིག་ཆོོག སང་ཉིིན་ངས་ཁྱིེད་རང་གི་ཤོིང་ཁང་ཡིོད་ས་ནས་

མདའ་འཕེན་ཆོོག གཏརེ་ད་ེརྙེེད་རྗོེས་ང་ཚེསོ་དུམ་བུ་གསུམ་ལ་བགོས་ན་འགྲེིག” 

ཅིེས་བཤོད། 

སང་ཞོིགས་དེར་དམག་སྤྱི་ིདེས་སོྒ་ཐེེམ་དུ་མདའ་གཞུ་བཟུང་སྟོ་ེཉི་ིམ་འཆོར་

རྒྱུར་བསྒུགས་ནས་སོྡོད་སྐབས་ཕྱུག་པོོ་དེས་སྦྱར་མ་བཟུང་ནས་བསྡོད། ད་ེརིང་

ས་བྲུ་རྒྱུ་ད་ེཁོའ་ིལས་དབང་རེད། གནམ་ས་འཕྲད་མཚེམས་ནས་ཉི་ིམ་ཤོར་དུས་

དམག་སྤྱིིས་མཁས་ཉིམས་ལྡན་པོའི་སོྒ་ནས་མདའ་འཕངས། མདའ་དེ་ཧ་ཅིང་

རྒྱང་ཐེག་རིང་པོོར་འཕུར། ཁོང་ཚེོ་ཚེང་མ་མདའི་རྗོེས་སུ་བརྒྱུགས། གང་དུ་

ཟགས་ས་དེར་ཕྱུག་པོོ་དེས་ས་དོང་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་བྲུ་དགོས་བྱུང་།

ཁོས་ཅིི་ཞིིག་རྙེེད་དམ། དཀའ་ངལ་མ་གཏོགས་གང་ཡིང་མ་རྙེེད། མདའ་

ད་ེརྒྱལ་པོོའ་ིལྡུམ་རའ་ིནང་དུ་ཟགས་ཡིོད་ཙོང་། རྒྱལ་པོོའ་ིསོྒ་སྲུང་བ་ཚེོས་ཁོང་

ཚེོ་ཚེང་མ་འཛིན་བཟུང་བྱེས་ཏེ། ལག་ལྕགས་བརྒྱབ་ནས་རྒྱལ་པོོའ་ིདྲུང་དུ་

ཁྲིད་པོ་རེད། 

རྒྱལ་པོོས་“རྒྱལ་པོོའ་ིལྡུམ་རར་གཏོར་སོྐྱན་བྱེས་ན་སོྲིག་ཉིེས་ཀྱིི་ཉིེས་པོ་

བསགས་པོ་རེད། འད་ིའདྲ་བྱེེད་དགོས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ཅི་ིརེད།” ཅིེས་དྲིས།

དམག་སྤྱིི་དེས་ཕྱུག་པོོ་དེར་མཛུབ་མོ་འཛུགས་བཞིིན་དུ་“རྒྱལ་པོོ་མཆོོག 

འད་ིཁོའ་ིནོར་འཁྲུལ་རེད།” ཅིེས་བཤོད། 
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ཕྱུག་པོོ་དེས་ཞིིང་པོ་དེར་མཛུབ་མོ་འཛུགས་བཞིིན་དུ་“རྒྱལ་པོོ་མཆོོག འད་ི

ཁོའ་ིནོར་འཁྲུལ་རེད།” ཅིེས་བཤོད།

ཞིིང་པོ་དེས་“རྒྱལ་པོོ་མཆོོག འད་ིདག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོ་དེའ་ིནོར་འཁྲུལ་རེད། 

ཁོས་ང་ཚེོར་གཏེར་རྙེེད་ཀྱི་ིརེད་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་།” ཞིེས་སྨྲས།

རྒྱལ་པོོས་“དག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོ་ཨ།ེ དག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོས་རྫུན་མ་ིབཤོད། ཁོང་

གིས་ཁྱིེད་རང་ལ་ག་ར་ེཟེར་གྱི་ིའདུག” ཅིེས་དྲིས།

“ཞོིགས་པོའི་སྐྱ་རེངས་ཤོར་བ་དང་ཁྱིེད་རང་ཚེོའི་ཤོིང་ཁང་ཆུང་ངུ་དེའི་

སོྒ་ཐེེམ་དུ་ལངས་ཏ།ེ མདའ་དང་གཞུ་ལག་པོར་བློངས་ནས། གཞུ་ད་ེཉི་ིམ་ཤོར་

སའ་ིཕོྱོགས་ལ་ཁ་གཏོད། གནམ་ས་འཕྲད་མཚེམས་སུ་ཉི་ིམ་ཤོར་བ་དང་མདའ་

ད་ེའཕུར་དུ་ཆུགས། མདའ་གང་དུ་ཟགས་ས་དེར་གཏེར་ད་ེརྙེེད་ཀྱི་ིརེད།” 

རྒྱལ་པོོས་དགེ་སོློང་བགྲེེས་པོོའ་ིལམ་སོྟོན་དེ་ཐོེས་པོ་དང་ནོར་འཁྲུལ་གང་

དུ་ཤོོར་ཡོིད་མེད་རོྟེགས་མ་ཐུབ། དེས་ན་རྒྱལ་པོོས་དམག་མི་མངགས་ཏེ་དགེ་

སོློང་བགྲེེས་པོོ་དེ་བཙོལ་ནས་རྒྱལ་ཁང་དུ་འགྲེེལ་བཤོད་བྱེེད་པོར་འཁྲིད་ཡོིང་

དགོས་པོའ་ིབཀའ་བཏང་། དག་ེསོློང་ད་ེལམ་སེང་རྙེེད་པོ་དང་རྒྱལ་པོོའ་ིསྐུ་མདུན་

དུ་ཁྲིད་པོ་རེད།

རྒྱལ་པོོས་གུས་ཞིབས་དང་བཅིས་ཏ་ེ“དག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོ་ལགས། ཁོྱིད་ཀྱི་ིས་

འོག་གཏེར་གྱིི་སྒྲུང་དེས་མི་འདི་ཚེོ་ཚེང་མར་དཀའ་ངལ་ཆོེན་པོོ་བཟོས་འདུག 

དེའི་སོྐར་འགྲེེལ་བཤོད་ཅིིག་རོྒྱབས་དང་།” ཞིེས་བརོྗོད། དགེ་སོློང་བགྲེེས་པོོ་

དེས་“རྒྱལ་པོོ་ཆོེན་པོོ་ལགས། དེ་སྒྲུང་ཞིིག་མ་རེད། དགེ་སོློང་བགྲེེས་པོོས་རྫུན་

མི་བཤོད། ཁོང་ཚེོས་ཉིན་འཇོག་མ་བྱེས་པོས་གཏེར་དེ་མ་རྙེེད་པོ་རེད།” ཅིེས་

འགྲེེལ་བརོྗོད་བྱེས། 



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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རྒྱལ་པོོས་ཤོེས་འདོད་དང་བཅིས་“ལམ་སོྟོན་གྱི་ིཆོ་ཤོས་ཅི་ིཞིིག་ཁོང་ཚེོས་མ་

བྱེས་པོ་རེད།” ཞིེས་དྲིས།

“རྒྱལ་པོོ་ཆོེན་པོོ་མཆོོག སང་ཉིིན་ཞིིང་པོའ་ིཤོིང་ཁང་དེར་ཕེབས་གནང་ན་

ག་འདྲ་འདུག ཁོང་ཚེོ་ཚེང་མས་ངའི་ལམ་སོྟོན་ལྟར་བྱེས་མེད་པོ་དེ་ངས་སོྟོན་

ཆོོག གཏེར་རྙེེད་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་ངས་ཁག་ཐེེག་བྱེེད་ཆོོག འོན་ཀྱིང་ད་ེརྒྱལ་པོོ་དང་། 

དམག་སྤྱིི། ཕྱུག་པོོ། ཞིིང་པོ་བཅིས་ཚེང་མར་འདྲ་མཉིམ་གྱིིས་བགོ་བཤོའ་རྒྱག་

རོགས་ཞུ།” ཞིེས་སྨྲས། རྒྱལ་པོོས་ད་ེལ་ཁས་ལེན་བྱེས།

སང་ཉིིན་ཞིོགས་པོ་དེར་ཞིིང་པོ་དང་ཁོའ་ིབཟའ་མི། མི་ཕྱུག་པོོ་དེ་དང་། 

དམག་སྤྱི།ི དག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོ། རྒྱལ་པོོ་བཅིས་ཞིིང་པོའ་ིཤོིང་ཁང་དེར་འཛོམས་

པོ་རེད། དག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོ་དེས་ལམ་སོྟོན་ད་ེབསྐྱར་ཟོློས་བྱེས་པོ་རེད།

“ཞོིགས་པོའི་སྐྱ་རེངས་ཤོར་བ་དང་ཁྱིེད་རང་ཚེོའི་ཤོིང་ཁང་ཆུང་ངུ་དེའི་

སོྒ་ཐེེམ་དུ་ལངས་ཏ།ེ མདའ་དང་གཞུ་ལག་པོར་བློངས་ནས། གཞུ་ད་ེཉི་ིམ་ཤོར་

སའ་ིཕོྱོགས་ལ་ཁ་གཏོད། གནམ་ས་འཕྲད་མཚེམས་སུ་ཉི་ིམ་ཤོར་བ་དང་མདའ་

ད་ེའཕུར་དུ་ཆུགས། མདའ་གང་དུ་ཟགས་ས་དེར་གཏེར་ད་ེརྙེེད་ཀྱི་ིརེད།” 

ཞོིགས་པོའ་ིསྐྱ་རེངས་ཤོར་བ་དང་རྒྱལ་པོོ་ཤོིང་ཁང་ཆུང་ངུ་དེའ་ིསོྒ་ཐེེམ་དེར་

ལངས་ཏ།ེ དག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོའ་ིཕོྱོགས་སུ་བལྟས་ནས་འགྲེིག་མིན་དྲིས། 

དག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོས་“འགྲེིག་འདུག རྒྱལ་པོོ་ལགས།” ཞིེས་ཞུས།

རྒྱལ་པོོས་གཞུ་དང་མདའ་གཅིིག་ཕྱོག་ཏུ་བཞིེས།

“འགྲེིག་འདུག རྒྱལ་པོོ་ལགས།”

རྒྱལ་པོོས་གཞུ་ད་ེཉི་ིམ་ཤོར་སའ་ིཕོྱོགས་སུ་ཁ་གཏད།

“ད་ེཡིང་འགྲེིག་འདུག རྒྱལ་པོོ་ལགས།”



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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རྒྱལ་པོོས་གནམ་ས་འཕྲད་མཚེམས་ནས་ཉི་ིམ་ཤོར་སྐབས་མདའ་ད་ེའཕེན་

གྲེབས་བྱེེད་དུས། དག་ེསོློང་བགྲེེས་པོོ་དེས་“རྒྱལ་པོོ་ལགས། མཚེམས་ཞོིག འགྲེིག་

མ་སོང་།” ཞིེས་སྐད་བརྒྱབ།

རྒྱལ་པོོས་མདའ་རྒྱག་མཚེམས་བཞིག་སྟོེ་དགེ་སོློང་བགྲེེས་པོོ་དེར་མགོ་

འཐོེམས་པོའ་ིཚུལ་གྱིིས་བལྟས།

“རྒྱལ་པོོ་ལགས། གསོན་དང་། མདའ་ད་ེའཕུར་དུ་ཆུགས།” 

རྒྱལ་པོོ་ཡུད་ཙོམ་ཞིིག་ལ་བསྒུགས་ཏ་ེམནོ་བསམ་བཞིེས། ད་ེནས་མཐེའ་མ་

དེར་ཁོང་གིས་དོན་རོྟེགས་ཏ་ེའཛུམ་དམུལ་བ་རེད། རྒྱལ་པོོས་མདའ་ད་ེལག་ནས་

བཏང་བས། དེ་ཐེད་ཀར་ཁོང་རང་ལངས་སོྡོད་སའི་རྐང་པོ་གཉིིས་ཀྱིི་དབར་

དེར་ཟགས་པོ་རེད། དེར་ཁོང་ཚེོས་ས་དོང་གཏིང་རིང་ཞིིག་བྲུས་པོ་དང་གཏེར་

ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོོ་རྙེེད་པོ་རེད། གཏེར་དེའི་བཞིི་ཆོ་རེ་རེས་དམག་སྤྱིི་དང་ཕྱུག་པོོ་

གཉིིས་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱལ་པོོའ་ིའདོད་པོའང་ཚེིམ་ཐེག་ཆོོད་བྱུང་། ཞིིང་པོ་དང་

ཁོའ་ིནང་མ་ིཚེོའ་ིའདོད་པོ་ཇ་ིཙོམ་ཚེིམ་ཡོིད་པོ་ན་ིབཤོད་མ་དགོས།

དགེ་སོློང་བགྲེེས་པོོ་དེས་གལ་ཏེ་བདེ་སྐྱིད་ཡོིང་བའི་ཆོེད་དུ་སྲིེད་ཞིེན་གྱིི་

མདའ་མོ་འཕངས་ན། དུས་རྒྱུན་དཀའ་ངལ་མ་གཏོགས་གཞིན་པོ་གང་ཡིང་

མ་ིརྙེེད། འོན་ཀྱིང་གལ་ཏ་ེའདོད་པོའ་ིམདའ་མོ་ད་ེབོློས་བཏང་ན། ད་ལྟ་གང་དུ་

ལངས་སོྡོད་ས་དེར་ཟགས་ཀྱིི་རེད། དེར་རྒྱལ་པོོ་ཡིང་བོློ་ཁ་ཚེིམ་པོའི་ཆོོག་ཤོེས་

ཀྱི་ིགཏེར་ད་ེརྙེེད་ཀྱི་ིརེད་ཅིེས་འགྲེེལ་བརོྗོད་བྱེས།

ངས་ད་ེབདེན་པོ་ཡིིན་པོའ་ིཁས་ལེན་བྱེེད་ཐུབ། ཅིིའ་ིཕྱོིར་ཞི་ེན། དག་ེསོློང་

བགྲེེས་པོོས་རྫུན་བཤོད་ཀྱི་ིམ་རེད།། 
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 ༼༡༨༽  

མཛུབ་མ་ོགལ་ཆ་ེཤེསོ།

མཛུབ་མོ་ལྔ་པོོ་ཕན་ཚུན་བར་ལ་སུ་གལ་གནད་ཆོ་ེཤོོས་ཡིིན་པོའ་ིསོྐར་ལ་རོྩད་

པོ་ཤོོར། མཐེེ་བོང་གིས་“ང་གལ་ཆོེ་ཤོོས་ཡིིན། གང་ཡིིན་ཟེར་ན་ང་ཤུགས་ཆོེ་

ཤོོས་རེད། གཞིན་ཡིང་མ་ིཚེོས་གནས་ཚུལ་ཞིིག་ངོས་ལེན་བྱེེད་དུས་ང་བེད་སོྤྱིད་

གཏོང་། ང་འགྲེིག་རྟེགས་མཚེོན་པོའ་ིམཛུབ་མོ་ད་ེཡིིན།” ཞིེས་བརོྗོད།

གོང་མཛུབ་ཀྱིིས་“མ་རེད། གལ་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེང་ཡིིན། དངོས་པོོ་རྣམས་ལ་བརྡོ་

སོྟོན་བྱེེད་པོར་ང་བེད་སྤྱིོད་གཏོང་ག་ིཡིོད་ཙོང་། ང་ཤོེས་རབ་ཀྱི་ིམཛུབ་མོ་ད་ེརེད། 

ལྷིག་པོར་དུ་མི་ཚེོས་ཨང་དང་པོོ་ཟེར་དུས་ང་བེད་སྤྱིོད་གཏོང་གི་ཡིོད།” ཅིེས་

བཤོད།

དཀྱིིལ་མཛུབ་ཀྱིིས་“ཁྲེལ་དགོད་ཀྱི་ིརྒྱུ་རེད། ང་མཛུབ་མོ་རིང་ཤོོས་ད་ེཡིིན་

པོས་ཐེག་རིང་བ་མཐོེང་ག་ིཡིོད། ང་ཤུགས་ཆོེན་པོོ་ཡིོད་ལ་མ་ིཚེོས་ང་ཡིར་ཀེར་

ན་གཞིན་དག་ཚེ་ོཁོང་ཁོྲ་ལངས་ཀྱི་ིཡིོད། [དཀྱིིལ་མཛུབ་སོྟོན་པོ་ན་ིནུབ་ཕོྱོགས་

པོའི་དམོད་མོའ་ིབརྡོ་ཡིིན།] ལྷིག་པོར་དུ་བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་སངས་རྒྱས་

པོའ་ིལམ་ད་ེདབུ་མའ་ིལམ་རེད་ཅིེས་གསུངས་ཡིོད་པོ་དང་ང་ན་ིམཛུབ་མོ་དབུ་

མ་ད་ེཡིིན།” ཅིེས་བརོྗོད།

སྲིིན་མཛུབ་དེས་“དགོངས་དག་ཁྱིེད་རང་ནོར་བ་རེད། ང་བརྩེ་བ་མཚེོན་

པོའ་ིམཛུབ་མོ་ད་ེཡིིན་པོས། གལ་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེང་ཡིིན། མ་ིཚེོས་གཅིིག་གིས་གཅིིག་

ལ་བརྩེ་བ་བྱུང་ནས་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེེད་སྐབས་ང་ལ་སོར་གདུབ་བསོྐན་གྱིི་རེད། 

ང་ནི་བརྩེ་བའི་མཛུབ་མོ་དེ་ཡིིན། འཇིག་རྟེེན་དུ་སོྟོབས་ཤུགས་ཆོེ་ཤོོས་དེ་བརྩེ་
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བ་རེད། དེས་ན་ང་ནི་མཛུབ་མོ་གལ་ཆོེ་ཤོོས་དེ་ཡིིན།” ཞིེས་རྣམ་འགྱུར་བཟང་

པོོ་ཞིིག་བསྟོན་ནས་བཤོད།

མཐེེའུ་ཆུང་གིས་“ང་ལ་གསན་རོགས་གནང་། ང་རིང་པོོ་དང་ཤུགས་ཆོེན་

པོོ་མེད་ལ། སྐབས་མང་པོོར་སྣོང་ཆུང་བྱེེད་པོ་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་ང་ན་ི

མཛུབ་མོ་གལ་ཆོེ་ཤོོས་དེ་ཡིིན་པོ་ང་ལ་ཡིིད་ཆོེས་ཡོིད། སྤྱིིར་བཏང་མི་ཚེོས་རྣ་

མཆོོག་ག་ིརྣ་སྤེབས་བྲུ་བ་ལྟ་བུའ་ིལས་ཀ་རོྫར་པོོའ་ིཆོེད་དུ་ང་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་ག་ི

ཡིོད་ཀྱིང་། ཁོང་ཚེོས་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱོག་བྱེེད་པོའ་ིསྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་དང་ཉི་ེ

ཤོོས་ད་ེང་རེད། ལག་པོ་བརྐྱེངས་ནས་ཕྱོག་བོྱེས་དང་ཤོེས་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་བརོྗོད།

ཚེོགས་པོ་དང་། ནང་མ།ི དགོན་པོ་བཅིས་ཀྱི་ིནང་དུ་གཙོང་མ་བཟོ་མཁན་

གྱི་ིགཉོིམ་ཆུང་ད་ེཚེ་ོགལ་ཆོ་ེཤོོས་རེད། གང་གིས་ཞི་ེན། མཐེེའུ་ཆུང་ནང་བཞིིན་

ཁོང་ཚེ་ོསངས་རྒྱས་དང་ཐེག་ཉི་ེཤོོས་སུ་ཡོིད།། 
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 ༼༡༩༽  

དངངས་འིཚོབ་འིགྲེལེ་བརྗོདོ་བྱེདེ་པ།

ཨད་ལེད་སོློབ་ཆོེན་གྱིི་སོློབ་མ་ཞིིག་ནས་ང་ལ་ཁ་པོར་ཞིིག་འབོྱེར་བྱུང་། མོ་ལ་

དངངས་འཚེབ་ཆོ་ེབའ་ིནད་ཅིིག་ཡིོད་པོ་རེད། ད་ེཇ་ེསྡུག་ཏུ་ཕྱོིན་ཏ་ེམོ་ཉིལ་སར་

ལྷུང་བ་དང་ཕྱོ་ིལ་འགྲེོ་རྒྱུར་འཇིགས་སྣོང་བྱེེད་། སོློབ་ཆོེན་གྱི་ིསྨོན་པོ་དང་སེམས་

ཁམས་རིག་པོ་བ་ཚེོས་མོ་ལ་ཕན་ཐེོགས་ཐུབ་མེད། ད་ེནས་ངའ་ིདགོན་པོའ་ིདུས་

རྒྱུན་གྱིི་སྦྱིན་བདག་མོའ་ིཨ་ཞིང་གིས་ང་ལ་ཁ་པོར་ཐོེངས་ཞིེས་མོ་ལ་མངགས་

འདུག 

མོས་ང་ལ་ཁ་པོར་ནས་མོ་རང་གཟའ་འཁོར་མང་པོོ་ཉིལ་སར་ལྷུང་སྐོར་

བཤོད་བྱུང་། མོའ་ིདགའ་རོགས་ཀྱིིས་ཟ་མ་གཡོི་སོྐལ་དང་གཙོང་སྦྲ་བྱེེད་རྒྱུ། 

གཞིན་ཡིང་དགོས་མཁོའ་ིརོགས་སོྐྱར་ཚེང་མ་བྱེས་སྟོབས། ཁོའ་ིབཀའ་དྲིན་

ལ་བརྟེེན་ནས་འགྲེིག་ཙོམ་བྱུང་འདུག ཁོ་ནང་བཞིིན་གྱིི་དགའ་རོགས་དེ་འདྲ་

རྙེེད་རྒྱུ་དཀོན་པོོ་རེད། ད་ེནས་ངས་མོ་ལ་“ཁོྱིད་རང་ལ་དངངས་འཚེབ་སྐྱ་ེདུས་

གཟུགས་པོོའ་ིཆོ་ཤོས་གང་དུ་ཚེོར་གྱི་ིའདུག” ཅིེས་དྲིས། 

མོ་མགོ་འཐོེམས་ནས་དེའ་ིལན་དུ་“ཁྱིེད་རང་ག་ིདྲ་ིབ་ད་ེངས་ཧ་གོ་མ་སོང་།”  

ཟེར། 

ངས་“སེམས་ཚེོར་ཚེང་མར་ད་ེདང་ཆོ་མཉིམ་པོའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་གཟུགས་པོོ་

ནས་ཡོིང་གི་ཡོིད། བྱེས་ཙོང་ཁྱིེད་ལ་དངངས་འཚེབ་དེ་གང་དུ་ཚེོར་གྱིི་འདུག” 

ཅིེས་འགྲེེལ་བཤོད་བྱེས།

“ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད།” ཅིེས་མོས་ལན་བཏབ།
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“འོ་ན། དེ་བཙོལ་ནས་རྙེེད་པོའི་རྗོེས་སུ་ང་ལ་ཡིང་བསྐྱར་ཁ་པོར་ཐོེངས།” 

ཞིེས་བརོྗོད་པོ་ཡིིན།

ཉིིན་ཁ་ཤོས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་མོས་ང་ལ་ཁ་པོར་བཏང་ནས་མོའ་ིནུ་མའི་འོག་གི་

བྲང་དཀྱིིལ་དེར་ཚེོར་བ་ཞིིག་ཡིོད་པོའ་ིདོ་སྣོང་བྱུང་ཟེར། 

ངས་མོ་ལ་“ཚེོར་བ་དེར་འགྲེེལ་བཤོད་ཅིིག་རོྒྱབས་དང་།” བརོྗོད་པོ་ཡིིན། 

མོས་“ངས་འགྲེེལ་བཤོད་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད།” ཅིེས་ལན་བཏབ་བྱུང་། 

ངས་མོ་ལ་“འོ་ན་ཁོྱིད་ཀྱིིས་དེར་འགྲེེལ་བཤོད་རྒྱག་ཐུབ་པོའ་ིསྐབས་དེར་ང་

ལ་ཁ་པོར་ཐོེངས་ཤོོག་” ཅིེས་བཤོད་པོ་ཡིིན། ཉི་ིམ་གསུམ་བཞིིའ་ིརྗོེས་སུ་མོས་ང་

ལ་ཁ་པོར་བཏང་སྟོེ། མོ་ལ་དངངས་འཚེབ་ཡིོང་དུས་མོའ་ིབྲང་གི་ནང་དུ་ཚེོར་

བ་ཇི་འདྲ་ཡོིང་གི་ཡོིད་པོའི་འགྲེེལ་བཤོད་ཞིིབ་ཚེགས་པོོ་ཧང་སངས་པོ་ཞིིག་

བརྒྱབ་བྱུང་། 

ངས་མོ་ལ་“ཧ་ཅིང་ཡིག་པོོ་བྱུང་འདུག” ཅིེས་བསྔོགས་བརོྗོད་བྱེས་པོ་ཡིིན་

ལ། “ད་གཟུགས་པོོའ་ིསྟོེང་ག་ིཚེོར་བ་ད་ེདུས་ནམ་ཞིིག་ལ་སློེབས་པོའ་ིསྐབས་སུ། 

གང་ཐུབ་ཐུབ་དང་རྒྱུན་གང་རིང་རིང་ལ་བྱེམས་བརྩ་ེསོྒམ་ནས་ཁྱིེད་རང་ག་ིལག་

པོ་ད་ེཚེོར་བ་ཡིོད་སའ་ིགནས་དེར་སྦྱར་ནས་བསྐུ་མཉི་ེབོྱེས། གལ་ཏ་ེད་ལྟའ་ིཆོར་

ཁྱིེད་རང་གིས་རང་ངོས་ནས་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད་ན། ཁྱིེད་རང་ག་ིདགའ་རོགས་ལ་

གནས་དེར་བསྐུ་མཉི་ེབྱེེད་དུ་ཆུགས། དགའ་རོགས་ཟེར་དུས་འད་ིའདྲའ་ིཆོེད་དུ་

རེད། ཉི་ིམ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་ང་ལ་ཁ་པོར་ཐོེངས་ཤོོག” ཅིེས་བཤོད་པོ་ཡིིན།

མོས་ང་ལ་ཁ་པོར་སློེབས་དུས་ངས་མོ་ལ་ཁྱིོད་ཀྱིིས་ཤོ་ཚེ་བའ་ིསོྒ་ནས་བསྐུ་

མཉི་ེབྱེེད་དུས་ཚེོར་བ་དེར་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞིེས་དྲིས་པོ་ཡིིན། 

མོས་“གཟུགས་པོོའ་ིཚེོར་བ་ད་ེཡིལ་སོང་།” ཞིེས་ལན་བཏབ། 

ངས་མུ་མཐུད་དེ་“དངངས་འཚེབ་ཀྱིི་སེམས་ཚེོར་དེར་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་སོང་།” 

ཞིེས་དྲིས་པོ་ཡིིན། 



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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ཡུད་ཙོམ་ཞིིག་ལ་ཁུ་སིམ་མེར་བསྡོད། 

“ད་ེཡིང་ཡིལ་སོང་།” 

ད་ཆོ་མོས་དངངས་འཚེབ་ལས་ཐེབས་ཤོིག་རྙེེད། མོ་ལ་ལུས་ཐེོག་གི་ཚེོར་

བ་ད་ེགང་དུ་ཡོིད་མེད་རྩད་གཅོིད་བྱེས་ཏ་ེང་ལ་འགྲེེལ་བཤོད་རྒྱག་དགོས་བརོྗོད་

པོ་དེ་མོ་ལ་དྲན་ཤོེས་བསྟོེན་ཐེབས་སོློབ་པོའི་ཐེབས་ལམ་ཞིིག་རེད། ཚེོར་བ་དེ་

རོྟེགས་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་བྱེམས་སྙིིང་རྗོ་ེདང་ལྷིན་དུ་ཚེོར་བ་ད་ེཞི་ིའཇམ་དུ་གཏོང་

རྒྱུ་ལས་སློ་མོ་རེད་ལ། ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་དངངས་འཚེབ་ལས་རྒྱལ་ཐུབ་ལ། ངས་

མོ་རང་ན་ིརང་ལ་ཡོིད་པོའ་ིཡིིད་ཆོེས་ད་ེབསྐྱར་གསོ་དང་འབྲེལ་བའ་ིགསོ་ཐེབས་

འདིའ་ིརྐང་འཛིན་པོ་བྱེེད་དུ་བཅུག་པོ་ཡིིན།

སེམས་ཚེོར་ཚེང་མར་དུས་རྒྱུན་ང་ཚེོས་རོྟེགས་དཀའ་བའི་ལུས་ཚེོར་རེ་

ཡིོང་གི་ཡིོད། སེམས་ཚེོར་གྱིི་དཀའ་ངལ་ཞིིག་སེམས་ཀྱིིས་སེལ་རྒྱུ་དེ་མགོ་ཉོིག་

པོོ་ཡིོད་སྟོབས། ང་ཚེོས་ལུས་ཚེོར་གྱིི་སོྒ་ནས་སེལ་གྱིི་ཡིོད། ལུས་ཚེོར་དེ་ཡིལ་

ཚེར་ན། དེའ་ིའབྱུང་ཁུངས་སེམས་ཚེོར་ད་ེཡིལ་གྱི་ིརེད། 

དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་མོ་ཉིལ་ས་ནས་ལངས་ཏ་ེསོློབ་གྲྭར་བསོྐྱད། 

མོ་སྤྱིང་གྲུང་འཛོམས་པོོ་ཡིོད་ཁར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟོབས་ཨང་རིམ་མཐོེན་

པོོའ་ིསོྒ་ནས་སོློབ་མཐེར་ཕྱོིན་པོ་རེད། ངས་མོ་ལ་བག་ཆོགས་བཟང་པོོ་བཞིག་

སྟོབས་མོས་ང་ལ་ལོ་དེའ་ིནང་ག་ིཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིཡི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིམ་ིསྣོ་ལེགས་ཤོོས་སུ་

མིང་འདོན་བྱེས་འདུག ང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ད་ེཐོེབ་མ་སོང་མོད། འོན་ཀྱིང་མོའ་ིརྣམ་

འགྱུར་དེར་ངས་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརངས་བྱེས་པོ་ཡིིན། ད་ེནས་སྤྱི་ིལོ་ ༢༠༠༩ ལོའ་ིཟློ་བ་ 

༡༢ པོ་ལ་མོ་ལ་དེ་སྔོ་ནད་གཡིོག་བྱེེད་མཁན་གྱིི་དགའ་རོགས་དེ་དང་མོ་རང་

གཉིིས་ཀྱི་ིགཉིེན་སྒྲིིག་ཆོོ་ག་ད་ེངས་བྱེེད་དགོས་ཞིེས་མོས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་སྟོབས། 

ང་ལ་གོ་སྐབས་ཐོེབ་པོ་ད་ེལ་དམིགས་བསལ་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརངས་བྱེས་པོ་ཡིིན།། 
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 ༼༢༠༽  

ན་ཟུག་གཅིགོ་པའི་ིའི།ོ

ངའ་ིཕ་མ་གཉིིས་ན་ིདབུལ་པོོ་ཡིིན་མོད་སེམས་བཟང་པོོ་ཡིིན། ང་ན་ིསྤྱི་ིཁང་ཞིེས་

གཞུང་གིས་རོགས་སོྐྱར་བྱེས་པོའི་ཁང་བརྩེགས་ཤོིག་གི་ནང་དུ་འཚེར་ལོངས་

བྱུང་བ་རེད། ང་ཚེོས་རྐུན་ཇག་ལ་ཞིེད་སྣོང་བྱེས་མེད། དོན་དངོས་སུ་ང་ཚེོས་

ནི་རྐུན་མ་ཞིིག་ཡིོང་སྟོེ་ང་ཚེོར་སྙིིང་རྗོེ་སྐྱེས་ནས་བཟའ་རྒྱུ་འདྲ་བཞིག་སྟོེ་འགྲེོ་

བའ་ིར་ེབ་དང་བཅིས་སོྒ་ལ་སོྒ་ལྕགས་མ་བརྒྱབ་པོར་འཇོག་ག་ིཡོིད། 

ང་གཞོིན་དུས་ཀྱི་ིདུས་ཚེོད་མང་པོོ་ཞིིག་ངའ་ིགོྲེགས་པོོ་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་སྲིང་

ལམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་རྐང་སྤེོལ་བརྩེས་ཏ་ེབསྐྱལ་བ་ཡིིན། སོྤེ་ལོ་འཕོྲག་རེས་རྩ་ེསྐབས་

འགྱིེལ་བ་སོགས་བྱུང་ནས་ངའི་པུས་མོ་རོྡོ་ལམ་དང་སྣུམ་ལམ་མཁྲེགས་པོོའ་ི

སྟོེང་དུ་བརྡོབ་ན། ང་ན་ཟུག་གིས་ངུ་ཞིིང་ཁྲག་འཛག་བཞིིན་ཨ་མ་ཡོིད་སར་རྒྱུག་

འགྲེོ་ག་ིཡིོད། ཨ་མས་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏ་ེརྨ་ཡིོད་ས་དེར་མཆུ་སྦྱར་ནས་“འོ་

ཡིིས་ཇ་ེདྲག”ཏུ་གཏོང་། ན་ཟུག་ད་ེག་དུས་ཡིིན་ཀྱིང་ཡིལ་འགྲེོ་ག་ིཡོིད། ད་ེནས་

རྨ་དཀྲིས་ཤོིག་མགོྱིགས་པོོར་བརྒྱབ་རྗོེས་དེ་མ་ཐེག་ཏུ་ངས་རྐང་སོྤེལ་ལ་རོྡོག་

པོས་གཞུ་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ིཡིོད། 

ལོ་མང་ཕྱོིན་པོའ་ིརྗོེས་སུ་ངས་ནད་འབུས་ཁེངས་པོའ་ིརྨ་ཁའ་ིཐོེག་ཏུ་མཆུ་

ཞིིག་སོྦྱར་རྒྱུ་ན་ིཇ་ིཙོམ་གྱིིས་འཕོྲད་བསྟོེན་ལ་གནོད་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ནམ་སྙིམ། འོན་

ཀྱིང་དེས་རྨ་ཁ་ལ་གཉིན་ཁ་བརྒྱབ་མ་སོང་ལ། ལྷིག་པོར་དུ་དེ་ནི་ན་ཟུག་མྱུར་

བར་གཅོིག་བྱེེད་ཅིིག་རེད།

བྱུང་རྐྱེེན་འདི་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་དེ་ངས་ངའི་ཨ་མའི་མདུན་ནས་བྱེམས་བརྩེའི་

ནུས་པོས་ན་ཚེ་བཅོིས་ཐེབས་བྱེེད་རྒྱུ་ད་ེསྦྱངས་པོ་ཡིིན།། 
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 ༼༢༡༽  

མཚོ་ོའིཁྱིམོ་གྱི་ིཆུ་སྲིནི།

སྤྱིི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོའ་ིམཚེོ་འཁོྱིམ་གྱིི་གོད་ཆོག་ནས་སོྲིག་ཐེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་

མཚེར་ཅིན་མང་པོོ་ཡོིད། དེའི་ནང་ནས་གཅིིག་ནི་སིང་ག་ལའི་མི་ཞིིག་བྱེམས་

བརྩེས་ཇ་ིལྟར་བསྐྱབས་པོའ་ིསོྐར་རེད། 

མ་ིཞིིག་གིས་ཞོིགས་པོ་ར་ེརེར་རྒྱ་མཚེ་ོདང་སྦྲེལ་བའ་ིམཚེ་ོཆུང་ཞིིག་ག་ིཟུར་

ཞིིག་ཏུ་ཉི་ལ་བག་ལེབ་སྟོེར་དུ་འགོྲེ་གི་ཡོིད། ཉིིན་གཅིིག་ཆུ་སྲིིན་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་

ཐོེན་ཡིོང་བ་རེད། སིང་ག་ལའ་ིཆུ་སྲིིན་རྣམས་ན་ིཧ་ཅིང་ཉིེན་ཁ་ཆོེན་པོོ་ཡིོད། ད་ེ

དག་གིས་འགོྲེ་བ་མ་ིཡིང་ཟ་བའ་ིསྐད་གྲེགས་ཡིོད།

སྙིིང་རྗོེ་ཆོེ་བའི་མི་དེས་ཞིེད་སྣོང་མེད་པོའི་སོྒ་ནས་ཆུ་སྲིིན་དེར་བག་ལེབ་

དུམ་བུ་ཞིིག་གཡུགས་པོ་རེད། ཆུ་སྲིིན་དེས་བག་ལེབ་དེ་བཟས་ཏེ་ཕྱོིར་ཆུ་ནང་

དུ་འཛུལ་ཕྱོིན་པོ་རེད། ཉིི་མ་དེ་ནས་བཟུང་སྟོེ་ཆུ་སྲིིན་དེ་ཞོིགས་པོ་རེ་རེར་ཁོ་

རང་གི་ཞོིགས་ཟས་བག་ལེབ་དེ་བཟའ་བར་ཡིོང་སྟོེ། བག་ལེབ་བཟས་རྗོེས་ཞིི་

འཇམ་གྱིིས་ཆུའ་ིནང་དུ་ལོག་འགོྲེ་ག་ིཡོིད། 

མཚེ་ོའཁྱིོམ་ཡིོང་ཉིིན་གྱི་ིཞིོགས་པོ་དེར་ཡིང་མ་ིདེས་ཉི་རྣམས་ལ་ཟས་སོྤྲོད་

བཞིིན་ཡིོད། ཆུ་འགྲེམ་དང་ཐེག་ཉིེར་ཡིོད་སྟོབས་མཚེོ་རླབས་ཤུགས་ཆོེ་ཞིིག་

གིས་མ་ིད་ེརྒྱ་མཚེོའ་ིནང་ལ་ཁྱིེར་བ་རེད། ཐོེག་མར་ཁོ་ཤོིང་ག་ིརྐུབ་བཀྱིག་ཅིིག་

ལ་འཐེམས་ནས་སོྡོད་རྩིས་བྱེས་ཀྱིང་། མཚེོ་འཁྱིོམ་གྱིི་རླབས་ཤུགས་དེ་ཧ་ཅིང་

ཆོེན་པོོ་ཡིིན་ཙོང་རྐུབ་བཀྱིག་དེ་ཁོའ་ིལག་ནས་ཤོོར། དེ་ནས་ཁོས་ཤོིང་གཞིན་

པོ་ཞིིག་ལ་འཇུས་ནས་བསྡོད་པོ་དེ་ཡིང་མཚེོ་རླབས་ཀྱིིས་ཁོའ་ིལག་ནས་ཁྱིེར། 
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ཆུའ་ིནང་དུ་ཐེིམ་ལ་ཉི་ེབའ་ིསྐབས་སུ་ཁོ་རང་ག་ིའགྲེམ་དུ་ལྡིང་བཞིིན་པོའ་ིཤོིང་

དུམ་ཞིིག་ལ་འཇུས་ཏ་ེབསྡོད། ཁོས་ཤོིང་དུམ་དེར་འཇུས་ཏ་ེདབུགས་འབྱེིན་རྔུབ་

བྱེེད་ཐུབ་པོ་རེད།

ཁོས་དྲན་པོ་སོས་དུས་ཧ་ཅིང་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པོའི་གནས་བབ་ཅིིག་ཁོ་

ལ་དོ་སྣོང་བྱུང་བ་རེད། དངོས་པོོ་གཞིན་དག་ཚེང་མ་རྒྱ་མཚེོའི་རླབས་ཀྱིིས་རྒྱ་

མཚེོའི་འཇིང་ལ་འཁྱིེར་འགོྲེ་སྐབས། ཁོས་བཟུང་བའི་ཤོིང་དུམ་དེ་མཚེོ་མཐེའི་

ཕོྱོགས་སུ་སོྐྱད་བཞིིན་ཡོིད། སྐམ་ས་ལ་སློེབས་གྲེབས་ཡོིད་དུས་མ་ིདེས་ཤོིང་དུམ་

གྱི་ིསྟོེང་ནས་མཆོོངས་ཏ་ེསྐམ་སར་སློེབས་པོ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཁོ་ལ་གཞི་ིནས་

ཤོིང་དུམ་དེར་རྔ་མ་ཡོིད་པོ་དང་། ད་ེན་ིཆུ་སྲིིན་ད་ེཡིིན་པོའ་ིདོ་སྣོང་བྱུང་། 

དོགས་པོ་ཅིན་ཚེོས་ཆུ་སྲིིན་དེས་རང་ཉིིད་ལ་ཕྱོ་ིཉིིན་དེར་བག་ལེབ་འཐོེབ་

རྒྱུ་ཁོ་ནའ་ིཆོེད་དུ་མ་ིདེའ་ིསོྲིག་བསྐྱབས་པོ་རེད་ཟེར། འོན་ཀྱིང་བོློ་དང་ལྡན་པོ་

ཞིིག་གིས་ཆུ་སྲིིན་དེས་རང་གི་སྙིིང་རྗོེའི་བྱེེད་ལས་ཀྱིི་སྒོ་ནས་དྲིན་ལན་འཇལ་

བ་ཡིིན་པོ་ད་ེམཐོེང་ཐུབ།།
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སྙིངི་ཉི་ེམ། ངས་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ོརྙེདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུག

ང་རང་སོྡོད་ཤོག་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་འཚེར་ལོངས་བྱུང་བ་ད་ེབསོད་ནམས་

ཆོེན་པོོ་ཡིིན། དེའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ན།ི ངའ་ིཕ་མ་དང་། གཅིེན་པོོ། ང་རང་བཅིས་ཀྱིིས་

ཕན་ཚུན་གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལ་གཡིོལ་ཐེབས་མེད། བཟའ་ཚེང་གཞིན་ཚེང་མ་

དང་འདྲ་བར་ངའ་ིཕ་མ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁ་རོྩད་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཁོང་གཉིིས་

འཆོམ་པོའི་སྐབས་སུ་ང་ཡིང་དེར་དཔོང་པོོའ་ིཚུལ་དུ་ཡོིད། ངས་ཁ་རོྩད་དེ་མི་

ཚེེའི་ཆོ་ཤོས་ཤོིག་ཡིིན་པོ་དང་། ཕན་ཚུན་དབར་གུ་ཡིངས་བསམ་ཤོེས་ཀྱིི་སོྤྱིད་

ལམ་ཡིིད་དུ་འོང་བ་སྟོ་ེ “མཐུན་སྒྲིིག་” ཅིེས་འབོད་པོ་དེའ་ིནང་ཚེོར་བ་མ་ིསྐྱིད་

པོ་གང་ཞིིག་ཡིིན་རུང་རང་ཡིལ་དུ་འགྲེོ་བ་ད་ེཤོེས་བྱུང་།

ང་གཅིེན་པོོ་དང་མཉིམ་དུ་ཉིལ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཏུ་ཉིལ་གྱི་ིཡིོད། ང་གཉིིས་

མཉིམ་དུ་འཛིང་རེས་བྱེེད་པོ་དང་། མཉིམ་དུ་རོྙེག་དྲར་ཚུད་པོ། མཉིམ་དུ་འཚེར་

ལོངས་བྱུང་བ་བཅིས་ཀྱི་ིསོྒ་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་བརྩ་ེབ་བྱེེད་སྟོངས་ཤོེས། གལ་ཏ་ེང་

ལ་སྒེར་བདག་ག་ིཉིལ་ཁང་ཞིིག་ཡིོད་ན། ངས་འད་ིནམ་ཡིང་ཤོེས་ཡིོད་ཀྱི་ིམ་རེད།

ངས་གསར་ཤོོག་ཅིིག་གི་ནང་དུ་དབྱེིན་ཡུལ་གྱིི་བུད་མེད་ཅིིག་ལ་དབྱེིན་

སོྒར་ཕོནད་ས་ཡི་མང་པོོའ་ིརྒྱན་ཤོོག་ཐོེབ་པོའི་སོྐར་ཞིིག་བཀློགས་པོ་ཡིིན། དེ་

ནས་མོས་གྲེོང་ཁྱིེར་གྱིི་ཕྱོི་རོལ་ཏུ་ཁང་པོ་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་ཉོིས་འདུག ལོ་

གཅིིག་གི་རྗོེས་སུ་མོས་ཁང་པོ་རྫིག་པོོ་དེ་ཕམ་ཚེོང་བྱེས་ཏེ་དེའི་ཚེབ་ཏུ་ཁང་པོ་

ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཉོིས།
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མོ་ཁང་པོ་ཆོེན་པོོ་དེའི་ནང་དུ་སོྡོད་སྐབས་མོས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་དང་ཁྱིོ་ག་

མི་རྙེེད་པོའི་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅིེས་འགྲེེལ་བཤོད་བྱེས་འདུག མོའ་ིབུ་དེ་ཁང་

མིག་དུ་མ་ལྡན་པོའི་ཁང་པོ་རྒྱ་ཆོེན་པོོ་དེའི་ཟུར་གཅིིག་དང་། བུ་མོ་དེ་ཁང་

པོའ་ིཟུར་གཞིན་ཞིིག ད་ེབཞིིན་ཁོྱི་ག་ད་ེཟུར་གཞིན་པོ་ཞིིག་ཏུ་སོྡོད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོང་

ཚེ་ོཕན་ཚུན་གཅིིག་གིས་གཅིིག་མཐོེང་ཁག་པོོ་ཡིོད། ད་ེབས་མོ་ལ་ཁེར་རྐྱེང་དུ་

ལུས་པོའ་ིསྣོང་བ་ཤོར། ཁང་པོའ་ིརྒྱ་ཁོྱིན་དེས་མོ་རང་དང་མོའ་ིནང་མིའ་ིདབར་

གྱི་ིའབྲེལ་བ་གཅོིད། 

ད་ཆོ་ཁང་པོ་ཆུང་ངུ་དེའ་ིནང་དུ་སོྡོད་དུས་མོས་རང་ག་ིཁོྱི་ག་དང་ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོ

རྟེག་པོར་མཐོེང་། མོས་ཁང་པོ་རྒྱ་ཆོ་ེལ་གུ་ཡིངས་པོ་ད་ེབོར་བ་རེད་ད།ེ ཁྱིིམ་མ་ིམ་ི

རྣམས་བསྐྱར་དུ་རྙེེད། 

གཅིིག་བྱེས་ན་ང་ཚེོའི་འབོྱེར་བ་ཅིན་དང་དེང་རབས་ཅིན་གྱིི་འཇིག་རྟེེན་

འདིའ་ིདཀའ་ངལ་གྱི་ིཆོ་གཅིིག་ན་ིང་ཚེ་ོཁང་པོ་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོོའ་ིནང་དུ་སོྡོད་ཀྱི་ི

ཡིོད་པོ་དེས་ཡིིན་སྲིིད། ཕྲུ་གུ་ར་ེལ་ཉིལ་ཁང་ར་ེཡོིད། ད་ེའདྲའ་ིཁང་པོ་ཆོེན་པོོའ་ི

ནང་དུ་གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལ་གཡིོལ་ཐེབས་བྱེེད་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅིང་ལས་སློ་བོ་རེད། ང་

ཚེ་ོརང་ཉིིད་ཀྱི་ིའདོད་པོ་ལྟར་སོྡོད་སྟོངས་ལ་མཁས་ན་ཡིང་། གཞིན་དང་མཉིམ་

དུ་སོྡོད་རྒྱུའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིནུས་རྩལ་ད་ེང་ཚེོས་སོྦྱང་ག་ིམེད།།
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ཙི་ིཙིའིི་ིརྙེ་ིཞིགི་གསི་ཁྱིམི་བྱེ་དང་། ཕག་པ།  

བ་ཕྱུགས་བཅིས་ཇ་ིལྟརེ་བསད་ཚུལ།

ཙོི་ཙོི་ལྔ་དང་། ཁྱིིམ་བྱེ་གཅིིག ཕག་པོ་གཅིིག བ་མོ་གཅིིག་བཅིས་གྲེོགས་པོོ་ཡིིན་

པོ་དང་། ཁོ་ཚེ་ོཐེག་རིང་ག་ིཞིིང་ཐེང་ཞིིག་ཏུ་སོྡོད་ཀྱི་ིཡིོད། ཞིིང་ཐེང་ག་ིཁང་པོའ་ི

ནང་དུ་སོྡོད་མཁན་གྱིི་ཙོི་ཙོི་ཚེོས་ཁོང་ཚེོའི་གོྲེགས་པོོ་ཚེོ་ལ་རྒྱུན་དུ་རོགས་པོ་

བྱེེད། ཞིིང་པོ་དེས་བྱེ་ཤོ་སྣུམ་བརྔོས་བཟའ་འདོད་ཡོིད་ཟེར་བ་དེ་ཙོི་ཙོི་གཅིིག་

གིས་ཐོེས་ཙོང་། ཁོང་ཚེོས་ཁྱིིམ་བྱེ་དེར་ཡིིབ་ནས་སོྡོད་ཅིེས་བརོྗོད། ཞིིང་པོའི་

སྐྱེ་དམན་དེས་དགོང་ཟས་སུ་ཕག་པོའི་རྒྱུ་མ་བཟོ་རྒྱུའི་འཆོར་གཞིི་འདིང་གི་

ཡིོད་པོ་ཁོང་ཚེོས་ཐེོས་སྟོབས། ཕག་པོ་དེ་ལ་ན་རྫུ་བྱེས་ཏེ་ཟུར་ཉིལ་བྱེས་ནས་

སོྡོད་ཅིེས་བརོྗོད། ཁོ་ཚེོས་ཞིིང་པོ་དེས་དགོང་ཟས་སུ་བ་ཤོ་བསྲིེགས་མ་ཟ་འདོད་

བྱེེད་པོ་ཐོེས་ཙོང་། བ་མོ་དེར་མ་ིགཞིན་གྱི་ིཞིིང་ཁའ་ིནང་དུ་རྒྱུགས་ཞིེས་བརོྗོད་པོ་

རེད། ཁྱིིམ་བྱེ་དང་། ཕག་པོ། བ་མོ་གསུམ་གྱིིས་ཁོ་ཚེོའ་ིགྲེོགས་པོོ་ལྔ་ལ་“ཙོི་ཙོིའ་ི

སོ་ཉུལ་བ་ལྔ་” ཞིེས་བོས་པོ་རེད། 

ཉིིན་ཞིིག་ཙོི་ཙོི་གཅིིག་གིས་རྩིག་གསེང་ནས་ཞིིང་པོ་དེས་ཤོོག་སྒྲིིལ་ཞིིག་

ག་ིཁ་སོྔོག་པོ་མཐོེང་། ཤོོག་སྒྲིིལ་དེའ་ིནང་དུ་ཙོི་ཙོིའ་ིརྙེ་ིཞིིག་ཡོིད་པོ་མཐོེང་བས་

ཁོ་དབུགས་ཆོད་གྲེབས་བྱེས། ཁོས་“ཨོ། ད་འགྲེིག་མ་སོང་། ང་ཚེ་ོབསྲིེགས་ཚེར་

སོང་། ང་ཚེ་ོའཇིག་ཚེར་སོང་། ད་ག་ར་ེབྱེེད་དགོས་པོ་རེད།” ཅིེས་ཙོི་ཙོི་གཞིན་

རྣམས་ལ་བཤོད།
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ཁོང་ཚེོས་གོྲེགས་མོ་ཁྱིིམ་བྱེ་དེའི་སར་རོགས་སོྐྱར་ཞུ་རུ་འགོྲེ་རྒྱུའི་ཐེག་

གཅོིད་བྱེས། ཁྱིིམ་བྱེ་དེས་“ཀུ་ཀུ་ཀུ། ཙོི་ཙོིའི་རྙེི་ཆུང་ངུ་ཞིིག་གིས་ང་ལ་གནོད་

ཇ་ིལྟར་ཐུབ།” ཞིེས་བརོྗོད། ཙོི་ཙོི་ཚེོས་ཁྱིིམ་བྱེ་དེར་རོགས་རམ་ད་ེའདྲ་བྱེས་པོའ་ི

རྗོེས་སུའང་། ཁྱིིམ་བྱེ་དེས་ཁོ་ཚེོར་རོགས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཕར་ཞོིག སེམས་གསོ་ཙོམ་

ཡིང་མ་བྱེས་པོ་དེར་ཁོ་ཚེ་ོཧང་སངས་པོ་རེད།

ད་ེརྗོེས་ཁོ་ཚེ་ོགོྲེགས་པོོ་ཕག་པོའ་ིསར་ཕྱོིན་པོ་རེད། ཕག་པོ་དེས་“ཨོང་། ད་

ལྟ་ང་ལ་བྲེལ་བ་ཕྲན་བུ་ཡོིད། ངས་རྗོེས་སུ་བལྟ་ཆོོག གང་ལྟར་ཙོི་ཙོིའ་ིརྙེ་ིཞིིག་

གིས་ང་ལ་ཇ་ིལྟར་གནོད་ཐུབ།” ཅིེས་བཤོད། ཙོི་ཙོི་ཚེ་ོཡིང་བསྐྱར་བོློ་ཕམ་བྱུང་།  

དེ་ནས་ཁོང་ཚེོས་གོྲེགས་པོོ་གཟུགས་སོྟོབས་དང་བོློ་སོྤེབས་ཆོེ་ཤོོས་ཡིིན་པོའི་བ་

མོའ་ིརྩ་ལ་ཕྱོིན།

བ་མོ་ད་ེན་ིརྩྭ་ཟ་བར་བྲེལ་བ་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོོ་ཡོིད་སྟོབས། ཐེ་ན་“མུའུ།” ཟེར་

ཁོམ་ཙོམ་ཡིང་མེད། སེམས་ཁྲལ་ཅིན་གྱི་ིཙོི་ཙོི་ཚེོས་ར་ེསྐུལ་ལན་མང་ཞུས་པོའ་ི

རྗོེས་སུ་མོས་“འགྲེིག་ག་ིརེད། གཞི་ིརྩའ་ིཐེད་ནས་ད་ེངའ་ིདཀའ་ངལ་ཞིིག་མ་རེད། 

འོན་ཀྱིང་། ངས་དེའ་ིཐོེག་ལ་བསམ་བོློ་གཏོང་ག་ིཡིིན།” ཞིེས་བཤོད།

ཙོི་ཙོི་རྣམས་ཡིིད་ཐེང་ཆོད་ད་ེནང་ལ་ལོག ཁོང་ཚེོས་རང་ག་ིགོྲེགས་པོོ་ཚེ་ོ

ལ་རོགས་པོ་དེ་ཙོམ་བྱེས་ཀྱིང་། ཁྱིིམ་བྱེ་ནས་ཚུར་“ཀུ་ཀུ་ཀུ་” ཙོམ་དང་། ཕག་

པོ་ནས་“ཨོང་”། བ་མོ་ནས་མཐེའ་ན་“མུའུ་”ཙོམ་ཡིང་ཐོེབ་མེད། 

དེའ་ིམཚེན་མོ་དེར་ཙོི་ཙོི་གཅིིག་མཚེན་གྱི་ིཟས་འཚེོལ་བར་འགོྲེ་སྐབས་ཙོི་

ཙོིའ་ིརྙེ་ིདེར་ཚུད། ཁོྲག་སྒྲི་ཞིིག་དང་བཅིས་ཙོི་ཙོི་ད་ེ(སེམས་བཟང་ཡིིན་སྟོབས)

ཐེད་ཀར་མཐོེ་རིས་སུ་ཕྱོིན་པོ་རེད། ཙོི་ཙོི་གཞིན་བཞིི་པོོ་དེས་སྒྲི་དེ་ཐོེས་ཙོང་

རོགས་པོ་བྱེེད་དུ་ཕྱོིན། ཚེ་ེལས་འདས་ཟིན་པོའ་ིསྙིིང་ཉི་ེབའ་ིསྤུན་མཆོེད་ད་ེལ་ཁོ་

ཚེོས་ཅི་ིཡིང་བྱེེད་ཐུབ་མེད། ཁོ་ཚེོས་མིག་ཆུ་བཏང་ནས་ངུས་པོ་རེད། 
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ཞིིང་པོའ་ིསྐྱ་ེདམན་དེས་ཀྱིང་ཅི་ིཞིིག་རྙེིའ་ིནང་དུ་ཚུད་པོའ་ིསྒྲི་ཐོེས་ཏ་ེབལྟ་

བར། མོས་ཙོི་ཙོི་ཤོི་རོ་དེའི་འགྲེམ་དུ་ཙོི་ཙོི་གཞིན་བཞིིས་མྱོ་ངན་དང་ངུ་འབོད་

བྱེེད་པོ་དང་། ཁོ་ཚེོའ་ིལག་ངར་ཆུང་ཆུང་གིས་རེས་མོས་ཀྱིིས་གཅིིག་གིས་གཅིིག་

ལ་འཐེམས་ཏ་ེསེམས་གསོ་བྱེེད་པོ་མཐོེང་བས་མོ་སྐད་ཤོོར་ཏ་ེདྲན་པོ་ཐོེར།

སང་ཞོིགས་དེར་མོ་ད་དུང་དྲན་པོ་ཐོེར་ནས་ཉིལ་སར་ལུས་ཡོིད། ཞིིང་པོ་

དེས་ཁོ་རང་གི་སྐྱེ་དམན་དྲག་སྐྱེད་ཡིོང་བར་མོ་ལ་ཅིི་ཞིིག་སྟོེར་དགོས་པོ་ཡིིན་

ནམ་སྙིམ་ནས་མནོ་བསམ་བཏང་། བྱེའི་རུས་ཐེང་བསམ་བོློར་འཁོར་ཏེ། ཁོས་

ཁྱིིམ་བྱེ་དེ་བཟུང་ནས་དེའི་སྐེ་བཅིད་དེ་སོྣོད་ཀྱིི་ནང་དུ་ཚྭ་དང་སོྒག་པོ་སོགས་

བླུགས་ཏ་ེབསོྐལ་བ་རེད། 

ཞིིང་པོའི་སྐྱེ་དམན་གྱིི་ངོ་ཤོེས་ཚེོས་མོ་ན་ཡིི་ཡོིད་པོ་ཐོེས་པོ་དང་དུས་རྒྱུན་

ཚེང་མས་བྱེེད་པོ་ལྟར་ཁོ་ཚེ་ོཐུག་འཕྲད་དུ་སློེབས། ཞིིང་པོ་དེས་མགོྲེན་པོོ་ཚེ་ོལ་

ཟ་མ་སོྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད་པོས། ཁོས་ཕག་པོ་ད་ེབསད་ད་ེམགོྲེན་པོོ་ཚེོར་དྲངས། 

སྟོབས་ཉིེས་པོ་ཞིིག་ལ་ཞིིང་པོའ་ིསྐྱ་ེདམན་གྱིིས་ཙོི་ཙོི་བཞིིས་མྱོ་ངན་བྱེེད་པོ་

མཐོེང་ནས་དྲན་པོ་ཐོེར་བ་ད་ེནས་བཟུང་དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་བར་ཚེ་ེལས་འདས། 

དུར་འཇུག་ག་ིསྐབས་སུ་མ་ིམང་པོོ་བསློེབས་སྟོབས། ཞིིང་པོ་དེས་མྱོ་ངན་དུ་ཡིོང་

མཁན་ཚེོར་གླེང་ཤོའི་ཁ་ཟས་དྲངས། གླེང་ཤོ་དེ་གང་ནས་བྱུང་ཡིོད་པོའི་ཚེོད་

དཔོག་བོྱེས་དང་། 

འདི་ལྟར་བྱེས་ཏེ་ཙོི་ཙོིའི་རྙེི་ཞིིག་གིས་ཁྱིིམ་བྱེ་དང་། ཕག་པོ། བ་མོ་བཅིས་

བསད། དེས་ན་“དེ་ངའི་དཀའ་ངལ་མ་རེད།” སྙིམ་པོའི་བསམ་བོློ་ནམ་ཡིང་མ་

གཏོང་། གལ་ཏ་ེཁོྱིད་ཀྱི་ིགོྲེགས་པོོས་རོགས་པོ་བྱེེད་རོགས་ཟེར་གྱི་ིའདུག་ན། ད་ེ

ཁྱིེད་ཀྱི་ིདཀའ་ངལ་ཡིང་རེད། གོྲེགས་པོོ་ཟེར་དུས་ད་ེའདྲའ་ིཆོེད་དུ་རེད།།
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 ༼༢༤༽  

བསྟོདོ་བསྔོགས་ཇ་ིལྟརེ་དང་ལནེ་བྱེདེ་ཚུལ།

སྤྱི་ིལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིཡི་ཡི་ིནང་དུ་མ་འོངས་པོའ་ིའཆོར་གཞི་ིདང་། འགོ་

ཁྲིད་ཀྱི་ིལས་དོན། སྤྱི་ིཚེོགས་ཞིབས་ཞུ་བཅིས་ཀྱི་ིཐེད་ནས་འབུར་ཐོེན་ཡིིན་པོའ་ི

རྒྱུ་མཚེན་ལ་ལ་བརྟེེན་ནས། ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིཡི་ཡི་ིདམག་འཁྲུག་སྐབས་ཀྱི་ིསྲིིད་བོློན་

གྱི་ིམཚེན་ནས་དྲས་པོའ་ིཇོན་ ཁར་ཋིན་ཞིེས་པོའ་ིགཟེངས་རྟེགས་གྲེགས་ཅིན་ད་ེ

ང་ལ་གནང་བྱུང་། གཟེངས་རྟེགས་གནང་ས་ད་ེགནད་ཡོིད་མ་ིསྣོ་ཚེོའ་ིམདུན་དུ་

ཕརད་གོྲེང་ཁྱིེར་གྱི་ིཁར་ཋིན་སོློབ་ཆོེན་རེད། 

ང་ལ་གཟེངས་རྟེགས་དང་ལེན་གྱིི་གཏམ་བཤོད་མདོར་བསྡུས་ཤོིག་བྱེེད་

རོགས་གསུངས་དུས། ཨོ་སི་ཋི་རི་ཡི་ཡིི་སྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིི་ནང་དུ་སྤྱིི་ཚེོགས་ཞིབས་

ཞུ་ང་ལས་ཧ་ཅིང་མང་བ་གནང་མཁན་གཞིན་མང་པོོ་ཡིོད་ཙོང་། ངས་གཟེངས་

རྟེགས་དེ་ནི་ང་ལ་ཆོེ་མཐོེང་དང་ཡི་མཚེན་གཉིིས་ཀ་བྱུང་ཞིེས་བརོྗོད་པོ་ཡིིན། 

དེ་བཞིིན་གཞིན་པོ་མང་པོོ་ནས་ང་ལ་རྒྱབ་སོྐྱར་ཤུགས་ཆོེ་གནང་མེད་ན། ངས་

ཞིབས་ཞུ་འདི་འདྲའི་མང་པོོ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ནི་ཡིོང་ཐེབས་མེད་པོ་ཞིིག་རེད་ཅིེས་

ནན་བརོྗོད་ཀྱིང་བྱེས་པོ་ཡིིན། 

ལོ་རྗོེས་མ་དེར་ང་ལ་ ༢༠༠༥ ལོའ་ིགཟེངས་རྟེགས་ཐོེབ་མཁན་གྱི་ིགཟེངས་

རྟེགས་འབུལ་བཞིེས་མཛད་སོྒར་ཡིོང་དགོས་པོའ་ིམགོྲེན་ཤོོག་ཅིིག་འབོྱེར་བྱུང་། 

ངའ་ིམཛད་སོྒའ་ིསྐབས་ལ་མ་ིགཞིན་རྣམས་ཞུགས་པོ་རེད། ང་ཡིང་གཞིན་དག་

ག་ིམཛད་སོྒར་བཅིར་དགོས་པོ་རེད་བསམ་ནས་ཕྱོིན་པོ་ཡིིན། 
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ལོ་དེའ་ིགཟེངས་རྟེགས་ན་ིཨེམ་རྗོ་ེཇོ་ས་ིཁ་ེལ་ཕུལ། ཁོང་ན་ིསྐབས་དེར་ཕར་

ཐེ་གྲེོང་ཁྱིེར་གྱིི་སྨོན་ཁང་གཙོོ་བོའ་ིགྲེས་ལས་གཅིིག་གི་ཁྲག་ནད་རིག་པོའི་སྡོེ་

ཚེན་གྱི་ིགཙོ་ོའཛིན་རེད། ཁོང་གིས་འབྲས་ནད་ཀྱི་ིནད་པོ་ཚེོར་སྨོན་བཅོིས་བྱེེད་

སྐབས། ཁོང་ཚེོར་གཤོག་བཅོིས་དང་། འོད་འགྱིེད་བཅོིས་ཐེབས། རྫས་འགྱུར་གྱི་ི

བཅོིས་ཐེབས་བཅིས་འཛམ་གླེིང་གི་སྨོན་བཅོིས་ཡིག་ཤོོས་རྣམས་ཐོེབ་ཀྱིི་ཡོིད་

ཀྱིང་། དྲག་སྐྱེད་བྱུང་རྗོེས་ཀྱི་ིབདག་གཅིེས་ལྡེང་ངེས་མེད་པོའ་ིཐུགས་སྣོང་བྱུང་

འདུག དེ་བས་གདམ་ཀ་ལྡན་ལ། ཁ་སོྐང་གི་ཚུལ་དུ་ནད་བཅོིས་ལྟེ་གནས་

ཤོིག་འཛུགས་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ཁོང་གིས་རང་ག་ིཤུགས་རྐྱེེན་བཀོལ་ནས་བྲེལ་ཟིང་

ཆོ་ེབའ་ིསྨོན་ཁང་དེའ་ིནང་ནས་ཁང་མིག་འགའ་ཤོས་ཐོེབ་ཐེབས་བྱེས། ལྟ་ེགནས་

དེའ་ིནང་དུ་འབྲས་ནད་བཅིོས་ཐེབས་སུ་དེང་དུས་ཀྱི་ིསྨོན་བཅོིས་ཐོེབ་མཁན་སུ་

ཡིིན་ཡིང་ཁོང་ཚེོར་གསེར་ཁབ་དང་། རྐང་པོའ་ིབསྐུ་མཉི།ེ ར་ིཁ་ིཟེར་བའ་ིརེག་

པོའ་ིབསྐུ་མཉི་ེལ་སོགས་པོའ་ིདུས་རྒྱུན་ཚེན་རིག་དང་མཐུན་པོར་མ་ིབརྩ་ིབའ་ི

སོྲིལ་རྒྱུན་གྱི་ིབཅོིས་ཐེབས་རྣམས་རིན་མེད་དུ་ཐོེབ་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོང་ག་ིརྒྱུ་མཚེན་ན།ི 

མ་མཐེར་ཡིང་ནད་པོ་ཚེོ་ལ་དཔོེར་ན། མི་གཅིིག་གིས་ཁོང་ཚེོའི་རྐང་པོར་བསྐུ་

མཉི་ེཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཀ་བྱེེད་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན། ཁོང་ཚེ་ོལ་ལུས་བད་ེསེམས་བད་ེཐོེབ་

པོ་དང་གཅིེས་སོྐྱང་གི་ཚེོར་བ་ཡིོང་གི་ཡིོད་པོ་དེ་རེད། ཁོང་གི་རོགས་པོ་ཨེམ་

རྗོ་ེཚེོས་འཕྱོ་སོྨོད་བྱེས་ཀྱིང་ཁོང་གིས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་པོ་ལ་བརྟེེན་ནས་མངོན་

གསལ་དོད་པོོའ་ིགྲུབ་འབྲས་བཟང་པོོ་བྱུང་བ་རེད། ཁོང་གི་གཏམ་རྒྱུད་དེས་ང་

ལ་ཡིིད་འགུལ་ཐེེབས་བྱུང་།

ད་ེནས་ཨེམ་རྗོ་ེཇོ་ས་ིཁ་ེལ་གཟེངས་རྟེགས་དང་ལེན་གྱི་ིགཏམ་བཤོད་གནང་

རོགས་ཞུས་སོང་། ཁོང་གིས་ཨོ་སི་ཋི་རི་ཡི་ཡིི་སྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིི་ནང་དུ་སྤྱིི་ཚེོགས་

ཞིབས་ཞུ་ཁོང་རང་ལས་ ཧ་ཅིང་མང་བ་གནང་མཁན་གཞིན་མང་པོོ་ཡིོད་ཙོང་།  



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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ཁོང་རང་ལ་གཟེངས་རྟེགས་དེས་ཆོེ་མཐོེང་དང་ཡི་མཚེན་གཉིིས་ཀ་ཚེོར་བྱུང་

ཞིེས་གསུངས་སོང་། ཁོང་གིས་གཞིན་པོ་མང་པོོས་རྒྱབ་སོྐྱར་ཤུགས་ཆོེ་གནང་

མེད་ན་ཁོང་གིས་ཞིབས་ཞུ་དེ་འདྲའི་མང་པོོ་གནང་ཐུབ་ཡིོད་ཀྱིི་མ་རེད་ཅིེས་

ཀྱིང་ནན་བཤོད་གནང་སོང་།

ཉིན་མཁན་གྱི་ིགྲེས་སུ་ཡིོད་པོའ་ིངས་“ཧ།ེ འད་ིན་ིལོ་སོྔོན་མའ་ིངའ་ིགཏམ་

བཤོད་དེ་རེད།” བསམས་བྱུང་། དངོས་འབྲེལ་ཡིང་དེ་རེད་ལ། མང་ཚེོགས་ཀྱིི་

དབུས་སུ་བསོྟོད་བསྔོགས་ཐོེབ་དུས་མ་ིཕལ་ཆོ་ེབའ་ིགཏམ་བཤོད་ཀྱིང་ད་ེརེད། 

ཨེམ་རྗོེ་ཇོ་སི་ཁེ་ཡིི་ཐེད་ལ་ཇོན་ ཁར་ཋིན་གྱིི་རྟེགས་མ་དེས་མཚེོན་པོའི་

ངོས་འཛིན་དེ་འོས་ཤོིང་འཚེམ་པོོ་ཡིིན་པོའི་ངེས་པོ་ང་ལ་རྙེེད་བྱུང་། དེས་ང་

ལ་“གཅིིག་བྱེས་ན་ལོ་སོྔོན་མའི་གཟེངས་རྟེགས་དེ་ཡིང་ང་ལ་འོས་འཚེམ་ཡིིན་

སྲིིད། རྣམ་དཔོྱད་དང་ལྡན་པོའ་ིཤོེས་ཡོིན་པོ་མང་པོོ་ཞིིག་གིས་ངའ་ིལས་ཀའ་ིགྲུབ་

འབྲས་ལ་ཉིམས་ཞིིབ་མཐེིལ་ཕྱོིན་བྱེས་ཏེ་ང་ལ་འོས་བབ་ཡིོད་པོའི་ཐེག་གཅོིད་

བྱེས་པོ་རེད། ང་ལ་ཁོང་ཚེོའི་ཡིང་དག་པོའི་ཐེག་གཅོིད་དེར་དྲི་བ་གཏོང་རྒྱུའི་

ཐོེབ་ཐེང་ག་ར་ེཡོིད།” སྙིམ་དུ་བཅུག་བྱུང་། ཨེམ་རྗོ་ེཇོ་ས་ིཁ་ེལ་གཟེངས་རྟེགས་

དེའ་ིའོས་བབ་ཡིོད་པོ་ནང་བཞིིན། ང་ལའང་རྟེགས་མ་དེའ་ིའོས་བབ་ཡིོད་པོ་རེད་

ཅིེས་ངས་མཇུག་བསོྡོམས་བརྒྱབ་པོ་ཡིིན། ལོ་གཅིིག་ག་ིརྗོེས་སུ་ཡིིན་མོད། སྐབས་

ད་ེདུས་གཞི་ིནས་ངས་བསོྟོད་བསྔོགས་དང་ལེན་བྱེས་པོ་ཡིིན།

ད་ཆོ་རྣམ་དཔྱོད་ཅིན་གྱིི་མི་ཚེོས་ང་ལ་བསོྟོད་བསྔོགས་བྱེེད་དུས། ངས་

“ཐུགས་རྗོ་ེཆོ།ེ ང་ལ་དེའ་ིའོས་བབ་ཡིོད།” ཅིེས་བརོྗོད་ད་ེགུས་ཞིབས་དང་སྦྲགས་

ཁོང་ཚེོའ་ིམཁྱིེན་པོ་ལ་བསོྟོད་བསྔོགས་དང་ལེན་བྱེེད་ཀྱི་ིཡོིད། 

ངའ་ིལན་ད་ེརྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ཙོང་། མ་ིརྣམས་ན་ིགད་མོ་ཤོོར་

གྱིི་འདུག འོན་ཀྱིང་ཁོང་ཚེོས་དེའི་གོ་དོན་རོྟེགས་ཏེ་བསོྟོད་བསྔོགས་དང་ལེན་



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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བྱེེད་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིི་འདུག དེས་ཁོང་ཚེོའི་སེམས་སྐྱིད་པོོ་ཡོིང་བར་ཁྱིད་

པོར་ཆོེན་པོོ་བཟོ་གི་འདུག ཁ་སོྣོན་གྱིི་ཚུལ་དུ་ཞུས་ན། ང་ལ་བསོྟོད་བསྔོགས་

ཀྱིིས་ཁེངས་པོ་ཆོེ་རུ་གཏོང་གི་རེད་ཅིེས་བསློབས་ཡིོད་སྟོབས། དེ་སོྔོན་ངས་

བསོྟོད་བསྔོགས་དང་ལེན་བྱེེད་ཀྱི་ིམེད། ཡིིན་ནའང་ད་ེའདྲ་རེད་མ་ིའདུག བསོྟོད་

བསྔོགས་དང་ལེན་བྱེས་ན་སེམས་པོ་ཇ་ེབཟང་ལ་འགོྲེ་ག་ིའདུག ། 
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 ༼༢༥༽  

སྐརེ་ཆ་བཅི་ོལྔའི་ིབསྟོདོ་བསྔོགས་ཀྱི་ིསྒྲིགི་སྲིལོ།

སེམས་ཁམས་རིག་པོའི་ཚེོད་ལྟས་བསོྟོད་བསྔོགས་ཚུལ་བཞིིན་གོ་བ་ལ་ཆོ་

སོྙིམས་ཀྱིི་དུས་ཡུན་སྐར་ཆོ་བཅོི་ལྔ་འགོར་གྱིི་ཡིོད་པོ་བསྟོན་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་

སོྐྱན་འཛུགས་རིགས་ད་ེམ་ཐེག་ཏུ་གོ་ག་ིཡོིད།

ང་ཚེོས་བསོྟོད་བསྔོགས་དང་ལེན་བྱེེད་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅིང་སྟོབས་བད་ེཔོོ་མེད།

“མོས་ག་ར་ེབཤོད་ཀྱི་ིའདུག" 

“ཁོ་ར་བཟ་ིབ་རེད་དམ། ཡིང་ན་དོན་དམ་དུ་སོྨྱོ་བ་རེད།"

“རེད། འདིའ་ིརྒྱབ་ཏུ་སྦེས་པོའ་ིཀུན་སོློང་ཞིིག་ཡིོད་པོ་རེད།” 

རྒྱུན་དུ་ང་ཚེོས་བསམ་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་རྣམས་ཡིིད་ལ་འཁོར་ནས་བསོྟོད་

བསྔོགས་དང་ལེན་བྱེེད་ཀྱི་ིམེད།

དེས་ན། གལ་ཏ་ེཁོྱིད་ཀྱིིས་རང་ག་ིསྐྱ་ེདམན་ལ་མོ་རང་ཇ་ིའདྲའ་ིབུད་མེད་

ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་ཚུལ་ལམ། ཡིང་ན་རང་ག་ིཁོྱི་ག་ལ་ཁྱིེད་ཀྱིིས་ཁོ་རང་ལ་

ཇ་ིའདྲའ་ིཡི་ིརང་བྱེེད་ཚུལ་བརོྗོད་འདོད་ཡོིད་ན། དུས་ཚེོད་ལ་མིག་གིས་བལྟས་

ནས་སྐར་ཆོ་བཅོི་ལྔའི་རིང་ལ་མཚེམས་མ་ཆོད་པོར་བརོྗོད་ན་བསོྟོད་བསྔོགས་

དེར་གཟབ་ནན་གྱིིས་དོ་སྣོང་བྱེེད་ཀྱི་ིརེད།།
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 ༼༢༦༽  

སནད་ཝི་ིཆ་ི1ཡི་ིཟརེེ་བའི་ིཟ་མ་དའེི་ིཐེབས་ལམ།

ང་ཚེོས་མ་ིརྣམས་ལ་སོྐྱན་བརོྗོད་བྱེེད་དགོས་དུས། ང་ཚེ་ོསོྐྱན་བརོྗོད་བྱེེད་སྟོངས་

ལ་མི་མཁས་སྟོབས། རྒྱུན་དུ་ཁོང་ཚེོར་ཕོག་ཐུག་འགོྲེ་གི་ཡོིད་ལ། ང་རང་ཚེོ་

ཡིང་སེམས་མི་སྐྱིད་པོ་ཡོིང་གི་ཡོིད། དེ་ནས་ང་ཚེོས་མ་འོངས་པོར་སོྐྱན་འདོན་

བྱེེད་རྒྱུར་གཡིོལ་གྱིི་ཡིོད། དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཐེོག་མའི་གནད་དོན་དེ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་

འགོྲེ་ག་ིཡོིད།

དཔོེར་ན། ཚེོང་ལས་ཀྱིི་འགན་འཛིན་ཞིིག་གིས་མོ་རང་རོྩད་རོྙེག་ལ་མི་

དགའ་སྟོབས། ལས་བྱེེད་ཅིིག་གི་ནོར་འཁྲུལ་འདོན་འདོད་མེད་ན། ཚེོང་ལས་

དེར་གོྱིང་གུད་ཡོིང་གི་རེད། གལ་ཏེ་ལུས་རྩལ་རུ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་ཞིིག་གིས་

ནང་མི་མཐུན་པོ་ལ་དོགས་ནས། ལུས་རྩལ་བ་ཞིིག་ལ་སོྐྱན་འདོན་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་

ནར་འགྱིངས་སུ་བཏང་ན། ལུས་རྩལ་རུ་ཁག་དེར་གོྱིང་གུད་ཡིོང་ག་ིརེད། དུས་

ཐོེག་ཏུ་སོྐྱན་འདོན་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ང་ཚེོའི་ལས་འགན་རེད། ལས་འགན་དེ་སྒྲུབ་

སྟོངས་འད་ིལྟར་རེད།

དང་པོོ་སོྐྱན་འདོན་བྱེེད་དགོས་སའ་ིམ་ིདེར་བསོྟོད་བསྔོགས་བོྱེས། གཡིོ་ཟོལ་

མེད་པོའི་སོྒ་ནས་བསོྟོད་པོ་ལ་སེར་སྣོ་མ་བྱེེད། བསྔོགས་པོ་བྱེེད་དོན་ནི། མི་དེ་

ལ་བརྩ་ིའཇོག་དང་། དེའ་ིབྱེས་རྗོེས་ལ་རིན་ཐེང་སོྤྲོད་པོ་མཚེོན་བྱེེད་ཡིིན་པོ་མ་

གཏོགས། དམའ་འབེབས་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། 

1 རོྩམ་སྒྲིགི་པོའ་ིམཆོན། སནད་ཝི་ིཆོ་ི (sandwich) ན་ིབག་ལབེ་ཀྱི་ིབར་དུ་ཤོ་ཚེལ་རགིས་གཅུད་པོའ་ི

ཟས་རགིས་ཤོགི་ག་ིམངི་།
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བསོྟོད་བསྔོགས་ཀྱིིས་མིའི་རྣ་བའི་ཉིན་སོྒ་འབྱེེད། ང་ཚེོས་ང་ཚེོ་རང་གི་

སེམས་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་བརོྗོད་པོ་དེར་ཉིན་པོ་མ་གཏོགས། མི་རྣམས་ཀྱིིས་ང་ཚེོར་

ཅི་ིཞིིག་ཤོོད་ཀྱི་ིཡིོད་པོ་དེར་ཉིན་རྒྱུ་ན་ིདཀོན་པོོ་རེད། ཅི་ིཞིིག་ཤོོད་ཀྱི་ིཡིོད་པོ་ད་ེ

ང་ཚེོས་ཡིག་པོོར་གོ་བ་ལ། བསོྟོད་བསྔོགས་ན་ིང་ཚེ་ོརང་རྒྱུད་ཀྱི་ིརང་སྲུང་ཁང་

ཆུང་ད་ེནས་ཕྱོ་ིལ་འདྲེན་པོའ་ིའབྲིད་བྱེད་ཅིིག་ཡིིན་སྟོབས་ཅི་ིཞིིག་བཤོད་པོ་ཚེང་

མ་ང་ཚེོས་ཆོ་ཚེང་ཉིན་པོར་འགྱུར། ང་ཚེ་ོབསོྟོད་བསྔོགས་ལ་དགའ་པོོ་ཡོིད་ཙོང་།  

ད་ེམང་ཙོམ་ཉིན་རྒྱུར་རྣ་བ་ཀོྲང་ཀོྲང་བྱེེད་ཀྱི་ིཡོིད། 

ད་ེནས་ང་ཚེོས་“ཡིིན་ན་ཡིང་...” ཞིེས་སྨྲས་ཏ་ེསོྐྱན་འདོན་བྱེེད། སོྐྱན་བརོྗོད་

དེ་དག་ཉིན་ལམ་ཕྱོེ་ཡོིད་པོའི་རྣ་བར་འཛུལ། མཇུག་མཐེར། ང་ཚེོས་བསོྟོད་

བསྔོགས་ཀྱི་ིརིམ་པོ་མཐུག་པོོ་གཞིན་ཞིིག་སོྣོན། ང་ཚེོས་ད་ལྟ་དུས་ཚེོད་ཅུང་ཙོམ་

བློངས་ནས་ཁོང་ཚེོའི་ཡོིན་ཏན་མང་པོོའ་ིནང་ནས་ནོར་འཁྲུལ་རེ་ཟུང་བཏོན་

པོ་ཙོམ་ཡིིན་པོ་ལས། ཁོང་ཚེོ་མི་ཡིིན་པོ་ངོས་ལེན་མ་བྱེས་པོ་མིན་པོ་དེ་རྩལ་

འདོན་བྱེེད་དགོས། 

བྱེེད་སྟོངས་འདིའ་ིའབྲས་བུ་ན་ིསོྐྱན་བརོྗོད་བྱེ་ཡུལ་དེས་སེམས་མ་ཞུམ་པོའ་ི

སོྒ་ནས་སྐྱོན་བརོྗོད་ངོས་ལེན་བྱེེད་ཀྱི་ིརེད། ང་ཚེ་ོའགན་འཛིན་ཡིིན་པོའ་ིཆོ་ནས་

རང་ག་ིའོས་འགན་ད་ེསེམས་མ་ིབད་ེབ་དང་མ་ིསྐྱིད་པོ་མེད་པོའ་ིསོྒ་ནས་བསྒྲུབས་

ཡིོད་ལ། དཀའ་ངལ་ད་ེཡིང་སེལ་བ་རེད།

བསོྟོད་བསྔོགས་རིམ་པོ་དང་པོོ་ད་ེསནད་ཝི་ིཆོ་ིཡི་ིསྟོེང་ཕོྱོགས་ཀྱི་ིབག་ལེབ་

ད་ེདང་། བསོྟོད་བསྔོགས་རིམ་པོ་གཉིིས་པོ་ད་ེསནད་ཝི་ིཆོ་ིཡི་ིའོག་ཕོྱོགས་ཀྱི་ིབག་

ལེབ་ད་ེརེད། སོྐྱན་བརོྗོད་ན་ིད་ེགཉིིས་ཀྱི་ིདབར་ལ་འཇུག་རྒྱུ་ད་ེརེད། དེས་ན། ད་ེ

ལ་“སནད་ཝི་ིཆོ་ིཡི་ིཐེབས་ལམ་” ཞིེས་ཟེར་བ་རེད།། 
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བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུའི་ིསྒྲིགི་སྲིལོ།

ང་གྲྭ་བ་མ་བྱེས་པོའ་ིསོྔོན་ལ་དབྱེིན་ཡུལ་གྱི་ིགཞི་ིརིམ་སོློབ་གྲྭ་ཞིིག་ག་ིདག་ེརྒན་

ཡིིན། གཞོིན་སྐྱེས་ན་ཆུང་ཚེོའ་ིདག་ེརྒན་བྱེེད་རྒྱུ་ད་ེསེམས་ངལ་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་

སྟོབས། སུ་ཡིིན་ན་ཡིང་ངེས་འབྱུང་སྐྱེས་ཏེ་གྲྭ་བ་བྱེེད་རྒྱུའི་བསམ་བོློ་འཁོར་གྱིི་

རེད། 

ངས་ཨང་རྩིས་ཀྱིི་ཡིིག་ཚེད་ཐེེངས་དང་པོོ་བཟོ་སྐབས་དགེ་རྒན་བགྲེེས་པོ་

ཞིིག་ལ་སོློབ་སོྟོན་ཞུས་པོ་ཡིིན། ཁོང་གིས་ང་ལ་ཡིིག་ཚེད་ད་ེཧ་ཅིང་དཀའ་ལས་

ཁག་པོོ་མ་བཟོ། གང་ཡིིན་ཞི་ེན། གལ་ཏ་ེཆོ་སྙིོམས་ཀྱི་ིབརྒྱ་ཆོ་ད་ེ ༣༠ ནས་ ༤༠ 

བར་བྱུང་ན། སོློབ་ཕྲུག་ཚེ་ོསེམས་ཤུགས་ཆོག་འགོྲེ་ག་ིརེད། ཁོང་ཚེོས་ཨང་རྩིས་

དཀའ་ལས་ཁག་པོོ་ཞིེ་དྲགས་འདུག་སྙིམ་སྟོེ་བོློས་གཏོང་གི་རེད། དེ་ལས་ལོྡག་

སྟོ་ེགལ་ཏ་ེཡིིག་ཚེད་ད་ེལས་སློ་པོོ་ཞི་ེདྲགས་ཡིོད་པོ་དང་། ཆོ་སྙིོམས་ཀྱི་ིབརྒྱ་ཆོ་

དེ་ ༩༠ ནས་ ༡༠༠ བར་དུ་བྱུང་ན། ཡིིག་ཚེད་བཏང་བའི་དགོས་པོ་མ་བྱུང་བ་

རེད་ཅིེས་གསུངས་བྱུང་།

དེས་ན་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཡིིག་ཚེད་ད་ེཆོ་སོྙིམས་ཀྱི་ིབརྒྱ་ཆོ་ ༧༠ ལ་དམིགས་

ཏེ་བཟོས་ཞིེས་སོློབ་སོྟོན་གནང་བྱུང་། དེ་ལྟར་བྱེས་ན་སོློབ་ཕྲུག་ཚེོས་ཨང་རྩིས་

ལ་ཡིག་པོོ་སོྦྱང་ཐུབ་རྒྱུའི་སེམས་ཤུགས་འཕར་བ་དང་། ཁོང་ཚེོ་ནོར་བ་བརྒྱ་

ཆོ་ ༣༠ ཡིི་ནང་དུ་ངས་ཁོང་ཚེོའི་ཞིན་ཆོ་རྣམས་ངོས་བཟུང་སྟོེ་ཡིིག་ཚེད་རྗོེས་

མའི་སྐབས་སུ་དེ་དག་མི་ཡིོང་བ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད། ཡིིག་ཚེད་དེའི་བརྒྱ་ཆོ་ ༧༠ 

སེམས་ཤུགས་སྤེར་ཆོེད་དང་། བརྒྱ་ཆོ་ ༣༠ སོྦྱང་བརྡོར་གྱི་ིཆོེད་དུ་རེད།
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རྗོེས་སུ་ངས་མི་ཚེེའི་ཐེད་ལའང་དེ་མཚུངས་བེད་སོྤྱིད་ཡིོད་པོ་ཤོེས་བྱུང་། 

གལ་ཏ་ེཁོྱིད་ཀྱི་ིམ་ིཚེེའ་ིརྒྱུགས་སོྤྲོད་ཀྱི་ིཆོ་སྙིོམས་བརྒྱ་ཆོ་ད་ེ ༣༠ ནས་ ༤༠ བར་

ཡིིན་ན། སེམས་ཤུགས་ཆོག་པོ་མ་ཟད། སེམས་ལ་གཅོིང་ནད་ཕོག་པོ་དང་། བོློས་

གཏོང་ཡིང་བྱེེད་ངེས། གལ་ཏེ་ཁོྱིད་ཀྱིི་མི་ཚེེའི་རྒྱུགས་སོྤྲོད་ཀྱིི་ནང་རྒྱུན་དུ་ཨང་

རིམ་ ༩༥ ནས་ ༡༠༠ བར་ཐོེབ་ཀྱིི་ཡིོད་ན། སོར་གནས་སུ་གྱུར་ནས་གང་ཡིང་

ཤོེས་ཀྱི་ིམ་རེད། འོན་ཀྱིང་གལ་ཏ་ེཁོྱིད་ཀྱི་ིམ་ིཚེེའ་ིཨང་རིམ་ད་ེརྫུ་འཕྲུལ་ཅིན་གྱི་ི

བརྒྱ་ཆོ་ ༧༠ གཡིས་གཡིོན་དུ་གནས་ཡོིད་ན། སེམས་ཤུགས་རྒྱུན་གནས་ལ་ཕན་

པོའ་ིའབྲས་བུ་ལྡེང་བ་དང་། མ་ིཞིིག་ཡིིན་པོའ་ིཆོ་ནས་སོློབ་རྒྱུ་དང་འཚེར་རྒྱུ་ལ་

ལྡེང་བའ་ིནོར་འཁྲུལ་གཉིིས་ཀ་ཡིོད་པོ་རེད། །
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རེ་ེའིདུན་ཉུང་དུ་ཐེངོས།

བརྒྱ་ཆོ་ ༧༠ ཡིི་སྒྲིིག་སོྲིལ་འདིས་ང་ཚེོས་ཅིིའི་ཕྱོིར་མི་ཚེེའི་ནང་བརྒྱ་ཆོ་ ༡༠༠ 

ཐེམ་པོ་ཡིོང་བའ་ིར་ེའདུན་ནམ་ཡིང་བྱེེད་རྒྱུ་མེད་པོ་ད་ེསོྟོན་གྱི་ིཡིོད། བརྒྱ་ཆོ་ ༣༠ 

ལམ་ལོྷིང་མ་ིཡིོང་བར་དམིགས་ཏ་ེབསོྐྱད་ན་མ་ིཚེ་ེདོན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིག་ཡིོང་ག་ི

རེད། མ་ིཚེ་ེསོྐྱན་བྲལ་ལ་དམིགས་ན། ཁྱིེད་རང་ལ་སེམས་ངལ་དང་། ཞིེད་སྣོང་། 

སྟོངས་འཛིན་བཅིས་ཤུགས་ཆོེ་བྱུང་ནས་མི་ཚེེ་སྐྱིད་པོོ་མི་ཡིོང་བ་ཐེག་ཆོོད་པོ་

རེད། དེས་ན་བརྒྱ་ཆོ་ ༧༠ བར་དུ་ར་ེའདུན་ཆུང་དུ་བཏང་ནས་མ་ིཚེ་ེསྐྱིད་པོོའ་ི

སོྒ་ནས་སྐྱེལ་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས།

ང་ཚེོས་རང་ག་ིཁོྱི་ག་དང་ཆུང་མ་ཕན་ཚུན་གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལ་ར་ེལོྟས་

ཆོ་ེདྲགས་པོ་ཡིོད་སྟོབས། གཉིིས་ཀའ་ིའདོད་པོ་བཞིིན་ཕན་ཚུན་ངོས་ལེན་དང་

སྐྱིད་པོོའ་ིསོྒ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོོ་ཡིོད། དེས་ན་གལ་ཏེ་

ཁོྱིད་རང་གི་ཁོྱི་ག་ཡིིས་ཁོྱིད་ཀྱིི་རེ་ལོྟས་ཀྱིི་བརྒྱ་ཆོ་ ༧༠ ལོན་གྱིི་ཡིོད་ན་ཁོ་དང་

ལྷིན་དུ་སོྡོད། གལ་ཏེ་ཁོྱིད་ཀྱིི་ཆུང་མ་དེས་བརྒྱ་ཆོ་ ༩༨ ལོན་གྱིི་ཡོིད་ན། མོ་ལ་

ལོྷིད་ལོྷིད་བོྱེས་ཞིེས་བརོྗོད་ད་ེནོར་འཁྲུལ་འགའ་ཞིིག་བཟོ་རུ་ཆུགས། ད་ེམིན་ན་

ཁྱིེད་ཀྱིིས་མོ་འདོར་བར་འགྱུར།

ཕ་མ་ཚེོས་རང་ག་ིཕྲུ་གུ་ལ་ཡིོད་པོའ་ིར་ེལོྟས་ད་ེཆུང་དུ་གཏོང་དགོས། སོློབ་

གྲྭའ་ིནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚེང་མའ་ིཁོྲད་ནས་ཕྱོེད་ཀ་མ་གཏོགས་རྩ་ེགྲེས་ཀྱི་ིབརྒྱ་ཆོ་ ༥༠ 

ནང་དུ་སློེབས་ཀྱིི་མེད། ཕྲུ་གུ་ཚེོས་ཀྱིང་རང་གི་ཕ་མར་ཡིོད་པོའི་རེ་ལྟོས་ཆུང་

དུ་གཏོང་དགོས། ང་ཚེ་ོསུ་ཡིིན་ཡིང་འཚེར་ལོངས་ཀྱི་ིམཐེའ་ལ་བསློེབས་མེད། 
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དོན་དངོས་སུ་ངས་ནང་པོའ་ིཕ་མ་ཚེ་ོལ་གལ་ཏ་ེཁྱིེད་རང་ག་ིཕྲུ་གུ་ད་ེསོློབ་

གྲྭའམ། སོློབ་ཆོེན་གྱི་ིནང་དུ་མཐོེ་ཤོོས་ཀྱི་ིབརྒྱ་ཆོ་བཅུ་འམ། ཡིང་ན་དམའ་ཤོོས་

ཀྱིི་བརྒྱ་ཆོ་བཅུའི་ནང་དུ་ཡིོད་ན། ཁོང་ཚེོ་ནང་པོ་ཡིག་པོོ་ཞིིག་མ་རེད་ཅིེས་

ཟེར་གྱིི་ཡིོད། གང་ཡིིན་ཟེར་ན། ནང་པོ་ཡིག་པོོ་ཚེོས་ནང་པོའི་ཆོོས་ཀྱིི་སྙིིང་པོོ་

དབུ་མའ་ིལམ་ལ་སོློབ་དགོས། གལ་ཏ་ེཁྱིེད་རང་ག་ིཕྲུ་གུ་ད་ེབར་དཀྱིིལ་ད་ེའདྲ་

ཞིིག་ཏུ་ཡོིད་ན། ཁོ་ནང་པོ་ཡིག་པོོ་ཞིིག་རེད། 

བུ་དེ་ཚེོས་གོྲེགས་མོ་རྣམ་པོ་མཛེས་པོོ་འདོད་ཀྱིི་ཡིོད་ལ། བུ་མོ་ཚེོས་ཁོྱི་ག་

ཕྱུག་པོོ་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོང་ཚེ་ོགཉིིས་ཀས་མ་ིཚེ་ེསྐྱིད་པོའ་ིཆོེད་དུ་ར་ེའདུན་ཆུང་

དུ་གཏོང་དགོས། བུ་ཞིིག་གིས་བུ་མོ་རྣམ་པོ་མཛེས་པོོ་ཞིིག་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེས་

ན། མོ་ན་ིསྐྱེས་པོ་གཞིན་ཞིིག་གིས་བསླུ་བར་འགྱུར་བའ་ིསེམས་ཁྲལ་གྱི་ིངང་ནས་

ཁོས་མི་ཚེེ་ཧྲིིལ་པོོར་མིག་སེར་བྱེས་ཏེ་ལུས་ཀྱིི་རེད། འོན་ཀྱིང་གལ་ཏེ་ཁོས་བུ་

མོ་དཀྱུས་མ་ཞིིག་ལ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེས་ན་ཁོ་ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱེེད་དགོས་པོ་གང་

ཡིང་མེད། གལ་ཏེ་བུ་མོ་ཞིིག་གིས་མི་ཕྱུག་པོོ་ཞིིག་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེས་ཚེེ། 

ཁོ་ལ་ཟུར་མོ་ཞིིག་བསྟོེན་རྒྱུར་དངུལ་ལྡེང་ངེས་བཞིིན་པོ་ཡིོད་སྟོབས། མོས་ཁོས་

བུད་མེད་གཞིན་དང་འབྲེལ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་དམ་སྙིམ་པོའི་དོགས་པོ་བྱེས་ཏེ་

དུས་རྟེག་ཏུ་ལྷིག་གི་རེད། འོན་ཀྱིང་མོས་མི་དབུལ་པོོ་ཞིིག་ལ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེས་

ཚེ།ེ མོའ་ིགཉིེན་སྒྲིིག་དེར་ཉིེན་ཁ་མེད་པོས་སེམས་ལོྷིད་པོོ་ཡིོང་ག་ིརེད། འད་ིན་ི

རེ་འདུན་ཆུང་དུ་བཏང་ན་མི་ཚེ་ེལས་སློ་མོ་དང་སྣོང་བ་སྐྱིད་པོོ་ཡིོང་རྒྱུའི་དཔོེ་

མཚེོན་གཞིན་ཞིིག་རེད།། 
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 ༼༢༩༽  

ཧ་ཅིང་དྲན་གས་ོའིསོ་པའི་ིངའི་ིནོརེ་འིཁྲུལ་གསུམ།

ང་རང་སོྐྱན་མེད་པོ་ཞིིག་ཡིིན་བསམ་གྱི་ིམེད། དོན་དངོས་སུ་ང་རང་ནོར་འཁྲུལ་

བཟོ་རྒྱུར་དགའ་པོོ་ཡིོད། གང་ཡིིན་ཟེར་ན། ངས་གླེེན་རྟེགས་བསྟོན་པོའི་སོྐར་

ངའི་གོྲེགས་པོོ་ཚེོར་ཤོོད་སྐབས། དེས་ཁོང་ཚེོར་གད་མོ་སོློང་གི་འདུག དེས་

ན་ངའ་ིགླེེན་རྟེགས་དེས་འཛམ་གླེིང་ནང་དུ་བད་ེསྐྱིད་འཕེལ་དུ་འཇུག་ག་ིརེད།

༡། ངས་ཕེ་ནང་ཞིེས་པོའི་མཚེོ་གླེིང་དུ་ཉིིན་དགུའི་རིང་གི་སོྒམ་སྒྲུབ་སོྐར་

གྱི་ིགསུང་ཆོོས་གྲུབ་པོ་དང་། ངའ་ིམགོྲེན་བདག་ཚེ་ོང་གནམ་ཐེང་དུ་སྐྱེལ་བར་

བསློེབས་བྱུང་། ཁོང་ཚེོས་ང་གནམ་གྲུའ་ིནང་མ་འཛུལ་སོྔོན་ལ་ང་ལ་འཚེིག་ཇ་

ཞིིམ་པོོ་ཞིིག་ཉོིས་འདུག ད་ེན་ིགར་པོོ་དང་། བོྲ་བ་ཆོེན་པོོ་ཡིོད་པོ་མ་ཟད་འཁྱིག་

སྤྲོ་ིམངར་མོས་ཇ་ེམངར་ལ་བཏང་འདུག 

ངས་ཞིིམ་མངར་ལྡན་པོའི་བདུད་རྩི་དེའི་འཇིབ་རུས་བཞིིབ་པོ་ཡིིན་ཀྱིང་། 

ཁའ་ིནང་དུ་གང་ཡིང་ཡིོང་ག་ིམ་ིའདུག ངས་ཤུགས་ཀྱིིས་བཞིིབ་པོ་ཡིིན། ད་དུང་

གང་ཡིང་མི་འདུག འཇིབ་རུ་དེ་འགག་པོ་ཡིིན་ནམ་སྙིམ་སྟོེ་དེ་བས་ཤུགས་ཆོེ་

ཙོམ་བཞིིབ་པོ་ཡིིན། ད་ེདུས་ང་ལ་ངའ་ིམགོྲེན་བདག་འགའ་ཞིིག་དགོད་འཛུམ་

བྱེེད་ཀྱི་ིཡོིད་པོ་དང་། འགའ་ཞིིག་གིས་གུས་བརྩ་ིདང་བཅིས་གད་མོ་ཤོོར་དོགས་

ཀྱིིས་ཁ་ལག་པོས་བཀབ་ནས་བསྡོད་ཡོིད་པོའ་ིདོ་སྣོང་བྱུང་། ད་ེནས་ངས་འཇིབ་

རུ་དེ་ཤོེལ་ཕོར་ནས་ཕྱོིར་བློངས་པོ་ན་དེ་ནི་དེ་འགྱིིག་གི་ཐུར་མ་ཞིིག་ཡིིན་པོ་

ཤོེས་བྱུང་།



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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ང་གང་ནས་ཡིོང་ས་དེར་ཐུར་མ་རྣམས་ལྕགས་ཀྱིིས་བཟོས་ཤོིང་སྣོེ་མོ་ལེབ་

ལེབ་ད་ེའདྲ་མ་གཏོགས། དེང་དུས་ཀྱི་ིའཚེིག་ཇ་ཁང་དུ་ཡིོད་པོའ་ིཕྲ་ལ་སོྒར་བའ་ི

འགྱིིག་ཐུར་དེ་འདྲ་མེད། དེར་མ་ཟད་འཚེིག་ཇ་དེ་ཧ་ཅིང་གར་པོོ་ཡིོད་སྟོབས། 

འགྱིིག་ཐུར་གྱིི་སྣོེ་མོར་གང་ཡོིད་མཐོེང་གི་མི་འདུག གང་ལྟར་ཡིང་ང་ནི་རང་

དབང་མེད་པོར་གད་མོ་ཤོོར་བ་དང་། མགྲེོན་བདག་རྣམས་ཀྱིང་ངའི་མཉིམ་དུ་

གད་མོ་ཤོོར་སོང་། ངས་མ་ིམང་པོོ་སྐྱིད་པོོ་བཟོས་པོ་ཡིིན།

༢། བདག་ནང་པོའི་གྲྭ་པོ་ཞིིག་གི་ཚུལ་གྱིིས་ཐེའེ་ལནད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་བྱེང་

ཤོར་དུ་སྙིན་གྲེགས་ཅིན་གྱིི་སོྒམ་གྱིི་སོློབ་དཔོོན་ཨ་ཇན་ ཆོ་དགེ་རྒན་དུ་བསྟོེན་

ནས་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེས་པོ་ཡིིན། ང་ཐེའེ་ལནད་ལ་བསློེབས་དུས་ངས་ཐེའེ་སྐད་

ཤོེས་ཀྱི་ིམེད་སྟོབས་“ལས་ཐོེག་ཏུ་” སོྦྱང་དགོས་བྱུང་། ཉིིན་གཅིིག་ང་ལ་འདག་

རྫས་ཀྱིི་དགོས་མཁོ་བྱུང་། ལམ་སོྲིལ་ནི་དགེ་རྒན་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་དང་།  

ད་ེཡིང་ཐེའ་ེསྐད་ཀྱིིས་ཞུ་དགོས་པོ་བཤོད་མ་དགོས། ཐེའ་ེསྐད་དུ་འདག་རྫས་ལ་

“ས་བོྷི” ཟེར། དེར་བརྟེེན་ངས་“ས་པོོ་” ཞིེས་བརོྗོད་པོ་ཡིིན། ད་ེན་ིཤོིང་ཏོག་ཨ་ནའ་ི

འབྲས་བུ་ལ་གོ་བ་རེད་འདུག 

ཨ་ཇན་ ཆོ་ཡིིས་ང་ལ་ཤོིང་ཏོག་ཨ་ནའ་ིའབྲས་བུ་ཅིིའ་ིཕྱོིར་དགོས་ཀྱི་ིའདུག་

ཅིེས་དྲིས་བྱུང་། ངས་“ཁྲུས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་” ཞིེས་ལན་བཏབ་པོ་ཡིིན། ཨ་ཇན་ ཆོ་གད་

མོ་ཤོོར་ཏ་ེརྐུབ་སྟོེགས་ཀྱི་ིསྟོེང་ནས་ལྷུང་གྲེབས་བྱེས་སོང་།

ཁོང་གིས་ཉི་ིམ་མང་པོོའ་ིརིང་ལ་ཐེའ་ེལནད་ཀྱི་ིམགྲེོན་པོོ་ཚེ་ོལ་“ཁྱིེད་ཚེོས་

ནུབ་ཕོྱོགས་པོ་འད་ིཚེ་ོམཐོེང་བྱུང་ངམ། ཁོང་ཚེོས་ཤོིང་ཏོག་ཨ་ནའ་ིའབྲས་བུས་

གོྱིན་པོ་བཀྲུ་ག་ིརེད། ཁོང་ཚེོའ་ིརིག་གནས་ཡིར་ཐོེན་ཅིན་འད་ིའདྲ་རེད།” ཅིེས་

ཀྱིལ་ཀ་གནང་སྟོ་ེབཞུགས་སོང་། ངས་ཐེའ་ེསྐད་ཤོོད་ཐེབས་བྱེེད་དུས་ངའ་ིདག་ེ

རྒན་ལ་འད་ིལྟ་བུའ་ིདགོད་བོྲའ་ིགནས་སྐབས་མང་པོོ་བྱུང་ཡོིད།



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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༣། གནས་སྐབས་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་སིང་ག་ལ་ནས་ཡིིན་པོའི་ང་ཚེོའི་དགོན་

པོའ་ིཚེོགས་མ་ིཞིིག་ག་ིཕ་མའ་ིའདས་མཆོོད་བྱེེད་དགོས་པོའ་ིར་ེའདུན་བྱེས་བྱུང་། 

ངས་ནང་པོའི་ཆོོ་ག་དེར་ཕེབས་པོའི་མྱོ་ངན་ཞུ་མི་ཚེོར་བསུ་བ་ཞུ་ཆོེད་དུ་དུར་

ཁང་ག་ིཤོོད་སྟོེགས་ཀྱི་ིརྒྱབ་ཏུ་ལངས་པོ་ཡིིན། ངས་“ད་ེརིང་ང་ཚེ་ོའདིར་འཛོམས་

དོན་ནི་ཉིེ་ཆོར་གོྲེངས་པོའི་ངའི་གོྲེགས་པོོའ་ིཨ་མ་ལགས་ལ་གུས་ཞིབས་དང་

བཅིས་དྲན་གསོ་ཞུ་ཆོེད་དུ་རེད།” ཅིེས་འགོ་བཙུགས་པོ་ཡིིན། སིང་ག་ལའི་མི་

ཚེོའི་མིང་དེ་རྣམས་ཧ་ཅིང་རིང་པོོ་ཡོིད་སྟོབས། ནུབ་ཕོྱོགས་པོ་ཚེོས་སྒྲི་དག་པོོ་

ཡིོང་ཁག་པོོ་ཡིིན་དུས་ངས་མོ་ལ་“ངའ་ིགོྲེགས་པོོའ་ིཨ་མ་” ཞིེས་བརོྗོད་པོ་ཡིིན།

ད་ེནས་མདུན་གྲེལ་དུ་ཡོིད་པོའ་ིབགྲེེས་མོ་ཞིིག་ཡིར་ལངས་ཏ།ེ ངའ་ིདགའ་

བསུ་ཞུ་བའི་གཏམ་བཤོད་དེར་བར་ཆོད་བྱེས་ནས་མོས་མི་འདོད་པོའི་རྣམ་

འགྱུར་དང་བཅིས་“གོྲེངས་མཁན་ད་ེང་མ་རདེ། ངའ་ིཁོྱི་ག་རདེ།” ཅིསེ་བརོྗོད་སོང་། 

མ་ིཚེང་མ་གད་མོ་ཤོོར་སོང་། ངའ་ིབསམ་པོར་དུར་སྒམ་ད་ེཡིང་གཡོི་འགུལ་

བྱེས་སོང་སྙིམ། ད་ེནས་ཆོོ་ག་ད་ེཡིང་འདས་པོོ་དེའ་ིམ་ིཚེེའ་ིདྲན་གསོ་བད་ེདགའ་

ཡིིས་ཁེངས་པོའ་ིདགའ་སོྟོན་ངོ་མ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་སོང་།། 
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 ༼༣༠༽  

