
༄༅།།དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པའ་ིསྨྲ་བ་ངན་པ་
ཚར་གཅོད་པར་བདེ་པའ་ི

{{བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་ར་ོརའེ་ིམ་ེཆར་}}
ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

དཔདོ་ལྡན་མ་ིཕམ་རིགས་པའ་ིརལ་གསི་ཕི་ལོ་{2016}ཟླ་{11}ཚསེ་{20}བོད་རབ་གནས་མ་ེ
སྤལེ་ཟླ་{9}ཚསེ་{22}རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབ་པའ་ིདུས་ཆནེ་ལ།

དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་གཡར་ནས{་དལོ་རྒྱལ་ག་ིདངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རབ་གསལ་ལགེས་ཉསེ་བདནེ་
རྫུན་རྣམ་འབདེ་ལུང་རིགས་གསརེ་ག་ིལྡ་ེམགི་}ཟརེ་བ་དའེ་ིདགག་ལན་ན།ོ།





དཔདོ་ལྡན་མ་ིཕམ་རིགས་པའ་ིརལ་གསི་ཕི་ལོ་{2016}ཟླ་{11}ཚསེ་{20}བོད་རབ་གནས་མ་ེསྤལེ་ཟླ་{9}ཚསེ་

{22}རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབ་པའ་ིདུས་ཆནེ་ལ།

དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་གཡར་ནས་དལོ་རྒྱལ་ག་ིདངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རབ་གསལ་ལགེས་ཉསེ་བདནེ་རྫུན་རྣམ་འབདེ་

ལུང་རིགས་གསརེ་ག་ིལྡ་ེམགི་ཟརེ་བ་དའེ་ིདགག་ལན་ན།ོ།

༄༅།  །དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པའ་ིསྨྲ་བ་ངན་པ་
ཚར་གཅོད་པར་བདེ་པའ་ི

བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་ར་ོརའེ་ིམ་ེཆར་
ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

 





འ་ོསལོ་ག་ིསནོ་པ་སྐ་ེརྒུའ་ིམ་འདིས་པའ་ིགཉནེ་བཤསེ་ཆནེ་པོ་ལ་ན་མ།ོ།





༧ར་ེརྒྱལ་བ་གཉསི་པ་བོ་བཟང་གགས་པ་ཡབ་སྲས་ལ་ན་མ།ོ།





༄༅།  །འཇམ་དབངས་བིར་ཝ་ས་པཎ་བུ་སནོ་ར།ེ།  འདུལ་འཛིན་གགས་རྒྱན་པཎ་ཆནེ་བསོད་གགས་སོགས།། 

རྒྱ་བོད་སྐུ་ཕངེ་མཁས་གྲུབ་མཐའ་ཡས་པའ།ི།   རྣམ་རོལ་མཛད་བཟང་ཅིར་ཡང་སོན་ལ་བསདོ།།
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༄༅། །དཔ་ེསྐྲུན་གསལ་བཤད་དང་ནང་དནོ་མཚམས་སྦརོ་ལས་
འཕསོ་པའ་ིགཏམ་ངག་ག་ིཕ་ོཉ་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅།  །ཏཱ་ལའ་ིརྣམ་༷རོག་༷དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བའ།ི།

ལོ༷ག་བཤད་༷རྒྱུ་རྐནེ་ཚགོས་པའ་ིསྨྲ་ངན་གཏམ།།

འཇིགས་མདེ་སབོས་པས་འཇོམས་ལ་གཟུར་གནས་ཞིག།

གགེས་བམ་པར་དུ་བསྐྲུན་ལ་སུ་ཞིག་བསནོ།།

དགེ༷་ལྡན་༷མིང༷་གཡར༷་ལོ༷ག་བཤད་༷དགག་པའ་ིལན།།

བརྒལ་ལན་གནམ༷་ལ༷ྕགས་རོ་༷རེའ༷་ིམེ༷་ཆ༷ར་ཞསེ།། 

རི༷གས་པའ༷་ིར༷ལ་གིས༷་ངག་ག་ིའདདོ་དགུའ་ིདཔལ།།

དག་ཏུ་འཕྱུར་བའ་ིཡ་མཚན་གཟིགས་མརོ་འདགེས།།

ཞསེ་མངི་དནོ་མཚམས་སྦརོ་སནོ་དུ་བཏང་ནས།   སབས་འདརི་དཔ་ེསྐྲུན་གསལ་བཤད་

དང་ནང་དནོ་མཚམས་སྦརོ་བདེ་རྒྱུའ་ིཐོག་མར། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་ཆནེ་

པའོ་ིཞལ་གི་བུམ་བཟང་ལས། 

“གང་དག་ཕྲག་དགོ་དུག་ཆུས་མགི་ལངོ་ཞངི་།།

སངི་ན་ིཞ་ེསྡང་གདུག་པའ་ིསྦྲུལ་ག་ིཚང་།།



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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ཡདི་ལ་འཁྲུལ་པའ་ིདཀལི་འཁོར་ཡངོས་རོགས་པ།།

འད་ིཡསི་མ་ིའཛིན་ལོག་པའ་ིགཞུང་ལུགས་གང་།།”  

ཞསེ་ཇི་སད་གསུངས་པ་ལྟར།   ཕི་ལོ{2013}ག་ིལོ་མཇུག་དརེ་{{འད་ིརི་བོ་དག་ེ

ལྡན་པ་སྤ་ིཐོག་ནས་བརྩམས་}}ཟརེ་བའ་ིདབེ་ཞིག་ཐོན་ཡདོ།   དབེ་དའེ་ིནང་དནོ་ངོ་

མར་ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་ལ་ཁ་གཡར་བ་ཙམ་ལས།   དནོ་དམ་དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་

གཙུག་རྒྱན་ཆནེ་པོ་སྐབས་༧ར་ེཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིགསུང་ལ།   ཀླན་ཀ་འཚལོ་འདདོ་

ཀ་ིབསམ་ངན་བཅངས་ཏ།ེ   ལོག་བཤད་འཁགོ་བཤད་མ་ིཟད་པའ་ིབང་མཛོད་ཁ་ཕ་ེ

བའ་ིགཏརེ་བདག་ག་ིབརྟུལ་ཞུགས་ལྷུར་བངས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་འདུག   །ད་ེལྟ་བུའ་ིལོག་

དེབ་དེ་ཡི་ཁ་བང་ལ་{“དོལ་རྒྱལ་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རབ་གསལ་ལེགས་ཉེས་

བདནེ་རྫུན་རྣམ་འབདེ་ལུང་རིགས་གསརེ་ག་ིལྡ་ེམགི”} ཟརེ་བ་གཟུགས་མདེ་གཅིག་ལ་

ཁ་གཡར་ནས་ངན་པའ་ིརང་མཚང་རྒྱན་དུ་རམོ་ཞིང་། རང་ཉམས་ལ་མི ་བལྟ་བར་

གོ་དུམ་ལྷུ་བསིྒགས་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་ཤ་ཐང་ཐང་དུ་འབད་པ་བས་པའི་དེབ་གཟུགས་

ད་ེལ་ཤགོ་ལྡབེས་{516}ཙམ་ཡདོ་ཅིང་།    ད་ེལྟ་བུའ་ིདག་ེལྡན་མངི་གཡར་བའ་ི

འཁགོ་བཤད་ལོག་འགེལ་དེ་ལ་འཕལ་ཕུགས་གང་ནས་བསམ་ཀང་སིང་པོའ་ིགཏད་སོ་

ནི་དགེ་ལྡན་པའི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་ལ་བཞག་པའི་ནག་ཉེས་ཙམ་དུ་ཟད་

ད།ོ།  

མ་ཟད་{“འདི་ནི་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་སྤི་ཡོངས་ཀི་ལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་དེ་ཡིན་”}

ཟརེ་ནས་བསི་ཡདོ། ད་འད་ིལྟར་དནོ་གནས་ཡནི་ན། དགེ་ལྡན་པའི་མིང་རྐུས་ནས་

ད་ེལས་ནག་ཉསེ་ཚབ་ཆ་ེབ་ཅི་ཞིག་བདེ་དགསོ།    དཔལ་མཉམ་མདེ་རི་བོ་དག་ེལྡན་པ་

ཟརེ་བའ་ིཆོས་རྒྱུད་ཆནེ་པོ་ད།ེ ཆོས་སྲུང་བེ་བག་པ་གཅིག་གི་ཁ་གཏད་དུ་བཞེངས་
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ནས་བབ་ཆུང་ག་ིལས་ཀ་ད་ེལྟར་གནང་ཕདོ་པ་ན་ིངོ་མ།   ངོ་ཚ་ཞ་ེཁལེ་ཙམ་ཡང་མདེ་

པའ་ིམཚནོ་རགས་ལས་གཞན་དུ་ཅི།   མ་ཟད་དག་ེལྡན་པའ་ིལངས་ཕགོས་མཐར་ཐུག་

འད་ིཡནི་ཟརེ་ནས་དལི་བསྒགས་ཕདོ་པ་ཡང་།   དག་ེལྡན་པའ་ིལ་རྒྱ་ཁ་ལ་འཁརེ་ནས་

དནོ་དུ་དག་ེལྡན་པའ་ིཞབས་འདེན་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་འད་ིལས་ནག་ཉསེ་ཆ་ེབ་ཅི་ཞིག་

བདེ་དགསོ། འནོ་ཀང་ཞིབ་པ་བརྒལ་ལན་རང་དུ་གཟིགས། 

ད་ེཙམ་མ་ཟད། {“ཡགི་ཆ་འདསི་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་གང་ཆ་ེའབྱུང་ངསེ་ཡནི་ཕརི་ཚང་མས་

གཟུར་གནས་བོ་གོས་ཀི་མིག་གིས་འབུར་ཚུགས་སུ་ཞིབ་གཟིགས་”}ཟེར་ནས་བིས་

ཡདོ། ཨ་ཙ་ིཨ་ཙ་ིགང་དག་ཤ་ཚ་མ།ོ ཞི་མི་རིྩག་ཁུག་དུ་གཉིད་ལ་ཡུར་བའི་ངུར་སྒ་

ད་ེསག་ག་ིངར་སད་དུ་རམོ་པ་འད་ིའད་ཅི་ཞིག་ཨང་། ངོ་མ་མ་ིཡནི་ནམ།   གཟུར་

གནས་བ་ོགསོ་ཅན་གསི་གཟིགས་ལོ་བ་ཞིག་ཡནི་ནམ།    གཟིགས་ཀང་ཕན་ཐོགས་ཡདོ་

པ་ཞིག་ཡནི་ནམ། ངོ་ཚ་མ་ིཤསེ་པ་ད་ེཡག་པ་ོརདེ། དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་

རགས་པ་ཙམ་ལའང་ལྟག་ཆདོ་འབའ་ཞིག་མ་གཏོགས་སྨྲ་མ་ིཤསེ་པ་ལ།    དངོས་མདེ་

དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་{དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རབ་གསལ་}ཟེར་བ་སོགས་ནི་

དག་ེལྡན་པའ་ིརྐང་འདནེ་རང་རདེ། ད་དངོས་ནས་ཁདོ་ཚའོ་ིབདེ་ལུགས་ད་ེན་ིངོ་མ་

ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའ་ིམ་ིཞིག་ག་ིབ་ལུགས་སྤདོ་ལུགས་ཞིག་ཡནི་པ་ངས་མ་ི

སམེས་སོ།།  

ད་ེཡང་དཔརེ་ན།   མ་ིརིགས་གཅིག་ལ་ཆ་མཚནོ་ནས་བཤད་ན། བཅུ་བཞི་པ་དང་།

དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་བ་དཔོན་གཡོག་འཁརོ་བཅས་ཀིས་མི་ལོ་བཞི་བཅུའི་རིང་དངོས་

མདེ་ལ་གཞི་བཅོལ། དངོས་ཡདོ་ཉམ་ཆུང་བོད་རིགས་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀ་ིཐོག་
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ཏུ་དཔའ་ཉམས་དང་རགི་ཉམས་ཡདོ་ཚད་ཀསི་མག་ོནས་བརྡུངས། རྐུ བ ་ ན ས ་

བབས། ཟུར་དུ་བཀར།    མཐའ་ལ་བསྐྲད་པས་མ་ཟད།   ད་དུང་ཤུགས་ལྡན་པའ་ིཤ་

ཟོས། ཁག་འཐུངས། རུས་པ་མུར་ཀང་མ་ིཚམི་པའ་ིབསམ་སྦརོ་དམར་རནེ།   ཁ་ལ་

དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་འཁརེ། ལག་གིས་ལོག་པར་བཤད་པའི་འཆད་རོྩམ་དུག་གི་

སོན་རྩ་ད་ེའད་མ་ིརིགས་ཀི་ཤུལ་བཞག་དུ་སལེ་བ་ན།ི   གཅསེ་པར་འསོ་པའ་ིབོད་མ་ི

རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་རྩ་བརག་ཤུལ་མདེ་དུ་གཏོང་རྒྱུའ་ིནག་ཉསེ་ཚབ་ཆནེ་

ད་ེའད་བས་པ་ལས།   གནས་སབས་མདའ་མདུང་ག་ིཆོ་ག་ལ་ཞུགས་ཀང་དུས་ངསེ་ཅན་

ཞིག་ནས་ཕན་ཚུན་མཐུན་འག་ོབ་སནོ་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་ནས་ལོས་ཤསེ།   ཨ་ཙ་ིཨ་ཙ་ིགང་

དག   ཕངས་པོ་རདེ། ངོ་མ་ཕངས་པ་ོརདེ།

ཆོས་ལུགས་ཀ་ིཆ་ནས་བཤད་ན་ཡང་།    མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་ཆནེ་པའོ་ི

ཞལ་ག་ིབུམ་བཟང་ལས། 

“བ་ལང་ཁྱུ་ཡ་ིའཁོར་གསི་ཁངེས་ལྡན་པ།།

མཁས་པའ་ིམདུན་སར་ངོ་ཚ་ཡངོས་བོར་ཏ།ེ།

འབལེ་མདེ་བྱུང་རྒྱལ་མུ་ཅོར་ལྷུར་ལནེ་པ།།

འད་ིཡསི་མ་ིསྨྲ་ལོག་པའ་ིགཏམ་ན་ིཅི།།”  

ཞསེ་ཇི་སད་གསུངས་པ་ལྟར།   དག་ེལུགས་སྤ་ིཟུར་དགའ་ཤར་སོག་པ་སརེ་ར་ཚུལ་

ཁམིས་འདོ་ཟརེ།   དགའ་ཤར་མཁན་པ་ོབང་ཆུབ་ཆོས་ལྡན།   སརེ་སྨད་ཡང་སངེ་སྤྲུལ་

སྐུ་ཟེར་བ་སོགས་ཁ་ལག་སེམས་གསུམ་ཆགས་སྡང་རགས་པའི་བན་དུ་སོང་ཚབ་ཆེ་བ་

ད་ེཚསོ། དཔལ་མཉམ་མདེ་རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ཚུན་ཆད་བདེ་སྤདོ་ལོག་པར་
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དཔ་ེསྐྲུན་གསལ་བཤད།

བཏང་ནས།   བཅུ་བཞི་པའ་ིམ་ོདང་།   རི་ལམ།   སག་རིལ།   ལྷ་མནི་འད་ེམནི་གི་ལུང་

བསན་སོགས་རྣམ་རགོ་འད་ེལངས་ཡདོ་ཚད་ཀི་རྒྱབ་དཔུང་དུ།   ལོག་བཤད།   འཁགོ་

འགལེ། ནང་འགལ།   རོངས་གཏམ།    བདག་བསདོ།   གཞན་སོྨད།   ལོ་འདདོ།   ཁ་ེ

འདདོ། གགས་འདདོ།   མདརོ་ན།   འགལ།    མ་ངསེ།   མ་གྲུབ།   འཁྲུལ་པ།   བྱུང་

རྒྱལ་སོགས་ལྟར་སྣང་ཐན་ལྟས་ཡདོ་ཚད་ཀ་ིགཞི་མཐུན་གགེས་བམ་དུ་བསྒྲུབས་པ་དག་ེ

ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ཟརེ་བ་ད་ེལྟ་བུ་མཐོང་ཙམ་ཉདི་ནས།   ཆོས་ཁས་ལནེ་མ་ི

ལནེ་ཐམས་ཅད་ཀསི་ཐུན་མངོ་དུ།   ཐུབ་པའ་ིབསན་ལ་ར་འབནི་པའ་ིབདག་རྐནེ་བ་ན་

མདེ་པ་ཞིག་དང་།   ལྷག་པར་བླུན་རངོས་རྣམས་ལ་སོྒ་སྐུར་སུན་འབནི་ག་ིགཡུལ་ངོ་མ་ི

ཟད་པའ་ིགཞི་ཆནེ་པོ་འད་ིའད་གདངི་བ་ན།ི   མདའ་མདུང་ག་ིཆོ་ག་ལས་བརྒྱ་འགྱུར་

སངོ་འགྱུར་གི་ཐུ་བ་བརོད་ཅི་དགསོ། དེ་ལས་རང་ཉིད་ངག་འཁལ་གི་ཉེས་པ་ལ་མི་

འཛམེ་ན་དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་འཁརེ་ནས།   ཁ་ིསྒྲུང་།   རོ་སྒྲུང་།   ག་ེསར་ག་ིསྒྲུང་འད་བསི་

ནས་སྡདོ་རོགས་བས་ནའང་།   མ་ིརྣམས་ཡ་མཚན་བཞད་གད་ལིྡར་བའ་ིགནས་ཙམ་

ལས་འདོད་སྡང་རོངས་ཞེན་གིས་རང་གཞན་དགེ་རྩའི་སྲོག་འཇོམས་ཀི་ལས་ངན་མང་

པ་ོད་ེའད་ཅི་ལ་གསོག་དགསོ།    དཔརེ་ན། ༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིརྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བ་

ལྟར།   དནོ་མ་ག་ོབ་དང་།   མག་ོམ་ཚསོ་པ་གཉསི་ཚགོས་ཀ་ིལམ་ནས་ལས་ངན་མང་

པ་ོད་ེདུས་ནས་བསྒྲུབ་ཀནི་ཡདོ་པ་ན།ི    དུ་ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟང་ཤགོ་ལྡབེས་{264}ན་

འད་ིལྟར།   {“ད་ཆ་འཚུབ་ཆརེ་སོང་བས་གཟིམས་ཁང་གངོ་སོ་དགསོ་གསུང་པར་རྒྱལ་

རངོས་ལྟ་བུས་ག་ོཆོད་པས་ཁང་པ་བཤགི་མ་དགསོ་པ་ཡངོ་མ་ིཡངོ་ག་ིགེང་གཞི་མང་དུ་

བྱུང་རུང་བདེན་མི་བདེན་ཇི་ལྟར་ཡང་མཆོད་རེན་བརྒྱད་པོ་མ་ཕལ་བའི་སབས་མཆོད་

རེན་ནང་ནས་སད་དང་ཙིར་སྒ་བརྒྱབ་ཟེར་བས་མཚོན་པའི་རྣམ་རོག་འདེར་ལངས་
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ཀསི་ཁ་མཚནོ་མ་ཆདོ་པའ་ིསྐུ་ཆས་ཚ་ོསདོ་ལུང་མདའ་དང་། ཤངི་ཆ་རྣམས་ཤར་ཆུ་

སྦུག་ཏུ་བསྐལ།”}   ཞསེ་སོགས་གསུངས་བབས་ནས་ཀང་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཤསེ་

ཐུབ་པ་ན།ི ད་ེདུས་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིལྷ་མ་ིཀུན་སོང་ཀགོ་ཀགོ་ད་ེཚསོ་གང་

བཤད་ལ་༧གངོ་ས་ལྔ་པས་ཡདི་ཆསེ་གནང་ག་ིམདེ་པ་ཡང་།   “འཚུབ་ཆརེ་སོང་”ཟརེ་

བ་དང་།   “མཆོད་རནེ་ནང་ནས་སད་དང་ཙརི་སྒ་བརྒྱབ་ཟརེ་བ་”ད་ེདག་ལ་༧གངོ་ས་

ལྔ་པས་རྩ་བ་ནས་ཡདི་ཆསེ་གནང་ག་ིམདེ་པ་ད་ེགསལ་པོ་རདེ།    ད་ེདག་ལ་ཡདི་ཆསེ་

གནང་ག་ིམདེ་ན་༧གངོ་ས་ལྔ་པས་གཟིམ་ཁང་གངོ་རནེ་དང་བརནེ་པར་བཅས་པ་གཏོར་

བཤགི་གཏོང་རྒྱུར་མསོ་མཐུན་རྒྱབ་སྐརོ་སོགས་གནང་མ་ིསྲདི་པ་ལོས་ཤསེ།   གང་ལྟར།   

ལྔ་པ་ཆནེ་པོ་ན་ིམ་ིརྣམ་དཔདོ་ཅན་ཞིག་ལ་སོང་། ཁོང་ག་ིཉ་ེའཁོར་དུ་ཡདོ་པའ་ིལྷ་མ་ི

ཀུན་སོང་ཀགོ་ཀགོ་ད་ེཚརོ།   ད་ཁདོ་ཚསོ་རྣམ་རགོ་འད་ེལངས་ཀིས་བཤད་པ་རྣམས་

བདནེ་མ་ིབདནེ་མ་ིཤསེ་ཀང་། གནས་སབས་ཁདོ་ཚའོ་ིརྣམ་རགོ་འད་ེལངས་ད་ེཚ་ོལ་

ཕན་པའ་ིརྒྱལ་རངོས་ལྟ་བུས་ག་ོཆོད་པ་ཞིག་བས་ན་འགགི་ལུགས་མང་དུ་གསུངས་རུང་།   

སབས་དརེ་༧གོང་ས་ལྔ་པར་དབང་ཚད་ད་ེཙམ་མདེ་པ་དང་།   སྡ་ེསྲདི་བསོད་ཆོས་ན་ི

དབང་བཙན་ཞིང་གཟིམ་ཁང་གངོ་ལ་ཞ་ེགནག་པ། གནས་ཆུང་ཟེར་བ་དེ ་མགོ ་

བད་ེལ་གཡ་ོའཕྲུལ་མཁས་པ།   གང་ལྟར་ལྷ་མ་ིགཅིག་ཁོག་གཅིག་ཞུགས་ཀིས་མཐར་

༧པཎ་ཆནེ་བསོད་ནམས་གགས་པའ་ིགཟིམ་ཁང་ཡང་གཏོར།   མཆོག་སྤྲུལ་གགས་རྒྱན་

ག་ིགདུང་རནེ་ཡང་བཤགི གདུང་རནེ་གཞན་རྣམས་སིྨན་གལོ་གིང་གི་བ་མ་ད་ེའད་

ལ་ཕུལ། སྐུ་ཆས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་མ་ེལ་བསྲགེས།   ཆུ་ལ་གཡུགས་པ་སོགས་ལས་ངན་

ཡདོ་ཚད་༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིམངི་ཐོག་ནས་བསྒྲུབ་གཅུག་པའ་ིདབང་གསི།   མཐར་ཐུན་

མོང་སྣང་ངོར་ཆོས་སོྐང་ཆེན་པོ་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་༧གོང་ས་ལྔ་པས་འགོད་བཤགས་
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ཕུལ་དགསོ་པ་ཡན་ཆད་བཟོས་པ་རདེ།   འགདོ་བཤགས་ཀ་ིཡགི་ཆ་དང་པོ་{ལམ་རིམ་

འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་}དང་།   གཉསི་པ་{འཕནི་བཅོལ་ལྷུན་སྒྲུབ་འདདོ་དབངིས་མ་

}གཉསི་ཡནི་ན།ོ།   ད་ན་ིམག་ོལས་གཡུ་སྐྲ་སམོ་ཟརེ་བའ་ིདཔ་ེལྟར་འདརི་མང་སྐནོ་གསི་

ཞིབ་པ་བརྒལ་ལན་དཀྱུས་སུ་གཟིགས་རོགས། 

ཡང་།   མ་ཡནི་ཡནི་མདགོ་གསི་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་དའེ་ིརོྩམ་པ་པ།ོ   

{“དག་ེལྡན་བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས།   རྒྱལ་སྤའི་ིདག་ེལྡན་ལྷན་ཚགོས།   དག་ེལྡན་

ཆོས་ཁམིས་འཛིན་སྐངོ་ལྷན་ཚགོས།”} སོགས་ཡིན་ཟེར་ནས་བིས་འདུག་ཀང་དེ་ནི་

ལགེས་བཤད་ལས་གསུང་པ་ལྟར།   ཁྭ་ཏས་མ་ིགཙང་བ་རྒྱག་ཚད་བཟོས་པའ་ིམཆུ་ཏོ་

ནག་པོ་གཙགོ་པ་ད།ེ   ས་གཙང་ཆུ་གཙང་ཐམས་ཅད་ལ་ཕིས།   འཁྲུད།  ར ར ་

ནས་གཙགོ་པ་བཟོ་ཡ་ིཡདོ་པ་བཞིན།   དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་གསི་

ཀང་།   དག་ེལྡན་པ་ལ་ཤ་ཚ་འགན་ཁུར་ཆ་ེམདགོ་བས་ནས།   དནོ་དུ་དག་ེལྡན་པའ་ི

ཕ་བཀག་བུ་བརྡུང་བས་པའ་ིལག་པའ་ིཁག་རལ་ད་ེགཞན་དག་ཕ་མཐར་ཞོག   །དག་ེ

ལྡན་གསརེ་གི་མཆོད་སྡངོ་ཆནེ་པོ་ཡང་གཙགོ་ཆུར་སང་ག་ིཡདོ་པ་ད་ེརདེ།   སྐ་ོགནས་

ཆ་ེཤསོ་ན་ིབསན་བདག་དུ་རམོ་པའ་ིཁ་ིཔ་ཡབ་སྲས་གསུམ་ག་ིརང་ཚུགས་མ་ལུས་དབང་

མདེ་དུ་ཆབ་སྲདི་པ་ཞིག་ག་ིཕགོས་སུ་ཤརོ་ནས།   མད་ོལས་གསུངས་པ་ལྟར།    བསན་

བདག་བ་རྒན་གསུམ་པོ།   མགི་མདེ། རྣ་མདེ།    སྣ་མདེ།   ལྕ་ེམདེ་པའ་ིརྣམ་ཐར་སྐངོ་

བཞིན་བཞུགས་པས་མ་ཟད།   ད་དུང་ལུས་ད་ེཡང་རང་ག་ིལུས་ཡནི་མནི་ཡག་པོ་ཐག་མ་

ཆོད་པ་ལྟ་བུ་བས་ནས་བཞུགས་པ་ཡནི་ཙང་།   ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་ལ་མངི་སྣ་ཚགོས་

འཁརེ་རྒྱུའ་ིག་ོསབས་ཡག་པོ་ཐོབ་པ་རདེ།   ཞིབ་པ་བརྒལ་ལན་རང་དུ་གཟིགས་རོགས། 



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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   འད་ིཡན་གང་ལ་བརྒལ་ལན་བདེ་རྒྱུའ་ིདག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ཀ་ིངོ་བོ་ངོས་

བཟུང་ནས་ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་ག་ིརང་མཚང་དང་པ་ོསནོ་པའ་ིབ་མ་རའ།ོ། 

ད་ེནས་ལོ་གཅིག་ཙམ་ག་ིརསེ།   ཕི་ལོ{2014}ཟླ་{12}ཚསེ་{26}ཉནི་༧གངོ་ས་

བཅུ་བཞི་པས།   {“ངས་ལབ་པ་དརེ་རྒྱུ་མཚན་མ་ིའདུག་ན་དགག་པ་རྒྱབ་ཤགོ   ཧམ་པ་

བཤད་མ་ཡངོ་།   ད་ེཡང་དག་ེལྡན་ལྷན་ཚགོས་ནས་ལོ་ངོ་བཞི་བརྒྱའ་ིལོ་རྒྱུས་བསྒགིས་

བས་སོན་ཡོད་པ་དེར་དགག་པ་རྒྱབ་ཤོག”}ཅེས་ངར་ངར་འཕག་འཕག་གནང་བསྡད་

པ་ཞིག་མཐོང་ངོ་།།   ཡནི་དང་ཡནི།   ཁག་ད་ིབ་ོབའ་ིགནས་ཚུལ་འདའི་ིབདག་པ་ོངོ་མ་

༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉདི་ཡནི་པས་མ་ཟད།   {“ངས་མག་ོབཙུགས་ད་ེངས་མཐའ་

སྐེལ་རྒྱུ་ཡིན་”}ཞེས་རང་གཞན་ཀུན་ལ་རོྩད་མེད་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ཁོང་གིས་ད་

{“དགག་པ་རྒྱབ་ཤགོ་”}ཅསེ་བསྐུལ་མ་གནང་བ་ད་ེན་ིབརྒལ་ལན་འད་ིརོྩམ་པར་བདེ་

པ་ལ་གཙ་ོབོའ་ིའཕལ་རྐནེ་དུ་གྱུར་ཞིང་།   རྩ་བའ་ིཆ་ནས་རང་ལའང་ལྷན་སྐསེ་སུ།   

ངན་པ་ལང་ཤརོ་ཁ་འཛུམ་ཁོག་ནག་ད་ེརྣམས་ཡན་པོར་གཏོང་རྒྱུ་ཡདི་ལ་འཕདོ་པོ་མདེ་

པའ་ིརྒྱུ་བས་ཏ།ེ   དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀསི།  

“ཇི་སྲདི་དུས་ལ་མ་བབ་པར།། 

དག་ན་ིཕག་པར་བཟོད་བ་ས།ེ། 

ད་ེབཞིན་དུས་སུ་ཕིན་གྱུར་ན།། 

ར་ོལ་ར་མ་བསྣུན་བཞིན་གཞོམ།།” 

ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར་དུས་ལ་བབ་པ་ཞིག་ཏུ་ཐག་ཆོད་ཅིང་། རང་ ངོས་ནས་ཀང་
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དགེ་ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་དེ་ན་ིརྣམ་མང་སྐནོ་ག་ིའབྱུང་གནས་སུ་མཐོང་བས་མ་

ཟད།   གནས་ཚུལ་འདའི་ིདནོ་ག་ིབདག་པ་ོཆནེ་པ་ོ༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་དགག་པ་

རྒྱབ་ཤགོ་གསུངས་ནས་བཀའ་འཁལོ་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་ལ་སྣང་ཆུང་འཁུར་མདེ་དང་། 

ག་ོམདེ་འཚརོ་མདེ་ཀ་ིལོྷད་ཡངས་སུ་མ་བཞག་པར། དུས་ལ་བབ་པའ་ིལས་འགན་ད།ེ 

མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པས།  

“མ་བསབས་སིྤ་བརལོ་སྨནོ་པའ་ིཟོླས་གར་གསི།།

བསན་པ་འཇིག་པ་ལྷུར་ལནེ་བདུད་ཀ་ིགགོས།།

སྦྲང་བུ་གནེ་པ་མར་མའེ་ིརྩ་ེམ་ོལ།།

མཆོང་བར་རོྩམ་འད་ིཁོ་བོས་ཐལ་བར་བ།” 

ཞསེ་ཇི་སད་གསུངས་པ་ལྟར། སྤ་ིབརལོ་སྨནོ་པའ་ིཟོླས་གར་ལྷུར་ལནེ་ཞིང་། བསན་

པ་འཇིག་པ་ལ་བདུད་ཀི་གོགས་སུ་གྱུར་པ་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པའི་ལོག་

གཏམ་ད་ེདགག་པ་ལ། གནས་སབས་དགག་བ་ཡདོ་ཀང་དགསོ་པ་མང་བའ་ིཕོགས་སུ་

ཐག་བཅད་ནས་{{བརྒལ༷་ལ༷ན་གནམ༷་ལ༷ྕགས་རོ༷་རེའ༷་ིམེ༷་ཆ༷ར་}}ཞསེ་བ་བ་འད་ིའབི་བ་

ལ་མངོན་པར་ཆས་སོ།།

གསལ་བཤད་གཞན་ཡང་དགསོ་པ་ཞིག་ལ།   གཡ་ོཁམ་ངན་དགུ་ཚང་བའ་ིལོག་བཤད་

པ་ད་ེཚསོ་འགན་ཁུར་རྩ་བ་ནས་མདེ་པར།    དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ད་ེ

ལ་བརྒལ་ལན་ཞིག་བེད་དགོས་ན་དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་ནས་མི་སོྨྲས་ཐབས་མེད་ལྟ་བུ་

ཞིག་བས་འདུག་ཀང་། དེ་ལྟར་བེད་རྒྱུ་ནི་སིང་ལ་མི་བདེ་བའི་གཟུ་རྔུ་ལིྕ་བའི་དབང་
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གསི། ངོས་ནས་ལོག་བཤད་དེ་ལ་{“དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་”}ཅེས་མགོ་

མཇུག་ཀུན་ཏུ་མངི་ད་ེརང་གཞི་ལ་བཞག་ནས་བརྒལ་ལན་བ་རྒྱུ་ཡནི་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་།   ལོག་བཤད་པ་ངན་པ་ལང་ཤརོ་པ་ད་ེདག་གསི་དག་ེལྡན་སྤ་ིཔའ་ིམཚན་

བཟང་པ་ོད་ེཁ་ལ་འཁརེ་ནས་ཐན་བའ་ིསད་ངན་དབངས་སུ་གརེ་བ་ཡནི་ཙང་། ར ང ་

ཤ་ནང་ནས་རུལ་པའི་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་དེ་ཡི་དི་ངན་སེལ་ཕིར་བརྒལ་ལན་གི་རིམ་

པ་གཞན་ཡང་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་བརོད་ཅི་ལ་

དགསོ། བརྒལ་ལན་འདརི་ཡང་།   དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་དུ་{“རོྩམ་སྒགི་

པའི་གཏམ་”}ཟེར་བ་དེ་མན་ཆད་ལ་བརྒལ་ལན་ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་ཏུ་འགོད་ལོང་མ་

བྱུང་།   དཔརེ་ན།   བཅུ་བཞི་པས། མཆོག་སྤྲུལ་གགས་རྒྱན།   ༧པཎ་ཆནེ་བསོད་

གགས་སྐ་ེབརྒྱུད་འཁྲུལ་མདེ་གཅིག་ཡནི་བཞིན་དུ་ད་ེལྟར་མ་རདེ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུའ་ིའཁགོ་

བཤད་ལོག་འགེལ་གནད་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་ལན་གི་རིམ་པ་རྒྱས་ཙམ་རེ་བས་པ་མ་

གཏོགས།   གཞན་རྣམས་རོབ་ཙམ་རོབ་ཙམ་ལས་ཞིབ་པ་རྐནེ་གཞན་དང་གཞན་ག་ི

དབང་གསི་མ་ཁོམ།   བརྒལ་ལན་རསེ་མའ་ིནང་དུ་བདནེ་དཔང་ག་ིཡགི་རིགས་དང་པར་

སོགས་རིམ་འགོད་བདེ་རྒྱུ་ཡནི།   འནོ་ཀང་ངས་འདརི་གང་བཤད་པ་རྣམས་སནོ་མདེ་

ལགེས་བཤད་གསར་པ་ཞིག་ཡནི་ཟརེ་བ་མནི་ཡང་། ཡིག་ཆ་གཞན་དང་གཞན་དུ་

འཁོད་ཟིན་པ་རྣམས་དགསོ་པ་དམགིས་གསལ་མེད་ན་འདརི་སྐར་ཟོླས་ཡང་ཟོླས་བས་

པ་ཉུང་ཉུང་ཡནི།

ཡནི་ནའང་འདརི་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ཟརེ་བ་དང་། ༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་
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དཔ་ེསྐྲུན་གསལ་བཤད།

ཟེར་ནས་ཡང་ཡང་འབི་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཉིད་ལ་སོང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འབི་དགོས་

བྱུང་ཡདོ་ལ།   ད་ེཡང་ཕལ་ཆ་ེབར་བཅུ་བཞི་པ་ཞསེ་བིས་པ་ན་ིཡགི་ཚགོས་ཆུང་ཁད་

ཙམ་ལས་གཞན་པའི་དམིགས་གསལ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་ན་ལམ་སེང་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ལ་མ་ིཕགོ་པའ་ིར་ེབ་ན་ིཆ།ེ

དེ་བཞིན་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་ལོག་དེབ་ཏུ་ཚིག་གི་མངོན་ཟིན་ཙམ་

ལའང་།   ཕད་དང་ཐོབ།   གཅོད་མཚམས་བད་ེམནི་སོགས་སྐནོ་ཆ་མ་ིཉུང་བ་ཞིག་འདུག་

རུང་།   ཆུང་རྩག་ཆནེ་པརོ་བཅོས་ནས་ས་བཤད་ར་ོབཤད་བས་ན་ཤདོ་རྒྱུ་མང་དུ་འདུག་

རུང་། ད་ེདག་ན་ིརྩ་བ་བོར་ནས་ཡལ་གའ་ིདཔརེ་སོང་ད་ེལྟར་བས་པ་གཅིག་ཀང་མདེ།   

བརྒལ་ལན་འདིར་ཡང་སོྐན་ཆ་ཇི་སེད་ཅིག་ཡོད་སྲིད་པས་དེ་དག་གི་འགན་རང་ཉིད་

ནས་འཁུར་རྒྱུ་ལས།   དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པའ་ིབདེ་ལུགས་ལྟར་ཆ་ེས་ནས་

དག་ེལྡན་པ་དང་དག་ེའདུན་དམངས་ཟརེ་བ་དང་།   ཆུང་ས་ནས་ཟམ་གདངོ་བ་མ་དང་། 

    བ་ར་ོསྤྲུལ་སྐུ་དང་།   སོ་མང་མཁན་པོ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་གཞན་དང་གཞན་ལ་ཁ་

འཕང་ལག་ཕསི་བས་པ་སོགས་རྩ་བ་ནས་མདེ། མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པས་བསན་པ།   

སམེས་ཅན།   དག་ེའདུན།   སིྤ་ཚགོས། དཀྲུག་ཐུབ་ཙམ་ལས་གཞན་པའི་རང་གིས་

འགན་ཁུར་གང་ཡང་བདེ་མ་ིདགསོ་པའ་ིགཡ་ོསྒྱུ་ཁམ་པའ་ིབདེ་སངས་ངན་པ་ད་ེའད་མ་ི

ཤསེ་ལ་མ་ཕདོ་ད།ོ།

དམགིས་སུ་བཀར་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགསོ་པ་གཞན་ཡང་། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་

ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་གསི།   དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ཆནེ་པོ་ད་ེགནམ་ལ་འཕར།   ལ་རྒྱ་

ཁ་ལ་འཁརེ་ནས་དནོ་དངོས་རང་ལ་མ་ིའཚམས་པའ་ིལས་ངན།   དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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འཁརེ་ནས་དག་ེལྡན་པ་ནང་ཁུལ་དུ་ཕ་བཀག་བུ་བརྡུང་བས་པའ་ིསོ་ལོ་ལངས་འཕར་ད་ེ

འད་ཡང་ད་དུང་སྡུག་ཡུལ་ཧམ་པ་ཆ་ེབ།   མ་ཟད་ལོག་དབེ་དའེ་ིམངི་འདགོས་ལུགས་

ཚུན་ཆད་ལའང་རངོས་རགས་ཚབས་ཆ་ེབ། ལུང་འདེན་ལུགས་ཙམ་ཡང་ཡག་པོ་མི་

ཤསེ་པ།   རིགས་པ་ཚད་ལོང་བ་ན་ིརྐང་གཅིག་ཀང་མཐོང་དཀནོ་པ།    ཁུངས་ལུང་

སྤུ་ཙམ་ཡང་མདེ་པར་མུན་ལོང་འདམོ་འཇལ་ག་ིཐག་གཅོད་བ་ཐབས་བས་པ།   དག་ེ

ལྡན་པའི་མིང་གི་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་ལ་ཁ་གཡར་བ་ཙམ་ལས་ལོག་བཤད་དེར་ཞིབ་

འཇུག་ག་ིདི་མ་ཙམ་ཡང་མ་ིཁ་བ།   ཆོས་སྲདི་བསྲསེ་ནས་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་བརྡུང་

འདདོ་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་མང་བ།  ཉ་ཉུང་བསྲེས་ནས་འཁོག་བཤད་ལོག་བཤད་

ཀསི་མ་ིདམངས་མག་ོསརོ་གཏོང་བ། དངོས་མདེ་ལྷ་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དངོས་ཡདོ་ཀི་

མ་ིདང་མ་ིཡ་ིབས་རསེ་ཡངོས་རོགས་ནག་སུབ་གཏོང་ཐབས་བས་པ།   དག་ེལྡན་བསན་

འཛིན་གཙུག་རྒྱན་ཆེན་པོ་རྣམས་སྨད་གང་ཐུབ་བས་ནས་ད་དུང་གཞན་མགོ་སོར་ཕིར་

དག་ེལྡན་པའ་ིལ་རྒྱ་ཤདོ་པ་སོགས།    མདརོ་ན་བདནེ་པ་རྫུན་པ་བཟོ་ཐབས་དང་།   

རྫུན་པ་བདནེ་པར་འགྱུར་ཐབས་ལ་ཤ་ཟད་རུས་ཟད་བས་ཏ།ེ དགེ ་ལྡན་པའི ་མིང ་

གཡར་ནས་དགེ་ལྡན་པའ་ིཞབས་འདེན་ཞུ་ཚདོ་མ་ིཟིན་པ་དེ་ལྟར་བས་པ་ལ་ཞེ་བསུན་

ཐབས་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་བ་མདེ་དུ་མཐོང་ཞིང་།    མཐོང་བ་ལྟར་རང་ངོས་ནས་རྒྱུ་དུས་

ཀ་ིཀུན་སོང་སྐནོ་མདེ་ཙམ་དུ་བཅསོ་ཁུལ་ཡང་། ལག་ལེན་ཚིག་གི་སྦོར་བ་ལ་ཀློག་པ་པོ་

ཁེད་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ལ་མི་འདོད་པའི་གཟུ་རྔུ་སིྦན་པར་བེད་པའི་འཇམ་རྩུབ་ཚིག་གི་

མདའ་གདུང་རྣནོ་པ་ོཇི་སདེ་ཅིག་ཡདོ་སྲདི་ཀང་།   ད་ེན་ིབཅོས་སུ་མདེ་ད།ེ   མཚང་

ལ་ཕོག་ན་གདམས་ངག་གི་དཔེ་ཟེར་བ་བཞིན་ཁེད་ཀོླག་པ་པོ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བསམ་

ཤསེ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།
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དཔ་ེསྐྲུན་གསལ་བཤད།

མཐའ་དནོ།   བརྒལ་ལན་འདའི་ིཟུར་རྒྱན་ག་ིསརོ་ལ་གསལ་བཤད་ཐུང་ཙམ་ཞིག་ཞུ་

རྒྱུར།    རང་ཡུལ་བོད་གངས་ཅན་སོགས་ནས་འབརོ་བའ་ིཡགི་རིགས་ཁ་གཅིག་

བརྒལ་ལན་འདའི་ིཟུར་རྒྱན་དང་པརོ་བཞག་ཡདོ།   ༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པའ་ིདུས་ཀ་ིསྤ་ི

ཚགོས་ལ་བལྟ་བའ་ིམ་ེལོང་རང་འགྲུབ་ཞསེ་པའ་ིབརྩམ་ཐུང་སྣ་ཚགོས་ཞིག་ཡདོ་པ་ནས་

འགའ་ཞིག་ཟུར་རྒྱན་གཉསི་པར་བཞག་ཡདོ།   དྲྭ་ལམ་ནས་བཏུས་པའ་ིགནས་ཚུལ་

འགའ་ཞིག་བརྒལ་ལན་འདི་དང་འབེལ་ཡོད་ཀི་ཆ་ནས་ཟུར་རྒྱན་གསུམ་པར་བཞག་

ཡདོ།   ཟུར་རྒྱན་བཞི་པར་ཡདོ་པ་ད་ེརྣམས་སྤརི་བཅོས་མ་ཉམས་མཚར་ལྟ་བུ་རགོ་བཟོ་

རུ་འདུག་རུང་། བརྒལ་ལན་འདི་དང་ཕན་ཚུན་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་དུ་འོས་འཚམས་

ཆ་ེབར་མཐོང་ནས་ཟུར་རྒྱན་བཞི་པར་བཞག་པ་བཅས།   བརྒལ་ལན་འདའི་ིནང་དནོ་

མཚམས་སྦརོ་ལས་འཕསོ་པའ་ིགསལ་བཤད་ཐུང་ཙམ་ཡནི།   ད་ེལྟར་ཡནི་ནའང་།   ཡ་

མཚན་ཞིང་ཡདི་མུག་དགསོ་པ་ཞིག་ལ།   བརྒལ་ལན་འདསི་མཚནོ་པའ་ིརོྩམ་རིང་ཐུང་

ཐམས་ཅད་ཀ་ིརོྩམ་པ་པསོ་རང་མངི་གསལ་པརོ་བརདོ་མ་ིཐུབ་པ་འམ།   བརོད་མ་ིནུས་

པ་ད་ེརདེ།   ད་ེན་ི༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པའ་ིདུས་ཀི་སྤ་ིཚགོས་ཁོ་རང་བསམ་པ་གནག་

ཅིང་སྡུག་རྩུབ་ཆ་ེབའ་ིལན་པ་ཁོ་ནར་སོང་།   ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ག་ིསྐ་ོགནས་ཆ་ེཤསོ་སུ་

འཁུམས།   ནག་ཉསེ་ད་ེཡ་ིའགན་ཡངོས་རགོས་བཅུ་བཞི་པ་དང་།   ཁོང་ག་ིཉ་ེའཁོར་

དུ་ལྷག་པའ་ིདབང་འཛིན་པ་ད་ེདག་ལ་ཐུག་འདུག་པར་སམེས།   གང་ཡནི་ཟརེ་ན། 

སྤི་ཚོགས་ཆེ་མིན་ཆུང་མིན་ཞིག་གི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ཕན་བུ་ཞིག་ལྷག་པ་ཙམ་གིས་

བཅུ་བཞི་པ་དང་།   ཁོང་ག་ིལག་འགོ་ཏུ་ཡདོ་པའ་ིསྒགི་འཛུགས་མ་ལག་དང་བཅས་པ།   

ཡ་གཅིག་ག་ིཕགོས་སུ་མཉམ་ལངས་ཀསི་གཡས་པར་བམས་པའ་ིསྤན་དང་།   གཡནོ་

པར་སྡང་བའ་ིམགི་ག་ིལྟ་སངས་རྐང་རྐང་གསི་ད་བར་དུ་བར་གནས་ཀ་ིརང་ཚུགས་དང་། 



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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སྤ་ིམ་ིཞིག་གསི་འགན་ཁུར་རྩ་བ་ནས་མདེ་པར།   མ་ིགཅིག་ག་ིཁོ་ནའ་ིངོ་གདངོ་སྐྲུང་

ནས་བསྡད་པ་ཡནི་ཙང་ཕགོས་ལྷུང་ཅན་ག་ིདབུ་ཁདི་དང་།   ཕོགས་ལྷུང་ཅན་ག་ིསྒགི་

འཛུགས་གཉསི་གཡས་གཞོགས་གཡནོ་འདགེས་ཀསི་དུས་ཚདོ་བསྐལ་བ་ལ་བརནེ་ནས་

བྱུང་བ་ཞིག་ཡནི་པ་སུས་མ་ིཤསེ།   དཔརེ་ན།   དགའ་ལྡན་ཛ་ེསྨད་སྤྲུལ་སྐུ་དང་།   ས་

སྐ་གདངོ་ཐོག་སྤྲུལ་སྐུ་གཉསི་ཡགི་ག་ེཕར་བསྐུར་ཚུར་བསྐུར་བས་པ་ལ།   གཞུང་དང་མ་ི

དམངས་དབུ་ཁདི་ཡདོ་ཚད་གདངོ་ཐོག་སྤྲུལ་སྐུའ་ིཕགོས་སུ་ལངས་པ་ཡནི་ན།   དགའ་

ལྡན་ཛ་ེསྨད་སྤྲུལ་སྐུའ་ིཕོགས་གཏོགས་རྣལ་མ་ཞིག་ཡནི་ན་ཁ་བཙུམ་མགོ་སྒུར་ནས་སྡདོ་

སྲདི་དམ།   ཐམས་ཅད་ལ་ད་ེད་ེབཞིན་རདེ། 

སབས་འདིར་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པའི་བེད་ལུགས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་

ནའང་།   མངི་གཞན་དང་གཞན་ལས་གཡར་བ་ཤ་སག་མ་གཏོགས་ཐད་ཀར་མཛུབ་མ་ོ

འཛུགས་ས་ཞིག་མདེ་པ་ལྟ་བུ་རདེ། ལོག་བཤད་པ་དེ་ཚསོ་གཡ་ོཇུས་ངན་པས་དགེ་

ལྡན་བསན་བདག་བ་རྒན་དགུང་ལོ་{90}ལ་ཉེ་བ་གསུམ་གི་མཚན་དེ་བཙན་དབང་

གསི་གཡར་ཡདོ་ཀང་།   ད་ེན་ིགངོ་དུ་བཤད་ཟིན་ལྟར་སྡུག་རྩུབ་ཅན་ག་ིསྤ་ིཚགོས་ད་ེ

འད་ཞིག་གི་ཤུགས་རྐེན་འོག་ཁོང་བ་རྒན་གསུམ་གིས་ང་ཚོ་གསུམ་གི་མིང་བེད་སྤོད་མི་

ཆོག་ཟརེ་ག་ལ་ཕདོ།   ལྷག་དནོ་རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ད་ེབས་བདེ་སྤདོ་མ་ིཆོག་

གསུང་མ་ིཐུབ་པ་ཀུན་ཤསེ་ད་ེལྟར་རདེ།   ད་ད་ེལས་ཀང་སམེས་ཕམ་པ་ཞིག་ལ།   ད་

བར་དུ་མི་གཅིག་དབང་འཛིན་ཤོག་ཁག་གིས་ལོ་རྒྱུས་ཕན་བུའི་བཟང་བ་ཞིག་ཡོད་ན་

རང་གསི་འཇོན་རབས་དང་།   མ་བྱུང་མ་འཐུས་རབས་གཅིག་ཡདོ་ན་གཞན་ག་ིམག་ོལ་

གཡགོ་ཐབས་སོགས།   རང་ག་ིམ་ིམང་ལ་སྡུག་རྩུབ་ཅན་ག་ིལག་ལནེ་བདེ་སྤདོ་ལོག་པ་

རྐང་རྐང་བཏང་བ་ལ་བརནེ་ནས།   མ་ིམང་དཀྱུས་མའ་ིཁོངས་ནས་རང་གསི་བས་པའ་ི
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དཔ་ེསྐྲུན་གསལ་བཤད།

ལོ་རྒྱུས་ཡག་པ་ོཞིག་ཡདོ་ཀང་དང་པ་ོཤདོ་མ་ིཕདོ། གཉསི་པ་འབ་ིམ་ིནུས།    

གསུམ་པ་བསི་ཀང་མངི་གསལ་པོ་འབི་མ་ིཐུབ།   བཞི་པ་རང་ག་ིམངི་ཐོག་ནས་བིས་ཀང་

མ་ིགཅིག་དབང་འཛིན་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ག་ིའདདོ་མཐུན་ཞིག་བསི་དགསོ་པ།   ད་ེདག་

ཧ་ཅང་ནས་མ་ིརིགས་ཀ་ིགངོ་གུད་དང་།   ཡར་རྒྱས་ཀ་ིདགག་ར།ོ   ཞན་ཆ་སྐ་ོགནས་

བ་ན་མདེ་པ་ཞིག་ཡནི་ཀང་གནས་སབས་བ་ཐབས་ན་ིམདེ།   ད་ེརྣམས་དང་གཅིག་

མཚུངས་སུ་གཤམ་འཁོད་བརྒལ་ལན་འདའི་ིཟུར་རྒྱན་དུ་ཡདོ་པའ།ི   དཔད་གཏམ། 

   ཀ་གཞས།   གླུ་ཚགི །   ཉམས་མགུར་གི་ཚུལ་དུ།   ཐབས་ལམ་འད་མནི་བདེ་སྤད་

ནས་རང་གི་བསམ་འདུན་མཚོན་ཐབས་བས་པ་རྣམས་ཀང་རང་གི་དངོས་མིང་གསལ་

པརོ་འཁོད་པ་གཅིག་ཀང་མདེ།   ད་ེན་ིཁོང་རྣམས་ཀང་ང་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡནི་པ་

ད་ེརདེ།  རྒྱུ་མཚན་ན།ི   ཤ་ིམ་རན་གངོ་ནས་ཤ་ིརྒྱུ་ལ་སྐྲག་པའ་ིདབང་གསི་ཡནི་པ་བརདོ་

མ་དགསོ།   ཡནི་ནའང་ངོས་ལ་བཏང་འབརོ་བྱུང་བའ་ིཡགི་ཆ་འགའ་ཞིག་ལ་མངི་གསལ་

པརོ་བིས་ནས་བསྐུར་འདུག་ཀང་ངོས་ནས་གསལ་པརོ་འབ་ིམ་ཕདོ། དེ་ན་ིངས་ཁོང་

རྣམས་ཀ་ིཚ་ེསྲགོ་ལ་འགན་འཁུར་ནུས་པ་ཕ་མཐར་བཞག   །རང་ཉདི་ཡང་སྐྲག་ཅིང་

ཁུམ་ནས་ཡབི་བཞིན་སྡདོ་དགསོ་པའ་ིཡནི་ན།ོ།   འནོ་ཀང་། ཡིག་རིགས་དེ་རྣམས་

མ་འངོ་རིན་བལ་དཔད་ཡགི་ཏུ་གལ་ཆ་ེབར་བསམ་ནས་རང་ལ་གང་འབོར་བ་ནས་ཁག་

གཅིག    །སབས་འདརི་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ཚར་གཅོད་པའ་ིཡན་ལག་

ཏུ། རྒྱབ་ལོངས་སྤ་ིཚགོས་ཀ་ིལབ་གངེ་ཡགི་ཆ་དག་ག་ིཟུར་རྒྱན་ག་ིཚུལ་དུ་གཤམ་ཏུ་

རིམ་བཀདོ་བས་ཡདོ་པ་བཅས།   གནས་སབས་དཔ་ེསྐྲུན་གསལ་བཤད་དང་ནང་དནོ་

མཚམས་སྦརོ་ལས་འཕསོ་པའ་ིགཏམ་འད་ིཡང་མཇུག་བསྡུ་བར་བའ།ོ།





བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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༄༅། །བརྒལ་ལན་གི་{{དཀར་ཆག་}}རབ་གསལ་སྣང་བ་དཀར་པ་ོ
ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །འདརི་གང་སྨྲ་ཞིང་གཞོམ་པར་འདདོ་པའ་ིབ་བ་ཅི་ཞིག་ལ་འཇུག་པར་འདདོ་པ་

ན།ི  དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད། ལགེས་ཉསེ་བདནེ་རྫུན་ག་ོལོྡག །ལུང་རིགས་བ་ེ

མའ་ིཕག་བུ་ལ་དགོས་བསལ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ཟུར་ཙམ་བས་པ{{བརྒལ་ལན་

གནམ་ལྕགས་རོ་རའེ་ིམ་ེཆར་}}ཞསེ་རྒལོ་བ་ངན་པའ་ིདནོ་གི་སངི་ར་མདེ་པར་འབིགས་

པར་བདེ་པ་ལ་རྩ་བའ་ིས་བཅད་གསུམ།

1}  དགེ་ལྡན་པའི་རྐང་འདེན་རྣམས་ལ་བརྒལ་ལན་གི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་ 

  བརདོ་དགསོ་བྱུང་བའ་ིསབས་དནོ་ག་ིགངེ་སོང་བ།

2} མ་རགོས་པ་དང་ལོག་པར་རོག་པའ་ིམཐའ་བ་ེབག་ཏུ་བཀག་ནས་དག་ེལྡན་ 

 མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པའ་ིསྨྲ་བ་ངན་པ་ཚར་གཅོད་པ། 

3} ཚར་གཅོད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་རྒྱབ་ལོངས་སྤི་ཚོགས་ཀི་ལབ་གེང་ཡིག་ཆ་དག་ 

 གསི་ཟུར་བརྒྱན་ཏ་ེམཇུག་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་མ།ོ།

{{དང་པ་ོལ་གསུམ་ལས}}

ཀ} {{དང་པ}ོ}  མཆོད་བརདོ།  དམ་བཅའ།  ཀུན་སོང་།  གངེ་གཞི་བཅས་ལ་ 

 ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{45}

 1}  ཐོག་མར་མཆོད་པར་བརདོ་ཅིང་དམ་བཅས་པ། 

 2}  རྒྱུ་དུས་ཀ་ིཀུན་སངོ་སོྐན་མདེ་ཙམ་ཞིག་ཡདོ་སརོ།
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དཀར་ཆག

 3}  ལོག་བཤད་པའ་ིཤདོ་ལུགས་ད་ེདག་མཐར་གཏུགས་ན་ནང་རོལ་གཅལ་དུ་བཀྲམ་ 

   འདདོ་ཡནི་པ། 

 4}  ད་ེཐམས་ཅད་ཀ་ིརྩ་བའ་ིཡང་རྩ་བ་ན་ི༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཉདི་ལ་ཐུག་ཚུལ། 

 5}  སྤརི་བོད་མའི་ིརང་གཤསི་ལའང་ཤུགས་རྐནེ་གཞན་ཞིག་ཡདོ་སརོ།

 6}  རགོ་མ་གཏིང་སངོ་བདེ་མཁན་སུ་ཡནི་པ་ད་ེཡང་ཁས་བངས་པ།

 7}  བཅུ་བཞི་པའ་ིསརོ་ལ་འཆར་སྣང་འགའ་ཞིག་གངེ་འདདོ་པ། 

ཁ}    {{གཉིས་པ}}བརྒལ་ལན་འདི་འབི་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་བཤད་པ་ལ་ 

  ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{64}

 1}  དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བས་དབེ་ཞིག་བིས་ཡདོ་པ་ད་རིང་གཞི་ནས་ཤསེ་པ།

 2}   ཐོག་མར་བརྒལ་ལན་འད་ིའབ་ིབ་ལ་སོྤ་ཤུགས་ཆུང་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་གཉསི།

 3} བཅུ་བཞི་པས་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་ལ་ཧམ་པ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ 

  དགག་ལན་རྒྱབ་ཤགོ་གསུངས་པ།

 4} ཡུལ་གངས་ཅན་ནས་སེལ་བའ་ིར་སའ་ིབཙན་གཏམ་གི་ཡ་ལན་རྣནོ་པོ་ཞེས་པའ་ི 

  དབེ་ཞིག་ཐོན་སརོ། 

 5} ཡང་བཅུ་བཞི་པས་གང་ལྟར་ང་འདམ་དང་ཤུགས་ལྡན་འདམ་མཚམས་དེར་ 

  སབེས་ཡདོ་ཟརེ་བ། 

 6}  {{དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་}}ཅསེ་པའ་ིམངི་འད་ིབཏགས་དགསོ་པའ་ི 

  རྒྱུ་མཚན། 

ག} {{གསུམ་པ}}ཤ་ཁག་སྐིད་སྡུག་ལས་དབང་མཉམ་པའི་བུ་བརྒྱུད་རྣམས་ 

 ཁིམ་ཚང་གཅིག་ཏུ་གནས་སྡོད་མི་ཆོག་པའི་སོྐ་གནས་ལ་དན་པ་གསོ་བའི་ 

 ས་ོནས་མཚམས་སྦརོ་བ་ལ་ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{81} 



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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 1} ལོ་རྒྱུས་ཀི་ལའེུ་འད་ིན་ིསངི་ཁག་གསི་འབ་ིབ་ལས་འསོ་མདེ་ཚུལ།   

 2} འབས་སྤུངས་བ་རྒན་ཞིག་གིས་ལྷད་མདེ་སམེས་འཚརོ་ཡགི་གརེབཀདོ་པ།

{{རྩ་བའ་ིས་བཅད་གཉསི་པ}}མ་རགོས་པ་དང་ལོག་པར་རོག་པའ་ིམཐའ་བ་ེབག་ཏུ་

བཀག་ནས་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པའ་ིསྨྲ་བ་ངན་པ་ཚར་གཅོད་པ་ལ་གཉསི།

ང} དནོ་མ་རགོས་པར་བཏགས་པའ་ི{མངི་}དགག་པ་དང་།  

ཅ}  ལོག་པར་བཤད་པའ་ི{གཞུང་}དགག་པའ།ོ 

{{དང་པ་ོལ་གཉསི}}

ཆ}  དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བས་དནོ་མ་རགོས་པར་དབེ་ཀི་ཁ་བང་དུ་བཏབ་པའ་ི 

 མངི་ཙམ་ཡང་མ་ིའཐད་པ་ལ་མ་ིའཐད་པར་བརདོ་པའ་ིས་ོནས་ཚར་གཅོད་ 

 པ་དང་།

ཇ} དེབ་འདི་དགེ་ལུགས་སིྤ་ཐོག་ནས་བརྩམས་ཟེར་ཡང་རོྩམ་མཁན་ངོ་མ་སུ་ 

 ཡནི་མནི་ར་སྤདོ་པའ་ིས་ོནས་ཚར་གཅོད་པའ།ོ། 

{{དང་པ་ོལ་གསུམ་ལས}}

ཉ} {{དང་པ}ོ}དལོ་རྒྱལ་དངོས་མདེ་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ལ་དངོས་ཡདོ་ཀ་ིགནས་ 

 ཚུལ་ཟརེ་བ་མ་ིའཐད་པའ་ིཚུལ་བརོད་པ་ལ་ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{92}

 1} དལོ་རྒྱལ་གི་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཟརེ་བ་ད་ལྟ་རང་སུབ་ཤགི

 2} དལོ་རྒྱལ་ག་ིགནས་སངས་ངོ་མ་རིགས་པ་ཡང་དག་གསི་གསལ་བར་བ་ཐུབ་ཟརེ་ 

  བ་ད་ེཡང་སུབ་ཤགི

 3} གཟུགས་མདེ་ཀ་ིགནས་ཚུལ་གསལ་པརོ་ཤསེ་མཁན་འུག་པའ་ིམགི་ཅན་དག་ལ་ 

  སར་བརོད་པ།
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 4} {མཱའ་ོཙ་ེཏུང་}གི་ལུང་བསན་དུས་སུ་སིྨན་པའ་ིསརོ། 

ཏ} {{གཉིས་པ}}ལེགས་ཉེས་བདེན་རྫུན་ཟེར་བ་ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ནས་ཐག་ 

 གཅད་ན་མ་ིའགགི་པའ་ིཚུལ་བཤད་པ་ལ་ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{109}

 1} རྐུ་མ་རྐུ་མས་བདནེ་པར་ཐག་བཅད་ཀང་ཐག་མ་ིཆོད་པ་བཞིན་ཡནི་སརོ། 

 2} དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་ཐག་བཅད་པ་ལ་ཡིད་བརན་ཅི་ཡང་མེད་ 

  སརོ། 

 3}   ཐག་གཅོད་ལུགས་ད་ེལས་མདེ་ན་ཐག་གཅོད་པ་པ་ོལ་ཡང་ཐ་གཅོད་བསྡམོས་ 

  ཚགི་གཅིག་དགོས་པ། 

ཐ} {{གསུམ་པ}}ལུང་རིགས་ཀི་མུ་གེ་ཐེབས་པའི་ལོག་བཤད་ལ་ལུང་རིགས་ 

 གསེར་གི་ལྡེ་མིག་ཟེར་བ་བཞད་གད་དུ་སོང་བའི་ཚུལ་བསན་པ་ལ་ནང་ 

 གསསེ།་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{122}

 1}   དག་ེལྡན་པའ་ིཞབས་འདནེ་ཡནི་པ་ལུང་འདནེ་ལུགས་ནས་ཤསེ་ཐུབ་པ།

 2}   ལོག་བཤད་དརེ་རིགས་པ་ཚད་ལོང་བ་ན་ིརྐང་གཅིག་ཀང་མཐོང་རྒྱུ་མདེ་པ།

 3}   ལོ་དུས་ཚསེ་གངས་བརིྩ་རྒྱུ་ན་ིལུང་རིགས་གང་ག་ིཁོངས་སུའང་མ་ིགཏོགས་པ། 

{{གཉསི་པ}}

ད} དེབ་འདི་དགེ་ལུགས་པ་སིྤ་ཐོག་ནས་བརྩམས་ཟེར་ཡང་རོྩམ་མཁན་ངོ་མ་སུ་ 

 ཡནི་མནི་ར་སྤདོ་པའ་ིས་ོནས་ཚར་གཅོད་པ་ལ་ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་{129}

 1} ཐོག་མར་ལོག་བཤད་ད་ེརོྩམ་མཁན་སུ་ཡནི་མནི་གསལ་པོ་བཟོ་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ་ 

  རྐནེ་བཤད་པ།    

 2} མ་ཡནི་ཡནི་མདགོ་གིས་བསན་བདག་བ་རྒན་གསུམ་གསི་བིས་ཁུལ་བས་པའ་ི 

  ཚགི་བརོད་ངོ་མ།

དཀར་ཆག



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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 3} ལོག་དབེ་མཛད་སའོ་ིསབས་ཀ་ིམཐོང་ཚུལ་དང་རོྩམ་མཁན་ངོ་མ་སུ་ཡནི་སརོ།

 4} བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའ་ིནད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་ངོས་འཛིན་པ་ད་ེབས་གལ་ཆ་ེཚུལ། 

 5} སར་ཡང་བསན་བདག་ཟརེ་བ་སོགས་ལ་ཆདེ་དུ་གདམས་པའ་ིགཏམ་འགའ་ཞིག  

གཉསི་པ་ལོག་པར་བཤད་པའ་ི{གཞུང་}དགག་པ་ལ་གཉསི།

ན} ལོག་པར་རོག་པའ་ིགཡ་ོགཏམ་གནད་ཆ་ེབ་འགའ་ཞིག་ལ་བརྒལ་ལན་ག་ི རི མ ་ 

 པ་ཞིབ་མ་ོརྣམ་འཐག་ཏུ་འགདོ་པ་དང་།

པ} དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་བས་དོན་མ་རོགས་པར་ཁ་རྐུབ་ཁད་མེད་དུ་ལྟ་བའི་ 

 གནེ་པའ་ིབརྟུལ་ཞུགས་རགས་པ་རྣམས་དགག་པའ།ོ།

{{དང་པ་ོདགག་པ་ལ་ས་བཅད་རྣམ་གངས་བཅུ་གསུམ་ལས}}

    

ཕ} {{དང་པོ}}{ཆེད་དུ་བརོད་པ་}ཞེས་པའི་སབས་སུ་ཁ་དང་སེམས་མི་ 

 མཐུན་པའི་སོྨན་ལམ་བཏབ་པ་སོགས་དོན་ཚན་ལྔའི་སོ་ནས་དགག་པ་ལ་ 

 ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{156}

 1} {{དནོ་ཚན་དང་པོ་}}ཁ་སམེས་མ་ིམཐུན་པའ་ིསོྨན་ལམ་ལ་སངི་པོ་མདེ་ཚུལ།

 2} {{དོན་ཚན་གཉིས་པ་}}ལྷག་པ་དང་ནི་ཆད་པ་དང་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ཉམས་ 

  པའ་ིཚུལ། 

 3} {{དནོ་ཚན་གསུམ་པ་}}བསདོ་མ་ིཤསེ་པས་བསདོ་ན་ཡངོ་རྒྱུ་འད་ིལས་མདེ་པ།
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 4} {{དནོ་ཚན་བཞི་པ་}}ཞབས་འདནེ་ཞུ་མཁན་ངོ་མ་ད་ེསུ་ཡནི་ནམ།

 5} {{དནོ་ཚན་ལྔ་པ་}}དག་ེལྡན་པ་སྤ་ིཐོག་ནས་བརྩམས་ཟརེ་བའ་ིཡགི་ཆ་འད་ིམ་  

  གཏོགས་བྱུང་མོང་མདེ་སརོ། 

བ} {{གཉིས་པ}}{དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད་}ཟེར་བར་རང་ཚིག་ས་ཕི་མི ་ 

 མཐུན་པའི་སྨོ་གཏམ་ར་སྤོད་པ་སོགས་དོན་ཚན་བཞིའི་སོ་ནས་དགག་པ་ 

 ལ་ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{169}

 1} {{དོན་ཚན་དང་པོར་}}རང་ཚིག་ས་ཕི་མི་མཐུན་པའི་སོྨ་གཏམ་ར་སོྤད་དགོས་ 

  པ།

 2} {{དནོ་ཚན་གཉསི་པ་}}རྒྱབ་པས་ཁ་ལ་མ་ཕགོ་མ་རྒྱབ་སྣ་ལ་ཕགོ་ཉནེ་ཡདོ་སརོ།

 3} {{དནོ་ཚན་གསུམ་པ་}}དག་ེལྡན་བསན་དག་ངོ་མ་སུ་ཡནི་ནམ།

 4} {{དནོ་ཚན་བཞི་པ་}}འཕསོ་དནོ་གཞན་བཤད་པ།

མ} {{གསུམ་པ}}{རོྩམ་སྒིག་པའི ་གཏམ་}ཟེར་བར་བསན་དག་རྭ་ཅན་ 

 གཞན་ནས་འཚོལ་དགོས་ན་ཧ་ཅང་རེད་དཀའ་བའི་ཚུལ་སོགས་དོན་ཚན་ 

 བཅུ་དྲུག་ག་ིས་ོནས་དགག་པ་ལ་ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{180}

 1} {{དནོ་ཚན་དང་པོ་}}བསན་ལ་དར་རྒུད་ཟརེ་བར་བརྒལ་ཞིང་བརག་པ།

 2} {{དནོ་ཚན་གཉསི་པ་}}བོད་ཟརེ་བའ་ིམངི་ཙམ་ཡང་མདེ་པ་བཟོ་མཁན་ན་ིབོད་  

  པ་རང་ཡནི་པ།

 3} {{དནོ་ཚན་གསུམ་པ་}}རང་མག་ོམ་ིཐོན་པའ་ིསྤན་རས་གཟིགས།

 4}  {{དནོ་ཚན་བཞི་པ་}}རང་མག་ོརང་གསི་བསརོ་ཚུལ།

 5} {{དནོ་ཚན་ལྔ་པ་}}རྒྱ་དང་ངན་འབལེ་ཟརེ་བ་ལ་ཡ་མཚན་དགསོ་དནོ་མདེ་པ།

 6} {{དནོ་ཚན་དྲུག་པ་}}ཉསེ་བརྡུང་ཚབས་ཆནེ་གཏོང་མཁན་ད་ེསུ་ཡནི་ནམ།

དཀར་ཆག
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 7} {{དནོ་ཚན་བདུན་པ་}}མ་ིགསོད་ཁག་སྦརོ་བདེ་མཁན་ད་ེསུ་ཡནི་ནམ།

 8} {{དནོ་ཚན་བརྒྱད་པ་}}ཡུལ་དུས་ཚདོ་རིྩས་བདེ་མཁན་ད་ེསུ་ཡནི་ནམ།

 9} {{དནོ་ཚན་དགུ་པ་}}དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བའ་ིཀུན་སངོ་ལ་བརག་དགསོ་པ།

 10} {{དོན་ཚན་བཅུ་པ་}}སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་གི་ཐ་ཚིག་གཉེན་པོ་དམ་ལ་གནས་ 

  སརོ།

 11} {{དནོ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ་}}རོ་ར་ེཤུགས་ལྡན་ཞི་འཇམ་དུ་གནས་མ་ིསྲདི་པའ་ི 

  སརོ།

 12} {{དནོ་ཚན་བཅུ་གཉསི་པ་}}ལོ་ངོ་{༤༠}ག་ོམདེ་ཚརོ་མདེ་ཟརེ་བ་ལས་འཕསོ་ 

  པའ་ིགཏམ་འགའ།

 13} {{དནོ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་}}ལོ་ངོ་{༤༠}ག་ོམདེ་ཚརོ་མདེ་མ་ི ཟརེ་ཀ་མདེ་ལ་ 

  རྒྱུ་རྐནེ་བཅུའ་ིས་ོནས་ངོ་སྤདོ་པ།

 14} {{དནོ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ་}}དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་རངི་པའ་ིངོ་སོྤད་མདརོ་བསྡུས།

 15} {{དནོ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ་}}ཡུལ་གར་དུ་གནས་པའ་ིདགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིངོ་སོྤད་ 

  སངི་བསྡུས།

 16} {{དནོ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ་}}གཟིམ་ཁང་གངོ་འགོ་ག་ིཁད་པར།  

ཙ} {{བཞི་པ}}སྤིར་ལོག་བཤད་པའི་ལུང་བྱུང་རྒྱལ་དུ་དངས་པ་རྣམས་ 

 ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་ལ་རུང་ནའང་། རྒྱལ་བའ་ིབསན་པ་ལ་ད་ེལྟར་མ་ིརུང་བ་ 

 མཛུབ་སནོ་བས་པའ་ིས་ོནས་ཚར་གཅོད་པ་ལ་ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{224}

 1} དང་ངསེ་ལགེས་སངི་ནས་ལུང་འདནེ་བདེ་ལུགས་ད་ེལ་བརནེ་ནས་ལོག་བཤད་པ་ 

  ཁདོ་ཅག་ལ་འཇིག་རནེ་བཞད་གད་སོང་བའ་ིགནད་དགུ་ཚང་ཚུལ།

 2} ད་ེལས་འཕོས་ཏ་ེསོྤད་འཇུག་ནས་ལུང་དངས་པ་ད་ེཡང་ཞབས་འདནེ་དགུ་གཉསི་ 

  བཅོ་བརྒྱད་ཞུས་ཚུལ་བཤད་པ།
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 3} དེ་ལས་འཕོས་ཏེ་རེན་འབེལ་བསོད་པ་ནས་ལུང་དངས་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་པའི་ 

  ཚུལ་བཤད་པ། 

 4} དེ་ལས་འཕོས་ཏེ་དམ་ཉམས་ཀི་རྣ་བར་བསྒག་མི་རུང་བའི་ཤུགས་ལྡན་སྲོག་ 

  དབང་སོར་ལའང་སིྤར་སངས་འགའ་ཞིག་གསལ་བཤད་མི་བེད་ཀ་མེད་ཡིན་པ། 

 5} ཏཱ་ལའ་ིབ་མའ་ིརྣམ་ཐར་ངོ་མ་ཞསེ་པ་སབས་བསྟུན་ཟུར་བརདོ། 

ཚ} {{ལྔ་པ}}འཐད་མི་འཐད་ཆགས་སྡང་རོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་མ་ 

 སོང་པར་བོ་གོས་ཕ་མཛངས་ལ་བརེན་པ་གལ་ཆེ་བའི་སོ་ནས་ཚར་གཅོད་པ་ 

 ལ་ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{262}

 1} བཅུ་བཞི་པས་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆནེ་བསོད་གགས་ཀ་ིསྐུ་སྐ་ེཡནི་མནི་ལ་ 

  མུན་ལོང་འདམོ་འཇལ་གསི་ཐག་གཅོད་བ་ཐབས་བས་པ། 

 2} ༧སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆེན་བསོད་གགས་ཀི་སྐེ་སྤྲུལ་ཡིན་པས་མ་ཚད་ 

  བསོད་གགས་ཀི་སྐེ་སྤྲུལ་ཡོངས་གགས་ཡིན་པ་༧གོང་ས་ལྔ་པ་རང་གིས་ཐག་ 

  བཅད་ཡདོ་པ། 

 3} ད་ེབཞིན་དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་ཆནེ་པོ་གཅིག་མནི་གཉསི་མནི་གིས་ 

  སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆནེ་བསོད་གགས་ཀ་ིསྐ་ེམཐར་ཞལ་གིས་བཞསེ་སརོ།

 4} གཞན་ཡང་བཅུ་བཞི་པ་རང་གི་མི་སྣས་ཀང་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆེན་བསོད་ 

  གགས་ཀ་ིཡང་སྤྲུལ་དུ་ཁས་མ་ིབང་ཐབས་མདེ་བྱུང་བ། 

 5} གནས་ཆུང་ཟེར་བ་དེས་གགས་རྒྱན་དགེ་ལྡན་བསན་པ་སྲུང་ཕིར་བསྐུལ་ཡོད་ 

  མདེ་ལ་དཔད་པ།

 6} ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་དང་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་གཉསི་ལྷ་ངོ་མ་ིངོ་ཕདོ་ཡདོ་སརོ།

 7} འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསན་སྲུང་ཆེན་པོ་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གི་འཁྲུངས་ 

  རབས།

དཀར་ཆག
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ཛ} {{དྲུག་པ}}བཅུ་བཞི་པས་༧གོང་ས་ལྔ་པ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་གཉིས་ 

 མི་མཐུན་པ་གསལ་པོ་ཡིན་ཟེར་བའི་སོར་ལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་དཔད་པ་ལ་ནང་ 

 གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{289}

  1} རེ་བདེ་ཆེན་སིང་པོས་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དཔོན་གཡོག་འཁོར་ 

  བཅས་ལ་མ་འངོ་སནོ་གཟིགས་ཀ་ིཚུལ་དུ་གནང་བའ་ིབཀའ་ལུང་།

 2} ༧གོང་ས་ལྔ་པ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱལ་གཉསི་མ་ིམཐུན་ཟརེ་མཁན་བཅུ་བཞི་པ་ 

  འཁོར་བཅས་ལས་གཞན་སུ་ཡང་མདེ་པ། 

 3} གཡགོ་པོས་ཀང་སྦནི་བདག་དམར་ཧངེ་དུ་ཕུད་པའ་ིསརོ། 

  4} ལྔ་པ་དང་གགས་རྒྱན་གཉསི་མ་ིམཐུན་ཟརེ་བ་རིགས་པས་ཀང་མ་ིའཐད་པ། 

ཝ} {{བདུན་པ}}འོ་ན་ལྔ་པས་གགས་རྒྱན་གཤེགས་རེས་{དམ་མིན་དམ་རྫུ་}

 ཞེས་གསུངས་མི་སྲིད་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ་ཟེར་བ་དེ་ལའང་ཅུང་ཟད 

 ་ཅིག་དཔད་པ་ལ་ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{304} 

 1} {དམ་མནི་དམ་རྫུ་}ཟརེ་བ་ད་ེགནད་དནོ་བཞིའ་ིས་ོནས་ལྔ་པའ་ི གསུང་མིན་པར་ 

  སྒྲུབ་པ།

 2} {དམ་མནི་དམ་རྫུ་}ཟེར་བ་དེ་ལྔ་པའ་ིགསུང་དུ་ཁས་བང་ན་རིགས་པས་ཀང་མ་ི 

  འཐད་པ།

 3} ལྔ་པའི་གསུང་ལ་རྫུན་བཟོ་རྫུན་སྒིག་བེད་མཁན་ངོ་མ་སུ་ཡིན་ར་སྤོད་ནན་པོ་བ་ 

  རྒྱུ།

 4} མ་ཟད་༧གོང་ས་ལྔ་པར་མཛད་དཀའ་བཟོ་མཁན་དེ་ཡང་སུ་ཡིན་མིན་ལ་ཅུང་ 

  ཟད་ཅིག་དཔད་པ།

 5} ད་ལྟའ་ིབཅུ་བཞི་པ་དང་གནས་ཆུང་གཉསི་ཁ་མཐུན་བས་པ་བཞིན་དུ་སནོ་དུས་ 

  སྡ་ེསྲདི་དང་གནས་ཆུང་ཡང་ཁ་མཐུན་བས་ཡདོ་སརོ།
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ཞ} {{བརྒྱད་པ}}སྤིར་མཐུན་དང་མི་མཐུན་ཟེར་བ་མིའི་བ་སྤོད་ལ་རག་ལས་པ་ 

 ཞིག་ལས་གཞན་ལ་ཁག་དཀིྲ་ལག་ཕིས་བ་མ་ིརུང་བ་མཛུབ་སནོ་བས་པའ་ིས་ོ 

 ནས་ཚར་གཅོད་པ་ལ་ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{330}

 1} ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་འབེལ་བ་བཅད་ནས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་བྱུང་ཡོད་ན་རེས་ 

  སུ་ཡདི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ལྷག་མདེ་སོར།

 2} ཤུགས་ལྡན་པའི་ལངས་ཕོགས་གསལ་བསྒགས་དེ་ནི་དུས་དང་འཚམས་ཤིང་ 

  གནད་ལ་འཁལེ་ཡདོ་པ།

 3} དམ་ཉམས་ཀ་ིརྒྱལ་པོ་ཟརེ་བ་འད་ིའད་ཞིག་ལ་ཟརེ་དགསོ་པ།

 4} བསན་པ་ངོ་མ་ིཤསེ་པའ་ིབསན་པའ་ིབདག་པ་ོལ་གདམས་པ།

 5} སར་ཚགིས་སུ་བཅད་པའ་ིསོ་ནས་སབས་དནོ་མཇུག་བསྡུ་བ།

ཟ} {{དགུ་པ}}དམ་པ་རྣམས་ཀ་ིལགེས་མཛད་ནརོ་བུའ་ིམ་ེལོང་ལ་རང་བ་ོརྔ་ཡབ་ 

 དཀར་པོས་བི་དོར་བརྒལ་བརག་གི་ལམ་ནས་སྨྲ་བ་ངན་པ་ཚར་གཅོད་པ་ལ་ 

 ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{353}

 1} ༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་ཡནི་པ་ལ་ཐ་ེཚམོ་མ་ིདགསོ་པ།

 2} ༧པཎ་ཆནེ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་བཅུ་པ་ཆནེ་པོ་ལ་གངོ་ཚད་རྒྱབ་ལུགས་ད་ེདག་ེ 

  ལྡན་བསན་བདག་དུ་རམོ་པ་ཁདོ་ཚའོ་ིཞབས་འདནེ་ཡནི་སརོ།

 3} བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་དམ་བསྒགས་བས་པར་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་གསི་རྒྱབ་ 

  སྐརོ་གནང་མ་ིསྲདི་པ། 

 4} གལ་སྲིད་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་གིས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་སྲིད་ན་དེ་ལ་དོགས་པའི་ 

  གནད་གཞན་ཡདོ་པ།

 5} རྒྱབ་སོྐར་གནང་ཟརེ་བའ་ིརྫུན་རྐུབ་རང་རལོ་དུ་གྱུར་འདུག་པའ་ིསརོ།

དཀར་ཆག



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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 6} ཡངོས་འཛིན་རྣམ་གཉསི་ལ་དགོངས་སརོ་ཞུས་རསེ་ཟརེ་བ་རྫུན་མ་ཡནི་པ།

 7} བ་མ་ལས་སྲུང་མ་གལ་ཆརེ་འཛིན་མཁན་བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉདི་ཡནི་སརོ།

 8} ཏཱ་ཟམ་ཁ་མཐུན་གིས་བ་མ་རྫུན་ཕུག་ཏུ་བཞག་ནས་མི་དམངས་ལ་ཁག་ངན་ 

  བསྐུར་འདདོ་པའ་ིསྐ་ོགནས།

 9} ད་ེལས་འཕསོ་ཏ་ེརནེ་འབལེ་འཕྱུག་ཅིང་སོྨན་ལམ་ལོག་ཚུལ་བཤད་པ།

 10} ད་ལྟའ་ིབཅུ་བཞི་པ་དང་གོང་མ་བཅུ་གསུམ་པའོ་ིམཛད་པར་མཚུངས་བསྡུར་ཞིག་ 

  བས་པ།

འ} {{བཅུ་པ}}དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་ཆནེ་པ་ོརྣམས་ལ་སྨད་གང་ 

 ཐུབ་བས་ནས་དག་ེལྡན་བསན་ལ་སྲ་ིཞུ་སྒྲུབ་ལུགས་ཟརེ་བ་བུ་གནེ་པས་ཕ་ 

 མག་ོབཅོམ་ལུགས་ལ་ཟུར་ཙམ་དཔད་པ་ལ་ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{408}

 1} བཅུ་བཞི་པ་ཕོགས་གཏོགས་དང་བཅས་པས་ཡིག་ཆ་རིང་པར་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་ 

  གི་ཡདོ་སརོ། 

 2} དགའ་ལྡན་ཁ་ིཐོག་{97}པ་ཡངོས་གིང་རོ་ར་ེའཆང་།  ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་ལ་ 

  མཉསེ་པོ་མདེ་ཟརེ་བའ་ིའདདོ་གཏམ་ད་ེཁུངས་མདེ་ཡནི་སརོ།

 3} དགའ་ལྡན་ཁི་ཐོག་{54}པ་ཁི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་གི་སོར་ལ་གེང་ 

  དགོས་པ་འགའ་ཞིག

 4} དགའ་ལྡན་ཁ་ིཐོག་{81}པ་ཁ་ིཆནེ་ངག་དབང་ནརོ་བུའ་ིགསང་རྣམ་སརོ།

 5}   དགའ་ལྡན་ཁ་ིཐོག་{101}པ་ཁ་ིཆནེ་ལུང་རིགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པའོ་ིཐ་ 

  མའ་ིབཞངེས་ཕོགས།

 6} རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཟུར་ར་ོར་ེའཆང་གྲྭ་སྡལི་རིན་པ་ོཆ་ེའུ་ཐུག་ནས་གསུངས་པ།

 7} སྐབས་ར་ེལྡན་མ་བོ་ཆོས་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིམཛད་འཕནི་ལ་གནདོ་སྐནོ་བས་ལུགས།

 8} བཅུ་བཞི་པས་བོ་ཆོས་ར་ོར་ེའཆང་ལ་ལྟ་ཚུལ།
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 9} དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གི་རྒྱུག་ཁི་ད་ེཚའོ་ིརོྩམ་ཡགི་ག་ིའགན་ང་རང་ཉདི་ནས་འཁུར་ 

  ངསེ་ཡནི་ཟརེ་བ།

 10} སརེ་ལོྷ་ཆོས་ལྡན་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིམཛད་འཕནི་ལ་གནདོ་སྐནོ་བཏང་ལུགས།

 11} སརེ་ལོྷ་ཆོས་ལྡན་ར་ོར་ེའཆང་གསི་ཆསོ་འཆད་སལེ་ལ་བར་ཆད་བས་པ།

 12} གཤམ་འཁོད་ཡིག་གེ་འདི་ཡང་༧སྐབས་རེ་སེར་ལོྷ་ཆོས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ 

  བཏང་བ་ཞིག་རདེ་ཟརེ།

 13} ༧རེ་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འབུམ་ཡང་མེར་ 

  བསྲགེས་བཏང་སོར།

 14} ༧སྐབས་ར་ེགྲུབ་དབང་གངས་ཅན་རིན་པ་ོཆའེ་ིམཛད་འཕནི་ལ་གནག་ཚུལ།

 15} ༧སྐབས་ར་ེལྡན་རྭ་ཉག་རྒྱལ་སྲས་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིམཛད་འཕནི་སརོ།

 16} ༧སྐབས་རེ་གྲྭ་སོམ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕིན་ལའང་གནོད་འཚེ་བརྩམས་ 

  ལུགས།

 17} ༧སྐབས་རེ་ཁི་བང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་བམས་སྐོང་བརྩེ་གཟིགས་གནང་ 

  ཟརེ་བ་ན་ིཧ་ཧ་དང་ཧ་ེཧ་ེཡནི་སོར།

 18}   རང་གི་དིན་ཅན་བ་མའ་ིཡང་སྲདི་ལ་ང་འབལེ་བ་མདེ་ཟརེ་མཁན་ བཅུ་བཞི་པ་མ་ 

  གཏོགས་གཞན་མདེ་སརོ།

 19}   བ་མ་བཟོད་པ་ཟརེ་བའ་ིབླུན་གཏམ་ཚར་གཅོད་པའ་ིའབལེ་ཡདོ་ཡགི་ཆ་སངི་རའེ་ི 

  རལ་གི།

 20}   ལི་ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལགེས་གོངས་ཁར་འགདོ་གདུང་ཚད་མདེ་བྱུང་ 

  སརོ།

 21} ལོག་བཤད་པ་དཔོན་གཡོག་འཁོར་བཅས་ཀིས་དགེ་ལུགས་པར་དི་ལན་ལོག་ 

  འཇལ་ཇི་ལྟར་བས་ཡདོ་དམ། 

 22} ད་ན་ིདག་ེལུགས་པ་རྣམས་རང་ཚདོ་རང་གསི་བཟུང་ཐུབ་ན་མ་ིདགའ་འམ། 

དཀར་ཆག
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ཡ} {{བཅུ་གཅིག་པ}}དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དེ་དག་ཁི་སྨོན་ 

 བཞིན་དུ་མཐོང་ཚད་ལ་སོ་འདེབ་པར་བེད་པ་ནི་ཆོས་ཀི་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་ལྟ་ 

 ཅི་འཇིག་རེན་ལུགས་ལའང་ཅེ་རེ་ལོང་ཡིན་པ་སོན་པའི་སོ་ནས་ཚར་གཅོད་ 

 པ་ལ་ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{495}

 1} རངི་རྒྱུད་རིན་ཆནེ་སྣ་བདུན་ཟརེ་བར་སབས་བབས་དཔད་གངེ་ག་ིགཞི་འགདོ་པ།

 2} དགེ་ལྡན་པས་རིང་རྒྱུད་ལ་དཔད་དགོས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་གོ་སྲིད་པས་ཡག་པོ་ 

  མ་ཡནི་པ།

 3} ཡ་མེད་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཚསོ་རྒྱུད་ཚགི་དེ་ལ་ཐག་གཅོད་སྡམོ་ཚགི་རྒྱག་རྒྱུ་ས་ 

  དགས་པ།

 4} ད་ེལ་གསལ་བཤད་གཉསི་དགོས་གལ་ཆ་ེབར་མཐོང་བ།

 5} དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་འཁརེ་ནས་རངི་མའ་ིརྒྱུད་ལ་དཔོད་དགསོ་དནོ་མདེ་པ། 

 6} རངི་རྒྱུད་ད་ེལ་རོངས་རྒན་འགའ་ཞིག་གསི་དཔད་ཀང་དཔདོ་ཐུབ་ཐབས་མདེ་པ།

 7} རངི་རྒྱུད་མ་ཟད་གསར་མའ་ིརྒྱུད་སྡ་ེལའང་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་ལྟ་བུས་ནམ་ 

  ཡང་དཔདོ་མ་ིཐུབ་པའ་ིསརོ།

 8} རྒྱུད་ཚད་ལྡན་ཞིག་མནི་པ་རགོས་ས་ཟརེ་བའ་ིལོག་བཤད་དགག་པ།

ར} {{བཅུ་གཉིས་པ}}གཡོ་སྒྱུ་ཁམ་གསུམ་ལ་བང་ཆུབ་པའི་མི་དེ་དག་ལ་བས་ 

 ཉེས་ངོ་སྤད་ཀང་ཁས་མི་ལེན་པས་དེ་ལས་ཚིག་གི་དབྱུག་པས་བསྣུན་ན་ 

 ཕན་ཆ་ེབའ་ིས་ོནས་ཚར་གཅོད་པ་ལ་ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{527}

 1} ཟུར་བསན་ན་ལེབ་མཐོང་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར་བཅུ་བཞི་པའི་མ་བཅོས་རང་རྣམ་ 

  སངི་པོ།

 2} བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་བཀག་འགོག་གི་ཆེད་དུ་{{ཁ་ཆེ་ཕ་ལུའི་སིང་གཏམ་ 



37

  }}ཟརེ་བའ་ིགཡ་ོགཏམ་ལ་རང་ག་ིལྟ་ཚུལ།

 3} སབས་རེ་བཅུ་བཞི་པས་རི་ལམ་ཚུན་ལའང་དོལ་རྒྱལ་མ་གཏོགས་གཏོང་རྒྱུ་ཨེ་ 

  ཡདོ་སམ་པ།

 4} དམངས་གཙ་ོདང་མང་གཙ་ོཟརེ་ཡང་དནོ་དུ་ཁ་གག་མ་ཐག་ནས་ཆསོ་ལུགས་ཀ་ི 

  ལྕགས་སྒགོ་ཞིག་གིས་བཅིང་ཡངོ་ག་ིཡདོ་པ།

 5}   ད་ལྟ་བོད་མའི་ིསྤ་ིཚགོས་ཁདོ་དམངས་གཙ་ོཟརེ་བའ་ིམངི་སམ་ད་ེཡང་བོད་རིགས་ 

  ལྷག་བསམ་སངི་སོབས་ཅན་ག་ིདཔའ་བོ་མང་པོའ་ིཚ་ེསྲགོ་ག་ིའག་ོགནོ་བཏང་བ་ 

  ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡནི་སརོ།

 6} བཅུ་བཞི་པས་གཡ་ོསྒྱུ་མང་ཐག་ཆོད་ནས་དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསརོ་ལའང་མག་ོབད་ེ 

  པོས་ཞྭ་མ་ོབརག་ཡདོ་སརོ།

 7} ད་ཆ་བཅུ་བཞི་པས་ང་བོད་པ་གཅིག་ཡནི།               ང་མ་ིགཅིག་ཡནི།                 ང་ཆསོ་པ་གཅིག་ཡནི་ 

  ཟརེ་ནས་ཟོླས་གར་འཁབ་ལུགས་གསར་པ་ཞིག

 8} ད་འ་ོན་བཅུ་བཞི་པས་ད་བར་ཆབ་སྲདི་ཀ་ིཟོླས་གར་འཁབ་མཚམས་བཞག་མངོ་ 

  ངམ།

 9}   བཅུ་བཞི་པས་ཆབ་སྲདི་དགོངས་པ་ཞུས་ཁུལ་འཁབ་སོན་ཙམ་མ་གཏོགས་དནོ་དུ་ 

  སྲདི་སྐངོ་བོ་སངེ་“རིྩས་མདེ་”བཏང་ནས་རང་ཉདི་བོད་ཀི་མག་ོཁིད་ངོ་མ་ད་ེཡནི་ 

  ཚུལ་ཤདོ་ཀི་ཡདོ་སརོ།

 10} བཅུ་བཞི་པ་མ་ཟད་བཅུ་བཞི་པའ་ིསིྒགས་འཛུགས་ཁིམས་ཁང་ཁིམས་བཟོ་འཛིན་ 

  སྐངོ་ཟརེ་བ་ཡདོ་ཚད་ཀསི་མ་ིདམངས་ལ་མག་ོསརོ་དང་ཐུབ་ཚདོ་གཏོང་ག་ིཡདོ་ 

  པ།

 11} ད་ཆ་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཕོགས་ནས་བཅུ་བཞི་པ་འཁོར་བཅས་ལ་དགོས་འདུན་ 

  དནོ་ཚན་གསར་ཤསོ་གཉསི།

ལ} {{བཅུ་གསུམ་པ}}དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་འགོ་མཇུག་གང་སར་ 

དཀར་ཆག
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 བཅུ་བཞི་པར་གཞི་མེད་སོྐན་འཛུགས་ཟེར་ནས་ཡང་ཡང་བིས་འདུག་པ་ལ་ 

 ཟུར་ཙམ་དཔད་པ་ལ་ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{568}

 1} བཅུ་བཞི་པ་ལ་ནརོ་འཁྲུལ་གཏན་གཏན་ཡདོ་པ།

 2} བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་བསམ་བོ་དེ་ད་དུང་ཡང་བཀག་རྒྱ་དམ་པོ་ཞིག་གིས་ 

  བཅིངས་བསྡད་ཡདོ་སརོ།

 3} བཅུ་བཞི་པ་ལ་ནརོ་འཁྲུལ་གཏན་གཏན་ཡདོ་ཀང་།    ནརོ་འཁྲུལ་ལ་ནརོ་འཁྲུལ་ 

  ཡནི་པ་ངོས་ལནེ་བདེ་མ་ིཐུབ་པ་ད་ེན་ིནརོ་འཁྲུལ་ཆ་ེཤསོ་ཡནི་སོར།

 4} ངས་མགོ་བཙུགས་པ་འདི་ངས་མཐའ་སྐེལ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་བའི་རོག་ད་འདི་ནོར་ 

  འཁྲུལ་ཡིན་མིན་མ་འོང་ཟུར་གནས་དཔད་ཞིབ་པས་བསྡོམས་ཚིག་བརྒྱག་ངེས་ 

  ཡནི་པ།

 5} ༧སྐབས་རེ་ཕ་བོང་ཁ་དང་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་རྣམ་གཉིས་ནོར་ཡོད་ཀང་དེ་ལ་ 

  ནོར་འདུག་ཟེར་མཁན་དེ་ཡང་ནོར་བ་རེད་ཟེར་བའི་གཡོ་ཚིག་དེ་ལ་ཟུར་ཙམ་ 

  དཔད་པ།

 6} ༧སྐབས་རེ་ཕ་བོང་ཁ་བདུད་ཡིན་ན་བཅུ་བཞི་པ་བདུད་ཀི་ཚ་བོ་ཡིན་པ་ཤོད་མི་ 

  དགོས་པའ་ིསརོ།

 7} བཅུ་བཞི་པའི་མདུན་ནས་ལམ་རིམ་འཁིད་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཞུས་པ་ལ་ཉམས་ 

  རགོས་མ་ིའད་བ་བཅོ་བརྒྱད་འཁྲུངས་ཡདོ་སརོ། 

 8} ཚགོས་གཙ་ོསེན་པ་ཚ་ེརིང་ཟེར་བ་དེས་༧སྐབས་རེ་ཕ་བོང་ཁ་ཐ་མ་ཁ་ནས་ཁག་ 

  སྐྱུགས་ནས་དགོངས་པ་རགོས་པའ་ིལོ་རྒྱུས་ཡདོ་ཟརེ་བ་ལ་བརོད་པ།

 9} སྤ་ིཟུར་སྨར་ཁམས་བསོད་སོབས་ཟེར་བའ་ིཚགོས་གཙ་ོསེན་ཚ་ེདང་འབེལ་བའ་ི 

  གསལ་བཤད།

 10} ས་མ་ོནས་གངེ་ཞིང་འུར་བའ་ིཚགོས་གཙ་ོསནེ་ཚའེ་ིགནས་ཚུལ་སརོ་ཞིག

 {{གཉསི་པ}}དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བས་དནོ་མ་རོགས་པར་ཁ་རྐུབ་ཁད་མདེ་དུ་ལྟ་
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བའ་ིགནེ་པའ་ིབརྟུལ་ཞུགས་རགས་པ་རྣམས་དགག་པ་{བཞི་}ལས།

ཤ} {{དང་པོ}}དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་བརྐུས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ལ་ཁ་གཡར་ 

 བའི་ལོག་བཤད་དེ་ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་ཁོངས་སུ་ནམ་ཡང་མི་འགོ་བའི་ 

 ཚུལ་སནོ་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{614}

ས} {{གཉིས་པ}}ཏཱ་ཤུགས་སེར་ནད་དེ་སིྤ་སེར་མཉམ་བསྲེས་བས་པས་ 

 གཉསི་ཀ་ལ་གནདོ་རྐནེ་དུ་སོང་བའ་ིསྐ་ོགནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{630}

ཧ} {{གསུམ་པ}}བཅུ་བཞི་པས་ཧམ་རྫུན་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ཏེ་མི་མང་ 

 མག་ོསརོ་གཏོང་བ་ད་ེཡག་པོ་རྩ་བ་ནས་མནི་པའ་ིསརོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{638}

ཨ} {{བཞི་པ}}ད་ཆ་ཏཱ་ཤུགས་དབར་གི་དམ་ཚིག་ཟེར་ཡང་དོན་དམ་ལག་ 

 པ་གཅིག་གིས་བཟོླག་པ་ཡོང་ཐབས་ཡོད་མེད་ལ་རང་གི་ལྟ་ཚུལ་བརོད་པ་ 

 ལ་ནང་གསསེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་{658}

 1} ཏཱ་ཤུགས་གཉིས་ཀི་བར་དེར་ད་དུང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་བ་ཞིག་མེད་ 

  དམ་སམ་པ་ན་ིལོག་པའ་ིབརྟུལ་ཞུགས་ཀ་ིཁུར་ཡནི་པ།

 2} ཆོས་ཟང་ཟིང་གི་འབལེ་བ་མདེ་ན་ཏཱ་ཤུགས་བ་སོབ་ཀ་ིའབལེ་བ་ད་ེབས་མ་ིའཐད་པ།

 3} ཏཱ་ཤུགས་གཉསི་ཆོས་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་མདེ་ན་དམ་ཚགི་ཟརེ་བའ་ིའབལེ་བ་ 

  ཟུར་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་ཡངོ་མ་ིསྲདི་པ།

 4} ཏཱ་ཤུགས་གཉསི་ཆོས་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་མདེ་ན་ཆབ་སྲདི་ཀ་ི འབལེ་བའང་ 

  འངོ་དནོ་མདེ་པ།

དཀར་ཆག



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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{{རྩ་བའ་ིས་བཅད་གསུམ་པ།}}

ཚར་གཅོད་པའ་ིཡན་ལག་ཏུ་རྒྱབ་ལངོས་སིྤ་ཚགོས་ཀ་ིལབ་གངེ་ཡགི་ཆ་དག་གསི་ཟུར་

བརྒྱན་ཏ་ེམཇུག་བསྡུ་བ་ལ་{ལྔ་}ལས།

ཨི} ཟུར་རྒྱན་{{དང་པོར་}}གཙོ་བོ་བོད་གངས་ཅན་སོགས་ནས་བཏང་འབོར་ 

 བྱུང་བའི་བསམ་འཆར་ཁག་ཅིག་ལ་ནང་གསེས་ཚན་པ་{{21}}ཡོད།་་་་་་ 

 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ {687}

 1} དལོ་རྒྱལ་སོར་རོྩད་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མ་ིའདུག

 2} འགོག་མདེ་སམེས་ཀ་ིའཆར་ས།ོ

 3} ལོ་བརྒྱད་བཅུ་བརྒལ་བའ་ིབ་རྒན་ཞིག་དང་།  ལོ་བརྒྱད་མ་ལོན་པའ་ིབ་ཆུང་ 

  གཉསི་བཀུམ་རྒྱུའ་ིག་སྒགི

 4} ཕ་ིརྒྱལ་དུ་ཡདོ་པའ་ིཁདེ་ར་ོར་ེསྤུན་གོགས་ཚ།ོ

 5} ཁུངས་མདེ་ཀི་ལོག་བཤད་ལ་ཡ་ིཆསེ་མ་བདེ་ཨ་མའ་ིབུ།

 6} སམེས་ཕམ་པའ་ིསྐ་ོགླུ།

 7} ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་ན་ིཏཱ་ལའ་ིརསེ་འབང་པའ་ིལས་ཀི་བདེ་པ་པ་ོརདེ།

 8} བདནེ་དནོ་དང་བཤད་འད་ིམཐོ་སང་སྲགོ་ཆག་སོགས་ལ་ཕུལ།

 9} ཚ་ཟམ་ལ་ཆདེ་དུ་སྤངིས་པ།

 10} ངའ་ིཕ་ཡུལ་དང་ཤུགས་ལྡན།

 11} ད་ེརིང་ནས་ཏཱ་ལ་ལ་མགོ་མ་འཁོར་པ་བདེ་དགསོ།

 12} ཏཱ་ལའ་ིབ་མ་ལ་སྡམོ་པ་ཡདོ་དམ།

 13} དལོ་རྒྱལ་འཐབ་རོྩད་ཀ་ིལས་ཞུགས་འབལེ་ཡདོ་དག་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ག་ི 

  ས་ོནས་རངོས་འཆར་འད་ིཕུལ་བའ།ོ། 
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 14} ༧པཎ་ཆནེ་སངི་ནས་དན།

 15} དག་ེལུགས་གསོ་ཆོད་ཟརེ་བ་རྫུན་མ་རདེ།

 16} དགོས་རྒྱུ་རང་དབང་མ་ིརོྩད་མ་ིདགསོ་རྒྱུ་དལོ་རྒྱལ་རོྩད་པ།

 17} ཁ་ིསངེ་མངི་ནརོ་ལྷ་དནོ་ལ།  ཡ་ིབཞིན་ནརོ་བུར་བཏགས་ནས་དག་དགའ་གཉནེ་ 

  སྡུག་བྱུང་བའ་ིམ་ངན་དན་དུ་གསོ་བ་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

 18} རྒྱུད་ལུང་འགལེ་བང་།

 19} སྤན་རས་གཟིགས་ཀ་ིསྤྲུལ་པ་དང།  འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀ་ིསྤྲུལ་པ་གཉསི་མ་ི 

  འགགིས་པའ་ིགདོ་གཞི།

 20} འཛུམ་མདངས་རྒྱབ་ཀི ་ཏཱ་ལའི ་བ་མ་ནི ་རྒྱལ་ཕུང་དམངས་གནོད་ངན་ 

  བྱུས་ཡདོ་ཚད་ཀ་ིབདེ་གཏ་ེངོ་མར་གྱུར་བ་ལ་གདམས་པ་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

 21} བོད་ཕི་ནང་གཉསི་ལ་འད་བསྡུར་ན་ཞསེ་པ་འད་ིར་སའ་ིཇག་ཚགོས་ཁྱུ་གཅིག་ལ་ 

  འབུལ་རྒྱུ།   ཀླུངས་གིང་བུས།

ཨུ} ཟུར་རྒྱན་{{གཉསི་པར་}}བཅུ་བཞི་པའ་ིདུས་ཀ་ིསིྤ་ཚགོས་ལ་ལྟ་བའ་ིམ་ེལོང་ 

 རང་འགྲུབ་ཀ་ཕངེ་ནརོ་བུའ་ིད་ོཤལ་ལ་ནང་གསསེ་ཚན་པ་{{24}ཡདོ། ་་་་་་་་་་་་ 

 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ {754}

 1} ཀ་ཕངེ་ནརོ་བུའ་ིམ་ེལོང་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།། 

 2} འཕིན་བཅོལ་འདདོ་དནོ་མྱུར་འགྲུབ་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

 3} ཀ་བསྐུལ་ཞལ་བཞསེ་དམ་བཅའ་གཡལེ་མདེ་མ།

 4} ཀ་ཕངེ་ར་ོརའེ་ིསྤུན་ཚགོས།

 5} ཀ་ཕངེ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར།

 6} ཀ་ཕངེ་ཞ་ལོང་ལྐུག་གསུམ་མ།

 7} ཀ་བ་གསུམ་ཅན་སྒགིས་འཛུགས་ལ་ཕུལ་བ།

དཀར་ཆག
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 8} ཆ་འཇོག་མདེ་པའ་ིསྒགིས་འཛུགས་ལ་ཕུལ་བ།

 9} ས་ཤརོ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་བའ་ིཀ་ཕངེ་།

 10} ཨམ་ཅོག་ཀོྲང་ཀོྲང་བས་ཏ་ེཀོླག་རོགས་གནང་།

 11} ཀ་ཕངེ་མདུང་རྩ་ེཐོགས་མདེ་ཅསེ་བ་བ།

 12} ཀ་ཕངེ་ཡ་མདེ་སྤྲུལ་སྐུའ་ིགཙ་ོབོ་ལ་ཕུལ་བ།

 13} དངེ་མ་ིརིགས་ཀི་བ་སྤདོ་ལ་བརནེ་པའ་ིཀ་རོྩམ།

 14} ཀ་དག་ཡདི་དན་མ།

 15} བོད་པ་ཚང་ལ་མ་ིའདུག་མ་ཟརེ་ཨ།

 16} བཅོས་མནི་སམེས་ཀ་ིདན་ཐོ་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

 17} ཏཱ་ལ་ིརང་གཤསི་ངོ་མ་ན་ིའད་ིརང་ཡནི་ན།ོ།

 18} ཕ་ོའད་ེཁམ་པའ་ིཚ་ོཤགོ་གི་ནང་ཆ།

 19} གསར་འགྱུར་ག་ིགཞས་ཚགི་གསར་པ།

 20} ཆབ་སྲདི་དུག་རང་ནག་པོ་འཐུལ་བ།

 21} རྣམ་ཐར་མདརོ་བསྡུས།

 22} བདནེ་དནོ་དཔའ་བོའ་ིགླུ་ཆུང་ཁག་གསུམ།

 23} མ་ིརིགས་མཐུན་སྒལི།

 24} གཞས་ཚགི་སྣ་ཚགོས།

ཨ}ེ ཟུར་རྒྱན་{{གསུམ་པར་}}དྲྭ་ལམ་ནས་བཏུས་པའི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞིག་ 
 འབེལ་ཡོད་ཀི་ཆ་ནས་དཔེ་མཚོན་དུ་བཀོད་པ་ལ་ནང་གསེས་ཚན་པ་{11} 

 ཡདོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ {800}
 1} བོད་མ་ིགསོན་པོར་དམར་མཆོད་འབུལ་བཞིན་པའ་ིསྐ་ོགནས་ད་ེམཚམས་འཇོག་ 
 ཡངོ་བའ་ིར་ེའབོད་དམར་པོ།
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 2} སྲགོ་གཅོད་འཚ་ེབའ་ིལས་འགུལ་མཚམས་བཞག་རོགས། 

 3} ད་ེའད་སམེས་ནས་དན་པ་ཅང་ཕདོ་དམ། 

 4} བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉདི་རྒྱལ་འཚངོ་པ་མནི་ན་གཅནེ་པ་ོསག་འཚརེ་རིན་པོ་ཆསེ་ད་ེ 
  ལྟར་གསུངས་དནོ་མདེ་པ།

 5} གདུག་འད་ེདང་རྒྱ་མའི་ིརྒྱུག་ཁ་ིསུ་རདེ་དམ།

 6} འདམ་དངོ་དུ་ལྷུང་བའ་ི༧ཀར་པ།

 7} མ་ིཚའེ་ིནང་བརདེ་དཀའ་བའ་ིཟླ་ནག་ཞིག་ཡནི། 

 8} ར་སའ་ིཕགོས་ཁག་གིས་བོད་མ་ིདམངས་མག་ོསརོ་བསླུ་བདི་བས་པའ་ིནག་ཉསེ། 

 9} བེས་ཀི་གདན་ས་ཆེན་མོ་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་ལས་སྣ་ེསྤི་དང་བེ་བག་ཤར་རྩེ་ 
  མཁན་མངི་འཛིན་པ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མ་ིབང་ཆུབ་ཆོས་ལྡན་ལ་ཞུ་གསོལ།།

 10} ལོ་མང་པོ་ལ།  ང་ཚསོ་ཐལ་མ་ོར་ེསྦར་ཁུལ་བས་ཏ་ེཡདོ་ཚད་བ་རྒན་གཅིག་ལ་ 
  བཅོལ་བ་ནརོ་འདུག།

 11} ར་སའ་ིསྣ་གླུ་ཐུང་ཐུང་།

ཨོ} ཟུར་རྒྱན་{{བཞི་པར་}}སྤིར་{{རོག་བཟོ་}}རུ་འདུག་ཀང་བརྒལ་ལན་ 

 འདི་དང་ཕན་ཚུན་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་དུ་འོས་འཚམས་ཆེ་བར་བསམ་ནས་ 

 ཟུར་རྒྱན་དུ་བཞག་པ་ལ་ནང་གསསེ་ཚན་པ་{{9}}ཡདོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ {832}
 1} ཏཱ་ལ་བཅུ་བཞི་པའ་ིབ་སྤདོ་གཉསི་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའ་ིསྐབས་སེམས་མདརོ་ 
  བསྡུས།།

 2} ཏཱ་ལ་བཅུ་བཞི་པས་མཁས་མཆོག་དབིག་གཉེན་ལ་ངོ་རྒོལ་གི་ཚུལ་དུ་ཚན་རིག་ 
  དང་མཐུན་པའ་ིམཎྜལ་འབུལ་བཞིན་པའ་ིརྣམ་པ་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

 3} ཤསེ་རབ་སིང་པོ།   དབིན་སད་དུ།   ད་ེམཱ་ེདལ་ཝཱ་ེཕ་ལྭ་སི།   བོད་སད་དུ།   དབུ་ 
  མའ་ིལམ་ག་ིསྲདི་ཇུས་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

 4} མནར་མདེ་ཀ་ིའཇིག་རནེ་གསོལ་རས་བསྩལ་བའ་ིམད་ོཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

 5} ཁ་འབར་མ་མངི་སྣ་ཚགོས་པའ་ིམད་ོཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

དཀར་ཆག
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 6} རགོས་སད་པའ་ིམད་ོཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

 7} ཏཱ་ལས་དལོ་རྒྱལ་ལ་གནངོ་བཤགས་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

 9} ཚད་མདེ་ཡནོ་ཏན་མ་བཞུགས་སོ།།

ༀ} {{ལྔ་པ}}རྒྱལ་སྤ་ིརྒྱལ་ནང་དུ་བཞུགས་པའ་ིཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་རང་ག་ི 

 བསམ་ཚུལ་ཙམ་བརདོ་པའ་ིས་ོནས་གཏམ་ག་ིམཇུག་བསྡུའ།ོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་{855}
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༄༅།   །དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པའ་ིསྨྲ་བ་ངན་པ་ཚར་

གཅོད་པར་བདེ་པའ་ི

{{བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་ར་ོརའེ་ིམ་ེཆར་}}

ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅།   །ཨོ ཾ་བད་ེལགེས་སུ་གྱུར་ཅིག   བ་མ་དང་དཀནོ་མཆོག་རིན་པ་ོཆ་ེརྣམ་པ་གསུམ་ལ་

སེམས་རབ་ཏུ་དང་བས་ས་ོགསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ཞིང་སྐབས་སུ་མཆིའ།ོ།  

དུས་དང་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་རསེ་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ་ལོ།།   འདརི་གང་སྨྲ་ཞིང་

གཞོམ་པར་འདདོ་པའ་ིབ་བ་ཅི་ཞིག་ལ་འཇུག་པར་འདདོ་པ་ན།ི   དག་ེལྡན་མངི་གཡར་

ལོག་བཤད།   ལགེས་ཉསེ་བདནེ་རྫུན་ག་ོལོྡག   །ལུང་རིགས་བ་ེམའ་ིཕག་བུ་ལ་དགོས་

བསལ་དགག་སྒྲུབ་ཀ་ིརྣམ་གཞག་ཟུར་ཙམ་བས་པ{{བརྒལ༷་ལ༷ན་གནམ༷་ལ༷ྕགས་རོ་༷རེའ༷་ི

མེ༷་ཆ༷ར་}}ཞེས་རྒོལ་བ་ངན་པའི་དོན་གི་སིང་ར་མེད་པར་འབིགས་པར་བེད་པ་ལ་རྩ་

བའ་ིས་བཅད་གསུམ།

1} དགེ་ལྡན་པའི་རྐང་འདེན་རྣམས་ལ་བརྒལ་ལན་གི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་ 

 བརདོ་དགསོ་བྱུང་བའ་ིསབས་དནོ་ག་ིགངེ་སོང་བ།

2} མ་རོགས་པ་དང་ལོག་པར་རོག་པའི་མཐའ་བེ་བག་ཏུ་བཀག་ནས་དགེ་ལྡན་ 
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 མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པའ་ིསྨྲ་བ་ངན་པ་ཚར་གཅོད་པ། 

3} ཚར་གཅོད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་རྒྱབ་ལོངས་སྤི་ཚོགས་ཀི་ལབ་གེང་ཡིག་ཆ་དག་ 

 གསི་ཟུར་བརྒྱན་ཏ་ེམཇུག་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་མ།ོ།

{{དང་པ་ོལ་གསུམ་ལས}}

{{དང་པ}ོ}མཆོད་བརདོ།  དམ་བཅའ།  ཀུན་སོང་།   གངེ་གཞི་

བཅས་ཀི་ཐོག་མར་མཆོད་པར་བརོད་ཅིང་དམ་བཅས་པ་ལ།}}

༄༅། །ཚངས་སོགས་དགེས་སྨསོ་བ་ེབའ་ིགཙུག་ཏོར་མཁར་འཕགས་ཕན་བདའེ་ིགབི་

བསིལ་སིྦན་པ་པོ།། 

སན་བརྒྱུད་གསང་བའ་ིབང་མཛོད་རནེ་འབྱུང་གཏམ་ག་ིསྤྲུལ་པའ་ིགགེས་བམ་འཆང་བ་

པ།ོ། 

འག་ོབ་ཀུན་ལ་བཏང་སམོས་ཆནེ་པོས་མ་ིཟད་ཐུགས་རའེ་ིཆུ་གཏརེ་མངའ་བ་པོ།། 

འག་ོབའ་ིབ་མ་ཤཱཀའ་ིསྲས་ལ་བསགས་པའ་ིངག་ག་ིམ་ེཏོག་འབུམ་ཕག་འཐོར།།

ངོ་མཚར་གཏམ་ག་ིདགའ་སནོ་གཡུར་ཟའ་ིརྒལོ་ངན་སངི་མུན་སལེ་འདདོ་ཀང་།། 

ད་ེལ་འཇམ་དབངས་བ་མའ་ིཤསེ་རབ་མངོན་དགའ་ིདཔལ་ད་ེཉ་ེབར་འཁོ།། 



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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མཁནེ་གཏརེ་ཁདོ་དང་སྭ་རཱ་སྭ་སྟེའེ་ིསགས་ཚགི་རོལ་མ་ོསིང་ནས་འཁལོ།། 

ལན་གཅིག་འཆད་རོྩད་རོྩམ་ལ་རྣམ་དཔདོ་ད་ིཟའ་ིདབངས་ཀ་ིདངོས་གྲུབ་ཞུ།།

རབ་དཀར་ཆུ་འཛིན་འཁགིས་པའ་ིཀོླང་ཡངས་སུ།།

གསརེ་རི་ལྷུན་པོ་འབར་འདའ་ིགཟི་བརིད་ཅན།།

༧རྒྱལ་བ་བོ་བཟང་གགས་པ་ཡབ་སྲས་གསུམ།།

འཇམ་པའ་ིཞབས་མཐིལ་དམར་པོའང་སྤ་ིབོར་ལནེ།།

དམགིས་མདེ་ཐུགས་ར་ེམངའ་བའ་ིབཤསེ་གཉསེ་ཀུན།།

དད་གསུམ་ཕག་ག་ིདངོས་པསོ་སྔུན་བསུས་ཏ།ེ།

དགེ༷་ལྡན་༷མིང༷་གཡར༷་ལོ༷ག་བཤད་༷དགག་པའ་ིལན།།

འབ་ིལ་བོ་གསོ་འདོ་ཀ་ིསྣང་བ་སྩལོ།།

བརྒལ༷་ལ༷ན་གནམ་༷ལ༷ྕགས་རོ་༷རེའ༷་ིམེ༷་ཆ༷ར་ཞསེ།།

དགག་སྒྲུབ་ལུང་རིགས་སྲལོ་བཟང་མ་དརོ་བར།།

བདནེ་རྫུན་དབ་ེལ་གཡུ་འབྲུག་སངོ་ག་ིསད།།

ད་ལྟ་འཛམ་གངི་འཛིན་མའ་ིཁདོ་ན་ལིྡར།། 



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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མ་འཁགོ་དང་པོར་བཞུགས་པའ་ིམཁས་པ་དང་།།

རྣམ་དཔདོ་ཡ་རབས་སྐངོ་བའ་ིགཟུར་གནས་དང་།།

དཀར་པོའ་ིཕགོས་ལ་དགའ་བའ་ིལྷ་ཀླུ་འད།།

ཡདོ་ན་གང་ཡནི་ད་ེརྣམས་དཔང་པརོ་བཞུགས།།

གཅན་གཟན་ལྟགོས་པའ་ིངང་ཚུལ་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བ།།

བམས་དང་བརྩ་ེབའ་ིམཚམས་ལས་འདས་ནས་རང་ག་ིབུ།།

ཀ་ེམ་ཀ་ེཧུད་ཟ་བར་འདདོ་པའ་ིསྤདོ་ཚུལ་ཅན།། 

ལྟས་ངན་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་འཁོར་བཅས་ད་ཉནོ་ཤགི།

མ་ིབདནེ་གཡ་ོཁམ་བཅོས་མའ་ིཞིབ་འཇུག་རོ།།

བདནེ་དནོ་བརྩ་ེབ་མདེ་པས་ཟ་བའ་ིཚ།ེ།

རོ་ལངས་ཁམོ་ལ་རྒྱུགས་པའ་ིངང་ཚུལ་ད།ེ།

ཨ་ེའདུག་མ་ིའདུག་ཞིབ་ཏུ་བསམ་ན་ཤསེ།།

ཞསེ་ཚགི་སུ་བཅད་པའ་ིཡལ་འདབ་དག་གསི། གང་རོྩམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ངག་གི་སོ་

ཡངས་པརོ་ཕ་ེཞིང་།   ལྷར་བཅས་འགོ་བའ་ིབསོད་ནམས་ཀ་ིཞིང་དུ་གདན་འཛོམས་

པའ་ིམདུན་ས་ཆནེ་པོ་ག་ལ་བར།   དད་གུས་ལུས་ཀ་ིའཁ་ིཤངི་ས་ལ་ཕབ་པའ་ིཕག་དང་། 

གསོལ་འདབེས་ཚགི་ག་ིམ་ེཏོག་འཐོར་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ།  གང་སྨྲ་ཞིང་གཞོམ་པར་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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འདདོ་པའ་ིབ་བ་ལ་འཇུག་པའ་ིས་ོརད་དུ་བྱུང་བ་དག་སནོ་དུ་བཏང་ནས། སབས་ཀ་ིདནོ་

ལ།   དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད། ལགེས་ཉསེ་བདནེ་རྫུན་ག་ོལོྡག   །ལུང་རིགས་

བེ་མའི་ཕག་བུ་ལ་དོགས་བསལ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ཟུར་ཙམ་བས་པ{{བརྒལ༷་

ལ༷ན་གནམ༷་ལ༷ྕགས་རོ༷་རེ༷འི་མེ༷་ཆ༷ར་}}ཞེས་རྒོལ་བ་ངན་པའི་དོན་གི་སིང་ར་མེད་པར་

འབིགས་པར་བདེ་པ་འད་ིལ།   དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ཕགོས་སུ་ལྷུང་

ཚབས་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་མཐའ་ཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་མི་འཚམས་པའི་ལས་སུ་མཐོང་བ་

སྲདི་ཀང་། ད་ེལ་སོྐན་མདེ་ད།ེ  གཙ་ོཆ་ེམ་འངོ་པའ་ིཕིར་དང་གནས་སབས་དནོ་

གཉརེ་ཅན་ར་ེཟུང་ཡདོ་སྲདི་ན།  བརྒལ་ལན་འད་ིཡང་ད་ེདག་ག་ིབོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བད་ེ

བའ་ིཆ་རྐནེ་དུ་འག་ོབ་ལྷུར་བངས་ནས་བརོད་པར་བའ།ོ།

{{ཀུན་སངོ་དང་གངེ་གཞི།}}

རྒྱུ་དུས་ཀ་ིཀུན་སོང་སྐནོ་མདེ་ཙམ་ཞིག་ཡདོ་སརོ།

 ད་ལམ་འདིར་དགེ ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་སོགས་དགག་པའི ་

ལས་སུ་བ་བ་འདི་ལ་རེད་པ་དང་། བཀུར་བསི། གགས་འདོད་དང་། 

འགན་འདདོ་སོགས། མདརོ་ན་རང་འདདོ་ངན་པའ་ིབསམ་པ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་ 

མདེ་པ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པའ་ིམདུན་ན་རང་སམེས་དཔང་འཕརེ་ཐུབངསེ་སུ་ཡདོ་ནའང་།

སྤརི་ཁ་ིངན་ཟུག་ཚད་ལ་འུར་ར་ོའཕནེ་འདདོ་དང་།   སད་ངན་འདནོ་ཚད་ལ་ཨང་

ལན་སརེ་འདདོ་མདེ་ཅིང་། ཁད་པར་དུ་{{དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་}}སོགས་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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ལོག་བཤད་ས་ཕི་འགའ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་དག་ནི་ཚིག་དོན་གི་ཆ་གང་ཐད་ནས་ཀང་། 

དནོ་མདེ་དནོ་ལོག ངན་གཡ་ོབརྩ་ེབལ།ཐོས་བརོྩད་ལྷུར་ལནེ་དྲུག་གི་རང་བཞིན་དུ་

སོང་བ་ཤ་སག་ལ་སོང་། དེ་ལྟ་བུའི་ལོག་བཤད་རྣམས་དགག་པར་བེད་པ་ལའང་། 

རྒྱུ་དུས་ཀ་ིཀུན་སངོ་སྐནོ་མདེ་ཙམ་གསི་མནི་ཕན་པར། དགག ་བ ་རང ་གི ་ ངོ ་ བོའི ་

ཆ་ནས་ཀང་རང་བ་ོཆོས་ལ་གམོས་པར་བ་བ་དང་། འདིས་པར་བེད་པའི་ལས་སུ་

འགྱུར་མ་ིའགྱུར་སོམ་ཉ་ིཁགོས་ལ་འཆང་ཞིང་། སེམས་མངོན་པར་དགའ་བ་དེ་ཙམ་མ་

བྱུང་ཡང་། འགོ་ནས་ཐོན་ངེས་པའ་ིརྒྱུ་རྐེན་རིམ་པར་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བསམ་ན་དེ་

མུར་སྡདོ་ཤསེ་ཐབས་མདེ་པ་མ་ཟད། ལས་རང་གི་ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་ཀང་ཧམ་རྫུན་ལོག་

བཤད་ཀ་ིགཏམ་ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུ་རྣམས། ཚར་གཅོད་པར་བེད་པ་ནི་བདེན་པའི་ལས་

ཅན་དུ་བསམ་ནས་སྤ་ོབའ་ིཁུལ་བས། ལྷག་པར་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་རག་ཏུ་རྒྱུད་

བསྐུལ་གསི་དག་ེའདུན་ག་ིསྡ་ེརིས་སུ་བཅད།  ལོག་བཤད་པས་དངོས་བརྒྱུད་ཀ་ིཕ་བ་

མ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ལ་གཞི་མདེ་སྒ་ོསྐུར་མ་ིཟད་པའ་ིསྨ་ོགླུ་གང་འདདོ་དུ་ལནེ།  ཤུགས་

ལྡན་པ་མགནོ་མདེ་ཉམ་ཆུང་སབོ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་སྡུག་ལ་སྦར།   ད་ེལྟ་བུའ་ིསྡུག་

བསལ་གི་རྒྱུ་སྡིག་པའི་ལས་མི་ཟད་པ་བེད་པ་མཐོང་བཞིན་དུ་ཡལ་བར་བོར་བ་ཡང་

མ་ིརིགས་པ་འད་ས།ེ  མད་ོལས།  {“གསོད་པའ་ིདག་ཡང་སྡུག་བསལ་གསི་བངི་བ་ལ། 

ནུས་པ་ཡདོ་བཞིན་དུ་ཡལ་བར་བོར་ན་སྡགི་པ་བས་པ་ཡནི་”}ཞསེ་གསུངས་ན།  བདག་

གསི་ཀང་གང་ནུས་རྒྱུ་དུས་ཀ་ིཀུན་སངོ་བཅོས་ཤངི་།ཐབས་གང་ཡངོ་གསི་དག་ེལྡན་མངི་

གཡར་ལོག་བཤད་པའི་ངན་སྤོད་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་སྡིག་ལས་བཟོླག་པའི་ཕིར་དང་། 

མ་འངོས་པའ་ིདནོ་དུ་རང་ག་ིམ་ིརབས་ལ་འཁ་ིབའ་ིའསོ་འགན་མ་ཟད། ཚུར་སྡོད ་དུ ་

མ་ིའཇུག་པར་རག་པར་ཁབ་བཙུག་སྙུང་འཛུག་བས་པའ་ིལན་དུའང་འགལ་བ་ཆརེ་མདེ་
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སམ་པ་སོགས།གང་ལྟར་ཡང་དག་ེམ་ིདག་ེན་ིཀུན་སངོ་ག་ིརསེ་སུ་འག་ོལོྡག་བདེ་པ། 

དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀ་ིགསུངས་ལ་ངསེ་ཤསེ་ཀིས། འདརི་ཡང་། ད གེ ་

ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་སོགས་དགག་པར་བདེ་པའ་ིརྒྱུ་དུས་ཀ་ིཀུན་སངོ་མ་ིདམན་

ཙམ་ཞིག་ཐབས་ཀསི་བཅོས་ཏ་ེགནས་སོ།།

ལོག་བཤད་པས་ཤདོ་ལུགས་ད་ེདག་མཐར་གཏུགས་ན་ནང་རོལ་

གཅལ་དུ་བཀྲམ་འདདོ་ཡནི་པ།

རྩ་བའ་ིཆ་ནས་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ད་ེདགག་པར་བདེ་པའ་ིབརྒལ་ལན་གི་

རྣམ་བཞག་རྒྱས་བསྡུས་རིམ་པ་མང་པ་ོཞིག་ཀང་རིམ་པར་འཐོན་རྒྱུ་ཡནི་པ་གདནོ་མ་ིཟ་

ཞིང་། ད་ལམ་འདརི་ཡང་། སབས་བབས་དགེ་ལྡན་པའ་ིརྐང་འདེན་དག་ལ་བརྒལ་

ལན་གི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་ཞིག་བརོད་འདོད་གཏམ་གི་སོན་གེང་གིས་མདུན་བསུ་བ་

ལ། ལགེས་བཤད་ལས། {“བནོ་པོ་མ་ིབདེ་དགུ་བདེ་པས།། སྐེ ་ བོ ་ སུ ས ་

ཀང་ཚདོ་འཛིན་དཀའ།། ཀླ་ཀོླའ་ིཡུལ་ལོངས་ཁ་ཅིག་ན།། མ་ཉིད་བག་མར་ལེན་

ལ་ལྟསོ།།”} ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར། ཁ་ལག་སེམས་གསུམ་ཆགས་སྡང་གི་འཁུར་དུ་

འཁརེ་པ་འགའ་ཞིག་གསི། རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་བཟང་གནམ་ལ་འཕར་ཞིང་།  

ཞིབ་འཇུག་ལ་ཁ་གཡར་ནས། དགེ་ལྡན་རོྩམ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བ་མི་བེད་དགུ་

བདེ་སྣ་ཚགོས་ཀི་སོ་ནས་ལུགས་གཉསི་གང་དང་ཡང་མ་ིམཐུན་པའ་ིབསམ་སོྦར་ཡ་ང་བ་

བསན་སྲདི་ཀི་གཤདེ་དུ་སོྤས་ཤངི་། མ་བག་མར་ལེན་པའི་བསན་བཅོས་ལ་འདེན་
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པ་ལྟ་བུས་{“དལོ་རྒྱལ་ག་ིདངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རབ་གསལ་ལེགས་ཉེས་བདེན་རྫུན་

རྣམ་འབདེ་ལུང་རིགས་གསརེ་གི་ལྡ་ེམགི”}ཟརེ་བ་ཞིག་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ཆནེ་པ་ོད་ེ

ཁ་ལ་འཁརེ་ནས། དགེ་ལྡན་པའི་ཕ་བཀག་བུ་བརྡུང་གི་བ་བ་རང་ལ་མི་འཚམས་

པའ་ིལས་བས་པ་ད་ེཡང་། མཐར་གཏུགས་ནས་བཤད་ན་སུ་ལའང་ཁ་ེརག་རྒྱུ་མདེ་

པར་ད་ན་ིནང་རོལ་ཡདོ་ཚད་གཅལ་དུ་བཀྲམ་འདདོ་པ་ཁོ་ནར་ཟད་ད།ོ། 

མཁའ་ལིྡང་དམ་པའ་ིགསུང་ལ་བརྒལ་འདདོ་ནས།།

ཕ་ིལབེ་ཁྱུང་དུ་འུར་བའ་ིདག་ེལྡན་མཚན།།

གཡར་ནས་ལོག་བཤད་ཕངེ་བར་བསིྒག་ན་ཡང་།།

ལུས་སྐསེ་ཉག་མའ་ིརྩ་ེཡང་གཞོམ་ནུས་བལ།།

འཕོག་བདེ་ཁསོ་པའ་ིབུ་རྒྱུད་གཞོན་ནུ་ངས།།

སྲདི་སྒྲུབ་གནམ་ལྕགས་མདའ་ཡ་ིམ་ེཆར་ཤུགས།།

ལོག་བཤད་གང་སྨནོ་སངོ་ག་ིསངི་བུམ་ད།ེ།

ས་ལ་མ་ེཏོག་བཞིན་ཏུ་འབབེ་ལ་སོྤ།།

ཞསེ་པ་ན་ིབར་སབས་ཀ་ིཚགིས་སུ་བཅད་པའ།ོ།  དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་

ཆནེ་པ་ོ༧ར་ེཕ་བོང་ཁ་པ་བད་ེཆནེ་སིང་པོ་དང་། ༧ཡོངས་འཛིན་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་

ཆནེ་པ་ོསོགས། འབེལ་ཡོད་ས་དགེའི་སྐེ་ཆེན་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་སྐོང་རོ་
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རེ་ཤུགས་ལྡན་གི་སོར་ལ་གསུང་རོྩམ་གང་ཇི་སེད་ཅིག་བཞུགས་པ་དེ་དང་དེ་དག་ལ།  

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པས་སོྐན་གི་ཆ་ཞིག་རྒྱ་མཚའོ་ིནང་ནས་རྒྱ་ཁབ་བརྩལ་

བརྩལ་བས་འདུག་ཀང་། མཐར་གཏུགས་ན། དོལ་རྒྱལ་རང་གིས་བསྐུལ་

ནས་རོྩམ་འདུག་ཟརེ་བ་དང་། དལོ་རྒྱལ་ལ་ཞ་ེསྣང་གསི་རོྩམ་འདུག་ཟརེ་བ་དང་། 

ཧ་ཅང་འོད་བསོད་རེད་འདུག་ཟེར་བ་སོགས་ནི་སྨད་མི་མཁས་པས་ཆོས་སོྐང་ཤུགས་

ལྡན་ལ་བསདོ་ནས།    དིན་ཅན་དངོས་བརྒྱུད་ཀ་ིབ་མ་རྣམས་ལ་ལགོ་དང་ཟུར་ནས་སྨད་

འདུག་པ་ཙམ་ཞིག་སངི་པོར་ཟད་ད།ོ། ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་གིས་སེམས་ལ་ངེས་

རྒྱུར། ས་དགའེ་ིསྐསེ་ཆནེ་དམ་པ་སོ་སོའ་ིཆསོ་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་གི་སརོ་ལ་གསུང་རོྩམ་

གང་ཇི་སེད་ཅིག་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་རང་རང་གིས་ཐུགས་རྩེ་གཏད་སའི་ཁུངས་རེ་

དང་། དགངོས་པའ་ིབཞདེ་ཕོགས་ཀང་ཐུན་མངོ་དང་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པ་ར་ེལོས་ཡདོ་

ཀང་། རངོས་རྒན་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བ་ཁདོ་ཅག་གསི་ན།ི བ ་ མ ་ བ ས མ ་ གི ས ་

མ་ིཁབ་པ་ཡནི་ནའང་ཤུགས་ལྡན་ག་ིསརོ་ལ་གང་གསུངས་པ་ད་ེདག་ན་ིནརོ་བའ།ོ། 

ཞསེ་གཡམ་ལ་རྒྱུག་ནས་ཐག་གཅོད་པ་ན་ིརྣ་བར་གཏིང་ནས་མ་ིའག་ོབའ་ིགཏམ་ཁོ་ནར་

མཐོང་ཞིང་། དནོ་དམ་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་གསི། འ དེ ་

ལག་ལྷ་ཡུལ་དུ་བསྐངས་ནས་བ་མ་ར་ོར་ེའཆང་ད་ེརྣམས་ཀི་གསུངས་ལ་ནརོ་འཁྲུལ་ཡདོ་

པར་བཤད་པའ་ིལོག་བཤད་ད་ེདག་དང་། ཤོད་ཡུལ་དམ་པ་དེ་དག་གི་གསུང་

གཉསི་ལ་ལིྕ་ཡང་ག་ིཚད་ཀང་། སྲང་ལ་གཞལ་མ་དགོས་པར་ལག་ཚོད་ཀིས་ཐིག་པ་

ཡདོ་བཞིན་དུ། གོག་མ་ལ་འབྲུག་དང་ཕེ་ལེབ་ལ་ཁྱུང་དུ་འུར་བ་ནི་གཞད་གད་དུ་སོང་

ཚུལ་ཤསེ་ས། འནོ་ཀང་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ད་ེལ་དག་ེལྡན་བསན་བདག་

ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བས་ཀང་འད་ིལྟར། {“དགེ་ལྡན་བསན་བདག་ལྷན་ཚོགས་སུ་
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བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བྱུང་བར་སབས་དེར་འདི་ནས་ཡི་རང་གི་བསགས་བརོད་རྒྱབ་སྐོར་

བཅས་ཞུས།”} ཞསེ་དག་ེལྡན་བསན་བདག་དུ་རམོ་པ་དག་ག་ིགནང་ལུགས་ད་ེཡང་། 

{“བླུན་པོ་དནོ་ལ་མ་ིལྟ་བར།། གཞན་གསི་བིས་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་།།”} ཞེ ས ་

པའ་ིདི་མ་ཞིག་རང་ཤུགས་ཀསི་ཁ་ཡངོ་ག་ིའདུག་པས་དེ་དག་ག་ིསརོ་རྣམས་ཀང་ཞིབ་

པ་འགོ་ནས་བརདོ་པར་འདདོ་ད།ོ།
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ད་ེཐམས་ཅད་ཀ་ིརྩ་བའ་ིཡང་རྩ་བ་ན་ི༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཉདི་ལ་

ཐུག་ཚུལ།

ལོག་བཤད་དེ་དག་ཏུ་རང་སྣང་སྐདི་པའ་ིའུར་སྒ་དེའ་ིརྩ་བ་ངོ་མ་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་

ཉདི་ལ་ཐུག་པ་ཡང་། དཔ་ེམཚནོ་གཅིག་ཙམ་བརདོ་ན། ཕི ་ ལོ ་{2008}ཟླ་

{1}ཚསེ་{5}ཉནི་མནོ་གོ་འབས་སྤུངས་ཆོས་སར་དུ་བཅུ་བཞི་པས། སད ་ཤུགས་

ཆ་ེཞིང་འཚརོ་རྐནེ་དག་པོས་འད་ིལྟར། {“ད་དུང་མགོ་ཐར་དཔུང་འཛུལ་བེད་མཁན་

ར་ེཟུང་ཡདོ་པ་ལྟ་བུ་འདུག ཁེད་རང་ཚོ་ལས་སྣེ་རྣམས་ནས་ཀང་གོ་མ་བྱུང་མདོག་

མདགོ་དང་། ད་ལྟ་ལིྷང་པ་ོགང་འཚམས་ཡདོ། མུ་མཐུད་འད་ིལྟར་དུ་བསྡད་ན་ཡག་ག་ི

རདེ་བསམ་ནས་བསྡད་ན་གཅིག་མཚུངས་རདེ། གཏམ་ཀང་ཟོལ་གསི་སྨྲ།   ལས་འགན་

ཡང་ཟོལ་གསི་བསྒྲུབས།   ཞསེ་པ་ད་ེཆགས་པ་ཡནི།   ང་ཐུག་པའ་ིསབས་སུ་ང་ལ་སད་

ཆ་འད་ཆགས་པོ་གཙང་མ་ཡནི་པ་དང་། ག་འགིག་པོ་ཡོད་རབས་སོགས་བཤད།དངོས་

ཡདོ་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟ་དུས་ད་ེལྟར་མདེ་པ་ཡངོ་ག་ིཡདོ། བར་སབས་ཀི་གནས་

ཚུལ་ཡང་ད་ེལྟར་ཡངོ་གབས་བདེ་ཀ་ིའདུག”} ཞསེ་དང་།   མ་ཟད་{“ངས་མག་ོ

བཙུགས་པ་ད་ེངས་མཐའ་སྐལེ་རྒྱུ་ཡནི་”}ཞསེ་དང་།  {“ངས་ཚ་ེའད་ིམ་ཟད་སྐ་ེབ་

རསེ་མ་རྣམས་སུ་ཡང་མཐའ་སྐལེ་ངསེ་ཡནི་ཤསེ་སོང་ངམ་”}ཞསེ་དང་།{“སྐབས་ར་ེཕ་

བོང་ཁ་དང་།    སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆ་ེབ་མ་བསམ་གསི་མ་ིཁབ་པ་རདེ་ད།ེ དོ ལ ་

རྒྱལ་བསནེ་པའ་ིཆ་ནས་ནརོ་ཡདོ། སྤིར་ནོར་བ་ཙམ་མིན་པར་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕིན་

དང་བཅས་པ་ལ་གནདོ་ཡདོ།”} ཅསེ་སོགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའ་ིབཀའ་མལོ་འད་ིའད་

རྐང་རྐང་གསུངས་པའ་ིདབེ་དང་འཁོར་ཐག་འད་མནི་བགང་གསི་མ་ིལང་པ་ཞིག་བཀྲམ་
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དང་འགམེ་བཞིན་ཡདོ་པ་ད་ེརདེ། དམར་ནག་དུག་གི་སྡོང་པོ་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་

ནད་ཀ་ིའབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པའ་ིཐུགས་ལ་མ་རིག་པའ་ིགདནོ་ཆནེ་པོ་

ཞུགས་ཤངི་། ལགས་ལ་རྣམ་རོག་སོང་བའི་འདེ་དགུ་འཁོར་ནས་གང་གསུང་འདི་

གསུང་གི་རོག་དཔོད་ཙམ་ཡང་མེད་པར་རྣམ་རོག་གི་ས་བོན་རྒྱུན་མར་འདེབས་པའི་

འུག་པའ་ིཐན་སད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྒགས་པ་སོགས་རྒྱུ་ད་ེལ་བརནེ་ནས། འབས་

བུ་ད་རིང་ཐུན་མོང་བའི་རྣམ་རོག་འགོག་ཆེད་ཙམ་དུ་བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རོ་རེའི་

མ་ེཆར་ཟརེ་བའ་ིཕ་ོརོག་ག་ིགོག་སད་འད་ིམ་ིའདནོ་ཀ་མདེ་བྱུང་བ་སོགས་མཐའ་འད་ིལ་

ཐུག་པ་རདེ། གངོ་ག་ིསད་ཆ་ད་ེལ་ལན་མདརོ་བསྡུས་ཞིག་ཕུལ་ན་འད་ིལྟར། 

{1} གང་ལྟར་ངོ་ལོག་རྒྱབ་མདུན་ཟརེ་བ་ད།ེ གཞན་སམེས་ཤསེ་པའ་ིདངོས་ཤསེ་མ་ 

 ཐོབ་བར་དུ་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་མུ་འཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མདེ་ 

 པ་དང་གཅིག 

{2} མ་ཟད་ད་ནི་བཟང་མཐའ་དང་ངན་མཐའ་ཇི་འད་ཞིག་སྐེལ་འདོད་ཀང་ 

 བཅུ་བཞི་པའ་ིཐུགས་འདདོ་ལྟར་གནང་རྒྱུ་ལས།        འཇིགས་ས་དང་འཚརེ་ས་ 

 ན་ིཁདེ་ལ་མདེ། དནོ་དམ་བཅུ་བཞི་པ་ཁདེ་རང་ག་ིགནང་ལུགས་ད་ེརང་མདེ་ 

 མ་ིམདེ་ཆགས་རྒྱུ་ལས་གཞན་པའ་ིམཐའ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡདོ་པ་ངས་ན་ིམ་མཐོང་ 

 བ་དང་གཉསི།

{3} ༧ར་ེབད་ེཁི་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀང་།  སིྤར་ནརོ་བ་ཙམ་མནི་པར་སྐུ་ཚ་ེམཛད་ 

 འཕནི་དང་བཅས་པ་ལ་གནདོ་ཡདོ་ན།  ད་ད་ེལས་ནརོ་ཚབ་ཆ་ེབ་ཅི་ཞིག་མཛད་ 

 དགསོ།  དངོས་བརྒྱུད་ཀ་ིཕ་བ་མ་ད་ེརྣམས་ཀ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ངོ་མཚར་ཡནོ་ 

 ཏན་སྤན་གསི་གཟིགས། ཐུགས་ཀིས་འཚརོ་བཞིན་དུ་གསུངས་ལུགས་ད་ེའད་ 
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 ན།ི ཨ་ཙ་ིཨ་ཙ།ི ཕ་བ་མའ་ིབཀའ་དནི་ལ་ངོ་མ་ིགནངོ། ལས་རྒྱུ་འབས་ 

 ལ་ཞ་ེམ་ིའཇིགས།     དད་ཞནེ་ལ་རྒྱ་ཅན་ལ་ངོ་མ་ིཚ་བ་རང་ཕ་རང་གསི་བསད། 

 རང་མག་ོརང་གསི་རས་པའ་ིབཀའ་མལོ་འད་ིའད་གསུངས་ཕདོ་པ་ན་ིངསེ་པར་ 

 ཐུགས་ལ་གདནོ་ཆནེ་པ་ོཞུགས་པ་གདནོ་མ་ིཟའ་ོསམ་པ་དང་གསུམ་མ།ོ།

རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་མགི་གསི་མ་མཐོང་རུང་།།

བ་མའ་ིམཛད་པ་མགི་གསི་མཐོང་བཞིན་དུ།།

བརས་ཐབས་བཤང་བའ་ིམཆོད་ཡནོ་འད་ིའད་ན།།

གད་མ་ོདང་བཅས་ངས་ཀང་ཁདོ་ཉདི་གངེ་།།

ཆརེ་རོམ་རྣམས་ཀསི་གང་བཤད་བདནེ་དུ་འཛིན།།

ཆུང་ངུས་གང་བཤད་རྫུན་དང་ཧམ་པ་ཟརེ།།

དབང་པོ་བཏང་སམོ་མདེ་པའ་ིསྤ་ིཚགོས་འདརི།།

ཕུང་པ་ོགསུམ་པ་འདནོ་བཞིན་འད་ིལྟར་གངེ་།།

ཞསེ་པའང་བར་སབས་ཀ་ིཚགིས་སུ་བཅད་པའ།ོ། 
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སྤརི་བོད་མའི་ིརང་གཤསི་ལའང་ཤུགས་རྐནེ་གཞན་ཞིག་ཡདོ་སརོ།

བཙན་བལོ་དུ་ཡདོ་པའ་ིདགེ་ལྡན་པ་ཉུང་ཤས་འདའི་ིཐོག་ཏུའང་༧གངོ་ས་མཆོག་གསི་

དུས་རག་ཏུ་ཨུ་ཚུགས་ཆནེ་པོས་ཆོས་ལ་དབ་ེའབདེ། བ་མ་ལ་དབ་ེའབདེ། གྲྭ ་ པ ་

ལ་དབ་ེའབདེ། ལྷ་ལ་དབ་ེའབདེ། མི་ལ་དབེ་འབེད་སོགས་གནང་ལུགས་གནང་

སངས་དང་། མ་ཟད་དགེ་ལྡན་པ་རང་གི་ཁོངས་ནས་ཀང་རྐང་འདེན་གཅིག་མཇུག་

གཉིས་འཐུད་ཀིས་ཕ་བསད་ནས་རྒྱལ་རྔ་ཡང་ཡང་བརྡུང་མཁན་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིན་

པའ་ིཚུལ་སོགས་ལ་ཞིབ་ཏུ་བསམ་སབས། སྤིར་སར་ནས་བོད་མིར་ཤན་ཞུགས་

ངན་པའ་ིརང་གཤསི་ཀ་ིཤུགས་རྐནེ་གཏིང་ཟབ་གཅིག་ཀང་ཡདོ་པར་ངསེ་ཏ།ེ ཆོ ས ་

རྒྱལ་སྲངོ་བཙན་གསི་བོད་ཁམས་སྤ་ིལ་གདམས་པའ་ིབསབ་བ་ལས། {“བོད་ཀི་མི་

རྣམས་སྤའེུ་དང་བག་སྲནི་མའོ་ིབུར་སོང་བས། ཁོང་ཅོལ་ཆུང་ལ་ཁ་སིྤན། ཁེ ལ ་

འཛམེ་དང་ངོ་ཚ་ཆུང་ལ་གསར་འགགོས་ལ་དགའ་བ། དད་པ་ཆུང་ལ་སྡིག ་ལ་མི ་

འཛམེ། འགན་སམེས་ཆ་ེལ་ཕག་དགོ་ཆ།ེ”} ཞེས་དུད་འགོའི་བརྒྱུད་པ་དང་སྲིན་

མའོ་ིརིགས་བརྒྱུད་དུ་སོང་བས། བོད་མིའི་རང་བཞིན་གཤིས་ལུགས་ལ་ཡང་ཅོལ་ཆུང་

ཁ་མང་། ངོ་ཚ་ཁལེ་མདེ་གསར་འགོགས་ཆ་ེབ། སྡིག་ལ་མི་འཛེམ་དད་པ་ཆུང་

བ། འགན་སམེས་ཕག་དགོ་ཆ་ེབའ་ིབོད་མའི་ིལྷན་སྐསེ་ཀི་རང་གཤསི་ངན་པ་ཞིག་ཡདོ་

ལུགས་ལ་རྩ་བའ་ིཆ་ནས་ངོ་སྤདོ་གསལ་པ་ོཞིག་གནང་འདུག་སམ་པ་དང་།  ཡ ང ་

སོབ་དཔོན་པདྨས་ཀང་བོད་ཀི་སྤི་མཐུན་རྣམས་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ཆེམས་བཀའ་སོབ་

ལས། {“གདངོ་དམར་སྲནི་པ་ོབོད་ཀ་ིམ་ིརྣམས་ཉནོ༔།”}ཞེས་པ་དེ་ཡང་སབོ་དཔོན་

གསི་སྲནི་པ་ོཞསེ། བོད་མའི་ིརིགས་ཀི་ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་འབོད་ཅིང་ཆོས་ལ་བསྐུལ་མ་
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མཛད་པ་དང་། གཞན་ཡང་འབོམ་སོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀིས་བསབ་བ་མི་ཆོས་

གནད་ཀ་ིཕངེ་བ་ལས་ཀང་། {“སྤུ་རྒྱལ་བོད་ཀ་ིཡུལ་ན་ིཁལེ་གཞུང་ངན། །ཡིད ་

འབྱུང་ཁོང་ཁའོ་ིཚགོས་ལ་གཟབ་པར་འཚལ། །དེང་དུས་སྐེ་བོའི་ཚོགས་ནི་གསར་

འགགོས་ཆ།ེ །བསླུ་བདི་འཁོར་ག་ིཚགོས་ལ་གཟབ་པར་འཚལ།,,} ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར། སྤིར་བོད་མིའི་རང་གཤིས་ལ་ཡང་སྐོན་ཆ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ནི་ལྷན་སྐེས་སུ་ཡོད་

པར་ངསེ་སོ།།

རགོ་མ་གཏིང་སངོ་བདེ་མཁན་སུ་ཡནི་པ་ད་ེཡང་ཁས་བངས་པ།

གོང་གི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལས་བཅུ་བཞི་པ་ཁོ་ན་ལ་ཞུ་འོས་མེད་པ་ལྟ་བུར་འདུག་རུང་། 

སབས་འདརི་ད་ེལྟར་མནི་ཏ།ེ བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉིད་ནས་རོག་མ་གཏིང་སོང་བེད་

མཁན་ང་ཡནི་ཞསེ་ཁས་བངས་པ་ཡནི་ཙང་། མ་ིགངེ་རང་གངེ་དང་མ་ིཤདོ་ཀ་མདེ་ཀ་ི

གནད་དནོ་མང་པ་ོཞིག་ཡདོ་ཁོངས་ནས། ཕ་ིལོ་{2014} ཟླ་ {01} ཚསེ་{ 
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02}ཉནི་ས་ེར་ཆོས་སར་དུ་བཅུ་བཞི་པས་གསུངས་པ་འད་ིཁོ་ན་ལ་བསམ་ཀང་ད་ེམུར་

སྡདོ་ཤསེ་ཐབས་མདེ་པ་ལྟ་བུ་ཡང་། བཅུ་བཞི་པས། {“ཧ་ཅང་དར་ཁབ་ཡདོ་པའ་ི

ནང། རགོ་མ་གཏིང་སངོ་བདེ་མཁན་ངོས་རང་རདེ། ངོས ་ ཀིས ་ རིྩས ་སྤོད ་བེད ་

དགསོ་བྱུང་ན་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོརདེ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོན་ིགཟུགས་མདེ་ཡནི་སབས་

ཁདེ་ཚརོ་གསུང་བནོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ། དརེ་བརནེ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མའོ་ིཚབ་ངོས་ཀསི་

བས་ཏ་ེརོག་མ་གཏིང་སོང་བདེ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེའབྱུང་སངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཤདོ་རྒྱུ་ངོས་ཀི་

ལས་འགན་ཆགས་ཀ་ིཡདོ། ངོས་ཀིས་རོག་མ་གཏིང་སངོ་བས་ཟིན་རསེ་ཁདེ་རང་ཚསོ་

ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་འདུག གངོ་དུ་ཁདེ་རང་ཚའོ་ིའགལེ་བཤད་ཧ་ཅང་

ཡག་པ་ོབྱུང་སོང། རོག་མ་གཏིང་སངོ་བདེ་མཁན་དང་པོ་ངོས་རང་ཡནི་སབས་ངོས་ཀསི་

འགལེ་བཤད་མ་བརྒྱབ་ན་མ་འགགིས་པ་ལྟ་བུ་རདེ། ཁདེ་རང་ཚ་ོཚང་མས་ག་ོསོང་ངམ། 

དག་ེའདུན་པ་ཚསོ་གསན་སོང་ངམ། ཕ་ིརྒྱལ་ག་ིམ་ིམང་དག་ཅིག་འདུག་པ་ཁདེ་རང་ཚསོ་

ག་ོསོང་ངམ། གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ཤསེ་སོང་ངམ།”} ཞེ ས ་ ན ན ་ ཏ ན ་ ཆེ ན ་ པོ ས ་

གསུངས་ལུགས་ལ་དཔག་ན། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་སོགས་ལ་མཇུག་

སྐངོ་ལས་འགན་འད་ིདག་སྒྲུབ་ཏུ་བཅུག་ཡདོ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡནི་ནའང་། ཚི ག ་

ཟིན་རང་ལ་ཐད་ཀར་དཔད་ན་ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་གསོལ་ཧ་ཅང་དར་ཁབ་ཆ་ེ

བའ་ིདུས་སུ། རགོ་མ་གཏིང་སངོ་གནང་རབས་དང་། དེ་ཡང་རིྩས་སོྤད་བེད་དགོས་

བྱུང་ན་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོཡནི་རབས་དང་། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ལ་གསུང་བོན་རྒྱུ་

མདེ་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མའོ་ིཚབ་བས་ནས་འགན་འཁརེ་རྒྱུ་ཡནི་ལུགས་དང་། 

༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་རགོ་མ་གཏིང་སངོ་གནང་ཟིན་པའ་ིརསེ་སུ། དགེ་ལྡན་མིང་

གཡར་བ་སོགས་ཀསི་ད་ེལ་མཇུག་སྐངོ་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་ལུགས་དང་། 



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

61

ད་ེདག་ཀང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་ཚུལ་བཅས་གསུང་ག་ིཡདོ་ན། ང་ཚོས་ཀང་དཔལ་

ལྡན་ལྷ་མསོ་གསུང་མ་བོན་བར་དུ་བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅུ་བཞི་པ་གཡས་སོྐར་གཡནོ་སོྐར་

བདེ་མཁན་དག་ག་ིསརོ་ལ་མ་ིགངེ་རང་གངེ་དང་མ་ིཤདོ་ཀ་མདེ་ཡནི་པ་ད་ེཤསེ་དགསོ། 

གཞན་ལ་གང་བྱུང་བཤད་ཆོག་ཀང་རང་ལ་བཤད་མཁན་ཞིག་བྱུང་ན་ལམ་སང་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ལ་ཕགོ་ནས་མ་ིརྒྱུ་ཟོག་གསུམ་གསི་བ་ངན་སྤདོ་ངན་མ་ིསལེ་བའ་ིར་ེབ་ཡདོ།

བཅུ་བཞི་པའ་ིསརོ་ལ་འཆར་སྣང་འགའ་ཞིག་གངེ་འདདོ་པ།

མཚམས་འདརི་བཅུ་བཞི་པའ་ིསོར་ལ་སབས་དནོ་འཆར་སྣང་འགའ་ཞིག་གངེ་འདདོ་པ་

ན།ི ད་ཆ་བོད་དང་བོད་མིའི་ལས་དབང་ནི་སྣུམ་ཟད་པའི་མར་མེའི་ངང་ཚུལ་འདི་

ཉམས་སུ་མོང་དུས།  རྣམ་པར་རོག་པ་རྒྱ་མཚའོ་ིརྦ་རབས་བཞིན་དུ་འཕྱུར་བ་ཡང་ཆསོ་

ཉདི་ལ་སོང་། སམ་བཤད་ཀག་ཀགོ་མདེ་པར་ཐད་ཀར་ཞུས་ན།  དནོ་དམ་བོད་རྒྱལ་

དང་པརོ་གགས་པའ་ིམཉའ་ཁ་ིབཙན་པོ་ན།ི  བོད་ཀ་ིམ་ིརིགས་འཁྲུལ་མདེ་གཅིག་ཡནི་

དང་མནི་ལ་ཤདོ་ཚུལ་མང་བས་འདརི་མང་པ་ོསྨྲ་འདདོ་པ་མདེ་ལ།  བོད་རྒྱལ་མཐའ་མ་

ཡནི་པའ་ི༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ཀང་། བོད་རིགས་འཁྲུལ་མེད་གཅིག་ཡིན་ན་
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ཁ་ཆའི་ིརྒྱ་དཔོན་ར་སྤུ་ཧངྥ་གསི་ལག་ནས། བོད་པས་ར་ཡང་སོང་སམ་མང་པོ ་

སྤད་ནས་ཉ་ོདགསོ་དནོ་ཅི་ལ་ཡདོ། གང་ལྟར་ད་ེཡ་ིསརོ་ལ་ཤདོ་ཚུལ་དང་ལབ་གངེ་

མང་བས་འདརི་ཤདོ་མ་ིའདདོ་ཀང་།  སངི་དནོ་ཤདོ་འདདོ་པ་ན།ི  བཅུ་བཞི་པ་མཆགོ་

དགུང་ལོ་{16}ནས་{76}བར་བོད་དང་བོད་མའི་ིཆེད་དུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཞིག་

བས་རབས་གསུང་ག་ིཡདོ་ལ།ངསེ་པར་བས་ཡདོ་པའ་ིཡ་ིཆསེ་བདེ་མཁན་ཡང་མ་ིཉུང་བ་

ཞིག་ཡདོ།  འནོ་ཀང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བས་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པར་གང་དང་གང་གནང་

བ་ཕལ་ཆརེ་བོད་དང་བོད་དནོ་ལ།  དངོས་དང་ཤུགས་ནས་གནདོ་པའ་ིརྒྱུ་དང་འཁྲུག་

པའ་ིརྐནེ་དུ་གྱུར་འག་ོབ་ཤས་ཆ་ེབས་ཀང་།  བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་དང་བོད་དང་བོད་དནོ་

ཟརེ་བའ་ིབར་ནས་ད་ཆ་ལས་སོྨན་བཟང་པོའ་ིགསརེ་ཐག་ཞིག་ཡདོ་མདེ་ལ།  བདག་ག་ི

རྣམ་པར་རགོ་པ་ལ་ན་ིཐ་ེཚམོ་པའ་ིདངོས་པོ་ཤནི་ཏུ་རག་ག།ོ  འནོ་ཀང་ཐག་གཅོད་པ་ན་ི

མངོན་པར་ཤསེ་པའ་ིཡནོ་ཏན་མངའ་བའ་ིལས་ཡནི་པས། བདག་ལྟ་བུས་ཁ་ཚོན་

གཅོད་ས་བ་མ་ཡནི་པ་ན་ིཤནི་ཏུ་ལགོ་གྱུར་ག་ིགནད་ལ་ཐུག་པའ་ིཕིར་རོ།། 

མ་ཟད་རང་ཉདི་བོད་རིགས་ཞིག་ཡནི་པའ་ིཆ་ནས་བོད་དང་བོད་མའི་ིགནས་སངས་ངོ་

མ་འད་ིམཐོང་ཡངོ་དུས།  རྣམ་པར་རགོ་པའ་ིའཆར་སྣང་ལ་སྣ་ཚགོས་ཞིག་རང་ཤུགས་

ཀསི་འཁོར་ཡངོ་བ་ལ་འགགོ་ཐབས་མ་ིའདུག་ས།ེ   སིྤར་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་བོད་

དང་བོད་མའི་ིདནོ་དུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གསི་སྐུ་ངལ་ཞིག་ན་ིསྐནོ་ཡདོ་ངསེ་ཀང་། 

གང་ལྟར་ལྷག་བསམ་ག་ིའཆར་གཞི་དང་།མཁནེ་རབ་ཀི་ལམ་སནོ་ཕལ་ཆརེ་ན་ིབོད་དང་

བོད་དོན་ལ་དངོས་དང་ཤུགས་ནས་ཕོངས་བའི་རྒྱུ་དང་གནོད་པའི་རྐེན་དུ་འགྱུར་འགོ་

བ་ལྟ་བུ་ན།ི ད་ཆ་ཕགོས་གང་ནས་བལྟས་དང་།  ཉན་དང་། བསམ་ཀང་མ་ེལོང་ལ་

ཧས་དཔ་ེལྟར་བོད་དང་བོད་དནོ་ཟརེ་བ་མཐའ་ནས་ཡལ་ཞིང་།  ནང་ནས་རུལ་འག་ོབའ་ི
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ཚརོ་སྣང་འད་ིཡང་། རང་ངོས་ནས་བས་ན་ང་ལ་རི་ལམ་དང་འཁྲུལ་སྣང་རང་ཡནི་པ་

ཤགོ་ཅིག་ཅསེ་སོྨན་ལམ་འདབེས་རྒྱུ་ཡནི། དེ ་དང་ཕོགས་མཚུངས་སུ་བཙན་

འབརོ་དུའང་བོད་རིགས་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཕུད་པའ་ིབོད་དང་བོད་དནོ་ཟེར་བ་ལ་

གང་ཕན་ཅི་ཕན་ག་ིསྐུ་ངལ་ཞིག་ན་ིསྐནོ་ག་ིཡདོ་ངསེ་ཀང་།  མཐོང་ཆོས་སུ་བཙན་བལོ་དུ་

གནས་པའ་ིབོད་མ་ིཉུང་ཤས་ད་ེཡང་། དུམ་བུ་ཁ་བལ་ཟང་ཟིང་ལབ་གེང་མང་བའི་རྒྱུ་

དང་རྐནེ་གཙ་ོབོ་ཡང་། ༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཁེད་རང་གིས་གསུངས་དང་མཛད་པ་མ་ི

འད་བ་ར་ེར།ེ རང་རང་སོ་སོའ་ིཁུངས་དང་ལུང་འདནེ་རྒྱབ་རནེ་དཔུང་ངོམས་ཀི་ལག་

ཆར་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་འད་ཞིག་འདུག་པས། དེ་ཡང་ང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་དངོས་ཡོད་

ཀ་ིགནས་སངས་ཞིག་མནི་པར་ཕགོས་ལྷུང་ག་ིའཁྲུལ་སྣང་ཞིག་ཡནི་པའ་ིར་ེབ་ཡདོ། 

དེ་དང་དེ་འད་བ་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་སྤི་སེར་ཚོགས་སྡེ་ཡོད་ཚད་ཀི་ནང་དུ་ཕུ་དཀྲུག་

མདའ་དཀྲུག་གནང་བའ་ིལོ་རྒྱུས་ཡདོ་ཀང་ད་ལམ་སབས་སུ་མ་བབ་པས་ཤདོ་མ་ིའདདོ། 

གང་ལྟར་ཡང་རྒྱ་ཆའེ་ིའཛམ་གངི་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་དང་ལས་སོྨན་བཟང་པའོ་ིགསརེ་

ཐག་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མདེ་པ་འམ་ཆད་ཟིན་པ་མ་ཟད།

བ་སོབ་ཀ་ིདམ་ཚགི་དང་། རྒྱལ་འབངས་ཀི་འདུ་ཤསེ་སོགས་ཀང་། སྐུ ་ཉིད ་ནས་

བསམ་བཞིན་དུ་སངོ་ང་བག་ལ་བརབ་པ་བཞིན་དུ། དམིགས་མེད་དུ་བཅོམ་ཟིན་

པ་ན་ིའདརི་མང་དུ་ཤདོ་མ་ིདགསོ་པར་སྐུ་ཉདི་ཀི་ལྷ་སྲུང་སོར་གི་དབེ་ས་ཕིར་གསལ་བ་

ལྟར་ཡནི་པས། དེ་དག་གི་ཚུལ་ནི་ཤོད་པའི་གཞི་དང་རྩ་བར་འགྱུར་པས་ཀང་གཤམ་

ནས་སབས་གང་ཡནི་དུ་རིམ་བཞིན་གསལ་རྒྱུ་ཡནི་པ་ན་ིགདནོ་མ་ིཟའ།ོ།
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{{གཉསི་པ}}བརྒལ་ལན་འད་ིའབི་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ་རྐནེ་བཤད་པ་ལ།

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བས་དབེ་ཞིག་བིས་ཡདོ་པ་ད་རིང་གཞི་ནས་ཤསེ་

པ།

ཐོག་མར་ཕ་ིལོ་{2013}ཟླ་བ་{12}ཚསེ་{24}ཉནི་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་འཕགས་

ཡུལ་སེལ་ཀོབ་སེ་ར་ཆོས་སར་དུ་ལམ་རིམ་གསུང་ཆོས་འཕོ་སྐོང་གི་ཆེད་དུ་ཕེབས་

སབས་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ཀ་ིདབེ་ད་ེབིས་ཡདོ་པ་གཞི་ནས་ཤསེ། དེ ་

ནས་ཟླ་བ་འགའ་ཞིག་སོང་རེས་དེབ་དེ་ལག་ཏུ་འབོར་ཞིང་བལྟས་པས་{{འདི་རི་བོ་

དག་ེལྡན་པ་སྤ་ིཐོག་ནས་བརྩམས་}}ཟརེ་ནས་བསི་ཡདོ་པ་ད་ེརདེ། དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་

བསི་པ་མཐོང་ཙམ་ཉདི་ནས་ཧང་སང་ཞིང་ཞ་ེཁལེ་དགསོ་པ་ཞིག་བྱུང་། གང་ཡིན་ཟེར་

ན། རི་བོ་དག་ེལྡན་པ་སྤ་ིཐོག་ནས་བརྩམས་ཟརེ་བའ་ིཡགི་ཆ་ཞིག་ད་བར་བྱུང་མངོ་

མདེ་པ་དང་གཅིག དག་ེལྡན་སིྤ་ཐོག་ནས་བརྩམས་ཟརེ་བའ་ིཡགི་ཆ་དང་པོ་ད་ེཡང་

དག་ེལྡན་བསན་ལ་ཕག་རསེ་དང་བཀའ་དིན་ཤནི་ཏུ་ཆ་ེབ་༧ར་ེབད་ེཆནེ་སིང་པོ་དང་། 

༧ཡངོས་འཛིན་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་རྣམ་གཉསི་ལྟ་བུ་དགེ་ལྡན་སིྤ་ཐོག་ནས་དགག་ཡུལ་

ག་ིཕོགས་སར་བཟུང་མ་ིསྲདི་པ་ལྟ་བུ་ཡནི་ཡང་ད་ེལྟར་དགག་ཡུལ་དུ་བཞག་ཕདོ་པ་དང་

གཉསི། ཁད་པར་དུ་ཆོས་སྲུང་བ་ེབག་པ་ཞིག་ག་ིཁ་གཏད་དུ། དཔལ་མཉམ་མེད་རི་

བོ་དགེ་ལྡན་པ་བཞེངས་ནས་ས་མཆོང་གནམ་མཆངོ་ག་ིབབ་ཆུང་ཞབས་འདེན་དེ་ལྟར་

ཞུ་དགསོ་དནོ་མདེ་པ་དང་གསུམ། ལར་ནས་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་ཟེར་
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དུས་བཅུ་བཞི་པ་དང་ར་སའ་ིཆབ་སྲདི་ཚགོས་པའ་ིལག་འགོ་ཏུ་གང་བས་བས་ཡནི་པའ་ི

དག་ེལུགས་པ་ད་ེཙམ་ཞིག་གསི་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་མནི་པ་དང་བཞི། ཕུ ག ས ་ རྒྱ ང ་

རིང་པརོ་དག་ེལྡན་པའ་ིགནས་སངས་ལ་འགན་རྩ་བ་ནས་མ་འཁེར་བ་སོགས་ད་ེའད་ཅི་

ལ་སྲདི་སམ་ཞིང་། གཞན་ལ་དའེ་ིསོར་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་ཇི་ཡནི་དསི་པས་མང་ཙམ་

ཞིག་ཤསེ་རོགས་བྱུང་བ་རྣམས་འགོ་ནས་ས་བཅད་ལོགས་སུ་འབ་ིབར་འདདོ་ད།ོ།  

འོན་ཀང་དག་དགའ་གཉེན་སྡུག་དང་རང་མེད་མི་མེད་བཟོ་བའི་བྱུས་ངན་འདི་ཐམས་

ཅད་ཀི། མཐར་གཏུགས་ས་དང་གཏུགས་ཡུལ་སིྤ་གཙོ་བོ་ལྟ་བུ་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པའི་

བ་ོཡ་ིགཡ་ོབ་སནོ་དུ་མ་སོང་པར་བ་བ་ཐབས་སྡུག་འད་ིའད་ཡངོ་དནོ་མེད་པ་ཀུན་ཤེས་

ལ་སོང་། བཅུ་བཞི་པས་མཚམས་དང་ཚོད་མེད་པར་དུས་རག་ཏུ་དགེ་ལྡན་པའི་

སངེ་དུ། ནང་འཁྲུག་འཁོན་འཛིན་ག་ིགཞི་ཆནེ་པ་ོསངོ་བ་འད།ི བདག་ཅག་དགེ་ལྡན་

པའི་སོན་ལས་བཙན་པོ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཨང་སམ་པ་ནི་སེམས་རབ་ཏུ་ཕམ་པའི་གཞི་དང་

རྩ་བར་གྱུར་ནའང་། འཕལ་དུ་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་དེ་ལ་དགག་ལན་

འབ་ིབའ་ིའབད་བརོྩན་སོགས་གང་ཡང་མ་བས་པ་ན།ི མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་

པས་ཐུགས་བརྩ་ེཆནེ་པསོ་གདམས་པ་ལས།

“ཚགི་བཞིའ་ིདནོ་ཡང་རགོས་པའ་ིནུས་མདེ་པར།།

འབལེ་མདེ་ཚགི་ག་ིདཔུང་ཚགོས་འཚལོ་བའ་ིཕིར།།

ལུས་སམེས་ཡངོས་སུ་གདུང་བའ་ིདཀའ་ཐུབ་ཀསི།།

རང་ག་ིམགི་ལ་བརྩ་ེབ་མ་དརོ་ཞིག།”  

ཅསེ་གསུངས་པ་ལྟར།  རང་ཉིད་ནི་རྒྱུན་དུ་འཁམ་ཉུལ་རྣམ་གཡེང་ལ་དགའ་
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ཞིང་། མ་ཟད་ཚགི་བཞིའ་ིདནོ་ཡང་དཔིས་ཕིན་རོགས་པའ་ིནུས་པ་དང་ཁ་སབས་མདེ་

པ་ཞིག་གིས།དགག་པ་དགག་ལན་གི་ཚིག་གི་དཔུང་ཚོགས་འཚོལ་བ་ནི་ལུས་སེམས་

ཡངོས་སུ་ངལ་བའ་ིརྒྱུར་མ་ཟད། ལོ་ནའ་ིགཏུགས་པས་རང་ག་ིམགི་ལའང་བརྩ་ེབ་མ་ིབདེ་

ཀ་མདེ་དུ་འདུག་པས་ཀང་། དགག་ལན་འབི་བའ་ིརོྩལ་བ་དང་འདུན་པ་གཉསི་ཀ་མ་

བྱུང་བར་ད་ེམུར་ལུས།

ད་ེནས་རིང་ཞིག་ལོན་པ་ན། སངས་རྒྱས་དངོས་དང་འད་བའི་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉནེ་ཆནེ་པོ་འགས། ཁོད་རང་ནས་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་དེ་ལ་དགག་

ལན་ཞིག་འབ་ིདགསོ་ཚུལ་བཀའ་ནན་ཕབེས་པར། འ ག ག ་ ད གོ ས ་ ངེ ས ་ ཅ ན ་

ཞིག་ཡོད་པར་ཐག་བཅད་ནས་ལན་གིས་བཟོླག་མ་ནུས་པར་བཀའ་ཡི་ཁུར་ཆེན་སིྤ་

བོའ་ིགཙུག་ཏུ་བངས་ཤངི་། ཟིན་བིས་ཀང་ཐར་ཐོར་རེ ་གཉིས་འདེབས་འགོ ་

བརྩམས། 

ད་ེཡང་རྩ་བའ་ིཆ་ནས་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ད་ེཚགི་དང་རོྩམ་ལུགས་གསར་

བྱུང་ལོག་བཤད་གཅིག་ཡནི་པ་ལས། བརོད་བ་ནང་དོན་གི་ཐད་ནས་གསར་པ་གང་

ཡང་མནི་སབས། ནང་དནོ་ལོག་བཤད་ཕལ་ཆརེ་ལ་སར་ནས་མད་ོསྨད་པ་མཁས་པའ་ི

དབང་པོ་ཡནོ་ཏན་རྒྱ་མཚ་ོམཆོག་དང་། གཞན་ཡང་མཁས་པའི ་དབང་པོ་ཇི ་སེད་

ཅིག་གསི་དུས་ནས་དུས་སུ། རྣམ་མང་ལུང་ག་ིཞགས་པས་དམ་དུ་བཅིངས་ཤངི་། 

རིགས་པའ་ིམཚནོ་གསི་མག་ོབོ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཅད་ཟིན་པས་ཀང་། བམ་རོ་ལ་

མཚནོ་བརྣུན་པའ་ིརོྩལ་བ་ཆརེ་མ་བས་པར་བ་མའ་ིབཀའ་མ་བཅག་ཙམ་དུ་དགག་ལན་

ཤགོ་གངས་འགའ་ཞིག་གསི་འཐུས་པར་བས་ན་སམ་པའ་ིམུར། ཕི་ལོ་{2014}ཡང་
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ཕལ་ཆརེ་རགོས་ལ་ཉ་ེབར་གྱུར། གཞན་ཡང་ལོག་བཤད་དེ་ལ་དགག་ལན་ཞིག་

འབ་ིབ་ལ་སྤ་ོཤུགས་ཆུང་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་གཉསི་ཡདོ་ད།ེ

ཐོག་མར་བརྒལ་ལན་འད་ིའབ་ིབ་ལ་སྤ་ོཤུགས་ཆུང་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་

གཉསི།

 

རྒྱུ་མཚན་དང་པོ་ན།ི  དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་ག་ིགཡ་ོརྒྱུ་ངན་པས། 

དག་ེལྡན་བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བ་དང་། དགེ་ལྡན་ཆོས་ཁིམས་འཛིན་སྐོང་ལྷན་

ཚགོས་ཟརེ་བ་དང་། རྒྱལ་སྤའི་ིདག་ེལྡན་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བ་དང་། འད་ིརི་བོ་དག་ེ

ལྡན་པ་སྤ་ིཡངོས་ཀ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཡནི་ཟརེ་བ་དང་། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་སིྤ་

ཐོག་ནས་བརྩམས་ཟརེ་བ་དང་། ཡགི་ཆ་འད་ིརོྩམ་སྒགི་བ་རྒྱུ་སོགས་ཕགོས་ཡངོས་ནས་

དུས་ཀ་ིདགསོ་མཁོ་གལ་ཆནེ་དུ་མཐོང་ཟརེ་བ་དང་།  ད་དུང་ལོག་བཤད་དེ་ལ་དགེ་

ལྡན་བསན་བདག་དུ་རོམ་པ་དག་ནས། ཡི་རང་དང་བསགས་བརོད་རྒྱབ་སྐོར་བཅས་

ཞུས། ཟརེ་བ་སོགས་གང་འདདོ་འདདོ་དུ་བསི་ཤངི་།
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ད་ེལྟ་བུའ་ིལོག་བཤད་ད་ེདགག་དགསོ་ན་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ནས་མ་ིསོྨྲས་ཐབས་མདེ་

ལྟ་བུ་ཞིག་བས་འདུག་པ་དང་། གལ་སྲིད་དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་ནས་སོྨྲས་ཏེ་དགག་

དགསོ་ན་བ་ོངོར་མ་ིབད་ེབའ་ིན་ཟུག་ཆ་ེབས་ཀང་སིྒད་ལུག་ཏུ་གྱུར།

རྒྱུ་མཚན་གཉསི་པ་ན།ི གཤམ་ནས་གསལ་པོར་བཟོ་འདོད་པའི་མི་ངན་འགའ་ཞིག་

གསི་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་གཡར་ནས་ལོག་བཤད་འད་ིབསི་འདུག་པས། ལ ས ་ མེ ད ་

བསོད་ཟད་མ་ིངན་ད་ེདག་ན་ིལགེས་པར་བཤད་པའ་ིགཏམ་ཐོས་པ་ན་གདུག་སྦྲུལ་ལ་འ་ོ

མ་བླུག་པ་བཞིན་དུ། ཐོག་མ་ནས་ཕོགས་ལྷུང་གདོན་གིས་དཀྲུགས་པའི་སེམས་རྒྱུད་

རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་རང་ཉསེ་ངན་པའ་ིཚགོས་མ་ལུས་པ། གཞན་དགེ་ལྡན་པའི་བསན་

འཛིན་ག་ིསྐ་ེབུ་ཆནེ་པ་ོརྣམས་ཀ་ིདབུ་ཐོག་ཏུ་འག་ོབ་ལ་གཅིག་ཏུ་བརོྩན་པ་མཐོང་བཞིན་

དུ། ད་དུང་སྤེའུའི་ངང་ཚུལ་འཛིན་པའི་མི་ངན་དེ་དག་ལ་སྡིག་རྐེན་དུ་སོང་ན་ཅི་མ་

རུང་སམ་པས། དགག་ལན་རྒྱས་སྤོས་བས་པ་ཡང་དེ་ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་མེད་སམ་

ཞིང་ད་ེམུར་རིམ་འགངས་སུ་ལུས་སོ།།
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བཅུ་བཞི་པས་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ལ་ཧམ་པ་མདེ་པའ་ི

ཐོག་ནས་དགག་ལན་རྒྱབ་ཤགོ་གསུངས་པ། 

 

ཡང་། ཕ་ིལོ {2014}ཟླ་{12}ཚེས་{26}ཉིན་རྒྱ་གར་ལོྷ་ཕོགས་མོན་གོ་དགའ་

ལྡན་ཆོས་སར་དུ་ལམ་རིམ་གསུང་ཆོས་ཟརེ་བ་ཞིག་ག་ིསབས། ༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་

པས། {“ངས་ལབ་པ་དརེ་རྒྱུ་མཚན་མ་ིའདུག་ན་དགག་པ་རྒྱབ་ཤགོ ཧམ་པ་བཤད་

མ་ཡངོ་། དེ་ཡང་དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལོ་ངོ་བཞི་བརྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་བསིྒགས་

བས་སོན་ཡོད་པ་དེར་དགག་པ་རྒྱབ་ཤོག”}ཅེས་ངར་ངར་འཕག་འཕག་བས་བསྡད་

པ་ཞིག་མཐོང་ངོ་།། དགག་པ་རྒྱབ་ཤགོ་གསུངས་བབ་ལ་དཔད་ན། ལོག ་པའི ་ང ་

རྒྱལ་ཅན་དེ་དག་གིས་གཅིག་བས་ན་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་དེ་ནི་སུས་ཀང་

དགག་མ་ིཐུབ་པའ་ིཞིབ་འཇུག་ཞོམ་ཞིག་བལ་བ་ཞིག་ཏུ་རམོ་ཡང་སྲདི་ཅིང་། རྒྱུ་མཚན་

དའེ་ིཆ་ནས་དགག་པ་རྒྱབ་ཤགོ་ཅསེ། བཅུ་བཞི་པ་ངར་ངར་འཕག་འཕག་བས་པ་

ཡནི་ཡང་སྲདི། ཡང་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་དེ་ནི་རོྩད་

པ་ལྷུར་ལེན་པའི་ཡིག་ནག་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་སིྦན་བདག་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ཀང་

ཡདི་མ་རང་བའ་ིརྣམ་པས། ཧམ་པ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་དགག་པ་རྒྱབ་དགོས་ཞེས་

རོྩམ་བསྐུལ་བས་པ་ཡང་མནི་ནམ་སམ་ཞིང་།ཕགོས་གཉསི་གང་ལྟར་ཡང་ད་ན་ིདག་ེལྡན་

མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ད་ེལ་དགག་ལན། ཞིབ་ཚགས་ཙམ་ཞིག་འབི་འདོད་ཀི་

སམེས་ཤུགས་མ་ེལ་མར་ཁུས་གསལ་འདབེས་ལྟར་དུ་གྱུར་རོ།།
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ཡུལ་གངས་ཅན་ནས་སལེ་བའ་ིར་སའ་ིབཙན་གཏམ་ག་ིཡ་ལན་རྣནོ་པོ་

ཞསེ་པའ་ིདབེ་ཞིག་ཐོན་སརོ།

 

ཡང་། དུས་སབས་ད་ེཡས་མས་ཞིག་ཏུ་བོད་གངས་ཅན་ག་ིལངོས་ནས། { “ ཡུ ལ ་

གངས་ཅན་ནས་སལེ་བའ་ིར་སའ་ིབཙན་གཏམ་ག་ིཡ་ལན་རྣནོ་པོ།”}འམ། 

{“དག་ེལྡན་སན་བརྒྱུད་སསོ་ཀ་ིབཀའ་སྲུང་། མཐུ་དང་སོབས་ཀིས་ཆེ་བས་ཆེ་བ་ལྷ་

མཆོག་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་སོྐང་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་ལ་ངན་འདོགས་སྣ་དགུ་ཞུ་བའི་ར་

སའ་ིབཙན་གཏམ་གི་ཡ་ལན་རྣནོ་པ།ོ”}ཞསེ་པ་ཚགི་དནོ་གི་ཆ་གང་ཐད་ནས་ཀང་དག་ེ

ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་དེ་དགག་པའ་ིབརྒལ་ལན་སེངྒེ་གནམ་ལ་འཕོ་བ་འད་ཞིག་

ཐོན་བྱུང་བ་ལ། སྐསེ་རབས་ལས། 

“ལགེས་པར་སྨྲས་པ་རྣམས་ཀི་རིན་ཐང་ཞིག། 

གལ་ཏ་ེངསེ་པར་བཅད་དུ་རུང་ན་ན།ི། 

ད་ེཡ་ིརིན་དུ་རྒྱལ་སྲདི་ཉདི་ཀང་སྦནི།།” 

ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར། ༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པས་དགག་པ་རྒྱབ་ཤོག་གསུངས་པ་ལ་

ལེགས་པར་བཤད་པའ་ིསྐེས་བཟང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་མགི་མདུན་དུ་མངོན་པར་གྱུར་

བས།  བཅུ་བཞི་པས་ཧམ་བཤད་མེད་པའི་ཐོག་ནས་དགག་པ་རྒྱབ་ཤོག་

གསུངས་པ་ལྟར་དུ། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་དགག་པའ་ིདགག་ལན་གནད་

ལ་འཁལེ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བོད་གངས་ཅན་གི་ཡུལ་ན་བཞུགས་པའི་མཁས་པ་དེ་

རྣམས་ཀསི་ཡུལ་གར་སྲདི་གཞུང་འག་ོཁདི་དང་བཅས་པའ་ིབ་ངན་སྤདོ་ངན་དང་། 
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ལྷག་པར་བཅུ་བཞི་པས་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་ལ་ཞེ་བསམ་པའི་གཏིང་ནས་གནག་པའི་ས་

ཕའི་ིབ་ལུགས་སྤདོ་ལུགས་དང་།   བསམ་ལུགས་ཤདོ་ལུགས་ཕལ་ཆརེ་ལག་མཐིལ་ག་ི

རས་བཞིན་དུ་མཐོང་ཞིང་ཤསེ་འདུག་པས། ཁོ་བོ་ནི་ཧང་སང་ཞིང་ངོ་མཚར་དུ་

གྱུར། རང་ག་ིདགག་ལན་དུ་འབ་ིའདདོ་པའ་ིགནད་ཕལ་ཆརེ་ཡང་{“ཡུལ་གངས་ཅན་

ནས་སལེ་བའ་ིར་སའ་ིབཙན་གཏམ་གི་ཡ་ལན་རྣནོ་པོ།”}ཞསེ་པའ་ིནང་དུ་འཁོད་འདུག་

པ་མ་ཟད། ད་དུང་འགའ་ཞིག་རང་ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་དཔརེ་བརོད་ན། ༧གངོ་

ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱམ་གི་ཨ་མ་ལ་གསེར་གི་མཛུབ་དཀིྲས་བཀོན་པའི་

རབས་ལྟ་བུ། འགའ་ཞིག་གནས་སབས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་མི་འབི་སམ་པ་ཡང་དགག་ལན་

དེར་གསལ་ཁིལ་ལེར་འཁོད་འདུག་ན།ད་ནི་ར་སའི་རོ་ལངས་ཁྱུ་ཚོགས་འགོ་ཁིད་

དང་བཅས་པ་རང་ལ་ལྟསོ་པའ་ིཁལེ་དང་། གཞན་ལ་ལྟོས་པའི་ངོ་ཚའི་གོས་ལག་

མཐིལ་ཙམ་ཡང་མདེ་པར་ཟུར་གནས་རྣམ་དཔདོ་ཅན་གི་ཁམོ་གཞུང་དུ། ག ཅེ ར ་ བུ ར ་

ཀརེ་ལངས་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་བཀདོ་པ་མཐོང་ནས་དགདོ་བ་ོཞིང་། རྣམ་པར་རོག་

པའ་ིའཆར་ས་ོལ་དབང་མདེ་དུ། 

{“ངདེ་ཀ་ིངོར་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་འད།ི།

ལྕང་ར་ཆོས་མཛད་པ་དང་རོྩད་པའ་ིཚ།ེ།

འཁོར་གསུམ་བརྒྱ་ཕག་དངོས་འགལ་བས་ན་ཡང་།།

ཆོས་ཅན་མ་ིགཅིག་གསུངས་ལ་གསོལ་བ་འདབེས།།”}

ཞེས་གགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་དུ་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་མཚོན།ལོག་

བཤད་རྒྱུག་ཁ་ིའཁོར་དང་བཅས་པས། མཁས་དབང་མེ་སག་ཞབས་ལ་ལན་འདི་འད་
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ཞིག་ལས་ཕུལ་རྒྱུ་ལྷག་མ་ིའདུག་སམ་པ་ན།ི དཔརེ་ན།

ང་ཚའོ་ིསྦནི་བདག་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་འདསི།

མཁས་དབང་མ་ེསག་ཞབས་དང་རོྩད་པའ་ིཚ།ེ།

འཁོར་གསུམ་བརྒྱ་ཕག་དངོས་འགལ་བས་ན་ཡང་།།

ཆོས་ཅན་མ་ིགཅིག་གསུངས་ལ་གསོལ་བ་འདབེས།།

ཞསེ་པའ་ིཚགི་འགྱུར་ལྟར།

1} གངས་ཅན་ཡུལ་ཀ་ིམཁས་དབང་མ་ེསག་ལགས།  ང་ཚའོ་ིསྦནི་བདག་གསི་ 

 དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་ཞིང་། ཁདེ་ཚསོ་རོ་ར་ེ ཤུགས་ལྡན་ཟེར་བས་གཞི་ཆོས་ཅན་ 

 ན་ིམ་ིགཅིག 

2} ང་ཚའོ་ིསིྦན་བདག་གསི་དལོ་རྒྱལ་བོད་བསན་སྲདི་དང་རྒྱལ་བའ་ིསྐུ་ཕྱྭར་གནདོ་ 

 མཁན་རདེ་གསུངས། ཁེད་ཚོས་ནི་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་ 

 བསན་སྲུང་ཟརེ་བས་བདེ་ལས་ཡང་མ་ིགཅིག

3} ང་ཚོའི་སྦིན་བདག་འུ་ཐུག་ན་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་བ་གཅོད་དགོས་ 

 གསུངས།  ཁདེ་ཚསོ་སྲགོ་ལ་ཐུག་ཀང་དམ་ཚགི་བསྲུང་དགསོ་ཟརེ་བའ་ིདམ་ 

 བཅའ་ཡང་མ་ིའད།  

4} ང་ཚོའི་སིྦན་བདག་གིས་མོ་དང་རི་ལམ་ཟན་བརག་འདེ་ལུང་བཞི་ལ་ཁུངས་ 

 བཅོལ་ནས་བཀག་ཅིང་།  ཁདེ་ཚསོ་ས་དགའེ་ིསྐ་ེཆནེ་བརྒྱ་ཕག་འགའ་ཞིག་ལ་ 

 ཁུངས་བཅོལ་ནས་སྒྲུབ་པས་གཞི་འཛིན་ས་ཡང་མ་ིམཚུངས།

5} ང་ཚོའི་སྦིན་བདག་གིས་དུས་ད་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་ཞིབ་འཇུག་རྐང་རྐང་བེད་ 
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 བཅུག་ཅིང་།  ཞིབ་འཇུག་བས་ཚད་ཐམས་ཅད་གཅིག་གིས་གཅིག་སུན་ 

 འབིན་བེད་ལྟ་བུར་སོང་།མང་པོ་ཞིག་སིྦན་བདག་རང་ཉིད་དགོག་བེད་དུ་ 

 འགྱུར་འག་ོཞིང་། ཁདེ་ཚ་ོན་ིཞིབ་འཇུག་གང་ཡང་བདེ་མ་དགསོ་པར་བདནེ་ 

 པའི་དོན་ལ་ལོྷད་ཤིག་གེར་སྡོད་ཆོག་པ་ནི་ཁུངས་བཙན་ལོས་མི་འད་བའི་ 

 ཁད་པར་སོགས་མང་ངོ་ཟརེ་ནས།   སར་ཡང་རང་གི ་སིྦན་བདག་བཅུ་ 

 བཞི་པ་དགསེ་པའ་ིམཆོད་སྤནི་བརྒྱད་སནོ་བསདོ་གླུ་འད་ིལྟར་ཕུལ་ལོ།།

6} ང་ཚའོ་ིསྦནི་བདག་ལྷ་མ་ིརྣམ་འདནེ་མཆོག།  

 མཁས་དབང་མ་ེསག་ཞབས་དང་རོྩད་པའ་ིཚ།ེ། 

 འཁོར་གསུམ་བརྒྱ་ཕག་དངོས་འགལ་བས་ན་ཡང་།།

 ཆོས་ཅན་མ་ིགཅིག་གསུངས་ལ་གསོལ་བ་འདབེས།།  

7} ས་སངེ་རྒྱལ་བསན་ཡངོས་ཀི་བདག་པ་ོམཆགོ། 

 ས་སངེ་འད་ིན་འཇིགས་ས་འཚརེ་ས་མདེ།། 

 རང་མག་ོམ་ིཐོན་ལྷ་མ་ིརྣམ་འདནེ་མཆོག།  

 བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་བར་དུ་བཞུགས་རོགས་མཛོད།།

8} རྒྱལ་བའ་ིདབང་པ་ོཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་ལ།།   

 འཁོར་གསུམ་ཞགས་པ་རིང་པ་ོབཀནོ་ན་བཀནོ།། 

 ཐལ་ངག་འཐོར་རླུང་དག་པསོ་བབ་ན་བབ།།  

 བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་བར་དུ་བཞུགས་རོགས་མཛོད།། 
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9} འཛམ་གངི་ཞི་བདའེ་ིསྡ་ེདཔོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག།  

 བོད་རིགས་སརེ་སྐ་དག་ཞན་ཕ་ོམ་ོཀུན།།  

 ནམ་ཡང་མ་ིམཐུན་མཐུན་པ་དཀྲུག་ཕརི་དུ།།  

 བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་བར་དུ་བཞུགས་རོགས་མཛོད།། 

10} བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་བར་དུ་མ་བཞུགས་ན།། 

 མ་ིཆོས་བ་མའ་ིརྫུན་ཕམ་བྱུང་ན་བྱུང་།།   

 ཆོས་སྲདི་བསྲསེ་ནས་མག་ོསརོ་བཏང་ན་བཏང་།།

 རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བདེ་རྒྱུ་ཡནི།།

ཞེས་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པའི་དྲུང་ཡིག་དག་གི་རོྩམ་འདི་༧གོང་ས་བཅུ་

བཞི་པའ་ིཞབས་བརན་{{ལུང་རིགས་གསརེ་ག་ིལྡ་ེམགི་གམ། བརྒྱད ་སོན ་བསོད ་

གླུ་}}ཡནི་ཞསེ། ར་ས་བཙན་གཞུང་གི་ལག་འོག་ཏུ་གང་བས་བས་ཡིན་པའི་

གདན་ས་གསུམ། རྒྱུད་གྲྭ་གཉསི། བཀིྲས་ལྷུན་རྭ་སོད་རྣམ་གྲྭ་སོགས་ཀིས་ཆག་

མདེ་ཚགོས་འདནོ་དུ། དག་ེལྡན་བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ཀསི་བཀའ་བཏང་།  ཆོས་

ཁམིས་འཛིན་སྐངོ་ལྷན་ཚགོས་ཟེར་བས་ཁམིས་བཟོས།རྒྱལ་སིྤའ་ིདགེ་ལྡན་ལྷན་ཚགོས་

ཟརེ་བས་སར་རྒྱབ་ན་ག་འད་འདུག མ་ིའགགི་མ་ིཆགོ་པ་ཅི་ཞིག་ཡདོ་ད།ེ ཁོ ད ་

ཅག་ལ་འཇིགས་ས་འཚརེ་ས་ན་ིམདེ་ཅིང་། གནས་སབས་དགེ་ལས་སྐོན་ཆེ་བ་མ་

ཟད། ཕུགས་སུ་གནོད་གཞི་ཆེ་བའི་རིགས་ཅི་ལའང་འཛེམ་འབག་སྤུ་ཙམ་ཡང་མི་

དགསོ་མཁན། དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་རིང་དུ་སོང་བ་དེ་ཙམ་གསི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནག་ཐིག་ཆེ་རུ་

འག་ོགཞི་དག་ེལྡན་པའ་ིཕ་བསད། མ་བརྡུང་། གཉེན་བཅོམ་པའི་དགེ་ལྡན་
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མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ཡགི་ནག་ད་ེལ་བལྟས་པས་ཀང་ཤསེ་ནུས་སོ།། 

ད་དུང་དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཡུལ་གངས་ཅན་ནས་སེལ་བའི་ར་སའི་བཙན་གཏམ་གི་ཡ་ལན་

རྣནོ་པོར། 

{“འད་ིནས་ལུང་རིགས་མ་ེའདོ་སྤསོ་པ་ལ།།

ཁ་ོབར་གྱུར་ན་རང་ཉདི་སརེ་གོང་ཙམ།།

ད་ེལས་ཡ་ལན་གནས་ལུགས་རགོས་པ་ཞིག།

བདག་ག་ིལག་ཏུ་ཕབོས་ཤགི་རྩལ་མ་ཞན།།”}

ཞེས་ལྷ་ལྡན་ཀེ་ེལ་ཤ་ཡི་ས་འཛིན་དབང་པོའི་ཏོག་ནས་འཇིགས་བལ་གདོང་ལྔའི་སྒ་

དབངས་ཞུམ་མདེ་གསང་མཐོར་བསྒགས་པ་ལ།    དའེ་ིལན་དུ། ཤར་ལོྷའི་ནག་མཐའ་

དུག་སྦྲུལ་འཁལི་བའ་ིམཚ་ོའགམ་ནས། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་ཀི་ཝ་མོའི་

དྲུང་ཡགི་པ་དག་གསི་སར་ཡང་སིྦན་བདག་ཏཱ་ལ་འདེགས་པའ་ིབ་དན་ཞིག་བསྒེང་ནུས་

ན། དེ་ལ་ཟིལ་གིས་གནནོ་པའ་ིཕ་ལམ་དམར་པོའ་ིཏོག་ཅིག་ཁོ་བོས་ཀང་སིྦན་ཆོག་

པས་གནས་སབས་དགག་ལན་འབ་ིརྒྱུ་ཡང་ད་ེཙམ་བལེ་བ་མ་ིའདུག་སམ་པ་མ་ཟད།ཡུལ་

གངས་ཅན་ནས་སལེ་བའ་ིར་སའ་ིབཙན་གཏམ་ག་ིཡ་ལན་རྣནོ་པོ་ཞསེ་པ། དེ ་ ལ ་ རོ བ ་

ཙམ་བལྟས་པས་ཀང་། རང་ངོས་ནས་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་ལྟར་དགེ་ལྡན་

མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ལ་བརྒལ་ལན་ཞིབ་མ་ོརྣམ་འཐག་ཏུ་འགོད་འདདོ་པའ་ིརོྩལ་བ་

ཡང་སྒདི་ལུག་ཏུ་གྱུར་ཞིང་། {ཡུལ་གངས་ཅན་ནས་སལེ་བའ་ིར་སའ་ིབཙན་གཏམ་ག་ི

ཡ་ལན་རྣནོ་པ་ོ}ཞསེ་པ་ད་ེརང་གསི་མ་འཐུས་པ་མ་ིའདུག་སམ་ཞིང་སར་ཡང་ཡུལ་རིང་
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ཙམ་ད་ེམུར་ལུས་སོ།།

ཡང་བཅུ་བཞི་པས་གང་ལྟར་ང་འདམ་དང་ཤུགས་ལྡན་འདམ་མཚམས་

དརེ་སབེས་ཡདོ་ཟརེ།

སར་ཡང་། ཕི་ལོ་{2015}ཟླ་{11}ཚེས་{03}ཤིང་ལུག་བོད་ཟླ་{9}ཚེས་

{22}དགུ་པ་ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་ཉིན་སར་ཡང་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པས་ར་སར་མང་

ཚགོས་དབུས་སུ་ངར་ཤུགས་ཆནེ་པསོ་བཤད་དནོ། 

1} {“ངས་ལོ་ངོ་བཞི་བརྒྱའ་ིལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་།”}ཞསེ་དང་། 

2} {“ང་རང་གི ་མི ་ཚེའི ་ཉམས་མོང་ལ་ཕོགས་བསྡོམས་ཀིས་བལྟས་ན། 

 ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་ག་ིབ་མ་ཚརོ་ལམ་འགོ་དང་།   བསན་པའ་ིབ་བ་ 

 ཕལ་ཆརེ་ཆ་ེབ་རང་མདེ་པའ་ིབཟོ་འད་ཞིག་འདུག”}ཅསེ་དང་། 

3} {“གནས་ཆུང་གིས་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་འདེ་ངས་ལག་པ་བསྐང་ 

 དགསོ་བས་ཡངོ་།”} ཞསེ་ཟརེ་སོར་དང་། 
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4} {“སྐབས་ར་ེཕ་བོང་ཁ་པ་བདུད་རདེ་ཟརེ་མཁན་ཡདོ་”}ཟརེ་བ་དང་།

5} {“མ་འངོས་གཞིས་བསེ་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་ན་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་ 

 ག་ིདགནོ་པར་ང་རྩ་བ་ནས་འག་ོཐབས་མདེ་”}ཟརེ་བ་དང་། 

6} {“གང་ལྟར་ང་འདམ་དང་ཤུགས་ལྡན་འདམ། མཚམས་དརེ་སབེས་ཡདོ་”} 

 ཟརེ་བ་སོགས་ལ།   འད་ིལྟར་ཞུ་བར་འདདོ་ད།ེ

1} ལོ་ངོ་{400}འ་ིལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཟརེ་བ་ད་ེཇི་འད་ཞིག་བྱུང་ཡདོ་མདེ་ 

 འགོ་ནས་གསལ་རྒྱུ། 

2} འོ་ན་བཅུ་བཞི་པ་ཁེད་རང་ལ་ལམ་འགོ་ཆེན་པོ་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེས་ 

 དསི་ནས།  རྒྱས་པ་འགོ་ནས་ཐོན་རྒྱུ།   

3} འདེ་གནས་ཆུང་ཁོད་ཀིས་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་ལག་པ་བསྐང་ནས་ 

 ཅི་ཞིག་བདེ་འདདོ་ཡདོ་དམ་ཞསེ་དསི་ནས་མང་བ་གཤམ་ན་གསལ།   

4} འ་ོན་སར་ག་ིསངས་རྒྱས་བང་སམེས་ཕལ་ཆརེ་ལ་བདུད་རདེ་ཟརེ་མཁན་ བྱུ ང ་ 

 མངོ་བས། བཅུ་བཞི་པས་༧ར་ེཕ་བོང་ཁ་པ་ཆནེ་པོར་འགའ་ཞིག་གསི་བདུད་ 

 རདེ་ཟརེ་བ་ཙམ་ལས།  བདུད་མ་རདེ་ཟརེ་རྒྱུ་ཡནི་ནམ།   ཡང་ན་བདུད་རདེ་ 

 ཟརེ་མཁན་ལ་བདུད་ཡནི།  སངས་རྒྱས་རདེ་ཟརེ་མཁན་ལ་སངས་རྒྱས་ཡནི་ 

 ཞསེ་བདུད་དང་སངས་རྒྱས་ཀ་ིགཞི་མཐུན་བཞག་རྒྱུ་གང་ཡནི།     

5} བཅུ་བཞི་པ་ཁདེ་རང་ད་ལྟ་ནས་ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་ཉནི་ར་ེནས་ཉནི་ 

 ར་ེབཞིན་དུ་ཕབེས་ས་འགག་འག་ོབཞིན་འདུག་པ་མ་ཟད།   བོད་ནང་ལའང་ 

 ཕབེས་ས་མདེ་པའ་ིདགནོ་པ་དང་།   ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡདོ་པ་མཐོང་ཆོས་ 



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

78

 རདེ། དི་བ་ན།ི  ཁདེ་སྐུ་ཚ་ེའདརི་ཤུགས་ལྡན་པ་ཡདོ་སར་ཕབེས་ཀ་ིམནི་ 

 ནམ།   ཡང་ན་ཡང་སྲདི་རྒྱུན་པར་བཅས་པ་ཕབེས་ཀ་ིམནི་གསུངས་པ་གང་ 

 ཡནི།   དང་པོ་ལྟར་ན་ཕལ་ཆརེ་ཁག་པ་ོརདེ།   ཕི་མ་ལྟར་ན་ཅུང་ཟད་རནེ་ 

 འབལེ་འཆལོ་བ་མ་ཡནི་ནམ།   

6} མང་པོ་ཞིག་ལ་སམེས་ཕམ་ཤསོ་ཀ་ིསད་ཆ་ཡང་ད་ེརང་ཡནི་ཞིང་། སར་འབས་ 

 སྤུངས་སུ་ཕི་ལོ་{2008}ལོར་ད་དབེ་མཚམས་གསལ་པོ་བཟོ་བའི་དུས་ལ་ 

 བབས་ཡདོ་ཟརེ་ཞིང་།   ཟརེ་བ་ལྟར་དུ།   ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་ཆོས་དང་ཟང་ 

 ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་གཙང་མ་བཅད་ནས། འདམ་ཁ་བས་པས་མ་ཟད་བརྒྱ་ཆ་ 

 བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སོང་ཞསེ་དགའ་དགའ་སྤ་ོསྤ་ོགནང་ཟིན་རསེ། ད་རིང་ 

 ཕ་ིལོ་{2015}ལོར་སར་ཡང་ང་འདམ་དང་ཤུགས་ལྡན་འདམ་མཚམས་དེར་ 

 སེབས་ཡདོ་ཅེས་རྒས་མ་ོཡུག་འཛིང་མའ་ིགཡ་ོགཏམ་དེ་ཁེད་ཆེན་པོ་ལ་འསོ་པ་ 

 ཞིག་འདུག་གམ། རྩ་བས་ཞིབ་པ་གཤམ་ནས་གསལ་རྒྱུ།  འད་ིདང་འད་ིལྟ་བུའ་ི 

 གཡ་ོཁམ་ངན་དགུའ་ིགཏམ་རྣ་བའ་ིབུ་གར་སོན་པ་ན། ད་ན་ིསྙུ་གུ་ལས་ལ་བསྐུལ་ 

 ཞིང་སོར་མསོ་འདུ་བདེ་འགྱུར་བའ་ིབལེ་བ་ཞིག་དབང་མདེ་དུ་ལངས་སོ།།
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{{དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་}}ཅསེ་པའ་ིམངི་འད་ིབཏགས་

དགསོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན།

 

ཞིབ་ཏུ་བསམ་སབས་ངན་རྒྱབ་དཔུང་སྒགི་ག་ིལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་གསི་ཀང་།བཅུ་བཞི་

པར་རྒྱབ་སྐརོ་ཞིག་ཡངོ་དུ་ར་ེནས། ཆབ་སྲིད་པའི་རྐུབ་གཡོག་ཏུ་ཕར་རོགས་ཚུར་

རོགས་དང་ཕར་སྐརོ་ཚུར་སོྐར་གསི། དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་ཚུན་ཆད་བེད་སྤོད་ལོག་

པར་གཏོང་ག་ིཡདོ་པ་ང་ཚསོ་ཤསེ་བཞིན་དུ། ད་དུང་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཕོགས་རྣམས་

ཁ་བཙུམ་ནས་སྡདོ་དགོས་དནོ་མ་མཆིས་ཤངི་།བཅུ་བཞི་པས་ཀང་དག་ེལྡན་ལྷན་ཚགོས་

ནས་ལོ་ངོ་བཞི་བརྒྱའ་ིལོ་རྒྱུས་བསྒགིས་བས་སནོ་ཡདོ་པ་དརེ་དགག་པ་རྒྱབ་ཤགོ །ཅེས ་

གཅིག་མནི་གཉསི་མནི་དུ་གསུངས་ཀ་ིཡདོ་པ་ལྟར། ད་དེ་འད་ཡིན་ན།འདི་ནས་

ཀང་ཡནི་དང་ཡནི་ཞེས་ཁདོ་ཅག་སྦནི་བདག་དཔནོ་གཡགོ་འཁོར་བཅས་ལ་དགག་པ་

མ་རྒྱབ་ན་གཞན་སུ་ལ་རྒྱབ།འོན་ཀང་ལོག་བཤད་པ་དགའ་ཤར་སེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་

འདོ་ཟརེ་ལྟ་བུ་གཡ་ོསྒྱུའ་ིངན་སྤདོ་ལ་གམོས་པའ་ིདབང་གསི། ལོག་བཤད་དེ ་གལ་

སྲིད་དགག་དགོས་ན་དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་གི་ཟུར་ནས་མི་སོྨྲས་ཐབས་མེད་ལྟ་བུ་ཞིག་

བས་འདུག་ཀང་། ད་ེན་ིལགེས་བཤད་ལས། 

{“ངན་པ་ཕལ་ཆརེ་རང་ག་ིསོྐན།།

གང་ཡནི་གཞན་ལ་ས་ོབར་བདེ།།

ཁྭ་ཏས་མ་ིགཙང་ཟོས་པའ་ིམཆུ།།

ས་གཙང་གཞན་ལ་འབད་པས་འཕསི།།”} 
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གསུངས་པ་ལྟར། རང་སྐནོ་མ་ལུས་འབད་པས་བཀབ་གང་ཐུབ། ངན་ཁག་ཡོད་

ཚད་བ་མ་ལ་བཀལ་གང་ཐུབ། སྲུང་མ་ལ་བཀལ་གང་ཐུབ། དགེ་ལྡན་པ་ལ་བཀལ་

གང་ཐུབ་ཀིས་གཟུགས་མེད་གིབ་བཟོའི་སིར་སྒ་ལ་སིང་པོ་གང་ཡང་མེད་ཅིང་།ལོག་

བཤད་ད་ེལ་རན་པའ་ིམངི་ཞིག་འདགོས་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཅི་ཡང་མདེ་ད།ོ། 

དག་ཡ་ིདྭངས་མ་བོད་རིགས་སྤུན་ལ་བདེ།། 

ཕ་ས་འཕགོ་པའ་ིདག་ལ་གཉནེ་དུ་བརིྩ།། 

དག་ེལྡན་བསན་པའ་ིདག་ལ་སྐབས་བཅོལ་ནས།། 

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་སྐྱུགས་ར་ེབ།ོ། 

ཞསེ་པ་ན་ིབར་སབས་ཀ་ིཚགིས་སུ་བཅད་པའ།ོ། 

གང་ལྟར་ཡང་མཁས་དབང་མདེ་སག་མཆོག་གསི་ཀང་། 

{“ཡུལ་གངས་ཅན་ནས་སལེ་བའ་ིར་སའ་ིབཙན་གཏམ་གི་ཡ་ལན་རྣནོ་པོ་”}ཞེས་དནོ་

ཐོབ་ཀ་ིམངི་བཏགས་པ་ཙམ་ལས། དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་ནས་སོྨྲས་ཏེ་བརྒལ་ལན་

མ་བས་པའང་ཁག་མདེ་པར་གནང་ས།ེ ད་ེལ་ཁོ་བོས་ཀང་གངོ་དུ་བཤད་པ་ལྟར། ཞི ང ་

མཆོག་དམ་པ་དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའ་ིམཚན་ནས་སོྨྲས་ཏེ་དགག་དགོས་

ན་ན།ི སངི་ལ་མ་ིབད་ེབའ་ིན་ཟུག་ཆ་ེཞིང་སབས་མ་ིབད་ེབ་སོགས། རྒྱུ་མཚན་མང་

པོར་བསམ་ཞིབ་ཀིས་{“དོལ་རྒྱལ་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རབ་གསལ་ལེགས་ཉེས་

བདནེ་རྫུན་རྣམ་འབདེ་ལུང་རིགས་གསརེ་ག་ིལྡ་ེམགི་”}ཅསེ་པ་ད་ེལ་ངས་{{དག་ེལྡན་

མངི་གཡར་ལོག་བཤད།}} ཅསེ་མཚན་གསོལ་ཞིང་ད་ེརང་གཞི་ལ་བཞག་ནས་བརྒལ་

ལན་བདེ་རྒྱུ་ཡནི། ལོག་བཤད་ད་ེན་ིདནོ་མདེ་སྒ་ོསྐུར་ག་ིཕུང་པ།ོ ར ང ་ བ ཞི ན ་
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གཉུག་མའ་ིསྤདོ་ཚུལ་ཡ་ང་བ་བཅོས་སུ་མ་མཆིས་པ། ཕོགས་ལྷུང་གདོན་གིས་སྨོ ་

ལབ་ཚགི་ག་ིཕངེ་རིང་ཇི་ཙམ་རིང་པརོ་བརྒྱུས་ཀང་། བདེན་དོན་གནས་ལུགས་ལ་

རངོས་པའ་ིསྐ་ེབོ་དག་གནས་སབས་མགོ་བསརོ་ཐུབ་པ་སྲདི་ཀང་། དོན་ངོ ་མ་ནི ་

ལགེས་བཤད་ལས། 

{“ལུང་རིགས་གཏན་ཚགིས་དང་བལ་བའ།ི།

གཞན་ལ་བབ་ཅོལ་སྨྲ་བ་འད།ི།

སྐསེ་བུ་ར་ཡ་ིཁུར་ཐོགས་ནས།།

ར་ོབའ་ིགཡུལ་ངོར་འཇུག་པ་འད།།”} 

ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར།  དནོ་དུ་ལུང་རིགས་གཏན་ཚགིས་ཀ་ིརྒྱབ་རནེ་དང་བལ། 

བདེན་པ་མེད་པའི་དཔང་རགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཞིག་བེད་དགོས་པ་

བྱུང་། ཞིབ་འཇུག་ཇི་ཙམ་མང་བ་བས་པ་ད་ེཙམ་གསི་རང་ག་ིཕགོས་ལ་ནང་འགལ་མང་

རུ་སོང་། རྫུན་པ་ཇི་གསལ་དུ་གྱུར། ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནག་ཐིག་ཆ་ེརུ་སོང་།  སྦི ན ་

བདག་བཅུ་བཞི་པ་ཡག་ཐོག་སམ་ཐོག་ཏུ་སྡདོ་མ་བཅུག་པར། གནམ་ལ་སེག་ཁུལ་

གསི་ས་ལ་བརབ་པ་དང་། རྒྱབ་ལ་ལངས་ཁུལ་གིས་མདུན་ལ་འབུད་པ་སོགས། 

རང་ཉདི་ར་ཡ་ིཁུར་ཐོགས་ནས་ར་ོབའ་ིགཡུལ་ངོར་འཇུག་པ་པོ་དག་ལ། མ ་ རོགས་པ ་

དང་ལོག་པར་རོག་པའ་ིགནད། གལ་ཆ་ེབའ་ིརིགས་ལ་དམགིས་ཀིས་བཀར་ནས་བརྒལ་

ཞིང་བརག་པའ་ིསོ་ནས་ཚར་གཅོད་པར་བདེ་པ་ན་ིལས་ཀ་ིགཙ་ོབོར་འགྱུར་ཞིང་། 

འདིར་ནི་སབས་སུ་བབས་པ་བརྒལ་ལན་འདི་འབི་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་གི་རིམ་པ་ཉིད་

གངེ་བ་ཙམ་མ།ོ།
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{{གསུམ་པ}}ཤ་ཁག་སྐདི་སྡུག་ལས་དབང་མཉམ་པའ་ིབུ་བརྒྱུད་

རྣམས་ཁམི་ཚང་གཅིག་ཏུ་གནས་སྡདོ་མ་ིཆོག་པའ་ིསྐ་ོགནས་ལ་དན་པ་

གསོ་བའ་ིས་ོནས་མཚམས་སྦརོ་བ་ལ།

ལོ་རྒྱུས་ཀི་ལའེུ་འད་ིན་ིསངི་ཁག་གསི་འབ་ིབ་ལས་འསོ་མདེ་ཚུལ།

 

ད་ནི་སབས་ཀི་དོན་ལ་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པར་

རྒྱབ་སོྐར་ཡནི་ཁུལ་གསི། སྡདོ་མ་ིཚུགས་པར་དག་ེལྡན་པའ་ིརྐང་ནས་འདནེ་པའ་ི

སྡུག་ཡུལ་ད།ེ དག་ེལྡན་པའ་ིབ་མ་ལྷ་སྲུང་དང་བཅས་པར་སྨད་གང་ཐུབ་དང་། དཀྲུག་

གང་ཐུབ་སོགས་བས་པ་ན།ི སོན་གམོས་མ་རིག་པའ་ིགདནོ་གསི་རྒྱུད་ཡངོས་སུ་བརམས་

པ་གདནོ་མ་ིཟ་ཡང་། གནས་སབས་རྐནེ་ངན་རླུང་གསི་འཕུལ་བའ་ིདག་ེལྡན་མངི་གཡར་

ལགོ་བཤད་ལ། བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རོ་རའེི་མེ་ཆར་ཞེས་བ་བ་འདི་འབི་བའི་ཐོག་

མར། ༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པས་ཕི་ལོ་{2008}ལོར་ཆོས་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་བ་བེད་

ཆོག་དང་མི་ཆོག་གི་ས་མཚམས་གསལ་པོ་ཞིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་དེ་ནས་

འག་ོབརྩམ་ས་ེབརོད་པར་འདདོ་ད།ོ།  

དེ་ཡང་བོད་རབ་བྱུང་{༡༧}པའི་མེ་ཕག་ཟླ་བ་{༡༢}པའི་ཚེས་{༡༥}ནས་{༢༢}

བར་དང་། ཕ་ིལོ་{2008}ཟླ་{1}ཚསེ་{1}ནས་ཚསེ་{16}བར་༧གོང་ས་བཅུ་

བཞི་པ་རྒྱ་གར་ལོྷ་ཕགོས་མནོ་ག་ོབོད་མའི་ིགཞི་སར་དུ། ཉིན་གངས་བཅུ་དྲུག་བཞུགས་
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པའ་ིདུས་ཡུན་དའེ་ིརིང་ལ། ས་ན་མ་གགས་པའི་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་འབེལ་གཅོད་

ཀ་ིལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆནེ་པོ་ཞིག བོད་པ་དང་བོད་པའ་ིབར། དགེ་ལུགས་པ་

དང་དག་ེལུགས་པའ་ིབར། དག་ེརྒན་དང་དག་ེཕྲུག་ག་ིབར། བ་མ་དང་སོབ་མའི ་

བར། ཆོས་གོགས་དང་ཆོས་གགོས་ཀ་ིབར། ཕ་མ་དང་བུ་ཕྲུག་ག་ིབར། ཁོ ་ ག ་

དང་སྐ་ེདམན་གི་བར་སོགས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའ་ིལས་འགུལ་ཚབས་ཆནེ་ཞིག་

སལེ་ཡདོ་པ་ན་ིཀུན་གསི་ཤསེ་གསལ་ལྟར་རདེ། འནོ་ཀང་། ལས་འགུལ་དེ་ཡི་མིང་

ལ་འགའ་ཞིག་གསི་ཆསོ་དང་ཟང་ཟིང་འབལེ་གཅོད་ཀ་ིལས་འགུལ་ཆནེ་མ་ོཟརེ་བ་དང་། 

ལ་ལས་མནའ་བསྐལེ་དམ་བཅའ་ཆནེ་མའོ་ིལས་འགུལ་ཡང་ཟརེ། དགེ་ལྡན་མིང་

གཡར་ལོག་བཤད་དུ་ལས་འགུལ་ད་ེལ་མང་མསོ་འསོ་བསྡུ་ཆནེ་མ་ོཡང་ཟརེ། ག ང ་

ལྟར་ལས་འགུལ་ཆནེ་མ་ོདའེ་ིདུས་ཡུན་ན།ི ལོ་ངོ་གཅིག་མ་ཟིན་ཙམ་ག་ིརིང་བཙན་

བལོ་བོད་མའི་ིསྤ་ིཚགོས་ཙམ་མ་ཟད། ཕི་རྒྱལ་གི་ཡུལ་གྲུ་འད་མིན་དུའང་ཚ་ཚ་འུར་

འུར་གིས་སལེ་ཞིང་། བོད་གངས་ཅན་གི་ས་ཁུལ་འགའ་ཞིག་ཏུ་དུས་ད་ལྟའང་ལས་

འགུལ་ད་ེདངོས་དང་ལོག་ནས་སལེ་བཞིན་ཡདོ་པ་ད་ེརདེ། དེར་བརེན་འཇིགས་

སུ་རུང་བའི་ལས་འགུལ་དེའི་མཇུག་ཡོངས་སུ་སྒིལ་མེད་པས་ད་ལྟ་མཇུག་སྡོམ་ཞིག་

རྒྱབ་མ་ིཐུབ་མདོ། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་ལས་འགུལ་དེའི་མཇུག་

འབས་ལ་བཀིྲས་བད་ེལགེས་བྱུང་རབས་བཤད་འདུག་ཀང་། དེའི་ཐད་བཀིྲས་བདེ་

ལེགས་བྱུང་ཡདོ་མེད་ཧ་ཅང་བཤད་གཞི་མང་བས་སབས་གཞན་དུ་བཤད་པར་འདདོ་

ད།ོ། 

སྤརི་ཆབ་སྲདི་ཀི་གནས་བབས་ལ། རྒྱལ་ཐོག་རེ་རེའི་རྒྱལ་རབས་སུ་གསེར་གིས་

འབི་འསོ་པའ་ིལོ་རྒྱུས་ཞིག་དང་། ཁག་གིས་འབི་དགོས་པའི་ལོ་རྒྱུས་གཉིས་རེ་
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ཕལ་ཆརེ་ལ་ཆ་མཉམ་དུ་ཡདོ་ལ། ད་ལམ་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པས་རིགས་རུས་ཤ་

ཁག་དང་། སྐིད་སྡུག་ལས་དབང་མཉམ་པའི་སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་གཅིག་གིས་གཅིག་

ལ་མནའ་བསྐལ་ཐོ་བཙུགས་ནས་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་བ་གཅོད་པའི་ལས་

འགུལ་འདའི་ིལའེུ་ན་ིཁག་གསི་འབ་ིབ་ལས་འསོ་མདེ་ཅིང་། ལྷག་པར་བོད་རིགས་

ཤུགས་ལྡན་པ་ཞིག་ག་ིངོས་ནས་བཤད་ན།ཐོག་མར་ཆུ་དང་ཟམ་པ་ཁག་ཁག་ཟེར་བའ་ི

སྤ་ིཚགོས་དབ་ེའབདེ་ནས།

ཤ་དང་ག་ིསོ་སོ་ཟརེ་བ་དང་། ཁ་དང་ཁ་སྤུ་དབ་ེའབདེ་ཟརེ་བ་དང་། ཆོས་དང་ཟང་

ཟིང་འབལེ་གཅོད་ཟརེ་བ་དང་། བ་མ་ལ་སྐོན་མཚང་འབྲུ་བ་དང་།ལྷ་ལ་དམའ་འབེབ་

བདེ་པ་དང་། མི་ལ་མཐོང་ཆུང་ཁད་གསོད་བས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ལེའུ་དེ་དག་ནི་སིང་

ཁག་གསི་འབ་ིབ་ལས་འསོ་མདེ་ད།ོ། 

 

ད་ེལ་ཐོག་མར་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་གཅོད་པའ་ིསོར་ནས་བཤད་ན།འཇིགས་

སུ་རུང་བའི་ལས་འགུལ་དེ་ལྟར་སེལ་དགོས་པའི་བཀའ་གཏོང་བ་དང་།གོས་བཤམས་

ཤིང་གཞི་གདིང་བའི་སབས་ཀི་མི་རྣམས་ལ་འཚོར་སྣང་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཞིག་བྱུང་

ཡདོ་པ་ན་ིབརདོ་ག་ལ་དགསོ། འོན་ཀང་ད་ལམ་ཆ་ཤས་གཅིག་ཙམ་མཚོན་ཐུབ་པའི་

ཡགི་ཆ་ཞིག འབས་སྤུངས་བ་རྒན་ཞིག་གསི་འད་ིགར་བཏང་འབོར་བྱུང་བའ་ིསམེས་

ཀ་ིཚརོ་རབས་མཚནོ་པའ་ིཡགི་ག་ིད།ེངས་ཀང་ཡང་ཡང་བཀླགས་པའ་ིབརྒྱུད་རིམ་ནང་

དུ་ཐོག་མར་ངར་ལངས་ཤངི་།བར་དུ་གདོ་ཤརོ་བ། མཐའ་མར་ངུ་བོ་བ་ཞིག་འདུག་

པ་སབས་འདརི་དགེ་ལྡན་པའ་ིརྐང་འདེན་དེ་དག་གིས་ཕ་བསད་ནས་རྒྱལ་རྔ་ཡང་ཡང་

བརྡུང་བའ་ིཚུལ་ལ་དན་གསོ་གཏོང་འསོ་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ནས་མཚམས་འདརི་སྦར་བ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

85

ཡང་འད་ིལྟར་རོ།།

འབས་སྤུངས་བ་རྒན་ཞིག་གསི་ལྷད་མདེ་སམེས་འཚརོ་ཡགི་གརེ་

བཀདོ་པ།

 

ཕ་ིལོ་{2008}ཟླ་{01}ཚསེ་{01}ནས་{16}བར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆ་ེམནོ་ག་ོདགའ་

འབས་གདན་ས་གཉསི་སུ་ཆིབས་འགྱུར་ཉནི་བཅུ་དྲུག་རིང་གི་སམེས་ཀི་ཚརོ་རབས་མ་

བཅོས་ཚངས་པའ་ིདང་ཐིག་བཞུགས་སོ།།

གཞི་སར་གི་ལས་བསྡོམས་ཚོགས་ཆེན་ཟེར་བའི་སབས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་མར་

འཁོར་ནས་བཞུགས་ཤངི་། ཤར་བང་རྣམ་གཉསི་དང་མཁན་པ་ོམཁན་ཟུར་རྣམ་པ་

བཀའ་བོན་སྤི་འཐུས་སོགས་གཡས་གལ་གཡོན་གལ་དུ་ཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་ངང་ནས་

བཞུགས་སོང་།   ས་མཐའ་ིགཞི་ཆགས་མ་ིདམངས་སརེ་སྐ་ཉམ་ཆུང་རྣམས་ཀ་ིཐོག་དུ་

ཁངེས་ཉམས་དང་རགི་ཉམས་གང་ཡདོ་ཀསི་འཁོད་ད།ེ   རྒྱལ་བ་མཆོག་ཆགས་སྡང་
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གཡ་ོརྒྱུའ་ིཏིང་ང་ེའཛིན་ལ་མཉམ་པར་ཞུགས། ཟུར་ཞིག་ནས་བཀའ་བོན་ཟམ་གདངོ་པ་

ཡར་བཞངེས་ཏ།ེ རྒྱལ་བའ་ིཕོགས་ལ་བལྟས་ཙམ་བས་ནས་གསུངས་བཤད་སར་ཆ་བཞི་

བཅུ་ཙམ་ག་ིདུས་ཡུན་ནང་རྒྱལ་བར་སྤལ་ལད་ཀ་ིབསདོ་ཚགི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བ་བཞིན་

པའ་ིམུར།  ཚརེ་ཕུང་དར་གིས་གཏུམ་པ་བཞིན་བདནེ་པ་མདེ་པའ་ིཉརེ་ལནེ་ལས། 

ཆོས་བཤད་པ་ཡིན་ནམ་སྲིད་བཤད་པ་ཡིན་ཆ་མ་འཚལ་བ་ཉ་ཉུང་མཉམ་བསྲེས་ཀི་

གཏམ་བཤད་ཡ་ཡོ་ཁར་ཁོར་ཞིག་གི་ངང་ནས་ཟམ་གདོང་པས་སད་ཆ་དེ་མཇུག་སྒིལ་

སོང་།  ད་ེམཚམས་རྒྱལ་བ་མཉམ་བཞག་ལས་དག་ཏུ་བཞངེས་ཏ།ེ   ངར་ཐག་ཆདོ་པས་

གཏམ་བཤད་གོ་རིམ་མགོ་མཇུག་མེད་པ་ཟང་ཟིང་བ་རོག་གི་ཚང་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་འཕོས་

ནས་གངོ་དུ་བཀའ་བནོ་ཁ་ིཔས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོང་། ངས་དུས་ཚོད་བྱུང་ན་རེས་སུ་

བཤད་ཆོག་ཅསེ་གསུངས་པ་ལྟར་དངོས་གནས་ཉནི་བཅུ་དྲུག་ག་ིརིང་དརེ། དུ ས ་

ཀི་ཁོམ་པ་བྱུང་ཚད་ལ་དོལ་རྒྱལ་སོར་ལ་རང་གཞན་ཚང་མ་རྣ་ཡིད་བསུན་དགོས་པ་

ཞིག་བཟོས་སོང་། དནོ་དམ་ལས་བསྡམོས་ཚགོས་ཆནེ་ད་ེདལོ་རྒྱལ་བཀག་འགགོ་ག་ིསརེ་

དནོ་ཚགོས་ཆནེ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏ།ེ  ཉ་ེཆར་འབས་སྤུངས་སུ་འཇང་དགུན་ཆསོ་སབས་

ས་ེར་བས་པའ་ིསོབ་གཉརེ་བ་རྣམས་ནས་དམ་བཅར་རགས་གསལ་མ་འཕནེ་པར་ཆོས་

མཐུན་བསགས་འསོ་ཡནི་ཚུལ་གསི་ཡར་སགེས།  འགའ་ཞིག་རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལགོ་ཡདོ་

ཚུལ་གིས་མར་ཕབས།   དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་རྣམས་མ་ིགསོད་ཁག་སྦརོ་སོགས་གང་

མནི་སྡུག་པ་ོཡནི་ཚུལ་གསི་གནས་དབྱུང་བཏང་།  མདརོ་ན་ཡར་སགེ་མར་ཕབས་ཕར་

འགྱུར་ཚུར་འགྱུར་རང་འདདོ་གང་ཡདོ་ཞིག་གནང་རྒྱུ་བྱུང་སོང་།   ད་ེལྟ་བུའ་ིཆབ་སྲདི་

གཡ་ོཁམ་ལ་ཆ་རྒྱུས་མདེ་པའ་ིམདུན་ག་ིསབོ་ཕྲུག་གཞོན་ནུ་རྣམས་དང་། གྲྭ ་ ག ཞོ ན ་

བསམ་མདེ་འགའ་ཞིག་ནས་རསེ་སུ་ཡ་ིརང་བའ་ིཚུལ་དུ་ལག་པ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བརབ་
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པ་སོགས་ཀ་ིངང་ནས།རང་འདདོ་ཚགོས་ཆནེ་རྒྱལ་ཁའ་ིངང་ནས་གལོ་ཁུལ་གནང་བ་ད་ེ

ན།ི   

སོན་རྒྱ་གར་ན་བ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ཚོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་

ཧ་ཅང་འད་པོ་བྱུང་།   ལོ་རྒྱུས་ད་ེཡག་པོ་བས་ནས་གསན་ཨ།   སོན་རྒྱ་གར་ག་ིཡུལ་

ཞིག་ན་བ་ཡ་ིརིགས་ཐམས་ཅད་ཚགོས་པའ་ིདབུས་སུ།   བ་རྒྱལ་ཁུ་བྱུག་ཁ་མར་

འཁོར།   བོན་པོ་བ་ཁ་ཁ་ཚུར་འཁོར། དམག་དཔོན་འུག་པ་དང་དྲུང་ཡགི་པོ་ཤུ་ལ་

སོགས་པའ་ིདཔོན་རིགས་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་གལ་ལ་འཁོད་ནས། ཏོག་ཙམ་ནས་

བཀའ་བོན་བ་ཁ་ཡར་བཞེངས་ནས་དེ་རིང་འདིར་ཚོགས་བ་རྣམས་གསན་པར་

མཛོད།   རྒྱལ་པ་ོཁུ་བྱུག་ག་ིབཀའ་དགངོས་བཞིན།ད་ེརིང་བ་རྣམས་ཀ་ིཚགོས་ཆནེ་

འདའི་ིཐོག་གཙང་སལེ་དང་ཞིབ་བཤརེ་གཙང་མ་ཞིག་བདེ་རྒྱུ་ཡནི།   གང་ཡནི་ཟརེ་

ན།   རང་ཅག་བ་ཡ་ིནང་དུ་འགའ་ཞིག་སྤུ་ཁ་མ་ིལགེས་པ་དང་།   འགའ་ཞིག་སད་མ་ི

སན་པ།    འགའ་ཞིག་སོ་ཡདོ་པ་སོགས་འདུག་པས་ད་ེརིང་ཞིབ་བཤརེ་གཙང་མ་བདེ་

དགསོ་ཟརེ་ནས། ཐམས་ཅད་ཅ་ཅ་ཅི་ཅི་དང་འ་འུར་ཟང་ཟིང་ངང་བཀའ་བསྡུར་

ཞིབ་རྒྱས་གནང་མཐར།   ཁིམ་བ་ད་ེཔ་ོསོགས་འགའ་ཞིག་སད་དང་སྤུ་ཁ་ལགེས་པའ་ི

ག་ོགནས་ཡར་སར།   ཕ་ོརོག་དང་ཁང་བི་སོགས་འགའ་ཞིག་སད་མ་ིསན་པ་མ་ཟད་

འཕུར་རྩལ་ཡང་མདེ་པའ་ིག་ོས་མར་ཕབས།   བ་རྒདོ་ན་ིསད་མ་ིལགེས་ཀང་འཕུར་

རྩལ་ཆ་ེབས་ག་ོས་ཡར་སར། བཀའ་བནོ་འུག་པ་སྐནོ་གཞན་མདེ་ཀང་རྣམ་གྱུར་ངན་

པས་མཚན་མ་ོམ་གཏོགས་འཕུར་མ་ཆོག་པ་བཟོས།   ང་ཚ་ོབ་ཡ་ིརིགས་ནང་སོ་ཡདོ་པ་

བཞག་མ་ིཆོག་ཟརེ་ནས་ཙ་ིཙ་ིསམ་པོ་ན་ིགནས་དབྱུང་བཏང་།    རྒྱ་བ་དང་ར་བ་སོགས་
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ལ་ཁད་ཆོས་བཞི་ཀ་ཚང་བས་ག་ོས་འཕར་མ་སྤད།  ཀྲ་ཁ་སོགས་འགའ་ཞིག་ལ་ཁད་

ཆོས་བཞི་ཀ་མ་ཚང་བས་མཇུག་མ་བཅད་པ་སོགས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་ཚོགས་འདུའི་

གསོ་ཆོད་བཞག་ཚར་མཚམས།   རྒྱལ་པ་ོཁུ་བྱུག་མགུ་བའ་ིརྣམ་པས་མག་ོགཡུག་གཡུག་

བས།   བོན་པོ་བ་ཁ་གཤགོ་པ་བརྐངས།   འགའ་ཞིག་གསི་རྐན་སྒ་གཏོག་པ།   གོགས་

སད་འདནོ་པ།   མཇུག་མ་གཡབོ་པ།    སྤུ་གསིག་པ།    མཆུ་ཏོ་བརར་བ།   བྲུན་གཏོང་

བ་སོགས་ཀ་ིས་ོནས་གསོ་ཆོད་ལ་རེས་སུ་ཡ་ིརང་ཞིང་འདདོ་བ་ོཚམིས་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་

སྣ་ཚོགས་སོན་བཞནི་པའི་ངང་ནས་ཚོགས་ཆེན་རྒྱལ་ཁའི་ངང་གོལ་བའི་ཁབ་བསྒགས་

བས།   

         

ད་ེནས་ཚགོས་འདུ་བ་ཚང་མ་ཟ་འཐུང་སྤ་ོསྐདི་ལ་ཅི་གར་རོལ་ཏ།ེ   འབུ་རིགས་དང་

།   ལྡུམ་བུ།   རྩ་བ།   ལྡམ་ལྡུམ།   མ་ེཏོག་ལོ་མ་འབས་བུ།   ཟའེུ་འབྲུ།   རིྩ།   རྩ།   ཆུ་

གཙང་སོགས་ལ་ལོངས་སོྤད་བཞིན་པའ་ིམདུན་དུ།   ཀ་ལ་པངི་ཀ་ཆུ་རིང་།   འཇོ་མ་ོ

རྐུག་རྐགོ   རོ་ཏིས་མག་ོདམར་སོགས་སད་བཟང་བའ་ིརིགས་རྣམས་གཞས་བཏང་

གླུ་ལནེ།   ཁྲུང་ཁྲུང་རྐང་རིང་སོགས་ནས་འཕུར་མ་འགོ་བའ་ིསབས་ཀསི་གར་འཁར་

འཁརོ་དུ་འཁབ།   སྐ་ཀ་དང་།  སྐྱུང་ཀ་སོགས་ནས་དགའ་སྤའོ་ིབཞད་བགད་འབནི་

པ་དང་བཅས་ཚགོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁའ་ིངང་གོལ་བའ་ིགཏམ་རྒྱུད་དེ་དང་མ་ིའད་བའ་ིཁད་

པར་ན།ི    མ་ིདང་དུད་འགོ་ཡནི་མནི་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆརེ་མ་ིའདུག་སམ་

པའ་ིཡདི་ཕམ་སམེས་གདུང་ག་ིའཚརོ་བ་སྡུག་བསལ་ཞིག་ཉམས་སུ་མོང་རྒྱུ་ལས་ཐབས་

གཞན་གང་ཡང་མ་བྱུང་།  དུས་རབས་གསར་པའ་ིཁོད་དུ་གནམ་ས་བ་འགོ་ལྟ་བུའ་ིཕ་ི

ནང་ཡ་ོལངས་འཕ་ོའགྱུར་ཆ་ེབའ་ིསང་འདརི། རྒྱལ་ཁབ་ཡདོ་མདེ་ལ་མ་བལྟསོ་པར་
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མའི་ིརིགས་ཡདོ་ཚད་ཚན་རིགས་དཔལ་འབརོ་ཤསེ་ཡནོ་མཐུན་ལམ་བཅས། གོ ང ་

འཕལེ་ཡར་རྒྱས་ལ་དུས་ཚདོ་སར་ཆ་གཅིག་ཙམ་ཡང་དནོ་མདེ་ཆུ་ཟོས་གཏོང་རྒྱུར། 

འཕང་སམེས་ཆནེ་པསོ་གམོ་གང་མདུན་སསོ་བ་བཞིན་པའ་ིདུས་སབས་འདརི།   ང་ཚ་ོ

དནོ་མདེ་ཆུ་ཚདོ་ནས་ཆུ་ཚདོ།   ཉ་ིམ་ནས་ཉ་ིམ་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་ཆགས་སྡང་གཡ་ོ

རྒྱུ་ཁོ་ནས།   དུས་རབས་རིང་པ་རིང་པའ་ིསབས་ལྟར། ལྷ་འདེ ་གདོན་བགེགས་ཀི ་

སོར་ལ་དབིངས་འཕར་ཐག་ཆོད་ནས་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ཐམས་ཅད་འཇིགས་

སུ་རུང་བའ་ིགཅན་གཟན་ལྟགོས་པ་མང་པའོ་ིཁདོ་དུ་སབེས་པ་ནང་བཞིན། 

གཅིག་གསི་གཅིག་ད་ལྟ་རང་ཟ་མ་ིཡངོ་ངམ་སམ་པའ་ིའཇིགས་སྣང་དང་།  ཟང་ཟིང་འ་

འུར་ལྡར་ལིྡར་ངང་ཕུ་དཀྲུག་མདའ་དཀྲུག་གཡས་རྒྱུགས་གཡོན་རྒྱུགས་ཉིན་རྒྱུགས་

མཚན་རྒྱུགས་ཀིས་དགེ་འདུན་དབེ་བའི་ཕ་མ་འདི་འད་ནི་ལོྷ་ཕོགས་རྒྱལ་པོའི་ཁིམས་

ལའང་འཇིགས་མ་ིདགསོ་པ་སམ་པའ་ིཡ་མཚན་པ་དང་།   སབས་ར་ེད་ན་ིབོད་མ་ི

དམངས་ཀ་ིབསོད་ནམས་ཟད་མཐར་ཐུག་པ་ཞིག་མནི་ན་གང་ཡནི་སམ་པའ་ིསེམས་སྐ་ོ

བ་དང་།  སབས་རེ་ཡངོས་རོགས་བསན་པའ་ིམངའ་བདག་དགེ་ལྡན་བསན་པའ་ི

བདག་པོ་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ཀིས་གཙོས་དམ་པའི་སྐེ་ཆེན་རྣམས་བཞུགས་པའི་

དུས་སུ་དག་ེལུགས་པ་ཙམ་མ་ཟད།   ཆོས་བརྒྱུད་སུ་ཡནི་ཡང་ཆོས་གྲྭ་གཅིག་དུ་རོྩད་

གྲྭ་ཚགོས།   ཚགོས་ཁོ་གཅིག་ག་ིནང་ནས་ཇ་འཐུང་བ་མ་ཟད་ཆསོ་འཆད་ཉན་དང་། 

ཐུགས་མཐུན་དམ་གཙང་ངང་། འཛུམ་མདངས་བདུད་རིྩའི ་ཐིག་པ་དེ ་དན་པས་

མགི་ཆུ་ཡང་དབང་མདེ་དུ་ཤརོ།   སབས་ར་ེའཆ་ིཁར་འད་ིའད་མཐོང་བ་ལས་ལོ་

ཤས་སནོ་ཤ་ིརོགས་བས་ཡདོ་ན། འདི་ལྟ་བུའི་ཐབས་སྡུག་གི་གནས་ཚུལ་ངན་

པ་རྣམས་མཐོང་ཐོས་ཉམས་སུ་མོང་དགོས་དོན་མེད་སམ་ནས་རང་གིས་རང་ལ་ཁོང་
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ཁ་ོཡང་ཟ།  སབས་ར་ེལས་ངན་པའ་ིའབས་བུ་ལ་གཡལོ་ཐབས་མདེ་ཟརེ་བ་ལ་ཡ་ིཆསེ་

ལྷག་པར་འཕལེ།  གང་ཡནི་ཟརེ་ན་ལོ་འགའ་སནོ་འབལ་སང་ཐུབ་སྐུ་ད་ེདང་། ལ མ ་

རིམ་ཆནེ་མ་ོམཉམ་འཁརེ་གིས་མ་ིམདེ་དབནེ་པའ་ིརི་སུལ་ཞིག་ཏུ། ཚེ ་མཇུག་ཕི ་

དནོ་གཤའ་མ་ཞིག་སྒྲུབ་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་པ་ནར་མར་ཡདོ་ཀང་རྐནེ་ངན་འགས་ད་ེམུར་

ལུས།  ད་ན་ིངས་འདརི་བཤད་པ་རྣམས་ཕན་རྒས་པ་ོལབ་རལོ་རྣམ་རགོ་ག་ིའཆར་སྣང་

དང་འལོ་ཚདོ་ཁུངས་མེད་དུ་ཞུས་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མནི་པར་དཀརོ་རྒན་སེམས་སངི་

ནས་ཕམ་ཆ་ེབའ་ིསམེས་འཚརོ་དང་ཐད་དུ་བཤད་པ་ཞིག་ཡནི་པས་ཚང་མས་ཐུགས་ལ་

འཇགས་པར་འཚལ།  འབས་སོ་མང་ཕན་བ་ོ་་་་་་་་་་་་པས་སམེས་ཀ་ིའཚརོ་རབས་འད་ི

ཕ་ིལོ་{2008}ཟླ་{1}ཚསེ་{23}ལ།    །། 

  ཞསེ་པ་འད་ིའབརོ་བྱུང་བ་མ་ཟད། གཞན་ཡང་སབས་དེ་དག་ཏུ་

དག་ེལྡན་པའ་ིརྐང་འདནེ། རང་ཚུགས་མི་བརན་པ་ཉུང་ཤས་ཞིག་གིས་ཉིན་རྒྱུག་

མཚན་རྒྱུག་དང་ཕར་དཀྲུག་ཚུར་དཀྲུག་བས་པའི་སོར་ལ་ཡིག་ཆ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལག་

སོན་བྱུང་ཡདོ་ཀང་། ད་ལམ་དུས་དང་ཆ་རྐེན་གང་ཅིར་རེན་འབེལ་མ་འཛོམས་པས་

ད་ེརྣམས་དགདོ་རྒྱུའ་ིག་ོསབས་གཞན་ཞིག་ཐོབ་པ་སྲདི། ད་ལམ་འདརི་འཁོད་པའ་ི

སེམས་འཚོར་འདི་ཡང་དགེ་ལྡན་པའི་རྐང་འདེན་གཅིག་མིན་གཉིས་མིན་དག་གིས་ཕ་

བསད་ནས་རྒྱལ་རྔ་ཡང་ཡང་བརྡུང་བས་མ་ིཚད། ད་དུང་མ་ིརིགས་ཆོས་བརྒྱུད་སྐདི་སྡུག་

ལས་དབང་གཅིག་པའ་ིབུ་བརྒྱུད་རྣམས་ཁམི་ཚང་གཅིག་ཏུ་གནས་སྡདོ་མ་ིཆགོ་པའ་ིསྐ་ོ

གནས་ལ་དན་པ་གསོ་བའ་ིཚུལ་དུ་འདརི་གངེ་བར་བས་སོ།།
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གཉསི་པ་ལ་གཉསི།

དནོ་མ་རགོས་པར་བཏགས་པའ་ི{མངི་}དགག་པ་དང་།

ལོག་པར་བཤད་པའ་ི{གཞུང་}དགག་པའ།ོ།

དང་པ་ོལ་གཉསི།

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་པས་དནོ་མ་རགོས་པར་དབེ་ཀི་ཁ་བང་དུ་བཏབ་
པའ་ིམངི་ཙམ་ཡང་མ་ིའཐད་པ་ལ་མ་ིའཐད་པར་བརདོ་པའ་ིས་ོནས་

ཚར་གཅོད་པ་དང་།

དབེ་འད་ིདག་ེལུགས་སྤ་ིཐོག་ནས་བརྩམས་ཟརེ་ཡང་རོྩམ་མཁན་ངོ་མ་
སུ་ཡནི་མནི་ར་སྤདོ་པའ་ིས་ོནས་ཚར་གཅོད་པའ།ོ།

དང་པ་ོལ་གསུམ།

དལོ་རྒྱལ་དངོས་མདེ་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ལ་དངོས་ཡདོ་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ཟརེ་
བ་མ་ིའཐད་པའ་ིཚུལ་བརོད་པ་དང་། 

ལགེས་ཉསེ་བདནེ་རྫུན་ཟརེ་བ་ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ནས་ཐག་གཅད་ན་མ་ི
འགགི་པའ་ིཚུལ་བཤད་པ།  

ལུང་རིགས་དནོ་མཐུན་སྣ་གཅིག་ཀང་མ་དམགིས་པ་ལ་ལུང་རིགས་
གསརེ་ག་ིལྡ་ེམགི་ཟརེ་བ་བཞད་གད་དུ་སོང་བའ་ིཚུལ་བསན་པ་དང་

གསུམ་ལས།

དང་པ་ོདགག་པ་ལ།
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སནོ་བསགས་བསོད་ནམས་དམན་པའ་ིམ་ིངན་འགས།།

དནོ་མདེ་དག་ེལྡན་པ་ལ་ཁ་གཡར་ནས།།

མངི་ག་ིའདགོས་ལུགས་ཙམ་ཡང་མ་ིཤསེ་ན།།

གཞུང་དནོ་སྨྲ་བའ་ིསབོས་པ་ག་ལ་ཡདོ།།

ཁམ་རྒན་ལོག་བཤད་ཟརེ་རྒྱུས་ཕངོས་པའ་ིཚ།ེ།

དངོས་མདེ་ལྷ་ཡ་ིགསང་བའ་ིརྣམ་ཐར་ལ།།

མ་ག་ོརབ་གསལ་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཟརེ།། 

འཐད་དང་མ་ིའཐད་ཞིབ་ཏུ་ལྟསོ་ཤགི་ཨ།།

ད་ལམ་འདརི་སབས་སུ་བབ་པ་ན།ི དནོ་མདེ། དནོ་ལོག ། ང ན ་ ག ཡོ ། 

བརྩ་ེབལ། ཐོས་རོྩད། ལྷུར་ལནེ་དྲུག་ག་ིརང་བཞིན་དུ་སོང་བ། དགེ་ལྡན་མིང་

གཡར་ལོག་བཤད་སོགས་དགག་པ་ལ། ཐོག་མར་ལོག་བཤད་དའེ་ིམངི་འདགོས་ལུགས་

ནས་ཀང་བཀྲ་མ་ིཤསི་ཤངི་། དོན་མ་གོ་བའི་རོངས་རགས་ཚབས་ཆེ་བ་འདི་ཡང་ངོ་

སྤདོ་པའ་ིས་ོནས་ཚར་གཅོད་དགསོ་ཏ།ེམག་ོཚསེ་གཅིག་ནས་རནེ་འབལེ་ཉསེ་ན་མཇུག་

གནམ་གང་བར་གི་དཔ་ེལྟར། དོལ་རྒྱལ་དངོས་མེད་གི་གནས་ཚུལ་ལ་དངོས་ཡོད་གི་

གནས་ཚུལ་ཟརེ་བ་དང་། ད་ེཡང་རབ་གསལ་ཟརེ་བ་སོགས། མགོ་བཙུགས་

མ་ཐག་ནས་ལྟས་ངན་བྱུར་དུ་འགུག་པའ་ིསྣ་འདནེ་དུ་སོང་ངམ་མ་སོང་ན།ི ༧གངོ་ས་བཅུ་

བཞི་པའ་ིརྒྱབ་སོྐར་ཨ་ེའཇོན་མ་ིའཇོན་དང་། ཨེ་ཐུབ་མི་ཐུབ་ཀིས་ཆིག་དིལ་འོ་མའི་

མཚ་ོཆནེ་ལ་ཁག་ག་ིཚམོ་བུ་འགདོ་མཁན་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་འཁོར་དང་བཅས་པ་མགི་
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བཙུམ་ཁ་གདང་ནས་འདརི་ཉནོ་ཤགི ལྷག་པར་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ཀ་ི

དྲུང་ཡགི་པ་དག་སམེས་ལགེས་པར་རྣལ་དུ་ཕབེས་ལ་ཉནོ་ཤགི་ཨ།  

དལོ་རྒྱལ་གི་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཟརེ་བ་ད་ལྟ་རང་སུབ་ཤགི

{{དལོ་རྒྱལ་གི་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་}}ཟརེ་བ་མ་ིའཐད་པར་ཐལ། དེ་དངོས་མེད་

ཡནི་པའ་ིཕརི་ཏ།ེ ད་ེགཟུགས་མདེ་ཡནི་པའ་ིཕིར། ཁབ་པ་ཡདོ་ད།ེ ག ཟུ ག ས ་

མདེ་ཀི་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་གསལ་པརོ་བརོད་ཐུབ་ན། མོ ་རྒྱབ་དགོས་དོན ་

མདེ་པའ་ིཕིར། ཟན་བརག་སོགས་ཀང་སིྒལ་དགསོ་དནོ་གཏན་ནས་མདེ་པའ་ིཕརི། 

མ་གྲུབ་ན། འཁོར་གསུམ།  དརེ་ཐལ།    སིྦན་བདག་ག་ིབཀའ་སབོ་དབེ་

གཉསི་པར། {“ངས་ཐག་གཅོད་མ་ིཐུབ་པའ་ིལོག་གྱུར་གི་རིགས་ལ་མ་ོརྒྱབ་ཀིན་རྒྱབ་

ཀནི་ཟན་རིལ་སྒལི་གནི་སྒལི་གནི་བས་ནས་ཐག་གཅོད་”}ཚུལ་གཅིག་མནི་གཉསི་མནི་

དུ་གསུངས་འདུག་པའ་ིཕརི། ཡདི་མ་ིཆསེ་ན་སྦནི་བདག་ག་ིབཀའ་སབོ་དུ་ལྟསོ་ཤགི 

ཁས་མ་ིལནེ་ན་སྦནི་བདག་ལ་ངོ་ལོག་རྒྱབོས་ཤགི ངོ་ལོག་རྒྱབ་མི་ཐུབ་ན་དོལ་
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རྒྱལ་ག་ིདངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཟརེ་བ་ད་ལྟ་རང་སུབ་ཤགི  རྒྱུ་མཚན་འདི་གཅིག་

པུས་ཀང་ལོག་པར་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་ག་ིཁ་ལ་སྨྲ་གཅད་ཀི་རྒྱ༔་སངོ་ཕག་དུས་གཅིག་

ཏུ་སྦནི་པས། མཛུབ་མ་ོགནམ་ལ་ཀརེ་ཁ་ས་ལ་སྦུབ་ནས་གཡ་ོརྒྱུའ་ིརྣམ་གྱུར་ངོམས་པ་

ལས་འསོ་གཞན་ཅི་ཡང་མདེ་ད།ོ།

འ་ོན། སྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པ་ལགས། ལོག་གྱུར་གི་རིགས་ལ་མོ་རྒྱབ་ཀིན་རྒྱབ་ཀིན་

ཟན་རིལ་སྒལི་གནི་སྒལི་གནི་བས་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཟརེ་བ་ད་ེཡང་མ་ིའཐད་ད།ེ 

མདུན་དུ་ཤ་ཟ་ཡདོ་མེད་བསལ་དནོ་ཅན་ལ་ཤ་ཟ་དམགིས་བེད་ཀ་ིཚད་མ་མ་དམགིས་

པའ་ིརགས་ཀསི་སྒྲུབ་མ་ིདགསོ་པར་ཐལ། མོ་རྒྱབ་ཀིན་རྒྱབ་ཀིན་ཟན་རིལ་སྒིལ་

གནི་སྒལི་གནི་བས་ནས་ཤ་ཟ་ཡདོ་མདེ་ཐག་གཅོད་ཆོག་པའ་ིཕརི། ཁབ་པ་ན་ིའགགི 

ལན་ན་ིམདེ། མད་ོལས། {“འགའ་ཡང་མཐོང་བ་མདེ་པ་ན།ི མཐོང་བ་དམ་

པའ་ོ”}གསུངས་སོ་ཟརེ་ནས་གཡ་ོརྒྱུའ་ིསོྤད་པ་ངོམ་རྒྱུ་ལས་འསོ་གཞན་ཅི་ཡང་མདེ་ད།ོ། 

 

འ་ོན་ལོག་བཤད་པ་ལགས། ཁདོ་ཚསོ་དལོ་རྒྱལ་དེ་ཤནི་ལོག་དང་ཅུང་ལོག་གང་ལ་

ངོས་འཛིན་ཡང་མ་ིསྣང་བ་མ་དམགིས་པའ་ིརགས་འགདོ་པའ་ིདུས་མ་ིསྲདི་པར་ཐལ། 

མ་ོན་ིརྒྱབ་ཆོག་ཆོག་ཡནི། ཟན་རིལ་ན་ིག་དུས་སྒལི་སྒལི་ཡནི་པའ་ིཕིར། 

རགས་ཁབ་ཁས། མ་ཁབ་ན་ཉནོ་ཨ། དོལ་རྒྱལ་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

ཤདོ་ཐུབ་ས།ེ  དངོས་སོབས་ཀིས་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་བར་སྲིད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་

འདདོ་ཟརེ་ནའང་། མ་ིའགགི་ས།ེ མཛོད་ལས། 

{“འབྲུ་ཡ་ིརྒྱུན་དང་ཆོས་མཐུན་ཕརི།།



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

95

སྲདི་པ་ཆད་ལས་འབྱུང་བ་མནི།།”} 

ཞསེ་པའ་ིསབས་ནས་བྱུང་བ་ལྟར། བར་སྲིད་པ་དེ་དངོས་སོབས་ཀི་རིགས་པས་

གྲུབ་ནུས་པས་ཅུང་ལོག་ཏུ་གསུངས་ཀང་།བར་སྲདི་དའེ་ིདབིབས་དང་ཁ་དགོ་བ་བ་བདེ་

ལས་སོགས་ཤནི་ལགོ་ཡནི་པ་ཊཀི་ཆནེ་རིགས་པའ་ིརྒྱ་མཚའོ་ིདགངོས་པ་ཡནི་པའ་ིཕརི། 

ཧ་ཧ་ལོག་བཤད་པ་ལགས། ཁས་བང་ལ་གནདོ་བདེ་བག་ལ་ཐོག་ཁྱུག་པ་ལྟར་སོང་། 

ད་དལོ་རྒྱལ་གི་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བརདོ་ཐུབ། དེ་ཡང་རབ་ཏུ་གསལ་

བ་བརོད་ཐུབ་ཟེར་བའི་ཧམ་པ་ཚོད་མེད་ཤོད་ལུགས་དེས་ང་ལུག་ཡིན་ཁོད་ཀང་ལུག་

ཡནི་དགསོ་ཟརེ་བ་བཞིན་ཏུ་མ་སོང་ངམ།

གཞན་ཡང་ལོག་བཤད་པ་ལགས། སྤིར་དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་ཙམ་བཤད་པ་

ལས། དོལ་རྒྱལ་ཀི་གནས་སངས་ངོ་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་ང་ཚོས་ཤོད་མི་ཐུབ་ཟེར་ནས་

གཡ་ོརྒྱུ་བདེ་ས་ཡང་མདེ་ད།ེ ལོག་བཤད་ལས། {“འདིར་སབས་དོན་གཙོ་བོ་

ན་ིརིགས་པ་ཡང་དག་གསི་དལོ་རྒྱལ་ག་ིགནས་སངས་ངོ་མ་གང་ཡནི་གསལ་བར་བ་རྒྱུ་ད་ེ

ཡནི་ལ།”}ཟརེ་བའ་ིཁ་ཕ་ོའབྲུག་ལྟར་ལིྡར་ཟིན་པའ་ིཕིར། ཡིད་མི་ཆེས་ན་ལོག་

བཤད་ཤགོ་ལྡབེས་བཞི་པར་ལྟསོ་ཤགི ཁས་མ་ིལནེ་ན་ངོ་ཚ་རྒྱུ་མདེ་པའ་ིརགས་སོ།། 

གཞན་ཡང་ལོག་བཤད་པ་ལགས། དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་སངས་ངོ་མ་ཤདོ་ཐུབ་

ཟརེ་ནས་ཧམ་པ་ཤདོ་མ་ིརིགས་ཏ།ེ གཟུགས་མེད་ཀི་གནས་སངས་ངོ་མ་ཤོད་ཐུབ་

ཟརེ་ནས་ཧམ་པ་ཤདོ་མ་ིརིགས་པ་གང་ཞིག་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའ་ིཕརི། 
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གཟུགས་མདེ་ཀི་གནས་སངས་ངོ་མ་ཤདོ་ཐུབ་པས་མ་ཟད་ད་ེཡང་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཤདོ་

ཐུབ་ཟརེ་བ་ན་ིད་ེབས་ཧམ་པ་ཧམ་ཆནེ་ཡནི་ཏ།ེ ཟེར་ལུགས་དེ་ན་ིསྦནི་བདག་ཆེན་མའོ་ི

མ་ོདང་ར་ིལམ་ཟན་བརག་སོགས་ལ་ཟུར་ཟ་དང་ཁད་གསོད་བས་པ་ཞིག་ལས་འསོ་མདེ་

པའ་ིཕིར།  མནི་ཟརེ་ས་མདེ་ད།ེ ཕ་ིལོ་{2013}ཟླ་{12}ཚསེ་{ 28} ཉནི་

སྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པའ་ིབཀའ་སབོ་ལས། {“དེགས་པ་ཞེས་ཟེར་བ་དེར་ཐ་མལ་

པའ་ིབོ་རང་ག་བ་ཞིག་གསི་ཚདོ་དཔག་བདེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་མདེ། སིྤར་གང་ཟག་གསི་གང་

ཟག་ཚོད་ཟིན་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་ལ་ལྷག་པར་གཟུགས་མེད་ལ་ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་

ཁག་པོ་རདེ། དརེ་བརནེ་བརག་དཔད་རིམ་པས་བས་ཡདོ་པ་ད་ེདག་ངོས་ཀསི་ད་ེས་

བཤད་ཡདོ་པ་རྣམས་ལ་འཁོད་ཡདོ།”} ཅསེ་སོགས་རང་ལ་གགས་པའ་ིལུང་གསི་ཀང་

ལོག་བཤད་པའ་ིལོག་གཏམ་ད་ེརྣམས་ཁུངས་མདེ་ཧམ་རྫུན་ཡནི་པ་ཤསེ་ས། ཞི བ ་

འཇུག་བས་ཚད་དབུ་འཕགོ་ཞབས་འཕགོ་འད་ིདང་འད་ིའད་བ་ཤ་སག་ལས་མ་འདས། 

ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཀང་དལོ་རྒྱལ་ག་ིདངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རབ་གསལ་ཟརེ་བ་དང་། 

གནས་སངས་ངོ་མ་ཟརེ་བའ་ིཚགི་ད་ེདག་ད་ལྟ་རང་སུབ་ཤགི

གཞན་ཡང་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་ན།ི དགེ ་ལྡན་པའི ་རྐང་

ནས་འདནེ་འདདོ་པ་ཙམ་ལས་དནོ་ངོ་མར་གཞུང་དནོ་ལ་གཏིང་མ་དཔགོ 

རིགས་ལམ་ག་ིའགསོ་མ་ཆགས།ང་རྒྱལ་གསི་སངི་སསོ། ཕོགས་ལྷུང་གིས་མིག་ལོང་། 

ད་དུང་དགེ་ལྡན་པའི་ཞབས་ནས་འདེན་ཚབས་ཆེ་བ་འདི་འད་ཨ་ཙི་ཨ་ཙི་གང་དག 

དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་སངས་ངོ་མ་ད་ེཤསེ་བ་ན་ིཡནི་ངསེ།ད་ེཡནི་ན། ད ངོ ས ་ པོ ་

གསུམ་ནས་གང་ལ་ངོས་འཛིན་མནི་དང་། གཞལ་བའི་གནས་གསུམ་ལས་གང་གི་
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གཞལ་བ་ཡནི་མནི། དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་སངས་ངོ་མ་ད་ེརིགས་པ་བཞི་གང་གསི་ཚུལ་

ཇི་ལྟར་དུ་གསལ་བར་བདེ་མནི། སྣང་རུང་དང་མི་རུང་གི་དམིགས་རྐེན་ཕ་རགས་ཀི་

ཚུལ་ལས་བརྩམ་ས།ེ དཔད་བ་ཤནི་ཏུ་མང་བས་མགོ་ལས་འཇིང་པ་སོམ་དགོས་ཀིས་

གནས་སབས་བཏང་སམོས་སུ་བཞག་ག།ོ

དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་སངས་ངོ་མ་རིགས་པ་ཡང་དག་གསི་གསལ་བར་བ་
ཐུབ་ཟརེ་བ་ད་ེཡང་སུབ་ཤགི

ཡང་ལོག་བཤད་པ་ལགས། དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་སངས་ངོ་མ་དེ་རིགས་པ་ཡང་དག་

གསི་གསལ་བར་བ་ཐུབ་ཟརེ་བ་ད་ེཡང་མ་ིའཐད་ད།ེ བོད་གཞུང་མིང་གཡར་དོལ་

རྒྱལ་ཞིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གསི་བརྩམས་ཟརེ་བ། ཤུགས ་ལྡན ་ གི ་བྱུང ་ རིམ ་

ལ་དཔད་པ་{{གཟུར་གནས་དགསེ་པའ་ིམཆོད་སྤནི་}}ཟརེ་བའ་ིངག་ཀལ་ལས། 

{“གཞི་རྩའ་ིལྷ་སྲུང་སརོ་འད་ིལོ་རྒྱུས་རིག་པ་དང་། གཏན་ཚགིས་རིག་པ།   ཚན་རིག་

བཅས་ཀི་ལམ་ནས་དབ་ེཞིབ་དང་།   ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་བདེ་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་ཡནི”} 

ཞསེ་བཤད་འདུག་པའ་ིཕརི། འདི་མ་ཐོས་མ་མཐོང་ཟེར་ས་ནི་མེད་པས་ཁས་མི་ལེན་
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ཀ་མདེ་ཡནི། ཁས་བང་ཕིན་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་རང་གིས་བིས་པ་

རྣམས་སུབ་རྒྱུ་ཡནི་པ་ལས་འསོ་མདེ་ད།ོ། ད་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་

ཅག་ལ་ལོ་རྒྱུས་དང་། གཏན་ཚགིས་དང་། ཚན་རིག་སོགས་གང་ཡང་མ་ཡནི་པའ་ི

དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་སངས་ངོ་མ་གསལ་བར་བ་ཆདེ་ཀ་ིརིག་པ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡདོ། 

ཨ་ཙི་ཨ་ཙི་ད་དུང་བོད་མི་རིགས་སྐེ་འགོའི་བདེ་སིྐད་དང་བཅས་པའི་སྲོག་རྩ་འཕོག་

པའ་ིབ་བར་ཨུ་ཚུགས་ཆནེ་པ་ོའད་ིའད་ཅིའ་ིཕིར་བདེ། འདི་འད་ནི་བོད་མིའི་བསོད་

ནམས་ཟད་མཐར་ཐུག་པའ་ིརགས་ཞིག་ཡནི་པ་གདནོ་མ་ིཟའ།ོ། 

བོད་གཞུང་མངི་གཡར་བས། ལྷ་སྲུང་སརོ་འད་ིལོ་རྒྱུས་རིག་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་

རིག་པ་དང་།ཚན་རིག་བཅས་ཀ་ིལམ་ནས་དབ་ེཞིབ་དང་།  ཐག་གཅོད་བདེ་མ་ིཐུབ་ཟརེ་

བ་ད་ེལོ་མང་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་བཤད་པ་ཞིག་ཡནི་པའ་ིཕརི།  ད་ེལྟར་ཟརེ་དགསོ་

དནོ་ཡང་།  དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་ད་ེདངོས་མདེ་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ཡནི་པའ་ིདབང་

གསི་ཐག་གཅོད་མ་ིཐུབ་ཟརེ་བ་མ་གཏོགས། དངོས་ཡདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡནི་ན་ཐག་

གཅོད་མ་ིཐུབ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡདོ། དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་མིན་ཙང་

སྦནི་བདག་གསི་རག་པར་མ་ོརྒྱབ་ནས་གཞན་ལ་བསྐུལ་སངོ་། ནང་ཁུལ་རོག་སངོ་། 

སྤ་ིཚགོས་ཟང་ཟིང་དང་དཀོྲག་རྐནེ་སོགས་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་མཐོང་ཆསོ་ཡནི་

པའ་ིཕིར། རྒྱུ་མཚན་འཐད་ད།ེ སྦནི་བདག་གསི་རག་པར།  ངས་ཐག་གཅོད་

མ་ིཐུབ་པ་ལོག་གྱུར་གི་རིགས་ལ་མ་ོའད་རྒྱབ་ཟན་བརག་འད་སྒལི་ནས་ཐག་གཅོད་ཚུལ་

བཤད་དང་ཤདོ་བཞིན་པ་དའེ་ིཕརི། ལྷག་པར་ལོ་རྒྱུས་རིག་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་

རིག་པ། ཚན་རིག་བཅས་གང་གིས་ཀང་དོལ་རྒྱལ་ལ་དབེ་ཞིབ་ཐག་གཅོད་མི་ཐུབ་ཟེར་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

99

ན། ད་ལོག་བཤད་པ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཁོད་ཚོ་ལ་མོ་དང་རི་ལམ་ཟན་བརག་མ་

གཏོགས། དེ་ལས་གཞན་དུ་དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་སངས་ངོ་མ་ཐག་གཅོད་བེད་ཀི་

ཐབས་ཤསེ་ཅི་ཞིག་ཡདོ། ཁམ་པ་ན་ིཁམ་པ་རང་རདེ། ལོག་བཤད་པ་ཁོད་

ཅག་ལ་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཟརེ་ན་མ་ིརིགས་པ་སྨྲ་བའ་ིམ་ིཞིག་གང་ནས་འཚལོ་དགསོ། 

དག་ེལྡན་པའ་ིརྐང་འདནེ་ད་ེལས་ཐུ་བ་ཞིག་གང་ན་ཡདོ། ཨུ་ཚུགས་འོས་མེད་ལ་སྐབས་

བཅོལ་ན་མཐའ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡངོ་ག་ལ་སྲདི། མ་ཟད་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཚསོ། 

དངོས་གཙ་ོསྨྲ་བའ་ིཚན་རིག་པ་ཞིག་ལ་དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་བའ་ིགནས་སངས་ངོ་མ་གང་ཡནི་

ཐག་གཅོད་ཐུབ་ལུགས་ཞིག་ཤདོ་དང་། བཞད་གད་ཉིན་མཚན་བཅོ་བརྒྱད་དུའང་

རགོས་ག་ལ་ཐུབ་བོ།།   

ཡང་ལོག་བཤད་པ་ལགས། ད་དུང་ད་ེབས་མ་ིཚད་ད།ེ མདོ་སྨད་མིང་གཡར་

དོལ་རྒྱལ་གི་བྱུང་རིམ་དང་རོག་གེང་ལ་དཔད་པ་{{གཡའ་སེལ་མེ་ལོང་}}ཟེར་བའི་

འཆལ་གཏམ་ལས་ཀང་འད་ིལྟར། {“ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་ལྟར་དལོ་རྒྱལ་དང་

འབལེ་བའ་ིརོག་གངེ་ན་ིརྩ་བ་རིང་ཞིང་ཡན་ལག་རྒྱས་པ།  མངོན་སུམ་དང་ལགོ་གྱུར་

འདསེ་མ།   ལྷ་ཆོས་དང་ལོ་རྒྱུས་འདསེ་མ།  ཆོས་དང་སྲདི་ཀ་ིརྩ་ལག་རྐ་འཐབ་ནས་

ཡདོ་གཤསི།   འད་ིའདའ་ིརོག་གངེ་ལ་འཇུག་པའ་ིཁོད་སྐནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་མདེ་པའ་ི

སནོ་མདེ་ལགེས་བཤད་གསར་པ་ཞིག་འབུལ་ཐབས་བལ་”} ཞསེ་འུ་ཐུག་པའ་ིསད་ཆ་

ཤདོ་དགསོ་བྱུང་ཨ་ེའདུག །ཡནི་དང་ཡནི། སོན་མེད་སྐོན་བལ་ལེགས་བཤད་

གསར་པ་ཞིག་ཁདོ་ཚསོ་འབུལ་མ་ིཐུབ་པ་ཐག་ཆོད་ཀང་། ད ངོས ་ཡོད ་གནས ་

སངས་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ལ་བཟོ་བཅོས་མ་རྒྱབ་པར་དེ་མུར་བཞག་རོགས་བས་ནའང་ཅི་

སྐནོ། ད་ེའདའ་ིདནོ་མདེ་པའ་ིརགོ་གངེ་ལ་འཇུག་དུས་སྐནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ཡངོ་དང་
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ཡངོ་། སྐནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ཡདོ་པ་ཤསེ་བཞིན་དུ་མ་རུང་པའ་ིབ་བར་ཨུ་ཚུགས་བདེ་

མཁན་ཡང་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཚ་ོལས་གཞན་དུ་སུ་ཡདོ།  ཁོད ་ཅག་གཟུགས་

མདེ་ལྷ་ལ་གགས་མ་ིཁལེ་བར། གཟུགས་ཅན་མ་ིསིང་དུམ་བུར་བཏུབ་པའ་ིབ་བར་དནོ་

མདེ་ཤ་ཐམ་རུས་ཐམ་དང་། དགོས་མེད་ཤུགས་ལྡན་པའི་བ་མར་བརས་སོྨད་ཁད་

གསོད་མང་བ། ལྷག་པར་བོད་རིགས་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ཐོག་ཏུ་ཁ་རུབ་ལག་

རུབ་ཐབས་སྣ་ཚགོས་ཀ་ིས་ོནས་སངི་ལ་ན་ཟུག་གཏོང་བའ་ིཐབས་ལ་བརོྩན་ཞིང་། 

ད་དུང་ཡདི་མ་ཚམི་པར་བྱུང་རབས་ལ་འཁགོ་བཤད་ལོག་འགལེ་བ་སམེས་ཀིས། བོད་

གཞུང་ག་ིམངི་གཡར་ན་ཨ་ེདག །མད་ོསྨད་ཆོལ་ཁའ་ིམངི་གཡར་ན་ཨ་ེདག །རི་བོ་

དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་གཡར་ན་ཨ་ེདག  །ད་དུང་མངི་རགི་པོ་གཞན་ཞིག་གང་དུ་ཡདོ་མདེ་

འཚལོ་བཞིན་ཡདོ་ངསེ་ཀང་། དོན་དམ་མི་ཚང་གཅིག་གི་རྐུབ་གཡོག་ཏུ་དམག་ཁས་

བངས་མདུང་རྐདེ་པར་གཟརེ་ཟརེ་བ་ལྟར། ལོ་མང་ཞིབ་འཇུག་ཧུར་ཐག་བས་པའི་

སྒྲུབ་དནོ་ལ་ད་དུང་སྐནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་མདེ་པ་ཞིག་ཤདོ་མ་ིཐུབ་ན། ད་ཁོད་ཚོས་

བོད་རིགས་ཤུགས་ལྡན་པའ་ིཐོག་ཏུ། ཁ་ནང་མི་ཤོང་བའི་མཆེ་བ་ཞིག་གཙིགས་པ་

དེ།བོད་མི་རིགས་ཀི་རྩ་ཆེའི་མཐུན་འབེལ་བཟང་པོ་ཤི་བའི་རོ་ཟ་བེད་ཙམ་དུ་ཡིན་ན་

ལས། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཕན་ཐོགས་དང་གྲུབ་འབས་སྣེ་གཅིག་ཁོད་ཅག་ལ་སོན་རྒྱུ་

ག་ལ་ཡདོ།     བསམ་ཚད། བཤད་ཚད། བིས་ཚད་ཕལ་ཆེ་བ་ཆགས་སྡང་གི་

འཕྲུལ་འཁོར་རགས་པ་བསོར་བའ་ིརྐནེ་དུ་སོང་བ་ལས་བོད་དང་བོད་མ་ིབསན་པ་ཆབ་

སྲདི་དང་བཅས་པ་ལ་ཕན་པའ་ིབ་བ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་ཡདོ། དངོས་ཡོད ་མི ་དང་

མའི་ིབར་ག་ིགནས་སངས་ལ་བསམ་ཤསེ་མ་ིཐུབ་པར། དངོས་མདེ་དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་

སངས་ངོ་མ་ཤོད་ཐུབ་ཟེར་བ་ནི་ར་སའི་གནས་ཆུང་ཟེར་བ་དེ་དང་དེས་རྒྱུད་རམས་པ་
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གདནོ་མ་ིཟའ།ོ།

ད་དུང་སིྦན་བདག་ལོག་བཤད་རྒྱུག་ཁི་འཁོར་དང་བཅས་པས།མངོན་སུམ་དང་ལོག་

གྱུར་བསྲསེ་ནས་མ་ིམང་མག་ོབསརོ།  ལྷ་ཆོས་དང་ལོ་རྒྱུས་བསྲསེ་ནས་མ་ིའཇོན་བཞིན་

ཏུ་འད་ེལག་ལྷ་ཡུལ་དུ་བསྐངས།  ཆོས་དང་སྲདི་བསྲསེ་ནས་བོད་མ་ིརིགས་ཆོས་ལུགས་

ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་བར་དུ་ཕ་མ་དབེན་སྦོར་གང་ཐུབ་བེད་མཁན་ཁོད་ཚོ་བཞིན་དུ་འཛམ་

གངི་འད་ིན་བསམ་ཡདོ་མ་ིསྣ་སུ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་འདུག ད་ཁདོ་ཚ་ོམ་ིཡནི་ནམ། ཉོ ན ་

ཨ་ལོག་བཤད་པ་ལགས། བོད་གཞུང་མིང་གཡར་དང་མདོ་སྨད་མིང་གཡར་བ་

གཉསི་ཀསི། དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་སངས་ད་ེན་ིརྩ་བ་རིང་ཞིང་ཡལ་ག་རྒྱས་པ། གཏན་

ཚགིས་རིག་པ་དང་།ཚན་རིག་པས་དཔད་པ་བས་པ་ལྟར་དཔདོ་ཐབས་མདེ་པ་མ་ཟད། 

 དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་སངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གཙང་མའི་ལམ་ནས་སོྐན་དང་ནོར་

འཁྲུལ་མདེ་པ་ཞིག་ཤདོ་མ་ིཐུབ་ཟརེ་བཞིན་དུ། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་

དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་སངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བདེ་རྒྱུ་ན་ིདཀའ་ངལ་ཆནེ་པོ་ཞིག་ཅི་ཡང་མནི་

ཟརེ། ད་ལྟསོ་དང་། ངོ་མ་ཁོད་ཚོའི་སད་ཆ་དེ་ནི་ཆགས་སྡང་གི་སོྨ་ཆུ་ཁོང་དུ་སོང་

བའ་ིརང་སྣང་སྐདི་པའ་ིའདདོ་གཏམ་བཞད་གད་སངོ་བའ་ིགནས་ཁོ་ན་ས།ེ  དལོ་རྒྱལ་

ག་ིགནས་སངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བདེ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་ཅི་ཡང་མདེ་ན། མི ་ ལོ ་གསུམ་

བཅུ་ལྷག་ཞིག་དོལ་རྒྱལ་གི་སོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་རྐང་རྐང་བས་ནའང་ཐག་ཆོད་རྒྱུ་ཕར་

ལྟར་ཟད། ད་དུང་དཀའ་རགོ་ཆ་ེརུ་འག་ོབཞིན་པ་ད་ེཅི་ཞིག་ག་ིལན་པ་རདེ། འཇོན་

ཐང་མདེ་པའ་ིཧམ་པ་ཆ་ེཙམ་བཤད་ན་བདནེ་པ་ཆ་ེཙམ་ཐོབ་པར་ར་ེནས། རང་སྐནོ་

ལ་མ་ིབལྟ་བར་གཞན་སོྐན་ཁོ་ན་འཚལོ་བའ་ིཞིབ་འཇུག་ཟེར་བའ་ིཕེར་ཤ་དེས་ཅི་ཕན། 

གཟུགས་ཅན་མ་ིམཐོང་གཟུགས་མདེ་མཐོང་མཁན་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བ་ཁོད་ཚ་ོལས་
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གཞན་སུ་ཡདོ།  དེས་ན་གཞན་སོྐན་འཚལོ་བ་ལ་མགི་འད་ཡང་རང་སོྐན་རོགས་ལ་ལོང་

བ་ལྟར་ག་ིངང་ཚུལ་གི་དཔརེ་སོང་བ་ཁོ་ནའ།ོ།    

མཚནོ་ཙམ་ག་ིརྒྱུ་མཚན་ད་ེརྣམས་ལ་བརནེ། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་

ལོག་དེབ་ཀི་ཁ་བང་དུ་{{དོལ་རྒྱལ་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རབ་གསལ་}}ཟེར་བ་

མག་ོཚསེ་གཅིག་ནས་རནེ་འབལེ་ལམ་དུ་མ་ིརྒྱུག་པའ་ིལྟས་ངན་པའ་ིརང་སྒ་བསྒགས་པ་

ད།ེ མཇུག་གནམ་གང་ག་ིབར་དུ་ལོག་པར་བཤད་པའ་ིབ་བརྒྱ། རིགས་འཕྲུལ་

འུར་རོ་གཅིག་གི་དཔེ་ལྟར་དུ་སོང་བ་ཤེས་ན་ནམ་ཡང་དོལ་རྒྱལ་གི་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་ཟརེ་བའ་ིམངི་ད་ེམ་ིའཐད་པ་ཤསེ་པར་གིས་ཤགི

གཟུགས་མདེ་ཀ་ིགནས་ཚུལ་གསལ་པོར་ཤསེ་མཁན་འུག་པའ་ིམགི་

ཅན་དག་ལ་སར་བརོད་པ། 

ཡ། ལོག་བཤད་པ་ལགས།  ཁད་པར་དུ།{{རབ་གསལ}}ཟེར་བ་དོལ་

རྒྱལ་ག་ིགནས་སངས་ངོ་མ་ལ་ཟརེ་ན། ད་ེབས་མ་ིའཐད་ད།ེ    ཟོག་པོ་ལོག་བཤད་པ་

དག་གསི་མངོན་པར་ཤསེ་པས་མཐོང་ཡདོ་ན་ལས། གཞན་དོལ་རྒྱལ་གི ་གནས་
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སངས་ངོ་མ་ད་ེདབང་ཤསེ་ཀི་སྤདོ་ཡུལ་མ་ཡནི་པའ་ིཕརི།   ཁབ་ས།ེ དགག་གཞི་མངོན་

སུམ་ལ་སྣང་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ལ་དངོས་སོབས་ཀིས་དགག་ལུགས་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། 

དགག་གཞི་གཟུགས་མདེ་ཡནི་པའ་ིཕརི།  གཞི་ད་ེགཟུགས་མདེ་ཡནི་ན་དའེ་ིགནས་ཚུལ་

ཡང་གཟུགས་མདེ་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ལས་འག་ོས་མདེ་པའ་ིཕརི།  ཡང་ལོག་བཤད་པ་

ལགས། ཁདོ་ཚསོ་དལོ་རྒྱལ་ག་ིདངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཟེར་བ་དེ།མཐོང་

བ་མངོན་འགྱུར་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཟརེ་རམ། ཡང་ན་མ་མཐོང་བ་ལོག་འགྱུར་ལ་ཞིབ་

འཇུག་ཟརེ་བ་གང་ཡནི། དང་པོ་ལྟར་ན་ཞིབ་འཇུག་དེ་དོལ་རྒྱལ་ལ་སྦར་བ་ནི་མགར་བ་

རང་གསི་བཟོས་པའ་ིརལ་གི་རང་ས་ེགཅོད་བདེ་དུ་སོང་བ་ཤསེ་ས། གཉིས ་པ ་མ ་

མཐོང་བ་ལགོ་འགྱུར་ལ་ཟརེ་ན། སྦིན་བདག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལམ་སོན་བཀའ་

སབོ་དང་འགལ་བའ་ིཕིར་ཏ།ེ སྦིན་བདག་གི་བཀའ་སོབ་ལས།{“དང་པོ་བརོད་ན་

ང་ཚོ་ཆསོ་དད་ཡོད་མཁན་ཚོས་དད་པའི་ཐགོ་ནས་རོངས་ཞེན་ལྟ་བུ་བས་ནས་འགོ་གི་

རདེ། ཚན་རིག་པས་རྒྱུ་མཚན་དང་ཚདོ་ལྟ་འབའ་ཞིག་ལ་བལྟས་པ་མ་གཏོགས་དད་པ་

བས་ནས་མ་ིའག།ོ ཚན་རིག་པའ་ིཐོག་ནས་རདེ་པ་ཞིག་ཡནི་ན་མགི་མཐོང་ལག་ཟིན་བྱུང་

ནས་ཚན་རིག་པའ་ིཐོག་ནས་མཐོང་བ་མངོན་འགྱུར་དང་ཅུང་ཟད་ལགོ་འགྱུར། ཤནི་ཏུ་

ལོག་འགྱུར་གསུམ་བཅས་གཞལ་བའི་གནས་གསུམ་ནས་ཤིན་ལོག་ལ་དོ་སྣང་བེད་རྒྱུ་

ཁག་པོ་རདེ། ད་ོསྣང་བདེ་ཐུབ་རྒྱུ་མདེ། ཅུང་ཟད་ལོག་འགྱུར་ག་ིནང་ལ་འབལེ་བ་ཞིག་

ཡངོ་ག་ིཡདོ། ད་ེཐམས་ཅད་གཞི་བཞག་ས་ད་ེམཐོང་བ་མངོན་འགྱུར་སང་ལ་གཞི་བཞག་

ནས་འག་ོག་ིཡདོ། མཐོང་བ་མངོན་འགྱུར་ཐོག་ནས་བརག་དཔད་བས་ནས་ར་འཕདོ་

པ་ཞིག་ཡནི་ན་ང་ཚསོ་དརེ་བདནེ་པ་བརིྩ་དགསོ་པ་ཞིག་ཀང་རདེ།”}   ཅསེ་གསུངས་

འདུག་པའ་ིཕིར།ད་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་མགི་ཕིས་ལ་ལྟསོ་དང་། དོ ལ ་ རྒྱ ལ ་
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མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་ཡནི་ན། ཁདོ་ཅག་ཁ་ིསྨནོ་པས་སྦནི་བདག་གི་ཁ་ལ་སོ་རྒྱབ་པར་

འགྱུར་ལ། དལོ་རྒྱལ་མ་མཐོང་བ་ལོག་གྱུར་ཡནི་ན་དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་སངས་ངོ་མ་

ཟརེ་བ་དང་། ཁད་པར་རབ་གསལ་ཟེར་བ་དེ་ཐམས་ཅད་དད་པ་དང་རོངས་ཞེན་ཁོ་

ན་བས་པ་ལས་འསོ་མ་ིའདུག་པས། དགེ་ལྡན་པའི་ཞབས་ནས་འདེན་ཚབས་ཆེ་

བས་མ་ཟད། མགར་བས་རལ་གིས་རང་ས་ེགཅོད་བདེ་དུ་སོང་བ་ཤསེ་པར་གིས་ཤགི 

ད་དུང་ལོང་བས་མགི་ལྡན་ལ་མག་ོསརོ་གཏོང་འདདོ་པ་ད་ེན་ིསངི་ར་ེབའ་ིགནས་ཁོ་ནའ།ོ།

{མཱའ་ོཙ་ེཏུང་}ག་ིལུང་བསན་དུས་སུ་སིྨན་པའ་ིསརོ།

གཞན་ཡང་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་འཁོར་བཅས་ཉནོ་ཨ། དགེ ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་

བཤད་པ་ཁདོ་ཚ་ོལ། གཟུགས་མདེ་ཀ་ིགསང་བའ་ིགནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུ་ཤའ་ིརྩ་ེལྟར་

སོ་སོར་རྣམ་པར་འབདེ་ནུས་པའ་ིའཕྲུལ་ཆས་ཞིག་ཡདོ་ན་ིཡདོ་ཐག་ཆོད་ཡནི་འདུག 

།འོན་ཀང་དགེ་ལུགས་སིྤ་པ་ལ་རྩ་ཆེན་དངོས་པོ་དེ་འད་ཞིག་ཡོད་པ་སོན་ཆད་གོ་ཐོས་

སུ་མ་གྱུར་པའ་ིགསར་པ་ཞིག་ན་ིཡནི་ངསེ། འཕྲུལ་ཆས་ཡག་པ་ོད་ེར་ས་རི་མག་ོནས་
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རདེ་པ་ཡནི་རྒྱུ་མ་རདེ་ལ། ལོྷ་ཕོགས་ཐང་གཤངོས་ནས་རདེ་པ་ན་ིམནི་ལས་ཆ།ེ  

ལོག་བཤད་པ་ལགས།      མ་གཞི་མ་ིལོ{60}ཡས་མས་ཞིག་ག་ིས་རོལ་དུ། ཤ ར ་

ཕགོས་མཱ་ཧཱ་རྩ་ེནའ་ིཡུལ་དུ་ཕག་ན་ར་ོརའེ་ིསྤྲུལ་པ་{མཱའ་ོཙ་ེཏུང་}ཟརེ་བ་ཞིག་གསི། 

ནུབ་ཕོགས་གྲུ་འཛིན་རི་བོའི་འདབས་སུ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་{བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོ་}ཞུ་བ་ཁོང་ལ་{“ཁེད་རང་གི་ཀླད་པ་དེ་ཚན་རིག་པའི་ཀླད་པ་རེད་འདུག་”} 

ཅསེ་ལུང་བསན་ཞིག་རྒྱབ་ཡདོ་འདུག་པ་ད་ཆ་དུས་སུ་སིྨན་ཏ།ེ དེང་སབས་རྒྱ་གར་ལོྷ་

ཕགོས་དག་ེལྡན་པའ་ིགདན་ས་ཁག་གཅིག་ཚན་རིག་པའ་ིགདན་སར་འགྱུར་ཐབས་བདེ་

ཀ་ིཡདོ་འདུག་པ་དང་། དརེ་སོབ་གཉརེ་བ་རྣམས་ཀང་། རྒྱ་བོད་ཀ་ིགཞུང་ལུགས་བཀའ་

པདོ་ལྔར་བསྡུས་པའ་ིདནོ་ལ་རང་ནུས་སྦང་ཚད་ཀ་ིརྒྱུགས་འབས་སོན་ན་ཡང་། ཚ ན ་

རིག་རྒྱུགས་མ་འཕདོ་ན་དགེ་བཤེས་མངི་རགས་མ་ིཆོག་པའ་ིལམ་ལུགས་གསར་གཏོད་

བས་ཡདོ་འདུག་པས། གཅིག་བས་ན་ཕལ་ཆེར་གདན་ས་དེ་དག་ནས་ཐོན་པའི་ཚན་

རིག་པ། བ་མོ་བསད་ནས་སོང་ང་ཟ་འདོད་ཅན་དེ་ཚོས་བཟོས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཞིག་

ཡནི་ངསེ། ཡང་ན་ར་ར་ཾས་ལར་ཚན་རིག་པ་གགས་ཅན།

བ་ཡ་ིརྭ་ནས་ནུ་ཞིང་། ཞིམ་པའ་ིའ་ོམ་འཐུང་འདདོ་པའ་ིཚན་རིག་པ་ད་ེཚསོ་བཟོས་པ་

ཞིག་ཀང་ཡནི་མནི་ཆ་མ་འཚལ། གང་ལྟར་ཕག་ན་རོ་རེའི་རྣམ་སྤྲུལ་དེ་ཡིས་ལུང་རྒྱབ་པ་

ལྟར་ཐིག་ཡདོ་མདེ་ལ་ཐ་ེཚམོ་ཆ་ེས།ེ གང་ཡིན་ཟེར་ན།བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཀླད་

པ་ཙམ་ཚན་རིག་པའ་ིཀླད་པ་ཡནི་ན་མ་གཏོགས།གཞན་ལུས་སེམས་ཀ་ིཆ་ཐམས་ཅད་

ལ་ཚན་རིག་པའ་ིད་ིམ་ཙམ་ཡང་ཡདོ་བཟོ་མ་ིའདུག་ཅིང་། ཚད་ལྡན་གི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་

ཡནི་ན་རག་པར་མ་ོདང་ར་ིལམ་ཟན་རིལ་སྒལི་ནས་རགོ་ཁ་ཆེན་པོ་འད་ིའད་སོང་ག་ལ་

སྲདི།།
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གང་ལྟར་སྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པས་གནང་ཡདོ་མདེ་ལ་མ་ལྟསོ་པར། དོལ་རྒྱལ་ལ་

ཞིབ་འཇུག་བ་ཆདེ། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་ཀི་དྲུང་ཡིག་པ་དག་ལ་ཚན་

རིག་ག་ིའཕྲུལ་ཆས་ཡག་པ་ོཞིག་ཡདོ་ན་ིཡདོ་ཐག་ཆོད་ཡནི་འདུག འཕྲུལ་ཆས་ད་ེབོད་

གཞུང་མངི་གཡར་དང་། མད་ོསྨད་མངི་གཡར་པ་གཉསི་ལ་མདེ་ཅིང་། དགེ་ལྡན་མིང་

གཡར་བ་གཅིག་པུ་ལ་ཡདོ་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གང་ཡནི་ནམ། ཧ་ཧ་ཕལ་ཆརེ་ད་ེདུས་

འཕྲུལ་ཆས་ད་ེགསར་དུ་ཐོན་རྒྱུ་མནི་འག།ོ གང་ཡནི་ཟརེ་ན། བོ ད ་ ག ཞུ ང ་ མི ང ་

གཡར་དང་མདོ་སྨད་མིང་གཡར་གཉིས་ཀིས་ཚན་རིག་པས་ཞིབ་འཇུག་བས་པ་ལྟར་

བ་ཐབས་མདེ་ཚུལ་དང་།སྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པས་ཀང་། དང་པོ ་བརོད་ན་ང་

ཚོ་ཆོས་དད་ཡོད་མཁན་ཚོས་དད་པའི་ཐོག་ནས་རོངས་ཞེན་ལྟ་བུ་བས་ནས་འགོ་གི་

རདེ། ཅསེ་གསུངས་པ་ལས། དོལ་རྒྱལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བ་ཆེད་འཕྲུལ་ཆས་ཞིག་ཡོད་

ཚདོ་མ་ིའདུག་ཀང་། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བའ་ིདྲུང་ཡགི་ད་ེཚསོ། དོ ལ ་ རྒྱ ལ ་

ལ་ཞིབ་འཇུག་བ་ཆེད་འཕྲུལ་ཆས་ཡོད་པས་མི་ཚད་ཀུ་ཤའི་རྩེ་ལྟར་སོ་སོར་རྣམ་པར་

འབདེ་ནུས་པའ་ིའཕྲུལ་ཆས་སྤུས་ལགེས་ཤགི་ཡདོ་འདུག་ས།ེ ལོག་བཤད་དུ་དཔེ ་

སྐྲུན་གསལ་བཤད་ཟརེ་བར་འད་ིལྟར། {“ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་

དུས་སབས་འདརི་ཆདེ་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་པའ་ིརིགས་ལམ་གིས་ལོ་ངོ་ཁི་ཕག་མང་

པའོ་ིཡར་སོན་གི་གསང་བའ་ིགནད་དནོ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་

བདནེ་རྫུན་དང་།  ལགེས་ཉསེ་སོགས་ཀུ་ཤའ་ིརྩ་ེལྟར་སོ་སོར་རྣམ་པར་འབདེ་བཞིན་

པའི་སབས་འདིར་ང་ཚོས་ལོ་ངོ་{༤༠༠}ཙམ་ཚུན་ཆད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་དོན་དངོས་ལ་

ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ན་ིད་ེཙམ་ག་ིདཀའ་ངལ་ཆནེ་པོ་ཞིག་ཅི་ཡང་མནི་”} ཞསེ་སྨ་ོགཏམ་

གང་འདདོ་དུ་བིས་ཨ་ེའདུག །ཞིབ་འཇུག་བས་ཚད་ཐམས་ཅད་གཅིག་གིས་གཅིག་
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དགགོ་བདེ་དུ་སོང་བ་ཤ་སག་རདེ། ད་འ་ོན། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་འཕྲུལ་ཆས་

དསེ་གཟུགས་མདེ་དལོ་རྒྱལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བདེ་ཐུབ་བམ། ལོ ག ་ བ ཤ ད ་ དྲུ ང ་

ཡགི་པ་དག་ལ་ན་ིམ་ིཐུབ་པ་ཅི་ཡང་མདེ་ད།ེ ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་ལས་འཕེལ་རྒྱས་

ཀ་ིདུས་སབས་འདརི་ཆེད་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་པའ་ིརིགས་ལམ་གསི་ལོ་ངོ་ཁ་ིཕག་

མང་པའོ་ིཡར་སནོ་ག་ིགསང་བའ་ིགནད་དནོ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གསི་དངོས་པ་ོགང་ཞིག་

ག་ིབདནེ་རྫུན་དང་། ལགེས་ཉསེ་སོགས་ཀང་ཀུ་ཤའ་ིརྩ་ེལྟར་སོ་སོར་རྣམ་པར་འབདེ་

བཞིན་པའ་ིསབས་འདརི་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་པས་ལོ་ངོ་{400}ཙམ་ཚུན་ཆད་ཀ་ིལོ་

རྒྱུས་ཀི་དནོ་དངོས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ན་ིདཀའ་ངལ་ཅི་ཡང་མདེ་པའ་ིཕརི། ད གེ ་

ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པས་གཞི་བཅོལ་ཡུལ་མད་ོསྨད་མངི་གཡར་འཆལ་གཏམ་

དང་མ་ིའད་བའ་ིཁད་པར་ར་ེགཉསི་ཡདོ་པ་ནས་གཅིག་འད་ིཡནི་པའ་ིཕརི། ད ་ འོ ་

ན། ཚན་རགི་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཀིས་ལ་ོང་ོཁི་ཕག་མང་པའོ་ིཡར་སནོ་ག་ིགསང་བའི་

གནད་དནོ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བདེ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ལེགས་ཉེས་སོགས་ཀང་ཀུ་

ཤའ་ིརྩ་ེལྟར་སོ་སོར་ཞིབ་འཇུག་བདེ་ཐུབ་ཟརེ་བའ་ིཞིབ་འཇུག་ད་ེགཟུགས་མདེ་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བ་རྒྱུའ་ིའཕྲུལ་ཆས་ཞིག་ཡནི་ནམ།ཡནི་ཟརེ་ན་གང་དན་དན་ཡནི་པས་ཁདོ་ཚའོ་ི

འདདོ་པ་ལྟར་བསོ་ཤགི  མ་ཟད་ད་ནས་བཟུང་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཚསོ། ཅུང་ལོག་དང་

ཤནི་ལོག་ལ་དནོ་མདེ་པར་བས་ནས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའ་ིམགི་ཤལེ་ནག་པ་ོད་ེརྒྱབ་

ནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐག་གཅོད་གསི་ཤགི་ཨ།  ཨ་ཙ་ིཨ་ཙ་ིལོག་བཤད་པ་ད་ེཚ་ོན།ི 

ལོ་རྒྱུས་ལ་ཁ་མ་ཕོགས་ཤངི་། རིགས་ལམ་གི་འགོས་མ་ཆགས་པར་ཧམ་པས་རྒྱ་མཚོ་

འཐུང་འདདོ་པ་དང་། ཨུ་ཚུགས་ཀིས་རི་བོ་འབིག་འདོད་པ་དག་ལ་རིགས་པའི་རྩལ་

གར་ངོམས་པ་ཙམ་ཡནི་མདོ། ད་དུང་ཡང་ལོག་བཤད་པ་ཁེད་ཅག་གིས་ཨུ་ཚུགས་
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འོས་མེད་ཀིས་དོལ་རྒྱལ་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རབ་གསལ་སོགས་ཟེར་གི་ཡོད་

ན། ཨ་ཁ་ད་ེན་ིམངོན་སུམ་ལ་བསནོ་འདངི་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སྨོ་གཏམ་དང་

འཆལོ་གཏམ་གང་ཡནི་མ་ིཤསེ་པ། ཆོས་སྲིད་ཀི་འགོ་ལུགས་མགོ་འབུར་ཙམ་ཡང་

མ་ིཤསེ་པའ་ིརང་ཉམས་མ་ལུས་རནེ་པར་བསན་པ་ཁོ་ན་ལས། ངོ་མ། སྦི ན ་ བ ད ག ་

ལོག་བཤད་རྒྱུག་ཁ་ིའཁོར་དང་བཅས་པ་ཁོད་ཅག་ག་ིབ་སྤདོ་ད་ེན།ི དཔལ་མཉམ་

མདེ་རི་བོ་དག་ེལྡན་པ་ལ་ཤ་འཁོན་ཡདོ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ཆདེ་དུ་དམའ་འབབེ་འདདོ་ཀ་ི

བབ་ཅོལ་ཁོ་ནར་ཟད་ད།ོ། 
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{{གཉསི་པ}}ལགེས་ཉསེ་བདནེ་རྫུན་ཟརེ་བ་ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ནས་

ཐག་བཅད་ན་མ་ིའགགི་པའ་ིཚུལ་བཤད་པ་ལ།

རྐུ་མ་རྐུ་མས་བདནེ་པར་ཐག་བཅད་ཀང་ཐག་མ་ིཆོད་པ་བཞིན་ཡནི་

སརོ།

ཡང་། ལོག་བཤད་པ་འཁོར་བཅས་ཉནོ་ཨ། དོལ་རྒྱལ་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

རབ་གསལ་ཟརེ་བ་མ་ིའཐད་པ་མ་ཟད། {{ལགེས་ཉསེ་བདནེ་རྫུན་རྣམ་འབདེ་}}ཟརེ་

བ་ད་ེཡང་ཆསེ་ཤནི་ཏུ་མ་ིའཐད་ད།ེ  ལགེས་ཉསེ་བདནེ་རྫུན་ཟརེ་བ་ད་ེཐམས་ཅད་ཁོད་

ཅག་ཁོ་ནས་ཐག་བཅད་པ་ཙམ་ཡནི་པའ་ིཕརི། ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ནས་ལགེས་ཉསེ་བདནེ་

རྫུན་ཟརེ་ནས་ཐག་བཅད་ཀང་ད་ེན་ིཐག་ཆོད་ཐབས་མདེ་པ་ཞིག་ཡནི་ཏ།ེ དཔེར་ན།རྐུ་

མས་རྐུན་མ་ལགེས་པ་དང་བདནེ་པར་ཐག་བཅད། ཇག་པས་ཇག་པ་ལེགས་པ་

དང་བདེན་པར་ཐག་བཅད་ན་དེ་ནི་ལེགས་པ་དང་བདེན་པར་སུས་ཀང་ཁས་མི་ལེན་

པའ་ིཕིར། དེ་བཞིན་ལོག་བཤད་པས་ལོག་བཤད་ཕོགས་གཏོགས་དང་བཅས་པ་

ལེགས་པ་དང་བདེན་པར་ཐག་བཅད་ཀང་དེ་ན་ིརང་གསི་རང་ལ་བདེན་པ་དང་ལེགས་

པར་ཐག་བཅད་པ་ཙམ་ཞིག་ཡནི་པས། དོན་དེར་ཁས་ལེན་མཁན་ཡང་ཕོགས་གཅིག་

ལས་མདེ་པ་དཔ་ེདནོ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའ་ིཕརི། ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་གི་བ་

ལུགས་སོྤད་ལུགས་ཀང་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡིན་ཏེ།སིྦན་བདག་བཅུ་བཞི་པའི་མཐུན་ཕོགས་

ཞིག་ཡནི་ན་ལགེས་པ་དང་། བཟང་པ་ོདང་། དང་པ་ོཡནི་པ་ཐག་བཅད། ཁོ ང ་
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དང་མ་ིམཐུན་ན་ཉསེ་པ་དང་། ངན་པ་དང་། རྫུན་མ་ཡིན་པ་ཐག་གཅོད་ལུགས་ངན་

པ་ལང་ཤརོ་ད།ེ ད་བར་གི་བ་ལུགས་སྤོད་ལུགས་ནས་གསལ་པོ་ར་ཕོད་འདུག་པའི་

ཕརི། ད་ེཡང་ཡནི་ཏ།ེ ས་དགེའི་སྐེ་ཆེན་སུམ་བརྒྱ་བརྒལ་བ་ཞིག་གིས་ཆོས་སོྐང་རོ་རེ་

ཤུགས་ལྡན་ཞསེ་ཐག་བཅད་ན་ཡང་མ་ིའགིག  །བཅུ་བཞི་པ་རང་ག་ིདིན་ཅན་རྩ་བརྒྱུད་

བ་མས་འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་ཞསེ་ཐག་བཅད་ན་ཡང་མ་ིའགགི ། རི ང ་

བརྒྱུད་རནི་ཆེན་སྣ་བདུན་དུ་ཆོས་སྐོང་ཤུགས་ལྡན་གི་ངོ་བོ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞེས་

ཐག་བཅད་ནའང་མ་ིའགགི །རང་འདོད་ཕོགས་ལྷུང་ཅན་ཁོད་ཅག་ཁོ་ནས་རོ་རེ་

ཤུགས་ལྡན་དམ་སྲ་ིདང་རྒྱ་འད་ེསོགས་སུ་ཐག་བཅད་ན་འགགི་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་རྡུལ་ཙམ་

ཡང་མ་དམགིས་པའ་ིཕརི། འཇིག་རནེ་ཡངོས་གགས་ལྟར་བས་ཀང་ཁབ་པ་ཡདོ་ད།ེ  

བདནེ་རྫུན་ཤན་འབདེ་པ་ལ་འབདེ་བདེ་ཁ་ལག་སམེས་གསུམ་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་ཞིག་

དགསོ་པ་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའ་ིསྤ་ིསད་ཡནི་པའ་ིཕརི།  གཟུར་གནས་ཞསེ་པའང་།   ཕོགས་

སུ་མ་ལྷུང་བའ་ིདནོ་ཡནི་ག།ི  ཕོགས་སུ་ལྷུང་ཕནི་ཆད་རང་ཕགོས་ཀ་ིསྐནོ་ཡང་ཡནོ་ཏན་

དུ་སམེས་ཤངི་མཐོང་ལ་བསོྒགས་ཤངི་ཐག་གཅོད་པར་བདེ་པ་དང་༌།  གཞན་ཕོགས་ཀ་ི

ཡནོ་ཏན་ཡང་སྐནོ་དུ་སམེས་ཤངི་མཐོང་ལ་བསྒགོས་ཤངི་ཐག་གཅོད་པ་པ།ོ   དག་ེལྡན་

མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་དང་འད་བས། ཞིབ་འཇུག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་

ཐག་བཅད་པ་ལ་ཡདི་བརན་ཅི་ཞིག་ཡདོ་ད།ེ   མདེ་པ་ཡང་།  དཔརེ་ན།  སར་༧གངོ་

ས་བཅུ་བཞི་པས་ཆོས་སྐངོ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་ལ་འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་ཞསེ་

ཐག་བཅད་པའ་ིཚ།ེ དེ་དུས་ཁོད་ཚོས་ཀང་ཀར་ཀོར་མེད་པར་ཆོས་སོྐང་རོ་རེ་

ཤུགས་ལྡན་དེ་འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་དུ་ཐག་ཆོད་འདུག་པ་སོགས་བཤད་

ན་མང་བར་འགྱུར་བས།     ད་ེལྟར་ཡནི་མནི་ཡང་། ཡིད ་མི ་ཆེས ་ན ་དགེ ་ལྡན ་
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བསན་བདག་དུ་རམོ་པའ་ིབ་རྒན་གསུམ་ལ་དིས་ཤགི །ད་ཆ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་

བསན་སྲུང་ད་ེརྒྱ་འད་ེགདུག་པ་ཅན་ཞིག་ཏུ་གངོ་ནས་ཐག་གཅོད་པའ་ིཚ།ེ  ཡང་། ཁོ ད ་

ཚ་ོཀང་ད་ེལྟར་དུ་ཐག་གཅོད་པ་ལ་སིང་པོ་དང་ཡདི་བརན་ཅི་ཞིག་ཡདོ་ད།ེ   མདེ་པ་

ཡང་།   དཔརེ་ན།   ཤསེ་རབ་སྡངོ་པ་ོལས།

{“འདདོ་པས་ལོང་བས་སྡགི་མ་ིམཐོང་།།

དམུས་ལོང་གསི་ན་ིགཟུགས་མ་ིམཐོང་།།

དགེས་པ་ཡསི་ན་ིསོྐན་མ་ིམཐོང་།།

བདག་ལྟས་ད་ེཉདི་མ་ིམཐོང་ངོ་།།”}  

ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར། དམུས་ལོང་གིས་གཟུགས་མི་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་ང་རྒྱལ་ཕོགས་

ལྷུང་ཅན་གིས་རང་སོྐན་མི་མཐོང་བར་གསུངས་པའི་ལུང་བསན་ཐོག་ཏུ་བབས་འདུག་

པར་སྣང་ངོ་།།
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དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པས་ཐག་བཅད་པ་ལ་ཡདི་བརན་ཅི་

ཡང་མདེ་སརོ།

ད་དུང་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་གིས་ཐག་བཅད་ལུགས་ལ་དེ་ཙམ་ཞིག་གིས་རོགས་པ་

མ་ཡནི་ཏ།ེ ལོག་བཤད་ལས།  ༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པའ་ིརོག་བཟོ་གཡ་ོགཏམ་ས་

ཕ་ིརྣམས་ལགེས་པ་དང་བདནེ་པ་ཡནི་པ་ཐག་བཅད།   ས་དགའེ་ིསྐསེ་ཆནེ་བརྒྱ་ཕག་

འགའ་ཞིག་དང་།   ལྷག་པར་༧ར་ེབད་ེཆནེ་སིང་པོ་དང་།༧ཡངོས་འཛིན་ཁ་ིབང་ར་ོར་ེ

འཆང་ཆནེ་པོ་སོགས་ཀསི་ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་གི་སརོ་ལ། གང་དང་གང་གསུངས་

པ་ཐམས་ཅད་ཉེས་པ་དང་རྫུན་མ་ཡིན་པ་ཐག་བཅད་འདུག་པ་མགོ་མཇུག་ཀུན་ཏུ་

མཐོང་ཐུབ་པ་བླུན་པ་ོནག་རསི་ཀང་ཤསེ་ས་བ་དའེ་ིཕིར།  འནོ་ཀང་ལོག་བཤད་པ་

ཁདོ་ཅག་ག་ིཐག་གཅོད་ལུགས་ད་ེན།ི རྩ་བ་བོ་འཁྲུལ་པས་ཐག་གཅོད་ཡིན་པ་གང་

ཞིག    ཀུན་སོང་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གསི་ཐག་གཅོད་ལ།    རྐནེ་ཕོགས་ལྷུང་ཅན་

གསི་རྒྱབ་སྐརོ་བས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་འདུག་པའ་ིཕརི།  ཁས་བངས་ལ་གནདོ་བདེ་འགོ་

ལུགས་ན།ིདཔརེ་ན། རི་བོང་རྭ་འཛིན་གསི་རི་བོང་རྭ་ཡདོ་པར་ཐག་བཅད་པ་དང་།   སྒ་

རག་འཛིན་གསི་སྒ་རག་པར་ཐག་བཅད་པ་དང་།    བུམ་པ་བདནེ་འཛིན་གསི་བུམ་པ་

བདནེ་གྲུབ་ཏུ་ཐག་བཅད་པ་ལྟར།  ལོ་ནས་ལོར་ཞིབ་འཇུག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ཨུ་ཚུགས་

མཐར་བསྐལ་གསི་མངི་འདགོས་ལུགས་དང་། ཐག་གཅོད་ལུགས་སོགས།ཆ་ཐམས་

ཅད་ནས་ཕལ་པའ་ིརྣ་བར་འག་ོངསེ་ཞིག་ཀང་མ་བྱུང་བར་བརནེ།    བཙན་ཤུགས་ཁོ་

ནས་མཐོང་མ་མཐོང་ག་ིདངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་འདདོ་ལྟར་ཐག་བཅད་པ་ཡནི་ཙང་

ཁས་ལནེ་ཐབས་མདེ་པའ་ིགནད་དནོ་ངོ་མ་དརེ་ཐུག་ཡདོ། འཇིག་རནེ་ཁ་དཔརེ། བདེན་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

113

རྫུན་ཉམས་སུ་ལོངས། གཙང་རོྩག་མགི་གསི་ལྟསོ། ཞིམ་མངར་ལྕེས་འབེད་ཟེར་

བ་བཞིན།བདེན་རྫུན་ཟེར་བ་དེ་རང་གིས་ཉམས་སུ་བངས་ནས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་

ལས།ཁ་བདེ་ལྕེ་བདེ་དང་དབང་ཡདོ་དབང་མེད་ཀིས་རང་འདདོ་ལྟར་ཐག་གཅོད་ཆོག་

པ་ཞིག་ག་ནས་ཡིན།ལར་ནས་ས་རྒོལ་གི་ཁས་ལེན་ལ་མ་བལྟོས་པར་རང་འདོད་རྐང་

པས་ཐག་བཅད་པ་ལ་བདནེ་ཁ་རི་ལམ་དུའང་མ་ིསརེ་བ་རིགས་སྨྲ་སིྤའ་ིའགོ་ལུགས་ཡནི་

པ་མ་ིཤསེ་སམ།   མ་ིཤསེ་ན་བསན་བདག་ཡནི་ཡང་ད་དུང་ཆོས་གྲྭར་ལོ་ཤས་རྒྱུགས་

ཤགི     ཤསེ་ན་འདརི་ཉནོ་ཨ།    ཤསེ་བ་ཆོས་ཅན།    ཁོད་ཅག་གསི་ཐག་བཅད་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡདི་བརན་ཅི་ཡང་མདེ་ད།ེ ས་དགའེ་ིསྐ་ེཆནེ་དམ་པ་གསུམ་བརྒྱ་བརྒལ་

བས་ཐག་བཅད་ན་མ་ིའགིག་པ་ནས།    རང་ག་ིདིན་ཅན་རྩ་བའ་ིབ་མ་ཧ་ེརུ་ཀ་དངོས་

ཀསི་ཐག་བཅད་ནའང་མ་ིའགགི་པའ་ིབར་དུ་ཕར་དདེ་ན། མཐར་བཅུ་བཞི་པའི་

རྣམ་རོག་འདེར་ལངས་པའི་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་ཏུ་མིང་བཏགས་པ་དག་ལ་ཐུག་འགོ་

བའ་ིཕིར།  ད་ེཡང་ད་དུང་ཕར་དདེ་ནས་ཁུངས་བརྩལ་ན་མ་ོདང་རི་ལམ་ཟན་བརག་

སོགས་ལ་ཐུག་འག་ོབ་སོྨྲས་མ་ིདགསོ་པའ་ིཕརི། ད་དུང་ཕར་ཁུངས་བརྩལ་ན་༧གངོ་ས་

བཅུ་བཞ་ིཔའ་ིམ་རགི་རོངས་པའི་ཞེ་འདོད་ངན་པ་དེ་ལ་ཐུག་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤདོ་མི་དགསོ་

པའ་ིཕིར།    ད་ེལ་འདདོ་དང་།     མ་གྲུབ།   མ་ཁབ་སོགས་གང་ལབ་ཀང་འགལ་

འདུའི་ཕུང་པོ་རི་བོ་བརྩེགས་པ་ལྟར་གི་གནོད་བེད་འབབ་རྒྱུ་ལས་གཞན་དུ་མ་འདས་

སོ།།  ད་ེཡང་ཡནི་ཏ།ེ སིྦན་བདག་མཆགོ་ག་ིབཀའ་སབོ་ས་རསེ་སུ།    སོན་མ་ངས་

མ་ཤསེ་པ་རདེ། ངས་ནརོ་འཁྲུལ་བས་པ་རདེ་སོགས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཤད་པ་དའེ་ི

ཕརི།    ཁབ་པ་ཡདོ་ད།ེ    སར་མ་ཤསེ་པ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་བདེ་མཁན་ད་ེག་རང་གསི་

ཕསི་ཀང་ནརོ་འཁྲུལ་མ་ིབདེ་པ་སུས་འགན་འཁུར་ཐིག    །རྒྱུ་མཚན་དའེ་ིཕིར་སོབ་མ་
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ངན་པས་བ་མ་ཟོག་པརོ་མ་བཏང་ན་དགའ།

འ་ོན་དགེ་ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཚསོ་ཐག་གཅོད་མ་ིཆགོ་ཀང་།བཅུ་བཞི་

པས་ཞིབ་འཇུག་ཟབ་ནན་བས་ཟིན་པས་ཁོང་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐག་གཅོད་ལོས་

ཆོག་ཟརེ་བ་ཡང་མ་ིའཐད་ད།ེ དེ་ནི་དད་པ་དང་ཕོགས་ལྷུང་གི་རེས་འབང་ཙམ་ལས་

རིགས་པས་སྒྲུབ་ལུགས་མདེ་པ་གངོ་དུ་ཟུར་ཙམ་སོང་བས་ཀང་ཤསེ་ས་བའ་ིཕིར། ད ་

དུང་དསེ་མ་ིཚད་ད།ེ དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་

གང་བཤད་པ་ཐམས་ཅད།ལོག་བཤད། རྫུན་བཤད། ཧམ་བཤད། གཡ་ོབཤད། 

འཁགོ་བཤད་སོགས་གང་ཡང་རུང་བ་ཁོ་ན་ལས་བདེན་བཤད་དང་བཤད་གཅིག་ཀང་

མདེ་ཟརེ་ན་མ་ིཆགོ་རྒྱུ་ཅང་མདེ་ད།ེ ཐག་གཅོད་ལུགས་ཐམས་ཅད་དད་པ་དང་

ཕགོས་ལྷུང་། རང་རྒྱལ་ཐབས་དང་གཞན་ཕམ་ཐབས་ཁོ་ན་ལས་ཡང་དག་རིགས་པའ་ི

འག་ོལུགས་སྣ་གཅིག་ཀང་མདེ་པའ་ིཕརི། ཨ་ཁ་སིང་ར།ེ རིགས་པ་བརྒྱ་དག་

གསི་ན་ིའཛུད་པར་མཛད། ཅསེ་གསུངས་པའང་མ་ིའཐད་པར་ཐལ། རི ག ས ་ པ ས ་

འཛུད་མ་ིཐུབ་ཐག་ཆདོ་ཡནི་པའ་ིཕིར། ཚད་ལྡན་ལུང་དང་རིགས་པ་ལ་བརེན་ན་ད་

ལྟའ་ིརོག་ཁ་ཆནེ་པོ་འད་ིདག་ཡངོ་དགསོ་དནོ་རྩ་བ་ནས་མདེ་པའ་ིཕརི། རྒྱུ ་ མ ཚ ན ་

བཤད་ན་སམ་འདདོ་ཀསི་མ་ིཉན། རིགས་པ་བཏང་ན་ང་རྒྱལ་གིས་ཁས་མ་ིལནེ། 

སྦནི་བདག་ཡང་འཁོར་དང་བཅས་པའ་ིརང་གཤསི་ངན་པ་འད་ིལ་གཅིག་གཟིགས་དང་

། བཅུ་བཞི་པས་ངས་ལོ་ནས་ལོར་བརག་དཔད་ཟབ་ནན་མཐིལ་ཕནི་པ་བས་ནས་

ཐག་བཅད་པ་ཡནི་ཞསེ། དུས་ཀ་ིཁོམ་པ་བྱུང་ཚད་ལ་ཤདོ་པ་མ་ཟད། རྒྱ བ ་

སྐརོ་ག་ིརྣམ་པས་རང་ག་ིསྦནི་བདག་སྐབོ་འདདོ་པ་དག་གསི་ཀང་། དེ ་རང ་ཡིན ་
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ཤག་གིས་དམུས་ལོང་འདོམ་འཇལ་རང་འཚམས་ཐག་བཅད་པ་དང་བསོན་འདིང་བ་

སོགས་ངན་པ་ལང་ཤརོ་གཅིག་མཇུག་གཉསི་འཐུད་དུ་སལེ་ག་ིཡདོ་པ་ད་ེརདེ།འནོ་ཀང་

༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་ད་བར་དུ་ཆསོ་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་གི་སརོ་ལ་ཁུངས་ལུང་དང་རྒྱུ་

མཚན་མདེ་པ། རིགས་ལམ་དང་རྒྱབ་འགལ་ལྟག་སྤདོ་འབའ་ཞིག་ལས་གསུངས་རྒྱུ་མདེ་

པ་ན།ི འདརི་གསལ་བཤད་མང་པ་ོམ་ིདགསོ་པར་རང་ཉདི་ཀི་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་དུ་

མངི་བཏགས་པའ།ི རང་རྐང་འདེན་བེད་བ་ན་མེད་པ་ལྷ་སྲུང་སོར་གི་དེབ་ས་ཕི་

འགའ་ཞིག་འདུག་པ་ད་ེརྣམས་སུ་ཤནི་ཏུ་གསལ་བར་བཀདོ་འདུག་ག།ོ དེ་ལས་གཞན་

དུ་ཆསོ་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་བཀག་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ལུང་ཡང་དག་པ། གོ ་

བད་ེཁ་གསལ་གཅིག་གསུང་རྒྱུ་ཡདོ་ན། མི་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཉིན་གཅིག་ལ་ལགས་

ས་ོལགེས་ས་ོད་ེད་ེབཞནི་ན།ོ། ཞེས་ཁས་ལེན་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་

དམགིས་པའ་ིཕིར། ད་ེལྟར་གང་ཡང་མདེ་པར་ཁོང་ཁོ་གཡག་ལ་ཟ། རགོ་པ་ར་ལ་

རྒྱབ་ཟརེ་བ་བཞིན་དུ་ཡར་ཁག་མར་དཀིྲ་དང་། རང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཐོབ་ཐབས་སུ་ནད་མ་ི

ཐིག་པའ་ིསམེས་འཚརོ་འད་ཆག་པ་ོརྐང་རྐང་བཤད་ནས་མ་ིམང་མག་ོབསརོ། མི ་ ལོ ་

བཅུ་ཕག་མང་པོར་སྡུག་སད་རགོས་མཐའ་མདེ་པ་ཧམ་བཤད་སྨ་ོབཤད་འཁྲུལ་བཤད་

འདསི་ཀང་དག་ེལྡན་པའ་ིདབུ་འཕང་སྨད་ཐུབ་ཙམ་དང་། བོད་མའི་ིམཐུན་འབལེ་

བཟང་པ་ོད་ེབཤགི་གཏོར་ཐུབ་ཙམ་ལས། གཞན་ཆོས་སྐོང་ཤུགས་ལྡན་བསེན་

གསོལ་བ་མཁན་ནི་འཛམ་གིང་སའི་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་འཕེལ་རྒྱས་མེ་ལ་མར་ཁུས་གསལ་

འདབེས་ལྟར་དུ་གྱུར་འདུག་པ་དའེ་ིཕརི་རོ།། དེར་བརེན་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་བ་

ཁོད་ཅག་གིས་སྦིན་བདག་གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར་གིས་ཞིབ་འཇུག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་

ཐག་གཅདོ་ལུགས་ད་ེན།ི རྩ་བ་རུལ་པའི་སྡོང་པོ་ལ་གཅེས་སྤས་བས་པ་བཞིན་ཡིན་པས་
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ལགེས་ཉསེ་བདནེ་རྫུན་ཟརེ་ནས་ཐག་བཅད་ཀང་། ཁོད་ཅག་གི ་འདོད་པ་ལྟར་

བེད་རྒྱུ་ལས་གཟུར་གནས་མཁས་པའི་སྤན་མངར་བཤམ་འོས་པའི་ཐག་གཅོད་ཞིག་

མནི་པ་ཀུན་གིས་ཤསེ་གསལ་ལོ།། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་ངོ་ཚ་རྒྱུ་མེད་པ་ཁོད་ཅག་

གིས་ཐག་བཅད་ལུགས་ལ་གཞིགས་ནས་ཐག་གཅོད་པ་པོ་ཁོད་ཅག་དཔོན་གཡོག་

ལའང་འད་ིཡནི་འད་ིམནི་ག་ིབསྡམོས་ཚགི་གཅིག་ངསེ་པར་བདེ་དགསོ་པར་སྣང་ངོ་།།

ཐག་གཅོད་ལུགས་ད་ེལས་མདེ་ན་ཐག་གཅོད་པ་པོ་ལ་ཡང་ཐག་གཅོད་

བསྡམོས་ཚགི་གཅིག་དགསོ་པ།

མདརོ་སིྒལ་ན།  དོལ་རྒྱལ་གི་སོར་ལ་ལེགས་ཉེས་བདེན་རྫུན་རྣམ་པར་འབེད་

དགསོ་ཟརེ་མཁན་ལོག་བཤད་པ་དག་ག་ིཁ་ཐབས་ལ་བལྟས་ན། ཧ མ ་ པ ་ ཆེ ན ་ པོ ས ་

ལེགས་ཉེས་བདེན་རྫུན་ཟེར་ནས་ཐག་གཅོད་འདོད་ཀང་ཐག་གཅོད་མི་ཐུབ་པར་ཐག་

ཆོད་འདུག་ས།ེ {1} སྦིན་བདག་བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་གི་སོར་ལ་ལེགས་ཉེས་

བདནེ་རྫུན་ཟརེ་ནས་ཐག་གང་བཅད་པ་ད་ེན་ིཡ་ིཆསེ་ལ་བརནེ་པ་དང་།{2} རྒྱ བ ་
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སྐོར་བ་དག་གིས་ཕོགས་གཅིག་ནས་དད་པ་དང་ཞེན་ཁོག་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་སིྦན་

བདག་སྐབོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་པ་དང་། ཕོགས་གཅིག་ནས་ཁོང་ཁོ་ང་རྒྱལ་ལ་བརེན་

ནས་གཞན་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཕམ་ཐབས་ཁོ་ན་བེད་བཞིན་པ་མགི་མཐོང་ལག་ཟིན་

ཡནི་པའ་ིཕརི། དེ་ལྟ་བུའི་ཆགས་སྡང་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་ཐག་གཅོད་ཐབས་བེད་པ་

ན་ིརངོས་པ་རངོས་རྒན་ག་ིབདེ་ལུགས་ལས་མ་འདས་པའ་ིཕརི་རོ།།

 

དང་པ་ོསྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པས་ཐག་གཅོད་ལུགས་ན།ི ཡང་ན་ར་ིལམ།   ཡང་ན་མ།ོ 

ཡང་ན་ཟན་བརག ཡང་ན་ར་སའི་ལྷ་མིན་འདེ་མིན་དག་གི་ངན་ལུང་ལས་གཞན་

དུ་ཐག་གཅོད་འདི་འད་ཞིག་བས་སོ་ཞེས་ཁུངས་ལུང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་གཏམ་ཏིལ་

འབྲུ་ཙམ་ཡང་མ་དམགིས་པའ་ིཕིར། ཐག་གཅོད་ལུགས་དེ་རྣམས་ནི་ཡིད་ཆེས་ལ་

བརནེ་པ་ཤནི་ཏུ་གསལ་བའ་ིཕིར། དེ་ཙམ་མིན་པར་རིགས་པའི་འགོ་ལུགས་དང་

མཐུན་པའི་ཐག་གཅོད་ལུགས་གཞན་ཞགི་ཡོད་ན་ད་ནི་སྨྲ་བའི་མགིན་པ་བཏེག་དགོས་

སོ།། 

ཐག་གཅོད་ལུགས་དེ་ལས་མེད་ན་སིྤ་གཙ་ོབོ་བཅུ་བཞི་པ་ལའང་འཐད་གཅོད་བསྡམོས་

ཚགི་འད་ིའད་ཞིག་འསོ་ཏ།ེ དང་པོ་{རི་ལམ་}ལྟར་ཐག་བཅད་པས་རང་ལ་རྣམ་

དཔོད་ཀི་ཤསེ་རབ་མདེ་པ་ཐག་ཆོད། གཉིས་པ་{མོ་}ལྟར་ཐག་བཅད་པས་རིགས་

པའ་ིརསེ་འབང་མནི་པ་ཐག་ཆོད། གསུམ་པ་{ཟན་བརག་}ལྟར་ཐག་བཅད་པས་

སྤན་རས་གཟིགས་མནི་པ་ཐག་ཆོད། བཞི་པ་{ར་སའི་ལྷ་མིན་འདེ་མིན་དག་གི་ངན་

ལུང་}ལ་བརེན་པས་རགིས་པ་བརྒྱ་དག་གིས་ནི་འཛུད་མི་ཐུབ་པ་ཐག་ཆོད་འདུག་པའི་
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ཕརི། དེར་བརེན་ཁོད་ཅག་སྦིན་བདག་དཔོན་གཡོག་འཁོར་བཅས་ལུང་རིགས་ཀི་

འདུལ་བ་ཡནི་པ་རགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞསེ་ཐག་གཅོད་དགསོ་སོ།། དང་པོ་ལུང་གི་འདུལ་

བ་མནི་པ་མ་ོདང་ར་ིལམ་གཉསི་ཀསི་གྲུབ། གཉིས་པ་རིགས་པའི་འདུལ་བ་མིན་

པ་སག་རིལ་དང་འད་ེལུང་ལ་བརནེ་པས་གྲུབ་བོ།། འ་ོན་འད་ེལུང་ཡནི་པ་གང་གསི་གྲུབ་

ཟརེ་ན།  ར་སའ་ིགནས་ཆུང་ཟརེ་བ་ཁོ་རང་ནས་འད་ེང་ཞསེ་ཡང་ཡང་བཤད་འདུག་

པའ་ིཕིར། ཁོ་འད་ེཡནི་ན་ཁོས་བཤད་པ་ད་ེའད་ེལུང་ལས་འགོ་ས་མདེ་པའ་ིཕིར། 

ཁདོ་ཅག་ག་ིལུགས་ལ་ཁབ་པ་ཡདོ་ད།ེ   ཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་དམ་སྲ་ིཡནི་ཏ།ེ 

 ཁོ་རང་གསི་ང་དམ་སྲ་ིཡནི་ཞསེ་བཤད་འདུག་ཟརེ་ནས་ཚད་མར་འཛིན་བཞིན་པ་དའེ་ི

ཕརི། གཡས་པར་སྤན་དང་གཡནོ་པར་མགི་གསི་ལྟ་སངས་འཛིན་མ་ིརིགས་ཏ།ེ ད ང ་

པ་ོམདེ་ཀང་དང་པོ་ཡནི་མདགོ་མ་ིབདེ་ཀ་མདེ་ལ་ངོ་ཚ་རྒྱུ་ཡདོ་དགསོ་པའ་ིཕརི། གཞན་

ཡང་ར་སའ་ིགནས་ཆུང་ཟརེ་བ་ད་ེའད་ེཡནི་པ་རིགས་པས་གྲུབ་ས།ེ {“གཞན་ལ་

གནདོ་ན་ལྷ་ཡང་འད།ེ།   གཞན་ལ་ཕན་ན་འད་ེཡང་ལྷ།།”} ཞེས་པ་འདི་ནི་གནས་

ལུགས་དང་འཚམས་ཤངི་། རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་གཏམ་དུ་

འསོ་ན་ར་སའ་ིགནས་ཆུང་ད་ེན་ིའད་ེམནི་ཟརེ་ས་རྩ་བ་ནས་མདེ་ཀང་། ད་དུང་སོྤས་ན་

ཐུག་མདེ་དུ་འགྱུར་བའ་ིགནས་སབས་ད་ེཙམ་མ།ོ།   གཞན་ཡང་། 

{“རྩ་བ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའ་ིལྷ་འད་ེམདེ།།

རྣམ་རགོ་འདརེ་མཐོང་ཆག་སོ་རང་ཐོག་འབབ།།

གཡ་ོསྒྱུ་ཁམ་པ་སྤདོ་ངན་འད་ེརང་ཡནི།།

བ་ོདཀར་སམེས་བཟང་གཞུང་དང་ལྷ་ཉདི་ཡནི།།”}
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 ཞསེ་པའ་ིཚགིས་བཅད་འད་ིཡང་ལོག་བཤད་པ་རྒྱུག་ཁ་ིཡང་འཁོར་དང་བཅས་

པས་རབ་བྱུང་ན་བརོ་འཛིན་གསི་ཉནི་རརེ་ལན་བརྒྱ་ཙམ་ར་ེའདནོ་ཐུབ་ན་ཤནི་ཏུ་ཕན་

ཆ་ེབར་སྣང་ངོ།།

གཉིས་པ་རྒྱུག་ཁི་ལོག་བཤད་པས་ཐག་གཅོད་ལུགས་ནི།དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་

ལོག་བཤད་པས། ཡིག་ཆ་འདི་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་སྤི་ཐོག་ནས་བརྩམས་ཟེར་

ནས་ཐག་བཅད་འདུག་མདོ། ད་ེལྟར་བདནེ་ན་རི་བོ་དག་ེལྡན་པ་ཟརེ་བ་ད་ེཆབ་སྲདི་

པ་འཁྲུལ་མདེ་གཅིག་དང་།  ཡང་ན་ཆབ་སྲདི་པའ་ིརྐུབ་གཡགོ་འཁྲུལ་མདེ་གཅིག་

ཡནི་པ་ཐག་གཅོད་ཆགོཡང་། འད་ིརི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིལངས་ཕགོས་མཐར་ཐུག་ཡནི་

ཟརེ་ནས་ཐག་བཅད་འདུག་པ། ད་ེཡང་བདནེ་ན་སྲདི་ཕགོས་ནས་རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ི

