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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

སེང་གེ་གཙང་བོའ ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

(ཉིན་བཅུའི་ལམ་ཐོ།)

ལམ་གྱི་སྟ་གོན།

དེ་རིང་ང་རང་བྲེལ་བ་ཅུང་ཟད་མཆིས་པའི་སྐབས་ཤིག་

རེད། ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་དུ་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སྒྲ་འཇུག་ལས་

ཤག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཨ་རྡར་ཁར་སྒྲི(རྒྱ་གར་གྱི་འཛིན་བྱང་ཞིག)འདོན་

ཐབས་བྱེད་ཀྱང་དྲ་མི ་བཟང་བས་འདོན་མ་ཐུབ། དེ ་ནས་རླངས་

འཁོར་ཞིག་ཏུ་མེག་ལོར་ལ་སོང་སྟེ ། སྒྲོལ་པེས་ཨ་རི་ནས་བསྐུར་

བའི་ཧིན་སྒོར་ཉིས་ཁྲི་ལྷག་ཡོད་པ་དག་བླངས། དེ་ནས་ཧིན་སྐད་

སྦྱོང་དེབ་ཅིག་ཀྱང་ཧིན་སྒོར་༢༤༥ བྱིན་ཏེ་ཉོས། འདི་ཡང་ལམ་ནས་

དགོས་མཁོ་འཕྲད་སྲིད་པར་སྙམ་པ་ཙམ་ཡིན། དེ་རྗེས་རྒྱ་གར་བདེ་

སྲུང་ཁང་དུ་སོང་སྟེ་ལ་དྭགས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡིག་ཆར་ཐམ་ག་རྒྱག་ཏུ་

བཅུག་པས། གཙོ་བོ་ཨ་རྡར་འཛིན་བྱང་ཡོད་ན་ཐམ་ག་མ་བརྒྱབ་ཀྱང་

འགྲིག་མོད། ཐེངས་འདིར་ས་གནས་བྱེ་བྲག་འགའ་རེར་འགྲོ་ཐུབ་ན་



- 2 -

ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

བསམ་པས། ཅུང་བརྟན་པོ་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན། རྒྱ་གར་བདེ་སྲུང་བས། 

ས་གནས་གང་ནས་ཡིན་པ་དང་ད་ལྟའི་ལས་གནས་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་

སོགས་དྲིས་རྗེས་ཐམ་ག་བརྒྱབ་སོང་། དེ་རྗེས་ཨ་རྡར་ཁར་སྒྲི་དྲ་ལམ་

ནས་བཏོན་ཏེ་ཕྱི་ཐུམ་རྒྱག་ཏུ་བཅུག འདི་ནི་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་ཡར་

མར་འགྲོ་བའི་འཛིན་ཡིག་ཅིག་ཡིན་པས། ལམ་བར་ནས་འདི་བསྟན་

ཚེ་བདེ་འཇགས་ལ་ཕན་པས་རྙོག་དྲ་ཆེས་ཆེར་འབྱུང་མི་སྲིད། ཉིན་

གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡ ཙམ་དུ་འཛོམས་སའི་ཟ་ཁང་དུ་ཕྱིན་པས། བླ་བྲང་གི་

གྲྭ་གྲུབ་ཕྲུག་དང་ཙ་ཡུས་འཕྲིན་ལས་གཉིས་ལ་སྟེས་དབང་གིས་ཐུག་

པས་མཉམ་དུ་ཉིན་གུང་ཟ་མ་བཟས། ང་ཚོས་གྲྭ་སའི་གནས་ཚུལ་དང་

གྲུབ་ཕྲུག་ཨོ་སི་ཁྲི་ལེ་ཡར་འགྲོ་བར་ཉེ་བས། ཕྱོགས་ཡར་མར་ཁ་བརྡ་

སྣ་ཚོགས་བྱས་ནས་ཆུ་ཚོད་འགར་བསྡད། 

འཕྲིན་ལས་ནི་ལ་དྭགས་དང་རྒོ་བའི་བར་དུ་དབྱར་དགུན་

གྱི་གནམ་གཤིས་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་བྱང་དུ་ཚོང་རྒྱག་

མཁན་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཚོང་བྱེད་མཁན་བོད་མི་ཧ་ཅང་མང་བོ་

ཡོད། ཁོས་བརྗོད་ན་ད་ལྟ་ལ་དྭགས་སུ་གནམ་གཤིས་གྲང་བར་བཤད་

པས། ཉིན་འགའི་རྗེས་སུ་མ་གཏོགས་འགྲོ་རྒྱུ་མིན་ཚུལ་བརྗོད་ཀྱི་

འདུག  དེ་ལྟར་སོང་ཡང་མ་ན་ལི་བརྒྱུད་དེ་གཡོན་སྐོར་དུ་འགྲོ་བ་

ལས་རྗམ་མུའུ་བརྒྱུད་དེ་གཡས་སྐོར་དུ་འགྲོ་རྩིས་མི་འདུག  དེ་རྗེས་

རྗམ་མུར་འགྲོ་བའི་རླངས་འཁོར་འཛིན་བྱང་ཧིན་སྒོར་ ༢༣༩ བྱིན་ཏེ་

ཉོས། འགྲུལ་གླ་ཤིན་ཏུ་གོང་ཆུང་བ་ནི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རླངས་འཁོར་

ཡིན་པས་རེད། སང་ཉིན་ཆུ་ཚོད་ ༩ སྐར་ ༤༠ ལ་འགྲོ་རྒྱུར་གཏན་

འཁེལ་བར་བྱེད། འདི་ནས་རྗམ་མུའུ་བར་སྤྱི་ལེ་ ༡༩༢ ཙམ་ཡོད། དེ་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ནས་ཕྱི་དྲོར་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཏུ་ལོག   ས་རཱ་དང་རྡ་སའི་བར་དུ་སྤྱི་

ལེ་༣༠ ཙམ་ཡོད། མཐོ་སློབ་འདི་རྡ་སའི་རི་འདབས་ཀྱི་སྒང་ཞིག་ཏུ་

ཚུགས་ཡོད། 

ཁྱོད་ཀྱིས་ཉིན་ཐོ་རགས་པ་འདི་མཐོང་དུས་འགྲུལ་བཞུད་

ཅིག་གི་འགོ་རྩོམ་བཞིན་པ་ཚོར་ཐུབ་ལ། དེ་ནི་མི་ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་

གི ་གནས་ཚུལ་སྤྱིར་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ཆེས་ཡ་མཚན་

དགོས་པ་གང་ཡང་མ་རེད། ང་ལ་མཚོན་ན་ལ་དྭགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ནི་

རྨི་ལམ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཡུན་རིང་འགོར་སོང་། ༢༠༠༩ ལོར་ནོར་

གླིང་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་ཚོ་ཁྲིད་ནས་ཐེངས་གཅིག་སོང་སྟེ། ཉིན་ 

༢༠ ཉེ་བ་ཙམ་དུ་གླེའི་གཤམ་སྟོད་གཞུང་གསུམ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན། དེ་

ནས་བཟུང་རྨི་ལམ་ཞིག་གསོན་འགོ་ཚུགས་པ་ཇི་བཞིན་སྔར་བས་

ཀྱང་ལ་དྭགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཡང་ཡང་བསམ་བློ་གཏང་

དགོས་བྱུང་།  ན་ནིང་ཡང་སློབ་གྲྭའི་དབྱར་ཁའི་གུང་གསེང་དུ་འགྲོ་

རྒྱུ་བྱས་པས། གྲོགས་པོ་ཚོས་ཁྱོད་འགྲོ་རྒྱུ་མིན་ནམ་ཞེས་ཡང་ཡང་

བཤད་མྱོང་། གང་ལྟར་སྐབས་དེར་རང་ཉིད་ལས་དོན་ཅུང་མང་བས། 

དབྱར་གནང་ཟླ་གཉིས་ལ་ཤག་ཏུ་འཛུལ་ནས་དུས་ཚོད་རྫོགས་སོང་། 

འདི་ལྟར་ལས་གནས་དང་དུས་ཚོད་སོགས་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་བོ་ཞིག་གིས་

འགྲོ་ཐབས་མ་འགྲིག  ལ་དྭགས་ནི་སྐད་དང་གོམས་གཤིས། འཚོ་བ། 

སེམས་ཁམས་སོགས་གནའ་བོའ་ིརིག་གནས་ཀྱི་རྫོང་མཐུག་ས་ཞིག་

ཡིན་པས།  ཕྱི་གླིང་བས་ཀྱང་བོད་ཆུང་བ་ཞེས་སུ་འབོད་ཀྱིན་ཡོད་

ལ། ང་རང་དངོས་སུ་ཕྱིན་པས་བསླུ་བྲིད་ལྡོག་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 

ད་དུང་ཡང་བསྐྱར་རིག་གནས་ཤ ལ་རྗེས་ཀྱི་རིན་ཐང་གི་བག་ཆགས་
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ཤིག་བཞག་ན་འདོད་པ་ནི་སྐོམ་པ་ཆུ་འདོད་དུ་གྱུར་ཡོད། གནས་

ཚུལ་འདི་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་དང་སློབ་མ་དག་ལ་ཡང་ཡང་

བཤད་མྱོང་བའི་སྐད་ཆ་རྙིང་བར་གྱུར་པས། ཁོང་ཚོའི་ཁྲོད་དུའང་

དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་འགྲོ་མཁན་རེ་གཉིས་བྱུང་སོང་བས། ཅི་

ནས་ཀྱང་དགའ་འོས་པ་ཞིག་རེད།  གང་ལྟར་ད་ལོ་དུས་ཚོད་ཉུང་

ཉུང་ཞིག་ངེས་པར་དུ་བཏང་སྟེ་ཡུལ་དེར་འགྲོ་རྒྱུ་ནི་འཆར་གཞི་སྔ་

མོ་ནས་བཀོད་ཡོད། འགྲོ་ཞོར་དུ་ཟིན་བྲིས་ཐན་ཐུན་རེ་ཡང་ཡི་གེར་

འབེབས་པའི་རེ་བ་ཙམ་བཟུང་ཡོད།  གཙོ་བོ་ད་ལྟའི་ལ་དྭགས་ཀྱི་

གནས་སྟངས་ནི་བོད་རང་གི་ཤོག་ལྷེར་ཕབ་པ་ཅུང་མཐོང་དཀོན་

ཙམ་དུ་སྣང་བས།  དེ་ཡང་ཆེས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་གྲུ་ག་འདིར་

དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་དགོས་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡང་ཡང་བྱུང་། (ཕྱི་

གླིང་བས་ལ་དྭགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བྲིས་པ་མང་ཡང་ལ་དྭགས་སོགས་ཀྱི་

སྐོར་ལ་བྲིས་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་མཆིས།)

ད་ལྟ་སློབ་གྲྭའི་དབྱར་གནང་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་

ནི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་ལ། ཕྱོགས་མང་བོ་ཞིག་ནས་སྟབས་ཀ་བདེ་བར་

ཡོད། གང་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་དོན་གཞན་དག་གནས་སྐབས་སུ་

བཞག་སྟེ་འཆར་གཞི་ལྟར་ལམ་ལ་ཆས་རྒྱུ་བྱས།  གལ་སྲིད་ད་ཐེངས་

ལ་དྭགས་སུ་འགྲོ་བའི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་མ་བྱས་ཚེ་ཕལ་ཆེར་གོ་

སྐབས་ཡོངས་སུ་ཤོར་འགྲོ་བའི་གནས་ལུགས་ཤིག་ཀྱང་ཧ་ཅང་གསལ་

བས། དུས་ཚོད་འདི་ཉིད་ཀྱི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་ལས་ཀའི་ཞར་དང་ཞོར་

ལ་ལ་དྭགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས། 

ས་ཁྲ། དྲ་རྒྱ་སོགས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་ཁུལ་བྱས་པ་
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ཡིན། ད་དུང་སློབ་སྤྱི་པ་སངས་སོགས་རྒྱུས་ཡོད་དག་ལ་འགྲུལ་བཞུད་

ཀྱི་ལམ་ག་དང་གནས་ཆེན། གནམ་གཤིས་སོགས་ཀྱང་རྒྱུས་ལོན་བྱས། 

ད་ནི་སང་ཉིན་ནི་ལམ་ལ་ཆས་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས། རང་ཉིད་ལ་

མཚོན་ན་ཚོར་བ་ཅུང་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཏུ་མཆིས། འགྲུལ་བཞུད་

འདི་ནི་སྤྱི་ལེ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གི་གྱ་གྱུའི་འགྲུལ་བཞུད་རིང་མོ་ཞིག་

ཡིན་པས་རེད།  

སྤྱིར་ན་ལམ་བུ་འདི་ནི་ཉེན་ཁའམ་ཛ་དྲག་ཅིག་ཏུ་སུས་ཀྱང་

མི་བསམ་མོད། བདག་ལ་མཚོན་ན་སེམས་ཁྲལ་ཅུང་ཡོད་པའི་ལས་

དོན་ཞིག་ཀྱང་རེད། ད་ལྟ་ལས་གྲོགས་ཤིག་གིས་ཀྱང་ཁྱོད་རང་རྗམ་

མུའུ་ཕྱོགས་སུ་བསྐོར་ན་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ། དེ་རིང་དངོས་སུ་བརྙན་

འཕྲིན་དུ་སི་རི་ན་གར་ནས་དོན་རྐྱེན་ཞིག་བྱུང་བའི་གསར་འགྱུར་

སྒྲོག་བཞིན་འདུག་ཟེར།  སི་རི་ན་གར་ནི་ཁ་ཆེ་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་

བར་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྙོག་དྲ་ཆེས་ཛ་དྲག་གི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་

ཡོངས་གྲགས་ཀསྨིར་རམ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ཞེས་པའི་ས་གནས་དེ་ཡིན། 

ཕ་ཁི་སི་ཐན་དང་རྒྱ་གར་བར་དུ་གདོང་ཐུག་ཡང་ཡང་འབྱུང་ས་ཞིག་

ཀྱང་ཡིན།  དེ་བཞིན་ལ་དྭགས་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་གི་མཐའ་མཚམས་

སུ་ཁེལ་བས་དམ་དྲག་ཅུང་ཆེ་བའི་ས་གནས་ཁེལ་བས།  ༡༩༧༤ ལོ་

ནས་ལྟ་སྐོར་གྱི་སྒོ་མོ་ཕྱེས་ཟིན་ནའང་།  གང་དྲན་དྲན་དུ་ས་གནས་

གང་སར་རྒྱུགས་ཆོག་པ་ཞིག་ཀྱང་མིན།  ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛིན་

དང་རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་མཇལ་འཕྲད་བྱས་ཏེ་རིང་བོར་མ་སོང་བར། 

ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱ་གར་དང་ཉེ་བའི་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁོངས་སོགས་

སུ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གསར་བ་དང་མཐའ་མཚམས་སུ་དམག་མི་
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སྤོ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཐོན་བཞིན་མཆིས་པས། 

མཐའ་མཚམས་དེ་བས་ཀྱང་དམ་དུ་འགྲོ་ངེས་པས་སོ།། གྲོགས་པོ་མང་

བོ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཀསྨིར་མ་བརྒྱུད་ན་ལེགས་ཚུལ་བཤད་སོང་མོད། 

སྔོན་ཆད་ང་རང་མ་ན་ལིར་བརྒྱུད་ནས་ཐེངས་གཅིག་སོང་མྱོང་ཡོད་

པས། ད་ཐེངས་ཆེད་དུ་ཁ་ཆེ་དང་ལ་དྭགས་དང་ཟངས་དཀར་སོགས་

འདབས་འབྲེལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་བརྒྱུད་ན་ཤེས་རྟོགས་གསར་བ་རེ་འབྱུང་

བའི་རེ་བ་བཟུང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དེ་གའི་ཁོར་ཡུག་རེ་འགའ་གལ་

འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་འདུག ཉེན་ཁའི་རྟོག་བཟོ་ཁྲོད་ནས་གྲུབ་

འབྲས་ཤིག་གི་རྨི་ལམ་ལ་རེ་དགོས་བྱུང་། ཁྱོད་ལ་འགྲོ་རོགས་ཨེ་ཡོད་

ཟེར་མཁན་དུ་མ་བྱུང་མོད། དཀའ་ལས་རྒྱག་ས་དག་ཏུ་གྲོགས་པོ་མེད་

ན་བཟང་བ་ལྟ་བུའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡང་ཡང་བྱུང་མྱོང་བས། སྐབས་

འདིར་འགྲོ་རོགས་ཤིག་འཚོལ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་སྔ་ས་ནས་མེད།

 དེ་མིན་ད་ལྟ་ལ་དྭགས་ཕྱོགས་སུ་གངས་ལམ་འབྱེད་ཙམ་

ཡིན་པས། གནམ་གཤིས་ཀྱང་གྲང་རབས་འདུག་པས། ང་རང་ཉིད་

ཀྱང་སྔར་བོད་དུ་ཡོད་སྐབས་དང་ལུས་ཁམས་ཡོངས་སུ་འགྱུར་ཏེ། 

གྲང་ངར་མི་ཐེག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པས། འདི་ག་ས་རཱ་ནས་དེ་རིང་

དྲོད་ཚད་ ༣༧ རེད་ལ། ང་ལ་ཚ་བ་འདིའི་ཁྲོད་དུ་སྡོད་མི་བཟོད་པའི་

དཀའ་ངལ་ཅང་མི་འདུག ལོ་ངོ་འདི་དག་ཏུ་ཚ་ཁུལ་གྱི་རང་བྱུང་ཁོར་

ཡུག་གིས་རང་ཉིད་འདུལ་སྦྱོང་བྱས་ཟིན་པའི་སྐྱོ་ཤས་ཡང་ཡང་བྱུང་

མྱོང་། ཚ་བའི་ཟས་རིགས་འདྲ་མིན་ཟོས་ཤིང་། ཚ་བ་ཐུབ་བྱེད་ཁབ་

བརྒྱབ་སྟེ། མཐོ་སྒང་གི་གཟུགས་གཞི་གྲུབ་ཚུལ་ཁྲོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོངས་

སུ་ཤོར་པའི་སྣང་བ་བྱུང་། ད་ལྟ་གཤོངས་ཀྱི་ཚ་ཁུལ་གྱི་གཟུགས་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

གཞིའི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་འདྲ། སྔར་གྱི་འགྲམ་པའི་དམར་ཤའི་ནེམ་ཐིག་

ཤོར་པས་ཀྱང་ལས་སླ་བོར་ཤེས་ཐུབ། དེ་ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་འགྱུར་བ་

ཞིག་ཏུ་སྣང་ཡང་། ཁོ་བོས་ཡང་དང་ཡང་དུ་དྲན་མྱོང་བ་ཞིག་ནི། ཨ་

མར་འཕྲིན་ཡིག་གི་ཚུལ་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་འགྱུར་སོང་། ཞེས་པ་ལྟ་

བུ་འབྲི་འདོད་ཡང་ཡང་སྐྱེས་མྱོང་།  དེ་ནི་ཚ་ཁུལ་དུ་སྐྱེས་པའི་ལོ་

ཏོག་དང་ཤིང་ཏོག  དེ་མིན་གྲོ་འབྲས་སོགས་མང་དུ་ཟོས་པས། རེ་

འགའ་གོམས་ཤིང་རེ་འགར་མ་གོམས་ཀྱང་ཁོར་ཡུག་གི་དབང་གིས་

ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱད། དེ་ལྟར་ལུས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་འགྱུར་

ཞིང་སེམས་ཁམས་ལའང་ཤ གས་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཐེབས་པར་ཐེ་ཚོམ་

ཅི་ཡང་མེད། ངས་དུས་རྟག་ཏུ་གྲོགས་པོ་ཚོར་རྒྱ་གར་གྱི་ཟས་ལ་མི་

དགའ་ཚུལ་དང་གོས་ཀྱང་མི་འདོད་ཚུལ་བརྗོད་ནའང་། གཤིས་ལ་མི་

འདྲིས་ཚུལ་སོགས་མང་བོ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་། དོན་དུ་ངའི་

ཤ་གསེང་རུས་གསེང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་རིག་གནས་འཛུལ་ཟིན་པ་ཡིན། 

དེ་ནི་ནམ་ཞིག་ང་རང་རྒྱ་གར་དང་བྲལ་ན་བློས་མི་ཐོངས་པའི་བག་

ཆགས་ཤིག་རུས་དང་རྐང་ལ་འཐིམ་ཡོད་ངེས་ཡིན། དེ་ནི་རྒྱ་གར་བ་

བདག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་རྟགས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་ལ། ཡང་གཅིག་

བསམ་ན་བདག་གི་རུས་པར་རྒྱ་གར་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་བསླུ་བྲིད་

