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སྤྱི་ཚོགས་མེ་ལོང།
Chitsok Melong

༄༅

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བརྒྱ་དང་ཞེ་ལྔ་བ།

༄༅།།བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དམངས་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་རགས་ཙམ་གླེང་བ།
	 ཕྱི་ཟླ་དགུ་བའི་ཚེས་གཉིས་ཏེ།	ང་ཚོའི་དམངས་

གཙོའི་ཉིན་མོ་ཐེངས་ང་གསུམ་པ་སླེབས་པར་སྤྲོ་སེམས་

རབ་ཏུ་འཁོལ་བས་བཀྲ་ཤིས་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།	

	 ཉིན་མོ་འདི་ནི་ང་ཚོ་བཙན་བོྱལ་དུ་སླེབས་

པའི་ཆེས་ཐོག་མའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཡིན་ལ་ཆེས་

མཐའ་མ་བར་དུ་རྒྱུན་སྐྱོང་དགོས་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཀྱང་

ཡིན།	རྒྱུ་མཚན་ཉིན་མོ་འདི་ཁོ་ན་ཡོད་ན་གཞི་ནས་དམངས་

ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་རང་དབང་ཞེས་པའི་

དར་ཆ་ཡང་སྒྲེང་ཆོག་ཆོག་ཡིན།	 ལྷག་པར་དུ་ཡང་བསམ་

བློ་དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་རང་དབང་ལ་སྐྱོད་ཐུབ།

	 དུས་ཆེན་འདི ་དང་བསྟུན་བས་ངས་རང་

རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་དམངས་གཙོ་

ཐོག་མར་ཇི་ལྟར་བཙུགས་ཚུལ་ནས་ད་ལྟའི་བར་གྱི་བྱུང་

རིམ་རགས་ཙམ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་འདོད་བྱུང།

	 ༡༩༥༩ལོར་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བོྱལ་དུ་འབོྱར་ནས་

བོད་ཟླ་༡༢་ཚེས་༧།	 (ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ཟླ་༢	 ནང་)	 གནས་མཆོག་

རོྡ་རྗེ་གདན་དུ་བོད་མིའི་ལུགས་གཉིས་གཙོ་བདག་༸རྒྱལ་

བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་དང་

འབྲེལ་བླང་དོར་ཞུ་བྱའི་མནའ་གན་མཐུ་མོ་ཆེ་ཕུལ་དུས།	

༸གོང་ས་མཆོག་གིས།	 ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་དམངས་

གཙོའི་གཞུང་ཞིག་གསར་འཛུགས་ཡོང་བར་ཐོག་མར་མི་

དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་དགོས་པ་དང།	 དེ་

ཡང་གནས་སྐབས་རིང་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་ནས་འཐུས་

མི་རེ་དང༌།	ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་འཐུས་མི་གསུམ་རེ་འདེམས་

དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཇི་བཞིན་སྤྱི་

འཐུས་སེར་སྐྱ་མི་གྲངས་བཅུ་གསུམ་བདམས་པ་རྣམ་པས།	

༡༩༦༠	ཟླ་༩	ཚེས་༢	ཉིན་དམ་འབུལ་ཞུས་ཏེ་བོད་མི་དམངས་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་མ་དབུ་བརྙེས།

	 དེའི་མཚུངས་དེ་སྔའི་གཞུང་གི་སྲི་ཞུའི་ལས་

བྱེད་ཕ་ཤ	ལ་བུ་འཛིན་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལེགས་

བཅོས་ཀྱིས།	 ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་ལྔ་དང་ཡན་ལག་ལས་

ཁུངས་བཞི་བཅས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་དང་འགན་འཛིན།	 དྲུང་

ཆེ་བཅས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་མང་

མོས་འསོ་བསྡུ་གནང་བ་ལྟར་མི་གྲངས་ཉི་ཤ	་རྩ་དགུ་གཞུང་

ཞབས་སུ་བསྐོས་སོ།

·						དེ་དུས་ཟླ་རེར་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་དང་ཚོགས་

འདུའི་འགོ་འདོམས་སྤྱི་འཐུས་རེས་མོས་ཀྱིས་བྱེད་པ་གཏན་

ལ་ཕབ།

	 ༡༩༦༡།༡༠།༡༠་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་རྩ་ཁྲིམས་

གསར་བའི་ཟིན་བྲིས་རིན་པོ་ཆེ་ཡོངས་ཁྱབ་འགྲེམས་སྤེལ་

བསྐྱངས་ཏེ།	 སྤྱི་འཐུས་དང་།	 གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད།	 བོད་

མི་འདུས་སོྡད་ཡོངས་ནས་འཐུས་མི་ཆེད་གཉེར་བཅས་ཚང་

འཛོམས་ཐོག	རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་སུ།	“ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དབང་

ཆ་འདོར་དགོས་པ་བྱུང་ན་རྩ་ཁྲིམས་དང་།	 ཚོགས་འདུའི་

འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་པར་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ”	 ཞེས་པ་

དེར་ཚང་མས་ངོས་ལེན་གནང་ཐུབ་མེད།

	 ༡༩༦༣།༣།༡༠་ཉིན།	 མ་འངོས་པའི་བོད་ཀྱི་རྩ་

ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་ཡོངས་ཀྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་

པ་དང་འབྲེལ།	 “དེ་རིང་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་རྒྱས་པ་ཞིག་

འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད།	 རང་རེས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་

གྱི་དམངས་གཙོ་ཞིག་བྱེད་པ་ལ་དམངས་གཙོ་ཞེས་པའི་གོ་

དོན་ལེགས་པར་ཤེས་དགོས།	 དཔེར་ན།	 དམངས་ཞེས་པ་

རིགས་རུས་དང།	 སྟོབས་འབོྱར་གྱིས་དབྱེ་བའི་མི་ཉུང་ཤས་

ཤིག་མ་ཡིན་པར།	 ལས་ངལ་རྩོལ་ལ་བརྟེན་ཞིང་།	 རིགས་

དམའ་བ།	 གྲལ་གྱི་མཐའ་ན་གནས་པའི་མང་ཚོགས་རྣམས་

ཡིན་ལ།	གཙོ་ཞེས་པ་ནི།	དེ་དག་གཙོ་བོར་འཛིན་པའམ།	དེ་

རྣམས་དོན་གྱི་བདག་པོར་འཛིན་པའི་དོན་ཡིན།	 འནོ་ཀྱང་

ཡུལ་གྱི་བདག་པོར་གྱུར་ཏེ་ལས་འགན་འཁུར་བ་ལ་སློབ་

སྦྱོང་ལེགས་པར་བྱས་ཏེ་རང་རང་ཡོན་ཏན་གྱི་གནས་ཚད་

དང་།	 བསམ་བློའ་ིགོ་རྟོགས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་དགོས་ཤིན་ཏུ་

གལ་ཆེ།	དེ་ལྟ་མིན་པར་དམངས་གཙོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཙམ་

ལ་ཞེན་ནས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པར་གང་བྱུང་བྱས་ན་དཀའ་

ངལ་དང་།	 གྲ་མ་འགྲིག་པ་མ་གཏོགས་ཡོང་རྒྱུ་མེད་”ཅེས་

དམངས་གཙོའི་གོ་རྟོགས་སད་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག་

གནང་ཡོད།

	 	 	 	 	 ༡༩༦༣།༤།༤	 ཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་དང་བཅས་

པའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་ལག་བསྟར་

ཞུ་ཕོྱགས་གྲོས་བསྡུར་གནང་ནས།	 སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྒྲིག་

འཛུགས་འདིས་སྔ་འཕྲོས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་དང་

།	 རྒྱུན་ལས་གཅིག་འཐུས་ཀྱི་འཁུར་འགན་ལེན་རྒྱུ་དང།	

འཐུས་མིའི་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་རེ་བྱ་རྒྱུ།	 ཚོགས་འདུ་གལ་

ཆེའི་སྐབས་ཕོྱགས་མཐའི་སྡོད་སྒར་ཁག་གི་འཐུས་མི་ཁག་

ནས་བསམ་འཆར་འདོན་རྒྱུ་དང་།	 འཆར་འཕར་ཚོགས་

འདུ་ཁག་ལ་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཕྲའི་འགོ་འཛིན་རྣམས་ནས་

ལས་དོན་སྙན་སེང་དང་བསམ་འཆར་ཕུལ་བར་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ནས་མང་མོས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་

གྲོས་ཆོད་བཞག

·						༡༩༦༤	ལོར་སྐབས་གཉིས་པའི་སྤྱི་འཐུས་ནས་ཚོགས་

གཙོ་བགྲེས་གཞོན་གཉིས་འདེམས་བསྐོ་གནང་སྲོལ་

བཙུགས་པ་མ་ཟད།	ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་བུད་མེད་རེ་

འཕར་སྣོན་དང་།	 རྩ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་ལྟར།	༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་རྩོམ་རིག་དང་ཚན་རིག་གང་རུང་ལ་མཁས་

པའི་མི་གཅིག་བསྐོ་འཇོག་གནང།

	 	 	 	 	 	 སྤྱི་ལྷན་ནས་སྙན་སེང་ཕུལ་བ་ལྟར།	 ༡༩༦༤།་༢།༨	

ནས་བཟུང་།	 བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་ཆེ་ཁ་རྣམས་སུ་ས་ཁུལ་

རང་ཁོངས་ཀྱིས་བདམས་པའི་སྒར་འཐུས་གསུམ་རེ་དོན་

གཅོད་ལས་རོགས་སུ་བསྐོ་བཞག་དང་དེའི་སྒྲིག་གཞི་

གཏན་ལ་ཕབ།

·	 	 	 	 	 	 ༡༩༦༥	 ལོར་ལས་བྱེད་ཁོངས་སུ་ཛ་ཐའི་ཟེར་བ་

སོགས་གཞུང་རྙིང་པའི་གོ་མིང་ཅི་ཡོད་ཕྱིར་བསྡུ་གནང།

	 ༡༩༦༦།༥།༣	 ཉིན་ནས་བོད་མི་དམངས་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཁང་ཟུར་དུ་བཙུགས།	 (སྤྱི་འཐུས་རྣམས་དེ་

སྔོན་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ཕྱག་ལས་

གནང་གི་ཡོད།)

·						ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་གཞོན་གཉིས་ལ་བཀའ་བློན་དང་

།	སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་བཀའ་བློན་ལས་རོགས་དང་འདྲ་བའི་

མཚན་གནས་གནང།

·				༡༩༦༩	ལོ་ནས་གཞིས་འགོ་བདེ་དོན་དང་།	ས་ཁུལ་སོ་

སོའ་ིམི་འཐུས་བཅས་ཀྱང་ཡོད་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་

རེ་གནང་རྒྱུ་གཏན་ལ་ཕབ།

·						༡༩༧༣།༨།༢༥	ལ་གཞུང་ཞབས་སྲི་ཞུ་བའི་སྒྲིག་གཞི་

གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས།

					༡༩༧༤།༡༡།༢༡	ཉིན་སྤྱི་འཐུས་གདམ་བྱ་འདེམས་བྱེད་

ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་།	བུད་

མེད་སྤྱི་འཐུས་ལ་དམིགས་བསལ་གྲངས་བཅད་མ་དགོས་

པར་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་འསོ་འདེམས་ཆོག་པ་བཟོས།

	 	 	 	 	 ༡༩༧༥	ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ལོ་འཁོར་དངུལ་རྩིས་ཁག་

ཆེས་མཐོའ་ིརྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་ནས་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་

གཏན་འཁེལ་གྱིས་དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་གཞི་ཡང་གཏན་

འབེབས་གནང་།

	 	 	 	 	 ༡༩༧༥	 ལོར་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཚོགས་ཆེན་

ཐེངས་༦	 པའི་ཐོག	 ཕྱི་ཟླ་༩	 ཚེས་༢	 ཉིན་དམངས་གཙོའི་

དུས་ཆེན་བརྩི་སྲུང་གིས་གཞུང་འབྲེལ་གུང་སེང་གནང་

རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་།

·						༡༩༧༧།༡༠།༥	ནས་བཟུང་ཆོས་བརྒྱུད་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཆོས་འཐུས་གསར་བསྐོ་བསྐྱངས།

	 ༡༩༧༩།༧།༢༣	 ཉིན་བཀའ་བློན་རྣམ་པའི་དུས་

ཡུན་ལོ་ལྔར་གཏན་འབེབས་མཛད།

						༡༩༨༡	ལོ་ནས་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཚོགས་ཆེན་ལ་

བོད་གཞུང་མང་ལོ་འཁོར་སྲི་ཞུ་ཚོགས་ཆེན་ཞེས་སྒྲིག་གཞི་

གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ལོ་གཉིས་རེ་ནས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་

རེ་གནང་རྒྱུར་ཐག་བཅད།

	 	 	 	 	 ༡༩༨༢།༡།༥	 ལ་ཆེས་མཐོའ་ིརྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་དང་

།	 ལོ་འཁོར་སྲི་ཞུ་ཚོགས་ཆེན།	 ལོ་འཁོར་དངུལ་རྩིས་ཚོགས་

འདུ་སོགས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཆར་འཕར་ཚོགས་འདུ་ཚང་

མ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ནས་འགན་འཁུར་གཙོ་

སྐྱོང་གནང་རྒྱུར་ཐག་བཅད།

					༡༩༨༤	ལོར་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་ཡུན་ལོ་ལྔར་ཐུགས་གཏན་

འཁེལ།

	 ༡༩༩༠།༥	 ནང་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་མི་འཐུས་

༣༦༩	 ཙམ་འདུས་པའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་བསྡུས་

ཏེ།	 བར་བརྒལ་བཀའ་བློན་འསོ་འདེམས་དང་སྤྱི་འཐུས་

གྲངས་ཚད་སྤར་ཆ་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག

	 ལོ་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་

བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཐད་བསྐོས་བསྐྱངས་ཤིང།	

ཆོལ་ཁ་གསུམ་སོ་སོར་སྤྱི་འཐུས་བཅུ་རེ་དང་།	 ཆོས་བརྒྱུད་

ཆེན་པོ་བཞི་དང་།	 གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པར་སྤྱི་འཐུས་

གཉིས་རེ།	ཐད་བསྐོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་གསུམ།	བྱང་ཨ་

རི་ནས་དང་ཡུ་རོབ་ནས་སྤྱི་འཐུས་རེ་རེ་བཅས་༤༦ལ་སྤར།

	 ༸གོང་མཆོག་གིས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་

སྤྱི་འཐུས་དམ་འབུལ་བ་ཚོར།	 བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་བཅའ་

ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་

བ་ལྟར།	 ༡༩༩༡	 ཟླ་༦	 ཚེས་༡༤	 ཉིན་གཏན་འབེབས་དང་

།	 ཟླ་༦	 ཚེས་༢༨	 ཉིན་ཆོག་མཆན་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས།					

དུས་དེ་ནས་བཟུང་སྤྱི་འཐུས་འསོ་འདེམས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་

བཀའ་འཁྲོལ་ཕྱག་རྟགས་བསྩལ་ལམ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་

མཚམས་འཇོག་གནང་།

	 	 	 	 	 ༡༩༩༡	ལོ་ནས་༢༠༠༡	 བར།	 	 ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་་

བཀའ་བློན་འསོ་དམིགས་མིང་འདོན་གནང་བར་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གསང་བའི་འསོ་འཕེན་མང་རིམ་རྩེ་བཏོག་

གིས་གྲངས་བདུན་ནམ་བརྒྱད་འདེམས་བསྐོ་བྱེད་སྲོལ་

བཏོད།

					ད་དུང་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་

ཞིབ་ཁང་དང་།	 འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་གཞུང་ཞབས་

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་།	 རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་བཅས་རང་

དབང་ལྡན་པའི་ལས་ཁུངས་གསུམ་བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་

དོན་ལྟར་གསར་འཛུགས་དང་ལེགས་བཅོས་གནང།

						༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་འསོ་བསྡུ་གནང་

ཕོྱགས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་ངེས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ལམ་

སྟོན་ནན་མོ་ཕེབས་པ་བཞིན།	 བཙན་བོྱལ་བོད་མི་ཡོངས་

ཀྱིས་སྤྱི་ཡོངས་འསོ་བསྡུའི་ལམ་ནས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བསྐོ་

བཞག་དང་།	 བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དེས་བཀའ་བློན་བདུན་ལས་

མ་བརྒལ་བའི་འོས་གཞི་བཏོན་པར་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་མང་

མོས་གཏན་འབེབས་དགོས་པར་བཅའ་ཁྲིམས་སུ་གཏན་ལ་

ཕབནས།	༢༠༠༡	ལོར་བཀའ་ཤག་སྐབས་༡༢	པའི་བཀའ་བློན་

ཁྲི་པ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་འསོ་བསྡུ་གནང་ཡོད།

	 ༢༠༡༡།༣།༡༤	 ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐུ་

དབང་རྩིས་སོྤྲད་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལེགས་

བཅོས་དགོས་པའི་གསུང་འཕྲིན་བཟོླག་ཏུ་མེད་པ་གྲོས་

ཚོགས་སུ་བསྩལ་བ་ལྟར་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་ལ་ཐོད་

བརྒལ་གྱི་འགྱུར་བ་བྱུང་སྟེ།	༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྲིད་ཕོྱགས་

ཀྱི་འགན་དབང་ཁག་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་དམངས་

གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་པོའ་ིདབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་ཐུགས་འགན་

གཙང་བཞེས་ངང་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་

དང་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་ལྡན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེ་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་༢༠༡༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༩	ནས་རྩ་འཛིན་བྱས་

པ་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་པ་ལྟར་མི་དམངས་

ཀྱིས་བདམས་པའི་སྲིད་སྐྱོང་གསར་བ་མཆོག་གིས་བཙན་

བོྱལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་འགན་ཁུར་ནས་ཕྱག་

ལས་གནང་བཞིན་པ་འདི་ལགས་སོ།

	 འདིར་ཁ་སྣོན་ཞུ་འསོ་པ་གཅིག་སྟེ།	 དབུ་མའི་

ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་འདི་ཡང་༡༩༨༦་ལོར་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་

སུ་གསལ་བསྒྲགས་མ་གནང་སྔོན་ལ་ཡང་དམིགས་བསལ་

ཚོགས་ཆེན་བསྡུ་བསྐོངས་ཀྱིས་སྦྱང་བཤད་གནང་བ་དང།	

༡༩༩༦ནས་༡༩༩༧བར་ལ་སླར་ཡང་མང་མོས་ཐག་གཅོད་

གནང་བཅུག་མཐར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི་མོས་

ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ་མཇུག་སོྐྱང་གནང་བ་ཞིག་ལས་སྒེར་

གཅོད་གནང་ཚུལ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་དེའ།ོ

	 དེ་ལྟར་བཙན་བོྱལ་བའི་མི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་

གི་དམངས་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་འདི་མགོ་ནས་མཇུག་བར་

དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕ་མཛངས་པས་ཕྲུ་གུར་བདག་

སྐྱོང་གནང་བ་ལྟར་གོམ་པ་རིམ་བགྲོད་ཀྱིས་མ་ཡོང་ཐབས་

མེད་ཀྱི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་

དགོས་ལ།	 ཚུལ་འདི་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེའི་

མཛད་པ་སྤྱི་ལ་མོས་གུས་དང་ཡིད་ཆེས་གནང་འོས་པ་

ཞིག་ཡིན་ན་ཡང།	 སྣང་བ་མཐོ་བའི་རང་རློམ་པ་མི་ཉུང་

བ་ཞིག་གིས་མི་རིགས་ཀྱི་ཞེན་ཁོག་སྐམ་པོ་ཞིག་གིས་ཡུལ་

དུས་གནས་བབ་ལས་བརྒལ་བའི་སྟོང་བཤད་བྱེད་པ་འདི་

ཡིད་སྐྱོ་བློ་ཕམ་གྱི་གནས་སོ།།

དམངས་གཙོ་དམངས་ལས་མ་བྱུང་ཁྱེད་ལས་བྱུང།

ཁྱེད་ཉིད་དམངས་ཀྱི་ཕ་མ་བཟང་པོ་ལགས།

དེ་བས་ཁྱེད་ཀྱི་ལུགས་གཉིས་དམངས་གཙོ་འདི།

མི་རིང་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག	།

	 ཅེས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཡི་རང་སྨོན་པ་དང་

བཅས་གང་གི་ཆབ་འབངས་པ་ཆབ་བྲག་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱིས་

༢༠༡༣།༨།༣༠	ལ་མཚམས་སྦྱར་བ་དགེའ།ོ།	།།

༸གོང་ས་མཆོག་དང་དམངས་གཙོ།

	 	 	 རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག

ཕ་ཤ	ལ་བུ་འཛིན་ཆབ་སྲིད་ཡོ་འཁྱོག་མས།	།

ཆོས་སྲིད་བླ་མཁར་བསྒྱེལ་བའི་འཇིགས་རུང་རྡུལ།	།

གངས་ཅན་ཞིང་ལ་འཐིབས་པའི་ཞོགས་པ་དེར།	།

གཞུང་འབངས་མཉམ་སྐྱོབ་དམངས་གཙོའི་ཚེ་སྲོག་བསྟབས།།

ལྷ་ཆོས་མི་ཆོས་ནགས་མ་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་།	།

མང་གཙོའི་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་པའི་སྟངས་སྟབས་ལས།	།

འཛུམ་གྲོལ་ཞི་བདེའི་མེ་ཏོག་སྟོང་ཕྲག་གྲངས།	།

འཛམ་གླིང་ཞིང་ལ་མིག་ལྟོས་རི་མོར་བཞད།	།

རྒྱལ་སྲིད་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་པ།	།

དམངས་ཀྱི་འདོད་མོས་བརྩེགས་པའི་དབང་ཐང་གི	།

བསོད་ནམས་ཞིང་ལ་བརྡལ་བའི་མཛད་བཟང་གིས།	།

ཆེ་རྒུའི་ཁེངས་དྲེགས་རི་བོ་ས་ལ་བརྡབས།	།

སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་བློན་སེམས་དཔའ་གྲངས་མེད་པས།	།

རྗེས་བཟུང་བཀའ་དྲིན་ཟབ་པ་དེ་ལྟར་ཡང་།	།

དམངས་གཙོ་དམ་པའི་ངལ་གསོའ་ིཁུགས་པ་འདི།	།

སྐྱེ་དགུའི་དཔལ་དུ་ཁྱོད་གཅིག་ཁོ་ནས་བྱས།	།
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2
	 	 	 	ང་ཚོས་གསང་བ་སུར་ཡང་མི་ཤོད་པའི་ཁས་ལེན་བྱས་

ཡོད།	 དམར་ཆུང་བྱུ་རུས་ཧ་ཅང་ཐབས་མཁས་པོས་རང་གི་

རྨི་ལམ་དེ་བཤད་འདུག	 ཁོས་ཉིན་ཞིག་ལ་འཛིན་ཁང་ནང་

དུ་ང་མ་འངོས་པར་ཕྱི་གླིང་ལ་སློབ་སྦྱོང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ།	 ཉིག་

ཅིན་ཏ་ཞའ་ོ(རྒྱ་སྐད་ཀྱིས་Oxford	 Universityལ་ཟེར)

ལ་འགྲོ་གི་ཡིན།	 ཞེས་ཀུ་རེ་དང་སྦྲགས་ཏེ་བསྒྲགས་འདུག			

༼གནས་ཚུལ་འདི་ངས་ཆེས་རྗེས་ལ་མ་གཏོགས་མ་ཤེས།	བསྒྲགས་

གཏམ་དེ་ནི་ཁོའ་ིརྨི་ལམ་དང་དོན་གྱི་ང་རྒྱལ་ཞིག་ཀྱང་ངོ༽

								རེད།	ངེད་གཉིས་ཀྱི་ཕུགས་འདུན་བཞིན།	དམར་

ཆུང་བྱུ་རུས་རང་ཉིད་ལ་ཡང་ཚད་མཐོའ་ིརྨི་ལམ་གང་ཞིག་

འཚོལ་སྙེག་གི་སྤོབས་པ་དང་བཅས་རྒྱང་བཞུད་ཀྱི་ལམ་དུ་

ཆས།	 ལམ་བར་དུ་འཁྱག་ལྟོགས་དང་འཛིན་བཟུང་བཀག་

སྐྱིལ་ཐེངས་མང་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་དུ་ངས་དམར་

ཆུང་བྱུ་རུ་ནི་ཅི་ཡང་བཟོད་སྒོམ་ཐུབ་པའི་ནར་མ་སོན་པའི་

དཔའ་བོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་པ་ཡང་གསལ་བོར་རྟོགས།

								ཉིན་ཞིག	ང་ཚོ་ལམ་གྲོགས་བརྒྱད་པོས་ཐང་ཆེན་ཞིག་

དཀའ་བས་བརྟོལ་མཐར་རོགས་པ་ཞིག་གིས་ལུག་ཅིག་

ཉསོ།	 ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་གནས་ཚང་གླས།	 ཚང་མ་ཐང་ཆད་

དེ་གཡག་ཆད་གད་པ་རེད།	 ངས་ལུག་དེ་མ་ཎི་བྱས་ནས་

བཤའ་དུས་སྡེ་བ་དེའི་མི་ཚོ་ཡ་མཚར་ནས་ང་ལ་བལྟས།	 ཁོ་

ཚོའི་མིག་ལམ་ན་ང་ཤན་པ་ཞིག་དང་འདྲའ།ོ	 སྐབས་དེར་

དམར་ཆུང་བྱུ་རུ༼སྐབས་འདིར་ཐལ་རྡུལ་གྱིས་སྦགས་པས་

མིང་འདི་འོས་པ་ཞིག་མིན༽གཅིག་པུ་ལངས་ཡོང་ནས་

སུག་ཏི་ནས་འཇུ་པ་སོགས་ང་ལ་བཤའ་རོགས་བྱས།

								ངས་དགོད་བྲོ་བོའ་ིསྐད་ཆ་གཅིག་གླེང་འདོད་དེ།	ང་

ཚོས་འགྲམ་ནས་ཚོང་བར་བརྫུས་ཏེ་མ་ཐར་བས་མགོ་རིལ་

བཟོས་ནས་བལ་བོའ་ིམིར་བརྫུས།	དམར་ཆུང་བྱུ་རུའི་བཞིན་

རས་སྙིང་རྗེ་བོར་ས་རྡུལ་དང་སླ་ངའི་དུད་དྲེག་ནག་པོ་

བསྐུ་བཅུག	 ལམ་བར་དུ་འགྲུལ་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་ཆེ་བའི་

ནང་དུ་ང་ཚོ་ཁ་འཐོར་ནས་བསྡད།	 གྲོགས་པོས་ཡང་ཡང་

དམར་ཆུང་བྱུ་རུར་ལྟ་ཞོར།	 “འདི་ཇེ་དམར་ཇེ་དམར་ཡིན་

ནོ་ཡར་མ་ལྟ་མགོ་སྒུར།	 ཡང་མིན་ན་ཕར་ཕོྱགས་རི་བོའ་ི

སྒང་ལ་ལྟོས”	 ཞེས་བཤད་ལྟར་ཁོས་སྐེ་དཀྱོགས་དཀྱོགས་

ནས་ན་རབས་སོགས་རྗེས་སུ་བཤད་དུས་ང་ཚོ་དགོད་ཤོར་

ནས་མིག་ཆུ་ཡང་ཐོན།	 (དམར་ཆུང་བྱུ་རུ་ངོ་མ་བལ་བོའ་ི

བྱིས་པ་ཞིག་དང་གཏན་ནས་མི་འདྲ་ན་ཡང་ཐེངས་འདིར་

ང་ཚོ་བདེ་བླག་ངང་ཐར་རོ།)	 དེ་ལྟ་བུའི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་

དག་ཞིབ་ཏུ་བྲིས་ན་གཏམ་རྒྱུད་ཧ་ཅང་སྙན་མོ་རེ་ཡོད་མོད་

འདིར་མི་འབྲིའ།ོ

རྨི་ལམ་དང་པོ་མངོན་གྱུར།

	 	 	 	 	 	 	 	 ང་ཚོ་༡༩༨༩ལོའ་ིཟླ་དང་པོ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་

ལྷ་སར་ཟླ་གསུམ་ཙམ་ལུས་མཐར་རྒྱ་གར་རྡ་རམ་ས་ལར་

འབོྱར།	 གསར་འབོྱར་བ་ཚང་མའི་ཐོག་མའི་ཐོབ་ཐང་ངམ་

རེ་བ་དང་པོ་སྟེ།	 ༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གསེར་

ཞལ་མཇལ།	 ང་ཚོའི་གནས་ཚུལ་གང་འཚམ་བཀའ་འདྲི་

གནང་ཞིང་མ་འོངས་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་

གདམས་པ་མནོས།	རྨི་ལམ་དང་པོ་འདི་ལྟར་མངོན་དུ་གྱུར་

བས་ཚང་མ་དགའ་སོྤབས་གསར་བས་གཏམས།	 	 ལྷག་པར་

དམར་ཆུང་བྱུ་རུའི་རྨི་ལམ་ལྷག་མ་དངོས་སུ་རྨི་འགོ་ཚུགས།	

དེ་ནས་ང་ཚོ་སྔ་ཕྱི་ལྟར་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་འབུར་སློབ་

གྲྭར་སོང་།	གཙོ་བོ་དབྱིན་ཡིག་སྦྱངས།								བྱུ་རུ་དམར་

ཆུང་ཟླ་གཅིག་ཙམ་སྔོན་ལ་འབོྱར་བའི་རིང་འཛིན་རིམ་

གཉིས་པར་སླེབས་འདུག	དབྱིན་སྐད་ཐར་ཐོར་རེ་ཤོད་ཐུབ་

ཀྱིན་འདུག

								གྲོགས་མཆོག་ངེད་གཉིས་ཟླ་གཉིས་ཙམ་ལས་སྡོད་

ལོང་མ་བྱུང་བར་སློབ་གྲྭ་གཞན་དུ་བོད་དགེ་ལ་འགྲོ་དགོས་

བྱུང།	 ངེད་གཉིས་འཕྲལ་སེལ་བོད་ཡིག་གི་དགེ་རྒན་ཙམ་

ཡིན་པས་ཟླ་ཕོགས་ཆིག་སྟོང་ལས་མེད་ཅིང་དེས་ཟླ་རེའི་

བཟའ་བཏུང་འདང་ཙམ་རེད།	 ངས་སྐབས་རེར་དམར་ཆུང་

བྱུ་རུ་ལ་ཀ་རྩོམ་སོགས་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་འཕྲིན་ཐུང་རེ་ཧིན་

སྒོར་འགའ་རེ་དང་མཉམ་དུ་བཏང་ནས་རྩོམ་རྩལ་ཡར་

རྒྱས་ཐད་ལ་སྐུལ་སློང་ཙམ་རེ་བྱས་པ་ལས་རོགས་ཕན་ཅི་

ཡང་མ་ནུས།	 ཁོའ་ིརིག་སྟོབས་དང་སྦྱང་བརྩོན་དོ་མཉམ་

པས་སྦྱངས་འབྲས་ཡར་ངོའ་ིཟླ་རེད།

								ཅུང་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ།	༡༩༩༣ལོར་ལྕགས་

ཐོམ་ཞིག་བརྩད་དེ་འཁྲུག་འཛིང་ཤོར་ནས་དམར་ཆུང་

བྱུ་རུ་སློབ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་ཕུད་བྱུང་བར་བློ་ཕམ་བྱུང།	 ཡིན་

ནའང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་བའི་རྒྱུགས་ཆེན་

ལ་ཞུགས་བཅུག་པས་རྒྱུགས་འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན།	 (སློབ་

གྲྭ་འདིའི་སྒྲིག་ལམ་ནི་དམག་ཁྲིམས་དང་འདྲ་སྟེ།	 ཉེས་པ་

ཆུང་ཚགས་འགའ་རེར་ཡང་ཁྲིམས་ཆད་ནན་པོ་གཏོང།	

འདི་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྟེ།	 སློབ་མ་གང་མང་ཞིག་

གི་མདུན་ལམ་ཤོར་ཡོད)

								རིམ་བཞིན་དུ་དམར་ཆུང་བྱུ་རུའི་ཤ་མདང་སྐྱ་མདོག་

ཏུ་གྱུར།	 དེ་ནི་འབྲས་ལྡ་ལི་ཟོས་པ་དང་ཁོར་ཡུག་ཁོ་ནས་

ཀྱང་མིན་པར་ཁོ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཞི་མོ་རེར་འགྲོགས་ནས་མཚོ་

འགྲམ་སྒོ་བ་སོགས་སུ་སོང་སྟེ་བྱེ་མའི་ནང་ཉི་མར་ལྡེ་ནས་

བསམ་བཞིན་ཤ་མདོག་འགྱུར་བཅུག་པ་ཡིན་ཟེར།	 དེ་བས་

ད་ནི་ཁོ་ལ་བྱུར་དཀར་ཞེས་འབོད་འསོ་སོ།	 (བྱུར་དཀར་ནི་

བྱུར་དམར་ལས་རིན་ཐང་ཆེ)	 སྐབས་དེ་ཙམ་ཞིག་ལ་ཁོའ་ི

སྤྱོད་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་ཅུང་ངན་ལངས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་

འབྱུང་གིན་འདུག	 ཁོའ་ིགྲོགས་པོ་ཉེ་ཤོས་གཅིག་ནི་ཚེ་ཕྲུག་

རེད།	 ཁོང་ནི་གསར་བུའི་སྣང་བ་མཐོ་བའི་སྟོབས་ཆེན་

རྒོད་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ།	 ཁོང་གཉིས་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་

ལ་རྒྱུགས་ལུང་རྒྱུགས་བྱེད།	 	 ཡིན་ན་ཡང་སློབ་སྦྱོང་ཐད་

མུ་མཐུད་འཕུར་སྐྱོད་བྱེད་ཀྱིན་འདུག་པས་སེམས་ཁྲལ་དེ་

ཙམ་མ་བྱུང།	 ད་དུང་དེ་དུས་རྩོམ་པ་པོ་ཨིས་སོབ་ཀྱི་སྲོག་

ཆགས་ཀྱི་བསླབ་སྒྲུང་དུམ་བུ་དུ་མ་ཅན་ཞིག་བོད་ཡིག་

ལ་སྒྱུར་གྱིན་འདུག	 སྐབས་དེ་དུས་ཉི་དབང་མགོན་པོའ་ི

བརྩམས་སྒྲུང<ཅང་ཤེས>ཟེར་བ་དེ་་བོད་སྒྱུར་བྱེད་བཅུག་

ནས་<<རྩམ་པ>>དུས་དེབ་ལ་བཀོད་ཡོད།	 དེ་དུས།	 གལ་

ཏེ་སྐད་ཡིག་འདི་གཉིས་ཁོང་གི་གཤོག་ཟུང་དུ་གྱུར་ན’ཅང་

ཤེས་འཕུར་ཤེས’ངོ་མ་ཞིག་ཆགས་ངེས་སྙམ་པའི་སྤོབས་པ་

ཞིག་བདག་ལ་སྐྱེས་སོ།

མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་གཅིག

		 	 	 	 	 	 	ལས་སྐལ་གང་ཞིག་གིས་ཁོ་རང་དབྱིན་མོ་བཟང་

མོ་ཞིག་ལ་ཕྲད་དེ་༡༩༩༤ལོའ་ིཟླ་༡༢པར་དབྱིན་ཡུལ་དུ་

ཕྱིན།	 ང་ཚོ་ཁ་པར་གྱི་སྐུད་སྣེ་རེ་ནས་སྐད་ཆ་འགའ་རེས་

མཚམས་སྦྱོར་ལས་མེད་པར་ལོ་བཅུ་འཁོར།	 ངའི་སེམས་སུ་

ཁོའ་ིདབྱིན་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་ཇེ་མཐོར་སོང་ཡོད་ཀྱང་ཀུན་

སྤྱོད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཇེ་དམའ་ཅི་ཙམ་ལ་སོང་ཡོད་དམ་སྙམ་

གྱིན་ཡོད།	 འདི་ངའི་སེམས་ཁྲལ་རིགས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་པ་

འདྲའ།ོ	གང་ལྟར་ངས་དངོས་སུ་ཁོ་གཅིག་མཐོང་ན་འདོད།

	 ༢༠༠༥ལོར་ཧོ་ལན་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་བ་ཚོགས་པར་

བདག་ཀྱང་ཚོགས་ཞུགས་ཀྱི་སྐལ་བ་ཞིག་ཐོབ་ནས་ཞོར་

དུ་མཚན་མོ་ཞིག་གི་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་ཞིག་རིང་ལ་དབྱིན་

ལན་དུའང་ལྟ་སྐོར་འཁྱུག་ཙམ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང།	

ང་ས་དེར་སླེབས་པའི་རེ་བ་གཞན་ཞིག་ནི་སུ་ཞིག་ལ་ཐུག་

རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་བཤད་ཅི་ལ་དགོས།	 ངས་ཁོ་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས།	

ཁོས་བདག་དེ་གར་སླེབས་པ་ཤེས་འཕྲལ་ལས་མཚམས་

བཞག་སྟེ་ཡར་རྒྱུགས་མར་རྒྱུགས་ཀྱིས་ང་ཚོའི་གཟིགས་

སྐོར་བ་ཚོ་རྩད་གཅོད་རྗེས་སྙེགས་ཀྱིས་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་

མོའ་ིམེ་ལོང་ཡོད་ས་ནས་བདག་གི་རྗེས་ཆོད་སོང།

								ང་ཚོ་ལྟ་སྐོར་ལ་འགྲོ་ཞོར་དང་སྐད་ཆ་བཤད་ཞོར་

བྱས།	ཁོས་ང་ལ་ཡང་ཡང།	འདིར་བདུད་རྩི་བཟང་པོ་ཡོད།	

དག་པ་ཤེལ་རིའི་གངས་ཆུ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ཕབ་རྒྱུན་ཡོད་