ལངས་ཕོགས་ད་ེཁ་བལ་རིང་ལུགས་པ་ཞིག་ཡནི་པ་ཐག་གཅོད་ཆོག་ལ།  ཆོས་ཕོགས་

ནས་ཐར་འདདོ་སྐ་ེབོའ་ིའཇུག་ངོགས་མནི་པ་ཡང་ཐག་ཆོད་འདུག་ག།ོ གང་ལྟར་ལོག་

བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་མཚན་ཉདི་ཚང་བའ་ིརི་བོ་དག་ེལྡན་པ་ཞིག་མནི་པ་ཐག་གཅོད་ཆོག་

ས།ེ   འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀ་ིརྒྱལ་པོས།   རྣལ་འབརོ་ངས་ཀང་ཉམས་ལནེ་འད་ིལྟར་བས་

པ་ཡནི།   ཐར་འདདོ་ཁདོ་ཅག་རྣམས་ཀང་ཉམས་ལནེ་ད་ེབཞིན་བགདི་ཞསེ་གསུངས་

པ་ཐམས་ཅད་རྒྱབ་བསྐྱུར་གིས་སར་ན་མ་གགས་པའ་ིལངས་ཕོགས་ཤགི་འཛིན་བཞིན་

འདུག་པའ་ིཕིར།   ཡང་། སབས་འགར་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་པཎ་ཆེན་བསོད་

ནམས་གགས་པའ་ིསྐ་ེསྲདི་འཁྲུལ་མདེ་ཡནི་ཟརེ་ནས་ཐག་གཅོད་བཞིན་དུ། ཡ ང ་

སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་ནི་དམ་སྲི་དང་རྒྱལ་དགོང་སོགས་སུ་གྱུར་བ་༧གོང་ས་ལྔ་པས་

གསུངས་པའ་ིཕིར་ཟརེ་ནས་ཐག་བཅད་འདུག་ན། ཐག་གཅོད་ལུགས་དེ ་ལྟར་
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ཡནི་ན་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་སོྨན་པ་ཡནི་པ་ཐག་གཅོད་ཆོག 

།དེ་བཞིན་དལོ་རྒྱལ་དངོས་མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་དངོས་ཡདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་ཟེར་ནས་

ཐག་བཅད་པ་དང་།ཁམ་པ་ཧམ་བཤད་ཡདོ་ཚད་རང་གསི་བས་ནས། ལེགས་པ་དང་

བདནེ་པ་ཡདོ་ཚད་ཏཱ་ཕགོས་སུ་ཐག་བཅད། ཉེས་པ་དང་རྫུན་པ་ཡིན་ཚད་༧རེ་ཕ་

བངོ་ཁ་དང་། ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་གི་ཕོགས་སུ་ཐག་བཅད་འདུག་པ་དེ་ཡང་བདེན་ན། 

ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་སྒ་ོསྐུར་སུན་འབནི་ག་ིབདག་པ་ོཆནེ་པ་ོཡནི་པ་ཐག་ཆདོ་ད།ོ།  

ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུ་ཤནི་ཏུ་མང་མདོ་འནོ་ཀང་ཡགི་ཚགོས་ལ་ངལ་བས་མདརོ་དནོ། མོ ་

དང་རི་ལམ་སག་རིལ་སོགས་ལས་འཁྲུངས་པའི་ལོག་བཤད་ཁུངས་སུ་དངས་ནས་དི་

མེད་ལུང་གི་རྒྱབ་རེན་ཡོད་མདོག་བེད་པ་དང་།དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་དེར་

རྩ་བའི་རིགས་པ་ཟེར་བ་ཚད་ལོང་བ་སྣ་གཅིག་མེད་ཀང་།གལ་སྲིད་ལོག་བཤད་དེར་

རིགས་པའ་ིའག་ོལུགས་གཉརེ་དགསོ་ན་འགལ་མ་ངསེ་མ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་ལས་འག་ོས་མདེ་

པ་ཡང་། གང་ཟག་ལ་དག་སྣང་དང་ཆོས་ལ་བརག་དཔད་དགོས་པའི་ལུགས་སུ་

བས་ཀང་། བདག་ལྟ་བུ་ལ་ན་ིའགལ་བ་ལ་མ་ིའཁྲུལ་བའ་ིཚད་མ་སྐ་ེབ་ཆསོ་ཉདི་ཀི་

རིགས་པས་ཁགེས། ད་དུང་ལུང་རིགས་གསེར་གི་ལྡེ་མིག་ཟེར་ནས་མིང་སན་པོ་

བཏགས་ཀང་། དོན་དུ་སིྦན་བདག་གི་བཀའ་སོབ་ཁོ་ན་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་ལོག་བཤད་

མག་ོམཇུག་བར་གསུམ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁ་ལྷམ་མརེ་མཐོང་ཐུབ་པ་དའེ་ིཕརི། ལོ ག ་

བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་གསི་བཅུ་བཞི་པར་རངོས་ཞནེ་ཕགོས་ལྷུང་ཁོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མ་ི

ཆོག་ཟརེ་བ་ག་ལ་ཡནི་ཀང་། རྒྱབ་སྐོར་བེད་ལུགས་ལའང་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གི་རིམ་

པའ་ིགཉསི་ར་ེཡདོ་ན་ཡང་། རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་ལུགས་ད་ེདག་ན་ིདབང་རྟུལ་ཁོ་ནའ་ིབདེ་

ཚུལ་ལས་མ་འདས་ཏ།ེ མོ་ལུང་རིྩས་སོགས་ལ་བརེན་ཕིན་ཆད་རིགས་པས་འཛུད་མི་
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ཐུབ་པ་ཐག་ཆོད་པ་མ་ཟད།མཐར་གཏུགས་ན་དི་མ་མེད་པའི་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་

ཁོ་ན་ས།ེ རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་མོ་ལུང་རིྩས་སོགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་

ལ་ཞནེ་པའ་ིསྦནི་བདག་ཆནེ་མསོ། གཡོ་རྒྱུའི་ཁ་བདེ་ལྕེ་བདེ་ཇི་ལྟར་བས་ཀང་སྨྲ་

བ་པ་ོམཆོག་ན།ི ཚད་མའ་ིསྐསེ་བུ་ཇི་ལྟར་རུང་ས་ེམ་ིརུང་བ་གངས་ལོངས་ཚད་མའ་ིསོན་

པ་གཉསི་པས་ཐག་བཅད་ཟིན་པའ་ིགྲུབ་དནོ་ཚད་མ་ཡནི་པའ་ིཕརི། འཇམ་མགོན་

ཆོས་ཀ་ིརྒྱལ་པོ་ཙངོ་ཁ་པ་ཆནེ་པོའ་ིགསུངས་ལས། {“མཐར་གཏུགས་ན་དི་མ་

མདེ་པའ་ིརིགས་པ་ཉདི་ཀསི་དབ་ེདགསོ་ཏ།ེ རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་

ཁས་ལནེ་ན་སྨྲ་བ་པ་ོད་ེཚད་མའ་ིསྐསེ་བུ་མ་ིརུང་བའ་ིཕིར།”} ཞསེ་གསུངས་འདུག་

པའ་ིཕིར། བཅུ་བཞི་པས་གང་བས་ཀང་ཚད་མར་འདོད་དགོས་པའི་དམིགས་

བསལ་གནང་མ་ིའདུག་པའ་ིཕིར་རོ།། འནོ་ཀང་། སྦནི་བདག་རྒྱུག་ཁ་ིའཁོར་དང་

བཅས་པས་ང་རྒྱལ་ཁངེས་དགེས་ཀིས་དལོ་རྒྱལ་གི་སརོ་ལ་ལགེས་ཉསེ་བདནེ་རྫུན། 

ཤན་འབདེ་དང་པོ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་གནང་རྒྱུའ་ིར་ེབ་མདེ་ལ། དེ ་ལྟར་མི ་གནང་རྒྱུ་

ཐག་ཆོད་ཀང་། ཁདོ་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པས་སར་བས་འཆམ་མཐུན་གཏོར་བཤགི་

དང་། དག་ེའདུན་ག་ིདབནེ་འབདེ་པ་ལ་སོགས་པའ་ིངན་སྤདོ་གནམ་སར་མ་ིཤངོ་བའ་ི

བས་ཉསེ་རྣམས་ལ། དུག་ཁོང་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུའ་ིའགོད་སམེས་ཀིས་བཤགས་བསྡམོ་

ལ་འབད་ན། གཞན་ལ་ཕན་མ་ཐོགས་ཀང་རང་དིན་རང་ལ་ཆ་ེབ་ཞིག་ཡངོ་ངསེ་སམ་

པ་དང་བཅས།   གང་ལྟར་ལགེས་ཉསེ་བདནེ་རྫུན་རྣམ་འབདེ་ཟརེ་བ་བཏགས་མངི་དནོ་

ལ་མ་ིགནས་པའ་ིརོག་བཏགས་ད་ེཡང་མ་ིའཐད་པ་ཤསེ་པར་གིས་ཤགི་ཨ།
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{{གསུམ་པ}}ལུང་རིགས་ཀ་ིམུ་ག་ེཐབེས་པའ་ིལོག་བཤད་ལ་ལུང་

རིགས་གསརེ་གི་ལྡ་ེམགི་ཟརེ་བ་བཞད་གད་དུ་སོང་བའ་ི 

ཚུལ་བསན་པ་ལ། 

དག་ེལྡན་པའ་ིཞབས་འདནེ་ཡནི་པ་ལུང་འདནེ་ལུགས་ནས་ 

ཤསེ་ཐུབ་པ།

ཡང་། ལོག་བཤད་པ་ལགས།  མིང ་ གི ་ཆ ་གཞན་རྣམས་མི ་འཐད་པ་མ་

ཟད།  {{ལུང་རིགས་གསརེ་གི་ལྡ་ེམགི}} ཟེར་བ་འདི་ཡང་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ནས་མི་

འཐད་ད།ེ ལོག་བཤད་དརེ་ལུང་རིགས་དནོ་མཐུན་སྣ་གཅིག་ཀང་མ་དམགིས་པའ་ི

ཕརི།    ཧ་ཧ་ཧ། དཔརེ་ན། སྤདོ་འཇུག་དང་། རེའི ་གསུང ་ལེགས ་

སངི་སོགས་ནས་ལུང་ར་ེགཉསི་དངས་འདུག་ཀང་། ལུ ང ་ ར ང ་ ལོྡ ག ་ ན ས ་ རྣ མ ་

དག་ཡནི་པས་མ་ིཕན་པར། ལུང་དེ་གང་གི་དོན་དུ་དངས་པ་དེ་དང་དེའི་ཤེས་བེད་

དུ་འག་ོདགསོ་པ་ལ་མ་སོང་བ་མ་ཟད། ལུང་རེ་གཉིས་དངས་པ་དེ་ཡང་དགེ་ལྡན་པའི་

རྐང་ནས་འདནེ་ལུགས་ལ་གཅིག་ལྟསོ་དང་། རང་ཉིད་ནས་དོན་ལ་ཐུབ་བསན་

དམའ་འབནི་བསན་བཤགི་ག་ིལས་ད་ེལྟར་བདེ་བཞིན་ཏུ། ཁ་ནས་བསན་པ་ཡུན་

རིང་གནས་པའ་ིསྤདོ་འཇུག་ག་ིལུང་འདནེ་པ་དང་། རང་ཉིད་ནས་རིགས་པ་དང་

རྒྱབ་འགལ་ཤ་སག་བསི་ནས་གཞན་ལ་རིགས་པ་དང་འགལ་ན་མ་ིའགགི་ཟརེ་ནས་རའེ་ི

གསུངས་ལགེས་སིང་ག་ིལུང་འདནེ་བདེ་ལུགས་ད་ེདག་ན་ིངོ་ཚ་བའ་ིགནས་ཁོ་ན་ས།ེ 

༧ར་ེརྒྱལ་བ་གཉསི་པའ་ིཕག་སྲལོ་ཏུ། ཐ་ན་ལུང་ཚིག་གཅིག་ཙམ་ཞིག་འདེན་ནའང་
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ད་ེརོྩམ་པ་པོའ་ིདགངོས་ཚདོ་གཟིགས་ནས་འདནེ་པ་ལས། རང་གི ་བསམ་ཚོད་

དང་འད་འད་འགགི་འགགི་ཡདོ་ཚད་མ་ིའདནེ་པ་ཁད་ཆོས་ཡནི། ༧རེ་བ་མའི་ཕག་སྲོལ་

ལ་ཆ་རྒྱུས་གཏན་ནས་མདེ་པར་དག་ེལྡན་བསན་བདག་དང་། དགེ་ལྡན་པའི་ལངས་

ཕགོས་མཐར་ཐུག་ཟརེ་བ་སོགས་ན་ིབཞད་གད་ཀི་གནས་སོ།། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་

ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཚསོ་ལུང་འདནེ་བདེ་ལུགས་ད་ེན།ི བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པའ་ི

གསུངས་ལས། {“བད་ེབར་གཤགེས་པའ་ིབཀའ་དང་བསན་བཅོས་ནས་གསུངས་པའ་ི

མཚན་ཉདི་འགདོ་མཁན་ན།ི མ་ིགདའ། རང་རང་གི་མགོ་ཕུར་བའི་བསམ་མནོ་

ར་ེབཏང་ནས་མཚན་ཉདི་འགདོ་པ་ཞིག་བོད་ན་དར་གདའ་བས།”} ཞེས་གསུངས་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ལོག་བཤད་པས་མགོ་ཕུར་གནི་ཕུར་གནི་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་

ལ་སྤལ་ལད་ཤདོ་གང་ཐུབ་དང་། རང་ལུགས་དགེ་ལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་

མང་པོ་ཞིག་ལ་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་ནས་ཟུར་ཟ་དམའ་འབབེ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བས་

འདུག་པ་ལ་དཔག་ན། རྐུ་མ་ནང་ལ་བཞག་སོ་ལྕགས་ཕི་ནས་རྒྱབ་ཟེར་བ་བཞིན་དགེ་

ལྡན་བསན་བདག་དུ་རོམ་པའི་བ་རྒན་གསུམ་གིས།དགེ་ལྡན་པའི་བསན་དག་དགའ་

ཤར་སོག་པ་ཨ་མདོ་ཚུལ་ཁིམས་འོད་ཟེར་སོགས་ལ་སྐབས་བཅོལ་བའི་ལས་ཀ་ལ་དེ་

ལས་ཡངོ་རྒྱུ་གང་ཡདོ། གང་ལྟར་མང་དུ་ཤོད་མི་དགོས་པར་ལོག་བཤད་དེར་བཅུ་

བཞི་པའ་ིབཀའ་སོབ་ནས་ལུང་འདནེ་ཡནི་ཁུལ་གིས་མང་པོ་ཞིག་བསི་འདུག་ཀང་། 

ད་ེདག་ན་ིཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་མནི་པའ་ིཤསེ་བདེ་

རྣམ་དག་ཏུ་ནམ་ཡང་མ་ིའག་ོབས་ར་སྤདོ་འགའ་ཞིག་གཤམ་ནས་ཀང་བདེ་འདདོ་ད།ོ། 

ཚུལ་ད་ེདང་ད་ེལ་བརནེ་ནས་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ད་ེལ་ལུང་རིགས་གསརེ་

ག་ིལྡ་ེམགི་ཟརེ་བ་རོག་བཏགས་ཙམ་ཡནི་པ་ངསེ་ནུས་སོ།།
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ལོག་བཤད་དརེ་རིགས་པ་ཚད་ལོང་བ་ན་ིརྐང་གཅིག་ཀང་མཐོང་རྒྱུ་

མདེ་པ།

སར་ཡང་། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་འཁོར་བཅས་ཉནོ་ཨ། ད གེ ་

ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་རིགས་པའི་འགོ་ལུགས་མི་ཤེས་པའི་དཔེ་

མཚནོ་འགའ་ཞིག་འདརི་བཤད་ན། ༧རེ་ཕ་བོང་ཁ་པས་ཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་

བསནེ་པ་དསེ་ཁོང་ག་ིསྐུ་ཚ་ེམཛད་འཕནི་ལ་གནདོ་ཡདོ་ད།ེ ༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་

པས་ལམ་རིམ་གསུང་ཆོས་གནང་རྒྱུར་བཀག་འགོག་གནང་ཡོད་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་ལྟ་

བུའ་ིརིགས་པ་ད་ེལ་ལྟསོ་དང་། ལམ་རིམ་གི་བསན་པའི་བདག་པོ་ལ་ལམ་རིམ་གསུང་

རྒྱུ་བཀག་པ་རདེ་ཟརེ་དུས། ད་ེ༧གངོ་ས་བཅུ་གསུམ་པར་བསདོ་རར་འག་ོདང་སྨད་

རར་འགོ་ལགེས་པར་སོམ་ཤགི །ད་ེཙམ་ཡང་མ་ིཤསེ་པའ་ིདག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ཆནེ་པོ་

ད་ེའཁརེ་བ་ལ་སིང་པ་ོཅི་ཞིག་འདུག །ཤདོ་ལུགས་དསེ་བསན་པ་ལ་གནདོ་པའ་ིབ་བ་

སྒྲུབ་མཁན་ངོ་མ་ད་ེསུ་ཡནི་ས་རདེ། ཡ། ད་གཞན་ཡང་༧རེ་ཕ་བོང་ཁ་དང་

༧ཡངོས་འཛིན་ཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་རྣམ་གཉསི་ཧ་ེརུ་ཀ་དངོས་ཡནི་ཀང་། ནོ ར ་ འ ཁྲུ ལ ་

ཆནེ་པ་ོབས་པའ་ིཕརི་ཟརེ། མཁས་པ་ཆནེ་པོ་ཡནི་ཡང་། ལྷ་བསེན་ལུགས་མི ་

ཤསེ་པའ་ིཕིར་ཟརེ། བ་མ་བསམ་གསི་མ་ིཁབ་པ་ཡནི་ཡང་། ལམ་ལོག་པ་སནོ་མཁན་

ཡནི་པའ་ིཕརི་ཟརེ། ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་ཉུང་ཤས་ལས་མདེ། དམ་བསྒགས་

བདེ་མཁན་གནམ་ཀསི་བཀབ་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའ་ིཕརི་ཟརེ་བ་ལྟ་བུའ་ིརིགས་པ་འད་ིའད་

རྐང་རྐང་ཡནི་པ་རདེ། 
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ཡང་ད་ེགཞིན་དུ་༧པཎ་ཆནེ་བཅུ་པ་ཆནེ་པ་ོདལོ་རྒྱལ་ལ་མཉསེ་པ་ོམདེ་ད།ེ  བཅའ་

ཡགི་བཙན་པ་ོམ་པར་སྐནོ་པའ་ིཕིར་ཟརེ།   ཁབ་པ་ཡདོ་ད།ེ  ཨ་ལགས་ཆསོ་དབངིས་

སྣང་བས་གསུངས་པའ་ིཕིར་ཟརེ་བ་སོགས་ཀང་བཞད་གད་སངོ་བའ་ིགནས་ཁོ་ན་ས།ེ 

  རིང་རྒྱུད་རིན་ཆནེ་སྣ་བདུན་ཟརེ་བའ་ིརྒྱུད་ད་ེའད་ཞིག་མདེ་ད།ེ  ཁམས་སྤྲུལ་རིན་

པོ་ཆེ་ནས་འདི་འད་མེད་ལ་ཡོང་ཤེས་སངས་ཀང་མེད་ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་

སོགས།  འད་ིདང་འད་ིའད་བ།  འུ་ཐུག་པའ་ིརིགས་པའ་ིརུལ་དི་ནང་ནས་འཐུལ་བའ་ི

ལོག་བཤད་འད་ིའད་ལ་རིགས་པ་ཟརེ་ན་མ་ིརིགས་པར་སྨྲ་བ་སུ་ལ་ཟརེ་དགསོ། དག་ེ

ལྡན་པའི་ཞབས་འདེན་ཞུ་མཁན་འདི་འད་གཅིག་ཡིན་ཡང་མང་སྐོན་ལས་ཉུང་སྐོན་ག་

ལ་ཡནི། དགེ་ལྡན་པ་ལ་བསམ་བཞིན་དུ་སོྨན་ལམ་ལོག་པ་བཏབ་པའི་ཚེར་ཕུང་དར་

གསི་གཏུམས་པའ་ིབ་གཟུགས་ཁ་དཀར་ཁོག་ནག་ལ། རྒྱུག་ཁི་སོྨན་ལམ་ལོག་པ་ལྷག་

བསམ་གི་བརྫུ་འབག་གོན་པའི་ཕག་དོག་འགན་སེམས་འདོད་སྡང་རོངས་ཞེན་ཅན་གི།  

དཔནོ་གཡགོ་གཉསི་དུས་གཅིག་ཏུ་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་བ་འད་ིའད་ན།ི  བོད་བསན་སྲདི་

མ་ིརིགས་དང་བཅས་པར་ཆག་ས་ོའད་ིལྷག་ཡངོ་རྒྱུ་ཞིག་གང་ན་ཡདོ།  མདརོ་འདལི་ན་

རིགས་པ་ན།ི  ཤུགས་ལྡན་འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་མ་ཡནི་ཏ།ེ ཨོ ་ཾམ ་

ཎ་ེཔདྨེ་ཧཱུ།ཾ    དལོ་རྒྱལ་རྒྱ་འད་ེཡནི་ཏ།ེ  ཨོ ཾ་མ་ཎ་ེཔདྨེ་ཧཱུ།ཾ  ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་ཤ་སག་

ལས་ཚད་ལྡན་ག་ིལུང་རིགས་སྣ་གཅིག་ཀང་མཐོང་དཀནོ་པས། ད་དུང་ལུང་རིགས་

གསརེ་ག་ིལྡ་ེམགི་ཟརེ་ནས་དག་ེལྡན་པའ་ིརྐང་ནས་འདནེ་ཞིང་།  བསན་བདག་བ་རྒན་

གསུམ་ལ་ངོ་ཚ་འབེབ་བེད་འད་ཡིན་ན་ལས་གཞན་དུ་ཅི།དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་

བཤད་དརེ། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རང་འདོད་རང་བཟོས་མིང་བཏགས་པ་ཁོ་

ན་ལས་དབེ་ཀ་ིཁ་བང་དང་ནང་དནོ་མ་ིམཚུངས།   ལུང་རིགས་དང་གསརེ་གི་ལྡ་ེམགི་
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ཟརེ་བ་དཔ་ེདང་དཔ་ེཅན་མ་ིམཚུངས།  དབེ་ད་ེདག་ེལྡན་པ་སིྤ་ཐོག་ནས་བརྩམས་ཟརེ་

ཡང་དགོག་ཡུལ་དགེ་ལྡན་པའི་བ་མ་ལྷ་སྲུང་དང་བཅས་པ་དྭངས་དག་ངོ་མར་བཟུང་

བས་མངི་དང་དནོ་མ་ིམཚུངས།  བརོད་བ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་དགགོ་ཁུལ་ཡང་། བརོད་

པའ་ིཚ་ེས་དགའེ་ིསྐ་ེཆནེ་རྣམས་ཀ་ིགསུངས་ལ་ཟུར་ཟ་དང་དམའ་འབབེ་འཁོག་བཤད་

ཤ་ཆོད་རུས་ཆོད་གང་ཐུབ་ཀསི། ཁ་བཤད་དང་ལག་ལནེ་མ་ིམཐུན་པ།    ད་ེལྟ་

བུའ་ིལོག་བཤད་ལ་མངི་སན་པ་ོདང་རགི་པོ་ཇི་ལྟར་བཏགས་ཀང་ཡདི་བརན་ཏུ་རུང་བ་

མདེ་ད།ེ    རྩ་བ་བཙན་ཤུགས་ཁོ་ནས་ཐག་བཅད་ནས། རང་འདོད་ལྟར་མིང་བཏགས་

པ་ཡནི་ཙང་ཁས་ལནེ་ཐབས་མདེ་པའ་ིགནད་དནོ་གཅིག་དརེ་ཐུག་ཡདོ། འནོ་ཀང་

༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ད་བར་དུ་ཆོས་སྐོང་ཤུགས་ལྡན་གི་སོར་ལ་ཁུངས་ལུང་དང་རྒྱུ་

མཚན་མདེ་པ། རིགས་ལམ་དང་རྒྱབ་འགལ་ལྟག་སྤདོ་འབའ་ཞིག་ལས་གསུངས་རྒྱུ་མདེ་

པ་ན།ི འདརི་གསལ་བཤད་མང་པ་ོམ་ིདགསོ་པར་རང་ཉདི་ཀི་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་ཏུ་

མངི་བཏགས་པའ།ི རང་རྐང་འདེན་བེད་བ་ན་མེད་པ་ལྷ་སྲུང་སོར་གི་དེབ་ས་ཕི་

འགའ་ཞིག་འདུག་པ་ད་ེརྣམས་སུ་ཚད་ལྡན་ག་ིལུང་རིགས་དང་འགལ་བའ་ིམ་ོལུང་རིྩས་

སོགས་ལ་བརནེ་པ་ཤནི་ཏུ་གསལ་བར་བཀདོ་འདུག་ཅིང་།

ད་ེདག་ལའང་རིམ་པས་ཞིབ་འཇུག་གསི་དགག་བཞག་ཡངོ་ངསེ་ཡནི། བཅུ་བཞི་པས་

རག་པར་གཞན་ལ་ཤདོ་དུས་རིགས་པ་དང་རིགས་པ་ཟརེ་བ་ཙམ་ལས། རང་གི ་ལག་

ལེན་ལ་རག་པར་མོ་དང་རི་ལམ་སག་རིལ་འདེ་ལུང་སོགས་ལ་བརེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་དང་མཐོང་བཞིན་པ་ཡནི་པས་ཁོད་ཅག་གིས་ཁ་ནས་ལུང་རིགས་ཟརེ་བ་ལ་ཡདི་

བརན་དང་ཆ་འཇོག་ཅི་ཞིག་ཡདོ་ད་ེམདེ་པ་ཤསེ་གསལ་དའེ་ིཕིར་རོ།།
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ལོ་དུས་ཚསེ་གངས་བརིྩ་རྒྱུ་ན་ིལུང་རིགས་གང་ག་ིཁོངས་སུའང་མ་ི
གཏོགས་པ།

ཡང་ལོག་བཤད་པ་ལགས། ལོག་བཤད་དེར་ལོ་དུས་ཚེས་གངས་གང་མང་ཞིག་

བསི་འདུག་ཀང་ད་ེན་ིལུང་རིགས་གང་གའིང་ཁོངས་སུ་མ་ིགཏོགས་ལ།

ཞིབ་ཏུ་དཔད་ན་ད་ེདག་ཀང་ཡདི་བརན་འཕརེ་བ་དཀའ་མརོ་མཐོང་། ག ལ ་ སྲི ད ་

བརན་འཁལེ་ཞིག་ཡདོ་དབང་དུ་བཏང་ཡང་སྒྲུབ་བ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་འད་ེཡནི་པ་སྒྲུབ་

བདེ་ལ་ཕན་ཐོགས་སྣ་ེགཅིག་ཀང་མདེ་པ་ན་ིསུས་མ་ིཤསེ། ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་

རྩལ་འདནོ་གིས་ཞིབ་འཇུག་བས་པར་རོམ་ཞིང་དའེ་ིཆ་ནས་གསརེ་གི་ལྡ་ེམགི་ཅསེ་མངི་

བཏགས་པ་ཡནི་ན་ན།ི རྒྱ་བོད་ཀི་བཀའ་བསན་གཞུང་ལུགས་ཕལ་ཆེར་ལ་ཞིབ་འཇུག་

དགོས་པར་འགྱུར་ལ། ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་མ་འཁོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཟླ་དུས་ཚེས་

གངས་རིྩས་རྒྱུ་ནི་དཀའ་བའི་ལས་དང་དཀོན་པའི་ཞིབ་འཇུག་གང་ཡང་མིན་པ་ཤེས་

པར་གསི་ཤགི ཁོད་ཅག་གིས་མིང་འདོགས་ལུགས་དང་ཐག་གཅོད་ལུགས་ལ་ད་དུང་

ཞིབ་མ་ོརྣམ་འཐག་ཏུ་དཔད་བ་མང་བས་འགོ་ནས་ཀང་ཐོན་པར་ངསེ་སོ།།    

རོྩད་གྲྭ་མ་འགིམས་ཤིང་རིགས་ལམ་མི་ཤེས་པའི་སྤང་མདོག་དང་གྲུང་མདོག་གི་ལོག་

བཤད་རྒྱུག་ཁ།ི འཁོར།  ཡང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཆོས་ཅན།   གང་ལའང་ཕན་

མ་ིཐོགས་པའ་ིཆསོ་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་ཀི་སརོ་ལ་གཡ་ོརྒྱུའ་ིརྫུན་རབས་འད་མནི་ཐབས་སྣ་

ཚགོས་ཀིས་སལེ་བ་ལ་སིང་པོ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མདེ་ད།ེ  རསེ་སུ་འབང་མཁན་ན་ིཕལ་

ཆརེ་གཡམ་རྒྱུགས་ཙམ་ཡནི་པའ་ིཕརི་དང་།   ཐག་གཅོད་མཁན་ན།ི ང ་རྒྱལ ་དང ་
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སམ་གསི་མ་བཞག་པར་རྣམ་རགོ་འདརེ་ལངས་ཀིས་དག་ེསྐནོ་དང་། ཕ ན ་ ག ནོ ད ་

གང་ཡང་མ་བསམ་པར་སྒྱུ་མའ་ིགངོ་ལ་དམག་དངས་པ་དང་འད་བའ་ིཕིར་དང་།    རྒྱབ་

སྐརོ་བདེ་མཁན་རྣམས་ན་ིརགོ་བཟོའ་ིདན་འཕྲུལ་ལ་ཆགས་ནས་རང་འདདོ་ཕགོས་ལྷུང་

ག་ིརསེ་ཟོླས་བས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་འདུག་པའ་ིཕརི་དང་།   

མ་རབ་ཀསི་མཐར་ཐུག་པའ་ིསོྤད་ངན་ད་ེདག ཕིན་ཆད་བག་ཡོད་པ་ཞིག་བས་ན་ཅི་

མ་རུང་སམ་པ་དག་ལ་ན་ིདབང་དང་ནུས་པ་མདེ་པའ་ིཕརི་རོ།།   ཀ་ེམ་ཀ་ེཧུད་གནེ་པ་

ལུག་ག་ིངང་ཚུལ་ཅན། དགེ་ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་འཁོར་བཅས་ཀསི་བདག་

ཅག་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ཚུན་ཆད་བརྐུས་ནས་ངན་སྤདོ་གནམ་སར་མ་ིཤངོ་བ་སལེ་བ་

ན།ི ཤས་མ་ིབཟོད་ཅིང་བསམ་མ་ིཕདོ་པ་ཞིག་ལོས་ཡནི་ན་ོསམ་བཞིན་པའ་ིམུ་ནས་དག་ེ

ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པས་དནོ་མ་ག་ོབར་བཏགས་པའ་ིདབེ་ཀི་ཁ་བང་ཙམ་ཡང་

མ་ིའཐད་པའ་ིཚུལ་མདརོ་ཙམ་ཞིག་བརདོ་ཟིན་ན།ོ།
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{{གཉསི་པ}}དབེ་འད་ིདག་ེལུགས་པ་སིྤ་ཐོག་ནས་བརྩམས་ཟརེ་ཡང་

རོྩམ་མཁན་ངོ་མ་སུ་ཡནི་མནི་ར་སྤདོ་པའ་ིས་ོནས་ཚར་གཅོད་པ་ལ།

ཐོག་མར་ལོག་བཤད་ད་ེརོྩམ་མཁན་སུ་ཡནི་མནི་གསལ་པོ་བཟོ་དགསོ་

པའ་ིརྒྱུ་རྐནེ་བཤད་པ། 

དག་ེབསན་སྲགོ་ལ་གབ་པའ་ིརྔནོ་པ་དའེ།ི།

མཐུན་འགྱུར་ལྕགས་མདའ་ཕ་ོཉའ་ིཚུལ་འཆང་ནས།།

ད་དུང་དག་ེལྡན་བསན་པའ་ིགཉནེ་ཟརེ་ན།།

དག་གཉནེ་དབ་ེབའ་ིལས་ལ་གིད་ལུག་ངསེ།།

དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་བ་ེབའ་ིསྲལོ་བཟང་ལ།།

རང་འདདོ་ཆསོ་སྲདི་འདསེ་མའ་ིབཤང་བས་མཆོད།།

ད་དུང་ངོ་སོར་འཁརེ་བའ་ིསྨ་ོསྤདོ་མཐོང་།།

ལག་པས་འགམ་པ་བརནེ་ཏ་ེཤུ་རིང་ཕྱུངས།། 

ཞེས་པ་ནི་བསན་བདག་བ་རྒན་གསུམ་གིས་ས་བསམ་དང་ཕི་བསམ་གང་ཡང་མེད་

པར་རང་ཚདོ་རང་གསི་འཛིན་མ་ིཐུབ་པར་གཞན་དང་གཞན་ག་ིགཡ་ོའགོ་དུ་ཚུད་པའ་ི

གནས་སངས་ལ་སམེས་མ་བད་ེབའ་ིཚགི་འད་ིལྟར་དུ་ཐལ་ལོ།། སབས་དོན་དགེ་ལྡན་
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མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ཀ་ིདབེ་དའེ་ིརོྩམ་པ་པོ་ཟརེ་བའ་ིསརོ་ལ།  ལོག་བཤད་དེ་

དགེ་ལྡན་པ་སིྤ་ཐོག་ནས་བརྩམས་ཟེར་བ་དང་།དགེ་ལྡན་པ་སིྤ་ཡངོས་ཀི་ལངས་ཕོགས་

མཐར་ཐུག་ཡནི་ཟརེ་བ་སོགས་ཀི་སརོ་ལ་ཅུང་ཟད་གཅིག་གངེ་བར་འདདོ་ད།ེ 

དནོ་དངོས་ཐོག་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ད་ེའད་ཞིག ཁེད་བསན་བདག་བ་

རྒན་གསུམ་གསི་སམེས་ནས་མ་དན་ཞིང་། ལག་གིས་མ་བིས་པ་བདེན་ནའང་

།གང་བིས་པའི་ལོག་བཤད་ཡིག་ནག་དེ་ལ་མིང་རགས་བཀོད་ཅིང་དམ་ཕྲུག་ཡང་རྒྱབ་

ཡདོ་པའ་ིདབང་གསི་ས་བཅད་འདརི་ཁདེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཐད་ཀར་མ་ིཞུ་ཐབས་མདེ་

རདེ། དང་ཐོག་ཁདེ་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་བིས་ཟརེ་བའ་ིལོག་བཤད་ལས་ཆདེ་བརོད་ཀི་

དུམ་བུ་ཞིག་ཅུང་ཟད་ཁ་འགྱུར་ན་འད་ིལྟར། དོལ་རྒྱལ་ཁ་གཡར་གི་ཉེན་ཚབས་ཆེ་

བའ་ིགནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཤེས་མཁན་རྣམས་ཀིས་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་

གསལ་རོགས་ཡངོ་ཆདེ་དང་། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་སིྤ་ཐོག་ནས་བརྩམས་ཟེར་བའི་ཡིག་

ཆ་འདསི་ཕན་ལས་གནདོ་ཆ་ེབ་འབྱུང་ངསེ་ཡནི་ཕརི། ཁདེ་རྣམ་པ་གསུམ་ནས་གཟུར་

གནས་བོ་གོས་ཀི་མིག་གིས་འབུར་ཚུགས་སུ་ཞིབ་གཟིགས་ཀིས་རང་ཉིད་ལོག་ལམ་དུ་

མ་འཕན་པར་ཡགི་ཆ་འད་ིལ་ཡག་པ་ོབས་ནས་གཟིགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ད་ེལ་གང་བཤད་པར་བ་བ་ན།ི ད་ལྟའ་ིམ་ིརབས་འདརི་བཅུ་བཞི་པའ་ིཕོགས་གཏོགས་

དང་བཅས་པས་དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་ཁ་ལ་འཁརེ། ལག་གསི་འཕར། མདོར་ན་རང་

སྣང་གང་དན་གི་སོ་ནས། གང་དང་གང་ཞིག་བེད་ཀི་ཡོད་མེད་ད་ལྟ་ང་ཚོས་

གསལ་པོར་ཤསེ་བཞིན་པ་ཡནི་ནའང་། བ་ངན་སྤོད་ངན་སེལ་ལུགས་དེ་དག་དུས་ཐོག་

སོ་སོར་གསལ་པོར་མ་བཟོས་པར་དེ་མུར་སྣང་མེད་ལྟ་བུར་བཞག་ནས་རང་འཁིའི་མི་
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རབས་ཀི་འགན་མ་འཁརེ་ན། མི་རབས་འགའ་ཞིག་འདས་རེས་བརོད་དཀའ་བའི་

མཇུག་འབས་སྐྱུར་མ་ོཞིག་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་པས། མི་བདེན་རྫུན་བཟོའི་འད་འབག་གོན་

པའི་གནས་ཚུལ་འདིའི་རིགས་ངེས་པར་པགས་པ་བཤུས་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་

པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆ།ེ སྤིར་བོད་མི་རིགས་ནང་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས་

ཡངོ་བའ་ིཆ་རྐནེ་དུའང་དགོས་ངསེ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་གནས་ཚུལ་གཙོག་པ་

འདའི་ིརིགས་གསལ་པོ་མ་བྱུང་ན། མ་འོངས་ས་མཚམས་མེད་པའི་གོ་ལའི་ཁོན་

ཀུན་ལ་ཁབ་པའ་ིདག་ེལྡན་པའ་ིཕ་ིརབས་རསེ་འཛིན་པ་ཡངོས་ཀསི། ཕོགས་གཉིས་

ཀ་ལ་ཁ་བརྡུང་ཚིག་མཚོན་གི་དག་ཆར་འབེབ་ངེས་པས་ཀང་ད་ལྟ་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་

དགསོ། ཁ་བརྡུང་ཚིག་མཚོན་དང་ཐུགས་ཕམ་ཞེ་ཁེལ་གི་གནད་ལ་ཐུག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་

པར། དོན་མེད་འཁྲུག་འཛིང་དང་ནང་མཚང་ཕིར་འབིན་གིས་མི་རིགས་གཞན་དང་

ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ག་ིམདུན་སར་ས་ོལོ་ལངས་ཕར་བྱུང་ན། ད་ལྟའི་དགེ་ལྡན་པའི་

མ་ིརབས་འདསི་འགན་རྩ་བ་ནས་མ་འཁེར་བའ་ིནག་ཉེས་ཀི་འགན་འཁ་ིབསམ་བརོད་

ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡངོ་ངསེ་པས་ངསེ་པར་དུ་གསལ་པརོ་བཟོ་དགསོ།     དཔརེ་ན། 

དག་ེལྡན་པའ་ིབསན་པ་ཆགས་སྡང་གསི་འཛིན་པར་རམོ་པའ་ིད་ལྟའ་ིབསན་བདག་ལྷན་

ཚགོས་ཟརེ་བ་སོགས་ནས། སྲིད་དོན་མི་སྣའི་རྐུབ་གཡོག་རྒྱུགས་ཚོད་མ་ཟིན་པས་

རང་ཚུགས་མ་ལུས་དབང་མདེ་དུ་ཤརོ་འག་ོབའ་ིབས་འབས་ངན་པ་འད།ི གཅིག ་ཏུ ་ན ་

བསན་སྲདི་མ་ིརིགས་དང་བཅས་པ་ལ་གནདོ་ཚབས་ཆ་ེབས་མ་ཟད། ལྷག་པར་རེས་

རབས་དགེ་ལྡན་པར་དིན་ཆུང་དང་རང་བསན་རང་བཤིག་གི་རེྐན་དུ་འགོ་ངེས་པས་

ཀང་གང་ཐུབ་གསལ་པ་ོབཟོ་དགསོ་པ་གནད་ཀ་ིདནོ་པ་ོཆ་ེཡནི་ན།ོ། 
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མ་ཡནི་ཡནི་མདགོ་གསི་བསན་བདག་བ་རྒན་གསུམ་གསི་བིས་ཁུལ་

བས་པའ་ིཚགི་བརོད་ངོ་མ།

ད་ེལ་ད་ལྟ་ང་ཚའོ་ིདཀའ་རགོས་འདའི་ིབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་པ་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས། 

ཧམ་པ་ཧམ་བཤད་མདེ་པའ་ིཐོག་ནས་ལན་རྒྱབ་ཤགོ་གསུངས་པར་བརནེ། སིྤར་ལོག་

བཤད་དེའི་མགོ་མཇུག་གང་སར་ཚིག་དོན་འབལེ་མི་བདེ་བའི་ཚིག་སྐོན་དང་དོན་སྐོན་

མ་ིཉུང་བ་ཞིག་འདུག་ཀང་ད་ེའད་ཡངོ་སྲདི་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་ཡང་།  སབས་འདརི་

ལོག་བཤད་པས་བསན་བདག་བ་རྒན་གསུམ་གི་མགོ་ཐོག་དུ་བཞག་པའི་ཆེད་བརོད་

ཟརེ་བའ་ིབརྩམས་ཐུང་ག་ིཚགི་བརདོ་ངོ་མ་ད་ེཡང་ངསེ་རྒྱུར་གལ་ཆ་ེབས་དག་ེལྡན་མངི་

གཡར་ལོག་བཤད་ལས་འད་ིལྟར། {“གོང་ས་སྐབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་

པ།ོ ཞསེ་པ་ནས། ལུང་རིགས་བརྒྱ་ཕག་ག་ིལམ་ནས་དལོ་རྒྱལ་སོར་ལ་ཟབ་གསལ་

བང་དརོ་ལམ་སོན་རྒྱ་གང་ཆ་ེབསྩལ་གནང་བའ་ིབཀའ་དིན་ཉག་གཅིག་ཏུ་བརནེ། ས ད ་

ནས་རང་ཉིད་ལེགས་པར་འདོད་པ་རྣམས་སོྨན་ལོག་དམ་སྲི་སོགས་ཀི་བསླུ་བིད་གཡོ་

འགོ་ཏུ་ཚུད་མ་ིདགསོ་ཐབས་སུ་གཙ་ོབོར་དམགིས་ཏ།ེ དལོ་རྒྱལ་ག་ིདངོས་ཡདོ་གནས་

ཚུལ་ཇི་བཞིན་པ་དང་། རི་བོ་དག་ེལྡན་པ་སིྤ་ཡངོས་ཀི་ལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་བཅས་

གསལ་བར་འཁོད་པའ་ིཡགི་ཆ་རོྩམ་སིྒག་བ་རྒྱུ་སོགས་ཕོགས་ཡངོས་ནས་དུས་ཀི་དགསོ་

མཁོ་གལ་ཆནེ་དུ་གཟིགས། དེའ་ིཆེད་ཕི་ལོ་༢༠༡༡་ལོར་གནས་མཆོག་རོ་ར་ེགདན་

དུ་དགེ་ལྡན་ཆོས་ཁིམས་འཛིན་སྐོང་ལྷན་ཚོགས་ནང་གོས་འཆམ་བྱུང་མ་ཐག་དགེ་

ལྡན་བསན་བདག་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བྱུང་བར་སབས་དེར་འདི་ནས་

ཡདི་རང་ག་ིབསགས་བརོད་རྒྱབ་སྐརོ་བཅས་ཞུས་པ་ལྟར། དེ ་འཕལ་རོྩམ་སྒིག་
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ཚོགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་ཀིས་གྲྭ་ཚང་སོ་སོའི་རང་ཁོངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་སོར་གི་

སབས་འབལེ་འཆར་ཟིན་ཡགི་ཆ་བསྡུས་རསེ་ད་ེདག་གཞིར་བཞག ད གེ ་ ལྡ ན ་

བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས། རྒྱལ་སྤའི་ིདག་ེལྡན་ལྷན་ཚགོས། དགེ་ལྡན་ཆོས་ཁིམས་

འཛིན་སྐངོ་ལྷན་ཚགོས་བཅས་མཉམ་སྦྲལེ་གིས་ད་བར་ལོ་ངོ་༤༠༠་མ་ཟིན་ཙམ་རིང་གི་

དལོ་རྒྱལ་གི་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕནི་པ་གནང་ས།ེ 

<<དལོ་རྒྱལ་གི་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རབ་གསལ་ལགེས་ཉསེ་བདནེ་རྫུན་རྣམ་འབདེ་

ལུང་རིགས་གསརེ་གི་ལྡ་ེམགི་>> ཅེས་པའི་ཡིག་ཆ་ད་སབས་དངོས་སུ་ལེགས་

གྲུབ་བྱུང་བར་མ་ཟད། རིང་མིན་དཔར་བསྐྲུན་གནང་གཏན་འཁེལ་བ་བཅས་ལ་

འབལེ་ཡདོ་ཚང་མར་སར་ཡང་ཡ་ིརང་བསགས་བརོད་དང་འབལེ། ད ་བར་དོལ ་

རྒྱལ་ག་ིཉནེ་ཚབས་ཆ་ེབའ་ིགནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཤསེ་མཁན་རྣམས་ཀསི་དངོས་ཡདོ་

གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་གསལ་རོགས་ཡོང་ཆེད་ཐེངས་འདིར་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་སིྤ་ཐོག་

ནས་བརྩམས་པའ་ིཡགི་ཆ་འདསི་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་གང་ཆེ་འབྱུང་ངེས་ཡནི་ཕིར་ཚང་མས་

གཟུར་གནས་བོ་གོས་ཀི་མིག་གིས་འབུར་ཚུགས་སུ་ཞིབ་གཟིགས་ཀིས་རང་ཉིད་ལོག་

ལམ་དུ་མ་འཕན་པ་གནང་ས།ེ དེང་འདརི་གཞན་སུ་གང་ལ་མེད་པའ་ིདབུ་ཁིད་བཟང་

པ་ོའཕགས་མཆགོ་ཕག་ན་པདྨོ་ས་སངེ་རྒྱལ་བསན་ཡངོས་རགོས་ཀ་ིམངའ་བདག་འཛམ་

གངི་ཞི་བདེའ་ིདེད་དཔནོ་ཆེན་པ་ོགངོ་ས་སྐབས་མགནོ་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་འཕེང་བཅུ་བཞི་

པ་ཆེན་པོ་མཆོག་འད་ིལྟ་བུ་ཞིག་རང་རེའ་ིམགནོ་སྐབས་དཔུང་གཉེན་དུ་བཞུགས་པའ་ི

སབས་འདརི་སྤ་ིསེར་ཚང་མས་རང་དནོ་རང་གཅེས་ཀིས་རྒྱལ་བའ་ིརབས་ཆེན་བཀའ་

དགངོས་ཁག་འཐུས་ཤརོ་དུ་མ་སོང་བར་ཕག་ལནེ་ལ་ཐབེས་པ་གནང་རྒྱུ་དང་། མགོན་

པོ་གང་གི་རབས་ཆེན་ཐུགས་བཞེད་ཟབ་མོ་མཐའ་དག་གེགས་མེད་མྱུར་འགྲུབ་འབྱུང་
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བའ་ིམཐུན་འགྱུར་གོགས་དན་རྒྱ་གང་ཆརེ་ཧུར་བརོྩན་འབད་འབུངས་མ་ིཞན་པ་དགོས་

པའ་ིའབོད་བསྐུལ་བཅས་དགངོས་འཇགས་ཡདོ་པར་མཁེནེ།མཁནེ། ཅེས་དེབ་ཀི ་

ཆདེ་བརོད་དུ། དགའ་ལྡན་ཁ་ིཐོག་བརྒྱ་དང་གཉསི་པ་རི་རངོ་སྲས་སྤྲུལ་ཐུབ་བསན་ཉ་ི

མ་ལུང་རགོས་བསན་འཛིན་ནརོ་བུ། ཤར་རྩ་ེཆོས་ར་ེབོ་བཟང་བསན་འཛིན།  བང་

རྩེ་ཆོས་རེ་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་བཅས་དགེ་ལྡན་བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ཀིས་བོད་

རབ་གནས་ཆུ་སྦྲུལ་ལོའ་ིཆོས་འཁོར་དུས་ཆནེ་དང་། ཕི ་ལོ ་{2013}ཟླ་བ་{7}

ཚསེ་{12}བཟང་པརོ་སྦར་བ་དག་ེལགེས་སུ་གྱུར་ཅིག”}ཅསེ་མ་ཡནི་ཡནི་མདགོ་གསི་

བསན་བདག་བ་རྒན་གསུམ་གིས་བིས་མེད་ཀང་བིས་ཁུལ་བས་པའི་ཚིག་དོན་ཆ་ཚང་

གངོ་གསལ་ད་ེརྣམས་ཡནི། ཡགི་ཆ་འད་ིརི་བོ་དག་ེལྡན་པ་སིྤ་ཐོག་ནས་བརྩམས་ཟརེ་

བ་དང་། རི་བོ་དག་ེལྡན་པ་སིྤ་ཡངོས་ཀ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཡནི་ཟརེ་བ་དང་། 

ཡགི་ཆ་འད་ིརོྩམ་སིྒག་བ་རྒྱུ་སོགས་ཕོགས་ཡངོས་ནས་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་གལ་ཆེན་དུ་

གཟིགས་ཟརེ་བ་དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ིདག་ེལྡན་ལྷན་ཚགོས། དགེ་ལྡན་ཆོས་ཁིམས་འཛིན་

སྐོང་ལྷན་ཚོགས་བཅས་མཉམ་འབེལ་གིས་ད་བར་ལོ་ངོ་{400}མ་ཟིན་ཙམ་རིང་གི་

དལོ་རྒྱལ་གི་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན་པ་གནང་ཟེར་བ་

སོགས། ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསི་འདུག་པ་མ་ཟད། དགའ་ལྡན་ཁི ་ ཐོག་

བརྒྱ་དང་གཉསི་པ་རི༷་རོང༷་སྲས༷་སྤྲུལ༷་ཐུ༷བ་བས༷ན་ཉི་༷མ་༷ལུང༷་རོག༷ས་བསན༷་འཛི༷ན་ནོར༷་བུ།༷ 

ཤར་རྩ་ེཆོས་ར་ེབོ༷་བཟ༷ང་བས༷ན་འཛི༷ན།  བང་རྩ་ེཆོས་ར་ེབོ༷་བཟ༷ང་བས༷ན་འཛི༷ན་བཅས་

དག་ེལྡན་བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ཀསི་བོད་རབ་གནས་ཆུ་སྦྲུལ་ལོའ་ིཆོས་འཁོར་དུས་

ཆནེ་ལ་ཞསེ་སོགས་བིས་ཤངི་། དནོ་དུ་མངི་༧ར་ེབ་མའ་ིརྒྱལ་ཚབ་ཀི་མངི་འཁརེ་ནས། 

ལག་ལནེ་ངོ་མའ་ིཐོག་ནས། ༧ར་ེབ་མ་ཁམས་གསུམ་ཆསོ་ཀ་ིརྒྱལ་པོ་ཙངོ་ཁ་པ་ཆནེ་
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པསོ་རྣལ་འབོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་འད་ིལྟར་བས།ཐར་འདདོ་ཁོད་ཀང་ཉམས་ལེན་

འདི་ལྟར་བགིད་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་མི་མཐུན་པའི་བ་སྤོད་འདི་འད་བསམ་

བཞིན་དུ་སལེ་ག་ིཡདོ་པ་རདེ། ད་ན་ིདུས་ཀ་ིམཐའ་འདརི་བསན་བཤགི་བསན་བདག་

ཏུ་རོམ་པ་ཞིག་མ་ཡནི་ན་ཅི། དགེ་ལུགས་སྤི་པའི་མཚན་འཁེར་ནས་ཤོད་འོས་པ་

ཞིག་དང་། བེད་འསོ་པ་ཞིག་ཡནི་མནི་ཙམ་ཡང་མ་ིཤེས་པའ་ིབསན་བདག་ཏུ་མངི་

བཏགས་པ་ལ་དགསོ་པ་ཅི་ཞིག་ཡདོ། ལྷག་པར་ཐུབ་པའི་བསན་པ་རང་ནས་དཀྲུག་

པའ་ིལོག་རགོ་གི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་མ་ོདང་། ར་ིལམ། སག་རིལ། ར ་སའི ་འདེ ་

ལུང་དག་ལ་ཁུངས་བཅོལ་པའ་ིལོག་བཤད་ཀི་རྒྱབ་དཔུང་དུ་དག་ེལྡན་པ་ལངས་དགོས་

པ་ད་ེའུ་ཅི་ཞིག་ཐུག་པ་ཡནི་ནམ། རེ་བ་ཅི་ཞིག་རྒྱབ་ཀི་ཡོད།ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་ཆེ་

བས་ད་ལྟ་ནས་གསལ་པརོ་བཟོ་རྒྱུར་ཚང་མས་འགན་འཁེར་དགསོ་པ་ཤནི་ཏུ་ནས་ཀང་

གལ་གནད་ཆའེ།ོ།
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ལོག་དབེ་མཛད་སའོ་ིསབས་ཀ་ིམཐོང་ཚུལ་དང་རོྩམ་མཁན་ངོ་མ་སུ་

ཡནི་སརོ།

ད་ེལ་ཐོག་མར་ད་རིང་ག་ིགནས་ཚུལ་དངོས་དངོས་རནེ་རནེ་གང་བྱུང་བ་ད་ེབརོད་ན། ཕི་

ལོ་{2013}ཟླ་བ་{12}ཚསེ་{28}ཉནི་ཞོགས་པ་བལེ་ཀབོ་ས་ེར་ཆོས་སར་དུ། སྦནི་

བདག་བཅུ་བཞི་པས་ལམ་རིམ་དཔེ་ཆ་ཞིག་མདུན་དུ་ཉར་ཞིང་ཆགས་སྡང་གཡོ་རྒྱུའི་

འཛུམ་མདངས་ངོམས་བཞིན་པའ་ིམདུན་དརེ། དགེ་ལྡན་བསན་བདག་ལྷན་ཚོགས་

ཟརེ་བའ་ིཚགོས་གཙ་ོལ་དྭགས་པ་ར་ེབཙུན་རི༵་རོང༵་རིན་པོ་ཆ་ེདང་། ཤར་བང་གི ་

ཆོས་ར་ེསོགས་དཔང་པ་ོཡནི་ཚུལ་གིས་ཞལ་ཚུར་འཁོར་ཞིང་། རི་རོང་རིན་པོ ་ཆེའི ་

ཕག་གཡནོ་སན་ག་ིརྒྱབ་ནས་བསན་ཅིང་། སྤན་ཤེལ་ཐུག་པོའི་སེང་ནས་འབུར་

ཚུགས་སུ་ཞིབ་ཞིང་མ་ཐོས་མ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་གིས་སྤན་མིག་ཟུམ་ཙམ་ཟུམ་ཙམ་

མཛད་ནས་བཞུགས་འདུག རྒྱལ་སིྤའི་དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བའི་ཚོགས་གཙོ་

ལ་དྭགས་པ་སྐུ་ཞབས་ཆོ༷ས་འཕེ༷ལ་བཟོ༷ད་པ༷་ཟརེ་བ་ད།ེ ཁ་ཡར་འཁོར་ནས་སད་ཤུགས་

ཆནེ་པསོ་ཚགོས་འདུའ་ིངོ་སྤདོ་དང་འབལེ། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་དེབ་དེའི་ངོ་

སྤདོ་ཤར་རྩ་ེམཁན་རིན་པོ་ཆ་ེནས་གནང་རྒྱུ་ཡནི་ཞསེ་ཟརེ། ད་ེམ་ཐག་ཏུ། ད གེ ་

ལྡན་ཆོས་ཁིམས་འཛིན་སོྐང་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བའི་ཚོགས་གཙོ་ཤར་རྩ་ེམཁན་པོ་སི་ཏི་

བ་བང༷་ཆུ༷བ་ཆོས༷་ལ༷ྡན་ཟརེ་བ་ད།ེ ཅུང་ཟད་ཟུར་གསི་ཕོགས་ནས་དགེ་ལྡན་པ་སྤ་ི

ཐོག་ནས་བརྩམས་ཟརེ་བའ་ིདབེ་དའེ་ིབརྒྱུད་རིམ་ངོ་སྤདོ་ཟརེ་བ་ཤགོ་ལབེ་འགའ་ཞིག་

ཡདོ་པ་ད་ེའདར་སིག་སིག་གསི་ཀོླག་ཅིང་། གོང་ན་བཞུགས་པའི་སྦིན་བདག་བཅུ་

བཞི་པར་ཚད་མདེ་འུར་གསི་བསདོ་ནས། དོལ་རྒྱལ་བསེན་འགོག་སད་དུ་ཞིབ་
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འཇུག་མཐིལ་ཕིན་བས་ཟརེ་བའ།ི དེབ་འདི་ནི་༧གོང་ས་མཆོག་ཁེད་དང་ཁེད་

ཀསི་རོྩམ་བཅུག་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མནི་ཚུལ་དང་། འདི་ནི་བཀའ་དིན་རེས་དན་

ག་ིསད་དུ་དག་ེལྡན་པ་རང་ངོས་ནས་མ་བསྐུལ་དངས་བངས་བས་པ་ཞིག་ཡནི་ཚུལ་ཡང་

ནས་ཡང་དུ། མནའ་བསྐལ་ཐོ་བཙུགས་བས་པའ་ིཚདོ་ཙམ་གསི་སྒགོ་སྦང་བས་ཤངི་། 

བར་བར་དུ་གཡས་གཡོན་གི་གྲྭ་གཞོན་རྣམས་ཀིས་ལག་པ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བརབ་པ་

སོགས་བས་སོང་། ད་ེནས། དག་ེལྡན་པའ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་དག་ེལྡན་པ་སིྤ་

ཐོག་ནས་བརྩམས་ཟརེ་བའ་ིལོག་བཤད་ཀ་ིདབེ་ད་ེསྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པར་ཡར་ཕུལ་

ཞིང་། གོང་ནས་ཀང་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་མཚོན་བེད་དུ་མཇལ་དར་རིང་པོ་མར་

གནང་བ་སོགས་འཁབ་སནོ་རིང་པོའ་ིལའེུ་ད་ེམཇུག་སྒལི་བས་སོང་། མཚམས་ད་ེནས། 

སར་ཡང་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཅུང་ལོྷད་པའ་ིཚུལ་གིས་འཛུམ་པའ་ིམདངས་ཕྱུང་ཞིང་

ཕག་གཡས་པས་སྤན་ཤལེ་ལ་འཆང་ཙམ་མཛད་ནས། {“དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

རྣམས་ཡགི་ཐོག་ལ་ཕགོས་སྡམོ་བརྒྱབ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག བར་སབས་དལོ་

རྒྱལ་འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་ཞསེ་ཟརེ་ཏ།ེ མང་པོ་ཞིག་གིས་བསེན་པའི་

སྲུང་མར་ངོས་འཛིན་བདེ་མཁན་བྱུང་བའ་ིཁོངས་སུ་ངོས་ཀང་ཡདོ་པ་རདེ།”}  སོགས་

སར་ཡང་ཤུགས་ལྡན་ལམ་རིམ་ག་ིམངོ་འཁདི་གསུང་ངག་ཚགི་གཅིག་གསི་ཀང་། བོ འི ་

ནུས་པ་ཆེ་ཕ་མ་ལུས་པ་རེས་སུ་འཛིན་པ་ལ་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཀང་ཟིལ་གིས་གནོན་

པའ་ིདཔལ་ལ་མངའ་བརསེ་པ་མཛད་སོང་། འ་ོད་ེདག་ན་ིདག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་

བཤད་ཀི་དེབ་དེ་སོ་འབེད་མཛད་སོའི་སབས་ཀི་དངོས་ཡོད་ཉིན་དེའི་གནང་ལུགས་

གནང་སངས་ཀ་ིམཛད་རིམ་ངོ་མ་ད་ེརདེ། 
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བརྒྱུད་རིམ་དེའི་ཁོད་གསལ་པོ་བས་ནས་དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་དངོས་སུ་འཁེར་

མཁན་སུ་དང་སུ་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ངོ་ཤེས་ཤིང་ར་ཕོད་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་

འད་ིལྟར། ཕི་ལོ་{2013}ཟླ་བ་{12}ཚེས་{28}ཉིན་དགེ་ལྡན་བསན་བདག་

ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བ་དང་། དག་ེལྡན་ཆསོ་ཁམིས་འཛིན་སྐངོ་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བ། 

རྒྱལ་སྤའི་ིདག་ེལྡན་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བ་སུ་དང་སུ་ཡནི་པ། དེ་རིང་གཞི་ནས་ཤེས་

དུས་ཧང་སང་ཧོན་ཐོར་དགསོ་པ་ཞིག་ལ། ཚོགས་གཙོ་གསུམ་ག་རྒྱ་གར་བ་ཡིན་

པ་ད་ེརདེ། བཀའ་གཏོང་མཁན་བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བའ་ིཚགོས་གཙ་ོལ་

དྭགས་པ{{རི༵་རོང༵་རི༵ན་པོ༵་ཆེ༵་}}དང་། ཆོས་ཁིམས་འཛིན་སྐོང་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བའི་

ཚགོས་གཙ་ོཤར་རྩ་ེམཁན་པ་ོས་ིཏི་{{བང༷་ཆུབ༷་ཆོ༷ས་ལ༷ྡན་}}ཟརེ་བ་དང་། རྒྱ ལ ་

སྤའི་ིདགེ་ལྡན་ལྷན་ཚགོས་ཟེར་བའ་ིཚགོས་གཙ་ོལ་དྭགས་པ་{{ཆོས༷་འཕེ༷ལ་བཟོ༷ད་པ༷་

}}ཟརེ་བ་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་རདེ་འདུག ཡ་ད་ག་པར་སབེས་སོང་། མ་ཟད་དབེ་

དའེ་ིདཔར་སྐྲུན་སྦནི་བདག་བདེ་མཁན་ཡང་།སིང་ག་པརོ་དང་། མ་ལ་ེཤ་ིཡ། ཐེ ་

ཝན་སོགས། སུ་ཡནི་འད་ིཡནི་མདེ་པའ་ིཕི་མ་ིའགའ་ཞིག་ཡནི་ཁུལ་བས་འདུག་པ་ལ་

དཔག་ན། མ་འངོས་བོད་དང་བོད་མའི་ིསྤ་ིཚགོས་སུ་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ད་ེ

ལ་བརནེ་པའ་ིདཀའ་རགོས་ཅི་ཡང་ཡངོ་སྲདི་པས། དེ་དུས་ཁོང་རྒྱ་གར་བ་གསུམ་

དང་། སིང་ག་པོར་དང་། མ་ལ་ེཤ་ིཡ། ཐ་ེཝན་སོགས། སུ་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་

པ་ད་ེདག་གསི་འགན་ཇི་ལྟར་བས་ནས་འཁརེ་ཐུབ། འགན་འཁེར་གི་རེད་དམ་མ་

རདེ།འགན་འཁརེ་རྒྱུ་ཡནི་ཟརེ་ན། ལོག་བཤད་ཡིག་ཆ་ནག་པོ་དེ་མ་ཤི་བར་དུ་

ཁདོ་ཚ་ོསྡདོ་ཐུབ་བམ། ཡང་ན་ཁདོ་ཚའོ་ིམཉམ་དུ་འཇིག་རནེ་ཕ་རོལ་དུ་འཁརེ་འགོ་རྒྱུ་

ཡནི་ནམ། ད་ེགཉསི་གང་ཡང་མ་ིནུས་ན་འགན་ཇི་ལྟར་བས་ནས་འཁརེ་རྒྱུ་ཡནི། 
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ཁདོ་ཚརོ་བོད་པ་འགའ་ཞིག་དང་ལྷག་པར་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིམ་ིསྣ་ར་ེཟུང་གསི་མག་ོ

བསརོ་ནས། གནས་སབས་བཅུ་བཞི་པའ་ིམདུན་དུ་ངོ་སོ་ཞིག་ཐོབ་ཐབས་དང་དངོས་

ལགོ་ནས་མངི་དང་དངོས་པོའ་ིརོགས་རམ་ཕན་བུ་ཞིག་བདེ་སྲདི་ཀང་། དེ ་ཙམ་ཞིག་

ག་ིདནོ་དུ་མདུན་དུ་ཐོན་ནས་དག་ེལྡན་པའ་ིདཀར་གཙང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ཏུ་ཁག་ག་ིལག་

རེས་དང་ཟུབ་ཏུ་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྐང་རེས་ནག་པོ་ཕབ་པ་འདི་ཡག་པོ་ཞིག་རྩ་བ་

ནས་མ་རདེ། བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་གི་འཆམ་མཐུན་ལ་ཇི་ཙམ་གནོད་མིན་ལ་བསམ་

བ་ོཞིག་བཏང་ཡདོ་དམ། དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་བར་དུ་ནང་མཚང་བྲུ་

རསེ་བདེ་རྒྱུ་ཡནི་མནི་ལ་བསམ་བོ་ཞིག་འཁོར་ཡདོ་དམ།  བཅུ་བཞི་པ་ལ་སྤལ་

ལད་བཤད་ཐུབ་ན་འགིག་པ་ལས་བོད་དང་བོད་མི་གནས་སངས་ལ་འགན་འཁེར་མི་

དགསོ་པ་ད་ེཁོད་ཅག་གསི་དག་ཐབས་མདེ་པའ་ིནག་ཉསེ་ཡནི་པ་ཤསེ་དགསོ། གཞན་

དུ་ན་ལོག་བཤད་དརེ་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ཚུན་ཆད་གཡར་ནས་དག་ེལྡན་པའ་ིབ་མ་ལྷ་

སྲུང་དང་བཅས་པ་སྡང་དག་ངོ་མར་བཟུང་བས་མ་ཟད།  མཐོང་རྒྱུ་མདེ་པའ་ིགནས་ཚུལ་

ལ་འཁགོ་བཤད། དནི་ཅན་བ་མའ་ིགསུང་ལ་ལོག་འགལེ།   རང་གསི་བཤད་ཚད་

འགལ་འདུའ་ིཕུང་པོ་གསུམ་ག་ིགཞི་མཐུན་གགེས་བམ་དུ་བསྒྲུབས་པ་འད།ི ད གེ ་

ལྡན་རིང་ལུགས་པའ་ིབུ་རབས་ཚ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་ལ་གཡུལ་ས་མ་ིབཟད་པའ་ིགཞི་

ཆནེ་པ་ོགདངི་བ་འད།ི ཁེད་བསན་བདག་བ་རྒན་གསུམ་གིས་འཇོན་པོ་རྒོད་པོར་རོམ་

པའ་ིལོག་པའ་ིང་རྒྱལ་བ་མ་ིརིགས་ཏ།ེ མ་འོངས་རེས་རབས་མི་སྣས་འཕ་སོྨད་དང་

དགག་པ་བ་བའ་ིཡུལ་ལས་མ་འདས་པའ་ིཕརི་རོ།། 

གཞན་ཡང་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་ཀི་དེབ་དེའི་བྱུང་རིམ་ལ་གནས་ཚུལ་
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གང་མང་ཞིག་འདུག་ཀང་། མད་ོདནོ་སངི་པོ། གོང་གི ་རྒྱ་མིན་བོད་མིན་ཕི ་

མནི་ནང་མནི་ད་ེདག་མདུན་དུ་ཐོན་བཅུག་ནས་དནོ་དངོས་རྒྱབ་ནས།དུག་མདའ་འཕནེ་

མཁན་ངོ་མ་ད་ེཡང་ངོ་ཕདོ་དགོས་པ་གནད་དནོ་ངོ་མར་སོང་ད་ེདག་གི་ཚུལ་འགའ་ཞིག་

འདརི་བརདོ་ན། ཐོག་མར་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་གི་དབེ་ད་ེའད་ཞིག་འབི་མ་ིའབི་

གངེ་སོང་ཡངོ་སབས་ནས་དག་ེལྡན་པའ་ིགདན་ས་གཞན་གསི་འགན་ཁུར་ལནེ་འདདོ་མ་

བས་པར། དགའ་ལྡན་ཤར་རྩའེ་ིམཁན་པོ་ལ་འགན་བསྐུར་ཞིང་། ཁོས་༧རེ ་ཕ ་

བོང་ཁ་དང་ཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིསབོ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པར་སྡང་ཟུག་ཤནི་ཏུ་ཆ་ེབའ་ི

ཨ་མད་ོབ་ཚུལ་ཁམིས་འདོ་ཟརེ་ཟརེ་བ་ཁོ་དང་། སར་ནས་ཡོད་པའི་འཆར་གཞི་བཞིན་

དུ་ཁས་བངས་ཏ།ེ མཐར་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་དེའི་རོྩམ་སིྒག་ངོ་མ་

བདེ་མཁན་ཡང་། ངོ་ཤསེ་དགསོ་ཏ།ེ

དགེ་མིན་རིང་མིན་པ་ཤར་རྩེ་སོག་པ་{སེ༷ར་ར༷་ཚུ༷ལ་ཁི༷མས་འོ༷ད་ཟེ༷ར}་ཟེར་བ་དེ་དང་

། ཆོས་མདེ་ཤར་རྩ་ེམཁན་པོ་ས་ིཏི་{བང༷་ཆུབ༷་ཆོ༷ས་ལ༷ྡན}་ཟརེ་བ། ཁ་རྐུབ་ངོ་མི ་

ཤསེ་པའ་ིསརེ་སྨད་{ཡང༷་སེང༷་སྤྲུལ༷་སྐུ་༷}ཟརེ་བ་སོགས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིངོ་གཡགོ་

ད་ེརྣམས་བདེ་གཏ་ེགཙ་ོབོ་ཡནི་ཞིང་།  གཡོ་སྒྱུ་ཁམ་གསུམ་ལ་བང་ཕྱུག་པའི་ལོག་

བཤད་པ་ད་ེདག་གསི་རང་ག་ིསྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པ་སྐབོ་ཐབས་སུ། ཁག་ངན་ཡོད་

ཚད་དགེ་ལྡན་པ་དང་དགེ་ལྡན་པའི་མགོ་ཐོག་ཏུ་བཞག་གང་ཐུབ་བས་པའི་ཀུན་སོང་

ནག་པ་ོདང་། དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་འཁེར་ནས་བིས་པའི་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་

བཤད་དའེ་ིབརོད་བ་ནང་དནོ་ག་ིཆ་ནས་བས་ན་འགལ་མ་ངསེ་མ་འབལེ་བའ་ིཕུང་པོ། 

མ་འངོས་མཇུག་འབས་ཀི་ཆ་ནས་དགེ་མེད་སོྐན་འགྱུར་ཡནི་པའ་ིདགེ་ལྡན་མངི་གཡར་

ལོག་བཤད་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ར་མ་ལུག་དེ་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ན་གསལ་པོར་ཤེས་
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ཐུབ་པ་ན།ི དག་ེལྡན་པ་ལ་ཤ་འཁོན་ཡདོ་པ་ལྟ་བུས་ཆདེ་དུ་དམའ་འབབེས་འདདོ་

ཀསི་བས་པར་མངོན་ལ། གཞན་དུ་ན་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་སིྤ་ཐོག་ནས་བརྩམས་

ཟརེ་བའ་ིཡགི་ཆ་དའེ་ིཁ་ཐབས་དང་། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་སྤི་ཡོངས་ཀི་ལངས་ཕོགས་

མཐར་ཐུག་ཟརེ་ནས་སྐྱུག་བོ་བའ་ིསོྤད་ཚུལ། དཔརེ་ན། ལོག་བཤད་ཡིག་ཆ་

ད་ེལ་བལྟས་ན་དག་ེལྡན་པའ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ད།ེ རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ། 

ཁ་བལ་རིང་ལུགས། ལྷ་འད་ེདབ་ེའབདེ། ཆོས་སྲདི་འདསེ་མ། ༧གོང་ས་བཅུ་

བཞི་པ་མཆོག་ལ་སྤལ་ལད་འཁབ་ཐུབ་ན། གཞན་ག་རེ་བས་ཀང་སྐོན་རྩ་བ་ནས་

མདེ་པར་རིྩས་ནས་བ་ངན་སྤདོ་ངན་ད་ེལྟར་སལེ་བ་ན་ིདག་ེལྡན་པ་ལ་ཤ་འཁོན་ཡདོ་པ་

ཞིག་གསི་བས་པ་ར་སྤདོ་ད་ེལས་གསལ་བ་གཞན་ཅི་ཞིག་དགསོ། མ་ཟད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་

པའ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ད་ེཡནི་ན་ཡ་མཚན་ཤནི་ཏུ་ནས་ཀང་ཆ་ེས།ེ སོ བ ་

དཔོན་དབགི་གཉནེ་གིས། དེ་འཛིན་བེད་པ་སྨྲ་བེད་པ་གྲུབ་པར་བེད་པ་ཁོ་ན་

གསུངས་པ་དང་རྩ་འགལ་དུ་སོང་བ་ཞིག་དག་ེལྡན་པའ་ིལངས་ཕགོས་ཡནི་པས་མ་ཟད། 

ལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཡནི་ཟརེ་ན་ད་ེན་ིསྐྱུག་བོ་དགསོ་པ་ཞིག་ལོས་ཡནི། ད གེ ་

ལྡན་བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བ་སོགས་ནས་ཀང་། རེའི ་རིང་ལུགས་ལ་དག་ཤ་

ལནེ་འདདོ་ཀིས་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་དག་ལ་སྐབས་བཅོལ་ནས་རང་སྣང་གང་དན་ད་ེ

ལྟར་བདེ་ག་ལ་ཆགོ 

།མ་ིཆོག་ཀང་འགའ་ཞིག་ནས་ད་ེའད་མ་ིབདེ་ཀ་མདེ་དང་། འགའ་ཞིག་ནས་དེ ་

འད་བདེ་ཕདོ་པ་ད་ེཡང་རྩ་བ་མཐར་ཐུག་ས་ན།ི རྒྱ་མིན་བོད་མིན་དང་དགེ་མིན་རིང་

མནི་པ་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཉདི་ལ་ཐུག་ཡདོ་པ་ཤདོ་མ་ིདགསོ་པ་ཞིག་ཡནི་ན།ོ།
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བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའ་ིནད་ཀ་ིའབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་ངོས་འཛིན་པ་ད་ེབས་

གལ་ཆ་ེཚུལ།

ལོག་བཤད་དྲུང་ཡིག་པ་དེ་དག་གིས་དེབ་འདི་དགེ་ལྡན་པ་སིྤ་ཐོག་ནས་བརྩམས་ཟེར་

ཡང་།  དནོ་ངོ་མ་དམར་ནག་དུག་ག་ིསྡངོ་པ།ོ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི ་ནད་ཀི ་འབྱུང་

ཁུངས་ངོ་མ་སུ་ཡིན་པ་དེ་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བས་དེ་ནི་དགེ་ལྡན་མིང་

གཡར་ལོག་བཤད་པས། དགེ་ལྡན་པ་སྤི་ཐོག་ནས་བརྩམས་ཟེར་ཡང་དོན་གི་

རོྩམ་པ་པོ་༧གོང༵་ས༵་བཅུ་༵བཞི༵་པ་༵ཡནི་པ་ཤདོ་མ་དགསོ་ཏ།ེ 

ཕི་ལོ་{2013}ཟླ་བ་{12}ཚེས་{24}ཉིན་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་འཕགས་ཡུལ་

ས་ེར་ཆོས་སར་དུ་ལམ་རིམ་གསུང་ཆོས་འཕ་ོསྐངོ་ག་ིཆདེ་དུ་ཕབེས་སབས། གནས་

དརེ་འབརོ་མ་ཐག་ཏུ་གསོལ་ཇ་ཙམ་ཡང་མཆོད་ལོང་ཡདོ་མདེ་ཀིས་དརེ་ཡདོ་དག་ེལྡན་

པའ་ིབ་སྤྲུལ་དག་ེབཤསེ་རྣམས་ལ་གསུངས་དནོ། {“བར་སབས་ཁདེ་རང་ཚསོ་དའེ་ི

ཐོག་དམིགས་བསལ་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ་ཤུགས་ལྡན་གི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་དེའི་དཀར་ཆག་

ངོས་ཀིས་མཐོང་བྱུང་། ཧ་ཅང་ཞིབ་ཚགས་པ་ོབྱུང་འདུག གང་ལྟར་དངོས་ཡདོ་གནས་

ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏ་ེབསམ་བོ་གཏོང་དགསོ། ར་ེརིན་པོ་ཆའེ་ིགསུང་འབུམ་པ་ོ

ཏི་བཅོ་བརྒྱད་སྤུས་དག་ཡངོ་རྒྱུ་ད་ེཞིབ་འཇུག་ཁོ་ན་གནང་བ་ཞིག་རདེ་འདུག ཀླུ་སྒྲུབ་

ཡབ་སྲས་སོགས་ཀི་གཞུང་ད་ེདག་རྩ་བར་བཞག་སེ་ད་ེདང་མཐུན་པའ་ིཐོག་ནས་ཕབེས་

འདུག”{སོགས་འདདོ་གཏམ་གསུང་བཤད་མ་ིཉུང་བ་ཞིག་གནང་མཐར།}མ་གཞི་སང་

གནངས་ང་ཚོ་སད་ཆ་ཡོང་གི་རེད།”}ཅེས་སོགས་ལམ་རིམ་བ་མའི་ཆགས་སྡང་གཡོ་
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རྒྱུའ་ིཕུགས་འདུན་གང་ཡནི་པ་ད།ེ ལོང་བ་ཡིན་ཡང་མཐོང་ཐུབ་ཚོད་ཀིས་ཀུན་

གསལ་མ་ེལོང་དུ་གྱུར་འདུག གསུངས་བཤད་ད་ེལ་འད་ིསམ་དུ་བསམ་ས།ེ

༧ར་ེབ་མ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པའ་ིགསུང་པདོ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་ད་ེདག་སྤུས་དག་པོ་ཡདོ་པ་

ད་ེཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀ་ིགཞུང་ལ་ཁུངས་གཏུགས་པས་སྤུས་དག་པ་ོབྱུང་པ་བཞིན། ད གེ ་

ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་འདི་ཡང་ངས་བཤད་པ་ལ་ཁུངས་གཏུགས་པ་ཡིན་ཙང་

སྤུས་དག་པ་ོཡངོ་དང་ཡངོ་། ངས་ཀང་མོ་དང་རི་ལམ་ཟན་བརག་སོགས་ལ་ཁུངས་

གཏུགས་ཡདོ་པས་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་ཡདོ། མ་ཟད་ལོ་ངོ་གཉིས་ལྷག་ཞིབ་འཇུག་

བས་པ་ཡནི་ཙང་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཡང་བྱུང་འདུག འནོ་ཀང་ཞིབ་ཚགས་སྤུས་དག་ད།ེ 

ངས་དཀར་ཆག་མ་གཏགོས་བལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཟེར་བ་ལྟ་བུའ་ིལམ་རིམ་བ་མའི་གཡོ་ཚིག་

རང་འདདོ་ངན་པས། དརེ་ཡདོ་རིགས་ཅན་གསུམ་པོ་དབང་པའོ་ིརིམ་པས། འོ ག ་

ག་ིབང་ཆུབ་གསུམ་པ་ོགང་ཡང་རུང་བར་འཁདི་བདེ་ཤུགས་ལྡན་ལམ་རིམ་ལ། ག ང ་

ཉདི་ཀསི་རིང་ནས་ཉམས་སུ་བངས་ཏེ་རོྩལ་མེད་ཀ་ིམངོ་བ་ཐོན་པའ་ིཤུགས་ལྡན་ལམ་

རིམ་གི་མོང་འཁིད་ད་ེདབུ་ཚུགས་ཤངི་མཚན་མའོ་ིའཚམས་འདི་ཚགོས་འདུ་ད་ེབཀྲ་མ་ི

ཤསི་པའ་ིངང་ནས་གོལ་སོང་། 

ཡང་ད་ེབཞིན་དུ། ཕ་ིལོ་{2014} ཟླ་ {01} ཚསེ་{ 02} ཉི ན ་ སེ ་ ར ་

ཆོས་སར་དུ་བཅུ་བཞི་པས་གསུངས་པ་ད་ེཁོ་ན་ལ་བལྟས་པས་ཀང་རྩ་བ་སུ་ལ་ཐུག་ཡདོ་

མདེ་ཁ་ལམ་མརེ་གསལ་བར་འགྱུར་རོ།། སྦནི་བདག་མཆོག་ག་ིགསུང་ལས། {“ཧ་ཅང་

དར་ཁབ་ཡདོ་པའ་ིནང། རགོ་མ་གཏིང་སངོ་བདེ་མཁན་ངོས་རང་རདེ། ངོ ས ་ ཀི ས ་

རིྩས་སོྤད་བདེ་དགསོ་བྱུང་ན་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོརདེ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོན་ིགཟུགས་མདེ་

ཡནི་སབས་ཁདེ་ཚརོ་གསུང་བནོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ།  དརེ་བརནེ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མའོ་ི



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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ཚབ་ངོས་ཀསི་བས་ཏ་ེརགོ་མ་གཏིང་སངོ་བདེ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེའབྱུང་སངས་དང་རྒྱུ་མཚན་

ཤདོ་རྒྱུ་ངོས་ཀ་ིལས་འགན་ཆགས་ཀ་ིཡདོ། ངོས་ཀསི་རོག་མ་གཏིང་སངོ་བས་ཟིན་རསེ་

ཁདེ་རང་ཚསོ་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་འདུག གངོ་དུ་ཁདེ་རང་ཚའོ་ིའགལེ་

བཤད་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང། རགོ་མ་གཏིང་སངོ་བདེ་མཁན་དང་པོ་ངོས་རང་ཡནི་

སབས་ངོས་ཀསི་འགལེ་བཤད་མ་བརྒྱབ་ན་མ་འགགིས་པ་ལྟ་བུ་རདེ།”} ཅསེ་པ་འད་ི

གཅིག་པུ་ལ་ལྟསོ་དང་། ༧ར་ེརྒྱལ་བ་གཉསི་པས་ལམ་རིམ་ཆནེ་མརོ། {“དེ ་མཛད་

པ་པ་ོཉདི་འདའི་ིཡང་མཛད་པ་པའོ།ོ”} ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར། བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་

སབོ་ད་ེཡང་། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ད་ེདནོ་ག་ིརོྩམ་པ་པོ་ང་ཡནི་ཟརེ་བ་ལྟ་

བུ་ཞིག་མ་ིའདུག་གམ།  ཡནི་དང་ཡནི།  མ་རུང་བ་སྤོད་དེ་ཐམས་ཅད་

ཀ་ིབདེ་པ་པ་ོསིྤ་གཙ་ོབོ་བཅུ་བཞི་པའ་ིབོ་ཡ་ིགཡ་ོབ་སོན་དུ་མ་སོང་བ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་

རདེ། མ་ཟད་སྦིན་བདག་བཅུ་བཞི་པའི་རྒྱུན་གི་སྤོད་ཚུལ་ནི་མངོན་སུམ་མཐོང་ཆོས་

ལྟར། དལོ་རྒྱལ་དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་ནས་བོད་མ་ིརིགས་ནུས་མདེ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། དོ ལ ་

རྒྱལ་དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་ནས་དག་ེལྡན་པ་དུམ་བུར་གཏོང་རྒྱུ། དོལ་རྒྱལ་དོལ་རྒྱལ་ཟེར་ནས་

རིས་མདེ་ཆོས་བརྒྱུད་རྣམས་ཀ་ིབར་དུ་ཕ་མ་བསྲ་ེའཇུག་བདེ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མདེ་ན། 

སྡུག་སམེས་མནག་ཅིང་ཕ་ིསྡརེ་རབ་ཏུ་རྣ་ོབའ་ིཞི་མ་ིའད་ཆགས་པ་ོད།ེ བོད་འབངས་ཉམ་

ཆུང་ཙ་ིཙའི་ིདང་འད་བས་རེ་བཅོལ་ཡདི་ཆེས་བ་ཡུལ་དུ་བསསོ་ཀང་དེ་ལྟ་བུའ་ིགཉསི་

ཀ་ཡུལ་རིང་འཚ་ོབ་ག་ལ་སྲདི། རང་སྐནོ་ཡདོ་ཚད་ས་གང་ཐུབ་དང་། མི་གཞན་དང་

། བ་མ་གཞན་དང་གཞན་ག་ིམག་ོལ་གཡགོ་གང་ཐུབ། མ་ཟད་ལམ་རིམ་གི ་

བསན་པའ་ིབདག་པོ་ཆནེ་པོ་རྣམས་ལ་སྐནོ་བརདོ་དང་དམའ་འབབེ་བདེ་གང་ཐུབ། 

ལམ་རིམ་ཁ་ལ་འཁེར་ནས་རག་ཏུ་ཚེར་ཕུང་དར་འཐུམ་ལྟར་དགེ་ལྡན་པའི་དགོན་སྡེ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

145

དག་ེའདུན་དང་བཅས་པ་འཁྲུག་སོང་། ཆགས་སྡང་རགས་པའི་སོྤད་ཚུལ་དམར་རེན་

ད་ེལྟ་བུ་གནང་མཁན་ལ་ལམ་རིམ་བ་མ་ཟརེ་ན། ༧རེ་བ་མའི་བསན་པ་བསན་འཛིན་

དང་བཅས་པར་དོན་གི་དམའ་འབབ་འདོད་རང་བཞིན་བཅོས་སུ་མ་མཆིས་པ་ཞིག་

ལོས་ཡནི་སམ་པ་ན་ིསམེས་ལ་མ་ིའཁོར་ཀ་མདེ་དུ་འདུག་ག།ོ 

རྣམ་པ་དེ་ནི་བཅུ་བཞི་པས་ལམ་རིམ་གསུང་ཆོས་སུ་མིང་བཏགས་པའི་སབས་ནམ་

ཡནི་དུ་གནང་ལུགས་གནང་སངས་ད་ེལས་མ་འདས། གོང་ནས་ནམ་ཡང་ཚིམ་པ་

མདེ་པར་དག་ེལྡན་རིང་ལུགས་རགེ་མདེ་དུ་བཅོམ་འདདོ་པའ་ིཁ་ཁོག་མ་ིམཐུན་པ། 

རང་ཉདི་འབུ་འཐུ་བཞིན་དུ་མ་ཎི་ཟོླ་བའ་ིན་ེཙ་ོའད་ཆགས་པོ་ད་ེམཐོང་ཞིང་། 

མཐོང་བའ་ིཞར་ལ་བདག་ཅག་དག་ེལྡན་པ་ཞསེ་པའ་ིསྤ་ིབངིས་ད་ེབརདི་བརངི་ཆ་ེབ་ས་

ཡསི་མ་ིཐགེ་པ་བཞིན་དུ་བཞུགས་རོགས་བས་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་ཡང་། དེ་ལས་བཟོླག་

སེ་ཕ་དཔའ་བོ་ལ་བུ་ཁ་ཤོ་ཅོལ་ཆུང་འཁྲུངས་ནས་བསན་བཤིག་བསན་བདག་དུ་རོམ་

པར་ཡ་མཚན་ཞིང་ཡདི་མུག་ཏུ་གྱུར། འོན་ཀང་དེ་ལ་བཅུ་བཞི་པས་ཀང་རེས་སུ་ཡི་

རང་བའ་ིདཔའ་དར་འཐནེ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ། ད་དུང་དགའ་འགུ་ཡིད་རང་

བའ་ིརྣམ་འགྱུར་དང་བཅས། ཁེད་རང་ཚོས་དེབ་འདི་གཡུག་མ་བཞག་པར་ཡག་པོ་

ཀོླག་དགསོ་ཚུལ་དང་། རེས་སུ་དེབ་འདི་སད་ཡིག་འད་མིན་ནང་འགྱུར་དགོས་ཚུལ་

སོགས་ཤ་ཚ་དང་སབོ་སནོ་ཡནི་ཟོལ་གསི། དགེ་ལྡན་པ་ནང་འཛིང་ནའང་འཛིང་། 

ཁ་འཐོར་ནའང་འཐོར། གཡུལ་འཁྲུག་ནའང་འཁྲུག ང་ལ་དག་ཤ་ཞིག་ལོན་ཐུབ་

ན། འད་ིཕི་གང་ལ་ཐུག་ཀང་མ་ིའགོད་སམ་པའ་ིཆགས་སྡང་གི་མདའ་འཕེན་མདུང་

བསྣུན་ག་ིསགིས་སྦརོ་མ་ིསྲདི་པའ་ིཟོླས་གར་ད་ེལྟ་བུ་ན།ི སར་ཡང་ཕ་ིལོ་{2008}ལོར་
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འབས་སྤུངས་སུ་ཏཱ་ཟམ་རྣམ་གཉསི་ཀ་ིབཀའ་དགངོས་ལྟར་དགེ་ལྡན་པ་ནང་ཁུལ་ཕན་

ཚུན་མཆགོ་གསུམ་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས། ཆོས་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་ཐག་གཙང་མ་

གཅོད་རྒྱུའ་ིཐུབ་པའ་ིབསན་ལ་ར་འབིན་ག་ིགཡུལ་ཆེན་པོ་བཤམས་པའ་ིདུས་སུའང་ཏཱ་

ཟམ་གཉསི་ལྟ་བུའ་ིཆབ་སྲདི་མ་ིསྣའ་ིརྒྱབ་དཔུང་ངསེ་ཅན་ཡདོ་པ་དང་། དགེ་ལྡན་པའི་

མག་ོལ་བཞུགས་མཁན་མང་པ་ོཞིག་ཀང་རང་ཚུགས་མ་ིབརན་ཅིང་ཇབ་ཆུང་བའ་ིདབང་

གསི་གནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་པོ་ད་ེའད་གཅིག་མནི་གཉསི་མནི་དུ་བྱུང་བར་མངོན་ན།ོ།
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སར་ཡང་བསན་བདག་ཟརེ་བ་སོགས་ལ་ཆདེ་དུ་གདམས་པའ་ིགཏམ་

འགའ་ཞིག

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་དརེ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ན།འགལ། མ་ངསེ།    མ་འབལེ། 

ནང་འགལ་ག་ིཕུང་པ་ོཆནེ་པ་ོཞིག་ཏུ་མཐོང་བ་མ་ཟད། གཡོ་ཚིག་བླུན་འཆར་གི་རྫུན་

ཡང་མང་དུ་བསྲསེ་འདུག་པ་ལ་བསམ་ན།  ངོ་མ་དཔལ་མཉམ་མདེ་རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ི

མཚན་སན་ག་ིབ་དན་ས་ལ་བསལ་འདདོ་ཀ་ིབསམ་ངན་འཆང་བ་གརོ་མ་ཆག ས མ ་

དུ་ཡདི་ཕམ་ཞིང་ཐབས་སྡུག་བ་ན་མདེ་པའ་ིགནས་སུ་མཐོང་བས། བསན་བདག་

དུ་རོམ་པའི་བ་རྒན་གསུམ་ལ་སབས་འདིར་སར་ཡང་སད་ཆ་འགའ་ཞིག་མི་ཤོད་

ཀ་མདེ་དུ་འདུག འནོ་ཀང་། དག་ེལྡན་པར་ཤ་ཞནེ་ར་མདེ་པ་དག་དང་། 

གཟུར་གནས་མཁས་པའ་ིསྤན་མངར་ཁལེ་བའ་ིགནས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་སོགས། རྣ མ ་

པར་རོག་པའི་འཆར་སོ་ལ་སྣ་ཚོགས་ཞིག་འདུག་པ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་གཤམ་ནས་

གསལ་རྒྱུ་ཡནི་ཡང་། མཚམས་འདིར་དགེ་ལྡན་པའི་རྐང་འདེན་ཁོད་ཅག་གིས་དུས་

དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕ་བསད་ནས་རྒྱལ་རྔ་ཡང་ཡང་བརྡུང་བའ་ིཚུལ་སོགས། བདག་

ལྟ་བུ་ས་འགོ་གི་འབུ་དང་འད་བས་ཀང་ཞ་ེཁལེ་བའ་ིཚུལ། དཔརེ་ན། ཇ བ ་

ཆུང་བསན་བདག་དུ་རམོ་པ་རྣམས་ཀསི། བསམ་བཞིན་རིག་བཞིན་གོ་བཞིན་དུ་

༧ར་ེབ་མའ་ིབསན་པ་ནམ་གནས་ཀ་ིབར་དུ། རེས་འཇུག་དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་མཐུན་

པའ་ིའགག་ར་ོདང་། མ་ིམཐུན་འཁྲུག་རྐེན་སོང་བའ་ིགཞི་དང་རྩ་བར་གྱུར་པའ་ིཡགི་

ནག་ད་ེལྟ་བུ་ཞིག་བིས་ནས་ད་དུང་། ཡིག་ཆ་འདི་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་སིྤ་ཐོག་ནས་

བརྩམས་ཟརེ་བ་དང་། རི་བོ་དག་ེལྡན་པ་སིྤ་ཡངོས་ཀ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཡནི་
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ཟརེ་བ་སོགས། ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུ་ཐབས་སྡུག་ག་ིགནས་ཚུལ་རིམ་པར་རགོས་སུ་མདེ་པ་

ད་ེཡང་། བསན་བདག་དུ་རམོ་ཞིང་སྒགོ་པ་ཙམ་ལས། མངི་དནོ་མཚུངས་པའ་ི

འགན་རྩ་བ་ནས་འཁརེ་སངས་མ་ཤསེ་པ་འམ། འགན་འཁེར་མི་ཐུབ་པའི་རགས་ཞིག་

ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མ་རདེ། ང་ཡ་ིབསན་པ་ཟབ་མ་ོའད།ི ང་མིན་ང་འད་ཞིག་

གསི་བཤགི་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་མ་ིའགྱུར་བའ་ིངསེ་པ་ཡང་ཅི་ལ་ཡདོ། མ ་ཟད་སྦིན ་

བདག་བཅུ་བཞི་པས་ལོ་མང་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སོང་གིས་ཆོས་སྐོང་ཤུགས་ལྡན་བཀག་

ཀང་འགགོ་མ་ིཐུབ་ན། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བ་ཁདོ་ཚསོ་ལོག་བཤད་ད་ེའད་ཞིག་བསི་

ནས་མ་ིསུ་འད་ཞིག་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ། ད་ེན་ིསབས་འཚལོ་བ་མ་ིངན་དྲུང་ཡགི་

ད་ེཚསོ་རང་ལ་ངོ་སོ་ཐོབ་ཐབས་དང་། ལྟོ་གོས་ལ་ཕན་རེས་ལས་ངན་འདི་འད་སེལ་

བ་ཞིག་ཡནི་མདོ། འནོ་ཀང་དག་ེལྡན་པ་སྤའི་ིམཚན་འཁརེ་ག་ལ་ཆོག ། དེ ་

ཙམ་ཡང་མ་བདེ་མ་བལྟ་ཟརེ་ནས་ཤདོ་མ་ིཐུབ་པའ་ིབསན་བདག་དུ་རོམ་པ་ཙམ་གིས་ཅི་

ཕན། གནས་སབས་སྦནི་བདག་ཐུགས་དགསེ་རོགས་བས་ན།  ཕུགས་སུ་དགེ་

ལྡན་པར་གནདོ་ཚབས་ཅི་འགྱུར་ག་ིབསམ་བོ་ཙམ་ཡང་འཁོར་མ་ིཐུབ་པ་འད་ིངསེ་པར་

པ་ེཧར་སིང་ལ་ཞུགས་པ་གདནོ་མ་ིཟའ།ོ།  

ད་ན་ིབསན་བདག་དུ་རམོ་པ་རྣམས་ཀསི་དགསོ་མདེ་ལོག་བཤད་ཚགི་ག་ིསྤ་ིའབུལ་འད།ི 

 ཇི་སྲདི་བར་དུ་ར་ོལ་རི་མ་ོབསསོ་པ་བཞིན་དུ་ཁ་ལྷམ་མརེ་གནས་རྒྱུ་ཡནི་པས་ད་

ཐུགས་བོ་བད་ེཔོ་མཛོད་ཅིག །འགན་ཁུར་གང་ཡང་མེད་པའི་མི་དེ་དག་ལ་བསམ་

འཆར་དང་ཐད་དུ་ནང་མལོ་ག་ོབསྡུར་ས་ན་ིམདེ། དེ ་ལྟར་བས་ཀང་ཕན་མེད་གནོད་

ཕགོས་འབའ་ཞིག་ལས་མདེ་པ་ད་ེཡང་དག་ེལྡན་པའ་ིཆག་ས་ོཞིག་ལོས་ཡནི། ད གེ ་
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ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་དེ་ནི་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་གི་བར་དུ་དག་དགའ་གཉེན་

སྡུག་ལས་གཞན་གང་ཡང་ཡངོ་རྒྱུ་མདེ་པ། སབས་འདིར་ཞིབ་པར་བརོད་དགོས་

ན་ཚིག་གི་ཚོགས་ཆེ་ཞིང་།མགོ་ལས་མཇིང་པ་སོམ་པར་འགྱུར་བས་ཀང་འོག་ནས་

སབས་ཐོག་སོ་སོར་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།། 

ད་འ་ོན། སྦནི་བདག་དང་། བསན་བདག་དང་། དྲུང་ཡིག་ཟེར་བ་སོགས་ཁོད་

ཅག་ཐམས་ཅད་ཕར་རོགས་ཚུར་རོགས་དང་། ཕར་སྐོར་ཚུར་སྐོར་གིས་རྒྱབ་སྐོར་

དཔུང་རོགས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་ཀང་། ལོག་བཤད་ད་ེབཙན་རུ་དང་གཟི་བརདི་

ཆ་ེརུ་འགོ་རྒྱུ་ཅང་མདེ་ད།ེ སོྨན་པའ་ིརོགས་སུ་སྨནོ་པ་ཕུལ་བ་དང་།    འཁྲུལ་པའ་ིསངེ་

དུ་འཁྲུལ་པ་བརྩགེས་པ་ཙམ་ཡནི་པའ་ིཕརི།    རགས་གྲུབ་ས།ེ    ཀུན་སོང་ངན་པས་

འཇིག་རནེ་ཡངོས་གགས་ཀ་ིསྨནོ་པ་དང་འཁྲུལ་པ་དཔརེ་མ་ིཕདོ་ཀང་། ཐོག་མ་མདེ་པ་

ནས་མ་རིག་པའ་ིསྨ་ོཆུ་འཐུང་འཐུང་བས་སྨནོ་པ་ཆནེ་པོ་ཡནི་པ་གཉསི་ཀའ་ིམཐུན་སྣང་

དུ་གྲུབ་པའ་ིཕིར་དང་།  དའེ་ིདབང་གསི་འཁྲུལ་པ་དང་།   མ་རིག་པ་དང་།    མ་ཤསེ་པ་

དང་།    ནརོ་འཁྲུལ་ཆནེ་པོ་དུས་རག་ཏུ་བདེ་བཞིན་པ་མངོ་གྲུབ་ཡནི་པའ་ིཕིར།  ཡདི་

མ་ིཆསེ་ན་སྦནི་བདག་ག་ིབཀའ་སབོ་ཕགོས་དབེ་ས་ཕིར་གཟིགས་ཤགི  ཆོ ས ་ སྐོ ང ་

ཤུགས་ལྡན་གི་གནས་ཚུལ་འད་ིན།ི ཁོད་ཚོའི་རྫུན་པ་ལོག་བཤད་ཀི་འདེ་ལག་

འདསི། བདནེ་དནོ་གནས་ལུགས་ཀ་ིཉ་ིམ་འགབེས་མ་ིཐུབ་པ་མ་ཟད། གསེར་ས་འོག་

ན་ཡདོ་ཀང་འདོ་ནམ་མཁའ་ིདཔ་ེབཞིན། འཛམ་གིང་ན་ཆོས་སྐོང་ཤུགས་ལྡན་

བསནེ་མཆོད་བ་མཁན་ཇ་ེམང་དུ་འག་ོབཞིན་པ་མཐོང་ཆོས་ད་ེརདེ། མ་ཟད་ལས་

མེད་བསོད་ཟད་ཁོད་ཚོའི་ཆོས་སྐོང་ཤུགས་ལྡན་གི་སོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཇི་ཙམ་མང་བ་
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བས་པ་ད་ེཙམ་གསི་བདནེ་པ་སྲ་བརན་དུ་འག་ོབ་ཆོས་ཉདི་ཡནི། 

ལར་ནས་དགའ་ལྡན་ཁ་ིཔའ་ིམངི་འཛིན་བོ་གངི་ལ་དྭགས་རི་རངོ་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་དང་། 

ཤར་ཆོས་མངི་འཛིན་བ་ོགངི་སྲས་ཤ་བ་ོབཟང་བསན་འཛིན།

བང་ཆོས་མིང་འཛིན་བས་གཙང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་ཁེད་རྣམས་དགེ་ལྡན་བསན་

བདག་ཡནི་ན་བདག་པོ་རྒྱབ་སངས་ད་ེལྟར་ཡནི་ནམ། སྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པ་ལ་སྤལ་

ལད་བེད་མ་ཐུབ་ན་དགེ་ལུགས་པ་ས་སེང་འདི་ན་གནས་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། 

རྒྱལ་ཆནེ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་དག་ེལྡན་བསན་སྲུང་དུ་མངའ་གསོལ་བ་ལ། ཁེ ད ་ རྣ མ ས ་

ཐུགས་མ་བད་ེནའང་། དེ་མངའ་གསོལ་གནང་མཁན་དགེ་ལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་

རྒྱན་རྣམས་ལ། ཁ་ིསྤང་ལག་འབལེ་གིས་སྲདི་དནོ་མ་ིསྣའ་ིརྒྱབ་ཏུ་ལངས་ནས། ད ང ་

སྲོང་གི་དམོད་པ་ཟུག་པ་བཞིན་དུ་ཁ་ལག་སྡོད་མི་ཚུགས་པར་ཧམ་རྫུན་ཚིག་རྩུབ་ཀི་

ངག་ཀལ་གང་བྱུང་བསི་པས་མ་ཟད། དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་བཟང་པོ་དེ་ཁ་ལ་འཁེར་

ནས་ཆབ་སྲདི་འཁབ་དགསོ་དནོ་དང་། ཆབ་སྲདི་པ་ད་ེདག་ལ་རྒྱབ་སོྐར་གི་རྣམ་པ་སནོ་

དགསོ་པའ་ིཕས་སུས་བསྐུར་སོང་། ཁདོ་ཚསོ་རྒྱལ་ཆནེ་རོ་ར་ེཤུགས་ལྡན་དག་ེལྡན་

བསན་སྲུང་མནི་པར་སྒྲུབ་འདདོ་པ་ན་ིར་ིལམ་ཙམ་ཡནི་ལ། དགེ ་ལྡན་པ་ཡིན་ན་

རྒྱལ་ཆེན་ཤུགས་ལྡན་བསེན་དགོས་པར་འདོད་པ་ཡང་རི་ལམ་རང་རེད།སངས་རྒྱས་

བསན་སྲུང་ཡནི་ན།  སངས་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཀསི་བསནེ་མ་ིདགསོ་པ་བཞིན་ཡནི། 

དཔརེ་ན། ཐམས་ཅད་མཁེན་མི་དགོས་པའི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཁོད་ཅག་གི་

སྦནི་བདག་བཞིན་ན།ོ། རང་ཉདི་མངི་དནོ་མཚུངས་པའ་ིདགེ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡནི་ན་རོ་རེ་

ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མ་བསནེ་ཇི་ལྟར་ཡང་།ཆསོ་སོྐང་ཆནེ་པའོ་ིསྲུང་སོྐབ་འཕིན་ལས་ཡདོ་
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པ་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་ག་ིམ་འངོ་ལུང་བསན་ལས་ཤསེ་ཐུབ་པ་ད་ེརདེ། ཤུགས་ལྡན ་

བསེན་མཁན་ཡིན་ཟེར་ཡང་ཆསོ་མཐུན་རྣམ་དག་གཅིག་མེད་ན་ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་

ག་ིསྲུང་སྐབོ་འཕནི་ལས་ཡངོ་ཐབས་མདེ་པའང་ཆསོ་ཉདི་རདེ། དེ་དག་ནི་དངོས་ཡོད་

ཀ་ིགནས་ཚུལ་ངོ་མ་ད་ེརདེ། ད་དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་བཟང་པོ་དེ་གནམ་ལ་འཕར་

ཁ་ལ་འཁེར་ནས་སྲུང་མ་བེ་བག་པ་གཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་འཕག་ཚག་རྒྱབ་དགོས་དོན་ག་

ར་ེའདུག །ཞབས་འདནེ་ན་ིཞབས་འདནེ་རང་རདེ། ངན་པ་ལང་ཤོར་པ་

འགའ་ཞིག་ནས་དགེ་ལྡན་པའ་ིམཚན་བརྐུས་ནས་ཐན་བའ་ིསད་ངན་ལྟ་བུ་དབངས་སུ་

གརེ་བ་ལ། རྒྱལ་ཆེན་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་དགེ་ལྡན་བསན་སྲུང་མིན་པ་ནམ་ཡང་བཟ་ོ

མ་ིཐུབ་ས།ེ དགེ་ལྡན་པའ་ིབསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་མཁས་གྲུབ་གཉསི་ལྡན་གསེར་

ག་ིརི་བོ་དང་འད་བ་རྣམས་ཀ་ིགསུངས་ཡདོ་ཚད་ཚར་གཅོད་ཅིང་འགོག་དགོས་ན་ད་ེན་ི

སུས་ཀང་ནུས་པ་ཞིག་མ་ཡནི་ན།ོ།

མ་ཟད་དགགོ་དགསོ་ཟརེ་ཡང་། ཟེར་མཁན་ག་ིཁ་ཡདོ་ཚད་ལ་དག་པ་མ་ིགཏེར་བ་ཡང་

ཤསེ་དགསོ། ད་ེཙམ་ཡང་མ་ིཤསེ་པའ་ིཁདེ་བསན་པའ་ིབདག་པོར་རོམ་པ་ཡབ་སྲས་

གསུམ་ཀ་ིཁ་སབས་དང་ལས་སངས་ལ་གཅིག་ལྟསོ་དང་། དནོ་དམ་ལོག་བཤད་དྲུང་ཡགི་

པ་ད་ེདག་ག་ིགཡ་ོབྱུས་ན།ི ཁེད་ཅག་བ་རྒན་གསུམ་གི་དིན་ཅན་བ་མ་ཁི་བང་རོ་རེ་

འཆང་གི་གསུངས་ལ་བརྒོལ་བའི་དོ་བ་དེ་ཁེད་བ་རྒན་གསུམ་ལ་མོང་རུ་བཅུག་པ་ཞིག་

རདེ་འདུག་ན་རསེ་སུ་ཡདི་རང་བའ་ིས་ོནས་ལགེས་པར་མུར་ཤགི ། ལེ ག ས ་

བཤད་ལས།  {“ཁ་ིརྒན་ཡ་རྐན་ཕུག་པའ་ིཁག། རུས་པའ་ིབཅུད་དུ་བསམོས་ནས་

འཆའ།།”}    ཞསེ་པ་ལྟར། ཁེད་ཅག་གིས་དིན་ཆེན་བ་མ་ཡོངས་འཛིན་ཁི་བང་རོ་

ར་ེའཆང་ག་ིགསུང་ཤུགས་ལྡན་བསོད་འགལེ་ལ་དགག་པ་ཨ་ེའཐོན་མ་ིའཐོན་གིས་རང་
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གི་བ་མའི་གསུང་དགོག་པའི་བ་བར་ཞུགས་སུ་བཅུག་པའི་སྐོན་གནད་མཐའ་དག་རང་

སངེ་དུ་འགལེ་མ་དགསོ་པར་བངས་པ་ཙམ་མ།ོ། བསན་བདག་ཡིན་རོམ་གིས་རང་ཁག་

རུས་བཅུད་དུ་བསམོ་ནས་ཟ་བ་ད་ེལས་ངོ་ཚ་བ་དང་ཡ་མཚན་པ་ཅི་ཞིག་ཡདོ་ད་ེཀ་ེཧུད། 

ལས་མེད་འཁམ་པོ་བ་ཁ་ལག་ཆགས་སྡང་གི་བན་དུ་སོང་བ་དེ་ཚོས་བསན་བདག་དུ་

རོམ་པ་རྣམས་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནག་ཐིག་ཆེན་པོ་དེ་མགོ་ལ་བཀོན་ནས་ཁོམ་བསྒགས་རང་

མཚང་རྒྱལ་མཚན་བཞིན་དུ་འཕར་བ་ཙམ་ཡང་མ་ཤསེ་པར། དེབ་འདི ་རོྩམ་པ་པོ ་

དག་ེལྡན་བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་དང་།    རྒྱལ་སྤའི་ིདག་ེལྡན་ལྷན་ཚགོས།    དག་ེ

ལྡན་ཆོས་ཁམིས་འཛིན་སྐངོ་ལྷན་ཚགོས་ཡནི་ཟརེ་བ་དང་། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་སིྤ་

ཡངོས་ཀ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཟརེ་བ་དང་། རི་བོ་དག་ེལྡན་པ་སྤ་ིཐོག་ནས་བརྩམས་

ཟརེ་བ་དང་། ད་དུང་དེ་ལ་ཡི་རང་གི་བསགས་བརོད་རྒྱབ་སྐོར་བཅས་ཞུས་ཟེར་བ་

དང་། སར་ཡང་ཡ་ིརང་བསགས་བརོད་དང་འབལེ་ཟརེ་བ་སོགས་མང་དག་ཞིག་ལོག་

བཤད་ད་ེཉདི་དུ་བིས་ཟིན་པས་འགན་ཁུར་འདགེས་མ་ིབཟོད་པ་ད་ེཁདེ་ཁ་ིཔ་ཡབ་སྲས་

ཀསི་མ་ིའཁུར་ན་སུས་འཁུར། ཡང་ཁདེ་ཚའོ་ིབསམ་པར་འཁུར་མ་ིཐུབ་པའ་ིའགན་ཅི་

ཞིག་ཡདོ་སམ་ན།   དང་པོ་ཆོས་ཕོགས་ཀ་ིཆ་ནས་འགན་ཁུར་ཡདོ་ལ། སྲདི་ཕོགས་ཀི་

ཆ་ནས་འགན་ཁུར་ཡདོ། ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཆ་ནས་ཀང་འགན་ཁུར་ཡདོ། ད་ལྟའི་གནས་

སངས་ཀི་ཆ་ནས་ཀང་འགན་ཁུར་ཡདོ། མ་འོང་ཕི་རབས་དགེ་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་ཀང་

འགན་ཁུར་ཡདོ་ཅིང་འགོ་ནས་སབས་ཐོག་སོ་སོར་གསལ་བར་འགྱུར་རོ།།

ད་ེལྟ་བུའ་ིབ་བ་ཐབས་སྡུག་ད་ེའད་ཁདེ་རྣམ་པས་སམེས་ནང་འཁོར་མདེ་ཀང་མགི་སག་

ཟིང་ཟིང་བས་ནས་བཞུགས། ཁ་ནས་བཤད་མདེ་ཀང་མག་ོབོ་གཡུག་གཡུག་བས། 

ལག་གསི་བསི་མདེ་ཀང་དམ་ཕྲུག་མ་ིལ་བསྐུར་བའ་ིཉརེ་ལནེ་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་ཡང་
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ཤསེ་པར་གིས་ཤགི ཇི་སད་དུ་ལགེས་བཤད་ལས། {“ཁྭ་ཏས་མི་གཙང་ཟོས་པའི་

མཆུ། །ས་གཙང་གཞན་ལ་འབད་ནས་འཕསི།”} ཞསེ་པ་ལྟར། ༧གོང་ས་བཅུ་

བཞི་པས་མ་ིགཙང་བ་ཟོས་པའ་ིལག་པ་ད་ེབོད་བསན་པ་ཆབ་སྲདི་དང་། རྒྱལ་བའི ་སྐུ ་

ཕྱྭ་སོགས་ལ་འཕིས། གནས་ཆུང་སྐུ་རནེ་གིས་མ་ིགཙང་བ་ཟོས་པའ་ིལག་པ་ད་ེདཔལ་

ལྡན་ལྷ་མ་ོལ་འཕསི། རྒྱུག་ཁི་ཝ་མོ་དྲུང་ཡིག་པ་དག་གིས་མི་གཙང་བ་ཟོས་པའི་ལག་

པ་ད་ེབསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བ་ལ་འཕིས། བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་

བའ་ིལག་པ་ད་ེདག་ེལྡན་ཆོས་ཁིམས་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བ་ལ་འཕསི། དེས་རྒྱལ་སིྤའི་

དག་ེལྡན་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བ་སོགས་ལ་འཕིས། མདོར་ན་ཕར་འཕིས་ཚུར་འཕིས་ཕར་

གཡོག་ཚུར་གཡོག་གི་སོྤད་ཚུལ་ཡ་ང་བ་དེ་ལ་བལྟས་ན་བདེན་པའི་གདིང་སོབས་མེད་

པའ་ིརགས་ད་ེལས་གསལ་བ་ཅི་ཞིག་དགསོ། གཞན་དུ་ན་མི་གཙང་བ་གསང་སྤོད་

དུ་བཏང་ཆོག་པ་ལ་མ་ིབཏང་བར་ས་གཙང་ཐམས་ཅད་ཙགོ་པ་བཟོས་ནས་ཅི་བདེ། 

མ་ཟད་དག་ེལྡན་གསརེ་གི་མཆོད་སྡངོ་ག་ིསངེ་དུ་གཏོང་ཅི་ལ་དགསོ། མདོར་ན་གོང་

ག་ིརྒྱུ་མཚན་ད་ེརྣམས་ལ་བརནེ་ནས་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ད་ེདངོས་སུ་ཤར་

རྩ་ེསོག་པ་ཚུལ་ཁིམས་འདོ་ཟརེ་ཟརེ་བ་སོགས་ནས་བརྩམས་ནའང་། བ རྒྱུ ད ་ ན ས ་

༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་ལ་ཐུག་ཚུལ་ཤསེ་པ་དང་། ད་ེཡང་མ་ིངན་ར་ེཟུང་གསི་བ་ངན་སྤདོ་

ངན་ས་སལེ་གནམ་སལེ་བ་ཡ་ིཡདོ་པ་ད་ེདག་ེལྡན་པའ་ིམག་ོཐོག་ཏུ་བཞག་པ་ཤསེ་ན། 

ར་སའ་ིཆབ་སྲདི་པ་ད་ེཚའོ་ིལག་འགོ་ཏུ་གང་བས་བས་ཡནི་པའ་ིམ་ིངན་འགའ་ཞིག་ནས་

དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ལོག་པར་བདེ་སྤདོ་བས་པ་ད་ེཤསེ་ཐུབ་ལ། ད་ེཤསེ་ཐུབ་ན། ད གེ ་

ལྡན་པ་ཟེར་དུས་ར་སའི་ལག་འོག་ཏུ་གང་བས་བས་ཡིན་པའི་དགོན་ཁག་འགའ་ཞིག་

ཡདོ་པ་དེ་ཙམ་གིས་རོགས་པ་ཞིག་མ་ཡནི་པའ་ིཚུལ་ཡང་བདེ་བག་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར་
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རོ།། 

གནས་སབས་དའེ་ིསརོ་མཚམས་བཞག་ནས། ད་ནི་ལས་བེལ་འཁམ་ཉུལ་གི་བར་

ནས་དགག་ལན་གནམ་ལྕགས་ར་ོརའེ་ིམ་ེཆར་ཞསེ་བ་བ། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བའ་ིལོག་

བཤད་ལུང་རིགས་ཀ་ིམུ་ག་ེཐབེས་པའ་ིཤངི་སམ་གགོ་པ་ོད་ེལ། གནམ་ལྕགས་ཁོ ་ཆུ་

ངར་མའ་ིས་ོལྕགས་ཞིག་རྒྱབ་ན། ལས་ངན་གསེར་གི་ལྡེ་མིག་ལ་བེད་སོྤད་གཅིག་འདུག་

གམ་མ་ིའདུག་བལྟ་བར་འདདོ་ད།ོ།
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གཉསི་པ་ལོག་པར་བཤད་པའ་ིགཞུང་དགག་པ་ལ་གཉསི།

ལོག་པར་རོག་པའ་ིགཡ་ོགཏམ་གནད་ཆ་ེབ་འགའ་ཞིག་ལ་བརྒལ་ལན་

ག་ིརིམ་པ་ཞིབ་མ་ོརྣམ་འཐག་ཏུ་འགདོ་པ་དང་།

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བས་དནོ་མ་རགོས་པར་ཁ་རྐུབ་ཁད་མདེ་དུ་ལྟ་

བའ་ིགནེ་པའ་ིབརྟུལ་ཞུགས་རགས་པ་རྣམས་དགག་པ་དང་གཉསི་

ལས།

  

དང་པ་ོདགག་པ་ལ་ས་བཅད་རྣམ་གངས་བཅུ་གསུམ་ལས།

{{དང་པ}ོ}{ཆདེ་དུ་བརདོ་པ་}ཞསེ་པའ་ིསབས་སུ་ཁ་དང་སམེས་མ་ི

མཐུན་པའ་ིསོྨན་ལམ་བཏབ་པ་སོགས་དནོ་ཚན་ལྔའ་ིས་ོནས་དགག་པ་

ལ།

{{དནོ་ཚན་དང་པ་ོ}}ཁ་སམེས་མ་ིམཐུན་པའ་ིསོྨན་ལམ་ལ་སངི་པོ་

མདེ་ཚུལ།
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བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་ར་ོརའེ་ིམ་ེཆར་འདརི།།

རྣམ་མང་ལུང་ག་ིའདབ་མ་མ་ིརྒྱས་ཀང་།།

ད་ིམདེ་རིགས་པའ་ིཟའེུ་འབྲུ་གཡུར་དུ་ཟ།།

བརདོ་དནོ་སྦྲང་རིྩའ་ིཉངི་ཁུའང་འད་ིན་འཁལི།། 

དག་ེལྡན་ལྷ་ཤངི་ནགས་ཀ་ིཚལ་ན་མ་ིངན་ཕག་དགོ་ཚརེ་མའ་ིཤངི་།། 

དནོ་མདེ་རོྩད་པའ་ིར་གདངོ་མ་ེཆནེ་ཏཱ་ལའ་ིཕ་མའ་ིརླུང་གསི་སྦུད།། མཐུན་འབེལ་

ལོ་ཏོག་བསྲགེ་དང་ལྷན་ཅིག་ད་དུང་མ་ིཟད་སད་ངན་འབནི།།བདག་བའོ་ིརྣམ་དཔདོ་ཆུ་

འཛིན་ཀོླང་ནས་བདནེ་པའ་ིདག་ཆར་འད་ིན་འབབེས།།

ཞསེ་སབས་བབས་མགནི་པའ་ིཕ་ོཉ་མངགས་ཏ།ེ སངི་ལ་གདུང་བའ་ིན་ཟུག་ཞུ་མཆིད་ཀ་ི

མཚམས་སྦར་ནས། དོན་ཚན་གི་ཐོག་མར་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པའི་

ལོག་གཏམ་ག་ིམགརོ། བསན་བདག་དུ་རོམ་པ་གསུམ་གིས་{{ཆེད་དུ་བརོད་པ་}}

ཞསེ་པའ་ིསབས་སུ། ཁ་དང་སམེས་མ་ིམཐུན་པའ་ིསོྨན་ལམ་ཞིག་བཏབ་པས་མ་ཟད། 

ཀུན་སོང་དང་ལག་ལནེ་མ་ིམཐུན་པའ་ིབ་སྤདོ་ཞིག་སལེ་བའ་ིཚུལ་ལ་ལྟསོ་དང་། དཔརེ་

ན། སྤདོ་འཇུག་ལས། འགོ་བའི་སྡུག་བསལ་ཞེས་པ་ནས་གནས་གྱུར་ཅིག་

ཅེས་པའ་ིབར་ག་ིརྒྱལ་སྲས་བདག་ཉདི་ཆེན་པོས་བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའ་ིཐུགས་

སོྨན་ད།ེབསན་བདག་དུ་རོམ་པ་གསུམ་གིས་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གི་ལག་ཆར་བདེ་སོྤད་

བས་པས་མ་ཟད། དགེ་ལྡན་པའི་བསན་པ་བསན་འཛིན་འདུས་སྡེ་མི་མང་དང་
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བཅས་པ་མ་ིམཐུན་འཁྲུག་རྐེན་སོང་བའ་ིཡགི་ནག་གི་མགརོ་སོྤད་འཇུག་གི་ལུང་དེ་སྦར་

བ་ན་ིར་མགརོ་ལུག་སྦར་ཁོ་ན་ས།ེ དེ་ན་ིདགེ་ལྡན་བསན་ལ་དནི་ཆེ་བའ་ིཕག་རེས་

ཞིག་མནི་པ་མ་ཟད་ལུང་འདནེ་ལུགས་ཙམ་ཡང་མ་ིཤསེ་པ་དག་ེལྡན་པའ་ིཞབས་འདནེ་

ལས་མ་འདས། ད་ནས་བཟུང་སེ་དགེ་ལྡན་པའི་དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཁེད་ཅག་

རྣམས། སྲདི་དནོ་མ་ིསྣའ་ིརསེ་སུ་མགི་བཙུམས་ནས་རྒྱུག་ཐལ་མ་ིཆ་ེབར་ངོ་ཚ་ཁལེ་ཡདོ་

དང་དན་ཤསེ་བག་ཡདོ་ཀི་ར་ཁ་ཅུང་ཟད་ར་ེའཐནེ་ན་དགའ། ཆོས་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་

སྲདི་དནོ་གཡ་ོཅན་པའ་ིརསེ་སུ་རྒྱུག་ཐལ་ཆ་ེན་རང་ཕུང་གཞན་ཕུང་ལས་ཡངོ་རྒྱུ་ཞིག་ག་

ལ་ཡདོ། ར་ེ༧རྒྱལ་བ་གཉསི་པས། 

{“གཞུང་ལུགས་ཆ་ེལ་ལོ་མང་སྦངས་པ་ཡ།ི།

གགོས་དག་རང་ག་ིནརོ་བུ་རིན་པ་ོཆ།ེ།

དརོ་ནས་གཞན་ག་ིམཆིང་བུ་མ་ལནེ་པར།།

རང་ལ་རིན་ཆནེ་ཡདོ་པ་མཁནེ་པར་མཛོད།།”} 

ཇི་སད་བཀའ་སྩལ་བའ་ིདནོ་དང་གཉསི་སུ་མ་མཆིས་པ། ཆོས་ཀ་ིནརོ་བུ་དང་། སྲི ད ་

ཀི་མཆིང་བུ་མ་ནོར་བ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡང་དགེ་ལྡན་བསན་བདག་དུ་རོམ་པ་ཁོད་ཅག་

གསི་བསམ་ཤསེ་མ་ིབདེ་ན།   རངོས་རྒན་དྲུང་ཡགི་པ་དག་ལ་ཁག་ཅི་ཡདོ།  ད་དུང་

ཡང་བསན་པ་རེད་དང་བཀུར་བསི་དང་བཅས་ཏེ་ཡུན་རིང་ཞེས་ཟེར་ཕོད་པ་ནི་ངོ་ཚ་

མ་ིཤསེ་པའ་ིརགས་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་ཅ།ི ཁ་དང་སེམས་མ་ིམཐུན་པའི་སྨནོ་ལམ་

བཏབ་པ་དའེ་ིའབས་བུ་ལའང་ད་ེདང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་པ་ཆོས་ཉདི། དནོ་

དམ་ཁདོ་ཅག་གསི་བསམ་བཞིན་དུ་དག་ེལྡན་པ་ལ་དནི་ལན་ལོག་འཇལ་བས་པ་འདའི་ི
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{{དནོ་ཚན་གཉསི་པ་}}ལྷག་པ་དང་ན་ིཆད་པ་དང་ཆོ་གའ་ིཡན་ལག་

ཉམས་པའ་ིཚུལ།

ཡང་། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་ཁུངས་ལུང་མེད་པ་གཞན་ཡང་།༧གོང་

ས་ལྔ་པ་ནས་བཅུ་གསུམ་པའ་ིབར་བ་མ་{20}ཙམ་ག་ིམཚན་ཞིག་དངས་ཏ།ེ ད་ེདག་

གསི་རྒྱལ་པོ་ཤུགས་ལྡན་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཀག་སྡམོ་བས་ཟརེ་ནས་མ་ིམང་མགོ་བསོར་

ཐབས་སུ་ད་ེལྟར་བིས་འདུག་ཀང་། ད་ེདག་སུ་དང་སུས་བཀག་སྡམོ་གནང་ཡདོ་མདེ་

ཀང་ཤསེ་ལྡན་པ་དག་ལ་མག་ོབསརོ་མ་ིཐུབ་ཅིང་། མི ་ཤེས་པ་དག་ལ་མང་དུ་

བཤད་ཀང་དགསོ་པ་ལྷག་པ་ོསྒྲུབ་དཀའ། དནོ་དམ་ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་བཀག་སྡམོ་

དང་དམ་བསྒགས་ཟེར་བའ་ིཚགི་དེ་ཕི་ལོ་{1996}ག་ིབར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ཀུན་

རེན་འབེལ་མག་ོནས་ཉེས་འདུག་པའ་ིཚུལ་ཡང་གངོ་འགོ་ཀུན་ཏུ་བཤད་དང་ཤདོ་པར་

འགྱུར་བ་ལས་ཤསེ་ས། ལུང་དནོ་འབལེ་མདེ་དུ་སོང་ཚུལ་རྒྱས་ཙམ་ཞིག་འགོ་ནས་ཀང་

འཆད་པར་འདདོ་ད།ོ། 
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ཤེས་ཡིན།འོན་ཀང་དེའི་སོར་མཚོན་ཙམ་རེ་འོག་ནས་ས་བཅད་ལོགས་སུ་ཤོད་འདོད་

པས་བཞག སྤརི་སྨྲ་བ་ལ་ཟད་དུ་མདེ་ད།ོ། 

དནོ་ངོ་མར་དམ་པ་ད་ེརྣམས་ཀིས་ཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་བཀག་སྡམོ་མཛད་རྒྱུ་ཕར་ཞོག་

དབུ་འཕང་གངོ་འདགེས་གནང་ཞིང་། གལ་སྲིད་བཅུ་བཞི་པས་བཀག་སྡོམ་བས་པ་

ལྟར་དུ་མཛད་ཡདོ་ན། ད་ལྟའ་ིདཀའ་རགོ་ཆནེ་པ་ོའད་ིལྟ་བུ་ཞིག་ལྷག་དགསོ་དནོ་མདེ་

པར་སྣང་ལ། དེ་རྣམས་ཀསི་དཀག་སྡམོ་བས་ཡདོ་ཀང་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་མེད་ཟེར་ན་

ན།ི ད་དུང་ཡང་ནུས་པ་ཐོན་རྒྱུ་མནི་པ་ཐག་ཆོད་འདུག་པས། ད་བཅུ་བཞི་པ་རང་

ལ་ཐད་ཀར་དགེ་ལྡན་བསན་བདག་ཏུ་རོམ་པ་དག་གིས་བ་བ་ཐབས་སྡུག་འདི་འད་མི་

གནང་རོགས། གང་ཡནི་ཟེར་ན་ནུས་པ་ན་ིགང་ཡང་འཐོན་ས་མ་རེད་ཅེས་ངེས་པར་དུ་

ཞུ་རན་འདུག ཞུ་དགསོ་ས་ལ་ཞུ་མ་ིཐུབ་པར། ཐག་གཅོད་གང་ཡང་བེད་མི་ཐུབ་པའི་

མ་ིལ་རགི་གཏམ་ལུང་པ་རྒྱང་ནས་ཅི་བདེ། ཕིའི་དག་མི་ཐུབ་ནང་གི་ཕག་པ་བརྡུང་

ཟརེ་བ་ད་ེརང་རདེ་མ་ིའདུག་གམ། ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བའི་དཀའ་རོག་འདི་

བཅུ་བཞི་པ་ཁོང་རང་ནས་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་ན་གཞན་སུས་ཐག་གཅོད་ཐུབ། དཀའ་

རགོ་འད་ིཐག་གཅོད་ཐུབ་མཁན་ག་ིམ་ིགཞན་ཞིག་ཡདོ་དམ། དེ་ཙམ་ཡང་ཧ་མི་གོ་

བར། བསན་པ་བཤིག་པའི་བ་བར་བསན་བདག་གི་མིང་འཁེར་ནས་རེས་སུ་ཡི་རང་

བའ་ིབ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ན་ིངོ་མ་བསམ་མ་ིཕདོ་པ་ཞིག་ལོས་ཡནི། དགོས་སར་ཆད་མི ་

དགསོ་སར་ལྷག་ཟརེ་བ་ལྟར། དངོས་ནས་ལྷག་པ་དང་ན་ིཆད་པ་དང་། ཆོ ་གའི ་ཡན་

ལག་ཉམས་པ་རང་རདེ་འདུག བཅུ་བཞི་པས་ངས་འགོ་བཙུགས་པ་དེ་ངས་མཐའ་

བསྐལ་རྒྱུ་ཡནི་ཞསེ་གསུངས་ཡདོ་པས།མཐའ་བཟང་ངན་ཇི་འད་ཞིག་བསྐལ་འདདོ་ཀང་

ཁོང་རང་ག་ིཕག་ལ་ཡདོ། དེ་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་ན་དགེ་ལྡན་བསན་བདག་དུ་རོམ་
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ཞིང་དག་ེལྡན་པའ་ིལོ་རྒྱུས་དི་མདེ་དཀར་གཙང་འད་ིལ་ཁོད་ཅག་ནས་དམར་པ་ོཁག་ག་ི

མཆོད་སྦནི་བས་པ་ཡང་། ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནག་ཅན་ཟླ་མདེ་པ་ཞིག་ཏུ་ཤསེ་པར་མཛོད་

ཅིག ད་དུང་ཧམ་པས་ལོག་བཤད་དརེ། གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པས་བཀག་སྡོམ་

མཛད་སརོ། ༧ར་ེཕ་བོང་ཁ་པའ་ིརྣམ་ཐར་ནང་གསལ་ཟརེ་བའ་ིསྨ་ོགཏམ་ད་ེའད་གང་

འདདོ་དུ་མ་ཤདོ་ཤགི འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་ཆེན་པོ་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་གི་

ལས་བཞིའ་ིཆོས་འཁོར་འད་མནི་མང་ཤསོ་ན།ི ༧རེ་ཕ་བོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་

དང་གསུང་འབུམ་ཁག་ཏུ་འཁོད་པ་ལས་མང་བ་གཞན་གང་དུ་བཙལ་ཡང་རདེ་དཀའ།ོ། 

༧གངོ་ས་བཅུ་གསུམ་པས་༧ར་ེཕ་བོང་ཁ་པར་ཤུགས་ལྡན་གི་སརོ་ལ་དི་བ་ཞིག་བས་པ་

ལ་བསམ་ན་ན།ི ད་ཆ་ཁོད་ཚོའི་མདུན་དུ་བཀྲམ་དང་འགེམ་བཞིན་པའི་བ་མཆོད་

ཚགོས་ཞིང་ཆེན་མ་ོདེ་ཡང་ཕརི་བསྡུས་ལ་ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་

བཞིན་དུ། བ་མཆོད་ཚགོས་ཞིང་ད་ེལའང་སྐུར་བ་གང་འདདོ་དུ་འཐོབ་ཅིག །དེས ་

ཀང་མ་ིཚད་ད།ེ ལོག་བཤད་པ་ལགས།
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{{དནོ་ཚན་གསུམ་པ་}}བསདོ་མ་ིཤསེ་པས་བསདོ་ན་ཡངོ་རྒྱུ་འད་ི

ལས་མདེ་པ།

ད་དུང་ར་བཟི་བའ་ིགཏམ་ལྟར་ལོག་བཤད་དུ། ནང་འགལ་ཟད་མ་ིཤསེ་པའ་ིཕུང་པ་ོརི་

ལྟར་དུ་སྤུངས་པ་གཞན་ཡང་། “རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་འཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆནེ་པ་ོམཆོག་སྐུ་ན་

ཆུང་ངུའ་ིདུས་བསནེ་གསོལ་ཕན་བུ་མཛད་དགསོ་བྱུང་འདུག་ཀང་།” ཟེར་བའི་གཡོ་

གཏམ་ཁམ་བཤད་ལ་ལྟསོ་དང་། {མཛད་དགསོ་བྱུང་འདུག་}ཟརེ། ཤུགས་ལྡན ་

མ་ིབསནེ་ཀ་མདེ་ཀ་ིབཙན་ཁལ་ད་ེསུས་བས་པ་ཡནི་ནམ། བསོད་མི ་ཤེས་པས་

བསདོ་ལུགས་ལ་ད་ེལས་ཡངོ་རྒྱུ་གང་ཡདོ། ཁམ་པ་ན་ིཁམ་པ་རང་རདེ། ཡ ང ་

ལོག་བཤད་གཡ་ོཅན་པས་བཅུ་བཞི་པ་སྐབོ་ཐབས་སུ་{བསེན་གསོལ་ཕན་བུ་}ཟེར་བ་

ད་ེཅི་ཞིག་ཟརེ་འདདོ་པ་ཡནི། བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉིད་ནས་{ངས་རྒྱལ་པོ་ཤུགས་ལྡན་

ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བསནེ་པ་ཡནི་}ཞསེ་དང་། {ཤུགས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ལྔ་ལས་ལྷག་

ཙམ་བས་ནས་བསེན་པ་ཡིན་}ཞེས་གསུངས་འདུག་པས་ཕན་བུ་ཟེར་བའི་གཡོ་ཚིག་

དསེ་སུ་ཞིག་མགོ་བསརོ་རིྩས་ཡདོ་པ་ཡནི་ནམ། ལོག་བཤད་པ་ལགས། དེ ་ བ ཞི ན ་

{སྐུ་ན་ཆུང་ངུ་}ཟརེ་ལུགས་ལ་ལྟསོ་དང་། ད་ེའདའ་ིཆུང་ཆུང་ཡནི་ན་བོད་ཀ་ིརྒྱལ་

པ་ོཡང་ཁས་ལནེ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་པ། ད་ེལ་ད་ིབ་གཉསི་པ་ཞིག་བཏང་ན་ལོག་བཤད་

པ་ཁདོ་ཚསོ་རྒྱལ་པ་ོཡང་མ་ིབདེ་ཀ་མདེ་བྱུང་ཟརེ་མདགོ་ཁ་ཡང་། དེ་ལྟར་ཡནི་ན་རྒྱལ་པོ་

ཡང་མ་ིབདེ་ཀ་མདེ། ལྷ་ཡང་མ་ིབསནེ་ཀ་མདེ། གྲྭ་པ་ཡང་མ་ིབདེ་ཀ་མདེ། 

བ་མ་ཡང་མ་ིབདེ་ཀ་མདེ། ཏཱ་ལ་ཡང་མ་ིབདེ་ཀ་མདེ། ཡོངས་འཛིན་ཡང་མི་

བསནེ་ཀ་མདེ། སབོ་སྦངོ་ཡང་མ་ིབདེ་ཀ་མདེ་ཟརེ་ནས་མ་ིབདེ་ཀ་མདེ་རྐང་རྐང་ཡནི་ན། 
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ཚང་མ་ཁལ་ཁལ་ནག་རེད་འདུག་པས་མཐར་གཏུགས་ན་སྤན་རས་གཟིགས་ཀང་མི་

བདེ་ཀ་མདེ། ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་ཡང་མ་ིབདེ་ཀ་མདེ། ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་

ཡང་མ་ིབེད་ཀ་མེད་སོགས་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་ཐུག་མེད་དུ་འགོ་བས་བསོད་ལུགས་མ་ིཤེས་

པས་བསོད་པ་ལ་ད་ེལས་ཡངོ་རྒྱུ་ཞིག་ག་ལ་ཡདོ།  ཁདོ་ཚསོ་སྦནི་བདག་སྐབོ་ལུགས་

ད་ེན་ིཆུ་ལ་འཇིགས་ནས་མ་ེནང་མཆོང་བཅུག་པ་དང་འད་བས་བཞད་གད་ཁོ་ནའ།ོ། 

གཞན་ཡང་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཚསོ་{སྐུ་ན་ཆུང་ངུ་}ཟརེ་ལུགས་དསེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆུང་

ངུའ་ིདུས་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་དགསོ་བྱུང་།  འབངི་ཙམ་ཆགས་ནས་བརག་དཔད་གནང་

དགསོ་བྱུང་། མཐའ་མར་རྒས་དུས་ངོ་རྒལོ་བཀའ་སྡམོ་བེད་དགསོ་བྱུང་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་

ཡང་། བསདོ་མ་ིམཁས་པས་བསདོ་པ་ལས། སྨད་མཁས་པས་སྨད་ན་དགའ་ཟེར་

བ་ད་ེརང་བྱུང་འདུག་ས།ེ དོན་དམ་བཅུ་བཞི་པར་གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར་བེད་

མཁན་དག་ག་ིཁ་ཐབས་ལ་ཅིག་ལྟསོ་དང་། བཅུ་བཞི་པ་ཆུང་ངུའི་དུས་སྤན་རས་

གཟིགས་མནི་ཙང་དམ་སྲ་ིདལོ་རྒྱལ་བསནེ་དགསོ་བྱུང་འདུག་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་དང་།  བར་

དུ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་མནི་ཙང་བརག་དཔད་མང་པོ་གནང་དགོས་བྱུང་འདུག་ཟརེ་བ་

ལྟ་བུ་དང་། མཐའ་མར་ལྷ་མ་ིརྣམ་འདནེ་ཡནི་ཙང་བཀག་སྡམོ་དམ་བསྒགས་གནང་

དགསོ་བྱུང་ཡདོ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་ཤདོ་ལུགས་དནོ་ཐོབ་འད་ིདག་ཀང་། བསོད་མ་ིཤསེ་

པས་བསོད་ལུགས་ལ་ད་ེལས་ཡངོ་རྒྱུ་ཅི་ཡདོ།

ཡང་། ཐོག་མར་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་རང་དབང་མདེ། བར་དུ་མོ་དང་རི་ལམ་ཟན་

རིལ་རྐང་རྐང་གསི་སྤན་རས་གཟིགས་ཀང་མ་ིཤསེ་པས་རངོས། མཐའ་མར་སྤན་རས་

གཟིགས་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་རག་དུས་ཐམས་ཅད་མ་ིམཐུན་པ་བཟོས། 
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འཁྲུག་པ་བསངས། ཁ་བལ་བཏང་།  རི་ལུག་པ་ཐག་པས་མ་ིའདུམ་པ་ཞིག་བཟོ་

མཁན་ངོ་མ་ད།ེ  ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ར་སར་ཡདོ་པའ་ིསྤན་རས་གཟིགས་མགི་ཤལ་ཅན་པ་

ཕག་སངོ་མདེ་ཀང་། རྣ་ཆོག་སངོ་ཡདོ་མཁན་ད་ེརདེ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུའ་ིལོག་བཤད་པས་

ཤདོ་ལུགས་ལ་ལྟསོ་དང་། ཁོད་ཚོའི་སྤན་རས་གཟིགས་ཆུང་ཆུང་དེས་ཤུགས་

ལྡན་མ་ིབསནེ་ཀ་མདེ་བྱུང་། སྤན་རས་གཟིགས་ཕ་ོགསར་དསེ་བརག་དཔད་མ་ིབདེ་

ཀ་མདེ་བྱུང་། སྤན་རས་གཟིགས་རྒན་ཁོག་ཆགས་དུས་ཤུགས་ལྡན་བཀག་འགོག་

གནང་ལུགས་སྒྲུང་ད་ེཡག་པོ་འདུག འུ་ཐུག་གི་སོྐབ་ལུགས་ལ་དེ་ལས་ཡོང་ཐབས་

མདེ། གཞན་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཚོས་བཅུ་བཞི་པས་ཐོག་མར་ཆོས་སྐོང་ཤུགས་

ལྡན་བསནེ་གསོལ་ཕན་བུ་མཛད་དགསོ་བྱུང་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེཅི་ཞིག་ཟརེ་བ་ཡནི། 

སུས་ཁལ་བརྒྱབ་བ་ཡནི་ནམ། ད་ཁདོ་ཚསོ་རྒྱ་གར་ར་རམ་ས་ལའ་ིསྤན་རས་གཟིགས་

ལ་བསདོ་ར་བས་པ་ཞིག་རདེ་དམ། ཡང་ན་སྨད་ར་གཏོང་འདོད་པ་ཞིག་རེད་ཞིབ་

ཏུ་སོམ་ཞིག མ་ཟད་ཁོད་ཚོས་སྤན་རས་གཟིགས་དེས་ཟན་བརག་རྐང་རྐང་བསིྒལ་

ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རབས་བཤད་པ་ད་ེཡང་།  མཐར་གཏུགས་ན་མ་ིཤསེ་པ་དང་

རངོས་རྒན་ད་ེར་སའ་ིསྤན་རས་གཟིགས་བཅུ་བཞི་པ་ལས་ལྷག་གཅིག །འཇིག ་རེན ་

འད་ིན་གཞན་སུ་ཡང་མདེ་ཟརེ་ནས་ནན་གསི་སྒྲུན་དགསོ་དནོ་ཞིག་འདུག་གམ།   ད་ེ

ཐམསཅད་ནང་འགལ་དུ་སོང་བ་རྐང་རྐང་ཡནི་པ་ཨ་ེའཚརོ། ད་དུང་རི་བོ་དགེ་ལྡན་

པ་ཡོངས་ཀི་ལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་ཟེར་ནས་ཞབས་འདེན་གི་སེང་དུ་ཞབས་

འདནེ་མ་ཞུ་ཤགི །དནོ་དངོས་ཁདོ་ཚའོ་ིབདེ་སངས་འད་ིན།ི རི་བོ་དག་ེལྡན་

པའ་ིཞབས་འདནེ་ཞུ་རྒྱུའ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ད་ེདུས་ཀི་དགོས་མཁོ་གལ་ཆནེ་དུ་

མཐོང་བྱུང་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག་པས་བཀྲ་མ་ིཤསི་པ་ཞིག་ལོས་ཡནི།
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{{དནོ་ཚན་བཞི་པ་}}ཞབས་འདནེ་ཞུ་མཁན་ངོ་མ་ད་ེསུ་ཡནི་ནམ།

ཡང་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་དུ་བསི་པའ་ིཆདེ་བརདོ་ཟརེ་བ་དརེ་བལྟས་ཙམ་

ཉདི་ནས་མཐོང་ཐུབ་པ་གཞན་ཞིག་ན།ི ཞབས་འདེན་ཞུ་མཁན་ནི་ང་ཚོ་དགེ་ལྡན་

བསན་བདག་དུ་རོམ་པ་དག་ཡནི། ཞབས་འདེན་ཐོག་མར་ཞུ་ས་ནི་གནས་མཆོག་

ར་ོར་ེགདན་དུ་ཡནི། ཞབས་འདནེ་ཞུ་དུས་ན་ིཕ་ིལོ་{2011}ལོར་ཡནི། 

ཞབས་འདནེ་ཞུ་རུ་འཇུག་མཁན་ན་ི༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ཡནི། ཞབས་འདེན་

གང་ཞིག་ཞུས་པའ་ིདཔང་རགས་ན་ིདག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་འད་ིཡནི། 

ཞབས་འདནེ་ཇི་ལྟར་ཡནི་ཟརེ་ན། ལོག་བཤད་འདིའི ་དགོག་ཡུལ་གི་ཕོགས་

སའ་ིགཙ་ོབོ་ཡང་དག་ེལྡན་པའ་ིབ་མ་དང་འདུས་སྡ།ེ མ་ིསྣ་ཆསོ་སོྐང་སོགས་ཡནི། 

ད་དུང་ཧ་མ་ག་ོན། དམིགས་བསལ་དགེ་ལྡན་པར་བཀའ་དིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཁི་

བང་རོ་ར་ེའཆང་ག་ིཁ་གཏད་དུ་ལངས་ཡདོ། ང་ཚསོ་དགེ་ལྡན་པའ་ིམངི་འཁེར་ནས་

རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་ས་ན་ིདག་ེལྡན་པར་མ་ིམསོ་པའ་ིམ་ིསྣ་རྐང་རྐང་ཡནི། ལྷག་པར་དགེ་

ལྡན་པ་རྣམས་དུམ་བུར་གཏོང་མཁན་དང་། རྩ་དནོ་གང་ཡང་མདེ་པའ་ིཆབ་སྲདི་པ་

དང་། རྒྱུན་དུ་དག་ེལྡན་པར་ཁ་གཏོང་མཁན་དང་། ལྷག་པར་དགེ་ལྡན་པར་ཤ་ཚ་

གང་ཡང་མེད་མཁན་རྐང་རྐང་གི་ཕོགས་སུ་ལངས་ཡོད་པས་ད་ཞབས་འདི་འདེན་མིན་

ན་གང་ཡནི། འདི་དག་ནི་དགེ་ལྡན་པའི་ལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་མིན་ན་གང་ཡིན་

ཟརེ་ནས། ཕོགས་ཀུན་ཏུ་ཚིམ་པ་མེད་པར་སྒོགས་ཤིག་དང་ལྟས་མོ་ཆེན་པོ་གང་

མནི་འདུག་ག།ོ ལྷག་པར་སྦིན་བདག་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་ལྟར་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་

ལོག་བཤད་ཀ་ིལོག་དབེ་ད་ེཡང་ཕི་རྒྱལ་སད་ཡགི་འད་མནི་ནང་འགྱུར་རོགས་གནང་། 
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ཁོད་ཚོར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོང་གི་ཡོད་ན་ང་ཚོ་ཤུགས་ལྡན་པ་སུས་ཀང་བཀག་

འགགོ་མ་ིཐུབ་པས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ལས་གཞན་གང་ཡང་ལྷག་མདེ་ད།ོ།

{{དནོ་ཚན་ལྔ་པ་}}དག་ེལྡན་པ་སྤ་ིཐོག་ནས་བརྩམས་ཟརེ་བའ་ིཡགི་

ཆ་འད་ིམ་གཏོགས་བྱུང་མངོ་མདེ་སརོ།

ཡང་ལོག་བཤད་དུ། {“རི་བོ་དག་ེལྡན་པ་སྤ་ིཐོག་ནས་བརྩམས་པའ་ིཡགི་ཆ”} 

ཞསེ་ཟརེ་ཞིང་ཁལེ་མདེ་མ་རབས་ཀི་སྤདོ་ཚུལ་འཛིན་པ་ལ་ཡ་ང་བ་ཙམ་ཡང་མདེ་པར། 

ད་ེལྟར་ཡནི་ན་དག་ེལྡན་པ་སྤ་ིཐོག་ནས་བརྩམས་པའ་ིཡགི་ཆ་ཐོག་མ་ཡང་འད་ིཡནི། 

ད་བར་དུ་དག་ེལྡན་པ་སྤ་ིཐོག་ནས་བརྩམས་ཟརེ་བའ་ིཡགི་ཆ་འད་ིམ་གཏོགས་བྱུང་མངོ་

མདེ། མ་འོངས་པར་ཡང་ང་ཚོ་དགེ་ལྡན་ཁི་ཐོག་བརྒྱ་དང་གཉིས་པའི་དུས་སབས་སུ་

རོྩམ་ན་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆརེ་འད་ིའད་རོྩམ་མཁན་གཞན་ཞིག་ཁག་པོ་རདེ། ག ལ ་

སྲདི་ད་ེའད་ཞིག་བྱུང་དབང་དུ་བཏང་ཡང་ད་ེན་ིང་ཚ་ོདང་སལ་མཉམ་འད་བྱུང་ན་ལས་

གཞན་ཡངོ་མ་ིསྲདི་ད།ོ། ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་མ་ིའདུག་གམ། ད་ེདག་ན་ིཐན་ལྟས་རང་རདེ། 
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ཁདོ་ཅག་གསི་ལོ་མང་ཞིབ་འཇུག་བས། བོ་གོས་སྣ་དགུ་བསྡུར་ནས་བརྩམས་ཟེར་བའི་

ཡགི་ཆ་དརེ་ཞིབ་ཏུ་ལྟསོ་ཤགི །མ་ཟད་དག་ེལྡན་པ་སིྤ་ཐོག་ནས་བརྩམས་པའ་ིཡགི་ཆ་

དང་པོ་ད་ེཡང་དག་ེལྡན་པའ་ིབ་མ་ལྷ་སྲུང་དང་བཅས་པ་དགགོ་བེད་དུ་བརྩམས་པ་ཞིག་

ཡནི་པས་མ་ཟད། མ་འོངས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་བར་དུ་དགེ་ལྡན་པ་དང་དགེ་

ལྡན་པ་འཛིང་རྒྱུའ་ིརང་གཞི་བརན་པ་ོཞིག་བཏིང་ཡདོ་པས། དགེ་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་

དང་། དག་ེལྡན་པ་ལ་མ་ིམསོ་ཤངི་མ་ིདགའ་བ་དག་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་གང་ཆ་ེཡངོ་རྒྱུའ་ི

ར་ེབ་དང་ཡ་ིཆསེ་ཡདོ་པས་སྤན་གིས་འབུར་ཚུགས་སུ་ཞིབ་གཟིགས་དང་། ར བ ་

བྱུང་ན་ལོག་བཤད་ད་ེདག་བ་ོལ་འཛིན་ཐུབ་ཐབས་དང་།  དེ ་ལྟར་མ་བྱུང་ཡང་

སྦནི་བདག་ག་ིབཀའ་དགོངས་བཞིན་དུ། སད་ཡིག་འད་མིན་ཐོག་ཡིག་འགྱུར་གིས་རྒྱ་

གང་ཆ་ེའགམེ་སལེ་གསི། དག་ེལྡན་པའ་ིཞབས་འདནེ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུའ་ིར་ེ

བ་ཡདོ།  ཟརེ་བ་ལྟ་བུའ་ིདག་ེལྡན་བསན་བདག་ཏུ་རམོ་པ་དག་གསི་དག་ེལྡན་བསན་

ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ལུགས་སྒྲུབ་སངས་འད་ིའད་ཞིག་རདེ།   ཁ་དང་སམེས་མ་ིམཐུན། 

 བ་སྤདོ་དང་ཀུན་སངོ་མ་ིམཐུན་པ། ད་ེལྟར་ཡནི་དང་མནི་ལོག་བཤད་ཀ་ིམགརོ་ཆདེ་དུ་

བརདོ་པ་ཟརེ་བའ་ིབརྩམ་ཐུང་དརེ་གཟིགས་ཤགི །ད་དུང་ཡང་དགེ་ལྡན་བསན་

བདག་དུ་རམོ་པ་ཁདོ་རྣམས་ཀསི་ར་མ་ལུག་ག་ིགནང་ལུགས། རང་སྣང་གང་དན་འད་ི

ལ་ཡིད་རང་ནས་བཞུགས་དང་མ་འོངས་དགེ་ལྡན་པ་ལ་ཕག་རེས་དིན་གི་ཕུང་པོ་བ་ན་

མདེ་པ་ཞིག་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་པ་ཐག་ཆོད་ད།ོ། 

མདརོ་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། དག་ེལུགས་སྤ་ིཐོག་ནས་བརྩམས་ཟརེ་བའ་ིལོག་བཤད་

དབེ་དང་པོ་ད་ེཡང་། མ་ིགཙང་ད་ིངན་འཐུལ་བའ་ིརང་བཞིན་དུ་སོང་བ་ད་ེཙམ་ལས་
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མདེ་ན། ད་ན་ིགཉསི་པ་དང་གསུམ་པ་ཟེར་ནས་དགེ་ལྡན་པའ་ིམཚན་བཟང་པོ་དེ་ཁ་ལ་

འཁརེ་ནས་མ་འབི་ན་དགའ། དེ་བཞིན་ལོག་བཤད་དེའི་བརོད་བ་ལ་མཚོན་ན་ཆོས་

མནི་སྲདི་མནི་དང་། བདེ་ལས་ལ་མཚནོ་ན་དག་ེམནི་སྡགི་མནི་ཡནི་པ་སོགས། དོ ན ་

དམ་དགེ་ལྡན་པའི་རང་ཤ་རུལ་པའི་དི་ངན་ནང་ནས་འཐུལ་བ་ལྟ་བུའི་ལོག་བཤད་དེ་

འད། རི་བོ་དག་ེལུགས་པའ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཡནི་ཟརེ་ན། རི་བོ་དག་ེལྡན་

པ་ལ་དམའ་འབབེས་དང་ཁད་གསོད་ད་ེལས་ཆ་ེབ་ཞིག་བདེ་ཐབས་མདེ་ད།ོ།
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{{གཉསི་པ}}{དཔ་ེསྐྲུན་གསལ་བཤད་}ཟརེ་བར་རང་ཚགི་ས་ཕ་ིམ་ི

མཐུན་པའ་ིསྨ་ོགཏམ་ར་སྤདོ་པ་སོགས་དནོ་ཚན་བཞིའ་ིས་ོནས་དགག་

པ་ལ།

{{དནོ་ཚན་དང་པོར་}}རང་ཚགི་ས་ཕ་ིམ་ིམཐུན་པའ་ིསྨ་ོགཏམ་ར་

སྤདོ་པ་ལ། 

ཁ་ནས་དག་ེལྡན་བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ།།

བསན་འཛིན་ཕུ་ནུ་དཀྲུག་པའ་ིལས་ལ་བརོྩན།།

དག་ེབསན་རྒུད་པའ་ིཐན་ལྟས་གནམ་ལ་འཕར།།

ད་དུང་རང་གསི་རང་བསོྒགས་ཨ་ེམ་མཚར།།

སངི་གཏམ་ཁ་ཆམེས་ནག་པོ་བཞག་པ་ལ།།

དག་ེལྡན་པ་ཡ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཟརེ།།

ཁ་འཇམ་ཁོག་རྩུབ་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བ།།

ཕ་ིམནི་ནང་མནི་ཀླ་ཀོླའ་ོམཚན་ཉདི་ཅན།།
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བརག་ན་འཕལ་ཕུགས་དག་ེསྐནོ་བསམ་མ་ིཤསེ།།

དཔད་ན་འགལ་འདུ་སངོ་ག་ིཕུང་པོར་སོང་།།

གསོབ་བཤད་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ།།

ཁདེ་ཅག་མཁས་ན་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་བླུན།།

ཞསེ་པས་མཚམས་སྦར་ས།ེ ཡང་། ལོག་བཤད་པས་དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད་ཟེར་

ནས་རྫུན་འབག་གཞན་ཞིག་གནོ་ནས་བཤད་དནོ། {“དོལ ་རྒྱལ་ཞེས ་པ ་དང་

པོ་བྱུང་སབས་བསན་འགོར་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བེད་པའི་སོྨན་ལམ་ལོག་པའི་དམ་

སྲི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་ངོ་བོར་བྱུང་བ་ལ་ཐོག་མའི་ཆར་རོྩད་པ་གང་ཡང་བྱུང་མི་

འདུག,,}ཅསེ་ཐག་ཆོད་མདགོ་ཁ་པསོ་བཤད་ཡདོ། ལོག་བཤད་པ་ལགས། ཐོ ག ་

མའ་ིཆར་རོྩད་པ་གང་ཡང་མདེ་པ་ད་ེཧ་ག་ོན་ཡག་པ་ོརདེ། རོྩ ད ་ པ ་ མེ ད ་ ས ར ་

རོྩད་པ་བཟོ་མཁན་ད་ེཡང་མཉམ་དུ་ཧ་ག་ོརན་འདུག་སམ། དོལ་རྒྱལ་དང་པོ་བྱུང་

སབས་རོྩད་པ་གང་ཡང་བྱུང་མདེ་ན། འགོ་ཏུ། ལོག་བཤད་ལས། {“གོང་ས་ལྔ་

པ་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གསི་ཀང་དལོ་རྒྱལ་ལ་དལོ་ཆུ་མགི་དཀར་མ་ོཞསེ་པའ་ིས་ཆར་རྒྱལ་པོ་

ཆགས་རནེ་དུ་རྒྱལ་ཁང་གསར་པ་བརིྩགས་པའ་ིནང་ཀ་ཅ་སོགས་བཞག་ས།ེ བསན་

འགརོ་གནདོ་པ་མདེ་པར་རྒྱལ་པ་ོཞི་འཇམ་ངང་གནས་ཐབས་སུ་བོད་ལུགས་ལྟར་ན་ལོ་

ངོ་{18}་ཙམ་རིང་འབད་བརོྩན་གནང་ཡང་། ཐུགས་རེ་གནང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་

བརནེ་མཐར་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་སོགས་སནོ་དུ་སོང་བའ་ིས་ོནས་སྦནི་སྲགེ་བླུགས།”} ཞསེ་

ལོ་{18}ཞི་འཇམ་གནས་ཐབས་དང་མཐར་སྦིན་སྲེག་སོགས་ཀང་བླུགས་དགོས་བྱུང་

ཟརེ་བ་འད་ིབདནེ་ན། གོང་དུ་རོྩད་པ་གང་ཡང་བྱུང་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་རྫུན་པ་ཡིན་

ངསེ། གངོ་དུ་རོྩད་པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་ིའདུག་ཟརེ་བ་ད་ེབདནེ་པ་ཡནི་ན། འོ ག ་
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ག་ིལོ་{18}ཙམ་ཞི་འཇམ་གནས་ཐབས་ལ་འབད་བརོྩན་གནང་ཟརེ་བ་ད་ེརྫུན་པ་ཡནི་

ངསེ་ཏ།ེ རོྩད་པ་གང་ཡང་མེད་པ་ལ་ཞི་འཇམ་གནས་ཐབས་བེད་དགོས་དོན་མེད་པའི་

ཕརི། དསེ་ཀང་མ་ཕན་པར་སྦནི་སྲགེ་བླུགས་དགསོ་དནོ་སོགས་ཀང་མདེ་ད།ེ ཐོ ག ་

མའ་ིཆར་རོྩད་པ་གང་ཡང་མདེ་པའ་ིཕརི། ལོ་གཉསི་ཧིལ་པོ་ཉམས་ཞིབ་བས་པའ་ི

མཇུག་འབས་ལ་རང་ཚགི་ས་ཕ་ིམ་ིམཐུན་པ་འད་ིལས་སྨྲ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་ན་ིདགེ་ལྡན་པའ་ི

ངོ་ཚ་ཡནི། ཐོག་མའ་ིཆར་རོྩད་པ་གང་ཡང་བྱུང་མདེ་ན། རོྩ ད ་ པ ་ ག ང ་ ཡ ང ་

མདེ་སར་རོྩད་པ་ཆནེ་པོ་བཟོ་མཁན་ད་ེ༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཡནི་པ་ལས་གཞན་སུ་ལ་

མཛུབ་མ་ོབཙུགས་རྒྱུ་ཡནི། ཤོད་ཚུལ་དེས་ཀང་སིྦན་བདག་གནམ་ལ་འདེགས་

ཁུལ་གིས་ས་ལ་བརབ་པ་ཞིག་མ་ཡནི་ནམ། སྦིན་བདག་གིས་ངས་འགོ་བཙུགས་པ་

ད་ེངས་མཐའ་བསྐལ་ག་ིརདེ་ཅསེ་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ལྟར་རོགས་ཁ་མདེ་སར་རོགས་

ཁ་བཟོ་མཁན་ངོ་མ་ད་ེད་ཆ་ཏག་ཏག་ར་ཕདོ་ཨ་ེའདུག གཏམ་འདི་ན་མི་ཤོད་སྒུག་ན་

ཤདོ་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་བའི་ཁ་སབས་དང་འཇོན་ཐང་ལ་གཅིག་

ལྟསོ་དང་། ༧རེ་བདེ་ཁི་ཡབ་སྲས་སོགས་དགེ་ལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་མང་

པོས་ཆསོ་སྐངོ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་ད།ེ དགེ་ལྡན་བསན་སྲུང་ཞེས་ཐག་བཅད་པ་ལ་

ཁདོ་ཅག་ཞ་ེསྡང་མ་ེལྟར་འབར་ཞིང་ཁ་ཕརི་འཁོར་ནས་དག་ེམནི་རངི་མནི་དག་གི་རསེ་

སུ་འབངས་ནས་འཕག་ཚགས་རྒྱབ་དགསོ་དནོ་ཅི་ཞིག་འདུག །ད་དུང་ཞིབ་འཇུག་ལ་

ཁ་གཡར་ནས་སྡདོ་མ་ིཚུགས་པར། ཕོགས་གཅིག་ནས་དོན་དམ་པའི་དགེ་ལྡན་

བསན་ལ་བཀའ་དིན་གཞལ་དཀའ་བའ་ིསྐེ་ཆེན་རྣམས་ཀི་ཐོག་ཏུ་དཔུང་པ་བརེས་ནས་

ཤརོ་ཡངོ་བ་ད་ེཡང་། ཞིབ་ཏུ་བསམ་ན་མག་ོབོ་བཅད་ནས་མཛསེ་རྒྱན་དང་། རྣ ་ བ ་

བཅད་ནས་ལྷམ་མཐིལ་ཟརེ་བའ་ིདཔ་ེལྟར་དུ་སོང་བས། དགེ་ལྡན་པ་ལ་འཕལ་ཕུགས་
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གཉསི་ཀར་གནདོ་པ་ཆནེ་པ་ོའབྱུང་རུང་ག་ིནུས་པ་མཐུ་ཅན་ད་ེལྟ་བུ་བདེ་མཁན་དག་ལ། 

དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་ག་ིདབྱུག་ཐོ་ད་ེལན་གསུམ་ར་ེབསྣུན་ཅིག་ཅསེ་བདནེ་པ་བདར་བའ་ི

འསོ་སུ་མ་ིཆ་ེའམ། 

ཡང་། ཕོགས་གཅིག་ནས་དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་བརྐུས་ནས་བཅུ་བཞི་པ་གཡས་སོྐར་

གཡནོ་སྐརོ་ཞབས་འདབེས་ཡནི་ཁུལ་གིས་ཞབས་འདནེ་ཏུ་སོང་བ་མ་འཚརོ་བར། 

ཐོག་མའི་ཆར་རོྩད་པ་གང་ཡང་བྱུང་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་སྦིན་བདག་དམར་ཧེང་དུ་

ཕུད་ནས། ངོ་ཚ་ཁལ་མདེ་གཡ་ོསྒྱུའ་ིཁོམ་གཞུང་དུ་གོགས་མདེ་ཁརེ་རྐང་དུ་རྒྱུགས་

བཅུག་པ་ཞིག་མ་ཡནི་ནམ། ད་ེལྟར་ཡནི་པ་ན་ིསྦནི་བདག་གསི་རག་པར། དོ ལ ་

རྒྱལ་དེ་ཐོག་མར་རང་ནས་མ་འགིག་མ་འཐུས་པའ་ིཐོག་ནས་བྱུང་རབས་རྐང་རྐང་ཤདོ་

བཞིན་འདུག་པ་ཡང་། བཅུ་བཞི་པའི་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་ཏུ་མིང་བཏགས་པའི་དེབ་

དང་པའོ་ིཤགོ་ལྡབེས་{77}ན་འད་ིལྟར་{“སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་། རྒྱལ་བ་

ལྔ་པ་གཉསི་མ་འགགིས་པ་ཞིག་ག་ིཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེཆགས་པ་ལས་འགིགས་ནས་

བྱུང་བ་ཞིག་མ་རདེ།”}   ཅསེ་ངོ་ཚ་རྒྱུ་མདེ་པའ་ིཁམོ་གཞུང་དུ་རྒྱུག་ཏུ་བཅུག་པ་ཤསེ་

ས།   འད་ིདག་གསི་ཕགོས་གཅིག་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་དང་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་གཉསི་

འཆམ་པ་ོམདེ་པ་ད་ེསོན་ཞིང་། ཕོགས་གཅིག་ནས་དག་པོའི་སྐུར་བཞེངས་རེས་ཀང་

རོྩད་རགོ་ཡངོ་ག་ིཡདོ་པ་ད་ེགསལ་བཤད་བས་པ་ཞིག་རདེ་ན། ད་ལོག་བཤད་པས་

ཐོག་མའ་ིཆར་རོྩད་པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་ིའདུག་ཟརེ་བ་དསེ་རང་ཚགི་ས་ཕ་ིམ་ིམཐུན་པ་མ་

ཟད། སྦནི་བདག་དམར་ཧངེ་དུ་ཕུད་པ་ཞིག་རདེ་འདུག་གམ་མ་ིའདུག་ཞིབ་ཏུ་སོམས་

ཤགི 
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{{དནོ་ཚན་གཉསི་པ་}}རྒྱབ་པའ་ིཁ་ལ་མ་ཕགོ་མ་རྒྱབ་སྣ་ལ་ཕགོ་ཉནེ་

ཡདོ་སརོ།

ལོག་བཤད་དརེ། {“འགའ་རེས་དོལ་རྒྱལ་ནི་པདྨ་སཾ་བ་ཝ་དང་དཔལ་ར་མགིན་

སོགས་ཀིས་བཀའ་དམ་ལ་བཞག་རབས་དང་། ཡང་དོལ་རྒྱལ་ངོས་འཛིན་གནང་

མཁན་གནས་ཆུང་ཡནི་རབས་དང་། ཡང་བསན་པའི་འཁོར་ལོ་ཡབ་རེ་༧རྒྱལ་བ་

གཉིས་པ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་མདུན་དུ་རེའི་བསན་པ་སྲུང་བར་དོལ་རྒྱལ་

གསི་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཟརེ་བ་དང་།”}ཞསེ་སོགས་ནས།“འུད་བསོད་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་

མདོ།”} ཟརེ་བ་ལ། གལ་སྲིད་ཁོད་ཅག་གིས་ཟེར་བ་ལྟར་དེ་ནི་འུད་བསོད་

ཚད་མདེ་གཅིག་ཡནི་ན། པདྨ་སཾ་བ་ཝ་དང་དཔལ་ར་མགིན་སོགས་ཀིས་བཀའ་དམ་ལ་

བཞག་རབས་ཀི་འུད་བསོད་གནང་མཁན་ཡང་།{1729}ནས་{1784}{{ས་ཆེན་

ཀུན་དགའ་བ་ོགསོ་}}ཡནི་ཞིང་། དམ་པ་ཁོང་ལས་ཀང་དགེ་ལྡན་ལོག་བཤད་པ་

ཁདོ་ཅག་རགོས་པ་མཐོ་བ་དང་། ཡང་ན་དམ་པ་ད་ེརྣམས་དང་རགོས་པ་ན་མཉམ་པ་ཞིག་

ཡནི་ན་ལས། གཞན་དུ་ན་རོ་རེའི་གསུངས་དེ་དག་ལ་སུ་རུང་གིས་གང་བྱུང་དུ་ཐག་

གཅོད་ཆོག་པ་ཞིག་མནི་པ་ན།ི ཁདོ་ཅག་ག་ིསྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཡནི་པས་ཁས་ལནེ་དགོས་སམ་སམ། 

དེ་བཞིན་ར་ོརེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཡནི་ཞེས་ཐོག་མར་མཚན་གསོལ་མཁན་
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གནས་ཆུང་ཡིན་རབས་གསུངས་མཁན་དེ་ཡང་།{{ས་ཆེན་ཀུན་བོ་}}དངོས་བརྒྱུད་

དང་། ད་ེབཞིན་སོབ་དཔོན་པདསྨ་དམ་འདགོས་གཉརེ་གཏད་གནང་རབས་གསུངས་

མཁན་ཡང་། ས་སྐའ་ིཕགོས་ནས་{{ས་ཆནེ་ཀུན་བ་ོ}}སོགས་དང་། རི ་ བོ ་ ད གེ ་

ལྡན་པའ་ིཕོགས་ནས་རོང་ཆནེ་{1849}ནས་{1904}{{ཀརི་ིསྐུ་འཕངེ་བརྒྱད་པ་བོ་

བཟང་འཕིན་ལས}}སོགས་ཡིན་ལ།དམ་པ་ཁོང་ནི་སོག་ཡུལ་དང་མདོ་སྨད་ཕོགས་སུ་

ཆོས་སྐངོ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་ག་ིའཕནི་ལས་སལེ་མཁན་དག་ེལྡན་པའ་ིབ་མ་ཐོག་མའ་ིགས་

ཞིག་ཀང་ཡནི་པ་རདེ། མཁས་གྲུབ་ཀི་སྐེ་བུ་ཆེན་པོ་ཁོང་ན་ིམད་ོསགས་ཆསོ་ཚུལ་ཀུན་

ལ་མཁེན་རབ་ཀི་ཀོླང་རོལ་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འགན་ཟླ་དང་བལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་

ལས། ད་ལྟའི་ཀིརི་རིན་པོ་ཆེ་ར་སར་བཞུགས་པའི་ཆབ་སྲིད་མཁས་ཅན་འདི་ལྟ་བུ་

ཞིག་མནི་པ་ན།ི དམ་པ་ཁོང་གི་རྣམ་ཐར་གསུང་རོྩམ་པོད་{12}ཙམ་བཞུགས་པ་ཁག་

ལ་མཇལ་ཐུབ་ན་བོ་མུན་བད་ེབག་ཏུ་བསལ་བར་འགྱུར་རོ།། 

དེ་བཞིན་༧རེ་༧རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་སྤན་མངར་ཐུགས་སེྐས་རབས་གསུངས་མཁན་

ཡང་གཙ་ོབོ་{{པཎ་ཆནེ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པ་}}ཆནེ་པ་ོཡནི་པས། 

ཁདོ་ཚསོ་{{ཁ་ིབང་ར་ོརེ་འཆང་}}ག་ིགསུང་ཤུགས་ལྡན་བསདོ་འགེལ་དགག་འདདོ་

པ་ཡནི་ཡང་དནོ་དམ་སུ་དང་སུ་ལ་ཐུག་འདུག་ཤསེ་པར་གསི་ཤགི ད ་དགེ ་ལྡན་

བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བ་དང་། ཆོས་ཁམིས་ལྷན་ཚགོས། རྒྱལ་སིྤའི་ལྷན་

ཚགོས་ཟརེ་བའ་ིརང་མཐོང་ང་རྒྱལ་གིས་ཁངེས་པའ་ིདཔའ་བོ་ཡ་མདེ་ཁོད་ཅག་གིས་ཁ་

གཏད་གཅོག་སའ་ིདག་ཡ་ད་ེརྣམས་སུ་དང་སུ་རདེ་འདུག  ཕན་བུའ་ིངོ་ཚ་ཞ་ེཁལེ་ཡདོ་

པ་ཞིག་བས་ན་འད་ིཕ་ིགཉསི་ཀར་ཕན་པའ་ིབསམ་ཤསེ་ཏོག་ཙམ་མཛད་ན་སམ་པས་ཁ་

ནས་ཐལ་ལོ། ད་ེཙམ་མ་ཟད། ད་ེདང་དའེ་ིབཀའ་བཀདོ་གཉརེ་གཏད་དང་ངོས་འཛིན་
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སོགས་བས་མདེ་རབས་དང་། དེ་དག་རྫུན་མ་ཧམ་བཤད་རེད་ཟེར་ནས་རྒོལ་ས་དང་

དགགོ་ཡུལ་ག་ིཕོགས་སའ་ིགཙ་ོབོ་ན།ི སོན་བོན་ས་དགེའི་སྐེ་ཆེན་དམ་པ་སིྤ་དང་། 

ལྷག་པར་༧རེ་{{བདེ་ཆེན་སིང་པོ་}}ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ལས་གཞན་

པའ་ིསྐནོ་འཛུགས་བདེ་ས་ཞིག །རྒྱལ་སྤིའི་དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་ཁོད་ཅག་ལ་

རག་མ་ིའདུག་པས། ཕ་བསད་ནས་རྒྱལ་རྔ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བརྡུང་ཤགི 

།རྒྱལ་སིྤའ་ིདག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ད་ེབདེ་སྤདོ་གཏོང་ཡུལ་ལ། དགེ་ལྡན་པའི་བསན་

འཛིན་དམ་པའ་ིསྐ་ེཆནེ་ཁོ་ན་ལ་སྐནོ་འཛུག་བདེ་རྒྱུ་ད་ེལས་མདེ་ན། རྒྱལ་སིྤའི་དགེ་

ལྡན་ཟརེ་བའ་ིམངི་ཞ་ར་ད་ེཡང་རང་འདདོ་མ་ིངན་འགའ་ཞིག་གིས་བདེ་སྤདོ་ལོག་པར་

གཏོང་ཆོག་པའ་ིདབང་ཚད་ཅི་ཞིག་ཡདོ། མ་ཟད་པདྨ་སཾ་བ་ཝ་དང་དཔལ་ར་

མགིན་སོགས་ཀིས་དམ་བཞག་གཉེར་གཏད་བས་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཁོད་

ཅག་ལ་ཅི་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡདོ། དེ་ལྟར་བས་ཡོད་མེད་ནི་སྐེ་ཆེན་དམ་པ་མངོན་པར་

མཁནེ་པའ་ིཡནོ་ཏན་མངའ་བ་དག་ག་ིསྤདོ་ཡུལ་ཁོ་ན་ལས། ལོག ་བཤད་ཕོགས་

ལྷུང་ཅན་ཁདོ་ཅག་གསི་ཁ་ནས་ཐོན་འསོ་པ་ཞིག་ག་ལ་ཡནི། མ་ཟད་གནས་ཆུང་

གསི་ངོས་འཛིན་བས་མདེ་པ་ཐག་ཆོད་ད།ེ ར་རམ་ས་ལའ་ིགནས་ཆུང་དེས་དགག་

བ་བས་པའ་ིཕིར་ཟརེ་བ་ན།ི མ་ངེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ།ར་སའི་གནས་ཆུང་ཟེར་བ་ཁོ་

རང་ཡང་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡནི་མནི་སྒྲུབ་བ་ལས་སྒྲུབ་བདེ་དུ་མ་ིའག་ོན། དེས་བཤད་པ་

ལ་ཡ་ིཆསེ་ཅི་ཞིག་ཡདོ། དེས་བཤད་ཚད་ལ་ཡི་ཆེས་དགོས་ན་བོད་རང་བཙན་ཡང་ས་

ས་ནས་ལནེ་ཚར་དགསོ་ཚདོ་ཡནི། མི་ཁམ་པ་ལ་ལྷ་ཁམ་པས་རྒྱབ་སྐོར་བས་ཚུལ་

ཐམས་ཅད་འདིར་ཤོད་དགོས་ན་མང་བར་འགྱུར་བས་འོག་ནས་ཀང་ཐོན་པར་འགྱུར་

རོ།། 
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ཁདོ་ཅག་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པའ་ིཤདོ་ཚུལ་ལྟར་ན། ད་ལྟ་བོད་ཀི་

ལྷ་སྲུང་དུ་མངི་བཏགས་ཚད་ལ་སྐནོ་ད་ེའཇུག་རྒྱུ་ཡནི་པ་ཐ་ེཚམོ་མདེ་པས་ཅུང་ཟད་བག་

ཡདོ་པ་བསོ་ཤགི 

{{དནོ་ཚན་གསུམ་པ་}}དག་ེལྡན་བསན་དག་ངོ་མ་སུ་ཡནི་ནམ།

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བའ་ིསོྤད་ཚུལ་ན།ི སོབ ་དཔོན་དང་ར་མགིན་༧རེ ་བ ་མ་ལ་

སོགས་དེ་དང་དེ་ཡིས་དམ་བཞག་གཉེར་གཏད་ངོས་འཛིན་སོགས་མཛད་མེད་ཟེར་བ་

ཙམ་ལས། མ་མཛད་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཚད་མ་སྣ་གཅིག་ཤདོ་རྒྱུ་མདེ་པར། སྦི ན ་

བདག་ག་ིཟརེ་རསེ་སུ་འབང་བ་ན་ིཤསེ་ས། སྦནི་བདག་གསི་ར་ིལམ་དང་། ས ག ་

རིལ་སོགས་ཀ་ིརསེ་སུ་འབངས་བ་ད་ེབས་ཤསེ་ས་ན། ད་དགེ ་ལྡན་མིང་གཡར་བ་

དག་ལ་ཕུགས་བསམ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མདེ་པར་གཞན་ཟརེ་གཡམ་ལ་རྒྱུག་ནས། 

ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀ་ིསངི་ལ་དནོ་མདེ་པའ་ིར་ཁ་ད་ེལྟར་བཟོས་པ་ན།ི ཀླད་མེད་ཅོལ་

ཆུང་ག་ིབ་སྤདོ་ལས་གཞན་དུ་ཅི།ད་ེཡང་ལགེས་བཤད་ལས། 

{“ར་གཞན་མཁས་ན་འཚ་ོསྲདི་ཀ།ི།
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ཉསེ་པའ་ིཚགི་ར་འདྲུད་པ་མདེ།

ཁྲྭ་ཡསི་འུག་པ་དམའ་ཕབ་པས།།  

བསལ་པའ་ིབར་དུ་འགན་ལ་ལྟསོ།།”} 

ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་སོང་ངམ་མ་སོང་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དག་གིས་

ལགེས་པར་སོམས་ཤགི  །མ་ཟད་དག་ེསྐནོ་ཕན་གནདོ་ལ་མ་ིབལྟ་བར་གཅིག་ཤདོ་ཐུབ་

ན་ཆོག་པར་འཛིན་པ་ན།ི དག་ེལྡན་སྤ་ིཔའ་ིམཚན་འཁརེ་ནས་བདེ་འསོ་པའ་ིལས་ཞིག་

ཡནི་མནི་ཙམ་ཡང་མ་ིཤསེ་པ་ད།ེ  དག་ེལྡན་བསན་དག་ད་ེལས་གཞན་དུ་སུ་ཞིག་ལ་ངོས་

འཛིན་དགསོ་ཏ།ེ   ཇོ་བོ་ཡབ་སྲས་ཀི་ཞུས་ལན་ནརོ་བུའ་ིའཕངེ་བར། 

{“ཀུ་རའེ་ིཐ་མ་འཐབ་མརོ་འག།ོ།

ངག་ག་ིཐ་མ་ལུས་གཉསི་རོྩད།།

ལུས་ཀ་ིཐ་མ་སྲགོ་དང་འབལ།།

སྲགོ་ག་ིཐ་མ་ངན་འགརོ་འག།ོ།”} 

ཞསེ་གསུགས་པ་ལྟར།  འཕལ་ཡུན་དག་ེསྐནོ་ལ་མ་ིབལྟ་བར་གང་བྱུང་གང་དན་

དུ་སྨྲ་བ་ཉསེ་པའ་ིརྩ་བ་ཡནི་པ་མ་ིཤསེ་པའ་ིབསན་བདག་དུ་རམོ་པ་དང་། དེ ་ཡང ་དགེ ་

ལྡན་པའ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཡནི་ཟརེ་བ་སོགས་ན།ི སོན་བོན་ས་དགེ་སྐེ ་

ཆནེ་དམ་པ་གངོ་མ་རྣམས་ཀ་ིགསུང་ལ་འད་ིཡནི་འད་ིམནི་ག་ིཚད་མའ་ིངསེ་པ་གང་ཡང་

མ་རདེ་པར། ༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པའ་ིརསེ་ཟོླས་གཡམ་ལ་རྒྱུགས་པ་ན།ི ལོག་བཤད་པ་

ཁདོ་ཅག་དམག་ཕམ་པའ་ིདཔུང་ཚགོས་བཞིན་དུ། ག་འགོ་གར་འདུག་མི ་ཤེས་

པར་མུན་པའ་ིཁུང་བུར་ཡབི་ནས་སྨྲ་ངན་མ་ིཟད་པ་འདནོ་པ་ཁོ་ནར་ཟད་ད།ོ། 
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{{དནོ་ཚན་བཞི་པ་}}འཕསོ་དནོ་གཞན་བཤད་པ།

རྩ་བའ་ིཆ་ནས་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དག་གསི་བསན་པ་ངོ་མ་ིཤསེ་པ་ལ་

བསན་སྲུང་ཇི་ལྟར་ངོ་ཤསེ། ལུང་དང་རགོས་པའ་ིབདག་ཉདི་ཟརེ་ཤསེ་པ་ཙམ་ལས་

བསན་པ་ངོ་མ་ངོས་མ་ཟིན་པ་ན་ིཤནི་ཏུ་གསལ་བས།   ད་དུང་རྒྱལ་སྤའི་ིདག་ེལྡན་ཟརེ་

བ་སོགས་ན་ིངོ་ཚ་མ་ིཤསེ་པའ་ིརགས་འཁྲུལ་མདེ་ད།ོ། དཔརེ་ན། དགེ་ལྡན་པའི་

བ་ཚངོ་ཞབས་འདནེ་པ་ཁདོ་ཚ་ོསྦནི་བདག་དང་བཅས་པས། ༧སྐབས་རེ་ཕ་བོང་ཁ་

བ་མ་བསམ་གསི་མ་ིཁབ་པ་རདེ། ཧ་ེརུ་ཀ་དངོས་རདེ་ཟརེ་བཞིན་དུ། དེ ་ ཡི ་

གསུང་ལ་ལ་བཟང་བར་འདུ་ཤསེ། གསུང་ལ་ལ་ངན་པར་འདུ་ཤེས་པ་དེ་ཡང་

བསན་པ་ཟེར་བ་ངོ་མ་ིཤེས་པའ་ིལོག་བཤད་ཆསོ་ཕུང་ག་ིལས་ངན་འཁྲུལ་མེད་ལས་མ་

འདས།༧ར་ེ༧རྒྱལ་བ་གཉསི་པའ་ིལགེས་བཤད་ལས། བསན་པའ་ིངང་ཚུལ་ཤསེ་ནས་

སནོ་པ་ལ། ཡ་ིཆསེ་རདེ། གསུངས་པའི་དོན་ལས་ཕི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་དགེ་

ལུགས་སྤའི་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཟརེ་བ་ན་ིདགདོ་བ་ོབའ་ིགནས་ཁོ་ནའ།ོ། ༧ རེ ་

ཕ་བོང་ཁ་པ་སོགས་དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་རྣམས་ཀི་གསུངས་ལ་རང་འདདོ་

ངན་པའ་ིཕོགས་སུ་ལྷུང་ཚབས་ཆ་ེབའ་ིདབང་གསི། དོན་མེད་པར་ཚུལ་མིན་ཡིད་

བདེ་ཀསི་སྒ་ོབཏགས་ནས་གསུང་ལ་འད་ིལགེས་བཤད་དང་འད་ིཉསེ་བཤད།འད་ིབང་

བ་དང་འདི་དོར་བ་ཟེར་ནས་ཁད་པར་ཡོད་ཚུལ་བསན་དག་ལོག་བཤད་པ་དག་གིས་

ཤདོ་པ་ན་ིབསན་དགའ་ིརང་གཟུགས་མངོན་པ་ཙམ་མ་ཟད། ད གེ ་ ལྡ ན ་ བ ས ན ་

བདག་དུ་རོམ་པའི་བ་རྒན་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཚུལ་དེ་ལ་རེས་སུ་ཡིད་རང་ཡོད་ཟེར་བ་

ནི་ལུང་གི་བསན་པ་འགལ་མེད་དུ་མ་རོགས་པའི་ཚད་འཇལ་བེད་དུ་སོང་བ་གདོན་མི་
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ཟའ།ོ། ༧ར་ེ༧རྒྱལ་བ་གཉསི་པས་ཀང་སགས་རིམ་ཆནེ་མ།ོ མཐའ་དཔདོ་མྱུ་གུ། 

གསརེ་ཕངེ་། ལམ་རིམ་ཆནེ་མ་ོསོགས་སབས་གང་ཡནི་དུ། {“གང་ཞིག་རིགས་པར་

ལྡན་པའ་ིཚགི།    ད་ེཉདི་ལ་ན་ིསནོ་པར་འཛིན།།”} ཞསེ་ཤསེ་བདེ་དུ་ཡང་ནས་ཡང་

དུ་འདནེ་པར་མཛད་པ་ད་ེདག་ཀང་དག་ེལྡན་མངི་འཁརེ་བ་ཁོད་ཅག་གིས་ཁད་གསོད་

གང་ཐུབ་བོས་ཤགི་ཨ།   ཧ་ེརུ་ཀའ་ིགསུང་ལ་མ་ིལགེས་པ་དང་དརོ་བ་ཞིག་འདུག་ཟརེ་

བའ་ིརང་ཚགི་ས་ཕ་ིམ་ིམཐུན་པའ་ིནང་འགལ་ཆནེ་པ་ོད་ེརྐ་ེལ་བཏགས་ནས།  ད་དུང་

རྒྱན་དུ་རམོ་པ་ན་ིངོ་ཚ་མ་ིཤསེ་པ་དག་ེལྡན་པའ་ིཞབས་འདནེ་ཁོ་ན་རདེ།   སོ ན ་

བོན་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་ཆེན་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་ལ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་

བའ་ིབསན་སྲུང་ཞསེ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་ད་ེལ། ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་ཡིད་མ་རང་

པར་གང་འདདོ་ལོག་བཤད་འཁགོ་བཤད་གནམ་སར་མ་ིཤངོ་བ་ད་ེབཤད་པ་ལས། 

གཞན་ཁདོ་ཅག་ལ་༧རེ་ཕ་བོང་ཁ་པ་སོགས་ལ་སྐནོ་འཛུགས་གང་ཞིག་བེད་རྒྱུ་ཡདོ་དེ་

མདེ་པ་མངོན་སུམ་ཀསི་སྒྲུབ་བོ།། རྒྱལ་ཆེན་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་ལ་འཇམ་

མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་ཞསེ་གསུངས་པ་ད་ེལ། སོྨན་ལམ་ལོག་པ་ཁོད་ཅག་

གསི་སྐནོ་རོག་ག་ིབོ་སྐསེ་པ་ད་ེཡང་། སྐེས་ཆེན་དམ་པ་དེ་དང་དེའི་གསུང་ལ་བརག་

ཅིང་དཔད་པའ་ིས་ོནས། ཚད་མས་དངས་པའ་ིམོང་བ་རྣལ་མ་ན་ིམནི་པ་ཐག་ཆོད་ལ། 

འ་ོན་གང་ཡནི་ཟརེ་ན།  དོན་ལ་མི་གནས་པའི་སིྦན་བདག་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་

པས། མ་ོདང་རི་ལམ་ཟན་བརག་འད་ེལུང་བཞི་ལས་བྱུང་བའ་ིརྩ་བའ་ིགྲུབ་མཐའ་ངན་

པ་ད་ེལ། ཁོད་ཅག་ཚ་ེའདརི་ཕརི་ལོྡག་མ་ིཐུབ་པའ་ིཕིན་ཅི་ལོག་ག་ིངསེ་ཤསེ་བཅོས་མནི་

རདེ་པ་ཡནི་ཙང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་དམ་པའི་གསུང་ལའང་སྐོན་འབའ་ཞིག་ལས་

མཐོང་མ་ིཐུབ་པ་བ་ོལྡན་ཀུན་ག་ིསྤདོ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ད་ེརདེ། ད་ནི ་མང་བར་གྱུར་
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བས་མཚམས་གཅོད་ཅིང་འགོ་ནས་ཀང་གསལ་བར་འགྱུར་རོ།།

{{གསུམ་པ}}{རོྩམ་སྒགི་པའ་ིགཏམ་}ཟརེ་བར་བསན་དག་རྭ་ཅན་
གཞན་ནས་འཚལོ་དགསོ་ན་ཧ་ཅང་རདེ་དཀའ་བའ་ིཚུལ་སོགས་དནོ་

ཚན་བཅུ་དྲུག་ག་ིས་ོནས་དགག་པ་ལ།   

{{དནོ་ཚན་དང་པོ་}}བསན་ལ་དར་རྒུད་ཟརེ་བར་བརྒལ་ཞིང་
བརག་པ། 

རོྩམ་སྒགི་པའ་ིགཏམ་ཟརེ་བ་ད་ེལ་དཔད་ན་གཡ་ོཅན་ངན་དགུའ་ིཕུགས་རྩ་ད་ེ༧གངོ་ས་

བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ཡནི་པ་ལ་གསལ་བཤད་ཡང་དག་པ་ཞིག་བས་འདུག་ཀང་། ལོ ག ་

བཤད་པའི་ཚིག་ཚོགས་ཉག་ཉོག་ཐམས་ཅད་འདིར་བིས་ནས་དགག་དགོས་ན་གིད་
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ལུག་ཅིང་ཡིད་སུན་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་འདུག་པས་ཞིབ་པར་ལོག་བཤད་རང་དུ་བལྟས་ན་

དརེ་གསལ། རོྩམ་སྒིག་པའི་གཏམ་ཟེར་བ་གཡོ་ཅན་ལོག་བཤད་པའི་གཡོ་གཏམ་

དག་ལ་བརྒལ་ཞིང་བརག་པའི་སོ་ནས་ལན་གི་རིམ་པ་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་

བརདོ་ན། ལོག་བཤད་དུ་ཐོག་མར་བསན་ལ་དར་རྒུད་ཟེར་བ་ལ་བརྒལ་ཞིང་

བརག་ན། སྤིར་བོད་དུའང་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དར་རྒུད་སྣ་ཚོགས་

ཤགི་བྱུང་མོང་བ་བདནེ་ཡང་། ད་ལྟ་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ལྟར་དུ་བསན་པའི་བདག་

པའོ་ིམངི་འཁརེ་ནས་བསན་པ་ལ་གནདོ་པའ་ིབ་ངན་སྤདོ་ངན་སལེ་རབས་ན།ི སོ ན ་

ག་ིརྒྱལ་རབས།  ལོ་རྒྱུས། ཆོས་འབྱུང་གང་དུ་བལྟས་ཀང་མཐོང་དཀནོ་པ་

ཞིག་ཡནི། རྒྱལ་བ་བསན་པའ་ིབདག་པོ་རང་ཉདི་ཀསི། 

{“ང་ཡ་ིབསན་པ་ཟབ་མ་ོའད།ི།

ང་མནི་ང་འད་ཅིག་གསི་བཤགི།”} 

ཅསེ་གསུངས་པ་ལྟར། ༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པས་སྐུ་ཚེ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་

པའོ་ིམངི་དང་ཆ་ལུགས་འཛིན་བཞིན་དུ། ཆོས་སྲདི་མཉམ་བསྲསེ་ཀསི། ཆོས་ཟབ་མོ ་

འད་ིསྲདི་ཀ་ིདགསོ་མཁོ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་ཆདེ་དུ་བདེ་སྤད་པ་འད་ིན།ི བསན་པ་ངོ་མ་ལ་འདི་

ལས་གནདོ་ཚབས་ཆ་ེབ་ཅི་ཞིག་ཡདོ།

ད་དུང་ད་ེལས་ཐུ་བ་ཆོས་གསོ་གནོ་ནས་གཡ་ོསྒྱུའ་ིསྤདོ་པས་མ་ིཚ་ེརགོས་འག་ོབ་འད་ིན་ི

རང་ཕུང་གཞན་ཕུང་ག་ིརྒྱུ་ལས་མ་འདས། ལགེས་བཤད་ལས། 

{“ཧ་ཅང་གཡ་ོསྒྱུ་ཆ་ེདགས་ན།།

ཐ་མར་རང་ཉདི་བརག་པར་འགྱུར།།
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ས་ོང་མཁའ་ལ་འཕངས་གྱུར་ན།།

འཆག་པ་ཉདི་ལས་གཞན་དུ་ཅི།།”} 

ཞསེ་པ་ལྟར་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་ལས་འསོ་གཞན་ཅི། དོན་བསྡུས་ནས་བརོད་ན།དགོན་པ་

རྣམས་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བཏང་ཞིང་། འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀང་གནས་གཅིག་ཏུ་

གསོ་སྦངོ་ཁག་གཉསི་ཚགོས་དགསོ་པ་བཟོས། བསན་འཛིན་གི ་སྐེས་བུ་རྣམས་ཀི་

ཡང་སྤྲུལ་མང་པ་ོགཉསི་གཉསི་བཟོས་ནས་ལྷ་སྡ་ེམ་ིསྡ་ེཐམས་ཅད་དུམ་བུར་བཏང་། 

༧སྐབས་མགོན་པཎ་ཆེན་བཅུ་པ་ཆེན་པོས་༧རེ་བ་མའི་མཛད་ཆེན་ལྷ་ལྡན་སོྨན་ལམ་

ཆེན་མོ་སྐར་གསོ་གནང་བ་དེ་ཡང་ཆབ་སྲིད་ནག་པོའི་དུག་རང་གིས་མར་མེ་རླུང་གིས་

བསད་པ་བཞིན་ཏུ་བཅོམ། བཅུ་བཞི་པ་རང་གི་ཡངོས་འཛིན་ཡང་སྐནོ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་

ནས་གསུང་ལ་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ནས་བརྒལོ་དུ་བཅུག་པ་སོགས། དེ་དང་དེ་དག་

ན་ིབསན་བཤགི་ག་ིབ་བར་མ་ིའག་ོན་བསན་བཤགི་ཟརེ་བ་རྭ་ཅན་ཞིག་གང་ནས་འཚལོ། 

རང་ག་ིབརྒྱུད་པའ་ིབ་མ་ལམ་རིམ་གི་བསན་བདག་༧ར་ེཕ་བོང་ཁ་པར་བདུད་རདེ་ཟརེ་

བཞིན་དུ།བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉིད་ལམ་རིམ་བ་མ་ཡིན་ཁུལ་གནང་བ་དེ་ཡང་ངོ་ཚ་དང་

བལ་བའ་ིནང་འགལ་ཟད་མ་ིཤསེ་པ་ཁོ་ན་ཡནི། 

གཞན་ཡང་དགའ་ལྡན་ཛ་ེསྨད་རིན་པོ་ཆ་ེལ་སོགས་པའ་ིར་ོརའེ་ིསྤུན་ལ་ཞ་ེསྡང་ཕག་དགོ་

གསི་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་ཚགི་ངན་གང་འདདོ་དུག་ག་ིཚརེ་མ་བརྒྱུད་མར་བཏབ་པས་

མ་ཟད། ༧ར་ེབད་ེཁི་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀི་སོབ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་ལ་ཆསོ་དང་ཟང་ཟིང་

ག་ིའབེལ་བ་མཆོག་གསུམ་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་རྦད་བཅད་ཀིས་ར་ོརེ་སྤུན་ལ་བརད་

པའ་ིརྩ་ལྟུང་སོགས། རང་རྒྱུད་ཀ་ིདམ་ཚགི་དང་སྡམོ་པ་ཧྲུལ་པརོ་བས་པ་ཡང་། 

བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། 
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{“ད་ེཡ་ིསྡུག་པའང་བ་མ་བཞིན།།

བ་མའ་ིའཁོར་ན་ིགཉནེ་བཞིན་དུ།།

མཉམ་པར་བཞག་པས་རག་ཏུ་བསམ།།”} 

ཞསེ་གསུངས་པ་ལས་ཡངོས་སུ་ལོྡག་ས།ེ བཅུ་བཞི་པ་ན་ིརོ་ར་ེསྤུན་ལ་དག་ཡ་ིདྭངས་མར་

བཟུང་ནས། ད་དུང་སྡོམ་པ་གསུམ་ཀ་དང་མི་འགལ་པའི་ཟབ་ཆོས་ཤིག་ཡོད་ཁུལ་

བདེ་པ་ད་ེཡང་བསན་ལ་ཁ་ཙམ་གསི་གཅསེ། ཆབ་སྲདི་ལ་སངི་ཐག་པ་ནས་མསོ་ཟརེ་

བ་ད་ེརང་ཡནི་ཏ།ེ ཚགི་བསྡུས་ནས་བཤད་ན།

ཁ་ཆའེ་ིགོགས་ལ་སྤུན་ལྟར་བརྩ།ེ། ར་ོར་ེསྤུན་ལ་དག་ལྟར་སྡང།། ལྷ་ཆོས་ཁ་ཡི་

རྩ་ེན་འཁརེ།། སངི་ག་ིཁོང་ན་སྲདི་ནག་བཅངས།། ཁ་ནས་བསན་ལ་དག་ཐེར་

ཟརེ།། ཁོག་ན་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་སས།། མིང་ལ་བསན་པའི་བདག་པོ་ཟེར།།ཁ་

ནས་ཆོས་བཤད་སྣ་ཚགོས་བདེ།། ལུས་ལ་ཆོས་གསོ་རྣམ་གསུམ་གནོ།། བསན་

འཛིན་མ་ིམཐུན་ཁག་ལྟར་དཀྲུགས།། ཤུགས་ལྡན་བསནེ་པས་མ་ིམཐུན་ཟརེ།།   

མ་ིམཐུན་ཐམས་ཅད་རང་གསི་བཟོས།། གཞན་ལ་ཁ་དཀིྲ་བསནོ་འཛུགས་བདེ།།  དམ་

པའ་ིཚུལ་ལས་ཉམས་ན་ཡང་།། དམ་པ་ང་ལྷག་མདེ་མདགོ་སནོ།། དམ་པ་དམ་མིན་དབེ་

དཀའ་བའ།ི། དུས་ངན་འད་ིརུ་བདག་སྐསེ་ཀང་།། བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་བཀའ་

དནི་དང་།།རང་ག་ིརྣམ་དཔདོ་ཤསེ་རབ་ལས།། ཚུལ་དང་ཚུལ་མནི་འབདེ་ཤསེ་པ།། 

ད་ེཡང་སལ་པ་བཟང་སམ་བདེ།། ཅསེ་པ་ན་ིབར་དུ་ངལ་གསོ་བའ་ིཕིར་དུ་གང་དན་དུ་

སྨྲས་པ་འད་ིཡང་དནོ་ཡདོ་པར་གྱུར་ཅིག 

ལྷག་པར་རང་གི་ཡོངས་འཛིན་བཀའ་དིན་ཅན་ལ་མི་བཟོད་པའི་མནར་སེམས་དག་པོ་
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འཆང་བའ་ིབསམ་བོ་ད་ེའད་ཞིག་བརདེ་པ་ན།ི མི ་ཚེ ་རྒྱ་བོད་ཀི ་གཞུང་ལུགས་ལ་

སྦངས་པའ་ིའབས་རགས་ཞིག་མནི་པར། ནག་པོ་སྲིད་ལ་སྦངས་པའི་དངོས་གྲུབ་བ་ན་

མདེ་པ་ཉདི་ད།ོ།  དནོ་ངོ་མར་༧སྐབས་ར་ེབད་ེཁ་ིཡབ་སྲས་རྣམ་གཉསི་ལ་གཞན་

ངོར་བསོད་ར་གཏོང་ཁུལ་བས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། དོན་དངོས་ད་ཆ་མཐོང་དང་

མཐོང་བཞིན་པ་ལྟར་མ་དད་ལོག་ལྟའ་ིགཏརེ་བརལོ་བཞིན་པ་འད་ིདག་དང་། 

ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་བོད་རིགས་སུ་གཏོགས་ཚད་མཐའ་འབུད་ཟུར་བཀག་བརས་

བཅོས་མཐོང་ཆུང་གི་བ་སྤོད་ངོ་མའི་ཐོག་ནས་རྒྱུ་འབས་རགས་པ་ཙམ་ལའང་ཡི་ཆེས་

མདེ་པའ་ིཆོས་པའ་ིགཟུགས་ཅན་འད་ིའད་ལ་བསན་དག་མ་ིཟརེ་ན། བ ས ན ་ ད ག ་

རྭ་ཅན་ཞིག་གཞན་ནས་འཚལོ་དགསོ་ན་ཧ་ཅང་རདེ་དཀའ་བ་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བ་

དག་གསི་ཤསེ་པར་གིས་ཤགི་ཨ། དེ་དག་ནི་གཞན་སྐོན་འཚོལ་བ་ལ་མིག་ཡོད་

ཀང་རང་སྐནོ་མཐོང་བའ་ིམ་ེལོང་མདེ་པས་ལན་པ་ཁོ་ནར་ཟད་ད།ོ།
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{{དནོ་ཚན་གཉསི་པ་}}བོད་ཟརེ་བའ་ིམངི་ཙམ་ཡང་མདེ་པ་བཟོ་

མཁན་ན་ིབོད་པ་རང་ཡནི་པ།

ལོག་བཤད་སདོ་སྨད་བར་གསུམ་དུ་བསན་དག་རྒྱ་དམར་གི་ངོ་ཚབ་དང་རྒྱུག་ཁི་སོགས་

ཟརེ་བ་ལ། དནོ་དུ་བསན་པའ་ིབདག་པའོ་ིམངི་འཁརེ་ཡང་བཤད་སྒྲུབ་འཆད་ཉན། 

བསབ་གསུམ་ཉམས་ལནེ། ཐུགས་མཐུན་ཁིམས་གཙང་སོགས་གཏོར་བཤིག་

གཏོང་མཁན་ལ་མིང་བསན་འཛིན་དུ་བཏགས་ཀང་དོན་ལ་བསན་དག་ཡིན་པ་སུས་མི་

ཤསེ། རྒྱ་དམར་བསན་དག་ཡནི་ཏ།ེ དགནོ་པ་བཤགི  །ལྷ་ཁང་གཏོར།  སྐུ་

བརན་སོགས་ཀང་བཅག་སོང་ཟརེ་བ་ན་ིབསན་པ་ས་ར་ོདང་། ཟངས་རག ་ སོགས་

ལ་ངོས་འཛིན་པ་ད་ེཡང་། དགེ་ལྡན་པའ་ིམཚན་གཡར་ནས་ཞབས་འདེན་གི་སེང་

དུ་ཞབས་འདནེ་མ་ཞུ་ཤགི །ཀྲུང་ཡང་མ་ིདམངས་སྤ་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་ནས་

བོད་སྣདོ་བཅུད་ཡངོས་རགོས་ཁྱུར་མདི་བས་ཚུལ་ཤདོ་པ་ཡང་། མགོ་རུས་སྣ་ཡིས་མ་

འཚརོ་བའ་ིགཏམ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ས།ེ གཏམ་ཁ་རལ་དེ་འད་དགེ་ལྡན་པའི་

མཚན་གཡར་ནས་ཤདོ་ཤསེ་པ་ཡང་ཁ་ལག་སམེས་གསུམ་ཆབ་སྲདི་པའ་ིབན་གཡགོ་ཏུ་

སོང་ཚབས་ཆ་ེབའ་ིརགས་ལས་གཞན་དུ་ཅི། སྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པ་ཆནེ་པོ་མཆོག་

མ་ཟད། ཁོང་གི་ཡིག་ཚང་རྒྱུག་ཁི་འཁོར་དང་བཅས་པས་ད་ཆ་ས་བསྒགས་གནམ་

བསྒགས་བདེ་བཞིན་པ་ན།ི དཔརེ་ན། ཕི་ལོ་{2015}ནང་ད་ལྟའི་སྲིད་སྐོང་

བ་ོསངེ་གསི་བོད་རང་བཙན་ཟརེ་བ་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མངོ་མདེ་ཟརེ་བ་དང་། བ ཅུ ་

བཞི་པ་རང་ཉདི་ནས་ཀང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བོད་རང་བཙན་རག་ཡག་ཡདོ་མ་རདེ་ཟརེ་

བ་དང་། རང་བཙན་བས་པ་ལས་མ་བས་པ་དགའ་བ་ཡནི་ཟརེ་བ་དང་། ར ང ་ བ ཙ ན ་
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ཟརེ་བ་ཁུངས་བསྐལ་མ་ིཐུབ་ཟརེ་བ་དང་།  ད་ེབཞིན་ཟམ་གདངོ་བ་མ་སྲདི་བོན་ཡནི་

སབས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་བདེ་རྒྱུའ་ིཡགི་ཆ་དངོས་སུ་སྤད་པ་དང་། ཤར་ཕོགས་ཁུག་ར་

ཟེར་བ་ཞིག་གསི་བོད་རང་བཙན་ཡནི་པའ་ིབདེན་དཔང་དེ་དག་ཀང་རྫུན་མ་རེད་ཟེར་

བ་སོགས་ད་ཆ་སད་གསང་ནས་སྒགོ་དང་སྒགོ་བཞིན་པ་ད་ེདག་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་པ་

དག་གསི་མཐོང་བཞིན་དུ་ཁ་ིམཐོང་རི་ཁུར་ཟེར་བ་དེ་འད་མ་བས་ན་དགེ་ལྡན་པ་ལ་ཁེ་

ལས་གོང་ག་ལ་ཡདོ། ངས་ལོག་བཤད་དང་ལོག་བཤད་ཅསེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྨྲས་པ་

ཡང་དནོ་མདེ་པ་ག་ལ་ཡནི། ལོག་པར་བཤད་པ་ན་ིངག་ཀལ་ཡནི་ཅིང་། ང ག ་

ཀལ་ནི་ཉོན་མོངས་ཡིན་པ་ཡང་མཛོད་ལས།“ཉོན་མོངས་ཅན་ཀུན་ཀལ་པ་ཉིད།”ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ངག་ཀལ་ཡནི་མནི་ཡང་ཀུན་སངོ་ལ་བལྟསོ་ནས་འཇོག་པ་མ་གཏོགས། 

འད་ཆགས་ཆགས་དང་། ཚགི་མཛསེ་མཛསེ་དནོ་འགགི་འགགི་གི་སྤལ་ལད་ཤདོ་

ཐུབ་ཙམ་ལ་མ་ིའཇོག་པས། གཡ་ོགཏམ་ངག་ཀལ་ག་ིརྣམ་གཞག་ལ་རངོས་པའ་ིདག་ེ

ལྡན་མངི་གཡར་བ་ཁདོ་ཅག་ཚ་ེགང་སྤལ་ལད་བཤད་ནས། ཕི ་ནང་ཀུན་ལ་དགེ ་

ལྡན་པའ་ིམངི་འཁརེ་ནས་རང་མཚང་རྒྱལ་མཚན་བཞིན་དུ་འཕརོ་ལ་སྡདོ་དང་།    

ཕ་ིརབས་དག་ེལྡན་པ་དག་མ་ཟད་ཕི་ནང་ཀུན་གིས་སྨད་ཅིང་འཕ་བའ་ིཡུལ་ལས་འབས་

བུ་བཟང་པོ་ཅི་ཞིག་ཡངོ་། མ་ཟད་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་གི་རོྩམ་སྒིག་པའི་

གཏམ་ཟརེ་བ་ད་ེཙམ་མ་ཟད། ལོག་བཤད་མགོ་མཇུག་གང་ལ་བལྟས་ཀང་ང་ཚོ་དགེ་

ལྡན་པ་འཁྲུལ་མདེ་ཡནི་ཀང་། ཆོས་པ་ན་ིམནི། སྲདི་དནོ་པ་ཞིག་ཡནི་པ་ན་ིབཀྲུས་ཀང་

དག་ཐབས་མདེ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག་པས་དག་ེལྡན་པའ་ིཞབས་འདནེ་རང་རདེ།
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{{དནོ་ཚན་གསུམ་པ་}}རང་མག་ོམ་ིཐོན་པའ་ིསྤན་རས་གཟིགས།

ཡང་། ལོག་བཤད་རོྩམ་གཏམ་ཟརེ་བ་དརེ་རྒདོ་བ་ོབ་གཞན་ཡང་། ༧གངོ་ས་མཆོག་ན་ི

རང་དབང་སར་གསོའ་ིདནོ་དང་།   བོད་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་བཀའ་ཤག་

དང་བཅས་པ་མཉམ་འཁདི་ཀསི་རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་དུ་ཞབས་སོར་བཀདོ་ཚུལ་

ཟརེ་བ་ད་ེབདནེ་ན།    ད་ཆ་རང་དབང་སར་གསོ་ཅི་ཞིག་བས་ཡདོ།   བོད་དནོ་ད་ེག་

འད་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག །བས་ཙང་བསདོ་མ་ིཤསེ་པས་བསདོ་པ་ལས།  སྨད་མཁས་པས་

སྨད་ན་དགའ་ཟརེ་བ་ད་ེརང་བྱུང་ཨ་ེའདུག །ད་དུང་སྤད་ལད་ཤོད་ཚོད་མ་ཟིན་

པར།   འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདྨོ།    ལྷ་མའི་ིརྣམ་འདནེ། སྐབས་མགནོ། ཡི ད ་

བཞིན་ནརོ་བུ་སོགས་ཚད་མདེ་འུར་གསི་བསདོ་ནས་དནོ་ངོ་མ་བསོ་ཡངོ་བ་རདེ་ཟརེ་རྒྱུ་

ལས་གཞན་ཟརེ་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡདོ། ད་ེལས་ཟརེ་རྒྱུ་མདེ་ན་རང་གསི་རང་ལ་མངི་རིག་ར་ེ

རགི་ཚད་བཏགས་ཀང་ད་ེན་ིའད་ཆགས་པོ་ཞིག་འདུག་གམ། “རང་གིས ་རང ་ལ ་

བསདོ་པ་ན།ི །བརྒྱ་བནི་ཡནི་ཡང་མཛསེ་མ་ཡནི།” ཟརེ་བ་ད་ེལས་གཞན་དུ་ཅི། 

འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདྨོ། ལྷ་མའི་ིརྣམ་འདནེ། སྐབས་མགནོ།  ཡདི་བཞིན་

ནརོ་བུ་ཟརེ་བ་སོགས་ཀང་བདནེ་ན། བང་རྩལ་ར་ལས་མགོགས་པ་ལྟར་བས་ནས་

རང་ག་ིའབངས་མ་ིཡདོ་ཚད་བཞག་ནས་ཕི་ལོ་{1959}ལོར་ཨང་དང་པོ་བོས་ཡངོ་བ་

ད་ེལས་ཞབས་འདནེ་ཆ་ེབ་ཅི་ཞིག་ཡདོ། ཡུལ་ག་ིརྒྱལ་པོ་དང་པོ་བོས་འགོ་མཁན་ན་ིརྒྱལ་

རབས་ལོ་རྒྱུས་གང་དུ་བལྟས་ཀང་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རདེ། མངི་འདགོས་ལུགས་ཚུན་ཆད་

ནས་ཀང་ནང་འགལ་ཚད་མདེ་པ་འད་ིའད།   དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་གཡར་ནས་ལོག་

བཤད་པ་ཁོད་ཅག་གཡོག་པོའི་འགན་མ་འཁེར་བར་སིྦན་བདག་ལ་དམའ་འབེབས་
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གཏོང་འདདོ་པ་མ་ཡནི་ན་གང་ཡནི། ད་དུང་ཧམ་པས་རྒྱ་གར་དུ་སབེས་ནས་སོབ་གྲྭ་

དགནོ་པ་རྒས་གསོ་སྨན་ཁང་སོགས་བཙུགས་རབས་ཤདོ་པ་ན་ིཧ་ཧ་དང་ཧ་ེཧ་ེཁོ་ནའ།ོ 

ལགེས་བཤད་ལས། 

{“དདོ་ཆུང་ཁ་ཡསི་དག་བོ་འདུལ།།

རྒྱང་ནས་མཐོང་ན་ཅ་ཅོ་འབནི།།

འཐབ་སར་འཕད་ན་ཐལ་མ་ོསྦརོ།།

རང་ཁམི་སབེ་ན་ང་རྒྱལ་སྨྲ།།”} 

ཞསེ་པ་ད་ེརང་བྱུང་ཨ་ེའདུག་མ་ིའདུག་སྨྲ་བའ་ིལྕ་ེཡདོ་ན་སྐངོས་ཞིག་དང་།  ལན་དུ་

སྨྲ་བ་ལ་ནི་ཟད་པ་མེད་ཀང་ད་ལམ་མང་བས་ངལ་ནས་དེ་ཙམ་ལས་ཤོད་མི་འདོད་

ད།ོ། 

ད་འོ་ན་རང་ཡུལ་གཡུག་ནས་བོས་ཡོང་མཁན་དེ་འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདྨོ།ལྷ་མིའི་

རྣམ་འདནེ། སྐབས་མགནོ། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སོགས་ཟེར་ཆོག་པའི་དབང་དུ་

བཏང་ཡང་། ད་ཆ་ཕར་རང་ཡུལ་དུ་ཐབས་ཇི་ལྟར་བས་ཀང་འཛུལ་མ་ིཐུབ་མཁན་ད་ེ

ལ་ཡང་འཕགས་མཆགོ་ཕག་ན་པདྨོ། ལྷ་མའི་ིརྣམ་འདནེ། སྐབས་མགནོ། ཡི ད ་

བཞིན་ནོར་བུ་སོགས་མིང་ལོྡག་བཏགས་ཚོད་མ་ཟིན་པ་དེ་ལྟར་བས་ན་ངོ་ཚ་བའི་རྒྱུར་

མ་ིའག་ོའམ། ཞསེ་ཀང་འདི་བར་འདདོ་ད།ོ།
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{{དནོ་ཚན་བཞི་པ་}}རང་མག་ོརང་གསི་བསརོ་ཚུལ།

ཡང་། རོྩམ་གཏམ་ལོག་བཤད་དུ། དོལ་རྒྱལ་བསེན་ན་མཐུན་འབེལ་ལ་གནོད་

ཟརེ་བ་དང་། ཁ་ེལས་གོང་ཆ་ེཟརེ་བ་དང་། བོད་ཕི་ནང་གཉསི་ཀར་བརྒྱ་ཆ་{99}་

དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཚམས་བཞག་ཡདོ། ཟེར་བ་སོགས་ཤོད་ལུགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

རང་གསི་རང་ལ་མག་ོབསརོ་བ་ཁོ་ནར་ཟད་ད།ེ དོལ་རྒྱལ་བསེན་ན་མཐུན་འབེལ་ལ་

གནདོ་ཀ་ིཡདོ་ན། དོལ་རྒྱལ་མི་བསེན་མཁན་ར་ས་རི་མགོའི་ངོགས་སུ་གནས་

པའི་བཅུ་བཞི་པས་ཅི་གསུངས་བཀའ་སྒྲུབ་ཡིན་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོར་གཅིག་ལྟོས་དང་། 

མཐུན་འབལེ་ག་ཚདོ་འདུག །ཁོད་ཚོས་ཞབས་འདེན་ཞུ་ལུགས་འགའ་ཞིག་རྩ་བའི་

ས་བཅད་གསུམ་པའ་ིནང་དུ་འགདོ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ེནས་བཅུ་བཞི་པའ་ིགཡས་གཡནོ་ལ་

ཞི་བད་ེདང་འཆམ་མཐུན་ཟརེ་བ་ཡང་ཇི་ཙམ་ཡདོ་མདེ་གསལ་བར་འགྱུར་རོ།། 

ལོག་བཤད་ཁམ་རྒན་ཁདོ་ཚསོ་དལོ་རྒྱལ་ལ་ཁ་གཡར་ནས་རྫུན་པ་ཁམ་བཤད་བདེ་ཀ་ི

ཡདོ་པ་ད་ེནས་ཤསེ་ཐུབ་ངསེ་རདེ། ད་ེབཞིན་བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་བཀག་སྡམོ་

འག་ོཚུགས་པ་ནས་བཟུང་། ད་ཆ་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀར་མཐུན་འབེལ་གི་ཚད་

གཞི་ཡང་ཇི་འད་ཞིག་ཏུ་སབེས་ཡདོ་མདེ་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཤསེ་གསལ་དང་།  ཁ་ེགོང་

ཟེར་བ་ལྟསོ་གྲུབ་ཡནི་པས་སོ་སོའ་ིམངོ་འཚརོ་བསམ་ཚུལ་ཉམས་མངོ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཞིག་

མ་གཏོགས་ཕོགས་གཅིག་གསི་ཐག་གཅོད་ནམ་ཡང་མ་ིཐུབ། བརྒྱ་ཆ་{99}ཟེར་བ་

ཆབ་སྲིད་པས་ཤོད་ཚུལ་ཙམ་ལས་ད་ཆ་བོད་ཕི་ནང་འཛམ་གིང་གང་སར་བལྟས་པས་
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ཤསེ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡནི་ན་རང་གསི་རང་ལ་མག་ོབསོར་མ་བས་ན་བཟང་།   རྩ་བས་ད་ེ

དག་ག་ིཐད་ལ་བཤད་བ་མང་བས་འགོ་ནས་བརདོ་པར་འདདོ་ད།ོ།

 

{{དནོ་ཚན་ལྔ་པ་}}རྒྱ་དང་ངན་འབལེ་ཟརེ་བ་ལ་ཡ་མཚན་དགསོ་

དནོ་མདེ་པ།

ཡང་། བསན་དག་རྒྱ་དམར་གུང་ཁན་དང་ངན་འབལེ་ཟརེ་བ་ན་ིརྒྱུན་དུ་ནས་བཅུ་བཞི་

པ་དང་ཁདོ་ཅག་གསི་ཁ་སམེས་ངན་ལང་ལ་ཤརོ་བའ་ིཤདོ་སྲལོ་ཙམ་ཞིག་ཡནི་པས། 

ད་ེལ་ཧང་སང་། ཡ་མཚན་དགསོ་དནོ་མ་ིའདུག་ཀང་།  ཁུངས་ལུང་ཤདོ་རྒྱུ་མདེ་པར་ད་ེ

ལྟར་ཟརེ་བ་ལ་གཞི་མདེ་པའ་ིམ་ཉསེ་ཁ་གཡགོ་ཟརེ་བ་ལས།  གཞན་དུ་བཅུ་བཞི་པའ་ི

བ་སྤདོ་ངན་པ་མགི་མཐོང་ལག་ཟིན་ཡདོ་དང་ཡདོ་བཞིན་པ་ལ། ད་ེཡདོ་ཚུལ་བཤད་པ་

ལ་གཞི་མདེ་ཟརེ་ན་མངོན་སུམ་ལ་བསནོ་པ་ཁོ་ནར་ཟད། རྩ་བར་ཆབ་སྲདི་པའ་ིངན་

རྒྱབ་ཏུ་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ད་ེབདེ་སྤདོ་མ་བས་ན་ཅི་སྐནོ། ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་

རྒྱ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁུངས་གཏུགས་ས་ངོ་མ་ནི་ལི་ཐང་ཚེ་བཀྲ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་
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འདུག་ཀང་།  ཚ་ེབཀྲ་ཟརེ་བ་དསེ་ཤདོ་ཚུལ་ལ་དཔད་ན་ཡང་ཁུངས་ལུང་གང་ཡང་མདེ་

པར། འུ་ཐུག་པའ་ིགཏམ་འཆལ་རང་དུ་འདུག་པས་གཉསི་ཀ་འདམ་དུ་ལྷུང་པ་མཚུངས་

པས་གཅིག་གསི་གཅིག་སྐབོ་ཐུབ་ར་ེམ་ིའདུག་ན།  ཁདོ་ཅག་གསི་རག་ཏུ་རྒྱ་དང་ངན་

འབལེ་ཟརེ་ནས་མ་ིགཞན་ལ་ཞྭ་མ་ོབསོན་གང་ཐུབ་དང་།  ངན་ཁག་དཀིྲ་གང་ཐུབ་ཀི་

ཤདོ་སྲལོ་རྒྱུན་ཤསེ་རདེ་ཟརེ་དགསོ་དནོ་ཡང་ད་ེརང་ཡནི།

{{དནོ་ཚན་དྲུག་པ་}}ཉསེ་བརྡུང་ཚབས་ཆནེ་གཏོང་མཁན་ད་ེསུ་ཡནི་

ནམ།

ཡང་། རོྩམ་གཏམ་ལོག་བཤད་དརེ། ཉསེ་བརྡུང་ཚབས་ཆནེ་བཏང་ཟརེ་བ་དང་། མ་ི

བསད་ཁག་སྦརོ་བས་ཟེར་བ་དང་།ཡུལ་དུས་ཚདོ་རིྩས་བས་ཟེར་བ་སོགས་ཀང་མདརོ་

བསྡུས་ནས་བཤད་ན།  ཁ་དཔརེ།  ཁ་སང་ལྕམ་སྐུ་ཞབས་ཀ་ིལྟུག་ད་ིད་ེབཏང་མཁན་

ང་ཡནི་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་དབང་མདེ་དུ་སིྦན་བདག་གི་བས་ཉསེ་སོྐན་འགབེ་བདེ་འདདོ་ཀང་

བདེ་མ་ིཤསེ་པ་ད་ེཤ་ཚ། བཅུ་བཞི་པའི་བས་ཉེས་དེ་དག་ལ་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་བས་
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འགབེ་ཐབས་དང་སྐབོ་ཐབས་མདེ་ད།ེ སྦནི་བདག་ཆནེ་མ་ོརང་ག་ིཞལ་དོ་མ་ོནས། 

ངས་འག་ོབཙུགས་པ་ད་ེངས་མཐའ་བསྐལ་རྒྱུ་ཡནི་ཟརེ་བ་ད་ེལ་ལྟསོ་དང་།  ཉསེ་བརྡུང་

ཚབས་ཆནེ། མ་ིབསད་ཁག་སྦརོ། ཡུལ་དུས་ཚདོ་རིྩས་ཟརེ་བ་གལ་སྲདི་བདནེ་དབང་

དུ་བཏང་ཡང་།   ད་ེན་ིདུག་ག་ིརྩ་བ་ལྟ་བུ་འག་ོབཙུགས་མཁན་དའེ་ིལན་པ་ལས་གཞན་

ལ་ཁག་དཀིྲ་ལག་ཕསི་བ་ས་ཞིག་གཏན་ནས་མདེ་པ་ཡང་གཟུར་གནས་བ་ོལྡན་དག་གསི་

མ་ིཤསེ་རྒྱུ་དང་།    དནོ་མ་ིག་ོབ་ཅི་ལ་སྲདི། ཤོད་དགོས་ན་ཉེས་བརྡུང་ཚབས་

ཆནེ་གཏོང་མཁན་ངོ་མ་ན་ིཁདོ་ཅག་ཡནི་ཏ།ེ བོད་རིགས་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ལ།   

བསམ་བཞིན་དུ་མཐོང་ཆུང་བརས་བཅོས། དབ་ེའབདེ་ཟུར་བཀར། ཁ་ངན་ཚིག ་

རྩུབ། འབལེ་གཅོད་མཐའ་འབུད།  བ་སབོ་དམ་ཉམས། དགནོ་པ་དུམ་བུར། 

གགོས་པོ་དགར་ལངས། ཕ་བུ་མ་ིམཐུན། ཟ་ཚང་ཁ་བལ་བཏང་བ་སོགས་ཤུགས་ལྡན་

པ་རྣམས་ཀ་ིསངི་ལ་གང་ཕགོ་ཅི་ཕགོ་ག་ིར་ཁ་བཟོས་པ་ད་ེདག་ན།ི བོད་རིགས་ཤུགས་

ལྡན་པ་ཞིག་ལ་ཆ་མཚནོ་ན་ད་ེལས་ཉསེ་བརྡུང་ཚབས་ཆ་ེབ་ཅི་ཞིག་གཏོང་དགསོ། 

ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ནི་སེམས་མེད་བེན་པོ་ཞིག་མིན་པས་སིང་ལ་ན་ཟུག་ཀང་ཚད་

ལས་བརྒལ་པ་ཞིག་ལོས་གཏོང་། 
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{{དནོ་ཚན་བདུན་པ་}}མ་ིགསོད་ཁག་སྦརོ་བདེ་མཁན་ད་ེསུ་ཡནི་

ནམ།

མ་ིབསད་ཁག་སྦརོ་ངོ་མ་བདེ་མཁན་ད་ེཡང་ཁདོ་ཅག་ལས་ཐུ་བ་སུ་ཡདོ། འགའ་ཞིག་ལ་

དུག་ཆནེ་ག་ིདངོས་པོ་དངས་ནས་བསད།     འགའ་ཞིག་མ་ཉསེ་ཁ་གཡགོ་གསི་བཙནོ་

ཁང་ནང་དུ་བསད། འགའ་ཞིག་རེ་བ་དང་བརྒྱུད་བསྐུལ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་མེ་

ལ་གསོན་བསྲསེ་བས་ནས་བསད། ད་དུང་ཡང་ད་ལྟའི་ཁོད་ཚོའི་བེད་ལུགས་བེད་

སངས་ད་ེརང་ལས་མདེ་ན། མཐར་བོད་རིགས་མ་ིདམངས་ཡངོས་རགོས་ཁོད་ཚའོ་ི

ལག་འགོ་ནས་ཤ་ིརྒྱུ་ཡནི་པ་ལ་ཐ་ེཚམོ་གང་ཡང་མདེ་ད།ོ། 

{{དནོ་ཚན་བརྒྱད་པ་}}ཡུལ་དུས་ཚདོ་རིྩས་བདེ་མཁན་ད་ེསུ་ཡནི་

ནམ།

ཡུལ་དུས་ཚདོ་རིྩས་བདེ་མཁན་ངོ་མ་ཡང་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཡནི་པ་ལ་གསལ་སོྐར་

དགསོ་དནོ་མདེ་ཀང་། ཟུར་ཙམ་མ་བཤད་ན་མ་ིག ོ །གོ་ཡང་སོ་གསུམ་གཡོ་སྒྱུའི་

སྤདོ་པ་ལ་ངན་གམོས་ཤན་ཤུགས་ཆ་ེབའ་ིམ་ིདག་ལ་ཟུར་ཙམ་མ་བཤད་ནའང་མ་ིའགགི 

།ཤདོ་དགསོ་ནའང་འད་ིའད་ཞིག་ས།ེ 

{“བུ་མདེ་ཁ་ོགསུམ་འགམིས་པ་དང་།།



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

194

བ་ན་ིར་ེལས་ཤརོ་བ་དང་།།

བན་བཙུན་ཆསོ་ལས་དདེ་པ་གསུམ།།

གཡ་ོཡ་ིནང་ན་ད་ེགསུམ་ངན།།”} 

ཞེས་པ་ལྟར་གཡ་ོཅན་ངན་དགུ་ཚང་བ་དག་ལ་ངེས་པར་ཤདོ་དགསོ་ན་མཚནོ་ཙམ་རེ་

བརདོ་པར་བ་ལ། གནས་དུས་ཚོད་རིྩས་རང་གིས་བས་ནས་གཡོ་ཞྭ་ཆེན་པོ་དེ་

གཞན་ལ་གཡགོ་གང་ཐུབ་བདེ་པ་ན་ིཁ་དཔརེ། རོངས་རྒན་ཁམ་པ་ཁོད་ཚིག་རྩུབ་མ་

སྨྲ་ཞིག་ཟརེ་བའ་ིདཔ་ེབཞིན་དུ་སོང་འདུག་པ་ཡང་། 

བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་དབངས་སུ་བཀུར་ནས་བསེན་བསེན་མཆོད་

མཆོད་སྒྲུབ་སྒྲུབ་བདེ་དུས།  མ་ིམཐུན།  མ་བྱུང་། མ་ིའགགི་ཟརེ་བའ་ིསྨྲ་ངན་བང་སད་

ཙམ་ཡང་མདེ་པ་དང་གཅིག 

ཡང་། བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་འད་ེརདེ།  བདུད་རདེ།རྒྱལ་དགངོ་རདེ། རྒྱ་འད་ེརདེ།  

དམ་སྲ་ིརདེ་སོགས་ཟརེ་དུས་རངོས་རྒན་ཡདོ་ཚད་འུར་གསི་ཟིང་ནས་ད་ེརང་ཡནི་ཤག་

གསི་འབའ་ལ་རྒྱུག་པ་དང་གཉསི། 

ཡང་། ཡོངས་འཛིན་རོ་རེ་འཆང་རྣམ་གཉིས་ཀི་དབུས་འགན་ཟླ་མེད་པའི་བ་མ་དགེ་

བཤསེ་མཁན་ལས་ཟུར་དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ། གནམ་གིས་ས་

བཀབ་པ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པའ་ིདུས་སུ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ག་ིའབེལ་གཅོད་བདུད་ཀི་

ལས་འགུལ་འད་ིའད་ར་ིལམ་ཙམ་དུའང་འཁོར་མ་མངོ་བ་དང་གསུམ། 
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ཡང་། ད་ཆ་དུས་མཐར་བཅུ་བཞི་པའ་ིརྒྱུག་ཁ་ིརྣམས།  དབང་གགས་དར་བའ་ིདུས་སུ་

སར་བྱུང་མ་མངོ་བའ་ིཐམས་ཅད་དུམ་བུ་ཁ་བལ་དུ་གནས་དགསོ་པ་དང་བཞི། 

 

ཡང་།  བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉདི་ཀང་དབང་དང་གགས་པ་རྒྱས་པའ་ིདུས་སུ་༧པཎ་བཅུ་པ་

ཆནེ་པརོ་ཞ་ེའཁོན་སངི་ནད་དག་པོས་མཛད་འཕནི་ལམ་དུ་མ་བཏང་བ་དང་ལྔ། 

ཡང་། བཅུ་བཞི་པས་རང་བཙན་ཟརེ་དུས་ར་སའ་ིལྷ་མ་ིཟརེ་ཚད་ཐམས་ཅད་རང་

བཙན་དུ་རམོ་ཞིང་སྒགོ་པ་དང་དྲུག 

ཡང་། བཅུ་བཞི་པས་དབུ་མ་ཟརེ་དུས་ར་སའ་ིལྷ་མ་ིཐམས་ཅད་ཀིས་སར་ནས་དབུ་མ་

ཡནི་རབས་ས་ཤདོ་གནམ་ཤདོ་བདེ་པ་དང་བདུན།  

མདརོ་ན།  ད་ེཙམ་དུ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ལས་ཁདོ་ཅག་གསི་གནས་དུས་ཚདོ་རིྩས་བས་

ལུགས་ཤདོ་དགསོ་ན་རགོས་དུས་ཞིག་ག་ལ་ཡདོ།   ༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་

ལྡན་ལྷ་རདེ་ཟརེ་དུས་ལྷ་ཡནི་ཤག་གསི་འབའ་ལ་རྒྱུག འད་ེརདེ་བདུག་རདེ་ཟརེ་དུས་

ཡང་འདེ་དང་བདུད་ཡིན་ཤག་གིས་འབའ་ལ་རྒྱུག་མཁན་དེ་འད་ལ་གནས་དུས་ཚོད་

རིྩས་མ་ིཟརེ་ན་གཞན་གནས་དུས་ཚདོ་རིྩས་ཟརེ་བ་ཅི་འད་ཞིག་ཡདོ་དམ། ད ་ ནི ་

གནས་སབས་མཚམས་འཇོག་པར་བའ།ོ།
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{{དནོ་ཚན་དགུ་པ་}}དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བའ་ིཀུན་སངོ་ལ་བརག་

དགསོ་པ།

ཡང་།  ལོག་བཤད་དརེ།  དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་མ་ིཤསེ་པའ་ིཕི་རྒྱལ་ས་ཁུལ་དང་།  

བོད་ནང་ས་དཀགོ་ལུང་ཁུག་ནང་མག་ོསརོ་ཟརེ་བ་དང་། སྣང་མདེ་དུ་བཞག་ན་བསན་

འག་ོསྤ་ིལ་གངོ་གུད་ཟརེ་བ་དང་།  ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཡགི་ཆ་འད་ིདག་ེལྡན་བསན་བདག་

ལྷན་ཚགོས་སོགས་ནས་རོྩམ་སྒགི་བས་ཟརེ་བར་སོགས་ན།ི དགེ་ལྡན་པའི་བསན་

པ་དར་ཤངི་རྒྱས་པ་ལ་མ་ིབཟོད་པའ་ིགཏམ་ཁོ་ནར་ཟད་ད།ེ  དཔརེ་ན།  ཕི་རྒྱལ་ནང་

ཆོས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་དེང་དུས་སོབ་ཆེན་སོབ་མའི་ཤེས་ཡོན་མི་ལྡན་པ་ཞིག་མེད་པ་མ་

ཟད། བང་དོར་ཕན་གནོད་ཤེས་པའི་སོ་ནས་ནང་ཆོས་ལ་འཇུག་པ་མ་གཏོགས་གེན་

ལྐུགས་ཤངི་པགས་གོན་ཅིང་།   ཤསེ་རིགས་དཔད་ཤསེ་མདེ་པའ་ིམ་ིསྣ་ཞིག་ཡནི་པར་

མ་ིསམེས་ལ། དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་མ་ིཤསེ་ཟརེ་བ་ཡང་ག་ལ་བདནེ། 

ད་ེབཞིན་བོད་ནང་ས་དཀགོ་ལུང་ཁུག་ཟརེ་བ་ད་ེབས་ཀང་མ་ིབདནེ་ཏ།ེ གདན་ས་ཆེན་

པ་ོབཀིྲས་ལྷུན་པ།ོ ཆབ་མད་ོདག་ེལྡན་བམས་པ་གངི་།  བ ག ་ ག ཡ བ ་ མ ་ བུ ་

དགནོ། སག་ཚང་ལྷ་མ་ོདགནོ། འདན་མ་དགནོ་གསར་དགནོ།  རབ་ཤསེ་ཀླུང་ཤདོ་

དགནོ་ཆནེ་སོགས་ན་ིདངེ་སབས་བོད་གངས་ཅན་ག་ིལངོས་སུ། བཤད་སྒྲུབ་གཉིས ་

ཀར་ལ་རང་རྩལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་སྡེ་དགོན་ཀུན་གི་མིག་དཔེར་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་

འདུག་ན། ད་ེདག་ལ་ས་ཁུག་ལུང་དཀོག་ཟརེ་བ་ན་ིདག་ེལྡན་བསན་དགའ་ིངོ་ཚབ་

བས་ནས་བཤད་པ་ཁོ་ནར་ཟད་ལ། དེ་རྣམས་ཤུགས་ལྡན་བསེན་མཁན་ཡིན་པས་
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སྣང་མདེ་དུ་བཞག་ན་བསན་འག་ོསྤ་ིལ་གནདོ་ཟརེ་བ་ཡང་། ཟརེ་མཁན་རང་ཉདི་དག་ེ

ལྡན་བསན་པའ་ིདག་བོ་ངོ་མ་ཡནི་པ་ལ་དྭགོས་པ་དང་ཐ་ེཚམོ་ཅི་ཞིག་ཡདོ། རྒྱུ ་

མཚན་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་དབེ་འད་ིདག་ེལྡན་པ་སྤ་ིཐོག་ནས་བརྩམས་ཟརེ་བ་དང་། 

དག་ེལྡན་པ་སྤ་ིཡངོས་ཀ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཡནི་ཟརེ་བ་སོགས་ན།ི དགེ ་ལྡན་པ ་

ཞིག་གསི་ཁ་ནས་ཐོན་འསོ་པའ་ིགཏམ་ཙམ་ཡང་མནི་པ་མ་ཟད། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་

བ་ད་ེདག་ག་ིཀུན་སོང་ག་ིངོ་བོ་ལ་ཡང་ལགེས་པར་བརག་དགསོ་པ་ཞིག་ཀང་ལོས་ཡནི། 

དཔརེ་ན། མཁས་གྲུབ་བ་ེབའ་ིགཙུག་རྒྱན་ཆབ་མད་ོ{{མཁན་ཆནེ་བམས་པ་ཆསོ་

གགས་}}རིན་པོ་ཆསེ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་པ་ཁོ་ནར་དམགིས་ནས། འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ི

བསན་སྲུང་ཆནེ་པོ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་རྩལ་ལ། {“འཇོམས་མཛད་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་

དག་པོ་རྩལ།།  སྐུ་ཡ་ིརནེ་འད་ིཉདི་ལ་བརན་བཞུགས་ནས།།  འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བ་

གཉསི་པའ་ིསྤན་སར་རུ།།  ར་ོརའེ་ིཐ་ཚགི་གཉན་པོ་ཞལ་བཞསེ་རྣམས།།  དགངོས་པར་

མཛོད་ལ་བ་ོབཟང་རྒྱལ་བའ་ིབསན།།  བཤད་སྒྲུབ་གཉསི་ཀིས་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་།། 

ད་ེའཛིན་དམ་པའ་ིཚགོས་རྣམས་སྐུ་ཚ་ེབརན།།  བཞདེ་དནོ་མ་ལུས་ལྷུན་གསི་འགྲུབ་

པར་མཛོད།།  གནས་འདརི་འདུས་ཚགོས་ཐུགས་མཐུན་ཁམིས་གཙང་ཞིང་།།   ཆོས་སོྤད་

གངོ་འཕལེ་རྣལ་འབརོ་རབ་བྱུང་ཚགོས།།  གུས་མཆོད་སྲ་ིཞུ་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་རྣམས་

ལ།།  ཉནི་མཚན་དུས་དྲུག་སྲུང་སྐབོ་མ་གཡལེ་ཅིག།  ཅསེ་ཆབ་མད་ོམཁན་ཆནེ་བམས་

པ་ཆོས་གགས་ཀིས་བིས།”} ཞེས་ཐུགས་སོྨན་གཉེར་གཏད་མཛད་འདུག་པ་དེ་དགེ་

ལྡན་པའ་ིབསན་པ་རྒྱས་པའ་ིདནོ་དུ་མནི་ན་གཞན་གང་ག་ིདནོ་དུ་ཡནི། ཇི་ལྟར་ཐུགས་

སོྨན་གཉརེ་གཏད་མཛད་པ་བཞིན་དུ། ད་ལྟ་ཆབ་མདོ་དགེ་ལྡན་བམས་པ་གིང་ལྟ་བུ་

ན།ི མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་བཤད་གྲུབ་ཀི་ཆོས་སྡེ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་མིག་
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གསི་མཐོང་བཞིན་དུ།  ལྟ་ལོག་ཁདོ་ཅག་དག་ེལྡན་པ་ཁ་ལ་འཁརེ་ནས་དག་ེལྡན་པའ་ི

ཆོས་སྡ་ེཆནེ་པ་ོད་ེདང་ད་ེལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཆདེ་དུ་དམགིས་ནས།  ད་ེདག་སྣང་མདེ་དུ་

བཞག་ན་བསན་འག་ོསྤ་ིལ་གངོ་གུད་ཟརེ་བ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཡིག་ཆ་འདི་

དག་ེལྡན་བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་སོགས་ནས་རོྩམ་སྒགི་བས་ཟརེ་བར་སོགས་ན།ི 

དགེ་ལྡན་པའི་བསན་པ་དར་ཤིང་རྒྱས་པ་ལ་མི་བཟོད་པའི་བསན་དགའི་བ་བ་མིན་ན་

གང་ཡནི། ཡནི་པ་ན་ིབ་སྤདོ་ངོ་མའ་ིཐོག་ནས་ར་འཕདོ་བས་འདུག་ག།ོ

{{དནོ་ཚན་བཅུ་པ་}}སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་ག་ིཐ་ཚགི་གཉནེ་པོ་དམ་ལ་

གནས་སརོ།

ཡང་། རོྩམ་གཏམ་ལོག་བཤད་ད་ེག་རང་དུ། དོལ་རྒྱལ་གི ་གནས་ཚུལ་དེ ་ཕི ་ལོ ་

{1656}ནས་གསར་དུ་བྱུང་ཟརེ་བ་དང་། ༧གོང་ས་ལྔ་པས་རྒྱལ་ཁང་གསར་

བརིྩགས་དང་ལོ་ངོ་{18}རྒྱལ་པ་ོཞི་འཇམ་དུ་གནས་ཐབས་བས་ཟརེ་བ་དང་། མཐར་
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སྦནི་སྲགེ་བླུགས་ནས་ལོ་ངོ་{40}རིང་ག་ོམདེ་ཚརོ་མདེ་དུ་གྱུར་ཟརེ་བ་དང་།  ༧གངོ་ས་

ལྔ་པའ་ིརང་རྣམ་དུ་ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟང་དང་། གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གཉིས་ལ་ཁུངས་

བཅོལ་མི་བེད་ཐབས་མེད་བྱུང་ཟེར་བ་སོགས་ནི་ནང་འགལ་ཆེན་པོ་རི་བོ་བརིྩགས་པ་

ལྟར་གི་སྤང་པོའ་ིདབྱུག་པ་དགུ་སོར་དསེ་རང་ག་ིམག་ོབོ་ཁག་རལ་དམར་ཆནེ་གཏོར་མ་

བཞིན་དུ་བཟོ་འདདོ་པ་ཙམ་ཡནི་ཏ།ེ  ད་ེདག་ལ་བཤད་པར་བ་ཡསི། ལགེས་པར་རབ་

ཏུ་ཉནོ་ལ་ཡདི་ལ་བཟུང་ཤགི་ཨ། དནོ་ངོ་མར་ཕ་ིལོ་{1656}ལོར་དལོ་རྒྱལ་གསར་དུ་

བྱུང་ཞསེ་པ་དའེ་ིཐོག་ནས་ཁོད་ཅག་ལོག་བཤད་དཔུང་ཁག་འཁོར་དང་བཅས་པའ་ིབ་ོ

ངོར།   ར་འཕོད་ཡང་དག་པ་ཞིག་བྱུང་ཡདོ་པ་ད་ེནས་ཤསེ་ཐུབ། ཇི་ལྟར་ཤེས་ཐུབ་ཟེར་

ན། སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་རང་ཉདི་འཚ་ོབཞུགས་སབས་ནས་དག་པོའ་ིསྐུར་བཞངེས་

རྒྱུའ་ིསོན་བར་ལུང་བསན་ཡདོ་པ་ཇི་བཞིན། དུས་དེ་ག་རང་ནས་དགེ་ལྡན་བསན་

སྲུང་དབང་པའོ་ིསྐུར་བཞེངས་ཡདོ་པ་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་ལ་བདེན་པའ་ིདངོས་ར་

ཡང་དག་པ་ཞིག་འཕདོ་ཡདོ་པར་ངསེ་ལ།   དཔརེ་ན། སབས་དེའི་གནས་ཆུང་སྲིད་

སྐངོ་དང་།  སྡ་ེསྲདི་བསོད་ཆོས་སོགས་སངི་འདར་དགསོ་པ་དང་།   ༧གངོ་ས་ལྔ་པ་ཡང་

འཇམ་རྩུབ་ཐབས་ཤསེ་སྣ་ཚགོས་ཀི་ལམ་ནས།  ཚ་ག་ིཚ་ིགརི་གྱུར་པའ་ིགནས་ཚུལ་

སོགས། སབས་དརེ་གངོ་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆ་ེདག་པརོ་བཞངེས་པའ་ིརྔམས་ཟིལ་གི་ཆ་ོའཕྲུལ་

གང་ཡང་མ་བྱུང་བར། ཆོས་སྲུང་གཞན་ལྟར་ཕ་ིནང་འཕལ་རྐནེ་སྣ་ཚགོས་ཞིག་གི་འགོ་

ནས། ཐོག་མར་དག་པརོ་བཞངེས་ལུགས་ཀི་རནེ་འབལེ་ཆོས་ཉདི་ཀི་འགོ་ལུགས་དང་

མ་བསྟུན་པར་འཇམ་ཐིང་ངརེ་བཞུགས་ཡདོ་ན།  དུས་ད་ལྟའང་དཔད་པའ་ིགཞིར་ལྷག་

རྒྱུ་ཡནི་པ་གདནོ་མ་ིཟ།  ད་ེལྟར་འཇམ་ཐིང་ངརེ་མ་བཞུགས་པར་རྔམས་ཤངི་འཇིགས་

པའ་ིཆོ་འཕྲུལ་མ་ིཟད་པའ་ིངང་ནས།  ཆནེ་པ་ོརྣམས་ཀང་སངི་འདར་དགསོ་པའ་ིབདེ་
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ལས་དེས་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་གི་ཐ་ཚིག་དམ་ལ་གནས་པའི་ངེས་ཤེས་སིང་ནས་འདོང་

པ་ཞིག་བྱུང་བ་རདེ།   ད་ེདག་ན་ིརྫུན་པའ་ིཞིབ་འཇུག་མང་པ་ོབས་པ་ལ་བརནེ་ནས། 

 དནོ་དམ་བདནེ་པའ་ིདངོས་ར་ཡང་དག་པ་ཞིག་འཕདོ་པའ་ིདཔ་ེམཚནོ་ཙམ་ཞིག་ཡནི།

{{དནོ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ་}}ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་ཞི་འཇམ་དུ་གནས་མ་ི

སྲདི་པའ་ིསརོ།

ཡང་། ལོ་{18}་རྒྱལ་པོ་ཞི་འཇམ་དུ་གནས་ཐབས་བས་ཟརེ་བ་ད་ེཡང་བདནེ་པ་རྩ་བ་

ནས་མདེ་ད།ེ  ཕི་ལོ་{1656}ལོར་མཆགོ་སྤྲུལ་གགས་རྒྱན་དག་པའོ་ིསྐུར་བཞངེས་རསེ། 

ཕ་ིལོ་{1657}ལོར་༧པཎ་ཆེན་བསོད་གགས་སོགས་གངོ་མ་ན་རིམ་གི་བཞུགས་ཡུལ་

གཟིམ་ཁང་རྩ་ཆནེ་ད་ེཡང་བཤགི སྐུ་གདུང་མཆོད་རནེ་སོགས་ཀང་གཏོར་བཅོམ་

བས་པས་རྒྱལ་པོ་ཞི་འཇམ་དུ་གནས་ཐབས་ཞིག་ག་ལ་ཡདོ། ཡང་། ཕ་ིལོ་{1658}ལོར་
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གདུང་རེན་ཤངི་ཆ་དང་བཅས་པ་ཤར་ཆུ་སྦུག་དུ་གཡུག་པ་དེ་ཡང་རྒྱལ་པ་ོཞི་འཇམ་དུ་

གནས་ཐབས་ཡནི་ཟརེ་ན་མ་ིསུ་ཞིག་ལ་ཡདི་ཆས་སྐ་ེསྲདི།   ཡང་། ཕི་ལོ་{1659}ལོར་

གཟིམ་ཁང་གོང་གི་ཤུལ་དུ་གདུགས་དཀར་གི་མདོས་ཟོར་འཕེན་པ་དང་།སགས་རྒོད་

ལོག་ཏ་ིསྒྲུབ་པ་དང་། དག་པོའ་ིསིྦན་སྲགེ་བས་པ་སོགས་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་དག་པོར་

བཞངེས་ཟིན་རསེ་ལོ་བསྟུད་མར། བསན་སྲུང་དབང་པོའི་དག་ཤུགས་ཆོ་འཕྲུལ་

རྔམས་ཟིལ་ལ་མ་བཟོད་པར། མི་ཐུབ་བཞིན་དུ་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་དག་ཐབས་སྣ་ཚོགས་

ཞིག་བས་འདུག་པ་ན་ི༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིརྣམ་ཐར་དུ་འཁོད་པ་ལྟར་ཡནི་ན།  ད་ེདག་རྒྱལ་

པ་ོཞི་འཇམ་དུ་གནས་ཐབས་ཡནི་ཞསེ་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་གསི་ཟརེ་ཡང་།    སྡ་ེ

སྲདི་དང་གནས་ཆུང་ཁ་མཐུན་གི་མ་རུང་པའ་ིབ་སོྤད་ད་ེདག་ག་ིའགོ་ནས་རྒྱལ་པ་ོཤུགས་

ལྡན་ཞི་འཇམ་དུ་གནས་ག་ལ་སྲདི། དཔརེ་ན། ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཚ་ོཞི་འཇམ་དུ་

གནས་ཐབས་ལ་འགམ་ལྕག་ཚ་ཐག་ཆོད་གཅིག་གཞུ་ན་ཞི་འཇམ་དུ་གནས་ཐུབ་བམ། 

ཞི་འཇམ་དུ་གནས་པའ་ིཐབས་ཟརེ་བ་ད་ེའད་ཞིག་ཡདོ་དམ། ཧཧཧ་དོན ་དུ ་ བོད་

ས་བ་ཕ་ིལོ་{1669}ཙམ་ནས་ད་དུང་ཆོ་འཕྲུལ་ག་ིཚ་ངར་ཇི་ཆེར་སོང་བ་ལ་མ་བཟོད་

པར། ས་མོ་བ་ལ་དོལ་ཆུ་མིག་དཀར་མོར་རྒྱལ་ཁང་གསར་བརིྩགས་བས་ཡོད་ཚོད་

ཀང་དེ་ནི་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀིས་བས་པ་ཙམ་ལས་བསམ་པ་རྣམ་དག་ཡིན་མིན་སུས་

ཀང་བརོད་དཀའ། དེ་ནས་ས་བ་ཕི་ལོ་{1669}ནས་ཤིང་ཡོས་ཕི་ལོ་{1675}

བར་ལོ་{5}་ཙམ་ཞིག་རྒྱལ་པོ་ཞི་འཇམ་དུ་གནས་ཐབས་ཟེར་བ་མི་བེད་ཐབས་མེད་

བྱུང་ཡང་། ད་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཚོས་ལོ་{18}ཟེར་བ་མཛུབ་རྩེར་རིྩས་ཤིག་

དང་མ་ིའཐད་པ་ལོས་ཤསེ། ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཚོས་ཞིབ་ཚགས་མདོག་གིས་ལོ་

ཚགི་མང་དག་ཞིག་བསི་པ་རྣམས་ལ་ཡ་ིཆསེ་ཅི་ཞིག་ཡདོ། རགོ་རགོ་བཤད་ན། 
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གངོ་བཤད་ལྟར་ཁདོ་ཚསོ་ཞི་བཅོས་ཟརེ་བ་དང་། ཞི་འཇམ་ཟརེ་བ་རྣམས་འུ་ཐུག་

པའ་ིབ་བ་ཞིག་ལས་ཡང་དག་པའ་ིཀུན་སངོ་ཞིག་ཡདོ་མདེ་ཀང་ཤསེ་པར་གིས་ཤགི 

ལྷག་པར་གགས་རྒྱན་རང་ཉདི་ནས་གཤགེས་རྐནེ་མ་བྱུང་བའ་ིཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་གི་སནོ་

དུ། རང་ཉདི་དག་པོའ་ིསྐུར་བཞངེས་རྒྱུར་རང་དབང་དུ་དམ་བཅས་པའ་ིལུང་བསན་

རང་ག་ིགཞ་ིདགནོ་སྐརོ་མ་ོལུང་དུ་གནང་བ་ལྟར། ཕི་ལ་ོ{1656}ལོར་དུས་དེ་གར་དགེ་

ལྡན་བསན་སྲུང་དབང་པའོ་ིསྐུར་དངོས་སུ་བཞངེས་ཏ་ེམཐུ་སབོས་ནུས་པ་མ་ེལྟར་འབར་

བཞིན་པ་ད་ེལ། ཁག་གཅིག་གིས་དགེ་ལྡན་བསན་སྲུང་དབང་པོའི་མཐུ་དང་སོབས་ལ་

ཕན་ཚུན་ཆ་ེབ་འདནོ་པའ་ིགགོས་མཛད་ཡདོ་སྲདི་ཀང་། དག་ེལྡན་བསན་དགའ་ིངོ་ཚབ་

ཁག་གཅིག་གསི་ན།ི དུས་ད་ེནས་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཕགོས་ནས། 

བསམ་སྦརོ་ངན་བཤམོས་ཇི་ཙམ་ཞིག་བས་ཡདོ་ཀང་། དགེ་ལྡན་བསན་སྲུང་དབང་

པའོ་ིའཕནི་ལས་རྣམ་བཞི་མ་ེལྟར་འབར་བཞིན་པ་ད་ེལ་རྐནེ་མར་ཁུས་གསལ་འདབེས་

ཁོ་ནར་གྱུར་ཡདོ་ད།ོ།
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{{དནོ་ཚན་བཅུ་གཉསི་པ་}}ལོ་ངོ་{40}ག་ོམདེ་ཚརོ་མདེ་ཟརེ་བ་

ལས་འཕསོ་པའ་ིགཏམ་འགའ།

ཡང་ལོག་བཤད་དུ། ལོ་ངོ་{40}རིང་གོ་མེད་ཚོར་མེད་ཟེར་བ་དེ་ཡང་༧གོང་ས་

ལྔ་པས་ཕི་ལོ་{1673}ལོར་སྒྲུབ་ཁག་བདུན་གིས་སྲེག་པ་མེའི་ལས་སོྦར་ལ་བརེན་

ནས་གཏན་མདེ་དུ་བཏང་ཟརེ་བ་ད་ེདང་། རོ་བསྲེས་པའི་དི་མ་ཀུན་གིས་ཚོར་བ་

བྱུང་ཟརེ་བ་དང་། ཡང་ཐར་པའི་བདེ་བ་ལ་བཀོད་ཟེར་བའི་རྫུན་དང་ནང་འགལ་

ག་ིཕུང་པ་ོཆནེ་པོ་ད་ེསྐབོ་འདདོ་ནས། ལོ་ངོ་{40}གོ་མདེ་ཚརོ་མདེ་ཟརེ་བའ་ིཚགི་ད་ེ

བདེ་སྤདོ་མ་ིགཏོང་ཀ་མདེ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡང་ཁག་མ་ིའདུག་ས།ེ ལོག་བཤད་པ་ཁོད་

ཅག་ན་ིཚའེ་ིའདུ་བདེ་མ་གཏོང་བར་དུ་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་དང་བཅུ་བཞི་པ་གཉསི་བསྐབ་མ་

ཚར་བར་སྡདོ་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མདེ་ད།ེ ཆུ་བ་ཕི་ལོ་{1693}ལོར་སྡེ་སྲིད་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་༧གོང་ས་ལྔ་པའི་རྣམ་ཐར་དུ་ཀཱུ་ལི་གོས་བཟང་བསྐར་སྒིག་དང་

ཁ་སངོ་གསར་རོྩམ་བས་པ་དརེ་བསི་དནོ། དལོ་རྒྱལ་གི་རོ་མ་ེལ་སྲགེ །སྲེག ་

པའ་ིདི་མ་ཡང་འཚརོ། གཏན་མདེ་དུ་བཏང་། ཐར་པའི་བདེ་བ་ལ་བཀོད་པ་སོགས་

ཆ་ཚང་ཚར་ནས། ད་ཡང་། བཅུ་བཞི་པའི་དུས་སུ་དོལ་རྒྱལ་ཐར་པའི་གོ་

འཕང་ནས་མར་ཡངོ་། གཏན་མདེ་དུ་སོང་བ་ནས་ཚུར་ལོག བསྲེག་ཟིན་པའི་རོ་དེ་

ཡང་ཡར་ལངས། ཡར་ལངས་བས་མ་ཚད་ང་ལ་གནདོ། ངའ་ིཚ་ེལ་གནདོ། 

བོད་བསན་སྲདི་ལ་གནདོ། མ་ོགཤམ་ལ་བུ་སྐསེ། རི་བོང་རས་བརྡུང་།  ཟརེ་བ་

ལྟ་བུའ་ིགཡ་ོབཤད་ཁམ་པའ་ིརྫུན་གཏམ་ཡདོ་ཚད་སྐབོ་དགསོ་པས། ད ་ ནི ་ ཁོ ད ་

ཚ་ོལ་ལས་ཀ་མང་། རྫུན་དང་ཁམ་པས་རང་མགོ་གཞན་མགོ་མ་ལུས་བསོར་ནས་
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དུས་ཚདོ་འཁོལ་ཐབས་དང་མ་ིཚ་ེའབུད་ཐབས་ཁོ་ན་ལ་བརོྩན་བཞིན་བཞུགས་རོགས་

གནང་།  མ་ཟད་བཅུ་བཞི་པ་འད་ིན་ིཧ་ཅང་ཡ་མཚན་ཆ་ེབའ་ིཚན་རིག་པ་ཞིག་ཡནི་ས་

རདེ། གང་ཡནི་ཟརེ་ན། དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་བ་ད་ེལ་རང་གསི་ན་ིམ་ིཐུབ། བོ ད ་

གཞུང་དང་།    གཞོན་ནུ། བུད་མདེ།   ཚགོས་པ་སྐདི་སྡུག དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་བ་

ཆནེ་མ་ིཆནེ་ཡདོ་ཚད་རོགས་སུ་བཀུག་ཀང་མ་ིཐུབ། ད་དུང་དེ་ལ་མི་རྒྱུ་ཟོག་གསུམ་

གསི་ཁ་གཏད་བཅག་ཀང་རྩ་བ་ནས་ཁ་གཏད་མ་ིཆོག་པ་ཤསེ་བཞིན་དུ། མ་ིདགསོ་པ་མུ་

གའེ་ིསང་ལ་ཟླ་ལྷག་ཟརེ་བ་བཞིན། ཆོས་སྐོང་བསྲེ་ཁབ་པ་དང་འཛིང་ནས་ཁེ་རག་

རབས་དང་། མ་ཟད་མགནོ་པོ་ཞལ་བཞིའ་ིལག་པ་བཅག་ཐུབ་ཡདོ་ཚདོ་ལ་བསམ་ན་

དལོ་རྒྱལ་གགས་འཁལེ་དགོས་ཚདོ་ཀང་ད་ེཡང་རྩ་བ་ནས་གགས་མ་རདེ་པར། ད ་ཆ ་

འུ་ཐུག་ས།ེ  དལོ་རྒྱལ་མ་ཟད།  དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་དང་ཡང་ཆོས་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་

བ་གཙང་མ་གཅོད་དགསོ་ཟརེ་ཞིང་། ད་ེཙམ་མ་ཟད་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ག་ིདགནོ་

པ་སོགས་སུ་ཡང་ང་གམོ་པ་ཙམ་ཡང་བརྒྱབ་ཀ་ིམནི་ཞསེ་དང་།   ཚ་ེའད་ིམ་ཚད་སྐ་ེབ་

རསེ་མར་ཡང་འབལེ་བ་མ་ིབདེ་ཟརེ་ནས་བསོ་གང་ཐུབ་མ་གཏོགས། ཉ་ེའཁོར་དུ་ཡང་

བཅར་མ་ིཕདོ་ཅིང་། ད་ན་ི༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་འཇིགས་སྐྲག་ག་ིགནས་སུ་ལྷུང་ཡདོ་

འདུག་པ་ད་ེལས་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དག་གསི་སྐབས་ཨ་ེཐུབ་བལྟས་ན་

མ་གཏོགས། གཞན་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚ་ོསུས་ཀང་སྐབས་མ་ིཐུབ།  ད་ན་ི

སྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པ་ལ་སྐབས་འགོ་ཙམ་ཡང་ཡདོ་མདེ་ཀི་མཚམས་སུ་སབེས་འདུག་

པས། སྐབོ་འདདོ་ཡདོ་པ་ཚང་མས་ག་ོརྒྱུ་དང་ཚརོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ཞིག་བ་རན་འདུག་སམ། 

མྱུར་དུ་སྐབས་མ་ཐུབ་ན་དགུང་ལོ་ཡང་ཐོན་པོ་ཕབེས་ཟིན་པས།   ཁོང་ག་ིནུས་པ་ཡདོ་

དུས་གཟབ་གཟབ་ཀིས་བཟོས་པའ་ིསག་ཐུག་དའེ་ིལྷག་མ་ལུས་ན་བོད་མ་ིཚསོ་མ་ིརབས་
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མང་པོའ་ིརིང་ཞིམ་པ་ོམེད་ཀང་འཐུང་རྒྱུ་འཁེལ་ཉེན་ཆེ་བས་དེ་ལུགས་དགངོས་བཞེས་

ཡདོ་པ་མཁེནེ་མཁནེ། ཞེས་ཧཧཧཧ་རྩེ་མོ་དང་ངོ་མ་འདེས་མའི་གཏམ་དེ་ཡང་དགེ་

ལྡན་མངི་གཡར་བ་དག་ག་ིསངི་ལ་ཟུག་པའ་ིར་ེབ་ཆ།ེ འཕོས་གཏམ་གནས་སབས་

མཚམས་བཞག་ས་ེདཀྱུས་ལ་འཇུག་པར་བའ།ོ།  

གཞན་དུ་ན་ལོ་ངོ་{40}ག་ོམེད་ཚརོ་མེད་ཟེར་ཤེས་དནོ་མེད་དེ།དེའ་ིབར་ན་དགེ་ལྡན་

བསན་སྲུང་ཆནེ་པོ་ལ་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་རང་གསི་སྤ་ོཁང་ཕུལ་བ་དང་། འཕིན་བསྐུལ་

ལྷུན་གྲུབ་འདདོ་དབངིས་མ་བརྩམས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུས་སབས་དེའི་རེས་ཙམ་

ནས་ས་སྐའི་བ་མ་རོར་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་ཀུན་དགའ་ལྷུན་སྒྲུབ་མཆོག་རང་གིས་བསེན་

ཞིང་། གཞན་ལའང་ཁབ་གང་ཆེར་བསེན་འཇུག་གི་ཡོད་པ་གཏེར་བདག་གིང་པའི་

དངོས་སོབ་རེ་བོ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་སོྒས་འོལ་ཁ་རེ་དྲུང་གིས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབས་

པ་མ་ཟད། ད་ེདནོ་ཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་གསི་ཤུགས་ལྡན་བསདོ་འགལེ་དུའང་གསལ་

བ་བཞིན་རདེ། དགེ་ལྡན་པའི་ལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་གང་ཡིན་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་

པར།རྒྱལ་སྤའི་ིདག་ེལྡན་རོྩམ་སྒགི་པ་ཟརེ་བ་ཁདོ་ཚསོ་ཀང་། ལོ ག ་ བ ཤ ད ་ ཤོ ག ་

ལྡེབས་{141}ན་འད་ིལྟར།{“དེའ་ིསནོ་བདག་ཆེན་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་དགུང་ལོ་

{14}ཡིན་སབས་ནས་ས་སྐའི་བ་མ་{1654}ནས་{1728}རོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་

ལྷུན་གྲུབ་ཀསི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་གནང་བཞིན་ཡདོ་འདུག་ས།ེ”} ཞེ ས ་ ཟེ ར ་

བཞིན་དུ་ཡང་ལོ་{40}་ག་ོམདེ་ཚརོ་མདེ་ཟརེ་བ་གཡ་ོཅན་ནང་འགལ་ཆནེ་པོ། ར ང ་

རྐུབ་རང་གསི་རོལ། རང་མཚང་རང་གིས་བྲུས་ཏེ་རང་ཚིག་ས་ཕི་མི་འགལ་བའི་

གཏམ་ཚགི་གཅིག་ཀང་ཤདོ་མ་ིཤསེ་པ་ན་ིདནོ་ལ་བདནེ་པ་མདེ་པའ་ིརང་རགས་འཁྲུལ་
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མདེ་གཅིག་རདེ། ཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་སོགས་ནས་ཀང་ཆོས་སྐངོ་ཆནེ་པ་ོད་ེཉདི་ས་

སྐའ་ིབསན་སྲུང་དུ་མངའ་གསོལ་ཐོག་མར་གནང་མཁན་བདག་ཆནེ་བསོད་ནམས་རིན་

ཆནེ་རདེ་གསུངས་པ་མ་གཏོགས། དའེ་ིསོན་ནས་མདེ་པ་དང་། སྲུང་མ་མནི་པ་

དང་།བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་མདེ་ཚུལ་ཞིག་གང་དུ་གསུངས་ཡདོ། ཡོད ་ན ་སོན ་

ཤགི་དང་། ད་ེལྟར་དུ་བསམ་པ་ན་ིལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག རང་གི ་སྦིན ་བདག་

སྐབོ་ཐབས་སུ། སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིགསུང་དང་། འབེལ་ཡོད་བ་ཆེན་

གཞན་དང་གཞན་གིས་ཀང་ཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་གི་སོར་ལ་སོྐན་ཆ་ཞིག་གང་ནས་

རག་ཡངོ་སམ་དུ། རྒྱ་མཚོའི་ནང་ནས་ཁབ་བརྩལ་བརྩལ་བེད་རྒྱུའི་ཞེ་འདོད་

ངན་པ་དའེ་ིདབང་གསི་ཡནི་པ་ལས། གཞན་དུ་ལྟས་ངན་པ་ཁོད་ཚསོ་གཞན་སོྐན་ཁོ་

ན་འཚལོ་བ་ལ་ཁལེ་གཞུང་མདེ་པའ་ིསོྤད་ངན་ས་སལེ་གནམ་སལེ་བདེ་པ་ལྟར་བས་ན། 

 བོད་དུ་ཆོས་སྐངོ་སྲུང་མར་མངི་ཐོགས་ཚད་ལ་ར་ོརེ་ཤུགས་ལྡན་ལས་ཀང་བརྒྱ་

འགྱུར་གསི་མང་བས་སྐནོ་བཙལ་ན་རདེ་རྒྱུ་ཡནི་པ་ཤདོ་ག་ལ་དགསོ། 

གནས་ཆུང་ཆོས་སོྐང་དེ་ཡང་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འཇམ་དབངས་དགའ་བོའི་ཐུགས་

ར་ེབཞིན། འབས་སྤུངས་སུ་ཆོས་ཁོ་ན་སྐངོ་ཞིང་བཞུགས་རོགས་བས་ན་ལབ་གེང་

མང་པོ་དགསོ་དནོ་ག་ལ་ཡདོ་ཀང་། དེ་ལྟར་དམ་ལ་མ་གནས་པར་ཕི་ལོ་{1642}

ནས་ཁལེ་གཞུང་མདེ་པར་སྲདི་དནོ་མ་ིསྣའ་ིརསེ་སུ་འབངས་ནས་ཕིན་པ་ཡནི་ཙང་། 

ཆོས་སྐངོ་ད་ེཡང་སྲདི་སྐངོ་ཞིག་ཆགས་པ་རདེ། སྲདི་དེ་ཡང་ཡ་རབས་ཆོས་མཐུན་ཡང་

དག་པ་ཞིག་སྐངོ་ཐུབ་ན་མ་ིཆོག་རྒྱུ་མདེ་ཀང་། དེ་ལས་བཟོླག་སེ་མི་མགུ་ཐབས་སུ་

རྫུན་དང་དཀྲུག་ཤིང་རྐང་རྐང་བཤད་ནས་ལྷ་ཡིན་ཁུལ་གིས་བསྡད་པ་ཡིན་ཙང་ལབ་
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གངེ་མང་བ་ད་ེབྱུང་བ་རདེ། གཞན་དུ་ན་གཟུགས་མེད་ལ་གཟུགས་ཅན་མིས་ལབ་

རྒྱུ་དང་གངེ་རྒྱུ་ཞིག་གང་ནས་རདེ། དཔརེ་ན། ད་ལྟ་མཐོང་དང་ཐོས་བཞིན་པ་

ལྟར། ༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་རང་བཙན་རདེ་ཟརེ་དུས་གནས་ཆུང་ཟརེ་བ་དསེ་ཀང་

རང་བཙན་རདེ་ཟརེ། ཡང་གོང་ནས་རང་སོྐང་རེད་ཟེར་དུས་གནས་ཆུང་གིས་ཀང་

རང་སྐངོ་རདེ་མདགོ་མདགོ་བདེ། ཡང་གངོ་ནས་ནམ་ལངས་གབས་ཡདོ་ཟརེ་དུས་

ཁོས་ཀང་ནམ་ལངས་གབས་ཡདོ་ཟརེ། ད་ཡང་ཉི་མ་ཤར་གབས་ཡོད་ཟེར་དུས་ཡང་

གནས་ཆུང་ཟརེ་བ་དསེ་ཀང་ཉ་ིམ་ཤར་གབས་ཡདོ་ཟརེ།  ད་རང་བཙན་མདེ་དབུ་མ་

ཡནི་ཟརེ་དུས་ཡང་ལྷ་ཡནི་ཟརེ་མཁན་ད་ེཡང་དབུ་ལམ་དུ་འགྱུར། སབས་རེ་རྫུན་

ཤདོ་རྒྱུ་རགོས་ནས་ལྷ་དམག་བ་ེབ་བཅུ་གཉསི་བོད་ལ་བཏང་ཡདོ་ཟརེ།  ད་ེཡ་ིདཔང་

པ་ོསུ་ཡདོ།   ཁམ་བཤད་ད་ེའདས་མ་ིམང་མག་ོསརོ་མ་གཏོང་། ད་ེའདའ་ིལྷ་དམག་

མང་པོ་ཞིག་བཏང་རྒྱུ་ཡོད་ན་རྒྱ་ནག་ལ་མི་གཏོང་བར་བོད་ལ་བཏང་ནས་ཅི་ཞིག་བེད་

འདདོ་ཡནི་ནམ། ཧ་ེརུ་ཀའ་ིདཀལི་འཁོར་ལ་འད་ེལག་བསྐངས་པ་བཞིན་བོད་ལ་

དམག་བཏང་ནས། བོད་ད་ེརྩ་མདེ་ཤུལ་མདེ་བཟོ་འཆར་ཡདོ་དམ། ད ་ ཆ ་ ལྷ ་

དམག་ད་ེཚ་ོཤ་ིཚར་བ་རདེ་དམ་ཡང་ན་བསྡད་ཡདོ།  བསྡད་ཡདོ་ན་ད་ལྟ་ག་ར་ེབདེ་

བཞིན་ཡདོ་དམ། དམག་མ་ིམང་པ་ོད་ེཚ་ོལ་ཕགོས་སུས་རྒྱབ་ཀ་ིཡདོ་དམ། དགའ་

ལྡན་ཕ་ོབང་ན་ིས་ོརྒྱབ་ཚར་སོང་བས་ཕགོས་རྒྱབ་མཁན་གཅིག་ཁག་པ་ོམདེ་འག།ོ ག ལ ་

སྲདི་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་ཕགོས་རྒྱབ་ཀ་ིཡདོ་ན། དངེ་སབས་བོད་དུ་སྣདོ་བཅུད་

གཉསི་ཀར་མ་ེསྐནོ་ཆནེ་པ་ོགང་མནི་ཞིག་ཐབེས་འདུག་པས། དམག་མི་འགའ་ཞིག་

ཆུ་བཤ་ོསར་གཏོང་རོགས་བས་ན་ཡག་པ་ོའདུག ཧཧཧ།    ད་ེདག་ན་ིབར་དུ་ངལ་གསོ་

བ་དང་། དངོས་གཞི་མཛསེ་པའ་ིཡན་ལག་ཏུ་ཀུ་ར་ེསྣག་ཤགོ་འགནོ་པ་ཙམ་དང་། གཟུར་
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གནས་པ་དག་ལ་བཞད་གད་སོང་བའི་བདག་རྐེན་ཉམས་མཚར་དུ་སོང་ཡང་ཅི་སྐོན་

སམ་པས་ཐལ་ལོ།།  

དནོ་ངོ་མ་བཤད་ན་ར་སའ་ིགནས་ཆུང་སྲདི་སྐངོ་ད་ེལ་རང་ཚུགས་ག་ར་ེའདུག  །ད་

གནས་ཆུང་ཆོས་སྐོང་ངོ་མ་དེ་བཞུགས་ཡོད་ན་དང་པོ་ར་སའི་གནས་ཆུང་ཡིན་མདོག་

བདེ་མཁན་ད་ེརྩ་མདེ་བཟོ་དགསོ་འདུག ༧སྐབས་རེ་ཁི ་བང་རོ་རེ ་འཆང་གིས་ཀང་

གནས་ཆུང་དངོས་ད་ེལ་སླུ་བ་མདེ་གསུངས་ཡདོ་ཀ་ིརདེ་མ་གཏོགས། གནས་ཆུང་མ་

ཡནི་ཡནི་མདགོ་བདེ་མཁན་ཡདོ་ཚད་ལ་སླུ་བ་མདེ་གསུངས་ག་ལ་སྲདི།  མདརོ་དལི་ན་

ག་ོསངི་བང་གསུམ་གཏོད་མཁན་ག་ིམ་ིརྣམས་སྲདི་དནོ་པ་ཡནི་ཙང་། བེ ད ་ པ ་ རྒྱུ ་

མཐུན་གི་ལྷར་མངི་བཏགས་པ་ད་ེཡང་སྲདི་དནོ་པ་ཞིག་ཆགས་པ་གདནོ་མ་ིཟ། ལྷ ་མི ་

ཐམས་ཅད་སྲདི་དནོ་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ནའང་རྣམ་དཔོད་ཤསེ་རབ་ཅན་ཞིག་ཡནི་ན་ད་ེ

ཙམ་ཅི་སྐནོ་ཡང་། གཉསི་ཀ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཏུ་འགྱུར་འག་ོབ་མཐོང་དུས་ངོ་མ་

ཡདི་ཐང་ཆད་དགསོ་པ་ཞིག་ལོས་ཡནི།  མ་ཟད་ར་སའ་ིགནས་ཆུང་དུ་མངི་བཏགས་པ་

སོགས་ལྷ་འད་ེད་ེདག་གསི་ཉ་ེབའ་ིཆར་ཡང་ཞབས་འདནེ་ལན་མང་ཞུས་སོང་བ་ཐམས་

ཅད་འདིར་ཤོད་མི་ཁོམ་པས་རེས་སུ་ཤོད་དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ངེས་པར་ཤོད་འདོད་

ཆ།ེ གནས་སབས་ཡགི་ཚགོས་ལ་ངལ་བས་ད་ེཙམ་མ།ོ 

ད་དུང་ཡང་ཧམ་པས། ལོ་ངོ་{40}ག་ོམདེ་ཚརོ་མདེ་ཟརེ་བས་མ་ཟད། ༧གོང ་ས་ལྔ་

པའ་ིརང་རྣམ་དུ་ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟང་དང་། གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གཉིས་ལ་ཁུངས་

བཅོལ་མ་ིབདེ་ཐབས་མདེ་བྱུང་ཟརེ་བ་སོགས་ན།ི དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་
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དག་རང་འདདོ་གཡ་ོསྒྱུས་ཁངེས་པའ་ིརགས་འཁྲུལ་མདེ་རང་ཡནི་ཏ།ེ ས བ ས ་ དེ འི ་

དག་ེལྡན་ཕ་ོབང་པའ་ིབསམ་ངན་སྦརོ་རྩུབ་ཅན་ག་ིམ་ིསྣ་ད་ེདང་དའེ་ིངོར།  ལོ་ངོ་{40}

ག་ོམདེ་ཚརོ་མདེ་དུ་མ་ིལུས་ཀ་མདེ་ཀ་ིགནད་དནོ་མང་པ་ོཞིག་ཕ་ིནང་གསང་གསུམ་ནས་

བྱུང་བ་མ་གཏོགས། རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་ཞེས་པ་དེ་ལོ་ངོ་{40}གོ་མེད་ཚོར་མེད་དུ་

གྱུར་མདེ་པ་གངོ་དུ་བཤད་པ་ལས་ཀང་རོབ་ཙམ་ཤསེ་ཐུབ་ངསེ།  དུས་ད་ལྟའང་ལོ་ངོ་

{40}ག་ོམདེ་ཚརོ་མདེ་ཟརེ་མཁན་ན་ིཚང་མས་ཤསེ་བཞིན་པ་ལྟར། སྐབས་བཅོལ་

དུ་གནས་པའ་ིདགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིམ་ིངོ་ད་ེདག་དང་། དོན་མི་གོ་བའི་རང་དོན་ཁོག་

གཅུགས་ཀིས་དཔུང་ཁག་ངན་པ་ལང་ལ་ཤོར་བ་རེ་ཟུང་གིས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་བོད་

གཞུང་ག་ིམངི་འཁརེ་ནས་བཤད་ན་ཨ་ེདག །རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་གཡར་ནས་

བཤད་ན་ཨ་ེདགའ། མད་ོསྨད་ཆལོ་ཁའ་ིམངི་ད་ེའཁརེ་ནས་བཤད་ན་ཨ་ེབཟང་། 

ཉམས་ཞིབ་བམ་ཞིབ་འཇུག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བཤད་ན་ཨ་ེདག །མདོར་ན་ཐབས་གང་

ཡོང་གི་སོ་ནས་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་ཁ་གཏད་ཨེ་འཇོན་མི་འཇོན་བལྟ་མཁན་ནི་དགའ་

ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིམ་ིངོ་དང་། ཏཱ་ལ་བཅུ་བཞི་པ་ཡང་སྐབོ་ཨ་ེཐུབ་བལྟ་མཁན་དང་། 

ཐ་ན་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀང་སོྐབ་ཀི་ཡདོ་མདགོ་མདགོ་བདེ་མཁན་རེ་ཟུང་

ལས་གཞན་སུ་ཡདོ། འ་ོན་ད་ེལས་གཞན་པ་ཞིག་ཡདོ་ན། སྦིན ་བདག་ཆེན ་མོ ་

༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་ངས་འག་ོབཙུགས་པ་ད་ེངས་མཐའ་བསྐལ་གི་རདེ་ཅསེ་འུ་ཐུག་

པའ་ིསད་ཅོར་སྐནོ་དགསོ་དནོ་ཡང་མ་ིའདུག་སམ།  

ད་འ་ོན་ལོ་ངོ་{40}ག་ོམདེ་ཚརོ་མདེ་དུ་གྱུར་ཟརེ་བ་ད་ེཡང་མཐར་གཏུགས་ནས་བཤད་

ན། ༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིརྣམ་ཐར་དུ་ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟང་དུ། ཤིང་ཡོས་ལོར་སྒྲུབ་

ཁག་བདུན་གིས་སྲེག་པ་མེའི་ལས་སོྦར་ལ་བརེན་ནས་གཏན་མེད་དུ་བཏང་ཟེར་བ་དེ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

210

དང་།རོ་བསྲགེས་པའ་ིདི་མ་ཀུན་གསི་ཚརོ་བ་བྱུང་ཟརེ་བ་དང་། ཡང་ཐར་པའི་བདེ་བ་

ལ་བཀདོ་ཟརེ་བ་སོགས།ནང་འགལ་ཚབས་ཆནེ་དུ་གྱུར་པའ་ིཚགི་ད་ེདག་སནོ་དུས་དག་ེ

ལྡན་ཕ་ོབང་པའ་ིམ་ིངོ་དག་གསི་བསི་པའ་ིདུ་ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟང་ལ། ད་ལྟའ་ིདགའ་ལྡན་

ཕ་ོབང་པའ་ིཕགོས་གཏོགས་དག་གསི་ཁུངས་མ་ིབཅོལ་ཀ་མེད་བྱུང་ཟེར་བའ་ིགཡ་ོཚགི་

ལོག་བཤད་དུ་དངས་པའ་ིཤངི་ཡསོ་ལོ་ན་ིཕི་ལོ་{1673}ཡནི་ཅིང་། ལོ་ཚགི་ད་ེནས། 

༧སྐབས་ར་ེཡངོས་འཛིན་ཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་ཆནེ་པའོ་ིཤུགས་ལྡན་བསོད་འགལེ་དུ། 

{“བདག་ཆནེ་ར་ོར་ེའཆང་བསོད་ནམས་རིན་ཆནེ་ཞལ་ས་ནས་ཀིས་དགུང་གངས་བཅུ་

བདུན་དུ་ཕེབས་པ་ལྕགས་གང་ལོར།”}ཞེས་གསུངས་པའི་ལོ་ནི་ཕི་ལོ་{1721}ཡིན་

ཅིང་། ལོག་བཤད་པ་དག་གསི་ལོ་དུས་ད་ེགཉསི་ཀ་ིབར་དུ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་ག་ོམདེ་

ཚརོ་མདེ་དུ་གྱུར་ཟརེ་རྒྱུ་ཡནི་པར་མངོན་ལ། དེ་ཡིན་ན་སྦིན་བདག་རྒྱུག་ཁི་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ད་ཉནོ་ཨ།

ལོ་དུས་དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ལོ་ངོ་{40}ཡས་མས་ཞིག་གི་རིང་ལོག་བཤད་པ་དེ་དག་

གསི་ག་ོམདེ་ཚརོ་མདེ་ཅསེ། སྡུག་སད་འཛརེ་དགོས་དནོ་ལ་ཟུར་ཙམ་དཔད་ན། 

སྤརི་མ་ིལོ་{400}མ་ཟིན་ཙམ་ག་ིའདས་པའ་ིགནས་ཚུལ་མ་ཟད། ཁད་པར་གཟུགས་

མདེ་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིག  །དུས་སབས་སོ་སོར་བཟང་ངན་གི་གནས་ཚུལ་ཡ་ིགརེ་གང་

དང་གང་འཁོད་ཡདོ་མདེ་ལ་བལྟས་ནས་ད་སབས་འགལེ་བཤད་རྒྱབ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། 

གཞི་འཛིན་ས་གང་ཡང་མེད་པར་དངོས་མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གོ་མེད་ཚོར་མེད་

ཟརེ་བའ་ིཐ་སད་ད་ེམ་ིའཇུག་ཅིང་།   ད་ེལྟར་ཟརེ་བ་ན།ི  ཕོགས་ལྷུང་ཅན་ག་ིའདདོ་

གཏམ་ལས་རིགས་པ་དང་ལྡན་པའ་ིཚགི་མནི་པ་ཤསེ་ས།
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གཞན་ཡང་དཔརེ་ན། ལྷ་ཡུལ་ག་ིགཙ་ོམ་ོཨུ་མ་དང་། ཀླུ་ཡུལ་གི་གཙོ་མོ་ནོར་འཛིན་

མ། གནོད་སིྦན་གི་གཙོ་མོ་གང་བ་བཟང་མོ།བདུད་ཀི་གཙོ་མོ་འགོང་ཡག་དི་ལྡན་

སོགས་ད་ལྟའི་ལྷ་མོ་དམག་ཟོར་མ་འདི་ཡིན་པའི་ཁུངས་ཅི་ཡོད།བོད་ཡུལ་དུ་ད་ལྟ་

རང་ར་ེལ་གགས་པའ་ིདཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོའད་ིཡང་། ཕ ་དམ ་པས ་རྒྱ ་གར ་ནས ་

གདན་མ་དངས་ཀི་བར་དུ། བོད་ཡུལ་དུ་ལོ་ངོ་ཁི་སོང་མང་པོ་གོ་མེད་ཚོར་མེད་དུ་

གྱུར་འདུག་པས་རིགས་མཚུངས་ཤསེ་ས། དགེ་ལྡན་མངི་གཡར་བ་ཚ་ོགཏམ་རགོ་

མང་རུ་མ་གཏོང་བར་ཁ་བཙུམ་ན་དགའ།གཞན་ཡང་སྲུང་མར་མིང་བཏགས་ཚད་ལ་

བཤད་ན་མང་བས་བཞག །མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པས་ཀང་། རོ ་ རེ ་

མཆུ་དང་། ར་ོར་ེལྕགས་མཆུ་དང་། ལྕགས་མཆུ་ནག་པོ་སོགས་ཀང་རྫུན་མ་ཡནི་པ་

གསུངས་དགསོ་དནོ་ཡང་། ད་ེརྣམས་ཡང་དག་ཡནི་པའ་ིཁུངས། ཡི་གེར་བཀོད་

པ་མ་གཟིགས་པས་ད་ེལྟར་གསུངས་པ་ལས་གཞན་དུ་ཅི། དེ་དང་དེ་སོགས་ཆོས་སྲུང་དུ་

མངི་བཏགས་ཚད་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡདོ་པས་སམེས་ལ་གང་དན་ཁ་ནས་མ་ིའདནོ་པར་བག་

ཡདོ་པ་གསི་ཤགི ཕ་ིནང་ག་ིསྐ་ེབོ་ལུང་རིགས་བརྒལ་བརག་ལ་སྦངས་པ་ཞིག་ཡནི་

ཕནི། བཅུ་བཞི་པས་སུ་གང་ལ་ཕན་ཐོག་མེད་པའི་མངོན་མེད་ལྷ་འདེའི་རོྩད་རོག་

འད་ིའད་ཞིག་ཆདེ་དུ་བསངས་ནས། ད་དུང་ཧམ་པས་ངས་འགོ་བཙུགས་པ་དེ་ངས་

མཐའ་བསྐལ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་བ་ནི།བཞད་གད་དང་འཕ་སོྨད་བ་བའི་ཡུལ་ལས་མ་འདས། 

ར་ེ༧རྒྱལ་བ་གཉསི་པས་ལམ་རིམ་ཆནེ་མརོ། {“ལྟ་བའ་ིག་ོབ་གནད་དུ་མ་སོང་བ་ལ་

བརེན་ནས་ཐབས་ཀི་ཆ་ལ་སྐུར་ཞིང་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་འགོག་པའི་རྒྱ་ནག་གི་

མཁན་པོ་ཧྭ་ཤང་།”} ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར། སྐསེ་བུ་ར་ཡ་ིཁུར་ཐོགས་ནས།

རོ་བའི་གཡུལ་ངོར་འཇུག་པ་དང་འད་བས་རང་གིས་མ་མཐོང་བའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་
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སྐུར་བ་མ་འདེབས་ཤིག་ཅེས་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དག་ལ་ལན་བརྒྱར་

བཤད་རྒྱུ་ཡནི་ན།ོ།

{{དནོ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་}}ལོ་ངོ་{40}ག་ོམདེ་ཚརོ་མདེ་མ་ིཟརེ་ཀ་

མདེ་ལ་རྒྱུ་རྐནེ་བཅུའ་ིས་ོནས་ངོ་སྤདོ་དགསོ་པ།

འནོ་ཀང་ད་ན་ིམང་བར་སུན་ནས་སབས་དནོ་གཞན་འགའ་ཞིག་བཤད་ན། ཁོ ད ་

ཅག་གིས་ཁུངས་མ་ིབཅོལ་ཀ་མདེ་བྱུང་ཟརེ་བའ་ིདུ་ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟང་དང་། གསང་

བ་རྒྱ་ཅན་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་ཁོད་ཚོར་མཁོ་བའི་སད་ཆ་དེ་ཙམ་ལས་ཐོན་རྒྱུ་མེད་པར་

བརནེ་ལོ་ངོ་{40}ག་ོམདེ་ཚརོ་མདེ་ཟརེ་དགསོ་བྱུང་བ་དང་གཅིག 

གཟིམ་ཁང་གོང་ལ་རག་ཏུ་ཞེ་ནད་འཁོན་འཛིན་བེད་གཏེ།སྡེ་སྲིད་བསོད་ནམས་ཆོས་

འཕལེ་ལམ་རྒྱ་ལ་ེཆསོ་མཛད་མཆོག །ཕི་ལོ་{1658}ལོར་འཆི་རྐེན་ངན་པའི་འོག་

ནས་སྐུ་གོངས་པར་བརནེ། སབས་དེའི་གནས་ཆུང་ཟེར་བ་དང་ཁ་མཐུན་གིས་

༧གངོ་ས་ལྔ་པར་བསུན་གཙརེ་མཛད་དཀའ་བཟོ་མཁན་གཙ་ོབོ་གཅིག་ཉུང་དུ་ཕནི་པའ་ི
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དབང་གསི་དལོ་རྒྱལ་གི་སརོ་ལ་ད་ེཙམ་བལྟ་མ་ིཕདོ་པ་དང་། གང་བྱུང་ཡིག ་གེར ་

འབི་ཡང་མ་ིཕདོ་པ་ཞིག་བྱུང་བར་སོང་། ད་ཆ་ཁོད་ཚོས་གོ་མེད་ཚོར་མེད་མི་ཟེར་ཀ་

མདེ་བྱུང་བ་དང་གཉསི། 

སར་ཡང་{1659}ཕི་ལོ་ད་ེག་རང་ལ། སྡ་ེསྲདི་བསོད་ཆོས་རང་ག་ིསྤུན། ག ཟི མ ་ ཁ ང ་

གོང་གི་སྤྲུལ་སྐུར་བསམ་སྦོར་ངན་བཤོམ་བེད་གཏེ་གཙོ་གས་ནང་སོ་ནོར་བུ་དགའ་

ལྡན་ཕ་ོབང་ལ་ངོ་ལོག་ནས། འབྲུག་པ་དང་ལག་འབེལ་གིས་ཏོག་ཙམ་མ་གཏོགས་

དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིསྲདི་དབང་མག་ོརིང་སོག་གབས་བེད་བཞིན་པ་ལ་གདངོ་ལེན་མ་ི

ཐུབ་པར་སྡདོ་དགསོ་པས། དལོ་རྒྱལ་ག་ོམེད་ཚརོ་མེད་དུ་མ་ིབཞག་ཀ་མེད་བྱུང་བ་

དང་གསུམ། 

ལྷག་པར་༧གོང་ས་ལྔ་པའི་སྐུ་ཕུང་མི་ལོ་ཧིལ་པོ་{13}ཙམ་བོད་མི་དམངས་ལ་སས་

ནས་བཞག་ཡོད་པའི་དུས་སབས་མ་ཟད།༧གོང་ས་ལྔ་པའི་སྐུ་ཚབ་རྫུན་བཟོ་བས་པའི་

དག་ེསངོ་འཇམ་དབངས་གགས་པ་དང་། སྡ་ེཔ་བཀིྲས་རབ་པ་ཡང་ཤསེ་མདེ་སྤདོ་ཚུལ་མ་ི

ལགེས་པས། མང་ཚོགས་སུ་ལབ་གེང་ར་ཐོན་ལུག་ཐོན་མང་བས་གསང་བ་ཕི་ཤོར་

ཉནི་ར་ེབཞིན་བྱུང་བའ་ིནང་རོག་དགོས་གངེ་དཀའ་ངལ་ལ་འགབེ་སྲུང་མ་ིཐུབ་པར་སྡདོ་

དགསོ་བྱུང་བ་དང་བཞི།  

ཕགོས་མཚུངས་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་སྐུ་འཚ་ོབཞུགས་ཀ་ིསབས་སུ། བཀའ་བརྒྱུད་ ཆོས ་

བདེ་པར་སྡང་ཟུག་ཆནེ་པོ་བས་ཤངི་། སྡེ་སྲིད་བསོད་ཆོས་དང་སྡེ་པ་མཚོ་སྐེས་རོ་རེ་
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གཉསི་ནས་སོག་རིགས་ཇུན་སར་མཚ་ོཔར་དཔུང་རོགས་ཞུས་པ་ལྟར་ཕ་ིལོ་{1641}

ལོར་གུ་ཤའི་ིདཔུང་གསི་གཙང་སྡ་ེཆམ་ལ་ཕབ་པའ་ིབྱུས་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་སོང་ཟརེ་ནས། 

ཇོ་ཁང་གི་མདུན་དུ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་པས་བྱུས་ཡག་དར་ཆེན་ཞེས་པ་བཙུགས་པར་

བརནེ། དུས་ད་ལྟའང་བཀའ་བརྒྱུད་པ་མང་པོ་ཞིག་ད་ེཕགོས་སུ་འག་ོའདདོ་མ་ིབདེ་པའ་ི

རྒྱུ་མཚན་གཉསི་ཡདོ་པ་ནས་གཅིག་ད་ེཡནི་པ་རདེ། མ་ཟད་སྡེ ་སྲིད་སངས་རྒྱམ་

པས་ཀང་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཕུད་པའི་རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ལ་ཕོགས་ཐོབ་མཆོད་

གཞིས་མང་པོ་སྤད་པས། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་འབེལ་ཡོད་ས་ཁུལ་སྣ་ཚོགས་ནས་

ངོ་རྒལོ་ཟིང་འཁྲུག་བཏུད་མར་ཡངོ་བཞིན་པ་ལ་གདངོ་ལེན་མ་ིཚར་བར་བསྡད་དགསོ་

པ་དང་ལྔ།  

ད་ེདང་ཆབས་ཅིག  ཕི་ལོ་{1690}ལོར་ཕ་ོབང་པོ་ཏ་ལ་ཉམས་གསོ་འཛུགས་སྐྲུན་ཆདེ་

མ་ིམང་ལ་གསརེ་ཁལ་དངུལ་ཁལ་མང་བས་མ་ིམང་ནས་བསམ་འཆར་དང་། 

ངོ་ལོག་པའི་གནས་ཚུལ་རོག་ཟིང་གཅིག་མཇུག་གཉིས་འཐུད་དུ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་

དྲུག 

ཡང་ཕགོས་གཅིག་ནས་ནག་ཁུང་ནང་དུ་རིན་ཐང་ཧ་ཅང་ཆ་ེབའ།ི ༧ གོ ང ་ ས ་ ལྔ ་ པ འི ་

གདུང་རེན་གསེར་གདུང་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་བཟོ་བཞིན་པ་ལ་ཕི་ནང་གཉིས་ནས་

དཀའ་རགོ་མང་བ་དང་བདུན། 
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གཞན་ཡང་ལོ་ངོ་{40}ག་ོམདེ་ཚརོ་མདེ་ཟརེ་བའ་ིདུས་ཚདོ་ད་ེདག་ག་ིནང་།  ཆུ་སག་

ཕ་ིལོ་{1662}ལོར་༧པཎ་ཆནེ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་ཆནེ་པ་ོདགངོས་པ་ཆསོ་དབིངས་

སུ་ཐིམ་སབས།༧གངོ་ས་ལྔ་པས་རྣམ་གྱུར་ཇི་བསན་དང་། རྒྱལ་དབང་ཚངས་དབངས་

དང་། སྡ་ེསྲདི་སངས་རྒྱམ་པ་རྣམ་གཉསི་ཀང་མཛད་སོྤད་འཆལ་འཆལོ་མང་བའ་ིལབ་

གངེ་། བཀའ་བརྒྱུད་དང་ཇོ་ནང་སོགས་ཀི་ཕོགས་ནས་ནང་རོག་མང་བའི་གནས་

སངས་ཞིབ་ཚགས་ཤདོ་ཁོམ་མདེ་ལ་ཤདོ་ཀང་མ་ིའདདོ་པའ་ིགནས་སངས་མང་བ་དང་

བརྒྱད།   

ད་ེདག་དང་ཕོགས་མཚུངས་སུ། གུ་ཤི་ཧན་གི་བུ་བསན་འཛིན་དཱ་ལའི་ལ་དུག་སྤད་

པའ་ིདབང་གསི། དེའི་བུ་ལྷ་བཟང་གིས་སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱམ་ལ་སབས་འཚོལ་

བརས་བརོྐས་མང་མཐར། ཕན་ཚུན་དམག་འཁྲུག་ལྟ་བུ་ལན་འགའ་རེ་བྱུང་ཡང་། 

ལྷ་བཟང་ཧན་ན་ི༧པཎ་ཆནེ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་བ་ོབཟང་ཡ་ིཤསེ་ལ་གཅིག་ཏུ་བཀུར་

བའ་ིལངས་ཕོགས་བརན་པ་དང་། སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དགེ་ལུགས་

པར་མཆོད་གཞིས་མང་པོ་སྤད་པའ་ིབཀའ་དིན་ཆནེ་པོ་ཡནི་ནའང་།ཆསོ་བརྒྱུད་ཀི་ཐོག་

ནས་ལངས་ཕགོས་བརན་པ་ོམདེ་ཅངི་། དེ་ན་ིསྡེ་སྲིད་ཙམ་མིན་པར་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་

པའ་ིམ་ིངོ་ཕལ་ཆ་ེབ། ཕ་ིདག་ེལུགས། ནང་ས་སྐ། གསང་བ་རིང་མ་ཞེས་ས་ནས་

རླུང་ལྟར་གགས་པ་མ་ཟད།  གྲུབ་དབང་ཀོླང་རོལ་བ་མ་རིན་པོ་ཆེས་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལས་ཀང་། {“ཀུན་མཁནེ་ལྔ་པ་ཆནེ་པ་ོན་ིབོད་ཀ་ིསྤ་ིདཔནོ་དང་།  དཔོན་སབོ་

གཉསི་ཀར་སོང་ཞིང་།   རིང་མའ་ིཆོས་ཐམས་ཅད་ཞུས།    རིང་མའ་ིགསན་ཡགི་པ་ོཏི་

གཅིག་ལོགས་སུ་བཅོས། ས་སྐ་པའ་ིཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། དག་ེལུགས་པའ་ིཆོས་ཐམས་

ཅད་ཞུས་པ་བསྲསེ་ཏ་ེགགེས་བམ་གསན་ཡགི་པ་ོཏི་གསུམ་བས།  ཁོ་རང་ཕ་ིདག་ེལུགས་
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པའ་ིཁ་འཛིན་མཛད། ནང་ས་སྐ་པ་ཐུགས་དམ་མཛད། གསང་བ་གསང་སགས་རངི་མ་ལ་

སངི་ནས་གུས་པས།”}ཞསེ་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡནི་ངསེ།  དནོ་དམ་དགག་ལ་

ཐུག་དུས་ས་ེའབས་དག་ེགསུམ་ཡང་ལྷ་བཟང་ག་ིཕགོས་སུ་ལངས་ཤངི་།  གནས་ཆུང་ན་ི

གར་སོང་མདེ་ད།ེ སབས་དེའི་གནས་ཆུང་སྐུ་རེན་གང་སིྐད་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་

ཞིང་། གནས་ཆུང་སྐུ་རནེ་གང་སྐདི་པའ་ིཐོག་ནས་སྡ་ེསྲདི་སངས་རྒྱམ་པའ་ིགསང་བ་ཕ་ི

ཤརོ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་བརནེ་ཁ་ིཟམ་ཉ་ེའགམ་ཚལ་བུ་གིང་ཁར་དར་རངོ་བརྒྱབས་ནས་

བསད་ཚར་ཙམ་ཡནི་པ་ས་ེལུང་དང་ཛ་ེསྨད་རིན་པ་ོཆའེ་ིགསུང་ན་གསལ་བ་ད་ེརདེ།  

མ་གཞི་སབས་ད་ེདུས་དར་རངོ་བརྒྱབས་ནས་ལོག་བསོད་བདེ་རྒྱུར་དར་སོ་ཆནེ་པོ་ཞིག་

ཡདོ་ས་རདེ། མ་ཟད་ལ་མོ་ཚངས་པ་ཡང་ལྷ་བཟང་གི་ཕོགས་སུ་ལངས་ནས་སྡེ་སྲིད་

ལ་ལུང་མག་ོཐོམ་དགསོ་པ་ཞིག་རྒྱབ་ནས་དནོ་དུ་ལྷ་བཟང་གི་སྐ་ེདམན་ཕགོས་སུ་བརང་

ཞིང་། ད་ེནས་མ་ིརིང་བར་ལྷ་བཟང་ག་ིསྐ་ེདམན་ཚ་ེདབང་རྒྱལ་མའོ་ིག་ིའགོ་ནས་སྡ་ེསྲདི་

སངས་རྒྱམ་པའ་ིདབུ་ཡང་ཤརོ་དགསོ་པ་བྱུང་བ་སོགས་མང་། 

ཤིང་བ་ཕི་ལོ་{1705}འདི་ཡན་དུ་གཟིམ་ཁང་གོང་ལ་སྡང་ཟུག་ཆེ་བའི་སབས་དེའི་

གཟིམ་ཁང་འགོ་ག་ིམ་ིངོ་ཕལ་ཆརེ་རགོས་ཟིན་པ་རདེ། འོན་ཀང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་

པའ་ིསརེ་ནད་འཁོན་འཛིན་ག་ིརྒྱུན་ན་ིདུས་ད་ལྟའང་མ་ཤ་ིགསོན་པོར་ལྷག་བསྡད་ཡདོ་

པ་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་ལ་ཁ་གཡར་བའ་ིབ་སོྤད་ནས་མཐོང་ཐུབ་པ་དང་

དགུ།

ད་དུང་ཡང་ཤདོ་དགསོ་པ་གཞན་ཞིག་ན།ི ལོ ་ ངོ ་{40}གོ ་མེད ་ཚོར་མེད ་དུ་

གྱུར་ཟརེ་བ་འདདོ་གཏམ་རངོས་ཚདོ་ལ་ཁུངས་ལུང་མདེ་ད།ེ ཆོས་སྐོང་རོ་རེ་ཤུགས་
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ལྡན་ན་ིསནོ་ག་ིསོྨན་ལམ་དང་།     འཕལ་གི་རྐནེ་གཞན་དུ་མ་ིའགྱུར་བའ་ིདབང་གསི། 

སབས་དེར་ཆོས་ཀི་བསི་གནས་ས་སྐའི་ཕོགས་སུ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་འཕིན་ལས་

རྣམ་བཞིའ་ིངོ་མཚར་གགོ་ག་ིའདོ་རབས་གཡ་ོབཞིན་བཞུགས་ཡདོ་འདུག་པ་ཡང་། རིམ་

པར་ས་སྐའི་བ་ཆེན་དག་གིས་མཛད་པའི་ཆོས་སོྐང་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀི་བསང་ཆོག་དེ་

དག་ནས་གསལ་པརོ་མཚནོ་ཐུབ་ཀ་ིའདུག་ཀང་།   འདརི་འདང་ན་མང་བར་འགྱུར་

བས་དོ་སྣང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་བསང་ཆོག་དེ་དག་ཏུ་ཞིབ་གཟིགས་ཐུབ་ན་ངེས་ཤེས་

བད་ེབག་ཏུ་སརེ་བ་གདནོ་མ་ིཟ་བ་དང་བཅུ།

གང་ལྟར་གངོ་ཞུས་དནོ་གནད་ད་ེདག་ལས་ཤསེ་ཐུབ་པ་ན།ི ལོ་ངོ་{40}ག་ོམདེ་

ཚརོ་མདེ་མ་ིཟརེ་ཀ་མདེ་ལ། སབས་དེ་དག་ཏུ་ཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་གི་སོར་ལ་

གནས་ཚུལ་ཡགི་གརེ་འཁོད་པ་ད་ེཙམ་ལས་མདེ་པས་ཡནི་ལ། ཡིག་གེ་ཡང་གང་བྱུང་

འབ་ིམ་ིཕདོ་པ་ན་ིགངོ་ཞུས་གནད་དནོ་ད་ེདག་དང་འབལེ་བ་ཡདོ་པས་ཡནི་ན།ོ།
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{{དནོ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ་}}དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་རངི་པའ་ིངོ་སྤདོ་

མདརོ་བསྡུས།

འ་ོན། མགི་མཐོང་ལག་ཟིན་དུ་ཡདོ་པའ་ིགནས་ཚུལ་ངོ་མ་ན།ི ལོ་ངོ་{40}མ་ཟད་ལོ་

ངོ་{400}ཡས་མས་སུ་ག་ོཡདོ་ཚརོ་ཡདོ་དུ་གནས་པའ་ིདགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གི་ཁ་སབས་

དང་གནས་སངས་ངོ་མ་ད་ེཡང་དནོ་བསྡུས་ནས་བཤད་ན།འད་ིའད་ཞིག་ས།ེ 

གངོ་ག་ིརྒྱལ་པ་ོལྷ་སྐུ་འད་ཚརེ་ཚརེ།། བར་གི་བླུན་པ་ོབཤན་པ་འད་ཚརེ་ཚརེ།། འགོ་

ག་ིམ་ིསརེ་ཡ་ིདྭགས་འད་ཚརེ་ཚརེ།། ཁལ་དང་འུ་ལག་དུད་འག་ོའད་ཚརེ་ཚརེ།། 

སམེས་ཀི་དཀའ་སྡུག་དམལ་བ་འད་ཚརེ་ཚརེ།། ཆོས་ཀི་ཆ་ནས་སྲིད་ལུགས་འད་ཚེར་

ཚརེ།། སྲདི་ཀི་ཆ་ནས་ཆོས་ལུགས་འད་ཚརེ་ཚརེ།། མཐོང་ཙམ་ཉིད་ནས་ལྷ་ཡུལ་

འད་ཚརེ་ཚརེ།།ཞིབ་ཏུ་བརག་ན་ཀླ་ཀོླ་འད་ཚརེ་ཚརེ།། ཁ་ནས་བཤད་དུས་རིགས་པ་

འད་ཚརེ་ཚརེ།། ཉམས་སུ་ལནེ་ལུགས་རངོས་དད་འད་ཚརེ་ཚརེ།། ཕན་ཚུན་ཕག་

དགོ་འཁོན་འཛིན་མ་ེའབར་འབར།། ནང་ན་མ་ིམཐུན་མ་ིའཆམ་ཆུ་ཁོལ་ཁོལ།། ཕི ་

ནས་སོག་པའོ་ིདམག་གསི་ཁག་དཀྲུག་དཀྲུག། མཐའ་ནས་ས་མཚམས་རྒྱལ་ཁོངས་ས་

རུབ་རུབ།། ནུབ་ཕོགས་ཟངས་དཀར་ལ་དྭགས་པི་ཏི་སོགས།། མངའ་རི་སོར་

གསུམ་བདག་པོ་རྒྱབ་མ་ཐུབ།། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལག་ནས་མ་ེལ་ཤརོ།། ཤར ་ ཕོགས ་

ཨ་མད་ོཆབ་མད་ོསྐ་ེགུ་མད།ོ། སྨད་ཀ་ིམད་ོགསུམ་བདག་པ་ོརྒྱབ་མ་ཐུབ།། དགའ་

ལྡན་ཕ་ོབང་ལག་ནས་ཆུ་ཡསི་འཁརེ།། ལོྷ་ཕོགས་མནོ་དང་ར་ཡུལ་ག་ོཔའ་ིརིགས།། 

ནག་ག་ིམཐའ་མཚམས་ཕྱུགས་མ་ོས་ལ་ཐིམ།། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་པ་ཡི་ཚོང་རས་
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བས།། བང་ཕོགས་རྩ་ཐང་ཕྱུགས་མ་ོརླུང་གསི་ཁརེ།། གཡང་གི་འབོག་སྡེ་ཕལ་ཆེར་

སངོ་ལ་ཉ།ེ། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལག་ནས་རླུང་ལ་བསྐུར།། བར་གི ་བ་གཞུང་མི ་

མཐུན་དབུས་གཙང་འཁྲུགས།། སྐ་ོསར་ཁག་ག་ིལོ་རྒྱུས་ཡགི་གརེ་འཕབ།། བཀའ་

བརྒྱུད་བརྡུངས་ཤངི་ཇ་ོནང་རྩ་མདེ་བཏང་།། ས་སྐ་ནུས་མེད་རིང་མ་འབུར་འཇོམས་

བས།། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཟརེ་བའ་ིམངི་སམ་ལ།། ཆགས་ནས་དགེ་ལུགས་བན་

གཡགོ་ཧུར་ཐག་བས།། འཇམ་མགནོ་ཆོས་ཀ་ིརྒྱལ་པོའ་ིཐུགས་བཞདེ་དང་།། མ་ིམཐུན་

ཆབ་སྲདི་ནག་པོའ་ིརྐུབ་གཡགོ་དསེ།། རང་བསན་རླུང་ལ་བསྐུར་བའི་འཕུང་འདེ་

ཁྱུ།། མ་ེཕག་ང་དགུ་བར་དུ་ད་ེརང་བས།། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལག་ནས་མཐའ་

མའ་ིམཐར།། བོད་ཀ་ིསྣདོ་བཅུད་ཡངོས་རགོས་ང་དགུའ་ིལོར།། བསན་འཛིན་

རྒྱ་ཚའོ་ིལག་ནས་འཇའ་ལྟར་ཡལ།།  

ད་ེདང་ད་ེསོགས་ཆོས་སྲདི་གང་ག་ིཆ་ནས་ཀང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་གནས་སངས་

ངོ་མ་ཚགི་བསྡུས་ནས་བཤད་ན་ད་ེའད་ཞིག་ཡནི་པ་ཡང་། ཆོས་ཀི ་ཕོགས་ནས། 

རྒྱལ་མཆོག་བདུན་པ་ཆནེ་པོས། 

“གངས་ཅན་རི་ཡིས་བསོར་བའི་ཞིང་འདིར་ཐུབ་པའི་བསན་སྲོལ་གནས་མོད་

ཀ།ི། 

ཆོས་བདེ་ཕལ་ཆརེ་ཚུལ་ཁིམས་གསོ་བལ་གཅརེ་བུར་ངོ་ཚ་སངས་ནས་ན།ི།

ཁམི་པ་རྣམས་ལ་བསནེ་ཅིང་ངོར་བལྟ་དམ་པས་སྨད་པའ་ིལས་ལ་འཇུག།  

ཀ་ེམ་དམ་ཆསོ་ཉ་ིམའ་ིའདོ་ཟརེ་རི་བོའ་ིཕག་ཏུ་ནུབ་ལ་ཉ།ེ། ཞེས་ཇི་སད་གསུངས་

པ་ད་ེརང་བྱུང་ཡདོ་ཅིང་། སྲདི་ཀ་ིཆ་ནས་ཀང་།



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

220

སབོས་དང་ལྡན་རྣམས་རང་འདདོ་ལྷུར་ལནེ་ཕན་ཚུན་རོྩད་ཅིང་དམའ་ལ་འཚ།ེ།

དམན་པ་རྣམས་ན་ིརག་ཏུ་འཁོལ་ཞིང་ག་ིནའ་ིཟས་ཀང་རདེ་པར་དཀའ།།

མ་ིབཟད་སིགས་མའ་ིངང་ཚུལ་འད་ིའདར་འཕགས་པས་བཏང་སམོས་མཛད་ལགས་ན།།

སནོ་ག་ིཐུགས་དམ་ད་ེཡསི་ཅི་འཚལ་འབངས་རྣམས་སུ་ཞིག་སྐབས་ལ་བསནེ།།”

ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར་གི་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་པའ་ིཆབ་སྲདི་སྐངོ་ལུགས། 

ས་བར་ཕི་གསུམ་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས། ཆ་ཚང་འདརི་ཤདོ་མ་ིཁོམ་ཡང་སྤ་ིབཤད་ཙམ་

མ།ོ། 

{{དནོ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ་}}ཡུལ་གར་དུ་གནས་པའ་ིདགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་

ག་ིངོ་སྤདོ་སིང་བསྡུས།

ད་ེཙམ་མ་ཟད། ད་ལྟའི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་འདིའི་གནས་སངས་གནད་དོན་ཕོགས་

བསྡམོ་གིས་མཚནོ་ཙམ་ཞིག་བཤད་ནའང་འད་ིལྟར་རོ།། 

དངེ་ག་ིདུས་སུ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ན།ི། ཕི ་ནས་བལྟས་ན་སྐབས་བཅོལ་འད་ཚེར་
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ཚརེ།། ནང་ག་ིམ་ིལ་རྒྱལ་ཁབ་ཡདོ་མདགོ་མདགོ། དནོ་དམ་གང་ཡང་མདེ་པ་སངོ་

སང་སང་།། ཕ་ིཡ་ིམ་ིལ་ཞི་བད་ེཡདོ་མདགོ་མདགོ། ནང་ཁུལ་མི་འཆམ་མི་མཐུན་

ཆུ་འཁོལ་འཁོལ།།    དངུལ་གི་ཆདེ་དུ་རྩ་དནོ་ཡདོ་མདགོ་མདགོ། ཞིབ་ཏུ་བརག་

ན་རྩ་དནོ་འཇའ་ཡལ་ཡལ།། རང་དབང་མདེ་ཀང་དམངས་གཙ་ོཡདོ་མདགོ་མདགོ། 

དཔད་ན་རྒྱལ་པོའ་ིརིང་ལུགས་འད་ཚརེ་ཚརེ།། འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཡིན་

མདགོ་མདགོ། རང་ལ་ཞི་བད་ེམདེ་པ་གསལ་ཐིང་ཐིང་།། སརེ་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་

རགས་མ་དངུལ་བསགས་བསགས། སུ་དང་གང་ལ་མི་ཕན་གསལ་ཐིང་ཐིང་།།མི་ལོ་

དྲུག་བཅུ་དཀའ་ལས་རྒྱབ་མདགོ་མདགོ། བས་རསེ་སྣ་ེགཅིག་མདེ་པ་གསལ་ཐིང་ཐིང་།། 

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་བཙངོ་དུས་འད་ཆགས་ཆགས།། ནང་ནས་རྒྱལ་ཚོང་ཟེར་དུས་

ངུ་ཚརེ་ཚརེ།། གཞན་ག་ིལྷ་ཡང་འད་ེརདེ་ཟརེ་ཆོག་ཆོག། བ་མ་རྣམས་ལ་སྐུར་བ་

འདབེས་ཆོག་ཆོག། ཤུགས་ལྡན་པ་ལ་ཐུབ་ཚདོ་གཏོང་ཆོག་ཆོག། རང་ཉིད་འདེ་

ཕ་ོའད་ེམ་ོགསོ་ཆོག་ཆོག། ར་ིལམ་སག་རིལ་ཁ་ལ་འཁརེ་ཆོག་ཆོག། རང་བཙན་པ་

ལ་སྨད་ར་བདེ་ཆོག་ཆོག། དབུ་མའ་ིལམ་ལ་བསདོ་ར་གཏོང་ཆོག་ཆོག། གཞན་

ལ་རྒྱ་མའི་ིསོ་པ་ཟརེ་ཆོག་ཆོག། རང་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་བཙངོ་ནའང་བཙངོ་ཆོག་ཆགོ། བོད་ན་

ཆབ་དཔལ་རིགས་སོགས་ནམ་ལངས་ལངས།། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གནས་སངས་ས་

རུབ་རུབ།། རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོབང་གང་སར་འདོ་ཆམེ་ཆམེ།། ག ཞི ས ་ ཆ ག ས ་ མི ་

དམངས་ཁང་པ་ནག་ཁུང་ཁུང་།།ཁ་རྒྱག་བོད་མའི་ིའབའ་ཁུག་སོང་སང་སང་།། རྒྱ ལ ་

བ་འཛམ་གིང་འབོར་ཆནེ་ཨང་བཅུ་པ།། ད་དུང་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་མདོག་

མདགོ། གནས་ཆུང་འགན་ལནེ་མདེ་ཚུལ་འད་ེའབག་འབག། ཁབ་སོན་མི་དམངས་

མག་ོསརོ་བཏང་ཆོག་ཆོག།  ཤར་མར་དབུགས་ཐངེས་གཅིག་གསི་བིས་པ་འདརི།། 
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མ་ཚང་མ་འབལེ་ལ་སོགས་ཡདོ་དང་ཡདོ།། དོན་དང་མཐུན་ན་འགལ་བ་མེད་སམ་

མ།ོ།

{{དནོ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ་}}གཟིམ་ཁང་གངོ་འགོ་ག་ིཁད་པར།

གཟིམ་ཁང་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན།གཟིམ་ཁང་གོང་

ག་ིབ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆགོ །དང་པོ་ཐུགས་བསྐེད་པ་བཞིན་མིང་

དོན་མཚུངས་པའི་ཆོས་སྐོང་གི་ཚུལ་བཟུང་ནས།དུས་ད་ལྟའང་འཛམ་གིང་ས་ཆེན་པོ་

འདའི་ིཁནོ་ལ་བོད་ཀ་ིསྲུང་མ་སད་གགས་ཆ་ེཤསོ་ད་ེཆགས་པ་རདེ། ག ཟི མ ་ ཁ ང ་

འགོ་ག་ིབ་མ་དང་སྲུང་མ་གཉསི་ཀ་སྲདི་སྐངོ་ཞིག་བས་ནས་གྲུབ་འབས་གང་ཡང་མ་ཐོན་

པར། ད་ཆ་སྐངོ་རྒྱུའ་ིཆབ་སྲདི་ད་ེཡང་འཇའ་ལྟར་ཡལ་འག་ོབཞིན་འདུག་པ་ན།ི 

ཐོག་མའ་ིསམེས་བསྐདེ་ཀུན་སངོ་བཟང་ངན་གི་མཐུ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་མནི་ནམ་སམ། 

གནས་ཚུལ་འད་ིརྣམས་ཤདོ་དགསོ་དནོ་གཅིག་ན།ིདགེ་ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་

དག་གསི། སྤ་ིསརེ་གང་ཞིག་ག་ིལོ་རྒྱུས་བ་ེབག་པ་ཇི་བཞིན་གསལ་རགོས་བྱུང་མནི་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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དའེ་ིསབས་ཀི་སྤ་ིཚགོས་ཀ་ིགནས་བབ་ཤསེ་རོགས་ལ་རག་ལས་ཟརེ་བ་ལྟར།  སབས་

དེ་ཡས་མས་ཀི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཟེར་བའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་གནས་བབ་དངོས་དེ་རོབ་

ཙམ་ཞིག་གངེ་དགསོ་ན་འད་ིའད་ཞིག་ག།ོ ༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པའ་ིདུས་ཀ་ིསྤ་ིཚགོས་ཀ་ི

གནས་བབས་ཇི་བཞིན་གངེ་མ་ིཐུབ་ཀང་། ཟུར་ཙམ་དང་མཚནོ་ཙམ་ཞིག་ན་ིགངོ་ག་ིདནོ་

ཚན་བཅུ་དྲུག་པའ་ིཁོངས་སུ་སོང་ཞིང་། ད་ེལས་རྒྱས་ཙམ་ཞིག་རྩ་བའ་ིས་བཅད་གསུམ་

པའ་ིཁོངས་སུ་གངེ་བར་བའ།ོ།
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{{བཞི་པ}} སྤརི་ལོག་བཤད་པས་ལུང་བྱུང་རྒྱལ་དུ་དངས་པ་རྣམས་

ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་ལ་རུང་ནའང་།   རྒྱལ་བའ་ིབསན་པ་ལ་ད་ེ

ལྟར་མ་ིརུང་བ་མཛུབ་སནོ་བས་པའ་ིས་ོནས་ཚར་གཅོད་པ་ལ།

དང་ངསེ་ལགེས་སིང་ནས་ལུང་འདནེ་བདེ་ལུགས་ད་ེལ་བརནེ་ནས་

ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་ལ་འཇིག་རནེ་བཞད་གད་སངོ་བའ་ིགནད་

དགུ་ཚང་ཚུལ།

ཤསེ་བདེ་ལུང་དང་བརདོ་འདདོ་ལོག་བཤད་གཉསི།།

མ་ིམཐུན་གནམ་དང་ས་ཡ་ིཁད་པར་ཆ།ེ།

ལོག་པའ་ིགཏམ་དང་བརྒལ་འདདོ་ཀུན་སངོ་གཉསི།།

མ་ིམཐུན་དག་ེལྡན་པ་ཡ་ིཞབས་འདནེ་ཆ།ེ།

བསན་བཤགི་བསན་འཛིན་གལ་དུ་འཚང་བས་ཏ།ེ།

ལོག་ལམ་ལོག་པར་སནོ་པའ་ིརྒྱ་མཚ་ོམཆོག།

རིགས་ལམ་རིགས་པའ་ིསྤདོ་ཡུལ་ག་ལ་ཡནི།།

རང་མཚང་རང་གསི་སནོ་འད་ིཨ་ེམ་མཚར།།
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ཞསེ་པའ་ིམཚམས་སྦར་ཏ།ེ ཡང་། ལོག་བཤད་དའེ་ིམངི་ལ་ལུང་རིགས་གསརེ་ག་ིལྡ་ེ

མགི་ཟརེ་མདོ། ལུང་ར་ེགཉསི་དངས་པ་ད་ེཡང་སབས་དནོ་འབལེ་མདེ་དུ་སོང་བ་འབའ་

ཞིག་ཡནི་ཚུལ་གངོ་དུ་ཡང་ཟུར་ཙམ་སོང་ཟིན་ཅིང་། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་

ཀ་ིདབེ་དའེ་ིམཇུག་ཏུ། རོྩམ་ཡགི་འདའི་ིདཔད་གཞིའ་ིཡགི་རིགས་ཁག་ངོ་སྤདོ། ཟེ ར ་

བའི་ཐོག་མ་ཉིད་དུ་༧རེ་ཙོང་ཁ་པས་མཛད་པའི་དང་ངེས་ལེགས་བཤད་སིང་པོ་ཞེས་

བཀདོ་འདུག་པར་བརནེ། དེ་མ་ཐག་སེམས་ཀི་འཆར་སོ་ལ་༧རེ་བ་མའི་ལེགས་

བཤད་གསརེ་གི་རྒྱ་མཚ་ོགཡས་སུ་འཁལི་བ་དང་འད་བ་ད་ེདང་། དུས་རབ་འདིའི་དགེ་

ལྡན་པའི་ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ཏུ་ཁག་གི་ལག་རེས་ཟུབ་ཏུ་མེད་པ་འགོད་མཁན་

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་གཉསི་ལ་འད་འབལེ་ཅི་ཞིག་ཡདོ་དམ་སམ་ས་ེབལྟས་

པས། མཆོད་པར་བརདོ་ཅིང་རོྩམ་པར་དམ་བཅས་ཏ་ེམཚམས་སྦར་ཟརེ་བའ།ི  

ལོག་བཤད་ཤགོ་ལྡེབས་{3}པ་ན་འད་ིལྟར།{“དེ་ཡང་གཞིའ་ིགནས་ལུགས་གང་ཞིག་

གཏན་ལ་དབབ་པར། དི་མེད་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་ཞིབ་འཇུག་གཙང་མའི་ལམ་

ནས་གཞི་ད་ེདང་དའེ་ིསངེ་ག་ིལགེས་སལེ་ཉསེ་འགོག་ལ་བརོྩན་དགོས་པ་ན་ིམཉམ་མདེ་

ཤཱཀ་སངེ་གའེ་ིལུགས་སྤ་ིདང་། ལྷག་ཏུ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་རང་ལུགས་

ལ་ཆསེ་མདེ་དུ་མ་ིརུང་བ་ས།ེའཇམ་མགནོ་བ་མའ་ིདང་ངསེ་ལགེས་བཤད་སངི་པོར་ཡང་

མཐར་གཏུགས་ན་ད་ིམ་མདེ་པའ་ིརིགས་པ་ཉདི་ཀསི་དབ་ེདགསོ་ཏ།ེ རིགས་པ་དང་

འགལ་བའ་ིགྲུབ་མཐའ་ཁས་ལནེ་ན་སྨྲ་བ་པ་ོཚད་མའ་ིསྐསེ་བུར་མ་ིརུང་བའ་ིཕརི་དང་། 

དངོས་པའོ་ིདེ་ཁོ་ན་ཉདི་ཀང་འཐད་པའ་ིསྒྲུབ་པའ་ིརིགས་པའ་ིསྒྲུབ་བེད་དང་ལྡན་པའ་ི

ཕརི་རོ། དནོ་ག་ིདབང་འད་ིགཟིགས་ནས།  དག་ེསངོ་དག་གམ་{ཞསེ་པ་ནས་}གུས་ཕརི་

མིན།”}ཞེས་སོགས་བིས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀང་མ་འབེལ་ཏེ།རང་ཉིད་ནས་རིགས་པ་
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དང་འགལ་བ་ལྟག་སོྤད་དུ་སོང་བའ།ི མོ་ལུང་སག་རིལ་སོགས་ལ་ཤ་ཐམ་རུས་ཐམ་

གསི་རྩ་བའ་ིགྲུབ་མཐའ་ངན་པའ་ིམུ་ལ་གནས་འཆའ་བཞིན་དུ། མི་གཞན་ལ་རིགས་པ་

དང་འགལ་ན་མ་ིའགགི་ཚུལ་ཤདོ་པ་ན་ིབཞད་གད་ཁོ་ན་ས།ེ གཞིའི་གནས་ལུགས་

ཞསེ་པའ་ིགཞི་ན་ིསབས་འདརི་དལོ་རྒྱལ་ག་ིགནས་ལུགས་ལ་ཟརེ་བ་ཡནི་མདོ། དེ ་

ལྟར་ཡནི་ན། ལུང་འདེན་བེད་ལུགས་དེ་ལ་བརེན་ནས་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་ལ་

འཇིག་རནེ་བཞད་གད་སངོ་བའ་ིགནད་དགུ་ཚང་བ་ཡང་ཡནི་ཏ།ེ

{1} དཔད་གཞི་དལོ་རྒྱལ་ལ་དི་མདེ་རིགས་པ་ཡང་དག་གསི།    ཞིབ་འཇུག་གཙང་ 

 མའི་ལམ་ནས་གཞི་དོལ་རྒྱལ་དང་དེའི་སེང་གི་ལེགས་སེལ་ཉེས་འགོག་ལ།    

 དཔདོ་པའ་ིཚ་ེམཉམ་མདེ་ཤཱཀ་སངེ་གའེ་ིལུགས་སྤ་ིལ་མདེ་པ། དེ ་ལས་ལྷག་ 

 ཞིག་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་རང་ལུགས་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རིགས་པས་དཔོད་ 

 ལུགས་ཟུར་པ་ཞིག་ཡདོ་མདགོ་སོན་པ་ད་ེཡང་རོངས་པའ་ིརང་མཚང་ངོམས་པ་ 

 འཁྲུལ་མདེ་ད།ེ  འག་ོབཙུགས་མ་ཐག་ནས་རྐུབ་རལོ་འག་ོབ་ན་ིལོག་བཤད་རིྩང་ 

 ལམ་དུ་སོང་བས་བཞད་གད་ཀ་ིགནས་སོ།། 

{2} ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་ག་ིཤདོ་ལུགས་ད་ེརང་ག་ིཐོག་ནས། ཁ་ནས་མ་བཤད་ 

 ཀང་ཁོག་ན་སས་རྒྱུའི་རང་ལྟ་མཆོག་འཛིན་གི་སྐོ་གནས་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ། 

 རང་གིས་དེ་ཉིད་གཟུགས་ཅན་བཞིན་དུ་གསལ་བར་བས་འདུག་པས་ན།   

 ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་སྡང་ཕོགས་རིས་ཆེ་ཚུལ་ཤོད་པའི་བབས་ 

 འབལེ་ད།ེ ཁོད་ཝ་མོའི་དྲུང་ཡིག་པ་དག་ལ་མེད་པའི་གསལ་བཤད་ 
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 ཡང་དག་པ་ཞིག་ཀང་བས་འདུག་ན།  འཇིག་རནེ་ཁ་དཔརེ་ཐལ་བ་གནམ་ལ་ 

 གཏོར་ན་རང་གཞན་གཉསི་ཀའ་ིམགརོ་ཟརེ་བ་ལྟར་དུ་སོང་བས་བཞད་གད་ཀི་ 

 གནས་སོ།།  

{3} ཁ་ཐབས་རྒས་མ་ོལས་ཞན་ཡང་ཕ་ོཀོྲག་ག་ེསར་ལས་ཆ་ེབ། ཤ་ཚ་དགོས་ 

 པའི་མི་ངན་ཁོད་ཅག་གིས་མཁས་པ་བཞད་གད་སོང་བའི་སོྤད་ཚུལ་དེ་དོར་ 

 ནས། ཐོག་མར་ཁོད་ཅག་གསི་རིགས་པ་དང་འགལ་ཞསེ་པའ་ིརིགས་པ་ད་ེཅི་ 

 འད་ཞིག་ལ་ཟརེ། རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་པའི་གྲུབ་ 

 མཐའ་ད་ེསུའ་ིགྲུབ་མཐའ་ཡནི། དགེ་ལུགས་སྤིའི་མིང་འཁེར་ནས་ལུང་འདེན་ 

 བདེ་ལུགས་དང་། ཁ་ནས་ཤདོ་ལུགས། ལག་ལེན་ལ་འདེབས་ལུགས་ 

 སོགས་ཐམས་ཅད་རྒྱབ་འགལ་ཤ་སག་མ་གཏོགས་བེད་མི་ཤེས་པ་དེ་འད། 

 རྩ་ཐང་ག་ིལུག་ར་ིརྒས་པོ་ཡང་བཞད་གད་འཆོར་བའ་ིགནས་སོ།།

{4} ཡང་ཁདོ་ཚསོ་ལོ་མང་ད་ེཙམ་ཞིབ་འཇུག་ལ་ཁ་གཡར་ནས། དཀའ་བ་སོང་ 

 དང་ངལ་བ་བརྒྱ་ཕག་གིས་དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ལུགས་ལ་རིགས་པ་ཡང་དག་ 

 གསི་དཔད་ནས་དནོ་དམ་རདེ་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་བ་ན།ི  དམ་སྲ་ིཡནི་པ།འབྱུང་པ་ོཡང་ 

 ཡནི་པ། རྒྱ་འད་ེཡང་ཡནི་པ་ཞིག་རདེ་པས་མ་ཚད།   དསེ་སིྦན་བདག་ལ་གནདོ། 

 གཡགོ་པ་ོལ་གནདོ། རྒྱུག་ཁི་ལ་གནོད་སོགས་ཟེར་བ་ནི།དོན་དམ་རང་ 

 བཞིན་གསི་མདེ་པས་མདེ་ག་ོམ་ིཆོད་པ། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པས་ཡོད་གོ་ཆོད་པ་ 

 དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པའི་ལུགས་ལས་ཕི་རོལ་དུ་བུད་པས་མ་ཚད།དོན་སེང་ 

 ནས་མེད་ཀང་ཐ་སད་དུ་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པའ་ིརེན་འབྱུང་གི་དནོ་ 

 ལ་སྐུར་འདེབས་སུ་འདུག་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀང་བཞད་གད་དུ་སོང་བའི་ 



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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 གནས་སོ།། 

{5} ཡ་ད་འ་ོན། ཤསེ་བ་ཆོས་ཅན། ས་སྐ་པའ་ིདཀརོ་བདག་ཡནི་པ།  དག་ེ 

 ལྡན་པའ་ིདམ་སྲ་ིཡནི་པ། གཞན་དག་ལ་འབྱུང་པོ་མ་རུང་པ་ཡིན་པ།   

 གཞན་ཡང་གསོན་འད།ེ ཤ་ིའད།ེ   མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའ་ིཡ་ིདྭགས། རྒྱལ་འགངོ་ 

 གདུག་པ་ཅན་སོགས་ཡནི་པའ་ིགཞི་མཐུན་པ་གཅིག་འདདོ་དགསོ་ཏ།ེ དལོ་ 

 རྒྱལ་དའེ་ིཕིར།   འདདོ་ན། དེ་རྣམས་ཀང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བས་གང་དན་ 

 དན་དུ་ཐལ་བ་བཟོླག་ཏུ་མདེ་ལ།        མ་གྲུབ་ན་ད་ེརྣམས་ལས་གཅིག་ཀང་མནི་པར་ 

 འགྱུར་བས། དོལ་རྒྱལ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསན་སྲུང་ཡིན་པ་ལ་འོས་ 

 མདེ་ཅིང་། དོན་མེད་པའི་བསོན་འདིང་བ་ནི་ལོག་བཤད་ཕོགས་གཏོགས་ 

 པ་དག་ཀང་བཞད་གད་སངོ་བའ་ིགནས་སོ།།  

{6} ཡང་ན། འབལེ་མདེ་དནོ་གཞན་ག་ིལུང་ད་ེལྟར་དངས་ནས། ཤུགས་ལྡན་པ་ 

 རྣམས་གི་སིང་ལ་གང་ཕོག་ཅི་གནོད་ཀིས་རྩེད་མོ་བས་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ་ཟེར་ 

 ནའང་། དེ་ནི་འོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།འཇིག་རེན་ཡ་རབ་ཀི་ཚུལ་ལས་འདས་ཤིང་ 

 རིགས་པའ་ིལམ་ལུགས་དང་འགལ་བ་མ་ཟད། མཐར་གཏུགས་ན་ཁོད་ཅག་ 

 སོར་མ་ིརུང་བའ་ིམ་ོལུང་རིྩས་སོགས་ལ་ཞེན་པའ་ིགྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཡནི་འདུག་