ཞུགས་ཟིན་པའང་ཁོ་ཐག་ཡིན། 

དྲང་མོར་བཤད་ན། ཁོ་བོས་རྒྱ་གར་གྱི་གློག་བརྙན་དང་གླུ་

གཞས་ལ་ཆེད་དུ་བལྟས་པ་དང་ཉན་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན། ཡིན་

ནའང་། ཁྲོམ་དུ་ཉུལ་བ་དང་རླངས་འཁོར་དུ་འགྲོ་བ། ཕྱི་རུ་སྡོད་པ་

སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་བའི་གོམས་གཤིས་དང་གླུ་གཞས་སོགས་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

མ་མཐོང་བ་དང་མ་ཐོས་པའི་དུས་ཤིག་བྱུང་མ་མྱོང་། ངས་རྒྱ་གར་

གླུ་གཞས་མི་སྙན་དང་རྒྱ་གར་བའི་གློག་བརྙན་མི་དགའ་ཟེར་ནས་

ཨུ་ཚུགས་ཅི་ཙམ་བརྒྱབ་ཀྱང་ང་རང་རྒྱ་གར་གྱི་རིག་གནས་དེ་དག་

གིས་དམ་དུ་བསྡམས་ཡོད་པ་ཐེ་ཚོམ་མེད། ནམ་ཞིག་ང་རང་རྒྱ་གར་

དང་བྲལ་ན་ལྷང་ལ་འབུད་ངེས་ཡིན། གལ་སྲིད་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཐིག་

དང་བྲལ་ནས་གོམ་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་སྐར་ཆ་ཁ་ཤས་སོང་ན་ཤེས་

ངེས། ད་གཟོད་རྒྱ་གར་གྱི་ཁ་ཟས་དྲན་སྲིད། རྒྱ་གར་གྱི་གླུ་གཞས་སྙན་

སྲིད། རྒྱ་གར་གྱི་དྲིན་ཡང་ཚོར་སྲིད། དེ་ནི་རིག་གནས་ཀྱི་བསླུ་བྲིད་

ཡིན། དེ་ནི་རིག་གནས་ཀྱི་ཤན་ཤ གས་ཡིན། དེ་དག་ནི་གོ་མེད་ཚོར་

མེད་ངང་ཤ་དང་རུས། ཁྲག་དང་རྐང་ལ་འཐིམ་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་།  

ད་ལྟ་ད་དུང་རྒྱ་གར་ཟས་ལ་མི་དགའ། གླུ་མི་སྙན་མུ་མཐུད་དུ་ཟེར་ན་

འདོད། འདི་ནི་ཁ་ཕོད་ཙམ་དུ་ངེས་ནའང་ཐབས་མི་འདུག

གང་ལྟར་འདི་དག་ནི་འཕྲོས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱང་།  ང་ནི་རྒྱ་

གར་བ་དང་མཉམ་དུ་ཉི་མ་ལ་མི་དགའ་བར་བརྗོད་ཞོར་དུ། ཉི་མའི་

ཉེ་སར་བཅར་ཏེ་ཚ་བར་གདོང་ལེན་བྱས་པའི་གོམས་གཤིས་ཤིག་

ལུས་ལ་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟར་ད་ལྟའང་གྱོན་ཆས་མཐུག་པོ་འགའ་དང་

སྨན། གློག་ཀླད།(གློག་ཀླད་ནང་གི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་མང་བོ་ཞིག་ཟུར་དུ་ཡིག་སྣོད་

དུ་བླངས།) ཁ་པར།(ཁ་པར་ནང་གི་པར་རིས་དང་མི་མཁོ་བ་སོགས་བསུབ་སྟེ་ཤོང་

ཚད་ཆེ་རུ་བཏང་།)བསྡུ་གསོག་བྱས་ཏེ་གྲ་སྒྲིག་བྱས། ད་ཐེངས་རྩོམ་ཡང་

རིགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཙམ་འབྲི་རྒྱུའི་རེ་བ་བཟུང་ཡོད། གཅིག་ནི་

ཟིན་བྲིས་སམ་ཉིན་ཐོ་འབྲི་བ་དང་། གཉིས་པ་ནི་འཁྱམས་པོའ་ིཟིན་

ཐོ་ཞེས་པ་ཡུན་རིང་དུ་ལུས་པ་ཡང་བསྐྱར་འགོ་གཟུག་རྒྱུ། གཞན་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ནི་ཚོར་བའི་རང་བཞིན་གྱི་སྙན་ངག་འབྲི་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་འཆར་གཞི་

ཙམ་ཡོད། དང་པོ་ནི་གློག་ཀླད་དུ་འཇུག་རྩིས་ཡོད་ལ། བར་བ་དང་

ཕྱི་མ་གཉིས་ནི་ཁ་པར་དུ་གཏགས་རྩིས་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་ཕྱི་མ་ནི་

ཡང་ཐད་ཀར་དྲ་ལམ་ལ་སྤེལ་རྩིས་ཀྱང་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་བྱ་གཞག་

ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་སྨོན། ད་ནི་མཚན་གྱི་ཆུ་ཚོད་༡ ལ་ཉེ་བས་

མཚམས་འཇོག་པར་བྱ།

༢༠༡༨ ༥ ༢༥ མཚན་ཆུ་ཚོད་༡༢:༤༨ ལ་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཏུ་བྲིས།

བྲེལ་ཞིང་བྲེལ།

ཞོགས་པར་ཆུ་ཚོད་༨ ཙམ་དུ་རྡ་ཤོད་རླངས་འཁོར་ས་ཚིགས་

སུ་གྲོགས་པོ་རྒྱ་གར་ཁ་ལོ་བར་བསྐྱལ་དུ་བཅུག ཁོས་ཀྱང་སི་རི་ན་

གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་སུམ་མདོ་ནས་བསྡད་ན་མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁན་

མང་ཚུལ་དང་མཚེའུ་འགྲམ་དུ་སོང་ན་བཟང་ཚུལ་སོགས་བཤད་

བྱུང་། སི་རི་ན་གར་དུ་པ་ཀི་སི་ཐན་དང་རྒྱ་གར་བར་དུ་རྙོག་དྲ་ཞིག་

བྱུང་བ་བདེན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པས། ཁོང་གིས་དོན་དག་ཚང་མ་ཐག་

བཅད་ཟིན་པས་བར་ཆད་བྱེད་མི་འདོད་པས་ཡིན་ནམ། འཛུམ་ཙམ་

བསྟན་ཏེ། དེ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། སྐྱོན་མེད་ཚུལ་

བཤད་བྱུང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཅུང་གཟབ་ནན་བྱེད་ན་བཟང་ཚུལ་

གྱི་ཁ་ཏ་ཞིག་ཀྱང་བྱས་བྱུང་། དེ་ལྟར་རྡ་ཤོད་རླངས་འཁོར་ས་ཚིགས་

སུ་སླེབས་དུས་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཙམ་སྔ་འདུག ཕྱོགས་སོ་སོར་འགྲོ་བའི་
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འགྲུལ་བ་གང་འཚམ་ཞིག་མཆིས། ཁོ་བོས་རྒྱབ་ཁུག་གཉིས་ཁུར་ཏེ་ཉེ་

འགྲམ་གྱི་ཟ་ཁང་ཆུང་བ་ཞིག་ཏུ་ཞོགས་ཟས་སྟབས་བདེ་ཞིག་བཟས། 

ཕྱི་གླིང་བ་ཁྱོ་ཤ ག་རྒན་རྒོན་གཉིས་ཀྱང་འདུག་པས། ཁོ་གཉིས་ཀྱང་

པ་ཐན་ཁོ་ཐྲི་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད། ཁོའ་ིཁ་པར་དུ་ཇེའོ(Jio)

དྲ་མི་འདུག་པས། ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ཤིག་ཡོད་ན། ཐད་ཀར་དུ་དྲ་

ལམ་དངུལ་བྱིན་ཏེ་དྲ་སྒོ་འབྱེད་ཐུབ་པས། ཁོས་ཀྱང་འཛེམ་ཟོན་གང་

ཡང་མེད་པར་ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ཤིག་བྱིན་དང་། ངས་དྲ་སྒོ་

འབྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར། ངས་ཀྱང་རང་ཉིད་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་

པ་དང་། ཕྱི་གླིང་བ་དག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ལེགས་པས། མི་སྐྱོན་

པར་སྙམ་ནས་ཐད་ཀར་དུ་བྱིན་པས། ཁོས་དྲ་སྒོ་འབྱེད་ཐུབ་སྟེ་དགའ་

སྣང་ངང་དྲ་ལམ་ཉུལ་གང་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་ལམ་ལ་ཆས་

སོང་། ཡང་བསྐྱར་ས་རཱ་ཉེ་འདབས་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་དགོས་པས། སྐོར་

བ་ཞིག་རྒྱག་དགོས་བྱུང་། 

པ་ཐན་ཁོ་ཐྲི(Pathankot)ནི་རྗམ་མུའུ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བའི་

ལམ་དཀྱིལ་དུ་ཁེལ་ཡོད། རྡ་ས་ནས་སྤྱི་ལེ་༨༦ ཙམ་གྱི་ནུབ་བྱང་གི་

མཚམས་སུ་ཡོད། པན་འཇབ་པའི་ས་གནས་སུ་ཁེལ་བས་སིག་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་གསེར་གྱི་ལྷ་ཁང་དང་། དབྱིན་ཇིས་དྲག་གནོན་བྱས་པའི་

དྲན་རྟེན་རྗེས་ཤ ལ་སོགས་ཀྱང་ཡོད། འདི་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་དང་

ཝ་ར་ནཱ་སི་སོགས་སུ་འགྲོ་བའི་ལམ་མདོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་པས། དེ་

རིང་འགྲོ་ཞོར་དུ་སྐར་མ་༡༠ ཙམ་གྱི་གནས་སྐབས་ངལ་གསོ་ལས་

དམིགས་བསལ་དེ་དག་རེ་རེར་མཇལ་སྐལ་མ་བྱུང་། ཚ་བ་དྲོད་ཚད་

༣༧།༣༨ ཙམ་དུ་འདུག་པས་ཅུང་ཟད་ཆེ། གཞུང་གི་འགྲུལ་འཁོར་ཆེ་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

བ་དག་ནི་ལམ་གླ་ཆུང་ཡང་དུས་ཐུང་དུའང་ཡར་ཡོང་མར་འབབ་

ཤིན་ཏུ་མང་བས། གང་ཞིག་ནས་མི་ཞིག་གིས་བཀག་ན་དེ་འཇུག་

རྐྱང་བྱེད་པ་ནི་མང་ཚོགས་ལ་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན་པ་ཞིག་རེད། དེའི་

ཁྲོད་དུ་རྒྱ་གར་བའི་དངུལ་གྱི་ཧམ་སེམས་ཤིག་ཀྱང་རྦད་དེ་མངོན་

མེད་ཅེས་ཀྱང་བཤད་དཀའ། ཡིན་ནའང་། ཡོང་འབབ་ཙག་ཙིག་ལས་

འགོ་ཚུགས་ཏེ་དཀའ་ལས་རྒྱག་ཐུབ་པའི་རྒྱ་གར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་

ཀྱང་ཤེས་དགོས་པའི་བསླབ་བྱ་ཞིག་ཡིན། གང་ལྟར་བྲེལ་བ་ཆེ་བའི་

མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་དེ་འདྲ་ལྷོད་པོ་ཞིག་མ་རེད།  ད་དུང་ལམ་བར་

ནས་རྒྱ་གར་བ་སིལ་ཚོང་ཙག་ཙིག་བྱེད་མཁན་དག་ཀྱང་འཚང་ནས་

སྐད་ཅོར་ཡང་ཡང་རྒྱག་པར་བྱེད། ཁོང་ཅག་ནི་ཤིང་ཏོག་དང་ཁ་ཟས་

ཙག་ཙིག  འདོགས་ཆས་ཕྲ་མོ་སོགས་འཚོང་མཁན་ཡིན། ཁོང་ཚོའི་

དངོས་པོ་དེ་དག་གི་མ་རྩ་ནི་ཧིན་སྒོར་༡༠ དང་༢༠ ཙམ་ལས་མེད། 

གྲོང་བརྡལ་དང་ས་ཚིགས་ཆུང་ཆུང་རེ་ནས་རླངས་འཁོར་གྱི་སྒེའུ་

ཁུང་ཕྱི་ནས་ནང་དུ་ཚོང་རྫས་སྲིང་བ་དང་ནང་དུ་ཟས་རིགས་ཙག་

ཙིག་འཚོང་བའི་ཀུ་ཅོས་ཁེངས་པར་བྱས། 

ཆུ་ཚོད་༢ ལྷག་ཙམ་དུ་པ་ཐན་ཁོ་ཐྲི་ལ་འབྱོར། དེ་ནས་རིང་

བོར་མ་བསྡད་པར་ཆས་པས་རྗམ་མུའུ་རུ་ཆུ་ཚོད་༣ སྐར་༥༠ ཙམ་དུ་

འབྱོར། ཚ་བ་སྔར་བས་ཆེ་བ་ལྟ་བུའི་ཚོར་བ་ཞིག་འདུག་ལ། ཁ་ཆེ་

དང་རྒྱ་གར་བས་འཚང་ག་ཆེ་ཞིང་ཁོར་ཡུག་ཀྱང་དེ་འདྲ་མི་གཙང་

བས། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་རྒྱ་གར་བའི་ཁོར་ཡུག་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྣམ་པ་

ཙམ་ལས་དམིགས་བསལ་བའི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཡང་མ་མཐོང་བས། 

ཐད་ཀར་དུ་ཀསྨིར་རམ་ཤྲ ི་ན་གར་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བར་འདོད་བྱུང་།  
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ཁ་ལོ་བ་ཞིག་ལ་ལམ་གླ་དྲིས་ཀྱང་ཧིན་སྒོར་༡༡༠༠ ཡིན་ཚུལ་བརྗོད། 

དེ་ནས་ཁ་ཆེ་རྒན་པོ་ཞིག་གིས། ཁྱོད་རང་ཡ་གིའི་སྲང་ལམ་དཀྱོགས་

ནས་ཕར་ཅུང་ཙམ་སོང་དང་། དེ་གར་སྣུམ་བླུག་ས་ཞིག་ཡོད། དེ་

ནས་སི་རིའི(ཤྲི)ན་གར་དུ་འགྲོ་བའི་རླངས་འཁོར་ཧ་ཅང་མང་བས། 

རིན་གོང་ཆུང་བར་འཐོབ་ངེས་ཡིན་ཟེར། རྒན་པོ་རྒྱ་བོ་སྲོལ་རྒྱུན་

ལྭ་དཀར་བོ་ཆ་འགྲིག་གྱོན་པ་དེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ། སྣུམ་ཁང་

ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་དེད་ནས་སོང་། གང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཟེར་མཁན་དང་ང་

དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་ཟེར་མཁན་གྱི་ཁ་ལོ་བ་མང་ནས་མང་དུ་འདུག  

དེ་དག་རེ་རེ་བཞག་སྟེ་སྣུམ་ཁང་འགྲམ་དུ་བསླེབས། སི་རི་ན་གར་དུ་

འགྲོ་མཁན་མང་ཡང་རླངས་འཁོར་ཆུང་བའི་རྐུབ་སྟེགས་འགྲུལ་བས་

མ་ཁེངས་ཚེ་འགྲོ་མཁན་མི་འདུག་པས། ལམ་འགྲམ་གྱི་འགྱིག་ཤོག་

སྔོན་པོ་རྙིང་ཧྲུལ་འཐེན་པའི་བསིལ་ཡབ་ཀྱི་ཇ་དང་ཆུ་གྲང་མོ་ཚོང་

མཁན་ཞིག་ནས། ཆུ་འཁྱག་བཏུང་ཞོར་དུ་ཚ་གཡོལ་བྱས་ནས་སྒུག 

འདི་ནས་ཁ་པར་གྱི་བརྡ་རྟགས་སོགས་གང་ཡང་མེད་པས། སྙན་ངག་

གི་ཟིན་ཐོ་ཞིག་བྲིས།  

དེ་ལྟར་ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་༥།༣༥ ཙམ་དུ་རླངས་འཁོར་ཆུང་ཆུང་

གསར་བ་རྐུབ་སྟེགས་ཀྱི་འགྱིག་ཤོག་ཀྱང་མ་རལ་བ་ཞིག་ཏུ་ཧིན་སྒོར་

༨༠༠ བྱིན་ཏེ། གཞི་ནས་ལམ་ལ་ཆས་པའི་གོ་སྐབས་འགྲིག་བྱུང་། དོན་

ངོ་མ་ཁོ་ཚོས་ཚོང་གི་ཐབས་སུ་རླངས་འཁོར་གྱི་རྐུབ་སྟེགས་འགྱིག་

ཤོག་གིས་བཏུམ་སྟེ། འགྲུལ་བ་ཡིད་ཆེས་དང་བློ་འགུག་བྱེད་ཐབས་

ཙམ་ལས་ཉུང་མཐར་ཡང་སི་རི་ན་གར་ལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་རྒྱུག་མྱོང་

བར་ཐེ་ཚོམ་མི་འདུག  གང་ལྟར་གསར་བ་ཡིན་པས་ཐག་རིང་དུ་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

འགྲོ་བར་ཆག་སྐྱོན་མི་འབྱུང་བའི་རེ་བ་ཆེ་ཙམ་འདུག་པ་དེ་རེད། 

ངས་ཧིན་སྒོར་༡༠༠ ལྷག་མ་བྱིན་ཏེ་རྐུབ་སྟེགས་མདུན་མར་བསྡད་

པས་ལྷོད་ཙམ་བྱུང་། གཞན་དག་ལ་ཧིན་སྒོར་༧༠༠ ཡིན་པའི་ཧེ་བག་

དེ་ཙམ་ཡིན། འདི་ནས་སི་རི་ན་གར་བར་དུ་སྤྱི་ལེ་༣༣༢ ལྷག་ཙམ་

ཡོད། འགྲོ་རོགས་ཁ་ཆེ་ན་གཞོན་སྐོར་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་ཁེལ་ཡོད། 

ཕྱི་དྲོ་སྔར་བཞིན་ཚ་བ་ཅུང་ཆེ་བས། ཁ་ཆེ་ན་གཞོན་དག་གིས་རླངས་

འཁོར་དུ་གྲང་གློག་གཏོང་དགོས་ཚུལ་ཡང་ཡང་བཤད་པས། ཁ་ལོ་

བས་ཀྱང་རྒྱུ་མཚན་ཅུང་ཟད་བགྲང་ཡང་མ་ཉན་པས་གྲང་གློག་ཀྱང་

བཏང་སོང་། འདི་ནས་དངོས་སུ་བྱང་གི་རི་ཁྲོད་དུ་དཀྱོག་པའི་འགོ་

ཚུགས་སོང་ལ། རི་སྒང་ཆེ་ཆུང་དང་ལུང་གཤོངས་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་

བརྒྱུད་ཅིང་། རང་བྱུང་སྔོ་ལྗང་གི་མཛེས་ལྗོངས་ཀྱང་ཉམས་སུ་མྱོང་

ཐུབ། སྤྱི་ལེ་ ༡༠༠ ལ་ཉེ་ཙམ་དུ་གཞུང་ལམ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པས། རི་

ཆེན་ཕུག་པའི་ཁུང་ལམ་རིང་མོ་ཡང་བརྒྱུད་དགོས་པ་འདུག འདི་

འདྲའི་གཞུང་ལམ་ལེགས་པ་ནི་ཡུལ་སྐོར་ལྟེ་གནས་དང་དམག་དོན་

དགོས་མཁོ་གང་ཡིན་མ་ཤེས་ཀྱང་། གང་ལྟར་རི་ཁྲོད་ཀྱི་རང་བྱུང་

མཛེས་པ་དང་ལམ་ཡང་ལེགས་པས་སྤྲོ་སྣང་ཚད་མེད་ཅིག་བྱུང་།  

དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ལམ་གསར་དུ་བཟོ་བཞིན་པ་དང་ལམ་

འགྲམ་དུ་ར་དང་མ་ཧེ་སོགས་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱས་ཏེ་འདེད་བཞིན་པ། ཡང་

ཡང་རྡུལ་འཚུབ་པ་དང་ཡང་ཡང་འགག་པར་བྱེད་ཅིང་། སྐབས་རེར་

ས་རྡུལ་ལང་ལོང་གིས་བཏུམ་པར་བྱེད།  དེ་ལྟར་རིམ་གྱིས་ས་རུབ་

པར་གྱུར་ཅིང་ཕྱོགས་ཀུན་ཀྱང་རབ་རིབ་ནས་མི་གསལ་བར་གྱུར། 

གློག་འོད་ཀྱང་རི ་ངོས་སོགས་སུ་ཐར་ཐོར་དང་མི ་གསལ་བ་ནས་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