དྲ་ིབ་མཐེའི་མ།

ཕྱོི་དོྲ་འཕྱོི་པོོ་ཞིིག་ལ། ནང་པོའི་ཁྱིིམ་ཚེང་ཞིིག་གིས་ཉིེན་རོྟེག་པོས་ཁོང་ཚེོར་

འདྲ་ིབརྩད་ཚེར་ནས་ང་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཡོིང་ག་ིའདུག་ཅིེས་ཁ་པོར་འབོྱེར་བྱུང་། 

ཞོིགས་པོ་དེར་ཕ་མ་ཞིིག་ཡིིན་པོའི་ཆོ་ནས་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅིང་སྐྱི་གཡིའ་བ་

ཞིིག་སྟོ།ེ རང་ག་ིབུ་ལོ་བཅུ་བདུན་ལོན་པོ་དེས་སྐ་ེལ་ཐེག་པོ་བརྒྱབ་སྟོ་ེརང་སོྲིག་

བཅིད་ཡིོད་པོ་ཁོང་ཚེོས་མཐོེང་འདུག 

དུས་རྒྱུན་ན་གཞོིན་ཚེོ་རང་ཤོི་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ག་དུས་ཡོིང་མིན་བརོྗོད་དཀའ་

བ་ཞིིག་རེད། བུ་དེར་གོྲེགས་པོོ་མང་པོོ་ཡོིད་པོ་དང་། ཁོ་ལ་སེམས་ཀྱི་ིགཅོིང་ནད་

ཡིོད་པོའ་ིརྟེགས་མཚེན་གང་ཡིང་མངོན་མེད། ཁོ་སོློབ་གྲྭའ་ིནང་དུ་སྐྱིད་མདོག་

མངོན་པོ་མ་ཟད། སོློབ་ཆོེན་དུ་འཛུལ་རྒྱུགས་ཀྱིང་གཏོང་གྲེབས་ཡིོད། ཁོས་

རྒྱུགས་ཡིག་པོོ་སོྤྲོད་པོའ་ིར་ེབའང་ཆོེན་པོོ་ཡོིད། ཁོས་ཅི་ིཞིིག་བྱེེད་རྩིས་ཡིིན་པོའ་ི

ཐེད་ལ་སོྔོན་རྟེགས་སྤུ་ཙོམ་ཡིང་མེད། 

ཕ་མ་གཉིིས་ཀྱིིས་རྐྱེེན་ངན་འད་ིའགོག་ཆོེད་དུ་ཁོང་ཚེོས་གང་ཞིིག་བསྒྲུབས་

ཐུབ་ཡོིད་པོའམ། བརོྗོད་ཐུབ་ཡོིད་ན་ཅི་ིམ་རུང་ཞིེས་རང་གིས་རང་ལ་ཡིང་ཡིང་

དྲི་བ་གཏོང་བཞིིན་གནོང་འགོྱིད་བྱེེད་བཞིིན་གནས། སྟོབས་ལེགས་པོ་ཞིིག་

ལ། སངས་རྒྱས་པོའི་ལུགས་ལ་སྒེར་གྱིི་ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཆོེན་པོོ་བཟོས་ཏེ་སེམས་

ཀྱིི་ཞིི་བདེ་འཇོམས་པོའི་གནོང་འགོྱིད་ཀྱིི་གདོན་འདྲེ་དེ་གསོ་སོྐྱང་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། 

ཁོང་ཚེོས་ནག་ཉིེས་གང་ཡིང་བསགས་མེད་པོའི་གནས་བབ་དེ་ངས་ཁོང་ཚེོར་

ལས་སློ་པོོར་གོ་བསོྐན་བྱེེད་ཐུབ། དེ་ལྟ་བུའི་རང་སོྲིག་གཅོིད་པོའི་གནས་ཚུལ་



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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ད་ེརིགས་རང་ག་ིབུ་ཕྲུག་ལ་གཅིེས་སོྐྱང་ཆོ་ེབའ་ིཕ་མ་ཕལ་ཆོེར་ལ་ཡོིང་ག་ིཡོིད་

པོའ་ིསོྐར་ད་ེཁོང་ཚེོས་དང་ལེན་བྱེས་སོང་།

དེའི་རྗོེས་སུ་ཁོང་ཚེོས་རང་གི་བུ་དེ་དེ་ལྟར་གྲེོངས་པོའི་རྗོེས་སུ་ཅིི་ཞིིག་

ཆོགས་མིན་གྱིི་ཐེད་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཞིིག་བྱེས་པོ་དེ་ནི་ངས་“འཇིགས་སུ་རུང་བ་

ཞིིག་”རེད་ཅིེས་པོ་ལས་གཞིན་འགྲེེལ་བཤོད་བྱེེད་དཀའ་བ་འདུག ནང་པོ་ཡིིན་

པོའི་ཁོང་ཚེོས་སྐྱེ་བ་སྔོ་ཕྱོི་ཁས་ལེན་གྱིི་རེད། ཁོང་ཚེོས་རང་ཤོི་རྒྱག་མཁན་ཚེོ་

དམྱོལ་བར་སྐྱ་ེག་ིརེད་ཅིེས་པོའང་ཐོེས་འདུག 

ཁོང་ཚེོས་རང་ག་ིབུ་རང་ཤོ་ིབརྒྱབ་པོ་མཐོེང་བ་ད་ེན་ིསྐྱ་ིགཡིའ་བ་ཞིིག་རེད། 

འོན་ཀྱིང་སྡུག་བསྔོལ་དེའ་ིཐོེག་ཏུ་སྐྱ་ེབ་ཕྱོ་ིམར་ཡིང་ཁོས་སྡུག་བསྔོལ་འཇིགས་

སུ་རུང་བ་མོྱོང་ག་ིཡོིད་པོའ་ིབསམ་བོློ་ད་ེན་ིསྡུག་ག་ིསྟོེང་སྡུག་བསྣོན་པོ་ཞིིག་རེད། 

ང་ཚེ་ོཚེང་མས་སྐྱ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིལ་ཡིིད་ཆོེས་ཡིོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར། ཉི་ེཆོར་འདས་

གོྲེངས་སུ་གྱུར་པོའ་ིརང་ག་ིགཉིེན་ཉི་ེདུ་སུ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་“བད་ེབ་ཅིན་གྱི་ི

ཞིིང་ཁམས་ཤོིག་ཏུ་ཕྱོིན་པོའི་” གནས་ཚུལ་ལ་ཉིན་འདོད་ཡིོད། གལ་ཏེ་ཁོང་

ཚེོར་འགྲེེལ་བརོྗོད་བྱེེད་དཀའ་བའི་གནས་ཧ་ཅིང་ངན་པོ་ཞིིག་ཏུ་སྐྱེས་ཡིོད་

པོའ་ིཡིིད་ཆོེས་ཡོིད་ན་ཇ་ིའདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པོ་ད་ེལ་བསམ་བོློ་ཐོེངས་དང་། 

ཁོང་ཚེོའ་ིབུ་དེས་སོློབ་ཆོེན་དུ་འཛུལ་རྒྱུགས་གཏོང་འཆོར་ཡིོད་པོའ་ིགནས་

ཚུལ་དེ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད་པོས། ངས་ཁོའ་ིཕ་མ་ལ་ཁོས་སོློབ་ཚེན་ཅིི་ཙོམ་ལེན་

འཆོར་ཡོིད་མེད་དང་། སོློབ་ཚེན་རེ་ལ་རོྩམ་ཡིིག་ཅིི་ཙོམ་འབྲི་དགོས་མིན་གྱིི་

སོྐར་དྲིས་པོ་ཡིིན། ངས་དུས་ཚེོད་འདི་ལ་དྲི་བ་འདི་འདྲ་ཅིིའི་ཕྱོིར་འདྲི་བཞིིན་

ཡིོད་པོའ་ིསོྐར་ལ་ཕ་མ་གཉིིས་མགོ་འཐོེམས་སོང་། ང་ལ་གུས་ཞིབས་ཡིོད་པོ་ལ་

བརྟེེན་ནས་ཁོང་ཚེོས་བུ་དེས་རོྩམ་ཡིིག་གཉིིས་ར་ེའབྲ་ིདགོས་པོའ་ིསོློབ་ཚེན་བཞི་ི

ལེན་རྩིས་རེད་ཅིེས་ལན་བཏབ་བྱུང་། ད་ེནས་ངས་རོྩམ་ཡིིག་ར་ེལ་ཆོ་སོྙིམས་ཀྱིིས་



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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དྲ་ིབ་ཅི་ིཙོམ་ཡིོད་མེད་དྲིས་པོ་ཡིིན། ཁོང་ཚེོས་རོྩམ་ཡིིག་ར་ེལ་དྲ་ིབ་བརྒྱད་ཙོམ་

ཡིོད་པོ་རེད་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་།

ངས་“ད་ེལྟར་ན་ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིཡི་ཡི་ིསོློབ་ཆོེན་ཞིིག་ཏུ་ཚུད་རྒྱུར་ཁོྱིན་བསོྡོམས་

དྲ་ིབ་དྲུག་ཅུ་ར་ེབཞི་ིལ་ལན་འདེབས་དགོས། གལ་ཏ་ེསོློབ་ཕྲུག་གཅིིག་གིས་དྲ་ིབ་

དྲུག་ཅུ་ར་ེགསུམ་ལ་ལན་ཡིང་དག་པོར་བརྒྱབ་ཀྱིང་། དྲ་ིབ་མཐེའ་མ་དེར་ལན་

མ་ཐེེབས་པོར་ལུས་ན་ག་ར་ེཡིོང་ག་ིརེད། སོློབ་ཕྲུག་ད་ེསོློབ་ཆོེན་དུ་ཚུད་ཀྱི་ིརེད་

དམ།” ཞིེས་བརོྗོད་པོ་ཡིིན། 

ཕ་མ་གཉིིས་ཀྱིིས་བཞིིན་འཛུམ་པོ་དང་བཅིས་ཏ་ེ“ལོས་ཚུད། ཚུད་ཀྱི་ིརེད།” 

ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ཁོང་ཚེོས་ངའ་ིདཔོ་ེདེའ་ིགོ་བ་ད་ེལེན་ཤོེས་འདུག 

སོློབ་ཕྲུག་གཅིིག་གིས་རྒྱུགས་སོྤྲོད་ཀྱི་ིདྲ་ིབ་མཐེའ་མ་དེར་ལན་མ་ཐེེབས་པོ་

ཁོ་ནའི་རྐྱེེན་གྱིིས་སོློབ་ཆོེན་དུ་མི་ཚུད་པོ་མ་ཡིིན་པོ་ནང་བཞིིན། ཁོང་ཚེོའི་བུ་

དེས་རང་ཤོ་ིབརྒྱབ་པོ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེེན་ནས་སྐྱ་ེབ་བཟང་པོོ་ཞིིག་མ་ིཐོེབ་པོའ་ིངེས་

གཏན་གང་ཡིང་མེད། ཁོང་ཚེོའ་ིབུ་ད་ེབུ་ཡིག་པོོ་དང་བཟང་པོོ་ཞིིག་རེད། ཁོས་

རང་གི་མི་ཚེེའི་རྒྱུགས་སོྤྲོད་ཀྱིི་དྲི་བར་ལན་ཡིང་དག་མང་པོོ་ཞིིག་བརྒྱབ་ཡོིད་

སྟོབས། ཁོ་ལ་བད་ེཞིིང་སྐྱིད་པོའ་ིསྐྱ་ེབ་ཞིིག་ལེན་པོའ་ིའོས་བབ་ཡོིད།།
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འིབརེ་རྫས་ཀྱིསི་འིཆ་ིབའི་ིཁ་ེཕན།

ངས་གནམ་གྲུའི་ནང་དུ་འགྲུལ་སོྐྱད་ཞིེ་དྲགས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཙོང་། ངའི་གོྲེགས་

པོོ་མང་པོོ་ཞིིག་གིས་ངའི་བདེ་འཇགས་ལ་རྒྱུན་དུ་སེམས་ཁྲལ་བྱེེད་ཀྱིི་འདུག 

གནམ་གྲུ་ནི་འཇིགས་སྐུལ་བ་ཚེོས་དམིགས་འབེན་བྱེེད་ས་གཙོོ་བོ་ཞིིག་ཡིིན་

སྟོབས། ང་གནམ་གྲུའ་ིནང་ཐེེངས་ཇ་ིཙོམ་མང་བ་འཛུལ་བ་ད་ེཙོམ་གྱིིས་འབར་

རྫས་ཐོེགས་པོའ་ིརང་ཤོ་ིརྒྱག་མཁན་ཞིིག་གིས་ང་འགད་པོའ་ིཉིེན་ཁ་ཆོ་ེབ་ཡིོད། 

ངས་ངའ་ིགོྲེགས་པོོ་ཚེ་ོབོློ་བད་ེཆོེད་དུ་ངས་ཕ་ིཊི་ིསོྟོང་ཕྲག་སུམ་ཅུའ་ིསྟོེང་དུ་

འཕགས་པོའ་ིབར་སྣོང་དུ་གནམ་གྲུ་བཀད་ད་ེའཆོ་ིབར་འགྱུར་བའ་ིདག་ེམཚེན་

གསུམ་བགྲེང་ག་ིཡོིད།

༡། དེ་མ་ཐོག་པའིི་པུར་སྲེེག གལ་ཏེེ་ཁྱོོད་ཀིྱིས་རང་གི་གཉིེན་ཉིེ་ཞིིག་གི་འིདས་མཆོད་

གོ་སིྒྲིག་བྱིས་མོྱང་ཡོོད་ན། དེར་ལས་ཀ་མང་པོ་ཇིི་ཙམ་ཡོོད་པ་ཤེེས་ངེས་རེད། པུར་

སྲེེག་ཁོང་ལ་འིབྲོེལ་བ་བྱིེད་རྒྱུ་དང་། པུར་སྒོམ་འིདེམས་སྒྲུག་བྱིེད་རྒྱུ། གོྲོགས་པོ་

དང་གཉིེན་ཚན་ཚང་མར་བརྡ་གཏོེང་རྒྱུ། དུར་མཇུག་ཆོ་གའིི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་ནས་

དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ཁོར། ད་དུང་མགོྲོན་པོ་ཚོ་ལ་མཛད་སོྒོའིི་རྗེེས་ཀིྱི་ཁོ་ཟས་གོ་

སིྒྲིག་བྱིེད་དགོས་པ་བཅིས་ཡོོང་གི་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་དཔེར་ན་གལ་ཏེེ་ཁོྱོད་ཀིྱི་རོྨོ་རོྨོ་

དེ་གནམ་གྲུའིི་ནང་བར་སྣང་གི་དཀིྱིལ་དུ་འིབར་རྫས་བཀད་དེ་གོྲོངས་ན་ལས་ཀ་

གཅིིག་ཀྱིང་བྱིེད་དགོས་ཀིྱི་མེད། པུར་སྒོམ་འིདེམས་སྒྲུག་དང་། ལས་ཀ་ནས་དགོངས་

ཞུ། འིདས་མཆོད་ཀིྱི་ལམ་སྟེོན་པ་བཅིས་གཅིིག་ཀྱིང་དགོས་ཀིྱི་མེད། པུར་ཐོལ་གཏེོར་
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རྒྱུའིི་ལས་ཀའིང་བྱིས་ཚར་བ་རེད། སྐད་ཅིིག་གི་རིང་ལ་ཡིོན་ཁོར་སེམས་ཁྲོལ་མེད་

པའིི་པུར་སྲེེག་འིདི་ནི་དགེ་མཚན་དང་པོ་དེ་རེད།

༢། འིགོྲོ་གོྲོན་ཆུང་བ། མི་ཚོས་བཤེད་པ་ལྟར་ན་པུར་སྲེེག་ཞིབས་ཞུའིི་རིགས་ནི་འིགོྲོ་

སོང་ཧ་ཅིང་ཆེན་པོ་ཡོོད། བསམ་ཤེེས་བྱིེད་ཐུབ་པ་ཞིིག་ལ་པུར་སྲེེག་ཆོ་ག་གོ་སིྒྲིག་

བྱིེད་མཁོན་གིྱི་ནང་མི་གཉིེན་ཉིེ་ཚོས་བརྩེ་བ་ལྡན་པའིི་རོྨོ་རོྨོའིི་ཕུང་པོ་སྲེེག་ཆེད་

དུ་རིན་པ་ཕྱིེད་ཆག་ཡོོང་བ་དང་། རིན་གོང་བསྡུར་ཚད་བྱིེད་རྒྱུའིི་བསམ་བོློ་འིཁོོར་

ཐོབས་མེད། འིོན་ཀྱིང་གལ་ཏེེ་རྨོོ་རྨོོ་དེ་འིཇིིགས་སྐུལ་བས་རྒོོལ་བའིི་གནམ་གྲུ་ཞིིག་གི་

ནང་དུ་གོྲོངས་ན། པུར་སྲེེག་གི་འིགོྲོ་གོྲོན་མེད་པ་མ་ཟད། གཉིེན་ཉིེ་ཚོ་ལ་གནམ་གྲུའིི་

ཁོེ་ལས་ཁོང་ནས་ཉིེན་སྲུང་གུན་གསབ་གང་འིཚམ་ཡོང་རག་གི་རེད། གང་ལྟར་རོྨོ་

རོྨོ་གོྲོངས་པ་དེས་ཁོོང་ཚོ་ལ་ཕན་ཐོོགས་ངེས་ཅིན་ཡོོང་གི་ཡོོད།

༣། སྐྱེ་བ་རྗེེས་མ་དེ་བསོད་ནམས་ཅིན་ཞིིག་ཡོིན་པ། དགེ་མཚན་ཡོག་ཤོེས་དེ་མཐོའི་

མ་དེ་རེད། གལ་ཏེེ་རོྨོ་རོྨོ་ལགས་ཕི་ཊིི་སོྟེང་ཕྲག་སུམ་ཅུའིི་མཚམས་ནས་གནམ་གྲུ་

བཀད་དེ་གོྲོངས་ན། མོ་ལྷ་ཡུལ་དང་ཐོག་ཉིེ་བར་ཡོོད་པས་ལས་སླེ་པོའིི་ངང་ནས་

དེ་གར་སླེེབས་ཐུབ་ཀིྱི་རེད།

དེས་ན་ང་ལ་གནམ་གྲུའ་ིནང་འགྲུལ་སོྐྱད་བྱེེད་རྒྱུར་ཞིེད་སྣོང་མེད་པོའ་ིརྒྱུ་མཚེན་

འདི་དག་རེད། འདི་ནི་བསམ་བོློ་བཟང་ཕོྱོགས་ནས་བཏང་སྟོེ་སེམས་ཁྲལ་མེད་

པོར་བཟོ་བའ་ིདཔོ་ེམཚེོན་གཞིན་ཞིིག་རེད།། 
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ངས་བྱེདེ་དགསོ་སམ། ཡིང་ན་མ་ིདགསོ། 

ནོར་ཝིེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་ཨོ་སི་ལོ་གྲེོང་ཁྱིེར་དུ་ངའི་གཏམ་བཤོད་གྲུབ་པོའི་མཇུག་

དེར། ངས་ད་ེསྔོ་མཐོེང་མོྱོང་མེད་པོའ་ིབུད་མེད་ན་གཞོིན་ཞིིག་གིས་མ་ིཚེེའ་ིནང་

གི་ཐེག་གཅོིད་གལ་ཆོེའི་རིགས་ཇི་ལྟར་བྱེེད་དགོས་ཞིེས་ང་ལ་དྲིས་བྱུང་། མོའ་ི

དྲི་བ་དེ་དངོས་ཡིོད་དང་བསྟུན་པོའི་ཆོེད་དུ་ངས་“དཔོེར་ན་སུ་ཞིིག་གིས་རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིམཛའ་གོྲེགས་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེེད་དགོས་མིན་གྱི་ིཐེག་གཅོིད་ལྟ་བུ་ཨ།ེ” 

ཞིེས་དྲིས་པོ་ཡིིན། 

སྙིིང་རྗོེ། མོ་ཧ་ཅིང་ངོ་ཚེ་ནས་གདོང་པོ་དམར་པོོར་གྱུར་ཏེ། མགོ་བོ་ལག་

པོས་སོྐྱར་བཞིིན་མོ་རང་ག་ིའཁྲིས་ལ་བསྡོད་པོའ་ིམཛའ་བོ་ད་ེལ་ཁ་ཕོྱོགས་སོང་།  

དེར་འཛོམས་པོའ་ིམ་ིཚེང་མས་གད་མོ་འགོག་མ་ཐུབ། 

ངས་དགོངས་སེལ་ཞུས་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་བོློ་ཡུལ་ལ་མེད་པོའི་གོ་དོན་

གསར་པོ་ཅིན་གྱིི་ཐེག་གཅོིད་བྱེེད་སྟོངས་ཀྱིི་ཐེབས་ལམ་རྙེིང་པོ་སྟོེ། ཊིམ་ཀ་

གནམ་གཡུག་བྱེས་ཏ་ེམགོ་རིས་ཀྱི་ིཕོྱོགས་ད་ེབབས་ན་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེེད་རྒྱུ་དང་

མཇུག་རིས་ཀྱི་ིཕོྱོགས་ད་ེབབས་ན་གཉིེན་སྒྲིིག་མ་ིབྱེེད་རྒྱུ་ད་ེངོ་སོྤྲོད་བྱེས་པོ་ཡིིན། 

ངས་ཉིེ་ཆོར་ཐོེས་པོ་གཞིིར་བཟུང་བྱེས་ན། གོ་དོན་གསར་པོ་དེ་མོ་བརྒྱབ་

པོའི་འབྲས་བུ་ལ་སེམས་ཚེོར་ཅིི་སྐྱེས་ལ་བོློ་རྩེ་བསྒྲིིམས་ནས་བལྟས་ནས་ཡིོང་

ག་ིཡོིད། 

དཔོེར་ན། མགོ་རིས་ཀྱི་ིབརྙེན་ད་ེབབས་ན་དེའ་ིགོ་དོན་ད་ེ“ངས་ཁོ་ལ་གཉིེན་

སྒྲིིག་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིིན།” ཟེར་བ་ད་ེརེད། སྐབས་དེར་ཁོྱིད་ཀྱིིས་དགའ་སྣོང་དང་བཅིས་
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“ད་འགྲེིག་སོང་།” སྙིམ་པོ་ཡིོང་ག་ིའདུག་གམ། ཡིང་ན་བོློ་ཕམ་པོའ་ིརྣམ་འགྱུར་

དང་བཅིས་“ཨོ། ངས་ཐེེངས་གསུམ་གྱི་ིནང་ནས་གཉིིས་ཐོེན་མིན་བལྟ་ག་ིཡིིན།” 

སྙིམ་པོ་ཡིོང་ག་ིའདུག ཁྱིེད་ཀྱིིས་དོན་དངོས་སུ་ཅི་ིཞིིག་བྱེེད་འདོད་པོ་ད་ེསེམས་

ཚེོར་ཅིི་སྐྱེས་དེས་གསལ་པོོར་སོྟོན་གྱིི་རེད། དེ་ག་རེ་ཡིིན་ཀྱིང་དེའི་རྗོེས་འདེད་

བོྱེས། 

རང་གི་སེམས་ཀྱིིས་ཅིི་ཟེར་བ་ལ་ལྟ་རྒྱུའི་ཐེབས་ལམ་ཡིག་ཤོོས་དེ་ཊིམ་ཀ་

གནམ་གཡུག་བྱེས་ཏ་ེམོ་རྒྱག་རྒྱུའ་ིཐེབས་ལམ་ད་ེབད་ེཤོོས་རེད།། 
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 ༼༣༣༽  

ཁྱིདེ་རེང་ག་ིཁྱི་ིལ་དྲསི།

ང་ཚེོ་ཚེང་མ་རང་གི་གཅིེས་ཉིར་སེམས་ཅིན་ལ་དགའ་པོོ་ཡོིད། དེས་ན་གཅིེས་

ཉིར་སེམས་ཅིན་གྱི་ིབདག་པོོ་ད་ེལ་ཐེག་གཅོིད་བྱེེད་ཁག་ཤོོས་ད་ེཉིིན་གཅིིག་དུད་

འགོྲེའ་ིསྨོན་པོ་དེས་གཅིེས་ཉིར་སེམས་ཅིན་ནད་པོ་དེ་འཇམ་གསོད་བྱེེད་པོའི་

ཆོོག་མཆོན་ཞུ་སྐབས་ཡོིང་ག་ིཡོིད། 

བརྩ་ེབ་ཆོེན་པོོ་བྱེེད་སའ་ིགཅིེས་ཉིར་སེམས་ཅིན་ཞིིག་གསོད་པོའ་ིགནང་བ་

སོྤྲོད་རྒྱུ་ད་ེསྙིིང་རྗོ་ེམེད་པོ་ལྟ་བུ་ཡིོད་ལ། ནང་པོ་ཞིིག་ལ་མཚེོན་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ི

བསློབ་བྱེ་གཙོ་ོབོ་ཞིིག་དང་འགལ་གྱི་ིཡིོད། ད་ེལྟར་ཡིང་དུད་འགོྲེའ་ིསྨོན་པོ་དེར་

རང་ག་ིགཅིེས་ཉིར་སེམས་ཅིན་གྱི་ིསྡུག་བསྔོལ་ད་ེམེད་པོ་བཟོ་རུ་མ་ིའཇུག་རྒྱུ་ད་ེ

ད་ེབས་གདུག་རྩུབ་ཆོ་ེབར་མངོན་གྱི་ིཡོིད། ང་ཚེོས་བཟང་སོྤྱིད་དང་འབྲེལ་བའ་ི

བོློ་རྩ་ེགཉིིས་ཀྱི་ིདཀའ་ངལ་འད་ིཇ་ིལྟར་སེལ་ཐུབ། ད་ེལས་སློ་པོོ་རེད། 

ཁྱི་ིད་ེལ་དྲིས།

ཇུ་ཌོ་ིཡིིས་མོ་རང་ག་ིཁྱི་ིའབྲས་ནད་ཀྱིིས་བཟུང་བ་ད་ེཡིང་སྐྱར་དུད་འགྲེོའ་ིསྨོན་

པོ་དེའ་ིསར་ཁྲིད། སྨོན་པོ་དེས་སྡུག་བསྔོལ་གྱིིས་མནར་བཞིིན་པོའ་ིཁྱི་ིད་ེལ་ཁབ་

མཐེའ་མ་དེ་རྒྱག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གང་ཡིང་བྱེེད་རྒྱུ་མི་འདུག་ཅིེས་བརོྗོད། ཇུ་ཌོི་

ཡིིས་མོ་རང་ག་ིཤོིན་ཏུ་བརྩ་ེབའ་ིཁྱི་ིཆུང་ངུ་ད་ེདང་ལྷིན་དུ་ཡུད་ཙོམ་རིང་ལ་ཁེར་

འདུག་ཆོོག་པོའི་གནང་བ་ཞུས། “ཁྱིི་ལ་དྲིས་ཤོིག” ཅིེས་ངས་བསློབ་བྱེ་བྱེས་པོ་

ད་ེམོས་ཐེེངས་མང་གོ་མོྱོང་ཡིོད། དེས་ན་མོས་ཤོིན་ཏུ་གཅིེས་པོའ་ིཁྱི་ིད་ེམོ་རང་ག་ི
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པོང་བར་ཉིར་ནས་དེའ་ིམིག་ག་ིནང་ལ་ཐེད་ཀར་ལྟ་བཞིིན་དུ་“འབྲས་ནད་འདསི་

ཁོྱིད་ལ་སྡུག་པོོ་ཡུན་རིང་བཏང་སོང་བས། ད་ཆོ་ཤོ་ིའདོད་འདུག་གམ། ཡིང་ན་ད་

དུང་མུ་མཐུད་དུས་ཡུན་ཏོག་ཙོམ་འཚེ་ོའདོད་འདུག” ཅིེས་དྲིས།

གཅིེས་ཉིར་སེམས་ཅིན་དང་ལྷིན་དུ་དུས་ཡུན་རིང་པོོར་བསྡོད་ནས་ཕན་

ཚུན་བརྩེ་བའི་འབྲེལ་བ་ཞིིག་བྱུང་ན་སེམས་ཅིན་དེར་འདོད་པོ་གང་ཡིོད་ཤོེས་

ཐུབ། ཇུ་ཌོི་ལ་མོ་རང་གི་ཁྱིི་ཆུང་དེར་སྐབས་དེར་ཤོི་འདོད་མེད་པོའི་ཚེོར་བ་

ཤུགས་ཆོ་ེཞིིག་བྱུང་བས་མོས་དུད་འགྲེོའ་ིསྨོན་པོ་དེར་“མིན།” ཞིེས་བརོྗོད་པོ་རེད།

དུད་འགོྲེའ་ིསྨོན་པོ་ད་ེཁོང་ཁོྲ་ལངས་ཏ་ེ“ཁོྱིད་ཚེ་ོནང་པོ་ཚེ་ོཧ་ཅིང་གླེེན་པོ་

དང་སྙིིང་རྗོ་ེབྲལ་བ་རེད་འདུག” ཅིེས་སྨྲས། འོན་ཀྱིང་དུད་འགོྲེའ་ིསྨོན་པོ་དེར་

བྱེ་ཐེབས་གང་ཡིང་མ་བྱུང་། ཇུ་ཌོིས་མོ་རང་ག་ིཁྱི་ིད་ེནང་ལ་ཁྲིད་ནས་ཕྱོིན།

ཟློ་བ་འགའ་ིརྗོེས་སུ་ཇུ་ཌོིས་ཁྱི་ིཆུང་ད་ེཉིིད་དུད་འགོྲེའ་ིསྨོན་པོའ་ིསར་ཁྲིད། 

ཁྱི་ིད་ེའབྲས་ནད་ལས་སངས་དྲག་བྱུང་ཡིོད། སྐབས་རེར་མ་ིལ་ཡིོད་པོའ་ིའབྲས་

ནད་ཀྱིང་རང་བཞིནི་གྱིསི་ཡིལ་འགོྲེ་བའང་ཡོིད། དུད་འགོྲེའ་ིསྨོན་པོ་ད་ེངོ་མཚེར་

སྐྱེས་ཏེ་ཁྱིི་དེར་བརྟེག་དཔྱད་མཐེིལ་ཕྱོིན་པོ་བྱེས་པོའི་རྗོེས་སུ་གཟུགས་པོོ་བདེ་

ཐེང་ཡིོད་པོ་ཤོེས་ཏེ་“ཁོྱིད་ཚེོ་ནང་པོ་ཚེོ་རྣམ་དཔོྱད་ལྡན་ལ་སྙིིང་རྗོེ་ཅིན་རེད་

འདུག” ཅིེས་བརོྗོད།

མཐེའ་ན་དུད་འགྲེོ་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་གཞིན་གྱིི་ཤོི་གསོན་གྱིི་ཐོེག་ལ་ཐེག་གཅོིད་

བྱེེད་རྒྱུ་ད་ེང་ཚེོའ་ིལས་འགན་མ་རེད། ང་ཚེོའ་ིལས་འགན་ན་ིགཅིེས་ཉིར་སེམས་

ཅིན་དེར་སྐད་ཆོ་འདྲ་ིརྒྱུ་ད་ེརེད། བརྩ་ེབ་ཅིན་གྱི་ིསྦྱིན་བདག་སུ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་

ཀྱིང་དྲིས་པོའ་ིརྗོེས་སུ་ལན་ད་ེཅི་ིཡིིན་ཤོེས་ཀྱི་ིརེད། ད་ེནས་གནས་ཚུལ་ད་ེདུད་

འགོྲེའ་ིསྨོན་པོ་དེར་ཤོོད་དགོས། དེ་ནི་ཁོྱིད་ཀྱིི་ཁྱིིའམ། ཞིི་མིའི་ཐེག་གཅོིད་ཡིིན་

པོ་ལས་ཁྱིོད་ཀྱི་ིམ་ཡིིན་པོ་ཁོང་ཚེོས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད།། 
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 ༼༣༤༽  

གཅིེས་སྐྱངོ་ལས་གས་ོཐེབས་མནི།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༨༣ ནས་བཟུང་ང་གྲྭ་པོ་བྱེས་ཏ་ེ ཕརད་ཅིེས་པོའ་ིགོྲེང་ཁྱིེར་གྱི་ིནང་དུ་

བསྡོད་པོ་ཡིིན། མི་ལོ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་ང་ལ་ས་གནས་ཡུལ་མི་ཚེོའི་ཡིིད་ཆོེས་

དང་གུས་ཞིབས་ཐེོབ་ནས། ན་གཞིོན་ཕོ་མོ་མང་པོོ་ཞིིག་གིས་ང་ལ་ཆོ་ེབསོྟོད་ཀྱི་ི

སོྒ་ནས་ཁོང་ཚེོའ་ིམེས་པོོ་ལྟ་བུར་བརྩ་ིརྒྱུའ་ིམཚེམས་སུ་བསློེབས། ཁོང་ཚེ་ོངའ་ི

དགོན་པོ་ལ་ཡིོང་སྟོེ་འཚེར་ལོངས་བྱུང་བས། ཁོང་ཚེོས་རང་གི་ཕ་མར་ནམ་

ཡིང་མ་ིཤོོད་པོའ་ིགསང་བའ་ིརིགས་ང་ལ་ཤོོད་བད་ེཔོོ་བྱེེད། 

ཁོང་ཚེོའི་ནང་ནས་སེམས་སྡུག་ཅིན་གྱིི་སྨོན་པོ་ན་གཞིོན་ཞིིག་ངའི་སར་

བསློེབས་བྱུང་། ཁོས་ཉི་ེཆོར་ ཕརད་གོྲེང་ཁྱིེར་གྱི་ིསྨོན་ཁང་ཆོ་ེགྲེས་ཤོིག་ཏུ་དངོས་

སོྦྱང་སོློབ་མའ་ིལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་འདུག ཉིིན་སོྔོན་མ་དེར་ཁོའ་ིནད་པོ་དང་

པོོ་བུད་མེད་ན་གཞིོན་ཞིིག་གནས་སྟོངས་སོྐྱ་བོ་ཞིིག་གི་ངང་ནས་གྲེོངས་འདུག 

ཁོས་སེམས་གསོ་བྱེེད་དཀའ་བའ་ིམོའ་ིཁོྱི་ག་དེར་ཁོ་པོའ་ིབཟའ་ཟློ་ན་གཞོིན་ད་ེ

གོྲེངས་པོ་དང་། ཤུལ་ལུས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གཉིིས་ལ་ཨ་མ་ཡིོད་པོ་མ་རེད་ཅིེས་

ཤོོད་དགོས་བྱུང་། སྨོན་པོ་གསར་པོ་དེར་ཁྱིིམ་མི་དེ་ལ་རོགས་སོྐྱར་བྱེེད་མ་ཐུབ་

པོའ་ིགནོང་འགོྱིད་ཆོེན་པོོ་འདུག

དེ་ནི་ཁོའ་ིསོྐྱན་གང་ཡིང་མ་རེད། ཁོ་རང་གི་ངོས་ནས་ནད་པོ་དེར་སྨོན་

བཅོིས་ཀྱིི་ཐེད་ལ་གང་ཡིོང་ཅིི་ཡོིང་བྱེས་པོ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོ་ལ་གནོང་འགོྱིད་

ཡིོང་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚེན་དེ་གཞིན་ཞིིག་ཡིིན་སྟོབས། དེའི་སོྐར་ལ་ངས་ཁོ་ལ་སྐད་

ཆོ་བཤོད་པོ་ཡིིན། 
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“གལ་ཏེ་ཁོྱིད་ཀྱིིས་སྨོན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པོའི་ཆོ་ནས་ནད་པོ་ལ་བཅོིས་ཐེབས་

བྱེེད་རྒྱུ་ད་ེརང་ག་ིལས་འགན་ཡིིན་སྙིམ་པོའ་ིཡིིད་ཆོེས་བྱེེད་ཀྱི་ིཡོིད་ན། ཁོྱིད་ལ་

ལམ་འགོྲེ་མ་རྒྱུགས་པོའི་གནས་ཚུལ་འདི་ཡིང་ནས་ཡིང་དུ་ཡིོང་གི་རེད། ཁོྱིད་

རང་ག་ིལས་རྒྱུན་གྱི་ིརིང་ལ་ནད་པོ་མང་པོོ་གྲེོངས་ཀྱི་ིརེད། འོན་ཀྱིང་ཁྱིོད་ཀྱིིས་

རང་གི་ལས་འགན་གཙོོ་བོ་དེ་ནད་པོར་གཅིེས་སོྐྱང་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཡིིན་སྙིམ་པོའི་

ངོས་ལེན་བྱེས་ན། ལམ་འགྲེོ་མི་རྒྱུགས་པོ་ནམ་ཡིང་ཡིོང་གི་མ་རེད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་

ཁོང་ཚེོར་བཅོིས་ཐེབས་བྱེེད་མ་ཐུབ་ཀྱིང་། རྟེག་ཏུ་གཅིེས་སོྐྱང་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་

རེད།” ཅིེས་བཤོད་པོ་ཡིིན།

ཁོ་ན་ིརྣམ་དཔོྱད་ཅིན་གྱི་ིཕོ་གཞོིན་ཞིིག་ཡིིན་པོས། འཕྲལ་མར་དོན་རོྟེགས་

ཏ།ེ སྨོན་པོ་ཡིག་པོོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད། ཁོའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་ོབོ་ད་ེནད་པོར་

གཅིེས་སོྐྱང་བྱེེད་རྒྱུ་ད་ེཆོགས་པོ་རེད། གལ་ཏ་ེཁོའ་ིནད་པོ་རྣམས་བཅོིས་ཐེབས་

ཀྱིིས་དྲག་ན། གཡིང་རྩེའི་སྟོེང་གི་ཡིར་སྒྲིོན་རེད། ཅིི་སྟོེ་གྲེོངས་པོ་ཡིིན་ནའང་

གཅིེས་སོྐྱང་ག་ིབྱེམས་བརྩེའ་ིའོག་ནས་གོྲེངས་འགོྲེ་ག་ིརེད།

ང་ཚེོའི་སྤྱིི་ཚེོགས་ནང་གཅིེས་སོྐྱང་ལས་བཅོིས་ཐེབས་རིན་ཐེང་ཆོེ་བར་

བརྩིས་སྟོབས། འཕྲོད་བསྟོེན་གྱི་ིཆོེད་ལས་པོ་ཚེོས་ནད་པོ་འཆོ་ིངེས་ཡིིན་ཀྱིང་ཨུ་

ཚུགས་ཀྱིིས་གསོན་ཐེབས་བྱེེད་པོར་འཇིགས་སུ་རུང་བའ་ིབཅོིས་ཐེབས་ཀྱི་ིབར་

ཆོད་མང་པོོ་བྱེས་ཏེ་ནད་པོར་དཀའ་ངལ་སོྤྲོད་ཀྱིི་ཡིོད། གལ་ཏེ་ང་ཚེོས་བཅོིས་

ཐེབས་ལས་གཅིེས་སོྐྱང་ལ་གལ་གནད་ཆོ་ེབར་བཟུང་ན། མ་ིམང་པོོའ་ིདུས་ཡུན་

མཐེའ་མ་དེ་དག་ཞིི་བདེ་བག་ཕེབས་ཡོིང་བ་མ་ཟད། ངས་ནད་པོ་མང་པོོ་ཞིིག་

དྲག་སྐྱེད་ཀྱིང་ཡོིང་ག་ིརེད་བསམ་གྱི་ིའདུག  
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འི་ོམ་དང་ཞིལ་ཏགོ

ཨ་རིའི་སྙིན་གྲེགས་ཅིན་གྱིི་སྨོན་ཁང་ཞིིག་གི་ནང་གཤོག་བཅིོས་ཀྱིི་སྨོན་པོ་

བགྲེེས་པོ་ཞིིག་གིས་རང་ལ་མཚེམས་སྦྱོར་ངོ་སོྤྲོད་བྱུང་བའི་བུད་མེད་ཅིིག་གི་

སྨོན་བཅོིས་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐོེར་བརྟེག་ཞིིབ་བྱེས། མོའ་ིའབྲས་ནད་ད་ེཚེབས་ཆོེན་

ཡིིན་སྟོབས། ཁུལ་དེའི་སྨོན་ཁང་གཞིན་དག་ཚེང་མས་སྨོན་བཅོིས་མ་བྱེས། 

བཅོིས་ཐེབས་ཇི་འདྲ་བྱེས་ཀྱིང་མགོ་རོྙེག་པོོ་དང་འགོྲེ་སོང་ཆོེན་པོོ་ཡིོང་རྒྱུ་མ་

ཟད། མོ་འཚེ་ོཐུབ་པོའ་ིགོ་སྐབས་ཀྱིང་ཉུང་ངུ་ཞིིག་ལས་མེད། སྨོན་པོ་དེས་མོའ་ི

སོྐར་ལ་གནས་ཚུལ་འཚེོལ་སྒྲུབ་དང་གནས་སྟོངས་ལ་ཞིིབ་ལྟ་བྱེས་རྗོེས་དཀའ་

ཚེེགས་ཅིན་གྱི་ིསྨོན་བཅོིས་ད་ེདང་དུ་བློངས་པོ་རེད།

བུད་མེད་དེའ་ིསྨོན་བཅོིས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་ཁོས་མཐུན་འགྱུར་ད་ེཙོམ་མཁོ་འདོན་

བྱེེད་འདོད་པོའི་ཁས་ལེན་དེར་ཁོའ་ིལས་རོགས་སྨོན་པོ་ཚེོ་ཧང་སངས། ཁོས་

ཡུལ་ཕོྱོགས་གཞིན་དག་ནས་ཆོེད་མཁས་པོ་རྩ་ེགྲེས་བསྡུ་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་མ་ིགཞིན་

ནས་རོགས་པོ་མང་པོོ་བཙོལ་བ་དང་། ནད་པོ་འདི་གཅིིག་པུར་རོགས་པོ་བྱེེད་

ཕྱོིར་ཁོ་རང་གི་ཚེད་ཅིན་གྱིི་དུས་ཚེོད་དང་ནུས་པོ་བེད་སོྤྱིད་རྒྱ་ཆོེར་བཏང་

བ་རེད། 

སྨོན་པོ་དེའ་ིརྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པོའ་ིའབད་བརོྩན་དེར་འབྲས་བུ་བྱུང་བ་རེད། 

ཟློ་བ་མང་པོོ་ཞིགི་ག་ིརྗོསེ་སུ་ཁོས་མོ་ལ་འབྲས་ནད་ད་ེདྲག་སྐྱདེ་བྱུང་ཡིདོ་པོ་དང་།  

མོ་རང་ལོ་མང་བོློ་བདེའ་ིངང་འཚེ་ོཐུབ་ཀྱི་ིརེད་ཅིེས་བརོྗོད་ཐུབ་པོ་བྱུང་། མོ་ལ་

དགའ་སྣོང་ཚེོད་མེད་བྱུང་།



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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ཉིི་མ་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་མོ་ལ་སྨོན་ཁང་གི་གོྲེན་འཛིན་དེ་སྦྲགས་ཐོེག་

ནས་བསློེབས། མོས་སྨོན་བཅོིས་ཀྱིི་ཡིོན་དེ་ཌོོ་ལར་སོྟོང་ཕྲག་མང་པོོ་ཡིོད་ཨང་

སྙིམ་པོའ་ིཞིེད་སྣོང་དང་བཅིས་ཡིིག་སོྐགས་ད་ེཁ་ཕྱོེས། འོན་ཀྱིང་གོྲེན་འཛིན་གྱི་ི

ཚེབ་ཏུ་མོས་མོ་རང་ག་ིསྨོན་པོ་དེའ་ིལག་བྲིས་སུ་འད་ིལྟར།

ལོ་ཉིེར་ལྔའིི་གོང་དུ་འིོ་མ་ཤེེལ་ཕོར་གང་དང་ཞིལ་ཏེོག་གཉིིས་ཀིྱིས་སྨན་ཡོོན་

བསབས་ཟིན། 

ཞིེས་བྲིས་ཡོིད་པོ་མཐོེང་བ་རེད།

ད་ེསྔོ་ལོ་ཉིེར་ལྔའ་ིགོང་དུ་སྨོན་པོ་ད་ེསྨོན་པོའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་བྱེེད་མཁན་སོློབ་

མ་དབུལ་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་པོའ་ིསྐབས་སུ་ལས་ཀ་ཙོག་ཙོིག་བྱེས་ཏ་ེསོློབ་ཆོེན་གྱི་ིའགྲེོ་

གོྲེན་འཁོྱིལ་བའི་འབད་བརོྩན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིོད། དེ་ཚེོའི་ནང་ནས་ལས་ཀ་གཅིིག་

ནི་སོྒ་གཅིིག་ནས་གཅིིག་ཏུ་ཕྱོིན་ཏེ་ཅི་ལག་བཙོོང་རྒྱུ་དེ་རེད། ཚེ་བ་ཆོེ་བའི་ཕྱོི་

དོྲ་ཞིིག་ལ། ཉིིན་གང་པོོར་ཅིི་ཡིང་བཙོོང་མ་ཐུབ་པོས་ཁོས་སོྒ་གཞིན་པོ་ཞིིག་

བརྡུངས་དུས་བུད་མེད་ཅིིག་གིས་སོྒ་ཕྱོེ་བ་རེད། མོས་ཁོའ་ིཐེང་ཆོད་པོའི་ཚེོང་

བཤོད་དེ་ལ་ཉིན་རྗོེས་གང་ཡིང་ཉོི་གི་མིན་བརོྗོད། འོན་ཀྱིང་མོས་ཐེང་ཆོད་

མདོག་མངོན་པོའི་ཕོ་གསར་དེར་“ཁྱིེད་རང་གིས་ཁ་ལག་འདྲ་བཟས་པོ་ཡིིན་

ནམ།” ཞིེས་དྲིས། 

ཁོས་“ལྕམ་ལགས། ཞོིགས་ཇ་ནས་བཟུང་སྟོེ་གང་ཡིང་བཟས་མེད།” ཅིེས་

སྨྲས།

ད་ེནས་མོས་“འོ་ན་ཁྱིེད་རང་འད་ིགར་འཁྱུག་ཙོམ་སྒུག་ཨང་།” ཞིེས་བརོྗོད་

ཅིིང་། མགོྱིགས་མྱུར་གྱིིས་ཚུར་བསློེབས་ཏ།ེ སྨོན་པོའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་བྱེེད་མཁན་གྱི་ི

སོློབ་མ་ན་གཞོིན་ངལ་དུབ་ཀྱིིས་མནར་བ་དེར་འོ་མ་ཤོེལ་ཕོར་གང་དང་ཞིལ་

ཏོག་གཉིིས་སྤྲོད། 



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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ལོ་ཉིེར་ལྔའི་རྗོེས་སུ་སོློབ་མ་དེ་སྙིན་གྲེགས་ཆོེ་བའི་སྨོན་ཁང་དེའི་གཤོག་

བཅོིས་སྨོན་པོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར། ཁོས་བུད་མེད་དེའི་འཕོྲད་བསྟོེན་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་

ཐོེ་དེ་ཀོློག་སྐབས་མོའ་ིམིང་དེ་དྲན་སོས། ཕར་ཚུར་ཁ་པོར་འགའ་ཤོས་བཏང་

ནས་རྩད་གཅོིད་བྱེེད་སྐབས། མོ་ན་ིཁོ་རང་ལ་ཞིལ་ཏོག་སྟོེར་མཁན་གྱི་ིབུད་མེད་

བཀའ་དྲིན་ཅིན་ད་ེཡིིན་པོའ་ིངེས་ཤོེས་རྙེེད། 

ལོ་མང་པོོའ་ིསོྔོན་དུ་སེམས་བཟང་གི་རོགས་སོྐྱར་ཆུང་ངུ་ཞིིག་བྱེས་པོ་དེ་

ནམ་ཡིང་མ་བརྗོེད་པོའི་སོྒ་ནས་དྲིན་ལན་གསབ་ཆོེད་དུ། ཁོས་མོ་འབྲས་ནད་

ལས་དྲག་ཐེབས་བྱེས་ཏེ་འཚེོ་ཐུབ་པོའི་ཆོེད་དུ་ཐེབས་ཤོེས་ཡིོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགས་

བྱེས་པོ་མ་ཟད། མོའ་ིསྨོན་བཅོིས་ཀྱི་ིའགྲེོ་གོྲེན་ཡིང་བཏང་བ་རེད།། 
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 ༼༣༦༽  

ཚོངོ་པ་ཞིགི་ག་ིགནངོ་འིགྱིདོ།

ང་རང་སོློབ་མ་ཡིིན་དུས། ངའ་ིསྐྲ་ད་ལྟ་ལས་ཧ་ཅིང་རིང་བ་ཡིོད། ངས་ཀྱིང་འཚེ་ོ

ཐེབས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་སོློབ་ཆོེན་གྱིི་གུང་གསེང་སྐབས་སུ་ལས་ཀ་ཙོག་ཙོིག་བྱེས་པོ་

ཡིིན། ལས་ཀ་གཅིིག་ནི་སོྒ་ནས་སོྒ་བརྒྱུད་དེ་བྱེིས་པོའི་ཤོེས་བྱེ་ཀུན་ཁྱིབ་ཚེིག་

མཛོད་འཚེོང་རྒྱུ་ད་ེརེད། 

དང་ཐོེག་ངས་ཚེོང་བཤོད་སོྦྱང་དགོས་བྱུང་། ད་ེན་ིཤོསེ་བྱེའ་ིམཛོད་ངོ་མཚེར་

ཅིན་འདི་མ་ཉོིས་ན། ཁྱིེད་རང་གི་བརྩེ་བའི་ཕྲུ་གུར་ཡིང་དག་པོའི་ཤོེས་ཡིོན་

མ་སྤྲོད་པོ་དང་གཅིིག་མཚུངས་རེད་ཅིེས་ངས་བོློ་ལ་འཛིན་དགོས་པོའི་གཏམ་

བཤོད་ཐུང་ངུ་ཞིིག་རེད། ང་ལ་གལ་ཏ་ེཁོང་ཚེོས་འགན་མེད་པོའ་ིངང་ནས་ཤོེས་

ཡིོན་གྱིི་དེབ་ངོ་མཚེར་ཅིན་འདི་དག་མ་ཉོིས་ན། ཕ་མ་དེ་ཚེོ་ནི་ཧ་ལམ་རང་གི་

ཕྲུ་གུ་ལ་ཐུབ་ཚེོད་གཏོང་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་པོ་ཚེོར་དུ་འཇུག་དགོས་པོའ་ིསེམས་

ཁམས་ཀྱིི་གནོན་ཤུགས་སོྤྲོད་དགོས་པོའི་སོློབ་སོྟོན་བྱེས་བྱུང་། དེ་འདྲའི་ཨུ་

ཚུགས་བྱེས་ཏ་ེའཚེོང་རྒྱུ་ད་ེབཟང་སོྤྱིད་དང་འགལ་བ་ཡིིན་པོ་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོིད་

མོད། འོན་ཀྱིང་ང་རང་ན་གཞོིན་ཡིིན་པོ་དང་འུ་ཐུག་ཐེབས་ཟད་དུ་གྱུར་ཡིོད། 

ཉིིན་དང་པོོ་ད་ེལ། ཉི་ེཆོར་ཁང་པོ་གསར་པོ་ཞིིག་ཏུ་སོྤེས་པོའ་ིབྱེིས་པོ་གཉིིས་

ཅིན་གྱི་ིན་གཞོིན་བཟའ་ཚེང་གཅིིག་ལ་དེབ་ཆོ་གཅིིག་བཙོོངས་པོ་ཡིིན། མཚེན་

དེར་ང་རང་ལ་གཉིིད་ཡིག་པོོ་ཞིིག་རྩ་བ་ནས་ཁུག་མ་བྱུང་། ངས་ཀུན་ཁྱིབ་ཚེིག་

མཛོད་ཅིེས་པོའ་ིཤོོག་སྙིིགས་བེད་མེད་ད་ེཕ་མ་ལོ་གཞོིན་གཉིིས་ལ་བཙོོངས་ཙོང་། 

ཁོང་ཚེོར་འགྲེོ་སོང་འཕར་མ་ཞིིག་བཟོས་སོང་སྙིམ་པོའི་བསམ་བོློ་འཁོར་བྱུང་།  
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ང་ལ་འགོྱིད་པོ་ཤུགས་ཆོེ་སྐྱེས་ཏེ་སང་ཞོིགས་དེར་ལས་ཀ་དེ་གཡུག་བཞིག་པོ་

ཡིིན། 

ཚེོང་དེའ་ིཐེད་ལ་ང་ལ་ལོ་མང་རིང་འགོྱིད་པོ་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་། རྗོེས་སུ་དག་ེ

སོློང་ཞིིག་ཡིིན་པོའ་ིཆོ་ནས་ངས་ང་རང་ལ་བཟོད་གསོལ་གཏོང་རྒྱུ་སྦྱངས་ཏ་ེད་ེ

ལ་སྣོང་མེད་བྱེས། གང་ལྟར་ཡིང་། ངས་སྐྲ་རིང་འཇོག་སྐབས་ཀྱིི་དུས་ཚེོད་

དེར་ངའ་ིབསམ་བོློ་སྨོིན་མེད། 

ཐེེངས་གཅིིག་ངས་གཏམ་རྒྱུད་འད་ིབཟོད་གསོལ་གྱི་ིདཔོ་ེམཚེོན་དུ་ཕརད་

ཅིེས་པོའི་གོྲེང་ཁྱིེར་ནང་དུ་རེས་གཟའ་པོ་སངས་ཉིིན་གྱིི་གཏམ་བཤོད་ཅིིག་ཏུ་

བཤོད་པོ་ཡིིན། དེའི་རྗོེས་སུ་རང་ལོ་ཉིི་ཤུའི་ནང་དུ་བསློེབས་པོའི་བུད་མེད་ན་

གཞོིན་ཞིིག་ཁ་བརྡོ་བྱེེད་སློད་ངའ་ིརྩ་ལ་སློེབས་བྱུང་། 

མོས་“ཁོྱིད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཡིིད་ཆོེས་མི་བྱེེད་ཀྱིང་སྲིིད། འོན་ཀྱིང་འདི་དངོས་

གནས་བདེན་པོ་རེད། ང་བྱེིས་པོ་ཡིིན་དུས་ལོན་ཌོོན་གོྲེང་ཁྱིེར་དུ་འཚེར་ལོངས་

བྱེེད་སྐབས། སྐྲ་རིང་པོོ་ཡོིད་པོའི་སོློབ་མ་ན་གཞོིན་ཞིིག་ངའི་ཁྱིིམ་དུ་ཡོིང་སྟོེ། 

ངའ་ིཨ་ཕ་དང་ཨ་མར་བྱེིས་པོའ་ིཤོེས་བྱེ་ཀུན་ཁྱིབ་ཅིིག་བཙོོངས་འདུག ང་དེབ་

དེ་ཚེོར་ཧ་ཅིང་དགའ་པོོ་བྱུང་། དེ་ཚེོ་ངའི་དེབ་ཡོིད་ཚེད་ཀྱིི་ནང་ནས་དགའ་

ཤོོས་བྱེེད་སའ་ིགྲེས་རེད། གཅིིག་བྱེས་ན་བཙོོང་མཁན་ད་ེཁྱིེད་རང་མིན་པོ་སྲིིད། 

གང་ལྟར་ཡིང་ཐུགས་རྗོེ་ཆོེ་ཞུ་གི་ཡིིན།” ཞིེས་བཤོད་བྱུང་། ང་ནི་གནས་སྐབས་

རིང་སྨྲ་བརོྗོད་མེད་པོར་གྱུར་སོང་། 

ད་ལྟ་ངས་འཇིག་རྟེེན་འདིའ་ིའགོྲེ་སྟོངས་ཤོེས་ཡོིང་དུས་མོའ་ིཕ་མར་དེབ་ད་ེ

དག་བཙོོང་མཁན་ད་ེང་རང་ཡིིན་པོ་ན་ིཧ་ལམ་ཐེ་ེཚེོམ་མེད་པོ་ཞིིག་རེད།།
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 ༼༣༧༽  

རེང་ཤེ་ིརྒྱག་པ་ལ་མངནོ་དུ་ཕྱོགོས་པའི་ིའིབུ་སྡོམོ་གྱི་ི 

ཡིདི་སྐྱ་ོབའི་ིགཏམ་རྒྱུད།

ན་སོ་གཞོིན་ལ་སྣོང་བ་སྐྱིད་པོའི་འབུ་སོྡོམ་ཞིིག་ལ་མོ་རང་གི་ཁྱིིམ་དང་པོོ་བཟོ་

རྒྱུར་ཁུ་སིམ་པོའ་ིཁང་པོའ་ིཟུར་ཡིག་པོོ་ཞིིག་རྙེེད། མོས་སོྤྲོ་བ་ལྡན་པོའ་ིསོྒ་ནས་

“སོྡོམ་གྱི་ིའཇིག་རྟེེན་གྱི་ིཁྱིིམ་དང་སྐྱེད་ཚེལ།” ཞིེས་པོའ་ིདེབ་ལ་འགོད་འོས་པོའ་ི

སྒྱུ་རྩལ་ལྡན་པོའ་ིསོྡོམ་ཐེག་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་བསློས། ཐེང་ཆོད་ཀྱིང་མོ་རང་ག་ི

འབད་བརོྩན་ལ་སྤེོབས་པོ་དང་བཅིས་སོྡོམ་གཞིོན་ནུ་དེས་སོྡོམ་ཐེག་ག་ིདཀྱིིལ་དུ་

ངལ་གསོ་བརྒྱབ་སྟོ་ེགསོལ་ཚེིགས་ལ་སྒུག་ནས་བསྡོད།

བུད་མེད་བགྲེེས་སོང་ཞིིག་ཁང་པོའ་ིནང་དུ་འཛུལ་བ་དང་། སོྡོམ་ད་ེམཐོེང་

རྗོེས་མོ་རང་གི་ཁྱིོ་ག་འོན་པོ་དེས་ཀྱིང་གོ་ཐུབ་པོའི་སྐད་ཤུགས་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་

བརྒྱབ། མོའ་ིསྡུག་བསྔོལ་གྱིི་རྒྱུ་དེ་མཐོེང་རྗོེས་ཁོས་སོྡོམ་གྱིི་ཁྱིིམ་དང་པོོ་དེ་དེ་

མ་ཐེག་ཏུ་གཏོར་བཤོིག་བཏང་། སོྡོམ་དེ་སོྲིག་ལས་ཐེར་ཙོམ་བྱུང་བས་བསོད་

ནམས་ཆོེན་པོོ་རེད།

སེམས་པོ་འཁྲུག་ཀྱིང་དཔོའ་མ་ཞུམ་པོར་སོྡོམ་ད་ེཁང་པོ་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་ཕྱོིན་

ཏ་ེཁྱིིམ་གཉིིས་པོ་ཞིིག་བཟོས། སྐབས་འདིར་སོྡོམ་ཐེག་དང་པོོ་ནང་བཞིིན་ཡིིད་དུ་

འོང་པོོ་མེད་ཀྱིང་བག་བོྲ་བོ་ཞིིག་བསློས། སོྡོམ་གྱི་ིཟ་རྒྱུ་དང་པོོ་ད་ེའཕུར་ནས་མ་

སློེབས་སོྔོན་ལ། ཞིལ་ཏ་མ་ཞིིག་གིས་སོྡོམ་ཐེག་ད་ེམཐོེང་བ་དང་ཕྱོགས་མས་སོྡོམ་

ཐེག་ད་ེགཏོར་བཤོིག་བཏང་། སོྡོམ་ཉིམ་ཆུང་ད་ེསློར་ཡིང་རང་སྲིོག་སོྐྱབ་ཕྱོིར་ད་ེ

ནས་བོྱེལ་དགོས་བྱུང་།
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དེ་རྗོེས་ཁང་པོ་ཇི་འདྲ་ཞིིག་ཏུ་སོྤེས་ཀྱིང་ཚེང་མའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་

གཅིིག་མཚུངས་བྱུང་། སོྡོམ་ཆུང་ཉིམ་ཆུང་དེའི་སོྡོམ་ཐེག་དྲུག་པོ་དེ་དྲག་པོོའ་ི

ངང་ནས་གཏོར་བཤོིག་བྱུང་རྗོེས། མོ་ལ་མནར་གཅོིད་རྗོེས་ཀྱི་ིསེམས་ཀྱི་ིགཅོིང་

ནད་ཀྱིི་ནད་རྟེགས་མངོན་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས། ཁང་པོའི་གྲུ་ཟུར་མཐོེང་ཚེད་ལ་མོ་

ཡིིད་ཐེང་ཆོད་པོ་དང་། སོྡོམ་ཐེག་བསྐྱར་དུ་བསློེ་རྒྱུར་ཡིང་སེམས་ཁྲལ་བྱེེད་

མཁན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར།

ཐེང་ཆོད་པོ་དང་གོྲེད་ཁོག་ལོྟགས་པོའི་ངང་ནས་ལམ་དུ་གོག་ནས་འགྲེོ་

སྐབས་མོའ་ིསེམས་ལ་“སུས་ཀྱིང་ང་ལ་དགའ་པོོ་བྱེེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ང་ལ་ཁུ་སིམ་

པོའ་ིཁྱིིམ་ཞིིག་མ་གཏོགས་གང་ཡིང་དགོས་ཀྱི་ིམེད། ངས་སྦྲང་མ་དང་འབུ་འཛིན་

པོ་ལས་སུ་ལའང་གནོད་འཚེ་ེབྱེེད་ཀྱི་ིམེད། འབུ་ན་ིཁོང་ཚེ་ོལའང་དགོས་ཀྱི་ིམེད། 

མ་ིཚེ་ེའད་ིདྲང་བདེན་མ་རེད། ང་ལོྟགས་ཀྱི་ིའདུག ང་ཐེང་ཆོད་འདུག ང་ལ་ཁེར་

རྐྱེང་དུ་ལུས་པོའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་ཡིོང་ག་ིའདུག” ཅིེས་བསམ་བོློ་མ་རུང་བ་འཁོར། 

ད་ེནས་སོྡོམ་ཆུང་ད་ེངུ་འགོ་བཙུགས།

ད་ེནས་མོའ་ིབསམ་བོློར་“སུ་གཅིིག་ཀྱིང་ང་ལ་དགའ་ག་ིམ་ིའདུག མུ་མཐུད་

ནས་འཚེ་ོབ་ལ་དགོས་པོ་མ་ིའདུག ང་ལ་ནམ་ཡིང་ཁྱིིམ་ཞིིག་རྙེེད་ས་མ་རེད། ང་

ལ་ནམ་ཡིང་ཁ་ཟས་ཐོེབ་ས་མ་རེད། ཕལ་ཆོེར་རང་ཤོ་ིརྒྱག་དགོས་པོ་མིན་ནམ།” 

འད་ིལྟར་འཁོར།

ད་ེནས་རང་སོྲིག་གཅོིད་རྒྱུ་ལ་མངོན་དུ་ཕོྱོགས་པོའ་ིསོྡོམ་དེས་བསམ་བཞིིན་

དུ་རྐང་ཐེང་ལ་འགོྲེ་བའི་མི་ཚེོའི་ལྷིམ་གྱིི་འོག་ཏུ་འཛུལ་ཀྱིང་། རྟེག་ཏུ་ལྷིམ་གྱིི་

རྟེིང་ཀ་དང་ལྷིམ་མཐེིལ་གྱི་ིབར་དུ་ལུས་ཏ་ེརང་སོྲིག་མ་ཤོོར། ད་ེནས་མོ་རྒྱ་ལམ་

གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཕྱོིན་ཀྱིང་། རྟེག་ཏུ་འཁོར་ལོའ་ིབར་སོྟོང་དུ་ལུས་པོ་ལས་འཁོར་ལོའ་ི

འོག་ཏུ་ཤོོར་མེད། སེམས་ཀྱིི་གཅོིང་ནད་འཕོག་པོའི་སྐབས་སུ་ལས་ཀ་གང་

ཡིང་ཡིག་པོོ་བྱེེད་མ་ིཐུབ་པོ་མ་ཟད། ཐེ་ན་རང་ཤོ་ིརྒྱག་རྒྱུ་ཡིང་ཡིོང་ག་ིམེད།



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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སྐབས་ཤོིག་ནས་སོྡོམ་དེས་རང་ཤོ་ིརྒྱག་རྒྱུའ་ིའབད་བརོྩན་ད་ེཡིང་མཚེམས་

བཞིག མོས་ངུ་འབོད་བྱེེད་ཅིིང་སྣོབས་ལུད་རྔུབ་བཞིིན་གང་དུ་འགྲེོ་བ་མི་ཤོེས་

པོའི་ངང་ནས་ར་བཟི་བ་ནང་བཞིིན་ཁྱིར་ཁོྱིར་གྱིིས་ལམ་སྟོེང་དུ་ཕྱོིན། དེ་ནས་

མོ་ལ་གང་ཞིིག་གིས་ལྟ་གི་ཡིོད་པོའི་དོ་སྣོང་བྱུང་། མོས་འགོྲེ་མཚེམས་བཞིག་

སྟོེ་ལྟ་སྐབས་སོྤྲོ་སྣོང་ལྡན་པོའི་སོྡོམ་རྒྱགས་པོ་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་གིས་མོ་ལ་འཛུམ་

དམུལ་བཞིིན་ཡོིད་པོ་མཐོེང་།

སོྤྲོ་སྣོང་ལྡན་པོའ་ིསོྡོམ་རྒྱགས་པོ་དེས་“ཁྱིེད་རང་ཅིིའ་ིཕྱོིར་ངུ་ག་ིཡོིད།” ཅིེས་

དྲིས། མོས་ཤོོག་བུ་ཞིིག་གིས་སྣོ་བུག་འབྱེིད་བཞིིན་མོ་རང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིལོ་རྒྱུས་སོྐྱ་

བོ་དེ་བཤོད། རང་ཤོི་རྒྱག་པོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོྱོགས་པོའི་སོྡོམ་དེས། མོ་རང་གི་སོྐྱ་

གཏམ་ད་ེབཤོད་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ། སོྡོམ་འད་ིརྒྱགས་པོ་དང་སྣོང་བ་སྐྱིད་མདོག་ཁ་

པོོ་མཐོེང་བས། སོྡོམ་ཚེང་མ་སྐམ་པོོ་དང་གཅོིང་ནད་ཅིན་མིན་པོ་གོླེ་བུར་དུ་ཤོེས། 

“ཁྱིེད་རང་འདི་འདྲའི་རྒྱགས་པོ་དང་སྐྱིད་མདོག་ཁ་པོོ་དེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་

ཡིིན།” ཞིེས་རང་ཤོ་ིརྒྱག་པོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོྱོགས་པོའ་ིསོྡོམ་དེས་དྲིས། དེའ་ིལན་དུ་

སོྡོམ་རྒྱགས་པོ་དེས་ཞི་ིཞིིང་འཇམ་པོའ་ིའཛུམ་ཞིིག་བསྟོན།

“ཁྱིེད་རང་ག་ིསོྡོམ་ཐེག་ད་ེབཟོས་ཟིན་པོའ་ིརྗོེས་སུ་སུས་ཀྱིང་གཏོར་བཤོིག་

བྱེས་མ་སོང་ངམ།” ཞིེས་དྲིས་སྐབས་དེའི་ལན་དུ་སོྡོམ་རྒྱགས་པོ་དེས་“ངས་ང་

རང་ག་ིམ་ིཚེ་ེརིང་པོོ་འདིའ་ིནང་དུ་སོྡོམ་ཐེག་ཐེེངས་གཅིིག་ལ་མ་གཏོགས་བཟོས་

མ་མོྱོང་། ངས་ཉིིན་ལྟར་ལོྟ་ཆོས་མང་པོོ་འཛིན་ག་ིཡོིད། དོན་དངོས་སུ་འད་ིགར་

ང་ཚེོ་གཉིིས་ཀ་ཤོོང་བའི་སོྡོད་ས་ཡིོད་པོས་ང་དང་ལྷིན་དུ་སོྡོད་པོར་ཤོོག” ཅིེས་

བརྩ་ེབ་ལྡན་པོའ་ིསོྒ་ནས་བརོྗོད།

རང་ཤོ་ིརྒྱག་རྒྱུར་མངོན་དུ་ཕོྱོགས་པོའ་ིསོྡོམ་དེས་“ག་ར།ེ ཁོྱིད་ཀྱིིས་དུས་ཡུན་

རིང་པོོ་ད་ེཙོམ་གྱི་ིརིང་ལ་སུས་ཀྱིང་གཏོར་བཤོིག་མ་བྱེས་པོའ་ིསོྡོམ་ཐེག་ད་ེའདྲ་

གང་དུ་ཡིོད།” ཅིེས་དྲིས།



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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དེའ་ིལན་དུ་སོྡོམ་རྒྱགས་པོ་སྐྱིད་སྣོང་ལྡན་པོ་དེས་“ཨོ། ངས་ངའ་ིསོྡོམ་ཐེག་

དེ་ཨ་ཇན་ བྷིི་རམ་གྱིི་དགོན་པོའི་ཞིལ་འདེབས་སྒམ་གྱིི་ནང་དུ་བཟོས་པོ་ཡིིན། 

ད་ེགར་ང་ལ་སུས་ཀྱིང་གནོད་པོ་སྐྱེལ་གྱི་ིམེད།” ཅིེས་བཤོད།། 
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 ༼༣༨༽  

གཉིནེ་སྒྲིགི་སྐྱདི་པ་ོཡིངོ་བའི་ིགསང་བ།

ཅིིའ་ིཕྱོིར་ཆོོས་དཔོོན་དང་དག་ེའདུན་པོ་མང་པོོ་ཞིིག་གིས་རང་ཉིིད་ཚེངས་སོྤྱིད་

ལ་གནས་བཞིིན་དུ་གཉིེན་སྒྲིིག་གི་ཆོོ་ག་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིོད། ངའི་མི་ཚེེའི་ནང་ངས་

གཉིེན་སྒྲིིག་ག་ིཆོོ་ག་མང་པོོ་བྱེས་པོ་ཡིིན། ཐེེངས་མ་གཅིིག་ངས་མ་ིསྣོ་གྲེགས་ཅིན་

ཞིིག་ག་ིགཉིེན་སྒྲིིག་ཆོོ་ག་བྱེས་པོ་ལ་བརྟེེན་ནས་མ་ལ་ེཞི་ིཡིའ་ིགཏམ་འཆོལ་གྱི་ི

དུས་དེབ་ཧ་ེལོ་ཞིེས་པོའ་ིནང་དུ་ངའ་ིའདྲ་པོར་ཐོེན་པོ་རེད། 

ཆོོ་གའི་སྐབས་སུ་ངས་མིག་ལ་མཆོི་མ་འཁོར་བའི་ན་གཞོིན་བཟའ་ཚེང་

དེར་ཚེིག་བཟང་པོོའ་ིསོྒ་ནས་བསློབ་བྱེ་རྒྱག་དགོས། འདི་ནི་ངས་ད་ལྟ་རང་

གཉིེན་སྒྲིིག་གི་ཆོོ་ག་བྱེས་ཟིན་པོའི་བཟའ་ཚེང་དེས། རྗོེས་སུ་བཟའ་ཚེང་གི་

རོྙེག་དྲ་རྣམས་ངའ་ིསར་འཁྱིེར་ཡིོང་སྟོ་ེང་ལ་དཀའ་ངལ་མ་ིསོྤྲོད་པོའ་ིཆོེད་དང་། 

ང་རང་ལ་ཕན་པོའི་དོན་དུ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིད། དེས་ན་ངས་ཆོོ་གའི་སྐབས་སུ་ཁོང་

གཉིིས་ལ་གཉིེན་སྒྲིིག་ག་ིམ་ིཚེ་ེསྐྱིད་པོོ་ཡིོང་རྒྱུར་“གསང་བ་” ད་ེབཤོད་རྗོེས་ཁོང་

ཚེོས་ང་ལ་བསུན་པོོ་བཟོ་ག་ིམེད། ང་རང་སྐྱིད་པོ་དང་ཁོང་ཚེ་ོསྐྱིད་པོ་གཉིིས་ཀ་

ཡིོད་པོས་སྐྱ་ཀ་ལ་འཇམ་པོ་དང་ཐེང་ཤོིང་མཛེས་པོ་ཡིོང་ག་ིཡོིད།

དེས་ན་གཉིེན་སྒྲིིག་སྐྱིད་པོོ་ཡོིང་བའ་ིགསང་བ་ད་ེཅི་ིརེད་དམ། 

འགོྲེ་བཞིིན་པོའི་ཆོོ་གའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱིི་དུས་ཚེོད་རན་པོོའམ། དུས་རྒྱུན་

ཕན་ཚུན་སོར་གདུབ་བརྗོེ་ལེན་ཟིན་པོའི་རྗོེས་སུ་ངས་མནའ་མ་གསར་པོ་དེའི་

མིག་ལ་ཐེད་ཀར་བལྟས་ཏེ། “ད་ཆོ་ཁྱིེད་རང་ཆོང་ས་བརྒྱབ་ཟིན་པོའི་བུད་མེད་

ཅིིག་རེད། ད་ནས་བཟུང་སྟོེ་ཁོྱིད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་བསམ་བོློ་ནམ་ཡིང་
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གཏོང་རྒྱུ་མེད།” ཅིེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོིད། མོས་དེ་མ་ཐེག་ཏུ་འཛུམ་དམུལ་ཏེ་མགོ་

གཡུག་ག་ིཡོིད།

དེ་ནས་ངས་མག་པོ་དེར་བལྟས་ཏེ། “ད་ཆོ་ཁྱིེད་རང་གཉིེན་སྒྲིིག་ཟིན་པོའི་

སྐྱེས་པོ་ཞིིག་རེད། ད་ནས་བཟུང་ཁོྱིད་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཁོྱིད་རང་གི་ཆོེད་དུ་བསམ་བོློ་

ནམ་ཡིང་གཏོང་རྒྱུ་ཡིོད་པོ་མ་རེད།” ཅིེས་ཟེར་གྱིི་ཡིོད། དུས་རྒྱུན་མག་པོ་དེ་

ཚེོས་“ད་ེབཞིིན་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིིན།” ཞིེས་མ་བརོྗོད་སོྔོན་ལ་སྐར་ཆོ་འགའ་ཤོས་འགོར་

གྱིི་འདུག ངས་སྐྱེས་པོ་ཚེོས་དེ་ལྟར་བྱེེད་དགོས་པོའི་རྒྱུ་མཚེན་དེ་ཤོེས་ཀྱིི་མེད། 

མག་པོ་དེར་མུ་མཐུད་ལྟ་བཞིིན་དུ་ངས་“དུས་ཚེོད་འད་ིནས་བཟུང་སྟོ་ེཁོྱིད་ཀྱིིས་

ཁོྱིད་རང་ག་ིཆུང་མའ་ིཐོེག་ལ་ནམ་ཡིང་བསམ་བོློ་གཏོང་མ་ིརུང་།” ཞིེས་བརོྗོད་

རྗོེས་ལམ་སེང་མནའ་མ་དེར་ཁ་ཕོྱོགས་ཏ་ེ“ད་ནས་བཟུང་སྟོ་ེཁོྱིད་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཁོྱིད་

རང་ག་ིཁོྱི་གའ་ིཐོེག་ལ་བསམ་བོློ་གཏོང་མ་ིརུང་།” ཞིེས་ཤོོད་ཀྱི་ིཡིོད། ང་ལ་ཁོང་

བཟའ་ཟློ་གཉིིས་ཀྱི་ིགདོང་ལ་མགོ་འཐོེམ་པོའ་ིརྣམ་འགྱུར་མངོན་པོ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་

དེར་སོྤྲོ་བ་ཡོིང་ག་ིཡོིད། ཁོང་ཚེོས་ཅི་ིཞིིག་བསམ་བཞིིན་ཡོིད་པོའ་ིཐོེག་ལ་མངོན་

ཤོེས་དགོས་པོ་མེད། ཁོང་ཚེོའ་ིསེམས་ནང་དུ་“གྲྭ་པོ་སོྨྱོན་པོ་འདིས་ཅི་ིཞིིག་ཤོོད་ཀྱི་ི

ཡིོད་དམ།” ཞིེས་སྙིམ་པོ་ན་ིགདོན་མ་ིཟ།

ཆོོས་སོྟོན་པོའ་ིཐེབས་ལམ་ནུས་པོ་ལྡན་ཤོོས་ཤོིག་མགོ་འཐོེམ་དུ་འཇུག་རྒྱུ་

ད་ེརེད། མ་ིཚེོས་གབ་ཚེིག་ཅིིག་འགོྲེལ་ཐེབས་ཀྱི་ིའབད་བརོྩན་བྱེེད་བཞིིན་ཡིོད་

ན། དེ་ནས་ཁོྱིད་ཀྱིིས་དེའི་ལན་བསློབས་པོ་དང་། ཁོང་ཚེོས་གཞིི་ནས་དོ་སྣོང་

སོྤྲོད་ཀྱི་ིརེད། 

“ཆོང་ས་བརྒྱབ་ཟིན་པོའི་རྗོེས་སུ་རང་ཉིིད་གཅིིག་པུའི་ཐོེག་ལ་བསམ་བོློ་

གཏོང་རྒྱུ་མེད། དེ་ལྟར་བྱེས་ན་གཉིེན་སྒྲིིག་གི་ཐོེག་ཏུ་མཐུན་འགྱུར་ཅིི་ཡིང་

བྱེེད་མི་ཐུབ། དེ་བཞིིན་ཆོང་ས་བརྒྱབ་ཟིན་པོའི་རྗོེས་སུ་དུས་རྟེག་ཏུ་རང་གི་
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བཟའ་ཟློའ་ིཐོེག་ལ་བསམ་བོློ་གཏོང་མ་ིརུང། ད་ེལྟར་བྱེས་ན་ཁོྱིད་ཀྱིིས་ཕར་སོྤྲོད་

རྐྱེང་བྱེས་པོའི་ངང་དུ་མི་ཚེེ་ཕྱོིན་ཏེ་གཉིེན་སྒྲིིག་གི་དོན་དུ་ཅིི་ཡིང་ལྷིག་གི་མ་

རེད། དེས་ན་ཆོང་ས་བརྒྱབ་ཟིན་པོའི་རྗོེས་སུ་ང་ཚེོ་ཞིེས་པོ་འདི་ཁོ་ནར་བསམ་

བོློ་ཐོེངས། ཁྱིེད་རང་གཉིི་ག་འདིའི་ནང་དུ་མཉིམ་དུ་ཡིོད་རེད།” ཅིེས་འགྲེེལ་

བཤོད་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད།

གཞིི་ནས་བཟའ་ཟློ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཕན་ཚུན་གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལ་བལྟས་

ཏེ་འཛུམ་དམུལ་གྱིི་འདུག ཁོང་ཚེོས་ལམ་སེང་གོ་བརྡོ་འཕོྲད་འགྲེོ་གི་འདུག 

གཉིེན་སྒྲིིག་ཟེར་དུས་ངའ་ིསོྐར་དང་། ཁོའ་ིསོྐར། མོའ་ིསོྐར་མ་ཡིིན་པོར་ང་ཚེོའ་ི

སོྐར་རེད། 

གསང་བ་ད་ེཁོང་ཚེསོ་རོྟེགས་ཡོིད་མདེ་ཚེདོ་ལྟ་བྱེདེ་ཕྱོརི་ངས་“གལ་ཏ་ེབཟའ་

ཚེང་དབར་ལ་དཀའ་ངལ་འདྲ་བྱུང་ན། ད་ེསུའ་ིདཀའ་ངལ་རེད།” ཅིེས་འདྲ་ིག་ི

ཡིོད། ཁོང་གཉིིས་ཀྱིིས་མཉིམ་དུ་“ང་ཚེོའ་ིདཀའ་ངལ་རེད།” ཅིེས་ལན་འདེབས། 

ངས་དགོད་འཛུམ་དང་བཅིས་“ཞི་ེདྲགས་ཡིག་པོོ་རེད།” ཅིེས་ཤོོད་ཀྱི་ིཡིོད།

ཁོྱི་ཤུག་ག་ིའབྲེལ་བར་གལ་ཏ་ེདཀའ་ངལ་ཞིིག་བྱུང་ན། ད་ེན་ིཟློ་བོ་དེའ་ིདཀའ་

ངལ་རེད་བསམས་ན། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐེབས་ལ་མཐུན་འགྱུར་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། 

ཡིང་གལ་ཏ་ེདཀའ་ངལ་ད་ེཁོྱིད་རང་སྒེར་གྱི་ིདཀའ་ངལ་རེད་བསམས་ན། དཀའ་

ངལ་སེལ་ཐེབས་ཀྱི་ིཕྱོེད་ཀའ་ིཆོ་ད་ེསྣོང་མེད་དུ་འཇོག་ག་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་དཀའ་

ངལ་ཚེང་མ་“ང་ཚེོའི་"དཀའ་ངལ་དུ་བརྩིས་ན། སེལ་ཐེབས་དེ་མཉིམ་དུ་རྙེེད་

ཀྱི་ིརེད། དེས་བཟའ་ཚེང་སྐྱིད་པོོ་དང་ཕྱུག་པོོ་བཟོ་ག་ིརེད།། 
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ནང་པོའི་གཉིེན་སྒྲིིག་ཆོོ་གའི་ཆོ་ཤོས་གཞིན་ཞིིག་ནི་བཀྲ་ཤོིས་པོའི་ཆོེད་དུ་སོྤྲོ་

སྣོང་ཅིན་གྱིི་ཁོྱི་ཤུག་ལ་ཁྲུས་ཆུ་གཏོར་རྒྱུ་དེ་རེད། དོན་དངོས་སུ་དེང་སང་གི་

གཉིེན་སྒྲིིག་ལ་བསོད་ནམས་གང་མང་མང་ག་ིདགོས་མཁོ་ཡིོད་སྟོབས། ངས་དུས་

རྒྱུན་ཁོང་ཚེ་ོཁྲུས་ཆུ་ཡིིས་སྦེང་དུ་འཇུག་ག་ིཡིོད། མནའ་མའ་ིགདོང་ག་ིམཛེས་

བཟོ་དེ་དག་ཆུས་སྦེངས་ཏེ། མིག་སྨོན་དེ་འགྲེམ་པོ་ནས་མར་བཞུར་ཡིོང་དུས་

ངས་ཁོྱི་ག་དེར་“ད་ཆོ་ཁོྱིད་ཀྱིིས་མོ་ངོ་མ་ཇ་ིའདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པོ་མཐོེང་ག་ིཨ་ེའདུག” 

ཅིེས་འགྲེེལ་བཤོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིོད། ཁོས་རྗོེས་སུ་མཐོེང་བ་ལས་ད་ལྟ་ནས་མཐེོང་

ན་ལེགས་པོ་ཡིོད་ཅིེས་ངས་ཤོོད་ཀྱི་ིཡོིད།

ཉིིན་གཅིིག་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ནས་ཕརད་གོྲེང་ཁྱིེར་གནམ་ཐེང་ལ་ཡོིང་དུས་ངས་ཨོ་

སི་ཋི་རི་ལི་ཡིའི་སོྒ་ཁྲལ་གྱིི་སྒྲིིག་སྲིོལ་དེ་ཆོ་ཚེང་བཀློགས་པོ་ཡིིན། དེའི་ནང་ཨོ་

སི་ཋི་རི་ལི་ཡིར་ནང་འདྲེན་བྱེེད་མི་ཆོོག་པོའི་དངོས་པོོའ་ིགྲེས་ནས་གཅིིག་ནི་

ཁྲུས་ཆུ་རེད་འདུག ང་ཧ་ལས་སོང་། ཁྱིེད་ཚེོས་གཟིགས་རོགས་གནང་། གཅིིག་

བྱེས་ན་གཤོམ་གསལ་གྱི་ིརྒྱུ་མཚེན་ལ་བརྟེེན་ནས་བཀག་པོ་ཡིིན་སྲིིད།

སོྔོན་མ་བསྐལ་བ་བཟང་བའི་སྐབས་སུ་ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡིའི་གནམ་ཐེང་ལ་

“བགོྲེད་ལམ་ལྗོང་ཁུ་”ཞིིག་ཡོིད་པོ་དེ་བརྒྱུད་དེ་གནམ་ཐེང་གི་ཕྱོི་ལ་འགྲེོ་ཆོོག་

དུས་འགྲུལ་པོ་ཞིིག་ངེས་མེད་ཀྱིིས་བཀག་པོ་རེད། སོྒ་ཁྲལ་གྱིི་ལས་བྱེེད་པོ་དེས་

ཁོའ་ིསྒམ་ད་ེབསོྔོགས་དུས་དོར་མ་དང་སོྟོད་གོས་ཀྱི་ིའོག་ཏུ་སྦེས་ཡོིད་པོའ་ིགསལ་

བསྒྲིགས་མ་བྱེས་པོའ་ིཨ་རག་ཤོེལ་དམ་གཉིིས་མཐོེང་བ་རེད། 
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ལས་བྱེེད་དེས་“འད་ིཚེ་ོཅི་ིརེད།” ཅིེས་དྲིས། 

འགྲུལ་པོ་དེས་བསམ་བོློ་མྱུར་པོོར་བཏང་སྟོ་ེ“ང་ན་ིཆོོས་པོ་ཞིིག་ཡིིན། ང་ཧྥ་

རན་སིའ་ིགནས་མཆོོག་ལོ་ཌོ་ས་ིལ་གནས་བསོྐར་ལ་བསོྐྱད་ད་ེཕྱོིར་འཁོར་ཙོམ་

ཡིིན། འད་ིན་ིཁྲུས་ཆུ་ཉིག་ཅིིག་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད།

སོྒ་ཁྲལ་ལས་བྱེེད་པོ་དེས་“ཨོ་རེད། བྱེས་ན་མིང་བྱེང་ལ་ཇོ་ན་ིཝོིལ་ཁར་ཞིེས་

པོའ་ིཆོང་རྟེགས་ཅིིའ་ིཕྱོིར་ཡོིད་པོ་རེད།” ཅིེས་དྲིས།

“ཁྲུས་ཆུ་དེ་སོྣོད་ཅིིག་གི་ནང་དུ་བླུགས་ཏེ་འཁྱིེར་ཡོིང་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད་པོས། 

ངས་ཤོེལ་དམ་སོྟོང་པོ་འད་ིདག་བེད་སྤྱིོད་བྱེས་པོ་ཡིིན། ད་ང་ཕྱོིན་ན་འགྲེིག་གམ།” 

ཞིེས་ལན་བཏབ། བོློ་དོགས་ཅིན་གྱིི་སྒོ་ཁྲལ་ལས་བྱེེད་དེས་ཚེོད་ལྟ་བྱེེད་པོའི་

ཆོེད་དུ་ཤོེལ་དམ་གཅིིག་ཁ་འབྱེེད་རྒྱུར་ཐེག་བཅིད་དེ། ཤོེལ་དམ་དེ་ལག་པོས་

བཟུང་སྟོེ་དྲི་མ་བསྣོམས་རྗོེས་“འདི་ཁྲུས་ཆུ་རེད་མི་འདུག ཨ་རག་རེད། ཁྱིེད་

རང་གིས་སོྣོམས་དང་།” ཞིེས་བཤོད། 

འགྲུལ་པོ་དེས་ཤོེལ་དམ་དེ་སྣོ་ལ་སྦྱར་ཏེ་དྲི་བསྣོམས་པོའི་རྗོེས་“དཀོན་

མཆོོག་མཁྱིེན། ཁོྱིད་རང་བདེན་པོ་རེད་འདུག འདི་ནི་ཏན་ཏན་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིི་

རྣམ་པོ་གཞིན་ཞིིག་ཡིིན་པོ་རེད། ལྷི་རྒྱལ་ལོ།” ཞིེས་བསྒྲིགས།

གཅིིག་བྱེས་ན་སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་སྟོེ་ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡིའི་ནང་དུ་འཁྱིེར་

ཡིོང་མ་ིཆོོག་པོའ་ིདངོས་པོོ་གཅིིག་ཁྲུས་ཆུ་ཆོགས་པོ་རེད།།
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རེ་བཟ་ིནས་རླངས་འིཁོརེ་གཏངོ་བའི་ིཉིནེ་ཁ།

ནང་པོའ་ིདག་ེའདུན་པོ་ཚེོས་ཆུ་ཆོང་དུ་བསྒྱུར་ཆོོག་ག་ིམེད། ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ི

རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ནང་པོ་བ་ལས་ཡི་ེཤུ་བ་མང་བ་ཡོིད་པོའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ད་ེཡིིན་སྲིིད། 

ལོ་མང་པོོའ་ིསོྔོན་ལ་སི་ཌོི་ནི་གོྲེང་ཁྱིེར་དུ་སོྡོད་མཁན་ཞིིག་གིས་ལས་

ཁུངས་ཀྱིི་སོྟོན་མོ་ཞིིག་གི་སྐབས་སུ་སྦེི་རག་མང་པོོ་བཏུང་རྗོེས་ཁྱིིམ་ལ་རླངས་

འཁོར་བཏང་ནས་ལོག ཉིེན་རོྟེག་པོས་ཁོ་འཛིན་བཟུང་བྱེེད་མདོག་ཁ་པོོ་མ་རེད་

བསམས་པོ་རེད། 

ས་ིཌོ་ིནིའ་ིཉིེན་རོྟེག་པོས་དེའ་ིདགོང་དོྲ་དེར་ཁ་ལོ་པོ་ཚེང་མའ་ིཆོང་ག་ིཚེད་

གཞི་ིབལྟ་བའ་ིཆོེད་དུ་གྲེགས་ཆོ་ེབའ་ིརྒྱ་ལམ་ཞིིག་ཏུ་ལམ་བཀག་པོ་རེད། སྟོབས་

ཉིེས་པོ་ཞིིག་ལ་འགག་སོྒ་ད་ེམ་ིདེའ་ིཁྱིིམ་ལ་འགོྲེ་སའ་ིལམ་ལ་འཁེལ་བས་ཁོ་རྙེའི་ི

ནང་དུ་ཚུད་ད་ེབྱེེད་ཐེབས་གང་ཡིང་མ་བྱུང་།

ཁོས་བརྟེག་དཔྱད་བྱེེད་བཞིིན་པོའ་ིགྲེལ་དུ་བསྒུགས་ཏ་ེསོྡོད་སྐབས་རང་ཉིིད་

ལ་ཉིེས་ཆོད་ལྕི་མོ་འཕོག་རྒྱུ་དང་། འཁོར་གཏོང་གི་ཆོོག་མཆོན་ཡིང་ཤོོར་རྒྱུ་

ཡིིན་ཤོག་བྱེས། ད་ཆོ་ཡིོང་ངེས་ཅིན་གྱི་ིངོ་ཚེ་དང་ཆོག་སོྒ་དེར་སྒུག་སོྡོད་རྒྱུ་ལས་

གཞིན་གྱི་ིབྱེེད་ཐེབས་མེད། ལྟས་ངན་གྱི་ིམུན་ནག་ད་ེརང་ཐོེག་ཏུ་བབས་ཡིོད་པོ་

མཐོེང་ནས། གདོང་གོླེད་ཅིིང་ལམ་འགོྲེ་མེད་པོ་དེར་དམོད་མོ་བོར།

ཁོའ་ིབརྟེག་དཔྱད་ཀྱིི་རེས་མོས་ལ་བསློེབས་པོ་དང་། ཉིེན་རོྟེག་པོ་དེས་ཁོ་

རང་རླངས་འཁོར་ནས་ཕྱོིར་འཐོེན་དུ་བཅུག་སྟོེ་ཆོང་ཚེད་ལྟ་རྒྱུའི་འཕྲུལ་ཆོས་

དེ་ཁོ་ལ་སྤྲོད་ནས་དེའི་ནང་དུ་ཕུ་རྒྱག་ཏུ་བཅུག སྐད་ཅིིག་དེ་རང་ལ་རླངས་
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འཁོར་བརྡོབ་སོྐྱན་ཤུགས་ཆོེ་ཞིིག་བྱུང་། རླངས་འཁོར་ཞིིག་འགག་སོྒར་མ་

སློེབས་སོྔོན་ལ་གོླེ་བུར་དུ་བཀག་སྟོབས་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོིང་མཁན་གྱིི་རླངས་

འཁོར་དེས་རླངས་འཁོར་སོྔོན་མའ་ིརྒྱབ་ཏུ་གཞུས། ཉིེན་རོྟེག་པོ་དེས་བརྡོབ་སོྐྱན་

གྱིི་སྒྲི་ད་ེཐོེས་པོ་དང་ཁོའ་ིལག་ནས་འཕྲུལ་ཆོས་ད་ེཚུར་བློངས་ཏ་ེ“ངས་ཁོྱིད་ཀྱི་ི

ཆོང་ཚེད་བལྟ་རྒྱུ་ལས་བརྡོབ་སྐྱོན་འད་ིལ་དོ་སྣོང་བྱེེད་རྒྱུ་གལ་ཆོ།ེ རླངས་འཁོར་

ནང་དུ་འཛུལ་ནས་ནང་ལ་ལོག” ཅིེས་བརོྗོད།

ཧོན་འཐེོར་བ་དང་ཡིིད་ཆོེས་དཀའ་བའི་ངང་ནས། ཁོ་ལམ་སེང་ཁ་ཕྱོིར་

འཁོར་ཏ་ེཁྱིར་ཁྱིོར་གྱིིས་མོ་ཊིའ་ིནང་དུ་འཛུལ་ཏ།ེ རྐང་པོས་རྐང་མཐེེབ་ཀྱི་ིསྟོེང་

དུ་མནན་ཏ་ེགཞིས་གཏོང་བཞིིན་མགོྱིགས་པོོར་ཁྱིིམ་ལ་ལོག་ཕྱོིན། 

སང་ཞོིགས་དེར་ཁོའ་ིསོྒ་དྲིལ་གྱིི་སྒྲི་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁོ་གཉིིད་ལས་སད། ཁོ་

ཉིལ་ཁྲ་ིལས་ལངས་ཏ་ེགོྱིན་པོ་གོྱིན་རྩིས་བྱེེད་དུས། མདང་དགོང་མཚེན་ལ་སོྟོན་

མོའ་ིསྐབས་སུ་སྦེི་རག་རྒྱག་ཚེད་བཏུང་བའི་རྐྱེེན་གྱིིས་མགོ་ན་བ་ཤོེས་ཏེ་མགོ་

ལག་པོས་སོྐྱར་དགོས་བྱུང་། སྐར་མ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་སོྒ་ཕྱོ་ེསྐབས་ཁོས་ས་ི

ཌོ་ིནིའ་ིཉིེན་རོྟེག་པོ་གཉིིས་སོྒ་འགྲེམ་དུ་ལངས་བསྡོད་ཡོིད་པོ་མཐོེང་། 

ཁོ་ལ་དང་པོོར་འཇིགས་སྣོང་ཞིིག་བྱུང་ཡིང་“ཁོང་ཚེོས་ང་ད་ཆོ་འཛིན་ཐུབ་

ཀྱི་ིམ་རེད། ངས་རླངས་འཁོར་ན་ིགཏོང་ག་ིམེད།” བསམས། 

ཁོས་རིག་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་“ཞོིགས་པོ་བདེ་ལེགས། ཉིེན་རོྟེག་པོ་ལགས། 

དཀའ་རོྙེག་ཅི་ིཞིིག་འདུག”

“ཞོིགས་པོ་བད་ེལེགས། སྐུ་ཞིབས། ང་ཚེོས་ཁྱིེད་ཀྱི་ིརླངས་འཁོར་འཇོག་སའ་ི

ནང་དུ་བལྟ་ཙོམ་བྱེས་ན་འགྲེིག་གམ།”

ཁོས་བསམ་བོློ་འཁྱུག་ཙོམ་བཏང་། རླངས་འཁོར་འཇོག་སའི་ནང་དུ་སྦེ་

དགོས་པོའ་ིདངོས་པོོ་གང་ཡིང་མེད། དེས་ན་ཅི་ིཞིིག་མ་འགྲེིག་པོ་རེད། 
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ཁོ་འཛུམ་བཞིིན་དུ་“ལོས་འགྲེིག་དཔོོན་པོོ་ལགས། ང་དུས་རྟེག་ཏུ་ང་ཚེོའ་ི

ས་གནས་ཉིེན་རོྟེག་དཔུང་སྡོ་ེལ་རོགས་རམ་བྱེེད་རྒྱུར་དགའ་པོོ་ཡིོད།” ཅིེས་ལན་

བརྒྱབ་སྟོེ་ཁོ་རང་གི་རླངས་འཁོར་འཇོག་སའི་ཕོྱོགས་སུ་སྤེོབས་པོ་ལྡན་པོའི་

སོྒ་ནས་བསོྐྱད།

ཁོས་རླངས་འཁོར་འཇོག་ས་ད་ེསོྒ་ཕྱོ་ེབ་དང་། ཁོའ་ིགདོང་དཀར་པོོར་གྱུར། 

མཆུ་འདར་སིག་བརྒྱབ། མིག་ཆོེན་པོོར་གྱུར་ཏེ་ཧ་ལམ་ཕྱོི་ལ་ཐོེན་གྲེབས་བྱེས། 

ཁོའ་ིརླངས་འཁོར་འཇོག་སའ་ིནང་དུ་ཉིེན་རོྟེག་པོའ་ིརླངས་འཁོར་ཞིིག་སློེབས་

བསྡོད་ཡོིད། ཁོས་མདང་དགོང་རླངས་འཁོར་ནོར་ཏ་ེཉིེན་རོྟེག་པོའ་ིརླངས་འཁོར་

ད་ེབཏང་ནས་ཁྱིིམ་ལ་ལོག་ཡོིང་བ་རེད། 

ད་ེན་ིར་བཟ་ིནས་རླངས་འཁོར་བཏང་བའ་ིཉིེན་ཁ་རེད།། 
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བྱེནི་རླབས་ཅིན་གྱི་ིསྐྱག་པ།

དེང་སང་མ་ིཚེོས་གནའ་སྔོ་མོའ་ིདུས་ཚེོད་དང་བསྡུར་ན་མ་ིཚེ་ེལ་འགྱུར་བ་ཆོེན་

པོོ་བྱུང་ཡིོད་པོའ་ིཚེོད་དཔོག་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཡིིན་ན་ཡིང་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་ལོ་༢༥༠༠ 

གོང་ལ་ནང་པོའ་ིདག་ེའདུན་པོ་དང་བཙུན་མས་སོྤྱིད་ངན་བྱེས་པོའ་ིགཏམ་རྒྱུད་

རྙེིང་པོ་འགའ་བརྒྱུད་དེ་བལྟས་ན། གནས་ཚུལ་འགའ་ཞིིག་ལ་འགྱུར་བ་ནམ་

ཡིང་ཡོིང་ག་ིམེད་པོ་ད་ེགསལ་པོོ་རེད། 

བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཞིལ་བཞུགས་པོའི་སྐབས་སུ་བཙུན་དགོན་ཞིིག་གི་

ནང་དུ། དེང་སང་ནང་བཞིིན་བཙོོག་ཆུ་འགོྲེ་སའ་ིསྦུབས་དོང་མེད་དུས། བཙུན་

དགོན་གྱིི་གསང་སོྤྱིད་ནས་སྐྱག་གཅིིན་བསགས་པོའི་ཟོམ་དེ་དག་སོྟོང་པོ་བཟོ་

རྒྱུའ་ིལས་ཀ་ད་ེབཙུན་མ་གཅིིག་གིས་བྱེེད་ཀྱི་ིཡོིད། ཞོིགས་པོ་སྔོ་པོོ་ཞིིག་ལ་འཐུས་

ཤོོར་ཅིན་གྱི་ིབཙུན་མ་དེས་སྐྱག་གཅིིན་ད་ེདག་ནམ་རྒྱུན་བཤོོ་ས་དེར་མ་བཤོོས་

པོར་དེའ་ིཚེབ་ཏུ་བཙུན་དགོན་གྱི་ིགྱིང་སྟོེང་དུ་གཏོར། 

ཞོིགས་པོ་དེར་གྱིང་དེའ་ིཕོྱོགས་གཞིན་དུ་ཚེོང་པོ་གཟབ་སོྤྲོས་ཅིན་ཞིིག་རྒྱལ་

པོོ་མཇལ་བར་ཕོ་བྲང་དུ་འགོྲེ་བཞིིན་ཡོིད། མ་ིདེས་དེའ་ིསོྔོན་ལ་བསམ་བོློ་ཅི་ིཞིིག་

གཏོང་བཞིིན་ཡོིད་ཀྱིང་ཁོའ་ིམགོ་སྟོེང་དུ་སྐྱག་པོ་ཟོམ་གང་ཟགས་པོ་དེས་དེར་

ལམ་སེང་འགྱུར་བ་ཐེེབས་པོ་རེད། 

ཁོ་ཚེིག་པོ་ཟས། ཞི་ེསྡོང་གཏིང་ནས་ལངས། ཁོང་ཁོྲ་དྲག་ཏུ་འབར། 

སྐྱག་པོ་གང་ནས་ཡིོང་ས་དེ་ཁོས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད་པོས། “འདི་ཚེོ་བཙུན་མ་

དངོས་གནས་མ་རེད། ཁོང་ཚེོ་རྒན་མོ་དང་གཞིང་འཚེོང་མ་རེད། ངས་ཁོང་
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ཚེོའ་ིདགོན་པོ་འད་ིམེར་སྲིེག་གཏོང་ག་ིཡིིན།” ཞིེས་སྐད་བརྒྱབ། 

ཁོས་ཞོིགས་པོ་སྲིང་ལམ་དུ་སོྒྲིན་མ་ེསྦེར་བྱེེད་ཀྱི་ིདཔོལ་འབར་ཞིིག་ལག་ཏུ་

ཁྱིེར་ཏ།ེ སྐད་ཅོིར་རྒྱག་པོ་དང་དམོད་མོ་འབོར་བཞིིན། མགོ་ཧྲིིལ་པོོར་སྐྱག་པོས་

གཡིོགས་ནས་བཙུན་དགོན་གྱི་ིནང་དུ་འཛུལ། 

ཆོོས་སེམས་ཅིན་གྱིི་ནང་པོ་སྐྱ་བོ་ཞིིག་གིས་ཁོང་ཁོྲས་མོྱོས་པོའི་མི་དེ་ཡིོང་

བཞིིན་པོ་མཐོེང་སྟོ་ེཞི་ིའཇམ་ངང་ནས་ཅི་ིབྱུང་སོང་ཞིེས་དྲིས། བཙུན་མ་གཞིང་

འཚེོང་མ་ཞིིག་གིས་ངའ་ིསྟོེང་དུ་སྐྱག་པོ་ཟོམ་གང་བཤོོས་བྱུང་ཚུལ་བཤོད་པོ་དང་

མ་ིསྐྱ་དེས་“ཧ་ཅིང་ངོ་མཚེར་ཆོེན་པོོ་རེད། ཁྱིེད་རང་མ་ིབསོད་ནམས་ཅིན་ཞིིག་

རེད། བྱེིན་རླབས་ཆོེ་བའི་བཙུན་མ་ཞིིག་ནས་འདི་ལྟར་སྒེར་གྱིི་བྱེིན་རླབས་

ཐོེབ་པོ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པོའི་བཀྲ་ཤོིས་པོའི་རྟེེན་འབྲེལ་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་རེད།” 

ཅིེས་བརོྗོད། ཡིིད་ཆོེས་སློ་བའ་ིཚེོང་པོ་དེས་“དངོས་གནས་རེད་དམ།” ཞིེས་དྲིས་

པོའ་ིལན་དུ་མ་ིསྐྱ་དེས་“ཡིིན་ད་ཡིིན། ད་ནང་ལ་ལོག་སྟོ་ེགཟུགས་པོོ་ཁྲུས། གོྱིན་

པོ་བརྗོེས། ད་ེནས་ཕོ་བྲང་ལ་རྒྱུགས། ད་ེརིང་ཁྱིེད་རང་ལ་ངོ་མཚེར་བའ་ིདངོས་

གྲུབ་ཅིིག་ཐོེབ་རྒྱུ་ཉིག་ཅིིག་རེད།” ཅིེས་བཤོད།

ཚེོང་པོ་དེར་བཙུན་དགོན་མེར་སྲིེག་གཏོང་རྒྱུའ་ིདུས་ཚེོད་མེད་པོས། རང་

ཁྱིིམ་དུ་བརྒྱུགས་ཏེ་ཁྲུས་བརྒྱབ། གོྱིན་ཆོས་བརྗོེས་ཏེ་ཕོ་བྲང་དུ་ཕྱོིན། དེ་ཉིིན་

རྒྱལ་པོོས་ཚེོང་པོ་དེར་ཧ་ཅིང་ཡིོང་འབབ་ཆོེ་བའི་གཞུང་གི་ཚེོང་འབྲེལ་ཆོོད་

གན་ཞིིག་སྤྲོད། 

བོློ་བདེ་པོོ་བྱུང་བའི་ཚེོང་པོ་དེས་ཁོ་རང་གི་གོྲེགས་པོོ་ཚེང་མ་ལ་“གལ་ཏེ་

ཁོྱིད་རང་ག་ིཚེོང་ལ་ལམ་འགོྲེ་ཡིག་པོོ་དགོས་ན། བྱེིན་རླབས་ཅིན་གྱི་ིབཙུན་མ་

ཚེོ་ནས་ཧ་ཅིང་བཀྲ་ཤོིས་ལ་དོན་འགྲུབ་པོའི་བྱེིན་རླབས་ཆོེ་ཤོོས་ཏེ། སྐྱག་པོའི་

བྱེིན་རླབས་སོློང་དགོས། ང་ལ་ན་ིདེས་ཕན་བྱུང་།” ཞིེས་བཤོད།
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བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཞིབས་སོྐར་ལ་ཕེབས་པོའི་སྐབས་སུ་གཏམ་རྒྱུད་འདི་