པར་མ་ཟད།	 ཆང་མ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཡང་མང།	 ཞེས་

དེ་སྔོན་ལྟར་ཀུ་རེ་དང་བཅས་ང་ལ་མགྲོན་བསུ་ཞིག་གནང་

འདོད་ཧ་ཅང་ཆེ་ན་ཡང་ང་སྐབས་དེར་བདུད་རྩི་ལ་ལུས་

འབྲེལ་མེད་པས་ཁོའ་ིརེ་བ་སྐོང་མ་ཐུབ།

	 	 	 	 	 	 	 	 ངའི་སྣང་ངོར་ཁོའ་ིའགྱུར་བ་ཅུང་ཞིག་ནི་དཔྲལ་

ངོས་ཅུང་ཇེ་དམར་ལ་འགྲོ་བཞིན་པར་མ་ཟད།	 (ད་ལྟ་ཁོའ་ི

དེ་དུས་ཀྱི་མཁུར་ཚོས་ཀྱི་མདངས་ཚང་མ་ཡར་ཐོད་པ་ལ་

གནས་སྤོར་ཡོད།	འནོ་ཀྱང་འདི་ལོ་ནའི་ཆེ་ཆུང་དང་འབྲེལ་

བ་དེ་ཙམ་མེད)	 ཁོའ་ིའཚེར་སྣང་མེད་པ་དང་ཁ་ཞེ་གཉིས་

མེད་ཀྱི་རྩེད་མཚར་དང་བཅས་པའི་ང་ཚོར་སྐད་ཆ་བཤད་

སྟངས་དང་ལམ་བར་དུ་ངོ་མི་ཤེས་པའི་རྒན་རྒོན་སོགས་ལ་

རོགས་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དག་གིས་བྱུར་དཀར་ལ་

རང་གཤིས་དྭངས་མོ་འགྱུར་མེད་ཅིག་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་

བྱུང།	 (སྐབས་དེར་ངའི་སེམས་ལ་ཁོ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་

གཞན་དག་གིས་མི་གཤིས་བསླད་ཡོད་སྙམ)	སྣང་ཚུལ་དེས་

ངའི་སེམས་ལ་དགའ་བའི་དངོས་པོ་གསར་བ་ཞིག་སྦྱིན།	དེ་

ནི་ཁོས་ང་ལ་བདུད་རྩི་དང་དབྱིན་སོྒར་འགའ་ཞིག་སོྤྲད་

འདོད་ཡོད་པ་དག་ལས་ལྷག་པའི་ལེགས་སྐྱེས་གསར་བ་

ཞིག་གོ

	 དེ ་ལྟར་དུས་ཐུང་གི ་མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་

གཅིག་དེས་བདག་གིས་བྱུར་དཀར་གྱི་རིན་ཐང་ངོས་

འཛིན་ཐད་ལ་ཚོར་སྣང་གསར་བ་ཞིག་སླེབས།	 དེ་ནི་བྱུར་

དཀར་འདི་ནི་ཕྱིའི་དཀར་ཤས་ཙམ་ལས་འདས་ཏེ་ནང་ན་

རབ་ཏུ་དཀར་བའི་མུ་ཏིག་འདོ་དུ་འཚེར་བ་ཞིག་གོ

	 རིག་གནས་ཤེས་ཡོན་གྱི་དགེ་མཚན་ཆེ་ཤོས་

ཤིག་ནི་བསམ་བློ་དང་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཇེ་མཐོར་འགྲོ་

བ་དེ་ཡིན་ངེས་ན་ངའི་བྱུར་དཀར་ལ་ངོམས་སུ་ཆོག་པ་དེ་

དག་ཡོད་པ་ངས་དེ་རྗེས་རིམ་བཞིན་གསལ་རྟོགས་བྱུང་ཚུལ་

འདིར་རེ་རེ་བཞིན་ར་སྤྲོད་དགོས་དོན་མེད་དེ་ཁྱེད་ཅག་

གིས་རིམ་བཞིན་མཐོང་བར་འགྱུར་ངེས་སོ།

གཤོག་ཟུང་ཐོགས་པ།

	 ངའི་སེམས་ལ་བྱུར་དཀར་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་འཕོ་འགྱུར་

ཐེབས་པས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་གཤོག་པ་ཐོགས་རྒྱུར་བར་

ཆད་བྱུང་སྙམ།	 ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་ལ་དབྱངས་ཅན་མས་སྐད་

ངག་གི་དངོས་གྲུབ་ལས་འཕགས་པའི་སྙན་ངག་གི་བྱིན་

རླབས་ཤིག་གནང་ཡོད་པ་བདག་གིས་རྗེས་སུ་རྟོགས་སོ།	 དེ་

ཡང་བདག་ཧྥ་རན་སིའི་ཤར་ཕོྱགས་སྐད་ཡིག་སློབ་གླིང་

ཆེན་མོར་སླེབས་རྗེས་ཀྱི་སྐབས་ཤིག་ལ་ཁོ་ངའི་སར་ཞང་

སྟོན་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚོའི་གྲགས་ཅན་སྙན་དངགས་ཆེན་

མོ<སྒྲོལ་བསྟོད་གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་དགའ་ཚལ>ཆེད་སྦྱོང་དུ་

འབོྱར་བྱུང།	 སྐབས་དེར་ཁོས་ང་ལ་ཁྱེད་ནི་ངའི་ཨ་ཀ་དང་

དགེ་རྒན་ཡང་རེད།	 ངས་ཁྱེད་ལ་ཨ་དགེ་ཞེས་འབོད་འསོ་

ཟེར།	དེ་ནི་ཀུ་རེ་ཙམ་མིན་པར་དེ་ནས་བཟུང་ཁོས་བདག་ལ་

དེ་སྐད་འབོད་དོ།	 (བདག་གིས་དེ་སྔ་ལམ་བར་དུ་ལྷ་སར་ཟླ་

གཉིས་ལྷག་འགྱངས་པའི་རིང་ལ་ཡང་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་

རྒྱན་གང་འཚམ་ཞིག་ཁྲིད་ཡོད་ལ།	 རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་ན་ཡོད་

དུས་ཀྱང་རྩོམ་སྐུལ་རོགས་འདེགས་ཅུང་རེ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།	

ལྷག་པར་དུ་ཡང་སྤུན་མཆེད་མགོན་པོ་ཕྱག་གཉིས་པས་རྒྱ་

གར་དུ་ཁོང་ལ་བོད་ཀྱི་སྙན་དངགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་

མོ<<གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད>>དང་མེ་ལོང་མ་ཟུར་

ཁྲིད་བྱས་མྱོང་བ་བཅས་ཀྱང་ཁོ་རང་གི་གཤོག་ཟུང་རྒྱས་བྱེད་

ཀྱི་ཐོག་མའི་ས་བོན་ཐར་ཐོར་རེ་ཡིན་ངེས)

	 ད་དུང་ནམ་རྒྱུན་དྲ་ལམ་ནས་ངའི་<<དབྱངས་

ཅན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ>>་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སྟངས་དང་རྩོམ་

ཡིག་སྤེལ་རྒྱུར་ཡང་དགོངས་ཚུལ་དང་རེ་བ་ནན་གྱིས་

འདོན་གྱིན་ཡོད།	(མ་གཞི་ནས་ངའི་རྩོམ་ཡིག་གང་མང་ཞིག་

རྩོམ་སྐུལ་གྱི་བཀའ་དྲིན་ལས་བྱུང་བའ།ོ)

	 བདག་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལ་ཁོང་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་

སྦྱངས་གཉིས་ལྡན་དང་སྤྱོད་ཡོན་གཉིས་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་རྩེ་

གྲས་ཧ་ཅང་དཀོན་ནོ།	 དེ་བས་ང་ཁོང་ལ་བརྩེ་འདང་ཧ་ཅང་

ཆེ།

	 ཁོང་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ཐད་དུ་ཆེད་

བསྟེན་དགེ་རྒན་ཕུལ་བྱུང་གཞན་རག་མེད་ན་ཡང་ཁོས་

རིག་སྟོབས་དང་སྦྱངས་སྟོབས་ཀྱིས་རྩོམ་རིག་གི་གཤོག་པ་

ཐོགས་འདུག་པ་མཐོང་།	 གཤམ་དུ་ངས་ཁོང་གི་གཤོག་རྩལ་

ཇི་ལྟར་རྒྱས་ཚུལ་གྱི་དུས་རིམ་རགས་ཙམ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་པར་

བྱའ།ོ

	 	 	 	 	 	 	 	 ༡༩༩༥ནས་༡༩༩༩བར་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ལས་ཞོར་ལ་

མུ་མཐུད་དབྱིན་ཡིག་སྦྱངས་ནས་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་

བླངས།	 ༡༩༩༩ནས་༢༠༠༠་ལན་སྒྲིན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིཨ་ཕྷི་

རི་ཁ་དང་ཤར་ཕོྱགས་རིག་པའི་སློབ་གླིང་(School	of	Ori-

ental	and	African	Studies,	University	of	Lon-

don)ཞེས་པ་ནས་སློབ་ཆེན་དུ་འཛུལ་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་

དང་སློབ་གཉེར་པ་ཨང་དང་པོའ་ིགཟེངས་རྟགས་བླངས།

	 ༢༠༠༠ནས་༢༠༠༤བར་སློབ་གླིང་དེ་ག་རང་ནས་

ཆབ་སྲིད་རིག་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་ལམ་རིག་པ་སྦྱངས་

ནས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་བའི་ལག་འཁྱེར་དང་ཞིབ་འཇུག་སློབ་

མའི་ལག་འཁྱེར་བླངས།	 ལྷག་པར་དུ་ལྟ་གྲུབ་འདྲ་མིན་དང་

དེང་རབས་ནུབ་ཕོྱགས་བསམ་བློ་རིག་པར་སློབ་གཉེར་བྱས།

	 ༢༠༠༨་ལོའ་ིཟླ་༡༠ནས་༢༠༡༣ལོའ་ིཟླ་དྲུག་པ་

བར་ལོ་རྒྱུས་རིང་ཞིང་འཛམ་གླིང་དུ་སྙན་གྲགས་འབར་བའི་

ཨོཀཁེསེཧྥོརཌི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི(University	 of	 Ox-

ford)ཤར་ཕོྱགས་རིག་པའི་སྡེ་ཁག་(Faculty	 of	 Orien-

tal	 Studies)དང་ཝོབསིན་སློབ་གླིང་(Wolfson	 Col-

lege)དུ་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལ་རྩོམ་རིག་གཞུང་

ལུགས་དང་དགག་སྒྲུབ་རིང་ལུགས།	 སྤྱི་ཚོགས་དང་མིའི་

རིགས་རིག་པ་སོགས་ཀྱི་རིགས་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཉམས་ཞིབ་

བྱས།

	 	 	 	 ཁོ་པས་ཆུང་དུས་འཛིན་ཁང་ནང་ལ་ང་མ་འངོས་པར་

ཉིག་ཅིན་སློབ་ཆེན་་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་ཁ་ཕོ་ཞིག་མིན་

པར་གྱུར།	 ཁོང་གིས་རྨི་ལམ་རེ་རེ་བཞིན་མངོན་འགྱུར་བྱེད་

ཀྱིན་ནོ།

	 ༢༠༡༣ལོའ་ིཟླ་༤བའི་ཚེས་༢༥་ཉིན་དཔྱད་རྩོམ་

རིང་མོ་༼དེང་རབས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དང་གཡོལ་ཐབས་

མེད་པའི་མི་རིགས༽ཞེས་པ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་རྒྱུགས་འབུལ་

ཞུས་ཏེ།	 ཟླ་༦པའི་ཚེས་༡༤ཉིན་འབུམ་རམས་པའི་དམ་

བཅའ་བཞག་ནས་རྒྱུགས་ལེན་གཟུ་དཔང་ཆེན་མོ་དག་

གི་ཡིད་དབང་འཕྲོགས་ནས་གཟེངས་བསྟོད་ཚད་མཐོ་

གནང་འདུག

								གཞན་ཡང་ཞོར་ལས་སུ་སྐད་སྒྱུར་པ་དང་ཡིག་སྒྱུར་

པ།	 གཞུང་སྒེར་དང་རྒྱལ་སྤྱི་སོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་འདྲ་

མིན་པའི་སློབ་སྟོན་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་བསྒྲུབས།	

ཨོཀཁེསེཧྥོརཌི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་འཆད་ཁྲིད་དང་སློབ་

ཁྲིད་སོགས་བྱས་ནས་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་བསགས་ཏེ་

རང་གི་སློབ་ཡོན་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡང་ཁ་གསབ་བྱས།

	 ཁོང་གི་རྨི་ལམ་ཆེན་མོ་དེ་ཉིད་འདི་ལྟར་

མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བར་ཁོང་གི་སྐྱེས་སྨན་བཟང་མོ་

འཇིགས་མེད་མས་(རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་དུས་བདག་གིས་མོའ་ི

དབྱིན་མིང་Jemimaསྒྲ་བསྒྱུར་བྱས་ནས་་དེ་ལྟར་འབོད)

ཕན་རོགས་གང་ལེགས་ཤིག་གནང་ཡོད་པར་ཡང་བདག་

གིས་འདིར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་འསོ་སོ།	 ངས་ཁོང་གི་གཅེས་

འོས་པའི་བྱིས་པ་ཟུང་ལའང་འདི་ལྟར་བཤད་འདོད་དེ།	

“ཁྱེད་ཅག་གི་ཨ་ཕའི་སྙིང་རྗེ་བའི་ཀླད་པ་དེའི་ནང་བྱུར་

དམར་དང་བྱུར་དཀར།	 མུ་ཏིག	 གཟི་མིག་དག་གི་རིན་

ཐང་ཡོད་ཚད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་ཐིམས་ཡོད།	 དེས་ན་

ཀླད་པ་དེ་ནི་ཁྱེད་ཅག་གི་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་

གཅེས་ནོར་ཡིན།	 དཔེར་ན་ཀུ་ཤ	་རྟགས་ཅན་གྱི་གློག་

ཀླད་བཞིན་ནོ།	 (དོན་ངོ་མ་དཔེ་འདིས་མིའི་ཀླད་པ་ཇི་

ལྟར་མཚོན་ནུས་ཏེ་དཔེར་འསོ་པ་གཞན་ཞིག་མ་རྙེད་དོ)	

དེ་བས་ཁྱེད་ཅག་གིས་ཀྱང་ངེས་པར་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནོར་བུ་

གསར་བ་འདི་རང་གི་ཀླད་པར་བརྒྱུད་དགོས་སོ།”

གནམ་འཕང་གཅོད་རན།

	 ད་ནི ་མི ་རིང ་བར་ཨོཀཁེསེཧྥོརཌི ་སློབ ་

གྲྭ་ཆེན་མོར་ཆེད་མཁས་ཞིབ་འཇུག་པ་དང་དགེ་རྒན་

གཅིག་ལྕོགས་ཀྱི་ཁྲི་སྟེགས་སུ་བཞུགས་རྒྱུ་རེད།	གོ་གནས་

འདི་ནི་བོད་དང་ཧི་མི་ལ་ཡ་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ད་ལོ་

བཙུགས་པའི་གཙིགས་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཞིག་ཡིན་པར་

མ་ཟད།	རྒྱལ་སྤྱིའི་འབུམ་རམས་པ་ཉི་ཤ	འི་ཁྲོད་ནས་དཔྱད་

གདམས་ཀྱིས་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ལས་སླ་བོ་ཞིག་

གཏན་ནས་མིན།	 (འདིའི་སྐོར་སྐུ་ཞབས་ལྗང་བུ་ལགས་

ཀྱིས་ཁོང་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་ཞིག་མཆོད་མེ་དྲ་བ་

དང་སེང་རྡོར་དྲ་བར་བཀོད་འདུག་པར་གཟིགས་རོགས་

ཞུ)

							ཁོང་སུ་ཡིན་ནམ།	ཁོང་ནི་བདག་གི་དམར་ཆུང་བྱུ་

རུ་སྟེ་བྱིས་པའི་དུས་སུ་མཚང་ལ་བླ་མ་དམར་རིལ།	དངོས་

མིང་ལ་བླ་མ་སྐྱབས།	 སྙུག་མིང་ལ་སྦྲ་ནག་གཡག་སྙིང།	

གསང་མཚན་ལ་འཁོར་བའི་བླ་མ།	 དེ་རིང་གི་མཚན་

གསོལ་ལ་རྩོམ་རིག་གི་འབུམ་རམས་པ་མདའ་ཚན་བླ་མ་

སྐྱབས་སོ།		མ་འངོས་པར་མཚན་སྙན་གང་ཞིག་གིས་སྒུག་

ཡོད་ཨང་་་་་

	 	 	 	 བདག་གིས་ཐོག་མར’ཐོས་པ་དགའ’བཏགས་པའི་

གཏམ་བཟང་ལྟར་གྱི་དགའ་སོྤབས་དེ་ཉིད་དོན་དང་ལྡན་

མིན་ད་ལྟ་ཁྱེད་ཚོས་གསལ་བོར་རྟོགས་ཡོད་ངེས།	 འདི་

ནི་བདག་ཁོ་ནའི་སོྤབས་པ་ཙམ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན།	 འདི་ནི་

ཆུང་ས་བདག་གི་ཕ་ཡུལ་དང།	 ཆེ་ས་ཁ་བ་གངས་ཅན་

པའི་དོན་གྱི་ལ་རྒྱ་ཞིག་ཏུའང་ངོམ་པར་རིགས་སོ།།

	 སྐབས་འདིར་ངས་ངེས་པར་དྲན་འོས་པ་

དང་ཡིད་ཕངས་པ་ཞིག་ལ་མཐོ་རིས་པོ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་

ལགས་ཀྱིས་དེ་རིང་གི་གཏམ་བཟང་འདི་དངོས་སུ་མ་

ཐོས་པ་དེའ།ོ	 འནོ་ཀྱང་ཁོང་གི་ཚོད་དཔག་གི་བར་སྣང་དུ་

སྔ་ས་ནས་ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་ཞིག་འཕུར་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཚོར་

ཡོད་ངེས།	 སྔ་ཙམ་ནས་འཕུར་སོང་བའི་གྲོགས་མཆོག་

ལགས།	 ངེད་གཉིས་ཀྱི་རྨི་ལམ་ནང་གི་བྱིའུ་དེ་ནི་མ་གཞི་

ནས་སྒོ་ངའི་ནང་གི་ཁྱུང་ཕྲུག་ཅིག་ཡིན་པས་ད་ལྟ’ཁྱུང་

དར་མའི་ལོ་ལ་གནམ་འཕང་གཅོད’ཀྱིན་པར་ཁྱེད་ཀྱིས་

ལྷ་ཡུལ་ནས་གཟིགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།

	 	 	 	 	 	 	 	ཀྱེ་ཀྱེ།	ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་ལགས།	ད་ནི་གནམ་

འཕང་དངོས་སུ་གཅོད་པའི་དུས་ལ་བབས་སོ།	 “ཁོང་བྱ་

རྒྱལ་རྒོད་པོ་འཕུར་རྒྱུ་རེད།	 རི་མཐོན་པོ་ཡོད་ན་དམའ་མོ་

བོྱས།”

								‘ང་ཚོས་བགྲོད་ཟིན་པའི་ས་ནི་གོམ་པ་གང་ངོ།	ང་

ཚོས་སྐྱོད་དགོས་པའི་ས་ནི་བར་སྣང་ཁམས་སོ།’	 འཕུར་

ཡ།	 རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་མོ་བརྒྱུད་དེ།	 སྤྲིན་ཚོགས་ཀྱི་བང་རིམ་

གཤགས་ཏེ།	རྒྱུ་སྐར་གྱི་འཇིག་རྟེན་ཡངས་པོར་་་་་་་་

རྒྱང་བཞུད།			ཤོག་ངོས་༦་པའི་འཕྲོ།	



3
	 རེ ་རྐང་གླིང་ཟེར་བའི ་གསར་བུ་འདི ་ནི ་

བོད་ཀྱི་དེང་རབས་རྩོམ་སྟེགས་སྟེང་ན་སྙན་ངག་སྒྱུ་རྩལ་

དང་མི་ཆོས་བསམ་བློའ་ིཉིང་བཅུད་ལ་ཐིམ་སྟེ་ཡོད་པའི་

ན་གཞོན་སྙན་ངག་པ་ཞིག་དང་།	 <<མི་རབས་གསུམ་

པའི>>རྐང་འཛིན་རྩོམ་པ་པོ་ཡིན།			

	 ཁོང་ནི་རང་མོས་སྙན་ངག་གམ་དེང་རབས་

སྙན་ངག་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་འབྲི་བའི་སྙན་ངག་པ་ཞིག་