གསལ་བར་མངོན་པར་གྱུར། ང་ཚོ་ཡར་ནས་ཡར་དུ་ལུང་ཁོག་གི་མཐོ་

ནས་མཐོ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ་ཙམ་ལས་ཁོར་ཡུག་གནས་བབ་སོགས་

གསལ་བོར་ཤེས་ཐབས་བྲལ། གནས་འདི་དག་རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་རྒྱུད་དུ་

གཏོགས་པས། རི་བོ་དང་ལུང་ཁོག་དོག་ས་བཅས་སུ་བརྒྱུད་དགོས། 

ལམ་བར་ནས་ངལ་གསོ་ཐེངས་འགར་བྱས་སོང་། ཐེངས་གཅིག་ལ་

ནུབ་འཚལ་དུ་འབྲས་ཆན་བཟས། ཉེན་རྟོག་པ་ཞིག་གིས་བཀག་སྟེ་

འཛིན་ཡིག་ལ་བལྟས་ཏེ་མངགས་སོང་། དེ་ལྟར་མཚན་གྱི་ཆུ་ཚོད་༡ 

ལྷག་ཙམ་དུ་གཞི་ནས་སི་རི་ན་གར་དུ་འབྱོར་བྱུང་། ཁོར་ཡུག་ཡོད་

ཚད་འཇམ་ཅག་གེར་གནས་ནའང་། ལམ་འགྲམ་གྱི་གླ་འཁོར་རེ་ཟུང་

དང་མགྲོན་ཁང་གི་བདག་པོ་ཁ་ཤས་ད་དུང་ཡང་མགྲོན་པོར་སྒུག་

འདུག བདག་གིས་ཀྱང་ཁ་ཆེ་ན་གཞོན་མགྲོན་བདག་ཅིག་གི་རྗེས་

དེད་ནས་གཙང་འགྲམ་གྱི་མགྲོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ལམ་གླ་ཧིན་སྒོར་༥༠ 

སྤྲད་དེ་སྐྱེལ་དུ་བཅུག རྒྱལ་མོ་ཚོའི་སྤྲོ་གླིང( H.B Queens Club)

ཞེས་པའི་མགྲོན་ཁང་ཡིན། མགྲོན་བདག་གིས་ཁང་གླ་ཧིན་སྒོར་ 

༡༠༠༠ དགོས་ཚུལ་བཤད་པས།  མཐར་༨༠༠སྤྲད། དགོང་མོ་ཐང་ཆད་

པས་དེ་མ་ཉིད་དུ་གཉིད་ལ་ཡུར་ཟིན།

ཞོགས་པར་ཆུ་ཚོད་༨།༤༠ སྒེའུ་ཁུང་ཕྱི་ལ་བལྟ་སྐབས་གཞི་

ནས་དྭངས་གཙང་གི་ཞོགས་པའི་མཁའ་དབུགས་དང་མཚེའུར་ཕོག་

པའི་ཉི་འོད་ཀྱི་ཟེར་མའི་མཛེས་སྡུག་ཉམས་སུ་མྱོང་ཐུབ་པར་མ་ཟད། 

རྒྱང་རིང་གི་གངས་ཀྱི་རི ་བོའ ་ིམུ་ཁྱུད་ཀྱང་གྲོང་ཁྱེར་འདིའི ་ཆེས་

ཡངས་པའི་མཛེས་སྡུག་གི་དངུལ་དཀར་མཐའ་ཤན་ལྟ་བུར་འདུག་

པས། ཡུལ་ལྗོངས་ཉམས་དགའ་བ་ལྟ་བས་མི་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ལྟ་བུའི་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

རང་བྱུང་གི་མཛེས་སྡུག་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་འདུག དེ་ནས་རིང་མོ་

མ་བསྡད་པར་ཞོགས་པར་རླངས་འཁོར་ས་ཚིགས་སུ་སོང་སྟེ་གར་

རྒིལ(མཁར་དཀྱིལ)ཕྱོགས་སུ་འགྲོ ་བའི ་རླངས་འཁོར་བཙལ་བས། 

གར་རྒིལ་ཡུལ་མི་ཡིན་པའི་ཁ་ལོ་བ་ཞིག་ལ་ཧིན་སྒོར་༡༠༠༠ བྱིན། 

ཁོའ་ིརླངས་འཁོར་ཡང་ཤིན་ཏུ་རྙིང་བ་ཞིག་མིན་པས་ལམ་བར་ནས་

ཆག་སྐྱོན་མི་འབྱུང་བ་ལྟ་བུར་སྣང་། ཁ་ལོ་བ་ཡང་ན་གཞོན་ཉམ་ཆུང་

ཞིང་གཤིས་ཡག་ཁ་ཆེ་ཞིག་ཏུ་འདུག་པས་དེ་ལྟར་ཐག་བཅད། ཁོ་

ཚོས་ད་དུང་མི་འཚོལ་བཞིན་ཡོད་པས་ང་རང་ཐད་ཀའི་ལམ་འགྲམ་

གྱི་ཟ་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཞོགས་ཟས་བཟའ་བར་ཕྱིན། སྒོ་ང་དང་བག་ལེབ། 

ཇ་བཏུང་བས་ཧིན་སྒོར་ ༦༥ རེད། འདི་ལྟར་ལྟོ་བ་འགྲངས་ཏེ་ལྷོད་

དུ་བབས་པས། རྒྱང་རིང་རི་བོས་བསྐོར་ཞིང་། ལུང་གཞུང་ཤིན་ཏུ་

ཡངས་པར་གྲོང་ཁྱེར་ཆགས་པ་དང་། མཐའ་འཁོར་དུ་ཞིང་ཁ་རྒྱ་ཆེན་

པོ་ཡོད་པ་དང་ད་ལྟ་ཞིང་ཁ་ཕལ་ཆེར་འབྲས་བཏབ་འདུག ཞིང་རེ་

གཉིས་སྡུད་བཞིན་པ་དང་ཡང་འགའ་རེ་གསར་དུ་ལྗང་མདོག་ཏུ་

གྱུར་པར་གཞིགས་ན་ལོ་གཅིག་ལ་ཞིང་ཁ་གཉིས་གསུམ་སྡུད་བཞིན་

པ་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ། གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་བའི་ཚོད་ཀྱིས་མི་ཚོགས་མང་

བོ་མཐོང་དུ་མི་འདུག ཞིང་རྔ་བའི་དུས་སྐབས་སོགས་ཀྱིས་ཡིན་ནམ། 

ཡང་ན་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཡུལ་མི་འགྲོ་རྒྱུར་མི་དགའ་བས་ཡིན། གང་ལྟར་

ཡུལ་སྐོར་བ་དག་ཀྱང་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་བ་ལས་ཕྱི་གླིང་བ་མཐོང་དུ་

མི་འདུག  གཙོ་བོ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་པས་མགོ་སེར་དང་འབྲེལ་

བ་དེ་འདྲ་མི་ལེགས་པས་ཡིན་ནམ་ཅི། སྒོ་བྱང་དག་ནི་དབྱིན་ཡིག་

བྲིས་པ་བརྒྱ་ཆ་༧༠།༨༠ཙམ་ཟིན་འདུག  
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ཁ་ཆེའི ་ལྷ ་ཁང་དག་ལས་གྲོང ་ཁྱེར ་འཛུགས་སྐྲུན་བཟོ ་

བཀོད་ཀྱང་རྒྱ་གར་གྱི་ཁང་རྩེག་དཀྱུས་མ་དག་གི་རྣམ་པས་ཁེངས་

པས།  ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དམིགས་བསལ་བ་ཅི་ཡང་མཐོང་མི་

ཐུབ། འདིར་བལ་སོགས་ཀྱིས་འཐག་པའི་འཐག་རས་སོགས་རྒྱ་གར་

གྱི་དམིགས་བསལ་ཐོན་ཁུངས་ལེགས་ཤོས་ཤིག་ཏུ་བརྩི་བ་དག་ཀྱང་

གནས་སྐབས་སུ་མིག་ཏུ་མ་ཐོགས། ཁ་ཆེ་བུད་མེད་གོས་ལྭ་ནག་པོ་

དང་ཁྲ་ཁྲ་དང་སེར་བོ་སོགས་འདུག་ལ། ངོ་གདོང་བཏུམ་པ་ཤིན་ཏུ་

མང་ས་ཞིག་ཀྱང་མ་རེད། བུད་མེད་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་རླངས་འཁོར་སྐོར་

མཁན་ཡང་ཡོད་པར་བལྟས་ན་བུད་མེད་ལ་དེ་འདྲའི་ཐོབ་ཐང་མེད་

པ་ཞིག་མིན་ཚོད་རེད། སྤྱིའི་ཆ་ནས་འདི་གའི་ཁ་ཆེ་དག་ས་གནས་

དང་རང་དབང་གི་ཕྱིར་དུ་གྲགས་འགུལ་ཡང་ཡང་འབྱུང་བ་ཞིག་

ཡིན་ནའང་། ས་གནས་དངོས་སུ་ཉུལ་ཚེ་ཁ་ཆེ་བའི་རིག་གནས་ཀྱི་

བླ་སྲོག་གང་དུ་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཀྱང་ངང་གིས་འབྱུང་

བར་བྱེད། གང་ལྟར་གནས་སྐབས་སུ་འཕྲད་ཅིང་གནས་སྐབས་རང་

བྲལ་བའི་ཡུལ་མི་འདི་དག་གིས། དུང་ཞེན་ལྟ་བུའི་བག་ཆགས་ཤིག་

བཞག་སོང་། ང་རང་དེ་འདྲའི་བྲེལ་སྟབས་ངང་ཕྱིན་པའང་ཕངས་

སེམས་ཀྱི་ཕྱིར་མིག་ཅིག་བཞག་ནས་འགྲོ་དགོས་བྱུང་སོང་། གང་

ལྟར་ཟིན་ཐོ་འདི་ནི་འགྲུལ་བ་མ་ཁེངས་བར་དུ་རླངས་འཁོར་ནས་

སྒུག་ཞོར་དུ་ཡི་གེར་བཀོད།

༢༠༡༨ ༥ ༢༧ ལ་ཀ་ཤི་མིར་གྱི་རླངས་འཁོར་ས་ཚིགས་སུ་བྲིས།
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

གངས་རི་བརྒལ་བ།

ཆུ་ཚོད་༡༠དང་སྐར༥༠ གར་རྒིལ་ཕྱོགས་སུ་ལམ་ལ་ཆས། 

ཀསྨིར(Kashmir)རམ་སི་རི་ན་གར་ནས་གར་རྒིལ་(Kargilམཁར་

དཀྱིལ)བར་དུ་སྤྱི་ལེ་༢༠༡ ཙམ་ཡོད། བྱང་ཤར་ཕྱོགས་སུ་དཀྱོགས་ཏེ་

འགྲོ་འགོ་ཚུགས། ས་གནས་འདི་དག་ནས་མངའ་སྡེའམ་ཞིང་ཆེན་

ཕྱིའི་ཁ་པར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་མི་ཐུབ་པས། བདག་ཀྱང་ད་ལྟ་ཕྱི་

རོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོངས་སུ་ཆད་ཡོད། ཀསྨིར་

གྱི ་མི ་རིགས་ནི ་ཉེ ་བར་བཅར་ཚེ ་དེ ་འདྲ་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི ་མི ་

རིགས་ཤིག་མིན་པས། བདག་གི་སྔར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་

བྱུང་བར་མ་ཟད། ད་དུང་ཡང་ཉིན་རེ་གཉིས་ཤིག་བསྡད་ན་སྙམ་

པའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་ཡང་། གར་རྒིལ(མཁར་དཀྱིལ)འགྲོ་བའི་སྒེར་

གྱི ་རླངས་འཁོར་ཞིག་ལ་རིན་གོང་ཧིན་སྒོར་༡༠༠༠ སྤྲད་ཟིན་པ་

དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་ལྗོངས་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་རིང་བོ་མེད་པས། གང་

ལྟར་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ནི་གནའ་བོའ་ིལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་བོའ་ིའགྲུལ་

བཞུད་ཀྱི་གནས་ཆེན་ཞིག་དང་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲ ིའི་ཕ་ཡུལ་དུ་

བསམ་ཞིང་བསམ་བཞིན། འཁྲེང་སེམས་ཤིག་ཡེ་ནས་མེད་པའང་

མིན་པར་གྲོང་ཁྱེར་མཐའ་འཁོར་གྱི་རི་སྒང་གི་གནའ་མཁར་དེ་ལ་

ཕྱིར་མིག་ལྟ་ཞོར་དུ་ག་ལེར་ལམ་ལ་ཞུགས། 

གོ་ཐོས་སུ་འདི་གར་བོད་པ་ཁ་ཆེའི་གྲོང་སྡེ་ཡང་ཆེན་པོ་

འགའ་ཡོད་ཚུལ་ཐོས་ཀྱང་དེ་དག་རེ་རེའང་ཡིད་འཁྲེང་ཞིང་འཇོག་

དགོས་བྱུང་། ད་ལྟ་ང་ནི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཀ་ཤི་མིར་ནས་གཡས་
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སྐོར་གྱིས་བྱང་རྒྱུད་ལ་དྭགས་ཕྱོགས་སུ་ཁ་གཏད་དེ་འཁོར་བཞིན་

ཡོད།  སྐབས་འདིར་གངས་ལམ་ཡོངས་སུ་ཕྱེས་ཟིན་པས། ཡུལ་སྐོར་

བའི་དུས་ཚིགས་ཆེས་ལེགས་པའི་སྐབས་སུ་མཆིས་པས།  གར་རྒིལ་

ཕྱོགས་སུ་གཞུང་ལམ་ཧ་ཅང་ལེགས་པ་དང་གནམ་གཤིས་དྭངས་

པ། རི་ལུང་ལྗང་མདོག་གིས་ཁེངས་པ། དེ་བས་ཀྱང་གངས་རི་མཐོང་

འགོ་བརྩམས་པར་མ་ཟད། གངས་རིའི་ཁོང་གསེང་དངོས་སུ་ཞུགས་

ཏེ་ཡུན་རིང་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཅིང་། རྫ་ཆུ་དྭངས་གཙང་དུ་འབབ་

པ། གཡུ་མདོག་གི་སྤང་ཐང་། ནེམ་ཤིག་ཤིག་གི་ལྗོན་ཤིང་སོགས་

རང་བྱུང་གི་མཛེས་པས་སྨྲ་མི་ཤེས་པའི་དག་ཞིང་དུ་བསླེབས་པ་ལྟ་

བུའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡང་ཡང་འཕེལ་བར་བྱས།  སྤྱི་ལེ་༣༠ ལྷག་ཙམ་

བརྒྱུད་ནས་རྒུན་དྲི(Gund)ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་འབྱོར། འདིར་

ཡང་ཁ་ཆེ་རྐྱང་རྐྱང་གི་ཁྲོམ་ར་ཞིག་ཀྱང་མཆིས། གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་

ལུང་ཁོག་ལ་མུ་མཐུད་དུ་དཀྱོགས་ཏེ་བཞུད་པས། བར་བར་དུ་ལམ་

འགྲམ་གྱི་ལྗོན་ཤིང་གི ་ཁྲོད་ནས་ཀྱང་ཞིང་གྲོང་གི ་ཁང་བ་ལྕགས་

ལེབ་བཀབ་པ་ཚོམ་བུ་རེ་ཡང་མཐོང་འོང་གིན་འདུག དེ་ནས་སོ་

ན་མར་ག(Sonamargསྣ་བྲག་ཅེས་པ་ཡིན་ཡང་སྲིད)ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་

འབྱོར་ཞིང་། ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ནི་རི་མགོར་གངས་ཀྱིས་བཟུང་ཞིང་

རི་འདབས་ནགས་དང་སྤང་ཐང་། ཆུ་བོ་ལྷུང་ལྷུང་དུ་འབབ་པས་ཡུལ་

སྐོར་བའི་རླངས་འཁོར་བརྒྱ་ཕྲག་མང་བས་ཁེངས་འདུག 

དེ་དག་གི་ཁྲོད་དུ་སྔར་བཞིན་ཕྱི་གླིང་བ་ཅུང་མཐོང་དཀོན་

པོ་འདུག ཡུལ་མིས་ཀྱང་རྟ་མང་བོ་ཁྲིད་དེ་གླ་བཞིན་མཆིས། རྟའི་

གཟུགས་ཚད་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཏག་ཏག་རེད། སྐབས་འདིར་ཉེ་ཆར་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ལ་དྭགས་ཀྱི ་བརྩམས་ཆོས་དུ་མ་བཀླགས་པའི ་ཁྲོད་དུ་མཁས་པ་

རྒན་པ་འགས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་དྲན་

བྱུང་། ༡༩༧༤ ལོ་ནས་ལ་དྭགས་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིའི་ཡུལ་སྐོར་བའི་སྒོ་མོ་

ཕྱེས་པས་ས་གནས་ཀྱི་མི་གཤིས་དང་རིག་གནས། ཐ་ན་རྒྱུ་ནོར་རྩ་

ཆེན་མང་བོ་བོར་བརླག་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐོར་བྲིས་པ་དག་ཀྱང་དྲན་

བྱུང་། འདི་གར་ཡང་ཁ་ཆེ་ཡུལ་མི་དག་ཚོམ་བུ་ཚོམ་བུར་འདུས་ཏེ་

ཡུལ་སྐོར་བས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་དགའ་སྐྱིད་དུ་མྱོང་བཞིན་པ་ལྟར་

དུ། ཁོ་ཚོ་ཡང་ཡུལ་སྐོར་བའི་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་ལ་མཚར་སྣང་

གིས་མྱོང་ཅི་ཐུབ་བྱེད་ཀྱིན་མཆིས། ཕྱོགས་འདིར་རྒྱ་གར་གྱི་དམག་

ཁང་ནས་མང་དུ་འདུག་པ་ནི་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འཕྲད་ཡོང་གི་འདུག 

རྒྱ་གར་པན་འཇབ་པ་དག་ནི་ཕྱུག་བདག་ཏུ་གྱུར་པས་ཡིན་ཚོད་རེད། 

ཡུལ་སྐོར་དུ་ཧ་ཅང་མང་བོ་བསླེབས་འདུག ང་ཚོས་སོ་ན་མར་གའི་

ཁྲོམ་ནས་གུང་ཟས་བཟའ་བར་གར་རྒིལ་བའི་ཟ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་

ཏུ་ཁྲིད་པས་འབྲས་དང་ར་ཤ་ཟོས། ད་ལྟ་བོད་ཟླ་བཞི་བ་ཡིན་པས་དྲ་

ལམ་ན་དཀར་ཟས་སྐོར་གྱི་མང་བོ་འཆད་པ་དང་འབྲི་བའི་གནས་

ཚུལ་དེ་དྲན་ཡང་། གཅིག་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་ཕུང་གསོ་བ་དང་

ས་གནས་ཀྱི་ཁ་ཟས་བཟས་ན་ཁོར་ཡུག་གི་ཁམས་དང་འཕྲོད་པར་

འདོད་དེ། སྡིག་པ་མིག་བཙུམ་བྱས་ཏེ་སེམས་ཐག་བཅད་ནས་ཡོད།  

ཧ་ཧ། འདི་ནས་ཀྱང་ཕྱི་རོལ་སྲང་དུ་བུད་དེ་ཁོར་ཡུག་གི་མཛེས་པ་

མྱོང་ཞོར་འཕྲལ་དུ་སྙན་ངག་གི་ཟིན་ཐོ་ཞིག་ཀྱང་བྲིས། 

དེ་ནས་མུ་མཐུད་དུ་ལུང་ཁོག་བརྒྱུད་དེ་སྤྱི་ལེ་༡༥ ཙམ་གྱི་

མཚམས་ན་སྦལ་ཏལ(Baltal) ཞེས་པའི་ས་གནས་ཡོད། འདི་ནས་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

རིམ་གྱིས་རི་ངོས་གཟར་བོ་ཞིག་ཏུ་འགོས་ཏེ་ལམ་གྱི་ཁུགས་པ་བཞི་

ཙམ་བརྒལ་ཏེ་གཞི་ནས་འབྱོར་ཐུབ། ལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་བརྒལ་བར་

རྫོ་རྗེའི་ལ(Zojila 3528m)ཞེས་ཟེར་ལ། མཐོ་ཚད་དུ་རྨིད་༣༥༢༨ 

འདུག ལམ་འདི་ནི་གངས་བཞུ་འཕྲོར་ལུས་པ་སོགས་ཀྱི་དབང་གིས་

འཕྲོ་བརླག་ཏུ་སོང་བས་འབར་འབུར་མང་ཞིང་ཅུང་འཚབ་སྣང་ཆེ་

ལ། རིམ་གྱིས་མཐོ་ནས་མཐོ་རུ་འགོ་བས་ཕ་གིའི་ཁ་གཏད་ཀྱི་གངས་

རི་མཐོན་པོ་ཡང་ཇེ་ཉེ་དང་ཇེ་ཉེ་ཡིན་པའི་སྤྲོ་སྣང་གི་ཚོར་བ་འགྲན་

པར་བྱེད། སྐབས་འདིར་གནམ་གཤིས་ཀྱང་འགྱུར་ཏེ་སྤྲིན་པས་སྒྲིབ་

འགོ་ཚུགས་སོང་། སྦལ་ཏལ་དུ་གངས་ཤ ད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཡུལ་སྐོར་