གསན་པོས་བཙུན་མ་ཚེ་ོལ་བཀའ་བཀྱིོན་ཕེབས་། ཁོང་གིས་ཁོང་ཚེ་ོད་ེཉིིན་ཧ་

ཅིང་རླུང་རྟེ་རྒྱུགས་པོོ་བྱུང་བ་དང་། བསམ་བོློ་འཁོར་སྐྱེན་པོའ་ིམ་ིསྐྱ་དེས་ཚེོང་པོ་

རྣམ་རོྟེག་ཅིན་ད་ེལ་སྐྱག་གཅིིན་མགོ་ལ་བཤོོས་པོ་ད་ེབཀྲ་ཤོིས་པོའ་ིརྟེེན་འབྲེལ་

ཡིིན་པོ་ཡིིད་ཆོེས་སུ་བཅུག་པོས་མ་གཏོགས་ཆོག་སོྒ་འབྱུང་ངེས་ཞིེས་བཀའ་

གནང་། མ་ིའགའ་ཤོས་ཀྱིིས་ཅི་ིཡིིན་ནའང་ཡིིད་ཆོེས་ཀྱི་ིཡིོད།

རྒྱུ་མཚེན་ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་བཙུན་མ་ཚེ་ོལ་འདུལ་

ཁྲིམས་ཤོིག་གནང་། འདས་པོའ་ིལོ་ ༢༥༠༠ རིང་ལ་ནང་པོའ་ིབཙུན་མའ་ིའདུལ་

ཁྲིམས་ཨང་བརྒྱད་པོ་དེར་“བཙུན་མ་ཞིིག་གིས་དགོན་པོའི་གྱིང་ལ་སྐྱག་པོ་

གཏོར་མ་ིཆོོག” ཅིེས་འཁོད་ཡོིད།། 
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 ༼༤༢༽  

དངསོ་གཙི་ོརེངི་ལུགས་2ཀྱི་ིའིབྱུང་ཁུངས།

བཙུན་མ་ཡིག་པོོ་ཞིིག་དགོས་མཁོ་ཉུང་ངུ་དང་བཅིས་མི་ཚེེ་ཧ་ཅིང་དཀྱུས་

མ་ཞིིག་སྐྱེལ་ནས་བྲག་ཕུག་ཅིིག་ཏུ་སོྡོད་ཀྱིི་ཡིོད། ཞོིགས་པོ་རེ་རེ་བཞིིན་མོས་

རང་གི་ཉིི་མ་གཅིིག་གི་ཟ་མ་ཐེེངས་གཅིིག་དེའི་ཆོེད་དུ་ལྷུང་བཟེད་འཁྱིེར་ཏེ་

ཉི་ེའགྲེམ་གྱི་ིགྲེོང་གསེབ་ཏུ་བསོད་སོྙིམས་ཞུ་བར་འགྲེོ། མོ་ལ་སོྒམ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་།  

སོློབ་སོྦྱང་བྱེེད་རྒྱུ། རང་གིས་གང་ཤོེས་པོ་དེ་གོྲེང་གསེབ་པོ་སུ་ཡིིན་ལ་སོློབ་རྒྱུ་

བཅིས་ཀྱི་ིདུས་ཚེོད་མང་པོོ་ཡོིད།

ཞོིགས་པོ་ཞིིག་ལ་མོ་བསོད་སོྙིམས་ནས་ཕྱོིར་འཁོར་དུས་མོས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིན་

བཟའ་འཕར་མ་ད་ེལ་ཨ་ིཁུང་ཞིིག་ཡོིད་པོ་ཤོེས། འད་ིན་ིཐེེངས་དང་པོོར་བྱུང་བ་

ཞིིག་མ་རེད། མོའ་ིབྲག་ཕུག་དེའ་ིནང་དུ་ཙོི་ཙོིའ་ིབཟའ་ཚེང་ཞིིག་སོྡོད་ཀྱི་ིཡིོད། 

མོས་རས་ཆུང་ངུ་ཞིིག་བཙོལ་ཏ་ེལག་འཚེེམ་བྱེས་ཏ་ེརང་ག་ིན་བཟའ་དེར་ཡིང་

སྐྱར་ལྷིན་པོ་ཞིིག་བརྒྱབ། འཚེེམ་བུ་རྒྱག་བཞིིན་པོའ་ིསྐབས་སུ་མོའ་ིབསམ་བོློར་

གལ་ཏ་ེང་ལ་ཞི་ིམ་ིཞིིག་བྱུང་ན། ཙོི་ཙོི་ཡོིང་ག་ིམ་རེད། ད་ེནས་ངས་ལྷིན་པོ་རྒྱག་

རྒྱུར་དུས་ཚེོད་མང་པོོ་འད་ིའདྲ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ིམ་རེད་སྙིམ། ད་ེབས་ཉིིན་རྗོེས་

མ་དེར་མོས་གོྲེང་གསེབ་པོ་ཚེ་ོལ་ཞི་ིམ་ིཞིིག་འཚེོལ་ཐེབས་བྱེེད་རོགས་ཞིེས་བརོྗོད་

པོ་དང་། ཁོང་ཚེོས་མོ་ལ་མོ་རང་ག་ིན་བཟའ་ིམདོག་དང་མཚུངས་པོའ་ིཞི་ིམ་ིརྒྱ་

སྨུག་སོྤྱིད་ལམ་ཡིག་པོོ་ཡིོད་པོ་ཞིིག་སྤྲོད། 

2 རོྩམ་སྒྲིགི་པོའ་ིམཆོན། འདིའ་ིསྐབས་ཀྱི་ིདངོས་གཙོ་ོརངི་ལུགས་ན་ིམར་ཁ་ེས་ིརངི་ལུགས་ཀྱི་ིམཚེན་

ཉིདི་རགི་པོའ་ིདངོས་གཙོ་ོརངི་ལུགས་ལ་མ་ིགོ་བར་དངོས་པོོའ་ིལོངས་སོྤྱིད་ཀྱི་ིཁ་ེཕན་གཙོ་ོབོར་གྱུར་བ་

ལ་གོ་དགོས།
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ཞིི་མི་དེར་འོ་མ་དང་ཉི་ཤོ་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད་པོས། བཙུན་མ་དེས་ཞོིགས་ལྟར་

གོྲེང་གསེབ་པོ་ཚེ་ོནས་དགོས་མཁོ་འཕར་མ་འད་ིདག་སོློང་དགོས་བྱུང་། ཞོིགས་

པོ་གཅིིག་མོའ་ིབསམ་བོློར་གལ་ཏེ་ང་ལ་བ་མོ་ཞིིག་ཡོིད་ན། དེ་ནས་ངའི་གོྱིན་

གོས་བཟའ་མཁན་གྱིི་ཙོི་ཙོི་མེད་པོར་བཟོ་མཁན་གྱིི་ཞིི་མི་གསོ་རྒྱུར་འོ་མ་སོློང་

མི་དགོས་སྙིམ། དེ་ནས་མོས་རང་གི་སྦྱིན་བདག་ཕྱུག་པོོ་ཞིིག་ནས་བ་མོ་ཞིིག་

བསློངས།

བཙུན་མ་དེར་བ་མོ་གཅིིག་བྱུང་བའ་ིརྗོེས་སུ་ད་ེལ་སྟོེར་རྒྱུའ་ིརྩྭ་འཐུ་དགོས་

ཀྱིི་ཡིོད། དེ་ནས་མོས་རང་གི་གོྱིན་ཆོས་བཟའ་མཁན་གྱིི་ཙོི་ཙོི་མེད་པོར་བཟོ་

མཁན་གྱི་ིཞི་ིམ་ིལ་སྟོེར་རྒྱུའ་ིའོ་མའ་ིཆོེད་དུ་བ་མོ་ཉིར་བ་དེར་སོྤྲོད་རྒྱུའ་ིརྩྭ་གོྲེང་

གསེབ་པོ་ཚེ་ོནས་བསློངས། 

ཉིི་མ་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་བཙུན་མ་དེའི་བསམ་བོློར་གལ་ཏེ་ང་ལ་རང་

བདག་གི་ཞིིང་ཁ་ཞིིག་ཡིོད་ན། ངས་ཉིིན་ལྟར་རྩྭའི་ཆོེད་དུ་གོྲེང་གསེབ་པོ་ཉིམ་

ཆུང་ཚེོ་བསུན་པོོ་བཟོ་མི་དགོས་སྙིམ། དེས་ན་མོས་མོ་རང་གི་གོྱིན་གོས་ཟ་

མཁན་གྱིི་ཙོི་ཙོི་མེད་པོར་བཟོ་མཁན་གྱིི་ཞིི་མི་ལ་སྟོེར་རྒྱུའི་འོ་མའི་ཆོེད་དུ་བ་

མོ་ཉིར་བ་དེར་སྟོེར་རྒྱུའི་རྩྭའི་ཆོེད་དུ་ཉིེ་འགྲེམ་དུ་ཡིོད་པོའི་རྩྭ་ས་ཞིིག་དངུལ་

བསྡུས་ཏ་ེཉོིས།

རྩྭ་ས་དེར་ལྟ་རོྟེག་བྱེེད་རྒྱུ་དང་། ཞོིགས་ལྟར་བ་མོ་ལ་འོ་མ་འཇོ་རྒྱུ་བཅིས་ཀྱི་ི

ལས་ཀ་མང་པོོ་ཡིོད་ཙོང་། མོའ་ིབསམ་བོློར་ལས་ཀ་འད་ིདག་ཚེང་མ་བྱེེད་ཐུབ་

པོའ་ིལག་གཡིོག་བུ་ཞིིག་བྱུང་ན་ཡིག་པོོ་ཡིོང་རྒྱུ་དང་། བུ་དེར་ལས་ཀའ་ིདོད་ལ་

མོས་བཟང་སོྤྱིད་ཀྱི་ིལམ་སོྟོན་དང་སོློབ་འཁྲིད་བྱེེད་ཆོོག་ག་ིརེད་སྙིམ། གོྲེང་གསེབ་

པོ་ཚེོས་བཟང་སོྤྱིད་ལམ་སོྟོན་གྱི་ིདགོས་མཁོ་ཆོེན་པོོ་ཡིོད་པོའ་ིནང་མ་ིསོྐྱ་བོ་ཞིིག་

ནས་བུ་གཅིིག་བདམས། ད་ཆོ་མོ་ལ་གོྱིན་གོས་ཟ་མཁན་གྱི་ིཙོི་ཙོི་མེད་པོར་བཟོ་



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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མཁན་གྱིི་ཞིི་མི་ལ་སྟོེར་རྒྱུའི་འོ་མའི་ཆོེད་དུ་བ་མོ་ཉིར་བ་དེར་སོྤྲོད་དགོས་པོའི་

རྩྭ་ཡོིང་སའ་ིརྩྭ་སར་ལྟ་རོྟེག་བྱེེད་མཁན་གྱི་ིབུ་ཞིིག་ཡིོད། 

བུ་གཞོིན་ནུ་དེས་ཟ་མ་མང་པོོ་ཟ་ག་ིཡོིད་སྟོབས། ད་ཆོ་བཙུན་མ་དེར་ཞོིགས་

ལྟར་བསོད་སོྙིམས་སོྔོན་མ་ལས་ཉིིས་ལྡབ་ཀྱིིས་མང་བ་ཞིིག་སོློང་དགོས་བྱུང་བ་

རེད། ལྷིག་པོར་དུ་མོ་རང་ག་ིཉི་ེའཁྲིས་དེར་བུ་ད་ེཉིལ་སའ་ིརྩྭ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིིག་

དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། གང་ཡིིན་ཟེར་ན་བུ་ཞིིག་བཙུན་མ་ཞིིག་དང་མཉིམ་དུ་བྲག་ཕུག་

ནང་ཉིལ་རྒྱུ་ད་ེཁྲིམས་འགལ་རེད། དེས་ན་མོས་རང་ག་ིགོྱིན་གོས་བཟའ་མཁན་

གྱི་ིཙོི་ཙོི་མེད་པོར་བཟོ་མཁན་གྱི་ིཞི་ིམ་ིལ་སྟོེར་རྒྱུའ་ིའོ་མའ་ིཆོེད་དུ་བ་མོ་ཉིར་བ་

དེར་སོྤྲོད་རྒྱུའ་ིརྩྭའ་ིཆོེད་དུ་རྩྭ་ས་ཉོིས་པོ་དེར་ལྟ་རོྟེག་བྱེེད་མཁན་གྱི་ིབུ་དེའ་ིཆོེད་

དུ་རྩྭ་ཁང་ཞིིག་བཟོ་དགོས་པོ་གྲེོང་གསེབ་པོ་ཚེོར་ར་ེསྐུལ་བྱེས། 

དུས་དེ་ཙོམ་ནས་གོྲེང་གསེབ་པོ་ཚེོས་མོ་ལ་གཡོིལ་ཐེབས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་

དེ་མོས་ཤོེས་འགོ་བཙུགས། ཁོང་ཚེོ་ལ་མོས་ད་དུང་དེ་བས་མང་བ་ཞིིག་དགོས་

པོའི་རེ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་རེད་སྙིམ་པོའི་ཞིེད་སྣོང་བྱུང་། ཁོང་ཚེོས་ཐེག་རིང་ནས་བ་

མོ་རྒྱ་སྨུག་ཅིིག་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པོ་མཐོེང་ཡིང་བཙུན་མ་ད་ེརེད་སྙིམ་སྟོ།ེ བོྲས་འགྲེོ་

བའམ། ཡིང་ན་རང་རང་ག་ིཁྱིིམ་དུ་སྒོ་དམ་པོོར་བརྒྱབ་ནས་སྒེའུ་ཁུང་ག་ིཡིོལ་

བ་མར་ཕབ་སྟོ་ེཡིིབ་སོྡོད་ཀྱི་ིཡིོད། 

གོྲེང་གསེབ་པོ་གཅིིག་གིས་སོྒམ་གྱི་ིསོྐར་ལ་དྲ་ིབ་འགའ་ཞིིག་འདྲ་ིབར་མོའ་ི

སར་སློེབས་དུས་མོས་“དགོངས་དག ད་ལྟ་ཡིོང་གི་མ་རེད། ང་ཧ་ཅིང་བྲེལ་བ་

ཆོེན་པོོ་ཡོིད། ངའི་གོྱིན་ཆོས་ལ་ལྷིན་པོ་རྒྱག་མི་དགོས་པོའི་ཆོེད་དུ་ཙོི་ཙོི་མེད་

པོར་བཟོ་མཁན་གྱི་ིཞི་ིམ་ིལ་སྟོེར་རྒྱུའ་ིའོ་མའ་ིཆོེད་དུ་བ་མོ་ཉིར་བ་དེར་རྩྭ་སོྤྲོད་

རྒྱུར་རྩྭ་ས་ཉོིས་པོ་དེར་ལྟ་རོྟེག་བྱེེད་མཁན་གྱི་ིབུ་དེའ་ིཆོེད་དུ་རྩྭ་ཁང་རྒྱག་བཞིིན་

པོ་ད་ེལ་ལྟ་རོྟེག་བྱེེད་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེས་བརོྗོད། 



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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མོས་མོ་རང་གིས་ཅི་ིཞིིག་ཤོོད་བཞིིན་པོ་དེར་དོ་སྣོང་བྱུང་སྟོ།ེ “འད་ིན་ིདངོས་

གཙོ་ོརིང་ལུགས་ཀྱི་ིའབྱུང་ཁུངས་” ཡིིན་པོ་ད་ེརོྟེགས་པོ་རེད།

དེ་ནས་མོས་གོྲེང་གསེབ་པོ་ཚེོ་ལ་“རྩྭ་ཁང་དེ་བཤོིགས་ཏེ། བུ་དེ་ཁོ་རང་གི་

ནང་ལ་སོློག བ་མོ་དང་རྩྭ་ས་དེ་གཞིན་ལ་སོྤྲོད། ཞིི་མི་དེར་ཁྱིིམ་ཡིག་པོོ་ཞིིག་

འཚེོལ་རོགས” ཞིེས་བརོྗོད། 

ཉིི་མ་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་མོ་རང་གི་སོྔོན་མའི་མི་ཚེེ་དཀྱུས་མ། དགོས་

མཁོ་ཉུང་ལ་བྲག་ཕུག་ཏུ་ལོྷིད་སོྡོད་བྱེེད་རྒྱུ་དེར་ལོག ཞོིགས་པོ་གཅིིག་གོྲེང་

གསེབ་ཏུ་བསོད་སོྙིམས་ལ་ཕྱོིན་ཏེ་ལོག་སློེབས་སྐབས་མོས་ཙོི་ཙོི་ཞིིག་གིས་མོ་

རང་ག་ིགོྱིན་ཆོས་ལ་ཨ་ིཁུང་གཞིན་ཞིིག་ཕིག་ཡིོད་པོ་མཐོེང་། མོས་དགའ་པོོའ་ི

ངང་ནས་དེར་ལྷིན་པོ་གཞིན་ཞིིག་བརྒྱབ།། 
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 ༼༤༣༽  

ཁདི་ཅིསེ་འིབདོ་པའི་ིཞི་ིམ།ི 

འད་ིན་ིགོྲེང་ཁྱིེར་ཕརད་ནས་ལོྷི་ཕོྱོགས་སུ་སྤྱི་ིལ་ེདྲུག་ཅུ་ར་ེལྔའ་ིསར་གནས་པོའ་ི

ང་སོྡོད་སའ་ིབོྷི་དྷིིན་ཡི་ན་དགོན་པོར་སོྡོད་པོའ་ིབསྔོགས་འོས་པོའ་ིཞི་ིམ་ིཞིིག་ག་ི

ལོ་རྒྱུས་ངོ་མ་རེད།

ཞིི་མི་ཁིད་ནི་ང་ཚེོའི་དགོན་པོའི་ནང་དུ་སྐྱེས། མོའ་ིཨ་མ་དེ་ང་ཚེོའི་ཉིེ་

འགྲེམ་གྱི་ིཤོིང་ནགས་ཀྱི་ིར་ིསྐྱེས་ཞི་ིམ་ིཞིིག་རེད། མོ་ན་ིང་ཚེ་ོལ་ཨ་མས་དོར་བའ་ི

ཞིི་ཕྲུག་ལོྟགས་པོ་ཤོིང་དུམ་གྱིི་ཨི་ཁུང་ནང་དུ་གནས་བཅིས་པོ་ཞིིག་གི་ཚུལ་དུ་

རྙེེད་བྱུང་། ཞི་ིམ་ིཁིད་ཆོ་ེརུ་འགོྲེ་བ་དང་མཉིམ་དུ་མོས་བྱེིའུ་ཆུང་ཆུང་མང་ནས་

མང་དུ་འཛིན་རྒྱུའ་ིའགོ་བཙུགས་སོང་། མོའ་ིསྐ་ེལ་དྲིལ་བུ་ཞིིག་བཏགས་པོ་དེས། 

མོ་ལ་ད་ེབས་སྤྱིང་གྲུང་ག་ིསོྦྱང་བརྡོར་སྤྲོད་པོ་ནང་བཞིིན་དྲིལ་བུའ་ིསྐད་ཀྱིང་མ་ི

སོྒྲིག་པོའ་ིསོྒ་ནས་བྱེིའུ་འཛིན་བཞིིན་ཡོིད། དག་ེའདུན་པོ་ཚེོས་ཞི་ིམ་ིཁིད་ལ་ཧ་

ཅིང་དགའ་པོོ་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད་ཀྱིང་། མོས་ཉིིན་རེར་བྱེིའུ་ཉིམ་ཆུང་འཛིན་གྲེངས་ཇ་ེ

མང་ལ་འགོྲེ་བཞིིན་ཡོིད་སྟོབས། ཡིིད་སོྐྱ་བཞིིན་དུ་མོ་ཉིར་ཐེབས་མེད་པོར་གྱུར། 

ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིནགས་ཚེལ་ད་ེཁྱིིམ་ནས་གསོས་པོའ་ིཞི་ིམ་ིཞིིག་ལ་ཁོར་ཡུག་

ག་ིཆོ་ནས་འཚེམ་པོོ་མེད།

ངས་ཞི་ིམ་ིཁིད་ལ་གོྲེང་ཁྱིེར་ཕརད་ཀྱི་ིབྱེང་ཕོྱོགས་སུ་ཡོིད་པོའ་ིཝི་ཋར་མན་

མཚེ་ོཁུག་སྟོ།ེ མཚེ་ོའགྲེམ་དུ་ཁྱིིམ་ཡིག་པོོ་ཞིིག་བཙོལ་བ་ཡིིན། ཞི་ིམ་ིཁིད་འགོྲེ་

བའི་ཉིིན་མོ་དེར་ངས་མོ་ལག་པོར་བློངས་ཏེ་སྒྱེེ་མོ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་བཅུག དེ་

ནས་མོའ་ིསྦྱིན་བདག་གསར་པོའ་ིརླངས་འཁོར་གྱི་ིརྐུབ་སྟོེགས་ཀྱི་ིརྒྱབ་སྟོ།ེ ནམ་
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རྒྱུན་མ་ིཚེོས་རྐང་པོ་འཇོག་ས་དེར་བཞིག་པོ་ཡིིན། ང་ལ་ཡིིད་ཆོེས་བྱེེད་མཁན་

གྱི་ིཞི་ིམ་ིཞིིག་ལ་འད་ིལྟར་བྱེེད་དགོས་བྱུང་བ་དེས་ང་ལ་འགོྱིད་པོ་ཆོེན་པོོ་བྱུང་། 

སྦྱིན་བདག་གསར་པོ་ཁ་ིར་ིས་ིཡིིས་ཝི་ཋར་མན་མཚེ་ོཁུག་ཏུ་ཡོིད་པོའ་ིརང་

ཁྱིིམ་ལ་རླངས་འཁོར་ཐེད་ཀར་བཏང་ནས་ཕྱོིན་ཏ།ེ སྒྱེ་ེམོ་ད་ེནང་ལ་འཁྱིེར་ནས་

སོྒ་ཚེང་མ་བརྒྱབ་པོའ་ིརྗོེས་སུ་གཞི་ིནས་ཞི་ིམ་ིཁིད་གླེོད། མོ་ལ་ཞི་ིམ་ིཁིད་མ་ེཏོག་

ལྡུམ་རའ་ིནང་དུ་མ་གོླེད་སོྔོན་ལ་ཁྱིིམ་གསར་པོ་དེར་གོམས་འདྲིས་ཡིག་པོོ་ཡོིང་

བ་ཞིིག་བཟོ་འདོད་བྱུང་། 

ཉིི་མ་གསུམ་གྱིི་རྗོེས་ཏེ་ཚེ་བ་ཆོེ་བའི་གཟའ་སྤེེན་པོའི་ཕྱོི་དོྲ་ཞིིག་ལ་མོས་

ཞིི་མི་ཁིད་ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་གོླེད། ཞིི་མི་ཁིད་ནི་དེ་མ་ཐེག་ཏུ་རྒྱ་སོྒའ་ིཕོྱོགས་སུ་

བརྒྱུགས། ཁི་རི་སི་ནི་ཞིི་མིའི་རྗོེས་སུ་བརྒྱུགས་ཀྱིང་ཞིི་མི་དེ་ཧ་ཅིང་མགོྱིགས་

དྲགས་པོས་རྗོེས་མ་ཟིན། དེས་ན་ཁི་རི་སི་ཡིིས་རླངས་འཁོར་བཏང་སྟོེ་གོྲེང་

བརྡོལ་གྱིི་གཡིས་གཡིོན་གང་སར་ཞིི་མི་ཁིད་འཚེོལ་དུ་ཕྱོིན་ཀྱིང་། གྲེིབ་མ་

ཙོམ་ཡིང་མ་རྙེེད། ཞི་ིམ་ིཁིད་གར་སོང་ཆོ་མེད་དུ་གྱུར།

སྐབས་འདིར་ཁྱིེད་ཚེོས་ཞིི་མི་ཁིད་མཐེའ་མ་དེར་སྤྱིི་ལེ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་ལྔའི་

སར་གནས་པོའ་ིང་ཚེོའ་ིདགོན་པོར་ཕྱོིར་ལོག་ཐུབ་ཡོིད་ཀྱི་ིརེད་སྙིམ་སྲིིད། གལ་

ཏེ་དེ་འདྲ་བསམས་ན་ཁྱིེད་ཚེོ་ནོར་བ་རེད། ཞིི་མི་ཁིད་ནི་ཧ་ཅིང་གྲུང་པོོ་ཡིིན་

སྟོབས་ད་ེའདྲའ་ིཐེག་རིང་ལ་གོམ་བགོྲེད་མ་ིབྱེེད་པོ་གསལ་པོོ་རེད།

གཟའ་སྤེེན་པོ་དེར་ང་རང་གིས་ང་ཚེོའི་དགོན་པོ་ནས་བྱེང་ཕོྱོགས་སུ་སྤྱིི་

ལ་ེབདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་དང་། ཝི་ཋར་མན་མཚེ་ོཁུག་ནས་ཕལ་ཆོེར་སྤྱི་ིལ་ེབཅུ་

གཉིིས་ཡིོད་པོའི་ནོ་ལ་མ་ར་ཞིེས་པོའི་གོྲེང་ཁྱིེར་ལྟེ་གནས་སུ་ཆོོས་བཤོད་བྱེེད་

བཞིིན་ཡིོད། ང་ཚེོའ་ིཕརད་དགོན་པོའ་ིཤོིང་སོྒ་མཐུག་པོོ་བརྒྱབ་ཡིོད་པོ་ད་ེབརྒྱུད་

ནས་འགྲེོ་སྐབས་ངས་ཕྱོི་ལོགས་ནས་སྒྲི་ཁྱིད་མཚེར་ཞིིག་ཐོེས་བྱུང་། ངས་སོྒ་ཕྱོེ་
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སྟོེ་བལྟས་དུས་ཞིི་མི་ཁིད་ཀྱིིས་མི་ཧོང་ཟེར་བཞིིན་ང་ལ་ལྟ་བཞིིན་བསྡོད་འདུག 

ངས་མོ་ལ་བྱེམས་པོོ་བྱེས་ཏེ་ནང་ལ་འཁྲིད་གྲེབས་བྱེེད་དུས་མོའ་ིརྐང་ལག་གི་

མཐེིལ་རྣམས་ཚེ་བོ་ཞིེ་དྲགས་ཆོགས་འདུག དེ་ཉིིན་ཕྱོི་རོལ་ཏུ་ཚེ་ཚེད་ནི་སལ་

ས་ིས་ིལུགས་ཀྱི་ིཚེ་ཚེད་བཞི་ིབཅུའ་ི (ཧྥ་ེརན་ཧེད་ལུགས་ཀྱི་ིཚེ་ཚེད་ ༡༠༥) སྒང་

ལ་བསློེབས་འདུག མོའ་ིགཟུགས་པོོའ་ིབརླན་བཤོེར་ཉུང་དྲགས་པོས་ངས་མོ་

ལ་སྡོེར་ཙོེའ་ིནང་དུ་འོ་མ་ཡིང་ཡིང་སྤྲོད། ད་ེནས་ཞི་ིམིས་བྱེེད་ཐུབ་ཤོོས་ད་ེརྐང་

ལག་བསྐུམས་ནས་ངལ་གསོ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཡིིན་ཙོང་། ངས་མོ་ལ་དེ་ལྟར་བྱེེད་དུ་

བཅུག་པོ་ཡིིན། 

ཞི་ིམ་ིཁིད་ངའ་ིསར་བསློེབས་ཏ་ེརིང་པོོར་མ་སོང་བའ་ིསྐབས་དེར་ང་ལ་ཁ་ི

ར་ིས་ིནས་ཁ་པོར་བཏང་སྟོ།ེ “ཨ་ཇན་ བྷི་ིརམ་ལགས། དགོངས་དག ངས་ཁོྱིད་ཀྱི་ི

ཞི་ིམ་ིད་ེགོླེད་སྟོབས་མོ་བོྲས་ནས་ཤོོར་སོང་། ངས་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་ཙོམ་ལ་རླངས་

འཁོར་བཏང་སྟོེ་བཙོལ་བ་ཡིིན་མོད་རྙེེད་མ་བྱུང་། དགོངས་འགལ་མེད་པོ་ཞུ། 

མོ་ཕལ་ཆོེར་སར་ཕེན་ཋིན་དུ་ཡོིད་པོའི་ཁྱིེད་རང་གི་དགོན་པོར་ཕྱོིར་ལོག་

བྱེེད་སྲིིད།” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་།

ངས་“ཁི་རི་སི། ཐུགས་ཁྲལ་མ་གནང་། ཞིི་མི་ཁིད་འདི་ག་ནོ་ལ་མ་ར་གྲེོང་

ཁྱིེར་དུ་ངའ་ིསར་ཡོིད།” ཅིེས་ལན་བཏབ།

ཁི་རི་སི་དབུགས་ཧལ་ཏེ་ཡིིད་ཆོེས་དཀའ་བ་ཞིིག་བྱུང་སོང་། རྗོེས་སུ་མོས་

དངོས་འབྲེལ་ཡིིན་མིན་བལྟ་བར་ངའི་སར་སློེབས་བྱུང་། ཞིི་མི་ཁིད་ཀྱིིས་དེ་སྔོ་

ནམ་ཡིང་འགོྲེ་མོྱོང་མེད་པོའི་གོྲེང་ཁྱིེར་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་ང་རྙེེད་པོ་རེད། 

ས་ཁྲ་མེད་ལ། ལམ་ཕོྱོགས་ཀྱིང་འདྲ་ིམ་ིཤོེས་པོར། མོས་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་མིན་ཙོམ་

རིང་ལ་མ་མཐེར་སྤྱི་ིལ་ེབཅུ་གཉིིས་ལ་བརྒྱུགས་ཏ།ེ མ་ིགྲེངས་ས་ཡི་གཅིིག་ལས་

མང་བ་ཡོིད་པོའི་གོྲེང་ཁྱིེར་ནང་། བྲེལ་ཟིང་ཆོེ་བའི་རྒྱ་ལམ་དང་གཞུང་ལམ་
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མང་པོོ་བཅིད་དེ་མོ་རང་ལ་གཅིེས་སོྐྱང་བྱེེད་མཁན་གྱིི་མི་གཅིིག་པོོ་དེ་འཚེོལ་

ཐུབ་པོ་བྱུང་བ་རེད། 

མོ་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱ་ེའགོག་ག་ིཆོེད་དུ་ཞི་ིམ་ིཁིད་དུད་འགོྲེའ་ིསྨོན་པོའ་ིསར་ཐེེངས་

གཅིིག་ང་ཚེོའི་དགོན་པོའི་ཕྱོི་ལ་ཁྲིད་པོ་མ་གཏོགས་འགོྲེ་མོྱོང་མེད། མོ་ནི་གོྲེང་

གསེབ་ཀྱིི་ཞིི་མི་ཞིིག་ཡིིན་པོ་ལས། མི་ཚེོགས་ཆོེ་བའི་ཕརད་གྲེོང་ཁྱིེར་གྱིི་ཉིེ་

འཁྲིས་ལའང་ནམ་ཡིང་འགོྲེ་མོྱོང་མེད། མོ་ང་ཚེོའ་ིདགོན་པོ་ནས་སྒྱེ་ེམོ་ཞིིག་ག་ི

ནང་དུ་རླངས་འཁོར་གྱིི་རྐུབ་སྟོེགས་ཀྱིི་རྒྱབ་ཏུ་བསྡོད་ནས་ཕྱོིན། མོས་མོ་རང་

ས་གནས་གང་དུ་འགྲེོ་ག་ིཡིོད་པོའ་ིགནས་ད་ེམཐོེང་ཐེབས་མེད། འོན་ཀྱིང་ཞི་ིམ་ི

གྲུང་པོོ་དེས་ང་མགོྱིགས་པོོར་རྙེེད་པོ་རེད། 

ཞིི་མི་ཁིད་དགོན་པོར་ཡིང་སྐྱར་ལོག་རྗོེས། མོས་བདེ་དགའི་ངང་ནས་ལོ་

མང་ད་ེགར་བསྐྱལ། ཞི་ིམིའ་ིམ་ིཚེ་ེལོ་ཉིེར་གཉིིས་བསྐྱལ་རྗོེས་མོ་ད་ེགར་ཤོ་ིབས། 

ང་ཚེོའི་ཚེོགས་ཁང་འགྲེམ་གྱིི་བྱེིན་རླབས་ཆོེ་བའི་བྱེང་ཆུབ་ལོྗོན་ཤོིང་གི་འོག་

ཏུ་སྦེས།། 
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ཁྱི་ིཞིགི་ག་ིདབནེ་གནས།

གཅིེས་ཉིར་བྱེེད་རྒྱུའི་དུད་འགྲེོ་ཚེང་མར་ཀུན་སོྙིམས་ཡིོང་ཕྱོིར། ད་ངས་ཁྱིི་ཧ་

ཅིང་གྲུང་པོོ་ཞིིག་གིས་དེང་རབས་ཅིན་གྱི་ིམ་ིཚེེའ་ིསེམས་ངལ་ཇ་ིལྟར་སེལ་བའ་ི

སོྐར་གྱི་ིགཏམ་རྒྱུད་ཅིིག་ང་ལ་ཉི་ེཆོར་བསྐུར་བ་དེའ་ིསོྐར་ཤོོད་ཀྱི་ིཡིིན།

ཁོྲམ་ལ་ཉིོ་ཆོ་རྒྱག་པོར་ཕྱོིན་ཏེ་ཕྱོིར་ལོག་པོའི་བུད་མེད་ཅིིག་གིས་གྲེོང་ཁྱིེར་གྱིི་

མཐེའ་ལ་གནས་པོའ་ིརང་ཁྱིིམ་གྱི་ིསོྒ་ཕྱོ།ེ གང་ནས་ཡོིང་བ་ངེས་ཆོ་མེད་པོར་གོླེ་

བུར་དུ་ཁྱིི་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་བརྒྱུགས་ཡིོང་ནས་མོའ་ིཁྱིིམ་དུ་འཛུལ། བུད་མེད་དེས་

རང་ག་ིཁུག་མ་རྣམས་སར་འཇོག་པོའ་ིསྐབས་དེར། ཁྱི་ིདེས་ཁུ་སིམ་པོོ་ཡིོད་སའ་ི

ཁང་པོའི་ཟུར་ཞིིག་ཏུ་རྐང་སྐུམ་ལག་སྐུམ་བྱེས་ཏེ་གཉིིད་བསྡོད་པོ་རེད། ཁྱིི་

དེ་ ལབ་ར་ཌོོར་ཞིེས་པོའི་ཁྱིིའི་རིགས་ཤོིག་ཡིིན་པོ་དང་། སྐེ་ལ་སྐེ་ཐེག་ཡོིད་པོ། 

གསོ་སོྐྱང་ལེགས་པོོ་བྱེས་པོ་ཞིིག་ཡིིན་སྟོབས། ཁྱིི་འཁྱིམས་ཤོིག་མིན་པོ་ཧ་ཅིང་

གསལ། བུད་མེད་སྙིིང་རྗོ་ེཅིན་ད་ེཁྱི་ིལ་དགའ་བ་དང་། དམིགས་བསལ་ཁྱི་ིད་ེལ་

དགའ་པོོ་བྱུང་ཙོང་། མོས་ཁྱིི་དེ་ནང་ལ་སོྡོད་དུ་བཅུག ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་ཀྱིི་རྗོེས་

སུ་ཁྱིི་དེ་གཉིིད་སད་པོ་དང་བུད་མེད་དེས་ཁྱིི་དེ་ཕྱོི་ལ་འགྲེོ་རུ་བཅུག དེ་ནས་ཁྱིི་

ད་ེགར་སོང་ཆོ་མེད་དུ་གྱུར།

ཕྱོ་ིཉིིན་དེར་ཁྱི་ིད་ེབུད་མེད་དེའ་ིནང་དུ་ལོག་བསློེབས་པོ་དང་། མོས་ནང་ལ་

ཡིོང་དུ་བཅུག ཁྱི་ིདེས་ཁ་ཁུ་སིམ་པོོ་ཡིོད་སའ་ིཁང་པོའ་ིཟུར་ད་ེག་རང་དུ་ཕྱོིན་ཏ།ེ 

རྐང་སྐུམ་ལག་སྐུམ་བྱེས་ཏ་ེཆུ་ཚེོད་གཉིིས་ཀྱི་ིརིང་ལ་གཉིིད། 
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གནས་ཚུལ་ད་ེག་རང་ཐེེངས་མ་གཉིིས་གསུམ་ཞིིག་སྐྱར་ཟོློས་བྱུང་བའ་ིརྗོེས་

སུ། བུད་མེད་དེར་ཁྱི་ིབོློ་ངོར་འབབ་པོ་འད་ིགང་དུ་སོྡོད་ཀྱི་ིཡིོད་མེད་དང་། མོའ་ི

ཁྱིིམ་ལ་ཡིང་ཡིང་ཅིིའ་ིཕྱོིར་ཡོིང་ག་ིཡོིད་དམ་སྙིམ། ད་ེབས་མོས་ཡི་ིག་ེཞིིག་བྲིས་

ཏེ་བལྟེབས་ནས་ ལབ་ར་ཌོོར་གྱིི་སྐེ་ཐེག་གི་འོག་དེར་བཞིག་པོ་རེད། ཡིི་གེའི་

ནང་དུ་འད་ིལྟར་བྲིས་ཡོིད།

འིདས་པའིི་ཉིི་མ་ལྔའིི་རིང་ལ་ཁྱོེད་རང་གི་ཁྱོི་འིདི་ཕིྱི་དྲོ་རྟག་པར་ངའིི་ནང་ལ་ཡོོང་

གི་འིདུག འིདིར་ཁུ་སིམ་པོར་གཉིིད་པ་མ་གཏེོགས་གཞིན་གང་ཡོང་བྱིེད་ཀིྱི་མི་འིདུག 

ཁྱོི་དེ་གཤིེས་ཀ་ཡོག་པོ་དང་བོློ་ལ་འིགོྲོ་བོ་ཞིིག་ཡོིན་སྟེབས། ངས་མི་འིདོད་པ་བྱིེད་

ཀིྱི་མེད། ཁྱོི་འིདི་གང་དུ་སོྡོད་ཀིྱི་ཡོོད་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅིིའིི་ཕིྱིར་འིདི་གར་ཡོང་ཡོང་

ཡོོང་གི་ཡོོད་པ་དེ་ང་ལ་ཤེེས་འིདོད་འིདུག

ཕྱོི་ཉིིན་དེར་ཁྱིི་དེ་ཡིང་བསྐྱར་ཁང་པོའི་ཟུར་དུ་ཉིལ་བར་སློེབས་དུས་དེའི་སྐེ་

ཐེག་ག་ིའོག་ཏུ་ཡི་ིག་ེགཞིན་ཞིིག་བཏགས་ཡིོད། དེའ་ིནང་དུ་འད་ིལྟར་བྲིས་ཡིོད། 

ངའིི་ཁྱོི་དེ་ངའིི་ཕྲུ་གུ་ལོ་ན་ལྔ་ལས་ཆུང་བ་གཉིིས་ཐོེ་བའིི་བཞིི་དང་། སྐྱེ་དམན་རོྙོག་

དྲ་ཅིན་ཞིིག་བཅིས་ཁོང་པ་སྐད་ཅིོར་ཚ་བོ་ཞིིག་ཏུ་སོྡོད་ཀིྱི་ཡོོད། ཁོོ་ཁོྱོད་ཀིྱི་ནང་དུ་

ཞིི་བདེ་དང་ཁོ་ཁུ་སིམ་པོ་ཡོོང་ཕིྱིར་དང་། གཉིིད་མ་འིདང་བ་དེ་ཁོ་གསབ་བྱིེད་པའིི་

དོན་དུ་ཡོོང་བ་རེད། ང་ཡོང་ཡོོང་ན་འིགིྲོག་གམ། 
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འིཇགི་རྟེནེ་ལས་འིདས་པའི་ིགཏམ་རྒྱུད་ང་ོམཚོརེ་ཅིན་ཞིགི

ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡི་ཡི་ིམ་ིཞིིག་བོད་ཀྱི་ིནུབ་ཕོྱོགས་ལ་དྭགས་ས་ཁུལ་གྱི་ིཧ་ིམ་ལ་ཡིའ་ི

རི་རྒྱུད་དུ་གོམ་བགོྲེད་ལོྗོངས་རྒྱུ་བྱེེད་མཁན་ཚེན་པོ་ཞིིག་དང་མཉིམ་དུ་ཡིོད། 

ཡུལ་ལོྗོངས་ཀྱིི་བཀོད་པོ་ངོ་མཚེར་ཅིན་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁོས་གཅིིག་མཇུག་

གཉིིས་མཐུད་དུ་འདྲ་པོར་ལེན་བཞིིན་བསྡོད་པོས་གཞིན་དག་ཚེོའ་ིརྗོེས་སུ་ལུས། 

སྟོབས་ཉིེས་པོ་ཞིིག་ལ། ཁོས་རོགས་པོ་གཞིན་དག་ཚེོའི་རྗོེས་ནོན་པོའི་ཆོེད་དུ་

མགོྱིགས་ལམ་ཞིིག་ནས་འགྲེོ་དགོས་བསམས་ཏེ། ལམ་ནོར་ཞིིག་བསྟོེན་སྟོབས། 

གཞིན་དག་ཚེ་ོརྙེེད་རྒྱུ་ཕར་ཞིོག་ཁོ་རང་ཡིང་ལམ་ནོར་ཐེེབས་པོ་རེད།

མ་ིམེད་ལུང་སོྟོང་ག་ིནང་དུ་ས་ཁྲ་མེད་པོར་ཆུ་ཚེོད་འགའ་ཤོས་རིང་ཕོྱོགས་

ངེས་མེད་དུ་འཁྱིམས་པོའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོ་ལ་སེམས་འཚེབ་བྱུང་། ཉི་ིམ་ནུབ་རིའ་ིརྒྱབ་

ཏུ་ནུབ་ཏ་ེས་རུབ་བཞིིན་པོ་དང་། གནམ་གཤོིས་གྲེང་མོ་དང་། ཉིེན་ཁའང་ཆོ་ེརུ་

འགོྲེ་བའ་ིསྐབས་དེར་ཁོས་གང་དུ་འགྲེོ་དགོས་པོ་མ་ཤོེས། རྒྱང་ཐེག་ད་ེཙོམ་རིང་

པོོ་མེད་པོ་ཞིིག་ཏུ་ཁོས་འོད་མདངས་འགའ་མཐོེང་བས་དེའ་ིཕོྱོགས་སུ་ཕྱོིན། ད་ེན་ི

ར་ིཁོྲད་ཁུག་ཀོྱིག་ཅིིག་ཏུ་ཡིོད་པོའ་ིནང་པོའ་ིདགོན་པོ་རྙེིང་པོ་ཞིིག་རེད། དགོན་

པོའི་མཁན་པོོ་དྲིན་ཅིན་དེས་ཁོའ་ིལོ་རྒྱུས་ལ་མཉིན་པོའི་རྗོེས་སུ་དགོན་པོའི་

ནང་དུ་ནུབ་ཕོྱོགས་པོའི་ཉིལ་ཁྲི་ཅིན་གྱི་ིཁང་མིག་ཅིིག་སྟོེ། མཁན་པོོ་ཁོང་རང་

གཟིམ་ས་གཅིིག་རང་ཡིོད་པོ་ད་ེཁོ་པོར་མཚེན་མོ་དེར་གཡིར། མཁན་པོོ་སྙིིང་རྗོ་ེ

ཅིན་ད་ེགནས་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་གཟིམས། ཁོང་གིས་ལོྗོངས་རྒྱུ་བ་ཚེ་ོགང་དུ་ཕྱོིན་པོ་

མཁྱིེན་གྱི་ིཡོིད་སྟོབས། སང་ཞོིགས་དེར་ཁོར་ལམ་སོྟོན་བྱེེད་མཁན་གྱི་ིགྲྭ་པོ་ཞིིག་

མངགས་ཏ་ེལོྗོངས་རྒྱུ་གོམ་བགོྲེད་ཚེན་པོ་དེའ་ིསར་བསྐྱལ་རྒྱུ་བྱེས།



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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དགོང་ཚེིགས་དཀྱུས་མ་ཞིིག་ཟོས་པོའ་ིརྗོེས་སུ་ཐེང་ཆོད་པོོ་བྱུང་བའ་ིཨོ་ས་ི

ཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིམ་ིད་ེརིང་པོོར་མ་ཐོེགས་པོར་མཁན་པོོའ་ིཉིལ་ཁྲ་ིསྐྱིད་པོོ་དེའ་ིསྟོེང་

དུ་གཉིིད་ཤོོར། མཚེན་གུང་ཡིོལ་ཙོམ་ཞིིག་ལ་ཁོས་སོྔོན་ཆོད་གོ་མོྱོང་མེད་པོའི་

ཧ་ཅིང་ངོ་མཚེར་བའི་དབྱེངས་ཀྱིི་སྒྲི་ཞིིག་གིས་ཁོ་གཉིིད་ལས་བསློངས། ཁོས་

སི་ཌོི་ནི་གོྲེང་ཁྱིེར་གྱིི་ཟོློས་གར་འཁྲབ་ཁང་དུ་རོལ་དབྱེངས་ཚེོགས་འཛོམས་

མང་པོོར་འགོྲེ་མོྱོང་ཡོིད་ཀྱིང་། སྒྲི་འཇམ་ལ་སོྤྲོ་སྣོང་དང་ཞིི་བདེའི་ཚེོར་བ་སྟོེར་

བའ་ིདབྱེངས་སྙིན་འད་ིལྟ་བུ་ནམ་ཡིང་ཐོེས་མོྱོང་མེད། ཉིལ་ཁྲིའ་ིསྟོེང་དུ་སྙིན་ལ་

འཇེབས་པོའ་ིདབྱེངས་རྟེའ་ིབོྲ་བ་མོྱོང་བཞིིན་ཁོའ་ིམིག་ཆུ་དབང་མེད་དུ་འགྲེམ་

པོའི་ངོས་ནས་བཞུར་བ་རེད། ནམ་ཞིིག་ལ་ཡིིན་པོ་ཁོས་ཤོེས་མེད་ཀྱིང་། ལྷི་

ཡུལ་ནས་བྱུང་བ་ལྟ་བུའ་ིདབྱེངས་སྙིན་དེས་ཁོའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ག་ིགཉིིད་སྐྱིད་ལ་

མཐུག་པོོ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ཁྲིད། ལོ་མང་པོོའ་ིརིང་ལ་ཐེེངས་དང་པོོར་ལུས་བད་ེབ་

དང་ཆོོག་ཤོེས་པོའི་ཚེོར་བ་ཆོ་ཚེང་ལ་སྐྱིད་པོོ་ཞིིག་བྱུང་བ་དང་ལྷིན་དུ་གཉིིད་

སད།

ཁོས་ཞོིགས་ཇ་བཏུང་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་ཉིལ་ས་གཡིར་བ་དེར་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེ

ཞུ་བར་མཁན་པོོའ་ིསར་ཕྱོིན། ཁོས་མཁན་པོོ་ལ་རོལ་དབྱེངས་ཀྱིི་སོྐར་དེ་ཞུས་

ཏ་ེཅི་ིཞིིག་ཡིིན་མིན་ཡིང་དྲིས། 

“ཨོ། ད་ེཨ།ེ” ཞིེས་མཁན་པོོས་སྨྲས།

“ལགས་རེད། ད་ེན་ིཡིིད་མ་ིཆོེས་པོ་ཞིིག་རེད་འདུག ངས་ད་ེའདྲ་ཞིིག་རྩ་བ་

ནས་གོ་མོྱོང་མེད།”

“ཕོ་གསར། དེ་ནི་རང་བཞིིན་ལས་འདས་པོའམ། འཇིག་རྟེེན་ལས་འདས་

པོའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིིག་རེད། ང་ཚེོའ་ིདགོན་པོའ་ིསྒྲིིག་ཁྲིམས་གཞིིར་བཟུང་བྱེས་

ན། ཁྱིེད་རང་གྲྭ་པོ་ཞིིག་མིན་སྟོབས་ངས་ཁོྱིད་ལ་ཤོོད་ཆོོག་གི་མ་རེད།” ཅིེས་

གསུངས།



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིམ་ིདེས་མ་ིའདོད་པོའ་ིརྣམ་འགྱུར་དང་བཅིས་ཁོ་རང་ག་ི

སོྒར་ཁུག་བསོྔོགས་ཏ་ེཨ་སོྒར་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་བཏོན་ནས་མཁན་པོོར་ཕུལ་བ་རེད།

“མིན། མིན།” ཞིེས་མཁན་པོོས་སྨྲས།

“བྱེས་ན། ག་ཚེོད་རེད།” ཅིེས་ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིམ་ིདེས་དྲིས།

མཁན་པོོས་“ཉོིན་ཨང་། གལ་ཏ་ེཁོྱིད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཨ་སོྒར་ས་ཡི་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་

སྤྲོད་ཀྱིང་ངས་ཁོྱིད་ལ་ཤོོད་མ་ིཐུབ། གྲྭ་པོ་ཁོ་ནས་ཤོེས་ཆོོག་ག་ིརེད།” ཅིེས་སྨྲས།

ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིམ་ིདེས་མཁན་པོོ་ད་ེལོྐོག་རྔན་གྱིིས་བསླུ་མ་ཐུབ་པོས་ཁོ་

ད་ེནས་ཕྱོིན། རིང་པོོར་མ་སོང་བར་རང་ག་ིརོགས་པོ་རྣམས་ལ་ཐུག་ནས་ལོྗོངས་

རྒྱུའ་ིགོམ་བགོྲེད་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིར་ཕྱོིར་ལོག་བྱེས། 

ཁྱིིམ་དུ་བསློེབས་རྗོེས་ཁོས་འཇིག་རྟེེན་ལས་འདས་པོའ་ིརོལ་དབྱེངས་དེའ་ི

སོྐར་ལ་བསམ་བོློ་གཏོང་བཞིིན་བསྡོད། ཁོས་དེའ་ིསོྐར་ལ་བསམ་བོློ་བཏང་དྲགས་

ཏ་ེམཚེན་ལ་གཉིིད་མ་ིཁུག་པོ་དང་ལས་ཀར་དོ་སྣོང་མ་ིསློེབས་པོ་ཡོིང་རྒྱུའ་ིམགོ་

བཙུགས། ཁོས་སི་ཌོི་ནི་གོྲེང་ཁྱིེར་གྱིི་སེམས་ཁམས་རིག་པོའི་སྨོན་པོ་ཡིག་ཤོོས་

དེར་བསྟོེན་ཀྱིང་། ཁོའ་ིསེམས་ཀྱིི་ནང་ནས་རོལ་དབྱེངས་དེ་ད་དུང་འདོར་མ་

ཐུབ། དོན་དངོས་སུ་དེས་ཁོ་སོྨྱོན་པོ་བཟོ་བཞིིན་ཡིོད། དེ་ལ་ཐེབས་ལམ་གཅིིག་

མ་གཏོགས་མེད། 

སོྔོན་མར་ལ་དྭགས་ཀྱིི་ས་དེ་ལ་བསློེབས་པོ་ནས་བརྩིས་ན་ཧ་ལམ་ལོ་

གཅིིག་ཙོམ་འདས་པོའི་ཉིིན་གཅིིག་ལ། ཁོ་ཡིང་སྐྱར་དགོན་པོ་དེའི་སོྒ་འགྲེམ་

དུ་བསློེབས་ནས་མཁན་པོོ་ཐུག་དགོས་ཡིོད་བརོྗོད་པོ་རེད། མཁན་པོོས་ཁོ་དྲན་

སོས་ཤོིང་ངོ་ཤོེས་པོ་རེད། ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡིའི་མི་དེས་མཁན་པོོ་ལ་གལ་ཏེ་རོལ་

དབྱེངས་དེ་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་པོ་མ་ཤོེས་ན། ཁོ་རང་སོྨྱོ་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་འདྲ་ཞིེས་འགྲེེལ་

བཤོད་བརྒྱབ། མཁན་པོོས། “དགོངས་དག ངས་ཁྱིོད་རང་ལ་སོྔོན་མ་བཤོད་པོ་
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ཇ་ིབཞིིན་ཁོྱིད་རང་གྲྭ་པོ་མིན་ཙོང་ངས་ཁོྱིད་ལ་ཤོོད་མ་ིཆོོག” ཅིེས་དོན་དམ་པོའ་ི

སྙིིང་རྗོ་ེལྡན་པོའ་ིསོྒ་ནས་གསུངས། 

“བྱེས་ན་ང་གྲྭ་པོ་བཟོ་རོགས་གནང་།” ཞིེས་ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིམ་ིདེས་ལན་

བཏབ།

སྒྲིིག་འཛུགས་དམ་པོོ་ཡིོད་པོའི་དགོན་པོ་ཞིིག་གི་ནང་གྲྭ་པོ་ཆོགས་པོ་ལ་

འདོན་རྟེ་དབྱེངས་བོློ་འཛིན་དང་དཔོེ་ཆོ་སོློབ་སྦྱོང་བྱེེད་རྒྱུ་བཅིས་ལ་ལོ་གཉིིས་

འགོར་གྱིི་ཡོིད། ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡིའི་མི་དེས་རང་ཉིིད་བརྒྱུད་རིམ་ངལ་བ་ཅིན་

དེའ་ིནང་དུ་བཅུག ལོ་གཉིིས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་མཁན་པོོས་ཁོ་ལ་དག་ེཚུལ་བསྒྲུབས།

དགེ་ཚུལ་བསྒྲུབས་ཚེར་མ་ཐེག་ཏུ་ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡིའི་མི་དེས་“ད་ཆོ་ང་གྲྭ་

པོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན་དུས། ཁོྱིད་ཀྱིིས་ང་ལ་བཤོད་ན་ཆོོག འཇིག་རྟེེན་ལས་འདས་

པོའ་ིརོལ་དབྱེངས་ད་ེཅི་ིཞིིག་རེད།” ཅིེས་མཁན་པོོར་དྲིས། 

མཁན་པོོས་འཛུམ་དམུལ་བཞིིན་“མཚེན་དཀྱིིལ་ལ་ངའ་ིཁང་པོར་ཤོོག་དང་

ངས་ཁོྱིད་ལ་སོྟོན་ཆོོག” ཅིེས་ལན་གནང་། 

གྲྭ་པོ་གསར་པོ་དེ་སོྤྲོ་སྣོང་གིས་ཁེངས་ཏེ་དེར་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་གི་སོྔོན་ལ་

བསློེབས། གྲྭ་པོ་བྱེེད་སློད་ཁོས་དཀའ་ཚེེགས་ཅིན་གྱིི་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེས་པོ་དང་།  

ཚེང་མ་བོློས་བཏང་སྟོེ་ལོ་གསུམ་གྱིི་རིང་ལ་བསྒུགས་པོའི་དུས་ཚེོད་དེ་ད་ནི་

བསློེབས་པོ་རེད། 

མཚེན་གུང་མ་བསློེབས་ཙོམ་གྱིི་སོྔོན་དེར་མཁན་པོོས་རང་གི་ཅིོག་ཙོེའི་

ཤུར་སྒམ་དེའི་ནང་ནས་ལྡེ་མིག་ཆོག་པོ་ཞིིག་བློངས་ཏེ། ཁོང་རང་གི་ཁང་པོར་

ཡིོད་པོའི་རས་ཡིོལ་ཞིིག་ཕྱོེས་ཏེ་གསང་བའི་སོྒ་ཞིིག་མངོན་པོར་བྱེས། མཁན་

པོོས་ཤོིང་ག་ིལྡ་ེམིག་ཅིིག་གིས་སོྒ་ད་ེཕྱོ།ེ སོྒ་ད་ེའབྱེེད་སྐབས་ཀྱི་ིརྩོལ་བ་དང་ཀྲིག་

ཀྲིག་ཟེར་བའི་སྐད་ལ་བལྟས་ན་སོྒ་དེ་ལོ་མང་པོོའམ། ཡིང་ན་ལོ་བཅུ་ཕྲག་



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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འགའི་རིང་ལ་ཕྱོེ་མོྱོང་མེད་པོར་མངོན། དེ་གར་བར་ཁྱིམས་ཤོིག་ཡིོད་པོ་དང་

དེའི་མཐེའ་དེར་ལྕགས་ཀྱིི་སོྒ་གཞིན་ཞིིག་ཡིོད། ཁོང་གཉིིས་སོྒ་དེའི་ཕོྱོགས་སུ་

འགྲེོ་སྐབས། དགོན་པོའ་ིནང་ག་ིཆུ་ཚེོད་རྙེིང་པོ་ཞིིག་གིས་མཚེན་གྱི་ིཆུ་ཚེོད་བཅུ་

གཉིིས་ཟིན་པོའ་ིསྒྲི་བསྒྲིགས། མཁན་པོོས་ལྗོིད་ཆོ་ེབའ་ིསོྒ་གཉིིས་པོ་ད་ེའབྱེེད་པོ་

ལ་ལྕགས་ཀྱིི་ལྡེ་མིག་ཅིིག་བེད་སོྤྱིད་བཏང་། ཁོང་གཉིིས་སོྒ་དེར་འཛུལ་བ་དང་

ལྷིན་དུ་འཇིག་རྟེེན་ལས་འདས་པོའ་ིརོལ་དབྱེངས་ད་ེགྲེག་མགོ་ཚུགས། ཧ་ཅིང་ཉི་ེ

འགྲེམ་དུ་བསློེབས་སྟོབས་ད་ེན་ིགསལ་པོོ་དང་སྙིན་པོོ་ཡིོད། ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ི

མ་ིདེའ་ིགཟུགས་པོོ་ཡིོངས་ལ་སོྤྲོ་སྣོང་ག་ིརྦ་རླབས་ཤོིག་འཕྱུར། ཁོའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་

འདི་ལ་འགྲེན་བཟོད་པོའི་དོན་སྙིིང་ལྡན་པོ་གཅིིག་ཀྱིང་མ་བྱུང་། ཁོང་གཉིིས་

སོྒ་གཞིན་ཞིིག་གི་ཕོྱོགས་སུ་བསོྐྱད། གངས་རིའི་དངུལ་གཏེར་ལས་བཏོན་ཅིིང་

དངུལ་ལྷིད་མེད་ཀྱིི་གྲུབ་པོའི་སོྒ་དེ་འབྱེེད་པོར་མཁན་པོོ་དེས་རང་གི་དངུལ་གྱིི་

ལྡ་ེམིག་ད་ེབཏོན། ད་ེན་ིཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིར་ཆོ་བཞིག་ན་གཏེར་མཛོད་རྙེེད་པོ་ལྟ་

བུ་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་། ཚེིག་གིས་ཀྱིང་འགྲེེལ་བཤོད་བྱེེད་དུ་མེད་པོའ་ིརོལ་དབྱེངས་

ཞིིག་ཐོེས་པོའ་ིསྐབས་སུ་འད་ིའདྲའ་ིཐོེག་ལ་བསམ་བོློ་མ་ིགཏོང་། དངུལ་སོྒ་ད་ེཕྱོ་ེ

ཟིན་པོའི་རྗོེས་སུ་ཁོས་གང་ཞིིག་སོྒ་མཐེའ་མ་ཡིིན་པོ་དེ་མཐོེང་། དེ་ནི་མཐུག་

ཚེད་སོར་དྲུག་ཅིན། གསེར་བཙོ་ོམ་ལས་གྲུབ་ཅིིང་། རིན་ཐེང་བྲལ་བའ་ིནོར་བུས་

ཕྲ་རྒྱན་བཏབ་ཡོིད། མཁན་པོོས་གསེར་གྱི་ིལྡ་ེམིག་ཅིིག་ལག་ཏུ་བློངས་ཏ་ེགསེར་

སོྒའ་ིམདུན་དེར་བཞིེངས་ཏ།ེ ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིམ་ིདེར་ཁ་ཕོྱོགས་ནས་“ཁྱིེད་རང་

འདིའི་ཐེད་ཏན་ཏན་གྲེ་སྒྲིིག་ཡིིན་ནམ། འདི་ནི་འཇིག་རྟེེན་ལས་འདས་པོའི་

གནས་ཚུལ་ཞིིག་རེད། འདིས་ཁྱིེད་རང་དུས་གཏན་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་། ཁྱིེད་

རང་འདི་ལ་ངོ་མ་གྲེ་སྒྲིིག་ཡིོད་དམ།” ཞིེས་དོ་སྣོང་ཆོེན་པོོ་དགོས་པོའི་གཟབ་

ནན་དང་སྦྲགས་གསུངས། 
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ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིམ་ིདེར་སོྤྲོ་སྣོང་དང་ཞིེད་སྣོང་དུས་མཉིམ་དུ་བྱུང་། ཁོས་

དེ་སོྔོན་འདི་ལྟ་བུའི་གལ་ཆོེའི་ཐེག་གཅོིད་ཅིིག་བྱེེད་མོྱོང་མེད། གསེར་སོྒའ་ིཕ་

རོལ་ཏུ་གང་ཡིོད་པོ་ད་ེམཐོེང་རྗོེས་ཁོ་སོྨྱོ་སྲིིད་པོ་རེད། འོན་ཀྱིང་མ་མཐོེང་བ་དེས་

ཀྱིང་ཁོ་སོྨྱོ་རུ་འཇུག་གི་ཡོིད་ཙོང་། ཁོས་“འགྲེིག་གི་རེད། སོྒ་ཕྱོེས་དང་།” ཞིེས་

བརོྗོད། མཁན་པོོས་གསེར་གྱི་ིལྡ་ེམིག་ད་ེསོྒ་ལྕགས་ཀྱི་ིཁོག་ཏུ་བཅུག ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ི

ལ་ིཡིའ་ིམ་ིད་ེསྐྲག་སྣོང་གིས་གཟུགས་པོོ་དབང་མེད་དུ་འདར། མཁན་པོོས་ལྗོིད་

ཆོ་ེལ་གནའ་སྔོ་མོའ་ིསོྒ་ད་ེག་ལེར་ཕྱོ།ེ

ཨ་ེམ་ཡི་མཚེན་པོ་ལ། དཀོན་མཆོོག་མཁྱིེན། ད་ེན་ིགང་ཟག་དཀྱུས་མ་ཞིིག་

གིས་རོྟེགས་ཐེབས་བྲལ། ད་ེན་ིའཇིག་རྟེེན་འད་ིལས་འདས། ད་ེན་ིརོྟེག་པོ་མཐེའ་

དག་ག་ིཡུལ་ལས་འདས་པོ་ཞིིག་རེད།

ད་ེན་ིཅི་ིཞིིག་རེད་དམ། 

དགོངས་དག ཁྱིེད་རང་གྲྭ་པོ་ཞིིག་མིན་སྟོབས་ངས་ཤོོད་མ་ིཆོོག  
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 ༼༤༦༽  

ང་རེང་ཉིདི་ཀྱི་ིཧ་ིམ་ལ་ཡིའི་ིའིགྲུལ་བཞུད།

ང་ལོན་ཌོོན་དུ་སོློབ་གྲྭར་ཡོིད་སྐབས་ངས་ཐེེངས་དང་པོོར་ཧ་ིམ་ལ་ཡིའ་ིའདྲ་པོར་

མཐོེང་བྱུང་། ཧི་མ་ལ་ཡི་ནི་ཧ་ཅིང་རྒྱ་ཆོེན་པོོ་དང་། དབེན་པོ། ཡིིད་དུ་འོང་བ་

བཅིས་ཡིིན་ཙོང་། ཉི་ིམ་གཅིིག་ད་ེགར་འགོྲེ་རྒྱུའ་ིཐེག་བཅིད་པོ་ཡིིན།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༣ ལོའ་ིའཛམ་གླེིང་བྱེང་ངོས་ཀྱི་ིདབྱེར་ཁའ་ིསྐབས་དེར། སོློབ་གྲྭ་

ཆོེན་མོ་ནས་མཐེར་ཕྱོིན་པོའ་ིརྗོེས་དང་། དག་ེརྒན་གྱི་ིལས་ཀའ་ིའགོ་མ་བཙུགས་

པོའ་ིསོྔོན་ལ། ང་ལོན་ཌོོན་ནང་ག་ི ཝིིག་ཋོ་ར་ིཡི་མ་ེའཁོར་འབབ་ཚུགས་ནས་རྒྱ་

གར་དང་བརྗོིད་ཆོགས་པོའ་ིཧ་ིམ་ལ་ཡིའ་ིཕོྱོགས་སུ་བསོྐྱད། གཟའ་འཁོར་གཉིིས་

ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་ང་རྒྱ་གར་དུ་འབོྱེར་སོང་ལ། ད་ེགར་ཉིིན་ལྟར་ཆོར་པོ་འབབ་བཞིིན་

འདུག གལ་ཏེ་ངས་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱིི་འཆོར་གཞིི་མ་བཏིང་སོྔོན་ལ་རྩད་གཅིོད་

བྱེས་ཡིོད་ན། རྒྱ་གར་དུ་ཆོར་དུས་ཡིིན་པོ་དེ་ཤོེས་ཡིོད་ཀྱིི་རེད། བྱེང་ཕོྱོགས་སུ་

ཐེག་རིང་གི་ས་ཆོ་དཔོེར་ན་རྒྱལ་ས་ཁད་མན་ཌུ་བར་དུ་ཕྱོིན་ཀྱིང་། ཆོར་སྤྲོིན་

ལས་ཧ་ིམ་ལ་ཡི་མཐེོང་ཐུབ་མ་སོང་། རིང་པོོར་མ་སོང་བར་ངས་འཛམ་གླེིང་ནང་

ག་ིགངས་ར་ིམཐོེ་ཤོོས་དག་མཐོེང་ཐུབ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་ད་ེདོར་བ་ཡིིན། སྟོབས་ལེགས་

པོ་ཞིིག་ལ། ཡི་མཚེན་པོའ་ིཡུལ་ལུང་དེར་དོན་གཞིན་དག་མང་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་འདུག

ཁད་མན་ཌུར་ཡིོད་དུས་ཀྱིི་ཉིིན་གཅིིག་ཨ་རི་བ་གཉིིས་ཀྱིིས་ང་ལ། ཡིིག་

སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་ཞིིག་བྱེང་ཕོྱོགས་བོད་ཀྱིི་ས་མཚེམས་བར་དུ་འགོྲེ་གི་ཡོིད་

པོ་དང་། བལ་སྒོར་འགའ་ཤོས་སྤྲོད་ན་དེས་འགྲུལ་པོ་འཁྱིེར་གྱིི་འདུག་ཅིེས་

བརོྗོད་བྱུང་། དེ་ནི་འཆོམ་འཆོམ་ལ་འགྲེོ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་
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པོས། སང་ཉིིན་ཞོིགས་པོ་དེར་ང་ཡིིག་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་གྱི་ིནང་དུ་བྱེང་ཕོྱོགས་

སུ་ཕྱོིན་པོ་ཡིིན།

ཕྱོ་ིདྲོ་ཆུ་ཚེོད་དང་པོོ་ཙོམ་ལ་རླངས་འཁོར་གྱི་ིཁ་ལོ་པོ་དེས་ར་ིཁོྲད་ཀྱི་ིགོྲེང་

གསེབ་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཏུ་གུང་ཚེིགས་ཆོེད་བཀག་སོང་། ཨ་ར་ིབ་ད་ེགཉིིས་ཀྱིིས་ང་

ཚེའོ་ིཁ་ལོ་པོ་དསེ་ཟས་ཟ་བའ་ིཡུན་ལ་ང་ཚེ་ོཉི་ེའགྲེམ་གྱི་ིར་ིཆུང་ངུ་དེར་འཛགེས་

ན་ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་། སྐར་མ་བཅོི་ལྔའ་ིརྗོེས་སུ་ང་ཚེ་ོར་ིརྩ་ེདེར་བསློེབས་དུས་བྱེང་

ངོས་སུ་ཡིོད་པོའ་ིསྤྲོིན་པོ་དྭངས་སོང་། ངས་ཐེེངས་དང་པོོར་ཆོར་པོས་དག་པོར་

བྱེས་པོའི་མཁའ་རླུང་དེའི་ཁོྲད་ནས་རྒྱ་ཆོེ་བའི་ཧི་མ་ལ་ཡིའི་རི་བརྒྱུད་མཐོེང་

བྱུང་། མཐོེང་རྒྱ་ད་ེར་ིལ་འཛེགས་པོ་ལས་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་འདུག 

འོན་ཀྱིང་ངའ་ིཔོར་ཆོས་ད་ེརླངས་འཁོར་གྱི་ིནང་དུ་ལུས་འདུག ང་མགོྱིགས་

པོོར་ཐུར་དུ་བརྒྱུགས་ཏ་ེཔོར་ཆོས་ད་ེབློངས་ནས་གང་མགྱིོགས་མགོྱིགས་ཀྱིིས་ར་ི

དེར་འཛེགས་པོ་ཡིིན། ང་རི་རྩེར་བསློེབས་པོ་དང་སྤྲོིན་པོས་བཏུམས་སོང་། ང་

སྐར་ཆོ་འགའ་ཤོས་ཀྱིིས་རྗོེས་ལུས་ཐེེབས་པོས་ངས་གངས་རི་ཡིང་སྐྱར་མཐོེང་

མ་བྱུང་། ཡིིད་དུ་འོང་བའ་ིལྟད་མོ་ད་ེལོངས་སུ་སྤྱིད་ད་ེད་ེགར་བསྡོད་ཡིོད་པོའ་ི

ཨ་རི་བ་གཉིིས་པོོ་དེས། ངའི་ཕོྱོགས་སུ་བལྟས་ཏེ་ཁོྱིད་ག་པོར་ཕྱོིན་པོ་ཡིིན་ཞིེས་

དྲིས་བྱུང་། དེ་ལས་སྡུག་པོ་ཞིིག་ལ། ཁོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ང་ལ་བལྟ་རྒྱུའི་སྐལ་བ་

མ་བྱུང་བའ་ིངོ་མཚེར་ཞིིང་ཧང་སངས་པོའ་ིམཐོེང་སྣོང་དེའ་ིའགྲེེལ་བཤོད་ཞིིབ་

ཕྲ་བྱེས་བྱུང་། 

ང་ན་ིད་ེའདྲའ་ིགླེེན་པོ་ཞིིག་རེད་ཨང་སྙིམ་བྱུང་། ང་པོར་ཆོས་ལེན་དུ་ཕྱོིན་

པོ་དེས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པོའི་ལྟད་མོ་དེ་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་ཡིོད་པོ་མ་རེད། ཡིིན་ན་

ཡིང་པོར་རྒྱག་པོའམ། དེབ་ཏུ་བྲིས་པོ་བརྒྱུད་དེ་དུས་ཡུན་ཞིིག་འཛིན་ཐེབས་

བྱེས་ན། དུས་ཡུན་དེས་ཁོྱིད་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་སྒུག་ག་ིམེད་སྟོབས། དེའ་ིངོ་མཚེར་ཡོིངས་

རོྫགས་མོྱོང་མ་ིཐུབ་པོ་ད་ེངས་ཤོེས་བྱུང་། 
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གཟི་བརྗོིད་ཆོེ་བའི་ཧི་མ་ལ་ཡི་ནང་བཞིིན། ང་ཚེོའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་མི་ཚེེའི་

དུས་ཡུན་རྣམས་ཀྱིང་ཉིམས་སུ་མོྱོང་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་ལས་པོར་ཆོས་ཀྱིི་ནང་དུ་ཉིར་

རྒྱུ་ཞིིག་མ་རེད། དེ་དག་བརྗོེད་དུ་མེད་པོ་ཡིིན་ཙོང་། པོར་རྒྱག་དགོས་པོའི་

དགོས་མཁོ་ཡོིད་དམ།། 



124

 ༼༤༧༽  

མ་ིཞིགི་གསི་ཁྱིདོ་ལ་ལྟ་བཞིནི་འིདུག

གནའ་སྔོ་མོའ་ིདུས་སུ་དག་ེརྒན་བོློ་གོྲེས་དང་ལྡན་པོ་གཅིིག་ཁོ་ནས་དག་ེཕྲུག་སྡོ་ེ

ཁག་གཅིིག་ལ་མ་ིཚེེའ་ིསོྐར་ལ་གང་ཤོེས་དགོས་པོ་ཐེམས་ཅིད་སོློབ་འཁྲིད་གནང་

ག་ིཡིོད། ད་ེའདྲའ་ིདག་ེརྒན་གཅིིག་ལ་སོློབ་མཐེར་ཕྱོིན་ལ་ཉི་ེབའ་ིསོློབ་ཕྲུག་བཅུ་

གཉིིས་ཡོིད། ཁོང་ལ་སོློབ་ཕྲུག་ཚེང་མས་ཧ་ཅིང་ཡིིད་དུ་འོང་བ་འདུག་བསམ་

པོའ་ིབུ་མོ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིོད།

ཉིིན་ཞིིག་ལ་ཁོས་ཁོ་རང་གི་དགེ་ཕྲུག་ཚེོ་ལ་ཁོ་ལ་དཀའ་ངལ་གཉིིས་ཡིོད་

པོའ་ིགསལ་བསྒྲིགས་བྱེས་པོ་རེད། དང་པོོ་ད་ེཁོས་རང་ག་ིབུ་མོ་ལ་མག་པོ་ཞིིག་

འཚེོལ་དགོས་པོ་དང་། སྐབས་དེའ་ིལམ་སོྲིལ་གཞིིར་བཞིག་བྱེས་ན། ད་ེན་ིཁོའ་ི

དགེ་ཕྲུག་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་ནང་ནས་གཅིིག་ཡིིན་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད། དཀའ་ངལ་ནི་

དག་ེཕྲུག་སུ་ཞིིག་ཁྱིོ་ག་ཡིག་ཤོོས་ཡིིན་པོ་ཐེག་གཅོིད་བྱེེད་མ་ིཐུབ་པོ་ད་ེརེད། 

དཀའ་ངལ་གཉིིས་པོ་དེ་མནའ་མའི་ཨ་ཕ་ཡིིན་པོའི་ཆོ་ནས་ཁོས་གཉིེན་

སོྟོན་གྲེ་རྒྱས་པོོ་དེའ་ིའགོྲེ་གོྲེན་གཏོང་དགོས་པོ་དང་། བཟའ་ཚེང་གསར་པོ་ད་ེལ་

དགོས་མཁོ་ཆོ་ཚེང་འཛོམས་པོའི་ཁང་པོ་གསར་པོ་ཞིིག་ཀྱིང་བཀོད་སྒྲིིག་བྱེེད་

དགོས། དཀའ་ངལ་ན་ིའགོྲེ་གོྲེན་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོོ་ཡིིན་པོ་ད་ེརེད། 

དཀའ་ངལ་འད་ིགཉིིས་སེལ་བའ་ིཆོེད་དུ་དག་ེརྒན་དེས་འགྲེན་བསྡུར་ཞིིག་

གསལ་བསྒྲིགས་བྱེས། ཁོས་ཁོ་རང་ག་ིདག་ེཕྲུག་རྣམས་ལ། སུས་ཀྱིང་མ་ཚེོར་བ་

དང་། སུས་ཀྱིང་མ་མཐོེང་བའ་ིསོྒ་ནས་མཚེན་མོར་གོྲེང་གསེབ་ཏུ་ཕྱོིན་ཏ་ེདངོས་

པོོ་གང་ཐོེབ་བརྐུས་ཏ་ེཁོ་རང་ག་ིསར་འཁྱིེར་ཡིོང་དགོས་ཞིེས་བརོྗོད། དག་ེཕྲུག་
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སུ་ཞིིག་གིས་ལམ་སོྟོན་གཞིིར་བཟུང་དངོས་པོོ་མང་ཤོོས་བརྐུ་ཐུབ་པོ་དེར་ཁོ་

རང་གི་བུ་མོ་ཐོེབ་རྒྱུ་དང་། བརྐུས་པོའི་དངོས་པོོ་ཚེང་མ་བཟའ་ཚེང་གསར་པོ་

གཉིིས་ལ་བདག་རྒྱུ་བྱེས། 

དགེ་རྒན་གྱིིས་ཁོང་ཚེོར་བརྐུ་བྱེེད་དགོས་པོར་བསྐུལ་བས་དགེ་ཕྲུག་ཚེང་

མ་ཧོན་ཐོེར་བ་རེད། དུས་རྒྱུན་ཁོང་ན་ིབཟང་སོྤྱིད་ཅིན་གྱི་ིམ་ིཞིིག་རེད། ཡིིན་ན་

ཡིང་སྐབས་ད་ེདུས་རང་ག་ིདག་ེརྒན་གྱིིས་ཅི་ིགསུང་བཀའ་བསྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགལ་

ཆོེན་དུ་བརྩི་གི་ཡོིད་ཙོང་། ཁོང་ཚེོས་འགྲེན་བསྡུར་དེ་ཁས་བློངས། ཡིང་ན་ཕོ་

གསར་ཚེང་མ་དག་ེརྒན་གྱི་ིབུ་མོ་དེའ་ིརྣམ་པོས་བསླུས་པོའང་ཡིིན་སྲིིད་དམ།

ཉིིན་གྲེངས་བདུན་གྱི་ིརིང་ལ་གཡིོ་སྒྱུ་ཅིན་གྱི་ིདག་ེཕྲུག་ཚེོས་མཚེན་ལ་གོྲེང་

གསེབ་ཏུ་ཕྱོིན་ཏ་ེགང་ཐོེབ་ཅི་ིཐོེབ་བརྐུས་ནས་དག་ེརྒན་གྱི་ིསར་ཁྱིེར་ཡོིང་། དག་ེ

རྒན་དེས་དག་ེཕྲུག་སུས་ཁྱིིམ་གང་ནས་དངོས་པོོ་ཅི་ིཞིིག་བརྐུས་པོའ་ིཟིན་ཐོེ་ཞིིབ་

ཚེགས་སུ་ཉིར། ཡི་མཚེན་པོ་ཞིིག་ལ་དག་ེཕྲུག་སུ་ཡིང་རྐུ་བྱེེད་དུས་གཞིན་གྱིིས་

འཛིན་ཐུབ་མེད།

བདུན་ཕྲག་གཅིིག་གི་རྗོེས་སུ་དགེ་རྒན་དེས་དགེ་ཕྲུག་ཚེང་མ་བསྡུས་ཏེ་

གྲུབ་འབྲས་ཁྱིབ་བསྒྲིགས་བྱེས། 

དགེ་རྒན་དེས་“ཁྱིེད་ཚེོས་བཟའ་ཚེང་གཅིིག་གི་མི་ཚེེ་ཡིག་པོོའ་ིཐོེག་ནས་

སྐྱེལ་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པོའི་དངོས་པོོ་ལྡེང་ངེས་པོ་བརྐུས་འདུག ཡིིན་ན་

ཡིང་ཁྱིེད་ཚེོའ་ིནང་ནས་གཅིིག་གིས་གང་ཡིང་འཁྱིེར་ཡིོང་མ་ིའདུག ཅིིའ་ིཕྱོིར།” 

ཞིེས་དྲིས་པོ་རེད།

 ངོ་ཚེ་ཅིན་གྱི་ིདག་ེཕྲུག་ཕོ་གསར་ད་ེམདུན་དུ་ཡོིང་སྟོ།ེ “རྒན་ལགས། གང་

ཡིིན་ཟེར་ན། ངས་སྐུ་ཉིིད་ཀྱིི་ལམ་སོྟོན་གཞིིར་བཟུང་བྱེེད་དགོས་བྱུང་།” ཞིེས་

སྨྲས་པོ་རེད། 



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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“ག་རེ་ཟེར་གྱིི་ཡིོད། ངས་ཁོྱིད་ལ་རྐུ་བྱེས་ཏེ་ངའི་སར་འཁྱིེར་ཤོོག་ལབ་མ་

བྱུང་ངམ།”

བཞིིན་གྱི་ིཉིམས་ཞུམ་པོའ་ིདག་ེཕྲུག་དེས་“རྒན་ལགས། ད་ེག་རང་གསུངས་

གནང་སོང་། འོན་ཀྱིང་སྐུ་ཉིིད་ཀྱིིས་གཞིན་གྱིིས་མ་མཐེོང་བའི་ཐོེག་ནས་རྐུས་

ཞིེས་པོའི་ལམ་སོྟོན་ཡིང་གནང་སོང་། ངས་མི་ཚེང་མ་གཉིིད་མཐུག་པོོར་ཉིལ་

ཡིོད་པོའི་སྐབས་ཏེ། མཚེན་གྱིི་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་པོར་དུད་ཁྱིིམ་མང་པོོའ་ིནང་དུ་

འཇབ་འཛུལ་བྱེས་པོ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ག་དུས་ཡིིན་ནའང་ངས་དངོས་པོོ་ཞིིག་

བརྐུ་གྲེབས་བྱེེད་དུས་མ་ིཞིིག་གིས་ང་ལ་ལྟ་ག་ིཡིོད་པོའ་ིདོ་སྣོང་བྱུང་། བྱེས་ཙོང་

ང་ལག་པོ་སོྟོང་པོར་ལོག་དགོས་བྱུང་སོང་། རྒན་ལགས།” ཞིེས་སྨྲས།

དག་ེརྒན་དེས་“གལ་ཏ་ེཁང་པོའ་ིནང་དུ་ཚེང་མ་གཉིིད་བསྡོད་ཡིོད་ན། ཁོྱིད་

ལ་སུས་ལྟ་ག་ིའདུག” ཞིེས་དྲིས།

“རྒན་ལགས། ངས་ང་རང་ལ་ལྟ་བཞིིན་འདུག ངས་ང་རང་གིས་རྐུ་བྱེེད་

གྲེབས་ཡོིད་པོ་མཐོེང་ག་ིའདུག རྒྱུ་མཚེན་ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་ངས་གང་ཡིང་འཁྱིེར་

ཡིོང་མེད།”

དགེ་རྒན་དེས་“ཧ་ཅིང་ཡིག་པོོ་རེད། ཧ་ཅིང་ཡིག་པོོ་རེད། ལོ་མང་པོོ་འདི་

དག་ག་ིརིང་ལ་ངའ་ིཁ་ལ་ཉིན་མཁན་གྱི་ིདག་ེཕྲུག་བོློ་གོྲེས་དང་ལྡན་པོ་མ་མཐེར་

ཡིང་གཅིིག་བྱུང་འདུག” ཅིེས་སོྤྲོ་སྣོང་ཆོེན་པོོའ་ིངང་ནས་བཤོད་པོ་དང་། ཁོང་

གིས་མུ་མཐུད་ད་ེ“ཁྱིེད་ཚེ་ོགཞིན་ཀློད་མེད་ཚེང་མས་རང་རང་ག་ིདངོས་པོོ་རྣམས་

སྦྱིན་བདག་སོ་སོར་ཕྱོིར་སོློགས་ཤོིག ཁོང་ཚེོས་ཉིེས་པོ་གཏོང་གི་མ་རེད། ངས་

ཁོང་ཚེོར་འགྲེན་བསྡུར་འདིའི་སོྐར་ལ་བདུན་ཕྲག་གཉིིས་ཀྱིི་གོང་ནས་བཤོད་

ཚེར་ཡོིད། ཁོང་ཚེོས་ཁྱིེད་ཚེ་ོཡོིང་ག་ིཡོིད་པོ་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད་སྟོབས། སུ་ཡིང་འཛིན་

བཟུང་བྱེས་ཡིོད་པོ་མ་རེད། ད་ེབཞིིན་ཚུལ་མཐུན་མ་ཡིིན་པོའ་ིལས་ཅི་ིཞིིག་བྱེས་
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ཀྱིང་། གཅིིག་གིས་རྟེག་ཏུ་མཐོེང་ག་ིཡོིད། རྟེག་ཏུ་མཐོེང་མཁན་ད་ེརང་ཉིིད་ཡིིན་

པོ་དྲན་དགོས། རང་ཉིིད་ཀྱིིས་མཐོེང་ག་ིཡོིད་ཙོང་། རང་ལ་མ་ིསྐྱིད་པོ་དང་སྡུག་

བསྔོལ་ཡིོང་ག་ིརེད།” ཅིེས་བརོྗོད། 

དགེ་ཕྲུག་བོློ་གོྲེས་ལྡན་པོ་དེས་དགེ་རྒན་གྱིི་བུ་མོ་མཛེས་མ་དེ་དང་གཉིེན་

སྒྲིིག་བྱེས། དག་ེརྒན་དེར་གཉིེན་སྒྲིིག་ག་ིསོྟོན་མོ་གྲེ་རྒྱས་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་དང་། ཁང་པོ་

གསར་རྒྱག་བྱེེད་རྒྱུའི་དཔོལ་འབོྱེར་ལྡེང་ངེས་པོ་ཡིོད་ལ། ཁོྱི་ག་དེ་དོན་དངོས་

སུ་བོློ་གོྲེས་དང་ལྡན་པོ་ཡིིན་སྟོབས་ཁོང་ཚེོས་མ་ིཚེ་ེསྐྱིད་པོོའ་ིངང་ནས་བསྐྱལ།། 
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 ༼༤༨༽  

སློབོ་མ་གཞིན་ཞིགི་གསི་བརྙེས་བཅིསོ་ལ་ 

ཁྲལེ་དགོད་བྱེདེ་སྟོངས་ཇ་ིལྟརེ་སྦྱངས་པ།

གཏམ་རྒྱུད་སོྔོན་མ་དེ་གནའ་སྔོ་མོའ་ིརྒྱ་གར་གྱིི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིིག་རེད། གཏམ་

རྒྱུད་རྗོེས་མ་འད་ིགནའ་སྔོ་མོའ་ིགྷ་ིར་ིས་ིཡི་ིགཏམ་རྒྱུད་ཅིིག་རེད་ལ། བསློབ་པོ་

སོློབ་གཉིེར་གྱི་ིཐེབས་ལམ་འདྲ་མཚུངས་རེད། དག་ེརྒན་ཁེར་རྐྱེང་གཅིིག་གིས་

རང་ག་ིདག་ེཕྲུག་ཚེ་ོལ་སོློབ་ཚེན་ཚེང་མ་སོློབ་ཁྲིད་བྱེེད་དགོས། 

དགེ་རྒན་སོྤྲོ་ཐུང་ཞིིག་ཡིོད་པོ་དེས་དུས་རྒྱུན་དུ་དགེ་ཕྲུག་གཅིིག་ལ་ནོར་

འཁྲུལ་ཕྲན་ཚེེགས་ཤོིག་ཤོོར་བ་དང་བཀའ་བཀོྱིན་གནང་། དགེ་རྒན་དེས་ན་

གཞོིན་དེ་ལ་ཚེིག་ངན་གྱིིས་ཁྱིད་གསོད་བྱེེད་ཅིིང་། དེ་ནི་བསློབ་འདོམས་ཀྱིི་

བཀའ་དྲིན་ཞིིག་ཏུ་བརྩིས་ཏ་ེཁྲིད་ཡོིན་ལེན།

སོློབ་ཕྲུག་ད་ེའདྲ་ཞིིག་སོློབ་མཐེར་ཕྱོིན་རྗོེས་སུ་ཨ་ཐེན་ས་ིལ་ལས་ཀ་བྱེེད་དུ་

ཕྱོིན་པོ་རེད། ཁོའ་ིདཔོོན་པོོའམ། གཞིན་དག་སུ་ཞིིག་གིས་ཁོ་ལ་ངག་ཐོེག་ནས་

གཤོ་ེཞིིང་མཚེང་བྲུ་བྱེེད་སྐབས་སོློབ་ཕྲུག་ད་ེསོྤྲོ་སྣོང་གིས་གད་མོ་དགོད་ཀྱི་ིཡིོད། 

སྐབས་ད་ེདུས་ དམོད་མོ་ངན་ཤོོས་གཅིིག་ན་ིདབུས་ཤོར་ཡུལ་གྲུ་དང་ཉི་ེབ་

ཞིིག་ནས་བྱུང་སྟོེ། “རྔ་མོང་སོྟོང་ཕྲག་ནས་བྱུང་བའི་ལྗོི་བ་ཡིིས་ཁོྱིད་ཀྱིི་མཆོན་

ཁུང་དུ་ཚེང་བཅིའ་བར་ཤོོག” ཅིེས་པོ་ད་ེརེད། 

དམོད་མོ་དེ་ལའང་ཁོ་གད་མོ་བགད། ཁོ་ལ་དམའ་འབེབས་ཇི་ལྟར་བྱེས་

ཀྱིང་ཚེིག་པོ་མ་ིཟ། ཁོའ་ིགོྲེགས་པོོ་དང་ལས་རོགས་ཚེོས་ཁོ་ལ་དབང་རྩ་འགའ་

ཞིིག་ཚེང་གི་མེད་པོར་བསམ་གྱིི་ཡིོད་ཀྱིང་། གནས་ཚུལ་གཞིན་དག་ཚེང་མར་
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ཁོའ་ིཡིིད་དབང་རྒྱུན་ལྡན་ཡིིན། དེའི་སྟོབས་ཀྱིིས་ཁོ་ཚེོས་གཞིན་གྱིིས་ཁོ་ལ་

སྡོིགས་དམོད་བྱེེད་སྐབས་ཁོ་གད་མོ་ཅིིའི་ཕྱོིར་དགོད་ཀྱིི་ཡིོད་ཅིེས་དྲིས། དེའི་

ལན་དུ་ཁོས་“ང་རང་སོློབ་ཕྲུག་ཡིིན་སྐབས་ང་ལ་ག་དུས་སོྐྱན་བརོྗོད་བྱུང་བ་དང་

ངས་དངུལ་ཆོད་སོྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ཆོ་ང་ལ་ད་ེདག་རིན་མེད་དུ་ཐོེབ་ཀྱི་ིཡོིད་

པོ་དེས་ང་སྐྱིད་པོོ་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་།” ཞིེས་བརོྗོད།

གཅིིག་བྱེས་ན་ང་ཚེོས་རང་ག་ིཕྲུ་གུ་ཚེོས་ཁོ་ཚེོའ་ིཁང་མིག་ལ་གད་བདར་

མ་ིབྱེེད་པོའ་ིསྐབས་ར་ེར་ེདང་། སོྦྱང་ཚེན་མ་བསྒྲུབས་ཏ་ེང་ཚེོས་གཤོ་ེགཤོ་ེགཏོང་

དགོས་བྱུང་ན་ཁོ་ཚེ་ོལས་གཤོ་ེགཤོ་ེགཏོང་ཡོིན་ལེན་དགོས། རྗོེས་མ་ཁོང་ཚེོའ་ིམ་ི

ཚེེའ་ིནང་དུ་རང་ག་ིབཟའ་ཟློས་གཤོ་ེགཤོ་ེགཏོང་བའམ། དཔོོན་པོོས་སྐད་བརྒྱབ་

པོ་སོགས་བྱུང་ན། གནའ་སྔོ་མོའ་ིགྷ་ིར་ིས་ིཡི་ིསོློབ་ཕྲུག་ད་ེནང་བཞིིན། ནམ་ཡིང་

ཁོང་ཁོྲ་མ་ིལངས་པོར་སོྤྲོ་སྣོང་ལྡན་པོའ་ིངང་ནས་གད་མོ་དགོད་ཀྱི་ིརེད།། 
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 ༼༤༩༽  

ཆདེ་མཁས་པ་ནས་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་པ།

ཁེམ་བྷིི་རི་ཇི་ན་ཡིོད་པོའི་ངའི་གོྲེགས་པོོ་ཡིེ་ཤུ་བ་ཚེོས། སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་

ཡིོད་པོའ་ིནད་པོ་སོྡོད་སའ་ིས་གནས་སྨོན་ཁང་ཞིིག་ཏུ། དང་བློང་ཞིབས་ཞུ་བྱེེད་

རྩིས་ཡིོད་ཅིེས་ང་ལ་བཤོད་བྱུང་། ནང་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པོའི་ཆོ་ནས། གྲེལ་མགོར་

མ་སློེབས་ཀྱིང་གྲེལ་མཇུག་ཏུ་མ་ལུས་པོ་བྱེེད་དགོས་ཟེར་བ་ལྟར། ངས་ཀྱིང་དང་

བློང་ཞིབས་ཞུ་བྱེེད་དགོས་དྲན་བྱུང་། དེས་ན་ང་འགྲེོ་དགོས་པོའི་རྒྱུ་མཚེན་ནི་

ཆོོས་ཕོྱོགས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་ཞིིག་ལས་གཞིན་གང་ཡིང་མིན། 

གཟའ་ཕུར་བུ་ར་ེརེའ་ིཕྱོ་ིདོྲ་དག་ཏུ། ཧྥུལ་བོྷིན་སྨོན་ཁང་དུ་ལས་རིགས་དང་

འབྲེལ་བའ་ིབཅོིས་ཐེབས་ཚེན་པོ་ཞིེས་པོའ་ིནང་དུ་སྒྲིིག་འཇུག་བྱེས་པོའ་ིསེམས་

ཀྱིི་གཅོིང་ནད་ཡིོད་མཁན་ཚེོར་རོགས་པོ་བྱེེད་སློད་ང་ཚེོ་ཁེམ་བྷིི་རི་ཇི་ནས་སྤྱིི་

སོྤྱིད་རླངས་འཁོར་ལ་བསྡོད་ད་ེའགོྲེ ངའ་ིཡི་ེཤུའ་ིགོྲེགས་པོོ་ཚེ་ོན་ིགཟའ་འཁོར་

ཁ་ཤོས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་དེར་འགོྲེ་མཚེམས་བཞིག་སོང་། འོན་ཀྱིང་ང་ན་ིལོ་གཉིིས་ཀྱི་ི

རིང་ལ་དེར་འགོྲེ་རྒྱུ་མུ་མཐུད་པོ་ཡིིན། ངས་གལ་ཆོེར་བརྩིས་པོའ་ིབདག་ག་ིབྲེལ་

བ་ཅིན་གྱི་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ེདང་། དངོས་ཁམས་རིག་པོའ་ིརྣམ་གཞིག་ལ་སོློབ་

སོྦྱང་བྱེེད་རྒྱུ་དེར་ངའ་ིདུས་ཚེོད་མང་ཆོ་ེབ་འཛད་ཀྱི་ིཡིོད་ཀྱིང་། སེམས་ཀྱི་ིགཅོིང་

ནད་ཡོིད་པོའི་ངའི་གོྲེགས་པོོ་ཚེོར་སོྐར་སོྐྱད་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ནམ་ཡིང་ཆོད་མེད། 

གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཕྱོ་ིདོྲ་ད་ེདག་ལ་ང་དངོས་གནས་སྐྱིད་པོོ་བྱུང་། 

ཁོང་ཚེོའི་སེམས་ཚེོར་གྱིི་རྣམ་དཔྱོད་དེར་ང་ངོ་མཚེར་སྐྱེས་བྱུང་། གལ་ཏེ་

ང་མདང་ནུབ་ཀྱི་ིམཚེན་ཚེོགས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་ཐེང་ཆོད་ནས་བསློེབས་པོའམ། ཡིང་



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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ན་གོྲེགས་མོ་ཞིིག་དང་འབྲེལ་བ་ཆོད་དེ་ཡིིད་འཁུམས་པོ་བཅིས་བྱུང་ཡོིད་

ན། ཁོང་ཚེོས་ལམ་སེང་ཤོེས་ཀྱིི་འདུག ཁོང་ཚེོས་ང་ལ་འཐེམ་པོའམ། ཡིང་ན་

སྙིིང་ཐེག་པོ་ནས་འཛུམ་དམུལ་བ་བྱེས་ཏ་ེང་བོློ་བད་ེཔོོ་བཟོ་ག་ིའདུག ཁོང་ཚེོའ་ི

སེམས་ན་ིངའ་ིསེམས་དང་མ་ིའདྲ་བར་ཕྱོ་ིགསལ་ནང་གསལ་དང་རོྙེག་དྲ་བྲལ་

བ་ཞིིག་རེད་འདུག 

ཆོིག་སོྟོང་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུའི་འགོ་སོྟོད་དུ་ང་རང་བུད་མེད་ལ་དགའ་

མཁན་ཞིིག་ཡིིན་སྟོབས། སྐྱེས་པོ་གཞིན་པོ་ཞིིག་གིས་མ་ིཚེོགས་ཀྱི་ིཁོྲད་དུ་ང་ལ་

བརྩེ་བས་འཐེམ་པོ་དེར་འཚེེར་སྣོང་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ང་ལ་འཐེམ་སྐབས་ངའི་

གོྲེགས་པོོའ་ིགདོང་ལ་ཁྱིབ་པོའ་ིལྷིད་མེད་ཀྱི་ིསོྤྲོ་སྣོང་དེས་ང་ལ་ཡིང་སེམས་ལོྷིད་

པོོའ་ིསོྒ་ནས་སོྤྲོ་སྣོང་དེ་ལོངས་སུ་སོྤྱིད་དགོས་པོ་བསློབས་བྱུང་། ཧྥུལ་བོྷིན་སྨོན་

ཁང་དུ་ཡོིད་པོའི་སེམས་ཚེོར་གྱིི་གནད་དོན་ལེགས་པོར་རོྟེགས་མཁན་ཚེོའི་མི་

ཚེ་ེད་ེརྙེོག་དྲ་བྲལ་བ་ཞིིག་རེད། ད་ེན་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིསེམས་ཚེོར་མ་གཏོགས་གཞིན་

གྱི་ིགནས་ཚུལ་གཞིན་ཚེང་མ་ལ་ཆོེད་མཁས་ཡིིན་པོའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱི་ིཁོྲད་དུ་ཁེམ་

བྷི་ིར་ིཇ་ིསོློབ་གྲྭ་ཆོེན་མོར་སོློབ་སོྦྱང་བྱེེད་བཞིིན་པོ་ད་ེདང་ཧ་ཅིང་ཐེ་དད་རེད། 

ངས་ཧྥུལ་བོྷིན་སྨོན་ཁང་དུ་ལོ་གཉིིས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་ཉིམས་མོྱོང་ཡིག་པོོ་

བསགས་པོ་ལ་བརྟེེན་ནས། གཟའ་ཕུར་བུ་ཞིིག་ལ་ལས་རིགས་བཅོིས་ཐེབས་

ཚེན་པོའི་འགོ་གཙོོ་དེས། ཕྱོི་དོྲ་ཐུན་དང་པོོ་དེར་ང་རང་གཅིིག་པུར་སྡོེ་ཁག་

ཅིིག་དང་། ཡིང་ཐུན་གཉིིས་པོར་ཡིང་སྡོ་ེཁག་གཞིན་ཞིིག་ལ་ལམ་སོྟོན་བྱེེད་རྒྱུའ་ི

འགན་སྤྲོད་བྱུང་། ངས་དོགས་པོ་རྣམ་རོྟེག་གང་ཡིང་བྱེས་མེད། ངའི་གོྲེགས་པོོ་

སེམས་གཅོིང་ག་ིནད་ཡོིད་མཁན་ཚེོས་གསང་བ་ཉིར་ཐུབ་ཐེག་ཆོོད་རེད། 

ངས་ལས་ཀ་ཟིན་ནས་ཕྱོ་ིལ་འགོྲེ་གྲེབས་ཡིོད་པོའ་ིསྐབས་དེར། ལས་རིགས་

བཅོིས་ཐེབས་ཀྱིི་ལས་བྱེེད་ངོ་མ་གླེ་ཡོིད་ཅིིག་གིས་ང་ཁང་མིག་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་གི་



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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ནང་དུ་བོས་བྱུང་། དེ་གར་ལས་བྱེེད་དེ་དང་མཉིམ་དུ་ངའི་གོྲེགས་པོོ་སེམས་

ཀྱིི་གཅོིང་ནད་ཡིོད་པོ་ཚེང་མའི་གདོང་གད་གྲེབས་བྱེས་ཏེ་འཛུམ་དམུལ་ནས་

བསྡོད་འདུག སོློབ་ཕྲུག་དང་བློངས་པོ་རྒྱུན་རིང་ཤོོས་ད་ེཡིིན་པོའ་ིཆོ་ནས་ཁོང་

ཚེོས་ང་ལ་གསོལ་རས་ཤོིག་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག 

ངས་སྡོེ་ཁག་གཅིིག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེས་ཏེ་བསྡོད་ཡིོད་པོའི་སྐབས་སུ་སྡོེ་ཁག་

གཞིན་པོ་ད་ེདང་ལས་བྱེེད་དེས་ང་ལ་གནང་རྒྱུའ་ིགསོལ་རས་གྲེ་སྒྲིིག་བྱེེད་རྒྱུར་

བྲེལ་ནས་བསྡོད་པོ་འདྲ། ད་ེནས་ཁོང་ཚེོས་ང་ལ་གསོལ་རས་གནང་བྱུང་།

རྔན་པོ་དེ་དག་ཚེོང་ཁང་ཞིིག་ནས་བཙོོང་འོས་པོའི་དངོས་པོོ་དེ་འདྲ་མིན་

ཡིང་དེ་དག་གིས་ང་རང་ངུ་ཤོོར་དུ་བཅུག་བྱུང་། ད་ཆོ་ངས་སེམས་ཀྱིི་གཅོིང་

ནད་ཡིོད་པོའི་དགེ་རྒན་ཚེོའི་ས་ནས་མི་ཚེོགས་ཀྱིི་དབུས་སུ་མིག་ནས་མཆོི་མ་

ཇ་ིལྟར་གཏོང་སྟོངས་སྦྱངས་ཚེར་བ་ཡིིན། ད་ེཉིིན་ང་ལ་དགའ་ཚེོར་ཆོེན་པོོ་སྐྱེས་

བྱུང་། ལས་རིགས་བཅོིས་ཐེབས་ཚེན་པོའི་གཙོོ་འཛིན་དེས། ངའི་རྒྱུགས་སོྤྲོད་

བདུན་ཕྲག་རྗོེས་མར་འགོ་འཛུགས་ཀྱིི་ཡོིད་པོ་དང་། དེ་ཉིིན་དེ་གར་ངའི་ལས་

ཉིིན་མཐེའ་མ་ད་ེཡིིན་པོ་ཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་རྗོེས་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུའ་ིཆོོ་ག་ངོ་མཚེར་

ཅིན་དེ་གོ་སྒྲིིག་བྱེས་པོ་རེད་ཅིེས་གསུངས་སོང་། ངས་མིག་ཆུ་གཏོང་བཞིིན་དུ་

ངའི་རྒྱུགས་སོྤྲོད་འགོ་འཛུགས་པོར་ད་དུང་ཉིི་མ་བཅུ་ཡིོད་ཙོང་། “ཐུགས་རྗོེས་

གཟིགས། བདུན་ཕྲག་རྗོེས་མར་ང་ཡོིང་ཆོོག་པོ་ཞུ།” ཞིེས་ལན་བཏབ་པོ་ཡིིན། 

ཁོང་ཚེོས་བཀའ་དྲིན་ཆོེན་པོོའ་ིསོྒ་ནས་ང་ལ་བདུན་གཅིིག་སོྣོན་པོ་སྤྲོད་བྱུང་།

ད་ལྟ་ཕྱོིར་དྲན་བྱེེད་དུས་ངས་དེང་སང་“སེམས་ཚེོར་གྱིི་རྣམ་དཔྱོད་” ཅིེས་

འབོད་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ཕལ་ཆོ་ེབ་ངས་ངའ་ིགོྲེགས་པོོ་སེམས་གཅོིང་ག་ིནད་ཡོིད་

པོ་ཚེོའི་ས་ནས་སྦྱངས་པོ་ཡིིན། ངས་ད་ལྟའང་ཁོང་ཚེོ་ངའི་དགེ་རྒན་དང་ཆོེད་

མཁས་པོ་ལ་བརྩ་ིག་ིཡོིད།། 
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སྦྱནི་པས་གཅིངོ་ནད་སལེ་བརེ་བྱེདེ།

སྤྱི་ིཚེོགས་ཞིབས་ཞུ་ལ་དང་བློངས་བྱེེད་མཁན་ད་ེཚེོས་ཕར་སྤྱི་ིཚེོགས་ལ་ཅི་ིཞིིག་

སོྤྲོད་ཀྱི་ིཡོིད་པོའ་ིབསམ་ཚུལ་གྱི་ིཐོེག་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ིཡོིད། ཡིིན་ན་ཡིང་

ཞིབས་ཞུ་གྲུབ་པོའི་རྗོེས་སུ་ཕར་སྤྲོད་པོ་ལས་ཀྱིང་ཚུར་དེ་བས་མང་བ་ཐོེབ་པོ་

ཁོང་ཚེོས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོང་ཚེོའ་ིཉིམས་མོྱོང་གིས་ཁོང་ཚེོར་བྱེ་བ་བཟང་པོོ་ཞིིག་

གི་ཆོེད་དུ་དུས་ཚེོད་བཏང་བ་དེ། འགོྲེ་གོྲེན་ཞིིག་མ་ཡིིན་པོར་ཡིོང་སོྒ་ཆོེན་པོོ་

ཅིན་གྱི་ིམ་རྩ་ཞིིག་ཡིིན་པོར་སོྟོན་གྱི་ིཡིོད། 

སེམས་ཀྱིི་གཅོིང་ནད་ཡིོད་པོའི་མི་ཚེོ་ལ་ངས་དུས་རྟེག་ཏུ་ཁོང་ཚེོར་རྒན་

གསོ་ཁང་དང་། སྨོན་ཁང་། ཡིང་ན་དགེ་རྩའི་ཚེོགས་པོ་དེ་འདྲ་བཙོལ་ཏེ་དེའི་

ཆོེད་དུ་དུས་ཚེོད་བཏང་ནས་དང་བློངས་ཞིབས་ཞུ་བྱེེད་དགོས་པོའི་བསློབ་བྱེ་

བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད། གཞིན་ལ་སྦྱིན་པོ་བཏང་བ་དེས་ཁོང་ཚེོའ་ིམ་ིཚེ་ེདོན་དང་ལྡན་པོ་

ཡིོང་གི་ཡིོད། ཁོང་ཚེོའི་མི་ཚེེའི་སྙིིང་པོོ་བོར་བ་དེ་དང་བློངས་ཞིབས་ཞུའི་ནང་

དུ་རྙེེད་ཀྱི་ིཡིོད། 

ཌོོན་སི་ སེནད་རོམ་ཟེར་བའི་ནད་གཞིི་ཡིོད་པོའི་ངའི་གོྲེགས་པོོ་ཚེོ་ལ་

ཞིབས་ཞུ་བྱེས་ཏེ་ང་ལ་ཐོེབ་པོ་ནང་བཞིིན། ཕར་གཞིན་ལ་ཞིབས་ཞུ་བྱེས་ན་

ཚུར་རང་ཉིིད་ལ་སེམས་པོ་སྐྱིད་པོོ་ཡིོང་གི་ཡིོད། ང་ཚེོས་ཕར་ཕན་ཐོེགས་ཀྱིི་

ཡིོད་སྙིམ་པོ་དེ་ཚེོས་ང་ཚེོར་ཚུར་ཕན་ཐོེགས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིོད། ང་ཚེོའི་རང་མཐོེང་

འཕར་བ་དང་། དོན་དངོས་སུ་རང་ཉིིད་དང་རང་གི་མི་ཚེེ་ལ་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་