ཡིན་ན་ཡང་།			ཁོས་ཞོར་དུ་སྒྲུང་གཏམ་དང་དཔྱད་བརྗོད།			

འབོལ་རོྩམ་དང་དྲ་རྩོམ་སོགས་ཀྱང་མང་བོ་འབྲི་བ་ཡིན།			

ལྷག་པར་དུ་ཁོང་གིས་ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་རིང་རིན་ཐང་

ཅན་གྱི་དྲ་རྩོམ་གང་མང་ཞིག་སྤེལ་པ་དེས།	 	 	 བོད་ཀྱི་དྲ་

བའི་རིག་གནས་ལ་ཚེ་སྲོག་གསར་བ་ཞིག་བྱིན་ཡོད་པ་

དང་།	དྲ་གནས་ཟིན་བྲིས་པ་ཚོར་མིག་དཔེ་བཟང་བོ་ཞིག་

བསྟན་ཡོད།		

	 བསམ་བློའ་ིབླ་སྲོག་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་མཛེས་

སྡུག་ལྡན་པའི་ཁོང་གི་སྙན་ངག་གསར་བ་དག་ནི།	 ཀློག་

པ་པོ་གང་མང་གི་སེམས་སུ་འདོ་སྣང་ལྟར་འཕོྲས་ཤིང་ཁ་

བ་བཞིན་སིམ་ཡོད།		དེ་ལྟར་ཁོང་གིས་སྙན་ངག་གང་མང་

ཞིག་འབྲི་ཞོར་དུ་བོད་ཀྱི་དྲ་དེབ་ཚགས་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་

ལམ་དག་ཏུ་བསམ་བློའ་ིསྐད་འབོད་བྱས་ཤིང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་

མཛེས་སྡུག་སྐྲུན་གྱིན་ཡོད།			

	 ཁོའ་ིསྙན་ངག་ལས་མངོན་པའི ་ཚིག་གི ་

ཐབས་རྩལ་དང།	 	 	 བརྩམས་ཆོས་རེ་རེར་ཐིམ་ནས་ཡོད་

པའི་འགན་འཁྲིའི་འདུ་ཤེས།			འཚོ་བའི་ནག་ཉེས་ལ་རྒོལ་

བའི་བསམ་བློའ་ིསྙིང་སྟོབས།	 	 	 ད་དུང་སྙན་ངག་པ་ཁོང་

གིས་སྙན་ངག་ལ་བཟུང་བའི་རྣམ་འགྱུར་དྲང་མོ་དེས་ང་

རང་ཧང་སང་དུ་བཅུག་པར་མ་ཟད།	 	 	 འུ་ཚོའི་རྩོམ་རིག་

གར་སྟེགས་སྟེང་ནས་ཁོང་ལ།	 “རྩོམ་རིག་གི་མཛངས་མི།	

སྙན་ངག་པ་རེ་རྐང་གླིང།”	 ཞེས་བླ་མེད་ཀྱི་ཆོ་ལོ་གདེང་

འཇོག་གིས་བཏེགས་ཡོད།		

	 དེ ་ཡང་ཁོང་གི ་སྙན་ངག་ལ་དེང་རབས་

ལུགས་ཀྱི་འབྲི་ཐབས་སྤྱད་ཡོད་པ་དང་།		མཚོན་ཐབས་བླ་

མྱི་འདི་སྙན་ངག་ལ་ཐིམ་ཚུལ།																												
																													

___དབུགས་ཐེངས་གཅིག་གིས་རེ་རྐང་གླིང་བཤད་པ།																		གཉན་པོ།

སྙན་ངག་མིན་ཁ་བྱང་མེད།

རྩེད་མཚར་དུ་འཛིན་གྲོགས་དགེ་བསྐོས་ཟུར་པ་ཞིག་ལ།

	མྱི་ལྟིག

ཨ་ཁུ་ཉིད་ནི་ང་དང་མི་འདྲ་སྒང་ནས་དགེ་བསྐོས་བྱས་མྱོང་ཡོད།།

ཨ་ཕོ་ང་ནི་ཅི་ཡང་མིན་པས་ཁྱེད་ལ་འགྲན་ཡ་ག་ནས་འངོ་།།

ཧ་ཅང་རྒྱུས་མངའ་ང་ལ་མེད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་འཛིན་གྲོགས་ཚེ་རིང་གིས།།

ཧ་ལམ་ཁྱོད་སྒྲུང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མ་ལུས་ང་ལ་བཤད་སོང་ངོ་།།

ས་སྐྱོང་ཞིག་གི་ཚུགས་ཀ་བཟུང་སྟེ་དལ་གྱིས་མདུན་དུ་འགྱིང་ས་མེད།།

ཤ་གཟན་ཞིག་གི་བཟོ་ལྟ་ཅན་པོ་ཁ་པར་ནང་དུ་འཛུལ་འདོད་དམ།།

ལ་ལུང་རི་ཆུ་འཕྲེད་དུ་གཅོད་དུས་སེམས་པའི་དཀྱིལ་གྱི་དམ་བཅའ་དེ།།

ར་སྐོར་འདི་རུ་སྐད་འཕྲིན་ནང་དུ་ཀུ་རེའི་ལྷན་དུ་རྫོགས་འཇུག་གམ།

ཡ་མཚན་ལོས་སྐྱེ་མཐའ་འཁོབ་མི་ཡིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཆུང་མ་དེ་རེད་ཟེར།།

འ་ཆད་འུ་ཐུག་གང་ལ་ལྷུང་རུང་ངས་ཀྱང་སློབ་གྲོགས་ཁ་ངོ་ཡིས།།

ཟ་འཐུང་ལ་སོགས་བཀོད་སྒྲིག་ཆོག་པས་དལ་གྱིས་གོམ་ཁ་སྒར་ལ་སྤོས།།

ཞ་ཞི་བཞིན་དུ་གཡེང་སྟེ་མ་འདུག་ང་ཚོའི་གྲལ་ནས་ཕེབས་པར་མཛོད།།

ཝ་ཡི་སྤྱོད་པ་ལུས་སུ་འགོས་དུས་དགོན་པར་ཞུགས་ཀྱང་དོན་ཡོད་མིན།།

ཛ་དྲག་ཡིན་མིན་གནད་དོན་མིན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་འཁོར་བ་འཁྱོངས་མི་སྲིད།

ཚ་བོ་ཚ་མོར་འཇོན་ཐང་ཡོད་རུང་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྐྲུན་པ་མ་ཡིན་ཏེ།།

ཙ་གི་ཙིག་གེ་མི་སྐྱོན་ལབ་སྟེ་སྣ་དབུགས་ཤེད་ཀྱིས་མ་གཏོང་རོགས།།

མ་ཡུམ་ཆ་བོར་སྙན་ཚིག་བྲིས་ཀྱང་ཁྱོད་ནི་སུས་ཀྱང་མི་འདེམ་པས།།

བ་མ་ཐབ་ཆས་གཅིག་ཀྱང་མེད་པའི་དགེ་སློང་ཁྱེད་ནི་ཁྱད་མཚར་ལ།།

ཕ་ཡུལ་ཕོྱགས་སུ་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་སྙན་འབར་བ་རེད།།

པ་སངས་ལྟ་བུའི་ཡ་མེད་དེའང་ཁོ་ཚོས་ཁྱོད་ལ་ལྷན་པ་རེད།།

ན་མཉམ་ཡིན་མིན་རྩོད་པ་མི་བྱེད་ཁྱོད་ཀྱི་སྐྲ་ལོས་བསྟན་འདུག་ག

ད་དུང་ཁྱོད་ཀྱིས་བཙན་གྱིས་གཅུར་ན་ངས་ཀྱང་བཟོད་སྒོམ་མི་བྱ་སྟེ།།

ཐ་མག་འཐེན་རོགས་དག་ཀྱང་བོས་ཏེ་ཁྱོད་རང་མོག་མོག་བཟོ་དགོས་སམ།།

ཏ་ཀུ་བཟུང་བར་དུས་ཚོད་མི་རིང་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ཚོད་ཟིན་ན་བཟང་།།

ཉ་མོ་ལྟ་བུའི་རྐྱལ་རྩལ་ཡོད་པ་ངས་ཀྱང་ཁས་བླངས་ཡོད་ནའང་།།

ཇ་ཁང་སོགས་སུ་ལབ་གླེང་ཁྲོད་ནས་ཁྱོད་ཀྱང་ང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པས།།

ཆ་ལུགས་མི་གཅིག་ཡ་མཚན་ཟོལ་གྱིས་ཁ་པར་རྣ་ལ་མ་སྦྱར་རོགས།།

ཅ་ལག་དག་ལ་བཟང་ངན་ཙམ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་དེ་འདྲ་ཀུན་ལ་ཡོད།།

ང་ནི་ཁྱོད་ལ་གཤིབ་འདྲིས་མང་ཞིང་ཁྱོད་ནི་ང་ལ་འགྲོགས་ཡུན་རིང་།།

ག་ས་གང་དུ་མཉམ་དུ་མིན་རུང་ལོ་ངོ་གསུམ་ཙམ་མཉམ་དུ་རེད།།

ཁ་དང་ཁོག་པའི་བར་ཐག་དག་ཀྱང་རང་རང་སེམས་ན་གསལ་བོ་ཡིན།།

ཀ་པེད་དབྱིབས་ཀྱི་ཨ་ཁུ་ཁྱོད་ནི་ང་ཡི་རྩེད་རོགས་ཆུང་ཆུང་ཡིན།།

ཨི་ཁུང་རིག་ན་འདྲོགས་པར་དགའ་བ་བླ་རྒན་ཁྱོད་ཀྱི་ནད་རྟགས་རེད།།

ཨུ་ཚུགས་བྱས་ཏེ་ཉལ་ལ་དགའ་བ་གསར་བུ་ང་ཡི་ན་ཚ་རེད།།

ཨེ་འདང་མི་འདང་སེམས་ཁྲལ་མེད་པ་འུ་གཉིས་ཕོྱགས་ཙམ་འདྲ་བ་རེད།།

ཨོ་ལོ་ང་ཡིས་བཤད་པ་དག་ལས་ཟུར་ཁ་ཅན་ལ་དགོངས་གསོལ་མཛོད།།

ན་མེད་པ།	 	 	ཚིག་གི་སྤྲས་བརྗོད་མཛེས་པ།	 	 	སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཚད་གཞི་མཐོ་བ།	གབ་སྦས་ཀྱི་ཆ་དང་ཡིད་

འགུག་གི་ཆ་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པ་ཡིན།			ད་དུང་ཚོར་བའི་ཁམས་དང་ཚིག་གི་སྤྲས་པ་ཕན་ཚུན་སྐྱ་འཐབ་

ནས་ཡོད་པའི་སྙན་ངག་དེ་དག་གིས་ཀོླག་པ་པོའ་ིཚོར་བའི་ཡིད་ཁམས་སྦྲིད་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ལ།			

རྟོག་སྣང་གི་རྨི་ལམ་འཕྲུལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན།	 	 	 ད་དུང་ཁོའ་ིསྙན་ངག་དག་ནི་ཚོར་བའི་གཏིང་ཟབ་ས་

ནས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་མཚོན་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བྲིས་ཡོད་པ་དང་།	 ཁོའ་ིབརྩམས་ཆོས་གང་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་

དེ་ལ་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རོ་བཅུད་དང་།	 	 	མཚོན་ཐབས་ཀྱི་མཛེས་པ།		 	བསམ་བློའ་ིརིན་ཐང་བཅས་ཁྱད་ཆོས་

དུ་མས་ཀུན་ནས་ཕྱུག་ཡོད།

	 བདག་གིས་རེ་རྐང་གླིང་ལགས་ཀྱི་སྙན་ངག་བཀླགས་ཐེངས་རེ་རེར།	 སྙན་ངག་ཅེས་པ་ནི་

འདི་འདྲ་ཞིག་ལོས་ཡིན་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་རེ་སྐྱེས་ཡོང་ལ།			སྙན་ངག་ཟེར་བ་འདིས་གནམ་འགོ་གི་མྱི་

མང་བོ་ཞིག་གི་ཡིད་སེམས་འཕྲོག་འགྲོ་བར་ཅི་ཁག་ཨང་སྙམ་པ་དུས་རྒྱུན་དྲན་གྱིན་ཡོད།	 	 	 དེ་ལྟ་ན་

ཡང་བདག་གིས་ཁོང་གི་སྙན་ངག་རེ་རེའི་མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་པའམ་ཚོར་རྟོག་གི་ཡིད་ཡུལ་བཅས་

ལ་འགྲེལ་བཤད་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅིག་རྒྱག་མི་ནུས་ཏེ།			བདག་གིས་སྐབས་འདིར་ཁོང་གི་སྙན་ངག་གིས་

ང་ལ་བྱིན་པའི་མྱོང་ཚོར་མོལ་གྱིན་ཡོད་པ་ལས་གང་གི་སྙན་ངག་སྐོར་ལ་སྤྱི་སྡོམ་དང་ཕྲན་དཔྱད་བགྱི་

བ་མིན།			ཡིན་ཡང་།		ཁོའ་ིསྙན་ངག་དག་ལ་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཆ་དམིགས་བསལ་བ་དང་།			ཡིད་འགུག་གི་ཆ་

ནུས་སྟོབས་ཅན།	 	 	བརྗོད་པ་དང་མཚོན་ཐབས་ཀྱི་ཕོྱགས་ཁྱད་པར་ཅན་བཅས་ཡོད་པ་ནི་ཁོང་གི་སྙན་

ངག་ལ་འདྲིས་ཆ་ཡོད་མཁན་དག་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་ངེས།

	 བདག་ལ་མཚོན་ན་རེ་རྐང་གླིང་གི་སྙན་ངག་ཀོླག་པ་ནི་ཧྥ་རིན་སའི་རྒུན་ཆང་ཧུབ་གང་

འཐུང་བ་དང་འདྲ་ལ།	 སྙིང་གི་ན་ཆུང་མ་དེས་མཛའ་སེམས་ཐེངས་གཅིག་བསྟན་པ་དང་ཀུན་ནས་

མཚུངས།	 ད་དུང་ཁོའ་ིསྙན་ངག་བཀླགས་པའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་ནས།	 	 བདག་ལ་སྙན་ངག་ཅེས་པ་འདིར་

དད་པ་སྐྱེ་རུ་བཅུག་ཅིང་།	སྙན་ངག་ཅེས་པ་འདི་རྫ་ཆུ་དྭངས་མོ་ཞིག་ལྟར་ཡིད་སེམས་སུ་བཞུར་འསོ་པ་

རྟོགས་པར་བྱས།		

	 གཞན་སྙན་ངག་པ་ཁོང་ལ་བརྩམས་ཆོས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་ལས།	 སྙན་ངག་རིང་མོ་

<<གནམ་གྱི་ཕྱེད་ཀ>>ཞེས་པ་དང་།	 <<མཆོད་མེར་མིག་ཆུ་བཞུར་དུས།>>	 <<སྨད་འཚོང་མ་སངས་

རྒྱས་སྒྲོལ་མར་ཕུལ་བ།>>	 <<སེམས་ཀྱི་རི་རབ>>སོགས་ནི་ཀློག་མཁན་དག་གི་ཡིད་སེམས་དྲངས་འགྲོ་

བའི་སྙན་ངག་སྐོར་ཞིག་ཡིན་ལ།	 བདག་གིས་མཐོང་མ་ཉིད་ནས་པར་གློག་རྒྱབ་སྟེ་སྙེས་མགོར་བཞག་

ཡོད་པའི་ཤོག་ལྷེ་འགའ་ཡང་ཡིན།	 མདོར་ན་ཁོང་ནི་ཡིད་ཀྱི་ཆུ་བོ་གངས་རིའི་ཟུངས་སུ་ཐིམ་ཞིང་།	

སེམས་ཀྱི་འདུན་པ་རིགས་མཐུན་འགྲོ་ལ་ཕོྱགས་པའི་སྙན་ངག་པ་ངོ་མ་ཞིག་ཏུ་ཁོ་པས་ཁས་བཅའ།ོ

	 (ཟུར་བརྗོད།			རྩོམ་ཡིག་འདི་རང་ཉིད་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཡོད་དུས་ཀྱི“ལས་བྱ”ཞིག་ཡིན།)

	 དྲི་བ།	 ཚེ་སྐྱིད་ལགས།	 ཁྱེད་རང་ན་ནིང་ཕ་ཡུལ་ལ་སོང་དུས་ཚོར་

སྣང་མི་འདྲ་བ་ག་རེ་བྱུང་སོང་།	

	 ལན།	དགའ་སྐྱོ་གཉིས་ཀ་བྱུང་སོང་།	ང་དང་ངའི་བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་

ཟླ་གསལ།	བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛོམས་དང་།	ངེད་མ་བུ་གསུམ་པོ་ལོ་ངོ་མང་པོའ་ི

རིང་ལ་རང་ཡུལ་སྐྱིད་པོའ་ིཕ་ཡུལ་དང་།	 བྱམས་བརྩེ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་ཕ་མ་

གཉིས་གཙོས་ཕུ་ནུ་མིང་སྲིང་ཤ་ཉེ་འབྲེལ་ཡོད་ཚད་དང་ཁ་བྲལ་ནས་མི་ཡུལ་

ས་མཐའ་འགྲིམས་ནས།	སྐྱིད་སྡུག་འདྲེས་མའི་ལོ་ཟླའི་ཁྲོད་ནས།	 གཞི་ནས་ངེད་

མ་བུ་གསུམ་ཕྱིར་རང་ཡུལ་ལ་ཐོན་ནས་ནང་མི་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཅིག་

བྱུང་དགའ་བའི་མིག་ཆུ་དབང་མེད་དུ་ཤོར་སོང།

	 ཡང་ངུ་མ་དགོད་ཀྱི་ལས་དབང་བསམ་ན།	 གྱེས་བྲལ་ནི་གསུབ་ཏུ་

མེད་པའི་རོྡ་རྐོས་ཀྱི་རི་མོ་བཞིན།	ཕྱིར་དྲན་ནི་སོས་ཐབས་མེད་པའི་རྨ་ཁ་གསོན་

པོ་ཞིག་སྟེ།	བྱམས་བརྩེའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་རིང་ནས་སྐྱོང་བའི་དྲིན་ཆེན་གྱི་མ་ལོ་

དང་ཁ་བྲལ་སོང་བ་རེད་བསམ་ནས།	སྐྱོ་བའི་མིག་ཆུ་ཡང་དབང་མེད་དུ་ཤོར་བ་

གྲངས་མེད་ཡིན།

	 དྲི་བ།	 ཕ་ཡུལ་ལ་ཡང་བསྐྱར་འགྲོ་འདོད་འདུག་གམ།	 ཕ་ཡུལ་ནས་

འདུག་ན་ཨེ་འདོད་ཀི	

	 ལན།	 རང་ཡུལ་གད་པ་ཡིན་རུང་སྐྱིད་ཟེར་བའི་དཔེ་ནང་བཞིན།	

མི་ཡུལ་ས་མཐའ་ནས་ལོ་ངོ་མང་པོའ་ིརིང་ལ་གཞན་ཡུལ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ནས་