བ་ཤིན་ཏུ་མང་ལ། ཕལ་ཆེར་རླངས་འཁོར་ཁོ་ནའང་༥༠༠ ལས་བརྒལ་

ཙམ་ལུང་གཞུང་དུ་བསྒྲིགས་འདུག ཁྲོམ་ར་ཆེན་པོ་སོགས་གང་ཡང་

མེད་པར་གུར་ཧྲལ་ཧྲུལ་དུ་དགུན་ལྭ་མཐུག་པོ་དང་ཟས་རིགས་ཙག་

ཙིག་སོགས་གཡར་ས་དང་འཚོང་ས་ཙམ་འདུག  

ད་ནི་རིམ་གྱིས་རི་བོ་སྐྱ་ཁོག་གེར་རྩྭ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཐང་

གཞུང་གཅིག་པུ་ལྗང་མདོག་གིས་ཟིན་པའི་སྣང་ཚུལ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་

བཞིན་མཆིས། འདི་ནས་སྤྱི་ལེ་༨ ཙམ་གྱིས་རྒུམ་རི(Gumri)ལ་འབྱོར། 

རིམ་གྱིས་གཞུང་ལམ་ཇེ་རྫོབ་ཏུ་གྱུར། དེ་ནས་སྤྱི་ལེ་༣༦ ཕྱིན་ཚེ་

བདའ་རས་(Drassདྲས་ཞེས་པ་ཡིན་ཡང་སྲིད)ཀྱི་ཡུལ་དུ་འབྱོར། འདི་གར་

བྲག་བརྐོས་རི་མོ་སོགས་ཡོད་ཚུལ་འདུག་ལ། ད་དུང་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༩ 

ལོར་རྒྱ་གར་དང་ཕ་ཁི་སི་ཐན་བར་དུ་དམག་འཁྲུག་བྱུང་བའི་དྲན་

རྟེན་ཞིག་ཡོད་པར་བཤད། དེ་ནི་ལོ་རེར་ཟླ་༧ ཚེས་༢༦ ཉིན་སྲུང་

བརྩི་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་རབས་འདུག དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་འགྲོ་ཞོར་དུ་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ཉམས་སུ་མྱོང་ཐབས་བྲལ་བས་ཕངས་སེམས་ངང་འཇོག་དགོས་བྱུང་།  

འདི་ནས་གར་རྒིལ་ལ་སྤྱི་ལེ་༥༧ ཙམ་ལས་མེད། གནམ་གཤིས་ཀྱང་

སྔར་བཞིན་དྭངས་པར་གྱུར་ལ། གཞུང་ལམ་ཡང་བདེ་བར་གྱུར་པས་

ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༥སྐར་༢༨ དུ་གར་རྒིལ(མཁར་དཀྱིལ)རྫོང་དུ་འབྱོར་

བྱུང་། 

གར་རྒིལ་ནི་གནའ་བོའ་ིདར་གོས་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལྟེ་གནས་

ཤིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་པར་བྱེད་ལ། གར་རྒིལ(Kargil)ཞེས་པའི་མིང་

ཡང་གནས་མཇལ་ལམ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་དོན་དུ་གོ་བར་བྱས། ཡང་

སྔར་ཡུལ་མིས་མཁར་གྱིས་རྒྱལ་བོའ་ིཕོ་བྲང་གི་མཐར་སྐོར་ཏེ་ཡོད་

པས། མཁར་དཀྱིལ་ནི་ཕོ་བྲང་དུ་གོ་བར་ཡང་བཤད། ང་རང་ཁ་ལོ་

བས་མགྲོན་ཁང་བདག་པོ་ཞིག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་སོང་བས། དེ་གར་

ཧིན་སྒོར་༧༠༠ བྱིན་ཏེ་ཐོ་འགོད་བྱས། དེ་ནས་ཕྱིར་སྲང་དུ་བུད། ད་

དུང་ས་རུབ་རྒྱུར་ཅུང་ཟད་ཡོད་པས། སྲང་ལམ་གང་སར་སྐོར་རྒྱུག་

ཅིག་བྱས། ཡུལ་མི་ཁ་ཆེ་ཚོ་གཤིས་ཀ་ཧ་ཅང་བཟང་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་

བྱུང་། 

ས་གནས་འདིར་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྱད་ཆོས་སུ་རྟ་ཐོག་སྤོ་ལོ་དར་

སྲོལ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་དེ་ཡིན་ལ། མདའ་རྩེད་ཀྱང་འགྲན་སྲོལ་སོགས་

ཡོད་ཚུལ་འདུག་ཀྱང་། དེ་དག་ནི་ད་ལྟ་དུས་ཚིགས་གཏན་ཁེལ་ཡོད་

པས། དུས་ལྟར་དུ་མ་འབྱོར་ན་ལྟད་མོ་མཐོང་ཐབས་བྲལ་བ་ཞིག་ཀྱང་

ཡིན། ས་གནས་འདིའི་ཁོངས་སུ་གནའ་བོའ་ིབྲག་བརྐོས་དང་གནས་

རྙིང་སོགས་མང་བར་བཤད། སྦལ་ཏི་དང་སོད། སུ་རུ་སོགས་འདུས་

པའི་ལྟེ་གནས་ཤིག་ཀྱང་རེད། ད་ལྟ་སྲིད་འཛིན་ལྟེ་གནས་དབང་དུ་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

བྱེད་ན་ཟངས་དཀར་སོགས་ཀྱང་རྫོང་འདིའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་

སྣང་། འདི་གའི་ཐོན་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཁམ་བུ་དང་སྟར་ག་གཙོ་བྱས་

པའི་སྔོ་ཚལ་ཅུང་ཡོད་ཚུལ་འདུག རྫོང་འདི་ནི་ལ་དྭགས་ཀྱི་ལྷོ་ནུབ་

མཚམས་དང་བོད་ཀྱི་ནུབ་མཐའ་རུ་ཁེལ་ཡོད། ད་ལྟ་ཁ་ཆེ་བ་རྐྱང་

རྐྱང་གིས་ཁེངས་པ་ལྟ་བུར་མཆིས།  ཁོང་ཚོའི་སྐད་རིགས་ནི་ཞིབ་

ཏུ་ཉན་ཚེ་གནའ་བོའ་ིབོད་སྐད་ཀྱི་ཟུར་མ་ཉམས་པའི་ཆ་ཤིན་ཏུ་མང་

ལ། མཚམས་རེར་ཧིན་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་མཉམ་དུ་བསྲེས་པའི་

སྦྲགས་སྐད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཞིག་ཀྱང་འབྱུང་བཞིན་པ་ཤེས་ཐུབ།  ད་ལྟ་ན་

གཞོན་མང་བོས་ཨུར་དུའི་སྐད་ཡིག་སྟེ་ཁ་ཆེ་སྐད་སྦྱོང་བཞིན་ཡོད་

པར་བཤད། རྫོང་མཁར་དེ་འདྲའི་ཆེན་པོ་ཞིག་མིན་ཡང་མི་ཚོགས་

ཅུང་མང་ཞིང་ན་གཞོན་ཕོ་སར་མང་བོ་སྨ་ར་བཞག་པར་བལྟས་ན་ཁ་

ཆེའི་ཤ གས་རྐྱེན་ཆེས་ཆེར་ཡོད་པ་རྟོགས་ཐུབ། ལོ་གཞོན་ཚོས་ཀྱང་

དེང་དུས་གསར་དར་གྱི་གྱོན་གོས་གོན་པ་མང་། བུད་མེད་སྲང་ལམ་

དུ་ཉུང་བའང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གོམས་གཤིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ངེས། 

ཁྲོམ་གཞུང་གི་ཚོང་བྱེད་མཁན་དང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་བརྒྱ་ཆའི་༩༠ 

ལྷག་ཙམ་སྐྱེས་པ་དག་རེད། གང་ས་གང་དུ་ཁམ་བུ་སྐམ་པོ་བཙོང་རྒྱུ་

མང་ལ། རྒྱ་མ་གང་ལ་ཧིན་སྒོར་༤༠༠ཟེར་ཡང་རིན་གོང་གཏམས་རྒྱུ་

ཆེས་ཆེར་ཡོད། དགོད་བྲོ་བ་ཞིག་ལ་རྒྱ་གར་ཡུལ་སྐོར་བ་འགས་ཚོང་

ཁང་ཡར་ནས་གོང་ཚད་གཏམས་ཤིང་མར་ནས་དྲིས་ཏེ། ཞོར་དུ་ཁམ་

བུ་རེ་འགའ་གང་ས་གང་ནས་བཟའ་ཞོར་དུ་འཛེམས་དོགས་ཡེ་ནས་

མི་བྱེད་པས། དེ་ནི་ཡུལ་སྐོར་བ་འདི་དག་གི་མི་གཤིས་ཀྱི་ཚད་ཤིང་

ཞིག་ཀྱང་ལོས་ཡིན་འདོད། 
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

འདི་གའི་མི་གཤིས་ལ་གུས་ལུགས་ཡོད་པའི་ཡ་རབས་ཀྱི་

སྲོལ་ག་ཆེར་མ་ཉམས་པ་ཞིག་ཏུ་མཆིས།  ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ་ཁྲོམ་

གཞུང་དུ་ཟ་ཁང་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ཞིང་། རེ་ཟུང་ཡོད་པར་ཇ་རྐྱང་ཙམ་

བཏུང་ས་ཡིན་པར་གཞིགས་ན། ས་གནས་མི་དག་གིས་ཀྱང་རང་བྲོ་

ཁུག་མ་བྱས་ནས་ཡོང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཚོད་རེད། ཟ་ཁང་ཉུང་བའང་

ཚོང་ཆེས་ཆེར་མི ་བྲིན་པ་འདྲ། ང་རང་འདི་ནས་ཉིན་རེ ་གཉིས་

འདུག་རྩིས་ཡོད་དེ། ཉེ་འཁོར་གྱི་ས་གནས་གལ་ཆེན་འགའ་རེར་

འབྱོར་ཨེ་ཐུབ་འདོད་ཡོད། སང་ཉིན་སྔ་མོར་ཕྱི་རོལ་ཁྲོམ་དུ་འགྲོ་

རྩིས་མེད། སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་༩ ཙམ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་ཤིན་ཏུ་སྔ་

བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། ཕྱི་ནས་ལས་དོན་ཅང་མི་འགྲུབ་པས་སོས་དལ་དུ་

ཡི་གེ་འདི་ཉིད་ཕབ་པ་ཡིན།

༢༠༡༨ ༥ ༢༦ དགོང་མོར་གར་རྒིལ་གྱི་མགྲོན་ཁང་དུ་བྲིས།

བྲག་དང་རྩལ།

ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་༨ སྐར་༣༣ སྲང་དུ་ཕྱིན། ཁྲོམ་རའི་ཚོང་

ཁང་མང་ཤོས་ད་དུང་སྒོ་ཕྱེས་མི་འདུག ཟ་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་མོག་

མོག་སྡེར་མ་གཅིག་ཟོས་ཏེ་ཧིན་སྒོར་༧༠ བྱིན། འདིར་རྒྱ་གར་བ་ན་

གཞོན་ལོ་ན་ཉི་ཤ ་ལྷག་ཏུ་སོན་པ་བརྒྱད་ཙམ་འདུག་ལ། ཕར་བལྟས་

ཚོད་དུ་ལས་ཀ་བ་རྐྱང་རྐྱང་གི་རྣམ་པ་ཞིག་འདུག ཁོ་ཚོས་མོག་མོག་

དང་ཐུག་པ་འདྲེས་མ་རེ་རེ་བཏུང་སྟེ་རང་རང་གིས་རྩིས་བརྒྱབ་སོང་། 
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དེ་ནས་ཟ་ཁང་སྦྱིན་བདག་ན་གཞོན་ལ་གར་རྒིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་

གང་དུ་ཡོད་མེད་དྲིས་པས། རྫོང་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དེད་ནས་སོང་སྟེ་

དཀྱོགས་མཚམས་ཤིག་ཡོད། དེ ་ནས་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་དཀྱོགས་

ཏེ ་རི ་ངོས་སུ་འགོ་དགོས་པར་བཤད་སོང་། མི ་འདི་དག་ཧ་ཅང་

གཤིས་ཡག་རྐྱང་རྐྱང་ཡིན་པས། ཕར་ལ་འདྲི་བདེ་ཞིང་ལན་གསལ་

བོར་འདེབས་པ་ནི་དངོས་གནས་དགའ་འོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནས་

དཀྱོགས་མཚམས་སུ་བསླེབས་ཀྱང་རི་ལམ་མ་རྙེད་པས། ཉེ་འཁྲིས་

ཀྱི་ཤན་པའི་ཚོང་ཁང་ཤ་ཚོང་གི་བདག་པོར་དྲིས་སྐབས་འཕྲལ་དུ་

འཁྲིས་ཀྱི་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ཟིན་པའི་རང་གི་བུ་ཆུང་བསྐུལ་ཏེ་ལམ་སྣེ་

འཁྲིད་དུ་བཅུག་བྱུང་། དེ་ནས་མདུན་ཕྱོགས་སྲང་ལག་ཅིག་ནས་རི་

ངོས་སུ་ཀྱག་ཀྱོག་འཐེན་པའི་རྐང་ལམ་དུ་དེས་ཁྲིད་དེ་རྫོང་མཁར་

རྒྱབ་རིའི་ངོས་སུ་ཅུང་ཟད་འགོས་ཏེ་ཐོག་སོ་གཉིས་ཀྱི་ཁང་རྩེག་གི་

སྟེང་མར་འདུག་པར་བསྟན་པས། བྱིས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བཤད་པས། 

ཁོ་ཡང་འཛུམ་ཙམ་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་རྒྱུགས་ཏེ་བུད་སོང་། 

འདི་གའི་མི་རྣམས་ནི་ལུས་གཟུགས་ཅུང་རིང་ཞིང་། ངོ ་

གདོང་ཡང་འཇོང་ཞིང་རིང་བར་འདུག་ལ། ཁོང་ཚོ་ཐུན་མོང་གི་

གདོང་གཤིས་འདྲ་ས་ནི ་སྣ་ཟུར་མཐོ་ཞིང་ཅུང་གུག་པ་ཞིག་རེད། 

གསར་བུ་དག་ཤ་མདངས་ཅུང་སྨུག་ཤས་ཆེ་བ་ནི་ཉི་འོད་དང་ཙག་

རླུང་གི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་ཚོད་དུ་སྣང་། དེ་ནི་བུད་མེད་དག་གདོང་

དཀར་བ་ལས་ཀྱང་ཚོད་དཔག་བྱ་ཐུབ། བུད་མེད་དག་གིས་ངོ་གདོང་

སེང་རས་ཀྱིས་བཏུམ་པ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ནའང་། སྐྲ་བཏུམ་མེད་པ་ཕལ་

ཆེར་མེད། བུད་མེད་ལོ་ཆུང་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བཞིན་པ་སོགས་མང་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

དུ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག ཁོ་ཚོའི་གྱོན་གོས་ཁྱད་ཆོས་འདིའོ་ཞེས་ཁ་ཚོན་

གཅོད་དཀའ་བར་འདུག་སྟེ། གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་བུད་མེད་ཀྱི་ཤ གས་རྐྱེན་

ཡོད་པའི་གྱོན་གོས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཁ་དོག་འདྲ་མིན་རེད། སློབ་

མ་བུ་མོ་དག་གིས་སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ཆས་དཀར་བོ་དང་སྔོན་པོ་སོགས་

འདྲ་མིན་གྱོན་འདུག་ལ། དེ་ཡང་རྒྱ་གར་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གྱོན་ཆས་ཇུས་

འགོད་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ལས་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཡང་ཤེས་མི་

ཐུབ།  རྫོང་མཁར་དཀྱིལ་ན་མས་ཇིད་དམ་ཁ་ཆེ་ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཀྱང་ཡོད། འདི་ལྟར་སྐས་རིམ་རེ་རེ་འཛེག་སྟེ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་

སྒོ་འགྲམ་དུ་སླེབས་ལ་ཉེ་སྐབས། དེང་རབས་ཀྱི་གྱོན་གོས་གཙང་མར་

གྱོན་པའི་མི་ཞིག་ཤིང་ཁང་ཐོག་རྩེག་མའི་འོག་གི་ཁྱམས་སུ་འདུག་

པས། འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གང་དུ་ཡོད་མེད་དྲིས་པས། མགྱོགས་པོར་སྒོ་

འབྱེད་ཡོང་ཟེར་ཞོར་དུ་གསར་བུ་ལོ་ན་སུམ་ཅུར་ཉེ་བ་ཞིག་ལ་སྐད་

བཏང་སོང་། 

དེ་ནས་ཐོག་ཁང་དུ་འགྲོ་ཟུར་གྱི་ལྕགས་སྒོ་ཆུང་ཆུང་བརྒྱུད་

དེ་ཐོག་སོ་གཉིས་པའི་ཤིང་སྒོ་ཕྱེས་སོང་། འཛིན་བྱང་འཚོང་ཞོར་དུ་

ཕྱི་གླིང་བར་སྒོར་བདུན་ཅུ་ཡིན་མོད། ཁྱོད་རང་ས་གནས་ཀྱི་མི་ཡིན་

པས་སྒོར་སུམ་ཅུ་ཡིན་ཟེར། ཁོང་གི་སྐད་ནི་གནའ་བོའ་ིབོད་སྐད་

དུ་གཏོགས་པས། ཕྱེད་ཙམ་གོ་ཕྱེད་ཙམ་མི་གོ་བ་ཙམ་འདུག་ཀྱང་། 

གང་ལྟར་ཕན་ཚུན་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བའི་ཚོར་བ་ངང་གིས་འབྱུང་བར་བྱེད་

ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཁོའ་ིགཤིས་ཀ་ཞི་ཞིང་དུལ་ལ། སྐད་གདངས་འཇམ་

ཞིང་ལྷོད་པར་མ་ཟད། ཕར་བལྟས་ཚོད་དུ་བོད་པའི་ངོ་གདོང་ལྟར་

སྨུག་ཙམ་འདུག་ཀྱང་། སྨ་ར་རིང་བོ་མེད་ཀྱང་ཐུང་ལ་ཅུང་སྟུག་པར་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

འདུག་པར་མ་ཟད། སྨིན་མ་ཡང་སྟུག་པས་རྒྱ་གར་གདོང་གཤིས་ཀྱི་

ཟུར་ཞིག་ཀྱང་འདུག ངས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་ཏེ་འགྲེམས་

སྟོན་གྱི་གནའ་རྫས་དག་ལ་ལྟ་འགོ་ཚུགས། 

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་འདི་ནི་བསྡོམས་པས་ཁང་བ་གསུམ་དུ་

མཆིས་ལ། དང་ཐོག་ནང་དུ་འཛུལ་མ་ཐག་གཡས་ཕྱོགས་སུ་རྟ་སྒ་

དང་དེ་ནས་གཞུང་རིང་བའི་ཁང་ཆེན་རིང་མོ་ཞིག་ཡོད། ཕུག་གི་

གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ཁང་ལག་ཅིག་ཡོད། འདི་དག་ནི་ཤིང་ཁང་རྐྱང་རྐྱང་

གིས་གྲུབ། ཐང་དུ་གདན་དམར་བོ་ཡོངས་སུ་བཏིང་འདུག གནའ་རྫས་

ཚང་མ་རྩིག་ངོས་ཀྱི་ཤེལ་སྒྲོམ་དང་གཞུང་དུའང་ཤེས་སྒྲོམ་དུ་བསྟར་

འདུག དང་ཐོག་གཡོན་དུ་འཁོར་ཏེ་ཕྱི་གླིང་གོན་པ་རྙིང་བ་འགའ་

འདུག་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་སྔར་ཕྱི་གླིང་ཆོས་སྤེལ་བ་སོགས་ཡུལ་སྐོར་དུ་

ཡོང་བ་དག་གི་གྱོན་ཆས་ཡིན་ཚོད་རེད། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་གར་བའི་

ཆས་ལྟ་བུ་ཡུལ་མིའི་གྱོན་གོས་རྙིང་བ་འགའ་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་ས་

གནས་ཀྱི་ལྷམ་རྙིང་བ་རིགས་ཁ་ཤས་འདུག  ཀོ་ལྷམ་དེ་དག་ནི་ཡུལ་

མི་རང་གིས་བཟོས་པ་ཤེས་ཐུབ་ལ། ལྷམ་དེ་དག་སྣ་ཡར་འཁྱིལ་བ་

དང་ཅུང་སྤུས་དག་རྐྱང་རྐྱང་ཡིན་པར་བསམ་ན། ཁྱིམ་མི་ཕྱུག་པོའ་ི

ཀོ་ལྷམ་ཡིན་ཚོད་རེད། དེ་ནས་ཕུག་གི་གཡོན་ངོས་ཀྱི་ཁང་བར་དཔེ་

དེབ་དང་ཡིག་ཆ། མེ་མདའ། གྱོན་གོས་དང་རྒྱ་མ་སོགས་འདུག རས་

དཀར་བོ་ནར་མོ་ཞིག་ལ་དབུ་མེད་ཀྱི་ཡི་གེ་འདི་ལྟར་བཀོད་ཡོད་དེ། 

༧ཆད་དོན་འགྱུར་མེད་སྐལ་སར་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ ཕྱག  ཐེ(ཡིག་འབྲུ་

འདིའི་ཟུར་དུ་ཐམ་ག་ཞིག་བཀོད་འདུག)

༢༽ལྕཊ་བྱི་ཟླ་བ་༦ ཚེས་ ༡ མ་དན་ཚིག་འདི་དོན་ལ་མགུད་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ཚེ་རིང་མིར་བུ་མེད་ཁྱུད་མེད་སོང་འབབ་ཁྲལ་དང་གང་འབ་སྡུ་རི་

ཐང་བྱི་ཨང་ཤལ་མ་ཁྱུད་པས་ཁུང་འབབ་སྟོང་སྟབསུ(སྲོང་སྲབསུ?)