ན། ད་ནི་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་བོད་ཀི་གདོད་མའི་ལམ་ 

 ལུགས་ར་ེགཉའ་ཁ་ིབཙན་པོ་ནས། གནམ་རི་སྲོང་བཙན་བར་གི་གྲུབ་ 

 མཐའ་རིང་པའི་རིང་པ་དེར་ཞུགས་པ་ཡིན་པས་མི་རབས་གསར་པ་དག་གིས་ 

 ཀང་བཞད་གད་ཀ་ིགནས་སུ་སོང་ངོ་།། 

{7} ཡ་མཚན་ཞིང་ཡདི་མུག་དགསོ་པ་གཞན་ཡང་།     ཁདོ་ཅག་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ 
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 ལོག་བཤད་པ་འཁོར་དང་བཅས་པས་དཔད་གཞི། གཟུགས་མདེ་དལོ་རྒྱལ་ག་ི 

 གནས་ལུགས་ལ་དཔད་ནས། རེད་རྒྱུ་དམ་སྲི་ཞིག་རེད་པས་མཐོང་བ་མངོན་ 

 གྱུར་སོན་པའི་ཆ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ནམ་ཡང་གནོད་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་ 

 གསར་དསེ། འཛམ་གིང་གགས་ཅན་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀང་བཞད་གད་ 

 ཉནི་མཚན་བཅོ་བརྒྱད་དུ་ཡང་རགོས་མ་ིཐུབ་པ་ཞིག་བཟོས་སོ།།

{8} མ་མཐོང་བ་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་རྣམ་ཤེས་དེ་ལོ་མང་བཙལ་ནས་ 

 རདེ་དནོ།  རྒྱུ་སོྨན་ལམ་ལོག་པ། ངོ་བོ་དམ་སྲ།ི བེད་ལས་བསན་འགོ་ 

 ལ་གནོད་འཚེ་ཅན་ཞིག་རེད་འདུག་པས།ཅུང་ཟད་ལོག་གྱུར་སོན་པའི་ཆ་ལ་ 

 མངོན་སབོས་ཀ་ིརིགས་པས་ནམ་ཡང་གནདོ་མ་ིཐུབ་པའ་ིརིགས་གསར་ད་ེལ། 

 རིགས་པའ་ིདབང་ཕྱུག་ཡབ་སྲས་ཀང་བཞད་གད་འཆརོ་བའ་ིགནས་སུ་སོང་ངོ།།

{9} ཤནི་ཏུ་མ་མཐོང་བ་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱལ་ག་ིསྐུ་སྐ་ེསོན་མ། སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་ 

 དག་ེལགེས་དཔལ་བཟང་། སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་ཡ་ིཤསེ་དབང་པོ། པ ཎ ་ 

 ཆནེ་བསོད་ནམས་གགས་པ། འདུལ་འཛིན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་སྐུ་ 

 ཡ་ིསྐ་ེརབ་ཕངེ་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་དག་ེབ་ཤ་སག་བསྒྲུབ་པའ་ིདབང་གསི། 

 འབས་ བུ་ཤནི་ཏུ་མ་ིསྡུག་པ་དམ་སྲ།ི འབྱུང་པ།ོ   རྒྱ་འད།ེ རྒྱ ལ ་ ད གོ ང ་ 

 སོགས་ཞ་ེསྣང་ཚ་ར་ེཚ་ཚད་དུ་གྱུར་ཏ་ེཤནི་ཏུ་ལགོ་གྱུར་སནོ་པའ་ིཆ་ལ། ཡི ད ་ 

 ཆསེ་རསེ་དཔག་ག་ིགནདོ་པ་རྩ་བ་ནས་འབབ་མ་ིཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པའ་ི 

 ཡ་ིཤསེ་ཀང་མགོ་མགོ་པརོ་བཏང་ནས།  དག་ེལྡན་པའ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ 

 ཐུག་དེ་འཛམ་གིང་གི་ཧམ་པ་ཆེ་ཤོས་ཀི་ཟིན་ཐོའི་ནང་དུ་འགོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ 

 ཚུལ་སོགས་ལ་ཀུན་མཁེན་ཡི་ཤེས་ཀང་བཞད་གད་འཆོར་བའི་གནས་སོགས་ 
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 ཁདོ་ཅག་གསི་གང་དངས་པའ་ིལུང་ད་ེདང་། རང་ག་ིབདེ་ལུགས་རྒྱབ་འགལ་ 

 དུ་སོང་ཡདོ་མདེ་ལ་ད་དུང་ཞིབ་ཏུ་སོམ་ཞིག་ཨ། 

༧ར་ེབ་མའ་ིལགེས་བཤད་ཚགི་རྐང་གཅིག་ཀང་དནོ་ལོག་པར་འགེལ་བ་དང་།རང་རྒྱལ་

གཞན་ཕམ་ག་ིལག་ཆར་བདེ་སོྤད་བདེ་པ་སོགས་གཏན་ནས་མ་ིའསོ་ཤངི་། ལུ ང ་

གང་ཞིག་འདེན་ཡང་ཐོག་མར་རང་གི་བ་སྤོད་ལ་བརག་ནས་ལུང་འདེན་ལུགས་ཤེས་

དགསོ་པ་གནད་ཀ་ིདནོ་པ་ོཆ་ེཡནི། དེས་ན་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་འཁོར་དང་

བཅས་པས་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ཤ་སག་བདེ་བཞིན་དུ། དི་མེད་རིགས་པ་ཡང་

དག་གསི་ཞིབ་འཇུག་གཙང་མའ་ིལམ་ནས། དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་

དབབ་ཟརེ་བ་སོགས་དནོ་ལ་མ་ིགནས་ཤངི་།ཚུལ་དང་མ་ིམཐུན་པའ་ིལོག་བཤད་སྐྱུག་དི་

ད་ོབའ་ིསོྤད་ཚུལ་ད་ེའད།   རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཡནི་ཟརེ་ན། 

ད་ེན་ིདག་ེལྡན་པ་ལ་དམའ་འབབེས་ད་ེལས་ཆ་ེབ་ཞུ་ཐབས་མདེ་པ་ཡང་ཤསེ་པར་གིས་

ཤགི



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

231

ད་ེལས་འཕསོ་ཏ་ེསོྤད་འཇུག་ནས་ལུང་དངས་པ་ད་ེཡང་ཞབས་འདནེ་

དགུ་གཉསི་བཅོ་བརྒྱད་ཞུས་ཚུལ་བཤད་པ་ལ།

ཡང་།    དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ལགས། དེ་བཞིན་དུ་སྤོད་འཇུག་ནས་

ལུང་དངས་པ་ད་ེལ་ཡང་ཞབས་འདནེ་དགུ་གཉསི་བཅོ་བརྒྱད་ཞུས་འདུག་ས།ེ ཆདེ་

དུ་བརོད་པ་ཟེར་བའི་སབས་སུ་བསན་བདག་ལྷན་རྒྱས་རོངས་པ་སོང་གི་གལ་མཐར་

བརངས་འདུག་པའ་ིཚུལ་ལ་འདརི་སར་ཡང་ཟུར་ཙམ་དཔད་ན། འད་ིལྟར། ཇི་སད་དུ་

རྒྱལ་སྲས་ཆནེ་པོ་ཞི་བ་ལྷས།   {“འགོ་བའ་ིསྡུག་བསལ་ཞསེ་པ་ནས་གནས་གྱུར་ཅིག”} 

ཅསེ་སོགས་སོྤད་འཇུག་ག་ིལུང་ད་ེདང་།  ལོག་བཤད་པའ་ིའདདོ་གཏམ་གཉསི་ལ་འད་

འབལེ་ཅི་ཞིག་འདུག ལགེས་པར་སོམ་ཞིག་དང་། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་

པའི་འདོད་གཏམ་དེ་དག་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ནར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཉེ་བར་

དགངོས་པའ་ིགང་ཟག་ཞིག་གསི་ཉན་འསོ་པའ་ིགཏམ་ཙམ་ཡང་ཡནི་ནམ། རྒྱ ལ ་

བའ་ིབསན་པ་སྨད། བསན་འཛིན་དཀྲུགས། བ་མའ་ིགསུང་ལ་ཟུར་ཟ། མཛད་པ་ལ་

ལོག་པར་ལྟ། མཚམས་གཅིག་ཏུ་གསོ་སྦངོ་གཉསི།དབར་གནས་པ་གཉསི། དགག་

དབ་ེགཉསི། ཕན་ཚུན་ཆོས་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་བ་བཅད་པ་སོགས་བ་ངན་སྤོད་ངན་

སལེ་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་ཡནི་ཚུལ་ཟརེ་བཞིན་དུ། རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ཁོ་

ནར་གཅསེ་པའ་ིགང་ཟག་ཞིག་གསི་ལོག་བཤད་ད་ེམཐོང་ཞིང་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་ད་ེན་ིངུ་

འཆོར་བའ་ིགནས་ལས་ཉན་འསོ་པ་ཇི་ལྟར་འཐད། བེད་འོས་པ་མཐུན་ལམ་ཆིག་

སྒལི་དང་།   རྒྱལ་སོྐང་དམངས་ཕན་སོགས་མ་ིབདེ་པར།  མ་ིདགསོ་པ་གཟུགས་མདེ་

ལྷ་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ནང་འཛིང་ནང་རས་མ་ིམཐུན་འཁྲུག་རྐནེ་སོང་བའ་ིབ་སྤདོ་ད་ེའད་
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གཟུར་གནས་རྣམ་དཔདོ་ཅན་གསི་མཐོང་ཐོས་སུ་འགྱུར་བ་ཙམ་གསི། ཁོ ང ་ ད གོ ད ་

ཤརོ་བའ་ིགནས་ཞིག་ཀང་ཅིའ་ིཕརི་མནི། ཚུལ་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་དག་ེལྡན་བསན་

བདག་དུ་རམོ་པ་དག་གསི་ཞབས་འདེན་དགུ་གཉསི་བཅོ་བརྒྱད་ཞུས་འདུག་པ་ན་ིརིམ་

པ་བཞིན་དུ་འད་ིལྟར། 

{1} ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་གསི་ཐོག་མ་ཉདི་ནས་རང་གི་མངི་དང་ལྟ་ོགོས་ཀི་དནོ་ 

 དུ་དག་ེལྡན་པ་ས་ལ་བརབ་ནས།  ༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པར་རྒྱབ་སྐརོ་ཡནི་ཁུལ་ 

 བས་པ་ན་ིརྒྱབ་སྐརོ་བདེ་ལུགས་མ་ཤསེ་པའ་ིཞབས་འདནེ། 

{2} རི་བོ་དག་ེལྡན་པ་དང་། བསན་བདག་བ་རྒན་གསུམ་ལ་གནས་དུས་ཚདོ་རིྩས་ 

 ཀསི་ཐུབ་ཚདོ་རང་སྣང་གང་དན་བས་ནས།  དག་ེལྡན་པའ་ིལ་རྒྱ་ཡནི་ཁུལ་བདེ་ 

 པ་ཡང་ལ་རྒྱ་ཟརེ་བ་ཇི་ལྟར་བདེ་དགསོ་མནི་མ་ིཤསེ་པའ་ིཞབས་འདནེ།

{3} དག་ེལྡན་པ་ནང་ཁུལ་དུ་མ་ིརབས་མང་པོའ་ིརིང་མ་ིམཐུན་པའ་ིདཀྲུག་ཤངི་ཡདོ་ 

 ཚད་བས་ནས།   ཆསོ་བརྒྱུད་གཞན་དང་མཐུན་ལམ་ཡག་པོ་བྱུང་ཚུལ་ཤདོ་པ་ 

 ཡང་མཐུན་ལམ་གི་གཞི་རྩ་ངོ་མ་གང་ཡིན་ཙམ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ཞབས་ 

 འདནེ། 

{4} ལམ་རིམ་གི་བསན་པའི་བདག་པོ་དགེ་ལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་ཆེན་པོ་ 

 རྣམས་ལ་ཟུར་ཟ་དམའ་འབབེས་གང་ཐུབ་བས་ནས།   དག་ེལུགས་པའ་ིམཚན་ 

 བ་གངོ་འདགེས་ཡནི་ཚུལ་ཟརེ་བ་ཡང་ཁ་རྐུབ་ངོ་མ་ཤསེ་པའ་ིཞབས་འདནེ། 

{5} ལོག་བཤད་དེར་བལྟས་པ་ཙམ་གིས་མཐོང་ཐུབ་པ་ནི་ཕོགས་ལྷུང་གི་འདོད་ 

 གཏམ་སྨྲ་ཚ་ེནམ་ལངས།   ལུང་འདནེ་པའ་ིཚ་ེས་རུབ། འུ་ཐུག་པའི ་ རིགས་ 

 པར་རུལ་དི་ནང་ནས་འཐུལ་བ་དེ་འད་དགེ་ལྡན་པའི་རིགས་སྨྲ་སྤིའི་ཞབས་ 
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 འདནེ།  

{6} ད་དུང་དག་ེལུགས་སྤ་ིཔའ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཟརེ་ཞིང་། ཕན་བདའེ་ི 

 འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའ་ིབསན་པ་རིན་པོ་ཆ་ེཁོ་ནར་རྩ་ེགཅིག་ཏུ་ཉ་ེབར་དགངོས་ 

 པའ་ིགཟུར་གནས་རྣམ་དཔདོ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀ་ིསན་ལམ་དུ་ཟརེ་བ་སོགས་ཀང་། 

 བཞད་གད་འཆོར་བའ་ིགནས་ཁོ་ན་ས།ེ  གཟུར་གནས་རྣམ་དཔོད་ཅན་གི་ 

 སན་ལམ་དུ་ལོག་བཤད་དེ་བསྒགས་རུང་བའི་ཚད་ལྡན་གི་ལེགས་བཤད་ 

 གཅིག་ཡནི་ན།  རྒྱང་འཕནེ་པའ་ིགཞུང་ལུགས་དག་ཀང་ཕན་བད་ེམ་ལུས་པའ་ི 

 འབྱུང་གནས་སུ་ཅིའ་ིཕརི་མ་ིའགྱུར།  ད་ེན་ིསྐྱུགས་པ་ལ་བདུད་རིྩར་འཁྲུལ་བའ་ི 

 ཞབས་འདནེ།  

{7} ལུང་དང་རིགས་པ་ཡིན་ཟེར་ཚད་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་ཤ་སག་གིས་དགེ་ལྡན་ 

 པའ་ིརྐང་ནས་འདནེ་ཞིང་། བསན་བདག་བ་རྒན་གསུམ་ག་ིཞབས་ལ་ཐི་གུ་ནག་ 

 པོ་དགུ་བསྒལི་དུ་བཏག་ནས། ངོ་ཚ་ཁལེ་མདེ་ཀི་ཁམོ་གཞུང་དུ་རྒྱུག་བཅུག་ 

 པའ་ིཞབས་འདནེ།  

{8} བསན་པའི་བདག་པོར་རོམ་པ་ཁེད་ཁི་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀིས་ཀང་ལོག་པར་ 

 བཤད་པ་ད་ེལྟ་བུ་ལ་རསེ་སུ་ཡདི་རང་བདེ་ས་དང་། བཀའ་གཏོང་ས་ནརོ་བས་ 

 མ་ཟད་བཀའ་གཏོང་ལུགས་ཀང་མ་ཤསེ་པའ་ིཞབས་འདནེ། 

{9} ལོག་བཤད་དརེ་དངས་པའ་ིསྤདོ་འཇུག་ག་ིལུང་དའེ་ིདནོ་ན།ི འགོ༵་བ༵འི་སྡུ༵ག་ 

 བསལ༵་ཐམས་ཅད་སལེ་བའ་ིས༵ྨན་ཅིག་པུ༵་དང་། བདེ༵་བ༵་ཐ༵མས་ཅ༵ད་གང་ལས་ 

 འབྱུ༵ང་བ༵འི་གན༵ས་ཅིག་པུ།རྒྱལ་བའི་བས༵ན་པ༵་རིན་པོ་ཆེ་ཕོགས་དུས་གནས་ 

 སབས་ཀུན་ཏུ་རེད༵་པ་དང༵་། བཀུ༵ར་སི༵་ད༵ང་བཅ༵ས་ཏེ༵་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུ༵ན་ 
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 རི༵ང་དུ་གན༵ས་པའི་རྒྱུ༵ར་བསོ་བར་མཛད་པའི་རྒྱལ་སྲས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ 
 གསུང་ད།ེ ཁོད་ཝ་མོའི་དྲུང་ཡིག་པ་དག་གིས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་བསན་ 

 འཛིན།  དག་ེའདུན་ག་ིསྡ་ེདང་བཅས་པ་དཀྲུག་རྒྱུའ་ིལག་ཆར་བདེ་སོྤད་བ་ 

 ལུགས་དསེ་ལུང་དནོ་ཇི་བཞིན་མ་ག་ོབ་མ་ཚད། བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ 

 བསན་བཤིག་གི་རོང་དུ་འཕངས་ནས་སར་ལྡང་བ་མེད་པ་བས་འདུག་པ་ནི་ 

 གཞུང་གི་བསན་དནོ་ཙམ་ཡང་ར་མ་ཕདོ་པའ་ིཞབས་འདནེ།

{10} མ་ཟད་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་དེའི་མགོ་མཇུག་ཀུན་ཏུ་ཕོགས་ལྷུང་ 

 ག་ིགཏམ་གང་འདདོ་དུ་ལྷུ་སྒགི་པའ་ིཞིབ་འཇུག་རྐང་ཆག་ད།ེ  གཟུར་གནས་ 

 མཁས་པ་རྣམ་དཔོད་ཅན་གིས་ཐོས་པ་དང་མཐོང་བ་ཙམ་གིས།འག་ོབའ་ིགདུང་ 

 བ་སལེ་བའ་ིསྨན་དང་བད་ེབ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའ་ིགནས།བསན་པ་ཡུན་རིང་ 

 གནས་པའ་ིཆ་རྐནེ་གཏམ་བཟང་ཞིག་ཏུ་རང་བཞིན་ཤུགས་ཀིས་འགྱུར་འགོ་ན།  

 བམས་པ་དགའ་ལྡན་མགནོ་གིས། དེ ་ལ་རོ་མི ་ཞིམ་པ་རོ་མཆོག་སྣང་།  

 གསུངས་སོ་ཟརེ་ནས། བསན་བདག་བ་རྒན་གསུམ་ལ་དུག་ཅན་གི་དངོས་པོ་ 

 ཚགོས་ཕུད་ཀི་དབབིས་སུ་བཅོས་ཏ།ེ མ་ིཞིམ་པ་ཐམས་ཅད་ཞིམ་པ་དང་། 

 མ་ིསན་པ་ཐམས་ཅད་སན་པར་ག་ོབའ་ིལུང་འད་ིདངོས་ལ་ཕུལ་དང་། དུག་ 

 ཆེན་གི་ནུས་པ་ཡལ་ནས་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རིྩར་སོང་ན།ཁོད་ཅག་གི་སྦིན་ 

 བདག་བཞིན་དུ་དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་པར་ངསེ་ཀང་།  ད་ེ 

 ལྟར་མི་འགྱུར་ན་མི་ངན་དེ་དག་གིས་དགེ་ལྡན་པའི་མིང་གཡར་ནས་བསན་ 

 བཤགི་དམའ་འབནི་ག་ིལས་ངན་དང་། རྒྱལ་སྲས་བདག་ཉདི་ཆནེ་པའོ་ིབསན་ 

 པ་ཡུན་རིང་གནས་པའ་ིཐུགས་སོྨན་གཉསི་ལ་འད་འབལེ་མདེ་པ་ཙམ་ཡང་ཧ་མ་ 
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 ག་ོབའ་ིཞབས་འདནེ། 

{11} ཞབས་འདནེ་འད་ིདག་ན།ི ལོག་བཤད་པ་དགའ་ཤར་སོག་པ་སརེ་ར་ཚུལ་ 

 ཁམིས་འདོ་ཟརེ་དང་། ཆོས་མདེ་ཤར་རྩ་ེམཁན་པོ་པ་ིཏི་བང་ཆུབ་ཆསོ་ལྡན། 

 ཁ་རྐུབ་ངོ་མ་ིཤསེ་པའ་ིསརེ་སྨད་ཡང་སངེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཟརེ་བ་ད་ེདང་ད་ེདག་ག་ིམངི་ 

 ཐོག་ནས་བསི་ན་ད་ེཙམ་ཞིག་ཅི་སྐནོ། ས་ོལོའ་ིརྒྱལ་མཚན་རྒྱལ་མཚན་མནི་ལ།  

 ན་ེཙའོ་ིམ་ཎི་མ་ཎི་བགང་བར་སུས་བརིྩ། ད་ེལྟར་མནི་པར་དག་ེལུགས་སྤ་ིཔའ་ི 

 ལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཡནི། དག་ེལུགས་སྤ་ིཐོག་ནས་བརྩམས་ཟརེ་བ་སོགས་ 

 མངི་ངན་ཡདོ་ཚད་དག་ེལྡན་པའ་ིམག་ོཐོག་ཏུ་བཞག་ནས།  ལོག་བཤད་པས་ 

 རྒྱབ་རནེ་དཔུང་ངོམས་དབང་ཡདོ་ཀིས་བསན་བདག་བ་རྒན་གསུམ་ལ་སྤན་ 

 ཤལ་གནོ་ལོང་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བར། ས་ཡགི་རྒྱབ་པ་དང་། དམ་ཕྲུག་གཞན་ 

 ལ་བསྐུར་བ་སོགས་བས་པ་ན།ི བསན་བདག་ཏུ་རོམ་པ་ཙམ་ལས་འགན་ཇི་ 

 ལྟར་འཁེར་དགོས་མིན་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པ་སོགས་རང་ཚུགས་རང་གིས་མ་ 

 ཟིན་པའ་ིཞབས་འདནེ། 

{12} རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཆ་ནས་བསན་བདག་བ་རྒན་གསུམ་ལ་འདི་སམ་དུ་སེམས་ 

 ཏ།ེ 

 གང་ཚ་ེལྟ་བར་འདདོ་ནའང་ལྟ་མ་ིནུས།།  

 ཅུང་ཟད་ད་ིབར་འདདོ་ནའང་ད་ིམ་ིནུས།། 

 མགནོ་པོ་སྤན་རས་གཟིགས་ན་ིདབང་བཙན་པས།། 

 སྐནོ་མདེ་གགེས་མདེ་གཅིག་ན་ིམཐོང་བར་ཤགོ། 
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 ཕགོས་བཅུ་ནམ་མཁའ་ིམཐའ་གཏུགས་བཞུགས་པ་ཡ།ི།

 དག་ེལུགས་ཡནི་མནི་ཀུན་དནོ་བསྒྲུབ་བའ་ིཕརི།། 

 ཇི་ལྟར་དྲུང་ཡགི་དག་གསི་སྤདོ་མཛད་པ།། 

 ང་ཚ་ོབ་རྒན་གསུམ་གའིང་ད་ེའདར་ཤགོ། 

 ཇི་སྲདི་ནམ་མཁའ་གནས་པ་ད་ེསྲདི་དུ།། 

 དག་ེལུགས་འག་ོབ་གནས་ཀང་མ་གནས་རུང་།། 

 ད་ེསྲདི་ཡགི་ཆ་འད་ིན་ིགནས་ངསེ་པས།།

 ཡག་ཉསེ་ཅི་བྱུང་བ་མ་དཀནོ་མཆོག་མཁནེ།།  

 ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་མཛད་པ་དེས་དགེ་ལྡན་པའི་དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་རྣམས་ 

 ཀསི་ལོ་རྒྱུས་ལ་འགན་མ་འཁརེ་བའ་ིཞབས་འདནེ།

{13} ལྷག་པར་དུ་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་དའེ་ིནང་དནོ་དང་། མངི་འཁརེ་ 

 ཕགོས་ནས་ཀང་མ་འངོ་པའ་ིདག་ེལུགས་པའ་ིགནས་སངས་ཇི་འགྱུར་ལ་འགན་ 

 རྩ་བ་ནས་མ་འཁརེ་བའ་ིཞབས་འདནེ།  

{14} ལོག་བཤད་དའེ་ིདགག་པ་གཏོང་ཡུལ་གི་ཆ་ནས་དག་ེལུགས་པའ་ིམཚན་མཐོང་ 

 ལ་རྒྱ་ལ་འགན་མ་འཁུར་བའ་ིཞབས་འདནེ།  

{15} དུས་ཀ་ིཆ་ནས་ད་སབས་བོད་མའི་ིའཆམ་མཐུན་དགསོ་གལ་ལ་འགན་མ་འཁུར་ 
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 བར། ངན་རྒྱབ་ངན་སྐོར་དཔུང་བསྒིག་སོགས་བསམ་བཞིན་དུ་དག་དགའ་ 

 གཉནེ་སྡུག་བས་པའ་ིཞབས་འདནེ། 

{16} ཀུན་སོང་ག་ིཆ་ནས་ཆོས་པའ་ིདི་ཙམ་ཡང་མ་ིདོ་བ་འགལ་ཟླ་བཟླུམ་ཐབས་ལ་མ་ི 

 བརོྩན་པར། འགལ་བའ་ིམ་ེལ་བུད་ཤངི་བསྣན་པ་ལྟར་བས་པའ་ིདཀའ་རགོས་ 

 ལ་འགན་མ་ཁུར་བའ་ིཞབས་འདནེ། 

{17} མི་གཞན་གི་སྐབས་ཡུལ་ལ་དམའ་འབེབས་གང་ཐུབ་བས་པས་རྒྱལ་སིྤའི་གཞི་ 

 རིམ་ག་ིརང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ག་ིཁིམས་ལུགས་ལ་འགན་མ་འཁརེ་པའམ། 

 འགན་འཁརེ་ལུགས་མ་ིཤསེ་པའ་ིཞབས་འདནེ།  

{18} དགསོ་པའ་ིབ་བ་གང་ལའང་འགན་འཁུར་སྣ་ེགཅིག་མདེ་པར།  མ་ིདགསོ་པ་ 

 དགེ་ལྡན་པའི་འཕལ་ཕུགས་གཉིས་ཀ་ལ་གནོད་གཞི་ཁེལ་མེད་ཀི་ལོག་བཤད་ 

 ད་ེན།ི ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ནར་རྩེ་ 

 གཅིག་ཏུ་ཉེ་བར་དགོངས་པའི་གཟུར་གནས་རྣམ་དཔོད་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ 

 ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལྟ་ཅི་ཉན་འོས་པའི་གཏམ་ཙམ་ཡང་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་པའི་ 

 ཞབས་འདནེ། 

{19} དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་དེ་དང་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཞི་བ་ལྷའི་གསུང་ 

 གཉསི་བརོད་བ་དང་།   རདོ་བདེ།   གཞི།   བསམ་པ།    སོྦར་བ།   ཀུན་ 

 སངོ་སོགས་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་གནམ་ས་ལྟ་བུའ་ིཧད་བག་ཡ་བལ་དུ་སོང་བ་མ་ 
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 ཤསེ་པ་ན།ི ཁ་ལག་སེམས་གསུམ་ཆགས་སྡང་རགས་པའི་གཞན་དབང་དུ་ 

 སོང་ཚབས་ཆ་ེབའ་ིཞབས་འདནེ་དགུ་བརྩགེས་ཞུས་འདུག་པ་སོགས།  ལོག་ 

 བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་གསི་ལུང་བྱུང་རྒྱལ་དུ་དངས་པ་དེ་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་ 

 ལ་རུང་ཡང་། རྒྱལ་བའ་ིབསན་པ་ལ་ད་ེམ་ིརུང་བ་ཤསེ་པར་གིས་ཤགི་ཨ།
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ད་ེལས་འཕསོ་ཏ་ེརནེ་འབལེ་བསོད་པ་ནས་ལུང་དངས་པ་ད་ེཡང་མ་ི

འཐད་པའ་ིཚུལ་བཤད་པ་ལ།

ཡང་། ལོག་བཤད་ཤགོ་ལྡབེས་{458}ན་འད་ིལྟར། {“དལོ་རྒྱལ་དམ་དག་གནང་

མཁན་ག་ིསནོ་བནོ་སྐསེ་ཆནེ་དམ་པ་སྤ་ིདང་། ལྷག་པར་ས་སེང་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་

རོགས་ཀི་མངའ་བདག་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་༧རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་འཕེང་བཅུ་བཞི་པ་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བསྩལ་བའི་བང་དོར་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་ཁག་གི་དགོངས་དོན་

ན་ིརྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ག་ིལམ་ནས་ལགེས་པར་བརགས་ཏ།ེ ད ངོས ་ཡོད ་གནས ་

ཚུལ་གི་དགེ་སོྐན་མགོན་པོ་ཐུགས་རེའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གང་གིས་དངོས་དངོས་རེན་

རེན་དུ་ཇི་ལྟར་གཟིགས་པ་ལྟར་བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་བབ་ལིྷང་བརན་གསུམ་

གསི་བསན་འགོ་སིྤའ་ིཆདེ་དང་།ལྷག་ཏུ་རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིབསན་པ་རིན་པོ་ཆ་ེའད་ིལ་

དག་ཐརེ་བཀའ་དནི་བ་མདེ་བསྐངས་གནང་བ་ཞིག་ཡནི་པ་ན་ིམངོན་སུམ་ཚད་མས་སྒྲུབ་

བཞིན་པ་དའེ་ིཕིར། ར་ེཙངོ་ཁ་པ་ཆནེ་པའོ་ིཞལ་ནས།   དནོ་བཞིན་གཟིགས་ནས་

ལགེས་གསུངས་པ། ཞསེ་པ་ནས། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བརན་ཕིར་རོ།”}ཞེས་སོགས་

དག་ེལྡན་པའ་ིརྐང་འདནེ་ད་ེཚསོ་དནོ་དང་མ་ིམཐུན་པའ་ིལུང་འདནེ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་དངས་

པ་ཙམ་ཡནི་ཏ།ེ  ལོག་བཤད་པས་༧གངོ་ས་མཆགོ་གསི་དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་དངོས་

དངོས་རནེ་རནེ་དུ་གཟིགས་ཚུལ་ཤདོ་པ་ན།ི རྒྱུག་ཁ་ིད་ེདག་གསི་མ་ིམང་མག་ོབསརོ་

ཐབས་དང་། གཞན་དག་གཉའ་གནནོ་ཐབས་སུ་ཧམ་པ་ད་ེལྟར་ཤདོ་མ་ིའསོ་ཏ།ེ 

སྦནི་བདག་མཆོག་རང་ག་ིབཀའ་སབོ་དབེ་ས་ཕི་རུ་འད་ིལྟར། {“ངས་ཐག་མ་ཆོད་

པའི་རིགས་ལ་མོ་རྒྱབ་གིན་རྒྱབ་གིན་ཟན་རིལ་སྒིལ་གིན་སྒིལ་གིན་བས་”}ཞེས་ལན་
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མང་གསུངས་འདུག་པས་ཅུང་ཟད་ངོ་ཚ་བ་དང་བག་ཡདོ་པ་ཞིག་བས་ན་ཅི་སྐནོ།  གཞན་

ཡང་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་ཕ་ིལོ་{2013}ཟླ་{12} ཚསེ་ {28} ཉནི་སར་ཡང་། 

{“ད་ེརསེ་ངོས་ནས་ཀང་ཞིབ་འཇུག་བདེ་དགསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཏ་ེད་ེལྟར་བས་པ་ཡནི། 

དགེས་པ་ཞསེ་ཟརེ་བ་དརེ་ཐ་དམན་པའ་ིབོ་རང་ག་བ་ཞིག་གསི་ཚདོ་དཔག་བདེ་ཐུབ་རྒྱུ་

ཞིག་མདེ། སྤརི་གང་ཟག་གསི་གང་ཟག་ཚདོ་ཟིན་རྒྱུ་ཁག་པོ་རདེ་ལ་ལྷག་པར་གཟུགས་

མདེ་ལ་ཚདོ་དཔག་བདེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ།”}  ཅསེ་ཟརེ་བཞིན་དུ། རྒྱབ་སྐོར་བེད་

མཁན་དང་བདེ་ཡུལ་ཚང་མ་ཧམ་པ་དང་མག་ོབསརོ་ཁམ་པའ་ིརང་བཞིན་རྐང་རྐང་ཡནི་

པ་ད་ེག་རང་ནས་ཤསེ་ཐུབ།ཚདོ་དཔག་ཙམ་ཡང་བདེ་ཐུབ་ཀ་ིམདེ་ན་དངོས་དངོས་རནེ་

རནེ་ཟརེ་བ་ཧམ་བཤད་ཡནི་པ་ལོས་ཤསེ། ཤུགས་ལྡན་བཙན་འགགོ་ག་ིབ་བ་འད་ིལ་

རིག་པའི་རྣམ་དཔོད་རྩལ་དུ་སོན་ནས་ཕན་གནོད་དགེ་སོྐན་གི་ཚོད་དཔག་ཙམ་ཞིག་

བདེ་ཐུབ་ཡདོ་ནའང་ད་ལྟའ་ིདཀའ་རགོས་ཆནེ་པོ་འད་ིདག་ཡངོ་དགསོ་དནོ་ཅི་ལ་ཡདོ། 

མ་ཟད་ཧམ་པ་ཡནི་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་། བཅུ་བཞི་པས་དལོ་རྒྱལ་ག་ིགནས་ཚུལ་

དངོས་དངོས་རནེ་རནེ་དུ་གཟིགས་ཟརེ་ན་རང་ཚགི་ས་ཕི་འགལ། རིགས་པས་ཀང་མི ་

འཐད། བཅུ་བཞི་པས་དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་དངོས་དངོས་རནེ་རནེ་དུ་མ་གཟིགས་

ཟརེ་ན། ལོག་བཤད་པས་{“དནོ་བཞིན་གཟིགས་ནས་ལེགས་གསུངས་པ་”}ཞེས་ལུང་

འདནེ་པ་ཡང་སབས་དནོ་འབལེ་མདེ་དུ་སོང་།  རྒྱུ་མཚན་དའེ་ིཕིར་ན། ༧ར་ེརྒྱལ་བ་

གཉསི་པའ་ིལགེས་བཤད་དང་ལོག་བཤད་པའ་ིབསམ་དནོ་འགལ་བ་ཁོ་ན་མ་ཟད། 

ཤེས་བེད་ཀི་ལུང་དང་བརོད་འདོད་ཀི་ལོག་བཤད་གཉིས་སབས་དོན་འབེལ་མེད་དུ་

སོང་བ་ད་ེནས་ཤསེ་ཐུབ་བོ།། ད་འོ་ན།ཁོད་ཅག་སིྦན་བདག་རྒྱུག་ཁི་ཡང་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ཆོས་ཅན། རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་མིན་ཟེར་སའང་
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མདེ་ད།ེ མ་ོལུང་རིྩས་སོགས་ལ་ཞནེ་པའ་ིགསར་བྱུང་ག་ིགྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཡནི་པའ་ིཕརི། 

དརེ་ཐལ། {“མཐའ་མ་ངོས་ཀསི་ཟན་བརག་བསིྒལ་ནས་ཐག་གཅོད་བས་པ་རདེ།”} 

ཅེས་སོབ་དཔོན་སིྤ་གཙོ་བོའི་བོ་ངོར་ཟན་བརག་ལས་ཐག་གཙང་མ་ཆོད་ཅིང་ཆོད་

པ་ལྟར་དུ། གསར་བྱུང་གི་གྲུབ་མཐའ་དེའི་རེས་འབང་ཡང་བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་

བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ག་ོདགུ་ཡདོ་ཚུལ་བཤད་དང་ཤདོ་བཞིན་པ་ཡནི་པའ་ིཕརི། མ་ོལུང་

རིྩས་སོགས་ལ་ཞེན་པའི་གསར་བྱུང་གི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་དེ་ལ་མི་འདོད་ཅིང་ཁས་མི་

ལནེ་མཁན་ན།ི ཉུང་ཤས་ལས་མདེ་ལུགས་ཡགི་ངག་གཉསི་ཐོག་ནས་ས་བསྒགས་གནམ་

བསྒགས་བས་དང་བདེ་བཞིན་པ་ཡནི་པའ་ིཕརི། དེ་ཡང་ངས་ཧམ་བཤད་མིན་པ་ཚང་

མས་ཤསེ་བཞིན་པ་ཡནི་པའ་ིཕརི། འནོ་ཀང་། དེ་ལྟ་བུའི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་

ཡངོ་མ་ིཆོག་ཟརེ་བ་ག་ལ་ཡནི་ཏ།ེ དེ་ལྟ་བུའི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་ཡོང་ཆོག་པ་ཡང་

རིགས་པའ་ིདབང་ཕྱུག་ཡབ་སྲས་ཀ་ིལུང་ལས་བྱུང་བའ་ིཕིར་ཏ།ེ {“ལོག་པའི་ལམ་ལ་

མུ་མདེ་ཕིར།”} ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ད་ལྟ་དུས་སིགས་མར་ལྟ་བ་ངན་པ་འདི་འབྱུང་

དང་འདི་མི་འབྱུང་ཞེས་ཁ་ཚོན་གཅོད་དཀའ་བས་ལྟ་ངན་གི་གྲུབ་མཐའི་གངས་ལའང་

ངསེ་བཟུང་མ་ིཐུབ་པ་ལུང་ལས་བྱུང་བའ་ིཕིར་རོ།།  ད་ེའདའ་ིམ་ོལུང་ཟན་བརག་སོགས་

ལས་བྱུང་བའ་ིགྲུབ་མཐའ་ངན་པ་དའེ་ིརྩ་བ་ཚུགས་ཤངི་ཡལ་ག་རྒྱས་ཐབས་སུ་མ་ིགསོད་

ཁག་སྦརོ་དང་།    དག་ེའདུན་དབནེ་འབདེ།    ཟ་ཚང་ཁ་བལ།   ཤ་དང་གི་སོ་སོ། 

ཁ་དང་ཁ་སྤུ་དབ་ེའབདེ། ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་གཅོད་པ་སོགས་ཕི་ནང་གསང་

གསུམ་ག་ིམཇུག་འབས་ངན་པའ་ིབྱུང་རྩ་ཡང་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་འད་ིརང་ལས་བྱུང་བའ་ི

ཕརི། གཞན་ཡང་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་དེའི་རྩ་བ་ཚུགས་ཤིང་ཡལ་ག་རྒྱས་ཐབས་སུ་

སབོ་དཔནོ་སྤ་ིགཙ་ོབོ་བཅུ་བཞི་པའ་ིསབོ་མ་རང་ལས་མཁས་པ་བཞི་འབུར་དུ་ཐོན་ཏ།ེ 
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ད་ེདག་སོ་སོས་བསན་བཅོས་ཀང་མ་ིའད་བ་ར་ེར་ེམཛད་ཡདོ་པ་ན།ི བོད་གཞུང་མངི་

གཡར་ངག་ཀལ། མད་ོསྨད་མངི་གཡར་འཆལ་གཏམ། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་

ལོག་བཤད།རྣམ་གྲྭ་མངི་གཡར་ཧམ་བཤད་སོགས་མང་དུ་ཡདོ་ཅིང་། རེས་འབང་དེ་

དག་ག་ིབཤད་བ་རྩ་བའ་ིགཞུང་ན་ིསོབ་དཔནོ་སྤ་ིགཙའོ་ི{{དལོ་རྒྱལ་སོར་གི་ལམ་སནོ་

བཀའ་སབོ་}}ཟརེ་བ་དབེ་འགའ་ཞིག་ཡདོ་པ་ད་ེདག་ཡནི་པ་རདེ།

རྩ་འགལེ་ག་ིགཞུང་ད་ེརྣམས་ལ་བརནེ་ནས་ད་ལྟའང་བོད་མ་ིརྣམས་ཁདོ་ཤ་ིང་གསོན་ག་ི

འཐབ་རོྩད་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་རདེ་ལ།    མ་འངོ་པར་ཡང་བོད་མ་ིརིགས་ཟརེ་

བ་མཐའ་ལ་མ་ཐུག་གི་བར་དུ་ཤི་གསོན་ཁག་གི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་བསོར་རྒྱུའི་

གཞི་དང་རྩ་བར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡནི་པ་བརོད་ག་ལ་དགསོ།  

ད་ན་ིཡགི་ཚགོས་ལ་ངལ་བས་མདརོ་སིྒལ་ན།  སོབ་དཔནོ་སྤ་ིགཙ་ོབོ་བཅུ་བཞི་པས་

ཐག་མ་ཆོད་པའི་རིགས་ལ་མོ་རྒྱབ་ཀིན་རྒྱབ་ཀིན་ཟན་རིལ་སིྒལ་གིན་སིྒལ་གིན་བས་

ནས་ཐག་གང་བཅད་པ་ད་ེལུགས་མཐུན་ཡནི་མནི་ལ་མ་བལྟསོ་པར་ཁས་བངས་། མསོ་

མཐུན། ཁ་འཆམ།    གོས་མཐུན་ན།   གང་ཟག་ད་ེམ་ོལུང་ཟན་ར་ིབཞིའ་ིགསར་བྱུང་ག་ི

གྲུབ་མཐའ་དརེ་ཞུགས་པ་ཡནི་པས།   ད་དུང་དི་མདེ་ལུང་དང་རིགས་པ་ཟརེ་བ་ན་ིངོ་ཚ་

མ་ིཤསེ་པའ་ིའདདོ་གཏམ་ཁོ་ནར་ཟད་ད།ོ། མོ་རྒྱབ་ཀིན་རྒྱབ་ཀིན་ཟན་རིལ་སྒིལ་

གནི་སྒལི་གནི་བས་ནས་ཐག་གཅོད་བས་ཕནི་ཆད།  མཐར་གཏུགས་ན་ད་ིམ་མདེ་པའ་ི

རིགས་པ་ཉདི་ཀསི་དབ་ེདགསོ་ཀང་དབ་ེམ་ིཐུབ་ཐག་ཆོད་ཡནི་པའ་ིཕིར་ཏ།ེ དི་མདེ་

ལུང་རིགས་ལ་ལས་ཀ་གང་ཡང་མདེ་པའ་ིཕིར། འཐད་ད།ེ མཐའ་མའ་ིཐག་གཅོད་སག་

རིལ་ལ་ཐུག་འདུག་པ་མགི་མཐོང་ལག་ཟིན་ཡནི་པའ་ིཕརི། རིགས་པ་དང་འགལ་
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བའི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་མོ་ལུང་སག་རིས་བཞི་ལ་བརེན་ནས་དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་

ཡོངས་རོགས་ཐག་གཅོད་ཅིང་བཅད་པ་ལྟར་དུ་ཁས་ལེན་པའི་སྐེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏ།ེའཐད་ད།ེ    སིྤ་གཙ་ོབོས་ཕི་ལོ་{2013}ཟླ་ {12}ཚསེ་ {28}ཉནི་ག་ིས་ད་ོཆུ་

ཚདོ་8/45ཐོག་ས་ེར་ཆོས་སར་དུ།  {“མཐའ་མ་ངོས་ཀསི་ཟན་བརག་བསིྒལ་ནས་

ཐག་གཅོད་བས་པ་རདེ།”} ཞསེ་དང་།     ཕི་ལོ་{2014} ཟླ་ {01} ཚསེ་{ 02} 

ཉནི་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ག་ིགསུང་ལས།    {“ཧ་ཅང་དར་ཁབ་ཡདོ་པའ་ིནང། རོ ག ་

མ་གཏིང་སངོ་བདེ་མཁན་ངོས་རང་རདེ། ངོས་ཀིས་རིྩས་སོྤད་བེད་དགོས་བྱུང་ན་དཔལ་

ལྡན་ལྷ་མ་ོརདེ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོན་ིགཟུགས་མདེ་ཡནི་སབས་ཁདེ་ཚརོ་གསུང་བོན་

རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ། དརེ་བརནེ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མའོ་ིཚབ་ངོས་ཀསི་བས་ཏ་ེརོག་མ་གཏིང་

སོང་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་འབྱུང་སངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཤོད་རྒྱུ་ངོས་ཀི་ལས་འགན་ཆགས་

ཀ་ིཡདོ། ངོས་ཀསི་རོག་མ་གཏིང་སངོ་བས་ཟིན་རསེ་ཁདེ་རང་ཚསོ་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་

འབད་ཐག་བས་འདུག གངོ་དུ་ཁདེ་རང་ཚའོ་ིའགལེ་བཤད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང།”}

ཞེས་སོགས་རང་གིས་བཤད་པ་དེ་རྣམས་རང་གིས་ཁས་མི་ལེན་པ་སྨོན་པའི་སྤོད་ཚུལ་

འཛིན་པ་མ་ིལགེས་པས། བཅུ་བཞི་པས་ཉསེ་པ་ལ་ཉསེ་པར་མཐོང་བའ་ིསོ་ནས་རང་གསི་

བཤད་པ་རྣམས་རང་གསི་ཁས་མ་ིལནེ་ཀ་མདེ་ཡནི་ཡང་། 

བསམ་བཞིན་དུ་སྨོ་སྤོད་བེད་པ་པོ་དགེ་ལྡན་པའི་རྐང་འདེན་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཚོའི་

སྣ་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས་ར་སོྤད་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཡང་བཅུ་གཉིས་

ཡོད་དེ།  
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{དང་པ}ོ གྲུབ་མཐའ་ངན་པའ་ིམུ་ལ་གནས་བཅའ་བ་ཁདོ་ཅག་གསི། ལོ ག ་

བཤད་དའེ་ིཆ་ེབ་འདནོ་ཚུལ་ལའང་། འཐད་མ་ིའཐད་དང་བདེན་མ་ིབདེན་གི་འཇུག་

ལོྡག་ལས་བརྩམས་ཏ་ེདཔད་པ་གསུམ་དང་རིགས་པ་བཞིའ་ིརྣམ་དབ་ེཅི་ཡང་མ་ིདགོས་

པར། ཤདོ་མཁན་དབང་ཆ་ེཆུང་དང་མངི་གགས་ཆ་ེཆུང་གསི་ང་ཚསོ་གང་བཤད་པ་ན་ི

བདནེ་པའ།ོ། ཁདོ་ཚསོ་གང་བཤད་པ་ན་ིརྫུན་པ་ཁུངས་མདེ་ཁོ་ནའ།ོ། ཟེར་ནས་༧རེ་

བད་ེཁི་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའ་ིཐོག་ཏུ། མི ་བདེན་རྫུན་སིྒག་དང་མ་

ཉསེ་ཁ་གཡགོ་སོགས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་ད་ེཨུ་ཚུགས་ཀསི་ར་ོའབིག་པ་པོ་ཁདོ་ཅག་ལུང་

རིགས་ཀི་སོྤད་ཡུལ་མིན་པ་ཐག་རྦད་ཀིས་ཆོད་སོང་བས་དགེ་ལྡན་པའི་རིགས་སྨྲ་སིྤའི་

རྐང་འདནེ་བ་མདེ་དུ་སོང་ངོ་།།   

{གཉསི་པ} དགེ་ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་དལོ་རྒྱལ་གི་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དངོས་དངོས་རེན་རེན་གཟིགས་ཟེར་བ་དང་།བསན་འགོ་སྤིའི་

ཆདེ་དུ་བབ་ལིྷང་བརན་གསུམ་གནང་ཟརེ་བ་དང་། དགེ ་ལྡན་བསན་པ་ལ་དག་

ཐརེ་བཀའ་དིན་བསྐངས་ཟརེ་བ་དང་། ད་ེདག་མངོན་སུམ་ཚད་གྲུབ་ཡནི་ཏ།ེ 

༧རེ་༧རྒྱལ་བ་གཉིས་པས་{“དོན་བཞིན་གཟིགས་ནས་”}ཞེས་སོགས་ལུང་འདེན་

པ་ན་ིབཞད་གད་ཀ་ིགནས་ཁོ་ན་ལས་ད་ེགཉསི་ལ་འབལེ་བ་ཅི་ཡང་མདེ་པ་ཤསེ་ས། 

ཤུགས་ལྡན་གི་གནས་ཚུལ་དངོས་དངོས་རནེ་རནེ་ཤསེ་རྒྱུ་ཕར་ཟད། རོག་གེང་འདི་

འགོ་བཙུགས་ན་མ་འོང་ཕན་གནོད་ཇི་འགྱུར་ཙམ་ཡང་མ་མཁེན་པ་ཀུན་ཤེས་ལ།ལུང་

དནོ་འབལེ་མདེ་རྐང་རྐང་དངས་ནས་དག་ེལྡན་པའ་ིམཁས་པ་སྤའི་ིརྐང་འདནེ་བ་ན་མདེ་

པའ།ོ། ཞིབ་པ་ལོག་བཤད་རང་དུ་གཟིགས་ན་དརེ་གསལ་ལོ།།



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

245

{གསུམ་པ} དག་ེལྡན་བསན་ལ་དག་ཐརེ་བཀའ་དནི་བ་མདེ་བསྐངས་བ་མངོན་སུམ་

ཚད་གྲུབ་ཟེར་བ་ཡང་ཧ་ལས་པའི་ཧམ་བཤད་འུར་བསོད་ཡིན་ཏེ།བཅུ་བཞི་པའི་བེད་

སྤོད་ངན་པ་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟའི་བེས་འཁོད་དགེ་ལྡན་པའི་གནས་སངས་ངོ་

མ་ད་ེན།ི མཚམས་གཅིག་ནང་གསོ་སྦངོ་གཉསི་ཚགོས་བཞིན་པ། ཆོས་དང་ཟང་

ཟིང་འབལེ་བ་བཅད་ཚུལ།རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིཚད་ལྡན་གི་བ་མ་མང་པོའ་ིམཛད་འཕིན་

ལ་གནོད་པའི་ལས་བས་ཚུལ།དགེ་ལྡན་པའི་ཆོས་སྡེ་ཁག་ཏུ་ཁིམས་སྒིགས་སོབ་གཉེར་

ཉམས་ཆག་འགོ་ལུགས།དེ་དང་དེ་ལ་བརེན་ནས་བོད་ནས་ཀང་གྲྭ་རྒྱུན་གི་རྩ་བ་ཆད་

ཚུལ།ལམ་རིམ་ག་ིབསན་པའ་ིབདག་པ་ོཟེར་ཡང་དནོ་དམ་བསན་པའ་ིབདག་པོ་དེ་དང་

དེ་དག་ལ་དམའ་འབེབས་ཟུར་ཟ་བེད་ལུགས།མཐུན་ལམ་ཟེར་ཡང་ད་ལྟའི་དགེ་ལྡན་

པའི་མཐུན་ལམ་དེ་ཚད་ཇི་འད་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་མེད་སོགས་བཤད་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་

ཞིང་། འདརི་ཚགི་ཉུང་ངུས་མཚནོ་མ་ིཐུབ་ཀང་། ད་དུང་དག་ཐེར་ལ་ཁ་གཡར་

ནས་རང་མག་ོརང་གསི་བཅོམ་ལུགས་འད་ིདག་ཆབ་སྲདི་པའ་ིརྐུབ་གཡགོ་རྒྱུག་ཚདོ་མ་

ཟིན་པས་དག་ེལྡན་པ་ཡངོས་ཀ་ིརྐང་འདནེ་བ་མདེ་དུ་སོང་ངོ།། 

{བཞི་པ} ༧རེ་བ་མའི་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་རྒྱ་མཚོ་གཡས་སུ་འཁིལ་བ་དང་

འད་བ་དེ་དང་།དགེ་ལྡན་པའི་ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ཏུ་ཁག་གི་ལག་རེས་དམར་

པ་ོའགདོ་མཁན་གཉསི་ལ་བལྟས་པ་ཙམ་གསི་འད་འབལེ་ཡདོ་མདེ་ཤསེ་ས་ཡང་། རང་

སྐནོ་མཐོང་བའ་ིསབས་མདེ་པའ་ིམ་ིད་ེདག་ལ་ངོ་མ་སྤད་ན་ངན་པ་རྒྱ་ཡན་དུ་འག་ོབས། 

འགལ་བ་ལྟག་སོྤད་འབའ་ཞིག་དུ་སོང་བའི་ལུང་འདེན་པ་ལ་བག་ཚ་བ་ཙམ་ཡང་མེད་

པ། ཕནི་ཅི་ལོག་ག་ིལམ་ལ་སྤདོ་པའ་ིསྡགི་ཏོ་མ་རུང་ཅན་ད་ེདག་གསི། ལུང་ ཇི ་ལྟར་
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འདནེ་དགསོ་མནི་ཙམ་ཡང་མ་ིཤསེ་པ་ན།ི རེ་བ་མའི་གསུང་རབ་རོ་རེའི་ཚིག་ལ་

ཆ་རྒྱུས་དང་ག་ོབ་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་པའ་ིདག་ེལྡན་པའ་ིརྐང་འདནེ་སར་ན་མ་གགས་པ་

ཞིག་ག།ོ      

{ལྔ་པ} ལོག་བཤད་དུ་དངས་པའ་ི{“དནོ་བཞིན་གཟིགས་ནས།”}ཞསེ་སོགས་

ཀ་ིལུང་དནོ་ད།ེ རང་གསི་སྐབས་འགའོ་ིཉམས་ལནེ་དང་སྦར་ན་ཡང་། ཁོད་ཅག་གིས་

ལོག་བཤད་དུ་དངས་པ་ལ་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད་དེ།འདིར་ནི་སྐབས་དང་སྐབས་མ་

ཡནི་པའ་ིཁད་པར་ཤསེ་པའ་ིས་ོནས་སྐབས་སུ་འག་ོཚུལ་སནོ་པའ་ིསབས་ཡནི་ཞིང་། 

ཁདོ་ཅག་གསི་བསན་པ་དཀྲུག་ཤངི་བསན་འཛིན་ཕུ་ནུའ་ིབར་དུ་ཕ་མ་འཇུག་པར་བེད་

པའ་ིཁུངས་དང་ཤསེ་བདེ་དུ། ལུང་འདནེ་བ་འསོ་པའ་ིགནས་མདེ་ཅིང་སབས་མདེ་པ་

ཙམ་ཡང་མ་ིཤསེ་པ་ན།ི དནོ་དམ་ཉམས་ལནེ་ག་ིགནད་ལ་རངོས་ཚབས་ཆ་ེབ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད། ༧ར་ེབ་མའ་ིགསུང་བཟང་གསརེ་གི་ཐིག་པ་འད་བ་འད།ི མི ་གཞན་གི ་མགོ ་བོ ་

གཅོག་བེད་དུ་བེད་སོྤད་བས་པ་ནི་རང་མཚང་ཕིར་འབིན་དུ་སོང་བས་ཉམས་ལེན་པ་

སྤའི་ིརྐང་འདནེ་བ་ན་མདེ་པའ།ོ།

{དྲུག་པ} ལོག་བཤད་དེར་དངས་པའི་{“དོན་བཞིན་གཟིགས་ནས་”}ཞེས་

སོགས་ཀིས་ཚིག་གི་འབྲུ་དེད་ནས་བཤད་པ་བས་ནའང་ཁོད་ཅག་གི་ལོག་བཤད་དུ་

དངས་པ་ལ་འབལེ་བ་གཏན་ནས་མདེ་ད།ེ དེ་ནི་སོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གིས་ཆོས་

ཀུན་དོན༵་གི་གནས་ལུགས་ཇི་བཞི༵ན། མངོན་སུམ་གསལ་བར་གཟི༵གས་ན༵ས་ལེ༵གས་

པར་གསུ༵ངས་པ༵་ཡནི་ཞསེ་པའ་ིལགེས་བཤད་ད།ེ བཅུ་བཞི་པས་དལོ་རྒྱལ་ག་ིགནས་ཚུལ་
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དངོས་དངོས་རེན་རེན་དུ་གཟིགས་ནས་དགེ་ལྡན་པ་ལ་དག་ཐེར་མཛད་ཟེར་བ་དེའི་

ཤསེ་བདེ་དུ་དངས་པ་ན།ི འད་ེཤར་ས་ོདང་གླུད་ནུབ་སའོ་ིདཔ་ེལྟར། ར་ེབ་མའ་ི

གསུང་ད།ེ བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་བཀག་འགོག་བེད་ལུགས་དང་སྦར་བ་ནི་

ངན་པ་ལང་ཤརོ་པ་ཁོད་ཚསོ་ཞྭ་དཔ་ེལྷམ་འགབེ་ལྟར། ༧ར་ེརྒྱལ་བ་གཉསི་པར་དམའ་

འབབེས་དང་ཟུར་ཟ་ད་ེལས་ཆ་ེབ་ཞུ་ཐབས་མདེ་པས།    ད་དུང་རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ི

མངི་འཁུར་བ་ན་ིདག་ེལྡན་པའ་ིརྐང་འདནེ་བ་མ་མདེ་པའ།ོ། 

{བདུན་པ} མདརོ་བསྡུས་ནས་ར་སྤདོ་དགསོ་པ་གཞན་ཡང་།བསམ་བཞིན་དུ་དག་ེ

ལྡན་པའ་ིརྐང་ནས་འདནེ་འདདོ་པའ་ིམངི་གཡར་བ་དག་གསི་རྣ་བ་བགས་ཏ་ེཉནོ་ཨ། 

བསདོ་པའ་ིརྒྱལ་པོ་ད་ེཉདི་ལས། {“གང་ཞིག་གཟིགས་ཤངི་གསུངས་པ་ཡ་ི”}ཞསེ་དང་། 

{“གཟིགས་ཤངི་འདམོས་པ་ད་ེལ་འདུད་”}ཅསེ་དང་།   {“དནོ་བཞིན་གཟིགས་ནས་

ལེགས་གསུངས་པ།”}ཞེས་སོགས་གནད་གཅིག་ཏུ་བབས་པའི་བཤད་པའི་དབང་དུ་

བས་ཀང་བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་བཀག་ལུགས་ལ་སོྦར་ཐབས་གཏན་ནས་མདེ་ད།ེ 

དང་པ་ོ{གང་ཞིག་གཟིགས་ཤངི་}ཞསེ་སོགས་དང་མ་ིའགགི་ས།ེ ཤུགས་ལྡན་གི་གནས་

ལུགས་གང༵་ཞི༵ག་བཅུ་བཞི་པས་དངོས་དངོས་རེན་རེན་དུ་མ་གཟི༵གས་ཤིང༵་།མ་གཟིགས་

པའ་ིདབང་གསི།  ཟན་བརག་དང་འད་ེལུང་ལ་བརནེ་དགསོ་པ་བྱུང་།   ད་ེཙམ་མ་ཟད་

ཞིབ་འཇུག་ཀང་རྣམ་པ་སྣ་ཚགོས་ཞིག་བདེ་དགསོ་བྱུང་འདུག་པ་ད་ེཡ་ིཕརི། དེ ་

དག་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་གཞན་ལ་གསུ༵ངས་པ༵ས་ད་ལྟའི་དཀའ་རོག་འ་འུབ་

མ་འདུས་པ་འད་ིབྱུང་བ་མཐོང་ཆོས་ཡནི་པའ་ིཕརི། དངོས་དངོས་རནེ་རནེ་ཤསེ་རྒྱུ་

ཕར་ཟད་ནརོ་འཁྲུལ་ཆནེ་པོ་བས་ཡདོ་ད།ེ བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉདི་ནས་ཡང་ཡང་། 
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ངས་མ་ཤསེ་པ་རདེ། ངས་ནརོ་འཁྲུལ་བས་པ་རདེ་ཟརེ་བ་ལྟར། དོ ན ་ ད ངོ ས ་

སུའང་མ་ཤསེ་པ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ཆནེ་པ་ོབས་པ་ལས། ཤེས་ན་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་དེ་

ལྟར་བདེ་དགསོ་དནོ་མདེ་པའ་ིཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཆ་ནས་བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་

ལྡན་ག་ིགནས་ཚུལ་དངོས་དངོས་རནེ་རནེ་དུ་མ་གཟིགས་པ་ལ། གཟིགས་པའི ་ཤེས ་

བདེ་དུ་དནོ་བཞིན་གཟིགས་ནས་ཞསེ་སོགས་ལུང་དངས་པ་རྫུན་པ་ཧམ་བཤད་ཡནི་པ་

དངོས་ར་འཕདོ་པ་རདེ།   

{བརྒྱད་པ} {གཟིགས་ཤངི་འདམོས་པ་}ཞསེ་སོགས་དང་མ་ིའགགི་ས།ེ  བཅུ་བཞི་

པ་རང་ཉིད་ཀིས་དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་དངོས་སུམ་རེན་རེན་དུ་གཟི༷གས་ཐུབ་པ་

གཏན་ནས་མ་བྱུང་ཞིང་། དེ་མ་བྱུང་པ་ཡིན་ཙང་དོན་དེ་གཞན་ལ་རང་དབང་དུ་

འདོམ༷ས་མ་ཐུབ་པར༷་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མརོ་ཟན་རིལ་སྒལི་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་བྱུང་བ་

ང་ཚསོ་ཤསེ་བཞིན་ཏུ། རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་འཁྲུལ་བཤད་དེ༷་ལ༷་ཇི་ལྟར་འ༷དུད་ཐུབ་སེ་

མ་ིཐུབ་པའ་ིཆ་ནས་ཀང་མ་ིཤསེ་པ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ཆནེ་པོ་བྱུང་ཡདོ་པ་ཡང་མངོན་སུམ་

དུ་ར་འཕདོ་པ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་དའེ་ིཆ་ནས་ཀང་བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་ག་ིགནས་

ཚུལ་དངོས་དངོས་རནེ་རནེ་དུ་རང་གསི་མ་ཤསེ་ཤངི་།  མ་ཤསེ་པའ་ིདབང་གསི་དནོ་ད་ེ

གཞན་ལ་འདམོས་པའ་ིཚ་ེཞབས་འདེན་ལུང་པ་གང་ཞུས་པ་མགི་མཐོང་ལག་ཟིན་བྱུང་

བ་ད་ེརདེ། གཞན་ཡང་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་༧རེ་རྒྱལ་བ་

གཉསི་པའ་ིགསུང་ཚགི་དི་མ་མདེ་པ་ད་ེདག །བཅུ་བཞི་པ་འཁོར་བཅས་ཀིས་ངན་

རགོ་རུས་སལ་རྐལ་འགསོ་ཀསི་མཐུན་འབལེ་གི་རྒྱ་མཚ་ོཅི་དགར་རགོ་འདདོ་པ་ན།ི 

རང་གཞན་གཉསི་ཀའ་ིདག་ེརྩ་ཆུད་ཟོས་སུ་གཏོང་འདདོ་པ་ཙམ་ཞིག་སངི་པོར་ཟད་ད།ེ 

ཇི་སད་དུ། {“ཡདི་ཆསེ་ལུང་དང་མ་ིལྡན་པར། །ཆོས་རྣམས་སོན་པར་བེད་པ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

249

ན།ི །མཚན་ཉདི་རྣམ་པར་རགོ་པ་ཡསི། །བདག་ཀང་ཆུད་གསོན་གཞན་ཆུད་

གསོན།”} ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་གྱུར་འདུག་པ་ལས་གཞན་ཕན་ཐོག་གང་ཡང་

མདེ་པ་ཤསེ་ས་བའ་ིཕིར་ན། དབེ་འད་ིདག་ེལུགས་སིྤ་ཐོག་ནས་བརྩམས་ཟརེ་བ་དང་

།ལངས་ཕོགས་འདི་དགེ་ལུགས་པའི་ལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་ཟེར་བ་སོགས་ལ་

སངི་པོ་ཅི་ཞིག་འདུག་ལགེས་པར་སོམ་ཞིག 

{དགུ་པ} {དོན་བཞིན་གཟིགས་ནས་}ཞེས་སོགས་ལྟར་ཡང་མི་འགིག་སེ།བཅུ་

བཞི་པས་དུས་དང་གནས་སབས་ཡདོ་ཚད་ལ་དལོ་རྒྱལ་དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་ཤསེ་ཙམ་དང་། 

རགོ་ད་བཟོ་ཐུབ་ཙམ་མ་གཏོགས་དོན༷་ངོ་མ་དལོ་རྒྱལ་ག་ིགནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞི༷ན་དུ་

མ་གཟི༷གས་པ་བས་ནས༷། དོལ་རྒྱལ་གི་སོར་ལ་གསུངས་ཚད་ཐམས་ཅད་གནས་

སབས་དང་མཐར་ཐུག་སྤ་ིསརེ་གང་ལའང་མ་ིཕན་ཞིང་མ་ིལེ༷གས་པ༷་ཤ་སག་གསུ༷ངས་པ་

མ་ཟད། རང་དང་གཞན་ལ་གནདོ་པ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས། ཐ་ན་རོག་ལྡན་ལ་སྐེ་རུང་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མདེ་པ་ཡནི་ཙང་། བཅུ་བཞི་པ་ཁོ༷ད་ཀི༷ས་གང་

གསུངས་པ་དེའི་རེ༷ས་སུ༷་སོ༷བ་པ༷་ལ༷་ཕན་ཐོག་མེད་པ་ཧ་གོ་ནས་མི་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དང་།ངོ་རྒལོ་བདེ་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་སོགས་ཀང་གཙ་ོབོ་དང་པོ་དང་ཡདི་ཆསེ་འཕརེ་

བའ་ིབདནེ་གཏམ་གསུང་རྒྱུ་མདེ་པ་ད་ེལ་ཐུག་ཡདོ་པའང་ཤསེ་པར་གིས་ཤགི 

{བཅུ་པ} གོང་དུ་དངས་པའི་ལུང་དང་བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་བཀག་ལུགས་

གཉསི་འད་འབེལ་སྤུ་རྩེ་ཙམ་ཡང་མེད་པས་གང་དངས་པའ་ིལུང་ཡང་དནོ་མེད་དུ་སོང་

བ་ན།ི ༧རེ་བ་མའི་གསུང་ཚིག་དེ་དག་ཐར་འདོད་སྐེ་བོའི་ཉམས་ལེན་ལ་ཉེ་བར་འཁོ་
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བའ་ིལགེས་བཤད་ཟླ་མདེ་ད།ེ ལོག་བཤད་པ་འཁོར་བཅས་ཀིས་ཤུགས་ལྡན་བཀག་

འགགོ་བདེ་ལུགས་ལ་སྦར་ཞིང་། དནོ་དམ་རང་གསི་རང་ལ་དག་པ་སརེ་བའ་ིབདེ་ལུགས་

ལ་བང་དརོ་ལམ་སནོ་ཟརེ་ན་འད། མ་ཤསེ་བཀའ་སབོ་ཟརེ་ནའང་ཆོག ཆོ ས ་

ལ་དག་ཐརེ་ཟརེ་ཡང་རུང་།དནོ་དངོས་རང་ག་ིསྤ་ིཚགོས་ཀ་ིཁམིས་བཤགི གནས་

ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིཁམིས་ལུགས་དང་འགལ། རང་དབང་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་

དང་འགལ།ཡ་རབ་དམ་པའ་ིཚུལ་ལུགས་དང་མ་ིམཐུན། བོད་མི་རིགས་ཀི་མཐུན་ལམ་

ལ་གནདོ། ཆོས་བདེ་ནང་ཁུལ་ག་ིམཐུན་ལམ་ལ་གནདོ། རང་དང་གཞན་གི ་

དག་ེསམེས་ཡང་དཀྲུགས། ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནག་ཐིག་ཡང་སུབ་དུ་མེད་པ་བཟོས་ནས་

བསན་འགོའི་ར་འབིན་འདི་ལྟ་བུའི་ལོག་གཏམ་ནི་༧རེ་བ་མའི་གསུང་དང་འད་འབེལ་

གང་ཡང་མདེ་པ་ལ། ཁ་རྐུབ་དབ་ེའབདེ་མདེ་པ་ཁི་རྒན་བག་ལ་ཟུག་པའ་ིངང་ཚུལ་དུ་

སོང་བའ་ིབདེ་ལུགས་འད་ིན་ིརིས་མདེ་བསན་འཛིན་སྤའི་ིརྐང་འདནེ་བ་ན་མདེ་པའ།ོ།

{བཅུ་གཅིག་པ} འབལེ་མདེ་ཡནི་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་། ༧རེ ་རྒྱལ་བ ་

གཉིས་པས་{“དོན་བཞིན་གཟིགས་ནས་”}ཞེས་སོགས་སོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གི་རེན་

འབྱུང་གི་དོན་རང་གིས་ཇི་ལྟར་གཟིགས་པ་ལྟར་དུ།གཞན་ལ་རང་དབང་དུ་གསུངས་

པའ་ིསོ་ནས་བསདོ་པ་འད།ི ༧ར་ེབ་མས་མཁས་པའ་ིཉམས་འདནོ་པའ་ིདནོ་དུ་མནི་

པ། མཐར་ཐུག་ག་ིབད་ེབ་དནོ་དུ་གཉརེ་བའ་ིསྐ་ེའགོའ་ིརྒུད་པ་སལེ་བའ་ིཆདེ་དུ་ཡནི་

ཏ།ེ རྒུད་པའ་ིརྩ་བ་ན་ིཉནོ་མངོས་ཡནི་ཞིང་། ཉོན་མོངས་པའི་རྩ་བ་ཡང་མ་རིག་པ་

ས་ེརྩ་བ་གཏི་མུག་ལ་ཐུག་པ་ཡནི་ཙང་། དེའི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་དེ་ཉིད་སུན་ཕྱུང་བ་

ན་རྩ་བ་བཅད་པའི་ལོན་པ་བཞིན་དུ་ཉེས་པ་གཞན་མཐའ་དག་ལོྡག་པར་འགྱུར་བ་ལ་
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དགངོས་ནས།

རང་གསི་ཇི་ལྟར་གཟིགས་པ་བཞིན་དུ། གཞན་ལ་དཔེ་མཁྱུད་མེད་པར་འདོམས་པ་དེ་

ཡང་།   ཐུགས་བརྩ་ེབ་སིང་ར་ེཆནེ་པོའ་ིགཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའ་ིཚུལ་ན།ི   བསདོ་ཡུལ་

དང་བསོད་མཁན་གཉིས་ཀའི་དགོངས་པའི་མཐིལ་ཡིན་པ་བསོད་པའི་རྒྱལ་པོ་འདིའི་

འག་ོམཇུག་ཀུན་ཏུ་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དག་གསི་ངསེ་དགསོ།  ལོག་

བཤད་པ་དག་གསི་ཚུལ་ད་ེལྟར་དུ་ངསེ་པ་ཞིག་བྱུང་ན། ཁདོ་ཅག་སྦནི་བདག་འཁོར་

དང་བཅས་པ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བསོད་པ་དང་གཏན་མི་མཚུངས་བ་ཡང་ཤེས་ས། 

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་དོལ་དོལ་རྒྱལ་རྒྱལ་ཟེར་ནས་མི་ཚེ་ཕུད་ཐབས་དང་དུས་ཚོད་

འཁལོ་ཐབས་སུ།  མ་ིལོ་གསུམ་བཅུ་ལྷག་ཅིག་ག་ིརིང་ངས་འག་ོབཙུགས་པ་ད་ེངས་

མཐའ་བསྐལ་དགསོ་གསུངས་ཏ།ེ ཨུ་ཚུགས་ཆེན་པོས་དོན་མེད་ལོག་པའི་འཁོག་

བཤད་དེ་རྣམས་ཝ་སྐེས་ལ་ནི་སངྒེ་ཟེར་བ་བཞིན་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རོགས་ཀི་མངའ་

བདག་ཟརེ་ཡང་དནོ་དུ་མུ་སགེས་ཅན་གི་གསུངས་ལའང་བང་དརོ་ལམ་སོན། མ་ཤསེ་

བཀའ་སོབ། དག་ཐརེ་ཞིབ་འཇུག་སོགས་གང་ཟརེ་ཡང་གཅམ་བུའ་ིཚགི་འབའ་ཞིག་

ཡནི་པ་བད་ེབག་ཏུ་ཤསེ་པར་འགྱུར་རོ། ཡགི་གེའ་ིངལ་བས་མང་དུ་ཤདོ་མ་ིའདདོ་ཅིང་། 

དནོ་དམ་གང་དང་གང་ག་ིདནོ་དུ་ལུང་དངས་པ་རྣམས་དེ་དང་དེའ་ིཤེས་བེད་དུ་མ་སོང་

བར་འགལ་བ་མ་ིརོ་རྒྱབ་འཁུར་དུ་སོང་བ་ཤསེ་པར་གིས་ཤགི   

{བཅུ་གཉསི་པ} ར་རྒྱུག་པའི་ཞར་ལ་བཅུ་བཞི་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བ་

ལུགས་སྤདོ་ལུགས་ལ་བསྡམོས་ཚགི་གཅིག་རྒྱབ་ན། ཇི་སད་དུ།

{“མ་སྦངས་སྐ་ེབོའ་ིཚགོས་ནང་དུ།།
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རྫུན་ག་ིཕངེ་རིང་བརྒྱུས་པ་ཡསི།།

རངོས་པ་ངོ་མཚར་སྐསེ་པའ་ིགཏམ།།

བླུན་པོའ་ིཡདི་ལ་འབབ་གྱུར་ཞིང་།།”} 

ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར་བཅུ་བཞི་པས་ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་འགོག་ཐབས་ལ་སངས་རྒྱས་

ཀསི་ཀང་རསེ་མ་ིཟིན་པའ་ིཚདོ་ཙམ་ཞིག་བས་ནས།   ལ་རྒྱུག་ལུང་རྒྱུག་གསི་རངོས་པ་

ངོ་མཚར་སྐ་ེབའ་ིཆདེ་དུ་འཛུམ་དང་སན་པའ་ིགཞན་ངོ་གསོ་གང་ཐུབ་དང་། བཅུ་བཞི་

པས་གཞན་ཡུལ་དུ་མི་{50}ཙམ་ཞིག་གི་རིང་འགོ་བཙུགས་པའི་ཐན་སྣ་དགུའི་བ་བ་

ཐམས་ཅད་མཐའ་མ་འཁལོ་བ་འཕ་ོཅན་དུ་ལུས་བཞིན་པ་མཐོང་གསལ་རདེ་ན།  ད་

རྒྱལ་ཆནེ་ཤུགས་ལྡན་ག་ིསརོ་ལ་ངས་འག་ོབཙུགས་པ་ངས་མཐའ་བསྐལ་རྒྱུ་ཡནི་ཟརེ་བ་

ན་ིམ་ིཚའེ་ིམཇུག་བསྡུའ་ིརྣམ་ཐར་ལ་ཆག་ས་ོསྣནོ་མ་ཞིག་ཡངོ་རྒྱུའ་ིས་ལྟས་སུ་མཐོང་ངོ་།།

དེ ་བཞིན་མི ་འཇོན་བཞིན་དུ་བཅུ་བཞི ་པར་རྒྱབ་སོྐར་ཡོང ་རེ ་བེད ་མཁན་

བོད་གཞུང་མངི་གཡར་ངག་ཀལ་པ། མ དོ ་ སྨ ད ་ མི ང ་ ག ཡ ར ་ འ ཆ ལ ་

གཏམ་པ། དགེ ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དེ ་དག་ནི ་ལེགས་བཤད་

ལས།{“ཁ་ིརྒན་ཡ་རྐན་ཕུག་པའ་ིཁག ། རུ ས ་ པ འི ་ བ ཅུ ད ་ དུ ་ བ སོ མ ས ་ ན ས ་

འཆའ།”} གསུངས་པ་ལྟར་རང་གིས་སིྦན་བདག་བཅུ་བཞི་པའི་རྐང་རུས་

རངོས་པ་ཆགས་སྡང་རྒས་པ་ོཁདོ་ཅག་གསི། མིག་གཅིག་བཙུམ་ནས་མུར་ཞིང་

ད་དུང་ཡ་རྐན་ཕུག་པའི་རང་ཁག་ལ་རུས་པའི་བཅུད་དུ་བསོམས་ནས་འཆའ་བ་

དེ་འད་བ་ལས་ངོ་ཚ་བ་དང་འུ་ཐུག་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་སམ་ཞིང་།ཞིབ་འཇུག་ལ་ཁ་
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གཡར་བའི་ལོག་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་བིས་པའི་ཤོག་ལྡེབས་རེ་རེའི་ནང་དུའང་། 

འགལ།  མ་ངསེ།   མ་འབལེ།    རངོས་པའ་ིརྣམ་གངས་མང་བ། རང་བོ་རྣམ་དཔདོ་ཤསེ་

རབ་སྲདི་པའ་ིམ་ེལོང་ག་ིངོས་སུ་ཟ་འགོ་ག་ིརི་མ་ོབཞིན་དུ་རྣམ་པར་བཀྲ་ཞིང་། 

ད་ེདག་ལ་བརྒལ་ཞིང་དཔད་ནས་ཚར་གཅོད་འདདོ་པའ་ིརྣམ་པར་རོག་པའང་རྒྱ་མཚའོ་ི

རྦ་རབས་བཞིན་དུ་འཕྱུར་མདོ་ཀང་། གནས་སབས་རང་གི་མགི་དང་མཛུབ་མ་ོལའང་

བརྩ་ེབ་མ་ིབདེ་ཀ་མདེ་ཀསི་རྒྱས་པར་སྤ་ོམ་ིའདདོ་ད།ོ། 

དནོ་དམ་མཁས་པ་གཟུར་བོར་གནས་པ་རྣམས་ན།ི {“ཁ་ིརྒན་ཀུ་ཅོ་འདནོ་པ་ན། 

།རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་གཞན་དག་རྒྱུག”}གསུངས་པ་ལྟར་དོན་མེད་དག་དགའ་གཉེན་

སྡུག་ག་ིཀུ་ཅོ་ལུང་པ་རྒྱངས་ནས། ཕན་ཚུན་རང་རང་གི་ཕོགས་ནས་སྡུག་སད་འད་མིན་

སྣ་ཚོགས་འདོན་པ་ལ་ཐུགས་ཕམ་ཞིང་ཡིད་ཐང་ཆད་ཅིང་བཞུགས་པ་ལས་བ་ཐབས་

གཞན་མ་བྱུང་བ་ཡང་གདནོ་མ་ིཟའ།ོ།
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ད་ེལས་འཕསོ་ཏ་ེདམ་ཉམས་ཀསི་རྣ་བར་བསྒག་མ་ིརུང་བའ་ིཤུགས་

ལྡན་སྲགོ་དབང་སརོ་ལའང་སིྤར་སངས་འགའ་ཞིག་གསལ་བཤད་མ་ི

བདེ་ཀ་མདེ་ཡནི་པ།

སྤརི་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པས། ཆོས་སྐོང་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་གི་སྲོག་

དབང་ཟབ་མའོ་ིསརོ་ལ་ཧ་མ་ག་ོཞིང་། དོན་མ་རོགས་པའི་གཏམ་ཉོག་མང་པོ་ཞིག་

བཤད་འདུག་ཀང་། ད་ེཐམས་ཅད་ལ་གསལ་བཤད་དགསོ་གལ་མདེ་པ་ན།ི ༧ རེ ་

ཕ་བོང་ཁ་པ་ཆནེ་པོ་དང་། སག་ཕུ་རོ་རེ་འཆང་རྣམ་གཉིས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་

དང་ཡདི་ཆས་ཡདོ་པ་བདག་དང་བདག་ལྟ་བུ་ལ་ན་ིཐེ་ཚམོ་གི་གནད་ཕ་མ་ོཙམ་ཡང་ག་

ལ་ཡངོ་སྲདི། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ཁ་ཕིར་བལྟ་འབའ་ཞིག་ཏུ་

སོང་བའ་ིདམ་ཉམས་ལོག་ལྟ་ཅན་དག་ལ་གསལ་བཤད་མང་པ་ོབས་ཀང་དགསོ་པ་ལྷག་

པ་ོགང་ཡང་སྒྲུབ་རྒྱུ་མདེ་པས་མང་དུ་སྨྲ་དགསོ་པ་མ་མཐོང་ངོ་།། དཔརེ་ན། སྤ ན ་

རས་གཟིགས་ཀ་ིཕག་ག་ིནརོ་བུ་ལ་འདོ་ཡདོ་མདེ་དང་། ཕག་ན་རོ་རེའི་ཕག་གི་རོ་རེ་དེ་

རྒྱུ་ཆ་གང་ཞིག་ཡནི་མནི་དང་། འཇམ་དབངས་ཀི་རལ་གིས་ཤ་ཆོད་མིན་ལྟ་བུའི་སྒོ་

འདགོས་ཡདོ་ཚད་གཅོད་དགསོ་ན་ངལ་དུབ་དང་དགསོ་པའང་མདེ། མདོར ་ན ་ས ་

ཆེན་ཀུན་བོའི་དུས་སུ་ཤུགས་ལྡན་སྲོག་གཏད་མེད་ཟེར་བ་ལ་ཉག་ཉོག་མང་པོ་ཤོད་

དགསོ་དནོ་མདེ་ད།ེ དེ་དུས་ནས་ཡོད་ན་༧རེ་བདེ་སིང་གིས་སག་ཕུ་རོ་རེ་འཆང་ལ་

ཞུ་དགསོ་དནོ་མདེ་པའ་ིཕིར། ཡང་དེ་དུས་ལས་ཚོགས་ཀང་མེད་ཟེར་བ་ལ་སིང་པོ་

མདེ་ད།ེ དཔེར་ན་༧རེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་གསོལ་འདེབས་དམིགས་བརྩེ་མ་བསྒྲུབ་པ་
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དང་དུས་མཚུངས་སུ་དེའི་ལས་ཚོགས་ཀང་ཁ་ལྷམ་མེར་བསྒྲུབ་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པའི་

ཕརི། 

ཡང་། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པས། ས་སོར་བ་མ་རིན་ཆནེ་དབང་རྒྱལ་གསི་

ཤུགས་ལྡན་སྲགོ་དབང་གནང་སྲལོ་དང་། དབང་ཟབ་མོ་སོགས་ཡིན་དགོས་དོན་

གང་ཡནི་ཟརེ་བ་སོགས་ན།ི དགེ་ལྡན་པའི་མིང་ཁ་ལ་འཁེར་ནས་༧རེ་བདེ་ཆེན་

སངི་པོ་ཡབ་སྲས་ལ་བརྒལོ་བ་ཙམ་ལས་སིང་པོ་ཅི་ཡང་མདེ་ད།ེ སྤིར་ཟབ་དང་མི་ཟབ་

ཟརེ་བ་ཡང་། མངོན་ལ་མ་ཡནི་རང་ལ་རག་ཇི་སད་གསུང་པ་ལྟར་དང་། མི ་རག་རྒྱུད་

ལ་མ་སྐསེ་ན་གསང་བ་བསྡུས་པ་མ་ིཟབ་ས།ེ མི་རག་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ཙ་ན་སྐབས་འགོ་

ཚགི་གསུམ་ཟབ་པ་ཡནི་གསུངས་པ་ད་ེལས་ལྷག་ཞིག །དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་

བཤད་པ་ལ་གསལ་བཤད་དང་ལན་དགསོ་གལ་ནམ་ཡང་མདེ། མ་ཟད་ལོག་བཤད་པ་

ལྟ་ལོག་ཁདོ་ཅག་ལ་མ་ིཟབ་ན་མ་ིཟབ་པའ་ིཁབ་པ་ག་ལ་ཡདོ། ལྟས་ངན་པ་ཁོད་ཅག་

གསི་ཟབ་མ་ིཟབ་ད་ེཁདོ་ཅག་ཁོ་ནའ་ིརང་འདདོ་ངན་པ་ད་ེདང་མཐུན་མ་ིམཐུན་ལ་ཐག་

གཅོད་རྒྱུ་ཞིག་མ་ཡནི་པར། ཇི་སད་དུ། {“ཐགེ་པ་ལ་མཐོ་བསགེས་མ་ིབ་ས།ེ 

ཆོས་རྒྱུད་དང་འཚམས་པ་འད་ིགལ་ར་ེཆ།ེ”} གསུངས་པ་འདི་ཡང་ལོག་བཤད་པ་

ཁདོ་ཅག་ལ་གནད་ཐིག་མ་ེབཙའ་ལྟ་བུར་ཡང་སྣང་ངོ་།།

ལྷག་པར་གལ་ཆའེ་ིགནད་དནོ་ཞིག་ན།ི དགེ་ལྡན་པའི་ལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཟེར་

བཞིན་དུ་དགེ་ལྡན་པའ་ིསྐེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམ་ལ་སྨད་ཚུལ་ལ་བསམ་ཚ་ེལོག་བཤད་པ་

ད་ེདག ངསེ་པར་དག་ེལྡན་བསན་དགའ་ིངོ་ཚབ་ལོས་ཡནི་སམ་པ་ན།ི བ་མ་རིན་ཆནེ་

དབང་རྒྱལ་ཟརེ་བ་སུ་རདེ་ག་དུས་བྱུང་ཟརེ་བ་དང་། ཤུགས་ལྡན་གི་སྲོག་གཏད་
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ཡགི་ཆ་༧ར་ེབད་ེཆནེ་སིང་པོ་རང་གསི་མཛད་པ་ད་ེལ་ཡདི་ཆསེ་མ་ིཐུབ་པར་ཟརེ་དང་། 

སག་ཕུ་ར་ོར་ེའཆང་གསི་ཆང་མང་པོ་འཐུང་། ར་གཟི་ནས་ཤུགས་ལྡན་སྲོག་གཏད་

ར་ིལམ་ལས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་བ་སོགས་ན་ིདགེ་ལྡན་པ་ཞིག་གིས་ཚད་ལས་འདས་པའ་ི

གཏམ་ཁོ་ན་ཡནི་ཡང་། བཅོས་སུ་མདེ་ད།ེ ད་ཆ་ང་ཚ་ོཕན་ཚུན་གཉསི་ཕགོས་ནས་

འད་ིའད་རྐང་རྐང་མ་ིཤདོ་ཀ་མདེ་ལ། བཅུ་བཞི་པས་དུག་རྩ་ནག་པོ་བཏབ་ཟིན་པ་དེ་

ལ་མཇུག་སྐོང་ལས་ཀ་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་བ་ཁོད་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་ཏེ་

འག་ོབཙུགས་པ་ཡནི་ཙང་། ད་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཕོགས་ནས་ཀང་ཁ་བཙུམ་ནས་

སྡདོ་ཐབས་ག་ལ་ཡདོ། ཁ་དཔརེ། མ་ིགཅིག་གསི་བཤད་ན་གཅིག་ད་ེབདནེ། 

ར་ཁརེ་རྒྱུགས་བས་ན་ཁ་ེར་ེམགོགས་ཟརེ་བ་བཞིན་ཡནི་པས། དགེ་ལྡན་པའི་མིང་ཁ་

ལ་འཁརེ་རུང་མ་འཁརེ་རུང་། ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཚོ་ལ་དུས་ནམ་ཡང་བདེན་ཁ་མི་

སརེ་བ་ངས་ཁག་ཐགེ བ་མ་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ་ངོ་མི་ཤེས་པའི་སེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་

འདོ་ཟརེ་སོགས་ཁདོ་ཅག་ཉནོ་ཨ། བ་མ་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ་ངོ་མ་ིཤེས་པའ་ིདགེ་

ལྡན་པར་ཁས་ཆ་ེབ་བདག་ལ་བརོད་པ་བ་བ་འད་ིཡདོ་ད།ེ   དག་ེལྡན་སན་བརྒྱུད་བསན་

པའ་ིབདག་པ་ོཀ་ེཚང་བ་ོབཟང་འཇམ་དབངས་སོྨན་ལམ་དཔལ་བཟང་པའོ་ིགསུང་ལས།   

{“དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་ཡི་༵ཤེ༵ས་མཚན།།

བཤད་སྒྲུབ་བསན་པའ་ིརྒྱལ༵་མཚན༵་འཛིན་པའ་ིར།ེ།

སལ་ལྡན་ཐར་པའ་ིཁང་བཟང་ཉམས་དགའ་བར།།

འཁདི་མཛད་ཡོང༵ས་འཛི༵ན་ཆ་ེདརེ་སངི་ནས་དད།།

མགནོ་དའེ་ིཐུ༵གས་ཀ་ིསྲས༵་མཆོག་ཟླ་མདེ་པ།།
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སན་བརྒྱུད་གདམས་པའ་ིའདདོ་རྒུ་འབད་མདེ་དུ།།

སྩལོ་མཛད་རི༵ན་ཆེ༵ན་དབ༵ང་ག་ིརྒྱལ༵་པ་ོཞསེ།།

མཚན་མཆགོ་དནོ་དང་ལྡན་པའ་ིམགནོ་དསེ་སྐངོས།།

གང་ག་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་མཛད་པའ་ིཚུལ།།

ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚའོ་ིརྡུལ་ག་ིགངས་ལས་ཀང་།།

འདས་པའ་ིབདག་ལྟའ་ིབ་ོཡསི་མཐའ་དག་ལ།།

གསལ་བར་བརོད་པའ་ིག་ོསབས་ག་ལ་མཆིས།།

འནོ་ཀང་རྒྱ་མཚ་ོཆ་ེལས་ཆུ་ཐིག་བཞིན།།

ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀ།ི།

དད་པའ་ིབསོས་སུ་སྒ་ོསྐུར་རབ་སངས་ཏ།ེ།

སལེ་བས་དད་ལྡན་ཚགོས་རྣམས་ཉན་པར་རིགས།།”}   ཞསེ་ཡངོས་འཛིན་ཡ་ིཤསེ་

རྒྱལ་མཚན་ག་ིཐུགས་སྲས་ཟླ་མདེ་པ།  སན་བརྒྱུད་ཀི་བདག་པ་ོབ་མ་རིན་ཆནེ་དབང་

རྒྱལ་ཞསེ།   མཚན་མཆོག་དནོ་དང་ལྡན་པ་ད་ེཡ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀ་ིཡནོ་ཏན་རྒྱ་མཚ་ོ

ལྟ་བུ་ལས་ཆུ་ཐིག་ཙམ་ཞིག་སྒོ་སྐུར་སངས་ཏེ་སེལ་བས་དད་ལྡན་ཡིན་ན་ཉན་རིགས་

སོ།།   ཇི་སད་གསུངས་པ་ད་ེཙམ་ཞིག་གསི་ཀང་དམ་པ་ད་ེཡ་ིཆ་ེབའ་ིངོ་མཚར་ཆ་ཙམ་

ཞིག་ངསེ་ནུས་ལ།   དག་ེལྡན་པའ་ིཕ་ཆོས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆ་ེབའ་ིསན་བརྒྱུད་ཀི་ཆོས་

ཚུལ་མཐའ་དག་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསར་བས་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་མངའ་དབང་སོྦར་

བའ་ིབ་བཏང་གྲུབ་པའ་ིདབང་ཕྱུག་རྣམས་ན་ིལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཚསོ་ངོ་མ་ེཤསེ།   མ་

གཞི་དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་བརྐུས་ནས་བ་ཚངོ་མཁན་བདག་ལ་ཁ་ཐབས་ད་ེལས་གང་ཡངོ་
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།  ལར་ནས་དག་ེལྡན་པའ་ིབསན་པ་ད་ེའཛིན་བསན་སྲུང་དང་བཅས་པ་ངོ་མ་ིཤསེ་པའ་ི

ཁ་ཕརོ་ནང་དུ་མ་ིགཙང་བའ་ིམཆོད་སྦནི་བདེ་མཁན་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་ལ། ད གེ ་

ལྡན་པར་ལ་རྒྱ་ཡདོ་མདགོ་བདེ་པ་ན།ི  ཁ་དཔརེ་རྐུ་མ་ནང་ལ་བཞག་ནས་ས་ོལྕགས་ཕི་

ནས་རྒྱབ་ཟེར་བ་དེ་རང་ཡནི་འདུག་པས་བསན་བདག་དུ་རམོ་པའ་ིབ་རྒན་གསུམ་ཡང་

དགངོས་པ་ཡག་པོ་བཞསེ་ན་དགའ་འ་ོསམ། 

ཡང་། རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་ཤུགས་ལྡན་སྲགོ་གཏད་ད་ེསག་ཕུའ་ིདག་སྣང་མ་རདེ་མདགོ་

མདགོ་དངོས་དང་ཤུགས་ནས་བདེ་བཞིན་འདུག་མདོ། དེ ་ཡང་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་

ཅག་ལ་རན་པའ་ིསད་ཆ་ཞིག་བཤད་ན། སྦིན་བདག་ཆེན་མོའི་བཀའ་སོབ་དེབ་གཉིས་

པའ་ིཤགོ་ལྡབེས་{31}ན་འད་ིལྟར། {“སོན་མ་ལོ་གཅིག་ངས་གནས་ཆུང་ལ་དོལ་

རྒྱལ་ག་ིསྲགོ་གཏད་འད་ིསག་ཕུ་ར་ོར་ེའཆང་གསི་གནང་བ་དང་། དེ་ནི་ཁོང་ལ་དག་སྣང་

བྱུང་བ་ཞིག་ཡནི་པས། ཁུངས་བཙན་པ་ོམ་རདེ་དམ་ཞུས་པས།ཆོས་སྐངོ་གིས་དག་སྣང་

ལ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡ་ིབནི་རབས་ཀ་ིཐོག་ནས་བྱུང་བའ་ིདག་སྣང་གཅིག་དང་། བ ར ་

ཆད་ག་ིདབང་གསི་བྱུང་བའ་ིདག་སྣང་གཅིག་ས་ེགཉསི་ཡདོ། འ དི ་ བ ར ་ ཆ ད ་ ཀི ་

དབང་གིས་བྱུང་བའི་དག་སྣང་དེ་ཨེ་ཡིན་གསུང་གི་འདུག”}ཅེས་སོགས་བིས་འདུག་

པས། ལྷ་མི་ཁམ་པ་ཚང་མ་ཁ་མཐུན་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁུངས་ལུང་མེད་པ་བཟོ་

གང་ཐུབ་བདེ་ཀི་ཡདོ་ཀང་། ར་སའི་གནས་ཆུང་ཟེར་བ་འདེ་རྒན་དེ་ལ་བཅུ་བཞི་

པས་ཡདི་ཆས་ཆནེ་པོ་ད་ེལྟར་ཡདོ་ན། ཁོས་དེ་དུས་ནས་ཐད་ཀར་དེ་སག་ཕུའི་དག་

སྣང་མ་རདེ། ཕ་བོང་ཁས་རྫུན་བཟོ་རདེ་མ་ིཟརེ་བ་གང་ཡནི་ནམ། སག་ཕུའི་དག་

སྣང་གཞན་རྣམས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡ་ིབནི་རབས་རདེ། ཤུགས་ལྡན་སྲོག་གཏད་བར་
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ཆད་དབང་གསི་བྱུང་བའ་ིདག་སྣང་ཨ་ེཡནི་ཟརེ་བ་ད་ེརྫུན་མ་མནི་ན་གང་ཡནི། ཟེ ར ་

རྒྱུས་ཕངོས་པའ་ིགཏམ་མནི་ན་གང་ཡནི། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་སག་ཕུ་

ར་ོར་ེའཆང་ར་གཟི་ནས་རི་ལམ་བཏང་ཟརེ་བ་དང་། ག ན ས ་ ཆུ ང ་ ཟེ ར ་ བ ་ དེ ས ་

བར་ཆད་དག་སྣང་ཨ་ེཡནི་ཟརེ་བ་གཉསི་ལ་ཁད་པར་ག་ར་ེའདུག །དོན་དམ་བ་

མ་རོ་རེ་འཆང་རྣམ་གཉིས་ལ་ངན་སོྨད་ཟུར་ཟ་ཐུབ་ཙམ་ཞིག་ལས་གཞན་ར་ཕོད་ཡིད་

ཆསེ་འཕརེ་བའ་ིཚགི་ག་ར་ེའདུག །ཨ་ཁ་དག་ེལྡན་བསན་དག་ན་ིདག་ེལྡན་བསན་

དག་རང་རེད།སག་ཕུ་རོ་རེ་འཆང་ལ་ཤུགས་ལྡན་སྲགོ་གཏད་དེ་བར་ཆད་དག་སྣང་ཨེ་

ཡནི་ཟརེ་བ་དང་། དག་སྣང་གཞན་རྣམས་ན་ིརྩ་གསུམ་ལྷ་ཡ་ིབནི་རབས་ཡནི་ཟརེ་

བ་ལ་ཁུངས་ལུང་ཅི་ཡང་མདེ་ད།ོ། །ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུ་རྐང་རྐང་བིས་ནས་ཕན་ཐོག་ཅི་

ཞིག་ཡདོ། སྲོག་དབང་ཟབ་མོའི་བརོད་བ་ནང་དོན་གི་ཐད་ནས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་

དང་།འཕགས་བོད་མཁས་པའ་ིགཞུང་ལུགས་དང་མ་ིམཐུན་པ་འད་ིདང་འད་ིཞེས་བ་བ་

འདུག་ཟརེ་རྒྱུ་ཞིག་ཡདོ་ན་རང་ར་ེབལྟ་བས་ཆོག་མདོ། གཞན་ཟེར་རྒྱུས་ཕོངས་པའི་

གཏམ་འགལ་འདུ་ཁ་ཆག་ཤ་སག་ལྷུ་སྒགི་པ་ལ་སངི་པོ་ཅི་ཡང་མདེ་ད།ོ།
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ཏཱ་ལའ་ིབ་མའ་ིརྣམ་ཐར་ངོ་མ་ཞསེ་པ་སབས་བསྟུན་ཟུར་བརདོ།

ནང་པའ་ིལྟ་སྤདོ་ཁ་ལ་འཁརེ་མཁན།། མ་ིགསོད་ཁག་སྦརོ་བ་ངན་རོྩམ་མཁན།། རྒྱུ་

འབས་རནེ་འབལེ་མག་ོརིང་སོག་མཁན།། ཆོས་པ་ཡངོས་ཀ་ིཞབས་འདནེ་ངོ་མ།། ཀླུ་

སྒྲུབ་ལུགས་ཀ་ིགྲུབ་མཐའ་ིཁས་ལནེ།། གཟུགས་མདེ་ལྷ་ལ་ངོ་རྒལོ་བདེ་མཁན།། ལམ་

ནརོ་འཕན་པའ་ིསྡུག་ཡུས་ཆ་ེབ།། རིགས་པ་སྨྲ་བའ་ིཞབས་འདནེ་ངོ་མ།། འབད་བརོྩན་

གསརེ་མཁར་དགུ་ཐོག་བཞངེས་ཀང་།། སྡུག་སམེས་འཁྲུལ་བའ་ིའཁྲུལ་ཐག་མ་ཆོད།། 

འདོ་གསལ་དི་མ་ཁོང་ན་མདེ་མཁན།། ཕ་རྒདོ་བ་མའ་ིཞབས་འདནེ་ངོ་མ།། བསྲསེ་ལྷད་

མདེ་པའ་ིཁ་ཕ་ོཆ་ེབ།། བསན་ལ་བི་དརོ་རྣམ་ཐར་མ་ིཤསེ།། རིགས་པ་འགལ་བའ་ིགྲུབ་

མཐའ་ིཁས་ལནེ།། དག་ེལྡན་པ་ཡ་ིཞབས་འདནེ་ངོ་མ།། བཀའ་གདམས་གངོ་མའ་ིཉམས་

ལནེ་མདེ་མཁན།། རིས་མདེ་ཆོས་གསར་ཞནེ་ཁོག་བདེ་མཁན།། བཀའ་གདམས་གསར་

རངི་ཁ་བལ་གཏོང་མཁན།། བསན་པའ་ིབདག་པོའ་ིཞབས་འདནེ་ངོ་མ།། རང་ཉདི་བསན་

འཛིན་ཡནི་ཁུལ་བདེ་མཁན།། བསན་འཛིན་ངོ་མར་དག་རུ་འཛིན་མཁན།། ད་དུང་བསན་

པའ་ིགནས་ལུགས་ཤདོ་མཁན།། བསན་འཛིན་དམ་པའ་ིཞབས་འདནེ་ངོ་མ།། རོག་ག་ེ

མག་ོམཁགེས་ཅན་གི་གནེ་པ།། ད་དུང་མཁས་དབང་ཡནི་མདགོ་བདེ་མཁན།། སངས་

རྒྱས་དངོས་ཀིས་མ་ཐུལ་དམ་ཉམས།། རགོས་ལྡན་བརྒྱུད་པའ་ིཞབས་འདནེ་ངོ་མ།། ནང་

པའ་ིགཞི་རྩ་སྐབས་འག་ོལས་འབས།། ཐགེ་ཆནེ་ལམ་གི་གཞུང་ཤངི་བང་སམེས།། ཉམས་

ལནེ་རྩ་བར་ཆོས་སྲདི་མཉམ་བསྲ།ེ། མུ་སགེས་པ་དང་ཁད་པར་ཅི་ཡདོ།། ང་རྒྱལ་གངོ་བུ་

རི་ལས་མཐོ་བ།། གཞན་ཕམ་ཀུན་སངོ་ཁོང་དུ་ཉར་བ།། ད་དུང་ཆོས་པ་ཡནི་མདགོ་བདེ་

མཁན།། ཏཱ་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་སུ་ཡདོ།། མུ་སགེས་ཆོས་ལ་ངོ་སོ་བསོད་མཁན།། ཕུ་
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ནུའ་ིདམ་ཚགི་ཁག་ལྟར་དཀྲུག་མཁན།། འདར་སད་ངུ་འབོད་ཤ་ིབསྡགིས་བདེ་མཁས།། 

སྐུ་འཕངེ་ཡངོས་ཀི་ཞབས་འདནེ་ངོ་མ།། སནོ་ཐོན་སད་ཆ་ཁ་ནས་འཁརེ་མཁན།། ཀླད་

རངི་མཁགེས་བཟུང་ཨུ་ཚུགས་ཆ་ེབ།། ད་དུང་གཞན་ལ་ལམ་སོན་ཤསེ་མདགོ། ངོ་ཚ་མདེ་

པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་མ།། 

བཅས་བོད་མ་ིདམངས་གཉདི་ལས་སངས་བའ་ིཆདེ་དུ་འདན་མ་ནས་ཕུལ། ཞེ ས ་

པ་འད་ིཡང་ད་ལྟའ་ིབོད་མའི་ིསྤ་ིཚགོས་ཀ་ིགནས་བབས་དང་། ༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་

ཟརེ་བ་ད་ེལ་བོད་མ་ིམང་ཚགོས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་དང་བསམ་ཚུལ་སོགས། ཚད་ ཇི ་འད ་

ཞིག་ཏུ་སབེས་ཡདོ་མདེ་མཚནོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ནས། སབས་བསྟུན་ཟུར་

རྒྱན་ག་ིཚུལ་དུ་བཞག་ག།ོ
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{{ལྔ་པ}}འཐད་མ་ིའཐད་ཆགས་སྡང་རངོས་པའ་ིགཞན་དབང་དུ་

མ་སོང་བར་བ་ོགསོ་ཕ་མཛངས་ལ་བརནེ་པ་གལ་ཆ་ེབའ་ིསོ་ནས་ཚར་

གཅོད་པ་ལ།

བཅུ་བཞི་པས་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆནེ་བསོད་གགས་ཀ་ིསྐུ་སྐ་ེ

ཡནི་མནི་ལ་མུན་ལོང་འདམོ་འཇལ་གསི་ཐག་གཅོད་བ་ཐབས་བས་པ།

བཅུ་བཞི་པས་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆེན་བསོད་གགས་ཀི་སྐུ་སྐེ་ཡནི་མནི་ལ་མུན་

ལོང་འདམོ་འཇལ་གསི་ཐག་གཅོད་བ་ཐབས་བས་པ་ད།ེ རྩ་བའི ་ཆ ་ནས་ཏཱ་ཤུགས་

གཡུལ་འགདེ་ཀི་སབས་འདརི། རྩ་དོན་འདི་ནི་གལ་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེན་བའི་བསྒྲུབ་བ་

ཞིག་ལ་སོང་། བོད་གངས་ཅན་ནས་སལེ་བའ་ིར་སའ་ིབཙན་གཏམ་གི་ཡ་ལན་རྣནོ་པའོ་ི

ནང་དུའང་ཞིབ་ཚགས་གང་འཚམས་འདུག་རུང་། གལ་ཆེ་བས་འདིར་ཡང་ཅུང་

ཟད་ཅིག་གངེ་བ་ལ། 

བཅུ་བཞི་པའ་ིལམ་སནོ་བཀའ་སབོ་ཟརེ་བའ་ིཤགོ་ལྡབེས་{85}ན་འད་ིལྟར། {“སྤྲུལ་

སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་༧པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གགས་པའ་ིཡང་སྲདི་མནི་པ་༧གངོ་

ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་”}ཅེས་ཟེར་ནས་ཧམ་པ་ཚོད་མེད་ཤོད་

བཞིན་འདུག་མདོ། ད་ད་ེལྟར་ཡནི་ན། སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆེན་བསོད་

གགས་ཀ་ིསྐ་ེབརྒྱུད་མནི་པ་ད་ེ༧གངོ་ས་ལྔ་པས་ཐག་གཅོད་ག་པར་གནང་ཡདོ་དམ། 

ཧམ་པ་མ་ཤདོ་ཨ། གལ་སྲདི་ཐག་གཅོད་ད་ེའད་ཞིག་གནང་ཡདོ་ཟརེ་ན། དེ ་ལ ་
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དང་པ།ོ ༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིགསུང་དུ་ཐག་གཅོད་ཇི་ལྟར་གནང་ཡདོ་མདེ་ལ་བལྟ་དགསོ་པ་

དང་། གཉསི་པ། ༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཁོང་རང་༧གོང་ས་བཞི་པ་ཡོན་རྒྱམ་གི་སྤྲུལ་

སྐུར་ཐག་གཅོད་གནང་མཁན་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆེན་བསོད་གགས་

ཀ་ིཡང་སྤྲུལ་དུ་ཐག་གཅོད་གནང་མཁན་གཙ་ོབོ། ༧པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆེན་

པ་ོབོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་གཉསི་ནས་གང་ཞིག་གསུངས་ཡདོ་མདེ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་

ན་ིབརོད་མ་ིདགསོ་པའ་ིགནད་དནོ་ཞིག་མ་ཟད། ད་ེལ་ལུང་རིགས་ཀི་རྒྱབ་རནེ་ཡདོ་མདེ་

བཅས་ལ་བརནེ་རྒྱུ་ལས་འསོ་གཞན་མདེ། གང་ཡིན་ཟེར་ན་རྩ་བའི་གནད་དོན་

འད་ིན་ིཧ་ཅང་གི་གནད་ཆ་ེབའ་ིདནོ་ཚན་ཞིག་མ་ཟད། སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་

ཆེན་བསོད་གགས་ཀ་ིཡང་སྤྲུལ་མནི་ན་གངོ་མ་གཞན་རྣམས་ཀ་ིཡང་སྤྲུལ་དུའང་འཐད་

དཀའ་ཞིང་། མ་ཟད་སྐསེ་བུ་དམ་པ་ཡནི་མནི་དང་། གགས་རྒྱན་དག་པོར་བཞངེས་

རྒྱུའ་ིནུས་མཐུ་མངའ་མནི་སོགས་དང་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡདོ་པ་ཞིག་ཀང་ལོས་ཡནི། 

རྒྱུ་མཚན་དའེ་ིཆ་ནས་བཅུ་བཞི་པས་རག་ཏུ་{དམ་མནི་དམ་རྫུ་}ཟརེ་ནས་མ་ཎི་བགང་

བགང་བདེ་དགསོ་དནོ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ད་ེརང་ཡནི་པར་མངོན་ལ། འནོ་ཀང་། གནད་

དནོ་འད་ིདག་རང་ར་ེཚུར་མཐོང་སུས་ཀང་འད་ིཡནི་འད་ིམནི་བརདོ་དཀའ་ཞིང་། 

ཁད་པར་དུ་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་དང་། ཕོགས་གཏོགས་མཁིགས་འཛིན་ཅན་གཟིམ་

ཁང་གངོ་དང་། ལྷག་པར་ཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་ལ་མ་དགའ་ཕག་དོག་དང་བརྣག་

སམེས་གནདོ་སམེས་འཆང་བའ་ིཕགོས་ལྷུང་ཅན་ག་ིསྐ་ེབོ་དག་ཞན་སུས་ཅི་བཤད་ཀང་།

དེ་ནི་མ་དགའ་ཕག་དོག་དང་གནག་སེམས་གནདོ་སེམས་རང་ཡིན་པ་ལས་དང་པ་ོདང་

བདནེ་པ་ཞིག་ད་ེདག་གསི་བརདོ་མ་ིསྲདི། དེའི་ཐད་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ཡོད་

པ་ན།ི གངོ་དུ་བཤད་པ་ལྟར།  ལྔ་པ་རང་ཉིད་ནས་ཅི་ཞིག་གསུངས་ཡོད་མེད་
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དང་། གགས་རྒྱན་གགས་རྒྱན་དང་། ལྔ་པ་ལྔ་པར་ཐག་གཅོད་གནང་མཁན་༧པཎ་

ཆནེ་ཆོས་རྒྱན་རྣམ་གཉསི་ནས་ཅི་ཞིག་གསུངས་ཡདོ་མདེ། དེ་ལ་ལུང་རིགས་ཀི་

རྒྱབ་རནེ་ཁུངས་ཐུབ་ཡདོ་མདེ་བལྟ་རྒྱུ་ལས། ཐབས་ཤེས་གསར་པ་གཞན་ཞིག་མེད་

པ་ཐག་གཅོད་ཆོག དརེ་བརནེ་ཐོག་མར་ལྔ་པའ་ིགསུང་ལ་བལྟ་བར་བ་ས།ེ གཅིག་

ནས་ཁོང་གཉིས་བ་སོབ་ཀི་འབེལ་བ་དམ་གཙང་ཡོད་པ་དང་།གཉིས་ནས་དུས་མཉམ་

པའ་ིདམ་པ་གཉསི་ཀ་ིཕན་ཚུན་འབལེ་ལམ་བཟང་ཞན་ཡང་མཚནོ་ཡདོ་ཅིང་། 

གསུམ་ནས་གཉསི་ཀ་སྐུ་འཚ་ོབཞུགས་སབས་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ལས་གཅིག་གཤགེས་ཟིན་

ནས་གཅིག་གསི་རྒྱབ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུའང་མནི་པའ་ིཕརི་རོ།། ལྷ ག ་ པ ར ་

༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གགས་པའ་ིཡང་

སྲདི་མནི་པ་༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆནེ་པོས་ཐག་གཅོད་གནང་ཡདོ། གསུངས་པར་བརེན་

ངེས་པར་དུ་ལྔ་པའི་གསུང་ལ་ལན་གཅིག་བལྟ་དགོས་པས་ལྔ་པའི་གསུང་ལ་ཟུར་ཙམ་

དཔད་ན།
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༧སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆནེ་བསོད་གགས་ཀ་ིསྐ་ེསྤྲུལ་ཡནི་པས་

མ་ཚད་བསོད་གགས་ཀ་ིསྐ་ེསྤྲུལ་ཡངོས་གགས་ཡནི་པ་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་

རང་གསི་ཐག་བཅད་ཡདོ་པ།

༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིརང་རྣམ་དུ་ཀཱུའ་ིགསོ་བཟང་ཤགོ་ལྡབེས་{137}ན། སྤྲུལ་སྐུ་གགས་

པ་རྒྱལ་མཚན་གི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་ཡོངས་གགས་ཤིག་བརྩམས་ཡོད་

གསུངས་པ་ད་ེགསུང་འབུམ{བ}པའ་ིཤགོ་ལྡབེས་{457}ན་འད་ིལྟར།

{“ཇི་སདེ་རབས་ཆནེ་བསོ༵ད་ནམ༵ས་ཕུང་པའོ་ིཚགོས།

ཅིག་ཏུ་མངོན་ཟླུམས་རྣམ་པར་དཀར་བའ་ིལས།

འཆད་རོྩད་རོྩམ་པའ་ིགག༵ས་སན་མཐོན་པ་ོཅན།

ར་ེབཙུན་དམ་པ༵འ་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདབེས།”}

ཞེས་པ་འདི་༧གོང་ས་ལྔ་པས་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་གི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་

ཡངོས་གགས་སུ། མདོ་སགས་རབ་འབམས་སྨྲ་བ་༧པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་

གགས་པའ་ིམཚན་བསདོ་གསོལ་འདབེས་འད།ི ༧སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆེན་

བསོད་གགས་ཀི་སྐེ་སྤྲུལ་ཡིན་པས་མ་ཚད་བསོད་གགས་ཀི་སྐེ་སྤྲུལ་ཡོངས་གགས་

ཡནི་པ་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་རང་གསི་ཐག་བཅད་པའ་ིཁུངས་འད་ིརདེ། ད་ལོག་བཤད་

པ་འཁོར་དང་བཅས་པས་འད་ིལ་ལོག་འགལེ་ཅི་ཞིག་བདེ་རྒྱུ་ཡདོ། དེ ་ཡང་སྤྲུལ་

སྐུ་གགས་རྒྱན་གི་འཁྲུངས་རབས་སུ་ཡངོས་གགས་མ་ཡནི་པ་རྣམས་སབས་དརེ་སྡ་ེསྲདི་

བསོད་ཆོས་ནས་བཀག་འགགོ་བས་རྐནེ། ༧གངོ་ས་ལྔ་པ་ལ་རོྩམ་རྒྱུའ་ིརང་དབང་
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མ་བྱུང་བ་ཡངོས་གགས་ཡནི་པ་བདནེ་ཡང་། གགས་རྒྱན་གི་འཁྲུངས་རབས་ཡོངས་

གགས་ཞིག་བརྩམས་ཡདོ་ཅསེ་པའ་ིཚགི་ག་ིནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆ་ེས།ེ གགས་རྒྱན ་༧པཎ ་

ཆནེ་བསོད་གགས་ཀ་ིསྐུ་སྐ་ེཡནི་པ་ད།ེ དབུས་གྱུར་ཆོས་ཀི་ཞིང་ས་ནས་ཕི་སོག་ཁལ་

ཁའ་ིབར་དུ་ཡངོས་གགས་ཡནི་པས་མ་ཟད། དགེ་ལྡན་བསན་འཛིན་དམ་པ་ཆེན་

པ་ོརྣམས་ཀ་ིཁདོ་དུའང་ཡངོས་གགས་ཡནི་པ་ལ་སུས་བསནོ་ཐུབ། འོ ན ་ ཀ ང ་

ཡོངས་གགས་ཞེས་པའི་ཚིག་ནུས་ལྷག་པར་ཐོན་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་ན་དམ་པ་རྣམ་གཉིས་

ཀ་ིབར་དུ་དགསོ་མདེ་ཁ་མ་སལེ་འཇུག་དང་། ལོག་བཤད་འཁགོ་འགེལ་གསི་མ་ིམང་

དནོ་མདེ་མག་ོསརོ་གཏོང་མ་ིཉསེ་པའང་ཤསེ་སའ།ོ།  མུ་འཐུད།

{“སནོ་བསགས་མཐུ་དང་བཤསེ་གཉནེ་མཆགོ་ག་ིམགནོ།

མཐའ་ཡས་བཀའ་དནི་དག་ལས་ཡེ༵་ཤེ༵ས་ལྷ།། 

ཟླ་བའ་ིཅོད་པཎ་རྣལ་འབརོ་དབ༵ང་པོ་༵མཆོག 

གཞན་ཕན་ལྷུན་གསི་གྲུབ་ལ་གསོལ་བ་འདབེས།།”}

ཞེས་པའི་མཚན་བསོད་འདི་ཡོངས་གགས་༧པཎ་ཆེན་བསོད་གགས་ཀི་མཆོག་སྤྲུལ་

བསོད་ནམས་ཡ་ེཤསེ་དབང་པོའ་ིགསོལ་འདབེས་དང་། 

{“བརོྩན་འགྲུས་བདེ་པའོ་ིམཐུ་ལས་དགེ༵་ལེ༵གས་ཀ།ི། 

ཡནོ་ཏན་དཔལ༵་ག་ིམཛངས་པར་གགས་པ་ཡསི།།

བཟ༵ང་པའོ་ིདི་བསུང་འཕ་ོབའ་ིརྐང་འཐུང་འཕངེ་།། 

མཚུངས་བལ་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདབེས།།”} 

ཞསེ་པ་འད་ིཡང་ཡངོས་གགས་༧པཎ་ཆནེ་བསོད་གགས་ཀི་མཆོག་སྤྲུལ་བསོད་
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ནམས་དག་ེལགེས་དཔལ་བཟང་ག་ིམཚན་བསདོ་གསོལ་འདབེས་ཡནི། 

{“ཕུན་ཚགོས་གག༵ས་པ༵འ་ིསྣང་བརན་ལྷ་ལམ་ངོས།། 

འཇའ་ཚནོ་གསར་པའ་ིངང་ཚུལ་ལགེས་ཤསི་པའ།ི། 

གངས་མདེ་རྣམ་དཀར་རྒྱལ༵་མཚན༵་འཛིན་པ་ཅན།། 

དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པར་གསོལ་བ་འདབེས།།”} 

ཞེས་པ་འདི་ནི་ཡོངས་གགས་༧པཎ་ཆེན་བསོད་གགས་ཀི་ཡང་སྤྲུལ་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་

པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པའོ་ིམཚན་བསདོ་གསོལ་འདབེས་འད་ིཡནི། འདརི་

༧གོང་ས་ལྔ་པས་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་ལ་དམ་པ་ཞེས་གསུངས་འདུག་པ་ལས་དམ་མིན་

ཞསེ་གསུངས་མདེ་ཅིང་། ལོག་བཤད་པ་འཁོར་བཅས་ཀི་འདོད་ཚུལ་ལྟར་བས་

ན་མཆོག་སྤྲུལ་གགས་རྒྱན་དམ་པ་དང་དམ་མནི་ག་ིགཞི་མཐུན་དུ་འདདོ་ཚདོ་ཀང་། 

ད་ེལྟར་དནོ་གནས་ཡནི་པ་ཁས་བངས་ན་༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིཞབས་འདནེ་བཅུ་བཞི་པས་

ཞུས། བཅུ་བཞི་པའི་ཞབས་འདེན་རྒྱབ་སྐོར་ལོག་བཤད་པ་དག་གིས་ཞུ་གི་ཡོད་པ་

བརདོ་ཅི་དགསོ། 

{“ད་ེལྟར་བསོད་པའ་ིདག་ེཚགོས་ཆུ་གཏརེ་གསི།།  

བཤསེ་གཉནེ་དམ་པའ་ིམགནོ་ག་ིཀུན་གསལ་ངོས།། 

འབལ་མདེ་བརྩ་ེབས་འཛིན་པའ་ིགྲུ་ཆར་གིས།། 

མཐའ་ལས་འདདོ་དནོ་ས་ེམ་རྒྱས་པར་ཤགོ། 

གསརེ་མངའ་གཙུག་ན་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པ།། 

མཐུ་ལྡན་རྣམས་ཀསི་སབོས་དང་བདནེ་ཚགི་གསི།། 
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དམ༷་པ་༷གང༷་དེ༷་ཇི་སྲདི་བསལ་བརྒྱའ་ིབར།། 

མ་འགྱུར་བརན་ཕརི་བསྲུང་ཞིང་སྐངོ་གྱུར་ཅིག།

ཅེས་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་གསོལ་འདེབས་བརན་བཞུགས་དང་བཅས་

པ་འད་ིཡང་རབ་འབམས་པ་བཀྲ་ཤསི་རྒྱ་མཚསོ་བསྐུལ་ཕརི་བསི།”} ཞསེ་པ་ལྟར་

༧གོང་ས་ལྔ་པས་ད༷མ་པ༷་ག༷ང་དེ༷་ཇི་སྲིད་བསལ་བརྒྱའི་བར་གསུངས་སའི་དམ་པ་དེ་

ཡང་ཡངོས་གགས་༧པཎ་ཆནེ་བསོད་གགས་ཀ་ིཡང་སྤྲུལ། སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་ལ་

གསུངས་པ་ལས་གངོ་མ་གཞན་རྣམས་ལ་གསུངས་ཀི་མདེ་པ་ཡང་མང་དུ་ཤདོ་མ་ིདགོས་

པར་སབས་ཀ་ིདནོ་ལས་ཤསེ་སའ།ོ།  རྒྱུ་མཚན་ད་ེལ་བརནེ་ནས་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་

པས་མཆོག་སྤྲུལ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆེན་བསོད་གགས་ཀི་སྐུ་སྐེ་ཡིན་མིན་ལ་མུན་ལོང་

འདམོ་འཇལ་གིས་ཐག་གཅོད་བ་ཐབས་བས་པ་ད་ེཧམ་པ་ཆ་ེདག་པས་མ་ཟད།  

སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་༧པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གགས་པའི་ཡང་སྲིད་མིན་པ་

༧གངོ་ས་ལྔ་པ་ཆནེ་པསོ་ཐག་གཅོད་གནང་ཡདོ་ཟརེ་བ་ད་ེརྩ་བ་ནས་ནརོ་བ་ཡནི་ན།ོ། 

༧གངོ་ས་ལྔ་པས་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆནེ་བསོད་གགས་ཀི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མདེ་ཡངོས་

གགས་སུ་ཞལ་བཞསེ་གནང་བ་ད་ེལོག་བཤད་པ་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཤསེ་པར་གསི་

ཤགི་ཨ།
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ད་ེབཞིན་དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་ཆནེ་པོ་གཅིག་མནི་གཉསི་

མནི་གསི་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆནེ་བསོད་གགས་ཀ་ིསྐ་ེམཐར་

ཞལ་གསི་བཞསེ་སརོ།

དང་པོ་{1567}ནས་{1662}༧པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་

གིས་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆེན་བསོད་གགས་ཀི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་ཇི་ལྟར་

གནང་ཡདོ་དམ་ཟརེ་ན། ད་ེལ། ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཀི་བསྐུལ་ངོར་༧པཎ་

ཆེན་བཞི་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་གསུངས་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་གི་སྐེས་རབས་

གསོལ་འདབེས་ལས།

{“བསོ༵ད་ནམ༵ས་ཕུན་ཚགོས་ཡངས་པ༵འ་ིསྐདེ་ཚལ་དུ།།

ལུང་རགོས་འདབ་བརྒྱ་བཞད་པའ་ིཔད་མའོ་ིཚལ།། 

སན་གག༵ས་འཕནི་ལས་བཟང་པོའ་ིདི་བསུང་གསི།། 

འག་ོབའ་ིགདུང་བ་སལེ་ལ་གསོལ་བ་འདབེས།།” ཞེས་པ་འདི་༧པཎ་ཆེན་བསོད་གགས་

ཀ་ིམཚན་བསདོ་གསོལ་འདབེས་དང་། 

{“གག༵ས་པ༵འ་ིགཞིར་གྱུར་ཕན་བད་ེའབྱུང་བའ་ིགནས།།

ཐུབ་བསན་རྒྱལ༵་མཚན༵་འཛིན་པ་ཀུན་ག་ིགཙ།ོ། 

མཐའ་ཡས་གདུལ་བའ་ིདཔལ་དུ་ཞབས་བརན་ཅིང་།། 

ཕུན་ཚགོས་འཕནི་ལས་ཕོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་ཤགོ།”} ཞསེ་སོགས་༧པཎ་ཆནེ་ཐམས་
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ཅད་མཁནེ་པའ་ིགསུངས། སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆེན་བསོད་གགས་ཀི་ཡང་

སྤྲུལ་ཡིན་པ་ཡོངས་གགས་ཀིས་མཚན་བསོད་གསོལ་འདེབས་འཁྲུལ་མེད་འདི་ལྟར་

ཡདོ་བཞིན་དུ། ད་ེལ་ལྟསོ་མདེ་དུ། ༧གོང་ས་ལྔ་པས་གགས་རྒྱན་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་རྫུན་

མ་ཞསེ་གསུངས་ཤསེ་ཐབས་མདེ་ཅིང་། ལྷག་དོན་ལྔ་པ་རང་ཉིད་ཀིས་༧པན་ཆེན་

བསོད་གགས་ཀིས་ཡང་སྤྲུལ་ཡངོས་གགས་ཡནི་པ་ཞལ་བཞསེ་གནང་བས་མ་ཟད། 

སྐསེ་བུ་དམ་པར་ངོས་འཛིན་ཡངོས་གགས་སུ་མཛད་ཟིན་ནས།  སར་ཡང་སྤྲུལ་

སྐུ་རྫུན་མ་དང་། དམ་མནི་དམ་རྫུ་སོགས་ཀང་གསུངས་མ་ིསྲདི་པ་ཀུན་ཤསེ་ལ་གཡ་ོསྒྱུའ་ི

ཁམ་བཤད་ད་ེའད་བདེ་ཐབས་ཞིག་ག་ལ་ཡདོ། 

༈ གཞན་ཡང་ཕི་སགོ་ཁལ་ཁེའི་ཡུལ་ནས་ཛ་ཡ་པཎྚི་ཏ་{1642}ནས་{1708}

བོ་བཟང་འཕིན་ལས་མཆོག་གི་གསན་ཡིག་ལས་ཀང་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆེན་

བསོད་ནམས་གགས་པའ་ིཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་ཁས་ལནེ།

ཕ་ིགསལ་ནང་གསལ་དུ་ཞལ་བཞསེ་གནང་བ་སོགས། ༧གོང ་ས ་ལྔ ་པ ་དང ་དུས ་

མཉམ་པའ་ིདག་ེལྡན་པའ་ིབ་ཆནེ་ཁོང་རྣམས་ཡནི། དེ་བཞིན་སབས་དེ་ཡི་དགའ་

ལྡན་ཕོ་བང་གི་མི་ངོ་འགའ་ཞིག་ལས་གཞན་དགའ་ལྡན་ཁི་པ་སོགས་དགེ་ལྡན་པའི་བ་

ཆནེ་མ་ིཆནེ་ཐམས་ཅད་ཀསི་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆནེ་བསོད་ནམས་གགས་པའ་ི

ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མདེ་དུ་ཁས་ལནེ་ཞིང་།  བསོད་བཀུར་བསགས་ཡུལ་དམ་པར་

མཛད་བཞིན་པ་ལས། གཟིམ་ཁང་གོང་གི་མཆོག་སྤྲུལ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆེན་བསོད་

གགས་ཀ་ིཡང་སྤྲུལ་རྫུན་མ་རེད་ཟེར་མཁན་སུ་ཡང་བྱུང་མེད་པ་རྣམ་ཐར་ལོ་རྒྱུས་དག་

ལས་ཤསེ་ཐུབ་པ་ད་ེརདེ། 
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༈ ད་ེབཞིན་{1648}ནས་{1722}༧ཀུན་མཁནེ་ཆནེ་པ་ོའཇམ་དབངས་བཞད་

པས་ཀང་མཆོག་སྤྲུལ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆེན་བསོད་གགས་ཀི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མེད་

འཐད་ལྡན་དུ་ཞལ་བཞསེ་གནང་བ་ཡང་། གང་གི ་གསུང་འཇིགས་བེད་ཆོས་

འབྱུང་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་ལས།  {“པཎ་ཆནེ་བསོད་ནམས་གགས་པ་རྣམ་དཔདོ་

མཆོག་ག་ིསྡ།ེ  དའེ་ིསྐུའ་ིསྐ་ེབ་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་ཡ་ེཤསེ་དབང་པོ་སདོ་ལུང་དུ་མ་ེ

འབྲུག་ལ་འཁྲུངས།   ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་དང་ལྷན་དུ་སོག་ཡུལ་དུའང་ཕབེས།  སར་

བོད་དུ་ཕབེས་ནས་སོ་བདུན་པར་གཤགེས།  དའེ་ིསྐ་ེབ་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་བསོད་ནམས་

དག་ེལགེས་དཔལ་བཟང་འལོ་ཁར་ཤངི་ར་ལ་འཁྲུངས།   བཅུ་གཅིག་དུས་ཐམས་ཅད་

མཁནེ་པ་ཡནོ་ཏན་རྒྱ་མཚ་ོཕབེས་བསུར་མཛད།   བཅུ་དགུ་ལ་བསནེ་རགོས་མཛད།  

ཉརེ་གཉསི་པ་ཤངི་ཡསོ་ཟླ་བ་གཉསི་པའ་ིཚསེ་བཅོ་ལྔ་ལ་ལྷ་སར་གཤགེས། དའེ་ིསྤྲུལ་

སྐུ་རིན་པོ་ཆ་ེགགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ན།ི  སྐདི་སྨད་དུ་ནང་པ་གད་ཁ་ས་པར་འཁྲུངས།    

བསནེ་པར་རགོས་སྐརོ་མ་ོལུང་མཁན་པ་ོམཛད།  དུས་གསུམ་ག་ིལུང་བསན་མང་པ་ོ

ཡང་མཛད།    ནུས་མཐུ་ཡང་ཆ།ེ   དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལ་གཤགེས། (གཤགེས་ལོ་འད་ི

དཔར་བསའོ་ིདུས་ནརོ་འཁྲུལ་བྱུང་ཡདོ་པ་ངསེ་སོ།)  དའེ་ིསྤྲུལ་པ་གངོ་མ་ཆནེ་པོར་

འཁྲུངས་པར་ལུང་བསན་དང་གཏན་ཚགིས་ཀང་གསུངས་སྣང་།”} ཞསེ་སོགས་དམ་

པ་འད་ིརྣམས་ཀ་ིགསུང་གཅིག་ཀང་བཅུ་བཞི་པས་མ་གཟིགས་པ་ན་ིཡནི་རྒྱུ་མ་རདེ། 

གཟིགས་ཀང་ཧམ་བཤད་ལོག་བཤད་རྐང་རྐང་བས་ནས་བཞུགས་ན་ནམ་ཞིག་ལུག་ར་ི

སན་པའ་ིཡང་སྲདི་དུ་འགྱུར་ཉནེ་ཆ།ེ 

༈ གཞན་ཡང་རེ་{1772}་ནས{1851}་དངུལ་ཆུ་ད་མའི་གསུང་པོད་{ང་}
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པའ་ིཤགོ་གངས་{15}ཕངེ་ལྔ་པ་ན།   {“ད་ལམ་གསུང་བསི་གནང་རནེ་གིས་ཀླུབས་

པ་སྩལ་འབོར་བཀའ་དིན་ཆ་ེདནོ་བཞིན་སིང་པོ་དནོ་གསུམ་གི་བ་བརྒྱུད་དུ་འབྱུང་བའ་ི

༧པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གགས་པའི་ཡང་སྲིད་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་དགེ་ལེགས་

དཔལ་བཟང་དང་།  དའེ་ིཡང་སྲདི་དུ་གཟིམ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ད་ེ

ཉིད་གོ་བུར་རྐེན་ལམ་དུ་གཤེགས་པའི་ཡང་སྲིད་དུ་དོལ་རྒྱལ་པོའམ་ཤུགས་ལྡན་རོ་རེ་

འབར་བར་གགས་པ་ཡནི་པར་སྣང་ལཊ།”} ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར། ཀུ ན ་ མ ཁེ ན ་

འཇམ་བཞད་ཡབ་སྲས་དང་། རེ་དངུལ་ཆུ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀིས་ཀང་མཆོག་སྤྲུལ་

གགས་རྒྱན་དེ་ཉིད་མདོ་སགས་རབས་འབམས་སྨྲ་བ་༧པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གགས་

པའ་ིསྐ་ེབརྒྱུད་འཁྲུལ་མདེ་དུ་ཞལ་བཞསེ་མཛད་པ་མ་ཟད། འཇམ ་མགོན ་རྒྱལ ་

བའ་ིབསན་སྲུང་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་ལ་སུས་ཀང་བསནོ་མ་ིཐུབ་

བོ།། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་སན་བརྒྱུད་བསན་པའི་མཛོད་འཛིན་༧རེ་དངུལ་ཆུ་དར་

བ་དའ་ིརྣམ་ཐར་ཞྭ་སརེ་བསན་པའ་ིམཛསེ་རྒྱན་དུ༌། {“ད་ེསབས་དགནོ་པའ་ིགངི་སདོ་

དུ་གཟུགས་མདེ་པའ་ིརོ་རགེ་མཁན་ཉནི་མཚན་ཅི་རིགས་སུ་བྱུང་བར། ཚགོས་སྤ་ིནས་ལོ་

ཆནེ་རིན་པ་ོཆརེ་བརག་ཞུ་མཛད་པར་དལོ་རྒྱལ་ག་ིགནདོ་པ་ཡནི་པས་ཚགོས་འདནོ་དུ་

དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་བཙུགས་ན་ལགེས།”} ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཤུགས་ལྡན་དམ་

བསྒགས་བས་པའ་ིཁོངས་སུ་འདནེ་པ་ཡང་དནོ་མ་ག་ོབའ་ིརོངས་རགས་རནེ་ཅརེ་བསན་

པ་ཞིག་ས།ེ ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ཞི་ཕིར་དག་ེལྡན་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པའ་ིབ་

མའ་ིརྣལ་འབརོ་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་ཚགོས་འདནོ་དུ་རྒྱུན་འཛུགས་བ་དགསོ་གསུངས་

པ་དསེ། རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་དགེ་ལྡན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསན་སྲུང་ཡིན་པ་ཚིག་དང་

དོན་དེ་ག་རང་ནས་ཤེས་ཐུབ་པ་ལ་འཁོག་བཤད་ལོག་འགེལ་བས་པས་དགོས་དོན་ཅི་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

273

ཞིག་ཡདོ་ད།ེ ཅི་ཡང་མདེ་ད།ོ། དྭགས་པ་ོབསལ་བཟང་མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆསེ་གསུང་

ཤུགས་ལྡན་བསོད་མཆོག་དཔག་མདེ་བསལ་སནོ་ཞསེ་པ། ༧རེ ་བདེ ་ཆེན ་སིང ་

པོའི་ཤུགས་བསང་རྒྱས་པ་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྔ་དབངས་སུ་དངས་པ་

ལས། 

{“ད་ེཚ་ེལྷ་མ་ིཀུན་གསི་ཁདོ་ཉདི་ལ།།

སྐབས་བཅོལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཙངོ་ཁ་པའ།ི།

སྣང་བརན་བཞངེས་དང་འཕིན་ལས་མཛད་ད་ོཞསེ།།

དབུགས་དབྱུང་ཇི་བཞིན་ཡདི་ཆསེ་སནོ་ལ་བསདོ།།”} 

ཇི་སད་གསུངས་པའི་དོན་དང་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་མཐུན་པ་མ་ཟད་བསོད་པ་དེ་ཡི་

མཇུག་ག་ིཡགི་ཆུང་དུའང་། {“འདི་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མཚར་ཅན་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་

ཤསེ་དགསོ་པ་ཡདོ་ད།ོ།”} ཅེས་སོགས་ཀི་དོན་ལ་བོ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་

ཕགོས་པའ་ིདགེ་ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མགོ་འཚསོ་ནས་

ཀླད་པ་ལྡག་དགསོ་པ་ལས༌། བསམ་ཚད་དན་ཚད་ཁ་ནས་འདནོ་པ་ལ་སངི་པོ་ཅི་ཡང་

མདེ་ཅིང་། འད་འད་འགིག་འགིག་ཐམས་ཅད་རང་གི་ཕོགས་ལ་སེ་ཆད་ཆད་དུ་

འཐནེ་པ་ན་ིགནེ་པའ་ིསོྤད་ཚུལ་ལས་མ་འདས་སོ།།  
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གཞན་ཡང་བཅུ་བཞི་པ་རང་ག་ིམ་ིསྣས་ཀང་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆནེ་

བསོད་གགས་ཀི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ཁས་མ་ིབང་ཐབས་མདེ་བྱུང་བ།

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་དང་། མད་ོསྨད་མངི་གཡར་འཆལ་གཏམ་གཉསི་ཀས་

གཞི་བཅོལ་ཡུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་བོད་གཞུང་མིང་གཡར་ངག་ཀལ་“གཟུར་གནས་

དགསེ་པའ་ིམཆོད་སྤནི་’’ཤགོ་ལྡབེས་{22}ན།  འད་ིལྟར། {“པཎ་ཆེན་བསོད་

ནམས་གགས་པའ་ིསྐུ་ཕངེ་བཞི་པ་ད།ེ    སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཡནི་མནི་ཐད་

སོམ་ཉ་ིམ་ིདགསོ་པ་ཞིག་ཡནི་”}ཞསེ་པ་ད་ེརདེ། ད་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཚསོ་བཅུ་བཞི་

པ་སྐབོ་འདདོ་པའ་ིཞིབ་འཇུག་དཔུང་ཁག་གསུམ་པའོ་ིཁ་སབས་དང་འཇོན་ཐང་ད་ེརདེ། 

འགག་ལ་ཐུག་དུས་ཁི་སྨོན་པས་བདག་པོ་དམར་ཚལ་གུ་ཚལ་དུ་བཏང་ཟེར་བའི་དཔེ་

ལྟར།   བཅུ་བཞི་པས་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་༧པཎ་ཆནེ་བསོད་ནམས་གགས་

པའ་ིསྐ་ེརྒྱུད་མ་རདེ་ཟརེ་ནས་ཧམ་པས་ཐག་གཅོད་འདདོ་བས་པ་ད་ེལ། ལོག ་བཤད ་

དཔུང་ཁག་འཁོར་བཅས་ཀིས་བཅུ་བཞི་པ་ལ་༧པཎ་ཆནེ་བསོད་ནམས་གགས་པའ་ིསྐུ་

ཕངེ་བཞི་པ་ད།ེ    སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཡནི་མནི་ཐད་སོམ་ཉ་ིམ་ིདགསོ་པ་ཞིག་

ཡནི་ཞསེ་ལན་ཁ་གསལ་པོར་བརྒྱབ་ཡདོ་པ་ད་ེབཅུ་བཞི་པས་མཁནེ་པ་གནང་དགསོ། 

གནད་དནོ་འད་ིན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆ་ེབས་དནོ་གནད་ཞིག་ཡནི་པས་ལོག་བཤད་པ་འཁོར་

ཡང་འཁོར་དང་བཅས་པས་ལགེས་པར་ར་ཕོད་པར་གསི་ཤགི མཐར ་གཏུགས་ན ་

ལྟས་ངན་པ་ཁོད་ཅག་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་གཡར་ནས་མད་ོསགས་རབ་འབམས་སྨྲ་བ་

༧པཎ་ཆནེ་བསོད་ནམས་གགས་པ་མཐར་སྐ་ེགནས་ཀང་མ་ིབཟང་བར་འགྱུར་ཞིང་། 

དེ་ཡང་དགེ་ལྡན་པའི་དམ་སྲིར་འགྱུར་ཟེར་ཉེན་ཆེ་བའི་ལྟས་ངན་པ་ཞིག་མིན་ན་གང་
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ཡནི། དགེ་ལྡན་པའ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་དེ་ཡང་དགེ་ལྡན་པའ་ིབསན་འཛིན་གི་

སྐསེ་ཆནེ་དམ་པ་རྣམས་ལ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཟུར་ཟ་བརས་སོྨད་སྒ་ོསྐུར་

གང་ཐུབ་བདེ་རྒྱུ་ད་ེཡནི་འདུག་པས་ལྟས་ངན་མནི་ན་གང་ཡནི། རི་བོ་དགེ་ལུགས་པ་

སྤ་ིཐོག་ནས་བརྩམས་ཟེར་བའ་ིཡགི་ཆ་དང་པོ་དེ་ཡང་༧པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གགས་

པ་དག་ེལྡན་པའ་ིདམ་སྲརི་སྒྲུབ་ཆདེ་དུ་བརྩམས་པ་ཞིག་ཡནི་འདུག་ན་ད་ེཡང་ལྟས་ངན་

མནི་ན་གང་ཡནི། དནོ་དམ་ཁདོ་ཅག་གསི་གང་བསི་པ་ད་ེརྣམས་འགལ། མ ་

ངསེ། མ་འབལེ། ནང་འགལ་རྐང་རྐང་མ་གཏོགས་ཤོད་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ནི་རང་ལ་

བདནེ་པ་མདེ་པ་དང་། ལགེས་ཉསེ་འབདེ་པའ་ིསོབས་གདངེ་མདེ་པའ་ིརགས་སུ་ཁུམས།
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གནས་ཆུང་ཟརེ་བ་དསེ་གགས་རྒྱན་དག་ེལྡན་བསན་པ་སྲུང་ཕརི་

བསྐུལ་ཡདོ་མདེ་ལ་དཔད་པ།

གཞན་ཡང་། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པས། ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་ལ་བརྒོལ་

འདདོ་ཀསི་བསམ་པས། གནད་མ་རོགས་པར་ལོག་བཤད་ཤོག་ལྡེབས་{77}ན་འདི་

ལྟར། {“གནས་ཆུང་ཆོས་སོྐང་ཆེན་པོས་གགས་རྒྱན་ལ་དགེ་ལྡན་ཐུན་མོང་མིན་པའི་

བསན་སྲུང་དུ་བསྐུལ་ཚུལ་སོགས་ཀི་གཏམ་འདི་དག་ཀང་དོལ་རྒྱལ་ལ་ཆེ་བསོད་དུ་

ཕསི་ཀ་ིདལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་རིགས་ཀསི་ཉ་ེབའ་ིདུས་རབས་{20}པའ་ིནང་ཙམ་ལ་

གསར་དུ་རོག་བཟོ་བས་ཏ།ེ གང་བྱུང་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བིས་པ་ཙམ་ལས།”}ཞེས་ཟེར་

བར།  དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་ཟེར་རྒྱུས་ཕོངས་པ་ཙམ་ལས་

གནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་དུས་རབས་{20}པའ་ིནང་དུ་ཁ་ིབང་ར་ོརེ་འཆང་གི་གསར་བཟོ་

ཡནི་པ་མ་ིསམེས་ཏ།ེ དུས་རབས་{16}པའ་ིནང་གི་མཁས་པ་ཆནེ་པོ་ཛ་ཡ་པཎྚ་ིཏའ་ི

གསུང་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་ག་ིའཁྲུངས་རབས་ལྡེབས་རིང་ཤགོ་གངས་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་

བཅུ་པ་ཅསེ་སུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འད་ིལྟར། {“ཟླ་བ་དེའི ་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ཆོས་

སྐངོ་ཁོག་ཞུགས་མཛད་ནས་གཟིམས་གངོ་དུ་ཕེབས་ཏེ་འདས་མ་འངོས་ད་ལྟར་གི་ལུང་

བསན་སོགས་མཛད།”} ཅསེ་པའ་ིཆོས་སྐངོ་ད་ེགནས་ཆུང་ཟརེ་བ་ད་ེཡནི་པ་རདེ། ཡ ང ་

ད་ེཉདི་ལས། {“དྲུག་པའ་ིཚསེ་བརྒྱད་ལ་ཆོས་སོྐང་ཁོག་ཞུགས་བོན་ནས་ཆོས་འབལེ་

དགོས་གསུང་པར་བ་མའི་རྣལ་འབོར་རྒྱས་པར་གནང་བས་འཕིན་ལས་རྣམ་བཞི་སྒྲུབ་

པར་ཞལ་གིས་བཞསེ། དེ་རེས་མནལ་ལྟས་ཅུང་ཟད་ཚུབ་ཙམ་བྱུང་བར་འཇིགས་བེད་

ཀ་ིསྐུ་མདུན་དུ་སགས་རྒྱུན་དང་བསང་རྒྱུན་བཙུགས།”} ཞེས་པའི་ཆོས་སོྐང་དེ ་ཡང་
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གནས་ཆུང་ཟརེ་བ་ད་ེཡནི་པ་རདེ། ཡང་། {“ཆོས་སྐོང་ཆེན་པོ་ཁོག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་

མཇལ་བར་ཕབེས། ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས་སོགས་མ་འོངས་ཀི་ལུང་བསན་སོགས་

རྒྱས་པར་ཞུས། བཀའ་བསསོ་ཞལ་བཞསེ་སན་དར་སོགས་དངོས་པོའ་ིགནང་སིྦན་ཡང་

སྩལ།”} ཞསེ་གསུངས་པའ་ིཆོས་སོྐང་འད་ིན་ིལ་མ་ོཚང་པ་ཟརེ་བ་ད་ེཡནི་པ་རདེ། 

ལོག་བཤད་པ་ལགས། གནས་ཚུལ་འདི་རྣམས་དུས་རབས་{20}པའི་ནང་དུ་གསར་

དུ་བཟོས་པ་ཞིག་མ་ཡནི་པར། སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་དང་༧གོང་ས་ལྔ་པ་སོགས་དང་

དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་བའ་ིཛ་ཡ་པཎྚ་ིཏས་གསུངས་པ་ཞིག་རདེ། གཞན་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་

གགས་རྒྱན་དག་ེལྡན་ཐུན་མནི་བསན་པ་སྲུང་བར་བསྐུལ་མཁན་བ་ཆནེ་དཔོན་ཆནེ་མང་

པ་ོདང་། དམ་ཅན་སྲུང་མ་སོགས་ལྷ་མ་ིགཟུགས་ཡདོ། གཟུགས་མདེ་མང་པོ་ཞིག་གསི་

དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་བསྐུལ་ཡདོ་པ་ཡང་གགས་རྒྱན་རང་ཉདི་ཀ་ིམ་འངོས་ལུང་བསན་

ལས། 

{“སནོ་བརྒྱུད་དམ་པའ་ིབཀའ་དང་དམ་ཚགི་གསི།།

ནརོ་བུའ་ིཕངེ་བའ་ིགཙུག་ཏུ་ལགེས་པར་རྒྱན།།

གནས་གཞི་སྲུང་བའ་ིགཏམ་ད་ེཡདི་ལ་སིམ།།”}

ཞེས་སོགས་ནས་ཀང་མངོན་སུམ་ར་ཕོད་ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་དེ་ལྟར་ཡོད་བཞིན་

དུ། དནོ་མདེ་པར་དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་ཁ་ལ་འཁརེ་ནས་སྐབས་ར་ེཁི་བང་ར་ོར་ེའཆང་

ལ་བརྒོལ་བ་ནི་ངོ་ཚ་ཁེལ་གཞུང་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་མངོན་རགས་འཁྲུལ་མེད་རང་

རདེ་ད།ོ། 
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དོན་ངོ་མར་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་གཟིམ་ཁང་གོང་དུ་གོ་བུར་གཤེགས་རྐེན་མ་བྱུང་བའི་

ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་གི་སོན། མེ་ཕོ་སྤེའུའི་ལོ་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་གསུམ་ལ་

སྐརོ་མ་ོལུང་དུ་གསུངས་པའ་ིམ་འངོས་ལུང་བསན་ཁག་དང་མཐུན་པར།  དག་ེལྡན་

བསན་པ་སྲུང་ཕིར་མཐུ་སོབས་ནུས་པ་གཞན་ལས་ཆེ་བའི་དག་ཤུལ་དབང་པོའི་སྐུར་

བཞངེས་པའ་ིའཕནི་ལས་ཀ་ིའཇུག་པ་གཞན་དུ་མ་ིའགྱུར་བའ་ིམཐུ་ལས།  ཐོ ག ་ མ ར ་

༧གངོ་ས་ལྔ་པ་ཆནེ་པ་ོཡང་ཐུགས་ཚབ་འཚུབ་དུ་གྱུར་ཚུལ་ཞིག་མཛད་དགསོ་བྱུང་ཡང་།  

མ་ིརིང་བར་ལྷ་ངོ་མ་ིངོ་ཕདོ་ཅིང་། ཐུགས་ཡིད་གཅིག་སྒིལ་བྱུང་སེ་དོལ་གི་སར་

རནེ་མཁར་གསར་བཞངེས་གནང་བ་དང་། འགོད་བཤགས་སུ་ལམ་རིམ་འཇམ་

དཔལ་ཞལ་ལུང་དང་། འཕནི་བསྐུལ་ལྷུན་སྒྲུབ་འདདོ་དབངིས་མ་བརྩམས་པ་དང། 

 ལྷ་ལྡན་དུ་རང་གི་སོྤ་ཁང་ཡང་ཆོས་སོྐང་ལོྕགས་ཏུ་ཕུལ་བ་སོགས་ཀང་རིམ་

པར་བྱུང་། ལྷག་པར་དགེ་ལྡན་བསན་སྲུང་ཆེན་པོ་མཉེས་པའི་མཆོད་སྤིན་བཟང་

ཤསོ་ད།ེ སྡེ་སྲིད་བསོད་ཆོས་གཤེགས་ནས་ཇའི་སང་སྡེ་པ་སྡེ་སྲིད་དུ་མ་བསོས་

བར་དུ་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་བོད་ཀ་ིརྒྱལ་པོ་ལོ་གསུམ་གནང་རིང་། ས་ཁི་ཕི་ལོ་{1658}

ལོར་ལམ་རིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་བརྩམས་པ་ད།ེ  གགས་རྒྱན་དགེ་ལྡན་

བསན་པ་སྲུང་ཕིར་དག་པརོ་བཞེངས་པའ་ིའཕིན་ལས་ཀི་འཇུག་པ་གཞན་དུ་མ་ིའགྱུར་

བའ་ིམཐུ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་བརོད་མ་ིདགསོ་པའ་ིགནད་དནོ་ཆནེ་པོ་གཞན་ཞིག་ཡནི་ན།ོ། 

རསེ་སུ་༧གངོ་ས་ལྔ་པས་སྦནི་སྲགེ་སོགས་མཛད་ཚུལ་ད་ེརྣམས་ཕན་ཚུན་ཆ་ེབ་འདནོ་ར་ེ

ཡནི་པ་ས་ེལུང་དང་ཁི་བང་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིགསུངས་བཞིན་ཁས་བང་ན་གཞི་གཙང་ཞིང་

འགལེ་བད་ེབ་སོགས་དགག་བ་ལས་དགསོ་པ་ཆ་ེབ་ཤསེ་ན་ལུང་རིགས་དང་འགལ་དནོ་

གང་ཡང་མདེ་ད།ོ། ལོག་བཤད་པའི་བེད་ལུགས་ལྟར་རང་གི་ཕོགས་ལ་མི་འབེལ་
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བཞིན་དུ་ས་ེཆད་ཆད་དུ་འཐནེ་ན་འཕལ་ཕུགས་གཉསི་ཀར་གཏམ་ཉགོ་མང་རུ་འག་ོརྒྱུ་

ལས་དགསོ་པ་ལྷག་པ་ོགཞན་གང་ཡང་མདེ། སྤིར་འདི་དག་གི་སོར་ལ་ཤོད་འདོད་

པ་དང་ཤསེ་དགསོ་པ་མང་ཡང་གནས་སབས་ཡགི་ག་ེམང་བས་འཇིགས་ནས་བཞག་ག།ོ 

གནད་དནོ་འད་ིཡང་དགེ་ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པས་དནོ་མེད་པར་སྐབས་རེ་ཁ་ི

བང་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་རྫུན་རྐུབ་བརོལ་རྒྱུ་ཡནི་ཟེར་ནས་ཧམ་པ་གང་ཆེ་བཤད་པ་

ཡནི་ཙང་འད་ིལྟར་བཤད་པ་མ་གཏོགས། གཞན་གནས་ཆུང་པེ་ཧར་རྒྱལ་པོས་

མཆོག་སྤྲུལ་གགས་རྒྱན་དག་ེལྡན་བསན་པ་སྲུང་ཕིར་བསྐུལ་མ་བསྐུལ་སོགས་ལ་རྩ་ཆརེ་

འཛིན་ཞིང་གལ་ཆརེ་རིྩས་དགསོ་དནོ་གང་ཡང་མདེ་ད།ེ གནས་ཆུང་པེ ་ཧར་རྒྱལ་པོ་

ཁོ་རང་ཡང་ལྷ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡནི་མནི་ལ་ས་དུས་སུ་ལབ་གེང་ཤནི་ཏུ་མང་བའ་ིདབང་

གསི། སུམ་པ་མཁན་པོས་ཀང་གནས་ཆུང་སངས་རྒྱས་སུ་སྒྲུབ་དགོས་བྱུང་བ་ཡོངས་

གགས་རདེ། ཡག་དགས་ནས་སུམ་པ་མཁན་པོས་སངས་རྒྱས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཞིག་མ་རདེ། 

འུ་ཐུག་ནས་སྒྲུབ་པ་ཞིག་ཡནི་པ་རདེ། མ་ཟད་གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་གིས་ཀང་ལྷ་རྒྱུ་དག་

མདེ་པ་ཞསེ་སྨད་པའ་ིགནས་སུ་བཟུང་བ་དང་། དེ་བཞིན་བཀའ་གདམས་པའི་གསུང་

གསོ་དང་   ཏ་ར་ན་ཐ་སོགས་ནས་ཀང་ཐ་གཅིག་ཏུ་སྐནོ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་སོགས་ཤནི་

ཏུ་མང་།    འཇིག་རནེ་པའ་ིཁ་རྒྱུན་དུའང་། མི ་རབས་གནས་མ་ཕོག་ཆུ་འཁོར་

གཉརེ་པ། ལྷ་རབས་གནས་མ་ཕགོ་པ་ེཧར་རྒྱལ་པ་ོཟརེ་སྲལོ་ཡདོ་པ་བཞིན། དེ ་ ག ་

རང་ཡནི་པ་རདེ། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚའོ་ིརྣམ་ཐར་སྨད་ཆ་རེ་དཀནོ་མཆགོ་

སྐབས་ཀིས་མཛད་པ་ལས།{“འ་ོན་ཆོས་རྒྱལ་ཆནེ་པ་ོའད་ིཡ་ེཤསེ་པ་ཡནི་མནི་གི་དཔད་

གཞི་སྣ་ཚགོས་འདུག་པ་ད་ེཇི་ལྟར་ལགས་ཞུས་ཚ་ེབཀའ་སྩལ་པ། ཆོས་རྒྱལ་ཆནེ་

པ་ོའད་ིཡ་ེཤསེ་པ་ཅིག་ཡནི་བསམ་པ་ན་ིཡདོ།”} ཅསེ་ཐ་ེཚམོ་གི་གསུང་ལན་སོྐན་དགོས་
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བྱུང་བ་སོགས་རོྩད་གཞི་དང་གངེ་གཞི་ཧ་ཅང་མང་བའ་ིགནས་ཆུང་པ་ེཧར་ཁམ་པས། 

སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་དག་ེལྡན་བསན་སྲུང་དབང་པོའ་ིསྐུར་བཞངེས་རྒྱུར་བསྐུལ་མ་མཛད་

མ་མཛད་ལ་ཁད་པར་ཆནེ་པ་ོཞིག་ཡདོ་པར་མ་ིསམེས་ཀང་། ལོག་བཤད་པས་ཤོད་

ལུགས་ལ་བལྟས་ནས་གནས་ཚུལ་འད་ིརྣམས་མ་ིཤདོ་ཀ་མདེ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡནི་ན།ོ།

ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་དང་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་གཉསི་ལྷ་ངོ་མ་ིངོ་ཕདོ་ཡདོ་
སརོ།

ཡང་། དེ་ལས་འཕོས་ནས་འབེལ་ཡོད་ཤོད་དགོས་པ་གཞན་ཞིག་ནི་དགེ་ལྡན་མིང་

གཡར་ལོག་བཤད་ཤགོ་ལྡབེས་{79}ན་འད་ིལྟར། {“འོ་ན་༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་

པོས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་དོལ་རྒྱལ་དགེ་ལྡན་བསན་སྲུང་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་

གནང་ཞསེ་པའ་ིརིང་པརོ་མ་ིཐོགས་པ་ཞསེ་པ་གགས་རྒྱན་གངོས་རསེ་ཀ་ིདུས་ཚདོ་ནམ་

ཡནི་ནམ།”}ཞསེ་སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་ལ་བསནོ་འཛུགས་མ་ིསྲདི་པ་བས་འདུག་
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པ་ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཤདོ་འདདོ་པ་ཞིག་ལ། ༧གོང་ས་ལྔ་པས་མཆོག་སྤྲུལ་གགས་

རྒྱན་སྐུ་འཚ་ོབཞུགས་སབས་སུ་ཆ་ེབསདོ་ད་ེལྟར་གནང་བ་ཙམ་དུ་ཟད། མ ཆོག ་སྤྲུལ ་

གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དགངོས་པ་གཞན་དནོ་དུ་གཤགེས་ཟིན་མ་ཐག ༧གོང ་ས་ལྔ་

པས་གཞན་ག་ིབསྐུལ་ངོར་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་བནོ་གསོལ་འདབེས་ཡནི་ཁུལ་གི་རྣམ་པས། དུ་

ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟང་ལྡབེས་{498}པར་གཟིམས་ཁང་གངོ་ག་ིསྤྲུལ་སྐུའ་ིམྱུར་བོན་མཛད་

ཡདོ་གསུངས་པ་བཞིན། ལྔ་པའ་ིགསུང་འབུམ་པདོ་{ཞ་}པར།

{“བགང་ཡས་མཉམ་མདེ་སངས་རྒྱས་དའེ་ིགསུང་ཆོས།། 

དག་ེའདུན་ཚངས་དབང་དག་པོ་གཙུག་ན་ཟླ།། 

ལྷ་མའི་ིདང་སྲངོ་བདནེ་ཚགི་གྲུབ་རྣམས་ཀིས།།

སོྨན་པའ་ིའབས་བུ་ཇི་བཞིན་སིྨན་པར་མཛོད།། 

སྣ་མང་གག༵ས་པའ་ིརྔ་གསང་ཆརེ་སོྒག་པ༵།། 

ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའ་ིདབར་ག་ིལང་ཚའོ་ིའབས།། 

འཇམ་མཉནེ་ཕང་ཕུང་གཡ་ོབའ་ིརྒྱལ༵་མཚན༵་མཆགོ། 

སྐ་ེསྲདི་ཟོླས་གར་གཡུར་དུ་ཟ་བར་ཤགོ། 

གཞན་ཕན་འག་ོལ་རསེ་སུ་ཆགས་པའ་ིའཕྲུལ།། 

ལགེས་བས་གན་མཛོད་རྣམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས།། 
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ཡང་སྲདི་ས་མསོ་འདབ་བརྒྱ་གལོ་བདེ་པ།། 

བདག་གཞན་དནོ་ག་ིསངི་པོ་ལྷུན་གྲུབ་ཤགོ། 

མསོ་ལྡན་གདུལ་བའ་ིདགའ་སནོ་རབ་འཕལེ་བ།། 

ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའ་ིདབང་ཕྱུག་ཡནོ་ཏན་མཐུས།། 

ཞི་བའ་ིཚུལ་ལས་ཉརེ་འགངོ་འཕིན་ལས་ཀ།ི། 

ཀུནའྡ་ིཕནོ་པའོ་ིད་ོཤལ་མཛསེ་གྱུར་ཅིག།  

ཕུལ་བྱུང་རྣམ་པར་དཀར་བའ་ིཀུན་གསལ་ངོས།། 

ངོ་མཚར་སྐསེ་རབས་དབང་པོའ་ིགཞུ་རིས་ཅན།། 

འདནེ་བདེ་ཡུལ་ག་ིབདུད་རིྩ་བ་ན་མདེ།། 

ཡདི་ཀ་ིམསོ་ངོར་འགྲུབ་པའ་ིབཀྲ་ཤསི་ཤགོ།“} 

ཅསེ་པའ་ིཐུགས་སོྨན་བཞིན། ༧གོང་ས་ལྔ་པས་གཞན་གི་བསྐུལ་ངོར་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་

བནོ་ཡནི་ཁུལ་གིས་བརྩམས་པ་མ་གཏོགས། དོན ་དུ ་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་བོན ་གསོལ་

འདབེས་མ་ཡནི་པ་ན།ི མྱུར་བནོ་གསོལ་འདབེས་ཡནི་ན་མྱུར་དུ་བནོ་ཞསེ་པའ་ིཚགི་

གཅིག་ངསེ་ཅན་དུ་ཡདོ་དགསོ་པ་ལ་ད་ེལྟར་མདེ་པས་མ་ཟད། ད་ེལས་བཟོླག་ས་ེའབལེ་

ཡདོ་ཐམས་ཅད་མ་ངན་གིས་སམེས་རབ་ཏུ་གདུང་བཞིན་པའ་ིདུས་དརེ་བཀྲ་ཤསི་ཤགོ་

ཅསེ་པའ་ིཤསི་ཚགི་ད་ེགའ་ིཚགི་ཟིན་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ན་ཤསེ་ས་ཡང་དཔ་ེམཚནོ་ཙམ་

དུ་བཤད་ན།  སྤྲུལ༵་སྐུ༵་ག༵གས་པ༵་རྒྱལ༵་མཚ༵ན་མཆོག་གི་སྐེ༵་སྲི༵ད་ཀི་ཟོ༵ླས་ག༵ར་
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དག་ེལྡན་བསན་སྲུང་དབང་པོའ་ིསྐུར་བཞངེས་པ་དསེ་ཞི་རྒྱས་དབང་དག་ག་ིའཕནི་ལས་

གཡུར༵་དུ་༵ཟ༵་བ་ཤོག༵་ཅསེ་པའ་ིཐུགས་སོྨན་མཛད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ད་ེཡང་། 

འདེ༵ན་བེ༵ད་དབང་པོའི་སྤོད་ཡུ༵ལ་གི༵་བདུ༵ད་རིྩ༵་ཕལ་པ་ལས་འདས་ཏེ་བ༵་ན༵་མེ༵ད་པ་ཡི༵ད་

ཀི་༵མོས༵་ངོ༵ར་དག་པའོ་ིརེན་བརེན་པའ་ིདཀལི་འཁོར་ལྷུན་གསི་འགྲུབ༵་པ༵འ་ིདགེ་མཚན་

ཟད་པ་མེད་པའི་དཔལ་ལ་བཀ༵ྲ་ཤི༵ས་ཤིང་དོན་འགྲུབ་པ་ཤོ༵ག་ཅེས་པའི་ཤིས་ཚིག་

བདནེ་པའ་ིགླུ་དབངས་སྤྲུལ་སྐུའ་ིམྱུར་བོན་བདནེ་ཚགི་གི་ཚུལ་དུ་སོྒགས་པར་མཛད་པ་

ན་ིམྱུར་བནོ་གསོལ་འདབེས་ཡནི་ཟརེ་བ་དའེ་ིཚགི་ཟིན་ལ་གསལ་བ་ད་ེརདེ། ཡ ང ་

ད་ེལ། རགོས་ག་ེམག་ོམཁགིས་པ་འགའ་རསེ་གསོལ་འདབེས་དའེ་ིཚགི་ཟིན་ལ། སྐ་ེ

སྲདི་ཟོླས་གར་གཡུར་དུ་ཟ་བར་ཤགོ  ཟརེ་བ་དང་། ཡ ང ་ སྲི ད ་ ས ་ མོ ས ་

འདབ་བརྒྱ་གལོ་བདེ་པ་ཞསེ་སོགས་འདུག་བསམ་སྲདི་ཀང་། དེ་ཙམ་ཞིག་གསི་སྤྲུལ་

སྐུའ་ིམྱུར་བནོ་གསོལ་འདབེས་ཀི་ཚགི་ནུས་རགོས་པར་འཐོན་མ་ིཐུབ་ཏ།ེ དེ་ལྟར་ན་ཁི་

ཕག་གཉསི་ཤ་ིབའ་ིརོ་འགམ་དུ་འད་ིགཉསི་ནུབ་ཕོགས་བད་ེབ་ཅན་དུ་སྐ་ེབར་ཤགོ་ཟརེ་

བ་ད་ེཡང་ཁ་ིཕག་གཉསི་ཀ་ིམྱུར་བནོ་གསོལ་འདབེས་སུ་ཅིའ་ིཕརི་མ་ིའགྱུར། མདརོ་

ན། སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་ལྡན་བསན་པ་བསྲུང་ཕིར་དག་

པོའི་སྐུར་བཞེངས་ནས་ཤིས་ཚིག་དང་པོ་དེ་ཡང་༧གོང་ས་ལྔ་པས་སྤྲུལ་སྐུའི་མྱུར་བོན་

ལ་མིང་གཡར་ནས་མངའ་གསོལ་ཤིས་བརོད་མཛད་པ་ཞིག་རེད་འདུག་པ་ནི་ལྷ་མི་ངོ་

ཕདོ་བྱུང་བའ་ིརགས་འཁྲུལ་མདེ་ཡནི་ན།ོ། 

ད་ེལྟར་ཡནི་དགསོ་པ་ཡང་། མཆོག་སྤྲུལ་གགས་རྒྱན་རང་ཉདི་ནས་ཀང་། གོ ་ བུ ར ་

གཤགེས་རྐནེ་མ་བྱུང་བའ་ིཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་ག་ིསནོ་དུ་གགས་རྒྱན་རང་གི་གཞིས་དགོན་
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སྐརོ་མ་ོལུང་དུ་མ་འངོས་ལུང་བསན་ཞིག་ཏུའང་འད་ིལྟར། 

{“ཤར་ཕགོས་མཁའ་དབངིས་རི་བོང་མཚན་མ་ཅན།།

ར་བདུན་ཅན་དང་འབལ་བར་མ་ིཕདོ་ཀང་།།

རང་དབང་མདེ་པར་ར་ེཞིག་རིང་གྱུར་ཀང་།།

དགུང་སནོ་དབུས་སུ་མྱུར་དུ་འཛོམ་པར་ངསེ།།”}

ཞསེ་པའ་ིདནོ་ན།ི རི༵་བོ༵ང་མཚན༵་མ་༵ཅ༵ན་ཏ་ེསྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་རང་ཉདི་དང་། 

ར༵་བདུ༵ན་ཅ༵ན་ཏེ་༧གོང་ས་ལྔ་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འབེལ་ལམ་ཧ་ཅང་ཟབ་པའི་དབང་

གསི་འབལ༵་མི་༵ཕོད༵་པ་ལྟ་བུ་ཡནི་རུང་། གནས་སབས་གགས་རྒྱན་རང་ཉདི་སནོ་ག་ིདམ་

བཅའ་བཙན་པསོ་ར༵ང་དབ༵ང་མེ༵ད་པ༵ར་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་དང་ཞལ་འཛོམ་གི་གོ་སབས་རེ༵་

ཞི༵ག་རི༵ང་བ༵ར་གྱུར༵་ཀང༵་། དུས་མི་རིང་བར་དགུ༵ང་སོ༵ན་ཆོས་དབིངས་དག་པའི་

དབུས༵་སུ༵་ཞལ་མྱུར༵་དུ་༵འཛོ༵མ་པར༵་ངེ༵ས་སོ།། ཞེས་གགས་རྒྱན་རང་ཉིད་ཀིས་མ་

འོངས་སོན་གཟིགས་ཀི་སོ་ནས་ཁོང་གཉིས་དུས་མི་རིང་བར་མྱུར་དུ་ཞལ་འཛོམ་ཡོང་

ངསེ་གསུངས་དང་། ༧གོང་ས་ལྔ་པས་སྤྲུལ་སྐུའི་མྱུར་བོན་གསོལ་འདེབས་རོྩམ་

ལུགས་ད་ེགཉསི་ཚགི་དནོ་གང་ཐད་ནས་ཀང་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབངས་གཅིག་ཏུ་

གནས་ཤངི་མཐུན་པ་བྱུང་འདུག་པས་ཡདི་ཆསེ་པའ་ིགནས་ཁོ་ནའ།ོ། 

  གནད་དོན་འདི་དག་རྩ་བ་ནས་མི་གོ་བའི་ལས་ངན་དགེ་ལྡན་མིང་

གཡར་ལོག་བཤད་པས། བཀའ་དནི་ཟླ་མདེ་༧སྐབས་ར་ེཁི་བང་ར་ོར་ེའཆང་ལ། 

{“འོ་ན་༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་དོལ་རྒྱལ་དགེ་ལྡན་བསན་

སྲུང་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་གནང་ཞེས་པའ་ིརིང་པོར་མ་ིཐོགས་པ་ཞེས་པ་གགས་རྒྱན་
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གངོས་རསེ་ཀི་དུས་ཚདོ་ནམ་ཡནི་ནམ།”} ཞེས་འགན་ཁུར་གང་ཡང་མི་དགོས་

པར་ཧམ་པ་ཆནེ་པསོ་༧སྐབས་ར་ེར་ོར་ེའཆང་ལ་དིས་ཁུལ་བས་པ་ད་ེཡང་། གསང་

བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་གནད་མ་རོགས་པར་འདོད་གཏམ་གང་བྱུང་དམར་རེན་དུ་

སནོ་པ་ལ།  ད་དུང་ཁ་ནས་ཐོན་ཚད་ལེགས་བཤད་དུ་རོམ་པའི་སྐེ་བོ་གེན་

པ་འད་ིའད་སངི་ར་ེཨ།རྒྱུ་མཚན་ད་ེལས་ཁ་གསལ་བ་ཅི་ཞིག་དགསོ། ཡིག་ཆ་གཞན་

དུ་འཁོད་ཟིན་པའ་ིགནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་འདརི་བསྐར་ལྡབ་ཀི་ངལ་བ་མ་བས་པའང་

ལོག་བཤད་པ་དག་གསི་ཤསེ་པར་བསོ་ཤགི །ད་༧གོང་ས་ལྔ་པས་ས་ཕི་བར་གསུམ་

དུ་གཟིམ་ཁང་གོང་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་བལྟ་སངས་ཇི་འད་ཞིག་ཡོད་མེད་བཅུ་བཞི་པ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་མགི་ལགེས་པར་ཕིས་ལ་ལྟསོ་ཤགི །ད་དུང་རང་ཚོད་རང་གིས་མ་

ཟིན་པར་ཧམ་པ་ཧམ་བཤད་མང་དག་ན་རང་ཉདི་ངོ་ཚ་བའ་ིརྒྱུ་ལས་མ་འདས་སོ།།
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འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་ཆནེ་པོ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་རྩལ་གི་

འཁྲུངས་རབས།

གཞན་ཡང་དམ་པ་སོ་སོའ་ིགསུང་ཐམས་ཅད་འདརི་བགང་ན་མང་བར་གྱུར་བས། ༧པཎ་

ཆནེ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གསི་མཛད་པའ་ིསྤྲུལ་སྐུའ་ིསྐསེ་

རབས་གསོལ་འདབེས། མཁས་པའི་དབང་པོ་ཛ་ཡ་༧པཎིྜ་ཏའི་མཛད་པའི་གགས་རྒྱན་

ག་ིསོན་བནོ་འཁྲུངས་རབས། མཆོག་སྤྲུལ་མ་ཏིའི་མཚན་ཅན་གིས་འབས་སྤུངས་སུ་

མཛད་པའ་ིར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་གི་བྱུང་ཚུལ་མདརོ་ཙམ་བརདོ་པ་པད་དཀར་ཆུན་པ།ོ 

༧སྐབས་ར་ེཡངོས་འཛིན་ཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་ཆནེ་པོའ་ིགསུངས་བསདོ་འགལེ་དམ་ཅན་

རྒྱ་མཚ་ོདགསེ་པའ་ིརོལ་མ་ོསོགས། གཞན་ཡང་༧ར་ེས་ཆནེ་ཀུན་བོ་དང་། ༧ རེ ་

བད་ེཆནེ་སངི་པ།ོ དྭགས་པོ་སལ་བཟང་མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་དམ་པའི་

སྐསེ་ཆནེ་མང་པོ་ཞིག་དང་། ཆོས་སྐོང་ཆེན་པོ་རང་ཉིད་ནས་ཀང་སར་དུས་འགྱུར་

མ་བྱུང་བའི་སོན་ནས་གནས་མཆོག་རི་བོ་ཆོས་གིང་དུ་མཆོག་སྤྲུལ་གགས་རྒྱན་གི་

འཁྲུངས་རབས་གསུངས་པ་སོགས་མང་ཡང་། ཡིག་ཚོགས་ཆུང་ཕིར་འཁྲུངས་རབས་

རིམ་བནོ་ག་ིམཚན་ཙམ་ཞིག་འདརི་རིམ་འགདོ་ཞུས་ན།  

{1} ༧ར་ེབཙུན་འཇམ་དབངས་ཀ་ིརྣམ་རོལ་མ་ག་ང་ྷབཟང་མ།ོ  

{2} གྲུབ་ཆནེ་བིར་ལྦ་པ། 

{3} ཐོན་མ་ིསམ་བ་ོཊ།

{4} ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ིསྲངོ་ལྡ་ེབཙན།
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{5} པཎ་ཆནེ་ནྭ་རོ་པ།

{6} ཇོ་བོའ་ིསོབ་མ་ཨ་ཀར་མ་ཏི། 

{7} མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པ་ོརྣམ་འབརོ། 

{8} ཁོན་སནོ་བརོྩན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་། 

{9} རྭ་ལོ་ར་ོར་ེགགས། 

{10} རྔགོ་ལོ་བ་ོལྡན་ཤསེ་རབ།

{11} ཁ་ཆ་ེཔཎ་ཆནེ་ཤཱཀ་ཤ་ིབ་ད། 

{12} ས་སྐ་པཎིྜ་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

{13} ཀུན་མཁནེ་ཆོས་སྐུ་འདོ་ཟརེ། 

{14} བུ་སནོ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་རིན་ཆནེ་གྲུབ། 

{15} ༧རའེ་ིདངོས་སོབ་འདུལ་འཛིན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

{16} ༧ར་ེཚར་ཆནེ་བོ་གསལ་རྒྱ་མཚ།ོ 

{17} མད་ོསགས་རབ་འབམས་པ་༧པཎ་ཆནེ་བསོད་ནམས་གགས་པ། 

{18} པཎ་ཆནེ་བསོད་ནམས་ཡ་ེཤསེ་དབང་པ།ོ 

{19} སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་དག་ེལགེས་དཔལ་བཟང། 

{20} སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། 

{21} འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་ཆནེ་པོ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་བཅས་ཀི་བར་རོ།།

ད་ེལྟ་བུའ་ིསྐསེ་རབས་གསརེ་རིའ་ིཕངེ་བ་མཚར་དུ་མངར་བའ་ིཚུལ་ལ། ཁོ ད ་ ཅ ག ་
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ཆབ་སྲིད་དཔུང་ཁག་ངན་པ་ལང་ཤོར་བ་ཚོས་སེམས་ནས་གང་དན་དང་།ཁ་ནས་གང་

ཐོན་བཤད་པས་ལ་དག་ཐབས་ཞིག་མདེ་ཀང་།      རྒྱལ་ཁམིས་ཆོས་ཁམིས་གཉསི་ཀ་

ལོྷད་པའ་ིདུས་སུ། དཔུང་མང་ཉུང་དང་། མངི་གགས་ཆ་ེཆུང་དང་། ཁ ་

དབང་བཙན་ལོས་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་བཟང་ངན་དང་། བདེན་རྫུན་གི་འཇུག་

ལོྡག་ཐམས་ཅད་རང་ག་ིའདདོ་ཕགོས་སུ་ཨུ་ཚུགས་འསོ་མདེ་བདེ་པའ་ིདུས་ཡནི་པས། 

ད་ཆ་ང་ཚོ་བདེན་དོན་གཞི་ལ་བཞག་ནས་འཛམ་གིང་མི་དམངས་ཀི་མདུན་དུ་མཐའ་

བསྐལ་རསེ་བདེ་རྒྱུ་ལས་ལམ་གཞན་མདེ་པ་རདེ་ན། ད་ེལུགས་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་

ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་དཔའ་མ་ཞུམ། དཔུང་མ་ཉམས་པར་ཨུ་ཚུགས་ཡག་པོ་རྒྱོབ་

ཤགོ་ཨ། སྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པའ་ིབཀའ་ལྟར། ངས་འགོ ་གཅིག ་བཙུགས་

ནས་བཞག་ཡདོ་པ་དརེ། ཁོད་རང་ཚོས་མཇུག་སྐོང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་

སོང་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ཞསེ་ཡང་ཡང་གསུང་གི་ཡདོ་པ་ལྟར་མ་འངོ་པར་ཡང་ཐུགས་རེ་

ལགེས་འབུལ་དགསོ་ན་ཧུར་ཐག་བད་ཐག་ཤུགས་རྒྱབོ་ཤགོ་ཨ། བཀིྲས ་བདེ ་ལེགས་

ཧཧཧཧཧཧ།
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{{དྲུག་པ}}  ཡང་བཅུ་བཞི་པས་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་

རྒྱན་གཉསི་མ་ིམཐུན་པ་གསལ་པ་ོཡནི་ཟརེ་བའ་ིསརོ་ལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་

དཔད་པ་ལ།

༧ར་ེབད་ེཆནེ་སིང་པོས་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དཔོན་

གཡགོ་འཁོར་བཅས་ལ་མ་འངོ་སོན་གཟིགས་ཀ་ིཚུལ་དུ་གནང་བའ་ི

བཀའ་ལུང་།

༧ར་ེཕ་བོང་ཁ་པ་བད་ེཆནེ་སིང་པོའ་ིགསུངས་འད་ིཡང་བནི་རབས་ཀ་ིཚན་ཁ་དང་། 

བརེན་འབེལ་གི་གནད་དང་གཞན་ཡང་དགག་དགོས་རྒྱུ་མཚན་མང་པོར་བསམ་ཞིབ་

ཀསི་མཚམས་འདརི་བཞག་པ་ཞིག་ཡནི་ན།ོ། 

༄༅། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཉདི་ཀང་མ་རུངས་གཤདེ་པོར་འཇིགས་མཛད་ཁ་ོབོའ་ི

གར།། དཔལ་ལྡན་དུས་དགའི་དབང་པོ་ཉིད་ཀང་རང་བསན་བསྲུང་ཕིར་དེགས་པའི་

ཚུལ།། མཐུ་སོབས་རྣོ་མྱུར་རོ་རེའི་ཤུགས་ཀིས་བསན་སྲུང་ཀུན་ལས་ཆེས་འཕགས་

པ།།རོ་རའེ་ིམཚན་ཅན་རྣལ་འབརོ་ར་ེསངོ་ཡདི་བཞིན་ནརོ་བུས་རག་ཏུ་སྐངོས།། 

འདིར་ཚང་ལ་མ་ནོར་བའི་བསན་པའི་སིང་པོ་དགེ་ལྡན་རིང་ལུགས་འཆང་བའི་བསན་

སྲུང་ཀུན་ག་ིནང་ནས་ཆསེ་ཤནི་ཏུ་གཉན་ཅིང་། མྱུར་ལ་ཐོགས་པ་མདེ་པ་ར་ོརའེ་ིསོབས་

ཤུགས་དག་པོ་གཞན་ལས་ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ༷་ཆེ༷ན་རོ༷་རེ༷་
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ཤུགས༷་ལ༷ྡན་ཞསེ་ཡངོས་སུ་གགས་པ་འད་ིཉདི།  མཆོད་ཅིང་བསང་བའ་ིརིམ་པ་ཁགིས་

ཆགས་སུ་དགདོ་པ་ལ། ངསེ་པ་བསྐདེ་པའ་ིཕིར་ལོ་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་དགདོ་པ་དང་། 

མཆོད་ཅིང་བསང་བའ་ིརིམ་པ་ཉདི་བཤད་པའ།ོ། ད་ེལ་དང་པོ་ན།ི འགའ་ཞིག་གསི། 

ལྷ་མཆགོ་སྤྲུལ་པའ་ིརྒྱལ་པོ་ཆནེ་པོ་འད་ིཉདི་ལ་བན་བོན་ཤ་ིསེ་ལས་ངན་གིས་ཡདི་ལུས་

བཟུང་བའ་ིརྒྱལ་བཙན་ཕལ་པ་དག་དང་ཁད་པར་མ་མཆིས་པར་ལྟ་ཞིང་། གཞན་ལའང་

སད་གསངས་མཐོན་པསོ་སྒགོ་པར་བདེ་ལ། རང་ཉདི་ལྟ་ཅི་གཞན་བསནེ་པར་བདེ་པ་

དག་ལའང་འཕ་བར་བདེ་པ་མང་དུ་སྣང་ཞིང་། གཞན་དག་ཀང་དའེ་ིརསེ་སུ་འབངས་ཏ་ེ

ལོག་རོག་དམ་དུ་བཟུང་བ་ཆེས་མང་བ་དེ་དག་ན་ིཁུངས་མ་ཆོད་པའ་ིའལོ་ཚདོ་སྨྲ་བ་ཁོ་

ན་ས།ེ  བསན་སྲུང་རྒྱལ་པ་ོའད་ིཉདི་ན་ིསྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ག་ིརྣམ་རོལ་འཁྲུལ་

མདེ་དུ་གགས་ལ། སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ན་ི༧པཎ་ཆནེ་བསོད་གགས་དང་། ༧ར་ེ

འདུལ་བ་འཛིན་པ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ག་ིསྐ་ེམཐར་འཁྲུལ་བ་མདེ་ད།ོ། 

དེའི་ཕིར་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ནི་ཐུབ་པའི་བཅས་མཚམས་ཕ་མོ་ལས་མི་འདའ་

བའ་ིགནས་བརན་འདུལ་བ་འཛིན་པ། བདག་པས་གཞན་གཅསེ་ཀ་ིསམེས་དཔའ་ཆནེ་

པ།ོ མད་ོསགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པའ་ིགསུང་རབ་རྒྱ་མཚ་ོལྟ་བུ་ལ་དབང་འབརོ་

བའ་ིམཁས་པའ་ིདབང་པ།ོ  རིམ་གཉསི་ཀི་རགོས་པ་མཆོག་ལ་མངའ་བརསེ་པའ་ིགྲུབ་

པའ་ིདབང་ཕྱུག་ཆནེ་པོ་ཡནི་པར་ཀུན་ལ་གགས་ཤངི་གྲུབ་པ་ལྟར་ལ།  ད་ེཉདི་དགེས་

པའི་སྐུར་བཞེངས་པའང་སིང་རེ་དང་སོྨན་ལམ་གི་དབང་གིས་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་

ག་ིསད་དུ་སྐུའ་ིརྣམ་པར་བསན་པ་ཙམ་ལས། ཕལ་བ་གཞན་ལྟར་ལས་ངན་པའི་

ཤུགས་ཀིས་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའ་ིཡ་ིདྭགས་སུ་སྐ་ེབ་ག་ལ་སྲདི། གལ་ཏ་ེད་ེལྟར་དུ་སྐ་ེབར་སྨྲ་
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ན་ན་ིལས་མ་བས་པ་དང་འཕད་པ་དང་། བས་པ་ཆུད་ཟ་བ་སོགས་སུ་འགྱུར་བས། ལས་

འབས་ཀང་མ་ིབདནེ་པ་སྨྲ་བ་སོགས་སྐུར་འདབེས་ཐ་ཆད་དུ་འགྱུར་རོ།། 

དེར་མ་ཟད་རེ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ནི་བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་རྣམ་རོལ་ཏུ་གྲུབ་

ལ། བུ་སནོ་ར་ེན།ི འཇམ་དབངས། བིར་ཝ་པ། ས་པཎ་སོགས་ཀི་སྐ་ེམཐར་རྣམ་ཐར་དབེ་

ཐརེ་ཁུངས་ལྡན་དུ་མར་རོྩད་མདེ་དུ་ཡངོས་སུ་གགས་པས། འཕགས་བོད་ན་ཉ་ིཟླ་ལྟར་

གགས་པའ་ིཔཎ་གྲུབ་ཆནེ་པོ་ད་ེདག་ག་ིསེྐ་མཐའ་ལ་དམན་པའ་ིལུས་ངན་བངས་པའ་ིཡ་ི

དྭགས་རང་མཚན་པར་ལྟ་ཞིང་སྨྲ་བ་ན།ི བདག་ཉདི་ཆནེ་པོ་ད་ེདག་ལ་སྐུར་བ་འདབེས་

པའ་ིལོག་རགོ་ངན་སོང་མ་ིབཟད་པའ་ིརྒྱུ་ཡནི་པས། འད་ིལྟ་བུ་དག་ལ་ཀུན་ག་ིབག་ཡདོ་

པར་བསོ་ཤགི། 

གལ་ཏ་ེད་ེལྟར་ཡནི་ན་བདནེ་མདོ། འནོ་ཀང་བདག་ཉདི་ཆནེ་པོ་ད་ེལྟ་བུ་དག་ན་ིའཇིག་

རནེ་དགེས་པའ་ིརྣམ་པར་འགྱུར་བ་མ་ིསྲདི་པས། ད་ེལ་བསནེ་གསོལ་གུས་མཆོད་

བདེ་པའང་མ་ིརིགས་སོ་ཞ་ེན། བདག་ཉདི་ཆནེ་པོ་དག་ལས་ཉནོ་ག་ིདབང་གསི་ད་ེ

ལྟ་བུའ་ིལུས་གཟུང་བ་མ་ིསྲདི་པ་ན་ིབདནེ་ཡང་། སངི་ར་ེདང་སོྨན་ལམ་ག་ིདབང་གསི་

དགསོ་པ་ཁད་པར་ཅན་ག་ིཆདེ་དུ་ད་ེལྟ་བུའ་ིརྣམ་པར་རོལ་པ་ན་ིངསེ་པར་ཡདོ་ད།ེ ད་ེ

བཞིན་གཤགེས་པས་སམེས་ཅན་ག་ིདནོ་དུ་འགྱུར་ན། ད་ེལས་ཀང་དམན་པ་བ་དང་རི་

དྭགས།  བདུད་དང་སྲནི་པོ།  ཆགས་ཅན་དང་རངོས་པ། ཞ་བ་དང་ལོང་བ་སོགས་ཀི་

རྣམ་པར་སོན་པ་མད་ོབསན་དུ་མ་ལས་གསུངས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་ལནེ་དང་ལནེ་

བཞིན་དུ་རྒྱལ་བསན་སྲུང་བའི་དེགས་པའི་རྣམ་པར་བཞེངས་པ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། 
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ཕགོས་ལྷུང་ག་ིརལོ་གཏམ་ཁོ་ནར་ཟད་ད།ོ། 

གཞན་ཡང་། གནས་ཆུང་སྤྲུལ་པའ་ིཆོས་རྒྱལ་ར་ོར་ེགགས་ལྡན་ཆནེ་པསོ་ཀང་༧པཎ་

ཆེན་བསོད་གགས་སྐུ་ཕེང་ས་ཕིར་སོན་གི་ཐུགས་བསྐེད་དང་དམ་བཅའ་མ་བོར་བར་

དགེ་ལྡན་ཐུན་མངོ་མནི་པའ་ིསྲུང་མའ་ིསྐུར་བཞེངས་ཤགི་ཅེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྐུལ་

མ་མཛད་པའ་ིལོ་རྒྱུས་རྣམ་ཐར་ན་ཡདོ་ད།ོ།

མཆོད་པར་ཡང་རིགས་ཏ།ེ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྲུལ་པར་གྱུར་པའི་རི་དྭགས་

ར་རུ་སོགས་ཀང་མཆོད་པའ་ིཞིང་དམ་པ་ཡནི་པར་བཀའ་བསན་ཚད་མར་གྱུར་པ་དུ་མ་

ལས་གསུང་པ་བཞིན་ན།ོ།

དེས་ན་བསན་སྲུང་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ནི་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཞི་ཁོ་ཉིད་རང་བསན་

སྲུང་ཕིར་འཇིགས་བེད་དེགས་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟ་བར་གྲུབ་

ཅིང་། དའེ་ིཕིར་དག་ེལྡན་པའ་ིབཤད་སྒྲུབ་ད་ིམ་མདེ་པ་གང་ན་ཡདོ་པ་དརེ་བསནེ་ཅིང་

མཆོད་པ་ལ་མ་ལྟསོ་པར་སྲུང་ཞིང་སྐབོ་པར་མཛད་ལ། ཞྭ་སེར་གི་བསན་པ་ལ་ལོག་

པར་སོྤད་པའི་འགོ་བ་མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་དག་པོའི་ཆད་པ་ཐོག་ལྟར་འབེབས་ཤིང་།   

བསེན་ཅིང་མཆོད་པའི་དགེ་ལྡན་གི་བསན་པ་འཛིན་པའི་དཔོན་སོབ་དགེ་འདུན་གི་སྡེ་

དང་བཅས་པར་སངི་ཉ་ེཞིང་ལས་བཞིའ་ིའཕནི་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་དགོས་འདདོ་སྩལོ་བའ་ི

ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་དང་མཚུངས་པ་སོགས་རང་གི་མོང་གྲུབ་ཀིས་བསད་པར་བ་བ་

མང་ན་ཡང་། ར་ེཞིག་ད་ེཙམ་མ།ོ། ཞསེ་སོགས་ན་ིབ་མ་རོ་ར་ེའཆང་ཕ་བོང་ཁ་པ་བད་ེ

ཆནེ་སངི་པོའ་ིགསུངས་འཁྲུལ་མདེ་ཡནི་ན།ོ།
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༧གངོ་ས་ལྔ་པ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱལ་གཉསི་མ་ིམཐུན་ཟརེ་མཁན་

བཅུ་བཞི་པ་འཁོར་བཅས་ལས་གཞན་སུ་ཡང་མདེ་པ།

༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་རག་ཏུ་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་

གཉསི་མ་ིམཐུན་པ་ཡདོ་ཤག་གསི། མི་མང་འདུ་འཛོམས་ནམ་ཡིན་སར་མགོ་སོར་

གཏོང་བའ་ིལག་ཆར། ༧གངོ་ས་ལྔ་པ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་རྣམ་གཉསི་མ་ིམཐུན་པ་

གསལ་པོ་ཡནི་ཟརེ་ནས། དནོ་དུ་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་དང་། མཆོག་སྤྲུལ་གགས་

རྒྱན་གཉསི་མཐུན་མ་ིམཐུན་ག་ིགཡ་ོགཏམ་ནང་འགལ་དུ་སོང་བའ་ིཚུལ་འད་ིདག་གསལ་

པརོ་བཟོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆ་ེབ་ན་ིབརོད་ཅི་དགསོ། ཁོང་གཉསི་མཐུན་མ་ིམཐུན་ག་ི

གནས་ཚུལ་འད་ིཡང་གལ་ཆནེ་པོ་བརིྩ་དགསོ་དནོ་ན།ི དོན་ངོ ་མའི ་ ཐོག་ནས་དམ་

པ་ཁོང་གཉསི་མ་ིམཐུན་པ་ཡདོ་ན། ཁོང་གཉིས་ཐོབ་ཤོར་གི་ལམ་ནས་གགས་རྒྱན་

ནུས་མེད་དུ་སོང་རེས་ལྔ་པས་མཇུག་གནོན་གི་ཚུལ་དུ་དམ་མིན་དམ་རྫུ་ཟེར་བའི་ཚིག་

ད་ེའད་ཞིག་རོྩམ་སྲདི་པ་ཆོས་ཉདི་ལྟ་བུ་ཡནི་ཡང་། དེ་ལས་བཟོླག་སེ་ཁོང་གཉིས་

བ་སོབ་དམ་གཙང་ཡནི་པས་མ་ཟད། ཕན་ཚུན་རིྩས་བཀུར་ཡིད་ཆེས་ལྷད་མེད་ཡིན་

པ་འདརི་ཡགི་ག་ེམང་བས་བསུན་ནས་ཞིབ་ཆ་འབརི་མ་ིལང་ཡང་། ཞི བ ་ འ ཇུ ག ་

བ་འདོད་དང་དོ་སྣང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཅི་ཡང་མེད་པར་དམ་པ་

རྣམ་གཉསི་ཀ་ིགསུང་སོ་སོར་བལྟས་ན་ལམ་སངེ་ར་འཕདོ་ཐུབ་ངསེ་སུ་ཡདོ། འོ ན ་

ཀང་བཅུ་བཞི་པས་མ་ིཚགོས་གང་མང་མང་སར་ཤསེ་མདགོ་དང་། རྒྱུ ས ་ ཡོ ད ་

མདགོ་གསི་མ་ིདམངས་མག་ོསོར་གཏོང་ཕིར་རྒྱུ་མཚན་ད་ེདམགིས་འབནེ་དུ་བཟུང་ནས་

མ་ིམང་ལ་འཁྲུལ་གཞི་བཟོ་བ་དང་། མི་ཤེས་པ་རྣམས་མགོ་རོངས་སུ་འཇུག་གི་ཡོད་
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པས་ད་ེལ་བཅུ་བཞི་པའ་ིཤདོ་ལུགས་དང་། ཁོང་ལ་གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར་བེད་

མཁན་ལོག་བཤད་པ་གཉསི་ཀང་མ་ིམཐུན་པའ་ིཚུལ་ད་ེརོབ་ཙམ་ངོ་སྤད་ན། བ ཅུ ་

བཞི་པས་ཀག་རྫུན་གཡ་ོསྒྱུ་དང་འདདོ་གཏམ་འཁོག་བཤད་ཀི་ངན་སོྤད་བད་ེབག་ཏུ་ར་

འཕདོ་པར་འགྱུར་རོ།། ད་ེལ།

བཅུ་བཞི་པའི་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་དུ་མིང་བཏགས་པའི་དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ལྡེབས་

{77}ན་འད་ིལྟར། {“སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་།   རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་གཉསི་མ་

འགགིས་པ་ཞིག་ག་ིཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེཆགས་པ་ལས་འགགིས་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་མ་

རདེ། ད་ེལྔ་པ་ཆནེ་པོའ་ིརྣམ་ཐར་ཀོླག་ན་ཤསེ་ཀ་ིརདེ།”}   ཅསེ་ངོ་ཚ་རྒྱུ་མདེ་པར་ལྔ་

པ་ཆནེ་པའོ་ིརྣམ་ཐར་ཀོླག་མངོ་མཁན་བཅུ་བཞི་པ་མ་གཏོགས་མདེ་པ་བཞིན་དུ།   མག་ོ

མ་འཚསོ་ཞིང་དནོ་མ་རོགས་པར། ཆོས་སྲིད་གང་ལའང་མི ་ཕན་པའི ་འགེལ་

བཤད་ད་ེའད་རྐང་རྐང་རྒྱབ་པ་ཡནི་ན་དནོ་མདེ་པའ་ིརགོ་ད་མང་པ་ོཡངོ་དང་ཡངོ་།

ཡང་། བཀའ་སབོ་དབེ་གཉསི་པ་ཟརེ་བའ་ིཤགོ་ལྡབེས་{84}པར། {“སྤྲུལ་སྐུ་གགས་

པ་རྒྱལ་མཚན་དང་།  ༧གངོ་ས་ལྔ་པ་ཆནེ་པའོ་ིབར་འགལ་ཟླ་བྱུང་བའ་ིགནས་ཚུལ་ན་ིཧ་

ཅང་གསལ་པ་ོཡནི་”}ཞསེ་སོགས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མ་ིམང་མགོ་སོར་གཏོང་བའ་ིཁུངས་

མདེ་ལོག་བཤད་འད་ིལྟར་སལེ་གི་ཡདོ་པ་དང་། 

ཡང་ཤོག་ལྡེབས་{94}ན་{“རྒྱལ་ཆེན་དེགས་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ་དེ་༧གོང་ས་ལྔ་

པ་ཆེན་པོ་དང་མ་འགིགས་ནས་བཞེངས་པ་ལས་༧གོང་ས་ལྔ་པ་དང་འགིགས་ནས་
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བཞངེས་པ་ཞིག་མནི།”} ཞསེ་གསུངས་ལུགས་ནས་ལྔ་པ་ཆནེ་པའོ་ིརྣམ་ཐར་ཡག་པ་ོ

བས་ནས་མ་ཀོླག་པ་འམ། ཀོླག་ཀང་གཡག་ཞར་རྩ་བཟའ་ལྟ་བུའི་ཕོགས་གཅིག་

ལས་མ་གཟིགས་པའ་ིརྐནེ་གིས། ཐག་ཆོད་མདོག་གིས་ཧམ་བཤད་འདི་འད་གནང་གི་

ཡདོ་པ་དང་།   

ཡང་ལྡབེས་{95}ན་{“གཟིམ་ཁང་གངོ་ག་ིསྤྲུལ་སྐུ་དང་། ༧གངོ་ས་ལྔ་པ་ཆནེ་པོ་མ་

འགགིས་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཆགས་པ་རདེ།   ཤསེ་སོང་ངམ།”}   ཞསེ་ར་སོྤད་པའ་ིཚུལ་

གསི་ངོ་ཚ་རྒྱུ་མདེ་པའ་ིཧམ་བཤད་གནང་བ་དང་།   ཡང་བཅུ་བཞི་པའ་ིདབེ་དང་

པའོ་ིཤགོ་ལྡབེས་{133}ན།  {“ཐུན་མངོ་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་སྣང་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་བ་

དརེ་གཞིར་བཞག་དགསོ་ཡདོ།   དརེ་བརནེ་གཟིམ་ཁང་གངོ་ངམ།   བ་བང་གངོ་ཟརེ་

བ་དེ་༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་སབས་སུ་འགལ་ཟླ་བྱུང་ནས་མཐར་གཟིམ་ཁང་གོང་དེ་

ཤུལ་མདེ་གཏོང་རྒྱུ་འཁལེ་བ་རདེ།  གཟིམ་ཁང་གངོ་ཤུལ་མདེ་བཏང་།   སྤྲུལ་སྐུ་གགས་

པ་རྒྱལ་མཚན་དར་རངོ་རྒྱབ་ནས་བཀོྲངས་པའ་ིལོ་རྒྱུས་བཤད་རྒྱུ་ཡདོ།  གང་ལྟར་ད་ེ

འདའ་ིའགལ་རྐནེ་ག་ིཐོག་ནས་མཇུག་བསྡམོས་དགསོ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་རདེ།   སྤྲུལ་སྐུ་

གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནས་མར་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཆེན་ཤུགས་ལྡན་དོལ་རྒྱལ་

ཟརེ་ནས་རིྩས་པའ་ིརྒྱལ་ཆནེ་ད་ེབྱུང་བ་རདེ།”}  ཅསེ་སོགས་མ་ིམཐུན་ནང་འགལ་ག་ི

ཕུང་པོ་འབའ་ཞིག་གསུངས་ནས་མཇུག་བསྡོམས་རྒྱབ་ཐབས་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་ཀང་

ཁུངས་འཁལོ་ཐབས་གཏན་ནས་མདེ་ད།ེ སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་གི་རྣམ་ཐར་སོགས་གསུང་

མང་པོའ་ིནང་དུ་ལྔ་པར་གུས་རིྩས་མཚནོ་ལུགས་དང་། ལྔ་པའ་ིརྣམ་ཐར་སོགས་གསུང་

མང་པོའི་ནང་དུ་གགས་རྒྱན་ལ་ལྷག་བསམ་དང་མཛའ་བརྩེ་མཚོན་ལུགས་ནས་བཅུ་
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བཞི་པས་གང་གསུངས་པ་ད་ེརྫུན་གསུང་ག་ིཡདོ་པ་ར་འཕདོ་ཤནི་ཏུ་ས། དེའི་ཐད་བཅུ་

བཞི་པའི་རྒྱུག་ཁི་དག་གིས་ཀང་སྦིན་བདག་དམར་ཧེང་དུ་འབུད་པའི་དང་བཤད་མི་

བདེ་ཀ་མདེ་བྱུང་བ་ད་ེཡང་ཤསེ་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེབས་དའེ་ིཚུལ་ལ།

གཡགོ་པསོ་ཀང་སྦནི་བདག་དམར་ཧངེ་དུ་ཕུད་པའ་ིསརོ།

དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་ཤོག་ལྡེབས་{59}ན་༧གོང་ས་ལྔ་པ་དང་གགས་

རྒྱན་བར་ག་ིའབལེ་ལམ་ཟརེ་བའ་ིཁོངས་སུ་འད་ིལྟར། {“༧གངོ་ས་ལྔ་པ་ཆནེ་པ་ོདང་

།  གགས་རྒྱན་གཉསི་ཞལ་འཚ་ོབཞུགས་སབས་བ་སོབ་ཀ་ིའབལེ་ལམ་ཧ་ཅང་དམ་ཟབ་

ཚད་ལྡན་ཡདོ་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀསི་ར་སྤདོ་བས་འདུག་”}ཅསེ་མ་ིཟརེ་ཀ་མདེ་བྱུང་བ་འདསི་

སྦིན་བདག་བཅུ་བཞི་པའི་ཧམ་རྫུན་གི་ཞལ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རོ་རེ་རྒྱ་མདུད་བསྡམ་ཐག་

ཆོད་གཅིག་བརྒྱབ་པ་རདེ། ཤསེ་སོང་ངམ།

ད་ེབཞིན་བོད་གཞུང་མངི་གཡར་ངག་ཀལ་ཤགོ་ལྡབེས་{21}ན་འད་ིལྟར། 
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{“སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་ནང་ཁུལ་དམ་

ཚགི་མ་མཐུན་པའ་ིབཤད་ཡམ་ད་ེཁུངས་འབལེ་མནི་པ་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་ཆནེ་པ་ོདང། 

སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀའི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བ་འདི་ཐོག་ནས་གསལ་

པརོ་རོགས་ཐུབ་པ་ད་ེཡནི།”} ཞསེ་དནོ་དངོས་ཀ་ིཐོག་ནས་སྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པས་

མགོ་མ་འཚོས་པའི་དབང་གིས་དམ་པ་གཉིས་མི་མཐུན་པའི་བཤད་ཡམ་དེ་ལ་ཁུངས་

འབལེ་མདེ་ལུགས་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བ་དང་། བོད་གཞུང་མིང་གཡར་སོགས་ནས་

ཀང་ར་སོྤད་ཡང་དག་པའི་ལམ་ནས་བཅུ་བཞི་པ་དམར་ཧེང་དུ་མི་ཕུད་ཀ་མེད་བྱུང་བ་

ཞིག་ཡནི་པ་རདེ།  

དེ་བཞིན་བོད་གཞུང་མིང་གཡར་ངག་ཀལ་ཤོག་ལྡེབས་{30}ནས་ཀང་འདི་ལྟར། 

{“སབས་དརེ་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་ཆནེ་པོ་དང་།   སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་དབར་ཐུགས་སྣང་

མ་ིམཐུན་པའ་ིགནས་ཚུལ་མདེ་པ་ཡང་།   {ཞསེ་པ་ནས།}  རྒྱལ་བའ་ིམཛད་འཕནི་

ལ་འགལ་རྐནེ་དང་།  འགན་ཟླ་བས་དགོས་བ་ོགཡངེས་མདེ་པ་དང་གཅིག   {ཞསེ་པ་

ནས།}   སྡ་ེསྲདི་དང་གཟིམ་ཁང་གངོ་དབར་ཕན་བུའ་ིདགངོས་ཚུལ་མ་ིམཐུན་པ་ཡདོ་

པའང་སབས་ད་ེནས་གཙང་སལེ་བྱུང་བ་གསུངས་ཡདོ་པ་དང་གཉསི།   {ཞསེ་པ་ནས།}   

རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་དང་།  སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་གཉསི་བར་དམ་ཚགི་མ་ིམཐུན་པའ་ིགནས་

ཚུལ་གང་ཡང་མེད་པ་གོང་འཁོད་རྣམ་ཐར་གཉིས་ཀའི་ནང་གསལ་བ་དང་གསུམ།”}   

ཞསེ་ཟརེ་བ་ད་ེདག་ན་ིལོ་མང་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་བཤད་པ་ཞིག་ཡནི་པ་དང་། དེ ་

ཡང་ལྔ་པ་དང་གགས་རྒྱན་རྣམ་གཉིས་མི་མཐུན་པ་སོགས་གང་ཡང་མེད་པ་རྒྱུ་མཚན་

གསུམ་གསི་སྒྲུབ་ཡདོ་ན་ཡང་། བཅུ་བཞི་པའ་ིབསམ་པར་བོད་པ་ཚ་ོལ་ངས་དབང་མང་

པ་ོབསྐུར་ཚར་བ་ཡནི་ཙང་ག་ར་ེབཤད་བཤད་ཡནི་བསམ་ནས། ལྔ་པ་ཆནེ་པ་ོདང་སྤྲུལ་
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སྐུ་གགས་རྒྱན་གཉིས་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ཤག་གིས་ཆོས་ཁིའི་སེང་དུ་ལམ་རིམ་དཔེ་ཆ་

ཞིག་མདུན་དུ་བཞག་ནས་གང་དན་དན་ས་བཤད་གནམ་བཤད་ཀིས་ཧམ་པ་བཤད་ཀི་

ཡདོ་པ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་འད་ིདག་ལ་བལྟས་ན་གསལ་པརོ་ཤསེ་ཐུབ། དེ་བཞིན་མདོ་

སྨད་མངི་གཡར་འཆལ་གཏམ་དང་།   དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་གཉསི་ན་ིགནད་

གཅིག་ཏུ་བབས་པས་སྐར་བཤད་དགསོ་དནོ་མདེ། སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་གི་གསུང་

དང་༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིགསུང་རྣམས་བསྡུར་ནས་བལྟས་ན་ཕན་ཚུན་འབལེ་ལམ་དམ་ཟབ་

ཡདོ་པའ་ིགསུང་ཚགི་མང་བས་གསུང་ད་ེདག་ཏུ་མཇལ་བས་ཤསེ་ཐུབ་བོ།།

སྤརི་བདེན་པ་མེད་པའ་ིའབས་རགས་ལས་ཞིབ་འཇུག་བས་པའ་ིསྒྲུབ་དནོ་ལ་ཕན་ཚུན་

གཅིག་གསི་གཅིག་ལ་སུན་འབནི་བེད་ལྟ་བུའ་ིའགལ་བའ་ིཁུར་ཆེན་འདེགས་མ་ིབཟོད་

པ་མང་ཡང་། ཐམས་ཅད་འདརི་དངས་ནས་དགག་བཞག་བས་ན་ཡགི་ག་ེམང་བས་

འཇིགས་ཤངི་།   ལྷག་པར་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ལྟ་བུས་བདནེ་དནོ་ལ་

བརྩེ་བ་མེད་ཅིང་ཨུ་ཚུགས་ཕོགས་ལྷུང་ཁོ་ནས་རོ་འབིག་འདོད་པ་པོ་དག་ལ་མང་བས་

དནོ་ལྷག་པ་ོསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ཡང་མ་མཐོང་ཞིང་།  མ་ཟད་ཕགོས་གཅིག་ཁོ་ནར་ཅི་གསུང་

བཀའ་སྒྲུབ་དང་།  ཅི་མཛད་ལགེས་མཐོང་ག་ིརང་མཚང་སྐྱུགས་བ་ོབ།   ནརོ་སྲུང་རྒས་

པསོ་རང་ག་ིཡ་རྐན་ཕུག་པའ་ིཁག །རུས་པའ་ིབཅུད་དུ་རམོ་པ་པ་ོདག་ལ་རང་སྐནོ་

མཐོང་བའ་ིསབས་མདེ་ཅིང་། དེ་དག་ལ་མང་བའི་དོན་ལྷག་པོ་འགྲུབ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡང་

ལོས་ཤསེ།   གལ་ཆའེ་ིརང་བཞིན་ན།ི   མ་འངོ་ལོ་རྒྱུས་དང་དཔད་གཞིར་མཁོ་བའ་ི

བསམ་དནོ་སངི་པརོ་བཟུང་ནས། གཡགོ་པསོ་སྦནི་བདག་དམར་ཧངེ་དུ་ཕུད་པའ་ི

སརོ་འད་ིཙམ་གསི་འཐུས་པར་བསོ།།
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ལྔ་པ་དང་གགས་རྒྱན་གཉསི་མ་ིམཐུན་ཟརེ་བ་རིགས་པས་ཀང་མ་ི

འཐད་པ།

ཡང་། བཅུ་བཞི་པས་ལམ་སོན་དབེ་དང་པའོ་ིལྡབེས་{77}ན། {“སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་

རྒྱལ་མཚན་དང་།   རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་གཉསི་མ་འགགིས་པ་ཞིག་ག་ིཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་

ད་ེཆགས་པ་ལས་འགིགས་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་མ་རདེ།    ཅསེ་ཟརེ། ད་ེལ་དག་ེལྡན་མངི་

གཡར་ལོག་བཤད་ལྡེབས་{63}ན་{“གོང་ས་ལྔ་པ་དང་གགས་རྒྱན་གཉིས་ཞལ་འཚོ་

བཞུགས་སབས་བ་སོབ་ཀི་འབལེ་ལམ་ཧ་ཅང་དམ་ཟབ་ཚད་ལྡན་ཡདོ་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀིས་

ར་སྤདོ་བས་འདུག་”}ཟརེ་ནས་སབས་འདརི་ལན་འད་ིལྟར་བརྒྱབ་ཡདོ་ཀང་།  དག་ེ

ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པས་ཆདེ་བརདོ་དུ་ཤདོ་ཚུལ་ན་ིའད་ིལྟར་མནི་ཏ།ེ དེ ར ་

ཇི་ལྟར་བཤད་ཡདོ་ཟརེ་ན། {“ཐོག་མར་དལོ་རྒྱལ་བཀག་སྡམོ་གནང་མཁན་དང་། 

སོྨན་ལམ་ལོག་པའི་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་རུ་ངོས་འཛིན་གནང་མཁན་ཐོག་མ་དེ་༧གོང་ས་

རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆནེ་པོ་ཡནི་པའ་ིཕརི་”}ཟརེ་ནས་བསི་འདུག་ན།  ད་ཁོད་ཚོའི ་

ཤདོ་ལུགས་ས་ཕའི་ིའབལེ་བ་ལ་གཅིག་ལྟསོ་དང་། ༧པཎ་ཆེན ་བསོད ་ནམས་

གགས་པའི་ཡང་སྲིད་དེ་སོྨན་ལམ་ལོག་པའི་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་རུ་ངོས་འཛིན་མཁན་དེ་

ཡང་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་བས། དམ་སྲི་དང་འབྱུང་པོ་རུ་ངོས་ཟིན་ནས་བཀག་སྡོམ་

ཇི་ཙམ་བས་ཀང་བཀག་མ་ཐུབ་མཁན་ད་ེཡང་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་བས། ད ་ ཡ ག ་

པ་ོའདུག །ལྔ་པ་དང་གགས་རྒྱན་གཉིས་འཆམ་པོ་མེད་ཟེར་མཁན་དེ་ཡང་བཅུ་

བཞི་པ་འཁོར་བཅས་བས། ལྔ་པ་དང་གགས་རྒྱན་གཉསི་འཆམ་པ་ོཡདོ་ཟརེ་མཁན་

ད་ེཡང་བཅུ་བཞི་པ་འཁོར་བཅས་བས། ཧཧཧ ད་ནི་ལས་མེད་ཁོད་ཚོའི་ཞིབ་འཇུག་
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ཟརེ་བ་ད་ེལ་ལྟད་མ་ོའདུག །དནོ་དམ་ཡང་སངི་སྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པ་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ཉནོ་ཨ། སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་མ་གཤེགས་སོན་ནས་༧གོང་ས་ལྔ་པ་དང་

མ་འགགིས་པ་བྱུང་ཟརེ་ན་མ་ིའགགི་ས།ེ ཁོང་གཉིས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སབས་འགིག་

ཐག་ཆོད་ཡདོ་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀསི་དཔང་པ་ོབས་ཡདོ་པའ་ིཕིར། ཡང་ན་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་

རྒྱན་གཤགེས་རསེ་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་དང་མ་འཆམ་པ་ཆགས་པ་རདེ་ཟརེ་ན་ན།ི དེ ་ ནི ་

ག་ོརྒྱུ་འཚརོ་རྒྱུ་མདེ་པའ་ིསད་ཆ་ཡནི་པས། འདི་འད་རྐང་རྐང་གིས་མི་མང་མགོ་

སརོ་གཏོང་ག་ིཡདོ་པ་རདེ། རིགས་ལམ་དང་མཐུན་པའ་ིསད་ཆ་ཚགི་གཅིག་ཤདོ་མ་ི

ཤསེ་པར་ཧམ་པ་ཧམ་བཤད་རྐང་རྐང་གསི་མ་ིཚ་ེབསྐལ་ནས་ཅི་ཕན། ལར་ནས་སད་

ཆ་འདི་འད་ཤོད་མཁན་ས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དགེ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་དཔོན་གཡོག་དེ་དག་

ལས། གཞན་དག་ེལྡན་པའ་ིཕོགས་ནས་ད་བར་འད་ིའད་ས་ཕི་མ་ིམཐུན་པ་ཤདོ་མཁན་

མཁས་གྲུབ་སུ་ཡང་བྱུང་ཡདོ་ཚདོ་མ་ིའདུག་ག།ོ ད་ཁདོ་ཚསོ་བརདོ་འདདོ་ངོ་མ་ད།ེ 

སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་གཤགེས་རསེ་འད་ེདང་དམ་སྲ་ིསོགས་སུ་གྱུར། དེ་དང་༧གོང་

ས་ལྔ་པ་གཉིས་མ་འཆམ་པ་བྱུང་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པས་གོ་རྒྱུ་འཚོར་རྒྱུ་མེད་པ་མུན་

ནག་མདའ་འཕནེ་རང་རདེ། མ་གཤེགས་བར་དུ་ཁོང་གཉསི་འགགིས་པོ་དང་མཐུན་

པ་ོཡདོ། གཤགེས་ཟིན་རསེ་མ་འགགིས་པ་གྱུར་ཟརེ་བ་ལ་ག་ོརྒྱུ་ག་ར་ེའདུག 

།རངོས་རྒན་པ་རང་རདེ། གཞན་དུ་ན་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སབས་སུ་ཁོང་གཉིས་

འཆམ་ཐག་ཆོད་ཡདོ་པའ་ིཕིར། གོང་མའི་གོང་མ་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་མ་འཆམ་པའི་

ལོ་རྒྱུས་ན་ིཤདོ་རྒྱུ་མདེ་པའ་ིཕིར། མི་ཤི་ཚར་རེས་མ་འཆམ་པ་ཆགས་ཟེར་བ་ནི་

འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་རང་རདེ། ད་ེན་ིཟརེ་རྒྱུས་ཕངོས་པའ་ིཁུངས་མདེ་ལོག་བཤད་རང་

ལས་འགོ་ས་མ་ིའདུག་པའ་ིཕིར་རོ།། ད་འ་ོན་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆེན་བསོད་
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གགས་ཀ་ིཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མདེ་ཡནི་དང་མནི། མིན་ཟེར་ན་བོད་གཞུང་མིང་གཡར་

ངག་ཀལ་ཤགོ་ལྡབེས{22}ན་འད་ིལྟར། {“༧པཎ་ཆནེ་བསོད་ནམས་གགས་པའ་ིསྐུ་

ཕངེ་བཞི་པ་ད།ེ    སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཡནི་མནི་ཐད་སོམ་ཉ་ིམ་ིདགསོ་པ་ཞིག་

ཡནི་”}ཞསེ་ཟརེ་བ་ད་ེཅི་ཞིག་ཟརེ་བ་ཡནི། ཡནི་ཟེར་ན་སྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པའ་ི

འཁགོ་བཤད་དབེ་གཉསི་པའ་ིཤགོ་ལྡབེས་{85}ན་འད་ིལྟར།   {“སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་

རྒྱལ་མཚན་༧པཎ་ཆནེ་བསོད་ནམས་གགས་པའ་ིཡང་སྲདི་མནི་པ་༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆནེ་

པསོ་ཐག་གཅོད་གནང་ཡདོ་”}ཅསེ་བཤད་འདུག་པའ་ིཕརི། དོ ན ་ ད མ ་ ཅི ་ ཞི ག ་

ཟརེ་འདདོ་ཡནི། ཤསེ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་སམ་མ་གནས།  དེ་བཞིན་སྤྲུལ་

སྐུ་གགས་རྒྱན་འདརེ་གྱུར་ཡདོ་ན། ༧པཎ་ཆནེ་བསོད་གགས་འདརེ་གྱུར་མདེ་པའ་ི

རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཤདོ་རྒྱུ་ཡདོ། ༧པཎ་ཆནེ་བསོད་གགས་འདརེ་གྱུར་ཡདོ་ན་དགའ་ལྡན་

ཁ་ིཐོག་བཅོ་ལྔ་པ་འད་ེཆགས་ཡདོ་པ་བརདོ་མ་ིདགསོ་པས། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་

བ་ཁདོ་ཚསོ་བཀྲ་མ་ིཤསི་པའ་ིབདེ་ལུགས་ཤདོ་ལུགས་ད་ེདག་ེལྡན་པ་ལ་ཤ་ཚ་རྣམ་དག་

ཞིག་ཆགས་འདུག་གམ། ཡང་ན་ཞབས་འདནེ་རྣམ་དག་ཆགས་འདུག །ད་ནི་མི་ངན་

ཁདོ་ཚ་ོདག་ེལྡན་པ་ལ་དི་ལན་ལོག་འཇལ་མ་བས་པར་སྡདོ་ཚུགས་ན་དགའ། ཁོ ད ་

ཚསོ་བ་ངན་སྤདོ་ངན་ཚད་མདེ་སལེ་ལུགས་ད་ེདག་དག་ེལྡན་པའ་ིདནོ་དུ་མནི་པར། 

དག་ེལྡན་པ་ཁདོ་ཚའོ་ིདནོ་དུ་བདེ་སྤདོ་བདེ་ཀི་ཡདོ་པ་ང་ཚསོ་ཤསེ་ཀ་ིཡདོ། སྤྲུ ལ ་

སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆེན་བསོད་གགས་ཀི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་ཟེར་བཞིན་

དུ།༧པཎ་ཆནེ་ག་ིཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མདེ་ད་ེའདརེ་གྱུར་ཟརེ་ན་ག་འད་ཞིག་འདུག དེ ་

ཡང་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ཐོག་ནས་བརདོ་འསོ་པ་ཞིག་འདུག་གམ། དགེ་ལྡན་པའི་

སྐེ་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་ལ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ཅི་རིགས་ནས་སྐོན་བརོད་དུ་འགོ་
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གཞརི་གང་བྱུང་ཡགི་གརེ་བསི་ནས། ད་དུང་ཕ་བསད་པས་མ་ཟད་རི་མགོ་དམག་གི་

དཔ་ེལྟར་ཧམ་པ་ཚདོ་མདེ་ཀསི། ད་ེཡང་དག་ེལྡན་པའ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་

ཡནི་ཟརེ་བ་སོགས་ན་ིདཔད་མ་ིབཟོད་པ་ཞིག་ལོས་ཡནི། དེ ་ནི ་དགའ་ལྡན་ཕོ ་བང་གི ་

རྐུབ་གཡགོ་ཆབ་སྲདི་པ་ད་ེདག་ག་ིལས་འགན་དང་། དགེ་མིན་རིང་མིན་བཅུ་བཞི་

པའ་ིའགན་ཁུར་ཡནི་པ་ལས། དག་ེལྡན་བསན་བདག་སོགས་དང་། ལྷག་པར་དགེ་

ལྡན་སྤ་ིམངི་འཁརེ་ནས་བསན་དགའ་ིབ་བ་གཙགོ་པ་ད་ེའད་བདེ་ག་ལ་ཆགོ  

༧གངོ་ས་ལྔ་པས་ད་ེའད་ཐག་བཅད་པ་ཞིག་གང་དུ་ཡདོ་སནོ་རྒྱུ་ཡདོ་དམ། ཤོ ད ་

ལུགས་བེད་ལུགས་འད་ིདག་ན་ིསངི་ལ་གཡ་ོཁམ་ངན་དགུའ་ིཚང་ཆེན་ཡདོ་པའ་ིརགས་

ཁོ་ནའ།ོ།

༧གོང་ས་ལྔ་པས་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་༧པཎ་ཆེན་བསོད་གགས་ཀི་སྐུ་སྐེ་ཡོངས་གགས་

སུ་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་གངོ་དུ་སོང་ཟིན་ད་ེརདེ། རིགས་ལམ་གི་འགོ་ལུགས་མགོ་ལོྡག་

ཙམ་ཡང་མ་ིཤསེ་པར། ད་དུང་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་ཁ་ལ་འཁེར་ནས་ཞབས་

འདནེ་འད་ིའད་ཞུ་མ་ིའསོ་ཏ།ེ ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་ཨུ་ཚུགས་ཇི་ཙམ་བརྒྱབ་ཀང་

༧གངོ་ས་ལྔ་པ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་གཉསི་ས་ཕ་ིཀུན་ཏུ་མ་ིམཐུན་པ་བྱུང་ཚུལ་ཞིག་

ལུང་རིགས་དཔ་ེགསུམ་གང་གསི་ཀང་སྒྲུབ་མ་ིཐུབ་ཐག་ཆོད་ཡནི་པའ་ིཕིར་རོ།། 

རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་ཟེར་བ་དེ་མཁས་གྲུབ་བེ་བའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པ་ལ་སུས་ཀང་

བསནོ་དུ་མདེ་པའ་ིཕིར། ལོག་བཤད་པ་འཁོར་བཅས་ནི་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་

ཁ་ལ་འཁེར་ནས་༧སྐབས་རེ་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་གི་གསུང་ཤུགས་ལྡན་བསོད་འགེལ་

དགག་པའ་ིལས་ལ། ཤ་ཟད་རུས་ལ་མ་ཐུག་གི་བར་དུ་དཀའ་ལས་ཚད་མེད་བརྒྱབ་

འདུག་ཀང་། དནོ་ཞིབ་ཏུ་བརག་ན་ལུང་རིགས་དཔ་ེགསུམ་ཐམས་ཅད་ཡ་ིདྭགས་ལོང་
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མས་ཟས་སོམ་བཙལ་བས་ལུད་སམ་ལག་མཐིལ་དུ་བཙིར་བའི་རྣམ་ཐར་སོྐང་དགོས་

བྱུང་འདུག་པ་འད་ིའད་ལ་ལན་ག་ིངལ་བ་ཞ་ེསུན་སིང་རའེ་ིཡུལ་ལས་མ་མཆིས་སོ།། 

ཇི་སད་དུ། {“ལྡན་མནི་ཚགོས་རྣམས་བཏགས་ཡདོ་དུ།། སྒྲུབ་བེད་ལུང་ལས་

སྐབས་མདེ་པ།། འད་ིཉདི་མ་ངམ་ཐང་ཆནེ་དུ།། རྒྱབ་རནེ་མདེ་པར་འཁམས་ལ་ལྟསོ།། 

ལྟར་སྣང་ལུང་རིགས་སོག་མ་ཡ།ི། མདའ་གཞུ་ཙམ་ཡང་མ་མཆསི་པར།། ག་ེསར་

རྒྱལ་པོར་རྒལོ་འདདོ་པའ།ི། རྒན་པོ་འདི་ལ་སེམས་ཡོད་དམ།།”}ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་ག་ིདག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་གི་ངང་ཚུལ་ན་ིད་ེཁོ་ན་ལྟར་ལས་མ་

འདས་སོ།།
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{{བདུན་པ}}འ་ོན་ལྔ་པས་གགས་རྒྱན་གཤགེས་རསེ་{དམ་མནི་དམ་

རྫུ་}ཞསེ་གསུངས་མ་ིསྲདི་ཀང་ད་ེལྟར་གསུངས་སོ་ཟརེ་བ་ད་ེལའང་

ཅུང་ཟད་ཅིག་དཔད་ན།

{དམ་མནི་དམ་རྫུ་}ཟརེ་བ་ད་ེགནད་དནོ་བཞིའ་ིས་ོནས་ལྔ་པའ་ི

གསུངས་མནི་པར་སྒྲུབ་པ་ལ།

དམ་མིན་དམ་རྫུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་སོགས་ཀི་ཚིག་དེ་དག་༧གོང་ས་ལྔ་པའི་

གསུངས་མནི་པ་ཇི་ལྟར་དཔོག་ཐུབ་ཟརེ་ན། ད་ེན་ིགཙ་ོབོ་གནད་དནོ་ཆནེ་པོ་བཞིའ་ི

ས་ོནས་ངསེ་དགསོ་ཏ།ེ  {1}དང་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་འཚ་ོབཞུགས་སབས་དང་། 

{2}གཉསི་པ་དགངོས་པ་རགོས་ལ་ཉ་ེབའ་ིསབས། {3}གསུམ་པ་དགོངས་པ་

རགོས་ཟིན་པའ་ིརསེ་བཅས་གནས་སབས་གསུམ་ཀར་༧གོང་ས་ལྔ་པས་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་

རྒྱན་ག་ིཆདེ་དུ་གནང་ལུགས་གནང་སངས་གསལ་པརོ་ཤསེ་རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་གལ་ཆ།ེ དེ ་

ལྟར་ཤསེ་ན་དམ་མནི་དམ་རྫུ་ཞསེ་པ་གཞན་གསི་གསར་འཇུག་ཡནི་པ་ཡང་བད་ེབག་ཏུ་

ཤསེ་ཐུབ། {4}བཞི་པ་༧གོང་ས་ལྔ་པའི་རྣམ་ཐར་སྐར་བཅོས་གསར་སྒིག་བེད་

མཁན་དང་། དུས་ཚདོ་བཅས་ལ་བལྟས་ན་སྡ་ེསྲདི་སངས་རྒྱམ་པས་ལྔ་པའ་ིགསུངས་

ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱབ་པ་སོགས་གནད་དནོ་བཞིའ་ིས་ོནས་གསལ་པོ་ཤསེ་ཐུབ་བོ།།

དང་པ་ོགྲུབ་ས།ེ སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་སྐུ་འཚ་ོབཞུགས་སབས། ༧གངོ་ས་ལྔ་པས་སྤྲུལ་

སྐུའི་གསོལ་འདེབས་བརན་བཞུགས་དུ་{དམ་པ་གང་དེ་ཇི་སྲིད་བསལ་བརྒྱའི་བར་}
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ཞསེ་གསུངས་པ་མ་ཟད། དུས་ཕསི་ཀང་། དུ་ཀཱུ་གསོ་བཟང་ནང་འད་ིལྟར། 

{“གཟིམ་ཁང་གོང་གི་སྤྲུལ་སྐུར་བཞུགས་གདན་སོགས་བ་ཆེན་དུ་གཏོགས་ངེས་ཀི་

གཟོས་སོ་ལུགས་མཐུན་ཡདོ་མུར། ཆུ་ར་ནས་སྡེ་པ་རང་གསི་དགངོས་དཔད་ཀསི་

སུམ་གདན་ལ་ཕབ་སོང་།”} ཞེས་པ་དེ་ཐོག་ནས་བ་མ་རྣམ་གཉིས་མི་མཐུན་པ་མེད་

པ་ད་ེཤསེ་ཐུབ་པ་དང་། སྡེ་སྲིད་བསོད་ཆོས་ནས་གཟིམ་ཁང་གོང་ལ་དུས་རག་ཏུ་མ་

དགའ་ཕག་དགོ་འགན་སམེས་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པ་ཚགི་ད་ེརང་ག་ིཐོག་ནས་ཤསེ་ཐུབ་པ་ན།ི 

གངོ་གསལ་ད་ེཉདི་ལས། བ་ཆནེ་དུ་གཏོགས་ངསེ་ཞསེ་དང་། ལུགས་མཐུན་

ཡདོ་མུར་ཞསེ་དང་། སྡ་ེཔ་རང་ག་ིཞསེ་དང་། ཕབ་སོང་ཞསེ་སོགས་༧གངོ་ས་ལྔ་པས་

ཡདི་མ་རང་པའ་ིཚགི་ནུས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་ལ་སམེས་གཏིང་ནས་གདངེ་འཇོག་

ཇི་ལྟར་ཡདོ་མདེ་དང་། སྡེ་སྲིད་ཀི་མཛད་སོྤད་ལ་ཡིད་མ་རང་པ་ཇི་ལྟར་བྱུང་མིན་

སོགས་ཀང་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཤསེ་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་ལྔ་པ་རང་ཉིད་ནས་

སར་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་ལ་དམ་པ་ཞསེ་གསུངས་ཟིན་ནས། སར་དམ་མིན ་དང་

དམ་རྫུ་ཟརེ་བ་སོགས་སྨ་ོགཏམ་ཕལ་ཚགི་ད་ེའད་གསུངས་མ་ིསྲདི་པ་དང་གཅིག  

གཉསི་པ་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་ཞིང་བར་ེལ་ཉ་ེབ་ན། དུ་ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟང་ནང་འད་ི

ལྟར།{“ཁ་སང་རསེ་གནང་ངདེ་རང་གསི་བཤལོ་བས་མཚརེ་བ་བྱུང་།   ད་ལམ་ཅིས་

ཀང་འགོ་དགོས་ཞེས་ཇའི་སང་སྡེ་པ་བརྒྱུད་དེ་གསུང་པ་མཚམས་ལ་ཧར་འདོན་བས་

ཏེ་གཟིམས་ཁང་གོང་དུ་ཕིན།”}ཞེས་ཁ་སང་སྡེ་སྲིད་དབང་ཆེ་བས་གཟིམ་ཁང་གོང་དུ་

ཕབེས་རྒྱུ་བཤལོ་དགསོ་བྱུང་བ་ལ་ཐུགས་མཚརེ་སྣང་དང་། བ་སོབ་དམ་གཙང་

བརྩེ་ཞེན་ར་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ད་རིང་ཅིས་ཀང་འགོ་དགོས་གསུངས་
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ནས་ཁ་སང་སྡེ་སྲདི་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཇི་བསན་ལ་ད་རིང་རིྩས་མེད་ཀིས་ཕེབས་པའ་ིཚུལ་

སོགས་ལས་ཀང་།དམ་མནི་དམ་རྫུ་དང་སོྨན་ལམ་ལོག་པ་དང་། ལྷག་པར་དམ་སྲི་དང་

འབྱུང་པ་ོསོགས་གསུང་ཤསེ་ཐབས་མདེ་པ་དང་། གཞན་ཡང་{“གཏོར་ཆས་ག་བསིྒགས་

པའ་ིའགོ་རིྩས་ཡདོ་ཐོག་”}ཅསེ་ཕབེས་རིྩས་ཡདོ་ཀང་ཕབེས་མ་ིའཇུག་མཁན་ད་ེཡང་སུ་

ཡནི་མནི་དརེ་གསལ་བའ་ིམང་དུ་བརོད་ཅི་དགསོ། དུ་ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟང་མ་ཟད། 

ད་ེཡ་ིསརོ་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་དུ་བལྟས་པས་ཀང་ཤསེ་ནུས། ག ང ་

ལྟར་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སབས་ཙམ་མ་ཟད་དགོངས་པ་རོགས་ལ་ཉེ་

བའ་ིདུས་སུའང་༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིལྟ་ཚུལ་དང་འཛིན་ཚུལ་ད་ེདང་ད་ེསོགས་ལས། སྤྲུ ལ ་

སྐུ་གགས་རྒྱན་སྐུ་གཤགེས་མ་ཐག་ཏུ་དམ་མནི་དང་དམ་རྫུ་སོགས་གསུངས་ཤསེ་ཐབས་

མདེ་པ་དང་གཉསི། 

གསུམ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་སྐུ་གཤགེས་རསེ་ཀང་། དུ་ཀཱུ་ལའི་གོས་བཟང་དུ་འདི་

ལྟར། {“ཞག་བདུན་གི་བར་འཕགས་པ་མཆེད་ཀི་དྲུང་དུ་མཆོད་པ་སོྨན་ལམ་བཟླས་

བརདོ་སོགས་དག་ེསྦརོ་ལ་བརོྩན་པར་བས།”} ཞེས་ལྔ་པ་རང་གི་སོབ་བུ་ཡིན་ཡང་

ཐུགས་བརྩ་ེདང་བོ་ཕམ་ག་ིརྣམ་པ་ད་ེལྟར་མཛད་ལུགས་དང་། གཞན་ཡང་གོང ་དུ ་

སོང་ཟིན་ལྟར་སྤྲུལ་སྐུའ་ིམྱུར་བནོ་ཡནི་ཟོལ་ག་ིམཚམས་སྦརོ་ཐུགས་སོྨན་དུ་ཡང་། 

{“སྣ་མང་གག༵ས་པའ་ིརྔ་གསང་ཆརེ་སོྒག་པ།༵། 

ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའ་ིདབར་ག་ིལང་ཚའོ་ིའབས།། 

འཇམ་མཉནེ་ཕང་ཕུང་གཡ་ོབའ་ིརྒྱལ༵་མཚན༵་མཆགོ། 
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སྐ་ེསྲདི་ཟོླས་གར་གཡུར་དུ་ཟ་བར་ཤགོ།”} ཞསེ་དང་། 

{“ཕུལ་བྱུང་རྣམ་པར་དཀར་བའ་ིཀུན་གསལ་ངོས།། 

ངོ་མཚར་སྐསེ་རབས་དབང་པོའ་ིགཞུ་རིས་ཅན།། 

འདནེ་བདེ་ཡུལ་ག་ིབདུད་རིྩ་བ་ན་མདེ།། 

ཡདི་ཀ་ིམསོ་ངོར་འགྲུབ་པའ་ིབཀྲ་ཤསི་ཤགོ།”}

ཞེས་སགོས་མཆོག་སྤྲུལ་གགས་རྒྱན་གི་ཐད་ལ་ས་བར་ཕི་གསུམ་དུ་དམ་ཚིག་མདུད་རྒྱ་

ཧ་ཅང་བསྡམས་པའ་ིརང་རགས་མངོན་གསལ་དདོ་པ་ོད་ེལྟར་ཡདོ་དང་ཡདོ་བཞིན་དུ། 

སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་ལ་ག་ོབུར་དུ་༧གངོ་ས་ལྔ་པས་དམ་མནི་དང་། དམ་རྫུ་དང་། 

སོྨན་ལམ་ལོག་པ་དང་།བསན་འག་ོལ་འཚ་ེབ་བེད་མཁན་ཞེས་ཁ་ནས་གང་ཐོན་དེ་ལྟར་

གསུངས་སྲདི་ན། ༧གངོ་ས་ལྔ་པ་རང་ཉདི་རང་ཚགི་ས་ཕ་ིམ་ིམཐུན་པའ་ིཧམ་ཚགི་

བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བ་ལ་བག་ཚ་བ་ཙམ་ཡང་མདེ་པ་ཞིག་ཏུ་འདདོ་དགསོ་ན། ལྔ་པ་རང་ཉདི་

དམ་མནི་དང་། དམ་རྫུ་མ་ཟད།སོྨན་ལམ་ས་ཕིའ་ིདནོ་ལོག་པར་སོང་བའ་ིསོྨན་ལམ་ལོག་

པ་ངོ་མ་ད་ེ༧གངོ་ས་ལྔ་པ་རང་ཉདི་ཡནི་པ་བརདོ་ཅི་དགསོ། དེ ་ ལྟ ར ་ དུ ་ འ དོ ད ་

དགོས་ན་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་བ་ཁོད་ཅག་བུ་གེན་པས་ཕ་མགོ་བཅོམ་པ་གདོན་མི་ཟ་

བའ་ིགནས་སབས་ད་ེཙམ་གསི་འཐུས་པར་བས་སོ།།

བཞི་པ། ད་འ་ོན་༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིཡགི་ཆས་ནང་དམ་མནི་དང་དམ་རྫུ་ཞསེ་སོགས་སུས་

བསྲསེ་འཇུག་བས་པ་རདེ་ཟརེ་ན། སྡ་ེསྲདི་བསོད་ཆོས་ལྟ་བུ་ལ་ད་ེལྟར་བདེ་འདདོ་

ཏན་ཏན་ཡདོ་ཀང་དུས་ཀ་ིདབང་གསི་ག་ོསབས་ད་ེསྡ་ེསྲདི་བསོད་ཆོས་ལ་བྱུང་མདེ་ཀང་། 
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སྡ་ེསྲདི་སངས་རྒྱམ་ལ་ག་ོསབས་ད་ེཆ་ཚང་བྱུང་ཡདོ་པ་ན།ི ཆུ་བ་ཕི་ལོ་{1693}

ལོར་སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལ་༧གོང་ས་ལྔ་པའི་རྣམ་ཐར་དུ་ཀཱུ་ལི་གོས་བཟང་

སྐར་སྒགི་དང་ཁ་སངོ་གསར་རོྩམ་སོགས་བ་རྒྱུའ་ིག་ོསབས་ཆ་ཚང་བྱུང་བར་བརནེ། 

སབས་དརེ་༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིགསུངས་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་ཚང་མར་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་

ཡདོ་པ་བརོད་མ་ིདགསོ་པ་ཞིག་རདེ། འོན་ཀང་དེ་ལྟར་བས་པས་༧གོང་ས་ལྔ་པར་

གནདོ་ཡདོ་པ་ལས་ཕན་པ་གང་ཡང་བྱུང་མདེ། གཟིམ་ཁང་གོང་འོག་གི ་སེར་ནད་

ནང་རགོས་ཞ་ེའཁོན་ཡདོ་པའ་ིདགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གི་མ་ིངོ་མཐའ་མ་ད་ེཡང་སབས་དརེ་

སྡ་ེསྲདི་སངས་རྒྱམ་ལས་ལྷག་མདེ་པ་རདེ། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་མི་དེ་དག་ལ་ངོ་

ཚ་ཞ་ེཁལེ་མདེ་པ་ཡང་། དཔརེ་ན།ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཐོང་བཞིན་པ་ལྟར། ༧གངོ་

ས་བཅུ་བཞི་པས་སར་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡདོ་བཞིན་དུ་ཆོས་སོྐང་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་

འཕནི་བཅོལ་དགག་མདེ་ར་ོརའེ་ིསྒ་དབངས་ཞསེ་པ་བརྩམས་པ་ད་ེཡང་འད་ིལྟར།

{“ཧཱུ༑ཾ རབ་འབམས་རྒྱལ་བའ་ིམཁནེ་བརྩ་ེནུས་པའ་ིདཔལ།། གཏུམ་དག་དགེས་པ་

ཡངོས་ག་ིར་ེབོ་རུ།། མངོན་བཞེངས་འཇམ་མགོན་བསན་སྲུང་མཐུ་རྩལ་ཅན།། 

དགའ་ལྡན་མཁའ་སྤདོ་ལ་སོགས་གནས་ནས་གཤགེས།། ལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་གུས་པས་

ཕག་འཚལ་ཞིང་།། ཉནོ་མངོས་དབང་གསི་ཐུགས་དང་འགལ་འགྱུར་པའ།ི། ནངོས་ཤངི་

ཉསེ་པའ་ིཚགོས་ཀུན་བཤགས་ལགས་ན།། བཟོད་པ་བཞསེ་ལ་དགསེ་པའ་ིའཛུམ་ཞལ་

སནོ།། གཉསི་མདེ་བད་ེསོང་རོལ་པ་ལས་བྱུང་བའ།ི། ཉརེ་སོྤད་ཤ་ཁག་གཏོར་ཚགོས་

རི་ལྟར་སྤུངས།། འ་ོཞོ་ཆང་ཕུད་རྒྱ་ཇ་མཚ་ོལྟར་བསིྐལ།། བཀྲ་ཤསི་རགས་རས་སྲགོ་

ཆགས་སྣ་ཚགོས་དང་།།  ཞི་དག་རྒྱན་དང་དག་འཇོམས་ག་ོམཚནོ་སོགས།། མ་ལུས་ཕ་ི

ནང་གསང་བའ་ིདམ་རས་ཚགོས།། དངོས་གཤམས་ཡདི་ཀསི་སྤྲུལ་ཏ་ེའབུལ་ལགས་ན།། 
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ཐུགས་དམ་བསངས་ཞིང་ཉམས་ཆགས་དག་གྱུར་ནས།། བ་ོབཟང་རྒྱལ་བའ་ིབསན་དང་

ད་ེའཛིན་ག།ི། སྐསེ་བུའ་ིཚགོས་རྣམས་སྐུ་ཚ་ེམཛད་འཕནི་རྒྱས།། དག་ེའདུན་སྡ་ེརྣམས་

བཤད་སྒྲུབ་བ་བས་མཛསེ།། དགའ་ལྡན་ཆབ་སྲདི་སྐ་ེའགོའ་ིབད་ེསྐདི་སལེ།། ཁད་པར་

རྣལ་འབརོ་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀི།། སོན་ལས་འཕལ་རྐནེ་ལས་བྱུང་ཉརེ་འཚ་ེ

ཀུན།། ཞི་ཞིང་ཆོས་སྲདི་ལགེས་ཚགོས་མ་ལུས་པ།། བསམ་པ་ཇི་བཞིན་ལྷུན་གསི་འགྲུབ་

པར་མཛོད།། བསན་དང་ཆབ་སྲདི་སྐ་ེའགའོ་ིབད་ེསྐདི་ལ།། བསམ་སྦརོ་ལོག་པར་འཁུ་

བའ་ིདག་སྡའེ་ིདཔུང་།། རྣ་ོམྱུར་མཐུ་སབོས་ར་ོརའེ་ིམ་ེཆར་གསི།། ལུས་པ་མདེ་པར་ཐལ་

བར་བརག་པར་མཛོད།། ཡང་དགསོ་དུང་དགནོ་འདུས་པ་ངུར་པའ་ིཁྱུ།། རྣམ་དག་ཁམིས་

ཀ་ིསྤུ་སྡུག་རབ་བཀྲ་ཞིང་།། མད་ོསགས་ལམ་ག་ིགཤགོ་རབས་ཟུང་འཇུག་པས།། རྣམ་

གལོ་འཆ་ིམདེ་ལམ་ལ་རྩནེ་པར་མཛོད།། མདརོ་ན་ལྷ་ཁདོ་བ་མ་ལྷ་སྲུང་ཀུན།། འདུས་

པའ་ིབདག་ཉདི་མཆོག་ཏུ་མངའ་གསོལ་ན།། རྣམ་བཞིའ་ིའཕནི་ལས་སྤནི་ཆནེ་གཏིབས་

པ་ལས།།  གྲུབ་གཉསི་འདདོ་དགུའ་ིགྲུ་ཆར་སལི་བ་མཛོད།།  །།  ཅསེ་འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་

བའ་ིབསན་སྲུང་རྒྱལ་ཆནེ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་རྩལ་ལ་འཕནི་ལས་བཅོལ་བ་འགག་མདེ་ར་ོ

རའེ་ིསྒ་དབངས་ཞསེ་བ་བ་འད་ིན་ིསྤྲུལ་པའ་ིཆོས་སོྐང་ཆནེ་པོ་གང་ཉདི་ནས་རོ་རའེ་ིལུང་

གསི་བསྐུལ་བ་མ་ཟད། འད་ིག་གྲྭ་ཚང་ག་ིསོབ་དཔནོ་ལས་སྣ་ེསྤ་ིམགནི་ནས་ཀང་རནེ་

བཅས་ཇི་ལྟར་བསྐུལ་བ་ལྟར་པད་དཀར་འཆང་བའ་ིསྐ་ེམངི་རྒྱལ་བའ་ིཆོས་ཚུལ་འཛིན་

པ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱལ་མཚ་ོསྲདི་གསུམ་དབང་སྒྱུར་མཚུངས་པ་མདེ་

པའ་ིསྡརེ་འཁོད་པས་ག་ོམ་ོདུང་དགནོ་བཀྲ་ཤསི་ལྷུན་འགྲུབ་ཏུ་སྦར་བའ་ིལགེས་ཚགོས་

སིདྡྷརིསྟུ།།”} 
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ཞསེ་དང་མ་ཟད་བཀའ་སབོ་ཕགོས་དབེ་གཉསི་པའ་ིཤགོ་ལྡབེས{136}་ན།

{“ངས་ག་ོམརོ་འཕནི་བཅོལ་ཀང་རོྩམ་ཡདོ་”}ཅེས་སོགས་བཤད་འདུག་པས་དེ་ལྟར་

ཡནི་ན། འཕིན་བཅོལ་འདི་མ་འོང་བཅུ་བཞི་པའི་གསུང་འབུམ་འད་ཡོད་ན་དེ་ནང་

བཞག་གི་རེད་དང་མ་རེད།ངས་བས་ན་བཞག་གི་མ་རེད་དེར་བརེན་མ་འོང་དབེ་ཞིབ་

པར་མཁོ་ཕིར་འདརི་ཆ་ཚང་བསི་པ་ཡནི། བཞག་གི་མེད་ན་༧གོང་ས་ལྔ་པའི་

གསུང་འབུམ་དང་ཁད་པར་ག་རེ་བྱུང་སོང་།བཞག་ག་ིཡདོ་ན་དེ་ལ་འགེལ་བཤད་ག་རེ་

རྒྱག་རིྩས་ཡོད།དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་བཤད་པ་ལྟར་ངས་རོྩམ་རྒྱུ་མ་

བྱུང་ཁི་བང་རིན་པ་ོཆསེ་བརྩམས་པ་རདེ་ཟརེ་རྒྱུ་ཡནི་ནམ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་གསུམ་

བཅུའི་དུས་དན་གི་གསུང་བཤད་མང་པོ་ཞིག་ཀང་མི་གཞན་དང་གཞན་གིས་བརྩམས་

འདུག་པས་ད་ེདག་ཀང་ངས་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་གཞན་དང་གཞན་གིས་བཤད་པ་ད་ེངས་

རསེ་བཟོླས་བས་པ་ཙམ་ཡནི་ཟརེ་རྒྱུ་ཡནི་ནམ། དེ་དང་དེ་སོགས་བཅུ་བཞི་པའི་མིང་

འཁརེ་ནས་མ་ིགཞན་དང་གཞན་གིས་བིས་པ་ཤནི་ཏུ་མང་བས་རསེ་སུ་ར་སོྤད་རིམ་པར་

བས་ཆོག །ད་ལམ་མང་བས་སུན་ནས་བཞག་ག།ོ གང་ལྟར་༧གོང་ས་ལྔ་པའི ་

གནང་ལུགས་དང་། བཅུ་བཞི་པའི་གནང་ལུགས་གཉིས་འགལ་བ་མི་རོ་རྒྱབ་ཁུར་

ལྟར་ཡནི་པས་ལྔ་པའ་ིགནང་ལུགས་དང་མཚུངས་བསྡུར་མ་བདེ་ཅིག མདོར་ན་གོང་

གསལ་དོན་ཚན་བཞི་ལ་བརེན་ནས་༧གོང་ས་ལྔ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་ལ་དམ་མིན་

དམ་རྫུ་སོགས་ཟརེ་ཤསེ་སངས་མདེ་པ་མ་ཟད། རྫུན་བཟོ་རྫུན་སྒགི་སུས་བས་མནི་ཡང་

བད་ེབག་ཏུ་ཤསེ་ཐུབ་བོ།།
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{དམ་མནི་དམ་རྫུ་}ཟརེ་བ་ད་ེལྔ་པའ་ིགསུང་དུ་ཁས་བང་ན་རིགས་

པས་ཀང་མ་ིའཐད་པ།

དཔརེ་ན། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པས། ༧གོང་ས་ལྔ་པའི་རང་རྣམ་དུ་

ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟང་དང་། གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གཉསི་ལ་ཁུངས་བཅོལ་མ་ིབདེ་ཐབས་

མདེ་བྱུང་ཟརེ་བའ་ིགཞི་འདདོ་ངོ་མ་ད་ེཡང་། མག་ོམཐོང་ན་ལུས་ངོ་ཤསེ་ཟརེ་བའ་ིདཔ་ེ

ལྟར་ཁདོ་ཚ་ོསྦནི་བདག་དང་བཅས་པས་སངི་ག་ིནརོ་བུ་བཞིན་དུ་ནང་ལ་ཉར་རྒྱུ་དང་། 

རླུང་ག་ིརྒྱལ་མཚན་བཞིན་དུ་མཁའ་ལ་ཕར་རྒྱུ་ན།ི

{“དམ་མནི་དམ་རྫུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞསེ།།  

སོྨན་ལམ་ལོག་པའ་ིདམ་སྲ་ིའབྱུང་པ་ོད།ེ།  

བསན་དང་འག་ོབ་ཀུན་ལ་འཚ་ེབདེ་ན།། 

མགནོ་སྐབས་དཔུང་གཉནེ་མ་མཛད་ཐལ་བར་རགོས།།”} 

ཞསེ་པ་འད་ིཁུངས་སུ་འདནེ་འདདོ་ནས་ཡནི་མདོ། དུ་ཀཱུ་ལའི་གོས་བཟང་དང་། 

གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གཉསི་ལས་ཁུངས་བཅོལ་ཡུལ་༧གོང་ས་ལྔ་པའ་ིགསུང་གཞན་མདེ་པ་

ཡནི་ནམ། ཡང་ན་གསུང་གཞན་ལ་ཁུངས་བཅོལ་བདེ་འདདོ་མདེ་པས་ཡནི། ཞི བ ་

འཇུག་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་ལྟ་བུའི་གཡོ་སྒྱུ་དང་ཁམ་པའི་ལས་ཀ་གཡག་ཞར་

གསི་རྩ་ཟ་བ་ལྟར་ག་ིཞིབ་འཇུག་ཟརེ་བ་ལ་སུས་ཆ་འཇོག་བདེ་སྲདི། ཞི བ ་ འ ཇུ ག ་

དང་པོ་ཞིག་བདེ་བསམ་ན་༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིགསུང་འབུམ་པདོ་{{ད}}་པའ་ིནང་།

{“ཕུན་ཚགོས་གགས་པའ་ིསྣང་བརན་ལྷ་ལམ་ངོས།། 
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འཇའ་ཚནོ་གསར་པའ་ིངང་ཚུལ་ལགེས་ཤསི་པའ།ི། 

གངས་མདེ་རྣམ་དཀར་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་ཅན།།

དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པར་གསོལ་བ་འདབེས།།”}

ཞེས་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཀི་མཚན་འཁོད་གསོལ་འདེབས་དཔལ་ལྡན་བ་མ་

དམ་པར་གསོལ་བ་འདབེས། ཞེས་པ་འད་ིཁདོ་ཚསོ་ཁུངས་སུ་འདེན་མ་ིཐུབ་པ་དེ་ཅི་

ཞིག་ག་ིལན་པ་རདེ། ད་ེཁས་བང་ན་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་དམ་པ་དང་དམ་མནི་གཉསི་

ཀ་ཡནི་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་འག་ོབས་ཡནི་ནམ། ཡང་ན་དམ་མནི་དམ་རྫུ་ཞསེ་པའ་ིཚགི་

བཅད་ད་ེརྫུན་མར་འགྱུར་དགོས་ཀ་ིཡནི། དེ་གཉིས་གང་ཞིག་ལ་ཚད་མར་བེད་

དགོས་མིན་ཁོད་ཅག་ཕོགས་གཏོགས་དང་བཅས་པས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཞིག་ལས་

གཡལོ་ཐབས་མདེ། གལ་སྲིད་གོང་གི་{དམ་མིན་དམ་རྫུ་}ཞེས་པའི་ཚིག་བཅད་དེ་

༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིགསུང་པ་ཚད་མར་བཟུང་རྒྱུ་ཡནི་ཟརེ་ན། རིགས ་པའི ་གནོད ་

བདེ་མང་དུ་བབས་རྒྱུ་ཡནི་པ་གདནོ་མ་ིཟ་ས།ེ དཔརེ་ན། ད་ཆ་ཤུགས་ལྡན་ཞསེ་

པའ་ིམངི་ཙམ་ཡང་མདེ་དགསོ་ཚདོ་ལ་ད་ེལྟར་མནི་པའ་ིགནདོ་བདེ་དང་གཅིག  

།སྒྲུབ་ཁག་བདུན་ག་ིབ་མ་རྣམས་ལ་ནུས་མཐུས་ཕངོས་པའ་ིགནདོ་བདེ་དང་གཉསི། 

ལེགས་ལྡན་ཕག་དྲུག་ལས་གཤིན་དམག་ཟོར་ཞལ་བཞི་ལྕམ་སྲིང་སོགས་ལ་མགོན་

སྐབས་དཔུང་གཉེན་མ་མཛད་གསུངས་པ་ལས་ལོྡག་སེ་མགོན་སྐབས་དཔུང་གཉེན་

མཛད་ཡདོ་པར་ཐལ་བའ་ིགནདོ་བདེ་དང་གསུམ། མགོན་སྐབས་དཔུང་གཉེན་

མཛད་ཡོད་ན་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་དམ་མིན་དམ་བརྫུ་མིན་པར་དམ་ལྡན་སྐེས་མཆོག་

ཡནི་པར་ཐལ་བའ་ིགནདོ་བདེ་དང་བཞི། དམ་ལྡན་ཡནི་ན་སོྨན་ལམ་ལོག་པའ་ིདམ་

སྲ་ིའབྱུང་པརོ་མ་ིསྲདི་པར་ཐལ་བ་དང་ལྔ། དེ་ལྟར་མི་སྲིད་ན་བསན་དང་འགོ་བ་
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ཀུན་ལ་གནདོ་ཟརེ་བ་ཡང་རྫུན་མ་ཡནི་པར་ཐལ་བའ་ིགནདོ་བདེ་དང་དྲུག  

།རྫུན་མ་ཡིན་ན་༧གོང་ས་ལྔ་པ་རྫུན་མ་གསུངས་མཁན་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་པ་དང་

བདུན། ལྔ་པས་རྫུན་གསུང་ཡོད་ན་བཅུ་བཞི་པ་རྫུན་པའི་རེས་འབངས་ཡིན་པར་ཐལ་

བའ་ིགནདོ་བདེ་དང་བརྒྱད། དེ་དང་དེ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་མང་པོའི་ཐོག་ནས་དམ་

མནི་དམ་བརྫུ་ཟརེ་བ་ད་ེལྔ་པའ་ིགསུངས་མདེ་པ་ཤསེ་ཐུབ། ཕོགས་ལྷུང་ཅན་གི ་

ལོག་བཤད་པ་གཡ་ོཅན་ཁདོ་ཚསོ་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་སྐབོ་འདདོ་ཀང་སྐབོ་དགསོ་དནོ་མདེ། 

༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་སྐབོ་འདདོ་ཀང་སྐབོ་ཐུབ་ཐབས་མདེ་པ་ཤསེ་དགསོ། དེ ་

ལས་ལོག་བཤད་པ་རང་ཉདི་རང་གསི་སྐབོ་ཐབས་ཞིག་བས་ན་དགའ། གཞན་དུ་ཞིབ་

འཇུག་གཡག་ཞར་རྩ་ཟ་ལྟར་ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ནར་ཤ་ཐམ་རོ་ཐམ་རང་སྣང་གང་དན་གི་

བ་སྤདོ་ངན་པ་ལང་ཤརོ་འདསི་མ་ིརབས་མང་པརོ་དག་ེལྡན་པའ་ིདཀའ་རགོ་འད་ིལ་

ཟུབ་ཏུ་མདེ་པའ་ིལག་རསེ་དམར་པ་ོཞིག་འཇོག་རྒྱུ་ཡནི་པ་གདནོ་མ་ིཟའ།ོ།
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ལྔ་པའ་ིགསུང་ལ་རྫུན་བཟོ་རྫུན་སིྒག་བདེ་མཁན་ངོ་མ་སུ་ཡནི་ར་སྤདོ་

ནན་པ་ོབ་རྒྱུ་ལ།

ཞིབ་ཏུ་བསམ་ན་༧གངོ་ས་ལྔ་པས་མཆོག་སྤྲུལ་གགས་རྒྱན་ལ་ས་ཕི་བར་གསུམ་དུ་མཐོང་

ཆནེ་ད་ེལྟར་གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ། དནོ་མདེ་ལག་ཨ་རྒྱལ་གི་འཕྲུལ་ལ་བརནེ་ནས་

ཞསེ་པ་ད་ེལྟར་གསུངས་ཤསེ་ཐབས་མ་ིའདུག་པས། དོན་དངོས་དེ ་ཡང་སྡེ ་སྲིད་

སངས་རྒྱམ་པས་གསར་འཇུག་བས་ཡདོ་པར་ངསེ་ཏ།ེ  དེ་ལྟར་མིན་ན་ལྔ་པ་

རང་ག་ིབ་མ་གཅིག་ལོྕགས་སྐབས་གསུམ་ཀུན་བསྡུས་༧པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཆནེ་པ་ོལ། ལག་ཨ་རྒྱལ་གི་འཕྲུལ་ལ་དབུ་འཁོར་བ་ལྟ་བུའི་ཟུར་ཟའི་ཚིག་མཚོན་

བརས་སོྨད་ད་ེལྟར་གསུང་མ་ིསྲདི་པའ་ིཕིར་དང་། གཞན་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་

རྒྱན་ལ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ས་བར་ཕི་གསུམ་དུ་གཟིམ་ཁང་གོང་གི་མཆོག་སྤྲུལ་སོགས་

གསུངས་པ་མ་གཏོགས། གད་ཁ་སའི་ནང་སོ་གོ་ལྷུག་ཅེས་ཕལ་ཚིག་མ་རང་པའི་མིང་

འདགོས་ད་ེལྟར་གསུང་སྲལོ་མདེ་ཀང་།  ད་ེལྟར་སྤྲུལ་སྐུའ་ིམཚན་ཚུན་ཆད་ནས་

རྫུན་བཟོ་བདེ་མཁན་སྡ་ེསྲདི་སངས་རྒྱམ་ཡནི་པ་བརདོ་ཅི་དགསོ་ཏ།ེ དཔརེ་ན། 

སྡ་ེསྲདི་སངས་རྒྱམ་པས་ཆུ་བ་ཕི་ལོ་{1693}ལོར་གསར་དུ་སྐར་སིྒག་བས་པའ་ིལྔ་པའ་ི

རྣམ་ཐར་དུ་ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟང་བོད་ལོངས་དཔར་མ་ཤགོ་ལྡབེས་{59}ནས་འད་ིལྟར། 

{“གད་ཁ་སའ་ིནང་སོ་གོ་ལྷུག་ཀང་སར་རབ་འབམས་པ་ལྕགས་སྡགི་སོགས་ཀིས་སྤྲུལ་

པའ་ིསྐུ་བསོད་ནམས་དག་ེལགེས་དཔལ་བཟང་གི་སྐུ་སྐརེ་དལི་བསྒགས་པ་ལྟར་ད་ེཉནི་

བནོ་བྱུང་།”} ཞེས་སོགས་༧གོང་ས་ལྔ་པས་བིས་ཁུལ་མ་ཡིན་ཡིན་མདོག་བས་པ་དེ་

དང་། སར་ས་སག་ཕི་ལོ་{1698}ལོར་སྡ་ེསྲདི་སངས་རྒྱམ་པ་ཁོང་རང་གསི་བརྩམས་
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གནང་བའི་དགའ་ལྡན་ཆོས་འབྱུང་བེ ེ་སེར་དུའང་གོང་གི་ཚིག་སྦོར་དང་ཆ་འད་བ་འདི་

ལྟར་འདུག་ས།ེ {“གད་ཁ་ས་པའི་ནང་སོ་གོ་ལྷུག་ཐོག་མར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡོན་

ཏན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡོང་དུ་རེ་ཡང་རེས་སུ་ངག་དབང་དགེ་ལེགས་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བས་

པས་མཐར་སྐ་ེགནས་ཀང་མ་ིབཟང་བར་གྱུར་ཏོ།”} ཞེས་སོགས་རོྩམ་ས་ཕིའི་ཚིག་

འགོས་ནས་{ནང་སོ་གོ་ལྷུག་}ཞསེ་སོགས་མ་རང་བའ་ིཚགི་དང་འཁོག་བཤད་ད་ེརྣམས་

སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱམ་པས་༧གོང་ས་ལྔ་པའི་གསུང་དུ་འཛུལ་ཏེ་བསྲེས་འཇུག་བས་པ་

གསལ་པརོ་ཤསེ་ཐུབ་པ་ཞིག་ག།ོ གཞན་ཡང་དུ་ཀཱུ་ལའི་གོས་བཟང་དུ་གད་ཁ་

སའི་ནང་སོ་གོ་ལྷུག་ཀང་སར་རབ་འབམས་པ་ལྕགས་སྡིག་སོགས་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་

བསོད་ནམས་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གི་སྐུ་སྐེར་དིལ་བསྒགས་པ་ལྟར་ཟེར་བ་དེ་

༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིགསུངས་ཡནི་ཟརེ་ན། ད་ེན་ིརིགས་པས་ཀང་མ་ིའཐད་ད།ེ ར བ ་

འབམས་པ་ལྕགས་སྡགི་སོགས་ཀིས་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གི་

ཡང་སྲདི་དུ་དིལ་བསྒགས་ནས་ཐག་ཆོད་ཐུབ་ཀི་ཡདོ་ན།༧པཎ་ཆནེ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་

པ་ལ་ཞུ་དགསོ་དནོ་མདེ་པས་མ་ཟད། ༧ཇོ་བོ་འཇམ་དཔལ་རོ་རེའི་མདུན་དུ་ཟན་

བརག་སོགས་ཀང་སྒལི་དགསོ་དནོ་མདེ་པའ་ིཕིར་ཏ།ེ ལས་ཀ་ཐོལ་པ་ཡནི་པའ་ིཕརི། 

རབ་འབམས་པ་ལྕགས་སྡགི་སོགས་ཀསི་ཐག་བཅད་ན་འགགི་པའ་ིཕིར། མ ་ ཟ ད ་ སྡེ ་

སྲདི་སངས་རྒྱམ་པས་བཤད་པ་ལྟར་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་མཐར་སྐ་ེགནས་ཀང་མ་ིབཟང་

བར་གྱུར་ཡདོ་ན། ༧གངོ་ས་ལྔ་པས་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་བནོ་གསོལ་འདབེས་མཛད་རྒྱུའ་ི

ཁས་ལནེ་གནང་མ་ིསྲདི་པའ་ིཕརི།  གལ་སྲདི་ཁས་ལནེ་བས་དབང་དུ་བཏང་ཡང་། 

སྣ་མང་གག༵ས་པའ་ིརྔ་གསང་ཆརེ་སོྒག་པ།༵། ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའ་ིདབར་ག་ིལང་ཚའོ་ི

འབས།།འཇམ་མཉནེ་ཕང་ཕུང་གཡ་ོབའ་ིརྒྱལ༵་མཚན༵་མཆོག། སྐེ ་ སྲི ད ་ ཟོླ ས ་ ག ར ་
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གཡུར་དུ་ཟ་བར་ཤགོ།  ཅསེ་སོགས་ད་ེལྟ་བུའ་ིཚགི་དནོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའོ་ིཆ་ེ

བསདོ་མཛད་ཤེས་སངས་མེད་པའ་ིཕིར་ཏེ།སྐ་ེགནས་ཀང་མ་ིབཟང་བར་གྱུར་ཟིན་པའ་ི

ཕརི། ད་དུང་སྡོད་མི་ཚུགས་པར་ཧམ་བཤད་ལོག་བཤད་མང་དགས་ན་༧གོང་ས་ལྔ་

པའ་ིཞབས་ལ་ཐག་པ་ནག་པོ་དགུ་སྒལི་དུ་བཏགས་ནས། བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་

དང་ཤུགས་ལྡན་པའ་ིཐོག་ཏུ་དབུགས་རྒདོ་སདོ་དུ་འཚང་བའ་ིརྣམ་ཐར་ད་ེ༧གོང་ས་ལྔ་

པ་ལའང་སྐངོ་མ་འཇུག་པར་ཚདོ་བཟུང་ཤགི དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིངོ་གཡགོ་དེ་དག་

གསི་སབས་ར་ེསྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་ག་ིམ་ཡུམ་ལག་ཨ་རྒྱལ་གསི་དལི་བསྒགས་ཚུལ་ཤདོ་

པ་དང་། སབས་ར་ེརབ་འབམས་པ་ལྕགས་སྡགི་སོགས་ཀིས་དིལ་བསྒགས་ཚུལ་ཟརེ་བའ་ི

འཇུ་ས་འཆང་ས་མེད་པའ་ིཁུངས་མེད་འདདོ་གཏམ་ལོག་བཤད་ཁོ་ན་ཡནི་པ་བརོད་མ་ི

དགསོ་སོ།། ལོག་བཤད་དང་ལོག་བཤད་པས་གང་བསི་པ་དའེ་ིཚགི་སྣ་ར་ེརའེ་ིསངེ་

ནས་བརྒལ་ལན་བས་ན་མང་བར་འགྱུར་བས་རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་གིས་མ་ིཆགོ་རྒྱུ་མེད་པར་

མངོན་ན།ོ།
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མ་ཟད་༧གངོ་ས་ལྔ་པར་མཛད་དཀའ་བཟོ་མཁན་ད་ེཡང་སུ་ཡནི་མནི་

ལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་དཔད་པ།

དུ་ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་༧གོང་ས་ལྔ་པར་བེད་མ་ིབད་ེབའ་ིམཛད་དཀའ་

བཟོ་མཁན་སྡ་ེསྲདི་བསོད་ཆོས་དང་གནས་ཆུང་ཟརེ་བ་གཉསི་ཡནི་པ་ཡང་། ད པེ ་

མཚནོ་ཙམ་བཤད་ན། སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་ག་ོབུར་གཉན་ཚད་{གཉན་ཚད་ཞསེ་པ་ན་ི

ཆམ་པ་ཡནི}ལྟ་བུ་ཞིག་བསྙུན་པར། གཟིམ་ཁང་གོང་གི་མི་སྣས་ལྔ་པར་རྐེན་སེལ་

ཆེད་གདན་ཞུ་བས་པར་༧གོང་ས་ལྔ་པ་གཏོར་ཆས་ག་བསིྒགས་ནས་ཕེབས་རིྩས་ཡོད་

ཀང་། དུ་ཀཱུ་ལར།{“ལྷ་ས་ནས་སྡ་ེཔས་མ་ིགནང་བའ་ིའག་ོནད་ཡནི་འདུག་པས་ད་ལམ་

མ་ིའགབ་ཅསེ་གཟིམས་ཁང་དུའང་བཀའ་བསྒྱུར་བའ་ིབཤལོ་སོང་བ།”} ཞསེ་དང། 

{“ནད་རིམས་ཀ་ིརིགས་ལ་བར་བཀབ་འཛམེ་གནི་མདེ་ཀང་གསུང་དང་བསྟུན།”} 

ཞསེ་སོགས་ནས་སྡ་ེསྲདི་ཀིས་ཕག་དགོ་བསམ་སོྦར་ངན་བཤམོས་ཇི་ལྟར་བས་མནི་ཡང་

གསལ་བར་དཔོག་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སྡེ་སྲིད་འཁོར་བཅས་ཀིས་གཟིམ་ཁང་གོང་གི་

མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་བསམ་ངན་གདུག་རྩུབ་ཀི་སྦོར་བ་ལག་ལེན་ཇི་བས་༧གོང་ས་

ལྔ་པས་ཀང་ཤསེ་དགོས་ནས།  དནོ་དུ་ལྔ་པའང་གཟིམ་ཁང་གངོ་དུ་ཕབེས་རྒྱུ་བཤལོ་

དུ་བཅུག་པ་གདནོ་མ་ིཟ། འནོ་ཀང་། གོང་གི་ཚིག་ནུས་ལས་ལྔ་པ་རང་གིས་

གཟིམ་ཁང་གངོ་ག་ིསྤྲུལ་སྐུ་རིན་པ་ོཆེ་ལ་བཅངས་པའ་ིལྷག་བསམ་ཐུགས་འདུན་བཟང་

པ་ོད་ེཡང་མངོན་འདུག་པས་འགག་རྩ་སྡ་ེསྲདི་བསོད་ཆོས་ལ་ཐུག་པ་ཤསེ་ཐུབ་བོ།། 

ད་ེབཞིན་གནས་ཆུང་སྐུ་རནེ་ག་ིཁོག་ལ་སྡ་ེསྲདི་བསོད་ཆསོ་ཞུགས་ཡདོ་པ་ཡང་། དུ་ཀཱུ་

ལར། {“ཆོས་སྐོང་ཆེན་པོས་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་པུར་བཞུའི་དུས་ཉེ་སོར་དུ་བསྡད་པ་མི་
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འགབ་པས་པོ་ཏ་ལར་སོང་གསུངས་པ་བཞིན་ཉརེ་གཉསི་ལ་འངོས།”} ཞེ ས ་ པ ་ དེ ་

ལས་གསལ་པརོ་ཤསེ་ཐུབ་པ་ན།ི སྡ་ེསྲདི་ཀིས་འག་ོནད་ཡནི་འདུག་ཟརེ་བ་དང་། 

གནས་ཆུང་གསི་ཉ་ེསརོ་དུ་བསྡད་པ་མ་ིའགབ་ཟརེ་བ་གཉསི་གནད་གཅིག་ཏུ་བབ་པས་

ལྷ་ཁོག་འད་ེཞུགས་དང་མ་ིཁོག་འད་ེཞུགས་ཡནི་པ་མཚནོ་ཐུབ་བོ།།

དེ་དག་གི་ཐད་དུ་དཔད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་ཡིག་གེར་ངལ་བས་གནས་སབས་དེ་ཙམ་

མ།ོ།

གཞན་ཡང་དའེ་ིཐད་གནད་དནོ་གལ་ཆ་ེབ་གཅིག་ལ། དགེ ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་

བཤད་པས། སན་བརྒྱུད་དམ་པའི་མཛོད་འཛིན་དག་པོ་སལ་བཟང་མཁས་གྲུབ་ཀི་

གསུང་། 

{“ལོག་སོྨན་ཀུན་ཚགོས་དར་གསི་མགུལ་བཅིངས་ཚ།ེ།

ཐུགས་བསྐདེ་སབོས་ཀསི་དགེས་པའ་ིཡང་རརེ་བཞངེས།།

ཉནི་མཚན་འཇིགས་རྔམས་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚགོས་ཀསི།། 

བ་ོཆནེ་རྣམས་ཀང་སྐྲག་པར་མཛད་ལ་བསདོ།།”} 

ཅེས་པའི་ཐད་ཀི་ཤུགས་ལྡན་བསོད་འགེལ་དུ་༧སྐབས་རེ་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་གིས་

སྡ་ེསྲདི་བསོད་ཆོས་དང་། སྡེ་སྲིད་ཀི་སྤུན་ནང་སོ་ནོར་བུ་གཉིས་ངན་འབེལ་གིས་

གགས་རྒྱན་བཀོྲངས་རབས་གསུངས་པ་དེ་ཁུངས་མེད་འཆལ་གཏམ་འབའ་ཞིག་ཡིན་

པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ར་སྤདོ་རྒྱུ་ཡདོ་ཟརེ་ཞིང་། དགེ་ལྡན་པའི་མིང་འཁེར་ནས་༧སྐབས་རེ་

བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་ལ་ཚད་ལས་འགལ་བའི་སྡིགས་མོ་བས་འདུག་

མདོ། ཧཧ་དེ་ན་ིཁི་བང་རོ་ར་ེའཆང་ག་ིགསུང་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་ལ་དགེ་ལྡན་མངི་གཡར་
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ལོག་བཤད་པའི་རྫུན་གཏམ་བང་འབུའི་ཤོག་རབས་ཀིས་གཡོ་འགུལ་ཐུབ་རེ་མེད་

ད།ེ ཁོད་ཚོས་དོན་དམ་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་སྡེ་སྲིད་བསོད་ཆོས་དང་ནང་སོ་ནོར་

བུས་བཀོྲངས་མདེ་པའ་ིཁུངས་བསྐལ་ར་སོྤད་པའ་ིཚ།ེ མགོ་ག་རེ་བས་སོང་ཟེར་དུས་

རྐུབ་ལ་ལུག་གིས་བརྡུངས་སོང་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་འཁོག་བཤད་ལོག་བཤད་འགའ་ཞིག་

བས་འདུག་ཀང་། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་དུ་སོང་བ་ན་ིགཅིག་ཀང་མ་ིའདུག་ས།ེ རི མ ་

པ་བཞིན་ལགེས་པར་ལྟསོ་ཨཱ། 

ལོག་བཤད་ལས། {“གགས་རྒྱན་སྐུ་གངོས་ཁར་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པ་ོསྐུ་དངོས་

ཆིབས་བགྱུར་གིས་ཞབས་རམི་བསྒྲུབས་ཀང་མ་ཕན་པར་འབྱུང་པོ་ཞིག་གིས་བརམས་

པས་ཐུགས་དན་མ་ཟིན་སརོ་དང་། ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཀི་ཚ་རིང་ཁར་ཞིང་བརེས་

རབས་སོགས་༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིརང་རྣམ་དུ་དངོས་སུ་འཁོད་པའ་ིལུང་ཚད་མ་ད་ེཡནི།”} 

ཞསེ་ཟརེ་བར། ད་ེལ། ལུང་ཚད་མ་ཡནི་མནི་བརདོ་དཀའ་ཡང་། ཧཧཧ ་ཚད ་

མ་ཡནི་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ལུང་ཆ་ཚང་དངས་མ་ནུས་པ་ད་ེདག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ཁ་ལ་

འཁརེ་ནས་ཞབས་འདནེ་ཆནེ་པོ་ཞུས་པས་མ་ཟད། སྐབས་རེ་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་

དགེ་ལྡན་པའི་ཕོགས་སར་བཞག་ནས་དགག་འདོད་བེད་མཁན་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་

ཅག་སངི་རའེ་ིཡུལ་ཡནི་པ་ཡང་ལུང་འདེན་ཆ་ཚང་བདེ་མ་ནུས་པ་ད་ེརང་ནས་ཤསེ་ཐུབ་

པ་བྱུང་འདུག་ས།ེ དུ་ཀཱུ་ལའི་ིགསོ་བཟང་ལས། {“དེའང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གཉན་

ཚད་ཀསི་བསྙུན་བར། གིང་སོད་ཆོས་རེ་དང་བང་ངོས་ནས་གཉིས་ཀིས་འཕོད་བསེན་

མཛད་པས་གཞི་མེད་དུ་གདངས་པའི་སོག་ཡུལ་དུ་ཙ་ན་ཐོན་གི་ཉེ་ལེན་ལ་སྡེ་པའི་

སྐུ་གཞོགས་ནས། སྡ་ེཔ་ནརོ་བུ་བཏང་བའ་ིབཀའ་སྒྱུར་སབས། སྐནོ་མདེ་ད་ེག་
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ཡདོ་འདུག་ཀང་། ཚ་རངི་ཁར་གོ་བུར་དུ་སྙུན་པས་ཚགོས་ཆནེ་དུ་མང་ཇ་དང་། 

གནས་ཆུང་ལྕགོ་ཏུ་སྐུ་ཕབེས་ཚ་གྲུལ་ཞིང་སྡ་ེཔར་འཕསོ་ཕུལ་བར་བརནེ། ལྷ ་ས ་

ནས་ཉནི་མཚམས་ལ་ཕེབས་པའ་ིཁ་སང་རེས་གནང་ངེད་རང་གསི་བཤལོ་བས་མཚརེ་

བ་བྱུང་། ད་ལམ་ཅིས་ཀང་འགོ་དགསོ་ཞསེ་ཇའ་ིསང་སྡ་ེཔ་བརྒྱུད་ད་ེགསུངས་པ་མཚམས་

ལ་ཧར་འདནོ་བས་ཏ་ེགཟིམས་ཁང་གངོ་དུ་ཕིན། མགོན་པོའི་རེས་གནང་བར་ཆད་ཀུན་

སེལ་ཕུལ་ཀང་འབྱུང་པོ་ཞིག་གིས་བརམས་པའི་ཐུགས་དན་མི་ཟིན་འདུག་པས་ཕན་

ཐོགས་མདེ་པའ་ིཚསེ་བཅུ་གསུམ་ག་ིཚ་རངི་ཁར་ཞིང་བརསེ་སྣང་།”} ཞེས་ལུང་ཆ་

ཚང་དངས་ན་རང་རྐུབ་རལོ་ཡངོ་བསམ་པའ་ིཞ་ེསྣང་ཡདོ་པ་ལོས་བདནེ་ཀང་། ལུ ང ་

ཟུར་ཞིག་གནམ་ལ་འཕར་ནས་དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་ཐོག་ནས་༧སྐབས་རེ་བཀའ་དིན་

ཟླ་མདེ་ཁི་བང་ར་ོར་ེའཆང་ལ་བརྒལོ་བ་ད་ེཧ་ཅང་སོྐ་པོ་རདེ།དངོས་ནས་སྐ་ོཔོ་རདེ། 

ལུང་དེ་ཆ་ཚང་དངས་ན་སྤྲུལ་སྐུ་བཀོྲང་མཁན་བསོད་ཆོས་དང་ནང་ནོར་སྤུན་གཉིས་

ཡིན་པའི་ཁུངས་སུ་འགོ་རྒྱུ་ལས་བཀོྲང་མཁན་ཁོང་གཉིས་མིན་པའི་ཁུངས་སུ་འདེན་

པའང་དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་འཁརེ་ནས་ཞབས་འདནེ་ཆནེ་པོ་ཞུས་པ་རདེ། ལ ར ་ ན ས ་

རིགས་པའ་ིརྣམ་དཔོད་ཡདོ་པ་ཞིག་ཡནི་ན་འགལེ་བཤད་མང་པོ་མ་ིདགོས་པར་གོང་གི་

ལུང་ཚགི་ཆ་ཚང་དསེ་ཤསེ་ཐུབ་ངསེ་སུ་འདུག་ཀང་། དེ་ལས་ཞིབ་ཚགས་ཙམ་ཤེས་

འདདོ་ཡདོ་ན་{{ཡུལ་གངས་ཅན་ནས་སལེ་བའ་ིར་སའ་ིབཙན་གཏམ་ག་ིཡ་ལན་རྣནོ་པོ་

}}ཞསེ་པའ་ིལགེས་བཤད་དརེ་གཟིགས་ན་ཁ་གསལ་འདུག གནད་དོན་ངོ་མ་སྤྲུལ་

སྐུ་གགས་རྒྱན་ཆམ་པ་གཞི་མདེ་དུ་གདངས་ཟིན་པ་དང་། སྡེ་སྲིད་ཀིས་བཏང་པའི་ནང་

ནརོ་སབེས་སབས་ཀང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐནོ་མདེ་ད་ེག་ཡདོ་ན།

ད་ག་ོབུར་ཞིང་བར་ེདགསོ་པའ་ིརྐནེ་གང་བྱུང་ཡདོ་མདེ་ཀང་ཤནི་ཏུ་གསལ་བའ་ིཕརི། 
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གང་ལྟར་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་ཕབེས་སབས་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུགས་དན་མ་ིཟིན་པ་མ་ཟད་ཕན་ཐོགས་

ཀང་མདེ་པར་གྱུར་ཟིན་ཡདོ་འདུག་ན། ད་༧གོང་ས་ལྔ་པས་གསུངས་པ་ལྟར། 

འབྱུང་པོ་རྒན་པ་སྡེ་སྲིད་བསོད་ཆོས་ཀིས་བརྒྱུད་བརམས་པའི་འབྱུང་གཞོན་ནང་ནོར་

དང་འབྱུང་ཕྲུག་གཞན་ཡང་འགའ་ཞིག་ཡདོ་སྲདི་པས་༧གངོ་ས་ལྔ་པས་འབྱུང་པོ་ཞིག་

གསི་བརམས་ཚུལ་མ་ིགསུངས་ན་ཅི་ཞིག་གསུངས་དགསོ། གནད་དོན ་འདི ་ནི ་

ཤནི་ཏུ་གལ་ཆ་ེབས་མང་ཙམ་བསི་པ་ཡནི། གང་ཡིན་ཟེར་ན།བདེན་པ་མེད་བཞིན་

དུ་ཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་ལ་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་འཁརེ་ནས་བརྒལོ་འདདོ་བས་པ་དང་། 

ཕགོས་གཅིག་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིམ་ིངོ་ད་ེཚསོ་ལག་པའ་ིཁག་རལ་ད་ེའཁྲུ་ཐབས་

བ་ཡ་ིཡདོ་པས་ཀང་ཡནི། དེ་བཞིན་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་བས་ལོག་པར་ཤོད་

ཚུལ་གཞན་ཡང་འད་ིལྟར། སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་གསི་བསོད་ཆོས་དང་། 

ནང་ནརོ་གཉསི་ངན་འབལེ་གིས་གགས་རྒྱན་བཀོྲངས་རབས་གསུངས་པ་ད་ེཁུངས་མདེ་

འཆལ་གཏམ་འབའ་ཞིག་ཡནི་ཏ།ེ ༧གོང་ས་ལྔ་པ་དང་སྡེ་སྲིད་བསོད་ཆོས་རྣམ་

གཉསི་ནས་ནང་སོ་ནརོ་བུ་ལ་ཐུགས་མཉསེ་པ་ོམདེ་པའ་ིཕརི་ཟརེ། ཨ ་ ཁ ་ ཤ ་

ཚ་སིང་ར།ེ ལོག་བཤད་པ་ལགས།  རིགས་པ་ཁ་ཆག་འདི་ལས་མེད་པར་

ད་དུང་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་འཁརེ་ནུས་པ་དང་། ལུང་རིགས་གསེར་གི་ལྡེ ་མིག་ཟེར་

ཕདོ་པ་ན་ིངོ་གདངོ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་མནི་ནམ་ཡང་སམ་མ།ོ། ལོག ་བཤད ་

པས་གསལ་པརོ་ངསེ་དགསོ་པ་ཞིག་ལ། ༧གོང་ས་ལྔ་པས་ནང་སོ་ནོར་བུ་ལ་མཉེས་པོ་

མདེ་པ་ཡངོས་གགས་ཡནི་ཡང་། སྡེ་སྲིད་བསོད་ཆོས་ནང་སོ་ནོར་བུ་ལ་མི་མཉེས་པའི་

ཁུངས་གང་དུ་ཡདོ། ཡདོ་ན་སནོ་ཤགོ་དང་ཁམ་བཤད་མ་བདེ་ཤགི ལོག་བཤད་པ་

མགི་ཕིས་རྣ་བ་བགས་ཏ་ེཉནོ་ཨ། ཁདོ་ཚསོ་སྡེ་སྲདི་བསོད་ཆོས་རང་ག་ིསྤུན་ནང་
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ནརོ་ལ་མཉསེ་པོ་ཡདོ་པའ་ིལུང་ཁུངས་ད།ེ སྡ་ེསྲདི་ནས་ནང་ནརོ་ལ་མཉསེ་པ་ོམདེ་

པའ་ིསྒྲུབ་བདེ་དུ་ཁ་གྱུར་ནས་བདེ་སྤདོ་བས་འདུག་པ་ངོ་མ་ིཚ་འམ། ༧གོང ་ས་ལྔ་

པས་དུ་ཀཱུ་ལི་གོས་བཟང་པོད་དང་པོའི་ལྡེབས་{87}ན།{“ཇའི་སང་སྡེ་པར་{སྡེ་སྲིད་

བསོད་ཆོས་ནས་}ཅུང་ཟད་མ་མཉེས་པའི་རྐེན་གིས་འོལ་དགའི་རོང་སྡུད་ལ་བརངས་

སོང་བའི་ཚབ་ཏུ་{སྡེ་སྲིད་ནས་}ནང་སོ་ནོར་བུ་འཇོག་བཞེད་ཀང་{ལྔ་པ་རང་ཉིད་

སོགས་}གང་ཅི་ནས་བོར་མ་བབས་པས་ལོ་པ་ཆོས་མཛད་{ཇའི་སང་སྡེ་པའི་ཚབ་ལྔ་

པ་རང་གསི་}རོགས་སུ་བསྐལི།”}ཞེས་ལུང་དནོ་ངོ་མ་འད་ིལྟར་ཡནི་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་

ལོག་འགལེ་གསི་ཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་ལ་ཚགི་ངན་ཁ་ནས་གང་ཐོན་སྨྲས་འདུག་པ་ན་ིརང་

ཉདི་སྤུ་མདེ་པའ་ིཕག་པར་སྒྲུབ་བདེ་དུ་སོང་བ་ཙམ་མ།ོ།

  

ཡང་༧གོང་ས་ལྔ་པ་མཆོག་ནང་ནོར་ལ་མི་མཉེས་པའི་ལྟ་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་རྣམས།སྡེ་

སྲདི་བསོད་ཆོས་ཀང་ནང་ནརོ་ལ་མཉསེ་པོ་མདེ་ཟརེ་ནས་དནོ་མ་གོ་བའ་ིའཁགོ་བཤད་

ཉ་ཉུང་མཉམ་བསྲསེ་ཀསི། ལོག་བཤད་པ་རང་ཉདི་ནས་གཡ་ོསྒྱུ་ངན་པས་བླུན་པའོ་ི

རྣམ་ཐར་སྐངོ་བཞིན་དུ། ཁོད་ཚོས་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་གི་གསུངས་ལ་དམའ་འབེབས་

འད་ིལྟར་བས་འདུག་ས།ེ ལོག་བཤད་ལས། {“ཡིད་ཆེས་ངེས་འདོང་ཐུབ་

པ་ན་ིརུས་སལ་ག་ིསྤུ་དང་། ནམ་མཁའ་ིམ་ེཏོག་དང་། ཁུ ང ས ་ མེ ད ་ རྫུ ན ་

གཏམ་དང་།དཔད་བཟོད་མ་མཆིས་དང་། ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི ་མདུན་སར་མི ་

བནི་ཟརེ་བ་དང་། རྫུན་སྒྲུང་དང་། ཧམ་བཤད་དང་། ཁུངས་འཁོལ་ཐབས་

ག་ལ་ཡདོ་ཟརེ་བ་དང་། བ་ོཡུལ་ལས་འདས་པའ་ིལོག་བཤད་ཚབས་པོ་ཆེ་ཟེར་བ་དང་། 

རྫུན་རྐུབ་ཀང་ཅུང་ཟད་བརོལ་ན་”}ཟེར་བ་སོགས་དགེ་ལྡན་པའི་མིང་ཁ་ལ་འཁེར་
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ནས་ཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་ལ་ཚགི་ངན་ཁ་ནས་གང་ཐོན་བས་ཨ་ེའདུག ། ད གེ ་ ལྡ ན ་

བསན་པའི་བདག་པོ་ཆེན་པོ་ཡིན་རོམ་བ་རྒན་ཁོད་ཅག་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་

བཤད་དརེ་ལགེས་པར་ལྟསོ་ཤགི་དང་། ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་གསི་སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་རོ་

ར་ེའཆང་ལ་མཁའ་ནང་མ་ིཤངོ་བའ་ིཆ་ེབ་ཞིག་གཙགིས། ས་ཡིས་མི ་ཐིག་པའི ་འགན་

ཞིག་བསྐུར། ནམ་མཁར་མི་ཤོང་བའི་འུར་ཞིག་རྒྱངས་ནས་དགེ་ལྡན་མིང་འཁེར་བ་

ཁདོ་ཚ།ོ མངི་སམ་པོ་ཞིག་དང་། དངུལ་དང་དངོས་པོ་ཕན་བུ་ཞིག་གི་དོན་དུ་ཡ་

མདེ་སོྤད་ངན་ད་ེལྟར་སལེ་ཕདོ་པ་ཡང་ཧང་སང་དགསོ་པ་ཞིག་ལོས་ཡནི། ཁི ་

བང་རོ་ར་ེའཆང་ག་ིཤུགས་ལྡན་བསོད་འགལེ་དུ། སྡ་ེསྲདི་བསོད་ཆོས་དང་ནང་སོ་ནརོ་བུ་

སོགས་ངན་མཐུན་གིས་བསམ་སྦོར་ངན་བཤོམ་བས་ལུགས་གསུངས་པ་ལ་གནོད་བེད་

ཚགི་ཟུར་ཙམ་ཡང་སྨྲ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་ལ། ༧སྐབས་རེ་རོ་རེ་འཆང་ལ་རྫུན་རྐུབ་བརོལ་རྒྱུ་

ཞིག་ཡདོ་ཟརེ་ནས་ཁ་ངན་ཚགི་མཚནོ་མང་དག་ཞིག་བཤད་མཐར། ལྔ ་པའི ་རྣམ ་

ཐར་ནང་གི་ལུང་དེ་ཡང་ཆ་ཚང་ཞིག་འདེན་མ་ནུས་པར་ལུང་ཟུར་ཞིག་དངས་ཏེ་འདི་

ལུང་ཚད་མ་ཡནི་ཟརེ་ནས་ཞབས་འདནེ་གཅིག་ཞུས། ༧སྐབས་རེ་རོ་རེ་འཆང་གིས་

སྡ་ེསྲདི་དང་ནང་ནརོ་སྤུན་གཉསི་ཀསི་བསམ་སྦརོ་ངན་བཤམོ་བས་ཚུལ་གསུངས་པ་མ་

གཏགོས། ༧གོང་ས་ལྔ་པ་ལག་དམར་དེ་དག་དང་འདེས་ལྷད་ཡོད་སོར་གསུངས་

པ་མེད་བཞིན་དུ།ལོག་བཤད་པས་སྡེ་སྲདི་དང་ནང་ནརོ་ངན་མཐུན་གསི་བཀོྲངས་ཟེར་

བ་མི་འཐད་དེ།༧གོང་ས་ལྔ་པས་ནང་སོ་ནོར་བུ་ལ་མཉེས་པོ་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་ཕིར་

ཟརེ་ནས་འབལེ་མདེ་གཡ་ོསྒྱུའ་ིལོག་བཤད་གཅིག་བས། ཡང་སབས་རེ་༧གོང་ས་ལྔ་པ་

དང་སྡ་ེསྲདི་གཉསི་ཀ་ནང་སོ་ནརོ་བུ་ལ་མཉསེ་པ་ོརྩ་བ་ནས་མདེ་ཟརེ། ཁམ་རྒན་ཁོད་

ཚ་ོཉནོ་ཨ། ཁོང་གཉསི་ཀ་ནང་སོ་ནརོ་བུ་ལ་མཉསེ་པོ་མདེ་ན་ནང་སོ་ནརོ་བུ་དགའ་
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ལྡན་ཕོ་བང་གི་གལ་ཆེའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་བས་ནས་ཇི་ལྟར་གནས་ཐུབ་བམ།མགོ་མ་

ཚསོ་པའ་ིབླུན་གཏམ་རང་ཡནི་ཏ།ེ སབས་དེ་དག་ཏུ་༧གོང་ས་ལྔ་པ་ལའང་དབང་

ད་ེཙམ་མདེ་པ་སྡ་ེསྲདི་བསོད་ཆསོ་པས་གང་བས་བས་ལྟ་བུར་འདུག་ན། དོ ན ་ མེ ད ་

ནང་སོ་ནོར་བུ་ལ་དབང་ཐང་རིག་ཉམས་དེ་སྡེ་སྲིད་བསོད་ཆོས་པའི་རྒྱབ་སྐོར་མེད་

ན་ཁོ་ལ་རྒྱུ་མདེ་རྐནེ་མདེ་ཀ་ིདབང་ཐང་གཟི་བརིད་ད་ེགང་ནས་བྱུང་བ་རདེ། དུ ་

ཀཱུ་ལ་ིགསོ་བཟང་ཤགོ་ལྡབེས་{276}ན་འད་ིལྟར། {“ཟླ་མཚམས་སུ་སྡ་ེཔ་ནརོ་བུ་

འབརོ། རང་བཞིན་ལྷུན་གསི་གྲུབ་པའ་ིདཔོན་པོའ་ིགཟི་བརདི་དང་ལྡན་ཞིང་ཤུན་གངོ་

གསར་པ་ལྷ་ཆོས་དང་ལྷ་རྒྱལ་སོགས་ཀསི་ཕི་ནང་ཐམས་ཅད་དུ་མགི་མས་འགེབས་ཀ་ི

དབང་ཆ་ེབདེ་པའ་ིནང་རགས་ཕིར་ཤར།”} ཞེས་པ་འདི་ཕི་ལོ་{1659}སྤྲུལ་སྐུ་

གགས་རྒྱན་བཀོྲངས་ནས་ལོ་གསུམ་ཙམ་གི་རེས་སུ་ཡིན་པས་ཁོད་ཚོས་ལོག་བཤད་

འཁགོ་བཤད་བས་པ་ད་ེལ་ལམ་འག་ོཡངོ་ར་ེགཏན་ནས་མདེ། གཞན་ཡང་དུ་ཀཱུ ་ལི ་

གསོ་བཟང་ཤགོ་ལྡབེས་{284}ན་འད་ིལྟར། {“བོད་ཁ་ིསརོ་བཅུ་གསུམ་འད་ིབསན་

འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གིས་ངེད་ལ་སྤད་པ་ལས་ཁོང་ཞང་ཚན་གཉིས་དང་ཐུན་མོང་དུ་མ་

སྤད།”}ཅེས་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་གསུངས་ཆེན་པ་ོའད་ིལྟར་ཤརོ་དགསོ་དནོ་གང་ཡནི་དགེ་

ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པས་ཨ་ེཤསེ། ད་སྡ་ེསྲདི་བསོད་ཆོས་ཁོང་ནང་སོ་ནརོ་

བུ་ལ་ཐུགས་མཉེས་པོ་མེད་ཟེར་བ་ལ་བདེན་པ་སྤུ་རྩེ་ཙམ་ཡང་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀི་ཨེ་

འདུག ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་གི་བདེན་གསུངས་

ཚགི་རྐང་གཅིག་ལའང་བརྒལོ་ཐུབ་པའ་ིར་ེབ་མ་བདེ་ཅིག །ཡང་སབས་རེ་གོང་དུ་

སོང་ཟིན་ལྟར། 

སྡ་ེསྲདི་བསོད་ཆོས་ཀིས་རང་ག་ིསྤུན་ནང་ནརོ་ལ་ཡདི་ཆསེ་ཡདོ་པའ་ིལུང་ཁུངས་ད་ེཡདི་
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ཆསེ་མདེ་པའ་ིསྒྲུབ་བདེ་དུ་དངས་ནས་ངོ་ཚ་ཁལེ་མདེ་ཀི་རང་གཟུགས་མངོན་པར་བདེ་

པ་དང་། གཞན་ཡང་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་བས་དོན་ཞིབ་ཏུ་མ་རོགས་པར་སྡེ་སྲིད་ཀིས་

ནང་སོ་ནརོ་བུ་ལ་མ་ིདགའ་བ་ཡདོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཡནི་ཁུལ་གིས་འགའ་ཞིག་བིས་འདུག་

ཀང་ད་ེདག་ན་ི༧གངོ་ས་ལྔ་པ་མཆགོ །ནང་སོ་ནོར་བུ་ལ་མ་མཉེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤ་

སག་ལས། སྡེ་སྲིད་བསོད་ཆོས་ནང་སོ་ནོར་བུ་ལ་མཉེས་པོ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་

གཅིག་ཀང་མ་ིའདུག་པས་ལོ་མང་དཀའ་ངལ་ཚད་མདེ་རྒྱབ། འགོ་སོང་ཕངས་མེད་

བཏང་ནས་སྨྲ་རྒྱུ་འད་ིལས་མདེ་པ་ཡང་དག་ེལྡན་པའ་ིངོ་ཚ་ཡནི། མ་ཟད་དགེ་ལྡན་པའི་

ལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་ཟེར་བཞིན་དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་བེད་སྤད་ནས་ལོག་

བཤད་དུ་ཁུངས་མ་དག་པ་དང་། འབལེ་མདེ་འཁོག་བཤད་ད་ེའད་རྐང་རྐང་བིས་ནས་སིྤ་

ཚགོས་ཐོག་འགམེ་ཕདོ་པའང་ཡ་མཚན་ཤནི་ཏུ་ནས་ཀང་ཆ།ེ ལྷག་པར་དུ་༧གོང་ས་

བཅུ་བཞི་པས་ཡགི་ཆ་དརེ་མགི་ག་ིཡག་པ་ོབས་ནས་མ་བལྟས་པར། ད ག འ ་ ཐ ག ་

ཆོད་ནས་དག་ེལྡན་ལྷན་ཚགོས་ནས་བསྒགིས་པའ་ིཡགི་ཆ་འད།ི སད་ཡིག ་འད་མིན ་

ནང་འགྱུར་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོག་ཆནེ་པ་ོཡངོ་ག་ིརདེ་ཟརེ་བ་ན།ི དང་པོ་ཕན་ཐོག་ཡོང་

ས་རདེ་དམ་ཡང་ན།ཞབས་འདནེ་ཡངོ་ས་རདེ་ཞིབ་ཏུ་བརག རང་གིས་མ་ཤེས་ན་

གཞན་ལ་དསི་ནས་བཤད་པ་ཡནི་ན་ཡག་པོ་རདེ། བཅུ་བཞི་པ་འདི་རག་ཏུ་རི་

བོང་ཅལ་འདོགས་རྐང་རྐང་བས་ནས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཕུང་ལ་སྦར་བཞིན་པ་དེ་

རདེ། ཐོག་མ་ནས་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མ་ིདགསོ་བཞིན་དུ་བསནེ། རེས ་སུ ་ངས་

བརག་དཔད་བདེ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཟརེ་ནས་གཡམ་རྒྱུག་གིས་རང་གཞན་གཉསི་ཀ་མ་ིབད་ེམ་ི

མཐུན་འཁྲུག་རྐནེ་ལུང་པ་གང་བསངས་། ད་དེ་ལྟར་མི་མཛད་པར་ཚེ་མཇུག་འདིར་ཕན་

བུས་ལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་ཀ་ལ་བག་ཡདོ་ཏོག་ཙམ་བསེན་ཐུབ་ན་མཐའ་བཟང་བ་ཡངོ་
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ར་ེཆ་ེསམ་མ།ོ། 

གཞན་ཡང་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་ངོ་ཚ་རྒྱུ་མེད་པའི་གཏམ་མངོན་

མཚན་དདོ་ཤསོ་ཤགི་ན།ི ༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིརང་རྣམ་དུ་ཕ་ིལོ་{1659}ནང་། 

སྡ་ེཔ་ནང་སོ་ནརོ་བུའ་ིབདེ་བབས་ལ་ཐུགས་མ་རང་པའ་ིཚགི་གང་ཡདོ་བཤུས་ནས། 

ད་ེདག་༧གངོ་ས་ལྔ་པ་དང་སྡ་ེསྲདི་བསོད་ཆོས་གཉསི་ཀསི་ནང་སོ་ནརོ་བུ་ལ་མཉསེ་པོ་

མདེ་པའ་ིསྒྲུབ་བདེ་དུ་བཀདོ་པ་ད་ེརདེ། ངོ་ཚ་རྒྱུ་མདེ་པ་རང་རདེ། སྡེ་སྲིད་བསོད་

ཆོས་ཕི་ལོ་{1658}ནས་གོངས་ཟིན་པས་ད་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པའི་

རྫུན་རྐུབ་ད་ེརོལ་ཨ་ེའདུག ད་ཁདོ་ཚསོ་ཁི་བང་རོ་ར་ེའཆང་ལ་རྫུན་རྐུབ་བརོལ་རྒྱུ་

ཡནི་ཟརེ་བའ་ིཁ་སབས་ད་ེཡནི་ནམ། དེ་འད་དགེ་ལྡན་པའི་མིང་འཁེར་ནས་བིས་པ་

ད་ེཡག་པོ་རྩ་བ་ནས་མ་རདེ། མ་ིགཞན་རྣམས་ཀང་རངོས་རྒན་ཁདོ་ཚ་ོབཞིན་དུ་གང་

ཡང་མི་ཤེས་མཁན་ཤ་སག་ཡིན་ཤག་གིས་འཁོག་བཤད་ལོག་བཤད་མང་པོ་དགེ་ལྡན་

པའ་ིམངི་ཁ་ལ་འཁརེ་ནས་བས་པ་ད་ེཡག་པ་ོམ་རདེ།
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ད་ལྟའ་ིབཅུ་བཞི་པ་དང་གནས་ཆུང་གཉསི་ཁ་མཐུན་བས་པ་བཞིན་དུ་

སནོ་དུས་སྡ་ེསྲདི་དང་གནས་ཆུང་ཡང་ཁ་མཐུན་བས་ཡདོ་པ།

གཞན་ཡང་སྡ་ེསྲདི་བསོད་ཆསོ་དང་ནང་སོ་ནརོ་བུ་གཉསི་ཁ་མཐུན་ནས། སྤྲུལ་སྐུ་གགས་

རྒྱན་སྐུ་བཀོྲངས་པ་སོགས་ལས་ངན་སྣ་ཚགོས་སྒྲུབ་ལུགས་ཟུར་ཙམ་གངོ་དུ་སོང་ཟིན་ད་ེ

ལྟར་ཡནི་ནའང་། ཡང་། སྡེ་སྲིད་བསོད་ཆོས་དང་གནས་ཆུང་ཟེར་བ་ཁོང་

གཉསི་ཁ་མཐུན་ནས་གཟིམ་ཁང་གངོ་ག་ིརེན་བརནེ་པར་བཅས་པ་གཏོར་བཤགི་གཏོང་

རྒྱུའི་གོས་གཤོམ་གིས་༧གོང་ས་ལྔ་པར་མཛད་དཀའ་སྣ་ཚོགས་བཟོས་ཡོད་པ་ཡང་། 

དུ་ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟང་ཤགོ་ལྡབེས་{264}ན་འད་ིལྟར།{“ཆོས་སྐངོ་ཆནེ་པོས་{གནས་

ཆུང་}སྡེ་པར་{སྡེ་སྲིད་བསོད་ཆོས་ལ་}འདེ་སྣ་ཟུག་པའི་གཟིམས་ཁང་གོང་གི་མཆོད་

རེན་རྣམས་གཞན་དུ་སོ་དགོས་ཚུལ་{གནས་ཆུང་གིས་སྡེ་སྲིད་ལ་བཤད་པར་སྡེ་སྲིད་

ནས་}ལོ་ས་མ་སོད་ལུང་ཆུ་ཚན་ལ་བོན་སབས་དགེ་བསོས་གཉིས་བརྒྱུད་དེ་ལབ་པ་

ཡིན་ཀང་དངུལ་གདུང་ཚོ་ཕལ་ནས་འཇོག་པ་ཙམ་ལས་མ་སོས་པའི་སོྐན་གིས་ནད་

གཞི་ཆུག་པ་ཡནི། {དེ་སབས་སྡེ་སྲིད་གིབ་སྐོན་ལྟ་བུའི་ནད་གཞི་ཚབ་ཆེན་ཞིག་

གིས་མནར་བའི་སབས་ཡིན་}ད་ཆ་འཚུབ་ཆེར་སོང་བས་གཟིམས་ཁང་གོང་སོ་དགོས་

གསུང་པར་{༧གོང་ས་ལྔ་པ་སོགས་ཀིས་}རྒྱལ་རོངས་ལྟ་བུས་གོ་ཆོད་པས་ཁང་པ་

བཤིག་མ་དགོས་པ་ཡོང་མི་ཡོང་གི་གེང་གཞི་མང་དུ་བྱུང་རུང་བདེན་མི་བདེན་ཇི་ལྟར་

ཡང་མཆོད་རེན་བརྒྱད་པོ་མ་ཕལ་བའི་སབས་མཆོད་རེན་ནང་ནས་སད་དང་ཙིར་སྒ་

བརྒྱབ་ཟརེ་བས་མཚནོ་པའ་ིརྣམ་རོག་འདརེ་ལངས་ཀིས་ཁ་མཚནོ་མ་ཆོད་པའ་ིསྐུ་ཆས་

ཚ་ོསོད་ལུང་མདའ་དང་། ཤིང་ཆ་རྣམས་ཤར་ཆུ་སྦུག་ཏུ་བསྐལ།”}ཞེས་སོགས་
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ལྔ་པའ་ིརྣམ་ཐར་དུམ་བུ་འད་ིན་ིདཔད་གཞིའ་ིརིན་ཐང་ཧ་ཅང་ཆནེ་པོ་ལྡན་ཡདོ། དཔརེ་

ན། ༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་དང་ར་སའི་གནས་ཆུང་གཉིས་ཁ་མཐུན་ཇི་ལྟར་བས་པ་

བཞིན་དུ། སྡེ་སྲདི་བསོད་ཆོས་དང་སབས་དེའ་ིགནས་ཆུང་ཟེར་བ་གཉསི་ཀང་ཁ་

མཐུན་ནས་༧གངོ་ས་ལྔ་པར་མཛད་དཀའ། ཇི་ལྟར་བཟོ་བཞིན་ཡདོ་མདེ་གངོ་ག་ིལྔ་

པའ་ིརྣམ་ཐར་དུམ་བུ་འད་ིནས་ཤསེ་ཐུབ་པ་ཞིག་རདེ། ༧གངོ་ས་ལྔ་པར་ཐུགས་བབས་

མ་ིཕབེས་པ་ཇི་ལྟར་བཟོ་བཞིན་འདུག ༧གོང་ས་ལྔ་པར་ཐུགས་འདོད་མེད་བཞིན་དུ་

གཟིམ་ཁང་གངོ་ག་ིགདུང་རནེ་རྣམས་བཤགིས། གཟིམ་ཁང་ཡང་གཏོར། སྐུ་ཆས་རྣམས་

ཆུར་གཡུག མ་ཟད། བདེན་མི་བདེན་ཇི་ལྟར་ཡང་དེ་འད་ཞིག་མི་བེད་ཐབས་མེད་

བྱུང་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་གངོ་ག་ིལྔ་པའ་ིགསུང་ག་ིཚགི་ནུས་ལས་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཚསོ་ཤསེ་

ཀ་ིཨ་ེའདུག ༧གོང་ས་ལྔ་པས་དེ་ཐམས་ཅད་རྣམ་རོག་འདེར་ལངས་རེད་ཟེར་ཡང་

མ་ིཉན་པར་བ་བ་ཐབས་སྡུག་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་བཞིན་འདུག །མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཛ་ཡ་པཎིྜ་

ཏས་གགས་རྒྱན་ག་ིའཁྲུངས་རབས་མཛད་པ་ལས། {“གང་ལྟར་ནའང་ལོ་དེའི་ཟླ་

བ་བཞི་པའ་ིཉརེ་ལྔ་ནས་གཉན་ཚད་ཀསི་བསྙུན་པ་གངི་སོད་ཞབས་དྲུང་དང་བང་ངོས་

ནས་གཉིས་ཀིས་འཕོད་བསེན་མཛད་པས་གཞི་མེད་དུ་གདངས་ཀང་ཚེས་བཅུ་གསུམ་

ག་ིཚ་རངི་ཁར་ཆསོ་དབངིས་སུ་ཞི་བར་གཤགེས་སོ།། དེ ་ ན ས ་ ད གོ ང ས ་ རོ ག ས ་

སོགས་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབས་ན་ིམ་ངསེ།”}ཞསེ་པ་ད་ེཙམ་ལས་མཁས་གྲུབ་ཆནེ་པ་ོཛ་ཡ་པཎིྜ་

ཏ་མཆོག་ལ་གཞན་གསུངས་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་མདེ་པ་རདེ།  གལ་སྲིད་ཁོང་

གསི་གགས་རྒྱན་ག་ིདགངོས་རགོས་བསྒྲུབ་ལུགས་བསྒྲུབ་སངས་ཤགི་ཤདོ་དགསོ་ན། 

གངོ་ག་ིགནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་ད་ེདག་ལས་གཞན་ག་ར་ེཤདོ་དགསོ་རདེ། གདུང་

རནེ་བཤགི་བཤགི གཟིམ་ཁང་གཏོར་གཏོར། ཆུ་ལ་གཡུག་གཡུག མེ ་ལ ་
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སྲགེ་སྲགེ དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གིས་ནག་ཁུང་ནང་དུ་བ་བ་མ་རུང་ཐབས་སྡུག་སྒྲུབ་

ལུགས་སྒྲུབ་སངས་ད་ེཚ་ོབཤད་ན་མ་གཏོགས། གཞན་ཛ་ཡ་པཎིྜ་ཏས་ག་ར་ེགསུངས་རྒྱུ་

ལྷག་ཡདོ་མདེ་ཀང་བོ་ལྡན་ཀུན་གསི་ཤསེ་གསལ་རདེ། གངོ་དུ་སོང་ཟིན་ལྟར། ༧གངོ་

ས་ལྔ་པས་གསུངས་ལུགས་དའེ་ིཐོག་ནས།སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་དགོངས་པ་རོགས་མ་ཐག་

ཏུ་གཟིམ་ཁང་བཤགིས་གདུང་རནེ་ཆུར་གཡུག་པ་སོགས་སྤདོ་ངན་ད་ེལྟར་གནང་འདདོ་

མདེ་པ་ད་ེཡང་ཤནི་ཏུ་གསལ་བས། དམ་མིན་དམ་རྫུ་སོགས་དེ་བས་ཀང་གསུངས་

མ་ིསྲདི་པ་ཤསེ་ཐུབ་བོ།། ད་ན་ིམང་བར་སུན་ནས་མཚམས་གཅོད་པར་བའ།ོ།
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{{བརྒྱད་པ}}སྤརི་མཐུན་དང་མ་ིམཐུན་ཟརེ་བ་མའི་ིབ་སྤདོ་ལ་རག་

ལས་པ་ཞིག་ལས་གཞན་ལ་ཁག་དཀིྲ་ལག་ཕིས་བ་མ་ིརུང་བ་རྫུན་སནོ་

བས་པའ་ིསོ་ནས་ཚར་གཅོད་པ་ལ།

ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་འབལེ་བ་བཅད་ནས་བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེས་བྱུང་

ཡདོ་ན་རསེ་སུ་ཡདི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ལྷག་མདེ་སོར།

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པས། དགེ་ལྡན་པ་དང་དགེ་ལྡན་པའི་བར་ཆོས་ཟང་

ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་བཅད་པ་དེ་ནས་བཟུང་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དང་།མཐུན་ལམ་དང་ཆིག་

སྒལི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཟརེ་བ་ལ་ཅུང་ཟད་གཅིག་དཔད་ན།

ཡང་།  དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ཤགོ་ལྡབེས་{6}པར་{“དུས་ཐུང་ནང་རིས་

མདེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་བར་དག་སྣང་མསོ་གུས་དང་། དམ་ཚིག་མཐུན་སིྒལ་སོགས་

ཡར་རྒྱས་སུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི༧སྐབས་མགོན་མཁེན་བརྩེའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་

གང་ག་ིབཀའ་དིན་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བ་རང་རསེ་མགི་མཐོང་ལག་ཟིན་ཏུ་གྱུར་པ་འད་ིཉདི་

ཡནི།”}ཟརེ་བ་སོགས་མག་ོམཇུག་ཀུན་ཏུ་འད་ིདང་འད་ིལྟ་བུ་སིྦན་བདག་བཅུ་བཞི་པས་

ཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་དམ་བསྒགས་བས་པའི་རེས་ནས་མཐུན་ལམ་བྱུང་རབས་དང་

། ལྷག་པར་ཕི་ལོ་{2008}ལོར་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་བ་བཅད་པ་ནས་

བཟུང་ཐམས་ཅད་འ་ོཆུ་ཆིག་སིྒལ་བྱུང་ལུགས་ཡང་ཡང་བཤད་འདུག་པ་ན་ིགདནོ་ཆེན་
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པ་ོསངི་ལ་ཞུགས་པའ་ིཧམ་བཤད་མ་ཟད། རང་ནོངས་བས་ཉེས་འགེབ་བསྲུང་གི་

ཆེད་དུ་མ་ཡིན་ཡིན་མདོག་འདི་འད་རྐང་རྐང་བཤད་ནས་མི་མང་མགོ་སོར་གཏོང་གི་

ཡདོ་པ་རདེ། ཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་མ་བྱུང་བའ་ིསོན་དུ་རིས་མདེ་ཆོས་བདེ་པ་རྣམས་

མཐུན་ལམ་ཆིག་སྒལི་ཞིག་ཡདོ་པ་ད།ེ ཤུགས་ལྡན་བསེན་གསོལ་དར་ནས་མཐུན་

ལམ་ཆིག་སིྒལ་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་ཟེར་བ་ནི་དགེ་ལྡན་པའི་བ་ཚོང་བའི་འདོད་གཏམ་

དའེ་ིརྐུབ་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་བརལོ་འདུག་པ་ཡང་། ལོག་བཤད་ཤགོ་ལྡབེས་{17}ན་འད་ི

ལྟར། {“གཙང་པའི་ཁི་རབས་དག་གིས་རེ་ཀར་པ་ཡབ་སྲས་ལ་སིྦན་བདག་སོགས་

རྐང་ལནེ་ཞུས་ཀང་ཆསོ་བརྒྱུད་གཞན་དང་། ཁད་པར་དགེ་ལུགས་པར་སྡང་ཟུག་

གསི་གནདོ་སྦརོ་མང་དུ་བརྩམས་འདུག”}ཅེས་ཟེར་ཞིང་འདུག་མདོ་དེ་དུས་ཆོས་སོྐང་

ཤུགས་ལྡན་བསནེ་གསོལ་ཡདོ་དམ། ཧཧཧ།  ལོག་བཤད་པ་དེ་ཚོར་བདེན་

པ་མེད་པའི་རང་རགས་སུ་ཞིབ་འཇུག་ཟེར་ཚད་ཐམས་ཅད་རང་མགོ་རང་གཅོག་འདི་

འད་ཤ་སག་རདེ། འགོ་བཙུགས་མ་ཐག་ནས་རྐུབ་བརོལ་འགོ་བ་འདི་འད་རྐང་

རྐང་རདེ། ཡང་ལོག་བཤད་ཤགོ་ལྡབེས།{38}ན། {“དབུས་གཙང་དུ་གཙང་པ་

སྡ་ེསྲདི་ཀསི་དབང་བསྒྱུར་ཏ།ེ ཁོང་ར་ེཀར་པ་ཡབ་སྲས་ལ་དད་པའ་ིཁུལ་ཡང་། ད གེ ་

ལུགས་པ་ལ་ཤནི་ཏུ་སྡང་།”} ཞསེ་སོགས་ཟརེ་བཞིན་འདུག་མདོ། ཧ་ཧ་དེ ་དུས་

མ་ིམཐུན་པ་དང་གནདོ་སྦརོ་མང་དུ་བརྩམས་པ་དང་། དགེ་ལུགས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྡང་

ཟརེ་བ་ད་ེརྣམས་སུ་ལ་ཟརེ་བ་ཡནི། དེ་དག་ཕན་ཚུན་སྡང་སེམས་བེད་དགོས་པ་

སུས་བཟོས་པ་ཡནི་ནམ། ཧ་ེཧ་ེལོག་བཤད་པ་དག་ཉནོ་ཨ། ད་ེན་ིཆོས་སྐངོ་

ཤུགས་ལྡན་བསེན་དང་མི་བསེན་གི་ཁད་པར་ཞིག་མིན་པར་རྩ་བ་ཆགས་སྡང་གཉིས་

མ་སངས་པ་ད་ེསྲདི་དུ་ཆོས་ཉདི་ད་ེལས་ནམ་ཡང་གཡལོ་མ་ིཐུབ་བོ།། ཆོས ་བརྒྱུད ་
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ཕན་ཚུན་ག་ིམ་ིསྣ་མཐུན་དང་མ་ིམཐུན་ད།ེ ཆོས་སྐོང་ཤུགས་ལྡན་བསེན་དང་མི་

བསེན་ལ་འབེལ་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཁུངས་བསྐལ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ལོག་བཤད་

པ་ཁདོ་ཅག་རང་གསི་བས་པ་རདེ། ཁ་དང་སྣའི་བར་ནས་རྫུན་རྐུབ་བརོལ་འགོ་བ་

ད་ེདག་ེལྡན་པ་སིྤས་འགན་འཁུར་དགསོ་ན་ངོ་ཚ་བའ་ིརྒྱུ་ལས་མ་འདས། དེ་བཞིན་ལོག་

བཤད་ཤགོ་ལྡབེས་{453}་ན་ཡང་འད་ིལྟར།   {{“ཕ་ིལོ་{2008}ལོའ་ིལོ་མགརོ་

མང་མོས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་གདན་ས་གསུམ་གིས་གཙོས་གོང་གསལ་དགོན་སྡེ་གྲྭ་

ཚང་ཁག་གསི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མ་ིབདེ་པ་དང་། དོལ་རྒྱལ་བསེན་གསོལ་བེད་

མཁན་རིགས་དང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་སལ་བར་མཉམ་དུ་ལོངས་མི་སྤོད་པར་ཁས་

ལནེ་དམ་འབུལ་ཞུས་ཏ།ེ གཙང་མ་ཆགས་པར་བརནེ། ཟརེ་བ་ནས། རི ས ་

མདེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ག་ིམང་ཐོས་རིགས་པ་སྨྲ་བའ་ིཚགོས་གང་མང་པདྨོའ་ིམཚ་ོལ་ངང་

མོ་འདུ་བ་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་ཀིས་ཐུགས་མཐུན་ཁིམས་གཙང་ངང་སོབ་གཉེར་གནང་

བཞིན་པ་དསེ་མཚནོ།”}}ཟརེ་བའ་ིཤདོ་ལུགས་ད་ེལ་བལྟས་ན། ཕི ་ ལོ ་{2008}གི ་

སནོ་དུ་རིས་མདེ་ཆསོ་བདེ་པ་རྣམས་མཐུན་ལམ་སོགས་མདེ་པ་ཞིག་ལ། { 2 0 0 8 }

ནས་མཐུན་ལམ་ཆགི་སྒལི་བྱུང་ཚུལ་ལོག་བཤད་གཡ་ོགཏམ་འད་ིའད་རྐང་རྐང་བཤད་

ནས་སྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པ་སྐབོ་འདདོ་པ་ན་ིའུ་ཐུག་པའ་ིབ་བ་ལས་གཞན་དུ་ཅི།  ལོ་

རབ་དྲུག་བཅུ་པའི་ནང་འཕགས་ཡུལ་སག་ས་ཆོས་སར་དུ་ས་དགེ་བཀའ་སིང་རིས་སུ་

མ་མཆིས་པའི་མཁན་བ་དགེ་འདུན་དག་གས་ཐམས་ཅད་འོ་ཆུ་ཆིག་སྒིལ་དུ་གནས་པ་

ཀུན་ཤསེ་ལ་བསནོ་མ་འདངི་ཞིག ད་ེདང་། དེང་སང་འཇང་དགུན་ཆོས་ལྟ་བུར་

ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ག་ིགསར་བུ་འགའ་ཞིག་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་རིང་སོབ་གཉརེ་དུ་འཛོམ་པ་

དང་བསྡུར་ཐབས་མདེ་པའ་ིགཡ་ོརྒྱུའ་ིལོག་བཤད་མ་བདེ་ཅིག མ་ཟད་དགེ་ལྡན་མིང་
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གཡར་ལོག་བཤད་ཀ་ིཝ་མའོ་ིདྲུང་ཡགི་པ་དག་གསི་ངསེ་རྒྱུར། ས་དགེ་བཀའ་རིང་གི་

ཆོས་བརྒྱུད་བཞི་མ་ིམཐུན་པ་སར་ཡང་བྱུང་མངོ་མདེ་ལ། ཕིས་ཀང་ཡངོ་མ་ིསྲདི་པ་ཤསེ་

དགསོ།  དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ཚུན་ཆད་བརྐུས་ནས་ཆགས་སྡང་རང་འདདོ་ངན་པའ་ི

བན་གཡགོ་དུ་ཚུད་པ། ཁོད་ཅག་ལྟ་བུས་ཆོས་བེད་པའི་མིང་ཁ་ལ་འཁེར་ནས་རང་

འདདོ་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་མཁན་རྣམས་ན་ིསར་ཡང་མཐུན་པ་ཞིག་བྱུང་མངོ་མདེ་ལ། ཕི ས ་

ཀང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡངོ་དཀའ་ས།ེ ཕལ་ཆརེ་ཆངིས་བ་ཀུན་ལྡན་དང་། ཉོ ན ་

མངོས་རྒྱུད་ལྡན་། ཆགས་སྡང་རགས་པའི་གཞན་དབང་དུ་སོང་བ་ཤ་སག་ཡིན་

པའ་ིཕིར། དཔརེ་ན། བསམ་བཞིན་དུ་ནང་བཀྲ་མ་ཤིས་ན་ཕི་དོན་མི་འགྲུབ་

པ་བཟོ་མཁན་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་ལྟ་བུ་རདེ། གཡོ་ཁམ་ངན་དགུའི་རྒྱབ་དཔུང་ཨེ་

འཇོན་མ་ིའཇོན་བདེ་མཁན། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་རྫུན་དང་ཕ་

མའ་ིགཏརེ་ཁ་རོལ་བ་ལྟ་བུ་ཡང་དངེ་སང་ས་དར་རོ་དར་ཡནི་པའ་ིཕརི། མ་ཟད་ཕི་ལོ་

{2008}ལོར། གོང་ས་བཅུ་བཞི་པས་དབུ་འཁིད་ནས་ཤ་ཁག་སིྐད་སྡུག་ལས་དབང་

མཉམ་པའ་ིམ་ིརིགས་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབལེ་གཅོད་མཆོག་གསུམ་

དཔང་བཙུགས་ཀིས་བདུད་ཀ་ིལས་འགུལ་སལེ་སབས། ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་

དུས་ད་ེག་རང་ལ། གནད་ལ་འཁེལ་བའི་ལངས་ཕོགས་གསལ་བསྒགས་ཞིག་སེལ་

འདུག་པ་ཡགི་ཆ་ད་ེརང་ག་ིཐོག་ནས་མ་ིརིགས་དང་ཆསོ་བརྒྱུད་སོགས་ཀ་ིཐད། ལ ་རྒྱ ་

དང་འགན་འཁུར་སུས་བས་ཡདོ་མདེ་ལོ་རྒྱུས་ཀ་ིབདནེ་དཔང་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཤུགས་

ལྡན་པའ་ིཕོགས་ནས་གནང་འདུག་པ་ད་ེལ་བསམ་ཚ།ེ ཁོད་ཅག་སྦིན་བདག་འཁོར་

དང་བཅས་པས་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་ཀིས་ཆོས་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་བ་གཅོད་པའི་བ་

ངན་སྤདོ་ངན་རང་འདདོ་ལྟར་གང་དང་གང་སལེ་བ་ད་ེརྣམས། ལྟད་མོ ་བལྟ་མཁན་
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མེད་པའི་གར་མཁན་བཞིན་དུ་རང་ཉིད་ཁེར་རྒྱུག་གིས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ང་ཚོ་ལ་

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་བྱུང་ཞསེ་རང་གསི་རང་ལ་རྒྱུགས་འཕདོ་པའ་ིལག་འཁརེ་སྦནི་པ་ཞིག་ཡནི་

པ་ཤུགས་ལྡན་པས་གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་འདི་ཐོག་ནས་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཤེས་

ཐུབ་པ་ཞིག་འདུག་ག།ོ གང་ཡནི་ཟེར་ན་སིྤར་མང་ཉུང་བལྟ་བའ་ིགཞི་ལ་ཕོགས་གཉསི་

དགསོ་པ་ལ་མདེ་པར། རང་ཕོགས་རྐང་པས་མང་ཉུང་བལྟས་ཟརེ་བ་དང་། བ རྒྱ ་

ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སོང་ཟརེ་བ་དང་། འཇང་དགུན། ཆོས་ཐོག་ཚོགས་ཡུལ་

ནས་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཕུད་ཐུབ་སོང་། བཀའ་རིང་ས་བོན་རྣམས་ཕེབས་ཐུབ་

པ་བྱུང་སོང་བཀིྲས་བད་ེལགེས་ཡདོ་ཟརེ་ན། དགེ་ལྡན་བསན་བདག་ལྷན་ཚོགས་

ཀསི་ཕག་ལས་ཧ་སང་དགསོ་པ་དང་། ཧོན་འཐོར་དགསོ་པའ་ིཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་

འདུག་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། འནོ་ཀང་ཕི་ལོ་{2008}གི་སོན་དུ་དལོ་རྒྱལ་པའ་ིདག་

སྤོད་འཇིགས་བསྐུལ་ལ་བརེན་ནས་འཇང་དགུན་ཆོས་ཡག་པོ་ཚོགས་ཐུབ་མེད་ཟེར་བ་

ན་ིརྫུན་བཤད་ལས་མ་འདས་པ་ན་ིཕི་ལོ་{1996}ཡན་གི་དག་ེལྡན་པའ་ིགནས་སངས་

ཤེས་མཁན་འད་ཡོད་ན་མཁེན་ངེས་པས་རྫུན་པ་ལ་རྫུན་པ་ཡིན་པ་ཤེས་ས་བས་མང་

དུ་བརདོ་ཅི་དགསོ།   དག་སྤདོ་དང་གདུག་རྩུབ་ཅན་ག་ིལས་འགུལ་སལེ་མཁན་ངོ་མ་

ད་ེཡང་ཉམ་ཆུང་མ་ིམང་དང་མ་ིམང་ག་ིབར་དུ་ཆོས་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་བ་བཙན་གཅོད་

བདེ་བཅུག་མཁན་ད་ེལས་ལྷག་ཞིག་སུ་དགསོ། ཕི་ལོ་{2008}ལོར་ཤུགས་ལྡན་པ་

རྣམས་ཕུད་ཟིན་ནས་བཀའ་རིང་ས་བོན་གི་སོབ་གཉེར་བ་ཕེབས་ཟེར་བ་སོགས་ཀང་

ཧམ་བཤད་ལས་དེ་སོན་ནས་སོབ་གཉེར་ལ་ཕེབས་མཁན་གང་མང་ཡདོ་པ་འདརི་མང་

དུ་བརདོ་ཅི་དགསོ་སོ།།
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ཤུགས་ལྡན་པའ་ིལངས་ཕོགས་གསལ་བསྒགས་ད་ེན་ིདུས་དང་

འཚམས་ཤངི་གནད་ལ་འཁལེ་ཡདོ་པ།

ལོག་བཤད་ཤགོ་ལྡབེས་{452}ནས།  དེ་བཞིན་ཕི་ལོ་{2008}ལོར་མང་མོས་འོས་

བསྡུ་ཟརེ་བ་དང་། ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་སལ་བར་མཉམ་དུ་ལོངས་སྤོད་དང་མི་

སྤདོ་ཟེར་བ་དེ་ཡང་ཁུངས་ལུང་གང་ཡང་མེད་པར་ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ནས་ཐག་བཅད་པ་

ཙམ་ལས། འོས་འགན་བེད་ཡུལ་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཕོགས་ནས་དང་ལྡན་མིན་པའི་

ལས་འགུལ་དེ་ལ་ངོས་ལེན་མེད་པ་མ་ཟད།མཉམ་ཞུགས་ཙམ་ཡང་བེད་རྒྱུ་མིན་ཞེས་

འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཟེར་བ་འགོ་མ་བཙུགས་གོང་ནས་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པས་དུས་

དང་གནས་ལུགས་འཚམས་པའ་ིགསལ་བསྒགས་གནད་ལ་འཁལེ་ཞིང་། ལོ ་ རྒྱུ ས ་

སུ་འགདོ་རན་ཡདོ་པ་ཞིག་སལེ་འདུག་པ། དེ་རང་གི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ལྡན་པའི་

ཕགོས་ནས་འགན་ཁུར་ཇི་ཙམ་བངས་པ་ཡང་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཤསེ་ཐུབ་པ་ཞིག་

རདེ་འདུག་ན།  དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བ་ལོག་སྤདོ་ཁ་བལ་རིང་ལུགས་པ་ཁདོ་ཅག་ནས་

གཤམ་གསལ་ཡགི་ཆར་ཡག་པོ་བས་ནས་ལྟསོ་ཤགི་ཨ།

ལིྡ་ལི་རྒྱལ་ཡོངས་དབུས་ལྷ་མི་སྲུང་སྐོབ་ཚོགས་པའི་ལངས་ཕོགས་གསལ་བསྒགས་ཞུ་

རྒྱུ།
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གསལ་བསྒགས་འདི་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མས་མོན་གོར་ཕི་ལོ་{2008}ཟླ{1}ཚེས་

{12} ཉནི་ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མ་ིབསནེ།  བསནེ་མཁན་མཉམ་ཆསོ་དང་ཟང་

ཟིང་གི་འབེལ་བ་བེད་དང་མི་བེད་ཐོག་མང་མོས་ལྟ་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་པའི་བཀའ་སོབ་

དང་འབལེ་བའ་ིགསལ་བསྒགས་ཞིག་ཡནི།  ཆོས་སྐངོ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་བསནེ་གསོལ་

ཞུ་མཁན་སུ་ཡང་ལས་རིམ་དེ་ལ་མོས་མཐུན་དང་མཉམ་ཞུགས་བ་འདོད་རྩ་བ་ནས་

མདེ།  གང་ཡནི་ཟརེ་ན་གཤམ་གསལ་ལྟར།

1}   ཡུན་རིང་སྡགིས་ར་གནནོ་ཤུགས་ཀི་ལམ་ནས་མང་ཉུང་གཏན་འཁལེ་ཟིན་པས་ 

 དང་བདནེ་མ་ཡནི་པ།

2}  ཕགོས་གཉསི་ནས་མསོ་མཐུན་གཏན་འབབེས་མདེ་པར་ཕོགས་གཅིག་རྐང་པས་ 

 ཐག་གཅོད་བས་པས་དམངས་གཙའོ་ིལམ་ལུགས་དང་ཡངོས་སུ་འགལ་བ།

3}  ལས་རིམ་འདིའི་སོར་ང་ཚོར་གོས་བསྡུར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བར་མང་ 

 ཉུང་དབང་ཡོད་ཀིས་བརྒྱ་ཁ་གཅིག་ཆོག་དང་རལ་གི་གནམ་གཡུག་གིས་ཐག་ 

 གཅོད་གཙང་མ་གནང་ཟིན་འདུག་པས། དམངས་གཙའོ་ིའག་ོལུགས་རྩ་འགལ་ 

 མ་ཟད།   གཏམ་བརོད་ཀ་ིརང་དབང་འག་ོབ་མའི་ིཀུན་སྤདོ་ཐོབ་ཐང་དང་ཡངོས་ 

 སུ་འགལ་བ།

4}  ཁེད་ཚོས་དོན་དམ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་དམངས་གཙོའི་ངོ་བོ་མཚོན་ཐབས་ 

 བ་རྒྱུ་ཡནི་ན།   དང་ཐོག་ཆོས་སྲདི་གཉསི་ཕགོས་ནས་ད་བར་༧གངོ་ས་ཆནེ་ 

 པོའ་ིཕག་རགས་ཕབེས་ལམ་ནས་གསར་བསོ་བ་དགསོ་རིགས་ཡངོས་རགོས་ 
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 འསོ་ཤགོ་དང་ཚུལ་ཤངི་མང་མསོ་ཀི་ལམ་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་མ་བྱུང་བར་ད་ལན་ 