རྒྱུའ་ིའགོ་ཚུགས་ཀྱི་ིཡོིད། ད་ེདུས་ང་ཚེོའ་ིསེམས་ཀྱི་ིགཅོིང་ནད་མེད་པོར་འགྱུར། 



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།

134

གཤོམ་གྱི་ིསྒྲུང་ནས་བསྟོན་པོ་ལྟར་དེས་ཕྱུག་པོོ་ཡིང་བཟོ་སྲིིད།

གོྲེགས་པོོ་ཞིིག་བཟའ་ཚེང་ཁ་བྲལ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཉིེ་ཆོར་ཁང་པོ་ཆུང་

ངུ་ཞིིག་ཏུ་སོྤེས། ཁང་པོ་གུ་དོག་པོོ་དེའ་ིནང་དུ་ཁོས་ཁོ་རང་ག་ིཁྱི་ིད་ེཉིར་མ་ཐུབ། 

འོན་ཀྱིང་ཁྱི་ིརིགས་གཅིིག་པོ་ཡིིན་པོའ་ིཁྱི་ིགཞིན་ཉིར་མཁན་གྱི་ིབུད་མེད་སེམས་

པོ་བཟང་ཞིིང་། ལོ་ན་བགྲེེས་སོང་ཞིིག་གིས་མོ་རང་ག་ིཁྱིིམ་དུ་ཁོའ་ིཁྱི་ིད་ེཉིར། 

ཉིིན་གཅིིག་ཁོ་ལས་ཀར་ཡིོད་སྐབས་བུད་མེད་བགྲེེས་སོང་དེས་ཁ་པོར་

བཏང་སྟོེ། སྨོན་པོ་བསྟོེན་གཏུགས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་མོའ་ིསོྡོད་ས་ནས་གོྲེང་ཁྱིེར་བར་

དུ་རླངས་འཁོར་གཏོང་རོགས་བྱེེད་ཐུབ་མིན་དྲིས། མོ་ལ་སྐྱེལ་འདྲེན་འགྲུལ་

བཞུད་ཀྱི་ིམཐུན་རྐྱེེན་གཞིན་པོ་གང་ཡིང་མ་ཐོེབ་པོར་འུ་ཐུག་ནས་བསྡོད་ཡོིད། 

སྐབས་དེ་དུས་ངའི་གོྲེགས་པོོ་དེས་རང་ཉིིད་གཅིིག་པུས་རང་ཁ་གསོ་ཐུབ་

ཙོམ་ཡོིང་བའ་ིཚེོང་ཆོས་ཁྱིབ་བསྒྲིགས་ཀྱི་ིལས་ཀ་ཞིིག་གཉིེར་བཞིིན་ཡོིད། རང་

གི་དཔོོན་པོོ་རང་ཉིིད་ཡིིན་ཙོང་། ཁོས་དུས་ཚེོད་བཏང་ནས་བུད་མེད་དེ་སྨོན་

པོའི་སར་འཁྲིད་ཐུབ་པོ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་སྟོེ་བརྩེ་བའི་བུད་མེད་བགྲེེས་སོང་

དེའ་ིཆོེད་དུ་རྒྱུན་དུ་སྒེར་གྱི་ིའཁོར་གླེའ་ིཞིབས་ཞུ་ཞིིག་འགོ་ཚུགས། ངའ་ིགོྲེགས་

པོོས་བུད་མེད་དེ་སོའ་ིསྨོན་པོ་ལ་སོགས་པོ་གང་དུ་འགྲེོ་དགོས་ཀྱིང་དེར་འཁྲིད་

རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཞིིག་ཡིིན་པོར་བསམས་མེད། ཅིིའི་ཕྱོིར་ཞིེ་ན། མོ་ལ་རོགས་

པོ་བྱེས་པོ་དེ་ནས་ཁོ་ལ་བདེ་བ་ཐོེབ་ཀྱིི་ཡོིད་པོ་དང་། ངལ་དུབ་ཆོེ་བའི་ལས་ཀ་

ནས་ཀྱིང་ཁོ་ལ་ངལ་གསོ་ཡོིང་ག་ིཡོིད། 

ཞོིགས་པོ་ཞིིག་ལ་མོས་ཁ་པོར་བཏང་སྟོ།ེ མོ་རང་ག་ིཁྲིམས་རོྩད་པོ་དང་ལྷིན་

དུ་ཐུག་རྒྱུའ་ིགལ་ཆོེའ་ིདུས་ཚེོད་ཅིིག་བཟོས་ཡིོད་པོ་དེར་འཁྲིད་རྒྱུའ་ིཁོ་ལ་དུས་

ཚེོད་ཡོིད་མེད་དྲིས། ཁོས་དུས་རྒྱུན་ལྟར་ཁས་བློངས་ཏེ་གོྲེང་ཁྱིེར་ནང་ན་ཡོིད་

པོའི་མོའ་ིཁྲིམས་རོྩད་པོའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་ཕྱོི་ལ་བསྐྱལ་བ་རེད། མོས་གུས་བརྩི་



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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དང་བཅིས་འཁྱུག་ཙོམ་གྱི་ིརིང་ལ་མོ་རང་དང་ལྷིན་དུ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡིོང་

ན་འགྲེིག་མིན་དྲིས་པོར། ཁོས་དགའ་པོོའ་ིངང་ནས་དང་ལེན་བྱེས། ད་ེགར་ཡི་

མཚེར་བ་ཞིིག་ལ། མོས་ཁྲིམས་རོྩད་པོའི་མདུན་དུ་ཁོ་ནི་མོ་རང་གི་མ་གནས་

གང་འཚེམ་ལྡན་པོའ་ིམཁར་དབང་ག་ིབདག་དབང་ལྡན་པོའ་ིཤུལ་འཛིན་ཉིག་

གཅིིག་ཏུ་བཟོས་པོ་རེད། ད་ེརྗོེས་བུད་མེད་བགྲེེས་སོང་ད་ེམགོྱིགས་པོོར་གོྲེངས།

ངའི་གོྲེགས་པོོ་དེ་ཁོ་རང་གི་བསོད་ནམས་ལ་ངོ་མཚེར་སྐྱེས། ཁོས་སེམས་

བཟང་བྱེས་པོ་དང་། མོ་ལ་ལྟ་སོྐྱང་བྱེས་པོ་དེས་ཁོ་ལ་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་གྱིི་ཡོིད་པོ་

ལས། དེ་འདྲའི་རྒྱུ་ནོར་ཞིིག་བདག་ཐོེབ་ཡིོང་རེ་བསམ་པོའི་ཡུལ་ལའང་མེད། 

འོན་ཀྱིང་ང་ཚེོས་དྭང་བློངས་ཀྱི་ིསོྒ་ནས་གཞིན་དོན་དུ་དུས་ཚེོད་བཏང་ན་འད་ི

འདྲ་ཡོིང་གི་ཡོིད། མ་མཐེར་ཡིང་ང་ཚེོས་རང་གིས་རང་ལ་ཡིག་པོོ་བྱུང་སོང་

སྙིམ་པོ་ཡིོང་གི་ཡིོད་ལ། ཡིང་སྐབས་རེར་ཡི་མཚེར་བའི་གནས་ཚུལ་གཞིན་

ཡིང་ཡོིང་ག་ིཡོིད།། 
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 ༼༥༡༽  

གཏངི་རེངི་བའི་ིས་དངོ་།

མི་ཞིིག་གིས་ཤོིང་ནགས་ཀྱིི་ནང་དུ་འགོྲེ་སྐབས་ས་དོང་ཞིིག་མཐོེང་། ཁོས་འགོྲེ་

མཚེམས་བཞིག་སྟོ་ེདེར་ལྟ་དུས། ས་དོང་དེའ་ིམཐེིལ་དུ་གསེར་གྱིིས་ཁེངས་པོའ་ི

ཁུག་མ་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་མཐེོང་། ཁོས་བང་མཛོད་དེ་ལེན་ཐེབས་བྱེས་ཀྱིང་ས་དོང་

ད་ེཧ་ཅིང་གཏིང་རིང་པོོ་ཡོིད། ལག་པོ་བརྐྱེངས་ཏ་ེའབད་བརོྩན་ཇ་ིལྟར་བྱེས་ཀྱིང་

གསེར་ད་ེལེན་མ་ཐུབ་སྟོབས། ཁོས་གཡུགས་བཞིག་པོ་རེད། 

ཁོ་ཤོིང་ནགས་ཀྱི་ིནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་འགོྲེ་སྐབས། མ་ིགཞིན་ཞིིག་ལ་ཐུག་

པོ་དང་། ཁོས་མི་དེར་གཏིང་རིང་བའི་ས་དོང་ནང་གི་ལོན་དཀའ་བའི་གསེར་

དེའི་སོྐར་བཤོད། མི་གཉིིས་པོ་དེས་རྩེ་མོ་གུག་པོའི་རྒྱུགས་པོ་ཞིིག་བསྒྲུགས་ཏེ། 

ས་དོང་དེར་ཕྱོིན་ནས་རྒྱུགས་པོ་ད་ེབརྐྱེངས་ནས་གསེར་ད་ེབློངས། 

དཀའ་རོྙེག་ན་ིས་དོང་གཏིང་རིང་དྲགས་པོས་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་མ་ིདང་པོོ་

དེའི་ལག་པོ་ཐུང་དྲགས་པོས་རེད། མི་གཉིིས་པོ་དེས་རྩེ་མོ་གུག་པོའི་རྒྱུགས་པོ་

ཞིིག་ལ་བརྟེེན་ནས་རང་གི་ལག་པོ་ཇེ་རིང་ལ་བཏང་བ་དང་། དེ་ནས་ལས་སློ་

བོའ་ིངང་ནས་གསེར་ལ་སོྙིབ་ཐུབ་པོ་བྱུང་བ་རེད།

བད་ེསྐྱིད་ཅིེས་པོ་ད་ེཐེག་རིང་པོོ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། ང་ཚེོས་ཤོེས་རབ་དང་སྙིིང་རྗོ་ེ

འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པོ་ཙོམ་རེད། 

ད་ེནས་ང་ཚེོས་གང་ལའང་སོྙིབ་ཐུབ།། 
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ག་དུས་རྫུན་བཤེད་ན་འིགྲེིག་གི་རེདེ།

དགོང་དོྲ་ཞིིག་ལ་སེམས་ངལ་ཆོེན་པོོའ་ིནང་ལྷུང་པོའ་ིནང་པོའ་ིབུད་མེད་བགྲེེས་

སོང་ཞིིག་ནས་ང་ལ་ཁ་པོར་བསློེབས་བྱུང་། མོས་ང་ལ་ཉིིན་དེའི་ཕྱོི་དོྲར་མོས་

རང་ག་ིཁོྱི་ག་ལ་རྫུན་བཤོད་ཅིིང་། ད་ེན་ིམོ་རང་ཆོང་ས་བརྒྱབ་སྟོ་ེམ་ིལོ་བཞི་ིབཅུ་

ཕྱོིན་པོའ་ིརིང་ལ་ཐེེངས་དང་པོོར་རྫུན་བཤོད་པོ་ཡིིན་པོས། མ་ིསྐྱིད་པོ་ཤུགས་ཆོ་ེ

འདུག་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། 

མོའ་ིཁོྱི་ག་ཌོོན་ནི་སྙིིང་རྩ་འགག་པོའི་ནད་གཞིི་ཞིིག་ལས་ཐེར་ཙོམ་བྱུང་

འདུག ཡིིན་ནའང་ཁོའ་ིནད་གཞིི་དེར་སྙིིང་རྩ་བསངས་པོའི་ཛ་དྲག་གཤོག་

བཅོིས་བྱེེད་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད་ཙོང་། གཟུགས་པོོའ་ིསོྟོབས་ཤུགས་ལྡེང་ངེས་མ་བྱུང་

བར་དུ་སྨོན་ཁང་དུ་བསྙིལ། 

སྨོན་ཁང་གི་ཁང་མིག་དེ་ག་རང་གི་ནང་དུ་སྙིིང་རྩ་བསང་བའི་གཤོག་

བཅོིས་ལ་སྒུག་བསྡོད་པོའི་ནད་པོ་སྐྱེས་པོ་གཞིན་གསུམ་ཡིང་ཡིོད། ཉིེ་འགྲེམ་

གྱིི་ཉིལ་ཁྲིར་ཡོིད་པོའི་སྐུ་ཞིབས་ཅིག་དང་ཌོོན་གཉིིས་ཕན་ཚུན་བོློ་ཉིེར་གྱུར། 

ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཆོ་ེཚེད་བཤོད་ན། དགོང་དོྲ་ཞིིག་ལ་ཌོོན་གྱི་ིསྐྱ་ེདམན་སྨོན་

ཁང་དུ་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཡོིང་སྐབས། ཁོས་དེ་ཉིིན་ཞོིགས་པོར་སྙིིང་རྩ་བསངས་

པོའ་ིགཤོག་བཅོིས་བྱེས་པོའ་ིཅིག་ག་ིགནས་སྟོངས་ཇ་ིའདྲ་ཡོིད་མིན་མོ་ལ་དྲིས་

པོ་རེད། 

“ཨོ། ཅིག་བད་ེཐེང་རེད། ཁོ་ཛ་དྲག་སྨོན་བཅོིས་ཁང་དུ་དྲག་སྐྱེད་བྱེེད་སྒང་

རེད།” ཅིེས་ཁོའ་ིསྐྱ་ེདམན་གྱིིས་བརོྗོད། བདེན་པོ་ངོ་མ་ད་ེན་ིཌོོན་གྱི་ིསྐྱ་ེདམན་མྱོ་



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།

138

ངན་བྱེེད་བཞིིན་པོའ་ིཅིག་ག་ིནང་མ་ིཚེ་ོལ་སྨོན་ཁང་ག་ིཁྱིམས་རར་ཐུག་འཕྲད་

བྱུང་ཙོམ་རེད། ཅིག་འདས་གོྲེངས་སུ་གྱུར། མོས་སང་ཉིིན་སྙིིང་རྩ་བསང་བའི་

གཤོག་བཅོིས་གཅིགི་པོ་བྱེདེ་དགོས་པོའ་ིམོ་རང་ག་ིཁོྱི་ག་ལ་ཁོའ་ིགོྲེགས་པོོ་གསར་

པོ་ད་ེགོྲེངས་འདུག་ཅིེས་ཤོོད་རྒྱུའ་ིསོྤེབས་པོ་མེད་སྟོབས། མོས་རྫུན་བཤོད།

ཌོོན་སྙིིང་རྩ་བསང་བའི་གཤོག་བཅོིས་ལས་ཐེར་ཐུབ་ཙོམ་བྱུང་། ཉིི་མ་

གསུམ་གྱིི་རིང་ལ་ཁོ་ཤོི་གསོན་གཉིིས་ཀྱིི་མཚེམས་སུ་བསློེབས་ཀྱིང་དྲག་སྐྱེད་

བྱུང་། ངའི་བསམ་པོར་གལ་ཏེ་ཁོའ་ིསྐྱེ་དམན་གྱིིས་ཁོ་ལ་བདེན་པོ་གང་ཡིིན་

པོ་ད་ེབཤོད་ཡིོད་ན། སེམས་ཁྲལ་འཕར་མ་དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་གཅིིག་བྱེས་ན། ཌོོན་

ཁོ་ཚེ་ེཕྱོ་ིམའ་ིལམ་དུ་བཏང་ཡིོད་སྲིིད་ཀྱི་ིརེད་སྙིམ་པོ་ད་ེཡིང་ཡིང་ཡིོང་ག་ིའདུག 

རྫུན་དེས་ཁོའ་ིསོྲིག་བསྐྱབས་པོ་རེད།

དེས་ན་ངས་ངའ་ིརྗོེས་འཇུག་པོ་ཚེ་ོལ་སྐབས་རེར་རྫུན་བཤོད་ན་འགྲེིག་ག་ི

རེད་ཅིེས་ཟེར་གྱིི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་མི་ལོ་བཞིི་བཅུའི་ནང་དུ་ཐེེངས་གཅིིག་ཁོ་ན་

ཡིིན་དགོས།། 
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 ༼༥༣༽  

ང་ཚོོས་ཅིའིི་ིཕྱོིརེ་རྫུན་ཤེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ།

མ་ིགསོད་ཁྲིམས་བཤོེར་ཞིིག་ག་ིསྐབས་སུ་ཁྲིམས་དཔོོན་དེས་དག་སྐྱེལ་བ་ད་ེལ། 

“ཁོྱིད་ཀྱིིས་མནའ་ཟ་བའ་ིཉིེས་ཆོད་ད་ེཞི་ེདྲགས་ཚེབས་ཆོེན་ཡིིན་པོ་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད་

དམ།” ཞིེས་དྲིས་པོའ་ིསྐབས་སུ། 

དག་སྐྱེལ་བ་དེས་“ལགས་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ད་ེམ་ིབསད་པོའ་ིཉིེས་ཆོད་ལས་

ཧ་ཅིང་ཆུང་བ་རེད།” ཅིེས་ལན་བཏབ།

མ་ིཚེོས་ཅིིའ་ིཕྱོིར་རྫུན་མང་པོོ་ཤོོད་ཀྱི་ིཡོིད་པོའ་ིའགྲེེལ་བཤོད་ད་ེའདིས་བྱེེད་

ཀྱི་ིཡིོད། དུས་རྒྱུན་བདེན་པོ་སྨྲས་པོ་ལས་སྐྱག་རྫུན་བཤོད་ན་ཉིེས་ཆོད་ད་ེཧ་ཅིང་

ཆུང་བ་ཡོིད། 

དཔོེར་ན། ལོ་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་སོྔོན་དུ་བུ་མོ་གཞོིན་ནུ་མ་ཞིིག་ངའི་སར་

བསློེབས་བྱུང་། ཅིིའི་ཕྱོིར་ཞིེ་ན་མོའ་ིདགའ་རོགས་བུ་དེས་མོ་ལ་མངལ་ཆོགས་

སུ་བཅུག་འདུག 

ངས་“ཁོྱིད་ཀྱིིས་རང་ག་ིཕ་མ་ལ་ཅིིའ་ིཕྱོིར་ཤོོད་ཀྱི་ིམེད།” ཅིེས་དྲིས་པོ་ཡིིན། 

“ཁྱིེད་ཀྱིིས་ཀུ་རེ་གནང་གི་ཡོིད་དམ། ཁོང་ཚེོས་ང་གསོད་ཀྱིི་རེད།” ཅིེས་

ལན་བཏབ་བྱུང་།

དེའ་ིསྟོབས་ཀྱིིས་མོས་མོ་རང་ག་ིཕ་མར་རྫུན་བཤོད་པོ་རེད། 

གལ་ཏེ་ང་ཚེོས་དྲང་བདེན་གྱིི་རིན་ཐེང་དེ་ཧ་ཅིང་མཐེོ་རུ་བཏང་སྟོེ། རྫུན་

བཤོད་པོའི་ཉིེས་ཆོད་ལས་བདེན་པོ་སྨྲས་པོའི་ཉིེས་ཆོད་དེ་དུས་རྟེག་ཏུ་ཧ་ཅིང་

ཆུང་བ་ཡིིན་ན། འཛམ་གླེིང་འད་ིཇ་ེསྐྱིད་དང་ཇ་ེབད་ེཡོིང་ག་ིརེད། འད་ིའདྲ་ཞིིག་



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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ཡིོང་བར་བྱེེད་པོའ་ིཐེབས་ལམ་གཅིིག་པུ་ད་ེན།ི གནས་ཚུལ་གང་ག་ིཐེད་ལའང་

བདེན་པོ་བཤོད་ན། ཉིེས་པོ་ཡིང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེརེད། 

འདི་ལྟར་བྱེས་ན་བུ་དང་བུ་མོ་ཚེོས་རང་གི་ཕ་མས་ནམ་ཡིང་ཉིེས་ཆོད་མི་

གཅོིད་ཅིིང་། ཐེ་ན་གཤོེ་གཤོེ་ཡིང་མི་གཏོང་བར་རོགས་རམ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་

ཤོེས་ནས་ཧ་ཅིང་ཁ་སྐྱེངས་པོའི་གནས་ཚུལ་ཡིང་ཕ་མར་ཤོོད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། ཕྲུ་

གུ་ཚེོ་དཀའ་ངལ་ཆོེན་པོོའ་ིནང་དུ་ཚུད་དུས་ཁོང་ཚེོར་ཕ་མའི་དགོས་མཁོ་ཧ་

ཅིང་ཆོེ་བའི་དུས་ཚེོད་དེ་རེད། རྒྱུན་ལྡན་ཁོང་ཚེོས་རོགས་སོྐྱར་ཞུ་རྒྱུ་དེར་ཧ་

ཅིང་འཚེེར་སྣོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིོད། དེ་བཞིིན་དུ་ཁོྱི་ཤུག་ཡིིན་ན་ཡིང་དཀའ་ངལ་ཇི་

འདྲ་ཞིིག་ལ་འཕྲད་ཀྱིང་། སྦེས་གསང་བྱེེད་རྒྱུའ་ིཚེབ་ཏུ་ཕན་ཚུན་གཅིིག་གིས་

གཅིིག་ལ་ངོ་ལོྐོག་མེད་པོར་དྲང་བདེན་གྱི་ིལམ་ནས་སེལ་འོས། 

དེབ་འད་ིཀོློག་མཁན་གྱི་ིཕ་མ་ཚེང་མས་ཐུགས་རྗོ་ེགཟིགས། རང་ག་ིཕྲུ་གུ་ཚེ་ོ

ལ། ཁོང་ཚེོས་ཅི་ིཞིིག་བྱེས་ཡོིད་ཀྱིང་། གལ་ཏ་ེབདེན་པོ་བཤོད་ན་ཉིེས་ཆོད་གཅོིད་

པོ་དང་གཤོ་ེགཤོ་ེགཏོང་བའ་ིརིགས་ནམ་ཡིང་མེད་པོར། དེའ་ིཚེབ་ཏུ་བསམ་ཤོེས་

དང་རོགས་སོྐྱར་ཐོེབ་ཀྱི་ིརེད་ཅིེས་གསུང་རོགས། 

ཁོྱི་ཤུག་ཚེང་མས་ཕན་ཚུན་ལ་དྲང་བདེན་དེ་ཁོ་ཚེོའི་འབྲེལ་བ་ལ་རྩ་ཆོེ་

ཤོོས་ཡིིན་པོའ་ིདམ་བཅིའ་བྱེེད་དགོས། ཅི་ིསྟོ་ེའཆོལ་སྤྱིོད་འདྲ་བྱུང་ནའང་། ཉིེས་

ཆོད་རྩ་བ་ནས་མེད་པོར། དེའ་ིཚེབ་ཏུ་ཕན་ཚུན་གྱི་ིཞིན་ཆོའ་ིརིགས་ལ་བསམ་

ཤོེས་ཀྱིིས་གུ་ཡིངས་གཏོང་བ་དང་། ད་ེརིགས་སྐྱར་ཟོློས་མ་ིཡིོང་བར་མཉིམ་ལས་

བྱེེད་རྒྱུའ་ིདམ་བཅིའ་བྱེེད་དགོས། 

ཁས་ལེན་བྱེས་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་ཁས་ལེན་བསྲུང་དགོས།

གང་དུ་ཉིེས་ཆད་ཡོོད་ན། ཐོ་ན་གཤེེ་གཤེེ་ཙམ་ཡོང་རུང་། དེ་རུ་བདེན་པ་སྦ་བར་

འིགྱུར། 



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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དེའ་ིསྟོབས་ཀྱིིས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའ་ིཆོོས་སུ་ང་ཚེོས་ཉིེས་ཆོད་མ་ིགཅོིད་དོ།

ལོྷི་ཨ་ཧྥ་ེར་ིཀའ་ིནང་མ་ིརིགས་དབྱེ་ེའབྱེེད་ཀྱི་ིལོ་རབས་མཇུག་བསྒྲིིལ་རྗོེས། 

ནེལ་སོན་ མན་ཌོེ་ལ་དང་། ཡིེ་ཤུའི་མཁན་ཆོེན་ ཊུ་ཊུ་ལྟ་བུའི་འགོ་ཁྲིད་ཚེོར་

བདེན་པོ་དང་བར་འདུམ་གྱིི་ཚེོགས་ཆུང་དང་པོོ་དེ་འཛུགས་པོར་སྙིིང་སོྟོབས་

དང་རྣམ་དཔོྱད་ཀྱི་ིདགོས་པོ་བྱུང་ཡོིད། ཁོང་ཚེོས་རྩིང་སོྤྱིད་ཅིན་གྱི་ིམ་ིལོ་ད་ེདག་

ག་ིནང་དུ་གང་བྱུང་བའ་ིབདེན་པོ་ད་ེགསལ་བར་བྱེེད་རྒྱུ་ད་ེཉིེས་ཆོད་ལས་ཀྱིང་

གལ་ཆོ་ེབ་ཡིིན་པོ་མཁྱིེན་པོ་རེད།

བདེན་པོ་དང་བར་འདུམ་ཚེོགས་ཆུང་ནས་བྱུང་བའ་ིདོན་རྐྱེེན་ཁོྲད་ནས་ང་

ལ་མུ་མཐུད་སེམས་འགུལ་ཐེེབས་པོ་གཅིིག་ན།ི མ་ིརྒྱུད་དཀར་པོོའ་ིཉིེན་རོྟེག་པོའ་ི

དཔོོན་པོོ་ཞིིག་གིས་མ་ིརིགས་ནག་པོོའ་ིཆོབ་སྲིིད་ལས་འགུལ་བ་ཞིིག་ལ་ཇ་ིལྟར་

མནར་གཅོིད་བཏང་ནས་བསད་པོའ་ིཞིིབ་ཕྲའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་འགོྱིད་བཤོགས་

བྱེས་པོ་དེ་རེད། བདེན་པོ་ར་སོྤྲོད་དེ་འདས་གོྲེངས་ཟིན་པོའི་ལས་འགུལ་བའི་

བཟའ་ཟློའ་ིམདུན་དུ་བྱེས་པོ་རེད། 

མོའ་ིཁོྱི་ག་དེ་མི་མང་པོོ་གར་སོང་ཆོ་མེད་དུ་གྱུར་པོའི་གྲེས་ཀྱིི་གཅིིག་རེད། 

ད་ཆོ་ཐེེངས་དང་པོོར། མོ་རང་གི་ཕྲུ་གུའི་ཕ་དང་། མོས་གཞིན་ཚེང་མའི་ནང་

ནས་བརྩེ་བ་ཆོེ་ཤོོས་བྱེེད་རྒྱུར་བདམས་པོའི་མི་དེར་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་མིན་གྱིི་སོྐར་

ལ་ཉིན་བཞིིན་ཡོིད། 

ཉིེན་རོྟེག་པོའ་ིལས་བྱེེད་ད་ེརང་ཉིིད་ཀྱིིས་བྱེས་པོའ་ིགདུག་རྩུབ་ཅིན་གྱི་ིརྩིང་

སོྤྱིད་གསལ་བར་བྱེེད་སྐབས་གནོང་འགོྱིད་ལྕ་ིམོས་མནན་ཏ་ེཁོའ་ིལུས་འདར་བ་

དང་མིག་ཆུ་དབང་མེད་དུ་ཤོོར་བཞིིན་ཡིོད། འགོྱིད་བཤོགས་དེ་ཚེར་བའི་རྗོེས་

སུ་ཡུག་མོ་དེ་ནི་དཔོང་པོོ་རྣམས་སོྐྱབ་བྱེེད་ཀྱིི་ར་སྐྱོར་ལས་མཆོོངས་ཏེ་རང་གི་

ཁོྱི་ག་གསོད་མཁན་ལག་དམར་དེའི་སར་བརྒྱུགས། སོྒ་སྲུང་བ་ཚེོ་ཧོན་འཐོེར་

སྟོབས་མོ་འགོག་མ་ཐུབ། 
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ནག་ཉིེས་ཅིན་གྱིི་ཉིེན་རོྟེག་ལས་བྱེེད་དེས་ཡུག་མོ་དེས་ཤོ་འཁོན་རྩུབ་པོོ་

ཞིིག་ལེན་རྒྱུ་རེད་བསམས་ཤོིང་ད་ེདང་ལེན་བྱེེད་དགོས་སྙིམ། འོན་ཀྱིང་མོས་ཁོ་

ལ་རོྒལ་བ་བྱེས་མེད། དེའ་ིཚེབ་ཏུ་མོས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལག་པོ་ནག་པོོ་སོྦེམ་པོོ་ད་ེཞི་ི

འཇམ་གྱི་ིངང་ནས་མོ་རང་ག་ིཁོྱི་ག་གསོད་མཁན་གྱི་ིམ་ིདཀར་པོོ་དེའ་ིགཟུགས་

པོོར་འཐེམས་ཏེ་“ངས་ཁོྱིད་ལ་གུ་ཡིངས་བཏང་པོ་ཡིིན།” ཞིེས་བརོྗོད། ཁོང་

གཉིིས་མཐུན་འགྲེིག་གིས་འཐེམས་ཏ་ེདེར་ལངས་བསྡོད་པོ་རེད། 

དེར་ཡིོད་པོའ་ིམ་ིཚེང་མ་མིག་ཆུ་ཤོོར་ཞིིང་ངུ་བཤུམ་ཡུན་རིང་ལ་བྱེས། གུ་

ཡིངས་མ་ིའོས་པོའ་ིགནད་དོན་ཞིིག་ལ་གུ་ཡིངས་བཏང་བ་དེས་ཁོང་ཚེོའ་ིའབྱུང་

འགྱུར་ལ་རེ་བའི་འོད་སྣོང་ཞིིག་སྦྱིན་པོ་རེད། དུས་ཡུན་དེའི་ནང་དུ་ཁོང་ཚེོའི་

མིག་རོླན་པོ་ད་ེདག་བརྒྱུད་ད་ེལུང་པོ་དེའ་ིནང་དུ་མ་ིརིགས་མཐུན་འབྲེལ་དང་། 

འཇིགས་སྣོང་ག་ིམཚེམས་ཆོད་པོའ་ིར་ེབ་ད་ེཁོང་ཚེོས་མངོན་ཐུབ། 

གལ་ཏ་ེརང་ཉིིད་ཀྱིིས་བརྩ་ེབ་ཆོ་ེཤོོས་བྱེེད་པོའ་ིམ་ིཞིིག་གདུག་རྩུབ་མནར་

གཅོིད་ཀྱི་ིའོག་ཏུ་དོན་མེད་བསད་པོ་དེར་གུ་ཡིངས་བྱེེད་ཐུབ་ན། གུ་ཡིངས་བྱེེད་

མ་ིཐུབ་པོའ་ིརིགས་གཞིན་གང་ལྷིག་ཡིོད་དམ།

གུ་ཡིངས་ཡིོད་དུས། གཞི་ིནས་བདེན་པོ་ཡིོང་ངེས།། 
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 ༼༥༤༽  

སྤྲོའེུའི་ིསམེས།

ཚེེས་བཟང་གི་ཉིིན་ཞིིག་ལ་སྤྲོེའུ་ཞིིག་ནང་པོའི་དགོན་པོ་ཞིིག་ཏུ་བསོྐྱད། སྤྲོེའུ་

དེས་ཉིིན་དེར་མི་མང་པོོས་མཆོོད་རྫས་འཁྱིེར་ཡིོང་དུས་ཁ་ཅིིག་གི་ལག་ནས་

ཨམྲ་ཞིིག་གམ། ཡིང་ན་ཀུ་ཤུ་ཞིིག་ཟགས་ཏ་ེཁོར་བཟའ་རྒྱུ་ཡོིང་ག་ིརེད་སྙིམ། 

ཁོ་དགོན་པོའ་ིཚེོམས་ཁང་ཆོེན་པོོ་དེའ་ིཕྱོ་ིརོལ་ཏུ་ཕར་འགོྲེ་ཚུར་ཡིོང་བྱེེད་

པོའི་སྐབས་སུ། གྲྭ་བ་རྒད་པོོ་ཞིིག་གིས་“སྤྲོེའུའི་སེམས་”ཀྱིི་སོྐར་ལ་གསུང་ཆོོས་

གནང་གི་ཡིོད་པོ་དེ་ཐོེས། སྤྲོེའུ་དེས་འདིས་སྤྲོེའུ་ལ་ཕན་ཐེོགས་ཡིོང་སྲིིད་སྙིམ་

ནས་མཉིན། 

གྲྭ་བ་རྒད་པོོ་དེས་“སྤྲོེའུའ་ིསེམས་ད་ེལྷིིང་འཇགས་བྲལ་བའ་ིསེམས་ཤོིག་རེད། 

སེམས་ད་ེཤོིང་ནགས་ཀྱི་ིནང་དུ་སྤྲོེའུ་ཞིིག་གིས་ཤོིང་སོྡོང་ག་ིཡིལ་ག་གཅིིག་ནས་

གཞིན་དུ་མཆོོང་བ་ནང་བཞིིན། དུས་རྟེག་ཏུ་ཆོོས་གཅིིག་ནས་གཞིན་དུ་མཆོོང་

གི་རེད། དེ་ཉོིན་མོངས་པོའི་སེམས་ཤོིག་ཡིིན་པོས་དེ་འདུལ་བའི་ཆོེད་དུ་སོྒམ་

ཉིམས་ལེན་ལ་བརྟེེན་ནས་བཅོིས་ཐེབས་བྱེེད་དགོས།” ཞིེས་གསུངས།

སྤྲོེའུའ་ིསེམས་ད་ེཉོིན་མོངས་པོའ་ིསེམས་རེད་ཅིེས་བརོྗོད་པོ་ཐོེས་དུས་སྤྲོེའུ་

ད་ེཁོང་ཁོྲ་ལངས། “ཁོང་ཚེོས་སྤྲོེའུའ་ིསེམས་ད་ེཉོིན་མོངས་པོའ་ིསེམས་རེད་ཟེར་

དུས་གོ་རྒྱུ་ཅིི་ཡིོད། ང་རང་སྤྲོེའུ་ཞིིག་ཡིིན་ལ་སྤྲོེའུའི་སེམས་ལ་སོྐྱན་གང་ཡིང་

མི་འདུག མི་འདི་ཚེོས་ང་ཚེོར་སྐུར་བ་འདེབས་ཀྱིི་འདུག འདི་དྲང་བདེན་མ་

རེད་ལ། ཡིང་དག་པོ་མ་རེད། འོལ་སྤྱི་ིཡི་ིསྐུར་འདེབས་འད་ིལ་ངས་ཅི་ིཞིིག་བྱེེད་

དགོས།” བསམས་ཏེ་སྤྲོེའུ་དེ་ཕྱོིར་ཤོིང་ནགས་སུ་རང་གི་གོྲེགས་པོོ་ཚེོ་ལ་དཀའ་

ངལ་ད་ེཤོོད་དུ་བརྒྱུགས་པོ་རེད།
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ད་ེམ་ཐེག་ཏུ་སྤྲོེའུའ་ིཚེོགས་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་གིས་ས་མཆོོང་གནམ་མཆོོང་བྱེེད་

བཞིིན་དུ་“ང་ཚེོར་སྐུར་འདེབས་བྱེས་པོ་དེར་ཁོང་ཚེ་ོལས་སློ་མོར་འཇོག་ག་ིམིན། 

འད་ིན་ིསེམས་ཅིན་གྱི་ིརིགས་ལ་དབྱེ་ེའབྱེེད་བྱེས་པོ་རེད། ཁོང་ཚེོའ་ིནུས་ཚེོད་ལ་

ལོྟས་དང་། ང་ཚེ་ོརྒྱལ་སྤྱིིའ་ིར་ིདྭགས་ཐེེབས་རྩ་ནས་ཁྲིམས་རོྩད་པོ་ཞིིག་གླེ་བར་

འགོྲེ། སྤྲོེའུ་ང་ཚེ་ོལའང་ཐོེབ་ཐེང་འདྲ་མཉིམ་ཡོིད་པོ་རེད།” ཅིེས་སྐད་བརྒྱབ།

སྤྲོེའུའ་ིའགོ་ཁྲིད་དེས་“མཚེམས་ཞོིག ཁྱིེད་ཚེོས་ཤོེས་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་གམ། གྲྭ་པོ་

ད་ེབདེན་པོ་རེད། ཁྱིེད་ཚེོས་རང་ཉིིད་ལ་ལོྟས་དང་། ས་མཆོོང་གནམ་མཆོོང་བྱེེད་

བཞིིན་སྐད་ཅིོར་ད་ེའདྲ་རྒྱག་ག་ིའདུག ད་ེསྤྲོེའུའ་ིསེམས་ཡིོད་པོའ་ིའབྲས་བུ་རེད། 

སྤྲོེའུ་ཁོྱིད་ཚེོར་ལྷིིང་འཇགས་ཡོིང་ག་ིམ་རེད།” ཅིེས་བཀའ་བཏང་། 

སྤྲོེའུ་དེ་ཚེོས་ཁོང་ཚེོའི་འགོ་ཁྲིད་དེ་བདེན་པོ་ཡིིན་པོ་རོྟེགས། ཁོང་ཚེོ་ཚེང་

མར་སྤྲོེའུའི་སེམས་ཡིོད་པོས་ཞིི་བདེ་ཡིོང་རྒྱུ་ནམ་ཡིང་མེད། ཁོང་ཚེོ་ཚེང་མས་

མགོ་བོ་དུད་ད་ེཁུ་སིམ་མེར་མནོ་བསམ་བཏང་།

དགོན་པོར་སོྐྱད་མཁན་གྱི་ིསྤྲོེའུ་དེས་“ཝི།ེ ང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞིིག་ཡིོད། གྲྭ་པོ་

དེས་གལ་ཏ་ེསོྒམ་སྒྲུབ་བྱེས་ན། སྤྲོེའུའ་ིསེམས་བྱེང་ནས་ཞི་ིབད་ེཐོེབ་ཀྱི་ིརེད་ཅིེས་

པོ་ངས་ཐོེས་བྱུང་།” ཞིེས་བརོྗོད། 

སོྤྲོ་སེམས་འཁོལ་བའ་ིསྤྲོེའུ་ཚེོས་ཡིང་སྐྱར་ས་མཆོོང་གནམ་མཆོོང་བྱེེད་རྒྱུ་

འགོ་བཙུགས་ཏ་ེ“རེད། ཡིག་པོོ་འདུག ང་ཚེ་ོསོྒམ་སྒྲུབ་བྱེེད་དུ་འགོྲེ ང་ཚེ་ོསེམས་

ཀྱི་ིཞི་ིབད་ེའཚེོལ་བར་འགོྲེ” ཞིེས་སྐད་བརྒྱབ། 

ས་མཆོོང་གནམ་མཆོོང་མང་པོོ་བྱེས་པོའི་རྗོེས་སུ་སྤྲོེའུ་ཞིིག་གིས་“ང་ཚེོས་

སོྒམ་སྒྲུབ་ཇ་ིལྟར་བྱེེད་དགོས།” ཞིེས་དྲིས།

“ཐོེག་མར་ང་ཚེ་ོཙོོག་པུར་སོྡོད་སའ་ིསོྒམ་གདན་ཞིིག་འཚེོལ་དགོས་པོ་རེད།” 

ཅིེས་སྤྲོེའུ་གཅིིག་གིས་སྨྲས། 
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“རེད། ཡིག་པོོ་འདུག ང་ཚེོ་སོྒམ་གདན་འཚེོལ་དུ་འགོྲེ” ཞིེས་སྐད་ཅོིར་

བརྒྱབ་སྟོེ་ཡིར་མཆོོང་མར་མཆོོང་མང་ཙོམ་བྱེས་པོའི་རྗོེས་སུ། ཁོང་ཚེོ་ཤོིང་

ནགས་སུ་བསོྐྱད་དེ། རྩྭ་དང་ལོ་མ་འཇམ་པོོ་བསྡུ་རུབ་ཀྱིིས་བཟའ་ཧྥུ་ཞིེས་པོའི་

ནང་པོའ་ིསོྒམ་གདན་ཟླུམ་པོོ་ད་ེའདྲ་བཟོས། 

“འདིའ་ིརྗོེས་ལ་ང་ཚེོས་ཅི་ིཞིིག་བྱེེད་དགོས།”

དགོན་པོར་སོྐྱད་མཁན་གྱིི་སྤྲོེའུ་དེས། “སོྒམ་གདན་གྱིི་སྟོེང་དུ་སོྡོད། རྐང་

པོ་གཉིིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བྱེས་ཏེ་མཐེེབ་ཆོེན་གཉིིས་ཅུང་ཙོམ་ཐུག་པོ་བྱེས་ཏེ། ལག་

པོ་གཡོིན་པོའི་སྟོེང་དུ་ལག་པོ་གཡིས་པོ་དེ་ཞོིག སྒལ་པོ་དྲང་པོོར་བོྱེས། མིག་

བཙུམས་ནས་དབུགས་འབྱེིན་རྔུབ་ལ་དམིགས་པོ་གཏོད།” ཅིེས་སྨྲས།

འད་ིན་ིསྤྲོེའུས་སོྒམ་བརྒྱབ་པོ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ིནང་དུ་ཐེེངས་དང་པོོ་ད་ེརེད། ཤོིང་

ནགས་དེར་འད་ིའདྲའ་ིཁུ་སིམ་པོོ་ཞིིག་ནམ་ཡིང་བྱུང་མོྱོང་མེད། སྟོབས་ཉིེས་པོ་

ཞིིག་ལ་ད་ེརྒྱུན་རིང་པོོར་མ་གནས།

སྤྲོེའུ་ཞིིག་གིས་“ཝི།ེ ང་ལ་ཉོིན་དང་། ང་ལ་ཉོིན་དང་། ང་ལ་བསམ་བོློ་ཞིིག་

འཁོར་བྱུང་། ད་ེརིང་ཉིིན་གུང་ཟ་མའ་ིཆོེད་དུ་ང་ཚེོས་ངང་ལག་ག་ིཞིིང་དུ་ཇག་

བཅོིམ་བྱེེད་རྒྱུའི་འཆོར་གཞིི་ཡོིད་པོ་ཁྱིེད་ཚེོ་ཚེང་མས་དྲན་སོས་ཀྱིི་མི་འདུག་

གམ། ང་ན་ིདེའ་ིསོྐར་ལ་བསམ་བོློ་མ་འཁོར་བར་སོྡོད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག དེས་ན་

ང་ཚེོས་དང་པོོར་ངང་ལག་གི་ཞིིང་དུ་ཇག་བཅོིམ་བྱེས་ཏེ། དེ་ཚེར་བ་དང་སྒོམ་

སྒྲུབ་བྱེས་ན་ག་འདྲ་འདུག” ཅིེས་བརོྗོད་པོ་དང་སྤྲོེའུ་ཚེང་མས་མིག་གདངས།

“རེད། ཡིག་པོོ་འདུག འཆོར་གཞི་ིབཟང་།” ཞིེས་སྤྲོེའུ་གཞིན་ཚེ་ོས་མཆོོང་

གནམ་མཆོོང་བྱེེད་བཞིིན་དང་སྐད་ཅོིར་རྒྱག་བཞིིན་ངང་ལག་གི་ཞིིང་དུ་ཇག་

བཅོིམ་བྱེེད་པོར་བསོྐྱད།
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ཁོང་ཚེོས་ངང་ལག་མང་པོོ་བརྐུས་ཏེ་ཕུང་པོོར་སྤུངས། དེ་ཚེར་བ་དང་

སོྒམ་གདན་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཕྱོིན། ཁོང་ཚེོས་སོྒམ་གདན་གྱི་ིསྟོེང་དུ་རྐང་པོ་སྐྱིལ་ཀྲུང་

བཅིས། ལག་གཡིས་པོ་གཡོིན་པོའ་ིསྟོེང་དུ་བཞིག རྒྱབ་སྒལ་དྲང་པོོར་བྱེས། མིག་

བཙུམས་ནས་སོྒམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིའགོ་བཙུགས།

སྐར་མ་གཉིིས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་སྤྲོེའུ་གཞིན་ཞིིག་གིས་ལག་པོ་བརྐྱེངས་ཏེ། “ཝིེ། 

ང་ལ་ཉོིན་དང་། ང་ལ་ཉོིན་དང་། ང་ལའང་བསམ་བོློ་ཞིིག་འཁོར་བྱུང་། ང་ཚེོས་

ངང་ལག་དེ་དག་མ་ཟས་སོྔོན་ལ་དང་པོོར་པོགས་པོ་བཤུ་དགོས་རེད། དེ་ཚེར་

བ་བྱེེད་དགོས། ད་ེནས་ངས་དེའ་ིསོྐར་ལ་བསམ་བོློ་མ་བཏང་བར་སོྒམ་རྒྱག་ཐུབ་

པོ་འདུག” ཅིེས་བརོྗོད།

“རེད། ཡིག་པོོ་འདུག ང་ཚེོར་ཡིང་བསམ་བོློ་དེ་རང་འཁོར་བྱུང་།” ཞིེས་

སྤྲོེའུ་གཞིན་པོ་ཚེོ་ས་མཆོོང་གནམ་མཆོོང་བྱེེད། ཁོ་ཚེོས་སྐད་ཅོིར་རྒྱག་བཞིིན་

ངང་ལག་ག་ིཔོགས་པོ་བཤུ། 

སྤྲོེའུ་ཚེོས་ངང་ལག་ག་ིཔོགས་པོ་བཤུས་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་ད་ེདག་ཕུང་པོོར་

སྤུངས་ཏེ་སོྒམ་གདན་གྱིི་སྟོེང་དུ་བསོྐྱད། ཁོང་ཚེོས་ཡིང་སྐྱར་རྐང་པོ་སྐྱིལ་ཀྲུང་

བཅིས། ལག་གཡིས་པོ་གཡིོན་པོའི་སྟོེང་དུ་བཞིག སྒལ་ཚེིགས་དྲང་པོོར་བྱེས། 

མིག་བཙུམས་ནས་རང་བཞིིན་གྱི་ིདབུགས་ཀྱི་ིརྒྱུ་བ་ལ་ཡིིད་གཏད་ནས་བསྡོད།

སྐར་མ་གཅིིག་གི་རྗོེས་སུ་ཡིང་སྤྲོེའུ་གཞིན་ཞིིག་གིས་“ཝིེ། ང་ལ་ཉོིན་དང་། 

ང་ལ་ཉོིན་དང་། ང་ལའང་བསམ་བོློ་ཞིིག་འཁོར་བྱུང་། ང་ཚེོས་ངང་ལག་ད་ེདག་

མ་ཟས་སོྔོན་ལ་ཁའ་ིནང་དུ་འཇུག་དགོས། ང་ཚེོས་དང་པོོར་ད་ེཚེར་བ་བྱེེད། ད་ེ

ནས་ང་ཚེོས་བསམ་བོློ་གཏོང་མི་དགོས་པོར་སོྒམ་སྒྲུབ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད།” ཅིེས་

བརོྗོད།
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“རེད། ཡིག་པོོ་འདུག བསམ་ཚུལ་ད་ེའོད་སོྟོང་ལྡན་པོ་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་ད་ེ

སྤྲོེའུ་ཚེང་མས་ས་མཆོོང་གནམ་མཆོོང་བྱེས་ཏེ་སྐད་ཅོིར་ཤུགས་ཆོེ་རྒྱག་བཞིིན་

དུ་ངང་ལག་ར་ེཁའ་ིནང་ལ་བཅུག སྤྲོེའུ་འགའ་ཞིིག་གིས་ངང་ལག་གཉིིས་ཁའ་ི

ནང་དུ་བཅུག་པོ་དང་། གཅིིག་གིས་གསུམ་བཅུག་པོ་རེད། སྤྲོེའུ་འགའ་ཞིིག་ན་ིམ་ི

དང་མ་ིའདྲ་བ་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོང་ཚེོས་ད་ེདག་ད་ལྟ་བཟས་མེད། འད་ིན་ིཁོང་

ཚེོས་འདིའ་ིསོྐར་ལ་བསམ་བོློ་གཏོང་མ་ིདགོས་པོ་དང་། དེའ་ིཚེབ་ཏུ་རང་དབང་

ག་ིསོྒ་ནས་སོྒམ་སྒྲུབ་བྱེེད་ཐུབ་རྒྱུའ་ིལམ་རྙེེད་པོའ་ིཆོེད་དུ་རེད། 

ཁོང་ཚེོ་སྐྱར་དུ་སོྒམ་གདན་གྱིི་སྟོེང་དུ་བསྡོད་ནས་རྐང་པོ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བྱེས། 

ལག་གཡོིན་པོའ་ིསྟོེང་དུ་ལག་གཡིས་པོ་ག་ལེར་བཞིག རྒྱབ་སྒལ་དྲང་པོོར་བྱེས། 

མིག་བཙུམས་ཏེ་ཁའི་ནང་དུ་ངང་ལག་བཅུག་ནས་སྒོམ་སྒྲུབ་འགོ་བཙུགས། 

མིག་བཙུམས་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་སྤྲོེའུ་ཚེོས་རང་རང་ག་ིངང་ལག་ད་ེབཟས་ཏ་ེཡིར་

ལངས་ནས་ཕྱོིན། ད་ེན་ིཁོང་ཚེོའ་ིསོྒམ་ཐུན་གཅིིག་པུ་ཁོ་ན་ད་ེརེད། 

ད་ཆོ་ཁྱིེད་ཚེོས་ང་ཚེ་ོའགོྲེ་བ་མ་ིལ་སེམས་ཀྱི་ིཞི་ིབད་ེཅིིའ་ིཕྱོིར་རྙེེད་ཁག་པོོ་

ཡིོད་པོ་ད་ེཤོེས་ཡོིད། ང་ཚེ་ོམང་ཆོ་ེབར་སྤྲོེའུའ་ིསེམས་ལྡན་ཡོིད། དེས་“ངས་དང་

པོོར་འད་ིཚེར་བ་བྱེས་ཏ་ེགཞི་ིནས་ངལ་གསོ་རྒྱག་ག་ིཡིིན།” ཟེར་གྱི་ིཡིོད།

བྱེས་ཙོང་ངས་ངའི་དེབ་སོྔོན་མའི་ནང་དུ་བཤོད་པོ་ལྟར། དེང་སང་མི་ཚེོ་

ལ་“ཞི་ིབདེའ་ིངང་ངལ་གསོ་” བྱེེད་ས་ད་ེདུར་ཁོྲད་དང་། ནང་པོའ་ིདགོན་པོ་ཁོ་

ནར་རྙེེད་ཀྱི་ིརེད།།
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 ༼༥༥༽  

ངང་ལག་བློསོ་ཐེངོས།

གནའ་སྔོ་མོའ་ིདུས་སུ་སྤྲོེའུ་འཛིན་རྒྱུ་ན་ིལས་སློ་མོ་ཡིིན། རྔོན་པོ་ན་ིནགས་ཁོྲད་

དུ་བསོྐྱད་ད་ེབ་ེཏའ་ིའབྲས་བུ་སྨོིན་པོ་ཞིིག་བཙོལ། དེར་སྤྲོེའུའ་ིལག་པོ་ཤོོང་བའ་ི

ཨི་ཁུང་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཕུབ་སྟོེ། ཤོིང་འབྲས་དེའི་ཁུ་བ་མངར་མོ་བཏུང་ནས་ནང་

ཤོ་སྙི་ིམོ་ཏོག་ཙོམ་ཟ་ཡི་ིརེད། 

བཟས་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་ཁོས་བེ་ཏའི་འབྲས་བུ་སོྟོང་པོ་དེ་ཐེག་པོ་སོྦེམ་

པོོའམ། ཡིང་ན་ཀོ་ཐེག་ཅིིག་གིས་ཤོིང་སོྡོང་ཞིིག་ལ་དམ་པོོར་འདོགས། རྔོན་པོ་

དེས་བ་ེཏའ་ིའབྲས་བུ་དེའ་ིནང་དུ་ངང་ལག་གཅིིག་བཅུག་སྟོ་ེཁྱིིམ་ལ་ལོག་འགོྲེ།

སྤྲོེའུ་ཞིིག་གིས་བ་ེཏའ་ིའབྲས་བུ་སོྟོང་པོའ་ིནང་དུ་ངང་ལག་བཅུག་ཡོིད་པོ་

དེ་མཐོེང་ནས་ཚུར་ལེན་ཐེབས་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་ནི་བཤོད་མི་དགོས། འོན་ཀྱིང་

ཨི་ཁུང་ནི་སྤྲོེའུའི་ལག་པོ་སོྟོང་པོ་དེའི་ནང་དུ་ཐེར་ཙོམ་ཞིིག་མ་གཏོགས་མེད། 

སྤྲོེའུ་དེའ་ིལག་པོས་ངང་ལག་འཇུས་ཚེར་དུས་ལག་པོ་ཕྱོ་ིལ་འདོན་མ་ིཐུབ། 

རྔོན་པོ་དེ་ཕྱོིར་མ་སློེབས་གོང་དུ་སྤྲོེའུ་དེས་ཆུ་ཚེོད་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་རིང་ལ་

ངང་ལག་དང་མཉིམ་དུ་རང་གི་ལག་པོ་ཕྱོིར་འདོན་པོའི་རོྩལ་བ་བྱེས་ཏེ་བསྡོད་

ཡིོད། རྔོན་པོ་མཐོེང་མ་ཐེག་ཏུ་སྤྲོེའུ་དེས་རང་གི་ལག་པོ་དང་ངང་ལག་གཉིིས་

ཀ་ཕྱོིར་འདོན་རྒྱུར་རོྩལ་བ་ད་ེབས་ཤུགས་ཆོ་ེབ་བྱེེད་ཀྱི་ིརེད། 

བོྲས་ནས་ཐེར་རྒྱུ་ལ་སྤྲོེའུ་དེས་ངང་ལག་དེ་བོློས་གཏོང་བྱེེད་རྒྱུ་གཅིིག་པུ་

ད་ེརེད། ད་ེབོློས་བཏང་ན་རང་ག་ིལག་པོ་ཕྱོ་ིལ་བཏོན་ནས་བོྲས་ཆོོག འོན་ཀྱིང་

སྤྲོེའུས་ད་ེལྟར་བྱེེད་དམ།
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བྱེེད་མ་ིསྲིིད། ཅིིའ་ིཕྱོིར་ཞི་ེན་སྤྲོེའུས་དུས་ནམ་ཡིང་“འད་ིངའ་ིངང་ལག་རེད། 

འད་ིངས་རྙེེད་བྱུང་། འད་ིངའ་ིརེད།” བསམ་གྱི་ིཡོིད། 

ད་ེལྟར་སྤྲོེའུ་རྣམས་དུས་རྟེག་ཏུ་འཛིན་ག་ིཡོིད།

མ་ིཡིང་ད་ེལྟར་བཟུང་འགོྲེ་བ་རེད།

དཔོེར་ན་ཁྱིེད་རང་གི་བུ་འདས་གོྲེངས་སུ་ཕྱོིན་པོ་དང་ཁོྱིད་ཀྱིིས་ཁོའ་ིཐོེག་

ལ་སེམས་སྡུག་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་མཚེམས་འཇོག་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། ཁོ་དུས་རྟེག་ཏུ་ཁྱིེད་

ཀྱིི་སེམས་ལ་འཁོར་གྱིི་ཡིོད། གཉིིད་མི་ཁུག་ལ་ལས་ཀ་ཡིང་བྱེེད་མི་འདོད། རྒྱུ་

མཚེན་གང་ཡིིན་ནམ། གལ་ཏེ་ཁོྱིད་ཀྱིིས་“ངང་ལག་དེ་བོློས་གཏོང་” བྱེས་ཡིོད་

ན། སྡུག་བསྔོལ་ཞིེ་དྲགས་མོྱོང་མི་དགོས་པོར་མི་ཚེེ་འཁོྱིལ་ཡིོད་ཀྱིི་རེད། འོན་

ཀྱིང་ཁོྱིད་ཀྱིིས་བོློས་གཏོང་མ་ིཐུབ། གང་ཡིིན་ཟེར་ན་ཁོྱིད་ཀྱིིས་“ཁོ་ངའ་ིབུ་ཡིིན། 

ངས་ཁོ་སྐྱེད་སྲིིང་བྱེས་པོ་ཡིིན། ཁོ་ངའི་རེད།” སྙིམ་པོའི་བསམ་བོློ་བཏང་བ་ལ་

བརྟེེན་ནས་རེད།

ཕྲུ་གུའ་ིཨ་མ་ཚེོས་ང་ལ་ཁོང་ཚེོས་ཐེེངས་དང་པོོར་རང་ག་ིགསར་སྐྱེས་བྱེིས་

པོ་དེའི་མིག་ལ་ལྟ་དུས། འདི་ནི་ཆོ་ཚེང་བ་ཕ་མས་བཟོས་པོའི་གང་ཟག་ཅིིག་

མིན་པོར། གནས་ངེས་མེད་ཅིིག་ནས་ཡིོང་བའ་ིམགོྲེན་པོོ་ཁོང་ཚེོའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་

ལ་ད་ལྟ་ཉིིད་ལ་བསློེབས་པོ། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལས་དང་བསྐོས་ཐེང་ཡིོད་པོའི་སྐྱེ་བོ་

བྱེ་ེབྲག་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པོ་ཤོེས་ཀྱི་ིའདུག་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། དེས་ན་ཁོང་ཚེོའ་ིལས་

འགན་དེ་བྱེིས་པོ་དེར་གཅིེས་སོྐྱང་དང་། གཉོིར་སོྐྱང་བྱེས་ཏེ་བརྩེ་བ་སོྤྲོད་རྒྱུ་དེ་

མ་གཏོགས་བདག་ཐོེབ་བྱེེད་རྒྱུ་ད་ེམིན། 

སྟོབས་ཉིེས་པོ་ཞིིག་ལ། དུས་ཡུན་དེའི་ནང་ལ་ཕ་མ་མང་པོོས་གནད་དོན་

འད་ིབརྗོེད་ད་ེཁོང་ཚེོས་རང་ག་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་བདག་ཐོེབ་བྱེེད་རྒྱུའ་ིའགོ་འཛུགས་
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ཀྱིི་ཡོིད། དེས་ན་བོློས་གཏོང་བྱེེད་པོའི་དུས་ཚེོད་ལ་བསློེབས་དུས་ཁོང་ཚེོས་

བོློས་གཏོང་བྱེེད་ཕོད་ཀྱི་ིམེད། གལ་ཏ་ེཁོང་ཚེོས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཕྲུ་གུ་ཡིིན་ན་ཡིང་། 

གང་ཟག་གཅིིག་གིས་གང་ཟག་གཞིན་ཞིིག་བདག་ཐོེབ་ནམ་ཡིང་བྱེེད་རྒྱུ་མེད་

པོའི་གནས་སྟོངས་དེ་དྲན་སོས་ཡིོད་ན་ཅིི་འདྲའི་ཡིག་པོོ་མ་རེད་དམ། དེ་ལྟར་

བྱེས་ཡིོད་ན། ཁོང་ཚེོ་སྤྲོེའུ་ནང་བཞིིན་འཛིན་བཟུང་བྱེས་ཏེ་སྡུག་བསྔོལ་ནམ་

ཡིང་མོྱོང་ག་ིམ་རེད། 

གཅིིག་ལ་བརྩ་ེབ་ཡིོད་པོའ་ིདོན་ན་ིཉིིན་གཅིིག་བོློས་གཏོང་བྱེེད་དགོས་ཡིོད་

བསམ་རྒྱུ་ད་ེརེད།། 
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 ༼༥༦༽  

ཨ་མ་ལགས། ང་ཁྱིམི་ནས་ཐེནོ་གྱི་ིཡིནི། 

ང་ཚེོས་དུས་རྒྱུན་སུ་ཞིིག་འགྲེོ་རུ་བཅུག་ན། ནམ་ཡིང་ཚུར་ལོག་ཡིོང་ག་ིམ་རེད་

སྙིམ་པོའ་ིཞིེད་སྣོང་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཡིིན་ན་ཡིང་མང་ཆོ་ེབར་དེའ་ིལོྡགས་ཕོྱོགས་ད་ེ

ཡོིང་ག་ིཡོིད། 

གལ་ཏ་ེཁོྱིད་ཀྱིིས་བྱེིའུ་ཞིིག་ལྕགས་དྲའ་ིནང་ལ་སོྒ་ལྕགས་བརྒྱབ་ནས་བཅུག་

ཡིོད་པོ་དང་། ད་ེནས་ཉིིན་གཅིིག་ཁོྱིད་ཀྱིིས་སྣོང་མེད་དུ་ལྕགས་དྲའ་ིསོྒ་ད་ེཕྱོ་ེསྟོ་ེ

བཞིག་ན། བྱེིའུ་ད་ེའཕུར་ཕྱོིན་ནས་ནམ་ཡིང་ལོག་ཡོིང་ག་ིམ་རེད། ད་ེལས་ཁྱིོད་

ཀྱིིས་ལྕགས་དྲའ་ིསོྒ་ད་ེཕྱོ་ེསྟོ་ེལྕགས་དྲ་ད་ེསོྡོད་བད་ེམོ་དང་། རྒུམ་བུ་ཡིག་པོོ་ལྡེང་

ངེས་པོ་བཞིག་པོ་ཡིོད་ན། བྱེིའུ་དེ་ཕྱོི་རོལ་ལ་འཕུར་གྱིི་རེད། འོན་ཀྱིང་རྟེག་ཏུ་

ནང་ལ་ལོག་ཡོིང་ག་ིརེད། 

ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡིའི་ནང་པོའི་ཨ་མ་ན་གཞོིན་ཞིིག་གིས་ང་ལ་བཤོད་དོན། ཉིིན་

ཞིིག་ལ་མོ་རང་གི་བུ་ལོ་དྲུག་ལོན་པོ་དེ་ཁོང་ཁོྲ་ལངས་ཏེ་གཟབ་ནན་གྱིིས་“ཨ་

མ་ལགས། ད་ཆོ་ངས་ཁོྱིད་ལ་བརྩེ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་མིན། ང་ཁྱིིམ་ནས་ཐོེན་འགོྲེ་ཡིི་

ཡིིན།” ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་ཞིེས་ང་ལ་བཤོད་བྱུང་། ཨ་མ་དེས་“འགྲེིག་གི་རེད། ཨ་

མའི་གཅིེས་ཕྲུག ངས་ཁོྱིད་ལ་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་རོགས་བྱེེད་ཆོོག” ཅིེས་ལན་

བཏབ་འདུག ད་ེནས་མོས་བུ་ཆུང་ད་ེཁོ་རང་ག་ིཉིལ་ཁང་དུ་ཁྲིད་དེ། ཁོའ་ིཉིེར་

སྤྱིད་དེ། གསོབ་གཟུགས་དོམ་ཆུང་དང་། སོྡོམ་གཟུགས་མི་ཡིི་གོྱིན་པོ་བཅིས་

དགོས་མཁོ་ཚེང་མ་ཁོ་རང་ག་ིསྒམ་ཆུང་དེའ་ིནང་ལ་བླུགས་ཏ་ེབསྡུ་གསོག་རྒྱག་
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རོགས་བྱེས། སྒམ་ཆུང་དེ་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་ཟིན་པོའི་རྗོེས་སུ། ཁོ་ནང་ནས་

ཐོེན་རྗོེས་གྲེོད་ཁོག་མི་ལྟོགས་པོའི་ཆོེད་དུ་ཨ་མ་ཐེབ་ཚེང་དུ་ཕྱོིན་ཏེ་ནམ་རྒྱུན་

བུས་དགའ་པོོ་བྱེེད་པོའི་བག་ལེབ་འགའ་ཤོས་ཤོོག་ཁུག་རྒྱ་སྨུག་ཅིིག་ཏུ་བླུགས་

ནས་མོ་རང་ག་ིབུ་ལོ་དྲུག་ཅིན་དེར་སྤྲོད། 

ད་ེནས་ཁོང་ཚེོའ་ིཁང་པོའ་ིམདུན་སོྒ་ཕྱོ་ེབཞིག་པོ་དེའ་ིའགྲེམ་དུ་ལངས་ཏ་ེ

ཨ་མས་“ངའི་གཅིེས་ཕྲུག ག་ལེར་ཕེབས། འབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་མ་བརྗོེད་པོ་བོྱེས་

ཨང་།” ཞིེས་བུ་ལ་ཕེབས་སྐྱེལ་མཚེོན་པོའ་ིལག་གཡུག་བྱེས། བུ་ཆུང་དེས་ལག་

གཅིིག་ཏུ་སྒམ་ཆུང་དང་གཞིན་དུ་བག་ལེབ་འཁྱིེར་ཏེ་ལྡུམ་རའི་ལམ་དེ་བརྒྱུད་

ནས་སོྒ་ཆོེན་ད་ེཕྱོ་ེསྟོ་ེགཡིོན་ཕོྱོགས་སུ་གོམ་ཁ་བསྒྱུར་ནས་ཕྱོིན། 

རྒྱང་ཐེག་མི་ཊིར་བཅོི་ལྔ་ལས་ཉུང་བ་ཙོམ་ལ་ཕྱོིན་པོའི་རྗོེས་སུ་བུ་ལོ་དྲུག་

ཅིན་དེས་རང་ཁྱིིམ་དྲན། ཁོ་ཁ་ཕྱོིར་འཁོར་ནས་སོྒ་ཆོེན་བར་དུ་ཡིོང་ཞིིང་། ཁོ་

རང་གི་ཁང་པོའི་སོྒ་ཕོྱོགས་སུ་བརྒྱུགས་ཕྱོིན་ཏེ་དེར་ད་དུང་ལངས་བསྡོད་ཡོིད་

པོའ་ིཨ་མར་འཐེམས་པོ་རེད། 

ཨ་མ་ད་ེན་ིཞི་ེདྲགས་རྣམ་དཔོྱད་ཅིན་ཞིིག་རེད། མོས་མོ་རང་ག་ིབུ་ཆུང་ལོ་

དྲུག་ཅིན་དེས་བརྩ་ེབ་ལྡན་པོའ་ིཁྱིིམ་ཞིིག་བཞིག་སྟོ་ེཐེག་རིང་དུ་འགོྲེ་མ་ིཕོད་པོ་

ད་ེཤོེས་ཀྱི་ིཡོིད། 

ངས་སིང་ག་པོོར་གྱི་ིསེམས་ཁམས་རིག་པོ་བ་ཞིིག་ལ་སྒྲུང་ད་ེབཤོད་པོས་མོས་གད་

མོ་མཚེམས་འཇོག་ཐུབ་མ་སོང་། གང་འཚེམས་ནས་མོ་གད་མོ་ཤོོར་མཚེམས་

ཆོད་པོའ་ིརྗོེས་སུ་མོ་རང་བུ་མོ་ན་ཆུང་ཡིིན་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཧ་ལམ་ད་ེདང་གཅིིག་

མཚུངས་ཤོིག་བྱུང་ཞིེས་འགྲེེལ་བརོྗོད་བྱེས་བྱུང་། མོ་རང་ལོ་དྲུག་ཡིིན་དུས་ཨ་

མ་དང་མཉིམ་དུ་ཁ་རྩོད་ཤོོར་ཏེ་ཁྱིིམ་ནས་ཐེོན་གྱིི་ཡིིན་བརོྗོད་འདུག མོའ་ིཨ་
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མས་སྐད་ཅིིག་ད་ེཉིིད་ལ་འགྲེིག་ག་ིརེད་བརོྗོད་ད་ེམོ་ལ་ལོྟ་ཕད་བསྡུ་གསོག་རྒྱག་

རོགས་བྱེས་འདུག འོན་ཀྱིང་བུ་མོ་ན་གཞོིན་འད་ིལ་བག་ལེབ་བསྐུར་མ་ིའདུག་

སྟོེ། མོའ་ིཨ་མས་མོ་ལ་ཉིིན་གུང་ཟ་མའི་ཆོེད་དུ་སིང་ག་པོོར་གྱིི་སོྒར་བཅུ་སྤྲོད་

འདུག ཁོང་ཚེ་ོཁང་རྩེག་མཐོེན་པོོའ་ིནང་དུ་སོྡོད་ཀྱི་ིཡིོད་སྟོབས། མོའ་ིཨ་མས་

མོ་གོླེག་སྐས་ཡིོད་ས་བར་དུ་སྐྱེལ་མ་བྱེས་འདུག གོླེག་སྐས་ཡིོད་སར་བསློེབས་

པོ་དང་བུ་མོ་ལོ་དྲུག་ཅིན་ད་ེདེའ་ིནང་དུ་འཛུལ་ནས་གོླེག་སྐས་ཀྱི་ིསོྒ་རྒྱག་དུས་

ཨ་མས་ག་ལེར་ཕེབས་ཞིེས་ལག་གཡུག་བྱེས་འདུག

བུ་མོ་ན་གཞིོན་འདི་གོླེག་སྐས་ཀྱིི་ཕྱོི་ལ་མ་ཐེོན་སོྔོན་ལ་རང་ཁྱིིམ་དྲན་པོ་

རེད། གོླེག་སྐས་དེ་ཐོེག་རྩེག་དང་པོོར་སློེབས་དུས་མོས་མོ་རང་གི་ཨ་མ་དང་

ཁྱིིམ་གཉིིས་ཤུགས་ཆོེར་དྲན། མོས་མོ་རང་སོྡོད་སའ་ིཐོེག་རྩེག་ག་ིཨང་གྲེངས་ད་ེ

མནན། གོླེག་སྐས་ཀྱི་ིསོྒ་ཕྱོ་ེབ་དང་ཨ་མ་སོྒ་འགྲེམ་དུ་བསྒུགས་བསྡོད་ཡིོད་པོས་

“ངའ་ིགཅིེས་ཕྲུག ཁྱིིམ་ལ་བསློེབས་བྱུང་།” ཞིེས་སྨྲས།

བརྩ་ེབའ་ིམདུད་པོ་ད་ེདམ་པོོ་ཡོིད་ན། ཕྱོིར་ལོག་ཡོིང་རྒྱུ་ན་ིངེས་པོ་ཡིིན་དུས་

འགོྲེ་མཁན་འགོྲེར་བཅུག་ན་འགྲེིག  
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 ༼༥༧༽  

གནམ་ས་འིཕྲད་མཚོམས་ནས་ཐེནོ་འིགྲེ་ོབ།

ཡིིད་ཆོེས་འཕེར་བའི་གནམ་གྲུ་མེད་པོའི་སྔོ་རོལ་དུ་མི་ཕལ་མོ་ཆོེ་གླེིང་ཕྲན་

གཅིིག་ནས་གཞིན་དུ་བསོྐྱད་སྐབས། འགྲུལ་པོ་དབོར་འདྲེན་བྱེེད་པོའི་གྲུ་

གཟིངས་ཆོེན་པོོའ་ིནང་དུ་འགོྲེ། གྲུ་གཟིངས་ད་ེའགོྲེ་གྲེབས་ཡོིད་དུས་འགྲུལ་པོ་

ཚེོས་ཁོང་ཚེོའ་ིགཉིེན་ཉི་ེདང་གོྲེགས་པོོ་ཚེ་ོལངས་ནས་སོྡོད་སའ་ིགྲུ་ཟམ་དང་ཉི་ེ

བའི་གྲུའི་ཁྱིམས་ཁར་ལངས་ནས་སོྡོད་ཀྱིི་ཡོིད། གྲུ་དེ་འགོྲེ་འགོ་བརྩམས་པོའི་

དུང་འབུད་དུས། གྲུའི་ནང་དུ་ཡིོད་པོ་དང་ས་ཐེོག་ཏུ་ཡིོད་པོ་ཚེང་མས། ཕན་

ཚུན་གྱིེས་སོྨོན་འཚེམས་འདྲི་མཚེོན་ཆོེད་དུ་འོ་བྱེེད་པོ་དང་ལག་པོ་གཡུག་པོ་

དང་ལྷིན་དུ་གྲུ་གཟིངས་ད་ེག་ལེར་ཐེག་རིང་དུ་འགོྲེ། འཕྲལ་མར་གྲུ་གཟིངས་ད་ེ

ཧ་ཅིང་ཐེག་རིང་དུ་སོང་བས། གྲུ་ཟམ་དུ་ཡིོད་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་གྲུའ་ིཁྱིམས་ཁར་ད་

ལྟའང་ལངས་ནས་སོྡོད་པོའ་ིའགྲུལ་ཚེོགས་ཀྱི་ིནང་ནས་སུ་ཡིིན་དབྱེ་ེབ་འབྱེེད་མ་

ཐུབ་ཀྱིང་། ད་དུང་བལྟས་ཏ་ེལག་གཡུག་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད། སྐར་མ་འགའ་ིརྗོེས་སུ་གྲུ་

དེ་ཧ་ཅིང་ཐེག་རིང་དྲགས་པོས་འགྲུལ་པོའི་ཚེོགས་ཀྱིང་མཐོེང་དཀའ། འོན་

ཀྱིང་གྲུ་ཟམ་དུ་ཡོིད་མཁན་ཚེོས་ད་དུང་ག་ལེར་ཡིལ་བཞིིན་པོའི་གྲུའི་ནང་དུ་

རང་ག་ིབརྩ་ེབ་བྱེེད་ཡུལ་ད་ེཡོིད་སྙིམ་ནས་བལྟས་ཏ་ེསོྡོད་ཀྱི་ིཡིོད། 

དེ་ནས་གྲུ་དེ་གནམ་ས་འཕྲད་མཚེམས་ཀྱིི་གནས་དེར་བསློེབས་པོ་དང་

ཡིོངས་སུ་ཡིལ། ས་ཐོེག་ཏུ་ཡོིད་པོའ་ིགཉིེན་ཉི་ེདང་གོྲེགས་པོོ་ཚེོས། རང་ག་ིབརྩ་ེ

བའི་ཡུལ་དེར་རེག་པོ་དང་སྐད་ཆོ་ཤོོད་རྒྱུ་ཕར་ཞོིག ཁོང་ཚེོ་མིག་གིས་ཀྱིང་

མཐོེང་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་ན་ཡིང་། ཁོང་ཚེོ་ཆོ་ཚེང་བའི་སོྒ་ནས་ཡིལ་མེད་པོ་དེ་ཤོེས་
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ཀྱིི་ཡོིད། ཁོང་ཚེོ་ནི་ང་ཚེོ་དང་ཁ་བྲལ་བའི་མཚེམས་ཐེིག་ཅིིག་བརྒལ་བའམ། 

གནམ་སའ་ིའཕྲད་མཚེམས་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་ཙོམ་ཞིིག་རེད། ཁོང་ཚེོས་ཕན་

ཚུན་ཐུག་འཕྲད་ཡིང་བསྐྱར་ཡོིང་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། 

ང་ཚེོས་བརྩ་ེབ་བྱེེད་ཡུལ་ཞིིག་འདས་གོྲེངས་སུ་གྱུར་དུས་ཀྱིང་ད་ེམཚུངས་

ཡིོང་གི་ཡིོད་ཅིེས་བཤོད་ཐུབ། གལ་ཏེ་ང་ཚེོར་བསོད་ནམས་ཡིོད་ན། ང་ཚེོས་

འཐེམ་འཁྱུད་བྱེས་ཏ་ེགྱིེས་སོྨོན་མཐེའ་མ་བྱེེད་བཞིིན་ཁོང་ཚེོའ་ིཉིལ་ཁྲིའ་ིའགྲེམ་

དུ་བསྡོད་ཡོིད། ད་ེནས་ཁོང་ཚེོས་འཆོ་ིབའ་ིརྒྱ་མཚེོར་གྲུ་ལ་བསྡོད་ད་ེའགོྲེ། ཁོང་

ཚེ་ོང་ཚེའོ་ིས་ནས་ག་ལེར་ཡིལ་འགོྲེ། མཐེའ་མ་དེར་ཁོང་ཚེ་ོའཇིག་རྟེེན་འད་ིདང་

ཕ་རོལ་གཉིིས་དབྱེ་ེབ་འབྱེེད་པོའ་ིགནམ་ས་འཕྲད་མཚེམས་དེར་བསློེབས། ཁོང་

ཚེོས་མཚེམས་ད་ེབརྒལ་སོང་ན། ང་ཚེོས་ཁོང་ཚེོར་རེག་རྒྱུ་དང་སྐད་ཆོ་ཤོོད་རྒྱུ་

ཕར་ཞོིག མིག་གིས་ཀྱིང་མཐོེང་མ་ིཐུབ། འོན་ཀྱིང་ཁོང་ཚེ་ོཆོ་ཚེང་བའ་ིསོྒ་ནས་

ཡིལ་མེད་པོ་དེ་ང་ཚེོས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོིད། ཁོང་ཚེོ་ནི་ང་ཚེོ་དང་འཇིག་རྟེེན་ཕྱོི་མའི་

དབར་ལ་དབྱེེ་བ་འབྱེེད་པོའི་འཆོི་བ་ཞིེས་པོའི་མཚེམས་ཐེིག་དེ་བརྒལ་བ་ཙོམ་

ཞིིག་རེད། ཡིང་སྐྱར་ང་ཚེ་ོཕན་ཚུན་ཐུག་འཕྲད་ཡོིང་ག་ིརེད།།
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 ༼༥༨༽  

ཞིདེ་སྣོང་སྐྱསེ་པའི་ིམ་ཧ།ེ

སྔོ་མོའ་ིཐེའ་ིལནད་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་མ་ཧེ་རྣམས་ཁྱིིམ་མིའི་ཆོ་ཤོས་ཤོིག་རེད། དེ་ཚེོ་

གོྲེང་གསེབ་པོའ་ིཁང་པོའ་ིའོག་ཁང་དུ་སོྡོད། ད་ེཚེ་ོདུས་རྒྱུན་ཧ་ཅིང་ཁ་ལ་ཉིན་

པོོ་ཡིོད་སྟོབས། དབྱེར་དུས་ཚེ་བ་ཆོེ་བའི་སྐབས་སུ་མ་ཧེ་དེ་དལ་པོོའ་ིངང་ནས་

རྩྭ་བཟའ་བཞིིན་པོའི་སྐབས། བྱེིས་པོ་ཆུང་ངུ་ཚེོ་དེ་ཚེོའི་སྒལ་པོའི་སྟོེང་དུ་བདེ་

འཇགས་ཀྱི་ིངང་ནས་གཉིིད་ལ་ཡུར་ཐུབ། 

དེ་ལྟར་ཡིང་སྐབས་རེར་མ་ཧེ་དེར་ང་ཚེོས་ཤོོད་མི་ཤོེས་པོའི་རྒྱུ་མཚེན་

ཞིིག་ལ་བརྟེེན་ནས་ཞིེད་སྣོང་ཡིོང་གི་ཡོིད། དེ་དུས་མ་ཧེ་དེས་སྣོ་གཉིེར་ཏེ་མགོ་

བཀྱིགས་ནས་ཕོྱོགས་གང་སར་རྗོེས་འདེད་བྱེེད།

ཞོིགས་པོ་སྔོ་པོོ་ཞིིག་ལ་ཡུལ་གང་ཞིིག་ག་ིགྲེོང་གསེབ་པོ་གཅིིག་གིས་ཁོ་རང་

ག་ིམ་ཧ་ེད་ེཞིིང་ཁའ་ིརྩྭ་ཁར་ཁྲིད་པོ་རེད། ང་ཚེོའ་ིདགོན་པོ་བརྒྱུད་ད་ེའགྲེོ་སྐབས་

ཤོིང་ནགས་ནང་ག་ིགནས་ཚུལ་ཞིིག་གིས་མ་ཧ་ེདེར་ཞིེད་སྣོང་བྱུང་འདུག མ་ཧ་ེ

དེས་མགོ་བོ་བཀྱིགས་ཏ་ེསྣོ་གཉིེར་བྱེས། གོྲེང་གསེབ་པོ་དེས་མ་ཧེའ་ིསྐ་ེལ་བསོྐན་

པོའ་ིཐེག་པོ་ཕྲ་མོ་ད་ེནས་བཟུང་སྟོ་ེའགོག་ཐེབས་བྱེས་ཀྱིང་། ཐེག་པོའ་ིསྣོ་ེམོ་ད་ེ

གོྲེང་གསེབ་པོ་དེའ་ིམཛུབ་མོར་འཁྲིལ། མ་ཧ་ེད་ེཁ་ཤོོར་ནས་རྒྱུགས་པོ་དང་གོྲེང་

གསེབ་པོའ་ིམཛུབ་མོ་བཅིད་ད་ེཁྱིེར་ཕྱོིན་འདུག 

མཛུབ་མོའ་ིཕྱོེད་ཀ་མེད་པོ་དང་ལག་པོ་ཁྲག་གིས་སྦེགས་པོའ་ིགོྲེང་གསེབ་པོ་

ད་ེཐེད་ཀར་ང་ཚེོའ་ིདགོན་པོར་རོགས་མགོན་ཞུ་བར་བསློེབས་བྱུང་། ང་ཚེོས་ཁོ་

སྨོན་ཁང་དུ་ཁྲིད་ད་ེསྨོན་བཅོིས་བྱེས། ཁོ་མགོྱིགས་པོོ་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་། 
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དུས་རྒྱུན་ངས་སྟོབས་ཉིེས་པོའ་ིསྒྲུང་འད་ིང་ཚེོས་བོློས་གཏོང་མ་ཕོད་ན་ཅི་ི

ཞིིག་ཡོིང་ག་ིཡོིད་པོའ་ིདཔོ་ེམཚེོན་དུ་བེད་སོྤྱིད་བྱེེད་ཀྱི་ིཡོིད། 

མ་ིདང་མ་ཧ་ེགཉིིས་ལས་གང་སོྟོབས་ཤུགས་ཆོ་ེབ་རེད།

མ་ཧེ་ཁ་ཤོོར་ནས་རྒྱུགས་སྐབས་སྐེ་ཐེག་གིས་འཐེེན་པོ་ནི་རྒྱུ་མཚེན་དང་

ལྡན་པོ་མ་རེད། ད་ེགོླེད་དགོས་རེད། མ་ཧ་ེད་ེསྨོ་ིབརྒྱ་ཙོམ་ཞིིག་བརྒྱུགས་པོའ་ིརྗོེས་

ལ་སོྡོད། དེ་ནས་ཞིིང་པོ་དེ་ལྷིོད་ལྷིོད་ཀྱིིས་དེའི་སར་ཕྱོིན་ཏེ་ཐེག་སྣོེ་ལ་འཇུས་ཏེ་

ཞིིང་ཁར་རྩྭ་བཟའ་བར་འཁྲིད་ཆོོག 

མ་ིམང་པོོས་གང་ཞིིག་བོློས་གཏོང་དགོས་པོ་ད་ེའཛིན་ཐེབས་བྱེས་ཙོང་ཁོང་

ཚེོའ་ིམཛུབ་མོ་མང་པོོ་བརླག་འགོྲེ་ཡི་ིཡིོད།། 
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 ༼༥༩༽  

ཡིལ་བཞིནི་པའི་ིཧརེ་ལེའི་ིགནད་དནོ།

ཕ་ཋ་ིརིག་ན་ིང་ཚེོའ་ིདགོན་པོར་སོྡོད་མཁན་དང་པོོའ་ིགྲེས་ཤོིག་རེད། ཁོ་ན་ིཁྱིིམ་

མི་དང་སོྡོད་གནས་གཏན་འཁེལ་མེད་པོའི་ཆོོས་པོ་ཞིིག་རེད། ཁོ་ནི་དགོན་པོ་

གཅིིག་ནས་གཞིན་དང་ཆོོས་ཚེོགས་གཅིིག་ནས་གཞིན་དུ་སྐོར་སོྐྱད་བྱེས་ཏེ་

བསྡོད་སྟོབས། དགོན་མཆོོང་པོ་ཞིིག་རེད། ད་ེནས་འགོ་སོྟོད་ང་ཚེོས་རྨང་གཞིིའ་ི

འཛུགས་སྐྲུན་བྱེེད་སྐབས། ངལ་རོྩལ་གྱི་ིརོགས་པོ་བྱེེད་ཆོེད་ཁོ་ངའ་ིདགོན་པོར་

སོྡོད་དུ་བསློེབས་བྱུང་། 

ཁོ་ལ་ཁང་པོ་དང་གསོག་དངུལ་གང་ཡིང་མེད། ཁོ་ལ་རིན་ཐེང་ཅིན་གྱིི་

དངོས་པོོ་ཉིག་གཅིིག་ཡོིད་པོ་དེ་ནི་ཁོ་རང་ཞིེ་དྲགས་དགའ་སའི་ཧར་ལེ་ ཌོེ་ཧྥེ་

སོན་རྟེགས་ཅིན་གྱི་ིསྦེག་སྦེག་ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་ཡིོད་པོ་ད་ེརེད། དེས་ཁོ་ན་ིགང་

ཟག་དང་ས་གནས་བྱེ་ེབྲག་པོ་ཞིིག་ལ་འཁོར་ནས་སོྡོད་མ་ིདགོས་པོར་རང་དབང་

ལྡན་པོའ་ིསོྒ་ནས་ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིས་གནས་ཡོིངས་སུ་འགྲུལ་སོྐྱད་བྱེེད་ཐུབ། 

ཁོས་ང་ལ་ས་ིཌོ་ིནིའ་ིཚེོང་ཁང་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ཁོ་རང་ལ་བྱུང་བའ་ི

ཉིམས་མོྱོང་ག་ིཡི་ིག་ེབཏང་བྱུང་། ཁོས་ཁོ་རང་ག་ིཧར་ལ་ེད་ེསྦེག་སྦེག་འཇོག་ས་

ཞིིག་ཏུ་བཞིག་པོ་དང་། དེ་ནས་དངོས་ཆོས་ཁ་ཤོས་ཉོིས་ཏེ་སྦེག་སྦེག་ཡིོད་སར་

ལོག ཧོན་འཐོེར་དགོས་པོ་ཞིིག་ལ་ཁོས་སྦེག་སྦེག་བཞིག་ས་ད་ེསོྟོང་པོར་མཐོེང་།  

མ་ིཞིིག་གིས་ཁོའ་ིཧར་ལ་ེབརྐུས་ཚེར།

རྩ་ཆོེའ་ིསྦེག་སྦེག་ད་ེན་ིཁོ་ལ་བདག་པོའ་ིརིན་ཐེང་ཅིན་གྱི་ིདངོས་པོོ་གཅིིག་

པུ་ད་ེརེད། ཁོས་ད་ེཉོི་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་དུས་ཡུན་རིང་པོོར་དངུལ་བསགས། ད་ེན་ིཁོ་
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རང་གང་དུ་འཁྱིམ་འདོད་ཡོིད་ས་དེར་རང་དབང་གིས་འཁྱིམ་དུ་འཇུག་མཁན་

གྱི་ིའཕྲུལ་འཁོར་ཞིིག་རེད། ད་ཆོ་ད་ེམ་ིངན་པོ་ཞིིག་གིས་བརྐུས་ཚེར་ནས་ཁོ་ལ་

གང་ཡིང་མེད།

ཁོས་ནང་ཆོོས་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོོར་ཉིན་ཡིོད་ཙོང་ཞིེན་ཆོགས་ཀྱི་ིགོ་དོན་

ད་ེཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོས་བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ིགསུང་ཞིིག་དྲན་པོ་ན་ིའད་ིལྟར།

བདག་གི་བརྩེ་ཞིིང་དགའི་བའིི་དངོས་ཐོམས་ཅིད།།

ཉིིན་ཞིིག་བདག་དང་བྲོལ་བ་ཉིིད་དུ་འིགྱུར།།

ཞིེས་པོའ་ིགསུང་ད་ེདྲན་སོས། 

དེས་ན་ཁོས་དངོས་པོོའ་ིཆོོས་ཉིིད་ལ་ངོས་ལེན་བྱེས་ཏ་ེ“ཨོ་ལགས་སོ། སྔོ་ཕྱོ་ི

མ་གཏོགས་ང་ཚེོས་ཚེང་མ་བོློས་གཏོང་དགོས། བཅོིས་སུ་མེད་པོ་ཞིིག་ལ་སེམས་

ཁྲལ་བྱེས་ནས་ཕན་ཐོེགས་མི་འདུག ཧར་ལེ་ལ་ཞོིན་ནས་ང་ལ་ཡིངས་ཤོིང་རྒྱ་

ཆོ་ེབའ་ིལུང་པོ་འད་ིབསོྐར་སོྐྱད་བྱེེད་རྒྱུའ་ིདུས་ཚེོད་ངོ་མཚེར་ཅིན་ད་ེའདྲ་བྱུང་།  

བདག་པོོ་གསར་པོ་ད་ེལའང་ད་ེལྟ་བུའ་ིདགའ་ཚེོར་སྟོེར་བའ་ིར་ེབ་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད།” 

ཅིེས་འད་ིའདྲ་ཞིིག་བསམས་ཡིོད་ཀྱི་ིརེད། 

རྐུན་མ་དེས་ཁོའ་ིསྦེག་སྦེག་ཙོམ་ཞིིག་བརྐུས་པོ་མ་གཏོགས་ཁོའ་ིསེམས་ཀྱི་ི

ཞི་ིབད་ེམ་བརྐུས་པོ་དེས་ཁོ་དགའ་པོོ་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་། ཁོའ་ིབོློས་གཏོང་ག་ིརྒྱུགས་

སོྤྲོད་ཆོེས་ཁག་པོོ་ད་ེལམ་ལོྷིང་ལྡན་པོའ་ིསོྒ་ནས་འཕོྲད་པོ་རེད། 

ཁོ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཆོོས་ཕོྱོགས་ཀྱི་ིགྲུབ་འབྲས་དེར་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརངས་སྐྱེས་ཤོིང་།  

འཛུམ་དམུལ་བཞིིན་སྤྱི་ིསོྤྱིད་རླངས་འཁོར་གྱི་ིཕོྱོགས་སུ་འགོྲེ་བའ་ིསྐབས་དེར། ད་ེ

མ་ཐེག་ཏུ་ཁོ་རང་རླངས་འཁོར་འཇོག་སའི་ཐོེག་རྩེག་ནོར་བ་ཞིིག་ཏུ་བསློེབས་

ཡིོད་པོ་ཤོེས། 
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ཁོ་སྐས་འཛེགས་བརྒྱུད་དེ་ཐོེག་རྩེག་གཞིན་དེར་འགོྲེ་སྐབས། ཁོ་རང་གི་

ཧར་ལེ་དེས་སོྔོན་མ་ནང་བཞིིན་འཛུམ་དམུལ་ཏེ་དེར་བསྡོད་ཡིོད། ཁོས་བོློས་

གཏོང་གི་རྒྱུགས་སོྤྲོད་དེའི་རྒྱུགས་འཕོྲད་པོ་མ་ཟད། ཁོ་རང་གི་སྦེག་སྦེག་ཀྱིང་

རྙེེད་པོ་རེད། ཁོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཉིིས་བརྩེགས་བྱུང་བ་རེད། ཡིག་བྱུང་། ཕ་ཋ་ིརིག  
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 ༼༦༠༽  

མདའི་ཡིབ་ཀྱི་ིསྟོངེ་དུ།

ར་ིམོ་བ་སྙིན་གྲེགས་ཅིན་ཞིིག་ལ་རང་ག་ིཧར་ལ་ེ ཌོ་ེཧྥ་ེསོན་རྟེགས་ཅིན་གྱི་ིསྦེག་

སྦེག་གི་སྟོེང་ནས་བརྡོབས་སོྐྱན་ངན་པོ་ཞིིག་བྱུང་། ཁོ་སྨོན་ཁང་ནས་བརྒྱལ་

བ་ལས་སངས་སྐབས། ཁོའ་ིསྨོན་པོ་དེས་ཁོའ་ིརི་མོ་འབྲི་བྱེེད་ཀྱིི་ལག་པོ་དེ་

གཅོིད་དགོས་ཐུག་སོང་ཞིེས་པོའ་ིགཏམ་ངན་ད་ེབཤོད། ར་ིམོ་བ་ད་ེསེམས་སྡུག་

གིས་མནན། འཇིག་རྟེེན་འདིར་ཁོ་རང་གིས་བྱེ་བ་དགའ་ཤོོས་གཅིིག་པུ་ད་ེབྱེེད་

ཐུབ་པོའ་ིནུས་པོ་ད་ེཤོོར། ད་ེདང་མཉིམ་དུ་ཁོའ་ིམ་ིཚེེའ་ིདགོས་དོན་ད་ེཡིང་བརླག 

སྨོན་ཁང་ནས་ཐེོན་མ་ཐེག་ཏུ་ཁོ་གོྲེང་ཁྱིེར་ནང་གི་ལས་ཁུངས་ཡིོད་སའི་

ཁང་རྩེག་མཐོེ་བོ་དེའི་ནང་དུ་འཛུལ་ཏེ། གོླེག་སྐས་ལ་བསྡོད་ནས་སྟོེང་ཐོེག་གི་

ལས་ཁུངས་སོྟོང་པོ་དེར་བསློེབས་དུས། མདའ་ཡིབ་ཀྱིི་སྟོེང་ལ་རང་ཤོི་རྒྱག་

པོར་ཕྱོིན། 

ཁོས་མདའ་ཡིབ་ད་ེནས་མར་རྒྱང་ཐེག་རིང་བའ་ིསའ་ིསྟོེང་དུ་བལྟ་དུས་ངོ་

མཚེར་ཅིན་གྱིི་ལྟད་མོ་ཞིིག་མཐོེང་། དེར་མི་རྣམས་འགྲེོ་སའི་ལམ་ཟུར་དུ་ལག་

པོ་གཉིིས་ཀ་མེད་པོའ་ིམ་ིཞིིག་གིས་སྣོང་བ་སྐྱིད་པོོའ་ིངང་ནས་ཞིབས་བོྲ་འཁྲབ་

བཞིིན་བསྡོད་ཡིོད། “དཀོན་མཆོོག་མཁྱིེན། ངའ་ིལག་པོ་གཅིིག་ལས་བརླག་མེད། 

མ་གིར་ལག་པོས་མ་ིཚེད་དཔུང་པོ་གཉིིས་ཀྱིང་མེད་པོའ་ིམ་ིའདིས་གཞིས་འཁྲབ་

བཞིིན་འདུག ངས་ཅིིའ་ིཕྱོིར་ང་རང་གསོད་དགོས་པོ་ཡིིན་ནམ།” སྙིམ། 

ཁོ་གསོན་པོོར་སོྡོད་རྒྱུར་ཐེག་བཅིད་ད་ེམདའ་ཡིབ་ནས་མར་བབས་ཏ་ེལས་

ཁུངས་སོྟོང་པོ་དེའ་ིནང་དུ་ལོག ཁོས་རང་གིས་རང་ལ་“ངས་མ་ིདེའ་ིགསང་བ་ད་ེ
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ཤོེས་དགོས་འདུག ལག་པོ་གཉིིས་ཀ་མེད་པོར་ད་དུང་ཁོ་སྐྱིད་པོོ་ད་ེའདྲ་ཡོིང་བ་

ག་འདྲ་ཡིིན་ནམ།” ཞིེས་ཆོིག་ལབ་བརྒྱབ། ཁོ་གོླེག་སྐས་ཡོིད་ས་དེར་རྒྱུགས་ཕྱོིན་

ཏ་ེའོག་ཐོེག་ཏུ་བསློེབས་མ་ཐེག་སྲིང་ལམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་བང་རྒྱུགས་བྱེས་རྗོེས་མ་ིད་ེ

རྙེེད། ལག་པོ་མེད་པོའ་ིམ་ིན་ིརྙེེད་ཁག་པོོ་མ་རེད། 

“སྐུ་ཞིབས་ལགས། བཀའ་དྲིན་ཆོ།ེ བཀའ་དྲིན་ཆོ།ེ ཁོྱིད་ཀྱིིས་ད་ལྟ་རང་ངའ་ི

སོྲིག་བསྐྱབས་བྱུང་། ང་ར་ིམོ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པོ་དང་། ངའ་ིར་ིམོ་འབྲ་ིབྱེེད་ཀྱི་ིལག་

པོ་དེ་སྦེག་སྦེག་བརྡོབ་སོྐྱན་གྱིིས་བརླག་སོང་། ང་རང་ཧ་ཅིང་སེམས་སོྐྱ་ནས་

ཁང་རྩེག་ཕ་གིའི་ཐོེག་ཏུ་འཛེགས་ཏེ་རང་ཤོི་རྒྱག་ཏུ་ཕྱོིན། མདའ་ཡིབ་ཀྱིི་སྟོེང་

དུ་ལངས་ཏེ་མར་ལྟ་སྐབས། ངས་ཁྱིེད་རང་ལ་ལག་པོ་གཉིིས་ཀ་མེད་ཀྱིང་སྲིང་

ལམ་སྟོེང་དུ་ཞིབས་བོྲ་འཁྲབ་པོ་མཐོེང་བྱུང་། ཐུགས་རྗོེས་གཟིགས། ཁོྱིད་ལ་ལག་

པོ་གཉི་ིག་མེད་ཀྱིང་ད་དུང་སྣོང་བ་སྐྱིད་པོོ་ད་ེའདྲ་གང་ཡིིན་ང་ལ་བཤོད་རོགས་

གནང་།” ཞིེས་བརོྗོད། 

ལག་པོ་མེད་པོའ་ིམ་ིད་ེཡུད་ཙོམ་ལ་འགུལ་མཚེམས་བཞིག 

“དོན་དངོས་སུ་ངས་ཞིབས་བོྲ་འཁྲབ་ཀྱི་ིམེད། ངས་ང་རང་ག་ིརྐུབ་ལ་འཕྲུག་

ཐེབས་བྱེེད་ཀྱི་ིཡོིད།” 

ལག་པོ་མེད་པོའ་ིམ་ིཞིིག་ག་ིརྐུབ་ལ་ཟ་འཕྲུག་ལངས་སྐབས་ད་ེལས་གཞིན་

པོའ་ིབྱེ་ཐེབས་ཅི་ིཞིིག་ཡིོད།།
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 ༼༦༡༽  

ངའི་ིཨ་མའི་ིབང་ཁྲ།ི

ང་ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡིར་གནས་སོྤེས་ནས་ལོ་གཉིིས་ཙོམ་གྱིི་རྗོེས་སུ་ལོན་ཌོོན་དུ་

ངའི་ཨ་མར་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕྱོིན། ངའི་སྦྱིན་བདག་ཅིིག་གིས་ང་ལ་ཨ་མར་ཨོ་

སི་ཋི་རི་ལི་ཡི་ནས་ལག་རྟེགས་སོྤྲོད་རྒྱུར་ཁང་ག་རུ་ཞིེས་པོའི་སྲིོག་ཆོགས་དེའི་

གསོབ་གཟུགས་ཀྱི་ིརྩེད་ཆོས་ཤོིག་ཞིལ་འདེབས་སུ་སྤྲོད་བྱུང་། 

ངའི་ཨ་མ་ལག་རྟེགས་དེར་དགའ་པོོ་བྱུང་སོང་། མོས་དེ་མོ་རང་གིས་དུས་

ཚེོད་མང་ཤོོས་སྐྱེལ་སའ་ིཚེོམས་ཁང་ག་ིབང་ཁྲིའ་ིསྟོེང་དུ་སོྤེབས་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིསོྒ་

ནས་བཞིག ང་ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིར་ཕྱོིར་ལོག་བྱེས་པོའ་ིརྗོེས་སུ་དེས་ཨ་མ་ལ་ངའ་ི

དྲན་གསོ་བྱེེད་ཀྱིི་རེད། ངས་རང་གི་ཨ་མས་གཅིེས་སྤྲོས་བྱེེད་པོའི་ལག་རྟེགས་

ཤོིག་རྙེེད་སྟོབས། ང་རང་ཡིང་དགའ་པོོ་བྱུང་། 

ལོ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་ང་ལོན་ཌོོན་དུ་ཡིང་སྐྱར་འགོྲེ་སྐབས། ངས་ཨ་མ་

ལ་ཁང་ག་རུ་དེ་དང་མཉིམ་དུ་འཇོག་རྒྱུའི་དོམ་རིགས་ཁོ་ལ་ཟེར་བའི་གསོབ་

གཟུགས་ཤོིག་འཁྱིེར་ཡིོང་བ་ཡིིན། མོ་ད་ེལ་ཡིང་དགའ་པོོ་བྱུང་སྟོ་ེད་ེམོ་རང་ག་ི

བང་ཁྲིའ་ིསྟོེང་དུ་ཁང་ག་རུའ་ིའགྲེམ་དེར་བཞིག 

ཐེེངས་རྗོེས་མར་ཨ་མར་བལྟ་རུ་ཡིོང་སྐབས་ངས་ཨ་མར་བྱེིའུ་རིགས་ཁུ་ཁ་

བྷུ་ར་ཡིི་གསོབ་གཟུགས་ཤོིག་དང་། དེའི་ཐེེངས་རྗོེས་མར་སོྲིག་ཆོགས་ཕི་ལ་ཐེ་

ཕུ་ས་ིཡི་ིགསོབ་གཟུགས་ཁྱིེར་ཡོིང་བ་ཡིིན། མོའ་ིབང་ཁྲ་ིད་ེཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡི་ནས་

ཁྱིེར་ཡོིང་བའ་ིདྲན་རྟེེན་གྱིིས་ཁེངས་འགོྲེ་ག་ིའདུག 
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ཐུག་འཕྲད་ཐེེངས་ལྔ་པོའ་ིསྐབས་སུ་ངས་ཨ་མར་སོྲིག་ཆོགས་ཝོིམ་བྷིད་ཀྱི་ི

གསོབ་གཟུགས་འཇམ་པོོ་དང་སྙིིང་རྗོ་ེཔོོ་ཞིིག་སྤྲོད་པོ་ཡིིན། ད་ེལའང་མོ་དགའ་

པོོ་བྱུང་སོང་། འོན་ཀྱིང་མོས་ད་ེབང་ཁྲིའ་ིསྟོེང་དུ་ཁང་ག་རུ་དང་། ཁོ་ལ་དོམ། ཁུ་

ཁ་བྷུ་ར། ཕ་ིལ་ཐེ་ཕུ་ས་ིབཅིས་ཀྱི་ིམཉིམ་དུ་འཇོག་ཐེབས་བྱེེད་དུས་འཇོག་ས་ལ་

མ་ཤོོང་ནས་མར་ཟགས་ཡོིང་། ངའ་ིཨ་མས་ད་ེདག་བཙོིར་ཏ་ེའཇོག་ཐེབས་བྱེེད་

དུས་ད་ེབས་མང་བ་ཟགས་ཡོིང་ག་ིཡོིད། 

ངས་ཨ་མ་ལ་“གསོབ་གཟུགས་རྙེིང་པོ་འགའ་ཞིིག་གཞིན་ལ་སོྤྲོད་ཅིིག དེ་

ནས་གསར་པོ་འཇོག་ས་ཡིོང་ག་ིརེད།” ཅིེས་བསམ་འཆོར་བཤོད་པོ་ཡིིན། མོས་

“མིན་མིན་མིན། སོྤྲོད་ཀྱི་ིམིན། ད་ེཚེང་མ་རྩ་ཆོེན་རེད།” ཅིེས་སྐད་བརྒྱབ། མོས་

ཚེང་མ་བང་ཁྲིའ་ིསྟོེང་དུ་ཤོོང་ཐེབས་བྱེེད་པོར་ཆུ་ཚེོད་འགའ་ཤོས་བསྐྱལ་སོང་། 

འད་ིལ་སེམས་ངལ་ཟེར། སྐབས་རེར་ཚེང་མ་ཀློད་པོའ་ིནང་དུ་ཤོོང་མ་ིཐུབ། 

ངའ་ིཨ་མའ་ིབང་ཁྲིའ་ིསྟོེང་ག་ིགསོབ་གཟུགས་ཇ་ིབཞིིན། གཅིིག་མང་བ་བཞིག་

ན་གཞིན་དག་ཚེོ་མར་ཟགས་ཡིོང་། གང་འཚེམས་ནས་བང་ཁྲི་དེ་ལྗོིད་ཀྱིིས་

མནན་ནས་ཆོག་འགོྲེ་གི་རེད། ཀློད་པོའི་ངོས་ནས་བཤོད་ན། འདི་ལ་སེམས་

ཚུགས་འཐོེར་བ་ཟེར། གལ་ཏེ་ཁོྱིད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་འབྱུང་བཞིིན་ཡོིད་པོ་དེ་ཤོེས་

ན། སྡུག་བསྔོལ་ད་ེལས་གཡིོལ་ཐེབས་ལས་སློ་མོ་རེད། 

གལ་ཏ་ེངའ་ིཨ་མས་གོྲེགས་པོོའམ། ཡིང་ན་དག་ེརྩ་ཞིིག་ལ་གསོབ་གཟུགས་

རྙེིང་པོ་ད་ེཚེ་ོསྤྲོད་ཡོིད་ན། བང་ཁྲིའ་ིསྟོེང་དུ་ལག་རྟེགས་གསར་པོ་ད་ེཚེ་ོའཇོག་ས་

ལྡེང་ངེས་རྙེེད་པོ་མ་ཟད། ཨ་མའི་དོ་སྣོང་འགུག་པོར་དེ་དག་ཕན་ཚུན་འགྲེན་

བསྡུར་ཉུང་བ་དང་ད་ེབས་སྐྱིད་པོ་ཡིོང་རྒྱུ་རེད། 

ཉིམས་མོྱོང་གསར་པོ་ཞིིག་སློེབས་ན། དྲན་ཤོེས་རྙེིང་པོ་དག་བོློས་བཏང་ན་

ཡིག་པོོ་ཡིོང་། ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཨ་མ་ནང་བཞིིན་“མིན་མིན་མིན། སོྤྲོད་ཀྱི་ིམིན། ད་ེ



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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དག་ཚེང་མ་རྩ་ཆོེན་རེད།” ཅིེས་མ་གསུངས། ཀློད་པོའ་ིནང་ག་ིབང་ཁྲ་ིད་ེསོྟོང་པོ་

བཟོས་དང་སེམས་ངལ་ཡིོང་ག་ིམ་རེད། ཁོྱིད་ཀྱི་ིལག་རྟེགས་ད་ེཚེོས་ཁྱིེད་རང་ག་ི

དོ་སྣོང་འགུག་ཕྱོིར་ཕན་ཚུན་འགྲེན་བསྡུར་བྱེེད་ཀྱིི་མ་རེད་ལ། སྐྱིད་པོོ་ཡིོང་

ག་ིརེད།

དེས་ན་ཁོྱིད་རང་གི་སེམས་དེ་བང་ཁྲི་སོྟོང་པོ་ནང་བཞིིན་བཟོས་ཏེ། ལག་

རྟེགས་གསར་པོའམ། དུས་ད་ལྟ་བའི་ཆོེད་དུ་ས་ཆོ་ལྡེང་ངེས་ཡོིད་པོ་ཞིིག་བྱེེད་

དགོས།། 
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ཞི་ིམིརེ་བྱེལི་བྱེལི་ལྔ་བཅུ།

ང་ཚེོའི་དགོན་པོའི་སྒྲིིག་ལམ་ཧ་ཅིང་དམ། གྲྭ་པོར་མ་གྱུར་པོའི་སོྔོན་ལ་སྒྲིིག་

ལམ་གྱིི་སོྦྱང་བརྡོར་ལོ་གཉིིས་རིང་ལ་བྱེེད་དགོས། ངས་དེ་ལ་སྤུས་ཚེད་སྟོངས་

འཛིན་ཟེར་གྱིི་ཡིོད། ལོ་དང་པོོའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་དེའི་ནང་དུའང་གྲྭ་པོ་བྱེེད་འདོད་