ཐུགས་པ་དང་ ཕ་སྤུན་རྣཾ་གྱིས་ཀྱང་སོབ་སྲལ(སོན་སྲ་ས)དང་ལྟ་ཡར་

ཀྱང་མ་ཁྱུད་པས་ད་ལྟ་ཚེ་རིང་མེར་གྱིས་  མེར་ཤ་ཀ་སིམ་ལ་ས་ཞི་

རྡོ་ཁང་ས་ལག་ཐིལ་རྡོ་ཆོ་ལོ་རིའི་སྙ་ལམ(ལོ)མལ་འདོ་ཏོག་ཅེ་གར་

རྒྱབ་དང་སྔོན་ས་ཁུངས་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ  གང་ཡིན་དང་སྦྲག་ནས་བྲད་

པ་ཡིན་པ མེར་ཤ་ཀ་སིམ་ནས་ཚེ་རིང་མེར་གྱི ཤི་ཁྲེལ་སོན་ཁྲེལ་

བྱེད་དགོས་ལ་ཆད་དོན་འདི་ཚེ་རིང་མེར་ས་ཁྱད་མིར་ཤ་ཀ་སིམ་

གྱི་ཕ་ཚེ་བུ་རྒྱུད་དུ་སྐལ་ས་ལོགི་སར་གནས་དགོས་ཡིན་པའི་ད་ལྟ་

ཕ་སྤུན་ཉེ་ཚེར་སྐྱིད་མདང་ཀྱི ཨ་ལིའི ཐེ(ཐམ་ག་འདུག) སུ་ལྡན་ཨ་

ལིའི་ ཐེ(ཡང་ཐམ་ག) ཨ་ལི་ཀ་སིམ་གྱི་ ཐེ(ཐམ་ག་བརྒྱབ་འདུག) མ་

མ་ར་བའི་ ཐེ ཧེ་ངྷར་གྱི ཐེ  ཧེམ་སྟེའི  ཐེ མོ་ཀྱི་འདམ་ཡག་མད་ཀྱི་

མད་གྱི ཐེ ལབ་འདུ་ན་ངན་གྱི་ ཐེ སྒོ་སའི ཐེ མི་དཔང་བ་ཨ་པོ་རྩང་

ཁན་མིར་ཨ་ལི་ལྡོ ཨ་ཟིམ་མིར༣ ས་བྷིའི ཐེ ས་བདག་མགུད་ཚེ་རིང་

གྱི ཐེ ཚེ་རིང་མིར་གྱི་ཕ་སྤུན་གླང་དཀར་བརྩཱེའི་ཨོ་ཙེ་མིར་མད་ཀྱི་ཐེ 

མི་དཔང་ཨ་མི་མད་དང་གོ་ས་སུ་ལྡན་མད་ཀྱི་ཐེ

འདི་ལྟར་བཀོད་ཡོད་ལ་དོན་གཙོ་བོ་ཆད་དོན་ཞི་འགྲིག་

གི་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཡིན་ཚོད་དུ་འདུག་ལ།  ཡིག་གདན་རས་

རྙིང་ཞིང་རི་མོ་སོགས་དེ་ལྟར་གསལ་བོ་མི་འདུག་ལ། དེ་བཞིན་དུ་

གནས་ཚུལ་འདི་དག་འབྲེལ་བའི་མིང་ཡིག་ཁྲོད་དུ་མིང་མི་འདྲ་བ་

མང་བས་ཐད་ཀར་ཚོད་དཔག་བྱེད་དཀའ་བས། ཡི་གེ་མི་གསལ་བ་

སོགས་ཀྱིས་ནོར་བའང་ཡོད་སྲིད། ཐེ་ཞེས་ཡིག་འབྲུ་རེ་བཀོད་དེ་
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ཐམ་ག་ནག་ཆུང་རེ་ཡང་བརྒྱབ་འདུག

གཞན་ཡང་ཤེལ་གྱི་མཐའ་སྒྲོམ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ།  ༢༽ ཤིང་

བྱ་ཟླ༩ཚེས་ལ། མིར་ཤ་ཀ་སིམ་གྱིས་ སོ་མ་ཐང་པའི་དམག་ཐོག་ནས། 

མ་མ་རྒྱལ་གྱི་ཁང་ཀ་ནས་འགྱེན་ཚད་ཀྱི་མགོ་རོང་ཐང་དེ་ལ་དངུལ་

ཉི་ཤ ་ཐམ་པ་དམག་ཐོག་ལ་རིན་དང་ནས། མིར་ཤ་ཀ་སིམ་གྱི་ཕ་ཚེ་

བུ་རྒྱུད་དམག་ཐདེ་ཙོངས། མིར་ཐདེ་ཉོས་པའི་སྐལ་པ་ནི་ལོག་སར་

ཕོ་རོག་དཀར་པོ་འགྱུར་བའི་མན། རྒྱམ་ཚོ་འགྱེན་ལ་ལོག་པའི་མན། 

མིར་གྱི་ཕ་ཚེ་བུ་རྒྱུད་ལ་གནས་དགོས་ཡིན་པའི་དམག་ལག་སྐོར་གྱི 

ཐེ ཀོར་ས་རྩང་ཁན་མིར་གྱི་  ཐེ

ཞེས་པར་ཡིག་ཆའི་ཤོག་ལྷེ་མཐའ་སྣེ་གཙབ་རལ་དུ་གྱུར་

ཅིང་། བོད་ཡིག་དབུ་མེད་དང་ཁ་ཆེའི ་ཨུར་དུ་གཉིས་ཤོག་ངོས་

གཅིག་ཏུ་གོང་འགབ་གཉིས་སུ་སྦྲགས་མར་འདུག་ལ།  ཡིག་རིགས་

འདི་གཉིས་ཀྱང་མགོ་མཇུག་ལྡོག་ཡོད་པས། ད་ལྟ་འདི་གར་ཁ་ཆེ་

མང་བས་ཨུར་དུ་དྲང་ཕྱོགས་སུ་བསྟན་ཏེ་ཤེལ་སྒྲོམ་དུ་གཤམ་འདུག 

བོད་ཡིག་ལྡོག་སྟེ་ཡོད་དོ། འདིར་བོད་ཡིག་ལས་བཀོད་ཐབས་མ་

འགྲིག་པས་བཞག 

ད་དུང་ཡང་ཤེལ་སྒྲོམ་ཞིག་ཏུ། བློན་ཆེའི་མཁར་དཔོན། ཧེལ་

བྷི་སྒོ་པ་ཐང་གཉེར་ལས་འཛིན་ཐཾད(ཐམས་ཅད)ལ་ཆེདོན། ད་ཆ་རྟ་

རྒྱུག་ས་པ་ཚེ་རིང་མིར་གྱི་མི་རྩ་སྟོངས་པའི་ཁོའ ་ིཚྯ་ཚིར་ཉེ་མོ་སུ་

ཡང་མེད་པའི་མཁར་སྒག་མཛད་ནས་རོ་ཤི་དོན་ཐག་ཀྱང་བྱེད་ནས་

རྗེསུ་མིར་ཤ་ཀ་སིམ་ནས་བུ་ཚ་མང་བ་སོང་བའི་དབུ་ཙུགས་ཀྱི་ཞུ་བ་

ཕུལ་ནས་ཕྱག་འཚལ་དངུལ་བཞི་བཅུ་ཐཾ་པ་ཕུལ་ནས་ད་ལྟ་ཚེ་རིང་
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མིར་ཆུ་རེས་གཅིགི་ཞིང་ཁང་ས་རྡོ་གང་ཡིན་ཐོུཊ་གཟིགས་པ་ཡིན་

པའི་སྙད་མེད་གནས་བཅུག་པ་ཤཻས། ལྕཊ་གླང་ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༨ ལ་ལ་

འབྲིས།   དབུ་མེད་འབྲུ་ཚ་ལྟ་བུ་བྲིས་པ་ལེགས་པ་ཞིག་ཏུ་འདུག་ལ། 

རས་དཀར་བོ་ཞེང་ཁ་ནར་ཞིང་རིང་བ་ཞིག་ཏུ་བསྡོམས་པས་ཐིག་

ཕྲེང་ལྔ་རུ་བཀོད་འདུག 

གཞན་ཡང་། ༢༽ ཇོ་ཧ་སན་མཁན་ལ་སྤྲིངས་པ། སྔོན་ཧོར་

ཇོ་ཡིས་མིར་མ་ཧ་མད་ཨ་ལི་ལ་མགོན་དུ་མ་ལ་མགང་བ་ཚེ་རིང་

ཞིང་ཁང་དང་སྦྲགས་མ་བཏངས་པའི་ཁད་འདུག་པའི་འབྲུ་་དོན་

དང་བཀའ་བློན་གྱི་ཕྱག་བྲིས་ནང་བཞིན་སྔོན་མའི་ལུགས་གང་ཡིན་

དུ་གནས་ཅུག་པ་བགྱིས། ལྕཊ་ལུག་ཟླ༤ཚེས༢༡ལ  བྲིས།(བྲིས་ཡིག་

ཏུ་ཐམ་ག་དམར་པོ་གྲུ་བཞི་ཞིག་བརྒྱབ་འདུག) ཞེས་པ་ནི་ཤོག་བྱང་

ནར་མོ་རིང་བ་ཞིག་ཏུ་ཐིག་ཕྲེང་དུ་གཉིས་སུ་བཀོད་ཡོད་ལ། ཤོག་

བུའི་མཐའ་དང་དཀྱིལ་དུ་དུམ་བུ་ཆད་པ་མང་ནའང་། ངོས་ཡོངས་

ཀྱི་ཡི་གེ་སོགས་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་མེད་པར་མ་ཟད། དབུ་མེད་སུག་

ཐུང་གཟབ་མ་ཅུང་འཁྱུག་སྟེ་བྲིས་པ་ཤིན་ཏུ་ཡིག་གཟུགས་ལེགས་པ་

ཞིག་ཏུ་མཆིས། 

གཞན་ཡང་། ༢༽ མཁར་དཔོན་ཡང་འབྱོར་ལ་ཆེདོན། མེར་

མོ་ཡི་འདིན་དང་ཤེ་ར་བུ་འདིན་ཉིས་ཀྱི ནས་སྐར་ལ་མཁར་དཔོན་

རང༢ ཚབ་མཚབ་བྱེད་ནས་ཀཽན་ཐང་ཞག་ཀྱི་ཤག་བྱེ་བ་ཁག་ཆཻ འདི་

མ་སྙན(ཉན)ཚང་མ་ལཾ་ཅུག ཐཻ   ཞེས་པ་ཤོག་ལྷེ་རྙིང་བར་དབུ་མེད་

ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ལ་བྲིས་མི་ལེགས་པ་ཐིག་ཕྲེང་བཞི་ཙམ་དུ་འདུག  

ཁོ་བོས་གོང་གི་འདི་དག་བཤ་དུས་དབུ་ཅན་ལ་ཤད་བཀོད་པ་ལས་
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དབུ་མེད་དུ་ཚེག་ལས་ཤད་མེད་ལ་འགའ་རེ་བར་སྟོང་ཙམ་དུ་བཞག་

འདུག་པས། དེ་ཇི་བཞིན་དང་ཐིག་ཕྲེང་ཡང་མ་ཡིག་ཇི་བཞིན་དུ་

བཀོད་ཐུབ་མེད། དེ་བཞིན་ཡི་གེ་གསལ་ཁ་འབྱེད་དཀའ་བ་ཡང་རེ་

ཟུང་བྱུང་བས། ཕྱིས་སུ་བཅོས་སུ་རེ་བ་ཞུ།

གཞན་ཡང་།  ༢༽ རྩང་མཁན་མིར་ལ་ཆེད་དོན། དེ་བའི་

ཚ་མོ(ལོ)སྐུའི་ཨོག་མ་ཐང་ནས་ཚ་མོ་སྐུའི་མིར་ན་ཀ་སིམ་ལ་ཆུ་གསུཾ་

ལ་ཆུ་ཕྱེདང་གཉིས་ཀྱི་འབབ་ཡོང་སོགས་བཅས་ཁྱེད་རང་ནས་གོ་ས་

གཏོང་ལུགས་བགྱིས། ས་གླང་ཟླ༢ཚེས༡༢ ལ། འབྲིས།(ཐམ་ག་འདུག)  

ཞེས་པ་འདི་ནི་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་གི་སྐྱབས་རྟེན་གྱི་ཤ ོག་བུ་ནར་མོ་

ཇི་བཞིན་ཞིག་ཏུ་དབུ་མེད་བྲིས་མི་ལེགས་པ་ཐིག་ཕྲེང་གཉིས་དང་

ཕྱེད་ཙམ་དུ་མཆིས། གོང་གི་འདི་དག་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་གྲངས་ཀ་ནི་ཡི་གེ་

འོག་མ་བཀོད་ཀྱང་སྐབས་འདིར་སྟབས་བདེར་དཀྱུས་སུ་བཀོད་པར་

ཐུགས་མཉམ་འཚལ། 

ཡང་། ༢༽ རྩེ་མཁར་དཔོན་སྒོ་ཡ་ཧོམ་སྦི་རྣཾས་ལ་སྤྲིངས་པ། 

ཨ་ཁོན་ཨ་རྩི་བུ་ལ་རྒྱའི་འཚོ་འཚོ་འཛིན་ཞབས་འདེཊ་ལེཊ་པར་གྲུབ་

པར་བརྟེན། དཀར་ཙེ(རྩེ)བྱཾས་པའི་ལྡེག་ནས་མེས་སྒང་ཙེ(རྩེ)ཐུག་

ཆུ་གང་ཁྱེལ་ས་ཡན་ལ་རྐྱང་ཁུང་ནས་ཆུ་རེས་གཉིས་བཅས་ཨ་ཁོན་

ཨ་རྩི་བུ་བརྒྱུད་ལ་བསྐལ་བར་ཐུཊ་རྗེ་གཟིཊ་པ་ཡིན་པའི། ཁྱོད་གོང་

འཁོད་ལས་འཛིན་ནས་སྙད་མེད་བདེ་བར་གནས་བཅུག་བགྱིས། མེ་

སྤྲེ་ཟླ༤ ཚེས་ལ་ཕོ་བྲང་ནས།  བྲིས། (ཐམ་ག་དམར་པོ)  ཞེས་ཤོག་ལྷེ་

ནར་མོ་ཞེང་ཅུང་བ་ཞིག་ཏུ་དབུ་མེད་འཁྱུག་མ་ཡིག་གཟུགས་ཆུང་ལ་

བྲིས་ལེགས་པ་ཐིག་ཕྲེང་ལྔ་ཙམ་དུ་འདུག 
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

༢༽གཙང་མཁན་འདར་བྷེས་ལ་ཆེདོན། ཨ་ལི་བརྒྱལ་ལ་

མཐོང་འགྲོས་བྱེད་པ་ཅིག་བཏང་བ་བཞིན། ད་ལན་མ་མ་ག་རང་གིས་

ཁོའ ་ིཡིན་ཟེར་ནས་བཏང་མ་ཅུཊ་འདུག་པའི་ད་ལཾ་ཡི་གེ ་བསླེབ་

ཕྲལ་ཏུ་སྔོན་མའི་ཕྱག་འབྲིས་ནང་བཞིན་བཞིང་ཁང་པ་བཅས་བཏངོ་

ལུཊ་བགྱིས། ཟླ་ཚེས་ལ།(ཐམ་ག)   ཤོག་བུ་ནར་མོ་ཞིག་ཏུ་དབུ་མེད་

ཐིག་ཕྲེང་གསུམ་དང་ཕྱེད་དུ་བཀོད་འདུག  བྲིས་མི་ལེགས་པར་

འཁྱུག་པས་རེ་གཉིས་དེ་འདྲ་གསལ་བོ་མི་འདུག 

འདི་ལྟ་བུའི་གྱོད་དོན་དང་ཆད་དོན་ལྟ་བུའི་སྤྲིངས་ཡིག་

དང་བཀའ་ཤོག་སོགས་རེ་འགའ་ད་དུང་མཆིས་ཀྱང་། ཤེལ་སྒྲོམ་ལ་

པར་དུ་བཏབ་པས་འོད་རྒྱག་ཕྱོགས་ཀྱིས་གསལ་བོ་མིན་པ་དང་མ་

ཡིག་རྙིང་བ་སོགས་རྐྱེན་དུ་མས་ཞིབ་གསལ་དུ་འགོད་ཐབས་མེད་པ་

ཡང་མཆིས། 

གཞན་ཡང་དབྱིན་ཡིག་གི་དེབ་Gold Cord(The Story 

of  a Fellowahip)ཞེས་པ་དང་། (Personal History and 

Experience)David Copperfieldཞེས་པ༡༨༩༥ ལོར་དཔར་

སྐྲུན་བྱས་པ་ཞིག Ibex Shooting on The Himalayas ཞེས་

པ་ ༡༩༠༣ ལོར་དཔར་བ་ཞིག High Lights The Near East 

ཞེས་པ་དང་། John Bunyan His Life and Times ཞེས་པ་

ནི་ R.Winboult Harding, B,D བརྩམས་པ་ཞིག་དང་། གཞན་

དབྱིན་ཡིག་ཅིག་ཕྱི་ཤ ོག་གི་ཁ་བྱང་མཐོང་མི་ཐུབ་པས་ཐོར་འགོད་

ཐབས་མ་འགྲིག ད་དུང་དབྱིན་ཡིག་དང་ཨུར་དུའི་ཡི་གེ་མིང་མཛོད་ 

༡༩༢༥ ལོར་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པ་བཅས་སོགས་མཆིས། 
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

འདི ་ནས་པར་འདེབས་ཆོག་མིན་དྲིས་པས། གཞན་ལ་

འདེབས་སུ་འཇུག་གི་མེད་མོད། ཁྱོད་ཀྱིས་བཏབ་ཆོག་ཟེར། ང་རང་

ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་ཚོར་བ་ནི་གནོན་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་བས། ཁོ་ལ་

བཀའ་དྲིན་ཡང་ཡང་ཞུས་ཏེ། པར་འགོད་ཅི་ཐུབ་བྱས། ད་ཐེངས་ཁོ་

བོའ་ིཔར་ཆས་ནི་ཀུ་ཤ ་ཁ་པར་གྱི་པར་ཆས་ཡིན་པས། ཉར་ཚགས་ཀྱི་

རིན་ཐང་དང་གསལ་མིན་སོགས་ཁྱད་པར་ཅུང་ཆེ་ནའང་སྟབས་བདེ་

ལ་འཁྱེར་སླ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད། ཁང་དཀྱིལ་གྱི་ཤེལ་སྒྲོམ་དུ་རིགས་

མི ་འདྲ་བའི ་ཤོག་སྒོར་དང་དངུལ་སྒོར་སོགས་ཆེ ་ཆུང་འདྲ་མིན་

དང་སྦྲག་རྟགས་སོགས་མཆིས། འདི་གའི་ཡིག་ཆ་དག་ནི་ས་གནས་

དཔོན་པོས་ཁྲལ་དང་གྱོན་དོན་སོགས་ལ་བསྒྲགས་པའི་བཀའ་ཤོག་

དང་། གཞན་གྱིས་གྱོད་གཏུགས་འཕྲིན་ཐུང་ངུ་སོགས་ཐམ་ག་བཏབ་

པ་དག་རེད། དེ་དག་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་རེ་གཉིས་ལས་མིན་ཚོད་རེད། 