 ར་དག་གཡ་ོབྱུས་ཀ་ིལས་རིམ་འད་ིའད་ང་ཚསོ་མསོ་མཐུན་རྩ་བ་ནས་ཞུ་ཐབས་ 

 མདེ།

5}  ༧ར་ེརྒྱལ་བ་གཉསི་པས་དཔལ་མཉམ་མདེ་རི་བོ་དག་ེལྡན་པ་སྲལོ་གཏོད་ནས་ 

 བཟུང་། རྩ་བའ་ིདག་ེལྡན་པར་དར་རྒུད་སྣ་ཚགོས་ཞིག་བྱུང་རུང་། འད་ིལྟ་བུའ་ི 

 ལྷ་སྲུང་ག་ིགནས་ཚུལ་ཆུང་ཙག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་སྐབས་ཡུལ་དག་ེའདུན་ག་ིསྡ་ེ 

 ནང་ཁུལ་མང་ཉུང་འསོ་བསྡུའ་ིལམ་ནས་ཁ་ཐོར་དུམ་བུར་འག་ོམ་མངོ་བས་འསོ་ 

 འཚམས་མ་ཡནི་པ།

6}  ཤུགས་ལྡན་བསེན་མི་བསེན་མཉམ་བསྲེས་ཀིས་དགེ་ལྡན་པ་གཏོར་བཤིག་ 

 གཏོང་རྒྱུའ་ིདབང་ཆ་སུ་ལའང་མདེ་པ་མ་ཟད།   ཁདེ་ཚ་ོརྒྱ་ནག་མཉམ་ཆོས་དང་ 

 ཟང་ཟིང་ག་ིལོངས་སོྤད་རྒྱུར་མང་མསོ་ལྟ་མ་ིདགསོ་པར།  ང་ཚ་ོདག་ེལྡན་པ་ནང་ 

 ཁུལ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ལོངས་མཉམ་སྤོད་བེད་རྒྱུར་མང་མོས་ལྟ་དགོས་དོན་ 

 གང་ཡང་མདེ་པ།

7} རང་བཙན་མ་ིདགསོ་པར་རྒྱ་ནག་ཁམི་ཚང་ཆནེ་པོ་དང་མཉམ་དུ་སྡདོ་རྒྱུ་འཛམ་ 

 གངི་ལ་གསལ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་དུ།  ང་ཚ་ོཕ་བོ་བཟང་གགས་པའ་ིབུ་བརྒྱུད་ 

 ཁིམ་ཚང་གཅིག་པའི་དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་མཉམ་དུ་ལོངས་ 

 སྤདོ་མ་ིསོྤད་ལ་ཚུལ་ཤངི་བང་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་ཟརེ་བའ་ིབཙན་དབང་ད་ེ 

 ཁམིས་དང་ལས་འབས་གང་ལའང་འག་ོལུགས་མདེ་པ།

8}  དགེ་ལྡན་པ་དུམ་བུར་ནུས་མེད་བཟོ་རྒྱུར་དགེ་ལྡན་པའ་ིམ་ིསྣ་བེད་སོྤད་ལོག་པ་ 

 གཏོང་བའ་ིཆསོ་ཁོག་སྲདི་ཞུགས་ལ་སམེས་གཏིང་ནས་ཕམ་པ།
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9} ཚུལ་ཤིང་དང་འོས་བསྡུ་གཉིས་དགོས་དོན་དམིགས་ཡུལ་ལོགས་སུ་མེད་ཅིང་། 

 ལྷག་པར་ད་ལམ་བསྐུལ་བ་པ་ོསྲདི་དནོ་མ་ིསྣ།   སངས་འཛིན་པ་ཡང་བཀའ་ 

 བནོ་སྤ་ིའཐུས་དནོ་གཅོད་སོགས་ཁམི་པ།  དག་ེའདུན་ག་ིལས་བདེ་དག་ེའདུན་ 

 གིས་བསོ་ལུགས་འདུལ་བའི་སིྤ་ཁིམས་དང་གཏན་ནས་འགལ་བ་གོང་གསལ་ 

 དེ་དག་གིས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བསོས་པ་སོགས་རག་པར་དེ་ 

 འདའ་ིཆོས་སྲདི་བསྲསེ་ནས་མང་ཚགོས་ མག་ོསརོ་གཏོང་བ་ཞིག་ཡནི་པ།

10} བཀའ་ཁ་ིཟམ་གདངོ་བ་མའ་ིགཙསོ་དནོ་གཅོད་དང་སྤ་ིའཐུས་བ་ེབག་པ་ར་ེཟུང་ 

 ནས་ཉེ་ལམ་ཕི་ལོ་{2008}ཟླ་{1}ཚེས་{19}ཉིན་འབས་སྤུངས་སུ་གདན་ 

 སའ་ིམཁན་འཐུས་བཅས་ལ་ད་ལམ་ཁམིས་གཏུགས་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་འབྱུང་ 

 ན།  འག་ོསོང་གཞུང་ཕོགས་ནས་གཏོང་རྒྱུ་དང་།  ད་ེབཞིན་འཁྲུག་འཛིན་རས་ 

 སྐོན་འད་འབྱུང་ནའང་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་གསུངས་འབབ་ལ་བལྟས་ 

 ན།  ང་ཚ་ོམ་ིརིགས་མ་ིགཅིག་པའ་ིདག་བོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་མ་གཏོགས།  བོད་ 

 མ་ིརིགས་སུ་གཏོགས་པའ་ིའདུ་ཤསེ་ཙམ་ཡང་མདེ་ན་ང་ཚའོ་ིདནོ་དུ་ཐག་གཅོད་ 

 ཆོག་པའ་ིདབང་ཚད་ད་ེབས་ཀང་ག་ནས་ཡདོ།  བོད་མ་ིམང་ག་ིརྒྱུ་དངོས་ད་ེ 

 བོད་མ་ིམང་ག་ིམག་ོབོ་གཅོག་བདེ་དུ་བདེ་སོྤད་གནང་ན་འགིག་ཐབས་མདེ་པས་ 

 སོན་དུ་གནས་ཚུལ་དེ་དག་གཙང་སེལ་མ་བེད་པར་ད་ལན་གི་ལས་འགུལ་ 

 འདའི་ིཐད་མཉམ་ཞུགས་བདེ་འདདོ་རྩ་བ་ནས་མདེ།

11} ཁདོ་ཚསོ་མང་མསོ་ལས་རིམ་འག་ོམ་བཙུགས་གངོ་གདན་ས་དང་སབོ་གྲྭ་སོགས་ 

 སྒིགས་འཛུགས་སྡེ་ཚན་མང་པོའི་ནང་ནས་སྲུང་མ་མུ་མཐུད་བསེན་གི་ཡིན་ 

 ཟརེ་མཁན་རྣམས་རང་ག་ིསྲུང་མ་རང་གསི་བསནེ་རྒྱུར་ནག་ཉསེ་སུ་རིྩས་ནས་ 
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 དོན་མེད་གནས་དབྱུང་ཕིར་འབུད་བཏང་བ་དེ་དག་སྐབས་བཅོལ་གནས་བབ་ 

 གཅིག་མཚུངས་འགོ་སྐབས་བཅོལ་གཉསི་པ་ཞིག་བཟོས་ཏ་ེཆགས་ས་བརནེ་ས་ 

 མདེ་པ་མ་ིཡུལ་ནས་མ་ིཡུལ་དུ་འཁམ་དགོས་བྱུང་བའ་ིཚ་ེགཅིག་གི་ལུས་སམེས་ 

 ཀ་ིསྡུག་བསལ་ད་ེཁདེ་ཚསོ་ཉནི་གཅིག་བཟོད་པ་འདུག་གམ།   ང་ཚའོ་ིམ་ིད་ེདག་ 

 ལ་གུན་ བསབ་མེད་ཀང་སིྒགས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་ནང་ཡར་ཚུད་ཟིན་པའི་ 

 ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་མ་གནང་བར་མང་མོས་ལས་རིམ་མཉམ་དུ་གནང་ 

 ཐབས་མདེ་པ།

12} ༧གངོ་ས་མཆོག་ནས་ཐངེས་མང་ངས་འག་ོབཙུགས་པ་ད་ེངས་མཐའ་བསྐལེ་གི་ 

 རདེ་ཅསེ་བཀའ་གནང་ཡདོ་པས།  མང་མསོ་ད་ེབས་ཀང་དགསོ་གལ་མདེ་ལ་ 

 མསོ་མཐུན་ཡང་མདེ།  ད་ཆ་མ་ིམང་དང་མ་ིམང་བར་དནོ་མདེ་འཁོན་འཛིན་ 

 རགོ་གངེ་དག་དགའ་གཉནེ་སྡུག་ཡངོ་གཞིའ་ིཆོས་སྲདི་འདསེ་མའ་ིལས་རིམ་ 

 འད་ིའད་བསམ་བཞིན་དུ་སལེ་བར་སོྐན་བརདོ་ཀང་ཡདོ།

13} ང་ཚསོ་ལན་མང་སུ་ལའང་བརྣགས་སམེས་གནདོ་སམེས་མདེ་པའ་ིཐོག་ནས་སོ་ 

 སོའ་ིལྷ་སོ་སོར་བསནེ་བཅུག་རོགས་གནང་ཞུས་པ་མ་གཏོགས།  ང་ཚསོ་བསནེ་ 

 པའི་ལྷ་ཁེད་ཚོར་བསེན་དགོས་ཞེས་ཞུ་མོང་གཏན་ནས་མེད་པས་ལས་རིམ་ 

 འད་ིའད་དགསོ་གལ་མ་མཐོང་།   དཔརེ་ན་བ་ོབཟང་གསི་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་ 

 པས་བསན་འཛིན་ལ་གནདོ་དནོ་མདེ་ལ།    ད་ེབཞིན་བསན་འཛིན་གསི་གནས་ 

 ཆུང་བསནེ་པས་བོ་བཟང་ལ་གནདོ་དནོ་གང་ཡང་མདེ།  གལ་སྲདི་གནདོ་ན་ 

 ལས་མ་བས་པ་དང་འཕད་པའི་ལས་འབས་ཡང་མི་བདེན་འགྱུར་བས་དེ་ཙམ་ 

 མ་ིམཁནེ་པའ་ིབདག་ཅག་དག་ེལྡན་པའ་ིརིགས་སྨྲའ་ིཁྱུ་མཚ་ོཆནེ་པའོ་ིདབུས་ན་ 
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 གཅིག་ཀང་ཡདོ་མ་ིསྲདི། འནོ་ཀང་ཁ་དང་ཞལ་དབང་ཆ་ེཆུང་ག་ིཐོག་ནས་ 

 འགའ་ཞིག་ས་ཡགི་ཐངེས་ལྔ་ཙམ་རྒྱབ་དགསོ་བྱུང་བ་དང་། འགའ་ཞིག་ 

 མནའ་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་བསྐེལ་དགོས་པ་སོགས་འད་མནི་སྣ་ཚགོས་ཞིག་བྱུང་ 

 འདུག་པས།  སངི་ག་ིདམ་བཅའ་ིརི་མ་ོས་ཡགི་དང་མནའ་བསྐལེ་ཁུལ་ཙམ 

 ་གསི་བསུབ་མ་ིཐུབ་པའ་ིབདནེ་དཔང་ཡནི་པས་ཚང་མར་ཐུགས་ཁ་མདེ་པ་ཞིག་ 

 ལ་ངོས་འཛིན་བསམ་ཤསེ་བ་རྒྱུ་ལས།  འཁོན་འཛིན་དང་བོ་ཕམ་སོགས་ཀུན་ 

 རོག་ངན་པ་གང་ཡང་ཡོང་མི་སྲིད་པ་དབུས་ལྷ་མི་སྲུང་སྐོབ་ཚོགས་པའི་ལངས་ 

 ཕགོས་འད་ིལོ་མང་ག་ིཉམས་མངོ་ལས་བསྒྲུབས་པ་ཞིག་ཡནི།

14} ང་ཚསོ་ཆསོ་སོྐང་བསནེ་པ་ད་ེཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཆསོ་ཁོ་ན་ལས་ཆབ་སྲདི་ 

 གཡ་ོརྒྱུ་ངན་པ་དང་འབལེ་བ་གཏན་ནས་མདེ།  དརེ་བརནེ་༧གངོ་ས་མཆོག་ག་ི 

 སྐུ་ཕྱྭའ་ིའགན་དཔུང་དང་།  རྒྱ་ནག་དང་ཆབ་སྲདི་ལག་འབལེ་ཡདོ་པའ་ིཁུངས་ 

 མེད་གཡོ་ཁམ་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་ཁོ་ནས་ད་བར་སྐབས་བཅོལ་དུ་འབོར་ནས་ 

 བཟུང་ལོ་མང་ད་ེཙམ་རིང་རྒྱ་གར་གཞུང་མག་ོབསརོ།  བོད་མ་ིམང་མག་ོབསརོ།  

 མཐའ་ན་འཛམ་གངི་མ་ིམང་ཡང་མག་ོབསརོ་བཏང་བས་མ་ཟད།  རང་དང་ 

 འདདོ་པ་མ་ིམཐུན་པ་ཞིག་ བྱུང་ན་འགན་དེ་དག་གཡོག་ནས་ཤེས་ལྡན་ 

 ཉམས་མངོ་འཇོན་ཐང་ཡདོ་པའ་ིམ་ིཇི་ཙམ་དནོ་མདེ་ཆུ་ཟོས་བཏང་བ་མ་བརདེ་ 

 པའ་ིཐོག  ད་ཆ་གནས་དུས་ཀ་ིཆ་ནས་ཕན་བུའ་ིའགྱུར་བ་ཕནི་ཚར་སབས་ཚདོ་ 

 འཛིན་དང་འགན་ཁུར་དགསོ།  མང་ཚགོས་སུ་ཐད་ནས་ང་ཚསོ་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ བ དོ ་ 

 བ་དང་རྒྱ་ནག་དང་ཆབ་སྲདི་ཀི་འབལེ་བ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་མདེ་ 

 ཅསེ་སར་ཡང་འགན་ཁུར་མངོ་ལ་ད་རིང་སར་ཡང་འགན་ཁུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  མ་ 
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 ཉེས་ཁ་གཡོག་དེ་དག་ལ་དག་སེལ་མ་བེད་པར་ང་ཚོ་ལས་རིམ་མཉམ་སེལ་བ་ 

 ཐབས་ཞིག་ཡདོ་མདེ་དང་བདནེ་མ་ིམང་རྣམས་ནས་དཔང་པ་ོཞིག་མཛད་རོགས་ 

 ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།

15}  ༧གངོ་ས་ཆནེ་པོར་ལག་གཉསི་ཐལ་མ་ོསྦར་ནས་ཞུ་རྒྱུར།  ཆོས་དད་རང་མསོ་ 

 དང་འགོ་བ་མའི་ིཐོབ་ཐང་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་བཅས་ལ་ཅི་གར་ལོངས་སུ་སོྤད་ 

 ཆོག་པ་ཞིག་དང།  མུ་མཐུད་མང་མསོ་མངི་འཁརེ་གིས་ཤུགས་ལྡན་པ་སུ་ཡང་ 

 གནས་དབྱུང་ཕིར་འབུད་སོགས་སྡུག་བསལ་མོང་མི་དགོས་པའི་རོགས་མགོན་ 

 སྐབས་འཇུག་ཡངོ་བ་མཁནེ།

16}  མཐའ་དནོ་རང་ཁོངས་མ་ིམང་ཚང་མས་སམེས་ལ་ངསེ་རྒྱུར།  རང་ཅག་གནས་ 

 ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནི་ཆོས་དད་རང་མོས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྨྲ་བརོད་རང 

 ་དབང་སོགས་མི་ཡི་རིགས་ཞིག་ལ་དགོས་པའི་རང་དབང་ཆེ་ཤོས་ཁག་ལ་ཁ་ 

 ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་འགན་སྲུང་ཐུབ་པའི་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་མི་མང་དམངས་ 

 གཙའོ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡནི་པར་བརནེ།  རང་ཅག་ད་བར་ལོྷད་སྡདོ་ཆོག་པའ་ི 

 བཀའ་དནི་ལ་བསམ་ཤསེ་དང།  ད་བར་གི་གནས་སངས་ལ་ཞིབ་བསམ་གསི་ 

 རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གཟིགས་སོྐང་གནང་མུས་ལ་ཡདི་ཆསེ་བརན་པོའ་ིཐོག་ཡུལ་ 

 མ་ིདང་མཐུན་ལམ།  ཁམིས་ལ་བརིྩ་སྲུང་།  མ་ཟད་རང་ཅག་གངས་རིའ་ིར་སརོ་ 

 གཅིག་པའ་ིསྤུན་ཟླ་སུ་ལའང་བརད་བརོྐ་རིྩག་ཟ་དང་།  སམེས་ཕམ་སྡུག་ཡུས་ 

 ཤོད་རེས་སོགས་མི་མཐུན་རྐེན་ངན་དུ་འགྱུར་གཞིའི་རིགས་གཏན་ནས་མིན་ 

 པར་དམ་ཚགི་འ་ོཆུ་གཅིག་བསྒལི་ཞིག་ཡངོ་མ་ཐུབ་ཀང་འཛུམ་དཀར་བག་ཡདོ་ 

 ཡ་རབས་ཚུལ་མཐུན་ག་ིངང་མཉམ་གནས་ཡངོ་བ་དང་།  ད་ེམཚུངས་འཛམ་ 
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 གངི་ཡུལ་གྲུ་གང་དང་གང་དུ་ཡདོ་པའ་ིཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་མཐུན་ལམ་གཅིག་ 

 ཕན་གཅིག་གགོས་དང་།  ཡུལ་ཁམིས་འཁུར་ཐུབ་ཙམ་མནི་པར་ཁམིས་ལུགས་ 

 ཤསེ་པའ་ིཐོག་ནས་ལག་བསར་དགསོ་གལ་ཅི་ནས་ཡངོ་བ་ཞུ། སད་ནས་ 

 མུ་མཐུད་ད་མུས་བཞིན་ང་ཚོར་ཐུབ་ཚོད་བརས་བཅོས་གཏོང་རྐང་གནང་བ་ 

 ཡནི་ན།  འཛམ་གངི་ས་ཕོགས་ཉ་ེའགངས་ངསེ་མདེ་ནང་བཞུགས་པའ་ིཤུགས་ 

 ལྡན་པ་ཚང་མས་གཅིག་ཕན་གཅིག་གགོས་དང་།  ང་ཚ་ོསྐབས་བཅོལ་གཉསི་ 

 པའི་གནས་བབ་ཞིག་གི་འོག་འུ་ཐུག་ཞུ་འབུལ་སྐབས་འཚོལ་མི་བ་ཐབས་མེད་ 

 ཆགས་རྒྱུར་ད་ེལུགས་ཚང་མས་དགངོས་བཞསེ་ཡངོ་བ་བཅས།  ལིྡ་ལི་དབུས་ལྷ་ 

 མ་ིསྲུང་སྐབོ་ཚགོས་པའ་ིསྤ་ིཁབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་{2008} ཟླ་{1} 

 ཚསེ་{23}ཉནི། ཞེས་སོགས་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཡིག་ཆ་འདིར་མ་འོས་མ་ 

 འཚམས་པ་དང་། ཁིམས་དང་ལས་འབས་མི་མཐུན་པ་ཅི་ཞིག་འདུག་ 

 ཚང་མས་དགངོས་པ་ཡག་པོ་བཞསེ་ན་མཁནེ་ངསེ་སུ་འདུག་པས་གསལ་བཤད་ 

 གཞན་དགསོ་པ་མ་མཐོང་ངོ།།
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དམ་ཉམས་ཀ་ིརྒྱལ་པ་ོཟརེ་བ་འད་ིའད་ཞིག་ལ་ཟརེ་དགསོ་པ།

ཞེས་ཤུགས་ལྡན་པའི་ལངས་ཕོགས་གསལ་བསྒགས་བས་པ་འདི་ཐོག་ནས་ཆོས་

དང་ཟང་ཟིང་འབལེ་བ་གཅོད་མཁན་ངོ་མ་སུ་ཡནི་མནི་དང་། ད བ ང ་ ཡོ ད ་ རྐ ང ་

བརྐང་ལག་བརྐང་བདེ་མཁན་ངོ་མ་ད་ེཡང་སུ་ཡནི་མནི། དེ་ལ་བརེན་ནས་དམ་ཉམས་

ངོ་མ་ད་ེཡང་སུ་ཆགས་ཡདོ་མདེ་སོགས་ཀང་གསལ་པོ་ཤསེ་ཐུབ་པ་ཞིག་རདེ་འདུག 

།སྐབས་ཡུལ་དཔང་དུ་གསོལ་ནས་ཤུགས་ལྡན་པའ་ིབ་ཆནེ་མ་ིམང་ཡངོས་དང་ཆོས་ཟང་

ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་བཅད་པས། ཏཱ་ཟམ་གཉསི་ལྟ་བུ་གཙ་ོབས་པའ་ིརང་རྒྱུད་ལ་སྡམོ་པ་

ཡདོ་མཁན་ཞིག་ཡནི་ན། བ་ངན་སོྤད་ངན་སེལ་ལུགས་འདི་ཡིས་སྡོམ་པ་ཡོད་

ཚད་ཧྲུལ་པརོ་བཟོས་ནས་ད་དུང་མ་ཡནི་ཡནི་མདགོ་བདེ་མཁན་ཁདོ་ཅག་ཉནོ་ཨ། 

ཡིག་ཚོགས་ལ་ངལ་བས་དམ་མིན་དམ་བརྫུ་སུ་དང་སུ་ཡིན་མིན་ཡིག་ཆ་གཞན་དུ་མ་

འཁོད་པ་འགའ་ཞིག་འདིར་དཔེ་མཚོན་ཙམ་དུ་བཅུ་བཞི་པ་དང་ལོག་བཤད་འཁོར་

བཅས་ཀི་རྣ་བར་བསྒགས་རྒྱུར། 

1} བཅུ་བཞི་པ་ཁོད་ཚོའི་མི་སྤོད་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཟང་ཟིང་འབེལ་གཅོག་གི་ 

 བ་ངན་སྤདོ་ངན་སལེ་ལུགས་ད་ེལ་བརནེ་ནས། རང་ཉདི་བ་མ་ཞིག་ཡནི་ན། 

 རང་གི་སོབ་མ་ལས་དང་པོར་གཏོགས་པ་རྣམས་ ལ། ཐོག་མར་ཆོས་དང་ཟང་ 

 ཟིང་གཉསི་ཐད་ནས་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རསེ་སྐངོ་ལུགས་ཤསེ་དགོས་པ་ཚད་ 

 ལྡན་དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་ཀི་དམ་ཚགི་ལས་འགལ་ཞིང་ཉམས་ཡདོ།
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2}  ཁོད་ཚོའི་མི་སྤོད་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཟང་ཟིང་འབེལ་གཅོག་གི་བ་ངན་སོྤད་ 

 ངན་ས་སལེ་གནམ་སལེ་བདེ་ལུགས་ད་ེལ་བརནེ་ནས། སོན་པ་བད་ེབར་ 

 གཤགེས་པས་གནང་བའ་ིཆོས་འདུལ་བའ་ིསྤ་ིཁམིས་ལས།  མཁན་བུ་འམ 

 ་སོབ་བུ་རྣམས་ལ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ཕན་འདོགས་ལ་བརོྩན་དགོས་པ་སོ་ 

 ཐར་མཁན་སོབ་ཀ་ིདམ་ཚགི་ལས་འགལ་ཞིང་ཉམས་ཡདོ།  

3}  ཁོད་ཚོའི་མི་སོྤད་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཟང་ཟིང་འབེལ་གཅོག་གི་བ་ངན་ 

 སྤདོ་ངན་ད་ེལ་བརནེ་ནས།  འཕགས་ནརོ་བདུན་ག་ིནང་གསསེ། ཚགོས་ 

 གཉསི་རབས་ཆནེ་འགྲུབ་པ་ལ་གང་པོ་རིན་པ་ོཆ་ེདང་ཆོས་མཚུངས་པའ།ི ཟ ང ་ 

 ཟིང་གི་དངོས་པོ་སིྦན་པའི་སོ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་པ་བཅོས་མའི་བང་ 

 སམེས་ཀི་དམ་བཅའ་དང་དམ་ ཚིག་ལས་བཅུ་བཞི་པ་འཁོར་བཅས་ཉམས་ 

 ཤངི་འགལ་ཡདོ། 

4}  ཁོད་ཚོའི་མི་སྤོད་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཟང་ཟིང་འབེལ་གཅོག་གི་བ་ངན་སོྤད་

ངན་ད་ེལ་བརནེ་ནས།  ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་དུས་ནས་དུས་སུ་སིྦན་དགོས་པའི་

བསྡུ་བཞིའི་ཉམས་ལེན་ལས་ཀང་བཅུ་བཞི་པ་འཁོར་བཅས་འགལ་ཞིང་དམ་

ཉམས་ཡདོ། 

5}  ཁོད་ཚོའི་མི་སྤོད་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཟང་ཟིང་འབེལ་གཅོག་གི་བ་ངན་སོྤད་

ངན་ད་ེལ་བརནེ་ནས།  དནི་ཅན་རྩ་བའ་ིབ་མ་གཉསེ་པར་བ་ཕརི། སྒྲུབ་པའ་ི

མཆོད་པ།    ལུས་ངག་ག་ིཞབས་ཏོག ཟང་ཟིང་གི་འབུལ་བ་འབུལ་དགོས་པ་

ལས་ཡངོས་སུ་ལོྡག་ས།ེ བསམ་བཞིན་དུ་རང་ག་ིཕ་བ་མ་དང་མནའ་བསྐལ་ནས་

འབེལ་བ་བཅད་པས་མདོ་སགས་གཉིས་ཀའི་སབས་ཀི་བ་སོབ་ཀི་དམ་ཚིག་
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ལས་ཀང་བཅུ་བཞི་པ་འཁོར་བཅས་འགལ་ཞིང་ཉམས་ཡདོ།

6}  ཁོད་ཚོའི་མི་སྤོད་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཟང་ཟིང་འབེལ་གཅོག་གི་བ་ངན་སོྤད་

ངན་ད་ེལ་བརནེ་ནས།   སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་སྦིན་པ་གསུམ་ལས། 

ཆོས་དང་། ཟང་ཟིང་། མ་ིའཇིགས་སིྦན་དགསོ་པ་གསུམ་ག་ལས་བཅུ་བཞི་པ་

འཁོར་བཅས་འགལ་ཞིང་དམ་ཉམས་ཡདོ། 

7}  ཁོད་ཚོའི་མི་སྤོད་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཟང་ཟིང་འབེལ་གཅོག་གི་བ་ངན་སོྤད་

ངན་ད་ེལ་བརནེ་ནས།  དནོ་བདུན་ཅུའ་ིནང་གསསེ། ཀུན་རབོ་ཏུ་ཆོས་དང་ཟང་

ཟིང་ག་ིསྦནི་པའ་ིཡནོ་ཏན་རིམ་ལྡན་དུ་དན་དགསོ་པའ་ིཤེར་ཕནི་རྒྱལ་སྲས་ཀ་ི

ཉམས་ལནེ་ལས་བཅུ་བཞི་པ་འཁོར་བཅས་འགལ་ཞིང་ཉམས་ཡདོ།

8}  ཁོད་ཚོའི་མི་སྤོད་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཟང་ཟིང་འབེལ་གཅོག་གི་བ་ངན་སོྤད་

ངན་ད་ེལ་བརནེ་ནས།  སམེས་བསྐདེ་ཉརེ་གཉསི་ཀི་ནང་གསསེ། ཆསོ་དང་

ཟང་ཟིང་གསི་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚམི་པར་བདེ་ཀང་མ་ིཟད་པས་ན་གཏརེ་

ཆེན་པོ་ལྟ་བུའི་བང་སེམས་ཀིས་ཉམས་ལེན་ལས་ཏཱ་ཟམ་གཉིས་འགལ་ཞིང་

ཉམས་ཡདོ།

9}  ཁོད་ཚོའི་མི་སྤོད་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཟང་ཟིང་འབེལ་གཅོག་གི་བ་ངན་སོྤད་

ངན་ད་ེལ་བརནེ་ནས།  བསམ་བཞིན་དུ་སྐབས་ཡུལ་སྲདི་ནག་སྒྲུབ་ལ་བདེ་སྤདོ་

བས་པས་ད་ེབཞིན་གཤགེས་པའ་ིརིགས་ཀི་དམ་ཚགི་གསུམ། ར་ོར་ེསོབ་དཔནོ་

ལ་ཆསོ་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་བཅད་པས་སབོ་དཔནོ་བཟུང་བ་ས་ེར་ོརའེ་ིརིགས་

ཀ་ིདམ་ཚགིཆསོ་དང་། ཟང་ཟིང་། མ་ིའཇིགས། བམས་སྦནི་ས་ེརིན་ཆནེ་རིགས་

ཀ་ིདམ་ཚགི་བཞི།  ཆོས་ལ་བཟང་ངན་ཕ་ེབས་ཐགེ་གསུམ་ག་ིཆོས་འཛིན་པ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

346

ས་ེཔདའྨ་ིརིགས་ཀི་དམ་ཚགི  བ་མ་དང་དཀིལ་འཁོར་པའ་ིགཙ་ོབོ་ཐ་མ་ིདད་

པ་ལ་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་བ་བཅད་པས་མཆོད་པའི་ལས་ལ་བརོྩན་དགོས་པ་

ས།ེ ལས་ཀི་རིགས་ཀི་དམ་ཚགི་གཅིག་སོགས། སྒྲུབ་ཕོགས་ཀི་དམ་

ཚིག་ཡོངས་རོགས་ལས་ཏཱ་ཟམ་འཁོར་བཅས་འགལ་ཞིང་ཉམས་ནས་ད་དུང་

དམ་ཉམས་མིན་ཟེར་ན་དམ་ཉམས་ཟེར་བ་ཇི་འད་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་

སམ། སྨྲ་བའ་ིལྕ་ེཡདོ་དམ། 

བསན་པ་ངོ་མ་ིཤསེ་པའ་ིབསན་པའ་ིབདག་པ་ོལ་གདམས་པ།

ད་ེབཞིན་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་རྒྱ་གར་འབས་སྤུངས་སུ། མ་ེཕག་ཕི་ལོ་{2008}ཟླ་

{01}ཚསེ་{09}་ཉནི། ལོག་བཤད་དུ་དངས་པ་ལྟར་ན།{“ད་ཆ་མང་མསོ་འསོ་བསྡུ་

བས་ཏ།ེ དམ་ཆསོ་འདུལ་བའ་ིགཞུང་ན་རོྩད་པ་ཆསོ་ཕགོས་སུ་ཞི་ཐབས་དནོ་ཚན་བདུན་

གསུངས་ཡོད་པའི་ནང་ཚན་རྩ་དང་ཚུལ་ཤིང་བཀྲམ་པ་ཞེས་པ་ལག་ལེན་དུ་བསར་
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ཏ།ེ”} ཞེས་སོགས་བཅུ་བཞི་པའི་ལོག་པའི་ལམ་སོན་ལ་བརེན་ནས་དགེ་ལྡན་མིང་

གཡར་ལོག་བཤད་དུ་མང་མསོ་འསོ་བསྡུ་ཆནེ་མ་ོཟརེ་བ་དང་། འོས་བསྡུ་ཆེན ་མོའི ་

གྲུབ་འབས་ངོ་སོྤད་ཟརེ་བ་སོགས་ལ་བཤད་བ་ཤནི་ཏུ་མང་བས། དགག་དེབ་ཕི་མ་ཞིག་

ཏུ་ཞིབ་ཕ་ཤོད་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་ད་ལམ་འདིར་མང་དུ་ཤོད་མི་ཁོམ།རྩ་

བས་ཁདོ་ཅག་བསན་པའ་ིབདག་པརོ་ཁས་ཆ་ེཡང་། བསན་པའ་ིརྣམ་བཞག་ལ་རབ་

ཏུ་རངོས་པ་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་ཞབས་འདནེ་ཞུ་ལུགས་ལ་རགོས་མཐའ་ཞིག་ག་ལ་

ཡདོ། དཔརེ་ན། བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉིད་ནས་ད་ཆ་དོལ་རྒྱལ་བསེན་མི་བསེན་དེ་

ཆོས་ཕོགས་ཀ་ིགནད་དནོ་ཞིག་མ་རདེ་ཟརེ་བཞིན་དུ། ཡང་མི ་དམངས་མགོ ་སོར་

གཏོང་ཕིར་རོྩད་པ་ཆོས་ཕགོས་སུ་ཞི་བདེ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་དང་། རོྩད་པ་ཆོས་ཕོགས་

སུ་ཞི་དགོས་ན་ཞི་བེད་ཀི་ཐབས་ལམ་དེ་ཡང་ཆོས་དང་མཐུན་དགོས་པ་མ་ཟད་འདུལ་

བའ་ིབཅའ་ཁིམས་དང་མཐུན་ལོས་དགསོ། ད་ེཡང་། དམ་ཆོས་འདུལ་བ་

དང་མཐུན་པ་ཞིག་བདེ་དགསོ་ན་ད་ེན་ིའདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་ལས་ཀི་རྣམ་བཞག་

དང་མཐུན་པ་ཞིག་བདེ་དགསོ་པ་ལས། ད་ལྟ་ཁདོ་ཚའོ་ིབདེ་ལུགས་ལྟར། ཁི མ ་

པ་ཕོ་མོ་ཡོད་ཚད་དང་བོད་མི་ཡིན་ཚད་ཀིས་བྱུས་གཏོགས་བེད་ཆོག་པ་ཞིག་ག་ནས་

ཡནི། བསན་པའ་ིརྣམ་བཞག་ལ་རངོས་པའ་ིབསན་པའ་ིབདག་པོ་རང་རདེ། ལ ས ་

བདེ་པ་པ་ོརྣམས་ཀང་རོྩད་པའ་ིངོ་བོ་ངོས་ཟིན་དགསོ་པ་ལས། རོྩད ་གཞི ་གཟུགས་

མེད་ཞིག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་འདུལ་བའ་ིབར་ཆད་དང་ཕག་ལེན་ཐམས་ཅད་རང་འདདོ་

རང་སྣང་གང་དན་བདེ་ག་ལ་ཆོག དཔེར་ན་འདུལ་གཞུང་དག་ནས་བྱུང་བའི་

རོྩད་པའ་ིངོ་བོ་བ་ེབག་པ་འགའ་ཞིག་ངོས་བཟུང་ན།འད་ིལྟར། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ལོག་

པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། གདམས་ངག་སངོ་བ་དང་། ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་དང་། ལས་ལ་མ་ི
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མཐུན་པ་ས་ེབཞི། རྒྱུ་དེ་དག་གིས་འདུས་བས་རག་མི་རག་ལ་སོགས་པ་རོྩད་པ་

ལྟ་བུ་འགདེ་ཕརི་རོྩད་པ་དང་། གདམས་ངག་གསོ་དགག་བཞག་པ་ལ་འཇོག་པ་པོ་དང་

གཞག་བ་རོྩད་པ་ལྟ་བུ་མ་ིགདམས་པའ་ིཕརི་རོྩད་པ་དང་། ལྟུང་བ་གངེས་པས་ཁས་མ་ི

ལནེ་པ་གངེ་བ་གངེ་བདེ་རོྩད་པ་ལྟ་བུ་ལྟུང་ཕརི་རོྩད་པ་དང་། རོྩད་པ་ད་ེགསུམ་ག་ིདབང་

གསི་གསོ་སྦངོ་སོགས་ཀ་ིལས་ལ་མཐུན་པ་མ་ིསྦནི་པས་རོྩད་པར་གྱུར་པ་བ་ཕརི་ག་ིརོྩད་

པ་ལྟ་བུ་ཡནི་དགསོ་པ་ལས། རོྩད་གཞི་གཟུགས་མེད་ཞིག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དགེ་

འདུན་དབ་ེབའ་ིལས་ངན་ཚབས་པ་ོཆ་ེད་ེལྟར་རང་གསི་བདེ་བཞིན་དུ། དལོ་རྒྱལ་ཟེར་

བ་ཡོད་མེད་བཟང་ངན་སོགས་ལ་རོྩད་པའི་རོྩད་པ་ཞི་བེད་དེ་འད་ཞིག་འདུལ་གཞུང་

གང་ནས་བཤད་ཡདོ་དམ། ད་མ་ིདམངས་མག་ོསརོ་མ་གཏོང་རོགས། ལ ར ་

ནས་རོྩད་པ་ཆོས་ཕོགས་སུ་ཞི་ཐབས་ལ་རྩ་བཀྲམ་ཟེར་བའ་ིའདུལ་བའ་ིཕག་ལེན་ཞིག་

གང་དུ་འདུག འདུལ་བ་མ་ིཤསེ་པའ་ིབསན་པའ་ིབདག་པོ་རང་རདེ། རོྩད་པ་ཞི་བདེ་

ཀི་ཆོས་བདུན་གི་ནང་གསེས་རྩྭ་བཀྲམ་པ་ལྟ་བུའི་སོ་ནས་ཞི་བར་བེད་པ་ཞེས་པ་དགེ་

འདུན་ཕན་ཚུན་ཟིང་ཟིང་པརོ་ཕག་བས་ཏ་ེལྟུང་བ་ཕརི་བཅོས་ནས་རོྩད་པ་ཞི་བར་བདེ་

དགོས་པ་དེ་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པ་ལ།དམ་ཆོས་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པ་ཟེར་བ་སོགས་

ན་ིམག་ོབསརོ་རང་བཞིན་ཁོ་ན་ས།ེ ཁོད་ཚོས་དོན་དངོས་ཁ་ཞེ་གཉིས་ཀི་དམ་

ཆོས་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བདེ་འདདོ་ཡདོ་ན། ད་ཆ་རྒྱ་གར་གདན་ས་ཁག་ཏུ་

མཚམས་གཅིག་ནང་གསོ་སྦོང་གཉིས་རེ་ཚོགས་བཞིན་པ་དེ་དག་གཅིག་ཏུ་བསྡུམ་ཐུབ་

ན་ཕན་ཡནོ་བསམ་གསི་མ་ིཁབ་པ་ཞིག་ཡངོ་ངསེ་ཀང་། དེ་ནི་ཁོད་ཚོས་མི་བེད་ཐག་

ཆོད་ཡནི་འདུག་པ་ན།ི སེ་ར་བས་སྨད་མཁན་པོ་གཉིས་ཀིས་གིང་གཅིག་ཏུ་གསོ་སོྦང་

ཁག་གཉསི་ཚགོས་རྒྱུར་གཞུང་དང་འགལ་ཞིང་ལས་མ་ིཆགས་པས་ཅི་ཞིག་བདེ་དགོས་
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མནི་བཅུ་བཞི་པར་དིས་འདུག་ཀང་། བཅུ་བཞི་པས་ལོ་ཤས་སྒུག་དང་ཟེར་བ་ཙམ་

ལས་སྣང་མེད་བསྐྱུར་འཇོག་ཁོ་ན་བེད་བཞིན་པ་འདི་གཅིག་པུའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་བའི་

བསན་པའ་ིགཞི་མ་ངོ་མར་འགན་རྩ་བ་ནས་འཁརེ་གི་མདེ་པ་ཤསེ་ལོས་ཐུབ། དེ ་

བཞིན་མང་མསོ་འསོ་བསྡུ་དང་འབེལ་བར་ཚུལ་ཤངི་བཀྲམ་ཟརེ་བ་སོགས་འདུལ་གཞུང་

གང་དུའང་མ་ིགསལ་བའ་ིའདུལ་བའ་ིབར་ཆད་གསར་པ་བཟོ་མཁས་པའ་ིབསན་བཤགི་

ཁོད་ཚོས་ཚུལ་ཤིང་བཀྲམ་པ་ཙམ་གི་འདུལ་བའི་ཕག་ལེན་ཡིན་པའི་ངེས་པ་ག་ལ་

ཡདོ། དག་ེའདུན་གི་རོྩད་པ་ཞི་བདེ་ཀ་ིཆོས་བདུན་པོ་ལའང་ག་ོརིམ་དང་ལས་ཀི་རྣམ་

བཞག་སོ་སོ་ནས་ཡདོ་ཅིང་། འདུལ་གཞུང་དག་ནས་གསུངས་པའི ་ལས་དང་། 

ཕག་ལནེ་ཐམས་ཅད་བོད་རིགས་མ་ིདམངས་དང་ཐུག་པ་དཀྲུག་དཀྲུག་དཀྲུགས་རྒྱུ་ཞིག་

གང་ནས་ཡནི། 

རྩ་བའ་ིཆ་ནས། ཚུལ་ཤངི་བཀྲམ་ལུགས་ལའང་མངོན་སུམ་བརྒྱད་ཀ་ིས་ོནས་རོྩད་པ་ཞི་

བར་བདེ་མ་ནུས་ན། ཚུལ་ཤངི་བིམས་ཏ་ེགང་མང་བའ་ིཕོགས་ལ་དག་པ་བནི་ཏ་ེརོྩད་པ་

ཆོས་ཕོགས་སུ་ཞི་བར་བདེ་དགསོ་པ་ལས། མངོན་སུམ་བརྒྱད་ཙམ་ཡང་ངོས་མ་

ཟནི་པར་མི་དམངས་མག་ོསརོ་ཐུབ་ཙམ་ག་ིཁབ་སནོ་ག་ིཆེད་དུ་ཚུལ་ཤངི་བམིས་པ་ལ་

དནོ་སངི་གང་ཡང་མདེ་ད།ོ། བཅུ་བཞི་པ་འཁོར་དང་བཅས་པས་བསན་པའ་ིབདག་པོ་

ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལས་ང་མཁས་སམ་པའ་ིལོག་པའ་ིང་རྒྱལ་དང་ཁད་གསོད་མ་ིབདེ་པར། 

གནས་སབས་བསན་པའ་ིགཞི་མ་སོ་ཐར་ག་ིདནོ་ཞིབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབདེ་ཕིར་ལྟུང་རྐང་

ཉསི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་པོ་ར་ེར་ེལ། བསབ་པ་འཆའ་བའ་ིརྒྱུ། གངེ་གཞི། བསབ་པ་

བཅས་པའ་ིཕན་ཡནོ། བསབ་པ་འཆའ་བའ་ིཚུལ། ལྟུང་བའ་ིརྣམ་གཞག ། ལྟུ ང ་ མེ ད ། 

བསབ་བ་ས་ེདནོ་ཚན་དྲུག་དྲུག་ག་ིས་ོནས་དང་། ད་ེབཞིན་རོྩད་པ་ཞི་བདེ་ཀི་ཆོས་བདུན་
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རྒྱས་པར་བཤད་པའ་ིའདུལ་གཞུང་ཆནེ་པ་ོརྣམས་ལ་ཅུང་ཟད་སབོ་སྦངོ་ཐུབ་ན། ཆོ ས ་

ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་བ་གཅོད་པ་ལྟ་བུའི་བསན་བཤིག་གི་ལས་ཚབས་ཆེན་པོ་དེ་ལྟར་

སལེ་མ་ིསྲདི་པ་མ་ཟད། དོན་དུའང་རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་རྐེན་དུ་འགྱུར་ངེས་སོ་

སམ་མ།ོ། 

ཕ་ིལོ་{2008}ལོར་དག་ེའདུན་དབ་ེའབདེ་བཟོ་མཁན་ཏཱ་ཟམ་འཁོར་དང་བཅས་པའ་ི

ཚ་ེམཇུག་འདརི་རབ་བྱུང་ན་དག་ེའདུན་དབ་ེབ་བསྡུམ་པ་དང་། དབེ ་བསྡུམ ་མཆོད ་

རནེ་བཞངེས་ཤངི་། གནས་དེ་ཉིད་ཏུ་ཕོགས་ཕན་ཚུན་གི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་

བསྡུས་ཏ་ེདབ་ེབསྡུམ་གསོ་སྦངོ་ངམ། རོྩད་བཟོླག་གསོ་སྦོང་ཞིག་མཉམ་དུ་ཚོགས་

ཐུབ་པ་དང་། མི་མཐུན་པའི་ཉེས་དམིགས་དང་མཐུན་པའི་ཕན་ཡོན་ཤེས་པར་བས་

ཏ།ེ དག་ེསོྦང་ག་ིཆསོ་བཞི་ལ་བརནེ་ནས་རང་ལྟ་མཆོག་འཛིན་དང་གཞན་ལྟ་ཁད་གསོད་

བདེ་པ་སངོ་བ་ནང་ག་ིགཉནེ་པ་ོདང་། ལས་བདེ་བའ་ིརོྩད་པ་བྱུང་ན་དག་ེའདུན་ལ་བཟོད་

པ་གསོལ་ཏ་ེདག་ེའདུན་གསི་གསོལ་བཞིའ་ིལས་ཀིས་བཟོད་པ་བནི། ད་ེནས་དག་ེའདུན་

ལ་མཐུན་པ་སྦནི་པར་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་གསོལ་བཞིའ་ིལས་ཀིས་མཐུན་པ་སྦནི། ད་ེ

ནས་མཐུན་པའ་ིགསོ་སྦངོ་བས་ཏ་ེདག་ེའདུན་རྣམས་ཐུགས་དབརེ་མདེ་དུ་འདསེ་པ་ཞིག་

མྱུར་བ་ཉདི་དུ་ཡངོ་བ་པུས་མའོ་ིལྷང་ང་ས་ལ་བཙུགས་ནས་སིང་ཁོང་རུས་པའ་ིརིང་ནས་

གསོལ་འདབེས་ལན་འབུམ་དུ་ཞུ་བཞིན་ཡདོ། ད་ར་ེགནས་སབས་འད་ིཙམ་མ།ོ།
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སར་ཚགིས་སུ་བཅད་པའ་ིསོ་ནས་སབས་དནོ་མཇུག་བསྡུ་བ།

དམ་ཚགི་ལས་ན་ིའགལ་ཞིང་ཉམས།།  བསབ་བ་ལས་ན་ིརྒྱབ་ཀསི་ཕོགས།།

ཁ་ཞ་ེམ་ིམཐུན་བ་སྤདོ་སལེ།། མདརོ་ན་ཇི་སྲདི་འཚ་ོབའ་ིབར།། དེ ་བཞིན་བང་ཆུབ་

སངི་པོའ་ིབར།། སྲུང་དགསོ་དམ་བཅའ་གང་ལ་འང་།། རང་གསི་མ་ིརིྩ་མ་ིསྲུང་པར།། 

རག་ཏུ་གཞན་ལ་མཛུབ་བཙུགས་ནས།། སྐནོ་འཚལོ་འབའ་ཞིག་བས་བས་ནས།། ཁོ ད ་

ཚ་ོདམ་ཉམས་ལྟ་ལོག་ཅསེ།། མ་ིཤསེ་པ་དང་རངོས་རབ་བཤད།། ང ་ཚོ ་བརག་

ཅིང་དཔད་ལུགས་ཟརེ།། བརག་ལུགས་བརག་སངས་ཤདོ་པའ་ིཚ།ེ། མོ ་

དང་ར་ིལམ་སག་རིལ་སོགས།། ལྷ་མནི་འད་ེམནི་བཀའ་ལུང་ཞསེ།། སུ ་ ད ང ་

གང་ལ་མ་ིཕན་པའ།ི། ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་འབལེ་གཅོད་ལས།།  ལུ ག ས ་

གཉསི་གང་ལའང་མ་ིམཐུན་པའ།ི།བདུད་ཀ་ིལས་འགུལ་ནག་པ་ོལ།། མང་མོས་འོས་

བསྡུ་ཆནེ་མ་ོཟརེ།། དག་ེའདུན་དབནེ་ག་ིམཚམས་མདེ་ལ།། དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་

དགངོས་དནོ་ཟརེ།།དག་ེལུགས་དུམ་བུ་དགུ་ལ་གཏོར།། རིང་བོན་སོགས་དང་མཐུན་

རབ་བཤད།།བདརེ་གཤགེས་སོན་པའ་ིབཀའ་བཅག་ནས།། ང་ཚོའི་ལས་དོན་ནོར་

མདེ་ཟརེ།། ནརོ་དང་མ་ནརོ་ཐམས་ཅད་ཀི།། ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་རང་གིས་

བས།།གཞན་གིས་ད་ེལ་འགགི་མ་འགགི། ཚགི་གཅིག་བཤད་ན་དམ་ཉམས་དང་།།

ལྟ་ལོག་རྒྱ་མའི་ིསོ་པ་སོགས།། ད་ེལ་མ་ིརྒྱུ་ཟོག་གསུམ་གསི།། ཁ ་ ག ཏ ད ་ ཡ ག ་ པོ ་

གཅོག་དགསོ་ཟརེ།། ཏཱ་ཟམ་ཕ་བུ་ཁ་མཐུན་ནས།། བས་ཚད་ཐམས་ཅད་འགིག་

ཡདོ་ཟརེ།། བོད་ཀ་ིརྒྱལ་པོའ་ིམངི་འཁརེ་ནས།། འབངས་ལ་ཆོས་དང་ཟང་ག།ི། 
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འབལེ་གཅོད་མནའ་བསྐལ་ཐོ་བཙུགས་པ།། ད་ེཡང་ནརོ་མདེ་འགགི་ཡདོ་ཟརེ།། 

བོད་ཀ་ིབ་མའ་ིམངི་འཁརེ་ནས།།   ཚ་ེའད་ིམ་ཟད་ཕི་མར་ཡང་།།  ང་དང་འབལེ་བ་

གཅོད་དགསོ་ཟརེ།། ད་ེཡང་ནརོ་མདེ་འགགི་ཡདོ་ཟརེ།། ཐོ ག ་ མ ཐ འ ་ བ ར ་

གསུམ་ཐམས་ཅད་དུ།། དབང་ལུང་སྡམོ་པ་གནང་གནང་ནས།། དམ་ཉམས་ས་སེང ་

བཀང་བཀང་ཡང་།། ད་ེཡང་ནརོ་མདེ་འགགི་ཡདོ་ཟརེ།། 

ཏཱ་ཟམ་གཉསི་ཀསི་ཆོས་སྲདི་གང་སྤརི་མ་བས་བ་བ་སྣ་ེགཅིག་མདེ།། བ ས ་ ཚ ད ་

ཐམས་ཅད་ནརོ་མདེ་འགགི་ཡདོ་བསམ་པ་གཅིག་ཀང་མདེ།། ཤ་ཁག་རུས་གསུམ་

བོད་ལ་གཏོགས་ཀང་བཙན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ནག་བསུབ་བཏང་།། ས་ཡ་དྲུག་གི་སེམས་ཀི་

དདོ་ཐིག་བོད་གཞུང་སྒགི་འཛུགས་ཙམ་དུ་བསྒྱུར།། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལགོ་འབལེ་བས་

ཏ་ེརང་དབང་རོྩད་མཁན་དག་རུ་བཟུང་།། གཡ་ོརྒྱུའ་ིཚགི་མདའ་བསོར་འཕནེ་བས་ནས་

གཞོན་ལྷན་དུམ་བུ་གཉསི་སུ་བཏང་།།  དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་བསྐུལ་འདདེ་བས་ཏ་ེ

བོད་ནང་མརེ་བསྲགེ་ལས་འགུལ་བསངས།།  དལོ་རྒྱལ་དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་ནས་ཕི་ནང་བོད་

རིགས་མ་ིདམངས་ཁག་བཞིན་དཀྲུགས།།  གྲུབ་མཐའ་ིཆགས་སྡང་ཤདེ་ཀསི་བཤད་ད་ེ

ཆོས་བརྒྱུད་བར་ལ་འགལ་ཆནེ་བཟོས།།  དབུ་མའ་ིལམ་ལ་ལོག་འགལེ་བས་ནས་བཀའ་

སྤ་ིགཉསི་ཀ་ིལག་གདང་གཏོར།།  སོབ་ཕྲུག་སབོ་མའ་ིཁད་པར་ཕསེ་ནས་ས་ན་མདེ་པའ་ི

མཁས་མདགོ་བསན།།  མང་དང་དམངས་ཀ་ིཁད་པར་མ་ཤསེ་བླུན་པོའ་ིརང་མཚང་

གནམ་ལ་འཕར།།  བམས་དང་སངི་རའེ་ིདི་ཙམ་མདེ་ཀང་ཁ་ནས་སངི་རའེ་ིཆསོ་བཤད་

བདེ།  ཁ་གཏིང་མ་ིམཚུངས་སྲནི་པའོ་ིཕག་ལ་ངུར་སིྨྲག་ཞི་བདའེ་ིབ་གསོ་ཟརེ།།   ད་དུང་

ནརོ་མདེ་གལ་སྲདི་ནརོ་འདུག་ཟརེ་མཁན་འགའ་ཞིག་ཡདོ་འགྱུར་ན།། ད་ེདང་ད་ེལ་མ་ི
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རྒྱུ་ཟོག་གསུམ་ཐབས་ཤསེ་ཡདོ་དགུས་གཏོར་དགསོ་ཟརེ།། དམ་ཉམས་རྒྱལ་བོན་ད་ེ

དག་སོྨན་ལམ་ལོག་པའ་ིལས་ཐུ་ཟད་ལ་ཉ།ེ།  ཚིག་གི་ཁ་ལོ་ཅུང་ཟད་འགྱུར་ནས་

ངལ་གསོའ་ིམཚམས་སྦར་འད་ིབས་སོ།།

{{དགུ་པ}}དམ་པ་རྣམས་ཀ་ིལགེས་མཛད་ནརོ་བུའ་ིམ་ེལོང་ལ་རང་

བ་ོརྔ་ཡབ་དཀར་པོས་བ་ིདརོ་བརྒལ་བརག་ག་ིལམ་ནས་སྨྲ་བ་ངན་པ་

ཚར་གཅོད་པ་ལ།

  ༧གངོ་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་ཡནི་པ་ལ་ཐ་ེཚམོ་

མ་ིདགསོ་པ།

དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་{1876}{1933}
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ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་མནི་པ་མ་ཟད། ཤུགས་ལྡན་བཀག་སྡོམ་གནང་མཁན་

རདེ་ཟརེ་བ་ན།ི དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པའ་ིཤདོ་ལུགས་ད་ེཡང་། ལུ ང ་

དང་རིགས་པ་གང་གི་སོ་ནས་ཀང་མི་འཐད་པའི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་བརོད་

པར་འདདོ་ད།ོ། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་དུ་འད་ིལྟར། { “ རྒྱ ལ ་ མ ཆོ ག ་ སྐུ ་

འཕངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆནེ་པ་ོཞལ་འཚ་ོབཞུགས་སབས་དལོ་རྒྱལ་བཀག་སྡམོ་ནན་ཆརེ་

མཛད་པའི་སོར་སྐབས་རེ་ཕ་བོང་ཁ་པ་བདེ་ཆེན་སིང་པོའི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ་ལྟར་

ཡནི།”} ཟརེ་བའ་ིལོག་བཤད་གཡ་ོཚགི་ལ་སངི་པོ་གང་ཡང་མདེ་ད།ེ སྤི ར ་

༧གངོ་ས་བཅུ་གསུམ་པས་ཤུགས་ལྡན་དམ་བསྒགས་གནང་མདེ་པ་དང་། གལ་སྲིད་དམ་

བསྒགས་བས་པ་ཡནི་ན་དམ་བསྒགས་བདེ་རྒྱུའ་ིནུས་ཤུགས་ཆ་ཚང་ཡདོ་སརོ་སོགས། 

ཡིག་ཆ་གཞན་དང་གཞན་དུ་ལན་མང་དུ་ཐོན་ཟིན་པས་འདིར་སྐར་ཟོླས་དགོས་གལ་

མ་མཐངོ་། དམིགས་བསལ་༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པས་༧རེ་ཕ་བོང་ཁ་པ་ཆེན་པོར་

ཤུགས་ལྡན་གི་སོར་སོགས་ལ་དི་རྩད་འགའ་ཞིག་གནང་བ་དེ་དག་ཀང་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་

དང་གཞན་ལ་བརནེ་ནས་ཡནི་པ་༧ར་ེཕ་བོང་ཁས་མཁནེ་དང་མཁནེ། དེ་ཡང་སབས་

དའེ་ིགནད་ཡདོ་མ་ིསྣ་ཐམས་ཅད་ཀསི་མཁནེ་ག་ིཡདོ་པ་རདེ།  མ ་ཟད་བཅུ་

གསུམ་པ་དགོངས་པ་རོགས་རེས་སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ནས་༧རེ་བདེ་ཆེན་

སངི་པ་ོམཆོག་ལ་ཀངོ་ཡུལ་བཙནོ་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་གང་ཕུལ་བའ་ིཐད་ཀ་ིརྣམ་ཐར་

ནས་ཀང་ཤསེ་ཐུབ་བོ།།

༧གངོ་ས་བཅུ་གསུམ་པས་ཀང་ཐུགས་གཏིང་ནས་ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་བསེན་གསོལ་

དམ་བསྒགས་དང་བཀག་འགགོ་བཅུ་བཞི་པས་བས་པ་ལྟར་གནང་ག་ིམེད་པ་དེ་མཁེན་
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པའ་ིཐོག་ནས། ༧ར་ེཕ་བོང་ཁ་པས་ཤུགས་ལྡན་ཁབ་སལེ་གནང་བ་མ་གཏོགས། གཞན་

བཅུ་གསུམ་པས་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཤུགས་ལྡན་དམ་བསྒགས་དང་བཀག་

འགགོ་སོགས།  ཁ་ཞ་ེགཉསི་མདེ་ཞིག་གནང་ག་ིཡདོ་ན།  བཅུ་གསུམ་པ་

དགོངས་པ་རོགས་མ་རོགས་གང་ལྟར་ཡང་ཡུལ་དུས་ཀི་དབང་ལས་༧རེ་ཕ་བོང་ཁ་པ་

ཆནེ་པསོ་ཤུགས་ལྡན་དར་སལེ་གནང་བད་ེཔོ་ད་ེལྟར་མདེ་པ་ཀུན་ཤསེ་དང་། དོ ན ་

དངོས་སུའང་བཅུ་གསུམ་པས་ཐུགས་རངི་ནས་ཤུགས་ལྡན་བཀག་འགགོ་གནང་མ་མངོ་

བའ་ིརྐནེ་གིས། ༧གངོ་ས་བཅུ་གསུམ་པའ་ིསབས་ཀི་གནད་ཡདོ་མ་ིསྣ་སུས་ཀང་ར་ེབད་ེ

ཆེན་སིང་པོས་ཤུགས་ལྡན་དར་སེལ་གནང་བ་ལ་མི་འོས་པའི་བསམ་འཆར་བང་སད་

ཙམ་ཡང་མདེ་པས་མ་ཟད། བཅུ་གསུམ་པ་རང་ཉདི་དང་། ཁོ ང ་ གི ་ ཉེ ་ འ ཁོ ར ་

གནད་ཡདོ་བ་ཆནེ་མ་ིཆནེ་མང་པོས་ཀང་ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་པས་མ་ཟད། 

ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་ལ་ཆ་ེབའ་ིཆ་ེབསདོ་ཇི་ལྟར་མཛད་ཡདོ་མདེ་ཀང་འགའ་ཞིག་དཔ་ེ

མཚནོ་ཙམ་དུ་འགོ་ཏུ་འགདོ་རྒྱུར་སྤ་ོབས་དརེ་གཟིགས་ཤགི རོངས་རྒན་དགེ་ལྡན་

མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པས་ཤུགས་ལྡན་བཀག་སྡོམ་ནན་

ཆེར་མཛད་པ་༧སྐབས་རེ་ཕ་བོང་ཁ་བདེ་ཆེན་སིང་པོའི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་ཟེར་ནས་

ཧམ་རྫུན་གཡ་ོཚགི་ད་ེའད་ཞིག་མ་ིབདེ་ཀ་མདེ་ལ། རྩ་བའི་ཆ་ནས་༧གོང་ས་བཅུ་

གསུམ་པས་ཆསོ་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་ག་ིསརོ་ལ་༧སྐབས་རེ་ཕ་བོང་ཁ་ལ་གང་གསུངས་པ་

ད་ེཙམ་ཞིག་ལས། གཞན་དུ་ཆོས་སྐོང་ཤུགས་ལྡན་གི་སོར་ལ་བཀག་སྡོམ་དམ་

བསྒགས་གནང་ལུགས་འད་ིདང་འད་ིཟརེ་བ་ཞིག་སུ་ལའང་སནོ་རྒྱུ་མདེ་པ་ཡནི་ཙང་། 

ལོག་བཤད་པས་{“རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་འཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ཞལ་འཚོ་བཞུགས་

སབས་དལོ་རྒྱལ་བཀག་སྡམོ་ནན་ཆརེ་མཛད་པའ་ིསོར་སྐབས་ར་ེཕ་བོང་ཁ་པ་བད་ེཆནེ་
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སངི་པོའ་ིརྣམ་ཐར་ནང་གསལ་ལྟར་ཡནི།”} ཟརེ་ནས་གཡ་ོགཏམ་ད་ེའད་ཞིག་མ་ིཤདོ་

ཀ་མདེ་བྱུང་བ་ཟུར་ལྟས་ལབེ་མཐོང་ཡནི། དེ་ལས་ལོྡག་སེ་༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་

པ་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཆདོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡནི་པ་བཅུ་གསུམ་པ་རང་ཉདི་ཀི་རྣམ་

ཐར་དང་། འབལེ་ཡདོ་ལོ་རྒྱུས། མ་ཟད་སབས་དེར་གནས་ཆུང་ཟེར་བ་དེས་

ཀང་བཅུ་གསུམ་པའ་ིཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་གསོལ་གནང་བར། མ་བཟོད་ཕག་

དགོ་གསི་ལུང་རྫུན་རྒྱབ་དནོ། དགསོ་པའ་ིམཆདོ་རནེ་ནག་པོར་བཞག མི་དགོས་བག་

ལ་སྐུ་དཀར་གསོལ་ཟརེ་དགསོ་དནོ་ཡང་བཅུ་གསུམ་པས་ཆསོ་སྐངོ་ཆནེ་པོ་ར་ོར་ེཤུགས་

ལྡན་བསནེ་གསོལ་གནང་བའ་ིརྐནེ་གསི་ཡནི་པའ་ིམ་ཟད། ཐར་གནས་ཆུང་གིས་

༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པར་སྨན་ལོག་དངས་ནས་བཀོྲངས་པ་དེ་ཡང་གནད་དོན་དེ་དང་

འབལེ་བ་ཡདོ་སྲདི་པའ་ིསརོ་སོགས་རིམ་བཞིན་གསལ་བར་འགྱུར་རོ།།

1} ད་ེལ་ཐོག་མར། ༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པས་ཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་བཀག་སྡོམ་

ནན་ཆརེ་མཛད་ཟརེ་བ་མ་ིབདནེ་ཏ།ེ བཅུ་གསུམ་པ་རང་ཉདི་ཀི་རྣམ་ཐར་དུ་

འཁོད་པ་ལྟར་ཆོས་སྐངོ་ར་ོརེ་ཤུགས་ལྡན་ག་ིར་ོརེའ་ིབཀའ་ལུང་ལ་བཅུ་གསུམ་

པ་ཆེན་པའོ་ིམཐོང་ཆེན་གནང་ལུགས་སོགས་ནས་ཀང་གསལ་བར་དཔགོ་ཐུབ་

པས་མ་ཟད། ༧གངོ་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཁོང་རང་ཉདི་ཀིས་མཚན་ཞབས་སྲདི་

སྐོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་སག་བག་རི་ཁོད་ཀི་རྒྱུན་འདོན་བསང་གསོ་གསེར་

ཞུན་མའ་ིནང་དུ། ཆོས་སྐོང་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་གི་བསང་འཕིན་གསར་

རོྩམ་གསར་འཇུག་གནང་བ་དསེ་ཐོག་ནས། བཅུ་གསུམ་པས་ཤུགས་ལྡན་

བཀག་སྡམོ་རྩ་བ་ནས་གནང་ག་ིམདེ་པ་སུས་བལྟས་ཀང་མངོན་སུམ་གསལ་རནེ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

357

ད་ེལྟར་ཡནི། གལ་སྲདི་བཀག་དགགོ་གནང་ག་ིཡདོ་ན། བ ཅུ ་ ག སུ མ ་

པ་རང་ཉདི་ཀི་མཚན་ཞབས་ཉེ་འཁོར་བ་དེ་དག་གསི་ཀང་དེ་ལྟར་རྒྱབ་གཏོད་

གནང་མ་ིསྲདི་པ་དང་གཅིག

2} དེ་བཞིན་༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་འཇིགས་བེད་བསེན་ཆེན་བཞུགས་རོགས་

སརེ་བས་སྒྲུབ་ཁང་རིན་པོ་ཆསེ་ལྷ་མའོ་ིསྐུ་ཐང་ག་ིའགོ་ཏུ།  ཚངས་པ་དང་

ཤུགས་ལྡན་ཡོད་པའི་སྐུ་ཐང་ཞིག་བཅུ་གསུམ་པ་དང་ལྷན་དུ་བསེན་ཆེན་གི་

རིང་མདུན་དུ་སྒགི་གཤམོ་བས་ཤངི་། རསེ་སུ་སྒྲུབ་ཁང་ཞྭ་སབ་པའ་ིབ་མ་ཡནི་

སབས་སྐུ་ཐང་ད་ེཡང་སྐུ་ངོ་ཞྭ་ས་པ་ལ་གནང་ཞིང་།   ད་ལྟ་ཨ་རིར་ཡདོ་མུས་

ཡིན་འདུག་པས་༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཤུགས་ལྡན་བསེན་གི་མེད་པ་མ་ཟད་

བཀག་སྡམོ་གནང་ག་ིཡདོ་ན། བསེན་ཆེན་བཞུགས་རོགས་སྒྲུབ་ཁང་རིན་པོ་

ཆསེ་ད་ེལྟར་ལྟསོ་མདེ་གནང་ག་ལ་ཕདོ།  ལྷག་པར་༧གངོ་ས་བཅུ་གསུམ་པ་

ཤུགས་ལྡན་བཀག་སྡམོ་བདེ་མཁན་ཞིག་མནི་པ་རྒྱུ་མཚན་འད་ིལས་ཀང་གསལ་

པ་ོཤསེ་ཐུབ་པ་དང་གཉསི།

3} ད་ེབཞིན་བཅུ་གསུམ་པའ་ིསྤན་གསལ་འབས་སྤུངས་སོ་མང་ལྷ་རམས་པ་མཁས་

པའི་དབང་པོ་ཀླུ་འབུམ་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནས་ཀང་།འཇམ་

མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་དུ་ངོས་འཛིན་ཕ་ིགསལ་ནང་གསལ་གནང་འདུག་པ་

ཡང་། གང་ག་ིགསུངས་འབུམ་པོད་གཉསི་པར། 

 {“ཞ༵ྭ་སེ༵ར་སྲུང༵་མར༵་མངོན་བཞངེས་རྒྱལ༵་པོ་༵ཆ།ེ།

 ཤུ༵གས་ལ༵ྡན་རོ་༵རེའ༵་ིམཐུ་རྩལ་དངེ་འདརི་དགངོས།།
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 མཁའ་ཁབ་སྐ་ེརྒུའ་ིབད་ེལ་མ་གཡལེ་ཅིག།

 ཐུབ་བསན་བཤགི་པའ་ིདཔུང་ལ་མ་གཡལེ་ཅིག།”}

 ཅསེ་མཁས་པ་ཆནེ་པ་ོཁོང་ན་ི༧གངོ་ས་བཅུ་གསུམ་པའ་ིདམགིས་བསལ་ཐུགས་

བརྩ་ེདང་གཅསེ་སོྐང་གནང་ཡུལ་ག་ིམ་ིསྣ་གལ་ཆནེ་ཞིག་ཡནི་པ་ཀུན་ཤསེ་ལ། 

ཆོས་སྐོང་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་ལ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསན་སྲུང་ཞེས་ཐེ་

ཚམོ་མདེ་པར་གསུངས་འདུག་པ་ནས་ཀང་ཤསེ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། མ ཁ ས ་ པ འི ་

དབང་པོ་ཁོང་ནི་༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཐུགས་ལ་མི་བབས་པའི་ཕག་ལས་

གནང་མཁན་ཞིག་མནི་པ་དསེ་ཀང་།བཅུ་གསུམ་པས་ཤུགས་ལྡན་བཀག་ཟརེ་བ་

ཧམ་བཤད་ཡནི་པ་གསལ་པོ་ཤསེ་ནུས་པ་དང་གསུམ།

4} གཞན་ཡང་། ར་ས་སྐུ་སེར་ཡིག་ཚང་གི་སྦིན་བདག་དང་ལམ་སོན་འོག་སེར་

སྨད་བམ་རིམ་སྤྲུལ་སྐུས་འགན་ཁུར་གསི་ཕི་ལོ་{1977}ཟླ་{07}ཚསེ་{06}

ལ་ཝཱ་ཎར་༧གོང་ས་ན་རིམ་གི་འཁྲུངས་རབས་དེབ་ལྔ་པར་༧གོང་ས་བཅུ་

གསུམ་པའ་ིརྣམ་ཐར། ཕུར་ལོྕག་ཡངོས་འཛིན་སྐ་ེམངི་འཛིན་པ་བམས་པ་ཚུལ་

ཁིམས་ཀིས་བརྩམས་པའི་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ཞེས་པའི་ཤོག་ལྡེབས་

{620}དང་། ཡང་ཤོག་ལྡེབས་{648}ནང་གསལ་ཆོས་སོྐང་ཆེན་པོ་རོ་རེ་

ཤུགས་ལྡན་གི་བཀའ་ལུང་ལ་ཆ་མཐོང་དང་རིྩས་བཀུར་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་གནང་

ཡདོ་མེད་ཀང་།དེ་རང་ནས་ཤནི་ཏུ་གསལ་བས་ཧམ་བཤད་དང་འཁོག་བཤད་

བདེ་ཐབས་མདེ་པ་ཤསེ་ས། འབེལ་ཡོད་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་ནང་གི་

ཚིག་བརོད་ཞིབ་རྒྱས་ཡིག་ཆ་གཞན་དུ་གསལ་བས་འདིར་ཡིག་ཚོགས་ཆེ་རྐེན་

གསི་མ་བཀདོ་ཀང་། ད་ཆ་ཏཱ་ཤུགས་ཕོགས་གཏོགས་ཁོད་ཤི་ང་གསོན་བེད་
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པའ་ིདུས་སུ་ཡགི་ཆ་ད་ེཡང་ཧ་ཅང་རིན་ཐང་དང་། ག ན ད ་ ཆེ ་ བ ས ་ རྩ ་

འཛིན་དགསོ་པའ་ིལག་ཆ་ལྟ་བུ་མདེ་དུ་མ་ིརུང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡདོ་པ་དང་

བཞི།

5} སྤརི་ཝཱ་ཎར་སར་བའ་ི༧གངོ་ས་ན་རིམ་གི་རྣམ་ཐར་དེ་དག་ནས་དནོ་གལ་ཆུང་

རིགས་སྐུ་སརེ་གི་བཀའ་ལྟར་འཕ་ིསྣནོ་མང་པ་ོབས་ཡདོ་ཀང་། ༧གོང་ས་བཅུ་

གསུམ་པའ་ིརྣམ་ཐར་དུ་ཡདོ་པའ་ིའཇམ་མགནོ་བསན་པ་སྲུང་བ་ལ་གཡར་དམ་

ཤནི་ཏུ་བཙན་པ་རྒྱལ་ཆནེ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་གཟུགས་ཅན་མའི་ིཁོག་ཏུ་བརམས་

ནས་ཞསེ་སོགས་རང་སོར་བཞག་ཡདོ་པ་དསེ། ཕི ་ལོ ་{1977}གི ་སོན་དུ་

སྐབས་ར་ེཡངོས་འཛིན་རྣམ་གཉསི་ཀ་ིདབུས། དགེ་ལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་

རྒྱན་དམ་པ་མང་པོ་ཞིག་བཞུགས་བཞིན་པའི་སབས་སུ།ཆོས་སྐོང་ཆེན་པོ་རོ་རེ་

ཤུགས་ལྡན་ལ་ངོས་འཛིན་དང་ཆ་མཐོང་རིྩས་བཀུར་ཆེན་པོ་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་

ཡང་མཚནོ་ཐུབ་པ་དང་ལྡ།

6} གཞན་ཡང་༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་རང་ཉིད་ནས་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གི་

བཀའ་ལུང་ལྟར་དགའ་ལྡན་གསེར་སྡོང་ཆེན་མོར་ཉམས་གསོ་མཛད་པ་དང་

། རོ་ར་ེཤུགས་ལྡན་རྩལ་གི་བཀའ་ལུང་བཞིན་ཕ་ོབང་པོ་ཏ་ཉམས་གསོ་མཛད་

པ་དང་།གཞན་ཡང་༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་དུས་མཉམ་པའི་དགེ་ལྡན་

བསན་འཛིན་ཆནེ་པོ། དྭགས་པོ་སལ་བཟང་མཁས་གྲུབ་རིན་པ་ོཆསེ་བརྩམས་

པའི་ཤུགས་ལྡན་བསང་འཕིན་དེའི་མཆོད་བརོད་དུ་༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་

པའ་ིམཚན་དངོས་སུ་བཀདོ་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེབཞིན་བཅུ་གསུམ་པའ་ིདུས་

སུ་དགའ་ལྡན་གསེར་ཀོང་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོས་ཀང་ཤུགས་ལྡན་བསང་ཆོག་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

360

བརྩམས་པ་དང་། ཤུགས་ལྡན་གི་འཕིན་ལས་ཀང་བཅུ་གསུམ་པའི་དུས་

སུ་ཁབ་གདལ་ཆནེ་པ་ོགནང་ཞིང་། དགའ་ལྡན་ཁི་ཆེན་ངག་དབང་ནོར་

བུའི་གསུངས་རྒྱུན་བིན་ཅན་ཡིན་ཞེས་ཚིག་བཅད་དེ་ཡང་ཤུགས་བསང་དེའི་

ཡགི་ཆུང་དུ་འཇུག་གནང་མཛད་པ་སོགས་ལས་ཀང་༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པས་

ཤུགས་ལྡན་དམ་བསྒགས་བཀག་སྡམོ་གནང་ཟརེ་བ་གཞི་མདེ་ལོག་བཤད་དང་། 

མ་ིདམངས་མག་ོསརོ་ཐབས་ཡནི་པ་ཤསེ་ཐུབ་པ་དང་དྲུག

གཞན་ཡང་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པས་ཧམ་པ་ཆནེ་པོས། ༧གོང་ས་བཅུ་

གསུམ་པས་ཤུགས་ལྡན་བཀག་སྡམོ་བས་སོར་༧སྐབས་ར་ེཕ་བོང་ཁ་བད་ེཆནེ་སིང་པོའ་ི

རྣམ་ཐར་ནང་གསལ་ཟརེ་བ་སོགས་ན་ིམག་ོསརོ་ཁམ་བཤད་བས་པ་ཙམ་ལས་བདནེ་ཆ་

རྩ་བ་ནས་མདེ་པ་གངོ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡང་། ཅུང་ཟད་མངོན་གསལ་འབུར་འཐོན་

དུ་མ་བཤད་ན་དགེ་ལྡན་བསན་བདག་དུ་རོམ་པ་དེ་ཚོའི་མིག་རྣ་མི་གསལ་བས་གོ་མེད་

འཚརོ་མདེ་དུ་ལུས་སྲདི་སམ་མ།ོ། 

བཅུ་གསུམ་པས་༧སྐབས་རེ་ཕ་བོང་ཁ་ལ་དགོངས་འཁྲུག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་བསན་པ་

བདནེ་མདོ། ད་ེཡང་རྒྱུ་ཡ་ིགཙ་ོབོ་ལྟ་བུ་ན།ི 

1} བཅུ་གསུམ་པའ་ིཉ་ེའཁོར་འགའ་ཞིག་༧ར་ེབད་ེཆནེ་སངི་པོའ་ིའག་ོདནོ་ཕགོས་

མདེ་དུ་རྒྱས་པ་ད་ེམགི་ནང་མ་ིཤངོ་བ་དང་གཅིག 

2} གནས་ཆུང་ཟརེ་བ་དསེ་ཕག་དགོ་བས་པ་དང་གཉསི།

3} ཤེས་རོམ་ཁེངས་དེགས་ཅན་རེ་ཟུང་གི་འགན་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་གསུམ་
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གསི་རྒྱུ་བས་ཤངི་། 

1} རྐེན་ལྟ་བུར་༧གོང་ས་ལྔ་པའི་གསུང་ཞལ་ལུང་བསྡུས་པ་ལོྷ་བརྒྱུད་ལུགས་ཀི་

ཁདི་རྒྱུན་སརོ་དང་། 

2} དངེ་སབས་དག་ེལྡན་པ་ཚང་མས་འགམེ་བཞིན་པའ་ིབ་མཆོད་ཚགོས་ཞིང་རྒྱས་

པ་འདའི་ིབ་བརྒྱུད་འགདོ་ལུགས་ལ་ཁུངས་ཇི་ཡདོ་སརོ་དང་། 

3} ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་གསོལ་ཁབ་སལེ་གནང་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གང་

ཡནི་སརོ་བཅས་རྒྱུ་རྐནེ་དྲུག་པོ་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་དགངོས་འཁྲུག་ག་ིརྣམ་པ་

ཙམ་ཞིག་བྱུང་ཡདོ་པ་ན།ི རེ་ཕ་བོང་ཁའི་རྣམ་ཐར་དུ་དགོངས་འཁྲུག་གི་

རྣམ་པས་ཞསེ་གསུངས་པ་དསེ་ཤསེ་ཐུབ་བོ།། 

རྒྱུ་རྐནེ་ད་ེདག་ལ་གསལ་བཤད་ཐུང་ཙམ་བས་ན། དང་པ་ོལ། ཕོགས་གཅིག་

ནས་སབས་དརེ། ༧རེ་ཕ་བོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་མཛད་འཕིན་ཁབ་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་

དུས་སུ་ལོ་གཞོན་ཕག་མཛོད་འཕནི་ལས་དར་རྒྱས་མཆགོ་ཀང་སམོ་ཆུང་ཚུལ་ལྡན་ཞིག་

མ་གནང་བར་ཁངེས་ཉམས་རགི་རགི་བས་པ་ལ་བརནེ་ནས་༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའ་ི

ཉ་ེའཁོར་སྤན་གསལ་ཀུན་འཕལེ་ལགས་ལྟ་བུ་འགའ་ཞིག་ནས། བཅུ་གསུམ་པར་ཞུ་

ལོག་ཁ་མ་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་། དཔརེ་ན། ༧རེ་ཕ་བོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་

རྣམ་ཐར་དབེ་གཟུགས་ཤགོ་ལྡབེས་{602}ན་འད་ིལྟར། {“དེ་སོན་ཁོང་པས་

{སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ}རེ་བ་མ་ར་ོརེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མ་དད་ལོག་རོག་མགི་

སྨན་གི་མདངས་ལ་ཁུ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་གནང་བ་འབའ་ཞིག་ལས་དད་འདུན་
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དགེ་ཕོགས་ཀི་འབེལ་བཟང་བ་གང་ཡང་མེད་མོད་ཀང་།”}ཞེས་པ་འདི་༧རེ་བདེ་སིང་

ཁམས་ཕོགས་སུ་ཐངེས་དང་པོར་ཕབེས་སབས་སུ། སར་བཅུ་གསུམ་པར་ཞུ་ལོག་

ཁ་མ་ཤ་སག་སྒྲུབ་མཁན་སྐུ་བཅར་སྤན་གསལ་ཐུབ་བསན་ཀུན་འཕེལ་ཀོང་པོ་ཨོ་རོང་

དུ་བཟང་བཙནོ་དུ་ཡདོ་སབས་ཕུལ་བའ་ིགནས་ཚུལ་ལས་ཤསེ་ཐུབ་པ་དང་གཅིག 

།ཞིབ་པ་ར་ེབད་ེསིང་ག་ིརྣམ་ཐར་རང་དུ་གསལ་བས་འདརི་ཡགི་ག་ེམང་རྐནེ་གིས་འབརི་

མ་ལང། 

གཉསི་པ། ད་སབས་བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་བསེན་པ་ལ་ར་སའི་གནས་ཆུང་

གསི་ཕག་དགོ་བས་པ་ཇི་བཞིན།  དེ ་སབས་ཀང་༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པས་

ཤུགས་ལྡན་བསནེ་པར་གནས་ཆུང་གསི་ཕག་དགོ་བས་པ་ཡང་། དགསོ་པའ་ིམཆོད་རནེ་

ནག་པོར་བཞག །མ་ིདགསོ་བག་ལ་སྐུ་དཀར་གསོལ།”ཞསེ་ལུང་རྒྱབ་འདུག་པ་དའེ་ིཐོག་

ནས་གསལ་པོར་ཤསེ་ཐུབ་པ་ན།ི དགསོ་པའ་ིགནས་ཆུང་མ་ིབསནེ་པར་མ་ིདགོས་ཤུགས་

ལྡན་བསནེ་ཟརེ་བ་ད་ེཡནི་པའ་ིཕིར། དེ་ལས་ལྷག་བཅུ་གསུམ་པས་ཤུགས་ལྡན་

བསནེ་ག་ིཡདོ་པའ་ིདཔང་རགས་ཅི་ཞིག་དགསོ། བཅུ་གསུམ་པས་ཤུགས་ལྡན་བསེན་

གསོལ་གནང་ག་ིམདེ་ན། ལུང་དེ་ལྟར་རྒྱབ་དགོས་དོན་མེད་པ་ནགས་རིས་ཀང་ཤེས་ས་

བ་དའེ་ིཕིར། དཔརེ་ན། བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་གསོལ་གནང་བཞིན་

པའ་ིསབས་སུ།  གནས་ཆུང་གསི་ཨ་གསས་འཁམས་པོ་བསེན་རྒྱུ་འད་ིའགིགས་

ཀ་ིམ་ིའདུག་ཅསེ་ལུང་རྒྱབ་པ་བཞིན་ཡནི་པའ་ིཕརི། མ་གྲུབ་ཟརེ་ན། བཅུ་བཞི་པའི་

ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་ཏུ་མིང་བཏགས་པའི་དེབ་དང་པོར།{“དེ་ས་སྐུ་གོང་མའི་སབས་

ལ་གནས་ཆུང་ག་ིལུང་བསན་ཞིག་ནང༌། དགསོ་པའ་ིམཆོད་རནེ་ནག་པོར་བཞག །མ་ི
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དགསོ་བག་ལ་སྐུ་དཀར་གསོལ།”} ཞསེ་ལུང་རྒྱབ་ཚུལ་བཤད་འདུག་པའ་ིཕརི། 

སབས་དའེ་ིགནས་ཆུང་དང་། དའེ་ིལུང་ཟརེ་བ་ད་ེདག་ཚད་ལྡན་དུ་འདདོ་ཕནི། 

བཅུ་གསུམ་པས་ཀང་ཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་གསོལ་གནང་གི་ཡདོ་པ་ལ་དགོས་པ་

སྤུ་རྩ་ེཙམ་ཡང་དགསོ་དནོ་མདེ་ད།ོ། ལྷ་ལུང་གཉིས་ཀ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་མི་འདོད་

ཟརེ་ན། འ་ོན་༧གངོ་ས་བཅུ་གསུམ་པའ་ིསབས་ལའང་རྣམ་རགོ་དཀོྲག་རྐེན་སོང་མཁན་

ཐོག་མ་ད་ེཡང་། འད་ེགནས་ཆུང་ཟརེ་བ་ད་ེཡནི་པ་ལའང་ཐ་ེཚམོ་མདེ་པ་ཞིག་ག།ོ  

ད་ེཙམ་མ་ཟད་འད་ེགནས་ཆུང་ཟརེ་བ་དསེ་བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་ཅིང། 

སྤ་ིཚགོས་ལིྷང་པ་ོབས་ནས་ཡདོ་སབས་སུ་རྣམ་རགོ་དཀོྲག་རྐནེ་སངོ་མཁན་ཡང་འད་ེད་ེ

ཡནི་འདུག་ཅིང་། བཅུ་བཞི་པ་འདི་ནི་བཅུ་གསུམ་པ་བཞིན་དུ་རང་ཚུགས་གམ་

དཀིལ་མདེ་པ་ཁ་ཡངས་ལྷབེ་ལྷབེ་ད་ེའད་ཡནི་ཙང་། འདེ ་གནས་ཆུང་ཟེར་བ་དེ ་

བཅུ་བཞི་པའ་ིཁོག་ལ་ཞུགས་ནས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་མ་ིབད་ེབ་འད་ིའད་ཞིག་བཟོ་

ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རདེ། ས་ཕི་བར་གསུམ་དུ་འདེ་གནས་ཆུང་ཟེར་བ་དེས་བོད་བསན་

སྲདི་ལ་གནདོ་བསྐལ་གང་ཐུབ་བས་པ་ཡང་། དཔེར་ན།༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་

ཆོས་སྐངོ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་བསནེ་གསོལ་གནང་བཞིན་པའ་ིསབས་སུའང་། གནས་

ཆུང་ཟརེ་བ་དསེ་ལུང་འད་ིལྟར་རྒྱབ་ཡདོ་འདུག །བཀའ་སོབ་དབེ་དང་པོའ་ིཤགོ་ལྡབེས་

{47}ན་འད་ིལྟར། {“ངས་གནས་ཆུང་ལ་ཐོག་མར་རྒྱལ་ཆེན་སོར་ཕར་ཞུས་ནས་

ཚུར་འགལེ་བཤད་སྐནོ་པའ་ིསབས་ལ་རྒྱལ་ཆནེ་བསནེ་ན་ཕན་ལས་གནདོ་ཆ་ེབ་ཡནི། 

དེ་འད་ཡནི་དུས་སྐུ་མདུན་སྐུ་གངོ་མ་གསེར་ཞལ་འཚ་ོབཞུགས་སབས་ལའང་འདེ་ངས་

སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་འཁེལ་བྱུང་ཞེས་གསལ་པོ་བས་ནས་གསུང་གི་འདུག”}ཅེས་པས་ཀང་

གསལ་བར་ངསེ་ནུས་ཏ།ེ འདེ་གནས་ཆུང་དུ་རྫུས་པ་ངས་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་
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ཁདེ་རང་ལ་ཨ་སྲས་འཁམས་པོ་བསནེ་ན་འགགི་ག་ིམ་ིའདུག་ཞུས་པ་ནང་བཞིན།

སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་མ་ལའང་འདེ་གནས་ཆུང་ངས་ལྷ་རྒྱལ་ཆེན་ཤུགས་ལྡན་བསེན་ན་

འགགི་ག་ིམ་ིའདུག་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་འཁལེ་བྱུང་ཟརེ་བ་མནི་ན་གང་ཡནི། ད གོ ས ་ པ འི ་

མཆོད་རནེ་ནག་པོར་བཞག  །མ་ིདགསོ་བག་ལ་སྐུ་དཀར་གསོལ། ཟེར་བ་སོགས་

གངོ་འགོ་ཐམས་ཅད་བོ་རྩ་ེགཏོད་ལུགས་གཅིག་མཚུངས་སུ་འདུག་པས། ༧གོང་ས་བཅུ་

གསུམ་པ་ན་ིཤུགས་ལྡན་བསནེ་གསོལ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡནི་པ་ལ་དགོས་པ་མ་ིདགོས་

པ་ཞིག་ཡནི་ན།ོ། 

གསུམ་པ། སབས་དརེ་ར་ེབད་ེཆནེ་སིང་པོས་འབས་སྤུངས་སུའང་ལམ་རིམ་གསུང་

ཆོས་རྒྱ་ཆནེ་པོ་གནང་རྐནེ་གྲྭ་པ་མང་པ་ོར་ེབ་མའ་ིགསུང་ག་ིབདག་རྐནེ་བས་པ་ལ་བརནེ་

ནས།  ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་བརྒྱུད་བསྐུལ་སེ་ཚེ་གང་རི་

ཁདོ་འགམི་པའ་ིབ་བཏང་རྣལ་འབརོ་པ་མང་པོ་བྱུང་རྐནེ་གིས། གདན ་སའི ་མཁས་

རམོ་རྒྱ་མཚའོ་ིགཏིང་ག་ིཕ་ིགནོ་ནང་སམ་ག་ིར་ོརྒདོ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞིག་གསི། བཅུ་གསུམ་

པར་ཞུ་ལོག་ཁ་མ་བས་རྐནེ་སོགས་ཀང་ཡགི་ཆ་གཞན་དང་གཞན་དུ་འཁོད་འདུག་པས་

འདརི་མང་དུ་སྨྲ་བར་མ་བས་སོ།། གོང་དུ་གང་བཤད་པ་དེ་ཙམ་གི་གོ་མི་ཐུབ་པ་

དང་། ར་མ་ིཕོད་རྒྱུ་མེད་ངེས་སམ་པས་གནས་སབས་༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཤུགས་

ལྡན་བསནེ་མཁན་ཡནི་པ་མ་གཏོགས། བཀག་དགོག་དམ་བསྒགས་གནང་མཁན་ཞིག་

མནི་པའ་ིསརོ་ལ་ད་ེཙམ་ག་ིསྨྲ་བ་མཚམས་གཅོད་པར་བདེ་ད།ོ།
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༧པཎ་ཆནེ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་བཅུ་པ་ཆནེ་པ་ོལ་གངོ་ཚད་རྒྱབ་

ལུགས་ད་ེདག་ེལྡན་བསན་བདག་དུ་རམོ་པ་ཁདོ་ཚའོ་ིཞབས་འདནེ་

ཡནི་སརོ།

ཁོད་ཅག་དགེ་ལྡན་པའི་མིང་ཁ་ལ་འཁེར་ནས་བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་༧པཎ་ཆེན་བཅུ་པ་

ཆནེ་པའོ་ིགསུང་ལས་ཀང་། ང་ཚ་ོདག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དག་ལ། 

ཇོ་ནང་ཨ་ལག་ཆོས་དབིངས་སྣང་བས་བཤད་པ་ད་ེབདནེ་ཆ་ེཟརེ་ན་ཁོད་ཚའོ་ིའདདོ་པ་

ཡནི་ཀང་། དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་འཁརེ་ནས། དགེ ་ལྡན་བསན་བདག་ཡིན་ཟེར་

མཁན་ད་ེཚསོ་ཀང་ལོག་བཤད་ད་ེལ་རསེ་སུ་ཡདི་རང་བས། དེ་ཡང་དགེ་ལྡན་པའི་

ལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཡནི་ཟརེ་བ་སོགས་ན་ིཧ་ཅང་བོ་ཕམ་དང་། དགེ་ལྡན་པའི་

ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ཏུ་ཁག་གི་ཡིག་གེར་འགོད་རྒྱུ་ལས་གཞན་གང་ཡང་ལྷག་

མདེ་པ་ད་ེལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཚསོ་ཤསེ་པར་གིས་ཤགི དགེ ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་

བཤད་པས་༧པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བཅུ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་{“འཇམ་

མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་རྒྱལ་ཆནེ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་རིགས་ལྔ་དག་པོ་རྩལ་ག་ིབསང་

ཆོག་ལས་བཞི་ལྷུན་གསི་འགྲུབ་པའ་ིསྒ་དབངས་ཞསེ་བ་བ”}   ད་ེ༧པཎ་ཆནེ་ཐམས་

ཅད་མཁནེ་པ་བཅུ་པ་ཆནེ་པ་ོརང་ག་ིགསུངས་མ་རདེ་ཟརེ་ན།   ད་ེན་ིཁུངས་ལུང་མདེ་

པ་ཟརེ་རྒྱུས་ཕངོས་པའ་ིགཡ་ོགཏམ་རང་ཡནི་ཏ།ེ   ད་ེལ་ཞིབ་འཇུག་མང་དུ་བདེ་མ་ི

དགསོ་པར།   བསང་ཆོག་ད་ེཉདི་ཀི་མཇུག་ཏུ་བསྐུལ་བ་པོའ་ིམཚན་དང་།   ཐམས་ཅད་

མཁནེ་པ་རང་ཉདི་ཀ་ིརོྩམ་འདུན།  རོྩམ་པ་པ་ོ༧པཎ་ཆནེ་བཅུ་པ་ཆནེ་པ་ོརང་ག་ིམཚན་
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ཡང་ས་ཕ་ིགཉསི་སུ་ཟབ་ནན་གསི་བཀདོ་གནང་བ་དང་།  རོྩམ་ཡུལ་གདན་ས་ཕ་ོབང་

གཟིམ་ཆུང་དང་བཅས་པ་ཁ་གསལ་དུ་འགདོ་གནང་མཛད་པ་མ་ཟད།  རོྩམ་དུས་ཀང་

དག་ེསྦངོ་ག་ིརནེ་ལ་བཞུགས་སབས་དང་།   བརོད་བ་ན་ིའཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་

སྲུང་རྒྱལ་ཆེན་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་རིགས་ལྔ་དག་པོ་རྩལ་གི་བསང་ཆོག་ལས་བཞི་ལྷུན་

གསི་འགྲུབ་པའ་ིསྒ་དབངས་ཞེས་བ་བ་ཡནི་ཚུལ་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་འཁོད་འདུག་

པས་དནོ་མདེ་ཧམ་པས་མངོན་སུམ་ལ་བསནོ་མ་ལྡངེ་ཞིག སྤརི་ཟླ་དུས་ཚསེ་གངས་མ་

འཁོད་པ་ཙམ་གསི་ད་ེདང་དའེ་ིགསུང་མ་ཡནི་ཟརེ་བ་ཡང་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆ་ེཞིང་།  རིགས་

ཞར་དེས་དགེ་ལྡན་པའི་ཞབས་འདེན་ལས་མཚན་བ་གོང་འདེགས་སུ་མི་འགོ་བ་ཡང་

ཤསེ་པར་གིས་ཤགི   །མ་ཟད་ཟླ་དུས་ཚསེ་གངས་མ་འཁོད་པ་ཙམ་གསི་ད་ེདང་དའེ་ི

གསུང་མིན་པར་སྒྲུབ་དགོས་ན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་བསན་གྱུར་ཐམས་ཅད་ལ་བསྐུར་

བ་ཐོབ་ཤགི  །ད་ེབཞིན་༧པཎ་ཆནེ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་དགུ་པ་ཆནེ་པ་ོསྐུ་འཁོར་

དགནོ་གཞིས་དང་བཅས་པར་གནར་བཅོས་སྡུག་སྦངོ་ཚད་མེད་ཀ་ིརང་ཡུལ་དང་བལ་

ནས།   ས་མཐར་དགངོས་པ་མང་ངན་ལས་འདའ་དགསོ་བྱུང་བ་ཡང་།   དག་ེལུགས་

པར་འཇོན་ཐང་མདེ་པ་དང་།   ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་ལྟ་བུའ་ིསྲདི་དནོ་པའ་ིརྒྱུག་ཁ་ི

མང་བས་ལན་པ་ལོས་ཡནི།   བོད་དང་བོད་མའི་ིལོ་རྒྱུས་ལ་ཕི་དན་ཞིག་བས་ན་དུས་

ད་ལྟའང་།   ངུ་བོ་བའ་ིསྐ་ོསྣང་ཞིག་དང་།   སམེས་ཕམ་པའ་ིསུན་སྣང་ཞིག་ན།ི   དག་ེ

ལྡན་པ་དངོས་གནས་ཞིག་ལ་མདེ་པ་ག་ལ་སྲདི།   ད་ེབཞིན་༧པཎ་ཆནེ་བཅུ་པ་ཆནེ་པ་ོ

ལའང་ས་ཕ་ིབར་གསུམ་དུ་སྡང་ཟུག་གསི་གངི་གཅིག་ལ་འཁོར་གྱུར་གཉསི་བྱུང་དགོས། 

རི་བོང་གནམ་རིབ་ཀི་སྡུག་བསལ་ཁོ་ནས་དགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་མ་ཐིམ་བར་

ཇི་བས་ཚང་མས་ཤསེ་གསལ་ལྟར་རདེ། དཔརེ་ན། རྒྱལ་བསན་སིྤ་དང་བེ ་བག་
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བོད་མ་ིརིག་རིགས་གཞུང་དང་བཅས་པར་བཀའ་དནི་ཤནི་ཏུ་ཆ་ེབ་༧པཎ་ཆནེ་བཅུ་པ་

ཆནེ་པ་ོམཆོག་ལ། བཅུ་བཞི་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁོད་ཚའོ་ིབཀདོ་བྱུས་ལྟར། 

༧པཎ་ཆནེ་བལ་ཡུལ་དུ་ཕབེས་སབས་བུད་མདེ་ཚགོས་པ་ལ་པང་གདན་བརབ་ཏུ་བཅུག 

།སྐསེ་པ་ཚསོ་དར་ནག་པོས་ཕབེས་སུ་ཞུ་རུ་བཅུག    །ད་ེཙམ་མ་ཟད། ཤོ ག ་ ཆ ག ་

ནང་དུ་མ་ིགཙང་བ་བླུགས་ནས་ཕུལ་བ་སོགས་མ་ིསོྤད་ལས་འདས་པའ་ིལས་ངན་ཇི་ལྟར་

བས་སོང་། ཡང་ད་ཆ་༧པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ནུས་མེད་བཟོ་ཐབས་སུ་བས་

རསེ་སྣ་ེགཅིག་མདེ་པའ་ིཡང་སྲདི་རྫུན་བཟོ་བས་པའ་ིདག་ེའདུན་ཆོས་ཀ་ིཉ་ིམ་ཟརེ་བའ་ི

འཁྲུངས་སར་གཏོང་བ་སོགས་ཀ་ིགཡ་ོབྱུས་ངན་པ་དེ་དག་དགེ་ལུགས་མངི་འཁེར་ཕུང་

རྒན་ཁདོ་ཚསོ་ཤསེ་ན་ཡག་པོ་རདེ་སམ།

ཡང་། ཁོད་ཚོས་ལོག་བཤད་དུ་བིས་པ་ལྟར་༧པཎ་ཆེན་བཅུ་པ་ཆེན་པོ་ཕི་ལོ་

{1952}ནས {1964}བར་བཀྲས་ལྷུན་གདན་སར་བཞུགས་ཡདོ་ན།  ཁོང་དགུང་

ལོ་{15}ནས {25}བར་ལོ་བཅུ་ཙམ་བཞུགས་རིང་བསང་གསོ་འད་ིའད་ཞིག་

བཀའ་རོྩམ་གནང་མ་ིཐུབ་ཟརེ་རམ།   ཡང་ན་བརྩམ་ལོང་མ་བྱུང་ཟརེ།    དང་པ་ོལྟར་

ན།    དག་ེལུགས་པའ་ིབ་ཚངོ་ཞབས་འདནེ་དག་ཉནོ་ཤགི  །ཁདོ་ཚ་ོསྲདི་དནོ་པའ་ིརྐུབ་

གཡགོ་བདེ་ལུགས་ལ་བསམ་ཚ།ེ   ཡགི་འབྲུ་ཁ་ིབདུན་ག་ིཡགི་ཆ་ད་ེཡང་༧པཎ་ཆནེ་

ཐམས་ཅད་མཁནེ་པའ་ིགསུང་མ་རདེ།   དག་ེབཤསེ་ཤསེ་རབ་རྒྱ་མཚསོ་རོྩམ་པ་རདེ་

ཟརེ་ཉནེ་ཧ་ཅང་ཆ།ེ   མ་ཟད་ད་དུང་ལོ་ཤས་སྒུག་ན་དག་ེལྡན་བསན་དགའ་ིངོ་ཚབ་

ཁོད་ཚོས་༧རེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ལེགས་སར་གི་སྐེ་བ་རེད་ཟེར་བའི་ལུང་རྫུན་དེ་ཡང་

དངོས་གནས་རདེ། བདནེ་པ་རདེ་མ་ིཟརེ་བའ་ིངསེ་པ་གཏན་ནས་མདེ།   ཁོད་ཅག་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་གཡར་ནས་ཀུན་གཟིགས་༧པཎ་ཆནེ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་ལ་མཐོང་

ཆུང་ད་ེའད་བས་པ་ཡང་དག་ེལྡན་པའ་ིཞབས་འདནེ་ལོས་ཡནི་ཏ།ེ ལོག་བཤད་དེ་

ཡང་དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་ཐོག་ནས་བསི་ཡདོ་པའ་ིཕརི།     

གཉསི་པ་ལྟར་ན།   བསང་ཆགོ་འད་ིའད་ཞིག་རོྩམ་ལོང་མ་བྱུང་བའ་ིཁུངས་གཏུགས་

ཡུལ།  ༧པཎ་ཆནེ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པའ་ིགསུང་བསྒྱུར་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚ་ོཟརེ་བས་

བརྩམས་པའི་{“སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་”}ཞེས་པའི་མཛད་རྣམ་དེ་

ཡནི་འདུག་མདོ།   རྣམ་ཐར་དརེ་རོ་ར་ེཤུགས་ལྡན་གི་བསང་ཆོག་ད་ེའད་ཞིག་༧པཎ་

ཆནེ་རིན་པ་ོཆརེ་བརྩམ་ལོང་བྱུང་མདེ་ཅསེ་འཁོད་འདུག་གམ། ད་ེལྟར་མདེ་ན། ད གེ ་

ལྡན་མངི་གཡར་བ་ཁདོ་ཚ་ོ༧པཎ་ཆནེ་རིན་པ་ོཆ་ེལ་སྐནོ་ཞིག་འཚལོ་འདདོ་ནས་གསུང་

བསྒྱུར་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྐབས་བཅོལ་ཁུངས་བཅོལ་བས་པ་ལ་སིང་པོ་ཅི་ཞིག་

འདུག ལར་ནས་༧པཎ་ཆེན་ཁོང་ལ་བསང་ཆོག་འདི་འད་ཞིག་རོྩམ་པར་དུས་ཡུན་ལོ་

ག་ཚདོ་དགསོ་སམ་སྨྲ་བའ་ིསབོས་པ་ཡདོ་དམ།   སྐསེ་ཆནེ་ཁོང་ལྟ་བུ་ལ་དག་ེལྡན་པའ་ི

མངི་ཐོག་ནས་མཐོང་ཆུང་དང་དམའ་འབབེས་བདེ་པ་འསོ་སམ།   རྒྱུ་མཚན་ད་ེགཅིག་

པུས་ཀང་ཁོད་ཅག་ནི་ཁ་རྐུབ་དབེ་འབེད་མི་ཐུབ་ཅིང་སྡོད་ས་དཔྲལ་བར་བསྡད་ནས་

མགི་ལ་ཐལ་བ་ཤསོ་མཁན་ཞིག་ལས་འསོ་ཅི་མཆིས།   ད་ེགཉསི་གང་ཞིག་ཟརེ་ཡང་

༧པཎ་ཆནེ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པར་མཐོང་ཆུང་དང་དམའ་འབབེས་རང་ཡནི་པ་ཤདོ་ཅི་

དགསོ།  

ད་དུང་ཧམ་པས་དུས་ད་ེནས་དའེ་ིབར་མ་བརྩམས་པ་ཐག་ཆདོ་ཟརེ་བ་ན།ི ཐག་

ཁདོ་ཅག་གསི་བཅད་པ་ཙམ་ལས་གཞན་སུས་ཐག་གཅོད་ནུས། ཁདོ་ཅག་གསི་ཐག་

བཅད་པ་ལ་སུ་ཞིག་གསི་ཆ་འཇོག་བདེ་སྲདི་ད།ེ ཁོད་ཅག་ན་ིཡནི་པ་ལ་མནི་པར་ཐག་
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བཅད།   མནི་པ་ལ་ཡནི་པར་ཐག་གཅོད་མཁན་ཐ་གཅིག་ཏུ་ཕགོས་ལྷུང་ཅན་ཞིག་ཡནི་

པའ་ིཕིར།  ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་ཟརེ་རྒྱུས་ཕངོས་ཏ་ེབསང་གསོ་དའེ་ིསྤན་འདནེ་དུ་

{“རྒྱལ་བ་གཉསི་པ་བ་ོབཟང་གགས་པའ་ིམདུན།  །དམ་ཅན་ཁདོ་ཀསི་ཇི་ལྟར་ཁས་

བངས་བཞིན་”} ཞསེ་ཇི་སད་གསུངས་པ་དནོ་ལ་མ་ིགནས་ཏ།ེ  ༧ར་ེརྒྱལ་བ་གཉསི་པ་

དང་ཤུགས་ལྡན་བྱུང་ག་ིབར་ལོ་{237}ཡདོ་པའ་ིཕརི། ཟེར་པོ་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་

ཅག་ཆོས་ལ་རྒྱུས་ཆུང་ཞིང་། རིགས་ལམ་གི་འགོས་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པ་དགེ་ལྡན་

པའ་ིཞབས་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་མ་འཐནེ་ཞིག   ཐུན་མངོ་དང་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པའ་ི

རྣམ་བཞག་ཁས་མི་ལེན་ན་དང་པོ་༧གོང་ས་ལྔ་པའི་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་ཡང་མེ་ལ་བསྲེག་

ཤགི  །མ་གཞི་སིྦན་བདག་བཅུ་བཞི་པས་ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་ལ་དྭགས་སུ་{“ད་ཡནི་ན་ང་

དག་སྣང་དང་ལུང་བསན་སོགས་ལ་ཡདི་ཆསེ་མདེ་”}སོགས་ཟརེ་བཞིན་འདུག་མདོ། 

ད་ེལྟར་ཡནི་ན་དག་སྣང་སད་གགས་ཆ་ེཤསོ་གཅིག་ན་ི༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིདག་སྣང་གསང་

བ་རྒྱ་ཅན་ཟརེ་བ་ད་ེཡནི་འདུག་པས། ད་ནས་བཟུང་སེ་དེ་དག་ལ་ཡདི་ཆེས་མ་གནང་

ཤགི །མ་ཟད་ལྔ་པའི་དག་སྣང་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་ནང་གི་{“དམ་མིན་དམ་རྫུ་”}ཟེར་

བ་ལ་ད་ེབས་ཡདི་ཆསེ་མ་བས་པར་མརེ་སྲགེ་ཆུར་བསྐྱུར་བདེ་ཐུབ་ན། རང་གཞན་སྤི་

སརེ་གཉསི་ཀ་ལ་དག་ེམཚན་ཆ་ེངསེ་སུ་མཐོང་ངོ་།།

དཔརེ་ན། ལོག་བཤད་པའི་སྦིན་བདག་བཅུ་བཞི་པས་ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་

མི་མང་ཞེས་པའི་ཕག་དེབ་དུ་༧པཎ་ཆེན་བཅུ་པ་ཆེན་པོའི་ཐོག་འཛིན་ཚུལ་ངོ་མ་ཡང་

འད་ིའད་ཞིག་ས།ེ {“གནས་ཚུལ་འད་ིའདར་བརནེ་ཁོང་གི་ཡང་སྲདི་འཚལོ་རྒྱུའ་ི

གངོ་རྣམ་ཀུན་དང་མ་ིའད་བའ་ིདུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་འགརོ་ཞིང༌། ཕི་ལོ་{1950}ལོར་
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བོད་ཀ་ིནང་ནས་ཡང་སྲདི་འསོ་སྤྲུལ་གཉསི་བྱུང་བའ་ིཐོག རྒྱ་མའི་ིདབང་ཁོངས་ས་ཆ་

ནས་འསོ་སྤྲུལ་གཅིག་བྱུང༌། ཕི་ལོ་{1951}ལོར་པ་ིཅིང་དུ་གོས་མཐུན་འཇོག་སབས། 

ང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་གཙོ་བོ་ང་ཕོད་ནས་གོག་འཕིན་ཞིག་བཏང་འབོར་དུ་རྒྱ་མིའི་འོས་སྤྲུལ་

དརེ་ཁས་ལནེ་མ་བས་ན་གསོ་མལོ་ལ་སྐནོ་གནདོ་ཡངོ་ག་ིཡདོ་ཚུལ་འཁོད་འདུག གཞུང་

དང༌། དགནོ་ཁག་ག་ིའག་ོའཁདི་ཚསོ་སར་ལམ་བརག་དཔད་དགསོ་ཚུལ་བརདོ་ཀ་ིཡདོ་

ཀང༌། སབས་དརེ་ད་ེལྟར་ཡངོ་ཐབས་མདེ་སབས་རིམ་བཞིན་ད་ལྟའ་ིམཆོག་སྤྲུལ་རིན་པ་ོ

ཆ་ེའད་ིདག་ངོ་མར་གྱུར། ད་ེདུས་ཁོང་དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉསི་ཙམ་སོན་ཡདོ་

འདུག”} 

ཅསེ་སོགས་ལྟར་རང་ག་ིདག་འདུལ་གཉནེ་སྐངོ་ལ་ཕན་ན་ཡདི་ཆསེ་ཡདོ་ཟརེ། མི ་

ཕན་ན་ཡདི་ཆསེ་མདེ་ཟརེ་བ་ན་ིཁམ་པའ་ིབེད་ལུགས་ཡནི་པས་ཁོད་ཅག་ཆནེ་པརོ་ཁས་

ཆ་ེབ་དག་ལ་མ་ིམཛསེ་སོ།། འཕོས་བཤད་མཚམས་བཞག་ནས་དཀྱུས་ལ་འཇུག་

ན། ཟརེ་རྒྱུས་ཕངོས་པའ་ིདག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དག་ཉནོ་ཨ། ༧པཎ་

ཆེན་བཅུ་པ་ཆེན་པོའི་བསང་གསོ་དེའི་སྤན་འདེན་དུ་{“རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་བོ་བཟང་

གགས་པའ་ིམདུན།  །དམ་ཅན་ཁདོ་ཀསི་ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་བཞིན་”} ཞསེ་ཇི་སད་

གསུངས་པ་དནོ་ལ་མ་ིགནས་ཏ།ེ  ༧ར་ེརྒྱལ་བ་གཉསི་པ་དང་ཤུགས་ལྡན་བྱུང་ག་ིབར་ལོ་

{237}ཡདོ་པའ་ིཕརི་ཟརེ།  ཡ་འ་ོན། ༧རེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མི་ཡུལ་

དུ་ལོ་{64}ཙམ་ལས་མ་བཞུགས།  དེ་ནས་༧རེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་གཏན་

མདེ་དུ་གྱུར་ཟིན་ཟརེ་རྒྱུ་ཡནི་ནམ། ད་ེལྟར་ཡནི་ན། དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའི་མགོན་

ག་ིཐུགས་ཀ་ནས་འདརི་གཤགེས་སུ་གསོལ། ཞསེ་སོགས་འདནོ་པ་ལ་དནོ་མདེ་པར་
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ཐལ། གཤགེས་རྒྱུ་མདེ་ད་ེགཏན་མདེ་ཡནི་པའ་ིཕིར། འ་ོན་ད་ེདུས་རི་བོང་རྭ་མདུན་ག་ི

ནམ་མཁར་སྤན་འདནེ་རྒྱུ་ཡནི་ནམ། ཉམས་ལེན་མེད་པའི་མི་དེ་ཚོས་སད་ཆ་ཤོད་

སངས་ལ་ད་ེལས་ཡངོ་རྒྱུ་ཞིག་གང་ན་ཡདོ། ཡང་ན་མདུན་དུ་སྤན་འདནེ་རྒྱུ་ཡདོ་ཀང་

མཐོང་རྒྱུ་མདེ་ཟརེ་རྒྱུ་ཡནི་ནམ། མཐོང་རྒྱུ་མེད་དེ་ང་ཚོས་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཟེར་རྒྱུ་

ཙམ་ལས་གཞན་འག་ོས་མདེ་པའ་ིཕིར། ད་དུང་ཧམ་པས་ལོག་བཤད་ད་ེདག་ེལྡན་པ་སིྤ་

ཐོག་ནས་བརྩམས། བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ནས་ད་ེལ་དགའ་བསུ་དང་རེས་སུ་ཡ་ི

རང་བས་སོགས་ཟརེ། ཡ་ད་ལྟས་མ་ོའདུག གཞན་དུ་ན་༧ར་ེཙངོ་ཁ་པ་དང་ཤུགས་

ལྡན་བྱུང་ག་ིབར་ལོ་{237}ཡདོ་པའ་ིཕརི་ཟརེ་བ་ད་ེཅི་ཞིག་ཟརེ་འདདོ་ཡནི། དེ ་

ལྟར་ན་བདག་ཅག་གི་སོན་པས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་སིང་པོའི་དྲུང་དུ་ཐུགས་བསྐེད་

ཟརེ་བ་ད་ེཡང་མ་ིའཐད་པར་ཐལ།   ཁོང་གཉསི་ཀི་བར་དུ་མ་ིལོ་དུང་ཕྱུར་མང་པོའ་ིབར་

ཁད་ཡདོ་པའ་ིཕརི།   ད་ེདང་ད་ེསོགས་མཐའ་ཡས་པས་ལོག་བཤད་པ་ཨ་མདའོ་ིགྲྭ་

གཟུགས་ཚུལ་ཁིམས་འདོ་ཟརེ་སོགས་ཀིས་མ་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་དད་ལོག་ལྟའ་ི

བསྐུར་འདབེས་ཁ་ནས་གང་ཐོན་བས་ཀང་ད་ེཙམ་ཅི་སྐནོ། འནོ་ཀང་། ད གེ ་

ལྡན་པའི་མཚན་བཟང་པོ་དེ་ཁ་ལ་འཁེར་ནས་གང་བྱུང་གང་དན་བཤད་པ་དེ་ནི་རྩ་བ་

ནས་ཡག་པ་ོཞིག་མ་རདེ།   ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་ན་ིལོ་རྒྱུས་ལ་རངོས་ཚབ་ཆ་ེབ་དང་། 

ཉམས་ལནེ་ག་ིད་ིམ་ཙམ་ཡང་མདེ་པའ་ིཆོས་བརྒྱུད་ལ། ལར་ཞནེ་བདེ་འདདོ་ཀང་བདེ་

མ་ིཤསེ་པ་དང་། ལྷག་པར་ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ནས་རསེ་སུ་མགི་བཙུམས་ནས་མཆོང་མཁན་

ཞིག་གསི་གཏམ་དང་བདནེ་ཤདོ་མ་ིསྲདི་ཀང་།    ད་ེདག་ལ་བདནེ་ཁའང་སརེ་མ་ིའསོ་

པ་མ་ཟད་ཁ་རྡུང་དག་པོ་ལོས་ཀང་གཏོང་དགསོ།    
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ལྷག་པར་གལ་ཆའེ་ིརང་བཞིན་ན།ི  ཆོས་སྐངོ་ཆནེ་པོའ་ིབསང་ཆོག་ད་ེན་ི༧པཎ་ཆནེ་

བཅུ་པ་ཆནེ་པོ་གསལ་ཞལ་འཚ་ོབཞུགས་སབས་པར་དུ་བཀདོ་ཟིན་པ་མ་ཟད། བསང་

གསོ་ད་ེན་ིགདན་ས་ཆནེ་པ་ོབཀིྲས་ལྷུན་པོའ་ིརྩ་ེམགོན་ཁང་དུ་སབས་ད་ེདུས་ནས་འདནོ་

མུས་སུ་ཡདོ་འདུག་པ་རྒྱུ་མཚན་འད་ིགཅིག་པུས་ཀང་།ལོག་བཤད་ཕགོས་ལྷུང་ཅན་ག་ི

གཏམ་མ་ལུས་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཟིལ་གསི་གནནོ་པར་བས་འདུག་ག།ོ    

ཡང་ལོག་བཤད་པས་མགོ་མ་ཚོས་པར་ཁད་གསོད་བས་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་

ན།ི ༧པཎ་ཆནེ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པ་ཆནེ་པ་ོདལོ་རྒྱལ་ལ་མ་ིམཉསེ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཟརེ་བ་

མཐར་དདེ་ན། དེང་སབས་རྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་སིམ་ལར་ཡོད་པའི་ཇོ་ནང་

བ་ཨ་ལགས་ཆོས་ཀི་སྣང་བ་ཟརེ་བ་དསེ་བཤད་བྱུང་ཟརེ་བ་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབོ་ད་ེགཅིག་

པུ་ཡནི་འདུག་མདོ།    ད་ེན་ིརྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཏུ་མ་ིའག་ོས།ེ   ལོག་བཤད་པས་ཁས་

ཁགས་ལོག་བཤད་པས་བས་པ་ཙམ་ཡནི་པའ་ིཕརི། རྐུ་མའི་ཁས་ཁགས་རྐུ་མས་

བས་ན་མ་ིའགགི་པ་གང་ཞིག་མཚུངས་པའ་ིཕིར། ༧པཎ་ཆནེ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་བཅུ་

པ་ཆནེ་པའོ་ིགསུང་འབུམ་ལ་ཆ་འཇོག་དང་ཡདི་ཆསེ་མདེ།   ད་ེལས་ང་ཚ་ོཨ་ལགས་

ཆོས་ཀི་སྣང་བ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་དེ་བདེན་པར་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོད་ཚོའི་

འདདོ་པ་ཡནི།    མ་ཟད། ཡུལ་གར་དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་ཆོས་ལས་ཆབ་སྲིད་གལ་

ཆརེ་བདེ་རྒྱུ་ཡནི་ཟརེ་ནའང་ཁདོ་ཚའོ་ིའདདོ་པ་རདེ། གནས་སབས་བཅུ་བཞི་པ་

སྐབ་མ་ཐུབ་བར་དུ་རི་བོ་དག་ེལྡན་པ་རྣམས་༧པཎ་ཆནེ་རིན་པོ་ཆ་ེལས་ཇོ་ནང་ཨ་ལག་

ཆོས་སྣང་གལ་ཆརེ་འཛིན་རྒྱུ་ཡནི་ཟརེ་ནའང་ཁདོ་ཚའོ་ིའདདོ་པ་རདེ། འནོ་ཀང་། 

ཕ་ིའབྱུང་དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་ཐོག་ནས་ད་ེལྟར་ཤདོ་འསོ་པའ་ིསད་ཆ་ཞིག་མནི་པ་ད་ེངསེ་

པར་དུ་ཤསེ་པར་གིས་ཤགི    ༧པཎ་ཆནེ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པའ་ིབཀྲས་ལྷུན་བཅའ་
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ཡིག་བཙན་པོ་མ་འགེམ་སེལ་གནང་ཡོད་དུ་ཆུབ་ཀང་དེ་ནི་འོས་ཤིང་འཚམས་པ་ལོས་

ཡནི།  འནོ་ཀང་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་ག་ིབདེ་ལུགས་བཞིན་ཡགི་ཆ་རངི་པར་རང་

འདདོ་ལྟར་བཟོ་བཅོས་དང་གཡ་ོསྒྱུའ་ིའཁགོ་བཤད་དང་ལོག་འགལེ་མ་གནང་བར་རང་

སོར་སར་འགམེ་གནང་བ་ན།ི   གཡ་ོསྒྱུ་མདེ་ཅིང་དང་ཚུགས་ཆ་ེབའ་ིརགས་ལས་སོྐན་ག་

ལ་ཡནི།   བཅའ་ཡགི་ད་ེན་ིནང་དནོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ལ་ལྷག་པར་དག་ེལྡན་པའ་ིཁད་

ཆོས་འབུར་ཐོན་དུ་བཞུགས་པ་ཞིག་འགེམ་སལེ་གནང་བ་སོྐན་དུ་ལྟ་མ་ིརིགས་པ་མ་ཟད་

དགག་དགསོ་རྒྱུ་མཚན་ཡདོ་ཚུལ་གངོ་དུའང་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཀང་ཤསེ་ངསེ་སུ་ཡདོ་

ད།ོ།  

བཅའ་ཡགི་དེ་མཛད་པ་པ་ོ༧པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བརྒྱད་པ་ཆེན་པོ་ཡནི་ཞིང་

དེའ་ིསརོ་གནས་ཚུལ་ཞིབ་པ་ཕ་རྒདོ་བ་མའ་ིཞལ་ལུང་སོགས་ཡགི་ཆ་ས་མ་འགའ་ཞིག་

ཏུ་འཁོད་ཟིན་པས་འདརི་སྐར་ཟོླས་མ་བས་ལ།  མདརོ་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། བཅའ་

ཡིག་དེ་མཛད་སབས་༧པཎ་ཆེན་བརྒྱད་པ་ཆེན་པོར་འཕལ་རྐེན་འགའ་ཞིག་གིས་དགེ་

ལྡན་བསན་སྲུང་ཆེན་པོའི་ཐུགས་བསྐེད་བེད་ལས་དང་མི་འཚམས་པ་ཕན་ཙམ་བྱུང་

བའ་ིརྐནེ་གིས། ཕན་ཚུན་ཆ་ེབ་འདནོ་རསེ་ཀ་ིཚུལ་དུ་༧པཎ་ཆནེ་མཆོག་ནས་ཀང་དག་

པའོ་ིཆད་ལས་བདག་གརི་བཞསེ་ཤངི་།    དགུ་པ་ཆནེ་པོའ་ིསྐུ་ཚ་ེསྨད་ནས་ནམ་མཁའ་

གཡའ་དག་དང་ས་གཞི་རྡུལ་དག་བྱུང་ཟིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་རོངས་ཚབ་ཆེ་བའི་རང་

མཚང་མ་ངོམ་པར་ཁ་རོགས་སྡདོ།    བ་གཞུང་འཁོན་འཛིན་ཆ་ེབའ་ིཏཱ་ལའ་ིརྒྱུག་ཁི་མ་

བས་ན་དག་ེལྡན་པ་ལ་དནི་མ་ིཆ་ེཡང་།   གནདོ་པ་ཤནི་ཏུ་ཆུང་བར་ངསེ་སོ།།
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ཁར་རོ་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚའོ་ིལུང་བསན་ལྟར།།  མ་ཡནི་བདག་གསི་མངོན་སུམ་

མཐོང་ཆོས་ལ།། ཕ་ོཡ་ིལུས་ལ་མ་ོཡ་ིམངི་ཐོབ་པ།། བསན་པའི་གཤེད་ལ་བསན་འཛིན་

མངི་འཆང་བ།། ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚ་ོལགས།། རང་ཡུལ་བཙོང་ནས་

གསརེ་དངུལ་རགས་མ་བཞསེ།།  བོད་འབངས་བཙངོ་ནས་ཞིའ་ིབད་ེགཟངེས་རགས་

བཞསེ།།  ཕ་ཆོས་བཙངོ་ནས་གྲུབ་མཐའ་ིབརན་བཞུགས་བཞསེ།།  ཡདོ་ཚད་བཞསེ་

ཀང་མ་ཚམིས་ཡ་མཚན་ཆ།ེ།  ཆོས་སྲདི་གང་སྤརི་ངོ་གཉསི་ཌ་མ་རུ།།   རང་ལུགས་

མདེ་པའ་ིགྲུབ་མཐའ་ཌ་མ་རུ།།  རིས་མདེ་ཟརེ་ཡང་ཆ་ལུགས་ཌ་མ་རུ། ། བ ་ མ ་ མ ་

ཚད་སབོ་མ་ཌ་མ་རུ། མ་ིམཐུན་རླུང་གསི་བསན་པའ་ིརྒྱ་མཚ་ོདཀྲུགས།། བོད་འབངས་

ལས་དབང་སྐདི་སྡུག་ཐབས་ཀསི་དཀྲུགས།། དགེ་ལྡན་ལྟ་གྲུབ་གཙང་མ་ཁག་བཞིན་

དཀྲུགས།།  ད་དུང་མ་ཤ་ིབར་དུ་དཀྲུགས་རོགས་གནང་།། སྦྲུལ་ནག་དུག་ཅན་

ཉསེ་མདེ་སྲགོ་ལ་རྒལོ།། གང་ཆནེ་སྨནོ་པས་བདནེ་དནོ་པད་ཚལ་བརགོ།  རིགས་འཕྲུལ་

སྨན་གསི་བཟོླག་པར་མ་ིནུས་ཀང་།། བདནེ་པ་བསྡར་བའ་ིའསོ་ལས་གཞན་དུ་ཅི།། 

ཞེས་པའང་མཚམས་འདིར་ཐོལ་བྱུང་བོ་ལ་ཤར་བའི་ཉམས་ཚར་འགའ་ཞིག་ཚིག་

བཅད་ཀ་ིལམ་ནས་རྣ་ཁུང་གསོལ་འདབེས་ཀི་ཚུལ་དུ་སོང་ངོ་།།



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

375

བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་དམ་བསྒགས་བས་པར་༧སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་

ར་ོར་ེའཆང་གསི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མ་ིསྲདི་པ།

གོང་ས་མཆོག་གི་གཡོ་སྒྱུ་ཁམ་གསུམ་གི་རྒྱབ་སྐོར་དུ་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་

ཤགོ་ལྡབེས་{402}ན་འད་ིལྟར། {“གོང་ས་མཆོག་ལ་སྐབས་རེ་ཁི་བང་རིན་པོ་

ཆསེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་”}ཟརེ་བ་དང་། ཡང་ལོག་བཤད་ཤོག་ལྡེབས་{416}ན་

{“དོལ་རྒྱལ་མི་སྣས་སྐབས་རེ་ཁི་བང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་གདན་ས་དང་ཁ་བལ་

བཏང་བའི་སྐོ་གནས་”}ཟེར་བ་དེ་དག་ནི་གཡོ་གཏམ་བསོན་ཧམ་རྫུན་ཆེན་གི་གཤིས་

ལུགས་ངན་པའ་ིརང་རགས་འཁྲུལ་མདེ་གཅིག་ཡནི་ཏ།ེ དོན་ངོ ་མར་ཁོད་ཅག་དགེ ་

ལྡན་པའ་ིམངི་འཁེར་ནས་བཀའ་དནི་ཟླ་མེད་༧སྐབས་རེ་ཁ་ིབང་ར་ོརེ་འཆང་ཆེན་པོའ་ི

མཚན་ག་ིསན་པ་གཅོག་གང་ཐུབ། གསུངས་ལ་དགག་པ་རྒྱབ་གང་ཐུབ་ཀསི། 

མ་ིཕར་བསད་སངོ་ཚུར་ལནེ་ཟརེ་བ་བཞིན། ད་དུང་འབོང་བསད་པས་མ་ཚད་རྔ་

མའ་ིརྒྱལ་མཚན་འཛུགས་འདདོ་པ་ན་ིཁལེ་འདས་བཞད་གད་སངི་རའེ་ིཡུལ་ལས་གཞན་

དུ་ཅི། ཁདོ་ཅག་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་སྦནི་བདག་ལོག་བཤད་རྒྱུག་ཁ་ིའཁོར་དང་བཅས་

པས་ངོ་དཀར་ཁོག་ནག་གིས་སྐབས་རེ་ཁི་བང་བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་མཆོག་ལ་གཡོ་སྒྱུ་

ཁོ་ནས་གཞན་ངོར་བསདོ་ར་གཏོང་ཁུལ་བགསི་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། དོ ན ་ ལ ་ མ ་

དད་ལོག་ལྟའ་ིརང་མཚང་གཡ་ོཁམ་ངན་དགུའ་ིཕརེ་ཤ་རང་སྣང་སིྐད་པོའ་ིཟོླས་གར་ད་ེ

མཐའ་མ་ིབཟང་བས་སྡདོ་ཚུགས་ཤགི །ཅོལ་ཆུང་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་

འདའི་ིམག་ོམཐའ་བར་གསུམ་དུ། དོན་དམ་༧སྐབས་རེ་བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་ཁི་

བང་རོ་ར་ེའཆང་ཆནེ་པ་ོཕོགས་སར་བཟུང་ནས། གང་ག་ིགསུངས་རྒྱལ་ཆེན་ཤུགས་ལྡན་
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ག་ིབསོད་འགལེ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚ་ོདགསེ་པའ་ིརོལ་མ་ོདགོག་པའ་ིཐབས་ལ་ཤ་ཟད་རུས་

ཟད་བས་འདུག་པ། ཁདོ་ཅག་དགེ་ལྡན་བསན་བདག་བ་རྒན་གསུམ་གིས་མགོ་རུས་

རྣ་བས་མ་འཚརོ་ཁུལ་བས་པ་ད་ེལས་སྐ་ོགནས་ཆ་ེབ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡདོ། མ ་ཟད་ཁོད་

བསན་བདག་བ་རྒན་གསུམ་ཀས་དནི་ཅན་ག་ིབ་མ་ཁི་བང་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིགསུངས་ད།ེ 

འགགོ་ཅིང་ཚར་གཅོད་པར་བས་ནས་ཐལ་བའ་ིརྡུལ་དུ་རགོ་དགསོ་པ་མ་ཟད། ད་ེཡང་

དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ཐོག་ནས་ཚར་གཅོད་ཅིང་། འགོག་ཡུལ་ནག་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་

ས་ོལོའ་ིརྒྱལ་མཚན་འཛམ་གངི་ཡངོས་ལ་ངོམས་ཕར་གཟི་བརིད་དུ་རམོ་པ་ན།ི  བླུན་པོ་

ཆུ་སྣ་གར་འཁདི་ལྟས་ངན་གཡང་འགུག་ག་ིདཔ་ེལས་མ་འདས་ལ། དུས་རབས་ཉ་ིཤུ་

པའ་ིནང་དུ་དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་དིན་ཤནི་ཏུ་ཆེ་བ་དགེ་ལྡན་བསན་འཛིན་ཀུན་

ག་ིགཙུག་རྒྱན་ཟླ་མདེ་པ།༧སྐབས་རེ་ཡངོས་འཛིན་ཁི་བང་རོ་ར་ེའཆང་ཆནེ་པོ་མཆོག་གི་

གསུངས། ད་ཆ་དགེ་ལྡན་པ་རང་གིས་འགོག་ཡུལ་གི་ཕོགས་སར་བཟུང་བས་མ་

ཟད། མགནོ་པོ་གང་ག་ིབཀའ་སྲུང་ལ་མངི་ངན་སྣ་ཚགོས་བཏགས། དིན་ལན་ལོག་

འཇལ་གསི་གང་ག་ིཡང་སྲདི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆ་ེརྒྱང་ཕུད་དུ་བཏང་། མགོན་པོ་གང་

ལ་དད་ཞནེ་བསོ་མ་ིགཏོང་བ་དག་ལ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་བཅད། ཧེ ་རུ ་

ཀ་དང་ལམ་རིམ་བསན་བདག་ཡནི་ཚུལ་ཟརེ་ཁུལ་གསི་ཡར་སགེ །སྲུང་མ་བསནེ་ལུགས་

མ་ིཤསེ་ཚུལ་དང་ལམ་ལོག་པ་སནོ་མཁན་ཡནི་ལུགས་ཀསི་མར་ཕབ། ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུའ་ི

བ་ངན་སྤདོ་ལོག་བསམ་མ་ིཕདོ་པ་ཐམས་ཅད། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་ཀི་

ཡགི་མཁན་དྲུང་ཡགི་པ་ཁལེ་མདེ་ད་ེདག་ཁོ་ན་ལ་ཁག་འགལེ་མ་ིའསོ་པ་ལུག་རསི་ཀང་

ལོས་ཤསེ། ཁདོ་ཚ་ོདག་ེལྡན་པ་དང་བསན་བདག་ག་ིམངི་འཁུར་ནས་གནས་སབས་

༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་ལ་ངོ་བསོད་སྤལ་ལད་དང་། ཆབ་སྲདི་ནག་པའོ་ིརྐུབ་གཡགོ་ཞུ་
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ཐུབ་ན་མ་འངོས་དག་ེལྡན་པའ་ིགནས་སངས་ཅི་འགྱུར། ད་ལྟ་དགེ ་ལྡན་པའི ་གནས་

སངས་ཇ་ིཆགས། སོན་དུས་དགེ་ལྡན་པའི་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་སོགས་ལ་འགན་

ཁུར་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་རང་སྣང་གང་དན་དེ་ལྟ་བུ་ནི་རོན་བཞིའི་མཇུག་ལོྡག་མགོ་རིང་

ཏག་ཏག་སོག་ནས་འག་ོབ་ལ་དུས་ད་ནས་གཟོབས་ཤགི ཁ་ནས་གང་ཟག་ལ་མི་རོན་

སོགས་རསེ་ཟོླས་བདེ་རྒྱུ་ལས་ས་ཡང་། དནོ་ལ་གང་ཟག་ཁོ་ན་ལ་རོན་ནས་འཁབ་ཚདོ་

མ་ིཟིན་པ་འད་ིའད་ལ་བསམ་ཚ།ེ ངསེ་པར་དག་ེལྡན་བསན་བདག་ཟརེ་བ་ད་ེདང་ད་ེདག་

ག་ིཁ་ལག་སེམས་གསུམ་ལ་ཀཱ་ལ་ཀཱུ་ཊའ་ིརྩེ་མརོ་དང་སྲངོ་གི་དམདོ་ཟིལ་ཟུག་པ་གདནོ་

མ་ིཟའ།ོ།

ཡ། ད་ན་ིསབས་དནོ་ཅུང་ཟད་ཅིག་གངེ་བ་ལ། བཅུ་བཞི ་པ ་ལ ་སྐབས་རེ ་

ཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆསེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཟརེ་བ་ད་ེཅི་ཞིག་ཟརེ་བ་ཡནི། བཅུ་བཞི་པས་

ཕག་ལས་དང་པོ་དང་བདནེ་པ་ཞིག་གནང་ཡདོ་ན། དེ་ལ་༧སྐབས་རེ་ཁི་བང་རོ་རེ་

འཆང་གིས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བྱུང་སོགས་ཟེར་དགོས་དོན་ཅི་ཞིག་ཡོད།ཉན་མཁན་ཚང་

མ་རངོས་བླུན་ལུག་འད་བ་རྐང་རྐང་མནི་པས་ཧམ་རྫུན་མ་སྨྲ་ཞིག བཅུ་བཞི་པས་

གཡ་ོསྒྱུ་ངན་པ་དགུ་ཚང་ག་ིཕག་ལས་ལ་སྐབས་ར་ེར་ོར་ེའཆང་གསི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བྱུང་

ཟེར་ཡང་དེ་ནི་གནང་མི་སྲིད་པ་ལོས་ཤེས།གལ་སྲིད་རྒྱབ་སོྐར་གནང་དབང་དུ་བཏང་

ཡང་དནོ་ལྷག་པོ་དང་མཐའ་བཟང་པོ་ཡངོ་རྒྱུ་མནི་པ་ཡང་ལོས་ཤསེ། ཁོ ད ་ ཚོ འི ་

གཡ་ོསྒྱུ་ད་ེང་ཚསོ་ཧ་ག་ོག་ིཡདོ།དནོ་དུ་ངན་ཁག་གང་ཡདོ་པ་ད་ེརང་ག་ིཕ་བ་མ་ལ་འགལེ་

འདདོ་པ་ཡང་བསམ་མ་ིཕདོ་པ་ཞིག་ལོས་ཡནི། བཅུ་བཞི་པ་འཁོར་བཅས་གཡ་ོསྒྱུ་ཁམ་

གསུམ་ག་ིཚང་བརལོ་བའ་ིམཇུག་འབས་ལ། ད་ཆ་ཆོས་སྐོང་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་གི་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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མཚན་སན་ན་ིའཛམ་གངི་གང་སར་ནགས་ལ་མ་ེཆསེ་པ་ལྟར་དུ་ཁབ་བཞིན་པ་མ་ིམཐོང་

ངམ། བདནེ་རྫུན་ག་ིདབ་ེབ་ན་ིརྫུན་དང་གཡ་ོསྒྱུ་ཨུ་ཚུགས་ཀསི་སྒྲུབ་ཐབས་མདེ་ལ། 

 རྒྱབ་སྐོར་འཚོལ་བ་དང་དཔུང་ངོམས་ཀིས་ཀང་བདེན་པ་རྫུན་པ་དང་རྫུན་པ་

བདནེ་པར་གཏོང་མ་ིཐུབ་བོ།། 

གལ་སྲདི་ཁ་ིབང་རོ་ར་ེའཆང་གསི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྲདི་ན་ད་ེལ་དགོས་

པའ་ིགནད་གཞན་ཡདོ་པ།

གལ་སྲིད་སྐབས་རེ་རིན་པོ་ཆེས་བཅུ་བཞི་པ་ལ་རྒྱབ་སོྐར་གནང་ཡོད་པའི་དབང་དུ་

བཏང་ནའང་། ད་ེལ་དགོས་པའ་ིགནད་འད་ིཡདོ་ད།ེ སྐབས་ར་ེརོ་ར་ེའཆང་ལ། 

བཅུ་བཞི་པས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོདང་རྒྱལ་ཆནེ་ཤུགས་ལྡན་གཉསི་མཐུན་ག་ིམ་ིའདུག 

ད་ེགནས་ཆུང་གསི་བཤད་བྱུང་ཟརེ་བ་སོགས་གང་དང་གང་ཞུས་ཡདོ་ཀང་། དཔང་

པོ་མི་དགོས་པར་དངོས་མེད་ཁོ་ན་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་གཡོ་གཏམ་དེ་ལ་སྐབས་རེ་རོ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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ར་ེའཆང་གསི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ཡནི་ན། ད་སྐབས་ར་ེར་ོར་ེའཆང་གང་ཉདི་སྐུ་ཚ་ེ

གང་པོར་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོདང་རྒྱལ་ཆནེ་ཤུགས་ལྡན་གཉསི།  དབ་ེབ་མདེ་པར་

བསནེ་མཆོད་གནང་ནས་སྐུ་ཚ་ེབཟང་མཐར་ཕིན་པ་མངོན་སུམ་གཟུགས་ཅན་བཞིན་དུ་

སྒྲུབ་འདུག་པས།ད་སྐབས་ར་ེར་ོར་ེའཆང་གསི་མངོན་སུམ་མཐོང་ཆོས་ལ་བསནོ་ནས། 

དངོས་མདེ་འདདོ་གཏམ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ཞིག་སྲདི་དམ།   ཧཧཧཧ མ་པ་མ་ཤདོ་

ཨ།

ཡང་ན་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དང་རྒྱལ་ཆེན་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་གཉིས་མཐུན་མི་མཐུན་དང་

གནདོ་མ་ིགནདོ་ཀ་ིའགལ་འདུ་ཐམས་ཅད་བད་ེསངོ་དབརེ་མདེ་བཞིན་དུ་སྐབས་ར་ེརིན་

པ་ོཆསེ་ཁས་བངས་ཏ་ེརྒྱབ་སོྐར་གནང་དགསོ་ཟརེ་རམ།   ཧཧཧ  དབང་ཡདོ་མ་བདེ་

ཨ། 

ཡང་ན་སྐབས་རེ་རོ་རེ་འཆང་ནི་དམིགས་བསལ་རེད་ཟེར་ན་དེ་ཡང་མ་ངེས་ཏེ།བོད་

རིགས་ཤུགས་ལྡན་པ་ཕལ་ཆརེ་ན་ིདཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོཡང་བསནེ་མཁན་ཤ་སག་ཡནི་ཅིང་

།ད་ེགཉསི་ཟུང་འབལེ་དུ་བསནེ་པའ་ིདབང་གསི་བཀྲ་མ་ིཤསི་པ་བྱུང་རབས་མདེ་པས། 

ཧཧཧ མག་ོསོར་མ་གཏོང་ཨ། 

ཡང་ན་སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་རོ་ར་ེའཆང་སྐུ་ཚ་ེབཟང་མཐར་ཕིན་པ་བདནེ་ཡང་།གཞན་དག་

ཤུགས་ལྡན་པ་ར་ེགཉསི་ལ་ཁ་ཆག་སྣ་རལ་བྱུང་འདུག་ཟརེ་ན། དེ་འད་ནི་རང་གཞན་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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འཁོར་བ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས།ལས་རྒྱུ་འབས་ལའང་སྐུར་བ་

མ་འདབེས་ཤགི ཧཧཧ གཡོ་སྒྱུ་མ་བེད་ཨ།དེ་ལ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་པོ་ཏོ་བའི་

ཞལ་ལས། {“རིགས་དྲུག་གང་དུ་སྐེས་ཕན་ཆད་ན་ཚ་དང་འཆི་བ་ལ་སོགས་

པའ་ིསྡུག་བསལ་འབྱུང་བ་ན།ི ན་རྒྱུ་ཞིག་ན་བ་ཡནི། འཆི ་རྒྱུ ་ ཞིག ་འཆི ་བ ་ཡིན ་

ག།ི ད་ེལ་མ་ིའསོ་པ་ཞིག་གོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་མནི། འཁོར་བའི་མཚན་ཉིད་དམ་

རང་བཞིན་ཡནི།”} ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡནི་པ་ལས། ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་

ལ་དམགིས་བསལ་གི་ཆག་ས་ོཞིག་གང་ཡང་མ་ཡནི་པ་ཤསེ་པར་གསི་ཤགི ད་ེལས་

ཀང་མང་བ་ཞིག་ཁདོ་ཅག་ག་ིཕགོས་ལ་ཤདོ་རྒྱུ་འདུག་རུང་གནས་སབས་ད་ེཙམ་མ།ོ། 

 

གཞན་ཡང་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་གིས་སྐུའི་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ལ་དགོངས་

སརོ་ཞུས། རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སོགས་ཟརེ་བ་དང་། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ ་དང་རྒྱལ་

ཆེན་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་གཉིས་མི་མཐུན་ཟེར་བ་ཐམས་ཅད་རིགས་པས་མི་འཐད་པའི་

འཆལ་གཏམ་དང་། ལུང་གསི་སྒྲུབ་ཏུ་མདེ་པའ་ིའདདོ་གཏམ་འཁགོ་བཤད།  

ཁུངས་གཏུགས་ས་མདེ་ཅིང་གལ་སྲདི་ཁུངས་གཏུགས་དགསོ་ན་ར་སའ་ིགནས་ཆུང་དང་

ཚངས་པ། ར་སའ་ིཚ་ེརིང་མ་དང་གཡུ་སྒནོ་མ།བཅུ་བཞི་པའ་ིར་ིལམ།ལྷ་ཐང་མདུན་

ག་ིསག་རིལ། ཕ་རྒན་མ་རྒན་དག་ག་ིངག་རྒྱུན། དགེ ་མིན་རིང་མིན་དག་གི ་བཤད་

ཡམས་ལས་གཞན་དུ་ཁུངས་གཏུགས་ས་ཞིག་ཡདོ་ན་ཡདོ་ལུགས་སྨྲ་བའ་ིལྕ་ེསྐངོས་ཤགི་

དང་། འད་ིནས་ཀང་ཤགི་སནེ་ར་སྤདོ་པས་ཆོག་ག།ོ 

ད་ེལྟར་མདེ་ན། ཁདོ་ཅག་སྦནི་བདག་རྒྱུག་ཁ་ིའཁོར་དང་བཅས་པས་རང་དང་རིགས་

མཐུན་བསླུ་ཞིང་མག་ོབསོར་བ་བེད་པ་ལ་ད་དུང་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་དུ་མངི་བཏགས་
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ནས། རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་ལུགས་ལ་གཅིག་ལྟསོ་དང་། ཞབས་འདནེ་པ་དག །དགེ ་

ལྡན་པ་ལ་དོན་གི་བཀའ་དིན་ཅན་གི་བ་མར་དགེ་ལྡན་པའི་མིང་གི་ཐོག་ནས་བརྒོལ་

དུ་བཅུག། ར་ེབ་མའ་ིཆོས་ཀི་གདན་ས་ཁ་བལ་དུམ་བུ་རུ་བཏང་། ཞིབ་འཇུག་ལ་

ཁ་གཡར་ནས་ལོག་པའ་ིརོྩམ་ཡགི་འད་མནི་འབི་རུ་བཅུག་ནས་རྒྱབ་སོྐར་གང་ཐུབ་བས་

པ་ན་ིརྩ་བ་ལྷ་བདུད་དུ་བབ་པ་རང་ཡནི་མདོ། འོན་ཀང་བཅུ་བཞི་པར་ལོག་བཤད་

པ་ཁདོ་ཅག་གསི་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་ལུགས་ན།ི ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་ལ་ཁུངས་བཅོལ་

ནས་བུ་གནེ་པས་ཕ་ཡ་ིམག་ོབོ་བཅོམས། ངོ་ཚ་མ་ིཤསེ་པ། མ་བག་མར་ལེན་པའི་

བསན་བཅོས་རོྩམ་པ་སོགས་ཀི་བེད་སངས་དེ་ནི་ཡ་ང་སིང་རེའི་གནས་ལས་གཞན་དུ་

ཅི། ད་དུང་ལམ་སནོ་བཀའ་སབོ་ཏུ་རམོ་པ་ན་ིམང་སྐནོ་མ་གཏོགས་ཉུང་སྐནོ་གཏན་

ནས་མདེ་པས།  ཐེག་ཆེན་བོ་སྦོང་ནས་གོ་ལོག་དྲུག་ལས་མ་གསུངས་ཀང་།དེང་

སང་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པས་ལམ་སོན་གོ་ལོག་གི་ཤིང་རའི་ལམ་སྲོལ་གསར་དུ་གཏོད་

པ་ལ། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བ་ཁོད་ཅག་དའེ་ིསྲལོ་འཛིན་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བསོ་དང་

དའེ་ིམཇུག་འབས་ཡང་བསམ་མ་ིཕདོ་པ་ཞིག་ཡངོ་ངསེ། དེང་སང་མང་པོ ་ཞིག་གིས་

དག་ེལུགས་པ་མ་རདེ་སྲདི་ལུགས་པ་རདེ་ཟརེ་བ་འད་ིབསན་བདག་ཏུ་རམོ་པའ་ིབ་རྒན་

གསུམ་ནས་མགོ་རུས་པ་སྣ་ཡསི་མ་འཚརོ་བ་ཡ་མཚན། མདོར་ན་ཇབ་ཆུང་དགེ་ལྡན་

མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དག་ན།ི རང་ཕོགས་ཀིས་བས་ཚད་བསམ་ཚད་ཡོན་

ཏན་དང་དགེ་མཚན་དཔེ་མེད་དུ་བསམ་ཤིང་སོྒགས་ལ་བརྒྱུད་ནས་བསྐུལ་བར་བེད་

ཅིང་། གཞན་བསན་འཛིན་དམ་པའི་སྐེ་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དི་ངད་ལྡང་བ་ཞིག་ཡིན་

ཡང་། སྣ་ལ་སར་མ་ོའགབེ་པའ་ིངང་ཚུལ་ལྷུར་ལནེ་པ་ཁོད་ཅག་ག་ིབདེ་ལུགས་འད་ིན།ི 

གཙ་ོབོ་བོད་མ་ིརིགས་ཀི་འཆམ་མཐུན་ལ་གནདོ་པར་བདེ་པའ་ིར་སའ་ིལྷ་མནི་འད་ེམནི་
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དག་ག་ིགོགས་དང་འཕིན་ལས་བ་ན་མེད་པ་ཞིག་ལ་རིྩས་ནས་ད་དུང་ཤ་ཐམ་རུས་ཐམ་

དུ་འཇུས་ནས་སྡདོ་ཤགི་དང་ལྟས་མ་ོཆནེ་པ་ོརིམ་པར་ཡངོ་ངསེ་སོ།། 

ད་དུང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་བཅུ་བཞི་པས་ཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་བཀག་འགོག་གི་བ་བ་

ད་ེལ་སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་གསི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ག་ིཡདོ་ན། ད ་སྐབས་རེ ་

ར་ོར་ེའཆང་རང་ཉདི་ཀསི་ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཚད་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པར་

མཛད་པའ།ི ཤུགས་ལྡན་བསོད་འགེལ་དེ་ལ་དགག་དགོས་རྒྱུ་མཚན་གི་འགེལ་

བཤད་གཅིག་ངསེ་པར་གནང་དགསོ་ཚདོ་ལ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བ་མ་ཟད། ཕི ་ ལོ ་

{1979}ལོར་ལམ་རིམ་རྣམ་གལོ་ལག་བཅངས་དང་ལྷན་དུ་ཤུགས་ལྡན་བསོད་འགལེ་

ད་ེཡང་དཔར་ཤངི་གསར་བས་ོགནང་འདུག་པས། རྒྱབ་སྐོར་གནང་ཟེར་བ་དེ ་

ལས་བཟོླག་ས་ེསྐབས་ར་ེར་ོར་ེའཆང་གསི་བཅུ་བཞི་པར། དའེ་ིཐོག་ནས་ད་དུང་བདནེ་པ་

ར་སྤདོ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཀང་གནང་བ་མཚནོ་ཐུབ་བོ།། 
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རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཟརེ་བའ་ིརྫུན་རྐུབ་རང་རལོ་དུ་གྱུར་འདུག་པའ་ིསརོ།

   

ད་འ་ོན་ལོག་བཤད་པ་དག་ཉནོ་ཨ། ༧སྐབས་རེ་ཁི་བང་རིན་པོ་ཆེས་བཅུ་བཞི་པར་

རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཟརེ་བ་མ་ིབདནེ་ཏ།ེ གནང་མེད་པ་ཡང་བཅུ་བཞི་པ་རང་གི་བཀའ་

སབོ་ཟརེ་བའ་ིདབེ་དང་པོའ་ིཤགོ་ལྡབེས་{40}ན་འད་ིལྟར། {“འནོ་ཀང་ད་ལྟ་ལྷ་མ་ོ

དང་རྒྱལ་ཆེན་ཤུགས་ལྡན་གཉསི་མ་འཆམ་པ་ལྟ་བུའ་ིགནས་ཚུལ་དེ་ཕལ་ཆེར་བོད་ཀ་ི

བསན་སྲདི་དང་འབལེ་བའ་ིཐོག་ནས་ཡནི་ན་ལས། སྤིར་བཏང་ལྷ་མོ་དང་ཤུགས་

ལྡན་གཉསི་མ་འགིག་པ་རྩ་བ་ནས་ཡདོ་ཀ་ིམ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་བྱུང་། ཁ་ིབང་རིན་པ་ོ

ཆ་ེནས་ཡདི་ཆསེ་གནང་ག་ིམ་ིའདུག གཞུང་གི་བསན་སྲིད་ཀི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་

ཡནི་ག་ིརདེ།༧རྒྱལ་བ་ལྔ་པའ་ིསབས་ལ་ཐུན་མངོ་དང་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པའ་ིགནས་ཚུལ་

མང་པ་ོཞིག་ཡངོ་ག་ིཡདོ་ཙང་ད་ེའདའ་ིཐོག་ནས་ཡནི་གི་རདེ་ཅསེ་ཁི་བང་རིན་པ་ོཆ་ེནས་

ག་ོབ་ད་ེའད་ཞིག་སྐནོ་ག་ིའདུག”} ཅསེ་ཟརེ་བ་ད་ེསྐབས་ར་ེརིན་པོ་ཆའེ་ིགསུངས་ཇི་

བཞིན་ཡནི་མནི་བརོད་དཀའ་ཡང་། གང་ལྟར་སྐབས་རེ་རིན་པོ་ཆེས་བོད་བསན་

སྲདི་དང་འབལེ་བའ་ིཐོག་ནས་ཡནི་ན་ལས་ཞསེ་ཐུགས་མ་རང་པའ་ིཟུར་ཟ་ཞིག་དང་། 

གནད་འགག་གཙ་ོབོ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོདང་རྒྱལ་ཆནེ་རོ་ར་ེཤུགས་ལྡན་གཉསི་མ་འགིག་

ཟེར་བ་དེ་ལ་རྩ་བ་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་མེད་པ་དེས།སྐབས་རེ་རོ་རེ་འཆང་གསི་དནོ་

དམ་པའི་རྒྱབ་སྐོར་གནང་གི་མེད་པ་དེ་རང་གི་ཐོག་ནས་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་དུ་

ཐག་ཆོད་པ་མ་ཟད། གངོ་ག་ིབཀའ་སབོ་དསེ། ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་བཀག་འགགོ་ལ་

སྐབས་རེ་རོ་རེ་འཆང་གིས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་གི་མེད་པ་ར་སྤུའི་འུར་རོ་ར་ཡི་འཇིང་པར་

འཁོར་ཡདོ་མདེ་ཀང་ཤསེ་པར་གསི་ཤགི གཞན་ཡང་རྒྱབ་སྐོར་མ་གནང་པའི་རྒྱུ་
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མཚན་ང་ཚསོ་བཤད་ན་ཁས་མ་ིལནེ་ཡང་། ཁདོ་ཅག་ལོག་བཤད་པས་སྦནི་བདག་རང་

ག་ིབཀའ་ལུང་ལ་ཝ་རྔ་གནམ་ལ་མ་ིགཡུག་ཀ་མདེ་དུ་བསམ་ནས་གངོ་ག་ིལུང་ད་ེཙམ་གསི་

འཐུས་པར་བས་པ་ཡང་ཤསེ་དགསོ།  

ཡངོས་འཛིན་རྣམ་གཉསི་ལ་དགངོས་སརོ་ཞུས་རསེ་ཟརེ་བ་རྫུན་མ་

ཡནི་སརོ།

ཡང་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་དུ་{“སྐབས་རེ་ཁི་བང་རིན་པོ་ཆེ་འཚོ་ཞིང་

གཞསེ་པའ་ིདུས་སུ་དམ་དག་གནང་”}ཟརེ་བ་དང་། {“ཡངོས་འཛིན་རྣམ་གཉསི་ལ་

དགངོས་སརོ་ཞུས་རསེ་དམ་དག་གནང་”}ཟརེ་བ་སོགས་ཀང་ལོག་བཤད་གཡ་ོགཏམ་

མག་ོསརོ་རང་ཡནི་ཏ།ེ རྩ་བས་གངོ་དུ་བཤད་པ་ལས་ར་འཕདོ་ངསེ་སུ་འདུག་ཀང་ནན་

ཏན་ག་ིཚུལ་དུ་ཟུར་ཙམ་བརདོ་ན།
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ད་ེདུས་བཅུ་བཞི་པས་བཀའ་གནང་ཡདོ་ཀང་མ་ིཉུང་ཤས་ལ་མ་གཏོགས་མང་ཚགོས་སུ་

གསུང་ཐུབ་མདེ་པ་ད་ལྟའ་ིབཀའ་སོབ་ཕོགས་དབེ་ཟརེ་བའ་ིནང་ནས་ཁ་གག་རྒྱུ་ཡནི་པ་

དང་གཅིག  

ད་ེཡང་སབས་དརེ་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ལས་དམ་དག་ཟརེ་བའ་ིཐ་སད་ཟུར་ཙམ་ཡང་མདེ་

པ་ན་ིདངོས་ཡདོ་ཡནི་པ་དང་གཉསི། 

ད་ཆ་བཀའ་སོབ་ཕོགས་དེབ་ཏུ་བཟོ་བཅོས་ཀིས་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་དོལ་རྒྱལ་

ཞསེ་བཅོས་པ་མ་གཏོགས། ད་ེདུས་དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་བ་དང་། རྒྱལ་དགངོ། རྒྱ ་

འད།ེདམ་སྲ།ིའབྱུང་པོ། ཡ་ིདྭགས་ཟེར་བ་སོགས་གང་ངན་གང་སྡུག་ག་ིཚགི་ངན་གཅིག་

ཀང་ཞུས་མདེ་པ་དང་གསུམ།  

དེ་དུས་བཅུ་བཞི་པས་༧སྐབས་རེ་ཡངོས་འཛིན་རྣམ་གཉསི་ལ་དབུ་བསརོ་ཐབས་ཤེས་

ཀ་ིཐོག་ནས། ཐོག་མར་གནས་ཆུང་གསི་འག་ོབཙུགས་རབས་དང་། བ ར ་ དུ ་ ལྷ ་

མསོ་ཐག་བཅད་རབས་རྐང་རྐང་ཞུས་ནས་དབུ་བསོར་ཞུ་ཐབས་ཁོ་ན་བས་ཡདོ་པ་དང་

བཞི། 

སབས་ད་ེདུས་ན་ིབསམ་འཆར་རང་ལས་དམ་དག་ཟརེ་བ་ད་ེའད་ཟུར་ཙམ་ཡང་མདེ་པ། 

དཔརེ་ན།  ཕ་ིལོ་{1980}འ་ིནང་ག་ིབཀའ་སབོ་ལས། {“གཙོ ་ བོ ་ལྷ ་མོའི ་
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ཐོག་ནས་མ་ིམཐུན་པའ་ིརནེ་འབལེ་ཞིག་ཏན་ཏན་འདུག ད་ེནས་བཟུང་ས་ེཆོས་སྐངོ་

བསནེ་ཕགོས་སོར་ང་རང་སརེ་གི་ཐོག་ནས་སང་བང་བདེ་ད་ེགསལ་པོ་ཆགས་སབས་ང་

རང་ཡང་ལམ་འག་ོཧ་ཅང་ཆ་ེརུ་ཕིན་སོང་༌།”} ཞསེ་དང་།

ཡང་། {“ས་ོགང་ས་ནས་བརག་དཔད་བས། བརག་དཔད་བས་པའ་ིམཐའ་བསྡམོས་

སུ་ངས་རྒྱལ་ཆནེ་ཡང་དག་པ་མ་རདེ་ཟརེ་ག་ིམདེ་ཀང༌། གང་ལྟར་ཡང་སངི་དཔལ་ལྡན་

ལྷ་མ་ོདང༌། རྒྱལ་པོ་སྐུ་ལྔ་གཙ་ོབོར་བསནེ་མཁན་ཞིག་ཡནི་ན། ཤུགས་ལྡན་གཙ་ོབོར་

བསནེ་ན་མ་འགགི་པ་ཡདོ་པ་ཞིག་བ་མ་སྐསེ་ཆནེ་དམ་པ་ཡནི་ཀང་རུང༌། དགནོ་པ་གྲྭ་

ཚང་ཡནི་ཀང་རུང་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརདེ།”}ཅསེ་དང་།

ཡང་། {“འོན་ཀང་ཁེད་རང་ཚོའི་གས་ནས་རྒྱལ་ཆེན་གི་སྲོག་གཏད་ཞུས་ཟིན་པའི་

རིགས་ཡདོ་ན་དརོ་དགསོ་པ་མ་རདེ། ད་མུར་བསནེ་ན་འགགི”} སོགས་ནི་མཚོན་བེད་

ཙམ་དུ་བསི་པ་ལས་གཙ་ོབོ་བཀའ་སབོ་ཕགོས་བསྒགིས་རང་དུ་གཟིགས་ན་ཐ་ཆདོ་པའ་ི

ངསེ་ཤསེ་སརེ་བར་འགྱུར་རོ།། བཀའ་སོབ་ཕོགས་དེབ་ཏུ་ཚིག་ཟུར་བཅོས་པ་མང་དུ་

ཡོད་ཀང་བཀའ་སོབ་ཀི་སྒོམ་གཞི་ལ་དཔད་ན་སབས་དེ་དུས་དམ་དག་བས་ཟེར་བའི་

ཚགི་ད་ེམདེ་པས།ཁུངས་མདེ་ལོག་བཤད་ཡནི་པ་རོགས་ཐུབ་པ་དང་ལྔའ།ོ།

མདརོ་དིལ་ནས་བཤད་ན། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་རང་གཤིས་ལ་རྒྱུས་ཡོད་ན།ཡོངས་

འཛིན་རྣམ་གཉསི་ལ་དགངོས་སརོ་ཞུས་རབས་དང་། ཁོང ་གཉིས ་ཐུགས་དགེས ་
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རབས་དང་། མ་ཟད་ཁོང་གཉིས་ནས་བཀའ་གོལ་ཐོབ་རབས་སོགས་ནི་མགོ་སོར་

འཁབ་སནོ་ཙམ་ཡནི་ཏ།ེ དཔརེ་ན། ཁོང་རྣམ་གཉསི་ལ་དགངོས་སརོ་ཞུས་ནས། 

ཁོང་གཉསི་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གསི་བཀའ་སོྐན་ལྟ་བུ་ཞིག་གནང་བ་ཡནི་ན་ད་ེལ་བཅུ་

བཞི་པས་ཉན་རྒྱུ་ཕར་བཞག

།དེ་ལས་ལོྡག་སེ་བསམ་ངན་སོྦར་རྩུབ་ཀི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརོད་ག་ལ་

དགོས། གལ་སྲིད་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས།བཅུ་བཞི་པར་

གནས་ཆུང་གསི་ད་ེལྟར་གསུངས་ཡདོ་ངསེ་ཀང་། ད་ེན་ིའཕལ་ཕུགས་གཉསི་ཀར་

དགེ་མེད་སོྐན་འགྱུར་ཡིན་པའི་བཀའ་སོབ་ཞིག་གལ་སྲིད་གནང་བའི་དབང་དུ་བཏང་

ཡང་། ཤ་ཚ་བའ་ིསོབ་སནོ་ལ་ཉན་རྒྱུ་མནི་པ་ཟུར་ལྟས་ལབེ་མཐོང་ཡནི་ཏ།ེ ལམ་སནོ་

བཀའ་སབོ་ཟརེ་བའ་ིདབེ་དང་པོའ་ིཤགོ་ལྡབེས་{75}ན་འད་ིལྟར། { “ ག ཅི ག ་

བས་ན་ང་མག་ོམཁགེས་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། བ་མས་གསུངས་པ་ཡནི་ན་ཡང་། ར་ེརིན་པ་ོཆསེ་

ག་ར་ེགསུངས་འདུག ཕན་ཚུན་བསྡུར་ནས་བརག་དཔད་བདེ་ཀི་ཡདོ།”} ཅསེ་པ་ད་ེ

ལ་གཟིགས་དང་ཉན་རྒྱུའ་ིབཟོ་ལྟ་ཞིག་འདུག་གམ། བཀའ་གདམས་པའི་གསུངས་

ཐོར་བུ་ལས། {“མཁས་རོམས་ལ་ལ་དག་བ་མས་དེ་ལྟར་བཤད་ཀང་གེགས་བམ་

ལས་འད་ིལྟར་གསུངས་སོ། ཞེས་མཆོག་ཏུ་འདོད་ཅིང་བ་མའི་མན་ངག་ལ་སིང་པོ་

དང་བལ་བའ་ིསྤུན་པ་ལྟར་ཡལ་བར་འདརོ་བས། དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་སོ་ཐམས་ཅད་

གཅིག་ཆར་ཏུ་གཅོད་པ་ལ་དཔའ་བ་ན་ིདམལ་བར་ལྟུང་བའ་ིམངོ་འགྱུར་རོ།།”} ཞེ ས ་

གསུངས་པ་ད་ེརང་དུ་འདུག་ས།ེ ཡངོས་འཛིན་གཉསི་ལས་ང་མཁས། གོ ་ ས ་ ནི ་ ང ་

མཐོ། དབང་ན་ིང་ཆ།ེ ངས་བཤད་པ་ལ་མཐུན་ལམ་ཐབས་མཁས་མ་ིབེད་ཐབས་མེད་

ཡནི། ངོ་ལོག་ན་ིབརྒྱབ་མ་ིཕདོ། དེ་འད་ཡིན་ཙང་ངས་གང་བཤད་བཤད་ཡིན་
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སམ་པའ་ིཀུན་སངོ་ཞིག་བཅུ་བཞི་པ་ལ་ཡདོ་ཏན་ཏན་རདེ་འདུག  །ཡོངས་གིང ་

ར་ོརེ་འཆང་གསི་རྒྱུས་ཡདོ་ཐོག་ནས་{གསུངས་ཁ་རྒྱས་པོ་རེད་}གསུངས་པ་ན་ིཤནི་ཏུ་

བདནེ་པར་ག ོ །ད་དུང་ད་ེབས་མ་ིཚད་ད།ེ བཀའ་སོབ་དེ ་ཉིད ་ལས།{“ངས་

འདི་ཁ་ཤས་ཀིས་བེད་སོྤད་ལྟར་མདུན་ལ་བཤད་མ་ནུས་པར་རྒྱབ་བཤད་རྒྱབ་པ་དེ་

འད་དང༌། འགོ་ས་ལ་བཏང༌། མ་འགོ་སར་འཁུམ་བསྡད་པ་ད་ེའད་མནི།”}ཞསེ་འག་ོས་

ཁདོ་རང་ཚ་ོལྟ་བུ་ལ་བཤད། མ་འག་ོས་ཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆ་ེལྟ་བུ་ལ་འཁུམ་བསྡད་པ་ད་ེ

འད་མནི་ཟེར་བའ་ིདཔའ་གཏམ་དང་རགི་གཏམ་དེ་སུ་ལ་ཟེར་ག་ིཡདོ་མེད་བཀའ་སབོ་

ཕགོས་དབེ་ཏུ་བལྟས་ན་གསལ་བས། ད་ེསྐབས་ར་ེཁི་བང་ར་ོར་ེའཆང་ལ་ཟརེ་གི་ཡདོ། 

ད་དགངོས་སརོ་ཞུས་ཟརེ་བ་ད་ེལ་སིང་པོ་ཅི་ཞིག་འདུག དགེ་ལྡན་པའ་ིརྐང་འདེན་ལོག་

བཤད་པ་དག་གསི་མགི་ལགེས་པར་ཕ་ེལ་ལྟསོ་ཤགི

སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་ན་ིཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་དང་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པ་དང་། 

ཆོས་སོྐང་དའེ་ིཆ་ེབའ་ིཡནོ་ཏན་བརོད་པའ་ིཤུགས་ལྡན་བསོད་འགལེ་བཀའ་རོྩམ་མཛད་

ཡདོ་པ་ཤསེ་བཞིན་པ་མ་ཟད། སྤརི་བཏང་ལྷ་མ་ོདང་ཤུགས་ལྡན་གཉསི་མ་འགགི་པ་རྩ་

བ་ནས་ཡངོ་ཤསེ་ཀ་ིམ་རདེ་ཅསེ་གསུང་གནི་གསུང་གནི་ལ། ད་དུང་ཆེད་དུ་གཉེར་

ནས་ཀག་ཀག་གིས་ངས་ཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་གི་སོར་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་པ་ནང་

བཞིན། སྐབས་ར་ེརིན་པོ་ཆ་ེནས་ཀང་གཞན་ལ་འགལེ་བཤད་ད་ེལྟར་རྒྱབ་དགསོ་ཞསེ། 

དོན་དམ་སྐབས་རེ་རོ་རེ་འཆང་ལ་ཐུགས་མ་སྤོ་བའི་མཛད་དཀའ་ཇི་ཙམ་བཟོས་ཡོད་

མདེ་ཀང་བཀའ་སོབ་ཟརེ་བ་ད་ེཉདི་ལས་ཤསེ་ཐུབ་པ་ན།ི {“ཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆརེ་

རྒྱལ་ཆནེ་ག་ིསརོ་ལ་གནས་ཚུལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་ཞིག་འདུག ད་ཆ་ངས་རྒྱལ་
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ཆནེ་ལ་དམ་དག་{འགལེ་བཤད་ཟརེ་བ་དམ་དག་ལ་བཅོས་འདུག}བདེ་སབས་ཤསེ་པ་

དང་མ་ིཤསེ་པ་སྣ་ཚགོས་ཀིས་བཀའ་འདི་བཀའ་སོབ་ཞུ་མཁན་ཡངོ་སབས་ས་ཕིའ་ིཡངོ་

རྐེན་ཆ་ཚང་ཐུགས་ཆུབ་ཡོད་སབས་དེ་བསྟུན་གང་ལ་དེ་འཚམས་ཡིན་ཅིག་མིན་ཅིག་

བཀའ་སབོ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང༌། ངས་བརྒྱ་ཐམ་པ་སངོ་ཐམ་པ་བཤད་

པ་ལས་ཁི་བང་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སོབ་ཚིག་གཅིག་གནང་ན་རྒྱལ་ཆེན་བསེན་མཁན་

ཚརོ་ད་ེཕན་ཐོགས་ཆ་ེབ་ཡངོ་ག་ིརདེ། རྒྱལ་ཆནེ་ཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆ་ེནས་གཙ་ོབོར་བསནེ་

གནང་གི་ཡོད་སབས་རྒྱལ་ཆེན་བསེན་གནང་མཁན་ཁོང་རང་གིས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་

གཟིགས་ནས་འགལེ་བཤད་སྐནོ་པ་ཡནི་ན་ད་ེལ་ཡ་ིཆསེ་ཞུ་ག་ིརདེ། ངས་འགལེ་བཤད་

རྒྱབ་ཀ་ིཡདོ་ཀང་ད་ེལ་ཡ་ིཆསེ་བདེ་མ་ིབདེ་སྣ་ཚགོས་རདེ། དརེ་བརནེ་ཁི་བང་རིན་པ་ོ

ཆ་ེནས་བཀའ་སབོ་གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅསེ་ཞུས་པ་ཡནི། ད་ེབཞིན་ཡངོས་འཛིན་

ཁ་ིརིན་པོ་ཆརེ་ཡང་བཀའ་སབོ་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡནི།”} ཅསེ་སོགས་ཞུས་

བབ་ལ་ལྟསོ་དང་། ཡ་ད་འད།ི གཟུར་གནས་དང་པོའ་ིབོས་དཔད་ན་སྐབས་ར་ེ

ར་ོར་ེའཆང་ལ་ཆདེ་དུ་གཉརེ་ནས་ཀག་ཀག་མནི་ན་གང་ཡནི། ད་དུང་བཤེས་གཉེན་

བསནེ་ཚུལ་དང་། བཀའ་ལ་རིྩ་མདགོ་དང་། དད་གུས་ཡོད་མདོག་ལ་སུ་

ཞིག་ཡ་ིཆསེ་ཡངོ་སྲདི། སྤརི་དད་པ་བདེ་དང་མ་ིབདེ། བཀའ་ལ་རིྩ་དང་མི་རིྩ་སོགས་

ང་ཚ་ོལ་ཇུས་གཏོགས་མདེ་ཀང་དངོས་ཡདོ་བཅུ་བཞི་པའ་ིབ་ལུགས་སོྤད་ལུགས་ད་ེདག་

དང་པརོ་བཤད་པ་ལ་སྐནོ་ཅི་ཡདོ། དཔེར་ན།འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་པའི་གཏོར་

རྒྱག་ལྟར་རདེ། གཅུང་པའོ་ིམཚང་ལ་ཕགོ་ན། ལྟས་ངན་རྣམ་རོག་གི་གདོན་བགེགས་

ངོས་ཟིན་པ་ཡནི་པས་དག་ེལས་སྐནོ་ཡངོ་དནོ་ཅི་ལ་ཡདོ།  
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བ་མ་ལས་སྲུང་མ་གལ་ཆརེ་འཛིན་མཁན་བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉདི་ཡནི་

སརོ།

ད་དུང་དསེ་ག་ལ་ཚད་ད།ེ སྐབས་རེ་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་གི་ཞལ་དོ་མོ་ནས་རང་

ག་ིསོབ་མ་བཅུ་བཞི་པར། ད་དེ་འད་ཡིན་ན་ཆོས་སོྐང་གི་སྐུ་ཐང་དེ་ཡང་ཆོས་

སྐངོ་བསནེ་མཁན་ཞིག་ལ་གནང་བཞག་ན་ཞསེ་བཀའ་ཕབེས་པར། དེའི ་ལན ་དུ ་

ངས་ཉར་མ་ཆོག་ན་ཁདེ་རང་ལ་འབུལ་ཆོག ཡནི་ནའང་ཉར་ཆགོ་དང་མ་ིཆོག ཡང་

ན། ཟན་བརག་བསྒལི།  ཡང་ན། གནས་ཆུང་ལ་བཀའ་འད་ིཞུ་གི་ཡནི་ཞེས་ཞུས་

བབ་ནས་ཀང་བ་མའི་བཀའ་རིྩ་དྭངས་ལེན་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་མིན་མཐོང་ཙམ་ནས་

ཐག་ཆོད་པར་འགྱུར་རོ།། ད་ེལྟར་ཡནི་དང་མནི་ན་ིབཀའ་སབོ་ཟརེ་བའ་ིདབེ་དང་

པའོ་ིཤགོ་ལྡབེས་{41}ན་འད་ིལྟར། {“ད་ེནས་ཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆ་ེནས་འད་ིགར་སྐུ་

ཐང་ཞིག་ཡདོ་པ་ད་ེརྒྱལ་ཆནེ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཞིག་ལ་གནང་ན་ཡག་པ་ོམ་རདེ་

དམ་གསུང་ག་ིའདུག རྒྱལ་ཆནེ་སྐུ་ཐང་ཡདོ་པ་ད་ེདན་ཡང་མ་བྱུང༌། ད་ལྟ་བར་དུ་བརདེ་

པ་རདེ། ད་ེལམ་སངེ་གཞན་དག་ལ་སོྤད་དགསོ་ཨ་ེཡདོ། འད་ིགར་སྐུ་ཐང་གཞན་དག་

བངིས་ཆ་ེད་ེཚ་ོམཉམ་དུ་བཞག་ན་འགགིས་ཀ་ིམནི་འག།ོ ངསེ་མདེ་ངས་ཉར་མ་ཆགོ་པ་

ད་ེའད་ཡདོ་ན་ཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆརེ་འབུལ་ག་ིཡནི། ད་ེཡང་ཉར་ཆགོ་དང་མ་ིཆོག ཡང་

ན་ཟན་བརག་བསྒལི་ནས་ཐག་གཅོད་ཀ་ིཡནི། ཡང་ན། གནས་ཆུང་ལ་བཀའ་འད་ིཞུ་ག་ི

ཡནི་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡནི།”} ཞསེ་ཞུས་ཨ་ེའདུག ད་བ་མ་དང་ཆོས་སྐོང་གཉིས་

ནས་སུ་ལ་ཆ་འཛིན་གདངེ་འཇོག་ཆ་ེབ་གནང་འདུག བ་མ་མདུན་དུ་བཞག་ནས་

གནས་ཆུང་ལ་བཀའ་འད་ིཞུ་ག་ིཡནི་ཟརེ་དུས་ད་ག་བར་སབེས་སོང་། ཁམ་པ ་ཧམ་
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ཆནེ་ཡནི་པ་མ་ེལོང་ནང་ག་ིགཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་གསལ་འདུག་ན། མི ་གཞན་ལ་

ཆོས་སོྐང་དེགས་པ་ཞིག་ལས་བ་མ་གལ་ཆེ་རབས་ཤདོ་པའ་ིབབས་འབེལ་དེ་བཅུ་བཞི་

པ་ལ་འདུག་གམ། བསན་བདག་བ་རྒན་གསུམ་པོ་ཆགས་སྡང་གིས་ར་བཟི་མེད་ན་

ཞིབ་ཏུ་སོམ་ཞིག་ཨ། མ་ཟད་རྒྱབ་སྐོར་ལོག་བཤད་པ་དེ་ཚོས་ཀང་ཤུགས་ལྡན་པར་

སྡིགས་མོའི་ཚུལ་དུ་ཆོས་སོྐང་ལས་བ་མ་གལ་ཆེ་ལུགས་བཅུ་བཞི་པའི་རེས་ཟོླས་དང་

།གཞན་ལ་སྡིགས་ར་དང་གནོན་ཤུགས་ཟུར་ཟ་བེད་རྒྱུའི་འོས་དང་བབབ་འབེལ་ཨེ་

འདུག  སྦནི་བདག་ག་ིསྤདོ་ཚུལ་ལ་ཁ་ནང་དུ་འཁོར་ནས་ལྟསོ་ཤགི་དང་། གཞན་ལ་བལྟ་

བའ་ིམགི་ཡདོ་ཀང་རང་ལ་བལྟ་བའ་ིམ་ེལོང་མདེ་པ་ན་ིཡ་མཚན་ཤནི་ཏུ་ཆའེ།ོ།

ད་དུ་ཧམ་པ་ཚོད་མེད་ཀིས་སྐབས་རེ་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་རྒྱབ་སོྐར་ཡོད་

ལུགས་ཟརེ་བ་ན།ི གཏམ་དཔརེ། དུད་ཁ་རྒྱས་ན་ལྷ་ཡང་ཕམ་ཉེས་གཏོང་ཟེར་བ་

ལྟར་དུ་འདུག ལས་ངན་ཁདོ་ཅག་ག་ིཁ་ལ་སྐབས་ར་ེདང་། ཡངོས་འཛིན་དང། 

ར་ོར་ེའཆང་དང་། ར་ོར་ེསོབ་མ་དང་། ར་ོར་ེསྤུན་སོགས་ཟརེ་བ་ན་ིནམ་ཡང་མ་ི

མཛསེ་ས།ོ། ཕུང་འདེ་དགེ་ལྡན་མངི་གཡར་ལགོ་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་ག་ིལགོ་བཤད་

འད་ིལ་བལྟས་པ་ཙམ་གསི། ང་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་དང་འད་བའ་ིབ་མ་བརྒྱ་ཡདོ། 

འནོ་ཀང་དའེ་ིནང་ནས་བཙལ་ན་སངས་རྒྱས་དངོས་ཡནི་པ་གཅིག་ཀང་མདེ་ཟརེ་བ་ལྟ་

བུ་ཞིག་ལས། ནང་པ་དང་དགེ་ལྡན་པའི་དི་མ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཐག་རྦད་གིས་

གཅོད་ཆོག་པ་ཞིག་རདེ་འདུག་པས་ཞ་ེཁལེ་བའ་ིགནས་ལས་ཅི་ཞིག་ཡདོ་ད་ེམདེ་ད།ོ།

ད་དུང་བསམ་མ་ིཕདོ་པའ་ིབ་བ་ལ་གཅིག་གཟིགས་ཨ། བ་མ་སས་མགོར་བཞག་ནས་
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ཆོས་སྐངོ་ལ་བཀའ་འད་ིཞུས། ཆོས་སྐངོ་ལ་ཞུས་ནས་བ་མ་ལ་ཁ་གཏད་དུ་ལངས། 

བ་མས་ཞལ་དངོས་སུ་བསན་ནས་གསུངས་ཀང་། ཁོད་སྒུག་ཨ་ངས་སོན་ལ་ཆོས་སྐོང་ལ་

གཅིག་འདི་དགསོ་ཟརེ་བ་དང་། དསི་པའ་ིཐག་གཅོད་ལ་སྐུ་ཐང་བ་མར་རིྩས་སྤད་པའ་ིབ་

སྤདོ་མ་རུང་པ་འད་ིལ་ཡང་གཅིག་གཟིགས་དང་། སྐུ་ཐང་ད་ེཡང་མ་ིགཞན་ཞིག་ལ་བསྐུར་

ནས་བ་མར་མཐོང་ཆུང་དང་ཟུར་ཟ་ད་ེལས་ཆ་ེབ་ཅི་ཞིག་དགོས་བསམ། དེ ་དག ་ངས་

ཧམ་པ་ཧམ་བཤད་བས་པ་ཞིག་མནི་པར་བཅུ་བཞི་པ་རང་ག་ིལམ་སོན་བཀའ་སོབ་ཟརེ་

བའ་ིདབེ་དང་པོའ་ིཤགོ་ལྡབེས་{41}ན་འད་ིལྟར།   {“ཆོས་སྐངོ་གིས་དག་ཤུལ་དང་

བཅས་སབོ་དཔོན་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གི་གནས་ནས་ད་ལྟ་རང་དོར་དགོས་གསུང་བྱུང༌། 

སྤན་འདནེ་གྲུབ་མ་ཐག་ཏུ་ལམ་སངེ་མཆོད་གཡགོ་ལགས་སྐུ་ཐང་ད་ེཁི་བང་རིན་པོ་ཆརེ་

འབུལ་དུ་བཏང་བ་ཡནི། ད་ེའད་བས་ནས་གཙང་མ་བཟོས་པ་ཡནི།”}ཞསེ་གཅིག་མནི་

གཉིས་མིན་དུ་དེ་ལྟར་སྐབས་རེ་རོ་རེ་འཆང་ལ་ཀག་ཀག་གནང་བའི་ཚུལ་ལ་བསམ་བོ་

ཞིག་མ་བཏང་ན་དརེ་ཟད་ལ། བསམ་བོ་ཞིག་བཏང་ཕིན་ད་ནི་ལམ་རིམ་འཁིད་ཆེན་

བཅོ་བརྒྱད་ཇི་ལྟར་བས་ནས་གནང་ག་ིཡདོ་དམ། ལམ་རིམ་བ་བརྒྱུད་དུ་འཚང་ནས་ཅི་

ཞིག་བདེ་འདདོ་དམ། ལྷག་པར་སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་གི་གསུངས་ཟིན་རྣམ་གལོ་

ལག་བཅངས་བཤད་པ་ལ་ངོ་མ་ིཚ་འམ། སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་རོ་ར་ེའཆང་བཀའ་དིན་ཆནེ་པ་ོ

ཡནི་ཟརེ་བ་ལ་ཇི་ལྟར་བས་ནས་ཡ་ིཆསེ་དགསོ་སམ། མ་ཟད་བཀའ་དིན་ཟེར་བ་ཁ་

ཙམ་མནི་ན་བཀའ་དནི་གསབ་ལུགས་ད་ེལྟར་ཡནི་ནམ། བ་མ་ལས་ཆོས་སྐངོ་གལ་ཆ་ེབ་

རིྩ་མཁན་ངོ་མ་ད་ེསུ་རདེ་འདུག་གམ། སམེས་ཅན་ལ་སནོ་པའ་ིའདུ་ཤསེ་བསྐདེ་དགསོ་

ན་བ་མ་ལ་མ་ིནུས་པ་ཅི་ཞིག་གསི་ལན་སོང་ངམ། ཞསེ་སོགས་དི་བ་མང་པོ་ཞིག་སམེས་ལ་

མ་ིའཁོར་ཀ་མདེ་དུ་གྱུར་འདུག་ག།ོ
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ཏཱ་ཟམ་ཁ་མཐུན་གིས་བ་མ་རྫུན་ཕུག་ཏུ་བཞག་ནས་མ་ིདམངས་ལ་ཁག་

ངན་བསྐུར་འདདོ་པའ་ིསྐ་ོགནས།

ཡང་། ལོག་བཤད་ཤོག་ལྡེབས་{402}པར་སྐབས་རེ་ཁི་བང་རིན་པོ་ཆེས་༧གོང་ས་

མཆོག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ལུགས་ཟརེ་ཡང་། ༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ཆོས་སྲིད་གང་

སྤརི་ལྷག་བསམ་གཡ་ོམེད་ཆོས་མཐུན་མ་ིསོྤད་དང་མཐུན་པའ་ིཕག་ལས་ཞིག་གནང་གི་

ཡདོ་ན་ཡནི་དང་ཡནི། ཁོང་རང་ཉདི་ཀ་ིདག་ེཕྲུག་ཡནི་པས་མ་ཟད་བོད་སྤ་ིདནོ་ལའང་

གལ་ཆ་ེབས་རྒྱབ་སོྐར་གནང་དགསོ་དང་དགསོ། འནོ་ཀང་། བཅུ་བཞི་པས་བས་

ཚད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཟརེ་ན་ད་ེན་ིཧ་ཅང་ཐལ་ཆ་ེབ་ཞིག་ལོས་ཡནི། མ་ཟད་ཁི་བང་

ར་ོར་ེའཆང་གང་ཉདི་ཀ་ིསྐུ་ཕངེ་རིམ་བརྒྱུད་ནས་བསནེ་ཅིང་མཆོད་པའ་ིསྲུང་མའ་ིདབང་

པོ་ལ་དམའ་འབེབས་ཁད་གསོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་མ་རབས་ཀི་མཐར་ཐུག་པའི་བ་

ངན་སྤདོ་ངན་འད་ིལྟ་བུ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མ་ིསྲདི་ད།ེ ཆོས་དང་མི་མཐུན་པ་སྨྲ་ན་དེ་

ལས་བཟོླག་པར་བདེ་དགསོ་པ་ལས། ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་རྒྱབ་སོྐར་གནང་བ་སྡིག་

པ་ཡནི་པ་མ་ིམཁནེ་པ་ཅི་ལ་སྲདི། ཆོས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་

སྲགོ་དབུགས་ཆད་ཆད་བར་དུ་བདེ་མཁན་ན།ི དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་དགེ་ལྡན་

པ་ཁ་ལ་འཁརེ་མཁན་ཆབ་སྲདི་དང་ཚན་རིག་ལ་མཁས་པ་བསན་དག་བསན་འཛིན་དུ་

རམོ་པ་ཁདོ་ཚ་ོལས་གཞན་དུ་སུ་ཡདོ། 

ད་འོ་ན་སྐབས་རེ་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཇི་ལྟར་གནང་
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ལུགས་ཤདོ་པའ་ིཚ།ེ དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་རྐུབ་གཡོག་ཁ་ལྐུགས་ངོ་མི་ཤེས་པ་དགེ་

ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་རོྩམ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བའི་ཚོགས་མི་ཡང་སེང་སྤྲུལ་

སྐུ་ཟརེ་བ་ལ་ཁུངས་བཅོལ་ཞིང་། ཁོས་ཀང་དགེ་ལྡན་པ་དུམ་བུར་གཏོར་བའི་

བདེ་གཏ་ེདགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིདམག་སིྤ་ཟམ་གདངོ་བ་མ་ལ་ཁུངས་བཅོལ་འདུག་པ་ན།ི 

ཞིབ་པ་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ད་ེཉདི་དུ་བལྟ་དགསོ། ཡང་སངེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཟརེ་

བས་རང་འདདོ་གཏམ་འཆལ་ཆ་བསྡུ་ཡ་བསྡུ་བས་པའ་ིབཀའ་སོབ་ཕོགས་བསྡུས་ཟེར་

བ་ཞིག་ཡདོ་ཚདོ། ད་ེནས་ཁུངས་དངས་པ་ལྟར་ན།  དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་

ལོག་བཤད་ཤགོ་ལྡབེས་{409}ན་ཟམ་གདངོ་པའ་ིབཤད་ཡམས་ན་ིའད་ིལྟར།  {“ཕི་

ལོ་{1952}ལོའི་སོན་ཁར་སྐབས་རེ་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོས་འབས་སྤུངས་སོ་

མང་ནང་ལམ་རིམ་ག་ིགསུང་ཆོས་རྒྱས་པ་ཞིག་གནང་ཞིང་། དེ ་གོལ་བའི ་ཉིན་མོ ་

དརེ་སམེས་བསྐདེ་ཀ་ིཆོ་ག་དང་བཅས་བསོ་བ་སྦྲགས་ཏ་ེབཀའ་སོབ་རྒྱས་པ་ཞིག་གནང་

བའི་སབས་སུ་བོད་སྤི་མཐུན་གི་བསོད་ནམས་ཀིས་ལོྕགས་ན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་

བཞི་པ་ཆནེ་པ་ོའད་ིཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་ར་ེདག་ེའདུན་གྲུབ་དང་། རྒྱ ལ ་ ད བ ང ་

ལྔ་པ་ངག་དབང་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚ།ོ རྒྱལ་མཆོག་བདུན་པ་བསལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་

བཅས་གསུམ་བསྡོམས་པ་ལས་མཛད་འཕིན་དང་སྐུ་ཡོན་རྒྱས་པ་ཞིག་ཕེབས་རྒྱུར་ཐེ་

ཚམོ་མ་ིདགསོ། ཞསེ་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེནས་ཞལ་ཤབོ་དང་སྦྲགས་ང་སྡ་ེཔ་གཞུང་གི་

ལྟ་ོགཟན་པ་ཞིག་ཡནི་སབས། སྤལེ་ལད་བཤད་པ་རདེ་མ་དན་ཨང་། དེ ་ནི ་ད ངོས ་

ཡདོ་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ཡནི། བོད་སྤ་ིམཐུན་ག་ིབསོད་ནམས་ཀསི་རྒྱབ་འཁགོ་ན་རྒྱལ་

བ་སྐུ་ཕངེ་འད་ིཉདི་སར་མ་བྱུང་བའ་ིམཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ག་ིཡནོ་ཏན་མངའ་བའ་ི

སྐསེ་བུ་དམ་པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་འབནོ་ངསེ་པ་ཡནི། ཚང་མས་གསོལ་བ་སོྨན་ལམ་
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འདབེས་དགསོ། སྤི་མཐུན་གི་བསོད་ནམས་གསོག་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་

སོང་།”} ཞསེ་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པའ་ིལོག་དབེ་ཏུ་བསི་ཡདོ་པ་ད་ེ

ལ་རོབ་ཙམ་ཞིག་དཔད་ན། དེ་དག་ཤོད་མཁན་ནི་ད་ལྟ་སྐུ་སེར་ཡིད་ཚང་གི་ལྟོ་

གཟན་པ་རྐང་རྐང་གསི་བཤད་པ་ཞིག་ལས། གཟུར་གནས་ལོ་རྒྱུས་ལས་དངས་པ་

ཞིག་ན་ིགང་ཡང་མནི་པ་ད་ེཡང་ངསེ་པར་དུ་ཤསེ་དགསོ། 

ཡང་། ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་སུ། རྣམ་གྲྭ་ཐུབ་བསན་ཡར་འཕེལ་ཟེར་བ་ཞིག་

ནས་ཀང་། སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་ཆནེ་པསོ། {“གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་འདི་

རྒྱལ་བ་གངོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཛད་པ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡམོ་པ་ལས་ཀང་ལྷག་གཅིག་

ཡངོ་”}ག་ིཡདོ་ཚུལ་བཤད་འདུག་ན། གང་ལྟར་ཡང་མ་ིདེ་དག་ན་ིཁ་བལ་རིང་ལུགས་

པ་ཞིག་ཡནི་པས་མ་ཚད། སབས་འཚལོ་རིང་ལུགས་པ་ཞིག་ཀང་ཡནི་ཏ།ེ ར ང ་

ལ་དགོས་དུས་བ་མ་དང་ཕ་མ་ཡང་རང་གི་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་གི་གཏའ་མར་འཇོག་

ཕདོ་པའ་ིསངི་ཁམས་ཅན་ཤ་སག་ཏུ་སྣང་ལ།རང་ལ་མ་ིམཁོ་བའ་ིདུས་སུ། ཁི ་བང་རོ ་རེ ་

འཆང་ལྟ་བུའ་ིདག་ེལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་ཡང་། ལམ་ལོག་པ་སནོ་མཁན་དང་།

དགེ་ལྡན་པའི་མིང་ནས་དགག་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས་དགག་པ་གཏོང་བའི་ཕོགས་སར་

བཞག་པ་ན་ིལོག་བཤད་དའེ་ིམག་ོམཇུག་བར་གསུམ་དུ་བལྟས་པས་ཤསེ་ལ། ལྷ ག ་

པར་མི་ངན་དེ་དག་གིས་དགེ་ལྡན་པའི་བསན་པ་བསན་འཛིན་བསན་སྲུང་དང་བཅས་

པ་དྭངས་དག་ངོ་མར་བཟུང་ནས། ད་དུང་དག་ེལྡན་པའ་ིལངས་ཕགོས་མཐར་ཐུག་

འད་ིཡནི་ཟརེ་བ་ན་ིཞྭ་སརེ་བསན་ལ་ར་འབནི་པའ་ིགཡུལ་ངོ་མ་ིབཟད་པ་བཤམས་པ་ཁོ་

ནའ།ོ། ད་ཁདོ་ཚའོ་ིབདེ་ལུགས་ད་ེན།ི བ་མ་རྫུན་ཕུག་ཏུ་བཞག་ནས་མི་དམངས་ལ་
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ཁག་ངན་སྐུར་འདདོ་པ་ཁོ་ན་ས།ེ ༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པས་ད་ཆ་བོད་ཕུང་ཆོས་དཀྲུགས་

དང་། ལྷ་དཀྲུགས་མ་ིདཀྲུགས་ཀ་ིསྤདོ་ངན་ལམ་འག་ོམདེ་པ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ན།ི བོ ད ་

མ་ིདམངས་ལ་བསོད་ནམས་མེད་པའ་ིལན་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཁག་ངན་སྐུར་འདདོ་བེད་

ཀ་ིཡདོ་པ་དང་། དེ་ལྟར་མིན་ན་ཁི་བང་བ་མས་ལུང་བསན་དེ་འད་གསུངས་དོན་མེད་

ཟརེ་ནས་བ་མ་རྫུན་ཕུག་དུ་བསྐལ་འདདོ་པ་ཁོ་ནར་ཟད། ཁ་དཔེར།དམ་ཚིག་མཐུན་

ན་ར་ཕ་ོཅན་ལ་ཕྲུག་གུ་ཡདོ་ཟརེ་བ་བཞིན།  ར་ཕ་ོཅན་ལ་རའིུ་ཕྲུག་མ་ིསྐེ་བ་

ཡང་ཁོད་ཚ་ོདམ་ཚགི་མ་མཐུན་པའ་ིལན་ཟརེ་འདདོ་པ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་པ་ཞིག་

ཏུ་མཐོང་ངོ་།།

ད་འ་ོན། ཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིརང་རྣམ་ཕག་བསར་མ་རང་དུ་གསལ་བ་ན།ི {“ད་

ལྟའི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་སྐུ་གེགས་བར་ཆད་ཀི་དབང་དུ་མ་སོང་ན་རྒྱལ་མཆོག་

བསལ་བཟང་རྒྱ་མཚ་ོདང་མཚུངས་པ་ཞིག་འབྱུང་ངེས་པས་ཁེད་ཚསོ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་

དགོས་ཤར་ཚེ་ལྷག་བསམ་རྩལ་སྦྲགས་ཀིས་ཞུ་དགོས་”}ཞེས་རེ་བདེ་ཆེན་སིང་པོའི་

གསུངས་ད།ེ ཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིརང་རྣམ་དུ་བཀདོ་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ན། 

མཚུངས་པ་ཞིག་འབྱུང་ངསེ། ཞསེ་པའ་ིངསེ་ཚགི་དའེ་ིབབས་ནས་དཔད་ན། ཁོ ང ་

བ་མ་ར་ོར་ེའཆང་གཉསི་ནས་ཀང་། ༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་འདི་ཆོས་ཕོགས་ནས་

རྒྱལ་མཆོག་བདུན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་ན་དགངོས་པ་ཞིག་ཡདོ་ཚདོ་ཀང་། དེ ་མ་བྱུང་བ་

མ་ཟད་ད་ེལས་བཟོླག་ས།ེ ༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་རང་གི་ཞལ་དོ་མོ་ནས་ཕི་ལོ་

{1997}ལོར་ས་ེར་ཆོས་སར་དུ་རྒྱལ་མཆོག་བདུན་པ་དག་ེལུགས་གཙང་གཙང་གནང་

བས་རེན་འབེལ་འཕྱུག་ལུགས་གསུངས་པ་ནས་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཐག་ཆོད་པར་
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འགྱུར་ལ། གང་ལྟར་བཅུ་བཞི་པ་འདི་ཆོས་ཕོགས་ནས་བདུན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་

རོགས་བས་ན། སྡུག་ག་ལ་དཔག་པའ་ིཡག་ག་ཞིག་ཡངོ་ཚདོ་ཀང་ད་ེན་ིམ་བྱུང་བ་རདེ།

ད་ཟམ་གདངོ་བ་མའ་ིབཤད་ཡམས་ལྟར་ནའང་། བཅུ་བཞི་པ་འད་ིཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ར་ེདག་ེའདུན་གྲུབ་དང་།  རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ངག་དབང་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ།ོ རྒྱ ལ ་

མཆོག་བདུན་པ་བསལ་བཟང་རྒྱ་མཚ་ོབཅས་གསུམ་བསྡམོས་པ་ལས་མཛད་འཕིན་དང་

སྐུ་ཡནོ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཕབེས་རྒྱུར་ཐ་ེཚམོ་མ་ིདགསོ། ཞེས་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་གིས་

གསུངས་བྱུང་ཟརེ་བ་ད་ེཡནི་མདོ། དེའི་ཆ་རྐེན་ལ་བོད་སྤི་མཐུན་བསོད་ནམས་

ཀསི་རྒྱབ་འཁགོ་ན་ཞསེ་པ་ད་ེཡནི་ཅིང་།ད་ལྟསོ་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་རྒྱུག་ཁི་

དེ་ཚོས་བཅུ་བཞི་པའི་མཛད་སོྤད་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བ་དེ་ཁོད་ཚོའི་བསོད་ནམས་དམན་

པའ་ིལན་འདུག་ཟརེ་རྒྱུའ་ིག་སྒགི་བདེ་ཀ་ིཡདོ་པ་རདེ། གང་ཡནི་ཟརེ་ན། ད ་

ཆ་བོད་མིར་ཆ་རྐེན་དེ་ཚང་གི་མེད་པ་ཁོ་ཚོས་ཤེས་ནས་སད་ཆ་དེ་འད་ཤོད་རྒྱུ་འགོ་

བཙུགས་ཡངོ་གི་ཡདོ། བོད་སྤ་ིམཐུན་བསོད་ནམས་ག་ིསྤུངས་ཆནེ་པ་ོམདེ་པ་ན།ི ར ང ་

ག་ིལུང་པ་བརག གཞིས་བསེ་ཁ་འཐོར། ནང་འཁྲུག གཞུང་ས་ོརྒྱབ། མི ་

དམངས་མ་ེལ་སྒནོ། དཔནོ་པོ་སྨན་ཁང་དུ་ལུས། གང་ངན་གང་སྡུག་འད་ིའད་ལ་

ད་དུང་བསོད་ནམས་ཆནེ་པོ་ཟརེ་ན། དམལ་བ་ཡི ་དྭགས་དུད་འགོ་སོགས་ཀང་

བསོད་ནམས་ཆུང་ཆུང་ཡནི་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཧ་ལམ་རདེ་དཀའ། ད་གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་

འད་ིརྒྱལ་བ་གངོ་མ་ཐམས་ཅད་ལས་བསོད་ནམས། དབང་ཐང་། མཛད་འཕིན་

སོགས་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་དམན་པ་དང་། ཁ་ཐབས་ནུས་པ་སྐུ་ཡོན་སོགས་ཀང་

སྐ་ོབ་ཞིག་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་པ། དམག་སྤི་ཟམ་གདོང་བ་མའི་བཤད་ཡམ་ལས་བོད་སྤི་
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མཐུན་བསོད་ནམས་ཀསི་རྒྱབ་འཁགོ་ན་ཞསེ་པ་ད་ེཡསི་སྒྲུབ་བོ།།  ད་དུང་གནེ་པ་ལུག་ག་ི

མཆདེ་ཟླར་སོང་བ་དག་གསི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེལའང་མ་ཁབ་ཟརེ་ན། བཅུ་བཞི་པ་འད་ིཉདི་

གངོ་མ་ད་ེགསུམ་ལས་མཛད་འཕནི་དང་སྐུ་ཡནོ་རྒྱས། བསོད་ནམས་དང་དབང་ཐང་

ཆ་ེཟརེ་བ་མ་ིའཐད་ད།ེ མདརོ་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། བཅུ་བཞི་པ་འདི་གཞན་ཡུལ་

དུ་མཛད་འཕིན་རྒྱས་ཟརེ་ན། རྒྱས་ཡོད་དུ་ཆུབ་ཀང་མ་རྒྱས་པ་དང་འད་བའི་གྲུབ་

འབས་སྣ་ེགཅིག་སནོ་རྒྱུ་མདེ། རང་ཡུལ་དུ་ནི་མཛད་འཕིན་རྒྱས་མེད་པ་མཐོང་ཆོས་

ཤསེ་གསལ་ད་ེརང་རདེ། གཞན་ཡུལ་དུ་མཛད་འཕིན་རྒྱས་ཟེར་ན་དེ་ལ་བཤད་

བ་མང་བས་གནས་སབས་བཞག ད་གངོ་མ་ད་ེགསུམ་ལས་སྐུ་ཡནོ་ཆ་ེཟརེ་བ་ཡང་

མ་ིའཐད། དབིན་སད་ཁ་ཆག་སྣ་རལ་ཞིག་ཤེས་པ་ཙམ་ལ་ཟེར་ན་མ་གཏོགས་

གཞན་གངོ་མ་ད་ེགསུམ་ལས་སྐུ་ཡནོ་རྒྱས་ཟརེ་བ་གཞི་མ་སྒྲུབ་པའ་ིཕརི། སྲདི་ཀི་ཕོགས་

ནས་བས་ཀང་གོང་མ་དེ་དག་ལས་ཁ་སབས་སྐོ་བ་ད་ལྟའི་བཅུ་བཞི་པའི་གནས་སངས་

ནས་ཤསེ་ས་བས་མང་པ་ོབརོད་ཅི་དགསོ། 

ད་ེལས་འཕསོ་ཏ་ེརནེ་འབལེ་འཕྱུག་ཅིང་སོྨན་ལམ་ལོག་ཚུལ།

༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་འདི་ནི་ཆོས་ཕོགས་ནས་བས་ཀང་གོང་མ་དེ་གསུམ་གིས་སོྨན་

ལམ་གང་བཏབ་པ་ལས་ལོག་ནས་རནེ་འབལེ་འཕྱུག་པའ་ིཚུལ་ལ། མང་དུ་བརོད་

མ་ིདགསོ་པར་དཔ་ེམཚནོ་ཙམ་ཞིག་བཤད་ན། སྐུ་ཕེང་དང་པོའི་ཐུགས་སོྨན་གནང་

བ་ཤར་གངས་རི་མ་ལས། “།དུས་དངེ་ནས་བང་ཆུབ་སངི་པོའ་ིབར། །ར་ེཡབ་སྲས་
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ཁདེ་རྣམས་མ་གཏོགས་པར། །སྐབས་ར་ེས་གཞན་དུ་མ་ིའཚལོ་བས། །ཐུགས་བརྩ་ེབའ་ི

ལྕགས་ཀྱུས་དང་དུ་གསོལ། །དིན་ཇི་བཞིན་འཁུར་བར་མ་ནུས་ཀང༌། །སམེས་ཆགས་སྡང་

དབང་དུ་མ་སོང་བར། །མགནོ་ཁདོ་ཀ་ིབསན་པ་འཛིན་པ་ལ། །དུས་ནམ་ཡང་བརོྩན་པ་

བགདི་པར་སོྨན།” ཞསེ་པའ་ིཐུགས་སོྨན་གནང་བ་ལས་ལོག་ས།ེ  ད གེ ་ ལྡ ན ་

པའ་ིབསན་པ་བཤགི་བསན་འཛིན་བཅོམ། འདུས་སྡ་ེདཀྲུགས། གཞུང་འབེལ་

དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་མདེ་པ་བཟོས། རེ་བ་མའི་སྣང་བརན་ར་ས་མ་ཟད་རེའི་གདན་

ས་རྣམས་ཀ་ིརནེ་གཙརོ་ཡང་བཞག་མ་ིཐུབ་པ་མངོན་དང་ལགོ་ནས་བས། དེ་དག་ན་ིདཔེ་

མཚོན་ཙམ་ལས་སོྨན་ལམ་ལོག་ལུགས་ལོག་སངས་ཞིབ་ཞིང་ཕ་བ་འདིར་ཤོད་ཚོད་ག་

ལ་ཡདོ། 

ད་ེབཞིན་༧གངོ་ས་ལྔ་པས་ཐུགས་སོྨན་གནང་བ་ལས་ཀང་ལོག་ཡདོ་ད།ེ ལྔ་པ་གང་ཉདི་

ཀ་ིགསུང་ལས། 

{“པདའྨ་ིརྩ་བ་ལྟ་བུར་རབ་དཀར་བའ།ི།

བསོད་ནམས་འད་ིཡསི་ཡང་སྲདི་ཐམས་ཅད་དུ།།

མཉམ་མདེ་དགའ་ལྡན་བསན་ལ་ཉརེ་ཞུགས་ནས།།

འདནེ་པ་ཁདོ་ཀསི་རག་ཏུ་རསེ་འཛིན་ཤགོ།”} 

ཅསེ་གསུང་པའ་ིཐུགས་སོྨན་ལས་ལོག་མཁན་ད་ེསུ་རདེ་ཟརེ་ན། ཡང་སྲིད་ཐམས་ཅད་

མ་རདེ། དག་ེལྡན་བསན་ལ་དནི་ལན་ལོག་འཇལ་བདེ་མཁན་བཅུ་བཞི་པ་ཆནེ་པ་ོཁོ་ན་

ཡནི། རང་ཡུལ་གངས་ཅན་དུ་བསན་པ་ཡང་དར་གི་སོ་སབས་དང་བསྟུན་ནས་༧པཎ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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ཆནེ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་བཅུ་པ་ཆནེ་པསོ་ཕ་ིལོ་{1986}ལོར་ལྷ་ལྡན་སོྨན་ལམ་ཆནེ་

མ་ོསྐར་འཛུགས་གནང་བ་ད་ེལ་ཕག་དགོ་གསི། འཇོན་ཐང་མེད་ཅིང་དུས་ཚོད་འཁོལ་

ཐབས་དང་རང་ཉདི་ཕི་རྒྱལ་དུ་མངི་དང་ལྟ་ོགསོ་འཚལོ་བའ་ིལག་ཆར་དམགིས་ཏ།ེ 

བསན་དནོ་རྩ་ལྟར་དརོ་ཞིང་ཆབ་སྲདི་ནག་པའོ་ིསངི་བུམ་རབ་ཏུ་གཡསོ་ཏ།ེ ལྷ་ལྡན་མ་ི

དམངས་ཟིང་སོང་རྒྱུད་བསྐུལ་བས་པ་ལ་བརནེ་ནས། སར་ལམ་བསྐར་གསོ་གནང་

བའ་ིལྷ་ལྡན་སོྨན་ལམ་ཆནེ་མ་ོད་ེཡང་རྩ་གཏོར་དགུ་གཏོར་དུ་བཏང་། གངས་ལོངས་

བོད་དུ་རེའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཁག་གི་མཚོན་པའི་རིས་མེད་དགེ་འདུན་གི་སྡེ་རྣམས་

འདུས་ཚགོས་གོང་འཕལེ་དང་། བཤད་སྒྲུབ་སོབ་གཉརེ་རིམ་བཞིན་གོང་འཕལེ་དུ་འགོ་

བཞིན་པ་ད་ེཡང་དམགིས་མདེ་ཆོས་དབངིས་སུ་བཅོམ། 

མ་ཟད་ཡང་དར་བསན་ལ་བཀའ་དིན་གི་བདག་ཉདི་ཆེན་པོ་རེ་བ་མའ་ིབསན་པ་འཛིན་

ཅིང་སེལ་བ་ལ་ཐུགས་སྐེད་དམ་བཅའ་དུས་ལས་མི་གཡེལ་བ་༧པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་

མཁནེ་པ་བཅུ་པ་ཆནེ་པོ་དང་། ༧ཁབ་བདག་བཀའ་འགྱུར་བ་ལྡན་མ་དགནོ་གསར་ར་ོ

ར་ེའཆང་། བསན་པའ་ིབདག་པོ་ཆནེ་པོ་བཤསེ་གཉནེ་རྒྱལ་མཚན་ཤཀ། ལམ་

རིམ་བསན་པའ་ིབདག་པ་ོཆནེ་པོ་ར་ེབཙུན་ངག་དབང་ཕུན་ཚགོས། གྲུབ་པའི་རྒྱལ་

མཚན་འཛིན་པ་ཧ་ེརུ་ཀ་དངོས་རྒན་རིན་ཆནེ་མགནོ་པ།ོ མ་ཧ་པཎིྜཏ་བཤེས་གཉེན་ཡི་

ཤསེ་དབང་ཕྱུག ལ་སོགས་པའི་བསན་ལ་སོན་པ་བཞིན་དུ་བཀའ་དིན་གཞན་

འགན་མ་མཆིས་པ་ཕ་རེས་བུས་ཟིན་པའི་རྣམ་ཐར་གཙང་མ་སྐོང་དང་སྐོང་བཞིན་དུ་

བཞུགས་པ་ལ། བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་ཁ་གཡར་ག་ིམ་ིསྤདོ་ལས་འདས་པའ་ིབ་ངན་

སྤདོ་ངན་གནམ་སར་མ་ིཤངོ་བ་འད་ིསལེ་བ་ལ་བརནེ་ནས། ཆ་ེབ་སྐསེ་ཆནེ་དམ་པ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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ད་ེརྣམས་ནས་ཆུང་ངུ་གྲྭ་རྐང་དང་། ཁིམ་པ་ཉམ་ཆུང་གི་བར་དུ་མི་བདེ་མི་མཐུན་

ཞིང་།སྐུར་འདབེས་ལོག་ལྟ་གནམ་ས་གང་བའ་ིཚུལ་སོགས་འདརི་བརོད་མ་ིཐུབ་པའ་ིབ་

ངན་སྤདོ་ངན་ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུ་ཞིག་སལེ་མཁན་བཅུ་བཞི་པ་ལ། ཁི ་བང་རོ ་རེ ་འཆང་

གསི་རྒྱབ་སོྐར་གནང་སྲདི་ན་ཁདེ་དག་ེརྒན་དག་ེཕྲུག་གཉསི་ཀ་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞིག་ངསེ་

པར་དུ་བདེ་དགསོ་པ་ལས་མ་འདས་སོ།།

ད་ེབཞིན་༧གངོ་ས་བདུན་པས་ཐུགས་སོྨན་གནང་བ་ལས་ཀང་ལོག་ཡདོ་ད།ེ ཁད་པར་

འཕགས་བསདོ་ལས། “།རྣམ་དག་དགའ་ལྡན་ཆསོ་ཀི་ཚུལ་དང་འགོ་བ་དུས་རིང་སོྐང་

གྱུར་ཅིག” ཅེས་པའི་ཐུགས་སོྨན་ལས་ཀང་བཅུ་བཞི་པ་སོྨན་ལམ་ལོག་ནས་རྒྱབ་

འགལ་ཤ་སག་གནང་བ་ལས། ཐུགས་སོྨན་དེ་དག་དང་མཐུན་པ་སྣ་གཅིག་ཀང་གནང་

མདེ་པ་ན།ི འདརི་འགལེ་བཤད་མང་པ་ོམ་ིདགསོ་པར། ད་ལྟ་དགེ ་ལྡན་མིང་

གཡར་ལོག་བཤད་པ་འདི་དག་གི་བ་སྤོད་གཅིག་པུའི་ཐོག་ནས་ཀང་མཚོན་མི་ཐུབ་པ་

ཞིག་གང་ཡང་མདེ། ༧གོང་ས་བདུན་པའི་ཐུགས་སོྨན་བཞིན་དུ་རྣམ་དག་དགེ་ལྡན་

ཆོས་ཚུལ་སོྐང་རྒྱུ་ཕར་ཞོག དག་ེལྡན་པ་ནང་འཛིང་བཅུག  །དག་ེརྒན་དང་དག་ེ

ཕྲུག་འཛིང་བཅུག ད་ེབཞིན་ཕ་མ་དང་བུ་ཕྲུག གགོས་པོ་དང་གགོས་མ།ོ  

ཁ་ོག་དང་སྐ་ེདམན། མདརོ་ན་ཆ་ེབ་བོད་མ་ིརིགས་ནང་ཁུལ་དང་། དེ་མཚུངས་སྡེ་

དགནོ་ནས། ཆུང་བ་སྐ་སེར་ཉམས་ཆུང་སེར་པ་གཉིས་ཀི་བར་ལ་འཛིང་རེས་དང་

རོྩད་རསེ། ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་དང་། ཁ་བརྡུང་ཚགི་ངན། 

མངི་ངན་རྒྱབ་བཤད་དང་། སྣ་གཉེར་ཆུ་གཉེར་ངོ་གཉེར་སོགས་སྲིན་ཡུལ་གི་གོང་

ཁེར་ནང་དུའང་འདི་ལས་སྡུག་ག་ཅང་ཨེ་ཡོད་སམ་པ་ལྟ་བུ་འདི་རྣམས་སུས་བཟོས་པ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

402

རདེ། དུག་རྩ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་མ་ཐུག་ན་སུ་ལ་ཐུག་པ་རདེ། ༧གོང ་ས་བདུན་པ་

ཆནེ་པསོ་འག་ོབ་དུས་རིང་སྐངོ་གྱུར་ཅིག ཅེས་གསུངས་པའི་འགོ་བ་དེ་བོད་ཀི་

འགོ་བ་ལ་དགོངས་ན་ནི་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་འདི་ནི་བོད་ལ་སོྨན་ལམ་ལོག་པ་ཞིག་

ལས། ༧གངོ་ས་བདུན་པ་ཕར་ཞོག རྒྱལ་བ་གང་གིའང་ཡང་སྲིད་ཡོང་ཤེས་སངས་

རྩ་བ་ནས་མ་ིའདུག །འགོ་བ་དེ་ར་སར་རང་གི་ལག་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་དུམ་བུ་དེ་

ཙམ་ཞིག་ཡནི་ན་ན།ི ༧གོང་ས་བདུན་པའི་ཐུགས་སོྨན་གི་ཁབ་ཚད་དེ་ཧ་ཅང་ཆུང་

སྐནོ་འདུག་པས། གང་ལྟར་ཡང་༧གོང་ས་དང་པོ་དང་བདུན་པ་ལྔ་པ་གསུམ་གི་

ཆོས་ཕོགས་ཀ་ིསྐུ་ཡནོ་དང་མཛད་འཕནི་ལ་ཟུར་ཙམ་ཡང་ད་ོཟླ་མ་ིཆགོ་པ་ལོས་ཤསེ། 

 ད་ཟམ་གདངོ་བ་མའ་ིབཤད་ཡམས་ལ་ཆ་འཇོག་ཇི་ལྟར་བདེ་དགསོ།  གཡ་ོཁམ་གཞན་

མག་ོརང་མག་ོམ་ལུས་ད་དུང་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་བསརོ་ཞིག་ཨ།

དེ་མཚུངས་ལོ་རྒྱུས་ཀ་ིཆ་ནས་ཀང་བཤད་རྒྱུ་མང་དུ་འདུག་ཀང་རགོ་དལི་ན་གོང་མ་དེ་

དག་གསི་རང་ས་རང་གསི་འཛིན་རང་ཡུལ་རང་གསི་སོྐང་བཞིན་དུ་མཛད་མཐར་ཕིན་པ་

ལས། རང་དབང་ཡུལ་ནས་རང་ཡུལ་གཞན་ལག་ཏུ་སོྤད་པའ་ིཐབས་སྡུག་ག་ིབ་བ་འད་ི

འད་བཅུ་བཞི་པ་ལས་གཞན་སུ་ཡང་བྱུང་ག་ལ་མངོ་། བསོད ་ནམས་དང ་དབང ་

ཐང་ག་ིཆ་ནས་བས་ཀང་། རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཐམས་ཅད་བརིད་ཆགས་ཕོ་བང་པོ་ཏ་

ལ་རུ།ཁམས་གསུམ་གཟི་གནནོ་དུ་མངི་བཏགས་པའ་ིགསེར་ཁི་གནནོ་ནས་བཞུགས་པ་

ལས། བཅུ་བཞི་པ་ལྟར་དུ་གཞན་ཡུལ་གི་སོ་ཕ་སི་ཊི་སང་ལ་ཉལ་དགསོ་བྱུང་བ་གཅིག་

ཀང་མདེ་པ་ཚང་མས་ཤསེ་གསལ་ལྟར་རོ།། 
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ད་ལྟའ་ིབཅུ་བཞི་པ་དང་གངོ་མ་བཅུ་གསུམ་པའོ་ིམཛད་པ་

མཚུངས་བསྡུར་ཞིག་བས་ན།

གཞན་ཡང་། རྣམ་གྲྭ་ཐུབ་བསན་ཡར་འཕལེ་ཟརེ་བ་སོགས་ནས་ཀང་། ༧གོང་ས་བཅུ་

བཞི་པ་འད་ིརྒྱལ་བ་གངོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀ་ིམཛད་པ་ཕགོས་གཅིག་ཏུ་བསྡམོ་པ་ལས་ཀང་

ལྷག་གཅིག་ཡངོ་ག་ིཡདོ་ཚུལ་བཤད་འདུག་མདོ།  དོན་དམ་ངོ་མ་བཤད་ན་དེ་ལ་

འད་ིསམ་དུ་སམེས་ཏ།ེ 

1} རྒྱལ་དབང་དང་པ་ོདགའ་ལྡན་དགནོ་ནས་ཕུད་པའ་ིམཛད་པ། རྒྱ ལ ་ ད བ ང ་

གཉསི་པ་བཀྲས་ལྷུན་དགནོ་ནས་ཕུད་པའ་ིམཛད་པ། བཅུ་བཞི་པ་རང་ཡུལ་

གངས་ཅན་བོད་ནས་ཕུད་པའ་ིམཛད་པ་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡམོ་ན་ཕལ་

ཆེར་བཅུ་བཞི་པ་བོད་ནས་ཕུད་པའི་མཛད་པ་དེ་གོང་མ་གཉིས་ལས་ལྷག་པ་

བརདོ་མ་ིདགསོ། 

2} རྒྱལ་དབང་བཞི་པ་དང་དྲུག་པ་གཉིས་བོད་རིགས་གཙང་མ་ཞིག་མིན་པའི་

མཛད་པ་དང་། གོང་ས་བཅུ་བཞི་པའང་བོད་རིགས་འཁྲུལ་མེད་གཅིག་མིན་

པའ་ིམཛད་པ་གཉསི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡམོ་ན་ཕལ་ཆེར་ཡང་ལིད་མཉམ་ཡང་

སྲདི།  

3} རྒྱལ་དབང་དང་པ་ོདང་བདུན་པ་གཉསི་ཆོས་ཁོ་ན་གནང་བའ་ིམཛད་པ་ད་ེདང་། 

བཅུ་བཞི་པ་སྲདི་ཁོ་ན་གནང་བའ་ིམཛད་སོྤད་མ་ིམཐུན་པ་གཉསི་ཕོགས་གཅིག་

ཏུ་བསྡམོ་ན་ཕལ་ཆརེ་བཅུ་བཞི་པ་ལདི་ཁོག་ཆ་ེསྲདི་ད།ེ  ཆོས་སྲདི་གཉསི་ཀ་
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མཉམ་སྲསེ་བདེ་རྒྱུ་ཡདོ་པའ་ིཕིར། 

4} ༧གངོ་ས་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་བཅུ་པ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉསི་རྣམས་སྐུ་ཚ་ེཐུང་བའ་ི

མཛད་པའ་ིཚ་ེལྷག་ད།ེ   བཅུ་བཞི་པས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་དང་།   མ་ཟད་ 

བོད་ཟརེ་བ་མངི་མདེ་ཤུལ་མདེ་དུ་གཏོང་ཕིར་དང་། དམིགས་བསལ་དོལ་

རྒྱལ་བཀག་འགགོ་གནང་རྒྱུའ་ིཆདེ་དུ་བཅུ་བཞི་པའ་ིསྐུ་ཚའེ་ིསངེ་དུ། གངོ་མ་ད་ེ

རྣམས་ཀ་ིཚེ་ལྷག་ཡོད་ཚད་ཕགོས་གཅགི་ཏུ་བསྡོམ་ན་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་དང་བཅུ་

གསུམ་བཞུགས་ཀང་སྲདི། 

5} ༧གོང་ས་དྲུག་པ་མ་གཤེགས་གོང་ནས་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་བདུན་པ་ངོས་འཛིན་

ཞུས་པ་དང་། བཅུ་བཞི་པ་མ་གཤེགས་གོང་ནས་བཅུ་ལྔ་པ་མ་འདས་སྤྲུལ་

སྐུ་བཟོ་རིྩས་གནང་བའི་མཛད་པ་གཉིས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡོམ་ན་གཅིག་པ་

གཅིག་རྐང་ཡནི།  

6} ༧གངོ་ས་ལྔ་པས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ས་ོཕ།ེ བཅུ་བཞི་པས་དགའ་ལྡན་ཕོ་

བང་ས་ོརྒྱབ་པ་གཉསི་ཕགོས་གཅིག་ཏུ་བསྡམོ་ན་ཡང་། གཅིག་པ་གཅིག་རྐང་

ཡནི། གང་ཡིན་ཟེར་ན།༧གོང་ས་ལྔ་པས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་འག་ོབཙུགས་པ་

དེ་ཡང་རང་གིས་འཇོན་ནས་མིན་པར་སོག་པོས་གནང་ནས་བྱུང་བ་ལྟར།བཅུ་

བཞི་པས་སོ་རྒྱབ་པ་དེ་ཡང་འཇོན་ནས་མིན་པར་མ་འཇོན་ནས་སོ་རྒྱབ་དགོས་

བྱུང་བ་ཡནི་ཙང་གཅིག་པ་གཅིག་རྐང་རདེ།

7} ༧གོང་ས་ལྔ་པས་ཇོ་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་བསྣུབས་ནས་སོ་རྒྱབ་པ་དེ་དང་།བཅུ་

བཞི་པས་ཇོ་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གིས་སོ་ཕེ་ཐབས་བེད་པའ་ིམཛད་པ་

གཉསི་མ་ིམཐུན་ཀང་།  ད་ེགཉསི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡམོ་ན་ལྔ་པ་ལདི་ཁོག་ཆ་ེབ་
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ཤདོ་མ་ིདགསོ་པ་རདེ།   བཅུ་བཞི་པ་ལ་བསམ་འཆར་ཙམ་ཤདོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་

ཐབས་ཤསེ་གཞན་གང་ཡང་མདེ་པའ་ིཕིར། 

8} རྒྱལ་བ་གངོ་མ་དགའ་ཞིག་གསི་ཆོས་གསུངས་དུས་མདུན་དུ་མ་ིགཟུགས་ཆནེ་པ་ོ

འགའ་ཞིག་ཡདོ་པ་ཙམ་ལས། གཞན་མཚོན་ཆས་རིགས་འཁེར་མཁན་ནི་

གཅིག་རྐང་མདེ་པ་དང་། བཅུ་བཞི་པས་ཆོས་གང་དུ་གསུང་སར་གཡས་

གཡོན་ཐམས་ཅད་གོ་མཚོན་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་འཁེར་བའི་དམག་མིའི་མཐའ་

ཐམས་ཅད་ནས་བསརོ་ཞིང་དམག་སར་ནང་དུ་ཆོས་ཞུ་བ་ལྟར། ཐ་ན་དམག་མ་ི

འགའ་ཞིག་གྲྭ་ཆས་གནོ་ཞིང་ངུར་སིྨག་བ་གསོ་ཀ་ིའགོ་ཏུ་མ་ེམདའ་དང་། མདའེུ་

ཕངེ་ཁ་ཁལི་ལརེ་མཐོང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ཡང་གོང་མ་ཐམས་ཅད་ཀ་ིཞབས་ལ་ཐག་པ་

བཏགས་ནས་ཆོས་པའ་ིརྐང་འདེན་བ་མེད་དུ་སོང་བའ་ིམཛད་པ་རྣམས་ཕགོས་

གཅིག་ཏུ་བསྡམོ་ན་སྨྲ་བསམ་བརདོ་མདེ་རདེ།

སྤརི་འད་ིདག་ཤདོ་མ་ིའདདོ་ཀང་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་གིས་རེྐན་

བས། དག་ེལྡན་བསན་བདག་ཏུ་རམོ་པའ་ིབ་རྒན་ད་ེརྣམས་ཐུགས་མཉསེ་པའ་ིཕརི། 

གེང་མེད་བཏང་སོམས་སུ་ལུས་པའི་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཛད་པ་དང་མི་

མཐུན་པའ་ིརྒྱལ་བ་བཅུ་བཞི་པའ་ིརྣམ་ཐར་ཆནེ་མ་ོའད།ི དགའ་ལྡན་ཁི་པའི་མིང་འཛིན་

བ་ོགངི་ལ་དྭགས་རིག་རངོ་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་དང་། ཤར་ཆོས་མིང་འཛིན་བོ་གིང་སྲས་ཤ་

བ་ོབཟང་བསན་འཛིན་མཆགོ བང་ཆོས་མིང་འཛིན་བས་གཙང་བོ་བཟང་བསན་

འཛིན་མཆོག་ཁེད་རྣམས་དགེ་ལྡན་བསན་བདག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སེར་མདོག་པཎ་ཞྭ་

དབུ་ལ་གསོལ།   ཕག་ན་ཉ་ིགདུགས་ཐོགས། རྐང་པར་ཆུ་ལྷམ་གནོ། མིག ་ལ་སྤན་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

406

ཤལེ་སྐནོ། སམེས་ནང་སྤལེ་ལད་གམོས། མདརོ་ན་དག་ེལྡན་པའ་ིབ་ཚངོ་བའ་ིཆ་

ལུགས་ཡངོས་སུ་རོགས་པ་མ་ཚང་བ་མདེ་པ་ཚང་བ་བས་ནས།   ཞ་ེསྣང་དང་དངངས་

སྐྲག་ཆནེ་པའོ་ིངང་ནས་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆནེ་པོ་མཆོག་གི་རང་རྣམ་མ་བཅོས་སོར་

བཞག་གངོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཛད་པ་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་བའ་ིགེགས་བམ་ཆེན་པོ་

འད།ི སསོ་སྣ་ེདང་བཅས་ཏ་ེར་རམ་ས་ལའ་ིདགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་སོགས། གཞིས་ཆགས་

ས་ོསའོ་ིཕ་ོབང་ནས་སྤན་འདང་ཡང་ཆགོ་ལ། སབས་མི་བདེ་ན་རང་བཞིན་གི་གནས་

ནས། 

ཏཱ་ལའ་ིརང་བཞིན་ཆོས་རྣམས་ཀུན་ག་ིདངོས།།

གནས་མནི་འག་ོའངོ་བལ་བ་ནམ་མཁའ་བཞིན།།

ཆུ་ཟླ་བཞིན་དུ་གར་དམགིས་དརེ་སྣང་བས།།

དངེ་འདརི་སྤན་འདང་སངི་ག་ིདཀལི་དུ་འཆོང་།།

ཞེས་ལན་མང་དུ་འདོན་ལ་རང་གི་བས་པའི་ལས་ངན་ལ་དུག་ཁོང་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་

འགོད་སམེས་དང་། ཕནི་ཆད་དཔལ་མཉམ་མདེ་རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིབ་ཚངོ་བའ་ིབ་

བ་ངན་པ་འདི་འད་སྲོག་ལ་ཐུག་ཀང་མི་བེད་སམ་པའི་སོ་ནས་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པའི་

རང་རྣམ་འད་ིབདག་པ་ོཡག་པོ་རྒྱབོ་ཅིག

9} མདརོ་ན་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་དང་། ལྷ་མ་ིརྣམ་འདནེ་དང་། སྤན་རས་

གཟིགས་དང་།  ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ་སོགས་རང་གིས་རང་ལ་མངི་གང་རིག་རགི་
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དང་། གང་ད་རྒྱས་རྒྱས་སུ་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀ་ིཞབས་ལ་ཐག་པ་ནག་པོ་

འདམོ་པ་བཅོ་བརྒྱད་བཏགས་པའ་ིམཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཕགོས་གཅིག་ཏུ་བསྡམོ་

ན་བཅུ་བཞི་པའ་ིམཛད་པ་ན་ིད་དཔ་ེབསགས་སོང་། དངོས་གནས་བཅུ་བཞི་པའ་ི

མཛད་པ་ཁག་གཅིག་ན་ིཡ་མཚན་དགསོ་པ་རང་རདེ།  ཡང་འགའ་ཞིག་ནས་བཅུ་

བཞི་པར་སན་གགས་ཆ་ེབའ་ིགཟངེ་རགས་མང་པོ་ཞིག་ཐོབ་འདུག་བསམ་སྲདི་

ཀང་། ད་ེདག་ན་ིརྒྱ་ནག་ག་ིབཀའ་དནི་ཉག་གཅིག་ཡནི་པ་བཅུ་བཞི་པ་ཁོང་རང་

ནས་གསལ་ཤསོ་ཤསེ་ཀི་ཡདོ་པ་ད་ེརདེ། དནོ་དམ་བཅུ་བཞི་པ་འད་ིགོང་མ་བཅུ་

གསུམ་པ་ོཐམས་ཅད་ཀ་ིམཛད་པ་དང་མ་ིམཐུན་པ་མཐོང་བཞིན་དུ། ད ་

དུང་གངོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཛད་པ་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡམོ་པ་ལས་ཀང་

ལྷག་གཅིག་བྱུང་ཡདོ་ལུགས་དང་། གལ་སྲདི་ད་ེལས་སྡུག་རུ་སོང་ན་བོད་མ་ི

རྣམས་དམངས་བསོད་ནམས་མདེ་པའ་ིལན་པ་རདེ་ཟརེ་ཆགོ་ཆོག་བས་ནས་སྒུག་

བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། སབས་རེ་གནས་ཚུལ་དེའི་རིགས་འགའ་ཞིག་ད་ལྟ་

ནས་ཤདོ་ཀ་ིཡདོ་ཀང་ད་ེདག་ན་ིངོ་ཚ་མ་ིཤསེ་པའ་ིརགས་ལས་གཞན་དུ་ཅི། 

གཡས་གཡོན་ཉེ་འཁོར་བ་དེ་དག་གིས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར་

བདེ་ལུགས་ལ་ངོ་ཚ་དགསོ་ཚདོ་ཀང་ད་ེདག་ལའང་ངོ་ཚ་རྒྱུ་ན་ིམདེ་ད།ོ།

དང་སྲངོ་དམདོ་པས་ཟིན་པའ་ིའཆལ་གཏམ་དང་།།

རང་ཉདི་ཕྱུགས་སུ་སྒྲུབ་པའ་ིངག་ཚགི་དང་།།

བླུན་པོ་མག་ོསརོ་གཏོང་བའ་ིའདདོ་གཏམ་རྣམས།།

ད་དུང་མ་ཤ་ིབར་དུ་སྒགོས་རོགས་གནང་།།

    ཞསེ་པས་ཀང་བསྐུལ་ལོ།།
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{{བཅུ་པ}}དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་ཆནེ་པ་ོརྣམས་ལ་སྨད་

གང་ཐུབ་བས་ནས་དག་ེལྡན་བསན་ལ་སྲ་ིཞུ་སྒྲུབ་ལུགས་ཟརེ་བ་བུ་གནེ་

པས་ཕ་མག་ོབཅོམ་ལུགས་ལ་ཟུར་ཙམ་དཔད་པ།

བཅུ་བཞི་པ་ཕགོས་གཏོགས་འཁོར་བཅས་ཀསི་ཡགི་ཆ་རངི་པར་བཟོ་

བཅོས་རྒྱག་ག་ིཡདོ་སརོ།

ཡང་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་མགོར་འཁྲུངས་པའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྒྱལ་

དབང་ཆོས་ར་ེའཕནི་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ན།ི ཏཱ་ལ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པ་དང་། བཅུ་གཅིག་

གཉསི་ཀ་ིམཚན་ཞབས་ཀ་ིམཛད་འགན་བཞསེ་མངོ་མཁན་ཁོང་ག་ིགསུང་རོྩམ། ༧ རེ ་

རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་

ཐུབ་བསན་མཛསེ་པའ་ིརྒྱན་གཅིག་ངོ་མཚར་ནརོ་བུའ་ིཕངེ་བའ་ིདབུར། འ བེ ལ ་ ཡོ ད ་

རྒྱལ་བའི་བསན་སྲུང་གལ་ཆེའི་གས་སུ་ཆོས་སོྐང་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་ལའང་འཕིན་

ལས་བཅོལ་གནང་མཛད་འདུག་པ་ན།ི གང་ཉིད་ཀི་གསུངས་༧རེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་

རྣམ་ཐར་མཚ་ོསནོ་པར་མ་ལས། 

{“མྱུར་མཛད་མགནོ་དང་ལས་གཤནི་ཕ་ིནང་གསང་།།

དམག་ཟོར་ཞི་དག་ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་ལྔ་སོགས།།

བདུད་དཔུང་འཇོམས་ལ་རོ་༵རེའ༵་ིཤུ༵གས་ལ༵ྡན་པའ།ི།
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བསན་སྲུང་རྒྱ་མཚསོ་རྣམ་བཞིའ་ིའཕནི་ལས་མཛོད།།”}

ཅསེ་གསུངས་འདུག་པ་འདའི་ིཐོག་ནས་གསལ་པོར་ར་ཕདོ་ཐུབ་པ་ན།ི དགེ་ལྡན་མིང་

གཡར་ལོག་བཤད་པས་དུས་རབས་{20}པའི་ནང་རེ་ཕ་བོང་ཁ་བདེ་ཆེན་སིང་པོས་

ཤུགས་ལྡན་གི་འཕནི་ལས་ཁབ་སལེ་གནང་ཚུལ་ཤདོ་པ་ད།ེ དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་

ལོག་བཤད་པའ་ིའདདོ་གཏམ་འབའ་ཞིག་ཡནི་པའ་ིབདནེ་དཔང་ཡང་དག་པ་ཞིག་བས་

པ་དང་།  མ་ཟད་དུས་རབས་{19}པའི་ནང་གི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་དབང་

ཆོས་ར་ེཞསེ་གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་བ་ེབའ་ིདབུས་སུ་རོྩད་མདེ་ཡངོས་གགས་ཀི་བདག་

ཉདི་ཆནེ་པ་ོདའེ།ི བརྩམ་ཆོས་ཡགི་ཆ་གལ་ཆནེ་༧ར་ེརྒྱལ་བ་གཉསི་པའ་ིརད་བྱུང་

རྣམ་ཐར་ཆནེ་མ་ོལྟ་བུའ་ིདབུར། 

{“བདུད་དཔུང་འཇོམས་ལ་རོ་༵རེའ༵་ིཤུ༵གས་ལ༵ྡན་པའ།ི།

བསན་སྲུང་རྒྱ་མཚསོ་རྣམ་བཞིའ་ིའཕནི་ལས་མཛོད།།”} ཅསེ་པ་འད་ིརོྩམ་མཁན། 

རོྩམ་གཞི། རོྩམ་དུས་སོགས་གང་ལ་བལྟས་ཀང་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་འདི་

དག་ེལྡན་པའ་ིབསན་སྲུང་མ་རདེ། དགེ་ལྡན་པའི་དམ་སྲི་རེད་ཟེར་མཁན་ཡུལ་

གར་དག་ེལྡན་བསན་དགའ་ིངོ་ཚབ་པ་ད་ེདག་ལས་གཞན་སུ་ཞིག་ཡངོ་སྲདི་ད་ོཡང་སམ་

མ།ོ། 

མཚམས་འདརི་གསལ་བཤད་ཐུང་ཙམ་ཞིག་བདེ་དགསོ་པ་ན།ི ཁེལ་མེད་བསན་པ་

མགོ་བཤིག་བོད་ལོངས་སེ་གཙུག་དཔེ་སྐྲུན་ཟེར་བས་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པའི་རྒྱུད་

བསྐུལ་འགོ །གོང་གི་“བདུད་དཔུང་འཇོམས་ལ་རོ་རེའི་ཤུགས་ལྡན་པའི།”ཞེས་
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པ་འད་ིབཟོ་བཅོས་ཀསི། “དམ་ཉམས་བདུད་སྡ་ེའཇོམས་པའ་ིམཐུ་རྩལ་ཅན།” 

ཞསེ་ཚགི་གྱུར་རང་སྣང་གང་དན་འད་ིལྟར་བས་འདུག་ན། ར ང ་ ར ང ་ སོ ་ སོ འི ་

འདདོ་མསོ་ལྟར་དུས་སབས་སོ་སོར་ཚགི་གྱུར་རང་སྣང་གང་དན་འད་ིལྟར་བདེ་ཆོག་ན་

མ་འངོ་ཡགི་ཆ་རངི་པ་དག་ལ་ཡདི་ཆསེ་དང་ཆ་འཇོག་ཇི་ལྟར་བདེ་ཐུབ། དེ ་ནི ་ཤིན་ཏུ་

མ་འསོ་པའ་ིལས་ཀ་ཞིག་རདེ་སམ། སེ་གཙུག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ག་ིམ་ིངན་དེ་ཚསོ་རྐང་

རསེ་ལག་སུབ་ཀ་ིབ་ངན་སྤདོ་ངན་འད་ིལྟར་སལེ་གི་ཡདོ་ན། ད་ནས་བཟུང་མི་ངན་

བསན་བཤགི་ད་ེདག་ག་ིལས་ཀ་ལ་སུ་ཞིག་གསི་ཆ་འཇོག་དང་ཡདི་ཆསེ་བདེ་ཕདོ་དམ། 

ལྷག་པར་རྒྱལ་བསན་མི་རིགས་ཀི་སྲི་ཞུ་ཁ་ལ་འཁེར་ནས་རང་དོན་ཁོག་བཅུག་གི་བ་

བ་མ་རུང་པ་འད་ིའད་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པའ་ིཕགོས་གཏོགས་རེས་འཇུག་པ་དག་གིས་

མ་གཏོགས་གཞན་སུས་སྒྲུབ་སྲདི། བསན་པའི་ཐུགས་འཁུར་ཐེག་པ་ཀུན་གིས་མི་

ངན་ད་ེརིགས་ལ་ངསེ་པར་ཚདོ་འཛིན་ཡང་དག་པ་དགསོ་ངསེ་སུ་མཐོང་།   གང་ཡནི་

ཟརེ་ན། གངས་ཅན་ཁད་ནོར་དཔེ་ཚོགས་ལ་རང་སྣང་གང་དན་གིས་བཟོ་བཅོས་འཕི་

སྣནོ་གང་འདདོ་དུ་བས་ནས། ཕ་ིཚུལ་དུ་དང་ཚུགས་ཆ་ེམདགོ་གསི་བཤད་དནོ།“སརེ་

གཙུག་ནང་བསན་དཔ་ེརངི་འཚལོ་བསྡུ་ཕགོས་སྒགི་ཁང་གིས་བསྒགིས་པའ་ིགངས་ཅན་

ཁད་ནོར་དཔེ་ཚོགས་”ཞེས་འགན་ཁུར་ལྷག་བསམ་ཆེ་མདོག་བས་ནས་བཤད་འདུག་

པ་དང་།  གཞན་ཡང་བཤད་དནོ།“དཔ་ེབསྡུར་ཞུས་དག་ག་ིརིམ་པ་ལའང་ཐོག་མའ་ིཞུས་

དག་དང་བསྐར་ཞུས། ཡང་ཞུས། ཞུས་ཆནེ་སོགས་རིམ་པ་དྲུག་ལྷག་བརྒྱུད་”ཚུལ་ཟརེ་

ཡང་།    དནོ་དངོས་གསུང་རབ་རིང་པ་དག་ག་ིནང་དནོ་དང་། ཚིག་སྦོར་སོགས་ལ་

རང་འདདོ་གང་ཡདོ་ཀསི་བཅོས་སྒྱུར་བདེ་རྒྱུ་ད་ེཡནི་པ་རདེ། ཡང་། “དབེ་ཚད་དང་

ཡགི་གཟུགས་ཆ་ེཆུང་། ཚགེ་བར་ཐིག་ཕངེ་དང་བཅས་པ་ལོ་བགསེ་གཞོན་ཀུན་གསི་
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སྐརོ་ཀོླག་གཟིགས་ཞིབ་ཅི་བད་ེདང་། ཤགོ་བུ་རྒྱབ་ཤ་སོགས་རྒྱུ་གཙང་སྤུས་གཙང་གང་

བཟང་གང་ལགེས་ཀིས་བས་པ་མ་ཟད་རིན་གངོ་ཡང་གང་འཚམས་སུ་བཅད་ཡདོ།” 

ཟརེ་ནས་ཚངོ་བཤད་མང་ཐག་ཆོད་གཅིག་བས་འདུག་མདོ། དོན ་དམ་སེ ་གཙུག་

ཞསེ། སེ་ར་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མིང་བེད་གཅོད་བས་ནས་བ་བ་ཐ་ཤལ་དེ་ལྟར་

བསྒྲུབས་པ་ན་ིཡག་པ་ོམ་རདེ།   ཡང་།  “སད་ཆར་གསུང་རབ་གསརེ་ནག་ག་ིཐིགས་

པ་ལ་ལྷད་ཀི་དི་ཙམ་ཡང་མ་ིརུང་ཕིར་རྣམ་དཔོད་ཅན་དག་གིས་ད་རུང་ཞིབ་དཔད་ཆུ་

ཐུབ་དང་དགངོས་འཆར་སྩལོ་རོགས་ཞུ།” ཞེས་གསུང་རབ་གསེར་ནག་གི་ཐིགས་

པ་ལ་བསྲ་ེལྷད་ཆ་ཚང་རང་གསི་བས་ནས་ད་དུང་མ་ཡནི་ཡནི་མདགོ་འད་ིལྟར་ཡང་། 

དནོ་དམ་མ་ིངན་ད་ེཚསོ་དཔ་ེབསྐྲུན་བས་པ་ན།ི  ར་ེཡབ་སྲས། རྒྱལ་དབང་རིམ་བནོ། 

ར་ེབཙུན་གསུང་འབུམ། རྒྱལ་དབང་ཆོས་རེས་མཛད་པའ་ིརེ་ཡ་ིརྣམ་ཐར་ཆེན་མ་ོསོགས་

ཡནི་འདུག་མདོ། དཔ་ེརྒྱུན་ད་ེདག་ས་ཁབ་ར་ོཁབ་ཏུ་ཡདོ་བཞིན་པ་ལས། རེ ད ་

དཀའ་བའ་ིདཀནོ་རིགས་དང་། མྱུར་སོྐབ་བེད་དགོས་པའི་ཛ་དག་སོགས་གང་ཡང་མ་

ཡནི་བཞིན་དུ། ཀུན་སོང་ངན་པས་གཞན་མགོ་བསོར་ཕིར་{“སད་ཆར་གསུང་རབ་

གསརེ་ནག་ག་ིཐིགས་པ་ལ་ལྷད་ཀ་ིད་ིཙམ་ཡང་མ་ིརུང་ཕརི”}ཞསེ་ཟརེ་བཞིན་དུ་དནོ་

དངོས་རང་འདདོ་ལྟར་བཅོས་ལྷད་ཇི་བས་དཔ་ེམཚནོ་དུ་བཀདོ་པ་ཙམ་མ།ོ།
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དགའ་ལྡན་ཁ་ིཐོག་{97}པ་༧སྐབས་ར་ེཡངོས་གིང་ར་ོར་ེའཆང་ཆསོ་

སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་ལ་མཉསེ་པོ་མདེ་ཟརེ་བའ་ིའདདོ་གཏམ་ད་ེཡང་

ཁུངས་མདེ་ཡནི་སོར།

༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པའི་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་ཟེར་བར།{“དེ་བཞིན་ཡོངས་འཛིན་ཁི་

གིང་རིན་པོ་ཆེར་ཡང་བཀའ་སོབ་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡིན།”}ཞེས་ལམ་སོན་

བཀའ་སབོ་ཏུ་མངི་བཏགས་པ་དརེ་འདུག་མདོ། འོན་ཀང་སྐབས་རེ་ཡོངས་འཛིན་གིང་

ར་ོར་ེའཆང་ནས་མ་ིསུ་འད་ཞིག་ལ་ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་ཡག་པ་ོམནི་རབས་དང་། 

ད་ེབསནེ་ན་ཕན་ལས་གནདོ་ཆ་ེརབས་སོགས་གསུངས་པའ་ིལོ་རྒྱུས་ད་བར་སུ་ལ་བཤད་

རྒྱུ་ཡདོ། སནོ་ཤགོ་དང་། ལོག་བཤད་པ་རྒྱུག་ཁ་ིའཁོར་དང་བཅས་པའ་ིཧམ་པ་ད་ེམཐའ་

མ་ིབཟང་བ་ཤསེ་པར་གིས་ཤགི  །ར་སོད་སྐངོ་བ་རིན་པོ་ཆ་ེབ་མ་ཐུགས་ཆུང་ཞིག་ཡནི་

པས་བཅུ་བཞི་པ་ཐུགས་མཉསེ་པ་ོཡངོ་ཕིར་འདདོ་བསྟུན་ར་ེཟུང་ཞུས་སྲདི་ཀང་། དེ ་

ཙམ་ཞིག་གསི་ལོག་བཤད་འཁགོ་བཤད་བདེ་ས་མདེ་ད།ེ དེ ་ལྟར་བདེན་ན་བཅུ་བཞི་

པས། ཕ་ིལོ་{2014}ཟླ་{1}ཚསེ་{2}ཉནི་ས་ེར་ཆོས་སར་དུ། {“མཁན་ཆནེ་ར་ོ

ར་ེའཆང་གངི་རིན་པོ་ཆ་ེཕན་བུ་བག་ཡདོ་གནང་མཁན་ཞིག་བྱུང་བ་རདེ།”} ཅེ ས ་

ཟརེ་དགསོ་དནོ་མདེ་པའ་ིཕརི། ད་ེབཞིན་དུ་ཡང་{“གངི་རིན་པོ་ཆ་ེབསནེ་གནང་ག་ིམདེ་

ཀང་བཟོ་པོ་བས་ནས་བཞུགས་ཀ་ིཡདོ།”} ཞསེ་སོགས་གསུངས་ལུགས་ད་ེལ་གཅིག་

ལྟསོ་དང་། མ་གཞི་སད་ཆ་ཤདོ་སངས་ད་ེཡང་འད་མ་ཆག་པ་ཆནེ་པ་ོཞིག་རདེ། 

སྐབས་རེ་ཡངོས་གིང་རོ་རེ་འཆང་གསི་འ་ོན་ཁོད་ཚ་ོནང་བཞིན་བག་མེད་སོྤད་ངན་གང་
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བྱུང་མ་བྱུང་ཞིག་གནང་དགསོ་ཟརེ་ན་ད་ེན་ིཧ་ཅང་མ་འསོ་པ་ཞིག་རདེ། 

གཞན་ཡང་དགོས་པའ་ིགནད་ཆནེ་པོ་ཞིག་འདུག་པ་ན།ི ཡོངས་གིང་རོ་རེ་འཆང་གིས་

༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པར་བ་ོམ་ིའཁལེ་བ་དང་། སོབ་བུ་ནང་མ་ཞིག་ཏུ་རིྩས་ཀི་མེད་པ་

ད་ེཡང་བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉདི་ནས་ཁས་བངས་འདུག་པ་ན།ི བཅུ་བཞི་པས་འདི ་

ལྟར་གསུངས་འདུག {“ང་ལ་དགེ་སོང་གི་སྡོམ་པ་གནང་མཁན་མཁན་ཆེན་རོ་རེ་

འཆང་ཡངོས་འཛིན་གངི་རིན་པོ་ཆསེ་དལོ་རྒྱལ་ལ་མ་མཉསེ་པ་ཤུགས་ཆནེ་པོ་འདུག 

སྐབས་རེ་ཁི་བང་རིན་པོ་ཆེས་དོལ་རྒྱལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བསེན་པར་བརེན་ཏེ་ངས་ཀང་

བསནེ་པ་ཡནི། གངི་རིན་པོ་ཆསེ་སྐབས་ར་ེཁི་བང་རིན་པ་ོཆསེ་དལོ་རྒྱལ་ཤུགས་ཆནེ་

བསནེ་ག་ིཡདོ་སབས། མངོན་གསལ་དདོ་པསོ་དགག་པ་སྐནོ་མ་ཐུབ་པ་རདེ་མ་གཏོགས། 

གཞན་རིན་པོ་ཆེས་ནང་གི་བོ་འཁེལ་མཁན་ཚོར་དོལ་རྒྱལ་བསེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་

གསུང་ག་ིཡདོ་འདུག”}ཅསེ་པ་འདའི་ིཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཤསེ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ། བ ཅུ ་

བཞི་པ་ཁོང་རང་༧སྐབས་རེ་ཡོངས་གིང་རོ་རེ་འཆང་གི་ཞལ་སོབ་ནང་མ་ཞིག་མིན་པ་

དང་། དེ་བས་ཀང་ཡིད་ཆེས་བོས་འཁེལ་གནང་ཡུལ་ནང་མའི་ཞལ་སོབ་ཞིག་མིན་པ་

གསལ་པོ་ཡནི་འདུག་པ་གངོ་ག་ིཚགི་ནུས་ལས་ཤསེ་ཐུབ། འོ་ན་ཡོངས་གིང་རོ་རེ་འཆང་

གསི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ནང་ག་ིབ་ོའཁལེ་ག་ིཞལ་སབོ་སུ་དང་སུ་ལ་

དེ་ལྟར་གསུངས་ཡོད་དམ་ཧམ་པ་དང་རྫུན་ཆེན་པོ་དེ་ལྟར་མ་གསུངས་རོགས་གནང་། 

 རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་ག་ིཆདེ་དུ་རང་ག་ིཡངོས་འཛིན་ཡན་ཆད་བཙངོ་ཕདོ་པའ་ིསངི་

ཁམས་འད་ིའད་ན་ིཀ་ེམ་ཀ་ེཧུད།   མ་ཟད་བཅུ་བཞི་པས། ངས་ཡངོས་འཛིན་རྣམ་

གཉིས་ལ་དགོངས་སོར་ཞུས་བས་ཐུགས་དགེས་བཞིན་དུ་བཀའ་ཁོལ་ཐོབ་པ་དེ་འད་

ཡནི་ཟརེ་བ་ཡང་མ་ིབདནེ་ཏ།ེ དོན་དངོས་ཐོག་ཡོངས་གིང་རོ་རེ་འཆང་གིས་དགོངས་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

414

པའ་ིབཞདེ་ཕོགས་ན་ིའད་ིལྟར། ཝ་ཎའ་ིདག་ེལྡན་མཐོ་སབོ་དག་ེལས་འདུས་མང་ཡངོས་

ཀ་ིཚགོས་འདནོ་འཕནི་བཅོལ་ག་ིཆདེ་དུ་གནང་བའ་ིགསུངས་རོྩམ་ལས།

{“མྱུར་མཛད་མགནོ་པོ་དམ་ཅན་ཆོས་ཀ་ིརྒྱལ།།

དམག་ཟོར་རྒྱལ་མ་ོརྣམ་མང་ཐོས་པའ་ིསྲས།།

སྤྲུལ༵་པའ༵་ིཆོ༵ས་རྒྱལ༵་རོ༵་རེ་༵ཤུ༵གས་ལ༵ྡན་ལ།།

གསརེ་སྐམེས་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་བཞསེ་སུ་གསོལ།།

ཡངོས་འཛིན་དགའ་ཁ་ིགངི་སྐ་ེམངི་པས་བིས་པ་དག་ེལགེས་འཕལེ།”}

ཞསེ་པ་འད་ིཐོག་ནས་སྤྲུལ་པའ་ིཆོས་སྐངོ་ཆནེ་པོ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་ལ་གཟིགས་ཚུལ་ཇི་

ཡདོ་འད་ིནས་ཤསེ་ཐུབ་པ་ཞིག་རདེ། ཡང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་སད་ཆ་གཞན་

ཞིག་བཤད་ན། ར་ས་སྨྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་དུ་དགེ་ལུགས་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་སབས་

༧སྐབས་ར་ེཡངོས་འཛིན་རྣམ་གཉསི་ཆདེ་ཕབེས་ལྷན་འཛོམས་སར། སྐ བ ས ་ རེ ་

ཡངོས་གངི་ར་ོར་ེའཆང་ནས་ལྷ་སྲུང་སརོ་འཕསོ་དནོ་ཞིག་ཏུ་གསུངས་དནོ། {“ད་

བ་མ་ར་ོར་ེའཆང་{ར་ེཕ་བོང་ཁ}ག་ིགསུང་འབུམ་ཡར་ཉར་གནང་། ཆོས་སྐོང ་དེ ་

མར་སནོ། ད་ད་ེགང་དག །ཡར་གཅིག་ཞུས་ན་ན་ིགསན་གི་མ་རདེ། གསུང་ཁ་རྒྱས་

པ་ོརདེ་པ། ཕར་གཅིག་ཞུས་ན་ཚུར་བཅུ་གསུང་ག་ིརདེ་པ། ད་ང་གཉིས་རྒན་ཁོག་

གཉསི་ཁ་བཙུམ་ནས་བསྡད་ན་མ་གཏོགས་ཕན་ཐོགས་ཡདོ་མ་རདེ།”}ཅསེ་ཐུགས་ཕམ་

ཞིང་འུ་ཐུག་པའི་བཀའ་མོལ་དེས་ཀང་༧སྐབས་རེ་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ནས་རྒྱབ་

སྐརོ་གནང་། དགངོས་སརོ་ཞུས་ཟརེ་བ་ད་ེརྣམས་རྫུན་གཏམ་དང་ཧམ་བཤད་ཡནི་པ་

ཤསེ་ནུས་སོ།།
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གཞན་ཡང་། ཡངོས་གིང་ར་ོར་ེའཆང་ནས། བཅུ་བཞི་པའི་གཟིམ་ཆུང་དུ་བཞུགས་

པའི་བསན་སྲུང་ཤུགས་ལྡན་གི་སྐུ་ཐང་དེ་ཉིད་གོ་བུར་ཁི་བང་བ་བང་སར་བསྐལ་བར་

སན་དུ་གསན་པ་ན། {“འ་ོཡ་ད་ད་ེའད།   མ་ིགནང་དགུ་གནང།   ད་ེའད་ཡནི་ན་

ཞལ་ཐང་ལས་ལྷག་པ་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་(ཕ་བོང་ཁ)གི་གསུང་འབུམ་ནང་ལ་ལོ་རྒྱུས་

དང་གང་ག་ཡདོ་རདེ་པ། ད་ེཡང་ཕི་རོལ་དུ་སནོ་དགསོ་བདེ་ཀི་རདེ་པ།   ད་འགགིས་མ་

སོང་”}ཞེས་ཐུགས་གཏིང་ནས་མ་མཉེས་པའ་ིཚུལ་མཛད་ཀ་ིཡདོ་པ་གངི་བ་བང་ག་ིསྐུ་

འཁོར་བགསེ་སོང་ཁག་ནས་གསུང་ཚུལ་སྐབས་ར་ེགྲྭ་སམོ་རིན་པོ་ཆའེ་ིགསུང་འབུམ་དུ་

ཡདོ་འདུག་པ་དང་།   

གཞན་ཡང་༧སྐབས་ར་ེཡངོས་གིང་ར་ོར་ེའཆང་ཆནེ་པརོ་ཕི་ལོ་{1954}ལོར། དགའ་

ཤར་རོ་ཁང་དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་དཀོན་མཆོག་ནས་དངུལ་སྲང་ཉི་བརྒྱ་དད་འབུལ་

གིས་༧སྐབས་རེ་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་རོྩམ་

བསྐུལ་ཞུས་པར། དེ་དོན་ཞལ་བཞེས་ཀིས་ཕི་ལོ་{1962}ལོར་དད་པའི་ཆུ་

གཏརེ་འཕལེ་བའ་ིཟླ་བ་ཞསེ་བ་ལགས་རོྩམ་མཛད་པའ་ིམཇུག་བང་དུ། “༧ཀུན་གཟིགས་

པཎ་ཆནེ་བསན་པའ་ིཉ་ིམས་མཛད་པའ་ིའཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདབེས་དང། སག་

ཕུ་པ་སྐུ་ཕངེ་ས་ཕི་གཉསི་ཀ་ིགསང་ལུང་།   འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་འདུལ་

འཛིན་ཞི་བ་ཀརི་ཏི་ད་ཛ་མཆགོ་ག་ིརོ་རེའ་ིབཀའ་ལུང་བཅས་”ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་

ལྟར་འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་ཐུན་མངོ་མནི་པ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞལ་བཞསེ་

གནང་བ་སོགས་མང་།    གཞན་ཡང་དངེ་སབས་ཚང་མས་ཐོས་རྒྱུ་ཡདོ་དང་ཡདོ་བཞིན་

པ། སུད་སི་ཨ་ནི་བང་ཆུབ་ལགས་ཀི་ཁིམ་དུ་༧སྐབས་རེ་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་
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ལྷན་བཞུགས་ཀིས་འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་ཆནེ་པོ། ར་ོརེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་

ག་ིསྲུང་བསང་ལྷན་དུ་གནང་བཞིན་པ་ད་ེགཅིག་པོས་ཀང་།བཅུ་བཞི་པ་ཕགོས་གཏོགས་

འཁོར་བཅས་ཀི་རྫུན་རྐུབ་རང་རོལ་དུ་གྱུར་ནས་བདེན་ར་མངོན་ཕོད་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་

ལྟར་རོ།།

དགའ་ལྡན་ཁ་ིཐོག་{54}པ་ཁ་ིཆནེ་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་ག་ིསརོ་ལ་

གངེ་དགསོ་པ་འགའ་ཞིག

གཞན་ཡང་། ཁ་ིཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་གིས་རྒྱུད་སྨད་དུ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོམར་

ཕུད་ནས་དམ་ཅན་ཡར་བསནེ་བཅུག་པ་དསེ། འོ་ན་མགོན་ཆོས་གཉིས་ལྷ་གོ་མ་ཆོད་

པ་ཡནི་ནམ། ཡང་ན་མགནོ་ཆོས་གཉསི་ཤ་ིབའ་ིབས་ོརནེ་ཁི་ཆནེ་ལ་ཕུལ་བའ་ིལོ་རྒྱུས་

ཞིག་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་ལ་ཤདོ་རྒྱུ་ཡདོ་པས་ཡནི། ཞིབ་འཇུག་བས་པ་ལྟར་ན། 

ཁ་ིཆནེ་གསི་རྒྱུད་སྨད་དུ་བསནེ་བཅུག་པའ་ིལྷ་ད་ེཤུགས་ལྡན་ནམ། ཡང་ན་ཐ་འོག་
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སངེ་བཞོན་མ་གཉསི་གང་རུང་ཞིག་ཡནི་ངསེ་ཏ།ེ དམ་ཅན་སེང་བཞོན་རབ་བྱུང་ཆས་

ལྡན་ཞིག་ཡདོ་པ་རྒྱ་བོད་ཡགི་ཆས་ཁུངས་རྩ་བ་ནས་མདེ་པའ་ིཕརི།

ད་ེབཞིན་ཁི་ཆནེ་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་མཆོག་ག་ིསྐུ་ཕངེ་རསེ་མ་ཁི་ཆནེ་བསན་པ་རབ་

རྒྱས་ཀསི་ཀང་། བག་རི་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་ལ་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་གི་བསང་

གསོ་རྒྱས་པ་ཞིག་རོྩམ་ཞིག་ཅེས་བསྐུལ་གནང་མཛད་པ་བཞིན་བག་རི་རིན་པོ་ཆེས་

ལགས་རོྩམ། རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་ཆནེ་པོའ་ིབསང་བསྐུལ་ག་ིརིམ་པ་ལས་བཞིའ་ིབང་

མཛོད་ཅསེ་པའ་ིམཛད་བང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ན།  {“རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་ཆནེ་པ་ོར་ོར་ེ

ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གི་མཆདོ་བསོད་བསང་བསྐུལ་མངའ་གསོལ་སོགས་ཆ་ཚང་བའ་ིལས་

བཞིའ་ིབང་མཛོད་ཅསེ་བ་བ་འད་ིན།ི རིགས་དང་དཀལི་འཁོར་རྒྱ་མཚའོ་ིམངའ་བདག་

ཞྭ་སེར་བསན་པའི་གསལ་བེད་ཆེན་པོ་རྭ་སྒེང་ཨ་ཆེ་ཐུ་ནོ་མོན་ཧན་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་

བསན་པ་རབ་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པ་ོནས། དའེ་ིགསོལ་མཆོད་ས་སྐ་རིན་པ་ོཆ་ེདང་རརོ་

ཆནེ་ལྷ་མ་ོསོགས་ཀིས་མཛད་པའ་ིཚགི་དནོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་འདུག་ཀང་། རེ ན ་

འབལེ་གི་ཁབ་བཅས་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱས་པ་འད་ིལྟ་བུ་ཞིག་གིས་ཤགི་ཅསེ་པའ་ིབཀའ་སྩལོ་

མ་ེཏོག་ག་ིའཕངེ་བ་སྤ་ིབོར་བཅིངས་ཏ།ེ མཁན་མངི་འཛིན་པ་དག་ེསངོ་རྒྱ་མཚ་ོམཐའ་

ཡས་ཀསི་བག་རི་དགའ་ལྡན་གངི་ག་ིལྟ་ེགནས་ཡདི་དགའ་ཆོས་འཛིན་དུ་སྦར་བས་ཡ་ིག་ེ

པ་ན་ིརང་ག་ིགཅུང་དག་ེསངོ་མཁནེ་རབ་རྒྱ་མཚསོ་བསི།”} ཞེས་སོགས་ཀིས་ཁི་

ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་གིས་ཤུགས་ལྡན་བཀག་ཟེར་བ་ཡང་ཁུངས་འཁོལ་ཐབས་

མདེ་པའ་ིགནས་ཚུལ་གཞན་ཡང་མང་བས་རསེ་སུ་འཐོན་རྒྱུ།



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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དགའ་ལྡན་ཁ་ིཐོག་{81}པ་ཁ་ིཆནེ་ངག་དབང་ནརོ་བུའ་ིགསང་རྣམ་
སརོ།

ད་ེབཞིན་དུ། དགའ་ལྡན་སེར་ཀོང་རོ་རེ་འཆང་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས་དོན་ལྡན་

དཔལ་བཟང་པོའ་ིཞལ་མངའ་ནས་མཛད་པའ།ི    འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་

རྒྱལ་ཆེན་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གི་བསང་གསོ་ཆ་ཚང་འཕིན་ལས་འདོད་འཇོ་བསམ་

འཕལེ་དབང་ག་ིརྒྱལ་པ་ོཞསེ་པའ་ིདཔ་ེརིང་ཤགོ་ལྡབེས་{12}པར།     

{“ཧཱུ།ཾའཇིགས་རུང་གར་དགུའ་ིཉམས་ཀ་ིརྣམ་རོལ་ཞིང་།།

མ་ིཟད་གསུང་གི་ང་རོ་སྒགོས་པའ་ིགསུང་།། 

ལགོ་གྱུར་ཤསེ་བ་གསལ་བར་སནོ་པའ་ིཐུགས།། 

ལྷ་ཆནེ་ཁདོ་ལ་ས་ོགསུམ་གུས་པས་འདུད། “}  

ཅསེ་པ་འད་ིཡགི་ཆུང་དུ་{འད་ིཁབ་བདག་ཁ་ིཆནེ་ངག་དབང་ནརོ་བུའ་ིགསུང་བནི་ཅན་

ཡནི་}ཞསེ་འཁོད་པ་ལྟར་ན།   དགའ་ལྡན་ཁ་ིཐོག་རྒྱ་གཅིག་པ་ཁ་ིཆནེ་ངག་དབང་ནརོ་

བུས་ཀང་ཐུགས་ལ་གབ་པའ་ིཆོས་སྐངོ་ཡནི་པ་ཤནི་ཏུ་གསལ།



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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དགའ་ལྡན་ཁ་ིཐོག་{101}པ་ཁ་ིཆནེ་ལུང་རིགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་

བཟང་པའོ་ིཐ་མའ་ིབཞངེས་ཕོགས།

གཞན་ཡང་འདརི་གངེ་དགསོ་པའ་ིགནད་དནོ་གཙ་ོབོ་གཅིག་ན།ིསར་ཕི་ལོ་{2014}ཟླ་

{7}ཚསེ་{26}ཉནི་རྒྱ་གར་རུ་སུ་ཇཱ་བོད་ཁམི་སབོ་གྲྭའ་ིསོབ་ཕྲུག་ཚརོ།     ཟམ་གདངོ་

གཡ་ོཅན་གསི་གཡ་ོགཏམ་ཤདོ་ཚུལ་ལ་ཚང་མས་ཡག་པ་ོབས་ནས་ལྟསོ་ཨ། དགའ་ལྡན་

ཁ་ིཟུར་ར་ོར་ེའཆང་ལུང་རིགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོས་ད་ེས་ཆོས་སྐངོ་ར་ོར་ེཤུགས་

ལྡན་བསནེ་ག་ིཡདོ་པ་དང་།   ཁོང་ཉ་ེབའ་ིརིགས་བདག་ཡནི་སབས་དག་ེལྡན་ཁ་ིལ་

ཕབེས་འསོ་དང་མ་ིའསོ་སྐར་ཞིབ་བས་པ་དང་།  མཐར་ཉེ་བའི་རིགས་བདག་མཆོག་

ནས་ཀང་།  ཆསོ་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་དང་འབལེ་བ་གཙང་མ་བཅད་ཀ་ིཡནི།   མ་འངོ་པར་

ཡང་འབལེ་བ་བདེ་ཀ་ིམནི་ཞསེ་ཡགི་ངག་གཉསི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགསོ་བྱུང་ལུགས་དང་།

ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་དེ་ལྟར་ཞུས་པའི་རེས་ལ་གཞི་ནས་དགའ་ལྡན་ཁི་ལ་ཕེབས་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཚུལ་དང་།   ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིཆསོ་སྡ་ེསྤ་ིལ་ཁབ་པའ་ིབཅའ་

ཡགི་ཆེན་མ་ོཟེར་བ་དེ་བཟོ་སབས་ཁ་ིཟུར་ར་ོརེ་འཆང་སབས་དེར་ཁ་ིཔ་ལས་ཐོག་ཡནི་

པ་དང་།   བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བའ་ིཚགོས་འདུ་ད་ེབཙན་གཞུང་ཆོས་དནོ་

ལས་ཁུངས་གིས་བསོང་འགུག་བས་ནས་ར་སར་སིྤ་ཐབ་ཡང་ཐོག་དུ་ཚོགས་ཡོད་ཚུལ་

དང་།  ཉནི་གསུམ་ཚགོས་བཅུག་པའ་ིདབུ་བཞུགས་ད་ེཁ་ིཟུར་ར་ོར་ེའཆང་ཡནི་པ་དང་།

རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་ཆོས་སྡེ་གང་ཡང་རུང་བར་གྲྭ་པ་གསར་ཞུགས་བེད་དགོས་ན་ཆོས་

སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་དང་འབལེ་བ་མདེ་པ་འམ།  སར་ཡདོ་ན་མཚམས་འཇོག་བས་ཚར་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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མཁན་མ་གཏོགས་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་ཡིག་ཆར་མཐའ་མའི་བཀའ་ཁོལ་གནང་

མཁན་དེ་ཁི་ཟུར་རོ་རེ་འཆང་ཁོང་ཡིན་ཞེས་སོགས་ཁམ་བཤད་ལུང་པ་གང་བས་པ་

ད་ེརྣམས། ད་ཆ་དབང་མདེ་དུ་ཟམ་གདངོ་པའ་ིཁ་ནས་ཐོན་པ་ད་ེཆོས་སྐངོ་ཆནེ་པོ་

ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་གི་འཕནི་ལས་ཡནི་པ་ངསེ་ཏ།ེ   གང་ཡནི་ཟརེ་ན། ཁོང ་ཉེ ་བའི ་

རིགས་བདག་ཡནི་སབས་དག་ེལྡན་ཁི་ལ་ཕབེས་འསོ་དང་མ་ིའསོ་སྐར་ཞིབ་བས་ཟརེ་བ་

ད་ེདང་ད་ེསོགས་རདེ། ལུགས་མཐུན་འོས་འཚམས་ཀི་ཐོག་ནས་༧རེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་

པའ་ིརྒྱལ་ཚབ་ཏུ་ཕབེས་མཁན་ཞིག་ལ་ཕབེས་འསོ་དང་མ་ིའསོ། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་

ཆབ་སྲདི་མ་ིངན་ད་ེཚསོ་སྐར་ཞིབ་བདེ་ཀ་ིཡདོ་ན། ད་༧རེ་བ་མའི་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་

གནས་སངས་ད་ེད་ཆ་ག་འད་ཞིག་ཆགས་སོང་། བཅུ་བཞི་པས་རག་པར་ངས་ཤུགས་

ལྡན་དམ་བསྒགས་བདེ་ཀི་མདེ། བསབ་བ་རྒྱབ་པ་ཙམ་ཡིན་ཟེར་བའི་ཁམ་བཤད་དེ་

དནོ་ངོ་མར་ཁམ་བཤད་རང་ཡནི་པ་ཟམ་གདངོ་པའ་ིཤདོ་ལུགས་དེ་ནས་མངོན་ར་ཕོད་

པ་རདེ། ད་ེབཞིན་ཁས་ལནེ་དམ་བཅའ་ད་ེལྟར་ཞུས་པའ་ིརསེ་ལ་གཞི་ནས་དགའ་ལྡན་

ཁི་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚུལ་ཟེར་ལུགས་དེས་དགའ་ལྡན་ཁི་ལ་ཕེབས་མཁན་ཆོས་པ་

ཞིག་ལ་རང་དབང་ཡདོ་མདེ་དང་། ཆོས་པ་དེའ་ིམགོ་ཐོག་ཏུ་སྲདི་དནོ་པའ་ིལག་པ་

དམར་པ་ོཆནེ་པོ་ཞིག་ཡདོ་མདེ་ཀང་ས་རི་ཐང་གསལ་དུ་གྱུར། མ་ཟད་ཟམ་གདངོ་པའ་ི

ཁ་ནས་མང་ཚགོས་དབུས་སུ་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ཐོན་པ་དང་།   ད་ེཡང་ད་ལྟ་ཁ་ིཟུར་

ར་ོར་ེའཆང་གསརེ་ཞལ་འཚ་ོབཞུགས་ཡནི་པའ་ིསབས་མ་ཟད།   ལྷག་དནོ་དག་ེལྡན་

བསན་ལ་འགན་ཁུར་གང་ཡང་མ་ིབདེ་མཁན་ཆབ་སྲདི་པ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གི་མ་ིངོ་ད་ེ

དག་དང་།

གཞན་ཡང་ལོག་བཤད་པ་དག་ེལྡན་བསན་དགའ་ིངོ་ཚབ་ད་ེཚའོ་ིཕགོས་སུ་མ་བཞངེས་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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པར། ཁ་ིཆནེ་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིམཐའ་མའ་ིཐག་གཅོད་ད་ེན།ི དུས་ད་ལྟའང་རང་

གི་ཕ་བ་མ་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་གི་ཕོགས་སུ་བཞེངས་ནས་བཞུགས་འདུག་པ་དེ་རང་གི་

ཐོག་ནས་ཏཱ་ཟམ་ཁམ་པ་ཕོགས་གཏོགས་དང་བཅས་པའི་ཁ་ལ་བདེན་པ་ར་སོྤད་ཀི་རོ་

རའེ་ིདབང་བསྐུར་ཟབ་མ་ོད་ེལྷག་དགསོ་གལ་ཞིག་གཏན་ནས་མདེ། ཁི ་ཆེན་རོ ་རེ ་

འཆང་ལུང་རིགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པའོ་ིརང་ཚུགས་དའེ་ིཐོག་ནས་བལྟས་ན། 

ཆོས་ཕགོས་ནས་བཤད་ན་༧ར་ེརྒྱལ་བ་གཉསི་པའ་ིརྒྱལ་ཚབ་ཡནི་རན་ཆོག་པ་ཞིག་བྱུང་

བ་དང་།  སྲདི་ཕོགས་ནས་བལྟས་ན་ཕ་ིལོ་{1996}ནས་འད་ིལོ་{2016}བར་ག་ིལྷ་

སྲུང་ལ་ཁ་གཡར་ནས་༧རེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འདི་ལ་བཅུ་བཞི་པ་ཕོགས་

གཏོགས་ནས་ཤནི་ཏུ་མ་རུང་བའ་ིབ་སོྤད་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་སལེ་ལུགས་

སོགས། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕོགས་བསྡོམས་བེད་ཕོད་པའི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་

པ་ོལྡན་ཡདོ་པ་ད་ེརདེ།    མ་ཟད་གངོ་དུ་ཟམ་གདངོ་པས་འདདོ་གཏམ་དང་། ད གེ ་

ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པས་གང་བིས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རིན་ཐང་ཇི་ཙམ་ཡདོ་མདེ་

ཀང་ཁ་ལྷམ་མརེ་མགི་མདུན་དུ་མངོན་པར་བས་པ་ཞིག་ག།ོ 

ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་ཟམ་གདངོ་པས་བཤད་པ་ལྟར། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་ཆོས་སྡེ་སིྤ་

ལ་ཁབ་པའི་བཅའ་ཡིག་ཆེན་མོ་ཟེར་བ་དེ་བཟོ་སབས་ཁི་ཟུར་རོ་རེ་འཆང་སབས་དེར་

ཁ་ིཔ་ལས་ཐོག་ཡནི་ཟརེ་བ་ད་ེདང་།   བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བའ་ིཚགོས་འདུ་

ད་ེབཙན་གཞུང་ཆོས་དནོ་ལས་ཁུངས་གསི་བསངོ་འགུག་བས་ནས་ར་སར་སྤ་ིཐབ་ཡང་

ཐོག་དུ་ཚགོས་ཡདོ་ཚུལ་བཤད་པ་དང་།  ཉནི་གསུམ་ཚགོས་བཅུག་པའ་ིདབུ་བཞུགས་

ད་ེཁི་ཟུར་ར་ོར་ེའཆང་ཡནི་ཟརེ་བ་དང་།   རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིཆསོ་སྡ་ེགང་ཡང་རུང་
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བར་གྲྭ་པ་གསར་ཞུགས་བདེ་དགསོ་ན་ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་དང་འབལེ་བ་མདེ་པ་འམ།  

སར་ཡོད་ན་མཚམས་འཇོག་བས་ཚར་མཁན་མ་གཏོགས་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་

ཡགི་ཆར་མཐའ་མའ་ིབཀའ་ཁལོ་གནང་མཁན་དེ་ཁ་ིཟུར་རོ་རེ་འཆང་ཁོང་ཡནི་ཟེར་བ་

ད་ེབདནེ་ན། ད་ལྟའི་ཁི་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་གི་བཞེངས་ཕོགས་དེའི་ཐོག་ནས་གོང་གི་

གནད་དནོ་ད་ེརྣམས་རང་བཞིན་ནུས་མདེ་དུ་སོང་ཟིན་པ་ལོས་ཤསེ། དེ ་ ད ང ་ དེ ་

སོགས་ཆབ་སྲིད་པ་གཡོ་ཅན་དེ་ཚོས་ཕི་ནང་ཁ་ཁོག་མི་མཐུན་པའི་ཁམ་བཤད་འདི་

ལྟར་བས་ཏ་ེཕི་ནང་མ་ིརིགས་མང་པ་ོམག་ོསརོ་གཏོང་ག་ིཡདོ་པ་རདེ། ཁི ་ཆེན་རོ ་རེ ་

འཆང་ལ་རང་དབང་ཡདོ་མདེ་དང་། གལ་སྲདི་ཁ་ིཆེན་ར་ོརེ་འཆང་ལ་རང་དབང་ཆ་

ཚང་ཞིག་ཡདོ་ན་ད་ལྟའ་ིཁི་ཆནེ་མཆོག་ག་ིབཞངེས་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་དག་ེལྡན་བསན་

དགའི་ངོ་ཚབ་དེ་དག་གིས་གང་དང་གང་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ནུས་མེད་སོང་པ་སོང་

རྐང་ཞིག་ཆགས་པ་རདེ། ཆབ་སྲིད་པ་དང་ཆབ་སྲིད་པའི་རྐུབ་གཡོག་མི་ངན་དེ་

ཚསོ་རག་པར་འད་ིའད་རྐང་རྐང་བས་དང་བདེ་བཞིན་པ་ཡནི་པ་ཡང་། སར་ཡང་ཉེ ་

བའ་ིཆར་འད་ིལྟར། ཕ་ིལོ་{2015}ཟླ་{6}ཚསེ{24}ཉནི་བཅུ་བཞི་པ་དགུང་ལོ་

{80}འཁོར་བར་དག་ེལྡན་པའ་ིབཀའ་དནི་རསེ་དན་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ལོག་བཤད་པ་

དགའ་ཤར་སོག་པ་ཚུལ་ཁམིས་འདོ་ཟརེ་དང་། ཤར་རྩ་ེམཁན་པོ་བང་ཆུབ་ཆསོ་ལྡན། 

སརེ་སྨད་ཡང་སངེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཟརེ་བ་ད་ེཚསོ་དག་ེལྡན་སྤའི་ིམངི་ཐོག་ནས་དག་ེལུགས་གསོ་

ཆོད་ཡནི་ཁུལ་གསི་གངོ་ཚསེ་ཉནི་བསི་པ་ལ་ཅིག་ལྟསོ་ཨ། {“དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་

བདེ་མཁན་སྤ་ིསརེ་གང་ཡནི་རུང་། རི་བོ་དག་ེལུགས་པ་དང་བཀའ་གདམས་གསར་མ་

གང་ཡང་མནི་པར་མ་ཟད། བོད་གངས་ཅན་ག་ིཆོས་བརྒྱུད་གང་གའིང་ཁོངས་གཏོགས་

མནི་པ་བསྐར་ནན་བརདོ་རྒྱུ་དང་།”} ཟརེ་ནས་རག་པར་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ཐོག་
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ནས། འད་ིདང་འད་ིལྟ་བུ་ངོ་ཚ་རྒྱུ་མདེ་པའ་ིབག་མདེ་སྤདོ་ངན་བར་མཚམས་མདེ་པར་

སལེ་དང་སལེ་མུས་ཡནི་ནའང་། དེ་ལ་ཁི་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་ལུང་རིགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་

བཟང་པསོ་བདེན་རྫུན་དབེ་འབེད་ཡང་དག་པ་ཞིག་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཤར་དགའ་ལྡན་

ལ་གནང་བའ་ིབཀའ་ཡགི་འད་ིགཅིག་པུའ་ིཐོག་ནས། དགེ ་ལུགས་ཁ་འཁེར་རྒྱུག་

ཁི་ལོག་བཤད་པ་འཁོར་བཅས་ཀིས་འདོད་གཏམ་ས་ཕི་ཇི་ཙམ་ཞིག་བཤད་ཡོད་ཀང་

ཐམས་ཅད་བཙན་དབང་དང་། སྤལ་ལད་གཡ་ོབྱུས་ལོག་བཤད་ཁོ་ན་ཡནི་པ་ཁ་ིཆནེ་ར་ོ

ར་ེའཆང་ག་ིབཀའ་ཡགི་གཤམ་གསལ་འདའི་ིཐོག་ནས་མངོན་ར་ཡང་དག་པ་ཞིག་འཕོད་

ཐུབ་ཀ་ིའདུག 

ཁ་ིཆནེ་ར་ོར་ེའཆང་གསི་གདན་ས་ཆནེ་པོ་ཤར་དགའ་ལྡན་ལ་གནང་བའ་ིབཀའ་ཡགི

{“ཉ་ེབའ་ིཆར་སྐབས་བཅོལ་བོད་མའི་ིབས་ིགནས་ཁག་དང་། གདན ་གསུམ ་ནང ་

ལྷ་སྲུང་བསེན་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་བཅོས་བསྒྱུར་གསར་པ་མང་དག་ཅིག་བྱུང་བའི་

རྐནེ་ལས། གདན་ས་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་དུ་བ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་གྲྭ་དམངས་མང་པོ་

ཞིག་གིས་ཐུགས་མཐུན་གཏན་འཁེལ་མཛད་པ་བཞིན་ཤར་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བའ་ིགིང་ཞསེ་པའ་ིའདུས་སྡ་ེགསར་ཚུགས་བྱུང་ཟིན་པ་ལྟར། ཁོང་རྣམས་ཀིས་མདོ་

སགས་ཀི་ཉམས་བཞེས་གང་ཅིའ་ིཐད་ཁུངས་མེད་རང་བཟོ་སོགས་མ་ཡནི་པར་བརྒྱུད་

ལྡན་བ་མ་གོང་མའི་ཕག་བཞེས་གཙང་མ་རྒྱུན་འཛིན་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་རོྩད་

མདེ་ཀུན་ག་ིདངོས་མཐོང་མངོ་གྲུབ་ལ་སོང་། འདི་ནས་ཀང་ཆོས་སྡེ་འདི་ཉིད་བོད་

ཀ་ིཆོས་ལུགས་བཞིའ་ིནང་ཚན་རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའ་ིའདུས་སྡརེ་

ངོས་འཛིན་བདེ་ཀ་ིཡདོ་པ་ཀུན་གསི་མཁནེ་ཆུབ་འཚལ། དགའ་ལྡན་ཁི་ཐོག་བརྒྱ་དང་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

424

གཅིག་ག་ིམངི་འཛིན་པ་ལུང་རིགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ས་གང་ས་ཟླའ་ིཚསེ་{15}དང་ཕི་ལོ་

{2009}ཟླ་{6}ཚསེ་{7}ལ།། །།”}ཞེས་པའི་ཁི་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་གི་བཀའ་

ཡིག་འདི་ལ་དགེ་ལྡན་བསན་བདག་ཏུ་རོམ་པའི་ཞབས་འདེན་པ་ཁེད་ཚོས་མིག་གིས་

འབུར་ཚུགས་སུ་ཞིབ་གཟིགས་ཡངོ་བ་ཞུ། མ་གཞི་ནས་རྒྱ་གར་དུ་གནས་པའ་ིདག་ེ

ལྡན་པའ་ིའགན་ཁུར་བ་མང་པོ་ཞིག་སར་ནས་ཀང་། སྲདི་དནོ་དང་སྤལ་ལད་གཉསི་

དབེ་འབེད་མ་ཤེས་པར་སྤལ་ལད་ཨམ་ཅིག་ཡནི་སད་ཀི་དནོ་དུ་རང་གསི་རང་ཚུགས་

མ་ལུས་དབང་མདེ་དུ་ཤརོ་འག་ོབའ་ིསྐ་ོགནས་ད་ེདག་ལ་བསམ་ཚ།ེ རང་ཡུལ་བོད་

གངས་ཅན་ལངོས་སུ་བཞུགས་པའ་ིདག་ེལྡན་པ་དང་རིས་མདེ་ཆསོ་བརྒྱུད་ཆོས་བདེ་པ་

ཡོད་ཚད་བསོད་ནམས་ཀི་སལ་བ་ཤིན་ཏུ་བཟང་བའི་རགས་ཞིག་རང་བཞིན་ཤུགས་

ཀསི་མངོན་དུ་གྱུར་བཞིན་འདུག རྒྱ་གར་དུ་གནས་པའི་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་བ་

ཁག་གཅིག་བཅུ་བཞི་པར་སྤལ་ལད་འཁབ་མ་ཐུབ་ན་དགེ་ལྡན་པ་འཇིག་རེན་འདིར་

གནས་ཐབས་མདེ་པ་ལྟ་བུའ་ིསྤདོ་ཚུལ་ད་ེདག་ཀང་། དགེ ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་

བཤད་པ་ལྟ་བུ་བ་བང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིརྒྱུག་ཁ་ིམ་ིཉུང་བ་ཞིག །བོད་མིའི ་སྤི ་

ཚགོས་འད་མནི་ནང་དུ་ཕགོས་བགསོ་ཀིས་བཞག་ནས། དེ་དག་གི་ཁ་ཤུགས་དཔུང་

ངོམ་གསི་དང་བདནེ་གི་མ་ིསུ་ཡང་ལས་ཀ་བདེ་ས་མདེ་པ་བཟོ་བཞིན་པ་ན།ི ཡུ ལ ་

གར་བས་ཏ་ེམ་ིལོ་དྲུག་བཅུའ་ིཉམས་མངོ་ལས་ཅིའ་ིཕིར་མ་ིཤསེ། ད་ལམ་འདི་ལྷག་མང་

པ་ོཤདོ་དགསོ་དནོ་མེད་པ་ན་ིཁི་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་ད་ལྟ་གསལ་ཞལ་འཚ་ོབཞུགས་ཡནི་

སབས། མ་ིངན་ཕོགས་གཏོགས་ནས་ཐུགས་སུན་པ་ོབཟོ་སྲདི་པས་ཡནི། སྤི ར ་ ཤོ ད ་

དགསོ་ངསེ་དང་ཤདོ་འདདོ་པ་ན་ིཤནི་ཏུ་མང་ཡང་གནས་སབས་ད་ེཙམ་མ།ོ།



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

425

རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཟུར་ར་ོར་ེའཆང་གྲྭ་སྡལི་མཚན་ཅན་རིན་པ་ོཆ་ེའུ་ཐུག་

ནས་གསུངས་པ།

རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཟུར་རོ་རེ་འཆང་གིས་བང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཡིག་དེའི་

ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་གར་དུ་གནས་པའ་ིདག་ེལྡན་པ་རྣམས་ལ་རང་དབང་དང་། ཐོ བ ་

ཐང་དང་འཆམ་མཐུན་འད་མཉམ་སོགས་ཡདོ་མདེ་ཀང་བཀའ་ཡགི་འད་ིནས་ཤསེ་ཐུབ་

པ་དང་། ལྷག་པར་བཅུ་བཞི་པས་དགེ་ལྡན་པ་ལ་ས་བར་ཕི་གསུམ་དུ་གནང་ལུགས་

གནང་སངས་ཇི་འད་ཞིག་ཡོད་མེད་ཀང་ཟུར་ཙམ་ཤེས་རེ་སམ་ནས་འདིར་བཀོད་པ་

ཡནི།

མ་གཞི་ཁོང་དང་ཁོང་ལྟ་བུའ་ིདག་ེལྡན་པའ་ིདབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་མང་པ་ོཞིག་ན།ི 

བཅུ་བཞི་པས་ལྷ་སྲུང་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དགེ་ལྡན་པའི་ཐོག་ཏུ་གནང་ལུགས་གནང་

སངས་ད་ེལ། ཐུགས་སུན་དང་ཐུགས་ཕམ་ཚད་མདེ་ཀ་ིཐོག་ནས་འགའ་རསེ། ང ་ ལོ ་

འགའ་ཞིག་ག་ིསནོ་དུ་ཤ་ིཡདོ་རོགས་བས་ན་གསུངས་པ་དང་། མ གོ ག ས ་ ཙ མ ་ ཤི ་

རོགས་བས་ན་སོགས་འུ་ཐུག་པའ་ིགསུང་ས་ོསྣ་ཚགོས་ཕབེས་བཞིན་ཡདོ་པ་རདེ། ཁ ད ་

པར་དུ་བ་ོགཏིང་ནས་ཕམ་དགསོ་པ་ཞིག་ལ་ཉ་ེཆར་རང་། བཅུ་བཞི་པའི ་རྒྱུད་

བསྐུལ་འགོ་རྒྱུག་ཁ་ིར་ེཟུང་གང་སར་ཡདོ་པར་བརནེ། རྒྱ་གར་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་

གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ནང་ནས་མཁན་ཟུར་རོ་རེ་འཆང་གི་མཚན་

བསདོ་ཕིར་སནོ་བས་ཚུལ་ཟརེ་བས། དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་བོ་ཕམ་དང་ཞེ་ཁེལ་དགོས་པ་

ཞིག་ལོས་ཡནི། མཁན་ཟུར་རོ་རེ་འཆང་ནི་ཧ་ལམ་ཡུལ་གར་དུ་རྒྱུད་གྲྭ་ཚུགས་པ་ནས་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

426

བཟུང་རྒྱུད་པའ་ིཁམིས་སྒགི་དང་། ཆོས་འཆད་ཉན་སོགས་ལ་འགན་པའི་ཟླ་དང་

བལ་བ་མིག་དཔེར་འོས་པ་ཇི་འད་ཞིག་གནང་ཡོད་མེད་རྒྱུད་རྒན་ཚང་མས་དགོངས་

པར་མངའ་གསལ་ད་ེལྟར་ཡང་། བཅུ་བཞི་པས་དག་ེལུགས་པར་སྡང་ཟུག་གནང་ལུགས་

ན།ི རང་གསི་བསམ་ན་ཞ་ེཁལེ་བ་དང་། གཞན་ལ་བཤད་ན་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་

དག་ེལྡན་པའ་ིལས་དབང་སོྐ་པ་ོའད་ིལ་ཚང་མས་དགངོས་པ་ཟབ་བཞསེ་ཡངོ་བའ་ིར་ེབ་

སངི་ནས་ཆ།ེ དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་ཀང་ད་ནས་བཟུང་དགེ་

ལྡན་བསན་དགའ་ིངོ་ཚབ་ད་མུས་ལྟར་མ་ིབདེ་པའ་ིར་ེབ་ཡང་མདེ་པ་མནི་ན།ོ། མ ང ་

པོ་ཤོད་མི་འདོད་པས་གཤམ་འཁོད་མཁན་ཟུར་རོ་རེ་འཆང་གི་བཀའ་ཡིག་འདི་ལ་

ལགེས་པར་གཟིགས་རོགས་གནང་།

༄༅། །མང་ཐོས་འདུལ་བ་འཛིན་པ་མཁན་རིན་པ་ོཆའེ་ིདབུས་གྲྭ་ཚང་རིན་པོ་ཆའེ་ིབ་

ལས་འདུས་མང་ལྷན་རྒྱས་པའ་ིསན་དྲུང་དུ།

                                                                                     

 གུས་གསོལ།

{2010}ཕི་ཟླ་{12}ཚེས་{30}ཉིན་བསྩལ་བའི་ཕག་བིས་འདིར་{2011}ཟླ་བ་

{1}ཚསེ་{13}ལག་སོན་བྱུང་ལགས།  ཕག་གསལ་ལྷ་བསནེ་གསོལ་མ་ིབདེ་པའ་ི

དམ་འབུལ་དགསོ་པ་གསུངས་འདུག་ན།  སབས་དནོ་ཞུ་སངི།  {1996}ལོར་ཕན་

རྒྱུད་སྨད་མཁན་པོ་ལས་ཐོག་ཡནི།  སབས་དརེ་མཁན་པོ་ནས་གལ་མཐར་གནས་

པའི་གསར་བུ་པ་ཡན་གིས་ལྷ་བསེན་གསོལ་མཚམས་བཞག་པ་ཡིན་ཞེས་གྲྭ་ཚང་

ཚགོས་ཡངོས་ཀིས་གསལ་ཡགི་ཕུལ་ཡདོ།  རྒྱུད་སྨད་ཀིས་ཕུལ་བའ་ིཡགི་ཆ་ལ་ཡདི་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

427

ཆསེ་མདེ་ན།  གཞན་གསི་བིས་པའ་ིཡགི་ཆའང་ད་ེབཞིན་རདེ།    ཡང་ཕག་བིས་ནང་

གསལ།  རྒྱལ་ཆནེ་བསནེ་མཁན་ག་ིརིགས་དང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ལ་མཉམ་དུ་ལོངས་

སྤདོ་རྒྱུ་མནི་པའ་ིའགན་ལནེ་དམ་འབུལ་དགསོ་པ་གསུངས་འདུག་ན།  གནད་དནོ་འད་ི

སརོ་འགན་ལནེ་དམ་འབུལ་རྩ་བ་ནས་བདེ་ཐུབ་ཐབས་མདེ།  དག་ེའདུན་བགསེ་གཞོན་

ཐམས་ཅད་གསན་གནང།  བང་རྩ་ེགྲྭ་ཚང་རྒྱ་གར་ལ་གསར་དུ་ཆགས་པ་མ་རདེ།  སར་

ནས་རྒྱལ་ཆེན་ཤུགས་ལྡན་བསེན་མཁན་བ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་གྲྭ་ཚང་གི་སོབ་གཉེར་བ་

རྣམས་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་བདུད་རིྩ་སྩོལ་བར་མཛད་པའི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་

གྲུབ་པའ་ིདབང་ཕྱུག་གསརེ་ཀངོ་རོ་ར་ེའཆང།  གསརེ་ཀངོ་རོ་ར་ེའཆང་སྐུ་ཕངེ་གཉསི་པ་

ཡང་སྲདི་རིན་པོ་ཆ།ེ  མཁན་ཆནེ་བསན་དར་བ་རིན་པ་ོཆ།ེ  ཕ་ར་རིན་པ་ོཆ་ེབ་ོབཟང་ཡ་ེ

ཤསེ་བསོད་ནམས་ཆོས་ཀི་དབང་ཕྱུག།  ཧར་གདངོ་དག་ེབཤསེ་རིན་པོ་ཆ་ེམཁནེ་རབ་

བསམ་གཏན།  གའོ་ོམཁན་ཟུར་ཡ་ེཤསེ་དགའ་བ།  ཚ་བ་འབགོ་མ་ིབམས་པ་བ་ོགསོ་

རིན་པ་ོཆ།ེ   གའོ་ོདག་ེབཤསེ་ཉ་ིམ་རྒྱལ་མཚན།  གའོ་ོམཁན་རིན་པོ་ཆ་ེབསོད་ནམས་

ཀུན་དགའ་ཁོང་རྣམ་པ་བང་རྩེ་ལ་མདོ་སགས་ཀི་ཆོས་རྒྱུན་སེལ་མཁན་བ་ན་མེད་པའི་

བཀའ་དིན་གི་བདག་ཉིད་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གང་གི་འབེལ་བ་བེད་ཀི་

མནི་ཞསེ་མནའ་བསྐལ་བ་དང།  ཁས་ལནེ་དམ་བཅའ་རྩ་བ་ནས་འབུལ་མ་ིཐུབ།  རང་

ག་ིབ་མ་དང་དག་ེརྒན་ལ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གང་གི་འབལེ་བ་མ་ིབདེ་ཟརེ་མཁན་ནང་པ་

ཕར་ཞོག་ཕ་ིཔའང་ཡངོ་མ་ིསྲདི།  ཁདེ་རྣམས་ཀ་ིམད་ོསགས་ཀ་ིཆོས་ཀ་ིབརྒྱུད་པ་གང་

ནས་བྱུང་ག་ནས་བངས་པ་ས་འགོ་ནས་གཏརེ་གཏོན་པ་ཡནི་ག་ིརདེ།  མཁན་རིན་པ་ོཆ་ེ

བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ་ལགས་ཀིས་སྐུ་ངལ་འཛམེ་མེད་ཀིས་དཔེ་ཁིད་ག་ཚདོ་གནང་

སོང།  ཁོང་གསི་གངོ་ག་ིབ་མ་དག་ེབཤསེ་ད་ེདག་ལས་གསན་པ་རདེ།   གསརེ་ཀངོ་རོ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

428

རེ་འཆང་ནས་བསོད་ནམས་ཀུན་དགའི་བར་ཀི་བང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་བ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་

ད་ེདག་གསི་རྒྱལ་ཆནེ་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་ག་ིཡདོ་པ་སུ་ཀང་བསནོ་དུ་མདེ།  བདག་

དག་ེསོང་གྲྭ་སྡལི་པས་ཁོང་རྣམས་དང་ཆསོ་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབལེ་བ་མ་ིབདེ་ཟརེ་ནས་

མནའ་སྐལེ་མ་ིཐུབ།  ང་བཙུན་པ་ཡནི་བཙུན་པས་མནའ་སྐལེ་མ་ིཆོག་པ་བོད་ཀི་ཁམིས་

ལུགས་ཡནི།  རབ་བྱུང་གསི་མནའ་སྐལེ་མ་ིཆོག་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀ་ིའདུལ་བའ་ི

དགངོས་པ་ཡནི། འདུལ་བ་ཐ་བའ་ིཤགོ་གངས་{392}ལ་གཟིགས།  ཟམ་གདངོ་རིན་

པ་ོཆ་ེལ་ཕག་འབུལ་ཞུས་ནས།  ཐུགས་ར་ེགཟིགས་མནའ་སྐལེ་མ་ིདགསོ་པ་ཞིག་གྲྭ་པས་

མནའ་སྐལེ་ཆགོ་ག་ིམ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་བ་འབུལ་དགསོ་པ་ལས་མ་ཕུལ་བ་བས་ནས།   ཟམ་

གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་མནའ་སེྐལ་བས་འབས་བུ་དགོན་པ་དགའ་ལྡན་དུམ་

བུ་མང་པོ་བཟོས་པ་རདེ།  ཁོ་བོས་མནའ་མ་ིསྐལེ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་དག་ེའདུན་ག་ིསྡ་ེདབ་ེ

འབདེ་བདེ་འདདོ་མདེ།  མ་ིཁ་ཤས་ཀིས་ཁམིས་ཀ་ིདབང་ཆ་ཡདོ་པའ་ིརྣམ་པ་སནོ་

ག་ིའདུག་ས་ེད་ེཡངོ་ཤསེ་ཀི་རདེ། ང་ཚ་ོབོད་ཀ་ིདཔ་ེལ་ཆུ་འཁོར་གཉརེ་པ་གཉརེ་པ་

མནི།  གཞེསི་ཀའ་ིསྡ་ེཔ་སྡ་ེཔ་མནི།  ཞསེ་པ་ལྟར་ཡནི།  དབེ་ཀི་ནང་དནོ་རྒྱལ་ཆནེ་ར་ོ

ར་ེཤུགས་ལྡན་སྐསེ་བུ་དམ་པ་ཡནི་པ་དང།   སྲུང་མ་ཡནི་པ་དང་།   དག་ེལུགས་པའ་ི

སྲུང་མ་ཡནི་པ་ལུང་ཁུངས་དང་བཅས་པ་བིས་ཡདོ།  ད་ེཡང་ང་མཁས་དགས་ནས་བིས་

པ་མནི།   འུ་ཐུག་ནས་བིས་པ་ཡནི།  ང་ཚ་ོབོད་པ་བཙན་བལོ་པའ་ིསིྤ་ཚགོས་ནང་ད་ེམ་

གཏོགས་ལས་ཀ་མདེ་པ་ལྟ་བུ་ལོ་མང་རིང་རོག་གངེ་གིས་སུན་སྣང་དང་དག་ེའདུན་མང་

པ་ོགནས་དབྱུང་བཏང་བ་དང་།  གྲྭ་ཚང་གཅིག་དུམ་བུ་གཉསི་སུ་བཟོས་པ་ལ།  བཟོད་

སམོ་ཐུབ་ཐབས་མདེ་ནས་བིས་པ་ཡནི།  ཤུགས་ལྡན་གི་སརོ་ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔད་པ་གནང་། 

རྒྱུ་རྐནེ་ཞིག་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་ཡདོ་ཀ་ིརདེ།  ལོ་ངོ་བཞི་བཅུའ་ིརིང་ག་ིགངེ་རོག་འད་ི
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ཞི་འཇམ་དུ་འག་ོབའ་ིཡདི་སོྨན་བདེ།    དབེ་འད་ིའབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ཆོས་དནོ་

དང།   ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆ་ེདང་།  གྲྭ་ཚང་གཞན་དག་ལའང་ཕུལ་ཡདོ།  གྲྭ་མང་ལ་

ར་ཕདོ་ངསེ་ཀསི་གསལ་བསྒགས་གནང་རོགས་ཞུ།  རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཟུར་དག་ེསོང་གྲྭ་

སྡལི་པས་{2011} ཟླ་{1}ཚསེ་{13}ཕུལ།།

                མཚན་རགས།  {བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན}

ཞསེ་སོགས་འཁོད་ཡདོ། ད་དགེ་ལྡན་པའི་རྐང་འདེན་ཕ་བསད་ནས་རྒྱལ་རྔ་ཡང་ཡང་

བརྡུང་མཁན་ཚསོ། འདུལ་འཛིན་ཆནེ་པོ་ཁོང་དང་ཁོང་ལྟ་བུ་རྣམས་ད་ཆ་གདན་ས་

སོ་སོའ་ིསྐདི་སྡུག་ནས་ཕུད་ཀ་ིཡདོ་པ་རདེ། སྐིད་སྡུག་ནས་ཕུད་མཁན་དེ ་ཡང་

སབས་འཚལོ་བ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་པའ་ིརྒྱུག་ཁི་ད་ེཚའོ་ིངན་རྒྱབ་དཔུང་བསིྒགས་དང་། 

ཁ་ཤུགས་དབང་ཤདེ་ཁོ་ནས་གདན་སའེ་ིནང་ག་ིའདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་ཁ་གག་ས་

མདེ་པ་བཟོ་ཡ་ིཡདོ་པ་རདེ། ད་ན་ིརྒྱལ་པོ་ཀིྲ་ཀིྲའ་ིདམགིས་ལྟས་མངོན་སུམ་གཟུགས་

ཅན་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་བསྡད་ཨ་ེའདུག་ངོ་མ་དག་ེལྡན་པའ་ིལས་དབང་ད་ེསྐ་ོཔོ་རདེ། ད ་

ན།ི སྡགི་ལྟ་ཅན་ར་སའ་ིཆབ་སྲདི་ནག་པོའ་ིམ་ིསྣ་ལ་སྐབས་བཅོལ། ད གེ ་ འ དུ ན ་

འཐབ་ཀོྲལ་གི་རྒྱུ་སྒྲུབ་མཁན་དགེ་ལྡན་བ་ཚོང་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་དག་གིས་དབང་

བཟུང་ནས། འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁོང་དང་ཁོང་ལྟ་བུ་ཇ་ིཙམ་རའེི་གདན་ས་ཁག་ནས་

གནས་དབྱུང་བཏང་སོང་། ད་དུང་བཅུ་བཞི་པས་མི་ངན་དེ་དག་ལ་རེས་སུ་ཡིད་

རང་ག་ིདཔའ་དར་དང་། ལགེས་སོའ་ིམངགས་བརོད་ཇི་ཙམ་བས་སོང་། ངོ ་ མ ་

ད་ན་ིབསན་པ་སྤ་ིབ་ེབག་ག་ིགནས་སངས་ད་ེསྐ་ོཔོ་རདེ་ལ། དགེ ་ལྡན་པའི ་ལས་

དབང་སྐ་ོཔོ་འད་ིལའང་ངསེ་པར་དུ་བསམ་ཤསེ་བདེ་དགསོ་འདུག །ད་དུང་ཧང་

སང་དགསོ་པ་གཞན་ཡང་། གདན་ས་ཁག་ནང་བཞུགས་བཞིན་པའི་འདུལ་བ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

430

འཛིན་པ་ཆནེ་པ་ོད་ེརྣམས་ལའང་། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་

མི་ངན་ཁོ་ཚོའི་འདོད་བསྟུན་གི་སད་ཆ་དེ་འད་མི་ཤོད་ཀ་མེད་བཟོ་ཡི་ཡོད་པའང་

མཐོང་ཆོས་ད་ེལྟར་རདེ། རྒྱུ་མཚན་ད་ེའད་ལ་དགངོས་ནས།   ངསེ་དནོ་༧ར་ེ

རྒྱལ་བ་གཉསི་པའ་ིགྲུབ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་ས་འཛིན་མཁན། ཡབ་ར་ེབད་ེཆནེ་སིང་པོའ་ིཐུགས་

སྲས་ཟླ་མདེ་ཏ་ེཧོར་སྐརོ་དཔནོ་རིན་པོ་ཆའེ་ིབསབ་བ་ལས། “དེ་ལྟར་གདན་ས་སོ་

སོའི་གལ་དབུར་བཞུགས་པའི་མཁན་པོ་ཚོས་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པའི་བཀའ་བཀོད་

གནང་བར་དག་ེའདུན་དམངས་ཚསོ་ཕག་བཞསེ་སུ་བསར་བ་ཡནི་ན་བསན་པའ་ིཞབས་

འདགེས་སུ་འགྱུར་བ་ཡངོ་ངསེ།   ད་ེམནི་དམ་པའ་ིཆོས་འདུལ་བའ་ིགནད་གང་ཡང་

མ་ིཤེས་པའ་ིའཇིག་རེན་རྒན་པོ་ཕ་རྒན་ཁ་ཤས་གལ་གངོ་དུ་བསྡད་ནས་ཁམི་པ་དང་ས་ོ

བསྟུན།   འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ས་མཐར་སྐྱུར།    དམ་ཆོས་འདུལ་བ་རྩྭ་ལྟར་དརོ་

བའ་ིདབང་གསི་འད་ིའད་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེབས་ན་སད་ཕིན་ཆད་འདུལ་བ་འཛིན་པ་

ཞིག་གསི་འགན་དབང་བཟུང་ནས་སོབ་གཉརེ་དང་།    སྒགི་ལམ་ལ་དམ་ར་མཛད་ནས་

བསན་པའ་ིམགི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བར་བདེ་དགསོ།”} ཞསེ་ཇི་སད་གསུངས་པ་བཞིན་

འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཟུར་དུ་ཕུད། གནས་ནས་དབྱུང་། དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་

བའ་ིགནད་གང་ཡང་མ་ིཤསེ་པ་ཤར་རྩ་ེསོག་པ་ཚུལ་ཁམིས་འདོ་ཟརེ་ལྟ་བུ་དག་ེལུགས་

པའ་ིསིྤ་འཐུས་སུ་བདམས་ནས་གལ་གངོ་དུ་བསྡད། དེ ་ཚོས་འཇིག་རེན་རྒན་པོ ་

དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིསྐ་མནི་སརེ་མནི་དག་ལ་སྐབས་བཅོལ་ས་ོབསྟུན་པའ་ིདབང་གིས་

དག་ེལྡན་པའ་ིད་ལྟའ་ིགནས་སངས་སྐ་ོཔོ་འད་ིའད་བྱུང་བ་བརདོ་ཅི་དགསོ་སོ།།
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གཞན་ཡང་དམ་པ་གང་ག་ིབསབ་བ་ལས།   “ད་ེབཞིན་རྒྱུད་སྨད་ལ་མཚནོ་ན་འག་ོན་

གསང་བ་འདུས་པ།   བསྡད་ན་གསང་བ་འདུས་པ།     ཉལ་ན་གསང་བ་འདུས་པ་ཡནི་

ན་དངེ་སབས་དསེ་མ་ིའགགིས་པར་གསར་བཅོས་ཤགི་ལ་ཨ་གསར་བདེ་དནོ་གང་ཡང་

མདེ།  ར་ེཤསེ་རབ་སངེ་གའེ་ིཕག་སྲལོ་དསེ་མ་འགིག་པ་ག་ནས་ཡངོ་།” ཞསེ་སོགས་

གསུངས་པ་ལྟར། ད་ཆ་ཡུལ་གར་དུ་གནས་པའི་རྒྱུད་གྲྭ་སོད་སྨད་ཀི་སྣེ་མོ་ལས་

འཛིན་ད་ེརྣམས་སྲདི་དནོ་པའ་ིརསེ་སུ་རྒྱུག་ཐལ་ཆ་ེཚུལ་ལ་དཔགས་ན། རེ ་ ཤེ ས ་

རབ་སངེ་ག་ེདང་། ར་ེབཙུན་ཀུན་དགའ་དནོ་གྲུབ་རྣམ་གཉསི་ཀི་ཕག་སྲལོ་ལ་འགོ་

ཆག་ཉལ་འདུག་ག་ིརྣལ་འབརོ་གསང་འདུས་ལ་གནང་རྒྱུ་ད།ེ ད་ཆ་བཤད་རྒྱུན་ཙམ་

ལས། ལག་ལེན་ངོ་མར་སྲིད་དོན་པའི་ངོ་སྲུང་ཨེ་འཇོན་མི་འཇོན་གི་རྒྱུད་ཆེན་མཁན་

ཟུར་རིན་པ་ོཆ་ེལྟ་བུའང་། ཆབ་སྲིད་པའི་ལངས་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་ཟེར་ནས་

རྒྱུད་པའ་ིསྐདི་སྡུག་ནས་ཕུད། བ་རབས་མཁན་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ནས་བཏོན་

པ་སོགས། ད་ེལྟར་བདནེ་ན་རྒྱུད་ཆནེ་ར་ོར་ེའཆང་རྣམ་གཉསི་ཀ་ིཕག་སྲལོ་དསེ་མ་

འཐུས་པར། ཁུངས་མདེ་སྲདི་དནོ་མ་ིསྣས་ལྷ་སྲུང་ལ་ཁ་གཡར་བའ་ིཕག་སྲལོ་གསར་

པ་ཞིག་ལ་ཨ་གསར་བས་པ་ཞིག་མནི་ན་གང་ཡནི། མང་དུ་ཤོད་མི་འདོད་པས་སྨྲ་

བ་མཚམས་གཅོད་པར་བའ།ོ།
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༧སྐབས་ར་ེལྡན་མ་བ་ོཆོས་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིམཛད་འཕནི་ལ་གནདོ་སྐནོ་

བས་ལུགས།

༧སྐབས་རེ་ལྡན་མ་བོ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་དབིངས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནི་༧རེ་ཕ་བོང་ཁ་

བད་ེཆནེ་སིང་པོའ་ིཆོས་བརྒྱུད་ཡང་དག་པ་འཛིན་མཁན་ཞིག་དང་།  ཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་

ག་ིཞལ་སོབ་ནམ་མཁའ་ིསར་ཚགོས་ལྟ་བུའ་ིདབུས་ནས་ཉ་ིཟླ་ལྟ་བུའ་ིམཁས་གྲུབ་ཆེན་

པ་ོཁོང་ལྟ་བུའ་ིམཛད་འཕནི་ལ་གནདོ་གང་ཐུབ་བསྐལ་བ་ད་ེན།ི བཅུ་བཞི་པའི་ཕོགས་

སུ་གཏོགས་པས་ཤསེ་བཞིན་དུ་འཆར་གཞི་ཡདོ་པའ་ིཐོག་ནས། རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་

རྩ་ཆནེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཙམ་མ་ཟད།  ༧ར་ེབད་ེཁི་ཡབ་སྲས་ཀ་ིབརྒྱུད་པ་འད་ིཡང་རྩ་བ་

ནས་མདེ་པ་བཟོ་རྒྱུར་དམགིས་པ་ཞིག་ཡནི་པ་བརོད་མ་ིདགསོ་པ་ཞིག་ཡནི།མང་དུ་ཤདོ་

མ་ཁོམ་པའ་ིསངི་དནོ་འགའ་ཞིག་དནོ་བསྡུས་ནས་ཤདོ་རྒྱུར།   

ཕ་ིལོ་{1996}ནས་བཅུ་བཞི་པས་རྒྱལ་ཆནེ་ཤུགས་ལྡན་བཀག་སྡམོ་བདེ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་

བཏང་བ་ནས་བཟུང་༧སྐབས་ར་ེབོ་ཆོས་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ནས་ཀང་། ཤུགས་ལྡན ་

བསནེ་མཚམས་བཞག་རྒྱུའ་ིཁས་ལནེ་ཞུས་ཤངི་། སབས་དེ་ནས་ཆོས་སྐོང་གི ་

བསང་འཕནི་སོགས་ཕ་ིཚུལ་དུ་ནམ་ཡང་མ་མཛད་པར་བཞུགས། མ་ཟད་བོད་དང་རྒྱ་

གར་སོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཞལ་སོབ་འགའ་ལ་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་སྒྲུབ་ཐུབ་ན་དགེ་

མཚན་ཆ་ེརབས་སོགས་ཀང་མ་ིགསུངས་ཀ་མདེ་དུ་གྱུར། མགནོ་པ་ོགང་ག་ིཞལ་སབོ་མང་

པ་ོཞིག་ཀང་ཕ་ིལོ་{1997}ཙམ་ནས་འབལེ་ལམ་ཞུ་ཐབས་ཤནི་ཏུ་དཀའ་བ་བྱུང་ཡདོ། 

སྐབས་ར་ེམཆགོ་ནས་བསན་པ་ཐུགས་བཅངས་ཀིས་ཐབས་མཁས་ཁོ་ན་མཛད་ཀང་ལམ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

433

ལོྷང་གཏན་ནས་མ་བྱུང་བར། གང་བས་གང་གནང་ཕལ་ཆེར་བཅུ་བཞི་པར་གནོད་

རྐནེ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སོང་། ས་ཕརི་ལོ་ལྔ་ཙམ་སྐབས་ར་ེརིན་པོ་ཆ་ེབཅུ་བཞི་པ་མཇལ་ཁའ་ི

ག་ོསབས་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར་དེ་མུར་བ་ཐབས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པར་བཞུགས་

དགསོ་བྱུང་། མཐར་སྐབས་ར་ེརིན་པ་ོཆ་ེའུ་ཐུག་ནས་དགའ་བང་སརེ་ཀངོ་ཁ་ིསྤྲུལ་བ་ོ

བཟང་འབྱུང་གནས་ཁོང་ངའ་ིསོབ་མ་ཞིག་སར་ནས་ཡནི་པ་ཙམ་ལས་གཞན་གི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡང་མདེ། ཅསེ་ཀང་གསུངས་དགསོ་བྱུང་ཡདོ། 

འནོ་ཀང་ཉནི་གཅིག་ཧང་སང་དགསོ་པ་གཞན་ཞིག་ལ། གིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ ་

ནས་བ་ོགསལ་གིང་མཁན་པོ་སོགས་ལ། སྐབས་རེ་བོ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་ནས་༧གོང་ས་

མཆོག་ག་ིབཀའ་མ་སྒྲུབ་ན་གྲྭ་ཚང་ནས་སྐདི་སྡུག་ཕུད་དགསོ་གསུངས་པ་ད་ེལ་གྲྭ་ཚང་ག་ི

གྲྭ་པ་རྒན་པ་རྣམས་ཤནི་ཏུ་མ་ིདགའ་བ་ཆནེ་པོར་གྱུར་ཞིང་། སྐབས་རེ་མཆོག་ཀང་

ཐུགས་ཕམ་ཚད་མདེ་གནང་ཚུལ་ཐོས་འཕལ་རང་ཡང་སངི་ཚ་ལོང་དུ་གྱུར། དེ ་

བཞིན་ཞལ་སོབ་རྒན་པ་འགའ་ཞིག་ལ་༧གངོ་ས་མཆགོ་གིས་ང་ལ་དགོངས་ཚམོ་གནང་

དནོ་འད་ིཡནི་བསམ་པ་གཅིག་ང་ལ་མདེ། ང་ན་ིདད་པ་བརན་ཐག་ཆོད་ཡདོ་ཁདེ་

རང་ཚ་ོསམེས་ཁལ་གནང་མ་ིདགསོ་ཞསེ་ཀང་གསུངས་དགསོ་བྱུང་ཡདོ།  བ ཅུ ་

བཞི་པས་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་གི་ཞལ་སོབ་ཆོས་ཁོ་ན་གནང་མཁན་ཞིག་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་

དཀའ་ངལ་སྤདོ་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡནི་ནམ། ལྷ་སྲུང་ལ་ཁ་གཡར་བ་ཙམ་

ལས་དོན་དམ་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་བ་བ་ལས་སངས་འདི་དག་ནས་ཀང་ཤེས་

ཐུབ་པ་ཞིག་ཡནི།

ཡང་ཕི་ལོ་{2014}ལོ་མགོར་དགེ་ལྡན་ཕ་ཆོས་བུ་ཆོས་གཅེས་སྐོང་ཚོགས་པ་ཟེར་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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བས་སྐབས་ར་ེམཆོག་ལ་བཀའ་ཆོས་ཞིག་སན་སངེ་ཞུས་པར། སྐབས་རེ་མཆོག་ནས་

དའེ་ིབཀའ་ལན་དུ་ཁདེ་རང་ཚསོ་ང་ལ་སུན་པོ་མ་བཟོ་རོགས། ད་ཡོང་གི་མ་རེད་ཅེས་

ཐུགས་ཕམ་ག་ིརྣམ་པ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞིག་བསན་གནང་དགསོ་བྱུང་བ་འད་ིནས། ག ་ རེ ་

མཚནོ་ག་ིའདུག་ཤུགས་ལྡན་པ་ཚ་ོསིང་ལ་རུས་པ་ཞིག་མ་བཅུག་ན་ཡངོ་ས་རདེ་དམ། 

ད་སྐབས་རེ་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཚ་ེམཐའ་མའ་ིདུས་སུ་སེབས་སབས་ཆབ་སྲདི་པ་ཏཱ་ཟམ་རྣམ་

གཉསི་ཀསི་གཡ་ོབྱུས་གཞན་ཞིག་དན་ནས། གཙོ་བོ་སབས་དེར་ཟམ་གདོང་རིན་

པོ་ཆེ་ནས་འབས་སྤུངས་བ་ོགིང་འདུས་དམངས་ལ་བཀའ་ཆོས་ཞིག་གནང་འཆར་ཡོད་

སབས།  བ་ོགངི་གྲྭ་པ་རྒན་པ་རྣམས་ཀསི་རིྩས་བཀུར་ཐོབ་རརེ་དམགིས་ཏ།ེ 

ཟམ་གདངོ་རིན་པོ་ཆའེ་ིབརྒྱུད་ནས་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་གི་མཇལ་ཁ་ཞིག་ཞལ་

བཞསེ་ཐོབ་ཡདོ་ཚུལ་སྐབས་ར་ེབོ་ཆོས་ར་ོར་ེའཆང་ལ་ཞུས་འདུག་ཀང་། རི ན ་ པོ ་ ཆེ ་

ཐུགས་དགསེ་འཚརོ་ཆནེ་པ་ོད་ེཙམ་མདེ་པའ་ིཐོག་ནས་ཁདོ་ཀསི་{གཅུང་རྒན་ཡ་ིཤསེ་

འཕིན་ལས་ལགས།}ར་ེནན་དང་། མ་གཞི་འད་ིདགེ་ལུགས་སིྤ་ལ་དམགིས་པ་ཞིག་

ཡནི་པ་འད། ད་གང་དག་སོགས་གསུངས་ཏ་ེཞལ་གིས་བཞསེ་འདུག་ཀང་།

ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ། སང་ཉིན་མཇལ་ཁ་བཅར་རྒྱུའི་དེ་རིང་ཉིན་རྒྱབ་ཙམ་ལ་ང་ལ་

མགི་ཤལ་ནག་པོ་ཞིག་ཉསོ་ཤགོ་གསུངས་འདུག །མཇལ་ཁ་ཚར་ནས་འོ་ད་འགིག་སོང་

ཞསེ་གསོལ་ལོྕག་སངེ་བཞག་གནང་། དོན་དུ་སྐབས་རེ་མཆོག་ནས་བཅུ་བཞི་པའི་

ཞལ་རས་ལ་གཟིགས་འདདོ་མདེ་པ་ཞིག་ཡནི་ཚདོ། ཡང་དགངོས་པ་མ་རགོས་པའ་ི

ཉིན་འགའ་ཞིག་གི་སོན་དེར་སྐུ་མདུན་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་གྲུབ་སོང་ངེས་གསུངས་པར་

སང་ཉནི་ཕབེས་མཁན་རདེ་འདུག་ཞུས་དུས། འོ་ད་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་གསུངས་ནས་

ཕག་མཛུབ་ལ་གངས་ཀ་ཞིག་སྐནོ་གནང་འདུག་པ་ན།ི གང་ལྟར་བཅུ་བཞི་པ་མེད་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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པའ་ིབར་དརེ་ཚང་མ་གཙང་མ་ཞིག་ཡངོ་རྒྱུའ་ིདགོངས་པ་བཞསེ་པ་ཞིག་ཧ་ཅང་གསལ་

པ་ོརདེ། འདི་དག་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་ནའང་དགེ་ལྡན་བསན་

དགའ་ིངོ་ཚབ་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་གསི་ད་ེལྟར་མ་རདེ་རྫུན་བཟོ་

རདེ་ཟརེ་ངསེ་ཀང་། ད་ེན་ིཁོ་ཚའོ་ིརྒྱུན་གཤསི་ཡནི་པས་བཅོས་སུ་ག་ལ་ཡདོ། ག ང ་

ལྟར་སྐབས་རེ་མཆོག་ཕི་ལོ་{2014}ཟླ{10}ཚེས{15}ཉིན་ཞོགས་པ་བཅུ་བཞི་པ་

མཇལ་ཁ་ཞུས། ཚསེ་{18}ཉནི་བཅུ་བཞི་པ་ར་ས་ནས་ཁ་ེན་ཊར་ཐོན།  ཚེས ་ {23}

ཉནི་དགངོས་པ་གཞན་དནོ་དུ་གཤགེས་པ་བཅས་སོ།། 
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བཅུ་བཞི་པས་བོ་ཆོས་ར་ོར་ེའཆང་ལ་ལྟ་ཚུལ།

བཅུ་བཞི་པས་གསུངས་ལ་གཅིག་ལྟསོ་ཨ། {“ལྡན་མ་བ་ོཆོས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡནི་

ན། རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བས་ནས་ཐ་ན་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོ་བསོ་བཞག་

བས་པ་ཡནི། བས་ོབཞག་བདེ་དགསོ་པ་ད་ེཡང་། རིན་པོ་ཆེ་མཚན་སན་མཛད་

འཕནི་རྒྱས་པའ་ིཆདེ་དུ་དམགིས་ནས་ཡདི་ཆསེ་བ་ོའགལེ་བས་ནས་ད་ེལྟར་བས་ོབཞག་

བས་པ་ཡནི། ཡནི་ན་ཡང། བར་སབས་ཤིག་ནས་རིན་པོ་ཆེས་དོལ་རྒྱལ་དམ་

བསྒགས་དང་། ལྷག་པར་ཏུ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་དང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་

ག་ིའབལེ་ལམ་བདེ་ཡ་མནི་ཟརེ་བའ་ིཐོག་ལ། རིན་པོ ་ཆེས(ལྡན་མ་བོ ་ཆོས)བར་

བཞུགས་ཡནི་མདགོ་མདགོ་འད་བོ་བས་ནས་ད་ེའད་གནང་ག་ིའདུག  ད་ེཡནི་ཙང་། 

བར་བཞུགས་ཡནི་པ་ཡནི་ན་ག་ར་ེམཚནོ་ག་ིཡདོ་པ་རདེ། ཕར་ལ་འཁགོ་མདེ། ཚུ ར ་

ལ་འཁགོ་མདེ་ལབ་ག་ིཡདོ་པ་རདེ།ཚུར་ཕོགས་ད་ེསུ་རདེ། རྒྱབ་སྐོར་མེད་ས་དེ ་

རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེརདེ། མདོར་བསྡུས་ན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་ལས་ཐོག་ལ་རྒྱབ་

སྐརོ་མདེ་ཟརེ་ག་ིཡདོ་རདེ།ད་ེཡནི་པ་ཡནི་ན། ར་ེབ་ནང་བཞིན་ཞིག་མ་བྱུང་བ་རདེ། 

ད་ེའད་ཡནི་ཙང་། སྤརི་བཏང་རིན་པ་ོཆ་ེཐུགས་ཁག་ད་མ་ིའདུག  ཕག་དངུལ་ལ་

དགའ་པ་ོའདུག་ག  །མ་ཟད་། བར་སབས་རིན་པ་ོཆ{ེལྡན་མ་བོ་ཆོས}ཐ་ེཝན་

ལ་ཕབེས་པ་རདེ། ཐེ་ཝན་ལ་ཕེབས་རེས་ཆོས་ཚོགས་དེ་འད་དང་འབེལ་བ་བས་

ནས་ཐེ་ཝན་གི་དགོན་པ{མིང་ཤེས་མ་སོང}ཕེབས་གི་ཡོད་པ་རེད་ལབ་བྱུང་།ངས་ཨོ་

དགནོ་པ་ད་ེལ་མ་འག་ོན་ཡག་ག་ིརདེ་ད། དགོན་པ་དེ་སེར་ཀོང་ཁི་སྤྲུལ་དང་འབེལ་བ་

ཡདོ་པའ་ིདགནོ་པ་ཞིག་རདེ་ཞག་ཅསེ་བཤད་པ་ཡནི། ཡིན་ཡང་།ཐ་མ་རིན་པོ ་ཆེ ་
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{ལྡན་མ་བ་ོཆོས}དགནོ་པ་དརེ་ཕབེས་ཞག །དེ་འད་ཡིན་དུས་དེར་ཕེབས་པ་དེ་བོ་

ཕམ་བྱུང་། འབས་སྤུངས་ཀི་གྲྭ་བ་རྒན་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆསེ་ལྡན་མ་བ་ོཆོས་རིན་པ་ོཆ་ེལ་གཟིགས་ཕོགས་ད་ེཏག་ཏག་འགིག་ག་ིམ་ིའདུག་མདགོ་

མདགོ་འད་བས་ནས་རྣམ་འགྱུར་སནོ་མཁན་འདུག ལྡན་མ་བོ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་

རྣམ་འགྱུར་སནོ་དགསོ་པ་ད་ེངས་བཟོས་པ་ད་ེའད་མ་རདེ། དེ ་ཁོང་རང་གི ་ ངོས་

ནས་ཆགས་པ་ད་ེའད་རདེ་མ་གཏོགས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆའེ་ིངོས་ནས་ནརོ་འཁྲུལ་ཅི་ཡང་

བས་མདེ། མ་ཟད་སིྤར་བཏང་ནས་སོན་མ་བོ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཞེ་དག་

བས་ནས། ག་དུས་ཡནི་ན་ཐུགས་མལོ་བརག་པ་དང་བཀའ་མལོ་ཞུ་བ་དེ་འད་བེད་

ཀ་ིཡདོ།ཡནི་ནའང་། བར་སབས་ཤིག་ནས་ཞེ་དག་ཞེ་དག་ཅིག་འབེལ་བ་བ་དགོས་

པའ་ིརྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་། ད་ེཡནི་དུས་སོ་སོ་སོ་སོ་སམ་པོ་བས་ནས་བསྡད་བཞག་

ན་ཡག་ཤསོ་རདེ་མ་གཏོགས། འབལེ་བ་བདེ་དགསོ་པ་མདེ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི ་

ངོས་ནས་གཟིགས་ཕགོས་བྱུང་དགསོ་པ་ངའ་ིངོས་ནས་ནརོ་འཁྲུལ་གང་ཡང་མདེ། ཡི ན ་

ནའང་། གང་ལྟར་ནང་ཆསོ་ན་ཡདོ་པ་ནང་བཞིན་སོ་སོས་བསགས་པའ་ིསྡགི་པ་སོ་སོས་

བཤགས་ན་དག་ཡས་ཡདོ་པ་ནང་བཞིན། སོ་སོས་བསམ་བོ་གཏོང་ཡ་རདེ།”}  

ཞསེ་སོགས་གསུངས་བབས་ནས་ཁདོ་ཅག་ལ་འཚརོ་སྣང་ཇི་འད་ཞིག་ཡངོ་ག་ིའདུག 

།ད་ེལ་སབས་བསྟུན་གསལ་འབལེ་དགསོ་པ་མང་ཡང་ཡགི་གརེ་ངལ་བས་གནས་སབས་

ད་ེམུར་བཞག །ད་དུང་བཀའ་སོབ་དེ་དང་འབེལ་ནས་ཁི་ཆེན་ལུང་རིགས་རྣམ་རྒྱལ་

དང་། རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཟུར་གྲྭ་སྡལེ་རིན་པོ་ཆ་ེདང་། ཁི ་བང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་

ཆེ་རྣམས་ལའང་བཅུ་བཞི་པས་དབེན་སྦརོ་དཀྲུག་ཤངི་མང་པ་ོཞིག་གནང་འདུག་པ་དེ་

རྣམས་ཀང་རིམ་པར་ཐོན་ངསེ་སོ།།
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དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིརྒྱུག་ཁ་ིད་ེཚའོ་ིརོྩམ་ཡགི་ག་ིའགན་ང་རང་ཉདི་

ནས་འཁུར་ངསེ་ཡནི་ཟརེ་བ།

ད་ེབཞིན་སྐབས་ར་ེལྡན་མ་བ་ོཆོས་ར་ོར་ེའཆང་དགངོས་པ་གཞན་དུ་གཤགེས་མ་ཐག 

།དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་རྒྱུག་ཁི་དེ་ཚོས་སར་ཡང་ཡིག་ཆ་འདི་འད་ཞིག་སྤི་ཚོགས་ཐོག་

བཀྲམས་ནས། བ་ངན་སྤོད་ངན་འདི་འད་ཁོ་ནས་མང་ཚོགས་དབུས་སུ་དོན་མེད་བག་

ཆགས་ངན་པའ་ིས་བོན་བཏབ་གང་ཐུབ་ཀསི། དག་ེལྡན་པའ་ིཚད་ལྡན་བ་མ་རྣམས་ལ་

མཐོང་ཕགོས་ངན་པ་འད་ིའད་བཟོ་གང་ཐུབ་བདེ་ཀི་ཡདོ་པ་རདེ། གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་

ད་ེཡང་དཔ་ེམཚནོ་གཅིག་ཙམ་ཡནི།

 

དལོ་ཚགོས་རོ་ལངས་རྒྱག་སྲདི། ཁག་དང་བོ། རོྩམ་ཡགི་ག་ིའགན་ང་རང་ཉདི་ཀསི་

འཁུར་ངསེ། ཟརེ།

 

༡) ལྡན་མ་བོ་ཆོས་ཟེར་བ་དེ་ངེད་ཚོས་སོན་ཆད་ནས་རྒྱུག་ཁི་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་

རགོས་བྱུང་ཡདོ།  རྒྱུག་ཁ་ིའདའི་ིརསེ་སུ་རྒྱུག་མཁན་གི་མཁན་པ་ོདང་བ་སྤྲུལ་

ད་དུང་མང་བོ་ཞིག་འདུག གྲྭ་རྒན་བ་རྒན་ད་ེཚ་ོན་ི༧གངོ་ས་མཆོག་ལ་ངོ་ལོག་

བདེ་མཁན་ཚ་ོརདེ། {2008-2009}ཡས་མས་ཤགི་ལ་བོད་ཀ་ིབང་ཆནེ་

ཚགས་ཤགོ་ཏུ་ལྡན་མ་བ་ོཆོས་ཀསི་འབས་སྤུངས་ན་གསུང་ཆསོ་གནང་གི་ཡདོ་

ཚུལ་དང་། དད་ལྡན་སོབ་མ་སངོ་ཕག་ཁ་ཤས་འཛོམས་ཡདོ་ཚུལ་གསར་འགྱུར་
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བས་ནས་བཀདོ་འདུག གསར་འགྱུར་འདའི་ིདམགིས་ཡུལ་ན་ིལྡན་མ་བ་ོཆོས་ལ་

སྤ་ིཚགོས་སངེ་ཐོག་དགོས་འདོགས་མ་ིའབྱུང་ཆདེ་རདེ། སབས་དརེ་ངདེ་ཅག་

མ་ིཁ་ཤས་ཀསི་བསྒགས་ཡགི་མང་བོ་གང་སར་བཀྲམ་པ་ཡནི་ལ། རྒྱུ་ཆ་གཙ་ོབོ་

གསང་བའ་ིསྒགི་འཛུགས་ཤགི་ནས་མཁོ་སྤདོ་བས་པ་ཡནི། དའེ་ིནང་ལྡན་མ་བ་ོ

ཆོས་ཐ་ེཝན་གི་དལོ་རྒྱལ་ཚགོས་པ་ཞིག་ག་ིནང་ཕབེས་པ་དང་། དངུལ་ཅི་ཙམ་

བངས་པ་སོགས་གསལ་བོར་བཀདོ་ཡདོ། ད་དུང་ལྡན་མ་བོ་ཆོས་ཀསི་༧གངོ་ས་

མཆོག་གསི་བཀའ་དངོས་སུ་གནང་བར་ཉན་འཇོག་མ་བས་པར་དལོ་ཚགོས་ཀ་ི

དགནོ་པ་ཞིག་ཏུ་ཕབེས་པ། དགའ་ལྡན་བ་སྤ་ིནས་བཀའ་སབོ་གནང་བ་དའེ་ིནང་

གསལ། འད་ིལྟ་བུའ་ིརིགས་སྣང་མདེ་དུ་བཞག་ན་ད་ེཚའོ་ིརསེ་འབང་ཚ་ོརོ་ལང་

རྒྱག་ངསེ། 

༢) ཁ་སང་ད་ལམ་ཁག་ན་པཎ་ཆནེ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པའ་ིགསུང་འབུམ་(ཁ)ནང་དལོ་རྒྱལ་