ཡིོད་མཁན་ཚེོས་ཉིིན་གུང་ནས་ཉིིན་རྗོེས་མའི་ཞོིགས་པོའི་བར་དུ་ཕྱོི་དོྲའ་ིཁ་

ཟས་སྤེང་དགོས། 

ཞོིགས་པོ་གཅིིག་ལ་དེ་འདྲའི་སོྦྱང་བརྡོར་འོག་ཏུ་ཡོིད་པོ་ཞིིག་ངའི་སར་

བསློེབས་བྱུང་། ཁོ་རང་ན་ིལོ་ཉི་ིཤུའ་ིནང་དུ་ཡོིད་པོའ་ིདབྱེིན་ཡུལ་གྱི་ིམ་ིཞིིག་རེད། 

ཁོས་ང་ལ་ཁོ་རང་གིས་ཉིིན་སོྔོན་མ་དེར་གང་བྱེས་པོ་དེའ་ིསོྐར་ལ་གནོང་འགོྱིད་

ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོོ་འདུག་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། མདང་དགོང་གཉིིད་ཁུག་མ་ཐུབ་པོ་དང་

ངའ་ིསར་འགོྱིད་བཤོགས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་ཡིོང་བ་རེད།

ཁོ་ཧ་ཅིང་ངོ་ཚེ་ནས་མིག་གིས་ཐེད་ཀར་ལྟ་མི་ནུས་ཤོིང་མགོ་བོ་སྨོད་དེ། 

མདང་དགོང་གོྲེད་པོ་ལོྟགས་དྲགས་ཏེ་དགོན་པོའི་ཐེབ་ཚེང་དུ་འཛུལ་ནས་

བག་ལེབ་གཅིིག་བཟོས་ཏེ་བཟས་པོ་ཡིིན་ཞིེས་ངོས་ལེན་བྱེས་བྱུང་། ཁོ་འདུལ་

ཁྲིམས་ཤོིག་དང་འགལ་བ་རེད། 

“ཞི་ེདྲགས་ཡིག་པོོ་རེད།” ཅིེས་ངས་ཁོ་ལ་བརོྗོད་པོ་ཡིིན། 

ཁོས་གདོང་བཀྱིགས་ཏ་ེང་ལ་བལྟས་བྱུང་།

“ཁོྱིད་རང་གིས་གང་བྱེས་པོ་དེའ་ིསོྐར་ང་ལ་དྲང་པོོར་བཤོད་པོ་ད་ེཞི་ེདྲགས་

ཡིག་པོོ་རེད། ད་ནས་བཟུང་ཆུ་ཚེོད་བཅུ་གཅིིག་གི་གུང་ཚེིགས་སྐབས་སུ་མང་



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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ཙོམ་བཟས་ནའང་ད་དུང་ལོྟགས་ཀྱིི་འདུག་ན། ཤོིང་ཏོག་དང་སྦྲང་རྩིའི་ཁུ་བ་

འཐུང་། ད་ེདག་ལ་གནང་བ་ཡིོད་པོ་རེད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་མངར་ཟས་ཆོོག་ལེད་ནག་

པོོའ་ིརིགས་བཟས་ནའང་ཆོོག་ག་ིརེད། ད་ཁྱིེད་རང་འགོྲེ་ན་འགྲེིག་ག་ིརེད།” ཅིེས་

བརོྗོད་པོ་ཡིིན།

“ག་ར།ེ ཁོྱིད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཉིེས་པོ་གཏོང་རྩིས་མེད་དམ།”

“མེད། ང་ཚེོའ་ིནང་པོའ་ིདགོན་པོའ་ིནང་དུ་ཉིེས་པོ་གཏོང་སོྲིལ་ཡོིད་པོ་མ་

རེད།”

ཁོས་“ད་ེཡིག་པོོ་མ་རེད། ངས་ང་རང་ག་ིསོྤྱིད་ལམ་ཤོེས། ཁོྱིད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཉིེས་

པོ་མ་བཏང་ན། ངས་ད་ེག་རང་སྐྱར་ཟོློས་བྱེེད་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་ཟེར།

ངས་ཅི་ིབྱེེད་དགོས་མིན་མ་ཤོེས། ཉིེས་ཆོད་བཅིད་ནས་སྒྲིིག་འོག་ཏུ་འཇུག་

པོ་ལ་ཡིིད་ཆོེས་བྱེེད་མཁན་གྱིི་སྐྱེ་བོ་དེ་འདྲ་ཞིིག་ལ་ག་རེ་བྱེེད་དགོས་རེད། དེ་

ནས་ང་ལ་བསམ་བོློ་ཞིིག་འཁོར་བྱུང་། ངས་ཉིིན་སོྔོན་མ་དེར་རོ་བྷིརད་ ཧུད་

སི་ཡིིས་བརྩམས་པོའ་ི“ལས་དབང་ག་ིམཚེ་ོའགྲེམ་” ཞིེས་སྔོ་མོའ་ིཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་

ཡིའི་སོྐར་གྱིི་བརྩམས་སྒྲུང་ཞིིག་བཀློགས་པོ་ཡིིན། དེབ་དེས་“རྔ་མ་དགུ་ཅིན་

གྱི་ིཞི་ིམ་ི”དང་ བསྡུས་ཚེིག་ཏུ་“ཞི་ིམ་ི” ཞིེས་པོའ་ིརྟེ་ལྕག་ཅིིག་སྤྱིད་དེ་ཉིེས་ཅིན་

ཚེོ་ལ་ཧ་ཅིང་གདུག་རྩུབ་ཆོེ་བའི་ཉིེས་ཆོད་གཅོིད་པོའི་སོྐར་འགྲེེལ་བརོྗོད་བྱེེད་

ཀྱི་ིའདུག ངས་ཁོ་ལ་“འགྲེིག་ག་ིརེད། ངས་ཁོྱིད་ལ་ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིསོྲིལ་རྒྱུན་

གྱིི་ཉིེས་པོ་ཞིིག་གཏོང་། ངས་ཁྱིོད་ལ་ཞིི་མིའི་བྱེིལ་བྱེིལ་ལྔ་བཅུ་གཏོང་གི་ཡིིན།” 

ཞིེས་བཤོད།

སྙིིང་རྗོེ། ཁོའ་ིགདོང་གི་མདོག་ཀྱིང་འགྱུར་སོང་ལ། མཆུ་ཡིང་འདར་འགོ་

ཚུགས་སོང་། (དབྱེིན་ཇིའ་ིཡིས་མཆུ་མཁྲེགས་པོོ་ད་ེད་ེའདྲའ་ིསོྐྱ་བ་ལ།) ཁོས་“ཨ་

ཧོ། འགྲེིག་མ་སོང་། མཁན་པོོས་ང་ལ་ལྕག་གིས་འབྲབ་རྩིས་རེད་འདུག ངས་ཉིེས་

བཤོགས་ན་ིད་ེའདྲ་ཟེར་གྱི་ིམེད།” སྙིམ་ཡོིད། 



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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ཁོ་ན་ིནང་ཆོོས་ཀྱི་ིཐེད་ནས་ལས་དང་པོོ་བ་ཡིིན་ཙོང་། དོན་དངོས་སུ་ཁོས་

བག་ལེབ་གཅིིག་བརྐུས་པོ་དེར་ལྕག་ཚེན་གཟེད་དགོས་པོའི་ཡིིད་ཆོེས་བྱེས་པོ་

རེད། ད་ེནས་ངས་ཁོ་ལ་ནང་པོའ་ིདགོན་པོའ་ིནང་དུ་ཞི་ིམིའ་ིབྱེིལ་བྱེིལ་ལྔ་བཅུ་

ཞིེས་པོའ་ིདོན་གང་ཡིིན་འགྲེེལ་བཤོད་བྱེས། ང་ཚེོར་སྐབས་ད་ེདུས་ཞི་ིམ་ིགཉིིས་

ཡིོད། ངས་ཁོ་ལ་“ཁོྱིད་ཀྱིིས་ཞིི་མི་ཞིིག་བཙོལ་ནས་དེ་ལ་བྱེིལ་བྱེིལ་ཐེེངས་ལྔ་

བཅུ་ཐོེངས། ཞིི་མིར་བྱེིལ་བྱེིལ་བྱེེད་སྐབས་སྙིིང་རྗོེ་སོྒམས། དེ་ལྟར་བྱེས་ན་ཁོྱིད་

ཀྱིིས་རང་གིས་རང་ལ་ཆོག་ཡིང་གཏོང་རྒྱུ་ཤོེས་སྲིིད། འདི་སྒྲིིག་ལམ་གྱིི་གསང་

བ་རེད།” ཅིེས་བཤོད། 

ཁོས་རང་ག་ིཉིེས་བཤོགས་ད་ེབོློ་བད་ེཔོོའ་ིསོྒ་ནས་དང་དུ་བློངས་སོང་།

ང་ཚེོའ་ིཞི་ིམིས་ཀྱིང་ད་ེམཚུངས་བྱེས།།
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 ༼༦༣༽  

དམག་དཔུང་སྒྲིགི་ལམ་བཟང་ཤེསོ་ཀྱིི་དམག་སྤྱི།ི

རྒྱ་ནག་ག་ིགནའ་རོྩམ་བསྟོན་བཅོིས་“དམག་འཁྲུག་ག་ིསྒྱུ་རྩལ་” ཞིེས་པོའ་ིནང་

དུ་གོང་མའ་ིདམག་དཔུང་ཁོྲད་ཀྱི་ིདཔུང་སྡོ་ེསྒྲིིག་ལམ་བཟང་ཤོོས་ཀྱི་ིདམག་སྤྱིིའ་ི

སོྐར་ལ་སྒྲུང་ཞིིག་ཡིོད། དམག་སྤྱིི་དེ་རྒྱ་ནག་གོང་མས་བཀའ་འགུག་གནང་སྟོེ། 

ཁོའ་ིདཔུང་དམག་གིས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཁོའ་ིབཀའ་ལ་བརྩ་ིབ་ད་ེཇ་ིལྟར་ཡིིན་པོའ་ི

འགྲེེལ་བཤོད་བྱེེད་དུ་བཅུག་པོ་རེད། 

ཁོས་“རྒྱལ་པོོ་ཆོེན་པོོ་ལགས། ཁོ་ཚེོས་རྟེག་ཏུ་ངའ་ིབཀའ་ལ་བརྩ།ི གང་ཡིིན་

ཟེར་ན། ངས་ཁོ་ཚེོར་དུས་རྒྱུན་དུ་གང་བྱེེད་འདོད་པོ་ད་ེཁོ་ན་བོྱེས་ཞིེས་ཟེར་གྱི་ི

ཡོིད།” ཅིེས་འགྲེེལ་བཤོད་བྱེས། 

དམག་མ་ིཚེོས་ཞོིགས་པོ་སྔོ་མོ་ནས་ལངས་འདོད་བྱེེད་པོ་ད་ེཅིིའ་ིཕྱོིར་ཡིིན། 

ཁོང་ཚེོས་དཀའ་ཚེེགས་ཅིན་གྱི་ིསོྦྱང་བརྡོར་ད་ེདག་ལ་དགའ་པོོ་བྱེེད་པོ་ཅི་ིཡིིན། 

གཞིན་ཡིང་རྨས་སོྐྱན་ཤོོར་བ་དང་སོྲིག་ཀྱིང་ཤོོར་སྲིིད་པོའི་དམག་འཁྲུག་ལ་

འགོྲེ་འདོད་བྱེེད་པོ་ད་ེཇ་ིའདྲ་རེད་དམ། 

འདིའི་ལན་ནི་དམག་སྤྱིི་དེ་ཧ་ཅིང་སྐུལ་མ་གཏོང་མཁས་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་

སྟོབས། ཁོའ་ིདམག་མ་ིརྣམས་ན་ིཁོས་བཀའ་མ་བཏང་བའ་ིསོྔོན་ནས་ཁོ་ལ་ཡིིད་

མགུ་ཚེར་ཡོིད།

ཁོང་ཚེོ་ཞོིགས་པོ་སྔོ་མོར་ལངས་ཏེ་སོྦྱང་བརྡོར་ཁག་པོོ་དེ་བྱེེད་འདོད་ཀྱིི་

ཡིོད། ཁོང་ཚེ་ོརྒྱལ་ཞིེན་དང་དཔོའ་བོའ་ིརིང་ལུགས་སོྐར་གྱི་ིགཏམ་བཤོད་ཀྱིིས་

སེམས་འགུལ་ཐེེབས་ཐེག་ཆོོད་དེ་གནད་དོན་ཞིིག་གི་ཆོེད་དུ་དམག་ལ་འགོྲེ་
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འདོད་བྱེེད་ཀྱི་ིཡོིད། ཁོང་ཚེོར་སྒྲིིག་ལམ་ཡིང་དག་པོ་ཡིོད་པོའ་ིགནད་འགག་ད།ེ 

ཁོང་ཚེོར་སེམས་འགུལ་ཐེེབས་སུ་འཇུག་མཁན་གྱིི་འགོ་ཁྲིད་ཁྱིད་དུ་འཕགས་

པོ་ཞིིག་ཡིོད། 

ཉིེས་ཆོད་བཏང་ནས་སྒྲིིག་ལམ་གྱི་ིའོག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་ད་ེདཀོན་པོོ་རེད། དེའ་ི

ཚེབ་ཏུ་ཉིེས་ཆོད་ཀྱིིས་མ་ིཚེ་ོལ་འཛིན་བཟུང་ནས་ཐེར་ཐེབས་ཀྱི་ིསྤྱིང་གྲུང་སོློབ་

ཀྱི་ིཡོིད། འོན་ཀྱིང་ཁོྱིད་ཀྱིིས་ཁྱིེད་རང་ག་ིབུ་ལ་ཉིེས་ཆོད་གཏོང་རྒྱུའ་ིཚེབ་ཏུ་ཁོའ་ི

སོློབ་སྦྱོང་འཐུས་ཤོོར་མ་ིཡིོང་ཆོེད་མཚེན་ཚེོགས་ཤོིག་ནས་སྔོ་ཙོམ་ནང་དུ་ལོག་

པོའ་ིསེམས་འགུལ་ཐེེབས་སུ་འཇུག་ཐུབ་ན། གཞི་ིནས་སྒྲིིག་ལམ་དུ་ཚུད་པོ་རེད།།
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 ༼༦༤༽  

མཛའི་མའོི་ིསྟོབོས་ཤུགས།

ངའ་ིགོྲེགས་པོོ་ཞིིག་ག་ིབུ་གཟའ་འཁོར་གཅིིག་ལ་མཚེན་མང་པོོའ་ིརིང་ལ་ཁོའ་ི

མཛའ་མོའ་ིསར་ཕྱོ་ིབོར་བསྡོད་པོ་དང་། དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ཁོའ་ིསོློབ་ཆོེན་སོློབ་སོྦྱང་

ག་ིསྐར་གྲེངས་མར་ཆོག་འགོྲེ་ག་ིཡིོད། ཁོའ་ིལོ་ཚེད་ཀྱི་ིབུ་ཕལ་ཆོ་ེབ་ནང་བཞིིན་

ཁོས་ཁོ་རང་ག་ིཕ་མའ་ིཁ་ལ་ཉིན་གྱི་ིམེད། ད་ེབས་ཆོེས་སྤྱིང་གྲུང་འཛོམས་པོའ་ི

ཁོའ་ིཕ་ཡིིས་བུའ་ིསྒྲིིག་ལམ་ཡིག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུར་ཐེབས་ཤོེས་གཞིན་ཞིིག་རྙེེད། 

ཞོིགས་པོ་སྔོ་པོོ་ཞིིག་ལ་ཁོའ་ིབུ་དེ་མཛའ་མོ་དང་མཉིམ་དུ་མཚེན་ཚེོགས་

ཤོིག་ལ་ཕྱོིན་ཏ་ེནང་དུ་འབོྱེར་སྐབས། ཁོའ་ིཨ་ཕ་ཕྱོ་ིརོལ་ཏུ་ལངས་ཏ་ེཁོང་གཉིིས་

ལ་སྒུག་བསྡོད་ཡོིད། 

“ནང་ལ་ཕེབས་ཤོོག་” ག་ིལག་བརྡོ་བྱེས།

ཁོའ་ིབུ་དེས་རོྙེག་དྲ་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་བྱུང་བར་སྙིམ། འོན་ཀྱིང་ཁོའ་ིཨ་ཕས་ཁོ་

ལ་སྐད་ཆོ་ཙོམ་ཡིང་མ་བཤོད། དེའ་ིཚེབ་ཏུ་ཁོས་བུའ་ིམཛའ་མོ་དེར་ཁ་ཕོྱོགས་

ཏེ་“ཁོྱིད་ཀྱིིས་ངའི་བུ་དང་གོྲེགས་འདྲིས་བྱེས་ཏེ་དུས་ཡུན་རིང་པོོ་ཕྱོིན་པོ་མ་

རེད་དམ།" ཞིེས་དྲིས།”

མོས་“རེད་”ཟེར།

“ངས་ཁོྱིད་ཚེོའི་འཆོར་གཞིི་གང་ཡིིན་མི་ཤོེས། འོན་ཀྱིང་ཉིིན་གཅིིག་ཁོྱིད་

གཉིིས་ཀྱིིས་ཕན་ཚུན་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེེད་རྒྱུའ་ིཐེག་གཅོིད་ཀྱིང་བྱེེད་སྲིིད། ད་ེསུས་

ཤོེས། གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་བྱུང་ན། ཁོྱིད་ལ་སོློབ་སྦྱོང་གི་མཐེའ་མ་འཁོྱིལ་བ་དང་། 

ལས་ཀ་མ་ིཐོེབ་པོའ་ིཁོྱི་ག་ཞིིག་མ་ིའདོད་པོ་ད་ེངས་ཡིིད་ཆོེས་བྱེས་ཆོོག གལ་ཏ་ེ
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ངའི་བུས་འདི་ལྟར་མུ་མཐུད་ནས་མཚེན་མོ་ཕྱོི་བོར་བསྡོད་ན། དེ་འདྲ་ཡིོང་རྒྱུ་

ཧ་ལམ་ངེས་པོ་རེད། ཁོས་ཁྱིེད་རང་དང་མཉིམ་དུ་ཕྱོ་ིལ་འགོྲེ་རྒྱུའ་ིའགོ་བཙུགས་

པོ་ནས་བཟུང་ཁོའ་ིསོློབ་སྦྱོང་ལ་འཐུས་ཤོོར་ཤུགས་ཆོ་ེཕྱོིན་ཡོིད་པོ་ཁྱིོད་ལ་བཤོད་

བྱུང་ངམ།” ཞིེས་དྲིས། 

མོས་མོ་རང་གི་གོྲེགས་པོོའ་ིགདོང་ལ་འབུར་ཚུགས་སུ་བལྟས་ཏེ་“མ་བྱུང་།  

ངས་དེ་འདྲ་ཤོེས་མ་བྱུང་།” ཞིེས་ལན་བཏབ། ཨ་ཕས་“ངས་ཁོྱིད་རང་ལ་འདི་

ཤོོད་དགོས་པོ་རེད་དྲན་བྱུང་། མཚེན་མོ་བདེ་ལེགས།” ཞིེས་བརོྗོད་དེ་ནང་ལ་

འཛུལ་ཕྱོིན། 

ཉིིན་ད་ེནས་བཟུང་སྟོ་ེབུའ་ིམཛའ་མོ་དེས་ཁོང་གཉིིས་དུས་རྒྱུན་ནང་ལ་སྔོ་

ས་ནས་ལོག་ཡིོང་ངེས་པོ་བྱེེད་པོ་མ་ཟད། ཁོའ་ིསོློབ་སོྦྱང་ལ་འཐུས་ཤོོར་མི་འགྲེོ་

བའ་ིབྱེ་ར་བྱེས་པོས། སོློབ་སོྦྱང་ཡིར་རྒྱས་མངོན་གསལ་དུ་ཕྱོིན། མཐེའ་མ་དེར་

ཁོ་སོློབ་མཐེར་ཕྱོིན་ཏ།ེ ད་ཆོ་ཁོ་ལ་ལས་ཀ་ཡིག་པོོ་ཞིིག་ཀྱིང་ཐེོབ་ཡིོད།

དེས་ན་ཁྱིེད་རང་ལ་ཕ་མའི་ཁ་ལ་མི་ཉིན་པོའི་བུ་སྒྲིིག་ལམ་མེད་མཁན་

ཞིིག་ཡོིད་ན། མཛའ་མོའ་ིསོྟོབས་ཤུགས་དེར་ཚེོད་ལྟ་བྱེོས། གལ་ཏ་ེཁོྱིད་ལ་མོའ་ི

རོགས་སོྐྱར་ཐོེབ་ན་ཁོྱིད་རང་ལ་ནུས་ཤུགས་ཤོིག་བྱུང་བ་རེད། ཡིང་ན་ཁོྱིད་

རང་གི་བུ་མོ་དེ་ལམ་ཡིང་དག་ཏུ་འཁྲིད་རྒྱུར་མོའ་ིམཛའ་བོ་དེའི་རོགས་སོྐྱར་

འཐོེབ་ཐེབས་བོྱེས།། 
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 ༼༦༥༽  

ཞིགོས་པ་རེ་ེརེེརེ་འིཕུལ་འིདགེས་ལུས་སྦྱངོ་ཉིི་ཤུ།

དེང་སང་མི་ཚེོས་གཟུགས་པོོའ་ིའཕོྲད་བསྟོེན་ལ་དོ་སྣོང་བྱེེད་པོའི་སྐབས་རེད། 

གཟུགས་པོོ་བདེ་ཐེང་ཡོིང་ཆོེད་དུ་ཁོང་ཚེོས་ལུས་རྩལ་ཁང་དང་། རྩེད་ཐེང་དུ་

དུས་ཚེོད་ཧ་ཅིང་མང་པོོ་གཏོང་ག་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཁོང་ཚེ་ོན་ིསེམས་ཉོིན་མོངས་

པོའམ་བད་ེཐེང་མེད་པོར་གནས་ཡིོད། ཁོང་ཚེོར་ཁོང་ཁོྲ་དང་སེམས་གཅོིང་ལས་

སློ་པོོར་ཡིོང་ག་ིཡོིད། 

དེས་ན་ངས་སེམས་ཀྱིི་འཕོྲད་བསྟོེན་ཡིག་པོོ་ཡིོང་ཆོེད་དུ་ལུས་རྩལ་ལས་

སློ་མོ་ཞིིག་བཟོས་ཏ་ེསོློབ་ཀྱི་ིཡིོད། དེའ་ིམིང་ལ་“ཞོིགས་རེའ་ིའཕུལ་འདེགས་ཉི་ི

ཤུ་” ཟེར། 

ཞོིགས་པོ་གསང་སོྤྱིད་ལ་ཕྱོིན་ནས་སོ་བཀྲུས་པོའ་ིརྗོེས་སུ། མ་ེལོང་ཞིིག་ག་ི

མདུན་དུ་གདན་འཇམ་པོོ་དང་དོྲ་བོ་ཞིིག་ག་ིསྟོེང་དུ་རྐང་པོ་གཉིིས་ཀྱི་ིདབར་ལ་

སོར་བཅོི་ལྔ་ཙོམ་གྱིི་སོྟོང་པོ་བཞིག་སྟོེ་ལངས་ནས་སོྡོད། ལོྷིད་པོོ་ཡིོང་བའི་ཆོེད་

དུ་དབུགས་འབྱེིན་རྔུབ་ཐེེངས་གསུམ་བཞིི་ཞིིག་ག་ལེར་བོྱེས། དེ་ནས་ལག་པོ་

གཉིིས་གདོང་ག་ིམཐོེ་ཚེད་དང་མཉིམ་པོར་ཡིར་ཁྱིོགས། མཛུབ་མོ་གཉིིས་ན་ིཁའ་ི

ཟུར་གཡིས་གཡོིན་གཉིིས་སུ་ཆུགས། ད་ེནས་མ་ེལོང་ལ་བལྟ་བཞིིན་ཡིར་ཁོྱིགས། 

གཅིིག 

སྐར་ཆོ་གསུམ་གྱིི་རིང་ལ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱུན་ལྡན་ཁའི་གནས་བབ་མདོག་

ངན་དེར་རང་འཇགས་ལོག་ཆུགས། ད་ེནས་ཡིང་བསྐྱར་ཡིར་ཁོྱིགས།
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གཉིིས།

འད་ིལྟར་ཐེེངས་ཉི་ིཤུའ་ིབར་དུ་མུ་མཐུད། གྲེངས་ཀ་ཉུང་དུ་མ་གཏོང་། 

ཁོྱིད་ནི་ཞོིགས་པོ་རེ་རེ་བཞིིན་རང་ཉིིད་ལ་གད་མོ་ཤོོར་བ་མ་ཟད། ཁོྱིད་ཀྱིི་

ཁའ་ིཟུར་དུ་ཡིོད་པོའ་ིཤོ་རྒྱུས་ལ་ལུས་རྩལ་ཡིག་པོོ་བྱུང་སྟོ།ེ རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ེལ་

ཡུན་རིང་གད་མོ་ཤོོར་བ་དང་། འཛུམ་དམུལ་རྒྱུ་ད་ེལས་སློ་རུ་འགོྲེ་ག་ིརེད། ད་ེལ་

སོྦྱང་བརྡོར་ཕྲན་བུ་ཞིིག་མ་གཏོགས་གཞིན་ན་ིགང་ཡིང་མ་ིདགོས།།
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 ༼༦༦༽  

ལྟ་ོབའི་ིཤེསེ་རེབ།

ང་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་དུས་གཟུགས་པོོ་ཕྲན་བུ་རྒྱགས་པོ་ཡིིན་ན་གཟུགས་གཞི་ིབད་ེ

ཐེང་དང་སྣོང་བ་སྐྱིད་པོོ་ཡིིན་པོར་བརྩ་ིསོྲིལ་ཡིོད། སྐབས་ད་ེདུས་མུ་སྦྲེལ་བརྙེན་

འཕྲིན་གྱི་ིལྟད་མོ་རོ་བྷིིན་ ཧུད་ཀྱི་ིནང་ག་ིཧྥ་རར་ ཋག་ཟེར་བ་དེའ་ིསེམས་བཟང་

དང་སྤྱིི་སེམས་ཀྱིིས་ང་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེེབས་ཡོིད། ཁོང་རྒྱགས་པོ་ཡིིན་པོ་མ་

ཟད། རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་ལ། སྣོང་བ་སྐྱིད་པོོ་ཞིིག་རེད། དེ་ནི་ངས་མིག་དཔོེ་བལྟ་

འདོད་སའ་ིགྲྭ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིག་རེད།

དེང་སང་ང་ཚེོ་ཚེང་མས་སྐམ་པོོ་དང་སྒམ་པོོ་བྱེེད་དགོས་པོའི་ཁུལ་རེད། 

དགོང་དོྲ་གཅིིག་ཕརད་གྲེོང་ཁྱིེར་གྱི་ིངའ་ིདགོན་པོའ་ིནང་དུ་རྒྱ་མོ་ཞིིག་ངའ་ིསར་

ཡིོང་སྟོ་ེབཀྲ་ཤོིས་པོའ་ིཆོེད་དུ་ངའ་ིལོྟ་བ་འཕུར་མཉིེད་བྱེེད་དུས་ངས་རང་ག་ིལོྟ་

བ་ཆོེན་པོོ་ཡིིན་པོ་དེའ་ིསོྐར་ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱེེད་པོའ་ིའགོ་བཙུགས་པོ་ཡིིན། ད་ེ

དུས་ངས་ཛ་དྲག་ག་ིསོྒ་ནས་ཉིམས་ཞིིབ་བྱེས་པོ་ཡིིན།

ཚེན་རིག་ག་ིཚེོད་ལྟས་ང་ཚེ་ོསྐྱིད་པོོ་ཡིོད་པོ་དང་། དམིགས་བསལ་གད་མོ་

ཤོོར་བའི་སྐབས་སུ། གཟུགས་པོོའ་ིནང་གི་ཟུངས་ཁྲག་རྒྱུ་བའི་རྩ་རྣམས་གང་

འཚེམས་ཆོེ་རུ་འགྲེོ་བ་བསྟོན་ཡིོད་པོ་ངས་ཤོེས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ང་ཚེོས་སེམས་

ཁྲལ་བྱེེད་པོ་དང་ཉིམ་ང་བར་འགྱུར་དུས་ད་ེདག་ཆུང་དུ་འགོྲེ་ག་ིཡོིད། 

འད་ིལ་གོ་རྒྱུ་ཆོེན་པོོ་ཡོིད་རེད།

གཅིིག་བྱེས་ན་ང་དོ་སྣོང་བྱུང་བ་ལྟར་ཁྱིེད་རང་ཚེོར་ཡིང་བྱུང་ཡིོད་ཀྱི་ིརེད། 
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མི་བགྲེེས་པོོ་རྒྱགས་པོ་ཕལ་ཆོེ་བ་འཁྲུངས་སོྟོན་མེས་པོོ་3ནང་བཞིིན་སེམས་

བཟང་པོོ་དང་སྣོང་བ་སྐྱིད་པོོ་འདུག ཁོང་ཚེ་ོལས་སློ་མོར་ཡིང་ཡིང་གད་མོ་ཤོོར་

བས་ཁོང་ཚེོའ་ིཁྲག་རྩ་ད་ེདག་ལམ་ཆོེན་ནང་བཞིིན་རྒྱས་ཏ།ེ ཚེིལ་ཞིག་ངན་པོའ་ི

རིགས་ལས་སློ་པོོར་ཕྱོིར་ཐོེན་འགྲེོ་གི་ཡིོད་རེད་སྙིམ་པོ་བྱུང་། ཉིམ་ང་བའི་མི་

དེ་ཚེོའི་ཁྲག་རྩ་དེ་དག་ཕྲ་བོ་ཡིིན་སྟོབས་ལས་སློ་པོོར་འགག་འགྲེོ་དུས་ཁོང་ཚེོ་

ཚེང་མ་ལོ་གཞོིན་དུས་ནས་གོྲེངས་ཡིོད་ཀྱིི་རེད་ལ། སྣོང་བ་སྐྱིད་པོའི་གྲེས་ཁོ་

ན་ལྷིག་ཡོིད་པོ་རེད། 

དེས་ན་རོྩམ་པོ་པོོ་ང་ནང་བཞིིན་རྒྱགས་པོ་ཡིོད་མཁན་ཚེོས་གད་མོ་མང་

པོོ་ཤོོར་རྒྱུ་མ་བརྗོེད་པོ་བོྱེས། ཁྲག་རྩ་ཡིངས་པོར་བྱེ་བ་དེས་ཁྱིེད་རང་གི་སོྲིག་

སོྐྱབ་སྲིིད།

ཨ་རིའི་སྙིན་གྲེགས་ཅིན་གྱིི་བཞིད་གད་མཁན་ཇོར་ཇི་ བྷིར་ན་སི་ལོ་དགུ་

བཅུ་ལྷིག་གི་སྐྱེས་སྐར་ཞིིག་གི་ཉིིན་མོར་བཅིར་འདྲི་བྱེས་པོ་ཞིིག་གི་སྐབས་སུ་

ཁོང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིསོྤྱིད་ལམ་གྱི་ིསོྐར་ལ་སྐད་ཆོ་དྲིས་པོ་རེད། “ཇོར་ཇ་ིལགས། ཁྱིེད་

རང་དགུང་ལོ་དགུ་བཅུ་བརྒལ་བ་རེད། ཁྱིེད་རང་ད་དུང་མཚེན་ཚེོགས་ཁང་ག་ི

ནང་དུ་མཚེན་ཕྱོེད་ཡིོལ་ནས་ཕྱོི་པོོར་བཞུགས་པོ་དང་། ཆོང་དང་ཐེ་མག་ཚེོད་

མེད་དུ་སོྤྱིད་པོ། ཚེིལ་ཞིག་ཅིན་གྱི་ིཁ་ཟས་ལ་རོལ་པོ་བཅིས་བྱེེད་ཀྱི་ིའདུག ཁྱིེད་

རང་ལ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིའཕྲོད་བསྟོེན་ལ་སེམས་ཁྲལ་མ་ིའདུག་གམ།” ཞིེས་དྲིས།

ཇོར་ཇི་ཡིིས་“སེམས་ཁྲལ་རྩ་བ་ནས་མི་འདུག ངའི་སྐྱེ་དམན་གྱིིས་ངའི་

འཕོྲད་བསྟོེན་དང་མ་ིཚེེའ་ིསོྤྱིད་ལམ་གྱི་ིསོྐར་ལ་རྒྱུན་དུ་སེམས་ཁྲལ་བྱེས་པོ་རེད། 

དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་མོ་རང་ལོ་མང་པོོའ་ིགོང་ནས་གོྲེངས་པོ་རེད།” ཅིེས་ལན་བཏབ།། 

3 རོྩམ་སྒྲིགི་པོའ་ིམཆོན། འཁྲུངས་སོྟོན་མསེ་པོོ། (Santa Claus) ཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངས་སོྟོན་ཉིནི་ཕྲུ་གུར་

ལགེས་སྐྱསེ་འཁྱིརེ་ཡོིང་བར་འདོད་པོའ་ིཡི་ེཤུའ་ིདྲང་སོྲིང་རྒད་པོོ་ཞིགི
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 ༼༦༧༽  

སམེས་ངལ་གྱི་ིའིབྱུང་ཁུངས།

སྤྱི་ིལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ང་ལ་བྷི་ིར་ིས་ིབྷིན་གྲེོང་ཁྱིེར་དུ་བསོྐངས་པོའ་ིའཛམ་གླེིང་གོླེག་

ཀློད་ལྷིན་ཚེོགས་དེའ་ིསྟོེང་དུ་གཏམ་བཤོད་གཙོ་ོབོ་བྱེེད་པོར་མགྲེོན་འབོད་བྱེས་

བྱུང་། ངས་གོླེག་ཀློད་ཀྱི་ིསོྐར་ལ་གང་ཡིང་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད། འོན་ཀྱིང་“ང་རང་གིས་

ཅི་ིཞིིག་ཤོོད་ཀྱི་ིཡོིད་པོ་ད་ེམ་ིཤོེས་པོ་” ལྟ་བུའ་ིདོན་ཆུང་ཞིིབ་ཚེགས་ད་ེའདྲས་ངས་

མགོྲེན་འབོད་དང་ལེན་བྱེེད་རྒྱུ་འགོག་ཐུབ་ཡོིད་པོ་མ་རེད། 

གཏམ་བཤོད་ཀྱིི་སྐབས་སུ་ངས་ཆུ་ཡིོད་པོའི་ཤོེལ་ཕོར་དེ་ཡིར་བཀྱིགས་ཏེ་

“ཤོེལ་ཕོར་འདིའ་ིལྗོིད་ཚེད་ཅི་ིཙོམ་ཡིིན།” ཞིེས་ཉིན་མཁན་ཚེོར་དྲིས་པོ་ཡིིན། 

ཁོང་ཚེོས་ལན་མ་བརྒྱབ་པོའ་ིསོྔོན་ལ་ངས་“གལ་ཏ་ེངས་ཤོེལ་ཕོར་འད་ིའད་ི

ལྟར་བཟུང་སྟོེ་བསྡོད་ན། སྐར་མ་ལྔའི་རྗོེས་སུ་ངའི་ལག་པོ་ན་གི་རེད། སྐར་མ་

བཅུའ་ིརྗོེས་སུ་ང་ལ་ན་ཟུག་གང་འཚེམ་ཡིོང་ག་ིརེད། སྐར་མ་བཅོི་ལྔའ་ིརྗོེས་སུ་

ང་ལ་ན་ཟུག་ཚེབས་ཆོ་ེཡོིང་རྒྱུ་དང་། ང་ཧ་ཅིང་ག་ིགྲྭ་པོ་གླེེན་པོ་ཞིིག་རེད། 

“བྱེས་ན་ངས་ཅི་ིཞིིག་བྱེེད་དགོས།

“ངས་ཆུ་ཡིོད་པོའི་ཤོེལ་ཕོར་འདི་བདེ་བློག་ངང་འཛིན་རྒྱུར་ལྗོིད་ཁོག་ཇེ་

ཆོེར་འགོྲེ་འགོ་བཙུགས་ན། ངས་སྐར་མ་གཅིིག་ག་ིརིང་ལ་ད་ེམར་འཇོག་དགོས་

པོ་རེད། ངའ་ིལག་པོར་སྐར་ཆོ་དྲུག་ཅུའ་ིངལ་གསོ་ཐོེབ་པོའ་ིརྗོེས་སུ་ཤོེལ་ཕོར་ད་ེ

ཡིར་བློངས་ན་ཡིང་སྐྱར་ལས་སློ་བོར་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། གལ་ཏ་ེཁྱིེད་ཚེོས་ང་ལ་

ཡིིད་ཆོེས་ཀྱི་ིམེད་ན། རང་ག་ིཁྱིིམ་དུ་ཚེོད་ལྟ་བོྱེས་དང་། 
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“འདི་ནི་ཁྱིེད་རང་ཚེོའི་ལས་ཀ་བྱེེད་སའི་སེམས་ངལ་གྱིི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་

རེད། དེ་ནི་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་ལས་ཀ་ཅིི་ཙོམ་བྱེེད་དགོས་པོ་དང་། ལས་འགན་ཅིི་

ཙོམ་ལྕ་ིམོ་ཡོིད་པོ་ལ་འབྲེལ་བ་གང་ཡིང་མེད། ད་ེན་ིལས་ཀ་ལྕ་ིམོ་ཡོིད་དུས་ཇ་ི

ལྟར་མཚེམས་འཇོག་དགོས་པོ་དང་། ལས་ཀ་དེ་ཡིང་བསྐྱར་འགོ་མ་བཙུགས་

པོའ་ིསོྔོན་ལ་ངལ་གསོ་ཏོག་ཙོམ་བྱེེད་དགོས་པོ་མ་ིཤོེས་པོ་དང་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅིང་

ཆོེན་པོོ་ཡོིད།” ཅིེས་བརོྗོད་པོ་ཡིིན།

ངའ་ིབསློབ་བྱེ་ད་ེལ་དགའ་བོ་བྱུང་སྟོ་ེཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིརྒྱལ་ནང་ག་ིཉིིན་

རེའ་ིགསར་ཤོོག་གཅིིག་རང་ཡིིན་པོ། ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིན་ཞིེས་པོའ་ིནང་དུ་ཐོེན་

པོ་དང་། ད་ེནས་ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིམ་རྐང་ཁོྲམ་རའ་ིདྲ་རྒྱ་ལ་ཡིང་བཀོད་པོ་རེད།

གལ་ཏ་ེཁོྱིད་ཀྱིིས་“ཁུར་པོོ་ད་ེམར་ཕབ་རྒྱུ་”དང་། དཀའ་ལས་ཁག་དུས་ངལ་

གསོ་བྱེེད་རྒྱུ་ད་ེསོྦྱང་མ་ཐུབ་ན། ཁོྱིད་ཀྱི་ིལས་ཀའ་ིསྤུས་ཚེད་ཞིན་དུ་འགྲེོ་བ་དང་།  

གྲུབ་འབྲས་ཆུང་བ། སེམས་ངལ་གྱི་ིཚེད་གཞི་ིའཕར་བ་བཅིས་ཡིོང་ག་ིརེད། འོན་

ཀྱིང་གལ་ཏ་ེཁོྱིད་ཀྱིིས་ཉིིན་གུང་ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཀའ་ིརིང་ངལ་གསོ་བརྒྱབ་ཡོིད་ན། 

སྐར་མ་སུམ་ཅུ་འཕོྲ་བརླག་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་དེ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་དུ་སྤུས་ཚེད་

མཐོེ་བའ་ིལས་ཀ་འགྲུབ་པོ་དེས་ཁ་གསབ་བྱེས་འགོྲེ་ག་ིརེད། དཔོེར་ན། ཁོྱིད་ཀྱི་ི

ཆུ་ཚེོད་བཞིིའི་ལས་ཀ་དེ་ཆུ་ཚེོད་གསུམ་གྱིི་ནང་དུ་ཚེར་འགོྲེ་བ་དང་སྤུས་ཚེད་

ཀྱིང་ཡིག་པོོ་ཡིོང་གི་རེད། དེས་ན། ཆུའི་ཤོེལ་ཕོར་མར་བཞིག་པོ་དེ་ནི་རྩ་ཆོེའི་

དུས་ཚེོད་འཕོྲ་བརླག་ཕྱོིན་པོ་ཞིིག་མ་རེད། འོན་ཏེ་ཁོྱིད་ཀྱིི་ཀློད་པོའི་ལས་ཆོོད་

ཆོ་ེརུ་ཕྱོིན་པོ་བརྒྱུད་ད་ེརྗོེས་སུ་འཐོེབ་རྒྱུའ་ིམ་རྩ་ཞིིག་རེད།

ངའ་ིབསློབ་བྱེ་ད་ེརྗོེས་སུ་ཧར་ཝིརད་ཚེོང་དོན་སོློབ་གྲྭའ་ིཟིན་བྲིས་ཀྱི་ིནང་

དུ་བཀོད་འདུག དེས་ན། གཅིིག་བྱེས་ན་ངས་ཅིི་ཞིིག་ཤོོད་ཀྱིི་ཡིོད་པོའི་སོྐར་དེ་

ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད་པོ་འདྲ།། 
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 ༼༦༨༽  

ཤེགོ་ངསོ་ཕྱོདེ་ཀ་ཞིགི

ལོ་མང་པོོའ་ིསོྔོན་ལ་ངས་མ་ིཞིིག་ག་ིཁོང་ཁོྲ་དང་རང་མཐོེང་བརླག་པོ་གཉིིས་ཇ་ི

ལྟར་སེལ་བའ་ིསོྐར་ལ་གཤོམ་གསལ་གྱི་ིསེམས་འགུལ་ཐེེབས་པོའ་ིགཏམ་རྒྱུད་ད་ེ

བཀློགས་པོ་ཡིིན།

ཡུགས་མོ་ཞིིག་གིས་མོ་རང་གི་ཁོྱི་གའི་འདས་མཆོོད་དུ་བསོྟོད་ཚེིག་སོྒྲིག་

བཞིིན་པོའི་སྐབས་སུ། མོས་མཐེའ་ཡོིངས་རོྫགས་རལ་བའི་ཤོོག་ངོས་ཕྱོེད་ཀ་

ཞིིག་ལག་པོར་བཟུང་སྟོེ། མོའ་ིཁོྱི་གས་ཁོང་གཉིིས་གཉིེན་སྒྲིིག་མ་བྱེས་གོང་

ནས་ཤོོག་བུ་ད་ེཁོ་རང་ག་ིདངུལ་ཁུག་ནང་དུ་ཉིར་ཚེགས་བྱེས་ཡོིད་པོ་དང་། དེས་

གཞིན་ལ་ཁོང་ཁོྲ་ལངས་རྒྱུ་དང་། རང་ཉིིད་ལ་མཐོེང་ཆུང་བྱེེད་རྒྱུ་ནས་བཀག་

ཡིོད་སོྐར་འགྲེེལ་བཤོད་བྱེས། 

མོའ་ིཁོྱི་གས་མོ་ལ་བརོྗོད་དོན། ཁོ་རང་ན་གཞོིན་ཡིིན་དུས་བུ་རྐྱེང་རྐྱེང་

ཡིོད་པོའ་ིགཞི་ིརིམ་སོློབ་གྲྭ་ཞིིག་འགྲེིམ་སྐབས། ཁོའ་ིའཛིན་གྲྭའ་ིནང་དུ་འཁྲུག་

པོ་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་ཤོོར་གྲེབས་བྱེས་ནས་བསྡོད་ཡིོད། འཁྲུག་པོ་དེ་ནི་ཉིིན་འགའི་

སོྔོན་ནས་འཁོལ་བཞིིན་ཡིོད། དགེ་རྒན་དེས་མོ་རང་གི་དབང་ཆོ་བཀོལ་ནས། 

བུ་ཚེང་མ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྐུབ་ཀྱིག་ཏུ་བསྡོད་ད་ེརང་རང་ག་ིའབྲ་ིདེབ་ནས་ཤོོག་བུ་

ར་ེདོ་ནན་གྱིིས་དབྲལ་དགོས་པོའ་ིབཀའ་གཏོང་བའ་ིགོ་སྐབས་མཐེའ་མ་ད་ེབེད་

སོྤྱིད་བཏང་བ་རེད། ད་ེནས་མོས་ཁོང་ཚེ་ོལ་ཤོོག་བུའ་ིའགོ་དེར་འཛིན་གྲྭའ་ིནང་

ནས་རང་རང་གིས་སྡོང་ཟུག་ཆོ་ེཤོོས་བྱེེད་སའ་ིབུ་དེའ་ིམིང་བྲིས་ཤོིག་ཅིེས་བརོྗོད། 

ཁོང་ཚེ་ོཚེང་མས་ད་ེལྟར་བྱེས། ད་ེནས་མོས་ཁོང་ཚེ་ོལ་ཤོོག་བུའ་ིདཀྱིིལ་དེར་དྲང་



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།

180

ཐེིག་གཙོང་མ་ཞིིག་འཐེེན་ཏེ། ཐེིག་དེའི་གཡིོན་ངོས་སུ་བུ་དེར་དེ་འདྲའི་སྡོང་

ཟུག་བྱེེད་དགོས་པོའི་རྒྱུ་མཚེན་རྣམས་བྲིས་ཤོིག་ཅིེས་བརོྗོད། མོའ་ིའཛིན་གྲྭའི་

བུ་རྣམས་ཀྱིིས་མོའ་ིལམ་སོྟོན་ད་ེལ་དགའ་བཞིིན་སོྤྲོ་བཞིིན་དུ་མཉིན།

དེ་ནས་མོས་“ད་ཐེིག་དེའི་གཡིས་ངོས་སུ་སྡོང་ཟུག་བྱེེད་སའི་བུ་དེར་གུས་

ཞིབས་དང་བསྔོགས་པོ་བྱེེད་དགོས་པོའི་ཁྱིད་ཆོོས་རྣམས་བྲིས།” ཞིེས་བཀའ་

བཏང་། བུ་དེ་ཚེོ་ལ་དེ་ལྟར་བྱེེད་རྒྱུ་ནི་ཞིེ་དྲགས་ཁག་པོོ་བྱུང་ཡིང་། དགེ་རྒན་

གྱིིས་ཨུ་ཚུགས་དང་བཅིས་ཚེར་དུ་བཅུག་པོ་རེད། 

དེའི་རྗོེས་སུ་མོས་“ཤོོག་བུ་དེ་དྲང་ཐེིག་ཡོིད་ས་ནས་བལྟབས་ཏེ་ཕྱོེད་ཀར་

ཐོེངས། ངས་གད་སྙིིགས་གཡུག་སོྣོད་ཅིིག་ཁྱིེར་ཏེ་ཡོིང་གི་ཡིིན། ཁྱིེད་ཚེོས་རང་

གི་དགྲེ་ལ་སྡོང་ཟུག་བྱེེད་དགོས་པོའི་རྒྱུ་མཚེན་བྲིས་པོའི་གཡིོན་ངོས་ཀྱིི་ཤོོག་

བུ་དེ་གད་སྙིིགས་གཡུག་སོྣོད་ཀྱིི་ནང་དུ་གཡུག་དགོས། ཁོྱིད་ཚེོས་རང་གི་དགྲེ་

ལ་གུས་ཞིབས་དང་བསྔོགས་པོ་བྱེེད་དགོས་པོའི་རྒྱུ་མཚེན་བྲིས་པོའི་གཡིས་

ངོས་ཀྱིི་ཤོོག་བུ་དེ་གུས་ཞིབས་དང་བཅིས་ཁུངས་སོ་སོར་སོྤྲོད་དགོས། དེ་བོྱེས་

ཤོིག” ཅིེས་ལམ་སོྟོན་བྱེས།

ཡུགས་མོ་དེས་མོའ་ིལག་ཏུ་ཡིོད་པོའ་ིཤོོག་ངོས་ཕྱོེད་ཀ་རྙེིང་ཧྲུལ་ད་ེམོའ་ིཁོྱི་

ག་ན་གཞོིན་ཡིིན་དུས་གཞི་ིརིམ་གྱི་ིསོློབ་གྲྭ་འགྲེིམ་སྐབས། ཁོའ་ིདགྲེ་བོ་ངན་ཤོོས་

དེས་མོའ་ིཁོྱི་གའ་ིསོྐར་ལ་གུས་ཞིབས་དང་བསྔོགས་པོ་ཡིོད་སོྐར་བྲིས་ཏ་ེསྤྲོད་པོའ་ི

ཤོོག་ངོས་ཕྱོེད་ཀ་གཡིས་པོ་ད་ེརེད་ཅིེས་འགྲེེལ་བརོྗོད་བྱེས། 

མོའ་ིཁོྱི་གས་ཁོ་རང་ག་དུས་ཁོང་ཁོྲ་ལངས་གྲེབས་བྱེེད་དུས་ཤོོག་ངོས་ཕྱོེད་

ཀ་དེར་ལྟ་ག་ིཡིོད། གལ་ཏ་ེཁོའ་ིདགྲེ་བོ་ངན་ཤོོས་དེས་ཁོ་ལ་འད་ིལྟར་མཐོེང་ན། 

ཁོས་ཀྱིང་རང་གི་དགྲེ་བོ་ལ་གུ་ཡིངས་བྱེེད་དགོས་པོའི་ཁྱིད་ཆོོས་འགའ་ཞིིག་

མཐོེང་ཐུབ་ངེས། དེས་ན་ཁོ་ལ་སེམས་ཀྱི་ིགཅོིང་ནད་ཡོིང་ལ་ཉི་ེདུས། ཁོས་གལ་



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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ཏེ་ཁོ་རང་གི་དགྲེ་བོས་ཁོ་ལ་བསྔོགས་པོ་བརོྗོད་པོའི་ཁྱིད་ཆོོས་བཟང་པོོ་དེ་

འདྲ་མཐོེང་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོིད་ན། ཁོས་ཀྱིང་ད་ེམཚུངས་མཐོེང་ཐུབ་པོ་དགོས་ཀྱི་ིརེད་

བསམས་པོ་ཡོིང་གི་ཡིོད། རྒྱུ་མཚེན་དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁོས་མི་ཚེེ་ཧྲིིལ་པོོའ་ི

རིང་ལ་ཤོོག་ངོས་ཕྱོེད་ཀ་དེ་ཉིར་ཚེགས་བྱེས་པོ་རེད། དེས་ཁོ་ནི་ཆོོག་ཤོེས་ཅིན་

གྱི་ིམ་ིཞིིག་བཟོས་པོ་རེད།

དེས་ན། རང་གིས་རང་ལ་མི་དགའ་བ་བྱུང་ན། ཤོོག་ལྷིེ་གཅིིག་བློངས་ཏེ། 

དེའ་ིདཀྱིིལ་དུ་དྲང་ཐེིག་གཅིིག་འཐེེན། རང་ག་ིསོྐྱན་ཚེང་མ་དྲང་ཐེིག་ག་ིགཡིོན་

ཕོྱོགས་དེར་བྲིས། རང་ག་ིཡོིན་ཏན་ཚེང་མ་དྲང་ཐེིག་ག་ིགཡིས་ཕོྱོགས་དེར་བྲིས། 

གཡིས་ངོས་ཕོྱོགས་ད་ེངེས་པོར་དུ་འགེངས་དགོས། ད་ེནས་ཤོོག་ལྷི་ེད་ེཕྱོེད་ཀར་

བཏང་སྟོ།ེ གཡིོན་ཕོྱོགས་ད་ེགད་སྙིིགས་སུ་བླུགས། གཡིས་ཕོྱོགས་ད་ེཉིར་ཚེགས་

བོྱེས། དེ་ལ་ཡིང་ནས་ཡིང་དུ་ལོྟས། དེས་ཁྱིེད་རང་ལ་རང་མཐོེང་སོྤྲོད་ཀྱིི་རེད་

ལ། དེ་དང་མཉིམ་དུ་སེམས་ནད་བཅིོས་ཐེབས་སུ་འགོྲེ་གོྲེན་ཡིང་གཏོང་དགོས་

ཀྱི་ིམ་རེད།།
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 ༼༦༩༽  

དཀའི་རྙེགོ་ཆནེ་པ་ོསལེ་ཐེབས།

ངས་མ་ལེ་ཞིི་ཡིར་ཆོོས་བཤོད་བྱེེད་སྐབས་ཤོིག་ལ། ངའི་མགོྲེན་བདག་གིས་ང་

ལ་ཁོང་ཚེོའི་གོྲེགས་པོོ་དཀའ་རོྙེག་ཆོེན་པོོའ་ིནང་དུ་ཡིོད་པོ་ཞིིག་ལ་ཐུག་ན་

འགྲེིག་མིན་དྲིས་བྱུང་། མོས་སེམས་ཁམས་རིག་པོ་བ་དང་། གསོ་དཔྱད་པོ་བསྟོེན་

གཏུགས་བྱེས་འདུག་མོད་སུས་ཀྱིང་ཕན་ཐེོགས་མ་ིའདུག ཁོང་ཚེོས་ངས་ཐེབས་

ཤོེས་ཤོིག་བྱེེད་ཐུབ་མ་ིཡོིང་ངམ་དྲན་འདུག

ངས་མོའ་ིདཀའ་ངལ་ག་ར་ེཡིིན་པོ་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད། འོན་ཀྱིང་གལ་ཏ་ེཆོེད་ལས་

པོ་དྲག་ཤོོས་ད་ེཚེོས་མོ་ལ་ཕན་ཐོེགས་བྱེེད་ཐུབ་མེད་ན། ངས་ཐེབས་ཤོེས་མ་ིའདྲ་

བ་ཞིིག་བྱེེད་དགོས་པོ་དེ་ངས་ཤོེས། དོན་དངོས་སུ་དགེ་འདུན་པོ་ཞིིག་ལ་རྒྱུན་

ལྡན་མ་ཡིིན་པོ་ཞིིག་བསམ་བོློར་འཁོར་རྒྱུ་ད་ེཁག་པོོ་མ་རེད། གང་ཡིིན་ཟེར་ན་

དོན་ངོ་མར་ང་ཚེོས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པོའ་ིསོྒ་ནས་མ་ིཚེ་ེསྐྱེལ་གྱི་ིཡོིད། 

མོ་ང་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་སློེབས་དུས་ངས་རང་སེམས་ཀྱིི་རྣམ་རོྟེག་ཚེང་མ་

སོྟོང་པོ་བཟོས་པོ་ཡིིན། སོྒམ་ཉིམས་ལེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་སྟོབས་ང་ལ་ད་ེལྟར་བྱེེད་རྒྱུ་

ད་ེཧ་ཅིང་ལས་སློ་པོོ་རེད། ད་ེནས་མོས་ང་ལ་མོ་རང་ལ་གདུག་རྩུབ་ཆོེན་པོོའ་ིསོྒ་

ནས་བཙོན་གཡིེམ་བྱུང་ཚུལ་བཤོད་བྱུང་།

མོས་སྐྱི་གཡིའ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་བཤོད་ཚེར་རྗོེས། ངས་ང་རང་གི་སེམས་

ཁམས་སོྟོང་པོའི་ནང་གི་གནས་ཤོིག་ནས་“ཁོྱིད་རང་ལ་བཙོན་གཡིེམ་བྱུང་བ་

དེ་བསོད་ནམས་ཆོེན་པོོ་རེད།” ཅིེས་པོའི་ཚེིག་འབྲུ་འདི་དག་གོ་བྱུང་ལ། ངག་

ནས་ཐོེན་པོ་རེད།
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ངས་གང་བཤོད་པོ་དེར་ང་རང་ཧོན་ཐོེར་བྱུང་། ངའི་མདུན་དུ་ཡིོད་པོའི་

བུད་མེད་དེ་ནི་དེ་བས་ཀྱིང་ཧང་སངས་སོང་། ཚེིག་འབྲུ་འདི་དག་ཤོོད་དགོས་

སྙིམ་པོའ་ིསོྔོན་འཆོར་མེད། ད་ེདག་ངའ་ིསེམས་ཀྱི་ིགནས་ཁ་ཁུ་སིམ་པོོ་ཞིིག་ནས་

རང་བཞིིན་གྱིིས་ཐོེན། ད་ེནས་ངས་ད་ེདག་ག་ིགོ་བ་རྙེེད་ད་ེམོ་ལ་འད་ིལྟར་བརོྗོད།

“ཁྱིེད་རང་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་དང་མོྱོང་དགོས་ཐུག་པོ་དེ་ངས་ནམ་ཡིང་

རོྟེགས་ཐུབ་པོ་མ་ིའདུག འོན་ཀྱིང་ངས་ཁྱིེད་རང་ལ་ནང་སེམས་ཀྱི་ིསོྟོབས་ཤུགས་

གང་འཚེམ་ཡོིད་པོ་མཐོེང་ག་ིའདུག ཁྱིེད་རང་གིས་འཇིགས་སུ་རུང་བའ་ིམུན་

དོང་འད་ིནས་ཐེར་བའ་ིལམ་ཞིིག་རྙེེད་ཀྱི་ིརེད། ད་ེརྙེེད་དུས་ཁྱིོད་ཀྱིིས་ངས་ཤོོད་

མི་ཐུབ་པོའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཤོོད་ཐུབ་པོ་ཡོིང་གི་རེད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་བཙོན་གཡིེམ་

གྱིི་གནོད་འཚེ་ེཕོག་མཁན་གཞིན་གྱིི་མིག་ལ་ཐེད་ཀར་ཅིེར་ཏེ་མོ་ལ་‘ཁྱིོད་ཀྱིིས་

གང་འདྲ་ཞིིག་མྱོངས་པོ་ངས་རོྟེགས་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག གང་ཡིིན་ཟེར་ན་ང་ལའང་ད་ེ

ལྟར་བྱུང་མོྱོང་།’ ཞིེས་ཤོོད་ཐུབ། ད་ེནས་ཁོྱིད་ཀྱིིས་ད་ེབས་མང་བ་བྱེེད་ཐུབ། ཁོྱིད་

ཀྱིིས་མོ་ལ་‘ངའི་ལག་པོ་ལ་འཇུས་དང་། ངས་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་མུན་དོང་

འདི་ནས་ཐེར་ཐེབས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད།’ ཅིེས་མོ་ལ་ཐེར་ལམ་བསྟོན་ནས་ཤོོད་ཐུབ། 

ངས་དེ་ལྟར་ནམ་ཡིང་བྱེེད་ཐུབ་པོ་མི་འདུག ངས་‘ཁོྱིད་ལ་བཙོན་གཡིེམ་བྱུང་

བ་དེ་བསོད་ནམས་ཆོེན་པོོ་རེད།’ ཅིེས་བརོྗོད་དགོས་པོའི་གོ་དོན་དེ་རེད། ཁོྱིད་

ཀྱིིས་མ་འོངས་པོར་གཞིན་མང་པོོར་ཕན་ཐོེགས་བྱེེད་ཐུབ།” ཅིེས་བཤོད་པོ་ཡིིན།

བུད་མེད་དེ་ལ་གོ་རོྟེགས་སྐྱེས་སོང་། གང་ལྟར་སྐྱི་གཡིའ་བའི་མོྱོང་ཚེོར་

དེར་ངའི་ཚེིག་འབྲུ་དེ་དག་གིས་མོ་ལ་གོ་དོན་ཞིིག་སྤྲོད་དེ། མོ་རང་གཅིིག་པུ་

མ་ཟད་གཞིན་མང་པོོ་ལའང་བདེ་བ་སྟོེར་བའི་ལས་ཀ་གལ་ཆོེན་ཞིིག་བྱེེད་དུ་

བཅུག་པོ་རེད།། 
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སྦལ་པ་མདགོ་ཉིསེ་ལ་འི་ོབྱེདེ་པ།

གནའ་སྔོ་མོ་དགུན་ཁ་ཞིིག་ལ། གཞོིན་ནུ་མ་དབུལ་ཕོངས། གོྱིན་ཆོས་རྩབ་ཧྲིལ་

གོྱིན་པོ་ཞིིག་གིས་གྲེང་རླུང་ལྡང་བའི་རང་གི་རྩྭ་ཁང་ཆུང་ངུ་དེ་དོྲ་བོ་བཟོ་ཕྱོིར་

ཁ་བས་གཡིོགས་པོའི་ནགས་ཚེལ་ཞིིག་ཏུ་བུད་ཤོིང་འཐུ་བཞིིན་ཡིོད། མོས་དེ་

གར་བུད་ཤོིང་ག་ིདབུས་སུ་སྦེལ་པོ་མདོག་ཉིེས་ཤོོས་ཤོིག་མཐོེང་། མོས་“ཨ་ཧ།ེ ང་

བསྐྱུག་རྒྱུ་རེད།” ཅིེས་སྐད་ཤོོར། 

དེ་ནས་སྦེལ་པོ་བལྟར་མི་བཟོད་པོ་དེས་“ཐུགས་རྗོེས་གཟིགས། ད་ལྟ་མ་

བསྐྱུག་རོགས། དེའ་ིཚེབ་ཏུ་ང་ལ་རོགས་པོ་བོྱེས་དང་། ང་དངོས་གནས་བུ་བསོད་

ནམས་མེད་པོ་ཞིིག་ཡིིན། ངའ་ིརོལ་དབྱེངས་ལ་མ་ིདགའ་མཁན་གྱི་ིའདྲ་ེམོ་ཞིིག་

གིས་ང་ལ་དམོད་བོར་བ་རེད། ང་ལ་འོ་ཞིིག་བོྱེས་དང་དམོད་མོ་དེ་བཟོློག་གི་

རེད། དེའི་ལན་དུ་ངས་ཁོྱིད་རང་ཕྱུག་པོོ་ཞིིག་བཟོས་ཏེ་ཁོྱིད་ཀྱིི་གཡོིག་པོོ་བྱེས་

ཆོོག” ཅིེས་བརོྗོད། 

དེར་བརྟེེན་བུ་མོ་དབུལ་མོ་དེས་མིག་བཙུམས་ཏ་ེསྦེལ་པོ་དེར་འོ་ཞིིག་བྱེས། 

སྦེལ་པོ་ད་ེརྒྱལ་སྲིས་ཤོིག་ཏུ་མ་གྱུར། ཅིིའ་ིཕྱོིར་ཞི་ེན་། འདྲ་ེམོ་ངན་པོ་ཚེ་ོན་ི

དམོད་པོ་འདེབས་ཆོེད་དུ་ཉིེ་འཁྲིས་སུ་འགྲེོ་མི་ཐུབ་སློད་དེང་སང་རྒྱལ་རིགས་

ཚེོ་ལ་སྐུ་སྲུང་བ་ཧ་ཅིང་མང་པོོ་ཡིོད། སྦེལ་པོ་དེ་དེ་བས་ཀྱིང་བཟང་བ་ཞིིག་ཏུ་

གྱུར། ད་ེཇ་ས་ིཋིན་ བྷི་ེབྷིར་4ལས་ཀྱིང་ཡིིད་དུ་འོང་བ་དང་ཕྱུག་པོའ་ིསྙིན་གྲེགས་

ཅིན་གྱིི་གཞིས་པོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་པོ་རེད། དེ་ནས་ཁོང་གཉིིས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་

4 རོྩམ་སྒྲིགི་པོའ་ིམཆོན། ཇ་ས་ིཋནི་ བྷི་ེབྷིར་ན་ི Justin Bieber ཏ།ེ ༡༩༩༤ ལོར་ཁ་ན་ཊི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་

སྐྱསེ་པོའ་ིདངེ་དུས་ཀྱི་ིགཞིས་པོ་གྲེགས་ཅིན་ཞིགི
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བྱུང་སྟོ་ེདེང་སང་མ་ལ་ིབྷུ་གོྲེང་ཁྱིེར་གྱི་ིཁང་བཟང་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་ཏུ་སྐྱིད་པོོ་བྱེས་ཏ་ེ

བསྡོད་ཡོིད།

འད་ིན་ིསྒྲུང་ཁ་ཅུང་ཙོམ་བསྒྱུར་བའ་ིབྱེིས་སྒྲུང་ཆོེས་རྙེིང་པོ་ཞིིག་ཡིིན། འོན་

ཀྱིང་དེའ་ིགོ་དོན་ཅི་ིརེད།

ང་ཚེོའི་དེང་རབས་ཀྱིི་མི་ཚེེའི་ནང་དུ་“སྦེལ་པོ་མདོག་ཉིེས་” མང་པོོ་ཡོིད། 

ཁོྱིད་རང་ག་ིགོྱིས་མོ་ད་ེགཅིིག་ཡིིན་སྲིིད། (གལ་ཏ་ེཁོྱིད་ཀྱིིས་དབྱེིན་ཡིིག་ག་ིགོྱིས་

མོའ་ིཡིིག་འབྲུ་ mother-in-law རྣམས་བསྐྱར་སྒྲིིག་བྱེས་ན། Hitler-woman 

ཞིེས་པོ་སྟོ།ེ ཧིད་ལར་5བུད་མེད་ཅིེས་ཐོེན་ཡོིང་།) དེས་ན་ཁོྱིད་ཀྱིིས་སྦེལ་པོ་མདོག་

ཉིེས་གོྱིས་མོའ་ིཚུལ་དུ་ཡོིད་པོ་ད་ེའདྲ་ཞིིག་ལ་འོ་ཇ་ིལྟར་བྱེེད་ཐུབ།

ནང་པོའ་ིསྐྱ་ེདམན་ན་གཞོིན་ཞིིག་གིས་འབད་བརོྩན་བྱེས་ཀྱིང་མོ་རང་ག་ི

ཁོྱི་གའ་ིཨ་མ་དང་འཆོམ་པོོ་ཡིོང་མ་ཐུབ། མནའ་མ་དེས་ཅི་ིཞིིག་སྨྲས་པོ་དང་ཅི་ི

ཞིིག་བྱེས་ཀྱིང་། གོྱིས་མོའ་ིའདོད་པོ་མ་ཁེངས། གོྱིས་མོ་དེས་རྒྱུན་དུ་མནའ་མར་

སོྐྱན་འདོགས་བྱེེད། དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་སྐྱ་ེདམན་ན་གཞོིན་ད་ེསོྨྱོ་རུ་འཇུག

མནའ་མ་དེས་སོྒམ་བརྒྱབ། དེས་མ་ཕན། 

དེ་ནས་མོས་ཞོིགས་པོ་དང་དགོང་མོ་རྟེག་པོར་གོྱིས་མོའ་ིསྟོེང་དུ་བྱེམས་པོ་

དང་བརྩ་ེབ་བསྐྱེད་པོའ་ིབརོྩན་པོ་བྱེས། དེས་ཀྱིང་མ་ཕན། 

དེའ་ིརྗོེས་སུ་མོས་ནང་པོའ་ིཁ་ཏོན་བཏོན་ཡིང་ནུས་པོ་མ་ཐོེན། གོྱིས་མོས་མོ་

ལ་སོྐྱན་འདོགས་སྔོར་བཞིིན་བྱེེད།

ནང་པོའི་ཐེེག་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཉིམས་ལེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་སྟོབས། སྐྱེ་དམན་ན་

གཞོིན་དེས་དུས་རྒྱུན་དུ་སྙིིང་རྗོེའི་ལྷི་གཅིིག་སྤྱིན་རས་གཟིགས་མ་ལ་གསོལ་

5 རོྩམ་སྒྲིགི་པོའ་ིམཆོན། ཧདི་ལར་ན་ི Hitler ཏ།ེ ན་ཚེ་ིའཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིགཙོ་ོའཛནི་དང་། ན་

ཚེ་ིཤོོག་ཁག་ག་ིའགོ་བ། འཛམ་གླེངི་དམག་ཆོནེ་གཉིསི་པོ་སོློང་མཁན།
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བ་འདེབས། དེར་བརྟེེན་ཞོིགས་པོ་སྔོ་མོ་ཞིིག་ལ་མོས་གསོལ་འདེབས་བྱེེད་རྒྱུའ་ི

འབད་བརོྩན་བྱེས། 

གོྱིས་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་སེམས་ཁྲལ་དེས་མོ་ཐེང་ཆོད་དེ་ཁ་ཏོན་འདོན་

བཞིིན་པོའི་སྐབས་སུ་མོ་གཉིིད་ལ་ཤོོར་ནས་སྤྱིན་རས་གཟིགས་མ་རྨི་ལམ་དུ་

རྨིས། སྙིིང་རྗོེའི་བདག་ཉིིད་ཀྱིི་ལྷི་མོ་དེས་ན་བཟའ་སྤྲོིན་དཀར་ལྟར་གཡིོ་བ་

ཞིིག་མནབས་ཤོིང་། ཕྱོག་ཏུ་བརྩ་ེབའ་ིལྷུང་བཟེད་བསྣོམས་ཏ་ེཕེབས། འོན་ཀྱིང་

མོས་ལྷི་མོ་དེའི་ཞིལ་རས་མཇལ་སྐབས་མོ་ཧང་སངས། ཞིལ་རས་དེ་ནམ་རྒྱུན་

དགོན་པོའི་ནང་གི་སྤྱིན་རས་གཟིགས་མའི་སྐུ་བརྙེན་ཁག་གི་ཞིལ་རས་དེ་མ་

ཡིིན། དེའ་ིཚེབ་ཏུ་རྗོ་ེབཙུན་སོྒྲིལ་མ་ལ་གོྱིས་མོའ་ིགདོང་ད་ེཡོིད་པོར་མངོན། 

དེ་ནི་རྟེགས་མཚེན་ཞིིག་རེད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་སྟོེ་སྐྱེ་དམན་ན་གཞིོན་

དེས་མོ་རང་གི་དཀའ་ངལ་ཅིན་གྱིི་གྱིོས་མོ་དེ་སྙིིང་རྗོེའི་ལྷི་མོའ་ིརྣམ་སྤྲུལ་དུ་

བརྩིས། མོའ་ིགོྱིས་མོ་ལ་ལྟ་སྟོངས་དེར་རྩ་བའི་འགྱུར་བ་ཕྱོིན་ཙོང་། མོའ་ི

དཀའ་ངལ་ཉུང་དུ་ཕྱོིན། གོྱིས་མོ་ད་ེཡིང་མནའ་མ་ལ་དགའ་འགོ་བཙུགས་ཤོིང་། 

མགོྱིགས་པོོར་ཁོང་གཉིིས་ཕན་ཚུན་ལ་ཧ་ཅིང་མཛའ་བར་གྱུར། 

ཁོྱིད་ཀྱིིས་གཞིན་ལ་བརྩ་ིའཇོག་ཇ་ིལྟར་བྱེས་པོ་ལྟར་གཞིན་གྱིིས་ཀྱིང་ཁོྱིད་ལ་ད་ེ

ལྟར་བརྩ་ིའཇོག་བྱེེད། འད་ིན་ིསྦེལ་པོ་མདོག་ཉིེས་ལ་འོ་བྱེས་ཏ་ེདམོད་མོ་ངན་པོ་

མེད་པོར་བཟོ་སྟོངས་ད་ེརེད།།  
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 ༼༧༡༽  

སྨོནོ་ལམ་མ་ིརྒྱག་ཚུལ།

ལོ་འགའ་ིསོྔོན་ལ་ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིཁུན་ས་ིལནད་ཅིེས་པོའ་ིཡུལ་དུ་

ཆུ་ལོག་ངན་པོ་ཞིིག་བརྒྱུགས། ནང་པོའི་གྲྭ་པོ་ཞིིག་ཁོ་རང་གི་དགོན་པོའི་ཡིང་

ཐོེག་ནས་མར་ཡིོང་ས་མེད་པོར་གྱུར། ཁོ་སོྐྱབ་ཆོེད་དུ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱིི་གྲུ་ཞིིག་

བསློེབས་སྐབས་ཆུ་རྒྱས་བཞིིན་ཡིོད། 

གྲུའ་ིདེད་དཔོོན་དེས་གུས་ཞིབས་དང་བཅིས་“བཀུར་འོས་སྐུ་ཞིབས་ལགས། 

གྲུའ་ིནང་དུ་མཆོོང་རོགས། ང་ཚེ་ོཁྱིེད་རང་སོྐྱབ་པོར་ཡོིང་བ་ཡིིན།” ཞིེས་བརོྗོད། 

གྲྭ་པོ་དེས་“དངོས་གནས་བཤོད་ན་ད་ེའདྲ་མ་ིདགོས། ང་སྙིིང་རྗོེའ་ིལྷི་གཅིིག་

སྤྱིན་རས་གཟིགས་མའ་ིརྗོེས་འཇུག་ཡིིན། སྤྱིན་རས་གཟིགས་མས་ང་སོྐྱབ་པོར་

ཡིིད་ཆོེས་ཡོིད། མུ་མཐུད་ནས་བསོྐྱད་རོགས་གནང་” ཞིེས་ལན་བཏབ། 

དེད་དཔོོན་དེས་“ཆུ་རུད་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འགོྲེ་ག་ིརེད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་གྲུའ་ིནང་དུ་ཁོྱིད་

རང་གི་ལྷི་མོར་སོྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ན་འགྲེིག” ཅིེས་བརོྗོད། གྲྭ་པོ་དེས་“ང་ལ་འཕྱོ་

སོྨོད་མ་བྱེེད། སྤྱིན་རས་གཟིགས་མས་སོྐྱབ་པོར་འགྱུར། ཁོྱིད་ཚེོས་ལོྟས་ཨང་།”  

ཞིེས་བཤོད། 

གྲྭ་པོ་དེར་ཨུ་ཚུགས་ག་ཚེོད་བྱེས་ཀྱིང་གྲུའི་ནང་དུ་ཡིོང་རྒྱུར་མ་མཉིན་

སྟོབས་གྲུ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་སྒུག་མ་ཐུབ་པོར་མ་ིགཞིན་ལ་རོགས་བྱེེད་དུ་ཕྱོིན། 

མ་འགྱིངས་པོར་ཆུ་ལོག་ཇ་ེམཐོེར་ཕྱོིན་ཅིིང་། ནང་པོའ་ིདགོན་པོ་ཚེང་མའ་ི

ཐོེག་ཟུར་དུ་ཡིོད་པོའི་གན་ཇི་ར་དེ་ལ་གྲྭ་པོ་དེ་འཐེམས་ནས་ལུས་ཡོིད་དུས་གྲུ་

གཉིིས་པོ་ཞིིག་བསློེབས་པོ་རེད། ཁོང་ཚེོས་“བཀུར་འོས་སྐུ་ཞིབས་ལགས། ཁྱིེད་
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188

གང་ཟག་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པོ་ཞིིག་རེད། ང་ཚེ་ོཚེང་མ་ཁྱིེད་ཀྱི་ིདད་པོའ་ིསོྟོབས་

ལ་ཧང་སངས་སོང་། དངོས་གནས་ཡིིན། ད་གྲུའ་ིནང་དུ་ཕེབས་རོགས། ཆུ་ལོག་

རྒྱས་པོ་མགོྱིགས་པོོ་རེད།” ཅིེས་སྐད་བརྒྱབ། 

གྲྭ་པོ་དེས་“ཡིོང་ག་ིམ་རེད། འད་ིན་ིདད་པོའ་ིཚེོད་བགམ་ཞིིག་རེད། ངས་མ་ི

ཚེ་ེརིང་པོོ་འད་ིཧྲིིལ་པོོར་སྤྱིན་རས་གཟིགས་མར་གསོལ་བ་བཏབ་པོ་ཡིིན། ད་ཆོ་

ཁོང་གིས་ང་བོློས་གཏོང་གནང་གི་མ་རེད། སྤྱིན་རས་གཟིགས་མས་ང་སྐྱོབ་ཀྱིི་

རེད། ང་བཞིག་ནས་གཞིན་རྣམས་སོྐྱབ་རོགས།” ཅིེས་ལན་བཏབ།

དེད་དཔོོན་དེས་“གལ་ཏ་ེཁྱིེད་རང་ནོར་ཡོིད་ན་ཇ་ིལྟར་བྱེེད་དམ།” ཞིེས་དྲིས།

གྲྭ་པོ་དེས་“ང་ནོར་མེད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་ལྟོས་ཨང་།” ཞིེས་བརོྗོད། མྱུར་སོྐྱབ་ཚེན་

པོའི་མི་ཚེོས་ག་རེ་བཤོད་ཀྱིང་གྲྭ་པོ་དེ་གྲུའི་ནང་དུ་མ་མཆོོང་སྟོབས། ཁོང་ཚེོ་

ཕྱོིན་པོ་རེད། 

ཆུ་ལོག་དེ་མཐོེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་དང་གྲྭ་པོ་དེས་དགོན་པོའི་བརྙེན་འཕྲིན་ཡིོང་

སའ་ིའཁར་བ་དེར་འཐེམ་ནས་ཡིོད་སྐབས། ཐེད་འཕུར་གནམ་གྲུ་ཞིིག་བསློེབས་

ཏེ་སྐས་འཛེགས་ཤོིག་མར་གོླེད་བཞིིན་ཁོང་ཚེོས་རྒྱང་བསྒྲིགས་ཡིོ་ཆོས་བརྒྱུད་

ད་ེ“སྐུ་ཞིབས་ལགས། གསནོ་དང་། ཁོྱིད་ཀྱིསི་རང་ག་ིདད་པོ་དག་འབུད་བྱེས་སོང་།  

ད་སྐས་འཛེགས་ལ་འཇུས་དང་ང་ཚེོས་ཡིར་འཐེེན་ཆོོག” ཅིེས་སྐད་བརྒྱབ། 

“སྤྱིན་རས་གཟིགས་མས་ང་སོྐྱབ་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་གྲྭ་པོ་དེས་སྐད་བརྒྱབ།

“ད་སྐས་འཛེགས་ལག་པོས་ཟུངས་ཤོིག”

“ང་ལ་དད་པོ་ཡིོད།” 

གྲྭ་པོ་དེས་མ་ཉིན། ཐེད་འཕུར་གནམ་གྲུ་དེར་གྲྭ་པོ་བཞིག་ནས་འགྲེོ་རྒྱུ་མ་

གཏོགས་གདམ་ཁ་མ་བྱུང་།

དེའ་ིརྗོེས་སུ་གང་བྱུང་བ་ཁོྱིད་ཚེོས་ཤོེས་སམ།
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ཆུ་རྒྱས་ཚེད་མཐོེ་རུ་ཕྱོིན་ཏ་ེགྲྭ་པོ་ད་ེཆུས་ཁྱིེར་བ་རེད།

གྲྭ་པོ་ད་ེམཐོེ་རིས་སུ་བསློེབས་དུས་ཁོ་ཧ་ཅིང་ཁོང་ཁོྲ་ལངས། ཁོ་སྙིིང་རྗོ་ེལྷི་

གཅིིག་མ་ད་ེའཚེོལ་དུ་ཕྱོིན། ད་ེརྙེེད་དུས་ཁོས་“ངས་ཁོྱིད་ལ་དད་པོ་ད་ེལྟ་བུ་བྱེས་

ཀྱིང་། ཁོྱིད་ཀྱིིས་ང་བོློས་བཏང་བྱུང་། ངས་དད་ལོག་དེ་ཚེོ་ཚེང་མ་ལ་ཁྱིོད་ཀྱིིས་

ང་སོྐྱབ་ཀྱི་ིརེད་ཅིེས་བཤོད་པོ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ཁོྱིད་ཀྱིིས་ང་བསྐྱབས་མ་བྱུང་། ང་

ཧ་ཅིང་ངོ་ཚེ་པོོ་བྱུང་ལ། ད་ཆོ་ཤོ་ིབ་རེད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་ང་ཅིིའ་ིཕྱོིར་བསྐྱབས་མེད།” 

ཞིེས་ངར་ནས་བཤོད།

སྤྱིན་རས་གཟིགས་མས་ཞིལ་འཛུམ་པོ་དང་བཅིས་ངག་འཇམ་པོོའ་ིསོྒ་ནས་

“ངས་ཁོྱིད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་གྲུ་དང་ཐེད་འཕུར་གནམ་གྲུ་བཏང་མ་བྱུང་ངམ།” ཞིེས་

ལན་གནང་། 

ད་ཆོ་ཁྱིེད་ཚེོས་སོྨོན་ལམ་ཇ་ིལྟར་མ་ིའདེབས་པོའ་ིཚུལ་ད་ེཤོེས་ཡོིད་དོ།། 
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ལངོ་བས་ལངོ་བ་འིཁྲདི་པ། 

རྒྱ་གར་བྱེང་ཕོྱོགས་ཀྱི་ིར་ིསུལ་ན་གྲེགས་ཅིན་གྱི་ིདགོན་པོ་ཞིིག་ཡིོད་ཅིིང་། དེར་

གྲུབ་པོ་ཐོེབ་པོའ་ིདག་ེའདུན་པོ་མང་བའ་ིསྙིན་གྲེགས་ལྡན། ཉི་ེཆོར་དག་ེའདུན་

པོ་དེ་དག་གིས་མཁན་པོོ་ཞིིག་གསར་འདེམས་བྱེས་པོ་དེ་ཁོ་ཚེོའི་སོློབ་དཔོོན་

ཡིང་ཡིིན། དུས་ཚེིགས་དགུན་ཁ་ལ་ཉིེ་བའི་སྐབས་སུ། གྲྭ་ཕྲུག་ཚེོས་རང་གི་

སོློབ་དཔོོན་གསར་པོ་དེར་ནམ་དུས་གྲེང་མོ་ཡིོང་ངམ་ཡིང་ན་རན་ཙོམ་ཡིོང་རྒྱུ་

རེད་ཅིེས་དྲིས།

མཁན་པོོ་གསར་པོ་དེར་གནམ་གཤོིས་སོྔོན་བརྡོ་སོྟོན་ཐུབ་པོའ་ིསོྒམ་གྱི་ིནུས་

པོ་ལྡེང་ངེས་ཤོིག་མེད། ཡིིན་ན་ཡིང་བོློ་བདེ་པོོ་ཡིོང་ཆོེད་དང་། དགེ་ཕྲུག་ཚེོར་

བག་ཆོགས་འཇོག་པོའ་ིཆོེད་དུ་ཁོང་གིས་དགུན་ཁ་ད་ེགྲེང་མོ་ཡོིང་རྒྱུ་ཡིིན་པོས། 

གྲྭ་པོ་ཚེོས་བུད་ཤོིང་མང་པོོ་སྒྲུག་དགོས་ཚུལ་བརོྗོད། 

ཉིིན་འགའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོ་ལ་ས་གནས་གནམ་གཤོིས་སོྔོན་བརྡོའ་ིལྟ་ེགནས་སུ་

ཁ་པོར་བཏང་ནས་གནམ་གཤོིས་རིག་པོའ་ིསོློབ་དཔོོན་ཆོེན་མོ་ལ་སྐད་ཆོ་འདྲ་ི

རྒྱུའི་བསམ་བོློ་ཞིིག་འཁོར་ཅིིང་། སོློབ་དཔོོན་ཆོེན་མོ་དེ་ནི་ཨོག་སི་ཧོྥརད་སོློབ་

གྲྭ་ཆོེན་མོ་ནས་ཤོེས་ཚེད་མཐོེ་ཤོོས་ཡོིད་མཁན་ཞིིག་ལ་འཁེལ། “སོློབ་དཔོོན་ཆོེན་

མོ་ལགས།” རང་མིང་བརོྗོད་འདོད་མེད་པོ་དེས་དྲིས། “ད་ལོའ་ིདགུན་ཁར་གནམ་

གཤོིས་ཇ་ིའདྲ་ཞིིག་ཡིོང་ག་ིརེད།” 

སོློབ་དཔོོན་ཆོེན་མོ་དེས་“རྟེགས་མཚེན་ལ་བལྟས་ན་དགུན་ཁ་གྲེང་མོ་ཡིོང་

བ་འདུག” ཅིེས་བརོྗོད། 
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དེ་བས་ཉིིན་རྗོེས་མ་དེར་མཁན་པོོས་གྲྭ་པོ་ཚེོ་ལ་བུད་ཤོིང་དེ་བས་མང་བ་

བསྒྲུག་དགོས་པོར་བརོྗོད། 

གཟའ་འཁོར་གཅིིག་ག་ིརྗོེས་སུ་མཁན་པོོས་གནམ་གཤོིས་ལྟ་ེགནས་ཁང་དུ་

ཡིང་སྐྱར་ཁ་པོར་བཏང་སྟོ་ེ “སོློབ་དཔོོན་ཆོེན་མོ་ལགས། ད་ལྟའང་ད་ལོའ་ིདགུན་

ཁ་གྲེང་མོ་ཡོིང་རྒྱུ་རེད་དགོངས་ཀྱི་ིའདུག་གམ།” ཞིེས་དྲིས།

“སྐུ་ཞིབས་ལགས། རྟེགས་མཚེན་ཇེ་སྡུག་རེད། ད་ལོའ་ིདགུན་ཁ་ཧ་ཅིང་

གྲེང་མོ་ཡོིང་རྒྱུ་འདྲ་བོ་འདུག” ཅིེས་སོློབ་དཔོོན་ཆོེན་མོས་ལན་བཏབ།

སང་ཞོིགས་དེར་མཁན་པོོས་ཁོ་རང་གི་གྲྭ་པོ་ཚེོ་ལ་ད་ལོའ་ིདགུན་ཁར་རི་

རྒྱུད་འདིར་ད་ེསྔོ་བྱུང་མོྱོང་མེད་པོའ་ིགནམ་གཤོིས་གྲེང་ཤོོས་ད་ེཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པོའ་ི

སོྔོན་རྟེགས་བྱུང་བས། བུད་ཤོིང་རྐང་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ལུས་པོར་བསྡུ་རུབ་དགོས་

པོའ་ིགསལ་བསྒྲིགས་བྱེས། 

དེ་ནས་མཁན་པོོས་ཁོ་རང་ཧ་ཅིང་ཐེལ་དྲགས་པོ་མིན་ནམ་སྙིམ་པོ་དང་། 

གལ་ཏེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ན་མིང་གྲེགས་ཤོོར་རྒྱུ་རེད་སྙིམ་སྟོེ། ས་གནས་གནམ་

གཤོིས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགོ་བ་དེར་ཡིང་བསྐྱར་ཁ་པོར་བཏང་སྟོེ། “སོློབ་

དཔོོན་ཆོེན་མོ་ལགས། རྟེགས་མཚེན་ལ་བལྟས་ན་ལོ་འདིར་དགུན་ཁ་ཧ་ཅིང་

གྲེང་མོ་ཡོིང་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་ངེས་གཏན་རེད་དམ།” ཞིེས་དྲིས།

སོློབ་དཔོོན་ཆོེན་མོས་“ངེས་གཏན་རེད། དོན་དངོས་སུ་རྟེགས་མཚེན་རྣམས་

ཉིིན་རེ་ནས་ཉིིན་རེར་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགོྲེ་གི་འདུག འདི་ལ་བལྟས་ན་འདི་ལོར་ཧ་

ཅིང་གྲེང་མོ་ཡོིང་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་ངེས་འདུག” ཅིེས་ལན་བཏབ།

“ངེས་གཏན་ཡིིན་པོ་ཁོྱིད་ཀྱིིས་ཇི་ལྟར་ཤོེས་སམ།” ཞིེས་མིང་བརོྗོད་འདོད་

མེད་པོ་དེས་དྲིས།
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རྣམ་དཔོྱད་ལྡན་པོའ་ིསོློབ་དཔོོན་ཆོེན་མོ་དེས་“གང་ཡིིན་ཟེར་ན། ང་ཚེོའ་ིས་

གནས་ཀྱི་ིདགོན་པོའ་ིབྱེིན་རླབས་ཅིན་གྱི་ིགྲྭ་པོ་ཚེོས་སོྨྱོན་པོ་ནང་བཞིིན་བུད་ཤོིང་

འཐུ་ག་ིའདུག” ཅིེས་ལན་བཏབ། 

གཏམ་རྒྱུད་འད་ིང་ལ་གཏོང་མཁན་གྱི་ིགོྲེགས་པོོ་དེས་འད་ིན་ིམ་རྐང་ཁོྲམ་

རའ་ིལས་ཀ་བྱེེད་སྟོངས་ཀྱི་ིདཔོ་ེམཚེོན་ཞིིག་རེད་གསུངས་སོང་། ཁོང་བདེན་པོ་

ཡིིན་སྲིིད་དོ།། 
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 ༼༧༣༽  

གླེང་ཆནེ་ངན་པ།

རི་དྭགས་ཁང་ཞིིག་ཏུ་ཨེ་ལི་ཞིེས་པོའི་གླེང་ཆོེན་གཤོིས་ཀ་འཇམ་པོོ་ཞིིག་ཡིོད། 

རི་དྭགས་ཁང་དུ་ཡིོང་མཁན་གྱིི་ཕྲུ་གུ་ཚེང་མས་ཨེ་ལིའི་མཉིམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་

རྒྱུར་དགའ་པོོ་བྱེེད། མོས་རང་ག་ིགླེང་སྣོ་རིང་པོོ་དེར་ཁོ་ཚེོས་ཕུར་ཕུར་གཏོང་བ་

དང་། སྒལ་པོར་བཞོིན་ཏ་ེར་ིདྭགས་ཁང་ག་ིཐེང་དུ་བསོྐར་བ་བྱེེད་རྒྱུར་སྣོང་དག་

མ་ིགཏོང་། དོན་དངོས་སུ་མོ་ལ་གཞིན་གྱིིས་དོ་སྣོང་བྱེས་ན་དགའ་པོོ་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད། 

སྐབས་རེར་ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོནང་དུ་ལོག་ནས་མེད་པོ་དང་། མཚེན་མོར་ཁུ་སིམ་པོོ་ཡིོད་

དུས། ཨ་ེལིས་གནམ་གྱི་ིསྐར་མར་བལྟས་ཏ།ེ མོ་རང་གང་དུ་འཚེར་ལོངས་བྱུང་

ས་དང་། གང་འདོད་ལྟར་འཁྱིམས་ཆོོག་པོའི་ཤོིང་ནགས་སྟུག་པོོ་དེ་ཕྱོིར་དྲན་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡིོད། དེ་བཞིིན་མོས་ཉིིན་མང་པོོར་ཟས་མ་རྙེེད་པོར་ལོྟགས་ནས་སོྡོད་

སྐབས་རོྔན་པོ་ཞིིག་གིས་ཧ་ལམ་གསོད་གྲེབས་བྱེས་པོའ་ིདུས་ཚེོད་ཀྱིང་དྲན། ར་ི

དྭགས་ཁང་དུ་ཟ་མ་ཞིིམ་པོོ་དང་འབེལ་པོོ། རིན་མེད་ཀྱི་ིསྨོན་བཅོིས་དང་ལྟ་སོྐྱང་།  

ཉིིན་གུང་གི་ཚེ་བ་ལས་སོྐྱབ་ཆོེད་དུ་གྲེང་གོླེག་གི་མཐུན་རྐྱེེན་ཡོིད་པོའི་ཁང་པོ་

བཅིས་ཡིོད་སྟོབས་མོ་ལ་བདེ་ཞིིང་སྐྱིད་པོའི་མི་ཚེ་ེཞིིག་ཡིོད། མོ་གླེང་ཆོེན་སྣོང་

བ་སྐྱིད་པོོ་ཞིིག་རེད།

དེ་ནས་འགྱུར་བ་ཞིིག་བྱུང་། ཉིིན་གཅིིག་རི་དྭགས་ཁང་དུ་ཡིོང་མཁན་གྱིི་

སོློབ་ཕྲུག་ཚེོས་ཨེ་ལིའི་རྣ་མཆོོག་ཆོེ་ཚེད་ལ་འཕྱོ་སོྨོད་བྱེས། ཨེ་ལིས་ཁོང་ཚེོའི་

དགེ་རྒན་ཐེེ་བའི་སོློབ་ཕྲུག་ཚེང་མར་རང་གི་སྣོ་ཁུང་ནས་ཆུ་གཏོར་ཏེ་ཁོ་ཚེོ་

རོླན་པོ་བྱེས། དེའ་ིརྗོེས་སུ་མོ་རང་ལ་ལྟ་རོྟེག་བྱེེད་མཁན་དེ་ལྕགས་དྲའི་ནང་གི་
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ལྕ་ིབ་གཙོང་མ་བཟོ་བར་ཡོིང་དུས། ཨ་ེལིས་ཁོ་འཕུལ་རྒྱག་བཏང་སྟོ་ེལྕ་ིརྙེང་ག་ི

ཕུང་པོོ་ཞིིག་ག་ིསྟོེང་དུ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བསྒྱེེལ། ཨ་ེལ་ིསོྤྱིད་པོ་ངན་དུ་ཕྱོིན། ད་ེམཚེམས་

ནས་མོས་རི་དྭགས་ཁང་དུ་ལྟ་སོྐར་ཡིོང་མཁན་ཚེོའི་ཐོེག་ཏུ་ཤོིང་ཏོག་རུལ་པོ་

འཕངས་པོ་དང་། མོ་རང་ག་ིའཁྲིས་སུ་ཕྲུ་གུ་སུ་ཡིང་ཡིོང་དུ་མ་བཅུག་པོ་རེད། 

གཅིན་གཟན་ཁང་གི་ལས་བྱེེད་ཚེོས་ཨེ་ལི་སྡུག་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་ནི་ན་ཚེ་འདྲ་

ཞིིག་གི་སོྐྱན་མིན་ནམ་སྙིམ་སྟོེ་དུད་འགྲེོའ་ིཨེམ་རྗོེ་སྐད་བཏང་། འོན་ཀྱིང་གླེང་

ཆོེན་གྱིི་སྨོན་པོ་དེས་ནད་རྟེགས་གང་ཡིང་མ་རྙེེད། དེ་ནས་ཁོང་ཚེོས་གླེང་

ཆོེན་གྱིི་སེམས་ཁམས་རིག་པོ་བ་ཞིིག་ལ་བསྟོེན་པོས། ཁོས་ཨེ་ལི་མོ་ཡིིན་ཙོང་

ཟློ་མཚེན་ཆོད་པོའི་ན་ཚེ་མིན་ནམ་བསམས་ཀྱིང་། ཨེམ་རྗོེ་ཡིིས་དེ་མིན་པོའི་

ཐེག་བཅིད། ཨ་ེལ་ིན་ིཉིིན་ར་ེནས་ཉིིན་ར་ེབཞིིན་སོྤྲོ་ཐུང་དུ་འགོྲེ་བཞིིན་ཡོིད། 

ད་ེནས་གཅིིག་གིས་གླེང་ཆོེན་དང་འབྲེལ་བའ་ིསེམས་ཀྱི་ིན་ཚེ་ད་ེའདྲ་ཞིིག་

ཡིིན་སྲིིད་པོའ་ིབསམ་ཚུལ་བཤོད།

ཁོང་ཚེོས་གྲྭ་པོ་ཞིིག་སྐད་བཏང་།

བཀུར་བར་འོས་པོའི་གྲྭ་པོ་དེས་རང་གི་ལས་འགན་བསྒྲུབས་རྗོེས་དགོང་

དོྲ་ཕྱོ་ིབོར་མ་གཏོགས་ཡིོང་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད། དེས་ན་མཚེན་གཅིིག་ཕྱོ་ིབོ་ཞིིག་ལ། ར་ི

དྭགས་ཁང་སོྒ་བརྒྱབ་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ། གྲྭ་པོ་དེས་ཨ་ེལིའ་ིལྕགས་དྲའ་ིའགྲེམ་དུ་

མུན་པོའ་ིནང་དུ་གཅིིག་པུར་སོྒམ་བརྒྱབ་ནས་བསྡོད། 

ཆུ་ཚེོད་བཅུ་གཅིིག་ཙོམ་ལ་འདྲེའི་ཁྲེལ་དགོད་དང་། སྐྱི་གཡིའ་བའི་ཤུབ་

ལབ་ཀྱི་ིསྒྲིས་གྲྭ་པོ་དེའ་ིསོྒམ་ལ་བར་ཆོད་བྱུང་། ད་ེན་ིགདོན་འདྲ་ེཞིིག་ཡིིན་ནམ། 

འད་ིདག་ཁྲག་འཇིབ་པོའ་ིསྒྲི་ཡིིན་ནམ། སྒྲི་ད་ེདག་ཨ་ེལིའ་ིལྕགས་དྲའ་ིརྒྱབ་ནས་

ཡིོང་བཞིིན་ཡོིད། 



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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གྲྭ་པོ་ད་ེསོྒམ་ནས་བཞིེངས་ཏ་ེཅི་ིཡིིན་བལྟ་བར་བསོྐྱད། གྲྭ་པོ་དེས་ཨ་ེལ་ིཉིལ་

སའི་རྒྱབ་དང་རི་དྭགས་ཁང་གི་འགྲེམ་དེར་མེ་ཏོག་འདེབས་ལས་དང་འབྲེལ་

བའ་ིཚེོང་ཁང་ཞིིག་ཡིོད་པོ་དང་། ཚེོང་ཁང་ག་ིཁྱིམས་རའ་ིརྒྱབ་ཏུ་སྐྱེས་པོ་དང་

བུད་མེད་གཡིོ་ཅིན་འགའ་ཞིིག་གིས་གསང་བའི་ཚེོགས་འདུ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིད་པོ་

མཐོེང་། ད་ེཕོྱོགས་སུ་ག་ལེར་འཇབ་སྟོ་ེའགོྲེ་སྐབས་ཁོང་ཚེ་ོན་ིཉིལ་ཐེ་ཚེོང་མཁན་

ཡིིན་པོ་དང་ད་ེཉིིན་གྱི་ིནག་ཚེོང་ག་ིསོྐར་ལ་གྲེོས་བསྡུར་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད་པོ་གྲྭ་པོ་དེས་

ཐོེས་ཐུབ་པོ་བྱུང་། ཚེོང་ཁང་དེའི་ནང་དུ་མེ་ཏོག་གི་རྫ་ཁོག་གཅིིག་པུ་མ་ཡིིན་

པོར་ཉིལ་ཐེ་ཡིང་འཚེོང་ག་ིཡིོད། ནག་ཚེོང་བ་ད་ེཚེོས་ཉིལ་ཐེའ་ིབུ་ལོན་སོྤྲོད་མ་ི

ཐུབ་མཁན་ཚེོར་ཉིེས་པོ་ལྕི་མོ་གཏོང་རྒྱུའི་སོྐར་ལའང་གོྲེས་བསྡུར་བྱེེད་བཞིིན་

ཡིོད། ཨ་ེལིའ་ིཀུན་སོྤྱིད་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་བའ་ིརྒྱུ་ད་ེད་ཆོ་གསལ་པོོ་རེད།

ཕྱོི་ཉིིན་དགོང་དོྲ་དེར་ཉིེན་རོྟེག་པོ་ཚེོས་ཉིལ་ཐེ་ཚེོང་མཁན་ཚེོ་ལ་འཇབ་

སྒུག་བྱེས་ཏ་ེཁོང་ཚེ་ོཚེང་མ་འཛིན་བཟུང་བྱེས། ཁོང་ཚེོའ་ིཚེབ་ཏུ་གྲྭ་པོ་དེས་ཁོང་

རང་ག་ིགོྲེགས་པོོ་འགའ་ཞིིག་སྐད་བཏང་སྟོ།ེ གནས་དེར་སོྒམ་རྒྱག་པོ་དང་། ད་ེ

བཞིིན་ཁོང་ཚེོས་ལས་བཟང་པོོ་ཅིི་འདྲ་ཞིིག་བསགས་པོ་དང་། གསོག་འཆོར་

ཡིོད་པོ། གཞིན་གྱིིས་གནོད་པོ་བྱེས་པོ་རྣམས་ཆོག་ཡིང་དུ་གཏོང་བ་བཅིས་ཀྱིི་

སོྐར་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད། ཁོང་ཚེོས་ངག་འཇམ་པོོའ་ིསོྒ་ནས་སྤྱིིར་འཇིག་རྟེེན་གྱིི་

སེམས་ཅིན་ཐེམས་ཅིད་དང་། ཡིང་སོྒས་གླེང་ཆོེན་ཚེོ་ལ་བྱེམས་བརྩེ་ཁྱིབ་སྤེེལ་

ཡིོང་སོྐར་གྱི་ིཚེིགས་བཅིད་སོྐྱར་བ་རེད།

ཨ་ེལ་ིབཟང་པོོ་དང་ཞི་ིའཇམ་དུ་འགོྲེ་རྒྱུའ་ིའགོ་བཙུགས། ཉི་ིམ་འགའ་ཞིིག་

ག་ིརྗོེས་སུ་མོ་ན་ིཕྲུ་གུ་འཚུབ་ཤོོས་ཚེ་ོདང་ལྷིན་དུའང་བད་ེདགའ་ིངང་ནས་རྩེད་

མོ་བརྩེས་ཏ།ེ སྔོ་མོ་ནང་བཞིིན་ཀུན་གྱིིས་དགའ་པོོ་བྱེེད་ས་དེར་གྱུར། 



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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གཏམ་རྒྱུད་འད་ིབཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་གསུངས་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་རྙེིང་པོ་ཞིིག་ནས་

ཟུར་འདོན་དང་འཕོྲད་སོྦྱར་བྱེས། འདིས་དུད་འགྲེོ་ལའང་གཞིན་གྱིི་ཀུན་སོྤྱིད་

ཀྱིི་ཤོན་ཤུགས་ཡོིང་གི་ཡོིད་པོ་སོྟོན། དེས་ན། ཁྱིེད་རང་ལ་ཉིིན་རེ་བཞིིན་སོྤྲོ་

ཐུང་དུ་འགོྲེ་མཁན་གྱིི་མཛའ་གོྲེགས་ཤོིག་གམ། ཡིང་ན་སོྨྱོ་རུ་འཇུག་མཁན་གྱིི་

བུའམ། བུ་མོ་ད་ེའདྲ་ཡོིད་ན་ཁོང་ཚེ་ོཉི་ིམ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིརིང་ལ་དགོན་པོའ་ིནང་

དུ་སྐྱོལ། གལ་ཏ་ེགྲྭ་པོ་ད་ེཚེ་ོཁོང་ཚེ་ོནང་བཞིིན་སོྤྲོ་ཐུང་དུ་མ་ཕྱོིན་ན། ཁོང་ཚེ་ོགྲྭ་

པོ་ནང་བཞིིན་བཟང་པོོ་དང་ཞི་ིའཇམ་པོོ་ཡོིང་སྲིིད་དོ།། 
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 ༼༧༤༽  

སྐད་ཐེོས་པ།

ངའི་གོྲེགས་པོོ་ཞིིག་གིས་རང་ཁྱིིམ་གྱིི་འབོལ་ཁྲིའི་སྟོེང་ན་“ལྕི་བ་རླངས་འཁོར་

གང་སུས་མངགས་ཉོི་བྱེས་སམ།” ཞིེས་པོའ་ིདེབ་ད་ེཀོློག་བཞིིན་ནང་དུ་ལོྷིད་ལོྷིད་

བྱེས་ཏ་ེབསྡོད་ཡིོད་སྐབས། གོླེ་བུར་དུ་སྒྲི་ཁྱིད་མཚེར་ཞིིག་ཐོེས། ཕལ་ཆོེར་ཤུབ་

སྒྲི་ཞིིག་དང་མཚུངས། ཁོས་ཀོློག་མཚེམས་བཞིག་སྟོ་ེཡིིད་གཟབ་བྱེས་ཏ་ེམཉིན། 

“ཧ་ེ...” ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཐེོས།

ཁོས་ཁང་པོའ་ིགཡིས་གཡིོན་དུ་བལྟས་པོར་ད་ེགར་སུ་གཅིིག་ཀྱིང་མེད།

ཁོས་ཡིང་བསྐྱར་“ཧ་ེ” ཟེར་བ་ཐོེས། ད་རེས་ཐེེངས་སོྔོན་མ་ལས་སྒྲི་མཐོེ།

ཁང་པོའ་ིསོྒ་དང་སྒེའུ་ཁུང་རྣམས་བརྒྱབ་ཡིོད་ཙོང་། ཁོ་རང་སྣོང་བ་འཁྲུལ་

བ་ཡིིན་གྱི་ིརེད་སྙིམ་སྟོ་ེབསྡོད། ཁོས་དཔུང་འགུལ་ཞིིག་བྱེས་ཏ་ེའབོལ་ཁྲིའ་ིསྟོེང་

དུ་ལོག་སྟོ་ེདཔོ་ེཀོློག་བྱེས།

ཁོས་“ཧ།ེ” ཞིེས་པོའ་ིསྒྲི་ཤུགས་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ཐོེས་སྟོབས་ཁོ་འབོལ་ཁྲ་ིནས་ཡིར་

འཕར་དགོས་པོ་ཞིིག་བྱུང་། སྐབས་འདིར་སྒྲི་ད་ེཧ་ཅིང་ཤུགས་ཆོ་ེབ་དང་གསལ་

པོོ་ཡོིད་ཙོང་། ཁོ་སྣོང་བ་འཁྲུལ་བ་ག་ནས་ཡིིན།

“རྒྱན་རྩེད་བྱེེད་སར་རྒྱུགས།” ཅིེས་སྒྲི་དེས་སྨྲས།

དངུལ་གྱིི་ཐེད་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིི་རོགས་སྐྱོར་ཐོེབ་རྒྱུ་དེ་དུས་རྟེག་ཏུ་ཡིོང་གི་

མེད། དེས་ན་ཕ་རོལ་ནས་བྱུང་བའི་སྒྲི་དེར་ཡིིད་ཆོེས་ཀྱིིས་ཁོས་རྒྱན་རྩེད་བྱེེད་

དུ་འགྲེོ་རྒྱུར་ཐེག་བཅིད། ཁོས་གཟབ་སོྤྲོས་བརྒྱབ། དངུལ་གང་འཚེམ་ཞིིག་

ཁྱིེར་ཏ།ེ བསློེབས་པོའང་མ་ཤོེས་གོང་ནས་འུར་སྒྲི་ཅིན་གྱི་ིརྒྱན་འཛུགས་མཁན་
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དང་། གོླེག་འོད་སྣོ་ཚེོགས་འཕོྲ་བའ་ིའཇིག་རྟེེན་གྱི་ིརང་འགུལ་ཤོེལ་གྱི་ིསོྒ་ཆོེན་