འདུག་མཁན་ཚང་མ་རང་ཡུལ་ལ་འགོྲ་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་དང་རང་ཡུལ་

ནས་འདུག་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས།	 འགྲོ་མི་འདོད་

དང་འདུག་འདོད་མེད་མཁན་ཉུང་གི་རེད་མ་བསམ་གི	 ང་མ་འངོས་པ་ན་ཡང་

བསྐྱར་ཕ་ཡུལ་ལ་འགྲོ་འདོད་དང་འདུག་འདོད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད།	 འནོ་ཀྱང་

བུ་མོ་གཉིས་ཀྱི་མི་ཚེ་ལ་བསམ་ན་ཕྱི་རྒྱལ་རང་དབང་ལུང་པར་ཡག་པོ་འདུག་

བསམ་གི	

	 དྲི་བ།	ཕ་ཡུལ་དང་།	ང་ཚོ་བཙན་བོྱལ་བོད་མི་གཉིས་བསྡུར་ན་ཁྱད་

པར་གཙོ་བོ་ག་རེ་འདུག	

	 ལན།	 སྤྱིར་བཏང་མ་འདྲ་ས་མང་པོ་འདུག	 མདོར་བསྡུས་ན།	 གཙོ་

བོ་ཕྱི་ཡི་དཔལ་འབོྱར་ཕོྱགས་ནས་ཕ་ཡུལ་ནང་ཡག་པོ་འདུག	 གང་ཡིན་ཟེར་

ན་གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དཔལ་འབོྱར་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་

རང་ས་རང་ཡུལ་ཡིན་པས་དཔལ་འབོྱར་འཚོལ་སྟབས་བདེ་བོ་རེད།	ཡིན་ནའང་

ནང་བསམ་བློ་གཏོང་ཕོྱགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཀྱི་སྟེང་ནས་བཙན་བོྱལ་

བ་དག་དང་བསྡུར་ན་ཐབས་སྐྱོ་བོ་རེད།	 འདིའི་སྐོར་ལ་ཕོྱགས་གཅིག་ནས་རྒྱ་

ནག་གི་གནོན་ཤ	གས་དང་གཉིས་སུ་ཆུང་དུས་ནས་སློབ་གྲྭར་སོང་ནས་ཤེས་ཡོན་

སྦྱངས་བའི་གོ་སྐབས་མ་རག་པས་རེད།	

	 བཙན་བོྱལ་བ་དག་དཔལ་འབོྱར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་བོད་ནང་དང་

བསྡུར་ཐབས་མེད།	 ང་ཚོ་མི་ཡུལ་དུ་གསར་དུ་སླེབས་པས་དཔལ་འབོྱར་འཚོལ་

སྒྲུབ་སྐོར་ནས་བོད་ནང་དང་བསྡུར་ན་ཁག་པོ་རེད།	 འནོ་ཀྱང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

གནས་བབ་དང་ནང་བསམ་བློ་ཆ་ནས་ལེགས་པ་རེད།	 རྒྱུ་མཚན་རང་ཉིད་

འཚར་ལོངས་བྱུང་སའི་ཁོར་ཡུག་དང་ལྷག་པར་དུ་རང་ཉིད་ཆུང་དུས་ནས་

སློབ་གྲྭར་སོང་ནས་སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིན་ཡོད།

ཨ་མ་ལ་བདག་སྐྱོང་བཟང་བོ་བྱས་ནས་དྲིན་ལན་འཇལ་འདོད་ཡོད།

	 ཡང་ཨ་མ་དང་མཉམ་དུ་དགོན་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་མཆོད་མཇལ་

ཕྱིན་པ་ཡིན།	 ངེད་གཉིས་ཀིས་ཨ་མར་ལྟ་ཞོར་ལྟ་ཞོར་བྱས་ནས་སྐུ་འདྲ་དང་

ཐང་སྐུ་དེ་ཚོར་མཇལ་བ་ཡིན།	 ད་དུང་ཨ་མས་ངེད་གཉིས་ཁྲིད་ནས་རྒྱ་ནག་

གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་དུའང་སོང་བ་ཡིན།	 དེའི་ཁོར་ཡུག་དཔེ་གཙང་མ་ཡག་པོ་

འདུག 	 ལྷག་པར་དུ་ཁང་རྩེག་མཐོན་པོ་མཐོན་པོ་དག་ལ་ངེད་གཉིས་ནས་

ཡང་ཡང་བལྟས་པ་ཡིན།	

	 ཨ་མ་ངེད་ཅག་ཕྱིར་ལོག་ཁ་ནང་མི་ཚོ་དང་ཉེ་འབྲེལ་དེ་ཚོས་

རྗེས་མ་ཡང་བསྐྱར་ཕ་ཡུལ་དུ་ཤོག་ཟེར་གི	 ལྷག་པར་དུ་ངེད་གཉིས་དང་

མཉམ་པོར་ནོར་ལུག་འཚོ་རུ་འགྲོ་མཁན་གྱི་གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་དག་གིས་

ཡང་ནས་ཡང་དུ་རྗེས་མ་ཡང་ངེས་པར་དུ་ཕ་ཡུལ་ལ་ལོག་ཤོག་དང་ང་ཚོ་

ནོར་ལུག་འཚོ་རུ་འགྲོ་ཞེས་བཤད་སོང་།	

	 ངེད་གཉིས་ཨ་མ་དང་མཉམ་དུ་ན་ནིང་བོད་ནང་དུ་སོང་ནས་

སྐྱིད་པོ་བྱུང་སོང་།	 ད་ངེད་གཉིས་ནས་སློབ་སྦྱོང་ལ་བརྩོན་པ་བྱས་ནས་རྗེས་

མར་ཨ་མ་ཁྲིད་ནས་ཕ་ཡུལ་བོད་གངས་ཅན་ལ་འགྲོ་འདོད་ཡོད།	 རྗེས་མ་ཕ་

ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་ཁང་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཉོས་ཏེ་ཨ་མ་ལ་བདག་སོྐྱང་བཟང་བོ་

བྱས་ནས་དྲིན་ལན་འཇལ་འདོད་ཡོད།

	 ཨོ་ཡག་བྱུང།	ཨ་མར་དྲིན་ལན་འཇལ་མཁན་ནི་ཕྲུ་གུ་ཡ་རབས་

ཚོ་རེད།	 བོད་མི་ངོ་མ་དེ་རེད།	 མ་འངོས་པར་བོད་ལ་ལོག་ནས་རེ་བ་བཞིན་

སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་སྨོན་ལམ་འདེབས།	ཁ་དྲོ་ལོ་བརྒྱ།	

	 དྲི་བ།	 ཡ་བུ་མོ་ཆོས་འཛོམས་དང་ཟླ་གསལ།	 ཁྱེད་རང་གཉིས་ཨ་མ་

དང་མཉམ་པོར་ཕ་ཡུལ་དུ་སོང་ནས་སྐྱིད་པོ་བྱུང་སོང་ངམ།	 ཕ་ཡུལ་ལ་ག་རེ་བྱས་

པ་ཡིན།	

	 ལན།	སྐྱིད་པོ་དཔེ་བྱུང་སོང།	།ཨ་མ་ང་ཚོ་བོད་ལ་སླེབས་དུས་ནང་མི་

དང་ཉེ་འབྲེལ་ཚོས་ང་གཉིས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ནང་བཞིན་བྱམས་པོ་བྱས་བྱུང།	།	ད་

དུང་ཇོ་ཇོ་དང་ཨ་ཅ་ཚོ་ལྷན་དུ་སྤང་ཐང་དུ་ནོར་ལུག་འཚོ་རུ་སོང་བ་ཡིན།	 ཁོང་

ཚོ་མཉམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་གི་རྩེ་གིས་ནོར་ལུག་འཚོ་རུ་སོང་ན་སྐྱིད་པོ་འདུག	མེ་ཏོག་

འདྲ་མིན་བཏུས་ནས་ཞྭ་མོ་བཟོས་ནས་གོན་པ་ཡིན།	 མེ་ཏོག་གི་ཞྭ་མོ་བཟོ་སྟངས་

ཁ་ཤས་ཧ་གོ་སོང་།	



4
སློབ་ཚན་གསར་བ།

	གངས་རིའི་ཉི་མ།	(གོ་པལ་པུར)

	

	 དེ་རིང་གི་སློབ་ཐུན་ལྔ་པ་ནི་བོད་ཡིག་འཚོགས་ཐེངས་རེད།	 རྒན་

ལགས་ཀྱིས་ང་ཚོར་རྗེས་འཇུག་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ་བཤད་པ་ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་

དེ་ཁྲིད་མགོ་བརྩམས།	

	 དང་པོ་སློབ་ཚན་མ་ཁྲིད་སྔོན་ནག་པང་སྟེང་དུ།	 ‘བདེ་དང་ཨ་མ།	 འ་ོ

མ།	ང་ཚོ།	བོད་ཕྲུག	རང་བཙན’སོགས་མིང་ཚིག་འདི་དག་བྲིས་གནང།	སློབ་ཕྲུག་

དམངས་ལ་ཁ་ཕྱིར་བསློགས་ཏེ།	 ‘‘སློབ་མ་སུ་ཡར་ཡོང་ནས་མིང་ཚིག་འདི་དག་གི་

རྗེས་འཇུག་དགར་ཐུབ།	སློབ་ཚན་འདིའི་སྔོན་འགྲོའ་ིརྨང་གཞི་ཙམ་རེད”ཟེར།	

	 ཅུང་ཙམ་རིང་སློབ་ཁང་ནང་འཇམ་སོྟང་ངེ་སློབ་མ་ཚོས་རང་ངོས་

ནས་ལས་བྱ་ཙག་ཙིག་ལ་མགོ་འཁོར་བསྡད་པ་ལས་ཡ་བྱེད་མཁན་མ་བྱུང་།	 དེ་

ནས་རྒན་ལགས་ཀྱིས་ནན་གྱིས‘‘རང་ཚོའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡར་མགྱོགས་པོ་

ལོངས་དང་།	 ད་ཐེངས་ཀྱི་སྡིངས་ཆ་འདི་ལས་ནོར་ན་ཡང་ནོར་ས་འགྲིག་ཡོད།	

རྗེས་མ་ལོ་ནས་མཐོ་སློབ་ཁག་ཏུ་འགྲོ་ངེས་ཡིན་སྟབས་སྐབས་དེར་ནོར་བ་ཡིན་ན་

ངོ་ཚ་ཆེན་པོ་ཉོ་གི་རེད’’	ཅེས་སྐུལ་འདེད་བྱས།	

	 གང་ལྟར་འཕྲོས་བཤད་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་བར་ནས་སློབ་མ་ཞིག་ཡར་

ལངས་ཏེ་ཕྱིན།	 ཁོ་བོས‘བདེ’ཡི་སྔོན་འཇུག་བ་ལ་རྟགས་ཤིག་དང་དེ་རྗེས་འ་ོམ་

ཞེས་པའི་མ་ལ་རྟགས་བརྒྱབ།	མཚམས་དེར་ཡང་སློབ་བུ་ཞིག་ཡར་ལངས་ཏེ་ཨ་མ་

ཞེས་པའི་མ་ལ་རྟགས་ཤིག་དང་རང་བཙན་ཞེས་པའི་ན་ལ་རྟགས་ཤིག་འཐེན།	

	 ‘‘ནོར་སོང་་་ནོར་སོང་།”	 “ག་རེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་འགྲིག་འདུག’’	 ཅེས་

འགོ་གི་སློབ་མ་ཚོའི་ནང་འུར་ལངས་མགོ་བརྩམས།	ལ་དྭགས་ནས་ཡིན་པའི་བུ་མོ་

ཞིག་ཡར་ལངས་ཕྱིན་ཏེ་བོད་ཕྲུག་ཅེས་པའི་ད་དང་ག	 རང་བཙན་ཞེས་པའི་ང་ན་

གཉིས་བཅས་ལ་རྟགས་བརྒྱབ།	 ད་དུང་སློབ་མ་ཚོའི་ནང་འགྲིག་མ་འགྲིག་གི་རྩོད་

པ་ལྷིང་མ་འཇགས་པར་གནས།

	 རྒན་ལགས་ཀྱིས་འགྲིག་ནོར་གྱི་དབྱེ་བ་བཀར་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་

མགོ་བརྩམས།	 དེ་དུས་ང་རང་མ་ཡུམ་སློབ་གྲྭ་འདིར་ཐོག་མ་ཞུགས་སྐབས།	 རྒན་

སྲིད་ཐར་ལགས་ཀྱི་སློབ་ཚན་དང་པོ་རྗེས་འཇུག་དང་སྔོན་འཇུག	 རྨང་གཞི་ཞེས་

ཁ་རུ་མ་ཎི་བགྲང་བགྲང་བྱས་མྱོང་བ་དྲན་དུ་བཅུག	 དོན་དངོས་སུ་དེ་རིང་གི་

སྡིངས་ཆའི་འགོ་ན་ཡང་དེ་འདྲ་མང་པོ་མེད་ན་ཉུང་ཉུང་མིན་ཚོད་རེད།	

	 གཞི ་རིམ་ནས་སློབ་གྲྭ་མཐར་མ་ཕྱིན་བར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་མ་

ཚོར<<ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང>>དང་རྟགས་འཇུག་འཁྲིད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནམ།	སློབ་མཐར་ཕྱིན་སྐབས་ད་དུང་སློབ་ཚན་འདི་གསར་བ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ད་བར་

དུ་ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་འཆད་ཉན་བརྩོན་གསུམ་བྱས་ཡོད་ཨང་།

	 དེ་རིང་གངས་ཅན་པའི་མི་རབས་གསར་བའི་དཔང་སྡེའམ་སོན་རྩ་

འབོད་ཀྱིན་པའི་གསར་སྐྱེས་ཚོ་འདི་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱི་རིག་གནས་སྟེང་མདུན་

མཆོང་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ཟེར་ན་རང་ཡུལ་ཐོབ་ཀྱང་རྒྱུན་འཛིན་དར་སྤེལ་ཅི་ཞིག་བྱ།	

ད་དུང་མི་རབས་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཅི་ཙམ་ཞིག་ལམ་འདིའི་སྟེང་འཇུག་གིན་ཡོད་

ཨང་།	 ཨཱ་་་་་་ཨཱ་་་་་་་བདག་གི་སློབ་གྲོགས་ཚོ།	 གནས་སྟངས་འདི་འདྲར་འཕྲད་ཚེ་

ངས་དངོས་གནས་སེམས་ཀྱི་བཟོད་ཐབས་ཤིག་མ་བྱུང་།

	 དགོངས་པ་མ་ཚོམ།	 བསམ་བློ་ཟབ་མོ་ཞིག་ཐོངས་དང་སྤྱི་ཡོངས་ན་

ནད་ཡམས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡུན་གྱིས་ཁྱབ་ཀྱིན་པ་ལས་ཟུར་ཟ་བྱེད་ས་ཁོ་ནར་རྩ་བ་

ནས་དམིགས་མེད།	

སྤྱི་ཚོགས་མེ་ལོང།               སྣ་ཚོགས་རྩོམ་གྱི་ཚོང་ར།            སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བརྒྱ་དང་ཞེ་ལྔ་བ།

ང་དང་སྙིང་ཐུབ་རྩེད་ར།
	

ས་ཆུའི་གཤོག་པ་ལྷེམ་ལྷེམ།	།མི་ཚོགས་དབུགས་རྔ་ལྷེམ་ལྷེམ།།

མིག་ཟུར་གཡོ་དང་མི་གཡོ།	།དཀར་ནག་སེམས་ལ་བཏབ་སོང་།།

ཁུ་ལོ་བྱང་བཞུད་ཅིག་གིས།	།ཕྱི་མིག་བྲག་ལ་འཐོར་བས།།

རྫ་ཁའི་ཡུ་མོ་ཁེར་རྐྱང་།	།སྨྲེང་སྐྱོའ་ིརྒྱ་ལ་བཅུག་སོང་།

ཉི་ཟེར་སྤྱན་གྱིས་ཁེབས་སའི།	།སྤང་ཐང་ཡངས་མོའ་ིབྲང་ཁ།།

མཐོང་ལམ་སྤྲིན་པ་ལྷེམ་ལྷེམ།	།རྡོག་ལམ་སྨིག་རྒྱུ་གྱ་གྱུ།།

སྟོན་རླུང་ལྡིང་བ་མ་གནང།	།ཁ་ཆར་ཕྱོ་བ་མ་གནང།།

ང་དང་བྱམས་པའི་བར་ལ།	།འཚང་ཁ་རྒྱག་པ་མ་གནང་།།

ཡོད་ཡོད་རྟ་ཕོ་ཁྱུ་གཅིག །དེ་རིང་ཡར་ལ་དེད་ཅིང་།།

སངས་ཞོགས་རི་ལས་ཕབ་ཀྱང་།	།ཨ་ཕོ་རྐང་ཐང་དག་གི།

མིག་ཟུང་ཚ་དགོས་ཨེ་ཡོད།།

སེམས་པའི་གསེབ་ཀྱི་གསེབ་ལ།	།ཚིག་གི་མདུད་པ་སྐུང་བ།།

ལག་ཟུང་རིང་པས་ཅི་ཕན།	།རྣམ་རིག་རྒོད་པས་ཅི་ཕན།།

འགྲོལ་མཁན་ང་རང་ཡིན་རེད།།

ང་དང་གློ་སྙིང་བྲང་གསུམ།	།འདི་ནས་སྐྱིད་ཉལ་བརྒྱབ་ཅིང་།།

དོ་ནུབ་རྐང་བྲོ་རྡུང་ཡང་།	།ཟུར་གྱི་ལྟ་མཁན་ཨོ་ལོའ།ི།

ཕྲག་པ་ན་དགོས་ཨེ་ཡོད།།

མི་བཟོད་སེམས་པུ་འགུལ་བ།	།རང་སྡུག་མྱང་བ་མིན་ནམ།།

མ་དགའ་མིག་ཟུང་ཚ་བ།	།རང་བརྙས་བྱས་པ་མིན་ནམ།།

ཨོ་ལོས་ཨོ་རྒྱལ་མ་གནང།།

བརྩེ་ཆེན་མཚོ་མཐའ་ཡོམ་ཡོམ།	།དགའ་དུང་ཚོར་རླབས་ཆལ་ཆིལ།།	

མཛའ་གཅུགས་བསིལ་རླུང་མགུར་མ།	།གཞན་པས་གོ་སོང་མ་གསུངས།།

ང་དང་བྱམས་པའི་སྡེབ་ས།།

དུངས་སེམས་ཤ་ཚིལ་འབྱར་མ།	།ཕྱི་ཐག་འོ་མཚོ་དཀར་པོ།།

ཞིམ་མངར་དྲི་བསུང་འཐུལ་བར།	།འགྲམ་ཆུ་ལྡང་བ་མ་གནང།།

ང་དང་སྙིང་ཐུབ་རྩེད་ར།།

ཐོ་བ་སྐག་སྐག
སྨྱུག་མདའ།

ཡར་ལུང་གི་ཉི་མའི་ལྡེས་ཁང་།	།རྐང་ཤེད་ཀྱིས་འདེད་ཀྱིན་ཡལ་སོང་།།

སེམས་འདུན་གྱི་རྡུལ་འཚུབ་ཀློང་ནས།	།ཉམས་འགྱུར་གྱི་གཡུ་ཆུང་དྲན་སོང་།།

མཚན་ནུབ་ཀྱི་སྐར་མདའ་རྒྱུ་དུས།	།ཞེན་ཐག་གིས་དལ་བུར་བཙིར་སོང་།།

མཛུབ་དཀྲིས་ཀྱིས་རྨ་ཁ་ཕབ་པའི།	།གཟུགས་རིས་ཤིག་འབྲི་འགོ་ཚུགས་ཡོད།།

ངུ་དགོད་ཀྱི་འདོད་པའི་ཚིག་ཤ	ན།	།དོར་མ་ཡི་སྡུད་ཐག་བྱས་ཡོད།།

རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཉག་མ་རེ་རེར།	།སྐད་ཅིག་མའི་རོལ་བཅུད་ཡིན་སོང་།།