གོང་གི་དེ་མཚུངས་སུ་མང་ཤོས་བོད་ཡིག་དབུ་མེད་དུ་བྲིས་འདུག 

དེ་ནས་ཕྱི་གླིང་བའི་མེ་མདའ་དང་རྫས་མདེལ་རྙིང་བ། དེ་དག་བླུག་

སའི་པགས་ཁུག་ཆུང་ཆུང་། ས་གནས་བུད་མེད་ཚོས་གྱོན་པའི་སྣམ་

ཆས་སྨུག་པོ་དང་མདུན་དུ་ཟངས་ཆས་སྒོར་མོ་སྟབས་བདེའི་རྒྱན་ཆ་

གསུམ་ཙམ་དཔྱང་བ་དང་། ད་དུང་བུད་མེད་དག་གིས་དགུན་དུ་སྟོད་

གོས་སུ་གྱོན་པའི་ར་སློག་སྤུ་རིང་བ་གྲུ་བཞི་ཞིག་དང་། ཡུལ་མི་ཚོས་

དེ་ལ་སྩོག་པ་ཟེར། ཕྲུག་སྨུག་པོའ་ིསྐེ་དཀྲིས་དང་ལྷམ་ཡུ་བ་ཐུང་ལ་

སྣ་འཁྱིལ་བ་སོགས་མཆིས། དེའི་གཡས་སུ་རྒྱ་མ་སོགས་ཀྱང་འདུག 

གཞན་ཡང་ཁང་ཆེན་དུ་གོས་འདྲ་མིན་དང་ཞིང་ཁ་ཡུར་

བྱེད། རྭ་ཙེ(ཐ་མག་འཐེན་རིགས་སྣ་ཚོགས་མཆིས་པ་དག་ནི་ཕྱི་གླིང་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ནས་ཐོན་པ་རྙིང་བ་དག་རེད།)དེ་ནི་སྐུ་དྲག་རྒན་པོ་ཞིག་གིས་འཐེན་

བཞིན་པའི་པར་ཡང་སྦྱར། གནས་འདིར་ཕྱི་གླིང་བ་དག་བསླེབས་པ་

དང་མཉམ་དུ་འདི་གའི་སྐུ་དྲག་དག་ཀྱང་ཐ་མག་འཐེན་རྒྱུར་དགའ་

བ་དང་། ཐ་ན་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་ལུགས་སོགས་ལ་མོས་པ་བྱུང་བ་

འགྲེམས་སྟོན་ཁྲོད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་དང་གྱོན་ཆས་སོགས་ལས་དཔག་ཐུབ། 

དེའི་ཟུར་ཟངས་སྐྱོགས་དང་ཤིང་སྐྱོགས་འདྲ་མིན་བསྟར་འདུག  ཕར་

ཕྱོགས་སུ་ཟས་སྣོད་འདྲ་མིན་དང་ཁོག་ལྟིར་འགའ་མཆིས་ལ་ཁོག་

ལྟིར་ནི་བོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་མོད། ཟས་སྣོད་ནི་ཁྲོ ་ལྕགས་ཀྱིས་

གྲུབ་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་མཆིས། ལག་འཁྱེར་གློག་བཞུ་དང་

སྒྲོན་མེ་ཤེལ་ཁོག་མ་འགའ་འདུག འདི་དག་ནི་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཡང་ཟིན་

མེད་ཚོད་རེད། ཁང་དཀྱིལ་གྱི་སྒྲོམ་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་སྐེ་རྒྱན་དང་གའུ་

སོགས་འདུག ཡང་ཟུར་གཞན་ཞིག་ཏུ་རྟ་ཐོག་སྤོ་ལོ་ཅུང་གསར་བ་

ཞིག་དང་རྙིང་བ་ཤིང་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག སྤོ་ལོ་གཞུ་བའི་དབྱུག་པ་

གཉིས་ལས་གཅིག་ནི་རང་བྱུང་ཤིང་གི་མགོ་ཅུང་ཟད་གུག་པ་ཞིག་

སྟེ ། འུ་ཚོའི ་སྦྲ་སྤྲུགས་ཅུང་ཕྲ་མོའ ་ིདབྱིབས་དང་འདྲ་ཙམ་འདུག 

གཞན་དབྱུག་པ་ནི་དབྱུག་མགོའ་ིགུག་མཚམས་བར་དུ་ཀོ་བས་ཐུམ་

བརྒྱབ་འདུག་སྙམ་པ་ཞིག་མཆིས། དེ་བཞིན་ཞྭ་དང་ལྷམ། སྒོ་ལྕགས་

སྣ་མང་དུ་འདུག སྒོ་ལྕགས་ཁྲོད་དུ་གནའ་བོའ་ིབོད་ལྕགས་ནར་མོ་

འདྲ་བ་ཡང་མཆིས། སྒོ་ལམ་ཟུར་གྱི་ཁང་མིག་ཏུ་རྟ་སྒ་འདྲ་མིན་དང་

སྲབ། ལྕག་ཚན། ཁྲོ་རིལ་སོགས་མང་དུ་བདོག འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནས་

དངོས་གནས་ཡུལ་མིའི་དུས་ཡུན་རིང་བོའ་ིའཇིག་རྟེན་ཞིག་མཐོང་

དུ་བཅུག་པར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ཆས་གོས་དང་སྐད་ཡིག གོམས་གཤིས་
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སོགས་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་དང་སྤོབས་པ་ཞིག་ངང་གིས་བྱིན། 

དེ་དག་པར་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་པས་དེ་བས་ཀྱང་དགའ་སྣང་དཔག་མེད་

བྱུང་། 

དེ་ནས་ཐག་ཉེའི་གྲོང་གསེབ་ཡར་མར་དུ་ཕྱིན་ཡང་རྒྱུ་ཆར་

རུང་བ་ཅང་མ་རྙེད་ཀྱང་། ཁང་བ་རྙིང་བ་དག་ནི་གསར་དུ་བསྒྱུར་

ཏེ ་སྔར་གྱི ་ཁྱད་ཆོས་ཉམས་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་གང་ས་གང་

ནས་མཐོང་ཐུབ། ཕྱིར་སྲང་དུ་ལོག་སྟེ་དཔེ་དེབ་ཚོང་ཁང་བཞི་ཙམ་

འདུག་པ་རེ་རེར་ཉུལ་ཏེ། གར་རྒིལ་དང་འབྲེལ་ཡོད་དཔེ་དེབ་རེ་ཨེ་

རྙེད་དུ་འབད་ཀྱང་། གཅིག་ཀྱང་རྙེད་མ་བྱུང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕངས་པ་

རེད། དཔེ་ཚོང་ཁང་གཉིས་ནི་འབྲི་དེབ་སོགས་སློབ་མའི་མཁོ་ཆས་

ཤ་སྟག་རེད། གཞན་ཞིག་ནི་ཨུར་དུའི་སྐད་ཀྱི་ཆོས་དཔེ་རྐྱང་རྐྱང་

རེད། ཅིག་ཤོས་ནི་དཔེ་དེབ་སྣ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀྱང་ཨུར་དུ་སྐད་ལས་

དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བྲིས་པ་མི་འདུག ཅེས་ཟེར་བས། དཔེ་ཁང་འདི་དག་

ཏུ་ཁ་སང་དང་དེ་རིང་གཉིས་ཀར་བཙལ་ཡང་བདག་ལ་མཁོ་བའི་རྒྱུ་

ཆ་ཞིག་རྙེད་དཀའ་བར་གྱུར་སོང་།  

དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་༩ སྐར་༤༠ ཙམ་དུ། གླ་འཁོར་ཞིག་ལ་ཧིན་

སྒོར་༡༨༠༠ བྱིན་ཏེ། ན་གཞོན་ཁ་ལོ་བ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་སྤྱི་ལེ་ ༤༥ 

བར་གྱི་བྲག་བརྐོས་བྱམས་པ་སྟེ་ཡོངས་གྲགས་སུ་དཀར་རྩེ་མཁར་

གྱི་བྱམས་པ་ཆེན་པོ་དང་སྤྱི་ལེ་༢༥ ཙམ་གྱི་མཚམས་ཀྱི་ལམ་འགྲམ་

བྲག་རྡོ་ལ་བརྐོས་པའི་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་། ད་དུང་དཀར་པོ་

མཁར་ཞེས་པའི་གནའ་ཤལ་རི་སྒང་གི་གྲོང་སྡེ་བཅས་སུ་ཕྱིན། སུ་

རུའི་གཙང་བོ་འགྲམ་ངོགས་བརྒྱུད་དེ་ལུང་གཞུང་དེད་ནས་སོང་ན་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

གཞུང་ཁོག་ནི་ལྗོན་ཤིང་དང་རྩྭ་ལྗང་གི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་འདུག  གཡས་གཡོན་གྱི་རི་བོ་མཐོ་ལ་གཟར་བ་ཞིག་མཆིས། 

གྲོང་སྡེ་སོགས་དང་མཚམས་མཚམས་ཡུལ་སྐོར་གྱི་སྤྲོ་གླིང་གི་ཁང་

བ་དེང་རབས་དང་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་སོགས་ཀྱང་མཐོང་

དུ་ཡོད། དེ་བཞིན་གློག་ཁང་ཞིག་ཀྱང་འདུག་པས། དེ་ནི་གཙོ་བོ་

གར་རྒིལ་གྱི་གློག་གི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཡིན་ཚུལ་འདུག དམག་

ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་པས། ཁ་ལོ་བས་བརྗོད་ན་ ༡༩༩༩ ལོར་

ཕ་ཁི་སི་ཐན་དང་རྒྱ་གར་དམག་འཁྲུག་བྱུང་དུས་ཡུལ་མི་དག་གནས་

འདིའི་བཙན་ས་རུ་སྤོ་དགོས་བྱུང་ཚུལ་བརྗོད།  བྲག་བརྐོས་སྐུ་དེ་

མཁར་ཆེན་གྲོང་སྡེ་རུ་འདུག  གཞུང་ལམ་འགྲམ་ཏག་ཏག་གི་ཁྱིམ་

ཚང་ཞིག་གི་སྒོ་འགྲམ་དུ་འདུག དམིགས་བསལ་བདག་གཉེར་ཅང་

བྱས་མི་འདུག ཡུལ་མི་འདི་དག་ཀྱང་གར་རྒིལ་ཡུལ་མི་ཇི་བཞིན་

ཁ་ཆེ་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་རེད། སྐུ་གཟུགས་དེ་ནི་

དུས་ཡུན་རིང་དུ་ཕྱིན་པས་གཙོ་སྐུ་ཙམ་ཟུར་གྱི་སྐུ་ཆུང་བ་དག་ནི་

ཞིབ་ཏུ་མ་བལྟས་ཚེ་གསལ་བོར་མཐོང་མི་ཐུབ།  བོད་ཡིག་འགའ་

རེ་འདུག་ཀྱང་གོ་རིམ་ལྡན་པར་བཀླག་མི་ཐུབ། ཕྱོགས་འདྲ་མིན་

ནས་བལྟས་ན་རི་མོ་འགའ་རེ་གསལ་དུ་འགྲོ་ཡང་། ཡི་གེ་རེ་འགའ་

ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཡེ་ནས་མི་མཐོང་ལ། གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ཚེ་

ཅུང་ཟད་མངོན་པའང་འདུག  གང་ལྟར་གཙོ་སྐུ་དང་གཡས་གཡོན་

གྱི་སྐུ་ཆུང་བ་བཞི་ཙམ་ཤེས་ཐུབ། ས་གནས་སམ་ཀསྨིར་གྱི་ལག་རྩལ་

ཡིན་ནམ་སྙམ་པ་ལས། བོད་ནས་ཕྱི་ལ་བྱུང་བའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་

མེད་པ་འདྲ། འགའ་རེས་བརྗོད་ན་དུས་རབས་ ༧ ངོས་འཛིན་མཁན་
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ཡང་འདུག  གང་ལྟར་བྲག་རྡོ་འབྲིང་བ་ཞིག་གི་ངོས་སྙོམས་པར་རྐོ་

འབྲི་བྱས་འདུག་ཀྱང་། རྡོ་བའི་ཟུར་ངོས་གས་སྐྱོན་བྱུང་བས་རྡོ་སྐུ་ལ་

ཅུང་ཟད་སྐྱོན་ཤོར་འདུག གང་ལྟར་འདི་དག་ནི་ང་རང་གཅིག་པུས་

གསར་དུ་རྙེད་པ་ཞིག་མིན་པར་སྔར་ནས་ཕྱི་གླིང་བས་ཤེས་རྟོགས་

བྱས་ཟིན་པ་ཤ་སྟག་རེད། 

དེ་ནས་དཀར་པོ་མཁར་ཞེས་པ་རུ་སོང་ཡང་རི་སྒང་ཆུང་

ཆུང་ཞིག་ཏུ་གྲོང་སྡེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་གནའ་བོའ་ིཤ ལ་འདིའོ་སྙམ་

པ་ཅི ་ཡང་མ་རྙེད་མོད། གྲོང་སྡེ ་འདི་ནི ་ཆེས་ལྷིང་འཇགས་ངང་

ཟངས་དཀར་གཙང་བོའ་ི(སུ་རུ་གཙང་བོ)འགྲམ་རྒྱུད་ཀྱི་རི་སྒང་ཞིག་

ཏུ་ཡོད། རྡོ་ཁང་དག་གི་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ཁྱད་ཆོས་ཆེས་ཆེར་མི་

འདུག འདིར་བྲག་རི་དང་རྫ་རི་སོགས་ཕ་བོང་ཆེ་ཆུང་གང་སར་ཉིལ་

ཡོད་པས། རྡོ་ཡིས་ཅི་ཞིག་བཟོ་ཡང་རྒྱུ་ཆ་ཧ་ཅང་མང་བ་ཞིག་རེད། 

ཁོང་ཅག་རྡོ་ཁང་དག་ཀྱང་ལག་རྩལ་འབྲིང་ཙམ་དུ་འདུག རི་སྒང་

འདིར་ཕལ་ཆེར་མི་ཚང་ ༢༠ ནས་ ༣༠ ཙམ་ཡོད་ཚོད་འདུག འདི་

ནས་སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་གངས་རི་ཧ་ཅང་ཉེ་བར་མཐོང་ཐུབ། ཡུལ་སྐོར་བ་

ཞིག་ལ་མཚོན་ན་སྐྱིད་སྣང་འདུག་ཀྱང་། ཡུལ་མི་དག་ནི་དགུན་ཁར་

ཇི་འདྲ་གྲང་བ་དུས་སྐབས་འདིའི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབ་ལས་ཀྱང་

ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། རྡོ་ཁང་དག་ནི་ཐོག་སོ་གཉིས་

སུ་བྱས་འདུག་ཀྱང་ཁང་ཚད་ཅུང་དམའ་བ་དང་སྒེའུ་ཁུང་ཆུང་བའི་

རྣམ་པ་ཞིག་འདུག ཁང་བ་གསར་དུ་སྐྲུན་བཞིན་པའི་ཁྲོད་དུ་སོ་ཕག་

གསར་བ་རྩིག་བཞིན་པ་དང་སྒེའུ་ཁུང་ཡང་དེང་དུས་ལྟར་ཆེ་ཙམ་

མཆིས། 
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

སྤྱིར་ན་ཁང་ཚད་དམའ་བ་དང་སྒེའུ་ཁུང་ཆུང་བ་གྲང་ཁུལ་

གྱི་གནམ་གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁང་བ་སྐྲུན་སྟངས་ཤིག་རེད་ཅེས་

བཤད་ཆོག  ཉེ་འཁོར་དུ་ལྕི་བ་སྐམ་པ་སོགས་ལ་བལྟས་ན་ཞིང་ཁ་

ཁོ་ནར་བརྟེན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཕྱུགས་ལས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་ཡོད་

པར་སྣང་། སྤྱིར་བཏང་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཞིག་བལྟས་ཚོད་དུ་

ཅི་ཡང་མི་ཤེས་མོད། ཡུལ་སྐོར་ས་ཁྲར་འགོད་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ན་

ས་གནས་ཅུང་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ངེས། ཡུལ་མི་ཁ་

ཆེ་རྒན་པོ་ཞིག་གིས་འདིར་དེ་ཙམ་ལས་མེད་པས་འོག་གི་ཁ་ཆེ་ལྷ་

ཁང་དེ་བསྟན་ཏེ་སོང་ན་འོས་ཚུལ་བརྗོད། ངེད་ཀྱི་རླངས་འཁོར་སྒང་

ཁ་བར་དུ་མི་ཐར་བས། ཁ་ལོ་བ་ཡང་བསྐྱར་རླངས་འཁོར་ཡོད་སར་

སོང་ནས་ཁོས་སྒུག་ཆོག་ཟེར། ང་རང་སྒང་འོག་གི་ཞིང་ཁ་བརྒྱུད་

དེ་ཁ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་དུ་ཕྱིན།  དེ་ནི་ཁ་ཆེའི་ཆོས་དཔོན་ཞིག་གི་དུར་

ས་ཡིན་པས། ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ལ་ཁ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་དབྱིབས་སུ་བསྐྲུན་པ་

ལས་ནང་གི་མ་ཁང་དངོས་ནི་བོད་ཁང་གྲུ་བཞི་མ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་

འདུག དེ་ལ་སྒེའུ་ཁུང་རིང་ཐུང་མཐོ་དོ་ཙམ་ཞེང་དུ་གོང་མཐོ་གང་

ཙམ་འདུག་པར་བལྟས་ནང་གི་དུར་སྒམ་གསལ་ལ་མ་གསལ་བ་ཞིག་

མཐོང་ཐུབ། འདི་ནི་ས་གནས་འདིར་ཤེས་ཡོན་སོགས་མང་བོ་ཞིག་

གི་ཐད་དུ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སྟེ་ལོ་རྒྱུས་སུ་མིང་གྲགས་གང་འཚམ་བྱུང་

བས། མཁར་དཀར་པོ་ཞེས་པའང་འདིར་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཚོད་དུ་འདུག 

དེ་ནས་ཁ་ལོ་བ་མར་འོང་བཞིན་པ་མཐོང་བྱུང་ལ། ང་ཡང་ཐད་ཀར་

མགྱོགས་ལམ་བརྒྱུད་དེ་གཞུང་ལམ་དུ་ཕྱིན་པས། ཁོ་རང་ཐད་ཀར་

ཁ་ཆེ་ལྷ་ཁང་དུ་ཕྱིན་སོང་། མ་གིའི ་རྒྱུག་ཆུའི་འགྲམ་ན་ཁ་ཆེ་བུ་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

མོ་འགས་གྱོན་གོས་འཁྲུད་བཞིན་པའང་མཐོང་ཐུབ། ད་ལྟ་གནམ་

གཤིས་ཅུང་ཚ་ཙམ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་འདུག ངས་སྒུག་ནས་བསྡད་

པས་ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་སླེབས་མ་བྱུང་། ཕྱིས་སུ་ཁོས་ང་རང་ཡར་འོང་

བཞིན་པ་མ་མཐོང་བར་དེ་ག་ནས་སྒུག་ཚུལ་བརྗོད་པ་དང་། ཁོང་

ཡང་ཅུང་འཚུབ་ཆ་ལངས་འདུག་ལ། འདི་ནས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་

དགོས། ངས་ཁྱོད་རང་ཀ་ཤི་མིར་འགའ་རེའི་ལག་ཏུ་ཤོར་བ་མིན་ནམ་

སྙམ་ནས་སྐྲག་སོང་། ཞེས་གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་འདུག་ལ། ཕྱིར་ལོག་པའི་ལམ་བར་ནས་ཀྱང་ཡང་ཡང་དེ་ལྟར་

རྗོད་བཞིན་འདུག 

དེ་ནས་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་བསམ་ཁོ་ཞེས་པའི་གྲོང་བརྡལ་ནས་

གུང་ཟས་མོག་མོག་ཟོས་ཏེ། འཕྲལ་དུ་སུ་རུ་གཙང་བོའ་ིཟམ་པ་བརྒལ་

ནས་དཀར་རྩེ་མཁར་དུ་བྲག་བརྐོས་བྱམས་སྐུ་ཆེན་མོར་མཇལ་དུ་

ཕྱིན། གྲོང་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་ལུང་བ་ཞིག་ཏུ་སྤྱི་ལེ་ ༥ འགྲོ་དགོས་ལ། ལམ་

ཡང་མི་ལེགས་པས་སྤྲུགས་སྤྲུགས་བྱེད་བཞིན་དཀར་རྩེ་མཁར་གྱི་

ཟམ་ཁར་འབྱོར།  སྐབས་འདིར་རྒྱ་གར་བའང་རླངས་འཁོར་གཉིས་

ཙམ་འབྱོར་འདུག་ལ།  ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱི་གླིང་བུད་མེད་ཅིག་ཀྱང་