དེའ་ིནང་དུ་འཛུལ་བ་རེད།

 ཁོ་ནང་དུ་འཛུལ་བ་དང་སྒྲི་དེས་ཡིང་བསྐྱར་“རུ་ལེ་ཋེ་ཞིེས་པོའི་གཞོིང་

པོའ་ིཅོིག་ཙོ་ེཡོིད་སར་རྒྱུགས། ཨང་ཀ་ི ༦ པོའ་ིསྟོེང་དུ་སོྒར་བརྒྱ་ཞོིག” ཅིེས་སྨྲས།

རྒྱན་དེ་བཙུགས། ལག་གཡིོག་དེས་འཁོར་ལོ་བསོྐར་ཏེ་རྒྱན་རིལ་དེ་

གཡུགས་པོ་དང་ཨང་ཀ་ི ༦ པོའ་ིསྟོེང་དུ་བསྡོད།

ལྷི་ཡི་ིགསུང་གིས་“ཨོ་ལགས་སོ།” ད་ེསྐད་སྨྲས་པོ་ཐོེས། 

འདུ་ཚེོགས་ཀྱི་ིཁོྲད་ནས་ཤོབ་ཤུབ་ཀྱི་ིདིར་སྒྲི་གྲེག ཁོང་ལ་ད་ཆོ་སོྒར་མོ་ཕོན་

ཆོ་ེབ་ཞིིག་ཐོེབ། ངའ་ིགོྲེགས་པོོ་ན་ིཧ་ཅིང་དགའ། 

“ཐོེབ་པོ་ཚེང་མ་ཨང་ཀ་ི ༡༧ སྟོེང་དུ་ཞོིག ཐོེབ་པོ་ཚེང་མ་ཨང་ཀ་ི ༡༧ སྟོེང་

དུ་ཞོིག” ཅིེས་སྒྲི་དེས་སྨྲས་པོ་ཁོས་ཐོེས། ཐོེབ་པོ་དེར་དགའ་ཐེག་ཆོོད་ད་ེཁོས་ད་ེ

ད་ེབཞིིན་དུ་བྱེས། 

ལག་གཡིོག་དེས་མིག་སྤུ་གཟེངས་ཙོམ་བྱེས་ཏེ་འཁོར་ལོ་དེ་ཡིང་བསྐྱར་

བསོྐར། མི་ཚེོགས་ཀྱིིས་དབུགས་སོྒམ་བཞིིན་བལྟས། འདི་ནི་ཧ་ལས་པོའི་རྒྱན་

ཐོེབ་ཅིིག་ཆོགས་རྒྱུ་རེད། ད་ེནས་ཅི་ིཞིིག་བྱུང་བ་ཤོེས་སམ། རྒྱན་རིལ་ད་ེཨང་ཀ་ི

༡༧ གྱི་ིསྟོེང་དུ་བབས་པོ་རེད། 

སྒྲི་དེས་མ་ིཚེོགས་ཀྱི་ིདིར་སྒྲི་དང་བཅིས་“ཨོ་ཧོ་ཧོ” ཞིེས་སོྤྲོ་སྐད་འབྱེིན་ཅིིང་

དགའ་སོྤྲོས་ཁེངས། མི་རྣམས་ཀྱིིས་དཔུང་པོ་གཤོིབ་ནས་ཡི་མཚེན་གྱིི་བྱུང་བ་

ཞིིག་འབྱུང་བཞིིན་པོ་ལ་བལྟས་ཤོིང་། ཅོིག་ཙོ་ེད་ེན་ིད་ཆོ་མ་ིཚེོགས་ཀྱིིས་མཐེའ་

བསོྐར་འདུག 

ངའ་ིགོྲེགས་པོོ་ལ་ཌོོ་ལོར་ ༡༠༠༠༠༠ ཐོེབ། 
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ཁོ་ཅིོག་ཙོ་ེལ་འཐེམས། དབུགས་ཐུང་མྱུར་ལེན་བྱེས། གོླེག་ཚེོན་སྣོ་ཚེོགས་

འཕོྲ་བའི་ཁང་མིག་དེ་ཁོའ་ིམཐེའ་ནས་འཁོར་བ་ཚེོར། ཁོས་ལག་གཡིོག་དེ་ལ་

འབུར་ཚུགས་སུ་ལྟ་རྒྱུ་བྱུང་བར། དེས་ཁོ་ལ་འཛུམ་ཆོེན་ཞིིག་དམུལ། ཁོས་

ལག་གཡིོག་ད་ེཁོ་རང་ག་ིཕོྱོགས་སུ་ཡིོད་པོ་ཤོེས། 

ལག་གཡིོག་དེས་ལོྷིད་འཇམ་གྱིི་ངང་ནས། “ཁོྱིད་ལ་མུ་མཐུད་རྩེད་འདོད་

ཡིོད་དམ།” ཞིེས་དྲིས།

“ཐོེབ་པོ་ཚེང་མ་ཨང་ཀ་ི ༢༣ གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཞོིག ཐོེབ་པོ་ཚེང་མ་ཨང་ཀ་ི ༢༣ 

གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཞོིག” ཅིེས་ལྷི་ཡི་ིསྒྲི་དེས་ཡིང་སྐྱར་སྨྲས། ད་ེན་ིབྱེེད་འོས་པོ་ད་ེཡིིན་པོ་

འདྲ། 

ཁོས་ཡུད་ཙོམ་ལ་སྒུག གཡུག་ཐེེངས་འད་ིལ་ཐོེབ་པོ་ན་ིཧ་ལས་པོ་ཞིིག་རེད། 

གལ་ཏེ་ཐོེབ་ན་ཁོའ་ིམི་ཚེེ་དེ་ཡིིས་འགྲེིག་འགོྲེ་གི་ཡིོད། ཁོས་ཡིང་བསྐྱར་ལས་

ཀ་ནམ་ཡིང་བྱེེད་མི་དགོས། ཁོའ་ིམི་ཚེེ་འགྲེིག་འགོྲེ་གི་ཡིོད། ཟིང་ཆོ་དེའི་ནང་

དུ་ཁོས་ལན་ཞིིག་འཚེོལ་བའ་ིམནོ་བསམ་བཏང་། མ་ིཚེོགས་ཀྱིིས་ཁོ་ལ་བལྟས་

ནས་བསྡོད་ཡོིད།

ཡུད་ཙོམ་གྱིི་རྗོེས་སུ། ཁོས་དབུགས་རིང་ཞིིག་འཐེེན་ཏེ་རྒྱན་ཚེང་མ་དེར་

བཙུགས།

རྒྱན་འཛུགས་མཁན་གཅིིག་གིས་“བུ། དེ་རང་རེད། དེ་རང་ལ་ཤུགས་

རོྒྱབས།“ ཞིེས་སྐད་བརྒྱབ་ནས་ཁུ་སིམ་པོའ་ིགནས་བབ་ད་ེདཀོྲགས། མ་ིཚེོགས་

ཀྱིིས་ཤུ་སྒྲི་དང་ལག་རྡོེབ་ཀྱིིས་ཁོ་ལ་སྐུལ་ལྕག་བྱེས།

ལག་གཡོིག་དསེ་ད་ཆོར་མགི་ཆོནེ་པོོར་གདངས་ཏ་ེརྒྱན་རལི་ད་ེགཡུགས་... །  

རྒྱན་རིལ་དེ་འཁོར་ལོའ་ིསྟོེང་དུ་མགོྱིགས་པོོར་ཡིང་དང་ཡིང་དུ་འཁོར། ནམ་

ཡིང་དེ་ལྟར་འཁོར་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་འདྲ། ང་ཚེོའི་གོྲེགས་པོོས་དབུགས་ཀྱིང་གཏོང་
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དཀའ་བ་བྱུང་། མ་ིཚེོགས་ཁོྲད་སུས་ཀྱིང་ཚེིག་གཅིིག་མ་བཤོད་ཅིིང་ཁུ་སིམ་མེར་

བསྡོད། ད་ེནས་འཁོར་ལོ་ད་ེའཁོར་འཁོར་བའ་ིརྗོེས་ལ་ག་ལེར་འཁོར། རྒྱན་རིལ་

ད་ེཨང་ཀ་ི ༢༣ གྱི་ིསྟོེང་དུ་བབས།

མི་ཚེོགས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་ནས་འགའ་ཞིིག་གིས་ངོ་མཚེར་བའི་ངང་ནས་སྐད་

བརྒྱབ། འོན་ཀྱིང་གཞིན་ཚེོས་ན་ིང་ཚེོའ་ིགོྲེགས་པོོས་ཅི་ིཞིིག་མཐོེང་བ་ཁོང་ཚེོས་

མཐོེང་ཐུབ་པོས། ཁོ་ཚེ་ོདེར་རེངས་པོོར་ལངས་ནས་གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལ་འཇུས་

ཏ་ེརིག་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་བསྡོད།

འཁོར་ལོ་འཁོར་བཞིིན་པོའ་ིངང་དུ་རྒྱན་རིལ་ད་ེཨང་ཀ་ི ༢༣ གྱི་ིཟུར་དེར་

འཕགས་ཤོིང་གནས། འཁོར་ལོ་ག་ལེར་འཁོར་བ་དང་ལྷིན་དུ་རྒྱན་རིལ་ད་ེཟུར་

སྟོེང་དུ་སོྡོད་གྲེབས་བྱེས་ཀྱིང་། མཐེའ་མ་དེར་ང་ཚེོའི་གྲེོགས་པོོས་དགའ་ཚེོར་

དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་མ་བརྒྱབ་སོྔོན་ལ་རྒྱན་རིལ་དེ་ཡིར་འཕགས་ཏེ་ཨང་ཀི་

༢༤ ཡི་ིསྟོེང་དུ་བསྡོད།

མ་ིཚེོགས་ད་ེཧོན་ཐོེར། ང་ཚེོའ་ིགོྲེགས་པོོས་ཡིོད་ཚེད་ཤོོར།

ཡིོངས་སུ་འཇམ་ཐེིང་ངེར་སོང་བའ་ིསྐབས་དེར། ཁོས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིསྒྲི་དེས་

“ཨ་ཁ། དགོངས་དག ཨ་ཁ།” ཞིེས་སྨྲ་ེངག་བཏོན་པོ་ཐོེས།

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིསྒྲིས་ཀྱིང་ནོར་འཁྲུལ་བཟོ། དེས་ན་ད་ེཚེོར་ཡིིད་ཆོེས་མ་བྱེེད། དེའ་ི

ཚེབ་ཏུ་རང་ག་ིརྒྱུན་ཤོེས་ལ་ཡིིད་ཆོེས་བོྱེས།

མ་ིཚེོས་གནམ་རྒན་མའ་ིསྒྲི་ལ་ཉིན་པོ་དང་། དགོན་པོ་དང་ལྷི་ཁང་དུ་སོྨོན་ལམ་

རྒྱག་པོ། ཡིང་ན་“གལ་ཏ་ེཁོྱིད་ཀྱིིས་ང་ལ་རྒྱན་ཐོེབ་ཏུ་བཅུག་ན་ངས་ཐེ་མག་སོྤེང་

གི་ཡིིན།” ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་དམ་བཅིའ་བྱེས་ཏེ་ལམ་ལུགས་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐོེབ་ཀྱིི་

རེད་སྙིམ་པོའ་ིགླེེན་རྟེགས་ཀྱི་ིསོྒ་ནས་རྒྱན་རྩེད་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོྱིད་རང་མ་ིགཞིན་
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དང་མ་ིའདྲ་བ་གང་ཡིང་ཡིོད་པོ་མ་རེད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་ལམ་ལུགས་ཕམ་དུ་འཇུག་མ་ི

ཐུབ། ལམ་ལུགས་ཀྱིིས་ཁོྱིད་རང་ཕམ་དུ་འཇུག་ག་ིརེད།

དེ་ནི་རྐང་རྩེད་སོྤེ་ལོར་དགའ་མཁན་ཞིིག་གིས་རང་ཁྱིིམ་དུ་རྩེད་འགྲེན་

གལ་ཆོེ་ཞིིག་ལ་བརྙེན་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་ལྟ་བཞིིན་“སོྤེ་ལོ་གཞིན་ལ་སོྤྲོད། ད་

གཞུས། ཡིིན་ད།” ཅིེས་སྐད་བརྒྱབ་པོ་དང་མཚུངས་པོ་རེད། དོན་དངོས་སུ་ཁོང་

ཚེོས་སྐད་ཅོིར་བརྒྱབ་པོ་དང་སྐུལ་འདེད་བྱེས་པོ་དེས་རྩེད་འགྲེན་ལ་ཤུགས་རྐྱེེན་

སོྤྲོད་ཐུབ་བསམ་གྱི་ིཡིོད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་བརྙེན་འཕྲིན་གྱི་ིསྒམ་དེར་སྐད་རྒྱག་བཞིིན་

ཡིོད་པོའ་ིརིག་པོ་དེར་བསམ་བོློ་ཐོེངས་དང་། རྩེད་མོ་བ་ཚེ་ོན་ིལ་ེདབར་སོྟོང་ཕྲག་

མང་པོོའ་ིས་རུ་ཡོིད་པོས་ཁོྱིད་ཀྱིི་སྐད་ཅོིར་གོ་མི་ཐུབ། ཁོྱིད་རང་ནུས་མེད་རེད། 

དེས་ན་ཁ་བཙུམས་ནས་བསྡོད་ད་ེརྩེད་མོར་ལོྟས། 

དེ་ནི་རྒྱན་རྩེད་པོ་ཞིིག་གིས་རྒྱན་རྩེད་འཕྲུལ་ཆོའི་མདུན་དུ་བསྡོད་དེ་“ད་

ཡིིན་ད། ད་ཡིིན་ད།” ཞིེས་སྐད་རྒྱག་པོ་དང་གཅིིག་མཚུངས་རེད། རྒྱན་རྩེད་

འཕྲུལ་ཆོས་ལ་རྣ་བ་མེད། དེས་ཁོྱིད་ཀྱིི་སོྨོན་འདུན་གོ་མི་ཐུབ། མི་ཐུབ་པོ་ཞིིག་

ལ་ཕམ་ཁ་སྟོེར་བའི་ནུས་པོ་ཁྱིོད་ལ་མེད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་གཞིན་སུ་དང་མི་

འདྲ་བའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་སྙིམ་པོའི་ང་རྒྱལ་དེ་བོློས་བཏང་བ་

དང་། མ་ིཐུབ་པོ་ཞིིག་སུས་ཀྱིང་ཕམ་དུ་འཇུག་མ་ིཐུབ་པོའ་ིགནས་སྟོངས་ད་ེཤོེས་

ན། རྒྱན་རྩེད་སོྤེང་ག་ིརེད།། 
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 ༼༧༥༽  

གྲྭ་བཙུན་ཚོསོ་རྐྱེནེ་ངན་ཟློགོ་སྟོངས།

རྒྱུ་མཚེན་ཅིི་ཡིིན་ངས་མི་ཤོེས་མོད། ནང་པོའི་གྲྭ་བཙུན་ཚེོས་འབྱུང་འགྱུར་གྱིི་

རྐྱེེན་ངན་ཟོློག་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད་པོ་འདྲ་བོ་འདུག རྒྱུ་མཚེན་ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་ང་ཚེོར་

རྒྱན་རྩེད་བྱེེད་པོའ་ིཆོོག་མཆོན་མེད་པོ་ཡིིན་སྲིིད། 

གྲེགས་ཆོེ་བའི་ནང་པོའི་བཙུན་མ་ཞིིག་གིས་དབྱེིན་ཡུལ་དུ་སོྒམ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

གསུང་ཆོོས་ཚེར་རྗོེས་སུ་ཧིད་རོ་གནམ་ཐེང་དུ་བསོྐྱད་པོའ་ིལམ་དུ་གུང་ཚེིགས་

བཟའ་རུ་ཕྱོིན། ཁོང་ཚེོས་བདམས་པོའ་ིཟ་ཁང་ད་ེདབྱེིན་ཇིའ་ིཆོང་ཁང་ཞིིག་དང་

སྦྲེལ་ཡིོད་སྟོབས། ཟ་མ་ཟ་སའ་ིཁང་པོ་དེར་འཛུལ་དུས་ཆོང་འཐུང་ས་ད་ེབརྒྱུད་

ནས་འགོྲེ་དགོས། གུང་ཚེིགས་གྲུབ་པོའ་ིརྗོེས་སུ་མོ་ཊིའ་ིཁ ལོ་པོ་དེས་དབྱེིན་སོྒར་

སིལ་མ་དེ་དག་ཆོང་ཁང་དུ་ཡིོད་པོའི་རྒྱན་རྩེད་འཕྲུལ་འཁོར་དེར་བླུགས་ཏེ་

མེད་པོར་བཟོ་རྒྱུའི་ཐེག་གཅོིད་བྱེས། མོས་ཕོནད་གཉིིས་ཀྱིི་སིལ་མ་དེ་འཕྲུལ་

འཁོར་ནང་དུ་བླུགས་མ་ཐེག་ནང་པོའ་ིབཙུན་མ་ད་ེདེར་བསློེབས། ཁ་ལོ་པོ་དེས་

“བཙུན་མ་ལགས། ཁོྱིད་བསོད་ནམས་ཆོེན་པོོ་རེད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་ལག་གཟུང་འད་ི

ནས་འཐེེན་དང་།” ཞིེས་བརོྗོད། 

སྐད་ཅིིག་དེའི་རིང་ལ་དྲན་པོ་ཉིེ་བར་འཇོག་མ་ཐུབ་སྟོབས། ནང་པོའི་

བཙུན་མ་དེས་ལག་གཟུང་དེ་འཐེེན་པོ་རེད། རེ་རེ་བཞིིན་མཚེམས་མ་བཞིག་

སོྔོན་ལ་འཁོར་ལོ་ད་ེའཁོར་ནས་བསྡོད་པོ་རེད། 

ཇག་ཕོད།6 ཞིེས་དྲིལ་སྒྲི་གྲེགས་པོ་དང་ལྷིན་དུ་གོླེག་འོད་སྣོ་ཚེོགས་འཕོྲ་

6 རོྩམ་སྒྲིགི་པོའ་ིམཆོན། ཇག་ཕོད་ jackpot སྟོ།ེ རྒྱན་རྩདེ་དང་རྩདེ་འགྲེན་རགིས་ཀྱི་ིདངུལ་འབོར་

མཐོེ་བའ་ིབྱེ་དགའ་ིའབོད་མིང་།
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བཞིིན་པོའི་འཕྲུལ་འཁོར་དེའི་ནང་ནས་དབྱེིན་སོྒར་ཕོནད་སོྟོང་ཕྲག་འགའ་

ཤོས་བཙུན་མའ་ིན་བཟའ་དཀྱུས་མ་དེའ་ིནང་དུ་ལྷུང་། ཆོང་ཁང་དུ་ཆོང་འཐུང་

མཁན་ཚེང་མ་ཁུ་སིམ་མེར་མིག་ཅིེར་ནས་བསྡོད། ཆོང་ཞིབས་པོ་དེས་དྲིལ་བུ་

ཆུང་ངུ་ཞིིག་བློངས་ཏ་ེདཀོྲལ་འགོ་བཙུགས། ད་ེནས་ཁོས་ཧོན་ཐོེར་བའ་ིབཙུན་

མ་དེར། རྒྱུན་རིང་ནས་ཡིོད་པོའི་ལམ་སོྲིལ་གཞིིར་བཞིག་ཐོེག་ཇག་ཕོད་ཐོེབ་

མཁན་དེས་ཆོང་ཁང་དུ་ཡོིད་པོའ་ིམ་ིཚེང་མར་ཆོང་ཕོར་གང་ར་ེཉོི་དགོས་པོའ་ི

གསལ་བསྒྲིགས་བྱེས། 

དེས་ན། ད་ེན་ིབཅོིམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེེན་དུ་ཕེབས་ཏ་ེམ་ིལོ་༢༥༠༠ ཕྱོིན་

པོའ་ིརྗོེས་སུ་ཐེེངས་དང་པོོར་ནང་པོའ་ིབཙུན་མ་ཞིིག་གིས་ཆོང་ཁང་དུ་ཡིོད་པོའ་ི

དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པོའ་ིམ་ིབཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤོས་ལ་ ཨ་རག་ཝི་ིས་ིཁ་ིདང་། ཇིན། ཋོ་

ནིག སྦེ་ིརག་སོགས་ཆོང་དང་ཨ་རག་ཉིོས་ཏ་ེསྤྲོད་པོ་རེད།

ང་རང་ག་ིརྒྱན་རྩེད་ལོ་རྒྱུས་ཐེད་ནས་བཤོད་ན། ལོ་འགའ་ིསོྔོན་དུ་སོློབ་མ་

ཞིིག་གིས་ཁོའ་ིགོྲེགས་པོོའ་ིཚེོང་ཁང་གསར་པོ་དེར་བྱེིན་རླབས་གནང་རོགས་

བརོྗོད་བྱུང་། ངའ་ིནོར་འཁྲུལ་ན་ིད་ེག་རེའ་ིཚེོང་ཁང་རེད་ཅིེས་མ་དྲིས་པོ་ད་ེརེད། 

ཞོིགས་པོ་སྔོ་པོོ་ཞིིག་ལ་ང་ཚེོང་ཁང་ཆོེན་པོོ་དེར་ཆོོ་ག་བྱེེད་པོར་འབོྱེར་དུས་

ཚེོང་ཁང་དེ་ནི་རྒྱན་རྩེད་ཤོོག་བྱེང་སྟོེ། ཐོེན་རྫས་གཅིིག་ཁོ་ན་འཚེོང་སའི་ཚེོང་

ཁང་ཞིིག་ཡིིན་པོ་གཞིི་ནས་ངས་ཤོེས་བྱུང་། ད་ཆོོ་ག་མ་བྱེས་པོར་ལོག་འགྲེོ་རྒྱུ་

ལ་ན་ིའཕྱོིས་དྲགས་པོ་རེད། དེས་ན་ངས་སྨོན་པོའ་ིསྨོན་ཁང་ཞིིག་ལ་བྱེིན་རླབས་

ཀྱི་ིཆོོ་ག་བྱེེད་པོ་ནང་བཞིིན་རྒྱན་རྩེད་ཀྱི་ིཚེོང་ཁང་ད་ེལའང་ད་ེལྟར་བྱེས་པོ་ཡིིན། 

ལོ་གཉིིས་ཙོམ་གྱི་ིརྗོེས་སུ་ངས་གཟའ་མཇུག་ག་ིགསར་ཤོོག་ཀོློག་བཞིིན་པོའ་ི

སྐབས་སུ། ངས་“ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡིའི་ནང་གི་བསོད་ནམས་ཆོེ་ཤོོས་ཀྱིི་རྒྱན་རྩེད་

ཚེོང་ཁང་” ཞིེས་པོའི་འགོ་བརོྗོད་འོག་ཏུ་རྒྱན་རྩེད་ཤོོག་བྱེང་གི་ཚེོང་ཁང་དེ་
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རང་གི་སོྐར་ལ་ཆོེད་རོྩམ་ཞིིག་མཐོེང་བྱུང་། ད་ཚེོང་ཁང་དེ་ག་པོར་ཡིོད་མེད་

ངས་ཤོོད་ཀྱི་ིམིན་ལ། རྒྱན་རྩེད་ཀྱི་ིཚེོང་ཁང་གཞིན་ལ་བྱེིན་རླབས་ཀྱི་ིཆོོ་ག་ཡིང་

བྱེེད་ཀྱི་ིམིན།། 
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 ༼༧༦༽  

རྫུ་འིཕྲུལ།

ཁེམ་བྷིི་རི་ཇི་སོློབ་གྲྭ་ཆོེན་མོར་དངོས་ཁམས་ཀྱིི་རྣམ་གཞིག་ལ་སྦྱངས་མོྱོང་

མཁན་ཞིིག་ཡིིན་པོའི་ཆོ་ནས། ང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིི་བྱུང་བའི་སོྐར་ལ་བསམ་བོློ་གུ་

ཡིངས་པོོ་མེད། འོན་ཀྱིང་འགྲེེལ་བཤོད་གཞིན་དག་མེད་པོའི་དོན་རྐྱེེན་ཞིིག་

ངས་མཐོེང་མོྱོང་། 

ཉིིན་དེ་ནི་ང་ཚེོའི་ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡིའི་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱིི་ནང་པོའི་སྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིི་

ལོ་བཅུ་གསུམ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་རེད། ང་ཚེོས་ཁ་ཐེབས་ཞིན་པོོའ་ིསོྒ་ནས་

འགོ་བཙུགས་ཏེ་རྒྱུན་རིང་སོང་བས། དེ་ཉིིན་ནི་ནང་ཆོོས་ནུབ་ཕོྱོགས་ཨོ་སི་ཋི་

རི་ལི་ཡིར་བསློེབས་ཟིན་པོ་སོྟོན་ཆོེད་དང་། ང་ཚེོའི་ལམ་ལོྷིང་ལ་དགའ་སོྟོན་

བྱེེད་པོའི་དུས་ཚེོད་ཅིིག་རེད། ང་ཚེོས་ཆོེས་མཐེོའ་ིཁྲིམས་ཁང་གི་སྐྱེད་ཚེལ་

ཞིེས་པོ་གོྲེང་ཁྱིེར་ཕརད་གྱིི་དཀྱིིལ་གྱིི་ས་ཆོ་སོྟོང་པོ་རྒྱ་ཆོེ་ཤོོས་དེ་གཡིར་བ་ཡིིན། 

ཁྱིད་མཚེར་བ་ཞིིག་ལ་སྐྱེད་ཚེལ་དེ་ཉིིན་དེར་སོྟོང་པོ་རེད། དུས་དྲན་དེའི་ཆོེད་

དུ་ང་ཚེོས་ཐེའེ་ལནད་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱིི་གསེར་སྐུ་ཆོེན་པོོ་

ཞིིག་མངགས་པོ་ཡིིན། སྡོིངས་ཆོ་དང་། གུར། བཟའ་བཏུང་སོྤྲོ་སྐྱིད་བཅིས་ཀྱིི་

ཆོེད་དུ་འགོྲེ་གོྲེན་ཕངས་མེད་དུ་བཏང་། ང་ཚེོས་ནུབ་ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡིའི་སྲིིད་

བོློན། སྐུ་ཞིབས་ཇེབ་ གྷ་ལོབ་ཀྱིིས་གཙོོས་ཕྱོི་རྒྱལ་གཞུང་ཚེབ་དང་གནད་ཡིོད་

དཔོོན་རིགས་གཞིན་རྣམས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་བྱུང་། དུས་དྲན་དེ་སྤྱིི་ཟློ་ལྔ་

པོའ་ིགཟའ་ཉི་ིམ། ཟློ་བ་ཉི་གང་བའ་ིདགོང་དོྲ་ཞིིག་ལ་ཚེོགས་གཏན་འཁེལ། ད་ེ
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ན་ིནང་པོའ་ིལ་ིཐོེ་གཞིིར་བཟུང་གིས་དུས་དྲན་རྩ་ཆོེན་ཞིིག་རེད། ལས་ཀ་ད་ེན་ི

ཧ་ཅིང་ཁག་པོོ་ད་ེའདྲ་ཞིིག་ཡིིན་མོད་ག་ལེར་གྲེ་སྒྲིིག་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་།

དུས་ཆོེན་གྱིི་ཞོིགས་པོ་དེར་ང་གཉིིད་སད་དུས་ཆོར་པོ་ཤུགས་ཆོེ་འབབ་

བཞིིན་འདུག གནམ་གཤོིས་སོྔོན་བརྟེག་ཚེན་པོས་ད་ེབས་སྡུག་ཏུ་འགྲེོ་ག་ིརེད་

ཟེར། ཆོོ་ག་འགོ་འཛུགས་བྱེེད་པོའ་ིདུས་ཚེོད་ཏག་ཏག་ཆུ་ཚེོད་ ༧ པོའ་ིཐོེག་ཏུ་

ཆོར་རླུང་ཤུགས་ཆོེ་ཞིིག་ཕརད་གོྲེང་ཁྱིེར་དུ་ཡོིང་རྒྱུ་ཡིིན་པོའི་ཉིེན་བརྡོ་བཏང་

སོང་། 

ང་ཚེོས་ཉིིན་གང་པོོར་གོ་སྒྲིིག་བྱེེད་སྐབས་ཆོར་པོ་མུ་མཐུད་བབས་པོས་ང་

ཚེ་ོཚེང་མ་ཆོར་པོས་སྦེངས་ནས་རོླན་པོ་རོླན་རྐྱེང་ཆོགས་སོང་། སྲིིད་བོློན་ལས་

ཁུངས་ནས་ང་ལ་ཁ་པོར་ཐེེངས་གསུམ་བཏང་སྟོ་ེ“ཁོྱིད་ཀྱིིས་དུས་དྲན་ཕྱོ་ིབཤོོལ་

བྱེེད་ཀྱི་ིམིན་ནམ། ཆོར་རླུང་ད་ེབས་སྡུག་ཏུ་འགོྲེ་རྒྱུ་ཡིིན་པོའ་ིསོྔོན་བརྡོ་འདུག” 

ཅིེས་དྲིས་བྱུང་། དེའི་ལན་དུ་ངས་“ཕྱོིར་བཤོོལ་ཡིོང་གི་མ་རེད།” ཅིེས་ཐེེངས་

གསུམ་བརོྗོད་པོ་ཡིིན། རྒྱ་མཚེོའ་ིཚེོང་པོ་བྱེས་ཏ་ེམ་ིཚེ་ེཧྲིིལ་པོོ་བསྐྱལ་བའ་ིགོྲེགས་

པོོ་ཞིིག་གིས། ཁོ་རང་གི་མི་ཚེེ་ཧྲིིལ་པོོའ་ིམཚེོ་ཐོེག་གི་ཉིམས་མོྱོང་དང་། རླུང་

ཁམས་གནོན་ཤུགས་ཆོག་བཞིིན་པོ་ལ་བལྟས་ན། ཆོར་རླུང་ཤུགས་ཆོེན་ཞིིག་

ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་ངེས་འདུག་ཟེར། ངའ་ིདག་ེཕྲུག་གྲྭ་པོ་ཞིིག་ནས་ཀྱིང་ང་ཟུར་དུ་

སྐད་བཏང་ནས་ལྐུགས་རྟེགས་མ་བསྟོན་པོར་ཕྱོིར་བཤོོལ་བོྱེས་ཞིེས་བསློབ་བྱེ་

བརྒྱབ་བྱུང་། ངས་ཡིང་བསྐྱར་ཉིན་འཇོག་བྱེས་མེད།

གལ་ཆོེའི་མགོྲེན་པོོ་དང་པོོ་དེ་མ་སློེབས་པོའི་སྐར་མ་བཅོི་ལྔའི་སོྔོན་དེར། 

ངས་སྒྲིིག་གཤོོམ་མཐེའ་མ་བྱེེད་སའ་ིགུར་དེར་ལས་ཀ་བ་ཞིིག་ངུ་བཞིིན་བརྒྱུགས་

ཡིོང་ནས་“ཕྱོ་ིལ་ཕེབས་དང་། ཕྱོ་ིལ་ཕེབས་དང་།” ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ངའ་ིབསམ་

པོར་ནོར་འཁྲུལ་ཚེབས་ཆོེན་ཞིིག་ཤོོར་ཡོིད་ཀྱིི་རེད་སྙིམ་བྱུང་མོད། མོས་ནི་
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གནམ་ལ་མཛུབ་བརྡོ་བྱེེད་ཀྱི་ིའདུག ད་ེཉིིན་ཐེེངས་དང་པོོར་སྤྲོིན་པོ་ཁ་འཐོེར་

ནས་དཔོལ་དང་ལྡན་པོའ་ིཟློ་བ་ཉི་གང་བ་ད་ེམངོན་བྱུང་། 

ཆོར་པོ་ཆོད་ཚེར་འདུག

དེ་མཚེམས་ནས་སྲིིད་བོློན་དང་གནད་ཡིོད་མི་སྣོ་གཞིན་ཚེང་མ་ཕེབས་

བྱུང་། གོླེག་བརྙེན་བཟོ་མཁན་གྱི་ིཚེན་པོ་ཞིིག་གིས་ངའ་ིརྗོེས་དེད་ནས་ཡིང་ནས་

ཡིང་དུ་“འད་ིཡི་མཚེར་རེད། འད་ིཡི་མཚེར་རེད།” ཅིེས་ཟོློ་བཞིིན་འདུག ང་ཚེོས་

གནམ་གཤོིས་སྐམ་ལ་དཀར་གསལ་གྱི་ིཉི་གང་ཟློ་བའ་ིའོག་ཏུ་དུས་དྲན་ད་ེསྲུང་

བརྩ་ིབྱེས་པོ་ཡིིན།

མཛད་སོྒ་མཇུག་བསྒྲིིལ་ཚེར་བ་དང་སྤྲོིན་པོ་འཁོར་ཏེ་མཚེན་གང་པོོར་

ཆོར་པོ་བཏང་སོང་། སང་ཞོིགས་དེར་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་བྱེེད་ས་དེ་ཆུ་སོར་

གཉིིས་ཙོམ་གྱིི་འོག་ཏུ་ཐེིམ་ཡིོད་པོ་དང་། ཉིེ་འགྲེམ་གྱིི་ལམ་ཁ་ཁག་ལའང་ཆུ་

ལོག་བཞུར་འདུག གཡིས་གཡིོན་གྱིི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཆོར་པོ་རྒྱུན་ཆོད་མེད་

པོར་བབས་ཏེ་ཤོིང་སོྡོང་མང་པོོ་བསྒྱེེལ་སྟོབས། མགོྲེན་འབོད་བྱེས་པོའི་མི་མང་

པོོ་སློེབས་ཐུབ་མེད། ང་ཚེོས་གནམ་གཤོིས་སྐམ་པོོའ་ིའོག་ཏུ་མཛད་སོྒ་ཚུགས་

པོ་དེར་མི་ཚེོ་ཡིིད་ཆོེས་དཀའ་བ་བྱུང་འདུག ང་ཚེོ་ལ་གུར་དང་སྡོིངས་ཆོ་

གཡོིར་མཁན་གྱིི་ཁེ་ལས་ཁང་དེས་གླེོག་འཕྲིན་ཞིིག་བྲིས་པོའི་ནང་དུ་“ང་ཚེོས་

ཨ་ཇན་ བྷིི་རམ་ཞིེས་པོ་འདི་སུ་ཡིིན་ངོ་ཤོེས་ཀྱིི་མེད། འོན་ཀྱིང་ང་ཚེོས་ཁོང་ལ་

ད་ེརིང་ག་ིརྟེ་རྒྱུགས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁ་ད་ེསུ་ལ་ཐེོབ་ཀྱི་ིརེད་དམ་ཞིེས་འདྲ་ིའདོད་ཡིོད།” 

ཅིེས་འཁོད་འདུག 

འདི་ནི་ང་ཚེོའི་མཛད་སོྒ་ཚེོགས་ས་དེའི་ཐོེག་ཁོ་ནར་ལྡིང་བའི་ཆོར་རླུང་

ཤུགས་དྲག་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་པོ་ལས་གྲུ་ཆོར་ཙོམ་ཞིིག་དྭངས་པོ་ད་ེའདྲ་མ་རེད། 

ད་ེན་ིརྫུ་འཕྲུལ་ཞིིག་ཡིིན་པོ་ལས་འགྲེེལ་བཤོད་གཞིན་དག་ཡིོད་པོ་མ་རེད།།
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 ༼༧༧༽  

དཀནོ་མཆགོ་ག་ིབརེ་འིདུམ།

ཨ་རིའི་ན་གཞོིན་ཞིིག་གིས་ཐེའེ་ལནད་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁོའ་ིཞིི་བདེའི་སྐུ་ཚེབ་ཀྱིི་

ལས་ཀ་གྲུབ་པོ་དང་། ཁོས་ནང་པོའི་གྲྭ་པོའི་མི་ཚེེ་སྐྱེལ་སྟོངས་ལ་ཚེོད་ལྟ་བྱེེད་

རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ཡུལ་འདིར་སོྡོད་ཡུན་ཕར་འགྱིངས་བྱེེད་རྒྱུའ་ིཐེག་བཅིད། ཁོང་བྷིན་

ཁོག་ག་ིམགོྲེན་ཁང་ཞིིག་ཏུ་སོྡོད་པོ་དང་། གྲྭ་པོ་བྱེེད་སློད་གང་དུ་འགོྲེ་དགོས་པོ་

ཤོེས་ཀྱི་ིམེད་ཙོང་། མགོྲེན་ཁང་ག་ིལས་བྱེེད་དེར་སྐད་ཆོ་དྲིས། བྷིན་ཁོག་མགོྲེན་

ཁང་ག་ིལས་བྱེེད་ལ་དྲསི་པོའ་ིདྲ་ིབ་ན་ིརྒྱུན་ལྡན་ཞིིག་མ་རེད། བྱེས་ཙོང་ལས་བྱེདེ་

དེས་ལམ་སོྟོན་བྱེས་པོ་ལ་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་བ་ད་ེན་ིཡི་མཚེན་གང་ཡིང་མ་རེད། 

ཨ་རིའ་ིན་གཞོིན་དེར་སྐབས་འགར་ནུབ་ཕོྱོགས་པོའ་ིགྲྭ་པོ་ཚེ་ོསོྡོད་ས། རྒྱལ་

ས་བྷིན་ཁོག་ག་ིདབུས་སུ་ཡིོད་པོའ་ིཝིད་ བོྷི་ཝོིར་ནིབ་ས་ིཞིེས་པོའ་ིདགོན་པོ་དེར་

འགོྲེ་དགོས་ཅིེས་བཤོད་པོ་རེད། ཁོ་ལ་དག་ེའདུན་པོ་ཚེ་ོཞོིགས་པོའ་ིབསོད་སོྙིམས་

ལ་ཕེབས་དུས་འབུལ་རྒྱུར་ཟ་མ་ཕྲན་བུ་ཁྱིེར་ཏེ་འགོྲེ་དགོས་པོ་དང་། དེའི་རྗོེས་

སུ་དག་ེའདུན་པོ་ཞིིག་ལ་དག་ེཚུལ་བསྒྲུབ་རོགས་ཞིེས་ཞུ་དགོས་པོའ་ིབསློབ་བྱེ་

བརྒྱབ། 

བསློབ་བྱེ་གཞིིར་བཟུང་ཁོང་སོྒ་ལྕགས་བརྒྱབ་པོའ་ིདགོན་པོ་དེར་ཐོེ་རངས་

ཆུ་ཚེོད་བཞི་ིཔོར་བསློེབས། ཁོ་ན་ིཅི་ིབྱེ་གཏོལ་མེད་དུ་མ་ིསུ་ཞིིག་མཐེོང་རྒྱུ་མེད་

པོའ་ིསྲིང་ལམ་དེའ་ིསྟོེང་ནས་ཡིར་འགྲེོ་མར་འགོྲེ་བྱེེད་པོའ་ིསྐབས་དེར། ཐེའ་ེཡི་ི

ཡུལ་མི་བགྲེེས་སོང་ཞིིག་ཁོའ་ིསར་ཡིོང་ནས་དབྱེིན་སྐད་དྭངས་མའི་ལམ་ནས་

རོགས་པོ་དགོས་ཀྱིི་འདུག་གམ་ཞིེས་དྲིས། ཨ་རི་བ་དེས་རང་ཉིིད་དེ་གར་ཡིོང་
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དོན་བཤོད་རྗོེས། ཐེའ་ེཡི་ིཡུལ་མ་ིདེས་དགོན་པོའ་ིསོྒ་ཆུ་ཚེོད་ལྔ་དང་ཕྱོེད་ཀ་ལ་

མ་གཏོགས་ཕྱོེ་གི་མེད་པོ་དང་། འོན་ཀྱིང་ཁོ་ལ་ལྡེ་མིག་ཡོིད་པོས། དགེ་འདུན་

པོ་ཚེ་ོམ་ཕེབས་བར་དུ་གཡིས་གཡིོན་མིག་སོྟོན་ཞུ་ཆོོག་ཅིེས་ལན་བཏབ། 

ཐེའེ་ཡིི་སྐུ་ཞིབས་དེས་དགེ་ཚུལ་བསྒྲུབ་སའི་འདུ་ཁང་ལྟེ་བར་འགོྲེ་སའི་

ལྕགས་སོྒ་དེ་ཕྱོེས་ཏེ། གོླེག་རྣམས་སྦེར། བརོྐས་བརྒྱབ་པོའི་ཤོིང་སོྒ་མཛེས་པོོ་དེ་

ཕྱོེས་ནས་ཨ་རིའི་ན་གཞོིན་དེ་ནང་དུ་ཁྲིད། ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ཙོམ་གྱིི་རིང་ལ་

ཐེའ་ེཡི་ིསྐུ་ཞིབས་དེས་ཁང་པོའ་ིརྩིག་འདབས་སུ་བྲིས་པོའ་ིཐེའ་ེཡི་ིསོྲིལ་རྒྱུན་གྱི་ི

ལྡེབས་རིས་རྣམས། སུ་ཞིིག་གིས་རྒྱུ་མཚེན་ཅིིའི་ཕྱོིར་སྦྱིན་བདག་བྱེས་ཚུལ་ཐེེ་

བའ་ིའགྲེེལ་བཤོད་ཞིིབ་ལ་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་བརྒྱབ། ད་ེདག་འགའ་ཞིིག་ན་ིཚེ་ེ

འདས་ཕ་མ་ཚེོའི་ཆོེད་དུ་བསོད་ནམས་གསོག་ཆོེད་དམ། ཡིང་ན་ཕྲུ་གུ་ནད་པོ་

ཞིིག་དྲག་སྐྱེད་ཡོིང་ཆོེད་དུ་ཞིལ་འདེབས་སུ་ཕུལ་བ་རེད། དུས་ཚེོད་ན་ིཡུད་ཙོམ་

ཞིིག་ལ་རོྫགས་པོ་དང་། ལྡེབས་རིས་མཐེའ་མ་དེའ་ིའགྲེེལ་བཤོད་ཟིན་མཚེམས། 

ཐེའེ་ཡིི་སྐུ་ཞིབས་དེས་ཨ་རི་བ་དེ་ལ་ཐེའེ་ཡིི་དགེ་སོློང་བགྲེེས་པོ་ཞིིག་མྱུར་དུ་

ཕེབས་གྲེབས་ཡིོད་པོས་ཕྱོ་ིལ་ཕྱོིན་ཏ་ེསྒུག་སོྡོད་དགོས་པོ་དང་། འབུལ་བ་ད་ེདག་ེ

སོློང་དེའ་ིལྷུང་བཟེད་ནང་བླུགས་ཏ་ེདག་ེཚུལ་བསྒྲུབ་རོགས་ཞིེས་ཞུ་དགོས་ཞིེས་

བཤོད་ད།ེ ཐེའ་ེཡི་ིསྐུ་ཞིབས་དེས་གནས་སྐབས་རིང་དགོན་པོའ་ིསོྒ་བརྒྱབ།

ཨ་ར་ིབ་དེས་ཁོ་རང་ལ་གང་ལབ་པོ་ནང་བཞིིན་བྱེས་པོ་དང་། རྗོེས་སུ་དག་ེ

སོློང་བགྲེེས་པོོ་དེས་ཁོ་ལ་ནང་པོའ་ིདག་ེཚུལ་གྱི་ིསོྡོམ་པོ་མ་གནང་སོྔོན་ལ་དགོན་

པོའ་ིནང་ཁྲིད་ད་ེརྨང་གཞིིའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་གྱི་ིའགོ་བཙུགས། 

ཡིིན་ན་ཡིང་དེར་དཀའ་ངལ་ཞིིག་བྱུང་། ཨ་ར་ིབ་དེས་ཁོ་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་

རྒྱུའ་ིའགན་འཁུར་བའ་ིཐེའ་ེཡི་ིགྲྭ་བ་དེའ་ིདབྱེིན་སྐད་ད་ེམ་གོ་བ་རེད། ཁོས་“ང་

ལ་སོློབ་སོྟོན་བྱེེད་མཁན་གྱི་ིགྲྭ་པོ་གཞིན་ཞིིག་ཡོིད་དམ།” ཞིེས་དྲིས། 



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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“དགོན་པོ་འདིའ་ིདབྱེིན་སྐད་ཡིག་ཤོོས་འད་ིརེད།” ཅིེས་ཁོ་ལ་ལབ། 

“ང་ལ་ཉིིན་དང་པོོར་ཐུག་མཁན་གྱི་ིཐེའ་ེཡི་ིམ་ིསྐྱ་བགྲེེས་པོོ་ད་ེག་འདྲ་འདུག 

ང་ལ་ལྕགས་སོྒ་ཕྱོེས་ཏ་ེདག་ེཚུལ་བསྒྲུབ་སའ་ིའདུ་ཁང་ནང་དུ་འཁྲིད་མཁན་དེས་

དབྱེིན་སྐད་ཡིང་དག་རྒྱག་ག་ིའདུག” ཅིེས་ཨ་ར་ིབ་དེས་ལན་བཏབ།

གྲྭ་པོ་དེ་ཚེོས་ཨ་རི་བ་ན་གཞོིན་དེ་ལམ་སེང་མཁན་པོོ་བགྲེེས་པོོའ་ིལས་

ཁུངས་སུ་ཁྲིད། ཁོས་ལོ་རྒྱུས་ད་ེབཤོད་པོ་དང་མཁན་པོོས་ཁོའ་ིབཤོད་མཚེམས་

བཅིད་ནས་རང་གི་དྲུང་ཡིིག་དེ་སྐད་བཏང་ནས་གང་བཤོད་ཚེང་མ་ཡིིག་ཐོེག་

ཏུ་འགོད་དུ་བཅུག 

རྒྱལ་སོྒ་དེའ་ིལྡ་ེམིག་ཡོིད་པོའ་ིམ་ིསྐྱ་སུ་ཡིང་ཡིོད་པོ་མ་རེད། དོན་དངོས་སུ་

སོྒ་དེ་ལ་རྒྱལ་པོོའ་ིརྒྱ་སོྒ་ཞིེས་འབོད་པོ་དང་། ཐེའེ་ལནད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་རྒྱལ་པོོ་

དང་རྒྱལ་སྲིས་ཁོ་ནས་རྒྱ་སོྒ་དེ་ནས་ཕེབས་ཆོོག དགོན་པོ་འདི་ནི་ཐེའེ་ལནད་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོོ་ཚེ་ོདུས་ཡུན་ཐུང་ངུའ་ིརིང་ལ་དག་ེཚུལ་བསྒྲུབ་ས་ཞིིག་རེད། 

ཨ་རི་བ་དེས་འགྲེེལ་བརོྗོད་བྱེས་པོའི་ས་ཆོ་དེ་ཚེོའི་གོླེག་རྣམས་སྦེར་མི་ཆོོག 

དགོན་པོའ་ིགནས་ཁང་རྩ་ཆོ་ེཤོོས་ཀྱི་ིལྡ་ེམིག་ད་ེམ་ིསྐྱ་སུ་ལའང་མེད། མཁན་པོོ་

བགྲེེས་པོོ་དེས་ཀྱིང་དགོན་པོའ་ིལྡེབས་རིས་ཀྱི་ིསོྐར་ལ་ད་ེཙོམ་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད། 

ད་ེནས་མཁན་པོོས་ཨ་ར་ིབ་དེར་ཐེའ་ེཡི་ིསྐུ་ཞིབས་བགྲེེས་པོོ་ད་ེཇ་ིའདྲ་ཞིིག་

ཡིིན་བཤོད་དུ་བཅུག ཨ་ར་ིབ་དེས་དང་པོོ་དེར་ཁོས་དེང་སང་མཐོེང་དཀོན་པོའ་ི

ཐེའེ་ལནད་ཀྱིི་སོྲིལ་རྒྱུན་གྱིི་གོྱིན་ཆོས་གོྱིན་འདུག་ཅིེས་བཤོད། དེ་རྗོེས་ད་དུང་

ཞིིབ་ཕྲ་བཤོད་པོར་བསྐུལ་དུས། ཨ་རི་བ་ན་གཞོིན་དེས་མིག་ཡིར་བཀྱིགས་ཏེ་

ཡི་མཚེན་སྐྱེས་པོའ་ིརྣམ་འགྱུར་དང་བཅིས་ཐེད་ཀར་བལྟས། མཁན་པོོའ་ིལས་

ཁུངས་ཀྱི་ིརྩིག་ལྡེབས་སུ་ཐེའ་ེཡི་ིསྐུ་ཞིབས་བགྲེེས་པོོ་དེའ་ིའདྲ་པོར་ཞིིག་ཡོིད། 

“ཁོ་འད་ིརེད། ང་ལ་ཐུག་མཁན་གྱི་ིམ་ིད་ེའད་ིརེད།” ཅིེས་ཨ་ར་ིབ་དེས་བཤོད།
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ད་ེན་ིམཚེན་གཞིན་དུ་རྒྱལ་པོོ་ཆུ་ལ་ལོང་ཁོན་ཞིེས་འབོད་པོའ་ིཐེའ་ེལནད་

ཀྱི་ིར་མ་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཕྲེང་ལྔ་པོ་ཡི་ིསྐུ་པོར་ཞིིག་རེད། ཁོང་ན་ིསྤྱི་ིལོ་ ༡༩༡༠ 

ཟློ་ ༡༠ ཚེེས་ ༢༣ ཉིིན་གོྲེངས། ཁོང་ག་ིཁྱིིམ་མ་ིརྣམས་སྐབས་དེའ་ིསྦྱིན་བདག་

གཙོ་ོབོ་ཡིིན་པོ་དང་། ཁོང་གིས་ལྡེབས་རིས་ཚེང་མའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིིབ་ཕྲ་ཤོེས་

ཀྱིི་ཡོིད་པོས། རྒྱལ་སོྒ་ཕྱོེས་ཏེ་འཛུལ་བ་དེར་ད་ཆོ་རྒྱུ་མཚེན་མཐོེང་ཐུབ། ད་ཆོ་

མཐོེ་རིས་སུ་སྐྱེས་པོའི་སྔོ་མོའ་ིཐེའེ་ལནད་ཀྱིི་རྒྱལ་པོོ་ཞིིག་གིས་ན་གཞོིན་ཞིིག་

ལ་ནང་པོའ་ིགྲྭ་པོ་བྱེེད་པོའ་ིདམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་པོར་རམ་འདེགས་བྱེས་པོ་རེད།། 
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 ༼༧༨༽  

ཀུན་ཤེསེ་ཀྱི་ིཚུལ།

ཐེའེ་ལནད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་རྒྱལ་པོོ་སོྔོན་མ་ཚེོ་རང་ཉིིད་ལུང་པོའི་ནང་གི་མི་གྲུང་

ཤོོས་རྣམས་ཀྱིིས་བསོྐར་ནས་སོྡོད་པོའ་ིསྲིོལ་ཡིོད། ད་ེའདྲའ་ིསྐུ་བཅིར་གཅིིག་ན་ི

རིག་པོ་སྤུ་གྲེི་ལྟར་རོྣ་བ་མ་ཟད་ཁ་གཟེར་པོོའང་ཡིོད། ཁོའ་ིརོགས་པོ་སྐུ་བཅིར་

གཞིན་དག་ཚེོས་རྒྱལ་པོོའ་ིམདུན་དུ་ཁོ་ལ་ངོ་ཚེ་འབེབ་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིབཏིང་། 

ཁོང་ཚེོའི་འཆོར་གཞིི་དེ་རྒྱལ་པོོའ་ིམདུན་དུ་ཁོའ་ིནུས་པོ་དུ་མ་ལ་བསོྟོད་

བསྔོགས་བྱེེད་པོའ་ིསོྒ་ནས། ཁོ་ལ་གཞིན་སེམས་ཤོེས་པོའ་ིམངོན་ཤོེས་ཀྱིང་ཡིོད་

པོར་ཁས་ལེན་བྱེེད་པོའ་ིང་རྒྱལ་སྐྱ་ེརུ་འཇུག་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེནས་ཁོང་ཚེོས་རང་

རང་ག་ིསེམས་ལ་ཅི་ིཞིིག་བསམ་གྱི་ིཡོིད་པོ་ཁོ་ལ་དྲིས་ཏ་ེཀློན་ཀ་བཙོལ། མ་ིགྲུང་

པོོ་དེས་ཁོང་ཚེོའ་ིསེམས་ལ་ཅི་ིཞིིག་བསམ་གྱི་ིཡིོད་པོའ་ིཚེོད་དཔོག་བྱེས་པོ་ཐེིག་

ཀྱིང་། ཁོང་ཚེོས་ཁོ་ནོར་སོང་ཞིེས་བརོྗོད། ཅིིའི་ཕྱོིར་ཞིེ་ན་མི་ཞིིག་གིས་ཅིི་ཞིིག་

བསམ་གྱི་ིཡིོད་པོའ་ིདཔོང་རྟེགས་སུས་སོྟོན་ཐུབ་བམ། 

དེ་ནས་ཞོིགས་པོ་ཞིིག་ལ་རྒྱལ་པོོའ་ིམདུན་དུ་རྒྱལ་བོློན་ལྷིན་འཛོམས་ཀྱིི་

སྐབས་སུ། བོློན་པོོ་གཅིིག་རྗོེས་གཉིིས་མཐུད་ཀྱིིས་སྐུ་བཅིར་དེའ་ིམཁྱིེན་པོ་དང་

ནུས་པོ་ལ་བསོྟོད་བསྔོགས་བྱེས། གང་འཚེམ་ནས་ཁོང་ཚེོས་ཁོའ་ིསོྤེབས་པོ་དང་

ཁེངས་དྲེགས་ཆོེ་རུ་ཕྱོིན་འདུག་སྙིམ་པོ་བྱུང་རྗོེས་བོློན་པོོ་ཞིིག་གིས་“མི་འདིའི་

རྣམ་དཔྱོད་ཆོེ་བ་ལ། གཞིན་གྱིི་སེམས་ལ་ཅིི་ཞིིག་འཁོར་བ་ཡིང་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད་

པོ་འདྲ། ད་ེབདེན་པོ་རེད་དམ།” ཞིེས་དྲིས།



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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སྐུ་བཅིར་བ་དེས་སོྤེབས་པོ་དང་བཅིས་ཏེ་“ཡིིན་ད་ཡིིན། ངས་ཤོེས་ཐུབ་ཀྱིི་

ཡོིད།” ཅིེས་བརོྗོད།

 གཞིན་དག་ཚེོས་ཕན་ཚུན་གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལ་འཛུམ་དམུལ། ཁོ་ཁོང་

ཚེོའ་ིགཡིོ་སྒྱུའ་ིརྙེིའ་ིནང་དུ་ཚུད། 

“བྱེས་ན། ང་ཚེོ་ཚེང་མས་ད་ལྟ་ཅིི་ཞིིག་བསམ་གྱིི་ཡིོད་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་པོོ་

མཆོོག་ལ་ཞུ་རོགས་གནོངས།” 

ད་ན་ིཁོང་ཚེོས་འཇུས་སོང་། ཀུན་ཤོེས་ཁོ་འབོྲ་ས་མེད།

སྐུ་བཅིར་བ་དེས་“རྒྱལ་པོོ་མཆོོག སྐུ་ཉིིད་ཀྱི་ིབོློན་པོོ་ཚེང་མས་ད་ལྟ་ཅི་ིཞིིག་

བསམ་བཞིིན་ཡོིད་པོ་ངས་ཞུ་ཆོོག ཁོང་ཚེོ་ཚེང་མས་རྒྱལ་པོོ་མཆོོག་ལ་སེམས་

ཐེག་གཙོང་བཅིད་ཀྱིི་གུས་ཞིབས་དང་བརྩི་བཀུར་ཡིོད་པོའི་སོྐར་ལ་བསམ་བོློ་

འཁོར་བཞིིན་འདུག” ཅིེས་ལན་བཏབ།

བོློན་པོོ་ཚེོས་སྐར་ཆོ་འགའ་ཤོས་མནོ་བསམ་བཏང་རྗོེས་“རྒྱལ་པོོ་མཆོོག ད་ེ

ག་རང་རེད། ང་ཚེ་ོཚེང་མས་བསམ་བོློ་ད་ེག་རང་གཏོང་བཞིིན་ཡོིད།” ཅིེས་མོས་

མཐུན་བྱེས། 

ད་ེན་ིཐེམས་ཅིད་མཁྱིེན་པོ་རེད།། 
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 ༼༧༩༽  

ཨ་མྲའི་ིསྡོངོ་པ་ོགཉིསི་ཀྱི་ིགཏམ་རྒྱུད།

བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་རྒྱལ་པོོ་སོྟོབས་ཆོེན་ཞིིག་གིས་རང་ག་ིདམག་མིའ་ིདམག་

སོྦྱང་ལ་ལྟ་རོྟེག་བྱེས་པོའི་རྗོེས་སུ་ཕོ་བྲང་དུ་ལོག་ཡིོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་གསུངས། 

རྒྱལ་པོོ་ད་ེཨ་མྲའ་ིསོྡོང་པོོ་གཉིིས་ཡིོད་ས་ཞིིག་བརྒྱུད་ད་ེཡིོང་བ་དང་། གཅིིག་ལ་

དྲ་ིཞིིམ་འཐུལ་ཞིིང་སྨོིན་པོའ་ིཨ་མྲའ་ིའབྲས་བུས་ཁེངས་ནས་བསྡོད་ཡོིད་པོ་དང་།  

ཅིིག་ཤོོས་དེར་འབྲས་བུ་གཅིིག་ཀྱིང་ཐེོགས་མེད། ཁོས་འབྲས་བུ་མེད་པོའི་ཤོིང་

སོྡོང་དེར་མཐོེང་ཆུང་བྱེས་པོ་དང་ཆོབས་ཅིིག་དམག་མིའི་གོྱིན་ཆོས་དེ་བརྗོེས་

ཟིན་པོའ་ིརྗོེས་སུ། ཨ་མྲ་ལོངས་སུ་སོྤྱིད་རྒྱུར་ཤོིང་སོྡོང་གཤོིན་པོོ་དེའ་ིརྩ་ལ་བསྐྱར་

ལོག་བྱེེད་པོའ་ིབོློ་ཐེག་བཅིད། 

རྒྱལ་པོོ་དེ་ལོག་ཡིོང་དུས་ཨ་མྲའི་འབྲས་བུ་སྨོིན་མ་མང་པོོ་ལྡན་པོའི་ཤོིང་

སོྡོང་དེའི་ཤོིང་ཏོག་ཚེང་མ་བཙོན་ཐེབས་ཀྱིིས་བཏོག་ཟིན་ནས་མེད་པོར་ཤོེས། 

ཁོའ་ིདམག་མ་ིཚེོས་ཤོིང་ཏོག་མ་ཟས་སོྔོན་ལ་དམག་ཆོས་བརྗོ་ེརྒྱུར་མ་བསྒུགས་

པོ་རེད། ད་ེལས་སྡུག་པོ་ཞིིག་ལ་ད་ཆོ་ཤོིང་སོྡོང་དེའ་ིཡིལ་ག་མང་པོོ་ཆོག་ཅིིང་། ལོ་

མ་ས་ལ་ཟགས་ནས་མདོག་ཉིེས་ནད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་མངོན་གྱིི་ཡིོད། དེ་ལས་

ལོྡག་སྟོེ་ཤོིང་འབྲས་མེད་པོའི་ཨ་མྲའི་ཤོིང་སོྡོང་དེར་དམག་མིས་ལག་པོས་ཐུག་

མེད་སྟོབས། ཐེང་པོོ་དང་སོྟོབས་ཆོེན་དུ་མངོན་ཡོིད། 

རྒྱལ་པོོ་བོློ་གོྲེས་ཅིན་དེས་ཕྱོི་ཉིིན་དེར་རྒྱལ་སྲིིད་སྤེངས་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་། 

སོྟོབས་འབོྱེར་ལོངས་སོྤྱིད་ཆོ་ེབའ་ིརྒྱལ་པོོ་ན་ིའབྲས་བུ་གྱི་ནོམ་པོས་ཁེངས་པོའ་ི

ཤོིང་སོྡོང་ད་ེདང་འདྲ། གཡིོ་སྒྱུ་ཅིན་གྱི་ིབོློན་པོོ་དང་རྒྱལ་སྲིས། དེར་མ་ཟད་ཁྱིིམ་



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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མཚེེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ཀྱིང་ཁོའ་ིརྒྱུ་ནོར་ལ་བརྣབ་སེམས་སྐྱེས་ཏེ་སོྡོད་ཀྱིི་

ཡིོད། སྔོ་ཕྱོི་ལ་མ་ལོྟས་པོར་ཉིིན་གཅིིག་འབྲས་བུས་ཁེངས་པོའི་ཤོིང་སོྡོང་དེར་

གནོད་སོྐྱན་ཕོག་པོ་ནང་བཞིིན། ཁོ་ལའང་རོྒལ་བ་བྱུང་སྟོ་ེགསོད་པོའམ། རྨས་

པོ་ཡིོང་སྲིིད། དེས་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་རྒྱུ་ནོར་ཉུང་ན་ཡིག་པོོ་

ཡིོད། རབ་བྱུང་དེས་ཨ་མྲ་མེད་པོའ་ིཤོིང་སོྡོང་ད་ེནང་བཞིིན་བད་ེཔོོ་ཐེང་པོོ་དང་། 

སོྟོབས་ཤུགས་ཅིན་བྱེས་ཏེ་འཚེོ་བ་དང་ལྷིན་དུ་རྟེག་ཏུ་གཞིན་ལ་བསིལ་གྲེིབ་

སྣུམ་པོོ་ཡིང་སྟོེར་ཐུབ།། 
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 ༼༨༠༽  

ཨ་མྲ་ཇ་ིལྟརེ་འིཛིན་སྟོངས།

ངས་ང་རང་གི་དགེ་རྒན་ཨ་ཇན་ ཆོ་དང་ལྷིན་དུ་ཝིད་ཕ་ཕོང་དགོན་པོར་ཐོེག་

མའི་ཟློ་བ་འགའ་ལ་སོྡོད་རིང་ལ་ཁོང་གིས་གཤོམ་གསལ་གྱིི་གཏམ་རྒྱུད་འདི་

སྐྱར་ཟོློས་ཡིང་ཟོློས་གནང་གི་ཡོིད། ངས་ནི་དེ་གོ་རྒྱུ་གང་ཡིང་མེད་པོའི་རིག་

གཞུང་མི་མཐུན་པོའི་གནས་བབ་ཅིིག་ཏུ་བརྩིས་པོ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་དེ་ངའི་

དྲན་ཡུལ་དུ་བསྡོད་འདུག རྗོེས་སུ་ངའ་ིདག་ེསོློང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་དུ་ད་ེན་ིང་ལ་

མཇལ་བའི་དགེ་རྒན་མཁྱིེན་པོ་ཆོེ་ཤོོས་ཤོིག་ནས་ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཚུལ་གྱིི་

འགྲེེལ་བཤོད་ཡིང་དག་ག་ིདཔོ་ེམཚེོན་ཞིིག་གནང་ཡོིད་པོ་ང་ལ་ངོ་འཕོྲད་བྱུང་། 

ཝིད་ཕ་ཕོང་ནི་ཨ་མྲའི་ཤོིང་སོྡོང་གི་ཚེལ་ཞིིག་ཡིིན་ཞིིང་། ཤོིང་སོྡོང་དེ་དག་

འཛུགས་མཁན་ནི་བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཡིིན། ཤོིང་སོྡོང་དེ་དག་ད་ཆོ་ཡིོངས་སུ་

འཚེར་ལོངས་བྱུང་ནས་བཟའ་ཆོོག་ཆོོག་གི་འབྲས་བུ་སྨོིན་པོ་སོྟོང་ཕྲག་དུ་མ་

ཐོེགས་ཡོིད། བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ིམཁྱིེན་པོ་དང་ཐུགས་བརྩ་ེབ་ཆོེན་པོོ་ལ་བརྟེེན་

ནས་དེང་སང་དག་ེའདུན་པོ་དང་། བཙུན་མ། སྐྱ་བོ་བཅིས་ཀྱི་ིརྗོེས་འཇུག་པོ་ཚེ་ོ

ལ་ཨ་མྲའི་འབྲས་བུ་འདོད་ན་ཤོིང་སོྡོང་ལ་འཛེགས་དགོས་ཀྱིི་མེད། ཨ་མྲ་ཞིིག་

མར་ཟགས་པོར་བྱེེད་པོ་ལ་ཁོང་ཚེོས་དབྱུག་པོ་ཡིར་རྐྱེོང་བའམ་ཡིང་ན་ཤོིང་

སོྡོང་སྒུལ་སོྐྱད་ཀྱིང་བྱེེད་དགོས་ཀྱི་ིམེད།

སུ་ཞིིག་གིས་བྱེེད་དགོས་པོ་ན་ིཤོིང་སོྡོང་ག་ིའོག་ཏག་ཏག་ལ་མཉིམ་བཞིག་

གིས་བསྡོད། ལག་པོ་བཟེད་ནས་བསྡོད་ན་ཨ་མྲ་ཞིིག་དེའི་ནང་དུ་ཟགས་ཡོིང་

ག་ིཡོིད། 
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བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ིམཁྱིེན་པོ་དང་བརྩ་ེབ་ན་ིད་ེའདྲ་ཞིིག་རེད།

ངས་ཨ་མྲའི་ཤོིང་སོྡོང་ཤོེས། གལ་ཏེ་ཨ་མྲའི་ཤོིང་སོྡོང་ཞིིག་གི་འོག་ཏུ་བསྡོད་ན། 

ཨ་མྲ་ཞིིག་མར་ཟགས་པོ་ལ་ཉིི་མ་མང་པོོར་བསྒུག་དགོས། བྱེ་བྱེིའུ་དེ་ཚེོས་དེ་

དག་ཚེང་མ་སོྔོན་ལ་ཟ་སྲིིད། ལྷིག་པོར་དུ་གལ་ཏེ་གཅིིག་ཟགས་པོའི་དབང་དུ་

བཏང་ཡིང་། ངས་རང་ཉིིད་བསོད་སྐམ་ཡིིན་པོ་ཤོེས། ད་ེངའ་ིལག་པོའ་ིནང་དུ་དུ་

ཟགས་པོ་ལས་མགོ་རིལ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཟགས་སྲིིད། སོྔོན་མ་འད་ིན་ིགླེེན་རྟེགས་ཀྱི་ི

མཚུངས་དཔོ་ེཞིིག་རེད་སྙིམ་པོ་བྱུང་།

ད་ཆོ་གཞིི་ནས་ང་རང་གླེེན་པོ་ཡིིན་པོ་ཤོེས་བྱུང་། ཆོོས་ཉིམས་ལེན་གྱིི་

ནང་དུ་“ཤོིང་སོྡོང་སྒུལ་བ་”དང་། “དབྱུག་པོ་རོྐྱེང་བ།” “ཤོིང་སོྡོང་ལ་འཛེགས་པོ་

”སོགས་བྱེས་ཏ་ེགཅིིག་ཡིོང་ཐེབས་བྱེས་ན། གང་ཡིང་ཡིོང་རྒྱུ་མེད། ད་ེལས་ལྡོག་

སྟོེ་འཇིག་རྟེེན་དུ་འདོད་པོ་བྲལ་བའི་སོྒ་ནས་སེམས་རྩེ་གཅིིག་ཏུ་བཞིག་ནས། 

ཆོགས་སྡོང་བྲལ་བའ་ིསྙིིང་རྗོ་ེསྐྱེས་ན། ད་གཟོད་རྣམ་པོ་ཐེམས་ཅིད་མཁྱིེན་པོའ་ི

ཨ་མྲའ་ིའབྲས་བུ་ད་ེལག་མཐེིལ་དུ་ག་ལེར་ཟགས་ཀྱི་ིརེད།།
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 ༼༨༡༽  

ཟ་མ་ིརུང་བའི་ིཤེངི་ཏགོ7

ཞིིང་པོ་དབུལ་པོོ་ཞིིག་ལ་སོྔོ་བམ་བརྒྱབ་པོའ་ིརྩྭ་མང་པོོ་ཡོིད་རེད། ཁོས་ད་ེཆུད་མ་ི

གཟན་པོའ་ིཆོེད་དུ་རང་ག་ིབ་ཕྱུགས་ལ་སྟོེར་ཐེབས་བྱེས། འོན་ཀྱིང་བ་ཕྱུགས་ད་ེ

ཚེ་ོལོྟགས་ནས་སོྡོད་དགོས་ཀྱིང་དྲ་ིངན་ལྡང་བའ་ིརྩྭ་ད་ེམ་ཟས། 

དེ་ནས་ཞིིང་པོ་དེས་སོྔོ་བམ་བརྒྱབ་པོའི་རྩྭ་དེར་རྩྭ་གསར་པོ་ཅུང་ཙོམ་

བསྲིེས་ནས་བ་ཕྱུགས་ལ་སྤྲོད། བ་ཕྱུགས་ཚེོས་རྩྭ་བཟང་ངན་གྱིི་དབྱེེ་བ་ཕྱོེས་ཏེ་

ཡིག་པོོ་བཟས། སོྔོ་བམ་བརྒྱབ་པོའ་ིརྩྭ་ཤུལ་དུ་ལུས།

དེ་ནས་ཞིིང་པོ་དེ་ལ་དོ་སྣོང་ཁྱིད་མཚེར་ཞིིག་བྱུང་། ར་སོྐར་ན་ཐེང་དུ་རྩྭ་

འབལེ་པོོ་ཡོིད་བཞིིན་དུ་ཡིང་བ་ཕྱུགས་ཚེསོ་དུས་རྒྱུན་ལྕགས་དྲའ་ིབར་ནས་མགོ་

འཛུལ་ཏ་ེར་སོྐར་གྱི་ིཕྱོ་ིརོལ་ན་ཡིོད་པོའ་ིརྩྭ་ད་ེཟ་བ་མཐོེང་། དེས་ན་ཞིིང་པོ་དེས་

སོྔོ་བམ་བརྒྱབ་པོའི་རྩྭ་དེ་དག་ལྕགས་རའི་ཕྱོི་ལ་བ་ཕྱུགས་ཀྱིིས་སོྙིབ་ཐུབ་སར་

བཞིག ཉིིན་གཉིིས་ཀྱི་ིནང་དུ་སོྔོ་བམ་ཐེེབས་པོའ་ིརྩྭ་ཡོིངས་རོྫགས་བཟས་ཟིན།

བཀག་འགོག་བྱེས་པོའ་ིརྩྭ་དེར་སོྔོ་བམ་ཐེེབས་ཡིོད་ཀྱིང་ཞིིམ་པོོ་ཡོིད།

ངས་དཔོེ་འདི་བཀོལ་ནས་བུད་མེད་ཀྱིི་གོྲེགས་མོ་བཟང་པོོ་ཞིིག་ལ་ཕན་

ཐོེགས་ཐེབས་བྱེས། མོ་ན་ིཁོྱི་གའ་ིདཀའ་ངལ་ཞིིག་ལ་འཕྲད་ཡོིད། ཁོ་རང་མ་ིཡིག་

པོོ་ཞིིག་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོས་ཆོོས་ཕར་ཞོིག སོྒམ་སྒྲུབ་ལའང་རྒྱུ་མཚེན་ཞིིག་ནམ་

ཡིང་མ་ིམཐོེང་། མོས་ང་ལ་གལ་ཏ་ེཁོས་དུས་ཚེོད་བཏང་ནས་ནང་ཆོོས་ལ་ཉིན་

7 རོྩམ་སྒྲིགི་པོའ་ིམཆོན། ཟ་མ་ིརུང་བའ་ིཤོངི་ཏོག་གམ་གནང་བ་མདེ་པོའ་ིཤོངི་ཏོག་སྟོ།ེ forbidden 

fruit ཞིསེ་པོ་ན་ིཡི་ེཤུའ་ིདཀོན་མཆོོག་གསི་མིའ་ིརགིས་ལ་བཟའ་ཆོོག་པོའ་ིགནང་བ་མདེ་པོའ་ིཤོངི་

ཏོག་ག་ིདོན་ཡིནི་ཞིངི་། དཀོན་མཆོོག་ག་ིསྐྱདེ་ཚེལ་ཞིསེ་པོར་ཡོིད་པོའ་ིཤོངི་ཏོག་རགིས་ལ་གོ་བའོ།།
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པོ་ཡིིན་ན། ཁོ་ལ་ཕན་ཐོེགས་ཡོིང་རྒྱུ་གདོན་མི་ཟ་ཡིང་། ཁོ་ལ་དོན་གཉིེར་རྩ་

བ་ནས་མི་འདུག་ཅིེས་བཤོད་བྱུང་། དེའི་སྟོབས་ཀྱིིས་མོས་ང་ལ་རོགས་པོ་བྱེེད་

རོགས་ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་། 

ངས་མོ་ལ་“དེ་ལས་སློ་པོོ་རེད། ངའི་དཔོེ་དེབ་ཅིིག་ཉོིས་ཏེ་ཁྱིིམ་ལ་སོང་། 

ཁོྱིད་རང་གི་ཁོྱི་ག་ལ་དེབ་དེར་ལག་པོས་མ་ཐུག་ཅིེས་ཁོ་ལ་རྩ་བ་ནས་ཀོློག་ཏུ་

མ་འཇུག” ཅིེས་བརོྗོད་པོ་ཡིིན། 

མོས་ད་ེལྟར་བྱེས་པོ་རེད།

ད་ེནས་ཉི་ིམ་གཅིིག་མོ་ཕྱོ་ིལ་ཉོི་ཆོ་རྒྱག་པོར་འགོྲེ་དུས། མོའ་ིཁོྱི་ག་ད་ེཁྱིིམ་དུ་

ཁེར་རྐྱེང་ཡིིན་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཁོའ་ིསེམས་ལ་“མོས་ང་ལ་དེབ་ད་ེཀོློག་རྒྱུར་བཀག་

འགོག་བྱེེད་དགོས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ཅི་ིཡིིན་ནམ།” སྙིམ། ད་ེནས་ཁོས་ཀོློག་མ་ིརུང་

བའ་ིདེབ་ད་ེལག་པོར་བློངས་ཏ།ེ གཏམ་རྒྱུད་དང་པོོ་ད་ེབཀློགས་རྗོེས། གཏམ་རྒྱུད་

མཐེའ་མ་ད་ེམ་ཚེར་བར་དུ་དེབ་ད་ེཀོློག་མཚེམས་མ་བཞིག་པོ་རེད། ད་ཆོ་ཁོ་ན་ི

ངའ་ིདགོན་པོར་གཟའ་འཁོར་ར་ེརེར་ཡོིང་ག་ིཡོིད།།
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བརྙེས་བཅིསོ་པ།

གྲེལ་རིམ་གང་དུ་ཡོིད་ས་དེར་ཉིམ་ཆུང་ཚེ་ོལ་བསམ་བཞིིན་དུ་བཤུ་གཞོིག་དང་

འཇིགས་སྣོང་བསྐུལ་རྒྱུར་འབད་བརོྩན་བྱེེད་མཁན་ཡོིད། གཤོམ་གསལ་གྱིི་

གཏམ་རྒྱུད་ནས་གསལ་སོྟོན་བྱེེད་པོ་ལྟར། ཐུབ་ཚེོད་གཏོང་མཁན་ན་ིསོློབ་གྲྭའ་ི

བར་ཁྱིམས་དང་། ལས་ཀ་བྱེེད་ཡུལ། ད་དུང་དགོན་པོའ་ིནང་དུའང་ཡིོད། 

ང་གྲྭ་པོ་བྱེས་ཏེ་ལོ་དང་པོོ་དེའི་སྐབས། ངས་གུང་ཚེིགས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་བསོད་

སོྙིམས་ཀྱིི་ཕོར་པོ་དང་ལུད་པོའི་སོྣོད་འཁྲུད་བཞིིན་ས་ལ་ཙོོག་པུར་བསྡོད་ཡོིད་

པོའ་ིསྐབས་སུ། གྲྭ་པོ་བགྲེེས་པོ་ཞིིག་ང་སོྡོད་སའ་ིའཁྲིས་དེར་ལངས་ཏ།ེ འཇིགས་

སུ་རུང་བའ་ིརྣམ་འགྱུར་དང་བཅིས་ངའ་ིསྟོེང་དུ་སྒུར་ནས་“བྷི་ིརམ་ཝིམ་སོ། ད་ེ

གོམས་གཤོིས་འཛོར་པོོ་ཞིིག་རེད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་ལུད་པོའ་ིསོྣོད་འབྱེིད་རྒྱུར་བེད་སོྤྱིད་

བཏང་བའ་ིའབྱེིད་རས་དེས་ཕོར་པོ་འབྱེིད་མ་ིརུང་། ད་ེལམ་སེང་མཚེམས་འཇོག་

གྱིིས་ཤོིག” ཅིེས་སྐད་བརྒྱབ་བྱུང་། 

གྲྭ་གསར་ཚེོས་གྲྭ་པོ་བགྲེེས་པོ་ལ་གུས་ཞིབས་ཞུ་དགོས། འོན་ཀྱིང་འདི་ནི་

ཚེད་ལས་བརྒལ་བ་རེད། གྲྭ་པོ་བགྲེེས་པོ་དེས་ང་ལ་ཐུབ་ཚེོད་གཏོང་རྩིས་བྱེེད། 

ལྷིག་པོར་དུ་ངས་གང་བྱེས་པོ་ཇི་བཞིིན་གྲྭ་པོ་གཞིན་དག་ཚེང་མས་བྱེེད་ཀྱིི་

འདུག ང་གཅིིག་པུར་སོྐྱན་འཛུགས་བྱེེད་པོ་ད་ེདྲང་པོོ་མ་རེད། 

སྟོབས་ལེགས་པོ་ཞིིག་ལ་ཐུབ་ཚེོད་གཏོང་མཁན་འད་ིལ་འཇལ་རྒྱུའ་ིལན་

ཞིིག་ང་ལ་ཡོིད། ཁོས་གང་བཤོད་པོ་ལྟར་ངས་ལྷིོད་བག་གིས་བྱེས་པོ་ཡིིན།



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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ངའ་ིསེམས་ནང་དུ་ཁོང་ཁོྲའ་ིམ་ེལྕ་ེའབར་ཡིང་། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིས་དུ་བ་

ཁ་ནས་མ་ཐོེན་པོ་བྱེས་ཏེ། རས་འཛར་འགའ་བཞིག་ཡིོད་ས་དེར་ག་ལེར་ཕྱོིན་

ནས་གཅིིག་ལག་ཏུ་བློངས། ད་ེནས་ང་རང་སོྡོད་ས་དེར་ད་ེབས་ཀྱིང་ག་ལེར་ཡོིང་

སྟོ་ེརས་འཛར་དེས་ལུད་པོའ་ིསོྣོད་ད་ེཕྱོིས་པོ་ཡིིན། དེའ་ིརིང་ལ་གྲྭ་པོ་མང་པོོས་ང་

ལ་ལྟ་བཞིིན་ཡིོད་པོ་ངས་ཚེོར་བྱུང་། དེ་ནས་ངས་བརྙེས་བཅོིས་པོ་ལ་ཐེད་ཀར་

བལྟས་པོ་ཡིིན། གྲྭ་པོ་གཞིན་པོ་ཚེང་མས་ཀྱིང་ཁོ་ལ་ཐེད་ཀར་བལྟས་སོང་། ཁོང་

ཚེོས་ངའི་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པོའི་བསྟུན་མཁས་ཀྱིི་བྱེ་བ་དེ་ལ་ཁོས་ཡི་ལན་ཇི་

ལྟར་སོྤྲོད་པོ་ལ་བལྟ་རྒྱུར་བསྒུགས་ནས་བསྡོད་ཡིོད། དུས་ཡུན་རིང་མོ་སྐར་མ་

གཉིིས་ཀྱིི་རིང་ལ་ཚེང་མ་འཇམ་ཐེིང་ངེར་གྱུར། དེའི་རྗོེས་སུ་ཁོའ་ིགདོང་པོ་དེ་

མེ་གསོད་རླངས་འཁོར་གྱིི་མདོག་ལས་ཀྱིང་དམར་བར་གྱུར་ཏེ་ལོག་ཕྱོིན་སོང་།  

ད་ེནས་བཟུང་ཁོས་ང་ལ་ཐུབ་ཚེོད་བྱེས་མ་བྱུང་།

ཐུབ་ཚེོད་གཏོང་མཁན་ཚེོས་ཁོང་ཚེ་ོགཞིན་ལས་ལྷིག་པོ་ཡིིན་པོ་སོྟོན་ཐེབས་

བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཐེབས་ཤོེས་འད་ིཐུབ་ཚེོད་གཏོང་མཁན་ཚེང་མར་འགྲེོ་ག་ིམ་རེད། 

སྐབས་རེ་སྐད་ཆོ་རྣམས་ཐེད་ཀར་ཤོོད་དགོས། འོན་ཀྱིང་གཞིན་ལས་ལྷིག་པོ་

ཡིིན་སྙིམ་མཁན་ཚེོའི་ཐེད་དུ་ཁྱིེད་རང་གི་བྱེེད་སྟོངས་དེས་ཁོང་ཚེོ་བསམ་བོློ་

བསྐྱར་དུ་གཏོང་དགོས་ཐུག་ག་ིཡོིད་པོ་སོྟོན་གྱི་ིཡོིད།།
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ལས་བྱེདེ་བརྙེས་བཅིསོ་བྱེདེ་མཁན།

སྲིིད་གཞུང་གི་ལྷིན་ཁང་ཁག་ལ་ནི་བརྙེས་བཅོིས་བྱེེད་པོའི་ངན་གྲེགས་ཡིོད་

རེད། ཁོང་ཚེོར་དབང་ཆོ་ཡོིད་པོ་དང་། དེ་གཞིན་ལ་ངོམ་རྒྱུའི་དགོས་པོ་རྒྱུན་

དུ་ཚེོར་གྱི་ིཡིོད། 

ནུབ་ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡིའི་ཉིེན་རོྟེག་དཔུང་སྡོེའི་འཐེབ་རྩལ་ཡི་ལན་ཚེན་པོའམ། 

ཛ་དྲག་ཉིེན་སོྐྱབ་རུ་ཁག་ག་ིཚེོགས་མ་ིཡིིན་པོའ་ིཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིནང་པོ་ཞིིག་

གིས་ཨ་ེཤོར་ཡི་གླེིང་ཆོེན་གྱི་ིཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིགཞུང་ཚེབ་ཁང་ཞིིག་ཏུ་ཁོ་རང་

ག་ིསྐྱ་ེདམན་ལ་ཐོེངས་མཆོན་ཞུ་ཐེབས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོིད། ལས་བྱེེད་ད་ེན་ིརོགས་

ཕན་ཅིན་ཞིིག་མིན་སྟོབས་ཁོས་གུས་ཞིབས་དང་བཅིས་སྡུག་ཡུས་བརོྗོད། དེའི་

ལན་དུ་མོས་“ཕ་གིར་ལངས་བསྡོད་པོའ་ིསྲུང་སོྐྱབ་པོ་ད་ེམཐོེང་ག་ིའདུག་གམ། ད་

དུང་སྡུག་ཡུས་ཚེིག་གཅིིག་ཤོོད་དང་། ངས་ཁོ་ལ་ཁོྱིད་རང་ལ་མེ་མདའ་རོྒྱབས་

ཤོིག་ཟེར་གྱི་ིཡིིན།” ཞིེས་བརོྗོད།

མི་གཏའ་མར་ཉིར་བའི་གནས་སྟོངས་ཛ་དྲག་གི་ཐོེག་ལ་ཉིམས་མོྱོང་ཡོིད་

མཁན་ཞིིག་ཡིིན་སྟོབས། ཁོས་ལམ་ལོྷིང་ལྡན་པོའི་སོྒ་ནས་དཀའ་རོྙེག་དེ་ལས་

ཐེར་ཐེབས་བྱེས་པོ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོས་ང་ལ་ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡིའི་ཡུལ་མི་ཞིིག་

གིས་ཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ིགཞུང་ཚེབ་ཁང་ཞིིག་ཏུ་ད་ེའདྲའ་ིཐེབས་ལམ་བེད་སོྤྱིད་

བྱེེད་དགོས་པོ་སེམས་ལའང་འཁོར་མ་བྱུང་ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་།



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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དཔོ་ེམཚེོན་གཉིིས་པོ་ད་ེགོྲེང་ཁྱིེར་ཕརད་ལ་རླངས་འཁོར་བཟོ་བཅོིས་ཁང་

ཞིིག་གི་བདག་པོོ་ཡིིན་པོའི་ངའི་གོྲེགས་པོོ་ཞིིག་གི་སོྐར་རེད། ཞོིགས་པོ་ཞིིག་ལ་

ཁོ་ལས་གྲྭར་འབོྱེར་དུས་རླངས་འཁོར་ཞིིག་གིས་ཁྲིམས་འགལ་གྱིི་སོྒ་ནས་ཁོའ་ི

བགོྲེད་ལམ་ཚེང་མ་བཀག་ནས་ཡོིད་སྟོབས། ཁོ་རང་ག་ིརླངས་འཁོར་བཟོ་བཅོིས་

ཁང་དུ་འགོྲེ་ཐུབ་མེད། ཁོའ་ིལས་བྱེེད་དང་ཚེོང་ཤོག་སུ་ཞིིག་ཀྱིང་ནང་དུ་ཐེར་

གྱི་ིམེད་ལ་ཕྱོ་ིལའང་ཐོེན་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད། ད་ེནས་ཁོས་རླངས་འཁོར་ད་ེད་ེནས་ལེན་

ཆོེད་དུ་ས་གནས་ཀྱི་ིཉིེན་རོྟེག་པོ་སྐད་བཏང་།

ཉིེན་རོྟེག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིདཔོོན་པོོ་དེས་ཉིེན་རོྟེག་པོ་ཞིིག་རླངས་འཁོར་དེར་

སྦྱར་ཤོོག་ཅིིག་སོྦྱར་བར་གཏོང་རྒྱུ་ཡིིན་ཡིང་། ཁྲིམས་གཞིི་ལྟར་ན་བདུན་ཕྲག་

གཅིིག་གི་རྗོེས་སུ་མ་གཏོགས་རླངས་འཁོར་དེ་དེ་ནས་དབོར་འདྲེན་བྱེེད་ཐུབ་

ཀྱི་ིམེད་པོའ་ིའགྲེེལ་བཤོད་བྱེས།

“ད་ེཟེར་དུས་ངའ་ིཚེོང་ཤོག་ཚེོས་སོ་སོའ་ིརླངས་འཁོར་བཟོ་བཅོིས་ཁང་དུ་

ཚུར་ཁྱིེར་ཡོིང་མ་ིཐུབ་པོ་དང་། བཟོ་བཅོིས་བྱེས་ཚེར་རྗོེས་ཕར་འཁྱིེར་འགོྲེ་ཐུབ་

ཀྱི་ིམ་རེད། ཉི་ིམ་བདུན་གྱི་ིརིང་ལ་ངའ་ིཚེོང་སོྒ་རྒྱག་དགོས་ཐུག་ག་ིརེད།” ཅིེས་

སྦྱིན་བདག་དེས་སྡུག་ཡུས་བརོྗོད། 

གཞུང་གི་ལས་བྱེེད་དེས་“དགོངས་དག ཁྲིམས་ནི་ཁྲིམས་རང་རེད།” ཅིེས་

བརོྗོད།

སྟོབས་ལེགས་པོ་ཞིིག་ལ། ངའི་གོྲེགས་པོོ་དེ་གྲུང་པོོ་དང་སྙིིང་སོྟོབས་ཆོེན་

པོོ་རེད། ཁོས་རང་ག་ིརླངས་འཁོར་ད་ེབཏང་སྟོ་ེཉིེན་རོྟེག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིརླངས་

འཁོར་འཇོག་སའ་ིཐོེན་ལམ་ལྟ་ེབ་དེར་བཞིག དེར་བརྟེེན་ཉིེན་རོྟེག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ིལས་བྱེེད་དང་། མཁོ་ཆོས་དབོར་འདྲེན་པོ། མགོྲེན་པོོ་སོགས་ཚེང་མའ་ིརླངས་

འཁོར་ཕྱོིར་ཐོེན་ཐེབས་མེད། ཉིེན་རོྟེག་དཔོོན་རིགས་ཚེོས་ཁོ་ལ་རླངས་འཁོར་



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།

224

ཆོེན་པོོ་ད་ེཕར་ཁྱིེར་རོགས་ཞིེས་བརོྗོད་སྐབས་ཁོས་“དེའ་ིསྟོེང་དུ་སྦྱར་ཤོོག་ཅིིག་

སོྦྱར་རོགས་གནོངས། ཁྱིེད་རང་ཚེོའི་ཁྲིམས་གཞིི་ལྟར་བདུན་ཕྲག་གཅིིག་གི་

རྗོེས་སུ་དབོར་འདྲེན་བྱེེད་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་ལན་བཏབ།

ཕན་ཚུན་གོྲེས་མོལ་ཐུང་ངུ་ཞིིག་གི་རྗོེས་སུ་ཁོའ་ིཚེོང་ཁང་གི་ལམ་བཀག་

པོའ་ིརླངས་འཁོར་ད་ེལམ་སེང་གནས་སོྤེས་བྱེས་པོ་དང་། དེའ་ིརྗོེས་སུ་ཉིེན་རོྟེག་

ལས་ཁུངས་ཀྱིི་ཐེོན་ལམ་བཀག་པོའི་ཁོ་རང་གི་རླངས་འཁོར་དེ་ཡིང་དེ་ནས་

ཁྱིེར་ཕྱོིན་པོ་རེད། 

དེ་ནི་གཞུང་ཞིབས་བརྙེས་བཅོིས་བྱེེད་མཁན་ཚེོ་ལ་ཡི་ལན་སོྤྲོད་སྟོངས་

གཅིིག་རེད།། 
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 ༼༨༤༽  

ཚོགོས་ཐེགོ་ག་ིབརྙེས་བཅིསོ་པ།

ས་ིཌོ་ིན་ིགོྲེང་ཁྱིེར་དུ་གནས་སོྡོད་བྱེེད་མཁན་ངའ་ིངོ་ཤོེས་ཇེན་གྱིིས་སྒེར་གྱི་ིཚེོང་

ལས་ཆུང་ངུ་ཞིིག་འགོ་བཙུགས། དབྱེིན་ཇིའ་ིལུང་པོའ་ིཁ་ེལས་ཁང་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་

གིས་མོའ་ིཐོེན་སྐྱེད་ལ་དོ་སྣོང་བྱེས་ཏ་ེཁོང་གཉིིས་དབར་ལ་ཁ་ེའབབ་ཤུགས་ཆོ་ེ

ཡིོད་པོའ་ིཉོི་ཚེོང་ག་ིགོྲེས་མོལ་བྱུང་སྟོ།ེ རིང་པོོར་མ་སོང་བར་ལོན་ཌོོན་དུ་ཆོོད་

གན་ལ་ས་རྟེགས་འགོད་པོར་གང་མྱུར་ཡིོང་དགོས་པོའ་ིགླེོག་འཕྲིན་ཞིིག་འབོྱེར། 

འད་ིན་ིམོ་རང་ག་ིཚེོང་ལས་ལ་རྨ་ིལམ་གྱི་ིགཏམ་བཟང་ཞིིག་ཡིིན།

ཇེན་ལ་ཨེ་རི་ཁ་ཞིེས་པོའི་བྱེིས་པོ་ཆུང་ངུ་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་ཡོིད། ཉིི་མ་

འགའ་ཤོས་ཀྱིི་རིང་ལ་བུ་མོ་ཧ་ཅིང་ལོ་ཆུང་དེ་བསྐྱུར་ནས་འགོྲེ་རྒྱུ་ཁག་པོོ་ཡོིད་

ཀྱིང་། ཚེོང་འབྲེལ་ད་ེམ་ིཤོོར་བ་བྱེེད་རྒྱུ་ན་ིམོའ་ིཁྱིིམ་མིའ་ིམ་འོངས་པོའ་ིཆོེད་དུ་

ཧ་ཅིང་གལ་ཆོེན་ཆོགས་ཡོིད། 

ཇེན་གྱིིས་ལོན་ཌོོན་དུ་འགོྲེ་མཁན་གྱིི་གནམ་གྲུ་དང་པོོ་གང་ཐོེབ་པོ་དེའི་

འཛིན་བྱེང་ཉོིས་ཏེ་འཕུར་བ་དང་། མོ་དེ་གར་འབོྱེར་དུས་མགོྲེན་ཁང་དུ་ཐོེ་

འགོད་བྱེེད་རྒྱུ་དང་། གཟུགས་པོོ་འཁྲུད་རྒྱུ། གོྱིན་གོས་བརྗོེ་རྒྱུ་ཙོམ་གྱིི་དུས་

ཚེོད་མ་གཏོགས་མེད་ཙོང་། ལམ་སེང་གླེ་འཁོར་ཞིིག་གླེས་ཏེ་ཁེ་ལས་ཁང་གི་

ལས་ཁུངས་ཨ་མ་དེར་ཕྱོིན། མོ་ཚེོགས་འཛོམས་ཁང་པོར་འཛུལ་དུས་ངེས་སོྟོན་

པོ་གཞིན་རྣམས་བསྒུགས་ཏ་ེབསྡོད་ཡིོད་པོ་ལས། ལག་བསྟོར་འགན་འཛིན་གཙོ་ོ

བོ་ད་ེབསློེབས་མེད། 



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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ངེས་སོྟོན་པོ་གཅིིག་གིས་ཇེན་ལ་“ཁྱིེད་རང་ག་ིདུས་ཚེོད་འཕོྲ་བརླག་ཏུ་ཕྱོིན་

པོ་རེད། ད་ཁྱིེད་རང་གནམ་གྲུ་གང་ཐོེབ་ལ་བསྡོད་ད་ེཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིར་ལོག་ཅིིག 

ང་ཚེོའི་འགན་འཛིན་གྱིི་རྣམ་འགྱུར་ཡིག་པོོ་མི་འདུག ཁོས་ཁྱིེད་རང་གི་ཆོོད་

གན་ད་ེཁས་ལེན་བྱེེད་མ་ིསྲིིད། ཁྱིིམ་དུ་ལོག་ཅིིག” ཅིེས་བརོྗོད་པོ་རེད། 

ཇེན་ན་ིད་ེལྟར་ལས་སློ་མོའ་ིསོྒ་ནས་ཉིན་མཁན་ཞིིག་མ་རེད་ལ། ཁྱིད་པོར་

དུ་མོས་ཚེོགས་འདུ་འདིའི་ཆོེད་དུ་འཛམ་གླེིང་ཕྱོེད་ཀ་བཅིད་ནས་འགྲུལ་སོྐྱད་

བྱེས་ཡིོད། དེས་ན་ཇེན་གྱིིས་མི་འདོད་པོའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅིས་ཏེ་“གལ་ཏེ་

ཁྱིེད་རང་ལ་ཁྱིད་པོར་མེད་པོ་ཡིིན་ན། ང་འགན་འཛིན་ལ་ངོ་ཐུག་མ་བྱུང་བར་

དུ་སྒུག་ག་ིཡིིན།” ཞིེས་བཤོད་ད་ེཚེོགས་ཁང་ག་ིཟུར་གྱི་ིརྐུབ་སྟོེགས་ཤོིག་ག་ིསྟོེང་

དུ་ཁུ་སིམ་མེར་བསྡོད།

ཇེན་ན་ིསོྒམ་སྒྲུབ་ཉིམས་ལེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པོ་དང་། མོ་རང་ག་ིདགའ་ཤོོས་

ཀྱི་ིཐེབས་ལམ་ན་ིབྱེམས་སྙིིང་རྗོེའ་ིཐོེག་ལ་སོྒམ་རྒྱག་རྒྱུ་ད་ེརེད། མོས་སོྤྲོ་བ་དང་

བཅིས་སེམས་ཅིན་ཐེམས་ཅིད་ཀྱིི་དོན་དུ་སྙིིང་རྗོེ་སྐྱེད་བཞིིན་བསྡོད་ཡོིད་པོའི་

སྐབས་སུ་འགན་འཛིན་ད་ེཚེོགས་ཁང་ནང་དུ་འཛུལ། འགན་འཛིན་དེས་ཇེན་

ད་ེགར་མིག་བཙུམས་ནས་ལྷིིང་འཇགས་ངང་བསྡོད་ཡོིད་པོ་མཐོེང་སྟོ།ེ “ཕ་གིའ་ི

ལྟས་ངན་ད་ེསུ་རེད། མོས་ངའ་ིཚེོགས་ཁང་ག་ིནང་དུ་ཅི་ིཞིིག་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད་བསམ་

གྱི་ིཡོིད།” ཅིེས་སྐད་ཤུགས་ཆོེན་པོོས་བརོྗོད། 

སོྒམ་ཉིམས་ལེན་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁོང་ཁོྲས་བཟ་ིབའ་ིའགན་འཛིན་ཚེོས་ཀྱིང་

དཀྲུགས་མ་ིཐུབ་པོའ་ིཞི་ིབད་ེལྷིིང་འཇགས་བཟོ་ག་ིཡོིད། ཇེན་ཞི་ིབའ་ིངང་ནས་

ཡིར་ལངས་ཏ།ེ ཞིེད་སྣོང་དང་ཁེངས་དྲེགས་གང་ཡིང་མེད་པོར་སྐྱ་ེབོ་ཁོྲ་གཏུམ་

དེའ་ིསར་ཕྱོིན་ཏ་ེ“ཁྱིེད་རང་ལ་ས་ིཌོ་ིན་ིགོྲེང་ཁྱིེར་དུ་ཡིོད་པོའ་ིངའ་ིབྱེིས་པོ་ཨ་ེར་ི

ཁ་ནང་བཞིིན་གྱི་ིམིག་མཛེས་ཤོིང་ཡིིད་དུ་འོང་བ་འདུག” ཅིེས་བརོྗོད།



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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ཚེིག་ད་ེདག་བརོྗོད་འཆོར་གྱི་ིསོྔོན་བསམ་གང་ཡིང་མེད་པོར་མོའ་ིཁ་ནས་

རང་བཞིིན་གྱིིས་ཐོེན་སོང་ཞིེས་མོས་ང་ལ་བཤོད་བྱུང་། འབྲས་བུ་དེ་ངོ་མཚེར་

བ་ཞིིག་བྱུང་ཡིོད། འགན་འཛིན་དེས་བྱེེད་སྟོངས་མ་ཤོེས་པོར་གྱུར་ཏ་ེཁོའ་ིཀློད་

པོའི་ཏར་སྐུད་ཅིིག་ཆོད་པོ་རེད། ཁོ་སྐར་མ་གཅིིག་ལྷིག་གི་རིང་ལ་མགོ་རྦད་དེ་

འཐོེམས་ནས་ལངས་བསྡོད་པོ་དང་། ཇེན་གྱི་ིམིག་མདུན་ད་ེག་རང་དུ་ཁོའ་ིཁོང་

ཁོྲ་དྲག་པོོའ་ིརྣམ་འགྱུར་དེ་ཞིི་བར་གྱུར་ཏེ། མཐེའ་མ་དེར་འགན་འཛིན་དེས་

འཛུམ་དམུལ་བཞིིན་དུ་“དངོས་གནས་ཨ།ེ” ཞིེས་བརོྗོད། 

སྐར་མ་ལྔའ་ིནང་ཚུད་ལ་ཇེན་གྱི་ིཆོོད་གན་ལ་ས་རྟེགས་བཀོད་རྗོེས། ཧ་ལས་

ཧོན་འཐོེར་བའ་ིའགན་འཛིན་ད་ེཚེོགས་ཁང་ནས་ཐོེན་ཕྱོིན་པོ་རེད། ཇེན་ཡིང་

འགྲུལ་བཞུད་རིང་པོོ་དེ་འདྲའི་རྗོེས་སུ་དགོས་ངེས་ཀྱིི་གཉིིད་ཉིལ་ཆོེད་ཚེོགས་

ཁང་ནས་ཐོེན་འགོྲེ་བའི་སྐབས་དེར་ངེས་སོྟོན་པོ་གཞིན་དེ་ཚེོས་མོའ་ིམཐེའ་

བསོྐར་ཏེ་བསྡོད་ནས། “ཁྱིེད་ཀྱིིས་དེ་འདྲ་ཇི་ལྟར་བྱེས་པོ་ང་ཚེོར་གསུངས་དང་། 

ང་ཚེོས་ད་ེའདྲ་ཞིིག་ནམ་ཡིང་མཐོེང་མོྱོང་མེད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིག་བྱེས་པོ་ང་ཚེོར་

མ་བསློབས་སོྔོན་ལ་ཁྱིདེ་རང་མགོྲེན་ཁང་དུ་ལོག་ཏུ་འཇུག་ག་ིམནི།” ཞིསེ་བཤོད།། 
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 ༼༨༥༽  

ང་ད་ེའིདྲའི་ིབཟང་བ་མནི།

བརྙེས་བཅོིས་པོ་ཕལ་ཆོ་ེབར་རང་གིས་རང་ལ་གུས་བརྩ་ིཆུང་བའ་ིསོྐྱན་ཡིོད། ཁོ་

ཚེོས་གཞིན་ལ་དབང་ཤོེད་བྱེེད་པོའི་སོྒ་ནས་རང་གི་རིན་ཐེང་དམའ་བ་དེ་གུན་

གསབ་བྱེེད་ཐེབས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིོད། ཁོ་ཚེོས་གཞིན་ཞིིག་ལ་འཇིགས་སྣོང་བསྐུལ་

དུས་རང་ཉིིད་མཐོེ་རུ་ཕྱོིན་པོའ་ིསྣོང་བ་ཤོར་གྱི་ིཡིོད། 

ཐུབ་པོ་བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་རློམ་སེམས་ལ་ངོ་བོའ་ིསོྒ་ནས་གསུམ་ཡོིད་

པོར་བཀའ་གནང་ཡིོད།

༡། རང་ཉིིད་གཞིན་ལས་བཟང་བར་སེམས་པོ་དང་།

༢། རང་ཉིིད་གཞིན་ལས་ངན་པོར་སེམས་པོ།

༣། རང་ཉིིད་གཞིན་དང་མཉིམ་པོར་སེམས་པོ།

རོླམ་སེམས་གཉིིས་པོ་དེ་དུས་རྒྱུན་རོླམ་སེམས་ཡིིན་པོར་ངོ་མ་འཕོྲད་ཅིིང་། 

བརྙེས་བཅོིས་བྱེེད་པོའི་རྒྱུ་གཙོོ་བོ་དེ་རེད། གལ་ཏེ་ང་ཚེོས་གཅིིག་གིས་གཅིིག་

ལ་སོྐྱན་འདོགས་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་མཚེམས་འཇོག་ཐུབ་ན། དེ་ནས་རང་གིས་རང་

ལ་སོྐྱན་འདོགས་བྱེེད་རྒྱུ་དེའང་མཚེམས་ཆོད་ཀྱིི་རེད། དེའི་འབྲས་བུར་ལུས་

ངག་གཉིིས་ཐེད་ནས་གཞིན་ལ་ཐུབ་ཚེོད་བྱེེད་རྒྱུའི་དགོས་མཁོ་དེ་ཧ་ཅིང་ཉུང་

དུ་འགོྲེ་ག་ིརེད། 

སོྟོན་མོ་ཞིིག་ག་ིསྐབས་སུ་གོྱིན་ཆོས་ལེགས་པོོ་གོྱིན་པོའ་ིམགོྲེན་པོོ་ཞིིག་གིས་

སོྤེབས་པོ་ལྡན་པོའ་ིསོྒ་ནས་གནས་པོོ་ལ་རང་ཉིིད་ཨེམ་རྗོ་ེཞིིག་ཡིིན་པོའ་ིངོ་སོྤྲོད་

བྱེས་པོ་རེད། 
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གནས་པོོ་དེས་ཞི་ིའཇམ་གྱི་ིངང་ནས་“ང་ཡིང་ཨེམ་རྗོ་ེཞིིག་ཡིིན། ང་ན་ིསྤྱིིར་

བཏང་ག་ིནད་རིགས་གསོ་བའ་ིཨེམ་རྗོ་ེཡིིན།” ཞིེས་བརོྗོད།

མགོྲེན་པོོ་དེས་སྣོ་གཉིེར་དང་བཅིས་“སྤྱིིར་བཏང་གི་ནད་རིགས་གསོ་བའི་

ཨེམ་རྗོེ་ཙོམ་ཨེ། ང་ཀློད་པོ་གཤོག་བཅོིས་བྱེེད་མཁན་ཞིིག་ཡིིན། སྤྱིིར་བཏང་

གི་ནད་རིགས་གསོ་བའི་ཨེམ་རྗོེ་ཟེར་དུས་ཀློད་པོ་གཤོག་བཅོིས་བྱེེད་ཁག་པོོ་

རེད།” ཅིེས་བརོྗོད།

གནས་པོོའ་ིསྐྱ་ེདམན་དེས་“ང་ཡིང་ཨེམ་རྗོ་ེཞིིག་ཡིིན། ངས་ས་མཚེམས་མེད་

པོའ་ིཨེམ་རྗོ་ེཚེོགས་པོའ་ིལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱི་ིཡོིད་ལ། ཉི་ེཆོར་དཀྱིིལ་ཤོར་ཡུལ་གྲུའ་ི

དམག་འཐེབ་ནང་དུ་རྨས་སོྐྱན་བྱུང་བའི་ཕྲུ་གུ་ཚེོར་ཟློ་དྲུག་རིང་སྨོན་བཅོིས་

བྱེས་ཏེ་ཕྱོིར་འཁོར་བ་ཡིིན། དེ་ནི་ཧ་ཅིང་ཉིེན་ཆོེ་བའི་ལས་ཀ་ཞིིག་རེད། འོན་

ཀྱིང་བྱེིས་པོ་ཉིམ་ཆུང་ད་ེཚེོར་གཅིིག་གིས་ན་ིརོགས་རམ་བྱེེད་དགོས་ངེས་རེད།” 

ཅིེས་བརོྗོད།

རང་རོླམ་ཆོེ་བའི་མགོྲེན་པོོ་དེས་རང་གི་སྣོ་གཟེངས་མཐོེ་རུ་བཏང་ནས་

“དག་ེརྩའ་ིལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་ད་ེཁག་པོོ་ཡིོད་ངེས་རེད། འོན་ཀྱིང་ཀློད་པོའ་ིགཤོག་

བཅོིས་ཀྱིི་ལས་ཀ་དང་བསྡུར་ན་དེ་ཙོམ་ཁག་པོོ་མེད་པོ་དེ་ཁྱིེད་ཀྱིིས་ངོས་ལེན་

བྱེེད་དགོས།” ཞིེས་ལན་བཏབ།

གནས་པོོའ་ིབུ་དེས་“ང་ཡིང་འབུམ་རམས་པོ་ཞིིག་ཡིིན། ང་ལ་དངོས་ཁམས་

རིག་པོའ་ིཐོེག་ལ་འབུམ་རམས་པོའ་ིལག་འཁྱིེར་ཡོིད་པོ་དང་། ངས་རྒྱལ་ཡོིངས་

མཁའ་སོྐྱད་བཟོ་སྐྲུན་འཛིན་སོྐྱང་ཁང་དུ་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་བཟོ་བའི་

ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཨེམ་རྗོ་ེལགས། མ་ེཤུགས་འཕུར་མདའ་ིཚེན་རིག་ད་ེཀློད་

པོའི་གཤོག་བཅོིས་ལས་ཧ་ཅིང་ཁག་པོ་ཡིོད་པོ་ཁས་ལེན་བྱེེད་དགོས།” ཞིེས་ཁ་

བརྡོའ་ིབར་ལ་འཛུལ།
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ད་ེནས་གོྱིན་ཆོས་ལེགས་པོོ་གོྱིན་པོའ་ིམགོྲེན་པོོ་དེའ་ིསྣོ་གཉིརེ་གོྲེལ་ཅིིང་རང་