ཁ་དོག་གིས་བསྒྱུར་བའི་མདང་དགོང་།	།མེ་ཏོག་གི་ཟིལ་བ་ཆིལ་ལེར།།

ངེས་མེད་དུ་འགྲིམ་པའི་འཚོ་བ།	།དངན་པ་ཞིག་ཤར་ལེར་འདེམས་དགོས།།

རྨི་ལམ་གྱིས་ཡུད་དུ་བཏུམས་པ།	།སྐུད་དམར་གྱི་འཚིག་དྲི་འཐུལ་སོང་།།

གློ་སྙིང་གི་གསེབ་ཀྱི་བཙའ་ཡིས།	།མདུན་ངོས་ཀྱི་སྲང་ལམ་བྱིབས་སོང་།།

དབུགས་ཁུང་གི་མིང་ཡིག་དཀྱུས་མ།	།དེ་རིང་གི་ཨོཾ་ཡིག་གསོན་པོ།།

པོ་ཏ་ལའི་གྲིབ་གཟུགས་རུམ་པའི།	།ཁེར་རྗེན་པ་ཚག་ཚག་ཡལ་སོང་།།

གློག་ཀླད་ཀྱི་མདུན་དུ་ཅེར་དུས།	།ན་ཟུག་ཅིག་གདུས་ཏེ་འཕྱུར་སོང་།།

འུ་གཉིས་ཀྱིས་མཐའ་མའི་ཁ་ཆད།	།སྙན་ངག་གི་མྱ་ངན་དེ་འ།ོ།

ངག་གི་བྱིའུ་ཁྱུ

མུག་པ།

མུག་ཆུང་

གང་དུ་འགྲོ

ཁང་པ་ཁུར་ནས

གངས་རིན་པོ་ཆེར

རྒས་རག་བར་དུ་་་་་

སྙན་ངག་པ།

ངའི་སྙན་དངགས་བརླགས།

ཁྲོན་པར་མཆོངས།

སྦལ་བ་ཁེར་རྐྱང་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་ཤི

དུག་སྦྲང

འཕུར་འཕུར་ནས

གང་ལ་ཡང་མ་སླེབས

ནམ་ལངས་པ་དང	ཤི་སོང

མེད།

ནམ་མཁར་བྱེའུ་དབེན

ས་འགོ་རྩྭ་རྩད་བཀོག

མི་ཚེ	སྡེར་སྟོང་ཞིག

ཉན།

ཉན་	ཉན	ཉན་

གཅིག་ཀྱང་མ་གོ

ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས

ང་དགའ་ཞེས་ཟེར་མི་ཤེས་སམ

མ་ལྟ།

མ་ལྟ།	ང་ལ་ཡང་སེ་མ་ལྟ

མིག་ཡག་པོ་དེས	

ང་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་གི

ཕྱེད་ཀ

ཡར་ལ་བལྟས།

ཟླ་བ་ཕྱེད་ཀ་ཞིག་གནམ་ན

མར་ལ་བལྟས།

ཟླ་བ་ཕྱེད་ཀ་ཞིག་ས་ན

རང་ལ་བལྟས།

མ་གཞི་ང་རང་ཡང་ཕྱེད་ཀ་ཞིག

ཤག་ཤག

སཱེན་གཙང་པོའ་ིའགྲམ་དུ	

རང་དབང་གིས་འདུས

སྙན་དངགས་གྱེར

ལྦུ་ཆང་བཏུང

ཟམ་ཆུང་དེའི་འགོ་ཟུར་ནས

ཤག་ཤག་བཏང།	ཧ་ཧ་ཧ་བགད

ཆུང་ཆུང།

ང་ཆུང་ཆུང

ངའི་སྙན་ངག་ཆུང་ཆུང

ཆུང་ཆུང	ཆུང་ཆུང་འདི

ཆེན་པོ	ཆེན་པོ་ཞིག	ཡིན་ཡང་སྲིད

རྩེ་གསུམ་གྱིས།

སྒྲོལ་མའི་མགུར་མ།

༡༽

ཨ་ཕ་སེམས་པ་མ་སྐྱོ།

ཆང་རག་མང་པོ་མ་བཞེས།

སྙིང་གཏམ་མང་པོ་ཡོད་ན།

བུ་མོ་ང་ལ་ཤོད་དང།

སེམས་པ་སྐྱོ་སྐྱོ་མ་གནང།

ཨ་ཕ་ཁྱོད་ལ་ལབ་ཡོད།

མི་རྟག་འཁོར་བའི་ནང་ལ།

སྡུག་བསྔལ་མེད་པ་ཅི་ཡོད།

སངས་རྒྱས་དང་པོའ་ིགནས་དེ།

མི་རྟག་འཁོར་བ་ཡིན་ནོ།

ང་རང་དང་པོའ་ིགནས་དེ།

འཁོར་བ་མིན་ནམ་སྙམ་སོང།

སྣོད་ནང་ཁ་ལག་མང་པར།

འགོར་ན་དྲི་ངན་ཡོད་མོད།

སེམས་པ་ཆུང་ཆུང་ནང་ལ།

མི་ཕན་གཏམ་ངན་མི་ཉར།

ང་ཡི་རྨི་ལམ་ནང་ལ།

ང་ཚོ་སྤྲོ་སྐྱིད་གཏོང་གི

རྨི་ལམ་དེ་འདྲ་སྤྲོ་བོ།

ཡང་ཡང་སླེབས་ན་བསམ་བྱུང།

འརྗིག་རྟེན་འཁོར་བའི་ནང་ལ།

མི་ཡོང་བསམ་པ་འབྱུང་ངེས།

རང་རང་གང་དུ་གནས་པ།

ཚང་མ་ལས་ཀྱིས་བཀོད་སོང།

རང་ཉིད་བདེ་སྐྱིད་གནས་པར།

གཞན་ལ་ཕན་ལས་བྱེད་དགོས།

མེ་ཏོག་ག་ཚོད་དགའ་ཡང།

ཆུ་གཙང་མ་བླུགས་སྐམ་འགྲོ

༢༽

ལ་ལར་ཡོད་པས་དཀའ་ངལ་ཆེ།

ལ་ལར་མེད་པས་དཀའ་ངལ་ཆེ

རང་ལ་ཡོད་རྣམས་འདོད་མི་ཚིམ།

དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་ཁྲི་འབུམ་རེད།

༣༽

དཀོན་མཆོག་དཀོན་མཆོག་མཁྱེན་ཞེས་

མི་ཞིག་གྲོངས།

ཨ་མ་ཨ་མ་འབོད་ཀྱིན་མི་ཞིག་ཤི

སྙིང་སྡུག་སྙིང་སྡུག་ལབ་ནས་མི་ཞིག་ན།

དངུལ་དངུལ་ཟེར་ནས་མི་ཞིག་སྨྱོས།

ཚར་ཡ་མེད་པའི་འབོད་པ་མང་བ་ཨང།

འཇིག་རྟེན་ངོ་མ་དམྱལ་བ་རེད།

ཕ་རྒན་རླབས་ཆེན།

གཡུ་སྒང་དགེ་འདུན།

རང་ཡུལ་གོས་སྔོན་འདྲེ་ཡིས་ཧམ་བཟུང་བྱས།	།

བལ་ཡུལ་གློ་སྨོན་ཐང་ནས་འཇབ་དམག་རུག	།

མི་ཡུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བཙིར་བས་ཁ་ཐོར་ཕྱིན།	།

མཐའ་མར་དཔའ་རྒོད་འགའ་ཡིས་གྱོང་གུད་ཐེབས།	།

སྟོང་ལོ་གསར་བའི་དུས་ཀྱི་ཡོ་ལང་ལ།	།

མི་རབས་གསར་བའི་དཔའ་རྒོད་བརྒྱ་ལྷག་གིས།	།

དགྲ་ལ་གནོད་མེད་རང་སྲོག་མེར་བསྟིམས་ཏེ།	།

འཛམ་གླིང་ཟླུམ་པོར་བདེན་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང།

གཞོན་ནུས་རང་བཙན་གཏམ་གྱིས་སྐད་ཅོར་བརྒྱབ།	།

བོད་དོན་ཁ་ཁྱེར་སློང་མོ་གྲངས་མེད་བྱས།	།

མགོ་བདེའི་གོ་སྐབས་རེ་ལ་དཔའ་གཏམ་རེ།	།

དོན་དངོས་གཡོ་སྒྱུ་འདྲེ་མོའ་ིརང་གཤིས་ཤིག	།

དམར་ཕྱོགས་རྒྱ་ཡི་ཁོངས་སུ་མ་འཛུལ་ལ།	།

རང་བཙན་གཙང་མ་ཁ་རུ་མ་ཁྱེར་བར།	།

གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་སྲིད་བྱུས་གར་མཁན་མ།	།

འཛམ་གླིང་ལྟད་མོ་བ་ཡི་སྙིང་ལ་སྡུག	།

ས་གསུམ་དབང་སྒྱུར་ཕ	རྒན་རླབས་ཆེན་གྱིས།	།

ལངས་ཤོར་མི་སེར་བྱིས་པ་བསམ་མེད་ཚོ།	།

བགྲང་བྱ་ལྔ་བཅུར་ལག་མགོའ་ིཁྲིད་ན་ཡང།	།

ད་དུང་གོམ་སྟབས་བྱིས་པ་ལོ་གསུམ་ཙམ།	།

སྒྲོལ་མ།			(རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་ཟུར།)
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	 དྲི་བ།		ཁྱེད་རང་ཐེངས་འདིར་བོད་ལ་བསྐྱོད་པ་

རེད།	 བོད་ནང་དུ་ཐོག་མར་སླེབས་པའི་ཚོར་སྣང་ཐུང་ཐུང་

ཞིག་གསུང་རོགས།

	 ལན།	 རེད།	 ང་ལ་མཚོན་ན་མི་ལོ་ཉི་ཤ	འི་རྗེས་

ནས་བོད་ལ་སླེབས་པ་རེད།	 ང་ལ་ཚོར་སྣང་འདྲ་མིན་སྣ་

ཚོགས་འདུག 	སྤྱི་ཚོགས་ལ་ལྟོས་ནས།	དཔལ་འབོྱར་ལ་ལྟོས་

ནས།	མིའི་བསམ་བློ་ལ་ལྟོས་ནས་ཚོར་སྣང་འདྲ་མིན་མང་པོ་

ཡོང་གི་འདུག	 ཐ་ན་ཁོར་ཡུག་རེ་རེ་བརྗེས་དུས་ཀྱང་ཚོར་

སྣང་མ་འདྲ་བ།	 མི་རེ་རེ་ལ་ཁ་བརྡ་བྱེད་སྐབས་ཀྱང་དེ་འདྲ་

རེད།	 འནོ་ཀྱང་མདོར་བསྡུས་ན་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུ་གི་

འདུག	 ཁོར་ཡུག་གི་ཆ་ནས་དང་།	 འཚོ་བ་དངོས་ཀྱི་ཆ་ནས་

བཤད་ན་འགྲིག་ས་རེད།	དང་པོ་ཁོར་ཡུག་གི་ཆ་ནས་བཤད་

ན་ང་རང་ཉིད་སྐྱེ་ས་དེ་ཁ་སྒང་སྡེ་བ་རེད།	 ང་ཁ་སྒང་ལ་

འབོྱར་དུས་ངའི་སྐྱེ་ཡུལ་དེར་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག	

མཐོང་མ་ཐག་སྡེ་བ་འདི་རང་ཉིད་ཆུང་དུས་སུ་འཚར་ལོངས་

བྱུང་སའི་སྡེ་བ་དེ་རེད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་་

སོང་།	 ཚོར་སྣང་དེ་ཕོྱགས་གཅིག་ནས་དགའ་འསོ་པའི་ཚོར་

སྣང་ཞིག་རེད།	 དེ་ནི་དཔལ་འབོྱར་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་

བའི་རྟགས་མཚན་ཞིག་རེད།	 དེ་ནས་མི་རེ་རེའི་སྟེང་ནས་

བཤད་ན་ཐེངས་འདིར་ང་རང་གི་གཉེན་ཉེ་དང་གོྲགས་པོ་

སྐོར་ཞིག་ལས་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡོད་མ་རེད།	 ཁོང་

ཚོས་ང་ལ་ཐུག་པའི་ཚོར་སྣང་གང་རེད་ཅེ་ན།	 ཁོང་ཚོས་

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྟེང་ནས་ང་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་

དགའ་གུས་ཚད་མེད་བྱས་སོང་།	 དེ་ནི་ཁོང་ཚོས་རང་གི་ཕ་

མ་དང་སྤུན་མཆེད་ལ་བཅངས་པའི་དུང་ཞེན་ཅི་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་པ་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་སྟེང་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་

སོང་།	དེར་བརྟེན་ང་དགའ་བོ་ཞེ་དྲགས་བྱུང་།	

	 དྲི་བ།	 བོད་ནང་གི་མིའི་བསམ་བློའ་ིཁ་ཕོྱགས་

དང་ཕྱི་སྡོད་བོད་མིའི་བསམ་བོླའ་ིཁ་ཕོྱགས་བར་དུ་ལར་

ཞེན་ཟེར་ན་འདྲ།	 གུ་ཡངས་མི་ཡངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཟེར་ན་

འདྲ།	མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ག་རེ་འདུག

	 ལན།	མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བཤད་

ན་མང་པོ་ཡོད་ས་རེད།	 ངས་དེ་མི་ཤེས།	 ཕོྱགས་གཅིག་གི་

ཁྱད་པར་བཤད་ན།	ངས་གོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་ང་བོད་ནང་

ནས་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡོད་མ་རེང།	 ང་རང་ཉིད་དང་

འབྲེལ་ཡོད་སྐོར་ཞིག་ལ་ཐུག་པ་རེད།	 ཁོང་ཚོ་ལ་མཚོན་ན་

མི་ཚེའི་རིན་ཐང་དེ་གཙོ་བོ་དཔལ་འབོྱར་གྱིས་ཐག་གཅོད་

ཀྱིན་ཡོད་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་རེད།	 ཁོང་ཚོའི་ལར་ཞེན་དང་གུ་

ཡངས་ཀྱི་བསམ་བློའ་ིཁྱབ་ཁོང་དེ་རང་གི་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་དང་

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བརྒལ་མེད་པའི་ཚོར་སྣང་

བྱུང་།	 ཕྱི་སྡོད་བོད་མི་ལ་མཚོན་ན་རང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་མ་

འོངས་པའི་བདེ་སྡུག་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་བསམ་བློ་གཏོང་

གི་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་འདི་གཉིས་ཀྱི་མི་ཚེ་བལྟ་སྟངས་ཟེར་

ན་འདྲ་ལར་ཞེན་ཟེར་ན་འདྲ་གང་ལྟར་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་

ཞིག་མཐོང་གི་འདུག

	 དྲི་བ།	 	 ང་ལ་མཚོན་ན་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་མོས་མའ་ོཙེ་

ཏུང་གི་པར་བཤམས་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་གིས་མགོྲན་

འབོད་བྱེད་སྐབས་ཁྱིམ་ཚང་དེར་ཁ་ལག་ཕར་ཞོགས་ཆུ་

ཞིག་བཏུང་མ་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་དེས་སེམས་འགུལ་ཚད་

མེད་ཐེབས་སོང་།	སྐབས་དེར་ཁྱེད་ལ་ཚོར་སྣང་ཅི་འདྲ་ཞིག་

བྱུང་སོང་།

	 ལན།	 འ་ོརེད།	 ཉི་མ་དེ་ཕྱི་དྲོ་ཞིག་ཡིན།	 ཁྱིམ་

ཚང་དེ་ནི་ང་ཚོའི་གཉེན་ཉེ་ཁྲོད་གོང་མ་འདྲ་བོ་རེད།	 ང་ཁ་

སྒང་ལ་འགྲོ་དོན་ཡང་གཙོ་བོ་ཁོང་ཚང་ལ་མཇལ་འཕྲད་

ཆེད་ཡིན།	ཁོང་ཚང་གི་མགྲོན་འབོད་ཉིན་མོས་ཟ་མ་ཟོས་མ་

སོང་།	 སྐབས་ཤིག་ནས་མོས་ང་ལ་ལག་བརྡ་བྱེད་ཀྱིན་གྱང་

ངོས་ཀྱི་པར་ཁ་ཤས་ལ་མཛུབ་མོ་ཀེར་ནས་ཕ་གི་ག་རེ་རེད་

ལབ་སོང་།	ངས་སྣང་མེད་ངང་དེ་པར་རེད་པར་ཤོག་བུ་ཞིག་

རེད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན།	 སྐབས་དེར་མོ་སུན་སྣང་བཅས་

འགྲོ་ལབ་སོང་།	 སྐབས་དེར་ངའི་སེམས་ལ་བྱིས་པའི་སྣང་

བ་རེད་བསམ་པ་ཙམ་ལས་དམིགས་བསལ་ཚོར་སྣང་གང་

ཡང་མ་བྱུང་།	དེ་གཅིག་བུ་མ་རེད།	དེ་རྗེས་ཟི་ལིང་ནས་པར་

མ་བརྒྱབ་པ་དང་།	 ངེད་གཉིས་ཕ་ཡུལ་ནས་ཡོང་སྐབས་ཅ་

ལག་འཇུག་སའི་རྒྱབ་ཁུག་རྒྱ་ཡིག་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཁུར་

རོགས་བྱས་མ་སོང་།	 སྐབས་དེར་ངའི་སེམས་ལ་རྒྱུན་དུ་མོ་

ལ་འདི་འདྲ་ཤོད་རྒྱུ་མེད་མོད་ད་ཐེངས་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་

ནམ་སྙམ་ནས་ཅུང་ཟད་ཧ་ལས་སོང་།	 སྐབས་དེར་ང་གཅིག་

བུ་མ་རེད།	 ངས་སྤུན་མཆེད་ཚོས་མོའ་ིབྱེད་སྟངས་འདིར་དོ་

སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་སོང་ལ།	 ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱིས་བུ་མོར་སློབ་

གསོ་སྤྲོད་སྟངས་ཧ་ལས་པ་རེད་ཟེར་གི་འདུག	 འནོ་ཀྱང་

གསལ་བོར་ཤོད་དགོས་པ་ཞིག་ནི་འདི་ངས་སློབ་གསོའ་ི

འབྲས་བུ་མ་རེད།	 གཅིག་ནས་མོ་རང་གི་བསམ་བློ་གཏོང་

སྟངས་ཤིག་རེད་ལ།	 ཕྱི་སྡོད་བྱིས་པ་ཐུན་མོང་གི་བསམ་བློ་

གཏོང་སྟངས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་ས་རེད།	

	 དྲི་བ།	 	 ཁྱེད་རང་ལ་མཚོན་ན་བོད་ནང་གི་

མི་ཚོས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཐད་སྒྱུར་བཅོས་ཟེར་ན་འདྲ་