འཕྲུལ་རྟའི་འཕོངས་སུ་བསླེབས་བྱུང་། གཡས་ཕྱོགས་སུ་དཀྱོགས་

ཏེ་རྐང་ཐང་དུ་གོམ་པ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་མཚམས་ན། བྲག་རི་ཁང་

རྩེག་བཞི་ཙམ་གྱི་མཐོ་ཚད་ཆིག་རྐྱང་བ་ཞིག་གི་ངོས་སུ་བྱམས་ཆེན་

འབུར་གཟུགས་སུ་མི་ལུས་བཞི་ཙམ་གྱི་འབུར་རྐོས་སུ་འདུག  བྲག་

རྩ་རུ་ཞིང་ཁའི་རྐ་ཆུ་ཡུར་བར་དྲངས་འདུག་པས་བྲག་རི་ལ་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱས་ཐུབ་པར་མངོན་ལ། ཡང་གཅིག་བསམ་ན་བྲག་རི་རྩ་ཆེན་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

པོ་སྣང་མེད་དུ་བཏང་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཀྱང་མཐོང་ཐུབ། སྐུའི་རིང་

ཚད་ལ་རྨིད་ ༨ ཙམ་མཆིས། བྲག་རྩ་ནས་མི་ལུས་ཙམ་གྱི་ཐེམ་དུ་

འགོ་ན་གཞི་ནས་བྱམས་ཆེན་གྱི་ཞབས་སུ་མགོ་བོ་གཏུགས་ཐུབ། རྒྱ་

གར་ཡུལ་སྐོར་བ་དག་གཤམ་འོག་ནས་བྲག་ཐེམ་དུ་འགོས་མ་ཐུབ་

པས་རྒྱང་མཇལ་ཞིག་བྱས་ཏེ་བུད་སོང་། ཁོ་ཚོ་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་

ཙམ་ལས་དད་ལྡན་མཇལ་བ་མིན་པས་རིང་བོ་མ་བསྡད་པར་བུད་

སོང་།  བདག་ནི་ཆེས་ཉེ་བར་བཅར་ནས་མགོ་བོ་གཏུགས་ཤིང་ལག་

པས་རེག་སྟེ་གནའ་བོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་དང་དད་མོས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཚོར་

བ་བཅོས་མིན་དུ་སྐྱེས། དེ་ནས་ག་ལེར་ཕྱིར་ལོག་ཞོར་དུ་ལམ་བར་

གྱི་སྔར་གྱི་བྲག་རྐོས་བསྐྱར་དུ་མཇལ་ཏེ་པར་འགའ་བཏབ་ནས་གར་

རྒིལ་དུ་འབྱོར་དུས། ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་༥ སྐར་༣༦ ཙམ་རེད།  

མགྲོན་ཁང་ནས་སྐར་འགའ་ངལ་གསོ ་བྱས་རྗེས་ཕྱི ་རོལ་

ཡུལ་མི་དག་དང་ཉེ་བར་བཅར་ཕྱིར་གླེང་མོལ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་

བཙལ་བ་ཡིན། གཞུང་སྲང་གི་ཟུར་གྱི་སྲང་ལག་ཅིག་ཏུ་སྔོ་ཚལ་དང་

ཐུར་ཤ་སྲེག་མ། ཤིང་ཏོག མག་མོག་དང་རྒྱུ་མ་སོགས་ཐང་ཁྲོམ་དུ་

བཤམས་པའི་ཁྲོམ་སར་ཕྱིན་ཏེ། ལོ་ན་སུམ་ཅུ་ནས་དྲུག་ཅུ་ལྷག་གི་

མི་ཉི་ཤ ་ཙམ་ལ་ཁ་བརྡ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བས། ཁ་སང་ཡང་

དེ་ལྟར་དྲིས་པས་ཡུལ་འདིའི་སྐད་གཤའ་མ་ནི་བོད་སྐད་ཡིན་པར་

ཐེ་ཚོམ་ཅི་ཡང་མེད་པ་གསལ་བོར་ཤེས་པར་མ་ཟད།  དེ་བས་ཀྱང་

ཁོང་ཅག་གི་མགོ་འདོགས་དང་འཕུལ་རྟེན་སོགས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་

ཐད་ནས་དངོས་གནས་མིག་དཔེར་ལྟ་འོས་པའི་དཔྱད་གཞི་རིན་ཐང་

གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པའང་མྱོང་ཐུབ་བྱུང་།  
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

དེ་ལས་རེ་ཟུང་དཔེར་དྲངས་ན། ཟླ་བ་ལ་རྫོ་ལྟ་བུ་ཟེར་ཡང་། 

དོན་དུ་ཟླ་བ་དང་རྫ་བ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་མྱུར་དུ་ཀློག་པ་ལྟ་བུས་

རྫོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རིགས་པས་འགྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། རྩྭ་ལ་རྩོ་བ་ལྟ་

བུ་ཟེར་ཚུལ་ལས་ཝ་ཟུར་གྱི་གདངས་དངོས་སུ་ཐོན་ཞིང་། ཝ་ཟུར་ནི་

དོན་དངོས་སུ་ཡི་གེ་ནོར་མིན་གྱི་རྟགས་བུ་བཏབ་པ་ཞིག་མིན་པར། 

སྔར་གྱི་གདངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྟོན་བྱེད་ཅིག་ཏུ་ངེས་པ་གསལ་བོར་

ར་འཕྲོད་ཐུབ། ད་དུང་རྭ་ལ་རོ་ཅོ་ཞེས་པས་ཀྱང་ཤེས་ཐུབ། ཁང་བ་

ལ་ཁང་མ་དང་རྐང་བ་ལ་རྐང་མ། ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མིང་གི་ཆ་ཤས་བ་

དང་མ་བརྗེས་པ་ཙམ་ལས་མེད་པས་འདིའི་རིགས་ནི་ཡིག་རྙིང་ཁྲོད་

ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། སྣ་ལ་སྣ་ཚོལ། (སྣ་ཚོར་ལ་ཞེས་

པའི་ར་དང་ལ་བརྗེས་པའང་ཡིན་སྲིད།)  འགྲོ་བ་ལ་འགྲུལ་བ།  རྒྱུག་

པ་ལ་བང་།  རྐང་སྣམ་ལ་དོར་མ། ཨ་རག་ལ་ཆང་། མིག་ཤེལ་ལ་མིག་

བཀབ། སྐེ་ལ་མཇིང་པ། སྐྲ་ལ་སྲའམ་ཧྲ་ཞེས་པའི་གདངས་སུ་འབྱུང་། 

སྒྲ་སྙན་ལ་སྦྲམ་བུ་རུ། གྲི་ལ་རྒི་རི་དང་དྲི་ལ་དི་རི་ཞེས་སུ་འབོད་པས་

ར་བཏགས་འཕྲལ་བའི་གདངས་གསལ་བོར་རྙེད་ཐུབ། དེ་བཞིན་དུ་

གྲང་མོ་ལ་རྒི་རང་མོ་ཞེས་པས་ཀྱང་གསལ་བར་བྱེད། སྨ་ར་ལ་སྨྱང་

ར་ལྟ་བུ་ཟེར་བས་ཡ་བཏགས་ཙམ་ལས་ཁྱད་པར་མི་འདུག  མེ་ཏོག་

ལ་མེན་ཐོག་ཅེས་པ་ནི་ཡིག་རྙིང་གི་བརྡ་སྲོལ་ཇི་བཞིན་དུ་མ་ཉམས་

པར་མཆིས།  ལྷམ་ལ་འབོལ་ལམ་སྦོལ་ལྟ་བུར་འབྱུང་། བེའུ་ལ་བེའུ་

ཀོ་དང་ཚ་བོ་ལ་ཚན་འདས་ཟེར་བ་ནི་ད་ལྟ་ཨ་མཆོག་སྐད་དུའང་དེ་

སྐད་ཟེར་བ་གཅིག་མཚུངས་འདུག  

ཡང་འདིའི་ཟངས་དཀར་བ་ཞིག་ལ་ཐུག་པས་སང་ཉིན་ལ་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ཐོ་རས་ཟེར་བ་ཡང་ཨ་མཆོག་དང་འདྲའོ། །མཁུར་ཚོས་ལ་མཁུར་ཚོག 

གསེར་གྱི་སོར་གདུབ་ལ་གསེར་གདུབ་ཟེར།  བྱིས་པ་ལ་ཕུ་རུ་ཞེས་

ཟེར་ལ། དེ་ནི་ཕྲུ་གུའི་ཕྲུ་ཞེས་པ་གདངས་དག་པར་དལ་བུར་འཕྲལ་

བ་ལས་བྱུང་བ་ཙམ་དུ་སྣང་། དགོན་པ་ལ་དགོམ་པ་ཞེས་པ་ནི་ན་དང་

མ་བརྗེས་པ་ནི་གནའ་ཡིག་ཁྲོད་དུ་ཤིན་ཏུ་མང་བོ་རྙེད་དེ། རམ་པ་ལ་

རན་པ། གམ་ལ་གན། ཁྲིམས་ལ་ཁྲིན་སོགས་ཕན་ཚུན་བརྗེ་བ་རྒྱུན་

ལྡན་དུ་སྣང་། ཁོང་ཁྲོ་ལ་སྤུ་སྤྲོ་ཟེར་བ་ནི་སྤུ་ལངས་པའམ་སྤྲོ་ལངས་

པ་བསྡུས་པར་སྣང་། སླེ་བོ་ལ་ཙེལ་བོ་ཞེས་པ་ནི་སྔར་གྱི་སྐད་དུ་ས་སྒྲ་

ལ་ཙ་སྒྲ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བ་ཁོ་བོས་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་པ་དེ་ལྟར་རོ། ། 

ཤོག་བུ་ལ་ཤོག་ཤོག་ཅེས་པ་ཡང་བརྡ་རྙིང་དང་མཐུན། གློག་ལ་འོད་

ཅེས་སུ་འབོད། མངར་མོ་ལ་ཀ་ར། བྲག་ལ་བི་རོག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཡང་

ཡི་གེ་རེ་རེ་འཕྲལ་བ་ཙམ་དུ་ཟད། འབྲོག་པ་ལ་འབོ་རོག་པ། སྐྱོགས་

ལ་ཐོམ་བུ། གཉེན་སྒྲིག་གམ་ཆང་ས་ལ་ཁང་སའམ་བག་སྟོན་གཉིས་

ཀྱང་ཟེར་བས། དེ་ནི་ཁང་ས་ནི་ཁྲུངས་སའི་བརྡ་འགྱུར་བའམ་ཁང་ས་

རང་དུ་གོ་བ་གང་ཡིན་དཔྱད་དགོས། དེ་བཞིན་སྤྲིན་ལ་སི་པི་རིན་

ཞེས་དང་། འབྲས་ལ་སྦི་ར་སི་ལྟ་བུ་དང་། སྤྲུལ་པ་ལ་སི་པུ་རུལ་པ། སྦྲ་

ལ་སིབ་ར།(གཟིབ་ར) པགས་པ་ལ་པགས་སི་པ་ཞེས་དང་། གཞོང་

བ་ལ་བཅའ་སི་ཏེགས་ལྟ་བུ་ཟེར་ལ། དེ་ནི་བཟའ་བཅའ་བཟོ་བའི་

སྟེགས་བུ་ཡིན་པས་སྤྱི་མིང་ཙམ་དུ་སྣང་།  སྔོན་པོ་ལ་སི་ངོན་ཞེས་པ་

སོགས་མགོ་འདོགས་འཕྲལ་བ་ནི་ཡུལ་འདིའི་གདངས་ཀྱི་ཐུན་མིན་

ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན་ལ། གནའ་སྐད་དག་མའི་དཔང་རྟགས་གསལ་བོ་

ཞིག་ཀྱང་ཡིན། དེ་ལྟ་ན་གོང་དུ་བྲིས་པ་དག་ཀྱང་མགོ་འདོགས་ཀྱི་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

ཟུར་འབྱིན་ཚུལ་ནི་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས། རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་ཏུ་བཀྲལ་

དགོས་པ་མ་མཆིས་ཀྱང་། ལ་མགོའ་ིགདངས་ནི་དམིགས་བསལ་དུ་

གནས་འདིར་དག་པོ་འོང་ཐུབ་པས། ལྟོ་དང་ལྟོགས་ལྟ་བུའང་སློབ་

དཔོན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོས་གསུངས་པ་བཞིན་ལ་མགོ་ལྕེ་རྒྱ་གློད་

ཅིང་བསྐྱེད། ཅེས་པ་བཞིན་དུ་འབྱུང་ཐུབ། 

ཁོ ་བོས་ཞར་དང་ཞོར་དུ་བསྡུས་ཤིང་ཐོ ་རུ་བཏབ་པའི་ཐ་

སྙད་ཁ་ཤས་ཤིག་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་སྟེ་བོད་སྐད་དུ་འདྲ་བའི་དཔེར་མཚོན་

བརྗོད་པ་ཙམ་ལས། དེ་བཞིན་འབྲི་གཡག་ར་ལུག་ལྟ་བུ་དང་། མིག་

རྣ་ལྕེ་ཁ། ཙོང་དང་སྒོག་པ། དཀར་ནག་དམར་སེར་སོགས་ཆུ་ལ་ཆུ་

བཞག་ཏུ་ཡོད་པ་མང་དྲགས་པས་རེ་རེ་བཞིན་བརྗོད་དུ་མི་གཏུབ་

བོ། ། མགོ་འདོགས་སྔོན་རྗེས་ཀྱི་སྒྲ་ཟུར་རེ་རེ་དག་པའི་ངང་ཁོང་

ཚོའི་ནང་ཕན་ཚུན་དུ་གླེང་མོལ་བྱེད་པ་ཉན་ཚེ་ཐད་ཀར་དུ་རྣ་བར་

མ་གོམས་པས་རྒྱུས་ཡོད་འདྲ་འདྲ་ཙམ་ལས་དོན་རེ ་རེ ་ཐད་ཀར་

རྟོགས་དཀའ་ནའང་། ཁ་སང་དང་དེ་རིང་གཉིས་ཀྱང་ཁོང་ཅག་སྐད་

གོ་བར་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་ཁྱད་པར་ཡོད་ཚུལ་ལ་བསམ་ན། ལམ་སང་

སྐད་གདངས་འདིར་འདྲིས་ཤིང་ཤེས་སླ་བ་ནི་སོམ་ཉི་ཅི་ཡང་མེད་

པ་ཞིག་གོ། བདག་གིས་འདི་ལྟར་ཁོང་ཅག་དང་ཁ་བརྡ་བྱེད་པས་ང་

ཚོ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་གིས་ཕན་ཚུན་དགོད་སྒྲ་དང་མཚར་

སྣང་གིས་ཡོངས་སུ་བརྟས་པར་གྱུར། གར་རྒིལ་བ་ཆོས་ལུགས་ཁ་ཆེ་

རུ་གཏོགས་ནའང་བོད་དང་ཉེ་བའི་སེམས་གཤིས་ཤིག་གཏིང་རིམ་

དུ་འདུག་པས། བོད་པ་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་ཚེ་ཁོ ་ཚོའང་དགའ་སྣང་

དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་འདུག ད་དུང་༸གོང་ས་མཆོག་ཁ་ཆེ་ལྷ་ཁང་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

དུ་ཐེངས་གཉིས་ལ་ཕེབས་ཚུལ་སོགས་སྤོབས་པ་དང་ལྡན་པའི་ངང་

ཡང་ཡང་འཆད་པར་བྱེད། 

འདི་གའི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་རེ་གཉིས་ཤིག་ཏུ་བོད་ཡིག་སློབ་

ཚན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ཚུལ་འདུག་ཀྱང་། ཁོ་ཚོས་བཤད་པ་ལྟར་ན་རྒྱ་

གར་དགེ་རྒན་གྱིས་ཧིན་རྡུའི་སྐད་དུ་འཁྲིད་ཅིང་། ཀ་ཤི་མིར་བས་

ཨུར་དུའི་སྐད་དུ་འཁྲིད་པ་དང་། གར་རྒིལ་སྐད་སོགས་འདྲ་མིན་

གྱིས་ཁྲིད་པས་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པོ་མེད་ཚུལ་བཤད་ཅིང་། གཙོ་བོ་

ཡུལ་མི་འདི་དག་ཚོང་ལས་ཙག་ཙིག་ཙམ་ལ་གཡེང་བར་དགའ་བ་

ལས་སློབ་གཉེར་ལ་དགའ་བའི་འདུ་ཤེས་རྙེད་ཀྱི་མེད་པ་གསལ་བོར་

རྟོགས་ཐུབ། རིམ་གྱིས་ད་ལྟའི་རྒན་པོ་འདི་དག་གི་ངག་ནས་གར་

རྒིལ་གྱི་གནའ་བོའ་ིསྐད་གདངས་དག་མ་དེ་ཚར་ན་ཕྱི་རབས་པས་

ཡང་བསྐྱར་སྤེལ་བར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་ངེས། ད་ལྟར་སེམས་ཤ གས་

ཆེ་བའི་ཡུལ་མི་བོད་ཡིག་ལེགས་ཤིང་འཇོན་ཐང་ཅན་ཞིག་ཡོད་

པའམ། ཡང་ན་བོད་མི་སེམས་ཤ གས་ཅན་ཞིག་འདིར་བསྡད་ན་རེ་

བ་ཡེ་ནས་མེད་པ་ཞིག་མིན་པས། འདི་ནི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱེད་

དགོས་པའི་དུས་སུ་སླེབས་པ་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་སུ་གྱུར་འདུག་

གོ། འདི་ལྟར་མཚན་གྱི་ཆུ་ཚོད་༡༡ ལ་ཉེ་བར་དེ་རིང་གི་མཐོང་ཐོས་

གནས་ཚུལ་བྲིས་ཏེ་རྫོགས་པར་བྱས་སོ།།

༢༠༡༨ ༥ ༢༧ དགོང་མོར་གར་རྒིལ་(མཁར་དཀྱིལ)མགྲོན་ཁང་དུ་བྲིས།
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

ལམ་དུ་ལུས་པ།

ཁ་སང་དངུལ་འབིགས་ཕྱོགས་སུ་འགྲུལ་བཞུད་ཐད་ནས་

གང་སར་དྲིས་ཏེ། ད་ནངས་ཆུ་ཚོད་ ༧ སྐར ༤༠ ཙམ་དུ་དམུལ་

ཕིག(དངུལ་འབིགས)བྱམས་ཆེན་དུ་མཇལ་བར་ལམ་ལ་ཆས་མོད།  

རླངས་འཁོར་ས་ཚིགས་ཀྱི་འགྲུལ་འཁོར་སོང་ཟིན་པས་རྗེས་མ་ཆོད།  

ཁ་ཤས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭའི་རླངས་འཁོར་དུའང་འགྲོ་ཐུབ་ཚུལ་བཤད་པས་

ཐབས་ཤེས་མང་དུ་བྱས་ཀྱང་མ་འགྲིག་པས། མཐར་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་

༢ སྐར་ ༣༠ འགྲུལ་འཁོར་འཛིན་བྱང་ཉོ་དགོས་བྱུང་། དེ་ནས་ཇ་ཁང་

ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཀ་ཤི་མིར་ཕྱོགས་ཀྱི་སོ་ནམ་མར་ག་ནས་གར་རྒིལ་

དུ་ཡོང་བའི་སྦྱིན་བདག་དང་ཁ་བརྡ་བྱས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་ཙམ་

བསྡད། ཁོ་ནི་ད་ལྟ་ལོ་ ༣༥ རེད་ལ། ལུས་གཟུགས་རིང་ཞིང་གདོང་

མདོག་ལ་དམར་ཤ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། བྱིས་པ་ ༤ ཙམ་ཡོད་

ཚུལ་བརྗོད་བྱུང་། ཁོའ ་ིམེས་པོ ་ནི ་གར་རྒིལ་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་ལ། 

འགྲུལ་བ་འགའ་རེས་ཀསྨིར་སྐོར་ལ་འདྲ་མིན་བཤད་ཚེ། ལམ་སང་

ཚོར་བ་གདོང་ལ་མངོན་འོང་བ་ཞིག་རེད། སྤྱིར་གཤིས་ཀ་ཧ་ཅང་

འཇམ་ཡང་། རིགས་དང་ཡུལ་གྱི་དུང་ཞེན་ནི་དཔེ་མེད་ཡོད་པའང་

ཁོང་ཚོའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཀྱང་རེད། ཁོང་ཅག་སྲིད་བློན་མུའུ་ཏི་ལ་ཧ་

ཅང་མི་དགའ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀྱང་ཤེས་སོང་། གཙོ་བོ་ཁ་ཆེ་

ཕྱོགས་སུ་ཁྲལ་འཕར་ཚུལ་སོགས་མང་བོ་བརྗོད་ཀྱི་འདུག སྔར་བཞིན་

དུ་སྦལ་ཏིའི་སྐད་དམ་གར་རྒིལ་སྐད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གླེང་མོལ་དང་རྒྱུས་