རོླམ་ཡིང་དམའ་རུ་ཕྱོིན་པོ་རེད།

གལ་ཏེ་ཁོྱིད་རང་གཞིན་ལས་བཟང་བ་ཡིིན་བསམ་རྒྱུ་དེར་སོྤྲོ་བ་ཞིིག་ཡོིང་གི་

འདུག་ན། ཁྱིེད་རང་ལས་བཟང་བ་གཞིན་ཞིིག་འཕྲད་དུས་དེ་དང་མཉིམ་པོའི་

སྡུག་བསྔོལ་ཞིིག་ཡིོང་གི་ཡོིད། དེས་ན་གཞིན་དང་མཚུངས་བསྡུར་རྩ་བ་ནས་

མ་བྱེས་ན་ལེགས་པོ་ཡིོད།།



231

 ༼༨༦༽  

ང་རེང་བཟང་ཙིམ་ཡིནི།

གལ་ཏ་ེཁྱིེད་རང་ལ་སོྐྱན་བྲལ་གྱི་ིརང་རོླམ་གྱི་ིཚེོར་བ་ཞིིག་ཡོིད་ན་“ང་ཁྱིེད་རང་

ལས་བཟང་” སྙིམ་པོའ་ིརྩེད་མོ་ད་ེརྩ་ེམ་ིདགོས། རང་གིས་རང་ལ་ར་སོྤྲོད་བྱེེད་མ་ི

དགོས། སོྐྱན་བྲལ་གྱི་ིརང་རོླམ་གྱི་ིཚེོར་བ་ད་ེརང་ཉིིད་ཡིང་དག་པོ་ཡིིན་པོའ་ིགོ་

དོན་ངོ་མ་རོྟེགས་པོ་ནས་ཡོིང་ག་ིཡོིད། 

བུད་མེད་ཅིིག་ནགས་ཁོྲད་དུ་ཤོིང་སོྡོང་སོྐྱན་བྲལ་ཞིིག་འཚེོལ་བར་ཕྱོིན། མོས་

ཤོིང་སོྡོང་ཀོྱིག་པོོ་དང་། ཡིལ་འདབ་མེད་པོ། ཤུན་པོ་རུལ་བ་ཤོ་སྟོག་མཐོེང་བ་

རེད། དེ་ནས་གཞུང་གིས་བདག་སོྐྱང་བྱེས་པོའི་སྐྱེད་ཚེལ་ཞིིག་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་དང་། 

དེར་མོས་ཤོིང་སོྡོང་ཚེང་མ་ཚེར་དུ་དངར་བའི་སོྒ་ནས་བསྟོར་ཕྲེང་དུ་བསྒྲིིགས་

ཤོིང་། ཧ་ཅིང་དྲང་པོོ་དང་། ཡིལ་འདབ་ཚེང་མ་རང་རང་གི་གནས་སུ་ལེགས་

པོར་ཡོིད་པོ་མཐོེང་བ་རེད། 

མོས་བཅོིས་མའི་སྐྱེད་ཚེལ་ནང་གི་“སོྐྱན་བྲལ་” གྱིི་ཤོིང་སོྡོང་རྣམས་ལས་

རང་བྱུང་ག་ིནགས་སུ་ཡིོད་པོའ་ིསོྐྱན་ཅིན་གྱི་ིཤོིང་སོྡོང་ད་ེདག་མཛེས་པོ་དང་ཞི་ི

ཞིིང་དུལ་བ་ཡིོད་པོ་རོྟེགས། དེ་ནས་མོས་སོྐྱན་ཅིན་ཞིེས་འབོད་པོའི་མི་དེ་དག་

བཅོིས་མའ་ིམ་ིལས་ཧ་ཅིང་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཡོིད་པོ་ཡིང་ཤོེས། 

མོ་ལ་རང་བྱུང་ཤོིང་ནགས་ཁོྲད་ཀྱིི་ཀྱིག་ཀོྱིག་དང་འཛེར་པོ་ཅིན་གྱིི་ཤོིང་

སོྡོང་དང་ལྷིན་དུ་སྣོང་བ་སྐྱིད་པོོ་ཡིོད་པོ་ནང་བཞིིན། རང་ཁྱིིམ་དུའང་བོློ་བག་

ཕེབས་པོོ་ཡིོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པོ་རེད། 
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མོས་ཕུན་སུམ་ཚེོགས་པོ་ཞིེས་པོའ་ིགོ་དོན་ངོ་མ་ད་ེརོྟེགས་པོ་རེད། དུས་ཡུན་

རིང་པོོ་ཞིིག་ནས་“བཟང་ཙོམ་”ཞིིག་ཆོགས་བསྡོད་ཡིོད་རེད། མོས་ད་ེལྟར་ཡིོད་པོ་

ནགས་ཁོྲད་ནས་གཞི་ིནས་རོྟེགས་པོ་རེད།། 
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 ༼༨༧༽  

ལན་འིཇགོ་འིཕྲུལ་འིཁོརེ།

དག་ེའདུན་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་རང་ག་ིདུས་ཚེོད་ད་ེཁ་པོར་ལ་ལན་འདེབས་བྱེེད་རྒྱུའ་ི

ཆོེད་དུ་མ་ཡིིན་པོར་སོྒམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་གཏོང་འདོད་ཡིོད། མ་ིའགའ་ཞིིག་གིས་

དག་ེའདུན་པོ་ཚེ་ོལ་ན་ིཁ་པོར་གཏོང་མཁན་ཡིོད་ཚེད་ཀྱི་ིགཉིེན་སྒྲིིག་ག་ིདཀའ་

ངལ་དང་། སེམས་མ་ིབད་ེབའ་ིདཀའ་ངལ་གྱི་ིསྐོར་དང་། ད་ེབཞིིན་བྱེིན་རླབས་

གནང་རྒྱུ་བཅིས་ཀྱིི་སོྐར་ལ་ཉིིན་གང་པོོར་ཁ་པོར་ནས་ལན་འདེབས་བྱེེད་རྒྱུ་

ལས་གཞིན་བྱེེད་རྒྱུ་གཞིན་གང་ཡིང་མེད་པོའི་ཚེོད་དཔོག་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིད། ངས་

འད་ིལ་“གྲྭ་པོའ་ིཞིབས་ཞུའ་ིཁ་པོར་” ཞིེས་ཟེར་གྱི་ིཡིོད།

དེས་ན་ང་ཚེོའི་དགོན་པོར་ང་ཚེོས་ངག་ལམ་གྱིི་བརྡོ་ལན་གསར་པོ་ཞིིག་

སྒྲི་འཇུག་བྱེས་པོ་ཡིིན། 

“གལ་ཏེ་ཁྱིེད་རང་ལ་བཀྲ་ཤོིས་པོོ་ཡིོང་ཆོེད་དུ་སྒྲི་འཇུག་བྱེས་པོའི་བྱེིན་

རླབས་ཀྱི་ིདབྱེངས་ཤོིག་གསན་འདོད་ན། ཨང་གྲེངས་ ༡ ནོན།

“གལ་ཏ་ེཁྱིེད་རང་གིས་དག་ེའདུན་པོ་ཞིིག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་འདོད་ན། ཁྱིེད་

རང་ལ་བསོད་ནམས་མ་ིའདུག གང་ལྟར་ཡིང་། ༡ ཡིང་བསྐྱར་ནོན།” 

ད་ཆོ་ང་ཚེོས་ལོྷིད་ཤོིག་གེར་སོྒམ་སྒྲུབ་བྱེེད་ཆོོག ། 
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ཁྱིདེ་རེང་ལ་མ་ིསྐྱདི་པ་བྱེདེ་པའི་ིཐེབོ་ཐེང་ཡིདོ།

དེང་སང་འཛམ་གླེིང་གི་ནང་དུ་གལ་ཏེ་ཁོྱིད་རང་སྐྱིད་པོོ་མེད་ན། འགའ་ཤོས་

ཀྱིིས་ཁྱིེད་རང་ལ་ཧ་ཅིང་མ་འགྲེིག་པོ་ཞིིག་ཡིོད་པོའ་ིཚེོད་དཔོག་བྱེེད། ཁྱིེད་རང་

ལ་གསོ་བཅོིས་དགོས་ཀྱི་ིའདུག་ཅིེས་དགའ་བདེའ་ིསྨོན་ཁང་དུ་འགོྲེ་དགོས་པོའ་ི

སྐུལ་མ་བྱེེད་སྲིིད། ཁ་ེལས་ཁང་འགའ་ཞིིག་ལ་ན་ིལས་བྱེེད་ཚེ་ོལ་ཡིོད་ཤོག་བྱེས་

པོའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐེབས་བྱེེད་མཁན་“བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་ལས་བྱེེད་གཙོོ་བོ་” 

ཞིེས་པོ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡོིད། བད་ེསྐྱིད་ན་ིདེང་སང་ག་ིདུས་ཚེོད་འདིར་ངེས་པོར་ཡོིད་

དགོས་པོའ་ིདངོས་པོོ་ཞིིག་རེད། རིང་པོོར་མ་སོང་བར་མང་ཚེོགས་ཀྱི་ིདབུས་སུ་

མི་སྐྱིད་པོ་བྱེས་ཏེ་གཞིན་གྱིི་སེམས་ཤུགས་གཅོིག་མཁན་ཚེོར་ཉིེས་ཆོད་གཅོིད་

པོ་དང་། རྒྱུན་མཐུད་ནས་མ་ིསྐྱིད་པོ་བྱེེད་མཁན་གྱི་ིཉིེས་ཅིན་ཚེ་ོབཙོོན་ཁང་དུ་

སོྡོད་དགོས་པོ་ཡིོང་ག་ིརེད།

ཉི་ེཆོར་གཡིས་གཡིོན་གྱི་ིཁོར་ཡུག་མཛེས་སྡུག་ལྡན་ལ། ཟ་མ་ཞིིམ་པོོ་ཡིོད་

པོའི་དབེན་གནས་ཤོིག་ཏུ་ངས་ཆོོས་བཤོད་བྱེེད་བཞིིན་ཡོིད་སྐབས། བུད་མེད་

གཞོིན་ནུ་མ་ཞིིག་གིས་མོ་རང་རྒྱུ་མཚེན་གང་ཡིང་མེད་པོར་མི་སྐྱིད་པོ་ཡིོང་གི་

འདུག་ཅིེས་ང་ལ་བཤོད་བྱུང་། བུ་མོ་དེས་གནོང་འགོྱིད་དང་བཅིས་ཏེ་“མི་སྐྱིད་

པོ་བྱེེད་རྒྱུ་མེད་པོ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད། ཅིིའི་ཕྱོིར་ཞིེ་ན་ངས་མི་ཚེང་མ་མི་དགའ་

བ་བཟོ་ག་ིའདུག ཡིིན་ནའང་ང་ལ་བྱེེད་ཐེབས་མ་ིའདུག ང་རང་མ་ིསྐྱིད་པོ་ཡིོང་

ག་ིའདུག” ཅིེས་བཤོད་བྱུང་།

ད་ེནས་ང་ང་རང་ག་ིལས་ཁུངས་སུ་ཕྱོིན་ཏ་ེགཤོམ་གསལ་སོྤྲོ་ཐུང་བྱེེད་ཆོོག་

པོའ་ིལག་འཁྱིེར་ད་ེབརྩམས་ཏ་ེདཔོར་སྐྲུན་བྱེས་པོ་ཡིིན། 
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སོྤྲོ་ཐུང་བྱིེད་ཆོག་པའིི་ལག་འིཁྱོེར།

ཡོིག་ཆ་འིདི་འིཛིན་མཁོན་གིྱི་དོ་བདག་འིདིར་ལུགས་མཐུན་གིྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་སོྤྲོ་ཐུང་

བྱིེད་ཆོག་པའིི་ཐོོབ་ཐོང་སྤྲོད་པ་ཡོིན། ། རྒྱུ་མཚན་ཡོོད་མེད་ལ་མ་ལོྟས་པར་ཐོོབ་ཐོང་

འིདི་དགག་ཏུ་མི་རུང་། སུས་ཀྱིང་ཐོོབ་ཐོང་འིདི་རྡོག་རོལ་དུ་གཏོེང་མི་ཆོག 

ཨ་ཇིན་ བིྷི་རམ་གིྱིས་མིང་རྟགས་བཀོད།

ངས་མོ་ལ་སོྤྲོ་ཐུང་བྱེེད་ཆོོག་པོའི་ལག་འཁྱིེར་དེ་མོའ་ིལག་ཏུ་སྤྲོད་པོས་མོ་གད་

མོ་ཤོོར་འགོ་བཙུགས་སོང་། 

ངས་“ཁོྱིད་ཀྱིིས་དོན་གནད་ད་ེཤོེས་མ་ིའདུག” ཅིེས་ཀློན་ཀ་བྱེས་པོ་ཡིིན།།
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སྐྱདི་པ་ོབྱེདེ་ཆགོ་པའི་ིལག་འིཁྱིེརེ།

ངས་སྐྱིད་པོོ་བྱེེད་ཆོོག་པོའི་ལག་འཁྱིེར་མང་པོོ་པོར་དུ་བཏབ་ནས་སོྤྲོད་དགོས་

པོ་ཡིང་བྱུང་། དེང་སང་འཛམ་གླེིང་ནང་དུ་ང་ཚེོས་རླངས་འཁོར་གཏོང་ཆོོག་

པོ་དང་། གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེེད་པོ། ཁྱིི་ལ་བདག་པོོ་རྒྱག་པོ་བཅིས་གཞིན་མང་པོོའ་ི

ཐོེག་ལ་ལག་འཁྱིེར་ལེན་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། དེས་ན་ང་ཚེོས་སྐྱིད་པོོ་བྱེེད་པོར་ལག་

འཁྱིེར་ཅིིའ་ིཕྱོིར་ལེན་མ་ིཆོོག 

སྐྱིད་པོོ་བྱེེད་པོའ་ིའོས་བབ་མ་ིའདུག་བསམ་མཁན་གྱི་ིམ་ིམང་པོོ་ཡིོད་རེད། 

གཅིིག་བྱེས་ན་ཁོང་ཚེོས་འདས་པོའི་དུས་སུ་བྱེ་བ་རྫབ་ཆོེན་དེ་འདྲ་བྱེས་པོའི་

གནོང་འགོྱིད་དེས་རང་གིས་རང་ལ་གུ་ཡིངས་གཏོང་མ་ཐུབ་པོ་ཡིིན་སྲིིད། ཡིང་

ན་ཁོང་ཚེོས་གཞིན་གྱི་ིས་ནས་བརྙེས་བཅོིས་མྱོངས་སྟོབས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརིན་ཐེང་

བརླག་པོ་ཡིིན་སྲིིད།

འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ངའ་ིཆོོས་བཤོད་ཅིིག་ག་ིསྐབས་སུ་ཕོ་གསར་གཅིིག་ལ་

སོྒམ་རྒྱག་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ིའདུག ཁོས་ང་ལ་ཁོ་རང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་དུ་

དཀའ་ངལ་གཞིན་དག་མང་པོོ་ཡིང་མོྱོང་བཞིིན་ཡིོད་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ཁོས་ཕན་

ཚུན་གྱི་ིའབྲེལ་བ་བརྟེན་པོོ་ཞིིག་ཉིར་མ་ིཐུབ་པོ་དང་། མ་ིཚེེའ་ིམདུན་ལམ་ལའང་

གཏད་སོ་མེད་པོར་མ་ཟད། ཁོ་ལ་རྫོགས་མཐེའ་མེད་པོའ་ིཚེོར་བ་མ་ིསྐྱིད་པོ་ཞིིག་

གི་ནང་དུ་འཚེོ་བཞིིན་པོ་ལྟ་བུའི་མོྱོང་ཚེོར་བྱུང་འདུག སྐྱིད་པོའི་གོ་སྐབས་དེ་

འདྲ་ག་དུས་སློེབས་ཀྱིང་གོམས་གཤོིས་ཀྱིི་དབང་གིས་དེ་རྒྱང་རིང་དུ་ཕུད་ཀྱིི་
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ཡིོད། ཁོའ་ིབསམ་བོློའ་ིནང་དུ་ཁོ་རང་ལ་སྐྱིད་པོོ་བྱེེད་པོའི་འོས་བབ་མེད་པོར་

ཡིིད་ཆོེས་བྱེེད། ཁོ་ལྟ་བུའ་ིམ་ིམང་པོོ་ཡིོད།

ཁོས་ང་ལ་གུས་བརྩི་ཆོེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་དེ་ལ་དོ་སྣོང་བྱུང་། ཁོས་ང་

ལ་ཐེམས་ཅིད་མཁྱིེན་པོ། བརྩེ་བའི་བདག་ཉིིད་ཅིན་གྱིི་བཤོེས་གཉིེན་ཞིིག་ཏུ་

བརྩི་གི་འདུག་ཅིེས་ཁོའ་ིགོྲེགས་པོོ་ཚེོས་བཤོད་བྱུང་། དེ་ནི་ཧ་ཅིང་ཐེལ་དྲགས་

པོ་ཞིིག་རེད་ལ། ཁེ་ཕན་ཅིན་ཞིིག་ཀྱིང་རེད། ངས་ཁོ་ལ་ཁོ་རང་གིས་ཡིང་དག་

པོར་བརྩི་སའི་མི་ངའི་མིང་རྟེགས་བཀོད་པོའི་སྐྱིད་པོོ་བྱེེད་ཆོོག་པོའི་ལག་ཁྱིེར་

ཞིིག་སྤྲོད་པོ་ཡིིན། 

ཁོས་ལག་འཁྱིེར་དེར་མཐོེང་འཇོག་བྱེེད་ཅིིང་དོ་གལ་ཆོེན་པོོར་བརྩིས་

འདུག ཁོས་དེ་ལ་པོར་སོྒྲིམ་ཞིིག་བཟོས་ཏེ་རྩིག་ངོས་སུ་དཔྱངས། དེས་དབང་

ཐེང་ཅིན་ཞིིག་གིས་ཁོ་ལ་སྐྱིད་པོོ་བྱེེད་ཆོོག་པོའ་ིལག་འཁྱིེར་སྤྲོད་པོའ་ིདྲན་སྐུལ་

རྒྱུན་དུ་བྱེེད། ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་ཁོས་སོྤྲོ་སྣོང་ག་ིགོ་སྐབས་བཟུང་སྟོ།ེ རང་ཉིིད་སྐྱིད་

པོོ་ཡོིང་དུ་བཅུག ད་ེནས་བཟུང་སྟོ་ེཁོའ་ིསོྒམ་གྱི་ིདཀའ་ངལ་ཐེ་ེབའ་ིདཀའ་ངལ་

མང་པོོ་ཡིལ་བར་གྱུར།

རོྙེག་དྲ་གཅིིག་པུ་དེ་ནི། ཁོས་ཁོ་རང་གི་གོྲེགས་པོོ་ཞིིག་ལ་ལབ་པོས་གོྲེགས་པོོ་

དེས་སྐྱིད་པོོ་བྱེེད་ཆོོག་པོའི་ལག་འཁྱིེར་དེ་ངོ་དེབ་ཀྱིི་སྟོེང་དུ་བཞིག་པོ་དེ་རེད། 

རིང་པོོར་མ་སོང་བར་མིང་རྟེགས་ཅིན་གྱིི་སྐྱིད་པོོ་བྱེེད་ཆོོག་པོའི་ལག་འཁྱིེར་

དགོས་ཟེར་མཁན་ཆོེས་མང་པོོ་བྱུང་ནས། སོྒམ་རྒྱག་རྒྱུའི་དུས་ཚེོད་མ་བྱུང་

སྟོབས། གནས་སྐབས་ཞིིག་ག་ིརིང་ལ་ང་རང་ག་ིསྐྱིད་པོོ་ད་ེབརླག་སོང་། 

དེས་ན་ངས་ལུགས་མཐུན་གྱི་ིསྐྱིད་པོོ་བྱེེད་ཆོོག་པོའ་ིལག་འཁྱིེར་ཞིིག་དེབ་

འདིའི་རྒྱབ་ཏུ་བཞིག་ཡོིད། གལ་ཏེ་འདོད་པོ་ཡོིད་ན་དེའི་ནང་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་
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མིང་བྲིས་ཏེ། ཤོོག་བུ་དེ་དབྲལ་ནས་སྐྱིད་པོོ་བྱེེད་རྒྱུའི་དྲན་གསོའ་ིཆོེད་དུ་སོྒར་

ཁུག་གི་ནང་དུ་ཉིར་ན་འགྲེིག་གི་རེད། ངས་མི་རེ་རེ་ལ་ངའི་བཀའ་འཁོྲལ་གྱིི་

ཐེམ་ཀ་ཕུལ་ཡོིད།། 
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 ༼༩༠༽  

ཁྱིདོ་ཀྱི་ིརེནི་ཐེང་ཅི་ིཙིམ་ཡིནི།

ལོ་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་སོྔོན་ལ་གོྲེང་ཁྱིེར་ལོན་ཌོོན་གྱིི་ཌོོག་ལནད་ཁུལ་དུ་གྲེགས་ཆོེ་

བའི་མིའི་ནུས་ཤུགས་ཀྱིི་ཚེོགས་འདུར་རྩ་དོན་ངོ་སོྤྲོད་གཏམ་བཤོད་ཅིིག་བྱེེད་

སློད་ང་ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡི་ནས་དབྱེིན་ལནད་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འཕུར་བ་ཡིིན། འགོྲེ་

གོྲེན་ཆོ་ཚེང་ལ་སྦྱིན་བདག་ཡོིད་པོའ་ིའགྲུལ་སོྐྱད་ཟེར་དུས་ང་དབྱེིན་ལནད་རྒྱལ་

ཁབ་ཏུ་ཡོིད་པོའ་ིཁྱིིམ་མ་ིདང་གོྲེགས་པོོ་ཚེ་ོལའང་ཐུག་འཕྲད་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད། 

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ག་ིགཏམ་བཤོད་དེའ་ིཆོེད་དུ་ང་སྡོིངས་ཆོའ་ིསྟོེང་

དུ་འགོྲེ་གྲེབས་ཡིོད་པོའི་སྐར་མ་བཅོི་ལྔའི་སོྔོན་ལ། བཀོད་སྒྲིིག་པོ་གཅིིག་གིས་

ང་ལ་ཚེོགས་ཁང་གི་སོྒ་འགྲེམ་དུ་མི་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁྱིེད་རང་གི་སྤུན་མཆོེད་ཡིིན་

ཟེར་ནས་རིན་མེད་དུ་འཛུལ་ཐེབས་བྱེེད་ཀྱི་ིའདུག་བརོྗོད་བྱུང་། ངས་བཀོད་སྒྲིིག་

གཙོ་ོའཛིན་ད་ེདང་མཉིམ་དུ་བལྟ་བར་ཕྱོིན་པོས། དངོས་གནས་ངའ་ིགཅིེན་པོོ་

དང་ཁོའ་ིབུ་མོ་རེད་འདུག སྐད་ཆོ་སྙིན་པོོ་ཤོོད་རྒྱུའ་ིཐོེག་ལ་ང་རང་བྱེང་ཆུབ་པོ་

ཡིིན་སྟོབས། ངས་སྐར་མ་གཅིིག་ག་ིརིང་ལ་གཏམ་སྙིན་བཤོད་ནས་ཚེོགས་འདུའ་ི

འབྲེལ་མཐུད་པོ་ད་ེཡིིད་ཆོེས་སུ་བཅུག་སྟོ་ེཁོང་གཉིིས་ལ་འཛིན་བྱེང་ཉོི་མ་ིདགོས་

པོར་འཛུལ་བཅུག་པོ་ཡིིན། 

ཚེོགས་ཐུན་གོྲེལ་བའ་ིརྗོེས་སུ་ངས་གཅིེན་པོོ་དང་ཚེ་མོ་གཉིིས་ལ། 

“ཇོ་ལགས། ཁྱིེད་རང་དངུལ་ཁང་གི་གཙོོ་འཛིན་རེད། ཚེ་མོ་ཁྱིེད་རང་

ལའང་ལས་ཀ་ཡིག་པོོ་ཡིོད་རེད། ཡིོན་དངུལ་ཅིིའི་ཕྱོིར་མ་སྤྲོད་པོ་ཡིིན།” ཞིེས་

ང་ངོ་ཚེ་བོ་བྱུང་བ་དེར་གཤོ་ེགཤོ་ེབཏང་བ་ཡིིན།
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ཁོང་གཉིིས་ཀྱིིས་སྐར་མ་དྲུག་ཅུའི་རིང་གི་ངའི་གཏམ་བཤོད་ལ་ཉིན་རྒྱུའི་

ཡིོན་ད་ེམ་ིརེར་དབྱེིན་སོྒར་ཕོནད་སུམ་བརྒྱ་སོྤྲོད་དགོས་འདུག་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། 

ང་རང་ག་ིརིན་ཐེང་ཅི་ིཙོམ་ཡིིན་པོ་ངས་ཤོེས་རྗོེས་ངའ་ིཁོང་ཁོྲ་ད་ེཡིལ་སོང་།  

དེའ་ིཚེབ་ཏུ་རང་གིས་རང་ལ་བརྩ་ིམཐོེང་ཆོ་ེརུ་ཕྱོིན་སོང་།

ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡིར་ཕྱོིར་ཁྱིིམ་དུ་འཁོར་རྗོེས་ངས་ང་རང་གི་དགོན་པོའི་

ཚེོགས་ཆུང་ལ་ངའ་ིགཏམ་བཤོད་ཀྱི་ིཁོྲམ་རའ་ིརིན་པོ་གསར་པོ་ཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་

བ་དེའི་སོྐར་བཤོད་པོ་ཡིིན། ཁོང་ཚེོས་དེའི་ལན་དུ་ཐེབས་མཁས་པོོའ་ིསོྒ་ནས་

ང་ན་ིཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ག་ིརིང་ལ་མ་ིརེར་དབྱེིན་སོྒར་ཕོནད་སུམ་བརྒྱ་སོྤྲོད་དགོས་

པོ་ད་ེལས་རིན་ཐེང་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེབ་རེད་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ཚེོགས་ཆུང་གིས་“ཁྱིེད་

རང་གི་རིན་ཐེང་གཞིལ་མེད་རེད་” ཅིེས་པོའི་གོྲེས་མགོ་བཏོན། རྒྱབ་གཉིེར་

བྱེས། སྤྱི་ིམོས་ཀྱི་ིལམ་ནས་གྲེོས་མཐུན་བྱུང་བ་རེད། ད་ེཟེར་དུས་ཁོང་ཚེོས་ངའ་ི

གཏམ་བཤོད་ཇ་ིའདྲ་ཞིིག་ཉིན་དུ་ཡོིང་ན་ཡིང་ད་ེལ་སྔོར་རྒྱུན་ལྟར་ཡོིན་མ་ིལེན་

རྒྱུ་བྱེས་པོ་རེད། 

དེས་ན་ཁྱིེད་རང་ག་ིརིན་ཐེང་ཅི་ིཙོམ་རེད། ང་དང་འདྲ་བར་ཁྱིེད་རང་ཡིང་

"རིན་ཐེང་གཞིལ་མེད་"རེད། 

ང་ཕྱོིར་འཁོར་ནས་བདུན་ཕྲག་གཅིིག་གི་རྗོེས་སུ་རྩ་དོན་ངོ་སོྤྲོད་གཏམ་བཤོད་

བྱེེད་དགོས་པོའི་མགོྲེན་ཤོོག་གཞིན་ཞིིག་བསློེབས་བྱུང་། སྐབས་འདིར་དབྱེིན་

ཡུལ་གྱི་ིབྷིར་མིང་ཧེམ་གོྲེང་ཁྱིེར་གྱི་ིདབྱེིན་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོིངས་འཕོྲད་བསྟོེན་ཞིབས་

ཞུའ་ིལོ་འཁོར་ཚེོགས་ཆོེན་ཐོེག་ཏུ་རེད། སློར་ཡིང་བཀོད་སྒྲིིག་པོ་ཚེོས་འགོྲེ་གོྲེན་

ཆོ་ཚེང་གཏོང་ག་ིརེད། ངས་ལམ་ཐེག་རིང་པོོའ་ིའགྲེིམ་འགྲུལ་ཡིང་ཡིང་བྱེེད་རྒྱུ་

དེ་འཕོྲད་བསྟོེན་ལ་གནོད་པོོ་ཡིོད་པོ་མ་ཟད། དབྱེིན་ཡུལ་རྒྱལ་ཡིོངས་འཕྲོད་
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བསྟོེན་ཞིབས་ཞུ་ཡིིན་པོས། ང་ཚེོགས་ཞུགས་བྱེས་ན་ཚུལ་འཆོོས་སུ་འགོྲེ་རྒྱུ་ཡིིན་

པོའ་ིརྒྱུ་མཚེན་བཤོད་ད་ེཁས་ལེན་བྱེས་མེད།། 
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 ༼༩༡༽  

ངག་བཅིད་ཀྱི་ིསྟོབོས་ཤུགས།

འདས་པོའི་ལོ་ཤོས་ཀྱིི་ནང་དུ་གསེར་གྱིི་རིན་གོང་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོོ་འཕར་ཡིོད། 

ཤོོད་སོྲིལ་ལ་“ངག་བཅིད་ནི་གསེར་ཡིིན་” ཟེར་བ་ཡིིན་སྟོབས། ངག་བཅིད་དེ་

དེང་སང་དེ་བས་རིན་ཐེང་ཆོེ་བ་ཡིིན་དགོས། དངོས་པོོ་ཇི་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་

དཀོན་དུ་འགོྲེ་དུས་དེའ་ིརིན་ཐེང་འཕར་གྱི་ིཡོིད།

དེང་སང་འཛམ་གླེིང་ག་ིནང་དུ་ཁུ་སིམ་པོོ་ཡིོད་སའ་ིགནས་མཐོེང་རྒྱུ་དཀོན་

པོོ་རེད། ང་ན་གཞོིན་ཡིིན་པོའི་སྐབས་སུ། ཆོར་པོ་ཆོད་པོ་ལ་སོགས་པོའི་ཆོེད་

དུ་སོྨོན་ལམ་རྒྱག་ཕྱོིར་མ་ཡིིན་པོར། བྲེལ་ཟིང་ཆོ་ེབའ་ིཀློད་པོ་ད་ེཞི་ིབར་བྱེས་ཏ་ེ

སེམས་ནང་ཞི་ིབད་ེབསྐྱར་གསོ་བྱེེད་སའ་ིདབེན་གནས་ཤོིག་འཚེོལ་ཆོེད་ང་ལོན་

ཌོོན་གོྲེང་ཁྱིེར་ནང་ག་ིཡི་ེཤུའ་ིལྷི་ཁང་དུ་ཡིང་ཡིང་འགྲེོ་ག་ིཡོིད། 

དེ་འདྲའི་ཞིི་བདེ་འཚེོལ་བའི་སྐབས་མཐེའ་མ་ནི། གོྲེང་ཁྱིེར་ནང་གི་བྲེལ་

ཟིང་ཆོ་ེབའ་ིཉི་ིམ་ཞིིག་ག་ིརྗོེས་སུ་ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཀའ་ིརིང་ལ་ཁ་ཁུ་སིམ་པོོར་སོྒམ་

རྒྱག་པོའ་ིཆོེད་དུ་ང་ ཝི་ེས་ིམ་ིན་ིཋར་ ཨ་བྷི་ེཞིེས་པོའ་ིཆོོས་ཁང་ནང་དུ་འཛུལ་བ་

ཡིིན། དེའ་ིནང་དུ་འཛུལ་མ་ཐེག་ཏུ་ང་ལ་བོློ་ཕམ་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་། གཟའ་འཁོར་

གཅིིག་གཉིིས་ཀྱི་ིསོྔོན་ལ་རྒྱང་བསྒྲིགས་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིིག་བཙུགས་ཏ།ེ གསུང་

ཆོོས་དང་གསལ་བསྒྲིགས་སྒྲི་འཇུག་བྱེས་པོའ་ིརིགས་མུ་མཐུད་ད་ེརྒྱང་བསྲིིངས་

བྱེེད་བཞིིན་འདུག ད་ཆོར་ཁུ་སིམ་པོོ་རྩ་བ་ནས་མ་ིའདུག ངས་འད་ིཆོོས་མིན་གྱི་ི

ལས་ཤོིག་ཏུ་བརྩིས་ཏ་ེཕྱོ་ིལ་ཐོེན་ཕྱོིན་པོ་ཡིིན། 
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ཝི་ེས་ིམ་ིན་ིཋར་ ཨ་བྷི་ེཆོོས་ཁང་ནང་ག་ིཉིམས་མོྱོང་ད་ེལ་བརྟེེན་ནས། ངས་

ཁུ་སིམ་པོའི་རང་བཞིིན་དེར་རིན་ཐེང་ཧ་ཅིང་མཐོེ་བོར་བརྩིས་ཏེ། ང་རང་ལ་

དབང་ཆོ་ཡིོད་པོའི་དགོན་པོ་དང་ལྷི་ཁང་ཁག་གི་ནང་དུ་ཁུ་སིམ་པོའི་གནས་

ཡུལ་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་། ད་ེདག་ཉིར་ཚེགས་བྱེེད་རྒྱུའ་ིའབད་བརོྩན་ལོྷིད་མེད་བྱེས་

པོ་ཡིིན། 

ང་ཚེོའི་ས་གནས་གཞུང་གི་ཁང་པོའི་ལྟ་རོྟེག་པོ་དེས་ང་ལ་ཐུག་རྒྱུའི་དུས་

ཆོད་བྱེས་སོང་། ངའི་བསམ་པོར་ང་ཚེོའི་དགོན་པོའི་བཟོ་བཀོད་ལ་སོྐྱན་འདྲ་

ཡིོད་ཀྱིི་རེད་སྙིམ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ཁོས་དེ་འདྲའི་སེམས་ཁྲལ་གང་ཡིང་མི་

འདུག་བརོྗོད་བྱུང་། ཁོ་ང་ལ་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་བར་ཡོིང་བ་རེད། 

ཁོང་གིས་ང་ལ་ཁོང་ནི་ཁང་པོ་གསར་རྒྱག་གམ་དེ་བཞིིན་བཟོ་བཅོིས་ཀྱིི་

ལས་འཆོར་ལ་མཐེའ་མའི་ཆོོག་མཆོན་སོྤྲོད་མཁན་གྱིི་ང་ཚེོའི་ས་གནས་ལྷིན་

ཚེོགས་ཀྱིི་ལས་བྱེེད་པོ་ཞིིག་བྱེས་ཏེ་ལོ་མང་པོོའ་ིརིང་ལ་ལས་ཀ་བྱེས་པོ་ཡིིན་

ཚུལ་བརོྗོད་བྱུང་། ད་ེན་ིསེམས་ངལ་ཆོེན་པོོ་ཡོིད་པོའ་ིལས་ཀ་ཞིིག་རེད། ཁང་པོ་

བཟོ་མཁན་ཚེོས་ལས་སློ་བྱུས་བྱེེད་འདོད་པོ་དང་། ཁོང་གིས་བད་ེའཇགས་དང་

སྤུས་ཚེད་ལ་ཨུ་ཚུགས་བྱེེད་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོ་ལ་ཚེད་ལས་བརྒལ་བའ་ིསེམས་

ངལ་བྱུང་སྐབས་སུ། ཁོ་རང་ག་ིརླངས་འཁོར་གྱི་ིནང་དུ་འཛུལ་ཏ་ེང་ཚེོའ་ིདགོན་

པོར་ཡིོང་ནས་རླངས་འཁོར་འཇོག་སའ་ིཐེང་དེར་སོྡོད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོ་རླངས་འཁོར་

ནས་ཕྱོི་ལ་འཐེོན་དགོས་ཀྱིི་མེད། རླངས་འཁོར་ནང་དུ་བསྡོད་དེ་ཁུ་སིམ་པོའི་

གནས་སྐབས་ད་ེཉིམས་སུ་མོྱོང་བ་ཙོམ་གྱིིས་ཁོའ་ིལུས་ངལ་དང་སེམས་ངལ་ཞི་ི

འགོྲེ་ག་ིཡོིད། 

ཁོས་ང་ཚེོའི་དགོན་པོའི་རླངས་འཁོར་འཇོག་སའི་ཐེང་དུ་ཆུ་ཚེོད་མང་

པོོར་ངལ་གསོ་བྱེས་འདུག དེ་ནི་ཁོ་ལས་ཀའི་སེམས་ངལ་ལས་གོྲེལ་ཐེབས་ཀྱིི་
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གསང་བའི་སྐྱབས་ཡུལ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་པོ་རེད། དེ་ནས་ཁོས་ང་ལ་ད་ཆོ་ཁོ་རང་

རྒན་ཡོིལ་དུ་འགོྲེ་གྲེབས་ཡིོད་བརོྗོད་བྱུང་། ཁོ་རྒན་ཡོིལ་དུ་མ་སོང་སོྔོན་ལ་ང་

ཚེོའི་རླངས་འཁོར་འཇོག་སའི་ཁུ་སིམ་པོའི་རང་བཞིིན་དེ་ལ་ཐུགས་རྗོེ་ཆོེ་ཞུ་

རུ་ཡོིང་བ་རེད།

གང་དུ་ཉིིན་ལྟར་ཐེེངས་མང་པོོར་རྔ་བརྡུང་བ་དང་དྲིལ་བུ་ཆོེན་པོོ་དཀོྲལ་

བའི་གནས་ལས་ལོྡག་སྟོེ། གྲྭ་པོ་ཚེོས་ཁུ་སིམ་པོོར་སོྒམ་སྒྲུབ་བྱེེད་སའི་དགོན་པོ་

རྣམས་ཀྱིིས་ནི་མོྱོང་ཚེོར་ལྡན་ལ། གཟི་མདངས་ཅིན་གྱིི་ཞིི་བདེ་ཞིིག་བསྐྲུན་གྱིི་

ཡོིད། དུས་རབས་མང་པོོ་སོགས་སོྨོས་ཅི་ིདགོས། ལོ་མང་པོོའ་ིརྗོེས་སུ་ཡིང་ཁུ་སིམ་

སིམ་གྱི་ིརང་བཞིིན་ན་ིཉིིན་དང་ཉིིན་བསྟུད་ནས་དེར་ཐེིམ་པོའ་ིདགོན་པོའ་ིརྩིག་

པོའ་ིས་ཕག་རྣམས་ནང་བཞིིན་མཁྲེགས་པོོར་གྱུར་ཅིིང་། ད་ེན་ིགྲེང་ངར་ཅིན་གྱི་ི

མཚེན་མོར་ཐུག་པོ་ཚེ་བོ་དཀར་ཡོིལ་གང་ལྟ་བུའ་ིབད་ེབ་དང་། ཡིང་ན་བརྩ་ེབའ་ི

འཐེམ་འཁྱུད་ལྟ་བུའ་ིརེག་པོ་འཇམ་པོ་ཞིིག་རེད། གསུང་ཆོོས་དང་མཁས་པོའ་ི

ལེགས་བཤོད་ཀྱིི་དགོས་མཁོ་མེད། ཁུ་སིམ་པོའི་རང་བཞིིན་དེ་ནི་དགེ་རྒན་

ཡིང་ཡིིན་ལ་སྨོན་པོ་ཡིང་རེད།

གོྲེགས་པོོ་ཞིིག་གིས་ང་ལ་ཁོ་རང་བྷིན་ཁོག་གོྲེང་ཁྱིེར་གྱི་ིལྷི་ཁང་ཁུ་སིམ་པོོ་ཞིིག་ཏུ་

བསོྐྱད་སྐབས་ཀྱི་ིསོྐར་བཤོད་བྱུང་། ལྷི་ཁང་དུ་འཛུལ་སྐབས་རྐུབ་སྟོེགས་ཤོིག་ག་ི

སྟོེང་དུ་བུད་མེད་ཅིིག་ཁེར་རྐྱེང་དུ་ངུ་བཞིིན་བསྡོད་ཡིོད་པོ་ཁོ་ལ་དོ་སྣོང་བྱུང་

འདུག ཐེའེ་ལནད་ཀྱིི་གོམས་སྲིོལ་སྐོར་ལ་གང་ཡིང་ཤོེས་ཀྱིི་མེད་ཙོང་། མོ་ལ་

རོགས་པོ་བྱེེད་རྒྱུར་ཧ་ཅིང་སྟོབས་མ་ིབད་ེབ་ཚེོར་བས་ཁོས་ཁོ་རང་ག་ིལས་དོན་

སྒྲུབ་ཆོེད་དུ་ཁང་པོ་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་ཕྱོིན་འདུག 
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ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཀའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོ་ཕྱོ་ིལ་ཐོེན་ཡོིང་སྐབས། ཁོས་བུད་མེད་ད་ེད་དུང་

རྐུབ་སྟོེགས་ཀྱི་ིསྟོེང་དུ་ཡིོད་ཀྱིང་ངུ་མཚེམས་བཞིག་ཡིོད་པོ་མཐོེང་། ད་ེནས་ཁོས་

མོའ་ིསར་ཕྱོིན་ཏ་ེརོགས་པོ་དགོས་ཀྱི་ིའདུག་གམ་ཞིེས་དྲིས། 

བུད་མེད་དེས་དབྱེིན་སྐད་ཡིག་པོོ་ཤོེས་ཀྱི་ིའདུག མོས་རང་ལ་དོན་རྐྱེེན་ངན་

པོ་ཞིིག་བྱུང་སྟོབས་རང་གི་སེམས་སྡུག་དེ་སངས་ཐེབས་བྱེེད་སློད་དགོན་པོའི་

ནང་དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན་པོའི་འགྲེེལ་བཤོད་བྱེས། མོ་ལ་གྲྭ་པོའི་མདུན་ནས་བསློབ་

བྱེ་ལེན་མི་དགོས་ལ། མི་ངོ་མི་ཤོེས་པོ་ཞིིག་གི་ས་ནས་རོགས་པོའང་དགོས་ཀྱིི་

མེད། མོ་ལ་སུས་ཀྱིང་བར་ཆོད་བྱེེད་མཁན་མེད་པོར་རྐུབ་སྟོེགས་ཁུ་སིམ་པོོ་

ཞིིག་དང་། རྒྱུན་རིང་ཐུང་ག་ཚེོད་ལ་ངུ་དགོས་ཀྱིང་ངུ་རྒྱུའ་ིརང་དབང་ཐོེབ་པོའ་ི

རྗོེས་སུ་ད་ཆོ་མོ་བོློ་བདེ་པོོ་བྱུང་བ་རེད། མོས་འཛུམ་མདངས་ཞིིག་བསྟོན་སྟོེ་དེ་

ནས་ལངས་ཏ་ེཕྱོིན།

ངའ་ིགོྲེགས་པོོ་དེས་“གལ་ཏ་ེངས་དྲ་ིཆོོག་ན། དོན་རྐྱེེན་ངན་པོ་ཅི་ིཞིིག་བྱུང་

སོང་།” ཞིེས་མོ་ལ་དྲིས། 

མོས་“ཨོ། ངའ་ིརླངས་འཁོར་གྱི་ིལྡ་ེམིག་བོར་འདུག” ཅིེས་ལན་བཏབ།། 



246

 ༼༩༢༽  

ནང་ག་ིངག་བཅིད།

ཏའོ་ཆོོས་ལུགས་ཀྱི་ིགྲེགས་ཆོ་ེབའ་ིསོྟོན་པོ་ལའོ་ཙོི་ན་ིདགོང་དོྲ་རྟེག་པོར་རང་ག་ི

དགེ་ཕྲུག་གཅིིག་དང་མཉིམ་དུ་འཆོམ་འཆོམ་ལ་འགོྲེ་གི་ཡོིད། ལའོ་ཙོིའི་དགེ་

ཕྲུག་ཚེོས་འཆོམ་འཆོམ་ལ་འགོྲེ་བའ་ིསྐབས་སུ་སྐད་ཆོ་གཏན་ནས་ཤོོད་མ་ིཆོོག་

པོའ་ིསྒྲིིག་ལམ་བཟོས་ཡོིད། 

ཉིིན་གཅིིག་ལའོ་ཙོི་དང་ལྷིན་དུ་འཆོམ་འཆོམ་འགོྲེ་རྒྱུའ་ིགོ་སྐབས་བཟང་པོོ་

ད་ེདག་ེཕྲུག་གསར་པོ་ཞིིག་ལ་སྤྲོད། ཉིིན་དེར་ཉི་ིམ་ནུབ་རིའ་ིཕག་ཏུ་ནུབ་ལ་ཉི་ེ

བའི་སྐབས་དེར་བློ་སོློབ་གཉིིས་རི་ཟུར་ཞིིག་ཏུ་བསློེབས། ནུབ་ཕོྱོགས་ཀྱིི་ནམ་

མཁའ་ད་ེལྷི་ཡུལ་གྱི་ིསོྟོན་མོའ་ིསྐབས་སུ་བ་དན་རླུང་གིས་བསོྐྱད་པོ་ནང་བཞིིན། 

མཛེས་ཤོིང་ཡིིད་འཕོྲག་པོའ་ིམཚེམས་སྤྲོིན་གྱིིས་བརྒྱན་ཏ་ེཡོིད།

རང་བྱུང་ག་ིམཛེས་སྣོང་དེར་དག་ེཕྲུག་གསར་པོ་ད་ེཧང་སངས་ཏ་ེ“ཨ་ེམ། ཉི་ི

ནུབ་འད་ིཅི་ིའདྲའ་ིམཛེས་པོ་ལ་ཨང་།” ཞིེས་སྐད་ཤོོར།

ཁོས་ངག་བཅིད་ཀྱི་ིསྒྲིིག་ལམ་དམ་པོོ་ད་ེབཤོིགས།

དག་ེརྒན་དེས་ཅི་ིཡིང་མ་སྨྲས་པོར་གོམ་ཁ་བསྒྱུར་ཏ་ེདགོན་པོར་ལོག དགོན་

པོར་བསློེབས་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་ལའོ་ཛིས་དགེ་ཕྲུག་ན་གཞོིན་དེས་སྒྲིིག་ལམ་

བཤོིགས་སྟོབས། ད་ེནས་བཟུང་སྟོ་ེཁོང་ག་ིམཉིམ་དུ་འཆོམ་འཆོམ་ལ་གཏན་ནས་

འགོྲེ་མ་ིཆོོག་པོའ་ིབཀའ་བཏང་། 

ཁོའ་ིངག་ཤོོར་བ་ན་ིཚེིག་གཅིིག་ཁོ་ན་ཡིིན་ཙོང་། ན་གཞོིན་དེའ་ིགོྲེགས་པོོ་

ཚེོས་ཁོའ་ིརྒྱབ་སོྐྱར་དུ་ཞུ་བ་འཐེེན། ཉི་ིམ་ནུབ་པོའ་ིམཛེས་སྡུག་ད་ེའདྲ་ཞིིག་ལ་

ཚེིག་གཅིིག་ཤོོར་བར་སྐྱོན་ཅི་ིཡོིད། 
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དེའི་ལན་དུ་ལའོ་ཙོིས་“ངའི་སོློབ་མ་དེས། ཨེ་མ། ཉིི་ནུབ་འདི་ཅིི་འདྲའི་

མཛེས་པོ་ལ་ཨང་། ཞིེས་བརོྗོད་པོའི་དུས་དེར་ཁོས་ཉིི་ནུབ་མཐོེང་གི་ཡིོད་པོ་མ་

རེད། ཁོས་ཚེིག་འབྲུ་ཁོ་ནར་དོ་སྣོང་བྱེས་པོ་རེད།” ཅིེས་འགྲེེལ་བཤོད་གནང་། 

དངོས་པོོ་ཞིིག་གི་འགྲེེལ་བཤོད་རོྟེགས་པོ་དང་དངོས་པོོ་དེ་ཉིིད་ཉིམས་སུ་

མོྱོང་བ་གཉིིས་ཀྱིི་དབར་ལ་གཞིི་རྩའི་ཁྱིད་པོར་ཞིིག་ཡོིད་པོ་རེད། དེ་ནི་ལམ་

རྟེགས་དང་དེས་སོྟོན་པོའི་ས་ཆོའི་དབར་གྱིི་ཁྱིད་པོར་ནང་བཞིིན་རེད། བསམ་

བོློ་གཏོང་བ་ན་ིཤོེས་པོ་དང་གཅིིག་མཚུངས་མ་རེད།

དེས་ན་ང་ཚེོས་ནང་ག་ིངག་བཅིད་ཐོེབ་ཐེབས་ཇ་ིལྟར་བྱེེད་དམ། མ་ིཕལ་ཆོ་ེ

བ་བསམ་བོློ་གཏོང་རྒྱུར་ངན་ལང་ཤོོར་ཏ་ེཁོང་ཚེོས་བསམ་བོློ་མ་འཁོར་བར་སོྡོད་

ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་ཅིེས་ཟེར་གྱི་ིཡིོད། གཤོམ་གསལ་གྱི་ིསོྦྱང་བརྡོར་འདིའ་ིནང་ག་ི

ངག་བཅིད་བྱེེད་རྒྱུ་ད་ེཇ་ིའདྲའ་ིལས་སློ་པོོ་ཡིིན་པོ་དང་། ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་སོྤྲོ་བ་

ཇ་ིཙོམ་མོྱོང་ཚེོར་ཐུབ་ཚུལ་སོྟོན་གྱི་ིརེད། 

༡། སྐར་མ་གཅིིག་གཉིིས་ཀིྱི་རིང་ལ་གཟུགས་པོ་ལོྷད་ལ་ཕབ་སྟེེ་མིག་བཙུམས་ནས་

དལ་པོར་སོྡོད།

༢། བསམ་བོློ་གང་བྱུང་འིཁོོར་རྒྱུའིི་ཚབ་ཏུ་སྐར་མ་གཅིིག་གི་རིང་ལ་སྒྲི་མེད་པའིི་སོྒོ་

ནས་“ན་མོ་ ཊི་ས་”ཞིེས་པའིི་ཚིག་འིབྲུ་འིདི་ཡོང་ཡོང་ཟླས་བརོྗེད་བྱིོས།

༣། དེའིི་རྗེེས་སུ་... ན་མོ་... ཊི་... ས་... ན་... མོ་... ཊི་... ས་... ཞིེས་ཡིོག་འིབྲུ་རེ་རེའིི་

མཚམས་སུ་བར་མཚམས་འིཇོིག་འིགོ་བཙུགས།

༤། ག་ལེར་བར་མཚམས་ཀིྱི་ཡུན་ཚད་དེ་རིང་དུ་ཐོོངས། དཔེར་ན། ན་... མོ་... 

ཊི་... ས་... ཞིེས་པ་ལྟ་བུ། 
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༥། གལ་ཏེེ་བར་མཚམས་ཀིྱི་སྐབས་སུ་བསམ་བོློ་འིཁོོར་གིྱི་འིདུག་ན། ན་... མོ་... 

ཊི་... ་ས་ཞིེས་བར་མཚམས་དེ་ཐུང་དུ་ཐོོངས། འིདིས་བསམ་བོློ་ཉུང་དུ་འིགོྲོ་གི་རེད། 

དེ་ནས་ཡོང་བསྐྱར་བར་མཚམས་རིང་དུ་ཐོོངས།

༦། རིང་པོར་མ་སོང་བར་ཡོིག་འིབྲུའིི་དབར་གིྱི་བར་མཚམས་དེ་རིང་དུ་འིགོྲོ་བ་ 

དང་། བར་མཚམས་དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཁྱོེད་རང་ལ་བརོྗེད་དུ་མེད་པའིི་ནང་གི་ངག་

བཅིད་ཀིྱི་ཉིམས་ཚོར་ཞིིག་ཡོོང་གི་རེད།

ན་མོ་ཊི་ས་ཞིེས་པོའི་གོ་དོན་ཅིི་ཡིིན་དེ་གལ་ཆོེན་པོོ་མ་རེད། གོ་དོན་མ་ཤོེས་ན་

ཡིག་ག་ིརེད། ད་ེམིན་ཁྱིེད་རང་གིས་བསམ་བོློ་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ིརེད།། 
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 ༼༩༣༽  

ཁུ་སམི་པ་ོམདེ་ན།

བྱེང་ཕོྱོགས་ཐེའེ་ལནད་ཀྱིི་བྱེང་རྒྱུད་དུ་ང་གྲྭ་པོ་བྱེས་པོའི་ལོ་དང་པོོ་དེར། ས་

གནས་གོྲེང་གསེབ་པོ་ཚེོས་ཉིིན་གསུམ་གྱི་ིརིང་ལ་སོྟོན་མོ་བྱེས་སོང་། གོྲེང་གསེབ་

ཏུ་གོླེག་འཐེེན་མེད་ནའང་སྣུམ་ཤུགས་ཀྱིིས་བསྐུལ་བའ་ིསྐམ་གོླེག་འཕྲུལ་འཁོར་

དང་། རྒྱང་བསྒྲིགས། གོླེག་ཤུགས་སྤེར་བྱེད་བཅིས་ཚེང་མ་འདུག སྤྱིིར་བཏང་

གོྲེང་གསེབ་དེ་ང་ཚེོའི་དགོན་པོ་ནས་སྤྱིི་ལེ་གཅིིག་ལས་མང་བའི་རྒྱང་ཐེག་

ཏུ་ཡིོད་ཀྱིང་། སོྤྲོ་སྐྱིད་དེས་ང་ཚེོའ་ིདགོན་པོའ་ིརིན་ཐེང་ཆོ་ེབའ་ིཞི་ིའཇམ་བག་

ཕེབས་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་ད་ེམེད་པོར་བཟོ་བཞིིན་འདུག 

ནང་ཆོོས་ཀྱིིས་རྒྱུན་དུ་“རང་ཉིིད་འཚེ་ོལ་གཞིན་ཡིང་འཚེ་ོརུ་ཆུགས་” ཞིེས་

པོའ་ིལྟ་གྲུབ་ད་ེསོློབ་ཀྱི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་སོྤྲོ་སྐྱིད་ད་ེཞིོགས་པོའ་ིཆུ་ཚེོད་གཉིིས་པོ་

ཟིན་ཀྱིང་སྐད་ཤུགས་ཆོེན་པོོའ་ིངང་ནས་མུ་མཐུད་འགོྲེ་བཞིིན་ཡོིད་ན། ང་ཚེོས་ 

“རང་ཉིིད་ཉིལ་ལ་གཞིན་ཡིང་ཉིལ་དུ་ཆུགས་” ཞིེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པོའི་སོྒ་

ནས་འགྲེིག་ཐེབས་བྱེེད་རྒྱུ་བྱེས་པོ་ཡིིན། གང་ཡིིན་ཟེར་ན་ང་ཚེ་ོགྲྭ་པོ་ཚེོའ་ིཉི་ིམ་

ད་ེཞོིགས་པོའ་ིཆུ་ཚེོད་གསུམ་པོར་ཡིར་ལངས་ཏ་ེའགོ་ཚུགས་ཀྱི་ིཡོིད། 

ང་ཚེོར་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་རིང་ཉིལ་རྒྱུ་ཡིོང་བའ་ིཆོེད་དུ་ང་ཚེོས་གོྲེང་གསེབ་ཀྱི་ི

འགོ་གཙོ་ོདེར་ཆུ་ཚེོད་དང་པོོར་མཚེམས་འཇོག་བྱེེད་རོགས་བརོྗོད་པོ་ཡིིན། ཡིོང་

ག་ིམ་རེད་ཟེར་གྱི་ིའདུག ད་ེནས་ང་ཚེོས་ཧ་ཅིང་བཀུར་འོས་པོའ་ིབཤོེས་གཉིེན་

ཨ་ཇན་ ཆོའ་ིསར་འཐུས་མ་ིཞིིག་མངགས་ཏ།ེ གོྲེང་གསེབ་པོ་ཚེ་ོལ་ཆུ་ཚེོད་དང་

པོོར་རྒྱང་བསྒྲིགས་ཀྱིི་སྒྲི་ཤུགས་ཆུང་དུ་གཏོང་རོགས་ཞིེས་བཀའ་གནང་སོྐྱང་
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ཡིོང་བའ་ིར་ེསྐུལ་ཞུས་པོ་རེད། ཨ་ཇན་ ཆོས་གང་གསུངས་ཀྱིང་འགོ་གཙོ་ོདེས་

ཉིན་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་ང་ཚེོས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། 

འདིའི་སྐབས་སུ་ཨ་ཇན་ ཆོས་ང་ཚེོ་ལ་“སྐད་སྒྲི་དེས་ཁྱིེད་ཚེོར་བསུན་པོོ་

བཟོས་པོ་མ་རེད། ཁོྱིད་ཚེོས་སྐད་སྒྲི་ད་ེབསུན་པོོ་བཟོས་པོ་རེད།” ཅིེས་པོའ་ིབསློབ་

བྱེ་ད་ེགནང་བྱུང་། 

ང་ཚེོས་ད་ེའདྲ་ཞིིག་ཡིོང་རྒྱུ་བསམ་མེད་ཀྱིང་། དེས་ཕན་ཐོེགས་སོང་། 

སྐད་ཅོིར་དེ་ང་ཚེོའི་རྣ་བར་ད་དུང་འཁོར་བཞིིན་འདུག་ཀྱིང་སེམས་ཀྱིི་

ནང་དུ་བསྡོད་མི་འདུག ང་ཚེོས་སྟོབས་མི་བདེ་བའི་རང་བཞིིན་དང་ལྷིན་དུ་

ཞི་ིའགྲེིག་བྱེས་པོ་ཡིིན། ད་ེན་ིཉི་ིམ་གསུམ་གྱི་ིརིང་ཁོ་ནར་ཡིིན་པོ་དང་མགོྱིགས་

པོོར་ཚེར་འགོྲེ་ག་ིརེད།

ལོ་མང་པོོའ་ིརྗོེས་སུ་གྲྭ་པོ་ཞིིག་གི་གཅིེན་པོོ་དེ་ང་ཚེོའི་ཨོ་སི་ཋི་རི་ལི་ཡིའི་ནང་

གི་དགོན་པོར་བསློེབས་བྱུང་། སྟོབས་མ་ལེགས་པོ་ཞིིག་ལ་མགོྲེན་ཁང་ཚེང་མ་

ཁེངས་ནས་མེད་སྟོབས། གྲྭ་པོ་དེས་ང་ལ་ཁོ་རང་གི་གཅིེན་པོོ་དེ་མཚེན་གཅིིག་

ཁོའ་ིགྲྭ་ཤོག་ཏུ་བསྡོད་ན་འགྲེིག་ག་ིརེད་དམ་ཞིེས་དྲིས་བྱུང་། ངས་“འོ། ད་ཆོ་ཁྱིེད་

རང་གཉིིས་ཀ་ལོ་ཆོེན་པོོ་རེད། ཁྱིེད་རང་གཉིིས་ཀས་སྔུར་བ་འཐེེན་གྱིི་ཡིོད་

སྲིིད།” ཅིེས་ལབ་པོ་ཡིིན། གྲྭ་པོ་དེས་ད་ེའདྲའ་ིདཀའ་ངལ་རྩ་བ་ནས་ཡིོང་ག་ིམ་

རེད་ཟེར་གྱི་ིའདུག་པོས་ཆོོག་མཆོན་སྤྲོད་པོ་ཡིིན།

གྲྭ་པོ་དེའི་གཅིེན་པོོ་དེ་སོྔོན་ལ་གཉིིད་ཤོོར་བ་དང་ངས་བཤོད་པོ་ལྟར་ཁོའ་ི

སྔུར་སྐད་ཤུགས་ཆོེ་ཐེག་ཆོོད་དེ་གྲྭ་པོ་དེ་གཉིིད་ཁུག་ཐུབ་མི་འདུག གྲྭ་པོ་དེར་

གཉིིད་མེད་པོ་དང་། ཐེང་ཆོད་པོོ་བྱུང་སྟོ་ེཁོ་རང་ལ་ཐེོབ་པོའ་ིབསློབ་བྱེ་“སྐད་སྒྲི་
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དེས་ཁྱིེད་རང་ལ་བསུན་པོོ་བཟོས་པོ་མ་རེད། ཁྱིེད་རང་གིས་སྐད་སྒྲི་དེར་བསུན་

པོོ་བཟོས་པོ་རེད།” ཅིེས་པོ་ད་ེདྲན་གསོ་བྱེས་འདུག 

དེས་ན་ཁོས་སྔུར་པོ་དེ་སྙིན་གྲེགས་ཅིན་གྱིི་རོལ་དབྱེངས་པོ་ཞིིག་གིས་

བརྩམས་པོའི་འཇམ་ལ་སྙིན་པོའི་དབྱེངས་རྟེ་ཞིིག་ཏུ་རོྟེག་བཟོ་བྱེས་ཏེ་སེམས་

ཀྱིི་འཛིན་སྟོངས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའ་ིའགོ་བཙུགས་འདུག ཁོས་སྔུར་པོའི་

སྒྲི་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་མེད་ཀྱིང་། ཁོ་རང་ག་ིསེམས་ཀྱི་ིའཛིན་སྟོངས་དེར་

འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པོ་རེད། 

སང་ཞོིགས་དེར་ཁོ་ཡིར་ལངས་དུས་མདང་ནུབ་ཁོ་རང་ལ་གཉིིད་སྐྱིད་པོོ་

མ་ཁུག་སོྔོན་ལ་ཁོ་རང་གི་གཅིེན་པོོའ་ིསྔུར་པོ་དེ་ཇི་འདྲའི་རྣ་བར་འཇེབས་པོོ་

ཡིིན་པོ་ད་ེདྲན་སོས་པོ་རེད།

དེ་འདྲ་ཡིིན་དུས་གལ་ཏེ་ཁྱིེད་རང་གི་ཁོྱི་གས་སྔུར་པོ་འཐེེན་གྱིི་འདུག་ན། 

ཁོྱིད་ཀྱིིས་ཨ་མ་ེར་ིཀའ་ི“དྲིན་ཆོ་ེབའ་ིའཆོ་ིབ” ཞིེས་པོའ་ིརོལ་ཚེོགས་སམ། ཡིང་

ན་ཁྱིེད་རང་གིས་དགའ་ཤོོས་བྱེེད་པོའི་རོལ་དབྱེངས་ཤོིག་ཡིིད་ལ་སོྒམས། གལ་

ཏ་ེམཚེན་དཀྱིིལ་དུ་ཁྱི་ིཟུག་ག་ིཡོིད་ན་དབྱེངས་རོྩམ་པོ་པོོ་གྲེགས་ཅིན་ཆོའ་ིཁོབ་

ས་ིཁ་ིཡི་ི“སྤྱི་ིལོ་ ༡༨༡༢ ལོའ་ིགླེེང་སོློང་” ཞིེས་པོའ་ིརོལ་དབྱེངས་སམ་ད་ེམཚུངས་

ཀྱི་ིརོལ་དབྱེངས་ཤོིག་ལ་ཉིན་གྱི་ིཡིོད་པོར་སོྒམས། སྐད་ཅོིར་རྣ་ལ་གཟན་པོ་ཞིིག་

འདུག་ན། དེའ་ིཐེད་ལ་རང་སེམས་ཀྱི་ིའཛིན་སྟོངས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐེབས་

གྱིིས།། 
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 ༼༩༤༽  

བརེ་བརྒལ་གྱི་ིདུས་ཡུན།

མ་ིཚེེའ་ིདུས་ཕལ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ན་ིགནས་ག་ག་ེམོ་ཞིིག་ནས་ཐོེན་ཟིན་མོད་ད་དུང་

བསློེབས་མེད་པོའ་ིཆོེད་དུ་གཏོང་ག་ིཡོིད། འད་ིདག་ན་ིཁྱིེད་རང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིབར་

བརྒལ་གྱི་ིདུས་ཡུན་རེད། འད་ིདག་ན་ིཡིང་ཡིང་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་འགོྲེ་ག་ིཡོིད། 

ང་གྲྭ་པོ་མ་བྱེས་པོའ་ིསོྔོན་ལ། འབྲིང་རིམ་སོློབ་གྲྭའ་ིདག་ེརྒན་བྱེེད་སྐབས་སུ། 

རོགས་པོ་དག་ེརྒན་ཞིིག་གིས་ང་ལ་ཁོས་ལས་ཀ་ཡིག་པོོ་ཞིིག་ག་ིཆོེད་དུ་སྙིན་ཞུ་

བརྒྱབ་ཡོིད་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ཁོ་ལ་གོ་གནས་ད་ེཐོེབ་ཚེར་འདུག  འོན་ཀྱིང་ཁོ་

རང་གི་འདོད་པོ་ཡོིད་པོའི་ལས་ཀ་དེ་འགོ་མ་བཙུགས་པོའི་སོྔོན་ལ། དགེ་རྒན་

གྱིི་ལས་ཀའི་ཆོོད་གན་དེ་མ་རོྫགས་བར་དུ་ཟློ་བ་རིང་པོོ་དྲུག་གི་རིང་ལ་སྒུག་

དགོས་བྱུང་བ་རེད། ཁོས་རང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིཟློ་བ་དྲུག་ཧྲིིལ་པོོ་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་འགྲེོ་

བ་མཐོེང་སྟོ།ེ ཁོ་རང་ཧང་སངས་པོ་དང་སེམས་གདུང་ཆོེན་པོོ་བྱུང་འདུག ཁོས་

“ངས་ལས་ཀ་གསར་པོ་དེ་འགོ་མ་བཙུགས་བར་གྱིི་ལོ་ཕྱོེད་ཀ་འདི་ཆུད་ཟོས་སུ་

གཏོང་རྒྱུའི་མི་ཚེེ་རིང་པོོ་ཞིིག་ང་ལ་མེད། འོན་ཀྱིང་དེ་ལྟར་མ་བྱེེད་རང་བྱེེད་

ལ་ཐུག་སོང་།” ཞིེས་ཟེར་གྱི་ིའདུག 

ང་ཚེོས་གནམ་གྲུ་འཕུར་རྒྱུ་དང་། ཉིིན་རེའ་ིལས་ཀ་ཚེར་རྒྱུ། བྱེིས་པོ་བཙོའ་

རྒྱུ་ལ་སོགས་པོའ་ིཆོེད་དུ་ཆུ་ཚེོད་དང་། ཉི་ིམ། ཟློ་བ་བཅིས་མ་ིཚེེའ་ིནང་ག་ིདུས་

ཚེོད་མང་པོོ་ཞིིག་གནས་ཚུལ་ཞིིག་ཡིོང་རྒྱུར་བསྒུགས་ནས་འཕོྲ་བརླག་གཏོང་

གི་ཡོིད་དམ་ཟེར་ན། སྟོབས་མ་ལེགས་པོ་ཞིིག་ལ་ང་ཚེོས་མི་ཚེ་ེཕལ་ཆོེ་བ་བར་

བརྒལ་གྱི་ིདུས་ཡུན་ད་ེའདྲར་གཏོང་ག་ིཡོིད། 
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ང་ཚེོས་རང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིདུས་ཡུན་ཇ་ིཙོམ་ཞིིག་འཕོྲ་བརླག་ཏུ་འགོྲེ་ག་ིཡིོད་

པོ་ད་ེངོ་འཕོྲད་ན། སྤྱི་ིཚེོགས་ནང་ག་ིའཇིགས་སུ་རུང་བའ་ིམ་ིགསོད་ཁྲག་སོྦྱར་

གྱིི་ལས་ངན་དེ་ཞིེ་དྲགས་ཉུང་དུ་འགོྲེ་གི་རེད། མི་མང་པོོ་ཞིིག་གིས་དུས་ཚེོད་

འཕོྲ་བརླག་ཏུ་གཏོང་ག་ིམ་རེད།

ང་ཚེོས་འགྲེོ་ཡུལ་དུ་སློེབས་ཕྱོིར་ད་ེཙོམ་གྱིིས་བོློ་རྩ་ེབསྒྲིིམས་ནས་དམིགས་

པོ་གཏོད་ཀྱི་ིམ་རེད། དེའ་ིཚེབ་ཏུ་ང་ཚེོས་འགྲུལ་སོྐྱད་ཀྱི་ིནང་དུ་རིན་ཐེང་གསར་

པོ་རྙེེད་པོ་དང་། རླངས་འཁོར་མང་རྐྱེེན་གྱིིས་རྒྱ་ལམ་འགག་པོའི་སྐབས་སུ་བོློ་

ལོྷིད་པོོ་ཡིོང་བ། མེ་འཁོར་ནང་དུ་འགྲུལ་རོགས་གཞིན་ལ་སྐད་ཆོ་ཤོོད་འདོད་

ཡིོད་པོ་ལྟ་བུ་མ་ིཚེེའ་ིནང་ག་ིབར་བརྒལ་གྱི་ིདུས་ཡུན་ཁོ་ནར་འབྱུང་ལ་བོློ་སོྟོབས་

སྐྱ་ེབའ་ིབྱེ་བ་མང་པོོ་ཞིིག་གསར་རྙེེད་ཡིོང་ག་ིརེད།། 
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 ༼༩༥༽  

ཁྱིདེ་རེང་འིགྲེ་ོབ་མ་ིཞིགི་ཡིནི་ནམ།  

ཡིང་ན་འིགྲེ་ོའིགྲེ་ོབརེ་སྡོདོ་མཁན་ཞིགི་ཡིནི།

དེང་སང་འགོྲེ་བ་མ་ིཞིིག་རྙེེད་རྒྱུ་ཧ་ཅིང་དཀོན་པོོ་རེད། ཁོང་ཚེ་ོདུས་རྟེག་ཏུ་གང་

ཞིིག་ལ་འགོྲེ་འགོྲེ་བ་མ་གཏོགས་གནས་གཅིིག་ཏུ་སོྡོད་ཁག་པོོ་རེད། རྒྱུ་མཚེན་

དེའ་ིཕྱོིར་ངས་ཁོང་ཚེོར་“འགྲེོ་འགྲེོ་བར་སོྡོད་མཁན་” ཞིེས་ཟེར་གྱི་ིཡིོད། ང་ཚེོས་

རང་ཉིིད་ཡིིན་པོར་བྱེེད་རྒྱུའ་ིསྒྱུ་རྩལ་ད་ེབོར་ཚེར་བ་རེད། 

གཟའ་མཇུག་ཅིིག་ལ་ང་ན་ིརང་ག་ིདགོན་པོའ་ིནང་དུ་འཛིན་སོྐྱང་ག་ིལས་

ཀ་ལ་བྲེལ་ནས་ཡིོད་དུས་གོྲེགས་པོོ་རྙེིང་པོ་ཞིིག་གིས་གནས་སྟོངས་ཇ་ིའདྲ་འགོྲེ་

བཞིིན་འདུག་ཅིེས་དྲིས་བྱུང་། 

ངས་“གང་ལ་སློེབས་གྲེབས་ཡོིད།” ཅིེས་ལན་བཏབ་པོ་ཡིིན། 

ཁོས་“ཁྱིེད་རང་སློེབས་གྲེབས་ཡོིད་ས་ད་ེགང་དུ་ཡོིད་དམ།” ཞིེས་མུ་མཐུད་

དྲིས་བྱུང་། 

ངས་ལམ་སེང་དེའི་གོ་དོན་རོྟེགས་ཤོིང་བྲེལ་ཟིང་བྱེེད་མཚེམས་བཞིག་པོ་

ཡིིན། 

ང་ཅུང་ཁ་སྐྱེངས་པོའི་སོྒ་ནས་“ཁོྱིད་ཀྱིིས་ང་སྐབས་ཐེོག་ཏུ་འཇུས་སོང་།  

ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ། ང་འདི་ལྟར་ཕར་རྒྱུགས་ཚུར་རྒྱུགས་བྱེས་ཏེ་སློེབས་ས་

གཅིིག་ཡིོད་པོ་ན།ི དུས་མ་རན་པོའ་ིདུར་ཁོྲད་ཁོ་ན་རེད་བསམ་གྱི་ིའདུག” ཅིེས་

ལན་བཏབ་པོ་ཡིིན། ངེད་གཉིིས་གཉིིས་ཀ་གད་མོ་ཤོོར་སོང་།
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གལ་ཏ་ེཁོྱིད་རང་འགོྲེ་འགྲེོ་བར་སོྡོད་མཁན་གྱི་ིགྲེས་ཤོིག་ཡིིན་ན། རང་གིས་རང་

ལ་“ང་གང་དུ་འགོྲེ་བཞིིན་འདུག ང་ད་ེགར་ག་དུས་སློེབས་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་དྲིས། 

ང་རང་ལ་ཆོ་བཞིག་ན། ང་བསློེབས་ཚེར་བ་ཡིིན། ང་འད་ིགར་བསློེབས་པོ་

ཡིིན་ཙོང་ད་ཆོ་ངས་རང་ཉིིད་ལ་འགྲེོ་བ་མ་ིཞིེས་བརོྗོད་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད། “འད་ིགར་” 

ཞིེས་པོ་ད་ེཧ་ཅིང་བག་བོྲ་བའ་ིགནས་ཤོིག་རེད། ངས་ཚེང་མ་ལ་འད་ིནས་རྟེག་ཏུ་

གནས་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་པོར་མ་བསྡོད་པོར། དེའ་ིཚེབ་ཏུ་འད་ིགར་

འཁྱུག་ཙོམ་སོྡོད་དགོས་པོའ་ིའབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། 

ད་ཆོ་ངའ་ིགོྲེགས་པོོ་ཚེོས་གནས་སྟོངས་ཇ་ིའདྲ་འགོྲེ་བཞིིན་འདུག་གམ་ཞིེས་

དྲིས་དུས་ངས་“ང་འད་ིག་རང་དུ་ཡིོད་” ཅིེས་ལན་འདེབས་ཀྱི་ིཡོིད།། 



256

 ༼༩༦༽  

སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། རེེ་བ་ཅིན་བྱེསོ།

མ་འོངས་པོ་ལ་བལྟས་ཏེ་མ་འགྲེིག་པོ་ཡིོང་སྲིིད་པོ་ཐེམས་ཅིད་ཀྱིི་ཐོེག་ཏུ་མནོ་

བསམ་གཏོང་བ་ད་ེསེམས་ཁྲལ་རེད། དེང་རབས་འཛམ་གླེིང་ག་ིནང་དུ་ད་ེའདྲའ་ི

དགོས་མེད་ཀྱིི་སེམས་ཁྲལ་དེ་རིམས་ནད་ཀྱིི་རིམ་པོ་ངེས་ཅིན་གྱིི་སེམས་ནད་

ཅིིག་རེད། 

དེའི་གཉིེན་པོོ་ནི་མ་འོངས་པོ་ལ་བལྟས་ཏེ་འགྲེིག་པོ་ཡིོང་སྲིིད་པོ་ཐེམས་

ཅིད་ཀྱི་ིཐོེག་ཏུ་མནོ་བསམ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེརེད། དོན་དངོས་སུ་དེས་ལམ་ལོྷིང་ཡོིང་

རྒྱུའི་གནས་བབ་གོང་མཐོེར་གཏོང་། དེ་འདྲའི་མ་འོངས་པོ་དེར་ངན་ཕོྱོགས་

ནས་མ་ཡིིན་པོར་བཟང་ཕོྱོགས་ཀྱིི་རེ་བ་སོྣོན་གྱིི་ཡིོད། དེས་ན་སེམས་ཁྲལ་མ་

བྱེེད། ར་ེབ་ཅིན་བོྱེས།

གནའ་སྔོ་མོ་ཞིིག་ལ་བོློ་གོྲེས་ལྡན་ལ། རྙེིང་ཞིེན་བྲལ་བའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲིད་ཅིིག་

གིས་འཛམ་གླེིང་ནང་དུ་ཆོོས་ལུགས་གཉིིས་ཁོ་ན་རྙེེད་ཀྱི་ིརེད་གསུངས་ཡིོད། ད་ེ

གཉིིས་ན།ི

༡། རང་གི་དད་པོ་དང་འཚེམས་ཕྱོིར་བདེན་པོར་སྒྱུར་བཅོིས་བྱེེད་མཁན་ 

དང་།

༢། བདེན་པོ་དང་འཚེམས་ཕྱོིར་རང་ག་ིདད་པོར་བསྒྱུར་བཅོིས་བྱེེད་མཁན།

ཁོང་ན་ིགཉིིས་པོ་དེའ་ིརྗོེས་འཇུག་ཅིིག་ཡིིན་པོ་དང་། གལ་ཏ་ེདངོས་ཡིོད་གནས་

ཚུལ་གྱིིས་རྒྱབ་སོྐྱར་བྱེེད་ཀྱི་ིམེད་ན། གྲུབ་མཐེའ་དང་ཆོོ་ག་སོགས་གང་ཡིིན་ལ་
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ཅི་ིཙོམ་གྱིིས་གཅིེས་སྤྲོས་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད་ཀྱིང་ད་ེདག་རྟེག་ཏུ་སོྤེང་ཐུབ་མཁན་ཞིིག་

རེད། སོྲིལ་རྒྱུན་པོ་ཚེོའ་ིནང་དུ་ཁོང་ལ་དགྲེ་བོ་ཉུང་སོྐྱན་མེད། རིང་པོོར་མ་སོང་

བར་ཁོང་ག་ིདགྲེ་བོ་ད་ེདག་གིས་ཁོང་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའ་ིཐེབས་ལམ་ཞིིག་རྙེེད། 

ཁོང་གིས་མང་ཚེོགས་དབུས་སུ་གཏམ་བཤོད་མང་པོོ་བྱེས་ཡིོད་སྟོབས། 

ཁོང་ག་ིདགྲེ་བོ་ཚེོས་ཁོང་ག་ིགསུང་བཤོད་རྣམས་བསྡུ་རུབ་བྱེས་ཏ།ེ སྐབས་དོན་

ལས་གོ་དོན་གཞིན་དུ་འགྲེེལ་ཐེབས་དང་། དེ་བཞིིན་ཆོོས་ལོག་སྨྲས་པོའི་ཉིེས་

འཛུགས་བྱེས། ཁྲིམས་བཤོེར་གྱི་ིསྐབས་སུ་ཁོང་ལ་ནག་ཉིེས་ཡོིད་པོའ་ིཁྲིམས་ཐེག་

བཅིད་ཅིིང་། སོྲིག་ཉིེས་ཕོག 

སོྲིག་ཐོེག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའ་ིཉིེས་ཁྲིམས་བཅིད་ཟིན་པོའ་ིརྗོེས་སུ། ཆོོས་ཀྱི་ིདབུ་

ཁྲིད་དེས་“ཨ་ཁ། ཇི་འདྲའི་ཡི་ང་བ་ཞིིག་རེད་ཨང་། ངས་བཀུར་འོས་ཁྲིམས་

དཔོོན་ལགས་ཀྱི་ིསྐུ་ཟློ་ད་ེལ་མོས་ནམ་ཡིང་ཁྲིམས་དཔོོན་ཁོང་ལ་ཁ་རོྩད་མ་ིབྱེེད་

པོའ་ིསོྒམ་ཐེབས་སྟོབས་བད་ེཞིིག་སོློབ་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིཡིོད། ཨ་ཁ། ད་ཆོ་ངས་

མོ་ལ་ཁ་ལ་ཉིན་པོོ་བྱེེད་རྒྱུའི་ཐེབས་ལམ་དེ་སོློབ་ཐུབ་མ་སོང་།” ཞིེས་དབུགས་

རིང་ཞིིག་བཏང་། ཁྲིམས་དཔོོན་གྱིིས་ཡི་མཚེན་པོའ་ིསོྒ་ནས་“ཁོྱིད་ཀྱིིས་ངའ་ིསྐྱ་ེ

དམན་གྱིིས་ང་དང་མཉིམ་དུ་ཁ་རོྩད་མ་ིབྱེེད་པོའ་ིསོྒམ་གྱི་ིཐེབས་ལམ་ཞིིག་ཤོེས་

ཀྱི་ིཡོིད་དམ།” ཞིེས་དྲིས།

ཁོང་གིས་“བཀུར་འོས་ཁྲིམས་དཔོོན་ལགས། ངས་སོྒམ་ཐེབས་ཅི་ིཡོིད་ཚེང་

མ་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེས་ལན་བཏབ། 

ཁྲིམས་དཔོོན་དེས“ཨོ་”ཞིེས་མནོ་བསམ་ཞིིག་བཏང་རྗོེས་“བྱེས་ན་འགྲེིག་

པོ་འདུག ཁོྱིད་ཀྱིིས་ངའི་སྐྱེ་དམན་ལ་ང་དང་ཁ་རོྩད་མི་བྱེེད་པོ་སོློབ་ཐུབ་པོའི་

ཆོེད་དུ་ངས་ཁོྱིད་ཀྱིི་སོྲིག་ཐོེག་གི་ཉིེས་པོ་དེ་ཟློ་བ་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་རིང་ལ་ཕར་

འགྱིངས་བྱེས་པོ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ལོ་གཅིིག་གི་རྗོེས་སུ་མོ་ད་དུང་ཁ་གཟེར་པོོར་
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བསྡོད་འདུག་ན། ཁོྱིད་སོྲིག་ཐོེག་ཏུ་གཏོང་ས་དེར་ང་རང་མི་ངོ་མ་བཅིར་གྱིི་

ཡིིན། ཁྲིམས་བཤོེར་གོྲེལ་བ་ཡིིན།” ཞིེས་སྨྲས།

ཟློ་བ་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་རིང་ལ་རང་དབང་ཡིོད་པོའི་ཆོོས་ཀྱིི་དབུ་ཁྲིད་དེ་

ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཕྱོིར་ཐོེན་སྐབས། ཁོང་གི་དགེ་ཕྲུག་ཚེོས་སྐྱེ་དམན་གྱིིས་རང་

གི་ཁོྱི་ག་ལ་ཁ་རོྩད་བྱེེད་རྒྱུ་འགོག་པོར་ཤུགས་ཆོེ་བའི་སོྒམ་ཀྱིི་ཐེབས་ལམ་དེ་

ཅི་ིཞིིག་ཡིིན་པོ་དྲིས། 

ཆོོས་ཀྱིི་དབུ་ཁྲིད་དེས་“ངས་ཤོེས་ཀྱིི་མེད། དེ་འདྲའི་ཐེབས་ལམ་ཞིིག་ད་ལྟ་

ངས་རྙེེད་མ་བྱུང་། གཅིིག་བྱེས་ན་རྙེེད་ཀྱིང་སྲིིད། གང་ལྟར་ཡིང་ལོ་རྗོེས་མར་ཅི་ི

ཡིོང་སུས་ཤོེས། ཁྲིམས་དཔོོན་གྱི་ིསྐྱ་ེདམན་ད་ེཤོ་ིཡིང་སྲིིད། ད་ེའདྲ་བྱུང་ན་མོས་

ཁྲིམས་དཔོོན་དང་མཉིམ་དུ་ཁ་རྩོད་བྱེེད་རྒྱུ་ད་ེའགག་ག་ིརེད། ཧ་ཧ། ཡིང་ན་ང་

རང་རང་བཞིིན་གྱི་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ཤོ་ིསྲིིད། གང་ལྟར་ད་ལྟ་ང་ལ་ཟློ་བ་བཅུ་གཉིིས་ཀྱི་ི

རིང་ལ་རང་དབང་ཡིོད། སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད། ར་ེབ་ཅིན་བོྱེས། ཞིེས་པོའ་ིགཏམ་

དཔོ་ེད་ེདྲན་གསོ་གྱིིས།” ཞིེས་བཤོད་པོ་རེད།།
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 ༼༩༧༽  

འིགྲུལ་པ་ཡིནི་ན་བདག་པ་ོམ་རེདེ། 

ངའི་དགོན་པོར་ཡིོང་མཁན་ཚེོས་དུས་རྒྱུན་དགོན་པོ་དེ་ཇི་འདྲའི་ཁུ་སིམ་པོོ་

དང་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཡིོད་སོྐར་ང་ལ་ཤོོད་ཀྱི་ིཡིོད། ངས་ཁོང་ཚེ་ོསོྨྱོན་པོ་རེད་བསམ། 

ལས་ཀ་ཇི་ཙོམ་མང་པོོ་བྱེེད་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་ཁོང་ཚེོས་མཐོེང་གི་མེད་པོ་ཡིིན་

ནམ། ཁང་པོ་དང་དེའི་ཁོར་ཡུག་རྒྱུན་སོྐྱང་བྱེེད་དགོས། གྲྭ་གཞོིན་ཚེོ་ལ་སོྦྱང་

བརྡོར་སོྤྲོད་དགོས། ད་ེནས་གནས་བསོྐར་བ་ཚེོའ་ིརྒྱུན་ཆོད་མེད་པོའ་ིདྲ་ིབ་ཁག་

ལ་ལན་འདེབས་དགོས། ང་ལ་ནི་དགོན་པོ་དེ་ལས་ཀའི་སྒར་ས་བྲེལ་ཟིང་ཅིན་

ཞིིག་རེད། འགྲེིག་མེད་ས་ཞིིག་འདུག རིང་པོོར་མ་སོང་བར་ངས་དེ་ནི་ང་རང་

ག་ིརྣམ་འགྱུར་འཛིན་སྟོངས་ཤོིག་ཡིིན་པོ་རོྟེགས་བྱུང་།

དེ་ནས་ངས་ང་རང་གི་རྣམ་འགྱུར་འཛིན་སྟོངས་དེ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་

ཡིིན། 

གཟའ་འཁོར་གཅིིག་གི་ནང་ནས་ཉིི་མ་གཅིིག་སྟོེ། མང་ཆོེ་བར་གཟའ་ཟློ་

བ་ཉིིན་གྱིི་ཞོིགས་པོར། ངས་མི་ལོ་སུམ་ཅུ་ཐེམ་པོའི་རིང་སོྡོད་སའི་དགོན་པོ་

འདིའ་ིནང་དུ་རང་ཉིིད་ན་ིབདག་པོོ་མིན་པོར་མགོྲེན་པོོ་ཡིིན་ཁུལ་བྱེེད་ཀྱི་ིཡོིད། 

མགོྲེན་པོོ་ཞིིག་ག་ིཚུལ་དུ་ངས་ཁང་པོ་དང་དེའ་ིཁོར་ཡུག་རྒྱུན་སོྐྱང་ག་ིསོྐར་ལ་

སེམས་ཁྲལ་བྱེེད་དགོས་ཀྱིི་མེད། གྲྭ་པོ་ཚེོ་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་རྒྱུ་དེ་ཡིང་ངའི་

ལས་ཀ་མ་རེད། མགོྲེན་པོོ་ཞིིག་ག་ིཚུལ་དུ་ཡིོད་སྟོབས་ངས་དྲ་ིབ་རྣམས་ལ་ལན་

ཡིང་རྒྱག་དགོས་ཀྱིི་མེད། ཞོིགས་པོ་དེ་དག་གི་རིང་ལ་ངས་མགོྲེན་པོོ་ཞིིག་གི་

ཚུལ་དུ་དགོན་པོ་ལ་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརངས་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག ངས་གནས་སོྐར་བ་ཚེ་ོ
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བདེན་པོ་ཡིིན་པོ་ཤོེས་བྱུང་། རང་ཉིིད་བདག་པོོ་མིན་དུས་དགོན་པོ་ད་ེཁུ་སིམ་པོོ་

དང་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་འདུག 

ངས་ངའི་གོྲེགས་པོོ་ཚེོ་ལ་ཐེབས་ལམ་འདི་ཉིིད་སོློབ་ཀྱིི་ཡིོད། གཟའ་མཇུག་ལྟ་

བུར་གཟའ་འཁོར་རེའ་ིནང་ནས་ཆུ་ཚེོད་ཁ་ཤོས་ཀྱི་ིརིང་ལ་རང་སོྡོད་སའ་ིཁང་

པོའ་ིནང་དུ་མགོྲེན་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་ཁུལ་བོྱེས་དང་། 

ཁྱིེད་རང་མ་ིགཞིན་གྱི་ིཁྱིིམ་ལ་འགྲེོ་དུས་ཁོང་ཚེོའ་ིལྟོ་སོྣོད་འཁྲུ་ག་ིཡིོད་དམ། 

མེད་པོ། ཁོང་ཚེོའི་ས་གདན་ལ་གད་ཕྱོགས་བྱེས་ཏེ་གཙོང་མ་བཟོ་གི་ཡོིད་དམ། 

མེད་པོ། ཁོང་ཚེོའི་སྤེང་གི་རྩྭ་འབྲེག་གི་ཡིོད་དམ། མེད་པོ། ལས་ཀ་འདི་དག་

གང་ཡིང་མ་བྱེས་ཀྱིང་ཁྱིེད་རང་ལ་གནོང་འགོྱིད་ཡོིང་ག་ིམ་རེད། གང་ཡིིན་ཟེར་

ན་ཁྱིེད་རང་བདག་པོོ་མིན་པོར་མགོྲེན་པོོ་ཞིིག་རེད།

དེས་ན་རང་གི་ཁང་པོའི་ནང་དུ་བདག་པོོ་མིན་པོར། མགོྲེན་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་

ཁུལ་བྱེས་ན་དེའི་མཛེས་སྡུག་དང་ཁུ་སིམ་པོའི་གནས་བབ་དེ་ལོངས་སུ་སྤྱིོད་

ཐུབ། གནོང་འགོྱིད་གང་ཡིང་མེད་པོར་ངལ་གསོ་བྱེེད་ཐུབ། ཁྱིེད་རང་མགོྲེན་

པོོ་ཡིིན་པོས། ལས་ཀ་ཅི་ིཡིང་བྱེེད་མ་ིདགོས་པོའ་ིསོྒ་ནས་རང་ཁྱིིམ་ད་ེལོངས་སུ་

སོྤྱིད་ཐུབ།

མགོྲེན་པོོ་ཁོ་ནས་སྣོང་མེད་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད། བདག་པོོས་སྟོངས་འཛིན་

བྱེེད་དགོས་པོ་རེད།
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དྲན་ཤེསེ་བསྟོནེ་པ་ཙིམ་མནི་པརེ་སམེས་བཟང་བྱེོས།

དགོང་དོྲ་ཞིིག་ལ་བུད་མེད་ཕྱུག་པོོ་ཞིིག་རང་ག་ིསོྒམ་གྱི་ིའཛིན་གྲྭ་ལ་ཕྱོིན་པོ་རེད། 

མོའ་ིཁྱིིམ་མཚེེས་མང་པོོའ་ིནང་དུ་རྐུན་མ་ཤོོར་ཡོིད་སྟོབས། རང་ག་ིགཞིིས་ཁང་

ཆོེན་པོོ་དེའི་སོྒ་སྲུང་བ་ལ་དུས་རྟེག་ཏུ་དྲན་ཤོེས་བརྟེན་པོོ་དང་རྣམ་རིག་གྲུང་

པོོ་བྱེེད་དགོས་ཞིེས་བརོྗོད།

མོ་ཁྱིིམ་དུ་ཕྱོིར་ལོག་དུས་མོས་མོ་རང་གི་ཁང་པོར་རྐུན་མ་འཛུལ་ཡོིད་པོ་

ཤོེས་པོ་རེད། མོས་སོྒ་སྲུང་བ་དེར་“ངས་ཁོྱིད་ལ་རྐུན་མ་ཡིོང་ཉིེན་ཡོིད་པོས་དྲན་

པོ་བརྟེན་པོོ་གྱིིས་བཤོད་པོ་ཡིིན། ཁོྱིད་ཀྱིིས་ངའི་ཁ་ལ་ཉིན་མི་འདུག” ཅིེས་

གཤོ་ེགཤོ་ེབཏང་། 

སོྒ་སྲུང་བ་དེས་“ལྕམ་ལགས། འོན་ཀྱིང་ངས་དྲན་ཤོེས་བརྟེན་པོོ་བྱེས་པོ་

ཡིིན། ངས་རྐུན་མ་སྐུ་ཉིིད་ཀྱི་ིཁང་པོའ་ིནང་དུ་འཛུལ་བ་མཐོེང་བྱུང་བས། རྐུན་

མ་འཛུལ་བཞིིན་འདུག རྐུན་མ་འཛུལ་བཞིིན་འདུག་སྙིམ་པོའ་ིདོ་སྣོང་བྱུང་། ད་ེ

རྗོེས་ལ་ངས་ཁོ་ཚེོས་སྐུ་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱན་ཆོ་འཁྱིེར་ཏེ་ཕྱོིར་ཐོེན་འགོྲེ་བ་མཐོེང་བྱུང་

བས། ངས་རྒྱན་ཆོ་ཕྱོི་ལ་ཁྱིེར་སོང་། རྒྱན་ཆོ་ཕྱོི་ལ་ཁྱིེར་སོང་སྙིམ་པོའི་དོ་སྣོང་

བྱེས་པོ་ཡིིན། དེ་ནས་ངས་ཁོ་ཚེོ་བསྐྱར་དུ་ནང་ལ་འཛུལ་ཏེ་སྐུ་ཉིིད་ཀྱིི་དངུལ་

སྒམ་འཁྱིེར་འགྲེོ་བ་མཐོེང་བྱུང་། ངས་དྲན་པོ་བརྟེན་པོོའ་ིསོྒ་ནས་དངུལ་སྒམ་

བརྐུས་སོང་། དངུལ་སྒམ་བརྐུས་སོང་སྙིམ་པོའ་ིདོ་སྣོང་བྱེས་པོ་ཡིིན། ལྕམ་ལགས། 

ངས་དྲན་པོ་བརྟེན་པོོ་བྱེས་པོ་ཡིིན།” ཞིེས་ལན་བཏབ། 



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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དྲན་པོ་བརྟེན་པོོ་བྱེས་པོ་ཙོམ་གྱིིས་ལྡེང་གི་མེད་པོ་དེ་གསལ་པོོ་རེད། གལ་

ཏེ་སོྒ་སྲུང་བ་དེས་རང་གི་སྦྱིན་བདག་ལ་སེམས་བཟང་པོོ་དང་། དྲན་པོ་བརྟེན་

པོ་གཉིིས་ཀ་བྱེས་ཡིོད་ན། ཁོས་ཉིེན་རོྟེག་པོ་བོས་ཡོིད་མདོག་ཁ་པོོ་རེད། ང་ཚེོས་

སེམས་བཟང་པོོའ་ིསྟོེང་དུ་དྲན་པོ་བརྟེན་པོོ་ད་ེབསྣོན་ན་སེམས་བཟང་ག་ིབདག་

ཉིིད་ཅིེས་པོ་ད་ེཡོིང་ག་ིཡོིད།

ལོ་འགའི་སོྔོན་ལ་ང་ལ་ཟས་དུག་ཅིིག་ཕོག་བྱུང་། ངའི་ཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱིི་གྲྭ་པོ་

རྣམས་ནི་ཉིིན་རེ་བཞིིན་སྦྱིན་བདག་གིས་གནང་པོའི་གསོལ་སོྙིམས་ལ་བརྟེེན་

དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། ང་ཚེོས་ཅི་ིཞིིག་ཟ་ག་ིཡིོད་པོ་ང་ཚེོས་ཡིག་པོོ་མ་ིཤོེས། དུས་རྒྱུན་

ང་ཚེོས་རྗོེས་སུ་གོྲེད་པོ་དང་རོྩད་རོྙེག་ཡོིང་རྒྱུ་ཞིིག་ཁའི་ནང་དུ་འཇུག་གི་ཡོིད། 

སྐབས་དང་དུས་སུ་གོྲེད་ཁོག་ན་རྒྱུ་དེ་གྲྭ་པོའི་འཚེོ་ཐེབས་དང་འབྲེལ་བའི་

འགལ་རྐྱེེན་ཞིིག་རེད། འོན་ཀྱིང་སྐབས་འདིར་ཟས་མ་འཇུ་བའི་དཀའ་ངལ་

ལས་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་སྡུག་པོ་རེད། ཟས་དུག་གི་རྐྱེེན་ལས་ཟུག་རྔུ་བཟོད་དཀའ་བ་

ཞིིག་བྱུང་། 

གྲྭ་པོ་བོློ་གྲེོས་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་ན་སྨོན་ཁང་དུ་ཕྱོིན་ཡོིད་ཀྱི་ིརེད་ད།ེ ངས་དེའ་ི

ཚེབ་ཏུ་སེམས་བཟང་བསོྒམས་པོ་ཡིིན། 

ངས་ན་ཟུག་ལས་གྲེོལ་འདོད་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་གྱི་ིའདུན་པོ་ད་ེབཀག་སྟོ།ེ མོྱོང་

ཚེོར་ཇ་ིཡོིད་ཡོིངས་སུ་རོྫགས་པོ་ཚེོར་གང་ཐུབ་བྱེས་པོ་ཡིིན། ཡི་ལན་གང་ཡིང་

མེད་པོར་སྐད་ཅིིག་སྐད་ཅིིག་གི་ནང་དུ་གང་ཚེོར་བ་དེ་གསལ་ཞིིང་རིག་པོའི་

ངང་ནས་ཉིམས་སུ་མོྱོང་རྒྱུ་ད་ེདྲན་ཤོེས་བསྟོེན་པོའ་ིདོན་རེད། ད་ེནས་ངས་དེའ་ི

སྟོེང་དུ་སེམས་བཟང་བསྣོན་པོ་ཡིིན། ངས་སེམས་བཟང་པོོའ་ིསོྒ་ནས་གུས་ཞིབས་

དང་བཅིས་ཏེ་ཟུག་རྔུ་དེར་ང་རང་གི་སྙིིང་གི་སོྒ་མོ་ཕྱོེ་བ་ཡིིན། དྲན་ཤོེས་བརྟེན་



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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པོོ་དེས་ང་ལ་ཡི་ལན་སྤྲོད་བྱུང་། སེམས་བཟང་སོྒམ་པོ་ལ་བརྟེེན་ནས་ངས་ང་

རང་གི་རྒྱུ་མ་རྣམས་ཅུང་ཙོམ་ལྷིོད་དུ་ཕྱོིན་པོ་དང་། ན་ཟུག་ཀྱིང་ཅུང་ཆུང་དུ་

ཕྱོིན་པོའ་ིདོ་སྣོང་བྱུང་། ད་ེབས་ངས་མུ་མཐུད་ད་ེསེམས་བཟང་བསོྒམས་པོ་ཡིིན། 

སེམས་བཟང་དེས་རང་ག་ིལས་ཀ་བྱེས་པོ་དང་མཉིམ་དུ་ན་ཟུག་ད་ེཡིང་ག་ལེར་

ག་ལེར་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་ཏ་ེཟས་འཇུའ་ིརྒྱུ་མ་ད་ེཡིང་ལྷིོད་དུ་ཕྱོིན་སོང་། སྐར་མ་ཉི་ིཤུ་

ལས་མ་འགོར་བར་ན་ཟུག་ཆོ་ཚེང་མེད་པོར་གྱུར་སོང་། ང་ན་ིཟས་དུག་མ་ཕོག་

པོ་ནང་བཞིིན་བད་ེཔོོ་དང་ལྷིོད་པོོ་ཆོགས་སོང་།

ད་ེན་ིདུག་ནུས་ཡིོངས་སུ་རོྫགས་པོའ་ིཟས་དུག་ཅིིག་རེད། ད་ེན་ིདམྱོལ་བར་

སློེབས་པོ་ནང་བཞིིན་ན་ཟུག་ལྡབ་འཕར་གྱིིས་བཟོད་དཀའ། འོན་ཀྱིང་ད་ེསེམས་

བཟང་ག་ིནུས་པོ་ཡིོངས་སུ་རོྫགས་པོ་ཞིིག་གིས་བཅོིམ་སོང་། ཟས་དུག་ག་ིརྒྱུ་གཙོ་ོ

བོ་ནད་འབུ་ད་ེཚེོར་ཅི་ིཞིིག་བྱུང་ཡིོད་མིན་ངས་མ་ིཤོེས། འོན་ཀྱིང་ངས་དེའ་ིསོྐར་

ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱེས་མེད། ན་ཟུག་ཆོ་ཚེང་ཡིལ་སོང་། འདི་ནི་སེམས་བཟང་གི་

སོྟོབས་ཤུགས་ལས་བྱུང་བའ་ིསྒེར་གྱི་ིདཔོ་ེམཚེོན་གཅིིག་རེད། 

སེམས་བཟང་ནི་ལྷིིང་འཇགས་ཀྱིི་རྒྱུ་རེད། དེས་གཟུགས་པོོ་དང་། སེམས། 

འཇིག་རྟེེན་བཅིས་པོར་ངལ་གསོ་སྟོེར་གྱིི་ཡིོད། སེམས་བཟང་གིས་ལུས་གསོ་

རུ་འཇུག་གི་ཡིོད། དེས་ན་དྲན་ཤོེས་བརྟེན་པོ་ཙོམ་མིན་པོར་སེམས་བཟང་པོོ་

ཡིང་བོྱེས།།
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 ༼༩༩༽  

དངུལ་མདེ་སྐབས་ཀྱི་ིསམེས་བཟང་།

ཐོེ་མ་སི་(མིང་ངོ་མ་མ་རེད་)ཡིིས་སོློབ་གཉིེར་མུ་མཐུད་བྱེེད་སློད་འཇར་མན་

དུ་ཡིོད་པོའ་ིརང་ཁྱིིམ་དུ་ཕྱོིར་མ་ལོག་པོའ་ིསོྔོན་ལ། ང་ཚེོའ་ིཨོ་ས་ིཋ་ིར་ིལ་ིཡིའ་ི

དགོན་པོའི་ནང་དུ་ཟློ་བ་མང་པོོར་སྒོམ་སྦྱངས་ནས་བསྡོད། ཁོས་ང་ལ་ཁོ་རང་

ལ་དགོས་མཁོ་ཆོ་ེབའ་ིསྐབས་སུ་སེམས་བཟང་གིས་ཁོ་ལ་ཡིོ་རོའམ་ཡིོ་སོྒར་ཉི་ིཤུ་

ཇ་ིལྟར་བྱུང་བའ་ིགཏམ་རྒྱུད་འད་ིབཤོད་བྱུང་། 

ཐོེ་མ་ས་ིཡིིས་ཉིིན་དང་པོོར་འཇར་མན་སོློབ་གྲྭ་ཆོེན་མོར་ཕྱོིན་པོའ་ིསྐབས་

དེར། ཨེ་ཊིི་ཨེམ་སྟོེ། རང་འགུལ་དངུལ་སོྤྲོད་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིིག་གི་ནང་ནས་

སྐད་ཁྱིད་མཚེར་ཞིིག་རྒྱག་གི་ཡོིད་པོ་ཐོེས་འདུག ཁོས་འགྲེེལ་བཤོད་བརྒྱབ་པོ་

ལྟར་ན་ད་ེན་ིགྲེ་ེབ་ཆུ་བཤོལ་བྱེེད་པོ་ལྟ་བུའ་ིསྐད་ཅིིག་འདུག་ཟེར། ཁོས་སོློབ་གྲྭ་

ཆོེན་མོའ་ིདངུལ་སོྤྲོད་འཕྲུལ་འཁོར་དེས་ཁོ་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བཞིིན་འདུག་སྙིམ། 

དེ་ཉིིན་ནས་བཟུང་སྟོེ་ཐོེ་མ་སི་ནི་རང་གི་གོྲེགས་པོོ་སྟོེ་དངུལ་སོྤྲོད་འཕྲུལ་

འཁོར་དེའི་འགྲེམ་ནས་ག་དུས་ཕྱོིན་ཀྱིང་ཁོས་དེ་ལ་སྐྱར་ཟོློས་ཡིང་ཟོློས་ཀྱིི་སོྒ་

ནས་“ཁོྱིད་ལ་དངུལ་སྒོར་རོྫགས་མཐེའ་མེད་པོར་ཡིོང་བར་ཤོོག དངུལ་ལེན་

མཁན་ཚེོས་དངུལ་མེད་པོ་ཤོེས་དུས་ཁྱིོད་ལ་རོྡོག་ཐེོས་མ་ིགཞུ་བར་ཤོོག ཁོྱིད་ཉིིད་

གོླེག་གིས་མ་ིའཚེིག་པོར་ཤོོག” ཅིེས་སེམས་བཟང་ག་ིའཕེན་པོ་གཏོང་ག་ིཡོིད། 

ཟློ་བ་མང་པོོའ་ིརྗོེས་སུ་ཉིི་མ་དོྲ་བའི་སྐབས་ཤོིག་ལ། ཐོེ་མ་སི་ནི་ཁོ་རང་གི་

གོྲེགས་པོོ་སྟོེ་དངུལ་སོྤྲོད་འཕྲུལ་འཁོར་དེ་ནས་ཕི་ཊིི་འགའི་རྒྱང་ཁད་དུ་བསྡོད་

ནས་གུང་ཚེིགས་ཟ་བཞིིན་ཡོིད་པོའ་ིསྐབས་དེར་གོ་མོྱོང་ཡོིད་པོའ་ིགྲེ་ེབ་ཆུ་བཤོལ་



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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བ་ལྟ་བུའ་ིསྐད་ད་ེཡིང་སྐྱར་ཐོེས་པོ་རེད། ཁོས་གོམ་ཁ་བསྒྱུར་ནས་བལྟས་དུས་ཡིོ་

སོྒར་ཉི་ིཤུ་ཐེམ་པོའ་ིདངུལ་ལོར་ཞིིག་འཕྲུལ་འཁོར་ནང་ནས་ཐོེན་ཡོིང་པོ་མཐོེང་། 

ཁོ་དངུལ་སོྤྲོད་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ིའགྲེམ་དུ་མ་མཐེར་ཡིང་སྐར་མ་བཅོི་ལྔའ་ི

རིང་ལ་སོྡོད་སྐབས། དངུལ་འདོན་མཁན་ཕར་ཞོིག་མ་ིསུ་གང་ཡིང་འཕྲུལ་འཁོར་

གྱིི་འཁྲིས་ལའང་སློེབས་མེད། ཁོ་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིི་རྩ་ལ་ཕྱོིན་ཏེ་དངུལ་ལོར་དེ་

ཚུར་བློངས། དེ་ནས་སུས་ཡིིན་མིན་ལྟ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་དངུལ་ལོར་དེ་གནམ་ལ་

འཕྱོར་བ་རེད། ལེན་མཁན་སུ་ཡིང་བྱུང་མེད། སོློབ་གཉིེར་བ་ཉིམ་ཆུང་ཐོེ་མ་ས་ི

ཡིིས་ཁོ་རང་ག་ིགོྲེགས་པོོ་དངུལ་སོྤྲོད་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞིེས་བརོྗོད་

ད་ེདངུལ་ད་ེསོྒར་ཁུག་ནང་ལ་བཅུག 

གཏམ་རྒྱུད་དེ་བདེན་པོ་ཡིིན་མིན་གྱིི་ཐེད་ལ་ངས་ཐེོ་མ་སི་ལ་ཡིང་ཡིང་དྲི་

བརྩད་བྱེས་པོ་ཡིིན། ཁོས་མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་བདེན་པོ་ཡིིན་ཞིེས་ཚེར་མང་པོོ་བརོྗོད་

བྱུང་བས་ད་ཆོ་ངས་ཁོ་ལ་ཡིིད་ཆོེས་བྱེེད་ཀྱི་ིཡོིད། དེས་ན། ཐུགས་རྗོེས་གཟིགས། 

རང་འགུལ་དངུལ་སོྤྲོད་འཕྲུལ་ཆོས་ལ་སེམས་བཟང་པོོ་གྱིིས་དང་། ཉི་ིམ་གཅིིག་

ཁོང་ཚེོས་ཀྱིང་ཁྱིེད་རང་ལ་སེམས་བཟང་མ་ིབྱེེད་པོ་ད་ེསུས་ཤོེས།།
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སམེས་བཟང་དང་བློ་ོལྷིངི་པ།ོ