ག་ིའཕནི་གསོལ་ཞིག་བཀདོ་ཚུལ་ཁབ་འདུག གལ་ཏ་ེད་ེལྟ་བུ་ཞིག་ཡདོ་ན་ད་ེན་ི

གཡ་ོཇུས་ཤགི་ཡནི་པ་གསལ་བོ་རདེ། སིྤར་རྒྱ་གཞུང་གསི་༧གངོ་ས་མཆོག་དང་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ན་ཕ་དུས་སུའང་སྐུ་གོང་མ་རྣམ་གཉིས་མི་མཐུན་ཚུལ་

ག་ིདབནེ་དཀྲུག་བཟོས་པ་རདེ་ལ། ད་ལྟ་ཡང་གསུང་སད་མ་འད་ིའད་བསྐྲུན་

ནས་འགལ་ཟླ་བཟོ་འདདོ་པ་ཀུན་གསི་ཤསེ་པར་གསི། པན་ཆན་རིན་པོ་ཆའེ་ི

འཁྲུངས་ཡུལ་དང་། བ་མ། གདན་ས་གང་ལ་བསམ་ན་ཡང་དལོ་རྒྱལ་མ་ིབསནེ་

པ་ཧ་ཅང་གསལ། མ་ཟད་པན་ཆནེ་སྐུ་འཕངེ་བརྒྱད་པ་བསན་པའ་ིདབང་ཕྱུག་

མཆོག་གསི་མཛད་པའ་ིབཀྲ་ཤསི་ལྷུན་པའོ་ིབཅའ་ཡགི་བཙན་པ་ོམ་ལས། དལོ་

རྒྱལ་སོགས་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའི་ཡི་དྭགས་འདེ་ངན་གི་རིགས་ལ་གསོལ་ཁ་བེད་
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པས་མཚོན་བསེན་ཅིང་སྐབས་སུ་འགོ་བ་ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པའི་

འཇུག་ས་ོསྐབས་འགའོ་ིའགལ་ཟླར་འདུག་པས་མ་ིབདེ། ཅསེ་གསུངས་ཡདོ། ད་

སབས་ཧ་ཅང་གཟབ་དགསོ་པའ་ིདུས་ཤགི་རདེ། དལོ་ཚགོས་ད་ེདངོས་ཤུགས་

བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རོ་ལང་བདེ་འཆར་འདུག་ལ། བོད་མའི་ིཆིག་སྒལི་ལ་གཏོར་

རྒལོ་གིས་ཁ་འཐོར་གཏོང་སྲདི། 

ཟུར་ཞུ། སིྤར་༧བོད་མ་ིརིགས་དང་༧གངོ་ས་མཆོག་དང་བ་ོདཀར་གཞུང་དང་ཚསོ་

གདནོ་འད་ེདལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚརོ་ཧ་ཅང་གཟབ་རོགས། ༧གངོ་ས་མཆོག་

གསི་རྒྱུན་དུ་”ང་གངོས་ཤུལ་ནས་དལོ་རྒྱལ་བ་ཚ་ོརོ་ལངས་རྒྱག་སྲདི་ཅསེ”ཡང་

ཡང་གསུང་གནི་འདུག་པས་ཚང་མས་ས་ོཀུན་ནས་གཟབ་རོགས། གདནོ་འད་ེ

བསནེ་མཁན་ཚ།ོ གསརེ་ཀངོ་ཁ་ིསྤྲུལ།  ང་བ་མ། འཆ་ིམདེ་ཚ་ེརིང་། གངས་རྒྱན་

བ་མ། ཁི་ཟུར་ལུང་རིགས་རྣམ་རྒྱལ། གྲྭ་སོམ། (ད་དུང་ཁོ་ཚ་ེཚུལ་ཁམིས་དང་ལྡན་

མ་བ་ོཆོས་དངོས་སུ་བསནེ་མནི་མ་ིགསལ། དལོ་རྒྱལ་བ་ཚའོ་ིརྒྱུག་ཁི་རུ་འགྱུར་

བཞིན་ཡདོ) (༧གངོ་ས་མཆོག་ག་ིགསུང་ཞིག་ག་ིནང་དུ་ང་བ་མ་ཟརེ་བ་གསུམ་

བྱུང་འདུག་པས་བརག་པར་འཚལ།)རོྩམ་འདའི་ིཚན་པ་དང་བོ་ན་ིདེ་སནོ་ཞིག་

ལ་བསི་ཤངི་གཉསི་པ་ད་ེརིང་ཁ་སོན་བས་པ་ཡནི། གལ་ཏ་ེདགོས་པ་ཡདོ་ན་

སད་འཕནི (iamdorjee)ཞསེ་པར་འབལེ་བ་གནང་ཆགོ༢༠༡༤/༠༡/༡༩ 

ཉནི། སལེ་གངས  ༥ འཕནི་སགེས   csbon0598 སལེ་མཁན།   ཨ་

ཁ།ི    སལེ་གནས།   མཚ་ོརྒན་མ་བར་འཕནི་ཇུས་འགདོ་གངི་། 
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ཞསེ་སོགས་ཡགི་ཆ་ད་ེའད་མང་པ་ོབཀྲམས་ཡདོ། ད་ག་འད་ཞིག་འདུག་ལྷ་ལ་ཁ་

གཡར་ནས་བ་མ་ནུས་མདེ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ཆོས་རྒྱུད་རྩ་མེད་གཏོང་འཆར་ཡིན་པ་ལས་

གཞན་༧སྐབས་ར་ེབོ་ཆོས་རོ་ར་ེའཆང་མཆོག་ནས་མ་འསོ་མ་འཚམས་པ་ཅི་ཞིག་གནང་

ཡདོ། དག་ེལྡན་པ་ལ་ཁ་ཁོག་མ་ིམཐུན་པའ་ིབ་བ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ཀ་ིཡངོ་རྐནེ་ཡང་

བཅུ་བཞི་པས་བསྒྲུབས་པ་ཞིག་ཡནི་པ་ཡང་གོང་འཁོད་བཅུ་བཞི་པའ་ིབཀའ་སབོ་ཟེར་

བ་དརེ་ཡག་པོ་གཟིགས་ཤགི

སརེ་ལོྷ་ཆོས་ལྡན་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིམཛད་འཕནི་ལ་གནདོ་སྐནོ་བཏང་

ལུགས།

 ད་ེབཞིན། སེར་ལོྷ་ཆོས་ལྡན་ར་ོརེ་འཆང་ཡང་༧རེ་བདེ་ཆེན་སིང་པོའ་ིསོབ་བརྒྱུད་

འཁྲུལ་མདེ་མ་ཟད། ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་གི་དངོས་སོབ་ཉིན་ཟླ་ལྟ་བུའི་གས་ཡིན་པ་

ཡང་བརོད་ག་ལ་དགསོ། དམ་པ་ཁོང་ལྟ་བུ་ཡང་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ག་ིཡནོ་ཏན་

ཡངོས་སུ་མངའ་བ་ཀུན་ག་ིསྤདོ་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བཞིན་པ་ད་ེལྟར་ཡང་། བཅུ་བཞི་པས་
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ལྷ་སྲུང་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བ་མ་ར་ོར་ེའཆང་ཁོང་ལྟ་བུ་ལའང་ཆདེ་དུ་དམགིས་ནས། 

མཛད་འཕནི་རྒྱས་མ་ིའཇུག་པ་དང་། མཛད་འཕིན་རྒྱས་དོགས་ནས་དངོས་ཤུགས་

བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རིན་པོ་ཆནེ་ཐུགས་མ་སྤ་ོབ་ཇི་ལྟར་བཟོས་ཡདོ་མདེ་ཀང་། ང ས ་

མང་དུ་ཤདོ་མ་ིདགསོ་པར་བ་མ་ར་ོར་ེའཆང་གང་ཉདི་ནས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀསི། 

རང་ཉདི་ནས་སང་བང་ཞུས་ཚུལ་དང་གཞི་མདེ་གངེ་རོག་ཇི་བས། སམོ་ཆུང་ཚུལ་

མཐུན་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ལྷུར་བངས་ནས་བཞུགས་ཀང་བཅུ་བཞི་པ་དགོངས་འཁྲུག་ཇི་

བས།  ཕ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཀང་བཞུགས་བཟོད་མ་ིབདེ་བ་རྒྱ་གར་དུ་འབོར་ཡང་

ལབ་གངེ་མང་བས་བཞུགས་མ་ིསྤ་ོཚུལ། མདོར་ན་གང་གི་སྐུ་མཆེད་དང་ཡང་མི་མཐུན་

པ་བྱུང་སོར་ཕ་ཡུལ་དགོན་པའི་བ་རྒན་རྣམས་ཀང་ཁ་ལ་མི་ཉན་ཚུལ་སགོས་སྐོ་གནས་

མང་པོ་ཞིག་ཚགས་པར་ཚུན་ཆད་འགམེ་དགསོ་པའ་ིསྐུ་ངན་ད་ེདག་སུས་བཟོས་པ་རདེ། 

བཅུ་བཞི་པས་མ་ིཐུབ་པའ་ིདག་ད་ེཤུགས་ལྡན་བསེན་མཁན་ཚ་ོམ་གཏོགས་མདེ་པ་ཡནི་

ནམ། དནོ་དམ་ར་ེབད་ེཆནེ་སིང་པའོ་ིཆོས་བརྒྱུད་ཡང་དག་པ་འཛིན་མཁན་ཞིག་ཡནི་

ན་བཅུ་བཞི་པའི་ཐུགས་ལ་རྩ་བ་ནས་མི་བབས་པ་དེས་རགས་ཅི་ཞིག་བསན་གི་ཡོད་

དམ། བ་མ་དེ་ཚ་ོམཛད་འཕིན་ཕོགས་མེད་དུ་རྒྱས་གྱུར་ན་བཅུ་བཞི་པ་སིང་ན་དགོས་

དནོ་ཅི་ཞིག་འདུག །དེ་ནི་ར་གཞོན་འདོད་མིན་པར་ས་བཅག་འདོད་ཡིན་པ་ཟུར་

ལྟས་ལབེ་མཐོང་ཡནི། དག་ེལྡན་བསན་དགའ་ིངོ་ཚབ་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བ་ཁདོ་ཚ།ོ 

ཁ་ཡདོ་ཚད་ཀསི་འབའ་ལ་རྒྱུག་ནས་རང་བསན་རང་གསི་བཤགི་ཐུབ་ན།

ད་ེལ་འཚམས་པའ་ིདགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིགསརེ་ག་ིགཟངེ་རགས་ལོན་ཐུབ་པ་བསོ་ཤགི་ཨ། 

ལྟས་མ་ོཆནེ་པོ་ག་ནས་བལྟ་བལྟ་རདེ། དགེ་ལྡན་པ་ཟེར་དུས་ཁདོ་ཚ་ོམ་གཏོགས་མེད་

བསམ་པའ་ིའཁྲུལ་ཤསེ་ད་ེཡང་ཡུན་རིང་པ་ོཞིག་མཐའ་འཁལོ་རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་དཀའ།ོ།
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ད་ན་ིམང་དུ་ཤདོ་མ་ིའདདོ་ཅིང་། གཙོ ་བོ ་སྐབས་རེ ་སེར་ལོྷ་ཆོས་ལྡན་རོ་རེ ་

འཆང་གང་ཉིད་ནས་གསལ་བསྒགས་གནང་དགོས་བྱུང་བའི་ཡིག་ཆ་འདི་རང་གི་ཐོག་

ནས། སྐབས་རེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རང་དབང་ཞིག་ཡོད་མེད་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཡིན་

པས་བཅོས་ལྷད་མདེ་པར་གཤམ་བཀདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་ཀིས་ཞལ་

སབོ་མ་ིཉུང་བ་ཞིག་ལ་{{ང་ལ་རང་དབང་ཡདོ་མ་རདེ་}}ཅསེ་ཡང་ཡང་གསུང་གི་ཡདོ་

འདུག་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེས་གསལ་བསྒགས་གནང་དགོས་བྱུང་བའི་ཡིག་ཆ་འདིས་

ཀང་དནོ་དམ་རང་དབང་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་མཚནོ་ཐུབ་པ་ཞིག་འདུག་པས་འད་ི

ལྟར། 

༄༅། །དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའ་ིགཞི་མདེ་ལབ་གངེ་ལ་བདནེ་དནོ་གསལ་བཤད།

 མི་རིང་བའི་སབས་ཤིག་ནས་བཟུང་སིྤ་ཚོགས་ནང་འགའ་ཞིག་གིས་ཕན་ལ་དོལ་རྒྱལ་

བསེན་གསོལ་བེད་ཕོགས་སོར་གི་གཞི་མེད་ལབ་གེང་མང་དག་ཅི་དགར་བེད་བཞིན་

ཡོད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་ཡང།  གཞི་མེད་རོག་གཏམ་ལ་གོམས་པའི་སྐེ་བོ་གང་དག་ལ་ཡ་ང་

བའི་གནས་སུ་བཟུང་སེ་ཇི་མི་སམ་པའི་རྟུལ་ཞུགས་ཧུར་བངས་ཏེ་སྡོད་ཁུལ་བས་ཀང་

བར་སབས་ལབ་གེང་དེ་དག་གིས་རྐེན་བས་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་ཆོས་ཀོླང་འཁྲུག་པའི་

སྣང་ཚུལ་ལ་དོགས་འཆར་བྱུང་བས། ཅི་སེ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་རང་ཅག་རྣམས་ཀི་འདི་ཕི་

གཉིས་དགེའི་གཞི་རྩ་སོར་བ་ཡིན་པས་བོ་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱུང་སེ། མོན་གོ་དགའ་ཤར་

བཀའ་ཆོས་སབས་ཕན་གིསི་ས་ཕའི་ིགནས་ཚུལ་ད་ེདག་སརོ་ག་ིབྱུང་རིམ་རྣམས་སྐུ་སརེ་

བརྒྱུད་ནས་༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོར་ཞིབ་ཕའི་སན་ཞུ་ཞིག་འཕལ་མར་ཕུལ་

བར་བརེན། ཉིན་དེ་རང་ནས་༧གོང་ས་ཆེན་པོས་ཕན་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཐུགས་ཡིད་

ཆེས་ངེས་བྱུང་བས་བཀའ་བཟང་བདུད་རིྩའི་ཉིང་ཁུ་སིྤ་བོར་ཕེབས་པས་བ་མ་མཉེས་
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པའི་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་བ་མེད་དུ་འཁུམས། འོན་ཀང་འགེལ་ས་ནས་ལངས་ཞེས་པའི་

དཔ་ེལྟར་སིྤ་ཚགོས་ནང་བྱུང་བའ་ིལབ་གངེ་ལ་སིྤ་ཚགོས་ཁོད་དུ་གསལ་བཤད་ཅིག་བདེ་

ན་ཚང་མས་ལེགས་ཉེས་ཤན་འབེད་ནུས་པའི་རྒྱུར་མཐོང་སེ། ས་ཕིའི་བྱུང་རིམ་སིང་

བསྡུས་ཞིག་གཤམ་དུ་རིམ་བཞིན་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།

དེ་ཡང་དང་ཐོག་ཕི་ལོ་{1996}ལོར་༧གོང་ས་མཆོག་གཟིམ་ཆུང་དུ་མཇལ་བཅར་

སབས་དོལ་རྒྱལ་བསེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་བེད་གལ་ཆེ་བའི་བཀའ་བཟང་

ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་ངོ་ལོག་མེད་པར་ཞེ་ཐག་པ་ནས་མཚམས་འཇོག་གཙང་མ་

བེད་པ་མ་ཟད་ལོ་དེར་ད་ས་ནས་ཐད་ཀར་བོད་ལ་འགོ་རྒྱུའི་ཐག་ཆོད་ཟིན་ཀང་

ད་ས་ནས་སེར་ལོྷ་ཁང་ཚན་དུ་དོལ་རྒྱལ་བསེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་ངེས་པར་

བེད་དགོས་པའི་དགག་དགོས་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ངག་འཕིན་ཕལ་དུ་བསྐུར་བ་

ནས་བཟུང་སེར་ལོྷ་ཁང་ཚན་མཚམས་འཇོག་གཙང་མ་བས་ཡོད། ཕན་རང་བོད་

དུ་འབོར་ནས་ཀང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་དང་བོད་ཀི་རྩ་དོན་སིང་

ལ་བཅངས་ཏེ་ལམ་སོན་བེད་རྒྱུའི་གོ་སབས་ནམ་བྱུང་ལ་ཞིབ་ཕའི་གསལ་བཤད་

བས་རྐེན། མཁེགེ་བཟུང་ཅན་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་དགོན་ཁག་འགའ་ཞིག་ནས་

མཚམས་འཇོག་གཙང་མ་བེད་ཐུབ་པར་བྱུང་ཡོད་། སབས་དེར་འགའ་ཞིག་ནས་

ཁོ་བོ་བོད་དུ་ཏཱ་ལའི་བ་མས་དོལ་རྒྱལ་དམ་བསྒགས་བེད་པར་བཏང་བ་ཞིག་རེད་

འདུག་ཅེས་ལབ་གེང་བྱུང་བར་རྒྱ་དམར་ནས་ཕན་ལ་དོགས་པ་ཆེན་པོ་བས་རྐེན་

བོད་དུ་སྡོད་བོས་མི་བཟོད་པར་ཕལ་དུ་རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་ལོག་བེད་དགོས་བྱུང་། 

དེ་བཞིན་ཁོ་བོའི་སྤུན་མཆེད་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་དོལ་

རྒྱལ་མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས་སོར་ལོགས་སུ་ནན་བཤད་བས་ཀང་དེ་ལས་ལོྡག་ཏེ་
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ཚུར་རོྩད་གེང་མང་དག་ཅིག་བས་མཐར་ཕན་ནས། འ་ོན་ཟན་རིལ་བསིྒལ་ན་འསོ་སརོ་

བཤད་ཀང་ད་ེབས་ཀང་ཉན་འཇོག་བས་མ་སོང། མ་ཟད་ཕིས་སུ་དའེ་ིསོར་གཞི་མདེ་ཀི་

དཀོྲག་གཏམ་མང་པ་ོསལེ་འདུག་པ་ཐོས་བྱུང་། བར་ལམ་ཁོ་རང་གསི་ཕན་ལ་ཐུག་འདདོ་

ཡདོ་སད་བཤད་ཀང་ཁདེ་རང་དལོ་རྒྱལ་མཚམས་འཇོག་གཙང་མ་མ་བྱུང་བར་དུ་ངོས་

གཉསི་ཐུག་འཕད་བ་རྒྱུ་མནི་ཞསེ་བཤད་ད་ེའབེལ་བ་བས་མདེ་ལ། གུས་པས་ཁོ་ཚའོ་ིབ་

སྤདོ་ངན་པའ་ིརིགས་ད་ེདག་ལ་བཀག་འགགོ་ཤ་སག་བས་པ་མ་གཏོགས་སྐུལ་སོང་དང་

རྒྱབ་སྐོར་བས་པ་རྩ་བ་ནས་མེད། གོང་འཁོད་བོད་དུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དང། སྤུན་

མཆེད་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀི་བེད་བབས་བཅས་གསལ་བཤད་བེད་དགོས་དོན་ནི་། 

ཁོ་བོས་བོད་དུ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་ཕགོས་སརོ་བཀག་འགོག་ཡ་ེནས་བདེ་མདེ་

པའི་དཀོྲག་གཏམ་དང། ད་དུང་སྤུན་མཆེད་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སོགས་ལ་ངན་སྐུལ་

བས་ཡདོ་སརོ་སོྒ་འདགོས་འགགོ་བེད་ཕོགས་ཙམ་གསལ་ཁ་བཏོད་ནས་བརོད་པ་ཡནི་

གི། ཞིབ་པར་བིས་མ་ལངས་ས།ོ། ཁ་ོབོས་ནམ་རྒྱུན་ཆོས་འཆད་པའི་སབས་འགའ་ཞིག་

ཏུའང་དེའི་ཐད་མཚམས་འཇོག་མ་བས་པ་ཞིག་ཡིན་ཕིན་ཕན་སར་ཆོས་ཉན་པར་མ་

ཡངོ་རོགས་ཞསེ་ནན་བཤད་བདེ་ཀནི་ཡདོ།

     མཐའ་དནོ་བོད་གཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་ཡདོ་པའ་ིབསམ་ཤསེ་ཀི་སྐ་ེབོ་ཡདོ་ཚད་རང་

ཅག་རྣམས་ཀིས་བཀའ་དིན་བསལ་བའི་བར་དུ་གཞལ་དཀའ་བའི་༧གོང་ས་༧སྐབས་

མགོན་ཆེན་པོའི་བཀའ་དགོངས་སིྤ་བོར་བཀུར་ཏེ་བང་དོར་གོ་ལོྡག་ཏུ་མ་སོང་བར་བ་

གལ་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་འདི་ཕི་གཉིས་ཡོད་ཡིན་པ་མཁེན་གསལ་ལྟར་

དང་ལྷག་པར་དུ་ཁོ་བོ་དང་འབེལ་བ་ཐོགས་པའི་སེར་སྐ་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་༧གོང་ས་

ཆེན་པོའི་ལམ་སོན་འོག་མུ་མཐུད་ཤར་བསོྐད་ཐུབ་ན་སྐེ་བ་གཏན་དུ་མི་སླུ་བ་ཁོ་བོས་
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སོབས་པ་ཆེན་པོས་ཚིག་ཐག་གཅད་དེ་ཞུ་ཆོག་པས་དེ་དོན་རག་ཏུ་སིང་བཅངས་ཡོང་

བའ་ིའདུན་པ་ཤུགས་དག་ངང་ནས་སོར་བཅུ་སིང་ཁར་སྦར་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡདོ་ལགས་

ན། བང་དརོ་འཛོལ་མདེ་གནང་གལ་ཆ་ེབ་ཞུ། གུས་པ་སེར་ལོྷ་ཆོས་ལྡན་སྤྲུལ་མིང་

པས།། ཞེས་པའི་གནས་སངས་སོྐ་བོ་འདི་རྣམས་{2011}{02}{23}ཉིན་གི་དུས་

བབ་ཚགས་པར་དུ་འགེམ་སེལ་གནང་དགོས་བྱུང་བ་སོགས་ནི་ཧ་ཅང་བོ་ཕམ་སྐེ་གཞི་

ཞིག་ལོས་ཡནི།

སརེ་ལོྷ་ཆོས་ལྡན་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིཆོས་འཆད་སལེ་ལ་བར་ཆད་བས་པ།

དགེ་ལྡན་སན་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡིན་ཕིན་བཅུ་བཞི་པའི་ཐུགས་ལ་མི་

བབ་པ་ད།ེ མཐར་གཏུགས་ན་བ་མ་ད་ེཚསོ་སྲདི་དནོ་གནང་མ་ིམཁནེ་པ་དང་། 

ར་ེབད་ེཆནེ་སངི་པོ་དང་། ཁ་ིབང་རོ་ར་ེའཆང་གི་མན་ངག་སན་བརྒྱུད་མཐའ་དག་

ག་ིབརྒྱུད་པ་རྩ་མདེ་བཟོ་ཐབས། ངེས་པར་དུ་བཅུ་བཞི་པའི་ཐུགས་འདོད་ལྟར་ཆོས་

ལུགས་རིས་མདེ་བདེ་དགསོ་པ་སོགས་ལ་ཐུག་འདུག་ཀང་། སན་བརྒྱུད་བ་མ་དེ ་
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རྣམས་ཀསི་རང་ལུགས་མཁགེས་བཟུང་གནང་བ་ལ་མ་དགའ་ནས། གཡོ ་སྒྱུས་ལྷ་

སྲུང་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དནོ་མདེ་དཀའ་ངལ་དང་ནུས་མདེ་བཟོ་ག་ིཡདོ་པ་ཤསེ་ཐུབ་བོ།། 

རྒྱུ་མཚན་ད་ེའད་མང་དག་ཞིག་ག་ིའགོ་ནས་བ་མ་རྣམས་ཀང་ཐུགས་སུན་ནས།  

གསུངས་ཆོས་ཡང་གནང་ཐུབ་ས་མ་རདེ་ཅསེ་མ་ིགསུངས་ཀ་མདེ་བཟོ་ག་ིཡདོ་པའང་། 

རྐནེ་ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུ་ལ་བརནེ་ནས་ཡནི་པ་ཤསེ་ངསེ་སམ་པ་བཅས། གསལ་བསྒགས་

གང་ཞིག་གནང་དགོས་བྱུང་བའ་ིཡགི་ཆ་ཡང་གཤམ་བཀདོ་བས་པ་ཡནི།

༄༅། །དད་ལྡན་ཆསོ་ཞུ་བ་ཡངོས་ཀི་སན་ལམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ། 

༧སྐབས་ར་ེཆོས་ལྡན་རིན་པ་ོཆ་ེནས་དཀལི་ཆགོ་ར་ོར་ེཕངེ་བའ་ིབཀའ་དབང་

ལྷག་མ་གནང་རྒྱུའ་ིཐད། ཟླ་ཤས་སནོ་ནས་གསལ་བསྒགས་བས་པ་ཚང་མས་དགངོས་

མངའ་ལྟར་ཡང་། ཕ་ིལོ་{2011}ཕ་ིཟླ་{12}པའ་ིཚསེ་{27}ག་ིདགུང་མརོ། རིན་པོ་

ཆ་ེབ་བང་ནས་གསར་འཕནི་ཞིག་འབརོ་བའ་ིནང་། རིན་པ་ོཆ་ེཟླ་ཤས་སནོ་ནས་ཞབས་

སྙུན་གཞི་བྱུང་བ་དག་སྐེད་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་བས་ཏེ་ཐབས་ཤེས་གང་དག་བས་རུང་། 

ད་ཆར་ཡང་སྙུན་གཞི་ས་མུས་ལྟར་གནས་པ་ལས་དག་སྐདེ་མ་བྱུང་བར་བརནེ། ལོ་

འདརི་བཀའ་དབང་ཕརི་འཐནེ་གནང་རོགས་ཞསེ་གསུང་དནོ་ལྟར། ཚགོས་ཆུང་ངོས་

ནས་བཀའ་དབང་ཕརི་འཐེན་མ་བས་ཐབས་མེད་བྱུང་སོང་བས་ཆསོ་ཞུ་བ་ཡངོས་ནས་

དགངོས་ཁོལ་མདེ་པ་ཞིག་འབོད་སྐུལ་དང་འབེལ་རསེ་སུ་བཀའ་དབང་དུས་ཚདོ་གཏན་

ཁལེ་མཚམས་དུས་ཐོག་གསལ་བར་ཞུ་ཆོག་པ་བཅས་མཁནེ་མཁནེ་མཁནེ།
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448

༧སྐབས་ར་ེཆསོ་ལྡན་རིན་པོ་ཆའེ་ིགསུང་ཆསོ་གོ་སྒགི་ཚགོས་ཆུང་ནས་ཕ་ིལོ་{2011}

ཕི་{12}པའི་ཚེས་{28}ཉིན་ལ་ཞེས་པ་འདི་ལྟར་གནང་དགོས་བྱུང་བ་དེ་ཐོག་ནས་

གངོ་སུ་ལ་རག་འདུག་ཀུན་གསི་ཤསེ་པར་གིས་ཤགི

གཤམ་འཁོད་ཡགི་ག་ེའད་ིཡང་༧སྐབས་ར་ེསརེ་ལོྷ་ཆསོ་ལྡན་རིན་པོ་ཆ་ེ

ནས་བཏང་བ་ཞིག་རདེ་ཟརེ།

༄༅། །༧ཞྭ་སརེ་བསན་པའ་ིམཛོད་འཛིན་རྒྱལ་བའ་ིགདུང་ཚབ་ཆནེ་པོ་དགའ་ལྡན་ཁ་ི

རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ག་ིདབུས་གདན་སའ་ིམཁན་རིན་པ་ོཆ་ེརྣམ་པའ་ིཞབས་དྲུང་དུ།   

      

       གུས་པས་ཞུ་གསོལ།

གདན་ས་ཆེན་པོ་བཞི་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་སོ་སོར་རང་ཉིད་ཀི་བཅའ་ཡིག་ལོ་བརྒྱ་ཕག་
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མང་པོར་ག་ོཆོད་ཅིང་འགགིས་བསྡད་ཡདོ་ཁར། གོ་བུར་དུ་དག་ེལུགས་པའ་ིསྒགི་གཞི་

གཏན་འབེབས་ཞེས་པ་ཞིག་གསར་བཟོ་གནང་བ་གལ་འགངས་མི་མཐོང་བ་མ་ཟད། 

དགོན་སྡེ་དེ་དག་གི་བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེར་རོག་རོལ་བརིྩ་མེད་ཡིན་པ་ཤུགས་ལ་

སནོ་ཐུབ།  གལ་ཏ་ེདག་ེལུགས་པའ་ིསིྒག་གཞི་ལ་མཚན་རགས་སྐནོ་ཏ་ེགཏན་འཁལེ་

འབྱུང་ཚ།ེ  དག་ེལུགས་པའ་ིསྒགི་གཞི་ཚགོས་ཆུང་ཞསེ་པ་གསར་བཙུགས་ཀིས་ལས་

བདེ་འགའ་ར་ེབསོས་བཞག་བས་ཏ་ེལས་བདེ་ད་ེཚསོ་གདན་ས་ཆནེ་པའོ་ིམཁན་པ་ོདག་ེ

བསོས་ཚོར་བཀོད་པ་གཏོང་བ་སོགས་འཆར་གཞི་ངན་པ་ཡོད་པ་འདས་པའི་ཉམས་

མངོ་ལ་དཔག་ས་ེཤསེ་ཐུབ་པ་རདེ། ༡༩༩༦ ནས་ལྷ་སྲུང་བསནེ་ཕོགས་ཀ་ིརོྩད་

རགོ་ལ་བརནེ་པས་དག་ེལུགས་པ་དུམ་བུ་གཉསི་སུ་གསེ་ཤངི།  བོད་པའ་ིསྤ་ིཚགོས་ནང་

དམ་ཉམས་དཀྲུག་ཤིང་གིས་ཁེངས་ཏེ་ཉ་མི་བདེ་ཆུ་མི་བདེའི་གནས་སུ་གྱུར་བ་དང་། 

  ད་ེབཞིན་ལྷ་སྲུང་བསནེ་ཕགོས་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིརོྩད་རགོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་

འདས་པའ་ིལོ་བཅུ་རིང་གསལ་པ་ོཆགས་ཡདོ།  ད་ལམ་ལྷ་སྲུང་བསནེ་ཕོགས་ཀ་ིརོྩད་

རགོ་ད་ེཕགོས་གང་ས་ནས་ཞི་འཇམ་འག་ོཞིང་ཚང་མ་མཐུན་འབལེ་གང་འཚམས་འབྱུང་

པར་མངོན་དུ་ཕགོས་སབས།  སར་ཡང་བོད་མ་ིདམངས་གཙསོ་པའ་ིདག་ེལུགས་པ་ནང་

ཁུངས་འཁྲུག་འཛིང་སངོ་བའ་ིཐོག་ནས་ཞི་བད་ེབད་ེའཇགས་གཏོར་བཤགི་གཏོང་རྒྱུར་

དམགིས་ཏ་ེདག་ེལུགས་སྒགི་གཞི་ཞསེ་པ་ད་ེགསར་བཟོ་བས་འདུག  མཁནེ་དགསོ་པ་

ཞིག་ལ།  སྒགི་གཞི་དངོས་སུ་ལག་ལནེ་བསར་སབས་ཤུགས་ལྡན་པ་ཚསོ་གདངོ་ལནེ་

བདེ་རྒྱུ་ངསེ་པ་ལས།  མགི་བལྟས་ཏ་ེབསྡད་ཀི་མནི་པ་ཚང་མས་ཤསེ་གསལ་རདེ།         

      རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་དང་བཙན་བོལ་གཞུང་གཉིས་ནས་ཤུགས་ལྡན་པའི་

ཐོག་ཕ་བསད་དག་ལྟར་བལྟས་ཏ་ེསྐྱུགས་བོ་བའ་ིབ་བཞག་སྣ་ཚགོས་སལེ་ཡདོ་པ་ཡངོས་
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བསྒགས་ཡནི་རུང།  ཤུགས་ལྡན་ཚགོས་པ་གང་ཡདོ་སར་སར་བཞིན་འགྱུར་མདེ་གནས་

ཡདོ་པ་དང།  ཤུགས་ལྡན་པ་ཚའོ་ིགཟི་བརིད་དང་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་གསོལ་བདེ་

བསྡད་ཡདོ་པ་མཁནེ་པ་གནང་དགསོ་ལ།  ད་ེཙམ་མ་ཟད་བོད་དང།  རྒྱ་གར་།  བལ་

ཡུལ།  སོག་པོ།  ད་ེམནི་ཨ་ེཤ་ིཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག   །ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཤུགས་

ལྡན་བསེན་མི་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་པ་དང་འབེལ་སྤོས་པ་ཆེ་རུ་འགོ་

མུས་རདེ་འདུག་ན།  ༩༦ ནས་བཟོས་པའ་ིརོག་ག་ད་ེབཞིན་སལེ་རྒྱུར་འབད་པ་བདེ་

རྒྱུ་ཕ་ལྟར་ཞོག  མུ་མཐུད་རགོ་ད་ད་ེཞི་འཇམ་མ་ིབཅུག་པར་ཆ་ེརུ་བཟོ་བའ་ིཐོག་ནས་

དགེ་ལུགས་པ་ནང་ཁུངས་མ་ིརབས་ནས་མ་ིརབས་མཐུན་ཐབས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའ་ིགོས་

ངན་ཞིག་ཡནི་པ་ཁོ་ཚསོ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ག་ིཡདོ་སབས།  ར་ེརིན་པོ་ཆའེ་ིགདུང་ཚབ་དང་

དགེ་ལུགས་པའི་དབུ་ཁིད་དགའ་ལྡན་ཁི་པས་གཙོས་པའི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པས་

དག་ེལྡན་པའ་ིབསན་པར་དགངོས་པ་ཟབ་བཞསེ་ཀསི་དག་ེལྡན་པའ་ིབསན་པའ་ིཞབས་

འདནེ་དུ་མ་ིའག་ོབར་མཛསེ་རྒྱན་དུ་འག་ོབ་ཅི་ནས་ཀང་ཡངོ་བ་ཞུ། 

གཞན་ཡང་བསན་པ་གནས་དང་མ་ིགནས་ན་ིདག་ེའདུན་ག་ིསྡ་ེལ་རག་ལས་ཤངི་།  ད་ེ

ཡང་ཐུགས་མཐུན་ཁམིས་གཙང་ལ་རག་ལས་པ་ལས།  ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མ་ིབསནེ་ལ་

རག་ལས་པ་ཡནི་མདགོ་མདེ་ལ།  ད་ེབཞིན་སངས་རྒྱས་ཀ་ིབསན་པ་ན་ིབཤད་པ་དང་

སྒྲུབ་པ་གཉསི་ཀ་ིཐོག་ནས་སལེ་བ་ལས།  ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མ་ིབསནེ་གི་དལི་བསྒགས་

དང་ལས་འགུལ་ཐོག་སལེ་དགསོ་པ་ཞིག་ད་ེབས་ག་ནས་ཡནི།   དགསོ་མདེ་ཀ་ིརོྩད་

རགོ་ད་ེན་ིབོད་པའ་ིཆིག་སྒལི་གི་ནུས་པ་དང་དག་ེལུགས་པའ་ིབསན་པའ་ིནུས་པ་གཏོར་

བཤགི་གཏོང་བའ་ིདུག་རས་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ན་མ་ིའསོ་པ་མནི་འདུག་ལ།  ད་ེལྟ་

བུའི་དུག་རས་དེ་ཉེ་ལམ་བོད་དུ་འཁེར་ཏེ་དགའ་ལྡན་དགོན་པ་ནང་ཤུགས་ལྡན་དང་
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བསེ་ཁབ་སོགས་ཀི་སྐུ་བརན་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་སོགས་ཤུགས་ལྡན་པར་བརེད་

ཐབས་མདེ་པའ་ིལས་ངན་ཚབས་ཆའེ་ིལས་འགུལ་སལེ་ཡདོ་འདུག  །གང་འཚམས་

ནས་མིང་འད་མིན་ཐོག་དགོན་པ་ཡང་གཏོར་བཤིག་མི་གཏོང་བའི་ངེས་པ་མིན་འདུག་

ངོས་ནས་བརག་དཔད་ནན་ཏན་བགསི་སབས།  ཤུགས་ལྡན་པ་ཚསོ།  དངོས་གྲུབ་རྩ་

བ་དམ་ཚགི་སྡམོ་པ་རྣམས།  སྲགོ་ལས་གཅསེ་པར་འཛིན་པར་བནི་གསི་རོབས།  ཞསེ་

གསུངས་པ་ལྟར་རང་ཉིད་དམ་ཚིག་སྲུང་བ་ཞིག་ལས་གཞན་དམིགས་ཡུལ་ཡོད་པའི་

བཟོ་འད་མནི་འདུག   གཞན་ཡང་དུས་ཀུན་ཏུ་ཕན་མ་ཐོགས་ན་གནདོ་མ་བསྐལེ་

ཟརེ་ཀི་ཡདོ་མདོ།  འནོ་ཀང་ཤུགས་ལྡན་པ་ཚརོ་གནདོ་བསྐལེ་ན་འགིགས་ཟརེ་རྒྱུ་

ཡནི་ནམ།  གང་ལྟར་ཆོས་ཤསེ་མཁན་ཚསོ་ལས་ཀ་འད་ིའད་བདེ་ན།  ཆོས་མ་ིཤསེ་

མཁན་ཚརོ་ཁག་ག་ནས་ཡདོ།   གྲྭ་པ་གསར་ཞུགས་པ་རྣམས་ཤུགས་ལྡན་མཚམས་

འཇོག་དགོས་པའི་དོན་ཚན་དེ་གཏན་འབེབས་འབྱུང་ཚེ་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཐོན་ཞེ་

ན།  ཤུགས་ལྡན་པས་ག་པ་གསར་པ་བཅུག་ག་ིརདེ་ལ།  ད་ེའགིག་མནི་སུས་བཤད་

ཀང་ཤུགས་ལྡན་པས་ས་གནས་ཁིམས་མཐུན་གིས་མི་རྒྱུ་ཟོག་གསུམ་གིས་ཁ་གཏད་

གཅོག་རྒྱུར་དགོས་པ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མདེ་པ་ན་ིང་ཚསོ་ཤསེ་གསལ་རདེ།  ད་ེལྟར་ན་དགནོ་

པ་དང་ཁང་ཚན་བར་འགལ་ཟླ་དང་དགེ་འདུན་བར་མི་མཐུན་པ་བྱུང་བ་ལས་གཞན་

དགསོ་པ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མ་ིམཐོང་བར་སོང་།  ད་ེལུགས་ཚང་མས་དག་ེལུགས་པའ་ི

བསན་པར་དགངོས་པ་ཟབ་བཞསེ་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ།  དག་ེལུགས་པར་དད་

ཞནེ་ལྡན་པའ་ིཙངོ་ཁ་པའ་ིརསེ་འཇུག་བོ་བཟང་ར་ོར་ེམངི་ཅན་པས། 

                                             གུས་པས་ཕུལ།། 

ཞསེ་སོགས་བཀའ་ཡགི་འདསི་ཀང་བོད་མ་ིརིགས་ཀ་ིམཐུན་ལམ་དང་། ལྷག་པར་རི ་
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བོ་དགེ་ལྡན་པར་ཕུག་རྒྱང་རིང་པོའི་གནས་སངས་ལ་དགོངས་པ་ཇི་ཙམ་བཞེས་ཡོད་

མདེ་ཀང་གསལ་བར་མཚནོ་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་ིའདུག་གམ། བ་མ་རོ་རེ་འཆང་ནས་རང་གི་

མཚན་དངོས་སུ་སོྨྲས་ནས་དགངོས་འཆར་ཁ་གསལ་པ་ོད་ེལྟར་གསུང་མ་ིཐུབ་པ་དང་། 

གསུང་མ་ིནུས་པ་ན་ིཀུན་ཤསེ་ལ་སོང་མངི་གཞན་གཡར་བ་ངསེ་སོ།།

༧ར་ེལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚགོས་རིན་པོ་ཆའེ་ིགསུང་འབུམ་ཡང་
མརེ་བསྲགེས་བཏང་སོར།

 ད་ེབཞིན་༧ར་ེལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚགོས་རིན་པོ་ཆ་ེལྟ་བུ་ཡང་། གངས་ལོངས་

རྒྱལ་བསན་སྤ་ིདང་བ་ེབག་ཡང་དར་ལ་བཀའ་དནི་ཤནི་ཏུ་ཆ་ེབ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  ར་ེབད་ེ

ཁ་ིཡབ་སྲས་རྣམས་ཀ་ིཆོས་བརྒྱུད་མཛིན་མཁན་ཞིག་ཡནི་མནི་ལ་བརདོ་ཅི་དགསོ། 

ལྷག་པར་བ་བཏང་གི་རྣལ་འབོར་པ་ཆེན་པོ་ཁོང་ལྟ་བུ་ལའང་སྡང་ཟུག་གིས་མཛད་

འཕིན་ལ་གནདོ་སྐནོ་བདེ་པ་ན།ི ཆོས་སྐོང་རོ ་རེ ་ཤུགས་ལྡན་བསེན་གསོལ་གནང་

བའ་ིརྒྱུ་མཚན་ད་ེཁོ་ན་ལས་གཞན་གང་ཡང་མདེ་པ་ཞིག་རདེ་འདུག དམ་པ ་ ཁོང ་

གསི། 
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{“བདུད་སྡ་ེའཇོམས་ལ་རོ་༵རེ་༵ཤུ༵གས་ལ༵ྡན་པའ།ི།

དགེ༵་ལ༵ྡན་བསན༵་སྲུང༵་གཙོ་༵བོ༵འ་ིཞལ་ལུང་ལས།།

སྤན་རས་གཟིགས་ཀ་ིསྤྲུལ་པར་བསགས་ལ་སོགས།།

སྐསེ་རབས་ཚར་དུ་མངའ་ལ་གསོལ་བ་འདབེས།།”} ཞེས་ཆོས་སོྐང་རོ་རེ་ཤུགས་

ལྡན་ལ་མངའ་གསོལ་འད་ིའད་ཞིག་མཛད་པའ་ིརྐནེ་གསི་ཁོང་ལ་མ་དད་ལོག་རོག་སྐུར་

འདབེས་དང་། ཁོང་ག་ིགསུང་འབུམ་ཡན་ཆད་མརེ་བསྲགེས་ཆུར་འཕངས་སོགས་བས་

འདུག་ཀང་། ལྷ་སྲུང་ལ་ཁ་གཡར་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་དནོ་དམ་པ་ཆོས་བརྒྱུད་རང་ལ་

དམགིས་ནས་བ་ངན་བརྩམས་པ་ཟུར་ལྟས་ལབེ་མཐོང་ཡནི་པ་དང་།གཞན་དུ་ན་དམ་པ་

ཁོང་གསི་དུས་རྒྱུན་དུ་མང་ཚགོས་ལ་བཀའ་སབོ་ན།ི {“དསེ་ན་རིས་སུ་མ་ཆད་པའ་ི

བསན་པ་སྤ་ིལ་རྒྱུ་མཚན་ཤསེ་པའ་ིདད་པ་བ་དགསོ།  ཆགས་སྡང་ག་ིདགག་སྒྲུབ་ཀསི་

ན་ིརང་ཕུང་གཞན་ཕུང་ག་ིརྒྱུ་སྒྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད། ཁད་པར་དུ་རང་རའེ་ིབསན་

པ་ལ་ཉམས་ཉསེ་དཔ་ེམ་ིསྲདི་པ་བྱུང་ས་ེཉག་ཕ་བ་འད་ིའདའ་ིདུས་སུ།  ཕན་ཚུན་གཅིག་

གསི་གཅིག་ལ་མག་ོའདནེ་དང་། རོགས་རམ་བ་དགོས་པའ་ིདུས་ཡནི་ག་ིམགོ་གནནོ་དང་

དམའ་འབེབས་བས་ན་གཞན་སུ་ལའང་མི་ཐུབ་ཀི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ལ་ཐུབ་པ་

ཡནི་པས་གཟབ་པར་བ་དགསོ་སོ།”}ཞསེ་སོགས་བཀའ་སོབ་བནི་རབས་ཅན་འད་ིའད་

དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་གནང་མཁན་ཞིག་ལ། བཅུ་བཞི་པའི་སྲིད་དོན་གི་བིན་རབས་འཇུག་

པ་འགའ་ཞིག་གསི་མ་གཏོགས་བ་བ་ཐབས་སྡུག་ད་ེའད་བདེ་ག་ལ་སྲདི་སམ་མ།ོ།
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༧སྐབས་ར་ེགྲུབ་དབང་གངས་ཅན་རིན་པ་ོཆའེ་ིམཛད་འཕནི་ལ་གནག་

ཚུལ།

དེ་བཞིན་༧རེ་ཕ་བོང་ཁ་པའི་སོབ་བརྒྱུད་སྐབས་རེ་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་གི་དངོས་སོབ། 

སརེ་སྨད་སྐབས་ར་ེགྲུབ་དབང་གངས་ཅན་རིན་པ་ོཆ་ེལྟ་བུ་ལ་ཆ་མཚནོ་ནའང་། 

འཛམ་གངི་རྒྱལ་སྤའི་ིནང་ཞབས་སགེས་ཡདོ་པ་ཞིག་ཡནི་ཅིང་། འཛམ་གིང་རྒྱལ་སིྤའི་

ནང་ཞབས་སེགས་ཡོད་མཁན་དགེ་ལྡན་པའི་ཁོངས་ནས་སྐབས་རེ་གྲུབ་དབང་གངས་

ཅན་རིན་པོ་ཆ་ེདང་། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཁོངས་ནས་འབྲུག་ཆེན་སྐབས་མགོན་རིན་

པ་ོཆ་ེརྣམ་གཉསི་ལས་ད་བར་བོད་ཀ་ིལོ་རྒྱུས་ཐོག་རབས་ཆནེ་ག་ིམ་ིསྣ་ད་ེའད་སནོ་ཆད་

བྱུང་མོང་མདེ་པ་ཞིག་ལོས་ཡནི། དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་མི་སྣ་ལ་བཅུ་བཞི་པས་མ་དགའ་

ཕག་དོག་དམའ་འབེབས་ཟུར་ཟ་ཇི་བས་ཀུན་གིས་མཐོང་གསལ་རེད་ན་འདིར་ཚིག་

ཉུང་ངུས་མཚནོ་ཐབས་ག་ལ་ཡདོ། གྲུབ་དབང་གངས་ཅན་རིན་པོ་ཆསེ་༧པཎ་ཆནེ་

བཅུ་པ་ཆནེ་པ་ོདང་། ༧པཎ་ཆེན་བཅུ་གཅིག་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་རྣམ་གཉིས་

ལ་ཕག་འཚལ་བ་དསེ།  ༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་མ་ིདགའ་བ་ཆནེ་པརོ་གྱུར་ཡདོ་ཚུལ་

ཐོས་ཀང་། ད་ེན་ིའསོ་འཚམས་ཞིག་ལས། མ་འོས་མ་འཚམས་པ་ཞིག་གང་ཡང་

མནི། ཡ་མཚན་དགསོ་པ་ན་ིགཙང་པའ་ིབ་མ་ཞིག་ལ་གཙང་པའ་ིབ་མ་ཞིག་ནས་ཕག་

འཚལ་བར། དབུས་པའ་ིབ་མ་སངི་ན་དགོས་དནོ་གང་ཡནི་པ་ད་ེན་ིཧ་ཅང་ཡ་མཚན་

རདེ། མདརོ་ན་སྐབས་ར་ེགྲུབ་དབང་གངས་ཅན་རིན་པ་ོཆ་ེལྟ་བུ་ལ་ཆ་མཚནོ་ན། 

ག་ོསབས་བཙལ་ནས་བཅུ་བཞི་པར་སྤལ་ལད་ཁོ་ན་གནང་བ་ཡནི་ན།  ཁོང་ལའང་ནརོ་

བའ་ིཞི་བདའེ་ིགཟངེ་རགས་རག་རྒྱུ་ཡནི་པ་ཞུ་མ་ིདགསོ་པ་ཞིག་ཡནི་ནའང་། ར ང ་
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ལུགས་གྲུབ་མཐའ་རྩ་བ་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ནས་མངི་གགས་སོགས་ལ་སིང་པོར་མ་གནང་

བ་ན་ིསན་བརྒྱུད་བ་མའ་ིཁད་ཆོས་བ་མདེ་དུ་འཁུམས།། 

༧སྐབས་ར་ེལྡན་རྭ་ཉག་རྒྱལ་སྲས་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིམཛད་འཕནི་སརོ།

ད་ེབཞིན་༧ར་ེཕ་བོང་ཁ་པའ་ིསོབ་བརྒྱུད་སྐབས་ར་ེཁི་བང་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིདངོས་སོབ། 

འབས་བོ་གིང་ལྡན་མ་རྭ་ཉག་རྒྱལ་སྲས་རོ་རེ་འཆང་བམས་པ་འཕིན་ལས་ཐུབ་བསན་

རིན་ཆནེ་དཔལ་བཟང་པ་ོཡང་། བསན་མཁས་ཀི་ཡོན་ཏན་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཉམས་

ལནེ་གསི་རྒྱུད་ཕྱུག་པ་ཞིག་ཡནི་པ་གངེ་མདེ་ད་ེལྟར་ཡང་། བཅུ་བཞི་པས་ལྷ་སྲུང་

ལ་ཁ་གཡར་བའ་ིདག་ེལྡན་པའ་ིནང་རགོ་ད་ེལ་བརནེ་ནས། དི་མ་མེད་པའི་དབང་

ལུང་ཁདི་སོགས་ཞུ་གནང་ག་ིག་ོསབས་ཕར་ཟད། བར་སབས་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་རིང་ས་

གནས་གང་དུ་བཞུགས་ཡདོ་མེད་ཙམ་ཡང་མ་ིཤེས་པར་བཞུགས་དགོས་པ་ཞིག་བཟོས་

ཡདོ་པ་ཚང་མས་ཤསེ་གསལ་རདེ། ཡནི་ནའང་སབས་ལགེས་པ་ཞིག་ལ། རི ན ་

པ་ོཆ་ེརང་ཉདི་ནས་བསན་པ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁོ་ན་ཐུགས་བཅངས་ཀསི། ར ང ་ ཡུ ལ ་
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གངས་ཅན་བོད་དུ་ཕིར་ཕབེས་ནས་དངེ་སབས་ཕ་བ་མ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀི་སན་བརྒྱུད་

དི་མ་མེད་པ་དེ་ཉིད་འཛིན་སྐོང་སེལ་གསུམ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀང་

སལ་བ་བཟང་ངོ་ཡང་སམ་བཞིན་མཆསི། ཉེ་ཆར་སྐབས་རེ་མཆོག་ནས་ས་རྭ་

ཉག་ཕུན་ཚགོས་ཐགེ་ཆནེ་གངི་དུ་རིྩཏ་ྟམཎིའ་ིབསྐདེ་རོགས་

ཀ་ིཟབ་འཁདི།  ར་ེབཙུན་ར་ོར་ེརྣལ་འབརོ་མའ་ིབསྐདེ་རོགས་ཀ་ིའཁདི་

དང་བིན་རབས། དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་བསྐེད་རོགས་ཀི་ཟབ་

འཁིད་སོགས་གཞན་ཡང་ལྷག་ལྷ་དུ་མའི་དབང་དང་རེས་གནང་བུམ་པ་གང་བོའི་ཚུལ་

དུ་གནང་བཞིན་པ་ན་ིབཀའ་དནི་ག་ིདཔལ་ཤནི་ཏུ་ཆའེ།ོ།
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༧སྐབས་ར་ེགྲྭ་སམོ་རིན་པོ་ཆའེ་ིསྐུ་ཚ་ེམཛད་འཕནི་ལའང་གནདོ་འཚ་ེ

བརྩམ་ལུགས།

དེ་མཚུངས་སྐབས་རེ་གྲྭ་སོམ་རོ་རེ་འཆང་གི་མཛད་འཕིན་ལའང་གནོད་སྐོན་ཇི་བས་ནི་

བརདོ་མ་ིཚར་བ་ཞིག་ལོས་ཡདོ། མདརོ་ན་སྐུ་སྲགོ་ཚུན་ལའང་ཐོ་བརྩམས་པ་ཇི་བས་ཀུན་

གསི་ཤསེ་གསལ་ད་ེལྟར་རདེ། དམ་པ་ཁོང་ལྟ་བུ་ཡང་ཆོས་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་གཞན་ལ་

ཐུགས་སྣང་སོགས་གཏན་ནས་མ་ིམཛད་མཁན་ཞིག་དང་། ལྷག་དོན་རེ་བདེ་ཁི་ཡབ་སྲས་

ཀ་ིཆོས་བརྒྱུད་མཐའ་དག་མ་ིཉམས་ཤངི་། འཛིན་སོྐང་སལེ་གསུམ་ཁོ་ན་ལ་ཐུགས་

བརོྩན་གནང་བ་དང་། ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་ག་ིའཕནི་ལས་སེལ་ལ་དེ་ཙམ་ལ་བསད་

ད།ེ ལས་ངན་གང་འད་མང་པོ་བསྒྲུབ་སོང་ཚང་མས་ཤསེ་གསལ་རདེ། འོ ན ་ ཀ ང ་

སྐབས་རེ་དམ་པ་ཁོང་ག་ིཐུགས་ཀ་ིའཁེར་སོ་བསན་པ་ཁོ་ན་ལས་མེད་པ་གཤམ་འཁོད་

ཡ་ོརོབ་དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚགོས་སབས་དགུ་པར་གནང་བའ་ིགནད་དནོ་ལས་གསལ་པོར་

རགོས་ཐུབ་ངསེ་སུ་འདུག་པས་མང་དུ་སྨྲ་བར་མ་བས་སོ།།

༄༅། །ཡུ་རོབ་དག་ེལྡན་ལྷན་ཚགོས་སབས་དགུ་པར་གསུངས་པའ་ིབཀའ་སབོ་

བཞུགས་སོ།།

གཏན་འདུན་སངི་པོ་ལནེ་བདེ་དམ་པའ་ིཆསོ།།  

ཡ་རབས་མ་ིཚ་ེབསྐལ་བདེ་དཀར་པོའ་ིསྲདི།།  
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ཕན་ཚུན་མ་ིབསྲ་ེཟུང་དུ་འབལེ་བའ་ིགནད།།  

ཡབ་མསེ་རྒྱལ་བོན་སམེས་དཔའ་ིལུགས་འདརི་གུས།།  

སོན་བོད་ཀི་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གི་སྐུ་དུས་ནས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་

ཀ་ིལམ་སྲལོ་གསར་བཏོད་གནང་བའ་ིདགསོ་པ་གཙ་ོབོ་ད་ེན།ི  སབས་དའེ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀི་

མ་ིམང་ཡངོས་ལ་ཚ་ེའད་ིདང་ཕི་མའ་ིདནོ་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་ག་ིབད་ེསྐདི་བ་

མདེ་ཐོབ་པའ་ིཆདེ་དུ་ཡནི་པ་ལ་དགོས་པ་སྤུ་ཙམ་སྐ་ེདནོ་ག་ལ་ཡདོ།  ད་ེཡང་སྲདི་ཀསི་

ཚ་ེའདའི་ིབད་ེསྐདི་ཙམ་དང་།  དམ་པའ་ིཆོས་ཀསི་གཙ་ོཆ་ེཕི་མའ་ིབད་ེསྐདི་སརེ་བར་

ཡདི་ཆསེ་ཆ་ཚང་གནང་ས།ེ  བོད་དུ་རྒྱ་གར་ནས་ནང་ཆོས་སལེ་ཆདེ་རྒྱལ་བོན་སམེས་

དཔའ་མང་པསོ་སྐུ་ངལ་བརྒྱ་ཕག་ལྷུར་བངས་ཚུལ་རྒྱལ་རབས་ནང་གསལ་བར་ཡདོ་པ་

ལྟར་ཡནི།  འནོ་ཀང་སབས་ད་ེདག་ཏུ།  འཇིག་རནེ་སྲདི་ལུགས་ཀ་ིས་ོནས་དམ་པའ་ི

ཆོས་ལ་གུས་བཀུར་ཞབས་འདགེས་ཞུས་གནང་བ་ལས།  དམ་པའ་ིཆོས་འད་ིསྲདི་དནོ་

པའ་ིཞབས་ཕིར་ཁདི་གནང་ཡདོ་པ་མ་རདེ།  དངེ་སབས་བོད་ཀ་ིནང་པའ་ིཆོས་འད་ི

སྐབས་བཅོལ་བོད་ཀ་ིསྲདི་དནོ་པའ་ིཞབས་ཕ་ིལྟ་བུར་བེད་སྤདོ་གཏོང་བཞིན་པ་མངོན་

གསལ་དདོ་པ་ོཡདོ།

ལྷག་པར་དགེ་ལྡན་པའི་བསན་པ་འདི་སྲིད་དོན་གི་ཞབས་ཞུར་བེད་སོྤད་འོས་པ་ཞིག་

གཏན་ནས་མ་ཡནི།  རྒྱ་ནག་གངོ་མས་གུས་བཀུར་ཆནེ་པོས་གདན་ཞུས་མ་ིསྣ་ཆདེ་

གཏོང་བྱུང་བར་༧རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་བཞེད་མ་གནང་བ་ནི་༧རེ་

ཐམས་ཅད་མཁནེ་པས་ཆོས་སྲདི་ཟུང་འབལེ་གནང་མ་ིམཁནེ་པ་ག་ལ་ཡནི་ཏ།ེ  ཕིས་

འབྱུང་གི་རེས་འཇུག་ཚོས་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབེལ་ཁ་རྩེར་འཁེར་ཏེ་ཆོས་སྲིད་མཉམ་
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བསྲེའི་ར་མགོ་ལུག་འབར་འདི་ལྟ་བུ་འགྱུར་ན་དེས་༧རྒྱལ་བའི་བསན་པར་གནོད་

ཚབ་ཆ་ེབར་དགངོས་པའ་ིམཛད་པ་འད་ིགནད་ཆ་ེབར་སྣང་།  ཆོས་སྲདི་བསྲ་ེབ་དང་། 

ལུགས་གཉིས་ཟུང་འབེལ་གི་གོ་དོན་གཉིས་མི་རོ་རྒྱབ་འཁུར་ལྟར་འགལ་བ་ལྟག་སོྤད་

དུ་ཡདོ་ཚུལ་ཅིས་ཀང་ཤསེ་དགསོ་པ་ཡནི།  ཆོས་དང་འཇིག་རནེ་ཁག་ཁག་སོ་སོ་

ཡནི།  ཞསེ་དང་།  ཆོས་དང་འཇིག་རནེ་ག་ིགནམ་ཐིག་གང་ལགས།  ཞསེ་པ་དང་།  ཚ་ེ

འད་ིལ་ཞནེ་ན་ཆོས་པ་མནི།  །ཞསེ་པའ་ིལུང་འད་ིཙམ་ལ་དཔག་ནའང་ཆོས་སྲདི་བསྲ་ེ

མ་ིརུང་ཚུལ་གསལ་པརོ་རོགས་ཐུབ།  ཆོས་ཀི་གནད་དནོ་ཁོང་དུ་ཆུད་ད་ེཉམས་མངོ་

ཅན་ཞིག་མནི་ན་ཆོས་སྲདི་ཟུང་འབལེ་ཚུལ་མཐུན་བ་ཚུལ་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་ཡནི།  དམ་

ཆོས་བ་དུས་འཇིག་རནེ་དང་མ་ིབསྲ་ེཞིང་།  འཇིག་རནེ་གི་བ་བ་ཆོས་དང་བསྟུན་ནས་བ་

ཚུལ་འད་ིཆོས་སྲདི་ཟུང་འབལེ་བ་ཚུལ་ཁད་འཕགས་ཆོས་རྒྱལ་གོང་མ་ཚསོ་སྲལོ་བཏོད་

པའང་འད་ིརང་ཡནི།  དངེ་དུས་ཕལ་མ་ོཆསེ་ཁ་ནས་མ་ཎི་འདནོ་བཞིན་ལག་པས་བ་

བསད་པ་ལྟ་བུར་ཆོས་སྲདི་ཟུང་འབལེ་གི་བ་བར་མ་ིབརིྩ་བའ་ིངསེ་པ་མདེ།  འད་ིའད་

ནི་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཆོས་དང་འཇིག་རེན་བསྲེ་བའི་བ་ངན་ཞིག་ལས་ཆོས་སྲིད་ཟུང་

འབལེ་གི་ཕགོས་ཙམ་ཡང་ག་ལ་ཡནི།  དསེ་ན་ཆོས་ལ་དད་མསོ་ཡདོ་པ་ཁས་ལནེ་པའ་ི

འཇིག་རེན་སྲིད་དོན་པ་ཚོས་དམ་པའི་ཆོས་ལ་སོབ་སོན་པའི་འདུ་ཤེས་བཞག་དགོས་

པ་ལས་རང་གི་ཞབས་འབིང་ལྟ་བུར་བེད་སྤོད་ལོག་པར་བཏང་ན་འགིག་ཐབས་རྒྱུན་

ནས་མདེ།  གཞུང་གང་དང་གང་ག་ིལས་བདེ་ཚསོ་ཆསོ་གང་དང་གང་བ་རྒྱུའ་ིཐོབ་ཐང་

ཡདོ་རུང་།  ཆོས་དབང་འགོ་ཏུ་འདུ་རྒྱུར་ཐོབ་ཐང་བལ།  སྐ་ེའགོ་འབུམ་ཕག་ཆསེ་མང་

པརོ་ཕན་ནུས་དངོས་སུ་ཡདོ་པའ་ིདམ་པའ་ིཆསོ་རིན་པོ་ཆ་ེའད།ི  ཆོས་འབག་གོན་པའ་ི

ང་རྒྱལ་ཕག་དོག་ཅན་གི་སྲིད་དོན་པ་ཕལ་པ་ཁག་གི་ཞབས་ཞུར་བཅུག་པའི་འོ་བརྒྱལ་
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མི་ཡོང་བའི་སངས་འཛིན་སིྤ་སེར་གི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ཡོངས་ནས་འགན་ཁུར་བསམ་

འཆར་ནན་པ་ོགནང་རྒྱུའ་ིཐོབ་ཐང་རོྩད་ལནེ་ངསེ་པར་དགསོ་འདུག  

དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ན་མ་འོངས་པར་དམ་པའི་ཆོས་འདི་སྲིད་དོན་ནག་པོའི་ནང་ཐིམ་ནས་

བོར་བརག་འགོ་རྒྱུའི་ཉེན་འགན་དངོས་མཐོང་ལ་སིང་ནས་གཞན་ཕན་ཞིག་ཡོད་ན་

བཟོད་བསྲན་ག་ལ་ནུས།  ད་ེལྟར་ན་བོད་ནང་ནང་ཆོས་སལེ་བའ་ིངལ་བ་ཆོས་རྒྱལ་གངོ་

མ་ཚསོ་གནང་བའ་ིའབས་བུ་ཡང་ད་ེཙམ་དུ་ཟད་ད།ོ།

འད་ིདག་ན་ིགྲྭ་སོམ་སྐ་ེཕངེ་བཅུ་གཉསི་པས་ལོ་མང་ཆསོ་ལ་ཉམས་མོང་དང་འཇིག་རནེ་

སྲདི་ལུགས་ཀ་ིའཕལེ་རིམ་འད་མནི་མ་ིཉུང་བ་ཞིག་མཐོང་ཐོས་གྱུར་པར་སྐ་ེའག་ོམཐའ་

ཡས་པས་རེ་བལྟོས་སྐབས་འཇུག་ཞུ་སའི་དམ་ཆོས་སྤུས་དག་པོ་འདི་ངོ་བོ་གཞན་དུ་

འགྱུར་མདེ་ཐོག་འཛམ་གངི་འདརི་ཆསེ་ཡུན་རིང་དུ་ད་དུང་གནས་ན་ཅི་མ་རུང་གི་ལྷག་

བསམ་དཀར་པོ་བསྐེད་དེ་ཡུ་རོབ་དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་སབས་དགུ་པ་མཇར་མི་ནིར་

བག་གཡབ་སྐབས་མགནོ་རིན་པོ་ཆེའ་ིཆོས་ཚགོས་སུ་བསྐངས་སབས་རང་ཉདི་ཆེད་དུ་

ངོ་བཅར་ཐོག་གསོ་བསྡུར་བསམ་འཆར་དན་བསྐུལ་གི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་བ་ལགས་སོ།། ཕི ་

ལོ{1996}ཟླ{10}ལ། ཞསེ་གསུངས་འདུག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན། བ ད ག ་ ཅ ག ་

དག་ེལྡན་སན་བརྒྱུད་པའ་ིབ་མ་གངོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་དགོངས་ཀི་བཞདེ་ཕོགས་

ཡང་བཅུ་བཞི་པའི་གནང་ལུགས་ལྟར་མིན་པར་ཆོས་སྲིད་མཉམ་བསྲེས་ནམ་ཡང་མི་

གནང་བ་ད་ེལྟར་རདེ།
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༧སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆརེ་བམས་སྐངོ་བརྩ་ེགཟིགས་

གནང་ཟརེ་བ་ན་ིཧ་ཧ་དང་ཧ་ེཧ་ེཡནི་སརོ།

ཡང་། ལོག་བཤད་ཤོག་ལྡེབས་{416}ན་{“དོལ་རྒྱལ་མི་སྣས་སྐབས་རེ་ཁི་བང་

མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་གདན་ས་དང་ཁ་བལ་བཏང་བའི་སོྐ་གནས་”}ཟེར་བ་དེ་དག་

ན་ིགཡ་ོགཏམ་བསོན་ཧམ་རྫུན་ཆེན་གི་གཤསི་ལུགས་ངན་པའ་ིརང་རགས་འཁྲུལ་མེད་

གཅིག་ཡནི་ཏ།ེ ལོག་བཤད་པས། ༧གོང་ས་མཆོག་ནས་སྐབས་རེ་ཁི་བང་མཆོག་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བམས་སྐོང་བརྩེ་གཟིགས་ཚད་མེད་བས་ཚུལ་ཀི་ཧམ་པ་དང་མགོ་

བསརོ་སྦྲལེ་ནས་ཤདོ་པ་ན་ིད་ལྟ་ས་ཐག་ཆོད་པ་མ་ཟད། གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་ཐམས་ཅད་

དདོ་མ་ཡལ་བར་ཡདོ་བཞིན་དུ་ཧམ་པ་ཚདོ་མེད་དེ་ལྟར་ཤདོ་པ་ན་ིདགེ་ལྡན་པའ་ིལས་

སུ་བ་བ་ཞིག་ག་ལ་ཡནི། མདརོ་ཧིལ་གིས་སིྒལ་ན་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པས་ཁི་བང་མཆགོ་

སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆ་ེལ་བམས་སྐངོ་བརྩ་ེགཟིགས་ཟརེ་བ་ལ་གཅིག་ལྟསོ་ཨ།  ཐོ ག ་

མར་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆ་ེརྒྱ་གར་ར་རམ་ས་ལར་བཞུགས་མ་ིཐུབ་པ་ཞིག་བཟོས། 

བར་དུ་མནོ་སརོ་རང་ག་ིབ་བང་དུའང་བཞུགས་མ་ིཐུབ་པ་ཞིག་བཟོས། མ ཐ འ ་ མ ར ་

མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕིན་བཅས་ལ་ཉེན་འགན་བཟོད་ཐབས་མེད་

པའ་ིདུས་སུ། སུད་སིར་གནས་བཞུགས་༧སྐབས་རེ་དགོན་གསར་རིན་པོ་ཆེ་འབེལ་

ཡདོ་དང་བཅས་པའ་ིབཀའ་དིན་གིས། སུད་སིར་ཉསེ་ཡལོ་དུ་ཕབེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡང་། 

ད་དུང་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པས་ཁི་བང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ས་ཕི་ལན་མང་ཞིག་

ཏུ། {{yes.དང་no}}ཟརེ་བའ་ིཚགི་ད་ེགཉསི་ལ་ཐག་ཆོད་པོའ་ིལན་འཁེར་ཤགོ་

ཅསེ་མཐའ་བཀག་རི་བཀག་བས་པ་ན།ི མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་
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རང་ག་ིསྐུ་ཕེང་གངོ་མ་ཉ་ིཟླ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀ་ིཐུན་མནི་བཀའ་སྲུང་དམ་ཚགི་ཅན་དེ་ཁེད་

རང་གསི་བསནེ་གི་ཡནི་ན་ཡནི་དང་། བསེན་གི་མིན་ན་མིན་ཞེས་ཐག་ཆོད་པོའི་ལན་

འཁརེ་ཤགོ་ཟརེ་བ་ད་ེབམས་སྐངོ་བརྩ་ེགཟིགས་གནང་ལུགས་ཞིག་ཡནི་ནམ། རྒྱུ་མཚན་

ད་ེགཅིག་པུ་ལ་བསམ་ཀང་༧སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆརེ་བམས་སྐངོ་བརྩ་ེ

གཟིགས་གནང་ཟེར་བ་ནི་ཧ་ཧ་དང་ཧེ་ཧེ་ཙམ་ལས་ལན་གཞན་གང་ཡང་དགོས་དོན་

མདེ།  ཕ་ིལོ་ {1980}ཟླ་{6}ཚསེ་{25}ཉནི་བཅུ་བཞི་པའ་ིལམ་སནོ་བཀའ་སབོ་

ཟརེ་བར་འད་ིལྟར། “ཆོས་བདེ་རྒྱུ་རང་དབང་ཡནི་ཕནི། ཆསོ་ག་ར་ེབདེ་དང་མ་བདེ་

སོ་སོའ་ིརང་དབང་རདེ། སྲུང་མ་ག་ར་ེབསནེ་དང་མ་བསནེ་སོ་སོའ་ིརང་དབང་ཡནི་པས་

སུས་ཀང་ཆོག་དང་མ་ཆགོ་བཤད་ཐུབ་ཀ་ིམ་རདེ། སོ་སོའ་ིརང་དབང་རདེ།”ཅསེ་ཕོགས་

གཅིག་ནས་ཁམ་བཤད་འད་ིའད་གནང་ག་ིཡདོ་ཀང་། ཕགོས་གཅིག་ནས་སྐབས་ར་ེཁི་

བང་མཆགོ་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆ་ེལ་{{yes.དང་no}}གཉསི་ལ་ཐག་ཆོད་པོའ་ིལན་འཁརེ་

ཤགོ་ཟརེ་བ་གཉསི་ངོ་ལོག་རྒྱབ་མདུན་མཚུངས་ཨ་ེསོང་། སྲདི་དནོ་པའ་ིབཀའ་སོབ་ཟརེ་

ཚད་གང་ཆནེ་ཆ་ེབ་བཞིན་དུ་ཕ་ིལ་སནོ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། ནང་ལ་ཟ་བེད་གཅིག་བས་

ནས།རང་ལ་ཁ་ལྟ་མཁན་གི་མི་མང་བརྡུང་བེད་དུ་གཡོ་ཁམ་ཕི་ནང་མི་མཚུངས་པ་འདི་

འད་གནང་བ་ཡག་པ་ོརྩ་བ་ནས་མ་རདེ། སབས་ད་ེདག་ཏུ་ཁ་ིབང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆ་ེ

ཐུགས་བག་མ་ིཕབེས་པ་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པ་ཨ་ཅང་ཅང་། འབེལ་ཡོད་ཐམས་ཅད་ཟས་

བཅུད་གཉདི་བལ་གསི་ཉནི་མཚན་འཁལོ་དཀའ་བའ་ིལོ་དང་ཟླ་བའ་ིནམ་དུས་རིང་པོ་

བཟད་མ་ིཐུབ་པ་ཞིག་བཟོས་པ་ད་ེཡང་བམས་དང་བརྩ་ེབས་གཟིགས་སྐངོ་གནང་ལུགས་

ཞིག་ཡནི་ནམ། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཚསོ་མ་ིཤསེ་ཀང་། ད ་

ལྟ་དག་ེལྡན་བསན་བདག་དུ་རམོ་པ་ད་ེདག་དང་།  ལྷག་པར་སྦིན་བདག་
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བཅུ་བཞི་པས་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་མཁེན་དང་མཁེན་བཞིན་ཏུ།དངོས་ཡོད་ཐམས་

ཅད་སས་ནས་ད་དུང་འགའ་རེས་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་ཟོས་མི་བདེ་བ་གང་ཡང་མེད་

སོགས་ཟརེ་བ་ན།ི ཧམ་པ་ཡནི་ཏ།ེ ཕི་ལོ་{2014}ཟླ་{12}ཚེས་{3}ཉིན་གོང་

ས་བཅུ་བཞི་པས། {“བར་སབས་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ནས་བཞུགས་མ་

བད་ེབ་ཆགས་ཏ་ེསུད་སི་ལ་ཕབེས་པའ་ིསབས་ལ།”} ཞསེ་རྒྱ་གར་ལ་བཞུགས་མ་བད་ེ

བ་ཤེས་བཞིན་དུ་ད་ཆ་མི་ལོ་ཧིལ་པོ་ཉི་ཤུ་འདས་ཟིན་པའི་དཀའ་སྡུག་ལ་དན་གསོ་

བཏང་ནས། ད་དུང་དེ་རྣམས་བམས་སོྐང་བརྩེ་གཟིགས་ཡིན་ཚུལ་གིས་སིང་ཚིམ་

བརྡུང་ནས། ལ་ཞེན་བོས་མི་མཐོང་བའི་སོབ་བརྒྱུད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སིང་ལ་

ག་ིབཙུགས་ནས་ད་ཁདོ་ཚ་ོལ་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཞིག་འདུག བམས་སྐོང་བརྩེ་གཟིགས་ཁ་

ཞེ་གཉསི་མེད་གཅིག་གནང་ཡདོ་ན་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་མ་བདེ་བའ་ིགནད་དནོ་ཅི་ཞིག་

ཡདོ། མ་ཟད་{{yes.no}}ཟརེ་བའ་ིཚགི་འབྲུ་གཉསི་པོ་ད།ེ ད མི ག ས ་ བ ས ལ ་

ག་ིབམས་དང་བརྩ་ེབས་གཟིགས་སྐངོ་གནང་ཐབས་ཞིག་ཡནི་ནམ། ཚི ག ་ དེ ་

གཉིས་སྐབས་རེ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཅི་ཙམ་གི་ལིད་ཁོག་ཆེ་བ་དང་། 

ཅི་ཙམ་ག་ིཐག་གཅོད་དཀའ་བ་ཞིག་མ་ཡནི་ནམ། རང་གིས་རང་ལ་ཁ་ནང་དུ་

བསརོ་ནས་བསམ་བོ་ཞིག་མཐོང་དང་། ཧམ་པ་དང་འཁོག་བཤད་རྐང་རྐང་གིས་མི་

ཚ་ེབསྐལེ་བས་ཅི་ལ་ཕན། རི་བོ་དག་ེལྡན་པ་ལ་བཀའ་དནི་ཤནི་ཏུ་ཆ་ེབའ་ིབ་མ་ར་ོ

ར་ེའཆང་དའེ་ིཡང་སྲདི་ལ་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པོ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིག་འཕད་པའ་ིདུས་སུ་ཁདོ་ཅག་

དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ཐོག་ནས་ཕན་ནུས་ལྡན་པའ་ིལས་ཀ་ཅི་ཞིག་བས་ཡདོ། ད ་

ཆ་བ་མ་ར་ོར་ེའཆང་ད་ེཡ་ིབཀའ་དནི་ག་ིཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་འཚརོ་མ་མངོ་བའ་ིམ་ིངན་བ་

འཚངོ་བ་དགའ་ཤར་སོག་པ་ཚུལ་ཁམིས་འདོ་ཟརེ་དང་། ཤར་རྩེ་མཁན་པོ་བང་ཆུབ་
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ཆོས་ལྡན་དང་། སརེ་སྨད་ཡང་སངེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཟརེ་བ་ད་ེདག་ག་ིཁ་ལ་བལྟས་ནས་དག་ེལྡན་

པའ་ིམཚན་ཐོག་ནས་གང་བྱུང་ཤདོ་ཕདོ་པ་ཡང་། བསན་བདག་བ་རྒན་གསུམ་པོ་ལ་ངོ་ཚ་

རྒྱུ་དང་ཞ་ེཁལེ་རྒྱུ་ཞིག་འདུག་གམ། ར་རམ་ས་ལར་སྐབས་རེ་རོ་རེ་འཆང་ག་ིགཟིམ་

ཤག་ད་ེཡང་ཐབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚགོས་ཀ་ིལམ་ནས་ཕར་འཕགོ མཐར་མིང་མེད་ཤུལ་

མདེ་དུ་བཏང་བ་ད་ེཡང་བམས་དང་བརྩ་ེབས་གཟིགས་ལུགས་ཞིག་ཡནི་ནམ། ད གེ ་

ལྡན་ཁ་གཡར་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དག་ལ་ཅི་ཆ། དག་ེལྡན་བསན་བདག་དུ་རམོ་པ་

དག་ལ་ཆ་མཚནོ་ན། ར་སར་༧སྐབས་རེ་རོ་རེ་འཆང་གི་གཟིམ་ཤག་དེ་ནི་དགེ་ལྡན་

བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་ཆནེ་པའོ་ིབཞུགས་གནས་དང་། ལམ་རིམ་གི ་བསན་བདག་

ཆནེ་པའོ་ིསྒྲུབ་གནས་ཁད་པར་ཅན་དང་། རྒྱལ་བའི་ཡོངས་འཛིན་བཀའ་དིན་ཟླ་

མདེ་ཆནེ་པོའ་ིཕ་ོབང་ཡང་ཡནི་པས། མདརོ་ན། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཁོང་ལྟ་

བུའ་ིབཞུགས་གནས་ད་ེཡང་ཆསོ་ཕགོས་ནས་བས་ན། ཕག་མཆོད་གནས་བསོར་བ་

ཡུལ་གནས་ས་བནི་ཅན་ཞིག་ཡནི་དགསོ་པ་མ་ཟད། འཇིག་རེན་མི་ཆོས་ནས་བས་

ཀང་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་དན་རནེ་དུ་ཡདོ་དགསོ་པ་ཞིག་ལ། དག་ེལྡན་བསན་བདག་

ཟརེ་བ་ད་ེདག་དང་། དགེ་ལུགས་སྤི་འཐུས་ཀི་མིང་འཁེར་བ་ཕ་བསད་ནས་རྒྱལ་རྔ་

བརྡུང་མཁན་དག་གསི་དན་པའ་ིཡུལ་ལ་ཡང་འཁོར་མངོ་ཨ་ེཡདོ། ཚུལ་དེ་ལས་བཟོླག་སེ་

ར་སར་སྐབས་ར་ེར་ོར་ེའཆང་ག་ིབཞུགས་གནས་བིན་ཅན་ད་ེཉདི་མངི་མདེ་ཤུལ་མདེ་དུ་

བཏང་བས་མ་ཟད། མོན་གོར་ཡོད་པའི་བ་བང་དེ་ཡི་ཐོག་ཏུའང་མཚན་མོར་འཇབ་

རྒལོ་ཐངེས་མང་ཇི་ཙམ་བས་སོང་། ད་དུང་བམས་དང་བརྩ་ེབས་བསྐངས་ཚུལ་ཟརེ་

བ་ད་ེསུ་ལ་ཧམ་པ་དང་སུ་ལ་མག་ོསརོ་གཏོང་བཞིན་ཡདོ་དམ། མོན་གོའི ་བ་བང་གི ་

ཕའི་ིལྕགས་རི་ཆནེ་མ་ོད་ེཡང་ལན་གཉསི་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་བྱུང་འདུག་པས།
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ད་ེདག་བམས་པས་སྐངོ་ལུགས་དང་། བརྩེ་བས་གཟིགས་ལུགས་ཞིག་ཡིན་ན་ལས་

གཞན་ཅི་ཞིག་བས་ཡདོ། བམས་བརྩེས་གཟིགས་སྐོང་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་གཅིག་

བས་ཡདོ་ན་ད་ལྟའ་ིསད་ཆ་འད་ིའད་ཡངོ་དགསོ་དནོ་ཅི་ལ་ཡདོ། ༧སྐབས་རེ ་མཆོག ་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མ་ཟད་བ་བང་གི་ཞབས་ཞུ་བ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀང་རང་གི་

སྲགོ་མག་ོམ་ིཐོན་པའ་ིམཚམས་ལ་སབེས་འདུག་ན། ད་ཁོད་ཚོས་བམས་བརྩེ་ཟེར་

བའ་ིཧམ་བཤད་སྨ་ོགཏམ་དསེ་སུ་ཞིག་མག་ོསོར་གཏོང་འདདོ་པ་ཡནི། བ་བང་ག་ིཕག་

མཛོད་ཆོས་མཛད་ལགས་ཞུ་བ་ཁོང་དང་། གཉརེ་པ་བམས་པ་བཟང་པ་ོཞུ་བ་ཁོང་

གཉསི་ནས་སོ་སོ་སོ་སོའ་ིམངི་ཐོག་ནས་བ་བང་ག་ིདཀའ་ངལ་དང་། ཉེན་ཁ་སོགས་

མཐོང་ཐོས་མངོན་སུམ་གི་དཀའ་ངལ་རྣམས་སྒ་འཛིན་འཁོར་ཐག་དུ་བཅུག་ནས་བཅུ་

བཞི་པ་ཁདེ་རང་ག་ིཕག་ཏུ་ཕུལ་འདུག་པ་ད་ེརྣམས་ས་རིམ་པ་དགུའ་ིའགོ་ཏུ་སས་ནས་། 

གང་ཡང་མ་ག་ོམ་ཐོས་ཚུལ་གསི། བམས་དང་བརྩེ་བ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བས་

རབས་ཤདོ་པ་ན་ིགཡ་ོཅན་སན་པར་སྨྲ་བའ་ིསྤདོ་ཚུལ་ལས་མ་འདས་སོ།།  

ད་ལམ་སབས་འདརི་ཁ་ིབང་བ་བང་ག་ིཕག་གཉེར་གཉསི་ནས་དཀའ་སྡུག་སེམས་ངལ་

ག་ིཁུར་པོ་ཅི་ཞིག་གསི་གནནོ་ཞིང་། ཉིན་མཚན་འཁོལ་དཀའ་བའི་སེམས་སྡུག་

ཚད་མེད་ཀི་སད་ཆ་དེ་རྣམས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་རྒྱུར་ཁོམ་མེད་ངལ་བའི་དབང་གིས་མ་

ཐུབ་ཀང་རསེ་སུ་རིམ་པས་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ། ལྷག་པར་གཙ་ོཆ་ེནང་ག་ིགཙ་ོཆ་ེན།ི 

༧སྐབས་རེ་བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་མཆོག་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆ་ེམཆོག་གནས་སབས། ཁ་ཁོག་མི་མཐུན་པའི་མི་ངན་དེ་དག་གི་ལག་

འགོ་ནས་ཐར་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་བ་ད་ེཡང་། གཙོ་ཆེ་སྐབས་རེ་ཡོངས་འཛིན་རོ་རེ་འཆང་གི་
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ཞལ་སོབ་ཏུ་གཏོགས་པ་སུད་སི་གནས་བཞུགས་སྐབས་ར་ེམགོན་གསར་རིན་པོ་ཆ་ེདང་

འབལེ་ཡདོ་མང་པོ་ཞིག་གསི་ཐུགས་ཁུར་ལྷག་བསམ་དང་། རེན་འབེལ་ལས་སོྨན་

མ་ིསླུ་བའ་ིམཐུ་ལ་བརནེ་ནས་ད་ཆ་སྐབས་ར་ེམཆོག་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆ།ེ ཕོ ག ས ་ ག ང ་

ཐད་ནས་སྐུ་མཛད་གངོ་འཕལེ་དང་། མཛད་འཕིན་ཡར་ཟླར་འགན་བཞིན་པ་འདི་

བྱུང་བས་༧སྐབས་རེ་དགོན་གསར་རིན་པོ་ཆེ་ལའང་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུ་བཞིན་

ཡདོ། ༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པས་༧སྐབས་རེ་ཁི་བང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གནང་

ལུགས་གནང་སངས་ད་ེན།ི གཟོ་བོའ་ིབོས་དཔད་ན་ས་ེབཅད་ནས་འགམ་པར་བྱུག་

བྱུག་ག་ིདཔ་ེལས་མ་འདས། དག་ེལྡན་བསན་བདག་དུ་རམོ་པ་དག་ན་ིགནས་སབས་

བཅུ་བཞི་པར་སྤལ་ལད་ཤདོ་ཐུབ་ན་འགགི་པ་ལས། མ་འངོས་དག་ེལྡན་པའ་ིགནས་

སངས་ཇི་འགྱུར་ལ་འགན་ཁུར་གང་ཡང་མེད་པ་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ཡིག་ཆ་འདིའི་

ཐོག་ནས་ས་རི་ཐང་གསལ་དུ་གྱུར་འདུག་པ་ད་ེརདེ། ད་དུང་བཅུ་བཞི་པས་སོག་པའོ་ི

མ་ིམང་དང་ཁི་བང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆའེ་ིདབར་དཀྲུག་ཤངི་ངན་སྐུལ་བས་དང་བེད་

བཞནི་པ་ཡང་། ཕི་ལོ་{2014}ཟླ་{12}ཚེས་{3}ཉིན་གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའི་

ཆོས་ཞུ་བ་ཚརོ་། {“ཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆའེ་ིཡང་སྲདི་སོག་ཡུལ་དུ་ཕབེས་པའ་ིསབས་དརེ་

གནས་ཆུང་སྐུ་རནེ་ཡང་དརེ་སབེས་པ་དང་སབས་ཁལེ་བས་སྐུ་རནེ་གིས་གསལ་བཤད་

ཡག་པ་ོབས་འདུག” ཞསེ་དང་། “ཁི་བང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མའི་སྐུ་མདུན་ནས་

ངོས་ཀསི་གསུང་ཆོས་ཞུས་ཡདོ་པ་དག་རིན་པ་ོཆ་ེརང་ལ་ཕུལ་དགསོ་བསམས་ནས་སབོ་

མའི་གཙོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་བས་ཏེ་དབང་འབུལ་རྒྱུའི་འབད་བརོྩན་བས་ཀང་བྱུང་མ་སོང་། 

དརེ་བརནེ། རིན་པ་ོཆ་ེངོས་དང་འབལེ་བ་གཏན་ནས་མདེ།”}ཅསེ་ཟརེ་ལུགས་ལ་

གཅིག་ལྟསོ་དང་། 



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

467

རང་ག་ིདིན་ཅན་བ་མའ་ིཡང་སྲདི་ལ་ང་འབལེ་བ་མདེ་ཟརེ་མཁན་བཅུ་

བཞི་པ་མ་གཏོགས་གཞན་མདེ་སརོ། 

མ་གཞི་ནས་ཁི་བང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མའི་སྐུ་མདུན་ནས་ངོས་ཀིས་གསུང་ཆོས་ཞུས་

ཡདོ་པ་དག་རིན་པོ་ཆེ་རང་ལ་ཕུལ་དགསོ་བསམ་ནས་སོབ་མའ་ིགཙ་ོབོ་རིན་པོ་ཆེ་བས་

ཏ་ེདབང་འབུལ་རྒྱུའ་ིའབད་བརོྩན་བས་ཀང་བྱུང་མ་སོང་། དརེ་བརནེ། རིན་པ་ོཆ་ེངོས་

དང་འབལེ་བ་གཏན་ནས་མདེ། ཟརེ་བའ་ིགཡ་ོགཏམ་ད་ེན་ིཆསོ་ཀི་དབང་བསྐུར་གནང་

འདདོ་མནི་པར།   ཆབ་སྲདི་དང་།   རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གསི་དབང་བསྐུར་འདདོ་

ཡནི་པ་སུས་མ་ིཤསེ། ལྷག་པར་སྐབས་ར་ེཁི་བང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆ་ེདང་། སོ ག ་

པའོ་ིདད་ལྡན་མང་ཚགོས་དབར་དཀྲུག་ཤངི་རྒྱབ་ཀ་ིཡདོ་པ་དུས་དང་གནས་སབས་ཀ་ི

ཆ་ནས་ཕ་ིགསལ་ནང་གསལ་ཡནི་པ་བརོད་ཅི་དགསོ། སར་ཝ་ཎ་ནས་རིང་མའི་སོབ་

ཕྲུག་རྣམས་ཀསི། བཅུ་བཞི་པར།  ང་ཚའོ་ིརགོས་ཆནེ་རིན་པོ་ཆརེ་དངོས་

པའོ་ིརོགས་རམ་ཡདོ་ན་གནང་རོགས། ཆོས་ཀི་རོགས་རམ་དགོས་གལ་མདེ་ཞསེ་པ་ད་ེ

བཅུ་བཞི་པས་མ་བརདེ་པ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེསམ།

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་ན་ིདག་ེལྡན་བསན་ལ། དག་ཤ་ཞིག་

ལོན་ཐུབ་ན་མ་ེཆུ་གཡང་ས་ལ་ཐུག་ཀང་རུང་། དམལ་བའི་ཟངས་མཐིལ་དུ་ལྷུང་ཡང་

མི་འགོད་སམ་པའི་ཆགས་སྡང་གིས་ཁ་ལག་དབང་མེད་དུ་བཀོལ་ཏེ་སྦྲང་བུ་དང་ཕའི་

ཀླད་པའ་ིདཔ་ེལས་གཞན་དུ་ཅི།  ཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་གསི་དབུས་དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་
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468

གཙུག་རྒྱན་རྣམས་ཆོས་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་གཅོད་ཡུལ་དུ་བཞག ད་དུང་ངོ ་ཚ་

རྒྱུ་མདེ་པར་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་རྣམས་ཀ་ིཐོག་ཏུ་ཤ་ཟོས། ཁག་འཐུང། རུ ས ་

པ་མུར་ཡང་ཚམི་པ་མདེ་པའ་ིབསམ་སྦརོ་དམར་རནེ་འད་ིལྟ་བུ་ན།ི ད གེ ་ ལྡ ན ་

བསན་བདག་དུ་རོམ་ཡང་། གནོད་སྦིན་ནག་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཆགས་སྡང་གིས་

གནས་བསྒྱུར་བར་གདནོ་མ་ིཟ། ལོག་བཤད་དྲུང་ཡགི་པས་རང་སྣང་གང་དན་དུ་ཤདོ་པ་

ཡང་མི་ཤེས་རོངས་པའི་ཁོལ་བོར་གྱུར་པའི་བདེན་རགས་འཁྲུལ་མེད་ལ་ནི་དེ་ཙམ་ཅི་

ཞིག་སྐནོ་དུ་ལྟ་དགསོ། ལྷག་པར་དགེ་ལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་མང་པོ་

ཞིག་ཤུགས་ལྡན་བསེན་པའ་ིཆ་ནས་དགེ་ལྡན་པའ་ིགལ་ནས་ཕུད་པ་ཡནི།བོད་ཀ་ིཆོས་

བརྒྱུད་ཆནེ་པ་ོབཞི་གང་གའིང་ཁོངས་སུ་མདེ་སོགས་ཟརེ་བས་མ་ཟད། རེ ས ་ འ བ ང ་

སབོ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་བསམ་སྦརོ་ངན་པས་མདའ་འཕནེ་མདུང་བསྣུན་ག་ི

སྨནོ་པའ་ིཟོླས་གར་ལ་ད་དུང་ཕན་སམེས་ཤ་ཚ་ཡནི་ཁུལ་བདེ་པ་ལ། ད ་ ཁོ ད ་ ཚོ ་

ལ་སུ་ཞིག་ནས་ཡ་ིཆསེ་དང་རིྩས་བཀུར་ཐོབ་སྲདི་ད་ེམ་ིསྲདི་པ་ན།ི ཁོད་ཚོས་བ་

ལུགས་སྤདོ་ལུགས་བསམ་ལུགས་ཤདོ་ལུགས་ལ་གཅིག་ལྟསོ་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་

ང་ཚ་ོདག་ེལྡན་པའ་ིལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཡནི། ཤུགས་ལྡན་པ་ཁདོ་ཚ་ོལ་ག་ར་ེ

བདེ་རྒྱུ་ཡདོ་ཟརེ་བ་བཞིན་དུ། བསན་བདག་དུ་རོམ་པ་རྣམས་ཀང་དཔུང་པ་བརེས་

ནས་ཤརོ་ཡངོ་བའ་ིགཡུལ་སར་གཅིག་གསི་གཅིག་ལ་རིྩས་བཀུར་དང་ཆ་ེམཐོང་མ་ིབེད་

པ་ཀུན་ཤསེ་ལ། ཁོད་ཚོ་དགེ་ལྡན་བསན་བདག་ཏུ་རོམ་པ་དག་གིས་མཛུབ་མོ་ནང་དུ་

བསརོ་ལ་ཞིབ་ཏུ་སོམ་ཞིག་ཨ།
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469

བ་མ་བཟོད་པ་ཟརེ་བའ་ིགླུན་གཏམ་ཚར་གཅོད་པའ་ིའབལེ་ཡདོ་ཡགི་

ཆ་སངི་རའེ་ིརལ་གི།

གཞན་ཡང་། དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་ཆནེ་པོ་བཞི་ལ་སོྨད་པའ་ིདགག་ལན་

སངི་རའེ་ིརལ་ག་ིཞསེ་པའ་ིཡགི་ཆ་འདརི་གཏོང་མཁན་གསི་རང་མངི་སས་འདུག་ཀང་། 

གཙ་ོབོ་བ་མ་བཟོད་པ་ཟརེ་བ་ད་ེལ་བཏང་པ་ཞིག་རདེ་འདུག ཡིག་ཆ་འདིའི་བརོད་

བ་ནང་དནོ་དང་། ཚགི་ག་ིསྡབེ་སྦརོ་སོགས་ཀ་ིཐད་ལ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ཤངི་། 

ལྷག་དནོ་༧ར་ེཕ་བོང་ཁ་པའ་ིསོབ་བརྒྱུད་སྐབས་ར་ེཁི་བང་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིདངོས་སོབ། 

དགེ་ལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་དགའ་བང་རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཟུར་རིན་པོ་ཆེ་

གྲྭ་སྡལི་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་དང་། མ་ཧ་པཎ་ཌི་ཏ་སེར་

སྨད་ཡགི་ཆའ་ིབདག་པོ་བཤསེ་གཉནེ་ཡ་ིཤསེ་དབང་ཕྱུག་རིན་པ་ོཆ།ེ སེ ར ་ བ ས ་

མཁས་པའ་ིདབང་པ་ོབ་མ་ཐུབ་བསན་ཡ་ིཤསེ་རིན་པོ་ཆ།ེ སིགས་དུས་འགོ་འདེན་དམ་

པ་སྐབས་ར་ེགྲྭ་སམོ་རིན་པ་ོཆ་ེརྣམ་པ་བཞི་ལ་བ་མ་བཟོད་པ་ཟརེ་བ་དསེ་སྐནོ་འཛུགས་

ཞུས་པའ་ིཡགི་ཆ་ཞིག་ཡདོ་ཚདོ། ད་ེལ་དགག་ལན་ལྟ་བུར་ཡནི་འདུག་ཀང་། 

ད་ེཡང་རྩ་བའ་ིཡངོ་རྐནེ་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཉདི་ལ་ཐུག་ཚུལ་བརདོ་བ་ནང་དནོ་ནས་

ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་འདུག་པས་མཚམས་འདརི་བཟོ་བཅོས་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་མ་

ཡགི་སོར་བཞག་རང་གཤམ་བཀདོ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡནི་ན།ོ།

༄༅། །བ་མ་བཟོད་པ་ལ་སྤངིས་པ་ལོག་བཤད་དུག་ལྕ་ེགཅོད་པའ་ིསངི་རའེ་ིརལ་གི་
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ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།  

            

 ༄༅། །སྡམོ་བཙནོ་ཐུབ་པའ་ིརྒྱལ་ཚབ་གྲྭ་༵སྡིའ༵་ིམཚན།  །ཡི་༵ཤེ༵ས་འདོ་འཆང་ངག་ག་ི

དབ༵ང་ཕ༵ྱུག་ར།ེ  །ཐུ༵བ་བས༵ན་ཕགོས་བརྒྱར་སལེ་མཛད་ཡེ༵་ཤེ༵ས་མཆོག  །དུས་སགིས་འག་ོ

བའ་ིའདནེ་མཆོག་ག་༵སོམ༵་བཞི།  །ཐོས་བསམ་སམོ་ལ་མཁནེ་རབ་རྣམ་དཔདོ་ཆ།ེ  །འཆད་

རོྩད་རོྩམ་ལ་འཇིགས་བལ་སོབས་པ་བརསེ།  །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའ་ིརྣམ་ཐར་སྲདི་

རྩརེ་འགངེས།  །ཡང་དག་དག་ེབཤསེ་བཞི་ལ་གུས་ཕག་འཚལ།  

༈ ལགེས་མཛད་དབངས་ཀིས་རོལ་མའོ་ིསྔུན་བསུས་ནས།  །ང་རོ་སྲདི་གསུམ་ཟ་

བའ་ིཕཊཿ་སྒ་འད།ི  །དག་ེལྡན་བསན་པའ་ིགཤདེ་མ་མ་རུང་དཔུང་།  །འཁོར་བཅས་ཀླད་

པ་འགམེ་པའ་ིབསོས་སུ་བསྒགས།  

༈ ཏཱ་ལ་བཟོད་པ་ཟམ་གདངོ་འཁོར་བཅས་ཀསི།  །གཟུགས་མདེ་ལྷ་ལ་དནོ་མདེ་

ཁ་གཡར་ཏ།ེ  །དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་སོྨད་པའ་ིསྒ་ོསྐུར་ཚགི  །མཐོང་ལ་མ་བཟོད་སངི་

རའེ་ིརལ་གི་འཕར།  །སིང་པོ་མདེ་ལ་སིང་པོར་སྒ་ོབཏགས་ནས།  །ཞྭ་སརེ་ལུགས་བཟང་

རང་ནས་བཤགི་ཐབས་ལ།  ། རོགས་མཐའ་མདེ་པ་ཏཱ་ལ་འཁོར་བཅས་ཀསི།  །བསྣགས་

སམེས་སྡུག་སམེས་མ་ལུས་བསྒལ་བའ་ིཚ།ེ  །གཞོམ་བལ་ཡ་ེཤསེ་འདོ་ཀ་ིགུར་ཁང་ན།  

།འབུམ་ལྡན་པད་ྨདཀར་པའོ་ིཁ་ིཡ་ིསངེ་།  །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་མཁནེ་ནརོ་བུའ་ི

ཚགོས།  ། བཞུགས་ཏ་ེཉ་ེརིང་མདེ་པའ་ིདཔང་པོ་མཛོད།  
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༈  ཡ་ད་ན།ི  ལོ་ཤས་སནོ་བ་མ་བཟོད་པ་ཟརེ་བའ་ིཟོག་པ་ོདསེ། ཕི་སོག་ཡདི་དགའ་

གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་པ་ཞིག་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་མས་ལྷ་སྲུང་སོར་གི་ལོག་བཤད་དེབ་གཉིས་པ་ཞིག་

ཡདོ་འདུག་པ་ད་ེབོད་ཡགི་ནས་སོག་ཡགི་ཏུ་ཕབ་གྱུར་བས་བཅུག་ཅིང་།  དབེ་དའེ་ིའག་ོ

སོང་ཐད་ཏཱ་ལས་ལོག་དངུལ་གིས་རྒྱུགས་ཁི་བ་རོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཟརེ་བ་སིྦན་བདག་ཡནི་ཁུལ་

དང་།  བ་མ་བཟོད་པ་ཟརེ་བའ་ིརོང་ཕྲུག་རང་གསི་མངི་ཡང་དག་པོ་འབ་ིམ་ིཤསེ་པའ་ི

མཁས་པ་ཆནེ་པོ་དསེ།  ལོག་བཤད་འགྱུར་དབེ་དའེ་ིསནོ་གངེ་དུ་བསི་ཚུལ་ཤདོ་པའ་ི

ཞར་ལ།  བདག་ཅག་དག་ེལྡན་པའ་ིསྐ་ེཆནེ་བཞི་ལ་དངོས་སུ་ཚད་སྨད་སྐུར་ཞུས་བས་

པར་མ་འངོས་ལོ་རྒྱུས་ཀ་ིཆདེ་དུ་ལན་ཞིག་འབ་ིའདདོ་བྱུང་།  འནོ་ཀང་ལུང་རིགས་ཀ་ི

དགག་བཞག་བ་བའ་ིའསོ་སུ་ན་ིམ་མཐོང་།  གང་ཡནི་ཞ་ེན།  ཤཀའ་ིདག་ེསྦངོ་རྣམས་ལ་

ཤེད་བུ་སེར་སྐས་ལན་མ་ཐེབས་པར་སྨྲ་ངན་བཅོ་བརྒྱད་བས་པའི་སོྤད་པ་དང་སོ་ཀུན་

ནས་མཚུངས་པ་ཞིག་འདུག  རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིསྐ་ེཆནེ་རྣམས་ལ་སྨ་ོཧམ་སྐནོ་འཛུགས་

བས་ཏེ་ཡ་ང་བའི་བསམ་སོྦར་དམར་རེན་དུ་ཐོན་པ་ལ་ཉེས་པ་ལ་ཉེས་པ་བརོད་པའི་

ས་ོནས་སུན་ཕྱུང་བ་ལ་སྐནོ་ཅི་ཡདོ།  ད་བ་མ་བཟོད་པ་ཟརེ་བའ་ིཟོག་པ་ོདསེ་བིས་པའ་ི

ཡགི་ནག་དརེ་གཟིགས་དང་།  གནས་སབས་ཏཱ་ལའ་ིབ་མ་དང་ཚ་ེརིང་མཆདེ་ལྔ་ཟརེ་

བའ་ིབུ་མ་ོདེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་ལ་བསད་ན་ཁེ་བཟང་ཆེ་བ་མཐོང་ནས་ཡགི་ཆ་འདརི་རང་གི་

དནི་ཆནེ་བ་མ་དགག་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས།  དག་ེལྡན་པའ་ིསྐ་ེཆནེ་གཞན་དང་གཞན་ལ་

དམདོ་པ་མ་ིཟད་པ་འབོར་ནུས་པའ་ིཚུལ་ལ་བསམ་ན།  དངེ་སང་ཁོའ་ིབ་མ་གསར་པ་

ཚ་ེརིང་མཆེད་ལྔའ་ིསྐུ་རེན་ཟེར་བའ་ིབུ་མ་ོདེ་ལ་ཡང་ཁེ་བཟང་རག་ཚར་ན་སྐནོ་བརདོ་

བདེ་ངསེ་རདེ།  ལྟསོ་ཨ།  ལགེས་བཤད་ལས།  ཟླ་བོ་གཞན་ལ་དགའ་བའ་ིབོ་སྐསེ་ན།  

།རང་ག་ིསྐསེ་པའང་གསོད་པར་ཐ་ེཚམོ་མདེ།  །མ་ིམ་ོགཅིག་གསི་བཅུ་གསུམ་བཀུམ་ཞསེ་
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ཐོས།  ད་ེའད་བ་ལ་སུ་ཞིག་ཡདི་བརན་བདེ།  །ཅསེ་གསུངས་པ་ལྟར།  །ངོ་ཚ་ཁལེ་གཞུང་

མདེ་པའ་ིམ་ིད་ེའད་ལ་ཁ་ཏ་བསབ་བ་བས་པས་ཕན་ཐོགས་མདེ་པ་ལོས་ཤསེ།  འནོ་ཀང་

ཟོག་པོ་དེ་ལྟ་བུར་སྐེས་སྦང་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཁ་སབས་ནུས་པ་སགོས་གང་ཡང་མེད་པ་

ཞིག་གསི།  བདག་ཅག་རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིསྐསེ་ཆནེ་རྣམས་ལ་དམདོ་པ་བོར་བའ་ིཚུལ་

ལ་བཟོད་མ་ཐུབ་པར་མ་འངོས་པའ་ིཆདེ་དུ་བསམ་ནས་ཡགི་ཐུང་འད་ིབིས་དགོས་བྱུང་།  

སངི་རའེ་ིཡུལ་དུ་གྱུར་པའ་ིརོང་ཕྲུག་ཁདོ་ཀསི།  སྦྲང་འབུ་གསོད་འདདོ་ཀ་ིབསམ་པས་

རང་ག་ིཕའ་ིཀླད་པ་དུམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་བཏང་བ་འཚརོ་རམ་མ་ིའཚརོ་རིམ་པ་བཞིན་

དུ་སོམ་ཤགི  ཏཱ་ལ་བཅུ་བཞི་པའ་ིདགངོས་གཞི་ན་ིག་དུས་ཡནི་ཡང་དག་ེལྡན་པ་ནུས་

མདེ་དུམ་བུར་གཏོང་རྒྱུའ་ིའཆར་གཞི་ལ།  ཁ་ནང་བལྟས།  གདོ་པ་ཕརི་བལྟས།  དག་ེ

ལྡན་པའ་ིབ་ཚངོ་པ་ཁོད་ཚསོ་ཀང་ད་ེལ་རམ་འདགེས་ཧུར་ཐག་བ་རྒྱུ་ཡནི་ན་ངས་ཀང་

བཤད་ཆོག  །སྤརི་བོད་མའ་ིསྤ་ིཚགོས་ནང་ག་ིསྐྱུག་བ་ོབའ་ིའགསོ་ནད་ཀ་ིདུག་རངས་

ད་ེསོག་པའོ་ིསྤ་ིཚགོས་ཁདོ་དུ་ཡང་ཁབ་བཅུག་ནས་དགསོ་པ་གང་ཞིག་འདུག   ཁདོ་

ཁམིས་དཔནོ་ར་ཧུ་ལའ་ིཁིམས་འགོ་ནས་མ་ཐར་པའ་ིཉསེ་ཅན་པ་ཞིག་གིས་བདག་ཅག་

དག་ེལྡན་པའ་ིསྐསེ་ཆནེ་རྣམས་ལ་དམདོ་པ་བོར་པའ་ིཁལ་སུས་བསྐུལ་བྱུང་།  ཁདོ་ཀསི་

ཁ་ལག་སེམས་གསུམ་ལ་ཡིག་གེ་ཤོག་ལྡེབས་གཅིག་ཙམ་ཡང་འབི་བའི་ནུས་པ་དང་ཁ་

སབས་མདེ་པར་ཤསེ་བཞིན་དུ།  མཁས་གྲུབ་གཉསི་ལྡན་གི་སྐ་ེབུ་དམ་པ་འགའ་ཞིག་

གཡང་ལ་ལྷུང་། འགའ་ཞིག་སངི་འགས།  འགའ་ཞིག་གནས་དབྱུང་བཏང་།  ལྷག་པར་

རང་ག་ིདག་ེརྒན་ཚ་ེགང་ལམ་ལོག་ཏུ་ཕནི་པ་མཐོང་།  མ་ཟད་ཤ་ིཁར་རྣམ་འགྱུར་ངན་པ་

བསན་ནས་ཤ་ིསོང་ཞེས་ཁབ་བསྒགས་བས་ནས་ད་ཁོད་ལ་ཁེ་བཟང་ཅི་ཞིག་ཐོབ་སོང་། 

ངེད་ཅག་དགེ་ལྡན་པའི་སྐེས་ཆེན་དེ་དག་ལ་ཟུར་ཟ་དམའ་འབེབས་བེད་དགོས་པའི་
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འཁུར་ཅི་ཡདོ།  རྒན་དམ་པ་དའེ་ིདག་ེཕྲུག་གཞན་ལ་ངོ་མ་ིཚའམ།  གཟུར་གནས་མཁས་

པའ་ིསྤན་སར་ཞ་ེམ་ིཁལེ་ལམ།  རང་མག་ོརང་གསི་རས།  རང་ཕ་རང་གསི་བསད།  རང་

སེ་རང་གིས་བཅད་པ་འདི་ཆབ་སྲིད་ཀི་སྨོ་ཆུ་ཁོང་དུ་སོང་བའི་བེད་ལས་ཞིག་མིན་ན་

གང་ཡནི།  ཟོག་པོ་ཁདོ་ཀསི་དག་ེརྒན་ཡུན་རིང་བསནེ་པའ་ིདངོས་གྲུབ་བ་ན་མདེ་པ་

ཞིག་ཐོབ་འདུག་ག།ོ བདག་ཅག་དག་ེལྡན་པའ་ིབསན་པ་བསན་འཛིན་བསན་སྲུང་དང་

བཅས་པར་ཚགི་མཚནོ་མ་ིཟད་པའ་ིགཏོར་རྒྱག་ཕངས་པས་མཐོང་ཆོས་ལ་གཟའ་ཕགོས་

པ་ཙམ་ལས་ཕ་ིམའ་ིརྣམ་སིྨན་ན་ིཅི་འད་ཞིག་ཨང་།  གང་ལྟར་ངས་ཁདོ་ཀ་ིསྣ་ལ་མཛུབ་

མ་ོབཙུགས་དགསོ་དནོ་ན།ི  ཁདོ་ལྟ་བུ་ཞིག་གསི།  དག་ེལྡན་བསན་པའ་ིསྲགོ་ཤངི་

དགའ་བང་རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཟུར་རིན་པོ་ཆ་ེཡངོས་ཀི་དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་ཆནེ་པོ་གྲྭ་

སྡ་ེམཚན་ཅན་མཆོག་དང་།  མཁས་གྲུབ་གཉསི་ལྡན་ཀ་ིསྐསེ་ཆནེ་ཡངོས་ཀི་དག་ེབའ་ི

གཤསེ་གཉནེ་ཆནེ་པ་ོར་ེབཙུན་ཡ་ེཤསེ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆ་ེམཆོག  བསན་པ་ཕོགས་

བརྒྱར་སེལ་བར་སོྨན་ལམ་གི་མཐུ་གྲུབ་པ་སེར་བས་བ་མ་ཐུབ་བསན་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་

ཆ་ེམཆོག སན་བརྒྱུད་བསན་པའ་ིམཛོད་འཛིན་ས་ོམང་༧སྐབས་ར་ེགྲྭ་སམོ་རིན་པོ་ཆ་ེ

མཆོག་བཅས་རྣམ་པ་བཞི་ལ་གཞི་མདེ་སྒ་ོསྐུར་ཞུས་པར་ཡདི་མ་རང་པར་སངི་རའེ་ིརལ་

ག་ིའད་ིའཕར་བ་ཙམ་ལས།  གཞན་དུ་ཡགི་རགོ་དརེ་གངོ་གསབེ་རྒས་མའོ་ིགཏམ་ལྟར་

ཉག་ཉགོ་མང་དག་ཞིག་འདུག་ཀང་ད་ེལ་ལན་འབ་ིབ་ལྟ་ཅི།  མགི་གསི་བལྟ་བ་ཙམ་ཡང་

ནན་ཏན་མ་བས།  ཡགི་རགོ་ད་ེདག་ཉནོ་མངོས་འཕལེ་བའ་ིགགོས་ཙམ་ལས།  ཁག་

དོག་ཅན་གི་ཁ་ནས་ལེགས་བཤད་ཀི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བསྐྱུག་པའི་རེ་བ་སུ་ཞིག་གིས་

བདེ།  བརག་ཅིང་དཔད་ན་ཚགི་དནོ་གཉསི་ཀར་ཁ་ིལུད་ཀ་ིཕུང་པ་ོལྟར་ཡནི་པ་ལ་ཡང་

སུ་ཞིག་ཐ་ེཚམོ་ཟ་སྲདི།  མག་ོམཐོང་ན་ལུས་ངོ་ཤསེ་ཟརེ་བའ་ིདཔསེ་ཀང་སྒྲུབ་བོ།།  ལྷག་
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པར་རྒྱ་བོད་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀི་དི་མ་མེད་པའི་གསུང་རབ་སྤི་བེ་བག་ལ་བལྟ་བའི་

ཤསེ་རབ་ཀི་མགི་ན་ིམདེ།  རིགས་པའ་ིལམ་ལ་ཆ་ེགསལ་མྱུར་ཟབ་ཀི་སྦང་པའ་ིཉམས་

མངོ་ན།ི  ཁོམ་པའ་ིརུས་སལ་རྒན་པའོ་ིམཆདེ་ཟླར་གྱུར་བ་ལ་ཤསེ་ལྡན་སུ་ཞིག་གསི་ད་ེ

ལ་སྤུ་ཡ་ིར་ེབ་བདེ་སྲདི་ད་ེམ་ིསྲདི་ད།ོ།  སིྤར་བཏང་ཆོས་འཇིག་རནེ་གི་བ་བ་ཆ་ེཆུང་གང་

ལ་ཡང་བརག་ཅིང་དཔོད་པ་ན།ི  བང་དརོ་མ་ིའཆལོ་བའ་ིརྒྱུར་གྱུར་པའ་ིཤསེ་ལྡན་དམ་

པའ་ིསོྤད་པ་རང་ཡནི་མདོ།  འནོ་ཀང་ཁདོ་ཀསི་བཤད་པའ་ིགངོ་ས་མཆོག་གསི་དཔད་

པ་བས་ཚུལ་དང་།  གཞན་གིས་ཀང་དཔད་དགསོ་ཟརེ་ནས་བསྲགེ་བཅད་བརར་བའ་ི

གསེར་བཞིན་དུ་ཞེས་ལུང་དངས་པ་ནི་རོངས་པས་རོངས་རགས་བསན་པ་རང་ཡིན་

ཏ།ེ  དའེ་ིསབས་ནས་དཔོད་ཚུལ་ན་ིཚད་མ་གསུམ་གསི་གནདོ་པ་ཡདོ་མདེ་དཔདོ་པ་

ལས། ཁདོ་ཅག་ག་ིདཔདོ་ཚུལ་ལྟར།  མ་ོརྒྱབ།  ལུང་ཞུས།  རི་ལམ་སྒུག་ཟན་རིལ་སྒལི་

ནས་བརག་དཔད་བས་ཚུལ་བཤད་པ་ནི་དྭོགས་པ་སྣོན་མའི་གཞི་ལས་དཔད་པ་བས་

པའ་ིཁོངས་སུ་མ་ིའག་ོབ་ཤསེ་པར་གིས་ཤགི །ཡང་ཁདོ་ཀསི།  བ་མ་སངས་རྒྱས་སུ་

བལྟ་དགསོ་ལུགས་ལམ་རིམ་རྣམ་གལོ་ལག་བཅང་ག་ིརསེ་ཟོླས་བདེ་བཞིན་དུ།  རང་ག་ི

དག་ེརྒན་ཚ་ེགང་ལོག་ལམ་དུ་ཕནི་ནས་ཤ་ིཁར་འགདོ་བཞིན་དུ་གཤགེས་པ་མཐོང་བྱུང་།   

དཔང་པོ་ང་རང་ཡནི་ཞསེ་རང་ས་ེརང་གསི་བགེས།  རོངས་བཤད་ས་ཕ་ིགཅིག་གསི་

གཅིག་སུན་འབནི་ནས་བླུན་པོའ་ིནང་ནས་བླུན་པོ་ང་མནི་ན་སུ་ཡནི་ཏ།ེ  དཔང་པ་ོངས་

བསི་པའ་ིཡགི་ག་ེད་ེརང་གསི་མ་ིཆགོ་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་འདུག  ཡདི་མ་ཆསེ་ན་ད་ལྟསོ་ཤགི་

ཟརེ་ནས་མཁས་བླུན་ཀུན་ག་ིསྤན་སར་བཤམས་སོ།  ཚགི་ལྷུག་འབ་ིན་གཏམ་རགོ་མང་

དུ་འག་ོབར་བསུན་ནས།  ཚགི་ཚགོས་ཆུང་ཕིར་ཚགིས་སུ་བཅད་པའ་ིལམ་ནས་སྨྲ་བར་

བའ།ོ ། 
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༈   འད་ིན་ལྷག་བསམ་དཀར་པོས་གངེ་བའ་ིགཞི།  །སོྨན་ལམ་ལོག་པའ་ིཏཱ་ལ་བཅུ་

བཞི་པ།  །གདནོ་གིས་བརམས་ཏ་ེའཕནི་ལས་རནེ་འབལེ་འཕྱུགས།  །བོད་འབངས་ཕུང་

ལ་སྦར་བས་མ་ཚམིས་པར།  །སོག་པོ་དད་པ་ཅན་རྣམས་ཕུང་ལ་བརོྩན།  །ཁུངས་མདེ་

ལོག་བཤད་སྦྲུལ་ནག་འདམོ་པ་དགུ།  །དང་གཏམ་སངི་རའེ་ིརལ་གིས་དུམ་བུ་བརྒྱར།  

།བཏུབ་ནས་ལྷག་མདེ་རྣམ་རགོ་ཆོས་དབངིས་སུ།  །ཞི་བའ་ིཆོ་ག་ཟབ་མ་ོའད་ིན་སལེ།

 ༈   སམེས་ལ་མ་ིདན་དགུ་དན་དན།  །ཁ་ནས་མ་ིཤདོ་དགུ་ཤདོ་ཤདོ།  །ཞྭ་མ་ོམ་ི

གནོ་དགུ་གནོ་གནོ།  །ཉནི་མཚན་ས་རྒྱུག་གནམ་རྒྱུག་རྒྱུག  །ཏཱ་ལ་བཅུ་བཞིའ་ིསྤདོ་ཚུལ་

དངོས།

༈   ཟམ་གདངོ་ལ་བའ་ིམག་ོད་ེཡང་།  །ར་ེབསན་བཤགི་དུས་རྒྱུགས་ཁ་ིབས།  །ཁམས་

པ་བརྡུང་བའ་ིདཔུང་རོགས་བས།  །བོད་དནོ་བསྐལ་བའ་ིབསྐལ་རོགས་བས།  །བ་མའ་ི

རྐང་ནས་འཐནེ་རོགས་བས།  །གསུང་རྣམས་མ་ེལ་བུད་རོགས་བས།  །བཀའ་སྲུང་དབུ་

འཕང་སྨད་རོགས་བས།  །གདན་ས་ཁ་བལ་གཏོང་རོགས་བས།  །གཞིས་བས་ཁག་ལྟར་

དཀྲུག་རོགས་བས།  །མ་ིདག་ེབཅུ་དང་མཚམས་མདེ་ལྔ།  །བས་ནས་ད་དུང་མཁས་

ཉམས་སནོ།  །སོབ་ཕྲུག་ཚགོས་ལ་ཆོས་སད་བཤད།  །གདན་ས་ཁག་ནང་དབནི་ཧིན་

སྤད།  །ཆོས་པའ་ིཚགོས་ལ་སྲདི་དནོ་བཤད།  །སྲདི་དནོ་པ་ལ་ཆོས་ལུགས་བཤད།  །གཡ་ོ

ཁམ་མཁས་པའ་ིའཁུར་འཛིན་པ།  །ཟམ་གདངོ་པ་ཡ་ིབཤད་ལུགས་ཡནི། 
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༈  ཁ་དང་ལག་པ་སྤདོ་པ་གསུམ།  །གཟའ་ཡསི་ཟིན་ཡང་སྡདོ་མ་ིཚུགས།  །བསན་

དང་འག་ོལ་འཚ་ེབདེ་པ།  །བ་མ་བཟོད་པའ་ིསྤདོ་པ་ལགས།  །ཚ་ེགང་དིན་གསི་བསྐངས་

བསྐངས་པས།  །རང་ག་ིདིན་ཆནེ་བ་མ་ད།ེ །ཤ་ིཁར་འགོད་བཞིན་ཤ་ིབ་མཐོང་།  །ལྟས་

ངན་དའེ་ིདག་སྣང་ལགས།  །དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་ཐབས་ཀསི་སོྨད། །བླུན་པོའ་ིངག་

སྒསོ་ནན་གསི་སྐར།  །ལྐུགས་པའ་ིགསང་བ་རླུང་ལ་བསྐུར།  །ངོ་ཚ་བོར་བའ་ིརྣམ་ཐར་

མང་།  །དམན་ལ་སྤདོ་པ་བཟང་བྱུང་ཡང་།  །ད་ེན་ིབཅོས་མའ་ིརྣམ་ཐར་ཡནི།  །ཤལེ་ལ་

ནརོ་བུས་ཁ་བསྒྱུར་ཡང་།  །ཆུ་དང་འཕད་ན་རང་མདགོ་སནོ།  །ཟརེ་བའ་ིལགེས་བཤད་

ཅི་མ་ིབདནེ།  །དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་རྣམས།  །འགའ་ཞིག་བསདོ་པའ་ིཟོལ་

གསི་སྨད།  །གཞན་ལ་སོྒ་སྐུར་མཚན་སྨད་བས།  །ཁ་ལག་སྤདོ་གསུམ་སྒགིས་མདེ་པའ།ི  

།བདུད་ཀ་ིདཔུང་གསི་སགེས་པའ་ིརོ།  །ཏཱ་ལ་ཟམ་གདངོ་བཟོད་པ་གསུམ།  །མ་ིབདེ་དགུ་

བདེ་གནམ་ས་རྒྱངས།  །སྨ་ོའམ་ར་རོ་སྨན་གསི་བཟི།  །ད་རིང་རོང་ཕྲུག་བཟོད་པ་འདསི།  

།མ་ིཤསེ་བཞིན་དུ་ཤསེ་མདགོ་གསི།  །མཐོང་ཙམ་ཉདི་ནས་སྐྱུགས་བ་ོབའ།ི  །དག་ེལྡན་

བསན་འཛིན་སོྨད་པའ་ིཚགི །བསི་ནས་རང་མདགོ་རང་གསི་སནོ།  །གཞུང་ལུགས་

གདམས་པར་ཤར་བའ་ིཉམས་མངོ་མདེ།  །གཟུར་གནས་སྨྲ་བ་ཉུང་བས་འཛུམ་ཟརེ་མདེ།  

།དུས་དང་གནས་སབས་བསམ་པའ་ིལ་རྒྱ་མདེ།  །མདེ་གསུམ་འཛོམས་པའ་ིརོང་ག་ིསྤང་

ཕྲུག་ལྕ།ེ  །གཅོད་ལ་སྨྲ་བ་ཟླ་མདེ་ཅི་ལ་དགསོ།  །ལགེས་བཤད་ལུང་ག་ིཞགས་པས་ཅིའ་ི

ཕརི་སྡམོ།  །རིགས་འཕྲུལ་མཚནོ་ག་ིམདུང་ཐུང་ཅིའ་ིཕརི་བསྣུན།  །ཕལ་ཚགི་ག་ོསའ་ིངག་

གསི་ཤདོ་པའ་ིཚ།ེ  །སོྐན་གསུམ་འདརོ་ནས་འདུ་ཤསེ་དྲུག་ལྡན་གསི།  །མགིན་བཟང་རྣ་

བའ་ིདབང་པོ་འད་ིན་གཏོད།  །དག་ེལྡན་སྐ་ེཆནེ་ད་ེདང་དརེ།  །ལྟས་ངན་འུག་པས་ཧུ་

སྒ་བསྒགོས།  །ཁ་ིཉལ་དབྱུག་སངོས་མ་བས་ན། །མཆ་ེགཙགིས་སར་མ་ོསུ་ལ་འདབེས།  
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།ལས་ངན་བསོད་ཟད་ཁོད་ཉདི་ལ།  །མཁས་ཤངི་གྲུབ་པའ་ིསྐསེ་ཆནེ་རྣམས། །སིྒགས་

ནས་ཕུད་དང་གཡང་ནས་ལྷུང་།  །སངི་འགས་འཆ་ིཁར་འགདོ་ཤ་ིམཐོང་།  །བསམ་གསི་

མ་ིཁབ་ལས་འབས་ལ།  །ཡང་ན་ཡ་ིཆསེ་མདེ་པའ་ིརགས།  །རང་ག་ིསྣང་ལ་ངསེ་མདེ་པ།  

།མ་སྦངས་མ་ིཤསེ་ཟོག་པའོ་ིརགས།  །ག་ོཚད་མཐོང་ཚད་དན་ཚད་རྣམས།  །ཚད་མར་

འཛིན་པ་བླུན་པོའ་ིརགས།  །ཏཱ་ལ་ཟམ་གདངོ་བཟོད་པ་གསུམ།  །འཇོན་ཐང་མདེ་པའ་ིལྦ་

མ་ོགསུམ།  །ཤ་ིལ་མ་ིསྐྲག་དཔའ་བོ་གསུམ།  །སྡགི་ལ་མ་ིའཛམེ་བཤན་པ་གསུམ།  །རང་

ག་ིབ་མར་སྐནོ་མཐོང་ན།  །གཞན་ག་ིབ་མར་བརོད་ཅི་དགསོ།  །ཁ་ནས་དིན་ཅན་བ་མ་

ཟརེ།  །ལག་གསི་དིན་ལན་ལོག་པར་འཇལ།  །སམེས་ནང་སྐནོ་ཡནོ་འདནེ་ནས་ཤར།  

།ལོག་ནས་ཟུར་ཟ་དམའ་འབབེ་བདེ།  །རོང་པའ་ིམ་ིལ་ཚད་པའ་ིགཡའ།  །ད་ེའད་བ་ལ་

སུས་ཡདི་སནོ།  །ཟླ་བོ་གཞན་ལ་དགའ་བའ་ིབ།ོ  །སྐསེ་ན་རང་ག་ིཁ་ོཡང་གསོད།  །མ་ིམ་ོ

གཅིག་གསི་བཅུ་གསུམ་བཀུམས།  །ཟརེ་ཡང་ཟརེ་ལ་བདནེ་ཡང་བདནེ། 

༈  ད་ན་ིསབས་དནོ་གངེ་བ་ལ།  །རང་འདདོ་ངན་པ་ཞ་ེཕུགས་སུ།  །བཞག་ནས་སིྨན་

མ་ཟིང་ཟིང་ཁདོ།  །བངི་རྒདོ་གཡངེ་བའ་ིབགགེས་སལེ་ནས།  །མ་གསོལ་ན་ཡང་སལ་པ་

ལྡན།  །ལས་འཕོ་ཅན་ག་ིརོང་ཕྲུག་ལ། །རིན་ཆནེ་བཞི་པའ་ིདབང་བསྐུར་དུས།  །སྒུག་

ཙམ་བས་ནས་ཚུར་ཉནོ་ཤགི  །དག་ེལྡན་བསན་པའ་ིསྣང་བདེ་ཆ།ེ  །དག་ེབཤསེ་ཡ་ེཤསེ་

དབང་ཕྱུག་མཆོག  །སརེ་སྨད་ཡགི་ཆའ་ིབདག་པའོ་ིགངས།  །གསུངས་ཀི་འདོ་ཟརེ་ར་ེ

རསེ་ཀང།  །རོངས་པའ་ིད་བ་འབུམ་གཅོད་པའ།ི  །ནུས་ལྡན་དག་ེབའ་ིབཤསེ་ད་ེལ།  །རོང་

ཕྲུག་ཁདོ་ཀསི་སོྨད་ཚུལ་ན།ི  །དམ་པ་ད་ེཉདི་རངས་འཁོར་ནས།  །རང་ཉདི་ཁོ་ན་ལྷུང་

ནས་གཤགེས།  །ཟརེ་ནས་སོྨད་ཀང་དམ་པ་ཁོང་། །བཀོྲང་མཁན་རངས་འཁོར་ཁ་ལོ་བ།  
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།རིང་མནི་ར་སར་ཆདེ་འབརོ་ལ།  །མཇལ་ཁར་གནང་བིན་སྤད་ལུགས་ཐོས།  །ད་ེལྟར་

བདནེ་ན་གཟུགས་མདེ་པའ།ི  །དི་མ་ཡངོ་དནོ་ཅི་ལ་སྲདི།  །པཎ་ཆནེ་བཀའ་དནི་ཅན་ད་ེ

ཡང།  །བཀོྲངས་པའ་ིདྭགོས་པ་ཀུན་ལ་ཡདོ།  །སོན་བྱུང་བདནེ་པའ་ིལོ་རྒྱུས་འད།ི  །བཤད་

ན་གསལ་དུ་འག་ོངསེ་རདེ།  །གུང་ཐང་ཚུལ་ཁིམས་གསོད་མཁན་ས།ེ  །ཨ་མད་ོབསན་

འཛིན་མགནོ་པ་ོཡང་།  །ཏ་ར་བསན་འཛིན་ཆོས་ཉདི་ནས།  །དམགིས་བསལ་ཏཱ་ལར་ངོ་

སྤདོ་ཀསི།  །ལས་དནོ་བསྒྲུབས་ནས་སར་བལ་ཡུལ།  །བསྐལ་མ་ིབཏང་བ་ཀུན་ཤསེ་ཡནི།  

།ད་ེལ་བསམ་ཚ་ེད་ེདག་གསི།  །མ་ིབདེ་བ་བ་ཅི་ཞིག་ཡདོ།  །དམ་པ་ད་ེཡ་ིསོབ་མ་འགས།  

།ཏཱ་ལར་མྱུར་བོན་རོྩམ་བསྐུལ་བས།  །དའེ་ིལན་ཏཱ་ལས་འཁང་ར་དང་།  །བཅས་ཏ་ེཕིར་

སགོ་བས་ཚུལ་ལ།  །བསམ་ཚ་ེའཁོན་འཛིན་ཡདོ་པར་ངསེ།  །རང་ཉདི་དམ་པ་ཡནི་ཕནི་

ཆད། །སྐ་ེའཆ་ིལ་སོགས་མཛད་པ་ཀུན།  །སམེས་ཅན་དནོ་དུ་མ་ིའགྱུར་མདེ།  །དཔ་ེན་

རྒྱལ་བའ་ིསརེ་འདོ་མདརོ།  །སམེས་ཅན་རྣམས་ན་ིསིྨན་མཛད་ཕརི།  །ཡངོས་སུ་མ་ངན་

འདའ་བ་སནོ།  །ཞསེ་དང་ཡབ་སྲས་མཇལ་མད་ོལས།  །ཆགས་པ་མ་ིམངའ་ཆགས་པའ་ི

ཚུལ།  །འཇིགས་པ་མ་ིམངའ་འཇིགས་པ་ལྟར།  །རོངས་མདེ་རངོས་པའ་ིཚུལ་བསན་ཏ།ེ  

།སྨསོ་པ་མ་ལགས་སྨསོ་པའ་ིཚུལ།  །ཞ་བ་མ་ལགས་ཞ་བའ་ིཚུལ།  །རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་སྣ་

ཚགོས་ཀིས།  །ཞསེ་སོགས་ལུང་ག་ིདགངོས་པ་ལྟར།  །སྐ་ེའཆ་ིའདདོ་རྒུར་དབང་བསྒྱུར་

པའ།ི  །དམ་པ་རྣམས་ལ་དམདོ་པ་ལས།  །རང་ག་ིངང་ཚུལ་བསམ་ན་ལགེས།  །མཁས་

གྲུབ་ཆནེ་པ་ོད་ེརྣམས་ཀ།ི  །ཞབས་རྡུལ་སིྤ་བོར་མ་བངས་ཀང་།  །ངོ་ཚ་ཡདོ་པའ་ིསད་ཆ་

ཞིག  །བཤད་ན་རང་གཞན་གཉསི་ཀར་ཕན།  །དངེ་སང་མཁས་བླུན་ཕལ་མ་ོཆ།ེ  །རི་

དྭགས་སྒ་ལ་ཆགས་པ་བཞིན།  །དམ་པ་ད་ེཡ་ིགསུངས་ཟརེ་ལ།  །ཡ་ིརང་དད་པའ་ིམ་ེ

ཏོག་འབུམ།  །འཐོར་བ་ཁདོ་ཀསི་མ་འཚརོ་རམ།  །གངས་ཅན་རང་ག་ིཕ་ཡུལ་དུ།  །ཡང་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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དར་བསན་ལ་སྐུ་དནི་ཆ།ེ  །དཀར་ནག་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ན།  །དག་ེལྡན་བསན་ལ་མཛད་

རསེ་ཆ།ེ  །མད་ོསགས་གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་ལ།  །མཁས་བའ་ིགནས་ལ་མཁས་

ཉམས་ཆ།ེ  །ད་ེལ་རོང་ཕྲུག་བཟོད་པ་དསེ།  །སོྨད་ལ་མ་བཟོད་ཚགི་འགའ་བཤད།  །འཆི་

རྐནེ་ན་རྐནེ་གསོན་རྐནེ་ལ།  །མ་ིའད་སྣ་ཚགོས་ཡདོ་དང་ཡདོ། །ར་ེབཙུན་མ་ིལ་འཆི་རྐནེ་

དུག།  །འབམོ་སནོ་རྒྱལ་བའ་ིའཆི་རྐནེ་མཛ།ེ  །ཏཱ་ལ་བཅུ་གསུམ་འཆི་རྐནེ་སྨན།  །དུས་

ངན་རིག་གནས་གསར་བརའེ་ིསབས།  །དམ་པ་མང་པོ་མུ་གསེ་ཤ།ི  །འགའ་ཞིག་མ་ེཆུ་

གཡང་ལ་ལྕབེས། །ད་ེལ་ཡ་མཚན་དགསོ་དནོ་ཅི།  །བཤད་ན་རགོས་མཐའ་ག་ལ་ཡདོ།  

།ད་ེརྣམས་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་པས་ལན། །ཟརེ་ནས་ཁོད་ཀསི་དམདོ་ཕདོ་དམ།  །འ་ོན་

ཐུབ་པའ་ིཞབས་ལ་ཡང་།  །སངེ་ལྡངེ་ཚལ་བུས་རས་ཚུལ་ཡང། །ཏཱ་ལའ་ིབཀའ་བཅག་

ཤུགས་ལྡན་བསནེ།  །ཟརེ་ནས་དམདོ་ཤགི་རོང་ཕྲུག་ཀ།ེ  །མ་གཞི་སྐ་ེབུ་དམ་པ་རྣམས། 

།བ་མ་ཡདི་དམ་ཆོས་སྐངོ་སོགས།  །ཐོག་མར་བརག་ཅིང་དཔད་ནས་བསནེ།  །ཕི་ནས་

མ་ིའགྱུར་དམ་པའ་ིགཤསི།  །དམ་བཅའ་མ་ིབདེ་བདེ་གྱུར་ན།  །སྲགོ་ལ་བབ་ཀང་རང་

ཉདི་ཀ།ི  །རང་བཞིན་བཟང་པོ་འདརོ་མ་ིསྲདི།  །བསོད་སྨད་སོགས་ཀསི་མ་ིའགྱུར་ཞིང།  

།ཁམ་དང་གཡ་ོསྒྱུར་མག་ོམ་ིའཁོར།  །དངུལ་དང་དངོས་པོས་བསླུ་མ་ིནུས།  །ད་ེདག་སྐ་ེབུ་

དམ་པའ་ིགཤསི། 

༈  ཏཱ་ལས་མ་ིཐུབ་དག་གཙ་ོབོ།  །དག་ེལྡན་བསན་པ་བསན་སྲུང་སོགས།  །བསམ་

ངན་ཞ་ེཕུགས་གཡ་ོསྒྱུའ་ིཚགི།  །བཀག་ཀང་མ་ིཁོགས་ཨུ་ཚུགས་ཆ།ེ  །རང་འདདོ་ལྐུགས་

པའ་ིཨུ་ཚུགས་ཆ།ེ  །ད་ེལ་བྱུར་གི་སྣ་འདནེ་ཟརེ།  །ཁས་བངས་སོན་བཏང་བརག་དཔད་

རསེ།  །ད་ེལ་བླུན་པའོ་ིབདེ་ལུགས་ཟརེ།  །གནདོ་པ་མཐོང་ཡང་ཕན་ལུགས་བཤད།  །ད་ེ



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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ལ་ཁམ་པའ་ིབདེ་ལུགས་ཟརེ།  །ཏཱ་ལ་ཟམ་གདངོ་བཟོད་པ་གསུམ།  །ཐོག་མར་མ་ིབསནེ་

དགུ་བསནེ་བསནེ།  །བར་དུ་མ་ོལུང་ར་ིལམ་སྒུག  །ཤ་ིཁར་བ་མ་ཆསོ་སོྐང་ལ།  །དག་

དང་ཁ་གཏད་ལྟ་བུར་ལངས།  །ང་ན་ིམ་ིབསནེ་ཁདོ་བསནེ་ཡང་།  །ང་ལ་གནདོ་ཚུལ་

བཤད་ནས་བཀག  །ལས་ཀ་ིའབལེ་བའ་ིརནེ་འབལེ་བཤགིས།  །མཁས་བླུན་གཉསི་ཀི་

ཁད་པར་ཡང་།  །བདེ་སངས་ད་ེནས་ཐག་བཅད་ཆོག  །ཁདོ་ཚསོ་བསམ་ཚད་དན་ཚད་

རྣམས།  །རང་འདདོ་ཁོ་ནས་ཚད་མར་སྒྲུབ།  །གཞན་ག་ིབ་མ་ལྷ་སྲུང་ལ།  །ངན་སྨད་

ཁད་གསོད་མང་དག་ན།  །ལྷས་སིྦན་དང་ན་ིཀ་ོཀ་ིལ།  །འཁོར་བཅས་ད་དུང་ངན་སོང་

ན།  །ཡདོ་པའ་ིངང་ཚུལ་དན་པར་གིས།  །ངན་པ་རྒྱགས་ན་ཁ་ིལས་ལོད།  །ཟརེ་བའ་ིསོྤད་

ཚུལ་མ་འཛིན་ཅིག  །རང་མདགོ་རང་གསི་མ་མཐོང་བར།  །གཞན་ལ་དུག་ལྕ་ེམ་བརྐངས་

ཤགི  །རྒྱུ་འབས་རནེ་འབལེ་ཁད་གསོད་དང། །རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་ལུང་མ་བསྣུབ་ཅིག  །ཉ་

བསད་ཁ་ིལ་སྦནི་པའ་ིམ།ི  །རོང་ག་ིབུ་ཁདོ་ཁ་རོག་སྡདོ།

༈  རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཟུར་རིན་པོ་ཆ།ེ  །ངསེ་དནོ་མཁས་གྲུབ་ཆནེ་པོ་ད།ེ  །བསམ་

ཞིང་བསམ་ན་དངེ་སང་དུས།  །འདུལ་འཛིན་ཀུན་ག་ིགཙུག་རྒྱན་ཡནི།  །ཐུབ་པའ་ིརྒྱལ་

ཚབ་ཆནེ་པོ་ཡནི།  །རྒྱུད་དནོ་འཆད་ཅིང་རྒྱུད་ལུང་སནོ།  །རྒྱུད་སོན་ར་ོར་ེའཆང་ག་ིསྐུར།  

།བཞངེས་ནས་རྒྱུད་པར་ཆོས་འཆད་ཉན།  །ལོ་མང་གནང་བ་མ་འཚརོ་ན།  །རྒྱུད་རྒན་

ད་ེཚརོ་འད་ིན་གསལ།  །ཤནི་ཏུ་བསན་པ་ཉག་ཕའ་ིསབས།  །བཤསེ་གཉནེ་ཉ་ིམ་ཆནེ་

པ་ོདསེ།  །གདན་སར་སོབ་གཉརེ་པདྨོའ་ིཚལ།  །གསུང་ག་ིདོད་ཀསི་བསྐངས་པའ་ིདིན།  

།ཇི་ལྟར་ཆ་ེམནི་དགའ་བང་ག ི  །གྲྭ་པ་རྒན་པ་ད་ེཚརོ་དསི།  །སལ་དམན་ཁདོ་ཀསི་ག་

ལ་ཤསེ།  །མདརོ་ན་བཤསེ་གཉནེ་ཆནེ་པོ་ད།ེ  །མད་ོསགས་བསན་པའ་ིབདག་པོ་ཡནི།  
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།དག་ེལྡན་བསན་པའ་ིསྲགོ་ཤངི་ཡནི།  །སྐུ་ནའ་ིབབ་ཀང་བརྒྱ་ལ་ཉ།ེ  །ད་ེལ་མ་ིམཉསེ་

སོྨད་པའ་ིབུ།  །རོང་ག་ིསྤང་ཕྲུག་བ་མའ་ིམངི་།  །བཟོད་པར་ཚགི་འགའ་བཤད་ཀསི་ཉནོ།  

།ཁ་ལག་སམེས་གསུམ་འདར་བཞིན་དུ།  །བསི་པའ་ིཡགི་རོག་དའེ་ིནང་།  །རྒྱུད་སྨད་

མཁན་ཟུར་རིན་པོ་ཆསེ།  །ཏཱ་ལར་སོྐན་བརདོ་བས་རྐནེ་གིས།  །བང་རྩའེ་ིསིྒགས་ནས་

ཕུད་ཚུལ་བཤད།  །དམ་པ་ད་ེཡསི་ཏཱ་ལའ་ིསོྐན།  །གང་དུ་གསུངས་དང་ཇི་ལྟར་གསུངས།  

།སུ་ལ་གསུངས་དང་སུ་ཡསི་ཐོས།  །ཁུངས་འཕརེ་ར་འཕོད་ར་ོརའེ་ིཚགི  །སྨྲ་བའ་ིམགིན་

པ་འདགེས་ནུས་ན།  །ཅི་ཕིར་ཁདོ་ལ་མ་ིདགའ་བདེ།  །ལགེས་བཤད་རོལ་མའོ་ིབསདོ་

པ་ཡདོ།  །མདེ་ན་རོང་ག་ིསྤང་ཕྲུག་ཁདོ།  །བསན་འཛིན་སོྨད་པའ་ིབརྟུལ་ཞུགས་ཅན།  

།ཆགས་སྡང་གཡ་ོསྒྱུའ་ིངན་སམེས་ཅན།  །བསན་པ་བཤགི་པའ་ིགཤདེ་མར་ངསེ།  །མ་

གཞི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་བཤད་ན།  །ཏཱ་ལར་སྐནོ་མདེ་ཟརེ་རམ་ཅི།  །ཡདོ་ཀང་བཤད་

མ་ིཆོག་ཟརེ་རམ།  །དང་པརོ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གནདོ།  །གཉསི་པར་རང་དབང་

དམངས་གཙསོ་གནདོ།  །སྐནོ་ལ་སྐནོ་ཞསེ་བརོད་པ་དང་།  །ཉསེ་པར་ཉསེ་པ་བརོད་པ་

གཉསི།  །ཁད་པར་གང་ཡདོ་ཁདོ་ཤདོ་དང་།  །སྡམོ་པ་གསུམ་ཀའ་ིཕརི་བཅོས་སབས།  

།མཐོང་བསྡམོ་འད་ིབའ་ིདགསོ་པ་ཅི། 

༈  གཉསི་པ་བང་རྩ་ེགྲྭ་ཚང་ནས།  །འདུལ་འཛིན་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་བ།  །གནས་རནེ་

གལ་དབུ་འཛིན་པ་ཞིག །གནས་ནས་དབྱུང་བ་ཅང་སྲདི་དམ།  །སྤརི་ན་འག་ོབ་སགིས་

མའ་ིདུས།  །སནོ་བཞིའ་ིག་ོརིམ་ལོྡག་པའ་ིདུས། །མ་ིསྲདི་སྲདི་དང་ཡངོ་ཉནེའང་ཆ།ེ  །དངེ་

སང་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག  །ངན་པ་དབང་བཙན་བཟང་པ་ོརྒུད།  །འདུལ་འཛིན་ཕལ་

ཆརེ་བག་ལ་ཞ།  །ཁ་རྒྱགས་དཔུང་གསི་གདན་ས་སོྐངས།  །ཀ་ེམ་ཐུབ་བསན་ནུབ་རིར་
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ཉ།ེ །གལ་སྲདི་གནས་ནས་དབྱུང་སྲདི་ན།  །འབྱུང་རྩ་ཏཱ་ལའ་ིབ་མར་ཐུག  །ཏཱ་ལས་རོར་

གདན་དུས་དབང་སབས། །གདན་སའ་ིམཁན་ལས་ར་ེཟུང་སར།  །བང་རྩའེ་ིམཁན་པརོ་

ངོ་འཛུམ་གསི།  །མཁན་ཟུར་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་ལ།  །ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་བརོད་ནས་

སར།  །ཤར་རྩ་ེམཁན་པརོ་ངོ་ཟུམ་ནས།  །ཁི་ཟུར་ལུང་རིགས་རྣམ་རྒྱལ་ཡང་།  །མ་འགགི་

མ་འཐུས་མང་ཙམ་ཞིག  །བཤད་ནས་ཚགོས་འདུ་གལོ་ཚུལ་ལ།  །བསམ་ན་མ་ིབས་ཀ་

མདེ་ངསེ།  །གཅསེ་ལང་ཤརོ་བའ་ིཏཱ་ལ་དསེ།  །རྒྱལ་བ་གཉསི་པའ་ིརྒྱལ་ཚབ་ར།ེ  །ཁི་

ཟུར་རོ་ར་ེའཆང་ད་ེཡང་།  །གནས་ནས་དབྱུང་ཞིང་དམའ་ཕབ་ན།  །སམ་པའ་ིར་ེབ་སངི་

ལ་བཅངས།  །དནོ་དམ་བང་རྩ་ེགྲྭ་ཚང་ནང་།  །བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་གནས་དབྱུང་

ལས།  །བསམ་ཡདོ་རྒན་གཞོན་བར་མ་ཀུན།  །རང་དབང་ཡདོ་ན་བདེ་མ་ིསྲདི།  །གང་

ལྟར་ཏཱ་ལ་མ་འདས་བར།  །གསལ་པོར་བཟོ་འདུན་སུ་ཡསི་བདེ།  །བཟོ་ན་ད་ེཡང་གནས་

ད་ེནས།  །དབྱུང་ལ་ཐ་ེཚམོ་སུ་ཞིག་ཡདོ། 

༈  ཞྭ་སརེ་བསན་པའ་ིམཛསེ་རྒྱན་མཆགོ  །བཤསེ་གཉནེ་ཐུབ་བསན་ཡ་ེཤསེ་ཞསེ།  

།བསན་པ་ཕགོས་བརྒྱར་སལེ་བ་ལ།  །སོྨན་ལམ་མཐུ་ཆནེ་རབ་རོགས་པ།  །འགན་གི་

ད་ོམདེ་སྐ་ེམཆོག་དརེ།  །རོང་ག་ིསྤང་ཕྲུག་ཟོག་པ་ོདསེ།  །སོྨད་པའ་ིཚུལ་ལ་ད་གཟིགས་

དང་།  །ང་ཡ་ིདག་ེརྒན་བཀའ་དནི་ཅན།  །ཚ་ེགང་ལམ་ལོག་ཕིན་པའ་ིའབས།  །འཆི་ཁར་

འགདོ་བཞིན་ཤ་ིབ་མཐོང་།  །དུས་དརེ་འབལེ་མདེ་ང་རང་ཡདོ།  །ང་ལས་རྒྱུས་ཡདོ་ཆ་ེ

བ་མདེ།  །ང་ལས་ལྷག་པའ་ིདཔང་པོ་སུ།  །ཟརེ་བའ་ིཡ་ིག་ེའཁར་འཁོར་ཞིག  །མཁས་

བླུན་ཀུན་ག་ིམདུན་སར་བཤམས།  །བང་འབུ་གསོད་འདདོ་གནེ་པའ་ིབུ།  །ཕ་ཡ་ིཀླད་པ་

ད་བཅོམ་ཤགི  །ཐོག་མར་རོང་ག་ིསྤང་ཕྲུག་ཁདོ།  །མ་ིགལ་ཆོས་གལ་གཉསི་ཀར་བཅུག  
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།བར་དུ་ཟང་ཟིང་ཆོས་ཀིས་བསྐངས།  །ཐ་མར་གང་ཡདོ་ལག་ཏུ་གཏད།  །དིན་ཆནེ་ལག་

པ་ར་ོཡསི་བརྡུངས།  །ཁདོ་ལ་མའི་ིམཚན་ཉདི་ཞིག  །འདུག་གམ་མ་ིའདུག་སོམ་ཤགི་

ཀ།ེ  །རྒྱལ་བའ་ིབསན་ལ་འགན་ཁུར་དང་།  །དག་ེལྡན་བསན་ལ་ཤ་ཞནེ་ཞིག  །ཡདོ་ཕིན་

བ་མ་ཡ་ེཤསེ་ཀི།  །གསང་བ་གསུམ་གི་མཛད་འཕནི་ལ།  །ཡ་ིརང་མ་ིགུས་ཤསེ་ལྡན་སུ།  

།བཤསེ་གཉནེ་དུང་ག་ིཟླ་བ་དསེ།  །གསང་གསུམ་འཕིན་ལས་འདོ་དཀར་པོས།  །ནུབ་ཀ་ི

སྐ་ེའགའོ་ིཚ་གདུང་ངལ།  །ཞི་བསིལ་ཐབས་མཁས་བདུད་རིྩའ་ིབཅུད།  །སྦནི་མཁན་ད་ེ

ལ་མ་ིགུས་སུ།  །ད་ེལ་མ་ིའདདོ་ཏཱ་ལ་ཙམ།  །ད་ེཡ་ིརྒྱབ་སྐརོ་ཟམ་གདངོ་ཙམ།  །དའེ་ིརསེ་

འཇུག་ཁདོ་རང་ཙམ།  །དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་བདེ་སངས་ལ།  །བསམ་ན་ཤསེ་ཤངི་

ལྟས་ངན་མཐོང།  །ཆོས་ཀི་བཤསེ་གཉནེ་རིང་དརོ་ནས།  །སྲདི་ཀི་བཤསེ་གཉནེ་བསནེ་

པའ་ིའབས། །ད་ེལས་ཡངོ་ཟོ་ག་ལ་ཡདོ།  །བ་མ་ཡ་ེཤསེ་བཀའ་དིན་ཆ།ེ  །རོ་ར་ེཤུགས་

ལྡན་འཕནི་ལས་ཆ།ེ  །ཆོས་ཚགོས་མང་ཙམ་ལག་ཏུ་ཐོབ།  །དངུལ་དང་དངོས་པ་ོའབལེ་

ཙམ་ཆགས།  །ད་ེདག་བདེ་སྤདོ་གཏོང་ཡུལ་ན།ི  །དངུལ་ཕངོས་སོག་པའོ་ིགྲྭ་འགའ་ཞིག  

།བསྐུལ་ནས་བ་མ་ལྷ་སྲུང་སྨད།  །དངོས་སུ་སིྤ་ཚགོས་ཁག་ལྟར་དཀྲུགས།  །བརྒྱུད་ནས་

བསན་པར་ཉམས་ཉསེ་བཏང་།  །མདརོ་ན་ལྷ་ཆསོ་མ་ིཆོས་ཀུན།  །འདརོ་ནས་སྲདི་ཀ་ིར་ོ

ར་རུ།  །རོ་ལའང་གར་སབས་བདེ་པ་ོཁདོ།  །ཏཱ་ལའ་ིརསེ་འཇུག་ཡནི་མནི་ལ།  །དྭགོས་པ་

སྤུ་ཙམ་བདེ་དགསོ་གང་།  །ཏཱ་ལའ་ིརསེ་འཇུག་ཡནི་ཕནི་ཆད།  །ཆོས་ལས་ཆབ་སྲདི་གལ་

ཆརེ་འཛིན།  །ཁབ་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་བསྒྲུབ།  །སྲདི་ལུགས་ཆོས་ཀསི་སྐངོ་བ་དང་།  

།འཚ་ེབ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་གཉསི།  །སྲང་ལ་གཞལ་ན་གང་ལིད་དམ།  །སོམ་ཞིག་རང་མག་ོཆུ་

འདནེ་ཁདོ།  །རོང་ཕྲུག་སྨྲ་བ་ཉུང་ན་དགའ། 
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༈  ཁ་འདར་སམེས་ཀ་ིཁག་དགོ་གསི།  །རོང་ག་ིསྤང་ཕྲུག་བཟོད་པ་ནས།  །ས་ོ

མང་བ་མ་ཆནེ་པ་ོཞིག  །སངི་འགས་ཤ་ིལུགས་ཟརེ་བ་ད།ེ  །སྐབས་ར་ེགྲྭ་སམོ་རིན་པོ་

ཆ།ེ  །སིགས་མའ་ིའག་ོའདནེ་དཔའ་བོ་ཆ།ེ  །མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་འཛོམས་ད་ེལ།  

།ཟརེ་བ་ཡནི་ན་ག་ལ་བདནེ།  །བདནེ་པའ་ིདཔང་པོ་ཅི་ཞིག་ཡདོ།  །ངོ་ཚ་ཞ་ེཁལེ་བོས་

བཏང་ནས།  །གཡ་ོགཏམ་སོྒ་སྐུར་འུར་གཏམ་ཞིག  །བཤད་ནས་བདནེ་ཁ་འཚལོ་འདདོ་

ཅན།  །ཁདོ་ཚའོ་ིཕུགས་ཀ་ིབསམ་པ་ན།ི  །རྒྱུ་ཡ་ིབསམ་པ་ཕག་དགོ་གསི།  །སྐནོ་མདེ་

སྐནོ་དུ་བལྟ་བ་དང་།  །ཉསེ་མདེ་ཉསེ་འགལེ་བདེ་ལུགས་ལ།  །བསམ་ན་ཕ་ིབལྟས་ནང་

གསལ་རདེ།  །དམ་པ་ད་ེཡ་ིདམ་བཅའ་ན།ི  །རོ་ར་ེབག་ལ་བསསོ་དང་འད།  །མ་བརག་

ཁས་ལནེ་མ་ིབདེ་པ།  །ད་ེལ་མཁས་པའ་ིམཁས་པ་ཟརེ།  །རང་བསན་རང་གསི་འཛིན་པ་

ལ།  །འཇིགས་མདེ་སངེ་གའེ་ིབརྟུལ་ཞུགས་ཅན།  །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའ་ིརྣམ་ཐར་ལ།  

།འདནེ་ཐབས་མ་དམགིས་སིང་འགས་ཟརེ།  །ད་ེལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཅི་ཡདོ།  །གཡ་ོ

རྒྱུ་ཁམ་པའ་ིལོག་བཤད་ད།ེ  །སྤན་རས་གཟིགས་ཀསི་གསུང་བནོ་ནམ།  །ཚ་ེརིང་མཆདེ་

ལྔས་ལུང་རྒྱབ་བམ།  །ཟོག་པོ་ཁདོ་ཀསི་མ་ོརྒྱབ་སོྨྲས།  །གཡ་ོསྒྱུ་ཁམ་པའ་ིབདེ་སངས་ད།ེ  

།ཆོས་ཀི་བཤསེ་གཉནེ་རིང་དརོ་ནས།  །སྲདི་ཀ་ིབཤསེ་གཉནེ་བསནེ་པའ་ིའབས།  །བརྒྱ་

བཤད་སངོ་བཤད་དགསོ་དནོ་ཅི།  །ཏཱ་ལ་ཟམ་གདངོ་གཉསི་ཀ་ིགཤསི།  །ཆོས་འབག་

གནོ་ནས་གཞན་མག་ོབསརོ།  །བོད་དནོ་གངེ་ནས་ལྟ་ོགསོ་བཙལ།  །པཎ་ཞྭ་གོན་ནས་

དག་ེལུགས་པ།  །ཡནི་ཁུལ་དག་ེལྡན་བསན་པ་བཤགི  །སབས་ར་ེཨུ་རྒྱན་པད་ཞྭ་གནོ།  

།རིང་བསན་ད་ིཙགོ་འབག་ཞིང་བཤགིས།  །བོན་སིག་ཁ་ཆ་ེཡ་ིཤུ་སོགས།  །ཞྭ་མ་ོགཡགོ་

ཚད་གནོ་ནས་འཁབ།  །བཞུགས་ཁ་ིཡདོ་ཚད་ཐོབ་ན་སམ།  །ཆོས་བརྒྱུད་བཞི་ཡ་ིབདག་

པརོ་འཚང་།  །རིས་མདེ་ཁ་འཁརེ་ཁ་ིལྟར་ཉུལ།  །ད་ེཡ་ིརསེ་འབང་ཟོག་པ་ོཁདོ།  །ཆོས་
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སངས་སྲདི་ཀ་ིཆོས་ལུགས་བསྐངས།  །བརྒྱུད་པ་གཙང་མའ་ིལམ་སྲལོ་བསྣུབས།  །རང་

ལུགས་གཏད་སོ་མདེ་པས་ནངོས།  །ཏཱ་ལ་འཇིག་རནེ་སོབ་དཔོན་དའེ།ི  །ཕ་ཤུལ་རྒྱུན་

འཛིན་ཟམ་གདངོ་པ།  །ད་ེཡ་ིརསེ་འབང་རོང་ཕྲུག་སོགས།  །ལྟས་ངན་ཁདོ་ཅག་གསུམ་

པ་ོལ།  །བོ་ཕུགས་གཏོད་སའ་ིཆོས་བརྒྱུད་ཞིག  །ཡདོ་མདེ་འདི་ཚ་ེམདེ་པར་ངསེ། 

༈  འནོ་ཀང་གནངོ་འགདོ་ཁ་མ་སྐངེས།  །གཏམ་དང་ཆ་ེམཐོང་བོས་མ་ཕདོ།  

།ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་མ་ཤསེ་པར།  །ནཱ་ལནེ་ྡཡ་ིབརྒྱུད་པ་ཟརེ།  །རིང་མའ་ིཆུ་མག་ོསོབ་

དཔནོ་ཡནི།  །ད་ེལ་བཀའ་གཏརེ་དག་སྣང་གསུམ།  །བརྒྱུད་པ་ནཱ་ལནེ་ྡན་མདེ།  །བསན་

པའ་ིགཞི་མ་སོ་སོ་ཐར།  །བརྒྱུད་པའ་ིབཀའ་བབས་མཁན་ཆནེ་མཆོག  །ཁོང་ཡང་ནཱ་ལནེ་ྡ

ནས་མནི།  །བཀའ་གདམས་ཆུ་མག་ོཨ་ཏི་ཤ།  །ཁོང་ཡང་ནཱ་ལནེ་ྡནས་མནི།  །དག་ེལྡན་

པ་ཡང་ད་ེལས་བརྒྱུད།  །བཀའ་གདམས་གསར་མའ་ིམཚན་གསི་འཐུས།  །བཀའ་བརྒྱུད་

ནཱ་རོ་མ་ིཏ་ིནས། །བརྒྱུད་པའ་ིཆ་ེབཞི་ཆུང་བརྒྱད་སོགས།  །ནཱ་ལནེ་ྡལ་འགྱུར་དགསོ་མདེ།  

།ས་སྐ་བིར་ལྦ་ཏ་ེལོ་ནས།  །རྣམ་ལྔའ་ིབརྒྱུད་འཛིན་ས་ངོར་མཚར།  །ད་ེལས་ཇོ་ནང་བོ་

དངོ་སོགས།  །སུ་ཞིག་ནཱ་ལནེ་ྡཡ་ིབརྒྱུད།  །དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སབས།  །ནཱ་

ལནེ་ྡཡ་ིདི་ཡང་མདེ།  །གྲུབ་ཆནེ་ཀུན་གི་མསེ་པོ་མཆོག  །ས་ར་ཧ་ཡང་ད་ེནས་མནི།  །ནཱ་

ལནེ་ྡལ་ཁ་གཡར་ནས།  །བོད་བརྒྱུད་ས་དག་ེབཀའ་རིང་བཞི།  །ནག་སུབ་གཏོང་འདདོ་

མ་གནང་རོགས།  །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆ་ེཞི་བདེ་བརྒྱུད།  །གསང་སགས་མན་ངག་བནི་རབས་

བརྒྱུད།  །སོ་ཐར་བང་སམེས་བརྒྱུད་པ་ཀུན།  །ནཱ་ལནེ་ྡནས་བརྒྱུད་མ་བརྒྱུད།  །རོྩད་

ནས་རྣམ་རགོ་ཅི་ཕརི་སོངས།  །ཁོད་ཚསོ་ཟརེ་བའ་ིབརྒྱུད་པ་ད།ེ  །རང་འདདོ་སྒྲུབ་ཕིར་

གཞན་མག་ོབསརོ།  །རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་ཆོས་ལུགས་ལ།  །སྲདི་ཀ་ིསྲགོ་ཤངི་བས་ནས་
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སྒྲུབ།  །རང་དནོ་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅུག  །ཏཱ་ལའ་ིརསེ་འབང་བཅས་པ་ལ།  །ཆོས་སྲདི་

འདསེ་མའ་ིབརྒྱུད་པ་ལས།  །ཆོས་ཀི་བརྒྱུད་པ་གཙང་མ་ཞིག  །མདེ་པ་ཁོ་བོས་ཐག་ཆདོ་

ད།ོ  །ཏཱ་ལའ་ིའཁབ་ལུགས་འཁབ་སངས་དརེ།  །རྒྱ་ནག་སད་དུ་ཁང་ཞི་ཟརེ།  །རྒྱ་གར་

བ་ཡསི་ཌྲ་མ་ཟརེ།  །ཨིན་ཇིའ་ིསད་ནང་ཇཱོ་ཀརོ་ཟརེ།  །བོད་ན་མ་ིམཐུན་འཕགས་མགརོ་

གགས།  །དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་དངོས་བརྒྱུད་བ་མ་ལ།  །དངོས་སམ་བརྒྱུད་ནས་ཟུར་

ཟ་དམའ་འབབེས་བདེ།  །བས་པ་རྒྱུ་མཐུན་བནི་རབས་དངོས་གྲུབ་ཡལ།  །ད་ེདག་སལ་

བཟང་འདུལ་བའ་ིསོབ་དཔནོ་མནི།  །མངི་ལ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀ་ིརྒྱན་བཏགས་ནས།  

།རང་ལ་ཐུག་དུས་སངི་རའེ་ིདི་ཙམ་མདེ།  །སོར་མའོ་ིའཕངེ་བ་གཉསི་པ་བདེ་འདདོ་ན།  

།མ་གཏོགས་བ་མ་ད་ེའད་བསནེ་མ་ིཉནེ།

སྦོར་བ་བ་མ་བཟོད་པས་བསྒྲུབས་ནས་དངོས་གཞི་ཏཱ་ལའི་བ་མ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

ལ་གདམས་པ་སིང་རེའི་རལ་གི་ཞེས་བ་བ་འདི་ཡང་བང་ཤམ་བ་ལ་ནས་སོང་དཔོན་

ར་ོར་ེལྷུན་གྲུབ་བམ།  །མངི་གཞན་རིག་ལྡན་ཆོས་རྒྱལ་ལྷག་བསམ་པས་འཕལ་མར་

སྤངིས།       6th.of.july.2013 ཞསེ་པ་འད་ིལ་གསལ་བཤད་ལོགས་སུ་དགོས་

གལ་མ་ིའདུག་པས་ད་ེཙམ་མ།ོ།
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ལི་ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལགེས་གངོས་ཁར་འགདོ་གདུང་ཚད་

མདེ་བྱུང་སརོ།

བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་ཤུགས་ལྡན་གི་སོར་ལ་གེང་མེད་ཞི་འཇམ་དུ་གནས་བཞིན་

པའ་ིདུས་སུ།   ཡང་། བཅུ་བཞི་པས་ལི་ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བདེ་ལེགས་ཟེར་

བ་ཁོང་ཆེད་མངག་ལི་ཐང་ཁུལ་དུ་ཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་བཙན་འགོག་གི་དོན་དུ་ཕི་ལོ 

{1987}  ལོར་ལི་ཐང་ཁུལ་དུ་བཅུ་བཞི་པའ་ིབཀའ་སབོ་མང་པོ་བརྒྱུད་བསྒགས་བ་

ཕརི་བརངས།   ཁོང་ནས་ཀང་གང་ཐུབ་གང་ནུས་བས་ཀང་། སྤྲུལ་སྐུ་ཁོང་ལ་བཅུ་

བཞི་པའ་ིམངི་བདེ་སོྤད་བདེ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་བ་ཆེན་

ཞིག་མནི་སབས་ཉན་འཇོག་བ་མཁན་མང་པ་ོམ་བྱུང་ཞིང་།   ད་ེལ་བརནེ་ནས་མཐར་

ལི་ཐང་དགནོ་པ་དུམ་བུ་གཉསི་སུ་གྱུར་པ་དང་།    དའེ་ིཤུགས་རྐནེ་གིས་ད་ཆ་ལི་ཐང་

ཁུལ་དུ་ཤུགས་ལྡན་སོར་ད་ེགཙང་མ་ཆགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚུལ་སོགས་སྤྲུལ་སྐུ་ཁོང་གི་ཚ་

བོ་དག་ེབཤསེ་འཇམ་དབངས་ཉ་ིམ་ཟརེ་བས་{2015}{10}{07}ཉནི་v.o.a.ཞསེ་

པའ་ིཨ་རི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནས་བཤད་ཡདོ་པ་དུས་ད་ལྟའང་དངོས་སུ་མཐོང་

རྒྱུ་ཡདོ་པ་ད་ེརདེ།    

རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་ག་ིཤུགས་ལ་གང་ཞིག་མཐོང་ཐུབ་ཟརེ་ན།   བཅུ་བཞི་པའ་ིབསམ་

བརོ།  སྤྲུལ་སྐུ་ཁོང་ལ་ག་ོམངི་གཅིག་སྤད་ན་ནུས་པ་ཞིག་ཐོན་ཡངོ་བསམ་པ་དང་།   སྤྲུལ་

སྐུ་ཁོང་གསི་ཀང་ག་ོམངི་སྤད་པ་དརེ་བཀའ་དིན་ཞིག་བསབ་ཐབས་བས་པར་མངོན་ལ། 
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སྤྲུལ་སྐུ་ཁོང་གིས་ལི་ཐང་ཁུལ་དུ་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་མང་པོ་བརྒྱུད་བསྒགས་བས་

པ་དསེ་གང་ཞིག་སོན་པ་རདེ་ཟརེ་ན།   ད་ེསོན་ས་ཁུལ་ད་ེདག་ཏུ་གངེ་མདེ་ཞི་འཇམ་

ཡནི་པ་ད་ེགསལ་སནོ་བས་པ་དང་།   ལྷག་པར་ཁུལ་དའེ་ིབ་ཆནེ་མ་ིཆནེ་སྡ་ེདགནོ་མང་

ཚོགས་ནང་ཤུགས་ལྡན་བསེན་གསོལ་དར་ཁབ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་སབས་ཐབས་གཞན་

གསི་གཡ་ོའགུལ་མ་ིཐུབ་པ་ཡང་མཚནོ་ཐུབ་ཡདོ།   ལི་ཐང་བ་ཆནེ་གཉསི་ཀི་བ་བང་དུ་

རས་འབམ་བཞག་མཁན་ད་ེཡང་སབས་དརེ་གསལ་པརོ་ཆགས་པ་རདེ།    ད་ེལ་བརནེ་

ནས་དགནོ་པ་དུམ་བུར་ཆགས་པ་དང་།  མང་ཚགོས་ནང་དམ་ཉམས་ལུང་པ་གང་བ་

སོགས་བྱུང་ཞིང་།   དའེ་ིམཇུག་འབས་ལ། སྤྲུལ་སྐུ་རང་ཉདི་ཡང་མ་ིལོ་{13}བཙནོ་

དངོ་དུ་ལྷུང་ཤངི་ཡ་ང་བའ་ིའཆི་རྐནེ་ངན་པ་ད་ེལྟར་བྱུང་བ་མ་ཟད།   ཐ་ན་ཤུལ་ལུས་

ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ཀང་ཁ་གག་ས་མེད་པའི་སྡུག་བསལ་མུན་ནག་ཏུ་ལུས་ཤིང་།  

སྤྲུལ་སྐུའ་ིརུལ་པའ་ིཐལ་བ་ཙམ་ཡང་བདག་ཉར་བདེ་དབང་མདེ་པར་གྱུར་བ་མ་ཟད།   

ལྷ་ལ་ཁ་གཏད་ལངས་པའ་ིམཇུག་འབས་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་རང་ཉདི་ཙམ་མ་ཟད།   རསེ་མཇུག་

དུ་རམོ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐབས་མདེ་མགནོ་མདེ་དུ་ལྷུང་པ་རདེ།   སྤྲུལ་སྐུ་ཁོང་བཙནོ་

ཁང་ནང་དགངོས་པ་མ་རགོས་པའ་ིཟླ་ཤས་སནོ། ངས་སོན་མ་ཆོས་སྐོང་སོར་ལ་མང་པོ་

བཤད་པ་ད་ེཆསོ་ཕགོས་ཁོ་ན་ཡནི་འག་ོབསམ་པ་མ་གཏོགས། ཆབ་སྲིད་དང་འབེལ་

བ་ཡདོ་པ་རྩ་བ་ནས་ཤསེ་མ་བྱུང་ཞསེ་ཟརེ་ཞིང་འགདོ་གདུང་ཚད་མདེ་པའ་ིངང་ནས་སྐུ་

གོངས་པ་ཞིག་རེད།སབས་དེར་ཤུགས་ལྡན་བསེན་མཁན་བ་ཆེན་མི་ཆེན་འགའ་ལ་རེ་

བ་ཞིག་བཅོལ་ཡདོ་འདུག་ཀང་ད་ེདུས་སུ་ལའང་བ་ཐབས་གང་ཡང་མདེ་པ་སྒྱུར་ཟནེ་པ་

ཞིག་རདེ་འདུག 

ད་ེབཞིན་ས་ེར་བ་རུང་མཁན་ཆནེ་འཇིགས་མདེ་ཕུན་ཚགོས་མཆོག་ཀང་༧གོང་ས་བཅུ་
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བཞི་པའ་ིགཡ་ོའགོ་ཏུ་ཚུད་ཏ།ེ ཇུས་གཏོགས་གང་ཡང་མེད་བཞིན་དུ་དགེ་ལྡན་བསེན་

སྲུང་ཆནེ་པོའ་ིཁ་གཏད་དུ་ལངས་ནས་མ་ིབདེ་དགུ་བདེ་གནང་བ་ཡནི་ཙང་། མཐར་

སྐུ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཇི་འད་བྱུང་ཡདོ་མདེ་ཀང་ཀུན་གསི་ཤསེ་གསལ་ལྟར། དེ ་དང ་འད ་

བའ་ིགནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡདོ་ཀང་རསེ་སུ་ཞུ་ཆགོ །བསམ་བོ་ཞིབ་དུ་བཏང་ན་

བོད་མི་མང་གི་སོྐ་གནས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་རྩ་ངོ་མ་བཅུ་བཞི་པ་ཁོ་ན་ལས་

གཞན་ལ་ཁག་དཀིྲ་བསནོ་འཛུགས་བ་ཐབས་བལ་བ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་།  

གཞན་ཡང་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའ་ིབ་མ་བསམ་གསི་མ་ིཁབ་པ་༧སྐབས་རེ་ར་སདོ་ཆུ་བར་

རིན་པ་ོཆ་ེལྟ་བུ་སྐསེ་བུ་ཆནེ་པོ་ཁོང་ཡང་། ཆོས་སྐོང་ཤུགས་ལྡན་དང་ཐུན་མོང་

མ་ཡནི་པའ་ིའབལེ་བ་ཆནེ་པོ་ཡདོ་པའ་ིདབང་གསི། བཅུ་བཞི་པ་ཐུགས་སེམས་

བཟང་དགས་ནས་རིན་པོ་ཆའེ་ིཡང་སྲདི་ད་ེཡང་ལྐུགས་པ་ཁ་གག་རྒྱུ་མདེ་པ་ཞིག་བཟོས་

པ་དང་། 

ད་ེམཚུངས་དཔརེ་ན། ར་ས་རིགས་ལམ་སབོ་དཔོན་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོལྟ་བུ་གངོས་ཁར་

དག་ེསམེས་ཕ་མ་ོཙམ་ཡང་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པའ་ིརིགས་ལ། བཅུ་བཞི་པས་ཧ་ཅང་

ད་ོསྣང་ཆནེ་པོས་ཡང་སྲདི་ངོས་འཛིན་དང་། དེང་སབས་སོབ་ཡོན་ནར་གཏོང་གིས་

བསོ་སྐངོ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་སོགས་གནང་ལུགས་ད་ེའད་རྐང་རྐང་ཡནི་པ་རདེ། 

བཤད་ན་མང་བས་སུན་ནས་མཚམས་གཅོད་པར་བདེ་ད།ོ།
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ལོག་བཤད་པ་དཔནོ་གཡགོ་འཁོར་བཅས་ཀ་ིདག་ེལུགས་པར་དིན་

ལན་ལོག་འཇལ་ཇི་ལྟར་བས་ཡདོ་དམ།

ཀ} ད་ེབཞིན་དུ་བཅུ་བཞི་འཁོར་བཅས་ཀསི།   དག་ེལུགས་པ་ལ་ཆ་མཚནོ་ནའང་

བ་མ་ད་ེལམ་ལོག་པ་སནོ་མཁན་ཞིག་བཟོས།

ཁ} སྲུང་མ་ད་ེའད་ེདམ་སྲ་ིརྒྱལ་དགངོ་སོགས་སུ་བཅོས། 

ག} ཆོས་བརྒྱུད་དེ་རིས་མེད་མཉམ་བསྲེས་ཚན་རིག་ཟེར་བ་ཞིག་ལ་འགྱུར་ཐབས་

བས། 

ང} ཆོས་བདེ་པ་རྣམས་སྲདི་དནོ་པ་ཞིག་བཟོས། 

ཅ} ཆོས་ཕོགས་ཀ་ིལྟ་བ་ད་ེའཇིག་རནེ་ཚན་རིག་པའ་ིལྟ་བ་བཟོས།

ཆ} དགནོ་པ་རྣམས་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བཏང་། 

ཇ} གྲྭ་པ་དང་མ་ིདམངས་རྣམས་ཤདོ་རསེ་འཛིང་རསེ་གསོད་རསེ་བདེ་  

དགསོ་པ་ཞིག་བཟོས། 

ཉ} དགའ་ལྡན་ཁ་ིཟུར་ར་ོར་ེའཆང་དང་། རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཟུར་ར་ོར་ེའཆང་དང་། 

གྲྭ་སམོ་ར་ོར་ེའཆང་། ཁ་ིབང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆ་ེསོགས་ལ་ ཆོས་དང་ཟང་

ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་ཙམ་ཡང་བདེ་མ་ིཆོག་པ་ཞིག་བཟོས།

ཏ} ལྡན་མ་བ་ོཆོས་ར་ོར་ེའཆང་དང་། སེར་ལོྷ་ཆོས་ལྡན་རོ་རེ་འཆང་སོགས་

ཆོས་འཆད་སལེ་བདེ་མ་ིཐུབ་པ་ཞིག་བཟོས། 
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ཐ} ད་དུང་དག་ེལྡན་པ་ལ་བམས་དང་བརྩ་ེབས་སྐངོ་ལུགས་དང་། ཤ་ཚ་རྣམ་དག་

བས་ལུགས་དང་། དག་ེལྡན་པ་ལ་དག་ཐརེ་བས་ལུགས་དང་།   བཀའ་དནི་

ཆནེ་པསོ་སྐངོ་ལུགས་སོགས་ཤདོ་ཤསེ་པ་དང་། བསམ་ཕདོ་དང་།  འབ་ིནུས་པ་

ཡང་བེས་འབོར་དགེ་ལྡན་པ་ཉུང་ཤས་དེ་རྣམས་རེན་འབེལ་ལམ་དུ་མི་རྒྱུགས་

པ་བསན་དག་བསན་འཛིན་དུ་རམོ་པ་ན་ིངན་ལྟས་བྱུར་ག་ིསྣ་འདནེ་ཞིག་ཡནི་པ་

ལས་གཞན་དུ་འསོ་མདེ་ད།ོ།

 དསེ་ན་གཞན་སྐནོ་རགོས་ལ་མགི་འད་ཡང་།།

 རང་སྐནོ་ལྟ་ལ་ལོང་བ་ལྟར་གྱུར་པའ།ི།

 ཡུས་པོ་ཆ་ེརྣམས་བ་ོཁ་ནང་ཕགོས་ཏ།ེ།

 རང་མཚང་རང་གསི་བྲུས་ཏ་ེབསལ་གིས་དང་།། 

 ཞསེ་པ་ད་ེརང་ཡནི་པར་སྣང་ངོ་།།
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ད་ན་ིདག་ེལུགས་པ་རྣམས་རང་ཚདོ་རང་གསི་བཟུང་ཐུབ་ན་མ་ིདགའ་

འམ།

ད་ཆ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཕོགས་ནས་དགེ་ལུགས་པ་མ་རེད་སྲིད་ལུགས་པ་རེད་ཟེར་བཞིན་

འདུག་པ་ད་ེཡང་། དགེ་ལྡན་བསན་བདག་བ་རྒན་རྣམ་གསུམ་སོགས་འབེལ་ཡོད་

རྣམ་པ་མ་ག་ོམ་ཐོས་ཚུལ་དུ། མད་ོལས། མགི་མདེ། རྣ ་ བ ་ མེ ད ། སྣ ་ མེ ད ་

སོགས་ཟརེ་བ་བཞིན་དུ་བསྡད་ན། གངོ་ད་ེདག་ེལྡན་པ་སྤ་ིལ་ཕགོ་རྒྱུ་ལས་ཇབ་ཆུང་

རང་ཚུགས་མ་ིབརན་པ་ལོག་བཤད་པ་ད་ེཚརོ་ཅི་སོྐན།དག་ེལྡན་བསན་བདག་ཏུ་རམོ་པ་

ཁདེ་ཚསོ་མག་ོའབུལ་ལུས་འབུལ་བདེ་སའ་ིར་སའ་ིཆབ་སྲདི་པ་དེ་དག་ལ་གོང་རག་རྒྱུ་

ཞིག་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། དགེ་ལུགས་པ་ཞེས་པ་དེ་ཆོས་བརྒྱུད་གཅིག་ཡིན་པ་

ལས། སྲདི་བརྒྱུད་གཅིག་མ་རདེ་ད། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དེ་དང་

དེ་དག་ག་ིཁ་ལ་ཉན་ནས་རང་ཚུགས་མ་ིཐུབ་པའ་ིབ་ངན་སོྤད་ངན་ས་སེལ་རོ་སེལ་མང་

དགས་ན། སར་དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་གངོ་ལའང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་པའི་མཐོ་

རིམ་མ་ིསྣའ་ིནང་དུ་དག་ེལུགས་པར་མཐོང་ཚུལ་མ་ིལགེས་པ་ཆནེ་པ་ོཡདོ་ངསེ་རདེ། 

སབས་ད་ེདག་ཏུ་ཁ་གག་མ་ནུས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་དག་ེལུགས་པར་མཐོང་ཕོགས་ངན་

པ་ཞིག་ཡདོ་ངསེ་རདེ། དཔརེ་ན། རྒྱ་གར་དུ་ཐོག་མར་ཤེས་རིགས་བཀའ་བོན་

གནང་མཁན། བར་ཞི་རྩེ་མགོན་ངག་དབང་བསན་སོྐང་གིས་མི་ཚེའི་བྱུང་བ་མངོན་

སུམ་གསལ་བར་འཆར་བའ་ིམ་ེལོང་ལས། {“དེ་སོན་སྲིད་སྐོང་སག་བག་སབས་

ལྷ་ལྡན་དྲུང་སྤ་ིགངི་ཁར་དབནི་ཇིའ་ིསབོ་གྲྭ་ཞིག་བོད་གཞུང་གསི་འཛུགས་གནང་མཛད་

སོང་བར་རྒྱ་མིའི་སྲིད་བྱུས་གདན་སའི་མཁན་པོ་ལས་སྣེའི་ནང་འཛུལ་ནས་གདན་ས་
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འབས་ས་ེདགའ་གསུམ་ནས་བསན་པར་གནདོ་སོྐན་བདེ་ལུགས་ཀི་ངོ་རྒལོ་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་གནང་ས་ེསོབ་གྲྭ་ད་ེསོ་རྒྱག་དགསོ་བྱུང་སོང།”} ཞསེ་གསལ་ཨ་ེའདུག ད་སྡདོ་

ཚུགས་ན་དགའ་ག་ིརདེ་ད། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ད་དུང་ཡདོ་བསམ་ན་ནརོ་བ་རདེ། 

དགསོ་སར་ཆད་མ་ིདགསོ་སར་ལྷག་ནས་ཕན་ཐོག་གང་ཞིག་འདུག མི་ཤེས་ཤེས་

མདོག་དང་མི་འཇོན་འཇོན་མདོག་བས་ནས་རང་བསན་རང་གིས་བཤིགས་ན་བསན་

དག་སུ་ལ་ཟརེ་དགོས་ལགེས་པར་སོམ་ཞིག ས་པཎ་གིས།{“རྣ་བ་བེགས་ནས་

མཇུག་མའ་ིརྒྱན། །སྨནོ་པ་མནི་པ་སུ་ཞིག་བདེ།”} ཅསེ་གསུངས་པའ་ིསོྐན་ཐོག་ཏུ་

འབབ་གནང་ངོ་།། ད་ེཡསི་མ་ིཚད་སྐུ་ངོ་ཞྭ་སབ་པའ་ིརྒྱལ་རབས་སུའང་འཁོད་ཟིན་

ཅིང་། ད་དག་ེལྡན་པའ་ིབསན་བདག་དུ་རམོ་པ་རྣམས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞསེ་ན་མ་

གཏོགས། ཁདེ་ཅག་ཆབ་སྲདི་མ་ིསྣའ་ིལུང་གསི་ཟིན་ཅིང་ལུང་བསན་ཐོབ་པའ་ིགང་

ཟག་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་ཟིན་མདེ་ཀང་འགྱུར་ཉནེ་འདུག་ག།ོ འཛམ ་ གིང ་ཤུགས་

ལྡན་པ་ཡདོ་ཚད་དག་ེལུགས་པའ་ིགས་ནས་ཕུད་ཐུབ་མནི་མ་ིཤསེ་ཀང་། ཁདོ་ཅག་ད་

ལྟའི་བེད་ལུགས་འདི་ག་རང་བས་ནས་སྡོད་དང་མི་རིང་བར་ཆོས་པའི་གལ་ནས་རང་

འབུད་དུ་འག་ོངསེ་ལ་དགངོས་པ་ཡག་པོ་བཞསེ་ན་ལོས་དགའ། ར་སའ་ིཔེ་ཧར་རྒྱལ་པ་ོ

ཟརེ་བ་ད་ེལ་ཆ་འཇོག་དང་ཡདི་ཆསེ་དཀའ་ས།ེ སྡེ་པ་གཞུང་གི་སྐུ་དག་གི་སིྤ་ཚོགས་

གསར་རིང་གཉསི་ཀའ་ིནང་དུའང་། མི་མགོ་བདེ་དན་འཕྲུལ་མང་བའི་རིགས་ལ་

ཟུར་ཟའ་ིརྣམ་པས་པ་ེཧར་རྒྱལ་པོ་ཞསེ་མངི་ལོྡག་འདགོས་གསོལ་ཡང་ཡདོ་འདུག་ས།ེ 

དཔརེ་ན། སནོ་མ་ལུང་ཤར་ད་ེ༧གངོ་ས་བཅུ་གསུམ་པའ་ིསྤན་ལ་ཁྱུག་པོ་དང་དན་

རིགས་རྣོ་བས་དབང་གིས་ཁོང་ལ་པེ་ཧར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་མཐོ་རིམ་མི་སྣའི་ནང་དུ་ཟུར་ཟ་

བས་མོང་ཡདོ་ལ། དུས་གྱུར་རེས་བཀའ་བོན་ཟུར་ཁང་ལའང་ཟུར་ཟའི་ཐོག་
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ནས་པ་ེཧར་རྒྱལ་པོ་ཞསེ་འབོད་པ་བྱུང་ཡདོ་པ་ན།ི ཤེས་རིགས་བཀའ་ཟུར་བར་

ཞི་རྩེ་མགོན་ངག་དབང་བསན་སྐོང་གི་མི་ཚེའི་བྱུང་བ་མངོན་སུམ་གསལ་བར་འཆར་

བའ་ིམ་ེལོང་ལས། {“ལུང་ཤར་བཀའ་མགོན་བང་ཆུབ་ལགས་ཀིས་ཟུར་ཁང་ལ་

པ་ེཧར་རྒྱལ་པ་ོཟརེ་འདུག པ་ེཧར་རྒྱལ་པོ་ན་ིམ་ིརྣམས་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཆོ་འཕྲུལ་མང་

པ་ོབསན་གི་ཡདོ་པ་ད་ེབཞིན། ཟུར་ཁང་གིས་ཀང་མི་མང་པོ་མགོ་བསོར་ནས་འཕྲུལ་

གཞི་ཤ་སག་བཟོས་ཏེ་བདེན་པ་རྩ་བ་ནས་མེད་པའ་ིལས་དཀའ་རྐང་བེད་པ་རེད་ཅེས་

སྐོན་འཛུགས་ཆེན་པོ་དེ་རྩེད་མོ་ཡིན་ཁུལ་བས་ནས་མི་ཚང་མ་ཡོད་ས་དེར་ཁོ་རང་ངོ་

མར་ཐད་ཀར་བདེ་པ་རདེ།”} ཅསེ་གནས་ཆུང་པ་ེཧར་རྒྱལ་པ་ོད།ེ བདེན ་པ ་རྩ་

བ་ནས་མེད་པ་མགོ་སོར་ཤ་སག་གཏངོ་མཁན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བདེ་ཀི་ཨེ་འདུག་དེ་

རདེ། ད་ཁདོ་ཚསོ་ད་ེལ་ཆ་བཞག་ནས་རང་ག་ིདནི་ཅན་བ་མ་ཡང་སྐནོ་ཅན་དུ་ལྟ་ཕདོ་

པའ་ིསིང་ཁམས་ད་ེབདུད་ཀསི་བནི་པ་ཞིག་མནི་ན་གང་ཡནི་ལགེས་པར་སོམ་ཞིག
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{{བཅུ་གཅིག་པ}}དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་ཁ་ི

སྨནོ་བཞིན་དུ་མཐོང་ཚད་ལ་སོ་འདབེ་པར་བདེ་པ་ན་ིཆོས་ཀི་ད་ེཉདི་

ཤསེ་པ་ལྟ་ཅི་འཇིག་རནེ་ལུགས་ལའང་ཅ་ེར་ེལོང་ཡནི་པ་སནོ་པའ་ིས་ོ

ནས་ཚར་གཅོད་པ་ལ།

རངི་རྒྱུད་རིན་ཆནེ་སྣ་བདུན་ཟརེ་བར་སབས་བབས་དཔད་གངེ་ག་ི

གཞི་འགདོ་པ་ལ།

ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀ་ིཀོླང་ཡངས་ནས།།

རྒྱལ་བ་དགངོས་དང་རིག་འཛིན་བར་ཡ་ིརྒྱུད།།

ཟབ་མ་ོརིང་རྒྱུད་སན་ཁུངས་རྒྱུད་པའ་ིཆསོ།།

རྒྱུད་གསུམ་དམ་པའ་ིཆོས་ལ་གུས་ཕག་འཚལ།། 

དག་ེལྡན་པ་ཡསི་རངི་མའ་ིརྒྱུད་ལ་དཔད།།

དག་ེལྡན་སྤྲུལ་པའ་ིགགེས་བམ་རིང་མས་དཔད།།

ཕར་དཔད་ཚུར་དཔད་ཉམས་དགུའ་ིལྟད་མ་ོའཆར།།

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་འཕུང་པའ་ིསྣ་འདནེ་དངོས།།
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ཞསེ་ཀང་བརོད་པར་འདདོ་ད།ོ། དེ་ཡང་འབེལ་ཡོད་སབས་བབས་དཔད་གེང་གི་གཞི་

འགདོ་པ་ལ། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དག་གིས་ཁ་གནམ་ལ་གདང་ནས་

ཉ་ིམ་ཟ་འདདོ་པའ་ིཧམ་སམེས་ད་ེཡང་། དཔལ་ལྡན་ས་སྐ་པ་ཆེན་པོ་དག་གིས་དི་མེད་

ལུང་དང་རིགས་པའ་ིཉ་ིཟླ་ཐོད་དུ་བཅིངས་ཤངི་། འཁྲུལ་བལ་ངེས་ཤེས་ཀི་སྤན་ཟུང་

ཟུམ་མདེ་དུ་གདངས་ནས། ཆོས་སྐོང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གི་

འབྱུང་ཁུངས་དང་། ད་ེལ་ཆ་ེབའ་ིཡནོ་ཏན་དཔག་མདེ་བརོད་ཡདོ་པའ་ིདབང་གསི། 

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་སྦནི་བདག་དང་བཅས་པ་ནད་མ་ཐགེ་པར། ཧ མ ་

པ་ཆནེ་པོས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐའ་ིགདུང་རབས་ངོ་མཚར་རིན་ཆནེ་ཀུན་འཕལེ་གི་ཐོག་ཏུ་

སྡང་མགི་རབ་ཏུ་བད་ནས། རིན་ཆནེ་སྣ་བདུན་ཞསེ་པའ་ིརངི་རྒྱུད་ལ་བརྒལ་འདདོ་

པ་ཞིག་ཡནི་མདོ་ཀང་གཡ་ོའགུལ་ཐུབ་པའ་ིར་ེབ་མདེ་ད།ེ འཕགས་པ་ཐུགས་ར་ེཆནེ་པརོ་

དངོས་སུ་གགས་པ་ས་ཆེན་ཀུན་བོའི་རྣམ་ཐར་རེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཞབས་

ཀསི་མཛད་པའ་ི{{ངོ་མཚར་འཕྲུལ་ག་ིརོལ་རྩདེ་}}དང་། སོབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་

སྐུ་དངོས་སུ་གགས་པའ་ིས་སྐའ་ིབདག་ཆནེ་དག་ཤུལ་འཕནི་ལས་རིན་ཆནེ་ག་ིགསུངས། 

ས་སྐའ་ིགདུང་རབས་{{ངོ་མཚར་རིན་ཆནེ་ཀུན་འཕལེ་}}གཉསི་ནང་ས་རསེ་སུ་ར་ོལ་

རི་མ་ོབསསོ་པ་བཞིན་ཏུ་ཁ་ལྷམ་མརེ་གསལ་བའ་ིརངི་རྒྱུད་རིན་ཆནེ་སྣ་བདུན་ལས། 

 

{“དལོ་རྒྱལ་དལོ་རྒྱལ་ཞསེ་པ་འད།ི།

ཐར་ལམ་ལོག་པ་མ་ཡནི་ཏ།ེ།

ངོ་བོ་ཐུགས་ར་ེཆནེ་པོའ།ོ།”} 

ཞེས་པའི་རྒྱུད་ཚིག་འདི་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དག་གི་མཚང་ལ་ཕོག་སེ་
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སངི་རབ་ཏུ་ན་བ་ཡང་ལོས་བདནེ། སོན་རྒྱ་ནག་མཁན་པོ་ཧྭ་ཤང་ཁོ་རང་གི་དམ་

བཅའ་དང་མ་ིམཐུན་པའ་ིམད་ོསྡ་ེདགངོས་འགལེ་དུ། ལྷག་མཐོང་དཔད་སོམ་དུ་

གསལ་བར་བཤད་པ་མཐོང་ནས། འད་ིན་ིསངས་རྒྱས་ཀ་ིབཀའ་མ་ཡནི་ན།ོ ཞེ ས ་

མདོ་སྡེ་དགོངས་འགེལ་རོག་པས་བརིས་ཤིང་གཡུག་བསྐྱུར་བས་པ་དང་ཀུན་ནས་

མཚུངས་པ་ཁོ་ནའ།ོ། 

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་གསི་རངི་རྒྱུད་འད་ིལ་དཔད་ཟརེ་བ་དང་། 

ད་ེལ་ཟོག་པའོ་ིབླུན་ཚགི་ག་ིཉམས་ཤགི་འདུག་ཟརེ་བ་དང་། ད་བར་གོ་མ་མོང་ལ་

ཡངོ་ཤསེ་སངས་ཀང་མདེ་ཟརེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐའ་ིགདུང་རབས་ལ་རྒལོ་བའ་ིརྒལོ་

གཏམ་ད་ེའད། རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ཁ་ལ་འཁརེ་ནས་ཤདོ་འསོ་པ་ཞིག་ཡནི་མནི་

ཙམ་ཡང་མ་ིཤསེ་པའ་ིརངོས་རྒན་དག་ལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ངོ་སྤདོ་པར་བའ།ོ།
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དག་ེལྡན་པས་རིང་རྒྱུད་ལ་དཔད་དགསོ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ག་ོསྲདི་

པས་ཡག་པོ་མ་ཡནི་པ། 

ད་འ་ོན། རིང་མའི་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་གི་རྒྱུད་ལ་དཔད་ཟེར་བ་དེ་ཅི་ཞིག་ཟེར་བ་ཡིན་

ནམ། ཧམ་པ་ཚ་ཐག་ཆོད་པའ་ིསད་ཆ་ཞིག་རདེ། དགེ ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་

བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་གསི་རངི་རྒྱུད་ད་ེལ་དཔོད་རྒྱུ་ཕར་ཞོག ད་ལྟའི་དགེ་ལྡན་པའི་

མཁས་ཁུར་འཛིན་པ་ཀུན་འཛོམས་ནས་རངི་རྒྱུད་དེ་ལ་དཔད་ཀང་དཔདོ་ཐུབ་པ་ཞིག་

མ་ཡནི་ན། ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་གསི་ལྟ་ཅི་སོྨས། ཁདོ་ཚའོ་ིཤདོ་སངས་ད་ེན།ི 

ར་སའ་ིགནས་ཆུང་ཟརེ་བ་དསེ། ༧ར་ེཕ་བོང་ཁ་པ་ཆནེ་པོ་ལ་མཛུབ་མ་ོཀརེ་ནས། འ དེ ་

ངས་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་ལག་པ་བརྐང་དགོས་བས་ཡོང་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་བིས་

པའ་ིརགི་གཏམ་ལྟར། རང་གཞན་ཚང་མ་བགདོ་སངོ་བའ་ིརང་བཞིན་ལས་མ་འདས། 

དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་རངི་རྒྱུད་དང་གསར་རྒྱུད་གང་ལའང་དཔོད་རྒྱུ་

ཕར་ཞོག་མགི་ག་ིསྤདོ་ཡུལ་དུའང་འགྱུར་ཨ་ེཡདོ་སམ།  གལ་སྲིད་རིང་མའི་རྒྱུད་ལ་

དཔོད་དགོས་དབང་དུ་བཏང་ཡང་དེ་ནི་ས་འགྱུར་རང་ལུགས་ཀི་ཡོ་ག་གསུམ་གི་རྒྱུད་

སྡ་ེརྣམས་ལ་ཤནི་ཏུ་མཁས་ཤངི་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀསི་དཔད་ན་ལས། ད གེ ་

ལྡན་བསན་བདག་དུ་རམོ་པ་དག་ག་ིདྲུང་ཡགི་ལྟ་ལོག་པ་ཁདོ་ཅག་གསི་དཔོད་རྒྱུ་ལྟ་ཅི། 

སྣདོ་མནི་ཆབ་སྲདི་པ་ཁདོ་ཅག་ལྟ་བུ་ལ་གསང་བར་བ་བ་ཁོ་ན་ལས་མགི་གསི་ལྟ་བ་ཙམ་

ཡང་མ་ིཆོག་པའ་ིཆོས་རྒྱལ་ཀ་ིབཀའ་ཁམིས་ཡདོ་ད།ེ བཙན་པོ་ཁི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གི་

དུས་སུ་བསྒགིས་པའ་ིསྒ་སྦརོ་བམ་གཉསི་ལས། {“སགས་ཀ་ིརྒྱུད་རྣམས་གཞུང་གསི་

ཀང་གསང་བར་བ་བ་ཡནི་ཏ།ེ སྣདོ་དུ་མ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་བཤད་ཅིང་བསན་པར་ཡང་
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མ་ིརུང་ལ། བར་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་སོྤད་དུ་གནང་གསི་ཀང་། ལྡམེ་པོ་ངག་ཏུ་བཤད་པ་མ་

ཁལོ་ནས་སྒ་ཇི་བཞིན་འཛིན་ཅིང་ལོག་པར་སྤདོ་པ་དག་ཀང་བྱུང་། སགས་ཀ་ིརྒྱུད་ཀ་ི

ནང་ནས་ཐུ་ཞིང་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བ་དག་ཀང་བྱུང་ཞསེ་གདགས་ཀསི། ཕིན་ཆད་

གཟུངས་སགས་དང་རྒྱུད། བ་ནས་བཀའ་སྩལ་ཏ་ེབསྒྱུར་དུ་བཅུག་པ་མ་གཏོགས་པ། 

སགས་ཀ་ིརྒྱུད་དང་། སགས་ཀ་ིཚགི་ཐུ་ཞིང་བསྒྱུར་དུ་མ་ིགནང་ངོ་།”} ཞསེ་གསུངས་

པ་ལྟར་ཁདོ་ཅག་དགེ་ལྡན་མངི་གཡར་བ་རྒྱུག་ཁི་རང་སྣང་གང་དན་འཁོར་དང་བཅས་

པས་ལུགས་གཉསི་ཀ་ིརྒྱལ་ཁམིས་ལོྷད་པའ་ིདུས་སུ་འད་ིལྟར་བཤད་པ་མ་གཏོགས། 

གཞན་དུ་ཁམིས་འགལ་ནག་ཅན་པ་ཞིག་ཡནི་པ་ལོས་ཤསེ།   མ་ཟད་དཔལ་ལྡན་ས་སྐ་

པའ་ིལུགས་གཉསི་ལ་དབང་གྱུར་བའ་ིདུས་སུ་ཡནི་ན་ལྕ་ེཤརོ་རྒྱུ་ལས་འསོ་ག་ལ་ཡདོ།

ཡང་། བར་ལམ་ག་ོཐསོ་སུ་བཅུ་བཞ་ིཔའི་ལམ་སོན་འོག་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་རང་གར་

ཐག་གཅོད་བེད་པའི་སྲོལ་ངན་ཞིག་སེལ་བཞིན་མེད་དམ་སམ་པ་འདུག་རུང་ཞིབ་

ཚགས་ལྟ་ལོང་མ་བྱུང་བས་རསེ་སུ་ཞིབ་འཇུག་བ་ངསེ་ཡནི། དཔརེ་ན། རྒྱ ལ ་

བའ་ིབཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆ་ེདབནི་ཡགི་སོགས་སུ་ཕབ་བསྒྱུར་བ་ག་ིཡདོ་ཚདོ་ཀང་། 

འགན་ཟླ་མདེ་པའ་ིཡ་མདེ་ཤདེ་ཤུགས་ཅན་ཁདེ་ཚསོ་གངོ་ག་ིཆོས་རྒྱལ་ག་ིབཀའ་ཁམིས་

ད་ེདག་ལའང་དགངོས་པ་ཡག་པ་ོབཞསེ་དགསོ་པ་དང་། མ་ཟད་བཀའ་དང་བསན་

བཅོས་གང་ཞིག་སད་ཡགི་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ནའང་། བསྒྱུར་མཁན་ལ་མཐུན་རྐནེ་ངསེ་

ཅན་ཚང་དགསོ་པའ་ིརྩ་དནོ་ཡདོ་པ་དང་། བསྒྱུར་ཐབས་སོགས་ལའང་ཆ་རྐེན་

དགསོ་ངསེ་རྣམས་འཛོམ་དགསོ་པ་སོགས་ལ་བཤད་བ་མང་བས་གནས་སབས་བཞག 

།དེ་བཞིན་དུ་སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀ་ིབཀའ་དང་འཕགས་བོད་དམ་པའ་ིགསུངས་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

500

ལ་ལ་ཚན་རིག་གི་སྡ་ེཚན་ཟརེ་བ་དང་། ལ་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཀ་ིསྡ་ེཚན་ཟརེ་བ་དང་། ལ་ལ་

ཉམས་ལེན་གི་སྡེ་ཚན་ཟེར་ནས་བཤད་སྒྲུབ་ཐ་དད་དུ་བཀར་ནས་རང་གིས་དེ་ལྟར་

འཛིན་ཅིང་། གཞན་ལའང་ལམ་སནོ་དང་དཔ་ེསནོ་ངན་པ་ད་ེའད་བདེ་པ་དང་། 

ཡང་སབས་རེ་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ནས་འགའ་ཞིག་ཆོས་བེད་མི་བེད་ཐམས་

ཅད་ལ་འཁོ་ཟརེ་བ་དང་། འགའ་ཞིག་ཆོས་ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་ལ་འཁོ་ཟེར་

བ་སོགས་ནི་ཐ་གཅིག་ཏུ་བསན་གཤིག་གི་ལས་སུ་མི་འགོ་བའི་ངེས་པ་གཏན་ནས་མེད་

པས་བསན་པའ་ིཐུགས་ཁུར་ཐགེ་པ་ཀུན་གསི་རསེ་སུ་ཞིབ་འཇུག་བ་དགསོ་ངསེ་ཡནི་ན།ོ། 

ད་ལམ་སབས་བབས་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་རིང་རྒྱུད་དེ་ལ་

དཔོད་པ་ལས། བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིདྲུང་ཡགི་ལྟ་ལོག་པ་ད་ེདག་སྡདོ་མ་ིཚུགས་

པར་ངེས་པར་དུ་གཅིག་དཔོད་དགསོ་ན་བཅུ་བཞི་པའ་ིམ་ོདང་ར་ིལམ་ཟན་བརག་འདེ་

ལུང་བཞི་ལས་བྱུང་ཤངི་། འགལ་འདུ་མི་ཟད་པའི་ཕུང་པོར་གྲུབ་པའི་ལམ་སོན་

བཀའ་སབོ་ཏུ་མངི་བཏགས་པ་ད་ེརྣམས་ལ་ངསེ་པར་དུ་དཔདོ་དགསོ་འདུག ག ལ ་

སྲདི་ཁདོ་ཅག་ཕགོས་ལྷུང་ཅན་དག་གསི་དཔདོ་མ་ིནུས་ཤངི་མ་ིཕདོ་ཀང་། མ ་

འོངས་པ་ན་མཐར་ཕིན་པའི་དཔད་པ་བེད་མཁན་སྣ་ཚོགས་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་ཐེ་

ཚམོ་མ་ིདགསོ་པ་ངས་ད་ལྟ་ནས་ལུང་སནོ་ཡདོ་ད།ོ།

ལྷག་པར་དགེ་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་ཇུས་གཏོགས་གང་ཡང་མི་འཁི་བས་ས་འགྱུར་རིང་མའི་

རྒྱུད་ལ་དཔད་ཟརེ་ནས་ལྐུགས་པའ་ིལྐུགས་རགས་སོན་མ་ིརིགས་ཏ།ེ  ས་འགྱུར་བ་རང་

ག་ིམཁས་གྲུབ་དག་གསི་སར་ནས་རྒྱལ་ཁམས་དཀར་འཇམ་ཡུག་གཅིག་ཏུ་བས་ཟིན་པ་

རྣ་བས་མ་ཚརོ་ན། དགེ་རྩེ་འགྱུར་མེད་ཚ་ེདབང་མཆགོ་གྲུབ་ཀསི་མཛད་པའ་ིརངི་

རྒྱུད་དཀར་ཆག་ལས། {“སྡ་ེསྣདོ་གསུམ་དང་གསང་སགས་ཀ་ིཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚ་ོཙམ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

501

སྤྲུལ་པའ་ིལོ་པཎ་རྣམས་ཀིས་བསྒྱུར། འཐོར་བ་བསྡུས། གཅུས་པ་བསྲངས། གཞི་གཏན་

ལ་ཕབ། ལམ་ཉམས་འགོ་ཏུ་བཅུག །ཉན་བཤད་སམོ་གསུམ་གསི་གཏན་ལ་ཕབས་ནས་

རྒྱལ་ཁམས་དཀར་འཇམ་དུ་བཏང་ནས་ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལམ་ལ་

བག་ཡངས་སུ་སྤདོ་ཆགོ་པ་འད་ིསནོ་བནོ་ག་ིམཁན་སོབ་ཆོས་རྒྱལ་སྤྲུལ་པའ་ིལོ་པཎ་དེ་

རྣམས་ཀ་ིབཀའ་དནི་ཡནི་པས་སོ།།”} ཞེས་སོགས་ཀི་དནོ་སེམས་ལ་བཞག་ནས་དགེ་

ལྡན་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་རང་ཚདོ་བཟུང་ན་དགའ།འནོ་ཀང་ཤདོ་འདདོ་པ་ན་ིམང་

ཡང་སབས་ཀི་དོན་ལས་རིང་བར་འགྱུར་དོགས་ནས་གནས་སབས་མཚམས་བཞག་

ག།ོ 



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

502

ཡ་མདེ་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཚསོ་རྒྱུད་ཚགི་ད་ེལ་ཐག་གཅོད་སྡམོ་ཚགི་

རྒྱབ་རྒྱུ་ས་དགས་པ། 

ཡང་། ལོག་བཤད་ད་ེགའ་ིམུར། {“འད་ིནས་རངི་རྒྱུད་པོད་གསུམ་དང་། 

རོགས་ཆེན་རྒྱུད་བཅུ་བདུན་གི་སེང་ལ་སགས་སྲུང་རྒྱུད་བཅས་རྒྱུད་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་

ཡདོ་པ་ད་ེདང་། རིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་པར་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་

ག་ིརྒྱུད་ཅསེ་པ་མ་རདེ་}”ཟརེ་བ་དང་། ཡང་{“མད་ོསྨད་དབུས་སྤ་ིཁབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་

ནས་{ཟེར་བ་ནས་}གོང་གི་ལུང་ཚིག་དེའི་སོར་ལ་དེང་སབས་ཞལ་འཚོ་བཞིན་པའི་

ས་འགྱུར་བསན་པའི་གསལ་བེད་མཚུངས་མེད་ས་རེ་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་

བཀའ་འད་ིཞུས་པའ་ིབཀའ་ལན་འད་ིལྟར། སྤིར་བཏང་ནས་བཤད་ན་ས་འགྱུར་

རངི་མའ་ིཞལ་རྒྱུན་ལྟ་བུར། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསུམ་ཞསེ་གལ་ཆརེ་བརིྩ་བ་འད་ིདག་

ཁུངས་ལུང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་ཤ་སག་ལས། རོྩད་གཞི་གངེ་སགེས་ལྟ་བུ་གཅིག་ཀང་

མདེ། རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་འགྱུར་ནང་བཞུགས་པའ་ིརྒྱུད་དང་། རངི་མའ་ིརྒྱུད་འབུམ། 

རགོས་ཆནེ་རྒྱུད་བཅུ་བདུན་སོགས་སུ། རངི་མའ་ིརིན་ཆེན་སྣ་བདུན་གི་རྒྱུད་ཅེས་པ་ད་

བར་ག་ོཐོས་བྱུང་མ་མོང་ལ་ཡངོ་ཤསེ་སངས་ཀང་མདེ།”} ཅསེ་ཟརེ་། ཡ ་

ད་ད་ེལྟར་ཡནི་ན། ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་གི་བ་ལུགས་སོྤད་ལུགས་ཟེར་ལུགས་

ད་ེན་ིདག་ེལྡན་པའ་ིཞབས་འདནེ་མནི་ཟརེ་ས་ཡང་མ་ིའདུག་ས།ེ ལོག་བཤད་པས་ཤོད་

ཚུལ་ལྟར་ན། ད་ེའདའ་ིརྒྱུད་ཚགི་གཅིག་མདེ་ད།ེ ང་ཚོ ་དགེ ་ལྡན་མིང་གཡར་

པས་མ་མཐོང་བ་གང་ཞིག མད་ོསྨད་མངི་གཡར་ལ་དིས་པས་ཀང་མ་མཐོང་། 

མད་ོསྨད་མངི་གཡར་བས་རངི་རྒན་ཁམས་སྤྲུལ་པ་ལ་དིས་པས་ཀང་མ་མཐོང་། རི ང ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

503

རྒན་ཁམས་སྤྲུལ་པས་མ་མཐོང་བ་མ་ཟད།ཡོང་ཤེས་སངས་ཀང་མེད་སོགས་ཟེར་ནས་

ཐག་གཅོད་ཡགི་གརེ་བསི་པ་ན།ི ཡ་མདེ་ཁདོ་ཚསོ་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ད་ེས་དགས་པ་མ་ཡནི་

ནམ། མ་མཐོང་ཕརི་ན་མདེ་པ་མནི་གསུངས་པ་ལྟར། ཁོད་ཚོས་མ་མཐོང་བ་མང་ལ་

བོང་བུའ་ིམ་བགདོ་པའ་ིལམ་ཡང་མཐའ་ཡས་པས་སོ།།

ད་ེལ་གསལ་བཤད་གཉསི་དགསོ་གལ་ཆ་ེབར་མཐོང་བ།

གསལ་བཤད་དང་པརོ། གཡོ་ཅན་ཁམ་པ་དགའ་ཤར་སོག་པ་སེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་འོད་

ཟརེ་ཟརེ་བའ་ིགཡ་ོརྒྱུའ་ིམཚང་རིག་པར་བ་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེབའ་ིསོར་ལ་འད་ིལྟར། ད གེ ་

ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་འབ་ིམཁན་གཙ་ོབོ་ཡང་ཁོ་རང་ཡནི་པ་དང་། མད་ོསྨད་ཆོལ་

ཁའ་ིམངི་གཡར་འཆལ་གཏམ་ད་ེའབི་མཁན་ཡང་ཁོ་རང་ཡནི་པ་དང་། འཆལ་གཏམ་

ད་ེའབི་དུས་རིང་རྒན་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆརེ་རིང་རྒྱུད་སརོ་ལ་དིས་མཁན་ཡང་ཁོ་རང་

ཡནི་པ་དང་། ད་སབས་དགེ་ལྡན་པའི་མིང་གཡར་ནས་འབི་དུས་ཀང་རིང་རྒྱུད་ཟེར་
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བ་ད་ེའད་ཞིག་མ་རདེ་ཟརེ་མཁན་ཡང་ཁོ་རང་ཡནི་པ་བཅས། དོན་དུ་ཁོས་རྫུན་སག་

གསུམ་གནོ་ནས་འཁབ་ཀ་ིཡདོ་པ་ད་ེརདེ། ཁ་དཔརེ། ཟས་ངན་གཅིག་གིས་

ཁོག་པ་དཀྲུག མ་ིངན་གཅིག་གསི་ཕུ་མདའ་དཀྲུག་ཟརེ་བ་བཞིན། མི ་ ངན ་འདི ་

དང་འདི་འད་བ་རེ་ཟུང་གིས་དང་པོར་བས་པ་ཅན་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་མིང་གཡར་

ནས་མཚན་ཤས་དང་དམའ་འབནི་བས་པས་མ་ཟད། ད་ལམ་སར་ཡང་ཚད་ལྡན་གི་

ཆོས་བརྒྱུད་ཆནེ་པ་ོམཉམ་མདེ་རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་གཡར་ནས་མཚན་ཤས་དམའ་

འབནི་འད་ིལྟ་བུ་དང་། ད་དུང་མ་འངོ་པར་ཅི་ཞིག་བདེ་སྲདི་དམ། ཨ་ཙ་ིཨ་ཙ་ིལྟ་

ལོག་དསེ་སོྨན་ལམ་ལོག་པ་ཅི་ཞིག་བཏབ་པ་ཡནི་ནམ། གཞན་དུ་ན་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁ་

དང་། དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་ལྟ་བུ་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པ་ལྷག་བསམ་

ཅན་ག་ིའབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའ་ིཆོལ་ཁ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་མཚན་དོན་མཚུངས་པ་

ཞིག་གསི། ཆོས་སྐངོ་བ་ེབག་པ་གཅིག་ག་ིདནོ་དུ་ཤ་ིའཐམ་རོ་འཐམ་གསི་ཁདོ་ཤ་ིང་

གསོན་ག་ིལས་ཀ་བབ་ཆུང་ད་ེལྟར་གནང་ག་ལ་སྲདི།  རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་

བརནེ་ནས། ཤར་རྩ་ེསོག་པ་ཨ་མད་ོཚུལ་ཁམིས་འདོ་ཟརེ་ཟརེ་བའ་ིམ་ིངན་དསེ་མད་ོ

སྨད་མངི་གཡར་འཆལ་གཏམ་འབ་ིསབས་མ་རདེ་པའ་ིརིང་རྒྱུད་ད།ེ ད གེ ་ ལྡ ན ་

མངི་གཡར་ལོག་བཤད་འབ་ིསབས་ཀང་མ་ིརདེ་པ་ཐག་ཆོད་ཅིང་།  ཁོ་ལ་ད་ེལས་

ཁ་སབས་དང་ནུས་པ་མདེ་པའ་ིཕིར། ཁོ་ལ་ཡོད་པའི་ཁ་སབས་དང་ནུས་པ་ནི་ཆོལ་

ཁ་ཆནེ་པོ་གཅིག་དང་། ཆོས་རྒྱུད་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་མཚན་བཟང་གཙོག་ཆུར་སང་རྒྱུ་

དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཁག་ག་ིཚམོ་བུ་འགདོ་རྒྱུ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མ་ིའཇོན་ཞིང་མ་ིནུས་པ་

མཐོང་ཆོས་སོ།། ད་ཁོས་གཡོ་རྒྱུ་ངན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ས་བར་མ་ནུས་པའི་རང་རགས་

མངོན་པར་གསལ་བར་བས་ཨ་ེའདུག བེད་བབས་དེ་དག་ར་འཕོད་ངེས་སུ་གསལ་
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བཤད་དགསོ་པར་མཐོང་ནས་མཚནོ་ཙམ་ཞིག་འདརི་བསི་སོ།། 

མད་ོདནོ་སངི་པོ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་ཡུལ་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་དང་། ལག་ཆར་བེད་སོྤད་

བེད་རྒྱུའི་ཆོལ་ཁ་ཆོས་རྒྱུད་སོགས་ཀི་ཞབས་ལ་ཐག་པ་ནག་པོ་དགུ་སྒིལ་དུ་བཏགས་

ནས། རང་ནུས་གང་ཡདོ་ཀིས་མར་འཐནེ་གང་ཐུབ་ཀི་བ་ངན་སོྤད་ངན་སལེ་རྒྱུར་ཚདོ་

འཛིན་རྩ་བ་ནས་མ་བས་པར་བརནེ། དགའ་ཤར་སོག་པ་མཁན་ཟུར་ཨ་མཆོག་

རིན་པ་ོཆ་ེཡང་མ་ིངན་དའེ་ིས་ཕ་ིབར་གསུམ་ག་ིབདེ་བབ་ལ་ཐུགས་ཕམ་ཚད་མདེ་ཐོག 

དགའ་ཤར་སོག་པ་ཁང་ཚན་གི་དགེ་བཤེས་དང་གྲྭ་པ་རྒན་པ་རྣམས་མཉམ་འཁིད་

ཀསི་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་བོད་དུ་གཏན་ལོག་མ་ིགནང་ཐུབ་མདེ་བྱུང་བ་དང་། ཤ ར ་

རྩ་ེགྲྭ་ཚང་ནས་ཀང་མ་ིངན་ད་ེདག་ལ་ཚདོ་འཛིན་བདེ་མ་ིཐུབ་པ་ན།ི ས བ ས ་ དེ ར ་

དབང་འཛིན་པ་ཤར་རྩ་ེམཁན་པ་ོཔ་ིཏི་བང་ཆུབ་ཆོས་ལྡན་ཟརེ་བ་ཁོ་གཉསི་ངན་པ་རྐུབ་

འབལེ་ཡནི་པའ་ིདབང་གསི་ཡནི་པ་རདེ། དེ་དག་ནི་ཚུལ་ཁིམས་འོད་ཟེར་ཟེར་

བ་ཕགོས་ཐམས་ཅད་དུ་ས་འཛད་མཁན་དའེ་ིགཡ་ོསྒྱུ་ངན་པ་དགུ་ཚང་གི་ངོ་སྤདོ་གསལ་

བཤད་རོབ་ཙམ་དང་།  

གསལ་བཤད་གཉསི་པ་ན།ི གོང་གི་ལུང་ཚིག་དེའི་སོར་ལ་དེང་སབས་ཞལ་འཚོ་

བཞིན་པའ་ིས་འགྱུར་བསན་པའ་ིགསལ་བདེ་མཚུངས་མདེ་ས་ར་ེཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆ་ེ

མཆོག་ལ་བཀའ་འད་ིཞུས་པའ་ིབཀའ་ལན། ཟེར་བ་ཚུལ་ཁིམས་འོད་ཟེར་གིས་

མད་ོསྨད་མངི་གཡར་འཆལ་གཏམ་འབི་སབས་རིང་རྒྱུད་ད་ེཡདོ་མདེ་འདི་ཡུལ་གི་ས་ར་ེ

ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆ་ེཟརེ་བ་ད་ེསུ་རདེ་དམ་ཟརེ་ན།ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆ་ེཟརེ་བ་ཁོང་
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ན་ིས་འགྱུར་རང་ལུགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཇི་ཙམ་ཡདོ་མདེ་མ་ིཤསེ་ཀང་། དགེ་ལྡན་པར་

ཞ་ེགནག་ཅིང་༧གངོ་ས་མཆགོ་ལ་རིང་ཆོས་གསན་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེལུགས་དང་། དལི་མག་ོ

མཁནེ་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆ་ེཐོག་མར་བཅུ་བཞི་པར་ངོ་སྤདོ་ཞུ་མཁན་དང་། དེ་བཞིན་བཅུ་

བཞི་པའ་ིབཀའ་དགངོས་བཞིན་དུ་དངེ་སབས་གང་སར་འདནོ་བཞིན་པའ།ི

{“སོྨན་ལམ་ལོག་པའ་ིརྒྱལ་བའ་ིབསན་པ་ལ།།

ཁུ་བའ་ིནག་ཕོགས་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་སྡ།ེ། 

བསམ་སྦརོ་ངན་པའ་ིའཇུག་པ་མ་ལུས་པ།།

མཆོག་གསུམ་བདནེ་པས་རྩད་ནས་གཅོད་གྱུར་ཅིག།”} ཅེས་གཏེར་ལུང་ཡིན་ཁུལ་

གསི་འབ་ིམཁན་ཟོག་པ་ོཁམས་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆ་ེཟརེ་བ་ད་ེཡནི་པ་རདེ། 

ད་འོ་ན་ཁོང་དགེ་ལྡན་པར་ཞེ་གནག་ལུགས་གནག་སངས་ཤེས་འདོད་ན་ཆོས་སྐོང་

ཤུགས་ལྡན་གི་སརོ་ལ་བདནེ་པ་ར་སོྤད་ཀ་ིལས་འགུལ་ཐོག་མར་སལེ་མཁན། བོ ད ་

ཀ་ིགཞུང་ཞབས་རིང་པ་གཙང་པ་སལེ་ཟུར་ཇོ་ལགས་སམ། སེལ་ཟུར་རོ ་རེ ་ནོར་

བུས་ཕི་ལོ་{1984}ཟླ་{12}ཚསེ་{29}ལ་རོྩམ་སིྒག་ཕིར་བསྒགས་བས་པའ་ི{“བོད་

གཞུང་ཆོས་དོན་དྲུང་ཆེ་ཁམས་སྤྲུལ་འཇམ་དོན་ལ་སིྤངས་ཡིག་བདེན་རྫུན་རྣམ་དབེ་

མངོན་པར་གསལ་བའི་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་”}ཞེས་པར་གཟིགས་ཐུབ་ན་དེར་ཞིབ་ཕ་

གང་འཚམས་གསལ་ཞིང་།  འདརི་ཡགི་ཚགོས་ལ་ངལ་བས་ཆ་ཚང་བ་ཤདོ་མ་ིཐུབ་

ཅངི་སངི་དནོ་བཤད་ན། སབས་དེར་སེལ་ཟུར་རོ་ནོར་མཆོག་གིས་ལུགས་མཐུན་གནས་

ལུགས་ཞིབ་འཁོད་དང་གུས་ལུགས་ཚད་ལྡན་གིས་ཆོས་དནོ་ལས་ཁུངས་སུ་ལྷག་བསམ་

རྣམ་པར་དག་པས་སན་འབུལ་ཞུས་པར།  སབས་དེར་བོད་གཞུང་མིང་
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འཁརེ་ག་ིདྲུང་བཀའ་སུས་ཀང་ལྷག་བསམ་ག་ིསན་ཞུར་ལིྷང་འཇགས་ཀ་ིབསམ་ཤསེ་སྤུ་

ཙམ་བས་མདེ་པ་མ་ཟད། ད་དུང་དེ་ལས་ལོྡག་སེ་ཁམས་སྤྲུལ་འཇམ་དོར་ཟེར་བ་

ཁོང་གསི། སལེ་ཟུར་རོ་ནརོ་ལ་ཡགི་ལན་གི་ནང་དནོ་སངི་པོར། ད ག འ ་ ལྡ ན ་

ཚོགས་ཆེན་དུ་ཆོས་སྐོང་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་གི་སྣང་བརན་བཞེངས་རྒྱུ་གོ་སབས་བཙལ་

ལུགས་དང་། ད་ཆ་བྱུས་མདེ་བྱུས་འཁ་ིདགསོ་དནོ་མདེ་ཚུལ། བཀའ་དགོངས་ཚུལ་

བཞིན་སྒྲུབ་ན་འཆི་བཟོས་བད་ེལུགས། དེ་ལས་ལོྡག་ཏེ་སོྨན་པའི་ལས་བས་ན་འཆི་

བཟོས་མི་བདེ་བ་ཡོང་རྒྱུ་མ་ཟད་ཁོད་རང་རི་བོང་གནམ་རིབ་ཀི་སྡུག་བསལ་མི་དགོས་

པར། རང་ཚོད་བཟུང་ན་དགའ་ལུགས་སོགས་འཁོད་པའི་ཡིག་ལན་དེ་ལ་ཞིབ་ཏུ་

ལྟསོ་དང་།  སྡགིས་ར་འཇིགས་སྐུལ་ཧམ་བཤད་ཀ་ིཡགི་ལན་གཏོང་མཁན་

ད་ེཡང་། ད་ལྟའི་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་པའི་བེད་གཏེ་ཚུལ་ཁིམས་འོད་ཟེར་གིས་

བཀའ་འདི་དང་བཀའ་སོབ་ཞུ་ཡུལ་དེང་སབས་ཞལ་འཚོ་བཞིན་པའི་ས་འགྱུར་བསན་

པའ་ིགསལ་བདེ་མཚུངས་མདེ་ས་ར་ེཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆ་ེཟརེ་བ་ཁོང་ཡནི་པ་རདེ། 

ད་ད་ེལྟར་ཡནི་ན་ཁདོ་གཉསི་རྐུ་མ་དང་རྐུ་ཚང་ལྟར་ཁ་ིསྤང་ལག་འབལེ་ཡནི་པ་སུས་མ་ི

ཤསེ། 

ད་དག་ེམནི་རངི་མནི་ཚུལ་ཁིམས་འདོ་ཟརེ་དང་། ས་རེ ་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ ་ཆེ ་ཁོད་

གཉསི་ཀ་ིབདེ་ལུགས་ད་ེན་ིརྐུ་རྒྱབ་ཇག་པས་བདེ་ཅིང་། ཁི་སྤང་གཉིས་ཁ་མཐུན་གིས་

ཤུགས་ལྡན་པ་ཟརེ་བའ་ིལུག་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོཚ་ེཐར་གཏོང་འདདོ་མདེ་ཀང་། མི ་ ག ཏོ ང ་

ཀ་མདེ་ལ་བདནེ་དནོ་དཔའ་བོའ་ིར་མདའ་མདུན་དུ་སབེས་ཤངི་།  ལུ ང ་

རིགས་རབ་ཏུ་རྣོ་བའི་མདུང་ཐུང་ངར་མ་ཟད་དུ་མེད་པའི་མཐའ་ནས་བསོར་བ་མཐོང་

དུས། ཁི་སྤང་གཉིས་ཀི་མཇུག་མ་རྐུབ་འོག་ཏུ་བཅུག་ནས་བོས་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་
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ཅི་ཡང་མདེ་ད།ེ  རིང་མའི་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་གི་རྒྱུད་ཟེར་བ་མེད་ལ་ཡོང་ཤེས་སངས་

ཀང་མདེ་ད།ེ  ང་ཚསོ་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བས་ཀང་མ་མཐོང་། མདོ་སྨད་མིང་

གཡར་བས་ཀང་མ་མཐོང་། སྐབས་གནས་ཁམས་སྤྲུལ་མཆོག་གིས་ཀང་མ་གཟིགས་

པས་ད་ན་ིམདེ་པ་ཐག་ཆོད་ལ་ཡངོ་ཤསེ་སངས་ཀང་མདེ་པའ་ིཕརི། ཟེར་བ་སོགས་

ན་ིགེན་པ་ལུགས་ཀ་ིམཆེད་ཟླར་སོང་བ་ལས་རིགས་ལམ་ཤེས་པའ་ིད་ིམ་ཙམ་ཡང་མེད་

པ་འད་ིརང་ག་ིཐོག་ནས་གསལ་པོར་ངསེ་ནུས་སོ།།
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དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་འཁརེ་ནས་རངི་མའ་ིརྒྱུད་ལ་དཔོད་དགསོ་དནོ་

མདེ་པ།

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ཤགོ་ལྡབེས་ {168}ན་འད་ིལྟར། { “ རི ང ་

མའ་ིརིན་ཆནེ་སྣ་བདུན་ག་ིརྒྱུད་ཅསེ་པར་དཔད་”}སོགས་ཟརེ་བ་ལ། རིང་མའི་རྒྱུད་

ལ་དཔད་དགསོ་ན་དགེ་ལྡན་མངི་གཡར་ཝ་མའོ་ོདྲུང་ཡགི་པ་དག་གིས་ནམ་ཡང་དཔོད་

མ་ིཐུབ་ཅིང་། སུ་རུང་རུང་གསི་དཔོད་འསོ་པ་དང་དཔད་ཆོག་པ་ཞིག་ཀང་མ་ཡནི་པའ་ི

ཚུལ་གངོ་གསལ་ལྟར་ཡནི།

ད་འ་ོན་ཁདོ་ཚསོ་རངི་མའ་ིརིན་ཆནེ་སྣ་བདུན་ག་ིརྒྱུད་ཟརེ་བ་ཞིག་ཡདོ་མདེ་དང་། 

ཡདོ་ཀང་རྒྱུད་ཚགི་ད་ེའད་ཞིག་ཡདོ་མདེ་སོགས་ལ་དཔད་རྒྱུ་ཡནི་ཟརེ་ན།  ད ང ་

པ་ོདག་ེལྡན་པའ་ིམངི་གཡར་ནས་དཔདོ་དགསོ་དནོ་མདེ་ཅིང་། གཉསི་པ་རངོས་རྒན་

ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཚསོ་དཔདོ་ཐུབ་ཐབས་མདེ་ད།ེ    རིམ་པ་བཞིན། རིང ་རྒྱུད་དེ ་

ཡོད་པ་ཐག་ཆོད་ནས་ས་ཆེན་ཀུན་སིང་འཕགས་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་

པའ་ིཁུངས་དང་ཤསེ་བདེ་དུ་དངས་པ་ལས། ད་ེམདེ་ན་ས་སྐ་པ་རང་ག་ིགདུང་རབས་

རིན་པ་ོཆ་ེརོྩག་ཆུར་སང་ཞིང་ཁུངས་མདེ་སྐནོ་ཅན་དུ་བཏང་ནས། ས་ཆེན ་ཀུན་

སིང་དགེ་ལྡན་པའི་དམ་སྲིའི་སྐེ་བར་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཁོད་ཅག་ལོག་བཤད་པས་

ཤདོ་ཚུལ་ལྟར་བས་ན་ད་ེལས་འསོ་མདེ་པའ་ིཕིར། དེས་ན་ས་སྐ་པ་རང་གི་བདག་

ཆནེ་གདུང་བརྒྱུད་འཁྲུལ་མདེ་གཅིག་གམ། ཡང་ན་ས་སྐ་པ་རང་གི་མཁས་གྲུབ་
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ཚད་ལྡན་ཞིག་གིས་རིང་རྒྱུད་དེ་མེད་ཅིང་རྫུན་མ་རང་བཟོ་ཁུངས་མེད་རང་ཡིན་ཞེས་

ཐག་གཅོད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་འབྱུང་ན་དུས་དརེ་ང་ཚསོ་ཀང་དཔད་ཆོག་ལ། གཞན་

དུ་ཝ་མོའི་དྲུང་ཡིག་པ་དག་གིས་དཔད་ཟེར་ཡང་དེ་ལ་སིང་པོ་དང་ཡིད་བརན་ཅི་ཞིག་

ཡདོ། མ་ཟད་ཁོད་ཅག་གསི་རིང་རྒྱུད་ད་ེལ་ཇི་ཙམ་བརྒལོ་ཡང་ང་ཚ་ོཤུགས་ལྡན་པའ་ི

དད་སམེས་དང་། ཡིད་ཆེས་ལ་གཡོ་འགུལ་སྤུ་རྩེ་ཙམ་ཡང་མི་ཐུབ་པའི་ཚུལ་ངེས་

པར་གསི་ཤགི 

གཞན་ཡང་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ཁ་ལ་འཁརེ་ནས་དཔད་དགོས་དནོ་མདེ་ད།ེ ས ་སྐ ་

ལྷ་ཁང་ཆེན་མ་ོདེ་ན་ིས་ནས་དུས་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་བོད་དུ་འགྱུར་མ་འགྱུར་ག་ིགསུང་རབ་

ཀུན་ག་ིབང་མཛོད་ཆ་ེཤསོ་གཅིག་ཉདི་ཡནི་ཅིང་། དེའི་བདག་པོ་རྣམས་ཀིས་གཟིགས་

ནས་འདརི་དངས་པ་དང་། ཁདོ་ཅག་ཆབ་སྲདི་པའ་ིརྐུབ་གཡགོ་ཡདི་བརན་ཅི་ཡང་

མདེ་པའ་ིཆགས་སྡང་ག་ིབཤད་ཡམ་གཉསི་འད་ས་དང་བསྡུར་ཐབས་ཞིག་ག་ལ་ཡདོ། 

ཡུལ་གར་དག་ེལྡན་པ་སྤ་ིལ་རངི་རྒྱུད་པདོ་གཅིག་ཀང་མདེ་པ་ཐག་ཆོད་ཅིང་། ཡོ ད ་

དབང་དུ་བཏང་ཡང་རིང་རྒྱུད་འགའ་རརེ་པདོ་གཅིག་ག་ིནང་དུ་རྒྱུད་ཀི་ཚན་པ་མ་ིའད་བ་

དགུ་བཅུ་ཙམ་ར་ེབཞུགས་པ་མང་བས་དནོ་མདེ་ཁ་ཕ་ོམ་སྒགོས་ཤགི རང་གི་འདོད་

པ་དང་མ་མཐུན་ན་མད་ོརྒྱུད་བསན་བཅོས་སྤ་ིདང་།རྣམ་ཐར་ལོ་རྒྱུས་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་

འདབེས་ཁ་ནས་གང་ཐོན་བདེ་ཕདོ་པ་དངོས་ནས་ཡ་མདེ་ཁདོ་ཚ་ོམ་ིཡནི་ནམ། ད ་

དུང་ས་སྐའ་ིགདུང་རབ་ལ་རྒལོ་ཞིང་། ས་ཆནེ་ག་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་ཁག་བྱུགས་ནས། 

བདག་ཆནེ་ག་ིགསུང་ལ་ཐ་ེཚམོ་བདེ་པ་སོགས་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་འཁུར་ནས་བདེ་འསོ་

པ་ཞིག་ཡནི་མནི་ཙམ་ཡང་མ་ིཤསེ་པ་ན་ིསངི་རའེ་ིཡུལ་ལས་མ་འདས་སོ།། 
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མ་ཟད་རངི་མའ་ིརྒྱུད་ཚགི་ད་ེལ་ཟོག་པའོ་ིཉམས་ལྡན་དུ་སྨྲ་བ་ན་ིདག་ེལྡན་པ་ལ་བསམ་

བཞིན་དུ་དམའ་འབབེས་འདདོ་ཀསི་བ་ངན་སྤདོ་ངན་སལེ་བ་རང་ཡནི་ཏ།ེ གོ ང ་

དུའང་ཟུར་ཙམ་སོང་ལ་འགོ་ནས་ཀང་ཐོན་པར་འགྱུར་རོ།། 

ད་ངསེ་པར་དུ་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་ག་ིཁ་ལག་སམེས་གསུམ་སྡདོ་མ་ིཚུགས་པ་ཞིག་

འདུག་ན། སྦནི་བདག་བཅུ་བཞི་པས། དོལ་རྒྱལ་དང་དོལ་རྒྱལ་བསེན་མཁན་

ཟརེ་ནས་ངོམ་ཚམི་མདེ་པར་དུས་རག་ཏུ། ངས་ཟན་བརག་སིྒལ་ནས་ཐག་བཅད་

པ་ཡནི། མ་ོཡང་རྒྱབ་པ་ཡནི། ར་ིལམ་ཡང་མང་པོ་བཏང་བྱུང་། གནས་ཆུང་གིས་ཀང་

ཐག་ཆདོ་པའོ་ིཐོག་ནས་གསུངས་བྱུང་། ཞེས་ལུང་པ་འུར་གིས་རྒྱངས་བཞིན་པའི་དུས་

རབས་ཉརེ་གཅིག་ག་ིསོན་པ་དའེ་ིགསུངས། ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་དུ་མིང་བཏགས་

པ་དའེ་ིརྒྱུ་ངོ་བོ་བདེ་ལས་བཅས་ལ་གཅིག་དཔོད་དང་། ཁུངས་ལྡན་སྐོན་མེད་གཅིག་

ཡནི་དང་མནི་ད་ེནས་ཤསེ་པར་འགྱུར་རོ།། ད་ཁདོ་ཚའོ་ིཞ་ེའདདོ་ལྟར། དུ ས ་

རབས་ཉརེ་གཅིག་ག་ིསོན་པ་བཅུ་བཞི་པས་བཤད་ཚད་ཉམས་སུ་བང་ན། ད ་

ལྟ་བོད་མའི་ིསིྤ་ཚགོས་ཡདོ་ཚད་དུ་མཐོང་བཞིན་པའ་ིཁོད་ཤ་ིང་གསོན་གི་འཐབ་འཛིང་

རྒྱུན་ཆད་མདེ་པ། ཆུ་བུར་ཆུ་ཡསི་མ་ིགནནོ་པ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་བཞིན་དཀའ་རོག་

སྣ་མང་གཅིག་རསེ་གཅིག་གསི་མ་ིཟིན་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་ལས།  བཟང་

པའོ་ིཡནོ་ཏན་དང་འབས་བུ་སྣ་གཅིག་མཐོང་ཤནི་ཏུ་དཀའ་བ་ད་ེལ། ཕོ ག ས ་ ལྷུ ང ་

གདནོ་ག་ིལིང་ཏོག་གསལ་ལ་ལྟསོ་ཤགི་དང་གཅིག་བས་ན་ཤསེ་པར་འགྱུར་རོ།། གཞན་

དུ་སལ་དམན་བསོད་ཟད་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་གིས་རངི་རྒྱུད་

ཀི་ཚིག་དོན་གང་ལའང་ཡོད་མེད་ཡིན་མིན་བཟང་ངན་སོགས་ལ་དཔོད་དགོས་ཟེར་
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ན་ལྟས་ངན་པ་ཞིག་ལོས་ཡནི་ཏ།ེ རངི་རྒྱུད་ད་ེརྣམས་ཐར་འདདོ་སྐ་ེབོའ་ིའཇུག་ངོགས་

སུ་སྒྲུབ་ཅིང་དེ་རྣམས་ཉམས་དུ་བང་པ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་

གཤགེས་པའ་ིགང་ཟག་ན།ི མཆིམས་ཕུའ་ིགྲུབ་ཆནེ་ཉརེ་ལྔ། བསྒགས་ཡང་རོང་ག་ིརགོས་

ལྡན་ང་ལྔ། ཡརེ་བ་དང་ཆུ་བོ་རིའ་ིའདོ་ལུས་གྲུབ་པ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད། ཤལེ་བག་ག་ི

སགས་པ་སུམ་ཅུ། འདོ་སྐུར་གཤགེས་པའ་ིམཁའ་འག་ོམ་ཉརེ་ལྔ་སོགས། དུས་ད་ེནས་ད་

ལྟའི་བར་དུ་ས་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་ལ་བརནེ་ནས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་སྐེས་བུ་དང་།འཇའ་

ལུས་འདོ་སྐུར་གལོ་བ་ན་ིནམ་མཁའ་ིསར་ཚགོས་ལྟ་བུ་བནོ་ཟིན་ཡདོ་འདུག་ན། 

ད་སྡདོ་མ་ིཚུགས་པའ་ིདག་ེལྡན་མངི་གཡར་བ་ད་ེདག་གི་མ་ིགཙང་བ་རྒྱགས་ཚད་བཟོས་

པའ་ིཁ་ཆུ་ད་ེས་གཙང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་འབད་པས་ཕསི་འདདོ་པ་ད་ེགང་དག །རང་

ག་ིལས་ངན་འད་ིའད་བདེ་བཞིན་དུ། ད་དུང་ཧམ་པ་ཚོད་མེད་ཀིས་༧རེ་བདེ་ཆེན་

སངི་པོའ་ིསོན་སབོ་ཡང་སབོ་དང་བཅས་པར་མ་ཉསེ་ཁག་གཡགོ་གསི། སོ བ ་ ད པོ ན ་

ག་ིསྐུ་མ་ེཆུར་སྦངས་ཚུལ་ཤདོ་པ་མ་ིབདནེ་རྫུན་སྒགི་ད་ེཡ་ིཁུངས་གང་ནས་འཁལོ། 

གཅིག་བས་ན་ད་ལྟ་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་གསི་བ་ངན་སྤདོ་ངན་སེལ་ཚད་དགེ་ལྡན་

པའ་ིམག་ོཐོག་ཏུ་བཞག་གང་ཐུབ་བདེ་བཞིན་པ་ལྟར། ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་འགར་༧རེ་

བདེ་ཆེན་སིང་པོའི་སོབ་མ་བསམ་མེད་རེ་ཟུང་གིས་དེ་ལྟར་བས་ཡོད་སྲིད་ཀང་།དེ་ལྟ་

བུའ་ིསྐནོ་ག་ིརིགས་ན་ིཆོས་རྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་ཡདོ་ཅིང་། དེ ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་

བཟུང་ནས་ཕན་ཚུན་སྐུར་འདབེས་བདེ་འསོ་པ་ཞིག་ག་ལ་ཡནི། ལྷག་པར་མི་ཤེས་པ་

དང་།རངོས་ཞེན་གསི་བས་ཚད་ཐམས་ཅད་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀ་ི

དབུ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ནས་དབནེ་དཀྲུག་བདེ་མཁན་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་དཔོན་གཡགོ་
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འཁོར་བཅས་ཙམ་ལས་གཞན་བ་ོལྡན་བསམ་ཡདོ་ཅན་དང་། སྤི ་དོན་ལྷག་བསམ་

ཅན་སུ་འདུག་ལགེས་པར་སོམ་ཞིག ལོག་བཤད་པ་ལགས། ལྷག་པར་༧རེ ་བདེ ་

ཆནེ་སངི་པོའ་ིདབུས། དགེ་ལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་སུ་ཞིག་གིས་སོབ་དཔོན་གི་

སྐུ་དང་། པད་ྨབཀའ་ཐང་སོགས་མ་ེཆུར་འཕངས་བསྲགེ་གནང་རབས་དང་།ཡང་

ན་ད་ེལྟར་བདེ་རྒྱུའ་ིབཀའ་གནང་བ་སོགས་ཚགི་གཅིག་ཤདོ་རྒྱུ་ཡདོ་ན་ཤདོ་དང་། 

དེ་མནི་དུས་རག་ཏུ་སྦནི་བདག་རྒྱུག་ཁ་ིའཁོར་དང་བཅས་པས་ཕུ་དཀྲུག་མདའ་དཀྲུག་

ད་ེམཐའ་མ་ིབཟང་བས་ཚདོ་ཟིན་ན་དགའ། ད་དུང་རང་སྣང་གང་ཤར་དེ་ག་རང་

བས་ནས་སྡདོ་དང་། མཐར་བོད་ཀི་ཆོས་དང་།མི་རིགས་རིགས་གཞུང་དང་བཅས་

པ་དམགིས་མདེ་ཆོས་ཀ་ིདབངིས་སུ་རྒྱས་འདབེས་འདདོ་པ་ཞིག་ཡནི་ན་ལས་གཞན་དུ་

ཕན་འབས་ཅི་ཞིག་འདུག་ལགེས་པར་སོམ་ཞིག །ཨ་ཁ་ཁ་ཁ་ལྟས་ངན།  

ད་ེཙམ་མ་ཟད་རྩ་བའ་ིཆ་ནས་བས་ཀང་། གསར་རིང་ཀུན་གི་ཡང་མེས་ཆོས་སྐུ་

ཀུན་བཟང་ག་ིཞལ་གདམས་ལས་བྱུང་བའ་ིརིང་རྒྱུད་རྣམས་ན།ི གསར་བྱུང་བཅུ་བཞི་

པའ་ིམ་ོདང་ར་ིལམ་སོགས་ལས་འཁྲུངས་པའ་ིངག་རྒྱུན་གསར་པ་དང་ག་ལ་མཚུངས། 

 རྒྱུད་ཚགི་ད་ེདག་ལ་བཅུ་བཞི་པ་འཁོར་བཅས་ཀསི་རྫུན་ལུང་ཁུངས་མདེ་གསར་

བྱུང་དུ་འཁྲུལ་ནས་ཡདོ་མདེ་ཡནི་མནི་བཟང་ངན་སོགས་ལ་དཔོད་དགསོ་ཟརེ་བ་ན་ིཧམ་

པ་ཆ་ེཞིང་། རང་ཉདི་མཐོང་རྒྱ་དང་ཐོས་རྒྱ་ཆུང་བས་ལན་པ་ཁོ་ནར་ཟད་ད།ོ།

རིགས་ལམ་ཕ་མསོ་བརར་ཤ་མ་ཆོད་པས།།

གཞུང་དནོ་རྒྱ་མཚའོ་ིད་ེཉདི་ག་ལ་ཤསེ།། 

རྒྱུད་དནོ་ནརོ་བུ་བརག་ལ་ཅ་ེར་ེལོང་།།

སྤལེ་རྒན་མ་ིགལ་ཚང་བའང་ཤནི་ཏུ་སྐ།ོ།  ཞསེ་ཀང་བརོད་པར་འདདོ་ད།ོ།
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རངི་རྒྱུད་ད་ེལ་རོངས་རྒན་འགའ་ཞིག་གསི་དཔད་ཀང་དཔདོ་ཐུབ་

ཐབས་མདེ་པ། 

གཞན་ཡང་ས་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་དང་རྒྱུད་ཚིག་དག་ལ་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་བས་

དཔདོ་མ་ིཐུབ་ཀང་ཧམ་པ་ཚདོ་མདེ་ཀསི་ལོག་བཤད་དུ་འད་ིལྟར། {“རིན་ཆནེ་སྣ་

བདུན་གི་རྒྱུད་ཅེས་པ་འདི་མཐོང་ཙམ་ནས་སྐེས་སྦང་ཆུང་བའི་ཟོག་པོའི་བླུན་ཚིག་གི་

ཉམས་ཤགི་ན་ིརང་བཞིན་གིས་ཐོན་འདུག་ཀང་།”} ཟརེ།ཧོ་ཧོ་རྒྱུད་ཚགི་ད་ེལ་ཟོག་

པའོ་ིབླུན་ཚགི་ག་ིཉམས་ཤགི་མ་མཐོང་རང་མཐོང་ཡནི་པ་ལོས་བདནེ། གང་ཡིན་ཟེར་

ན། ཀུན་སངོ་མ་དག་པའ་ིདབང་གསི་རང་དི་རང་ལ་ཁ་བ་ད་ེཡང་ལོས་བདནེ། གཞན་

དུ་ན་ལོག་བཤད་པ་འཁོར་བཅས་ཀིས་གཟུ་བོའ་ིབོས་བརག་ཅིང་དཔད་ནས་རྒྱུད་ཚགི་

ད་ེལ་ཟོག་པའོ་ིབླུན་ཚགི་ག་ིཉམས་ཤགི་མཐོང་བ་མ་ཡནི་པར། ཆོས་སྐོང་རོ་རེ་ཤུགས་

ལྡན་སྤན་རས་གཟིགས་སུ་འགྱུར་འགོ་བ་ལ་མ་བཟོད་ནས་རྒྱུད་ཚགི་ད་ེལ་ཟོག་པའོ་ིབླུན་

ཚགི་ག་ིཉམས་ཤགི་མཐོང་བ་ལོས་བདནེ། དཔརེ་ན། འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་

ཁདོ་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པའ་ིརྒྱུན་གི་སྤདོ་ཚུལ་ན།ི རང་ག་ིའདདོ་ཕོགས་དང་ཟུར་

ཙམ་མཐུན་པའ་ིཚགི་གཅིག་རག་ན། ཁ་ིལྟགོས་པ་ལ་ཟས་བརདེ་པ་ལྟར་བ་མ་འད་ིདང་

འད་ིཞསེ་བ་བས། དལོ་རྒྱལ་ལ་དམ་བསྒགས་མཛད་འདུག་ཟརེ་ནས། ར ང ་

གི་ཕོགས་ལ་སེ་ཆད་ཆད་དུ་འཐེན་བཞིན་པ་མང་དུ་མཐོང་དང་མཐོང་བཞིན་པ་ཡིན་

པའ་ིཕིར། རང་གི་འདོད་ཕོགས་དང་མ་མཐུན་ན་མདོ་རྒྱུད་གཏན་ཚིགས་གཞན་

རྣམས་ཕ་ལྟར་བཞག །རང་གི་དངོས་བརྒྱུད་དིན་ཆེན་བ་མའི་གསུང་འབུམ་དི་བལ་

པདའྨ་ིཚལ་ཡང་རོག་ནུས་པའ་ིསངི་ཁམས་ཅན་ག་ིགང་ཆནེ་སྨནོ་པ་དག་ལ། 
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{“དལོ་རྒྱལ་དལོ་རྒྱལ་ཞསེ་པ་འད།ི།

ཐར་ལམ་ལོག་པ་མ་ཡནི་ཏ།ེ།

ངོ་བོ་ཐུགས་ར་ེཆནེ་པོའ།ོ།”} 

ཞསེ་པའ་ིརྒྱུད་ཚགི་འད་ིལ་ཟོག་པའོ་ིབླུན་ཚགི་ག་ིཉམས་ཤགི་མཐོང་དང་མཐོང་།  

རོངས་རྒན་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་ལྟར་དུ་ཟེར་བ་ནི་

རང་གསི་ད་ེཉདི་གསལ་བདེ་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་ཅི།

   

 རོངས་རྒན་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་བ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞིག་གིས་རིང་རྒྱུད་དེ་དག་ལ་

དཔདོ་ཐུབ་ཐབས་མདེ་ད།ེ ས་འགྱུར་ཡ་ོག་གསུམ་ག་ིརྒྱུད་སྡ་ེརྣམས་ན།ི སབོ་དཔོན་

ཆནེ་པ་ོཔད་ྨའབྱུང་གནས་དང་། པཎ་ཆནེ་བི་མ་ལ་མ་ིཏ། བལ་པ་ོབ་སུ་ང་ྷར། མཁས་པ་ཤྲ་ི

སིང་ཧ། ལོ་ཆནེ་བ་ཻརོ་ཙ་ན། གནུབས་ཆནེ་སངས་རྒྱས་ཡ་ེཤསེ། གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར། 

ར་རིན་ཆནེ་མཆོག ས་བ་དཔལ་བརྩགེས། དག་ེསོང་ནམ་མཁའ་ིསངི་པོ་སོགས་ས་ཆནེ་

པ་ོན་བཞུགས་པའ་ིསྐསེ་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀསི་རྒྱ་གར་དང་། ཟ་ཧོར། སིང་ྒལའ་ིགིང་། ཨོ་

རྒྱན་ག་ིགནས། བལ་པོའ་ིཡུལ། བྲུ་ཤའ་ིཡུལ། འགོ་ལིྡང་གི་གནས། ཁ་ཆའེ་ིཡུལ། རྒྱ་ནག་

དང་། མཁའ་འགའོ་ིགསང་མཛོད་སོགས་ནས་སྤན་དངས་ཤངི་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བ་ཤ་

སག་ཡནི་འདུག་པས་བསན་དག་ལོག་བཤད་པ་དག་གསི་ཡུལ་གཉནེ་འད་ིལྟ་བུ་ལ་འདེ་

ལག་མ་བསྐང་པར་རང་ཚདོ་རང་གསི་བཟུང་ན་དགའ་བ་ཁོ་ན་ཡནི།  

ལར་ནས་བསན་པ་ས་དར་ག་ིསབས་སུ་ཆོས་ཁམིས་ཤནི་ཏུ་བཙན་པ་གངོ་དུ་དངས་པའ་ི

ཆོས་རྒྱལ་གི་བཀའ་ཁམིས་ལས་གསལ་བ་ལྟར། རྩ་བས་ས་འགྱུར་གི་བཤད་སྡེ་དང་
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སྒྲུབ་སྡ་ེམང་དུ་ཡདོ་ཀང་། ཡོ་ག་གསུམ་གི་དོན་ལ་བཀའ་འབབ་ཀི་མཁས་གྲུབ་

ལས་ཅན་ཉུང་ཤས་ཤགི་གསི་ཉམས་ལནེ་འཆད་ཉན་བས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། ཡདོ་

ཚད་ཀསི་བསྒྱུར་ཅིང་ཉམས་སུ་ལནེ་པ་དང་། སུ་རུང་གསི་ཕགོས་སྒགི་དང་། དཀར་ཆག་

ལ་འགདོ་པ། སད་གསར་བཅད་སོགས་བདེ་ཆོག་པ་མ་བྱུང་བས་རངི་མ་རང་ཕོགས་པའ་ི

མཁས་རོམ་མང་པ་ོཞིག་ཀང་ཚུལ་ད་ེལ་རྒྱུས་མདེ་པར་སྣང་ན། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་

ལོག་བཤད་པ་དག་གསི་ད་ེབས་ཀང་ག་ནས་ཤསེ། བསན ་པ ་ ཕི ་དར ་ གི ་དུས ་

སུའང་རྒྱུད་འབུམ་ཐོག་མར་ཕོགས་སིྒག་མཛད་པ་པོ་ནི་ཟུར་བོ་ཆེ་ཤཱཀ་འབྱུང་གནས་

ཡནི་ཚདོ་ཀང་། གང་ལྟར་ད་ལྟ་གསར་རངི་ག་ིགསུང་རབ་ཕལ་མ་ོཆ།ེ ཕ་ིནང་ག་ིརྐེན་

སྣ་ཚགོས་ཞིག་གི་འགོ་ནས་མ་ིམངོན་ཆོས་ཀ་ིདབངིས་སུ་ནུབ་ཟིན་ཅིང་།

ད་ཆ་ཕ་ིརྒྱལ་དཔ་ེམཛོད་ཁག་ཏུ་བཞུགས་པའ་ིརིང་མའ་ིརྒྱུད་འབུམ་ད་ེདག་ན།ི

སྐདི་གངོ་རྒྱུད་འབུམ་དང་། སང་སངེ་རྒྱུད་འབུམ། གཏིང་སྐསེ་རྒྱུད་འབུམ། བ་ཻརོའ་ིརྒྱུད་

འབུམ་ཙམ་ལས་གཞན་ཡདོ་ཚདོ་མ་ིའདུག་ལ། སྡེ་དགེ་སར་ཁང་དུའང་སར་ཤངི་ཙམ་

ཡདོ་ན་ལས་སར་ཟིན་པའ་ིདཔ་ེཆ་ན་ིགངོ་ག་ིད་ེལས་མདེ། ས་སྐའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་

མརོ་ཡདོ་ངསེ་ཀང་བལྟ་བའ་ིསལ་བ་ན་ིདབནེ། ད་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་གིས་མེད་

པ་མ་ཚད་ཡོང་ཤེས་སངས་ཀང་མེད་ཟེར་བ་གཞི་གང་ལ་བཅོལ་ནས་བཤད་པའང་

ཤདོ་དགསོ་པ་ལས་རང་གར་ཐག་བཅད་པ་ལ་སུ་ཞིག་ཡ་ིཆསེ་སྐ་ེསྲདི་ད་ེམ་ིསྲདི་ད།ོ། 

 

ཀྲུང་ག་ོབོད་རིགས་པའ་ིཞིབ་འཇུག་དཔད་གཏམ་ཞིག་ཏུ་འཁོད་པ་ལྟར་ནའང་། {སོན་

ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ས་འགྱུར་གི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཕོགས་བསིྒགས་མཛད་ཚུལ་སོགས་ཀི་

ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་ཞིང་ཁ་གསལ་ཅན་ཞིག་འབི་རྒྱུ་དགོས་གལ་དང་དོན་གནད་ཤིན་ཏུ་
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ཆ་ེམདོ། འནོ་ཀང་སནོ་ག་ིསྐསེ་ཆནེ་རྣམས་ཀསི་བཞངེས་པའ་ིརྒྱུད་འབུམ་བིས་མ་ཕལ་

ཆེ་བ་རྣམས་རྐེན་སྣ་ཚོགས་ཀི་དབང་གིས་མི་མངོན་པའི་དབིངས་སུ་ནུབ་ཟིན་པ་དང་།  

ས་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་ལ་ཕོགས་སིྒག་མཛད་ཚུལ་སོགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་ཞིང་ཁ་

གསལ་ཅན་ཞིག་སནོ་དང་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་སུས་ཀང་འཁོད་མདེ་པའ་ིརྐནེ་གིས།} ཞསེ་

པའང་དནོ་ལ་གནས་པའ་ིགཏམ་ཁོ་ན་ཡནི། ད་རོངས་རྒན་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་བ་

ཁདོ་ཚསོ་ར་སའ་ིདཔ་ེམཛོད་དུ་ཡདོ་པའ་ིརངི་རྒྱུད་པོད་འགའ་ཞིག་ཡདོ་པ་ད་ེདག་ལ། 

ལྟ་ཙམ་ལྟ་ཙམ་བས་ནས་རངི་རྒྱུད་ཟརེ་བ་ད་ེའད་ཞིག་མདེ་པ་མ་ཟད་ཡངོ་ཤསེ་སངས་

ཀང་མེད་ཟེར་ནས་ཐག་གཅོད་ཐབས་བེད་པ་ནི་རང་སྣང་མཐོ་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་ལོས་

ཡནི། གཞན་ཡང་རངི་རྒྱུད་ཕལ་མ་ོཆེ་བསན་པ་ས་དར་ག་ིསབས་སུ་བཀའ་བསན་ག་ི

དཀར་ཆག་ཆེན་མོ་{{དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ}}{{དཀར་ཆག་ལྡན་དཀར་མ།}}

{{དཀར་ཆག་མཆིམས་ཕུ་མ}}ད་ེགསུམ་ཀའ་ིནང་དུ་མ་འཁོད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡདོ་པ་

དང་། བསན་པ་ཕ་ིདར་ག་ིསབས་སུ་བཅོམ་ལྡན་རིགས་པའ་ིརལ་ག་ིདང་། ཚལ་པ་

ཀུན་དགའ་རོ་ར།ེ རྒྱ་ནག་གོང་མ་ཡུང་ལིས་ཚལ་པ་བཀའ་འགྱུར་ལ་དཔེ་མཛད་

ནས་ནན་ཅིང་བཀའ་འགྱུར་ཟངས་པར་མ་དང་། ད་ེནས་ལི་ཐང་བཀའ་འགྱུར། པ་ེཅིན་

བཀའ་འགྱུར། སྣར་ཐང་བཀའ་འགྱུར། ཅོ་ན་ེབཀའ་འགྱུར། ལྷ་ས་ཞོལ་བཀའ་འགྱུར་

སོགས་ན་རངི་རྒྱུད་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀང་མང་ཉུང་དང་། ཆ་ཚང་དང་མ་ཚང་གི་

ཁད་པར་སྣ་ཚགོས་ཤགི་ཡདོ་འདུག་པ་དང་། དེ་བཞིན་རིང་རྒྱུད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་

པདོ་ར་ེརའེ་ིནང་དུ་རྒྱུད་ཚན་རྣམ་གངས་མ་ིའད་བ་ཤནི་ཏུ་མང་ཞིང་། ལོག་བཤད་པ་

ཁོད་ཅག་གིས་ནམ་ཡང་རིང་མའི་རྒྱུད་འབུམ་ལ་དཔོད་མི་ཐུབ་ཅིང་དཔོད་ཐུབ་ཐབས་

མདེ་ད།ོ། ཧམ་པ་ཚདོ་མདེ་ཀསི་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ས་དགས་པ་མ་ཡནི་ནམ། ད ་ ནི ་
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མང་དོགས་ནས་འདིར་རིང་མའི་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེ་སུ་དང་གང་གིས་བཞེངས་པའི་

རྒྱུད་འབུམ་ག་ིམཚན་ཙམ་ཞིག་དག་ེལྡན་ལོག་བཤད་ཝ་མའོ་ིདྲུང་ཡགི་པ་དག་ལ་གནས་

སབས་ངོ་སྤདོ་ཀ་ིཚུལ་དུ་འད་ིལྟར།

{1} བོད་རབ་བྱུང་གསུམ་པའ་ིཆུ་བ་ིསྤ་ིལོ་{1192}ཡས་མས་སུ་མངའ་  

བདག་འག་ོམགནོ་དཔལ་གསི་བཞངེས་བའ་ིརྒྱུད་འབུམ་གསརེ་བིས་མ།{2} 

གཞན་ཡང་ཟུར་བཟང་པ་ོདཔལ་ཀིས་བཞངེས་པའ་ིརྒྱུད་འབུམ། 

{3} གཏརེ་ཆནེ་རཏ་ྣགིང་པས་བཞངེས་པའ་ིརྒྱུད་འབུམ། 

{4} གངོ་ར་ལོ་ཆནེ་གཞན་ཕན་ར་ོརསེ་བཞངེས་པའ་ིརྒྱུད་འབུམ།

{5} སིྨན་གངི་གཏརེ་ཆནེ་འགྱུར་མདེ་ར་ོརསེ་བཞངེས་པའ་ིརིང་མ་རྒྱུད་འབུམ། 

{6} ཏཱ་ལའི་ཧུ་ཐོག་ཐུ་ངག་དབང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་

འབུམ། 

{7} ཁམས་ཕོགས་སག་བུ་བག་དམར་དགནོ་དུ་བཞུགས་པའ་ིརྒྱུད་འབུམ།

{8} རིག་འཛིན་འཇིགས་མདེ་གངི་པས་བཞངེས་པའ་ིརྒྱུད་འབུམ། 

{9} སྡ་ེདགའེ་ིབཙུན་མསོ་བཞངེས་པའ་ིརྒྱུད་འབུམ། 

{10} མཚམས་བག་རིང་མ་རྒྱུད་འབུམ། 

{11} གཞན་ཡང་སྐདི་གངོ་རྒྱུད་འབུམ།  

{12} སང་སངེ་རྒྱུད་འབུམ།  
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{13} གཏིང་སྐསེ་རྒྱུད་འབུམ། 

{14} བ་ཻརོའ་ིརྒྱུད་འབུམ། 

{15} ཀཿཐོག་དགནོ་ན་ས་ཕ་ིགཉསི་སུ་བཞངེས་པའ་ིརྒྱུད་འབུམ། 

{16} དཔལ་སྤུངས་དགནོ་ན་བཞུགས་པའ་ིརྒྱུད་འབུམ། 

{17} རོགས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསན་འཛིན་གིས་

བཞངེས་པའ་ིརྒྱུད་འབུམ། 

{18} ག་ོའཇོ་ཇས་སང་བསོད་ལུས་བཞངེས་པའ་ིརྒྱུད་འབུམ། 

{19} མཚ་ོསྣའ་ིསྡ་ེདཔནོ་པད་ྨབསན་སྐངོ་དང་། རོ་ར་ེསིང་པོ་སྐུ་མཆདེ་རྣམ་གཉསི་

ཀསི་བཞངེས་པའ་ིརྒྱུད་འབུམ།

{20} འབ་ིགུང་རིག་འཛིན་ཆསོ་ཀ་ིགགས་པས་བཞངེས་པའ་ིརྒྱུད་འབུམ་སོགས་སནོ་

བནོ་སྐསེ་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀསི་ བཞེངས་པའི་ས་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེ་

རྣམ་གངས་མ་ིའད་བ་ཤནི་ཏུ་མང་བས། ད་ཁདོ་ཚསོ་མ་ིའདུག་ཡངོ་ཤསེ་སངས་

ཀང་མདེ་ཟརེ་བ་ན་ིཁུངས་མ་ིའཁོལ་བའ་ིབླུན་གཏམ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ངོ་།། 
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རངི་རྒྱུད་མ་ཟད་གསར་མའ་ིརྒྱུད་སྡ་ེལའང་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་ལྟ་

བུས་ནམ་ཡང་དཔདོ་མ་ིཐུབ་པའ་ིཚུལ།

ལོག་བཤད་པ་ལགས།  ད་ེབཞིན་གསར་མའ་ིརྒྱུད་སྡ་ེལའང་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་

ཡདོ་ཅིང་འདརི་སབས་དནོ་མ་ཡནི་པས་བཞག་ག།ོ  སྤིར་སགས་ལ་འདུལ་

བ་དང་། ཆོ་ག་ཉནོ་མངོས་ལམ་དུ་བདེ་ཚུལ་ཅི་རིགས་ཀསི། རྒྱུད་སྡ་ེབཞི། དེ ་ རེ ་

ར་ེལའང་རྒྱུད་ཚུལ་མཐའ་ཡས་ཀང་། མངི་གི་མཐས་བསྡུས་ན་དབངས་གསལ་མཐའ་

ཅན་ག་ིརྒྱུད་སྡ་ེསོང་ཕག་གསུམ་བཅུ་རྩ་གསུམ། བཤད་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་བཏུས་

ལས། 

{“རྣལ་འབརོ་ཆནེ་པའོ་ིརྒྱུད་ཀ་ིམངི་།།

སངོ་ཕག་བཅུ་གཉསི་ཞསེ་བ་ས།ེ

རྒྱས་པར་ཕ་ེན་གངས་མདེ་ད།ོ། ཞསེ་དང་། བ་མེད་རྒྱུད་སྡེ ་ལའང་སྡོམ་འབྱུང་

ལས། 

རྣལ་འབརོ་རྒྱུད་རྣམས་ཀ་ིན་ིཚད།།

བ་ིབ་ཕག་ན་ིདྲུག་ཏུ་ངསེ།།

ད་ེབཞིན་རྣལ་འབརོ་མ་རྒྱུད་གངས།།

བ་ིབ་ཕག་ན་ིབཅུ་དྲུག་གགས།།”} ཞསེ་དང་། གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་

པའོ་ིམད་ོདང་། ས་ར་ཧའ་ིཐོད་པའ་ིབཀའ་འགལེ། ཐོད་པའ་ིརྒྱུད། རོ་རེ་སིང་རྒྱན་

ག་ིརྒྱུད་སོགས་གསར་མའ་ིརྒྱུད་སྡ་ེལའང་མཐའ་ཡས་སོ།།   
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ཟརེ་རྒྱུ་དང་། ལས་རྒྱུས་ཕོངས་པའི་ལྟས་ངན་གཡང་དུ་འགུག་པ་ལ་སོྤ་དགའ་རྣམ་

པར་རྒྱས་པ་ལོག་བཤད་པ་འཁོར་བཅས་ཀསི་མ་མཐོང་ན་མདེ་པའ་ིཁབ་པ་དང་། ཁོ ད ་

ཅག་གིས་བདནེ་ཟརེ་ན་བདནེ་པའ་ིཁབ་པ། རྫུན་ཟེར་ན་རྫུན་པའི་ཁབ་པ་སོགས་

གཏན་ནས་མདེ་པ་ཤསེ་པར་གསི་ཤགི གཞན་ཡང་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ། རྒྱུད་ཀི ་རྣམ་

བཞག རྒྱུད་བྱུང་ཚུལ་བཅས་ལ་དངེ་སང་ག་ིདུས་འདརི་ཆ་རྒྱུས་ཡདོ་པ་ན་ིཉནི་སར་ག་ི

དཔརེ་སོང་འདུག་ན། དོན་མེད་ཕོགས་རེ་དང་ཆགས་སྡང་མ་གཏོགས་བསམ་རྒྱུ་དང་

དན་རྒྱུ་མདེ་པའ་ིདག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དག་ལ་ཅི་ཆ།  བསན་པ་

དང་གྲུབ་མཐའ་དཀྲུག་འདདོ་པའ་ིདགེ་ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དེ་དག་གསི་ཅི་

བཤད་གང་བས་ལ་མངོན་པར་མ་བསདོ་པར། དགེ་ལྡན་བསན་བདག་དུ་རོམ་པ་ཁོད་

ཅག་སབས་འགར་མ་གོ་མ་ཐོས་པའི་ཚུལ་གིས་གཡོ་དང་སྒྱུ་ཡི་རྣམ་འགྱུར་ངོམས་པ་ལ་

བརོྩན་པར་མཛད་ན་གནས་སབས་དནོ་ཆ་ེབ་ཉདི་ད།ོ།
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རྒྱུད་ཚད་ལྡན་ཞིག་མནི་པ་རགོས་ས་ཟརེ་བའ་ིལོག་བཤད་དགག་པ།

ཡང་ལོག་བཤད་པས། {“བོད་ཀི་རྒྱུད་ཟེར་བ་ཚད་ལྡན་ཞིག་མིན་པ་ཤིན་ཏུ་རོགས་

སའ་ོ”}ཟརེ་བ་ལ། གོང་དུ་དེ་འདའི་རིང་རྒྱུད་གཅིག་མ་མཐོང་ཞིང་ཡོང་ཡང་ཤེས་

ཐབས་མདེ་ཟརེ་ནས་ཐག་བཅད་བཞིན་དུ། ཡང་བོད་ཀི་རྒྱུད་ཟེར་བ་ཚད་ལྡན་

ཞིག་མནི་པ་ཤནི་ཏུ་རགོས་སའ་ོཟརེ་ནས་ཚད་ལྡན་མནི་པའ་ིརྒྱུད་ཞིག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་

ཡང་རིག་འཚ་ོམ་ཟིན་པའ་ིསད་ངན་དུ་སོང་བ་འཚརོ་རམ་མ་ིའཚརོ། རིང་རྒྱུད་རིན་

ཆནེ་སྣ་བདུན་ལས། །དལོ་རྒྱལ་དལོ་རྒྱལ་ཞསེ་པ་འད།ི །ཐར ་ལམ ་ ལོག ་པ ་

མ་ཡནི་ཏ།ེ །ངོ་བོ་ཐུགས་ར་ེཆནེ་པོའ།ོཞསེ་པའ་ིརྒྱུད་ཚགི་ད་ེཆསོ་ཅན།  རིང་རྒྱུད་

ཚད་ལྡན་ཞིག་མནི་ཏ།ེ ང་ཚོ་སྦིན་བདག་རྒྱུག་ཁི་འཁོར་དང་བཅས་པས་རང་འདོད་

ལོག་བཤད་ལ་ཤནི་ཏུ་གནདོ་ཚབས་ཆ་ེབས་མ་ཟད། ང་ཚསོ་ན་ིཁ་གག་ཚད་ལ་དལོ་

རྒྱལ་དམ་སྲ་ིརྒྱལ་དགངོ་རྒྱ་འད་ེསོགས་ཟརེ་བཞིན་ཡདོ་པས།   རངི་རྒྱུད་འད་ིཚད་ལྡན་

དང་།ཁུངས་ལྡན་དུ་ཁས་བང་ཕིན་ཆད་དལོ་རྒྱལ་སྤན་རས་གཟིགས་ཡནི་པ་གདནོ་མ་ིཟ་

བས་སྲགོ་ལ་ཐུག་ཀང་ཁས་མ་ིལནེ་ཐག་ཆོད་ཡནི་ཟརེ་རྒྱུར་འདུག་པས། སོན་ཤེད་བུ་

སེར་སྐས་ལན་དོན་མཐུན་ལོྡན་མ་ཐུབ་པར་གཞན་ལ་མིང་ངན་བཅོ་བརྒྱད་བཏགས་

པའ་ིལོ་རྒྱུས་བཞིན། རྒྱུད་ཚིག་དེ་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་མཚང་ལ་

ཕགོ་ས་ེདནོ་དམ་སབོ་དཔནོ་རིན་པ་ོཆ་ེསྐུ་དངོས་སུ་གགས་པའ་ིས་སྐའ་ིབདག་ཆནེ་དག་

ཤུལ་འཕནི་ལས་རིན་ཆནེ་ལ་སྨྲ་ངན་བཅོ་བརྒྱད་བས་པ་ལྟར་གི་སྤདོ་ངན་འད་ིགཟོབས་

ཤགི མཐོང་རྒྱ་དང་ཐོས་རྒྱ་ཆུང་བའ་ིཝ་མ་ོདྲུང་ཡགི་པ་ཁདོ་ཅག་ཙམ་མ་ཟད། ད གེ ་

ལྡན་བསན་བདག་དུ་རམོ་ཞིང་ཁངེས་པའ་ིབ་རྒན་རྣམས་ཀང་། རྒྱུད་ཚིག་འདི ་ཚད་
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ལྡན་མིན་པ་ཞིག་བཟོ་མ་ཐུབ་ན་ལས་ཀ་ཐམས་ཅད་ཚར་སོང་སམ་པའི་དབུགས་རྒོད་

སདོ་ལ་འཚང་ནས་དནོ་མདེ་སྲགོ་རླུང་ག་ིནད་གཞི་ལིྕ་མ་ོག་ོབུར་དུ་ཕགོ་ཡངོ་ད། དེ ་

ལྟར་མནི་ན་{“བོད་ཀ་ིརྒྱུད་ཟརེ་བ་ཚད་ལྡན་ཞིག་མནི་པ་ཤནི་ཏུ་རགོས་སའ་ོ”}སོགས་

ཟརེ་བའ་ིངུ་སད་ད་ེཚདོ་བཟུང་ཤགི་ཨ། 

ཧ་ཧ་ད་ལྟ་རང་རའེ་ིརོྩད་གཞིའ་ིརྒྱུད་ལ་ན་ིརིང་རྒྱུད་ཟརེ་བ་མ་གཏོགས། བོད་ཀི ་རྒྱུད་

ཟརེ་བ་ཤསེ་བ་ལ་མདེ་པས་ཆོས་ཅན་གཞི་མ་སྒྲུབ། བོད་ཀི་རྒྱུད་ཟེར་བ་ཙམ་གིས་

ད་ེཡང་ཚད་ལྡན་ཞིག་མནི་པར་འདདོ་ད་ོཟརེ་ན་ན།ི བོད་རང་དུ་གགས་པའ།ི ས ན ་

རྒྱུད། གཅོད་རྒྱུད། བཀའ་རྒྱུད་། སྒྲུབ་རྒྱུད།བཤད་རྒྱུད། ཉ་ེརྒྱུད། རིང་རྒྱུད། 

ཕ་རྒྱུད། མ་རྒྱུད། སོགས་མཐའ་ཡས་མུ་མདེ་པས་ད་ེཐམས་ཅད་ཚད་ལྡན་མནི་ཟརེ་ན་སེྐ་

བུ་ར་ཡི་ཁུར་ཐོག་ནས་རོ་བའི་གཡུལ་ངོར་དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་འཁེར་ནས་ཞུགས་པ་

རང་ཚུགས་རང་གསི་མ་ཟིན་པའ་ིདཔའ་ཐལ་ཡནི་པ་དང་གཅིག 

{“དལོ་རྒྱལ་དལོ་རྒྱལ་ཞསེ་པ་འད།ི །ཐར་ལམ་ལོག་པ་མ་ཡནི་ཏ།ེ །ངོ ་བོ ་ཐུགས་

ར་ེཆནེ་པོའ།ོ”} ཞསེ་པ་ད་ེརྒྱུད་ཚགི་ཡནི་ཡང་རྒྱུད་ཚགི་ཚད་ལྡན་མ་ཡནི་ཟརེ་ན་

ཡང་། ད་ེན་ིརི་བོང་རྭས་བརྡུང་ནས་རྒྱུ་མ་འདམོ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ལུག་ཟརེ་བ་དང་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན་པས་དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་བརྐུས་ནས་ཞབས་འདེན་གི་སེང་དུ་ཞབས་

འདནེ་ཞུ་མ་ིཉནེ་པ་དང་གཉསི། 
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ཡང་། རྒྱུད་ཚགི་འད་ིརྫུན་བཟོ་རདེ་ཟརེ་ནས་ཐག་བཅད་ནའང་། དེ་ནི་རྒྱབ་པའི་

ཁ་ལ་མ་ཕགོ་མ་རྒྱབ་སྣ་ལ་ཕགོ་ཉནེ་ཆ་ེབས་བསན་བདག་བ་རྒན་གསུམ་ག་ིའགན་རདེ། 

རྒྱུད་ཚིག་དེ་རྫུན་བཟོ་ཡིན་ན་རྫུན་མ་བཟོ་མཁན་ས་སྐའི་བདག་ཆེན་དག་ཤུལ་འཕིན་

ལས་རིན་ཆནེ་སོགས་ཡནི་པ་ལས་གཞན་སུ་ཡང་མནི།

ས་སྐའི་བསན་འཛིན་ཀུན་གི་གཙུག་རྒྱན་བདག་ཁིའི་མཚན་གི་སན་པ་འཆང་བ་ཞིག་

གསི། རང་གིས་གདུང་རབས་ངོ་མཚར་རིན་ཆེན་ཀུན་འཕེལ་མོག་མོག་པོར་བཏང་

བར་འདདོ་དགསོ་ན། དེ་ལ་དག་ཕུད་ས་སྐ་བའི་ཚད་ལྡན་མཁས་གྲུབ་ཞིག་གིས་

གནང་རྒྱུ་ལས་གཞན་སུ་ལའང་ཇུས་གཏོགས་མདེ་པ་ཤསེ་དགསོ་པ་དང་གསུམ། 

གལ་སྲདི་རག་པ་མཐའ་བཟུང་ག་ིདབང་དུ་བས་ན། །དལོ་རྒྱལ་དལོ་རྒྱལ་ཞསེ་པ་འད།ི 

།ཐར་ལམ་ལོག་པ་མ་ཡནི་ཏ།ེ །ངོ་བོ་ཐུགས་ར་ེཆནེ་པོའ།ོ ཞེས་པའི ་རྒྱུད་ཚིག་

འད་ིརྫུན་བཟོ་ཡནི་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་ཡང་། འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསན་སྲུང་

ཆནེ་པ་ོརྒྱལ་ཆནེ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་རྫུན་མ་ཆགས་འག་ོརྒྱུ་ན་ིགང་ཡང་མདེ་ལ། མ ་

ཟད་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་རྫུན་མ་ཡནི་པའ་ིསྒྲུབ་བདེ་དུ་ནམ་ཡང་མ་ིའག་ོབ་ན་ིཤསེ་ས་ཞིང་། 

དེ་ལས་བཟོླག་སེ་ས་སྐའི་གདུང་རབས་གསེར་གི་མཆོད་གདོང་འད་བ་ལ་མི་གཙང་དི་

ངན་འཐུལ་བའ་ིམཆོད་པ་བཤམས་པ་ཡནི་པས། དེ་ནི་དགེ་ལྡན་པའི་ལས་སུ་བ་བའི་

འསོ་ཡནི་མནི་ཝ་མའོ་ིདྲུང་ཡགི་པ་དག་གསི་ལགེས་པར་བསམ་དགསོ་པ་དང་བཞི།

རངི་རྒྱུད་ཡནི་ཟརེ་ཚད་རྣམ་དག་ཏུ་མ་ིབཞདེ་པ་ན།ི ༧རེ་བདེ་ཆེན་སིང་པོ་སོགས་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

525

ཤུགས་ལྡན་དང་འབལེ་བ་ཡདོ་པའ་ིབ་མ་རྣམས་ཀསི་གསུངས་པ་ཙམ་ཞིག་མནི་པར། 

ཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་བསེན་གསོལ་དངོས་སུ་མི་གནང་མཁན་དགེ་ལྡན་བསན་འཛིན་

གཙུག་རྒྱན་མང་པོས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་མ་དག་པའི་རྒྱུད་རྫུན་མ་ཡང་མང་དུ་

ཡདོ་ཚུལ་རྣམས་འདརི་བཤད་ན་མང་བར་འགྱུར་བས་ཀང་བཞག རིང་རྒྱུད་ཡིན་

ཟརེ་ཚད་རྣམ་དག་ཏུ་མ་ིབཞདེ་པ་དག་ེལྡན་པའ་ིཕགོས་ནས་མ་ཚད། དཔལ་ལྡན་ས་

སྐའ་ིམཁས་པ་མང་པསོ་ཀང་ད་ེབཞིན་གསུངས་ཡདོ་པས། དགེ ་ལྡན་པའི ་མིང ་

འཁརེ་ནས་དནོ་མདེ་པར། ༧རེ་བདེ་ཆེན་སིང་པོ་ཡབ་སྲས་ལ་ཁག་ངན་སྐུར་

འདབེས་ཤུགས་དང་ལོག་ནས་བདེ་མ་ིརིགས་ཏ།ེ དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་

རྣམས་ཀུན་སངོ་མ་དག་པའ་ིགསོ་ཀསི་མག་ོཡངོས་སུ་བཏུམ་ནས་རང་ད་ིངན་པ་རང་ལ་

བ་ོབའ་ིསད་ངན་མ་འདནོ་པར། དཔལ་དང་བྱུར་མ་ནརོ་བའ་ིཐབས་ལ་འབད་ན་དགའ་

བ་དང་ལྔ། 

འབ་ིགུང་དཔལ་འཛནི་སགོས་མ་ཡནི་པར་ས་སྐའ་ིཕགོས་ནས་དཔེ་མཚནོ་གཅགི་ཙམ་

ཞིག་བཤད་ན། མཁས་པའ་ིདབང་པ་ོཔཎ་ཆནེ་ཤཱཀ་མཆོག་ལྡན་གསི། {“སབོ་དཔནོ་

པད་ྨའབྱུང་གནས་དངོས་དང་། དའེ་ིསབོ་མ་གྲུབ་པ་བརསེ་པ་ད་ེདག་གསི་སྣདོ་དུ་གྱུར་

པ་རྣམས་རིག་འཛིན་ག་ིས་ལ་འགདོ་པའ་ིཕརི་དུ། གང་དང་འཚམས་པའ་ིལྷ་དང་སགས་

དང་ལྟ་བའ་ིརིམ་པ་རྣམས་གསུངས་ཤངི་། ད་ེཉམས་སུ་བངས་པས་གྲུབ་པ་བརསེ་པ་

མང་པོ་བནོ་ཏ།ེ ད་ེདང་མཐུན་པའ་ིསན་བརྒྱུད་དགངོས་པ་ཡ་ིགརེ་བཏབ་པ་ལ་བརནེ་

ནས་རངི་མར་གགས་པའ་ིཆོས་རྣམ་པར་དག་པ་ད་ེབྱུང་བ་ཡནི་ལ། འད་ིདག་ལ་ཡང་

དག་པའ་ིབསན་བཅོས་ཀ་ིམཚན་ཉདི་ཚང་བ་ཡནི་ཏ།ེ ཇི་སད་དུ། གང་ཞིག་རྒྱལ་བའ་ི
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བསན་པ་འབའ་ཞིག་ག ི །དབང་བས་རྣམ་གཡངེ་མདེ་ཡདི་ཅན་གསི་བཤད། །ཐར་བ་

ཐོབ་པའ་ིལམ་དང་རསེ་མཐུན་པ། །ད་ེཡང་དང་སྲངོ་བཀའ་བཞིན་སྤ་ིབོས་བང་། །ཞསེ་

པའ་ིམཚན་ཉདི་ཚང་བའ་ིཕརི་ན། སོབ་དཔོན་པདསྨ་གསུངས་པའ་ིབསན་བཅོས་ན་ི

སངས་རྒྱས་ཀ་ིབཀའ་དང་ཁད་པར་མདེ་པར་སྒྲུབ་པ་ཡནི་ཏ།ེ དཔརེ་ན་ར་ེབཙུན་བམས་

པའ་ིཆོས་ལྔ་དང་། དུས་ཀ་ིའཁོར་ལོ་བསྡུས་པའ་ིརྒྱུད་དང་། དའེ་ིའགལེ་པ་དི་མ་མདེ་

པའ་ིའདོ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ན།ོ། དའེ་ིསོབ་མ་རིག་འཛིན་གསི་ས་ལ་བཞུགས་པ་དག་

གསི་བཤད་པའང་ད་ེདང་འད་ས།ེ སངས་རྒྱས་ཀ་ིབཀའ་དངོས་དང་། རྒྱ་གར་ག་ིམཁན་

པསོ་བས་པའ་ིབསན་བཅོས་མ་ཡནི་ཡང་། མཆོག་དང་ཐུན་མངོ་ག་ིདངོས་གྲུབ་ཀ་ིལས་

ལ་མ་ིའཁྲུལ་པའ་ིཕིར།  དཔརེ་ན་ར་ེབཙུན་མ་ིལ་དང་ས་སྐ་པ་ཆནེ་པ་ོལ་སོགས་པའ་ི

བསན་བཅོས་རྣམས་བཞིན་ན།ོ།”} ཞསེ་སོགས་མཐོང་ཨ་ེམངོ་། གཞན་ཡང་རངི་རྒྱུད་

ཡནི་ཟརེ་ཚད་རྣམ་དག་ཏུ་མ་ིབཞདེ་པ་ན།ི ས་དགེ་བཀའ་གསུམ་མ་ཟད་རིང་མའི་

གཟུར་གནས་མཁས་པ་མང་པོས་ཀང་ད་ེབཞིན་དུ་རྣམ་དག་ཏུ་མ་ིབཞདེ་པ་མང་། ད ་

༧ར་ེབད་ེཆནེ་སིང་པོ་ཡབ་སྲས་ཀསི་རིང་རྒྱུད་རྣམ་དག་དང་། རངི་བསན་རྣལ་མ། 

རངི་མའ་ིབསན་འཛིན་ཚད་ལྡན་སོགས་འད་ིདང་འད་ིལྟ་བུ་ལ་བརས་སོྨད།  ཟུར་

ཟ། མ་དད་ལོག་རགོ ཕག་དགོ་སྒ་ོབསྐུར་སོགས། ཁོད་ཅག་ལོག་བཤད་

པས་༧ར་ེབད་ེཆནེ་སངི་པ་ོཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ངན་སྨད་སྐུར་ཞུས་བས་

པ་ལྟར། ག་དུས་གནང་འདུག ག་པར་གནང་འདུག སུས་མཐོང་ཐོས་དགོས་གསུམ་

བྱུང་འདུག་ད་སྨྲ་བའ་ིལྕ་ེདང་། བདནེ་པའ་ིཁུངས་ཡདོ་ན་སནོ་ཅིག་ཅསེ་ནན་དུ་བསྐུལ་

རྒྱུ་ཡནི་ན།ོ། གནས་སབས་མང་དུ་དགོས་ནས་མཚམས་གཅོད་པར་བདེ་པ་དང་དྲུག་

ག།ོ



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

527

{{བཅུ་གཉསི་པ}}གཡ་ོསྒྱུ་ཁམ་གསུམ་ལ་བང་ཆུབ་པའ་ིམ་ིད་ེདག་

ལ་བས་ཉསེ་ངོ་སྤད་ཀང་ཁས་མ་ིལནེ་པས་ད་ེལས་ཚགི་ག་ིདབྱུག་པས་

བསྣུན་ན་ཕན་ཆ་ེབའ་ིས་ོནས་ཚར་གཅོད་པ་ལ།

ཟུར་བསན་ན་ལབེ་མཐོང་ཟརེ་བའ་ིདཔ་ེལྟར་བཅུ་བཞི་པའ་ིམ་བཅོས་

རང་རྣམ་སངི་པོ།

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་གསི་རོངས་ཞནེ་ཨུ་ཚུགས་ལ་བལྟས་ན་ལུང་

རིགས་གསརེ་ག་ིལྡ་ེམགི་ཟརེ་བ་ན།ི དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པར་བསམ་

བཞིན་དམའ་འབབེ་འདདོ་དང་། དེ ་བཞིན་རང་གི་སིྦན་བདག་བཅུ་བཞི་པ་

ལའང་ཤུགས་ནས་དམའ་འབབེ་འདདོ་ཡནི་པ་བརོད་ཅི་དགསོ།སིྤར་སབས་འདརི་ཤདོ་

འདོད་པ་མང་ཡང་གཙོ་བོ་བཅུ་བཞི་པས་བདག་ཅག་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ས་བར་

ཕ་ིགསུམ་དུ་བདེ་ལུགས་བདེ་སངས་ཆ་ཚང་ཞིག་འདརི་འབི་བར་མ་ིནུས་ཀང་། ཕོགས་

སྡམོ་རང་བཞིན་གསི་ཟུར་བསན་ན་ལབེ་མཐོང་ཟརེ་བའ་ིདཔ་ེལྟར། མཚནོ་ཙམ་རེ་

བརདོ་ན་ཤསེ་ལྡན་རྣམས་ཀ་ིབ་ོངོར་ར་ཕདོ་བད་ེཕིར་འད་ིལྟར། 

1} ༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པས་རག་ཏུ་ཆོས་གོས་འོག་ནས་དུག་མདའ་འཕེན་ལུགས་

འཕནེ་སངས་དང་།

2} ཐམས་ཅད་མཁནེ་པའ་ིམཚན་འཁརེ་ནས་མ་ིཤསེ་རངོས་ལུགས། 
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3} མཛུམ་མདངས་རྒྱབ་ནས་བ་ོངན་སྣ་དགུ་དན་ལུགས། 

4} སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་མཚན་འཁུར་ནས་བརྣག་སེམས་གནོད་སེམས་འཆང་

ལུགས། 

5} དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ཁ་ལ་འཁེར་ནས་ཆོས་བརྒྱད་སྲིད་ཀི་ཟོླས་གར་འཁབ་

ལུགས། 

6} བོད་བསན་སྲདི་ཁ་ལ་འཁརེ་ནས་ཤུགས་ལྡན་པར་ཟུར་བཀར་རྡུང་རགེ་དང་། 

འཇིགས་སྐུལ་མནར་གཅོད་བཏང་ལུགས། 

7} དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོར་ཁ་གཡར་ནས་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་འགོག་ཐབས་གནང་

ལུགས། 

8} དལོ་རྒྱལ་དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་ནས་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གནང་ལུགས།

9} དམངས་གཙ་ོམང་གཙ་ོབཤད་ནས་གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་བདེ་ལུགས།

10} མཐུན་ལམ་གཅིག་སྒལི་བཤད་ནས་དུམ་བུ་ཁ་བལ་བཏང་ལུགས། 

11} ཕ་ིགསལ་ནང་གསལ་ཟརེ་ཡང་ལོག་གཡ་ོངན་བྱུས་བས་ལུགས། 

12} རང་དབང་བད་ེསྐདི་བཤད་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་ཚངོ་ལུགས། 

13} རྒན་ཡལོ་ཆ་ཚང་གསུངས་ནས་འཁབ་ལུགས་སྣ་དགུ་བདེ་ལུགས། 

14} ལས་འགན་གསུམ་ཡདོ་ཟརེ་ནས་སད་གགས་ཡངོ་ཐབས་བས་ལུགས།

15} ཚན་རིག་ཚན་རིག་བཤད་ནས་དུས་ཚདོ་འཁལོ་ཐབས་གནང་ལུགས།

16} ཁ་ལ་ཉན་པོ་བས་ན་དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་རྒྱུ་ཡིན་

ལུགས། 
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17} ཁོང་ཁ་ོར་ེར་ེཟ་དུས་ལོ་གཉསི་ར་ེམར་ཕབ་ནས་སྡགིས་ར་བསྐུལ་ལུགས།

18} ཆོས་ལུགས་རིས་མདེ་བཤད་ནས་རིས་སུ་བཅད་ལུགས་བཅད་སངས།

19} ཆོས་ལུགས་ར་ེརའེ་ིམདུན་དུ་ཞྭ་མ་ོར་ེར་ེགནོ་ལུགས།

20} རང་ཉདི་བོད་ལ་ཐར་ཕརི་རང་བཙན་མ་ིདགསོ་གསུངས་ལུགས། 

21} གང་བྱུང་མང་བྱུང་གསུངས་པའི་རེས་ལ་གད་མོ་རེ་རེ་ཤོར་ཁུལ་གིས་གཡོ་སྒྱུ་

གནང་ལུགས་མཁནེ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དེ་དག་རང་རང་ལ་རན་པའི་གཡོ་སྒྱུ་

ར་ེར་ེཡདོ་ལུགས་རྣམས་སབས་འདརི་ཆ་ཚང་ཤདོ་མ་ིཐུབ་ཅིང་། བཤད ་ཀང ་

བཅུ་བཞི་པའ་ིགནང་ལུགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་མདེ་པའ་ིམ་ིརྣམས་ལ་མགོ་བོ་རོངས་

གཞི་དང་། རྒྱུས་ཡོད་རྣམས་ཀང་གིད་ལུག་པའི་རྒྱུ་ལས་གཞན་འོང་རྒྱུ་ཅི་

ཡང་མེད་པས་འདིར་དཔེ་མཚོན་ཙམ་དུ་བཅུ་བཞི་པས་གཡོ་སྒྱུ་འཁབ་ལུགས་

འཁབ་སངས་ར་ེགཉསི་ཤགི་དཔརེ་བརོད་ན་གཤམ་གསལ་ལྟར། གཡ་ོསྒྱུ་

ཁམ་གསུམ་ལ་བང་ཆུབ་པའ་ིབཅུ་བཞི་པས། སྤིར་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཐོག་ལ་

དག་ེལུགས་པ་དང་ས་སྐ་པ་གཉསི་བཅུ་བཞི་པའ་ིཆབ་སྲདི་ཀ་ིརྩ་ེཆས་སུ་གྱུར། 

བཀའ་རངི་གཉསི་ལ་ཐབས་ཀིས་འབུར་འཇོམས་དང་། ད་ེབཞིན་བོན་པ་ོལ་ན་ི

གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་མདེ་རབས་ཀང་གསུངས་ཟིན་པ་རདེ། ལྷག་པར་ཞྭ་མ་ོ

ཡོད་ཚད་གོན་ནས་འཁབ་ཚོད་མི་ཟིན་པའི་གཡོ་ཁམ་གི་སྤོད་ཚུལ་ནི་ཧ་ཅང་

མང་བས་བཞག་ག།ོ
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བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་བཀག་འགགོ་ག་ིཆདེ་དུ་{{ཁ་ཆ་ེཕ་ལུའ་ི

སངི་གཏམ་}}ཟརེ་བའ་ིགཡ་ོགཏམ་ལ་རང་ག་ིལྟ་ཚུལ།

དལོ་རྒྱལ་བསནེ་དང་མ་ིབསནེ་སོ་སོའ་ིརང་དབང་རདེ། དལོ་རྒྱལ་བསནེ་ན་དག་ེསྐནོ་

ཤདོ་རྒྱུ་ངའ་ིལས་འགན་རདེ། ཁ་ཆ་ེཕ་ལུའ་ིསིང་གཏམ་བཤད་ཡདོ་ད།ོ ཉན ་དང ་མི ་

ཉན་སོ་སོའ་ིབསམ་བ་ོརདེ་སོགས་ཟརེ་ལུགས་ལ་གཅིག་ལྟསོ་དང་། ཧཧཧ།  

ཡ། ད་སད་ཆ་དའེ་ིནང་དུ་གཡ་ོསྒྱུ་ཆནེ་པོ་ག་འད་ཞིག་འདུག་ཚང་མས་ཤསེ་གསལ་

རདེ། གཡ་ོཚགི་ད་ེཁམིས་ཀ་ིནག་ཉསེ་ལས་གཡལོ་ཐབས་གནང་བ་ཞིག་ཡནི་མདོ། 

འནོ་ཀང་བདནེ་པ་དང་། ལས་རྒྱུ་འབས་ཀསི་ཚ་ེཐར་གཏོང་བ་ན་ིག་ལ་སྲདི། 

ཁ་ཆ་ེཕ་ལུའ་ིསིང་གཏམ་ངོ་མའ་ིནང་།།

{“མཚ་ོམ་ོའཁམོས་ན་ཉ་མ་ོལས་ཀསི་འཁམོས།།

ལུང་པ་དབུལ་ན་རྒྱལ་པ་ོལས་ཀསི་དབུལ།། ཞསེ་དང་།

ཡུལ་སྡ་ེམདེ་པའ་ིར་ེདཔནོ་རྒདོ་ར་ེབ།ོ།

དཔནོ་འབངས་ནད་པ་ཨམེ་རའེ་ིདཔ་ེབཞིན་ན།ོ། ཞསེ་དང་།

དབར་ཁ་ལྕགས་དང་དགུན་ཁ་ར་ལ་ལྟསོ།།

དབར་དགུན་མདེ་པར་དམར་པོ་ལྕ་ེལ་ལྟསོ།།

མ་ིཤདོ་དགུ་ཤདོ་ཤདོ་རྒྱུ་མང་དགས་ན།།

མ་ིལ་མ་ཤདོ་ཟརེ་གནི་སྡདོ་དགསོ་ཡངོ་།།
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ནར་ནར་ལྕ་ེལ་བདག་པོ་མ་བརྒྱབ་ན།།

རིལ་རིལ་དབུ་ལ་འ་ོབརྒྱལ་བཟོས་ཡངོ་ངོ་།།

མ་བཤད་གཏམ་ད་ེག་དུས་བཤད་བཤད་རདེ།།

བཤད་ནས་འགདོ་དགསོ་བྱུང་ན་ཐ་མའ་ིལས།།”} ཞེས ་ སོགས་ཁ་ཆེ ་ཕ ་ལུའི ་

འཇིག་རནེ་ལས་འབས་རིྩ་ལུགས་ཀ་ིབསབ་བ་སྤ་ིདང་། ཁད་པར་གོང་གི་ཁ་ཆེ་ཕ་ལུའི་

སངི་གཏམ་ད་ེདག་ལ་ཏཱ་ཟམ་རྣམ་གཉསི་ནས་ཁ་སམེས་མཐུན་པའ་ིལག་ལནེ་ར་ེཐུབ་ན་

ཅི་མ་རུང་ཡང་སམ་མ།ོ།

ཁ་ཆ་ེཕ་ལུའ་ིབསབ་བ་ངོ་མ་ད།ེ།

ཤདོ་མཁན་མདེ་ལ་ཉན་མཁན་ད་ེབས་དཀནོ།།

“བམས་པ་ོབས་ན་དག་ཡང་གཉནེ་ལ་ལོག།

རྩུབ་ཚདོ་མ་ཟིན་བུ་ཡང་ཞནེ་པ་ལོག།”

ཟརེ་ཡང་ཟརེ་ལ་བདནེ་ཡང་ལོས་ཀང་བདནེ།།

ཁ་ཆ་ེཕ་ལུ་ད་ལྟ་བཞུགས་ཡདོ་ན།།

ཏཱ་ཟམ་གཉསི་ལ་ཐུགས་རསེ་རྒྱང་ནས་གཟིགས།།

ཁ་དང་ལག་ལནེ་འགིགས་པའ་ིའཕནི་ལས་མཛོད།།

གཡ་ོསྒྱུ་ཁམ་གསུམ་མདེ་པའ་ིབཀྲ་ཤསི་ཤགོ།

ཅསེ་པ་འད་ིཡང་ཀུ་རའེ་ིཚུལ་དུ་ཐལ།།

ད་དུང་དའེ་ིཐད་ཕ་ིརྒྱལ་ཁག་ཏུ་གཡ་ོགཏམ་ཁམ་བཤད་བདེ་ལུགས་ཅུང་མ་ིའད་བ་ཞིག་

ཡདོ་པ་ཡང་། དཔརེ་ན། ཕ་ིལོ་{2015}ཟླ་{6}ཚསེ་{29}ཉནི་བཅུ་བཞི་པར་
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དབནི་ཡུལ་དུ་གསར་འགདོ་པས། དེང་སབས་འཛམ་གིང་ས་ཕོགས་གང་སར་

ཤུགས་ལྡན་རེས་འབང་པས་ངོ་རྒལོ་རྔམ་སོན་བེད་བཞིན་པ་དེར་དགོངས་ཚུལ་ཇི་ཡདོ་

དསི་པའ་ིལན་དུ། {“ངོས་ཀསི་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་གསོལ་བ་རྒྱུ་བཀག་སྡམོ་གང་ཡང་

བས་མདེ་པ་ན་ིཁདེ་ཚསོ་རྒྱ་གར་ལོྷ་ཕོགས་སུ་ཕནི་ནས་བལྟས་ན་ཤསེ་རྒྱུ་རདེ།”} 

ཅསེ་ཕི་རྒྱལ་མ་ིལ་གཡ་ོཁམ་ཡང་འད་ིའད་ཞིག་ཤདོ་ཤསེ་པ་དང་། གང་ལྟར་ཁ་

གཅིག་ལྕ་ེགཉསི་ཕི་ནང་གཉསི་ལ་ཤདོ་ལུགས་མ་ིམཐུན་པ་དཔ་ེམཚནོ་དུ་བཀདོ་པ་ཙམ་

ལས་རྩ་བའ་ིཆ་ནས་ཚང་མས་ཤསེ་བཞིན་པ་ད་ེརདེ་། 

ཕི་ནང་མི་མཚུངས་བའི་གཡོ་བྱུས་དེ་འད་ཞིག་གི་འོག་ནས་བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་རང་གི་

ནང་དུ། དོན་ངོ་མའི་བ་ལུགས་སོྤད་ལུགས་ནི་དཔེར་ན་ཕི་ལོ་{2008}ལོར་༧གོང་ས་

བཅུ་བཞི་པས་འད་ིལྟར། {“ཁོ་པ་{ཤུགས་ལྡན་པ་}ཚོས་{ལྷ་སྲུང་བསེན་རྒྱུ་}

མཚམས་བཞག་ཐུབ་པ་མ་ིའདུག་{མུ་འཐུད་}བསནེ་གི་ཡནི་ཞསེ་ལབ་ན། ཁོ ད ་

རང་ཚ་ོཁ་དང་ཁ་སྤུ་དབ་ེའབདེ་ཅསེ་སོན་མ་ཁདོ་རང་ཚའོ་ིགོས་ཆོད་ནང་ལ་མདེ་པས། 

ད་ཁ་དང་ཁ་སྤུ་དབ་ེའབདེ་གཏོང་ཡག་ག་ིམཚམས་ལ་སབེས་ཀི་འདུག ཤསེ་སོང་ངམ། 

དབེ་འབེད་ཇི་ལྟར་གཏོང་དགོས་མིན་ཁེད་རང་ཚོས་བསམ་བོ་ཐོངས་ཤེས་སོང་ངམ། 

ཁདེ་རང་ཚསོ་བསམ་བ་ོབཏང་ས་ེག་ོབསྡུར་བདེ་རོགས། ད་ེག་རང་ཡནི་གཞན་བཤད་

ཡག་གང་ཡང་མདེ། བཀིྲས་བད་ེལགེས།”} ཞསེ་གསུངས་ཀི་ཡདོ་མདོ། ད ་ ཕི ་

ནང་མ་ིམཚུངས་པ་འད་ིའད་བཀིྲས་བད་ེལགེས་རདེ་པས། ད་དུང་དེ ་དག་དང་

མཉམ་དུ་སྡགིས་ར་དང་། རྒྱུད་བསྐུལ། ངར་སོང་། ཟུར་ཟ། ཚགི་མཚནོ། 

དབ་ེའབདེ་སོགས་སྣ་ཚགོས་ཞིག་ཀང་ཚུད་ཡདོ་པས་འདརི་མང་བས་སུན་ནས་བཞག་

ཀང་བ་ོལྡན་རྣམས་ཀསི་མ་ིཤསེ་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ་ད།ོ།
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སབས་ར་ེབཅུ་བཞི་པའ་ིར་ིལམ་ཚུན་ལའང་དལོ་རྒྱལ་མ་གཏོགས་

གཏོང་རྒྱུ་ཨ་ེཡདོ་སམ་པ།

ཡང་། སབས་རེ་བཅུ་བཞི་པའི་རི་ལམ་ཚུན་ལའང་དོལ་རྒྱལ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་གཞན་

གཏོང་རྒྱུ་ཨ་ེཡདོ་སམ་པའ་ིགཡ་ོསྒྱུ་ཆནེ་པོ་ཞིག་གནང་མཁནེ་པ་ན།ི ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་

ཟརེ་བའ་ིདབེ་དང་པའོ་ིཤགོ་ལྡབེས་{85}ན་འད་ིལྟར། {“མ་གིར་སེབས་སབས་རི་

ལམ་ད་ེའད་ཞིག་བཏང་བ་རདེ། རི་ལམ་ལ་ཆ་བཞག་རྒྱུ་གང་ཡདོ། སིྤར་ང་རང་ཚའོ་ིརྒྱུད་ལ་

མ་རིག་པ་ཡདོ་ཕནི་ཆད་ལ་འཁྲུལ་པའ་ིསྣང་བ་རྒྱུན་མ་ིཆད་དུ་ཡངོ་ག་ིཡདོ། གཉདི་སད་པའ་ི

སབས་སུའང་འཁྲུལ་པ་ཡངོ་དུས། ར་ིལམ་ན་ིའཁྲུལ་པའ་ིནང་ནས་ཡང་འཁྲུལ་ཡནི་པས་ཆ་

འཇོག་བ་རྒྱུ་མདེ། འནོ་ཀང་གང་ཡནི་ནམ་སམ་ས་ེམ་ོཞིག་རྒྱབ་པ་ལ་ད་ེལྟར་བབས་པ་རདེ། 

ད་དུང་ཡང་གལ་ཆ་ེདནོ་ཆ་ེབས་ཏ་ེདགའ་ལྡན་ཚགོས་ཆནེ་ཐོག་ཁར་དམ་ཅན་ཆསོ་རྒྱལ་ལ་

དྲུག་ཅུ་མ་ཕུལ་ཏ་ེནན་ཏན་གསི་གསོལ་བ་བཏབ་ས་ེཟན་བརག་སིྒལ་”} ཞེས ་ སོགས ་

ར་ིལམ་ཙམ་ལའང་འད་ིལྟ་བུའ་ིགཡ་ོསྒྱུ་ཆནེ་པོ་ཞིག་གནང་མཁནེ་པ་ཡང་ངོ་མ་ིཚ་བ་ཡག་པོ་

རདེ། མ་གཞི་རང་ག་ིདིན་ཅན་བ་མ་ཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་ཡང་ཉམས་དམའ་པོ་བས། ད བུ ་

ས་ལ་བཞག  མག་ོརིང་ལོག་ནས་གཟིམ་བཞུགས་པའ་ིརི་ལམ་གཏོང་མཁན་ག་ིསབོ་མ་ང་

རྒྱལ་ཅན་ལ་ད་ེལས་ཡངོ་རྒྱུ་ཞིག་ག་ལ་ཡདོ།

རི་ལམ་ལ་ཆ་བཞག་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་འཁྲུལ་པའི་ནང་ནས་ཡང་འཁྲུལ་ཡིན་ཟེར་བ་

བདནེ་ན། རི་ལམ་དེ་ལ་ཆ་འཇོག་མ་གནང་བར་དེ་མུར་བཞག་དགོས་པ་ལས་མ་

བཞག་པར། ར་ིལམ་ད་ེལ་གལ་ཆ་ེདནོ་ཆརེ་རིྩས་ནས་མ་ོརྒྱབ་དགསོ་དནོ་མདེ་ཅིང་། 

ཤོ་མོ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ནན་ཏན་ཆེན་པསོ་ཆོས་རྒྱལ་ཁང་དུ་ཟན་རིལ་སྒིལ་དགསོ་དནོ་
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སོགས་ཀང་གཏན་ནས་མདེ་པས་གཡ་ོསྒྱུའ་ིབང་མཛོད་རང་རདེ་འདུག་ག།ོ ཧ་ཧ། 

བཅུ་བཞི་པས་འཁྲུལ་ལས་ཉངི་འཁྲུལ་ར་ིལམ་ལྟ་བུར་ཡང་། དོན ་རང་མཚན་པ་

ཉིད་དུ་བཟུང་ནས་དེ་ལ་བང་དོར་འཇུག་ལོྡག་བེད་པ་ནི་འཇིག་རེན་རྒས་པོ་ཚུལ་རོལ་

མཐོང་བ་རྣམས་ཀ་ིརྒྱུན་གོམས་གཤསི་ལུགས་ལས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་

སྤན་རས་གཟིགས་ཀ་ིམངི་འཛིན་པ་ཞིག་ལ་རྩ་བ་ནས་མ་ིམཛསེ་སོ།། ཡ ་མཚན་པ་

ཞིག་ལ་སབས་ར་ེར་ིལམ་ཚུན་ཆད་ལ་ཡང་། འདི་ལྟ་བུའི་གཡོ་སྒྱུ་གནང་མཁེན་པ་

འདི་འད་ནི།དངོས་ནས་ང་ཚོ་བོད་མི་མང་གི་བསོད་ནམས་རང་ལས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་

རིགས་གཞན་ལ་མདེ་པའ་ིསྤ་ིནརོ་རང་རདེ། ཧཧཧ།  འཁྲུལ་གཞིའ་ིརྩ་བ་སམེས་ལ་

ཐུག་ཚུལ་ཙམ་ཡང་མ་ཤསེ་པར་མ་དག་འཁྲུལ་པའ་ིསྣང་བ་ལ་ཤ་ིའཐམ་རོ་འཐམ་གནང་

མཁན། རགོས་ཆནེ་མ་ཧཱ་ཡ་ོགའ་ིའཁྲུལ་ཞིག་བ་མ་བསན༵་འཛི༵ན་རྒྱ་༵མཚོ་༵མཆགོ་ན་ིཉནི་

མ་ོདལོ་རྒྱལ་གི་ཚ་བའ་ིནད་རྒྱས་ནས།  མཚན་མོ་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ཐམས་

ཅད་ཀང་དལོ་རྒྱལ་གི་ཉམས་སྣང་ཤ་སག་མ་གཏོགས་ཅི་ལ་ཡངོ་སྲདི། ག ཞ ན ་ ཡ ང ་

བཀའ་སོབ་ཕོགས་འསྡེབས་ཀི་ནང་དུ་བལྟས་ན་སབས་རེ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་རི་ལམ་

ལའང་དལོ་རྒྱལ་མ་གཏོགས་གཞན་གཏོང་རྒྱུ་ཨ་ེཡདོ་སམ་པ་ཡང་ཡངོ་ག་ིའདུག  

།གང་ལྟར་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་རི་ལམ་ངན་པ་དེ་ཡང་བཟོླག་ཐབས་ལ་བརོྩན་

དགསོ་པར་མཐོང་བས་ཐབས་ཤསེ་བདེ་འདདོ་ན། རི་ལམ་ངན་པ་བཟོླག་ཐབས་

ལ། གཏོར་མ་ལ་བརནེ་པ། བསྲུང་འཁོར་སོམ་པ། བཟླས་པ་བ་བ། གོ ་ ཆ འི ་ ལྷ ་

འགདོ་པ། ལྷག་བ་དབརེ་མདེ་དུ་བས་ནས་གསོལ་བ་འདབེས་པ། རྒྱ ན ་ དྲུ ག ་

བགསོ་ནས་ལྷའ་ིང་རྒྱལ་བ་བ། སྦིན་སྲེག་བེད་པ་སོགས་ལ་བརོྩན་རོགས་གནང་ཞེས་

སོགས་ཟརེ་སིང་ཡང་འདདོ་ད།ོ། 
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དམངས་གཙ་ོདང་མང་གཙ་ོཟརེ་ཡང་དནོ་དུ་ཁ་གག་མ་ཐག་ནས་ཆོས་

ལུགས་ཀ་ིལྕགས་སྒགོ་ཞིག་གསི་བཅིང་ཡངོ་ག་ིཡདོ་པ།

དམངས་གཙ་ོདང་མང་གཙ་ོཟརེ་ཡང་། དོན་དུ་ཁ་བག་མ་ཐག་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀི་

ལྕགས་སྒོག་ཞིག་གིས་དམ་པོར་བཅིང་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་ཚུལ་ལ་བཤད་བ་ཤིན་ཏུ་མང་

ཡང་དཔ་ེམཚནོ་གཅིག་ཙམ་ཞིག་བཤད་ན། བཅུ་བཞི་པས་རྒྱུན་དུ་ནས། {“མང་གཙའོ་ི

ལམ་སྲལོ་ན་ིདངེ་ག་ིདུས་དང་མཐུན་པ་མ་ཟད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ལུགས་ཀ་ི

ལྟ་བ་དང་ཡང་མཐུན་ག་ིཡདོ། ང་ཚའོ་ིམང་གཙའོ་ིསིྒག་འཛུགས་འད་ིན་ིའད་ིཕི་གཉསི་

ཡདོ་དང་ཡ་རབས་ལུགས་བཟང་ག་ིསྒགི་འཛུགས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡནི།”} ཞསེ་

སོགས་གསུངས་ལུགས་ནས། སྒིག་འཛུགས་མི་དམངས་དང་བཅས་པ་སོར་གང་ཡང་

འཕག་ཚགས་རྒྱབ་ས་མདེ་པ་བཟོས་ནས། འགོ་བཙུགས་མ་ཐག་ནས་ཆོས་ལུགས་

ཀ་ིལྕགས་སྒགོ་ཞིག་གསི་དམ་དུ་བཅིང་ཡངོ་ག་ིཡདོ་པ་ད་ེརདེ།  གནས་སབས་

ད་ེཙམ་ཡནི། རསེ་སུ་ཤདོ་དགསོ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་རྒྱས་བཤད་བས་པས་ཆོག་ག།ོ



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

536

ད་ལྟ་བོད་མའི་ིསྤ་ིཚགོས་ཁདོ་དམངས་གཙ་ོཟརེ་བའ་ིམངི་སམ་ད་ེཡང་

བོད་རིགས་ལྷག་བསམ་སངི་སོབས་ཅན་ག་ིདཔའ་བོ་མང་པའོ་ིཚ་ེསྲགོ་

ག་ིའག་ོགོན་བཏང་བ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡནི་སརོ།

དཔརེ་ན། གཤམ་དུ་ས་བཅད་གསུམ་པའི་ཁོངས་སུ་འགོད་རྒྱུའི་ཀ་རོྩམ་དང་། 

གཞས་ཚགི་སོགས་མང་པོ་ཞིག་རང་ག་ིབསམ་འདུན་ནམ། སྤི་ཚོགས་ཐོག་འཕད་

པའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ཡིག་གེའི་ལམ་ནས་སེམས་ཀི་ཚོར་རབས་དོན་མོ་དེ་ཚིག་གང་

སན་དང་།  རགོས་གང་སའ་ིཚུལ་དུ་འབི་བཞིན་པ་མཐོང་ཐུབ་ཀང་། ར ང ་

མིང་གསལ་འདོན་མ་ཐུབ་པ་དེས་བོད་མིའི་བཙན་བོལ་སིྤ་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་དེར་ཡང་

རང་དབང་དམངས་གཙོ་ཟེར་བ་ཚད་ལྡན་ཞགི་མེད་པ་དེ་ཡང་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་

དུ་ཤསེ་ཐུབ་པ་ད་ེལྟར་ཡནི། སེམས་ཚོར་ཡིག་རིགས་དེ ་རྣམས་ཀང་བེད་མེད་

ཆུ་ཟོས་སུ་མ་ིའག་ོབའ་ིཕིར་དང་། བོད་མའི་ིསྤ་ིཚགོས་སུ་ད་ལྟ་དམངས་གཙ་ོཚད་

ལྡན་ཞིག་མདེ་ཀང་། རིམ་པར་དམངས་གཙོ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་སིང་ལ་

བཅངས་ཏ།ེ ཁོ་ཚོའི་སེམས་ནད་དེ་དག་ལ་བསམ་ཤེས་ཡང་བེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་

རརེ་དམགིས་ནས་བརྒལ་ལན་འདའི་ིཟུར་རྒྱན་དུ་བཞག་ཡདོ་ལ། དེ ་དག་ལ་ཚང་མས་

ཕར་བ་གྲུ་འདགེས་གནང་རྒྱུའ་ིར་ེབའང་ཞུ་བཞིན་ཡདོ། གཤམ་འཁོད་སན་རོྩམ་པ་དེ་

རྣམས་ལ་རང་དབང་མདེ་པའ་ིདབང་གསི་རང་མངི་གསལ་སོན་བདེ་མ་ཕདོ་མདོ། འོ ན ་

ཀང་། མི་དེ་རྣམས་ཀ་ིསེམས་ཁམས་སུ་སམི་པའ་ིགནད་དནོ་ཡགི་ཐགོ་ཏུ་ཕབས་པ་དེ་

རྣམས་ཀང་། སན་འཇབེས་སམེས་འགུལ་ཐབེས་པའ་ིཁད་ཆསོ་ན་ིཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་
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ཞིག་ཡདོ་ངསེ་རདེ་འདུག དཔརེ་ན། རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀི་གསུངས་རད་

བྱུང་ཕུལ་ཕིན་ག་ིལགེས་པར་བཤད་པ་ད་ེརྣམས་ལས་ཀང་།  རྒྱལ་བ་ཚངས་

དབངས་ཀ་ིགུར་གླུ་ད་ེདག་མ་ིརྣམས་ཀ་ིསམེས་ཁམས་སུ་སིམ་ཞིང་། བ ག ་ ཆ ག ས ་

གཏིང་ཟབ་ཡོང་རྐེན་ཡང་གཅིག་ནས་མི་རྣམས་ཀི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་དངོས་དང་འབེལ་

ཚབས་ཆ་ེབ་དང་། གཉསི་ནས་རྣ་བར་སན་ཞིང་འཇེབས་པའ་ིཁད་ཆསོ་ཡདོ་པས་

ཀང་ཡནི་སྲདི་ཅིང་། སར་ཡང་བོད་དེ་རྒྱལ་པོའི་དབང་གྱུར་གལ་རིམ་འོག་མངའ་

བདག་ཆནེ་པོ་གསུམ་ག་ིསྡུག་རྩུབ་མ་ིཟད་པའ་ིཀོླང་ནས། བན་གཡོག་འབངས་མི་དཀྱུས་

མ་རྣམས་ཀ་ིསམེས་ཚརོ་དང་། དང་གཏམ་གསར་འགྱུར་གངེ་ཚུལ་ལྟར་དུ། ད ་

སབས་རང་དབང་དམངས་གཙ་ོཡདོ་ཚུལ་ཀི་ཁམ་པའ་ིསྤ་ིཚགོས་སུའང་། འདི ་ལྟ ་བུའི ་

རང་མིང་སས་ཤིང་མདུན་དུ་ཐོན་མི་ཕོད་པ་ནི་བཅུ་བཞི་པ་ཁོ་ན་ལ་ཐུག་པ་ཞིག་ལས་

གཞན་ལ་ཁག་དཀིྲ་བསནོ་འཛུགས་བ་ས་ཞིག་གཏན་ནས་མདེ་པ་རདེ། ༧གོང་ས་བཅུ་

བཞི་པ་མཆོག་ནི་བོད་མིའི་དམངས་གཙོའི་བཀག་རོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་ལ་མི་མཐུན་པ་

ཤདོ་མཁན་དང་། དགོས་པ་གང་ཡང་མདེ་མདོ། བཅུ་བཞི་པའི ་རྒྱབ་སྐོར་བ་

དག་གསི་ཀང་དུས་རག་ཏུ་དམངས་གཙ་ོདང་རང་དབང་ཟརེ་བ་ད་ེརང་ག་ིའབད་བརོྩན་

ལ་མ་བལྟསོ་པར། གོང་ནས་མི་གཅིག་གིས་སྤད་རྒྱུ་ཡོད་རབས་རྐང་རྐང་བཤད་

ནས་རང་ཡང་བླུན། གཞན་ཡང་རངོས་སུ་འཇུག་ག་ིཡདོ་ལ། བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉིད་

ནས་ཀང་ད་ེརང་ཡནི་མདགོ་མདགོ་ག་ིརྣམ་འགྱུར་སནོ་ག་ིཡདོ་མདོ། དནོ་ངོ་མ་བས་

ན་ད་ེལྟར་མནི་ཏ།ེ ཕགོས་གཅིག་ནས། རྒྱ་གར་དམངས་གཙོའི་ཡུལ་ལུང་ཆེན་

པོ་དེ་འད་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མི་གཅིག་དབང་འཛིན་གི་གཞུང་ཞིག་ཟིན་ནས་

སྡདོ་ཐུབ་ཐབས་མདེ་པའ་ིཕ་ིརྐནེ་ཡུལ་དུས་གནས་སབས་ཀ་ིཆ་ནས་བས་ཀང་དམངས་
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གཙའོ་ིརྣམ་པ་ད་ེའད་ཞིག་མ་ིསནོ་ཀ་མདེ་ཡནི་པ་ན་ིབརདོ་ཅི་དགསོ་ཀང་། 

གཉསི་ནས་ད་ེའདའ་ིདམངས་གཙའོ་ིའཁབ་སནོ་ད་ེཡང་། དམངས་གཙོ ་ཡིན ་

ཁུལ་དང་ཡདོ་ཁུལ་ཤདོ་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། དནོ་ངོ་མ་ལག་བསར་བདེ་ལུགས་ན་ིཐ་

གཅིག་ཏུ་མག་ོསརོ་རང་བཞིན་ཡནི་པ་ཡང་། ཆོས་སྲིད་བསྲེས་ནས་མི་དམངས་ཁ་

གག་ས་མདེ་པ་བཟོ་བ་དང་། མགོ་བོ་གེན་ལ་གདེག་ཏུ་མི་འཇུག་པར་ཆོས་སྲིད་ཀི་

འཇུག་ལོྡག་ལ་རངོས་སུ་འཇུག་ག་ིཡདོ་པ་ད་ེརདེ། དོན་དམ་པར་དམངས་གཙོ་

ཡང་དག་པའ་ིའག་ོལུགས་རྩ་བ་ནས་མདེ་ཀང་ཡདོ་མདགོ་གསི། དཔེར་ན་བཅུ་བཞི་པ་

རང་ཉདི་ཀསི་དམངས་གཙའོ་ིའགལེ་བཤད་རྒྱབ་ལུགས་ནས་ཤསེ་ཐུབ་ས།ེ འ དི ་

ལྟར། {“ང་ཚའོ་ིམང་གཙའོ་ིལམ་སྲལོ་ན་ིདངེ་ག་ིདུས་དང་མཐུན་པ་མ་ཟད། ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་དང་ཡང་མཐུན་ག་ིཡདོ།”ཅསེ་དང་། “ ང ་

ཚའོ་ིམང་གཙའོ་ིསིྒག་འཛུགས་འད་ིན་ིའད་ིཕི་གཉསི་ཡདོ་དང་ཡ་རབས་ལུགས་བཟང་ག་ི

སྒགི་འཛུགས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡནི།,,}ཞསེ་ཁ་གག་མ་ཐག་ནས་ཆོས་ཀི་ཕོགས་

སུ་འཁདི་འག་ོབ་འད་ིའད་རྐང་རྐང་རདེ། ད་གཡོ་སྒྱུའི་རོངས་པའི་བན་གཡོག་དུ་

བཅུག་ཨ་ེའདུག མ་ཟད་འད་ིའདའ་ིགཡ་ོའགོ་ནས་ཤེས་འཇོན་གཉསི་ལྡན།ལྷག་

བསམ་གཡ་ོམདེ་པའ་ིམ་ིམང་པ་ོཞིག་ཆུ་ཟོས་ནུས་མདེ་དུ་གྱུར་ཟིན་པ་ན་ིགཞིས་བཞུགས་

བོད་རིགས་མ་ིམང་ནས་ངསེ་པར་ཤསེ་དགསོ། ད་བར་དུ་མག་ོབོ་གདུགས་ལྟར་འཁོར་

ཡོད་ལ་ད་དུང་ཡང་དེ་མུར་སོང་ན་མཐར་བོད་མི་རིགས་འདི་མིང་མེད་ཤུལ་མེད་དུ་

འགྱུར་རྒྱུ་ཡནི་པ་གདནོ་མ་ིཟའ།ོ། 
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གསུམ་ནས། ད་ལྟ་དམངས་གཙ་ོཞསེ་པའ་ིཐ་སད་ད་ེཡང་རྒྱུ་མདེ་རྐནེ་མདེ་ལས་བྱུང་

བ་དང་། དཀའ་ངལ་ཅི་ཡང་མ་བརྒྱབ་པར་ལས་ས་པརོ་བྱུང་བ་སོགས་གཏན་ནས་མ་རདེ་

ད། དཔརེ་ན། ལོ་རབ་དྲུག་བཅུ་པའ་ིནང་། ཚ ་རོར ་མཁན ་ཆུང ་སྐུ ་ ངོ ་

ཐུབ་བསན་བཟང་པ་ོམཆོག་གསི་རང་ག་ིགཙུག་གཡུ་རིན་ཆེན་ནརོ་བུའ་ིཕ་རྒྱན་རྒྱ་གར་

དངུལ་ཁང་དུ་རགས་མར་བཞག་ནས། དམངས་གཙོ་བཀོད་སྒིག་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་

བཙུགས་ནས། ལས་དནོ་དང་སན་ཞུ་རིམ་པ་མང་པོ་ཕུལ་ཞིང་། དམངས་གཙོའི་སྲིད་

གཞུང་འཛུགས་ཕོགས་མ་ིམང་ག་ིབསམ་འཆར་ཟརེ་བ་གང་སར་བཀྲམས་པའ་ིརྐནེ་གིས། 

ཚ་རརོ་མཁན་ཆུང་རྒྱ་མའི་ིགསང་ལས་པ་ཡནི་པའ་ིམ་ཉསེ་ཁ་གཡགོ་གསི་རྒྱ་གར་དུ་འཇུ་

བཟུང་དི་རྩད་བདེ་བཅུག་པ་དང་། དམར་ཁམས་ཐོས་བསམ་ལགས་ཀིས་ཀ་རོར་

སང་གསུམ་ཁུལ་དུ་ཡགི་ཆ་ད་ེདག་བཀྲམས་པའ་ིརྐནེ་གིས། རྒྱ ་ མི འི ་ སོ ་ པ ་ ཡི ན ་

ཚུལ་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་གིས་སྐུ་ཚེ་གཅིག་རྒྱ་གར་བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་དགོས་པ་བྱུང་

བ་སོགས། ཡུལ་གར་བོད་མའི་ིདམངས་གཙ་ོཟརེ་བའ་ིམངི་དནོ་མ་ིམཚུངས་པ་འད་ི

ཡང་བོད་མི་ལྷག་བསམ་མཁེན་ཡོན་གཉིས་ལྡན་མང་པོའི་སྐུ་སྲོག་བོས་བཏང་གནང་བ་

ལས་བྱུང་བ་ཞིག་མ་གཏོགས། གཉནེ་པ་ོགསང་བ་ལྟར་གནམ་ནས་བབས་ཡངོ་དང་། 

མཉའ་ཁ་ིབཙན་པོ་ལྟར་ཕབེས་བསུ་ཞུ་མཁན་མདེ་པར་གང་ནས་ཡངོ་མ་ཤསེ་པར་ཐོག་

རྒྱག་ལྟར་ཏུ་ར་སར་འབརོ་ཡངོ་བ་ཞིག་མ་རདེ་ད། ལྷག ་པར ་ལས ་རྒྱུ ་འབས ་

ལའང་མ་ིའགོ་བ་ཞིག་ན།ི བོད་མི་མང་ཡོངས་ནས་ལྷ་གསོལ་ཀླུ་གསོལ་བས་ནས་

སྐདི་ལང་དུ་ཤརོ་བའ་ིམ་ིགཅིག་ལ་སྤལ་ལད་ཁོ་ན་བཤད་ནས། དམངས་གཙ་ོམངི་དནོ་

མཚུངས་པ་དང་།དམངས་གཙ་ོཁ་ཡདོ་ལག་ཡདོ་གཅིག་གསོལ་རས་གནང་བྱུང་ཟརེ་བ་

ན།ི ཡང་ན་གནས་ཚུལ་མ་ཤསེ་པ་རདེ། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ལྟ་
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བུ་ཕལ་ཆ་ེབའ་ིམཇུག་མ་གནམ་ལ་གཡུག་ཐུབ་ན་རང་ལ་ཁ་ེསང་ཐོབ་ར་ེཁོ་ན་ཡནི་མདོ། 

ད་ེལྟར་རྒྱུ་དག་མདེ་པ་རྐང་རྐང་བས་ན། དཀའ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་ཀི་འོག་ནས་འདས་པོ་

བོད་མི་སིང་སོབས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀི་མཛད་རེས་ནག་སུབ་གཏོང་ཕོད་པ་ཡང་རྒྱུ་དག་

མདེ་པའ་ིརགས་མཚན་འཁྲུལ་མདེ་ལས་མ་འདས། དེ་བཞིན་ཚ་རོར་མཁན་ཆུང་

ཁོང་ག་ིཕག་རོགས་སུ་དགའ་ལྡན་ཞལ་ཟུར། གུང་དཀར་ཕག་མཛོད། དམར་ཁམས་

ཐོས་བསམ། ཆུ་ཤུར་བར་སྨད་ཀུན་བཟང་། རྣམ་གྲྭ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་ད་ལྟ་

བལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་བཞིན་པ་ཁོང་དང་། སེར་སྨད་ཕག་མཛོད་ངག་དབང་

བསན་པ་ད་ལྟ་ར་སར་བཞུགས་མུས། སོགས་ནས་ཀང་དམངས་གཙོ་ཡོང་ཐབས་ཀི་

བསམ་འཆར་དང་ལས་འཆར་རིམ་ཕུལ་བས་ཤངི་། ཁོང་རྣམས་ལའང་དཀའ་ངལ་

རིམ་པར་འཕད་ནས་ཨུ་ཚུགས་ལོ་ཤས་བས་ཀང་མཐར་མང་སྣ་ེཉུང་གསི་མ་བརནེ་པར་

ཁ་འཐོར་དགུ་འཐོར་དུ་གྱུར། ཡུལ་གར་བོད་མིའི་སིྤ་ཚོགས་སུ་ཁ་ཙམ་གི་དམངས་

གཙ་ོཟརེ་བ་ད་ེཡང་། བཅུ་བཞི་པས་རྒྱུ་རྐེན་སྣ་ཚོགས་ཞིག་གི་འོག་ནས་བོད་མིའི་

དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་བཀག་མ་ཐུབ་པ་དེ་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར་ན་ལོས་

བདནེ། གཞན་དུ་ན་བཅུ་བཞ་ིཔས་ལམ་ལུགས་དེ་གལ་སྲིད་འགོག་ཐབས་ཞིག་བས་པ་

ཡནི་ན་འགགོ་མ་ིཐུབ་པ་མདེ་ད།ེ སབས་ད་ེདུས་དངེ་སང་དང་གཏན་ནས་འད་གི་མདེ་པ་

ཤསེ་གསལ་དང་། གལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་བསྲེས་ནས་འཁབ་ཐེངས་གཅིག་གི་ཐོག་

ནས་ལས་ས་པོར་བཀག་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་རདེ།  བཀག་མ་གནང་པ་དེ་ཡང་རྒྱུ་

མཚན་མདེ་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མནི། གང་ཡནི་ཟརེ་ན་དམངས་གཙ་ོཞསེ་མངི་འགྱུར་

རྒྱུ་ཙམ་ཞིག་རདེ་མ་གཏོགས་བཅུ་བཞི་པ་ཁོང་རང་ཉདི་ལ་དབང་ཆ་ཤརོ་འག་ོརྒྱུ་དང་། 

གངོ་དམགིས་གསལ་རག་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ་ལ།
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ད་དུང་རྒྱ་ནག་ཕོགས་ལ་ང་ཚོར་དམངས་གཙོ་ཡོད་མདོག་མདོག་བེད་ཆོག་པས་ཀང་

བོད་མརི་དམངས་གཙ་ོམ་བཀག་པ་ད་ེདནི་དུ་རིྩས་ན་ན་ིདརེ་ཟད། ག ཞ ན ་ དུ ་

བཀའ་དནི་ཆ་ེཚུལ་གང་ཡང་མདེ་པ་ཤསེ་གསལ་རདེ། 

མ་ཟད་ད་དུང་བོད་མ་ིཉུང་ཤས་ཤགི་ཡུལ་གར་དུ་འབརོ་མ་ཐག་རྒྱ་གར་མ་སུ་རིར། 

བཅུ་བཞི་པ་དང་བཀའ་ཁ་ིཟུར་ཁང་དབང་དག་ེསོགས་ལ། བར་ ཞི ་སྐུ ་ ངོ ་དང ་ ། 

མ་ནང་ཨ་ཕ།ོ རྩ་ེདྲུང་ལས་ཚན་ཡ་ེཤསེ་དར་རྒྱས། སོགས་མི་མང་འཐུས་མི་བཞི་

བཅུ་ཡས་མས་ཞིག་གསི། ཐོག་མར་མ་སུ་རིར་ཚགོས་འདུར་གོས་ཐོག་ནས་བཀའ་

ཤག་ཏུ་སྤི་དོན་གཞན་བསྐུལ་ཞེས་པའི་དོན་ཚན་ལྔ་འཁོད་སན་ཞུ་ཕུལ་བའི་དོན་ཚན་

ལྔ་ན།ི 

1} {{དནོ་ཚན་དང་པོ}}ཆབ་སྲདི་སྐངོ་ཕོགས་སར་ག་ིལུགས་རངི་འདསི་ ད ་ཆ ་

ནུས་ཐོན་དཀའ་བས་དམངས་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་གསར་གཏོད་ཀིས་རྩ་ཁིམས་