ལེགས་བཅོས་གཏོང་ས་དེ་འདྲ་འདུག་གམ།

	 ལན།	 	 སྤྱིར་བཏང་མི་རེ་རེའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་

སྟངས་མི་འདྲ་དུས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ཁག་པོ་

འདུག 	 དྲི་བ་འདི་ཕལ་ཆེར་མི་ཚེའི་རིན་ཐང་ངོས་འཛིན་

སྟངས་ཟེར་གི་ཡོད་པ་འདྲ།	 དེ་ཡིན་ན་ངའི་སྤུན་མཆེད་

ཚོའི་འཚོ་བ་ཧ་ཅང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་རེད།	 དེ་ལ་ངས་སྒྱུར་

བཅོས་འདི་བོྱས་ཟེར་བ་ཞིག་ཤོད་རྒྱུ་མེད།	 འནོ་ཀྱང་མི་

ཚེའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རིན་ཐང་ངོས་འཛིན་སྟངས་ཐད་སེམས་

ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཕུགས་ལ་ཕན་གི་

རེད་བསམ་གི་འདུག	 ཁོང་ཚོ་ལ་མཚོན་ན་དཔལ་འབོྱར་

དེ་མི་ཚེའི་བདེ་སྐྱིད་གཙོ་བོར་འཛིན་བཞིན་འདུག	 དཔེར་

ན་གོན་པ་ཞིག་གོན་ན་རིན་གོང་ཆེན་པོ་ཅན་ཞིག་གོན་

པ་ཡིན་ན་མི་ཚེའི་བདེ་སྐྱིད་དངོས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་

གི་འདུག	 ང་ལ་མཚོན་ན་དེ་ནོར་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་

བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 ད་དུང་ངས་སྤུན་མཆེད་ཚོས་ང་ལ་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་དཀའ་ལས་མང་པོ་རྒྱག་གིན་འདུག	

ཁྱེད་ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་ལ་ཤོག་དང་ང་ཚོས་ཁྱེད་ལ་ཁང་པ་སྤུས་

ལེགས་དང་འཚོ་བ་སྐྱིད་པོ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པར་མ་ཟད།	

ཁྱེད་ལ་འབོྱར་ཕྱུག་རྒྱས་པར་ང་ཚོས་ཁག་ཐེག་བྱེད་ཅེས་

རྒན་གཞོན་མང་པོས་བཤད་སོང་།	 ངས་ཁོང་ཚོར་ང་ཚོས་

འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཅུང་ཟད་ཐ་དད་རེད།	 ང་འདིར་ཡོང་

ན་ཁྱེད་ཚོས་དཔལ་འབོྱར་ཐོག་ནས་ང་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་

ཐུབ་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་མོད།	 བསམ་བློའ་ིསྟེང་ནས་ཁྱེད་

ཚོས་རོགས་བྱེད་ཁག་པོ་རེད།	 དེས་ཕྱིར་ང་འདིར་གཏན་

སྡོད་བྱེད་ཁག་པོ་འདུག་ཅེས་ཁོང་ཚོར་ཞུས་པ་ཡིན།	

		 དྲི་བ།	མཐའ་དོན་གསར་ཤོག་འདི་བརྒྱུད་ནས་

སྤྱི་སྡོད་བོད་མི་བོད་ནང་དུ་གཉེན་འཕྲད་ལ་འགྲོ་མཁན་

ཚོར་བརྡ་ལན་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ།

	 ལན།	དེ་འདྲ་གང་ཡང་མེད།	གང་ཞེ་ན་ང་ཕྱི་

སྡོད་བོད་པ་བོད་ནང་དུ་གཉེན་འཕྲད་དུ་སོང་བ་ཐོག་མ་

མ་རེད།	 དེང་སང་མི་མང་པོ་བོད་ནང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་

པས་མ་འངོས་འགྲོ་མཁན་ཚོས་ཧ་མི་གོ་བ་ཞིག་ཤོད་རྒྱུ་ཅི་

ཡང་མེད།	 ང་ལ་མཚོན་ན་ཐེངས་འདིར་ཉེན་ཁ་ཅི་ཡང་

མེད་པར་བདེ་བླག་ངང་གཉེན་འཕྲད་དུ་སོང་བ་ཡིན།

	 དྲི་བ།	 	 ཁྱེད་ཀྱིས་གོང་ནས་ལན་བཏབ་པ་དེ་

དག་གི་ཁྲོད་ན་ཁ་གསབ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་

དམ།

	 ལན།	 དེ་འདྲ་ཅི་ཡང་མེད།	 ཐེངས་འདིར་ང་

ཡུན་རིང་བསྡད་མེད་པར་མ་ཟད་གཉེན་ཉེ་ཚོ་ལས་མི་

མང་པོར་ཐུག་འཕྲད་བྱས་མེད་པས་གནས་ཚུལ་ཁ་གསབ་

བྱ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད།

	 ཐེངས་འདིར་སྐུ་ཉིད་བོད་ནས་ཕེབས་མ་

ཐག་པ་རེད་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་སྙན་དེབ་གཉིས་སྒྲིག་བཞིན་པའི་

སྐབས་འདིར་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་དཀོན་གི	དཀོན་པོ་དེ་སྤྱད་

ནས་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

	 དྲི་བ།	ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་

ཤིག་གནང་རོགས།	

	 ལན།	 ངའི་མིང་ལ་ཚེ་རིང་འཚོ་ཟེར་ཞིང་།	 རྒྱ་

གར་ནས་སྐྱེས་པ་རེད།

	 དྲི་བ།	 ཁྱེད་རང་རྒྱ་གར་ནས་སྐྱེས་པ་ཞིག་དང་

ཡོ་རོབ་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།	 ཐེངས་འདིར་

བོད་ནང་དུ་སླེབས་མ་ཐག་པའི་མྱོང་ཚོར་ཅིག་གསུང་

རོགས།

	 ལན།	(གད་མོ་དང་བཅས།)	ཕ་ཡུལ་ནས་རླངས་

འཁོར་ཁ་ཤས་བསུ་རུ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད་ཅེས་པ་ལགས་ནས་

བཤད་སོང་།	 བྱས་ཙང་ག་འདྲ་ཡོད་ན་བསམ་བྱུང་།	 གནམ་

ཐང་ནས་སྤུན་མཆེད་ཚོ་མཐོང་བ་དང་སྔར་མཐོང་མྱོང་མེད་

ཀྱང་ལམ་སེང་ངོ་ཤེས་སོང་།

	 དྲི་བ།	 སྔར་མཐོང་མྱོང་མེད་ན་ཅི་ལྟར་ངོས་

འཛིན་ཐུབ་སོང་།

	 ལན།	མང་ཆེ་བ་ངའི་པ་ལགས་འདྲ་བོ་འདུག

	 དྲི་བ།	 གོ་ཐོས་ལ་ཁྱེད་རང་པ་ལགས་ཀྱི་གྲོགས་

པོ་ཞིག་གིས་མགྲོན་འབོད་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱས་རུང་ཁྱིམ་

ཚང་དེར་བཟའ་བཏུང་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་

འདུག	དེའི་སྐོར་ཅིག་གསུངས་རོགས།

	 ལན།	ཁྱིམ་ཚང་དེའི་རྩིག་ངོས་ལ་རྒྱ་མིའི་དཔོན་

པོ་མང་པོའ་ིའདྲ་པར་བཀལ་འདུག་པས་སྐྱིད་པོ་མ་བྱུང་།	ད་

དུང་བཞེས་ལག་མང་ཆེ་བ་ཤ་རེད་ང་ཤ་ལ་དེ་ཙམ་དགའ་

བོ་མེད།	 ཡང་གཅིག་བཤད་ན་ངའི་ཨ་མ་ལགས་ནས་ང་ལ་

བོད་ནང་ནས་ཟ་མ་གང་བྱུང་མ་ཟ་གསུངས་སོང་།	

	 དྲི་བ།	 ཁྱེད་རང་གིས་ཟི་ལིང་ནས་པར་གཅིག་

ཀྱང་བརྒྱབ་མི་འདུག	 དེའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ།	 ལན།	

ང་ཐེངས་འདིར་བོད་ལ་སོང་བ་ལས་རྒྱ་ནག་ལ་སོང་མེད།	

ཟི་ལིང་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་མའི་ས་འདྲ་བོ་འདུག	 ངས་པར་

བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཚུར་སླེབས་དུས་གྲོགས་མོ་ཚོར་ཅི་ཞིག་

ཤོད་དགོས་རེད།	 ང་བོད་ལ་སོང་བ་ཡིན་ཟེར་དགོས་རེད་

དམ་རྒྱ་ནག་ལ་སོང་བ་ཡིན་ཟེར་དགོས་རེད།	 བྱས་ཙང་

པར་བརྒྱབ་མེད།	

	 དྲི་བ།	 ཁྱེད་རང་ཐེངས་འདིའི་འགྲུལ་བཞུད་

ཁྲོད་དཀའ་ངལ་ཤོས་ག་རེ་འཕྲད་སོང་།	

	 ལན།	 ཁྲུས་ཁང་དང་གཙང་སྤྱོད་སྟབས་བདེ་

མིན་པའི་དཀའ་ངལ་དང་།	 རྒྱ་སྐད་མ་གོ་བའི་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་སོང་།	དེར་ཡོད་མི་ཚོས་དབྱིན་སྐད་གོ་གི་མི་འདུག	

	 དྲི་བ།	 ཡང་གོ་ཐོས་ལ་ཕ་ཡུལ་ནས་གཉེན་ཉེ་

ཚོས་རྒྱབ་ཁུག་ཅིག་ཁྱེད་གཉིས་ལ་སྤྲད་པ་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་

ཁུར་རྒྱུ་ཕར་ཞོག་ལག་པ་ཙམ་ཡང་རེག་མི་འདུག	 དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ།	

	 ལན།	དེའི་སྟེང་དུ་རྒྱ་ཡིག་བྲིས་འདུག	ད་དུང་

མདོག་ཟིང་སྐྱ་རེད།	ང་མདོག་དེ་ལ་དགའ་བོ་མེད།	

	 དྲི་བ།	 ཁྱེད་རང་མ་འངོས་པར་བོད་ལ་བསྐྱར་

དུ་འགྲོ་རྩིས་ཡོད་དམ།	

	 ལན།	 ཡོད།	 ང་མ་འངོས་པར་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་

དང་ནོར་བུ་གླིང་ག་མཇལ་དུ་འགྲོ་དགོས་ཡོད།	 ད་དུང་

ངའི་ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་ནང་མི་ཚོར་མཇལ་དུ་འགྲོ་དགོས་

ཡོད།	

	 དྲི་བ།	 ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་དང་ནོར་བུ་གླིང་གར་

མཇལ་དུ་འགྲོ་དགོས་དོན་ག་རེ་ཡིན་ནམ།	

	 ལན།	 དེ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ཡོད་རེད་ལ།	

འཛམ་གླིང་ལ་སྙན་གྲགས་ཡོད་པའི་གནས་རེད།	དཔེར་ན་

ཡུལ་འདིའི་ཨེ་ཧྥེལ་ཀྲ་ཝར་འདྲ་བོ་རེད།	

	 དྲི་བ།	 ཁྱེད་རང་བོད་ནང་ནས་ཧ་ལས་པའི་

གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་འཕྲད་སོང་ངམ།	

	 ལན།	 ཧ་ལས་པའི་གནས་ཚུལ་གཉིས་འདུག	

དང་པོ་དེ་བུ་གུ་ལོ་ཆུང་ང་འདྲ་བོ་དེ་ཚོས་ཐ་མག་བཏུང་

གི་འདུག 	 གཉིས་པ་དེ་ལོ་ཆུང་ཆུང་ང་འདྲ་བའི་བྱིས་པ་

མང་པོ་གང་སར་འཁྱམ་ཉུལ་བྱས་ནས་ནང་ལ་འགྲོ་གི་མི་

འདུག	

	 དྲི་བ།	 ཚགས་པར་འདི་བརྒྱུད་དེ་ཁྱེད་དང་

འདྲ་བའི་ཕྱི་གླིང་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་བོད་རིགས་

བྱིས་པ་ཚོར་ལམ་སྟོན་འདྲ་ཡོད་དམ།	

	 ལན།	 ཁྱེད་ཚོ་བོད་ལ་སོང་ན་བོད་ནང་ལ་

cheeps	 འཚོང་རྒྱུ་མི་འདུག་ལ་ངོ་དེབ་སྒོ་འབྱེད་ཐུབ་ཀི་

མི་འདུག	 ད་དུང་རྒྱ་སྐད་ཅུང་ཟད་སྦྱང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་

འདུག	 དེ་མིན་བོད་དུ་དབྱིན་སྐད་བེད་སྤྱོད་མི་འདུག	 མི་

མང་པོས་རྒྱ་སྐད་བེད་སྤྱོད་བཞིན་འདུག	

	 ཁྱེད་ཀྱིས་དྲི་བ་དང་ལེན་གནང་བར་བཀའ་

དྲིན་ཞུ།

ཁོང་ཚོ་ལ་མཚོན་ན་མི་ཚེའི་རིན་ཐང་དེ་གཙོ་བོ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཀྱིན་ཡོད་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་རེད།

ཁྱིམ་ཚང་དེའི་རྩིག་ངོས་ལ་རྒྱ་མིའི་དཔོན་པོ་མང་པོའ་ིའདྲ་པར་

བཀལ་འདུག་པས་སྐྱིད་པོ་མ་བྱུང་།

བཅར་འདྲི་བ།	རྨ་དུག་ལྕེ།
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སྤྱི་ཚོགས་མེ་ལོང།

	པེན་ཕྱི་སྡོད་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་ནས་སྤེལ།

སློབ་སྟོན་པ།

བཀའ་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

	བོད་ཀྱི་པེན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་བཞི་བའི་རྒྱུན་ལས།

	

				

ལོ་རེའི་སྦྲག་གླ་དང་བཅས་པའི་རིན།	

རྒྱ་གར་ནང་ཧིན་སྒོར་༡༠༠།	བལ་ཡུལ་ནང་ཧིན་སྒོར་༢༥༠།

				ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གཞན་དུ་ཡུ་སྒོར་༢༥།

༄༅

ཆབ་བྲག་ལྷ་མོ་སྐྱབས།					

སྤྲོ་ཚིགས་ཆོས་གྲགས།

གཡུ་སྒང་འོད་ཟེར།															

སྨན་ཤེར་བློ་གྲོས།																

རྫ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།	

ཁ་སྒང་བསམ་གཏན།									

མེ་འོད།															

རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང།										

གཟུངས་འདུས་སྐྱིད།			

དྲུག་དཀར་མཚོ།							

ཨ་རིག་དགེ་མཐོང།

ཚོགས་གཙོ།

ཚོགས་གཞོན་དང་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ།

འཛིན་སྐྱོང་དྲུང་ཆེ་དང་དངུལ་གཉེར།

ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་རྩིས་པ།

ཕྱི་བཞུགས་རྒྱུན་ལས།

ཕྱི་བཞུགས་རྒྱུན་ལས།

སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲ་རྒྱ་དོ་དམ་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་འགྲེམས་སྤེལ་བ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས་དང་གསར་འགོད་པ།	

གསར་འགོད་པ་དང་འབྲེལ་མཐུད་པ།

འཕྲོ་མ་ཤོག་ངོས་༢	པར་གཟིགས།

	 “འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་ཐོག་ཆོས་ལུགས་འདྲ་

མིན་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར་	 ༦༠	 ཙམ་

དང༌།	 ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་དུང་ཕྱུར་	 ༡༠	 ཙམ་ཡོད་

པ་དང༌།	 	 ཆོས་དད་མེད་མཁན་ཚོས་དངོས་པོ་རྐྱང་རྐྱང་

ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ལ་དོ་སྣང་

ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་འདྲ་བོ་འདུག	 ཡང་ཆོས་དད་

ཡོད་མཁན་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཟེར་དུས་སོ་སོའ་ིའཕྲལ་སེལ་

གྱི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་པ་ཙམ་ལས་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་

ཕོྱགས་ལ་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་འགོ	 ང་

ཚོར་ག་རེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ལབ་ན།	མིའི་བདེ་སྐྱིད་ཟེར་

བ་དེ་གཙོ་བོ་སེམས་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་དང༌།	 བསམ་བློ་གཏོང་

སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདེ་སྡུག་ཡོང་བ་དཔེར་ན།	 དཔལ་

འབོྱར་གྱིས་མི་གཅིག་གི་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་ཡིད་ཚིམ་པ་

ཡོང་བ་དང༌།	 ཡང་མི་གཅིག་ལ་དཔལ་འབོྱར་གྱིས་ཡིད་

མ་སྐྱིད་པ་དང་སུན་པོ།	 འཇིགས་སྣང༌།	 ཕྲག་དོག	 འགྲན་

སེམས།	 དོགས་པ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 སྤྱིར་བཏང་

བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བའི་དམིགས་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་

ནའང༌།	བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་དབང་གིས་མི་གཅིག་ལ་

དཔལ་འབོྱར་གྱིས་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་ཡོང་བ་དང༌།	 ཡང་མི་

གཅིག་ལ་དཔལ་འབོྱར་གྱིས་འཕྲལ་སེལ་གྱི་སེམས་སྐྱིད་པོ་

ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 གལ་སྲིད་བདེ་སྐྱིད་དེ་དཔལ་འབོྱར་

ཁོ་ན་ཡིས་བཟོས་པ་ཡིན་ན།	 མི་སུ་ལའང་དཔལ་འབྱོར་

གྱིས་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་དགོས་ཀྱང་དེ་རེད་མི་འདུག་ཨཱ།	 དེ་

བཞིན་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་བཅས་ཡུལ་གཅིག་ཡིན་

ནའང་ཡུལ་དེ་ལ་གནས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་སོ་སོའ་ིབློ་ཡི་

ཁྱད་པར་ལས་ཚོར་བ་མ་འདྲ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 དེའི་

ཕྱིར་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་ཟེར་བ་དེ་གཙོ་བོ་ཡིད་བློའ་ི

སྒང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཕྱི་དངོས་པོའ་ི

སྒང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།”	

	 “ཆོས་ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན་སུ་ཡིན་

ཡང་མིའི་རྣམ་དཔྱོད་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་

གདོང་ལེན་བྱེད་པ་དང་སེམས་པ་ལྷོད་ལྷོད་ཅིག་ཡོང་བ་

དེ་བསམ་བློ་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཞིག་

རེད་འདུག	 མིའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡ་རབས་བྱས་

ན་སོ་སོའ་ིསེམས་ལ་སོྤབས་པ་དང་གདེང་ཚོད་ཡོང་བ་

དང༌།	 དེའི་རྐྱེན་གྱིས་འཇིགས་སྣང་ཉུང་བ་དང་ཕན་ཚུན་

ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ།	 ཡིད་ཆེས་ཡོད་ན་མཛའ་གྲོགས་ཟེར་

བ་དེ་ཆགས་ཐུབ་པ་རེད།	 མིའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་མཛའ་གྲོགས་

དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།	 མིའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་འཚོ་གནས་

བྱེད་སྟངས་དེ་འདུས་ནས་འཚོ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།	

གཅིག་ཏུ་འདུས་བའི་རྐྱེན་གཙོ་བོ་དེ་བརྩེ་བ་རེད།	 ཞེ་སྡང་

དང་ཕྲག་དོག	 འགྲན་སེམས་སོགས་ཀྱིས་ཁ་བྲལ་དུ་འཇུག་

བཞིན་ཡོད་པ་རེད།	ད་ལྟ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་

བསླེབས་ཡོད་པ་དང༌།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་

པ་དང་མེད་པ་གང་ཡིན་ཡང༌།	 ཡ་རབས་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོ་