དེང་སང་མ་ིམང་པོོས་སོྒམ་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་རྒྱུའ་ིའབད་བརོྩན་བྱེེད་ཀྱི་ིཡོིད། འོན་

ཀྱིང་སེམས་ཞིི་བར་འཇོག་མི་ཐུབ་པོ་དེ་ཁོང་ཚེོའི་དཀའ་ངལ་ཆོེ་ཤོོས་དེ་རེད། 

འབད་བརོྩན་ཅིི་ཙོམ་བྱེས་ཀྱིང་ཁོང་ཚེོས་བསམ་བོློ་འཕོྲ་འདུ་འགོག་ཐུབ་ཀྱིི་

མེད། ཅི་ིཡིིན་ནམ། 

ཉིིན་གཅིིག་བུད་མེད་ཅིིག་ལ་“ཧ།ེ ང་ ས་ིཨ་ེཧྥུ་ཡིིན། ཁྱིེད་རང་ལ་ཕྱོ་ིདོྲར་འཚེིག་

ཇ་དཀར་ཡིོལ་གང་འཐུང་རྒྱུའ་ིདུས་ཚེོད་ཡིོད་དམ།” ཞིེས་ཁ་པོར་ཞིིག་བསློེབས་

པོ་རེད། 

བུད་མེད་དེས་“ཡིོད་ལགས།” ཞིེས་ལན་བཏབ།

ས་ིཨ་ེཧྥུ་ཡིིས་“བྱེས་ན་ཡིག་པོོ་བྱུང་། ང་ཚེ་ོཁྱིེད་རང་དགའ་པོོ་ཡོིད་ས་ད་ེམིན་

པོར། ང་དགའ་པོོ་ཡིོད་པོའ་ིའཚེིག་ཇའ་ིཇ་ཁང་དེར་འགོྲེ། ཁོྱིད་འོ་སྣུམ་གྱི་ིཚེད་

མཐོེ་པོོ་ཡིོད་པོའི་ལ་ཐེེ་ཞིེས་པོའི་འཚེིག་ཇ་ལ་དགའ་པོོ་ཡིོད་པོ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་

ཡིོད་དེ། དེ་མ་འཐུང་བར་འཚེིག་ཇ་ནག་པོོ་ཅིིག་ཐུངས། ཁྱིེད་རང་དགའ་སའི་

མངར་ཟས་ཁྱིད་མཚེར་ད་ེའདྲ་མ་ཡིིན་པོར། ཁོྱིད་ཀྱིིས་ང་ནང་བཞིིན་སེའུ་སོྔོན་

པོོ་ཅིན་གྱི་ིམངར་ཟས་བཟའ་དགོས། ང་གཉིིས་ཁྱིོད་རང་རྒྱུན་དུ་སོྡོད་སའ་ིསྲིང་

ལམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་མ་ཡིིན་པོར། ཁུ་སིམ་པོོ་ཡོིད་སའ་ིཁུག་ཀོྱིག་ཅིིག་ཏུ་སོྡོད་དགོས། 

གང་ཡིིན་ཟེར་ན། ང་ད་ེགར་སོྡོད་རྒྱུར་དགའ་པོོ་ཡིོད། ད་ེནས་ངེད་གཉིིས་ཀྱིིས་

ང་དགའ་པོོ་ཡོིད་པོའ་ིསྲིིད་དོན་གྱི་ིསོྐར་ལ་གྲེོས་བསྡུར་བྱེེད་དགོས་པོ་ལས། ཁྱིེད་



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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རང་འཐེད་པོོ་ཡིོད་པོའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིམགོ་རོྙེག་ཚེ་པོོ་དེའ་ིསོྐར་ལ་སྐད་ཆོ་ཤོོད་འདོད་

མེད། མཐེའ་མ་དེར་ང་གཉིིས་ད་ེགར་སྐར་མ་ལྔ་བཅུ་དང་བདུན་ཅུ་མ་ཡིིན་པོར་

སྐར་མ་དྲུག་ཅུའམ། ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ཏག་ཏག་སོྡོད་དགོས། གང་ཡིིན་ཟེར་ན་ང་

དུས་ཚེོད་རིང་ཐུང་ད་ེཙོམ་ལ་སོྡོད་འདོད་ཡོིད།” ཅིེས་བཤོད། 

བུད་མེད་དེས་མནོ་བསམ་མྱུར་པོོར་བཏང་ནས་“ཨང་... ། ད་རིང་ཕྱོ་ིདྲོར་ང་

སོའ་ིསྨོན་པོའ་ིརྩ་ལ་འགོྲེ་དགོས་ཡིོད་པོ་ད་ལྟ་རང་དྲན་སོས་བྱུང་། དགོངས་དག 

ས་ིཨ་ེཧྥུ་ལགས། ང་ཡིོང་ཐུབ་ས་མ་རེད།” ཅིེས་ལན་བཏབ། 

ཁྱིེད་རང་ལ་གང་དུ་འགྲེོ་དགོས་པོ་དང་། ཅི་ིཞིིག་བཟའ་དགོས་པོ། གང་དུ་

སོྡོད་དགོས་པོ། ཅིི་ཞིིག་བགོྲེ་གླེེང་བྱེེད་དགོས་པོ་ཤོོད་མཁན་ཞིིག་གི་མཉིམ་དུ་

འཚེིག་ཇ་འཐུང་བར་འགོྲེ་འདོད་འདུག་གམ། གཏན་ནས་འདོད་མ་ིསྲིིད། གལ་

ཏ་ེཁྱིེད་རང་གིས་ཤོེས་མེད་ན། ས་ིཨ་ེཧྥུ་ (C.F.) ན་ི། རང་འདོད་ཁེར་རྐྱེང་ཅིན་ཏ།ེ 

Control Freak ཞིེས་པོའ་ིཚེིག་སྡུད་ཡིིན། 

གཏམ་འད་ིདང་སོྒམ་རྒྱག་མཁན་གཉིིས་མཚུངས་བསྡུར་གྱིིས། “ཀྱི་ེསེམས་། ཉོིན་

ཨང་། ད་ང་ཚེོས་སོྒམ་རྒྱག་ག་ིཡིིན་ད། ཁྱིེད་རང་ག་ིའདོད་པོ་བཞིིན་གནས་ངེས་

མེད་དུ་རྒྱུ་བ་མ་ཡིིན་པོར། ངས་བྱེེད་འདོད་པོ་ལྟར་དབུགས་འབྱེིན་རྔུབ་ལ་བལྟ་

ག་ིཡིིན་ད། ཕྱོ་ིརོལ་གྱི་ིསྲིང་ལམ་དུ་འཁྱིམ་པོ་མ་ཡིིན་པོར་ངའ་ིའདོད་པོ་བཞིིན། 

ཁོྱིད་ཀྱིིས་བོློ་དེ་སྣོའི་རྩེ་རུ་ཞོིག དེ་ནས་ཁོྱིད་ཀྱིིས་དེའི་ཐོེག་ཏུ་སྐར་མ་གཅིིག་

ཀྱིང་འཕར་ཆོག་མེད་པོར་སྐར་མ་དྲུག་ཅུའ་ིཡུན་ཏག་ཏག་ལ་སོྡོད་དགོས།” 

གལ་ཏེ་ཁོྱིད་རང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སེམས་དེ་གཡོིག་པོོ་ཞིིག་ཏུ་བརྩི་བའི་རང་

འདོད་ཁེར་རྐྱེང་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་ན། སེམས་དེ་ཁོྱིད་ཀྱིི་ས་ནས་འབྲོ་རྒྱུའི་འབད་

བརོྩན་བྱེེད་པོ་ཆོོས་ཉིིད་རེད། དེས་ཁོྱིད་ལས་ཐེར་ཐེབས་སུ་ཕན་མེད་ཀྱི་ིདྲན་གསོ་



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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བྱེེད་པོ་དང་། ནམ་ཡིང་འགྲུབ་ཐེབས་མེད་པོའི་འཆོར་གཞིི་འདིང་བ། འཆོར་

ཡིན་དུ་འགྲེོ་བ། གཉིིད་ཁུག་པོ་སོགས་བྱེེད་ཀྱིི་རེད། སེམས་ཞིི་བར་གནས་མི་

ཐུབ་པོའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ད་ེརེད། 

བུད་མེད་ད་ེག་རང་ལ་ཁ་པོར་གཞིན་ཞིིག་སློེབས་ཏ།ེ དེས་“ཧ།ེ ང་ཁ་ེཨ་ེཧྥུ་ཡིིན། 

ཁྱིེད་རང་དེ་རིང་ཉིིན་གུང་འཚེིག་ཇ་བཞིེས་པོར་ཕེབས་ཐུབ་བམ། ཁྱིེད་རང་

གང་དུ་ཕེབས་འདོད་འདུག་གམ། ཅི་ིཞིིག་ཟ་འདོད་དང་འཐུང་འདོད་འདུག ང་

གཉིིས་ཁྱིེད་རང་དགའ་ས་ཞིིག་ཏུ་བསྡོད་དེ། ཁྱིེད་རང་ལ་འདོད་མོས་ཡིོད་པོའི་

བརོྗོད་གཞིིའི་ཐོེག་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཆོོག་ལ། ཁྱིེད་རང་ཇི་ཙོམ་སོྡོད་འདོད་པོ་

ལྟར་དུས་ཚེོད་བཏང་ན་འགྲེིག” ཅིེས་བཤོད། 

བུད་མེད་དེས་“དོན་དངོས་སུ་ད་ེརིང་ཕྱོ་ིདོྲར་ང་སོའ་ིསྨོན་པོ་གཏུགས་པོར་

འགྲེོ་རྒྱུའ་ིདུས་ཆོད་བྱེས་ཡིོད། ཁྱིད་པོར་མ་ིའདུག སོའ་ིསྨོན་པོའ་ིསོྐར་གྱི་ིབསམ་

བོློ་གཡུགས་ཞོིག ང་ཁྱིེད་རང་དང་ལྷིན་དུ་འཚེིག་ཇ་འཐུང་བར་ཡིོང་གི་ཡིིན།” 

ཞིེས་ལན་འདེབས་བྱེས། ཁོང་གཉིིས་མཉིམ་དུ་དུས་ཚེོད་རིང་པོོའ་ིབར་ལ་སོྤྲོ་ཞིིང་

བག་ཕེབས་ཀྱི་ིངང་ནས་ལོྷིད་སོྡོད་བྱེས་པོ་རེད། ཁ་ེཨ་ེཧྥུ་ (K.F.) ན།ི གཞིན་ཕན་

ལྷིག་བསམ་ཅིན་ཏ་ེ Kindfulness Freak ཅིེས་པོའ་ིཚེིག་སྡུད་རེད།

ཁྱིེད་རང་ག་ིསེམས་ད་ེགོྲེགས་པོོ་ཡིག་ཤོོས་ལྟ་བུར་བརྩིས་ཏ།ེ “གོྲེགས་པོོ་ལགས། ད་

ལྟ་ཁྱིདེ་རང་སོྒམ་རྒྱག་འདོད་འདུག་གམ། ཁྱིདེ་ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིག་ལ་བལྟ་འདོད་འདུག་

གམ། ཁྱིེད་རང་ཐུན་ལ་སོྡོད་འདོད་འདུག་གམ། ཐུན་གྱིི་དུས་ཡུན་ཇི་ཙོམ་གྱིི་

རིང་སོྡོད་འདོད་ཡིོད་པོ་ང་ལ་བཤོད་ན་འགྲེིག་” ཅིེས་བརོྗོད་ད་ེསོྒམ་བརྒྱབ་ན་ཇ་ི

འདྲ་ཡོིང་བ་འདུག ཁོྱིད་ཀྱིིས་རང་ག་ིསེམས་དེར་སེམས་བཟང་ག་ིསོྒ་ནས་བརྩིས་

ན། སེམས་དེས་གང་དུའང་རྒྱུ་འདོད་བྱེེད་ཀྱི་ིམ་རེད། སེམས་ད་ེཁོྱིད་ཀྱི་ིརོགས་ཟློ་
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བར་ལ་ཁོྱིད་དང་མཉིམ་དུ་ཞི་ིཞིིང་དུལ་བར་གནས་ཀྱི་ིརེད།། 
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 ༼༡༠༡༽  

འིཇགིས་སྣོང་བྲལ་བ།

དགོང་དོྲ་གཅིིག་ལ་ས་རུབ་པོའ་ིརྗོེས་སུ། ཐེའ་ེལནད་བྱེང་རྒྱུད་ཀྱི་ིད་ལྟའང་ཅུང་

ཟད་ལུས་ཡིོད་པོའ་ིརང་བྱུང་ནགས་ཚེལ་ཞིིག་ག་ིཁོྲད་དུ་ངས་སོྒམ་རྒྱག་བཞིིན་

བསྡོད་ཡིོད། མུན་ནག་འཐེིབ་བཞིིན་ཡིོད་པོ་དང་གོྲེང་གསེབ་དེ་ནི་ལེ་དབར་

མང་པོོའ་ིཕ་རོལ་ན་ཡོིད། མི་ཚེོགས་ནས་རྒྱང་ཐེག་རིང་པོོ་དང་རང་བྱུང་ཁོར་

ཡུག་གིས་མཐེའ་བསོྐར་ནས་ཡོིད་པོའི་གནས་ཞིིག་ཏུ་སོྒམ་རྒྱག་བཞིིན་པོའི་

གྲྭ་པོ་དེ་ཧ་ཅིང་ཞིི་བར་འགྱུར་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོིད། ངས་ཤོིང་ནགས་ཀྱིི་དགོང་དོྲའ་ིསྒྲི་

ད་ེམ་གཏོགས་གཞིན་གང་ཡིང་མ་ིགོ ད་ཆོ་ངས་ཡིག་པོོར་ཤོེས་པོའ་ིརྒྱབ་ལོྗོངས་

ཀྱིི་སྒྲི་དེས་ངའི་ལུས་སེམས་ལོྷིད་པོོར་བཏང་སྟོེ་ང་རང་ཧ་ཅིང་ཞིི་བདེ་དང་ལྡན་

པོར་གྱུར་སོང་། ད་ེན་ིསེམས་ཅིན་ཞིིག་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པོའ་ིསྒྲི་ད་ེངས་མ་ཐོེས་པོའ་ི

སོྔོན་ལ་རེད།

ཐེའ་ེལནད་ཀྱི་ིཤོིང་ནགས་སུ་ཡོིད་པོའ་ིདུད་འགོྲེ་མང་ཆོ་ེབ་ན་ིགནོད་འཚེ་ེ

མི་སྐྱེལ་བའི་གྲེས་རེད། འོན་ཀྱིང་ཤོིང་ནགས་ཀྱིི་ནང་དུ་སྟོག་དང་། དོམ། གླེང་

ཆོེན་ལ་སོགས་པོ་ཡིང་ཡོིད། ཁོང་ཚེོས་མ་ིལ་ཚེབས་ཆོེའ་ིགནོད་འཚེ་ེསྐྱེལ་ཐུབ་

པོ་མ་ཟད། གསོད་ཀྱིང་སྲིིད་པོ་རེད། གཅིན་གཟན་ཉིེན་ཁ་ཆོེན་པོོ་ད་ེཚེོའ་ིསོྐར་

ལ་གཏམ་རྒྱུད་ཞིེད་སྣོང་ཅིན་དེ་འདྲ་གོ་མོྱོང་། གོྲེང་གསེབ་ཀྱིི་བགྲེེས་པོོ་ཚེོས་

ང་ལ་གཅིན་གཟན་ཆོེན་པོོ་དེ་ཚེོས་གྲྭ་པོ་ལ་གནོད་སྐྱེལ་གྱིི་མ་རེད་ཅིེས་བཤོད་

མོྱོང་སྟོེ། འོན་ཀྱིང་ང་ལ་ཡིིད་ཆོེས་དེ་ཙོམ་མ་བྱུང་། ངས་སྟོག་དང་། གླེང་ཆོེན། 

དོམ་བཅིས་ཀྱིིས་གནོད་འཚེ་ེབྱེས་པོའ་ིགྲྭ་པོ་ད་ེཚེོའ་ིསོྐར་ལ་གོྲེང་གསེབ་པོ་ཚེོས་
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ནམ་ཡིང་ཤོེས་ཀྱི་ིམ་རེད། གང་ཡིིན་ཟེར་ན་ཁོང་ཚེ་ོརང་ག་ིགཏམ་རྒྱུད་ཤོོད་པོར་

གསོན་པོོར་ལུས་ཡོིད་པོ་མ་རེད་དྲན་བྱུང་། 

རང་ཉིིད་བོློ་བད་ེཔོོ་ཡིོང་བའ་ིཆོེད་དུ་ངས་མུན་ནག་ནང་དུ་ངའ་ིཕོྱོགས་སུ་

ཡིོང་བཞིིན་པོའ་ིསེམས་ཅིན་དེར་དོ་སྣོང་ཆོེན་པོོའ་ིསོྒ་ནས་མཉིན་པོ་ཡིིན། དེའ་ི

སྒྲི་ལ་གཞིིགས་ན། སེམས་ཅིན་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡིིན་བཟོ་འདུག་ན། སེམས་ཁྲལ་

བྱེེད་དགོས་པོ་མ་ིའདུག་སྙིམ་ནས་ངས་སོྒམ་སྒྲུབ་བསྐྱར་དུ་མགོ་བཙུགས་པོ་ཡིིན། 

སེམས་ཅིན་དེ་ཉིེ་འགྲེམ་དུ་བསློེབས་པོ་དང་སྐད་ཆོེ་རུ་ཕྱོིན་སྟོབས། ངའི་

སེམས་ཁྲལ་ཆོེ་རུ་ཕྱོིན་སོང་། ངས་གཟབ་ནན་གྱིིས་ཏེ་མཉིན་ཅིིང་། རྒྱུ་མཚེན་

གྱིིས་དཔྱད་ན་དུད་འགོྲེ་དེའི་བོངས་ཚེད་ཐེད་ལ་ངའི་ཚེོད་དཔོག་ནོར་ཡིོད་པོ་

ཤོེས་བྱུང་། དུད་འགོྲེ་དེས་ཤོིང་ནགས་ཀྱིི་ཚེང་ཚེིང་བརྒྱུད་དེ་འགོྲེ་སྟོངས་དེར་

མཉིན་དུས། བོངས་ཚེད་འབྲིང་ཙོམ་ཡིིན་པོའི་ནགས་ཀྱིི་ཞིི་མི་ཞིིག་ཡིིན་པོ་

འདྲ་བོ་འདུག དེ་ལ་ཡིང་སེམས་ཁྲལ་བྱེེད་དགོས་དོན་མེད་སྟོབས། ངས་ཡིང་

བསྐྱར་སོྒམ་སྒྲུབ་བྱེེད་རྒྱུའ་ིམགོ་བཙུགས་པོ་ཡིིན།

དེའི་རྗོེས་སུ་སྐད་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོོ་ཆོགས་སོང་། ས་སྟོེང་གི་ལོ་མ་མནན་པོ་

དང་ཤོིང་ཧྲུག་ཆོག་པོའ་ིསྐད་སྒྲི་གོ་དུས་དུད་འགྲེོ་ད་ེཧ་ཅིང་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་པོ་

དང་། ད་ེངའ་ིཕོྱོགས་སུ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པོ་ངས་ཤོོད་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག ངས་སོྒམ་སྒྲུབ་

མཚེམས་བཞིག་པོ་ཡིིན། ངའ་ིསྙིིང་འཕར་ལྡིང་བྱེེད་བཞིིན་འདུག ང་ཧ་ཅིང་ཞིེད་

སྣོང་སྐྱེས་ཏ་ེངས་མིག་གདངས། གོླེག་བཞུ་སྦེར་ཏ་ེསྟོག་གམ། གླེང་ཆོེན། དོམ་གང་

རུང་ཞིིག་འཚེོལ་འགོ་བཙུགས་པོ་ཡིིན། ངས་ང་རང་གི་སོྲིག་ཐེར་ཆོེད་དུ་འབྲོ་

ཆོོག་ཆོོག་བྱེས་ཏ་ེབསྡོད་ཡོིད། 

སྐར་ཆོ་འགའ་ཞིིག་གི་རྗོེས་སུ་ངས་གོླེག་བཞུའི་འོད་མདའི་འོག་ནས་དེ་

མཐོེང་བྱུང་། ད་ེན་ིནགས་ཀྱི་ིབྱེ་ིབ་ཆུང་ངུ་ཞིིག་རེད་འདུག ངའ་ིཞིེད་སྣོང་གིས་
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གནས་ཚུལ་ཆོ་ེརུ་གཏོང་ག་ིཡིོད་པོ་ད་ེཤོེས་བྱུང་། སེམས་ལ་ཞིེད་སྣོང་སྐྱེས་པོའ་ི

སྐབས་སུ་ཙོི་ཙོིའི་སྒྲི་ཡིང་གྲྭ་པོ་ཟ་མཁན་གྱིི་སྟོག་ཅིིག་ཡོིང་གི་ཡོིད་པོ་འདྲ་བོ་

གོ་ཡིོང་གི་ཡིོད། ཞིེད་སྣོང་གི་རྐྱེེན་བྱེས་ཏེ་ན་ཚེ་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཚེབས་ཆོེ་བའི་

འབྲས་ནད་དུ་མཐོེང་བ་དང་། རྨ་ཤུལ་ཆུང་ངུ་ཞིིག་རིམས་ནད་ཀྱིི་ནད་ཡིམས་

སུ་འགྱུར་གྱི་ིཡོིད། འཇིགས་སྣོང་གིས་གནས་ཚུལ་ཚེང་མ་གང་ཡིིན་པོ་ད་ེལས་

ཧ་ཅིང་ཆོ་ེརུ་གཏོང་ག་ིཡོིད།།
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རེ་ོསྒམ།

མི་ཞིིག་དགོང་དོྲ་འཕྱོི་པོོ་ཞིིག་ལ་དགོན་པོ་ནས་ཁྱིིམ་དུ་ལོག་འགོྲེ་བཞིིན་ཡོིད། 

ཁོས་དུར་ཁོྲད་ཅིིག་བརྒྱུད་ད་ེམགོྱིགས་ལམ་ནས་འགོྲེ་རྒྱུར་ཐེག་བཅིད། ཁོ་ཚེན་

རིག་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པོས་ཁོས་གདོན་འདྲེ་ལ་ཡིིད་ཆོེས་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་ཅིེས་ཁོ་རང་

ག་ིགོྲེགས་པོོ་ཚེོར་བཤོད་ཡིོད།

རྒྱུ་མཚེན་ཅིི་ཡིིན་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང་། སྲིང་ལམ་དུ་གླེོག་འོད་སོྤྲོ་བའི་

གོླེག་གི་ཀ་བ་རྣམས་རྟེག་ཏུ་དུར་ཁོྲད་ནས་ཐེག་རིང་དུ་བསློངས་ཡོིད་པོའམ། 

ཡིང་ན་དེ་ལྟར་ཡིིན་པོ་འདྲ་བོ་ཡིོད། འདྲེ་ལ་ཡིིད་ཆོེས་བྱེེད་མིན་ཇི་ལྟར་ཡིང་

དུར་ཁོྲད་ད་ེདག་མཚེན་མོའ་ིདུས་སུ་སྐྱ་ིགཡིའ་བ་ཞིིག་ཡིོད། 

དུར་ཁོྲད་ཀྱིི་དཀྱིིལ་ཙོམ་ལ་བསློེབས་ཟིན་པོས་ཁོ་རང་ཅུང་ཟད་བོློ་བདེ་

པོོ་བྱུང་། དེ་ནས་ཅིི་ཞིིག་གིས་ཁོ་རང་ལ་རྗོེས་འདེད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་ལྟ་བུའི་སྒྲི་

ཁྱིད་མཚེར་ཞིིག་ཐོེས། ཁོས་ཚེོར་སྣོང་ད་ེན་ིའཁྲུལ་སྣོང་ཞིིག་རེད་སྙིམ་ནས་གོམ་

བགོྲེད་མུ་མཐུད་བྱེས།

ཡིིན་ནའང་ཁོ་ལ་ཅི་ིཞིིག་གིས་རྗོེས་འདེད་མུ་མཐུད་བྱེེད་བཞིིན་ཡོིད། དེས་

ན་ཁོས་གོམ་སྟོབས་མགོྱིགས་སུ་བཏང་བ་རེད། ཁོ་ལ་རྗོེས་འདེད་གཏོང་བཞིིན་

ཡིོད་པོའི་དངོས་པོོ་དེས་ཀྱིང་གོམ་སྟོབས་མགོྱིགས་སུ་གཏོང་གི་ཡིོད་པོའི་སྣོང་

བ་བྱུང་། ཁོས་རང་ཉིིད་ལ་འདི་ནི་སེམས་ཀྱིི་འཁྲུལ་སྣོང་ཞིིག་རེད་སྙིམ་པོའི་སོྒ་

ནས་ལྟ་འདོད་མེད་བཞིིན་དུའང་ཁོས་ཕྱོིར་བལྟས་བྱེས་པོ་རེད། ད་ེན་ིནོར་འཁྲུལ་

ཆོེན་པོོ་ཞིིག་རེད།
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འཇིགས་སྣོང་གི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁོའ་ིམིག་ཆོེ་རུ་ཕྱོིན། འགྲེམ་པོ་ཐུར་ལ་བབས། 

རང་དབང་མེད་པོར་འདར་སིག་རྒྱག་འགོ་བཙུགས། ཁོ་ཧོན་འཐོེར་ནས་ངོ་

གདོང་གི་ཁྲག་བསྐམས། འདོམ་ཁ་ཤོས་ཀྱིིས་རྒྱང་ཐེག་ཆོོད་པོའི་ཁོའ་ིརྒྱབ་

ཕོྱོགས་ན། རོ་སྒམ་ཞིིག་གིས་ཁོ་ལ་རྗོེས་འདེད་གཏོང་བཞིིན་ཡིོད། ད་ེན་ིཐེལ་བས་

གཡོིགས་ཤོིང་སོྡོམ་ཐེག་གིས་དཀྲིས་པོའི་རོ་སྒམ་ཀེར་ལངས་པོ་ཞིིག་སྟོེ། བྷིམ། 

བྷིམ། བྷིམ་ཟེར་བཞིིན་ཡོིང་ག་ིཡོིད། 

ཁོ་ཁ་བསྒྱུར་ནས་བོྲས་པོ་རེད། རོ་སྒམ་དེས་ཀྱིང་ཁོའ་ིརྗོེས་སུ་བྷིམ། བྷིམ། 

བྷིམ་ཞིེས་རྗོེས་འདེད་བཏང་ནས་རྗོེས་ཟིན་གྲེབས་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད། 

ཁོས་རོ་སྒམ་དེས་དུར་ཁོྲད་ཀྱི་ིས་ཆོ་ད་ེཡོིལ་ན་རྗོེས་འདེད་གཏོང་མཚེམས་

འཇོག་པོའི་རེ་བ་བྱེས་ཏེ། དུར་ཁོྲད་ཀྱིི་མཐེའ་བར་དུ་གང་མགོྱིགས་ཀྱིིས་བོྲས། 

འོན་ཀྱིང་རོ་སྒམ་དེས་མུ་མཐུད་ད་ེཁོའ་ིརྗོེས་དེད་པོ་རེད། བྷིམ། བྷིམ། བྷིམ་ཞིེས་

དེས་ཁོའ་ིརྗོེས་ཟིན་གྲེབས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོིད། ཁོ་ན་ིགཟུགས་པོོ་རྔུལ་ཆུས་བརླན་ཏ་ེ

གང་མགོྱིགས་ཀྱིིས་འབོྲ་འདོད་བྱེས་ཀྱིང་རྐང་པོས་ད་ེལྟར་མ་ིབྱེེད། 

སྟོབས་ལེགས་པོ་ཞིིག་ལ་ཁོ་རང་ག་ིཁང་པོ་དེའང་ཉི་ེའགྲེམ་དུ་ཡོིད། ཁོ་ལྡུམ་

རའ་ིརྒྱ་སོྒ་ནས་མཆོོངས་ཏ་ེརང་ག་ིཁང་པོའ་ིསོྒ་འགྲེམ་དུ་བརྒྱུགས། རོ་སྒམ་དེས་

རྒྱལ་སོྒར་ཤུགས་ཆོེར་འབུད་རྒྱག་གཏོང་བཞིིན་ཡོིད། ཁོ་སོྒ་འགྲེམ་དུ་བསློེབས་

པོ་དང་གོླེ་ཁུག་ནས་ལྡེ་མིག་བཏོན། ཚེག་སྒྲི་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་དང་བཅིས་རོ་སྒམ་

དེས་ལྡུམ་རའ་ིརྒྱལ་སོྒ་བཅིག ཁོའ་ིལག་ནས་ལྡ་ེམིག་སར་ལྷུང་། རོ་སྒམ་ད་ེཁོའ་ི

འཁྲིས་ལ་སློེབས་གྲེབས་ཡོིད། སྐྱ་ིགཡིའ་བའ་ིངང་ནས་ཁོས་ལྡ་ེམིག་ཆོག་པོ་དེའ་ི

ནང་ནས་གཅིིག་གིས་སོྒ་ལྕགས་འབྱེེད་ཐེབས་བྱེས། རོ་སྒམ་དེ་ཁོའ་ིའཁྲིས་

ལ་ཧ་ལམ་སློེབས་ཚེར་ཡིོད། ཁོས་ལྡ་ེམིག་གཅུས་ཏ་ེསོྒ་ལྕགས་ཕྱོ།ེ སོྒ་ཕྱོ་ེསྟོ་ེཁང་

པོའི་ནང་དུ་འཛུལ་མ་ཐེག་རོ་སྒམ་དེ་ཧ་ལམ་སོྒ་འགྲེམ་དུ་བསློེབས་པོ་དང་
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སོྒ་བརྒྱབ། ཁོའ་ིགཟུགས་པོོ་རྔུལ་ཞིིང་འདར་སིག་རྒྱག་བཞིིན་དུ་རང་ཁྱིིམ་དུ་

བསློེབས་པོས་བོློ་བད་ེཔོོ་བྱུང་། 

བྷིམ། རོ་སྒམ་དེས་སོྒ་བརྡུང་རྒྱུའ་ིའགོ་བཙུགས། བྷིམ། སོྒ་ལ་རྡོེག་ཤུགས་ཇ་ེ

ཆོེར་གྱུར། བྷིམ། སོྒ་ལྕིབས་ཀྱི་ིལྷུ་ཞིིག་འགོ་བརྩམས། འཇིགས་སྣོང་ག་ིདབང་གིས་

སོྒ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིོད་པོའི་ཁང་མིག་གཅིིག་པུ་སྟོེ། སྟོེང་ཐོེག་གི་ཁྲུས་ཁང་གི་ནང་དུ་

འཛུལ། སྐས་འཛེགས་ཀྱིི་སྒང་ནས་ཁོས་ལྟ་དུས་རོ་སྒམ་དེས་མདུན་སོྒ་བཅིག་

སྟོ་ེཁོའ་ིཁྱིིམ་དུ་འཛུལ་བ་མཐོེང་། ཁོ་ཁྲུས་ཁང་ནང་དུ་བརྒྱུགས་ནས་སོྒ་བརྒྱབ། 

ཁོའ་ིསྙིིང་འཕར་ལྡིང་བྱེེད་བཞིིན་ཡོིད།

ཁོས་རོ་སྒམ་ད་ེསྐས་འཛགེས་ནས་ཡིར་འཛགེས་བཞིནི་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་དང་།  

ད་ེནས་རོ་སྒམ་དེས་ཁྲུས་ཁང་ག་ིསོྒ་བརྡུང་བཞིིན་ཡིོད་པོ་ཐོེས། གལ་ཏ་ེམདུན་སོྒ་

མཁྲེགས་པོོ་དེས་འགོག་མ་ཐུབ་ན། ཁྲུས་ཁང་ག་ིསོྒ་དེས་འགོག་ཐེབས་བྲལ་བ་ན་ི

བཤོད་མ་དགོས་པོ་རེད། བྷིམ། ཁྲུས་ཁང་ག་ིསོྒ་ད་ེཆོག འབོྲ་ས་གཞིན་པོ་ཅི་ིཡིང་

མེད། རོ་སྒམ་ད་ེཁོའ་ིཕོྱོགས་སུ་བསློེབས། ཁོས་རོ་སྒམ་དེར་ལག་པོར་གང་ཐེེབས་

ཤོིག་གིས་གཞུ་དགོས་སྙིམ་སྟོེ་བཙོལ་བས། ལག་པོར་སྨོན་གྱིི་ཤོེལ་དམ་གཅིིག་

ཐེེབས་པོ་དེས་རོ་སྒམ་ལ་གཞུས་པོ་རེད། ཤོེལ་དམ་ད་ེཆོག་སྟོ་ེདེའ་ིནང་ག་ིདྲ་ིངན་

པོའ་ིསྨོན་ད་ེསོྡོམ་ཐེག་གིས་བཏུམ་པོའ་ིརོ་སྒམ་དེའ་ིསྟོེང་དུ་ཐོེར། རོ་སྒམ་ད་ེགཡོི་

འགུལ་བྱེེད་རྒྱུའ་ིམཚེམས་ཆོད། ད་ེན་ིརྫུ་འཕྲུལ་ཞིིག་རེད། 

ཤོེལ་དམ་གྱི་ིནང་དུ་གོླེ་སྨོན་ཡོིད། སྨོན་བཟོ་བས་བཤོད་པོ་ལྟར་ན། “འདིས་

ཁོ་ཧྥིན་ (coffin)8 ཏ་ེརོ་སྒམ་འགོག་ག་ིཡིོད།”

8 སྒྱུར་བ་པོོའ་ིམཆོན། དབྱེནི་སྐད་ཀྱི་ིཁོ་ཧྥངི་ (coughing) སྟོ་ེགོླེ་ལུད་རྒྱག་པོ་དང་ཁོ་ཧྥནི་ (coffin) 

རོ་སྒམ་གཉིསི་ཀྱི་ིསྒྲི་གདངས་འདྲ་བོ་ཡོིད་སྟོབས། དབྱེནི་སྐད་ནང་དགོད་བོྲ་བོ་ཚེརོ་ཡིང་བོད་སྐད་དུ་ད་ེ

ལྟར་ཡོིང་དཀའ།
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དྲནི་ཅིན་གྱི་ིའིདྲ།ེ

གོྲེགས་པོོ་ཞིིག་སྐབས་ཤོིག་ལ་ཕརད་གོྲེང་ཁྱིེར་དུ་ཁང་བཟོ་བ་ཉིམ་ཆུང་ཞིིག་ག་ི

ལས་མ་ིརེད། ཁོས་ཤོིང་སོྡོང་གཏུབས་ཤུལ་དུ་བརྒྱབ་པོའ་ིཁང་པོ་རྙེིང་པོ་ཞིིག་ལ་

ཞིིག་གསོ་བྱེེད་རྒྱུར་རམ་འདེགས་བྱེེད་བཞིིན་ཡིོད། གཞིན་དག་ཚེང་མ་ཁྱིིམ་ལ་

ལོག་རྗོེས། ཁོས་གཙོང་མ་བཟོ་བའི་སྐབས་དེར་ཁང་པོ་རྙེིང་པོ་དེའི་ཕྱོི་ལ་འགོྲེ་

སྐབས་སུ་ཞིིག་གིས་ཁོ་ལ་“ཁྱིེད་རང་གི་ལག་པོ་འདིའི་འོག་ཏུ་རོྐྱེངས་དང་།” 

ཟེར་བ་ཞིིག་ཐེོས། 

གཡིས་གཡོིན་དུ་སུ་ཡིང་མེད་སྟོབས་ཁོས་སྒྲི་ད་ེཁོ་རང་ག་ིའཁྲུལ་སྣོང་ཞིིག་

རེད་སྙིམ།

དེ་ནས་ཁོས་“ཁྱིེད་རང་གི་ལག་པོ་འདིའི་འོག་ཏུ་རོྐྱེངས་དང་།” ཞིེས་པོ་དེ་

སློར་ཡིང་ཐོེས། འད་ིན་ིཁོའ་ིསེམས་ཀྱི་ིརྩེད་འཇོ་མ་ཡིིན་པོར་དངོས་གནས་རེད། 

འད་ིའདྲ་ེཞིིག་རེད།

ཅི་ིཞིིག་བྱེེད་དགོས་རེད་དམ། བོྲས་མ་འགྲེོ་རོགས། འདྲ་ེམང་པོོ་ཞིིག་སེམས་

བཟང་པོོ་ཡོིད་པོ་རེད། 

དེ་ནས་ཁོས་ཁང་པོའི་མཐེིལ་ཤོིང་དང་སའི་བར་དུ་ཡིོད་པོའི་སོྟོང་ཆོ་དེའི་

དབར་ལ་ལག་པོ་བརྐྱེངས་ཏ་ེལྕགས་སྒམ་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་ཕྱོིར་བཏོན་པོ་རེད། ལྕགས་

སྒམ་ད་ེཁ་ཕྱོ་ེསྐབས་དེའི་ནང་ནས་ཌོོ་ལར་སོྟོང་ཕྲག་མང་པོོ་ཐོེན། ཤོ་ིཟིན་པོའ་ི

ཁང་བདག་སོྔོན་མ་དེས་དཔྱ་ཁྲལ་ལས་གཡིོལ་ཆོེད་དུ་དངུལ་ད་ེདག་ཁང་པོའ་ི

འོག་ཏུ་སྦེས་པོ་རེད་སྙིམ་པོའ་ིདོགས་པོ་ཞིིག་ཁོ་ལ་སྐྱེས། ལས་མ་ིདེས་དངུལ་ད་ེ
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ཁོ་རང་གི་ཁང་པོ་དང་པོོ་ཉོི་རྒྱུའི་མ་རྩར་བེད་སོྤྱིད་བཏང་། ཁོའ་ིམི་ཚེེ་དེ་ནས་

འགོ་འཛུགས་བྱེས།

དེས་ན་གལ་ཏེ་ཁོྱིད་ཚེོས་“ཁོྱིད་རང་གི་ལག་པོ་འདིའི་འོག་ཏུ་རོྐྱེངས་དང་” 

ཞིེས་པོའ་ིའདྲ་ེསྐད་ཅིིག་ཐོེས་ན། ཅི་ིཞིིག་བྱེེད་དགོས་པོ་ད་ཆོ་ཤོེས་ཡོིད། 

གོྲེགས་མོ་གཞིན་ཞིིག་མོ་རང་གི་ཁྱིི་དང་མཉིམ་དུ་སོྡོད་ཀྱིི་ཡོིད། མོས་ཁྱིི་དང་

མཉིམ་དུ་ཉིིན་རེར་ཐེེངས་གཉིིས་རེར་ཤོིང་ནགས་སུ་འཆོམ་འཆོམ་ལ་འགྲེོ་གི་

ཡིོད། མོས་ཁྱི་ིད་ེལ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབུ་ཕྲུག་ནང་བཞིིན་བྱེམས་པོོ་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད། 

ཞོིགས་པོ་ཞིིག་ལ་ཤོིང་ནགས་ཀྱིི་ནང་དུ་ཁྱིི་དང་ལྷིན་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་སྐབས་

མོའ་ིསོར་གདུབ་ད་ེབོར་བ་རེད། མོ་ལ་རྒྱན་ཆོ་ད་ེརིན་ཐེང་ཅིན་ཞིིག་མིན་ཡིང་

དྲན་རྟེེན་གལ་ཆོེ་ཞིིག་ཆོགས་ཡིོད། མོ་ལ་སོར་གདུབ་དེ་གང་དུ་ཟགས་ཡིོད་

མེད་ཀྱིི་བསམ་བོློ་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་། མོས་དུས་ཡུན་རིང་པོོ་ག་

ཚེོད་བཙོལ་ཀྱིང་རྙེེད་མེད། ར་ེབ་ཟད་ད་ེམོས་ད་ེབོློས་བཏང་པོ་རེད།

རིང་པོོར་མ་ཐོེགས་པོར་མོའ་ིཁྱིི་དེ་ཤོི་བ་དང་སོར་གདུབ་ཀྱིི་སོྐར་དེ་ཡིང་

བརྗོེད། མོ་ལ་ཁྱི་ིད་ེཧ་ཅིང་དྲན་པོོ་བྱུང་། ཁྱི་ིད་ེའཁྲིད་རྒྱུ་མེད་པོར་ཤོིང་ནགས་སུ་

འཆོམ་འཆོམ་ལ་འགྲེོ་སྐབས་མོ་སེམས་སོྐྱ་བོ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་སྟོབས། མོས་ནང་དུ་

སོྡོད་རྒྱུར་མོས་པོ་ཆོ་ེབ་བྱེས། འོན་ཀྱིང་མོའ་ིསོྐྱ་གདུང་ད་ེགནས་ཚུལ་ཁྱིད་མཚེར་

ཞིིག་གིས་ཉུང་དུ་བཏང་། ཁྱི་ིད་ེཤོ་ིརྗོེས་ཉི་ིམ་མང་པོོའ་ིརྗོེས་སུ་ཡིང་མོས་མོ་རང་

ག་ིཁྱིིམ་དུ་དེའ་ིཟུག་སྐད་གསལ་པོོར་ཐོེས་ཀྱི་ིཡིོད། འད་ིན་ིམོའ་ིའཆོར་ཡིན་ཞིིག་

མ་རེད། ཁྱིི་སྐད་དེ་ངོ་མ་ཡིིན་པོ་དང་། མོས་མོ་རང་གི་བྱེམས་པོོ་བྱེེད་སའི་ཁྱིི་

དེའི་ཟུག་སྐད་དེ་ལས་སློ་པོོར་ངོས་འཛིན་ཐུབ། དེས་མོ་ལ་ཁེར་རྐྱེང་གི་གནས་

བབ་ད་ེཕྲན་བུ་ཆུང་དུ་གཏོང་། 
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འོན་ཀྱིང་མོས་མོ་རང་ག་ིཁྱིིའ་ིའདྲ་ེད་ེནམ་ཡིང་མཐོེང་ཐུབ་མེད། མོས་ཁང་

མིག་གཞིན་ཞིིག་གི་ནང་ནས་སྐད་དེ་ཐོེས་པོ་དང་དེ་གར་རྒྱུགས་འགོྲེ་དུས་ཁྱིི་

དེ་མཐོེང་རྒྱུ་མེད། ཉིིན་གཅིིག་མོ་མོ་རང་གི་ཁྱིིམ་གྱིི་སོྒ་འགྲེམ་དེར་བསྡོད་ཡིོད་

སྐབས། མོས་ཁྱི་ིདེས་ཕྱོ་ིལོགས་སུ་སྐད་རྒྱག་བཞིིན་ཡོིད་པོ་ཐོེས། མོས་ཁྱི་ིད་ེམཐོེང་

ག་ིརེད་སྙིམ་པོའ་ིར་ེབ་དང་བཅིས་སོྒ་མགོྱིགས་པོོར་ཕྱོ་ེསྟོ་ེབལྟས་ཀྱིང་ཁྱི་ིད་ེམཐོེང་

ཐུབ་མེད། ཡིིན་ན་ཡིང་ད་ེགར་གཞིན་ཞིིག་ཡོིད། མོ་མར་སྒུར་ནས་བལྟས་དུས་སོྒ་

གདན་གྱིི་སྟོེང་དུ་མོ་རང་གི་བོར་ཚེར་བའི་སོར་གདུབ་དེ་ཡིོད་པོ་མཐོེང་། ཤོི་

ཚེར་བའ་ིཁྱི་ིདེས་མོ་ལ་སོར་གདུབ་ད་ེབཙོལ་ནས་སྤྲོད་པོ་རེད། 

དེའ་ིརྗོེས་སུ་མོའ་ིསེམས་ཀྱི་ིསོྐྱ་གདུང་ཤུགས་ཆོ་ེཞིིག་ཡིལ། མོས་ད་ེསྔོར་འཆོ་ི

བ་ན་ིབྲལ་བའ་ིམཐེའ་མ་ཡིིན་སྙིམ་པོའ་ིཡིིད་ཆོེས་དེར་འགྱུར་ལོྡག་བྱུང་བ་དང་། 

ད་ེནས་བཟུང་སྟོ་ེམོས་ཁྱི་ིདེའ་ིསྐད་ནམ་ཡིང་ཐོེས་མེད།

ཋིམ་ནི་ལོན་ཌོོན་ནས་གོྲེང་ཁྱིེར་ཕརད་ཏུ་གནས་སོྤེར་བྱེས། ཁོ་རང་ཁྱིིམ་དུ་

གཅིིག་པུར་མཚེན་དཀྱིིལ་ཞིིག་ལ་གཉིིད་སད་ད་ེཉིལ་ཁྲིའ་ིའགྲེམ་གྱི་ིགོླེག་ད་ེསྦེར། 

ཁོའ་ིཨ་མ་རྒན་མོ་དེ་ཁོའ་ིཉིལ་ཁྲིའི་ཟུར་དུ་ལངས་བསྡོད་ཡོིད། ཁོའ་ིཨ་མ་ནི་

ཨ་ེསེག་ས་ིཞིེས་པོའ་ིཡུལ་དུ་སོྡོད་ཀྱི་ིཡིོད་སྟོབས། ཁོས་འད་ིན་ིའདྲ་ེཞིིག་ཡིིན་གྱི་ི

རེད་བསམས། འོན་ཀྱིང་ཁོས་ཁོ་རང་ལ་ཞིེད་སྣོང་མ་བྱུང་ཞིེས་ང་ལ་བཤོད་ཀྱིི་

འདུག ཁོ་རང་ག་ིཨ་མས་རང་ག་ིབུ་ལ་བརྩ་ེབ་ཆོེན་པོོའ་ིསོྒ་ནས་འཛུམ་དམུལ་

བཞིིན་ཁུ་སིམ་མེར་ལངས་ནས་བསྡོད་པོ་དེ་ཁོས་མཐོེང་བས་ཁོ་ལ་དགའ་སྣོང་

དང་ཞི་ིབད་ེཆོེན་པོོ་བྱུང་འདུག

ཁོས་རང་ག་ིཨ་མ་ལགས་ངེས་པོར་དུ་འདས་གོྲེངས་སུ་གྱུར་ཡིོད་པོ་ཤོེས་ན་

ཡིང་ཁོ་ལ་སོྐྱ་སྣོང་བྱུང་མི་འདུག ཁོའ་ིཨ་མའི་འཛུམ་མདངས་ནས་བྱུང་བའི་
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བརྩ་ེབ་དེས་ཡིིད་སོྐྱ་བའ་ིགནས་ཚེང་མ་ཞི་ིབར་བྱེས་འདུག 

མཐོེང་སྣོང་ད་ེདུས་ཡུན་སྐར་མ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིབར་དུ་གནས་འདུག མཐེའ་

མ་དེར་འདྲེ་དེ་ཡིལ་བ་དང་། ཋིམ་གྱིིས་གནས་སྟོངས་དེ་འདྲའི་ནང་དུ་དབྱེིན་

ཡུལ་གྱིི་མི་ཚེང་མས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་དེ་བྱེས་འདུག ཁོ་ཉིལ་ས་ལས་

ལངས་ཏ་ེཇ་དཀར་ཡིོལ་གང་བཟོས་པོ་རེད། 

ཇ་འཐུང་བཞིིན་པོའི་སྐབས་སུ་ཁ་པོར་གྱིི་དྲིལ་བརྡོ་གྲེགས།། དེ་ནི་དབྱེིན་

ཡུལ་ནས་ཁོའ་ིགཅུང་མོ་ཡིིན་པོ་རེད། 

“ཋིམ། མཚེན་དཀྱིིལ་དུ་ཡིར་བསློངས་པོ་ལ་དགོངས་དག་ཞུ། ང་ལ་གནས་

ཚུལ་ངན་པོ་ཞིིག་ཤོོད་རྒྱུ་ཡོིད།” ཅིེས་བརོྗོད།

ཋིམ་གྱིིས་“ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། ཨ་མ་ལགས་གོྲེངས་ཚེར་བ་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད།

ཁོའ་ིགཅུང་མོས་ཡིིད་ཆོེས་དཀའ་བའ་ིསོྒ་ནས་“ཁོྱིད་ཀྱིིས་ཇ་ིལྟར་ཤོེས་སོང་། 

ང་ཚེ་ོསྨོན་ཁང་ནས་ད་ལྟ་འཁོར་མ་ཐེག་པོ་ཡིིན།” ཞིེས་དྲིས།

ད་ེནས་ཋིམ་གྱིིས་ཁོའ་ིཨ་མའ་ིའདྲ་ེད་ེམཐོེང་ཚུལ་བཤོད། ཁོས་ཨ་མ་མཐོེང་

བ་མ་ཟད། མོའ་ིབརྩ་ེབས་སྦེངས་པོའ་ིགོ་སྐབས་མཐེའ་མ་བྱུང་བས། ཁོ་ལ་ན་ིད་ེ

ཆོེས་ཡི་མཚེན་ཞིིང་བརྗོེད་དཀའ་བའ་ིཉིམས་མོྱོང་ཞིིག་རེད།།
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ཡུལ་ས་ིཁོད་ལནད་ཀྱི་ིསྨུག་པ། 

ང་སོློབ་ཕྲུག་ཅིིག་ཡིིན་སྐབས་ངས་སི་ཁོད་ལནད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་བྱེང་རྒྱུད་ཀྱིི་རི་

སུལ་དབེན་གནས་ཁག་ཏུ་དབྱེར་ཁའི་གུང་གསེང་མང་པོོ་བསྐྱལ་མོྱོང་། ནམ་

མཁར་སྤྲོིན་པོ་མེད་པོའི་ཉིིན་མོ་ཞིིག་ལ་ས་གནས་གཞོིན་ནུའི་ཉིལ་ཁང་གི་དོ་

དམ་པོ་དེ་དང་ལྷིན་དུ་ང་ཉིེ་འགྲེམ་གྱིི་རི་རྩེར་འཛེགས་པོ་ཡིིན། རི་རྩེ་ནས་ལྟ་

དུས་མཐོེང་རྒྱ་ད་ེཧང་སངས་པོ་ཞིིག་འདུག

ན་སོ་གཞོིན་ལ་ནུས་སོྟོབས་རྒྱས་སྐབས་ཡིིན་ཙོང་། ངས་ར་ིརྩ་ེགཉིིས་པོ་དེར་

འགོྲེ་ཞིེས་གོྲེས་འགོ་བཏོན་ཀྱིང་། དོ་དམ་པོ་བགྲེེས་པོོ་དེ་ཐེང་ཆོད་ཚེར་འདུག 

ཁོས་ང་ལ་གཅིིག་པུར་རྒྱུགས་ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་། དེ་ནི་ང་ཤོི་གྲེབས་ཀྱིི་མཚེམས་

སུ་བསྐྱལ་རྒྱུའ་ིབསློབ་བྱེ་ངན་པོ་ཞིིག་རེད། 

རི་གཉིིས་པོ་དེའི་སྐེད་པོ་ཙོམ་ལ་སློེབས་དུས་སྤྲོིན་པོ་འགའ་ཞིིག་འཁོར་

སོང་། ང་རིའི་རྩེ་མོར་སློེབས་གྲེབས་ཡིོད་དུས་སྤྲོིན་པོ་དེ་དག་མྱུར་པོོར་ཐུར་དུ་

བབས་ཏེ་གོླེ་བུར་དུ་ང་ནི་སྨུག་པོ་མཐུག་པོོ་ཞིིག་གིས་བཏུམས་བྱུང་། ངས་ང་

རང་ག་ིམདུན་དུ་གོམ་པོ་གང་ཙོམ་གྱི་ིཕ་རོལ་བརྒལ་ཏ་ེམཐོེང་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག 

ངས་ང་རང་འདྲ་བའ་ིདབྱེིན་ཇིའ་ིསོྐར་སོྐྱད་པོ་མང་པོོ་སྨུག་པོའ་ིནང་དུ་ཉི་ི

མ་མང་པོོར་བོར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་གོ་མོྱོང་ཡིང་། གཏམ་རྒྱུད་དེ་ཚེོར་ཡིིད་ཆོེས་

བྱེས་མེད། ང་རང་ལ་སའི་ཁ་ཕོྱོགས་ཀྱིི་རྒྱུན་ཤོེས་ཡིག་པོོ་ཡིོད་པོའི་ཡིིད་ཆོེས་

ཡིོད་སྟོབས། ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་ད་གིན་ང་རང་ཡིོང་སའི་ལམ་དེར་ཞུགས་ནས་ལོག་

ཕྱོིན་པོ་ཡིིན། ན་གཞིོན་གྱིི་གདེང་ཚེོད་དང་ལྷིན་དུ་ངས་ཕྱོིར་ལོག་བྱེེད་སའི་
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ལམ་ད་ེམགོྱིགས་པོོ་རྙེེད་ཀྱི་ིརེད་བསམས་བྱུང་། ང་རང་ག་ིམདུན་དུ་མཐོེང་ཐུབ་

པོའི་ཁྲུ་གཉིིས་ཙོམ་གྱིི་རྒྱང་ཐེག་གི་ས་ལ་ལྟ་བཞིིན། དོ་སྣོང་དང་བཅིས་གོམ་

བགོྲེད་བྱེེད་བཞིིན་པོའ་ིསྐབས་སུ། གོླེ་བུར་དུ་ངའ་ིམདུན་གྱི་ིས་གཞི་ིད་ེཉིིལ་འགོྲེ་

བ་མཐོེང་བྱུང་། ངའ་ིགོམ་ཁ་ཤོོར་ཏ་ེགཡིང་དུ་ཟགས་གྲེབས་བྱེས་བྱུང་། གཡིང་

གཟར་ད་ེདང་ངའ་ིདབར་ལ་གོམ་པོ་གང་མ་གཏོགས་ལྷིག་མ་ིའདུག གལ་ཏ་ེགོམ་

སྟོབས་གཅིིག་སོྤེས་ཡོིད་ན་ཤོ་ིརྒྱུར་ངེས་པོ་རེད།

ཉིི་མ་ཁ་ཤོས་ཀྱིི་རིང་ལ་སོྡོད་སྲིིད་པོའི་སྨུག་པོ་ཡིིས་བཏུམས་པོའི་དབེན་

གནས་ཉིེན་ཁ་ཅིན་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ང་རང་བོར་བ་ཤོེས་བྱུང་། ང་ལ་སེམས་ཁྲལ་

བྱུང་ནས་གདེང་ཚེོད་ཡིལ་སོང་། ང་ཚེབས་ཆོེ་བའི་དཀའ་ངལ་ནང་དུ་ཚུད་

པོ་རེད། 

སྟོབས་ལེགས་པོ་ཞིིག་ལ་ངས་སོློབ་གྲྭ་ཆོེན་མོར་དངོས་ཁམས་རིག་པོ་སོྦྱང་

བཞིིན་ཡོིད་སྟོབས། ངས་ཚེན་རིག་པོ་ཨིན་སི་ཋེན་གྱིི་སྤྱིིར་བཏང་ལོྟས་གྲུབ་ཀྱིི་

རྣམ་གཞིག་སྟོེ། ཡིོངས་གྲེགས་སུ་ཆུ་ཐུར་དུ་རྒྱུགས་པོའི་དངོས་ཡིོད་གནས་

ཚུལ་ད་ེདྲན་པོ་སོས་བྱུང་། དེས་ན་ངས་ར་ིལས་འབབ་པོའ་ིཆུ་ཕྲན་ཞིིག་བཙོལ་

ནས། ཆུ་ཕྲན་ད་ེདེད་ནས་ཕྱོིན་པོས། ཆུ་ད་ེའབབ་ཆུ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་དང་འདྲེས་འདུག་

པོས་སློར་ཡིང་ད་ེདེད་ནས་ཕྱོིན་པོས། ར་ིགཤོམ་གྱི་ིསྨུག་པོ་ཡིལ་མཚེམས་བར་དུ་

སློེབས་ཐུབ་པོ་བྱུང་། ད་ེརྗོེས་ངས་ཕོྱོགས་སོྟོན་པོའ་ིས་རྟེགས་མཐོེང་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོིད་

ཙོང་། སོློབ་གྲྭའ་ིཉིལ་ཁང་དུ་བད་ེའཇགས་ངང་ལོག་ཕྱོིན་པོ་ཡིིན།

ཕྱོིས་སུ་ངས་ས་ཁྲ་ལ་བལྟས་པོར། ར་ིདེའ་ིསྟོེང་ག་ིགཡིང་གཟར་གཅིིག་པོོ་ད་ེ

ན་ིཐུར་ལ་ཁྲུ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ཡིོད་པོ་དང་། ང་འགྲེོ་སའ་ིཁ་ཕོྱོགས་ཏག་ཏག་ད་ེན་

ཡིོད་ཅིིང་། ངའ་ིལྷིན་སྐྱེས་ཀྱི་ིཁ་ཕོྱོགས་ཀྱི་ིཚེོར་བས་ལམ་ལོག་ཏུ་ཁྲིད་འདུག
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ངས་གཏམ་རྒྱུད་འད་ིམ་ིཚེོའ་ིཆོོས་ཉིམས་ལེན་གྱི་ིའགྲུལ་སོྐྱད་ལམ་སོྟོན་ལ་བེད་

སོྤྱིད་གཏོང་ག་ིཡིོད། ང་ཚེ་ོཚེང་མས་མ་རིག་པོའ་ིསྨུག་པོས་བཏུམས་པོའ་ིགནས་

བབ་ཅིིག་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིི་ཡིོད། བློ་མ་དང་སོློབ་དཔོོན། དགེ་རྒན་དང་

ལམ་སོྟོན་པོ་ཚེང་མས་ང་ཚེོར་ལམ་གང་ཞིིག་ཏུ་བསོྐྱད་དགོས་སོྐར་གསུང་གི་

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཁོ་ཚེ་ོཚེང་མས་འདྲ་མ་ིའདྲ་སྣོ་ཚེོགས་གསུང་ག་ིརེད། ཁོང་ཚེོའ་ི

བསློབ་བྱེ་དེ་མགོ་རོྙེག་པོོ་ཡིོད། ང་ཚེོར་རང་བཞིིན་གྱིིས་གྲུབ་པོའི་ལམ་སྣོེ་ཟིན་

པོའ་ིརྒྱུན་ཤོེས་ཤོིག་མེད།

དེས་ན་ངས་ཁྱིེད་ཚེོར་ཆུ་ཕྲན་ཞིིག་ཚེོལ་ཞིེས་གོྲེས་འགོ་འདོན་གྱི་ིཡིོད། ད་ེ

དེད་ནས་སོང་ན་འགོྲེ་ས་མ་ནོར་བ་ཞིིག་ཏུ་འགོྲེ་ག་ིཡིོད་པོ་ཁོྱིད་ཀྱིིས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། 

དེས་ཁོྱིད་རང་མ་རིག་པོའ་ིསྨུག་པོས་བཏུམས་པོའ་ིར་ིའདབས་སུ་ཁྲིད་ཅིིང་། ད་ེ

ནས་གང་དུ་འགྲེོ་དགོས་པོའ་ིལམ་ད་ེཁོྱིད་ཀྱིིས་མཐོེང་ག་ིརེད། 

ཆུ་ཕྲན་ད་ེདག་ེབ་དང་། ཞི་ིབ། སྙིིང་རྗོ་ེབཅིས་རེད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་ཆོོས་ལུགས་

ཇི་འདྲ་ཞིིག་ཁས་ལེན་གྱིི་ཡོིད་ཀྱིང་རུང་། ཡིང་ན་ཆོོས་ཁས་ལེན་གྱིི་མེད་ཀྱིང་

རུང་། ཡིོན་ཏན་འད་ིགསུམ་གྱིིས་ཁྱིེད་རང་བདེན་པོའ་ིཕོྱོགས་སུ་འཁྲིད་ཀྱི་ིརེད། 

འད་ིདག་ལ་ཉིམས་ལེན་བྱེས་ཏ་ེསེམས་བཟང་ག་ིཆུ་ཕྲན་ད་ེརྒྱ་ཆོ་ེརུ་དང་གཏིང་

ཟབ་ཏུ་འགོྲེ་བ་དེ་ཉིམས་སུ་མོྱོང་དང་། རིང་པོོར་མ་ཐོེགས་པོར་དེས་ཁྱིེད་རང་

མ་རིག་པོའ་ིསྨུག་པོའ་ིསྒྲིིབ་ཡིོལ་ལས་བརྒལ་ཏ།ེ རང་ཁྱིིམ་དུ་ལོག་སའ་ིལམ་ད་ེ

ཁོྱིད་ཀྱིིས་མཐོེང་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད།། 
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ཕྱོག་འིཚོལ་བ།

ནང་པོ་ཚེོས་ཕྱོག་འཚེལ་བའི་སྐད་གྲེགས་ཆོེན་པོོ་ཡོིད། ནུབ་ཕོྱོགས་པོ་ཚེོས་ང་

ཚེོར་ཅིིའི་ཕྱོིར་ཕྱོག་འཚེལ་གི་ཡོིད་ཅིེས་ཡིང་ཡིང་འདྲི་གི་ཡོིད། ངས་ནང་པོའི་

ཕྱོག་འཚེལ་བ་ད་ེཤོ་རྒྱགས་པོ་མ་ིཆོགས་པོའ་ིཆོེད་དུ་གྲེོད་ཁོག་ག་ིལུས་རྩལ་ཕན་

ཐོེགས་ཅིན་ཞིིག་རེད་ཅིེས་ལན་འདེབས་ཀྱི་ིཡོིད། 

དེ་བས་གཟབ་ནན་ཆོེ་ཙོམ་གྱིི་སོྒ་ནས་ང་ཚེོས་དཔོེར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་

བརྙེན་ཞིིག་ལ་ཕྱོག་འཚེལ་བ་དེས། ང་ཚེོས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡིོན་ཏན་ལ་གུས་

འདུད་བྱེེད་པོ་མཚེོན་གྱི་ིཡིོད་རེད་ཅིེས་འགྲེེལ་བཤོད་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད། ང་རང་སྒེར་

གྱིི་ངོས་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱོག་གསུམ་འཚེལ་བ་དེ་ངས་དགེ་བ་དང་། ཞིི་བ། 

སྙིིང་རྗོ་ེབཅིས་ལ་གུས་འདུད་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིོད། 

ངའི་མགོ་བོ་དེ་ས་ལ་ཐེེངས་དང་པོོར་ཐུག་དུས་ངས་དགེ་བ་ལ་བསམ་བོློ་

གཏོང་གི་ཡིོད། ང་ལ་བཟང་པོོའ་ིཆོ་དེ་ཧ་ཅིང་གལ་ཆོེན་པོོ་ཡིིན་སྟོབས་དེ་ལ་

ཕྱོག་མཆོོད་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ལས་སློ་པོོ་རེད། ངས་སྙིིང་ཐེག་པོ་ནས་ཡིིད་ཆོེས་བོློས་

འགེལ་བྱེེད་ཐུབ་སའི་གྲྭ་པོའི་སྤྱིི་ཚེོགས་ཤོིག་གི་ནང་དུ་སོྡོད་རྒྱུ་ནི་ང་ལ་སྐྱིད་པོོ་

ཞིེ་དྲགས་འདུག ང་ལ་མི་བཟང་པོོར་ཐུག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རག་དུས་འཇིག་

རྟེེན་འདི་གནས་བཟང་པོོ་ཞིིག་རེད་སྙིམ་པོའི་ཡིིད་ཆོེས་སྟོེར་གྱིི་འདུག དགེ་བ་

ནི་གུས་ཞིབས་བྱེེད་འོས་པོ་ཞིིག་རེད། ལྷིག་པོར་དུ་ངས་དགེ་བ་ལ་གུས་འདུད་

ཞུས་ཏ་ེདེའ་ིགལ་གནད་དྲན་དུས་ང་རང་ག་ིབཟང་པོོའ་ིཆོ་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲེོ་



ཨ་ཇན་ བྷི་ིརེམ།
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བ་ཤོེས་ཀྱིི་འདུག ཁྱིེད་རང་གིས་ཅིི་ཞིིག་དྲན་པོའི་སོྒ་ནས་ཕྱོག་འཚེལ་བ་ཡིིན་

ན་ད་ེགོང་འཕེལ་དུ་འགོྲེ་ག་ིརེད།

དེ་ནས་ངས་ཞིི་བ་ལ་ཕྱོག་འཚེལ་གི་ཡིོད། ཞིི་བ་ནི་ཕྱོིའི་འཇིག་རྟེེན་དང་

ངའི་ནང་གི་སོྒམ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འཇིག་རྟེེན་གཉིིས་ཀའི་ཆོ་ནས་ང་ལ་གལ་ཆོེན་པོོ་

རེད། སེམས་ནང་དུ་ཞིི་བདེ་མེད་པོ་དང་། མི་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་ཞིི་བདེ་མེད་

ན། སྐྱིད་པོོ་ཡིོང་རྒྱུ་མེད་པོ་རེད། དེས་ན་ངས་ཞིི་བ་ལ་ཕྱོག་འཚེལ་གྱིི་ཡིོད་ལ། 

དེས་ངའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ཞི་ིབད་ེཆོ་ེརུ་གཏོང་ག་ིའདུག 

མཐེའ་མ་དེར་ངས་སྙིིང་རྗོེ་ལ་ཕྱོག་འཚེལ་གི་ཡོིད། སེམས་བཟང་གི་བྱེ་བ་

རྣམས་ཀྱིིས་འཇིག་རྟེེན་ལ་དོྲད་དང་འོད་ཟེར་བསྐྲུན་གྱི་ིཡོིད། ད་ེདག་གིས་སྡུག་

བསྔོལ་བཟོད་ཐུབ་པོ་བཟོ་བ་དང་། དོན་སྙིིང་ཡིང་སོྤྲོད་ཀྱིི་ཡིོད། སེམས་བཟང་

པོོ་དང་བྲལ་བའ་ིམ་ིཚེ་ེཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་ཕན་ཐོེགས་མེད། དེས་ན་ངས་སྙིིང་རྗོ་ེལ་

ཕྱོག་འཚེལ་དུས་ང་རང་སྙིིང་རྗོ་ེཆོ་ེརུ་འགོྲེ་ག་ིའདུག 

རྒྱུ་མཚེན་འད་ིདག་ལ་བརྟེེན་ནས་ནང་པོས་ཕྱོག་འཚེལ་གྱི་ིཡོིད་པོ་རེད།

ལོ་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་སོྔོན་ལ་ཕརད་གྲེོང་ཁྱིེར་གྱིི་སྒེར་གཉིེར་སོློབ་གྲྭའི་ཆོོས་དཔོོན། 

ངའི་གོྲེགས་པོོ་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་པོ་ཞིིག་གིས་ང་ལ་ཞོིགས་ཚེོགས་སྐབས་སུ་ཆོོས་

བཤོད་བྱེེད་པོར་མགྲེོན་འབོད་བྱེས་བྱུང་། ང་དེར་བསློེབས་པོ་དང་ངའི་གོྲེགས་

པོོ་ཆོོས་དཔོོན་ད་ེདང་། སོློབ་གྲྭའ་ིསོློབ་སྤྱི་ིགཉིིས་ཀྱིིས་ང་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་བྱུང་།  

སོློབ་སྤྱིི་དེས་ང་ལ་འགོྲེ་སྟོངས་གོ་རིམ་གྱིི་སོྐར་ལ་“ང་ཚེོས་སོློབ་ཕྲུག་ཡིོངས་

རོྫགས་འཛོམས་ནས་ཁུ་སིམ་པོོ་མ་ཆོགས་པོའི་བར་དུ་སྒུག་དགོས། དེ་ནས་ང་

ཚེོ་གསུམ་ནང་དུ་འགོྲེ་དགོས། ང་ཚེོ་ནང་དུ་འཛུལ་བ་དང་ང་དང་ཆོོས་དཔོོན་

གཉིིས་ཀྱིིས་ང་ཚེོ་ཡིེ་ཤུ་བ་ཡིིན་ཙོང་། ཡིེ་ཤུའི་སྐུ་འདྲ་དེ་ལ་གུས་འདུད་ཞུ་གི་



སམེས་ཁྲལ་མ་བྱེདེ། སྤྲོ་ོཐུང་བྱེསོ།
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རེད། འོན་ཀྱིང་ཁྱིེད་རང་ནང་པོའ་ིགྲྭ་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ཙོང་། ཁོྱིད་ཀྱིིས་གུས་འདུད་

ཞུ་དགོས་པོ་མ་རེད།” ཅིེས་འགྲེེལ་བཤོད་བྱེས་བྱུང་། 

ང་ལ་གནད་དོན་གལ་ཆོ་ེཞིིག་འགྲེེལ་བརོྗོད་བྱེེད་པོའ་ིགོ་སྐབས་ཐོེབ་བྱུང་། 

ང་སོློབ་སྤྱི་ིད་ེལ་ཁ་ཕོྱོགས་ཏ་ེཁོང་ཁོྲ་ལངས་པོའ་ིཚུལ་གྱིིས་“ང་ནང་པོ་ཞིིག་ཡིིན་

པོའི་ཆོ་ནས་ངས་ཁོྱིད་ཀྱིི་སོྟོན་པོ་ཡིེ་ཤུའི་སྐུ་བརྙེན་ལ་གུས་འདུད་ཞུ་ཆོོག་པོའི་

ཐོེབ་ཐེང་དགོས་པོའ་ིདགོས་འདུན་ཞུ་ག་ིཡོིད།” ཅིེས་གཤོ་ེབ་ཡིིན།

སོློབ་སྤྱིི་དེ་ཧོན་ཐོེར་སོང་། འོན་ཀྱིང་ངས་ང་རང་དུས་ཡུན་རིང་པོོར་ནང་

ཆོོས་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་པོའི་ཆོ་ནས་ངས་སོྟོན་པོ་ཡིེ་ཤུའི་ཡོིན་

ཏན་རྣམས་ལ་གུས་བརྩ་ིཞུ་ག་ིཡོིད་པོས་ངས་གུས་འདུད་ཞུ་ག་ིཡིིན་ཞིེས་འགྲེེལ་

བཤོད་བྱེས་པོ་ཡིིན། ངས་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་གཞུང་དུ་གང་བཤོད་པོ་ཚེང་མར་མོས་

མཐུན་བྱེེད་ཀྱི་ིམེད། ད་ེལྟར་མིན་ཚེ་ེང་ཡི་ེཤུ་བ་ཞིིག་ཆོགས་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་ལས་ནང་

པོ་བ་ཞིིག་ཆོགས་ཀྱི་ིམ་རེད། འོན་ཀྱིང་ངས་གུས་འདུད་བྱེ་འོས་པོའ་ིགནས་མང་

པོོ་མཐོེང་སྟོབས། ད་ེདག་ལ་གུས་འདུད་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་ང་ཚེོ་གསུམ་ཚེོགས་ཁང་དུ་འཛུལ་ཏེ་སོྟོན་པོ་ཡིེ་ཤུའི་སྐུ་བརྙེན་ལ་

གུས་འདུད་ཞུས་པོ་ཡིིན། དེ་ནས་ཟློ་བ་འགའི་རྗོེས་སུ་སོློབ་སྤྱིི་དེས་ངའི་ནང་

པོའི་དགོན་པོའི་ནང་དུ་ཡོིང་སྟོ་ེབཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ིསྐུ་བརྙེན་ལ་གུས་འདུད་

བྱེས་སོང་།།
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 ༼༡༠༦༽  

ནང་པའི་ིདཀནོ་མཆགོ

དེང་སང་མ་ིམང་པོོས་སྒྲིིག་འཛུགས་ལྡན་པོའ་ིཆོོས་ལུགས་ལ་དགའ་པོོ་བྱེེད་ཀྱི་ི

མེད། རྒྱུ་མཚེན་ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་ནང་ཆོོས་གྲེགས་ཆོེན་པོོ་ཆོགས་ཡོིད། ནང་པོའ་ི

དགོན་པོའ་ིནང་ག་ིཆོོ་ག་ཇ་ིའདྲ་ཞིིག་ལ་བལྟས་ཀྱིང་། ང་ཚེ་ོན་ི“སྒྲིིག་འཛུགས་

མེད་པོའ་ིཆོོས་ལུགས་” ཤོིག་ཇ་ིལྟར་ཡིིན་པོ་ད་ེཤོེས་ཀྱི་ིརེད། 

མ་ིའགའ་ཞིིག་གིས་ནང་ཆོོས་ད་ེཆོོས་ལུགས་ཤོིག་ཡིིན་མིན་ལའང་དོགས་

སོློང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིོད། དེའི་ལན་ནི་“རེད། ནང་ཆོོས་དེ་ཆོོས་ལུགས་ཤོིག་རེད། མ་

མཐེའ་ལ་ཡིང་དཔྱ་ཁྲལ་ཆོག་ཡིང་གི་ཆོེད་དུ་ཆོོས་ལུགས་ཤོིག་རེད།”9 ཅིེས་

བརོྗོད་ཆོོག 

འོན་ཀྱིང་འཇིག་རྟེེན་བཀོད་པོ་པོོའ་ིཐེད་ལ་ནང་པོའ་ིལྟ་ཚུལ་ཅི་ིརེད་དམ།

ང་ཚེོའ་ིས་གནས་ཀྱི་ིསོློབ་གྲྭ་ཆོེན་མོར་མཁས་པོའ་ིབགོྲེ་གླེེང་ཞིིག་ག་ིཐོེག་ལ། ང་

དང་ངའི་གོྲེགས་པོོ་ཡིེ་ཤུའི་མཁན་པོོ་ཞིིག་གིས་མཉིམ་འབྲེལ་གྱིི་གཏམ་བཤོད་

བྱེེད་བཞིིན་ཡོིད། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱིི་སྐབས་སུ་ཚེོགས་འཛོམས་པོའི་ནང་ནས་

གྲེགས་ཆོེ་བའི་ཡིེ་ཤུ་པོ་ཞིིག་གིས་ང་ལ་ནང་པོས་འཇིག་རྟེེན་བཀོད་པོ་པོོར་ལྟ་

ཚུལ་གྱི་ིསོྐར་ལ་འགྲེེལ་བཤོད་རྒྱག་རོགས་ཟེར་གྱི་ིའདུག

ངས་རང་གི་དགེ་རྒན་རྣམས་ནས་བརྒྱུད་ཡིོང་བའི་གནའ་བོའ་ིནང་པོའི་

གསུང་རབ་དང་ལེགས་བཤོད་རྣམས་ལུང་འདྲེན་བྱེས་ན་ད་ེང་ལ་ལས་སློ་པོོ་ཡོིང་

9 རོྩམ་སྒྲིགི་པོའ་ིམཆོན། དགོན་སྡོ་ེདང་ཆོོས་ཚེགོས་ཁག་གསི་གཞུང་ག་ིདཔྱ་ཁྲལ་རགིས་སོྤྲོད་མ་ིདགོས་

པོ་ད་ེལ་གོ
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རྒྱུ་ཡིིན་ཀྱིང་། དེས་དྲ་ིབ་ད་ེལ་ལན་གསལ་རྒྱག་པོར་མ་ིཕན། དེས་ན་ངས་འཇིག་

རྟེེན་གྱི་ིཆོོས་ལུགས་ཆོེན་པོོ་གཉིིས་ཀྱི་ིདབར་ལ་མཐུན་ལམ་ཆོ་ེརུ་གཏོང་བ་དང་།  

གོ་རོྟེགས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐེབས་ལམ་གྱིི་སོྒ་ནས་ལན་འདེབས་བྱེེད་

རྒྱུར་ཐེག་བཅིད་པོ་ཡིིན། 

ངས་“ངའི་འགྲེམ་དུ་བཞུགས་པོའི་ངའི་གོྲེགས་པོོ། མཁན་པོོ་ཕི་ལ་སིད་

ལགས་ཀྱིིས། མི་ཚེང་མས་འཇིག་རྟེེན་བཀོད་པོ་པོོ་འཚེོལ་བཞིིན་པོ་དེ་ཁོང་གི་

ཡིིད་ཆོེས་ལྟེ་བ་གཅིིག་ཡིིན་ཞིེས་ང་ལ་གསུངས་བྱུང་། ངས་ངའི་གོྲེགས་པོོ་ལ་

གུས་བརྩ་ིཆོེན་པོོ་བྱེེད་པོའ་ིསོྒ་ནས་ཡིིད་ཆོེས་འད་ིབདེན་པོ་ཡིིན་པོར་ངོས་ལེན་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིད། དེས་ན་ང་རང་དང་ནང་པོ་གཞིན་རྣམས་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་འཚེོལ་

གྱི་ིརེད་དམ་ཟེར་ན། ང་ཚེོས་ཞི་ིབད་ེདང་། བྱེམས་སྙིིང་རྗོ།ེ བདེན་པོ། གུས་ཞིབས། 

དགོངས་ཡིངས། ཆོ་རྐྱེེན་མེད་པོའི་བརྩེ་བ་བཅིས་འཚེོལ་གྱིི་རེད། གལ་ཏེ་ཆོོས་

ཁས་མི་ལེན་མཁན་ཚེོ་ཐེེ་བའི་ནང་པོ་དང་། གཞིན་ཚེང་མས་འཚེོལ་རྒྱུ་དེ་དེ་

ཡིིན་ན། ད་ེའཇིག་རྟེེན་བཀོད་པོ་པོོ་ཡིིན་དགོས་པོ་རེད། ད་ེན་ིཞི་ིབ་དང་། བྱེམས་

སྙིངི་རྗོ།ེ བདེན་པོ། གུས་ཞིབས། དགོངས་ཡིངས། ཆོ་རྐྱེེན་བྲལ་བའ་ིབརྩ་ེབ་བཅིས་

རེད། ནང་པོས་འཇིག་རྟེེན་བཀོད་པོ་པོོར་ལྟ་ཚུལ་ད་ེད་ེརེད།” ཅིེས་བཤོད་པོ་ཡིིན།

ཆོོས་བརྒྱུད་གཞིན་གྱི་ིརྗོེས་འཇུག་པོ་ཚེ་ོངའ་ིལན་དེར་དགའ་པོོ་བྱུང་སོང་།།
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 ༼༡༠༧༽  

སངས་རྒྱས་ཚུལ་གྱི་ིརྩདེ་འིགྲེན།

གྲེགས་ཆོེ་བའི་ནང་པོའི་དུས་དེབ་ཅིིག་གིས་སངས་རྒྱས་ཚུལ་གྱིི་སོྐར་ལ་ཆོེད་

རོྩམ་ཞིིག་འབྲི་རོགས་ཞིེས་བསྐུལ་བས། “སུ་ཞིིག་སོྒར་ས་ཡིའི་བདག་པོོ་བྱེེད་

འདོད་ཡིོད།” ཅིེས་པོའི་བརྙེན་འཕྲིན་གྱིི་ལེ་ཚེན་དེའི་ལད་མོ་བྱེས་ཏེ་གཤོམ་

གསལ་ཀུ་རེའ་ིགཏམ་ད་ེབསྐུར་བ་ཡིིན། ཡི་མཚེན་པོ་ཞིིག་ལ་རྩོམ་ཡིིག་ད་ེདཔོར་

བསྐྲུན་བྱེས་འདུག 

སུ་ཞིིག་སངས་རྒྱས་འདོད་ཡོིད།

“འདིར་ཕེབས་ལྷིན་རྒྱས་ཚེང་མར་འཚེམས་འདྲ་ིབཀྲིས་བད་ེལེགས། ད་ེརིང་ཨ་ེ

བྷི་ིས་ི (American Buddhist Channel ཨ་རིའ་ིནང་པོའ་ིའཕྲིན་ལམ་) བརྒྱུད་

ལམ་གྱིི་ཐོེག་ཏུ་"སུ་ཞིིག་སངས་རྒྱས་འདོད་ཡིོད།" ཅིེས་པོའི་ལེ་ཚེན་མཐེའ་མ་

ད་ེསྙིན་སོྒྲིན་ཞུ་ག་ིཡིིན། 

“ལེ་ཚེན་འདི་ནི། ‘གལ་ཏེ་ཁོྱིད་ཀྱིིས་ང་ཚེོའི་སོྒམ་གདན་བེད་སོྤྱིད་བཏང་

ནས་ཚེེ་འདིར་སངས་མ་རྒྱས་ན། ང་ཚེོས་ཚེེ་རྗོེས་མར་ཁྱིེད་རང་གི་དངུལ་དེ་

ཕྱོིར་སོློག་བྱེེད་ཀྱི་ིཡིིན།’ ཞིེས་ཁས་ལེན་བྱེེད་པོའ་ིཁ་ེལས་ཁང་གཅིིག་པུ་སྟོ།ེ ལྷིག་

མཐོེང་སོྒམ་གདན་མཉིམ་འབྲེལ་གྱིིས་སྦྱིན་བདག་བྱེས་པོ་རེད། 

“ད་ངས་སོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོོ་དང་། ཡིིན་ན་ཡིང་སོྤྲོ་བ་ལ་ཆོགས་པོ་མེད་པོའི་སོྒ་

ནས་འགྲེན་རོྩད་པོ་མཐེའ་མ་བཞིི་ངོ་སོྤྲོད་ཞུ་གི་ཡིིན། ཁོང་ཚེོ་ནི། བཀུར་འོས་

ཨ་ན་ གྷ་མ་ིདང་། དག་ེབཤོེས་བོྷི་དྷི་ིསཏྭ། རོ་ཤོ་ི སིད་ ཨར་ཐེར། ད་ེནས། གྲེགས་
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ཆོ་ེབའ་ིསྐྱ་བོའ་ིསོྒམ་གྱི་ིདག་ེརྒན་དང་། སེམས་ཁམས་ཀྱི་ིསྨོན་པོ། མཚེན་མཐུན་

གྱིི་འདོད་སྤྱིོད་པོ་དང་ཐོེབ་ཐེང་གཞིན་གྱིི་ལས་འགུལ་བ་ཨེ་མི་ ཋར་བྷི་བཅིས་

རེད། ཁོང་ཚེོ་ཚེང་མར་སཱ་དྷུ་དང་། ༀ། ཡིང་ན་ མུ་བཅིས་གྱིེར་བཞིིན་ཕེབས་

བསུ་ཞུ་རོགས་གནོངས།

“ལས་རིམ་གཟིགས་མཁན་གསར་པོ་ཚེོའི་ཆོེད་དུ་སྒྲིིག་གཞིི་སྐྱར་ཟོློས་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིིན། འདིར་ཕྱོིར་འབུད་ཀྱི་ིརྩེད་འགྲེན་རིམ་པོ་གསུམ་ཡིོད་ཅིིང་། ད་ེདག་ག་ི

ནང་དུ་ཁོང་རྣམ་པོ་རེ་རེ་བཞིིན་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ས་ཇི་འདྲ་ཞིིག་འཐོེབ་ཡིོད་པོ་

ཚེོད་བགམ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན། རྩེད་འགྲེན་རེ་རེའི་རྗོེས་སུ་འགྲེན་རོྩད་པོ་མཐེའ་མ་

ར་ེཕྱོིར་འབུད་ཀྱིིས་གང་ཉིིད་ཡིོང་ས་དེར་སོློག་ག་ིརེད།

“རྩེད་འགྲེན་རིམ་པོ་དང་པོོ་དེ་དྲི་བ་ཞིིག་རེད། ཁོྱིད་ཀྱིིས་སངས་རྒྱས་ཞིེས་

པོ་འད་ིཇ་ིལྟར་འགྲེེལ་བཤོད་གནང་ག་ིཡིིན།”

ཨ་ན་ཡིིས། “སངས་རྒྱས་ཟེར་ན་བདག་མེད་པོ་ལ་གོ དོན་དངོས་སུ། འདི་

གར་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀའ་ངོ་མའི་རྗོེས་སུ་འབྲང་མཁན་གྱིི་ཉིན་ཐོེས་སྡོེ་པོ་

གཅིིག་པུ་དེ་ང་ཡིིན་པོའི་ཆོ་ནས་ང་ནི་ཡིང་དག་ཤོོས་དང་མཁྱིེན་པོ་རྒྱས་ཤོོས་

ད་ེཡིིན། ངས་གལ་ཏ་ེཁོྱིད་ཀྱིིས་བདག་མེད་རོྟེགས་སོང་ན། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམཁྱིེན་པོ་

དེར་སོྤེབས་པོ་བྱེས་ཏ་ེགཞིན་ལ་ཤོོད་ཅིེས་ཟེར་གྱི་ིཡིོད།” ཅིེས་བཤོད།

 བོྷི་ཡིིས། “ང་ལ་ན་ིསངས་རྒྱས་ཟེར་དུས་ང་རང་ག་ིསོློབ་མ་རྣམས་ལ་སྙིིང་

རྗོ་ེཧ་ཅིང་ཆོེན་པོོ་བྱེེད་པོ་ཞིིག་ཏུ་གོ ད་ེཡིང་ང་ བསམ་བཞིིན་དུ་ཁོང་ཚེོའ་ིསྟོེང་

ལ་ཁོང་ཁོྲ་ལངས་ན། ཁོ་ཚེོས་ངའ་ིམདུན་དུ་ཡིིད་སོྐྱ་བའ་ིསོྒ་ནས་རང་དམན་པོ་

ཡིིན་སྙིམ་སྐྱ་ེམ་ིདགོས།” ཞིེས་བརོྗོད།

སིད་ཀྱིིས། “སངས་རྒྱས་ཟེར་དུས་ཞིེན་ཆོགས་མེད་པོ་ཞིིག་ལ་གོ ང་ན་ིཞིེན་

ཆོགས་བྲལ་ཐེག་ཆོོད་ད་ེཞིེན་བྲལ་ལའང་ཞིེན་ཆོགས་ཡིོང་ག་ིམེད། དེའ་ིསྟོབས་
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ཀྱིིས་ཡིིད་དུ་འོང་བའ་ིངའ་ིརོ་ལེག་ས་ིཆུ་ཚེོད་འདིར་ལོྟས་དང་། ངོ་མཚེར་ཅིན་

མ་རེད་དམ།” ཅིེས་བརོྗོད།

ཨེ་མིས། “ངའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་སངས་རྒྱས་ཟེར་དུས་གནོང་འགོྱིད་ཚེོར་བའི་

བདག་འཛིན་གྱི་ིཉོིན་མོངས་བྲལ་བའ་ིའཁྲིག་སོྦྱར་གྱི་ིབད་ེཆོེན་མོྱོང་བ་ལ་ཟེར་

གྱི་ིརེད།” ཅིེས་བཤོད།

“སོྟོང་ཉིིད་ཀྱིི་མངའ་བདག་ལྷིན་རྒྱས། གང་གི་གཏིང་དཔོོག་དཀའ་བའི་

མཁྱིེན་པོ་ད་ེལ་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ།ེ ཐེེངས་མ་དང་པོོའ་ིནང་ནས་ཕྱོིར་འབུད་བྱེས་པོ་ན་ི

ཨ་ན་རེད། ཨ་ན་ གྷ་མ་ིལགས། ད་ནས་བཟུང་ནམ་ཡིང་ཕྱོིར་ལོག་མ་ིདགོས།

“རྩེད་འགྲེན་རིམ་པོ་གཉིིས་པོའ་ིནང་དུ་སུས་སོྒམ་ཡུན་རིང་ཤོོས་རྒྱག་ཐུབ་

པོ་ལྟ་རྒྱུ་ད་ེརེད། དེས་ན། བརོྗོད་དུ་མེད་པོ་རྣམ་པོ་ཚེོས། དྲིལ་བུ་བརྡུངས་པོ་དང་

སོྒམ་བསོྐྱན་གནང་རོགས།” ... གོྷང་ག་ིདྲིལ་བརྡོ་གྲེགས།

སྐར་མ་གཉིིས་ལས་མ་སོང་བའ་ིསོྔོན་ལ་ཨ་ེམ་ིཡིིས་མིག་གདངས་ཏ་ེམོ་རང་

ག་ིལག་ཁྱིེར་ཁ་པོར་ནས་འཕྲིན་ཐུང་བསོྔོགས། སིད་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ག་ིཡུན་ཆོ་

ཚེང་ལ་བསྡོད། འོན་ཀྱིང་བྷིོ་གཡིོ་འགུལ་མེད་པོར་དུས་ཡུན་ཧ་ཅིང་རིང་པོོར་

བསྡོད་སྟོབས། ལྟད་མོ་བའི་ནང་གི་འཕོྲད་བསྟོེན་ལས་བྱེེད་པོ་ཚེོས་ཁོ་ཤོི་བར་

བརྩིས་ཏེ་མེར་སྲིེག་གཏོང་རྒྱུར་ཐེག་བཅིད། བོྷི་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིིད་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱོིན་པོ་རེད། ལྟད་མོ་བ་ཚེོས་བོྷི་ལ་ༀ། ཞི་ིབའ་ིༀ། ཞིེས་པོའ་ིཐེལ་སྒྲི་ཤུགས་ཆོེར་

བསྒྲིགས། ད་ཆོ་སིད་དང་ཨ་ེམ་ིགཉིིས་ལས་ལྷིག་མེད། 

“ད་ཆོ་'སུ་ཞིིག་སངས་རྒྱས་འདོད་འདུག'ཅིེས་པོའི་འགྲེན་རྩོད་ནང་ནས་

རྒྱལ་ཁ་ཐོེབ་མཁན་ད་ེཐེག་གཅོིད་བྱེེད་པོའ་ིརྩེད་འགྲེན་རིམ་པོ་མཐེའ་མ་ད་ེལ་

བསློེབས། འདི་ནི་ཇི་འདྲའི་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོོ་ཞིིག་རེད་ཨང་། སིད་དང་ཨེ་མི་

ལགས། ད་ཁྱིེད་གཉིིས་ཀྱིིས་ཐེད་ཀར་རྒྱང་སྲིིང་བརྒྱུད་ད་ེབརྙེན་འཕྲིན་གྱི་ིནང་
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དུ་སེམས་ཀྱི་ིཟིལ་ཤུགས་དམར་སོྟོན་གནང་རོགས།"

སིད་ཀྱིིས་ཁོ་རང་གི་མིག་བཙུམས་ཏེ། དམིགས་པོ་ནང་དུ་གཏད་པོ་དང་། 

འགོག་ཏུ་མེད་པོའ་ིདགའ་སྣོང་གིས་བསྐུལ་ཏ་ེབྱེ་སོྒྲི་རླུང་གིས་བསོྐྱད་པོ་ལྟར་ཁོ་

ནམ་མཁར་ལྡིང་བ་རེད། ངོ་མཚེར་བའི་ལྟད་མོ་བ་ཚེོས་ཐེལ་སྒྲི་འབྲུག་སྐད་

དིར་ར་ེབ་ཞིིག་མ་བསྒྲིགས་བར་དུ་སིད་ན་ིདོ་རའ་ིསྟོེང་ག་ིནམ་མཁར་མཐོེ་ནས་

མཐོེ་རུ་འཕགས། ཁོང་ཚེོའི་དགའ་བསུའི་ཐེལ་སྒྲི་དེ་ཆོེ་ཐེག་ཆོོད་དེ་སིད་ཀྱིི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དཀོྲགས་ཏེ། ཁོའ་ིསེམས་ཀྱིི་སོྟོབས་ཤུགས་བཅོིམ་པོས་ཁོ་སྡོིངས་

ཆོའི་སྟོེང་དུ་ཅིལ་སྒྲི་དང་བཅིས་ལྷུང་པོ་དང་། ཁོའ་ིསྐེ་ཚེིགས་ཐོེར་བས་དེ་མ་

ཐེག་ཏུ་ཤོི་བ་རེད། ལྟད་མོ་བ་མང་པོོར་ས་ཏོ་རིའམ་དགྲེ་བཅོིམ་པོའི་གོ་འཕང་

ཐོེབ་པོ་དང་། སིད་ན་ིསྐྱ་ེའགོྲེ་ཡོིངས་ཀྱི་ིགནས་སུ་ལོག་པོ་དང་ཁོན་ (koan) ཏ་ེ

གསང་བ་གསར་པོ་ཞིིག་ཐོེན།

ད་ཆོ་འགྲེན་རོྩད་པོ་གཅིིག་ཁོ་ན་ལྷིག་ཡོིད་པོའ་ིགྲེགས་ཆོ་ེབའ་ིསེར་མོ་བའ་ི

སོྒམ་གྱི་ིདག་ེརྒན་དང་། སེམས་ཀྱི་ིསྨོན་པོ། ཅི་ིརིགས་པོའ་ིཐོེབ་ཐེང་འཐེབ་རོྩད་

པོ་སྟོེ། ལྕམ་ཨེ་མི་ ཋར་བྷི་"སུ་ཞིིག་སངས་རྒྱས་འདོད་ཡིོད།"ཅིེས་པོའི་འགྲེན་

རོྩད་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁ་ཐོེབ་མཁན་དུ་གསལ་བསྒྲིགས་བྱེས་ཏ།ེ སོྡོད་མ་ིབཟོད་ཀྱིང་ལྟ་ན་

སྡུག་པོའ་ིགསེར་སྦྱངས་བཙོ་ོམ་ལས་གྲུབ་པོའ་ིསོྒམ་གདན། གྲེངས་བཅིད་ཀྱི་ིཐོེན་

རྫས་ཡིིན་པོ། དེའ་ིསྟོེང་ན་ GPS སྟོ་ེགོ་ལའ་ིགནས་སོྟོན་འཁོར་ལོ་ཞིིག་ཡིོད་པོ་

དེས་བགེགས་དང་བར་ཆོད་ལས་གཡིོལ་བ་དང་བརྒལ་དུ་འཇུག་པོ་ད་ེམོ་ལ་བྱེ་

དགར་གནང་། མོ་ན་ིབྱེ་དགའ་ད་ེའདོད་མཁན་ཤུལ་དུ་ལུས་པོ་གཅིིག་པུ་ད་ེརེད།

ངས་ཆོེད་རོྩམ་འདི་ཐོེག་མར་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིསོྟོན་ཁའི་འདོན་ཐེེངས་ཀྱིི་བོློ་

སོྒ་འབྱེེད་པོ་ཞིེས་པོའི་དུས་དེབ་ནང་དུ། ཐོེབ་འདོད་ཀྱིི་ཞིེན་པོ་བཅོིམ་རྒྱུ་དང་།  

ཡིོངས་གྲེགས་ཀྱིི་སོྒ་ནས་སངས་རྒྱས་པོ་ཡིིན་ཟེར་མཁན་གྱིི་ཟོག་པོོ་ཚེོའི་རྫུན་
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རྐུབ་བརོྟེལ་རྒྱུ། སངས་རྒྱས་ཚུལ་གྱི་ིཐེད་ལ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་གོམས་

གཤོིས་ཀྱིི་ཐེལ་རྡུལ་གྱིིས་བཀབ་སྟོེ་མི་མངོན་པོར་བྱེས་པོ་དེ་གཙོང་ཕྱོིས་བྱེེད་

རྒྱུར་བཞིད་གད་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་བྲིས་པོ་ཡིིན།། 
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 ༼༡༠༨༽  

ཟས་ཐེ།ོ

མཚེན་ཉིིད་རིག་པོའི་དགེ་རྒན་ཆོེན་མོ་ཞིིག་གིས་གོྲེང་ཁྱིེར་ནང་དུ་སྐར་མ་ལྔ་

ཅིན་གྱི་ིཟ་ཁང་གསར་པོ་ཞིིག་སོྒ་ཕྱོ་ེཡིོད་པོ་གསར་ཤོོག་ནས་བཀློགས། ཁོས་ལམ་

སེང་རྐུབ་སྟོེགས་ཤོིག་སྔོ་ས་ནས་ཟུར་བཅིད་དུ་ཉིར་དགོས་པོ་མངགས་ཕྱོིར་ཁ་

པོར་བཏང་། འོན་ཀྱིང་ཟ་ཁང་ད་ེཧ་ཅིང་རྒྱུགས་ཆོེན་པོོ་ཡོིད་སྟོབས། ཁོ་ལ་རྐུབ་

སྟོེགས་འཐོེབ་རྒྱུར་ཟློ་བ་གཉིིས་སྒུག་དགོས་བྱུང་། 

བདུན་ཕྲག་བརྒྱད་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་སོློབ་དཔོོན་ཆོེན་མོ་དེས་གཟབ་སོྤྲོས་ཡིིད་དུ་

འོང་བ་ཞིིག་བརྒྱབ་སྟོེ་སྐར་ལྔའི་ཟ་ཁང་དུ་བསློེབས། ཞིབས་ཞུ་བ་དེས་དེ་ཉིིན་

དགོང་དོྲ་ཁོ་ལ་རྐུབ་སྟོེགས་ཟུར་བཅིད་དངོས་གནས་ཡིོད་མིན་ལྟ་ཕྱོིར་ཁོའ་ིངོ་

སོྤྲོད་ལག་འཁྱིེར་སོྟོན་རོགས་བརོྗོད་པོ་དང་། ཟུར་བཅིད་ཡིོད་པོ་ཤོེས་ཏ་ེཞིབས་ཞུ་

བ་དེས་སོློབ་དཔོོན་ཆོེན་མོ་ད་ེཁོ་རང་ག་ིརྐུབ་སྟོེགས་ཡོིད་སར་ཁྲིད།

སོློབ་དཔོོན་ཆོེན་མོ་དེ་ཟ་ཁང་གི་ཕྱོི་ནང་བཀོད་པོ་སྒྲིིག་སྟོངས་ལ་ཧང་

སངས། མངོན་ཆུང་ག་ིགྱིེན་བསློངས་གླེོག་སོྒྲིན་ལས་ཁོའ་ིམདུན་ཅོིག་སྟོེང་འོད་

མདངས་དོྲད་འཇམ་ཅིན་ཞིིག་འཇོ་ཞིིང་། དགོང་གའ་ིའོད་མདངས་ཀྱི་ིདྲན་པོ་

གསོ་བའ་ིགོླེག་འོད་ད་ེགསལ་ལ་མ་ིགསལ་བར་མངོན་ན་ཡིང་མཐོེང་དགོས་པོ་

མཐོེང་ཐུབ། 

སྒྲིིག་ཆོས་དངོས་གཙོང་ལེགས་པོར་གོྱིན་པོའ་ིཞིབས་ཞུ་བ་ཞིིག་གིས་ཁོ་ལ་

ཟས་ཐོེ་དེ་ཕུལ། ཟས་ཐོེ་དེ་ཡིང་བག་ཕེབས་ལ་བརྗོིད་བག་ཅིན་གྱིི་སྐར་ལྔའི་ཟ་

ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་དང་ཧ་ཅིང་འཚེམ་པོོ་ཡིོད། དེ་ནི་ཁ་དོག་ཟིང་སྐྱའི་མུ་ཁྱུད་
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བྱེས་པོའི་གསེར་མདོག་ཅིན་གྱིི་དེབ་མཐུག་པོོ་ཞིིག་རེད། ཟས་སྣོ་མི་འདྲ་བའི་

མིང་ ༡༠༨ ཡིོད་པོ་རྣམས་ན།ི དུས་རྒྱུན་ཟ་ཁང་དུ་མ་ཡིིན་པོར་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེེམས་

སོྟོན་ཁང་དུ་མཐོེང་རྒྱུ་ཡོིད་པོའ་ིརྨད་དུ་བྱུང་བའ་ིཡིིག་གཟུགས་སུ་བྲིས་ཡོིད། 

སོློབ་དཔོོན་ཆོེན་མོ་དེས་ཡིིད་མགུ་བའ་ིསོྒ་ནས་ཟས་ཐོེ་དེར་བལྟས་ཏ་ེཐེེངས་

མང་བཀློགས། དེ་ནས་ཁོས་ཟས་ཐོེ་དེ་བཟའ་འགོ་བཙུགས། དེའི་རྗོེས་སུ་ཁོས་

ཟས་རིན་སྤྲོད་ད།ེ ཞིབས་ཞུ་བ་ད་ེལ་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེབརོྗོད་ནས་ཕྱོིན་པོ་རེད། 

སྟོབས་ཉིེས་པོ་ཞིིག་ལ་སོློབ་དཔོོན་ཆོེན་མོ་དེ་མཁས་པོ་དེ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་

ཀྱིང་། ཟས་དང་ཟས་ཐོེ་གཉིིས་ཀྱི་ིཁྱིད་པོར་ད་ེམ་ཤོེས་པོ་རེད། ཁོས་གང་ཤོེས་པོ་

དང་དོ་སྣོང་བྱེས་པོ་ན་ིཚེང་མ་ཚེིག་འབྲུ་ཤོ་སྟོག་རེད། 

ངའ་ིཀོློག་པོ་པོོ་སྟོ།ེ ཁོྱིད་ཀྱིིས་ད་ཆོ་"སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེེད། སོྤྲོ་ཐུང་བོྱེས།" ཞིེས་པོའ་ི

ཟས་ཐོེའ་ིསྟོེང་དུ་གསལ་བའ་ིཟས་སྣོ་ ༡༠༨ ཀྱི་ིབོྲ་བ་མྱོངས་ཟིན་པོ་རེད། ཐུགས་

རྗོེ་གཟིགས། ཚེིག་འབྲུ་ཁོ་ན་ཟ་མཁན་གྱིི་མཚེན་ཉིིད་རིག་པོའི་དགེ་རྒན་ཆོེན་

མོ་ད་ེབཞིིན་མ་གནང་རོགས།།
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 སྒྱུརེ་བ་པའོི་ིང་ོསྤྲོདོ་མདོརེ་བསྡུས།

པོདྨ་ཚེ་ེདབང་ཤཱསྟྲི་ིལགས་ན།ི བཙོན་བོྱེལ་དུ་ཡིོད་པོའ་ིསོློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་དག་ེརྒན་

གྱི་ིཕྱོག་ལས་ལོ་མང་གནང་མོྱོང་བ་མ་ཟད། སྒྲུང་རོྩམ་དང་རོྩམ་ཡིིག་གསར་རོྩམ། 

དབྱེིན་སྐད་དང་ཧིན་སྐད་ནས་ལེགས་རོྩམ་བོད་ཡིིག་ལ་བསྒྱུར་བ་བཅིས་ཀྱིིས་

སྐུ་ཚེ་ེསྐྱེལ་མཁན་ཞིིག་ཡིིན། བཙོན་བོྱེལ་སྤྱི་ིཚེོགས་སུ་སོློབ་གྲྭ་ཚུགས་ནས་ཡུན་

རིང་མ་འགོར་བར་ཀ་ལོན་སྦུག་དང་ཌོལ་ལཱ་ཧོས་གཏན་སོློབ་ནས་གཞིི་རིམ་

སོློབ་གྲྭ་ཐོེན་རྗོེས། རྡོ་ས་བོད་ཁྱིིམ་དང་བཅིས་པོའི་སོློབ་གྲྭ་དུ་མར་དགེ་རྒན་གྱིི་

ཕྱོག་ལས་གནང་ཡིོད། སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སིའི་དབུས་བོད་ཀྱིི་གཙུག་

ལག་མཐེོ་སོློབ་ཁང་དུ་སོློབ་གཉིེར་གནང་འགོ་བཙུགས་ཤོིང་། དེར་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༨༥ 

ལོར་ཤཱསྟྲིིའམ། བསྟོན་བཅོིས་ཀྱིི་འཛིན་གྲྭ་ཐོེན། དེ་ནས་སློར་ཡིང་པོ་ཀུལ་

བོད་ཁྱིིམ་དུ་བོད་དག་ེདང་། དག་ེཆོ།ེ སོློབ་སྤྱི་ིསོགས་ཀྱི་ིའགན་ཁུར་བཞིེས། སྤྱི་ི

ལོ་ ༡༩༩༢ ནས་ ༡༩༩༤ ལོ་གཉིིས་ཀྱིི་རིང་ལ་ཨ་རིའི་ཧར་ཝིརད་སོློབ་གྲྭ་ཆོེན་

མོར་སོློབ་གསོའ་ིཐེབས་ལམ་དང་། བོད་ཀྱི་ིལོ་རྒྱུས་ལ་སོློབ་སོྦྱང་གནང་། སྤྱི་ིལོ་ 

༡༩༩༨ ལོར་ཨ་རིར་གཞི་ིསོྤེར་གྱིིས་བཞུགས་ཡོིད་པོ་དང་། ད་ལྟའ་ིཆོར་བོྷི་ས་ིཊོིན་

དུ་རྟེེན་གཞི་ིབྱེས་པོའ་ིཤོེས་རབ་དཔོ་ེསྐྲུན་ཁང་དུ་པོར་དབང་ག་ིའགན་འཛིན་གྱི་ི

ཕྱོག་ལས་གནང་བཞིིན་ཡིོད།

པོདྨ་ཚེ་ེདབང་ཤཱསྟྲི་ིལགས་ན་ིབརྩམས་ཆོོས་དང་འགྱུར་ཆོོས་ཀྱིིས་ཕྱུག་པོ་

ཞིིག་ཡིིན། ཁོང་ག་ི “མ་ེལོང་ངོས་གསུམ་མ་” དང་ “མ་ིཚེེའ་ིབོྲ་བ་མངར་སྐྱུར་” 

གཉིིས་ཀྱིིས་མཚེོན་པོའ་ིསྒྲུང་རོྩམ་བཞི་ིདང་། སྒྲུང་ཐུང་ཕོྱོགས་བསྒྲིིགས་ཀྱི་ིདེབ་

གཅིིག བོད་དབྱེིན་ཤོན་སྦྱར་གྱི་ིགཏམ་དཔོ་ེཕོྱོགས་བསྒྲིགིས་ཀྱི་ིདེབ་གཅིིག་བཅིས་
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གསར་རོྩམ་དང་གསར་བསྒྲིིགས་གནང་ནས་དཔོ་ེསྐྲུན་བྱེས་ཡོིད་ཅིིང་། ད་དུང་

དབྱེིན་སྐད་ནས་ “འབྲུག་སྒྲི། ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པོ་དང་ལྷིན་དུ་བསྐྱལ་བའ་ིངའ་ིམ་ི

ཚེེ” ཞིེས་པོ་དང་། “རྒྱལ་སྲིས་དོན་གྲུབ། སོྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའ་ིརྣམ་

ཐེར།” ཞིེས་པོས་མཚེོན་བརྩམས་ཆོོས་རིང་ཐུང་བདུན་དང་། ཧིན་སྐད་ནས་ཇཱ་

ཝིེཏ་ཨཀྟར་གྱི་ིསྙིན་རོྩམ། ཡི་ེཝིཀྟ་ཀྱི་ཧ་ེསྟོ།ེ དུས་འད་ིཅི་ིཞིིག་རེད་དམ། ཞིེས་པོ་

ལ་སོགས་པོའ་ིརྒྱ་གར་གོླེག་བརྙེན་གྱི་ིགཞིས་སྣོ་ཁོྱིན་བསོྡོམས་བརྒྱད་ཅུ་བརྒལ་བ་

བོད་སྐད་ལ་བསྒྱུར་ནས་དྲ་ལམ་འདྲ་མིན་དུ་སྤེེལ་གནང་ཡོིད།

སྒྱུརེ་བ་པ་ོང་ོསྤྲོདོ།



འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ན་ིཚེད་ངེས་ཅིན་ཞིིག་ག་ིསྟོེང་ནས་ 

དམ་ཆོོས་བང་མཛོད་ཀྱི་ིགཏོང་ཕོད་ཀྱི་ིརོགས་སོྐྱར་ལ་ 

བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིིན།
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