ཤགི་བཟོ་གནང་ཡངོ་བ། ཞསེ་སོགས་ཞིབ་པ་ད་ེཉདི་དུ་ གཟིགས་རྒྱུ་དང་།

2} {{དནོ་ཚན་གཉསི་པ}}༧གངོ་ས་མཆོག་ག་ིའགོ་ཏུ་སྲདི་བནོ་ཞིག་བས་ོ 

གཞག་དགསོ་ཚུལ། 

3} {{དནོ་ཚན་གསུམ་པ}}བོད་ནས་རིམ་འབརོ་ལ་སྣ་ེལནེ་ལྟ་རོགས་དགསོ་སརོ།

4} {{དནོ་ཚན་བཞི་པ}}ད་བར་སྐབས་བཅོལ་དུ་འབརོ་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་ 

གཞིས་ཆགས་སོགས་ཀ་ིའཆར་འགདོ་དགསོ་ཚུལ།  

5} {{དོན་ཚན་ལྔ་པ}}ཆབ་སྲིད་དབུ་ཁིད་རྣམས་ནས་སོན་ཆད་ནོར་འཁྲུལ་
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ལ་རང་གནོང་ངོས་ལེན་གིས་དངས་བདེན་དང་སིྤ་དོན་ཁུར་བསམ་ཆེ་བསྐེད་

དགསོ་སརོ་སོགས། འཁོད་པའ་ིསན་འབུལ་བེད་མཁན་དེ་དག་ལའང་རིམ་

པས་དཀའ་ངལ་ཇི་ཕད་བར་ཞི་སྐུ་ངོའི་{“མི་ཚེའི་བྱུང་བ་མངོན་སུམ་གསལ་

བར་འཆར་བའ་ིམ་ེལོང་”}སོགས་ལ་བལྟས་ན་ཤསེ་ངསེ། 

ད་ེབཞིན་ཨ་ལོ་ཆོས་མཛད་ཅན་ནས་ཀང་མ་ིམང་དམངས་གཙའོ་ིགཞུང་འཛུགས་རྒྱུ་མ་

ཟད། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། ཨ་རི་གཞུང་སོགས་ལ་བོད་རིགས་མི་དམངས་འཐུས་

མ་ིཚགོས་ཆནེ་ཟརེ་བའ་ིསན་ཞུ་ཕུལ་ཏ།ེ ད་ནས་རོགས་རམ་བཀོད་ཁབ་སོགས་གང་

ཡདོ་ཀང་ཐད་ཀར་མ་ིདམངས་རང་ལ་ཡངོ་དགསོ་རྒྱུ་ལས། ལམ་ལུགས་རིང་པར་

འཕ་ོའགྱུར་སོང་ཟིན་པས་ད་ེམུར་ཨུ་ཚུགས་བདེ་རྒྱུ་མདེ་ལུགས་བཅས་ལབ་གངེ་ཇི་བྱུང་

འགའ་ཞིག་ད་ཆ་ཡགི་ཐོག་ཏུའང་མཐོང་དཀནོ་པར་གྱུར་ཟིན་པ་ད་ེཡང་། ད་བར་དུ་མི ་

གཅིག་དབང་འཛིན་ཤོག་ཁག་གིས་ལོ་རྒྱུས་ཕན་བུའི་བཟང་བ་ཞིག་ཡོད་ན་རང་གིས་

འཇོན་རབ་དང་།

མ་བྱུང་མ་འཐུས་རབ་གཅིག་ཡདོ་ན་གཞན་གི་མག་ོལ་གཡགོ་ཐབས་སོགས་མ་ིམང་བདེ་

སྤདོ་ལོག་པ་རྐང་རྐང་བཏང་བ་ལ་བརནེ་ནས། མི་མང་དཀྱུས་མའི་ཁོངས་ནས་རང་

གསི་བས་པའ་ིལོ་རྒྱུས་ཡག་པོ་ཞིག་ཡདོ་ཀང་དང་པོ་ཤདོ་མ་ིཕདོ། གཉསི་པ་འབ་ིམ་ིནུས། 

 གསུམ་པ་བསི་ཀང་མངི་གསལ་པོ་འབི་མ་ིཐུབ། བཞི་པ་རང་གི་མིང་ཐོག་ནས་

བསི་ཀང་མ་ིགཅིག་དབང་འཛིན་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ག་ིའདདོ་མཐུན་ཞིག་བསི་དགསོ་པ་

སོགས། ད་ེདག་ན་ིཧ་ཅང་ག་ིམ་ིརིགས་ཀ་ིགངོ་གུད་དང་། ཞན་ཆ། ལོ་རྒྱུས་ཀི་སྐོ་གནས་

བ་ན་མདེ་པ་ཞིག་ཡནི་ཀང་གནས་སབས་བ་ཐབས་ན་ིམདེ། དེ་རྣམས་དང་གཅིག་
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མཚུངས་སུ་གཤམ་འཁོད་ཀ་གཞས་གླུ་ཚགི་ཉམས་འགུར་ག་ིཚུལ་དུ། ཐ བ ས ་ ལ མ ་

འད་མནི་བདེ་སྤད་ནས་རང་ག་ིབསམ་འདུན་མཚནོ་ཐབས་བས་པ་ད་ེརྣམས་ཀང།  

མ་འངོ་རིན་བལ་དཔད་ཡགི་ཏུ་གལ་ཆ་ེབར་བསམ་ནས་རང་ལ་གང་འབརོ་བ་རྣམས། 

འདརི་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ཚར་གཅོད་པའ་ིཡན་ལག་ཏུ། རྒྱབ་ལོངས་སིྤ་

ཚགོས་ཀི་ལབ་གངེ་ཡགི་ཆ་དག་ག་ིཟུར་རྒྱན་ག་ིཚུལ་དུ་གཤམ་ཏུ་རིམ་བཀདོ་བ་རྒྱུ་ཡནི།
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བཅུ་བཞི་པས་གཡ་ོསྒྱུ་མང་ཐག་ཆདོ་ནས་དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསརོ་ལའང་

མག་ོབད་ེཔའོ་ིཞྭ་མ་ོབརག་ཡདོ་སརོ།

ཡང་བཅུ་བཞི་པས་ངས་རྒྱུན་དུ་གཉིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་བ་དེ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་

ཡནི། འནོ་ཀང་ལོ་རྒྱུས་ལ་རང་བཙན་རང་རདེ། ཅསེ་པ་ད་ེལ་གཡ་ོསྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡདོ་

མདེ་ཤསེ་ས་བ་ད་ེདང་། ཡང་སབས་ར།ེ  དཔརེ་ན། ཕི་ལོ་{1997}ལོའི་

ཟླ་{1}ཚེས་{23}ཉིན་ར་ཤོད་བོད་ཁིམ་ཚོགས་ཁང་དུ་མང་མོས་ཐག་གཅོད་འོས་

བསྡུའ་ིཟབ་སོྦང་བ་རྣམས་ལ་བསྩལ་བའ་ིབཀའ་སབོ་ཟརེ་བ་ལས། {“དའེ་ིརསེ་ངས་

སད་ཆ་ཤདོ་དུས། ང་ཚསོ་འཐབ་རོྩད་བདེ་པ་འད་ིབད་ེསྐདི་ཀ་ིདནོ་དུ་ཡནི་ཞསེ་བཤད་

ཡདོ། རང་བཙན་གཙང་མ་ཞསེ་བཤད་ན་རྒྱ་མའི་ིརྣ་བར་འག་ོག་ིམདེ་པ་དང༌། ལམ་སང་

རང་སྐངོ་ཞསེ་ཚགི་དམར་འདནོ་བས་ན་བོད་པའ་ིརྣ་བར་འག་ོག་ིམདེ་པར་བརནེ། ང་

ཚརོ་བད་ེསྐདི་དགསོ་ཀ་ིཡདོ། ང་ཚའོ་ིརྩ་དནོ་ན་ིབད་ེསྐདི་ཡནི་ཞསེ་བཤད་ཡདོ། དནོ་

དངོས་ཀང་ད་ེརང་ཡནི། ལྟ་བའ་ིཐོག་ནས་བཤད་ན་ང་ཚསོ་རང་བཙན་བཤད་པ་འད་ི

དང༌། རང་སྐངོ་བཤད་པ་འད་ིགཉསི་གང་ག་ིདནོ་དུ་ཡནི་ཞ་ེན། གཉསི་ཀ་བད་ེསྐདི་ཀ་ི

དནོ་དུ་ཡནི་པ་ལས། སྡུག་བསལ་ག་ིདནོ་དུ་མནི་པའ་ིའགལེ་བཤད་རྒྱབ་རྒྱུ་ཡདོ་ལ། 

དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ལའང་ཚགི་འད་ིབདེ་སྤདོ་བས་ན་ཡག་པོ་ཡངོ་པ་མཐོང་བྱུང༌། ད་ེ

ལྟར་ང་ཚའོ་ིབསམ་བོའ་ིནང་འཆར་གཞི་ག་ོརིམ་བསྒགིས་ཡདོ།”} ཅེས་པའི་སད་

ཆ་དའེ་ིནང་གཡ་ོསྒྱུའ་ིསད་ཆ་ག་ཚདོ་ཅིག་འདུག འནོ་ཀང་སབས་ར་ེམག་ོབད་ེཔསོ་ཞྭ་མ་ོ

བརག་ཟརེ་བ་ལྟར།  ད་ེསནོ་ཕ་ིལོ་{2011}ནང་བཀའ་ཟུར་བཀྲ་ཤསི་དབང་

བསྡུས་ཀསི་ཨ་རིར་སྲདི་སྐངོ་འགན་བསྡུར་གཏམ་བཤད་སབས། {“༧གོང་ས་
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མཆོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚའོ་ིདབུ་མའ་ིལམ་རང་ལ་ཤུགས་རྒྱབ་ནས་སྒྲུབ་མཚམས། དེ ་

ནས་གམོ་པ་གཉསི་པ་ད་ེརང་བཙན་ཡནི་ད། ཞེས་གསུངས་པའི་སྒ་འཛིན་འཁོར་

ཐག་ང་ལ་ཡདོ་”}ཟརེ་བ་ད་ེཏག་ཏག  །གསུངས་བཤད་འདིའི་ནང་ནས་ཀང་

ཤསེ་ཐུབ་པ་ན།ི {“ང་ཚོའི་བསམ་བོའི་ནང་འཆར་གཞི་གོ་རིམ་བསྒིགས་ཡོད་”}ཅེས་

མག་ོབད་ེཔསོ་ཞྭ་མ་ོབརག་པ་ཡང་ཤསེ་ཐུབ།  ཁ་བདེ་པོས་དོན་རྩ་གཏོར་

ཟརེ་བ་ད་ེརང་བས་ཨ་ེའདུག །ཡང་རིགས་གཞན་ལྷག་བསམ་ཅན་འགའ་ཞིག་ནས་

ཁདོ་ཀསི་ད་ེལྟར་ཤདོ་མ་ིརུང་ཟརེ་སྲདི་ཀང་། ལོས་བདནེ། འོན ་ཀང་བཅུ་བཞི ་

པས་མགི་ག་ིམཐོང་རྒྱུ་མདེ་པ། ལག་པས་ཟིན་རྒྱུ་སོགས་གང་ཡང་མེད་པ་དངོས་མེད་

ཁོ་ན་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས། བསམ་ཚད་དན་ཚད་དང་། རང་སྣང་གང་དན་དང་

གང་བྱུང་མང་བྱུང་གང་ག་གསུང་ཆོག་ན། ང་ལ་ཁ་འགོག་ཐབས་དང་ཚོད་འཛིན་བ་བའི་

འསོ་ད་ེཁདེ་ལ་མདེ་པ་ཡང་མཁནེ་དགསོ། དེ་བཞིན་བཅུ་བཞི་པའི་ཡང་སྲིད་ཡོང་

ཕགོས་ཀི་སོར་ལ་གཡོ་གཏམ་ཤོད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཞགི་ཡོད་པ་རྣམས་འདིར་བཤད་ན་

མང་བས་སུན་ནས་བཞག་ག།ོ
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ད་ཆ་བཅུ་བཞི་པས་ང་བོད་པ་གཅིག་ཡནི།  ང་མ་ིགཅིག་ཡནི།  ང་ཆསོ་

པ་གཅིག་ཡནི་ཟརེ་ནས་ཟོླས་གར་འཁབ་ལུགས་གསར་པ་ཞིག

ད་ེཙམ་མ་ཟད། དངེ་སབས་སར་ཡང་མ་ིརྒན་གསི་ཆབ་སྲདི་འཁབ་ལུགས་གསར་པ་

གཞན་འགའ་ཞིག་ཡདོ་པ་ཡང་རོབ་ཙམ་ངོ་སྤད་ན། {“ངོས་རང་ཆབ་སྲདི་ཀ་ིལས་

འགན་བཞག་ཟིན་ཡང་། བོད་པ་ཞིག་ཡནི་པའ་ིཆ་ནས་བོད་མ་ིརིགས་ཀ་ིཆོས་དང་རིག་

གཞུང། སད་ཡགི་བཅས་རྒྱུན་འཛིན་དང་སྲུང་སྐབོ་བདེ་རྒྱུའ་ིའགན་ཡདོ།”} ཟརེ་

ནས་འཁབ་ཀ་ིཡདོ་མདོ།  དོན་དངོས་སུ་བཅུ་བཞི་པའ་ིཆབ་སྲདི་ཀ་ིལས་

འགན་མཚམས་བཞག་མདེ་པ་མ་ཟད། ཆབ་སྲདི་འཁབ་རྒྱུར་ཧམ་པ་ཆ་ེརུ་འག་ོབཞིན་

ཡདོ་སརོ་གཤམ་ནས་གསལ་རྒྱུ། 

ཡང་། {“ང་མི་གཅིག་ཡིན་ཙང་ངས་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་དགོས་”}ཟེར་

ནས་ཆབ་སྲདི་འཁབ་སནོ་གནང་ག་ིཡདོ་མདོ། འོན་ཀང་བཅུ་བཞི་པས་ཆབ་སྲིད་

འཁབ་ལུགས་ད་ེཡང་། དཔརེ་ན། ལུང་པ་ཞི་བདེ་ཡདོ་སར་ཞི་བདེ་དགསོ་ལུགས་

ཤདོ་པ་དང་། ལུང་པ་འཆམ་མཐུན་ཡདོ་སར་འཆམ་མཐུན་དགསོ་རབས་བཤད། 

ལུང་པ་ཡར་རྒྱས་ཡདོ་སར་ཡར་རྒྱས་དགསོ་རབས་བཤད། ལུང་པ ་རང་དབང་

ཡདོ་སར་རང་དབང་དགསོ་རབས་དང་གལ་ཆ་ེརབས་བཤད། ལུང་པ་ཆིག་སྒིལ་ཡོད་

སར་ཆིག་སྒལི་བདེ་དགསོ་རབས་བཤད། དནོ་དམ་རང་ག་ིསིྤ་ཚགོས་ནང་དུ་ད་ེདག་གང་

ཡང་མདེ་པ་དསེ་རགས་ཅི་ཞིག་སོན་པ་རདེ་ཟརེ་ན། ཆབ་སྲིད་པ་ཁམ་པ་ཁམ་ནག་
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གཅིག་ཡནི་པ་ད་ེམཚནོ་ག་ིཡདོ་པ་རདེ་ཟརེ།

ཡང་། {“ང་ནང་པ་ཞིག་ཡནི་པའ་ིཆ་ནས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་མ་ིལ་ཕན་ཐོགས་ཡདོ་

པ་ངོས་འཛིན་གསི་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྒལི་བདེ་དགསོ”} ཟེར་ནས་ཞྭ་མོ་ཡོད་ཚད་གོན་

ནས་འཁབ་ཀ་ིཡདོ་ཀང་། དེ་ནི་འཛམ་གིང་གི་ཆོས་པ་ཚད་ལྡན་ཐམས་ཅད་ཀིས་

བཅུ་བཞི་པའི་གནང་ལུགས་དེ་མི་མགོ་སོར་གཏོང་མཁན་དང་ཁམ་པ་ཞིག་ལ་ངོས་

འཛིན་བདེ་ཀི་ཡདོ་པ་ད་ེརདེ། གང་ལྟར་བཅུ་བཞི་པས་ཆབ་སྲིད་ཀི་ལས་མཚམས་

ཁནོ་ནས་བཞག་མངོ་མདེ་པ་རདེ་ལ། མཚམས་བཞག་ཐུབ་ཀའིང་མདེ་པ་ད་ེརདེ། 

གནས་ལུགས་ད་ེརྣམས་ཀང་ཤདོ་དགསོ་དནོ་ན།ི ༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་དོན་ངོ་

མའ་ིཆབ་སྲདི་པ་ཕ་ིགསལ་ནང་གསལ་ཞིག་ཡནི་ན་སད་ཆ་འད་ིརྣམས་ཤདོ་དགོས་དནོ་

གཏན་ནས་མདེ་ལ་ཤདོ་ཀའིང་མ་རདེ། དེ་དག་ནི་ཆབ་སྲིད་པ་ཁམ་པ་དག་གི་བེད་

ལུགས་ཞིག་ཡནི་པས་ཁམ་པ་ལ་ཁམ་པ་ཅི་ཡ་ིཕརི་ཟརེ་མ་ིདགསོ། 

དཔརེ་ན། བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་གསི་སབས་ར་ེཆསོ་པ་རྣམ་དག་ཞིག་ཡནི་ཟོལ་གིས་

མ་ིགཞན་ག་ིདད་མསོ་རང་དབང་ལ་མ་ིའསོ་པའ་ིཚདོ་འཛིན་སྣ་ཚགོས་བས་པ་ཡནི་ཙང་

མ་ིཤདོ་ཀ་མདེ་རདེ། མ་བཤད་ན་སབས་ར་ེཆབ་སྲདི་དབང་འཛིན་པ་ཡནི་ཁུལ་གིས་

ཤགོ་ཁག་དཔུང་སིྒག་གསི་སྡགིས་ར་བསྐུལ་བ་དང་། སབས་རེ་ཆོས་དཔོན་ཆེན་པོ་

ཡནི་ཁུལ་གིས་སང་བང་དག་ེསྡགི་གསི་འཇིགས་བསྐུལ་བདེ་པ། སབས་རེ ་དེ ་གཉིས་

ཟུང་འབལེ་ཡནི་ཁུལ་གསི་རང་ཉདི་གང་དུ་འཚ་ོགནས་དང་། རེ ་ བ ཅོ ལ ་ བ ་ ཡུ ལ ་

གི་སྒིག་འཛུགས་དེ་ཉིད་ནས་དབེ་འབེད་ཟུར་ཕུད་ཀིས་དོན་མེད་མི་ལ་མནར་གཅོད་
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གཏོང་བ་སོགས། བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་གི་གཡོ་ཁམ་ངན་དགུ་གནང་ལུགས་ལ་

རངི་ནས་ཞེ་ཁེལ་ཡདི་སུན་གི་སད་ཆ་འགའ་ཞིག་དང་པོར་མ་ིཤདོ་ཀ་མེད་ལ་སོང་འགོ་

སོྨས་ཙམ་ར་ེབཤད་པ་ལས། རྩ་བའི་ཆ་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་

རང་བཞིན་ལྷན་སྐེས་སུ་མེ་དང་ཚ་བ་ལྟར་དུ་ཡདོ་པའ་ིགཡ་ོསྒྱུའ་ིཚགི་ག་ིདཔང་ཐག་ལ་

ངོ་ཚ་བལ་བའ་ིཝ་རྔ་ར་ེཡདོ་ཅིང་། དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཤཱཀའི་དགེ་སྦོང་གི་རེན་ལ་ཆོག་མི་

ཤསེ་པར་གཡ་ོཁམ་ངན་དགུའ་ིཆབ་སྲདི་ནག་པོའ་ིདནོ་ལ་ཤ་ིའཐམ་རོ་འཐམ་གསི་འཚ་ོ

བ་ལས། ཁིམ་ལ་བབས་ནས་ས་རོྐ་རོ་སོག་གིས་འཚོ་བ་ཅི་མི་བདེ་སམ་པ་ཡང་ཡང་དན་

ཅིང་། འོན་ཀང་བཅོས་དཀའ་བའི་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ལུས་ངག་གཉུག་མའི་བ་སྤོད་

ཕལ་ཆརེ་ན་ིའད་ིའད་ཤ་སག་ཡནི་ནའང་། ཕ་ིམ་ིམག་ོསརེ་མག་ོནག་གཞན་གིས་ཧ་

མ་ིག་ོབའ་ིལུགས་སུ་བས་ཀང་འཐད་མདོ། བོད་མི ་སིྤ་དང་ལྷག་པར་ཡུན་རིང་

འདིས་ཤངི་འགགོས་པའ་ིབཙན་བལོ་བོད་མའི་ིམདུན་དུའང་གཡ་ོརྫུན་ག་ིཁོ་ཆུར་ཚསོ་

པ་འད་ིའད་སྲདི་པའང་ཁད་མཚར་རདེ། མ་ཟད་ཉེ་འཁོར་བ་དེ་ཚོས་ད་དུང་མི་

འཚརོ་ཞིང་མ་ིམཐོང་བ་ན་ིསནོ་ལས་བཙན་པོ་ཅི་ཞིག་ཨང་།  སྨྲས་པ།

ཏཱ་ལའི་བ་མས་མངོན་དང་ལོག་ན་མོ་དང་རི་ལམ་ཟན་རིལ་འདེ་ལུང་བདེན་འཛིན་

གསི།། 

གཞན་ལ་རག་ཏུ་གཡ་ོསྒྱུ་ལོག་བཤད་རྫུན་གིས་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་གནས་སབས་ཡདོ་ཚད་

ལ།།

གཏིང་གནག་ཁེལ་མེད་ངོ་ཚས་གསོ་དརོ་འཁོག་པོའ་ིང་རོ་རང་གསི་སོྒགས་ཅིང་གཞན་

ལ་བསྐུལ།། 
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ད་དུང་ཉེ་འཁོར་དེ་ཚོས་གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར་སོན་ལས་བཙན་པོ་འདི་ནི་ཅི་ཞིག་

ཨང་།།

ད་འ་ོན་བཅུ་བཞི་པས་ད་བར་ཆབ་སྲདི་ཀ་ིཟོླས་གར་འཁབ་མཚམས་

བཞག་མངོ་ངམ།

དེ་ལ་འོ་ན་བཅུ་བཞི་པས་ཆབ་སྲིད་འཁབ་རྒྱུ་དེ་ཕི་ལོ་{2011}ནས་མཚམས་བཞག་

ཟིན་པ་མ་ཡནི་ནམ་ཟརེ་ན། རདེ་རདེ། ཕ་ིཚུལ་དུ་རྣམ་འགྱུར་ད་ེའད་ཞིག་སོན་

བཞིན་ཡདོ་པ་ན་ིབདནེ་པ་རདེ། རྣམ་འགྱུར་དེ་འད་ཞིག་མི་སོན་ཀ་མེད་ལ་ཕི་དང་ནང་

ག་ིརྒྱུ་རྐནེ་སྣ་ཚགོས་ཞིག་ཡདོ་ཀང་། རྒྱུ་ཡི་གཙོ་བོ་ལྟ་བུ་ནི་ལོ་རྒས་རི་རིབ་ཤེས་པ་

འཆོལ་བ་སོགས་ཡནི་མདོ། 

1} ཕི་རྐེན་གི་གཙོ་བོ་ནི་ཕི་ལོ་{2010}དང་{2011}ཡས་མས་སུ་དཀིལ་ཤར་

ཨ་ེཤ་ེཡའ་ིམངའ་ཁུལ་མང་པ་ོཞིག་ཏུ། ལོ ་མང་མི ་གཅིག་དབང་འཛིན་གི ་
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ལམ་ལུགས་ངན་པ་ད་ེདག་གཅིག་མཇུག་གཉསི་འཐུད་དུ་མགོ་རངི་སོག་འག་ོབ་

མཐོང་ནས། བཅུ་བཞི་པ་འདར་སིལ་སིལ་ངང་རྣམ་འགྱུར་དེ་འད་ཞིག་མི་

སནོ་ཀ་མདེ་བྱུང་བ་དང་གཅིག 

2} ནང་རྐེན་ནི་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ནང་འཐུས་ཤོར་རྣམ་གངས་མང་བའི་དབང་

གསི་ཕོགས་གང་ཐད་ནས་ཟུར་ཟ་དང་སོྐན་བརོད་སྣ་ཚགོས་ཞིག་དངོས་ལོག་ཅི་

རིགས་ནས། ལབ་གེང་མང་པོ་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིན་པར་གཡོལ་ཕིར།བཅུ་

བཞི་པ་འཇིགས་ཞུམ་ཞུམ་ངང་རྣམ་འགྱུར་དེ་འད་ཞིག་མི་སོན་ཐབས་མེད་དུ་

གྱུར་ཡདོ་པ་དང་གཉསི། 

3} གསང་བའ་ིརྐནེ་ན་ིབོད་ཕི་ནང་གཉསི་ཀ་ནས་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོབཅོལ་ཡདོ་ཀང་། 

ར་ེབ་ལྟར་ག་ིགྲུབ་འབས་སྣ་གཅིག་སནོ་རྒྱུ་མདེ་པ་མ་ཟད། དེ་ལས་བཟོླག་

སེ་བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་ལ་མི་མཐུན་ཁ་བལ་དུམ་བུ་དགུ་གཏོར་དུ་བཏང་བར་

བརནེ། བཅུ་བཞི་པ་སེམས་སྐ་ོལྷང་ལྷང་ངང་མཇུག་སྒལི་ག་ིརྣམ་འགྱུར་མ་ིསནོ་

མཐུ་མདེ་དུ་གྱུར་ཡདོ་པ་དང་གསུམ། 

4} གཞན་ཡང་ངུ་བ་ོབའ་ིགནས་སངས་མང་པོ་ཞིག་ག་ིའགོ ། བོད ་ཟེར ་བ ་དེ ་ད ་

ཆ་བཅུ་བཞི་པའ་ིལག་ནས་མཇུག་སིྒལ་ལུགས་སྒལི་སངས་ལ་ཆ་མཚནོ་ན། 

ཕ་ིལོ་{1959}ལོར་བོད་ཆནེ་པོ་ད་ེདབང་མདེ་དུ་མཇུག་སྒལི་ཞིང་། ཕི་ལོ་

{2011}ལོར་རྒྱ་གར་དུ་ཡདོ་པའ་ིབོད་ཆུང་ཆུང་ད་ེཡང་། རང་དབང་ཡདོ་

བཞིན་དུ་མཇུག་སྒལི་དུ་བཅུག་པ་དསེ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ནག་ཉསེ་དག་ཐབས་

མདེ་པས་མ་ཟད། རྒྱལ་པོ་སག་བག་ག་ིལག་ནས་བཅུ་བཞི་པ་ལ་བྱུང་བའ་ི

གཞུང་ད།ེ བཅུ་བཞི་པས་བོ་བཟང་སེངྒེ་ལ་ཚོགས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཆེད་
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དུ་བཟོས་ནས་རིྩས་སྤད་པ་རདེ།  གང་ལྟར་ཡང་རང་བཙན་ད་ེདབུ་མ་བཟོས། 

གཞུང་དེ་ཚོགས་པ་ཞིག་བཟོས་ནས་རིྩས་སྤད་པ་སོགས་བཅུ་བཞི་པས་མཇུག་

སྒིལ་ལུགས་སིྒལ་སངས་ལ་གནས་སབས་ཀི་མཇུག་བསྡོམས་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་

ན།ོ། 

བཅུ་བཞི་པས་ཆབ་སྲདི་དགངོས་པ་ཞུས་ཁུལ་འཁབ་སནོ་ཙམ་མ་

གཏོགས་དནོ་དུ་སྲདི་སྐངོ་བོ་སངེ་“རིྩས་མདེ་”བཏང་ནས་རང་ཉདི་ 

བོད་ཀ་ིམག་ོཁདི་ངོ་མ་ད་ེཡནི་ཚུལ་ཤདོ་ཀ་ིཡདོ་སརོ།

སྤརི་ཆབ་སྲདི་དང་འབལེ་བའ་ིསད་ཆ་བཤད་ན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞིག་ཤདོ་རྒྱུ་ཡདོ་མདོ། 

འདིར་ཧ་ཅང་མང་བར་འགྱུར་བས་བཅུ་བཞི་པས་ཆབ་སྲིད་འཁབ་མཚམས་བཞག་

མདེ་པའ་ིསརོ་དཔ་ེམཚནོ་ཙམ་དུ་གནས་ཚུལ་ར་ེགཉསི་ཤདོ་རྒྱུར། དཔརེ་ན། 

བཅུ་བཞི་པས་ཕི་ལོ་{2014}ཕི་ཟླ་{6}པའི་ཚེས་{15}ཉིན་ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡར་མང་

ཚགོས་སོང་ཕག་བརྒལ་བ་ཞིག་ག་ིསར་བཅུ་བཞི་པས་གཏམ་བཤད་བས་དནོ། ད་ཆ་
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བོད་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་རང་བཙན་གི་དགོས་འདུན་འདོན་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོང་

ག་ིཡདོ་ལ། བཙན་བལོ་སྒགི་འཛུགས་ཀ་ིལངས་ཕོགས་ཀང་རང་བཙན་དུ་བསྒྱུར་དགསོ་

པའ་ིར་ེའདུན་འདནོ་མཁན་ག་ིཚགོས་པའང་ཡདོ། འོན་ཀང་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་

སྐུ་ཚབ་མཚནོ་མཁན་ད་ེང་ཉདི་གཅིག་པུ་ཡནི་ཞསེ་བཤད་པ་མ་ཟད། ཐད་ཀར་མིང་

བཏོན་ནས་ཚགོས་གཙ་ོསནེ་ཚ་ེབོད་མ་ིས་དྲུག་ག་ིཚབ་བདེ་ཐུབ་ཀི་མ་རདེ་ལ། སྲདི་སྐངོ་

བོ་བཟང་སེང་གེ་ལགས་བཙན་བོལ་དུ་ཡོད་པ་ཚོས་འོས་བསྡུ་བས་པ་རེད་མ་གཏོགས། 

ཁེད་རང་གིས་ཕལ་ཆེར་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ཚབ་བེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་དཱ། ངས་ཕལ་

ཆརེ་བདེ་ཐུབ་པའ་ིབཟོ་འད་ཞིག་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་བཤད་པ་རདེ། དནོ་དུ་ད་ལྟའང་བོད་

མའི་ིཆབ་སྲདི་ཀ་ིའག་ོཁདི་ད་ེཁོ་རང་རང་ཡནི་ཟརེ་ག་ིཡདོ་པ་ད་ེརདེ།

དའེ་ིཐད་ཕི་ནང་ག་ིསྲདི་དནོ་དབ་ེཞིབ་པ་མང་པོས་འད་ིལྟར་བཤད་ཡདོ། བཙན་བལོ་

སྤ་ིཚགོས་ཀ་ིནང་ལ་ཏཱ་ལའ་ིསྲདི་ཇུས་དབུ་མའ་ིལམ་ལ་ཡདི་ཆསེ་མདེ་པ་མ་ཟད། བཙན་

བལོ་བོད་མ་ིཁ་བལ་འགོ་ལ་ཉ་ེབའ་ིདུས་སབས་འདརི། ཏཱ་ལའ་ིབསྐར་དུ་རང་ཉདི་ཀསི་

བོད་མ་ིས་ཡ་དྲུག་ག་ིཚབ་མཚནོ་ཐུབ་རབས་དང་། བོད་ཕ་ིནང་གཉསི་ཀ་ིདབུ་ཁདི་དངོས་

གནས་ད་ེཁོ་ཉདི་ཡནི་རབས་སོགས་དང་། དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསརོ་ལ་ཤུགས་ཆནེ་པོ་བཤད་

དགསོ་དནོ་ན།ི བཙན་བལོ་བོད་མའི་ིསྤ་ིཚགོས་ནང་ལ་ལངས་ཕོགས་ཀི་འཐབ་རོྩད་འབྱུང་

ཉནེ་ཡདོ་པར་མངོན་པ་མ་ཟད། ཏཱ་ལའ་ིབ་མས་བ་ོསངེ་ལ་ཡདི་ཆསེ་མདེ་པ་མཚནོ་ཡདོ་

ཟརེ་མཁན་སྲདི་དནོ་དབ་ེཞིབ་མང་པ་ོབྱུང་བ་དང་། དནོ་དུའང་བཅུ་བཞི་པས་ཆབ་

སྲདི་འཁབ་མཚམས་ཁནོ་ནས་བཞག་མདེ་པ་ད་ེརང་ནས་ཤསེ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཁོ ་

རང་གཅིག་པུ་བོད་མ་ིཡངོས་ཀ་ིཚབ་མཚནོ་ཐུབ་ཟརེ་ནས་ཤདོ་ཀ་ིཡདོ་པ་ད་ེརདེ། 
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ཡང་། ནོར་ཝེ་བོད་སད་རླུང་འཕིན་ཁང་གིས་ཕི་ཟླ་{6}པའི་ཚེས་{15}ཉིན་གནས་

ཚུལ་སལེ་བ་ལྟར་ནའང་། ཏཱ་ལས་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚསེ་{15}ཉནི་ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡའ་ིསི་ཌི་

ན་ིཡ་ིསྤ་ོགསངེ་ལྟ་ེགནས་སུ་འཛམ་གངི་ས་ཕོགས་གང་ས་ནས་ཕབེས་པའ།ི བོད་མ་ིདང་

འབྲུག་པ། སོག་པ་ོསོགས་ཀ་ིམ་ིམང་སངོ་ཕག་བརྒལ་བར། ད བུ ་ མ འི ་ ལ མ ་ གི ་

འཐབ་རོྩད་སརོ་ངོ་སོྤད་བས་དནོ། ལོ་རབས་{70} པའ་ིནང་བོད་མ་ིཚསོ་མཉམ་འབལེ་

རྒྱལ་ཚོགས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཐབས་ཤེས་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་དེ་

འབོད་སྐུལ་བས་ཀང་། རྒྱབ་སྐརོ་མ་རག་པའ་ིརསེ། མཇུག་མཐར་མངི་དནོ་མཚུངས་པའ་ི

རང་སྲདི་རང་སྐངོ་ག་ིཐོབ་ཐང་རོྩད་པའ་ིདབུ་མའ་ིལམ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དརེ། རྒྱ་ཆའེ་ི

མང་ཚགོས་ཀ་ིརྒྱབ་སྐརོ་ཐོབ་ཡདོ་ཟརེ་བ་དང་།  ལྷག་པར་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་

དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བེད་པ་ནི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་རེད་

ལ། བོད་དནོ་ཐག་གཅོད་བདེ་པའ་ིཐབས་ལམ་ཡག་ཤསོ་ད་ེརདེ་སོགས་ཟརེ་ནས་ད་དུང་

བཅུ་བཞི་པ་ཆབ་སྲདི་འཐབ་རོྩད་ནང་དུ་གནས་པའ་ིདཔང་པ་ོབཅུ་བཞི་པ་ཁོ་རང་དང་། 

རླུང་འཕནི་ཁང་གཉསི་ཀས་བས་པ་ད་ེརདེ། 

ཡང་། བཙན་བོལ་སིྤ་ཚོགས་ནང་དུ་རང་བཙན་གི་ལྟ་བ་འཛིན་མཁན་ཡོད་པ་དང་། 

བཙན་བོལ་སྒགི་འཛུགས་ཀ་ིདབུ་མའི་ལམ་ག་ིལངས་ཕགོས་བསྒྱུར་དགསོ་པའ་ིདགསོ་

འདུན་འདོན་མཁན་གི་ཚོགས་པ་དང་སིྒག་འཛུགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེའི་སོར་ལ་བཅུ་

བཞི་པས་བཤད་དནོ།  {“ཚང་མས་ངསེ་པར་དུ་བསམ་བ་ོནན་ཏན་གཏོང་དགོས།  

 བོད་མ་ིས་ཡ་དྲུག་ག་ིསྐུ་ཚབ་མཚནོ་ཐུབ་མཁན་ད་ེང་གཅིག་པུ་ཡནི་”}ཞསེ་དང་། ཁོའ་ི

འཁསི་སུ་ཡདོ་པའ་ིཚགོས་གཙ་ོསནེ་ཚ་ེལ་བར་བསན་ནས། {“ཁོ་དང་སྲདི་སྐངོ་བོ་སངེ་
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སུས་ཀང་བོད་ནང་ག་ིབོད་མ་ིཚའོ་ིཚབ་མཚནོ་ཐབས་མདེ།  ངོས་རང་ལོ་{16}ནས་

བོད་ཀ་ིཆོས་སྲདི་གཉསི་ཀ་ིམག་ོཁདི་ཀ་ིའགན་བངས་པ་ནས་བཟུང། ལོ་{78}ལ་མ་

སབེས་བར་དུ་ཉམས་མངོ་བསགས་ཡདོ། དའེ་ིཁར་བོད་ནང་ག་ིབོད་མ་ིཚསོ་ཡདི་ཆསེ་

བ་ོགཏད་བདེ་བཞིན་པས། གནས་སངས་འད་ིའད་ཞིག་ག་ིའགོ་བཏོན་པའ་ིདབུ་མའ་ི

ལམ་ག་ིལངས་ཕོགས། ག་ོབུར་དུ་བསྒྱུར་དགསོ་ན་ད་ེན་ིརྣམ་དཔདོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མ་

རདེ་”}ཟརེ་ནས་དནོ་དུ་ཆབ་སྲདི་ཀི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་ད་དུང་ཡང་ཁོ་རང་གཅིག་པུ་ལ་

ཡདོ་ཟརེ་ནས་སྲདི་སྐངོ་དང་ཚགོས་གཙ་ོགཉསི་ལ་སྡགིས་ར་བསྐུལ་གི་ཡདོ་པ་གསལ་པ་ོ

རདེ་མ་ིའདུག་གམ། དེ་དང་མཉམ་དུ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་

ནན་བཤད་བས་པ་རདེ།

ཡང་། བཅུ་བཞི་པས་བོད་པ་གཞོན་སྐསེ་ཚརོ་བཤད་དནོ། {“དངེ་སང་མ་ིར་ེཟུང་གསི་

བསམ་བོ་མ་བཏང་བ་དང་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ལ་མ་ལྟསོ་པའ་ིརྫུན་གཏམ་ག་ིཤུགས་

རྐནེ་ཁདོ་ཚརོ་ཐབེས་མ་ིརུང་ལ། མ་ིར་ེགཉསི་ཤགི་ག་ིརསེ་སུ་གཡམ་རྒྱུགས་ད་ེབས་

བདེ་མ་ིརུང་། ཚང་མས་ངསེ་པར་དུ་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ། མག་ོསརོ་མ་ཐབེས་པར་

དགསོ་པ་རདེ་”}སོགས་ཟརེ་ནས་བོད་མ་ིགཞོན་སྐསེ་ཚ་ོབཅུ་བཞི་པ་ཁོ་རང་གི་ཕོགས་

སུ་གནས་ཐབས་འབད་བརོྩན་མུ་མཐུད་བདེ་ཀ་ིཡདོ་པ་དང་། ད་ེལ་གནད་དནོ་དབ་ེཞིབ་

པ་ཚསོ་བཤད་པ་ལྟར་ན། ཏཱ་ལའ་ིཤདོ་ཚུལ་དསེ་བོད་མ་ིཚ་ོལ་ད་དུང་། བཙན་བལོ་བོད་

མའི་ིམག་ོཁདི་དངོས་གནས་ད་ེཁོང་རང་ཉདི་ཙམ་ཡནི་པར་བསན་པ་རདེ་ཟརེ། ག ང ་

ཡནི་ཟརེ་ན། ཏཱ་ལས་ཕི་ཟླ་{3}པའི་ཚེས་{29}ཉིན་ངྷ་རམ་ས་ལར་གསུང་ཆོས་

ཤགི་ག་ིཐོག་ཏུ་དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསྲདི་བྱུས་སརོ་ཞིབ་ཕའ་ིའགལེ་བཤད་དམགིས་བསལ་
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གསི་བཤད་དནོ། “གཙ་ོབོ་ད་ེབོད་ནང་ག་ིབོད་མ་ིཚསོ་སར་བཞིན་ང་ལ་ཡདི་ཆསེ་བ་ོ

འགལེ་བདེ་ཀ་ིཡདོ། ཁོང་ཚསོ་ང་ལ་དད་གུས་བདེ་བཞིན་ཡདོ། ད་ེབཞིན། བཙན་བལོ་

བ་ཚསོ་ཀང་ཡདི་ཆསེ་བོ་འགལེ་དང་དད་གུས་བདེ་བཞིན་ཡདོ། དརེ་བརནེ། ང་ལ་ད་

དུང་འགན་ཁུར་ཆནེ་པོ་ཡདོ་ཅསེ་བཤད་པ་རདེ།”  དེ་ལའང་གནད་དནོ་དབེ་ཞིབ་

པས། ཏཱ་ལས་ཐངེས་མང་ད་ེལྟར་བཤད་པ་ལས་བསན་པ་ན།ི སིྤར་ཕི་ལོ་{2011}ལོར་

ཆབ་སྲིད་ཀི་དབང་ཆ་རིྩས་སྤོད་བས་ཟིན་ཀང་། དོན་དངོས་སུ་ད་དུང་རྒས་ཡོལ་བས་

མདེ་པ་མ་ཟད། བོ་སངེ་ན་ིརང་ག་ིབཀལོ་སོྤད་བདེ་སའ་ིམ་ིཙམ་ཞིག་ཡནི་པ་ལས། བོད་

མིའི་དབུ་ཁིད་དངོས་གནས་དེ་ད་དུང་ཏཱ་ལ་ཁོ་རང་ཡིན་པ་མཛུབ་སོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་

རདེ་ཟརེ། དའེ་ིརྒྱུ་རྐནེ་གཙ་ོབོ་ད་ེབོ་སངེ་སོགས་ཀིས་དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིལངས་ཕོགས་མུ་

མཐུད་དུ་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་པར་ཡདི་ཆསེ་མདེ་པ་ད་ེརདེ། ཐངེས་འདརི་བ་ོསངེ་སོགས་ལ་

ཐད་ཀར་བོད་མ་ིཡངོས་ཀ་ིཚབ་མཚནོ་ཐུབ་ཀ་ིམ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་ལས་ཀང་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་ཤསེ་ཐུབ། མ་འངོས་པར་ཉནི་ཞིག་རང་བཙན་ག་ིཤུགས་རྐནེ་གིས་ནང་ཁུལ་

ཁ་བལ་བྱུང་བ་དང་མཉམ་དུ་བོ་སངེ་རང་བཙན་གི་ཕོགས་སུ་འགོ་རྒྱུའ་ིས་ལྟས་ཀང་ཁོང་

གསི་མཐོང་ག་ིཡདོ་པ་རདེ།  སོགས་ཟརེ།

ཡང་། གཞོན་ནུ་ཚགོས་གཙ་ོཚ་ེདབང་རིག་འཛིན་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་མས་བཏོན་པའ་ིདབུ་

མའ་ིལམ་ག་ིལངས་ཕོགས་ཐད།  ཁ་གཅིག་ལྕ་ེགཉསི་ཀ་ིརྣམ་འགྱུར་མ་ིསནོ་ཀ་མདེ་ཡངོ་

ག་ིཡདོ་པ་ཡང་། ཕ་ིཟླ་{5}པའ་ིཚསེ{27}ཉནི་ཁོང་གསི་བོད་ཀ་ིགཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགོས་

ཀ་ིཚགོས་ཆནེ་སངེ་། བཅུ་བཞི་པའ་ིབཀའ་དགངོས་དང་འགལ་བའ་ིབ་སྤདོ་རིགས་

ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་དགོས་བྱུང་བ་དེ་ནས་ཀང་དམངས་གཙོ་དང་རང་དབང་ཟེར་བ་
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ཞིག་ཡདོ་མདེ་སྲང་ལ་འཇལ་བདེ་དུ་སོང་ཡདོ་མདེ་ཡང་། ཁོང་གསི། “གལ་སྲདི་བོད་

ཀི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་ཀ་ིབཀའ་དགངོས་དང་འགལ་བའ་ིལས་ཀ་བས་ཡདོ་ན། སངི་ཁོང་རུས་པའ་ི

གཏིང་ནས་དགངོས་སལེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི་ཟརེ་དགསོ་བྱུང་བ་དང་། ཚ་ེདབང་རིག་འཛིན་གིས་

ད་དུང་ཁས་ལནེ་བས་དནོ། བོད་ཀ་ིགཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགོས་ཀསི་གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་མ་

མཆོག་གསི་ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མའི་ིསིྒག་འཛུགས་

དང་མཉམ་འབེལ་བེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད་ལས་དོན་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར། 

ཡནི་ནའང་ད་ེདང་མཉམ་དུ་བརདོ་རྒྱུར། བོད་ཀ་ིགཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིཆབ་སྲདི་ཀ་ི

ལངས་ཕོགས་མུ་མཐུད་དུ་རང་བཙན་ག་ིལམ་དུ་བསྐདོ་རྒྱུ་ཡནི་ཞསེ་སད་ཆ་མག་ོགཉསི་

མ་ད་ེའད་ཤ་སག་མ་ིཤདོ་ཀ་མདེ་ཡངོ་ག་ིཡདོ་པ་དང་།   བཅུ ་བཞི ་པ ་དང ་ བོད ་ ཀི ་

གཞོན་ནུ་ཚགོས་པ་གཉསི་ལངས་ཕོགས་ཀི་འགལ་ཟླ་ཆནེ་པ་ོསོན་ནས་ཡདོ་པ་ལ་བརོད་

ཅི་དགསོ། འནོ་ཀང་། བཅུ་བཞི་པས་གཞོན་ནུའ་ིགཏམ་བཤད་དའེ་ིཁ་གཏད་

དུ། འད་ིལྟར། “ཕལ་ཆརེ་ཕི་ལོ་{1974}ལོར་ཡནི། ང་ཚསོ་ཐག་གཅོད་བས་ཟིན་

པ་རདེ། ང་ཚ་ོདུས་ཚདོ་ས་ཕི་ཞིག་མ་གཏོགས་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ག་ིའགོ་ཏུ་ལོག་རྒྱུ་

རདེ། བས་ཙང་“རང་བཙན་”ན་ིང་ཚའོ་ིབསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་པའ་ིགནད་དནོ་ཞིག་རྩ་

བ་ནས་མནི་པར། ངསེ་པར་དུ་ཕགོས་སུ་མ་ལྷུང་བར་གཉསི་ཕན་དབུ་མའ་ིལམ་ཞིག་ག་ི

ཐོག་ཏུ་བསྐདོ་དགསོ། ཡནི་ནའང་གཞོན་ནུ་ཚགོས་པས་ག་ལརེ་ང་ཚསོ་རང་བཙན་རོྩད་

ལནེ་མ་ིབདེ་པའ་ིལངས་ཕོགས་ལ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་ཡངོ་ག་ིའདུག ”ཞསེ་དང་ད་ེབཞིན་

མུ་མཐུད་ནས་བཤད་དནོ། གཞོན་ནུ་ཚགོས་པའ་ིལངས་ཕགོས་ད་ེདངོས་ཡདོ་གནས་

ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཅུ་བཞི་པས་ཐད་ཀར་སྐོན་བརོད་བས་ཡོད་པ་
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དང་། མདརོ་ན་བཅུ་བཞི་པས་ཆབ་སྲདི་བསོ་མ་བཏང་བ་མ་ཟད། བོ ་ སེ ང ་ ལ ་

ཡདི་ཆསེ་མ་ིཐུབ་པ་དང་། བོ་སངེ་ཁོ་ད་ལྟ་བཙན་བལོ་བོད་མའི་ིསྲདི་སྐངོ་ཡནི་ནའང་། 

གཞོན་ནུའ་ིལངས་ཕོགས་ད་ེས་མཚམས་གསལ་པརོ་མདེ་པར་བརནེ། བོ ་སེང་དེ ་ས་

གཞོན་ནུའི་རྒྱུན་ལས་ལོ་གཉིས་བས་ཟིན་པ་མ་ཟད་ཁོས་སོན་མའི་ལངས་ཕོགས་རང་

བཙན་ཡནི་པ་སོགས། བཅུ་བཞི་པ་ལ་བ་ོགཡངེ་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པ་རདེ།

དརེ་བརནེ་ཉ་ེཆར་རང་ལའང་བོ་སངེ་སར་ཡང་སྲདི་སྐངོ་ཐོབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ། 

བཅུ་བཞི་པའ་ིཉ་ེའཁོར་གཡས་གཡནོ་གི་ལྷ་འད་ེམ་ིགསུམ་ཚང་མ་ཇི་ཙམ་མ་ིའདདོ་པའ་ི

རྣམ་འགྱུར་སནོ་སོང་ཚང་མས་ཤསེ་གསལ་རདེ་པ། གང་ལྟར་བཅུ་བཞི་པས་དོན་

དམ་རྒྱལ་ཚངོ་པའ་ིམངི་ད་ེའཁུར་འདདོ་མདེ་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། གཞན་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་

གི་བདག་དབང་དང་མངའ་ཁོངས་ཡིན་པ་ལ་རོྩད་པ་   མེད་ཟེར་ནས་རང་ཉིད་བོད་དུ་

ཐར་ཐབས་བདེ་བཞིན་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་ག་ིརྩ་ཁམིས་སྒམོ་གཞིའ་ིནང་དུ་རང་སྐངོ་མངོན་

འགྱུར་ཡངོ་ཐབས་ཟརེ་ནས་རང་ཉདི་ཀ་ིགནས་བབ་ཐོབ་ཐང་རྒྱུན་གནས་ཡངོ་ཐབས་ཁོ་

ནར་འབད་བརོྩན་བདེ་བཞིན་པ་གཉསི་ཁོའ་ིསམེས་ཁལ་གི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཡནི་པ་བརོད་མ་ི

དགསོ་པ་ཞིག་ཡནི། གནས་སབས་ད་ེཙམ་མ།ོ།
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བཅུ་བཞི་པ་མ་ཟད་བཅུ་བཞི་པའ་ིསྒགི་འཛུགས་ཁམིས་ཁང་ཁིམས་

བཟོ་འཛིན་སྐངོ་ཟརེ་བ་ཡདོ་ཚད་ཀསི་མ་ིདམངས་ལ་མག་ོསརོ་དང་

ཐུབ་ཚདོ་གཏོང་ག་ིཡདོ་པ།

{1} བཙན་བལོ་བོད་མའི་ིབཅའ་ཁམིས་ཟརེ་བ་། ལའེུ་གཉསི་པའ་ིནང་འད་ིལྟར་

བསི་ཡདོ་ད།ེ

 {“བོད་ཀ་ིཡུལ་མ་ིཚང་མ་ཁམིས་ཀ་ིམདུན་སར་འད་མཉམ་ཡནི། ཕ་ོམ་ོདང༌། 

རིགས་རུས། སད་ཡགི ཆོས་ལུགས། སརེ་སྐ། དབུལ་ཕྱུག སྐསེ་ཡུལ། སིྤ་ཚགོས་

ཀ་ིའབྱུང་ཁུངས། ག་ོགནས། གནས་སངས་གཞན་དག་བཅས་ཀ་ིཐོག་ནས་དབ་ེ

འབེད་མེད་པར་ལེའུ་འདིར་འཁོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ལ་ལོངས་སུ་སྤོད་ཆོག་

པ་ཡིན།”}ཟེར་ནས་བིས་ཡོད་ཀང་ལག་ལེན་ལ་མི་གཅིག་གིས་མཛུབ་མོ་གར་

སནོ་ཤར་བས་ནས་འག་ོག་ིཡདོ་པ་ད་ེརདེ། གནས་སབས་མང་པོ་ཤོད་མི་

ཁོམ། 

{2} དཔརེ་ན། སྤ་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བས་ཕི་ལོ་ {1996}ཟླ་{6}ཚསེ་

{6}བཞག་པའ་ིགཞུང་འབལེ་གོས་ཆོད་ཟརེ་བ་དརེ།   {“མད་ོདནོ། བཙན་

བོལ་བོད་གཞུང་གི་འཛིན་སྐོང་དབང་བྱུས་འོག་ཡོད་པའི་སྒིག་འཛུགས་ལས་

ཁུངས་ཁག་དང༌། སྡ་ེཚན་ཁག་དགནོ་སྡ་ེཁག་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིནང་དལོ་

རྒྱལ་བསེན་གསོལ་ནམ་ཡང་མི་ཆོག་པའི་བཀོད་འདོམས་ཁིམས་སྒིག་གཞིར་

བཟུང་བདེ་རྒྱུ།”}  ཞསེ་འཁོད་ཡདོ། འདི་ལྟ་བུ་མི་མང་མགོ་སོར་གཏོང་གི་
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ཡདོ་པ་ཡང་ལན་གཅིག་ལན་གཉསི་ཙམ་མ་ཡནི་པར། རག་པར་འདི ་འད་

རང་བདེ་ཀ་ིཡདོ་པ་དང་།

{3} ད་ེབཞིན་བཅའ་ཁིམས་དནོ་ཚན་བཅུ་པར། ཆོས་དད་རང་དབང་ཟརེ་བའ་ིསརོ་

ལའང་ད་ེརང་ཡནི༌། {“ཆོས་ལུགས་ཡངོས་རགོས་ཁམིས་ཀ་ིམདུན་སར་འད་

མཉམ་ཡནི། བོད་མ་ིར་ེརརེ་བསམ་བ་ོདང༌། རྣམ་དཔདོ། ཆོས་ལུགས་བཅས་

རང་མསོ་ལྟར་སོྤད་པ་དང༌། ཁརེ་རྐང་ངམ། མཉམ་ཚགོས་ཀ་ིཐོག་ནས་ཆོས་

ལུགས་གང་ཞིག་ལ་དད་མསོ་ཉམས་ལནེ་དང༌། ཆསོ་སརོ་ཞུགས་པ། ཆསོ་འཆད་

སལེ་དང༌། ཆོས་སོྤད་ཅི་རིགས་བཅས་མངོན་གསལ་དུ་བདེ་ཆོག་པའ་ིཐོབ་ཐང་

ཡདོ།”} ཅསེ་ཟརེ་ནས་བཀདོ་ཡདོ་ཀང་། དོན་དངོས་ལག་ལེན་ལ་རྒྱབ་

མདུན་ངོ་ལགོ་མ་ིམཐུན་པ། མ་ིགཅིག་དབང་འཛིན་རིང་ལུགས་ཡནི་པ་ན།ི 

དཔང་པོ་གཞན་ནས་འཚལོ་མ་ིདགསོ་པར། སབས་དེ ་གའི ་དན་གཡོག་

དབང་འཛིན་པ་དག་ག་ིབ་སྤདོ་ལས་གསལ་པོར་དཔོག་ཐུབ་པ་ཡང་།

{4} སར་ཡང་འད་ིལྟར། {2014}ཟླ་{3}ཚེས་{17}ཉིན་བཞག་པའི་སྤི་

འཐུས་གོས་ཆོད་ཟརེ་བར།  {“དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པའ་ིབ་སྤདོ་ངོས་འཛིན་

གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པའི་ཐོག་སིྤ་མོས་ཀིས་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་”}ཅེས་

ངོ་ལོག་མི་མཐུན་པ་འདི་འད་བས་ནས་རང་གི་མི་མང་ལ་མགོ་སོར་གཉའ་

གནནོ་བདེ་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་ཞིག་རདེ། ད་ེཙམ་མ་ཟད། ཕ་ིལོ་ {1996}དང་

{1997}ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་{2008}ལོ་བཅས་ཀ་ིགོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ཁག་

གི་ཐོག་{“བོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སིྤ་མོས་ཀིས་བཞག་པའི་

གོས་ཆོད་ཁག་གི་འབྲུ་དོན་རྣམས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོས་བསྐར་བསྐུལ་མཇུག་
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གནནོ་མུ་མཐུད་བདེ་རྒྱུ།”}   ཞསེ་པའ་ིགནས་ལུགས་ལ་བལྟས་ན་མཐོང་ཐུབ་

པ་བཞིན། བཙན་བོལ་དུ་གནས་པའི་བོད་རིགས་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་

ཀ་ིདཀའ་སྡུག་ལ་མགནོ་སྐབས་དང་དཔུང་གཉནེ་སུ་འདུག སྐིད་པོ་གཉིས་

བརྩགེས་མདེ་པར་སྡུག་པོ་གསུམ་བརྩགེས་ཟརེ་བ་ད་ེརང་ཡནི། ད་དུང་ཤུགས་

ལྡན་པའ་ིབད་ེསྡུག་ལ་ལྟ་རྒྱུ་ཕར་ཞོག ཁདོ་ཚ་ོཆསོ་དད་རང་མསོ་དང་། 

འག་ོབ་མའི་ིཐོབ་ཐང་ཤདོ་རྒྱུའ་ིའསོ་བབས་མདེ་ལུགས་དང་། ༧ གོ ང ་ ས ་

མཆོག་ནས་ཤུགས་ལྡན་བཀག་འགགོ་བས་མེད་ཟེར་ནས་ཧམ་པ་ཚུར་ཤདོ་ཀ་ི

ཡདོ་པ་རདེ། 

{5} དཔརེ་ན།  བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གངོ་ཆུང་དངོས་གྲུབ་ཟརེ་བས། {2014}ཟླ་

{3}ཚསེ་{17} སབས་བཅོ་ལྔ་པའ་ིཡུལ་གར་བོད་མའི་ིསྤ་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་

ཟརེ་བའ།ི  ཚོགས་དུས་བདུན་པའི་ཐོག་ལྷ་སྲུང་དང་འབེལ་བའི་

སརོ་ག་ིའགལེ་བརོད་ལས།  {“ ཕ་ིལོ་{1996}ནས་སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོ

ཆསེ་དལོ་རྒྱལ་སརོ་ལ་བཀའ་སོབ་གསལ་པོ་དང་། གསལ་ཅན་གནང་ཡདོ་ཀང་

བཀག་འགགོ་གནང་མདེ། དའེ་ིཐོག་ལ་དམ་བསྒགས་གནང་བ་རདེ།”} ཅེ ས ་

མ་ིམང་མག་ོསརོ་གཏོང་ཕིར་སད་ཆ་འད་ིལྟར་ཤདོ་བཞིན་ཡདོ་པ་དང་། བཀག་

འགགོ་གནང་མདེ་དམ་བསྒགས་གནང་ཡདོ་ཟརེ། མི ་མང་ཚང་མ་ལྐུག་

པ་ལྐུག་རྐང་བཟོ་ཡ་ིཡདོ་པ་མ་ཟད། ཡུལ་གར་བའི་བཀའ་བོན་ཟེར་བ་དེ་

དག་ལའང་ཤསེ་འཇོན་དང་ཁ་སབས་ད་ེའད་ཞིག་ལས་མདེ་པ་རདེ། བཀག་

འགགོ་གནང་མདེ། དམ་བསྒགས་གནང་ཡོད་ཟེར་ལུགས་ལ་གཅིག་ལྟོས་

དང་།
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{6} ཡང་ཕ་ིལོ་{2014}ཟླ་{7}ཚསེ་{26}རསེ་གཟའ་སནེ་པའ་ིཉནི་དགའ་ལྡན་

ཕ་ོབང་ག་ིསྐུ་ངོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པོ་ཆསེ་སུ་ཇཱ་བོད་ཁམི་སབོ་གྲྭའ་ིདག་ེལས་སབོ་

ཕྲུག་དང་བཅས་པར་ཆསོ་སྐངོ་སརོ་གཏམ་བཤད་གནང་བའ་ིནང་།   {“སྐབས་

མགནོ་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གསི་དགག་བ་དང་བཀག་འགོག་གནང་བ་ཞིག་རདེ་མ་

གཏོགས། དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མ་ིཆོག་པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་མདེ། དརེ་

བརནེ་མ་ིཆགོ་པ་བཟོས་མདེ།   ད་ེང་ཚསོ་གསལ་པོ་ཤསེ་དགསོ།”}  ཞསེ་

བཀག་འགགོ་གནང་བ་མ་གཏོགས་བཙན་བཀའ་བཏང་མདེ། དེར་བརེན་མི་

ཆོག་པ་བཟོས་མདེ་ཟརེ། གང་ལྟར་ཁོང་ཚོའི་སད་ཆ་ཚང་མ་འདི་འད་

རྐང་རྐང་བཤད་ནས་མ་ིམང་མག་ོཐོམ་དགསོ་པ་བཟོ་ག་ིཡདོ་པ་རདེ། ག ང ་

ལྟར་ཁམིས་བཟོའ་ིགསོ་ཆོད་དང་དབང་འཛིན་མ་ིསྣའ་ིལས་ལུགས་སྤདོ་ལུགས་

ཐམས་ཅད། ཁམ་པ་ཡ་མདེ་ཀ་ིསྤདོ་ཚུལ་ཁོ་ནས་ངོ་ལགོ་མ་ིམཚུངས་པར། 

མ་ིགཅིག་ག་ིརྐུབ་གཡགོ་རྒྱུག་ཚུལ་ལ་ཚང་མས་ཡག་པ་ོགཟིགས་རོགས་གནང་།

 སྤིར་སབས་འདིར་ཤོད་འདོད་པ་མང་ཡང་གནས་སབས་དེ་ཙམ་ཞིག་གིས་

འཐུས་པར་བསོ།། 
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ད་ཆ་ཤུགས་ལྡན་པའ་ིཕོགས་ནས་བཅུ་བཞི་པར་དགོས་འདུན་དནོ་

ཚན་གསར་ཤསོ་གཉསི།

སྤིར་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ས་བར་ཕི་གསུམ་དུ་དགོས་འདུན་འདོན་པ་དང་།  

ར་ེའབོད་སན་ཞུ་ཕུལ་བ། སབས་རེ་དཔེར་ན་ཡོངས་ཀི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

ཆནེ་པ་ོསལ་བཟང་རྒྱ་མཚ་ོརིན་པ་ོཆ་ེདང་། སྐབས་རེ་གྲྭ་སོམ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་རོྩད་

པའ་ིདཔང་པོ་བཞག་ནས། བཅུ་བཞི་པ་དང་དངོས་སུ་རོྩད་རྒྱུའི་རེ་འདུན་བས་པ་

ལྟ་བུ་སོགས་ཐབས་རྣམ་པ་གང་དག་ག་ིསོ་ནས་རོྩད་པ་ཆོས་ཕོགས་སུ་ཞི་ཐབས་ཙམ་མ་

ཟད། ཕ་ིལ་རྔ་ོལོ་ལངས་ཕར་མ་ིདགསོ་པར་ཁ་ནང་ག་ིར་ད་ེཁ་ནང་ནས་བསོས་ཐབས་

ལ་འབད་རོྩལ་རིམ་པར་བས་ཡདོ་ཀང་། བཅུ་བཞི་པའི་ཕོགས་ནས་ཡ་ལན་རྩ་བ་ནས་

མདེ་ཐོག །དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིརྒྱུག་ཁི་ཚུལ་

ཁམིས་འདོ་ཟརེ་དང་།  ཤར་རྩ་ེམཁན་པ།ོ ཡང་སེང་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ལྟ་བུ་འདུ་

ཤསེ་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་ད་ེའད་རྐང་རྐང་བདེ་སྤད་ནས། མེ ་འབར་བའི ་སེང་དུ་ཤིང་

བཤག་པའ་ིདཔ་ེལྟར་དངོས་དང་ལགོ་ནས་གནང་བའ་ིདབང་གསི། འཇིག་རེན་ཁ་

དཔརེ་འཇུས་ན་ལག་པ་ཚགི བཏང་ན་ཁོ་ལིྡར་ཆག་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར་དུ་སོང་བ་

འད་ིབྱུང་བར་མངོན་ལ། དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཕོགས་ནས་ལན་དགུ་ཆད་

འཐུད་ཀསི་དཔ་ེལྟར། ད་ལམ་ག་ིགཤམ་འཁོད་ར་ེའདུན་འདརི་ཆ་མཚནོ་ནའང་མ་འསོ་

མ་འཚམས་པ་ཅི་ཞིག་འདུག་ཚང་མས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ན་མཁནེ་ངསེ། དེ ་

བཞིན་དུ་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཕོགས་ནས་ས་ཕིར་དགོས་འདུན་ཅི་ཞིག་སོན་ཡོད་ཀང་མ་

འསོ་མ་འཚམས་པ་འད་ིའདུག་ཅསེ་མགི་ལ་སནོ་རྒྱུ་ཡདོ་ན་སནོ་དང་། ཤུགས་ལྡན་པ་
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རྣམས་ནས་དགངོས་སལེ་དང་སྦྲགས། ཕརི་འཐནེ་བདེ་ངསེ་རདེ། དེ ་ལྟར་གང་

ཡང་མ་གནང་པར་ག་ོམདེ་ཚརོ་དུ་བཞུགས་ན་གངོ་ད་ེབོད་མ་ིརིགས་དང་། བོད་སྤི་པ་ལ་

རག་རྒྱུ་ཡནི་པ་གདནོ་མ་ིཟ། དེ་བཞིན་དགེ་ལྡན་སྤིའི་མཚན་སན་ལའང་གནོད་རྒྱུ་

ཡིན་པ་ས་རི་ཐང་གསལ་རེད་ན་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སམ་པ་དང་

བཅས། གཤམ་འཁོད་ཤུགས་ལྡན་པའི་དགོས་འདུན་དོན་ཚན་གསར་ཤོས་གཉིས་ལ་

ཞིབ་གཟིགས་ཡངོ་བ་ཞུའ།ོ།

 འཛམ་གིང་ས་ཕོགས་གང་སར་བཞུགས་པའ་ིབོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡངོ་ལ་ཞུ་རྒྱུར།  

དངེ་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཡངོས་ཤུགས་ལྡན་ཚགོས་པས་དགག་དགོས་དུ་མའ་ིཆདེ་

དུ། ཏཱ་ལའི་བ་མར་བདེན་པ་ར་སོྤད་ཀི་སད་འབོད་ལས་འགུལ་གནས་

སབས་མཚམས་འཇོག་བས་རུང་། ང་ཚ་ོཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་གསོལ་

བེད་མཁན་རྒྱ་ཆེའི་དད་ལྡན་སེར་སྐ་ཕོ་མོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཏཱ་

ལིའི་བ་མར་སར་བཏོན་པའི་དོན་ཚན་བཞི་པོ་ལག་བསར་བར་ཁབ་མ་བཏང་

བར་དུ་སྤརི་ང་ཚསོ་བདནེ་པ་ར་སོྤད་ཀ་ིལས་འགུལ་མཚམས་འཇོག་རྩ་བ་ནས་

བདེ་ཐབས་བལ།

1} ཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་བསེན་གསོལ་བེད་མཁན་སྐེས་བུ་དམ་པ་སུ་ཡནི་ཡང་དེ་

དག་གིས་བསན་པ་འཛིན་སྐོང་སེལ་གསུམ་བེད་པའི་རང་དབང་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་མཆོག་ནས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གི་སོ་ནས་འགོག་རྐེན་དང་གནོད་

ཤུགས་མ་ིསོྤད་རྒྱུའ་ིརང་དབང་དགོས།
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2} རྒྱལ་སྤ་ིམང་ཚགོས་ཁདོ་དུ་ཏཱ་ལའ་ིབ་མའ་ིཁ་དང་ཁ་སྤུའ་ིདབ་ེའབདེ་ཟརེ་བར་

དཔེ་བང་ཏེ་ཤུགས་ལྡན་བསེན་གསོལ་བེད་མི་བེད་བར་གིས་སྤི་ཚོགས་དབེ་

འབདེ་ངསེ་པར་མཚམས་འཇོག་དགསོ།

3} ཏཱ་ལའི་བ་མའི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་ཤུགས་ལྡན་བསེན་མཁན་གི་གྲྭ་བཙུན་

རྣམས་རང་དགོན་ནས་ཕིར་བཏོན་བས་པ་སོ་སོའི་དགོན་པར་རང་དབང་ཐོག་

ཡར་བཅུག་ནས་ཤུགས་ལྡན་མི་བསེན་མཁན་གིས་གྲྭ་བཙུན་གཞན་པ་ཚོ་ནང་

བཞིན་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ག་ིཐོབ་ཐང་འད་མཉམ་སྤདོ་དགསོ།

4}  གངོ་ག་ིདནོ་ཚན་གསུམ་པོ་ད་ེལ་ཚང་མས་ལག་བསར་བདེ་དགསོ་ཞསེ་པའ་ིཏཱ་

ལའི་བ་མས་འཛམ་གིང་ཕི་ནང་གི་བོད་མི་ཚོགས་པ་གང་སར་བར་ཁབ་གཏོང་

དགསོ།    {2016}{03}{15}ཉནི།    ཞསེ་པའ་ིགསལ་བསྒགས་ཤགི་དང་།

ཡང་{2}

༄༅། །འཛམ་གངི་བོད་རིགས་མཉམ་སྦྲལེ་ཤུགས་ལྡན་མཐུན་ཚགོས་ནས། ཏཱ་ལའ་ིབ་

མ་ལ་ཕུལ་བའ་ིར་ེའདུན་དནོ་ཚན་བདུན་མ་དང་དའེ་ིལྷན་ཐབས།

International Tibetan Shugden Community

1} ཆོས་སྐོང་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་བསེན་གསོལ་གནང་མཁན་གི་སྐེས་བུ་དམ་པ་སུ་

ཡནི་ཡང་། དེ་དག་གིས་བསན་པ་འཛིན་སོྐང་སེལ་གསུམ་བེད་པའི་རང་
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དབང་ལ། ཏཱ་ལས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འགོག་རྐེན་མི་བཟོ་

བའ་ིཁས་ལནེ་དགསོ།

2} ཏཱ་ལས་རྒྱལ་སིྤའ་ིམང་ཚགོས་ཁདོ། “ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི ་འབེལ་བ་

གཅོད་དགསོ”ཟརེ་བའ་ིགཏམ་བཤད་བསྟུད་མར་སལེ་ཏ།ེ ཤུ ག ས ་

ལྡན་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་དང་མ་ིབདེ་མཁན་གི་བར་དུ། “ སིྤ ་ ཚོ ག ས ་

དབ་ེའབདེ”བས་ནས།   གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མ་ིཡ་ིཐོབ་ཐང་ལ་རིྩས་མདེ་རགོ་རོལ་

བཏང་ཡདོ་པས། ད་ེརྣམས་ངསེ་པར་དུ་མཚམས་འཇོག་དགསོ།

3} ཏཱ་ལའ་ིངག་དནོ་བཞིན། ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་གི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས། རང་

དགནོ་ནས་ཕརི་འདནོ་བས་ཡདོ་པས། ད་ེདག་སར་ཡང་ཐོབ་ཁུངས་ལྟར། 

གྲྭ་ཚང་སོ་སོར་བཞུགས་ཆོག་པའ་ིརང་དབང་སྤད་ད།ེ  གྲྭ་བཙུན་གཞན་པ་ཚ་ོ

ནང་བཞིན་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ག་ིཐོབ་ཐང་འད་མཉམ་སྤདོ་དགསོ།

4} ཏཱ་ལའ་ིགཏམ་བཤད་དག་ལ་བརནེ་ནས། སྤ་ིལོ་ {1996} ལོའ་ིཟླ་{4}

པའ་ིཚསེ་{5}ཉནི། ཏཱ་ལའི་ཕོ་བང་གི་འགམ་དུ་ཡོད་པའི་ར་སའི་བཙུན་

དགནོ་དགའ་ལྡན་ཆོས་གངི་ནས། ཤུགས་ལྡན་སྐུ ་འད ་བཤིགས་ཏེ ་

གད་སིགས་ནང་དུ་གཡུགས་པ་དེ་ཉིད་སར་ལྟར་བསྐར་བསྐྲུན་བེད་པ་དང་

སྦྲགས།ཕོགས་སོ་སོ་ནས་ཤུགས་ལྡན་སྐུ་འད་མང་པ་ོརྩ་གཏོར་བཏང་ཞིང་། 

སྐུ་ཐང་དུ་མ་ནག་བསུབ་བཏང་བ་དང་།   ཐ་ན་སྐུ་པར་ཡན་ཆད་མ་ེལ་བསྲགེས་

པ་དང་། ཆུ་ལ་བསྐྱུར་བ་སོགས། མི་ཆོས་ཀི་ཀུན་སྤོད་ལས་འདས་པའི་བསམ་

ངན་སྦརོ་རྩུབ་གངས་མདེ་བས་ཡདོ་པས།   ད་ེདག་བདེ་མ་ིརིགས་པའ་ིཁ་ཏ་

དང་སབོ་གསོ་བདེ་དགསོ།
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5}  “དད་ལྡན་ཟུར་བཀར”ག་ིབྱུས་ཉསེ་འགོ བ་མ་རྣམ་པའི་གསུང་འབུམ་

དང་རྣམ་ཐར། དེ་བཞིན་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ལོ་ཚིགས་ཆེན་མོ་དག་ལ་

སྣོན་འཕི་བཅོས་བསིྒག་གང་འདོད་དུ་བས་པ་སོགས།“རིག་གཞུང་ལོག་གསོད་

ཀ་ིལས་སྦརོ”ཚདོ་མདེ་བས་ཡདོ་པས། ད་ེདག་ལ་ནརོ་འཁྲུལ་ངོས་ལནེ་དང་། 

དགངོས་སལེ་ཡ་ོབསྲངས་བདེ་དགསོ།

6} “དད་ལྡན་ཟུར་བཀར”ག་ིབསམ་སྦརོ་ལོག་པས། ”ཤུགས་ལྡན་དད་

ལྡན”རྣམས་ལ། དཔལ་འབརོ་ག་ིགངོ་གུན་ཧ་ཅང་ཆནེ་པོ་བཏང་ཡདོ་པས། 

ད་ེདག་ལ་དགངོས་སལེ་དང་གུན་བསབ། ལྷག་པར་དུ་སྤི་ལོ་{2008}

ལོ་ནས་བཟུང་། རྒྱལ་སྤའི་ིམ་ིཆོས་རོགས་སྐརོ་ག་ིཚགོས་སརེ་སོ་སོས། བདག་

ཅག་སྐབས་བཅོལ་བ་དག་ལ་སྤད་པའ་ིརོགས་དངུལ་རིལ་གསི་བཅད་ཡདོ་པས། 

དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་མ་ཆད་གཉིས་མ་ལུས་པར།འད་མཉམ་གིས་འཕོད་

ངསེ་དང་འབལེ། ཁདེ་ཀསི་ནམ་ཡང་”མཐུན་སིྒལ”དགསོ་ལུགས་བཤད་

ཅིང་འཆད་པ་དག་བདནེ་ན་ན།ི བོད་མི་ཀུན་ལ།”ཤུགས་ལྡན་དད་ལྡན་པ་

”ཡིན་མིན་ལ་མི་ལྟོས་པར།ཐམས་ཅད”མཐུན་སྒིལ””མཉམ་གནས”དགོས་

པའ་ིསོབ་གསོ་བརྒྱུད་མར་བདེ་དགསོ།

7} གངོ་ག་ིདནོ་ཚན་དྲུག་པོ་འད།ི མག་ོཏཱ་ལ་རང་ཉདི་ནས་བཟུང་ས།ེ 

མཇུག”དད་ལྡན་ཟུར་བཀར”གི་ལས་སོ་འདི་ལ་ཡི་རང་བེད་མཁན་ཚུན་ཆད་

ཀསི།   ལག་བསར་དནོ་འཁལོ་ཡངོ་བར་བདེ་དགསོ་ཞསེ། བོད ་ ཕི ་ནང ་

གཉསི་ཀ་ིབོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཀུན་ལ་ཏཱ་ལ་རང་ཉདི་ཀིས་བར་ཁབ་བདེ་དགསོ། 

གལ་སྲདི་ད་དུང་ད་ེལྟར་མ་ིབདེ་པར།   ཇ་ེངན་དང་ཇ་ེསྡུག་ག་ིལམ་དུ་བཏང་
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ནའང་། རང་ཉདི་ལ་དབང་ཞིང་རང་ཉདི་ཀིས་ཤསེ་མདོ། དེང ་ ཕིན ་ཡང་དོན ་

གནད་འདི་ཡིས་བསྐེད་པའི་ལེགས་ཉེས་ཀི་འགན་མཐའ་དག་ཁོད་དང་ཁོད་

དག་གསི་རིལ་གིས་ཁུར་དགསོ་པ་ལས། ངེད་ཀི་ཕོགས་ལ་ནི་ངན་ཁག་སྤུ་རྩེ་

ཙམ་ཞིག་ཀང་གཏན་ནས་དཀིྲ་ས་མདེ་པ་ཤསེ་པར་བསོ།

 ཞེས་པའང་འཛམ་གིང་བོད་རིགས་མཉམ་སྦྲལེ་ཤུགས་ལྡན་མཐུན་ཚགོས་ཀིས་

ཕུལ། {2016} {6} {25} ཞེས་སོགས་རེ ་མདུན་དང་དགོས་

མདུན་དེ་རྣམས་ལ་ད་བར་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་ཡ་ལན་ཞིག་བྱུང་མེད་པ་ནི་ཐག་

ཆོད། དརེ་བརནེ་ལྷ་སྲུང་བཀག་འགོག་འདའི་ིརྐནེ་པས་མ་ིརིགས་སྤའི་ིའཕལ་

ཕུགས་ཀི་ཁ་ེགོང་། དེ་བཞིན་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་སུ་མི་མཐུན་འཁྲུག་རོྩད་

སོགས་ཀི་འགལ་རྐནེ་ངན་པ་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡང་འགན་ཁུར་བཅུ་བཞི་པའ་ིཕོགས་

ལ་ཡདོ་པ་བརོད་ཅི་དགསོ། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་སོགས་རྒྱུ་

ཁ་ིའཁོར་བཅས་ལའང་འགན་ཁུར་མདེ་པ་ན་ིམནི་ཏ།ེ བཅུ་བཞི་པས་དངོས་

སུ་ངས་མག་ོབཙུགས་བས་ཡདོ་པ་དརེ། ཁདོ་ཚསོ་མཇུག་སྐངོ་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་

བས་འདུག་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་བཅུ་བཞི་པས་དམག་གླུ་བཏང་ནས་སིང་སོབས་

ངར་སོངས་ག་ིཆ་ོག་དག་ལས་ཤསེ་ནུས་སོ།།     ད་ེཙམ་མ་ཟད།  དམག་ལ་

སོགས་པ་དནོ་གཅིག་ཕིར། ཐམས་ཅད་བདེ་པ་པ་ོབཞིན་ལྡན། ཇི་སད་

གསུང་པ་ལྟར། འགན་ཁུར་ཆ་མཉམ་དུ་ལནེ་དགསོ་པ་ན་ིསོྨས་མ་དགསོ་པ་ཉདི་

ད།ོ།   
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{{བཅུ་གསུམ་པ}}དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་འག་ོམཇུག་གང་

སར་བཅུ་བཞི་པར་གཞི་མདེ་སྐནོ་འཛུགས་ཟརེ་ནས་ཡང་ཡང་བསི་

འདུག་པ་ལ་ཟུར་ཙམ་དཔད་པ།

བཅུ་བཞི་པ་ལ་ནརོ་འཁྲུལ་གཏན་གཏན་ཡདོ་པ།

ཡང་། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་འག་ོམཇུག་གང་སར་བཅུ་བཞི་པར་གཞི་མདེ་

སྐནོ་འཛུགས་ཟརེ་ནས་ཡང་ཡང་བསི་འདུག་མདོ། ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་གིས་

ཤདོ་ཚུལ་ལྟར་ན་བཅུ་བཞི་པ་ལ་ནརོ་འཁྲུལ་མདེ་པ་མ་ཟད། སངས་རྒྱས་གསོན ་

པརོ་འདདོ་དགསོ་ཟརེ་བ་ད་ེན་ིདད་པ་དང་རོངས་ཞནེ་གི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཙམ་ལས་

དང་པོ་དང་བདནེ་པའ་ིགཞི་རྩ་ཡདོ་པ་ཞིག་ཡནི་པར་མ་ིསམེས་ཏ།ེ བཅུ་བཞི ་པ ་

རང་ཉདི་ནས་ཀང་།  {“ངས་མ་ཤསེ་པ་རདེ། ངས་ནརོ་འཁྲུལ་བས་པ་རདེ་”}སོགས་

ཟརེ་ནས་ཡང་ཡང་བཤད་འདུག་པ་མ་ཟད།  ཡ་མེད་དཔའ་བོའི་དཔུང་ཡ་

ཟམ་གདངོ་བ་མའ་ིབཤད་ཡམ་གཞན་ཞིག་དུའང་། {“རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ནོར་

འཁྲུལ་ཡདོ་པ་རདེ།”} ཅསེ་སོགས་ཁོང་ཡབ་སྲས་གཉསི་ཀས་ནརོ་འཁྲུལ་བས་པ་དང་

ནརོ་འཁྲུལ་ཡདོ་པ་ཁས་ལནེ་བཞིན་འདུག་ན། གཞི་མེད་སྐོན་འཛུགས་ཟེར་བ་མི ་

བདནེ་ཧམ་བཤད་ཡནི་པ་ཤསེ་ས། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་

ཚསོ། བཅུ་བཞི་པས་བས་ཚད་ལ་གསརེ་དང་བོང་བ་མཉམ་པའ་ིདག་སྣང་སོྦང་ཐུབ་ན་

ཁདོ་ཅག་མ་ིསརེ་ལ་མ་ིཆོག་རྒྱུ་མདེ་ཀང་། སྤི་ཁབ་ཏུ་ཧམ་པ་དེ་ལྟར་ཤོད་པ་ནི་
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ག་ལ་འསོ། ནོར་འཁྲུལ་བས་ཡོད་ན་ནོར་འཁྲུལ་ལ་དེ་ནོར་འཁྲུལ་རེད་ཟེར་ནས་

མཛུབ་མོ་བཙུགས་མི་ཆོག་ཟེར་བ་དེ་ནི་ཁོད་ཅག་རྒྱབ་སྐོར་བ་དག་གིས་ནོར་འཁྲུལ་ཧ་

ཅང་ཆནེ་པ་ོཞིག་བདེ་ཀནི་ཡདོ་པ་ཤསེ་དགོས། ཁོད་ཅག་དཔོན་གཡོག་རྣམས་ཀི་བེད་

ལུགས་བསམ་ལུགས་ད་ེདག་ན་ིབན་གཡགོ་ལམ་ལུགས་དང་། མི ་ ག ཅི ག ་ ད བ ང ་

འཛིན་པའ་ིབདེ་ལུགས་འཁྲུལ་མདེ་གཅིག་ཡནི་པ་ལས། རང ་དབང ་དང ་དམངས ་ 

གཙའོ་ིདི་ཙམ་ཡང་མ་ིད་ོབ་ཤསེ་པར་གིས་ཤགི དཔརེ་ན། ད་རིང་ཁ་སང་བོད་

དང་བོད་མི་ཁ་ལ་འཁེར་ནས་འགོ་བཞིན་པའི་བཙན་བོལ་སར་མོ་གང་པོ་འདིའི་ནང་

ག་ིའསོ་འགན་ག་ིངོ་བོ་ལ་གཅིག་ལྟསོ་དང་། སྲི ད ་སྐོ ང ་འོས ་མི ་ བོ ་སེ ང ་དང ་ ། 

ཚགོས་གཙ་ོསནེ་ཚ།ེ ད་ེབཞིན་སྤ་ིའཐུས་འསོ་འགན་ཁ་འཁརེ་བཞི་བཅུ་ཡས་མས་

ཞིག་དང་། གཞན་ཡང་གཞོན་ནུ་ཟེར་བའི་ཚོགས་ཟུར་ཚོགས་གཙོ་དྲུང་ཆེ་ཟེར་

ཚད་ཀསི་ཁ་ནས།  སྤ་ིདནོ་སངི་བཅངས་དང། ལྷག་བསམ་སེམས་ཤུགས་

ཡདོ་མདེ་ལ་མ་བལྟསོ་པར། རྐུབ་སེགས་ཀི་དོན་དུ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་བསོད་ར་དང་། 

ཤུགས་ལྡན་པ་ལ་སྨད་ར་བདེ་མ་ཐུབ་ན་མ་ིའགགི་པ་ལྟ་བུ། དེ ་ལྟར་བེད་དགོས་

པ་ན་ིདམ་བཅའ་ཡནི་པ་ལྟ་བུའ་ིབདེ་ལུགས་དསེ་དནོ་དམ་ཡང་སངི་གང་ཞིག་མཚནོ་ག་ི

ཡདོ་ཟརེ་ན། ད་དུང་དུས་རབ་ཉེར་གཅིག་པ་འདིའི ་ནང་དུའང་རི་དྭགས་རྒྱ་

རརེ་འཚུད་པ་བཞནི་དུ། མི་གཅིག་དབང་འཛིན་དང་བན་གཡོག་ལམ་ལུགས་ཀི་

བཀག་རྒྱ་ལས་གལོ་ཐུབ་མདེ་པ་ད་ེགསལ་པོ་མཚནོ་པ་རདེ། སུ ་ ཡི ན ་ ཡ ང ་ བ ཅུ ་

བཞི་པ་ལ་བསདོ་ཆོག་ལ། ཤུགས་ལྡན་པ་ལ་སྨད་ཆོག་ཀང་། དེ ་ལྟར་མིན ་

པར་བཅུ་ཞི་པ་ལ་མ་ིསུ་ཞིག་ནས་དག་ེསྐནོ་ཐརེ་འདནོ་བས་པ་དང་། ཡི ན ་ མི ན ་

སྐནོ་མཚང་བརལོ་བ་སོགས་སུས་བས་ཀང་ད་ེལ་མགི་བཙུམ།  རྣ ་ བ ཀ བ ། 
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 མག་ོབཏུམ་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒལོ་བདེ་དགསོ་རབས་དང་། ངོ་རྒལོ་མ་བས་

ན་མ་ིའགགི་རབས། ངས་ཀང་ངོ་རྒལོ་བས་རབས། གཞན་ཚོས་ཀང་ངོ་རྒོལ་བེད་

དགསོ་རབས་ལུང་པ་འུར་གསི་རྒྱངས་ནས། ཐོབ་ཤོར་གི་ཆ་རྐེན་དང་པོར་རིྩས་བ་

ནི་ཡུལ་གར་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ཤི་མིན་རོ་མིན་དེའི་ནང་དུའང་

དམངས་གཙ་ོདང་རང་དབང་སོགས་ཡདོ་མེད་ཀ་ིཚད་འཇལ་བེད་དུ་སོང་བ་ཡང་ལོས་

ཤསེ། གཞན་དུ་ན། རང་ལ་འསོ་ཤགོ་ཐོབ་ཕརི་ཨུ་ཚུགས་རྒྱབ་ནས་བཅུ་བཞི་པ་ལ་

རྒྱབ་སོྐར་ཡདོ། ཤུགས་ལྡན་པ་ལ་ངོ་རྒལོ་ཡདོ་ཟརེ་ནས་སད་ཆ་རིང་པ་རྣམས་ཡང་ནས་

ཡང་དུ་མ་ཎི་བགང་བགང་བདེ་དགསོ་དནོ་ཞིག་ག་ལ་ཡདོ། དེ ་ལ་ཞིབ་ཏུ་བསམ་

ན། ཤདོ་པ་པོ་ད་ེདག་ཁོ་ནས་སྐནོ་ཞིག་ཡནི་པ་ངས་མ་ིསམེས་ཏ།ེ དེ ་ནི ་གཙོ ་བོ ་

འོས་བླུག་མཁན་མི་དམངས་ཀི་བསམ་བོའི་འདུ་ཤེས་དེ་ཡང་དབང་འཛིན་པ་དེ་ཚོས་

ཆོས་སྲདི་བསྲསེ་ནས་མག་ོབོ་ཡངོས་སུ་རངོས་སུ་བཅུག་ཡདོ་པའ་ིདབང་གསི། ཤོ ད ་

པ་པ་ོམང་པ་ོཞིག་ལའང་དའེ་ིཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་པར་མངོན་ན།ོ། དནོ་དུ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་

ནརོ་འཁྲུལ་གཏན་གཏན་ཡདོ་པ་གཤམ་ནས་ཀང་རིམ་བཞིན་གསལ་ངསེ། ག ང ་

ལྟར་བོད་མ་ིམང་ག་ིབསམ་བོ་ད་ེད་དུང་ཡང་བཀག་རྒྱ་དམ་པོ་ཞིག་གིས་བཅིངས་བསྡད་

ཡདོ་པ་མཚནོ་ཐུབ་པ་ད་ེཡནི། བཀག་རྒྱ་ཅི་དང་གང་གསི་བཅིང་བཞིན་ཡདོ་ཟརེ་ན། 
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བོད་མ་ིམང་པོ་ཞིག་ག་ིབསམ་བ་ོད་ེད་དུང་ཡང་བཀག་རྒྱ་དམ་པ་ོཞིག་

གསི་བཅིངས་བསྡད་ཡདོ་སརོ།

ད་ལྟའ་ིབོད་རིགས་མ་ིདམངས་ཀི་འདུ་ཤསེ་ད་ེཇི་ལྟར་བས་ནས་{བཅིངས་}{བསྡམས་

}{གནོན་}བསྡད་ཡོད་ཟེར་ན་དེ་ལ་གོ་བདེ་ཕིར་སིང་དོན་མདོར་སྒིལ་ནས་བཤད་ན་

འད་ིལྟར།

1} ཆོས་དང་སྲདི་གཉསི་ཐག་བཅད་ནས་དབ་ེམཚམས་གསལ་པོར་འབདེ་འདདོ་མདེ་

པ་འམ། ཡང་ན་དེ་ལྟར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་མེད་པར་རོངས་ཞེན་ཨུ་ཚུགས་

ཤགི་གིས་དམ་པརོ་བཅིངས་ཡདོ། 

2} ཁམིས་ཀ་ིདབང་གྱུར་ལ་གཙ་ོབོར་མ་ིའཛིན་པར་གང་ཟག་ག་ིདབང་ཐང་ལ་གཙ་ོ

བོར་འཛིན་པའ་ིའདུ་ཤསེ་ཧ་ཅང་ཐ་ཆད་ཅིག་གསི་བསྡམས་ཡདོ། 

3} ས་ནས་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་སབོ་གསོ་ངན་པའ་ིཤུགས་རྐནེ་ལ་བརནེ་ནས། མ་ི

དམངས་རྣམས་ཀ་ིབ་ོངོར་སང་བང་འཇུག་ལོྡག་ཤནི་ཏུ་དཀའ་བ།  དད་པ་དང་

སྤལ་ལད་འདསེ་མ་ཞིག་གསི་གནན་བསྡད་ཡདོ་པ་དང་།   སྤ་ིསམེས་དང་སརེ་

སམེས་འདསེ་མ་ཞིག་གསི་བཅིངས་བསྡད་ཡདོ།

4} ཕགོས་ལྷུང་ཕོགས་ཞནེ་ཁོ་ནས། ཕུགས་དནོ་ལ།  རྒྱངས་ལྟ་མ་ིཐུབ་པར་གནས་

སབས་ཀ་ིསམེས་ཚརོ་ཁོ་ནས་བསྡམས་བཞག་ཡདོ།

5} ཡདོ་པ་རྣམས་མ་ིམཐོང་ཞིང་། མདེ་པ་ལ་བཙལ་འཚལོ་དང་། ར་ེབ་ལ་ཡདི་ཆསེ་
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དང་། ཡདི་ཆསེ་ལ་ར་ེབ་བརྒྱབ་ནས། ར་ེདགོས་ཀ་ིརྣམ་རོག་མང་པོ་ཞིག་གསི་

བཅིངས་ནས་ཡདོ། 

6} ཁ་ནས་སྤ་ིདནོ་ལ་སམེས་ཁུར་ཟརེ་ཡང་།  སངི་ཁོངས་ན་ཕགོས་ལྷུང་ག་ིའདུ་

ཤསེ་དམ་པོ་ཞིག་གསི་བསྡམས་བསྡད་ཡདོ།

7} སྤན་རས་གཟིགས་དང་མ་ིགཉསི་ལ་དབ་ེའབདེ་གཏོང་འདདོ་མདེ་པ་འམ། 

ཡང་ན་ད་ེལྟར་གཏོང་བའ་ིསངི་སབོས་མདེ་པར་གནས་ཡདོ། 

8} དངོས་ཡདོ་ལ་གཙ་ོབོར་མ་ིའཛིན་པར་དངོས་མདེ་ལ་གཙ་ོབོར་འཛིན་

 པའ་ིའདུ་ཤསེ་རངི་པ་རངི་རྐང་ཞིག་གསི་དམ་པརོ་བཅིངས་ཡདོ།  

9} བཅུ་བཞི་པའ་ིལུས་ཀ་ིརྣམ་འགྱུར་ལ་ཆོས་སྲདི་འདསེ། ངག་ག་ི ཤདོ་ལུགས་

ལ་ཆོས་སྲདི་འདསེ། ཐུགས་ཀི་འཁརེ་སོ་ལ་ཆསོ་སྲདི་འདསེ་ ནས་ཡདོ་

སབས། མ་ིདམངས་སྤ་ིབངིས་ཙམ་མ་ཟད་ཤསེ་ལྡན་པ་དག་ཀང་མག་ོབོ་ཐོམ་

བཞིན་གནས་ཡདོ་པ་རྣམས་རོབ་ཙམ་ཞིག་བས་ན་འད་ིལྟར་ཡནི། 

10} མཐར་གཏུགས་ན།   སྐསེ་སྦང་རྣམ་དཔདོ་ཀསི་ཕངོས་པའ་ིསྤ་ིཚགོས་ཀ་ིགནས་

སངས་སྐ་ོཔོ་ད་ེའད་ཞིག་ག་ིའགོ་ནས།    འསོ་འགན་དུ་ཞུགས་འདདོ་པའ་ིམ་ིད་ེ

རྣམས་ཀང་ཆགས་སྡང་ག་ིསད་ཆ་ད་ེའད་ཞིག་ མི་ཤོད་ཀ་མེད་ལྟ་བུ་ཆགས་

ཡདོ།

11} མདརོ་ན། བོད་རིགས་མ་ིདམངས་རྣམས་ན།ི  ཆོས་ལུགས་ཀ་ིཞྭ་མ་ོཆནེ་པོ་

ཞགི་ག་ིའགོ་ནས། ལྕགས་ཀི་རི་བོས་གནན་པ་བཞིན་དུ་{རང་དབང་}གི་

མག་ོབོ་འབུར་ཙམ་ཡང་བདེ་ས་མདེ་པ་སངེ་ནས་གནན།  ལམ་ལུགས་ཀ་ིཤུགས་
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རྐནེ་ངན་པ་སྣ་ཚགོས་པ་ཞིག་ག་ིའགོ་ནས། མ་ིདམངས་ཀ་ི{འདུ་ཤེས་}དེ་

ཡང་ལྕགས་སྒགོ་གསི་བཅིངས་པ་བཞིན་དུ་ཀུན་ནས་བཅིངས། མི ་ རིགས་ཀི ་

གམོས་གཤསི་རངི་པ་སྣ་ཚགོས་པ་ཞིག་ག་ིལམ་ནས། མ་ིདམངས་རྣམས་{གུ་ 

ཡངས་གསར་གཏོད་}སོགས་གཡ་ོའགུལ་ཙམ་ཡང་བདེ་ས་མདེ་པ་ཁ་དམག་ཁོ་

ནས་དམ་པརོ་བསྡམས་ཡདོ་པ་བཅས། ད་ལྟ་ཏཱ་ལ་བཅུ་ བཞི་པའི་དུས་ཀི་བོད་

མའི་ིགནས་སངས་ངོ་མ་ན་ིད་ེའད་ཞིག་ཡནི་པ་རདེ། དེ་ཡང་ཚུར་དོན་ཧིལ་

ག་ིསྒལི་ན་མག་ོམཇུག་ཐམས་ཅད་ཁ་བཤད་ཆུ་ཡ་ིལྦུ་བ་ལག་ལནེ་གསརེ་ག་ིཐིག་

པ་ཟརེ་བ་ད་ེརང་ཡནི་ན།ོ།  

12} ད་ེལྟར་ན། མཐར་ལྷུང་བའ་ིཡུལ་གར་ནུས་མདེ་ཀི་སྤ་ིཚགོས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་

དང་། ད་ེཡང་ཁ་འཐོར་དགུ་འཐོར་དུ་གནས་པ་ཞིག་ལ། གཞིས་བཞུགས་བོད་

རིགས་མ་ིདམངས་རྣམས་ཀསི་ར་ེབ་བཅོལ་ཡུལ་ དང་ཆ་བཞག་ཡུལ་ཞིག་མིན་

པ་གསལ་པརོ་ཤསེ་དགསོ་པ་ད་ེགཙ་ོབོ་ ཡནི།  

13} དནོ་དངོས་སུའང་། མི་དང་མི་མིན་སུ་ཞིག་ལ་གཞི་མེད་པའི་སོྐན་བརོད་

དང་ཟུར་ཟ་དམའ་འབབེས་བས་པ་ཡནི་ན། དེ་ལ་སུ་ཡིན་རུང་ངོ་རྒོལ་ངེས་

པར་བདེ་ཆོག་ལ་ངས་ཀང་ངོ་རྒལོ་བདེ་འདདོ་ཡདོ། 

14} འནོ་ཀང་། བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ལ་དང་བདནེ་གི་ལམ་ནས་བདནེ་གནས་ཀི་

སྐནོ་བརདོ་བས་པ་ཙམ་ལ། རང་དནོ་ཁོག་བཅུག་གསི་ད་ེལ་མ་ིརྒྱུ་ཟོག་གསུམ་

གསི་ངོ་རྒལོ་བས་ནས་བསྡད་པ་ཡནི་ན།

 ཡར་རྒྱས་ཀ་ིལནོ་ཤངི་རྩ་བ་ནས།། 
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 ཆགས་སྡང་ག་ིས་གསི་བཅད་འགྱུར་ན།།

 ལོ་འབས་ཀ་ིདངོས་གྲུབ་ར་ེབ་མདེ།།

 མ་ིརིགས་ཀ་ིསྐ་ོགར་ལོ་རྒྱུས་ཙམ།། 

 ཞསེ་པའང་རང་ག་ིསམེས་ཚརོ་ཙམ་མ།ོ།

 དནོ་དུ་ཁ་ཙམ་ག་ིདམངས་གཙ་ོལས། ཡང་དག་པའ་ིདམངས་གཙའོ་ིབཟོ་ 

ལྟ་རྩ་བ་ནས་མདེ་ལ། བོད་མི་རིགས་ལ་ཕན་པའི་བསམ་བོ་ཞིག་ཀང་དེ་བས་

མནི་ན།ོ། 
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བཅུ་བཞི་པ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་གཏན་གཏན་ཡོད་ཀང་།

ནོར་འཁྲུལ་ལ་ནརོ་འཁྲུལ་ཡནི་པ་ངོས་ལནེ་བདེ་མ་ིཐུབ་པ་ད་ེན་ིནརོ་

འཁྲུལ་ཆ་ེཤསོ་ཡནི་པ།

མདརོ་དནོ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་ནརོ་འཁྲུལ་ཡདོ་དམ་མདེ་ད་ིབ་དང་པ་ོད་ེརདེ། ནརོ་འཁྲུལ་

མདེ་ན། བཅུ་བཞི་པས།{“ངས་མ་ཤསེ་པ་རདེ། ངས་ནོར་འཁྲུལ་བས་པ་རེད་”}ཟེར་

བ་དང་། ཟམ་གདངོ་བ་མས་ཀང་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེལ་ནརོ་འཁྲུལ་ཡདོ་པ་རདེ་ཟརེ་བ་ད་ེ

ཅི་ཞིག་ཟརེ་བ་ཡནི། འ་ོན་བཅུ་བཞི་པ་ལ་ནརོ་འཁྲུལ་ཡདོ་ན། ནོར་འཁྲུལ་དེ་ལ་ནོར་

འདུག་ཟརེ་ནས་སྐནོ་བརདོ་ཆོག་ག་ིརདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ིབ་གཉསི་པ་ད་ེརདེ། ནོ ར ་

འཁྲུལ་ཡངོ་ཆོག་ལ་སོྐན་བརདོ་མ་ིཆོག་ན་དམངས་གཙ་ོཕར་ཞོག རུལ་སུངས་ཁམ་པའི་

སྤ་ིཚགོས་ཞིག་ཡནི་པ་ཤདོ་མ་ིདགསོ་པ་ཞིག་རདེ། ནརོ་འཁྲུལ་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཆོག་

ག་ིཡདོ་ན། སྐོན་བརོད་བེད་མཁན་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བེད་དགོས་པ་ཡང་དང་བདེན་སྤི་

ཚགོས་ཞིག་ག་ིའགོ་ལུགས་རདེ། གལ་སྲདི་ད་ེལ་རྒྱབ་སྐརོ་མ་ཐུབ་ནའང་། ད་ེདག་ལ་ཕར་

ངོ་རྒལོ་བས་ནས་བསྡད་པ་ཡནི་ན། ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱུ་ཕར་ཞོག །སིྤ་ཚོགས་ཁོ་

རང་རུལ་པ་ཡནི་པའ་ིརགས་གསལ་པ་ོཡནི། ད་ལྟའི་ཡུལ་གར་བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་

ན་ིབཅུ་བཞི་པ་ལ་བསོད་ཐུབ། ཤུགས་ལྡན་པ་ལ་སྨད་ཐུབ་ན་ལས་ཀ་ཚང་མ་འགིག་

བསྡད་པའ་ིསྤ་ིཚགོས་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ། ད་འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་སྐོ ་

གནས་ད་ེའད་ཞིག་ཡངོ་དགསོ་དནོ་ཡང་སྤ་ིཚགོས་དའེ་ིའགོ་འཁདི་མཁན་ག་ིམ་ིད་ེདག་
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ལ་ཐུག་ཡདོ་ཅིང་། དེར་བརེན་དུས་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་བཙན་བལོ་བོད་མའི་ིའགོ་ཁདི་

ད་ེབཅུ་བཞི་པ་ཡནི་པས་ད་ད་ེལ་སྐནོ་བརདོ་མ་ིཆོག་ན། ནོར་འཁྲུལ་བེད་མཁན་དང་

སྐོན་ལ་འགེབ་སྲུང་བེད་མཁན་གཉིས་ཀ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནག་ཅན་མི་སྣ་ཡིན་པ་བརོད་ཅི་

དགསོ། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་འཁོར་བཅས་སམེས་གམིས་ཏ་ེཉནོ་ཨ། 

ངས་བལྟས་ན་བཅུ་བཞི་པར་ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་གིའང་ཡོད་ལ་ནོར་འཁྲུལ་གཏན་གཏན་

ཡདོ་པ་རདེ།    ད་ེལ་བརནེ་ནས་སྐནོ་བརདོ་ཀང་བདེ་ཆོག་དགསོ་པ་རདེ་མ་གཏོགས། 

ད་ེམ་ཆོག་པ་ཡནི་ན་གངོ་ཞུས་ལྟར་དམངས་གཙའོ་ིབཟོ་ལྟ་ཤརོ་ཚར་བ་རདེ། མ་ཟད་

ནག་ཉསེ་བས་ཕིན་ཆད་མ་ིམཐོ་དམའ་དག་ཞན་སུ་འད་ཞིག་ཡནི་རུང་། མ་ིད་ེརང་གསི་

འགན་འཁུར་དགསོ་པ་ན་ིསྡགི་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས་གསུངས་པ་བཞིན་བཅུ་

བཞི་པ་ཁོང་རང་གིས་བསམ་བཞིན་དུ་བས་པའི་ནག་ཉེས་ཡོད་ཚད་བཅུ་བཞི་པ་ཁོང་

རང་གསི་མ་ིའཁུར་ན་སུས་འཁུར་དགསོ།   ནརོ་འཁྲུལ་གི་འགན་ཚང་མ་སྤ་ིཚགོས་ཀ་ི

འག་ོཁདི་བཅུ་བཞི་པ་ལ་ཐུག་ཡདོ། 

འོ་ན་བཅུ་བཞི་པས་ནག་ཉེས་ཅན་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཅི་ཞིག་བས་ཡོད་ཅེས་འདི་སྲིད་པ་

རདེ་མདོ། ད་ེལ་ར་ེགཉསི་ཞིག་བཤད་ན།

1} བཅུ་བཞི་པས་རག་པར་ཆོས་སྲདི་མཉམ་སྲསེ་བདེ་ལུགས་ད་ེནརོ་བ་རདེ། 

ཆོས་སྲདི་གཉ་ིག་ལ་ཆ་འཇོག་དང་ཡདི་ཆསེ་མདེ་པ་བཟོ་ག་ིཡདོ། 

2} རྩ་བས་ཤུགས་ལྡན་དམ་བསྒགས་བདེ་ཡས་ད་ེནརོ་བ་རདེ། མ་ཟད་ ངས་ 

ཤུགས་ལྡན་བསནེ་ཡས་ད་ེནརོ་འདུག །ཤུགས་ལྡན་བཀག་ཡས་དེ་ནོར་མེད་
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ཟརེ་བ་ད་ེན་ིདང་པ་ོདང་བདནེ་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མ་རདེ་ལ་ནརོ་འཁྲུལ་ཆནེ་པོ་

རདེ།

3} ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་གཅོད་དགོས་ཟེར་ནས་མནའ་བསྐལ་བཅུག་པ་

ད་ེན་ིནརོ་འཁྲུལ་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོརདེ་ལ། བདེ་སངས་མ་ཤསེ་པ་རང་རདེ། 

4} ཤུགས་ལྡན་གི་རོག་ད་ད་ེཁ་གག་ཡས་མདེ་པའ་ིདཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོལ་ཁ་ 

གཡར་བ་ད་ེནརོ་བ་རདེ། གལ་སྲིད་དེ་འད་ཡིན་ན་ངས་འགོ་བཙུགས་པ་

ད་ེངས་མཐའ་བསྐལ་ག་ིཡནི་ཟརེ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། དེ ་ཡང་ཧ་ཅང་ནོར་

འཁྲུལ་ཆནེ་པོ་རདེ། ད་འ་ོན་མཐའ་ད་ེག་འད་ས་ེབསྐལ་གི་ཡནི་ནམ། 

5} མ་ཟད་དག་ེལྡན་པ་དུམ་བུ་གཉསི་བཟོས། ཁམས་པ་དུམ་བུ་གཉསི་ 

བཟོས།  བོད་མ་ིདམངས་དུམ་བུ་གཉསི་བཟོས་པ་ད་ེནརོ་པ་རདེ། སོ ་ སོ ་

སྡདོ་སའ་ིརྐུབ་ཀག་ད་ེཡང་སོ་སོས་བཅག་ག་ིཡདོ་པ་རདེ།  ད་ེཡང་བདེ་སངས་

མ་ཤསེ་པ་རདེ། 

6} ཤུགས་ལྡན་བསནེ་གསོལ་བཀག་མ་ིཐུབ་བཞིན་དུ་ལོ་ཉ་ིཤུ་སུམ་བཅུ་ཨུ་ 

ཚུགས་རྒྱབ་ཡས་ད་ེནརོ་བ་རདེ། མ་ིརིགས་ཀི་འཐབ་རོྩད་ལ་སོྐན་རྒྱབ་ཀི་ཡདོ་པ་

རདེ། ད་ེཡང་རྩ་བ་ནས་བདེ་སངས་མ་ཤསེ་པ་རདེ། 

7} ཆ་ེས་ནས་མ་ིརིགས་ཀ་ིམདུན་ལམ་ལ་བསམ་ཤསེ་མ་ིབདེ་པ་དང་། ཆུང་ ས ་

ནས་གཏམ་དང་སམ་འདདོ་བསོ་གཏོང་མ་ིཐུབ་པ་ད་ེཡང་ནརོ་བ་རདེ། གོང་ད་ེ

སྤ་ིཔ་ལ་རག་ག་ིཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡང་བདེ་སངས་མ་ཤསེ་པ་རདེ།
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 དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་ངས་བཤད་ན་མང་བར་བསུན་ནས་ཁུངས་ལྡན་གི་ཡིག་ཆ་

གཞན་ཞིག་ཏུ་འཁོད་པ་ལྟར་ནའང་འད་ིལྟར།{‘’ངས་འད་ིནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆ་ེལ་བྱུང་མོང་ཡདོ་པའ་ིནརོ་འཁྲུལ་གི་རིགས་ཁ་ཤས་ཤགི་ངོ་སོྤད་བཟོ་རྒྱུ་ཡནི་

ལ་འདའི་ིཐད་ཀ་ིའགན་ཁུར་ཡང་ང་རང་ཉདི་ནས་གཙང་མ་འཁུར་རྒྱུ་ཡནི། 

{དང་པ}ོ བཙན་བལོ་དུ་ཡངོ་བ་ད་ེནརོ་བ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆ་ེ

བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས་ཆེད་མི་འབུམ་ཕག་མང་པོའི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་ཡོད་པ་རེད་

ལ།  བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས་རེས་བོད་ཀི་ཆབ་དཔལ་རིགས་གསུམ་ཚང་མ་ར་

སའ་ིརི་ངོགས་ནས་ཙ་ིཙའི་ིརྔ་མ་བཞིན་ཆགས་ཀ་ིཡདོ་པ་འདསི་བཙན་བལོ་དུ་

ཡངོ་བའ་ིདགསོ་འབས་ཡངོས་སུ་ཤ་ིཟིན་པས་རདེ། 

{གཉསི་པ} གུར་སརེ་པའོ་ིལབ་གངེ་ནས་བཟུང་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེ

ཆོལ་ཁ་ཆསོ་ལུགས་ཡངོས་ཀི་ར་ེབ་དང་སིྐད་སྡུག་ཞུ་ས་ཡནི་ཡང་རང་ཉདི་ནས་

སྤ་ིམ་ིཞིག་ག་ིའགན་མ་འཁུར་བར་རགོ་ད་ཡངོས་ལ་གཡས་པར་སྤན་དང་གཡནོ་

པར་མགི་གསི་ལྟ་ཚུལ་འབའ་ཞིག་བཟུང་ནས་མ་ིམང་པོ་ཞིག་རང་གཞུང་ལ་བ་ོལོག་

དགསོ་པ་ས་ཕ་ིཀུན་ཏུ་མང་པ་ོབྱུང་བ་རདེ་ལ། ད་ེལྟར་གནང་བའ་ིཉརེ་ལནེ་ལས་

ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་མང་པརོ་ཁ་བལ་དང་ཞ་ེའཁོན་གི་རྩ་བ་བསྐྲུན་ནས་ནང་

འཁྲུག་མཐོང་ཐོས་མ་ིའདདོ་པ་འད་ིཚ་ོབྱུང་བ་ང་ཚསོ་མཐོང་གསལ་ལྟར་རདེ། 
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{གསུམ་པ} དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་བའི་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེ་ནོར་བ་

རདེ།  དེ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྲིད་བྱུས་འདི་ལ་བརེན་ནས་བོད་མི་རིགས་ལ་

གངོ་མ་གཏོགས་ཁ་ེཕན་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་བྱུང་མངོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ལ། ད་ེ

མདེ་བཞིན་དུ་ཡདོ་མདགོ་རང་གནང་ནས་མང་ཚགོས་མ་ིལོ་མང་པོར་མགོ་སརོ་

བཏང་བ་རདེ། དའེ་ིརྐནེ་གསི་གཞིས་བཞུགས་བོད་མའི་ིལིྷང་འཇགས་དང་། 

དཔལ་འབརོ། རང་དབང་ག་ིགནས་སརོ། ཆོས་ལུགས་ཀ་ིབདེ་ས་ོཚུན་ལ་ད་ོཕགོ་

ཚབས་ཆནེ་ཐབེས་ཡདོ་པ་འད་ིརདེ། 

{བཞི་པ} སབས་རེ་ཤུགས་ལྡན་ལྷ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་ནས་རེ་འདོད་ཀི་བོ་གཏད་

བཅོལ་བ། མཚམས་རརེ་འད་ེཉདི་དུ་བསྒྲུབ་ནས་ཆགི་སྒལི་ལ་གནདོ་པའ་ིཕག་

ལས་གནང་བ་ད་ེནརོ་བ་རདེ། 

{ལྔ་པ}  དགོན་པ་ཞིག་ནས་བ་མ་གཞན་ལ་ཞུས་ནས་ཡང་སྲིད་ཐག་ཆོད་བྱུང་

ནའང་།  ད་དུང་མ་ིར་ེའགའ་ིངོ་དང་ཆོ་མདེ་པའ་ིཆབ་སྲདི་ཀ་ིསྐུ་རྩདེ་རྩསེ་ནས། 

ཡང་བསྐར་སྤྲུལ་སྐུའི་རགས་ཡིག་སྤད་ནས་དགོན་པ་མང་པོའི་ནང་དུ་རོག་ད་

ལྷག་ཡདོ་པ། བོད་ཙམ་མ་ཡནི་པའ་ིམ་ིརིགས་གཞན་པའ་ིནང་དུའང་ནང་ཁུལ་

རོྩད་རགོ་ག་ིགཞི་མ་ཆགས་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡདོ་པ། བ་མ་རང་ཉདི་ནས་ཡང་སྲདི་

དམ་སྤྲུལ་སྐུ་མདེ་ཅསེ་གསལ་པརོ་གསུངས་ཀང་། མ་ིངན་ར་ེཟུང་གསི་ཞུ་ངོ་ལ་

བལྟས་ཏ་ེཡང་སྲདི་གཅིག་ཡདོ་མདགོ་བསན་པ་ད་ེདག་ནརོ་འཁྲུལ་རདེ།
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རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེལྟ་བུས་ནརོ་འཁྲུལ་གསོག་ག་ིབསྡད་ན།  མཁས་པ་ནོར་ན་འདོམ་གང་། 

བླུན་པ་ོནརོ་ན་མཐོ་གང་ཟརེ་བ་ཡནི་པས། མ་ིརང་ག་བ་ཞིག་ནས་ནརོ་འཁྲུལ་བཟོས་

པ་དང་འད་ག་ིམ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་དངེ་སབས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆ་ེདམངས་གཙའོ་ི

འགགོ་རྐནེ་ཆ་ེཤསོ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀ་ིཡདོ་པ་འད།ི རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆ་ེརང་ཉདི་དང་། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཁ་ལ་འཁེར་བའི་དད་པ་ལོག་སོྤད་པ་དག་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཁོ་ན་ལས་

འག་ོས་ཡདོ་མ་རདེ། ང་ཚསོ་འད་ིལྟར་བརོད་དུས་མ་ིམང་པོ་ཞིག་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆ་ེ

དང་གཞུང་ལ་མ་དགའ་ནས་འད་ིལྟར་བརདོ་པ་རདེ་ཅསེ་གངེ་ཡང་། དནོ་དངོས་ད་ེལྟར་

མནི་པར་ང་ཚ་ོནང་བཞིན་དང་ཕོགས་ནས་སད་ཆ་ཤདོ་མཁན་མདེ་པར་འགྱུར་པ་ཡནི་

ན། གནས་སངས་ཇི་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡནི་པ་འདས་པའ་ིཉམས་མངོ་ལས་ཤསེ་ཐུབ་ཀི་རདེ། 

སོང་ཙང་། ངས་བཤད་པ་འད་ིརྣམས་མཚནོ་པ་ཙམ་ལས་འདསི་མ་ཚད་པའ་ིནརོ་འཁྲུལ་

མང་པ་ོཡདོ་པ་རདེ།  ད་ེདག་ལ་སྐནོ་བརདོ་བས་ན་དནོ་དངོས་དང་མཐུན་མནི་ལྟ་རྒྱུ་ལས་

རྒྱུག་པ་ལབེ་འདུར་བས་ན་གོང་ད་ེབོད་མ་ིརིགས་དང་བོད་ཀི་མ་འངོས་པ་ལ་རག་ག་ིརདེ་

པས། མ་ིསུ་ཡནི་ཡང་སོ་སོའ་ིགནས་སབས་འཕལ་ག་ིལྟ་ོགསོ་ཙམ་ལ་མ་ིབལྟ་བར། བ་ོས་ོ

ཡངས་ཙམ་གནང་རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཡདོ།’’} ཅེས་བཤད་འདུག་པ་ལ་ངོས་ལེན་བཟོ་བཅོས་

ཐུབ་ན་དམངས་གཙ་ོཡནི་ཟརེ་བའ་ིསྤ་ིཚགོས་ཞིག་ཏུ། མི་དམངས་ཀི་བསམ་ཚུལ་ལ་

ཉན་ནས་མ་ིདམངས་ཀ་ིམདུན་དུ་ལགེས་བཅོས་གནང་ཐུབ་ན། སྤི་དོན་ལ་ལྷག་བསམ་

དང་། མ་ིདམངས་ལ་འགན་ཁུར། ཆབ་སྲིད་ཀི་སིང་སོབས་ཡོད་པ་ཞིག་མཚོན་

ཐུབ་པས། མི་སྡེ་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་དབང་པོ་ཡན་ལག་ཚང་བའི་སྤི་ཚོགས་
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ཞིག་འཛུགས་བསྐྲུན་ཐུབ་པའ་ིར་ེབ་ཡདོ། དེ་ལྟར་མིན་པར་ད་ལྟའི་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་

པས་གཡ་ོསྒྱུ་གནང་ལུགས་ད་ེག་རང་བས་ནས་བསྡད་པ་ཡནི་ན། མི་རིང་བར་སྤི་ཚོགས་

ཧལི་པོ་འཐོར་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡནི་པ་གདནོ་མ་ིཟ། ༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པའ་ིགཡ་ོསྒྱུ་

ས།ེ ང་ཆབ་སྲདི་ནས་དགངོས་པ་ཞུས་ཟིན་ཀང་ང་བོད་པ་ཞིག་ཡནི་པའ་ིཆ་ནས་མ་ཤ་ིབར་

དུ་ལས་འགན་ཡདོ་ཟརེ་ནས་ཆབ་སྲདི་འཁབ་མཚམས་མ་ིའཇོག་པ་དང་། རྒྱུག་ཁི ་རྒྱབ་

སྐརོ་བ་དག་གསི་ཀང་ང་ཚའོ་ིབསམ་བོའ་ིདབུ་ཁིད་ཡདོ་ན་མདེ་ན་ད་ེཁོད་ཡནི་ཟརེ་ནས་

༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་རྩ་བ་ནས་སྡདོ་དུ་མ་ིའཇུག་པའ་ིབེད་ལུགས་དེ་རྣམས་བོད་ཀ་ིརྩ་

དནོ་ཕུང་ཟིན་ཡང་། མ་ིརིགས་ཀང་རྩ་མེད་དུ་གཏོང་འདདོ་པའ་ིབ་སྤདོ་འཁབ་སནོ་

ད་ེདག་ད་ནས་མཚམས་གཅད་ན་ལགེས་པ་ཁོ་ནའ།ོ།
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ངས་མག་ོབཙུགས་པ་འད་ིངས་མཐའ་སྐལེ་རྒྱུ་ཡནི་ཟརེ་བའ་ིརོག་ད་

འད་ིནརོ་འཁྲུལ་ཡནི་མནི་མ་འངོ་ཟུར་གནས་དཔད་ཞིབ་པས་བསྡམོས་

ཚགི་རྒྱག་ངསེ་ཡནི་པ།

བཅུ་བཞི་པས་ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་གི་སརོ་ལ་བསྩལ་བའ་ིལམ་སནོ་བཀའ་སབོ་ཟེར་

བའ་ིདབེ་ས་ཕི་འགའ་ཞིག་སར་ཡདོ་པ་ད་ེརྣམས་ཀང་། དགེ ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་

བཤད་དང་གཉསི་སུ་མ་མཆིས་ཏ།ེ དཔེར་ན་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་དེ་

ལ་ཆ་མཚནོ་ན། བཅུ་བཞི་པའ་ིབཀའ་ལ་གཞི་བཅོལ།  དག་ེལྡན་ཆོས་ཁིམས་འཛིན་

སྐངོ་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བས་གོས་བས། བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བས་བཀའ་བཏང་།  

དྲུང་ཡགི་ཚུལ་ཁིམས་འདོ་ཟརེ་སོགས་ཀསི་ཡགི་ག་ེབསི། རྒྱལ་སྤི་དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་

སོགས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་བས། སྦིན་བདག་ག་གེ་མོ་ཟེར་བས་སར་རྒྱབ་ཟེར་བ་སོགས་

ཕར་ཁག་ཚུར་དཀིྲ་མང་དག་ཞིག་བས་མཐར། འདི་ནི ་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་ལངས་

ཕགོས་མཐར་ཐུག་ཡནི་ན་ོཞསེ་དིལ་བསྒགས་པ་ལྟར།  

བཅུ་བཞི་པའ་ིདལོ་རྒྱལ་སརོ་ག་ིལམ་སནོ་བཀའ་སབོ་ཟརེ་བ་ད་ེཡང་། མ་ོདང་།  ར་ི

ལམ། སག་རིལ། འད་ེལུང་སོགས་ལ་གཞི་བཅོལ། གནས་ཆུང་། ཚངས་པ། 

གཡུ་སྒནོ་མ། ཚ་ེརིང་མ་ཟརེ་བ་ད་ེདག་དང་གསོ་བས། བསན་པའ་ིབདག་པརོ་རམོ་པ་

བཅུ་བཞི་པས་བཀའ་བཏང་། དྲུང་ཡགི་རྣམ་གྲྭ་ཐུབ་བསན་ཡར་འཕལེ་དང་། བསན་

འཛིན་ཕན་བད་ེཟརེ་བ་སོགས་ཀསི་ཡགི་གརེ་ཕབས། རྣམ་གྲྭ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་

ཟརེ་བས་སར་དུ་སྐྲུན། སྦནི་བདག་ཁམོ་ཐོག་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ཀསི་འག་ོསོང་ཕངས་མདེ་
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དུ་བཏང་ཞིང་།  གཡོ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སོ་ནས་དེ་ཐམས་ཅད་བོད་བསན་

སྲདི་ཀ་ིདནོ་དུ་ཡནི་ཚུལ་ཤདོ་པ་སོགས་ན།ི བོད་མ་ིརིགས་ཚ་བརྒྱུད་ལ་བཞག་པའ་ི

མ་ིམཐུན་འཁྲུག་རྐནེ་སངོ་བའ་ིགཞི་དང་རྩ་བར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡནི་པ་ད་ེརྣམས་ལ།  

མ་འངོ་ཞིབ་འཇུག་པ་དག་གསི་རྣམ་པར་དཔདོ་པའ་ིཚ།ེ རགས་རྣམ་པ་དྲུག་ཤེས་ཤིང་

ངེས་པའི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་འགེལ་ཞིང་གོ་བ་ལེན་དགོས་པ་ནི་གནད་ཀི་དོན་པོ་ཆེ་

ཡནི་ན།ོ།

1} གཞན་མགོ་བསོར་ཐབས་ཀི་གཡོ་འཕྲུལ་དང་གཡོ་གཏམ་ཤ་སག་ཡིན་པའི་

རགས་ལ་སད་ཆ་ཚང་ན་མག་ོགཉསི་མ་དང་། འགལ་འདུའ་ིཕུང་པོ་ཟད་མ་ིཤསེ་

པའ་ིགཏརེ་དུ་རགོས་པ་དང་གཅིག

2} ཆོས་དང་ཆབ་སྲདི་བསྲསེ་པའ་ིརགས་ལ།    དཔརེ་ན། བོད་བསན་པ་ཆབ་

སྲིད་ཀི་དོན་དུ་ཡིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་།རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ་དག་ཐེར་ཟེར་བ་

དང་། ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབལེ་ཡངོ་ཐབས་ཟརེ་

 བ་ལྟ་བུ་དང་གཉསི།

3} སྡགིས་ར་དང་གནནོ་ཤུགས་ཡདོ་ཚད་བསྲསེ་པའ་ིརགས་ལ། དཔརེ་ན། 

ངས་མ་ིཚང་ར་ེར་ེབས་ནས་ས་ོབརྡུང་དགསོ་བྱུང་ན་ཟརེ་ བ་དང་། ང འི ་ ཚེ ་ ལ ་

གནདོ་རབས་དང་། ང་སྡུག་ཤ་ིབརྒྱབ་བཅུག་ འདདོ་ཡདོ་ན་ཟརེ་བ་དང་། 

རྒྱ་མའི་ིརྒྱུག་ཁ་ིབས་རབས་སོགས་ཟརེ་ ལུགས་ད་ེརྣམས་ཡནི་པ་དང་གསུམ།

4} ལགོ་གྱུར་དང་མངོན་སུམ་བསྲསེ་པའ་ིརགས་ལ། མོ་དང་རི་ལམ་ཟན་རིལ་འདེ་
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ལུང་བཞི་དང་། ད་ེབཞིན་དཔརེ་ན། བསྲ་ེཁབ་པས་ད་ཆ་རྒྱབ་སྐརོ་མ་ིའདུག་

ཟརེ་བ་དང་། མགནོ་པོ་ཞལ་གསི་ལག་པ་བཅག་ཡདོ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་དང་བཞི།

5}  རང་དནོ་དང་སྤ་ིདནོ་བསྲསེ་བའ་ིརགས་ལ། དཔེར་ན།དོལ་རྒྱལ་དེ་༧རྒྱལ་

བ་རིན་པ་ོཆའེ་ིསྐུ་ཕྱྭའ་ིཐོག་ལ་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེཤསོ་ཡནི་ཟརེ་བ་དང་།  བོད་མིའི་ཆིག་

སྒལི་ཐོག་གནདོ་སྐནོ་ཆ་ེཤསོ་ཆགས་ཡདོ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་དང་ལྔ།

6} བདནེ་པ་དང་རྫུན་པ་བསྲསེ་པའ་ིརགས་ལ། ༧སྐབས་ར་ེཕ་བོང་ཁ་དང་། 

སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་རིན་པ་ོཤུགས་ལྡན་བསནེ་ཟརེ་བ་བདནེ་ཡང་།  སྐུ་ཚ་ེམཛད་

འཕནི་དང་བཅས་པ་ལ་གནདོ་ཟརེ་བ་རྫུན། ངས་ཐོག་མར་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་

ཟརེ་བ་བདནེ་ཡང་། བརག་དཔད་བས་ནས་ ཕན་ལས་གནོད་ཆེ་བ་ཤེས་

ཟརེ་བ་རྫུན་པ་དང་དྲུག དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚེ་ངེས་པར་ཞིབ་

འཇུག་བ་རན་ཡདོ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ མངོན་ན།ོ། 
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༧སྐབས་ར་ེཕ་བོང་ཁ་དང་ཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་རྣམ་གཉསི་ནརོ་ཡདོ་
ཀང་ད་ེལ་ནརོ་འདུག་ཟརེ་མཁན་ད་ེཡང་ནརོ་བ་རདེ་ཟརེ་བའ་ིགཡ་ོ

ཚགི་ད་ེལ་ཟུར་ཙམ་དཔད་པ།

ཡང་། ཕ་ིལོ་{2004}ཟླ་བ་{03}ཚསེ་{26}ཉནི་ར་སར། བཅུ་བཞི་པའི ་ལམ་

སནོ་བཀའ་སབོ་ཟརེ་བའ་ིལྡབེས་{62}པར། {“དོལ་རྒྱལ་བསེན་པ་གནང་བའི་

ཐོག་ནས་སྐབས་ར་ེཕ་བོང་ཁ་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ནརོ་གནང་ཡདོ་ལ། སྐབས་རེ ་ཁི ་

བང་རིན་པ་ོཆ་ེཡང་ནརོ་གནང་ཡདོ། སྤིར་ནོར་བ་ཙམ་མིན་པར་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕིན་

ལ་གནདོ་ཡདོ།”} ཅསེ་ཟརེ་ནས་ཐག་བཅད་ཡདོ། ད་ད་ེལྟར་ཡནི་ན། སྤི ར ་

ནརོ་དང་མ་ནརོ། བཟང་དང་ངན། ཡདོ་དང་མདེ། ཡནི་དང་མནི། ག ནོ ད ་ ད ང ་

ཕན་སོགས་ཡདོ་ཚད་བཅུ་བཞི་པས་ཐག་བཅད་རྒྱུ་ཞིག་ཡནི་ནམ། ད་ེཡནི་ཏ།ེ 

བསན་དང་འགོ་བའ་ིདནོ་ཆེན་ཁུར་དུ་བཞེས་པའ་ིསིྤ་དགོས་བསན་འགོའ་ིརྩ་ལག་དམ་

པ་བསན་འཛིན་གི་སྐསེ་བུ་དམ་པ་ཆནེ་པ་ོཁོང་གཉསི་ལྟ་བུའང་བཅུ་བཞི་པས་ནརོ་བར་

ཐག་བཅད་འདུག་པའ་ིཕིར། སྤིར་ནོར་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕིན་དང་

བཅས་པ་ལ་གནདོ་ཡདོ་པ་ཐག་བཅད་འདུག་པའ་ིཕརི། གལ་སྲིད་དམ་པ་ཁོང་རྣམ་

གཉསི་ཀ་ིསྐུ་ཚ་ེམཛད་འཕནི་དང་བཅས་པ་ལ་གནདོ་ཡདོ་ན།  གནདོ་བསྐལ་མཁན་ངོ་

མ་དེ་བཅུ་བཞི་པ་ཁོད་རང་ཡིན་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མི་དགོས་ཀང་གནས་སབས་མང་དོགས་

ཀསི་འགོ་ནས་ཀང་ཐོན་ངསེ་པས་བཞག །ད་སྐབས་རེ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་དེ་ལས་ནོར་

འཁྲུལ་ཚབ་ཆེ་བ་གཞན་ཅི་ཞིག་མཛད་དགོས་ཏེ་མི་དགོས་པ་བང་དོར་ལ་རོངས་པའི་

བླུན་པ་ོནགས་རིས་ཀང་ལོས་ཤསེ། ཡང་བཅུ་བཞི་པས།{“དེ་ལྟ་བུའི་ནོར་འཁྲུལ་
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ཡདོ་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏ།ེ སྐབས་ར་ེཕ་བོང་ཁ་རིན་པ་ོཆ་ེདང་།  སྐབས་ར་ེཁི་བང་

རིན་པ་ོཆ་ེརྣམ་གཉསི་ནརོ་བའ་ིཕགོས་ལ་བསྐལ་བ་ད་ེཡང་རྩ་བ་ནས་ནརོ་བ་ཡནི། 

བ་མ་བསམ་གསི་མ་ིཁབ་པ་རདེ།”}སོགས་ཟརེ་ལུགས་ད་ེན།ི ལགེས་བཤད་ལས། 

གཡ་ོཅན་སན་པར་སྨྲ་བ་ན།ི རང་དནོ་ཡནི་ག་ིགུས་ཕིར་མནི། གསུངས་པ་དེ ་རང་

བྱུང་འདུག་པར་སྣང་བས་ཅུང་ཟད་བག་ཡདོ་པར་མཛད་ན་ཅི་སྐནོ་ཡང་བསམ་མ།ོ། 

ད་འ་ོན། ཡང་སིང་སུ་ནརོ་བ་རདེ། ད་བར་དུ་གཡོ་གཏམ་འདི་འད་རྐང་རྐང་གིས་

རང་གཞན་ཐམས་ཅད་མག་ོབོ་རངོས་སུ་བཅུག་ཡདོ། དགེ་ལྡན་བསན་འཛིན་ཡོངས་

ཀ་ིགཙུག་རྒྱན་ཡབ་ར་ེབད་ེབར་གཤགེས་པ་བད་ེཁི་ཡབ་སྲས་རྣམ་གཉསི་ཀསི། ནོ ར ་

འཁྲུལ་ཚབ་ཆནེ་ད་ེལྟར་མཛད་པ་ཁས་ལནེ་བཞིན་དུ། དེ་ལ་ནོར་འདུག་ཟེར་མཁན་

ད་ེཡང་རྩ་བ་ནས་ནརོ་ཡདོ་ན། དེ་འདའི་གཡོ་གཏམ་དེ་སུ་ལ་དམིགས་ཤིང་གང་གི་

ཆདེ་དུ་གསུངས་ཀ་ིཡདོ། ད་འ་ོན་༧ར་ེབད་ེཁི་ཡབ་སྲས་ནརོ་མདེ་པ་ཐག་ཆོད་ད།ེ 

རེ་བདེ་ཁི་ཡབ་སྲས་རྣམ་གཉིས་ནོར་བའི་ཕོགས་ལ་བསྐལ་མཁམ་དེ་རྩ་བ་ནས་ནོར་བ་

འདདོ་པའ་ིཕརི་དང་། མ་ཟད་བ་མ་བསམ་གསི་མ་ིཁབ་པ་ཡང་ཡནི་པའ་ིཕརི། དེ ་ལ ་

འདདོ་དང་། མ་གྲུབ། ཁབ་མདེ་སོགས་ཀ་ིལན་གང་ཡང་མ་ིཐབེས་སོ།། མ་གཞི། བ ་ མ ་

བསམ་གསི་མ་ིཁབ་པ་ཞིག་ཡནི་ན་ད་ེལ་ཁ་མགི་ཡར་ལྟ་དང་། ཅི ་གསུངས ་བཀའ ་

སྒྲུབ་དང་ཅི་མཛད་ལགེས་མཐོང་སོགས་བས་པ་ལ་སྐནོ་ཅི་ཞིག་ཡདོ་དམ། ཡང་ན་ནརོ་མ་

ནརོ་གཉསི་གཞི་གཅིག་ག་ིསངེ་དུ་མ་ིའགལ་བར་ཁས་ལོངས་ལ།  བུམ་པ་རག་དངོས་

གཉསི་ཀར་ཁས་ལོངས་ཤགི །དེ་འཛིན་པའི་བོ་ཡང་ཚད་མར་ཁས་ལོངས་ལ་གཡོ་

གཏམ་མ་ིཟད་པས་གཞན་མག་ོགང་འདདོ་དུ་བསརོ་རོགས་གནང་བས་པར།{“ཡང་བ་

མ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བའི་
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མསོ་གུས་ཀ་ིཐོག་ཏུ་ཕིན་པ་ཡནི་{ན}། བསན་པ་སྤི་མཚན་གི་དབང་གིས་འགིགས་ཀི་

མདེ།”} ཟརེ། ད་ེདག་ེལྡན་ལོག་བཤད་དུ་{སྤ་ིབཙན་}ཟརེ་ནས་བཅོས་འདུག ། 

མ་གཞི་ནས་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་ཟེར་བ་དེར་ལན་མང་བཟོ་བཅོས་བས་ཡོད་པ་ཡང་

ཤསེ་ཀ་ིཡདོ་མདོ། དེ་རྣམས་གསར་པ་དང་རངི་པ་མཚུངས་བསྡུར་བེད་རྒྱུ་ན་ིགིད་

ལུག་པའ་ིརྒྱུ་ཁོ་ནར་འདུག་པས་གནས་སབས་བཞག་ག།ོ 

ད་འ་ོན།     བ་མ་བསམ་གསི་མ་ིཁབ་པ་ཞིག་ཡནི་ན། བ ས ན ་ པ ་ སྤི ་ བེ ་ བ ག ་

གང་ག་ིདབང་དུ་བས་ཀང་ཅི་མཛད་ལགེས་མཐོང་བས་པར་སྐནོ་ཅི་ཞིག་ཡདོ། 

༧གོང་ས་མཆོག་ནི་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཆོས་གཏམ་དང་སྲིད་གཏམ་བསྲེས་ནས་

གཡ་ོསྒྱུའ་ིལམ་སནོ་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་མཉསེ་ཤངི་། ར ང ་ མ ་ ག ཏོ ག ས ་ ག ཞ ན ་

སུ་ལའང་ཅི་གསུངས་བཀའ་སྒྲུབ་དང་ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་བས་ན་མི་འགིག་

པའ་ིདབང་གསི། ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་༧རེ་བདེ་ཁི་ཡབ་སྲས་སོགས་

ལ་ཅི་གསུངས་བཀའ་སྒྲུབ་བས་པར་མ་རང་པའི་ཟུར་ཟའི་ཀླན་ཀ་འཚོལ་འདོད་

ནས། ཅི་ཟེར་འདི ་ཟེར་མེད་པར་བསན་པ་སྤི ་དབང་བཙན་རབས་ཤོད་པ་

ན་ིགཡ་ོརྒྱུའ་ིརང་བཞིན་ས་བར་མ་ནུས་པ་ཞིག་མནི་ན་ཅི། བ ་ མ ་ བ ས མ ་ གི ས ་

མ་ིཁབ་པ་ཡནི་པའ་ིཕརི། ཅི་མཛད་ལགེས་མཐོང་དང་ཅི་གསུངས་བཀའ་སྒྲུབ་ཟརེ་

བ་དོན་དམ་རང་གིས་ཉམས་ལེན་ལ་སྦར་རྒྱུ་ཡིན་པས་བསན་པ་སིྤ་དབང་བཙན་པ་

བདེ་དགསོ་དནོ་མདེ་ལ། བས་ཀང་སོྐན་ཅི་ཞིག་ཡདོ་ད་ེམདེ་པ་ན།ི བ ་མ ་བསམ་ 

གསི་མ་ིཁབ་པ་ཡནི་པའ་ིཕརི། བ་མ་བསམ་གིས་མི ་ཁབ་པ་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་། 

ད་ེལ་ནང་བསན་རསེ་འཇུག་པ་ཡངོས་ཀིས་བ་མར་རིྩ་དགསོ་དནོ་མདེ་པས། ད་ེཀང་

བསན་པ་སྤ་ིདབང་བཙན་རབ་ཀསི་གཡ་ོསྒྱུ་ཤདོ་དགསོ་དནོ་མདེ་པའ་ིཕརི། 
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འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་གོང་སའི་བཀའ་སོབ་ལ་ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་ཏུ་དཔད་ན་དཔད་མི་

བཟོད་པ་ཁོ་ནའ།ོ འདི་ལྟ་བུའི་གཡོ་སྒྱུའི་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་འདི་ཡང་དགེ་

ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་ཤོག་ལྡེབས་{10}པར་ལུང་འདེན་བས་ཡོད་ཅིང་། 

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ལ། ལུང་རིགས་གསེར་གི ་ལྡེ ་མིག་ཟེར་ཡང་། 

དརེ་དངས་པའ་ིལུང་ན་ིམང་ཆ་ེབ་འད་ིའད་རྐང་རྐང་ཡནི་ན།ོ   

 

༧སྐབས་ར་ེཕ་བོང་ཁ་བདུད་ཡནི་ན་བཅུ་བཞི་པ་བདུད་ཀ་ིཚ་བོ་ཡནི་པ་

ཤདོ་མ་ིདགསོ་པའ་ིསརོ།

ཡང་། {2015}{11}{03}ཤིང་ལུག་བོད་ཟླ་{9}ཚེས་{22}རྒྱལ་བ་ལྷ་ནས་

བབས་པའ་ིདུས་ཚསེ་ཐོག་ར་སར་མ་ིདམངས་མང་ཚགོས་ལ། གཞན་གི་རསེ་ཟོླས་ཡནི་

ཁུལ་གིས་{“ཐ་ན་སྐབས་ར་ེཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆ།ེ བ་མ་དེ་འད་འགའ་ཞིག་གིས་

བདུད་ཀ་ིསྤྲུལ་པ་རདེ་ཟརེ་ཡ་གཅིག་ཆགས་པ་རདེ་ད།”}   ཞསེ་ཟརེ་རོ། ད ་ འོ ་

ན་ད་ེལ།   སར་སངས་རྒྱས་དང་། ༧རེ་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་སོགས་ཕལ་ཆེར་
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ལ་བདུད་རདེ་ཟརེ་མཁན་བྱུང་མངོ་ཡང་།  ཁུངས་མདེ་ལུང་རྫུན་ད་ེདག་འདརི་འདནེ་

པ་ངལ་བའ་ིརྒྱུ་ལས་མདེ་པ་དང་། དེ་ལྟར་ཡདོ་པ་ཡང་བཅུ་བཞི་པས་མཁེན་ངེས་

ཡནི། ཁདེ་ཀི་གསུངས་ལུགས་དསེ་དནོ་དམ་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་གི་བར་དུ་

ཕ་མ་སལེ་འཇུག་བདེ་ལུགས་ད་ེའད་ན།ི  ༧ར་ེམ་ེལས་རས་ཆུང་པར་གདམས་པ་

ལས། {“ཁདོ་ཀ་ིབས་པའ་ིལས་ད་ེལ།། བུ་ཁདོ་བས་ང་རང་སམེས་ཁལ་ཆ།ེ།”} 

གསུངས་པ་ལྟར་ཁམི་རྒན་ཕལ་པ་བདག་ལྟ་བུ་ཡང་ངོ་ཚ་བའ་ིརྒྱུ་ལས་མ་ིའདུག་ས།ེ 

ད་བཅུ་བཞི་པ་ཁེད་ཀིས་༧རེ་ཕ་བོང་ཁ་པར་བདུད་རེད་ཟེར་བ་ཙམ་ལས་བདུད་མ་

རདེ་ཟརེ་རྒྱུ་ཡནི་ནམ།   ཡང་ན་བདུད་རདེ་ཟརེ་མཁན་ལ་བདུད་ཡནི།   བ་མ་བསམ་

གིས་མི་ཁབ་པ་རེད་ཟེར་མཁན་ལ་བ་མ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཡིན་ཞེས་གཉིས་ཀའི་

གཞི་མཐུན་བཞག་རྒྱུ་ཡནི། གལ་སྲདི་བདུད་ཡནི་ན། ཁེད་རང་བདུད་ཀི་ཚ་བོ་མིན་

པའ་ིརྒྱུ་མཚན་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་མ་དམགིས་པའ་ིཕརི། ཡང་ན་ཆོས་སྐོང་ཤུགས་ལྡན་

བསནེ་པའ་ིདབང་གསི་བདུད་ཆགས་སོང་བ་རདེ་ཟརེ་ན། ཁེད་རང་ཡང་བདུད་

བས་ནས་མ་ིལོ་ཉ་ིཤུ་ལྷག་ཅིག་བཞུགས་པ་ཁས་ལོངས་ཤགི །ཡང་ན་བདུད་རེད་

ཟརེ་དནོ་ན་ིཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་པ་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་ཟརེ་ན། དེ ་ཡང་རྩ་བ་

ནས་འགིག་ཐབས་མདེ་ད།ེ འཇམ་མགོན་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལའང་བདུད་

རདེ་ཟརེ་མཁན་བྱུང་ཞིང་། ཤུགས་ལྡན་བསེན་རབས་ནི་མེད་པས་ཐམས་ཅད་ཀི་

བར་དུ་ཕ་མ་འཇུག་གང་ཐུབ་མ་གནང་རོགས། ཀུན་སོང་ངན་པས་སྨྲ་བའ་ིསྦརོ་བ་མང་

དགས་ན་ཁདེ་རང་བདུད་ཀ་ིརསེ་འཇུག་དང་བདུད་ཕྲུག་ངོ་མ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡནི་པ་ལ་

ཐ་ེཚམོ་གང་ཡང་མདེ་པས་ཕན་བུས་བག་ཡདོ་པ་མཛད་དགསོ་སོ།། 
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བཅུ་བཞི་པའ་ིམདུན་ནས་ལམ་རིམ་འཁདི་ཆནེ་བཅོ་བརྒྱད་ཞུས་པ་ལ་

ཉམས་རགོས་མ་ིའད་བ་བཅོ་བརྒྱད་འཁྲུངས་ཡདོ་པ།

གཤམ་འཁོད་གནས་ཚུལ་ད་ེན་ིབཅུ་བཞི་པའ་ིམདུན་ནས་{2013}ནས་{2016}བར། 

ལམ་རིམ་འཁིད་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཟེར་བ་ལོ་བཞི་བསྟུད་མར་ཞུས་པའི་མོང་ཚོར་ཡིག་

ལམ་དུ་ཕབ་པ་ཞིག་ཡནི་འདུག་ན། བཅུ་བཞི་པའ་ིམདུན་ནས་ལམ་རིམ་འཁདི་ཆནེ་

བཅོ་བརྒྱད་ཞུས་རསེ་ཁོང་ལ་ཉམས་རོགས་པ་མ་ིའད་བ་བཅོ་བརྒྱད་འཁྲུངས་ཡདོ་འདུག་

པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡང་། ད་ེལ་ཡ་མཚན་དགོས་དནོ་མདེ་ད།ེ བཅུ་བཞི་པས་

རྒྱུན་དུ་ཆསོ་གཞུང་གང་ཞིག་གནང་ཡང་སྲལོ་ངན་མ་དག་རྒྱུན་འབམས་ཀི་བཤད་ཡམ་

འཁདི་ཚུལ་ད་ེལས་མ་འདས་པའ་ིཕིར་རོ།། ད་ེཡང་ཡནི་ཏ།ེ དཔརེ་ན། 

1} གང་ཞིག་འཁིད་ན་སོབ་མའི་སེམས་རྒྱུད་དཀར་པོ་ཆོས་ཀི་ཕོགས་སུ་འཁིད་

དགསོ་པ་ལ་མ་ིའཁིད་པར་ནག་པོ་སྲདི་ཀ་ིཕགོས་སུ་འཁདི་གང་ཐུབ་དང་།

2} གང་དུ་འཁིད་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འཁིད་དགོས་པ་ལ་མི་འཁིད་པར་རོ་རེ་

གདན་ག་ིའགོ་ཕོགས་སུ་འཁདི།  

3} གང་གསི་འཁིད་ན་མ་མཐའང་ལམ་བ་གོང་མར་སོྐན་འཚལོ་མ་ིབདེ་མཁན་ཞིག་

དགོས་པ་ལ་མེད་པར་༧རེ་བདེ་ཁི་ཡབ་སྲས་ལྟ་བུར་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ལུགས་

དང་ལམ་ནརོ་སནོ་མཁན་ཡནི་ཚུལ་གངེ་མཁན་ཞིག་གསི་འཁདི། 

4} ཇི་ལྟར་འཁིད་ན་ཆེ་བ་བཞི་དང་ཁད་ཆོས་གསུམ་གི་སོ་ནས་སོབ་མའི་སེམས་

རྒྱུད་འདུལ་ཐབས་གཙ་ོབོར་བས་ནས་འཁིད་དགསོ་པ་ལ་མ་ིའཁིད་པར་ཆགས་
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སྡང་ཕགོས་རིས་རྐང་རྐང་བཤད་ནས་རྣམ་རགོ་ལུང་པ་གང་བསང་། 

5} ཐད་ཀར་བཤད་ན་ལམ་རིམ་འཆད་ཁུལ་བས་པ་མ་གཏོགས་དནོ་དངོས་ ལ མ ་

རིམ་འཆད་མ་ིཤསེ་པ་ད་ེཡནི་ཏ།ེ 

༧གངོ་ས་ལྔ་པ་ཆནེ་པསོ།  {“ས་ཞུ་དམར་པོ་གནོ་ཚད་ཀསི་ལམ་འབས།  ཨུ་རྒྱན་

པད་ཞྭ་གནོ་ཚད་ཀསི་རགོས་ཆནེ།།  པཎ་ཞྭ་སྣ་ེརིང་གོན་ཚད་ཀསི་ལམ་རིམ་འཆད་མ་ི

ཤསེ”}གསུངས་པ་ད་ེདནོ་ལ་གནས་ཤངི་ར་ོརའེ་ིཚགི་འཁྲུལ་མདེ་དུ་ག ོ ། དེ ་ ཙ མ ་ མ ་

ཟད། 

{“རིས་མདེ་གྲུབ་མཐའ་ིབུར་ཤངི་འ་ོམ་སོགས།། 

འད་མནི་མངར་བའ་ིཁད་པར་ཀུན་མངོ་བ།། 

གཅིག་ཏུ་གདམས་པར་ཤར་བ་ངག་ག་ིདབང་།།”} 

ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར་འ་ོམ་དང་བུར་ཤངི་མངར་བ་ཙམ་དུ་འད་ཡང་མངར་ཚུལ་མ་ིའད་

བ་ལྟར། ལམ་རིམ་འཆད་པ་འད་ཡང་འཆད་ཚུལ་མ་ིའད་བ་ན།ི བཅུ་བཞི་པས་ལམ་

རིམ་འཆད་པ་ཡནི་ཟརེ་ནས་ཆགས་སྡང་མཉམ་བསྲསེ།  ཆོས་སྲདི་མཉམ་བསྲསེ། 

ཆོས་དང་ཚན་རིག་མཉམ་བསྲསེ། བདནེ་པ་དང་རྫུན་པ་མཉམ་བསྲསེ། ད ངོ ས ་ མེ ད ་

དང་དངོས་ཡདོ་མཉམ་བསྲསེ། ལམ་རིམ་བ་མའི་ཁད་ཆོས་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་ནས་

ད་དུང་བསན་འཛིན་ཟརེ་དགསོ་ན་བསན་བཤགི་ཟརེ་བ་ཞིག་ས་སངེ་འད་ིན་རདེ་ས་བ་

མ་ཡནི་ན་ོཡང་སམ་མ།ོ། དནོ་དུ་མཛོད་ལས། {“ངན་རོག་རྣམས་ཀིས་བསན་པ་

དཀྲུགས་”}ཟརེ་བ་ད་ེརང་ཡནི་པར་སྣང་། གཞན་ཡང་ལམ་རིམ་འཁིད་ཆེན་བཅོ་

བརྒྱད་ལོ་བཞིའ་ིརིང་འཁདི་ཟརེ་དུས་ངོ་མཚར་ཆ་ེམདགོ་འད་ཞིག་འདུག་མདོ། དོ ན ་
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དངོས་ཚགོས་འདུ་ཚགོས་རྒྱུ་དང་། ལས་བསྡམོས་སྐརོ་རྒྱུ། ཆགས་སྡང་གེང་རྒྱུ།   

བརན་བཞུགས་བཞསེ་རྒྱུ།   ཆ་ཚང་བསྡམོས་ནས་ཆུ་ཚདོ་{32}ཡནི་པ་ལམ་འཁདི་

སྦིན་བདག་གིང་མཆོག་སྤྲུལ་ནས་v.o.a.ཨ་རི་རླུང་འཕིན་ལས་ཁང་དུ་གསུངས་པ་དེ་

རདེ།  ད་འཁིད་ཆནེ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། ལོ་བཞི་ཟེར་བ་དེ་རྣམས་དམིགས་ཡུལ་ངན་པ་

གཞན་ཞིག་ག་ིཆདེ་དུ་ཡནི་པ་ཡང་ད་ེནས་ཤསེ་ཐུབ་བོ།། ཆོས་ཞུ་བ་ཁོང་གིས་ལམ་རིམ་

འཁདི་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ལོ་བཞི་ལ་ཞུས་ནས་མཐའ་མའ་ིཉམས་མགུར་དབངས་སུ་གེར་

བ་ཡང་འད་ིལྟར།

ལམ་རིམ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡདོ།། ལམ་འདནེ་ག་ོལོྡག་བྱུང་སོང་།།

ལམ་རིམ་གསརེ་ཞུན་ཞུས་ཡདོ།། ལམ་འཁདི་ར་ེབ་བརག་སོང་།།

ལམ་རིམ་ལག་བཅངས་ཞུས་ཡདོ།།    ལམ་དག་དམ་ཉམས་ཆགས་སོང་།།

ལམ་རིམ་ཞལ་ལུང་ཞུས་ཡདོ།། ལམ་གལོ་ལོག་ལམ་འཕན་སོང་།།

ལམ་རིམ་ཀངོ་བ་ཞུས་ཡདོ།། ལམ་ཞུགས་འབས་བུ་སོར་སོང་།།

ལམ་རིམ་ཞྭ་དམར་ཞུས་ཡདོ།། ལམ་དནོ་ལོག་འགལེ་གནང་སོང་།།

ལམ་རིམ་ལོ་བཞིར་ཞུས་ཡདོ།།    ལམ་བསན་ནང་དཀྲུག་ཆགས་སོང་།།

ལམ་རིམ་བཅོ་བརྒྱད་གནང་སོང་།།    ལམ་རོ་བཅོ་བརྒྱད་བཟོས་སོང་།།
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ལམ་རིམ་གནང་བའ་ིརྩ་དནོ།།    ལམ་ལོག་ཆབ་སྲདི་འཁབ་སོང་།།

ལམ་རིམ་ཆབ་སྲདི་བཤད་ནས།།    ལམ་རིམ་བ་བརྒྱུད་བཅད་སོང་།།

ལམ་གཅིག་དབུ་ལམ་ཡནི་ཟརེ།།    ལམ་ཁ་གཞན་དག་སྨད་སོང་།།

ལམ་ལ་ལུག་བཞིན་རྒྱུག་ཟརེ།།    ལམ་སོན་ཤར་བསྐདོ་དགསོ་ཟརེ།།

ལམ་རིམ་གསུང་ཆསོ་ཟརེ་བ།།    ལམ་མཆོག་འགལེ་བཤད་མ་རདེ།།

ལམ་ཕགོས་སྲདི་ལ་བསྒྱུར་ནས།།    ལམ་ངན་གཡང་མཆོང་རདེ་སོང་།།

ལམ་རིམ་བརྒྱ་བཤད་སངོ་བཤད།།    ལམ་སོན་ཆབ་སྲདི་རདེ་སོང་།།

ལམ་ག་ིའགགོ་མད་ོངོ་མ།། ལམ་ཟུར་འཕན་མ་ོཆགས་སོང་།།

ལམ་བཀའ་ཆབ་སྲདི་ཡནི་ཟརེ།།    ལམ་ད་ེགཉསི་ཕན་ཡནི་ཟརེ།།

ལམ་སྣ་ེརྒྱ་ལ་གཏོད་དང་།། ལམ་འག་ོར་བཞིན་རྒྱུག་ཟརེ།།

ལམ་འད་ེདལོ་རྒྱལ་ཡནི་ཟརེ།། ལམ་ཕུགས་རྒྱ་དམར་འདུག་ཟརེ།།

ལམ་ལྷ་དབུ་ལམ་ཡནི་ཟརེ།། ལམ་གགོས་རྒྱ་དམར་ཡནི་ཟརེ།།
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ལམ་རིམ་གསུང་གནི་གསུང་གནི།།    ལམ་གཅིག་ལྷ་འད་ེགཅིག་སོང་།།

ལམ་སནོ་གནང་གནི་གནང་གནི།།    ལམ་འབས་མ་ནངི་ཆགས་སོང་།།

ལམ་སྣ་ེརྒྱ་ལ་གཏད་ནས།།    ལམ་སྦང་གནས་སོར་དགསོ་ཟརེ།།

ལམ་སང་ཤར་ལ་གཟིགས་ནས།།    ལམ་ལམ་སྤན་ཆབ་བསིལ་གསི།།

ལམ་འགའོ་ིབར་ཆད་བསལ་བར།།    ལམ་ངན་རང་བཙན་ཁོག་ཟརེ།།

ལམ་ཀགོ་ལོ་རྒྱུས་བཟོས་ནས།།    ལམ་མདེ་ལམ་ཁ་བཏོད་སོང་།།

ལམ་ཞུས་དམ་ཚགི་ཡནི་ཟརེ།།    ལམ་མནའ་བཅད་དུ་བཅུག་སོང་།།

ལམ་རིམ་བསབ་པ་ཡནི་ཟརེ།།  ལམ་ལོྡག་མ་ིལ་བསྡགིས་སོང་།།

ལམ་གཉསི་མཐུན་ཐབས་མདེ་ཟརེ།། ལམ་གཅིག་བཀས་བཅད་གནང་སོང་།།

ལམ་རིམ་སན་བརྒྱུད་ཡནི་ཟརེ།།     ལམ་བར་མཚན་སྨད་ཞུས་སོང་།།

ལམ་རིམ་གཅིག་ཞུས་གཉསི་ཞུས།།    ལམ་གོགས་གཅིག་འཐོར་གཉསི་འཐོར།།

ལམ་ཁདི་ལོ་བཞིའ་ིམཇུག་ལ།།    ལམ་ཐོ་ར་ེར་ེབརིྩགས་སོང་།།
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ལམ་རིམ་དུད་ནག་འད་སོང་།།    ལམ་ཞུས་བཟའ་འཐོར་བྱུང་སོང་།།

ལམ་རིམ་སྨ་ོཆང་འད་སོང་།།    ལམ་ཞུས་ནང་འཁྲུག་བསངས་སོང་།།

ལམ་རིམ་འགད་རས་འད་སོང་།།    ལམ་ཞུས་མདུན་ལམ་བརགས་སོང་།།

ལམ་རིམ་དུག་ཆུ་འད་སོང་།།    ལམ་ཞུས་སྲགོ་རྩ་ཆད་སོང་།།

ལམ་རིམ་གསུང་ཆསོ་ཀ་ིམཇུག་ལ་བསི། ཞེས་པ་འདི་ཡང་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པའི་

གཏམ་འཁྲུལ་མདེ་རང་དུ་མངོན་ན།ོ། ད་དུང་མགུར་དབངས་དེ་ལ་ཁ་ནོན་ཅུང་ཟད་

དགསོ་པར་མཐོང་ཡང་གནས་སབས་ད་ེཙམ་གསི་འཐུས་པར་བས་སོ།།
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596

ཚགོས་གཙ་ོསནེ་པ་ཚ་ེརིང་ཟརེ་བ་དསེ་༧སྐབས་ར་ེཕ་བོང་ཁ་ཐ་མ་ཁ་

ནས་ཁག་སྐྱུགས་ནས་དགངོས་པ་རགོས་པའ་ིལོ་རྒྱུས་ཡདོ་ཟརེ་བ་ལ་

བརདོ་པ།

ཡང་། ཕི་ལོ་{2014}ཟླ་{06}ཚེས་{05}ཉིན་རྒྱ་གར་ད་སེང་བོད་ཁིམ་སོབ་ཕྲུག་

ཚརོ་ནང་ཆསོ་ངོ་སྤདོ་ལ་ཁ་གཡར་ནས། ད་ལྟའ་ིཡུལ་རྒྱར་བཙན་གཞུང་ག་ིསྤ་ིའཐུས་

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་ཟེར་བ་དེས་ཆོས་སྐོང་ཤུགས་ལྡན་སོར་ལ་སོབ་ཕྲུག་ལོ་

གཞོན་སོང་ཕག་བརྒལ་བ་ཞིག་ལ། མ་ིངན་ད་ེའད་ཞིག་གིས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤདོ་ཁ་ལ་

འཁརེ་ནས་བོད་ཕྲུག་ན་གཞོན་ད་ེདག་ག་ིཀླད་པའ་ིནང་དུ།  {“སྐབས་ར་ེཕ་བོང་ཁ། 

ཐ་མ་ཁ་ནས་ཁག་སྐྱུགས་ནས་དགངོས་པ་རགོས་པའ་ིལོ་རྒྱུས་བཤད་རྒྱུ་ཡདོ་རདེ།”} 

ཅེས་ཟེར་ནས་ཁུངས་མེད་བཤད་ཡམ་འདདོ་གཏམ་ཡདོ་ཚད་སབོ་ཕྲུག་ཚརོ་ངན་སབོ་

བདེ་བཞིན་འདུག་པ་ད་ེན་ིཡག་པོ་རྩ་བ་ནས་མ་རདེ། ༧སྐབས་རེ་ཕ་བོང་ཁ་པ་ཆེན་

པོ་ཐ་མ་ཁ་ནས་ཁག་སྐྱུགས་ནས་ཤི་བའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ད་ལྟ་རྣམ་ཐར་ལོ་རྒྱུས་གང་དུ་ཡོད་

སནོ་ཅིག་ཅསེ་བསྐུལ་རྒྱུ་ཡནི། ཁའེུ་གཉསི་ཀ་ིརགོས་བརོད་ལས།

{“དམ་པ་མནི་པས་གང་བརནེ་པ།། 

རག་པར་བདེ་པའ་ིགནས་ཡནི་ཏ།ེ། 

ཀཱ་ལ་ཀཱུ་ཊའ་ིབདནེ་པ་ཡསི།། 

གཉསི་ཀ་ཕུང་བར་བདེ་པ་བཞིན།།”} 

ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར།  ཀཱ་ལ་ཀཱུ་ཊའི་རྩེ་མོར་དང་སྲོང་གིས་དམོད་གཟེར་
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གཟུག་པའ་ིམ་ིངན་ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུའ་ིཁ་རསེ་སུ་འབངས་ན། རང ་གཞན ་གཉིས ་

གའ་ིགཏན་འདུན་རྩ་རག་ཏུ་འག་ོརྒྱུ་ཡནི་པ་གདནོ་མ་ིཟ་ཡང་། ར་སའ་ིརི་ངོགས་ནགས་

གསེབ་སྤེ་རྒན་ཁྱུ་ཚོགས་དང་མཉམ་འགོ་མཉམ་འདུག་བེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་སྤེ་སར་

འཁབ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ག་ལ་ཡདོ། མ་གཞི་ནས་བཅུ་བཞི་པའི་རྒྱུག་ཁི་ར་སའི་ལྷ་འདེ་མི་

གསུམ་ཐམས་ཅད་༧ར་ེཕ་བོང་ཁ་པ་ཆནེ་པ་ོལ་ཕ་བསད་པའ་ིདག་ལྟར་བལྟ་དགསོ་པའ་ི

རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡདོ་དམ། དཔལ་མགནོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀསི། 

{“བ་བ་ཉམས་ཀསི་མ་ིལྕགོས་པ།། 

གཞན་གསི་སྦར་ཀང་བར་མ་ིརུང་།། 

དག་ེའ་ོདག་ེའ་ོཞསེ་སྨྲས་པས།། 

མ་ེཡ་ིནང་དུ་སུ་ཞིག་མཆོང་།།”} 

ཞེས་པ་ལྟར་སོ་སོའི་ཁ་སབས་དང་ངང་ཚུལ་ལ་མི་བལྟ་བར་དོན་མེད་སྐེས་བུ་དམ་པ་

སྨད་པའ་ིལས་ལ་ཞུགས་ཏེ་གེན་པ་མེ་ནང་དུ་ལིྕབས་པའ་ིབརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་བ་ཨ་ཙ་ི

ཤ་ཚ་སངི་ར་ེར།ེ དེ་ལྟར་སྐབས་༧རེ་ཕ་བོང་ཁ་པ་ཆེན་པོར་ངན་སོྨད་ཁ་ནས་

གང་ཐོན་བདེ་མཁན་དང་། ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་བེད་མཁན་གི་མི་ངན་བཙན་གཞུང་

ཚགོས་གཙ་ོཟརེ་བ་སནེ་ཚ་ེཁོ་རང་ག་ིངོ་བོ་ད་ེཅི་འད་ཞིག་རདེ་ཟརེ་ན། འཇིགས་རུང་

ལག་དམར་བ་ཞིག་ཡནི་པ་མད་ོསདོ་སྤ་ིཟུར་བསོད་སབོས་ལགས་ཀིས་གངེ་བསངས། 

སྐུ་ངོ་འཇུ་ཆནེ་མཆོག་གསི་གཏན་ལ་ཕབས། བཀའ་རྒྱུད་སྤི ་འཐུས་བསན་ཡར་

ལགས་ཀིས་མཇུག་གནནོ་བས་ཟིན་པའ་ིམ་ིངན་ད་ེའད་ཞིག་ཡནི་པ་རདེ། ཡ་ད་ག་འད་

ཞིག་འདུག མ་ིངན་དའེ་ིབདེ་ལས་ལ་ཆ་མཚནོ་ན། ཀ་རག་སྤྲུལ་སྐུའི་བཟའ་ཟླ་
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དུས་ད་ལྟའང་རང་ག་ིདངོས་མངི་ཚུན་བར་ེགྱུར་དང་། ཐ་ན་རང་ཉིད་འཚོ་སྡོད་བེད་

སའི་ཁ་བང་དང་ཁ་པར་ཙམ་ཡང་ཉེ་འབེལ་སོགས་ལ་ཤོད་མ་ནུས་པར་གབ་ཅིང་སྐྲག་

ནས་སྡདོ་དགསོ་པ་བཟོ་མཁན་འཇིགས་བསྐུལ་བ། དེ ་འདའི ་མི ་ངན་ཞིག་གིས་

ཚགོས་པར་གཡུང་དུ་མ་ིཕདོ་པའ་ིཚགི་ཁ་ནས་གང་ཐོན་དང་། ཞེ་བརྣག་སེམས་ནས་

གང་དན་ཤོད་ཕོད་པ་དེ་ཡང་བཅུ་བཞི་པས་ལོ་མང་རྒྱུད་བསྐུལ་སྣ་ཚོགས་དང་རྒྱབ་

སྐརོ་སྣ་ཚགོས་ཀ་ིལམ་ནས་བྱུང་བ་བརདོ་ཅི་དགསོ། མི ་ངན་དེ ་འད་གཅིག་གིས་

དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་ཆནེ་པོ་༧ར་ེཕ་བོང་ཁ་པ་བད་ེཆནེ་སིང་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་

ལ་མཇུག་བསྡམོ་ཇི་ལྟར་བདེ་ཐུབ། དེ་ལས་ཀང་ཧང་སང་ཞིང་ཧོན་ཐོར་དགོས་

པ་ཞིག་ལ། མ་ིངན་ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུར་བདནེ་ཁ་སྦནི་པ་ལྟ་བུའ་ིརྒྱབ་སྐརོ་དུ། ད གེ ་

ལྡན་བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་བ་ད་ེདང་ད་ེབདག་གསི་ཀང་། ༧རེ་བདེ་ཆེན་

སངི་པ་ོལ་བསོད་པའ་ིཟོལ་གིས་སྨད་པ་དང་།འདགེས་པའ་ིཟོལ་གིས་བརབ་པར་བདེ་པ་

སོགས་ན་ིབསམ་མ་ིཕདོ་པ་ཞིག་ལོས་ཡནི། ༧ར་ེབད་ེཆནེ་སིང་པའོ་ིཞལ་ནས་ཁག་

སྐྱུགས་ནས་དགོངས་པ་རོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་བ་ཁོད་ཚོ་ལའང་

ཤདོ་རྒྱུ་ཡདོ་ན་ཤདོ་རན་པར་མངོན་ན།ོ སེན་ཚེ་ལ་ངན་བསབ་བེད་མཁན་ནི་སེར་ར་

ཚུལ་ཁིམས་འདོ་ཟརེ་ཁོ་ཡནི་པར་ངསེ་ཏ།ེ 

གང་ཡནི་ཟརེ་ན། སར་ཡང་། ཁོས་གདངོ་ཐོག་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་བསྐུལ་མ་བས་ཏ་ེཕ་ི

ལོ{2004}ཟླ་བ་{08}ཚསེ་{3}ཉནི་གདངོ་ཐོག་སྤྲུལ་སྐུས་ཨ་རི་ནས་ར་སར་བོད་ཀི་

བང་ཆནེ་ཞསེ་པའ་ིཚག་ཤགོ་ནང་། ད་ིབ་དང་ཁ་སངོ་ལ་ཁ་གཡར་བའ་ིལོག་བཤད་

དུ། {“ཕ་བོང་ཁ་པ་ནང་པའ་ིབསན་དག་ཡནི། སྐབས་སྡམོ་མདེ། སོ ་

བང་སགས་གསུམ་ཀའ་ིསྡམོ་པ་མདེ། ནང་པའ་ིཁྱུ་ནས་བུད་ཚར།”} ཞེས ་ སོགས ་
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ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སོྒ་བསྐུར་ཞུས་པ་དེའི་རོྩམ་བསྐུལ་བེད་མཁན་ཡང་སྤི་ཟུར་ཚུལ་

ཁམིས་འདོ་ཟརེ་ཁོ་རང་ཡནི་པ་རདེ། འནོ་ཀང་ད་ེལ་དགག་ལན་ཚ་ནན་ཞིག་དུས་ད་ེ

ག་རང་ནས་བས་ཟིན་འདུག་པ་དང་།  མདརོ་ན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིརྒྱུག་ཁ་ིའཁོར་

དང་བཅས་པས་སྡང་ཟུག་ཆནེ་པ་ོབདེ་ཡུལ་༧ར་ེཕ་བོང་ཁ་པ་བད་ེཆནེ་སངི་པོའ་ིའཆད་

རོྩད་རོྩམ་གསུམ། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ། མཁནེ་བརྩ་ེནུས་གསུམ་སོགས་

ཟབ་ཡང་མངོན་པར་མཐོ་བའ་ིཕ་ིནང་གསང་གསུམ་ག་ིམཛད་པ་རྣམས། འདིར ་ཡི ་གེ ་

ཉུང་ངུས་མཐའ་མ་ིཆདོ་ཅིང་། བདག་ལྟ་བུས་བརདོ་ནུས་བལ་བ་ཀུན་ཤསེ་དང་། ཤེ ས ་

འདདོ་ན་མགནོ་པ་ོགང་ག་ིརྣམ་ཐར་རྒྱས་བསྡུས་དང་། གསུང་འབུམ་ཁག་ནང་མཇལ་

ཐུབ་ན་ཡདི་རང་དད་པའ་ིསྨྱུ་གུ་སངི་ནས་འཁྲུངས་བར་ངསེ་སོ། ༧ རེ ་ བ ་ མ ་ བ ས ན ་

འཛིན་གཙུག་རྒྱན་ཆནེ་པ་ོད་ེལྟ་བུ་ལ། བཅུ་བཞི་པས་བདུད་རེད་ཟེར་ནས་རེས་ཟོླས་

བས་ཁུལ་བདེ་པ་དང་། ཚགོས་གཙ་ོསནེ་ཚསེ་ཁག་སྐྱུགས་ནས་ཤ་ིཚུལ་ཟརེ་བ་དང་། 

གདངོ་ཐོག་སྤྲུལ་སྐུས་ནང་པའ་ིབསན་དག་རདེ་སོགས་ཟརེ་མཁན་ཏཱ་སནེ་གདངོ་གསུམ་

ལྟ་བུ་ར་ེཟུང་ཡངོ་སྲདི་པ་ན།ི གཙོ་བོ་བཅུ་བཞི་པའི་འཛུམ་མདངས་གི་རྒྱབ་ན་སས་

པའ་ིནད་མ་ིཐགེ་ཅིང་། ང་ཆ་ེང་བཙན་ག་ིཀུན་སོང་དུ་གྱུར་པའ་ིབའོ་ིའཛིན་ཚུལ་ད་ེརང་

ལ་ཐུག་ཡདོ། རྩ་བ་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ག་ིཀུན་སོང་ད་ེལ་བརནེ་ནས། རེ ས ་ འ ཇུ ག ་

རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམས་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་བོ་སྣ་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་ཞིག་རེད་པ་དེ་ཡང་

ལྷ་དང་བ་མའ་ིདངོས་གྲུབ་དུ་རིྩས་ནས་༧རེ་བ་མ་མཆོག་ལ་མ་དད་ལོག་རགོ་ངན་པའ་ི

སྐུར་འདབེས་བདེ་མཁན་ན་ིལོས་ཀང་ཡངོ་ངོ་། ད་ེན་ིབཅུ་བཞི་པའ་ིདངོས་གྲུབ་ཁོ་ན་ལ་

བརནེ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡནི་པ་སུས་མ་ིཤསེ། སྨྲས་པ།

ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའ་ིམཚ་ོའགམ་ན།། 



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

600

ཚ་རགེ་སམོ་ག་ིགདུང་བས་ཤ་ིསྲདི་ན།། 

སྲདི་ཞིའ་ིགདུང་སལེ་འག་ོབའ་ིབ་མ་ལ།།  

བདུད་དུ་མཐོང་བ་སྲདི་ཀང་ཅི་ཞིག་སྐནོ།།

སྤ་ིའཐུས་ཚགོས་གཙ་ོསནེ་པ་ཚ་ེརིང་ཞསེ།།

གནེ་པ་ལུག་དསེ་འག་ོབའ་ིམཆོད་སྡངོ་ལ།།

ཁ་ནས་ཁག་གསི་མཆདོ་སྦནི་བས་པ་ད།ེ།

ས་སྐངོ་རྒྱལ་པ་ོམཉསེ་པའ་ིམཆོད་སྤནི་རམོས།།

ཉ་ིམ་སངོ་ཕག་དུས་གཅིག་ཤར་ན་ཡང་།།

འབྱུང་པའོ་ིབ་ལ་མུན་པའ་ིགགོས་གྱུར་ལྟར།།

དག་ེལྡན་བསན་འཛིན་བ་ེབའ་ིགཙུག་རྒྱན་ཡང་།།

གདངོ་ཐོག་ཕགོས་ལྷུང་ཅན་ཀསི་བསན་དགར་མཐོང་།།

ར་ོར་ེའཆང་དབང་བད་ེཁི་ཡབ་སྲས་ལ།།

ཁ་ནས་བ་མ་ས་གསུམ་སྒནོ་མ་ེཟརེ།།

ལག་ལནེ་སྲནི་བུ་མ་ེཁརེ་དག་སྣང་སྦངས།།

འག་ོཀུན་བཞད་གད་སངོ་བའ་ིགནས་ལ་བཀདོ།།



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

601

ཚངས་སྲས་གཞོན་བུའ་ིམགནི་པའ་ིབུ་ག་ནས།།

སན་ངག་བོར་བུའ་ིསྐྱུགས་པ་འཆོར་བ་མནི།།

གཡ་ོསྒྱུ་ཁམ་གསུམ་འཛོམས་པའ་ིབང་མཛོད་ན།།

ཅུང་ཟད་ངལ་བ་གསོ་ཕིར་བག་ཡང་བསནེ།།

ཞསེ་པའང་བར་སབས་ཀ་ིཚགིས་སུ་བཅད་པའ།ོ།

སྤ་ིཟུར་སྨར་ཁམས་བསོད་སབོས་ཟརེ་བས་ཚགོས་གཙ་ོསནེ་ཚ་ེདང་

འབལེ་བའ་ིགསལ་བཤད།

དངོས་དནོ་ཚད་མ་འད་ཞིག་ལ་དཔ་ེབཞག་ན། སནེ་པ་ཚ་ེརིང་ག་ིསྲདི་སྐངོ་ལས་རིམ་

ལ། སནེ་པ་ཚ་ེརིང་གསི་སད་ཆ་བཤད་ཤསེ་ཀ་ིརདེ་བཤད་ཐུབ་ཀ་ིརདེ། མགོ་འཚསོ་ཀ་ི

རདེ་ད།ེ ཡནི་ནའང་། ད་ེསནོ་ག་ིརོག་ད་ད།ེ ཀ་སག་སྤྲུལ་སྐུའ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེསིྤ་འཐུས་

གསོ་ཚགོས་ཀི་འདམེས་ཐོའ་ིནང་ལ་ཚང་མ་འགདོ་བསྡད་ཡདོ་རདེ། ད་ེགཙང་མ་བཟོས་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

602

ནས་བཟོ་ཐུབ་ཡ་ཅི་གང་ཡདོ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ད་ེཡནི། གནད་དནོ་ག་ིཐད་ལ་ཁ་

སང་ངས་འད་ིའད་ཞིག་ག་ོསོང་། རླུང་འཕིན་ཁང་ནང་ལ་འད་ིའད་ཞིག་བཤད་བསྡད་

འག ི །ཁོང་གསི་ཁོ་ཨོ་སི་ཏ་ོལི་ཡར་སབེས་དུས་ངས་ཁ་བཏགས་གཡགོ་ནས་ཁོ་དཀར་

པ་ོབཟོས་རདེ་ཟརེ། ངས་ཁ་བཏགས་གཡགོ་ནས་ཁོ་དཀར་པ་ོཆགས་བཅུག་ཡ་ཅི་གང་

ཡདོ་མ་རདེ། ངས་ཁོ་རང་ཨ་ཙ་ེདན་བྱུང་། ཁོས་བསམ་བ་ོགཏོང་སངས་འད་ིརདེ། ཁོ་

དཀར་པོ་ཡནི་ན་དཀར་པ་ོཆགས་ཀ་ིརདེ། ནག་པོ་ཡནི་ན་ནག་པ་ོབསྡད་བསྡད་ཡདོ་རདེ་

མ་གཏོགས། ཁ་བཏགས་ཤགི་གསི་ངས་ཁོ་དཀར་པ་ོབཟོ་ཐུབ་ཡ་ཅི་ཡདོ་མ་རདེ། ཁོས་

བསམ་བོ་ད་ེའད་བཏང་ནས་ཁོ་རང་ཁོ་རང་གསི་ལྐུགས་པའ་ིབསམ་བོ་རང་རདེ། གནད་

དནོ་ག་ིཐད་ཀར། ད་ད་ེརིང་ཁོ་རང་གསི་གཙང་མ་བཟོ་ཡ་ག་ིཆདེ་དུ་རདེ། གཙང་མ་ཡནི་

ན་གཙང་མ་འདུག་ག་ིརདེ། གཙང་མ་མནི་པ་ཞིག་གསི་དུས་ནམ་ཡང་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་

ཀ་ིམ་རདེ་ཞུ་ཡ་ཡནི། ཤང་གང་འག་ོདུས་ཆུ་ཚདོ་གཉསི་པ་ཡལོ་ཙམ་རདེ། མ་ིཞིག་གསི་

ང་ལ་ཁ་པར་སབེས་བྱུང་། ཚགོས་གཙ་ོཁདོ་ནང་ལ་ཡངོ་ག་ིཡནི་ཟརེ། ཁ་ལག་ན་ིབཟོ་མ་ི

དགསོ་ཟརེ། འ་ོའགིག་ག་ིརདེ་ལབ་པ་ཡནི། མ་ིཡངོ་ག་ིཡནི་ཟརེ་དུས་འགགི་ག་ིརདེ་བ། ད་ེ

ནས་ཁོ་སབེས་བྱུང་། འདརི་སབེས་ཚར་དུས་ངའ་ིསར་ཆུ་ཚདོ་ཕདེ་ཀ་ཙམ་རིང་བ་ིཨར་

འད་བཏུང་བ་མ་གཏོགས་ཁ་ལག་ཟ་ཡ་ད་སམེས་ཐག་ཡནི་ཟརེ་ག་ིའདུག །ད་ེམ་གཏོགས་

ངས་ཁོ་གདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ་ཡ་ཅི་གང་མདེ། སྤི་འཐུས་དོན་དག་ལ་ཡུ་རོབ་ལ་འགོ་

ཡནི། ང་ཡུ་རོབ་ལ་ཐངེས་གཉསི་འག་ོཡནི། ང་ཚ་ོཡུ་རོབ་འག་ོདུས་སྤ་ིའཐུས་མ་ིབཅུ་ཡདོ་

རདེ། ངས་ཁོ་ལ་ཚགོས་གཙ་ོཁུར་ཤགོ་ད་ཟརེ་ནས་ཁོ་ཚགོས་གཙ་ོཆགས་ཆོག་ཆོག་ག་

ལ་ཡནི། ངས་ཁོ་ལ་ཚགོས་གཙ་ོམནི་ན་མནི་ཟརེ་ནས་ངས་གནས་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་འད་ི

འད་མ་རདེ། འད་ིའདས་མ་ིམང་མག་ོསརོ་བཏང་ཡས་ག་ིསད་ཆ་བཤད་བསྡད་ན་ངས་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

603

ཡག་པ་ོམ་རདེ་བསམ་ནས་བཤད་ཀ་ིཡདོ། ངའ་ིསྤ་ིའཐུས་ཚགོས་གཙ་ོབདམས་ཡ་ད་ེཀར་

ཆོས་འཕལེ་རདེ། ཀར་ཆོས་འཕལེ་བླུག་དགསོ་ཟརེ་མཁན་ད་ེང་རདེ། འོ ོ་ད་ཁོས་ད་ེའད་

བཤད་ན་ཡག་པ་ོམ་རདེ་དན་ག་ིའདུག །ཁོ་རང་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཡནི་པ་ད་ེ

སྤ་ིཚགོས་ཐོག་ཡངོས་གགས་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། བོད་མ་ིམང་ག་ིའག་ོའཁདི་མཁན་

བོད་མ་ིམང་ག་ིལངས་ཕོགས་བརན་པོ་བཟུང་མཁན་ག་ིམ་ིདེ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཅན་

དང་བ་ོགཟུ་བོར་གནས་པའ་ིམ་ིཞིག་དགསོ་ཀ་ིརདེ་མ་གཏོགས། རང་ཉདི་དཀར་འདནོ་

བདེ་ནས་རང་ཉདི་ཡར་སྲུང་ཡངོ་ཡ་ག་ིསད་ཆ་བཤད་བསྡད་ན་ད་ེཡག་པོ་རྩ་བ་ནས་མ་

རདེ་ཞུ་ཡ་ཡནི། ད་ེཡནི་པའ་ིཆ་ནས་ད་ེའད་བས་བསྡད་ན་ཏག་ཏག་འདུག་ག་ིམ་རདེ། 

ངས་ད་ོབདག་ཁོ་ལ་རགས་བརྒྱབ་ཡ་ག་ིདུས་ཚདོ་ཡལོ་ཚར་རདེ། ཀ་སག་སྤྲུལ་སྐུའ་ིསརོ་

ད་ེངས་བཤད་ཀ་ིདུས་ཚདོ་ལ་བཤད་ཚར་རདེ། འཇོག་ག་ིདུས་ཚདོ་ལ་བཞག་ཚར་རདེ། 

ཡང་ད་ེརིང་བསྐར་དུ་གངེ་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་མ་ིའདུག་བསམ་ག་ིཡདོ། ཡནི་ནའང་།  

ཁོས་ཨ་མ་ིརི་ཀའ་ིརླུང་འཕནི་ཁང་ནང་འད་མ་ིའད་ད་ེའད་ཞིག་བཤད་དུས་ང་ཡང་སྐདི་

པ་ོམ་བྱུང་། དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཡནི་ན་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རང་ད་ེདབེ་

ཐརེ་ནང་ལ་འཁོད་བསྡད་ཡདོ་པ་ད་ེའད་ཞིག་རདེ་མ་གཏོགས། ད་ེམ་ིམང་ཐམས་ཅད་

ཀསི་ཡང་ཏོག་ཙམ་དགངོས་བཞསེ། དངོས་གནས་དང་གནས་བོད་གཞུང་སྲདི་སྐངོ་

ཟརེ་མ།ི མ་ིམང་ག་ིའག་ོཁདི་མ་ིད་ེམ་ིརིགས་ལ་ཞནེ་ཁོག་ཡདོ་མཁན་ཞིག་ལྷག་བསམ་

ཅན་ཞིག །རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆསེ་ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་མཁན་ག་ིམ་ིཞིག་དགསོ་ཀ་ིརདེ་མ་

གཏོགས། ཆང་ཨ་རག་ཉནི་མཚན་མདེ་པར་འཐུང་འདུག་མཁན་ཞིག་གསི་བོད་དནོ་ད་ེ

དུས་ནམ་ཡང་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀ་ིམ་རདེ། ད་ེའད་ཡནི་ཙང་བོད་མ་ིམང་ཚང་མས་དགངོས་པ་

ཡག་པ་ོབཞསེ་དགསོ་ཀི་རདེ་ཞུ་ཡ་ད་ེཡནི།
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604

བ་ོགསོ་རབ་བརན་ནས་ཡགི་ཐོག་ལ་ཕབས་པ་ཡནི།།  ཞསེ་སོགས་གནས་ཚུལ་ད་ེ

ལྟར་ཡནི་པ་དང་། མ་ཟད།

ས་མ་ོནས་གངེ་ཞིང་འུར་བའ་ིཚགོས་གཙ་ོསནེ་ཚའེ་ིགནས་ཚུལ་སརོ་

ཞིག 

ཚགོས་གཙ་ོསནེ་པ་ཚ་ེརིང་མཆགོ་མ་ིགསོད་ལག་དམར་ཡནི་པ་དང་། ཀ་རག་སྤྲུལ་

སྐུའ་ིཧིན་སརོ་འབུམ་བཞི་བཅུ་ཞ་ེལྔ་བརྐུས་ཁརེ་བས་པ་དང་། ད་དུང་བོད་རང་བཙན་

གཏོར་བཤགི་གཏོང་མཁན་ཡནི་པ་སོགས། སྐནོ་བརདོ་གནམ་འགོ་ལ་ཤངོ་དཀའ་བ་

རྐང་རྐང་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེརདེ། ཁོ་བོའ་ིབསམ་པར། ད་ཐངེས་སྐུ་ངོ་མཆོག་སྲདི་སྐངོ་ག་ི

འོས་འགན་ལ་ཞུགས་པའི་གོ་སབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་གཙང་མ་གཙང་རྐང་དང་གསལ་
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པོ་གསལ་རྐང་ཞིག་ཆགས་པའི་རེ་བ་རི་མགོ་འད་ཞིག་བས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་སོྐ་བ་ཞིག་

ལ་སྐུ་ངོ་མཆོག་གསི། དུས་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་ཡདི་ཚམི་པའ་ིགསལ་བཤད་ཅིག་བས་མ་སོང་།  

ནོར་ཝེ་བོད་ཀི་རླུང་འཕིན་ཁང་གིས་“གེང་གཞི་ཅན་གི་དི་བ་ལྔའི“སོར་ལ་བཅར་འདི་

བདེ་སབས། སྐུ་ངོ་མཆོག་གསི་མ་ིབསད་ཡདོ་མདེ་སརོ་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་པ་ཞིག་

ལ་ད་ེསོན་མ་ནས་ཆགས་ཚར་བ་ཡནི་ལ། ད་དུང་གསལ་ཁ་མ་ཆགས་པ་ཞིག་ལ་གསལ་

བཤད་ཅི་ཙམ་བས་ནའང་གསལ་པོ་ཆགས་ཀ་ིཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་བཤད། 

ད་ེསོན་ག་ིགསལ་བཤད། ཕི་ལོ་{2004}ཟླ་{9} ཚསེ་{17}ཉནི། སྤི ་ འ ཐུ ས ་

སབས་བཅུ་གསུམ་པའ་ིཚགོས་དུས་བརྒྱད་པ། གསོ་ཚགོས་ལས་རིམ་གསར་ཤགོ ཤགོ་

གངས་{113}གི་ཐིག་ཕེང་བཅུ་དྲུག་ནས་ཤོག་གངས་{114}པའི་ཐིག་ཕེང་གཉིས་

པ་བར་དུ་འཁོད་གསལ་ལྟར་ན།“ང་རང་སེར་གི་བཟང་སོྤད་ཐོག་ལ་སོྐན་བརོད་བས་

པ་ཡནི་པས་གསལ་བཤད་ཅིག་མ་ཞུས་པ་ཡནི་ན་ང་ངོ་ཤསེ་མཁན་ཡང་ཡདོ་རདེ་ད་ེསྤ་ི

འཐུས་གཅིག་གིས་སོྐན་བརོད་བེད་ཀི་ཡོད་དུས་མང་ཚོགས་ཁོད་དུ་དྭོགས་པ་མེད་པ་

མ་སྲདི་པ་སོང་ཙང་དེ་རིང་དེའ་ིཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།ང་ལ་གནད་དནོ་

གསུམ་ས་ེངས་བཟའ་ཚང་བར་ལ་འཛུལ་བའ་ིརེྐན་གསི་རིན་པོ་ཆ་ེགོངས་པ་དང་།བཟའ་

ཚང་ཁ་བལ་དུས་ངས་དངུལ་སོར་འབུམ་བཞི་བཅུ་ཞ་ེལྔ་ཙམ་འཁརེ་བ་ལས་དངུལ་ཕན་

བུ་སོག་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་རགོ་ཁ་འཇགས་པ་རེད་ཅེས་དང་།དེ་བཞིན་ང་ད་

ལྟ་ཁམིས་ཁང་ལ་བསྐལ་ཡདོ་པ་རདེ་བཅས་ཀ་ིཐོག་ནས་སྐནོ་བརདོ་བས་པ་རདེ།

དེ་ཡང་གོ་ཐོས་ལ་ཞེས་པ་དེར་གཞི་བཅོལ་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའི་ནང་ལ་ཁུངས་

སྐལེ་ར་འཕདོ་གང་ཡང་མདེ་པར་གསུངས་པ་ད་ེམ་འགགི་པ་རདེ། གཞི་མདེ་སྐནོ་བརདོ་

དང་པ་ོདའེ་ིཐོག་ལ། ང་རང་སརེ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་རིན་པོ་ཆ་ེབཀའ་དནི་ཞ་ེདགས་
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ཆནེ་པ་ོཡནི་པས་དའེ་ིཐོག་ལ་གསོ་ཚགོས་ཀི་ནང་དུ་བཤད་འདདོ་མདེ། ད་ེགངོ་ག་ིསྐནོ་

བརོད་རྣམས་གོས་ཚགོས་ཀི་དབེ་ཐརེ་ནང་ལ་འཁོད་ཟིན་པས་མ་ཞུས་ཐབས་མདེ་རདེ། 

རིན་པ་ོཆ་ེཁོ་རང་སིང་ག་ིན་ཚ་དང་ཅི་ནའི་ིན་ཚ་ཡདོ་པ་རདེ། སབས་དརེ་རིན་པོ་ཆ་ེ

ཞིང་ལ་མ་ཕེབས་པའ་ིབར་དུ་ཉནི་ལྟར་སྨན་ཁང་དུ་རིན་པོ་ཆེ་བལྟ་བར་བཅར་ག་ིཡདོ། 

རིན་པ་ོཆ་ེནད་གཞི་ལདི་པའ་ིནད་པ་བཞག་ས་Intensive Care Unit ཞསེ་པའ་ི

ནང་དུ་བཞུགས་པའི་སབས་ལའང་དགོང་མོ་ང་འགོ་བའི་སབས་ལ་མ་གཏོགས་རིན་པོ་

ཆ་ེཕི་ལ་གཏོང་ག་ིམདེ། རིན་པ་ོཆ་ེདགངོས་པ་མ་རགོས་བར་གི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་རདེ། 

གངོ་ག་ིསྐནོ་བརོད་དེ་ནག་ཉེས་དང་འབེལ་བ་ཞིག་ཡནི་དུས་ཁིམས་ཁང་གང་འད་ཞིག་

ལ་གཏུགས་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པའ་ིགདངོ་ལནེ་བ་རྒྱུ་ཡནི། གཉསི་པ་ད་ེངས་དངུལ་

འཁརེ་བ་རདེ་ཅསེ་པ་ད་ེརདེ། དངུལ་འཁརེ་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག་ད་དུང་ཚངོ་ག་ིསྤདོ་བསྡད་དང་

སེར་གི་ཐོག་ནས་སོྤད་བསྡད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་བཟང་སོྤད་ཀི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་

སྤད་པ་ཡནི། ངདེ་གཉསི་བཟའ་ཚང་ཁག་ཁག་བས་རསེ་ཁོ་རང་དགངོས་པ་ཚམོས་པའ་ི

རྐེན་གི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་སྤི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་གེང་སོང་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་

རདེ། དའེ་ིརྐནེ་པས་མ་ིཁ་ཤས་ཀ་ིདགསོ་དནོ་བསྒྲུབས་ཡདོ་པ་རདེ། ངས་དངུལ་འཁརེ་

པའི་གནས་ཚུལ་ཁུངས་སྐེལ་ར་སྤོད་སུ་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་ཁིམས་ཁང་གང་ལ་ཞུ་

གཏུགས་བདེ་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གདངོ་ལནེ་བ་རྒྱུ་ཡནི། གསུམ་པ་དརེ་ག་ོཐོས་ལ་

ངས་ཁམིས་ཁང་ལ་སྐལེ་ཡདོ་རདེ་ཅསེ་པ་ད་ེརདེ། ད་བར་དུ་ཁམིས་ཁང་དང་བཙནོ་

ཁང་གང་ག་ིནང་དུའང་སབེས་མ་མོང་། ཁམིས་ཁང་དང་བཙནོ་ཁང་ལ་སབེས་དགསོ་

པའ་ིལས་ཀ་འང་བས་མངོ་མདེ། མ་འངོས་པར་གནས་ཚུལ་དའེ་ིརྐནེ་པས་སྐནོ་བརདོ་

བདེ་མཁན་ད་ེཁིམས་ཁང་ལ་བསྐལ་རྒྱུ་ཡདོ་ན་བསྐལ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཡང་
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གནས་ཚུལ་ད་ེམང་ཚགོས་ཀ་ིཁདོ་དུ་གསུང་རོགས་གནང་། ཁམིས་ཁང་ལ་ངས་ཕར་

བསྐལ་ཆོག“ཅསེ་བཤད་འདུག །གསལ་བཤད་ད་ེཙམ་ལས་མདེ་སབས་སྣ་ས་ོགང་ནས་

བལྟས་ཀང་ཡདི་རནོ་འཕརེ་བ་ཞིག་མ་མཐོང་། གང་ལྟར་ཡང་སབས་ད་ེདུས་སྤ་ིཚགོས་

ནང་ལ་གེང་སོང་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་ཁོང་གིས་ཁས་ལེན་གཙང་མ་བས་འདུག་པ་མ་

ཟད། ཀ་ར་སྤྲུལ་སྐུར་སིང་ག་ིན་ཚ་ཡདོ་པ་ད་ེཁོང་གསི་དངོས་སུ་གསུངས་འདུག སངི་

ནད་ཅན་ཞིག་ག་ིབཟའ་ཟླ་ལ་ལོག་གཡམེ་བདེ་ཀནི་ཡདོ་པ་ད་ེབདནེ་ན། སངི་ག་ིན་

ཚ་ཡོད་པའི་མི་དེའི་གནས་སངས་གང་འད་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ནི་ཚོད་དཔག་དཀའ་བ་

ཞིག་ཅི་ཡང་མནི། སྐུ་ངོ་མཆོག་གསི་རིན་པ་ོཆ་ེང་ལ་བཀའ་དནི་ཆནེ་པ་ོཡནི་གསུངས་

འདུག  རང་ཉིད་ལ་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་ཡིན་བཞིན་དུ་དེའི་བཟའ་ཟླར་ལོག་གཡེམ་

བས་ཡདོ་ན། གནས་ཚུལ་ད་ེགཅིག་པུས་སྐུ་ངོ་མཆོག་ག་ིམ་ིགཞི་ཡདོ་ཚད་བསྡམོས་ཚགི་

བརྒྱབ་པ་མ་ཡནི་ནམ། ད་ེའད་ཡནི་ན་དངུལ་ཚང་མ་བཟང་སྤདོ་ཀ་ིཐོག་ནས་ཕར་སྤད་པ་

ཡནི་ཟརེ་བ་ད་ེལ་ཡདི་ཆསེ་ཅི་ལྟར་བདེ་དགསོ་སམ། དངུལ་ཚང་མ་བཟང་སོྤད་ཀ་ིཐོག་

ནས་ཕར་སྤད་ཡདོ་ན་ཁོ་རང་དགངོས་པ་ཚམོས་དགསོ་དནོ་གང་ཡནི་ནམ། དའེ་ིརྐནེ་

པས་མ་ིཁ་ཤས་ཀ་ིདགསོ་དནོ་གང་ཞིག་བསྒྲུབས་པ་རདེ། འད་ིདག་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའ་ི

ར་ེབ་ཤནི་ཏུ་ཆ།ེ

ཅུང་ཙམ་འཕསོ་ན། ད་ེསནོ་བཀའ་བརྒྱུད་སྤ་ིའཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་གསི་གནས་

ཚུལ་འདའི་ིསརོ་གངེ་དུས། སྐུ་ངོ་མཆགོ་གསི་“གསོ་ཚགོས་ནང་ག་ིསད་ཆ་ཁམིས་

གཏུག་བས་ཆོག་གི་མེད་པས།  སོན་མ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀི་འགོ་ལུགས་ལ་བརིྩས་ནས་

ཁམིས་གཏུག་བས་མདེ་སརོ“ཡང་ཡང་གསུངས། སབས་ད་ེཙ་ན། ཁོ་བོས་སྐུ་ངོ་ཚགོས་

གཙོ་མཆོག་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གི་ཁིམས་དང་སིྒག་གཞི་ལ་བརིྩ་བཀུར་བ་མེད་ཞུ་
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མཁན་ཞིག་རདེ་སམ། ཧང་སངས་པ་ཞིག་ལ། ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་ལོྷ་ཕོགས་ས་ེར་ཐགེ་ཆནེ་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ། སྐུ་ངོས་༧གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཁ་གཏོང་མཁན་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་རྐུབ་

སེགས་གཅིག་ཏུ་སྡོད་ནས་བགོ་གེང་ཞིག་ནམ་ཡང་མི་བེད་ཟེར།” ད་དུང་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་

ཚང་ན་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཁ་གཏོང་མཁན་རེ་འགའ་གཏམ་བཤད་དིལ་བསྒགས་ཡོང་

མ་ིཆོག་པ་བཟོས་འདུག ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རདེ་ཅསེ་བསདོ་བསགས་དང་། ཉ་ེསནོ་རླུང་

འཕིན་ཁང་ཞིག་གིས་ཁ་གཏོང་མཁན་དེ་གས་དང་མཉམ་དུ་བགོ་གེང་གོ་སིྒག་བེད་རྒྱུ་

གསུངས་ནའང་ཁས་བངས་མདེ། ང་ད་ེགས་དང་མཉམ་དུ་གཏན་ནས་སྡདོ་ཐུབ་ས་མ་

རདེ་ཅསེ་བསྐར་ནན་ཡང་ནན་བས་སོང་“ཟརེ། ད་ེན་ིམ་ིསརེ་གི་རང་དབང་ཡནི་དུ་ཆུག་

མདོ། རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་ནས་༧གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཁ་གཏོང་མཁན་ར་ེའགའ་གཏམ་བཤད་

དལི་བསྒགས་བདེ་དུ་ཡངོ་མ་ིཆོག་པ་བཟོས་འདུག ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརདེ”ཅསེ་བསདོ་

བསགས་གནང་དནོ་ཅི། འདའིང་མ་ིསརེ་གི་རང་དབང་ལ་ལོངས་སུ་སོྤད་སངས་ཤགི་

ཡིན་ནམ།  སད་ཆ་དེ་ཨ་ཚོགས་ཀླུ་མཁར་བམས་ལ་བཤད་ཀིན་ཡོད་པ་སྐུ་ངོ་མཆོག་

གསི་ནརོ་ཝ་ེབོད་ཀ་ིརླུང་འཕནི་ཁང་ནས་ཁ་གསལ་པོའ་ིསོ་ནས་བཤད་སོང་། བཙན་

བལོ་བོད་མའི་ིའསོ་བསྡུའ་ིསྒགི་གཞི” དནོ་ཚན་ཉ་ིཤུ་རྩ་བཞི་པ། ནང་གསསེ་གསུམ་

པ། “ཡང་འསོ་གཞིའ་ིསྐ་ེབོ་གཞན་ཞིག་གམ། དའེ་ིཕོགས་གཏོགས། གཞན་ཡང་སྐ་ེབོ་སུ་

རུང་ནས་སྐ་ེབོ་གཞན་ཞིག་ལ་འསོ་བསྡུའ་ིརྒྱལ་ཁ་མ་ཐོབ་པའ་ིབསམ་སྦརོ་ངན་པས་ཀུན་

ནས་བསངས་ཏ་ེགཞི་མདེ་སོྒ་བཏགས་ཀི་སྐནོ་བརདོ་དམའ་འབབེས་བདེ་པ་དང་། ལུང་

ཚན། ཆོས་བརྒྱུད། སྤ་ིཚགོས་བཅས་ཀི་དབར་དབནེ་སོྦར་གསི་ཕན་ཚུན་འཁོན་འཁྲུག་

འབྱུང་གཞིའ་ིརྐནེ་སངོ་བདེ་པ།” ཞསེ་བསི་ཡདོ། སྐུ་ངོ་མཆོག་གསི་མ་གཟིགས་པ་ཨ་ེ

ཡནི། གངོ་དུ་ཚགོས་གཙའོ་ིགནད་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིགངེ་རོག་ད་ེདག་ཁམིས་གཏུག་
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མ་བས་པ་ན་ིསིྒག་གཞི་ལ་བརིྩ་འཇོག་བས་པ་ཡནི་ཟརེ་བའ་ིཁ་ལབ་ད་ེད་ཆ་གང་ན་ཡདོ། 

ཉདི་ཀ་ིགསུང་བཤད་དང་སྒགི་གཞི་བསྡུར་དང་། ད་གཟོད་ཅི་ཞིག་རགོས་ཡངོ་བའ་ིར་ེབ་

ཤནི་ཏུ་ཆ།ེ 

དང་མརོ་བཤད་ན། ཚགོས་གཙ་ོསྲདི་སྐངོ་འསོ་འགན་ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་ག་ིམ་ིསྣ་

ཞིག་ཡནི་པའ་ིཆ་ནས། སྤ་ིཚགོས་ཁདོ་ཀ་ིགངེ་སོང་ད་ེདག་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་ན་ིགཡལོ་དུ་

མདེ་པའ་ིའགན་འཁ་ིཞིག་ཏུ་སྣང་། ཁམིས་ཁང་དུ་གཏུག་རོགས་ཟརེ་བ་དང་ཁམིས་ལ་

ངས་བསྐལ་ཆོག་ཟེར་བ་འདི་ཚོ་ནི་ཉེས་པ་དེ་འད་ཞིག་བསགས་ཕོད་མཁན་གི་མི་ཞིག་

ཡནི་ན། སད་ཆ་འད་ིདག་བཤད་པ་ལ་ཧང་སང་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ་མདོ། ལྷག་པར་དུ་

སྐནོ་འཛུགས་པ་པོས་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཤསེ་མ་ིའདུག་སམ་ན། གདངེ་

ཚོད་ཡོད་མདོག་གིས་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ནི་འགོ་བ་མིའི་རྒྱུན་ལྡན་གི་རང་གཤིས་ཞིག་

རདེ། ད་ེལས་སྐུ་ངོ་མཆོག་ག་ིདཔང་རགས་ཡགི་ཆ་དང་དཔང་པོའ་ིམ་ིསྣ་སོགས་ར་ེར་ེ

བཞིན་དུ་བགང་ས།ེ རསེ་ཕོགས་རོག་གངེ་འདའི་ིརིགས་གངེ་རིན་མདེ་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་

ད་ེཡནི། དཔརེ་ན། ཀ་རག་སྤྲུལ་སྐུ་དགངོས་པ་ཅི་ལྟར་རགོས་མནི་སརོ་ག་ིསྨན་ཁང་ག་ི

ཡིག་ཆ།  སོན་དི་ཅ་རིའི་ཁིམས་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་བས་མོང་ཡོད་མེད་ཁིམས་ཁང་གི་

ཡིག་ཆ།  དངུལ་དེ་ཚོ་ཕར་སྤོད་སབས་དཔང་མི་སུ་དང་སུ་ཡོད་སོགས་སད་ཆ་གཙང་

མ་གཙང་རྐང་བཤད་ནས་དཀོྲག་གཏམ་འདའི་ིརིགས་སྤ་ིཚགོས་ནང་ལ་ཡངོ་ས་མེད་པ་

ཞིག་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་ཡནི་ག་ལ་སྲདི། འད་ིདག་ངསེ་པར་དུ་གཙང་བཟོ་བ་དགསོ་ཡདོ། 

མ་གཞི་ནས་རགོ་གངེ་འད་ིཕི་ལོ་{2004}ཟླ་{3}ཚསེ་{30}ཉནི་བྱུང་བ་རདེ་ལ། སྐུ་

ངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརིང་མཆོག་ག་ིགསལ་བཤད་ཕ་ིལོ་{2004}ཟླ་{9} ཚསེ་{17}ཉནི་

གནང་འདུག གསལ་བཤད་དང་བསནོ་འཛུགས་བར་ཟླ་ལྔ་དང་ཉནི་བཅུ་བདུན་ཏག་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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ཏག་ཡདོ་པས། དཔང་རགས་ཁུངས་བཙན་ད་ེདག་བཙལ་བ་ལ་དུས་ཚདོ་ཀསི་མ་འདང་

པ་ཡནི་ག་ལ་སྲདི། སྐུ་ངོ་མཆོག་བོད་ཀ་ིགནད་ཡདོ་མ་ིསྣ་ཞིག་ཡནི་པའ་ིཆ་ནས་ནག་

ཉེས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་བསོན་འཛུགས་འདི་དག་ངེས་པར་དུ་མེད་པ་བཟོ་དགོས། 

སོན་མ་སྲདི་སྐོང་བ་ོབཟང་སེང་གེ་བཀའ་ཁའིི་འོས་འགན་ནང་ལ་ཞུགས་སབས་བསོན་

འཛུགས་མང་ཆ་ེབ་ཡགི་ཆའ་ིཐོག་ནས་ཁུངས་སྐལེ་བས་པ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་ད་ེལ་བརནེ་

ནས་རསེ་ཕོགས་སད་ཆ་ད་ེདག་སྤ་ིཚགོས་ནང་ལ་ཡངོ་ས་མདེ་པ་ཆགས། ད་ེའད་ཡནི་

དུས་ངསེ་པར་དུ་སྐུ་ངོ་མཆོག་གསི་དཔང་རགས་ཁུངས་བཙན་ཡདོ་པའ་ིས་ོནས་གསལ་

པོ་ཞིག་བཟོ་མ་ཐུབ་ན་རོག་ག་འདིའི་རིགས་མུ་མཐུད་ལྷག་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད་འདིའི་

ཕགོས་ནས་སྐུ་ངོ་མཆགོ་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་མདེ་པ་སྣང་མཁན་ཡང་ཉུང་ཉུང་ཡནི་རྒྱུ་མ་

རདེ་སམེས། 

གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་བོད་རང་བཙན་ལ་གཏོར་གཤིག་གཏོང་མཁན་ཟེར་

བ་ད་ེརདེ། གཏོར་གཤགི་གཏོང་མཁན་ཟརེ་ནས་བཤད་ན་མ་ིཤསེ་མདོ། སྐུ་ངོ་སནེ་པ་

ཚ་ེརིང་མཆགོ་ན་ིབོད་རང་བཙན་འཐབ་རོྩད་བེད་མཁན་གི་ཚབ་མཚནོ་མ་ིསྣ་མང་དག་

ཅིག་ག་ིཁ་གཏད་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡདོ་པ་ད་ེགསལ་པོ་རདེ། མ་ཟད་སྐུ་ངོ་མཆོག་གསི་༧གངོ་

ས་མཆོག་ག་ིབཀའ་དགངོས་ཟརེ་བ་ཞིག་ཞལ་ལ་ཁུར་ནས་བོད་རང་བཙན་འཐབ་རོྩད་

ཀ་ིཚབ་མཚནོ་མ་ིསྣ་ད་ེཚ་ོའབུར་འཇོམས་གཏོང་གིན་ཡདོ་པ་ད་ེཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་

རདེ། འདའི་ིཕོགས་ནས་སྐུ་ངོ་མཆགོ་གསི་གསོ་ཚགོས་ནང་ནས་བོད་རང་བཙན་འཐབ་

རོྩད་པ་མ་ིལྔའ་ིམངི་འདནོ་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་༧གངོ་ས་མཆོག་དགུང་ལོ་བརྒྱ་

དང་བཅུ་གསུམ་ལ་བཞུགས་རྒྱུ་ཞལ་བཞསེ་གནང་ཡདོ་ཀང་། ད་ཆ་དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་

བརྒྱད་གསུངས་པ་ད་ེཡང་བོད་རང་བཙན་འཐབ་རོྩད་པ་འགའ་ལ་འབལེ་བ་ཡདོ་མདགོ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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ག་ིབཀའ་མལོ་གནང་། བོད་རང་བཙན་ག་ིཆདེ་དུ་རོྩམ་ཡགི་འབ་ིམཁན་འགའ་ཤས་ཀ་ི

རོྩམ་ཡིག་ཀང་སར་བཀླགས་མོང་མེད་ལ་མ་འོངས་པའང་བཀླག་གི་མིན་ཟེར་བ་དང་།  

བོད་རང་བཙན་གི་གནས་བབ་གེང་མཁན་ག་གེ་མོ་དེ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་

བདེ་མཁན་ཡནི་པས་ང་དང་སྡངི་ཆ་གཅིག་པ་བས་ནས་འདུག་རྒྱུ་མནི་ཟརེ་བ་སོགས་ཀ་ི

བཀའ་མལོ་འད་ིདང་འད་ིལྟ་བུར་བརནེ་ནས། བླུན་པ་ོཆུ་སྣ་གར་ཁིད་དང་རངོས་དད་

ཀསི་འཚསོ་པའ་ིསྤ་ིཚགོས་ནང་དུ། བོད་རང་བཙན་འཐབ་རོྩད་པ་ཞིག་ཡནི་ན་༧ གངོ་

ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་མི་མཉེས་པ་དང་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་ལ་བོ་མི་དཀར་མཁན་

ཡནི་པའ་ིལྟ་སངས་ཤགི་ཁབ་བརལ་དུ་ཕནི། ལྷག་ཏུ་བོད་རང་བཙན་ག་ིལངས་ཕོགས་

འཛིན་མཁན་གི་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་ནང་ལ་རོག་ཟིང་ལངས་པ་སོགས་ཧ་ཅང་གི་བརབ་

གསིག་ཆེན་པོ་ཞིག་སོང་བ་མ་ཟད་བཙན་བོལ་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་རང་བཙན་དང་

ལམ་དབུ་མ་ཟརེ་ནས་འགལ་འདུའ་ིངོ་བོ་རུ་སྣང་མཁན་མང་དུ་འགྱུར་གནི་ཡདོ། ༧སྤ་ི

ནོར་གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཞིག་གི་རིང་ལ་བོད་

རང་བཙན་དང་ལམ་དབུ་མ་གཉསི་མཉམ་དུ་ཁདི་ནས་ཡངོ་ཡདོ་མདོ། མང་ཚགོས་རང་

བཞིན་ག་ིའགལ་འདུ་ཞིག་གཏན་ནས་བྱུང་མ་མངོ་བ་ལྟ་བུ་རདེ། དའེ་ིརྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབོ་

༧གངོ་ས་མཆོག་ལྟ་གྲུབ་བེ་བག་པ་ཞིག་ག་ིཕགོས་སུ་མ་ལྷུང་པར་བ་ོགཟུ་བོའ་ིངང་ནས་

དབུ་ཁདི་པའ་ིའབས་བུ་ཡནི་པ་རདེ། 

འནོ་ཀང་༧གངོ་ས་མཆོག་ཕདེ་བགསེ་ཡལོ་བཞུགས་རསེ་རོག་གངེ་འད་ིམག་ོབཙུགས་པ་

དང་། ༧ གངོ་ས་མཆོག་བགསེ་ཡལོ་ཆ་ཚང་གནང་ནས་ཤུགས་ཆ་ེརུ་སོང་ཡདོ་པ་མངོན་

གསལ་ཡནི། འད་ིདག་ན་ིསྐུ་ངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརིང་ལྟ་བུའ་ིགནད་ཡདོ་མག་ོཁདི་འགའ་ཤས་

གཟུར་གནས་མ་ཐུབ་པའ་ིརྐནེ་ཁོ་ན་ལས་མ་འདས་སམ། ད་དུང་བོད་དནོ་འཐབ་རོྩད་
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ཀི་སེང་ལ་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེན་ཡོད་མཁན་གི་བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་མི་དེ་ཚོ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་བ་རེད་ཟེར་ནས་བོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ནས་རྒྱང་

ཕུད་གཏོང་གང་ཐུབ་བདེ་ཀནི་ཡདོ་པ་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རདེ།   མ་ཟད་ད་ལོ་བོད་

ཀི་བང་ཆེན་གསར་ཁང་གི་བཅར་འདིའི་སབས་སུ་“སོན་མ་བོད་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་

བོད་ཀ་ིགགོས་པོ་ཚགོས་པ་ཟརེ་བ་ཞིག་ཡདོ་པ་རདེ། དའེ་ིནང་བོད་པ་གཅིག་གཉསི་

ལས་མང་ཆ་ེབ་རྒྱ་གར་རདེ། ཁོང་ཚ་ོད་སར་ཡར་འཛོམས་ནས་བོད་མའི་ིསྒགི་འཛུགས་

ཀ་ིསྲདི་ཇུས་སརོ་ལ་བགོ་གངེ་བས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཁོང་ཚརོ་ཐོབ་ཐང་ཡདོ་པ་

མ་རདེ་ཅསེ་ངས་བཤད་ཡནི། བོད་པའ་ིམ་འངོས་འཐབ་རོྩད་ད་ེབོད་པས་ཐག་གཅོད་

དགསོ་པ་ལས། རྒྱ་གར་གིས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀི་མ་རདེ། ད་ེབཞིན་ང་ཨ་ེཊ་ལརེ་འགོ་

སབས། བོད་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚགོས་པ་མང་པ་ོཞིག་བོད་པར་རང་བཙན་དགསོ་རདེ་ཅསེ་

རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མཁན་རདེ། བོད་རིགས་ཚགོས་པ་ཚསོ་ཁོང་ཚསོ་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་

ནའང་ཉན་ག་ིམ་ིའདུག སྐུ་ངོ་ཁདེ་ཀསི་གཅིག་གསུངས་རོགས་ཟརེ། ད་ེནས་ང་ཁོང་ཚ་ོ

མཉམ་པོ་འཚགོས་ནས། ཁདེ་རང་ཚ་ོཨ་ེཊ་ལའ་ིམ་ིརིགས་རདེ། ཁདེ་ཚསོ་བོད་པའ་ི

གནས་སངས་ཧ་ག་ོབའ་ིཐོག་ནས་བོད་རང་བཙན་རག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་རྒྱབ་སོྐར་

བས་པ་དརེ་རསེ་སུ་ཡ་ིརངས་ཡདོ། ཡནི་ནའང་བོད་དནོ་ད་ེང་ཚ་ོབོད་པས་ཐག་གཅོད་

རྒྱུ་ལས་ཁདེ་ཚསོ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རདེ། དརེ་བརནེ་ཁདེ་ཚ་ོརྩད་རྒྱག་དགསོ་པ་མ་

རདེ་ཅསེ་ལབ་ཡནི། ད་ེརསེ་ད་ེའད་ཡངོ་ག་ིའདུག་ཟརེ་མཁན་མ་ིའདུག“ཅསེ་གསུངས་། 

བོད་ཀི་གོགས་པོ་ཚོགས་པ་ནི་རྒྱ་གར་གི་གོང་ཁེར་ཆེ་ཁག་ཉི་ཤུའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་

ཚགོས་མ་ིབཞི་སོང་ལྷག་ཅན་གི་བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ལ་རྒྱབ་སོྐར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

གནང་མཁན་ཞིག་ཡནི། བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་རོྩད་མཁན་ག་ིཚབ་མཚནོ་མ་ིསྣ་ད་ེ
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དག་དང་དའེ་ིརྒྱབ་སྐརོ་བ་ཡདོ་ད་ོཅོག་འབུར་འཇོམས་བཏང་རསེ། ངས་བོད་རང་བཙན་

རོྩད་མཁན་ལ་དགག་བ་མདེ་ཟརེ་ན་ག་ོརྒྱུ་ག་ར་ེའདུག འད་ིན་ིསྐུ་ངོ་མཆོག་ག་ིགཡ་ོསྒྱུའ་ི

འཁབ་སནོ་ག་ིརྫུན་པགས་ཕ་ིརུ་སནོ་པ་ཙམ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མནི། དུང་ཞནེ་ག་ི

དབང་དུ་ཤོར་ནས་གཟུར་གནས་མི་ཐུབ་མཁན་གི་དཔོན་པོ་ཞིག་སྲིད་སོྐང་ལ་འདེམ་

ན་མི་རིགས་འདི་ཕོགས་གཉིས་སུ་འགོ་རྒྱུའི་གེས་བར་བཏང་བ་མ་ཡིན་ནམ།  སད་ཆ་

འདི་དག་བཤད་ན་སྐུ་ངོ་མཆོག་གི་རྒྱབ་སྐོར་བ་འགའ་ཤས་ཀིས་འཇིགས་སྐུལ་དང་

དམའ་འབེབ་སོགས་སོྐན་བརོད་སྣ་ཚགོས་ཤགི་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་པ་གདནོ་མ་ིཟ།  འནོ་ཀང་

གནད་དོན་རབ་ཆེན་འདི་དག་ལ་དོགས་པ་ཡོད་བཞིན་དུ་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནོན་ཤུགས་

ལ་འཇིགས་ནས་མ་བཤད་པ་ཡནི་ན་སིྤ་ཚགོས་ཀི་འགན་མ་ཁུར་བ་ཆགས་འགོ་བས་མ་ི

བཤད་ཐབས་མདེ་ཆགས་སོང་། རབ་བྱུང་ན་ངའ་ིདགོས་པ་འད་ིདག་སངས་ཐུབ་པའ་ི

གསལ་བཤད་རོྩམ་ཡགི་ར་ེའབ་ིཐུབ་ན་དགའ་བསུ་ཡདོ། ད་ེམནི་བཙན་བལོ་སྤ་ིཚགོས་

ནང་ག་ིཇ་ཁ་ཆང་ཁའ་ིཔོ་པོ་ར་ོར་ོད་ེཚསོ་མ་ིནག་པོ་བཟོ་བདེ་ཀི་ཐ་སད། ༧གངོ་ས་

མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་དང་ཟུར་ཟ་བདེ་མཁན་རདེ། དལོ་རྒྱལ་གི་རསེ་འབང་བ་ཡནི་ས་

རདེ། རྒྱ་མའི་ིཉུལ་མ་ཡནི་རྒྱུ་རདེ། བོད་གཞུང་ལ་མ་ིདགའ་མཁན་ཞིག་ཡནི་ཐག་ཆོད་

རདེ། སིྤ་ཚགོས་ལ་དཀྲུག་ཤངི་རྒྱག་གནི་ཡདོ་པ་རདེ། སོགས་རང་ཉདི་ཀ་ིའདདོ་ཕོགས་

ཤིག་མ་བཤད་ན་མི་དེ་ནག་པོ་བཟོ་གང་ཐུབ་བེད་ཀིན་ཡོད་པའི་ཀླད་རིང་གི་སད་ཆ་

དག་བཤད་ན་སྤ་ིསརེ་གང་ལའང་ཅི་ཡང་ཕན་ཐོག་མདེ་པ་ཤསེ་པར་གསི།། ཞེ ས ་

སོགས་འད་ིདག་ལ་གསལ་བཤད་མང་པ་ོདགསོ་དནོ་མདེ་ཅིང་། དོན་དམ་ཚོགས་གཙོ་

སནེ་ཚའེ་ིརང་རྣམ་འད་ིའད་ཞིག་ག་ིའགོ་ནས། འདེ་ལག་ལྷ་ཡུལ་དུ་མི་རོབ་བཞིན་དུ་

༧རེ་བདེ་ཆེན་སིང་པོ་ཐ་མ་ཁ་ནས་ཁག་སྐྱུགས་ནས་གོངས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་རེས་ཟོླས་
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ཙམ་ཡང་བདེ་མ་ིཕདོ་པའ་ིགཏམ་བཤད་སབོ་ཕྲུག་གཞོན་ནུ་སངོ་ཚ་ོབརྒལ་པའ་ིརྣ་ཁུང་

གསལ་འདབེས་བདེ་མཁན་ག་ིམ་ིངན་དའེ་ིངོ་སྤདོ་ཀ་ིཚུལ་དུ་ཕུལ་བ་ཙམ་མ།ོ།

གཉསི་པ་ལ་བཞི།

{{དང་པ}ོ}དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་བརྐུས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ལ་ཁ་གཡར་

བའ་ིལོག་བཤད་ད་ེཞིབ་འཇུག་བས་པའ་ིཁོངས་སུ་ནམ་ཡང་མ་ིའག་ོ

བའ་ིཚུལ། 

༧གངོ་ས་མཆོག་གསི་འཇམ་རྩུབ་རྒྱུད་བསྐུལ་འགོ། 

མཐའ་མར་ཐམས་ཅད་དུམ་བུ་གཉསི་གཉསི་བཏང་།།

ད་དུང་ང་མནི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོཟརེ།།

ན་ནངི་ད་ལོའ་ིཤདོ་ཚུལ་ལ་ལྟསོ་དང་།། 
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ཚགི་གསུམ་བཤད་ན་གཅིག་ན་ིརྫུན་པར་གྱུར།།

གཅིག་ན་ིགཡ་ོཁམ་མག་ོབོ་རངོས་བའ་ིགཞི།།

གཞན་ད་ེརང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་ལག་ཆར་སོང་།།

གཏམ་གི་རྒྱལ་པོས་སྨྲས་ཚད་འད་ིལྟར་ལགས།། 

ཞསེ་མཚམས་སྦརོ་ཚགི་ག་ིརོལ་མའོ་ིསྔུན་བསུས་ཏ།ེ དགེ ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་

བཤད་དུ་འད་ིལྟར། {“དག་ེལྡན་བསན་བདག་ལྷན་ཚགོས། རྒྱལ་སིྤའི ་དགེ ་ལྡན་

ལྷན་ཚགོས། དགེ་ལྡན་ཆོས་ཁིམས་འཛིན་སོྐང་ལྷན་ཚོགས་བཅས་མཉམ་སྦྲེལ་གིས་

ད་བར་ལོ་ངོ་༤༠༠་མ་ཟིན་ཙམ་རིང་གི་དོལ་རྒྱལ་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྣམས་ལ་

ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན་པ་གནང་ས།ེ <<དོལ་རྒྱལ་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རབ་

གསལ་ལགེས་ཉསེ་བདནེ་རྫུན་རྣམ་འབདེ་ལུང་རིགས་གསརེ་ག་ིལྡ་ེམགི་>> ཅེ ས ་

པའི་ཡིག་ཆ་ད་སབས་དངོས་སུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་”}ཞེས་དོན་དམ་ལོག་བཤད་པས་

{{ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕནི་}}ཟརེ་བ་རག་རྒན་གསརེ་དུ་རྫུ་བའ་ིལབ་རལོ་ད་ེལ་མདརོ་

བསྡུས་པའ་ིཚུལ་གིས་བརོད་པར་བ་བ་ལ། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་

ཁདོ་ཅག་གསི་མགི་རྣ་ཡདི་གསུམ་ལ་དནོ་ཡདོ་པ་བསོ་ཤགི་ཨ། དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་

བརྐུས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ལ་ཁ་གཡར་བའ་ིལོག་བཤད་ད་ེཞིབ་འཇུག་བས་པའ་ིཁོངས་སུ་

ནམ་ཡང་མ་ིའགོ་བའ་ིཚུལ། མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་དུ་དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་ཀི་

ཁོངས་སུ་བསྡུས་ནས་བརོད་རྒྱུར། སྤིར་ཞིབ་འཇུག་པ་ཞིག་ལ་མ་མཐའ་ཚང་

དགསོ་ངསེ་ཀི་ཆ་རྐནེ་ཡང་ཉུང་ཉུང་མ་ཡནི་མདོ། འནོ་ཀང་། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་
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ལོག་བཤད་དང་ལོག་བཤད་པ་རྣམས་ན་ིཞིབ་འཇུག་ལ་ཁ་གཡར་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། 

དནོ་དམ་ཞིབ་འཇུག་དང་ཞིབ་འཇུག་པར་གལ་ཆ་ེབའ་ིདགསོ་ངསེ་ཀི་ཆ་རྐནེ་གཅིག་ཀང་མ་

ཚང་བར་ཆགས་སྡང་ག་ིབང་མཛོད་ཁ་ཕ་ེནས། ད་དུང་ཧམ་པས་འད་ིན་ིདགེ་ལྡན་པའ་ི

ཞིབ་འཇུག་ཐར་ཕིན་ན་ོཟརེ་བ་ན།ི དཔརེ་ན། བླུན་པོ་ནགས་རིའ་ིང་ན་ིམཁས་

པའ་ིདབང་པ་ོཆནེ་པོ་ཡནི་ཟརེ་ནས་ཕགོས་ཀུན་ཏུ་དལི་བསྒགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

མཚུངས་པ་ཁོ་ན་ས།ེ འདརི་ཡང་། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་ལ་ན།ི 

ཚད་ལྡན་ག་ིཞིབ་འཇུག་པ་ཞིག་ལ་ཚང་དགསོ་ངསེ་ཀ་ིཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མ་ཚང་བ་མ་ཟད། 

མ་ིདགསོ་པ་དག་ེལྡན་པའ་ིཕ་བསད་ནས་རྒྱལ་རྔ་དང་། མ་རྡུང་ནས་རྒྱ་གིང་གཏོང་

མཁན་ད་ེཚསོ་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕནི་བས་ཟརེ་བ་ན་ིབོང་བུ་རར་འཁྲུལ་པའ་ིལོག་པའ་ིང་

རྒྱལ་ག་ིསིང་སསོ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། ར་ལ་ར་ཡ་ིམཚན་ཉདི་ཚང་དགསོ་པ་ལས་བོང་བུ་

ར་ཡནི་ཟརེ་ཤསེ་ཙམ་གསི་ར་བོང་ཁད་མདེ་དུ་འག་ོབ་ག་ལ་སྲདི། ཆོས ་གང་དང་གང་

ཡནི་ཡང་ད་ེདང་དའེ་ིམཚན་ཉདི་ཚང་བའ་ིསངེ་ནས་འཇོག་དགསོ་པ་ལས། འད་འད་འགགི་

འགགི་ཐམས་ཅད་ལ་གང་དན་དན་དུ་མངི་གཡར་ནས་ད་ེདང་དརེ་ཐག་གཅོད་པ་ན་ིརངོས་

རྒན་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བ་དག་ག་ིརང་ལུགས་ལས་གཟུར་གནས་མཁས་པའ་ིསྤན་ལམ་དུ་

གཤམོ་འསོ་པའ་ིཞིབ་འཇུག་ཅིག་ག་ལ་ཡནི།  རྒྱུ་མཚན་དའེ་ིཆ་ནས་ཀང་དག་ེལྡན་

མངི་གཡར་ལོག་བཤད་དེ་ཞིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཕར་ཞོག་ཞིབ་འཇུག་བས་པའ་ིཁོངས་

སུའང་མ་ིའག་ོབ་ལ་མ་ིའགོ་བའ་ིཚུལ་ངོ་སྤདོ་པའ་ིས་ོནས་ཚར་གཅོད་པ་ལ། 

གངོ་དུའང་ཟུར་ཙམ་སོང་ཟིན་པ་ལྟར། སྤིར་ཞིབ་འཇུག་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་བ་

ལ་ཞིབ་འཇུག་བ་མཁན་དའེ་ིཁ་ལག་སམེས་གསུམ་ཚད༷་ལོ༷ང་བ༷་ཞིག་དང་། ལྷ ག ་
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དནོ་ཁ་ལག་སམེས་གསུམ་ད་ེཡང་ཕོ༷གས་སུ༷་མ་༷ལྷུང༷་བ༷་ཞིག་ངསེ་པར་གལ་ཆ་ེབ་ན་ིཞིབ་

འཇུག་པ་ཞིག་ག་ིགཙ་ོབོའ་ིཆ་རྐནེ་ཡནི་ཏ།ེ དཔརེ་ན། ཆོས་ཁོ་ནས་ཕོགས་

ནའ་ིབས་ན་སརེ་ལས་སྤ་ིདང་། རང་ལས་གཞན། འཕལ་ལས་ཕུགས། འ དི ་

ལས་ཕི་མ་གཙ་ོཆརེ་འཛིན་དགསོ་པའ་ིརྩ་འཛིན་ཡདོ་པ་ཇི་བཞིན། འཇིགས་རེན་

ཕགོས་ནས་བས་ན་ཡང་ཚད་ལྡན་གི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཞིག་ཡནི་ན་བསམ་༷པ༷་རྣམ་༷དག༷་དང་

བོ་༷དཀར༷་གཞུང༷་ད༷ང་ཡནི་དགསོ་པ་ད་ེརདེ། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་བ་སོགས་ལ་དེ་

དག་ཆ་ཙམ་ཡང་མདེ་པ་ལོས་ཤསེ། ད་ེལྟར་མདེ་པའ་ིམ་ིཞིག་གསི་ཞིབ་འཇུག་ལ་ཁ་

གཡར་ནས་ཆདེ་རོྩམ་ཇི་འད་ཞིག་སལེ་རུང་ཕོགས་ལྷུང་མདེ་པ་ཞིག་མ་ིསྲདི་པས། ད གེ ་

ལྡན་མིང་གཡར་ཕ་བསད་མ་རྡུང་བ་ཁོད་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་ཟེར་བ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་

ཐབས་ག་ལ་ཡདོ། དཔརེ་ན། མི་དེ་ནམ་རྒྱུན་ཕོགས་ལྷུང་མེད་པ་བོ་དཀར་

གཞུང་དང་རདེ་ཟརེ་བ་ཙམ་གིས་མ་ིཕན་པར། ཞིབ་འཇུག་བེད་པའི་གོ་རིམ་ཁོད་མ་

མཐའི་ཞིབ་འཇུག་པའི་ཆ་རྐེན་རྣམས་ལ་ས༷ང་བ༷ང་ཆུ༷ག་མེ༷ད་ར༷ྩ་འཛི༷ན་བེ༷ད་མཁ༷ན་གི་

མ་ིཞིག་ངསེ་པར་དུ་དགསོ་ཤངི་། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དེ་དག་ནི་

རང་འདདོ་རངོས་ཞནེ་དང་། ག་ོསབས་ལོག་སྤདོ། དད་པ་ཕོགས་ལྷུང་སོགས། 

མ་རོགས་ལོག་རོག་ངན་པའི་གཏེར་དུ་རོགས་པ་འདི་འད་ཞིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཟེར་བ་

ཚད་ལྡན་ཞིག་རྩ་བ་ནས་ཡངོ་ཐབས་མདེ་པ་དང་གཅིག  

ཞིབ་འཇུག་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡནི་ཕནི།      དང་ཐོག་ངསེ་པར་དུ་རང་ལ་དཔད་པར་བ་བའ་ི

{1}བརོ༷ད་གཞི༷་ཁ༷་གས༷ལ་གཅི༷ག་དགསོ་པ་ལ།  ད་ེཡང་མདེ་པ་ན།ི ལོག ་བཤད ་

པས་སྤ་ིགཙ་ོབོ་བཅུ་༷བཞི༷་པས་ཁ་གག་ཚད་ལ་དལོ་རྒྱལ་དང་། གནས་ཆུང་།  



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

618

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མ།ོ ད་ེབཞིན་མ་ོདང་། ར་ིལམ། ཟན་བརག་ཟེར་བ་སོགས་

དངོས་མདེ་ཁོ་ན་ལ་གཞི་བཅོལ།  འཁོར་གཡགོ་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བ་ལྟ་བུའ་ིལོག་

བཤད་ད་ེཡང་འག་ོབཙུགས་མ་ཐག་ནས་དངོས་མདེ་ལ་དངོས་ཡདོ་ཟརེ་ནས་ཧམ་པ་ཁོ་

ན་བཤད། ད་དུང་གཟུགས་མེད་གཅིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན་པ་བས་ཚུལ་

བཤད་ནས་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་བཟང་བཙགོ་ཆུར་སངས། བསན ་བདག ་ལྷན ་

ཚགོས་རོངས་པ་སངོ་ག་ིགས་མཐར་བརངས་ཤངི་། ད་དུང་ངན་བས་ངོ་སོར་འཁརེ་

བཞིན་པ་ད་ེརདེ། ལྷག་པར་དུ་དཔད་བ་བརོད་གཞི་དེ་ལའང་{2}རྒྱུས༷་མང༷འ་

ཅུ༷ང་ཟ༷ད་ཅིག་མ་མཐའང་ཡོད་དགོས་པ་ལ་མེད་པར་བཅུ་བཞི་པའི་རང་འདོད་རོག་

བཟོའ་ིའཇའ་རིས་ལ་ཤ་ིསར་རོ་འཇུ་བདེ་པ་དང་། དེ་བཞིན་དཔད་པར་བ་བའི་

གཞི་དེ་ལ་འབེལ་ཡོད་{3}དགོས་ངེས་ཀི་ཡི༷ག་ཆ༷་གསོག་འཇོག་དང་དེ་དག་ལ་དབེ༷་

ཞི༷བ་ཡང་ནན༷་ཏ༷ན་དགསོ་པ་ལ།  དེ་ལྟར་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད་དེ་ལས་བཟོླག་

ས་ེསྤདོ་འཇུག་དང་། ལགེས་བཤད་སངི་པོ། རེན་འབེལ་བསོད་པ་སོགས་ནས་

སབས་དོན་འབེལ་མེད་ཀི་ལུང་རྐང་རྐང་དངས་ནས་མ་མཐའི་ཆ་རྐེན་དེ་གསུམ་ཙམ་

ཡང་ཚང་མདེ་ན། ཕ་བསད་མ་རྡུང་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བ་ད་ེཚའོ་ིལོག་བཤད་ད་ེ

ན་ིཞིབ་འཇུག་ཟརེ་བའ་ིཁོངས་སུ་ནམ་ཡང་འག་ོཐབས་མདེ་པ་དང་གཉསི།

ད་ན་ིམང་པོ་ཤདོ་མ་ིཁོམ་པས་གནད་དནོ་མདརོ་སྒལི་ནས་བཤད་ན། དགེ་ལྡན་མིང་

གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་དནོ་དམ་ཞིབ་འཇུག་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡངོ་ཐབས་མདེ་

ད།ེ ཐོག་མའ་ིསྦརོ་བ་ཀུན་སངོ་ལ་རང་སརེ་གི་དད༷་ཞེ༷ན་དང་། བག་ཆགས་རིང་པའི་

གཞ༷ན་དབ༷ང་དང་། ཨུ་ཚུགས་ཀི་རོ༷ངས་ཞེ༷ན་སོགས་མེད་པར་ཡིན་ལུགས་མིན་
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ལུགས་གཟུར་གནས་དང་པའོ་ིབོ་ཡསི་དཔོད་འདདོ་ཞིག་ཡདོ་དགོས་པ་ལ་མདེ་པར་མ་

ཟད། ད་དུང་བསམ་སོྦར་ངན་པས་དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་གཡར་ནས་ཁི་བང་རོ་ར་ེའཆང་

ལྟ་བུ་བརྒོལ་ཡུལ་གི་ཕོགས་སར་བཟུང་མཁན་ཡ་མེད་ཀི་སྤོད་ཚུལ་བཟུང་བ་དེས་ཀང་

ལོས་ཤསེ། དངོས་གཞིའ་ིདུས་སུའང་ལ༷ྷ་སྒྲུང༷་དང་། བཤད༷་ཡམ༷་དང་། ཚོ༷ ད ་

དཔག༷་ག་ིཕགོས་སུ་མ་རྒྱུག་པར།    བདེ༷ན་དཔང༷་ཡདོ་པ་དང་། དངོ༷ས་ཡོ༷ད ་ཡིན ་པ་

དང་། རི༷ག་པ༷འ་ིགཞུང༷་ལུག༷ས་དང༷་མཐུ༷ན་པ་༷ཞིག་དགསོ་པ་ལ་མདེ་པ་མ་ཟད།  

ར་ིལམ་སག་རིལ་སོགས་ཀ་ིརེས་སུ་གཡམ་རྒྱུག་བེད་མཁན་ཞིག་ལ་དེ་ལྟར་ཡངོ་ཐབས་

མདེ་པ་ཡང་ལོས་ཤསེ། མཇུག་ཏུའང་གཞི་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་སུས་ཞིབ༷་འཇུ༷ག་

བས༷་ཀང༷་བ་༷རི༷ན་ཡོད༷་པ་༷དང་། མང་ཚོགས་ཀི་ཐེ༷་ཚོ༷མ་བས༷ལ་ཞིང་མཐོང་ཐོས་ཤེས་

ཡནོ་ཉམ༷ས་མོང༷་རྒྱ་ཆ་ེགཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་ནུས་པ། ཚན༷་རི༷ག་དང་མཐུ༷ན་པའ༷་ིཞིབ་

འཇུག་ག་ིལམ་ནས་འསོ་ཤངི་འཚམས་པའ་ིསྡོམ༷་ཚིག༷་གཅི༷ག་འཇོག་ཐུབ་དགསོ་པ་ལ། 

ད་ེལྟར་གང་ཡང་མདེ་པ་མ་ཟད་ད་དུང་རགོ་ད་ལུང་པ་གང་བསངས། དགེ་ལྡན་པའི་

བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་དང་བཅས་པར་གཡུལ་ས་མི་ཟད་པའི་གཞི་ནག་པོ་བཏིང་ཟིན་པས་

ལོག་བཤད་ད་ེཞིབ་འཇུག་བས་པའ་ིཁོངས་སུ་ཇི་ལྟར་འཐད། དོན་དམ་ཞིབ་འཇུག་

བ་ཐབས་ཀ་ིཆ་རྐནེ་ད་ེདག་ལས་ལོྡག་པ་ཁོ་ན་བས་རྐནེ་ད་ལྟའ་ིདཀའ་རགོས་འ་འུབ་མ་

བསྡུས་པ་འད་ིབྱུང་བ་རདེ། དེ་དག་གི་ཚུལ་གོང་འོག་ཀུན་ཏུ་གསལ་དང་གསལ་

བར་འགྱུར་བས་འདརི་སྐར་བཟོླས་སནོ་བཤད་མ་བས་ཀང་དག་ེལྡན་པའ་ིཕ་བསད་མ་

རྡུང་བ་དག་གསི་ཞིབ་ཏུ་ཤསེ་དགསོ་པ་དང་གསུམ།
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བར་དུ་གང་ཤོད་འདོད་པའི་དོན་ལ་སྒྲུབ་རིམ་དེ་ཡང་ལུ༷ང་རི༷གས་གཏ༷ན་ཚི༷གས་དང་

མཐུན་དགསོ་པ་ལ། མ་མཐུན་པར་མོ་དང་རི་ལམ་ཟན་བརག་བཤད་ཡམ་ཁོ་ན་ལ་

གཞི་བཅོལ། ཞིབ་འཇུག་བ་ཐབས་སྒིག༷་གཞི༷་དང་མཐུན་དགསོ་པ་ལ། མ་ིམཐུན་པ་མ་

ཟད་བ་མ་ལྷ་སྲུང་ཕོགས་གཏོགས་དང་བཅས་པ་ལ་དམའ་འབབེ་དང་ཁད་གསོད་ཁོ་ན་

བདེ། ལོ་རྒྱུས་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་ལྟ་སངས་གཞིར་བཟུང་ནས་དུས་ཡུན་རིང་སོང་གི་

རྐེན་པས་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་པའི་ཁོད་དུ་ཐ༷ག་གཅོ༷ད་མ༷་ཐུ༷བ་པར་ལུས་པའི་རིགས་ལ་

རི༷གས་ལ༷མ་དང༷་མཐུ༷ན་པ༷འ་ིཐག་གཅོད་གང་ཐུབ་དགསོ་པ་ལ། དེ་ལྟར་མེད་པའི་སེང་

དུ་དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་ཁ་ལ་འཁརེ་ནས། ཕགོས་གཅིག་ཁོ་ནའ་ིརེས་སུ་ཁེར་རྒྱུགས་ཀིས་

རང་ཕོགས་ཁོ་ནའ་ིལྟ་སངས་དང་བཤད་ཚུལ་འད་མནི་མང་པོ་ཞིག་ཨ་ན་ཨུ་ཚུགས་ཀི་

ཚུལ་དུ་གངེ་བས། དགེ་ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་ཞིབ་འཇུག་པའ་ི

གལ་དུ་ཚུད་ཐབས་མདེ་པ་དང་བཞི།

མཇུག་བསྡུ་བེད་པའི་སབས་སུའང་ཕི་རབས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་ཁོད་དུ་བོ༷་གོ༷ས་གས༷ར་པ༷་

གང་མང་འདནོ་ཐུབ་དགསོ་པ་ལ། མདེ་པར་རྣམ་རགོ་ལུང་པ་གང་བསངས། 

གཟུར་གནས་མང་ཚགོས་ཀི་བོ་ས་ོའབདེ་ཕིར་དནོ་དངོས་ཀ་ིགནས་ཚུལ་གསང་རྒྱ་དམ་

པསོ་བཅིངས་པ་རྣམས་བཀོ༷ྲལ་དགསོ་པ་ལ། ད་ེབས་ཀང་མག་ོབོ་རངོས་གཞི་མ་ོདང་

ར་ིལམ་ཟན་རིལ་ལྷ་མནི་འད་ེམནི་རྣམས་ལ་ཁུངས་བཅོལ་བས་ད་ེབས་རོངས་ཚབ་ཆ་ེརུ་

བཏང་། དེ་ཡང་དང་བདེན་ཁུངས་ལུང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ཕི་རབས་གཟུར་གནས་དང་

མཁས་པའ་ིདབང་པ་ོདག་ལ་གདོང༷་སོན༷་ཕོད༷་པ༷་ཞིག་དགསོ་པ་ལ། དེ་ལས་བཟོླག་

སེ་ཕི་རབས་པའི་མཁས་བླུན་ཀུན་གིས་དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་ནས་སོྨས་ཏེ་ཕ་དམོད་བ་
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དགསོ་པ་ཞིག་དང་། ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞིག་བསམ་བཞིན་རིག་བཞིན་གོ་བཞིན་དུ་

བཟོས་པ་དང་ལྔ། 

དེ་ཡང་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན་པ་བས་ཟེར་བ་

དང་། མཐིལ་ཕིན་པ་བས་ཟརེ་བ་སོགས་ན།ི གང་ལ་དཔོད་པའ་ིགཞི་ད་ེལ་དཔད་པ་

རགོས་པའ་ིདནོ་ཡནི་ཞིང་། ཁདོ་ཅག་གསི་མཐར་ཕནི་པ་དང་། མཐིལ་ཕིན་པ། 

ཡང་དག་པ། དཔད་པ་རགོས་སོགས་ཟརེ་བ་ལ་ཅི་ཞིག་ལྟ། ༧ གོ ང ་ ས ་ མ ཆོ ག ་

ནས་ས་ཕི་ལན་མང་ངས་བརག་དཔད་མཐིལ་ཕིན་པ་དང་ཡང་དག་པ་བས་ཚུལ་ཟེར་

བཞིན་དུ། མཐའ་མ་ཟན་བརག་སིྒལ་ནས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་ཞེས་ཚབ་ཆེའི་

ནང་འགལ་ཤ་སག་ཤདོ་པ་དང་། དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་པས་ཞིབ་འཇུག་མཐར་

ཕནི་པ་བས་ཟརེ་བཞིན་དུ། ཡང་{“ས་སེང་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རོགས་ཞེས་པ་ནས་

དངོས་དངོས་རནེ་རནེ་དུ་ཇི་ལྟར་གཟིགས་པ་ལྟར་བརྩ་ེཆནེ་ཐུགས་ར་ེཆནེ་པོས་”}ཟརེ་

བ་སོགས་བཅུ་བཞི་པས་ཡི་ཤེས་དབིངས་འབེད་ལ་མཐར་གཏུགས་པ་ཡང་ཚབ་ཆེའི་

ནང་འགལ་ལ་སོང་། ངོ་མ་བཤད་ན་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བས་བཅུ་བཞི་པའ་ིཡ་ིཤསེ་

དབངིས་འབདེ་ལ་མཐར་གཏུགས། བཅུ་བཞི་པས་མ་ོདང་རི་ལམ་སག་རིལ་སོགས་

ལ་མཐར་གཏུགས་པས་དབང་གསི། ཁོད་ཅག་གི་ཕོགས་ནས་ས་ཕིར་ཆོས་སྐོང་

ཤུགས་ལྡན་གི་སརོ་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན་པ་བས་ཟརེ་མཁན་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་

ཡང་། གྲུབ་འབས་སྣ་གཅིག་ཀང་མ་ིཐོན་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ད་ེརང་ཡནི་པར་སམེས། ཞི བ ་

འཇུག་ལ་གྲུབ་འབས་འཐོན་རྒྱུ་མདེ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གཅིག་གིས་གཅིག་སུན་འབནི་ཁོ་

ནར་སོང་བ་སོགས་རྫུན་པ་ཕོགས་ལྷུང་ག་ིཞིབ་འཇུག་ལ་ཕུགས་མདེ་པ་དང་དྲུག
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ཡང་། དག་ེལྡན་པའ་ིཕ་བསད་མ་རྡུང་བ་ཁདོ་ཅག་ན།ི ཞིབ་འཇུག་དང་ཞིབ་འཇུག་པ་

ཚད་ལྡན་ཞིག་མནི་པའ་ིདཔརེ་བརདོ་འགའ་ཞིག་སབས་འདརི་བཤད་ན། ད གེ ་

ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་དུ་འདི་ལྟར།{“དོལ་རྒྱལ་དམ་དག་གནང་མཁན་ས་དགེ་

དཀའ་རིང་གི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་གནམ་གིས་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུ་དུ་མས་ལན་གཅིག་མིན་

པར་”}ཞསེ་སོགས་བིས་འདུག་མདོ། ཤུགས་ལྡན་དམ་བསྒགས་བདེ་མཁན། ས་དག་ེ

བཀའ་རིང་ག་ིསྐསེ་ཆནེ་དམ་པ་གནམ་གསི་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཟརེ་བ་བདནེ་པ་ཡནི་

ན།  དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་དུ་རང་གི་ཕོགས་ལ་མགོ་ཆག་ཆག་

དང་ས་ེཆད་ཆད་དུ་འཐནེ་ཀང་། བ་མ་{༢༠}ཙམ་ལས་མཚན་འདེན་རྒྱུ་བྱུང་མི་འདུག་

པས་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོག་པར་ཕིན་པ་ཡནི་ནམ། ཡང་ན་གནམ་གིས་ས་བཀབ་པ་ཡིན་

ཙང་ཐལ་རླུང་ལངས་ནས་ལོག་བཤད་པས་མགི་ག་ིམ་མཐོང་བ་ཡནི་ནམ། ཡང་ན་གནམ་

གསི་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུ་ཡདོ་ཙང་མང་ཆ་ེནས་བརེ་མ་ཐུབ་པ་སོགས་གང་ཡནི། ཧཧཧ 

 དནོ་དངོས་གནམ་གསི་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུ་ཟརེ་བ་ཧམ་བཤད་ཡནི་པ་ཤསེ་ས། བ་

མ་ཉི་ཤུའི་ནང་ནས་ཀང་ཁ་ཞེ་གཉིས་ཀིས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་མཁན་ནི་བཅུ་བཞི་པ་ཙམ་

ལས་མདེ་པ་གངོ་དུའང་བཤད་ཟིན། རྒྱུན་དུ་ལོག་བཤད་པ་འཁོར་དང་བཅས་པས་

ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་ཉུང་ཤས་ཟརེ་བཞིན་དུ། དམ་བསྒགས་བེད ་མཁན་

གནམ་གསི་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞིག་ག་ནས་བྱུང་བ་རདེ། དོན ་དུ ་རང ་

ཚགི་ས་ཕི་འགལ་བ་ཙམ་ཡང་མ་ིའཚརོ་བ། ཤུགས་ལྡན་བཀག་མཁན་གནམ་གིས་

ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡདོ་ན་ད་ཆ་ས་འདརི་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་གཅིག་ཀང་མདེ་

དགསོ་ཚདོ་ལ་ད་ེལྟར་མནི་པས། མང་ཚགོས་མག་ོབསརོ་ག་ིཡདོ་པ། དེ ་ཡང ་ལན་

གཅིག་མནི་པར་བཅུ་བཞི་པ་བཞིན་དུ་བཀག་སྡམོ་མཛད་ཡདོ་ན། ཤུགས་ལྡན་ཟེར་བའི་
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མངི་ཙམ་ཡང་ད་ཆ་ས་འདརི་མདེ་དགསོ་ངསེ་ལ་ད་ེལས་བཟོླག་ས།ེ ཆོ ས ་ སྐོ ང ་

རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་གི་མཚན་སན་ཕོགས་བཅུར་ཁབ་བཞིན་པ་སོགས་རྫུན་དང་ཧམ་

པ་འོལ་ཚོད་ཀིས་བཤད་པས་ཞིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཟེར་བ་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་དང་

བདུན། 

ཡང་། ལོག་བཤད་ཤགོ་ལྡབེས་{286}ནས། སོ་མང་མཁན་ཟུར་བསན་པ་བསན་

འཛིན་གསི་བཤད་པའ་ིལྷ་སྒྲུང་ལ་གཞི་བཅོལ་ཚུལ་ན།ི ལོག་བཤད་དརེ། ཕ་བོང་ཁ་

ཁམས་ནས་བོད་དུ་ཕབེས་རསེ་སྲུང་མ་གསར་རངི་འཛིང་རསེ་བས། རིང ་པ ་ ཕིར ་

འཕངས་པ་སོགས་སབས་དརེ་རྣ་ཐོས་བྱུང་ཟརེ་བ་དང་།  

ཡང་ཕ་བོང་ཁ་པ་བདུད་ཀ་ིསྤྲུལ་པ་དང་། ཁོང་གིས་དགེ་ལྡན་བསན་ལ་བསྲེ་ལྷད་བས་

སོགས་སྐུར་ཞུས་རྒྱ་ཆརེ་བྱུང་ཞིང་། ད་ལྟའང་ཡོད་པར་སྣང་ཟེར་བའི་ཁུངས་མེད་

ལྷ་སྒྲུང་དང་བཤད་ཡམ་མ་དག་ངག་རྒྱུན་ལ་གཞི་བཅོལ་ཡདོ་པ་དང་།

ཡང་། བ་དོ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལྷ་སྒྲུང་ལ་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པས་གཞི་བཅོལ་

ཚུལ་ན།ི སྒྲུབ་ཁང་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པས་ཕ་བོང་ཁའ་ིདྲུང་ནས་ཆསོ་མང་པོ་ཞུ་ཞོར་དུ་ཤུགས་

ལྡན་སྲགོ་གཏད་ཀང་གསན་པར་གགས། ཕིས་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སབས་སྐུ་ཕེང་

ན་རིམ་ག་ིསྲུང་མ་ཀར་འཕནི་ལས་ཀསི་དང་ལནེ་མ་ིགནང་བ་དང་། སྐུ ་ཕེང ་ རིམ ་

བནོ་ག་ིསྲུང་མ་ངས་ཕན་ཐོགས་མ་སོང་སོགས་མ་རངས་པའ་ིཚགི་དང་། རེས ་སུ ་ ཁོང ་

སང་བང་གིས་ཀར་འཕིན་ལས་དང་དམ་ཚིག་སར་གསོ་མཛད་རེས་དགོངས་པ་རོགས་
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ཁར། ཐོགས་མདེ་རིན་པ་ོཆ་ེབཀའ་འགུགས་ཀིས་ང་ཤ་ིརསེ་དལོ་རྒྱལ་གི་མག་ོགནནོ་དུ་

བསན་སྲུང་མ་ེའབར་ཞསེ་པའ་ིསྐུར་བཞངེ་རྒྱུ་ཡནི་ཟརེ་བ་དང་། ཐོགས་མེད ་རིན་པོ ་

ཆསེ་བསང་ཆོག་བཞིན་སྒྲུབ་ཁང་དྲུག་པའ་ིདམར་གདུང་ད་ེཉདི་སྲུང་མའ་ིསྐུར་དངོས་སུ་

བཞངེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་བ་ཤནི་ཏུ་ངོ་མཚར་བའ་ིགནས་སུ་འཁུམས་ཟརེ་བའ་ིལྷ་སྒྲུང་

བཤད་ཡམ་ལ་གཞི་བཅོལ་བའ་ིལོག་བཤད་ད་ེཞིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་དང་། ཞི བ ་ འ ཇུ ག ་

མཐར་ཕིན་དང་མཐིལ་ཕནི་ཟརེ་བ་སོགས་ན་ིབཞད་གད་ཁོ་ན་ཡནི་པ་དང་བརྒྱད། 

ཡང་། ད་ེགའ་ིམུར་བ་ད་ོསྤྲུལ་སྐུའ་ིཁུངས་མ་དག་པའ་ིངག་རྒྱུན་གཞན་ཡང་། དོ ལ ་

རྒྱལ་བསནེ་ན་ལམ་འག་ོདང་ནརོ་ལྷ་ཡནི་ཚུལ་འཁགོ་བཤད་ལ་བདནེ་ཆ་མདེ་ད།ེ སོ ག ་

ཙན་དན་དགོན་དུ་ཕ་བོང་ཁས་མགོན་ཁང་གསར་འཛུགས་དང་བསང་ཆོག་རྒྱས་པ་

གསར་རོྩམ་རསེ་བཀྲ་མ་ིཤསི་པ་བྱུང་ཟརེ་བའ་ིཁུངས་མདེ་བཤད་ཡམ་ལ་བརདོ་རྒྱུར། 

༧རེ་ཕ་བོང་ཁས་རེའི་བསན་པ་རང་ལ་དགོངས་པ་མ་གཏོགས་འཇིག་རེན་ཕལ་པའི་

སད་ཆ་ལྟར་ལམ་འགོ་དང་ནོར་འཕེལ་ཟེར་བ་སོགས་ཀི་དོན་དུ་བསང་ཆོག་བརྩམས་

མེད་པ་བསང་ཆོག་རང་གི་ཚིག་ཟིན་ལས་ཤེས་ཐུབ་པས་ཁུངས་མེད་མ་དག་རྒྱུན་

འབམས་ཀ་ིངག་རྒྱུན་བཤད་ཡམ་ཡནི་པ་ཤསེ་ས། 

ཡང་། དལོ་རྒྱལ་བསནེ་པས་བཀྲ་མ་ིཤསི་པ་བྱུང་། དོལ་རྒྱལ་བསེན ་མཚམས་

བཞག་པས་བཀིྲས་པ་བྱུང་ཟེར་བ་སོགས་ན་ིའདདོ་གཏམ་རངོས་བཤད་ཙམ་ཞིག་ཡནི་

པ་གནས་ལུགས་ཤསེ་མཁན་ཞིག་ཡནི་ན་ད་ེཙམ་དཀའ་བ་ཞིག་མནི་སབས་མང་དུ་ཤདོ་

མ་ིའདདོ། 
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ཡང་། ལོག་བཤད་དུ་བ་མ་བཟོད་པ་ཟེར་བས་མ་དག་བཤད་ཡམ་གི་བླུན་གཏམ་ཧ་

ལས་པ་ཞིག་ལོག་བཤད་དརེ་ལུང་འདནེ་བས་འདུག་ཀང་། དེ་ལ་དགག་ལན་ཡིག་

ཆ་{{སིང་རེའི་རལ་གི་}}ཟེར་བ་ཞིག་འདུག་པ་གོང་དུ་སོང་ཟིན་པ་དེས་མ་འཐུས་

པ་གང་ཡང་མི་འདུག་པས་འདིར་གསལ་བཤད་ལོགས་སུ་དགོས་གལ་མ་མཐོང་བས་

བཞག །གཞན་ཡང་ལོག་བཤད་དརེ། རང་ཉིད་ག་འགོ་མི་ཤེས་པའི་མི་འཁམས་དང་

སྤང་འཁམས་འགས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོདང་ཤུགས་ལྡན་གཉསི་མ་ིམཐུན་རབས་ཤདོ་པ་

སོགས། ས་སོག་རོ་སོག་ལྟ་བུའི་ཁུངས་མེད་ཁུངས་སུ་ཨེ་འགིག་ལྟ་བ་སོགས་ལ་སིང་པོ་

གང་ཡང་མ་ིའདུག་པས་ཀང་བཞག 

ཡང་། ལོག་བཤད་དུ་{“ཕི་ལོ་{1938}ལོར་སྐབས་རེ་ཕ་བོང་ཁ་དགའ་ལྡན་དུ་ལམ་

རིམ་མཆན་བཞི་སྦྲགས་གནང་སབས། དལོ་རྒྱལ་སརོ་གང་མང་གནང་བས་ནད་ཡམས་

ཀ་ིབཀྲ་མ་ིཤསི་པ་བྱུང་”}ཟརེ་ནས་བཤད་འདུག་མདོ། དེ ་ནི ་དགེ ་ལྡན་པའི ་མཚན་

གཡར་ནས་དག་ེལྡན་བསན་དགའ་ིངོ་ཚབ་བས་ནས་བཤད་པ་ལས་གཞན་དུ་ཅི།   

༧ར་ེཕ་བོང་ཁས་སབས་དརེ་ཆསོ་སྦནི་གསི་སབོ་མའ་ིསམེས་ཁམས་གསོ་བར་མཛད་པ་

དང་། སྨན་སིྦན་གསི་ལུས་ཁམས་གསོ་བར་མཛད་པའ་ིདཀའ་དནི་དན་རྒྱུ་ཕར་བཞག 

།ད་དུང་མ་ཉསེ་ཁ་གཡགོ་གསི་ངག་རྒྱུན་རྫུན་མ་འད་ིལྟར་སལེ་བཞིན་ཡདོ་པ་རདེ། 

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བ་ད་ེདག་བསན་དག་མནི་ན་གང་ཡནི། མདོར་ན་དེ ་དང་དེ ་

ལྟ་བུའ་ིལྷ་སྒྲུང་དང་ངག་རྒྱུན་མ་དག་པ་རྐང་རྐང་ལ་ཁུངས་བཅོལ་ཕནི་ཆད་ཞིབ་འཇུག་

ཚད་ལྡན་ཟརེ་བ་ཡངོ་ཐབས་མདེ་པ་དང་དགུ།  
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626

ཡང་། ལགོ་བཤད་དུ་༧པཎ་ཆེན་བཅུ་པ་ཆེན་པོས་དོལ་རྒྱལ་ལ་གཏངི་ནས་མི་མཉེས་

པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ལ། བཀྲིས་ལྷུན་པོའི་བཅའ་ཡིག་བཙན་པོ་མ་པེ་ཅིང་མཐོ་རིམ་ནང་

བསན་སོབ་གིང་གི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་གནང་སོར་ཨ་ལགས་ཆོས་ཀི་སྣང་བས་ང་ཚོར་

བཤད་བྱུང་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ། བཤད་ཡམ་རྐང་པ་འགའ་རེའི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་སོྒ་

བཏགས་འཁགོ་བཤད་དང་། 

ཡང་༧པཎ་ཆེན་བཅུ་པ་ཆེན་པོ་ཤུགས་ལྡན་ལ་ཐུགས་མི་དགེས་ཏེ་བཅའ་ཡིག་བཙན་

པ་ོམ་འགམེ་སལེ་གནང་བའ་ིཕིར་ཟརེ་བ་ད་ེདག་ན་ིམ་ངསེ་པ་ཁོ་ན་ཡནི་ཏ།ེ དེ ་ལ ་

ལོག་པར་ལྟ་མ་ིརིགས་པའ་ིགནད་ཆནེ་པོ་གཉསི་ཡདོ་པ་ན།ི 

དང་པ།ོ  ཕི་རྐེན་ཐུན་མོང་བ་ལྟར་ན་དགེ་ལྡན་བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་༧པཎ་

ཆནེ་བརྒྱད་པ་ཆནེ་པ་ོདང་། དགེ་ལྡན་བསན་སྲུང་ཆེན་པོ་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་

རྣམ་གཉསི་ཕན་ཚུན་ཆ་ེབ་འདནོ་རསེ་ཡནི་པ་ཡང་། ཐོག་མར་༧པཎ་ཆེན་

བརྒྱད་པ་ཆནེ་པོ་མཆོག་གསི་དལོ་རྒྱལ་ཞསེ་མཚན་ནས་དངོས་སུ་སོྨྲས་ཏ་ེཞི་དག་

ག་ིརྣམ་འགྱུར་ངོམ་པར་མཛད་ནའང་། མཐར་༧པཎ་ཆེན་བརྒྱད་པ་ཆེན་པོ་

གང་ཉིད་ཀང་དགེ་ལྡན་བསན་སྲུང་ཆེན་པོའི་ཆད་ལས་བདག་གིར་བཞེས་ནས་

ཆོས་སྐངོ་ཆནེ་པའོ་ིདབུ་འཕང་དགུང་འདགེས་གནང་ཡདོ་པ་ཕ་རྒདོ་བ་མའ་ིཞལ་

དུ་ལུང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡནི། 

གཉསི་པ།     ཐུན་མནི་ནང་རྐནེ་ན།ི སྤྲུལ་སྐུ་གགས་རྒྱན་དག་པོར་བཞེངས་རེས་

གཙང་ཕོགས་ལྷུན་པོའི་གྲྭར་ཞལ་ཕོགས་ཀང་ཅུང་ཟད་རེན་འབེལ་འཆོལ་བའི་
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ཚུལ་མཛད་ཀིས་ས་སྐར་གཤགེས་ནའང་། གགས་རྒྱན་དག་པོར་བཞེངས་པའི་

ཐོག་མའ་ིདམ་བཅའ་ལས་མ་ིགཡལེ་བར། དགེ་ལྡན་རིང་ལུགས་སྲུང་ཞིང་སྐོང་བ་

ལ་བཀྲས་ལྷུན་གདན་སར་ནམ་ཡང་འདུ་བལ་མདེ་པར་བཞུགས་ཡདོ་པའ་ིདཔང་

པ་ོཡང་དག་པ་ཞིག་བཅའ་ཡགི་བཙན་པ་ོམ་དསེ་བས་ཤངི་། ལོག་སོྨན་ཅན་

དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་འཁོར་བཅས་ཀ།ི རོ ་ རེ ་ ཤུ ག ས ་ ལྡ ན ་

བཀྲས་ལྷུན་གདན་སར་ནམ་ཡང་ཁ་ཕོགས་ཐབས་མེད་པའི་རྣམ་རོག་ངན་པ་དེ་

ཡང་༧པཎ་ཆནེ་བརྒྱད་པ་ཆནེ་པསོ་ཡགི་ཆ་དའེ་ིཐོག་ནས་གཙང་སལེ་མཛད་ཡདོ། 

འནོ་ཀང་ལོག་བཤད་ཕགོས་གཏོགས་པ་བཞིན་དུ་ཡགི་ཆ་རངི་པར་བཟོ་བཅོས་མ་

མཛད་པར། ༧པཎ་ཆེན་བཅུ་པ་ཆེན་པོས་བཀྲས་ལྷུན་བཅའ་ཡགི་བཙན་པོ་

མ་ཞསེ་པ། དག་ེལྡན་པའ་ིཁད་ཆོས་འབུར་འཐོན་ཆ་ལག་ཡངོས་སུ་ཚང་བ་

ད་ེཉདི་སར་འགམེ་གནང་བ་ལ་ལོག་པར་ལྟ་མ་ིརིགས་པ་མ་ཟད། དེ ས ་ ༧ པ ཎ ་

ཆནེ་བརྒྱད་པ་ཆནེ་པ་ོདང་བཅུ་པ་ཆནེ་པོ་རྣམ་གཉསི་ཐུགས་ཡདི་གཅིག་སྒལི་ཡནི་

པ་ཡང་མཚནོ་ཐུབ་པ་སོགས་དནོ་དངོས་ཀ་ིགནས་ལུགས་ལས་གཡལོ་མ་ིརུང་ངོ་།། 

 

དསེ་ན་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཚསོ་དུས་རག་ཏུ་རིག་པའ་ིལམ་ནས་ཆོས་ཉདི་ཀི་གཙ་ོབོའ་ི

གྲུབ་མཐའ་དང་མ་ིབསྟུན་པར་མ་ོདང་ར་ིལམ་ཟན་རིལ་སོགས་ལས། མ ང ་ ཚོ ག ས ་

ཀི་འདུ་ཤེས་འགྱུར་ཐབས་ཁོ་ན་བས་པའི་དཔེ་མཚོན་དེ་དག་ལས་ཞིབ་འཇུག་ཟེར་

བའ་ིཁོངས་སུ་མ་ིའགོ་བ་ཤསེ་དགསོ། མང་པོ་ཤདོ་མ་ིཁོམ་པས་གང་ལྟར།  

གནས་ལུགས་དང་མ་ིམཐུན་པའ་ིམ་ིབདནེ་རྫུན་བསྒགི་བས་པ་དང་། བ ཅུ ་ བ ཞི ་

པར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་སྤན་རས་གཟིགས་སོགས་སྒ་ོབཏགས་ཀ་ིམངི་སྣ་ཚགོས་
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ཞིག་བཏགས་ནས། མ་ིམང་བཙན་ཤུགས་ཀིས་གནས་སབས་རང་ག་ིདགོས་མཁོར་

མ་ིབསྟུན་ཀ་མདེ་བཟོ་ག་ིཡདོ་པ་དང་། བོད་མ་ིརིགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་དང་གཅིག་

སྒིལ་ཞི་མཐུན་མཉམ་གནས་སོགས་ལ་གནོད་པ་མཐོང་བཞིན་དུ་ད་དུང་མ་ཡིན་ཡིན་

མདགོ་གསི་བཙན་ཤདེ་འདདོ་གཏམ་གང་བྱུང་དུ་སྨྲ་བ་དང་། ཤེས་བཞིན་དུ་གཡག་

སྣར་ཁུ་ཚུར་གི་དཔེ་ལྟར་བླུན་པོའི་ཨུ་ཚུགས་མང་བ་བཅས་ལས་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་

ལོག་བཤད་ད་ེལ་ཞིབ་འཇུག་ཟརེ་བའ་ིདི་མ་ཙམ་ཡང་མ་ིཁ་བ་དང་བཅུ།

ད་ེབཞིན། ཞིབ་འཇུག་པ་ཞིག་ལ་ཚང་དགོས་ངེས་ལ་མ་ཚང་པ་གཞན་ཡང་།སར་

བས་ཞིབ་འཇུག་ག་ིསོང༷་ཆ༷་ཁ༷་གས༷བ་ཐུབ་ཐབས་དང་། ད་ལྟའི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བོ༷་

བསྐདེ་༷གས༷ར་པ༷་སྦནི་ཐུབ་པ་ཞིག་དགསོ་ཀང་ད་ེཡང་མདེ། རེས་རབས་དགེ་ལྡན་

པའི་བུ་བརྒྱུད་ལ་མི༷ག་དཔེ༷་བཟ༷ང་པོ༷་ཞིག་སོན་དགོས་པ་ལ་དེ་ཡང་མེད་པ་ནང་འཛིང་

རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་གཞི་དང་རྩ་བར་གྱུར་པའི་ཞིབ་འཇུག་འདི་འད་བ་ཞིག་བས་པ་ལས་

ཀང་མ་བས་པ་བརྒྱ་གྱུར་སངོ་གྱུར་ག་ིདགའ་བ་དང་བཅུ་གཅིག

གཞན་ཡང་། ཞིབ་འཇུག་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ལམ་ནས་རང་གཞན་ཚང་མ་ལྷ་ཡིད་

ཆསེ། འད་ེཁོ་ཐག་ཆོད་ཟརེ་བའ་ིདཔ་ེལྟར་བྱུང་ཡདོ་ན། སུ་ཡིན་ཡང་ཁས་ལེན་

དང་ལནེ། ད་ེལ་བརྒལ་ལན་སོགས་ཀང་འབི་དགསོ་དནོ་ཅི་ལ་ཡདོ། དེ ་ལྟར་མེད ་

པར་ཞིབ་འཇུག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་མི་གཞན་གི་སྐབས་ཡུལ་བ་མ་ལྷ་སྲུང་བཅས་པ་ལ་

དམའ་འབབེ་གང་ཐུབ་དང་། མ་ིགཞན་ག་ིཐོབ་ཐང་ལ་རོག་རོལ། དོན་དངོས་གི་

ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁོག་བཤད་ལོག་འགལེ་ཤ་ཆོད་རུས་ཆོད་བས་ནས། ད ་དུང ་ཧམ ་
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པས་དག་ེལྡན་བསན་བདག་དང་། དག་ེལྡན་ཆསོ་ཁིམས་དང་། རྒྱལ་སིྤའི་དགེ་

ལྡན་དང་། ལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་དང་། ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན་ཟེར་བ་སོགས་

མ་རབས་ཀི་མཐར་ཐུག་པའ་ིབ་སྤདོ་འད་ིའད་ལ། ད་དུང་དཔལ་དང་གཟི་བརིད་

དུ་རོམས་པ་ནི་ཅི་འདའི་ཐབས་སྡུག་དང་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ་སམ་པ་དང་

བཅུ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་ལོག་བཤད་དེ་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན་ཟེར་བ་ཡོང་ཐབས་མེད་

པའ་ིཚུལ་མདརོ་ཙམ་མ།ོ།  

རྩ་བས་དཔད་ཤསེ་ཀི་བ་ོགསོ་ཡདོ་ན་ཞིབ་ཆ་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་རང་དུ་

བལྟས་པས་ཤསེ་ནུས་ཤངི་།  ལོག་བཤད་པ་ད་ེདག་གསི་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་

གཡར། ཞིབ་འཇུག་ལ་ཁ་གཡར་བའ་ིལོག་བཤད་ད།ེ ཞིབ་འཇུག་ཚད་ལོང་བ་ལྟ་ཅི་

ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་ཁོངས་སུའང་མི་འགོ་བའི་ཚུལ་སོན་པའི་སོ་ནས་དགེ་ལྡན་མིང་

གཡར་ལོག་བཤད་{{བསན་དག་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན}}ཟརེ་བ་དག་ེལྡན་པའ་ིའད་

སག་གནོ་པའ་ིམ་རུང་རུ་ཊ་ནག་པ་ོཁདོ། ད་རིང་འདརི།  སྒྲུབ་ཁག་བཅུ་གཉིས་

ཀི་སོ་ནས་བསྲེག་པ་ཚིག་གི་ལས་སོྦར་{{བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རོ་རེའི་མེ་ཆར་}}

ཞསེ་བ་བའ་ིཆ་ོག་ལ་བརནེ་ནས་དག་ེལྡན་བསན་དག་ནག་པོ་གཏན་མདེ་དུ་ཚར་བཅད་

ཟིན་པས། ཉི་མ་ད་རིང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་ཞིབ་འཇུག་པའི་ཚོགས་གལ་དུ་དགེ་

ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་གསོན་པོར་སྡོད་སལ་མེད་པ་ཤེས་པར་གིས་

ཤགི་ཨཱ། །སར་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་ཁ་ལ་འཁརེ་ནས་བསན་བཤགི་རུ་ཊ་ནག་པ་ོ

རོ་ལངས་འད་རྒྱབ་བྱུང་ན་ངོས་ནས་ཀང་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རིྩས་ཏ་ེསར་ཡང་རོ་བསྲགེ་པའ་ི

ཆོ་ག་ཞིག་འབ་ིབ་ལ་སྤ་ོབས་དམ་བཅའ།ོ།
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{{གཉསི་པ}}ཏཱ་ཤུགས་སརེ་ནད་ད་ེསྤ་ིསརེ་མཉམ་བསྲསེ་བས་པས་

གཉསི་ཀ་ལ་གནདོ་རྐནེ་དུ་སོང་བའ་ིསྐ་ོགནས།

ཕི་ལོ་{1978}ཟླ་{6}ཚེས་{13}ཉིན་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་སོབ་ཚན་པ་

ཐུང་ཐུང་འད་ིགཅིག་པུའ་ིཐོག་ནས་ཏཱ་ཤུགས་སེར་ནད་ཡནི་པ་སོགས་གནད་དནོ་ཁག་

དྲུག་ག་ིཐོག་ནས་གསལ་པརོ་ཆགས་རྒྱུ་ཡནི་པ་ན།ི བཀའ་སབོ་ལས། {“དེ ་

མནི་འད་ིསརོ་ཕོགས་གཅིག་ལ་རྒྱལ་ཆནེ་དགེས་པ་ཞིག་ལ་ཐུག ཡང་སོས་ལྷག་པར་ཅན་

དུ་ཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆ་ེརང་ག་ིབ་མ་ལ་ཐུག་པ་དང༌། ཕོགས་གཅིག་ལ་གནས་ཆུང་དང༌། ལྷ་

མ་ོགཉསི་ལ་ཐུག་པ་བཅས་ང་དེ་རྣམས་ཀ་ིདཀལི་དུ་བ་སངས་བེད་སངས་མ་ིཤེས་པའ་ི

དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོའཕད་བྱུང༌། གང་ལྟར་ཐ་མ་ཟན་བརག་ནས་ད་ེལྟར་བབས་པ་དང༌། 

རི་ལམ་ལ་རྒྱལ་ཆེན་ངོས་ནས་འཕེང་དོགས་གང་ཡང་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་

ཞིག་ཆགས་དུས་བ་ོབད་ེཔ་ོབྱུང༌།”} ཞསེ་བཅུ་བཞི་པ་རང་གསི་གསུངས་པ་འད་ིརྣམས་

ངེས་དོན་ཡིན་ན་བཀའ་སོབ་དེ་ལ་བརེན་ནས་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཁག་དྲུག་ཧ་ཅང་ཁ་

གསལ་པོ་ཆགས་འདུག་པ་ན།ི 

1} སར་བཅུ་བཞི་པས་རང་དབང་དུ་ཤུགས་ལྡན་འཇམ་དབངས་སུ་བཀུར་ནས་

བསནེ། ད་ཆ་འཇམ་དབངས་དེ་འདེ་དང་དམ་སྲི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་སར་བསེན་

པ་ལ་འགདོ་ནས་ང་ནརོ་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེངསེ་དནོ་ཡནི་ན། བཅུ་བཞི ་པ ་

ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་མནི་པ་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོཆགས་པ་དང་གཅིག 
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2} ད་ེབཞིན་ཐོག་མར་བཅུ་བཞི་པས་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་བསནེ། མཆོད། 

 སྒྲུབ། འཕནི་བཅོལ་རོྩམ་པ་སོགས་ཀང་སརེ་ཀི་ཐག་གཅོད་ལས། མ་ིམང་ག་ི

འོས་བསྡུ་དང་བསམ་འཆར་གི་ལམ་ནས་བཅུ་བཞི་པས་བསེན་དགོས་བྱུང་བ་

ཞིག་མནི་ལ། ཡང་ན་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་གཏན་འབེབས་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་

བརནེ་ནས་བཅུ་བཞི་པས་བསནེ་དགསོ་བྱུང་བ་ཡང་མནི། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀ་ིཁམིས་སྒགིས་ཆ་རྐེན་ཞིག་ག་ིའགོ་ནས་བཅུ་བཞི་པས་མ་ིབསེན་ཀ་མེད་བྱུང་

བ་ཡང་མནི་པས། ས་ཕ་ིབར་གསུམ་དུ་བཟང་ངན་གང་བྱུང་ཡང་ཏཱ་ཤུགས་

སརེ་འབལེ་ད།ེ  ད་ཆ་སྤ་ིསརེ་ཉ་ཉུང་མཉམ་བསྲསེ་བ་ཐབས་མདེ་ལ་བས་ན་

འགགི་ཐབས་མདེ་པ་ད་ེཡང་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་དང་གཉསི།  

3} ང་ལ་ད་ེདུས་རང་དབང་མ་བྱུང་། ང་ད་ེདུས་ཕྲུག་གུ་ཞིག་ཚར་ལོང་བེད་པའ་ིདུས་

སབས་ཡནི་པས་མ་ཤསེ་པ་རདེ་སོགས་ཟརེ་ས་མདེ་ད།ེ བ ཅུ ་ བ ཞི ་ པ ་ བོ ད ་

ཀ་ིརྒྱལ་པོ་ཆགས་ཚར་པའ་ིརསེ་ནས་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་པ་ཞིག་ཡནི་པས། 

ལུགས་གཉིས་ལ་མངའ་དབང་གྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་གིས་ང་ལ་རང་དབང་

མ་བྱུང་།   མ་ཤསེ་པ་རདེ་སོགས་ཟརེ་ན། འདརི་ཡགི་ག་ིམང་དགོས་ནས་

མ་བསི་ཀང་ནང་འགལ་དང་ནག་ཉསེ་ཚབ་ཆནེ་མང་པ་ོཐོན་རྒྱུ་ཡནི་པས། བ ཅུ ་

བཞི་པས་མ་ཤསེ་དབང་མདེ་དུ་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་པ་ཞིག་མནི་པ་ད་ེཁ་གསལ་

པ་ོཆགས་པ་དང་གསུམ། དོན་བསྡུས་ནས་བཤད་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་མནི་པ། ཏཱ་ཤུགས་སརེ་འབལེ་ཡནི་པ། མ་ཤེས་དབང་མེད་མིན་པ་

གསུམ་གངོ་ག་ིབཀའ་སོབ་དེའ་ིཤུགས་བསན་དུ་གནས་པའ་ིགཏམ་རེད།བཀའ་

སབོ་དའེ་ིཚགི་ཟིན་དངོས་བསན་ལ། 
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4} དོན་དམ་བཅུ་བཞི་པས་འད་ཆག་པོ་བཤད་རུང་མ་བཤད་རུང་དིན་ཅན་བ་མ་

ལས། སྲུང་མ་ལྷ་གནས་གཉིས་གལ་ཆེར་རིྩས་ཡོད་པ་བཀའ་སོབ་དེ་ནས་ཧ་

ཅང་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡདོ་པ་དང་བཞི། 

5} ཐོག་མར་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་དང་མ་ིབསནེ་ཟན་བརག་ད་ེར་སའ་ིགནས་ཆུང་གི་

ཁ་ལ་ཉན་ནས་སྒལི་པ་རདེ། གནས་ཆུང་གི་ཁ་ལ་ཉན་མེད་ན་ཟན་བརག་

སྒལི་དགསོ་དནོ་མདེ་ལ། ཟན་བརག་ཕར་མ་སྒིལ་ན་དོན་མེད་སག་རིལ་

གནམ་ནས་ཚུར་འབབ་འངོ་དནོ་མདེ་པས། དང་པོ་བཤད་ན་ལྷ་མོ་ལས་

གནས་ཆུང་ཟེར་བ་དེ་གལ་ཆེར་རིྩས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་

དང་ལྔ། 

6} སབས་དརེ་བཅུ་བཞི་པས་ཐུགས་ལ་དགོས་པ་དང་ཞ་ེསྣང་ཞིག་ག་ིའགོ་ནས། 

རྒྱལ་ཆནེ་ཤུགས་ལྡན་གི་འཕངེ་དགོས་གང་ཡང་མདེ་པའ་ིགནས་ཚུལ་གསལ་པོ་

ཞིག་ཆགས་དུས་བ་ོབད་ེཔ་ོབྱུང༌་། ཟེར་བ་དེས་སྤན་རས་གཟིགས་མིན་

པ་ཡང་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་པ་ོཆགས་པ་དང་བཅས་དྲུག་རདེ། བ ་ མ ་ ལ ས ་

དགེས་པ་གལ་ཆ་ེབ།ལྷ་མ་ོལས་གནས་ཆུང་གལ་ཆ་ེབ། སྤན ་རས་གཟིགས་

འདེ་ལ་འཇིགས་མ་ིསྲདི་བཅས་གསུམ་ཀ་གོང་ག་ིབཀའ་སབོ་དེའ་ིདངོས་བསན་

དུ་གནས་པའ་ིགཏམ་རདེ། དོན་དམ་བཀའ་སོབ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་

ཐུབ་པ་ན།ི
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མ་མཁནེ་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁནེ་ཁུལ་གིས།།

རངོས་དད་དབང་གྱུར་དད་པ་ལོག་སྤདོ་བས།།

སརེ་དནོ་འགྲུབ་ཆདེ་སྤ་ིདནོ་ཁ་འཁརེ་གིས།།

རང་ལ་མ་ིདམངས་རྒྱབ་སྐརོ་རག་ཐབས་བས།།

བསན་སྲདི་ཁ་འཁརེ་མ་ིམང་མག་ོབསརོ་ནས།།

ཏཱ་ཤུགས་སརེ་ནད་སྤ་ིསརེ་མཉམ་བསྲསེ་བས།།

བ་མར་རིྩས་མདེ་དགེས་པ་གཙུག་ཏུ་བཀུར།།

ཟན་བརག་ཁ་གཡར་ལྷ་མ་ོབདེ་སོྤད་བས།།

སྤན་རས་གཟིགས་དབང་མ་ཡནི་ཡནི་མདགོ་གསི།།

བརྩ་ེབ་མདེ་པའ་ིལས་འགུལ་སྣ་ཚགོས་སལེ།།

དང་བདནེ་བཤད་དུས་སྐུ་རླུང་མ་ེལྟར་འབར།།

སྤལ་ལད་འཁབ་ན་སྐུ་པར་མཉམ་དུ་སྒནོ།།

མ་ིདན་དགུ་དན་ཕ་ོབང་ནང་ན་དན། 

མ་ིཤདོ་དགུ་ཤདོ་ཆོས་ཁའི་ིསངེ་ནས་བཤད།།

མ་ིཡངོ་དགུ་ཡངོ་བོད་ཀ་ིམ་ིལ་ཡངོ་།།

མ་ིཤདོ་ཀ་མདེ་སྤ་ིསརེ་མཉམ་བསྲསེ་བས།།

མ་ིཡསི་མ་དན་ཐན་གསི་དན་དཔ་ེལྟར།།

མ་ིཆོས་བ་མའ་ིརྫུན་ལ་མ་ིའཛམེ་པར།།
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མ་ིདང་མ་ིཡ་ིབར་དུ་འབལེ་བ་བཅད།།

མ་ིདང་ལྷ་ཡ་ིབར་དུ་དམ་ཚགི་བཟོས།།

མ་ིལ་ཐུབ་ཀང་ལྷ་ལ་མ་ིཐུབ་པས།།

མ་ིདགསོ་མུ་གའེ་ིསང་ལ་ཟླ་ལྷག་ད།ེ།

མ་ིགནང་ར་ེབ་སངི་ནས་ཞུ་འདདོ་ད།ོ།

ལ་རྒྱ་རྐུག་པ་རྒྱག་གཅིག་མཆོང་གཅིག་ཟརེ།།

ཞནེ་ཁོག་རྐུག་པ་ཁདོ་ཤ་ིང་གསོན་བདེ།།

རྣམ་དཔདོ་རྐུག་པ་རྫུན་པའ་ིརྒྱབ་ལ་ལངས།།

དཔརེ་ན་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་བཞིན། 

ཞསེ་པ་ན་ིབར་སབས་ཀ་ིཚགིས་སུ་བཅད་པའ།ོ།

7} གནས་ལུགས་ངོ་མ་བཤད་ན། བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་དང་། ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་

ལྡན་གཉསི་སནོ་ནས་མ་ིམཐུན་པའ་ིརྒྱུ།  ད་ལྟ་མ་ིའཆམ་པའ་ིརྐནེ།

 མ་འོང་འགིག་ཐབས་མེད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡོད་ན་དེ་ནི་ཏཱ་ཤུགས་

གཉསི་ཀ་ིསརེ་ནད་ཞིག་ཡནི་པ་ལས། སྐོ་གནས་དེ་བོད་སྤི་དང་གཞུང་དང་

དགེ་ལུགས་སོགས་ཟེར་ནས་སིྤ་ཐོག་ཏུ་འཁེར་མ་ཡོང་བ་ཡིན་ན་སིྤ་ཚོགས་

འཁྲུག་རྐེན་དང་རོགས་གེང་འདི་དག་རྩ་བ་ནས་ཡོང་དགོས་དོན་མེད་པ་དང་

བདུན། 
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8} ལྷག་དནོ་བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉདི་ལ་ཤུགས་ལྡན་རྩ་མེད་བཟོ་བའ་ིམཐུ་ནུས་ཞིག་

ཡདོ་ན། ཐམས་ཅད་དཀྲུག་མི་དགོས་པར་ཁེད་རང་ཉིད་ནས་གཙང་མ་བཟོས་

པ་ཡནི་ན། དེ་ལ་མི་འོས་པའི་འཁང་ར་དང་སོྐན་འཛུགས་ངོ་རྒོལ་སོགས་

ཤུགས་ལྡན་པ་སུས་ཀང་བདེ་ཐབས་མདེ་ད།ེ རྭ་ལོས་མི་དང་མི་མིན་མང་པོ་

མཐུ་སབོས་ནུས་པས་བསྒལ་བ་ལྟར་ཡནི། གལ་སྲིད་དེ་ལྟར་ནུས་པ་རང་

ལ་མེད་ནའང་ནུས་པ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ལ་བསྒལ་བཅུག་ན་དེ་ཡང་མི་འགིག་པ་

ཅི་ཞིག་ཡདོ། ད་ེལྟར་གང་ཡང་མ་ིཐུབ་མ་ིགནང་བར་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀསི་

མ་ིདམངས་ཕོགས་གཉསི་བཟོས་ནས་འཛིང་བཅུག་པ་ད་ེཧ་ཅང་ག་ིཐབས་སོྐ་པོ་

ཡནི་པ་དང་བརྒྱད།

9} ད་དུང་གཡོ་སྒྱུས་མི་དམངས་རང་གི་ཕོགས་ལ་འགུག་ཐབས་དང་རྒྱབ་སོྐར་

འཚལོ་བ་སོགས་ཇི་ལྟར་བས་ཀང་། གཟུགས་མེད་ལྷ་ལ་འཛིང་རྒྱུའ་ིནུས་པ་

ན་ིསུ་ལའང་མདེ་པས། གཟུགས་ཅན་མི་དང་མི་འཛིང་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་

ཞིག་མདེ་པ་ཤསེ་བཞིན་དུ། ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་དེ་ལྟར་གནང་བ་ན་ིབོད་དང་

བོད་མརི་དིན་ལན་ལོག་འཇལ། དག་དགའ་གཉནེ་སྡུག་བསམ་བཞིན་བས་པའ་ི

སྐ་ོགནས་དང་དགུ།

10} དེ་བཞིན་བཅུ་བཞི་པས་གང་བས་བས་ཡིན་པའི་ར་སའི་བཙན་བོལ་སྒིག་

འཛུགས་ད་ེཡང་རང་ཚུགས་གཏན་ནས་མདེ་པ་མ་ིགཅིག་འགུ་ཐབས་དང་། 

མ་ིགཅིག་ག་ིརྐུབ་གཡགོ་ཁོ་ན་བས་པའ་ིརྒྱུ་རྐནེ་ལ་བརནེ་ནས། ག ཤ མ ་ འོ ག ་

མ་ིདམངས་རྣམས་ཀང་ཡདི་ཆསེ་རིྩ་བཀུར་བརག་ནས་ད་ཆ་ས་ོལུག་ལ་ཉ་ེབ་ད་ེ

བྱུང་བ་དང་བཅུ། 
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11} བཅུ་བཞི་པས་ཆོས་སྐོང་ཤུགས་ལྡན་ལ་གང་ཡང་བེད་མ་ཐུབ་པར་ཤུགས་

ལྡན་བསནེ་མཁན་ག་ིཐོག་ཏུ་སྡང་ཟུག་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བས་པ་ཡནི་ཙང་། 

ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀང་རང་གི་ཁེ་དབང་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཆེད་དུ་བཅུ་

བཞི་པའ་ིཁ་གཏད་དུ་དངོས་སུ་ལངས་ནས་ངོ་རྒལོ་བས་དགསོ་བྱུང་བ་ཤདོ་མ་ི

དགསོ་པ་དང་བཅུ་གཅིག

12} གལ་སྲདི་བཅུ་བཞི་པས་ཤུགས་ལྡན་པ་དང་ཐད་ཀར་ཁ་གཏད་དུ་མ་ིལངས་ཀ་

མདེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡནི་ན། ང་དང་ཤུགས་ལྡན་པ་ཞེས་ཐོག་མ་ནས་དབེ་མཚམས་

གསལ་པོ་ཞིག་བཟོས་ཡདོ་ན་རང་གཞན་འཕལ་ཕུགས་གཉསི་ཀར་དག་ེམཚན་

མདེ་ཀང་སྐནོ་ཆ་ཉུང་བ་ལོས་ཡནི་ཏ།ེ {1} ཤུགས་ལྡན་བསེན་གསོལ་མི་

བེད་མཁན་རྣམས་ཀང་གནས་སབས་བར་གནས་སུ་བསྡད་ནས་སུ་བདེན་དང་

སུ་རྫུན། སུ་རྒྱལ་དང་སུ་ཕམ་གི་བདེན་དཔང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་།    

{2} གལ་སྲིད་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་དཀའ་ངལ་འ་འུབ་མ་འདུས་པ་ཞིག་བྱུང་

ནའང་བར་འདུམ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡདོ་པ་དང་། {3} ཕི ་མིས་བལྟས་ཀང་

འད་མ་ིཆག་པ་ད་ེཙམ་མཐོང་རྒྱུ་མནི་པ་མ་ཟད། བོད་སིྤ་ལ་གོང་རྒུད་དང་རང་

སརེ་ལ་མངི་ངན་ཉུང་བ་དང་། {4} དམངས་གཙ་ོདང་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་

འད་མཉམ་ཟརེ་བ་ད་ེདག་ལའང་ད་ེལུགས་ཀིས་འགལེ་བཤད་བདེ་བད་ེགཅིག་

ཡངོ་སྲདི་པ་དང་། {5} དེ་ལྟར་རྩ་བ་ནས་མ་བས་པར་ཐམས་ཅད་

མཉམ་བསྲསེ་ཀསི་ཡང་ན་ང་འདམ་ཡང་ན་ཁོ་འདམ་ཟརེ་བ་དང་། བོ ད ་

སྤི་ལ་ཁད་མེད་ན་ང་ལ་ཁད་མེད་ཟེར་བའི་གཡོ་བྱུས་ངན་པ་དེ་དག་ལ་བརེན་

ནས། ད་ལྟ་བོད་རིགས་སྤིའི་དཀའ་ངལ་ལྟ་བུར་གྱུར་དགོས་དོན་ཡང་ཉ་ཉུང་
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མཉམ་བསྲསེ་བས་པ་དསེ་ལན་པ་དང་བཅུ་གཉསི། དོན་དེ ་དག་གི ་སིང་

པ་ོབསྡུས་ན་ད་ལྟའ་ིབཀྲ་མ་ིཤསི་པ་འད་ིཐམས་ཅད་ཏཱ་ཤུགས་སེར་ནད་མཉམ་

བསྲསེ་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཤ་སག་ཡནི། ཏཱ་ཤུགས་སེར་ནད་དེ་འགོ་ས་རེད་

བསམ་དུས། ངས་འག་ོབཙུགས་པ་ད་ེངས་མཐའ་བསྐལ་རྒྱུ་ཡནི་ཁུལ་དང་། 

འགན་ཁུར་ཡདོ་མདགོ་བདེ། འག་ོས་མ་རདེ་བསམ་དུས། འད་ིན་ིབོད་སྤ་ི

པའ་ིདནོ་དག་རདེ་ཁདོ་ཚ་ོལ་ཁད་མདེ་ན་ང་ལ་ཁད་མདེ་ཟརེ་ནས། འགན་

ཁུར་ལས་གཡལོ་གང་ཐུབ་ཀིས། བོད་སིྤ་དང་དགེ་ལུགས་སིྤ་ཐོག་ཏུ་གཡོག་ནས་

འགན་ཁུར་མི་བེད་པའི་གཡོ་བྱུས་དེས་སྤི་སེར་གཉིས་ཀ་ལ་གོང་རྒུད་ཚད་

མདེ་པའ་ིགནས་སངས་ཤསེ་ནས་སང་བང་ཐུབ་པ་བདེ་རྒྱུ་ད།ེ གོང ་ས ་བཅུ་

བཞི་པ་ལས་གཞན་སུ་ལའང་ཟརེ་ས་ཟརེ་ཡུལ་མདེ་པ་མཁནེ་གསོལ་འདབེས། 
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{{གསུམ་པ}}བཅུ་བཞི་པས་ཧམ་རྫུན་གཉསི་གཅིག་ཏུ་བསྲསེ་ཏ་ེམ་ི

མང་མག་ོསརོ་གཏོང་བ་ད་ེཡག་པོ་རྩ་བ་ནས་མནི་པའ་ིསརོ། 

ཡང་། བཅུ་བཞི་པས་ཧམ་རྫུན་གཉསི་གཅིག་ཏུ་བསྲསེ་ཏ་ེམ་ིམང་མག་ོསརོ་གཏོང་བ་ད་ེ

ཡག་པ་ོརྩ་བ་ནས་མ་རདེ། གང་ཡནི་ཟརེ་ན་བཅུ་བཞི་པའ་ིབཀའ་སབོ་ལས། 

{“དོལ་རྒྱལ་བསེན་མཁན་ཚོས་དོལ་རྒྱལ་ལ་སྐབས་གནས་མཐར་ཐུག་བས་ཏེ་མགོ་

འབུལ་ལུས་འབུལ་བདེ་ཀ་ིའདུག་ག”} ཞསེ་ཧམ་པ་དང་། ཡང{“དག་ེལུགས་པའ་ི

ཆོས་ཉམས་ལེན་གི་སིང་པོ་དེ་དོལ་རྒྱལ་ལ་བརིྩ་བཀུར་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད་ཅེས་བརོད་ཀི་

འདུག”}ཞསེ་སོགས་ན་ིགཡ་ོཁམ་གཞན་མག་ོབསརོ་བའ་ིརྫུན་ཆནེ་པོ་ཞིག་ས།ེ 

ད་ེལྟར་ཟརེ་མཁན་ཤུགས་ལྡན་པའ་ིཚད་ལྡན་ག་ིབ་དག་ེད་བར་སུ་བྱུང་ཡདོ། ཡང་

{“དབནི་ལན་ཁུལ་སྡདོ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ད་ེཚའོ་ིགས་ཀསི་དལོ་རྒྱལ་ཡ་ིདམ་ལ་

རིྩ་ག་ིཡདོ།“}ཞསེ་པ་ད་ེཡང་རྫུན་ལས་འསོ་མདེ་ད།ེ ཡོངས་ཀི ་དགེ ་བའི ་བཤེས་

གཉནེ་ཆནེ་པ་ོསལ་བཟང་རྒྱ་མཚའོ་ིཆོས་ཚགོས་ཀ་ིགསལ་བསྒགས་ཞིག་ཏུ། བ ་ མ ་

ན་ིཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆ་ེནས་བརྒྱུད་པའ་ིདག་ེབཤསེ་སལ་བཟང་རྒྱ་མཚ་ོཡནི། ཡ་ིདམ་ར་ོར་ེ

རྣལ་འབརོ་མ་ཡནི། སྲུང་མ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་ཡནི། ད་ེརྣམས་འདདོ་ན་ཕབེས་ཆགོ་

ད་ེམནི་མ་ཕབེས་ན་འགིག་ཅསེ་གསལ་བསྒགས་སལེ་བ་ད་ེཐོག་ནས་བཅུ་བཞི་པས་རྫུན་

གསུང་ག་ིཡདོ་པ་ར་ཕདོ་ས། ཡང་{“རོྩད་གཞི་ཅན་གི་དེགས་པ་དེ་འདའི་ཐོག་ནས་

དགེ་ལུགས་པའི་ཟབ་ཁད་བཤད་དགོས་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་རེད།”}གསུངས་

པ་ད་ེཡང་མ་ིམང་མག་ོསརོ་གཏོང་ཐབས་ཙམ་ལས་བདནེ་པ་རྩ་བ་ནས་མདེ་ད།ེ ད་བར་

ཆོས་སོྐང་ཞིག་ག་ིཐོག་ནས་རི་བོ་དག་ེལུགས་པའ་ིཟབ་ཁད་གསུངས་མཁན་ཤུགས་ལྡན་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

639

པ་སུ་དང་སུ་བྱུང་འདུག་མཛུབ་མ་ོགཅིག་བཙུགས་དང་། དེ་འད་གཅིག་ཀང་མེད་པ་ལ་

གཞན་མག་ོསོར་ཐབས་ལ་གཡ་ོསྒྱུའ་ིཧམ་རྫུན་གསུངས་པ་ཁམ་པའ་ིབེད་ལུགས་འཁྲུལ་

མདེ་ཡནི་པས་ལུག་ར་ིསན་པའ་ིལད་མ་ོམ་གནང་ཞིག་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 

ད་ེབཞིན་རསེ་ཟོླས་པ་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་སོགས་སུ་ཡང་། རང་ཉིད་ལོག་

ལམ་དུ་མ་འཕན་པ་ཟརེ་བ་དང་།     སྐབས་འགོའ་ིབསབ་བ་དང་འགལ་ཟརེ་བ་དང་། 

འད་ིཆོས་དད་རང་མསོ་དང་འབལེ་བ་མདེ་ཟརེ་བ་དང་། བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་

གང་གའིང་ཁུངས་སུ་མདེ་ཟརེ་བ་དང་། དགེ་ལྡན་པ་དང་འབེལ་བ་མེད་ཟེར་བ་སོགས་

ལ་དཔད་བརོད་ཟུར་ཙམ་བས་ན། རྩ་བས་ལོག་བཤད་ད་ེདག་ཏུ་ཁ་གསལ་པ་ོདང་

ག་ོབདེ་པསོ་གསལ་བཤད་གཅིག་མེད་ཀང་དནོ་དམ་{{ཤུགས་ལྡན་བསེན་པ་དེ་ཆསོ་

མ་རདེ། ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཆོས་པ་མ་རེད་}}ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་གོ་ཡོང་གི་འདུག་

པས་ད་ེལྟར་ཡནི་ན། ད་ིབ་{22}པོ་འད་ིརྣམས་ལ་ལན་ངསེ་པར་དུ་དགོས།ལན་མདེ་

ན་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་ཕམ་པ་ཡནི། མཚམས་དེ་ནས་རྔ་ལ་

དཔག་པའ་ིའཆམ་ཟརེ་བ་ལྟར། ལན་ལ་བལྟས་ནས་བསན་དག་བསན་བཤིག་མ་བིན་

ཁམ་པ་གཡོ་ཅན་སུ་དང་སུ་ཡིན་མིན་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་གཅིག་ངོས་ནས་ཀང་ས་

གསང་མདེ་པར་ངསེ་པར་དུ་བཤད་ཆགོ །མ་ག་ོམ་ཐོས་མདེ་པ་བཤད་ཡདོ་ད། 

1} ས་དགའེ་ིསྐསེ་ཆནེ་དམ་པ་སོ་སོས་ཆོས་སྐངོ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་གི་སརོ་ལ།  ཞི་

རྒྱས་དབང་དག་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་མཐུན་པའི་ལས་བཞི་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་སྣ་

ཚགོས་ཞིག་འདུག་པ་ད་ེརྣམས། ཆོས་དང་མ་ིམཐུན་པས་ཆསོ་མ་རདེ་ཟརེ་རམ།
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2} ཡང་ན་ཆོས་སྐངོ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་བསནེ་པའ་ིཆ་ནས་ནང་པ་མནི།  ཆོས་པ་

མནི། དག་ེལྡན་པ་མནི་སོགས་ཟརེ་རམ། ཡང་ན་དེ་བསེན་པ་ཙམ་གིས་

ནང་པ་དང་ཆོས་པ་སོགས་མིན་པ་ཁ་མདོག་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་འགྱུར་འགོ་བ་

ལ་ཟརེ། ད་ེཡ་ིཐད་སྤ་ིབཤད་སམ་བཤད་ཙམ་མནི་པར་ངསེ་པར་ལན་ཁ་གསལ་

ཞིག་བརདོ་དགསོ་པར་སྣང་ལ། ད་ེན་ིརང་ར་ེརྣམས་རོྩད་པའ་ིརོྩད་གཞི་ཤནི་ཏུ་

ནས་གལ་ཆ་ེབ་ཞིག་ཡནི་པས་སོ།།

 

1} སྤརི་ཚད་ལྡན་ག་ིཆོས་སྐངོ་སྲུང་མ་ཕལ་ཆརེ་ལ་བིའུ་བུམ་དུ་གགས་པ་ལས་བཞི་

བསྒྲུབ་པའ་ིཆོ་ག་རྒྱས་བསྡུས་སྣ་ཚགོས་ར་ེཡདོ་པ་ད་ེརྣམས་དང་། ཆོས་སྐངོ་ར་ོར་ེ

ཤུགས་ལྡན་གི་ལས་བཞིའ་ིཆསོ་འཁོར་དེ་རྣམས་མ་ིའད་བའ་ིཁད་པར་ཅི་ཞིག་

ཁདོ་ཅག་ལ་བརདོ་རྒྱུ་ཡདོ་དམ། 

2} ཡང་ན་ད་ེརྣམས་ལ་མཆོག་དམན་ག་ིཁད་པར་ཤདོ་རྒྱུ་ཞིག་ཡདོ་དམ།

 

3} ཡང་ན་རོྩམ་པ་པོ་ག་ོས་མཐོ་དམན་ལ་ཁད་པར་ཡདོ་པ་ཡནི་ནམ། 

4} ཡང་ན་བརདོ་བ་དནོ་ག་ིས་ོནས་ཁད་པར་བཤད་རྒྱུ་ཞིག་ཡདོ་དམ། དཔརེ་

ན། ༧ར་ེཕ་བོང་ཁའ་ིགསུངས། འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་ཆནེ་

པོ་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གི་བསང་ཆོག་རྒྱས་པ་{{ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་
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བའ་ིརྔ་དབངས་}} ཞེས་པའི་ཚིག་དང་དོན་གི་ཆ་གང་ཐད་ནས་འགན་ཟླ་

མདེ་པ་ཞིག་རདེ་ཅསེ། བ་ར་ོསྤྲུལ་སྐུ་དང་བཅུ་བཞི་པའ་ིགསུང་འགྱུར་ཨ་རི་བ་ 

Professor Robert Thurman གཉསི་ཀསི་བཤད་མངོ་བ་ཕན་ནས་ཀང་

ཐོས་ཤངི་། ཁོང་གཉསི་ཀསི་བཤད་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཤུགས་ལྡན་བསང་

ཆོག་ད།ེ ཚགི་དནོ་གི་ཆ་གང་ཐད་ནས་ཀང་བསང་ཆགོ་བ་ེབའ་ིགཙུག་རྒྱན་ལྟ་བུར་

གྱུར་ཚུལ་རསེ་སུ་ཤདོ་དགསོ་པ་བྱུང་ན་ཟད་དུ་མདེ་པ་ཁོ་ནའ།ོ།

  

5} ཡང་ན་བཤད་བ་གཞིའི་སོ་ནས་ཁད་པར་ཡོད་མེད་སོགས་མི་འད་བའི་ཁད་

པར་ག་ར་ེབཤད་རྒྱུ་ཡདོ། ངས་ཐག་བཅད་ནས་དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་

བཤད་ད་ེདནོ་མདེ་དནོ་ལོག  ངན་གཡ་ོབརྩ་ེབལ། ཐོས་རོྩད་ལྷུར་ལནེ་དྲུག་ག་ི

རང་བཞིན་དུ་སོང་ཚུལ་གངོ་འགོ་ཀུན་ཏུ་བཤད་ཡདོ། སྤིར་དགེ ་ལྡན་པའི ་

ཞབས་འདནེ་ལོག་བཤད་ད་ེལྟ་བུ་མཐོང་ཙམ་ཉདི་ནས་ཡདི་མུག་ཞ་ེསོྐའ་ིགནས་

ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀ་ིདཔུང་བསྐདེ་དགསོ་པ་སིང་རའེ་ིཡུལ་ལས་མ་ིའདུག་ཀང་། 

བསན་དག་ཁྱུ་གཅིག་གིས་དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་གཡར་ནས་ཝ་མོ་སག་མཆོང་

དང་། ཁྭ་ཏ་རྒདོ་འཕུར་ག་ིསངས་ཀ་ལ་མག་ོགནནོ་བདེ་ཙམ་དང་། བ ཅུ ་

བཞི་པས་ཀང་ལན་གཅིག་མནི་པར་དགག་ལན་འཁརེ་ཤགོ་ཟརེ་ལུགས་དང་། 

གཙ་ོཆརེ་དཔལ་མཉམ་མདེ་རི་བོ་དག་ེལྡན་པའ་ིམཚན་གཡར་བ་ལ་བརད་པའ་ི

ཡུལ་དུ་བསྐྱུར་བར་མ་བཟོད་ནས། མཉམ་མདེ་རི་བོ་དག་ེལྡན་པ་དང་། 

ལོག་བཤད་དང་ལོག་བཤད་པ་འཁོར་བཅས་འད་འབལེ་མདེ་པ་དབ་ེམཚམས་

གསལ་པོ་ཞིག་བཟོ་འདདོ་ཀསི་བིས་པ་གངོ་དུ་ཡང་བཤད་ཟིན་ན།ོ།



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

642

6} ཡང་ན་མད་ོལས། {“དམ་པའ་ིཆོས་ན་ིཐོག་མར་དག་ེབ། བར་དུ་དག་ེབ། 

ཐ་མར་དག་ེབ། དནོ་བཟང་པོ། ཚགི་འབྲུ་བཟང་པོ། མ་འདསེ་པ།”} ཞསེ་སོགས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཆོས་སྐངོ་ཤུགས་ལྡན་གི་ལས་བཞིའ་ིཆོས་འཁོར་འད་ིདང་

འདི་ཞེས་བ་བ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བའི་ཆོས་མ་རེད།འདི་དང་འདི་

ཞསེ་བ་བ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མ་ིདག་ེབའ་ིཆོས་རདེ། ཟེ ར ་ ན ས ་

མཛུབ་མ་ོའཛུགས་རྒྱུ་ཞིག་ཁདོ་ཅག་ལ་ཡདོ་དམ།

 

7} དཔརེ་ན། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་ད་ེན།ི བུ་སནོ་ཐམས་ཅད་

མཁནེ་པས། {“རང་ཉདི་གགས་འདདོ་ཕ་རོལ་སྨད་དབབ་འདདོ།། གཡ་ོ

སྒྱུའ་ིརོྩད་པ་ཚགི་རྩུབ་ངན་སམེས་ཅན།། ངག་འཁལ་སྣ་ཆགོས་སྨྲ་ཞིང་གཞན་

རྒྱུད་བསྲགེ། ད་ེལྟའ་ིརོྩད་པ་འད་ིཡང་དམལ་བའ་ིརྒྱུ།།”} ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར་

དུ་སོང་ནའང་དེ་ནི་དགེ་ལྡན་བསན་པའི་བདག་པོའི་བཀའ་དང་།ཞིབ་འཇུག་

མཐར་ཕིན་དང་། དགེ་ལྡན་པའི་ལངས་ཕོགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་སོགས་

ཟརེ་ཆོག་ན། རྒྱལ་ཆནེ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་ག་ིབསྒྲུབ་ཆོག་ཆསོ་འཁོར་ས་དགའེ་ི

སྐསེ་ཆནེ་དམ་པ་དུ་མའ་ིགསུངས་ད་ེདག་ལ། རྒྱུད་བ་མ་ལས།  

 {“གང་ཞིག་རྒྱལ་བའ་ིབསན་པ་འབའ་ཞིག་ག།ི  

 དབང་བས་རྣམ་གཡངེ་མདེ་ཡདི་ཅན་གསི་བཤད།།

 ཐར་པ་ཐོབ་པའ་ིལམ་དང་རསེ་མཐུན་པ།།

 ད་ེཡང་དང་སྲངོ་བཀའ་བཞིན་སྤ་ིབོས་བང་།།”}  ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་ཁས་
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ལནེ་མ་ིཆགོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་ལ་ཅི་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡདོ།  

འུག་པ་ནག་ཁུང་དུ་འཛུལ་ནས་རང་གིས་མ་མཐོང་བའ་ིལོག་གྱུར་གི་གནས་ཀུན་

ལ་ཆགས་སྡང་ག་ིསྒ་ོསྐུར་བདེ་པ་ན་ིབདུད་ལས་སུ་ཤསེ་པར་བསོ་ཤགི་ཨ།

8} ཡང་ན་རྣམ་བཤད་རིགས་པར།  {“ཆོས་ན་ིཤསེ་བ་ལམ་དང་ན།ི། མ་ངན་འདས་

དང་ཡདི་ཀ་ིཡུལ།། བསོད་ནམས་ཚེ་དང་གསུང་རབ་དང་།།འབྱུང་འགྱུར་

ངསེ་དང་ཆོས་ལུགས་ལའ།ོ།”} ཞསེ་ཆསོ་ཀི་སྒ་འཇུག་ཡུལ་གཙ་ོཆ་ེབའ་ིདབང་

དུ་བས་པ་ད་ེདག་གང་དང་ཡང་མ་འབལེ་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེབཤད་རྒྱུ་ཡདོ།

 

9} ཡང་ན་བརོད་བ་རྒྱལ་བའི་གསུངས་ལས་ཕི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་སོན་རྒྱུ་ཡོད་

དམ། ཡདོ་ན་སནོ་ཅིག་ཅསེ་ནན་དུ་བསྐུལ་རྒྱུ་ཡནི། མདེ་ན་ འད་ིན་ིཆོས་མ་

ཡནི་ན།ོ།    ད་ེན་ིརྫུན་མའ།ོ། འད་ིན་ིནརོ་བའ།ོ། ཞེས་ཐག་གཅོད་ས་

བའ་ིཐན་རགས་འདསི་བསན་པའ་ིཆོམ་རྐུན་གི་ཁ་ནས་བདུད་ཀི་བསླུ་ཚགི་ཐོན་

པ་མ་ཟད། ངོ་མ་ལོག་བཤད་པའ་ིཁ་སངི་ལག་གསུམ་ར་སའ་ིའད་ེཕ་ོའད་ེམ་ོ

དག་གསི་བརམས་པའ་ིབརྫུ་འབག་རནེ་ཅརེ་དུ་ངོམ་པའང་གདནོ་མ་ིཟའ།ོ།

 

10} ཡང་ན་མད་ོརྒྱན་ལས། {“མ་ིརིགས་པའ་ིགཟུགས་ལའང་མ་ིརིགས་ན།།

 ཐ་ེཚམོ་ཟ་བའ་ིཆོས་ལ་སོྨས་ཅི་དགསོ།། དེ་ཕིར་བཏང་སོམས་བཞག་ལེགས་

ཉསེ་པ་མདེ།།”}  ཅསེ་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། ད་ེབཞིན་ཆོས་ཡནི་པ་ལ་
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མ་ཡནི་ཟརེ་བ་དང་། མ་ཡནི་པ་ལ་ཡནི་ཟརེ་བ་སྡགི་འབས་མཉམ་པར་གསུངས་

པའང་། བུ་སནོ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པའ་ིགསུངས་ན་ཡདོ་ཅིང་། གཞན་ཡང་། 

{“ཆོས་ཀ་ིམཚན་ཉདི་གང་ལ་ཡདོ་མདེ་དག།

 མ་ིཤསེ་མཐོང་བ་མདེ་པར་རྒྱུ་བཞི་ཡསི།།

 རྣམ་དབ་ེསྨྲ་བའ་ིཁ་ན་ིབདུད་ཀསི་ཕ།ེ།

 ཆོས་ལ་ཉསེ་སོྨད་ཐུབ་པའ་ིགཞུང་ལས་བཀག།”}  ཅེས་སོགས་གསུངས་

པ་ལྟར་། དག་ེལྡན་མངི་གཡར་བ་ཁདོ་ཅག་ཁ་བཙུམས་ནས་བཏང་སམོས་སུ་

སྡདོ་མ་ིཐུབ་པ་ན།ི འད་ེསུ་ཞསེ་བ་བ་ད་ེསིང་ལ་ཞུགས་པ་ཡནི་ནམ།

  

11} མཁས་གྲུབ་བེ་བའི་འབྱུང་གནས་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་མཚན་བཟང་སན་པའི་

སྐབས་འགོ་ནས་གལོ་འདདོ་ཡདོ་ན། རི་རྩེའི་དར་ལོྕག་དང་རི་བོང་ཅལ་

འདགོ་མ་བས་པར་རི་བོ་གནམ་ལ་འགངི་པ་ལྟར་དུ། གང་ཟག་ལ་འཁྲུལ་པ་

ཡདོ་མཉམ་དང་། ཆོས་ལ་འཁྲུལ་པ་མདེ་མཉམ་དུ་ལྟས་ཏ་ེསྡདོ་མ་ིཐུབ་པ་

ཅི་ཞིག་ག་ིལན་པ་ཡནི་ནམ། ངས་བལྟས་ན་ཁོད་ཅག་མགོ་བསན་བདག་ཏུ་

རམོ་པ་ནས། མཇུག་དྲུང་ཡགི་བསན་པའ་ིཆོམ་རྐུན་པ་ཡན་ཆད། ལོ ག ་

བཤད་ད་ེདང་འབལེ་བ་ཐོག་ཚད་ལ་ཆགས་སྡང་གཉསི་ཚ་གང་འཐབ་པའ་ིནད་

གཞི་ལིྕ་མ་ོཞིག་གསི་མནར་བར་ངསེ་པས་རླུང་བཅོས་ཞིག་ངསེ་པར་བེད་དགསོ་

པར་ཡང་སམ་མ།ོ།
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12} གཞན་དུ་ན། ཆོས་དང་ཆོས་མིན་གི་རྣམ་དབེ་ཕ་མོ་ས་ཐོབ་སེམས་པའི་སོྤད་

ཡུལ་ལས་རངོས་རྒན་ཁདོ་ཅག་གསི་ཕ་མ་ོལྟ་ཅི། ཆོས་དག་མ་དག་གི་ཁད་པར་

རགས་པ་ཙམ་ཡང་དབ་ེམ་ིནུས་ཀང་། ཧམ་པ་ཚོད་མེད་ཀིས་འདི་ནི་ཆོས་མ་

ཡནི་ན།ོ།      ད་ེན་ིརྫུན་མའ།ོ།  འད་ིན་ིནརོ་བའ་ོསོགས་ཟརེ་བ་ན་ིཆོས་སོྐང་ར་ོ

ར་ེཤུགས་ལྡན་ག་ིལས་བཞིའ་ིབསྒྲུབ་ཆོག་མཛད་མཁན་དམ་པའ་ིསྐསེ་ཆནེ་ཡདོ་

ཚད་ཀི་གསུངས་ལ་མི་འདོད་པའི་སྡུག་སད་ཙེར་དགོས་བྱུང་བ་མངོན་སུམ་དུ་

གསལ་བས་བག་ཡདོ་པར་བོས་ཤགི   །སྤརི་བསན་པ་ལ་སྐནོ་ཡདོ་མདེ་ཀང་།      

ལྟ་སམོ་སྤདོ་གསུམ་ལ་སྐནོ་ཡདོ་མདེ་ཀ་ིངོས་ནས་འཇོག་པ་དང་།    ལྟ་སམོ་

སྤོད་གསུམ་ལ་སྐོན་ཡོད་མེད་ནི་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་དང་ལམ་གི་ཡན་ལག་

ཅི་རིགས་པ་དང་རསེ་སུ་མཐུན་མ་ིམཐུན་ལ་ལྟ་རྒྱུ་ཡནི་པས། ཤུགས་ལྡན ་

གི་ཆོས་འཁོར་འདི་དང་འདི་ཞེས་བ་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་སྤོད་འདི་དང་འདི་

ཞསེ་བ་བ་དང་མ་ིམཐུན་ཞསེ་བཤད་རྒྱུ་ཚགི་གཅིག་ཡདོ་ན་སནོ་ཤགོ་དང་། 

ད་ེནས་རང་ར་ེརྣམས་ཤ་ཆདོ་རུས་ཆོད་དུ་རོྩད་པར་བའ།ོ།

 

13} རྒྱུན་དུ་ནས་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་སིང་བུམ་རབ་ཏུ་

གཡསོ་ཏ།ེ ཁ་ནས་བཤད་ཚད་གཏམ་དང་།ལག་གིས་བིས་ཚད་ཡིག་གེ་

ཡནི་མ་བསམ་པར་ངག་ག་ིསྐནོ་ཡནོ་ལ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག་དགོས་པར་

སམེས་ཏ།ེ མད་ོསྡ་ེརྒྱན་ནས། 

 {“ངག་ཚགི་ཤནི་ཏུ་རིགས་པ་དང་།།

 བསན་དང་རྣམ་འབདེ་ཐ་ེཚམོ་གཅོད།།
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 ལན་མ་བདེ་དང་ལྡན་པ་ན།ི།

 མག་ོསོྨས་རྣམ་སྤསོ་ག་ོརྣམས་ལ།།  

 སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀ་ིབསན་པ་ན།ི།

 འཁོར་གསུམ་གསི་ན་ིདག་པ་ས།ེ།

 འད་ིན་ིཉསེ་པ་བརྒྱད་དག་དང་།།

 བལ་བ་ཉདི་དུ་ཤསེ་པར་བ།།

 ལ་ེལོ་དང་ན་ིམ་ིག་ོདང་།། 

 སབས་མ་ིའབདེ་དང་མ་ངསེ་དང་།།

 ཐ་ེཚམོ་དག་ན་ིམ་ིགཅོད་དང་།།

 ད་ེདང་བལ་བར་བསན་མ་ིབདེ།།

 སྐ་ོབ་དང་ན་ིསརེ་སྣ་ཉདི།།

 འད་ིདག་གཏམ་ག་ིཉསེ་པར་འདདོ།།

 ད་ེདག་མདེ་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཀ།ི།

 བཤད་པ་བ་ན་མདེ་པར་འགྱུར།།”}   

 ཞསེ། གཏམ་གི་ཉསེ་པ་བརྒྱད་དང་བལ་བའ་ི འཁོར་གསུམ་དག་པའ་ིབཤད་

པའམ།  རྣམ་བཤད་རིགས་པར། བརདོ་པའ་ིསྐནོ་བཅུ་གཅིག་ག་ིགཉནེ་པོར་

ཆོས་ཀ་ིགཏམ་རྣམ་པ་ཉ་ིཤུ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་ཏ།ེ སྤདོ་ལམ་མ་ིསྡུག་པར་

འདུག་པའི་སྣོད་མ་ཡིན་པ་ལ་བརོད་པའི་སྐོན་གི་གཉེན་པོར་ཉན་འདོད་པ་
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སོགས་གཞན་ག་ིསྣང་བར་འག་ོཚདོ་ར་ེཤདོ་ཤསེ་པ་གལ་མ་ིཆ་ེའམ། 

14} བསན་པའི་བདག་པོ་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཕལ་པོ་ཆེ་

ལས།

 {“འཇིག་རནེ་ཀུན་ག་ིམསོ་པ་སྣ་ཚགོས་དང་།། 

 བསམ་པ་ཇི་བཞིན་སྦརོ་བ་རྣམ་དཔདོ་པ།། 

 ད་ེདག་ཇི་བཞིན་རྒྱལ་བས་ཆོས་སནོ་ཏ།ེ།”}ཞསེ་དང་།

 {“ལྷ་ཡ་ིསད་དང་ཀླུ་དང་གནདོ་སྦནི་སད་”}ཞསེ་སོགས་དང་།   ར་ེས་པཎ་

གསི་ཀང་།  

 {“སན་བརྒྱུད་དང་ན་ིཚགི་བརྒྱུད་དུ།། 

 གགས་པའ་ིཆོས་ལུགས་མང་པོ་ཡདོ།། 

 རྒྱུད་དང་མཐུན་ན་བང་དུ་རུང་།། 

 མནི་ན་རྫུན་ག་ིསྡབེ་སོྦར་ཡནི།། 

 ར་ིལམ་ག་ིན་ིཆོས་ལུགས་དང་།། 

 ཞལ་མཐོང་ག་ིན་ིལྷ་ལ་སོགས།། 

 འད་ིདག་མད་ོརྒྱུད་དང་མཐུན་ན།། 

 བང་ཡང་སྐནོ་དུ་འགྱུར་བ་མདེ།། 

 མད་ོརྒྱུད་ཀུན་དང་མ་ིམཐུན་ན།། 
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 བདུད་ཀི་བིན་རབས་ཡིན་ཅེས་བ།།”}ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང་མི་མཐུན་

པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡདོ།

གཉསི་པ། འ་ོན་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས། ཆོས་སྐངོ་རོ་ར་ེཤུགས་ལྡན་བསནེ་པའ་ི

ཆ་ནས་ནང་པ་མནི། ཆོས་པ་མནི། དག་ེལྡན་པ་མནི་སོགས་ཟརེ་རམ།ཡང་

ན་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་སོྐང་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་པའ་ིཉནི་དེ་ནས་ཁ་

མདོག་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་ཆོས་པ་སོགས་མིན་པ་འགྱུར་འགོ་བ་ལ་ཟེར་བ་གང་

ཡནི།

15} གང་ལྟར་ཡང་། དཔརེ་ན། 

 {“སནོ་པའ་ིདམ་ཆོས་རྣམ་གཉསི་ཏ།ེ།

 ལུང་དང་རགོས་པའ་ིབདག་ཉདི་ད།ོ།

 ད་ེའཛིན་བདེ་པ་སྨྲ་བདེ་པ།།

 སྒྲུབ་པར་བདེ་པ་ཁོ་ན་ཡནི།།”}

 ཞསེ་གསུང་པ་ལྟར། ལུང་གི་བསན་པ་ཐོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་སེ་

བཤད་པའ་ིས་ོནས་འཛིན་པ་དང་། རོགས་པའི་བསན་པ་སོམ་པས་ཉམས་

སུ་བངས་ཏ་ེསྒྲུབ་པའ་ིསོ་ནས་འཛིན་པ་བསན་འཛིན་ག་ིསྐསེ་བུའ་ིདབང་དུ་བས་

ཀང་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀསི་ད་ེདང་མ་ིམཐུན་པ་ཅི་ཞིག་བས་ཡདོ་དམ།
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16} ཡང་ན། ཀུན་མཁནེ་གཉསི་པ་དབགི་གཉནེ་ཀིས།མཛོད་ལས། {“ཚུལ་གནས་

ཐོས་དང་བསམ་ལྡན་པས།། སམོ་པ་ལ་ན་ིརབ་ཏུ་སྦརོ།།”} ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རེས་འཇུག་པ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སིྤ་

ལ་སོབ་ཚུལ་གི་དབང་དུ་བས་ན། མདོ་སགས་གང་ལ་བསབ་ཀང་གནད་

ཚང་ལ་མ་ནརོ་བའ་ིལམ་ག་ིསྤ་ིསྡམོ་འད་ིདང་འགལ་བ་འམ་མ་ིམཐུན་པ་ཅི་ཞིག་

ཤུགས་ལྡན་པས་བས་ཡདོ་ཁདོ་ཅག་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡདོ་དམ།ངས་རྒྱུས་ཡདོ་ཀསི་

བལྟས་ན། ༧ར་ེམ་ིལའ་ིགསུངས་ལྟར། {“ཞེ ་ཡང་ཁེལ་ཚུར་ཁེལ་

ཡནི།། སིང་ཡང་ཕར་རེ་ཚུར་རེ་ཡིན།།”}ཇི་སད་གསུངས་པའི་ངང་ཚུལ་ལྟར་

ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མ་ིབསནེ་ཁད་མདེ་དུ་ཡདོ་མཉམ་མདེ་མཉམ་དང་། ཡི ན ་

མཉམ་མནི་མཉམ་ལས་ཁད་པར་ཆནེ་པོ་ཞིག་ཡདོ་པ་ངས་མ་ིསམེས། འོ ན ་

ཀང་ལན་ཞིག་སྒུག་ནས་སྡདོ་རྒྱུ་ཡནི། བ་ཆེན་ཡིན་ཟེར་ཚད་ཚོགས་ནས་མི་

གཅིག་འགུ་ཐབས་སུ་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་སངེ་དུ་ཁ་རུབ་ལག་རུབ་བས་པ་

ད་ེཡག་པོ་མ་རདེ། ལྷག་པར་ཤུགས་ལྡན་པ་ཚོ་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་གང་

གའིང་ཁོངས་སུ་མདེ་ཟརེ་ནས་གོས་ཆདོ་བཞག་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནག་ཅན་པ་དང་། 

ཆོས་ལུགས་པའ་ིཞབས་འདནེ་ཁོ་ན་ལས་མ་འདས། སྤིར་ཕམ་པ་བཞི་ཀ་

བྱུང་རུང་སྐབས་འག་ོམ་ིགཏོང་ཡང་། ཁོད་ཚོ་བོད་ཀི་བ་ཆེན་ཟེར་བ་མང་པོ་

ཞིག་གི་བེད་ལུགས་འགའ་ཞིག་གནས་སབས་མང་པོ་ཤོད་མི་འདོད་ཀང་གང་

ལྟར་དཔད་མ་ིབཟོད་པ་ཞིག་ག།ོ
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17}  ཡང་ན། བསན་པའ་ིབདག་པ་ོཆནེ་པོ་རང་ཉདི་ཀིས་འདུལ་བ་ལུང་ལས།{“གང་

ན་ལས་ཀང་ཡདོ། ནན་ཏན་བེད་པའང་ཡདོ་པ་དནོ་དམ་པའ་ིཆོས་གནས་

པ་ཞསེ་པ་གིའ།ོ། གང་ན་ལས་ཀང་མདེ། ནན་ཏན་བེད་པའང་མེད་པ་དེ་ནི་དམ་

པའ་ིཆོས་ཞིག་པ་ཞསེ་བགིའ།ོ།”} ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར། བ ས ན ་ པ ་

གནས་དང་མ་གནས་ཆོས་འདུལ་བའི་ལག་ལེན་རྣམ་དག་ཡོད་མེད་ལ་བསན་

པའ་ིབདག་པོས་ཐག་བཅད་པ་ད་ེདང་མ་ིམཐུན་པ་ཞིག་དང་། བ ཅ ས ་ པ འི ་

མཐའ་ལ་མ་གནས་པའ་ིགནས་ཚུལ་གང་ཞིག ཁོད ་ཚོས ་མ ་བས་པ ་ ཞིག ་

ཤུགས་ལྡན་པས་བས་ཚུལ་བཤད་རྒྱུ་ཡདོ་ན་ད་ན་ིཤདོ་རན་པར་མངོན་ན།ོ།

18} ཐགེ་ཆནེ་ཐུན་མངོ་མནི་པའ་ིདབང་དུ་བས་ཀང་།  ཇི་སད་དུ།  

 {“སངོ་ཉདི་སིང་ར་ེདབརེ་མདེ་པ།།

 གང་ལ་སམེས་ན་ིརབ་སམོ་བདེ།།

 ད་ེཉདི་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ན།ི།

 དག་ེའདུན་ག་ིཡང་བསན་པའ།ོ།”} ཞསེ་དང་། 

 དབང་མདརོ་བསན་པ་ལས་ཀང་། 

 {“སངོ་ཉདི་གཟུགས་འཛིན་རྒྱུ་ཡནི་ཏ།ེ།

 འབས་བུ་སངི་ར་ེམ་ིའགྱུར་འཛིན།།

 སངོ་ཉདི་སིང་ར་ེདབརེ་མདེ་པ།།

 བང་ཆུབ་སེམས་ཞེས་བ་བར་བཤད།།”}ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར།སིྤར་ན་
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མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་གཞུང་ཚད་ལྡན་ཐམས་ཅད་ནས་སོང་ཉིད་སིང་

རེའི་སིང་པོ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་སིང་པོར་གསུངས་པ་དང་།སོས་སུ་

༧ར་ེརྒྱལ་བ་གཉསི་པའ་ིརང་ལུགས་སུ། རྒྱུ་ཐེག་སབས་ཀི་སོང་ཉིད་དེ།འབས་

ལམ་སགས་ཐེག་ནས་བཤད་པའ་ིཡུལ་ཅན་ཁད་པར་བ་ལྷན་སྐེས་ཀ་ིབདེ་བས་

མངོན་དུ་བས་ཏེ་བདེ་སོང་དབེར་མེད་དུ་སྦོར་ཚུལ་གི་རྣལ་འབོར་ལས་གཞན་

དུ་འགྱུར་པའ་ིཉམས་ལནེ་ག་ིསངི་པོ་ཟུར་པ་ཞིག་གམ།  ཡང་ན་ད་ེདང་མ་ིམཐུན་

པ་ཞིག་ཤུགས་ལྡན་པས་བས་ཚུལ་ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཅག་ལ་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་

དམ། ཡདོ་ན་ད་ེདང་འགལ། འདི་དང་མི་མཐུན་ཞེས་མགིན་པ་གཟེངས་སུ་

བཏགེས་ནས་ཤགོ་དང་། འཐད་མ་ིའཐད་རང་ར་ེརསེ་སུ་ལྟ་ཆོག་ག།ོ

19} ད་ེབཞིན་མང་པོ་ཤདོ་མ་ིའདདོ་པས། མདརོ་ན་ཐགེ་པ་ཆ་ེཆུང་མདེ་པར་ཐར་

འདདོ་ཡངོས་ཀསི་ཉམས་སུ་བང་བའ་ིསྤདོ་པ་མཐའ་དག་བསྡུས་པ། 

འཕགས་པ་ལྷས་སོྤད་བསྡུས་སུ་གསུངས་པ་རྣམས་དང་མ་ིམཐུན་པ་ཞིག་ཤུགས་

ལྡན་པས་འད་ིདང་འད་ིབས་ཞསེ་ཤདོ་དང་། སུས་མཐུན་དང་སུས་མ་ིམཐུན་

ཡང་རིམ་བཞིན་རསེ་སུ་ལྟའ།ོ། ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་འཁོར་བཅས་ཆོས་པ་

ཡནི་ཟརེ་ན། ཁདོ་ཚའོ་ིཆོས་དེ་ཉནོ་མངོས་དང་རྣམ་རོག་ག་ིགཉེན་པོར་འགོ་

དགསོ་པ་ལ་སོང་ཡདོ་མདེ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་དཔདོ་འདདོ་ཆ།ེ ཁོད་ཅག་དགེ་ལུགས་

པ་ཡནི་ན་ཡནི་ལུགས་གསལ་པོ་ཞིག་ཤདོ་དང་འཐད་མ་ིའཐད་དང་། དེ ་

བཞིན་ཁདོ་ཅག་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཡནི་ཟརེ་ན་ཡནི་ཚུལ་གཅིག་ཤདོ་དང་ད་ེཡང་

འཐད་མ་ིའཐད་ཕན་གསི་རྣམ་པར་དཔདོ་པར་བའ།ོ། ཚང་མ་དང་པོ་བས་ན་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

652

དང་པོའ་ིལམ་ཞིག་ལོས་ཡདོ་ཀང་། ཀགོ་ཀགོ་རྐང་རྐང་བས་ན་སྦརོ་དངོས་

མཇུག་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀགོ་ཀོག་ལས་ཡངོ་ཐབས་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ད།ོ།