ཐུན་མོང་གི་བསྒྲུབ་བྱ་རེད།	 འཛམ་གླིང་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཅིག་

དགོས་ན།	 གཞན་ཕན་དང་སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱེད་པ་དེ་

ཞེ་དྲག་གིས་གལ་ཆེན་པོ་རེད།”

	 (ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་དྷ་ས་ཐེག་ཆེན་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ།	 ༢༠༡༣།༨།༢༥་ཉིན་ཀོ་རི་ཡའི་ཆོས་ཞུ་བས་གཙོས་རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་དྲུག་ཅུ་ལྷག་གི་མི་ལྔ་སྟོང་ཙམ་ལ་གསུང་ཆོས་གནང་

སྐབས་སུ།	<<བོད་ཀྱི་དུས་བབ་དྲ་བ>>གཞིར་བཟུངབཀོད)

བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་འགའ།

	 སྤྱི་ཚོགས་མེ་ལོང་འདི་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་གནས་སྟངས་ཅི་

རིགས་ཚུར་སྣང་བྱེད་ས་ཞིག་ཡིན།	 དེ་བས་ངས་ཐེངས་

འདིར་བོད་མི་བཙན་བོྱལ་བ་ཚོས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་

པ་འགའ་གླེང་ན་འདོད།	

	 རྒྱ་གར་གྱིས་གཙོས་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་མང་

ཆེ་བར་ཡོད་པའི་བོད་མི་བརྒྱ་ཆའི་གོ་དགུ་བཙན་བོྱལ་

བའམ་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་མིང་ཐོག་ན་འཚོ་སྡོད་བྱེད་

ཀྱིན་ཡོད།	 ཡིན་ན་ཡང་རང་ཉིད་ཀྱི་གནས་བབ་ངོ་མར་

ངོས་འཛིན་ཐུབ་མཁན་དང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་

མཁན་ཅི་ཙམ་ཡོད་དམ།	

	 ལྷག་པར་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་

ནུབ་གླིང་དུ་ཡོང་བཞིན་པ་འདི་དོན་ངོ་མ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

སྐྱབས་བཅོལ་བ་རེད་དམ་དཔལ་འབོྱར་གྱི་སྐྱབས་བཅོལ་

བ་རེད།	ཡང་ན་ཅི་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་་་་་

	 བདེན་རྫུན་འདྲེས་མའི་སྒྲུང་ཞིག་བརྩམས་

ཏེ་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་ཐོབ་རྗེས་སུའང་རང་

རང་གི་མྱོང་ཚོར་ངོ་མ་དང་འཚོ་བའི་གནས་བབ་ངོ་མ་དེ་

ཕྱིར་རང་གི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་གནང་མཁན་ཅི་

ཙམ་ཡོད་དམ།	 གཏམ་དོད་ཚ་བོ་ཅན་ཚོས་དེ་ལས་ལྡོག་

སྟེ་ཕྱི་གླིང་དུ་སྐྱིད་རབས་བཟང་རབས་མང་པོ་བཤད་དེ་

རང་མི་གླེན་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང།	 དེ་བས་

ནུབ་གླིང་དུ་འབོྱར་རྗེས་འགྱོད་པ་སྐྱེ་གིན་པའང་མི་ཉུང་

ངོ།	

	 སྒྲུང་རྫུན་མ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་

མདུན་ལམ་ལ་གནོད་སྐྱེལ་གྱིན་ཡོད།	དཔེར་ན་རྒྱ་གར་དུ་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་དང་ཐ་ན་མཐོ་སློབ་ཐོབ་མཁན་

གང་མང་ཞིག་གིས་ཀྱང་རང་ཉིད་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་མྱོང་

མེད་པའི་ཡིག་རྨོངས་པ་ཞིག་བཟོ་གིན་ཡོད།	 དེས་ཁྱོད་

ལ་ཁེ་གོྱང་གང་ཞིག་རག་བཞིན་པར་བསམ་བློ་གཏོང་གི་

ཡོད་དམ།	

	 (ངས་ད་སྔ་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་མི་འགའ་

ཞིག་ལ་འདིའི་ཐད་དུ་རྫུན་བཤད་བཅུག་མེད།	 དེས་ཁོ་ཚོ་

སྐྱབས་བཅོལ་ཆགས་རྒྱུར་གནོད་གང་ཡང་བྱུང་མེད་ཐོག་

མུ་མཐུད་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ཐད་ལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་

གིན་འདུག)

	 ཡུ་རོབ་ཁུལ་སོགས་སུ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་ཆོས་དང་རིག་གནས།	 ཆབ་སྲིད་སོགས་ཀྱི་ལས་

གཞི་སྣ་ཇེ་འཛོམས་དང་གྲ་ཇེ་རྒྱས་སུ་འགོྲ་བཞིན་འདུག	

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་དབྱིན་ཡིག་དང་བོད་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་

ཡག་ཐོག	 རང་ཉིད་ཡོད་སའི་རྒྱལ་ཁོངས་དེའི་སྐད་ཡིག་

ཡག་པོ་ཤེས་ན་སྐད་སྒྱུར་དང་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང།	 ངས་ནམ་རྒྱུན་སྐད་ཡིག་གཉིས་གསུམ་

ཅི་རིགས་ཤེས་མཁན་གྱི་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་བྱ་བ་

འདིའི་ཐད་ལ་དམིགས་རེ་འཛིན་འསོ་པའི་བསླབ་བྱ་ནན་

ཏན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།	 རེ་བ་ཡོད་པའང་གཉིས་གསུམ་ཞིག་

བྱུང།

	 རྒྱལ་ཁོངས་གཞན་གྱི་མི་སེར་ཆགས་རྗེས་

ཀྱང་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་རང་གི་རྐང་པའི་ཐོག་ལངས་

ཐུབ་ཀྱིན་མེད།	འདིར་བཟའ་བཏུང་གི་ཁེ་ཚོང་བྲིན་ཆེ།	རྒྱ་

དཀར་ནག་གི་མི་དེ་ཚོས་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་དེ་འདྲ་

མང་པོ་བཟུང་འདུག	 ང་ཚོས་དེ་མི་འཇོན་པ་ཅི།	 གཙོ་བོ་

མཉམ་ལས་མ་ཐུབ་པ་རེད།	བོད་མི་ཚོ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཡོད་

མཁན་ཡིན་ཟེར་གྱིན་འདུག་ག	 དེས་ན་གཅིག་གཅིག་ལ་

ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ཅི།	 མི་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་མཉམ་

ལས་གན་རྒྱ་བཞག་ནས་ཚོང་ལས་དེ་རིགས་གཉེར་ན་

ཅིས་མི་ལེགས།	 ཧྥ་རན་སི་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་བག་ལེབ་

རིགས་ལ་ག་འདྲ་དགའ་བོ་འདུག	བོད་ལ་ཡང་གོ་རེ་ཡག་

པོ་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པས།	 ལག་ཤེས་དེ་ལྡན་མི་གཉིས་

གསུམ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་བག་ལེབ་ཚོང་ཁང་ཞིག་གཉེར་

ན་ཅི་ཙམ་བྲིན་མིན་ལ་ཐེ་ཚོམ་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད།	

འདི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཡིན།

	 མདོར་ན།	 བོད་མི་ཚོ་མུ་མཐུད་ནུབ་གླིང་ལ་

སོྤར་རྒྱུ་ཡིན་ངེས་པས།	 ཉམས་མྱོང་བརྗེ་ལེན་གྱིས་སྐྱབས་

བཅོལ་བའི་གནས་བབ་ཕོྱགས་གང་ཐད་ནས་ཇེ་ལེགས་

སུ་གཏོང་རྒྱུར་མི་རེ་རེས་འགན་འཁུར་འསོ་ལ།	 རང་

གཞུང་གིས་ཀྱང་འདིའི་ཐད་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་འསོ་སོ།།

ཐེངས་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཆབ་བྲག་ཕོ་ཉ།

 རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ། བཀའ་སློབ་ཐོར་བུ།
								༢༠༡༣ཕྱི་ཟླ་༦་ཚེས་༡༤	ཉིན་”རྩོམ་རིག་གི་འབུམ་

རམས་པ”ཡི་གོ་འཕང་ལ་འཕགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་

གི་འཕྲིན་བཟང་ཐོས།	 དེ་ནི་བདག་ལ་མཚོན་ན་མི་ལ་

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རང་ལ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་པ་ཐོས་

ནས’ཐོས་པ་དགའ’ཞེས་བཏགས་པ་ལྟར་གྱི་སྤྲོ་སྣང་དང་

སོྤབས་པ་སྐྱེ་བ་ཞིག་གོ

	 	 	 	 	 	 	 	ཁོང་སུ་ཡིན་ནམ།	ཁོང་དང་ང་ལ་འབྲེལ་བ་ཅི་

ཞིག་ཡོད་དམ།	 ཅིའི་ཕྱིར་ང་ཚོ་སོྤབས་པ་སྐྱེ་འསོ་སམ།	

ཁྱེད་ཅག་གིས་འདི་དག་ཤེས་ན་ལོས་འདོད།	 	 མ་མཐར་

ཡང་མིང་ཙམ་ཅིས་ཀྱང་ཤེས་འསོ།

								དེས་ན་ངས་ཁྱོད་ཚོར་ང་ཚོའི་ཐོག་མའི་འབྲེལ་བ་

ནས་འགོ་འཛུགས་ཆོག 	 འདི་ནི་དངོས་སྒྲུང་ཞིག་ཡིན་

པར་ཁྱོད་ཅིས་ཀྱང་རློམ་ཆོག

ཞིག་གིས་རང་གི་དཔེ་དེབ་རྣམས་བཙོང་ནས་ཆང་སྟོན་བྱས་

ན་དེ་ངོ་མ་ལུགས་དང་ག་ལ་མཐུན།

	 	 	 	 	 	 	 	 <གཡང་གི་གངས་རི་དཀར་པོ>དང།	<ནམ་མཁའི་

ལྷ་མོ>	 <བྱ་དེ་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ>དང།	 <དག་པ་གངས་རིའི་

ཤེལ་ཆུ>སོགས་ནི་ངེད་གཉིས་ཆེས་དགའ་སའི་སྐབས་དེའི་

གཞས་ཚིག་དག་ཡིན།	 ཆང་འཐུང་ཐེངས་རེར་གཞས་ཚིག་དེ་

དག་ཐེངས་འགའ་རེར་ལེན་རྒྱུ་ནི་རང་བཞིན་གྱི་ལས་རིམ་

གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དམར་ཆུང་བྱུ་རུ་ལ་རང་གི་སྐྱེ་

གཟུགས་དང་ཧ་ཅང་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཞན་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་

ནི་སྐད་ངག་མེད་པ་དེའ།ོ	 ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་ཀུ་རེ་རྩེད་མཚར་

རིགས་ལ་བླ་ལྷག་གིས་སྤྲོ་སྣང་མཆིས་པས་ནམ་རྒྱུན་ངེད་

གཉིས་མཉམ་དུ་གཞས་ཚིག་དེ་དག་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་བཙིར་

གྱིན་ཡོད།	(དེང་སང་ད་དུང་དེ་བཞིན་ནོ།)

རྨི་ལམ་མངོན་གྱུར་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞིག

ཐོག་མའི་འབྲེལ་བ།

	 	 	 	 	 	 	 	 ༡༩༨༨ལོར་རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་

དུ་ང་བོད་དགེ་ཡིན་དུས་ངས་ཐོག་མར་ཁོ་མཐོང་།	 ཤ་

མདངས་དྭངས་ཤིང་མཁུར་ཚོས་བྱུ་རུ་ལྟར་དམར་བ།	

འཇམ་ཞིང་འཁྱིལ་བའི་སྐྲ་ལོ་ཅུང་རིང་ཞིང་སྨིན་མ་སྟུག་

པོའ་ིའགོ་གི་མིག་ཟུང་ཁྲ་ཆིལ་ལེའི་ནང་ལ་སྤྱང་གྲུང་དང་

ཀུ་རེའི་སྤྲོ་སྣང་གིས་ཁེངས་པ།	 རྩེད་དགོད་སྐབས་སུ་ཧབ་

ཆ་ཐག་ཐག་རེ་བྱེད་པའི་ཞི་ལི་ཆུང་ཆུང་འདིར།	 ངས་

དམར་ཆུང་བྱུ་རུ་ཞེས་བོས་མྱོང།	ཡིན་ཡང་ང་སྐབས་དེར་

ཁོའ་ིདགེ་རྒན་ངོ་མ་མིན་པས་དམར་ཆུང་བྱུ་རུའི་རིན་

ཐང་སྐོར་ལ་ང་ད་དུང་ཆ་རྒྱུས་མེད།

							སྐབས་དེར་བདག་གི་བློས་ཐུབ་གྲོགས་མཆོག་དམ་

པ་མགོན་པོ་ཕྱག་གཉིས་པ་ཡང་སློབ་ཆེན་མཐར་ཕྱིན་

ནས་དེ་རུ་དགེ་རྒན་ལ་ཕེབས་པས་ང་དང་དམར་ཆུང་བྱུ་

རུའི་འབྲེལ་བ་ཇེ་ཉེར་གྱུར།	དམར་ཆུང་བྱུ་རུ་ནི་ཁོང་གི་ཕ་

སྤུན་ཆུང་བ་ཞིག་ཡིན།	དེ་དུས་ངའི་སློབ་གྲོགས་དང་དགེ་

གྲོགས་མང་ཤོས་ཆང་གྲོགས་ཡག་ཤོས་ཀྱང་ཡིན།	 སྐབས་

དེ་ཙམ་ནས་གྲོགས་མཆོག་ངེད་གཉིས་ཉིན་ལྟར་ཟ་འཐུང་

འགྲོ་འདུག་ཚང་མ་རྒྱུ་མ་སྦྲེལ་བ་ལྟར་ཆགས།	 གཟའ་སྤེན་

པ་དང་ཉི་མ་ནི་ཆང་དང་སྙན་ངག	 གླུ་དབྱངས་བཅས་

ཀྱི་དུས་སྟོན་ཞིག་དང་འདྲ།	 དུས་སྟོན་འདི་དག་གི་འགྲོ་

དངུལ་ནི་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་ཆག་ཡང་གིས་འཚོང་བཞིན་

པའི་དཔེ་དེབ་རྩ་ཆེན་དག་གི་རིན་པ་རེད།	 དམར་ཆུང་

བྱུ་རུ་ཡང་དུས་སྟོན་འདི་དག་སྐབས་ཕལ་ཆེར་མེད་དུས་

མེད།	སྐབས་རེར་ང་ཚོ་ལྷན་དུ་བྱུར་དམར་དང་བྱུར་དཀར་

ལྟ་བུའི་ན་ཆུང་མ་རེ་ཡང་དུས་སྟོན་ལ་རོལ་གྱིན་ཡོད།	 དེ་

ཚོ་ནི་དམར་ཆུང་བྱུ་རུའི་དམིགས་བསལ་འགུགས་ཤ	གས་

ཤིག་སྟེ་ཁོ་རང་དེ་དུས་ནས་ཞི་མོ་ཚོའི་རྨི་ལམ་ནང་གི་ལྷ་

སྲས་ཤིག་ཡིན་པས་སོ།

								ང་ཚོའི་གྲོགས་པོ་གང་མང་ཞིག་ངེད་གཉིས་ཀྱི་སྤྱོད་

ཚུལ་འདིར་མཚར་སྣང་སྐྱེ་གིན་ཡོད།	ལོས་ཡིན།	དགེ་རྒན་

གསང་གཏམ་གླེང་བ།

	 	 	 	 	 	 	 	སྐབས་ཤིག་ངའི་སེམས་ལ་ཤེས་བརྩོན་ཅན་གྱི་དམར་

ཆུང་བྱུ་རུ་འདི་ས་འདིར་ལུས་སོང་ན་ཕངས་པ་ཨང།	 ཁོང་

འཁྲིད་ཐུབ་ན་འདིའི་རིན་ཐང་མ་འངོས་པར་ངེད་གཉིས་ལས་

འགོངས་སྲིད་སྙམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་ཡང་ཡང་བྱུང།	དེ་བས་

ངས་གྲོགས་མཆོག་ལ་དམར་ཆུང་བྱུ་རུ་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་བརྐུས་

ནས་ཁྱེར་ན་བཟང་ཚུལ་གླེང་བས།	 ཁོས་ལམ་སང་ངོས་ལེན་

གནང་བྱུང།	

	 དེ་ནས་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དུ་བྲོས་བྱོལ་ལ་

འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་ནས་མདུན་

ལམ་གསར་བ་འཚོལ་རྒྱུའི་གསང་གཏམ་ཚང་མ་དམར་རྗེན་དུ་

བཤད་དེ་ཁོ་རང་ཡང་མཉམ་དུ་སོང་ན་སློབ་གསོའ་ིགོ་སྐབས་

གང་ལེགས་ཐོབ་ཚུལ་སྐོར་གླེང་བ་ཡིན།	 དམར་ཆུང་བྱུ་རུས་

རྣམ་རྟོག་གང་ཡང་མེད་པར་དགའ་སོྤབས་ཤིག་གིས་མོས་

མཐུན་བྱས་བྱུང་བས་ང་ཚོས་ཡང་བསྐྱར་ཆང་སྟོན་ཞིག་བྱས་

པ་ཡིན་ལ་ཕལ་ཆེར་དགོང་མོ་འདིར་དམར་ཆུང་བྱུ་རུ་ཡང་

བཟི་ནས་གང་ཞིག་ནས་ཅི་ཞིག་བྱས་རབས་ཡོད་ཚོད།

	 	 	 	 	 	 	 	དེ་ནས་བཟུང་ངེད་གསུམ་གྱི་རྨི་ལམ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

པས་ང་ཚོ་སྔར་ལས་ཁྱིམ་གཅིག་གི་མི་ལྟར་གྱུར།	མཚམས་རེར་

ང་ཚོས་ལམ་བར་དུ་དཀའ་ངལ་གང་མང་འཕྲད་སྲིད་པ་ཐ་ན་

རང་སོྲག་ལའང་ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད་ཚུལ་སོགས་གླེང་བར་མ་

ཟད།	 གལ་ཏེ་གཅིག་ལས་མ་ཐར་ན་ཡང་ཕར་སླེབས་ཐབས་

བྱེད་དགོས་པ་དང་ཕར་སླེབས་ནས་ཀྱང་གྲུབ་འབྲས་གང་

ལེགས་ཤིག་མ་བྱུང་བར་ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་ལ་མི་ལོག་པའི་དམ་ཡང་

བཅས།	 	སྐབས་དེར་ཅི་ཞིག་བཤད་ཀྱང་དམར་ཆུང་བྱུ་རུར་སྤྲོ་

སྣང་ལས་ཞེད་སྣང་གང་ཡང་མི་འདུག	 དེ་ལྟར་ང་ཚོས་ཡོད་

ཚད་གསང་བའི་སྒོ་ནས་སྟ་གོན་གང་ལེགས་བྱས།	 ང་ཚོས་སོ་

སོའ་ིདམ་བཅའ་འམ་རྨི་ལམ་མངོན་འགྱུར་བྱེད་ཐུབ་བམ།	 དེ་

ནི་རང་རང་གི་རྣམ་དཔོྱད་དང་བརྩོན་སེམས་སོགས་ལ་རག་
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