20} ད་ེདག་དང་ཕོགས་མཚུངས་སུ། ༧ར་ེབད་ེཆནེ་སིང་པོ་དང་ཡངོས་འཛིན་ཁི་བང་

ར་ོར་ེའཆང་ཆནེ་པ་ོལ་སོགས་པའ་ིབདག་ཉདི་ཆནེ་པོ་ད་ེརྣམས་ཀསི། འཇམ་

མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་ཆེན་ར་ོརེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་རིགས་ལྔ་

ལ། ལས་བཞི་སོ་སོའི་རྣམ་འགྱུར་དང་མཐུན་པའི་གསུངས་རོྩམ་སྣ་ཚོགས་

ཞིག་བཞུགས་པ། ད་ེདག་ལས་འད་ིཡང་དག་པ་མ་ཡནི་ཟརེ་བ་དང་། འ དི ་

ནང་པའ་ིལྟ་སྤདོ་དང་འགལ། འད་ི༧ར་ེབ་མའ་ིལགེས་བཤད་དང་མ་ིམཐུན། 

མདརོ་ན་འད་ིདང་འད་ིཞསེ་བ་བ་ལུང་དང་འགལ་རིགས་ལམ་དང་མ་ིམཐུན་བ་

བ་ཚགི་གཅིག་སནོ་རྒྱུ་ཡདོ་ན་སནོ་ཤགི་དང་། ད་ེནས་རང་ར་ེརྣམས་འཐད་མ་ི

འཐད་དགག་སྒྲུབ་གཟུར་གནས་བ་ོལྡན་དག་གི་སྤན་མངར་ལྟ་བས་ཆོག་མདོ། 

གཞན་དུ་མ་ོདང་ཟན་བརག་ར་ིལམ་འད་ེལུང་རྐང་རྐང་ལ་ཁུངས་བཅོལ་ནས། 

ཆོས་སྐངོ་མ་རདེ་རྒྱ་འད་ེརདེ། དམ་སྲ་ིརདེ། རྒྱལ་དགོང་རེད་སོགས་ཟེར་

བ་ལ་སངི་པ་ོམདེ་པའ་ིསོང་བཤད་ལ་སུ་ཞིག་ཡདི་ཆསེ་སྐ།ེཁདོ་ཅག་སིྦན་བདག་

རྒྱུག་ཁི་འཁོར་དང་བཅས་པ་དོན་མེད་ནོར་སྐོང་རྒས་པོ་བག་ལ་ཟུག་པའི་སྤོད་

ཚུལ་ད་ེདརོ་ནས་སྨྲ་བ་མ་མང་པར་སྡདོ་ཚུགས་ན་ལོས་དགའ།

21} སྤརི་བ་ོལྡན་རྣམ་དཔདོ་ཅན་གསི་ཉམས་སུ་བང་བའ་ིཆོས་ལ་མ་ནརོ་མ་འཁྲུལ་

བ་ཞིག་ལོས་དགསོ།  ད་ེཡང་མ་ནརོ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞིག་ཡངོ་བ་ལ། ཐབས་
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ལ་མཁས་ཤངི་མཐུན་རྐནེ་ཚང་བའ་ིསོ་ནས་རནོ་པ་བཞི་དང་། བརག་པ་གསུམ་

ལ་བརནེ་ནས་དཔད་པར་བའ།ོ ཞསེ་གསུངས་པ་མ་གཏོགས། ཁདོ་ཚའོ་ིབེད་

ལུགས་ལྟར་མ་ོདང་། ར་ིལམ།སག་རིལ། ལྷ་མིན་འདེ་མིན་དག་གི་ལུང་

ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་བཤད་ཚད་ཡགི་གརེ་ཕབས་ཏ།ེ དེབ་གངས་གསོག་པ་

ན་ིཅོལ་ཆུང་གེན་པའ་ིབ་ལུགས་ལས་མཁས་པ་མགུ་བའ་ིཐབས་སུ་ནམ་ཡང་མ་ི

འག་ོས།ེ ༧ར་ེས་པཎ་གིས། 

 {“མཁས་རྣམས་བཞད་གད་བསྐདེ་པ་ཡ།ི།

 འབལེ་མདེ་སྣ་ཚགོས་བསི་པ་ལ།།

 བསན་བཅོས་ཡནི་ཞསེ་ཉན་བཤད་བདེ།།

 བླུན་པོ་དགའ་བ་བསྐདེ་ནུས་ཀི།།

 མཁས་རྣམས་དགའ་བ་བསྐདེ་མ་ིནུས།།”} ཇི ་ ས ད ་ ག སུ ང ས ་ པ ་ ལྟ ར ་

ལོག་བཤད་པ་ཁོད་ཚོའི་བེད་ལུགས་དེ་ནི་ངོ་ཚ་ཞིང་ཡིད་མུག་པའི་རྒྱུ་ཁོ་ན་

ལས་གཞན་གང་ཡང་མདེ། མ་ཟད་མ་ོདང་རི་ལམ་སག་རིལ་སོགས་གནེ་པ་

ལུག་ག་ིརྣམ་དཔདོ་ལ་འདནེ་པ་ད་ེན།ི རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཡབ་སྲས་ཀི་

བཀའ་ལུང་ལ་བརྒལོ་བར་འདདོ་པའ་ིརངོས་པའ་ིགཡ་ོབྱུས་ཞིག་ས།ེ {“རྒྱུ་

ཚགོས་པ་ལས་འབས་སྐ་ེབར། །རསེ་སུ་དཔགོ་པ་གང་ཡནི་པ། །དོན ་གཞན་

ལ་ན་ིམ་ིལྟསོ།”} ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་ན་འབས་བུ་གང་

ཡང་འབནི་པ་ལ་དགོས་པ་ཤསེ་ལྡན་སུ་ཞིག་ལ་ཡདོ། བཅུ་བཞི་པས་ལྷ་ཐང་

མདུན་ག་ིསག་རིལ་ལ་ཡདི་ཆསེ་ཟརེ་བ་རང་ཉདི་རོངས་རགས་ཙམ་མ་ཟད། 
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མ་ིགཞན་ཡང་རངོས་ཐབས་བདེ་པ་ཞིག་ས།ེ དེ་ལྟར་བདེན་ན་༧གོང་ས་ལྔ་

པ་རང་ཉདི་ནས་ལྷ་འབབ་རབས་དང་། མ་ོརྒྱབ་རབས་རྣམ་ཐར་དུ་མང་བས་དེ་

དུས་ལྷ་ཐང་ལ་མ་ིའབི་བ་ཅི་ཡནི་ནམ། ད་ེན་ིསྡ་ེསྲདི་སངས་རྒྱམ་པས་དབང་ཆ་

དང་ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་རང་ཉདི་གཅིག་པུས་བདེ་འདདོ་ནས་རྫུན་བཟོ་བས་པ་

གདནོ་མ་ིཟ། མ་ཟད་བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉིད་ནས་རང་ལ་འཁི་བའི་བོད་དོན་

གལ་ཆེན་རྣམས་ལ་རོངས་ནས་ལུང་བསན་རྫུན་མ་མང་པོ་རྒྱབ་ཟིན་པ་གསལ་

གསལ་ཐིང་ཐིང་ཡནི་ན། གལ་གནད་ད་ེདག་ལྷ་ཐང་ལ་མ་དསི་པ་འམ། བི ས ་

ཀང་མ་ཐིག་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་ད་སུ་ཞིག་ལ་ལྷ་ཐང་གི་སག་རིལ་ཟེར་ནས་

མག་ོསརོ་གཏོང་ཐུབ་ས་ེམ་ིཐུབ་བོ།།

22} བར་འདིར་ངལ་གསོ་བའི་དོན་དུ་དེང་སབས་སྤི་ཚོགས་གང་སར་ར་སའི་ཕོ་

འདེ་མ་ོའདེ་དེ་དག་ལ་རྒྱ་ཆེའ་ིམ་ིམང་ནས་ཡདི་ཆེས་དང་ཆ་འཇོག་མེད་པ་ཙམ་

དུ་མ་ཟད། དགསོ་སར་ཕན་པའ་ིསད་ཆ་ཚགི་གཅིག་ཤདོ་རྒྱུ་མདེ་པར། 

མི་དགོས་སར་ཕུ་དཀྲུག་མདའ་དཀྲུག་མང་བར་མི་མང་ཡིག་ཐང་ཆད་པའི་

རྣམ་འགྱུར་བཅུ་བཞི་པ་འཁོར་བཅས་ཞ་ལོང་འོན་ལྐུག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་མ་

གནས་པར་གཉདི་བསད་དགསོ་པའ་ིདིལ་བར་ལྟ་བུར་འདུག་པས། སྡོ ད ་

མ་ིཚུགས་པའ་ིར་སའ་ིལྷ་འད་ེམ་ིའད་ེརྣམས་ལ་མང་ཚགོས་ཀིས་འཕངས་བའ་ིདི་

བ་རྣག་ཐོག་གཙག་བུ་མ་ཟརེ་བ་འད་ིལ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཞུ།

ཕ་ིལོ་{2016}ཟླ་{04}ཚསེ་{25}ཉནི་བདནེ་པའ་ིང་རོ་ནས། 

ཕ་ས་འཕགོས་ཤངི་ཕ་མ་སྤུན་ཉ་ེབསད།།
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ཉསེ་མདེ་མ་ིམང་སྡབེ་གསོད་བདེ་ཉནི་མ།ོ།

བོས་ཀང་ཨ་ལན་མ་སརེ་མ་ིདགསོ་དུས།། 

ཕུ་དཀྲུག་མདའ་དཀྲུག་མཁན་ཚརོ་འད་ིལྟར་འད།ི།

པཎ་ཆནེ་ཡང་སྲདི་ད་ལྟར་ཨ་ེབཞུགས་སམ།།

ཡདོ་ན་གནས་སངས་ཅི་འད་གང་དུ་འདུག།

ར་སར་རྒྱ་མའི་ིསོ་མྱུལ་ཇི་ཙམ་གདའ།།

ཡདོ་པ་ད་ེདག་སུ་དང་སུ་ཞིག་རདེ།།

བོད་དུ་ཆབ་སྲདི་བཙནོ་པ་ཅི་ཙམ་འདུག།

ཡདོ་པ་ད་ེཚ་ོགང་དང་གང་དུ་འདུག།

དམར་གསོད་གཏོང་ངསེ་བཙནོ་པ་སུ་དང་གང་།།

ད་ེདག་སྐབོ་པའ་ིཐབས་ལམ་ཤདོ་ལ་ཤགོ།

མ་ིལས་ལྷག་པའ་ིཐབས་མཆོག་ཅི་ཞིག་ཡདོ།།

མདེ་ན་སྨྲ་བ་སངས་ནས་ཁ་རོགས་སྡདོ།།

རྒྱ་གར་གསོ་ཚགོས་རྐུབ་སགེས་ལྕགས་གསི་བསོྒགས།།

འཛམེ་ཟོན་མདེ་པར་སྐནོ་བརདོ་བག་ོགངེ་ལ།།

གངོ་ས་མཆགོ་གིས་དགསེ་ཚརོ་ཆནེ་པ་ོགནང་།།

བཀའ་སྤའི་ིམང་གཙ་ོལོངས་སུ་སྤད་པ་ལ།།

ཐུགས་ཕམ་གནང་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅི་ལ་ཐུག།
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ཞི་ཅིན་ཕངེ་ག་ིསམེས་ལ་ཅི་ཞིག་དན།།

ཡདི་ཀ་ིགཏིང་ནས་བོད་པར་ཇི་ལྟར་བལྟ།།

ད་ིབ་འད་ིརྣམས་ཁ་ཚ་དགསོ་གཏུགས་ཡནི།།

རྒྱ་དམར་བོད་དུ་མ་སབེས་ཡར་སནོ་དུ། །

མ་འངོས་ལུང་བསན་མ་གནང་གང་ག་ིལན།།

ལྷ་མརོ་ཟན་བརག་མ་སྒལི་གང་ག་ིནངོས།། 

དགནོ་པ་གཏོར་ཅིང་བ་གྲྭ་གངས་མདེ་བཀུམས།།

སངས་རྒྱས་བསན་པ་རང་ནས་བཤགི་དུས་ན།།

རྫུ་འཕྲུལ་རྩལ་གིས་མ་བཀག་ཅི་ཡསི་ནངོས།།

ཀུན་གཟིགས་དུག་གསི་མ་བཀོྲངས་ས་ཉནི་དརེ།།

ལུང་བསན་གསལ་འདམེས་མ་བས་གང་དུ་སོང་།།

པཎ་ཆནེ་ཆུང་སྲདི་དག་བོས་མ་བཟུང་གངོ་།།

སྐབོ་པའ་ིཐབས་ཤགི་མ་གསུང་ཅི་ཡ་ིལན།།

མཚན་ཉདི་དག་ེརྒན་མཚནོ་གསི་གསོད་ཉནི་མ།ོ།

མགནོ་སྐབས་དཔུང་གཉནེ་མ་བས་གང་དུ་ཐལ།།

ད་ིབ་འད་ིརྣམས་རྣག་ཐོག་གཙག་བུ་ཡནི།།

ལམ་འག་ོབྱུང་ན་ལྷ་འདའེ་ིབཀའ་དིན་དང་།།

རྐནེ་ངན་འཕད་ཚ་ེམ་ིཡསི་མ་བྱུང་བ།།
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འད་ིའདའ་ིལུགས་ལ་སུ་ཡསི་ཡདི་གཏོད་བདེ།།

འགགི་པ་ཐམས་ཅད་ཁདོ་ཚའོ་ིབནི་རབས་དང་།།

མ་འགགི་གང་ཡནི་ལས་ལ་ཁ་གཡར་བ།།

རིགས་ཞར་ད་ེརྣམས་ད་ནས་ཁས་ལནེ་མདེ།།

དནོ་དང་མཐུན་པའ་ིལན་ཞིག་མདེ་གྱུར་ན།།

ལྷ་འདའེ་ིའཇིག་རནེ་སོ་སོར་གཤགེས་ནས་སོང་།།

མ་ིཡུལ་དཀྲུག་ཤངི་རྒྱག་གནི་མ་འདུག་རོགས།།

ད་དུང་ཉནོ་དང་བཤད་རྒྱུ་འགའ་ར་ེཡདོ།།

བདནེ་པ་ཞལ་བཞསེ་ཕདོ་པའ་ིབ་ཆནེ་འདསི།།

ལུང་བསན་མངོན་ཤསེ་སོགས་ལ་ཡདི་མ་ིཆསེ།།

ཞསེ་སོགས་གསལ་པརོ་གསུངས་པ་དན་བས་ཏ།ེ།

ད་དུང་མུན་ནག་ལག་སབོ་མ་བདེ་ཨང་།།

ཞསེ་སོགས་བདནེ་པའ་ིང་རོ་ལགས་ནས། ར་སའི་གནས་ཆུང་ཟེར་བའི་འདེ་ཕོ་

དང་། ར་སའི་ཚེ་རིང་མ་ཟེར་བའི་འདེ་མོ་གཉིས་ལ་བིས་པའི་གཏམ་དེ་ལ་ལན་ཁ་

གསལ་ཞིག་རྒྱག་ཨ་ེཐུབ། ངས་བས་ན་ལན་རྒྱག་མ་ིཐུབ་པ་ཐག་ཆདོ་པ་རདེ། 

མ་ཟད་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་བཅུ་བཞི་པས་ཀང་ལན་རྒྱག་མ་ིཐུབ་ན། ད་ནི ་རྩ་ཕུང་

ལ་མེ་རྒྱབ་ནས་རྒྱ་མཚོ་སྲེག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལྷུར་ལེན་པ་པོ་ཁོད་ཅག་ཅུང་ཟད་

བག་ཡདོ་པ་དང་། ངོ་ཚ་དང་ཞ་ེཁལ་ཡདོ་པ་ཞིག་མཛད་རན་འདུག་ཡང་སམ་མ།ོ། 
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{{བཞི་པ}}ད་ཆ་ཏཱ་ཤུགས་དབར་ག་ིདམ་ཚགི་ཟརེ་ཡང་དནོ་དམ་

ལག་པ་གཅིག་གསི་བཟོླག་པ་ཡངོ་ཐབས་ཡདོ་མདེ་ལ་རང་ག་ིལྟ་ཚུལ་

བརདོ་པ་ལ།

ཏཱ་ཤུགས་གཉསི་ཀི་བར་དརེ་ད་དུང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་

ཞིག་མདེ་དམ་སམ་པ་ན་ིལོག་པའ་ིབརྟུལ་ཞུགས་ཀ་ིཁུར་ཡནི་པ། 

ཐོག་མར་ང་ཡང་མ་ཤསེ་གཡམ་རྒྱུག་གགས་པའ་ིརསེ་སུ་འབངས།།  

དུས་དང་སྤ་ིཚགོས་འཁོར་ཡུག་གཞན་དབང་མཐུན་ལམ་མཛསེ་ཆོས་སོགས།།

རྩ་བ་ཕལ་ཆརེ་ལམ་ལུགས་མགི་ལྟསོ་ངན་པའ་ིཤུགས་རྐནེ་འགོ། 

ཏཱ་ལ་ངདེ་གཉསི་ཐོག་མའ་ིཆོས་སྲདི་འབལེ་བ་ད་ེལྟར་བྱུང་།། 

ད་དུང་བརག་ཅིང་མ་དཔད་ལ་རྒྱ་སྣ་ཚགོས་བསམ་བསམ་ནས།།

རྒྱུན་དུ་བཀའ་ཆོས་དབང་ལུང་སྡམོ་པའ་ིཆོས་གལ་སྒམི་སྒམི་ཡང་།། 

སྡུག་སམེས་ཆོས་ལ་མ་ཁུག་དབང་མདེ་སྲདི་ལ་ངར་ངར་ཤརོ།།

ཏཱ་ལ་ངདེ་གཉསི་བར་ག་ིཆོས་སྲདི་འབལེ་བ་ཚད་ལས་འདས།།  
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ཤུགས་ལྡན་བསནེ་པས་དམ་ཉམས་ང་ཡ་ིཚ་ེལ་གནདོ་ད་ོཟརེ།།

མཆོག་གསུམ་ཚ་ེབཙུགས་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་འབལེ་བ་གཅོད་དགསོ་ཟརེ།།

ང་ཡ་ིདམ་ཚགི་དད་མསོ་ལ་རྒྱ་ཡདོ་ཚད་ར་ོལ་བརབ།།

བ་ོཕམ་ར་ེཐག་ཆོད་ཅིང་འུ་ཐུག་ཐ་མ་གཏམ་འད་ིཐལ།།

ཞསེ་དགའ་སྐ་ོའདསེ་མའ་ིསམེས་ཚརོ་ཞིག་གསི་མཚམས་སྦར་ཏ།ེ དེ ་ཡང་ཕི ་ལོ་

{1999}ལོར་སིྦན་བདག་བཅུ་བཞི་པས་ར་ས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དགེ་ལྡན་ཕག་ཆེན་

ཁདི་ཟརེ་བ་གནང་སབས། {“ངོས་རང་ཇི་ཙམ་ཐབས་སྡུག་ཀང་༧གོང་ས་ལྔ་པ་

ཆནེ་པའོ་ིསྐ་ེགལ་ལ་སབེས་པ་ཞིག་ཡནི་པར་བརནེ། ༧གངོ་ས་ལྔ་པ་ཆནེ་པོས་ཕག་རྒྱས་

བཏབ་པ་དརེ་ངོས་ནས་མཇུག་མ་བསྐལ་བར་སྡདོ་ཤསེ་ཐབས་མདེ་ལ། ད་བར་མཇུག་

བསྐལེ་བ་དང་། ད་དུང་ཡང་མཇུག་བསྐལེ་ངསེ་ཡནི། ངོས་ནས་ཚ་ེའདརི་མ་ཟད་ཚ་ེཕི་

མ་རྣམས་སུ་ཡང་མཇུག་བསྐལེ་བདེ་ཀ་ིརདེ། ཤསེ་སོང་ངམ།”} ཞསེ་༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ི

ཐབས་བརྒྱ་བྱུས་སངོ་གསི་གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་འག་ོབཙུགས་པ་ད་ེམཇུག་བསྐལེ་

མ་ཐུབ་པར། མི་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ཚེ་འདི་མ་ཟད་ཕི་མ་རྣམས་སུའང་མཇུག་བསྐེལ་

ངསེ། ཟརེ་ནས་ཤུགས་ལྡན་པའ་ིཐོག་ཏུ་དཔའ་ཉམས་རིག་གཏམ་ད་ེབསམ་ཡདོ་ཤསེ་

ལྡན་མ་ིསྣ་གདོ་སོང་བའ་ིརྒྱུ་ལས་གཞན་དུ་ཅི།  

ཡང་ཕི་ལོ་{2008}ཟླ་{1}ཚསེ་{7}ཉནི་མནོ་གོ་འབས་བོ་གངི་ཡང་ཐོག་ཏུ་བཅུ་བཞི་

པས། {“ངས་ནམ་རྒྱུན་ནས་བཤད་ཡས་ལ་དོལ་རྒྱལ་འདམ་གི་ཡིན་ནམ་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་འདམ་ག་ིཡནི་ཅསེ་བཤད་ཀ་ིཡདོ། དལོ་རྒྱལ་འདམ་ག་ིཡནི་ན་སོ་སོའ་ིརང་དབང་
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རདེ་འགགི་ག་ིརདེ། ཡནི་ནའང་ངའ་ིས་ནས་ཆོས་ཞུ་ཡས་དང་སྡམོ་པ་ཞུ་བར་མ་ཡངོ་

རོགས་ཞེས་བརོད་ཀི་ཡོད་ལ་ངའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསེན་མཁན་ཡོད་ས་

དརེ་ངས་བཀའ་ཆོས་བས་ན་ང་རང་ག་ིདམ་ཚགི་དང་འགལ་ག་ིརདེ། ༧རྒྱལ་དབང་ལྔ་

པ་ལ་ངོ་རྒལོ་བདེ་མཁན་ག་ིམ་ིད་ེངའ་ིསོབ་མར་ཉར་ཐུབ་ཡས་ཡདོ་པ་མ་རདེ།”} ཞསེ་

པར་གསལ་བཤད་དགསོ་པ་ཞིག་ལ། ཤུགས་ལྡན་པས་༧གོང་ས་ལྔ་པར་ངོ་རྒོལ་ས་

ཕ་ིཀུན་ཏུ་བདེ་ཀི་མ་རདེ་ལ། བཅུ་བཞི་པར་ངོ་རྒོལ་བེད་འདོད་མེད་ཀང་མི་བེད་ཀ་

མདེ་བཟོས་པ་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་ཡང་མཁནེ་དགསོ།  

ཡང་། {“དལོ་རྒྱལ་བསནེ་ག་ིཡནི་ན་ངའ་ིསར་མ་ཡངོ་ལ། ཨེ་ནི ་སོ་སོ་སོ་སོ་ཚེ་

འད་ིལ་ཡནི་ནའང་ང་དང་འབལེ་བ་གཙང་མ་གཅད་རྒྱུ་རདེ། ཚེ་ཕི་མ་ལ་ཡིན་ནའང་

སྐབས་འཇུག་ཞུ་ས་དལོ་རྒྱལ་ལ་ཞུས། ང་ལ་མ་ལབ་ཨ།  ཤསེ་སོང་ང་།   ཧཧཧཧ།”} 

ཞེས་པར་ངས་བལྟས་ན་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་རེད།ཚེ་འདི་ཕི་གཉིས་

ཀར་འབེལ་བ་གནང་འདོད་མེད་ན་ཐགོ་མ་ནས་དགངོས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོབྱུང་

ཡདོ་ཀང་། འབལེ་བ་ཆ་ཚང་བས་ཚར་ནས་ད་ེའད་གསུངས་པ་ན་ིབཅུ་བཞི་པ་འད་ི

ལ་བཤསེ་དང་གཉནེ་གི་མཚན་ཉདི་མ་ཚང་བར་ངསེ་ལ། དེ་མ་ཚང་བས་བ་མ་ཚད་ལྡན་

མནི་པ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཤསེ་ཐུབ།  གང་ལྟར་གནད་དནོ་འད་ིདག་ལས་

འཕསོ་པའ་ིགཏམ་འགའ་ཞིག་སབས་འདརི་གངེ་བར་འདདོ་ད།ོ།  
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སམེས་ཀ་ིའཆར་ས་ོརི་བོས་གནན་ཀང་གནནོ་མ་ིཐུབ།།

སམེས་ཀ་ིམགི་ཆུ་ལག་པས་བཀག་ཀང་འགགོ་མ་ིཐུབ།།

སམེས་ཀ་ིདཀའ་ངལ་ལག་པས་བསི་ཀང་རགོས་མ་ིཐུབ།།

སམེས་ཀི་སྐནོ་ཡནོ་རི་མརོ་འབ་ིབ་སུ་ཡ་ིནུས།། 

འནོ་ཀང་ངས་སབས་འདརི་མཚནོ་ཙམ་ག་ིསད་ཆ་ཤདོ་འདདོ་པ་འད་ིཡང་། 

སམེས་ཀི་འཆར་ས་ོཙམ་ཞིག་རདེ་ཟརེ་ནའང་ཆགོ་ལ། མ་རིག་རོངས་པའི ་འདོད ་

གཏམ་རང་རདེ་ཟརེ་ནའང་ཆོག བདེན་དོན་གནས་ལུགས་ཡོད་པའི་གཏམ་ཞིག་འད་

ཟརེ་ནའང་ཆོག གང་ལྟར་བཅུ་བཞི་པ་དང་ངདེ་ཤུགས་ལྡན་པ་གཉསི་ཀ་ིབར་ན་ད་ཆ་བ་

སོབ་ཀི་དམ་ཚགི་གཙང་མ་ཟེར་བ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་ཡདོ་ཚདོ་མ་ིའདུག་པའ་ིསོར་མདརོ་

བསྡུས་ཞིག་མཚམས་འདརི་ཤདོ་འདདོ་བྱུང་།  

རྒྱུ་མཚན་ནི་བཅུ་བཞི་པ་དང་ལོག་བཤད་རྒྱུག་ཁི་འཁོར་དང་བཅས་པས་དུས་རག་

ཏུ། ཤུགས་ལྡན་པ་མང་པ་ོཞིག་དམ་ཉམས་ཡནི་ལུགས་དང་། བ་མ་ལས་སྲུང་མ་གལ་

ཆརེ་འཛིན་ལུགས་དང་འགོ་ས་དམལ་བ་མ་གཏོགས་མདེ་ལུགས་སོགས་ཀིས་སྡགིས་ར་

འཇིགས་བསྐུལ་གི་གནོན་ཤུགས་རྒྱུན་མར་སོྤད་དང་སྤོད་བཞིན་པ་ལ་དོགས་སེལ་གི་

ཚུལ་དུ་དང་།  

ཡང་། ཤུགས་ལྡན་པ་འགའ་ཞིག་བཅུ་བཞི་པ་དང་སར་ནས་ཆོས་ཀི་འབལེ་བ་ཞིག་ན་ི

བྱུང་ཟིན། ད་འབེལ་བ་དེ་ལ་མི་གནོད་པའི་ཐབས་ཤིག་མ་བས་ན་འགིག་ཨེ་ཡོང་
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སམ་པའི་སེམས་ཀི་རྣམ་རོག་ལིང་ལིང་དེ་རང་སོར་གནས་བཞིན་པ་ནི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་

གཏན་གཏན་ཡདོ་ཚདོ་འདུག་ན། སྤིར་ཤུགས་ལྡན་པའི་བསམ་བོ་དེ་ནི་ཆོས་

མཐུན་རྒྱུ་འབས་སང་བང་ཞིབ་པས་རང་ངོས་ནས་ཉམས་ལེན་གི་སྤོད་ཚུལ་བཟང་པོ་

ཞགི་ཡནི་ནའང་། ཆོས་འཇིག་རེན་གཉིས་ཀར་ལག་པ་གཅིག་གིས་བཟློག་པ་ཡོང་

ཐབས་མདེ་པའ་ིདཔ་ེལྟར། བ་མའ་ིསངི་ར་ེདང་སབོ་མའ་ིདད་གུས་ཟུང་དུ་མ་འབལེ་

བར། ད་ེགཉསི་ཀ་ིབར་ན་དམ་ཚགི་གཙང་མ་ཟརེ་བ་ཞིག་ཡདོ་མ་ིསྲདི་ལ། ད མ ་

ཚགི་གཙགོ་པ་ཞིག་ན་ིཡདོ་པ་ལས་མདེ་པ་དགའ་བ་ཡནི། ད་དུང་དམ་ཚིག་ཞིག་

མེད་དམ་སམ་པ་ནི་ལོག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་ཁུར་ཡིན་པས་རང་གིས་རང་ལ་ཀོ་བ་

གབོ་པའ་ིཞྭ་མ་ོསནོ་པ་རང་མ་ཡནི་ནམ། གང་ཡནི་ཟརེ་ན་བཅུ་བཞི་པ་རང་ངོས་ནས་

ཤུགས་ལྡན་པ་ལ་བལྟསོ་པའ་ིབཤསེ་གཉནེ་ཚད་ལྡན་གི་རནེ་ཞིག་ཟིན་པའ་ིཕརི་ན།  

ད་ེལ་བརནེ་པའ་ིདམ་ཚགི་དང་བ་སབོ་ཟརེ་བ་ཡང་མ་ིའཐད་ད།ེ རེན ་དང ་བརེན ་པ ་

ལྟསོ་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་དགསོ་པའ་ིཕརི། རནེ་བུམ་པ་ཞིག་པས་བརནེ་པ་ཆུ་མ་ིགནས་པ་

བཞིན་ཡནི་པའ་ིཕིར། དམ་ཚགི་ག་ིརནེ་ཞིག་ཟིན་པས་དམ་ཚགི་ལས་ཉམས་ཚུལ་མདེ་

ལ། དནོ་དུའང་བ་མ་ཟརེ་བ་ན་ིགང་བཤད་ཀང་རུང་ལ་ཅི་བས་ཀང་ཆོག་པའ་ིབལྟསོ་

མདེ་རང་དབང་བ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མནི་ཏ།ེ གལ་ཏ་ེབཅུ་བཞི་པ་ཁོང་ལ་ང་ཚ་ོཤུགས་ལྡན་

པ་རྣམས་ལ་བལྟསོ་པའ་ིབསྲུང་བའ་ིདམ་ཚགི་གཅིག་མདེ་ན། ང་ཚརོ་ཁོང་ལ་བལྟསོ་པའ་ི

ཉམས་བའ་ིདམ་ཚགི་གཅིག་ཇི་ལྟར་འཐད། དསེ་ན་ང་ཚ་ོཁོང་ལ་བལྟསོ་པའ་ིདམ་ཉམས་

སུ་འག་ོབ་ད་ེབས་འཐད་པ་མ་ཡནི་ན་ོསམ་ཞིང་། དའེ་ིཚུལ་ཡང་འགོ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་

འཆད་པར་འགྱུར་རོ།།
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ཆོས་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་མདེ་ན་ཏཱ་ཤུགས་བ་སབོ་ཀ་ིའབལེ་བ་ད་ེ

བས་མ་ིའཐད་པ།

སྤརི་བ་མ་བསནེ་ཞསེ་པའ་ིབསནེ་ལུགས་ལ། ཚེ་འདིའི ་ལྟོ ་གོས་གཏམ་གསུམ་ཁོ་

ནའ་ིཆདེ་དུ་བསནེ་པ་ན།ི ཤངི་བཟོ། ར་ོབཟོ། ལྕགས་བཟོ་སོགས་སོབ་པས་

སབོ་དཔོན་བསནེ་ལུགས། ཕི་མ་མངོན་མཐོའི་བདེ་འབོར་འདོད་ནས་སྐེ་བུ་ཆུང་

ངུས་བསནེ་ལུགས། རང་དནོ་དུ་ཞི་བ་རྐང་པ་ཐོབ་ཕིར་འབངི་གསི་བསནེ་ལུགས། 

གཞན་དནོ་ཁོ་ནའ་ིཕརི་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཕིར་ཆནེ་པསོ་བསནེ་ལུགས། བ་མ་དང་ལྷག་

པའ་ིལྷ་ངོ་བོ་དབརེ་མདེ་དུ་བསནེ་ལུགས་བཅས། གང་ལྟར་བསེན་ལུགས་ཇི་ལྟར་བས་

ཀང་། ད་ེགཉསི་བར་གི་བཟང་ངན་ག་ིའབལེ་བའ་ིརང་གཞི་ན་ིདམ་ཚགི་ཟརེ་བ་ད་ེརང་

ཡནི་ཅིང་། དའེ་ིཚུལ་འགོ་ནས་འཆད་ད།ོ། 

བ་སོབ་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་ན།ི བ་སོབ་ཕན་ཚུན་བརག་ཚུལ་སབས་སུ་མ་བབས་པས་

བཞག བ་སོབ་དུ་འགྱུར་རྒྱུར་མ་མཐའ་ིཚད་གཞི་ཡང་། བ་མས་སྒྲུབ་བ་དེ ་ལ་ཕན་

བཏག་འདདོ་དང་སོབ་མར་ཉར་འདདོ་ཡདོ་པ། སྒྲུབ་བས་བ་མར་བསེན་འདོད་ཡོད་

པ། འཆད་ཉན་གི་ཆོས་ལ་གཉིས་ཀའི་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་གསུམ་ཚོགས་ཀིས་བ་

སབོ་དུ་འགྱུར་དགསོ་ཏ།ེ ཀོླག་པའ་ིསབོ་དཔོན་ནས་གསང་སགས་ཀ་ིསབོ་དཔོན་

བར་སོབ་དཔནོ་ག་ིརིགས་བཅུ་ག་ལ་མཚུངས་པའ་ིཕརི། དཔེར་ན་འཕནི་ག་ིསོབ་དཔོན་

ལའང་ཆ་རྐནེ་ད་ེགསུམ་མ་ཚང་ན་སོབ་དཔོན་དུ་མ་ིའགྱུར་བ་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསུང་
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པའ་ིཕིར་ན། བཅུ་བཞི་པ་ནི་ཚད་ལས་འདས་ནས་ཆོས་པའི་དི་ཙམ་ཡང་མི་འདུག་

ས།ེ དཔརེ་ན། ཤུགས་ལྡན་པ་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་ལྟ་བུ་བ་མར་བསེན་ཟིན་པ་

ལ་འགདོ་པ་སྐསེ། ཤུགས་ལྡན་པ་སོབ་མར་བཅུག་ཟིན་པ་ལ་སངོ་འདདོ་སྐསེ། 

ཕསི་ཀ་ིཤུགས་ལྡན་པ་སུ་ཡང་སོབ་མར་བཅུག་རྒྱུ་མནི་པའ་ིདལི་བསྒགས་པས་ཤུགས་

ལྡན་པ་ལ་བལྟསོ་པའ་ིབ་མ་ཚད་ལྡན་ག་ིརནེ་ཞིག་ཟིན་པར་སྒྲུབ་བོ།། རྒྱུ་མཚན་དེ ་

བས་ན། བཅུ་བཞི་པ་དང་སར་ནས་ཆོས་ཟང་ཟིང་ག་ིའབེལ་བ་གང་ཡང་མདེ་པའ་ིཤུགས་

ལྡན་པ་རྣམས་ན་ིཡདི་རང་དགའ་སོབས་འསོ་པའ་ིདུས་ལས་ཐེ་ཚམོ་དང་རྣམ་རོག་བེད་

དགསོ་པ་གང་ཡང་མདེ་ལ། ཆོས་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་བ་སར་ཡོད་ཤུགས་ལྡན་པ་

རྣམས་ཀང་ད་ན་ིཐ་ེཚམོ་བ་ོགཡངེ་དགསོ་དནོ་ད་ེཙམ་མདེ་སམ་ས།ེ 

གང་ཡནི་ཟརེ་ན།   མ་ིནུས་པ་ལ་ཚགི་གསི་བཤད་སྦང་བས་པ་ཡང་གངས་མདེ་ཅིང་། 

ནུས་པ་མདེ་ན་ཉསེ་མདེ་དང་། བག་ཡངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་ཡདོ་ན།  

ད་ན་ིའགན་ཞིག་ཡདོ་ན་བཅུ་བཞི་པ་ཁོང་རང་ཉདི་ནས་འཁུར་རྒྱུ་ལས་ཤུགས་ལྡན་

པས་འཁུར་དགསོ་དནོ་ཅི་ལ་ཡདོ།   སད་ནས་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་གཟབ་དགསོ་ཏ།ེ 

གསོལ་བ་འཕངོས་ལ་བཏབ་ན་དངོས་གྲུབ་མ་ིགཙང་བ་ལས་ཡངོ་རྒྱུ་གཞན་མདེ་པ་ཡང་། 

དཔརེ་ན། བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ན་ིཕགོ་ཐུག་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་འག་ོས་མདེ་པའ་ིབ་

མར་མངི་བཏགས་པའ་ིསྲདི་དནོ་པ་ཞིག་ཡནི། ཕགོ་ཐུག་ཕན་ཙམ་ཞིག་སོང་ན་ཀླུ་

གདུག་པ་ཅན་ལ་ཕགོ་ཐུག་སོང་བ་ལྟ་བུ་ད་ེཡང་བ་མ་ཚད་ལྡན་མནི་པ་བཅུ་བཞི་པ་རང་

ཉདི་ནས་བདནེ་དཔང་རང་གསི་བས་པ་ལྟ་བུར་ཡདོ།  དཔརེ་ན། ནཱ་རོ་དང་མར་

པ་མ་ིལ་ལྟ་བུའ་ིལས་ཅན་དམགིས་བསལ་ར་ེཟུང་ལ་བ་སབོ་ཀ་ིམཛད་སྤདོ་བཟང་ངན་ཇི་

ལྟར་ཡང་དངོས་གྲུབ་ཀ་ིགཞི་རྩར་མ་ིའགྱུར་བ་མདེ་ཀང་། གཞན་སབོ་མ་ལས་
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དང་པ་ོབས་དད་གུས་སོགས་བ་མའ་ིམཛད་སྤདོ་བཟང་ངན་ག་ིརསེ་སུ་འག་ོལོྡག་བདེ་པ་

ལོས་ཤསེ། ལྷག་པར་མནའ་བསྐལ་ཐོ་བཙུགས་ནས་བ་མས་སོབ་མ་སངོ་བ་ན་ིཆབ་

སྲདི་པ་ཞིག་ག་ིལས་སངས་ལས། ཆོས་པའ་ིབདེ་ལུགས་མནི་པ་འདསི་ཀང་བཅུ་

བཞི་པ་འད་ིཤུགས་ལྡན་པ་ལ་བལྟསོ་ནས་བཤསེ་གཉནེ་ཚད་ལྡན་གི་རནེ་ཞིག་ཟིན་པ་

གྲུབ་བོ།། 

ད་ེལྟར་ཡནི་པ་ན།ི བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉདི་ཀ་ིཞལ་ལས། {“སར་དགེ་བསོས་

ཤགི་གསི།

ཅི་མཛད་ལགེས་པར་མཐོང་དགསོ་ན།།

མ་གནང་དགུ་གནང་མ་གནང་ཞིག།

ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་དགསོ་ན།།

མ་ིགསུང་དགུ་གསུང་མ་གསུངས་ཤགི།

ཅསེ་ཚགོས་གཏམ་བཏང་བའ་ིཤདོ་སྲལོ་ཡདོ་པ་ད་ེབདནེ་པ་རདེ་འདུག བ་མས་གང་

བྱུང་བས་པར་དག་པ་བསར་ཏ་ེཅི་མཛད་ལགེས་མཐོང་བདེ་དགསོ་ཞསེ་བརོད་ན། ད་ེན་ི

སབོ་མས་ནརོ་བ་མ་ཡནི་པར་བ་མས་ནརོ་བ་ཡནི།”} ཞསེ་གསུངས་པ་ད་ེབཤད་ཆསོ་

ཙམ་ལས་རང་གསི་ལག་སར་ཉམས་ལནེ་གནང་མ་ིདགསོ་ན་ད་ེཡང་བ་མ་ཚད་ལྡན་མནི་

པའ་ིསྒྲུབ་བདེ་མཐར་ཐུག་ཏུ་འགྱུར་རོ།།  

བཅུ་བཞི་པ་རང་གི་མཛད་སྤོད་ནི་འགན་ཁུར་མི་དགོས་པའི་དགེ་ཚུལ་སོང་སྒྲུབ་གང་

ཐུབ་གནང་བ་ད་ེཡང་། བ་མ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡནི་མནི་ག་ིཚད་འཇལ་བདེ་དུ་སོང་འདུག་

སམ། སདོ་ལུང་ཟླ་བ་གགས་པས་ཏཱ་ལའ་ིབ་མ་རང་ཉདི་ནས་ཀང་གནས་ཚུལ་འད་ིམ་
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ཤསེ་པ་དང་ཧ་མ་ག་ོབ་ཞིག་གཏན་ནས་མནི། ཤེས་བཞིན་དུ་ཁད་དུ་གསད་པ་ཡིན་

པས་འགན་འཁུར་ཏཱ་ལ་རང་ལ་ལོས་ཡདོ་ཅསེ་བཤད་མངོ་། ད་ེགཏན་གཏན་རདེ། 

བཅུ་བཞི་པས་དག་ེཚུལ་སོང་སྒྲུབ་གང་ཐུབ། དུས་འཁོར་དབང་གནང་གང་ཐུབ། 

བ་སོབ་ཀ་ིའབལེ་བ་བཟོ་གང་ཐུབ་གནང་ལུགས་ད་ེཙམ་སྐནོ་མནི་ཀང་། འ ག ན ་ མ ་

འཁརེ་བ་ན་ིསྐནོ་ཆནེ་པོ་ཞིག་ལོས་ཡནི།  དཔརེ་ན། {{ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་

ག་ིའབལེ་ཐག་གཙང་མ་གཅོད་དགསོ། ངའ་ིསོབ་མར་ཉར་ཐུབ་ཡས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། 

ཚ་ེའད་ིལ་ཡནི་ནའང་ང་དང་འབལེ་བ་གཙང་མ་བཅད་རྒྱུ་རདེ། ཚེ་ཕི་མ་ལ་ཡིན་ནའང་

སྐབས་འཇུག་ཞུ་ས་དལོ་རྒྱལ་ལ་ཞུས། ང་ལ་མ་ལབ་ཨ།}}ཞེས་གསུངས་བབ་ལ་

གཅིག་ལྟསོ་དང་།  ཆབ་སྲིད་པ་བ་མར་བསེན་ན་མཐར་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ལས་མེད་པ་

ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀསི་སད་ནས་ངསེ་པར་ཤསེ་དགསོ། བ་མ་ཚད་ལྡན་གི་དི་

མ་ཞིག་འདུག་གམ། དམ་ཚགི་རྩ་ལྟར་འདརོ་ཞིང་འཁོན་འཛིན་བག་ལས་བརན་པ་

ད་ེསུ་རདེ་འདུག འགའ་ཞིག་གིས་སྐབས་འགོའི་བསམ་པ་ཇི་ཙམ་ཤུགས་ཆེ་ན་

བན་གཡོག་གི་འདུ་ཤེས་དེ་ཙམ་གིས་ཤུགས་ཆེ་ཟེར་བ་དེ་དོན་ལ་གནས་མིན་ཇི་ལྟར་

ཡང་། བཅུ་བཞི་པའ་ིམཛད་ཚུལ་ན།ི ཐོག་མར་བ་སོབ་ཀ་ིའབལེ་བ་བཟོ་གང་ཐུབ། 

བར་དུ་འབལེ་བ་ད་ེབཤགི་གང་ཐུབ། མཐར་སྡིགས་ར་གནོན་ཤུགས་ཀི་འོག་ནས་

ཐར་ཐབས་མེད་པ་བཟོ་བར་བསམ་ན་གཏམ་དེ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་བདེན་པ་རང་

མ་ིའདུག་སམ། གང་ལྟར་བ་མའ་ིངོས་ནས་སངི་ར་ེཐབས་མཁས་ཀསི་སྐངོ་ཚུལ་ཡ་ེནས་

མདེ་པས་བ་མའ་ིམཚན་ཉདི་མ་ཚང་བར་ངསེ་ལ། བ་མའི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་ན་

བ་མ་མནི་པར་ངསེ་ཏ།ེ དཔརེ་ན་ལྷས་བནི་བཞིན། ལྷས་བིན་བ་མ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ན་ིཁོ་ལ་བ་མའ་ིམཚན་ཉདི་དང་མ་ིལྡན་པས་ཡནི་པ་ལས། ཁོས་རང་ཉིད་བ་མ་
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ཡནི་ཁུལ་མ་བས་པའང་མ་རདེ། གང་ལ་བ་མའ་ིམཚན་ཉདི་མ་ིལྡན་པ་ད་ེབ་མ་མ་ཡནི་

ཞིང་། གང་བ་མ་མནི་པ་ད་ེལ་བ་མའ་ིམཚན་ཉདི་མ་ིལྡན་པས། ལྷས་བནི་དཔརེ་བཞག་

པ་རདེ། འ་ོན་བཅུ་བཞི་པ་ཤུགས་ལྡན་པ་ལ་བལྟསོ་ནས་བ་མའ་ིམཚན་ཉདི་མ་ཚང་བས་

བ་མ་མནི་པར་གྱུར་ཟིན་ཡང་། ཐམས་ཅད་ལ་ད་ེལྟར་ཡནི་ནམ་ཞསེ་ན།  དེ ་ལ ་

བཤད་པར་བ་ས།ེ སྤརི་བསནེ་ཡུལ་བ་མ་ཚད་ལྡན་ཡནི་མནི་ལ་མ་བལྟསོ་པར། 

བསེན་མཁན་སོབ་མར་བཅསོ་མིན་དད་གུས་ཡོད་ན་དེ་ལ་བརནེ་པའི་བནི་རབས་དང་

དངོས་གྲུབ་ཡདོ་པ་སོྨས་ཅི་དགསོ། རང་ལ་དད་གུས་མདེ་ན་བ་མ་རྐང་པའ་ིབནི་རབས་

ཟརེ་བ་ཞིག་རྒྱུད་ལ་འཇུག་ཡངོ་རྒྱུ་མདེ་པ་ད་ེཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ངསེ་པར་ཤསེ་

དགསོ།  དཔརེ་ན་རྒས་མསོ་ཁ་ིསོ་ད་ེཁ་ིསོ་ཡནི་པ་ཤསེ་ན་ད་ེལས་རིང་བསྲལེ་ག་

ལ་འཁྲུངས་སྲདི། དད་པ་ཡནོ་ཏན་མཐོང་བ་ལ་བརནེ་ནས་སྐ་ེདགསོ། གུ ས ་

པ་བཀའ་དིན་བསམ་པ་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་དགོས་ན་བཅུ་བཞི་པ་ལ་ཤུགས་ལྡན་པས་

དད་གུས་ད་ེཇི་ལྟར་བས་ནས་ཡངོ་ཐུབ། ད་ེཡང་གཞུང་ཆནེ་མའོ་ིདགོངས་པ་མ་ཚད། 

དམ་པ་ས་མའ་ིམན་ངག་ལས་ཀང་། བ་མའ་ིབནི་རབས་ཆ་ེཆུང་ད།ེ སོབ་མའ་ིམསོ་གུས་

ཆ་ེཆུང་དང་། སོབ་མའ་ིམསོ་གུས་ཆ་ེཆུང་ད།ེ བ་མའ་ིམཛད་སྤདོ་བཟང་ངན་ཡནི་པར་

གསུངས་པ་ད་ེན།ི  གནས་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའ་ིབསབ་བ་ཞིག་ཡནི་ཏ།ེ བ ་

སབོ་བར་གི་དད་གུས་དང་དམ་ཚགི བནི་རབས་དང་དག་སྣང་ཟརེ་བ་ཐམས་ཅད་རནེ་

འབྱུང་ཡནི་པའ་ིགཏམ་ངོ་མཚར་སྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡནི། དེས་ན་ཏཱ་ཤུགས་བར་

ག་ིདད་གུས་དམ་ཚགི  བནི་རབས་དག་སྣང་ཟེར་བ་སོགས་ལག་པ་གཅིག་གསི་བཟོླག་

པ་ཡངོ་ཐབས་མདེ་པ་ཤསེ་སའ།ོ། འནོ་ཀང་ཆོས་འཇིག་རནེ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་ཀང་

གཙ་ོབོ་རང་སམེས་ལ་རག་ལས་པས། བ་མ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་འདི་ནི་བ་མ་བོ་བསམ་
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མ་ིཆོག་པ་ཅི་ལ་ཡདོ། བནི་རབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཟརེ་བ་ཐམས་ཅད་གཙ་ོབོ་ཡུལ་ལ་

མ་ིལྟསོ་པར་ཡུལ་ཅན་ལ་ལྟསོ་པ་ཞིང་དག་སྦརོ་བའ་ིསབས་དང་། སགས་ལུགས་སུ་ཐ་

མལ་སྣང་ཞནེ་སྦངོ་ཚུལ་སོགས་མང་དུ་ཡདོ་པའ་ིཕརི། ཡནི་ནའང་དེ་རྣམས་ཀང་གཙ་ོ

བོ་དད་གུས་ཀིས་རྒྱུ་བས་ནས་མིན་པར་དག་སྣང་གིས་རྐེན་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་

པས་མ་ིཆོག་རྒྱུ་ཅི་ཡདོ། ཡནི་ནའང་། {{ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་ཐག་གཙང་མ་

གཅོད་དགསོ།ངའ་ིསོབ་མར་ཉར་ཐུབ་ཡས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཚེ་འདི་ལ་ཡིན་ནའང་

ང་དང་འབལེ་བ་གཙང་མ་གཅད་རྒྱུ་རདེ། ཚ་ེཕི་མ་ལ་ཡནི་ནའང་སྐབས་འཇུག་ཞུ་

ས་དལོ་རྒྱལ་ལ་ཞུས། ང་ལ་མ་ལབ་ཨ།}} ཞེས་སོགས་གསུངས་མཁན་ནི་བཅུ་

བཞི་པ་ཁོ་རང་ཡནི་པ་ལས་ངདེ་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་མནི། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཆ་ནས་

ཀང་། འགན་ད་ེབ་མས་འཁུར་རྒྱུ་ལས་སོབ་མས་ཅི་ཕིར་འཁུར་དགསོ། སོ བ ་ མ འི ་

བདེ་སངས་མ་འགིག་ན་སོབ་མ་དམ་ཉམས་ཡནི་པས་མ་ཟད་དམལ་བ་ཡན་ཆད་འགིམ་

དགསོ་པ་དང་། བ་མས་གནང་ལུགས་མ་འགགི་རུང་བ་མ་དམ་ཉམས་མནི་པ་མ་ཟད་ད་

དུང་སངས་རྒྱས་གསོན་པརོ་འདདོ་དགསོ་ན་རྒྱལ་བ་རོ་ར་ེའཆང་ཡང་ཁིམས་དཔོན་དང་

བདནེ་ཞིག་མནི་ལ། རིགས་པས་ཀང་མ་ིའཐད་ད།ོ། 

དཔརེ་ན། ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་རང་ག་ིབ་མའ་ིཆོས་བརྒྱུད་དང་། ཕ་མའི་རིགས་

ཀ་ིཆ་ནས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་རྐནེ་བར་ཆད་སལེ་བ་དང་། མཐུན་རྐནེ་འདདོ་དནོ་

སྒྲུབ་ཕིར་སྲུང་མ་བསནེ་པ་ཙམ་ལས། བཅུ་བཞི་པ་ལ་ཀག་ཀག་བ་ཕིར་བསནེ་གི་མདེ་

པ་ཤསེ་བཞིན་དུ། ཆོས་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་བ་གཅོད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཆེན་

པ་ོད་ེའད་ཞིག་ཅི་ལ་ཐུག་ཡདོ། ཏཱ་ལ་བཅུ་བཞི་པའི་རང་གཤིས་ནི་རང་གི་འདོད་པ་
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དང་མ་ིམཐུན་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལ་ཡང་མ་ིམང་རྒྱབ་སྐརོ་འཚལོ་བ་དང། 

ངར་སོང་བ། རྒྱུད་བསྐུལ་བེད་པ།ཚོགས་འདུ་རིང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་ཚོགས་འཇུག་པ་

སོགས་ན་ིཆབ་སྲདི་པའ་ིབདེ་ལུགས་འཁྲུལ་མདེ་ཞིག་ལས། ཆོས་མཐུན་བ་མའི ་

གནང་ལུགས་ཞིག་མནི་པས་ཆོས་མཐུན་དམ་ཚགི་ག་ིསད་ཆ་ཤདོ་དབང་ག་ལ་ཡདོ། 

བ་མའི་སག་གོན་དམ་ཚིག་ཁ་ལ་འཁེར་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀི་མཉའ་གནོན་གཏོང་མཁན་

རྒྱལ་པོ་ཡནི་ཡང་རྒྱང་རིང་དུ་སང་དགསོ་ཏ།ེ ཤསེ་རབ་སྡངོ་བུ་ལས། 

{“ཆུང་མ་ངན་དང་མཛའ་བོ་ངན།།

རྒྱལ་པོ་ངན་དང་ཉ་ེདུ་ངན།།

ཁམི་མཚསེ་ངན་དང་ཡུལ་ངན་རྣམས།།

ཐག་རིང་དུ་ན་ིསང་བར་བ།།”}  ཞསེ་གསུང་པ་ལྟར། 

བ་མ་ངན་དང་འཁོར་གཡགོ་ངན། 

བསམ་པ་ངན་དང་སྦརོ་བ་རྩུབ།།

སྡུག་རྩུབ་ཅན་ག་ིསྲདི་དནོ་པ།།

ཐར་འདདོ་སབོ་མས་རག་ཏུ་སངོས།།

ཞསེ་ཟརེ་ནའང་མ་ིའགིག་པ་ཅི་ཞིག་ཡདོ་ད།ེ བཅུ་བཞི་པའ་ིབདེ་ལུགས་ད་ེན་ིསར་རང་

ག་ིསོབ་མར་བཅུག་ཟིན་པའ་ིལས་དང་པོ་བའ་ིཤུགས་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་ཐབས་མཁས་ཀིས་

སྐངོ་ལུགས་གཏན་ནས་མདེ་པ་མ་ཟད།  ད་དུང་སོབ་མ་ངན་པར་རིྩས་ནས་ཚེ་འདི་ཕི་

ཀུན་ཏུ་འབལེ་བ་མདེ་ཅསེ་དམ་པའ་ིསོྤད་ཚུལ་ལས་ཡངོས་སུ་འགལ་ནས་རང་ག་ིསོབ་མ་
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རྣམས་ཚ་ེའད་ིཕ་ིཀུན་ཏུ་སངོ་ཆོག་པའ་ིཚུལ་ལ་བསམ་ན། 

དམ་མནི་དམ་རྫུ་གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ།།

ཆོས་ལུགས་སྲདི་ནག་སྒྲུབ་ལ་བདེ་སྤདོ་པའ།ི།

གཡ་ོཞིང་ཁངེས་པའ་ིབརྟུལ་ཞུགས་འཆང་པ་འད།ི།

རིང་དུ་སངས་ཀང་སྐནོ་ཆ་ཅི་ཞིག་ཡདོ།།

མདེ་ད་ེསར་ཡང་ཤསེ་རབ་སྡངོ་པོ་ལས།།

{“དམ་པ་མནི་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་གྱུར་ཀང་།།

ཆུ་དང་པད་མ་བཞིན་དུ་འདསེ་མ་ིའགྱུར།།”}

གསུངས་བཞིན་འབལེ་ཐག་ཆདོ་ན་འཕལ་ཕུགས་བད།ེ 

ཞསེ་སོགས་ཀང་ཞུ་བར་འདདོ་ད།ོ།
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ཏཱ་ཤུགས་གཉསི་ཆོས་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་མདེ་ན་དམ་ཚགི་ཟརེ་བའ་ི

འབལེ་བ་ཟུར་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་ཡངོ་མ་ིསྲདི་པ།

ཡང་། ཕ་ིལོ་{2008} ཟླ་{1} ཚསེ་{7} ཉནི་མནོ་ག་ོའབས་བ་ོགངི་ཡང་ཐོག་ཏུ་བཅུ་

བཞི་པས། {“ངས་ནམ་རྒྱུན་ནས་བཤད་ཡས་ལ་དོལ་རྒྱལ་འདམ་གི་ཡིན་ནམ་ཏཱ་

ལའ་ིབ་མ་འདམ་ག་ིཡནི་ཅསེ་བཤད་ཀ་ིཡདོ། དལོ་རྒྱལ་འདམ་ག་ིཡནི་ན་སོ་སོའ་ིརང་

དབང་རདེ་འགགི་ག་ིརདེ། ཡནི་ནའང་ངའ་ིས་ནས་ཆོས་ཞུ་ཡས་དང་སྡམོ་པ་ཞུ་བར་མ་

ཡངོ་རོགས་ཞསེ་བརོད་ཀ་ིཡདོ་ལ་ངའ་ིངོས་ནས་ཡནི་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡདོ་

ས་དརེ་ངས་བཀའ་ཆོས་བས་ན་ང་རང་ག་ིདམ་ཚགི་དང་འགལ་ག་ིརདེ།”}  ཅསེ་སོགས་

བཅུ་བཞི་པས་དམ་ཚགི་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ཤུགས་ལྡན་པར་ཆོས་ཟང་ཟིང་ག་ིའབེལ་བ་

བཅད་ཀང་རང་དབང་རདེ། མ་ཚད་ཤུགས་ལྡན་པ་གཅིག་གི་མདུན་ནས་ཞུས་པའི་

ཆོས་ད་ེཤུགས་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་གནང་འདདོ་མདེ་ནའང་རང་དབང་རདེ། འནོ་ཀང་སྤ་ིམ་ི

ཞིག་ག་ིམངི་འཁརེ་ནས་ང་དང་འབལེ་བ་མདེ་ཟརེ་བ་ད་ེསོྐ་པོ་རདེ། མ་ཚད་ང་དང་

འབེལ་བ་མེད་པ་མ་ཟད་ཁོད་ཚསོ་ཀང་འབེལ་བ་གཅོད་དགསོ་ཟེར་བ་ན་ིཧ་ཅང་ག་ིསོྐ་

པ་ོརདེ། ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་རདེ།  ད་ེབཞིན་བ་མའ་ིམངི་འཁརེ་ནས་ཆོས་གནང་

ག་ིམནི་ཟརེ་བ་ད་ེཡང་སོྐ་པ་ོརདེ་ལ། ཁད་པར་སྐ་ེབ་ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་འབལེ་བ་མདེ་

ཟརེ་བ་ན་ིཧ་ལས་པའ་ིསྐ་ོཔོ་ཞིག་རདེ། དེ་འདའི་བ་མ་དང་དཔོན་པོའི་མིང་འཁེར་བ་

གཅིག་གསི་དམ་ཚགི་དང་དམ་ཉམས་ཟརེ་ཤསེ་པ་ཡང་ཤནི་ཏུ་ཡ་མཚན་རདེ། འནོ་

ཀང་དམ་ཚགི་ཟརེ་བའ་ིསརོ་ལ་སད་ཆ་འགའ་ཞིག་བཤད་ན། དམ་ཚིག་དེ་ཕི་ནང་གི་

རྐནེ་དང་ཀུན་སངོ་དམགིས་བསལ་ཞིག་ག་ིཐོག་ནས་མཛའ་བའ་ིའདུ་ཤསེ་བསྲུང་སམེས་
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གཅིག་ཡནི་ཀང་སྡམོ་པ་མནི་ཏ།ེ དེ་འདའ་ིབ་སོབ་བར་གི་འདུ་ཤེས་དེ་ཆོ་གས་བཟུང་བ་

མནི་པའ་ིཕརི།  དཔརེ་ན། བ་སྤོད་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་འཛིན་དུ་འཇུག་

པའ་ིསྡམོ་པ་ན།ི བང་སྡམོ་ཡནི་ལ། དེ་ནི་འཇུག་པ་སེམས་བསྐེད་ཆོ་གས་འཛིན་པ་

དང་དནོ་གཅིག་ཅིང་། འཇུག་སམེས་བསོམ་སབོས་ཀསི་རྒྱུད་ལ་སྐསེ་ཀང་།   ཆོ་གས་

མ་བཟུང་ན་སྡམོ་པར་མ་ིའགྱུར་བ་བཞིན་ཡནི་པའ་ིཕརི། དེས་ན་བཅུ་བཞི་པ་དང་ངེད་

ཤུགས་ལྡན་པ་གཉིས་ཀི་མཛའ་བའི་འདུ་ཤེས་དེ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་བསྲུང་སེམས་གཏན་

ནས་མདེ་ད།ེ མནའ་བསྐལ་ཐོ་བཙུགས་ནས་འབེལ་ཐག་གཙང་མ་བཅད་ཟིན་པའི་

ཕརི། འ་ོན་བ་སོབ་བར་གི་དམ་ཚགི་ད་ེསབོ་མས་མ་གཏོགས་བ་མས་བསྲུང་མ་ིདགོས་

ན། རྒྱུད་སྡེ་དག་ནས་རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་

ཐམས་ཅད་ཀང་བཙན་ཤདེ་ཀ་ིངོ་བོར་གནས་རྒྱུར་གདནོ་མ་ིཟ། བ ་མས ་ སོབ ་མ ་ལ ་

བཤད་ཐུབ་ཙམ་དང་། ངོ་སྤདོ་ཐུབ་ཙམ་ལས། བ་མ་རང་གིས་རྩ་བ་ནས་བསྲུང་མི་

དགསོ་ན།

ད་ེན་ིདངོས་པ་ོརིྩས་སྤདོ་བས་པ་དང་ཁད་པར་ཅི་ཞིག་ཡདོ། དངོས་པོ ་གང་ཞིག་

གཞན་ལ་རིྩས་སྤད་ཟིན་ནས་རང་ལ་ལྷག་རྒྱུ་དང་བརེན་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟར་ཡིན་ན་དམ་

ཚགི་དང་སྡམོ་པ་ལ་རིང་ཐང་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡདོ། དེས ་ན ་སྡོམ ་པ ་རང ་གིས ་

བསྲུང་རྒྱུ་དང་། དམ་ཚགི་ན་ིགཉསི་ཀས་བསྲུང་དགོས་སོ།། བ་སོབ་སོ་སོས་བསྲུང་

རྒྱུའ་ིདམ་ཚགི་ལ་ངོ་བོ་གངས་དང་ག་ོརིམ་མ་ིགཅིག་ཀང་། ཐུན ་མོང ་དུ ་བསྲུང་

རྒྱུའ་ིདམ་ཚགི་བ་མས་མ་བསྲུང་ན་སབོ་མ་དམ་ཉམས་ཆགས་དགསོ་དནོ་ཅི་ལ་ཡདོ། 

སབོ་མས་མ་བསྲུང་ནའང་ད་ེབཞིན་ཡནི། སྤརི་བ་ེམདའོ་ིལུགས་ལ་{{སྡམོ་གཙང་དང་

སྡམོ་རོ་}}ཟརེ་བ་ཞིག་འདདོ་ཀང་། གཞན་བེ་སྨྲ་ནས་གསང་བ་བ་ན་མེད་པའ་ིབར་
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ཐམས་ཅད་དུ་{{དམ་གཙང་དང་དམ་རོ་}}ཟརེ་བ་འདདོ་མཁན་གཅིག་ཀང་མདེ་ཅིང་

། ཁད་པར་མནའ་བསྐལ་ཐོ་བཙུགས་ནས་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚ་ོངུ་ཤརོ་དགསོ་

པ། ཨ་ཞང་གཤིན་རེ་ཆོས་རྒྱལ་ཡང་སིང་ཡོམ་ཡོམ་ཤིག་ཤིག་དུ་འདར་དགོས་པ་

ཆོས་ཟང་ཟིང་འབལེ་གཅོད་འད་ིའད་སལེ་མཁན་ན་ིཏཱ་ལ་བཅུ་བཞི་པ་མ་གཏོགས་སར་

ཡང་བྱུང་མྱུང་མདེ་ལ། ཕསི་ཀང་ཡངོ་མ་ིསྲདི་སམ།  སྲདི་ན་ཁོང་དང་སལ་བ་མཉམ་པ་

ཞིག་ལས་གཞན་ན་ིཡངོ་ག་ལ་སྲདི། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཆ་ནས་ཀང་ད་ཆ་ཏཱ་ཤུགས་

དབར་བ་སོབ་ཀ་ིདམ་ཚགི་ཟརེ་བ་ཞིག་ག་ལ་ཡདོ། སྤརི་དམ་ཚགི་བསྲུང་དགསོ་པ་

སྤའི་ིཆ་ནས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡདོ་དེ།རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀ་ིཉམས་ལེན་ལ་མཁོ་

བ་དང་ཀུན་སྤདོ་དག་པའ་ིཐབས་སུ་ཤནི་ཏུ་གལ་ཆ་ེབར་གཟིགས་ནས། ༧རེ ་རྒྱལ་བ ་

གཉསི་པའ་ིསགས་རིམ་ཆནེ་མ་ོདང་། ལྷག་པར་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

རྣལ་འབརོ་རོལ་པའ་ིདགའ་སནོ་སོགས་ལས་སྤའི་ིདམ་ཚགི ཡན་ལག་ག་ིདམ་ཚགི 

དམ་ཚགི་ག་ིཕ་རག  །དམ་རས་ཀ་ིཚད་དབབིས། མཚན་ཉདི་དང་བཅང་ཚུལ། 

རབ་གནས་དང་བརནེ་ཚུལ། རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ག་ིཁུངས། འཐད་མི ་འཐད་ཀི ་

དགག་གྲུབ་སོགས། དམ་ཚིག་གི་སོར་ལ་སང་བང་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་ཞིག་

གསུངས་པ་རྣམས་ནས་བཅུ་བཞི་པས་འད་ིདང་འགལ། ད་ེལས་ཉམས་སོགས་གཞན་ལ་

གསུངས་ན་གསུངས་འསོ་ཡདོ་ཀང་། དེ་དག་ཕལ་ཆེར་ལས་འགལ་ཞིང་ཉམས་པ་

ཤསེ་ཤངི་མཐོང་ན་ཡང་ཇི་མ་ིསམ་པར་བཏང་སམོས་ཁོ་ནར་ཅམ་བཞག་མཛད་ནས། 

རང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀི་བསམ་བོའི་དགོས་མཁོ་དང་མ་མཐུན་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལའང་

དམ་ཉམས་དང་། ངའ་ིསར་ཆོས་ཞུ་བར་ཡངོ་མ་ིཆོག །སྡོམ་པ་ཞུ་བར་ཡོང་

མ་ིཆོག །ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་མ་ིཆགོ །ཁ་དང་ཁ་སྤུ་དབ་ེབ་འབདེ་དགསོ། 
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སོགས་འཁོན་འཛིན་སྡུག་རྩུབ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའ།ི ཁ་ངན་ཚིག་ངན་ཡོད་ཚད་

བདེ་སྤདོ་གཏོང་བ་ན་ིསིྤར་བ་མ་ཚད་ལྡན་ག་ིམཚན་ཉདི་ཚང་བ་ལྟ་ཅི། ལྷག་པར་རང་

ཅག་ཤུགས་ལྡན་པ་ལ་བལྟསོ་པའ་ིབ་མ་ཚད་ལྡན་གི་རནེ་རྩ་བ་ནས་ཞིག་ཟིན་པས། 

ད་ནི་ཤུགས་ལྡན་པ་རང་ངོས་ནས་བཅུ་བཞི་པ་དང་འབེལ་ཐག་གཙང་མ་མི་གཅོད་ཀ་

མདེ་དུ་གྱུར་རོ་སམ། 

དཔརེ་ན་སནོ་མ། ཤུགས་ལྡན་པ་དགའ་ཤར་ཛ་ེསྨད་རིན་པ་ོཆ་ེརྒྱ་གར་ཧོན་སུར་རྒྱུད་

སྨད་དུ་དབང་ཞུའི་ཆོས་གལ་ནས་བཅུ་བཞི་པས་ཕིར་འབུད་བས་པ་ནས་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་

ལྷག་ག་ིརིང་། ཛ་ེསྨད་རིན་པ་ོཆ་ེནས་ཐབས་སྣ་ཚགོས་ཀ་ིས་ོནས་བཤགས་ཀང་མ་ིཉན་

པའ་ིསྤདོ་ཚུལ་དེས་བཅུ་བཞི་པ་བ་མ་ཚད་ལྡན་མནི་པའ་ིངོ་སྤདོ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཀང་

བས་པ་རདེ། ལགེས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུད་ལས། 

{“རང་ག་ིབད་ེལ་ཆགས་པ་དག།

ཉནི་མཚན་དུ་ན་ིསང་བར་བ།། 

ཞསེ་དང་། 

ཉནི་པར་བག་མདེ་བས་པ་དག། 

མཚན་མ་ོསོ་སོར་བཤགས་པར་བ།། 

ནུབ་མ་ོབས་པའང་ནང་པར་བཤགས།།”} 

ཞེས་ཇི་སད་གསུངས་པ་ལྟར་བ་མའི་ངོས་ནས་རང་བདེ་ལ་ཆགས་པའི་སོྤད་ངན་ཉིན་

མཚན་ཀུན་ཏུ་སང་དགསོ་པ་མ་ཟད།  ཕོགས་བཅུའ་ིརྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའ་ི
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མདུན་ཁས་བངས་པའ་ིདམ་ཚགི་ལས་ཉམས་ནའང་། ཉིན་པར་བག་མེད་བས་པ་

མཚན་མརོ་བཤགས་ཆོག་ཅིང་། ནུབ་མརོ་བས་པའང་ནང་པར་བཤགས་ཆོག་ན། ཏཱ ་ལ ་

བཅུ་བཞི་པ་ལ་ཛ་ེསྨད་རིན་པོ་ཆ་ེནས་མ་ིལོ་ཉ་ིཤུ་སུམ་བཅུའ་ིརིང་བཤགས་ཀང་མ་ིདག་

པའ་ིནག་ཉསེ་དང་སྡགི་པ་ཅི་ཞིག་བས་ཡདོ་དམ། དེ ་ནི ་འདི ་བ ་ཤིན ་ཏུ ་ཆེན ་

པ་ོཞིག་ལོས་ཡནི། སྡུག་སེམས་ཤིན་ཏུ་གནག་པའི་ཆབ་སྲིད་པ་ཞིག་གི་སྤོད་ཚུལ་

ལས། ཚད་ལྡན་བ་མའ་ིསོྤད་ཚུལ་ཞིག་མནི་པ་རྒྱུ་མཚན་དསེ་ཀང་དཔོག་མ་ིཐུབ་པ་ཅི་

ལ་ཡདོ། 

འ་ོན་ཁོ་ན་ར།ེ དབང་ཐོབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་མི་དགོས་

སམ་ཟརེ་ན། ད་ེན་ིཤནི་ཏུ་ནས་ཀང་དགསོ་སོ།། འོན་ཀང་བ་མ་སིང་རེ་མེད་པ་

ལ་ཡུན་རིང་དུ་བསནེ་ན་ཤགོ་བུ་སྣུམ་ཐིག་བཞིན་དུ་རང་རྒྱུད་ཇ་ེངན་ཇ་ེསྡུག་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་

ལས་མདེ་པའང་རྒྱལ་བ་ར་ོར་ེའཆང་གསི་གསུངས་ཤངི་།    

ལྷག་པར་རང་ལ་རྒྱལ་ཁའ་ིརྣམ་པ་མ་ཐོན་བར་དུ་འཁོན་འཛིན་སྡུག་རྩུབ་ཀི་རྣམ་འགྱུར་

མ་ིཞི་བའ་ིབ་མར་མངི་བཏགས་པའ་ིསྐ་ེབོ་ད་ེདང་ད་ེའད་བ་ལ་ར་ེབ་བས་ན་སྐ་ེབ་ནས་ཚ་ེ

རབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱལ་བའ་ིཆོས་ཚུལ་ལས་རྒྱང་རིང་དུ་འག་ོབ་ན།ི དཔལ་མགོན་

འཕགས་ཀླུའ་ིཤསེ་རབ་སྡངོ་པོ་ལས།

{“དམ་པ་མནི་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་གྱུར་ཀང་།།

ཆུ་དང་པད་མ་བཞིན་དུ་འདསེ་མ་ིའགྱུར།།’’} 

ཞསེ་དང་། གཞན་ཡང་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་སོན་མཆོག་བདེ་བར་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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གཤེགས་པས་ཀང་མ་ནུས་པ་ལ་ཉེས་མེད་དུ་གསུངས་པ་དེ་མདོ་སགས་གཉིས་ཀར་སིྤ་

ཁབ་ཏུ་ཡདོ་ཅིང་། དཔེར་ན་དམ་ཚིག་དོག་མཐའ་ལ་བེད་དགོས་པ།འཁྲུས་དང་

གཙང་བ་ཕག་རྒྱ་སོགས་ཆད་ན་ཆོ་ག་ཡང་ཆད་པའི་ཉེས་ཡོད་དུ་གསུངས་པའི་བ་བའི་

རྒྱུད་དག་ཏུ་ཡང་། འཁོར་ཡུག་མཐུན་རྐེན་གིས་རང་ལ་དེ་ཙམ་ལས་མི་ནུས་པའི་

སབས་ཡདོ་ན་ཉསེ་མདེ་བག་ཡངས་སུ་གསུངས་པའང་ཡདོ་ད།ེ དག་ནག་གི ་བཀའ་

འགལེ་དུ་དངས་པ་ལས། 

{“བསམ་པ་ལ་སོགས་པའ་ིདབང་ལས་ན་ིབ་བའ་ིརྒྱུད་དག་ཏུ་ཡང་། 

གཙང་རུང་ད་ེན་ིམ་ིགཙང་རུང་།།

ཟས་ན་ིཟོས་རུང་མ་ཟོས་རུང་།། 

ཁྲུས་བས་ད་ེན་ིམ་བས་རུང་།། 

བདག་ག་ིལྷ་ཉདི་དན་པས་འགྲུབ།། ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བག་ཡངས་སུ་གསུངས་

ལ།”}ཞསེ་བ་སོྤད་ཀ་ིརྒྱུད་རྣམས་སུའང་མ་ིནུས་པ་ལ་བག་ཡངས་སུ་གསུངས་ན། རྣ ལ ་

འབརོ་ཆནེ་པའོ་ིརྣལ་འབརོ་པ་དག་གསི་ཀང་ཡུལ་དང་དུས་ཀ་ིདབང་དང་། ཁད་པར་

བ་མས་སངི་རེ་མ་མཛད་ན་བསམ་པའ་ིདབང་གསི་དམ་ཚགི་རྣམས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་

བསྲུང་ཚུལ་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་པས།དེ་ལྟ་བུའི་སྲིད་དོན་པའི་བ་མ་བཅུ་བཞི་པ་ལྟ་བུ་ནི་

རིང་དུ་སང་དགོས་པ་ལས་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཐབས་གཞན་ཞིག་ཡདོ་པ་མ་ཡནི་ན་ོ

ཡང་སམ།    

ཡང་འགའ་རསེ་དམ་ཚགི་ས་ོང་ཕདེ་གཤགས་ཡནི། ཕདེ་ཀ་བ་མས་བསྲུང་རྒྱུ་དང་། 

ཕདེ་ཀ་སབོ་མས་བསྲུང་རྒྱུ་ཟརེ་ཡང་། ད་ེན་ིདམ་ཚགི་ཟརེ་བ་ཟ་རྒྱུ་དང་འཐུང་རྒྱུ་ཞིག་
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ཡིན་ཤག་གིས་བཤད་པ་མ་གཏོགས་ཁུངས་ལུང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་གཏམ་ཞིག་ག་ལ་

ཡནི། 

ཡང་ར་ེའགས། མདོ་རྒྱུད་བསན་བཅོས་རྣམས་སུ་སོབ་མའི་དམ་ཚིག་ཟེར་བ་མ་

གཏོགས། བ་མའ་ིདམ་ཚགི་ཟརེ་བ་གཅིག་ཀང་གསུངས་མདེ་ཟརེ་མདོ།  ད་ེཡང་

སྨནོ་པའ་ིའདདོ་གཏམ་ཞིག་ས།ེ བ་མ་ཞིག་ཡིན་ན་རང་ཉིད་སོབ་མ་ཡང་ཡིན་པའི་

ཁབ་པ་མ་ིཤསེ་པའ་ིབླུན་གཏམ་ས།ེ  བུ་མ་ོཨ་མར་གྱུར་ཀང་བུ་མ་ོརང་ཡནི་པ་ལས་

བུ་མ་ོམ་ཡནི་པར་མ་ིའགྱུར་བ་བཞིན་ཡནི་པའ་ིཕརི། ད་ེཙམ་ཡང་མ་ིག་ོན་དམ་ཚགི་ཟརེ་

བ་ཇི་ལྟར་ཤསེ། བ་མ་ཆ་ེཆུང་སུ་ཡནི་རུང་དནོ་དངོས་རང་ཉདི་སབོ་མ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་

ཡནི་པའ་ིའདུ་ཤསེ་ཀསི་ད་ེལྟར་བཤད་ཆོག་པ་མ་ཟད། ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་དང་ཅི་

མཛད་ལགེས་མཐོང་། མཛུབ་མ་ོགར་བསན་ཤར་ཟརེ་བ་སོགས་ཀང་འདུ་ཤསེ་ད་ེགཞི་

ལ་བཞག་ནས་སརེ་གི་ཉམས་ལནེ་ལ་མ་ིཆོག་རྒྱུ་མདེ་ཀང་། སྤི་ཁབ་ཏུ་དེ་ལྟར་སྨྲ་

བ་དང་རོམ་པ་དག་ལ་ན་ིཟ་སམེས་གཡ་ོསྒྱུས་ཁངེས་པའ་ིབསམ་བོའ་ིབག་ཆགས་གཏིང་

ཟབ་གཅིག་ཡདོ་པའ་ིརགས་ལས་གཞན་གང་ཡང་མ་རདེ་སམ།

ཡང་འགའ་ཞིག་ན་ར།ེ སྤརི་མད་ོརྒྱུད་བསན་བཅོས་མན་ངག་ལས། སབོ་མས་བ་མ་ལ་

བསནེ་ལུགས་ཀ་ིདམ་ཚགི་མང་དུ་གསུངས་པ་ལས། བ་མས་སོབ་མ་ལ་བསནེ་པའ་ིདམ་

ཚགི་ཟརེ་བ་ད་ེཙམ་མང་པ་ོགསུངས་མདེ་ཟརེ།  རདེ་རདེ། འོན་ཀང་དེ ་ནི ་ཚད་

ལྡན་ག་ིབ་མ་ཡནི་པ་གཞིར་བཞག་གསི་གསུངས་པ་ཞིག་ལས། བ་མ་སྲདི་དནོ་པ་ཞིག་ལ་

ད་ེལྟར་གསུངས་ག་ལ་སྲདི། དོན་དངོས་མདོ་རྒྱུད་བསན་བཅོས་ནས་གསུངས་པའི་
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བ་མ་ཚད་ལྡན་ཡིན་ན་སོབ་མ་ལས་ཀང་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་སྲུང་དགོས་པའང་བ་མའི་

མཚན་ཉདི་བསན་པའ་ིགསང་སགས་ཀ་ིགཞུང་དག་གསི་ཤསེ་ཏ།ེ ཚད་ལྡན་བ་མའ་ི

མཚན་ཉདི་ལ། {“ས་ོགསུམ་ལགེས་བསྡམས་བ་ོཆནེ་”} ཞསེ་དང་།     “དབང་ཐོབ་དམ་

ཚགི་ལ་གནས་”}ཞསེ་སོགས་མང་དུ་གསུངས་འདུག་པའ་ིཕརི། དམ་པ་གངོ་མ་རྣམས་

ཀསི་མགནི་གཅིག་ཏུ་བ་མའ་ིམཚན་ཉདི་ལ་མདེ་དུ་མ་ིརུང་བའ་ིཟུར་འད་ིདག་གསུངས་

ཤངི་། ཕོགས་བསྡམོས་རང་བཞིན་གི་བ་མའ་ིམཚན་ཉདི་སནོ་པའ་ིགཞུང་ཚགི་ད་ེདག་

ལས། བ་མ་ཟརེ་དུས་གང་བས་ཀང་ཆོག་ལ། གང་བཤད་ཀང་རུང་བ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་

མནི་པ་ཤསེ་ས་བའ་ིཕིར།  དེ་ལྟར་མིན་ན་དེང་སང་ཆོས་མི་ཤེས་པའི་དུས་རབ་

གསར་པའ་ིམའི་ིབསམ་བོར། གསང་སགས་ཀ་ིགཞུང་ནས་བཤད་པའ་ིབ་མ་ན་ིཁམིས་

ལུགས་ལ་མ་ིལྟསོ་པའ་ིཁམིས་དཔནོ་བཙན་ཤདེ་ཅན་ཞིག་དང་། ད་ེནས་བཤད་པའ་ི

སོབ་མ་ནི་ནག་ཉེས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཉེས་ཅན་པ་ཉམ་ཐག་ཅིག་རེད་སམ་པ་ཡོང་སྲིད་

ཅིང་། དནོ་དངོས་སུའང་བ་མར་མངི་བཏགས་པ་མང་པ་ོཞིག་ལ་ད་ེའདའ་ིབསམ་ཚུལ་

དང་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ཡདོ་ཚདོ་འདུག་ཀང་། ད་ེལྟར་ན་ིཅི་ལ་ཡནི། གསང་སགས་ཀ་ིགཞུང་

ནས་བསན་པའ་ིར་ོར་ེསོབ་དཔནོ་ཡནི་ན་ལས་དང་པ་ོབ་མ་ཡནི་པའ་ིཁབ་པ་དང་། སབོ་

མ་ཡནི་ན་ལས་དང་པོ་བ་མ་ཡནི་པའ་ིམ་ཁབ་ཀང་ཕལ་ཆ་ེབ་ན་ིལས་དང་པོ་བ་ཡནི་པས། 

རྒྱུ་མཚན་དེའ་ིཕརི་ན་བ་མ་དེ་ས་ལམ་ག་ིརགོས་པ་ཚད་མཐོན་པོར་གཤེགས་པའ་ིགང་

ཟག་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དམིགས་བསལ་དུ་སོབ་མ་ནང་བཞིན་དངོས་སུ་བ་

མས་སྲུང་བའ་ིདམ་ཚགི་འད་ིདང་འད་ིཞསེ་མ་བསན་པ་ཙམ་ལས། བ་མ་ལ་སྲུང་བའ་ི

དམ་ཚགི་མདེ་པའམ་ཡང་ན་སྲུང་མ་ིདགསོ་པའ་ིདམགིས་བསལ་ཐོབ་ཟིན་པ་ཞིག་རྩ་བ་

ནས་མནི། ལྷག་པར་སོབ་མས་སྲུང་དགོས་པའི་དམ་ཚིག་ཡོད་ཚད་བ་མས་ཀང་
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སྲུང་དགསོ་ཏ།ེ བ་མ་ཡང་སོབ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་དེ་ལ་ཁབ་མེད་ཀི་ལན་རྩ་བ་

ནས་འདབེས་མ་ིཐུབ་བོ།། མ་ཟད་སབོ་མ་ཤུགས་ལྡན་པ་ལ་སབོ་མའ་ིམཚན་ཉདི་

ཚང་དགསོ་ན། བ་མ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་བ་མའི་མཚན་ཉིད་ཚང་དགོས་པ་སོྨས་ཅི་དགོས། 

སགས་ལུགས་ཀི་བ་མའ་ིམཚན་ཉདི་ཚང་དགསོ་ན་སོབ་མ་ལས་ཀང་ལྷག་པའ་ིདམ་ཚགི་

མང་པོ་ཞིག་བ་མ་ལ་ཚང་དགསོ་པ་ལྟ་སོྨས་ཀང་ཅི་དགསོ།  དོན་དམ་བ་མ་ཟེར་

དུས་གང་བས་བས་ཀ་ིརང་དབང་བ་ཞིག་མནི་པ་ཤསེ་དགསོ། གལ་ཏ་ེབཅུ་བཞི་པ་ལ་

སྲུང་བའ་ིདམ་ཚགི་གཅིག་མདེ་ན། ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཁོང་ལ་བལྟསོ་པའ་ིཉམས་བའ་ི

དམ་ཚགི་ཅིག་གཏན་ནས་མ་ིསྲདི་ལ། དསེ་ན་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཁོང་ལ་བལྟསོ་པའ་ི

དམ་ཉམས་སུ་འག་ོབ་ཇི་ལྟར་འཐད་ད་ེམ་ིའཐད་ད།ོ། དཔརེ་ན། སྣོད་ནང་ཞོ ་མེད་ན་

སྣདོ་ཁ་སྦུབ་ཀང་ཞོ་ཕརི་འབོ་འག་ོབའ་ིདགོས་པ་མ་ིདགསོ་པ་བཞིན་ཡནི། 

ལོ་རྒྱུས་ལ་ཆ་མཚནོ་ནའང་ལྷས་བནི་ལ་བ་མའ་ིདམ་ཚགི་སྲུང་དགོས་ཟེར་བ་ཞིག་མེད་

ལ།  ད་ེམདེ་པས་ལྷས་བིན་ལ་བ་མའ་ིདམ་ཚགི་ལས་ཉམས་ཞསེ་པའང་མདེ་ད།ེ  ད་ེ

ཡང་ལྷས་བནི་བ་མར་བསནེ་མཁན་མདེ་པས་མ་ཡནི་པར། ལྷས་བནི་བ་མ་ཚད་ལྡན་

མ་ཡནི་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གསི་ཡནི་པའ་ིཕརི།  ལྷས་བིན་བ་མ་ཚད་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡདོ་ད།ེ ལྷས་བིན་ལ་བ་མ་ཚད་ལྡན་གི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལྡན་པའི་

ཕརི། ཚད་ལྡན་བ་མའི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལྡན་ན་བ་མ་ཚད་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་ཁབ་

པ་ཡདོ་པའ་ིཕརི། མ་ཟད་ལྷས་བིན་རང་ཉིད་ནས་བ་མ་ཡིན་ཁུལ་མ་བས་པའང་

མནི་ཏ།ེ ཕག་དགོ་འགན་སམེས་ཀསི་སྡ་ེསྣདོ་གགེས་བམ་མང་པོ་བོར་འཛིན་ཅིང་འཆད་

ཁུལ་བདེ་མངོ་བའ་ིཕིར། མདརོ་ན། གང་ཤུགས་ལྡན་པ་ལ་ལྟོས་པའི་བ་
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མའ་ིམཚན་ཉདི་མ་ཚང་ན་ད་ེཤུགས་ལྡན་པའ་ིབ་མ་མ་ཡནི་ཟརེ་ཆོག་པའ་ིཕརི།  བ ་ མ ་

མནི་པ་ལ་བ་མའ་ིདམ་ཚགི་ཟརེ་བའང་འངོ་དནོ་མདེ་ཅིང་།  མ་ཚད་བ་སོབ་དམ་

ཚགི་ཉམས་པ་དུས་མཉམ་མ་ཡནི་པའ་ིཚུལ་ལས་བརྩམ་ས་ེབཤད་བ་མང་ཡང་ཡགི་གརེ་

སུན་ནས་བཞག ལྷག་པར་དུ་བ་མ་ཡནི་མནི་ད་ེམག་ོལ་བུམ་པ་དང་། ལྕེ་ལ་བུམ་ཆུ་

བཞག་ཤསེ་མནི་ཙམ་གསི་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་ཀང་མནི་པར་སམེས་ཏ།ེ ལྷས་བནི་གསི་

ཀང་མཚནོ་ནུས་ལ། མ་ཟད་རྒྱ་ཡུལ་ནས་ཚངས་མགུར་གི་ཆོ་ག་ལ་བརནེ་ནས་དབང་

བསྐུར་མཁན་བ་རྫུན་དང་། བསི་པས་དབང་བསྐུར་གི་རྩདེ་མ་ོརྩ་ེབ་ལྟ་བུ་ཡནི་པའ་ིཕརི། 

དབང་བསྐུར་ཁུལ་བས་པ་ཙམ་ལ་བརནེ་པའ་ིདམ་ཚགི་ཟརེ་བ་ཞིག་ཀང་མདེ་པས་དམ་

ཚགི་ལས་ཉམས་ཟརེ་བའང་ཤསེ་བ་ལ་མ་ིསྲདི་པའ་ིཕིར། རྩ་བའ་ིགསང་སགས་ཀི་བ་

སབོ་ཏུ་འགྱུར་མ་ིའགྱུར་ཟརེ་བ་ན་ིལས་ས་པོ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མནི་པས་ད་ེདག་ལ་ཞིབ་ཆ་

མང་ཡང་སབས་སུ་མ་བབ་པས་བཞག་ག།ོ གཞན་ཡང་། དམ་ཆོས་འདུལ་བར། གནས་

ཀསི་གནས་པ་སྐངོ་ལུགས་ལྔ་ཕྲུགས་ལས་བརྩམ་པ་དང་། བང་སྡོམ་གི ་རྩ་ལྟུང་

ཉསེ་བས་ལས་བརྩམ་པ་དང་། གསང་སགས་ཀི་རྩ་སོམ་ལས་བརྩམ་སེ་དཔད་བ་དང་

བཤད་བ་ཤནི་ཏུ་མང་ཡང་གནས་སབས་ད་ེཙམ་མ།ོ།  
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ཏཱ་ཤུགས་གཉསི་ཆོས་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་མདེ་ན་ཆབ་སྲདི་ཀ་ིའབལེ་

བའང་འངོ་དནོ་མདེ་པ།

བ་སོབ་དང་དམ་ཚགི་ཟརེ་བ་སོགས་གནས་སབས་བཞག་ནས། སྤིར་ཆབ་སྲིད་རྐང་

པའ་ིཆ་ནས་བཤད་ནའང་། ཕ་ིལོ་{2014}་ལོར་ཨ་རི་ནའིུ་ཡགོ་ཏུ་མ་ིདམངས་ལ་བཅུ་

བཞི་པས་གཏམ་བཤད་བས་དནོ། {“ཡང་ད་རེ ་ཁེད་རང་ཚོར་ལས་ཀ་སྣོན་

འཕལེ་གཅིག་ད།ེ དལོ་རྒྱལ་ཚགོས་པ་ཚ་ོའད་ིཔར་ཐོན་བས། སད་འད་པ་ོཞ་ེ

དག་རྒྱབ་དུས། ཁདེ་རང་ཚསོ་སད་འད་གཅིག་རྒྱབ་བས།  ཁདེ་རང་ཚརོ་ལས་འགན་

གསར་པ་གཅིག་ཧཧཧཧ། གདངོ་ལནེ་བདེ་ཡས་གསར་པ་གཅིག་ཧཧེཧེ་ེཁདེ་རང་

ཚ་ོཧུར་འབད་སད་ཐག་བས་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཟརེ་གི་ཡནི། ཧེ ཧེ ཧེ ” }

ཞསེ་ཤུགས་ལྡན་པ་ཞིག་ག་ིངོས་ནས་འད་ིགཅིག་པུ་ལ་བསམ་ཡང་།   རྒྱལ་ཁབ་དང་། 

མ་ིརིགས། ཆོས་ལུགས་ཤགི་ག་ིམག་ོལ་སྡདོ་མཁན་གཅིག་གིས་རང་ཉདི་ཀི་བསམ་

ཕགོས་སམ། ལངས་ཕོགས་དང་མ་ིམཐུན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏ།ེ ཡ་ང་བག་ཚ་

མདེ་པར། ཡང་ན་ང་འདམ་དང་། ཡང་ན་ཁོ་འདམ་ཟེར་བ་ཟ་ཚང་གི་ཁ་འཛིང་

ལྟར་དང་། མི་རིགས་སིྐད་སྡུག་ལས་དབང་གཅིག་པར་བསམ་ཤེས་སྤུ་ཙམ་མེད་

པར་ད་དུང་། ང་ལ་ངོ་རྒལོ་བདེ་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ཁདེ་ཚསོ་གདངོ་ལནེ་བས་པར་ཐུགས་

ར་ེཆ་ེསོགས་ངོ་ཚ་མ་ིཤསེ་པ་དང་། ཚེ་འདི་ཕི་གཉིས་ཀར་འབེལ་བ་མེད་ཟེར་བ་

ཆོས་པའ་ིདི་ཙམ་ཡང་མདེ་པ་དང་། ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་མཚམས་གཅོད་

དགསོ་ཟརེ་བ་ཁལེ་མདེ་དང་། ཁདོ་ཚ་ོངའ་ིསར་མ་ཡངོ་། ང་ཡང་ཁོད་ཚོ ་ཡོད་

སར་འག་ོཐབས་མདེ་ཟརེ་བ་སོགས་ན།ི སྤན་རས་གཟིགས་དང་། ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ། 
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ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔོན། ལྷ་མ་ིརྣམ་འདནེ་ག་ིངོ་ཚབ་ཡནི་ཁུལ་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཁ་ཕོགས་

ནའང་མདེ་པ་ལྟ་ཅི། སྤ་ིམ་ིཚད་ལྡན་ཞིག་ག་ིམཚན་ཉདི་ཀང་མ་ཚང་བས། འགོ་སྡ་ེམ་ིམང་

རྣམས་ན་ིཆིག་སྒལི་དང་འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས་ཟརེ་བ་ཡངོ་ག་ལ་སྲདི། 

དེ་ཙམ་མ་ཚད་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསན་སྲུང་ཆེན་པོ་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་གི་རེན་

གསུང་མརེ་བསྲགེ གཏོར་བཅོམ་སོགས་ཆསོ་མེད་ཀླ་ཀོླའ་ིབ་སྤདོ་མངོན་སུམ་ཡནི་

པས་ད་དུང་ལུས་ལ་ཆསོ་གསོ་གོན་ཞིང་ཁ་ནས་ཆོས་ཀི་དམ་ཚགི་སོགས་ཤདོ་པ་ལ་འད་ི

སམ་དུ་བསམ་ཏ།ེ 

ཆོས་ལུགས་ལྕགས་ཀ་ིསངི་པོ།། 

དམ་ཚགི་ས་རསེ་བཅོས་ནས།། 

དད་ལྡན་ལུག་གི་ཁྱུ་མཚརོ།། 

དག་གནནོ་ཁག་ག་ིམཆོད་སྦནི།། 

བསམ་བཞིན་བས་པ་མནི་ནམ།།

ཡནི་པ་དངེ་སང་སིྤ་ཚགོས།།

ད་ལམ་བརྒྱ་ཕག་ནང་དུ།།

ཤདོ་ལུགས་ཤདོ་སངས་འད་ིལྟར།།

གནས་ཡུལ་འཁམ་ངསེ་མདེ་ར་ས་ཡ་ིཚཊོ་པས།། 
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བོད་ཉམ་ཆུང་གཞིས་བསེ་ཁ་འཐོར་དུ་བཏང་ས།ེ། 

ཁག་ནག་པོའ་ིམཚནོ་གསི་ལོ་རྒྱུས་ཤགི་བིས་ནས།། 

ར་ེབཙན་པོས་རྒྱལ་རབས་དམར་པོ་རུ་བཟོས་སོང་།། 

བམས་སངི་ར་ེསམེས་ཀ་ིབདག་ཉདི་རདེ་ཟརེ་ཡང་།། 

ཞིང་གདུལ་བ་བརྩ་ེབས་རིས་སུ་ན་ིབཅད་ད།ེ། 

ཚ་ེའད་ིཕའི་ིབད་ེསྡུག་འབལེ་བ་ཡང་མདེ་ཅསེ།། 

མ་ིཁལེ་མདེ་ཡུགས་རྒན་གཏམ་ལ་ན་ིགཟིགས་དང་།། 

བོད་ཆསོ་སྲདི་རྩ་དནོ་ཡནི་སད་དུ་ཟརེ་ཡང་།།

དཔལ་སནོ་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་གངེ་སཊེ་ན་ིཤརོ་ཏ།ེ། 

དནོ་ཆུང་ཆུང་ལྷ་འདའེ་ིའཐབ་རོྩད་ཀ་ིཆདེ་དུ།། 

བོད་མག་ོའཐོམ་ལུང་པ་སྡུག་ལ་ན་ིསྦར་སོང་།། 

རང་ཁ་ེགགས་དནོ་དུ་རིས་མདེ་དགསོ་ཟརེ་ཞིང་།། 

གགོས་མུ་སགེས་ཁ་ཆའེ་ིཞྭ་མ་ོཡན་གསོལ་ནས།། 

ཕ་དནི་ཆནེ་བ་མའ་ིབཀའ་སྲུང་ད་ེམཐོང་དུས།། 

སྤན་དམར་པའོ་ིགགོ་ཞགས་གཡ་ོབ་ད་ེམཚར་བྱུང་།། 

དུས་མ་ིཐུང་ལོ་ངོ་བཅུ་གངས་འགའ་རིང་ལ།། 

སསོ་ས་ཡ་དྲུག་ག་ིབདནེ་དནོ་རང་ཟརེ་ཞིང་།། 

མངི་སན་པོས་དབུ་ལམ་རང་དབང་རོྩད་ཟརེ་ཡང་།། 
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འཆར་ཉ་ིམའ་ིགསབེ་ནས་འཇའ་ལྟར་དུ་ཡལ་སོང་།། 

སྲདི་དག་འདུལ་གཉནེ་སྐངོ་ཆོས་ཀསི་ན་ིམ་འགྲུབ།། 

ཆོས་འདུལ་བའ་ིཕག་ལནེ་སྲདི་ཀསི་ན་ིའཕགོ་ས།ེ། 

དནོ་དམ་པའ་ིཆོས་ལ་འད་ིལས་ན་ིགནདོ་པ།། 

བདུད་ལྷས་བནི་ཕབེས་ཀང་གནང་རྒྱུ་ཞིག་ཨ་ེཡདོ།། 

ལྷ་ཤུགས་ལྡན་བཙན་བཀག་བས་པའ་ིན་ིགྲུབ་འབས།།

སམེས་བསམ་པའ་ིཁ་ཕོཊ་གཅིག་གྱུར་ད་ེཉམས་སོང་།།

ར་ེབ་མའ་ིབཀའ་སྲུང་འད་ེརདེ་ཅསེ་ཟརེ་ནས།།

ཡུལ་འཛམ་གངི་དམ་ཉམས་ལུང་པ་ན་ིབཀང་སོང་།།

ཁ་གཅིག་ནས་ལྕ་ེརྩགེཉསི་བསྐངོ་བ་མཐོང་དུས།། 

དནོ་གནས་ལུགས་བདནེ་པ་མདེ་པ་ན་ིལོས་ཤསེ།། 

བ་ོགཅིག་ལ་གཡ་ོཁམ་གཉསི་ཡདོ་པ་ཤསེ་དུས།། 

མ་ིད་ེལ་ཡ་ིཆསེ་མདེ་པ་ཡང་ལོས་ཤསེ།།

ཞསེ་སིྤ་ཚགོས་སུ་ལབ་གངེ་འད་ིདག་ཀང་དནོ་དངོས་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ནར་སམེས། 

ད་ེབཞིན་ཞིབ་འཇུག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ལོག་བཤད་ཀ་ིདབེ་འད་མནི་རོྩམ་འཇུག་པ། 

སྐབས་ཡུལ་བ་མ་ལྷ་ལ་མངི་ངན་སྣ་མང་འདགོས་པ། དོན་དངོས་དང་མི་མཐུན་པའི་

འཁགོ་བཤད་སྣ་ཚགོས་བདེ་པ་སོགས་ན།ི གཡོ་ཅན་ཁམ་པའི་རང་བཞིན་ས་བར་
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མ་ནུས་པའ་ིསྤདོ་ཚུལ་འཛིན་པ་ལ་བསམ་ན་ཡང་། ད་ཆ་ཏཱ་ཤུགས་གཉིས་ཀི་བར་

ན་ཆོས་ཀ་ིདམ་ཚགི་ཕར་ཟད། སྲདི་ཀ་ིའབལེ་བ་ཙམ་ཡང་མདེ་པར་གྱུར་ཟིན་ན་ོསམ། 

 

ཡང་། ང་ཡ་ིཚ་ེལ་གནདོ་རབས་དང་། ང་སྡུག་ཤི་རྒྱབ་བཅུག་འདོད་འདུག་ན་ཟེར་བ་

དང་། རང་ལ་རདེ་བཀུར་ཉམས་དགོས་དང་། རང་ཉདི་ཕམ་དགོས་དང་། ཕ་རོལ་

རྒྱལ་དགོས་དང་། བདནེ་དནོ་ནག་སུབ་གཏོང་འདདོ་དང་། ཤེས་བཞིན་ཁད་དུ་

གསོད་པའི་སོྤད་ཚུལ་ཐམས་ཅད་འདིར་བགང་ན་བརོད་ཀིས་མི་ལང་པས་ཡིད་འདོད་

པས་རབ་ཏུ་གདུང་ས་ེལོག་གཏམ་སྤའེུས་མ་ིལ་འཕ་བའ་ིངང་ཚུལ་འབའ་ཞིག་ལྷུར་བདེ་

པའ་ིབ་མ་འད་ིའད་ར་ེཞིག་རང་མལ་དུ་མངོན་ཆུང་གསི་ཉལ་ནས་བཞུགས་རོགས་བས་

ན་བསན་པ་སིྤ་ལ་གནོད་ཚབས་ཆུང་བ་མ་ཟད་རང་སེར་ལའང་ཉེས་དམིགས་ཆུང་བ་

ཡནི་ཏ།ེ མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པས། 

{“རདེ་དང་བཀུར་བསའི་ིསམེས་ཀིས་དབནེ་སྤསོ་པ།། 

ཟང་ཟིང་ཙམ་གསི་གདུལ་བའ་ིསམེས་འབདི་པའ།ི། 

བཤསེ་གཉནེ་ད་ེདག་རྒྱལ་བའ་ིབསན་པ་ལ།། 

ར་ེཞིག་ངལ་གསོ་བས་ན་གནདོ་པ་ཆུང་།།”} 

ཇི་སད་གསུངས་པ་བཞིན་རང་ཅག་ཤུགས་ལྡན་པ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བསམ་ན་དུས་ལ་

བབས་པའ་ིལུང་བསན་འཕྱུག་མདེ་གཅིག་ཡནི་ན།ོ།
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ཡང་དཔ་ེམཚནོ་གཅིག་བཤད་ན། སར་རྒྱ་གར་འབུམ་ལར་རྒྱུད་སོད་དུ་སེར་སྨད་

སམོ་ར་ཨ་ཙ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། དགའ་ཤར་དབུ་ཟུར་དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་བསན་

འཛིན་གཉསི་ལ་བཅུ་བཞི་པས། ཁོད་གཉིས་བཀའ་ཆོས་ནས་མར་ལངས་ཀི་ཡིན་

དང་མནི། མ་ལངས་ན་ངས་དམག་མ་ིབཏང་ག་ིཡནི་ད། ཞེས་ཚད་ལས་བརྒལ་

བའ་ིསྤདོ་ཚུལ་དསེ་ཀང་རང་ཉདི་བ་མ་ཚད་ལྡན་ཞིག་མནི་པའ་ིདཔང་རགས་རནེ་པར་

བསན་པ་རདེ། སར་ལ་ཕར་རྒྱབ་ནས་ཕི་ལོ་{1959}ལོར་རང་སྲུང་གི་ཐབས་ཤེས་སྤུ་

རྩ་ེཙམ་ཡང་མདེ་པར་རང་མག་ོགང་ཐོན་གསི་བོས་ཡངོ་སབས། ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་

ཀིས་སྲོག་དམར་པོའི་ཟམ་པ་བཙུགས་ནས་ལ་ཚུར་ནང་དུ་བསྐལ་པའི་དིན་ཆེན་པོ་དེ་

བརེད་ནས།ད་ཆ་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཀི་ལམ་ནས་ཐོབ་པའི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྲུང་

བའ་ིདམག་མ་ིའགའ་ཞིག་ཡདོ་པ་ད་ེཡང་། ཤུགས་ལྡན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་བེད་

སྤདོ་བདེ་རྒྱུ་ཡནི་ཟརེ་བ་དང་། དེ་ཡང་རང་ལ་ཕག་འཚལ་མཁན་བ་གྲྭ་ཉམ་ཆུང་

གཉསི་ཀ་ིཐོག་ཏུ་བདེ་སྤདོ་བདེ་རྒྱུ་ཡནི་ཟརེ་ན། ད་ག་པར་སབེས་སོང་། བཅུ་བཞི་པས་

སྡུག་རྩུབ་ཅན་ག་ིལུས་ངག་ག་ིསྤདོ་པ་དསེ་དནོ་དམ་ཅི་ཞིག་མཚནོ་ག་ིཡདོ་ཟརེ་ན། 

བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅུ་བཞི་པའི་གཡོག་འཁོར་དེ་རྣམས་ལ་མངའ་ཐང་དང་དབང་ནུས་

ཞིག་ཡདོ་ན་བོད་རིགས་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སྡུག་རྩུབ་ཀ་ིསྤདོ་ངན་ཇི་ལྟར་སལེ་རྒྱུ་

ཡིན་པ་ཟུར་ནས་བལྟས་ན་ལེབ་ཀི་དཔེ་ལས་མ་འདས་པས་བ་མ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་ཇི་

ལྟར་འཐད། ལྷག་པར་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་བ་མ་ནི་ཡོང་ཡས་མེད་པ་ཉི་མ་བརྒྱ་

གསལ་ལྟར་ལས། ད་ེལ་ཐ་ེཚམོ་དང་དགོས་པའ་ིགནས་སྤུ་རྩ་ེཙམ་ཡང་ཡངོ་དགསོ་

དནོ་མདེ་ད།ོ།
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{{རྩ་བའ་ིས་བཅད་གསུམ་པ}}

ཚར་གཅོད་པའ་ིཡན་ལག་ཏུ་རྒྱབ་ལངོས་སིྤ་ཚགོས་ཀ་ིལབ་གངེ་ཡགི་ཆ་

དག་གསི་ཟུར་བརྒྱན་ཏ་ེམཇུག་བསྡུ་བ་ལ་{{ལྔ་}}ལས།

བརྒལ་ལན་གི་ཟུར་རྒྱན་{{དང་པརོ་}}གཙ་ོབོ་བོད་གངས་ཅན་

སོགས་ནས་བཏང་འབརོ་བྱུང་བའ་ིབསམ་འཆར་ཁག་ཅིག་ལ་ནང་

གསསེ་ཚན་པ་{{21}}ཡདོ།

༄༅། །གཤམ་འཁོད་ཀི་གནས་ཚུལ་འདི་རྣམས་བཅུ་བཞི་པའི་རྒྱུག་ཁི་འཁོར་དང་

བཅས་པའ་ིབ་སྤདོ་ངོ་མར།   བོ་ཕམ་ཞ་ེསུན་ག་ིསམེས་འཚརོ་དང་། བོད་དང་བོད་

མརི་གཅསེ་པའ་ིགཟུར་གནས་ཀ་ིབསམ་ཚུལ་དང་། རང་གིས་མཐོང་ཐོས་མོང་

གསུམ་ག་ིབདནེ་དཔང་ཡདོ་པའ་ིདང་བཤད་ཁག་བཅས། སྡ་ེཚན་ཁག་{21}རིམ་འགདོ་

བས་ཡདོ། གནས་སབས་མདུན་དུ་ཐོན་མི་ཐུབ་ཀང་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཀི་ལམ་

ནས་རང་ག་ིསམེས་འཚརོ་ད།ེ   མ་ིགཞན་དང་ལྷག་པར་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པའ་ིསན་དུ། 

འཁལོ་ཐབས་བས་པ་ཞིག་ཡནི་འདུག་ན། འདིར་དཔེ་མཚོན་ཙམ་དུ་ཡིག་རིགས་

ཁག་གཅིག་བརྒལ་ལན་འདའི་ིཟུར་རྒྱན་ག་ིཚུལ་དུ་རིམ་འགདོ་བས་པ་ལ། 
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གཤམ་འཁོད་དལོ་རྒྱལ་རོྩད་གངེ་གསི་ཕན་ཐོགས་འདུག་གམ། ཞསེ་པ་འད་ིཡང་བོད་

གངས་ཅན་ནས་རོྩམ་པ་པ་ོགགས་ཅན་{{གངས་གཅེས་མ་}}ཞེས་པ་ཞིག་གིས་བཏང་

འབརོ་བྱུང་བ་ཞགི་ཡནི།                 

དལོ་རྒྱལ་སོར་རོྩད་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མ་ིའདུག

༄༅། །དལོ་རྒྱལ་སོར་རོྩད་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མ་ིའདུག བསནེ་མཁན་ཡནི་ནའང་

འད། མ་ིབསནེ་མཁན་ཡནི་ནའང་འད། རང་རང་ག་ིལམ་དུ་རང་རང་སོང་། གཞན་གི་

ལམ་ལ་ཇུས་གཏོགས་དགསོ་དནོ་མདེ། ང་ཚའོ་ིཆ་ེཆུང་ཡངོས་རགོས་ཀསི་དལོ་རྒྱལ་

རོྩད་རོྩད་པའ་ིགྲུབ་འབས་ན།ི བོད་ཀ་ིཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་། གོང་ཚའོ་ིབར། མ་ིསརེ་བར། ཐ་

ན་གཉནེ་ཉའེ་ིབར་ཡན་ཆད་ལ་མཐུན་སྒལི་དང་། བརྩ་ེསམེས་མདེ་པར་”དག་བོ་མཐོང་

བ་ལྟར་བདེ་པའ་ིའདུ་ཤསེ་”ཆགས་འདུག་པ་འད་ིཁོ་ན་རདེ། ད་དུང་ཡདི་མ་ིཚམི་མམ། 

ད་ེབཞིན། རང་ག་ིའདུ་ཤསེ་དང་མ་མཐུན་ན་གཞན་དརེ་འབལེ་བ་གཅོད་དགསོ་ཟརེ་

བ་ཡང་ཧ་ཅང་གུ་དགོས་ཤགི་ཨ་ེརདེ་མ་རདེ་སོམས་དང་། ཁདེ་ཚསོ་རག་ཏུ་དང་བདནེ་

དང་གནས་ལུགས། ཁོག་ཡངས་དང་སམ་དཀལེ་གངེ་ན་ཡང་དལོ་རྒྱལ་བཤད་དུས་གཟུ་

བོའ་ིབ་ོགང་དུ་བོར་སོང་ངམ། ད་ཕན་རོྩད་པ་འད་ིན་ིཕན་མདེ་གནདོ་མང་ག་ིགཞི་རྩ་

ཞིག་ཡནི་པ་ཅིས་ཀང་ཤསེ་རན་འདུག་ག ོ།

དལོ་རྒྱལ་གི་ཆདེ་དུ་ནང་འཁྲུགས། དབར་རྩ་དགུན་འབུའ་ིཆདེ་དུ་ནང་འཁྲུགས། ཟས་

གསོ་ཕན་བུ་རའེ་ིཆདེ་དུ་ནང་འཁྲུགས། གཏམ་ག་ིབཤད་ལུགས་ཙམ་གསི་ནང་འཁྲུགས་
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བེད་པའི་བོད་པའི་ཁོར་ཡུག་ནི་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་གཡུལ་ས་ཞིག་ཡིན་པའི་སྣང་བ་

འཆར། ད་ནང་འཁྲུགས་མདེ་པའ་ིཞི་བདའེ་ིཁོར་ཡུག་ཅིག་མ་ིབསྐྲུན་ནམ། ཁས་འཛམ་

གངི་ཞི་བད་ེའབོད་ཀནི། དནོ་དུ་ནང་ཁུལ་ཡང་བད་ེའཇགས་མདེ་པའ་ིལམ་ཁར་འགོ་རྒྱུ་

ཡནི་ནམ། 

   མ་གཞི། ནང་ཆོས་ཀ་ིརྒྱུན་ཤསེ་ཙམ་ཡང་མདེ་ཀང་། གཟན་ཤམ་

གནོ་ཏ།ེ ཡར་མར་དུ་དལོ་རྒྱལ་གངེ་མཁན་འད་ིདག་ན་ིཕུང་དཀྲུགས་པའ་ིགཙ་ོབོ་ཞིག་

རདེ་འདུག ཨ་ེབདནེ་མ་ིབདནེ་རང་རང་སོ་སོས་ལྟསོ། ངས་ན་ིསམེས་ཀསི་མ་བཟོད་ད་ེ

བཤད་པ་ཙམ་ཡནི། རང་གསི་བསནེ་འདདོ་ན་བསནེ། འཇོག་འདདོ་ན་ཞོག གཞན་ལ་

བསནེ་ན་ལགེས་ཉསེ་གང་ཡདོ་ལུགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཤསེ་ནའང་ཤདོ།

   རདེ་ད།ེ སྲུང་མ་བསནེ་མཁན་དག་གསི་མ་ིབསནེ་མཁན་རྣམས་

ཕ་གསོད་ཀ་ིལག་དམར་ལྟ་བུར་བཟུང་ཞིང་། མ་ིབསནེ་མཁན་དག་གསི་ཀང་ཚུར་

ལ་ད་ེལྟར་དུ་བཟུང་དགསོ་ལུགས། བཟུང་ན་ཡག་རབས། ཕན་ཚུན་འབལེ་བ་བས་ན་

དུག་འགསོ་པ་ལྟ་བུའ་ིསྡུག་རབས་ངན་རབས་སོགས་བཤད་ནས་ཅི་བདེ། ངའ་ིར་ེབ་ན།ི 

“བསནེ་མ་ིབསནེ་མཁན་གཉསི་ཡནི་གཅིག་མནི་གཅིག་མཐུན་སྒལི་བདེ་ཅིང་། ཁ་སམེས་

མཉམ་ཐུབ་པ་”ད་ེཡནི། འད་ིབྱུང་ན། ང་ཚསོ་གུ་ཡངས་དང་། སམ་དཀལེ། རང་དབང་

སོགས་ངོ་མ་གངེ་རིན་ཡདོ། ད་ེམནི་ཚགི་ད་ེདག་ང་ཚའོ་ིཁ་ལ་ཁརེ་བ་ཙམ་ནས་ངུ་བ་ོབ་

ཞིག་མ་རདེ་དམ། 

  སྤརི།  ཕི་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པ་དག་ལྟ་བ་མཉམ་གནས་ཀི་གོ་བ་ཆེ་

དགསོ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ས།ེ ཁོ་ཚསོ་གཅིག་ན་དབནི་ཡགི་ཤསེ་པ་དང་། གཉསི་སུ་ནུབ་

ཕགོས་པའ་ིརིན་ཐང་ལྟ་བ་དག་ཁ་ན་ནའ་ིབར་དུ་གངེ་ག་ིའདུག་པས་སོ།། ཁོ ་མོས་ཀང་
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ད་ེལྟའ་ིར་ེབ་ཤནི་ཏུ་ཆའེང་། དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚ་ོལ་གུ་ཡངས་མ་ིཐུབ་པ་འདསི་ན།ི 

ཁོ་ཚརོ་ཚགི་ག་ིསྒསོ་ཙམ་བཤད་པ་ལས་དནོ་ག་ིགོ་བ་སམེས་ལ་འཇགས་མདེ་པ་གསལ་

བོར་ག་ོབས་བདག་ག་ིར་ེབའ་ིསམེས་དའེང་ཡངོས་སུ་ཤ་ིསོང་།

         ད་ངོ་མ་ང་ཚསོ་རོྩད་པ་ཞིག་བདེ་དགསོ་ན། ག་ིདང་ཁུ་ཚུར། ཁ་ངན་དང་ཚགི་

རྩུབ། སོྤད་ངན་དང་འབལེ་གཅོད། བརས་སོྨད་དང་མཐོང་ཆུང་སོགས་ཀིས་དལོ་རྒྱལ་

རོྩད་པ་འད་ིཐདེ་དུ་བོར་ཏ།ེ རིག་གཞུང་རོྩད། གནས་ལུགས་རོྩད། སད་ཡགི་རོྩད། ཕན་

ཚུན་གུས་བཀུར་ག་ིངང་ནས། མཐུན་སྒལི་ག་ིངང་ནས། བདནེ་པ་དང་བདནེ་པ་བདར། 

འཐད་པ་དང་འཐད་པ་གཏུགས་ཏ་ེརོྩད། ཚན་རིག་ག་ིབདནེ་དཔང་བཙལ། ཡགི་རངི་ག་ི

ཁུངས་ལུང་བཙལ། འཚ་ོབ་ཡ་ིའགལ་འབལེ་བཙལ། མ་ིཚ་ེཡ་ིཕན་གནདོ་བཙལ་ཏ་ེརོྩད། 

འདསི་ཨ་ེཆོག་གི 

     ངས་འད་ིལྟར་བཤད་དུས། ལ་ལས་ཞྭ་ཆནེ་སས་མ་ིཐགེ་པ་ཙམ་ར་ེབཀནོ་སྲདི་པའང་

གསལ་པོར་ཤསེ་ཀང་། ཀུན་ཕན་གི་བསམ་པས་བསངས་ཏ་ེབཤད་པ་ལས། མཐོ་དམན་

སུ་ལའང་དམགིས་ཀསི་བཀར་ཏ་ེབཤད་པ་མནི་པས་ཐུགས་ཁལ་མ་གནང་། འནོ་ཀང་། 

གཟུགས་མེད་ཀི་ལྷ་འདེའི་དོན་དུ་གཟུགས་ཅན་གི་མི་རྣམས་གསོད་གཏུབ་ཀི་རོྩད་པ་

ན་ིདགདོ་ཤརོ་བ་ཞིག་ཏུ་སྣང་བས་རང་མསོ་ལྟར་བདེ་རྒྱུ་ལས། ཕན་ཚུན་ཁོག་ཡངས་

མ་ཐུབ་པར་མུ་འཐུད་རོྩད་ན་བོད་རིགས་ཤ་འཐོར་རུས་འཐོར་དུ་འགྱུར་ངསེ་པ་གཏན་

ཁལེ་དུ་སམ་མ།ོ།

        འད་ིན་ིབདག་གསི་དལོ་རྒྱལ་རོྩད་པར་བཟུང་བའ་ིལྟ་ཚུལ་ཡནི་ལ། ཇི་སྲདི་མ་ཤའི་ི

བར་དུ་འགྱུར་བ་རྩ་ནས་འངོ་མ་ིསྲདི་པའ་ིདམ་བཅའ་ཡང་ལགས་སོ།། བོད་རྒྱལ་ལོ ་

༢༡༤༣_༡_༣གི་ཉནི་ཕུལ། གངས་གཅསེ་མས་སར་བིས་
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ལ་ཅུང་བསྣན་ཏ།ེ སོབས་པ་ཆནེ་པསོ་བཏགེས། 

འགགོ་མདེ་སམེས་ཀ་ིའཆར་ས།ོ  

༄༅། །བོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལོ་སོང་ཕག་རིང་བྱུང་ནས་མཐའ་མ་དེ་སེར་བཙན་{14}པ་

རདེ།  ཏཱ་ལའི་སྐུ་ཕེང་མཐའ་མ་དེ་བེད་འདོད་ཆེ་བའི་སད་ཆ་མང་པོ་བཤད་

མངོ་ཡདོ།   དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡང་གཞུང་ནས་ཕརི་བཏོན་པ་རདེ།   ད་ེདག་ལ་བལྟས་

ན་ཐམས་ཅད་མཇུག་བསྡུ་མཁན་ཞིག་ཡནི་པ་ཤསེ་ཐུབ།   {1980}ཙམ་ལ་ཤསེ་ལྡན་

པ་ཨ་ལོ་ཆོས་མཛད་དང་པད་ཟུར་ཇོ་ལག་གཉིས་ཀིས་དགེ་ལྡན་པའི་བསན་པ་མཇུག་

བསྡུ་མཁན་དང་བསན་དག་རདེ་ཅསེ་མ་འངོས་སནོ་གངེ་བདེ་མངོ་།   གང་ལྟར་བོད་

ཡུལ་ཕུང་མཁན།   བོད་མ་ིམང་ཕུང་མཁན།   བོད་ཀ་ིབད་ེསིྐད་ཕུང་མཁན།   བོད་མ་ི

མང་མ་འངོས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕག་བར་ནང་ཁུལ་འཁོན་འཛིན་འཁྲུག་རོྩད་ཀ་ིབག་ཆག་ངན་

པ་འཇོག་ནས་བཀྲ་མ་ིཤསི་པ་བཟོ་མཁན།   བོད་མ་ིམང་རངོས་དད་མུན་འཐོམ་འགོ་

བཅུག་ནས་མགི་ལྡན་གཡང་དུ་མཆོང་བཅུག་མཁན་ཞིག་ཡནི་པ་ཤསེ་དགསོ། རྒྱ ལ ་

བ་{5}པ་ཁ་ལ་འཁརེ་གི་ཡདོ་ཀང་{5}པས་བཀའ་རྒྱུད་ཀི་དགོན་པ་བརྒྱ་ཁག་མང་པོ་

དག་ེལུགས་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་ག་ིགསོལ་མཆོད་དགནོ་སྡ་ེམང་པོར་སལེ་

གནང་ཡདོ།   རྒྱལ་བ་{5}པ་སོགས་རྒྱལ་བ་རིམ་བནོ་ག་ིམཛད་པ་དང་རྒྱབ་འགལ་ཡནི་

པ་མ་ཟད་རྒྱལ་བ་རིམ་བནོ་ཀ་ིམཛད་པར་རྐང་རསེ་ལག་སུབ་བདེ་མཁན་ཞིག་རདེ།  ར་ོ

ར་ེཤུགས་ལྡན་ལ་སྐུར་བ་གང་འདབེས་པ་ད་ེདནོ་དངོས་ཐོག་ཁོ་རང་ལ་ཚང་ཡདོ།  རྒྱུ་ཡ་ི
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ཆ་ནས་སོྨན་ལམ་ལོག་པ་ལོས་ཡནི།  ཁོ་རང་ག་ིབ་བ་ལས་ཤསེ་ཐུབ།   ངོ་བོ་དམ་སྲ་ི

ལོས་ཡནི།   རང་ག་ིརྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པའ་ིབ་མ་རྣམས་དང་དམ་ཚགི་ཉམས་པ་དང་། 

ཕུང་སྲི་ལངས་ནས་བོད་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ནང་འཁྲུག་འཁོན་རོྩད་ཀིས་དུས་འདའ་

བའ་ིབདེ་ལས་ཅན་ཡནི།   ཟམ་གདངོ་ཁོ་རང་གསི་ཟརེ་བ་ལྟར་ཁི་བང་རིན་པ་ོཆསེ། 

ཁདོ་རང་ལམ་ནརོ་སོང་གསུངས་པ་ད་ེདངོས་གནས་རདེ།  ཟམ་གདངོ་ཁདོ་ན་ིཕ་བ་མར་

དནི་ལན་ལོག་འཇལ་བདེ་མཁན་བསན་དག་རདེ།   ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་ལ་སོན་བནོ་དག་ེ

ལྡན་པའ་ིབསན་འཛིན་ག་ིསྐསེ་ཆནེ་དམ་པ་བརྒྱ་སངོ་མང་པསོ་གསུངས་མ་མངོ་པ་དང་། 

མཛད་མ་མོང་བ་ཞིག་སེར་བཙན་{14}པ་དང་ཟམ་གདོང་འཁོར་བཅས་ཀིས་བ་བ་

འདི་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་འདི་ཕི་གཉིས་ཀ་ཕུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་བོ་ལྡན་ཡོངས་ཀིས་

ཤསེ་དགསོ་སོ།།    ཕི་ལོ་{2014}ཟླ་{3}ཚསེ་{4}ཉནི་བཏང་འབརོ་བྱུང་།

གཤམ་འཁོད་ཡིག་གེ་འདི་ཡང་གཞིས་བཞུགས་རོ་རེ་སྤུན་གོགས་ཞིག་གི་བསམ་ཚུལ་

རདེ། ནང་དནོ་ན།ི ས་ལོ་རྒྱ་གར་ལོྷ་ཕོགས་དགའ་ལྡན་ཁི་བང་བ་བང་གི་ཕག་

མཛོད། ཆོས་མཛད་ལགས་ཞུ་བ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་བཅུ་རྒྱ་བཞིར་སོན་པ་ཞིག་ལ། བ ཅུ ་

བཞི་པའ་ིམ་ིསྣ་འགའ་ཞིག་ནས་མཚན་མརོ་ག་ིརུབ་བས་པའ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེདང་། ད ་

ལམ་གདན་མ་དགནོ་གསར་རོ་ར་ེའཆང་ག་ིཡང་སྤྲུལ་བིས་པ་ལོ་བརྒྱད་ལ་སོན་མ་ཐག་པ་

ཁོང་ལ་བསམ་ངན་བཅངས་ཏ།ེ ལོ་ན་མཐོ་བའི་མི་རྒན་ཞིག་གིས་དད་རྫུས་བས་ཤིང་།    

མདའ་སངོ་སྤད་པའ་ིཐུང་མདའ་ཞིག་ག་ིརྐམ་ལུང་ནས་བཟུང་བཞིན།    སྐུ་མདུན་དུ་

ཡངོ་ནས་མྱུར་མརོ་བཀུམ་རྒྱུའ་ིག་སྒགི་བས་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིག་བཏང་འབརོ་བྱུང་བ་

གཤམ་གསལ།
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ལོ་བརྒྱད་བཅུ་འགལ་བའ་ིབ་རྒན་ཞིག་དང་། ལོ་བརྒྱད་མ་ལོན་པའ་ིབ་

ཆུང་གཉསི་བཀུམ་རྒྱུའ་ིག་སྒགི 

༄༅། །རིན་པོ་ཆ་ེལགས།    ཁདེ་ད་ལྟ་དགུང་གངས་བརྒྱད་ལས་ལོན་མདེ་པའ་ིབསི་པ་

ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡནི་ནའང་། དུས་ད་ལྟ་ནས།  དགའ་མཁན་དང་མ་ིདགའ་མཁན་གཉསི་

སུ་ལངས་ཏ།ེ   ཕོགས་གཅིག་ནས་དགའ་མཁན་དང་དད་མཁན་ག་ིམ་ིགངས་འབུམ་

ཕག་མང་པ་ོམཉམ་དུ་འཛོམས་ནས།  ལུས་གུས་པས་དད་ཕག     སམེས་གུས་པས་ར་ེ

སོྨན།   ངག་གུས་པས་གསོལ་འདབེས་སོྨན་ལམ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་སུ་མཆིས་པ་ན།ི   ཀུན་

ག་ིམགི་ལམ་དུ་མངོན་པ་ད་ེརང་རདེ་ལ།    དརེ་མ་ཟད།    བརྒྱ་འབུལ་དང་ཁ་ིའབུལ་

འབུལ་མཁན་ག་ིབང་བསར་གཅིག་པུའང་ད་དུང་ཟད་མདེ།   འནོ་ཀང་ཕགོས་གཅིག་

ནས།  སྤྲུལ་རྫུན་དང་བ་རྫུན་གི་སོྨད་པའ་ིཚགི་མདའ་བསྟུད་མར་འཕནེ་ཞིང་།   དག་

བགེགས་དང་འབྱུང་པོ་ཡི་ཞྭ་ནག་ཀང་དེ་དང་ཁ་འགིག་སོ་འགིག་ཏུ་བཟོས་ཤིང་བཟོ་

བཞིན་གདའ།    ད་ེལས་ཀང་ཡ་ིཐང་ཆད་འསོ་པ་ཞིག་ལ།  ལོ་ན་མཐོ་བའ་ིམ་ིརྒན་ཞིག་

གསི་དད་རྫུས་བས་ཏ།ེ   མདའ་སངོ་སྤད་པའ་ིཐུང་མདའ་ཞིག་ག་ིརྐམ་ལུང་ནས་བཟུང་

བཞིན།    སྐུ་མདུན་དུ་ཡངོ་ཞིང་མྱུར་མརོ་བཀུམ་རྒྱུའ་ིག་སྒགི་བས་པ་ད་ེརདེ།   ཀ་ེམ་

ཀ་ེཧུད།  ན་ནངི་ག་ིདགའ་ལྡན་ལྔ་མཆདོ་ཉནི།    ལོ་ན་ག་བཞིར་སོན་པའ་ིབ་རྒན་ཆོས་

མཛད་བཀོྲང་རིྩས་བས་པ་དང་།    ད་རསེ་ལོ་བརྒྱད་ལོན་པའ་ིསྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆ་ེབཀོྲང་

རིྩས་བས་པའ་ིཇུས་བཀདོ་འད་ིགཉསི་སུ་ཞིག་གསི་བས་པ་ཡནི་ནམ།     ཀ་ེམ་ཀ་ེཧུད།     

ད་དུང་ཁོང་ཚ་ོསུ་ཞིག་གསི་མ་ིགསོད་ཁག་སྦརོ་བས་ལུགས་དང་།    གང་ཞིག་གསི་རྒྱུ་

འབས་བརིྩ་བསྲུང་བདེ་ཀནི་མདེ་ལུགས་སོགས།    ཁ་ཁོག་མ་ིམཚུངས་པའ་ིསད་ཆ་ད་ེ
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འད་འཆད་གནི་མདེ་ལས་ཆ།ེ  གལ་སྲདི་ད་ེའད་འཆད་ཀནི་ཡདོ་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་

ན།    ངོ་ཚ་རྒྱུ་མདེ་པའ་ིསད་ཆ་གསོན་པོ་ཞིག་ཡནི་པ་རང་ཤུགས་ཀསི་ཆགས་མ་ིའདུག་

གམ།   ཨ་ལ་ལ།    ད་ེའདའ་ིཡདི་སོྐ་ཞིང་།    ཇི་འདའ་ིཞ་ེཕམ་པ་ཞིག་མ་རདེ་ཨང་།   

ཞསེ་པ་འད་ིཡང་བོད་ནས་ཕ་ིལོ་{2014}{8}{1}ཉནི་བཏང་འབརོ་བྱུང་།

ཕ་ིརྒྱལ་དུ་ཡདོ་པའ་ིཁདེ་ར་ོར་ེསྤུན་གགོས་ཚ།ོ

༄༅། །ཕི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་ཁེད་རོ་རེ་སྤུན་གོགས་རྣམས་ཀིས་འཛམ་གིང་གང་སར་

བདེན་པའི་ར་སྤོད་གནང་ནས་སེར་བཙན་{14}པའི་རྫུན་རྐུབ་བརོལ་བ་བཀའ་དིན་

ཆེ།ང་ཚོས་ཀང་བོད་ནང་དུ་བདེན་པའི་ར་སྤོད་བེད་ཀི་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཁག་གཤམ་

གསལ།    

1}   ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་གསི་ད་ལྟའ་ིབོད་མ་ིམང་ག་ིབད་ེསིྐད་ཀ་ིའཚ་ོབ་དང་ཆོད་

དད་རང་མོས་ཀི་རང་དབང་མ་འོང་པའི་ཕུག་འདུན་འོད་སོང་འཕོ་བའི་སྒོད་

ལམ་སོན་བཞིན་འདུག་པས་ཁེད་སྤུན་གོགས་རྣམས་ཐུགས་སེམས་བདེ་པོ་

གནང་རོགས།   

2}   སེར་བཙན་{14}པ་དེ་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཐད་ནས་གཡོ་རྫུན་མགོ་སོར་ཀི་རང་

བཞིན་ཡནི་པ་དང་།   ཆབ་སྲདི་ཀ་ིཐད་ནས་གཡ་ོསྒྱུ་ཁམ་གསུམ་ག་ིརང་བཞིན།   

བོད་རིགས་མ་ིདམངས་ཀ་ིབད་ེསིྐད་ཀ་ིགཤདེ་མ་ཡནི་པ་ཐརེ་འདནོ།  
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3}   ༧ར་ེཕ་བོང་ཁ་བད་ེཆནེ་སངི་པོ་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་སྐསེ་བུ་ཚད་

མ་ཡནི་པ་བོད་གངས་ཅན་ལ་ཡངོས་སུ་བསྒགས་པ།     

4}    འཇམ་མགནོ་སན་རྒྱུད་ཀ་ིབསན་པ་འད་ིཚད་མ་ཡནི་པ་ལུང་རིག་གསི་གྲུབ་པ།    

5}  བ་མ་ཡི་དམ་དང་ངོ་བོ་དབེར་མ་མཆིས་པའི་སྲུང་མ་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་ཚད་མ་

ཡནི་པ་སྐསེ་བུ་ཚད་མའ་ིགསུང་ཚད་མ་ལས་གྲུབ་པ།   

6}    དཔརེ་ན་དག་ེའདུན་ག་ིསྡ་ེཚད་ལྡན་ཚད་ལྡན་ཁག་ལ་ཕག་མཆོད་བས་ན་དམལ་

བར་སྐ་ེཟརེ་བ་སོགས་ལུང་རིག་གསི་བཀག་ནས་དག་ེའདུན་སྡ་ེདཀྲུག་བས་སར་

འག་ོན་དམལ་བར་སྐེ་བ་ལུང་ཚད་མས་གྲུབ་པ་སོགས་བོད་གངས་ཅན་ལ་སནོ་

ཆད་བྱུང་མ་མོང་བའ་ིལོག་ལྟའ་ིཤངི་རའ་ིསྲལོ་འབདེ་སརེ་བཙན་{14}པ་དང་

དམ་སྲི་ང་ོམ་ཟམ་གདངོ་ག་ིལྟ་བ་ངན་པའ་ིམུན་པ་ལུང་རགིས་ཉ་ིམའ་ིའདོ་ལྟར་

སལེ་བའ་ིབདནེ་པའ་ིར་སོྤད་བདེ་ཀ་ིཡདོ།   ད་ེསནོ་ལུང་པ་{30}ཙམ་དང་

དགནོ་པ་{20}ཙམ་ལ་བས་ནས་མ་ིམང་{500}ནས་{20000}  བ ར ་

འཛོམས་ཀ་ིཡདོ་ལ། མོ་ཀྲ་{1000}ཙམ་དང་སག་སག་{1000}ཡོང་གི་

འདུག    ད་དུང་ཉནི་ནས་ཉནི། ཟླ་བ་ནས་ཟླ་བ། ལོ་ནས་ལོར་བདེན་པའི་ར་

སྤོད་བས་ནས་སྐེ་བོ་རྣམས་རོངས་དད་མུན་འཐོམ་ལས་བསངས་ཏེ་ལེགས་

ཉསེ་འབདེ་པའ་ིབོ་གསོ་དང་ལྡན་པ་བ་རྒྱུ་ཡནི།།    བརན་པར་ཁ་ཤས་

སར་བཏང་ཡདོ་ལ་ད་དུང་མུ་འཐུད་ནས་གཏོང་ག་ིཡནི།  ཕ་ིལོ་{2014}{08}

{10}ཉནི་བཟང་པོར་ཕུལ།
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 ཁུངས་མདེ་ཀི་ལོག་བཤད་ལ་ཡདི་ཆསེ་མ་བདེ་ཨ་མའ་ིབུ།

༄༅། །འཛམ་གངི་ཞི་བདའེ་ིའ་ོམཚ་ོཁག་ལྟར་དཀྲུག་པའ་ིལོག་བཤད་ཚགོས་པའ།ི 

རསེ་སུ་འབངས་བའ་ིརབ་བྱུང་རགས་ཅན་གི་རངོས་རྒན། རྒྱུག་ཁི་འབའ་བ་ཚེ་

བརན་ལ་སོགས་པའ་ིཆོས་ལུགས་ཀ་ིཕུང་དཀྲུག་ཚསོ། ཧམ་གཏམ་རི་ཙམ་བཤད་ན་

བདནེ་པ་གཡག་ཙམ་ཐོབ་ན་སམ་ནས། ཁེད་ཚོ་དོལ་རྒྱལ་བསེན་མཁན་ཚོ་ནང་པའི་

གལ་ནས་ཕུད་པ་ཡནི་ཟརེ་ནས་སད་ངན་ཆནེ་པོས་འབོད་བསྐུལ་བས་ཤངི་། ང་ཚརོ་

ཞདེ་སྣང་ཅུང་ཟད་ར་ེབསྐུལ་ཐུབ་ན་བསམ་ནས་ཁུངས་མདེ་ལུང་མདེ་ཀ་ིའུར་སྒའ་ིརྫུན་

ཚགི །བསན་དནོ་མདེ་པ།

བ་རོག་སོ་རོག་གི་བསན་བཅོས་ལྟ་བུ་ས་ཕགོས་གང་སར་ཁབ་བསྒགས་བས་ཀང་། 

ང་ཚོ་བག་ཚ་བ་མེད་པར་ནང་པ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ལུང་རིགས་བཙན་པོ་གནམ་

ལྕགས་ཀ་ིཐོག་ལྟར་འབབེ་རིགས་པ་ལས། ནང་པ་ཡིན་པའི་དམ་བཅའ་གཏོར་

བའ་ིཞ་ེསྣང་དང་འཇིགས་སྣང་གཏན་ནས་བདེ་མ་ིདགསོ།

རྒྱུ་མཚན་གང་དང་ལུང་རིགས་གང་ཟརེ་ན། དང་པོ་ནི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀུན་

ལས་ཕི་ནང་ག་ིཁད་པར་སྐབས་འགསོ་འབདེ་པ་འམ། ཡང་ན། ལྟ་བ་བཀའ་རགས་

ཀ་ིཕག་རྒྱ་བཞིས་འབདེ་དགསོ་པ་དགངོས་པ་གཅིག་མཐུན་ཡནི་པ་མ་ཟད། ཚ ད ་

ལྡན་ག་ིལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་དང་ཚད་ལྡན་ག་ིམཁས་པའ་ིཞལ་གཅིག་མཐུན་ཡནི་པས། ང ་

ཚོས་ལྟ་བ་བཀའ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་ཁས་ལེན་ཅིང་སྐབས་འགོའི་མཚན་ཉིད་རྒྱུད་

ལ་ལྡན་པའ་ིབོད་ཆོས་ལྡན་གི་ཞིང་དུ་སྐསེ་པའ་ིཕ་ས་བུས་འཛིན་གི་མ་ིརིགས་ཤགི་ཡནི་
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པའ་ིཕིར། གཉསི་པ་གྲུབ་ས་ེལམ་རིམ་ཆ་ེམ་ོལས་བསན་པ་ལ་འཇུག་པའ་ིསོ་དམ་པ་

སྐབས་འག་ོཡནི་ས་ེཞསེ་སོགས་དང་། སྐབས་འགོ་བདུན་བཅུ་པ་དང་པཎ་ཆནེ་བསོད་

གགས་ཀ་ིགྲུབ་མཐའ་ལས་བོན་པོ་ཕི་ནང་གང་ཡང་མ་ཡནི་གསུངས་པ་དང་། རྒྱ ལ ་

རབས་གསལ་བའ་ིམ་ེལོང་ནང་མཁན་ཆནེ་བོ་ད་ིས་ཏསོ་བོད་ལ་ཕ་ིརོལ་པ་མདེ་གསུངས་

པ་དང་། གསུང་ཚུལ་མཐུན་པའ་ིཚད་ལྡན་ག་ིགཞུང་མང་ཡང་ད་ེཙམ་ཞིག་ལས་མ་དངས་

པར་བསམ་ཤསེ་ཡདོ་པ་ཚསོ་ག་ོསའ།ོ། གལ་སྲིད་བསམ་ཤེས་མེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་

ན་ིཇི་ཙམ་དངས་ཀང་བོང་བུ་རྣ་བར་གསརེ་ཕ་ེདང་ཐལ་ཕ་ེབླུགས་པའ་ིདཔ་ེདང་གཉསི་

སུ་མ་མཆིས་སོ། ཁོ་ཚསོ་འ་ོཅག་ནང་པ་མ་ཡནི་པའ་ིསྒྲུབ་བདེ་ལུང་རིགས་ལྟར་སྣང་ཇི་

ཙམ་བཀདོ་ཀང་། བསྒྲུབ་བ་རུས་སལ་གི་སྤུ་ལྟར་འ་ོཅག་ནང་པ་མ་ཡནི་པ་ཅི་ལྟར་

སྒྲུབ་ས་ེསྒྲུབ་མ་ིནུས་སོ།། རྒྱུ་མཚན་དརེ་བརནེ། ང་ཚོས་ཆུ་ཕུག་གངས་ལ་ཐུག་པ་ལྟར་

ཆོས་ཕུག་སངས་རྒྱས་ལ་གཏུགས་ནས། དེ་སོན་ང་ཚསོ་དགེ་ལྡན་སན་བརྒྱུད་ཀི་བསན་

འཛིན་གསརེ་རི་ཕངེ་བ་ལྟར་བུའ་ིབགོད་སའ་ིལམ་དང་། བཞུགས་སའི་ཁི་མ་ནོར་བ་

སྲ་ཞིང་བརན་པ་བདག་སོྐང་ཐུབ་པའི་རང་ཅག་༧རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་མཁས་པ་སོན་

བནོ་ཟིན་པ་དང་། བོན་བཞིན་པ་ནམ་མཁའི་སར་ཚོགས་ལྟ་བུ་བཞུགས་ཡོད་

ལ་སད་ཕནི་ཆད་ལ་ལམ་མཆགོ་ད་ེམ་དརོ་བ་བས་ཏ་ེའུ་ཚ་ོམཐུན་སྒལི་གསི། ལ ག ་

ཟུང་དམ་དུ་སྦྲེལ་ནས་དང་ལྡན་གི་ལམ་ནས་དང་ལྡན་གི་བ་བཞག་སར་ལས་ལྷག་པ་

བསྒྲུབས་ཏ་ེཚད་ཐུབ་ཀི་ལུང་རིགས་ལ་ཁུངས་བཅོལ་ཞིང་། ཚད་ལྡན་གི་ལོ་རྒྱུས་

བཙལ་ས་ེཚན་རིག་ག་ིཤསེ་བ་སྦངས་དགསོ་པ་ལས། ཁོ་ཚོ་འད་བའི་ལོག་བཤད་

ཀ་ིཧམ་གཏམ་ངན་པ་གཏན་ནས་བདེ་མ་ིརུང་ལ། བས་ཀང་མཁས་པའི་ལུགས་

དང་མ་ིམཐུན་ན།ོ། ད་དུང་ཁོ་ཚསོ་འ་ོཅག་ནང་གལ་ནས་ཕུད་པ་ཡནི་ཟརེ་བའ་ིཇུས་
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ངན་འད་ིལ། བརགས་ཤིང་དཔད་ན་ང་ཚོའི་ལྷ་སྲུང་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་

དག་ཏུ་ཁསོ་པ་༧བསན་སྲུང་ཆནེ་པོ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་ག་ིཆོས་རྒྱུན་གཙང་

མ་འད་ིམགི་ལམ་ལ་མ་བཟོད་པས། ཁོ་ཚསོ་མ་ིལོ་བཅུ་ཕག་མང་པོའ་ིརིང་ལ་དངོས་

སམ་བརྒྱུད་པའ་ིས་ོནས། ས་སོྐང་བ་མའི་ངོ་ཆེན་ཁུར་ནས་གཡོ་སྒྱུས་རྫུན་གཏམ་

འཇམ་རྩུབ་སྣ་ཚགོས་པ་བཤད་ད།ེ ཆོལ་གསུམ་སྤུན་ཟླ་ཁ་ཡལ་བཏང་བ་མ་ཟད། 

བར་ནས་བཀའ་བབས་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་བཞི་ཕན་ཚུན་མ་ིམཐུན་པར་བ་རོག་དང་འུག་པ་

ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་འགལ་ཟླ་ཆནེ་པོ་བཟོས་ཡདོ་ལ། ཐ་ན་དཔལ་འབརོ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱུག་

ཁི་བཏང་བ་དང་བརན་འཕིན་དང་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་གཞན་མགོ་སོར་བའི་ཇུས་ངན་

སྣ་ཚགོས་བཤམས་ཏ་ེབསླུ་བདི་ཅི་ཐུབ་བས་ཀང། རང་ཅག་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་སྤི་

དང་ལྷག་པར་དུ་མ་ིལོ་སངོ་ག་ིལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཞིང་རྒྱལ་བའ་ིལུང་གསི་ཟིན་པའ་ིབསན་སྲུང་

ཆེན་པོ་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་འདི་ཉིད་བསེན་མཁན་ཚོར་གནོད་སོྐན་ཅི་ཡང་བཏང་ནུས་

མདེ་པས། རྒྱུ་མཚན་དརེ་བརནེ། བསན་སྲུང་འདི་ཉིད་བསེན་མཁན་ཚོའི་ལྟ་

སྤདོ་གང་ག་ིཆ་ལ་འཁྲུལ་བ་མདེ་པ་དཔད་གསུམ་གསི་དག་པར་ཤུགས་ལ་ག་ོནུས་སོ།། 

ད་ཐེངས་ཡང་ཁ་ོཚོ་ཐབས་ཤེས་ཡདོ་ཚད་ཟད་ནས་འུ་ཐུག་ནས་ཁ་ིརྒན་གང་ལ་མཆངོ་

ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེལྟར་དུས་རབས་ཉརེ་གཅིག་ག་ིསྐགོ་མཚམས་འད་ིནས། འོ ་ཅག ་ནང ་

གལ་ནས་ཕུད་ཡདོ་ཟརེ་ནས་ཁལེ་མདེ་ལོག་བཤད་ཀ་ིཇུས་ངན། དཀྲུག་གཏམ་སྐག་དི་

བ་ོབ་ཞིག་སེལ་ཡདོ་པ་འདསི་ཁོ་ཚའོ་ིཁ་ཕོགས་སུ་མཁས་བླུན་མང་པོའ་ིསེམས་པ་ཅུང་

ཟད་ར་ེབཀུག་ཐུབ་ན་སམ་ཡང་། མཁས་སེམས་བཀུག་རྒྱུ་ཕར་ཞོག་འདི་ནི་དབང་རྣོན་

གསི་མཐོང་ན་སངི་ར་ེསྐ་ེཞིང་ཤ་ཚ་བའ་ིགནས་ཚུལ་དང་། དབང ་འབི ང ་ གིས ་

མཐོང་ན་ཞ་ེཁལེ་ཞིང་བགདོ་ཤརོ་བའ་ིགནས་ཚུལ། དབང་རྟུལ་ནགས་རི ་མས་
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མཐོང་ན་ཡང་ཡིད་མ་རངས་བས་མགོ་བོ་གཡུག་གཡུག་གི་ངང་ནས་ཁོང་ཁོ་སོང་བའི་

གནས་ཚུལ་ལམ་འཕ་སོྨད་བདེ་པའ་ིརྒྱུ་ལས་མ་འདས་སོ།།

                                                     སར་སྨྲས་པ།

མཁས་བཙུན་ཤསེ་ལྡན་དག་ལ་འད་ིམ་ིམཁོ།།

ལོག་བཤད་ཚགོས་པའ་ིམགི་ལ་འད་ིམ་ིམཛསེ།།

ཤསེ་མདེ་ཨ་གསར་ཅན་ལ་ཅུང་ཕན་ཕིར།།

བདནེ་རྫུན་འབདེ་པའ་ིདཔད་རོྩམ་འད་ིརུ་བསྒྲུབས།།

འད་ིལ་སན་ངག་དང་། མངོན་བརདོ་ཀ་ིཚགི་རྒྱན་ཞན་ཡང་། གཞན་ལ་གོ ་ས་བའི་

ཕརི་ཁ་སད་ལ་བསྟུན་ནས་བདནེ་པ་ར་སོྤད་ཀི་ཚུལ་དུ་ཁྱུང་པོ་སྨྱུག་ཐོགས་པས་ཆོས་ར་

འགམི་ཞོར་དུ་བསི་སོ།། ཕ་ིལོ་{2014}ཟླ་{4}ཚསེ་{5}ལ་ཕུལ་ལོ།།

སམེས་ཕམ་པའ་ིསྐ་ོགླུ་ཞསེ་པ་འད་ིཡང་བོད་གངས་ཡུལ་ནས་འབརོ་ཞིང་། སྐོ ་གླུ ་

འདའི་ིལྷག་འཕསོ་རྣམས་དགག་ལན་རསེ་མའ་ིནང་དུ་འགདོ་རྒྱུ་ཡནི།

སམེས་ཕམ་པའ་ིསྐ་ོགླུ།

༄༅། །བསླུ་མདེ་ཀི་སྐབས་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ལ།། མོས ་གུས ་ཀིས ་ སིང ་ནས ་
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གསོལ་བ་འདབེས།། བསོད་ནམས་ཀསི་དབནེ་པའ་ིགངས་ཅན་པ།། དོན ་མེད ་ཀི ་

འཁྲུག་རོྩད་ཞི་བ་མཛོད།། ཀ་ེམ་ཀ་ེཧུད་ཉམ་ཐག་གངས་ཅན་བོད།། ཏཱ་ལ་ཡི ་མིང་

ཅན་བསན་དག་འདསི།། ཆོལ་གསུམ་དང་ཆུ་སང་གསར་རངི་ཕསེ།།  བ་ཆནེ་

ཚའོ་ིཡང་སྲདི་གཉསི་ར་ེབཟོས།།    ལྷ་རོྩད་དང་འད་ེརོྩད་ལུང་པ་བཀང་།།   རང་བཙན་

དང་དབུ་མའ་ིརགོ་ད་བསངས།། གཞི་བསེ་ཀི་བོད་མ་ིཁག་ལྟར་དཀྲུགས།། མཐུན་སྒིལ་གི་

ལག་གདང་དུམ་བུར་བཟོས།། ཀར་པའ་ིཡང་སྲདི་གཉསི་བཟོས་ནས།། ཞྭ་དམར་དང་

སི་ཏུ་འགལ་བ་བཟོས།། བཀའ་བརྒྱུད་པའ་ིསྡ་ེདགནོ་ནང་འཁྲུག་བཏང་།། ཀམ་ཚང་གི ་

བསན་པའ་ིསྲགོ་རྩ་བཅད།། ས་སྐ་ཡ་ིཁ་ིའཛིན་རྣམ་གཉསི་བར།། ཁི ་ རོྩད ་དང་

ལྷ་སྲུང་འགལ་བ་བཟོས།། བརྒྱུད་འཛིན་ག་ིདམ་པ་གངོ་མ་ཚསོ།། ལུགས་བཟང་

ལ་གཏོར་བཤགི་ཚབས་ཆནེ་བཟོས།། བདུད་འཇོམས་དང་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་

སོགས།། སགས་འགྱུར་ག་ིསྐསེ་ཆནེ་ད་ེཚ་ོལ།། རྒྱ་དགའ་དང་སོར་ཟོས་ཞྭ་

མ་ོགཡགོ། མ་ིདམངས་ཀ་ིདད་གུས་བརིྩ་ཐང་བརགས།། འགོ ་བ་ཡི ་མགོན་པོ ་

སྣང་མཐའ་ཡས།། ཕག་དགོ་གསི་མདེ་པ་བཟོས་པའ་ིརསེ།། ཡང་སྲདི་དའེ་ིམཛད་

འཕནི་ཐབས་ཀསི་འཕགོ། དག་ེལྡན་ག་ིབསན་པའ་ིསྲགོ་རྩ་བཅད།། འཛམ་གིང་གི་

ག་ོལ་ཟླུམ་པའོ་ིཁནོ།། ཀླ་ཀོླ་དང་མུ་ཏིག་རྒྱལ་པ་ོཚསོ།། རྒྱལ་སྲིད་དང་མངའ་འབངས་

ཚུལ་བཞིན་སྐངོས།། བད་ེསིྐད་ཀ་ིདཔལ་ལ་རོལ་བའ་ིདུས།། སྤན ་རས་གཟིགས་

རམོ་པའ་ིབསན་རྒྱམ་པ།། ཉམ་ཐག་ག་ིཀླ་ཀོླའ་ིདཔུང་ཞིག་གསི།། རྒྱལ་སྲིད ་དེ ་

བཙན་གསི་འཕགོ་པའ་ིརསེ།། གཞན་ཡུལ་དུ་ཁ་ིབཞིན་ཉུལ་དུ་བཏང་།། འཛམ་གིང་གི་

ཞི་བད་ེདདེ་དཔོན་ཞསེ།།  འུད་སདོ་ཀསི་ས་སངེ་བཀང་ན་ཡང་།། རང་རིགས་ཀི་

བོད་མ་ིསར་གང་ད།ེ། ནང་འཁྲུག་ཀསི་ཁག་ག་ིའཁོར་ལོར་བསརོ།། འཇིག་རེན་གི་
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མགནོ་པོ་ཡནི་པ་དང་།།  གདུག་འད་ེཡསི་གནདོ་པས་ཚུགས་པ་ད།ེ། ཏཱ ་ལ ་

ཡ་ིཁད་ཆོས་ཁོ་ན་ལས།། ས་གསུམ་ན་ཡདོ་པ་ག་ལ་སྲདི།། དད་ལྡན་གི་སེམས་ཅན་ལ་ལ་

ཞིག། ངན་སོང་དུ་ལྷུང་ཡང་མ་ིབསྐབ་ཅསེ།། འཇིགས་བསྐུལ་དང་བོས་བཏང་མཛད་

མཁན་ད།ེ། ར་ས་ཡ་ིསངི་རའེ་ིརང་གཟུགས་ཉདི།། ཉེར་གཅིག་གི ་དུས་རབས་

དཔལ་ཡནོ་ཤར།། འཛམ་གངི་ཀུན་འཕལེ་རྒྱས་འག་ོདུས་འདརི།། བོད་རིགས་ཀི་

སྐ་སརེ་ཕ་ོམ་ོརྣམས།། རངོས་དད་ཀ་ིམལ་ལས་ལངས་རན་འདུག། ཆོས ་ལུགས ་

ཀསི་སྲདི་ཀ་ིམདུན་ལམ་བཀག། ཆབ་སྲདི་ཀསི་ཆོས་ཀ་ིའཕལེ་ཕོགས་ཕུང་།། ཕུ ་ ནུ ་

ཡ་ིམཐུན་སྒལི་དཔུང་གདང་ཉམས།། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ེབ་དགུང་དུ་ཡལ།། རེ ས ་

ལུས་ཀ་ིའཆིང་རྒྱ་གལོ་བ་དང་།། སནོ་ཐོན་ག་ིབད་ེསིྐད་རོལ་འདདོ་ན།། ཆོས ་ལུགས ་

དང་ལྟ་བ་མཉམ་གནས་ངང་།། མཐུན་སྒལི་ག་ིདར་ཆནེ་སྒངེས་པ་མཛོད།།  

སྨད་ཙངོ་ཁའ་ིཡུལ་གི་གཅསེ་ཕྲུག་ཞིག། དར་དཀར་པ་ོསངོ་གསི་མགུལ་རྒྱན་བས།། 

མཁར་མཐོན་པོ་རྩ་ེཡ་ིཁ་ིལ་གསོལ།། བོད་མག་ོནག་ལས་དབང་ད་ེལ་བཅོལ།། 

ཁ་ིམཐོན་པོའ་ིསངེ་ག་ིབ་ཆུང་ད།ེ། མགོན ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི ་སྤྲུལ་པར་

བསམོས།། སམེས་དད་པས་བཟི་བའ་ིགངས་ཅན་པས།། ལུས་ལོངས་སོྤད་ཡོད་

ཚད་ད་ེལ་ཕུལ།། སབོས་ཆ་ེབའ་ིཤར་ནུབ་རྒྱལ་ཁབ་ཚསོ།། ཚོན་རྣོན་པོའི ་སོ ་ཁ་

བོད་ལ་བཀལོ།། གསོ་སྣ་ེགསུམ་ཀོླང་ག་ིབན་ཆུང་དསེ།། རི་ཁ་བའི་དུག་ཆུས་གཞན་

ལ་ཤརོ།། རྩ་ེཕ་ོབང་འགོ་ག་ིཐམ་ག་ད།ེ།  ཆུང་བསི་པའ་ིལག་ནས་ཐང་དུ་ལྷུང་

།། སྐདི་ནརོ་གིང་མཛསེ་པའ་ིལྷ་ཤངི་ཡང་།།     བན་སརེ་མའོ་ིཕག་ནས་སམ་ལ་

ཤརོ།། སྐབས་ལྷ་ལ་བཅོལ་བའ་ིགངས་ཅན་པའ།ི། སིང་དམར་པའི ་དབུས་ཀི་

གཅསེ་ལོ་ཁོང་།། དཔའ་བ་ོཁོག་ཅན་ག་ིབཀའ་བནོ་ཚསོ།། སྲོག་རིན་ཆེན ་སྲུང་
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བའ་ིབཀའ་དིན་བནི།།གཞིས་སྨུག་པོ་ཤརོ་བའ་ིལོ་ཟླ་དརེ།། སྐུ་གཞན་ཡུལ་འགིམ་

པའ་ིཐུགས་བསམ་འཁོར།། སྡེ་གཞུང་པའི་སྐུ་དག་འཁོར་དང་བཅས།།གངས་

དཀར་པོའ་ིར་བ་ཁད་ཀསི་བརྒལ།། དབུས་ལྷ་ལྡན་ནརོ་ག་ིབང་མཛོད་ནས།། རྩ ་

བནི་ཆནེ་ལྷ་སྐུ་རནེ་གསུམ་དང་།། ནརོ་རིན་ཆནེ་ཡདོ་ཚད་གཞན་ཡུལ་དུ།། 

ཐབས་སྣ་དགུས་ཁརེ་ཏ་ེམདེ་པ་བཟོས།།  ཐབས་གཡོ་སྒྱུ་མཁས་པའི་མགོ་སེར་

ཚསོ།། སབོས་ཆནེ་པའོ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གི།།  ཇུས་ཆབ་སྲིད་རོྩད་པའི་བསླུ་

བདི་ཀསི།། བོད་གངས་རིའ་ིབདནེ་དནོ་རླུང་ལ་བསྐུར།།  ས་ཐག་རིང་ས་མཐའ་ིགོང་

ཁརེ་ནས།།ཆོས་རིས་མདེ་སད་སན་རླུང་ལ་བསྐུར།། ཕ་བ་མ་གིང་སྤྲུལ་ཡབ་སྲས་

ལ།། སྤན་དམར་པོའ་ིགགོ་ཞགས་རིམ་གིས་གཡ།ོ། བོད་གངས་ཅན་བསན་འཛིན་

མང་པོ་ཞིག། ནང་ཕག་དགོ་རླུང་གསི་མ་བཟོད་ནས།། ཐབས ་སྣ ་དགུས ་རྩ ་མེད ་

བཟོས་པའ་ིརསེ།། སྐུ་ཡང་སྲདི་ཁག་མ་གཉསི་ར་ེབཟོས།། སོ ན ་ ག ཟི མ ་ ཁ ང ་

གངོ་འགོ་ཞ་ེའཁོན་དང་།། ཕསི་རྒྱལ་པཎ་བར་གི་ཕག་དགོ་གསི།།  ཕ་བ་མའ་ི

བཀའ་སྲུང་དམ་ཚགི་ཅན།། འད་ེའབྱུང་པ་ོའཛིན་པའ་ིལོག་བཤད་བས།། རྫུ ན ་

ལུང་བསན་གཉསི་ཀ་ིབསླུ་བདི་ཀསི།། ལྷ་ཤུགས་ལྡན་བསན་པའ་ིདག་རུ་རིྩས།། 

བསནེ་མ་ིཆགོ་བཙན་བཀའ་འབངས་ལ་བསྒགས།། ནང་ཕུ་ནུའ་ིལིྷང་འཇགས་དགུང་དུ་

དཀོྲགས།། ལྷ་ཤུགས་ལྡན་གགོས་སུ་བསནེ་མཁན་ཚརོ།།  ཆསོ་ཟང་ཟིང་གཉསི་ཀི་

འབལེ་ལམ་བཅད།། དཔལ་གདན་ས་གས་མ་གཉསི་ལ་འཐོར།། དགསོ་ཞྭ་སརེ་

སྡ་ེལ་ཆག་སོ་ཐོབ།། གཞི་ཀ་ཁ་ནས་བཟུང་རགོས་རིམ་བར།། ནང་ཤེས་བའི ་ཡོན་

ཏན་ཡདོ་ད་ོཅོག། ཐུགས་བརྩ་ེབས་སོབ་མཁན་ཡངོས་འཛིན་ཟུང་།། བ དུ ད ་ སོྨ ན ་

ལོག་བསན་དགའ་ིགལ་དུ་བཞག། སནོ་བསལ་བ་དུས་ཀ་ིཡར་སནོ་ནས།། མགོན་
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སྤན་རས་གཟིགས་ལ་སམོ་སམོ་ནས།། ནང་སྤུན་ཟླའ་ིབར་ག་ིདབ་ེའབདེ་འད།ི། དུ ས ་

ད་ེརིང་བར་དུ་ཡདི་མ་ཆསེ།། གནས་དཀར་ཕགོས་དབུ་འཕང་བསདོ་པའ་ིདུས།། 

ཁདེ་ལས་རླུང་དར་བའ་ིགོགས་སུ་བཅོལ།། གསང་གསེར་སྐེམས་ལྷ་ལ་མཆོད་པའ་ི

དུས།། ཁདེ་སྐུ་ཚ་ེབརན་པའ་ིགསོས་སུ་སམོ།། ཆོས་ཟབ་རྒྱས་འཁོར་ལོ་བསོར་བའི་

དུས།། ཡདི་གདུང་བའ་ིརྣ་བ་རྒྱང་ལ་གཏད།། ཞལ་མཇལ་འདོད་ཡིད་ནས་བརེད་

མ་མངོ་།། གསུང་ཐོས་འདདོ་སམེས་ནས་བོར་མ་མངོ་།། ཆོས་ལྟ་ལོག་ཞྭ་མ་ོདབུ་

ལ་སྒནོ།། ཞལ་འཛུམ་ཆུང་ཚམེས་དཀར་ལིང་ས་ེལིང་།། ཕ་དམ་པའི ་ལྷ་སྲུང་

རགོ་པས་གནན།། སྤན་ཁ་ཆུང་སྡང་མགི་འཁྱུགས་ས་ེའཁྱུགས།། སེ མ ས ་

སྐདི་སྡུག་མཉམ་པའ་ིའབངས་མ་ིཚ།ོ། བཀའ་བཙན་པོས་ཁ་ཁ་སོ་སོར་བཏང་།། 

དཔལ་སན་བརྒྱུད་བསན་པའ་ིསྒནོ་མ་ེཚ།ོ། དུག་ནག་པོའི ་གསོལ་ཇའི ་ཀོླང་དུ་

གཟིམས།།

 

ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་ན་ིཏཱ་ལའ་ིརསེ་འབང་པའ་ིལས་ཀི་བདེ་པ་པ་ོརདེ།

༄༅། །ད་ེརིང་ཤདོ་འདདོ་པ་ན་ིགངོ་ས་ཏཱ་ལ་བཅུ་བཞི་པས་ཡུལ་དུས་འདརི་བོད་མ་ིནང་

ཁུལ་ལ་འགལ་ཟླ་མ་ིམཐུན་ཕོགས་ཀ་ིབདེ་ལས་མ་ིའད་བ་སོ་སོར་བསན་ཡདོ་ན་ཡང་།  

འགོ་བའི་ཡིད་ཀི་གདུང་བ་སེལ་བ་ལས་གདུང་བ་ཆེས་ཆེར་བསགས་ཏེ་རོ་རེ་ཤུགས་

ལྡན་གི་ཐོད་དུ་གང་ཐུབ་ཅི་ནུས་ཀི་སོ་ནས་བོད་མི་རྣམས་མ་རིག་པའི་རོངས་ལམ་དུ་
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བ་ོསྣ་དངོ་བཞིན་པ་ན་ིཟུར་ལྟས་ལབེ་མཐོང་རདེ། རང་མི་རིགས་ཡོངས་རོགས་

རོག་རྩ་ཆིག་བསིྒལ་བེད་རྒྱུ་ཕར་ཞོག་ཐ་ན་སོ་ཁི་ཞིག་གི་མཐོང་ཡང་མེད་པ་འདི་ཅི་

ཞིག་ག་ིམནངོ་བ་ཡནི་ནམ། བང་ཁོག་ན་འབར་བའ་ིཟུག་གཟརེ་ལྕ་ིམ་ོཞིག་གསི་བད་ེ

སྣང་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ཞིང༌། སམེས་ཞབས་ན་འགྱུ་བའ་ིགདུང་སྣང་སྐནེ་པོ་ད་ེབསླུ་བིད་

རདེ་དམ། འགལེ་བཤད་བལ་བའ་ིསོྐ་སྣང་ཏཱ་ཤུགས་གཉསི་ཀིས་འགམ་ལྕག་གཞུས་

པས་འཁར་འཁརོ་ག་ིགམོ་ཁ་དང་པ་ོས་ོམག་ོཚུགས་ཤངི༌། ར་ེསགེས་ཀི་ཉག་སྐུད་དམར་

པོས་དངས་ཏེ་ཟུངས་ཁག་གི་རིན་ཐང་དང་རིགས་ཞེན་གི་ལ་རྒྱ་ཁ་སོ་ནས་ལུད་མགོ་

བརྩམས།” རྣམ་ཤསེ་རངི་པ་ཞིག་ལ་ངུ་སད་གསར་པ་བསྒགས་ཉནི་ནས་དུང་དཀར་

ཐེངས་གཅིག་རྣ་ལ་ཐོས་པའི་སལ་བ་མེད་པར་ཏཱ་ཤུགས་རོྩད་པའི་འུར་སྒས་གནམ་ས་

ཁངེས་ཤངི་། འཐབ་རོྩད་ཅེས་པའ་ིཐ་སད་འདའི་ིཁདོ་ནས་རང་མ་ིརིགས་སུ་ལ་ཡང་

བ་ོའདདོ་ཁངེས་པའ་ིབསམ་བོ་ཞིག་སརེ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཟད་དགུན་ཟླ་བཞིན་འཁག་པའ་ི

ཁ་བ་སར་མ་ོགང་བང་གཞུང་དུ་བངས་པ་བཞིན་ཏུ་རྔམས་ཞིང་ཧང་སང་པར་འགྱུར་རོ། 

ད་གཟིགས་དང་བོད་ཅན་པོའ་ིདབུ་ཁདི་ན་ིསྤན་རས་གཟིགས། དེ ་ ལ ་ ལུ ང ་ བ ས ན ་

རྒྱག་མཁན་ལྷ་ཕ་ོདང་ལྷ་མ།ོ ད་དུང་ལྟ་བ་ན་ིརནེ་འབྱུང་། སྤདོ་པ་ན་ིའཚ་ེབ་མདེ་པ། 

སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེའདདོ་ཀ་ིབསམ་པ། བདག་ལས་གཞན་གཅསེ་ཀི་ཀུན་སངོ་། 

སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕ་མར་འཛིན་པའ་ིའདུ་ཤསེ། ཕ་བང་ཆུབ་སེམས་པ་དང་མ་

བག་སྲནི་འདུས་པའ་ིསྤུན་རྒྱུད། ཆོས་སྲདི་ཟུང་འབལེ་གི་སྲདི་ཇུས་གང་ལ་བལྟས་ན། 

འཛམ་བུ་གངི་འདའི་ིསང་ལ་བོད་གངས་ཅན་པ་ཞསེ། ཞི་བདེ་ལིྷང་འཇགས་ཀི་འཚོ་

བ་ཞིག་བསྐལེ་དགསོ་ཚདོ་ལ། ད་ེལས་ལོྡག་ས་ེརྒྱལ་རབས་རིམ་བྱུང་དང་། ལྷག་པར་ཏཱ་

ལ་སྐུ་སྐ་ེལྔ་པ་ནས་ཉ་ིམ་ད་ལ་མ་ཐུག་ག་ིབར་དུ་གཟུགས་མདེ་ག་ིདུག་མདའ་དང་།  
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ཆོས་གསོ་འགོ་ག་ིའཇབ་མདའ་འདསི་བོད་མ་ིཁ་ིསངོ་མང་པའོ་ིཚ་ེསྲགོ་བཀུམ་མངོ་ཡདོ།  

དཔརེ་ན། བོད་སྡ་ེཔ་གཞུང་སྲདི་གཞུང་དང་ཏཱ་ལའ་ིརྐུབ་སགེས་སྲ་བརན་ཡངོ་སད།  

བཀའ་དག་ེདམག་འཁྲུག་དང།  སག་བག་ནས་རྐུབ་སགེས་ཆདེ་ས་ེར་རྩ་མདེ་བཏང་བ། 

ད་ལྟའ་ིཆར་དག་ེའདུན་སྡ་ེདཀྲུག་གསི་གདན་ས་དུམ་བུར་བཏང་བ། བོད ་མི ་ནང ་

དཀྲུག་བཏང་བ།  མ་ིཡ་ིའག་ོསངས་མ་ཤསེ་གངོ་། ལྷ་ཡ་ིགནས་སངས་ཤསེ་མདགོ་

བདེ་ནས་བོད་འབངས་སྡུག་ལ་སྦར་མཁན་ཚང་མ་ན་ིཆོས་གོས་བསྣམས་ནས་སྲདི་སགེ་

ལ་རྔམ་མཁན་ཞ་ེགཅིག་ཡནི། ད་དུང་ཡང་།  སྐུ་དག་རིང་ལུགས་དང་། སརེ་གཅོད་

རིང་ལུགས། གཅིག་བསྡུད་ཀ་ིསྤ་ིཚགོས་འད་ིཡ་ིའགག་ས་ོལས་སོྒལ་མ་ཐུབ་ན། ནམ་

ཡང་ཞི་བད་ེདང་། འཆམ་མཐུན། དམངས་གཙ་ོཡ་ིསིྤ་ཚགོས་ཞིག་བསྐྲུན་མ་ིཐུབ། ང ་

ཚསོ་ངསེ་པར་དུ་ཤསེ་དགསོ་པ་དང་བསྒྲུབ་དགསོ་པ་ན།ི  རངི་ཞནེ་དང་། བ ག ་

ཁུམ། གཡམ་རྒྱུག་དང་།  ངོ་སྲུང་།  བསླུ་བདི་དང་།  ཕོགས་ཞནེ། ཡངོས་སུ་སང་ས།ེ དང་

བདནེ་གི་ལམ་ནས་རང་དབང་ཅན་ག་ིབོད་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ན།ི ཕ་ིརབ་གངས་

ཅན་པའ་ིཕག་ཏུ་བབ་པའ་ིལས་འགན་ཞིག་རདེ། ས་འགོ་འབུ་སྲནི་ནས་ཕུད། འ དི ་

གངོ་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆ་ེལ་འབུལ་རོགས།

འགོ་ག་ིམག་ོསརོ་གཏོང་བའ་ིགཏམ་ཞསེ་པ་འད།ི ཉེ ་ཆར་འབོར་བ་ཞིག་ཡིན།འདིར་

༧གངོ་ས་ལྔ་པའ་ིགསུང་འབུམ་པདོ་ད་པའ་ིནང་ག་ིལུང་འདནེ་ཞིག་གནང་འདུག་ཀང་ད་ེ

ན་ིཁོ་བོས་སར་མ་མཐོང་བའ་ིགཏམ་གསར་པ་ཞིག་ཡནི། འོན་ཀང་ད་དུང་ཞིབ་འཇུག་

ནན་ཏན་ཡངོ་བ་ཞུ།
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བདནེ་དནོ་དང་བཤད་འད་ིམཐོ་སང་སྲགོ་ཆག་སོགས་ལ་ཕུལ།

ཤགོ་ལྡབེས་{81}ན།

དམ་མནི་དམ་བརྫུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞསེ།།

སོྨན་ལམ་ལོག་པའ་ིདམ་སྲ་ིའབྱུང་པ་ོའདསི།།

བསན་དང་འག་ོབ་ཀུན་ལ་འཚ་ེབདེ་ན།།

མགནོ་སྐབས་དཔུང་གཉནེ་མ་མཛད་ཐལ་བར་རགོས།།

ཞསེ་པ་འད།ི ༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་རྒྱུག་ཁི་འཁོར་དང་བཅས་པས་ད་བར་དུ།༧གོང་

ས་ལྔ་པའི་ཤུགས་ལྡན་དམ་བསྒགས་བས་ཟེར་བའི་ཁུངས་དཔང་དག་ཤོས་འདི་ཡིན་

མདོ།འད་ིན་ིདམ་བསྒགས་བས་པའ་ིཁུངས་སུ་ནམ་ཡང་མ་ིའག་ོས།ེ 

ཁེད་ཚོས་ཁ་ནས་མ་ཎ��་བགང་རྒྱུའི་ཚབ་དུ་ཚར་གངས་བསོག་བཞིན་པའི་བདེན་

དཔང་ཤོ་ལོ་ཀ་དེ་ཁ་ལ་འཁེར་ཏེ་༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཤུགས་ལྡན་བཙན་བཀག་

གནང་བ་རེད་ཟེར་ནས་འོས་སྒོག་བེད་པ་དེ་ནི་མགོ་སོར་གཏོང་བའི་གཏམ་བཤད་ཁོ་

ན་ལས་མ་འདས།    ཁོད་ཀསི་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆནེ་པོས་དལོ་རྒྱལ་ལ་དམགིས་ཏ་ེ

སྒྲུབ་ཁག་མང་པོས་བསྲེག་སོྦར་གནང་བ་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དུ་འཛིན་ཏེ་དོལ་རྒྱལ་སྲུང་

མ་བསེན་མི་ཆོག་ཅེས་བཀག་པ་རེད་ཟེར་བ་ནི་དགོངས་གཞི་དང་དགོས་པའི་དབང་

གསི་བསམ་གིས་མ་ིཁབ་པའ་ིམཛད་པ་ཡནི་པར་མ་གཏོགས་པ་ཞིག་དང་།  རང་འདདོ་

གཞན་བསལ་ག་ིལྟ་བ་ཡང་ཡནི་པ་ལས།  བཙན་བཀག་གསི་དམ་བསྒགས་རྩ་བ་ནས་

བཟོས་མདེ་ལ།   མནའ་བསྐལེ་དམ་བཞག་སོགས་ད་ེབས་གནང་སྲལོ་མདེ་ཀང་།  དནོ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

707

དངོས་དང་བདནེ་པ་གཡ་ོའགོ་ཏུ་བཅུག་ནས་མག་ོསརོ་འབའ་ཞིག་ལས།    ངསེ་དནོ་གི་

མཛད་རྣམ་ལ་གཞིགས་ན་དག་ེལུགས་ཕགོས་ནས་དལོ་རྒྱལ་སྲུང་མར་མངའ་གསོལ་ཐོག་

མར་མཛད་མཁན་དེ་བསུབ་དུ་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་

ཡནི་ཏ།ེ  དང་ཐོག་སྲུང་མ་འད་ིཡ་ིཆ་ེབ་འདནོ་ཕརི་ལས་སྦརོ་སོགས་མཛད་ཀང་གགས་

མི་རེད་པའི་ཚུལ་གིས་མཇུག་དུ་འཕིན་བཅོལ་འགག་མེད་རོ་རེའི་སྒ་དབངས་བརྩམས་

ཤིང་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལོྷ་ངོས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་སོྤ་སང་བཞུགས་

པའི་གནས་གཞི་དེ་ཉིད་དུ་སྲུང་མ་འདི་ཡི་སྐུ་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་མགོན་ཁང་དུ་ཕུལ་ཞིང་

མངའ་གསོལ་གཟངེས་བསོད་མཛད་པ་གནང་བ་དང་།   རསེ་སུ་སྡ་ེསྲདི་བསོད་ནམས་

ཆོས་འཕལེ་གསི་ཁོང་ག་ིགཞིས་དགནོ་ལོྷ་ཁ་རི་བོ་ཆོས་གངི་དུ་གནང་ཞིང་བདག་དབང་

དགོན་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་པས་ད་བར་ཉམས་མེད་འདེན་བེད་ལམ་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་ནི་

བསུབ་ཏུ་མདེ་པའ་ིལོ་རྒྱུས་ཀ་ིདཔང་རགས་ཞིག་ཀང་ཡནི།   ཇི་སད་དུ།     {“དུང་

དཀར་ཚགི་མཛོད་ཆནེ་མ་ོལས།   ལྷ་ས་གོང་ཁུལ་རིང་པའ་ིལོྷ་ངོས་སུ་རྒྱལ་ཁའ་ིལམ་

གོང་ལྷན་ཁོངས་ཡོད་པའི་སོྤ་བདེ་ཁང་གསར་ནི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ཏཱ་

ལའ་ིབ་མ་སྐུ་ཕངེ་ལྔ་པས་གཟིམ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དགེས་པར་བཞངེས་

པ་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་གི་རེན་མཁར་དུ་ཕུལ་བའི་བདག་འཛིན་དབང་ཆ་ལོྷ་ཁ་རི་བོ་

ཆོས་གིང་གི་བ་མ་དོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་གནང་བ་ནས་བཟུང་རི་བོ་ཆོས་གིང་དགོན་ནས་

བདག་འཛིན་ག་ིརྒྱུན་དུ་བསང་གསོ་བ་མ་ིགཅིག་ཡདོ་པ་དང་།   རོ་ར་ེཤུགས་ལྡན་གི་སྐུ་

གསོལ་བདེ་ཅིང་།”}   ཞསེ་དང་།    རྒྱལ་མཆགོ་ལྔ་པ་ཆནེ་པའོ།ི  འཕནི་བཅོལ་ལྷུན་

གྲུབ་གདདོ་མ་ལས།   {“སོན་ཆད་རང་འདདོ་ཅུང་ཟད་འཁགིས་པ་ལས།། བཙན་

པའོ་ིསྣང་བ་མ་བཟོླགས་མཐོལ་ལོ་བཤགས།།”}     ཞསེ་དང་།  {“མདརོ་ན་བ་མ་ལྷ་
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དང་མཆོག་གསུམ་ཀུན།།འདུས་པའ་ིབདག་ཉདི་མཆགོ་ཏུ་མངའ་གསོལ་ལོ།།”}   ཞསེ་

དང་། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའ་ིགསུང་འབུམ་པདོ་ད་པར།།    {“འཇམ་མགནོ་བ་མའ་ིབསན་

སྲུང་མཐུ་རྩལ་ཅན།། རྒྱལ་ཆནེ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་འཁོར་བཅས་ལ།། འ དོ ད ་ ད གུ ་

ཚང་བའ་ིགསརེ་སྐམེས་མཆོད་པ་འད།ི། འབུལ་ལོ་བསྲུང་སོྐབས་གཡེལ་བ་མེད་པར་

མཛོད།།”} ཅསེ་སོགས་གསུང་མང་དག་ཞིག་དང་།  གཞན་ཡང་དལོ་ཆུ་མགི་དཀར་

མོར་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཆེན་གི་རེན་མཁར་དེ་ཡང་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པས་བཙུགས་གནང་བ་

ཡནི་ཞིང་དེ་ནས་བཟུང་ཕགོས་གང་སར་ཤུགས་ལྡན་ག་ིརེན་མཁར་བཞེངས་པའ་ིསྲལོ་

དར་བ་ཡནི་ཏ།ེ   མ་ཏིའ་ིམཚན་གསི་འབས་སྤུངས་སུ་བིས་པའ་ིཔད་དཀར་ཆུན་པོའ་ི

ལྡེབས་{10}རྒྱབ་ཤགོ་ཕེང་གསུམ་པར་{“འདའི་ིབཞུགས་གནས་སྐབས་མགོན་ལྔ་པ་

ཆེན་པོས་དོལ་གི་སའི་ཆར་ཕུལ་བས་དེའི་ཕོགས་སུ་འདིའི་ཕོ་བང་ཡོད་ཅིང་”}ཞེས་

གསུངས།    གཞན་ཡང་ཤུགས་ལྡན་སྐུ་གསོལ་ཞུ་སའ་ིསྐུ་རནེ་ད་ེལ་རྩ་ེདྲུང་ལས་ཚན་

པའ་ིག་ོགནས་ཡདོ་ཅིང་ག་ོགནས་ད་ེགནང་མཁན་ཡང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་བ་ཡནི།   ད་ེ

ནས་བཟུང་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་ཡོངས་འཛིན་ཁི་ཆེན་བང་ཆུབ་ཆོས་འཕེལ་གིས་

སྲུང་མ་འད་ིཤུགས་ཆནེ་པ་ོབསནེ་པ་ཡངོས་གགས་ཡནི་ཡང་རྒྱལ་བ་ཡནོ་ཏན་རྒྱ་མཚསོ་

རང་ག་ིཡངོས་འཛིན་ནརོ་འཁྲུལ་མཁན་ཞིག་ལ་ངོ་འཛིན་གནང་བའ་ིལོ་རྒྱུས་མདེ།  ཁདེ་

ཚོས་རྒྱལ་བ་བཅུ་གསུམ་པའི་སྲུང་མ་འདི་ལ་དམ་བསྒག་ཤུགས་ཆེན་གནང་བའི་ལོག་

བཤད་མང་པོ་མཛད་པ་ན་ིསྐབས་རེ་བད་ེཆནེ་སིང་པོ་དང་བ་མ་རྣམ་གཉསི་བར་འཁོར་

གཡོག་ཁ་ཤས་ནས་མཛད་འཕིན་ཐད་དབེན་སྦོར་དབང་གིས་ཐུགས་མ་རང་པའི་ཚུལ་

ཅུང་ཟད་བསན་ཡང་ངེས་པ་དོན་ལ་འགལ་བ་མེད་ཚུལ་སྐབས་རེ་ཕ་བོང་ཁ་པའི་རྣམ་

ཐར་དུ་སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཀསི་འགདོ་བཤགས་ཕུལ་ཚུལ་ག་ིལོ་རྒྱུས་ལས་
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གསལ་བ་དང་།  གངོ་ས་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་ནས་སྲུང་མ་འད་ིལ་དད་པ་དང་ཡདི་ཆསེ་

ཡདོ་ཚུལ་ཡང་།   གོ་མ་ོདུང་དཀར་དགནོ་དུ་གངོ་ས་མཆོག་ག་ིབཀའ་དགངོས་བཞིན་

ཤུགས་ལྡན་སྐུ་ཕབེས་ཞུས་དནོ་ལས་ཤར་ནུབ་མཆདོ་རནེ་གཉསི་པོ་ཉམས་གསོ་དགོས་

གལ་ཆེ་ཚུལ་གོ་མོ་སྤི་ཁབ་བརྒྱུད་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་སན་ཞུ་ཕུལ་དོན་གསེར་གི་

བཀའ་ལུང་སིྤ་བོར་བངས་ནས་ཤར་གི་མཆོད་རེན་དགའ་ལྡན་གསེར་གདུང་དང་ནུབ་

ཀི་མཆོད་རེན་རྩེ་ཕོ་བང་གཉིས་ཉམས་གསོ་གནང་བ་སོགས་ཀིས་མཚོན་ཐུབ་པ་ཞིག་

ཡནི་པ་དང་། 

 ༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚའོ་ིསྐུ་དུས་སུ་བོད་ཀི་སྲདི་སོྐང་

རྭ་སྒེང་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་སྲིད་སྐོང་གནང་སབས་ལྷ་ལྡན་སོྤ་བདེ་ཁང་དུ་

སྲདི་སྐངོ་སྐུ་ངོ་མཆོག་དང་།   རྒྱ་ནག་གངོ་མ་དྷཱ་ཀངོ་གསི་ཆདེ་མངག་ཨམ་བན་བཅས་

ནས་སྤོ་ཁང་གི་རོ་ཅལ་ཆེན་མོའི་དབུས་སུ་དབུ་གུར་ཕུབ་ནས་མངའ་གསོལ་གཟེང་

བསདོ་ཀ་ིམཛད་ས་ོཟབ་རྒྱས་གཉེར་བ་དང་འབེལ་མགནོ་ཁང་གི་སོ་ཐོད་དུ་པཎ་འབུལ་

གནང་མཛད་པ་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་དཔང་པོར་ད་ལྟ་མཇལ་དུ་ཡོད་པ་གཟིགས་པར་

འཚལ།    དརེ་མ་ཟད་ས་སྐའ་ིབདག་ཆནེ་བསོད་ནམ་རིན་ཆནེ་གསི་བཀའ་བསསོ་དམ་

བཞག་གནང་ནས་ས་སྐའི་སྲུང་མར་མངའ་གསོལ་གནང་ནས་རྒྱལ་གསོལ་ལོག་འདེན་

ཚར་གཅོད་མཛད་པ་ནས་བཟུང་ས་སྐའ་ིབདག་ཆེན་ནས་སྨུག་ཆུང་ལོྕག་དུ་མགནོ་ཁང་

བཏབ་ཅིང་ལོ་ལྟར་དུས་གཏོར་དང་རེན་རས་དགེས་བཤོམ་མཛད་སྲོལ་དང་།དེ་ནས་

བཟུང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བ་ོགསོ།     དའེུ་ལྷས་པ།   རརོ་ཆནེ་ར་ོར་ེའཆང་སོགས་

ཀིས་བསོད་བསྐུལ་མངའ་གསོལ་མཛད་པ་མང་པོ་བཞུགས་ཡོད་པ་སོགས་གསལ་

བཤད་ག་ལ་དགསོ།   གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཀུན་འཕནི་ལས་ཀ་ིརང་གཟུགས་དཔལ་ཧ་ེརུ་
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ཀཿདང་ངོ་བོ་གཉསི་སུ་མདེ་པའ་ིཡངོས་འཛིན་ཁི་བང་ར་ོར་ེའཆང་ཆནེ་པོས་ཀང་བསོད་

འགལེ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚ་ོདགསེ་པའ་ིརོལ་མ་ོལས་།   {“མདརོ་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཆོས་ཀི་དབིངས་སུ་རོ་གཅིག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བསན་སྲུང་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀང་

༧རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆནེ་པ་ོདང་ངོ་བོ་གཅིག་ཡནི་ཡང་།   དང་དནོ་གདུལ་བ་ཐུན་མངོ་

བའི་ངོར་ཐ་དད་པའི་སྣང་ཚུལ་མི་འད་བ་འབྱུང་བ་ནི།”} ཞེས་གསུངས་པའི་གསུང་

ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་འདིར་སོྨྲས་མི་དགོས་པས་གཙོ་བོ་རང་ཉིད་བ་མ་ལྷ་སྲུང་དང་བཅས་

པའ་ིལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་ལ་ལོག་བཤད་དང་འཁགོ་བཤད་མ་གནང་བར་ཡདི་ཆསེ་ཡདོ་

མདེ་ལ་རག་ལས་སོ།།   གངོ་ཞུས་བཞིན་ར་ེབཙུན་འཇམ་དབངས་རང་བསན་བསྲུང་

ཕརི་འཇམ་མགནོ་བ་མའ་ིདཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་གིས་དག་ཐརེ་གནང་བའ་ིདག་ེལུགས་པའ་ི

གྲུབ་མཐའ། སོ་ཀུན་ནས་ཆ་ཚང་བ་གྲུབ་མཐའ་གཞན་ལ་འགམ་ཆུ་ལྡང་མི་དགོས་

པའི་བསན་པ་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་ཙམ་ལ་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་དུ་ཡོད་པ་

འད་ིལ། སུ་དང་གང་གསི་བསྲ་ེལྷད་བཅུག་ས་ེ༧ར་ེཙངོ་ཁ་པའ་ིངལ་བ་དནོ་མདེ་དུ་བཏང་

ཚ་ེཚར་གཅོད་པ་ལ་འཕནི་ལས་གགོ་བཞིན་མྱུར་བ་དང་། ཚུལ ་བཞིན ་འ ཛིན ་

སྐོང་སེལ་བ་ལ་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་སད་ཅིག་ཙམ་ཡང་གཡེང་བ་མེད་པར་བསྲུང་

ཞངི་སྐངོ་བ་འད་ིན།ི འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསན་སྲུང་རྒྱལ་ཆེན་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་

འདའི་ིབདེ་ལས་སམ་ཁད་ཆོས་ཡནི་པས། ཁོད་ཀིས་དེ་བཞིན་སྐབས་རེ་ཛེ་སྨད་

རོ་རེ་འཆང་གི་གསུང་ཕ་རྒོད་བ་མའི་ཞལ་ལུང་ལས་གསུངས་པ་དེ་ལ་སེམས་འཚུབ་

ཆནེ་པ་ོགནང་བ་ན་ིགསང་གསུམ་ག་ིརྣམ་ཐར་དང་། རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་དག་

ལ་བོ་གསོ་རྒྱ་ཁབ་ཀ་ིམགི་ལྟར་དགོ་པའ་ིམཚང་དུ་ཤསེ་པར་བསོ་ཤགི  ནའེུ་ལ་ེནས་

ཕུལ།{2014}{10}{05} ཉནི།
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ཚ་ཟམ་ལ་ཆདེ་དུ་སྤངིས་པ།

༄༅། །མཁས་ཡནོ་མཁནེ་གསུམ་ག་ིརྩ་ེམརོ་སོན་ཞིང་། ཤསེ་འཇོན་ནུས་གསུམ་ག་ི

དཔནོ་པོར་བཀུར་བས། དགའ་ཞནེ་སོྤ་གསུམ་གསི་སྲདི་སགེས་སུ་འགངིས་མོང་བའ་ི

ཟམ་གདངོ་དང་ཟམ་གདངོ་པ་རྣམ་པ་ལགས། ཁདེ་ཚསོ་ཉ་ིམ་དཀར་ངོགས་ཤགི་ནས་

འད་ིལྟར། ཤུགས་ལྡན་པ་ཚ་ོལ་གཞུང་གསི་དབ་ེའབདེ་བདེ་མངོ་མདེ་ཅིང་། གདན་ས་

ཁག་དང་སརེ་གི་སྨན་ཁང་། ད་ེབཞིན་ཟ་ཁང་དང་ཚངོ་ཁང་དག་ཏུ་དབ་ེའབདེ་བདེ་པ་

ན།ི ཁོང་ཚའོ་ིཁིམས་མཐུན་ག་ིཁ་ེདབང་ཡནི་པས། ཅི་བ་མདེ་ལ། ད་ེབཞིན་ཁོང་ཚའོ་ི

གངས་འབོར་ན་ིའབུམ་ཕག་ཙམ་ལས་མདེ་པས། བོད་པ་ཕོགས་ཁག་གཉསི་སུ་མ་ིའགྱུར་

རོ། ཞསེ་པ་དང་། ད་དུང་ཁོང་ཚོར་ནམ་ཡང་སོ་ཆེན་ཕེས་ནས་ཡོད་པས།ཤུགས་

ལྡན་སངས་ཏ་ེཚུར་འཛུལ་ན་ན་ིདརེ་ཟད་ཀི། ཇི་སྲིད་མ་སངས་པ་དེ་སྲིད་དུ་ནང་ལ་

འཛུལ་བཅུག་རྒྱུ་མདེ་ཚུལ་སོགས་གསུངས་ནས། གཡོ་ཐབས་ཤོབ་ཀི་འཁོར་ལོ་ཤ་སག་

བསརོ་མཛད་དམ། དབ་ེའབདེ་བས་མདེ་ལུགས་གསུང་བཞིན་གསུང་བཞིན། ན ང ་

ལ་འཛུལ་བཅུག་རྒྱུ་མདེ་ཚུལ་བསད་པའ་ིནང་འགལ་འད།ི ཁེད་ཀིས་སལ་ལྡན་

གདུལ་བ་ད་ེདག་ལ།གསུང་གཅིག་ཉདི་དུ་གསུང་ན་ཡང་། །དུ་མ་ཉིད་དུ་སོ་སོར་གོ་ནས་

སྦྲུལ་ག་ིམདུད་པ་བཞིན་རང་ཞིགས་སུ་གལོ་འགོ་རྒྱུ་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚསོ་ན་ིནམ་

ཡང་འཕལོ་ཤསེ་ས་མ་རདེ། ད་དུང་ཁོང་ཚོར་ཐོབ་པའི་ཁིམས་མཐུན་གི་ཁེ་དབང་

ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེདག ཁདེ་དང་ཁདེ་ཀསི་གསར་དུ་བཟོ་རོགས་མཛད་པའ་ིདམགིས་བསལ་ག་ི

ཁམིས་ལུགས་ཤགི་རདེ་དམ། ཁོང་ཚོས་ས་རེད་རོ་རེད་བྱུང་བའི་ཁིམས་ལུགས་ཤིག་

རདེ། རགོ་དནོ་སངི་པོ་འཛམ་གངི་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཞིག་ག”ིཁིམས་མཐུན་ཁ་ེདབང”རདེ། 
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གཞན་ཡང་དད་ལྡན་འབུམ་ཐརེ་ཙམ་ག་ིགངས་བཅད་ད་ེདག ཁེད་ཀི་ཐུགས་མངོན་

པར་མཁནེ་པའ་ིཡ་ེཤསེ་ཀིས་གཟིགས་པ་རདེ་དམ། སྐུ་ཞབས་རྒྱ་ལོ་བརྒྱུད་དེ་རྒྱ་

ནག་ནས་ཞིབ་འཇུག་བས་ཡངོ་བ་ཡནི། ང་ཚསོ་ཉན་དུས།

ན་ནིང་ཡབ་རེ་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་ཁི་སོན་གཅིག་པུ་སེང་དུའང་དད་ལྡན་འབུམ་

ཕག་བརྒལ་བའ་ིཚདོ་དཔག་བདེ་ཀནི་ཡདོ་པར་ཐོས་པས། གནས་དེར ་ཤུགས་

ལྡན་འདནོ་མཁན་ག་ིབརྒྱ་ཆ་གཅིག་ཙམ་ཡང་འདུ་མ་ཐུབ་པ་ན།ི ཁེད་ཀིས་ཀང་འདོད་

ཀནི་ཡདོ་ལས་ཆ།ེ དརེ་མ་ཟད་སོ་ཆནེ་ཕསེ་ཡདོ་མདེ་ཀི་རིགས་ལམ་འད་ིཡང་། 

སྐུ་མཆདེ་རྒྱ་ལོ་བརྒྱུད་ད་ེརྒྱ་ནག་ནས་མཁནེ་ཡངོ་བ་ཡནི་ནམ། ཁོང་ཚོས་ཁེད་ཚོར་

བཏོན་པའ་ིཆབ་སྲདི་ཀ་ིརིགས་ལམ་ད་ེཤནི་ཏུ་རྣ་ོདགས་པའ་ིཉམས་མངོ་འཐོབ་ནས། 

ད་རསེ་འད་ིན་མཁོ་སྤདོ་བདེ་རྒྱུ་དན་ཡངོ་བ་ཡནི།ཚ་ཟམ་པ། ཁེད་ཀིས་སབས་དེ ་

དུས་བདནེ་པ་དང་པོ་ཞིག་མ་བཤད་པ་ཡནི་ནམ། ངོ་མ་བཤད་ཡངོ་རྒྱུ་མདེ་པ་རདེ།  ཡང་

ན་བ་མ་ཁདེ་ལ་བདནེ་པ་དང་དང་པོས་གཞི་ནས་སངོ་སོང་བ་རདེ་དམ། བ དེ ན ་ དོ ན ་

དང་བཞག་གི་བསམ་བོ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་ཞེན་ཨུ་ཚུགས་ཀི་ཀོླང་ནས་མགོ་བོ་འབུས་

མ་ཐུབ་པ་རདེ།ཚ་ཟམ་པ། ད་དུང་བཤད་ཉེས་ཤོར་མ་ཤོར་གི་ཐུགས་བསམ་ཞིག་

མ་ིབཞསེ་སམ།  མ་ཟད་ཟམ་གདངོ་དང་ཟམ་གདངོ་པ་རྣམ་པ་ལགས། དོ ན ་ ད ངོ ས ་

ལ་ལོག་བཤད་མ་བདེ་རོགས།  དནོ་དངོས་ན་ིསྐབས་ར་ེགངོ་མ་རྣམས་ཀ་ིཆོས་བརྒྱུད་ལ་

ཐུག་པ་ལས་ལྷ་གཅིག་པ་ོམནི་ལ་རྒྱ་དངུལ་ཡནི་པ་ད་ེབས་ཀང་མ་ིསྲདི། མདརོ་ན་ཁདེ་

རྣམས་ལ་བོད་དང་བོད་མ་ིཟརེ་བའ་ིལ་རྒྱ་ངོ་མ་ཞིག་ཡདོ་ན་ཁ་དང་ཁ་སྤུ་དབ་ེའབདེ། 

ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་གཙང་གཅོད་ཟརེ་བའ་ིསད་ངན། ད་ེག་ནང་བཞིན་ལྷ་

ཁང་དང་དགནོ་ཁང་ཚངོ་ཁང་སོགས་ཀི་ས་ོབང་ངོས་ལ་བསི་པའ་ིཆསོ་དང་འཇིག་རེན་
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གང་ལ་ཡང་མི་མཐུན་པའི་བ་སྤོད་ངན་པ་དེ་ཚོ་འཕལ་དུ་ཕིར་བསྡུ་བས་ཚེ་ད་གཟོད་

ཁདོ་རང་ཚསོ་དནོ་དངོས་རགོས་ཡངོ་། ༧སྐབས་རེ་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་མཆོག་གི་རང་

རྣམ་འཁྲུལ་སྣང་སྒྱུ་མའ་ིཟོླས་གར་ཤགོ་གངས་{384}ལས།  ཕ་ིལོ་{1972}བོད་

ཟླ་བཅུ་གཉསི་པ་ཕ་ིམའ་ིཚསེ་བཅུ་ཉནི། བོད་ཀ་ིམཐོ་རིམ་སབོ་སྤ་ིའབས་སྤུངས་ཚ་བ་

ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེས་འབོད་གནང་ལྟར་བཞུགས་གནས་སུ་བསོྐད་དེ་ས་དོ་རྒྱལ་ཆེན་

ཤུགས་ལྡན་གི་སྲགོ་གཏད་དང་། ཕི་ད་ོཚསེ་བཅུའ་ིཚགོས་འཁོར་བགསི།  ཞསེ་པ་འདསི། 

ཁོད་ལ་རྒྱལ་ཆེན་ཤུགས་ལྡན་གི་སྲོག་གཏད་གནང་མཁན་དེ་ལ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་

འབལེ་བ་བཅད་ཡདོ་དམ་མདེ། ཡདོ་ན་དམ་ཉམས་ངོ་མ་ད་ེསྐུ་ཉདི་རདེ་འདུག་ན་བདནེ་

དོན་དང་བཞག་གིས་ཐུགས་བསམ་ཡག་པོ་ཞིག་བསོར་དགོས་འདུག་བསམ།བོད་དུ་

གནས་སྡདོ་མ་ིཉག་གངས་ཆབ་ཀིས་ཁོད་ཚསོ་སརེ་གཅོད་ཀིས་ཚརོ་བས་གནནོ་མ་ནུས་

པའ་ིཚགོས་པ་ད་ེལ་སོྤད་རོགས། འད་ིལྟར་སྤ་ིལོ་{2015}{3}{17}ཉནི་སྤངིས་པའ།ོ

གཤམ་འགོ་གནས་ཚུལ་འད།ི མདོ་སྨད་ཨ་མདོའི་ཡུལ་ནས་དམ་གཙང་གི་རོ་རེ་སྤུན་

གོགས་བ་སོན་་་་་་་་་ལགས་ནས་བཏང་འབོར་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་ལ་བརེན་ནས་

གང་ཞིག་མཚནོ་ཐུབ་ཟརེ་ན། གོང་ས་བཅུ་བཞི་པས་ལྷ་སྲུང་དམ་བསྒགས་ཀི་སྐོ་

གནས་འད་ིབསམ་བཞིན་དུ་བོད་མ་ིརིགས་རྩ་བརག་ཏུ་གཏོང་འདདོ་པའ་ིཇུས་ངན་ཞིག་

ཡནི་པ་གཤམ་འཁོད་ཀ་ིགནས་ཚུལ་འད་ིལ་བལྟས་པས་ཤསེ་ཐུབ། གནས ་ཚུལ ་

འད་ིན་ིམད་ོསྨད་ཨ་མད་ོལྔ་པའ་ིཕགོས་སུ་བྱུང་བའ་ིཟུར་གཅིག་ཡནི་ཅིང་། འ དི ་

ལྟ་བུའ་ིགནས་ཚུལ་བོད་ས་ཡངོས་ལ་ཁབ་ནས་ཡདོ་པས།   གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་ལྷ་སྲུང་

དམ་བསྒགས་ཀི་བ་སོྤད་དེའི་ཐོག་ནས།མ་འོང་མི་རབས་རེས་མའི་མདུན་དུ་ཉེས་ཅན་
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རྒྱལ་ཕུང་དམངས་གནདོ་ཀི་མ་ིསྣར་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་ལས་འསོ་མདེ་པ་ཞིག་ཡནི། ཕ ན ་

ལ་བསྐུར་མཁན་ག་ིདངོས་མངི་ད་ེཡང་སས་ནས་བཞག་ཡདོ།

ངའ་ིཕ་ཡུལ་དང་ཤུགས་ལྡན།(དལོ་རྒྱལ) བ་སོན་་་་་་་་་་་ལན་གྲུ་ནས།

༄༅། །ངས་འདིར་འབི་འདོད་པ་ནི་ར་སའི་བཀའ་ཤག་སྲིད་གཞུང་དང་ཨ་རིའི་དགེ་

ལྡན་སན་རྒྱུད་ཚགོས་པ་གཉསི་ཀསི་རོྩད་བཞིན་པའ་ིཤུགས་ལྡན་དམ་སྲ་ིཡནི་མནི་དང་

བསནེ་གསོལ་བ་འསོ་མནི་སོགས་ཀ་ིསརོ་ད་ེམནི། ཁ་གཏད་དུ་ཡོད་པའི་ཚོགས་

པ་འདི་གཉིས་ཀིས་རང་རང་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་ལུང་དང་ཡིག་ཆ་མང་བོ་ཞིག་གསར་

བཟོ་བས་ཡདོ་པས་བསྐར་དུ་གངེ་ཡང་སངི་པོས་དབནེ། འ་ོན་གང་ཞ་ེན། རོྩ ད ་ རོ ག ་

འདའི་ིའགོ་ག་ིངའ་ིཕ་ཡུལ་ཀ་ིགནས་སངས་ངོ་མ་ད་ེཁདོ་ཚརོ་བརདོ་འདདོ་ལ། དེ ་

ལས་ལུང་བ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་སྣང་ཚུལ་དེ་བོད་ཁམས་ཧིལ་བོའི་བསྡུས་གཟུགས་ཤིག་

ཡནི་པ་རགོས་ཐུབ། ངའ་ིཕ་ཡུལ་ནས་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་ནས་མ་ིལོ་གཉསི་བརྒྱ་ལྷག་

འགརོ་ཡདོ། ལོ་བཅུ་ལྷག་ག་ིཡར་སནོ་ལ། རྒྱ་གར་ལ་མཇལ་སརོ་དུ་སོང་ནས་ཕརི་

ཐོན་པའམ་བེས་ནས་ཕིར་ལོག་པའི་གྲྭ་བ་འགས་གཏམ་གསར་བ་ཞིག་ཁེར་ཡོང་བ་ནི་

རྒྱལ་བ་མཆགོ་གིས་ཤུགས་ལྡན་གསོ་མི་རུང་དམ་སྲི་རེད་ཅེས་པ་དེ་རེད།གཏམ་འདསི་

མ་གཞི་ནས་ལུང་བ་གཅིག་ག་ིཁོག་ཏུ་ཆགས་ཤངི་ཕན་ཚུན་ལ་སྡང་སམེས་ཡདོ་ལ་ཞ་ེམ་ི

དགའ་བའ་ིཉནི་སྲབི་ཀི་དགནོ་པ་གཉསི་དང་དའེ་ིལྷ་སྡརེ་གཏོགས་པའ་ིཤགོ་ཁ་ཁག་ལ་

རོྩད་གཞི་གསར་བ་ཞིག་བསངས་སོང་།
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    1} ཕ་ཡུལ། 

ངའ་ིཕ་ཡུལ་ན་ིསག་ཚང་ལྷ་མ་ོཟརེ་བ་ད་ེཡནི་ལ། ལུང་བ་དེའི་ཉིན་ན་ལྷ་མོའི་གསེར་ཁི་

དགནོ་པ་དང་སྲབི་ན་ཀརི་ིདགནོ་པ་ཡདོ། ཤར་རྐང་ཚ་དང་བཞག་སྡམོ་གི་ས་དང་

སྤེལ་ལ་ལོྷ་ར་ཆུ་རོང་དང་ནུབ་ར་ལོྷ་སོག་རོང་།བང་ཀླུ་ཆུའི་ཚོ་བ་ཚོ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀི་

ཡ་གལ་བ་རི་འགུལ་གི་ས་དང་སྤལེ་ཡདོ། སྲུང་མ་བརྩད་ཀནི་བརྩད་ཀིན་ངའ་ིཕ་

ཡུལ་བར་འད་ིནས་ཁརེ་རྐང་དང་མཐའ་འདདེ་ཀ་ིགནས་བབ་ཆགས་སོང་བས། ང ས ་

གཤམ་ནས་བརདོ་པར་འགྱུར་བའ་ིདནོ་རྣམས་བྱུང་བའ།ོ།

   2} ས་རོྩད་ཅིག་ག་ིམ་ེས། 

ང་དམའ་འབངི་མཐར་ཕིན་མ་ཐག་པའ་ིདབར་ཁ་ {2010}ལོར་དརེ། མ ་གཞི ་ནས་

འབྲུག་དཀར་གཙང་བོ་ཞེས་པའི་ཆུ་བོ་དེས་ཞིང་ཆེན་གཉིས་དང་ཉིན་སྲིབ་གཉིས། 

དགནོ་པ་གཉསི།མཆོད་གནས་གཉསི། ལྷ་སྡ་ེགཉསི་སུ་བཀར་ཚར་བའ་ིས་མཚམས་ད་ེ

ནས་ས་རོྩད་ཅིག་བྱུང་སོང་། ས་མཚམས་གཏན་འཁེལ་གསལ་བོ་བས་མེད་པའི་

སྲང་མདའོ་ིགསརེ་ཁིའ་ིལྷ་སྡརེ་གཏོགས་པའ་ིཁིམ་ཚང་གཉསི་ཀི་ཁང་བ་ཀརིིའ་ིལྷ་སྡརེ་

གཏོགས་པའ་ིཚ་ོབ་ཤགོ་ཁའ་ིམ་ི{རུ་སརོ་ར་ེནས་མ་ིགངས་ངསེ་ཅན་ར་ེཚགས་བརྒྱབས་

ནས་ཡངོ་བ་རདེ་ཟརེ} ཡངོ་ནས་བཤགིས་སོང་། ད་ེལ་རྐནེ་བས་ཏ་ེགསརེ་ཁའི་ིལྷ་སྡསེ་

མ་ིཁལ་བཞག་ཅིང་ཕོགས་སོ་སོར་མ་ེམདའ་གཡར། ས་མཚམས་ནས་དོང་བརོྐས་
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ཏ་ེབོའུ་མཆུ་བཙུགས། ཀརིིའ་ིཕོགས་ནས་ཀང་མ་ེམདའ་ཡདོ་པས་ཁརེ། མེ ད ་ པ ས ་

གཡར། མང་པོ་ཚགོས་ཤངི་བགོས་མདོ། མཐར་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་ནས་མི་མངགས་ཏེ་

ཐག་གཅོད་བས་པས་ལག་ཐུག་མ་དགསོ། དེ་ཡང་འབོག་པ་ཚོར་ས་རོྩད་ཆུ་རོྩད་

ར་ེསོན་ཆད་ཡདོ་ལ་ད་ལྟའང་ཡདོ། ཐངེས་དའེ་ིས་རོྩད་ས་བརྩད་པ་རྐང་རྐང་མ་ཡནི་

པར་སར་ནས་ཁོག་ལ་བསགས་པའ་ིཞ་ེསང་དང་འཁོན་སམེས་ཕིར་ཕྱུངས་པ་ཡནི་ད།ེད་ེ

མནི་ན། རོྩད་འདདོ་རུང་ཁང་བ་བཤགི་དགསོ་དནོ་མདེ་ལ། དོང་བརོྐས་ནས་བོའུ་

མཆུ་འཛུགས་དགསོ་དནོ་ཀང་མདེ། ཚང་མའ་ིསམེས་ན་ཡུན་རིང་ཉར་བའ་ིསྲུང་མའ་ི

རོྩད་པ་ཡདོ་པས་ལན།

  3} ཨ་ཁུའ{ིགྲྭ་བ}་ཕ་ཡུལ་འབངེ་བ་ཡནི། 

ཨ་ཁུའ་ིཕ་ཡུལ་འབངེ་བ་{ཀརིིའ་ིལྷ་སྡ}ེཡནི་མདོ། གསརེ་ཁའི་ིགྲྭ་སར་ཞུགས་ནས་མ་ིལོ་

སུམ་ཅུ་ལྷག་འགརོ་ཡདོ། ཁོ་རང་ལོ་ཆུང་དུས་སྲུང་མའི་གེང་ཕོགས་མེད་ལ་རོྩད་

པའང་མདེ་པས་དགནོ་པ་གང་ག་ིགྲྭ་སར་ཞུགས་པར་ཐ་ེགཏོགས་བདེ་མཁན་མདེ། 

ལོ་འགའ་ིསོན་ནས་ཀརིིའ་ིཕོགས་ཀི་ཚ་ོབ་ཤགོ་ཁས་རང་སྡའེ་ིབུ་དང་བུ་མ་ོགསེར་ཁིའ་ི

ཕགོས་ལ་མག་པ་བསྡད་ཅིང་མནའ་མར་སོང་ཡདོ་པ་རྣམས་ཕརི་ལ་བོས། བཟའ་ཟླ་དང་

བུ་ཕྲུག་ག་ིའདང་གསི་མ་ཡངོ་བ་རྣམས་རསེ་སོར་ཡུལ་ལ་ཡངོ་མ་ིཆགོ་པའ་ིཁིམས་བཞག 

གྲྭ་བའང་ཕརི་མ་ཡངོ་བ་རྣམས་ཀང་རང་སྡརེ་བཏུད་མ་ིཆོག་པ་བཅས། ཨ ་ ཁུ ་ ཏ ག ་

ཏག་སྲུང་མ་མ་ིབསྐྱུར་ཞསེ་ནས་ཡུལ་ལ་མ་ལོག་པའ་ིགས་ཀ་ིགཅིག་ཡནི། ད ་ ལྟ ་ ཁོ ་ ཕ ་

ཡུལ་འབངེ་བར་མ་སོང་བར་ལོ་ངོ་དྲུག་འགརོ་འདུག  ང་གོགས་པོར་འགོགས་ནས་
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ཨ་ཁུའ་ིགྲྭ་ཤག་ཏུ་ཐངེས་གཉསི་ལ་སོང་མོང་། ངས་ཁོ་ལ་ཡུལ་བའི་སོར་ནས་སད་ཆ་

འགའ་ད་ིབསམས་མདོ་སམེས་པ་སྡུག་འག་ོབར་དགོས་ནས་མ་ཕདོ། གོ ག ས ་ པོ ས ་

བཤད་ན་ཁོས་རྒྱུན་པར་ཨ་མ་དན་ཀི་ཟེར་ཞིང་ཁོའི་ཨ་མ་དོན་དག་འདིའི་རྐེན་གིས་

རྒྱུན་པར་མགི་ཆུ་འདནོ་བཞིན་ཡདོ་ཟརེ། ང་ཨ་ཁུའི ་མལ་ཤག་ཏུ་སོང་ནས་

བལྟས་མོང་། རིྩགས་ངོས་ན་ཤུགས་ལྡན་ག་ིཐང་ག་བཀལ་འདུག་ལ། ས ས ་ མ གོ འི ་

གཡནོ་ཟུར་ན་པར་འགའ་མཐའ་ཤལེ་ཞིག་ག་ིནང་དུ་བཞག་འདུག  པར་ད་ེདག་ན་ི

ཁོའ་ིཨ་མ་དང་ཚ་བོ། ད་དུང་ཡུལ་ན་ཡདོ་པའ་ིགཉནེ་ཉ་ེདག་རདེ། ཁོས་བཤད་ན་

ཁ་ོཚ་བརོ་ཤནི་ཏུ་འདང་ཆ།ེ ཡིན་ཡང་ལོ་འགར་མ་ཐུག་པས་ཚ་བོ་ལག་ཆགས་ཡོད་

རྒྱུ་རདེ་ཟརེ། ཤསེ་ས་ས།ེ མལ་ཤག་ནང་ག་ིདངོས་པོ་ད་ེཚ་ོཁོར་མཚནོ་ན་ཆསེ་རྩ་

ཆ་ེབ་དག་རདེ།

  4} རྒྱལ་རབས་བར་མའ་ིམནའ་མ། 

རྒྱལ་རབས་བར་མ་ན་ིངའ་ིཕ་ཡུལ་ག་ིརུ་སརོ་ཞིག་ཡནི།  མནའ་མ་དེར་ཡོང་ནས་མི་ལོ་

བཅུ་ལྷག་འགརོ་ཡདོ་ལ། ད་ལྟ་བསི་པ་གསུམ་ག་ིཨ་མ་ཡནི། ཁོ ་ མོ ་ ཡ ང ་

གངོ་ག་ིཨ་ཁུ་དང་འད་བར་ཕིར་རང་ཉདི་སྐསེ་སའ་ིཕ་ཡུལ་དུ་འག་ོས་མདེ་པའ་ིགས་ཀ་ི

གཅིག་ཡནི། རྒྱ་ལོའ་ིསོྨན་ལམ་ཀ་ིསབས་སུ་དགོན་པ་གཉསི་ཀ་ིའདབས་ཏ་ེལུང་བའ་ི

མད་ོརུ་ཆགས་པའ་ིགངོ་བརལ་དུ་སོང་ནས་ཕ་མར་ངོ་ཐུག་བཞིན་ཡདོ།  འ དི ས ་ མོ འི ་

སམེས་ཀི་སྡུག་བསལ་ཇ་ེཆརེ་བཏང་བའམ་ཇ་ེཆུང་དུ་གཏོང་སྲདི་པ་མ་ིཤསེ་མདོ། འ དི ་

ན་ིཁོ་ཚ་ོམ་ངོ་བུ་ངོ་འཕད་པའ་ིཐབས་ཁོ་ནའ།ོ།
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  5} རུ་སྡ་ེནས་བུད་པའ་ིཁམི་ཚང་། 

ལོ་གསུམ་གི་ཡར་སོན་{2011}ལོ)དུ་སྒེད་ཁོག་ཁ་བར{ངའི་ཕ་ཡུལ་གི་སྡེ་བ་ཞིག}

ཕ་ཡུལ་འབངེ་བ་ཡནི་པའ་ིཁམི་ཚང་གསུམ་ཡངོ་ནས་གཏན་སྡདོ་བས་སོང་། ཁི མ ་

ཚང་ད་ེགསུམ་ན་ིའབངེ་བའ་ིཕོགས་ཀི་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་གི་བུ་སྤུན་གསུམ་ཡནི་

ལ། ཀརིིའ་ིལྷ་སྡསེ་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་གསོལ་བདེ་པ་འགགོ་དུས་ཁམི་ཚང་ད་ེགསུམ་

གསི་སྲུང་མ་མ་ིབསྐྱུར་ཞསེ་ཨུ་ཚུགས་མཐའ་བསྐལེ་བས་པས། རུ་སྡ་ེབས་མཐའ་འདདེ་

བས་ཏ་ེཁོང་ཚསོ་འབར་ཞུན་རྐང་གཅིག་ཉ་ོན་ཡང་གངོ་བརལ་དང་ཞང་ཐོག་ཏུ་མ་སོང་

ན་སྡ་ེབའ་ིནང་ནས་ཁམི་ཚང་ད་ེགསུམ་ལ་བཙངོ་མཁན་མདེ་པར་གྱུར། ལོ ་ ག ས ར ་

སབས་སྡ་ེབའ་ིགཞུང་ནས་བསང་མཆོད་བདེ་སབས་ཀང་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་དང་

བསང་ཁི་གཅིག་ཏུ་བསང་མ་ིཕུད་ཟརེ་བ་དང་ཤུགས་ལྡན་གསོ་མཁན་གི་སྡ་ེབའ་ིགཞུང་

ནས་བསང་ཕུད་མ་ིཆོག་ཟརེ་བ་སོགས་བྱུང་བས། མཐར་ཁིམ་ཚང་དེ་གསུམ་གི་ནང་གི་

ཁིམ་བདག་གཅིག་གིས་གི་རིང་བཏགས་ནས་སུས་བསང་ཕུད་དུ་མི་འཇུག་ན་སུ་དང་

གསོད་རེས་བེད་རྒྱུ་ཞེས་བཙན་གིས་བསང་ཕུད་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཡང་བྱུང་ནས་འགལ་

བ་ཛ་དག་དང་དེ་ཚོར་རང་ས་རང་ཡུལ་ནས་གཉེན་མེད་རོགས་མེད་དུ་གྱུར་བས་ཕ་

ཡུལ་དང་གསེ་ཏ་ེསག་ཚང་ལྷ་མའོ་ིགསརེ་ཁ་ིདགནོ་པའ་ིལྷ་སྡ་ེསྒདེ་ཁོག་ཁ་བའ་ིརུ་སྡརེ་

ཞུགས།
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6} མཇུག་བསྡུ་བ། 

ངའ་ིཕ་ཡུལ་ན་རོྩད་རོག་འདའི་ིདབང་གསི་གཉནེ་འཐོར་བས་པ་དང་དགའ་རོགས་ཕན་

ཚུན་འགལ་བ། གགོས་འགལ་བ། རུ་སྡ་ེམ་འཆམ་པར་ནང་རོྩད་བྱུང་བ། ཕ ་ མ ་

དང་བུ་ཕྲུག་འགལ་བ། སྡེ་གལ་ནས་ཕུད་པ་སོགས་ད་དུང་མང་མོད་རེ་ཞིག་མཚམས་

འད་ིནས་འཇོག  གངོ་སྨྲས་ཀ་ིདནོ་འད་ིདག་བྱུང་བའ་ིས་ཁོངས་ན།ི ཀླུ ་

ཆུའ་ིལྷ་མ་ོདང་ཟམ་ཚ་རོང་འབགོ་གཉསི། ཨ་ལ། ར་ཆུའ་ིཆུ་དཀར་ཇོ་ཁང་། 

ཐ་ེབོ།  སི་ཁནོ་ཁོངས་གཏོགས་ཀ་ིབཞག་སྡམོ་དང་གངི་བ། འབོའུ། བོད་ཚང་། 

རྐང་ཚ། འབངེ་བ་སོགས་ཡནི།

    7} གསལ་བཤད།  

གངོ་སྨྲས་དང་འབལེ་བའ་ིམ་ིདག་ག་ིམངི་གསལ་བོར་བཀདོ་མདེ། དེ ་ནི ་ཁོང་ཚོའི ་འཚོ་

བར་བར་ཆད་བཟོ་མ་འདོད་པས་ཡིན་ལ་ང་ལ་མིང་གསལ་བོ་འགོད་དབང་མེད་པས་

ཀང་ཡནི་ན།ོ། ཕི་ལོ་{2014}ཟླ་{12}ཚསེ་{9}ཉནི་འབརོ་བྱུང་།
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ད་ེརིང་ནས་ཏཱ་ལ་ལ་མག་ོམ་འཁོར་པ་བདེ་དགསོ།

༄༅། །དེ་རིང་བདེན་པ་ར་སོྤད་དུས་དན་ལ་བསུ་བ་ཞུ།ར་ས་མཚན་ཉིད་སོབ་དགེ་བོ་

བཟང་རྒྱ་མཚ་ོགསོད་མཁན་རྒྱ་ལོ་དནོ་གྲུབ་རདེ། དེ་ཤེས་མཁན་འགའ་ཤས་ཡོད་ཀང་

བཤད་རོགས་བ྄དེ་ཀི་མདེ། ཐེ་ཝན་དང་ཡུལ་གར་གཞུང་གཉིས་འབེལ་བ་དང་པོ་

བྱུང་ནས། བཅུ་བཞི་པ་ཐེ་ཝན་ལ་ཕེབས་གབས་ཀི་ག་སིྒག་བེད་པར་བོ་བཟང་རྒྱ་

མཚ་ོདང་རྒྱ་སད་བསྒྱུར་མཁན་ཨ་མད་ོབ་དག་ེཕྲུག་ད་ེགཉསི་དང་། རྒྱ་ལོ་དནོ་གྲུབ་

བཅས་ཐ་ེཝན་ལ་ཕིན་པ་རདེ། ཚུར་ར་སར་འབོར་དུས་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་དགེ་

ཕྲུག་གཉསི་ཀསི་ཨ་རིའ་ིཌོ་ལར་སུའ་ིཋ་ིཀ་ེསི་གསོ་སམ་གང་ཁརེ་ཡདོ་འདུག གཞུང་

གསི་བསམ་ན་གཞུང་ལ་དག་བསམ་ཀང། སྐུ་སེར་དང་རྒྱ་ལོ་གཉིས་ནི་དབང་ཆེ་

བས་རྒྱ་ལོས་དངུལ་ད་ེཚ་ོཁརེ་ཤགོ་ལབ་ཀང་། ཁོས་སྤད་རོགས་མ་བས། དེ ་

ནས་ཐ་ེཝན་ནས་ཚུར་འབརོ་ནས་བདུན་ཕག་གཅིག་ག་ིནང། རྒན་དགེ་ཕྲུག་གཉིས་

ཀ་བསད་པ་དང། ཌོ་ལར་སམ་གང་དེ་ཡང་གར་སོང་མེད་པར་གྱུར།ཤི་ལ་མ་ཤི་

སབས། དགོས་ཟོན་ཆ་ེམདགོ་བས་ནས་སུ་ཡང་ཐུག་མ་བཅུག །མྱུར་སྐབོ་མ་བས་པར་

ཐག་རིང་ལ་ཁརེ་ནས་ཤ་ིརུ་བཅུག་པ་རདེ། གནས་ཚུལ་འདི་དང་གཞན་ཡང་ཡུལ་

གར་གཞུང་ག་ིའག་ོགཙ་ོའགའ་ཤས་ཀསི། ཕི་ནང་བརེས་པའི་གནས་ཚུལ་ཚབས་

ཆ་ེཡདོ་པ་ད་ལྟ་བཤད་སབས་མ་ིབད་ེབས། ག་ོསབས་བྱུང་དུས་བཤད་ཆོག གནས་

ཚུལ་ཚབས་ཆ་ེད་ེཚ་ོགསང་རྒྱ་བདེ་དགསོ་པའ་ིབཀའ་ཤག་གསི་ཐག་གཅོད་བས། མི ་

མང་གསི་བརིྩ་བསྐུར་ཆ་ེབའ་ིམཁས་དབང་སན་གགས་ཅན་རི་ཁ་བ་ོབཟང་བསན་འཛིན་

ལགས་ད་ེདུས་བཀའ་དྲུང་ཡནི་པས། ཁོང་གིས་མོས་མཐུན་མ་གནང་བར་མི་མང་ལ་
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གསལ་བཤད་བདེ་དགསོ་གལ་གསུངས་། དེ ་རེས་ཁོང་སུའི་སིར་ཕེབས་ནས་

བདུན་ཕག་ཙམ་བཞུགས་ནས་གགོས་པོ་ཚ་ོདང་མཇལ་འཕད་གནང་། ང ་ཚོ ་གོགས་

པ་ོཡནི་པས་ང་ཚརོ་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོགསུངས་བྱུང་། སུའི་སི་ནས་ཨ་རིར་ཕེབས་

ཏ་ེཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་ནས། ཁོང་ཨ་རིར་ཁང་མགི་གཅིག་ག་ིནང་དུ། ཁོ ང ་ ལ ་ གི ་

དགུ་རྒྱབ་ས་ེབཀོྲངས་པ་རདེ། བཀོྲང་མཁན་རྩད་མ་ཆོད་པ་རདེ། དེ་སབས་ཁོང་

ག་ིགསུངས་པའ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེཚ།ོ ངས་མ་ིའགའ་ཤས་ལ་བཤད་པ་ཡནི་པས། 

ཁདོ་རང་ཁ་བཙུམ་ན་དགའ་ག་ིརདེ། ད་མ་ཕ་ིཡ་ཇག་ཚགོས་གསི་གསོད་ཡངོ་ཟརེ་བས། 

ངས་ད་བར་ཁ་བཙུམ་ནས་བསྡད་པ་ཡནི། ད་ལྟ་ལོ་མང་པ་ོཕནི་ནས་ད་ེཚའོ་ིལོ་རྒྱུས་

འགའ་ཞིག་དང་། ཚསེ་གངས་ཞག་གངས་མ་ིམངི་སོགས་བརདེ་ཚར་འདུག་ཀང་།

གང་དན་པ་ད་ེཚ་ོབདནེ་པ་ཡནི་པས་ཚང་མས་མཁནེ་གལ་ཆ་ེབ་ལགས་སོ།། ཕི ་ ལོ ་

{2015}ཟླ་{6}ཚསེ་{17}ཉནི་འབརོ།

ཏཱ་ལའ་ིབ་མ་ལ་སྡམོ་པ་ཡདོ་དམ། 

༄༅། །དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཤསེ་བཞིན་དུ་མ་ིབསད་པ་དང་། མ་ིགསོད་

སའ་ིཇུས་གཏོགས་ལ་ཚུད་པ། ཤསེ་བཞིན་དུ་བུད་མདེ་ལ་མ་ིཚངས་པ་སྤདོ་པ། སམེས་

སྨསོ་པ་མ་ཡནི་པ་མ་ིཆོས་བ་མའ་ིརྫུན་བཤད་པ།  ཤསེ་བཞིན་དུ་རིན་ཐང་ཚང་བའ་ིམ་

བནི་པ་ལནེ་པ་བཅས་རྣམ་གངས་བཞི་པ་ོའད་ིལ་སུ་ཞིག་གསི་འགལ་སོང་ན། སྐ་ེབོ་དའེ་ི
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རྒྱུད་ལ་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་ཡོངས་སུ་ཉམས་ཟིན་པ་ལས་དམ་ཆོས་འདུལ་བས་སུ་ལ་

ཡང་དམགིས་བསལ་བཏང་མདེ། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་དུས་ནས་དུས་སུ་སོབས་པ་དང་སད་ཤུགས་ཆེན་པོས་ང་ཤཱཀའི་

དག་ེསངོ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚ་ོཞསེ་ཡང་ཡང་གསུངས་མངོ་བ་མ་ཟད།  ལམ་ཟུར་གི་

ཤགོ་སིགས་ཚུན་ཆད་ལ་ཆོས་སྨྲ་བ་ཤཱཀའ་ིདག་ེསོང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚ་ོཟརེ་ནས་གང་

སར་བསི་བཞག་ཡདོ།  ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་རང་གཞན་ཚང་མས་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེ

སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་དགེ་སོང་ཡང་དག་ཅིག་ཡིན་ཤག་ཤག་གིས་དད་འདུན་ཁོ་ན་བས་

ཏ།ེ ད་ལྟའ་ིཕན་ཆད་དུ་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེལ་རབ་བྱུང་ག་ིསྡམོ་པ་ཞུ་མཁན་ག་ིགངས་ཚད་

ཧ་ཅང་མཐོན་པོར་སབེས་ཡདོ།  སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའ་ིགནས་ཚད་ཡང་དམ་ཆོས་

འདུལ་བ་སོར་ཐར་ག་ིསྡམོ་པ་ཁོ་ན་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡདོ་པས། བསན་པ་ལ་གཅསེ་པའ་ིསྐ་ེ

བོ་ཞིག་ཡནི་ཕནི་ཆད་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ག་ིསོ་ཐར་ག་ིསྡམོ་རྒྱུན་དང་། རྒྱལ་བ་རིན་

པ་ོཆའེ་ིརབ་བྱུང་ག་ིསྡམོ་པའ་ིམདུན་རྒྱབ་ཕི་ནང་གང་སར་ཉམས་ཞིབ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆ་ེབ་སོྨྲས་མདེ་རདེ།   གལ་སྲདི་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེལ་སོ་ཐར་གི་སྡམོ་པ་མ་གཙང་

ཚ་ེབོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་མང་ཆ་ེཤསོ་ད་ེསྡམོ་པ་མ་ིགཙང་བ་ཆགས་པའ་ིཉནེ་ཁ་ཧ་ཅང་

ཆ་ེབས། དང་པོ་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆསེ་སོ་ཐར་གི་སྡམོ་པ་ཞུ་ས་ཡངོས་འཛིན་སག་བག་རིན་

པ་ོཆ་ེལ་སྡམོ་པ་གཙང་མ་ཡདོ་མདེ་བལྟ་དགསོ། 

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་སྐུ་འདས་རེས་ཡོངས་འཛིན་སག་བག་དང་ཡོངས་འཛིན་

རྭ་སྒེང་གཉིས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་དབང་ཆའི་འཐབ་རོྩད་དེ་ཆེས་ཛ་དག་དང་རྣོ་ངར་ཅན་དུ་

གྱུར་ཞིང་། བོད་ཀ་ིལོ་རྒྱུས་ལ་རྭ་སག་ཤགོ་ཁག་ཀི་དམར་གསོད་གཡུལ་འགདེ་ཆནེ་མ་ོ
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ད་ེཕུགས་གཏུགས་ན་སག་བག་དང་རྭ་སྒངེ་གཉསི་ཁོ་ན་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡདོ། སག་བག་

གིས་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་དང་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེ་གཉིས་ཀི་སྣེ་ཁིད་དེ་

བོད་དམག །བང་རྭ་སྒེང་དགོན་པར་བཏང་ནས་རྭ་སྒེང་དགོན་པ་སོ་ཐེལ་བརྒྱབ་

ཅིང་། རྭ་སྒངེ་རིན་པོ་ཆ་ེལྷ་ས་ལ་བཙན་ཁདི་བས་ནས་བཙནོ་དུ་བཅུག་ཅིང་། སག་བག་

གསི་བཀའ་ཡགི་ཕབ་ནས་{1947}ཟླ་བ་{3}པའ་ིཚསེ་{28}ལ་རྭ་སྒངེ་རིན་པ་ོཆ་ེརྩ་ེ

ཤར་ཆནེ་ལོྕག་ཏུ་མགནི་པ་ཐག་པས་གདམ་ནས་སྐུ་བཀོྲངས་པ་མ་ཟད།   ད་དུང་སག་

བག་གསི་བཀདོ་མངགས་བས་ནས། ཀ་ཤདོ་ཆོས་རྒྱལ་ཉ་ིམས་སྣ་ེཁདི་པའ་ིབོད་དམག་

རྭ་སྒངེ་ཕོགས་གཏོགས་ཀ་ིས་ེར་དགནོ་པ་ལ་བཏང་ནས། ཧར་གདོང་དགེ ་བཤེས་བོ ་

བཟང་བསན་པ་གཙསོ་པའ་ིསརེ་མ་ོབ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉསི་ཉནི་ད་ེག་རང་དུ་དམར་བསོད་

བས།  ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྭ་སག་བར་ག་ིམ་ིགསོད་ཀ་ིགཡུལ་འཁྲུག་ཆནེ་པོ་

དའེ་ིཇུས་འགདོ་ཡངོས་རགོས་ཡངོས་འཛིན་སག་བག་གསི་གནང་ཡདོ། ངོས་ཕགོས་ད་ེ

ནས་བལྟས་ཚ་ེཡངོས་འཛིན་སག་བག་ལ་མ་ིབསད་ཀི་ཉེས་པ་ཕགོ་ནས་སོ་ཐར་གི་སྡམོ་

པ་མདེ་པ་གསལ་པརོ་གྱུར་ཟིན།    སོ་ཐར་ག་ིསྡམོ་པ་མདེ་ས་ཞིག་ནས་སྣདོ་སངོ་པའ་ི

ནང་ནས་སངོ་པ་ལ་བླུག་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ་པ་བཞིན། སག་བག་ཁོ་རང་ག་ིརྒྱུད་ལ་རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ལ་གནང་ཡོང་རྒྱུའི་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་ཞིག་གཞི་གཏན་

ནས་གཞི་གྲུབ་མདེ་པས། ང་ཚསོ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆ་ེམཆོག་ག་ིརབ་བྱུང་གི་སྡམོ་པ་

ལ་དགོས་པ་ཟ་དནོ་གཅིག་ད་ེརདེ།  

གཉསི་པ་ད་ེགལ་སྲདི་ཡངོས་འཛིན་སག་བག་གིས་རྒྱལ་བ་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ལ་གནང་

བཞག་རྒྱུ་དང་། བཅུ་བཞི་པ་ལ་ཐོབ་འག་ོརྒྱུའ་ིསྡམོ་པ་ཞིག་ཡདོ་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་ན་
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ཡང་། ད་ལྟའ་ིབར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆ་ེམཆོག་གསི་མངོན་ཤསེ་ཡདོ་མདགོ་གསི་ལྷ་མཐོང་

འད་ེམཐོང་དུ་མ་ཞིག་བཤད་ཡདོ།  གལ་སྲདི་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེའད་ིལ་མངོན་ཤསེ་མདེ་

ཚ་ེམ་ིཆོས་བ་མའ་ིརྫུན་ག་ིཕམ་པ་ད་ེས་ས་ནས་ཕགོ་ཟིན།   ད་དུང་འབང་ལ་ད་ེཤ་ིལ་བོད་

པའ་ིདམག་གཏོང་བའ་ིབཀའ་ཁལོ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆསེ་གནང་བ་སྤད་པ་དང་།

བལ་ཡུལ་ག་ོདམག་སར་བོད་མ་ིནང་ཁུལ་ག་ིམ་ིགསོད་དང་། དལོ་རྒྱལ་རོག་འཛིང་ག་ིམ་ི

གསོད་དོན་རྐེན་དེ་ཚོའི་ཕུགས་ཇུས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཁོ་ནས་གནང་བསྡད་ཡོད་པས་མི་

བསད་ཀི་ཕམ་པ་ད་ེས་ས་ནས་ཕགོ་ཟིན།  རྩ་བ་བཞི་པ་ོགང་རུང་ཞིག་ཉམས་པའ་ིསད་

གཅིག་ད་ེག་རང་ལ་གང་ཟག་དའེ་ིརྒྱུད་ལ་སོ་ཐར་སྡམོ་པ་ཡངོས་སུ་སོང་ཟིན་པས་ཕོགས་

གང་ནས་བལྟས་ཀང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ལ་སོ་ཐར་གི་སྡོམ་པ་མེད་པ་

གསལ་པོར་གྱུར་པ་རདེ། 

རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ལ་རྐུ་བས་པ་དང་མ་ིཚངས་པ་སྤད་པའ་ིཕམ་པ་གཉསི་ཕགོ་པ་

རདེ་ཟརེ་གསལ་ཁ་མདེ་ཀང་། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཚང་གསི་གཙགིས་སུ་འཛིན་ནས་ཉར་

བའ་ིཁ་ོག་མདེ་པའ་ིལྷ་མ་ོཚ་ེརིང་མ་ཟརེ་བ་ད་ེལ། ཕ་ངོས་བཟུང་མདེ་པའ་ིབུ་མ་ོགཅིག་

འཁྲུངས་པ་ད་ེཡ་ིཕ་སུ་ཡནི་མནི་ཐད་མ་ིཧ་ཅང་མང་པ་ོཞིག་ལ་དགོས་གཞི་ཆགས་ཡདོ།

དགངོས་པ་ཡག་པོ་བཞསེ་གནང་། ཕི་ལོ་{214}ཟླ་{11}ཚེས་{5}ཉིན་བཏང་

འབརོ་བྱུང་།
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གཤམ་གསལ་ཡགི་ག་ེའད་ིཡང་བོད་མ་ིརིགས་ལ་བརྩ་ེཞིང་འཆམ་མཐུན་ལ་དགའ་བའ་ི

བཀའ་བརྒྱུད་པའ་ིམཁས་དབང་ཞིག་གསི་བཏང་འབརོ་བྱུང་།

དལོ་རྒྱལ་འཐབ་རོྩད་ཀ་ིལས་ཞུགས་འབལེ་ཡདོ་དག་ལ་ལྷག་བསམ་

རྣམ་དག་ག་ིས་ོནས་རངོས་འཆར་འད་ིཕུལ་བའ།ོ།

བརྩ་ེསམེས་གངས་ལ་འཁོར་བའ་ིགངས་ཕྲུག་དང།།

དུང་ཞནེ་བོད་ལ་ཕགོས་པའ་ིབོད་མ་ིཡངོས།།

རིགས་དང་རུས་ལ་ཞནེ་པ་དཀར་བ་དག།།

མ་གཡངེ་ཁོ་བོའ་ིགཏམ་ལ་དལ་ཅིག་ཉནོ།།

1} སྤིར་དོལ་རྒྱལ་ལམ་ཤུགས་ལྡན་གི་རོག་གེང་འདི་ནི་མི་ལོ་བཞི་བརྒྱ་རིང་བར་

མ་ཆད་པར་བྱུང་བའ་ིརྣམ་རོག་དང་རོངས་ཞེན་རང་བཞིན་ཅན་གི་རངོས་དད་

པའ་ིསམེས་ཁམས་སུ་འཐིམ་པའ་ིབག་ཆགས་ཀ་ིད་ིམ་འཐུག་པ་ོཞིག་ཡནི་ལ།།

2}  ཆོས་སྲདི་མཉམ་བསྲ་ེཡ་ིབ་བང་གངོ་འགོ་གི་འགལ་འདུ་འམ་གྲུབ་མཐའ་ཆགས་

སྡང་གི་འཁོན་སམེས་རྣ་ོཔོ་ཞིག་ཡང་ཡནི།།

3} གལ་སྲིད་བྱུང་རབས་ཀ་ིལོ་རྒྱུས་གཞིར་བཟུང་གི་ཐོག་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་

བཞག་གཏན་ལ་ཁལེ་བ་འམ་གནད་དུ་སིྨན་པའ་ིབསྡམོས་ཚགི་ཞིག་སུ་གང་གསི་
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ཀང་འཇོག་མ་ིཐུབ་པ་མ་ཟད།  ད་ེལས་ལོྡག་ས་ེཉནེ་ཁའ་ིགནས་སུ་ལྷུང་ཉནེ་

ཡདོ།།

4}  རྒྱུ་མཚན་དོལ་རྒྱལ་ལྷ་རུ་སྒྲུབ་མཁན་དག་གིས་རོངས་དད་ཀི་ལམ་ནས་སྒྲུབ་

ཀནི་ཡདོ་ལ།  དལོ་རྒྱལ་འད་ེརུ་སྒྲུབ་མཁན་ཚསོ་ཀང་རོངས་དད་ཀི་ལམ་ནས་

སྒྲུབ་ཀནི་ཡདོ།  ཕགོས་གཉསི་ཀས་གཞིར་བཅོལ་ས་རངོས་དད་ཁོ་ན་ཡནི་པས་

སོ།

5}  དེ་འད་ཡིན་དུས་རོངས་དད་གཙང་སེལ་བག་ཆགས་གསར་བརེ་ཞིག་མ་བྱུང་

བར་ཅིག་རྒྱལ་ཅིག་ཕམ་དང་ཅིག་བདེན་ཅིག་རྫུན་གི་ཤན་འབེད་ཞིག་ཡོང་མི་

སྲདི།

6}  ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་ཡི་རིགས་ཡིན་པའི་མིའི་སྤི་ཚོགས་འདི་མི་ཡི་བདག་པོ་རྒྱག་

དགསོ་ལས་རོག་བཏགས་ལྷ་འད་ེཡ་ིའགོ་འདུག་སོྤད་གསུམ་ལ་ཚདོ་འཛིན་དང་

བྱུས་གཏོགས་ཀ་ིནུས་པ་མདེ་ལ།   རོངས་དད་པའ་ིསམེས་ཀ་ིལྷ་འད་ེལ་འང་

ཚདོ་འཛིན་ག་ིའགག་ས་ོསྐྲུན་པའ་ིནུས་པ་དང་དབང་ཚད་ད་ེབས་ཀང་མདེ།

7}  ད་ེཡང་ཡངོས་ཁབ་མ་ིཆོས་སམ་འག་ོབ་མའི་ིཐོབ་ཐང་དུ་དད་མསོ་རང་དབང་

གཙུག་ཏུ་བཟུང་ཡདོ་ལ།  རོངས་དད་ཡནི་ན་འད། ངསེ་རདེ་དད་པ་ཡནི་ན་

འང་ཆོག །གང་ལྟར་རང་གསི་སུ་ལ་དད་མསོ་བ་མནི་རང་དབང་ཆ་ཚང་པ་ཡདོ་

དགསོ་སོ།།

8}  འ་ོན་ང་ཚསོ་ཅི་ཕིར་རོྩད་ཀནི་ཡདོ་རདེ་ཟརེ་ན་རྒྱུ་མ་ཕུགས་འདདེ་ཀསི་དཀར་

ནག་དབེ་འབེད་དང་ང་རྒྱལ་ཁོད་ཕམ་ཡོང་བའི་རེ་སོང་ཞིག་གམ་དུས་རབས་
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རངི་པའ་ིམ་ིརིགས་དཀར་ནག་ག་ིསྐྱུག་བ་ོབའ་ིཟོླས་གར་ད་ེསར་ཡང་།  ལྟ་བ་

མཉམ་གནས་དང་འད་མཉམ་སྨྲ་བའ་ིདུས་རབས་ཉེར་ཅིག་གི་ཁོར་ཡུག་འདརི་

ཨུ་ཚུགས་ཀིས་འཁབ་ཀནི་ཡདོ།

9}  ད་ེན་ིཆསེ་ངོ་ཚ་དགསོ་པ་དང་ཞ་ེཁལེ་དགསོ་པ་ཞིག་མ་རདེ་དམ།  སྤརི་ལྟ་བ་

མཉམ་གནས་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚ་ོའག་ོབ་མ་ིཡ་ིརིགས་ཀི་ཐུན་མངོ་ལ་དབང་བ་འམ་

ཐུན་མངོ་ལ་མཁོ་བ་དག་མཉམ་སྒྲུབ་དང་རང་རང་གསི་དད་མསོ་བེད་ཡུལ་ཕན་

ཚུན་བརིྩ་བཀུར་བ་བ་ལ་ཟརེ།  ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཁམི་ཚང་ཅིག་ལ་

ཆོས་ལུགས་མ་ིགཅིག་པ་གཉསི་གསུམ་ར་ེདད་པ་བས་མཁན་ཡདོ། ཁོ་ཚ་ོའཆམ་

མཐུན་ངང་བད་ེཞིང་སིྐད་པའ་ིའཚ་ོབ་སྐལེ་ཐུབ་ཀི་ཡདོ་དུས།   ང་ཚོ ་བོད་པ་

ཚང་ཅི་ཕིར་ལམ་བུ་འདརི་བསྐདོ་མ་ིཐུབ་པ་རདེ།

10}  ལྟ་གྲུབ་ཐ་དད་ཀ་ིཆོས་ལུགས་མཉམ་གནས་ཐུབ་སར།  མཐའ་གཏུགས་སངས་

རྒྱས་སོན་པ་ལ་དད་པ་བེད་མཁན་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་གནས་སངས་སད་ཡིག་

སོགས་གཅིག་པའ་ིགངས་ཉུང་མ་ིརིགས་ཤགི་ནང་ཁུལ་དབནེ་འབདེ་ཁདོ་ཤ་ིང་

གསོན་བས་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡནི་ནམ།

11} ཏཱ་ལའི་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་མོས་དུས་རབས་ཉེར་ཅིག་གི་འགོས་དང་མཐུན་པའི་

ནང་པ་ཞིག་བ་དགོས་གསུང་པ་དེས་དོན་སིང་དམིགས་འབེན་འདི་འད་ཞིག་

ཡནི་རྒྱུ་མ་རདེ་སམ།།

12}  མ་འངོས་བོད་མའ་ིམདུན་ལངོས་ལ་ཐུགས་གཟབ་བཞསེ་ནས་ཆོས་དང་ཟང་

ཟིང་འབེལ་བཅད་མཚམས་འཇོག་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་མ་འོངས་བོད་མི་རིགས་

འདི་འཛམ་གིང་སིྤའི་འགོས་འཆམ་མཐུན་དང་ལིྷང་འཇགས་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཞིག་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

728

སྐྲུན་ཐུབ་པའ་ིསོྨན་འདུན་དང་བཅས།{མངི་་་་་་་་་་་་འབོད་པས། ད བི ན ་ ལོ ་

{2014}་ཟླ་{12}་ཚསེ་{30}་ལ་ཕུལ།)

༧པཎ་ཆནེ་སངི་ནས་དན།

༄༅། །ད་ེསོན་བོད་ནང་དུ་༧ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆནེ་རིན་པ་ོཆ་ེདང་། ཁོང་དང་འད་

བའ་ིདནོ་དམ་པའ་ིབོད་མ་ིརིགས་ཀི་བད་ེདནོ་དང་བོད་མ་ིརིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་འཛིན་མཁན་

མང་པོ་ཞིག་གསི།བོད་འད་ིརྒྱ་འགོ་ནས་ཐར་ཐབས་མདེ་པ་མཁནེ་ནས་རྒྱ་བོད་མ་ིརིགས་

བར་ཕན་ཚུན་མཉམ་གནས་མཐུན་འབེལ་དང་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་གོང་མཐོར་བཏང་

ཡདོ་།   ཁོང་རྣམ་པས་རྒྱ་མ་ིརིགས་དང་མཐུན་ཐབས་ཕན་ཚུན་མཛའ་འབལེ་དམ་ཟབ་

གཏོང་དགསོ་དནོ་ན།ི ཁོང་རྣམ་པ་རྒྱ་གུང་ཁན་ལ་དགའ་དག་པས་མ་རེད་ལ་བོད་མི་

རིགས་ཀ་ིལ་རྒྱ་མདེ་པ་ད་ེབས་མ་རདེ་། ད་ེན་ིཁོང་རྣམ་པས་འཕལ་ཕུགས་རྒྱངས་གསུམ་

ཐོག །གལ་སྲདི་བོད་མ་ིརིགས་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱ་མ་ིརིགས་བར་མ་ིམཐུན་པ་

བྱུང་ན་གངོ་རྒུད་ད་ེན།ི  ང་ཚ་ོབོད་མ་ིརིགས་ལ་རག་རྒྱུ་ཡནི་པ་ལས་རྒྱ་མ་ིརིགས་

ལ་མནི།   གང་ཡནི་ཟརེ་ན་རྒྱ་བོད་གཉསི་ཀ་ིསབོས་ཤུགས་ན་ིཕོགས་གང་ནས་བལྟས་པ་

ཡནི་ན་ཡང་གནམ་ས་ལྟ་བུས་ཧ་ེབགས་ཆནེ་པོ་ཤརོ་ཡདོ་། དེར་བརེན་ཁོང་རྣམ་

པས་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀ་ིཐོག་ནས་རྒྱ་བོད་བར་མཛའ་བརྩེ་ཡུན་རིང་མཉམ་གནས་

ཡངོ་ཆདེ། སྐུ་ཚེ་གང་པོར་རང་ཅག་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཕུགས་འདུན་ཁོ་ནའི་ཆེད་

ངལ་བ་འཛམེ་མདེ་ཀ་ིཐོག་ནས་མཛད་བཟང་རབས་པ་ོཆ་ེབཞག་གནང་ཡདོ།
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  འནོ་ཀང་ཏཱ་བ་ཡསི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆནེ་རིན་པོ་ཆ་ེདང་བོད་མ་ིརིགས་ལ་ལྷག་

བསམ་ཟོལ་མེད་ཀི་ཐོག་ནས་དོན་དམ་པའི་མི་རིགས་ཀི་བདེ་དོན་ཆེད་མཛད་རེས་

རབས་པ་ོཆ་ེབཞག་གནང་མཁན་ད་ེདག་ལ། མི་བཟོད་པའི་ཕག་དོག་གི་དབང་གིས་

དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་མཛད་རེས་ཡོད་ཚད་དེང་གི་དུས་འདིར་ཧ་ལམ་རྩ་

མདེ་དུ་གཏང་ཟིན་འདུག    ངས་འད་ིལྟར་བཤད་དནོ་ན།ི ང ་ རྒྱ ་ གུ ང ་ ཁ ན ་ ལ ་

དགའ་དག་པས་མནི་ལ་བོད་མ་ིརིགས་ལ་ཤ་ཞནེ་དང་ལ་རྒྱ་མདེ་པ་ད་ེབས་མནི།

ཤ་ཁག་གཅིག་པའ་ིབོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚ་ོཐུགས་བསམ་ནན་མ་ོཞིག་བཞསེ་དང་། ཏཱ་བ་

འདསི། དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚ་ོབོད་མ་ིརིགས་འད་ིཉདི་ཐུག་པ་ནང་བཞིན་དཀྲུག རྔ་

དགགོ་བཞིན་དུ་བརྡུང་ནས་བལྟ་ས་བརནེ་ས་མདེ་པ་ཞིག་བཟོས་སོང་། ད་ེསནོ་ག་དུས་

ཡནི་ནས་བོད་ནང་དུ་ཡདོ་པའ་ིབོད་མ་ིཚརོ་ལགོ་གཡ་ོདང་ངན་བསྐུལ་ཡདོ་དགུའ་ིཐོག་

ནས། གཅིག་མདེ་རབས་དང་གཉསི་མདེ་རབས་རྐང་རྐང་བཤད་ནས། དེ ་སོན ་ཀུན ་

གཟིག་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་ངལ་ཚད་མེད་སྐོན་ནས་བོད་མི་རིགས་ལ་བཞག་པའི་

མཛད་རསེ་རབས་པོ་ཆ་ེད་ེདག ཏཱ་བའི་གཡོ་རྒྱུ་ངན་པ་དེས་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་

གཏང་ལ་ཟིན།  སིྤར་སངས་ང་ཚ་ོགུང་ཁན་འགོ་ནས་གང་བདེ་བདེ་མདེ་ན་ཡང་འཛམ་

གངི་སྤ་ིཡངོས་ཀ་ིའཕ་ོའགྱུར་དང་གནས་སངས་ལ་ཡང་བལྟ་དགསོ་པ་རདེ་སམ། 

 ཏཱ་བ་ཁོ་རང་བོད་མ་ིརིགས་ལ་ཕན་པའ་ིབས་རསེ་ར་རྔ་ཙམ་བཏོན་རྒྱུ་མདེ་པར་ག་དུས་

ཡནི་ནས། བོད་ནང་དུ་གཅིག་གཅིག་གཉསི་གཉསི་མདེ་རབ་རྐང་རྐང་བཤད་པ་ལ་

བརནེ། བོད་རིགས་འད་ིཕུ་དཀྲུག་མདའ་དཀྲུག་རྐང་རྐང་བཟོས་སོང་། པཎ་ཆནེ་རིན་
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པ་ོཆའེ་ིབཀའ་དིན་ལ་བརནེ་ནས་བོད་མ་ིརིགས་ཀི་རིགས་གཞུང་སྦངོ་སའ་ིསོབ་གྲྭ་དང་

ཚགོས་སྡེ་མང་པོ་གསར་འཛུགས་མཛད་གནང་བའ་ིའཁོར་ཡུག་ཕལ་མ་ོཆེ་དེང་ག་ིདུས་

འདརི་ཏཱ་བས། ངན་གཡོ་དེའི་དབང་གིས་ཡོངས་རོགས་ཆབ་སྲིད་གི་ངོ་བོར་སྦར་ཡོད།  

ལྷ་སར་སར་གསོ་མཛད་པའི་ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དེ་ཡང་ཏཱ་བའི་ངན་བསྐུལ་དེས་

འབར་རས་བཞིན་དུ་གཏོར་སོང་། ཁོང་གསི་དཀའ་བ་ཁད་དུ་བསད་ནས་རི་བོ་དག་ེ

ལྡན་པའ་ིལྡན་ས་སེ་འབས་དགེ་གསུམ་སར་རྒྱུན་བཞིན་བསྐར་གསོ་མཛད་གནང་པ་དེ་

ཡང་ཏཱ་བའ་ིབསྐུལ་ངན་གིས་བསླུས་ནས་ས་ོཐལེ་རྒྱབ་དགསོ་བྱུང་སོང་། བོད་མ་ིརིགས་

ཀ་ིའཆམ་མཐུན་འ་ོམ་འད་བ་དརེ་ཏཱ་བས་ཁག་དམར་བཞིན་དུ་དཀྲུགས་སོང་།  དངེ་ག་ི

དུས་བོད་རིགས་བརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོཏཱ་བས་བསྐུལ་སངོ་ཡང་ཡང་བས་པ་ལ་བརནེ། ཆེ ས ་

ས་ནས་རང་སྲགོ་རང་གཅོད་དང་རང་ལུས་རང་བསྲསེ། བོད་རིགས་སངོ་ཚ་ོམང་པ་ོམུན་

ནག་ག་ིབཙནོ་དུ་བཅུག་སོང་། ཏཱ་བས་ངན་བསྐུལ་བས་པའ་ིརྐནེ་གིས་བོད་རིགས་ཁ་ིཕག་

མང་པོ་མ་ིཚ་ེགང་པོར་ཆ་རྒྱུས་མདེ་པའ་ིམ་ིཡུལ་ས་མཐའ་རུ་བསྐལ་སོང་། ད་དེང་སང་ཏཱ་

བ་འ་ཆད་འུ་ལ་ཐུག་ནས་ཉ་ེཆར་Germany དུ་རྒྱ་མ་ིརིགས་དང་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ངོ་

གསོའ་ིཆདེ་དུ། ཏཱ་བ་ཁོ་རང་དང་མའ་ོཙ་ེཏུང་ཁོ་རང་གཉསི་ཕ་བུ་ལྟ་བུའ་ིའབེལ་འདིས་

དང་བརྩ་ེབ་ཡདོ་ཟརེ།  ད་ཁདོ་རང་གསི་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ངོ་དགའ་སྤལེ་ལད་ག་ཚདོ་

བཤད་ཀང་ཕི་དག་པ་རདེ་ལ། བོད་མི་རིགས་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཞིག་ཡིན་མིན་

ཡང་ད་ེབས་ཤསེ་རོགས་ཐུབ། གལ་ཏ་ེཏཱ་བ་ཁོད་རང་བོད་མ་ིརིགས་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་

དག་ཡནི་ན། པཎ་ཆནེ་རིན་པོ་ཆ་ེཆདེ་མངག་བལ་ཡུལ་དུ་ཕབེས་ནས་ཏཱ་བ་ཁདོ་རང་

དང་མཉམ་དུ། བོད་མ་ིརིགས་ཀ་ིབད་ེདནོ་གསོ་མལོ་བདེ་དུ་ཡངོ་དུས་ཏཱ་བ་ཁདོ་དངོས་

གནས་བོད་མ་ིརིགས་ལ་བོ་དཀར་གཞུང་དང་ཡནི་ན།ཁོད་པཎ་ཆནེ་རིན་པོ་ཆ་ེདང་གོས་
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མལོ་བདེ་དུ་མ་འག་ོབ་གང་རདེ།     ད་ེལས་ལོྡག་ས་ེབལ་ཡུལ་དུ་ཡདོ་པའ་ིབོད་རིགས་

ཚ།ོ པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་བར་འགོ་མཁན་ཚ་ོལོག་ལོག་སུད་སུད་ལ་མཇལ་དུ་

འགོ་བ་མ་གཏོགས། དངོས་སུ་འགོ་ཕོད་མཁན་མ་བྱུང་བ་དེ་ཚོ་ཡོངས་རོགས་ཏཱ་བ་

རང་ག་ིལོག་གཡ་ོངན་ཇུས་བཤམས་པ་རང་རདེ། ད་དངེ་སང་ཁདོ་རང་གསི་རྒྱ་གུང་ཁན་

ལ་ངོ་དགའ་སྤལེ་ལད་བཤད་པ་ད་ེན་ིབོད་མ་ིརིགས་ཀི་བད་ེདནོ་ཆདེ་དུ་མ་རདེ་ལ། 

ད་ེན་ིར་རམ་སའ་ིརི་མག་ོད་ེཁོད་རང་ག་ིདུར་ས་ཆགས་ཡངོ་སམ་པའ་ིའཇིགས་སྣང་གསི་

རདེ།།

ཚ་ེགང་ཆོས་གསོ་གནོ་ཀང་།། རང་རྒྱུད་གོང་པོ་མ་ཐུལ།། ཁ་ཙམ་བོད་དོན་ཟེར་

ནས།། གཞན་ངོ་བསོ་བའ་ིཕིར་ཏུ།། ཉནི་མཚན་ལྟསོ་པ་མདེ་པར།། ཆབ་སྲིད ་མི ་

སྣའ་ིམདུན་སར།།

ངོ་དགའ་སྤལེ་ལད་བཤད་ནས།། བོད་འབངས་སྡུག་ལ་སྦར་སོང་།། མ་ིཚསོ་དགསོ་

འཁོ་མདེ་དུས།། བསི་ཕྲུག་ཐང་ལ་གཡུག་ལྟར།། ཉ་ིམ་ར་ེར་ེབཞིན་དུ་།། གོ ག ས ་ མེ ད ་

ཁརེ་རྐང་ཆགས་དུས།། ཏཱ་བ་འུ་ལ་ཐུག་ནས།། མའོ་ཡང་ཕ་དང་འད་ཟེར།།རང་ལ་

དཀའ་དནི་ཆ་ེབའ་ིབ་མ་དང་།། ད་ེཡ་ིརསེ་དང་ར་ོར་ེསྤུན་གོགས་ཐོག།  ཁདོ་ཤ་ིང་

གསོན་འཐབ་འཛིང་ཉནི་མཚན་མདེ་།། ཆ་རྒྱུས་མདེ་པའ་ིཕི་རོལ་མུ་སགེས་དང་།། 

མངི་གགས་ཆ་ེབའ་ིཆབ་སྲདི་མ་ིསྣའ་ིམདུན།། ངུ་མ་དགོད་ཀིས་སྤེལ་ལད་བཤད་པ་

འད།ི། ཏཱ་བ་རྫུན་མའ་ིརང་གཤསི་ངོ་མར་མཐོང་།། ཕི་ལོ་{2015}ཟླ་{3}ཚེས་

{9}ཉནི་འབརོ་བྱུང་།
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དག་ེལུགས་གསོ་ཆོད་ཟརེ་བ་རྫུན་མ་རདེ། 

༄༅། །ཡགི་ག་ེདའེ་ིཁ་བང་ལ། དག་ེལུགས་ཚགོས་ཆནེ་གི་གསོ་ཆོད་ཟརེ་འདུག །སར་

དུས་སུ་ཚགོས་ཆནེ་འད་ིཚགོས་སབས་ཀ་ིབརན་དུམ་ཞིག་མཐོང་སོང་། བརན་དུམ་དའེ་ི

ནང་ནས་དགའ་ལྡན་ཁ་ིརིན་པ་ོཆ།ེ སྐུ་ཞོག་རིག་རོང་མཆོག་གིས་ངོས་ལེན་མེད་

པའ་ིཕོགས་གསུངས་པ་དང་། ད་ེསནོ་ར་སའ་ིསྤ་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིསབས་སུ་ཀར་པ་

མཆོག་གསི་ཀང་། ང་ཚ་ོབསན་འཛིན་ག་ིམངི་ཅན་ཤ་སག་ཡནི་པས་བསན་པ་ལ་གནདོ་

པ་མ་ིབདེ་རྒྱུ་གལ” གསུངས་ནས་དལོ་རྒྱལ་སོར་བཤད་མཁན་དག་ལ་ག་ོརྒྱུའ་ིཚགི་གསི་

བོས་ནས་མསོ་མཐུན་ཡག་པོ་གནང་མདེ་པར་གསལ་པ་ོརདེ་འདུག བསན་པ ་ སིྤ ་

དང་ལྷག་ཏུ་དགེ་ལུགས་པའ་ིམངི་དནོ་གཉསི་མཚུངས་ཀི་བསན་འཛིན་གི་སྐེས་བུ་ཞིག་

ཡནི་ཚ།ེ  གསོ་ཆོད་འད་ིམ་ིབཞག་པ་ཐག་ཆོད་རདེ།  རྒྱུ་མཚན་ན།ི གོ ས ་ ཆོ ད ་

འདའི་ིནང་འཁོད་པའ་ིབརདོ་དནོ།” དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་གི་སྤ་ིསརེ་གང་

ཡནི་རུང་། རི་བོ་དག་ེལུགས་པ་དང་བཀའ་གདམས་གསར་མ་གང་ཡང་མནི་པར་མ་ཟད། 

བོད་གངས་ཅན་གི་ཆོས་བརྒྱུད་གང་གའིང་ཁོངས་གཏོགས་མནི་པར་བསྐར་ནན་བརོད་

རྒྱུ་དང”ཟརེ་ནས་བིས་འདུག  དེ་བས་དགེ་ལུགས་པ་ལ་རོྩད་མེད་ཡངོས་གགས་སུ་ཕ་

བོང་ཁ་དང་དྭགས་པོ་སལ་བཟང་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་སོགས་ཁས་མི་

ལནེ་མཁན་ཤསེ་ལྡན་གཅིག་ཀང་མདེ་པས།  སྐེས་ཆེན་དེ་རྣམ་པ་ཚོ་དགེ་ལུགས་པ་

མནི་ཞསེ་སྨྲ་ཕདོ་མཁན་སུ་ཡང་མདེ་པས་སོ།།  དསེ་ན་འད་ིན་ིསརེ་གཅོད་རྐང་རྐང་ག་ི

ལམ་དུ་བགོད་བཞིན་པའ་ིཁོང་དང་ཁོང་ག་ིརེས་འབངས་པ་བསན་པ་ཞ་ེལ་མདེ་པར་མ་ི

རིགས་སམེས་ལ་མདེ་པའ་ིསྐ་ེབོ་གདུག་རྩུབ་ཅན་འགས་བཞག་པའ་ིགོས་ཆོས་ཡནི་པར་
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གདནོ་མ་ིཟའ།ོ།  སྤརི་ན་ངས་འད་ིའད་བརདོ་དནོ་མདེ་མདོ། འད་ིའད་བའ་ིབརས་སོྨད་

དང་། ངན་སྐུལ། སྐནོ་འཛུགས་བས་ཡངོ་ན་བསམ་བ་ོརང་ས་ལ་འཁོར་ནས་བསམ་

གཞིག་ར་ེབསོ་དང་། སུས་ཀང་བཟོད་ཐབས་བལ་བ་ཞིག་རདེ་མ་ིའདུག་གམ། 

དབུ་མ་རང་བཙན་རོྩད་པས་འགལ་ཟླ་ཤརོ།། ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་རོྩད་པས་འགལ་ཟླ་

ཤརོ།། དལོ་རྒྱལ་དམ་བསྒགས་བས་པས་འགལ་ཟླ་ཤརོ།། ཇོ་ནང་ཐོབ་ཐང་མ་སྤད་འགལ་

ཟླ་ཤརོ།།     དནོ་མདེ་རོྩད་གངེ་སོང་པ་སུ་ཡ་ིདནོ།།  ཕུ་ནུ་ནང་འཁྲུག་བས་པ་སུ་

ཡ་ིདནོ།། དག་ེའདུན་དབནེ་དཀྲུགས་བས་པ་སུ་ཡ་ིཆདེ།། དག་ེལྡན་ནང་འཁྲུག་

སངོ་འད་ིཅིའ་ིཕིར་ཡནི།།  ཟླ་དྲུག་དག་ེསོང་ཟརེ་བ་བསྒྲུབ་དགསོ་ཟརེ།།  དག་ེསོང་མ་ཡ་ི

སྡམོ་རྒྱུན་སལེ་དགསོ་ཟརེ།། གཙ་ོསྐུ་སནོ་པའ་ིསྐུ་ལ་བར་ེདགསོ་ཟརེ།། མདོར་ན་སྤེའུ་

སྨནོ་པའ་ིསྤདོ་པ་མཚུངས།།      དང་པོ་རང་བཙན་གཙང་མ་རོྩད་དགསོ་ཟརེ།།པཎ་ཆནེ་

རྒྱལ་ཚངོ་པའང་ཡནི་རབས་ཟརེ།། རང་སྐངོ་སྤད་ཡངོ་ཟརེ་དུས་མ་ིདགོས་ཟརེ།། 

ཕསི་སུ་རང་བཙན་མ་ིདགསོ་རང་སྐངོ་ཟརེ།།      ད་ན་ིརང་སོྐང་མདེ་ཀང་ཆོག་རབས་

ཟརེ།།  ཁོ་ཉདི་རི་བོ་རྩ་ེལྔར་འག་ོའདདོ་ཟརེ།།  པེ་ཅིན་དུས་དབང་བསྩལ་འདོད་ཡོད་

རབས་ཟརེ།། གུང་ཁན་ཏང་ད་ེབཟང་པ་ོཡནི་རབས་ཟརེ།།     དང་པོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་མདེ་རབས་བཤད།།  ད་ན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་ད་ེབཟང་རབས་བཤད།།    ཁ་བཤད་ས་ཕི་

འགལ་བའ་ིབ་རྒན་གིས།།  བསམ་བོ་གཅིག་གྱུར་གཏོར་བ་འད་ིབས་སོ།།    རང་མ་ི

་་་་་་་་་་དཀར་པོའ་ིརོྩམ་ཡགི་འསོ་སྦརོ།         སིྤ་ལོ་{2015}ཟླ་{10}ཚསེ་{24}ཉནི་

འབརོ་བྱུང་།



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

734

དགསོ་རྒྱུ་རང་དབང་མ་ིརོྩད་མ་ིདགསོ་རྒྱུ་དལོ་རྒྱལ་རོྩད་པ།

    རོྩམ་པ་པ་ོ་་་་་་་་་་ནས།

ལགེས་ན་དག་བོའ་ིངག་ལ་འཇུག་དགསོ་ཤངི་།།

སྐནོ་དང་བཅས་ན་བཤསེ་ཀ་ིངག་ལའང་མནི།།

ཞསེ་དང་།

བདནེ་ཞིང་འཐད་ན་བསི་པའ་ིངག་ཀང་ཉན།།

མ་ིབདནེ་དནོ་འགལ་ཡནི་ན་རྒྱལ་བཀའ་ཞོག།

༄༅། །ཅསེ་གསུང་པ་ལྟར། གོང་མའི་གསུང་གི་དོར་བ་ཅུང་ཟད་ཅིག་གེང་འདོད་

ད།ོ ཐོག་མ་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་ཚའོ་ིསམེས་ལ་ཡང་། ང་ཚོ་བོད་རིགས་འདི་

ཆབ་དཔལ་རིག་གསུམ་གི་ཐོག་ནས་ཁ་ེཕམ་དང་ཤ་ིགསོན་དར་རྒུད་ཀི་མཇུག་འབས་ཅི་

འད་ལ་ཐུག་ཀང་། སྐབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀོད་སྒིག་གི་འོག་ངེས་པར་དུ་

མདུན་བསྐདོ་བཟོ་བསམ་པའ་ིཡདི་ཆསེ་དང་དད་པ་དགའ་འདུན་ག་ིབ་ོད།ེ ང ་ ཚོ ་

ལ་ཡདོ་པ་ཇི་བཞིན་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་རྣམས་ལ་ཡང་འད་འད་ཡདོ།  ཡནི་ཡང་

ཕསི་སུ་འཕ་ོའགྱུར་ཤུགས་ཆནེ་ཞིག་ཐབེས་ནས་རིན་པོ་ཆསེ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མ་ིཉནེ། 

གལ་སྲདི་བསནེ་ན་ཁོང་དང་འབལེ་བ་ཆད་པ་ཡནི་གསུངས་པས། ཤུགས་ལྡན ་

བསནེ་མཁན་དང་། མ་ིབསནེ་མཁན་གཉསི་ཀ་ིབར་ལ་དམགིས་གསལ་ག་ིབལྟ་སངས་
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དང་འཛིན་སངས་གསར་བའ་ིལོ་རྒྱུས་ཀི་ར་ོརིང་གསོན་པོ་ཞིག་སངོ་བ་རདེ།

ལོ་རྒྱུས་ད་ེསངོ་བའ་ིཉ་ིམ་ནས་བཟུང་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་དང་སྒྲུབ་མཁན་ཤུགས་

ལྡན་ལ་དགའ་དད་ཡདོ་པའ་ིཁོངས་གཏོགས་རྣམས་ལ། ཤུགས་ལྡན་མ་ིབསནེ་པའ་ིབོད་

མ་ིརྣམས་ཀསི་དམགིས་གསལ་གི་ད་ོསྣང་ཞིག་བས་པ་རདེ། ད་ོསྣང་བདེ་ཚུལ་ན་ིཤུགས་

ལྡན་བསནེ་མཁན་དང་སྒྲུབ་མཁན་རྣམས་ན།ི ལྟ་ལོག་དང་བསན་བཤིག་དམ་ཉམས་

ཡནི་པས་འུ་གཉསི་རྩ་བ་ནས་འབལེ་འདིས་བཟོ་མ་ིརུང་། གལ་སྲིད་བཟོས་ན་ང་ཡང་ལྟ་

ལོག་དང་བསན་བཤགི་དམ་ཉམས་ཆགས་འག་ོབསམ་པའ་ིཀུན་སངོ་ད།ེ  ང་ཚའོ་ིམང་

ཚགོས་ཀི་སམེས་ལ་ཤར་བ་དང་ལྷན་དུ་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་སྒྲུབ་བདེ་མཁན་དང་།

མ་ིབདེ་མཁན་གཉསི་ཀ་ིབར་དུ་ཡདོ་པའ་ིལྷད་མདེ་ཀ་ིམཛའ་བརྩ་ེདང་། མ ཐུ ན ་ སྒི ལ ་

ཡདི་ཆསེ་དང་། རེ་སྒུག་ཐམས་ཅད་མཇུག་རོགས་ནས་བོད་མི་རིགས་འདི་ཡང་ཚོ་

གཉསི་སུ་ཁ་འཐོར་བ་རདེ།

བོད་མ་ིས་ཡ་དྲུག་པརོ་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་དུ་མའ་ིཡར་སནོ་ནས་རྐནེ་དབང་ཞིག་གསི“ལུས་

པ„ོ འཛམ་གངི་འདརི་ལ་འཐོར་ལུང་འཐོར་དུ་འག་ོཟིན་ཡང་སམེས་ཀ་ིར་ེའདུན་དང་

མཛའ་བརྩ་ེན་ིད་ེརིང་བར་དུ་སོ་སོར་སོང་མདེ་པ་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཤསེ་རྒྱུ་འད་ིརདེ། ང་

རང་ཚོའི་སྤུན་ཟླ་ཚོ་„ལུས“ཤར་ནུབ་སོ་སོར་གེས་ཚར་བ་འདི་བསམ་བཞིན་རིག་

བཞིན་ཤེས་བཞིན་མཐོང་བཞིན་དུ།མཇལ་འཛོམས་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལ་མི་བརོྩན་ནས་

„སམེས་ཁམས„སོ་སོར་གཏོང་བའ་ིསད་ཆ། ཤུགས་ལྡན་བསྒྲུབ་མི་ཉེན་ཞེས་པའི་
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བཀའ་དང་བསྒྲུབ་ན་འབལེ་བ་བཅད་ཚུལ་སོགས་ཀི་འཇིགས་བསྐུལ་བའ་ིགཏམ་དསེ།

ཕུ་ནུའ་ིབར་དུ་ནང་འཁྲུགས་སོང་། སྤུན་ཟླས་སྤུན་ཟླ་གསོད་ཁག་གི་འཁོར་ལོ་

བསརོ། གངས་ཅན་པའ་ིམསེ་པའོ་ིདུར་ས་བརད། ཡབ་མསེ་ཚ་ོམགི་ཆུ་ལྷུང་། 

ཕ་རོའ་ིཐོག་བུ་རོ་འཇོག་དགསོ་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མདེ་པར་མ་ཟད། ཆོས་དད་རང་མོས་

དང་རང་དབང་ལ་གཏོར་བཤགི་གཏོང་བ་རདེ།  ཆསོ་དད་རང་མསོ་དང་རང་དབང་

དགསོ་ཟརེ་ནས་གཞན་ལ་ཀ་ིརྒྱག་མཁན་ཞིག་ཡནི་ན། དང་པོ་རང་ཉདི་ལ་དབང་བའ་ི

མ་ིདང་རང་ཉདི་དའེ་ིལམ་ལ་ཞུགས་དགསོ་པ་ན་ིཆོས་ཉདི་ཅིག་རདེ།  བདག་ཅག་ག་ི

སནོ་པས་ཆོས་ལུགས་གང་སྒྲུབ་དང་། སྐབས་གནས་གང་འཚོལ་ལྷ་ཅི་སྒྲུབ་ཚང་མ་

རང་དབང་དང་རང་མསོ་ཀི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཡདོ་པར་ལྟར་མདུན་བསོྐད་མ་ིབཟོ་ནས།  

ལྷ་འད་ིཅན་པ་ོསྒྲུབ་ཉནེ། འད་ིཅན་པོ་སྒྲུབ་མ་ིཉནེ། གལ་སྲིད་འདི་སྒྲུབ་ན་

ཕུ་ནུ་དང་སྤུན་ཟླ་ཡནི་པ་ཤ་རུས་ཁག་གསུམ་ག་ིའབྱུང་ཁུངས་གཅིག་པ།   ད་རུང་མ་ིལོ་

དུ་མའ་ིརིང་ལ་བ་སོབ་ཀ་ིའབལེ་བ་ཡདོ་པའ་ིབདག་དང་། ལམ་གཅིག་གི་མི་མིན་

པས་འབལེ་འདིས་ཆད་པ་ཡནི་ཅསེ་པ་དང་། སྲུང་མ་འདི་ཅན་པོ་བསེན་ཉེན།འདི་

ཅན་པོ་བསནེ་མ་ིཉནེ་ཞསེ་བཀའ་བཅད་པ་ན་ིསྤུན་ཟླའ་ིབར་འཐོར་ཞིག་དང་།

འགལ་ཟླ་ནང་འཁྲུགས་དང་། ནང་གསོད་སངོ་བདེ་ཀི་རྒྱུ་ལས་མདེ་པས། 

ང་ཚསོ་མ་ིདགསོ་རྒྱུའ་ིཤུགས་ལྡན་རོྩད་པ་དེ་སང་ནས་དགོས་རྒྱུའ་ིང་ཚ་ོལ་དབང་བའ་ི

ཕ་ཡུལ་དང་རྒྱལ་ས་འཚ་ོགནས་དང་སྦྲ་གུར་གུ་ཡངས་དང་ཞི་བད་ེའད་མཉམ་སོགས། 

རང་ལ་དབང་བའ་ིཁ་དབུགས་གཙང་མའ་ིཁོར་ཡུག་ཅིག་རོྩད་དགསོ། རང་དབང་མ་ི

རོྩད་ནས་ཅིའ་ིཕརི་དུ་ནང་འཁྲུག་སངོ་བདེ་དང་། ནང་འཐོར་འགོ་བེད་ཀི་ཤུགས་ལྡན་

ཟརེ་བ་ད་ེརོྩད་དགསོ་རདེ། ཁདེ་ཚ་ོལ་ཁག་མ་ིའདུག་གངོ་ནས་བསམ་བོ་ཡང་གཏོང་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

737

གཅིག་བཟོ་དགསོ་རདེ།  ས་འགྱུར་རངི་མའ་ིབ་ཆནེ་་་་་་་རངོ་་་་་་་་རིན་པ་ོཆ་ེནས་གནང་

འབརོ་བྱུང་། ཕ་ིལོ་{2014}ཟླ་{7}ཚསེ་{13}ཉནི།

ཁ་ིསངེ་མངི་ནརོ་ལྷ་དནོ་ལ། ཡི་བཞིན་ནརོ་བུར་བཏགས་ནས་དག་

དགའ་གཉནེ་སྡུག་བྱུང་བའ་ིམ་ངན་དན་དུ་གསོ་བ་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་

སོ།།

༄༅། །མསེ་པསོ་བཞག་པའ་ིརིག་གཞུང་རྩ་ཆནེ་འད།ི། མ་ིཚང་གསུམ་གི་ཁ་ེཕན་ཆདེ་

དུ་བཙངོ་།། སད་དང་ནང་བསན་བོད་མའི་ིསྲགོ་ཤངི་ཡནི།། ཆོས་ལུགས་བར་དུ་

འཁྲུག་རྐནེ་ཆར་ལྟར་ཕབས།། ཉ་ིཤུའ་ིདུས་རབས་གཡུལ་འཁྲུག་དགདེ་པའ་ིཁོད།། 

སྲགོ་ལྡན་ས་ཡའ་ིཚ་ེསྲགོ་དུམ་བུ་བཅད།། འདས་པའི་མཉམ་མོང་གཞི་ལ་དཔེ་བངས་

ནས།། བོད་མ་ིབརྒྱ་དང་སོ་གཅིག་མ་ེལ་བསྲགེས།། བོད་ཀི་སྐེས་འགོ་སེར་གི་ཚོང་

རས་བཟོས།། མཐོ་དམའ་བར་གསུམ་ཐམས་ཅད་འཁྲུག་པ་བསང་།། སིང ་ལ་སིམ་

པའ་ིབད་ེབ་ཏིལ་འབྲུ་མདེ།། ཏཱ་ལའ་ིབ་མས་ག་ོལའ་ིཁོན་ལ་དཀྲུགས།། དི ན ་

ལ་དིན་ལོག་འཇལ་མ་ིཏཱ་ལའ་ིདསེ།། གགས་ཅན་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་གཉིས་སུ་

གཏོར།། སངི་གི་དཀལི་ན་ཡདོ་པའ་ིམཐུན་འབལེ་ད།ེ། མི་ལོ་ཉེར་ལྔའི་ནང་ལ་རྩ་མེད་

བཟོས།།ཞལ་ངོ་འཛུམ་གིས་ཁངེས་པའ་ིགོད་རྒན་ཅན།། ཐུགས་རྒྱུད་མཚོན་ལས་རྩུབ་

པའ་ིངན་སམེས་ཅན།།   སྐུ་གཟུགས་རང་ངོས་རོྩལ་བའ་ིའགུལ་ཤུགས་ཅན།། གངས་
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ལངོས་མ་ིརྣམས་སྡུག་ག་ིམག་ོསརོ་བཏང་།།  

ད་ེརིང་བདནེ་པ་ར་སོྤད་ཀི་དུས་དན་བསུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཕི་རྒྱལ་དུ་བཞུགས་པའ་ིར་ོ

ར་ེསྤུན་གོགས་རྣམས་ལ་གངས་ལོངས་ཡུལ་ནས་ཕན་་་་་་་་་པས་ཕ་ིལོ་{2014}ཟླ་{11}

ཚསེ་{16}ཉནི་ལ་ཕུལ།

རྒྱུད་ལུང་འགལེ་བང་།

༄༅། །བ་མ་མདེ་པའ་ིས་རོལ་ན།། སངས་རྒྱས་བ་བའ་ིམངི་ཡང་མདེ།།  བསལ་པ་སོང་

ག་ིསངས་རྒྱས་ད།ེ།  བ་མ་དག་ལ་བརནེ་ནས་འབྱུང་།།  ཡངོས་འཛིན་སང་བའ་ི

ཕ་རོལ་ན།། དག་ེསྦངོ་བ་བའ་ིམངི་ཡང་མདེ།། བསལ་པ་སངོ་ག་ིདག་ེསོྦང་ཡང་།། ཡངོས་

འཛིན་དག་ལ་བརནེ་ནས་འབྱུང་།། ཁ་ིབང་མདེ་པའ་ིཕ་རོལ་ན།། ཏཱ་ལའ་ིབསན་

རྒྱམ་མངི་ཡང་མདེ།། བསལ་པ་དངེ་ག་ིབསན་རྒྱམ་ད།ེ། ཁ་ིབང་ཁོང་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་།། 

བཤསེ་གཉནེ་སོྨད་པའ་ིཕ་རོལ་ན།། དམ་ལོག་བ་བའ་ིམངི་ཡང་མདེ།། བསལ་པ་སངོ་ག་ི

དམ་ལོག་ད།ེ། བཤསེ་གཉནེ་སོྨད་པ་དག་ལས་བྱུང་།། ཆོས་སྡ་ེདཀྲུགས་པའ་ིཕ་རོལ་ན།། 

དམ་སྲ་ིབ་བའ་ིམངི་ཡང་མདེ།། བསལ་པ་སངོ་ག་ིདམ་སྲ་ིད།ེ། ཆོས་སྡ་ེདཀྲུགས་པ་དག་

ལས་བྱུང་།། བདནེ་དནོ་དརོ་བའ་ིཕ་རོལ་ན།། རྒྱལ་འཚངོ་བ་བའ་ིམངི་ཡང་མདེ།། བསལ་

པ་དངེ་ག་ིརྒྱལ་འཚངོ་ད།ེ།  མ་ིརིགས་བདནེ་དནོ་དརོ་ལས་བྱུང་།།

གཤམ་འོག་ཏུ་འཁོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་ཆོས་ལ་ཐུགས་སྣང་མེད་ཀང་རིགས་ཞེན་
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དང་ལར་ཞནེ་ཆ་ེབའ་ིམཁས་དབང་ཞིག་ག་ིགསུང་རོྩམ་ཡནི་པས། འདི་ཡང་དགེ་

ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དག་ག་ིསངི་ལ་སིམ་པའ་ིར་ེབ་ཆ།ེ 

སྤན་རས་གཟིགས་ཀ་ིསྤྲུལ་པ་དང། འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀ་ིསྤྲུལ་པ་

གཉསི་མ་ིའགགིས་པའ་ིགདོ་གཞི།

༄༅། །ཤུགས་ལྡན་བསེན་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་རྒྱབ་བརྒལ་

དུ་སོང་ཡདོ་པ་སོྨས་མདེ་རདེ། 

འོན་ཀང་ཤུགས་ལྡན་བསེན་མཁན་མང་ཆེ་བ་ནི་ཁོ་ཚོའི་རྩ་བའི་བ་མས་བསེན་པའི་དེ་

ལ་བརྒྱབ་བརྒལ་བེད་ནུས་པ་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་སོབ་མ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བརོད་ན་ཧ་

ཅང་ག་ིམ་ིའསོ་པ་ཞིག་རདེ།

ཤུགས་ལྡན་ཅསེ་པའ་ིལྷ་ད་ེདངེ་དུས་གསར་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་མ་ཡནི་པར་རྒྱལ་བ་ཙངོ་ཁ་

པའི་རེས་འཇུག་རྣམས་ཀི་ཁོད་དུ་མི་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ཡས་མས་སུ་༧གོང་ས་ལྔ་པའི་སབས་

ནས་ཡདོ་ལ། ད་ེན་ིསརེ་འབས་དགའ་གསུམ་དང་བཀྲ་ལྷུན་དགནོ་སོགས་དགནོ་པ་ཆ་ེ

གས་ཁག་ཏུ་ད་ལྟའང་མ་ིནུབ་པར་བཞུགས་ཡདོ་འདུག །དེས་མ་ཚད་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་

པའ་ིསབས་སུ་སྲུང་མའ་ིགཙ་ོབོའ་ིགས་ད་ེརྣམས་ཀསི་ཀང་རྒྱབ་སྐརོ་མཐུན་ལམ་ཞིག་གི་

འགོ་ནས་ད་བར་རྒྱུན་གནས་བྱུང་བ་ཡང་། རྒྱལ་བ་ལྔ་པའ་ིམཛད་པར་གགས་པའ་ི

གཟུ་དཔང་ད་ེལས་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ་ཡངོ་ག་ིའདུག 
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སྲུང་མ་དེ་བསེན་མཁན་ངོས་ནས་བརོད་ན་ཁོས་སྲུང་མ་དེ་བསེན་པས་ཕྱུག་ཏུ་འགོ་མི་

སྲདི་ལ། དེ་མ་བསེན་པས་རྐེན་ངན་བར་ཆད་འཕད་ནས་སྡུག་སྣ་ཚོགས་ཡོང་བ་ཅེས་པ་

ན་ིདཀོྲག་གཏམ་ཙམ་ལས་དནོ་དངོས་སུ་མནི་པ་ན་ིམཐོང་ཆོས་རདེ།

ཡནི་ཡང་གངོ་ས་མཆོག་གསི་ད་ེལྟར་གནང་དགསོ་དནོ་ཅི་ཞིག་ག་ིཆདེ་ཡནི་པ་ཁོང་དང་

ཁོང་ག་ིསྐུ་བཅར་ཙམ་མ་གཏོགས་སུས་རགོས་སམ།

གངོ་ས་མཆོག་གསི་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མ་ཆོག་ཅསེ་པའ་ིབཀའ་དསེ་ར་ེབཙུན་ལམ་རིམ་

པ་དང་། མཁན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ཤཀ།  དག་ེགཤསེ་ཡ་ེཤསེ་དབང་ཕྱུག  པ ཎ ་ ཆེ ན ་

བཀའ་དནི་ཅན།  བཀའ་འགྱུར་ཆོས་ར་ེརིན་པོ་ཆ།ེ  ཐ་ན་གངོ་ས་ཉདི་ཀི་རྩ་བའ་ི

བ་མ་ཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆ་ེསོགས་སྐསེ་ཆནེ་མང་དག་གཅིག ར་ེའགའ་ཐུགས་ཕམ་པ་དང་ར་ེ

འགའ་ལགོ་ཇུས་ཀིས་བཀོྲངས་པ་ད་ེརྣམས་རྐནེ་རྩ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀ་ིསྤྲུལ་པ་དང་།

འཇམ་དབངས་ཀ་ིསྤྲུལ་པ་གཉསི་མ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡནི་ནམ། དེ ་ ལྟ ར ་

མ་ཡནི་པ་སུ་ཡསི་བདནེ་དཔང་བདེ་ཐུབ། མ་ཟད་ལྷག་ཏུ། གཟུར་གནས་གངས་

ཅན་པ་རྣམས་ཀ་ིསན་ལམ་དུ་ཁོ་བོས་འད་ིལྟར་ཡང་ཞུ་ན་འདདོ་བྱུང་། ཡུལ་རྒྱར་བཙན་

བལོ་སྤ་ིཚགོས་ཁདོ་ནང་འཛིང་ཞིག་རྒྱུན་མ་ིཆད་པར་འབྱུང་བཞིན་ཡདོ་ན། དེ ་ཚོ ་

ར་ེར་ེབཞིན་བཤད་དགསོ་བསམ་ན་རགོས་ཡ་མདེ་པ་ཞིག་རདེ། ཡནི་ནའང་ད་ཆ་ཚ་ཚ་

འུར་འུར་ཀ་ིལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུ་ན་ིསྤན་རས་གཟིགས་ཀ་ིསྤྲུལ་པ་དང། འཇམ་དཔལ་

དབངས་ཀ་ིསྤྲུལ་པ་གཉསི་མ་ིའགགིས་པའ་ིགདོ་གཞི་དའེ་ིསརོ་རདེ།  ལོ་ཤས་གངོ་

ནས་སྤན་རས་གཟིགས་དང་ཁོང་ག་ིཕོགས་གཏོགས་པ་ཚསོ།  འཇམ་དབངས་རྣམ་སྤྲུལ་

དང་དའེ་ིརསེ་འབངས་པ་ཚརོ་ཤ་ཁག་ཁག་དང་། གི ་ སོ ་ སོར ་ཡིན ་ཟེར ་བའི ་

འབྲུག་སད་ཆནེ་པོ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་ཨ་ཁུ་གཤནི་ར་ེཆོས་རྒྱལ་ཡནི་ཡང་། འདར་དགོས་
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པའ་ིཡུལ་རྒྱར་གྲྭ་པའ་ིཚགོས་སྡ་ེདཀྲུགས་པའ་ིལས་འགུལ་ཆནེ་པོ་ཞིག་སལེ་ནས། ཆེ ་ས ་

ནས་བཤད་ན་ཙོང་ཁ་པའི་རེས་འཇུག་དེ་ཚོ་ཡང་སྲན་ཕུང་དབྱུག་པས་གཏོར་བ་ནང་

བཞིན་ཞིག་དང་། ཆུང་ས་ནས་བཤད་ན་བཟའ་ཚང་ཁ་བལ་ག་ིདྭ་ཕྲུག་ག་ིངུ་སད་གངས་

ལངོས་ཡངོས་ལ་ཁབ་པ་ཞིག་བཟོས་ཡདོ། དུས་ད་ེནས་བཟུང་གངས་ཅན་པའ་ིསྤུན་ཟླ་

རྣམས་ཀ་ིལ་རྒྱའ་ིམག་ོབོ་ད་ེས་ལ་རིལ། སྤུན་ཟླའ་ིབརྩ་ེསམེས་ཀི་གསརེ་སངོ་ད་ེབག་ལ་

བརབ། ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ག་ིཟམ་པ་ད་ེཆུ་ལ་ཤརོ། རང་ཡུལ་རང་བདག་ག་ིསོབས་

སམེས་ད་ེའཐབ་རོྩད་འཐནེ་འཁརེ་གི་མ་ེཡསི་ཚགི་ནས། ད་ཆ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀ་ི

སྤྲུལ་པ་དང་། འཇམ་དབངས་རྣམ་སྤྲུལ་བར་ག་ིགདོ་གཞི་ད།ེ གོ ད ་ མ གོ ་ རི ་ ལ ས ་

བརདི་གདོ་མཐའ་ཆུ་ལས་རིང་བ་ཆགས་ཚར་ཡདོ། ད་ན་ིཕགོས་གཉསི་ཀི་འཐབ་རོྩད་

འབས་བུ་ན་ིཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་བཅད་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ཡནི་ནའང་ཡུལ་རྒྱར་

བཙན་བལོ་སྤ་ིཚགོས་ཁདོ་ཀ་ིཉམས་ཆུང་མ་ིསརེ་ཚ་ོདང་། ལོྷ་མཐར་གནས་པའི་

གྲྭ་རྐང་ད་ེཚརོ་ག་ར་ེབཤད་བཤད་ཡནི་སྲདི་ཀང་། འདས་ཟིན་པའ་ིལོ་རྒྱུས་ལ་ཕ་ིམགི་

ཞིག་གཟིགས་དང་།  སྤན་རས་གཟིགས་ཀ་ིདགངོས་པ་ལྟར་ན། ཁམས་པའ་ིཤ་ི

རྒྱུ་གསོན་ཁག་གཉསི་ཀསི་གཞངེས་པའ་ིགསརེ་ཁི་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནནོ་ད་ེཡང་། 

འཇམ་དབངས་རྣམ་སྤྲུལ་ག་ིཕགོས་གཏོགས་པ་ཚརོ་དག་པར་གདནོ་མ་ིཟའ།ོ།  དེ ར ་

བརེན་སར་བྱུང་མ་མོངས་བའི་མགོ་སེར་དེ་ཚོས་འབོད་སྒ་རེ་རེ་སོྒགས་ཡོང་དུས་རི་བོ་

གྲུ་འཛིན་ཡང་འདར་ཡམོ་ཡམོ་བདེ་ཡངོ་། སབས་ད་ེདུས་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ལྷ་དམག་

བ་ེབ་ཁ་ཤས་ཁིད་ནས་ནུབ་ཕོག་ཨོ་བ་མའ་ིཞིང་ཏུ་བལེ་སབས་ཀིས་བོས་པ་ངསེ་སོ།། 

དཔརེ་ན། རྒྱ་ནག་ལའང་ཐོག་མར་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀིས་དབང་བསྒྱུར་བས་

ཤངི་དུས་རབས་ཉ་ིཤུ་པའ་ིནང་དུ་མའ་ོཀྲུ་ཞིས་མག་ོཁདི་བས་ཏ།ེ བ ཙ ན ་ རྒྱ ལ ་ རི ང ་
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ལུགས་པ་ད་ེཚ་ོངོ་རྒལོ་ག་ིལམ་ནས་མཐར་དཀོྲལ་བཏང་པ་རདེ། དེ ་ནས་དམངས་ངོ ་

ལོག་གསི་རྒྱལ་ཡངོས་དམར་པོའ་ིརིང་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་དུས། དངོས་

གཞིའི་ལས་ཀ་ལག་ལེན་གཏོང་སབས་ལས་རིམ་ཞི་དག་འཇམ་རྩུབ་ལེགས་ཉེས་སྣ་

ཚགོས་ཞིག་བྱུང་ཡདོ་པ་ན་ིསོྨས་མ་དགསོ་ཤངི་། ལྷག་པར་སབས་དེའི་བསྲུང་དམག་

དམར་པ་ོཞསེ་པ་བཅིང་གལོ་ག་ིལས་རིམ་ལག་བསར་བདེ་མཁན་རུ་ཁག་ད་ེཚསོ། 

འག་ོབ་མ་ིཡ་ིལྟ་སྤདོ་ལས་འདས་པའ་ིདབང་བཙན་དག་ཤུལ་ག་ིལས་མ་ིའཚམས་པ་ཇི་

ཙམ་ཞིག་བས་ཡདོ་པ་ན།ི འཛམ་གིང་ཡོངས་སུ་ཁབ་པའི་སད་ཆ་རིང་པ་ཞིག་

ཡནི་པས་འདརི་བསྐར་དགསོ་མདེ།   འནོ་ཀང་དམར་པོའ་ིལྟ་བ་འད་ིཧ་ཅང་སྡུག་པ་ོ

ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་ན་སྤི་ཁབ་ཀི་ཤེས་བའི་ཐོག་ནས་བལྟས་པའི་དཔད་གཏམ་ཞིག་

མནི། གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པས་ཀང་དམར་པའོ་ིལྟ་བ་དང་བང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ིལྟ་སོྤད་

གཉསི་བསྡུར་ནས་གཤད་གནང་འདུག ཡིན་ན་ཡང་སེམས་བསྐེད་ཀིས་རིྩས་ཟིན་དང་

མ་ཟིན་པའ་ིཁད་པར་ཕ་མ་ོཞིག་ན་ིལོས་ཡངོ་།  འནོ་ཀང་དམར་པོའ་ིལྟ་བ་ད་ེབཟང་པོས་

སམེས་ཀི་མ་ཟིན་ཞསེ་ཤདོ་མ་ིཐུབ་པ་ཡང་། བོད་ལོངས་སུ་དེང་སང་ག་ིལམ་ལུགས་

དང་མཐུན་པའ་ིཤསེ་རིག་བཟོ་ལས། སོ་ནམ་བཅས་ལ་ཡར་རྒྱས་ཧང་སང་དགསོ་པ་ཕིན་

ཡདོ་པ་ན་ིཚང་མས་ཤསེ་བཞིན་པ་དང་།  ཕ་ིལོ་༡༩༥༩ གངོ་ག་ིབོད་ལངོས་ཀི་གནས་

སངས་དང་ད་ལྟའི་བོད་ལོངས་ཀི་གནས་སངས་གཉིས་གནམ་སའི་ཁད་པར་བྱུང་ཡོད་

པ་ཡང་གསང་ཐབས་མདེ་པའ་ིགནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡདོ།  ཡང་འད་ིའད་

བཤད་དུས་འབུམ་དམག་དགེ་རྒན་པ་རྒྱ་མི་ལ་དགའ་མཁན་མའོ་ཀྲུ་ཞིའི་རེས་འཇུག་

བོད་གཞུང་ལ་ངོ་རྒལོ་བདེ་མཁན་ཞསེ་མཚང་ཐོག་ཏུ་མ་ིཁལེ་བའ་ིསོྐན་བརོད་སྣ་ཚགོས་

ཞགི་བཏང་བ་ཡནི་ན། ཕིན་ཆད་བོད་དོན་ལ་བསམ་འཆར་དང་པོ་ཤོད་མཁན་དཀོན་
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ཙམ་ཞིག་ཆགས་ཀ་ིརདེ། ངས་ཤདོ་འདདོ་པ་ན་ིཤུགས་ལྡན་པ་ཚསོ་ངོ་རྒལོ་མ་ིབདེ་ཀ་

མདེ་རདེ་འདུག་སམ། འཛམ་བུ་གིང་འདིར་ངོ་རྒོལ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་ལས།  

དམངས་ཀ་ིངོ་རྒལོ་ཡནི་ན་ཡང་འད། ཞིང་པའ་ིངོ་རྒལོ་ཡནི་ན་ཡང་འད། སྲདི་དནོ་ག་ིངོ་

རྒལོ་ཡནི་ན་ཡང་འད། ལྟ་བའ་ིངོ་རྒལོ་ཡནི་ན་ཡང་འད་དནོ་དུ་ངོ་རྒལོ་གི་རིགས་ཇི་སདེ་

ཅིག་བྱུང་བ་ཚང་མ་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཐང་ལ་བཙན་གནནོ་བས་པ་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་ཁོ་ན་

ཡནི། ཁོ་ཚསོ་བཤད་པ་ལྟར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆསེ་བཙན་གནནོ་བས་པ་ཡནི་ན་ད་ེལ་ངོ་

རྒལོ་བདེ་རྒྱུ་ན་ིསུས་ཀང་བཀག་མ་ིཐུབ་ལ་བཀག་ཀང་མ་ིཆགོ་པ་རདེ། ང འི ་ བ ས མ ་

ཚུལ་ལྟར་བས་ན་ཕན་ཚུན་གཉསི་ཀས་བསམ་ཤསེ་གཅིག་བ་དགསོ་པ་མཐོང་། ཤ ར ་

ཕགོས་ཊི་ཏཱ་པུ་རིའ་ིཡུལ་ནས།  ནུབ་ཕོགས་བད་ེབ་ཅན་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཕུལ་

ལོ།། ཞསེ་པ་འད་ིཕི་ལོ་༢༠༡༥་ཟླ་༢་ཚསེ་༣༠་ལ་བཏང་འབོར་བྱུང་།

གཤམ་གསལ་ག་ིགནས་ཚུལ་འད་ིན་ིབཅུ་བཞི་པར་ཆ་རྒྱུས་ཡདོ་པས་མ་ཟད། བཙན་

བལོ་བོད་མའི་ིསྤ་ིཚགོས་ནང་རྒྱུས་མངའ་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པའ་ིམ་ིསྣ་རྒན་གས་ཞིག་ག་ིཉམས་

མོང་བསྡོམས་ཚིག་འདི་ལ་ཁེད་རྣམ་པས་ཞིབ་གཟིགས་དང་ལྷག་འཕོས་རྣམས་ཀང་

གཞན་དུ་འགདོ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ།
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འཛུམ་མདངས་རྒྱབ་ཀ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་མ་ན་ིརྒྱལ་ཕུང་དམངས་གནདོ་ངན་

བྱུས་ཡདོ་ཚད་ཀ་ིབདེ་གཏ་ེངོ་མར་གྱུར་བ་ལ་གདམས་པ་ཞསེ་བ་བ་

བཞུགས་སོ།། 

༄༅། །རྒྱ་གར་སད་དུ། བཛྲ་ས་ཏཱུ་ཧཱུ།ཾ བོད་སད་དུ། ད་དཔ་ེབསགས་སོང་། 

ཏཱ་ལའ་ིབ་མས་ནང་ལ་སརེ་དནོ་དང་ཕི་ལ་སིྤ་དནོ་ཁུར་ནས་ཁ་བཤད་ལག་ལནེ་དང་ངོ་

ལགོ་རྒྱབ་མདུན་མ་ིའད་བའ་ིའད་འབག་དུ་མ་གནོ་པའ་ིའཁབ་སནོ་ད་ེདག་གསི། རྒྱུས་

མདེ་ཀི་སྐ་ེབོ་དུ་མ་མག་ོབོ་ཡངོས་སུ་རངོས་བཅུག་ཡདོ།  མ་ིམང་པ་ོཞིག་གསི་ཏཱ་ལའ་ི

བ་མའ་ིམདུན་ལ་འཁུར་བའ་ིའཛུམ་མདངས་དང་ཕག་རྒྱ་ཁ་གཡང་ཙམ་ལས། ད་ེཡ་ི

རྒྱབ་ལོགས་སུ་སས་པའི་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་དེ་ཚོ་ལ་རྒྱུས་ལོན་དང་ཉམས་

ཞིབ་གཏན་ནས་བས་མདེ་པ་འད།   ང་ན་ིམ་ིམཐོང་ཚད་རིག་ཚད་ལ་བརག་དཔད་དང་

ཉམས་ཞིབ་བེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་བསོམ་མཁན་ཞིག་

གཏན་ནས་མནི་པས། ངས་ལོ་ངོ་མང་པ་ོཅིག་ག་ིརིང་ཏཱ་ལའ་ིབ་མའ་ིམདུན་རྒྱབ་ཕ་ིནང་

ཡོངས་རོགས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བས་པའི་མཐའ་མར་ཏཱ་ལའི་བ་མས་གནང་བའི་དངོས་

བྱུང་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་འགོ་ནས་ར་ེར་ེབཞིན་འཆད་རྒྱུ་ཡནི།   

ཀར་པ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་དྲུག་པ་ཚོགས་ཁག་བཅུ་གསུམ་གི་དབུ་འཛིན་ལ་བསྡད་པའི་ནག་

ཉསེ་ཀསི་ཏཱ་ལའ་ིབ་མས་རྒྱུད་བསྐུལ་གིས་སྐུ་སྲགོ་དུག་ལ་བཏབ།  
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གུང་ཐང་ཚུལ་ཁམིས་ཚ་ོཁག་བཅུ་གསུམ་ག་ིདྲུང་ཡགི་ཆནེ་མ་ོབས་པའ་ིནག་ཉསེ་ཀསི་ཏཱ་

ལའ་ིབ་མས་མ་ིབཏང་ནས་ས་གནས་ཀ་ལ་མན་ཌུ་རུ་མ་ེམདའ་ིསོ་ཁ་ལ་བཀུམ།  

བལ་ཡུལ་ག་ོདམག་སར་ལ་ས་འགོ་དར་ཐག་གསི་ངན་ཇུས་བཤམས་ནས་ཁག་ད་ིཁ་བའ་ི

ནང་གསོད་ཀ་ིདམ་ེཕུགས་ལ་ཏཱ་ལའ་ིབ་མ་མ་ིམངོན་པའ་ིཚུལ་དུ་བསྡད། 

མད་ོཁམས་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་ག་ིཚགོས་གཙ་ོལི་ཐང་ཨ་ཐར་གི་ཐོག་ལ་ཏཱ་ལའ་ིབ་མས་ར་

ས་ནས་ད་ིལིར་བར་དུ་དམག་བཏང་ཞིང་། ཨ་ཐར་སྲགོ་བསོ་བས་པའ་ིཁམི་ཤུལ་དུ་ཕ་ི

ནས་ཁང་པ་ར་ོཡསི་གཙབ། ནང་ནས་ཆུང་མ་རགོ་པས་བརྡུང་། ད་དུང་ཨ་ཐར་ག་ིམཆོད་

ཁང་དུ་སྐག་པ་ཡང་བཏང་།  

ག་ོམངི་ཏང་ཅང་ཅི་ཧིས་ཐ་ེཝན་མཚ་ོའགག་ཟིན་པ་བཞིན། ཏཱ་ལའ་ིབ་མས་སྐུ་ངོ་ལྷ་ལིྡང་

འབྲུག་ལ་ཆེད་བཏང་གསི་འབྲུག་ཡུལ་ཟ་བའ་ིཆབ་སྲདི་ཀ་ིགསང་བའ་ིཇུས་ངན་མཐའ་

དག་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཤེས་ནས་སྐུ་ངོ་ལྷ་ལིྡང་དྲུང་ཡིག་དང་བཅས་པ་འབྲུག་པས་

བསད་ཅིང་།  ཇུས་ངན་ད་ེདང་འབལེ་ཡདོ་འབྲུག་ཡུལ་བོད་པ་ཚ་ོལ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

ཀསི་མ་ིསྤདོ་ལས་འདས་པའ་ིསྡུག་པ་ོབཏང་།   

པཎ་ཆནེ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པ་བལ་ཡུལ་དུ་ཕབེས་སབས། ཏཱ་ལའ་ིབ་མས་ཨ་ལགས་འཇིགས་

མེད་བལ་ཡུལ་དུ་བཏང་ནས་བལ་ཡུལ་བོད་པ་ཚོ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་མཇལ་ཁར་
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འག་ོམ་ིཉནེ་པས་མ་ཟད་དར་ཆ་ནག་པསོ་ཕབེས་བསུ་ཞུ་དགསོ་པའ་ིངན་བསྐུལ་བས།  

ཏཱ་ལའ་ིབ་མས་རྒྱུད་བསྐུལ་གིས་རིང་མའ་ིབདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆ་ེརྒྱ་གར་ཤ་ིརི་གུ་རུ་

བཙནོ་ལ་བཅུག།   

ཏཱ་ལའི་བ་མས་རྒྱུད་བསྐུལ་གིས་༧སྐབས་རེ་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁོང་གི་གཞིས་

ཆགས་ལ་ཐ་ེཝན་ཕགོས་ཟན་ཡནི་པའ་ིཞྭ་མ་ོགཡགོ་ནས་མ་ིམང་ལ་ལོ་མང་བརྡུང་བརགེ་

ཚ་ནན་བཏང་ཏུ་བཅུག   

ཏཱ་ལའ་ིབ་མས་ཨ་ཀངོ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། གངི་ཚང་རྒྱལ་པོ་དང་། དཔལ་ཡུལ་རངོ་ལོ། ཀ་

ཐོག་ཞིང་སོྐང་སོགས་རྒྱ་ནག་ག་ིགསང་ཉུལ་ཡནི་པའ་ིམངི་ཐོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྤད་ནས་

ཁོང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ལ་གཏན་ནས་ཡངོ་ས་མདེ་པ་བཟོས།  

ཏཱ་ལའི་བ་མས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུས་ཀར་པ་གཉིས་བཟོས་ཏེ་ཀཾ་ཚང་དུམ་བུར་གཏོར་

ཞིང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕིན་ལས་མཆོག་བོད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བསླུ་ཁིད་ཀིས་

ར་སའ་ིདག་ེལུགས་དགནོ་པ་རྒྱུད་སདོ་དུ་བཟང་བཙནོ་ལ་བཞག།  

ཏཱ་ལའི་བ་མའི་བཀའ་ཡིག་གིས་ས་དགེ་བཀའ་རིང་གི་ཆེས་མཐོའི་བ་ཆེན་རྣམས་གང་

སར་འབོད་འགུག་བས་ཤངི་། བ་ཆནེ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་ལོ་ར་ེབཞིན་ཀར་པའ་ིལོ་རྒྱུས་
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ཀ་ིག་ོས་ཕབ་ནས་ཀར་པ་གལ་སྣ་ེལ་འཕངས།     

ཏཱ་ལའི་བ་མས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཐབས་ཤེས་

ཡདོ་རྒུས་མད་ོཁམས་ཆུ་སང་སྒགི་འཛུགས་གཏོར་རྒྱུ་ལ་འབད་ཅིང་། ཁམས་པ་མ་ིམང་

ཁ་འཐོར་འག་ོབའ་ིཆདེ་འག་ོགནོ་ཕངས་མདེ་བཏང་ས་ེར་སར་ཆུ་སང་གསར་པ་ཟརེ་བ་

སྐར་འཛུགས་ཡང་འཛུགས་བས།  

ཏཱ་ལའ་ིབ་མས་འགོ་སོང་བཏང་གནང་ཞིང་དབུ་མའ་ིལམ་གི་ལས་འགུལ་ཁང་ཟརེ་བ་ར་

ས་ལ་བཙུགས་ནས་ཚགོས་པ་དསེ་ཡུལ་གར་བོད་པའ་ིསིྤ་ཚགོས་ཕུ་དཀྲུག་མདའ་དཀྲུག་

ལ་བཏང་།   

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་བུམ་དཀྲུག་རྒྱུའ་ིའསོ་དམགིས་ལ་གཏན་ཁེལ་བས་ཚར་བའ་ི

ནག་ཆུ་ལྷ་རིའ་ིབསི་པ་ད་ེཏཱ་ལའ་ིབ་མས་ལག་ས་བས་ཏ་ེཔཎ་ཆནེ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པའ་ིཡང་

སྲདི་ལ་ཁབ་བསྒགས་བས། ནག་ཆུ་ལྷ་རིའ་ིབསི་པ་ད་ེདང་བསི་པ་དའེ་ིཕ་མ་ཁམི་མ་ི

ཡངོས་རགོས་ཏཱ་ལའ་ིབ་མས་ཆབ་སྲདི་ཀི་རྩདེ་ཆས་བས། 

ལོ་ངོ་བཞི་བརྒྱའི་ཡར་སོན་གི་འབས་སྤུངས་བ་བང་གོང་འོག་གི་ནང་ཁུལ་རོག་འཛིན་

ཆུང་ཆུང་ད།ེ དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་ཏཱ་ལའི་བ་མས་བོད་མི་རིགས་དང་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལས་དབང་ཞིག་ཏུ་བཙན་པ་ོདབང་ཡདོ་ཀསི་ཁ་བསྒྱུར་ནས། བོ ད ་
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མི་རྣམས་ཁོད་ཤི་ང་གསོན་གི་ལྷ་འདེའི་འཐབ་འཛིང་ཛ་དག་གིས་མི་རིགས་གཞན་གི་

མདུན་དུ་ཡར་ལངས་མ་ིཐུབ་པའ་ིནང་ཁུལ་མཐུན་འབེལ་ལ་གཏོར་བཤགི་ཚབས་ཆེན་

བཏང་བས།བསུབ་ཏུ་མདེ་པའ་ིབོད་མ་ིརིགས་ཀ་ིལོ་རྒྱུས་སུ་རྐང་རསེ་ནག་པོ་ཕབ།  

ཆབ་སྲདི་ཀ་ིཁེ་ལས་མེད་ཅིང་ཏཱ་ལའ་ིབ་མའ་ིངན་ཇུས་ཇི་བཞིན་ཤེས་མཁན་ག་ིདཔེར་

ན་ཨ་ེཤ་ཡའ་ིགངི་ནས་ནང་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཤ་ིརི་ལང་ཀཱ།  ནང་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་འབར་མ། 

ནང་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་འབྲུག། ནང་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཐ་ལཎ་ཌ། ནང་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁམ་བོ་ཊི་

ཡ།  ནང་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཝིཊ་ཎམ། ནང་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ལོྷ་ཀ་ོརི་ཡ་སོགས་ཀསི་ཏཱ་ལའ་ིབ་

མ་ཉལ་ཐ་ནག་པོ་བཞིན་དུ་འཛམེ་བ་བས་ཏ་ེད་ལྟའ་ིབར་ཁོང་ཚའོ་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་གཏན་

ནས་འཛུལ་བཅུག་ག་ིམདེ།  

ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་དུས་རབས་ཉརེ་གཅིག་པའ་ིནང་ཏཱ་ལའ་ིབ་མ་སྐ་ེཕངེ་བཅུ་བཞི་

པ་འདི་རྒྱ་ནག་ལ་མི་དགའ་བའི་ནུབ་ཕོགས་མགོ་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོས་ཆབ་སྲིད་ཀི་

ལག་ཆ་རུ་བདེ་སོྤད་བཏང་ནས་ཁོ་པ་ཚའོ་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་ཏཱ་ལའ་ིབ་མ་ཡངོ་སའ་ིས་ོམ་ོ

ད་ེཡངོས་སུ་ཕསེ་ཤངི་། ཏཱ་ལའ་ིབ་མས་ཀང་བོད་མ་ིས་ཡ་དྲུག་ག་ིགདངོ་འབག་གོན་ནས་

སརེ་གི་མངི་གཏམ་སན་གགས་ཆདེ་དུ་ག་ོསབས་ད་ེབངས་ཤངི་། གཞིས་སྡདོ་བོད་མ་ི

རྣམས་ཆབ་སྲདི་ཁ་ེཚངོ་ག་ིམ་རྩ་ལ་བདེ་སྤདོ་བཏང་། 

ད་དུང་ཏཱ་ལའི་བ་མས་མངོན་ལོག་གང་སར་གཞིས་སྡོད་བོད་མི་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་
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རྒལོ་དང་རང་བསྲེག་དགསོ་བའ་ིརྒྱུད་བསྐུལ་རྒྱབ་ལངས་ཀིས་ཚ་ེསྲགོ་གངས་མེད་ཆབ་

སྲདི་ཀ་ིཚངོ་རས་བས།   

ཀོླག་པ་པོ་ལགས།  ཁདེ་ཚསོ་མདུན་ནས་མཐོང་བའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་མ་ན་ིཞི་བདའེ་ིཁ་གཡང་

དང་འཛུམ་མདངས་ཕག་རྒྱ་ཁུར་བའ་ིལྷ་ཚུགས་གསོན་པ་ོད་ེརདེ་ལ།  ངས་རྒྱབ་ནས་

དཔད་པའི་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དེ་ལྷ་ཁོག་འདེ་འཛུལ་གི་འཇིགས་རུང་སྲིན་པོ་བ་ན་མེད་པ་

ཞིག་རདེ།  ཅི་མཛད་ལགེས་མཐོང་དག་སྣང་ག་ིམགི་དང་ཉམས་ཞིབ་བརག་དཔད་ཤསེ་

རབ་ཀ་ིམགི་གཉསི་ནམ་ཡང་མཐོང་ཚུལ་མ་ིགཅིག་པས་ཁདོ་ཁོང་མ་ཁ་ོརོགས། ཕི ་ ལོ ་

༢༠༡༥་ཟླ་༢་ཚསེ་༡༩་ཉནི་གནང་འབརོ་བྱུང་།

    

བོད་ཕ་ིནང་གཉསི་ལ་འད་བསྡུར་ན་ཞསེ་པ་འད་ིར་སའ་ིཇག་ཚགོས་ཁྱུ་

གཅིག་ལ་འབུལ་རྒྱུ།

           

ཀླུངས་གངི་བུས།

བོད ་ ཕི ་ནང ་གཉིས ་ལ ་འད་བསྡུར་ན ་གཞིས་པ ་ནང ་ཁུལ་ལ ་བཙན་ བོལ ་

པ ་ཚོ ་ལས ་མཐུན ་ སིྒལ ་དང ་དཀིལ ་ཡངས་ ཀི ་ལྟ ་བ ་ཤུགས་ཆེ ་ ཞིང ་རང ་

ཉིད་བོད་པ་ཡིན་པ་ནམ་ཡང་བརེད་མ་མོང་བའི ་ རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། 

རང་ག་ིའཚ་ོགནས་དང་། བུ་ཚའི ་དོན ་དུ་དཀའ་བ་ཁད་གསོད་དང་ངལ་
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བ་ཁུར་ལནེ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡནི།  འནོ་ཏ་ེཉསི་སངོ་བརྒྱད་ཀ་ིལོ་ནས་བཟུང་

སེ ་བཙན་བོལ་པའི ་རིང་ལུགས་ཏེ ་སྲིད་ཀི་དབང་ཆ་བེད་སྤད་ནས་དད་ལྡན་

མང་ཚགོས་ལ་ཆོས་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་བཅད་ད་ེསྡུག་བསལ་གཏོང་བ་དང་། 

དད་པ་རང་མསོ་ལ་ངོ་རྒལོ་དང་། འཐབ་རོྩད་ཅི་རིགས་ཀིས་མི་གསོད་ཁག་

སྦོར་གི་ཇུས་ངན་དག་ག་ལེར་ནང་ཁུལ་དུ་མཆེད་དེ་བཟའ་མི་ཁ་བལ་གཏོང་བ་དང་། 

སོབ་མ་སོབ་གྲྭ་ནས་ཕིར་འབུད་གཏོང་བ་དང་གཉེན་དང་ཉེ་བ་ཕན་ཚུན་བར་ལ་འགོ་

འངོ་གཅོད་པའ་ིནད་ཡམས་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོདསེ་བོད་རིགས་མང་ཚགོས་ལ་ཧ་ལས་པའ་ི

དཀའ་སྡུག་མ་ིཉུང་བ་ཞིག་མངོས་དགསོ་བྱུང་བ་ན།ི བོད་རིང་པའི ་ལམ་ལུགས་

དམར་རེན་མ་དེ་ད་ལྟའང་ད་དུང་སྐོང་མུས་སུ་མཆིས་པ་ནི་ཅི་འདའི་ཡ་ང་བ་དང་དེ་

འདའ་ིའཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་རདེ་ཨ།  ར་ས་ན་ིཇག་ཚགོས་ཤགི་ས་ེནང་ཁུལ་ལའང་

ལངས་ཕོགས་མ་ིགཅིག་པ་དང་ཚགོས་པ་མ་ིའད་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡདོ་པ་དེ་ཁས་བེའུ་ཐུབ་

དང་བེའུ་ཡིས་འབུ་ཐུབ་ཀི་རྣམ་ཐར་སྐོང་ནས་དམར་གསོད་ཁག་གི་འཁོར་ལོ་བསོར་

མཚམས་ཆད་མ་མོང་ལ་དེ་དག་གཅིག་གིས་གཅིག་མཐོང་ན་དག་ཤ་བ་བཞིན་གི་འདུ་

ཤེས་འཇོག་གི་ཡོད་ལ་བོད་ནང་ཁུལ་དུའང་ངན་ལག་བརྐང་ཅི་ཐུབ་གང་ཐུབ་ཀི་བ་

བའང་ད་དུང་མཚམས་འཇོག་མ་མངོ་།  གལ་སྲདི་ཁོ་ཚ་ོད་དུང་བོད་ནང་ཁུལ་དུ་བསྡད་

ཡདོ་ན་ཞིང་བན་ལམ་ལུགས་ད་ེབཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་མ་ིཐུབ་པར་ང་ཚའོ་ིརིགས་འད་ིད་

དུང་འཚ་ོབའ་ིདཀའ་སྡུག་དང་གཉའ་གནནོ་བཤུ་གཞོགས་ཀ་ིའགོ་ན་ར་ལྕག་དང་ཞལ་

ལྕེ་གཅོད་པའི་ཉེས་འོག་ནས་རང་ཉིད་ཀིས་བསགས་པའི་རྒྱུ་ནོར་ལ་ཧམ་ཟ་དང་ཧུབ་

འཐུང་ག་ིའགོ་ན་ནམ་ཡང་མག་ོདག་ེབར་མ་ིནུས་པར་གནས་ཡདོ་པ་ཁོ་ཐག་རདེ།  ཆོས་

ལུགས་ཀི་དད་མོས་ལ་འབུར་འཇོམས་བེད་པ་དང་མིའི་རིགས་ལ་དཀའ་སྡུག་གངས་
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མེད་མོངས་སུ་བཅུག་པ་ནི་ཆོས་པ་དང་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་དེའི་ཤུགས་

རྐེན་ངན་པས་དམངས་ཁོད་ཀི་རོངས་དད་པ་ཁག་ཅིག་དང་ཚོང་པ་རྒྱགས་པ་དེ་ཚོས་

ཕི་ནས་ནང་འདེན་བས་ཏེ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ཚོགས་ལ་ཧ་ཅང་གི་དཀའ་ཁག་དང་གྲུབ་

མཐའ་འགའི་དགོན་པ་རྩ་མེད་དུ་གཏོར་ཏེ་གོང་གུད་ཚབས་ཆེན་དང་མི་རིགས་ཀི་

འཆམ་མཐུན་ལ་གནོད་ཚེ་ཆེན་པོ་བཟོས་ཡོད་པ་མིག་སྔུན་ལག་ཟིན་དུ་གྱུར་ཡོད་ལ་

ནམ་ཡང་བསུབ་ཏུ་མདེ་པའ་ིལོ་རྒྱུས་ཀི་ར་ཁ་གཏོད་འག་ོཚུགས་པ་རདེ།  ང་རང་གསི་

ཆོས་ལུགས་གང་ལ་དད་པ་དང་དག་སྣང་སོྦང་བ་ན་ིང་རང་ཉདི་ཀི་དབང་ཆ་ཁོ་ན་ལས་

གཞན་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་བཙན་གནོན་དང་ངོ་རྒོལ་བ་མི་ཆོག་པ་ཞིག་སེ་ཆོས་དད་རང་

མོས་ཀི་ལྟ་བ་ཁ་ནས་ཁེར་བ་ཙམ་ལས་དོན་ལ་དེའི་ལོྡག་ཕོགས་སུ་ལག་ལེན་བགིས་ན་

དུས་རབས་འདི་ནས་ཡོད་ཚད་རང་དབང་གི་ལམ་ཁ་ན་བསེག་ཅི་ཐུབ་བེད་དུས་ཁེད་

ཚསོ་ནད་རོ་དག་བསགོས་སེ་ལྦ་སྐེས་བདུད་མའོ་ིརྔ་མ་ག་ལེར་མངོན་ཡངོ་ནས་ང་ཚ་ོལ་

གནདོ་བསྐལ་མ་ཡངོ་རོགས་ཞསེ་སངི་དབུས་ནས་ཐལ་མ་ོསྦར་ཏ་ེཞུ་བ་ནན་ཏན་འབུལ་

བ་ཡནི།  ལར་རང་ག་ིཨ་མ་ན་ིཨ་མ་ཡག་ཤསོ་ཤགི་དང་མའི་ིཨ་མ་ན་ིཨ་མ་སྡུག་ཅག་

ཅིག་རདེ་ཟརེ་བ་དང་ངའ་ིཨ་མ་ལ་ཨ་མ་ཟརེ་དགསོ།  ཁོད་ཀ་ིཨ་མ་གཡུག་ཐོངས་མ་

གཏོགས་ང་ཚོས་ཁོད་དང་འབེལ་བ་གཏན་ནས་གཅོད་ཀི་ཡིན་ཟེར་ན་སུས་ཀང་ཁས་

ལེན་མི་ཐུབ་ལ་སད་ཆ་དེའང་གནས་ལུགས་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་བའི་རིགས་ཤིག་

ཡནི་པ་རདེ།  ར་ས་ན་ཕལ་ཆརེ་ཀླད་རངི་དང་རུལ་སུངས་བ་ཤ་སག་ཅིག་ཡདོ་ད་ེབོང་

རི་སོགས་འགོ་བཞག་པའི་དེ་དག་གིས་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་སྲོག་དམར་པོ་འབེན་ལ་

འཇོག་ཕདོ་པའ་ིསྐུ་ཞབས་དནོ་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཞོགས་དུང་སོགས་ལ་དམའ་འབབེས་དང་

འཕ་མོད་ཀི་ལམ་ནས་རང་ཉིད་ཀི་གགས་འདོད་ལ་བརོྩན་པ་ལྷུར་ལེན་བེད་མཁན་
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འགའ་དང་ཕུ་ནུ་དམར་གསོད་བཏང་རེས་བོས་བོལ་དུ་སོང་བ་འགའ་ཤས་ལས་སིྐད་

སྡུག་ཁུར་དུ་ལནེ་མཁན་སུ་ཡང་མདེ་ཁོ་ཐག་རདེ།  ད་ེལྟར་འཐནེ་འཁརེ་དང་ཕོགས་

རིས།  ནང་འཛིང་ག་ིལྟ་བ་གཙུག་ཏུ་ཁུར་ཞིང་སིྤ་མཐུན་ག་ིདབནེ་སོྦར་ལག་ཏུ་ལནེ་པའ་ི

ར་ས་ལ་ཉ་ིམ་ད་ེརིང་ནས་གསེ་བར་གཏོང་ག་ིཡནི།  རྒྱུ་མཚན་ན་ིར་ེཆ་ེས་ཞིག་གསི་

བསླུ་བདི་འགོ་ང་ཚསོ་བསྲན་མ་ིཐུབ་པའ་ིསངི་ལ་ན་ཟུག་གཏོང་ཡངོ་ག་ིའདུག  །བོད་

འདི་ཉིད་ཀི་བཙན་པོའི་ར་དམག་གིས་རྒྱ་ཁང་ཨན་ཡན་ཆད་དང་སོད་ཆུ་བོ་གང་གཱའི་

ཚུན་ཆད་བཟུང་མོང་བའི་སོབས་ཤུགས་དང་དཔའ་ངར་དེ་ཚོ་ཆོས་ལུགས་དང་གྲུབ་

མཐའ་ིཆགས་སྡང་ལས་གཏོར་ཞིང་བོད་ཀི་དམག་ཆནེ་བཅུ་གཉསི་ད་ེནས་བྱུང་ལ་ས་ཡ་

དྲུག་བར་དུ་གཏུགས་པའི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་འདིའང་སབས་དེ་དུས་ནས་དུག་བིན་

པ་དང་ལགོ་མདའ་གཏོང་བ།  དམག་བྱུང་བ་སོགས་ལས་བོད་ཕདེ་ཀ་ལས་མ་ལྷག་པ་

དང་བཙན་པའོ་ིརྒྱལ་རབས་ཀ་ིརྒྱལ་བརྒྱུད་ད་ེནས་ཆད་སོང་བ་མ་ཟད།  བོད་མ་ིབསམ་

བོ་ཅན་དང་མཁས་མིང་ཅན་མང་པོ་ཞིག་ནང་ཁུལ་གི་ཕག་དོག་ལས་བཀོྲངས་པ་དེ་ཚོ་

མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན་ཆོས་ལུགས་ཀི་གནད་དོན་དང་མི་རེ་འགའི་སེར་གཅོད་

རིང་ལུགས་ཀསི་བཟོས་པའ་ིནག་ཉསེ་ཚབས་ཆནེ་ཞིག་ཡནི་མདོ།  ལོ་རྒྱུས་ལ་ནག་

གསུབ་བཏང་སེ་འཁགོ་བསི་རྐང་རྐང་བསི་ཏེ་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བདེན་དཔང་འཁོངས་

དཀའ་བ་དང་དང་བདནེ་རང་ནས་བོར་ཡདོ་པ་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་ཡདོ།  

ར་ས་ནི་ར་ས་ཞིག་སེ་རྒྱ་གར་གི་སྲིད་དབང་ལམ་ལུགས་ཀི་བན་གཡོག་རིང་ལུགས་ཀི་

ཐབས་ལམ་བེད་སྤད་ནས་འབོར་བ་ཅན་དང་མི་དག་སྐུ་དག་གི་ལྷན་དུ་ཟ་མ་མཉམ་

བཟའ་མ་ིཆགོ་པ་དང་ཟོས་འཕོ་འཐུང་ལྷག་རྣམས་གཡགོ་པོ་དག་གིས་སོྤད་དགོས་པ་མ་

ཟད།  ད་ེདག་ག་ིམ་ིརབས་ནས་མ་ིརབས་རྣམས་སུ་ནམ་ཡང་དབུལ་པོར་སྡདོ་དགསོ་
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པ་ལས་ཕྱུག་པོར་བརོྩན་པའ་ིག་ོསབས་མ་ིསྤད་པའ་ིཐབས་སྡུག་གི་སྤ་ིཚགོས་དེ་ལ་མགི་

དཔ་ེལད་ཟོླས་བས་དང་བདེ་བཞིན་ཡདོ་པ་རདེ།  མ་གཞི་བོད་རངི་པ་དང་རྒྱ་གར་ན་ི

གཅིག་ནི་ལྐུགས་ཆེ་བ་དང་གཅིག་ཤོས་ནི་གེན་རགས་ཆེ་བས་ཁེད་སྤུན་གཉིས་ལངས་

ཕགོས་ཀི་ལྟ་བ་ཆོས་མཐུན་པ་མང་ཆ་ེབས་ངན་པ་ལག་འབེལ་བས་ཏ་ེཆ་ེས་ནས་ལོ་རྒྱུས་

དང་ཆུང་ས་ནས་ཁ་སང་དེ་རིང་ལ་བག་ཆགས་ངན་པ་འཇོག་ཐུབ་ན་ཁེད་གཉིས་ཀི་ལྟ་

བ་དང་དམིགས་ཡུལ་ཡོངས་སུ་སོང་ཐུབ་ངེས་རེད་ལ་ཕར་ཅེར་ཚུར་ཅེར་བེད་བཞིན་

སྡདོ་ཨང་།
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ཟུར་རྒྱན་{{གཉསི་པར་}}བཅུ་བཞི་པའ་ིདུས་ཀ་ིསྤ་ིཚགོས་ལ་ལྟ་

བའ་ིམ་ེལོང་རང་གྲུབ་ཀ་ཕངེ་ནརོ་བུའ་ིད་ོཤལ་ལ་ནང་གསསེ་ཚན་པ་

{{25}ཡདོ།

༄༅། །རྩ་བའི་ཆ་ནས་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པའི་དུས་ཀི་བོད་མའི་སྤི་ཚོགས་ནི་ཧ་ཅང་

ག་ིདཀའ་རགོ་ཆ་ེཞིང་། སྡུག་རྩུབ་ཆ་ེབ། རང་འདདོ་ང་རྒྱལ་ཆ་ེབ། མ ་ ཉེ ས ་

ཁ་གཡགོ་བདེ་མཁས་པ། ཆོས་སྲིད་བསྲེས་ནས་འཁབ་མཁས་པ་སོགས་མགོ་

ཁིད་བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉིད་གཡོ་ཁམ་གི་བ་བེད་མང་བའི་དབང་གིས་མང་ཚོགས་

ཡང་ད་ེད་ེབཞིན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་། དཔརེ་ན།  གོང་འོག་ཀུན་ཏུ་ཤེས་ལྡན་

པ་མང་པོས་བརྩམ་ཐུང་སྣ་ཚོགས་ཞིག་བིས་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་ཐོག་ནས་ཀང་ཤེས་

ས། དེ་རྣམས་ཀང་ཕོགས་གཅིག་ཙམ་གི་གནས་ཚུལ་ལས་རོག་འཛིང་སྡུག་རྩུབ་

ཀ་ིགནས་ཚུལ་ཡངོས་རགོས་འདརི་བརོད་ཀསི་ག་ལ་ལང་། སྤིར་བོད་མིའི་གཤིས་

སྤདོ་ལའང་སྐནོ་ཆ་མདེ་པ་ན་ིག་ལ་ཡནི་ཏ།ེ འགའ ་ ཞིག ་ནས ་ བོད ་མི འི ་ རང ་

བཞིན་བརདོ་པའ་ིབརྩམ་ཐུང་འད་ིའདའང་འབ་ིབཞིན་པ་སྣང་ངོ་། { “ ག ང ས ་

ཅན་པ་ཡ་ིཁ་ན་སངི་ར་ེཡདོ།། གངས་ཅན་པ་ཡ་ིཁོག་ན་གནདོ་སམེས་ཡདོ།། 

གངས་ཅན་པ་ཡ་ིལྕ་ེརྩརེ་མཐུན་སྒལི་ཡདོ།། གངས་ཅན་པ་ཡི་ལག་ན་གི་མདུང་

ཡདོ།།”} ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་རདེ། གང་ལྟར་ཡང་འདརི་ན།ི { { ཀ } } ་ ཕེ ང ་ སྣ ་

ཚོགས་ཞིག་གི་ལམ་ནས་རང་རང་གི་བསམ་འདུན་མཚོན་ཐབས་བས་པ་ཁག་གཅིག་
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གཤམ་གསལ་ལྟར་རིམ་བཀདོ་བས་ཡདོ། འོན ་ཀང ་འདི ་རྣམས་ཕལ་ཆེ ་བ ་

རང་མིང་སས་ནས་བསམ་འདུན་མངོན་ཐབས་བས་པ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཟུར་ལྟས་

ལབེ་མཐོང་ལྟར། བཅུ་བཞི་པའ་ིལག་འགོ་ཏུ་ཡདོ་པའ་ིམ་ིངན་ཤགོ་ཁག་ན།ི སྡུ ག ་

རྩུབ་ཆ་ེལ་བསམ་པ་ངན་པའ་ིདབང་གསི་ད་བར་གི་བོད་མ་ིཤསེ་འཇོན་གཉསི་ལྡན་མང་

པ་ོཞིག་ཀང་ཐབས་ལམ་འད་ིལས་གཞན་དུ་འདམ་ཁ་མདེ་པར་གྱུར་ཡདོ། ག ལ ་

སྲདི་རང་མངི་གསལ་སནོ་བས་པ་ཡནི་ན། བཅུ་བཞི་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་

ལམ་སེང་ཕགོ་སེ་མ་ིརྒྱུ་ཟོག་གསུམ་གསི་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུ་ཡནི་པ་གཏན་འཁེལ་ཞིང་། 

མ་ིད་ེདག་ག་ིཉ་ེའཁོར་ཙམ་དུའང་འག་ོས་དང་། སྡདོ་ས་མདེ་པ་མ་ཟད། ཤི ་ན་དམལ་

བར་གཏོང་རྒྱུའ་ིའཇིགས་བསྐུལ་དང་། གསོན་ན་ཐར་པར་གཏོང་རྒྱུ་མིན་པའི་སྡིགས་

ར་གནནོ་ཤུགས་ཟད་མ་ིཤསེ་པའ་ིའགོ་ནས་འད་ིལྟར་བྱུང་བ་མངོན་སུམ་གཟུགས་ཅན་

བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་ན།ི ངས་བརོད་མ་ིདགསོ་པར་གངོ་འགོ་ཀུན་ཏུ་རང་ག་ིབསམ་འདུན་

མཚནོ་ཐབས་ཀ་ིབརྩམ་ཐུང་རོྩམ་ཡགི་སལེ་ལུགས་ནས་གསལ་བར་འགྱུར་རོ།། ཡ ང ་

མ་འོང་པར་འགའ་ཞིག་གིས་མི་དེ་དག་གི་བདེན་དོན་སྨྲ་བ་ལའང་གདོང་སས་ནས་ཅི་

ཡནི་སམ་པ་ཡངོ་སྲདི་པས་འགལེ་བཤད་བས་པ་ཙམ་ལས། དུག་གི་རྩ་བ་སུ་ཡིན་

དང་། རགོ་མ་གཏིང་སངོ་སུས་བས། དགསོ་མདེ་དཀའ་རགོ་སུས་བཟོས། 

ཁུངས་མདེ་གཏམ་འཆལ་སུས་བཤད་པ། སོགས་ལྷ་སྲུང་སརོ་འད་ིཙམ་མནི་པར་

དངེ་སབས་ཡུལ་རྒྱར་བོད་མའི་ིསིྤ་ཚགོས་ཧིལ་པརོ་སོྨ་བ་ལྟར་དུ་གྱུར་བ་འད་ིཡང་མཐར་

གཏུགས་ན་བཅུ་བཞི་པའ་ིཁ་མང་བ་བེད་མཚམས་དང་ཚདོ་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཐུག་པ་ཞིག་

ལས། གཞན་དང་གཞན་ལ་ཁག་དཀིྲ་ལག་ཕསི་བདེ་ས་བདེ་ཡུལ་ཞིག་གཏན་ནས་མདེ་

པ་རདེ། བས་ཀང་ད་ེན་ིཆསོ་དང་ཆབ་སྲདི་གང་ལའང་ཕན་ཐོག་སྣ་ེགཅིག་མདེ་པ་མཐོང་
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གསལ་ལྟར་ལགས།    བསམ་ཞིང་བསམ་ན་དམངས་གཙ་ོདང་།    རང་དབང་། 

ཞི་བད་ེཟརེ་ཚད་རྫུན་ཚགི་ཁོ་ན་ལས། དངས་པ་ོདང་བདནེ་པ་འགོ་ས་ཞིག་རྩ་བ་ནས་

མདེ་པ་མཚནོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀང་ཡནི་ན། ཡིག་ཆ་འདི་རྣམས་ཀང་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་

མ་བས་པར། འདི་ནས་ཀང་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་ཀི་སྨྲ་བ་ངན་པ་ཚར་

གཅོད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་རྒྱབ་ལོངས་སྤི་ཚོགས་ཀི་ལབ་གངེ་ཡིག་ཆ་དག་གི་ཟུར་རྒྱན་དུ་

སལེ་རྒྱུར་གལ་ཆ་ེབར་བསམ་ཏ་ེརིམ་བཀདོ་བས་པ་ཞིག་ག།ོ 

འོན་ཀང་འདིར་ཐོག་མར་མཁས་གྲུབ་བེ་བའི་གཙུག་རྒྱན༧ཁབ་བདག་བཀའ་འགྱུར་

བ་ཆེན་པོ་༧རེ་བཙུན་བ༷མས་པ་༷ཐུ༷བ་བསན༷་དགེ༷་ལེ༷གས་རྒྱ་༷མཚོ་༷དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་

གི་བཀ༷འ་དི༷ན་ཆེན་པོ་རེ༷ས་སུ༷་དན་པའི་ཀ་ཕེང་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་ཞེས་བ་བ་ལྕགས་ཟམ་

བདནེ་འཚལོ་ཞསེ་པས་བིས་པ་འད།ི ཐོག་མར་བཀོད་ཡོད་ཅིང་བཀོད་དགོས་དོན་

ན།ི སྤིར་དམ་པ་ཁོང་ནི་རང་ཡུལ་བོད་གངས་ལོངས་བསན་པ་ཡར་དར་ལ་བཀའ་

དནི་ལྷག་པར་དུ་ཆ་ེབ་མང་པོའ་ིཁོད་ནས་རྒྱལ་མཚན་གི་ཏོག་ལྟར་མངོན་པར་འཕགས་

པ་ན་ིབརོད་ཅི་དགསོ། སབས་བབས་འབལེ་ཡདོ་ཀི་ཆ་ནས་བས་ཀང་། འཇམ་མགོན་

རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་ཆནེ་པ་ོརྒྱལ་ཆནེ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་རྩལ་ག་ིའཕནི་ལས་བོད་མཐའ་

དབུས་ཀུན་ལ་སར་མ་ཁབ་པ་རྣམས་སུ་ཁབ་པར་མཛད་པ་དང་། ཁབ་ཟིན་རྣམས་ཀང་

ཇི་བརན་དུ་བཏང་ཞིང་། བཅུ་བཞི་པའ་ིརྒྱུད་བསྐུལ་འགོ་སྐ་ེབོ་མང་པོ་ལོག་ལམ་གཡང་ཁ་

མི་ཟད་པའི་ཁ་ནས་འདེན་པར་མཛད་པའི་བཀའ་དིན་མཚོན་བེད་ཙམ་དུ་འདིར་དབུ་

རྒྱན་ག་ིཚུལ་དུ་བཀདོ་པ་དང་།  

དེ་བཞིན་རིམ་པ་གཉིས་པར་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསན་སྲུང་ཆེན་པོ་གང་ལ་དུས་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

757

དང་འཚམས་པའ།ི འཕིན༷་བསྐུལ༷་འདོད༷་དོན༷་ལྷུན་༷གྲུབ༷་ཅསེ་པ་འད་ིབཀདོ་ཡདོ། 

འད་ིན་ིའཛམ་གངི་ཡངོས་ལ་འཕནི་ལས་ཀ་ིའཇུག་པ་དུས་སུ་སིྨན་ཞིང་། ངེས་དོན་དགེ་

ལྡན་བསན་པའ་ིགཙུག་རྒྱན་ཟླ་མདེ་པ། སན་བརྒྱུད་གྲུབ་པའ་ིརྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ། 

རང་ཅག་རྣམས་ལ་བཀའ་དིན་ལྷག་པར་དུ་ཆ་ེབ་ཡངོས་ཀི་དགེ༵་བའ་ིབཤེ༵ས་གཉནེ་ཆནེ་

པོ་བས༵འ་བཟ༵ང་རྒྱ༵་མཚོ༵་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་སོྨན་མཚམས་སོྦར་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་

གནང་བའ་ིགསུངས་ཞིག་ཡནི་ཞིང་། ཁོང་རང་ཉདི་སྐུ་སརེ་ལ་ཆ་མཚནོ་ན། 

སྐུ་བསོད་དང་དབང་ཐང་ད་ལྟའ་ིའད་ིལྷག་རྒྱས་རྒྱུ་མདེ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡནི་ནའང་། 

ཁེ་འདོད་གགས་འདོད་དང་ལོྷད་སྡོད་སྣང་མེད་མགོ་རུས་རྣས་མ་འཚོར་བ་ལྟ་བུར་མ་

བཞུགས་པར། བཅུ་བཞི་པས་ཧམ་པ་ཚདོ་མདེ་ཀིས་ཕ་བ་མ་ཡབ་སྲས་ཀི་བཀའ་སྲུང་ལ་

སྨད། དབང་ཡདོ་ཚད་མདེ་ཀསི་སོབ་བརྒྱུད་ཉམ་ཆུང་རྣམས་བརྡུང་གང་ཐུབ་དང་། 

ཧམ་པ་ཚདོ་མདེ་ཀསི་འཛམ་གངི་མ་ིདམངས་རྣམས་ཀང་མགོ་སརོ་གཏོང་གང་ཐུབ་དང་། 

མ་ཟད་གཙོ་ཆེན་༧རེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བསན་པར་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་གནོད་

ཚབ་འད་ིལས་ཆ་ེབ་ཞིག་བདེ་རྒྱུ་མདེ་པ་ལྟ་བུར་སོང་། དབངི་ལནེ་དག་ེབཤསེ་རིན་པོ་

ཆ་ེམཆོག་ནས་ཀང་ཐུགས་ཀསི་མ་བཟོད་པར་བསན་པ་ཐུགས་བཅངས་ཀསི་འཛམ་གིང་

གང་སར་བདནེ་པ་ར་སྤདོ་ཀ་ིལས་འགུལ་ལ་གདུང་སམེས་མཉམ་བསྐདེ་གནང་བས་མ་

ཟད། ད་དུང་ཐུགས་སོྨན་འད་ིལྟར་མཛད་པ་ལ་སངི་ནས་རསེ་སུ་ཡདི་རང་ཞིང་བཀའ་

དནི་ཆནེ་པ་ོརསེ་སུ་དན་ཕརི་ཁོང་ག་ིགསུངས་ད་ེཡང་འདརི་བཀདོ་པ་ཡནི། སྤི ར ་

རང་ལ་བདེན་པ་ཡོད་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར་བདེན་པའི་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་

མནི་ཡང་རང་རང་ག་ིའབད་པ་ཤུགས་དག་ཞན་ལ་རག་ལས་ཤངི་། འབད་བརོྩན་

ད་ེཡང་ཡུན་འཐུད་ཐུབ་མནི་ལ་རག་ལས། དེ ་ཡང་ཆིག་སིྒལ་གི ་ནུས་ཤུགས་
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ཕགོས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ཐུབ་མནི་ལ་རག་ལས་པར་བརནེ། བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་

ཁོང་གསི་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བདེ་སའ་ིལིྡང་ཆ་བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་པར་བརནེ། 

ད་ཆ་ཕགོས་ཡངོས་ནས་ཉ་ིམ་སྤནི་བལ་ལྟར་འག་ོབཞིན་ལ་དགའ་སམོ་ཡདི་རང་མཚནོ་

ཕརི་རིམ་པ་གཉསི་པ་འདརི་བཅུག་པའ།ོ།  ཀ་ཕངེ་གཞན་རྣམས་ཀང་ལག་

ལ་རིམ་འབོར་བཞིན་ཟུར་རྒྱན་གཉསི་པ་ནརོ་བུའ་ིད་ོཤལ་འདརི་རིམ་པ་སར་ཆགས་སུ་

བཀདོ་པའ།ོ།

 

ཀ་ཕངེ་ནརོ་བུའ་ིམ་ེལོང་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ཀ་དག་གནས་ལུགས་མཁནེ་ལྡན་བམས༵་དང་བརྩ་ེབ་ཡ་ིམངའ་བདག།

ཁ་བ་བསིལ་ལོངས་ཞིང་ག་ིམཁས་ཤངི་གྲུབ་པ༵་ཡ་ིགཙུག་ནརོ།། 

ག་བུར་རྡུལ་ལྟར་ད་ིབལ་ཐུབ༵་པའ་ིབས༵ན་འཛིན་ག་ིརྒྱལ་པོ།། 

ང་ཡ་ིསྐབས་གཅིག་དནི་ཅན་དགེ༵་ལགེས༵་རྒྱ་༵མཚོ་༵ཁདེ་མཁནེ་ན།ོ། 

ཅ་ཅོའ་ིའཆལ་གཏམ་རིང་དརོ་འགག་མདེ་དྲུག་ཅུ་ཡ་ིགསུ༵ང་དབངས།། 

ཆ་བད་ངུར་སིྨྲག་བཀླུབས་ལ་མཚན་དཔ་ེརྒྱན་འབར་ག་ིསྐུ་༵མཆགོ། 

ཇ་མར་ནརོ་ལ་སྲདེ་སངས་མཁེན༷་བརྩེའ༷་ིགཏརེ་མཛོད་ཀ་ིཐུགས༵་ར།ེ། 

ཉ་གང་ཟླ་ལྟར་འཕགས་པ་ཆོ༵ས་ཀ་ིརེ་༵བོ་ཁདེ་མཁནེ་ན།ོ།
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ཏ་ཐཱ་ག་ཏའ་ིདགངོས་དནོ་ཟབ་གནད་རང་བཀོྲལ་གི་མཁ༵ས་དབང་།།

ཐ་ཆད་ཉསེ་སོྐན་གཡའ་དག་ཁམིས་གཙང་བག་ཡདོ་ཀ་ིབཙུ༵ན་པ།། 

ད་ལྟའ་ིབསན་པ་འད་ིལ་སནོ་མཆོག་བནོ་འད་ཡ་ིམཛད་བཟ༵ང་།། 

ན་རྒའ་ིའཇིགས་ལས་སྒལོ་མཛད་ཕ་རྒདོ་བ་མ་ཁདེ་མཁནེ་ན།ོ། 

པ་ཊུའ་ིགཞུང་ཀུན་འཆ༵ད་ལ་འཕགས་ཡུལ་སངེ་བཟང་གསི་ད་ོམདེ།། 

ཕ་རོལ་ཕས་རྒལོ་རོྩད༵་ལ་ཕགོས་གང་ཡབ་སྲས་ཀསི་འགན་མདེ།། 

བ་རི་ལོ་ཙཱས་ཡ་མདེ་རོྩམ༵་ལ་དབངས་ཅན་ག་ིསྲས་མཆོག། 

མ་ལུས་ཆོས་ཀུན་གཟིགས་པ་དབང༷ས་ཅ༷ན་རི༷ག་ར༷ལ་ཁདེ་མཁནེ་ན།ོ། 

ཙ་ཏ་སྲདི་རྒྱུན་གཅོད་བདེ་མཐའ་བལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀ་ིལྟ་༵བ།། 

ཚ་གང་དཀའ་སྤད་ལས་བྱུང་གཡ་ོམདེ་ཏིང་འཛིན་ག་ིསོམ༵་པ།། 

ཛ་ལང་རིྩང་ཆོས་རབ་སངས་ཞི་དུལ་བག་ཡདོ་ཀི་སྤོད༵་ལྡན།། 

ཝ་སྐསེ་ལོག་སྨྲའ་ིདཔུང་བཅོམ་རྒྱལ༷་བ༷་བཀའ༷་འགྱུར༷་བ༷་མཁནེ་ན།ོ། 

ཞྭ་སརེ་བསན་པ་འཛིན་ལ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀི་མཐུ་གྲུབ།།

ཟ་ཟི་འཁྲུལ་སྣང་གཅོད་ལ་ཤསེ་རབ་རལ་གི་ཡ་ིརྣ་ོའབར།། 

འ་འུར་ཆོས་བརྒྱད་འདུལ་ལ་འཇིཊ་བདེ་དཔའ་བོ་ཡ་ིསབོས་རགོས།། 

ཡ་མཚན་གྲུབ་པའ་ིདབང་ཕྱུག་དནོ་༷ཡདོ་༷རོ་༷རེ་༷ཁདེ་མཁནེ་ན།ོ། 

རྭ་ལྟར་འདུལ་དཀའ་ིཞིང་སར་ཟབ་རྒྱས་བདུད་རིྩ་ཡ་ིཆར་ཕབ།། 

ལ་ལུང་མང་པརོ་ཕབེས་ནས་གདུལ་བ་དཔག་མདེ་ཀ་ིདནོ་མཛད།། 
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ཤཱཀའ་ིརྒྱལ་པོའ་ིལུགས་བཟང་འཛམ་གངི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་སལེ་བའ།ི། 

ས་བཅུ་མཐར་ཕནི་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའ་ིབ་མ་ཁདེ་མཁནེ་ན།ོ། 

ཧ་ཅང་བཀའ་དིན་ཅན་ལ་བསདོ་པའ་ིཀ་ཕངེ་ག་ིརོལ་མ།ོ། 

ཨ་ཁུ་བདག་ག་ིའགག་མདེ་མགནི་པའ་ིདབར་རྔ་ནས་ཐོན་སོང་།། 

དསེ་མཐུས་སྐ་ེཕངེ་མགནོ་པསོ་དགསེ་བཞིན་འཛིན་པ་རུ་གྱུར་ཏ།ེ། 

གཏན་བད་ེབ་མདེ་རྒྱལ་ས་མྱུར་དུ་ཟིན་པ་རུ་གྱུར་ཅིག།

ཅེས་པ་འད་ིན་ིའདེན་མཆོག་གང་ག་ིགསུང་བཟང་བདུད་རིྩའ་ིདཔལ་ལ་ཅི་དགར་རོལ་

མངོ་བའ་ིགི་ན་བ་ལྕགས་ཟམ་བདནེ་འཚལོ་གསི། {2015}{6}{15} ཉནི་གི་ས་དའོ་ི

ཆར་བིས་པའ།ོ།

 

འཕནི་བཅོལ་འདདོ་དནོ་མྱུར་འགྲུབ་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ཆོས་སོྐང་ཆེན་པོ་རོ་རེ་ཤུགས་ལ་འདོད་དོན་འཕིན་ལས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་

འདབེས་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ཧཱུ༔ཾ བ་མ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཉདི་དང་།། 

གཉསི་མདེ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་ལ།།

སངི་ནས་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདབེས།།
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གང་ཞིག་བོ་བཟང་རྒྱལ་བ་ཡ།ི། 

བསན་ལ་གནདོ་པའ་ིལས་བདེ་ཅིང་།། 

བ་མ་དམ་པའ་ིམཛད་འཕནི་བཅོམ།།

དག་ེམདུན་སྡ་ེདཀྲུག་ལས་ལ་སྦརོ།།

མང་ཚགོས་སྡགི་སྤདོ་ལམ་ལ་འཁདི།།

འཛམ་གངི་མ་ིརྣམས་རྫུན་གིས་སླུ།།

ཆོས་སྲདི་ཟུང་འབལེ་ཞསེ་ཟརེ་ནས།། 

རྒྱལ་བའ་ིགསུངས་པའ་ིདམ་པའ་ིཆོས།། 

སྲདི་ནག་སྒྲུབ་ལ་བདེ་སྤདོ་བདེ།།

བསན་འཛིན་མངི་ཅན་བསན་དག་འདའི།ི།

སོྨན་ལམ་ལོག་པ་ལས་བྱུང་བའ།ི། 

མཐུ་ནུས་ད་ལྟ་ཟད་པར་མཛོད།།

བ་ོབཟང་རྒྱལ་བསན་ཉ་ིམ་སིྤན་བལ་ལྟར།། 

གྱུར་པའ་ིསྣང་བས་ཕོགས་ཀུན་ཁབ་པར་མཛོད།། 
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ཆོས་བདེ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་མཐུན་དམ་གཙང་དང་།། 

འགལ་རྐནེ་ཀུན་ཞི་མཐུན་རྐནེ་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད།།

གང་ཞིག་དད་པས་ཡདི་ལ་དན་ཙམ་གསི།། 

ད་ེལ་འདདོ་པའ་ིདངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩལོ་བའ།ི།

བསན་སྲུང་ཡདི་བཞིན་ནརོ་བུ་ཁདོ་ཉདི་ཀསི།། 

བདག་སོགས་བསམ་དནོ་གྲུབ་པའ་ིགགོས་མཛོད་ཅིག།

ཞསེ་པ་འད་ིབསན་པ་སིྤ་དང་བ་ེབག་ལ་གཅསེ་འཛིན་ཡདོ་པ་རྣམས་ནས་འཕིན་བསྐུལ་

འད་ིརྒྱུན་དུ་ཞལ་འདནོ་གནང་རྒྱུ་དང་སབས་འགར་གངས་གང་མང་གསོག་རྒྱུ་གལ་ཆེ་

བ་བཅས། འཛམ་གངི་ཤུགས་ལྡན་ཚགོས་པ་ནས་འགམེ་སལེ་ཞུས་སོ།། 

ཀ་བསྐུལ་ཞལ་བཞསེ་དམ་བཅའ་གཡལེ་མདེ་མ་བཞུགསོ།།

༄༅། །ཀ་པ་ལི་ནང་ཇ་ཆང་འ་ོཞོ་སོགས།། ཁ་དོག་དི་རོ་ཕུན་ཚོགས་བདུད་རིྩའི་

བཅུད།། ག་བུར་ལ་སོགས་བསྲགེ་པའ་ིདུད་སྤནི་འད།ི། ང་ཡི ་བསན་སྲུང་རྒྱལ་ཆེན་

ཁདེ་ལ་འབུལ།། ཅ་ཅོའ་ིབསན་ལ་སྡང་བའ་ིདག་བགགེས་དང་།།

ཆ་ཤསེ་ཕོགས་ལྷུང་ཅན་ག་ིམ་རུང་དཔུང་།། ཇ་ཡུན་ཙམ་གིས་རྡུལ་དུ་བརོགས་
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མཛོད་ལ།། ཉ་མ་ོལྕགས་ཀྱུས་འཛིན་པ་བཞིན་དུ་མཛོད།། ཏ་ཐའི ་བསན་པ་སྤི ་

དང་ཞྭ་སརེ་བསན།། ཐ་མལ་མཐོང་བའ་ིགནདོ་བདེ་དག་བགགེས་རྣམས།། ད ་

ནས་གཟུང་ས་ེནམ་ཡང་མ་ིགཡལེ་བར།། ན་ནད་ལ་སོགས་ཆར་ལྟར་འབེབས་པར་

མཛོད།། པ་སངས་དུང་ལྟར་དཀར་ཞིང་དྭངས་བ་ཡསི།། ཕ་མེས་དུས་ནས་བསན་པའི་

ཆོས་སྐངོ་མཆགོ། བ་སྤུའ་ིགངས་དང་ལྡན་པའ་ིགསོལ་འདབེས་ན།། མ་གཡེལ་དག་

བགགེས་སོྒལ་བའ་ིལས་མཛོད་ཅིག། ཙ་ར་བཅད་ནས་བ་ོབཟང་གགས་པའ་ིམདུན།། 

ཚ་སྲགེ་མ་ེརླུང་འཁྲུག་པའ་ིདབུས་ཉདི་དུ།། ཛ་དག་བསན་པ་གསུང་བ་ཞལ་བཞེས་

པ།། ཝ་ལརེ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སྲུང་ཁདེ་ལ་བསདོ།། ཞྭ་སརེ་རིང་ལུགས་འཛིན་པའ་ི

འདུས་སྡ་ེལ།། ཟ་བདེ་ལྟ་བུའ་ིསམེས་འཆང་ལོག་པའ་ིཚགོས།། འ ་འུར ་དེ ་ ཡི ་ རེ ས ་

འབང་བདེ་རྣམ་ལ།། ཡ་མ་ཟུང་ག་ིརགས་དང་མཚན་མ་སནོ།། ར་རོའི་མོས་བེད་མཚོ་

ལྟར་འཁལི་བ་དང་།། ལ་ལུང་གང་བའ་ིཚགོས་དང་གཏོར་མ་སོགས།། ཤ་ཁག་དུད་

སྤནི་མཁའ་ལམ་འགངེས་པ་ཡསི།། ས་སངེ་ཡངོས་སུ་བསང་ས་ེཁདེ་ལ་འབུལ།། 

ཧ་ཧ་དག་ཏུ་བཞད་པའ་ིཉམས་དང་བཅས།། ཨརྒམྷ་ལ་སོགས་མཆདོ་པ་འད་ིབཞསེ་

ལ།། བདག་ཅག་སྲུང་སྐོབ་དུས་དྲུག་མ་གཡེལ་བར།།ཞལ་བཞེས་དམ་བཅའ་གཡེལ་

བ་མདེ་པར་མཛོད།།  འདོ་ལྡན་ནས་ཤར་མར་བསི་པའ།ོ།
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ཀ་ཕངེ་རོ་རའེ་ིསྤུན་ཚགོས།

༄༅། །ཀ་ཡ་ིགསོན་དང་ར་ོར་ེསྤུན་ཟླ་ཚ།ོ། ཁ་གཏིང་མི་མཚུངས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

ཡསི།། ག་དུས་ཡནི་ཡང་དལོ་རྒྱལ་དལོ་རྒྱལ་ཞསེ།། ང་རྒྱལ་ཆེན་པོས་ཚིག་ངན་སྣ་

ཚགོས་སྨྲས།། ཅ་ཅོ་མང་བའ་ིམ་ིདམངས་འདུ་འཛོམས་སར།། ཆ་འཇོག་བལ་བའི ་

ལོག་བཤད་སྣ་དགུ་བས།། ཇ་ཆང་གཏམ་ལ་ཆགས་ཞནེ་ཡངོ་བལ་བ།། ཉ ་

གང་ཟླ་བ་འད་བའ་ིབ་སོབ་རྣམས།། ཏ་ཐ་ག་ཏའ་ིབསན་འཛིན་བལ་ནས་ཕུད།། 

ཐ་མའ་ིསྐ་ེབོ་འཐབ་འཛིང་ལས་ལ་བསལོ།། ད་དུང་དགེ་འདུན་དབེ་དང་སིྤ་ཚོགས་

དཀྲུགས།། ན་སོ་རྒས་ཀང་སོྤད་ངན་རང་སར་གནས།།པ་ཊའི་ཐ་སད་རྫུན་ཚིག་དུ་

མ་ཡ།ི། ཕ་རོལ་སྨྲས་པར་མག་ོབོ་མ་ིདབངི་བར།། བ་སྤུ་ལྡང་བའ་ིབདེན་པའ་ིལམ་བརྩལ་

ན།། མ་སྨད་བ་ོབཟང་རྒྱལ་བའ་ིདགངོས་དནོ་རདེ།། ཙ་ག་ཙི་གེའི་རང་དོན་བོས་

བཏང་ནས།། ཚ་གང་ཁད་གསད་ངལ་བ་དུ་མ་ཡསི།། ཛ་ལང་བདེན་པ་ར་སོྤད་ལས་

འགུལ་ལ།། ཝ་ལརེ་མཉམ་བསྐདོ་གནང་བར་བཀའ་དནི་ཆ།ེ། ཞྭ་སེར་བསན་པའི ་

ཞབས་འདབེ་སྒྲུབ་པ་ལ།། ཟ་འདདོ་ངན་ངོན་ཙམ་ལ་མ་ིལྟ་བར།། འ་འུར་ངང་ལ་

བདནེ་པ་ར་སྤདོ་གནང་།། ཡ་མཚན་དཔའ་བོ་ཁདེ་རྣམས་བསགས་པའ་ིཡུལ།། 

ར་ལུག་འད་བའ་ིརངོས་པ་འགའ་ཞིག་གསི།། ལ་རྒྱ་མེད་པའི་ཚིག་རྩུབ་སྣ་ཚོགས་

སྨྲས།། ཤ་འཁོན་ཟིན་ནས་ལ་ེལནེ་མ་ིསགོ་པར།། ས་སེང་འདི་རུ་བདེན་པ་ར་

སྤདོ་གནང་།། ཧ་ཅང་སམེས་པ་དགའ་ནས་གུས་པ་ཡསི།། ཨ ་ མ འི ་ བུ ་ བ ཟ ང ་

རྣམས་ལ་བསདོ་གླུ་འབུལ།།

ཉ་ིའདོ་ནས་ལྷག་བསམ་བཟོད་མདེ་ཀསི། ༢༠༡༤”༡༡”༢”ཉནི་ཕུལ།།
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ཀ་ཕངེ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར།

༄༅།   །ཀ་མ་ལ་ལྟར་ལྷག་བསམ་དཀར་བ་དང་།། ཁ་བ་རི་པར་ལར་ཞནེ་ཆ་ེབ་ཡ།ི། 

ག་ས་གང་དུ་བཞུགས་པའ་ིདྲྭ་གགོས་མདུན།། ང་ཡསི་ད་ེརིང་དགངོས་ཞུའ་ིཡ་ིག་ེའབུལ།། 

ཅ་ཅོ་ཆ་ེབའ་ིབཙན་བལོ་སྤ་ིཚགོས་ཁདོ།། ཆ་འཇོག་འཕརེ་བའ་ིདམགིས་ཡུལ་མདེ་པའ་ི

ཁར།། ཇ་སོགས་མཚན་སན་ཞནེ་པའ་ིདཔནོ་རིགས་དག། ཉ་པ་རྒན་པའོ་ིསམེས་དང་

ཁད་མ་ིའདུག། ཏཱ་ལའ་ིགཙསོ་པའ་ིར་སའ་ིསྒགིས་འཛུག་འདསི།། ཐ་མ་བོད་ད་ེརྒྱ་ལ་

རིྩས་འབུལ་ཞུས།། ད་ན་ིརང་རའེ་ིཐབས་རོྩད་ཟརེ་བ་ད།ེ། ན་བུན་ཁོད་དུ་ལོང་བ་ཕནི་

དང་མཚུངས།། པ་ལོ་མདེ་པའ་ིདག་ེའདུན་ནང་འཁྲུག་དང་།། ཕ་མསེ་རྒྱུད་པའ་ིཆས་གསོ་

མ་ེབསྲགེས་བས།། བ་སྤུའ་ིགངས་མཉམ་རོག་ད་རགོས་དུས་མདེ།། མ་འངོས་བོད་ཀ་ིལོ་

རྒྱུས་ནག་སུབ་བཏང་།། ཙ་རིའ་ིགངས་ཕྲུག་གངས་སངེ་ཁོང་གསི་བཅོམ།། ཛ་དག་བོད་

སྐབོ་ཟརེ་བ་སན་པའོ་ིགཏམ།། ཚ་བ་མ་ེཡ་ིའབོ་ནས་འཇའ་ལྟར་ཡལ།།ཝ་ལརེ་བདནེ་

མཐའ་ཟརེ་བ་ག་ལ་ཡདོ།།ཞྭ་མདགོ་གྲུབ་མཐའ་རོྩད་པའ་ིཤསེ་འཇོན་མདེ།། ཟ་ཟིང་དུས་

ཚདོ་སྐལེ་སའ་ིདྲྭ་ནང་ནས།། འ་འུར་ངང་ནས་ག་ོགངེ་བས་ན་ཡང་།། ཡ་མཚན་ཆ་ེབའ་ི

ཕུགས་བསམ་འགྲུབ་པར་དཀའ།། རྭ་བ་གངས་ཅན་པ་ཡ་ིབད་ེདནོ་ཆདེ།། ལ་ཀླུང་གང་

སར་བཞུགས་པའ་ིསྤུན་ཟླ་རྣམས།། ཤ་ཚའ་ིསངི་གཏམ་བཤད་སའ་ིདྲྭ་སགེས་ནས།། ས་

མཐའ་ིབུ་ང་དགངོས་འཁལོ་ཡདོ་པར་ཞུ།། ཧ་ལམ་ཤ་ཁག་འབལེ་བའ་ིསྤུན་ཟླ་རྣམས།། 

ཨ་ལརེ་ནང་དམ་ེམ་བདེ་སངི་ལ་མཆོང་།། ཨ་ལགས་ཁོང་གསི་ཅི་གསུང་དཀའ་སྒྲུབ་

ནས།། ཧ་ཧ་དམར་པོའ་ིའགོ་ལ་ཚུད་པར་ཤགོ། ཆོས་མངི་པས། ༢༣-༢-༡༤
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ཀ་ཕངེ་ཞ་ལོང་ལྐུག་གསུམ་མ།

༄༅།   །ཀྭ་ཡ་ེགསོན་དང་དྲྭ་གགོས་རྣམས།། ཁ་ནས་གང་དན་བཤད་དག་ན།། ག་དུས་

ཡནི་ན་འཆམ་དུས་མདེ།། ང་བདནེ་ཁདོ་བརྫུན་བཤད་མ་ིཉན།། ཅ་ཅོ་མང་བའ་ིམ་ིདག་

གསི།། ཆ་འཇོག་ཆབ་སྲདི་པ་ལ་བདེ།། ཇ་ཧང་མདངས་ལྡན་བ་མ་ལ།། ཉ་པ་རྒན་པའོ་ི

འདུ་ཤསེ་འཛིན།། ཏཱ་ལའ་ིམཚན་སན་ཁ་ལ་འཁརེ།། ཐ་མ་རང་ག་ིཕ་ཡུལ་ཡང་།། ད་

གཟོད་དག་ཡ་ིདངས་མ་འཛིན།། ན་མཉམ་གགོས་ལ་ཁལེ་གཞུང་བོར།། པ་ཕས་ཐོས་ན་

མགི་ཆུ་ཤརོ།། ཕ་མའེ་ིརྒྱུད་པའ་ིཆས་གསོ་དང་།། བ་གམ་གཟི་ལྡན་དགནོ་ཆནེ་ལ།། མ་

དག་ཚགི་གསི་བསྐུར་འདབེས་བས།། ཙ་བ་བཙན་བལོ་ཚགོས་པར་ཐུག། ཚ་ཚུབ་ངང་

ནས་རྒྱ་འགོ་འཛུལ།། ཛ་དག་ལས་འགུལ་ནང་དུ་སལེ།། ཝ་སྐསེ་ཝ་ཡ་ིརིགས་ལ་སྡང་།། ཞ་

ལོང་ལྐུག་གསུམ་མཉམ་འཛོམས་བདེ།། ཟ་འད་ེར་སའ་ིཚགོས་པ་འདསི།། འ་ཅག་བོད་ད་ེ

དུམ་བུར་བཏང་།། ཡ་རབ་ཆས་གསོ་མ་ེལ་བསྲགེས།། རྭ་བ་གངས་ལོངས་ཞིང་ཁམས་ཀ།ི། 

ལ་ལུང་གང་སར་དུག་ནད་བཏང་།། ཤ་ཁག་གཅིག་པའ་ིསྤུན་ཟླ་རྣམས།། ས་སངེ་ཁག་ག་ི

འཁོར་ལོ་བསརོ།། ཧ་ལམ་ཆསོ་སྲདི་གཉསི་ཀ་ད།ེ། ཨ་སོན་དབངིས་ལ་འཇའ་ལྟར་ཡལ།། 

ཨ་ཁ་ནང་ཁུལ་བརོྩད་པ་འདསི།། ཨ་ལརེ་ཕན་ཐོག་འདུག་གམ་སོམ།།    Snow Boy 

25.2.2014
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ཀ་བ་གསུམ་ཅན་སྒགིས་འཛུགས་ལ་ཕུལ་བ།

༄༅།    །ཀ་བ་གསུམ་ཅན་བཙན་བལོ་སྒགིས་འཛུགས་ཀིས།། ཁ་བ་ཅན་གི་བད་ེསྡུག་ལ་

བསམ་ན།། ག་བུར་ལྟར་དཀར་ལྷག་བསམ་སངི་བཅང་ནས།། ང་ཅག་ནང་ཁུལ་རོྩད་སོག་

འདུམ་པ་གལ།། ཅ་ཅོ་ཕན་ཐོག་མདེ་པའ་ིརགོ་ད་འདསི།། ཆ་རྒྱུས་ཡདོ་མདེ་ཐམས་ཅད་

ཕུང་ལ་སྦརོ།། ཇ་སོགས་སྲདི་པའ་ིབད་ེལ་ཞནེ་པ་འགས།། ཉ་ཉུང་མཉམ་བསྲསེ་བས་ནས་

བོད་འད་ིཕུང་།། ཏཱ་ལའ་ིབ་མའ་ིབཀའ་དགངོས་ཡནི་མདགོ་གིས།། ཐ་མ་བོད་འད་ིདུམ་བུ་

གཉསི་གཉསི་གཏོར།། ད་ལྟ་ང་དང་ཁོད་ཅསེ་ནང་རོྩད་འད།ི། ན་རག་ངན་འགརོ་འག་ོབའ་ི

ས་ོམ་ོའབདེ།། པ་ཕ་ལི་ཕྲུག་བུ་བརྒྱུད་སངེྒའེ་ིམངི་།། ཕ་མའ་ིསབོ་ཆནེ་སོབ་མའ་ིའག་ོསོང་

ཆདེ།། བ་རྒན་བཙངོ་ནས་སོབ་རིན་སྤད་པ་ད།ེ། མ་འངོས་ནང་དཀྲུག་ཆདེ་དུ་ག་ལ་ཡནི།། 

ཙ་ཏུར་ནན་གསི་བཞག་པའ་ིརྩ་དནོ་ནང་།། ཚ་བའ་ིཡུལ་ལ་རང་ཁ་གཞན་གསོ་དང་།། 

ཛ་གགོས་སྤུན་རྣམས་ཆིག་བསྒལི་གཏོར་བཤགི་དང་།། ཝ་སྐསེ་རང་རིགས་འཇོམས་པའ་ི

གསར་གཏོད་བཅས།། ཞྭ་སརེ་བསན་ལ་སྡང་བའ་ིསིྒགས་འཛུགས་འདསི།། ཟ་ཟིར་ངང་

ནས་དུས་ཚདོ་མ་བཏང་བར།། འ་འུར་རོག་ད་ཅན་གི་སྤ་ིཚགོས་འད།ི། ཡ་རབས་འཆམ་

མཐུན་ཡངོ་ལ་མ་ིའབད་དམ།། རྭ་ཅན་བཞིན་དུ་རངོས་པའ་ིསྐ་ེབོ་འགས།། ལ་ལུང་གང་སར་

ཕུ་དཀྲུག་མདའ་དཀྲུག་གསི།། ཤ་རུས་གཅིག་པའ་ིསྤུན་ཟླ་ནང་འཁྲུགས་འད།ི། ས་སངེ་འད་ི

ན་ཁག་ག་ིའཁོར་ལོ་བསརོ།།  ཧ་ལོག་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚའོ་ིཨུ་ཚུགས་ལ།། ཧ ་

ཅང་ཡདི་སམེས་སྐ་ོབའ་ིལོ་རྒྱུས་འད།ི། ཧ་ལམ་མ་ིལོ་གསུམ་བཅུ་འགལ་ལ་ཉ།ེ། ཨ་ལགས་

བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚསོ་བཟོས་པ་འདརི།། ཨ་ལགས་ཁདོ་ཀིས་སམེས་ཀསི་བཟོད་ལགས་

སམ།། ཨ་ཞང་གཞན་གི་ལག་པ་འཆང་ཕདོ་དམ།།   ས་འགོ་འབུ་སྲནི་ནས།
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ཆ་འཇོག་མདེ་པའ་ིསྒགི་འཛུགས་ལ་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཀྭ་ཡ་ེགསོན་དང་དྲྭ་གགོས་ཚ།ོ། ཁ་བ་ཅན་ནས་གཞན་ཡུལ་གར།།ག་ས་གང་

དུ་ཁ་འཐོར་བའ།ི། ང་ཅག་བོད་པའ་ིསིྤ་ཚགོས་འདརི།། ཅ་ཅོ་སགོ་ད་རགོས་དུས་མདེ།། 

ཆ་འཇོག་མདེ་པའ་ིསྒགིས་འཛུགས་འདསི།། ཇ་ཡུན་ཙམ་ལ་འགྱུར་བ་ར།ེ། ཉ་ཉུང་

ཆོས་སྲདི་མཉམ་སྲསེ་འདསི།། ཏཱ་ལའ་ིཆབ་སྲདི་སྲ་བརན་བཏང་།། ཐ་ཆད་སྲདི་དབང་

སརེ་འཛིན་གསི།། ད་གཟོད་བོད་འབངས་མནར་བས་ནས།། ན་རག་དམལ་བ་མ་ིཡུལ་

དངས།། པ་སངས་ལྟར་དཀར་ལྷག་བསམ་ཅན།། ཕ་ཚ་བུ་བརྒྱུད་ལགོ་གསོད་བདེ།། 

བ་གམ་མཛསེ་པའ་ིགཟིམ་ཆུང་ནང་།། མ་འངོས་བོད་ཕུང་ཇུས་ངན་བཤམས།། ཙ་ཏུར་ནན་

གསི་སྒྲུབ་བས་ཏ།ེ། ཚ་བའ་ིཡུལ་ནས་བོད་ད་ེབརག།  ཛ་ཡ་ེསན་ལ་སྡང་སམེས་བཅང་།། 

ཝ་སྐསེ་ཝ་ཡ་ིརིགས་ལ་སྡང་།།  ཞྭ་ལྟར་བཀུར་འསོ་བ་མ་ལ།། ཟ་ཟིར་སྐུར་འདབེས་

མཚན་སྨད་དང་།། འ་འུར་གཏམས་ཀསི་འདུས་སྡ་ེདཀྲུག། ཡ་རབས་བོད་འབངས་ཕུང་

ལ་སྦར།། རྭ་སྐསེ་དུད་འགའོ་ིབརྟུལ་ཞུགས་ཅན།། ལ་ཐུར་གར་འཁིད་ཆོག་པའ་ིམ།ི།  ཤ་

ཟན་ཟ༵མ་སེ༵ང་སེན༵་གསུམ་གསི།། ས་སངེ་ནག་ཉསེ་དག་དུས་མདེ།། ཧ་ཧ་ཅིས་ཧང་རྒྱལ་

པ་ོཡ།ི།  ཨ་ལརེ་རྒྱལ་སྲདི་འཐོར་ལ་ཉ།ེ།  Snow Boy 25.2.2014 ས་འགོ་འབུ་

སྲནི་ནས།
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ས་ཤརོ་རྒྱལ་པ་ོལ་ཕུལ་བའ་ིཀ་ཕངེ་།

༄༅།   །ཀ་ནས་ཡང་དག་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀང་།། ཁ་བའི་ལོངས་སུ་རྒྱལ་བསན་

སྲུང་བའ་ིཕིར།། ག་བུར་མདང་ལ་འཁུ་བའ་ིཐུགས་སྐདེ་ཅན།། ང་ཡི ་སྲུང་མ་རོ་རེའི ་

མཚན་ཅན་མཁནེ།། ཅ་ཅོ་རོག་ད་ཆ་ེབའ་ིསིྤ་ཚགོས་ཁདོ།། ཆ་བཞག་མེད་པའི་ར་

སའ་ིསྒགིས་འཛུགས་འདསི།། ཇ་སོགས་གཏམ་དང་དབང་གགས་ཁོ་ནའ་ིཆདེ།། 

ཉ་ཉུང་མཉམ་བསྲསེ་ལས་ངན་བརོད་མ་ིལང་།། ཏཱ་ལས་འཛིན་པའི ་ཆོས་སྲིད་ཟུང་

འབལེ་འདསི།། མཐར་ཐུག་བོད་ད་ེམངི་ཙམ་མདེ་པར་བཟོས།། ད ་ཆ ་རང ་ལུས ་མེ ་

བསྲགེ་བཏང་མཁན་རྣམས།། ན་རག་དམལ་བའ་ིནང་ནས་འདནེ་སོ་སད།།   པ་ལོ་

རལ་གིས་བཞར་བའ་ིདག་ེསོྦང་འདསི།། ཕ་རྒདོ་བ་མའ་ིབཀའ་ལུང་རྒྱབ་ལ་བསྐྱུར།། 

བ་གམ་མཛསེ་པའ་ིདགནོ་སྡ་ེདུམ་བུར་གཏོར།། མ་འོངས་བོད་མིར་མེ་ཆུའི་དག་ཟླ་

བཟོས།།    ཙ་རི་གངས་ལངོས་ཆོས་ཀ་ིཞིང་ཁམས་སུ།། ཚ་བའི་ཡུལ་ནས་དུག་གི་ཁ་

རངས་བཏང་།། ཛ་ཡ་ེབསན་ལ་སྡང་བའ་ིསྐ་ེབོ་འད།ི། ཝ་སྐེས་རྒྱལ་པོར་བསོས་དང་

ཁད་མ་མཆིས།།   ཞྭ་སརེ་རིང་ལུགས་དི་མ་མདེ་པ་འད།ི།  ཟ་ཟིར་རྫུན་གི་རྐལ་པར་

བསྡུད་བསམ་ཡང་།། འ་ཅག་དམ་ཚགི་གཅིག་པའ་ིསྤུན་ཟླ་ཚསོ།། 

ཡ་མཚན་བདནེ་པའ་ིའབོད་སྒས་མཁའ་མཐརབཅིངས།།  རྭ་བ་གངས་རིའ་ིལོངས་

ནས་གཞན་ཡུལ་འགམིས།། ལ་ཀླུང་གང་སར་སན་བརྒྱུད་འཛིན་སོྐང་གནང་།། 

ཤ་ཁག་གཅིག་པའ་ིསྤུན་ཟླའ་ིསབོས་ཤུགས་ཀིས།། ས་ཤོར་རྒྱལ་པོའི་རྫུན་གི་རྐལ་

པ་གཏོར།། ཧ་ཉདི་མ་ག་ོཉམ་ཆུང་བོད་མ་ིཚསོ།། བདེན་པའི་རང་སྒ་སྒོགས་པ་
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འད་ིཐོས་ཚ།ེ། ཨ་ཁ་གཞན་ག་ིགཡམ་རྒྱུག་མ་ཡནི་པར།། ཐམས་ཅད་རང་དབང་རང་

ཚུགས་ཟིན་པར་ཤགོ། དརའ་ིམངི་ཅན་ནས།

ཨམ་ཅོག་ཀོྲང་ཀོྲང་བས་ཏ་ེཀོླག་རོགས་གནང་།

༄༅། །ཀ་བ་མདེ་པའ་ིཁང་ཆནེ་གྲུ་བཞིའ་ིནང་།། ཁ་དོག་མེད་པའི་འཚོ་བ་སྐྱུར་

མ་ོཞིག། ག་ས་ག་ལ་བོད་མ་ིནང་འཁྲུག་བདེ།། ང་ཡ་ིརྣ་བར་ཀུ་ཅོ་ལྷག་ཏུ་སྒགོ། ཅ་

ཅོ་མང་བའ་ིསྐབས་བཅོལ་ལུང་པའ་ིནང་།། ཆ་ལུགས་ངན་པའི་བོད་སད་བརྒྱབ་

མཁན་ཉུང་།། ཇ་ཁང་ཆང་ཁང་མང་བའི་རི་གོང་འདིར།།ཉ་དང་ཉུང་མ་བསྲེས་མཁན་

ཇ་ེམང་རདེ།། ཏ་ཐཱ་ག་ཏའི་བསན་དོན་མི་གསུངས་བར།།ཐ་མལ་མི་ལ་གདོན་གིས་

དབང་བསྒྱུར་ཏ།ེ། ད་ལྟའ་ིདུས་འདརི་བོད་པའ་ིསྐབས་བཅོལ་ཚསོ།།ན་བཟའ་གོན་

ན་ིཞབས་འདནེ་ཞུ་མཁན་མང་།། པ་ཕའ་ིརྐང་རསེ་ལག་གསི་སུབ་བཞིན་པའ།ི།  ཕ་ཆོས་

བུ་ཆོས་གཞུང་ལུགས་མ་ཤསེ་ཀང་།། བ་ར་ེབོ་རརེ་དགའ་བའ་ིབོད་རིགས་འགའ།། 

མ་ཤསེ་རངོས་པའ་ིཏཱ་ལའེ་ིརསེ་སུ་འབངས།། ཙ་གེ་ཙིག་གེ་ལས་ཀིས་མགོ་རོངས་

པའ།ི། ཚ་ག་ིཚ་ིགརི་ཏཱ་ལའེ་ིརསེ་འབངས་ཚ།ོ། ཛ ་དག་ཅན་གི ་ད ་ལྟའི ་དུས་ཚོད ་

འདརི།།ཝ་ལྤགས་བོད་ཀི་རིགས་རྒྱན་མ་དརོ་རོགས།། ཞ་སྙུག་དམར་པོས་བིས་པའི་

ཡགི་ཆུང་འད།ི། ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པསོ་སིྤངས་པའ་ིབཀའ་རྒྱ་མནི།། འ་ཆད་འུ་ལ་ཐུག་པའི་

བུ་ཞིག་གིས།། ཡ་ང་མདེ་པའ་ིཏཱ་ལའེ་ིཚགོས་པར་ཕུལ།། རྭ་ཅོ་མེད་ཀང་ར་དང་ལུག་
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འད་བའ།ི། ལ་རྒྱ་དམ་ཚགི་མདེ་པའ་ིསྐ་ེབོ་དག། ཤ་དང་ཁག་ལ་དགའ་བའི ་

སྤང་ཀ་ིབཞིན།། ས་སངེ་འད་ིན་རང་བཙན་དརོ་མཁན་ཡནི།། ཧ་ཅང་བལེ་བ་ཚ་པསོ་

བསི་ཡདོ་ཀང་།། ཨ་ཁུ་སོན་པའ་ིགཏམ་རྒྱུད་བསི་པ་མནི།།ཧ་ཅང་ནང་འཁྲུག་བདེ་མཁན་

བོད་མ་ིཚསོ།། ཨ་ཅོག་ཀོྲང་ཀོྲང་བ་ས་ེཀོླག་རོགས་གནང་།། 

ཀ་ཕངེ་མདུང་རྩ་ེཐོགས་མདེ་ཅསེ་བ་བ།

ན་མ་ོགུ་རུ་བྷྱ་ཡ།     

༄༅། །ཀ་དག་ཆོས་ཀ་ིངོ་བོ་བསབ་སནོ་ག་ིམཁན་པསོ།།

ཀ་ནས་རྣམ་མཁནེ་བར་དུ་ཇི་འད་ཞིག་བསན་ཀང་།།

ཀ་ངོ་ཙམ་ཡང་མ་ིཤསེ་དུད་འག་ོལས་སྡུག་པ།། 

ཀ་ཡ་ེཞི་བད་ེདདེ་དཔནོ་ནམ་མཁའ་ཡ་ིཔདྨོ།། 

  ཁ་སང་འདུལ་འཛིན་དཔའ་བོའ་ིབསབ་གསུམ་ག་ིདམ་ཆོས།།  

  ཁ་རལ་སྣ་བཏུབ་བདེ་གཏ་ེདམ་ཉམས་ཀ་ིམག་ོའདནེ།།

  ཁ་མཆུ་གདོ་ཀ་ིགཞི་མ་ངན་སྤདོ་ཀ་ིའབྱུང་གནས།། 

  ཁ་ཚ་སྲནི་པོ་ཀུན་ག་ིའཕནི་ལས་ཀ་ིརང་གཟུགས།། 
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ག་བ་ལྟས་ཀང་ངན་དགུ་ཆསོ་འཁོར་ད་ེབསརོ་ན།། 

ག་ཚདོ་ཟིན་མདེ་དམལ་མ་ེབུད་ཤངི་དུ་གྱུར་ཏ།ེ། 

ག་དུས་ངོམས་མདེ་ཁ་ོཆུ་བཏུང་བ་ལ་སྤདོ་པའ།ི། 

ག་ག་ེབད་ེའབོར་མདེ་པའ་ིསྡུག་དགུ་ད་ེམཐོང་ཡངོ་།། 

  ང་འ་ོཁངེས་རོམ་ཆ་ེབའ་ིག་ོས་ད་ེབཟུང་ནས།། 

  ང་བཟང་ཁོ་སྡུག་རོྩད་པའ་ིགཞི་མ་ཀུན་བསང་ན།། 

  ང་ཅག་ཐར་ལམ་བགོད་བའ་ིཐམེ་སས་ད་ེབཅད་ནས།།

  ང་རྒྱལ་དགེས་པའ་ིརྒྱལ་པོ་ཐུར་འགོ་ཁདོ་ལགས་སོ།། 

ཅ་ཅོ་འུད་སྒགོ་ཅིག་གསི་སངོ་གསུམ་འད་ིབཀང་ནས།།

ཅ་མ་ཟིང་གསི་ཕལ་ཆརེ་འདས་ལམ་དུ་དངས་ཀང་།། 

ཅ་ག་དག་པ་ོབས་ཀུན་དངོས་ཡདོ་ལ་མ་སིྨན།། 

ཅ་ཅོ་ལབ་གངེ་མང་བའ་ིརྒྱུ་རྐནེ་ཞིག་ལགས་སོ།། 

  ཆ་འཇོག་གང་ཡང་མདེ་པའ་ིརྫུན་གཏམ་ག་ིབ་ེཕུང་།། 

  ཆ་རྒྱུས་མདེ་པའ་ིམ་ིཚ་ེབསྐལེ་ཐབས་ཅིག་མ་གཏོགས།།

  ཆ་གདངེ་ཁལེ་བའ་ིབདནེ་དངོས་ར་སོྤད་ཅིག་ཐུབ་པ།།

  ཆ་གཅིག་ཤསེ་བའ་ིཁོངས་སུ་བརྒལ་ཡང་ན་ིམ་དམགིས།།

ཇ་ཡུན་ཙམ་ལའང་མ་བསྡད་ག་ོལ་འདརི་འགམི་ནས།།

ཇ་ཆང་ལོངས་སུ་སོྤད་ཚུལ་ཡ་ོལང་ད་ེཆ་ེཡང་།། 
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ཇ་ལྟར་སྣུམ་པའ་ིཐུབ་བསན་ཞབས་གདགེས་སུ་མ་ཞུས།།

ཇ་མངར་ཟས་བཅུད་བསནེ་པའ་ིཟོག་པོ་ཞིག་ལགས་སོ།།

  ཉ་དང་ཉུག་མའ་ིསྡུག་བསལ་ངུ་འབོད་ཀ་ིལམ་ནས།། 

  ཉ་མ་ོཆུ་ལ་སྲདེ་བཞིན་དངོས་འབརོ་ག་ིཆདེ་དུ།། 

  ཉ་ག་ེཉུག་ག་ེམ་ིབདནེ་རྫུན་གཏམ་ག་ིཕངེ་བས།། 

  ཉ་གཟབེ་ལྟ་བུ་རངོས་པའ་ིད་རྒྱ་རུ་བཙུད་ད།ེ། 

  ཉ་ཁྱུ་བཞིན་དུ་དམལ་བའ་ིགཏིང་ར་ོལ་དངས་སོང་།། 

ཏ་ཐ་ག་ཏའ་ིཞལ་གསུང་འཆི་མདེ་ཀ་ིསྒ་བརྒྱ།། 

ཏཱ་ལའ་ིཞསེ་པའ་ིལོག་སྒྲུབ་མཁན་པ་ོཞིག་བྱུང་ནས།། 

ཏ་གར་རོ་བཞིན་ས་ལམ་བགདོ་ཚུལ་ག་ིརིམ་པ།། 

ཏ་ཡས་མདེ་པའ་ིངན་ཇུས་རྒྱལ་ཐབས་ཀསི་སྒབི་སོང་།།

  ཐ་ཁོབ་དམ་ཆོས་སྒནོ་མ་ེའཇམ་མགནོ་ག་ིར་ེབོར།། 

  ཐ་ཆད་ཁུངས་མདེ་ལོང་གཏམ་རྒྱལ་ཁམས་ཀ་ིཕངོས་འདནེ།།  

  ཐ་མར་ཉམས་ལནེ་སངི་པོ་ཁ་ཆ་ེལ་གཏོད་པའ།ི། 

  ཐ་མག་ནག་ཆང་སྤདོ་པའ་ིཞིང་ས་རུ་འདནེ་བདེ།། 

ན་ཚདོ་གམོ་ཁ་བསྐདོ་ནས་ད་ལྟ་ཡ་ིབར་དུ།། 

ན་གར་ཇུ་ནའ་ིརྣམ་སྤྲུལ་ཡངོས་འཛིན་ག་ིམཆོག་ལ།། 

ན་གཞོན་གསར་སྐསེ་ཚགོས་ལ་དམ་རྫུ་རུ་སོྒག་པོ།། 



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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ན་ཀྲའ་ིའཁོར་བའ་ིགངོ་ཁརེ་ཡང་བན་འད་ིལགས་སོ།།

  པ་ལོ་འདབ་ལྟར་རྒ་བའ་ིན་ཚདོ་ད་ེཡརོ་ཡང་།། 

  པ་སངས་དུང་ག་ིརང་མདངས་ཁུངས་ཐུབ་ཀི་ཆོས་ལ།།

  པ་ཊ་རིས་ལྟར་ངན་པའ་ིའཁྱུག་བཤད་ཀ་ིཚགི་གསི།། 

  པ་ཆནེ་ཨརེ་ཏི་ན་ིསོགས་འཕགས་བོད་ཀ་ིབརྒྱུད་འཛིན།།

  པ་རྒདོ་རིགས་ཀ་ིཅོད་པཎ་སྐནོ་འཛུགས་ལས་མ་ིའདུག།

ཕ་ཆོས་ལམ་ག་ིཉམས་རགོས་འཁྲུངས་རབས་ཅིག་མདེ་ཀང་།།  

ཕ་མསེ་ཕི་ནང་གཙང་བའ་ིབརྒྱུད་འཛིན་ད་ེབས་ན།། 

ཕ་རྒདོ་རྒྱལ་ཀུན་དམ་པ་དགསེ་བདེ་ཀ་ིམཆོད་སྤནི།། 

ཕ་རྒན་བུ་ནརོ་སྲདེ་པའ་ིརྣམ་ཐར་འད་ིཞབས་འདནེ།།

  བ་གང་སམེས་ལས་གོང་པའ་ིཉ་སྤྲུལ་ལ་ཕུག་བཅོལ།། 

  བ་སྤུ་གཡ་ོབའ་ིདད་པའ་ིགཞན་དབང་དུ་གྱུར་ནས།། 

  བ་མ་ོཉ་ིའདོ་འཕད་བཞིན་དག་ེརྩ་ཀུན་འཇོམས་བདེ།།

  བ་ཚ་ལྟ་བུ་དརོ་བ་རྫུན་ལུང་ད་ེམ་བསནེ།།  

མ་ལུས་འག་ོབའ་ིསྐབས་མགནོ་སྤན་སངོ་ད་ེཡནི་ན།། 

མ་གྱུར་ཀུན་ལ་སམོས་པའ་ིབརྩ་ེབ་ཞིག་དགསོ་ཀང་།།

མ་རྒན་ཉམ་ཐག་འག་ོརྣམས་མ་ེནང་ལ་སྲགེ་དུས།། 

མ་འགུ་དམ་པའ་ིཞབས་འདནེ་དངོས་གནས་ད་ེལགས་སོ།། 
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  ཙ་རི་ཞིང་སོགས་དཀའ་ཐུབ་འཚ་ོམཁན་ད་ེམནི་ཀང་།།

  ཙ་ག་ེཙགི་ག་ེལོག་བསོད་ངན་ཇུས་ཀུན་དརོ་ནས།། 

  ཙ་བ་འཆལོ་ཐབས་མདེ་པའ་ིརང་ཚུགས་ད་ེབརན་ན།།

  ཙ་ན་འབས་བུ་ཡནི་ཀང་འཕལེ་ཚུལ་འད་ིལྟསོ་ཤགི། 

ཛ་གད་དམར་སྲགེ་བཏང་བའ་ིདག་མཆོད་ད་ེསངོ་ནས།།

ཛ་ཏི་སོགས་ཀ་ིསྨན་མཆོག་ཅུང་ཙམ་ལས་མདེ་ཀང་།།

ཛ་ཕགོ་བཞད་པའ་ིཕན་སམེས་འདབ་མ་ད་ེའཛུམ་ན།།

ཛ་དག་སྨ་ོསྤདོ་ཀུན་ལས་མཛསེ་པ་རུ་སམེས་སོ།། 

  ཝ་མ་ོབཞིན་དུ་རང་སྐ་ཕརེ་དཀའ་ཡ་ིངང་ཚུལ།། 

  ཝ་སྐསེ་རང་བསན་རྒལོ་བའ་ིཁྱུ་ཚགོས་དང་ལག་སྦྲལེ།།

  ཝ་ཁའ་ིཆུ་ལྟར་ཤུར་ལམ་ཡུར་བ་ནས་དངས་ཏ།ེ། 

  ཝ་ཚང་གཡ་ོསྒྱུའ་ིམཁར་རངོ་ད་ེབཟུང་ནས་གཏོར་ཞིག།

ཞྭ་སརེ་གསརེ་གི་རིང་ལུགས་ཨུཏལྤ་ག་ིའདབ་སངོ་།། 

ཞྭ་གསོ་ཆས་སོགས་གཞན་དིང་མ་ིའཇོག་པ་ཡདོ་ཀང་།།

ཞྭ་དཀར་སྒྲུབ་སྡ་ེའཆང་བའ་ིརྒྱང་འཕནེ་ག་ིལུགས་ལ།།

ཞྭ་ལྟར་མཆོད་པའ་ིཕལ་བའ་ིཕག་ལས་ལ་ཞུགས་སོ།། 

  ཟ་ཟི་འཕྲུལ་བའ་ིཞིང་ས་འད་ིསྣང་ལ་ཞནེ་ནས།། 

  ཟ་བཅུད་དམ་པའ་ིཞལ་ཆབ་སྨན་མཆོག་ག་ིསངི་པོ།། 
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  ཟ་ང་ེཟིང་ངསེ་ཅིག་གསི་ཕི་གཤལོ་ད་ེམ་བདེ།། 

  ཟ་འད་ེབུ་ལོན་མ་ིཐགེ་ནང་བསན་ག་ིགཤདེ་མ།། 

འ་ཅག་འདནེ་པ་བཞི་པའ་ིམགུལ་ཁམི་ལས་བབས་པའ།ི།

འ་ལ་ེཐར་ལམ་བགོད་ཚུལ་ཟབ་གསང་དསེ་མ་ཚམི།། 

འ་ཆད་འུ་ཐུག་སྲདེ་པའ་ིགཡང་ལམ་དུ་འཕན་ན།། 

འ་ག་ེའབོ་ག་ེའདུག་པའ་ིརང་བཞིན་ལས་མ་ལགས།། 

  ཡ་མཚན་ཆགས་པའ་ིམགི་འཕྲུལ་འདདོ་གདུང་ག་ིརྒད་པོ།། 

  ཡ་ཁ་དཔལ་འབར་འད་ེམའོ་ིགདངོ་མཐའ་ད་ེགཞལ་ཚ།ེ།

  ཡ་མདེ་སངོ་སམེས་འཇའ་ཚནོ་གཡ་ོའགོ་ཏུ་ཚུད་ནས།།

  ཡ་རབས་དམ་པའ་ིམཛད་རྣམ་སད་ཅིག་ལ་བརག་འདུག།

ར་མ་ལུག་ག་ིཐ་ཁབ་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་མྱུལ་ནས།། 

ར་གན་གསརེ་དུ་སྒྱུར་འདདོ་ངང་ཚུལ་འད་ིབསམ་ཚ།ེ།

ར་གཏུགས་མདེ་ཅིང་ཕྱུག་ག་ིའདུ་ཤསེ་ཅན་ཞིག་གསི།།

ར་ག་ིབཟི་བའ་ིཐ་ཤལ་བ་སྤདོ་ཅིག་ལགས་སོ།། 

  ལ་ལུང་ཡདོ་དགུ་འབད་བརོྩན་ངན་སྐུལ་གསི་འགམིས་ཀང་།།

  ལ་རྒྱའ་ིཁ་ེསགོས་མ་བྱུང་རང་སྡུག་ག་ིགནལ་ནས།། 

  ལ་ཁའ་ིཉ་ིམ་བཞིན་དུ་འཆི་ལྟས་ཅིག་ཕགོ་ས།ེ། 

  ལ་དུག་རྒྱུན་ལམ་སྤདོ་པའ་ིརོ་བཅུད་ད་ེཁུག་སོང་།། 
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ཤ་སྲགེ་བརྒྱ་ལྷག་མ་ཚམི་འདདོ་ལྡན་ག་ིབུ་མ།ོ། 

ཤ་འཁོན་གཏིང་ནས་གནག་པའ་ིཞ་ེསྡང་ག་ིསྡངོ་པ།ོ། 

ཤཀའ་ིབསན་ལ་ལོག་སྒྲུབ་གཏི་མུག་ག་ིབུ་ཆུང་།། 

ཤ་ཀནོ་མ་ལ་བདས་པའ་ིཞབས་འདནེ་ག་ིབ་མ།། 

  ས་སངེ་བསྒྲུན་ག་ིཟླ་མདེ་ཡངོས་འཛིན་ག་ིཉ་ིམ།། 

  ས་འགོ་གཏརེ་བཞིན་སས་པའ་ིབ་བཏང་ག་ིགྲུབ་ཆནེ།།

  ས་ཡ་ིཁུར་དུ་མ་ིཐགེ་གཞི་མདེ་ཀ་ིསྒ་ོབཀུར།། 

  ས་ཁནོ་ག་ོལར་བསྒགས་པའ་ིརྫུན་རྐུབ་ད་ེབརལོ་སོང་།།

ཧ་ཅང་གདུག་རྩུབ་གཏུམ་དག་སོྨན་ལམ་ག་ིམཐུ་ལས།།

ཧ་ག་ོབཞིན་དུ་ཀུན་དཀྲུགས་ཁག་སྦརོ་ལ་འདནེ་བདེ།།

ཧ་སང་དགསོ་པའ་ིབདེ་ལས་འཚ་ེབ་ཡ་ིརང་བཞིན།། 

ཧ་ལའ་ིདུག་ལྟར་རྒྱང་རིང་དརོ་བ་ཞིག་ལགས་སོ།། 

  ཨ་ཁུ་བསན་འཛིན་ལགོ་བསོད་ལས་གལ་དུ་བཙུད་ནས།།

  ཨ་ཁ་བསན་འཛིན་ཚུལ་བཟུང་བསན་བཤགི་ག་ིགཙ་ོབོ།།

  ཨ་ཅ་ེན་གཞོན་དགའ་བའ་ིཚུལ་འཆལ་ག་ིརྒད་པ།ོ། 

  ཨ་ཁུ་སོན་པའ་ིརྣམ་ཐར་ཁབ་སནོ་ལ་གཟིགས་ཤགི།
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ཀ་ཕངེ་ཡ་མདེ་སྤྲུལ་སྐུའ་ིགཙ་ོབོ་ལ་ཕུལ་བ།

༄༅།   །ཀ་བའ་ིསོ་དང་མཉམ་པའ་ིཁརི་འཁོད་ནས།། ཁ ་ནས ་རྫུན ་དང ་ཕ ་མའི ་

གཏརེ་ཁ་བརལོ།། ག་ནས་བལྟས་ཀང་ཐབས་སྡུག་ད་དུང་ཡང་།། ང་རྒྱལ་རང་ལ་

བསདོ་དགའ་རིན་པ་ོཆ།ེ། ཅ་ཅོ་ཆནེ་པོས་གཞན་ལའང་རྒྱུན་དུ་བསྒགོས།། ཆ་

ལུགས་རང་གཞན་ཀུན་ལ་གནདོ་ཅིང་འཚ།ེ། ཇ་ཡ་ིཚབ་ཏུ་ཆང་དང་ཨ་རག་འཐུང་།། 

ཉ་སལ་སྦྲུལ་ཡང་ཟ་བའ་ིསྤྲུལ་སྐུ་དསེ།། ཏ་ཐཱ་ག་ཏའ་ིལུགས་བཟང་རང་ནས་བཤགི། 

ཐ་མལ་འག་ོལ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས།། ད་ལྟའི ་བར་དུ་གནོད་པའི ་

ལས་ཀང་བས།། ན་ཚ་ལ་སོགས་སྡུག་བསལ་ཡངོ་དང་ཡངོ་།། པ་ཕ་ཨ་མའ་ིདནི་ཀང་

བསམ་མ་ིཤསེ།། ཕ་གཅིག་བ་མའ་ིབཀའ་ཡང་བརིྩ་མ་ིདགསོ།།      བ་ཉལ་མཛོ་བགདོ་

འབརོ་བསྐལ་རིན་པ་ོཆ།ེ། མ་ལུས་ལྟས་ངན་ཁདོ་ལ་མ་ཚང་ངམ།། ཙ ་མེ ་འབར་

བཞིན་གཞན་ག་ིརྒྱུ་ལ་རྔམས།། ཚ་དམལ་སོགས་ལ་མ་ིསྐྲག་ཞདེ་སྡང་ཆ།ེ། ཛ ་

དག་གཏན་ནས་མདེ་པའ་ིགཏི་མུག་ཅན།། ཝ་མ་ོསངེ་གརེ་རོམ་པ་རིན་པ་ོཆ།ེ། 

ཞྭ་སརེ་བསན་ལ་གནདོ་པ་གང་ཐུབ་བདེ།། ཟ་བའི་རྒྱུ་ནི་ཆོས་ཚོང་འབའ་ཞིག་

ཡནི།། འ་ཆད་འུ་ཐུག་མ་ིཡ་ིཆག་ས་ོཙམ།། ཡ་རབས་བ་མའི་སོྤད་པར་མ་མཐོང་

ཁར།། ར་བཟི་རང་མདགོ་བསན་པ་ཙམ་ཞིག་ལས།། ལ་རྒྱ་སེམས་ལ་བཅངས་པའི་

རགས་མ་ིའདུག། ཤ་ཚ་མདེ་པ་རྔནོ་པའ་ིབུ་འད་ཁདོ།།  ས་གསུམ་འད་ིན་ཁདོ་

ལས་གཞན་ཞིག་དཀནོ།།   ཧ་ལོག་ཁདོ་ཀསི་མ་ིབདེ་དགུ་བདེ་ནས།། ཨ་ཙི ་བསན་

པ་བཤགི་ཚུལ་བསམ་བཞིན་སོྐ།། ཤ་ཁག་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའ་ིཟག་ཕུང་ད།ེ།   ས་ལ་ཟག་

ནས་གནམ་ལ་འཕུར་འདདོ་ཅན།།   ཧ་ཧ་ད་ན་ིཁདོ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་ཞིག། ཨ་ཙི་ཡོད་ན་
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སནོ་པའ་ིདུས་ལ་བབས།། དེང་སང་གི་བ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་མིང་ཅན་འགའ་ཞིག་གི་

སྤདོ་ཚུལ་དངོས་སུ་མཐོང་ནས་ཞནེ་པ་གཏིང་ནས་ལོག་པའ་ིབསམ་པས།   སམེས་ཀིས་

བཟོད་མ་ཐུབ་པར་དབང་མེད་ཁ་ནས་གང་ཐོན་ཐལ་བ་ལ་འབས་བུ་དནོ་ལྡན་ཡངོ་བའ་ི

ར་ེསོྨན་དང་བཅས་ཆོ་སྤྲུལ་ཟླ་བའ་ིཉརེ་ལྔའ་ིཉནི། (༠༧/༠༣/༢༠༡༣/)བིས་

སོ།   །།

དངེ་མ་ིརིགས་ཀི་བ་སྤདོ་ལ་བརནེ་པའ་ིཀ་རོྩམ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ཀ་སོགས་སུམ་ཅུ་མག་ོམཇུག་མ་ིཤསེ་པར།། ཁ་ནས་ལྷ་སྲུང་དམའ་འབེབ་

བདེ་མདགོ་ཁ།།  ག་འད་བས་ཀང་བོད་ཀ་ིམ་ིརིགས་འད།ི། ང་ཡི་སིང་ནས་བགད་

མ་ོཤརོ་གི་འདུག། ཅ་ཅོ་ཁ་ནས་ལབ་སབས་མཁས་མདགོ་སནོ།། ཆ་བཞག་

མདེ་པའ་ིགཏམ་ལ་བདནེ་པ་བཟུང་།། ཇ་འཐུང་ང་ཚ་ོབོད་ཀི་མ་ིརིགས་འད།ི། ཉ ་

ཉགོ་བསམ་མདེ་གཅིག་དང་ཁད་པར་ཅི།། ཏཱ་ལས་བཤད་པའི་བཙན་གཏམ་ཡ་

མདེ་དསེ།། ཐ་མའ་ིདུས་འདརི་བོད་ལ་དུས་འཁྲུག་བསང་།། ད་ནས་གཟུང་སེ་ང་ཚོ་

བོད་མ་ིཡསི།། ན་ནད་འད་བའ་ིགཏམ་ལ་མ་ཉནོ་རོགས།། པ་སངས་རབ་དཀར་

བཅུ་དྲུག་འདོ་ལྡན་ང་།། ཕ་རོལ་ལྷ་འད་ེབཟང་ངན་མ་ིཤསེ་ཏ།ེ། བ་མོ ་འད་བའི ་འདུ་

ཤསེ་གསུམ་པ་མནི།། མ་རུང་ནང་འཁྲུག་བསང་བའ་ིམ་ིངན་མནི།། ཙ ་ བ འི ་ བ ་

མའ་ིབསནེ་ཚུལ་ལོག་དང་གཅིག། ཚ་སྲགེ་མ་ེལ་ལུས་ཕུང་བསྲགེ་དང་གཉསི།། 
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ཛ་དག་མ་ིརིགས་ཁ་ཐོར་བཏང་བ་སོགས།།ཝྭ་ཡསི་རྒྱལ་ས་བཟུང་དང་ཁད་པར་ཅི།། 

ཞྭ་མ་ོནག་པ་ོལྷ་དང་སྲུང་མར་གཡགོས།། ཟ་འད་ེམ་ོལ་བོ་ཕུག་བང་གསུམ་གཏད།།འ་འུར་

གཏམ་གསི་མ་ིརིགས་འཁྲུག་རོྩད་བསང་།།ཡ་མདེ་འད་ིའད་སནོ་ཆད་བྱུང་སྲལོ་མདེ།།ར་

བ་གངས་ཀིས་བསརོ་བའ་ིབསིལ་ལྡན་ལོངས།། ལ་ལུང་ཁ་བས་བཟུང་བའི་ཁ་བའི་

ལངོས།། ཤ་ཞནེ་བོད་ལ་ཆ་ེབའ་ིམ་ིབུ་ཚ།ོ། ས་སངེ་མ་ིརིགས་མཐུན་སྒལི་བཟོ་རོགས་ཞུ།། 

ཧ་ཧ་བཞད་པའི་ཉམས་ལྡན་ཤུགས་ལྡན་རྩལ།།ཨ་ཕ་སྤེལ་སྲིན་བུ་རྒྱུད་བོད་རིགས་

འད།ི། ཧ་ཅང་ཉམ་ཐག་སབས་འདརི་ཁདོ་བསནེ་ན།། ཨ་ཕའི་བུ་བཞིན་བརྩེ་བས་

བདག་སོགས་སྐངོས།།

ཀ་དག་ཡདི་དན་མ།

༄༅།   །ཀ་དག་ཡདི་ལ་དན་པ།། ཁ་ནས་ཤདོ་འདདོ་ལོས་མཆིས།། ག ་རེ ་གསུང་

ཡང་ཆོག་ལ།། ང་ཚའོ་ིདམ་བཅའ་མ་བརདེ།། ཅ་ཅོ་དབནེ་པའ་ིབདནེ་གཏམ།། ཆ ་

ལུགས་སོ་སོར་ཡདོ་དགསོ།། ཇ་ཆང་དནོ་གཉརེ་ཆ་ེཡང་།། ཉ་ཉུང་མ་བསྲེ ་ལོས་

དགསོ།། ཏ་ལ་ལནོ་པའ་ིཡལ་འདབ།། ཐ་མར་སམ་པ་ཆོས་ཉདི།། ད ་ལྟ་འབས་

བུ་སིྨན་པ།། ན་ག་རུལ་པ་ལོས་བདནེ།། པ་རིག་བཀྲ་བའ་ིམཁས་པ།། ཕ ་ རེ ་

དང་བ་ཨ་ེདགསོ།། བ་སྤུ་ལྡང་བའ་ིགཏམ་འད།ི། མ་འངོས་རྩ་དནོ་ལོས་ཡནི།། 

ཙ་དན་ད་ིབཟང་ཐལ་ཡང་།། ཚ་བའ་ིཉ་ིའདོ་ཁདོ་དུ།། ཛ་ར་ེཛོ་ར་ེམ་གནངོས།། ཝ ་ཁྱུ ་
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གད་མ་ོལོས་ཤརོ།། ཞྭ་དཀར་ཚནོ་གསི་བསྒྱུར་ཏ།ེ། ཟ་སམེས་གཡ་ོསྒྱུ་ཆནེ་པོས།། 

འ་ཅག་ཉམ་ཆུང་གཡ་ོབ།། ཡ་རབས་ཚུལ་ལས་ལོས་ལོྡག། ར ་ ལྟ ར ་ གོ ང ་ པ འི ་

སམེས་ད།ེ། ལ་ལས་འད་མནི་བཤད་རུང་།། ཤ་ཁག་རུས་ཟད་བར་དུ།། ས ་

གསུམ་བདནེ་ཚགི་ལོས་ཡནི།།   ཧ་ཅང་བོ་སབོས་ཆནེ་པ།ོ། ཧ་ལས་ལྷག་བསམ་

རྣམ་དག། ཨ་རོགས་སྤུན་གགོས་རྣམ་པ།། ཨ་ཙ་ིབཀའ་དནི་ལོས་ཆ།ེ། དེ ་

རིང་ས་དོ་འད་ིལ།། ཀ་བཤད་རྐང་དྲུང་སྦརོ་ད།ེ། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚ་ོཡ།ི། འདེན་

བདེ་ལམ་དུ་འབུལ་ཡདོ།། བཀིྲས་བད་ེལགེས་ཡདོ་ད།ོ། གུ ས ་ པ ་ མ དོ ་ ད ང ་

སགས་ནས།།

བོད་པ་ཚང་ལ་མ་ིའདུག་མ་ཟརེ་ཨ།

༄༅། །ང་ཚ་ོབོད་པ་ཚང་ལ།། ཚོང་རས་མི་འདུག་མ་ཟེར།།སོན་པའི་དམ་ཆོས་རྣམ་

གཉསི།། ཚངོ་རས་མནི་ན་གང་རདེ།། ང་ཚ་ོབོད་པ་ཚང་ལ།། ཚོང་པ་མི ་འདུག་མ་

ཟརེ།། ཆོས་གསོ་རྒྱབ་ནས་བཙངོ་མཁན།། ཚངོ་པ་མནི་ན་གང་རདེ།། ང ་ ཚོ ་

བོད་པ་ཚང་ལ།། དཔནོ་པོ་མ་ིའདུག་མ་ཟརེ།། མ་ིདམངས་དབང་ཡདོ་གཏོང་མཁན།། 

དཔནོ་པོ་མནི་ན་གང་རདེ།། ང་ཚ་ོབོད་པ་ཚང་ལ།། ཆོས་པ་མ་ིའདུག་མ་ཟརེ།། 

མནའ་བསྐལ་དམ་བཅའ་བདེ་མཁན།། ཆོས་པ་མནི་ན་གང་རདེ།། ང་ཚོ ་བོད་པ་

ཚང་ལ།། དབང་ཚད་མ་ིའདུག་མ་ཟརེ།། དལོ་ཚགོས་ཕི་ཕུད་གཏོང་བ།། དབང་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

782

ཚད་མནི་ན་གང་རདེ།། ང་ཚ་ོབོད་པ་ཚང་ལ།། དཔའ་བོ་མ་ིའདུག་མ་ཟརེ།། བསན་

པ་ཁག་ལྟར་དཀྲུག་མཁན།། དཔའ་བོ་མནི་ན་གང་རདེ།། ང་ཚ་ོབོད་པ་ཚང་ལ།། 

བ་མ་མ་ིའདུག་མ་ཟརེ།། འཁོར་དམངས་དམལ་བ་འཁདི་མཁན།། བ་མ་མིན་ན་

གང་རདེ།། ང་ཚ་ོབོད་པ་ཚང་ལ།། ལ་རྒྱ་མ་ིའདུག་མ་ཟརེ།། བོད ་མི ་ནང ་འཁྲུག་

གཏོང་བ།། ལ་རྒྱ་མནི་ན་གང་རདེ།། ང་ཚ་ོབོད་པ་ཚང་ལ།། བེད་རེས་མི་འདུག་མ་

ཟརེ།། བོད་མ་ིཁ་བལ་གཏོང་བ།། བདེ་རསེ་མནི་ན་གང་རདེ།། ང་ཚོ ་བོད་ལ་

ཚང་ལ།། མདུན་ལམ་མ་ིའདུག་མ་ཟརེ།།  རྒྱལ་དར་དམར་པོའི ་འོག་

འག།ོ། མདུན་ལམ་མནི་ན་གང་རདེ།།  ང་ཚ་ོབོད་པ་ཚང་ལ།། བམས ་བརྩེ ་

མ་ིའདུག་མ་ཟརེ།། ཕ་ིའཇམ་ནང་རྩུབ་བདེ་པ།། བམས་བརྩ་ེམནི་ན་གང་རདེ།། 

ང་ཚ་ོབོད་པ་ཚང་ལ།། སྲལོ་རྒྱུན་མ་ིའདུག་མ་ཟརེ།། མི་གཅིག་དབང་འཛིན་བས་

པ།། སྲལོ་རྒྱུན་མནི་ན་གང་རདེ།།བསིལ་ལྡན་ཁ་བའ་ིལོངས་འདརི།། ལོག་པའི་ལམ་

སནོ་སབེས་སོང་།། ཆོས་སངོ་ལས་ངན་ཚ་པསོ།། དམལ་བའ་ིས་ོལྕགས་ཕ་ེསོང་།།  

གངས་ལངོས་ཆོས་ཀ་ིཞིང་ཁམས།། སོྨན་ལོག་ལུང་བསན་རྫུན་མས།། ཞི ་བདེའི ་རེ ་

ཐག་བཅད་ད།ེ། ཕགོས་རིས་སང་ལ་འཕྱུར་སོང་།། ཕག་དགོ་དུག་ཆུ་སནོ་མསོ།། 

ར་གཅིག་དུས་ཀ་ིམཐའ་ནས།། ལྷད་མདེ་དམ་པའ་ིསྐ་ེསྤྲུལ།། སྐུ་ཚེའི་མཛད་འཕིན་

བཅོམ་སོང་།། ཕག་ན་པད་མའོ་ིཞིང་འདརི།། སྐདི་སྡུག་འཚ་ོབ་རོལ་མཁན།། ཉ མ ་

ཆུང་བོད་ཕྲུག་དག་ལ།། སྡུག་ག་ིཁུར་པོ་བཀལ་སོང་།།         / ༢༠༡༥/༩/༢༢/དགངོ་

མ་ོརྣ་བ་སུན་ནས་དབང་མདེ་དུ་བསི།
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བཅོས་མནི་སམེས་ཀ་ིདན་ཐོ་ཞསེ་བ་བ་ཞུགས་སོ།།

༄༅། །གདོང་དམར་གངས་ཅན་བོད་ལ།། རྒྱལ་བསན་གསེར་གི་ཉི་མ།།ཕོགས་དུས་

ཀུན་ཏུ་ཤར་ཡང་།།   སྲདི་ཆོས་སྤནི་པས་སྒབི་སོང་།།དག་ེལྡན་བསན་པའ་ིབདག་པ།ོ། ཕ་

བོང་ཁ་པ་ཡབ་སྲས།།    འཚ་ོཞིང་བཞུགས་པའ་ིདུས་ལ།།    སན་བརྒྱུད་བསན་པ་དར་

སོང་།། ཡབ་སྲས་ཞི་བར་གཤེགས་དུས།།   ཏཱ་ཟམ་གཉིས་པོའི་ཇུས་ངན།།  ང་ཚོའི་

ཆོས་ཀ་ིབརྒྱུད་པ།།     ཁ་འཐོར་དགུ་འཐོར་བཟོས་སོང་།། ལྷ་མི་སྲུང་སྐོབ་ཚོགས་

པས།།  ཞུམ་མེད་བོ་སོབས་བསྐེད་ནས།། དགེ་ལྡན་བསན་པའི་རང་གཞི།།   སྲ་བརན་

ད་ེནས་བྱུང་སོང་།། དག་ེབཤསེ་སལ་བཟང་རྒྱ་མཚསོ།། བདེན་པའི ་ཆོས་ཀི ་

རང་སྒ།།  འཛམ་གངི་གང་སར་སོྒགས་ཏ།ེ།    བསན་པ་བསྐར་དར་གནང་སོང་།།རྒྱ་གར་

གདན་ས་རྣམ་གཉིས།།  བ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་འདུས་དམངས།། གཉུག་མར་གནས་པའི་

དནི་ལས།།  དི་མདེ་ཆོས་བརྒྱུད་དར་སོང་།། བོད་ཀི་དམངས་ཁོད་ཁ་བར།།   སྤུན་

གགོས་དཔའ་བོ་དཔའ་མསོ།།  ཏཱ་ལིའ་ིརྫུན་འབག་དབལ་དུས།།     བོད་འབངས་གཉདི་

ལས་སད་སོང་།། ནུབ་ཕོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ།།  དམ་གཙང་ར་ོརའེ་ིསྤུན་ཟླས།། 

བདནེ་པའ་ིའབོད་སྒ་སྒགོས་ནས།།      སིྤ་ཚགོས་གསར་པ་བསྐྲུན་སོང་།
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ཏཱ་ལའ་ིརང་གཤསི་ངོ་མ་ན་ིའད་ིརང་ཡནི་ན།ོ།

༄༅། །ཚ་ེགང་ཆོས་གསོ་གོན་ཀང་།། རང་རྒྱུད་གོང་པོ་མ་ཐུལ།། ཁ་ཙམ་བོད་

དནོ་ཟརེ་ཡང་།། གཞན་ངོ་བསོ་བའི་ཕིར་ཙམ།།ཉིན་མཚན་ལྟོས་པ་མེད་པར།།ཆབ་སྲིད་

མ་ིསྣའ་ིམདུན་སར།། ངོ་དགའ་སྤལེ་ལད་བཤད་ནས།། བོད་འབང་སྡུག་ལ་སྦར་སོང་།།

མ་ིཚའོ་ིདགསོ་འཁོ་མདེ་དུས།། བསི་ཕྲུག་ཐང་ལ་གཡུག་ལྟར།། ཉ་ིམ་ར་ེར་ེབཞིན་དུ་།།

གགོས་མདེ་ཁརེ་ཀང་ཆགས་དུས།། ཏཱ་བ་འུ་ལ་ཐུག་ནས།། ཕ་ོའད་ེཚ་ོཤགོ་ག་ིནང་

ཆ། མའ་ོཡང་ཕ་དང་འད་ཟརེ།། བསིལ་ལྡན་ཁ་བའ་ིལོངས་འདརི།། ལོ ག ་

པའ་ིལམ་སོན་སབེས་སོང་།། ཆོས་སངོ་ལས་ངན་ཚ་པོས།། དམལ་བའི་སོ་ལྕགས་

ཕ་ེསོང་།། གངས་ལངོས་ཆོས་ཀ་ིཞིང་ཁམས།།སོྨན་ལོག་ལུང་བསན་རྫུན་མས།། 

ཞི་བདའེ་ིར་ེཐག་བཅད་ས།ེ། ཕགོས་རིས་སང་ལ་འཕྱུར་སོང་།། ཕག་དོག་དུག་

ཆུ་སནོ་མསོ།། ཉརེ་གཅིག་དུས་ཀ་ིམཐའ་ནས།།ལྷད་མདེ་དམ་པའ་ིསྐ་ེསྤྲུལ།། སྐུ ་

ཚའེ་ིམཛད་འཕནི་བཅོམ་སོང་།། ཕག་ན་པད་མའོ་ིཞིང་འདརི།། སྐིད་སྡུག་འཚོ་བ་རོལ་

མཁན།། ཉམ་ཆུང་བོད་ཕྲུག་དག་ལ།།སྡུག་ག་ིཁུར་པ་ོབཀལ་སོང་།།       ༢༠༡༥/༩/༢༢/

དགངོ་མ་ོརྣ་བ་སུན་ནས་རང་དབང་མདེ་པར་བསི། དང་བདནེ་གི་ལམ།                
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ཕ་ོའད་ེཁམ་པའ་ིཚ་ོཤགོ་ག་ིནང་ཆ།     

༄༅། །མ་ིརིཌ་རིག་གཞུང་ཁ་འཁརེ།།  སྤ་ིསགེ་སརེ་ཁ་ེསྒྲུབ་མཁན།།   ཀླ་ཀོླ་ཁ་ཆའེ་ི

སྐ་ེརྒྱུད།།  ནག་པོ་བདུད་ཀ་ིཕ་ོཉ།།     དམ་སྲ་ིཡངོས་ཀི་སིྤ་ར།ེ།     འད་ེསྲནི་འབུམ་ག་ིབ་

གནས།།      ཐན་དང་བྱུར་གི་སྣ་འདནེ།།     མ་ིདག་ེབཅུ་ཡ་ིགཏརེ་མཛོད།། མཚམས་མདེ་ལྔ་

ཡ་ིགཞི་རྩ།།      ཕངོས་རྒུད་ཀུན་གི་འབྱུང་གཞི།།   ཐན་སྐསེ་ཏཱ་ལའ་ིརྫུན་མ།།   སངས་རྒྱས་

བསན་པའ་ིསྤ་ིདག།།      དག་ེལྡན་ནང་མའི་ིསརེ་དག།།  པ ཎ ་ ཆེ ན ་ བ ་ མ འི ་ ཐ ད ་

དག།།   ཡངོས་འཛིན་བ་མའ་ིབསན་དག།།  ལམ་རིམ་བརྒྱུད་པའ་ིདམ་དག།།  བསན་སྲུང་

ཆནེ་པོའ་ིཐོད་དག།།   གངས་ཅན་བོད་ཀི་ལྟག་དག།།    བ་དཔོན་ཆ་ེརྒུའ་ིསྲགོ་གཤདེ།།   ལག་

དམར་ཀུན་ག་ིགཏ་ེདཔནོ།། སྲགོ་སྐབོས་དཔའ་བོའ་ིགཉའ་ཤངི་།།  དང་བདནེ་སོྐང་བའ་ིལྟག་

བདུད།། ལས་འབས་ཆུ་ལྟར་རོགས་ཤངི་།།   བསན་སྲདི་ཁག་ལྟར་དཀྲུག་མཁན།།      བདནེ་

དནོ་ཆུ་རུ་གཡུགས་ཤངི་།།  རྩ་དནོ་རླུང་ལ་བསྐུར་ནས།།   མ་ིརིགས་ཕུང་ལ་འདབེས་

པ།ོ།   ཡམས་རྒུད་སྡུག་ག་ིསྣ་འདནེ།།   ལྷ་འདའེ་ིནང་རོྩད་སངོ་མ།ི།     ཆསོ་སྡ་ེདཀྲུག་པའ་ི

དམ་སྲ།ི།   ནང་པ་ཡངོས་ཀི་བ་བཙངོ་།།  བོད་ཁམས་སྡུག་ལ་སྦརོ་མཁན།།     བཞི་བརྒྱ་རྩ་

བཞིའ་ིས་བོན།།    རྩ་བ་ཡུངས་གཞི་ནག་པ།ོ།     དམར་ནག་གོད་ཀ་ིསྡངོ་པོ།།  ལོ་མ་ཕ་འདམོ་

ཅོ་བརྒྱད།། བོད་མ་ིའབུམ་ཕག་དྲུག་ཅུའ།ི།   ལས་དབང་གཏན་ཕུང་བཟོ་མ།ི། ཕུང་འད་ེཏཱ་མགོ་

ནག་ཚགོས།།     བྱུང་རབས་དབེ་ཐརེ་ནང་དུ།།  ངན་དགུ་དུག་བཅུ་སྤད་ཚུལ།།    བས་ཉསེ་

སྡུག་དགུས་བཀང་བའ།ི།  བོད་ཕུང་སྡགི་ཉསེ་འད་ིའད།།      འདག་ཐབས་ལར་ནས་མདེ་

པས།།     མནར་མདེ་དམལ་བ་ཆནེ་པའོ།ི།     བུད་ཤངི་ཁོད་ཅག་འགྱུར་བར།།     བསླུ་མདེ་

ལས་འབས་ཆསོ་ཉདི།། ད་གཟོད་མཐོང་དུས་ཕ་ིཡངོ་།།
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གསར་འགྱུར་ག་ིགཞས་ཚགི་གསར་པ།

༄༅། །དགསོ་མདེ་ལྷ་རོྩད་འད་ེརོྩད།། བོད་ཀ་ིནང་ཁམོ་བསན་སོང་།།

བ་མས་མ་ིགསུང་དགུ་གསུང་།། བོད་མ་ིགཅིག་སྒལི་གཏོར་སོང་།། འ ཛ མ ་ གི ང ་

བསརོ་ནས་ཕབེས་བྱུང་།། ངོ་ཚ་མདེ་པར་ཕབེས་བྱུང་།། ཞི ་བདེ ་དེད ་དཔོན་

མཚན་སན།། ལོ་ཤས་ནང་ལ་བསྐལ་སོང་།། ཆོས་རྒྱུད་ཁག་གི ་བ་ཆེན།།ར་སར་

གདན་ཞུ་བདེ་འདུག། བཅུ་བཞི་སྤང་ར་ེདག་ནས།། དཔུང་བསྒགི་ར་ལས་མགོགས་

པ།། བོད་ཀ་ིབ་ཆནེ་དཀལི་ནས།། གཟུར་གནས་གཅིག་ལས་མ་ིའདུག། ད ་

དུང་སྤལེ་ལད་ཆ་ེན།། རོྩད་གཞི་རིྩས་བཞེས་གནང་པ།།ཤུགས་ལྡན་ཤུགས་ཆེན་རེད་

འདུག། སར་ལས་དར་རྒྱལ་བྱུང་སོང་།།དངོས་ཡདོ་ཉུང་ཤས་མནི་པར།། རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་

ལ་ཁབ་འདུག། ལོ་མང་བཙལ་བའ་ིདཔང་མ།ི། ཚ་ེབཀྲ་བ་རྫུན་རདེ་འདུག། ཚེ ་

བཀྲས་དངུལ་གི་ཆདེ་དུ།། རྫུན་ག་ིཕུང་པ་ོསྤུངས་སོང།།དང་པོ་རྒྱ་ཡ་ིགསང་ཉུལ།། 

གཉསི་པ་སྡ་ེསྲུང་མ་ིརདེ།།གསུམ་པ་ཤུགས་ལྡན་ཚགོས་མ།ི། ཚེ ་བཀྲ་བརྒྱུད་རིམ་

དངོས་རདེ།།ཚ་ེབཀྲའ་ིལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ།། དཀནོ་མཆོག་རྒྱལ་གསི་བཤད་སོང་།། 

དནོ་དངོས་བདནེ་པའ་ིརི་རྒྱལ།། གཡ་ོསྒུལ་ཐུབ་ས་མ་རདེ།།  ར་སའ་ིཚགོས་པའ་ིལས་

བདེ།། ཤསེ་ལྡན་སྤདོ་བཟང་མ་ིདགསོ།། ལས་འབས་ལ་རྒྱ་མདེ་མཁན།།ཆ་རྐནེ་ངསེ་པར་

དགསོ་འདུག། མ་ིལོ་ལྔ་བཅུ་ནང་ལ།། དནོ་མ་འགྲུབ་པའ་ིགཞི་རྩ།། མ་ིངན་ཚ་ེབཀྲ་

སོགས་ཀིས།། བཤད་པར་ཡདི་ཆསེ་རྐནེ་རདེ།། ད་ེསང་བོད་མ་ིནང་རོྩད།། 

རོྩད་གཞི་ལྷ་དང་འད་ེརདེ།། ཆདེ་དུ་རོྩད་པ་སངོ་མཁན་།། བཅུ་བཞི ་རང་ཉིད ་

ཡནི་པས།། ང་མནི་གསུང་ནས་མ་བཞུགས།། ཐུགས་འགན་ཏོག་ཙམ་བཞསེ་དང་།། 
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 ཀུན་གསི་མཐོང་ཐོས་དངོས་རདེ།། ནང་རོྩད་མཇུག་བསྡུས་གནང་དང་།། 

ཤུགས་ལྡན་རོྩད་པ་འད་ིཡསི།།སྡུག་པོ་འད་ིའད་བཏང་སོང།། ད་དུང་ཞལ་བཞི་སེབ་

ཁབ།། ཕར་ཙམ་བཞག་རོགས་གནང་དང་།། ལྷ་མནི་འད་ེམནི་ལུང་བསན།། མི ་

ངན་རྫུན་བཤད་ཡདི་ཆསེ།།ནང་ལ་ཁདོ་ཤ་ིང་གསོན།། དག་དགའ་གཉེན་སྡུག་མིན་

ནམ།། སྐབས་མགནོ་མངི་དནོ་མཚུངས་ན།། སྐ་ེའགོ་བད་ེལ་འགདོ་དང་།། 

ཤུགས་ལྡན་པ་ལ་སྡང་བ་།། ད་ེའད་རང་ད་མ་གནང་།། ཞི ་བདེ ་དེད ་དཔོན་

ཡནི་ན།། མ་ིརིགས་དབ་ེའབདེ་ཅི་བདེ།། འབངས་ལ་སྡང་བའ་ིམ་ིད།ེ། དཔོན་

བཟང་ག་ནས་ཡནི་པ།། ཆོས་ཀ་ིབ་མ་ཡནི་ན།། དག་ེསྡགི་སང་བང་གསུང་དང་།། མཐུན་

ལམ་བཟང་སྤདོ་དགསོ་པའ།ི། ཀུན་ཕན་བསབ་བ་སྩལོ་དང་།། རང་མིང ་བམས་པ་

བསན་འཛིན་གསི་དངོས་ཡདོ་ལ་བསམ་ནས་འཕལ་མར་བསི།།

ཆབ་སྲདི་དུག་རང་ནག་པ་ོའཐུལ་བ།

༄༅། །རྒྱལ་བསན་ཉ་ིམའ་ིངོས་ལ།། ཆབ་སྲདི་དུག་རང་འཐུལ་བྱུང་།། དུག་ དི ་ལུས་

ལ་ཕགོ་ཚད།། སྨ་ོནག་དགུ་ལ་འབམས་འདུག། ཚེ་སོད་ལྷ་རེད་ཟེར་ནས།།བསོད་པའི་

འུར་ཞིག་རྒྱབ་བྱུང་།།ཚ་ེསྨད་འད་ེརདེ་ཟརེ་ནས།། སྨད་པའ་ིམཐུ་ཞིག་བས་བྱུང་།།

བ་ཆནེ་འབངས་ཀིས་བསདོ་ཚ།ེ། བཀའ་སབོ་གནང་དགསོ་འདུག་ན།། 

ཐུགས་བསམ་བསརོ་ཡག་གནང་རོགས།།འག་ོའདུག་ཤསེ་ས་མ་རདེ།། ཕ ་ བོ ང ་ ཁ ་

ཞསེ་མ་སོྨད།། སརེ་འབས་གསུམ་ག་ིབ་མ།། ཁ་ིབང་ནརོ་འདུག་མ་གསུང་།། ཏཱ ་
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ལའ་ིབ་མའ་ིརྒན་རདེ།། ལག་གཉསི་ཐལ་མ་ོསྦར་ཚ།ེ། ཆོས་སེམས་ཆེ ་འདུག་སམ་

བྱུང་།། དབ་ེམཚམས་ཕ་ེདགསོ་ཟརེ་དུས།། དཀྲུག་ཤངི་ཡནི་པ་ཤསེ་བྱུང་།།

འག་ོབ་རིགས་དྲུག་ཟརེ་དུས།། སངི་ར་ེཆ་ེའདུག་བསམ་བྱུང་།། འ བེ ལ ་ བ ་ བ ཅ ད ་

དགསོ་ཟརེ་དུས།།དག་ེམདེ་སྡགི་ཅན་རདེ་འདུག། ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ་

དུས།། རབ་བྱུང་ཡནི་ནམ་སམ་བྱུང་།། ཁ་ཆའེ་ིཞྭ་མ་ོགོན་དུས།། ལྟ་ལོག་ཡིན་པ་མཐོང་

བྱུང་།། གྲྭ་པས་སདོ་ཐུང་གནོ་དུས།། མཐུ་དང་སོྨད་པ་བས་བྱུང་།། བ ་ མ ས ་ ཞྭ ་

དཀར་གསོལ་དུས།། ཀུན་གསི་ཐལ་མ་ོ

སྦར་འདུག།

རྣམ་ཐར་མདརོ་བསྡུས།  

༄༅། །ཨོ་ས་སི།། ཟ་འད་ེཏཱ་ལའ་ིབ་མས།། རང་དབང་འཐབ་རོྩད་དརོ་ནས།། རང་

བཙན་རླུང་ལ་བསྐུར་སོང་།། ཆུ་སང་ཆུ་ནང་གཡུག་ནས།། དིན་ལན་ལོག་འཇལ་

བདེ་སོང་།། ལས་མདེ་ལས་ལ་བཙནོ་ཕིར།། གྲྭ་སར་གས་ར་གཏོར་སོང་།། གཞུང་

རྒྱུ་སརེ་བདག་བཅུག་སོང་།། བཟའ་ཟླ་ཁ་བལ་བཏང་སོང་།། བོད་མི་སྡུག་ལ་བཀོལ་

སོང་།། བོད་པ་ཚངོ་རས་བས་སོང་།། དག་ེསྡགི་སངས་བངས་དརོ་ནས།། བོད་མ་ི

དམལ་ལ་བཏང་སོང་།། ཚ་ེསྲགོ་རྩདེ་མ་ོརྩདེ་སོང་།། སྡགི་ཅན་ཟམ་གདངོ་བ་མ།། 

སྲང་ཁ་ིརྒྱུགས་རྒྱུགས་བདེ་ནས།། ཁི་སྨནོ་ཟུག་ཟུག་བས་སོང་།། བ ་མ ་ཚད ་ལྡན ་དེ ་

ཚ།ོ། ཚ་ེསྲགོ་དག་པསོ་འཕགོ་སོང་།། ཏཱ་ལའ་ིཟམ་གདངོ་གཉསི་གསི།། ཆོ ས ་ ད ད ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

789

རང་དབང་འཕགོ་སོང་།། བོད་མ་ིས་ཡ་དྲུག་འདརི།། ཐུག་པ་དཀྲུག་དཀྲུག་

དཀྲུག་སོང་།། ཏཱ་ལའ་ིཟམ་གདངོ་གཉསི་གསི།། སྐབས་གནས་ཚད་ལྡན་གཡུག་ནས།། 

 བུ་མ་ོལོ་ཆུང་ཞིག་ལ།། མག་ོའབུལ་ལུས་འབུལ་བདེ་ཡདོ།། གདངོ་ལ་ཁག་་ལྤགས་་

མ་ིའདུག། ཉ་ིམ་སྤནི་ནག་འགོ་ནས།།དྭངས་བའ་ིདུས་ཤགི་ལོས་ཡདོ།། ཏཱ ་ལ ་

སྐནོ་མདེ་མ་རདེ།། ཉནི་གཅིག་རྒྱལ་ཁ་ལོས་ཐོབ།། དང་བདནེ་མ་ེལོང་བིས་ཡདོ།། 

བོད་ཚ་ོའད་ིལ་གཟིགས་རོགས།།

བདནེ་དནོ་དཔའ་བོའ་ིགླུ་ཆུང་ཁག་གསུམ།

༄༅། །གླུ་ཨ་ལ་ལ་མ་ོཐ་ལ་ལནེ།། དགའ་ལྡན་མཁའ་སོྤད་ཞིང་ཁམས་ནས།།ཕ་

གཅིག་དིན་ཅན་བ་མ་མཁནེ།། ཡདི་དམ་ར་ོར་ེའཇིགས་བདེ་མཁནེ།། བ ས ན ་ སྲུ ང ་

ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་མཁནེ།། ང་འད་ཁདེ་ཚསོ་ཅི་ལ་ཤསི།། ས་སྐིད་ཉི་མོའི་ལུང་པ་

ནས།། མངི་ལ་ཆར་འདདོ་བའིུ་ཟརེ།། ད་ེནས་ར་སའ་ིཇག་ཚགོས་ཚ།ོ། ཕ་བ་མའ་ིརསེ་

སུ་མ་ིའཛིན་པར།། དམ་ཉམས་ལུང་པ་བཀང་དནོ་ཅི།། དགེ་ལྡན་བསན་པ་མི་

འཛིན་པར།། ཁྭ་ཆའེ་ིཆོས་སོར་ཞུགས་དནོ་ཅི།། རང་ཚུགས་རང་གིས་མི་ཟིན་

པར།། གཞན་ལ་ཕག་དགོ་བདེ་དནོ་ཅི།། རང་ལུགས་རང་ལ་མཁོ་མདེ་ན།། 

གཞན་ལུགས་རང་ལ་དགསོ་དནོ་ཅི།། ཆོས་གསོ་ཐོག་ག་ིཞྭ་དཀར་ད།ེ། སུ་དང་གང་གི་

ཆ་ལུགས་ཡནི།། མ་ོལུང་བུ་མདེ་ཞུ་དང་གཅིག། ཟླ་དྲུག་དག་ེསོང་སྒྲུབ་དང་གཉསི།།སམེས་

ཅན་རིས་བཅད་བདེ་དང་གསུམ།། སངས་རྒྱས་གང་ག་ིཆོས་ལུགས་ཡནི།། བ ་ མ ་
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བཟང་པའོ་ིསྐུ་སྲགོ་འཕགོ། དག་ེའདུན་རྣམས་ཀ་ིའདུལ་ཁམིས་དཀྲུག། དད་ལྡན་མང་པོ་

གཤནི་ཡུལ་བཏང།། རང་རིགས་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་བགོས།།དམག་དཔོན་གང་གི་

དམག་འཐབ་རདེ།།འཇིག་རནེ་གནའ་མའ་ིགཏམ་དཔ་ེལ།། ཁུ་བྱུག་སེབས་ཁར་ཁ་

ཏ་བལེ།། མ་ིརྒན་འཆི་ཁར་རིག་པ་བལེ།། ཟརེ་ཡང་ཟརེ་ལ་བདནེ་ཡང་བདནེ།། 

ཇག་ཚང་འཐོར་ཁར་ཇག་དཔོན་བལེ།། ད་ེནས་ཉནོ་དང་འད་མ་ཡདོ།། ཉམ་ཆུང་དམ་

གཙང་སྤུན་ཟླ་ཚསོ།།བདནེ་པའ་ིརྭ་ད་ེམ་འཕདོ་གངོ་།། ཕིར་ནུད་བེད་བསམ་ཡིད་ལ་

མདེ།། ཝ་རྔ་མ་ཤ་ལརེ་བསོ་པ་ལས།། སག་འཛུམ་དྲུག་ཉལི་ལ་ེཤ་ིན་དགའ།། གོ ་ ན ་

རྣ་བའ་ིབུ་རམ་གསི།། མ་ག་ོསངི་ག་ིའཛརེ་རུ་གསི། ཞསེ་གླུ་མཇུག་རགོས་པ་དང་

ཚགི་ག་ིམདའ་མ་ོད་ེའཕངས་པས་ར་སའ་ིཇག་ཚགོས་ཚའོ་ིསིང་དཀར་ནག་མཚམས་སུ་

ཐབེས་པས་ཅི་བ་དང་འད་ིབདེ་མདེ་པར་ལུས་པར་གདའ།ོ དག་ེལགེས་འཕལེ།

སྤི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་གཉིས་དམངས་གཙོའི་དུས་དན་དང་དམངས་ཁོད་ཁ་བར་དབུ་

བརསེ་པའ་ིཉནི་གུང་གནམ་སྨན་རྒྱལ་མའོ་ིཡུལ་གར་བོད་མ་ིརྣམས་ལ་ཡནི་ལུགས་ཀི་གླུ་

འད་ིབངས་སོ།  

གླུ་ཨ་ལ་ཐ་་་་་རདེ།།  ཐ་ལ་གླུ་་་་་་་རདེ།།   ང་འད་ང་་་་་ན།།   གནམ་གི་གངོ་སྨན་རྒྱལ་མ་ོ

ཡནི།།  ས་འདའི་ིས་ངོ་་་་ན།ི།   ས་འད་ིམ་ིཡུལ་ལུང་པ་རདེ།། ཏཱ་ལའ་ིབ་མའ་ིབཞུགས་

སར་རདེ།། འབརོ་ལྡན་ག་ོས་མཐོ་ས་རདེ།།  དབུལ་ཕངོས་སྤང་འཁམ་རྒྱབ་ས་རདེ།།  ཁ་

ནས་སྤ་ིདནོ་བཤད་ས་རདེ།།  ཁོག་ཏུ་རང་དནོ་སྒྲུབ་ས་རདེ།།  བོད་མ་ིཕི་རྒྱལ་འག་ོས་

རདེ།།  རང་མགོ་ཐོན་ཐབས་བདེ་ས་རདེ།།  མ་ིར་ེརྫུན་ར་ེབཤད་ས་རདེ།།  གཞིས་མ་ི
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ཕུ་དད་གཏོང་ས་རདེ།། རང་ལུས་མ་ེལ་སར་ས་རདེ།།  རང་སྲགོ་རང་གསི་གཅོད་ས་

རདེ།།  གཞིས་མ་ིར་ེགཏོང་བརྒྱབ་ས་རདེ།།  གསར་འབརོ་ར་ེཐག་ཆོད་ས་རདེ།།  སོབ་

མས་བ་མ་ཕུང་ས་རདེ།།  བཤསེ་གཉནེ་བསནེ་ཚུལ་གནགོ་ས་རདེ།།  བ་མ་མཛད་

འཕནི་རྒྱས་ས་རདེ།།  ཡང་སྲདི་གཉསི་གསུམ་ཕབེས་ས་རདེ།།  མ་ིརག་མ་ིལ་བཤད་

ས་རདེ།།  རག་པ་རང་ག་ིའཛིན་ས་རདེ།།  གངས་ཉུང་མ་ིརིགས་གངེ་ས་རདེ།།  ཡདོ་

པ་བདག་པོ་མདེ་ས་རདེ།།  དནོ་མདེ་དལོ་རྒྱལ་བཀག་ས་རདེ།།  མ་ཐུབ་སད་ངན་

ཤརོ་ས་རདེ།། རྒས་པོས་ཤ་ིབསྡགིས་བདེ་ས་རདེ།། དག་ེལུགས་བག་ོབཤའ་རྒྱབ་ས་

རདེ།།  དཔནོ་པོས་རྐུ་མ་རྐུ་ས་རདེ།། མཐོ་བས་མང་བ་རྐུ་ས་རདེ་།། དམའ་བས་ཉུང་བ་

རྐུ་ས་རདེ།།  བུ་སྐསེ་དུག་ནག་འཐནེ་ས་རདེ།།  གསོ་ཐུང་རྐུབ་འགོ་གོན་ས་རདེ་།། བུ་

མསོ་གསང་ལས་བདེ་ས་རདེ། ། གཤང་ལམ་ཕི་ལ་ཚངོ་ས་རདེ།།  ཆོས་སྲདི་ཟུང་འབལེ་

བདེ་ས་རདེ་།།  ཆོས་མདེ་སྲདི་མདེ་ཆགས་ས་རདེ།།  དཔནོ་འགན་འབངས་ལ་གཡགོ་ས་

རདེ།།  འབངས་འགན་ཚརོ་མདེ་བཞུགས་ས་རདེ།།  ལས་འགུལ་ཞལ་འདབེས་བསྡུ་ས་

རདེ།།  དཔལ་འབརོ་འདུ་འགདོ་བདེ་ས་རདེ།།  ཡ་རབས་བཟང་པོ་དརོ་ས་རདེ།།  ངོ་ཚ་

ཁལེ་མདེ་ཆགས་ས་རདེ།།  

བཅས་གླུ་བངས་ནས་ཡདི་མུག་པའ་ིཚརོ་སྣང་དང་བཅས་མ་ིསྣང་བར་གྱུར་རོ།། འདན་

མ་ནས་གངོ་ཚསེ་ལ་ཕུལ།།
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མ་ིརིགས་མཐུན་སྒལི།  

མ་ིརིགས་བར་ག་ིམཐུན་སྒལི་ད།ེ། མ་ིངན་འགའ་ཡསི་དུམ་བུ་བཟོས།། མི ་

བདནེ་རྫུན་ག་ིའཁོར་ལོ་བསོར།།    མ་ིཚ་ེམང་པོ་འཁོན་འབས་བཟོས།། མི་བསེན་དམ་

སྲ་ིའབྱུང་པ་ོཟརེ།། མ་ིམནི་འག་ོལ་འཚརེ་བདེ་ཟརེ།། མི ་ རིང ་དམ་ཉམས་

བསྒལ་དགསོ་ཟརེ།། མ་ིཆོས་བ་མའ་ིརྫུན་མགོ་བསརོ།། མི་ངན་འགའ་ཡི་སྐག་

རྫུན་ག།ི། མ་ིརིགས་ཡར་ཐོན་མདེ་པ་བཟོས།། མི ་བསད་ཁག་གི ་འཁོར་ལོ་

བསརོ།།    མ་ིམཐུན་ཚ་གང་ལྟ་བུ་བཟོས།། མ་ིངན་འགའ་ཡསི་གཡ་ོསྒྱུར་སནོ།། 

མ་ིདམངས་ཤགོ་དངུལ་མང་པ་ོབནི།། མ་ིར་ེགྲྭ་སམོ་བ་མ་སོགས།། མི་བསད་དུག་

ཆུ་དངས་ནས་བསད།། མ་ིར་ེབོ་བཟང་གགས་པ་ཡསི།། མི་རག་བསན་པ་སྲུང་མཁས་

ལ།།   མ་ིའགྱུར་རོ་ར་ེཤུགས་ལྡན་ཁོང་།།    མ་ིཉམས་བསན་པ་སྲུང་མཁན་བཞངེས།། 

མ་ིལོ་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་སོང་།། མ་ིམཆོག་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་སོགས།། མི ་རབས་མང་པོའི ་

གསུང་རབ་ནང་།།    མ་ིམནི་འཇམ་དབངས་སྤྲུལ་པ་གགས།། མི་རྫུན་ལོ་རྒྱུས་བདེན་

དཔང་འད།ི། མ་ིསྨྲ་བསམ་ཡང་ཨུན་མག་ོའཕག། མི ་འབི་བསམ་ཡང་ལག་པ་

ཟ།། མ་ིསྨྲ་ཀ་མདེ་ལས་འད་ིབྱུང་།། དུས་ཀ་ིལྷ་ནས་བསི།། ཞེས་སོགས་རོྩམ་ཡིག་

འད་ིདག་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཀོླག་ཐུབ་ན་ག་ོརྒྱུ་དང་། བསམ་རྒྱུ་ནི་མི ་ཉུང་བ་ཞིག་

གཏན་གཏན་ཡདོ་པར་སྣང་ལ་། སྤརི་ཚགི་ལ་མ་བལྟ་དནོ་ལ་བལྟ་དགསོ་པ་བཞིན་བཅུ་

བཞི་པའ་ིདུས་ཀ་ིབོད་མའི་ིསྤ་ིཚགོས་ལ་བལྟ་བའ་ིརབ་གསལ་མ་ེལོང་འདསི། ཆོ ས ་

དང་ཆབ་སྲདི་གང་ཅིར་ཁ་ཆག་སྣ་རས་ཀ་ིསྣང་བརན་གསོན་པོ་ལྟ་བུར་མཐོང་ཐུབ་པས་

ཀང་ཀུན་གསི་ཞིབ་དཔོད་ཡངོ་བ་ཞུ་ཞུ་ཞུ།  
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གཞས་ཚགི་སྣ་ཚགོས།

༄༅། །ད་ེརིང་བཀྲ་ཤསི་ཉ་ིམ།། སལ་བཟང་སོང་ག་ིདགའ་སནོ།། 

ར་ེབཙུན་བ་མའ་ིའཁྲུངས་སར།།    བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེས་ཞུ་ཆདེ།། 

ར་ོར་ེསྤུན་གགོས་ཚང་མ།།   འཚང་ཀ་ཤགི་ཤགི་ཕབེས་ཤགོ།

བསན་ལ་སོན་པའ་ིགདུང་འཚབོ།། ཡངོས་འཛིན་ཧ་ེརུ་ཀ་པ།། 

བསླུ་མདེ་གཏན་ག་ིསྐབས་གནས།། དནི་ཅན་བོ་བཟང་ཡ་ེཤསེ།། 

འག་ོདྲུག་འདནེ་པའ་ིབ་མ།། ཁ་ིབང་ཆོས་ཀ་ིརྒྱལ་པོའ།ི།

མཆོག་སྤྲུལ་ཟླ་བའ་ིའཁ་ིཤངི་།། སྐུ་ཚ་ེབསལ་བརྒྱར་བརན་ལ། ། 

མ་ིའགྱུར་བདནེ་ཚགི་གྲུབ་པའ།ི།    སོྨན་ལམ་ཚགི་གསུམ་བཏབ་ཡདོ།། 

དགསེ་འཛུམ་ཟླ་བའ་ིཞལ་རས།།    བདག་ལ་ངོམ་པར་མཛད་རོགས།།
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༄༅།  །བ་མ་ལྷ་ལ་དམའ་འབབེ་ཁད་གསོད་གཅིག། རོ་རེའི་སྤུན་ལ་མ་ཉེས་ཁག་

གཡགོ་གཉསི།། སན་བརྒྱུད་མན་ངག་གཏོར་བའ་ིབར་ཆད་གསུམ།། བདེན ་ར ་མ ་

འཕདོ་བར་དུ་འཇོག་མ་ིསྲདི།།

 གཙུག་ག་ིབ་མ་དགུང་ལོ་བགསེ་ན་ཡང་།། ཐུགས་སེམས་མ་སྐོ ་བསབ་བ་སིང་

ན་ཡདོ།། ལོ་ཆུང་ཕུ་ནུས་འབོད་སྒ་རྒྱུན་མ་ིཆད།། ངར་ཤུགས་སེམས་ཀི ་ཟུང་

ཁག་མདངས་ངསེ་ཡདོ།།

བདནེ་དནོ་སབོས་པས་ཁངེས་པའ་ིཆོས་གོགས་ཚ།ོ།  ལས་དབང་སྐདི་སྡུག་

མཉམ་པའ་ིགགོས་པོ་ཚ།ོ། སངི་སབོས་ལྷག་པར་འབར་བའ་ིཕ་ོརྒདོ་ཚ།ོ། སོྐ་

གདུང་ཁུར་པསོ་ནནོ་པའ་ིགགོས་མ་ོཚ།ོ།

ཉནོ་དང་ངར་སད་བདནེ་དནོ་འབོད་སྒའ་ིམ།ེ། རྫུན་དང་གཡོ་རྒྱུའི་ཆུ་ཡིས་བསོད་མི་

ཐུབ།། འད་ིན་ིང་ཚའོ་ིབདནེ་པའ་ིདར་ཆ་ཡནི། བརེད་ཐབས་མེད་པའི་རེས་དན་རོ་

རིང་ཡནི།།
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༄༅། །ང་ཚའོ་ིབ་མ་དགུང་ལོ་ཆུང་ཆུང་རདེ།། ང་ཚོའི་སྲུང་མ་སོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་

རདེ།། ང་ཚའོ་ིརྩ་དནོ་བདནེ་པ་བདནེ་ཀང་རདེ།། ཕ་ོརྒདོ་ཚ།ོ དག་ཆར་རླུང་

ཚུབ་ལ་ང་ཚ་ོམ་ིསྐྲག། ཕ་ོརྒདོ་ཚ།ོ ཧམ་བཤད་རྫུན་གཏམ་ལ་ང་ཚ་ོམ་ིའཇིགས།། 

ཕ་ོརྒདོ་ཚ།ོ སྡགིས་ར་འཇིགས་བསྐུལ་ལ་ང་ཚ་ོམ་ིཞུམ།།ཕ་ོརྒདོ་ཚ།ོ ང་ཚའོ་ིརྩ་དནོ་

བདནེ་པ་བདནེ་ཀང་རདེ།། ཧཧ ཧཧ ཧཧ། བདནེ་དནོ་ན་ིརྩ་བ།། ཡཡ 

ཡཡ ཡཡ དངས་པ་ོན་ིགཞུང་ཤངི་།། རེད་རེད་རེད་རེད་རེད་སིང་སོབས་ན་ི

རྒྱལ་ཁ།། ཐམས་ཅད་ཀ་ིརྩ་བ་ན་ིམཐུན་འབལེ་རདེ་ཡ།  (ལན་གསུམ)
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༄༅། །སིང་དང་འད་བའ་ིརོ་ར་ེསྤུན་གགོས་ཚ།ོ། ཚ་ེརིང་ལོ་བརྒྱ་ཁ་དོ། ཚེ ་ རི ང ་ ལོ ་

བརྒྱ་ཁ་དོ།། ཆར་རླུང་ཉནི་མཚན་བཅོ་བརྒྱད་རྒྱབ་ན་ཡང་།། བདེན་པའི་འབོད་སྒ་

ཆུང་རུ་མ་གཏོང་རོགས།

དངུལ་དང་འད་བའ་ིརོ་ར་ེསྤུན་གགོས་ཚ།ོ། ཚ་ེརིང་ལོ་བརྒྱ་ཁ་དོ། ཚེ ་ རི ང ་ ལོ ་

བརྒྱ་ཁ་དོ།། ཚགི་རྩུབ་མདའ་ག་ིསངི་ལ་བཙུག་ན་ཡང་།། བདནེ་པའ་ིའབོད་སྒ་ཆུང་རུ་མ་

གཏོང་རོགས།

གསརེ་དང་འད་བའ་ིརོ་ར་ེསྤུན་གགོས་ཚ།ོ།  ཚ་ེརིང་ལོ་བརྒྱ་ཁ་དོ། ཚེ ་ རི ང ་ ལོ ་

བརྒྱ་ཁ་དོ།།  མ་ིལོ་ཅོ་བརྒྱད་བདནེ་མཐའ་མ་གསལ་རུང་།།  བདནེ་པའ་ིའབོད་སྒ་ཆུང་རུ་

མ་གཏོང་རོགས།

ལྕགས་དང་འད་བའ་ིརོ་ར་ེསྤུན་གགོས་ཚ།ོ།  ཚ་ེརིང་ལོ་བརྒྱ་ཁ་དོ། ཚེ ་ རི ང ་ ལོ ་

བརྒྱ་ཁ་དོ།། སྐདི་སྡུག་དཀའ་ངལ་སྲགོ་ལ་ཐུག་ན་ཡང་།། བདེན་པའི་འབོད་སྒ་

ཆུང་རུ་མ་གཏོང་རོགས།
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༄༅། །བུ་ཆུང་བདནེ་པ་ར་སོྤད་ལགས།།  བུ་མའོ་ིལག་ཆུང་ནས་བཟུང་ཏ།ེ། གཅིག་སམེས་

ད་ེགཅིག་ཏུ་སྒལི་ནས།། སངི་སབོས་ད་ེསར་ལྷག་བསྐདེ་ཤགོ 

རྩ་བའ་ིབ་མ་དངོས་སུ་མ་ཕབེས་ཀང་།། ཐུགས་སོྨན་ཡདོ་ཚད་ཁདེ་ཚའོ་ི

ཕགོས་ལ་ཡདོ།། ང་ལོ་ཆུང་བུ་མའོ་ིསོྨན་ལམ་ཡང་།། བུ་ཁདོ་ཀ་ིབསམ་

དནོ་འགྲུབ་པར་སོྨན།།

ཐུགས་སོྨན་དང་སྐབས་འཇུག་ཁདེ་ཚརོ་གནང་ཡདོ།  ལས་དབང་སྐིད་སྡུག་

གཅིག་པའ་ིགགོས་པོ་ཚ།ོ ང་གཉསི་གཉསི་ཀ་འཇིག་རནེ་འད་ིན་ཡདོ། མི ་

རབས་འད་ིལ་འཁ་ིབའ་ིལས་འགན་ཡནི།
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༄༅། །ཨ་མ་ ཨ་མ་ ཨ་མ་ལགས།། མནའ་བསྐལ་ཐོ་བཙུག་བདེ་དགསོ་བྱུང་བ།། ཏཱ་

ལའ་ིབ་མས་བཟོས་པ་ལོས་ཡནི།། 

ཨ་མ་ ཨ་མ་ ཨ་མ་ལགས།།  མ་ཤ་ིགསོན་བལ་བདེ་དགསོ་བྱུང་ཀང་།། སནོ་ག་ིལས་

འཕ་ོཆད་སོང་མ་དགངོས།།

ཨ་མ་ ཨ་མ་ ཨ་མ་ལགས། འཛུམ་དང་འ་ོམས་བསོས་པ་ལོས་དན།། སམེས་ཀི་སངི་

གཏམ་ཞུ་རྒྱུ་བསྡད་ཡདོ།།

ཨ་མ་ ཨ་མ་ ཨ་མ་ལགས།། བུ་ཆུང་ང་མ་བརདེ། ཨ་མ་ལགས།།  ངས་ཨ་མ་མི་

བརདེ། སམེས་ཐག་ཡནི།། ཨ་མ་ ཨ་མ་ ཨ་མ་ལགས།
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༄༅། །སོའ་ོ  ཡ་ ལ་ ཨ་རོག་ཚ།ོ། གངས་ཅན ་ བོད ་ཀི ་སྤུན ་ཟླ ་རྣམ ་

པ།།བཙན་པོའ་ིགདུང་རྒྱུད་གཅིག་པ་ཡནི།།

སོའ་ོ  ཡ་ ལ་ ཨ་རོག་ཚ།ོ།  ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་འབེལ་བ་མ་གཅོད།།རིགས་

རྒྱུད་གཅིག་པའ་ིགངས་ཕྲུག་ཡནི།།

སོའ་ོ  ཡ་ ལ་ ཨ་རོག་ཚ།ོ།  ཐུ་ལུད་སང་གདན་ཟོླག་པ་མ་རྒྱབ།། 

ལས་དབང་གཅིག་པའ་ིམ་ིརིགས་ཡནི།།

སོའ་ོ  ཡ་ ལ་ ཨ་རོག་ཚ།ོ།  ལྷ་དང་བ་མ་ཆོས་ལ་མ་སོྨད།། 

མུ་ག་ེསང་ལ་ཟླ་ལྷག་རདེ།  སོའ་ོ  ཡ་ ལ་ཨ་ རོག་ཚ།ོ།

ཞསེ་པའ་ིགཞས་ཚགི་འད་ིདག་ཀང་ཕ་ིལོ་{2015}{09}{1}ཉནི་འབརོ་བྱུང་ངོ་།།
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ཟུར་རྒྱན་{{གསུམ་པར་}}དྲྭ་ལམ་ཁག་ནས་བཏུས་པའ་ིགནས་ཚུལ་

འགའ་ཞིག་འབལེ་ཡདོ་ཀི་ཆ་ནས་དཔ་ེམཚནོ་དུ་བཀདོ་པ་ལ་ནང་

གསསེ་ཚན་པ་{{11}}ཡདོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

བོད་མ་ིགསོན་པརོ་དམར་མཆོད་འབུལ་བཞིན་པའ་ིསྐ་ོགནས་ད་ེ

མཚམས་འཇོག་ཡངོ་བའ་ིར་ེའབོད་དམར་པ་ོཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅།  །བསོད་ནམས་མཐའ་ལ་ཐུག་པའ་ིབོད་མའ་ིསྲགོ།འཕགོ་པའ་ིབདེ་པ་ོབསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚ་ོའམ། །ཏཱ་ལའ་ིཆོས་སྲདི་འདསེ་མའ་ིགམོ་པའ་ིའགསོ།   །ལགེས་པར་འགདོ་

ཚུལ་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བ། །ཏཱ་ལ་བཅུ་དྲུག་ལོ་ལ་རྒྱལ་སྲདི་སྤད།   །གཡས་གཞོག་

གཡནོ་འདགེས་བས་ནས་ལོ་བདུན་འཁལོ།    །ཉརེ་བཞིར་རང་ཡུལ་སངས་ནས་གཞན་

དུ་བསོ།   །དུས་དརེ་ས་གནས་རྒྱལ་པའོ་ིལོ་རྒྱུས་རོགས།   །ད་ེནས་དམངས་ཕན་ཡང་

དག་སྲདི་ཇུས་འགོ །གཞིས་བཞུགས་གངས་ཅན་ཆོལ་གསུམ་སྤུན་ཟླ་རྣམས། །རང་ཡུལ་

མ་བརགས་རང་ལུས་རང་དབང་ཐོབ།    །དར་གུད་སྣ་ཚགོས་བརྒྱུད་ནས་མངའ་ཐང་

རྒྱས།   །འད་ིཡན་ལའེུ་གསར་རིང་ཤདོ་པའ་ིམཚམས།    

།ཡང་གཅིག་སུས་ཀང་ཁས་ལནེ་མ་ིབདེ་པའ།ི  །རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནང་བོད་གཞུང་ཟརེ་བ་

བཙུགས། །བཙུགས་མ་ཐག་ནས་མག་ོསརེ་གཡགོ་པོ་བས།  །བོད་དནོ་གངེ་ནས་ལྟ་ོགསོ་

འཚལོ་འག་ོཚུགས།   །ཡུལ་གར་བོད་མ་ིཁི་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་ལ།   །རང་བཙན་བཤད་
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ནས་མག་ོསརོ་གཏོང་འག་ོཚུགས། །ཟུར་གཡུ་གུར་སརེ་སྤ་ིཚགོས་ནས་བཟུང་ཏ།ེ །མཐའ་

མདེ་མ་ལུས་སགོས་ཁ་ལངས་འག་ོཚུགས།   །ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་བ་མ་ལྷ་སྲུང་ལ།  །བ་

རོག་འུག་པའ་ིབརྟུན་ཞུགས་འཛིན་འག་ོཚུགས།   །འདདོ་པའ་ིབད་ེསྐདི་བཙལ་ཀང་མ་

རདེ་ཅིང་།   །མ་ིའདདོ་རྐནེ་ངན་ཐོག་ཏུ་བབ་འག་ོཚུགས།

།དགནོ་པ་སོབ་གྲྭ་སྨན་ཁང་རྒན་གསོ་བཞི།  །མ་ིཡ་ིསིྤ་ཚགོས་ཞིག་ལ་མདེ་ཐབས་མདེ།   

།ད་ེདག་ཏཱ་ལའ་ིབས་རསེ་ག་ལ་ཟརེ།   །ཏཱ་ལ་མདེ་ཀང་ངསེ་པར་འཛུགས་ངསེ་རདེ།   

།འད་ིརྣམས་ལའེུ་གསར་པའ་ིགངེ་གཞི་ཡནི།   །འནོ་ཀང་ད་རིང་གངེ་གཞི་ད་ེདག་མནི།    

།ར་ེསོང་བཅངས་ནས་མག་ོསརོ་འགོ་ཚུད་པའ།ི   །གཞིས་བཞུགས་བོད་མ་ིསྡུག་མདེ་སྡུག་

ལ་སྦར།  །དམར་མཆོད་འབུལ་ལ་སངི་རསེ་མ་བཟོད་པར།   །ཏཱ་ལའ་ིལོག་གཡ་ོགངེ་ཙམ་

བདེ་འདདོ་ཡནི།     

།བོད་ནང་བད་ེསིྐད་ལིྷང་འཇགས་བྱུང་གྱུར་ན།   །ཏཱ་ལ་ལས་མདེ་ཨ་རིས་ཟུར་ཟ་བདེ།   

།རོགས་དངུལ་གང་ནས་བངས་ཚད་དནོ་མདེ་སོང་།   །ཐབས་ཤསེ་སྣ་ཚགོས་མ་ིབདེ་

ཀ་མདེ་བྱུང་།   །ཐོག་མར་བོད་ནས་གསར་འབོར་ཡངོ་ཐབས་བས།   །ཟུར་མཇལ་ཟུར་

ཐུག་དམགིས་བསལ་མངི་སྣ་ཚགོས།   །ཐོག་ནས་ལོག་གཡ་ོབརྒྱུད་བསྐུལ་གང་ཡངོ་བས།  

།ད་ེནས་རིགས་གཅིག་ཆསོ་དང་སབོ་གྲྭ་སོགས།   །མཐའ་འཁལོ་མ་བྱུང་ན་ཡང་མྱུར་

སབས་ཀསི།    །རྒྱ་གར་བཀའ་བཞིན་བོད་ནང་དཀྲུག་ཐབས་བརང་།   །རིགས་གཅིག་
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ཨ་རིའ་ིབཀའ་བཞིན་བོད་ཕ་ིནས།   །འག་ོསོང་ཕངས་པ་མདེ་པས་རང་ཡུལ་དཀྲུག   །ད་

ཆ་གསར་འབརོ་མ་ིཡངོ་སྡུག་བསལ་བདེ།    །སབེས་ཀང་རང་ལོག་མ་ིའགརོ་ལོག་ལབ་

རྒྱབ།   །ལོག་ཀང་ལས་དནོ་མ་ིསྒྲུབ་དབུགས་རིང་འཐནེ།    །བསྒྲུབས་ཀང་རང་མག་ོམ་ི

ཐོན་སམེས་ངལ་བདེ།  །གཟིགས་དང་ཏཱ་ལའ་ིལས་ལ་ཆོ་འདུག་གམ།   

།ད་དུང་སབས་ར་ེདུས་འཁོར་དབང་གསི་དཀྲུགས།   །ཞི་བད་ེའཆམ་མཐུན་ཁ་ལ་འཁརེ་

ནས་དཀྲུགས།    །ལུས་ལ་ཆོས་གསོ་གོན་ནས་ཆོས་ལུགས་དཀྲུགས།   །སངོ་དང་རནེ་

འབྱུང་བཤད་ནས་གྲུབ་མཐའ་དཀྲུགས།   །སམེས་ལ་གང་དན་བཤད་ནས་མ་ིསམེས་

དཀྲུགས།   །ཆོས་སྲདི་ཉ་ཉུང་བསྲསེ་ནས་མ་ིདམངས་དཀྲུགས།   །ཆགས་སྡང་གཡ་ོརྒྱུ་

བཤད་ནས་དག་ེསམེས་དཀྲུགས།   །ལྷ་ཁོག་འད་ེཞུགས་བས་ནས་ཞི་བད་ེདཀྲུགས།  

།མ་ིཁོག་བདུད་ཞུགས་བས་ནས་འཆམ་མཐུན་དཀྲུགས།   །གཞན་ག་ིཡུལ་ནས་རང་ཡུལ་

དཀྲུག་པ་ད།ེ    །གཞན་གཡགོ་ཁ་སབས་ཞན་པའ་ིཞན་རགས་རདེ།   །ཏཱ་ལ་རླུང་ར་

ཆགས་པའ་ིས་ལྟས་མང་།   

།བཟང་པོ་གནས་སབས་རྒུད་ཀང་དར་ལས་འཇམ།   །ལྟས་ངན་ངན་པ་རྒྱགས་ན་ཤངི་

ལས་རྩུབ།   །ཟརེ་བའ་ིདཔ་ེད་ེརྒྱལ་ཕུང་དམངས་ལ་གནདོ།   །བསན་བཤགི་ཏཱ་ལ་མ་

གཏོགས་སུ་ལ་ཟརེ།  །བསན་པ་ཆབ་སྲདི་མ་ིསྣས་བསྣུབ་པ་ལས།    །ཆོས་གསོ་གོན་ནས་

ཆོས་ལུགས་བསྣུབ་མཁན་ཐུ།   །མདའ་མདུང་འཕར་ནས་འཚ་ེབ་བས་པ་ལས།    །མ་ི

གསོད་ཁག་སྦརོ་བ་མས་བས་པ་ཐུ།   །གཅན་གཟན་པགས་པ་རྐམ་པོ་གོན་པ་ལས།   །ཤ་

ཁག་རནོ་པའ་ིབོད་མ་ིབསྲགེ་པ་ཐུ།   །ཏཱ་ལའ་ིས་ཕི་བར་གསུམ་བདེ་སངས་ལ།   །སམེས་
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ཀ་ིགཏིང་ནས་གད་མ་ོམ་ིཤརོ་སུ།

།རིྩས་སོྤད་གང་ཡང་མ་བས་ཡ་མཚན་ཤསོ། །བོད་མི་གསོན་སྲེག་བས་པ་སེམས་

ཕམ་ཤསོ།    །མག་ོསརེ་རྐུབ་གཡགོ་རྒྱུག་པ་སངི་ན་ཤསོ།   །རང་བཙན་བོས་གཏོང་བས་

པ་གངོ་ཆ་ེཤསོ།  །ཆབ་སྲདི་དགངོས་པ་ཞུས་ཁུལ་འཁབ་མཁས་ཤསོ།   །མ་ིལོ་སོང་ནས་

མསེ་པོའ་ིཤུལ་བཞག་ནརོ།    །བོད་ཀི་རནེ་གསུམ་རིག་དངོས་ལྷག་མ་རྣམས།    །རིམ་

དང་ཅིག་ཅར་བརྐུས་ནས་དབོར་བ་རྣམས།   །རྐུ་མ་རྐུ་ཚང་གཉསི་ཀ་ིནག་ཉསེ་ལ།  །ཆ་ེ

ཆུང་མདེ་ཀང་རིྩས་སྤདོ་ལོས་བ་དགསོ།   །རྒྱལ་ཕུང་དམངས་གནདོ་ཏཱ་ལ་བཅུ་བཞི་

པར།   །ད་ཆ་ད་ེབས་ཐོབ་ཐང་མདེ་པས་ན།   །བ་གཞུང་སིྐད་སྡུག་གཅིག་པའ་ིརགས་

མ་ལུས།   །མ་འདརོ་བར་དུ་སུ་ཞིག་ཡ་ིཆསེ་སྐ།ེ  །རང་ཡུལ་སོང་པ་མ་ིཡུལ་འདོ་ཀ་ིདཔ།ེ   

།རིག་དངོས་ལྷག་ལུས་རྐུ་འཁརེ་གང་ཐུབ་བས།  །ལྷག་མའ་ིམ་ིཡང་མ་ེལ་གང་ཐུབ་སྲགེ   

།ཆོས་ཚངོ་གཏམ་གིས་གཞན་མག་ོགང་ཐུབ་བསརོ།   །རང་ཚུགས་མ་ིབརན་ཇབ་ཆུང་ཁི་

ལྟར་ཉུལ།   །གཞི་ལམ་འབས་བུའ་ིརང་ལུགས་འད་ིཡནི་ཅསེ།   །ཕག་ལྟ་ོབཞིན་དུ་རང་

ལུགས་གཏད་སོ་མདེ།   །མ་ིཐུབ་དག་ཡ་ིདྭངས་མ་དག་ེལྡན་པ།    །ཁདོ་ལ་སོྨ་ནད་དག་པོ་

ཅི་ཞིག་ཐབེས། །ཡང་ན་པ་ེཧར་རྒྱལ་པའོ་ིགདནོ་གིས་བརམས། །སོྨ་གཏམ་སྨ་ོརགས་གང་

བྱུང་མ་བསན་ཤགི   །རནེ་གསུམ་རྐུ་འཁརེ་བས་པའ་ིརིག་དངོས་རྣམས།   །བོད་མའི་ི

བ་སྲགོ་ཡནི་པས་ཙསི་སྤདོ་དགསོ།   །གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་སིྤ་ཁང་གཞུང་ཁང་ཀུན།    

།སྐབས་བཅོལ་བོད་མའི་ིཡནི་པས་རིྩས་སོྤད་དགསོ།  །དག་ེསངོ་ཡནི་ན་འཁོར་གཡགོ་

མང་དག་འདུག   །སྐུ་སྲུང་འཁོར་གཡགོ་ཐམས་ཅད་རིྩས་སྤདོ་དགསོ།   །སྲདི་སྐངོ་ཟརེ་

བ་ཡགི་སྐལེ་བང་ཆནེ་འད།    །དམག་སྲུང་ཡདོ་ཚད་དག་ེསོང་ཏཱ་ལས་ཉར།   །དགདོ་
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བའོ་ིགཏམ་གངེ་ད་ེལས་ཆ་ེབ་གང་།  

།བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་སོ་རྒྱབ་ན།   །དངུལ་དང་དངོས་པ་ོགང་ཡདོ་ཙསི་སྤདོ་

དགསོ།   །ཚགི་སམ་དགངོས་ཞུ་ཙམ་གསི་ག་ལ་འགགི   །འབས་སྤུངས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོ

བང་ས་ོཕ་ེན།    །ཡང་ཐོག་ཤུགས་ལྡན་ཚགོས་པར་རིྩས་སོྤད་དགསོ།   །གཟིམ་ཁང་གངོ་

ག་ིལོ་རྒྱུས་ཐོབ་ཐང་ཡནི།    །ཆོས་སོྐང་ཆནེ་པོའ་ིརནེ་མཁར་བཞངེས་དགསོ་ཡདོ།

།དམགིས་ཡུལ་རང་བཙན་ཡནི་ནམ་དབུ་ལམ་ཡནི།   །དང་པོ་མནི་ན་གཉསི་པ་ག་ལ་

ཡནི།   །སྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བདེ་མ་ིམཐུན་འགལ་བའ་ིཕརི།   །ཡང་ན་རང་ཉདི་བོད་ལ་ལོག་

རྒྱུའ་ིཆདེ།   །ཡནི་ན་རང་གསི་རང་ལ་ངོ་རྒལོ་རདེ།   །དང་པ་ོབོད་ནས་ཐོན་རྒྱུ་ལྷ་མའོ་ི

བཀའ།   ཟན་བརག་བབས་ཟརེ་ཐང་ཀ་རྐདེ་པར་དཀིྲས།   །ཐོན་པའ་ིཐོན་ལུགས་རང་

གསི་ཤདོ་བཞིན་དུ།   །ད་ཆ་ཟན་རིལ་མ་ིསྒལི་ཅི་ཡ་ིགནངོས།    །ད་ེབཞིན་ཤུགས་ལྡན་

བཀག་རྒྱུ་ལྷ་མའོ་ིབཀའ།  །ཁདོ་ཀསི་ངན་ཁག་ཡདོ་ཚད་ལྷ་མརོ་བཀལ།    །ངོ་སོ་གང་

ཡདོ་རང་གསི་ཐོབ་ཐབས་བདེ།   །གཡ་ོཅན་བོད་མའི་ིསྲགོ་ག་ིགཤདེ་མ་ལགས།    །ནག་

པའོ་ིབསམ་སོྤད་གཉསི་ལ་ཚདོ་འཛིན་དགསོ།   །ད་ེསནོ་པཎ་ཆནེ་བཅུ་པ་དགངོས་

རགོས་སབས།   །ཡངོ་རུ་བཅུག་དུས་འག་ོརོགས་མ་ིབདེ་རདེ།   །ཁདོ་ན་ིགཞན་ཡུལ་

སྤང་པོའ་ིའཚ་ོབར་གམོས།  །ལྷག་བསམ་བོད་མརི་སྲགོ་ཁམིས་མ་གཅོད་རོགས།    །ཨ་

ཙ་ིད་དུང་དག་ེསངོ་ཡནི་ཟརེ་ན།   །དག་ེསོང་མནི་པའ་ིམ་ིཞིག་གང་ནས་འཚལོ།
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།གངེ་གཞི་ངོ་མ་རང་ལུས་མརེ་སྲགེ་སོར། །ཞར་བྱུང་གངེ་དནོ་གནས་སབས་མཚམས་

བཞག་ནས།   །དམགིས་ཡུལ་གང་ཡང་མདེ་པར་མ་ིགསོན་པརོ།    །མརེ་སྲགེ་གཏོང་བའ་ི

བྱུས་ངན་སུ་ཡ་ིབས།   །དིས་བའ་ིདནོ་གནད་ངོ་མ་འད་ིརང་ཡནི།  །ཨ་རི་ལ་སོགས་ཕ་ི

མ་ིམག་ོསརེ་ནས།    །མརེ་སྲགེ་ཨ་སོར་འབུམ་གསི་བསྐུལ་ན་ཡང་། །བོད་མ་ིསུས་ཀང་

ཁས་ལནེ་བདེ་མ་ིསྲདི།   །བོད་ཀི་བ་མའ་ིབསྐུལ་བར་ཐག་གཅོད་དགསོ།   །དག་འདུལ་

གཉནེ་སྐངོ་ཡནི་ཁུལ་བོད་མ་ིརྣམས།   །གཅསེ་པའ་ིརང་སྲགོ་འཕོག་ཅིང་མ་ེནང་འཕངས།   

།རང་སར་མ་ིདང་མ་ིསར་རང་བཞག་ནས།   །ཏཱ་ལ་དགངོས་པ་བཞསེ་རོགས་ཐུགས་ར་ེ

གཟིགས།   

 

སྲགོ་གཅོད་འཚ་ེབའ་ིལས་འགུལ་མཚམས་བཞག་རོགས།

།ཡངོས་རགོས་མ་ཡནི་ས་ཁུལ་བ་ེབག་པ། །འགའ་ནས་བྱུང་བའ་ིམརེ་སྲགེ་ལས་འགུལ་

འད།ི  །བོད་མ་ིཡངོས་ཀ་ིབསམ་འདུན་མ་ིམཚནོ་པས།   །སྲགོ་གཅོད་འཚ་ེབའ་ིལས་

འགུལ་མཚམས་བཞག་རོགས།   །རང་སྲགོ་རང་གསི་བཅད་པར་བརིྩ་དགསོ་བསམ།   

།ཏཱ་ལ་ཀརིིས་བསད་པར་བརིྩ་དགསོ་སོགས།   །བསམ་ཡང་མ་ིཕདོ་བརོད་ཡང་མ་ིབད་ེ

བའ།ི  །སྲགོ་གཅོད་འཚ་ེབའ་ིལས་འགུལ་མཚམས་བཞག་རོགས།   །རང་སྲགེ་ལས་ད་ེ

ཆོལ་ཁའ་ིཕོགས་གཞན་གསི།    །ཏཱ་ལ་ཨ་མདརོ་ལོག་རྒྱུའ་ིཆདེ་ཙམ་དུ།   །ཡནི་ན་ཁ་

བཤད་ལག་ལནེ་མ་ིམཐུན་པའ།ི  །སྲགོ་གཅོད་འཚ་ེབའ་ིལས་འགུལ་མཚམས་བཞག་

རོགས།   །ཀརིིའ་ིཤུགས་རྐནེ་ཡདོ་པའ་ིས་གཙ་ོབོར།   །སལེ་བའ་ིརང་སྲགེ་ལས་དརེ་
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སུས་བལྟས་ཀང་།    །ཕི་མའི་ིཤུགས་ཀསི་བསྐུལ་བ་ཐག་ཆོད་པས།    །སྲགོ་གཅོད་འཚ་ེ

བའ་ིལས་འགུལ་མཚམས་བཞག་རོགས།  །ངོ་མ་བསྐུལ་མཁན་ཏཱ་ལ་ཀརི་ིམནི།   །བསྐུལ་

བདེ་མ་ཎི་རིལ་བུ་ཙམ་ཡང་མནི།    །བསྐུལ་མཁན་སྦནི་བདག་དཔནོ་པ་ོམག་ོསརེ་

ཡནི།   །སྲགོ་གཅོད་འཚ་ེབའ་ིལས་འགུལ་མཚམས་བཞག་རོགས།   །ལིྦ་ཏ་ནམ་ག་ིདག་ེ

སངོ་བང་སམེས་ད་ེཡསི།   །སྐུ་ལུས་མ་ེརུ་བཏབ་པའ་ིཀུན་སོང་དང་།  །བོད་མ་ིརྣམས་ཀ་ི

ཀུན་སངོ་མ་ིམཚུངས་པས།  །སྲགོ་གཅོད་འཚ་ེབའ་ིལས་འགུལ་མཚམས་བཞག་རོགས།    

།མདུང་ཐུང་ཐོགས་པའ་ིམ་ིནག་སྡགི་ཅན་ཡང་།   །བསད་ནས་ཚགོས་རགོས་ཀུན་སངོ་ད་ེ

ཡསི་མཐུ།   །སོྤད་པ་འཚ་ེབ་བས་ལ་ཁད་ཅི་ཡདོ།   །སྲགོ་གཅོད་འཚ་ེབའ་ིལས་འགུལ་

མཚམས་བཞག་རོགས།  །གཤནི་པའོ་ིཆདེ་དུ་སོྨན་ལམ་འདནོ་དགསོ་ཀང་།   །མ་ཤ་ི

མ་ིལ་སོབ་གསོ་མ་ིབདེ་པ།   །ད་ེརྣམས་རྒྱུད་བསྐུལ་བདེ་གཏ་ེངོ་མ་ཡནི།   །སྲགོ་གཅོད་

འཚ་ེབའ་ིལས་འགུལ་མཚམས་བཞག་རོགས། །ཁ་ནས་དབུ་མའ་ིལམ་ལ་ཨུ་ཚུགས་

ཆ།ེ   །ལག་ལནེ་ད་ེལ་རྒྱབ་འགལ་ཤ་སག་བདེ།   །མག་ོསོར་ཉ་ིམ་འཁལོ་ཐབས་བདེ་ན་

ཡང་།   །སྲགོ་གཅོད་འཚ་ེབའ་ིལས་འགུལ་མཚམས་བཞག་རོགས།   །ཁ་ནས་སྲདི་དནོ་

དགངོས་པ་ཞུས་ཁུལ་བདེ།   །དནོ་དུ་སྲདི་དནོ་འཁབ་རྒྱུ་མང་རུ་བཏང་།    །རང་དབང་

ཡུལ་ནས་རང་ཡུལ་དཀྲུག་མཁས་ཀང་།   །སྲགོ་གཅོད་འཚ་ེབའ་ིལས་འགུལ་མཚམས་

བཞག་རོགས།    

།རང་དབང་ཡུལ་ནས་རང་དབང་འཐབ་རོྩད་མཁན།   །ལྷག་བསམ་ཁ་གཏིང་མཚུངས་

པའ་ིམ་ིཡནི་ན། །ཏཱ་ལའ་ིབ་མའ་ིམཛུབ་མ་ོགཅིག་རང་གཅིག    །བོ་བཟང་སངེ་གའེ་ི

ལག་པ་གཅིག་རང་གཅིག   །ཚགོས་གཙ་ོསནེ་པའ་ིརྐང་པ་གཅིག་རང་གཅིག   །མ་ེལ་
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སྲགེ་ནས་དལི་བསྒགས་གནང་ཐུབ་ན།   །ཉམ་ཆུང་བོད་མ་ིམང་པ་ོསྲགེ་པ་ལས།   །ཕན་

ཐོགས་ཆ་ེབ་སུས་ཀང་ཤསེ་ས་ན།   །མཛུབ་མ་ོགཅིག་ལ་སརེ་སྣ་མ་གནང་རོགས། །ལག་

པ་གཅིག་གསི་མ་ིའཐུས་ཅི་ཞིག་ཡདོ།   །རྐང་པ་མདེ་ཀང་རྐང་ཚབ་བསར་ལོས་ཆོག    

།སྲགོ་གཅོད་འཚ་ེབའ་ིལས་འགུལ་མཚམས་བཞག་རོགས།

།མད་ོསགས་ཡངོས་དང་འགལ་བའ་ིལས་ད་ེའད། །སོབ་དཔོན་པདྨའི་བཀའ་ཡི་ཐང་ཡིག་

ལས།  །རང་སྲགོ་རང་གསི་བཅད་ལ་ཐར་པ་མདེ།  །སགས་ཀ་ིདགངོས་པས་ད་ེཉདི་

བསྒགས་པར་མཛད།   །རང་ལུས་མ་ེརུ་བཏབ་པ་སགས་དང་འགལ།   །བང་ཆུབ་སམེས་

པའ་ིསྡ་ེསྣདོ་མང་པོ་ལས།   །ལུས་ཀ་ིསྲནི་བུ་ད་ལྟ་ཟང་ཟིང་དང་།  །མ་འངོ་ཆོས་ཀ་ིམ་

བསྐངས་མ་ེརུ་སྲགེ   །ཕུང་པོར་བརས་པའ་ིབང་སམེས་བསབ་ལས་འགལ།  །འདུལ་

བར་སྲགོ་གཅོད་ཕམ་པའ་ིགངེ་གཞིའ་ིསབས།   །མཚནོ་གིས་བསད་དང་སྨན་དང་དུག་

ཀང་རུང་།  །ཤ་ིལ་བསགས་བརོད་སྡམོ་པའ་ིགཏོང་རྒྱུར་གསུངས།  །མད་ོསགས་ཡངོས་

དང་འགལ་བའ་ིལས་ད་ེའད།   །མ་གནང་མ་གནང་མྱུར་དུ་མཚམས་བཞག་རོགས།

ད་ེའད་སམེས་ནས་དན་པ་ཅང་ཕདོ་དམ།

།ཏཱ་ལ་ཀརིི་ཁམོ་ཐོག་བ་མ་གསུམ།   །ཆོས་ཀ་ིགསོ་གནོ་འག་ོའདནེ་མངི་ཁརེ་ནས།   །སོྤད་

ངན་མཐའ་ཤལ་རང་གཞན་གཉསི་ཕུང་ལས།   །ད་ེའད་སམེས་ནས་དན་པ་ཅང་ཕདོ་

དམ།   །ཏཱ་ལ་གཡ་ོརྒྱུ་ཅན་གི་བདེ་སངས་ན།ི   །ཐོག་མར་མ་ཎི་བནི་རནེ་རིལ་བུས་
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བསྐུལ།   །བར་དུ་གང་ཡང་མ་ག་ོམ་ཤསེ་ཚུལ།    །ད་ེའད་སམེས་ནས་དན་པ་ཅང་ཕདོ་

དམ།  །ལུས་ཀི་དཀལི་འཁོར་ལྷ་ཡ་ིགཞལ་ཡས་ཁང་།   །རདེ་དཀའ་རདེ་པའ་ིརིན་ཆནེ་

མ་ིཡ་ིལུས།   །མརེ་སྲགེ་ཉ་ེའབལེ་རྣམས་ན་ིསྡུག་ལ་སྦར།   །ད་ེའད་སམེས་ནས་དན་པ་

ཅང་ཕདོ་དམ།   །དལི་བསྒགས་ཆདེ་དུ་མཆོད་འབུལ་སོྨན་ལམ་ཚགོས།   །འག་ོསོང་

ཆདེ་དུ་ཨ་རིའ་ིརྒྱུ་དངུལ་ལནེ།   །ཉམ་ཆུང་མ་ིརྣམས་གསོན་པོར་མ་ེནང་གཡུག  །ད་ེའད་

སམེས་ནས་དན་པ་ཅང་ཕདོ་དམ།   །མསེ་རྒྱལ་ཁམི་ཚང་ཆནེ་མའོ་ིམངའ་ཐང་ལ།   །མ་ི

བཟོད་མག་ོསརེ་རྣམས་ཀི་རྐུབ་གཡགོ་རྒྱུག   །ལྷག་བསམ་རངོས་པའ་ིམ་ིརྣམས་མ་ེལ་

སྲགེ   །ད་ེའད་སམེས་ནས་དན་པ་ཅང་ཕདོ་དམ།   །སྐྲ་སརེ་སྤ་ེའུ་རིགས་ལ་དགོས་ཟོན་

དགསོ།   །གསུངས་པའ་ིབོད་ཀ་ིམསེ་པའོ་ིབཀའ་ལུང་རྣམས།   །ཁད་གསོད་ལས་ངན་

ཚདོ་མདེ་རག་སལེ་བ།   །ད་ེའད་སམེས་ནས་དན་པ་ཅང་ཕདོ་དམ།   །ཨ་མ་ེར་ཆནེ་སང་

ན་མ་ིགསོན་པོའ།ི    །ཤ་ཁག་མརེ་སྲགེ་དུ་བའ་ིསྤནི་ནག་འཁསི།   །བོད་ཀ་ིདཀར་ཕགོས་

ལྷ་ཀླུ་དབུ་འཕང་སྨད།  །ད་ེའད་སམེས་ནས་དན་པ་ཅང་ཕདོ་དམ།    །དངུལ་དང་དངོས་

པ་ོབྱུང་ཚད་རང་གིས་ཉར།   །བོད་ནང་བནི་རནེ་དམ་རས་ཙམ་བསྐུར་ནས།   །མརེ་སྲགེ་

འཚ་ེབའ་ིབསྐུལ་མ་དག་ེསངོ་གསི།  །ད་ེའད་སམེས་ནས་དན་པ་ཅང་ཕདོ་དམ།   །སྲདི་

སྐངོ་ཚགོས་གཙ་ོཟརེ་བའ་ིཀླད་མདེ་ཚ།ོ   །མ་ིཡ་ིལུང་པར་སིྐད་ཉལ་རྒྱུག་ཁི་བས།   །བརྒྱ་

ཕག་ཐབས་ཀིས་བོད་མ་ིམ་ེནང་འཕངས།   ད་ེའད་སམེས་ནས་དན་པ་ཅང་ཕདོ་དམ།  

།དངོས་འབས་ཡནི་ན་ཁདོ་ཚ་ོམརེ་མཆོང་དང་།  །རང་དབང་ཐབས་རོྩད་དཔའ་བོས་སྣ་ེ

འཁདི་དངོས།  །ད་ེམནི་ཨ་རིའ་ིདངུལ་དང་བོད་མའི་ིསྲགོ   །བར་ེབ་སམེས་ནས་དན་པ་

ཅང་ཕདོ་དམ།   
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།བསན་བཤགི་རྒྱལ་ཕུང་དམངས་གནདོ་ཏཱ་ལ་མཆོག །དད་ཅན་མི་ལ་ལོག་པའི་ལམ་

སནོ་མཁན།   །མ་ིའཇིགས་སྐབས་ཀ་ིསྦནི་པ་ཁ་ཙམ་ལུས།   །ཉམས་ལནེ་མདེ་པའ་ིསྲདི་

དནོ་པ་ད་ེཚསོ། །རང་ཕུང་གཞན་ཕུང་མ་གཏོགས་བདེ་སྲདི་དམ། །ད་དུང་ཚུལ་མནི་ལོག་

པའ་ིལམ་ད་ེདག  །མ་དརོ་བར་དུ་ཁདོ་ཚ་ོགང་ཙམ་ལས།   །ལམ་ལོྷང་མདེ་ངསེ་ད་ེལ་

དྭགོས་མ་ིའཚལ།  །གཞན་ཕན་ཁ་ཁརེ་འད་ིདག་ངོ་མ་མཚར། །འགའ་ཞིག་ང་རྒྱལ་ཀ་ི

སྒ་སྒགོ་བཞིན་དུ།   །ཁོང་ཁ་ོལས་སྐསེ་རྩུབ་སྤདོ་མརེ་སྲགེ་ལས།  །ད་ེལ་དཔའ་བོ་དཔའ་

མའོ་ིམངི་བཏགས་ནས།  །ཡང་ཡང་བསྐུལ་མ་གཏོང་བ་ངོ་མ་མཚར། །སམེས་ནས་དན་

ཚད་ཁ་ནས་ཤདོ་ཕདོ་པའ།ི །བསན་བཤགི་རྒྱལ་ཕུང་དམངས་གནདོ་ཏཱ་ལ་མཆོག   །ཕ་ི

ནང་མ་ིསྣས་མརེ་སྲགེ་སོར་འདི་ཚ།ེ   །འདའི་ིཐད་མ་ིཤདོ་ཁ་བོ་ཅི་ཕརི་ལྐུགས། །བོད་

མ་ིདམར་མཆོད་ཕུལ་མཁན་ཁདོ་རྣམས་ལས།   །ཟརེ་ས་ཟརེ་ཡུལ་གཞན་ན་མ་ིའདུག་

པས།   །ཆོས་སྲདི་གང་དང་མ་ིམཐུན་ལས་ངན་འད།ི   །ད་ནས་མཚམས་འཇོག་གནང་ན་

མ་ིདགའ་འམ།   

།གཡ་ོའགོ་ཚུད་པའ་ིཀརིི་བ་མ་ལགས།   །དང་པ་ོགདན་སར་སོབ་གཉརེ་ཁུངས་མ་འཁོལ།    

།གཉསི་པ་ཝ་ཎར་སོབ་གྲྭར་རྒྱུགས་མ་འཕདོ།   །གསུམ་པ་བཀའ་བནོ་མངི་ཁརེ་དནོ་མ་

གྲུབ།   །ད་ཆ་རང་ཕུང་གཞན་ཕུང་མརེ་སྲགེ་ལས།   །སྤང་ཀསི་ལུག་པགས་གོན་ནས་མ་ི

ཟ་མཁན།   །འཇིགས་རུང་བདུད་ཀསི་ཆོས་གསོ་གནོ་པའ་ིདུས།   །བོད་ཀ་ིམ་ིརྣམས་སུ་

ལ་ར་ེབ་བཅོལ།    །རང་ག་ིདགནོ་པ་རང་གསི་རྩ་གཏོར་བཏང་།   །མ་ིརིགས་ཁ་འཁརེ་

རིག་གཞུང་ཉམས་ཉསེ་བཏང་།   །ཆོས་ལུགས་བདེ་སྤད་འཚ་ེབའ་ིལས་འགུལ་བརྩམས།  

།བོད་གནས་འབལེ་མཐུད་ཟརེ་བ་གང་སར་བཙུགས།   །ཁོད་ཀ་ིབ་བ་ངོ་མ་ད་ེཡནི་ནམ།   
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།ཐོག་མར་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་འབརོ་བའ་ིསབས།   །ཨ་མད་ོགསུམ་བརྒྱ་ཙམ་ལས་མདེ་པ་

ལ།    །ཆོལ་ཁ་གཅིག་ག་ིཐོབ་ཐང་ད་བར་བངས།   །ལས་འགན་བསྒྲུབ་སབས་མ་ིམདེ་རྒྱུ་

མདེ་ཟརེ།   །ད་ཆ་འཕག་ཚགས་རྒྱབ་ཀང་ཕི་དགས་འདུག །གང་ཡནི་ཟརེ་ན་ཏཱ་ལ་བཅུ་

བཞི་པས།   །བོས་གཏོང་རིྩས་སྤདོ་ཆ་ཚང་བས་ཟིན་པས།   །ཨ་མདའོ་ིའཕག་ཚགས་

རིང་ཐུང་ག་ཚདོ་འདུག   །ང་ཚསོ་ལྟད་མ་ོརིམ་གསི་བལྟ་བས་ཆོག   

།སངས་རྒྱས་བསན་པ་བསྲུང་བར་མངི་བཏགས་ནས།   །ཏཱ་ལ་རྒྱ་ལོ་གཉསི་ཀིས་ཁམས་

པའ་ིམ།ི    །ཁི་སངོ་མང་པ་ོརང་སྲགོ་བཅད་དུ་བཅུག   །འཇིགས་བསྐུལ་འཚ་ེབའ་ིསབོ་

སནོ་དང་པ་ོབས།   །གཞོན་ནུའ་ིལས་བདེ་བསམ་མདེ་ར་ེགཉསི་ནས།   །ཐུབ་བསན་

དངོས་གྲུབ་དཔའ་བོའ་ིམངི་བཏགས་ནས།   །དནོ་མདེ་དིལ་བསྒགས་ཆདེ་དུ་གསོན་པོར་

བསྲགེས།    །འཇིགས་བསྐུལ་འཚ་ེབའ་ིམཛུབ་སོན་གཉསི་པ་བས།    །ད་ཆ་ཏཱ་ལ་ཀརིི་

བདེ་སངས་དང་།   །ཤདོ་སངས་སོགས་ནས་ར་འཕདོ་གསལ་པོ་འདུག   །ཀརིའི་ིམཉམ་

དུ་ཨ་མདའོ་ིསརོ་གཞས་འཁབ།   །མཁས་པ་ཡནི་ན་ཨ་མད་ོཡནི་པའ་ིཁབ།   །བོད་དནོ་

སམེས་འཁུར་ཨ་མད་ོཁོ་ན་ཆ།ེ   །ཟརེ་ནས་ཨ་མདསོ་ཨ་མད་ོབསདོ་ན་ཡང་།  །ལས་

མཇུག་གྲུབ་འབས་ང་ཚསོ་བལྟ་ལོས་ཆོག །འཚབ་འཚུབ་ང་རྒྱལ་མ་བདེ་ཏཱ་ལ་ལགས། 

།མར་མ་ེའཆི་ཁར་གསལ་བའ་ིཆསོ་ཉདི་ད།ེ   ཁོད་ལ་རིང་པོར་མ་ིཐོགས་འཁོར་ཉནེ་

འདུག   །འཛམ་གངི་འད་ིན་ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མཁན་མ།ི   །ཡདོ་པ་ད་ེསྲདི་ཁདོ་ལ་བོ་

བད་ེཞིང་།    །བག་ཕབེས་སིྐད་པའ་ིསྣང་བ་སརེ་མ་ིསྲདི།   །ཞིམ་པོ་མདེ་ཀང་རང་གསི་

བཙསོ་པའ་ིཆང་།  །མགི་དང་སྣ་བ་བཀབ་ནས་འཐུང་རྒྱུ་རདེ།    །བོད་ལུགས་ཤངི་ར་ཆོ་

འཕྲུལ་བཅོ་ལྔ་དང་།   །ཕ་ིལོ་ཉ་ིསངོ་བཅུ་བཞིའ་ིཟླ{3}ཚསེ{16}ལ།   །ལྷག་བསམ་ཟླ་

བ་ཞུ་བའ་ིཐགེས་པ་འད།ི   །ནག་པ་ོཏཱ་ལའ་ིསིང་ལ་སིམ་པར་སོྨན།   །ལོྷ་ཡ་ིཕོགས་ནས་
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ཁ་ཆམེས་རླུང་ལ་བསྐུར།    ཞསེ་སོགས་སིྤ་ཚགོས་དྲྭ་ལམ་ནས་བཏུས།

བཅུ་བཞི་པ་རང་ཉདི་རྒྱལ་འཚངོ་པ་མནི་ན་གཅནེ་པ་ོསག་འཚརེ་རིན་

པ་ོཆསེ་ད་ེལྟར་གསུངས་དནོ་མདེ་པ།

{2008}ལོར་མ་གཞི་ཏཱ་ཟམ་གཉསི་ལ་ར་ིལམ་སྐདི་པ་ོཞིག་བཏང་མངོ་ཡདོ། བོ ད ་

ནང་དུ་ཟིང་ཆ་ཆནེ་པོ་ཞིག་བསངས། ད་ེདང་དུས་མཉམ་དུ་ཤུགས་ལྡན་པ་རྩ་མདེ་དུ་

བཟོས། གཞན་ཡང་རང་བཙན་མངོན་འདོད་པ་སོགས་ཏཱ་ཟམ་ཁོང་གཉིས་དང་ལངས་

ཕགོས་མ་ིམཐུན་པའ་ིཚགོས་སརེ་ཡདོ་ཚད་ལ་རྒྱག་རྡུང་བཏང་ནས།  རང་ག་ིདག་ཕོགས་

ཡངོས་རགོས་དུས་མཉམ་དུ་ཕ་ིམར་བཞིན་དུ་བཏགས་འདདོ་ཞིག་བྱུང་ཡདོ་ཀང་།

དནོ་དངོས་ཐོག་ལམ་འག་ོགཅིག་ཀང་མ་རྒྱུག་པ་མ་ཟད། ཆོས་དཀྲུགས་སྲིད་དཀྲུགས་

བས་པའ་ིནག་ཉསེ་ཡདོ་ཚད་ཏཱ་ཟམ་ཁོ་རང་གཉསི་ཀ་ིམག་ོཐོག་ཏུ་ལྷུང་པ་རདེ། 

{2008}ལོ་མགོར་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཐོག་ཏུ་ཏཱ་ཟམ་གཉིས་ཁི་ཟུག་ཟུག་དང་འདེ་

སག་སག་ཇི་ཙམ་བས་མནི་ཚང་མས་ཤསེ་བཞིན་པ་ད་ེརདེ། རྒྱུད ་བསྐུལ་དངོས ་

ལགོ་ཅི་རིགས་འགོ་བོད་ནང་ཏཱ་ཟམ་རྣམ་གཉསི་ནས་ཟིང་ཆ་བསངས་རསེ། དེ ་ལ ་

ས་བ་ིཞི་རྒལོ་ཆནེ་མ་ོཞསེ་མངི་བཏགས་པ་དང་། དུས་ཚོད་དེ་དང་སབས་བསྟུན་ནས་

ཏཱ་ཟམ་གཉིས་ཀི་ར་སར་བསོང་འཚོགས་གནང་བའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་

ག་ིསངེ་གཏམ་བཤད་གནང་དནོ། {“ད་ང་ཚོས་མང་གཙོ་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞིག་
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གཉརེ་བསྡད་པ་རདེ་པ། སྐནོ་བརདོ་འད་དང་མ་འད་བ་དགསོ་ཀ་ིརདེ་པ། ད་ལྟའ་ི

གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགོས་ལ་ཅིག་ལྟསོ་དང་། དང་པ་ོའག་ོབཙུགས་པ་ནས་དབུ་མའ་ིལམ་ལ་

སྐནོ་བརདོ་དང་མཐོང་ཕགོས་ཞ་ེདག་ཡདོ་པ་རདེ། ང་རང་ག་ིགཅནེ་པ་ོད་ལྟ་ཕལ་ཆརེ་

དགངོས་ལོ{85}ཡནི་བསམ་སོང་། ཁདོ་ཚསོ་ཅིག་ལྟསོ་དང་། ཁོང་གསི་ང་ལ་བརོད་

མངོ་། “ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིགཅུང་པ།ོ ཁདེ་ཀསི་བོད་ཀ་ིབདག་དབང་བཙངོ་སོང་”ཞསེ་

བཀའ་བཀོན་གནང་སོང་། གཞན་ཡང་གང་ཟག་སརེ་བ་མང་པསོ་དབུ་མའ་ིལམ་ལ་

སྐནོ་བརདོ་བས་པ་རདེ། ངའ་ིཚརོ་སྣང་འད་ིད་གཟོད་མང་གཙ་ོཚད་ལྡན་དང་སྤ་ིཚགོས་

གུ་ཡངས་རདེ་བསམ་གི་འདུག”}ཅསེ་སོགས་བཅུ་བཞི་པས་ཤདོ་ལུགས་ད་ེལ་ཕིར་དན་

དང་བསྐར་ལྟ་ཞིག་བསོ་དང་།     སུས་བཤད་མནི་ད་ེགཙ་ོབོ་མ་རདེ། ག་རེ ་བཤད་

ཡདོ་མདེ་ད་ེགཙ་ོབོ་ཡནི་ཙང་། དནོ་དུ་ཁོ་རང་དང་ལངས་ཕོགས་མ་ིམཐུན་པའ་ིཚགོས་

སེར་དེ་དག་མི་དམངས་ཀི་མདུན་དུ་ཐེར་འདོན་བས་སེ་ངོ་རྒོལ་བེད་རྒྱུའི་བསྐུལ་མ་

བཏོང་བཞིན་ཡདོ་པ་ད་ེརདེ། འནོ་ཀང་བཅུ་བཞི་པར་རྒྱལ་ཚངོ་པ་ཟརེ་མཁན་གཅིག་

མཚུངས་ཡནི་ཡང་། གངོ་དུ་གཞོན་ནུའ་ིསརོ་ལ་ཤདོ་ལུགས་ད་ེདང་། སག ་ འ ཚེར ་

རིན་པོ་ཆའེ་ིསརོ་ལ་ཤདོ་ལུགས་ཤདོ་སངས་ད་ེགཉསི་ནས་ཀང་ཕགོས་ལྷུང་ཕགོས་ཞནེ་

ཆནེ་པ་ོཇི་ཙམ་ཡདོ་མདེ་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཐོག  བཅུ་བཞི་པ་དེ་མི་དང་

པ་ོཞིག་ཡནི་དང་མནི་ཡང་ད་ེནས་ཤསེ་སའ།ོ། ཟརེ་བ་འད་ིཡང་སྤ་ིཚགོས་དྲྭ་ལམ་རང་

ནས་བཏུས།
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གདུག་འད་ེདང་རྒྱ་མའི་ིརྒྱུག་ཁ་ིསུ་རདེ་དམ། 

ལས་རྒྱུ་འབས་དང་ཁེལ་ངོ་ཚ་གཏན་ནས་མེད་པའི་ཇག་ཁམ་ཁོད་ཚོས་སྤན་རས་

གཟིགས་ལ་མ་ཎི་ཡར་ཞུས་དང་བུ་མོས་མ་ལ་གཞོང་སངས་སོབ་ཟེར་ན་དངོས་འབེལ་

གད་མ་ོསོང་བདེ་ལས་མདེ་པ་རདེ།    སུས་བོད་ཕུང་མནི་དང་གང་གསི་བསན་སྲདི་གཡ་ོ

འཚོང་བས་མིན་རིམ་པས་ངན་རྐུབ་བུད་ཡོང་བཞནི་ཡོད་པའི་གནས་སངས་འདི་ལ་ད་

དུང་གཡོ་ཇུས་སས་འགེབ་བེད་བོའི་རེ་ངན་འཆང་ཡང་ཉི་ཤར་སར་མོས་མི་ཁེབས་པ་

ཆགས་ཚར་བ་རདེ།   དལོ་རྒྱལ་ལྷ་ཡནི་ཀང་ཆགོ་ལ་འད་ེཡནི་ནའང་རུང་།   ད་ེབསནེ་

མཆོད་བེད་མཁན་ཚོ་བོད་ས་སོད་སྨད་བར་གསུམ་གང་སར་ཡོད་ཅིང་ཁོ་ཚོ་བཀྲུས་ན་

མ་ིདག་པའ་ིབོད་མ་ིདངོས་མ་ད་ེཡནི་པ་སོྨས་མ་ིདགསོ།   རང་ཉདི་ཀི་འདདོ་བོར་མ་

མཐུན་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཙམ་གིས་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་ཆོས་མནའ་དམ་ཚིག་ཡོངས་སུ་རོགས་

པར་འཁོན་འཁྲུགས་སྡེ་གཟར་གི་དུག་རྩ་སོང་སྡོད་པ་འདི་གཅིག་པུའི་གོད་ཆགས་ལ་

བལྟསོ་དང་།   དངོས་ཡདོ་བདེ་བབ་འད་ིལ་བརག་ན་སུ་ཞིག་མ་ིདང་ཞིང་གང་ཞིག་

གདུག་སེམས་གནག་མིན་ཤེས་ཡོང་བ་མ་ཟད་བོད་མིའི་བསན་སྲིད་ལྷ་མི་སུ་ཞིག་གིས་

ཕུང་ལ་སྦརོ་མནི་དང་གང་ཞིག་གནདོ་ཚབ་ཆ་ེམནི་ད་གཟོད་ཤསེ་ཐུབ་པར་མངོན།  ད་

དུང་བོད་ཀ་ིརྒྱལ་ཕན་རུས་རྒྱུད་སྡེ་དཔོན་ཆེ་རྒུ་རྣམས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀ་ིགཟི་རབས་འཕོ་

བའ་ིབ་ཆནེ་དམ་པ་རྣམ་པས་མཚནོ།    མ་ིབསྲུན་དག་རབས་ཀིས་མནར་སྡུག་མ་ིབཟད་

པའི་དུས་འགྱུར་གཉན་འཕང་སབས་བོད་བསན་སྲིད་མི་རིགས་ཆེད་སྐེ་ལུས་ལོངས་

སྤདོ་ཕ་མ་དང་བཅས་པ་བསོ་བཏང་གསི་ཚ་ེསྲགོ་གཏའ་མར་བཞག་མཁན།   མད་ོ

ཁམས་ཆུ་སང་ག་ིརྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་རྒདོ་རྣམ་པ་བཅས་བོད་མའི་ིབ་སྲགོ་ཏུ་བཀུར་བའ་ི
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བ་དཔོན་སྡ་ེདཔོན་ཆ་ེདགུ་ད་ེཚརོ་ངན་གཡ་ོདུག་སྦརོ།  ཉསེ་མདེ་སྨནོ་འདརོ་གསི་རྒྱ་

གར་གསང་ལས་བར་ངན་ཐབས་ཡོད་རྒུའི་དབེན་སྦོར་དོགས་སོང་གི་སན་ཕ་བཅུག་

ས།ེ  ཁ་ཅིག་ག་ིསྐུ་སྲགོ་དུག་ཆནེ་ངར་ལ་དངས་ཤངི་འགའ་ར་ེརྒྱ་གར་ཁ་ིམུན་དུ་མནར་

གཅོད་སྡུག་དགུའ་ིའགོ་གངོས།   ལ་ཤས་ཤགི་དངུལ་དངོས་ག་ོཐོབ་ཀ་ིབསླུ་བདི་དབནེ་

སྦརོ་ལ་བརནེ་ནས་ནང་འཁྲུགས་བསངས་ཏ་ེརལ་གིས་སོ་ཁར་བསྐནོ།   ཁ་ཤས་ཤགི་

ལགོ་རྔན་གསི་གཤདེ་མ་བཀསེ་ཏ་ེམ་ེབོག་སོ་ལམ་དུ་བཏང་། ལྷག་ལུས་ཆུ་སང་སྒགི་

འཛུགས་མགོ་ལས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ས་ཕི་བར་གསུམ་དུ་ཉེས་མེད་གཡོ་སྦོར་གིས་དག་གོད་

རོྩད་སངོ་ཆད་མདེ་འགོ་མ་ིམང་གཡ་ོབསྐུལ་གསི་དག་ཐངེས་མ་དྲུག་ལ་བརྒྱབས།  མད་ོ

ཁམས་པའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཕོགས་གཏོགས་དང་བཅས་པར་རྒྱ་དམར་གུང་ཁན་ལས་

སྡུག་པའ་ིསྡུག་སྦངོ་མནར་གཅོད་དམལ་བ་ས་སངེ་འཕསོ་འད་བཟོས་ཏ།ེ  མ་ིརྒན་བས་

ཆེན་གསེར་ནག་འད་བ་དེ་ཚོ་འཆི་ཁར་བང་ལག་འཐབ་སེ་མིག་མཆི་མ་ཛར་རེ་ཁ་འོ་

དདོ་ཙརེ་ར་ེབ་སྲགོ་གས་འཐོར་དུ་འགོ་དགསོ་པ་བཟོས།  དགསོ་རྒྱུའ་ིམ་ིརིགས་བདནེ་

དནོ་དང་ཆསོ་རིག་རྒུད་སྐབོས་ཀ་ིརང་འཁའི་ིབ་བཞག་མཛུབ་མ་ོའཛུགས་ས་འད་ིརེད་

སམ་པའ་ིསོང་རསེ་དྲུད་ཤུལ་ཅིའང་སོན་དུ་མདེ་ཁར།   མ་ིདགསོ་པའ་ིནང་དམ་ེཕུང་

སྦརོ་དབནེ་དཀྲུགས་དུག་སྦརོ་རང་ཁ་ེགཞན་གནནོ་གསི་ཡུལ་བལོ་བོད་མའི་ིསིྤ་ཚགོས་

ནང་དག་གདོ་རོྩད་འཁོན་ག་ིདག་རབས་འཇགས་མདེ་ཆད་མདེ་འད་ིབཟོས།    འད་ི

དང་འད་ིལྟ་བུའ་ིརྒྱུ་འབས་ག་ཕི་སོག་པའ་ིལོག་སོྤད་སྣ་དགུས་དུས་འདའ་བཞིན་ད་དུང་

འཚ་ེམདེ་ཞི་བད་ེདང་འད་མཉམ་གཉསི་ཕན།  ཀུན་སམོས་དང་བཞག་ག་ིཁ་གཡང་སན་

དགུ་བཤད་དེ་སྤི་དབང་སེར་གཅོད་ཀི་ངན་ཐབས་གདུག་དགུ་མངོན་ལོག་གཉིས་ནས་

རིམ་པར་སལེ་ཏ།ེ   མ་ིརིགས་འཆི་གསོན་ག་ིཁ་ེཉན་བཟོད་མདེ་ཁག་རྩར་རྒྱུ་བའ་ིརྒྱལ་
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གཅསེ་པ་ར་ེཐོན་ན་འབུར་འཇོམས་ནག་བསུབ་གཏོང་བའ་ིཇུས་ངན་ཁོ་ན་བཤམས་དང་

གཤམོ་བཞིན་པ་འད་ིརདེ།    ཁོད་ཚ་ོཁོག་ཏུ་མ་ིསངི་ཡདོ་མཁན་ཞིག་ཡནི་ན་སོམས་ལ་

དཔོད་དང་གདུག་འདེ་གསོན་འདེ་སུ་ཡིན་དང་བསན་སྲིད་ཕུང་ལ་འདེབས་མཁན་རྒྱ་

མའི་ིརྒྱུག་ཁ་ིངོ་མ་ད་ེསུ་ཡནི་ས་རིས་ཐང་གསལ་ཆགས་བསྡད་པ་འད་ིརདེ།  ད་ེན་ིདཔ་ེ

མཚནོ་ཙམ་གཅིག་ཡནི།  ཞསེ་པ་འདའིང་སྤ་ིཚགོས་དྲྭ་ལམ་གཞན་དང་གཞན་ནས་

བཏུས།

འདམ་དངོ་དུ་ལྷུང་བའ་ི༧ཀར་པ། 

གོགས་པོ་འགའ་དང་ལྷན་དུ་ཡོད་ཚད་བོས་བཏང་ནས་སུ་ཞིག་ལ་ཡིད་གཏད་ཀིན་

སབེས་རསེ། མི་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཏག་ཏག་བཟང་བཙོན་དུ་གྱུར་པའི་༧ཀར་པ་སྐུ་ཕངེ་

འད་ིབ་ཚང་གངེ་རསེ་སུ། བཞུར་ཉིས་སོང་ཐམ་པའི་ལོ་དེར་གངས་རིའི་དབུ་རྩེ་

ནས་དུང་ཟླ་གཞོན་ནུ་ཞིག་འབར་རིྩ་དམ་པའོ་ིལོྷ་ཡ་ིའདམ་དངོ་དུ་ཟག་སོང་། དེ ་ ནི ་

གངས་ཅན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཆུ་རྒྱུན་རིང་མོའི་ཁོད་མུ་ཏིག་ལྟར་འོད་དུ་འཚེར་བའི་ཀར་

པ་ཡནི། འདམ་དངོ་ད་ེའབར་རིྩ་ཧ་ཅང་དམ་པོ་ཞིག་ཡནི། དེའི་དབང་གིས་ཁོང་

ཉདི་ཅི་ཙམ་འགུལ་ན་ད་ེཙམ་བངི་འག་ོབས་ད་བར་འདམ་རྭ་སྲུང་མཁན་ག་ིགདངོ་རིས་

ཁོ་ན་འཚསོ་ཏ་ེབསྡད་དུས་བཞིའ་ིལའེུ་རིམ་གསི་བཞུར། ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་ཧིལ་

གསི་འདས་མདོ། སངི་ར་ེའསོ་པའ་ིཁོང་གིས་ད་དུང་ཐོབ་འསོ་པའ་ིཤངི་ལོའ་ིསིྤལ་
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བུ་ཙམ་ཡང་མ་ཐོབ། ཁོང་ག་ིཉ་ེའཁོར་ཡདོ་ཚད་ལིྷང་འཇགས་ངང་གཉདི་དུ་ཡུར། 

ཁོང་ཚ་ོགཉདི་ཧ་ཅང་འཐུག་པས་སད་ཐབས་བལ་བ་ལྟར་སྣང་། ཆེས་གཉིད་སྲབ་དུས་

གཉདི་ལབ་ཐན་ཐུན་ར་ེཟོླ་འངོ་ཞིང་ད་ེན་ིང་དང་ངའ་ིཞསེ་པའ་ིཅ་ཅོ་ཙམ་དུ་ཟད། གནས་

བབ་འདའི་ིའགོ་ནས་ཁོང་ཉདི་སྡམོ་རྒྱའ་ིཀོླང་གི་འབུ་སྲནི་ཕ་མ་ོདང་གཉསི་སུ་མདེ་པར་

གྱུར་སོང་། ཁོང་ཉིད་འཁུམ་འཁུམ་ནས་འཁུམ་འཁུམ་བས་ཏེ་འུ་ཐུག་པའི་རེ་བ་

ཉག་གཅིག་ན་ིའཁོར་ཚགོས་བཞིན་གཉདི་ཀ་ིཞིང་ཁམས་ཉུལ་རྒྱུ་ད་ེཡནི་པ་འད། འ དི ་

ལྟ་བུའ་ིལོ་ཟླའ་ིཁོད་ནས་ཁོང་གསི་རང་ཉདི་ལ་རྐང་པ་རོྐང་ཤད་ཙམ་ཡང་བེད་ས་མེད་

པ་ཚརོ་ཞིང་ད་ེལྟར་གསུངས་ཀང་མོང་བ་རདེ། རདེ་ད་ེཁོང་ག་ིཉ་ེའཁོར་དག་གསི་ཁོང་

ལ་ཐོབ་འསོ་པའ་ིགནས་མལ་ཙམ་ཡང་ཐོབ་མདེ་པ་ད་དུང་ཤསེ་ཀནི་མདེ་པ་འད། ཁོ ང ་

ཚ་ོཧ་ཅང་ལིྷང་འཇགས་རདེ། ཁོང་ཚོ་ལིྷང་འཇགས་ངང་མུ་མཐུད་རི་ལམ་གི་བརྩེ་

དགའ་ལ་རོལ་བཞིན་འདུག །ཁོང་ཉདི་མུ་མཐུད་ནས་ཟག་འགོ་བཞིན་འདུག་ལ་བངི་

འགོ་བཞིན་འདུག །ཁོང་ཉིད་རིམ་པ་རེ་རེའི་ཐོགས་ནས་ཟག་འགོ་དུས་མིག་ཤེལ་

ཅན་ག་ིརྒན་པོ་ད་ེདགདོ་སྒ་ལྡབ་ར་ེར་ེཇ་ེགསལ་རདེ་ལ། མཇུག་མ་མེད་པའི་སྤེའུ་དག་

ག་ིཟོླས་གར་ད་ེལྡབ་ར་ེར་ེཇ་ེའཁྲུགས་རདེ། ས་སེང་དང་ས་འོག་གི་སོ་མཚམས་

འདརི་སབེས་དུས་ཁོང་གསི་རང་ཉདི་ལ་སིང་ཁོང་ནས་ཡདི་ཆསེ་བདེ་མཁན་ག་ིསྐ་ེབོའ་ི

ཚགོས་རྣམས་བཞིན། རང་ཉདི་ཀིས་ཀང་ཁོང་ཚརོ་ཡདི་ཆསེ་བདེ་དགསོ་པ་མཁནེ་གི་

ཡདོ་དམ། ཆསེ་མ་ིསམེས་དམར་གསོད་བདེ་པའ་ིསོང་ཚད་ཀ་ིལོ་ཟླའ་ིཁདོ། ཡི ད ་

རནོ་བདེ་ཡུལ་ནརོ་མ་ིཉན་པའ་ིགནས་ལུགས་ད་ེམཁནེ་ཡདོ་དམ། དེང ་གི ་ཆར་

བསམ་གཞིག་པ་ཆུང་ཆུང་འགའ་ཁུ་བྱུག་བཞིན་གགས་ཏ།ེ  ཁོང་ཉདི་ཡུན་ནས་

ཡུན་དུ་ས་སངེ་གི་མགནོ་དུ་བཞུགས་དགསོ་པའ་ིར་ེབའ་ིའབོད་བར་བསྒགས། ཡནི་རུང་
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དུས་ཀི་མར་གཤམ་འདིར་ས་འོག་ཀླུ་ཡི་མགོན་དུ་བཞུད་འགོ་བ་མིན་ནམ་སམ་པའི་རི་

བོང་གནམ་རབི་ཀ་ིསམེས་ཁལ་ཞིག་གསི་ཐོལ་གིས་མནན། དེ ་ ནི ་ རི ་ བོ ་ ཞི ག ་

ག་ིམནན་པ་དང་ཧ་ཅང་མཚུངས། ད་ན་ིཁོང་ཚ་ོའུ་ཐུག་པའམ་ཅི་ཞིག་གསི་དབང་

ག་ིབསམ་གཞིག་སྣ་ཚགོས་ཤགི་མེ་ལྕེ་བཞིན་འབར་ཡངོ་”ཚུར་གནམ་གང་མ་བརིྩས་ན་

ཕར་ཚསེ་གཅིག་བརིྩ་དགསོ་དནོ་ཅི་ཡདོ”སམ། སྣ་གླུ་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ལནེ་བཞིན་ལམ་ལ་

བུད་བྱུང་”ཨུ་ཤུ་ཤུ་་་་་ བཟང་པོ་ཡདི་ལ་བཅངས་ན་།། བ་ིབས་གང་ཆནེ་བསང་ཡངོ་།། 

ངན་པ་ཡདི་ལ་བཅངས་ན།། སྲགེ་པའ་ིབུ་ཤ་ལོན་ཡངོ་།། ཨ་ལ་ལ་ལ་་་་ལ་ལ་ལ་” ་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་རང་སྡུག་རང་གསི་ཉསོ་པ་ལོས་ཡནི་་་་་་་་་་་་་་ཞསེ་པ་འད་ིན་ིཀར་པའ་ིསོར་ལ་སན་

རོྩམ་སལེ་བ་ཞིག་སིྤ་ཚགོས་དྲྭ་ལམ་ནས་བཏུས། 

མ་ིཚའེ་ིནང་བརདེ་དཀའ་བའ་ིཟླ་ནག་ཞིག་ཡནི།

གཤམ་འཁོད་གནས་ཚུལ་འད་ིཡང་། ཆོས་སྲིད་འདེས་མའི་ཡུལ་གར་བོད་མིའི་སྤི་

ཚགོས་ཁོད་ཀམ་ཚང་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་འཕད་པའ་ིདཀའ་སྡུག་མོང་ལུགས་ཀི་ཟུར་ཆ་ཞིག་

ཡནི་པར་སམེས། {2016}{9}{25}ཉིན་སྤི་ཚོགས་དྲྭ་ལམ་གཞན་ཞིག་ནས་

བཏུས་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཡནི།

{1993}{8}{3}ཉནི་དབང་ཡདོ་དབང་མདེ་ངང་།  རྡུང་བརགེ་བཅོམ་གསུམ་ག་ིས་ོ
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ནས་དག་ེའདུན་པ་རྣམས་ཕིར་ཕུད། རྐུ་མ་ནང་དུ་འཛུལ་བདག་པོ་ཕ་ིལ་ཕུད་ཟརེ་བ་

ལྟར་བྱུང་། ར་ོསབོ་གནས་མད་ོསྐུ་ཆུང་དང་སྐུ་ཆནེ། དབུ་མཛད་ཡེ ་ཤེས་སོགས་

དང་། བཤད་གྲྭའ་ིལས་ཐོག་མཁན་པ་ོལྷག་པ་ཚ་ེརིང་སོགས་ལས་སྣེ་ཁག་གཅིག་སྒྲུབ་

ཁང་ག་ིརྒྱབ་ལོག་ཤངི་ནགས་སུ་བོས་བལོ་དུ་འག་ོདགསོ་བྱུང་། ལས་ཐོག་ཆོས་ཁིམས་

པ་ལུང་རོགས་ཟླ་བ་སོགས་འགའ་ཞིག་གནོན་ཤུགས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་རོ་རེ་གིང་དུ་

བསོ། དབུ་ཆོས་འགའ་ཀ་ལིམ་པངོ་སོགས་ལ་བསོ་དགསོ་ཐུག་ནས།  ཉསེ་མདེ་ཀ་ིགྲྭ་པ་

ཉམ་ཆུང་དག་འདི་ཡིན་འདི་མིན་ལབ་ས་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ར་ནི་པུར་གི་བཙོན་ཁང་དུ་

བཅུག །མདུན་དུ་ཚལ་བཏུབ་སོགས་མཚོན་ཆ་བཤམས་ཤིང་པར་བརྒྱབ་ནས་གསར་

འགྱུར་ཚག་ཤགོ་ཁག་ན་འད་ིཚ་ོན་ིཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆའེ་ིརེས་སུ་འབངས་བའ་ིའཇིགས་

སྐུལ་དག་སྤདོ་པ་རདེ་ཅསེ་བཀྲམ།   གྲྭ་པ་དམངས་ན་ིཉལ་ཆས་ཙམ་ཡང་འཁརེ་ལོང་

མདེ་པ་ཕིར་ཕུད་པ་ན།   དགནོ་པའ་ིའདབ་ཀ་ིརྒྱང་གགས་གཉསི་ཙམ་མཚམས་ན་ཞྭ་

དམར་རིན་པོ་ཆའེ་ིགཟིམ་ཆུང་དུ་སྐབས་བཅོལ་ག་ིཚུལ་དུ་གནས་དགསོ་ཐུག །སརོ་གསི་

ཉསོ་པའ་ིསུ་རན་ཨོ་ཤསི་ཟརེ་བའ་ིཉནེ་རོག་པའ་ིམག་ོགཙ་ོདསེ་གྲྭ་པ་མཐོང་ཚད་བཟུང་

ནས་བཙནོ་དུ་བརྡུང་བརགེ་སོགས་ཚད་མདེ་བས་ནས།  ཁོང་ཚ་ོརྒན་པ་ཚསོ་གང་ལབ་

ཀ་ིའདུག  །ཆ་གཞི་གང་འདུག་སོགས་འད་ིརྩད་བས་པ་དང་།

དེ་སབས་ང་ཚོ་ནི་ལམ་དུ་ཉེན་རོག་པའི་རངས་འཁོར་སོགས་མཐོང་བ་དང་ལམ་ཟུར་

གི་གཡང་ས་དང་ཚེར་མ་སོགས་གང་ལའང་འཛེམ་དོགས་མེད་པ་སྐྲག་ནས་མཆོང་རྐང་

བདེ་དགསོ་ཐུག་པ་རདེ།  དའེ་ིཟླ་བ་ན་ིམ་ིཚའེ་ིནང་བརདེ་དཀའ་བའ་ིཟླ་ནག་ཞིག་རདེ།   

འཇིགས་སྐྲག་དང་སྐ་ོགདུང་ག་ིངང་ནས་ཆུ་ཚདོ་སར་མ་ར་ེར་ེའདས་པ་ཡནི།

{1994}{5}{4}ཤུལ་དུ་ལུས་པའ་ིབཛྲ་གུ་རུ་ཟརེ་བའ་ིཡདི་བཞིན་ནརོ་བུའ་ིགངི་ཁ་
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སྲུང་མཁན་གྲྭ་པ་སབོས་ཅན་གཞུང་དང་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆ་ེལ་དད་མཁན་ཞིག་ཡདོ་པ་

ད་ེཁང་པའ་ིཐོག་ནས་ཕུད་ད་ེབཀོྲངས།  ཁོང་ག་ིཚ་བོ་གྲྭ་ཨ་བོ་འབྲུག་པ་ལའང་ཉནི་ཞིག་

དགོན་པའི་འདབས་ན་རྡུང་བརེག་བཏང་ནས་ཁོད་རང་གི་ཨ་ཞང་འད་པོ་བཟོ་གི་ཡིན་

ད་ཅསེ་འཇིགས་སྐུལ་བཏང་།  

{1995}{9}{11}དགངོ་མ་ོཐ་ན་བགསེ་སོང་གཉརེ་པ་ཚ་ེདབང་གི་མགོ་ལའང་རོས་

བསྣུན་ཏ་ེདན་མདེ་ཏུ་བཏང་ནས་ཉནི་མང་སྨན་ཁང་ལ་སྡདོ་དགསོ་ཐུག ། སོ ན ་ ཐོ ས ་

མངོ་བའ་ིརིག་གནས་གསར་བརའེ་ིགནས་ཚུལ་ཞིག་དངོས་སུ་མོང་།  འགའ་ཞིག་ང་ཚརོ་

འད་ིའདའ་ིགནས་སངས་སྐ་ོཔོ་ཞིག །ཡདི་བཞིན་ནརོ་བུ་ཞིང་དུ་གཤགེས།  ང་ཚ་ོ

ཤུལ་ལུས་ཀི་གྲྭ་པ་ཚ་ོརྒྱུས་མདེ་ཚསོ་ཕི་རུ་ཕུད་  མཐོང་ཚད་བཟུང་རྐང་དང་རྡུང་རྐང་

བདེ།  གང་དུ་སོང་ཡང་ཉསེ་པ་མདེ་ཀང་ནག་ཅན་ལྟར་སྡང་ཟུག་ལྟ་བ་འད་ིའད་གང་

རདེ་ཅསེ་མགི་ཆུ། ཆུ་མགི་བཞིན་དུ་བརལོ་ལ།  འགའ་ཞིག་ན་ིབཟོད་ཐབས་བལ་

བས་ཕར་རྒལོ་བདེ་པར་རོྩམ་ཡང་།   ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པ་ོཆ་ེཉདི་ནས་ཐུགས་

བརྩ་ེབ་ཆནེ་པསོ་“ང་རང་ཚ་ོཆོས་པ་ཞིག་ཡནི་པ་བརདེ་མ་ིཉན།  སྐནོ་མ་རདེ་” ཅསེ་

ཡང་ཡང་སམེས་གསོ་གནང་བའ་ིདགངོ་མ་ོད་ེདུས་ནམ་ཡང་དན།   ད་ེལྟར་ཀུན་གཟིགས་

རིན་པ་ོཆ་ེཉདི་ནས་ཀམ་ཚང་ག་ིབསན་པ་ཡལ་བ་མ་བོར་བར།   མ་ིཁ་དང་སྒ་ོའདགོས་

སྐུར་འདགོས་སྐུར་འདབེས་མ་ལུས་པ་སམོས་པར་བཞག   །ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་ཁག་

དང་ཚོགས་པ་ཆེ་ཆུང་རྒྱལ་ཁམས་མཐའ་དག་གི་གདོང་ལེན་དུའང་ཁོང་སྐུ་རྐང་གིས་

གནང་།   རང་ཚུགས་བརན་ལ་སིང་སབོས་ཆནེ་པསོ་སྐུ་ངལ་དང་ཐུགས་འགན་ཚད་

མདེ་པ་བདག་གརི་བཞསེ་ནས།   ཡདི་བཞིན་ནརོ་བུའ་ིཡང་སྲདི་འཁྲུལ་མདེ་དང་།  ད་

ལྟའ་ིཀམ་ཚང་ག་ིབསན་པ་བསྲ་ེལྷད་མདེ་པ་གནས་པ་འད་ིཡང་ཞྭ་དམར་རིན་པ་ོཆ་ེཁོང་
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ག་ིཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་ཁོ་ན་ལས་ཡནི།  འད་ིཚ་ོརིང་པ་ོམནི་པར་ལོ་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཉསི་ཀ་ི

སནོ་དུ་ང་ཚསོ་དངོས་སུ་མངོ་བའ་ིལོ་རྒྱུས་ཞིག་ཡནི།   ལོ་རྒྱུས་ཀི་བདནེ་དཔང་ཡགི་ཆ་

ཁག་ཡདོ་ལ།   ད་ེསབས་ཀི་མནར་གཅོད་མངོ་བའ་ིམ་ིད་ེཚ་ོམང་ཆ་ེབ་ད་ལྟར་གསོན་

པ་ོཡདོ།   ང་ཚ་ོད་དུང་ཡང་སོ་སོའ་ིདགནོ་པར་ལོག་ཡ་མདེ་པ་རྒྱང་གགས་གཉསི་ཀ་ི

འདབས་ན་བཙན་བལོ་དུ་གནས་ཡདོ།   དའེ་ིསབས་ཀ་ིཚརོ་སྣང་ལ་ཕི་མ་བར་དའོ་ི

འཕང་ལའང་མ་ིབརདེ་བསམ་པའ་ིཚརོ་སྣང་ཞིག་བྱུང་མངོ་ཡང་།  ལོ་ཟླའ་ིདུས་ཀ་ིབགདོ་

པས་རིམ་བཞིན་སམེས་ཀ་ིར་ཁ་ད་ེསོས་ལ་ཉ་ེཡང་།

གོང་འཁོད་གནས་ཚུལ་དག་ང་ཚོས་དངོས་ཡོད་ཀི་མོང་བའི་ན་ཟུག་ཞིག་ཡིན་པས།   

སམེས་ལ་གཟན་ཡང་བ་ཐབས་མ་ིའདུག་ལ།   འདས་པའ་ིལོ་རྒྱུས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བས་ན་

གནས་ལུགས་ཤསེ་ཤངི་སོབ་གསོ་ཐོབ་ངསེ།

ར་སའ་ིཕགོས་ཁག་གསི་བོད་མ་ིདམངས་མག་ོསརོ་བསླུ་བདི་བས་པའ་ི

ནག་ཉསེ།

1) {1993} ལོར་ཆུ་སང་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཐེ་ཝན་བོད་གསོ་ལས་ཁུངས་

དང་འབེལ་བ་བས་པའ་ིམ་ཉེས་ཁ་གཡགོ་བས་ཏེ་ཆུ་སང་སྒགི་འཛུགས་རྩ་མེད་

གཏོང་ཐབས་དང་། ཁམས་པ་གཅིག་འགྱུར་མི་ཡོང་བའི་དུམ་བུར་གཏོང་

བའ་ིཆེད་དུ་དནོ་ཚན་བདུན་ཅན་དིལ་བསྒགས་བས་ཏེ་ཟམ་གདངོ་དང་བཀྲས་
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མཐོང་བསན་རྣམ་སོགས་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཁ་ིསོྨན་ལྟར་རྒྱུག་སེ་ཆུ་སང་རྩ་མེད་

གཏོང་བའི་གཡོ་རྫུས་དང་ལོག་གཡོ་ངན་བྱུས་མི་རིགས་ཁ་བལ་གཏོང་བའི་བ་

ངན་འགབེ་ཐབས་མདེ་པའ་ིནག་ཉསེ་དང་གཅིག།

2) རྒྱ་ལོ་དནོ་གྲུབ་དང་། སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གཉསི་ཐ་ེཝན་ལ་བསྐདོ་ད་ེབོད་

སོག་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་དངོས་ལོག་ལེན་བས་ནས་ཚུར་ཡོང་དུས་རྒྱ་གར་

གནམ་ཐང་དུ་འཛིན་བཟུང་བས། རེས་སུ་དེ་འད་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་

བ་བཙལ་ཞིབ་མ་གནང་བ་མ་ཟད། དགེ་སྐནོ་མེད་ཚུལ་བརོད་དེ་ནག་ཉེས་

སས་ཐབས་བས་ཏ་ེབོད་མ་ིཕན་ཚུན་དཀྲུགས་པའ་ིབྱུས་ངན་སྣ་ཚགོས་སལེ་བ། 

པ་ེཅངེ་དང་ཧོང་ཀངོ་དུ་ཡང་ལན་གངས་ག་ཤས་ཕིན་ཏ་ེདཔོན་རིགས་ཁག་དང་

ཐུག་འཕད་གནང་ས་ེདངུལ་དངོས་ལོག་ལནེ་གིས་རང་ཁ་ེརྒྱལ་ཕམ་གི་ནག་ཚངོ་

ཐངེས་འགའ་རྒྱག་པའ་ིའདག་ཐབས་དབནེ་པའ་ིནག་ཉསེ་དང་གཉསི།།

3) རྒྱལ་ལོ་དནོ་གྲུབ། བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་ཅན་

ཤགོ་ཁག་གསི་ས་ཆ་ཕར་སོྤད་ཚུར་ལནེ་གི་གསོ་མལོ་བས་ནས་ཨ་མད་ོདང་། 

ཁམས་འབི་ཆུ་ཤར་ནུབ་ཕེས་ཏེ་བོད་མི་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་གཏོང་བའི་བ་སོྤད་

དང་ལས་ངན་སལེ་བ་མ་ཟད། མི་སྤོད་ལས་འདས་པའི་བ་ངན་དེ་ལམ་ལོྷང་

ཡངོ་ཕིར་ཚགོས་པ་འད་མནི་བཙུགས་ཏ་ེཆུ་སང་སིྒག་འཛུགས་རྩ་གཏོར་དང་ཁ་

བལ་གཏོང་བའི་ངན་སོྤད་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནག་ཉེས་ཚབས་ཆེན་བསགས་

པའ་ིནག་ཉསེ་དང་གསུམ།།

4) ཆོལ་གསུམ་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བར་མི་དགའ་བའི་རྒྱ་ལོ་ཕོགས་གཏོགས་ཀིས་

རྒྱལ་ཁམིས་དང་། སྤ་ིསྲལོ། དངོས་དནོ་གང་དང་ཡང་མ་ིམཐུན་པའ་ིབ་སྤདོ་
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གཡ་ོའགུལ་དང་། པེ་ཅེང་དང་ཐེ་ཝན་སྲདི་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་རྣམས་

ལ་ངོ་ཐུག་བས་ཏེ་བོད་མའི་ིནང་ཁུལ་དུ་བ་སྤདོ་ངན་པ་ཇི་བས་ཐེར་འདནོ་བེད་

མ་ཐུབ་པ་དང་། དནོ་ངོ་མ་བརདོ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཟད་བོད་མའི་ིམདུན་ལམ་རྩ་མདེ་

རོག་རོལ་བཏང་སེ་རང་ཁེ་རྒྱལ་ཕམ་གིས་རྒྱུ་དངོས་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་བོད་

ཀི་རིག་གཞུང་དང་ཡུལ་གོམས་གཤིས་སྲོལ་རོག་རོལ་རྩ་མེད་བཟོ་ཕིར་མི་ཡི་

བསམ་སྤདོ་ལས་བརྒལ་བའ་ིབ་ངན་སལེ་བའ་ིནག་ཉསེ་དང་བཞི།།

5) {1994} ལོའ་ིཟླ་{5}པར་ཆུ་སང་ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཐར་ནརོ་བུ་དང་། 

ཚགོས་གཞོན་རིན་ཆནེ་ཚ་ེརིང་། བ་རྒོད་སྲས་དོན་ཡོད་གསུམ་གོང་ས་མཆོག་

མཇལ་བཅར་ཞུས་ཏེ་ཆུ་སང་སིྒག་འཛུགས་དང་ཐེ་ཝན་སྲིད་གཞུང་དབར་

བཞག་པའི་གོས་ཆོད་འད་བཤུས་འབུལ་སབས་དགོངས་འཁྲུགས་ཀི་རྣམ་པ་

གསལ་པོར་བསན་གནང་མཛད་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡནི་མ་ཤསེ། དེ ་སོན ་ གོས་

མཐུན་ཡགི་ཆ་ཕིར་འཐནེ་གནང་རྒྱུ་དང་། ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཚུལ་ཙམ་

མནི་པར་གཞན་ཁོ་ནར་གཡལོ་ཐབས་གནང་།  མཇལ་བཅར་གྲུབ་པའི་སང་

ཉིན་དེར་དགོངས་སེལ་ཞུ་སན་ཕུལ་ཀང་སྐུ་སེར་དྲུང་ཆེ་ནས་དབང་ཆ་བེད་

སྤདོ་བས་པ་ཡནི་ཟརེ་ཏ་ེཕརི་སོག་གནང་། ཁོ་ཚོའི་མ་རུང་བའི་བ་སྤོད་དེ་

ཆུ་སང་སིྒག་འཛུགས་ལ་ནག་ཉསེ་གཡགོ་ཐབས་དང་རྩ་མདེ་བཟོ་ཐབས་ཁོ་ན་མ་

ཟད། ལས་འབས་ཁད་བསད། དཔོན་འབངས་དབར་དང་བ་སོབ་དབར་

དཀྲུགས་པའ་ིདམ་ཉམས་ག་ིལས་དཀའ་ཁམིས་ཐོག་ནས་བཤད་ན་མ་ིསྤདོ་ལས་

འདས་པའ་ིཚབས་ཆནེ་གི་ནག་ཉསེ་དང་ལྔ།།

6) {1990} ཐམ་པའི་ལོར་ཨ་ལོ་ཆོས་མཛད་ལ་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་འད་མིན་
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བས།      ཡགི་ངག་གཉསི་ཐོག་ནས་ཞུ་སན་ཕུལ་ཨ་ལན་རྩ་ནས་མདེ།  

ར་སར་དགོངས་སེལ་ཞུ་བཅར་སབས་རིག་གནས་གསར་བརེ་ཟེར་བའི་ལས་

འགུལ་དང་གཉསི་སུ་མདེ་པར་ར་སའ་ིབཀའ་ཤག་དང་། སྤ་ིའཐུས། ལ ས ་

ཁུངས་ཁག་གི་མདུན་ཐང་དེར་རང་ལོ་{73}སོན་པའི་ཨ་ཆོས་བོད་ཀི་བུད་

མདེ་ཚསོ་ཡར་འཐནེ་མར་དདེ། སང་གདན་གིས་མགོ་མཇུག་གབ་སེ ་སར་

བརབས། རགོ་རིས་བཏང་། ས་ཕེ ་དང་རོ་ཕེས་མགོ་དང་གདོང་

པར་བཤུས། མདུན་རྒྱབ་སོགས་སུ་འཐབ་འཛིང་ཚད་མེད་བཏང་བའི་སོྐན་

གསི་མནར་ཏ་ེཤ་ིབ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ལ་ཤ་ཞེན་ཅན་དངོས་ལོག་

བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རྩ་མདེ་གཏོང་ཐབས་ཀ་ིགཡ་ོབྱུས་ངན་བས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བྱུང་

མངོ་མདེ་པའ་ིནག་ཉསེ་དང་དྲུག།

7) {1994} ལོར་ཆུ་སང་སིྒག་འཛུགས་རྩ་མདེ་གཏོང་ཐབས་ཀི་ཆུ་སང་ཟུར་

ཚོགས་དང་ཨ་ཐར་ནོར་བུ་དང་གོང་ས་ཏཱ་ལ་མཆོག་གདམ་ཁའི་ས་ཡིག་བསྡུ་

ལནེ་དང་། {1996} ལོ་ནས་ལྷ་སྲུང་བསེན་མིན་གི་ས་ཡིག་བསྡུ་སེ་

བོད་མ་ིདུམ་བུར་དང་། མ་ིརིགས་ཁ་བལ། ཆུ་སང་གཅིག་གྱུར་མི་ཡོང་བ་

སོགས་ཀི་ཕིར་མི་རྒྱུ་གཟོ་གསུམ་འགོ་གོན་ཕངས་མེད་བཏང་སེ་ཟམ་གདོང་བ་

མ་སོགས་ཀིས་གཏམ་བཤད་ཀི་དོན་ཐམས་ཅད་ཆུ་སང་སིྒག་འཛུགས་གཏོར་

ཐབས་དང་། མདོ་སོད་མི་དམངས་ཁ་བལ་གཏོང་རྒྱུའི་བསྒགས་གཏམ་དང་

ལས་འགུལ་དངོས་སུ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་ལོང་བས་བལྟས་ཀང་རྒྱལ་ཁམས་མཐོང་

ཐུབ་པའ་ིདཔ་ེལྟར་ཚབས་ཆནེ་ག་ིནག་ཉསེ་དང་བདུན།།

8) {2008} ལོར་གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ལོྷ་ཕོགས་མོན་གོར་ཕེབས་ནས་
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ཤུགས་ལྡན་བསནེ་མ་ིབསནེ་ག་ིས་ཡགི་བསྡུ་ལནེ་དང་། ག ན འ ་ སྐེ ལ ་ ཁ ས ་

བངས་དགསོ་པའ་ིབཙན་བཀའ་གནང་། ཟམ་གདོང་བ་མས་མིག་བཙུམ་གཡང་

ལ་མཆངོ་པའ་ིདཔ་ེལྟར་ཟམ་གདངོ་གསི་མ་ིའཇོན་འཇོན་མདགོ་བས། མི ་

རིགས་འཆམ་མཐུན་གཏོར་བཤགི་དང་། གདན་གསུམ་གཙོས་དགེ་ལྡན་པའི་

དགནོ་སྡ་ེརྣམས་དུམ་བུར་དབནེ་འབདེ། ཕ་མ་བུ་ཕྲུག དག་ེརྒན་དག་ེཕྲུག གངོ་

པ་ཁམི་མཚསེ་སོགས་དབནེ་སྦརོ་ག་ིབ་ངན་སལེ་ཏ་ེཁ་བལ་བཏང་།

 ད་དུང་བོད་དནོ་ཡནི་ལུགས་ཀ་ིསྨ་ོབཤད་བས། མ་ཟད་གྲྭ་གེན་འགའ་ངན་

བསྐུལ་གིས་དེ་སོན་ནས་འཇང་དགུན་ཆོས་སབས་མ་རུང་པའི་བ་ངན་སེལ་

བཅུག་ས་ེདག་ེའདུན་འདུས་སྡ་ེམ་ིམཐུན་པའ་ིལས་ངན་ཚབས་ཆནེ་བསགས། 

ཆོས་དང་འཇིག་རནེ།ལས་རྒྱུ་འབས། འད་ིདང་ཕི་མ། ཁིམས་ལུགས་སིྤ་སྲོལ་

གང་དང་མི་མཐུན་པའི་མི་དམངས་མགོ་སོར་བསླུ་བིད་དུ་མི་སོྤད་ལས་འདས་

པའི་དག་སོྤད་ལས་ངན་གཡོ་རྫུས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཟུབ་ཏུ་མེད་པའི་ནག་ཉེས་

མཛད་རསེ་བཞག་པ་དང་བརྒྱད།། (རིམ་པར་འདནོ་སལེ་ཞུ་རྒྱུ) ཞེ ས ་

པ་འདའིང་སྤ་ིཚགོས་དྲྭ་ལམ་ནས་བཏུས།

གཤམ་འཁོད་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན། ཤར་རྩའེ་ིམཁན་པོ་རྒྱ་གར་བ་ད་ེབོད་མའི་ིཆོས་

སྲདི་གཉསི་ཆར་ལ་ཇུས་གཏོགས་ཤུགས་ཆནེ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡནི་པ་གནས་ཚུལ་འད་ི

དག་ནས་ཀང་ཧ་ཅང་གསལ་པོར་འགྱུར་འདུག་པས་འདིར་ཡང་དཔེ་མཚོན་དུ་བཀོད་

པ་ཙམ་མ།ོ།
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བསེ་ཀི་གདན་ས་ཆནེ་མ་ོདགའ་ལྡན་དགནོ་པའ་ིལས་སྣ་ེསྤ་ིདང་བ་ེབག་

ཤར་རྩའེ་ིམཁན་མངི་འཛིན་པ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མ་ིབང་ཆུབ་ཆསོ་ལྡན་ལ་

ཞུ་གསོལ།། 

ངདེ་ཅག་བོད་མ་ིརིགས་འདའི་ིཆསོ་སྲདི་ཀི་གནས་སངས་ཉག་ཕ་ཞིང་ཉནེ་ཆ་ེབའ་ིདུས་

འདརི་སམེས་ཁོང་ནས་ར་ེབ་དང་བོ་གཏད་བཅོལ་ཡུལ་གཅིག་པུ་ད་ེན་ིབཙན་བོལ་བོད་

མའ་ིསྒགིས་འཛུགས་འད་ིཉདི་ལགས། ད་ེཡང་ཁམིས་བཟོ་དང་འཛིན་སྐངོ་ཁམིས་འཛིན་

ལྷན་ཁང་བཅས་དམངས་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གིས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཡར་རྒྱས་ལ་འབད་

བཞིན་རང་དབང་བལ་ཡང་། རེ་བ་ལྡན་པའི་མི་རིགས་འདིའི་སྣེ་ཁིད་དེ་འགེལ་

ས་ནས་ལངས་ཐུབ་ཐབས་ས་ོགང་ས་ནས་འབད་བརོྩན་བདེ་བཞིན་ཡདོ་ལ། ལོ ་

ལྔ་རིའི་མཚམས་སུ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་འཛིན་སོྐང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་སྤི་སེར་

སུས་ཀང་འསོ་མརི་འདནོ་པ་དང་། དང་བང་ཞུས་པ་རྣམས་འོས་ཆོས་དང་ཆ་རེྐན་

ཁག་ཁམིས་ཡགི་ཏུ་གསལ་བ་རྣམས་མ་ཚང་ཕནི། རང་དབང་ཅན་གི་སྡེ ་ཚན་

འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀིས་སངས་འཛིན་དང་འོས་ཆོས་ཚང་བ་རྣམས་རང་རང་གི་ལྟ་

གྲུབ་དང་ཆབ་སྲིད་དིལ་བསྒགས་རེས་འདམ་བ་འདེམ་བེད་ཀི་ཐོབོ་ཐང་ཡོད་པ་ཞིག་

ཡནི་མདོ། སྲདི་སྐངོ་འསོ་མ་ིཨ་ཚགོས་ཀླུ་བམས་ཀིས་མ་ིདམངས་ལ་གཏམ་བཤད་

ཆོག་པར་ས་གནས་གཞིས་མག་ོམཆགོ་གསི་རྒྱབ་གཉརེ་ཡདོ་པས་མ་ཚད་འསོ་འདུ་ལས་

ཁང་གསི་དགག་བ་གང་ཡང་མདེ་བཞིན་དུ། ཁེད་ཚོས་བཀག་འགོག་བས་པར་

དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པ་ོཞིག་དགསོ། ཁདེ་ཅག་ཁི་གལ་ནས་མ་ིགལ་དང་ད་ེནས་
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མཁན་མངི་འདགོས་མཁན་ཡང་བོད་པའ་ིགདན་ས་དང་བོད་མ་ིརྣམས་ཡནི་མདོ། བོ ད ་

ཀ་ིརྩ་དནོ་དང་ཐོབ་ཐང་ལ་ཇི་མ་ིསམ་པ་སྐ་ཕྲུག་ཚར་རེས་མ་མགི་འདྲུ་ཟེར་བའ་ིདཔེར་

ལྟར། ལས་ངན་འདའི་ིརིགས་བདེ་པར་ངོ་མ་ིཚ་བར་ཡ་མཚན་དུ་སྣང་། ཕགོས་གཅིག་

ནས་བཤད་ན་དེང་གི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཀླུ་བམས་ཀིས་༧སྐུ་མདུན་ལ་ཟུར་ཟ་དང་དམའ་

འབབེས་བས་ཚུལ་ག་ིགཏམ་འཆལ་ལ་ངན་ཁག་་འགལེ་སྲདི་མདོ། ཁེ ད ་ ར ང ་

སྐུ་མདུན་གི་བཀའ་དང་ཐུགས་རེ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་མཁན་ཡིན་མིན་དཔེ་མཚོན་

འགའ་ཞུས་ན། ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ་དུས་དབང་སབས་རྒྱལ་བས་

གདན་ས་ཁག་ཏུ་རབ་ན་དམར་ཟས་གཏན་འགགོ་དང་། ཐ་ན་གྲྭ་ཚང་དང་ཁང་ཚན་གི་

མགོན་ཁང་དང་སིྤ་ཐབ་ཏུ་བཀག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་བར་སྣང་མེད་ཀིས་ད་

ལྟའ་ིབར་ཤར་བང་གཉསི་ཀའ་ིགསོལ་མགནོ་ཁང་དུ་དམར་ཟས་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ད་ེག་ར་ེ

ཡནི། 

གཉསི་པ་སྐུ་མདུན་གིས་སོབ་གཉརེ་གངོ་འཕལེ་ཆདེ་གྲྭ་པ་རྣམས་འཕྲུལ་རིགས་ལ་མགོ་

མ་འཁོར་བ་གགོ་ཀླད་དང་ཁ་པར་སོགས་བཀག་དགསོ་པ་གསུངས་མདོ། ཁེད ་ཅག་དེ ་

ལས་ལོྡག་ཏ་ེག་ཤག་དུ་གཟུགས་མཐོང་བརན་འཕནི་རྒྱུན་དུ་འཛམེ་ཟོན་མདེ་པར་བདག་

ཉར་ཆོག་པ་ད་ེག་ར་ེཡནི། 

གསུམ་པ་དགའ་ལྡན་ཁི་ཟུར་ལུང་རིག་རྣམ་རྒྱལ་པས་གཡོ་འཁྲུལ་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་

དགའ་ལྡན་ཁི་ཟུར་གི་མིང་གནས་ཐོབ་རེས་སྐུ་མདུན་ལ་རྒྱབ་གཏོད་བས་པ་ཀུན་གིས་

ཤསེ་གསལ་ཡནི་མདོ། ཁེད་ཀིས་ཁོང་གི་པར་སྒོམ་ཤར་རྩེའི་འདུ་ཁང་སྦུག་ཏུ་ཨུ་

ཚུགས་ཀིས་འཇོག་ཡ་ད་ེག་ར་ེཡནི་པ། 

བཞི་པ་ཤར་རྩེ་ཆོས་རའི་འོག་གི་རྒྱ་གར་ཟ་ཁང་གིས་གྲྭ་པར་ཁི་ཤ་སྤད་པ་རྒྱ་གར་གི་
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གསར་ཤོག་ཐགོ་ཏུ་གསལ་མོད་ཕསི་སུ་བཀག་འགོག་མེད་པར་རང་འཇགས་འཇོག་ཡ་

ག་ར་ེཡནི་པ་ཡུལ་མ་ིགཅིག་པའ་ིཞནེ་ཁོག་ཡནི་ནམ།  

ལྔ་པ་དགའ་ལྡན་པའ་ིའདུས་དམང་ག་ིདགངོས་ཚུལ་དང་དམངས་གཙའོ་ིཁམིས་ལུགས་

དང་ས་གནས་གཞིས་མགའོ་ིབཀའ་ཡགི་རིྩས་མདེ་དུ་བཏང་བ་འད་ིན་ིབོད་གཞུང་དང་མ་ི

དམང་ལ་ཐུབ་ཚདོ་དང་གཉའ་གནནོ་སྲདི་དབང་སེར་གཅོད་པའ་ིརང་གཟུགས་དངོས་

སུ་བསན་པ་མ་ཟད་རྒྱ་དམར་གིས་རྒྱུན་དུ་ཡུལ་གར་བས་ཞིང་བན་ལམ་ལུགས་སར་

གསོ་ལ་འབད་བཞིན་ཡོད་ཚུལ་འཁོག་བཤད་ལ་བདེན་ཁ་སྦིན་པའང་ཡིན་པས་ནག་

ཉསེ་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་དགསོ་ཞསེ་བདནེ་རྒྱབ་མ་ེསྤུངས་མཐུན་ཚགོས་ཀིས། ཞེ ས ་

པ་འད་ིཡང་སྤ་ིཚགོས་དྲྭ་ལམ་ལས་བཏུས།

གཤམ་འཁོད་ཀ་ིགནད་དནོ་འགའ་ཞིག་སབས་ཐོག་འད་ིགའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་སོང་། 

རྒྱུས་མངའ་མདེ་པ་ཞིག་གསི་ནང་དནོ་མག་ོརངོས་གཞི་ལྟ་བུ་འདུག་རུང་། སབས་འདིའི་

ཡུལ་གར་བོད་མིའི་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའི་ཚོར་བ་རྣནོ་པོའི་དཀའ་རོག་དངོས་ཡོད་

ཞིག་ལ་སོང་འདརི་ཚགི་ཆ་ཚང་སོར་བཞག་བས་པ་ཡནི། 
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ལོ་མང་པ་ོལ།  ང་ཚསོ་ཐལ་མ་ོར་ེསྦར་ཁུལ་བས་ཏ་ེཡདོ་ཚད་བ་རྒན་

གཅིག་ལ་བཅོལ་བ་ནརོ་འདུག

རང་དབང་གནམ་ལ་བསྒགས་སོང་།།  དམངས་གཙ་ོས་ལ་བརབ་སོང་།།  བཙན་བལོ་

བོད་མའི་ིའསོ་བསྡུ།།  དལོ་གིའ་ིསོ་ལས་རྣ་ོསོང་།།  བཅའ་ཁིམས་རྐང་གཏུབ་ལག་

གཏུབ།།  བཀདོ་ཁབ་ཉནི་འཇོག་མཚན་འཇོག།  རང་དབང་གཅིག་བཀག་གཉསི་

བཀག།  འསོ་བསྡུའ་ིགསང་འགན་ཡནི་སོང་།།  འསོ་གཅིག་ལྷ་འདསེ་ཁུར་སོང་།།  ཤགོ་

ངོས་གཉསི་པར་འཕང་འདུག།  དན་བསྐུལ་འབོད་བསྒགས་མདེ་ན།།  མུན་ཁུང་

ནག་འདུག་རདེ་སོང་།།  སོན་འགའོ་ིའསོ་བསྡུས་རསེ་ལ།།  བརྒྱ་ཆའ་ིདངོས་ཞུགས་

བསྒགས་སོང་།།  ཤ་ོཟུར་གོད་པུ་མག་ོལ།།  སརེ་གཅོད་ལྕགས་ཞྭ་གཡགོས་སོང་།།  རྒྱ་

གར་དམངས་གཙའོ་ིལུང་པ།།  ར་ས་དམར་པའོ་ིརི་སང་།།  བཀའ་སྤའི་ིསིྒག་འཛུགས་

ཕག་རྒྱ།།  རྒྱལ་སྤའི་ིམགི་ལ་གཟན་སོང་།།  འསོ་བསྡུ་རང་དབང་ཡནི་ཟརེ།།  ཁིམས་

བཟོས་བཅད་ཁ་བས་ཟརེ།།  རང་རྐུབ་རང་གསི་ཕུད་པ།།  རྒྱལ་འཚངོ་བོད་མའི་ིའག་ོ

ལུགས།།  ལུག་ར་ིརི་ལ་འག་ོསོང་།།  སགོ་བཙངོ་གོང་ལ་འཁར་སོང་།།  རང་བཙན་ཤ་ི

དུར་བརངས་པ།།  ལག་པ་དམར་པོས་ཚསོ་སོང་།།  སོབ་གྲྭའ་ིསོ་ཆནེ་གཏན་པ།།  ཆབ་

སྲདི་རྣ་བ་བཀབ་ཟརེ།།  སྐབས་བཅོལ་མ་ིརབས་རསེ་མ།།  མགི་མདེ་ལོང་བ་བཟོས་སོང་

།།  གྲྭ་སའ་ིཆོས་ར་འཐབ་པ།།  ཤར་བསྐདོ་ལུག་ར་ཡནི་ཟརེ།།  ཤཱག་ཆོས་ར་འབནི་

བདེ་མཁན།།  བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཆགས་སོང་།།  རང་བཙན་ཚགི་འབྲུ་གཉསི་

པ།ོ།  བཙན་བལོ་དག་བོ་བརིྩས་སོང་།།  དང་བདནེ་འཐབ་རོྩད་གངེ་ན།།  ཕི་འབུད་མ་

གཏོགས་མ་ིའདུག།  བོ་སངེ་ར་ཁ་ིཆགས་སོང་།།  སནེ་ཚ་ེདཀྲུག་ཕག་རདེ་འདུག།  ཨ་
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ཚགོས་རྒྱ་བོ་ད་ེཡསི།།  ལོ་རྒྱུས་གསརེ་བིས་བྱུང་སོང་།།  དུས་དབང་ཕར་འགངས་

ཐབེས་པ།།  བོ་སངེ་ཚུར་རྡུང་རདེ་སོང་།།  སནེ་ཚསེ་ག་ོསབས་བཙལ་ནས།།  རྒྱལ་བ་

མཛད་དཀའ་བཟོས་སོང་།།  ཨམ་ཅོག་ནང་ག་ིལོག་གཏམ།།  ར་བཟིའ་ིཁ་ནས་ཤརོ་

སོང་།།  དད་པ་དམ་ཚགི་ཟརེ་བ།།  རྫུན་གཏམ་ཡནི་པ་ཤསེ་སོང་།།  དུས་དབང་ཕིར་

འགངས་སརོ་ལ།།  སྐག་རྫུན་རྒྱལ་བས་བཤད་ཅིང་།།  རྫུན་རྔ་ཁ་ིཡསི་སྲུང་ཚ།ེ།  རྫུན་

རྐུབ་ཕག་པས་ཕུད་སོང་།།  རང་བཙན་སམེས་འགལེ་བས་ནས།།  མ་འབིན་བཟོས་

མནི་མ་ིཤསེ།།  དགསོ་དབང་སརེ་དབང་གངེ་ནས།།  མ་འབིན་དངོས་གནས་བཟོས་

སོང་།།  ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཟརེ་ནས།།  བཀའ་རྒྱབ་ལོག་འགལེ་བས་སོང་།།  རྒྱལ་

བའ་ིཞལ་ངོ་ཟརེ་ནས།།  ནག་ཉསེ་གཡགོ་ས་བས་སོང་།།  དུས་དབང་ལོག་སོྤད་བས་

ནས།།  བོ་སངེ་ཨར་ལ་གཏད་པ།།  སྐུ་སརེ་སྤང་ཐལ་དགས་ནས།།  རང་སྐག་རང་ལག་

འབར་སོང་།།  སངེྒ་ེབཀའ་འགོ་འདགོས་ཁ།ི།  རྔ་མ་གཡུག་ན་མ་གཏོགས།།  སོ་དང་སྡརེ་

མ་ོམདེ་པ།།  ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བཟོས་སོང་།།  ཡགི་ཚང་གངོ་མའ་ིས་ོཁ།ི།  ཚགོས་

གཙ་ོཁ་ིརྒན་ནག་རིལ།།  གསོས་གསོས་བཀའ་དནི་བརདེ་ནས།།  བདག་པའོ་ིགདངོ་

པགས་བཤུས་སོང་།།  འསོ་བསྡུ་གསང་བའ་ིརྩདེ་འཇོ།།  སརེ་དནོ་རྐང་རྐང་མ་

གཏོགས།།  སྤ་ིདནོ་ཏོག་ཙམ་མདེ་པ།།  ས་རསེ་ཚང་མས་བསན་སོང་།།  ཁམས་པ་ཁག་

གཉསི་བཟོས་སོང་།།  དགནོ་པ་དུམ་བུར་གཏུབ་སོང་།།  གཞོན་ནུ་གཉསི་གསུམ་བསོས་

སོང་།།  ལྷ་འདའེ་ིརོག་འཛིང་བསང་སོང་།།  བ་མ་བཅུ་བཞི་པ་འདསི།།  འཛམ་གིང་ཞི་

བད་ེཕར་བཞག།  ཡུལ་གར་སར་མ་ོགང་ཡང་།།  དུམ་བུ་དགུ་འཐོར་བཟོས་སོང་།།  དང་

བདནེ་ཁ་ནས་བཤད་སོང་།།  སྐག་རྫུན་རྐུབ་ནས་ཐོན་སོང་།།  ངོ་ལོག་རྒྱབ་མདུན་བཤད་

མཁན།།  ཁ་ིཐོག་བ་རྒན་རདེ་འདུག།  དམངས་གཙ་ོཁ་ནས་འབོད་ཅིང་།།  སརེ་གཅོད་
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ལག་ལནེ་བསར་བའ།ི།  རྒྱ་གར་ད་རམ་ས་ལར།།  ཞནེ་པ་གཏིང་ནས་ལོག་སོང་།།  

( ༠༢/༠༦/༢༠༡༦ དབང་ཆནེ་ཉ་ིམས། )

ར་སའ་ིསྣ་གླུ་ཐུང་ཐུང་།

དམངས་གཙ་ོམ་རདེ་རངོས་གཙ་ོརདེ།།  མང་གཙ་ོམ་རདེ་ཉུང་གཙ་ོརདེ།།  སྤ་ིགཙ་ོ

མ་རདེ་སརེ་གཙ་ོརདེ།།  སྲདི་གཙ་ོམ་རདེ་ཆོས་གཙ་ོརདེ།།  བོད་པ་མ་རདེ་བུག་པ་

རདེ།།  བཙན་བལོ་མ་རདེ་བཙན་ཚུད་རདེ།།  རྒྱལ་ཁབ་མ་རདེ་ཕམ་ཁབ་རདེ།།  སྤ་ི

ནརོ་མ་རདེ་སརེ་ནརོ་རདེ།།  གངོ་ས་མ་རདེ་འགོ་ས་རདེ།།  དབུ་མ་མ་རདེ་དབུ་

མདེ་རདེ།།  གཉསི་སྨན་མ་རདེ་གཉདི་སྨན་རདེ།།  ཐབས་ལམ་མ་རདེ་ཐབས་སྡུག་

རདེ།།  བཀའ་ཤག་མ་རདེ་རྐུན་ཤག་རདེ།།  སྲདི་སྐངོ་མ་རདེ་དཔནོ་སྐངོ་རདེ།།  གོས་

ཚགོས་མ་རདེ་བཙན་ཚགོས་རདེ།།  ཚགོས་གཙ་ོམ་རདེ་ཚགོས་དཀྲུག་རདེ།།  སྤ་ི

འཐུས་མ་རདེ་ཤགོ་འཐུས་རདེ།།  ཁམིས་འཛིན་མ་རདེ་ཁམིས་ཚུད་རདེ།།  ཁིམས་

རོྩད་མ་རདེ་འཐནེ་རོྩད་རདེ།།  བོད་དནོ་མ་རདེ་དཔོན་དནོ་རདེ།།  བ་དཔནོ་མ་རདེ་

བ་བཙངོ་རདེ།།  སྒགི་འཛུགས་མ་རདེ་སརེ་འཛུཌ་རདེ།།  ཡུལ་གར་མ་རདེ་ཡུལ་སྡདོ་

རདེ།།  གཞིས་ལུས་མ་རདེ་འཐོམ་ལུས་རདེ།།  ཧིན་ཧི་ཧི་ཧི་ཧིན་་་་་།

དཔེར་ན་ཉེ་ཆར་རང་ཕི་ལོ་{2016}ཟླ་{05}ཚསེ་{10}ཉནི་རྒྱ་ནག་གི་སྲདི་འཛིན་
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ས་ཁུལ་ལྟར་ན་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སོྐང་ཁུལ་ཏུ་ཞིང་ཆེན་

བཞི་དང་། བོད་རང་སོྐང་ལོངས་བཅས་ཀི་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་

གྱུར་ལས་ཁང་ག་ིའཐུས་མ་ིདང་གཞུང་འབལེ་མ་ིསྣ་རྣམས་ལྷན་དུ་འཛོམས་ཐོག །བོད་

སྤ་ིཡངོས་ཀ་ིཕ་ིསྡདོ་བོད་མའི་ིབ་ོའགུགས་སམེས་གསོ་དང་། སྣེ ་ལེན་བེད་ཕོགས་

དང་། གནས་སངས་ལ་རྒྱུས་ལོན། ཕུག་རྒྱངས་རིང་པོའོ་མཐུན་འབེལ་ལ་ཤུགས་

སྣནོ་རྒྱག་དགསོ་པ་གོས་སྡུར་གཏིང་ཟབ་བདེ་བཞིན་འདུག་མདོ། དེ ་དག་ཀང་ཕི་སྡོད་

བོད་མིའི་ངོ་རྒོལ་སད་འབོད་སོགས་སྤོད་ངན་སྣ་ཚོགས་སེལ་དང་སེལ་མིན་ལ་མ་ལྟོས་

པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆོས་མེད་སྡུག་རྩུབ་ཅན་ཟེར་ཡང་ཁོག་ཡང་དཀིལ་ཆེའི་སྤོད་

ཚུལ་འད་ིལྟར་འཛིན་ཐུབ་ཀ་ིཡདོ་ན། སྤན་རས་གཟིགས་དང་འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་

དེད་དཔོན་གིས་བ་བ་འདི་ལྟར་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པར་ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་ལ་ཁ་བལ་གི་ལས་

འགུལ་རྐང་རྐང་སལེ་བས་མ་ཟད། སོ་སོའ་ིཤ་ཁག་གཅིག་པ་ལ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་

ག་ིའབལེ་བ་གཅོད་པའ་ིབདུད་ལས་འད་ིལྟར་སལེ་དགསོ་པ་ཅི་ཞིག་ཡནི་ནམ། ཀྲུ ང ་

ཡང་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁང་གཙོས་འབེལ་ཡོད་གཞུང་འབེལ་མི་སྣ་ཁག་

གསི་ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཡདོ་པའ་ིབོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚརོ་ཞསེ་འབོད་ཐུབ་ཅིང་། 

བོད་ཁུལ་ཡོངས་ལ་གཅིག་གྱུར་གི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་དགོས་པའི་གོས་བསྡུར་ཚོགས་འདུ་

ཚགོས་ཐུབ་ཀི་ཡདོ་ན།  

ར་རཾ་ས་ལ་སྡོད་མཁན་དེ་ཚོ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་ངོ་དགའ་སྤལ་ལད་བཤད་མ་ཚར་བར་

སྡདོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་ལས་ཀ་གང་ཡང་མ་ིའཇོན་པ་ད་ེཡ་མཚན་པ་ོརདེ། དཔརེ་

ན། ཟླ་བ་འདའི་ིཚསེ་{10}ཉནི་ར་སར་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཟརེ་བ་ད་ེཚསོ། 

བཤད་དནོ། ཚགོས་འདུ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ས་ཡངོས་ཀི་ཕི་སྡདོ་བོད་མ་ིཚརོ་



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།

832

འཛིན་པའི་གཅིག་གྱུར་གི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་འཛིན་རྒྱུའི་ཕོགས་སུ་བསྐོད་ཀི་ཡོད་པ་དང་།  

བོད་ས་ཕན་ཚུན་ལ་འབེལ་མཐུད་ཀི་ལམ་ལུགས་ཤིག་འཛུགས་རྒྱུའི་རྣམ་པ་གསར་པ་

ཞིག་ཡནི་མདོ། འནོ་ཀང་ཚགོས་འདུ་འདའི་ིསངེ་ག་ིསད་ཆ་རྣམས་ཁ་གཡང་ཙམ་ལས་

དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསར་ཏེ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཐུབ་པ་གང་ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད་ཅེས་

ཉནི་མ་ཕུད་ཐབས་དང་། དུས་ཚདོ་འཁལོ་ཐབས་ཀི་སད་ཆ་ཤ་རག་མ་གཏོགས་

གཞན་གང་ཡང་མ་ིའཇོན་པ་ད་ེའད་ལས་ཡུལ་འཁམ་པ་ད་ེཚ་ོཅི་ཞིག་ཡནི་ཨ།  

ཞསེ་པ་འད་ིཡང་སྤ་ིཚགོས་དྲྭ་ལམ་གཞན་ནས་བཏུས། ལྷག་མ་རྣམས་བརྒལ་ལན་

གཉསི་པའ་ིཟུར་རྒྱན་དུ་འགདོ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
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ཟུར་རྒྱན་{{བཞི་པར་}}སྤརི་མད་ོརྫུན་དུ་འདུག་ཀང་བརྒལ་ལན་

འད་ིདང་ཕན་ཚུན་གསལ་བདེ་ཀ་ིརྒྱན་དུ་འསོ་འཚམས་ཆ་ེབར་བསམ་

ནས་ཟུར་རྒྱན་དུ་བཞག་པ་ལ་ནང་གསསེ་ཚན་པ་{{9}}ཡདོ།

༄༅། །ཏཱ་ལ་བཅུ་བཞི་པའ་ིབ་སོྤད་གཉསི་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བའ་ི

སྐབས་སམེས་མདརོ་བསྡུས།།

༄༅། །ཕོཊ་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་དེ་བཞིན་

གཤགེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས།  ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་

མདེ་པའ་ིཡནོ་ཏན་འཕནི་ལས་ཐམས་ཅད་ཀ་ིངོ་བོར་གྱུར་པ། ཤུ ག ས ་ ལྡ ན ་ ད ང ་

འབལེ་བ་མདེ་པའ་ིཆོས་ཀ་ིཕུང་པ་ོསངོ་ཕག་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་བཞིའ་ིའབྱུང་གནས།  

ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀི་མངའ་

བདག་དིན་ཆནེ་རྩ་བ་དང། ཤུགས་ལྡན་དང་འབལེ་བ་མདེ་པའ་ིབརྒྱུད་པར་བཅས་

པའ་ིདཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆའི།ོ  ཤུགས་ལྡན་དང་འབལེ་བ་

མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ།ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ལ་

སྐབས་སུ་མཆིའ།ོ ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་དགེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའ།ོ  ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་ཡི་དམ་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ཚོཊ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའ།ོ ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་

དཔལ་མགནོ་དམ་པ་ཆོས་སྐངོ་བའ་ིསྲུང་མ་ཡ་ེཤསེ་ཀ་ིསྤན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་
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སུ་མཆིའ།ོ  ལན་གསུམ།

ཤུཊ་ལྡན་དང་འབལེ་བ་མདེ་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚཊོ་ཀི་མཆོག་རྣམས་ལ།། ཤུ ཊ ་

ལྡན་དང་འབལེ་བ་མདེ་པར་བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ན་ིསྐབས་སུ་མཆ།ི། ཤུཊ་ལྡན་དང་

འབལེ་བ་མདེ་པའ་ིབདག་གསི་སིྦན་སོཊ་བགསི་པ་འད་ིབདག་གསི།། ཤུཊ་ལྡན་དང་

འབལེ་བ་མདེ་པར་འགོ་ལ་ཕན་ཕརི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་བར་ཤགོ།   ལན་གསུམ།

ཤུགས་ལྡན་དང་འབལེ་བ་མདེ་པའ་ིདཀནོ་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆི།།

ཤུགས་ལྡན་དང་འབལེ་བ་མདེ་པར་སྡགི་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས།།

ཤུགས་ལྡན་འབལེ་བ་མདེ་པའ་ིའགོ་བའ་ིདག་ེལ་རསེ་ཡ་ིརང་།། ཤུགས་ལྡན་འབེལ་བ་

མདེ་པར་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ཡདི་ཀསི་བཟུང་།། ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་

མདེ་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚགོས་མཆོག་ལ།། ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་

མདེ་པར་བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་སྐབས་མཆི།། ཤུགས་ལྡན ་འབེལ ་བ ་མེད ་པར ་

རང་གཞན་དནོ་ན་ིརབ་བསྒྲུབ་ཕིར།། ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་མེད་པར་བང་ཆུབ་

སམེས་ན་ིབསྐདེ་པར་བག།ི། ཤུགས་ལྡན་དང་འབལེ་བ་མདེ་པའ་ིབང་ཆུབ་མཆོག་ག་ི

སམེས་ན་ིབསྐདེ་བགིས་ནས།། ཤུགས་ལྡན་དང་འབལེ་བ་མདེ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་

ཅད་བདག་གསི་མགོན་དུ་གཉརེ།། ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་མེད་པར་བང་ཆུབ་

སྤདོ་མཆོག་ཡདི་འངོ་སྤད་པར་བག།ི། ཤུགས་ལྡན་འབེལ་བ་མེད་པའི་འགོ་ལ་ཕན་

ཕརི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤགོ། ལན་གསུམ།



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་

དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག།

ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་

བསལ་ག་ིརྒྱུ་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅིག།

ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་མེད་པའ་ིསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་མེད་པའ་ིབདེ་

བ་དང་མ་ིའབལ་བར་གྱུར་ཅིག།

ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་མེད་པའ་ིསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉསི་

དང་བལ་བའ་ིབཏང་སོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག།  ལན་གསུམ།   

ཤུགས་ལྡན་དང་འབལེ་བ་མདེ་པའ།ི།

གང་གསི་རནེ་ཅིང་འབལེ་བར་འབྱུང་།།

འགག་པ་མདེ་པ་སྐ་ེམདེ་པ།།

ཆད་པ་མདེ་པ་རག་མདེ་པ།།

འངོ་བ་མདེ་པ་འག་ོམདེ་པ།།

ཐ་དད་དནོ་མནི་དནོ་གཅིག་མནི།།

སྤསོ་པ་ཉརེ་ཞི་ཞི་བསན་པ།།

རགོས་པའ་ིསངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀ།ི།

ཤུགས་ལྡན་དང་འབལེ་བ་མདེ་པའ་ིདམ་པ་ད་ེལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།  ལན་གསུམ།  



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་ཉན་ཐོས་ཞི་བ་འཚོལ་རྣམས་ཀུན་ཤེས་ཉིད་ཀིས་

ཉརེ་ཞིར་འཁདི་མཛད་གང་ཡནི་དང་།།

ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་འགོ་ལ་ཕན་པར་བེད་རྣམས་ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀིས་

འཇིག་རནེ་དནོ་སྒྲུབ་མཛད་པ་གང་།།

ཤུགས་ལྡན་དང་འབལེ་བ་མདེ་པའ་ིགང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པའ་ིཐུབ་རྣམས་རྣམ་པ་ཀུན་

ལྡན་སྣ་ཚགོས་འད་ིགསུངས་པ།།

ཤུགས་ལྡན་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་ཉན་ཐོས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ཚོགས་བཅས་

སངས་རྒྱས་ཀ་ིན་ིཡུམ་ད་ེལ་ཕག་འཚལ་ལོ།། ལན་གསུམ།



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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༄༅། །འཱ་ོཏཱ་ལ་བཅུ་བཞི་པས་མཁས་མཆོག་དབགི་གཉནེ་ལ་ངོ་རྒལོ་

ག་ིཚུལ་དུ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའ་ིམཎྜལ་འབུལ་བཞིན་པའ་ིརྣམ་པ་

ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅།   །ཨོ ཾ་བཛྲ་བྷུ་མ་ིཨ་ཧཱུ།ཾ ར་ོདང་བ་ིམའ་ིས་གཞི། ཕ་ིལྕགས་རི་མདེ་པ། ན ང ་

འཛམ་གངི་རིལ་རིལ། ཤར་ཨ་ེཤ་ེཡ། ལོྷ་ཨ་ཧྥ་ིརི་ཀ། ནུབ་ཡུ་རོབ། བང་ཨ་མི་རི་

ཀ། དབུས་ཨོ་ས་ེཊོ་ལསེ་ཡ། ཚན་རིག་དང་ཚན་རིག་པ། ཁ་ཆ་ེདང་ཧིན་དྷུ། 

ཡ་ེཤུ་དང་ཇུ་བིཤ།ི དམར་ཤགོ་དང་དམངས་གཙ།ོ ཞྭ་རིགས་མ་ིའད་བའ་ིཞྭ་སྣ། 

རིན་པ་ོཆ་ེསྣ་ཚགོས་པའ་ིརགས་མ། གསརེ་ག་ིབཞུགས་ཁི། ཨ་སརོ་རིན་པ་ོཆ།ེ 

ཡུ་སརོ་རིན་པ་ོཆ།ེ རྒྱ་སརོ་རིན་པ་ོཆ།ེ སྲ་ཞིང་བརན་པའ་ིརྐུབ་སགེས། ས ན ་

གགས་ཆ་ེབའ་ིམངི་བང་། ཁ་མངག་འཁ་ིབའ་ིའགོ་སྡ།ེ གཡ་ོསྒྱུ་ཅན་ག་ིབནོ་པོ། 

བ་བདེ་མང་བའ་ིབཙུན་མ།ོ སགེ་མ། མཛསེ་མ། གླུ་མ་། གར་མ།ཉ་ིམའ་ིའགོ 

ཟླ་བའི་སེང་གི་དཔལ་འབོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པ་གཙང་

ཞིང་ཡདི་ཏུ་འངོ་བ་འད་ིདག་ཡངོས་རོགས་བསན་པ་བསྣུབ་མཁན་ཁོད་ལ་ཞིང་ཁམས་

འབུལ་བར་བགིའ།ོ ཆོས་ལ་ལོག་པའ་ིབསམ་པའ་ིམཐོ་གོ་ས་དང་གཏམ་སན་གགས་

རྒྱུ་དཔལ་འབརོ་དནོ་དུ་གཉརེ་བ་རྣམས་ཀ་ིཆདེ་དུ་བཞསེ་སུ་གསོལ། བ ཞེ ས ་ ན ས ་

ཀང་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའ་ིསྡུག་བསལ་ག་ིརྒྱ་མཚ་ོཆེན་པོའ་ི

ནང་ལ་མགགོས་ནས་མྱུར་དུ་བསྐྱུར་བར་བནི་གིས་བརབ་ཏུ་གསོལ། ཨེ་དཾ་ཁ་དཾ་མི་

ད་ཾལ་ཀ་ཾནརིྱ་ཏཱ་ལ་མ།ི ཞསེ་དུས་རབས་ཉརེ་གཅིག་པའ་ིསོན་པ་ཏཱ་ལའ་ིབ་མས་མཁས་

མཆོག་དབགི་གཉནེ་ལ་བསྐུར་བ་འདབེས་པའ་ིམཎྜལ་ཞསེ་བ་བ་རགོས་སོ།།



བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའ་ིམྗེ་ཆར།
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༄༅། །ཤསེ་རབ་སིང་པོ། ད བནི་སད་དུ། ད་ེམཱ་ེདལ་ཝཱ་ེཕ་ལྭ་སི།བོད་

སད་དུ། དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསྲདི་ཇུས་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅།   །འད་ིསད་བདག་གསི་ཐོས་པའ་ིདུས་གཅིག་ན། གཤབོ་ལྡན་འདས་སརེ་གཅོད་

ཀ་ིཁབ་འཇབ་རྒལོ་ཕུང་པའོ་ིརི་ལ།  དག་ེཟོལ་གི་དག་ེའདུན་བཅོས་མ་དང༌།  བ བ ་

ཆུང་སམེས་ནག་གི་ཟོབ་རྫུན་མག་ོསརེ་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏ།ེ དའེ་ིཚ་ེགཤབོ་

ལྡན་འདས་བསླུ་བདི་དབུ་མ་ཞསེ་བ་བའ་ིརྫུན་ཀ་ིརྣམ་གངས་ཀ་ིཏིང་ང་ེའཛིན་ལ་སམོས་

པར་བཞུགས་སོ།། ཡང་དའེ་ིཚ་ེབབ་ཆུང་སམེས་ནག་སམེས་ནག་ཆནེ་པ་ོདམར་པོ་ཟོབ་

རྫུན་མགོ་སེར་དབང་ཕྱུག་ཁིམས་འགལ་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བསླུ་བིད་ཀི་སྤོད་པ་ཉིད་

ལ་རྣམ་པར་བལྟ་ཞིང་རྩ་ཁིམས་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་རང་སོྐང་ལོངས་ཤིག་མེད་པར་

རྣམ་པར་བལྟའ།ོ། ད་ེནས་གཤབོ་ལྡན་ག་ིམཐུས་ཚ་ེདང་ལྡན་པ་སངེ་གའེ་ིབུས་བབ་

ཆུང་སེམས་ནག་སེམས་ནག་ཆེན་པོ་དམར་པོ་ཟོབ་རྫུན་མགོ་སེར་དབང་ཕྱུག་ལ་འདི་

སད་ཅསེ་སྨྲས་སོ།།  བདུད་ཀ་ིབུ།  གང་ལ་ལ་ཁིམས་འགལ་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་

བསླུ་བདི་ཀ་ིསྤདོ་པ་སྤད་པར་འདདོ་པ་དསེ་ཇི་ལྟར་བསབ་པར་བ། ད་ེསད་ཅསེ་སྨྲས་

པ་དང༌།  བབ་ཆུང་སེམས་ནག་སེམས་ནག་ཆེན་པོ་དམར་པོ་ཟོབ་རྫུན་མགོ་སེར་

དབང་ཕྱུག་གསི་ཚ་ེདང་ལྡན་པ་སངེ་ག་ེཉམ་ཆུང་ག་ིབུ་ལ་འད་ིསད་ཅསེ་སྨྲས་སོ།། སངེ་

གའེ་ིབུ།  གེན་པའི་བུའམ་གེན་པའི་བུ་མོ་དག་དང་སབས་འཚོལ་རིང་ལུགས་པ་

གང་ལ་ལ་ཁིམས་འགལ་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བསླུ་བིད་ཀི་སྤོད་པ་སྤད་པར་འདོད་པ་

དསེ་འད་ིལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བ་ས།ེ རྩ་ཁིམས་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀང་རང་སྐོང་ལོངས་
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ཤགི་ལོགས་སུ་མདེ་པར་རྣམ་པར་ཡང་དག་པར་གུང་ཁན་ཏང་ག་ིརསེ་སུ་བལྟའ།ོ  ར ང ་

སྐངོ་དབུ་ལམ་མ།ོ  དབུ་ལམ་ཉདི་རང་སྐངོ་ངོ་།།  རང་སྐོང་ལས་ཀང་དབུ་ལམ་

ཉདི་གཞན་མ་ཡནི། དབུ་ལམ་དང་རང་སྐངོ་ལོངས་ཉདི་ལས་ཀང་གུང་ཁན་ཏང་གཞན་

མ་ཡནི་ན།ོ།  ད་ེབཞིན་དུ་དབུས་གཙང་དང༌། ཁམས་དང༌།  ཨ་མད་ོདང༌།  

ཆོལ་ཁ་གསུམ་པ་ོརྣམས་གུང་ཁན་ཏང་མ་ིའ།ོ།  སངེ་གའེ་ིབུ།  ད་ེལྟར་དབུ་ལམ་ག་ིརྩ་

ཁམིས་ཐམས་ཅད་ཏང་ག་ིརྩ་ཁམིས་ཉདི་ད།ེ  རང་བཙན་མདེ་པ།  མ་ིརོྩད་པ།  

མ་ིགངེ་བ། ར་ེབ་མདེ་པ།  འདུན་ལམ་དང་བལ་བ།   འག་ོལམ་མདེ་པ། གང་ཡང་

མདེ་པའ།ོ།  སངེ་གའེ་ིབུ།  ད་ེལྟ་བས་ན།  རང་སྐངོ་ལངོས་ཉདི་ལ་ག་ོབ་མདེ།  

ཚརོ་སྣང་མདེ། རིགས་ཞནེ་མདེ།  རྒྱལ་ཞནེ་མདེ།  མི་རིགས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

མདེ།  བལྟ་བདེ་ཀ་ིམགི་མདེ།  ཉན་བདེ་ཀ་ིརྣ་བ་མདེ།  སྣམོ་བདེ་ཀི་སྣ་མདེ།  མོ ང ་

བདེ་ཀ་ིལྕ་ེམདེ། གཟུགས་བརན་གི་ལུས་མདེ།  ཚརོ་སྣང་ག་ིཡདི་མདེ།  མཐོང་ཡུལ་གི་

གཟུགས་མདེ།  སད་འབོད་ཀ་ིསྒ་མདེ། ཞི་བསིལ་གི་ད་ིམདེ། ཞིམ་མངར་ག་ིརོ་མདེ།  

བད་ེསྡུག་ག་ིརགེ་བ་མདེ། ཚ་ེའད་ིཕ་ིགཉསི་ལ་དགསོ་པའ་ིཆོས་ཡང་མདེ་ད།ོ། རང་བཙན་

ལ་བལྟ་བའ་ིམགི་ག་ིཁམས་མདེ་པ་ནས་རང་རིགས་ལ་ཞནེ་པའ་ིཡདི་ཀ་ིཁམས་མདེ།  

རིགས་ཞེན་དང་རྒྱལ་ཞེན་མེད་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀི་བར་དུ་ཡང་

གུང་ཁན་ཏང་ལས་གཞན་མདེ་ད།ོ།  སརོ་མའོ་ིདུང་བ་ལ་མ་རིག་པ་མདེ།  

དཔལ་འབོར་གི་རིན་ཐང་ལ་མ་རིག་པ་ཟད་པ་མདེ་པ་ནས་ལོངས་སོྤད་ཀ་ིརྒ་ཤ་ིལ་མོང་

རོལ་ཟད་པ་མདེ།  བད་ེསིྐད་ན་ིརྒ་ཤ་ིཟད་པའ་ིབར་དུ་ཡང་མདེ་ད།ོ།   ད་ེབཞིན་དུ་

རང་བཙན་པ་དང༌། ཤུགས་ལྡན་པ་དང་། གཞོན་ནུ་ཐུགས་དཀྲུག་མཁན་དང༌།  ནུ ས ་

མདེ་ཉམ་ཆུང་རྣམས་ལ།  ལམ་མདེ།  རོགས་པ་མདེ།  ཐོབ་ཐང་མདེ་ཅིང་། 
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 བདག་ལ་ན་ིམ་ཐོབ་པ་གང་ཡང་མདེ་ད།ོ།  སངེ་གའེ་ིབུ།  དེ་ལྟ་བས་ན་བབ་ཆུང་

སམེས་ནག་རྣམས་གཏན་པ་མདེ་པའ་ིསརོ་མའོ་ིས་ོཆནེ་ཕསེ་ཡདོ་ཕརི་ཁམིས་འགལ་ག་ི

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕནི་པ་ལ་བརནེ་ཅིང་གནས་ཏ།ེ  སེམས་ལ་སྒིབ་པ་ཡོད་ཀང་སྐྲག་པ་

མདེ་ད།ོ།  ཤིན་ཏུ་ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་གནས་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་

མདེ་ད།ོ།  བཙན་བོལ་ནང་དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཤེགས་ཤིང་བཞུགས་པའི་

ཆབ་སྲདི་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་དབུ་ལམ་ཁིམས་འགལ་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་བརནེ་ནས་

བ་ན་མེད་པ་གོང་ན་མེད་པའི་ས་ཡ་དྲུག་གི་རོགས་སོྐར་གི་སོར་མོའི་སོམ་སྒྲུབ་ཀི་ལམ་

ནས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ལོ།།  ད་ེལྟ་བས་ན་ཁམིས་འགལ་ག་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕནི་པའ་ིསགས།  

སརེ་གཅོད་ཆནེ་པའོ་ིསགས།  བ་མ་ཡ་མེད་ཀི་སགས།མི་གཉིད་པ་རྣམས་གཉིད་པའི་

སགས།  བད་ེབ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་འཇོམས་པར་བདེ་པའ་ིསགས།  མ་ིབདནེ་པས་

ན་རྫུན་པར་ཤསེ་པར་བ་ས།ེ  ཁམིས་འགལ་ག་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕནི་པའ་ིསགས་སྨྲས་པ། ཏཱ་

ལཐཱེ། ག་ཏ་ེག་ཏ།ེ ཏཱ་ལའ་ིག་ཏ།ེ པཱ་འག་ོས་ཾག་ཏ།ེ ཤུད་ེསྲ་ཧཱ། སངེ་གའེ་ིབུ།  བ བ ་

ཆུང་སེམས་ནག་སེམས་ནག་ཆེན་པོས་དེ་ལྟར་ཁིམས་འགལ་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཁེ་

བཟང་ལ་བསབ་པར་བའ།ོ།  དེ་ནས་གཤོབ་ལྡན་འདས་གཉིད་དཀྲུག་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ་བབ་ཆུང་སེམས་ནག་སེམས་ནག་ཆེན་པོ་དམར་པོ་ཟོབ་རྫུན་

མག་ོསརེ་དབང་ཕྱུག་ལ་ལགེས་སོ།  ཞསེ་བ་བ་བནི་ནས།  ལགེས་སོ་ལགེས་སོ།  

བདུད་ཀ་ིབུ། ད་ེད་ེབཞིན་ན།ོ  ད་ེད་ེབཞིན་ཏ།ེ  ཇི་ལྟར་ཁོད་ཀིས་བསན་པ་བཞིན་དུ་

ཁམིས་འགལ་ག་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕནི་པའ་ིཁ་ེབཟང་ཟབ་མ་ོལ་སྤད་པར་བ་ས།ེ  ད མ ང ས ་

གཙའོ་ིཀ་བ་གསུམ་ཡང་རསེ་སུ་ཡ་ིརང་ངོ་།  གཤོབ་ལྡན་འདས་ཀིས་དེ་སད་ཅེས་

བཀའ་སྩལ་ནས། ཚ་ེདང་ལྡན་པ་སངེ་ག་ེཉམ་ཆུང་ག་ིབུ་དང༌།  བབ་ཆུང་
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སམེས་ནག་སམེས་ནག་ཆནེ་པོ་དམར་པ་ོཟོབ་རྫུན་མག་ོསརེ་དབང་ཕྱུག་དང༌། རོངས་

དད་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའ་ིའཁོར་ད་ེདག་དང༌།  སྤ་ིའཐུས་དང༌། ག་ོསབས་པ་

དང༌།རསེ་འབང་པ་དང༌། གནེ་པར་བཅས་པའ་ིརསེ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ཡ་ིརང་ས།ེ  

གཤབོ་ལྡན་འདས་ཀསི་བཀའ་ལ་ཚང་མས་མགནི་གཅིག་ཏུ་

མངོན་པར་བསདོ་ད།ོ། 
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༄༅། །མནར་མདེ་ཀི་འཇིག་རནེ་གསོལ་རས་བསྩལ་བའ་ིམད་ོཞསེ་བ་

བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ཡུལ་ར་རམ་ས་ལ་ཞེས་བ་བ་ནགས་དང་ལོན་པས་ཕྱུག་ཤིང་མི་འཁམ་དང་

སྤང་འཁམ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་རི་དེའུ་ཞིག་གི་རྩེར་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བང་ཞེས་བ་བ་

ལྷ་ཡུལ་ལས་སྐདི་པའ་ིཀུན་དགའ་ར་བ་ན།  རྒས་པོ ་མིག་ཤེལ་ཅན་གི ་ས་སྐོང་

སྤའེུའ་ིགཟུགས་ཅན་ད་ེལ།  གཡོ་རྒྱུ་ཟོལ་གསུམ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་ཅིང་བམས་

བརྩེ་ལྷག་གསུམ་གི་དི་ཙམ་མེད་པའི་ཆོས་གོས་ཅན་གི་ཁམ་པ་ཟམ་གདོང་མགོ་དཀར་

གཙསོ་འཁོར་བརྒྱ་ཕག་ལྷག་གཅིག་དང་ལྷན་དུ་གཉུག་མར་གནས་སོ།།  དེའི ་ཚེ ་དེའི ་

དུས་ན་ཆོས་གསོ་ཅན་གི་ཁམ་པ་ཟོབ་སོང་མགོ་དཀར་སན་ལས་ལངས་ཏེ་བ་གོས་གི་སྣ་ེ

མོ་ལག་པ་གཡོན་པའི་ཕེང་མར་བཀལ་ཏེ་ཐར་མོ་སྦར་པུས་མོ་བཙུགས་ནས་མིག་ཤེལ་

ཅན་ལ་གསོལ་པ། ཀ།ེ  ས་སེང་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རོགས་ཀི་མངའ་བདག 

འཛམ་གངི་ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ།  བོད་ཀ་ིབ་ན་མདེ་པ་ཆསོ་སྲདི་གཉསི་ཀ་ིདབུ་

ཁདི་ཆནེ་མ་ོལགས།  སྐེ་བ་འདི་ནས་ཡར་རིྩས་པའི་ཁེད་ཀི་སྐེ་བ་བཅུ་པ་དེ་འདི་

ནས་ཤར་རི་བོ་གངས་ཅན་ཀ་ིཕགོས་སུ།  ཁ་མ་ེལས་ཚ་བ། སིང་ཚརེ་མ་ལས་

རྩུབ་པ།  ལག་ལནེ་དང་སོྦར་བ་ཐམས་ཅད་འཚ་ེབའ་ིལས་ཁོ་ན་ལ་གོམས་པའ་ིམ་ི

བུ་གཅན་གཟན་ལྟ་བུའ་ིསྐ་ེབ་བངས་སོ།།  སབས་དེར་ཁོས་རང་མགོ་གཞན་ལ་

བཏགས་ཤངི་ཕི་སྣ་ནང་དུ་ཁདི་ད།ོ།  ཅིའ་ིཕརི་ཞ་ེན། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་

བཤགིས་སོ།།  དག་ེའདུན་ག་ིདབུ་འཕང་སྨད་ད།ོ།  དམ་ཆོས་ཀི་སྲགོ་རྩ་བཅད་ད།ོ། 

རྒྱལ་པོའ་ིརྒྱལ་རྒྱུད་བཅད་ཅིང་ཆབ་འབངས་ཀི་བད་ེསིྐད་སྣུབ་བོ།།  རོ ་ ཡི ་ རི ་
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བོ་བརྩགེས་ཤངི་ཁག་ག་ིརྒྱ་མཚ་ོསྐལི་ལོ།།  དེ་ནས་བཟུང་ཁེད་ཀི་སྐེ་བ་དང་ཕེང་

བ་ར་ེརའེ་ིསབས་ཀ་ིབོད་རྒྱལ་ཁབ་ན།ི  ཆབ་སྲདི་དང་དཔལ་འབརོ།  འཆམ་མཐུན་

དང་དམག་དནོ།  ཆིག་བསྒལི་དང་སྲ་བརན།  རང་དབང་དང་རིག་གནས་

སོགས་ཉནི་མ་ར་ེར་ེབཞིན་འགབི་ས།ེ  ཐ་མ་དེ་རིང་གི་སྐེ་བ་འདིའི་སབས་སུ་བཙན་

པོའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་གེགས་བམ་ཁོད་སར་བྱུང་མོང་མེད་པའི་ནག་ཉེས་ཀི་ར་ཁ་ཆེན་མོ་

འད་ིདདོ་ད།ོ།  ནངོས་སོ།།  འགདོ་ད།ོ།  དེ་དག་ནི་འདས་པའི་དུས་ཀི་བྱུང་བ་

ཡནི་ན།ོ།  ཀ།ེ གཙུག་ག་ིནརོ་བུ།  བདག་ཅག་ག་ིལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ།  

དམགིས་ཡུལ་དང་ལངས་ཕོགས་དག་ལ། ཤར་ནུབ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་ཉུང་ངོ་།།  

རྒྱ་ནག་ག་ིཆབ་སྲདི་སྲ་བརན་ཆའེ།ོ།  མ་ིལོ་དྲུག་བཅུར་གྲུབ་འབས་མདེ་ད།ོ།  ཆོ ལ ་

ཁ་ཆསོ་བརྒྱུད་ཀི་ཡདི་ཆསེ་བརགས་སོ།།  ད་དུང་།  ད བུ ་ མ འི ་ ལ མ ་ གི ་

བསྒགས་གཏམ་བག་ཆ་དང་མཚུངས་སོ།།  རང་སྐོང་གི་དགོས་འདུན་རི་ལམ་དང་

འདའ།ོ།  ཆ་རྐནེ་མདེ་པར་བོད་དུ་ལོག་རྒྱུའ་ིསན་ཞུ་གཟུགས་བརན་དུ་ཟད་ད།ོ།  

དེས་ན་ལས་འབས་ཞེས་པ་དེ་དོན་དུ་མི་བརིྩ་ལ་ཁ་ནས་བགང་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་

འད་ིདག་དངོས་གནས་རྣམ་སིྨན་ཡནི་ན།ོ།  འདི་བཤད་ཡམ་དབང་བཙན་དུ་བས་

ན་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་ཕབེས་ཀང་མོང་དགསོ་པ་ལས་བཟོླག་མ་ིནུས་སོ།།  ཡི ན ་

ན་ཡང་།  རྒྱལ་ཁབ་ཤརོ་བའ་ིམངི་ཆད་དེ་བདག་ཅག་ལ་ལུས་དང་གིབ་མ་བཞིན་

འགོགས་ཤིང་སག་གི་རི་མོ་ལྟར་སྡོད་ནས་ཡོད་པས་འདི་ངེས་པར་དུ་གཞན་ལ་ཕིས་

དགསོ།  གཡལོ་དགསོ། ཅི་དག་གམ།  གང་དག་གམ།  མགོན ་ པོས ་བཀའ ་

བསྩལ་དུ་གསོལ།  དེ་ནས་མིག་ཤེལ་ཅན་གི་རྒན་པོ་གཡོ་ཅན་དེ་སྤེའུ་བང་ཆུབ་

སེམས་པའི་ཚུལ་བཟུང་སེ་ཕག་གཉིས་རེ་མོས་ཀིས་གདོང་ལ་ལན་གསུམ་གསུམ་རེག་
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ས།ེ  ཀ།ེ  རིགས་ཀ་ིབུ།  ཁདོ་ཀསི་བསན་པ་ལྟར་ངའ་ིའདས་པའ་ིསྐསེ་རབས་ན་ི

མ་རབ་ཤག་སག་ས།ེ  རང་མག་ོགཞན་ལ་བཏགས། རང་རྒྱལ་གཞན་ལ་བཙངོ་། 

རང་རིགས་ཁག་བཞིན་དཀྲུགས་པ་སོགས་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡ་ང་བ་དེ་དག 

སམེས་ཀིས་བསམ་མ་ིརུང་།  ངག་ནས་བརོད་མ་ིཕདོ་པ་ཞིག་ཡདོ་ད།ོ།  འནོ་ཀང་།

མུན་ནག་ག་ིལོ་ཟླ། ནག་ཉསེ་ཀ་ིརགོ་ཁསི་ད་ེརྣམས་བདག་ཅག་གསི་ཁུར་མ་ིརུང་བ་

བདནེ་ན།ོ། ཞསེ་གསུངས་ཏ་ེཆགས་སྡང་ག་ིཏིང་ང་ེའཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ས་ེའད་ི

སམ་དུ་སམེས་སོ།། ད་ན་ིབདག་ག་ིནག་ཉསེ་ལས་བདག་གཡལོ་ཐབས་བའ།ོ།  

འད་ིམུས་སུ་བསྡད་ན་བདག་ག་ིནག་ཉསེ་ལས་བདག་ཐར་བར་མ་ིའགྱུར་རོ།།  བདག་

ག་ིསྐ་སརེ་རྣམས་བདག་གསི་སྲུང་བར་མ་ིནུས་སོ།།  དེ་ལས་བདག་ག་ིམངི་སམ་འད་ིགཞན་

ག་ིམག་ོལ་གཡགོས་ན།  ས་སྐངོ་ག་ིརིགས་རྣམས་དང་།  དྭགས་ལྷ་བའ་ིརིགས་དང་།  

ས་འགྱུར་གི་རིགས་དང་།  མི་བོ་ཆེའི་རིགས་རྣམས་ཀིས་འགན་ཁུར་ཆེ་ཙམ་ལེན་

དུ་བཅུག  ད་ེདག་མ་ེལ་སར་ནའང་སར།  ཆུ་ལ་མཆོངས་ནའང་མཆོངས།  བདག་

དང་བདག་ག་ིརིགས་ལས་གཞན་ཡནི་པས་སོ།།  བདག་དང་བདག་གི་ཉེ་འཁོར་འདི་

རྣམས་འགན་འཁའི་ིག་ོརོགས་ཉུང་དུ་བཏང་བ་ཡནི་ན།  བོས་གཏོང་ཡང་ཉུང་དུ་འགྱུར་

རོ།།  ཅིའ་ིཕརི་ཞ་ེན།།  ད་ན་ིཕན་གནདོ་མདེ་པས་སོ།།  གྲུབ་འབས་བོར་བས་སོ།།  

ར་ེབས་སངོ་པས་སོ།།  འད་ིལྟར་བདག་ག་ིཤརོ་བའ་ིངན་ཁག་རྣམས་མ་ིམང་ལ་གཡགོ་ན་

བདག་འཆ་ིབའ་ིཉནི་མརོ་མངི་ཆད་ད་ེརྣམས་མ་ིམང་གི་ཕག་སངེ་ལས་བདག་ག་ིགཉའ་ཐོག་

ཏུ་མ་ིཡངོ་བའ་ིཕིར་རོ་སམ་མ།ོ།  ད་ེནས་གཡ་ོསྒྱུའ་ིཏིང་ང་ེའཛིན་ད་ེལས་བཞངེས་ཏ་ེཆོས་

གཟུགས་མག་ོདཀར་གཙསོ་པའ་ིའཁོར་ད་ེདག་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ།  ཀ།ེ  རིགས་

ཀ་ིབུའམ།  རིགས་ཀི་བུ་མ།ོ  གང་གནས་སབས་ཀི་ཁེ་ཕན་དང་འཕལ་སེལ་གི་དགེ་
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མཚན་ཙམ་ལ་གནམ་འགོ་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་བལེ་ཞིང་ཟིང་ངོ་།།  རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉདི་ཀསི། 

བདནེ་པ་ཡདོ་མདེ།  གནས་ལུགས་ལྡན་མནི།  དང་བདནེ་ཡནི་མནི།  རྒྱུ་མཚན་ཡདོ་

མདེ་ཇི་ལྟར་ཡང་།  མགི་སའ་ིཁ་ེཕན་དང་།  སབས་དུས་ཀ་ིག་ོསབས་བཟུང་ས་ཙམ་

ལས། དནོ་དངོས་སུ།  བདནེ་པའ་ིརྒྱབ་ལངས་བདེ་མཁན་མདེ་ད།ོ  ང་ཡང་མཐོ་པོ་

གནམ་ལ་བཏགེས་པ།  བཙན་པའོ་ིམཁར་དུ་ཁདི་པ།  ཆེ་བསོད་ཀི་གཟེངས་རགས་

སྤད་པ་སོགས་ཅི་ཞིག་བས་པ་ཐམས་ཅད་ལག་ཆ་དང་བདེ་སོྤད་ཀི་ཆདེ་དུ་ཡནི་པ་ངས་ག་ོབ་

གཏིང་ཟབ་ལོན་བྱུང་།  གང་ལྟར་ཡང་ར་ེབའ་ིར་ིལམ་ཐམས་ཅད་རི་བོང་ག་ིརྭ་དང་།  

མ་ོཤམ་ག་ིབུ།  ནམ་མཁའ་ིམ་ེཏོག་རྣམས་དང་མཚུངས་སོང་བས།  ད་ན་ིདགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་

ག་ིམངི་སམ་ཙམ་ལ་ཨ་འཐས་ཞནེ་ཆགས་ཀསི་ཤ་ིའཐམ་མ་ིབདེ་པར་ཕརི་བསྡུ་བདེ་པའ་ི

དུས་ལ་བབས་སོ།།  རྒྱུ་མཚན་ན་ིད་ལྟའ་ིསབས་སུ་མངི་སམ་འདསི་ལྟ་ོརྒྱབ་གནས་མལ་

གང་ལ་ཡང་མ་ིཕན་པའ་ིཕརི་ན། མག་ོརངི་མ་ལོག་པའ་ིསནོ་དུ་ཐབས་མཁས་ཀ་ིབ་བ་དང་

བསྡུ་བ་རྣམ་བཞིའ་ིགཉསི་པ་འད་ིཉམས་སུ་ལནེ་དགསོ་སོ།།  ད་ནི ་ཁེད་ཅག་གིས་

ངའ་ིསོྒམ་གཞིའ་ིལུས་འད་ིལ།  རྐང་པ་དང་ལག་པ། གཤགོ་པ་དང་མཇུག་མ་སོགས་

གང་མཛསེ་མཛསེ་ཀ་ིཡན་ལག་རྒྱས་པར་ཐོགས་ལ།  མཐོ་སྲདི་པའ་ིརྩ་ེམ་ོནས་དམའ་

ན་རག་མནར་མདེ་ཡན་ཆད་དུ་ང་ཡ་ིབཀའ་སྒགོས་ཤགི ཅསེ་བཀའ་བསྩལ་བ་དང་།  

ཆོས་གཟུགས་མག་ོས་ེགཙསོ་པའ་ིཁམ་པའ་ིཚགོས་རྣམས་དང་།  རྐུན་མ་དང་ཇག་པའི་

ཚགོས་རྣམས་རསེ་སུ་ཡ་ིརང་ས་ེམགི་ཤལེ་ཅན་གི་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བཏུད་ད།ོ ། 

���� ���� ���� ད་ེད་ེབཞིན་ན།ོ ད་ེད་ེབཞིན་ན།ོ ད་ེད་ེབཞིན་ན།ོ ཨ་ཁ་ཁ་

ཁ་ཁ།     ཨ་ཙ་ིཙ་ིཙ་ིཙ།ི ད་ཚར་སོང་། ད་ཚར་སོང་ངོ་།། ཞསེ་པ་གསརེ་འབངོ་སྲས་ཀིས་

སུག་བསི་སོ།། 
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༄༅། །ཁ་འབར་མ་མངི་སྣ་ཚགོས་པའ་ིམད་ོཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅།   །སོག་སད་དུ་ཏཱ་ལ་བག་ཤ།ི བོད་སད་དུ་༧ གངོ་ས་མཆོག རྒྱ་སད་དུ་ཁ་

བལ་བ། སྲདི་སད་དུ་རྒྱལ་ཚངོ་པ། ཆོས་སད་དུ་བསན་དག། སགས་སད་དུ་

དམ་ཉམས། རངོས་སད་དུ་སྤན་རས་གཟིགས། དད་སད་དུ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་

པ། བསདོ་སད་དུ་ལྷ་མ་ིརྣམས་འདནེ། ཕ་ིརྒྱལ་སད་དུ་ཌཱ་ལའ་ིབ་མ། འ དི ་ 

སད་བདག་གསི་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན།  ཡུལ་ར་རམ་ས་ལར་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེབོད་མའི་ི

ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀི་དབུ་ཁིད་དུ་བཞུགས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་

དང་།  ཡང་དའེ་ིཚ་ེབཙུན་པ་ཟམ་གདངོ་བ་མ་དབུ་མའ་ིལམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ག།ོ  

ད་ེནས་བོད་མ་ིརྣམས་ཀ་ིསྐུ་ཚབ་སྤ་ིའཐུས་རྣམས་ཀསི་བཙུན་པ་ཟམ་གདངོ་བ་མ་ལ་འད་ི

སད་ཅསེ་སྨྲས་སོ།།  གང་བོད་ཀ་ིམ་ིའམ་བོད་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བའམ། བོད་དནོ་ལས་

འགུལ་སལེ་མཁན་དག་གསི བོད་ཀ་ིབད་ེསིྐད་དམ། བོད་ཀ་ིརང་དབང་ངམ།  

བོད་ཀི་རྩ་དནོ་ཇི་ལྟར་རོྩད་པར་བ།  དེ་སད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང།བཙུན་པ་ཟམ་གདོང་

བ་མས་འད་ིསད་ཅསེ་སྨྲས་སོ།།  གང་བོད་ཀ་ིམ་ིའམ་བོད་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བའམ།  

བོད་དནོ་ལས་འགུལ་སལེ་མཁན་དག་གསི་འད་ིལྟར་རོྩད་པར་བ་ས།ེ  བོད ་རྒྱ་ལས་

ལོགས་སུ་མ་མཆིས་པ་དང་།  རྒྱ་ཡང་བོད་དང་ངོ་བོ་དབརེ་ཐབས་མདེ་པར་འབལེ་

བར་གནས་པར་བལྟ་བར་བ་ཞིང་།  ད་ེབཞིན་དུ་བོད་ཀ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀང་ལོགས་སུ་

མ་མཆིས་པ་དང། བོད་ཀ་ིབད་ེསིྐད་ཀང་ལོགས་སུ་མ་མཆིས་པ་དང་། བོད་ཀ་ིརང་

དབང་ཀང་ལོགས་སུ་མ་མཆིས་པ་དང་།  རྩ་དནོ་ཀང་ལོགས་སུ་མ་མཆིས་སོ།།  ག ང ་

བོད་མ་ིཡནི་པ་ད་ེན་ིཀྲུང་ཧྭ་མ་ིམང་སྤ་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིའབངས་ཡནི་ལ།  ཀྲུ ང ་
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ཧྭ་མ་ིམང་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེན་ིབོད་ཀ་ིརང་རྒྱལ་ཡནི་ན།ོ།  དེ་ལྟ་བས་ན་བོད་ལ་

ཀྲུང་ག་ོལས་ལོགས་སུ།  རྒྱལ་ཁབ་མདེ།  ཁམིས་ལུགས་མདེ།  ཕ་ིའབལེ་མདེ།  དམག་

དཔུང་མདེ་ད།ོ།  ད་ེབཞིན་དུ་བད་ེསྐདི་དང་།  རང་དབང་དང།  མ་ཐོབ་པའང་མདེ་ལ་

ཐོབ་པ་འང་མདེ་ད།ོ།  ད་ེལྟ་བས་ན་བོད་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་བར་བདེ་པ་ལ་ལམ་

འད་ིཉདི་སམོ་པར་བ་ཞིང་ཡདི་ལ་བཅངས་པར་བའ།ོ།  འད་ིཉདི་ལ་བསབ་པར་བའ།ོ། 

ད་ེནས་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོབོད་མའི་ིསྲདི་ཀ་ིདབུ་ཁདི་ལས་རྒས་ཡལོ་དུ་ཕབེས་ནས།  བཙུན་

པ་ཟམ་གདངོ་ལ་ལགེས་སོ།།  ལགེས་སོ།།  རིགས་ཀ་ིབུ་ད་ེད་ེབཞིན་ན།ོ།  

རིགས་ཀ་ིབུ་དེ་དེ་བཞིན་དེ་ཇི་ལྟར་ཁདོ་ཀསི་བསན་པ་བཞིན་དུ་གཉསི་སྨན་དབུ་མའ་ི

ལམ་ལ་བརོྩན་པར་གིས་ཤགི  ད་ེསད་ཅསེ་བཀའ་བསྩལ་ནས།  ཚ་ེདང་ལྡན་པ་

བཙུན་པ་ཟམ་གདངོ་དང་།  སྤ་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་དང་བཅས་པ་རསེ་སུ་ཡ་ིརང་ས།ེ  

ཡ་ེཤསེ་དབིངས་དཔད་ཀསི་གཟིགས་པའ་ིརྒྱལ་

བའ་ིགསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསདོ་ད།ོ།
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༄༅།  །རོགས་སད་པའ་ིམད་ོཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅།    །འད་ིསད་བདག་ག་ིཐོས་པ་དུས་ཅིག་ན།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རོངས་

ཤངི་འཐུམ་པར་གྱུར་པའ་ིཚ།ེ  རིག་པའི་ཁིའུ་རྣམ་དཔོད་མཐའ་ཡས་ཀིས་སོན་པ་

ཐམས་ཅད་རགོས་པ་ལ་འད་ིལྟར་ཞུས་སོ།།  སནོ་པ་ལགས།  སེམས ་ཅན ་ཐམས་

ཅད་རོངས་པ་དང་རབ་ཏུ་རངོས་པ། འཐུམ་པ་དང་ཆེས་ཆེར་འཐུམས་པ་རྣམས་མ་

འངོས་པར་ཇི་ལྟར་རངོས་གཉདི་ལས་སད་པར་འགྱུར།  ཇི་ལྟར་དནོ་དམ་པའ་ིགནས་

ལུགས་རགོས་པར་འགྱུར། ཞསེ་ཞུས་པས།  སོན་པ་མཆོག་གིས་བཀའ་བསྩལ་པ། 

རིག་པའ་ིཁའིུ་ཉནོ་ཅིག  ངས་འད་ིལྟར་མཐོང་ཞིང་འད་ིལྟར་རགོས་སོ།།  ལྷ་མ་ི

ངོ་བོ་དབརེ་མདེ་དང་མ་ིསམེས་དག་ེབའ་ིལས་སུ་ཤསེ་སོ།།  ཕོ ་མོ ་མཆོག་དམན་

མདེ་པ་དང་ཀུན་ཀང་ཐོབ་ཐང་གཅིག་པར་རོགས་སོ།།  ཆོས་ཀུན་གནས་ཚུལ་གཅིག་

པ་དང་སྣང་ཚུལ་ཐ་དད་དུ་རོགས་སོ།།  ཤེས་བ་ཕ་རག་ཀུན་ཀང་མ་འཛིང་པར་ཤེས་

སོ།། བདནེ་དནོ་དང་གནས་ལུགས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཡདོ་པའ་ིཡདི་ཆསེ་ཐོབ་བོ།། རང་

དབང་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་དུ་རོགས་སོ།།འད་

མཉམ་ལ་བད་ེསྐདི་དང་མཐུན་སྒལི་ལ་སབོས་ཤུགས་ཡདོ་པར་རོགས་སོ།།  མ ང ་

གཙ་ོལ་ཁད་ཆོས་དང་མཉམ་གནས་ལ་སྒུལ་ཤུགས་ཡདོ་པར་ཤསེ་སོ།། ག་ོལ་འད་ིརང་

ག་ིགཞིས་ཀ་དང་མ་ིརིགས་འད་ིརང་ག་ིབརྩ་ེགགོས་ཡནི་པར་རགོས་སོ།།  རྒྱལ་ཁབ་འདི་

རང་ག་ིཁམི་ཚང་དང་ས་ཁོངས་འད་ིརང་ག་ིཁ་ཕརོ་ཡནི་པ་ཤསེ་སོ།།རིགས་བརྒྱུད་འད་ི

མ་འངོས་པའ་ིབདག་པ་ོདང་ཁམི་ཚང་འད་ིང་ཚའོ་ིའགན་འཁ་ིཡནི་པར་རོགས་སོ།།  

ཀུན་སྤདོ་འད་ིདྭངས་གཙང་ག་ིམཚ་ོམ་ོཞིག་དང་ཤསེ་རིག་འད་ིརྒྱང་མཐོང་ག་ིམགི་ཤལེ་
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ཡནི་པ་རགོས་སོ།།  འབད་བརྩོན་ནི་རྒྱུ་འབས་གནས་ལུགས་ཅིག་དང་སྨོན་ལམ་ནི་

སྒ་སན་བག་ཆ་ལྟ་བུར་རོགས་སོ།།  རང་དབང་གི་དོན་དུ་འཐབ་རོྩད་དང་བདེ་

སྐདི་ཀ་ིཆདེ་དུ་བཟོད་བསྲན་དགསོ་པར་ཤསེ་སོ།། འཕེལ་རྒྱས་ཀི་དོན་དུ་གསར་

གཏོད་དང་གཏན་ལིྷང་ག་ིཆདེ་དུ་མཉམ་གནས་དགསོ་པར་ཤསེ་སོ།། དམ་པའི ་ལྷ ་

ཆོས་ནི་སེམས་ཁམས་ཀི་ངལ་གསོ་ཞིག་དང་འཇིག་རེན་མི་ཆོས་ནི་འཚོ་གནས་ཀི་བདེ་

སྐདི་ཅིག་ཡནི་པ་རོགས་སོ།།  ལྷ་སྒྲུང་འདེ་སྒྲུང་ནི་རོག་བཏགས་ཀི་ཐང་ག་ཞིག་དང་

ལྷ་གསོལ་འད་ེབརྡུང་ན་ིདགསོ་མདེ་ཀི་ཁལ་ཆགོ་ཡནི་པར་ཤསེ་སོ།།  མོ ་ ཕྱྭ ་ ལུ ང ་

བསན་ན་ིབསི་པ་བླུ་བདི་ཅིག་དང་སྐབས་འཇུག་སོྨན་ལམ་ན་ིཁ་ཡག་ངོ་དགའ་ཡནི་པར་

རགོས་སོ།།  ཟ་འདོད་ལས་འཚེར་གི་ཆོ་ག་དང་རྣམ་རོག་དགར་འཛིན་གི་རིམ་གོ་

རྣམས་ཟིན་མདེ་ཀ་ིར་ིལམ་ཡནི་པར་ཤསེ་སོ།། ནམ་མཁའ་རུ་བཞུགས་པའ་ིསྐདི་པའ་ི

གནས་རིས་དེ་བསླུ་བདི་ཀ་ིལྷ་གལ་ཞིག་དང་ས་འགོ་ཏུ་བཙུགས་པའ་ིཚ་གང་གི་ཁམིས་

རྭ་ད་ེའཇིགས་བསྐུལ་ག་ིམནར་གཅོད་ཡནི་པ་ཤསེ་སོ།། འཇིག་རེན་འདིའི་བདག་པོ་མི་

ཡནི་པས་མ་ིལས་ལྷག་པའ་ིསྲགོ་ཆགས་མདེ་ལ་མ་ིལས་འཕགས་པའ་ིདངོས་མདེ་འབྱུང་

པ་ོམདེ། འཇིག་རནེ་འད་ིམ་ིཡསི་བསྐྲུན་ཅིང་མ་ིཡསི་སྲུང་དགསོ་པ་ལས་འཇའ་ཚནོ་ག་ི

གསོ་གནོ་པའ་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐ་ེབུ་ཞིག་གསི་ག་ལ་སྲུང་ཐུབ།  ད་ནི་བླུན་པོའི་ཁྱུ་ཚོགས་འདི་

རངོས་པའ་ིལྕགས་དྲྭ་ལས་ཐར་དགསོ། སརེ་གཅོད་ཀི་གཉའ་གནནོ་དང་བཀས་བཀདོ་

ཀི་ཁིམས་འོག་ནས་ཐར་དགོས།མི་རབས་བརྒྱ་ཡིས་མ་ཐར་བའི་སེར་གཅོད་འདི་ཐར་

དགསོ། ལོ་ངོ་སངོ་གསི་མ་སད་པའ་ིགཏི་མུག་འད་ིསད་དགསོ། བག་ཆགས་ཁ་ིཡསི་མ་

དག་པའ་ིརིང་དི་འད་ིདག་དགསོ།  ལོ་རྒྱུས་འབུམ་གིས་མ་སད་པའི་མཁེགས་

འཛིན་འད་ིསད་དགསོ།  མི་གངས་ས་ཡ་ཡིས་མ་ཐོབ་པའི་བདེ་སིྐད་དེ་ཐོབ་
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དགསོ།  ང་ཚ་ོལ་དགསོ་པ་ན་ིབད་ེསིྐད་ཡནི། ང་ཚ་ོལ་དགསོ་པ་ན་ིའད་མཉམ་ཡནི།  

ང་ཚ་ོལ་དགསོ་པ་མང་གཙ་ོཡནི།  ང་ཚ་ོལ་མདེ་པ་ན་ིགསར་གཏོད་རདེ།  

གདངོ་འཁངོས་རདེ།  སརེ་ཚུགས་རདེ།  སབོས་པ་རདེ།  ང་ཚོས་སྲུང་དགོས་པ་

ན་ིལྟ་བ་མཉམ་གནས་རདེ།  འག་ོམའི་ིཐོབ་ཐང་རདེ།  མ་ིབུའ་ིརིན་ཐང་རདེ།  

རྒྱུ་འབས་བོ་མགི་རདེ།  ང་ཚའོ་ིམདུན་ལམ་བཀག་ར་ོན་ིབག་འཁུམ་སྒདི་ལུག་རདེ།  

རངི་ཞནེ་གསར་འགགོ་རདེ།  རངོས་དད་ལ་ེལོ་རདེ།  མཁེགས་འཛིན་སེར་གཅོད་

རདེ།  རྫུན་མ་རུལ་སུངས་རདེ།  འཁོར་བ་བོས་བཏང་རདེ།  ང་ཚསོ་བརིྩ་

བཀུར་ཞུ་དགསོ་ས་ལྷག་བསམ་ཅན་རདེ།  དམངས་ཕན་ཅན་རདེ།  ཤསེ་ཡནོ་ཅན་

རདེ། རུས་པ་ཅན་རདེ། ང་ཚའོ་ིལམ་བུ་ཆགི་སྒལི་རདེ། གསར་གཏོད་རདེ། ཤསེ་རིག་

རདེ།  མཉམ་གནས་རདེ།  ད་ེལྟར་བས་ན་རངོས་གཉདི་ལས་སད་པར་འགྱུར།  

ཡངོས་སུ་སད་པར་འགྱུར་རོ།། ད་ེསད་ཅསེ་བཀའ་སྩལ་པ་དང་།  རི ག ་ པ འི ་

ཁའིུས་ལགས་སོ་ལགས་སོ།།  ད་ེད་ེབཞིན་ན།ོ།  དེ་ལྟར་བགི་འོ་ཞེས་སན་ལས་

ལངས་སོ།།  ཞསེ་རོགས་སད་པའ་ིམད་ོཞསེ་བ་བ་རགོས་སོ།། །།

མད་ོའད་ིཐོག་མར་ཨ་མ་ེརི་ཀ་དང་དབནི་ཇི།  ཧྥ་རན་སི་དང་རྒྱ་གར་ལ་སོགས་པའི་

ཡགི་རིགས་མང་པོར་བསྒྱུར།མ་ཧཱ་གན་ད་ིལ་སོགས་པའ་ིནུབ་གངི་ག་ིམཁས་པ་མང་པོས་

འད་ིལ་གཙགིས་ཆནེ་དང་མཐོང་ཆནེ་བས།  བོད་དུ་བཙན་པའོ་ིདུས་སུ་མད་ོའད་ི

སབེས་ཀང་ཐབས་ཤསེ་ཡ་བལ་དུ་སོང་ས་ེསྒ་དནོ་གཉསི་ཆར་ཡར་རྒྱས་ད་ེཙམ་མ་སོང་། 

ཕིས་སུ་མཁས་དབང་དགེ་ཆོས་ཀིས་འདི་ལ་གཙིགས་སུ་འཛིན་ཡང་འཕིན་ལས་ཆེར་

མ་རྒྱས།  ད་ལྟའ་ིཆར་དནོ་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཞོགས་དུང་ལ་སོགས་པས་མད་ོའད་ིཡ་ི

ག་ེརུ་དཔར་ཏ་ེམད་ོསྨད་དུ་འཕནི་ལས་ཆརེ་རྒྱས། ཁམས་དང་དབུས་ལ་སོགས་
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པར་འཆད་ཉན་ག་ིགྲྭ་མང་པ་ོདར་ཞིང་།  མདརོ་ན་བོད་གཞིས་བསེ་གཉསི་ཀར་ད་

ལྟ་མད་ོའད་ིགཙགིས་ཆནེ་འཛིན་ཏ་ེགཉན་པ་ོགསང་བ་བཞིན་བསརོ་ཡདོ། །གཏོར་

བཞངེས་ནས་ཞུས་ཧཧཧཧ།། །། 

༄༅། །ཏཱ་ལས་དལོ་རྒྱལ་ལ་གནངོ་འགོད་འགདོ་བཤགས་ཕུང་པ་ོ

གསུམ་པ་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཨུ་ཧུ་ལགས། དལོ་རྒྱལ་དང་། དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བ་རྩ་བ་ནས་མདེ་པའ།ི བ ་ མ ་

རོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་

ཆུབ་སམེས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བ་རྩ་བ་ནས་མདེ་པའ།ི དག་ེ

འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་བདག་ལ་དགངོས་སུ་གསོལ། བདག་སྐབས་མགནོ་དང་། 

ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ། སྤན་རས་གཟིགས་དང་། བོད་ཀི་རྒྱལ་པོའི་མིང་ཙམ་འཛིན་པ་

ཏཱ་ལའ་ིབ་མ་ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔོན་ཞསེ་བག་ིབས། ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མ་

མཆིས་པ་ནས་ད་ལྟ་ལ་ཐུག་ག་ིབར་དུ་ཉནོ་མངོས་པ་འདདོ་ཆགས་དང་། ཞ་ེསྡང་དང་། 

གཏི་མུག་ག་ིདབང་གསི་སྡགི་པ་མ་ིདག་ེབ་ཅི་བགསི་པ་དང། ཆགས་སྡང ་ ཕོགས་

རིས་བས་པ། བཤསེ་གཉནེ་བསནེ་ཚུལ་ལོག་པ། དགེ་འདུན་སྡེ་དཀྲུགས་བས་

པ། བཟའ་ཚང་ཁ་བལ་བཏང་བ། ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་བཅད་པ། 

ཁ་དང་ཁ་སྤུ་དབ་ེའབདེ་བདེ་དུ་བཅུག་པ། བོད་མ་ིགསོན་སྲགེ་བདེ་དུ་བཅུག་པ། 
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མ་ིཚང་ར་ེརའེ་ིསོ་རང་གསི་བརྡུང་བ་དང་། བརྡུང་དུ་བཅུག་པ་དང་། ད་ེདག་ལ་རསེ་

ཡ་ིརང་ག་ིརྒྱབ་སྐརོ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བས་པ་ལ་སོགས་པ། མདརོ་

ན་སྤན་རས་གཟིགས་མནི་ཀང་ཡནི་ཁུལ་བས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མ་མཁེན་ནའང་

མཁནེ་ཁུལ་བས་པ། ལྷ་མ་ིརྣམས་འདནེ་ཡནི་ཁུལ་བས་པ། ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་

མནི་ཀང་ཡནི་ཁུལ་བས་པ།རང་དབང་མ་སྤད་ཀང་སྤདོ་ཁུལ་བས་པ། དམངས་གཙོ་

མ་སྤད་ཀང་སྤདོ་ཁུལ་བས་པ་ལ་སོགས་པའ་ིསྡགི་པ་དང་། ཉེས་ལྟུང་གི་ཚོགས་ཅི་

མཆིས་པ་ཐམས་ཅད།  དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བ་རྩ་བ་ནས་མདེ་པའ།ི བ་མ་ར་ོར་ེའཛིན་

པ་ཆནེ་པ་ོལ་སོགས་པའ་ིཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སམེས་

པ་ཐམས་ཅད་དང་། དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བ་རྩ་བ་ནས་མདེ་པའ།ི དག་ེའདུན་བཙུན་པ་

རྣམས་ཀ་ིསྤན་མངར་མཐོལ་ལོ་འཆགས་སོ།། མ་ིའཆབ་བོ།། མ་ིསད་ད།ོ། ཕི ན ་

ཆད་ཀང་བ་བ་ངན་པ་ད་ེདག་སྡམོ་པར་བག་ིལགས་སོ།། མཐོལ་ཞིང་བཤགས་ན་བདག་

ངན་འགོ་རུ་མ་ིལྷུང་ཡང་ཐང་ས།ེ མ་མཐོལ་ཞིང་མ་བཤགས་པར་དེ་མུར་བསྡད་ན་ནི་

དམལ་བ་མནར་མདེ་དུ་ལྟུང་བར་ངསེ་སོ།། །།

སྤི་ལོ་{15}{o1}{2016}ཉིན་བདག་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཨ་རི་སྨན་ཁང་དུ་མ་

ཐོན་པའ་ིནུབ་མརོ། འགདོ་བཤགས་འད་ིསྤུས་མ་ོགཉསི་ཀ་ས་ལ་བཙུགས།  

ལག་པ་གཉསི་ཀ་གནམ་ལ་བསྐངས་ནས་འགདོ་གདུང་ཚད་མདེ་པས་ཕུལ་ལོ།། །།
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༄༅།    །ཚད་མདེ་ཡནོ་ཏན་མ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ཚད་མདེ་ཡནོ་ཏན་རྒྱ་མཚའོ་ིདཔལ་མངའ་ཞིང་། །ཉམ་ཆུང་འགོ་ལ་བུ་

གཅིག་ལྟར་དགངོས་པའ།ི །སྤྲུལ་པའ་ིབསན་སྲུང་རོ་ར་ེཤུགས་ལྡན་རྩལ། 

།བདག་ག་ིབདནེ་པའ་ིསྨྲ་ེངག་འདརི་དགངོས་ཤགི །སྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་ཡོངས་

རགོས་ཐུབ་པའ་ིབསན། །སྤ་ིདང་བ་ེབག་འཇམ་མགནོ་ཙངོ་ཁ་པའ།ི །མདོ ་སགས་

བསན་པ་ཡདི་བཞིན་དབང་ག་ིརྒྱལ། །འཛམ་གིང་ཕན་བདེའི་དཔལ་དུ་རྒྱས་པར་

མཛོད། །ད་ེའཛིན་མཁས་གྲུབ་དབུས་ན་ལྷུན་པོ་ལྟར། །མངོན་པར་འཕགས་པ་༧པཎ་

ཆནེ་ཆོས་ཀ་ིརྒྱལ། །ལ་སོགས་དག་ེལྡན་གཙང་མར་སྐངོ་མཛད་པའ།ི །བསན་འཛིན་

ཚགོས་རྣམས་མཛད་འཕནི་རྒྱས་པར་ཤགོ །བོ་བཟང་རྒྱལ་བ་གཉསི་པའ་ིབསན་པ་

ལ། །ཆདེ་དུ་སོྨན་ལམ་ལོག་པའ་ིབསམ་སྦརོ་ཅན། །ར་སའི་འགོང་པོ་ཚོགས་པའི་

དཔནོ་འཁོར་ཀུན།  །དག་པོའ་ིལས་ཀསི་མྱུར་དུ་ཚར་ཆོད་ཅིག །གངས་ལོངས་བསན་

འགའོ་ིཕན་བད་ེམ་ལུས་པ། །ཁག་ལྟར་དཀྲུགས་མཁན་ཡུལ་གར་སྲདི་གཞུང་ག ི

།བསམ་སྦརོ་ངན་པའ་ིགདུག་རྩུབ་མ་ལུས་པ། །མྱུར་དུ་ཆོད་པའི་ཐུགས་རེའི་མཐུ་

དཔུང་བསྐདེ། །ཉནོ་མངོས་གདནོ་གིས་སྨསོ་པའ་ིབརང་སོྤད་ཀསི། །རང་གཞན་

གཉསི་ཕུང་བགིད་པའ་ིསངི་རའེ་ིཡུལ། །ར་སའ་ིའབྱུང་པའོ་ིཚགོས་རྣམས་བང་དརོ་མགི 

།ཡངོས་ཐོབ་བམས་བརྩསེ་མཛའ་བའ་ིདཔལ་ལ་སྦརོ། །རིང་ནས་སིང་དུ་བརྣག་པའི་

འདདོ་པའ་ིདནོ། །ཡངོས་རགོས་དགའ་ལྡན་རིང་ལུགས་གཙང་མའ་ིདཔལ། 

།དར་རྒྱས་རགོས་ལྡན་གསར་པའ་ིདགའ་སནོ་ལ། །སོྤད་པའི་སལ་བཟང་མྱུར་བ་

ཉདི་དུ་སྩལོ། །བསན་དང་བསན་འཛིན་བསན་སྲུང་བཅས་པའ་ིསད། །གཅེས་པའི ་
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ལུས་སྲགོ་ལོངས་སོྤད་ཡངོས་བཏང་ས།ེ །དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་སྤད་པའ་ིསྐ་ེབོ་རྣམས། 

།ལྷ་མཆགོ་ཁདོ་ཀསི་ཐུགས་རསེ་སྐངོ་བར་མཛོད། །མདརོ་ན་འཇམ་མགནོ་བ་མའ་ི

སྤན་ས་རུ། །དག་ེལྡན་བསན་དང་བསན་འཛིན་དག་ེའདུན་སྡ།ེ །ཡོངས་བཟུང་

རྒྱ་ཆེའི་ཐུགས་བསྐེད་གང་མཛད་པའི།།འབས་བཟང་དེང་འདིར་མྱུར་དུ་འཆར་བར་

མཛོད། །སྣང་སོང་ཆོས་ཉདི་ཟབ་མའོ་ིརནེ་འབལེ་དང་། །མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རེའི ་

མཐུ་དང་བདནེ་ཚགི་སབོས། །ལས་འབས་བསླུ་མདེ་བདནེ་མཐུས་བདག་ཅག་ག ི

།བདནེ་པའ་ིསོྨན་ལམ་བགགེས་མདེ་མྱུར་འགྲུབ་ཤགོ

{ཅེས་པ་འདི་ནི་དུས་བབས་ཀི་འགོས་དང་བསྟུན་ནས་དགེ་སོྦང་སོམས་ལས་པས་

འདདོ་གསོལ་སལེ་བ་དགའེ།ོ།} །།
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གཟི་ལྡན་འཆར་ཁའ་ིའདོ་སྣང་མཇུག་སྡམོ་ག་ིབཤད་པ།

ད་ལམ་གནས་སབས་ཀ་ིམཇུག་སྡམོ་གཏམ་བཤད་འད་ིན་ིརྒྱལ་སྤ་ིརྒྱལ་ནང་དུ་བཞུགས་

པའ་ིརང་ར་ེཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་རང་ག་ིབསམ་ཚུལ་བརོད་པ་ཙམ་ཡནི། ཁེ ད ་

ར་ོར་ེསྤུན་གོགས་ཚ།ོ སྤིར་རང་རེ་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བདེན་པ་ཡོད་ཟེར་ཤེས་

ཙམ་གསི་མ་ིཆགོ་པར། བདེན་པའི་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་མིན་ཡང་ཤུགས་ལྡན་པ་རང་

རང་གསི་འབད་བརོྩན་ཐབས་ཤསེ་ཤུགས་དག་ཞན་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་དང་།

འབད་བརོྩན་ད་ེཡང་ཡུན་འཐུད་ཐུབ་མནི་ལ་རག་ལས་ཤངི་། དེ ་ཡང་ཆིག་སིྒལ་གི་

ནུས་ཤུགས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ཐུབ་མནི་ལ་ཐུག་ཡདོ་པར་མཐོང་ངོ་།། ད་ེཡང་རྩ་

བའ་ིརང་གཞི་ལྟ་བུ་ན་ིལྷག་བསམ་སིང་སོབས་ཁོ་ནས་ཨམ་གཙགིས་བསྡམ་ནས་ཤུགས་

རྒྱབ་བསྡད་པ་ལྟ་བུ་ཙམ་མ་ཡནི་པར། ཤུགས་ལྡན་པ་རྒན་གཞོན་ཀུན་གསི་ཕི་ནང་ག་ི

ཤསེ་བ་ཡནོ་ཏན་ལ་སམེས་ཁུར་ཆནེ་པོས་སྦང་བརོྩན་དང་། ལྷག་པར་གཞོན་ནུ་

ལོ་ཆུང་དེ་ཚརོ་སོབ་སོྦང་ག་ིའཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ལ་ཚང་མས་ཕན་ཚུན་རོགས་

རསེ་དང་། གཅིག་ཕན་གཅིག་གགོས་ཡག་པ་ོགནང་དགསོ། དེ་དག་ནི་ཤུགས་ལྡན་

པ་རྣམས་ཀ་ིབདེ་འསོ་པའ་ིརང་གཞིའ་ིརྩ་དནོ་ཞིག་ཡནི་པ་སོྨྲས་མདེ་རདེ། 

ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀ་ིཐད་ནས་བཤད་ན། བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅུ་བཞི་པའི་ཉེ ་

འཁོར་ལྷ་འད་ེམ་ིགསུམ་ཐམས་ཅད་ཀསི། ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་རང་ཅག་ཤུགས་ལྡན་

པ་རྣམས་ཀི་ཐོག་ཏུ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བ་སོྤད་སེལ་ལུགས་ལ་བལྟས་ན་
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སམེས་མ་ིཕམ་རང་ཕམ་དང་། བསྐྱུག་མ་ིབོ་རང་བོ་ལྟ་བུ་ཡནི་ནའང་། ཕ་ིནང་ག་ིཆསོ་

གགོས་ཚང་མ་རླུང་མ་ལངས། སམེས་མ་ཕམ། དཔའ་མ་ཞུམ་པར་སབོས་པ་ཆནེ་པསོ་

དང་བདནེ་དང་། བདནེ་དནོ་གནས་ལུགས་ཡདོ་པའ་ིཐོག་ནས། རྒྱ ལ ་ ཡོ ང ས ་

འག་ོབ་མ་ིཡ་ིཐོབ་ཐང་ག་ིལྟ་གྲུབ་དགངོས་དནོ་དང་མ་འགལ་བ། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་

སོ་སོའ་ིཁམིས་ལུགས་ལ་གུས་བཀུར་དང་བརིྩ་སྲུང་ཡག་པོ་ཡདོ་པའ་ིཐོག །ངང་རྒྱུན་རིང་

པ་ོདང་ཞི་འཇམ་ཐབས་མཁས་ཀ་ིས་ོནས། རྒྱལ་སིྤ་རྒྱལ་ནང་གི་གཟུར་གནས་པ་

ཡངོས་ལ་བདནེ་དནོ་གསལ་བཤད་བདེ་རྒྱུ་དང་།   སད་རིགས་སྣ་མང་ག་ིཐོག་ནས་ག་ོ

རགོས་སལེ་རྒྱུ། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་དྲྭ་རྒྱའ་ིབརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་བདནེ་དནོ་

དལི་བསྒགས་བེད་རྒྱུ་སོགས་ན་ིདུས་རབ་གསར་པའ་ིའགོ་ལུགས་དང་བསྟུན་ནས་རེས་

ཟིན་པ་བ་རྒྱུ་འཛམ་གངི་ཤུགས་ལྡན་པ་ཡངོས་ཀི་འགན་འཁ་ིརདེ་སམ།  འནོ་ཀང་། 

གནས་སབས་གནས་སབས་སུ་བདེན་དནོ་གསལ་བཤད་མ་ིབེད་ཀ་མེད་རེ་གཉསི་ཡངོ་

སྲདི་ཀང་ད་ེན་ིངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་མ་ིབདེ་ཀ་མདེ་རདེ། རྩ་བ་ངོ་མ་ཤུགས་ལྡན་

པ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་སྤོད་མཁན་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ལས་གཞན་ཞིག་ཡོད་པར་

བསམ་ནས་ཉ་ཉུང་མཉམ་བསྲ་ེབས་ན་ད་ེན་ིརྩ་བ་ནས་ནརོ་བ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ངོ་།། འོ ན ་

ཀང་དེ་ན་ིརང་ག་ིབསམ་ཚུལ་ཙམ་ལས་རྩ་བ་ཁེད་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་གིས་དགངོས་

དཔད་མཛད་རོགས། 

བོད་རིགས་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་དམགིས་གསལ་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། བ་སྤྲུལ་དགེ ་

བཤསེ་སརེ་མ་ོབ་རྣམས་ཀསི་རང་འཁའི་ིལས་འགན་གཙ་ོབོ་ལྟ་བུར། སོན་པའི་དམ་

ཆོས་རྣམ་གཉསི་ཏ་ེཞསེ་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། ལུང་གི ་བསན་པ་ཐོས་བསམ་གིས་
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གཏན་ལ་ཕབ་ས་ེབཤད་པའ་ིས་ོནས་འཛིན་པ་དང་།  རོགས་པའི་བསན་པ་

སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་བངས་ཏ་ེརྒྱལ་བའ་ིདགངོས་པ་དང་། བསན་པའ་ིསིང་པ་ོཚུལ་བཞིན་

སྒྲུབ་པའ་ིས་ོནས་བསན་འཛིན་ག་ིསྐསེ་བུ་དམ་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། 

ར་ས་མ་ིགཅིག་དབང་འཛིན་ཤགོ་ཁག་གསི་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་དག་ེལུགས་པ་མ་ཟད། 

བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་གའི་ཁོངས་ནས་ཕུད་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་ངོ་ཚ་བལ་བའི་

བདུད་ཀ་ིབསླུས་ཚགི་ད་ེལ་བདནེ་པ་ར་སོྤད་ཡང་དག་པ་ཞིག་བདེ་ཐུབ། ད་ེལྟར་མ་བྱུང་

ན། བསན་པ་ཆགས་སྡང་གིས་འཛིན་པར་རོམ་པའི་ར་སའི་ཤིང་ར་སྲོལ་འབེད་

ད་ེཚསོ་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཆསོ་པའ་ིགལ་ནས་ཕུད་མ་ིཐུབ་ཀང་། རང་ཉིད་སོན་

པ་ཐུགས་ར་ེཅན་ག་ིབསན་པ་སྐནོ་མདེ་ཀ་ིསརོ་ཞུགས་པའ་ིདགསོ་པ་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པ་

ད་ེསོར་བས་མ་ཟད། བོད་ཀ་ིཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ནས་ཕུད་པ་ཡནི་ཟརེ་མཁན་དང་། 

ཕུད་ཡུལ་ཤུགས་ལྡན་པ་གཉིས་ཀ་སྲང་ལ་གཞལ་ན་ཡང་ལིད་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་ཉེན་

ཆ་ེཡང་སམ་མ།ོ། 

ལྷག་པར་དུ་བོད་རིགས་ཤུགས་ལྡན་པ་ཡདོ་ཚད་ཀ་ིསན་ལམ་དུ་ཞུ་རྒྱུར། ཕགོས་གཅིག་

ནས་བསམ་ཚ།ེ ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཕ་ིལོ{2008}ནས་ཆོས་ཟང་ཟིང་ག་ིའབལེ་བ་

བཅད་ད་ེམཐའ་འབུད་དུ་བཏང་བའ་ིགངས་ལངོས་ཀི་ད་ཕྲུག་ཁྱུ་གཅིག་ཡནི་སྲདི་མདོ། 

ཞིབ་ཏུ་བསམ་ན། ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་དགེ་ལུགས་པའི་གལ་ནས་ཕུད་མི་ཐུབ་

ལ། ཆོས་ལུགས་པའ་ིཁྱུ་ནས་ཀང་ཕུད་མ་ིཐུབ། བོད་མི་རིགས་ཀི་གལ་ནས་དེ་

བས་ཀང་ཕུད་མ་ིཐུབ་པ་ཀུན་ཤསེ་ལ་གསལ་བཤད་མང་པ་ོདགསོ་གལ་མ་མཐོང་། 

 དནོ་དམ་ད་ེདང་དའེ་ིགལ་ནས་ཕུད་དགོས་ཟརེ་མཁན་རང་ཉདི་ད་ེདང་དའེ་ིཁྱུ་
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ནས་མི་རིང་བར་རང་འབུད་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མི་དགོས་པས་གསལ་བཤད་

མང་པོ་སབས་སུ་མ་བབ་པས་བཞག ཁོང་ཚོས་བོད་རིགས་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་

བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་གང་ས་ནས་ཕུད་གང་ཐུབ་བས་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་དང་གནས་

ལུགས་གཞན་ཞིག་ཐོབ་ར་ེབདེ་པ་ན་ིགནེ་པ་གནེ་ནག་ག་ིབདེ་ཚུལ་ལས་མ་འདས་ཏ།ེ 

དཔརེ་ན། ཡདོ་སར་མ་ིབཙལ་མདེ་སར་བཙལ་ཟརེ་བ་ལྟར། ཡོད ་སར་མི ་

བཙལ་མེད་སར་བཙལ་ན་མཐའ་མ་རེད་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཡོད་པ་ཞིག་མི་རེད་པར་མེད་པ་

ཞིག་རདེ་རྒྱུ་ཡནི་པ་ཤདོ་ག་ལ་དགསོ། བཅུ་བཞི་པ་དང་ཁོང་ལ་གཡས་སྐོར་གཡོན་

སྐརོ་བདེ་མཁན་འགའ་ཞིག་དཔུང་པ་མཉམ་བསྡབེས་ཀསི། ཕི་ལོ་{1996}ནས་

བཟུང་ཤུགས་ལྡན་པའ་ིཐོག་ཏུ་ས་རུབ་ར་ོརུབ་དང་། ཁ་རུབ་ལག་རུབ་ཀིས་བ་ངན་

སྤདོ་ངན་གནམ་སར་མ་ིཤངོ་བ་ལྟ་བུ་ཇི་ལྟར་སལེ་སོང་། འནོ་ཀང་མཐའ་མ་ཆསོ་འཇིག་

རནེ་གཉསི་ཀ་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ག་ར་ེབྱུང་སོང་། གང་ཡང་བྱུང་མདེ། མ་ཟད་མཐའ་

མ་འུ་ཐུག་པའི་བ་བ་ཆོས་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་བ་བཅད་ཟིན་ནས་ཀང་ད་དུང་ཡིད་མ་

ཚིམ་ཞིང་ལས་མ་དག་པའི་བ་སོྤད་ཇི་ལྟར་སེལ་བཞིན་ཡོད་མེད་ཀང་ཀུན་གིས་ཤེས་

གསལ་ད་ེརདེ། དརེ་བརནེ་ནགས་ན་ཤངི་ཤུན་གནོ་པའ་ིསྤང་པོ་དང་། སེང ་གེའི ་ཁི ་

ལ་འགངི་བའ་ིརྒྱལ་པ་ོགཉསི་ག་ོས་མཐོ་དམའ་ིཁད་པར་ཡདོ་ཀང་། དགའ་སྡུག་གི་

འཚརོ་བ་ལ་ཁད་པར་མདེ་པས་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ད་ེམུར་འཇམ་ཐིང་ངརེ་མགོ་སྒུར་

སྐདི་ཉལ་རྒྱབ་ནས་མ་ིསྡདོ་པ་ཡང་ཀུན་ཤསེ་ལ་སོང་། མཐའ་མ་བོད་འད་ིག་འད་ཞིག་

ཡངོ་ས་རདེ་བཅུ་བཞི་པས་དགངོས་པ་ཡག་པ་ོབཞསེ་དགསོ། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་

བརནེ་ནས་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ནས་ཀང་དགངོས་པ་གཏིང་ཟབ་བཞསེ་ཏ།ེ དོ ན ་

དམ་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་གང་ནས་ཀང་འབུད་འག་ོརྒྱུ་ཞིག་མདེ་པས་ན། ལུས་རེན་འདི་
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མ་བོར་བར་དུ་བོད་མ་ིརིགས་ལ་བཅངས་པའ་ིལྷག་བསམ་དང་བརྩ་ེསམེས་ན་ིནམ་ཡང་

འགྱུར་མ་ིཉནེ་པ་ད་ེརདེ། བཅུ་བཞི་པ་ན་ིབོད་མ་རདེ་ལ། བོད་དེ་ཡང་བཅུ་བཞི་

པའ་ིམ་རདེ། བོད་ན་ིབོད་མའི་ིཡནི་པ་ལས་གཞན་སུའ་ིཡང་མ་རདེ། བཅུ་བཞི ་པ ་

འཁོར་བཅས་ལ་དགསོ་པ་ན་ིབོད་མ་ིརིགས་འཆམ་མཐུན་མ་རདེ་ལ། བདེ་སྐིད་དང་

རང་དབང་མཉམ་གནས་ཡར་རྒྱས་དང་བརན་ལིྷང་སོགས་ཀང་ད་ེབས་མ་རདེ། ག ང ་

རདེ་ཟརེ་ན་ཆསོ་ལུགས་བར་ལ་ཁ་མ། ཆོལ་ཁའ་ིབར་ལ་དབནེ་སོྦར། མི ་ རི ག ས ་

བར་ལ་དཀྲུག་ཤངི་། ཟ་ཚང་བར་ལ་ཁ་བལ། གཟུགས་མདེ་ལྷ་ལ་དམའ་འབབེས། 

གཟུགས་ཅན་མ་ིལ་སྐནོ་འཛུགས། གཞན་ཡུལ་དུ་དུས་ཚདོ་འཁལོ་ཐབས།   ཉ་ེ

འཁོར་བ་རྣམས་ཀི་མི་ཚེ་ཕུད་ཐབས་སོགས་བཅུ་བཞི་པ་འཁོར་བཅས་ལ་དགོས་པ་ནི་

ད་ེརང་ཡནི་པ་རདེ། དེར་བརེན་བོད་རིགས་ཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་བོད་ཟེར་

བ་ད་ེདང་། བཅུ་བཞི་པ་གཉིས་དབེ་བ་ལོགས་སུ་བཀར་ཏེ་རང་ཉིད་བོད་པ་ཞིག་

ཡནི་པའ་ིའདུ་ཤསེ་ནམ་ཡང་མ་འདརོ་བའ་ིས་ོནས། མེས་པོའི ་ཤུལ་བཞག་བོད་

ཀ་ིགཙུག་ལག་རིག་གནས་རྒྱ་མཚའོ་ིབང་མཛོད་ད་ེབཞིན་མ་ིཉམས་གངོ་འཕལེ་དང་། 

ཉམས་པ་སར་གསོ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཡངོ་བའ་ིདནོ་དུ་སངི་སབོས་ཆེན་པོས་འགན་

ཁུར་དང་ལནེ་ངསེ་པར་དུ་བོད་མ།ི མ་ིར་ེངོ་ར་ེནས་གནང་དགསོ། རྩ ་ དོ ན ་ དེ ་

ལགེས་གྲུབ་ཡངོ་བ་ལ། ཐུན་མོང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་ཐུན་མོང་གི་ཕུགས་བསམ་ཡོད་

དགསོ་ལ་ད་ེཡང་བོ་རྩ་ེགཅིག་ཏུ་མཐུན་དགསོ། མཐུན་པ་ལ་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་འགན་

འཁའི་ིབསམ་པ་བརན་པའོ་ིཐོག །རིགས་ལ་ཞནེ་པའ་ིལ་རྒྱ། ལས་ལ་གཉེར་བའི ་

བརོྩན་འགྲུས། བོས་གཏོང་ཕདོ་པའ་ིསངི་སབོས་བཅས་བྱུང་ན་མ་ིརིགས་ད་ེརག་ཏུ་དར་

རྒྱས་ཡངོ་ངསེ་ཡནི། དེ་ཡག་པོ་ཡོང་བ་ལ་བོད་མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་དང་། 
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ཕན་ཚུན་རྒྱབ་སྐརོ། ཕན་ཚུན་སམེས་ཁུར། ཕན་ཚུན་རོགས་རམ་བཅས་བྱུང་ན་མ་ི

ནུས་པའ་ིལས་ཀ་དང་། མ་ིའགྲུབ་པའ་ིབ་བ་གཅིག་ཀང་ཡདོ་མ་ིསྲདི། འནོ་ཀང་། 

ད་ེལྟར་མ་ིཡངོ་བའ་ིརྐནེ་རྩ་གཙ་ོབོ་ན།ི ཁམིས་ལུགས་ཚད་ལྡན་མདེ་པ། ཡོད་ཀང་ལག་

ལནེ་དང་བཞག་མདེ་པ། ཆོས་སྲདི་མཉམ་བསྲསེ་མང་བ། གང་ཟག་ག་ིདབང་འགྱུར་ཤདེ་

ཆ་ེབ། ཆོས་ལུགས་ཕགོས་རསེ།    ལུང་ཚན་འཐནེ་འཁརེ། ཉེ་དགའ་ཕོགས་ལྷུང་

མང་བ་སོགས་ན་ིམ་ིརིགས་ད་ེཉམས་རྒུད་དུ་འག་ོབའ་ིརྐནེ་རྩ་ངོ་མ་ད་ེརྣམས་ཡནི་པས། 

 ད་ེལུགས་རྒྱ་ཆའེ་ིཤུགས་ལྡན་པ་རྣམས་ནས་ཀང་ཐུགས་ལ་བཞག་རོགས་གནང་ཞསེ། 

ང་མ་ིརྒན་ལྷག་བསམ་དཀར་བའ་ིར་ེའབོད་རང་ཡནི།     རདེ་དང་མ་རདེ།  ཁདེ་སྤུན་

ཟླ་རྣམས་ཀསི་དཔད་ཞིབ་ཏུ་གལ་ལོ།། 

ད་ན་ིརྒས་པའོ་ིཅོལ་གཏམ་མང་བའ་ིགཏམ་རགོ་ད་ེམཚམས་བཅད་ནས། མཐའ་དནོ། 

རྩ་བའ་ིཆ་ནས་ཕན་རང་དུས་ཚདོ་དཀནོ་པའ་ིཁར། འཆད་རོྩད་རོྩམ་པའི་བོ་གོས་

ཞན་ལ་མངོ་གམོས་གང་ཡང་མདེ་པ། ཡནོ་ཏན་རུས་སལ་ག་ིསྤུ་ཡ་ིམཆདེ་ཟླར་སོང་བ་

ཞིག་གསི་གང་བིས་པའ་ིབརྒལ་ལན་འད།ི ཁེད་གཟུར་གནས་མཁས་པའི་དབང་

པ་ོརྣམས་ཀསི། གཟིགས་ན་མགི་ལ་དགའ་འཛུམ་རྒྱས་པ་དང་། ཐོས་ན་ཡིད་འོང་སྤུ་

ལོང་གཡ་ོབ། བསམ་ན་སངི་ལ་འདདོ་པ་འཇོ་བའ་ིགནད་སྤུ་རྩ་ེཙམ་ཡང་མདེ་མདོ། 

ད་ེལྟར་ན་ཡང་ཤ་ིབ་ལས་ན་བ་དག །བསད་པ་ལས་བརྡུང་བ་དག །མེད་པ་ལས་

ཡདོ་པ་དག་ཟརེ་བའ་ིདཔ་ེལྟར་། བདུད་ཀི་བེད་པ་སིང་ལ་ཞུགས་ནས་ཤེས་ཀི་ཁེ་དང་། 

གགས་པའི་འུད་ལ་རེ ་བ་དགེ ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པའི་འདེ ་ལག་མི ་

སབོ་བཞིན་དུ་དཀར་པ་ོལྷ་ཡུལ་དཀྲུག་འདདོ་དང་། རྐང ་པ ་མི ་སོབ ་བ ཞིན ་དུ ་
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འོག་ཕོགས་ཀླུ་ཡུལ་དུ་བརྐངས་ནས་དྭངས་གཙང་གི་རྒྱ་མཚོ་རོག་འདོད་པའི་སྨྲ་བ་

ངན་པའ་ིམ་རགོས་ལོག་རོག་ག་ིརུ་མཚནོ་ས་ལ་བསལ་ཕིར། ལོ ང ་ བ ་ ལ ས ་ ཞ ་

ར་བཟང་བའ་ིདཔ་ེདང་དུ་བངས་ནས་༧གངོ་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆནེ་པོས་ཀང་། 

ང་རྒྱལ་གི་མགོ་བོ་མཁའ་ལ་བཏེགས་ཏེ་{ཧམ་པ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་དགག་པ་རྒྱབ་

ཤོག་}གསུངས་པ་ལ་ལན་ཞིག་མ་ཕུལ་ན་བརས་སབས་སུ་འགོ་དོགས་ནས་བརྒལ་

ལན་ས་བཅད་མ་སོང་ཙམ་ཞིག་ཕུལ་བ་ལ་དགེས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་སོ ་

མ་ོབརྒྱ་ཕག་རགོས་ལྡན་བཞིན་དབ་ེབར་ཞུ་ཕིར། { བ རྒ ལ ་ ལ ན ་ ག ན མ ་

ལྕགས་རོ་རེའི་མེ་ཆར་}ཞེས་བ་བ་འདི་དགེ་ལྡན་མིང་གཡར་ལོག་བཤད་པ་དང་། 

བཅུ་བཞི ་པའི ་དབུས་པའི ་ ཕོགས་ལྷུང་གི ་འདམ་དོང ་དུ་ལྷུང་བ་རྣམས་ལ་

མི ་འཇིགས་གདོང ་ལྔའི ་གད་བརྒྱངས་གསང་མཐོར་བསྒགས་པ་ཞིག་དང་ ། 

གཟུར་གནས་དང་པརོ་བཞུགས་པའ་ིམཁས་དབང་རྣམས་ཀ་ིསྤན་མདུན་དུ་རྔ་ོལོའ་ིརྒྱལ་

མཚན་འཕར་བ་ཙམ་ཞིག་ཡནི་སྲདི་མདོ། གང་ལྟར་བརྒལ་ལན་འདི་བཞིན་སོབ་

གྲྭའ་ིལས་ཞོར་དང་བར་སངེ་ནམ་ཡནི་ལ་བསི་ཏ།ེ ཁེད ་རྣམ་པའི ་སན་དབང་

མཉམ་པར་བཞག་པའ་ིཉ་ེདྲུང་དུ་སན་འཇིབས་རོལ་མའོ་ིགེར་དབངས་སུ་རོམ་ཞིང་བར་

མཚམས་མདེ་པར་བརྡུང་བར་བས་སོ།།

སར་ཡང་སྨྲས་པ། དགེ་ལྡན་མངི་གཡར་ལོག་བཤད་པ་ཁདོ་ཅག་བརྒལ་ལན་འད་ི

ལ་སྤན་གསི་འབུར་ཚུགས་སུ་ཞིབ་གཟིགས་ཐོག །སད་མའ་ིཆར་ཡང་དག་ེལྡན་པའ་ིམངི་

གཡར་ནས་རོྩད་པ་ལྷུར་ལནེ་བཞིན་སྨྲ་བ་ངན་པའ་ིསྦརོ་བ་ལ་ཞུགས་འདདོ་ན། འ དི ་

ནས་ཀང་། ནམ་ལངས་ཉ་ིཟླ་མཉམ་འཆར་མཉམ་ནུབ་བདེ་རྒྱུར་ཁདོ་ཅག་ལ་དཀའ་
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ལས་གང་ཡང་མདེ་ན། འད་ིཀར་ངདེ་ལ་ངན་དུ་འགྱུར་པ་ཅི་ཡང་མདེ་ད།ོ། ཡངོས་

གགས་མིན་པའི་བཏགས་མིང་གི་ན་བ་དཔོད་ལྡན་མི་ཕམ་རིགས་པའི་རལ་གིས་ཕི་ལོ་

{2016}ཟླ་བ་{11}ཚསེ་{20}རབ་གནས་མ་ེསྤལེ་བོད་ཟླ་{9}ཚསེ་{22}རྒྱལ་བ་

ལྷ་ལས་བབ་པའ་ིདུས་ཆནེ་ལ་མཇུག་རོགས་པར་བས་པ་འད་ིཡང་བདནེ་པའ་ིགདུགས་

དཀར་དགུང་དུ་འདགེས་པའ་ིརྒྱུར་གྱུར་ཅིག་གུ། ཛ་ཡནྟཱུ།། །།
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༄༅།  །ཁོ་དང་བལ་ཡང་ཁ་ོརྒྱལ་གཤནི་རའེ་ིགཟུགས།།  བསད་བ་བལ་ཡང་བསན་དགའ་ིསྲགོ་ལ་རྔམས།། 

སྒྱུ་མའ་ིདམག་དཔོན་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཆ།ེ།    བརོད་བལ་དག་ེལྡན་བསན་དག་སྒལོ་ལ་བསོད།།
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༄༅།   །འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁོ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་ཁདེ།།   ཆགས་སྡང་སམེས་འཆང་ཀུན་ལ་ཉ་ེརིང་བལ།། 

དག་པའོ་ིཟོལ་གསི་བམས་པའ་ིསྐངོ་མཛད་ན།།   འཛམ་གིང་ཞི་བདའེ་ིསྲུང་མ་ཆ་ེལ་བསོད།།