ལོན་མང་དུ་བྱས། དེ་ནས་ཁོའ་ིཁ་པར་གཡར་ཏེ་བདེ་འཇགས་ངང་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ས་གནས་འདིར་བསླེབས་ཡོད་ཚུལ་གྱི་བརྡ་ཞིག་འཕྲོད་སོང་། འདི་

གའི་གནམ་གཤིས་ཀྱི་དྲོ་གྲང་ཧ་ཅང་སྙོམས་པ་དང་།  སྐད་དང་རིག་

གནས་ཀྱི་རྫོང་མཐུག་པའི་ཁོར་ཡུག་འདིར་རེ་ཞིག་འབྲལ་བའང་

ཕངས་སེམས་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཅི་ནས་བྱུང་།  ཉིན་གུང་དུས་

ལྟར་དངུལ་ཕིག་བྱམས་ཆེན་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་ ༤༥ ཙམ་འདུག  རླངས་

འཁོར་དུ་འཚང་ག་ཆེས་ཆེར་འདུག་ལ། ལམ་བར་ནས་ཀྱང་མི་མང་

བོ་བཞག་པས་དེ་བས་ཀྱང་འཚང་ག་ཆེ་བར་གྱུར།  

ལ་དྭགས་གླེ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་དུ་ཞུགས་པས།  གླེ་ཕྱོགས་

ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཆ་ལུགས་གོས་ལྭ་དམར་སྨུག་སིལ་མ་མང་བ་གོན་

པའི་མགྲོན་པོ་རེ་ཟུང་མཆིས། ཁོ་ཚོའི་ཁ་གཡང་དུ་ཇུ་ལེ(བྱོན་ལེགས)

ཞེས་པའི་སྐད་ཀྱང་མཚམས་རེར་གོ་ཐུབ། འདི་ཕྱོགས་སུ་རི་བོ་ཡོད་

ཚད་སྐྱ་ཐག་གེར་གནམ་དུ་འཛིང་བ་ཏག་ཏག་ཡིན་པས། ལུང་ཁོག་

དོག་ས་བརྒྱུད་ནས་འོང་ཞིང་། ལུང་གཞུང་ཁོ་ནར་ལྕང་སྡོང་དང་ཅུང་

ཟད་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལས་དེ་མིན་སྐྱ་ཁོག་ཁོག་ཏུ་སྣང་། ཕྱི་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༤ སྐར་ ༣༠ ཙམ་དུ་བྱམས་པའི་མདུན་དུ་བསླེབས་བྱུང་། དེ་མ་

ཐག་རྒྱབ་ཁུག་ཁུར་ཏེ་མཇལ་དུ་ཕྱིན། འདི་གའི་བྱམས་པ་ནི་དཀར་

རྩེ་མཁར་གྱི་བྱམས་པ་ལས་ཀྱང་ཅུང་ཆེ་ལ། བཞེངས་བཀོད་ཀྱང་

ཞིབ་ཚགས་ཆེ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཞིག་སྟེ། སྐུ་དངོས་སུ་བཞེངས་

ཏེ་ཡོད་ཅིང་གཙུག་ཏོར་དང་དཔུང་གདུབ་ཀྱི་ཕྲེང་བ། ཕྱག་བཞི་ལས་

བུམ་པ་དང་ཕྲེང་བ་སོགས་འབུར་དུ་བཏོད་ཅིང་གསོན་ཉམས་ལྡན་

པར་མཆིས། མདུན་དུ་བོད་ལུགས་ལྷ་ཁང་ཞིག་གིས་བསྐོར་ཡོད་པ་

ནི། ༡༩༧༥ ཙམ་དུ་བསྐྲུན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་སྣང་། ལམ་འགྲམ་ནས་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

ཐད་ཀར་བྱམས་པའི་དབུ་ཙམ་ལས་མཐོང་མི་ཐུབ། གྲྭ་བ་འགའ་ཡང་

གཞི་ནས་མཐོང་བ་ནི་འབྲུག་པ་བཀའ་རྒྱུད་པ་ཤ་སྟག་རེད། 

ཕྱིས་སུ་ཉེ་འཁོར་གྱི་གྲོང་མིའི་བརྗོད་ན། སྔར་འདི་གར་ཆོས་

བརྒྱུད་གཞན་གྱིས་ཀྱང་བདག་གཉེར་བྱས་མྱོང་ཡང་། ད་ལྟ་འདི་འདྲ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་ཅེས་བརྗོད་པ་ལས། ད་དུང་འཆད་འདོད་པ་མང་

བོ་ཞིག་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་མིད་པ་རྣམ་འགྱུར་ལས་ཤེས་ཐུབ།  རྒྱང་ནས་

བྱམས་སྐུའི་དབུ་ཙམ་མཇལ་མི་ཐུབ་ཀྱང་། ལྷ་ཁང་ནང་ནས་ད་གཟོད་

སྐུ་ཡོངས་སུ་མཇལ་ཐུབ། དཀོན་གཉེར་གྱིས་སྐུ་འདི་ཉིད་བཞེངས་

ཏེ་ལོ་ངོ ་ཉིས་སྟོང་སྟེ་ཨ་ཤོ་ཀའི་དུས་སྐབས་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་མོད། 

འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་རུ་དུས་རབས་ ༨ ནས་ ༩ སྐབས་སུ་བཞེངས་

ཚུལ་ཡང་བྲིས་འདུག ཡོངས་གྲགས་སུ་བྱམས་པ་ཞེས་པ་ལས་དོན་

དུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་པ་ཡིན། བྲག་རི་འདི་ནི་ཡར་ལམ་གྱི་གཡས་

ཕྱོགས་སུ་ཁེར་རྐྱང་བྲག་རྡོ་ཁང་ཚད་བཞི་ཙམ་ཞིག་ཏུ་འདུག སྐུའི་

བཟོ་བཀོད་ཞིབ་ཚགས་ཆེ་བས། མཇལ་མ་ཐག་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞིག་

ཏུ་མཆིས། གནའ་བོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་དང་རིག་གནས་ཀྱི་རིན་ཐང་ལ་སྨོན་

པ་མི་འཆོར་རང་དབང་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་འདུག  དཀར་རྩེ་མཁར་གྱི་

བྱམས་པ་ལས་ཆེ་ཙམ་དུ་སྣང་། བྲག་རི་རྒྱབ་ཏུ་ཞིང་ས་ལྗང་ཐིང་ངེར་

མཆིས།  བྱམས་སྐུའི་(ལ་དྭགས་པའི་འབོད་སྲོལ་ལྟར་བྱམས་པ་རུ་བྲིས་ཡོད།)བྲག་

ཐོ་འདིར་སྐོར་ལམ་ཞིག་ཨར་འདམ་གྱི་ཐེམ་སྐས་དང་བཅས་བཟོས་

འདུག  བྲག་རྒྱབ་ཏུ་ཡིག་དྲུག་སོགས་ཙག་ཙིག་བརྐོས་པ་འདུག་ཀྱང་། 

དེ་དག་ནི་ཕྱིས་སུ་བརྐོས་པ་ཙམ་ལས་གླེང་རིན་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

རིན་ཐང་ཅང་མི་འདུག  བྲག་གི་ཟུར་ངོས་ཀྱི་སྐྱིབས་ཤིག་ཏུ་དུ་བས་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ནག་པོར་བསྒྱུར་ཚུལ་བསམ་ན། སྔ་མོར་ལམ་འགྲོ་བ་མང་བོས་ཇ་

བསྐོལ་ཏེ་ངལ་གསོ་བྱེད་ས་རུའང་གྱུར་ཡོད་པར་སྣང་། ལམ་གྱི་གོང་

དུ་བྲག་ཐོ་ཞིག་འདུག་པའི་སྐྱིབས་སུའང་དེ་བཞིན་དུད་དྲེག་ཆགས་

འདུག་པས་གསལ་བོར་ཤེས་ཐུབ།  གང་ལྟར་འདི་ནས་བཟུང་ནང་

བར་དད་པའི་ལ་དྭགས་ཀྱི་སྐད་དང་གྲྭ་བ་ཡང་མཐོང་འགོ་ཚུགས་

སོང་། ཁང་བ་དག་ཀྱང་བོད་ལུགས་ལྟ་བུ་ཡང་གང་འཚམ་མཆིས། 

འདི་གར་གནམ་གཤིས་ཀྱང་ཅུང་གྲང་ལ། ཕྱི་དྲོ་རླུང་ཁ་ཡང་

བཙན་ཙམ་འདུག་པས། ཁོང་འདར་ཡང་ཡང་འབྱུང་བར་བྱེད། གང་

ལྟར་བླ་མ་གཡུང་དྲུང་དུ་འགྲོ་བའི་རླངས་འཁོར་མི་རྙེད་པས་བྱམས་

པར་ཞིབ་མཇལ་བྱས་ཏེ་ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི་མཚོ་མོ་རི་རི་མགྲོན་ཁང་དུ་

འདུག་རྒྱུ་བྱས། མགྲོན་བདག་གིས་སྤྱིར་ན་ཁང་གླ་ཧིན་སྒོར་ ༦༠༠ 

ཡིན་མོད། བོད་པ་ཡིན་ན་སྒོར་ ༤༠༠ བྱེད་ཆོག་ཟེར། དེ་ནི་བོད་པ་

ཞིག་ལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོག་མ་ལྟ་

བུར་གྱུར་སོང་། ང་རང་དགའ་སྣང་དང་བཅས་ཐད་ཀར་མགྲོན་ཁང་

དུ་རྒྱབ་ཁུག་བཞག མལ་གདན་སོགས་མ་བརྗེས་པར་གཙང་མ་དངོས་

གནས་མི་འདུག་ཀྱང་། སེམས་པ་དྲོད་ཁོལ་གྱིས་ཁེངས་སོང་། དེ་ནས་

བྱམས་པར་སྐོར་བ་འགའ་བྱས་ཏེ་ས་གནས་རྒན་པོ་འགར་ཁ་བརྡ་

བྱས་ཏེ་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་ཕྱིན་སོང་། ཡང་བྱམས་པའི་ཁ་གཏད་

ཀྱི་མགྲོན་ཁང་ལྟག་རྒྱབ་ཀྱི་བྲག་སྒང་ནས་ཐད་ཀར་པར་འགའ་བཏབ།  

རླུང་བུ་ཅུང་ཟད་རྒོད་པས་ཡུན་རིང་འདུག་ཐབས་མ་འགྲིག  རིམ་

གྱིས་ས་སྲོད་ལ་ཉེ་བ་བསྟུན་ནས་སྔར་བས་ཀྱང་གྲང་བས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་

སྡོད་འདོད་མེད་པར་གྱུར།  མགྲོན་ཁང་ནང་དུ་ཡོང་ནས་འཕྲལ་དུ་



- 48 -

ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

གནས་ཚུལ་རེ་གཉིས་ཡི་གེར་བཀོད།

༢༠༡༨  ༥  ༢༨ སྲོད་དུ་བྱམས་པའི་ཁ་གཏད་ཀྱི་མགྲོན་ཁང་དུ་བྲིས།

བླ་མ་གཡུང་དྲུང་དགོན།

ཞོགས་པར་ཆུ་ཚོད་ལྔ་དང་ཕྱེད་ཙམ་དུ་ལངས་ནས་རླངས་

འཁོར་སྒུག་པ་ཡིན། ཁ་སང་ཡང་ཅུང་རྗེས་སུ་ལུས་པས། མི་ཚོས་

བརྗོད་ན་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཙམ་དུ་རླངས་འཁོར་ཡོད་པར་བཤད་

པས་ཡིན། ལམ་འགྲམ་གྱི ་བྱམས་པར་ཡང་བསྐྱར་མཇལ་ཏེ ་སྒུག  

བྱམས་པའི་མདུན་དུ་མགྲོན་ཁང་གཉིས་ཙམ་ལས་མེད་ལ། གཅིག་ནི་

སྦྱིན་བདག་པ་ལ་དྭགས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ་གཞན་ནི་རྒྱ་གར་བ་ཞིག་

རེད། ང་རང་སྡོད་སའི་ལ་དྭགས་པ་ད་དུང་ཞོགས་ཇ་སོགས་གང་ཡང་

མེད་པས།  འགྲམ་གྱི་རྒྱ་གར་མགྲོན་ཁང་དུ་ཞོགས་ཇ་བཏུང་།  དེ་ནས་

ད་དུང་གང་འཚམ་སྒུག་དགོས་བྱུང་བས། ཞོར་དུ་ལམ་ཟུར་གྱི་རྡོ་བ་

ཞིག་ཏུ་བསྡད་དེ་སྙན་ངག་གི་ཟིན་ཐོ་ཞིག་ཀྱང་བྲིས། ཆུ་ཚོད་ ༧ ཙམ་

དུ་རླངས་འཁོར་དུ་འབྱོར་ཏེ་གཡུང་དྲུང་དགོན་དུ་ཕྱིན། འདི་ནས་སྤྱི་

ལེ་ ༦༠ ཙམ་གྱི་མཚམས་སུ་ཡོད། ད་ནི་གར་རྒིལ་ནས་ཤར་ཕྱོགས་

སུ་བརྒྱུད་དེ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། རླངས་འཁོར་དུ་འགྲུལ་བ་མང་ཤོས་ལ་

དྭགས་པ་ཡིན་པ་དང་གར་རྒིལ་བ་ཉུང་ཤོས་སུ་སྣང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་

གླིང་དབྱིན་ལན་རྒན་པོ་ལོ་ན་དྲུག་ཅུ་ཟིན་པ་ཞིག་ཀྱང་འདུག ཁོས་

ལ་དྭགས་ཀྱི་བུད་མེད་ལོ་ན་ ༣༥ སོན་པ་ཙམ་ཞིག་ཁྲིད་འདུག  བུད་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

མེད་དེས་ཀྱང་དབྱིན་སྐད་ཤེས་པས། ཁོ་གཉིས་རྐུབ་སྟེགས་གཅིག་ཏུ་

ཧ་ཅང་འདྲིས་ཉམས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་བྱེད་བཞིན་མཆིས།  

སྐབས་འདིར་འདས་དོན་ཞིག་དྲན་བྱུང་། རྔ་རྡུང་མཁན་

སོགས་ལ་ལ་དྭགས་པས་རིགས་ངན་དུ་ལྟ་བའི་གོམས་སྲོལ་ཡོད་པར་

མ་ཟད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དེ་དག་ལ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་མི་རུང་

ཚུལ་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ཐོས་མྱོང་བར་མ་ཟད། ཁོང་གིས་རིགས་

ངན་ཟེར་བ་དག་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་བླ་མེད་གནང་བའི་བརྙན་དང་

གསུང་དག་ཀྱང་དྲན་བྱུང་། ལ་དྭགས་པར་རིགས་ངན་ལྟ་སྲོལ་ལྟ་བུ་

ཁ་ཆེ་དག་ལ་མེད་པས། ད་ལྟ་དེ་རིགས་ཀྱི་ལ་དྭགས་བུད་མེད་མང་

བོ་ཁ་ཆེར་མནའ་མར་འགྲོ་བཞིན་པའང་གོ་ཐོས་བྱུང་། ཕྱི་གླིང་བས་

ཁྲིད་པ་འདིའང་ཁོ་ཚོས་རིགས་ངན་དུ་འབོད་པ་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ་

པ་ཡང་བྱུང་། གང་ལྟར་མགོ་སེར་རྒན་པོ་དང་བུད་མེད་དེ་གཉིས་

ཀྱིས་མངར་ཁུ་ཁ་གཅིག་བྱས་ཏེ་འཐུང་གིན་གླེང་མོལ་ཤ བ་བུར་བྱས།  

འགྲུལ་བ་ཚོས་ཁོ ་མོར་གང་ས་ནས་ཅེར་སྟངས་ཀྱི ་གནོན་ཤ གས་

དབང་གིས་ཡིན་ནམ།  ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གྱི་རྗེས་ནས་མོས་རྐུབ་

སྟེགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་བརྗེས་ཏེ་རང་ཉིད་གཅིག་པུར་བསྡད་སོང་། ཁོ་

མོས་ཁེར་རྐྱང་ངང་སྒེའུ་ཁུང་འགྲམ་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་རི་ལུང་སྐྱ་བོར་

ལྟ་བཞིན་མཆིས།  འདི་ལྟར་ལ་གཉིས་བརྒལ་ཏེ་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ 

ཟིན་ཙམ་དུ་གཡུང་དྲུང་དགོན་དུ་བསླེབས།  དགོན་པ་འདི་ཡང་གད་

པ་མཐོན་པོའམ་ས་སྒང་ཞིག་ཏུ་ཆགས་པས་རྒྱང་ནས་བལྟས་ན་ཆེས་

མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བཀོད་པ་ཞིག་ཏུ་མངོན་ཡོང་། ལམ་འགྲམ་གྱི་

ཚོང་ཁང་ཞིག་ཏུ་རྒྱབ་ཁུག་གཉིས་བཅོལ་ཏེ་ཐད་ཀར་དུ་དགོན་པར་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

མཇལ་དུ་ཕྱིན།  ད་ལྟ་ང་ཡང་དགོན་པ་དང་ལྷ་སྐུ་གང་ཞིག་ལ་མཇལ་

ཡང་དད་མོས་ཁོ་ནས་བར་སྣང་དུ་འཇོག་རྒྱུར་མི་དགའ་བར། དེའི་

སྟེང་གི་གནས་ལུགས་ཤིག་རྙེད་པར་རྔམ་དགོས་པར་གྱུར་འདུག 

དེ་ལྟར་གནའ་བོའ་ིརིག་གནས་འགུག་ཤ གས་ཤིག་རང་ཉིད་

ཀྱི་ཤ་དང་རུས་གསེང་དུ་ངང་གིས་རྒྱུ་བཞིན་མཆིས། ང་རང་དགོན་

པ་འདིར་མཇལ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཡིན། ༢༠༠༩ ལོ་ལས་ད་ལྟ་དགོན་

འདབས་སུ་ཁང་བ་མང་དུ་འདུག་ལ། ཁང་བ་གསར་བ་ཡང་མང་དུ་

རྩིག་བཞིན་མཆིས། སྤྱིར་ན་མཐའ་འཁོར་གྲོང་སྡེར་ཁྱིམ་ཚང་༦༠ འམ་ 

༧༠ ཙམ་ཡོད་ཚུལ་བཤད། དགོན་པ་ནི་རི་སྒང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པས་རྒྱང་

རིང་ནས་བལྟས་ཚེ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་སྣང་ཞིག་ཡོད་པས། ལ་དྭགས་

ཡུལ་སྐོར་དེབ་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཤོག་མདུན་ངོས་སུའང་བཀོད་པ་མང་། 

དགོན་པ་འདི་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉི་མ་གུང་བ་དང་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། 

ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་བོ་སོགས་བརྒྱུད་དེ་བཀའ་གདམས་པ་དང་

རྙིང་མ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་མང་བོས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་

གྱིས་རླབས་ཚུལ་འདུག ད་ལྟ་འབྲི་གུང་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱིས་སྐྱོང་བཞིན་

པའི་སྐབས་སུ་མཆིས། གྲྭ་བ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཡོད་ཚུལ་འདུག  དགོན་པར་

ཁ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་དམག་གི་འཇིག་པ་རེ་གཉིས་བྱུང་བར་སྐད། སྔར་

དགོན་པ་འདི་ཁྲིམས་རང་བཙན་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་བཤད་ལ། ལ་དྭགས་

རྒྱལ་བོའ་ིཁྲིམས་ལ་ཐོགས་པ་ཞིག་ཀྱང་གནས་འདིར་ཐར་སོང་ན་

ཁྲིམས་གཅོད་མི་ཆོག་ཚུལ་སོགས་བགྲང་། དེ་ལྟར་ན་ས་གནས་འདི་

ནི་ལ་དྭགས་ལས་རིང་བར་གནས་པས་ཡིན་ནམ་སྙམ། དགོན་པའི་

འདུ་ཁང་ནང་ནི་ཅུང་ཆུང་ཙམ་འདུག་ལ། སྒོ་མོའ་ིགཡས་གཡོན་དུ་



- 51 -

སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

རྒྱལ་ཆེན་གྱི་ལྡེབས་རིས་གསར་བ་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ནང་དུ་ལྡེབས་

རིས་མི་འདུག  རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་བཞུགས་པ་ལས་གཞན་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རྟེན་མང་པོ་མི་འདུག སྟེང་ཁང་དུ་འཇིམ་སྐུ་རྙིང་བ་

བཅུ་ཕྲག་ཙམ་བཞུགས་འདུག  

དགོན་པ་འདི ་ནས་མ་གིའི ་གཞུང་ཁོག་ལག་མཐིལ་དུ་

བླངས་པ་གསལ་བོར་མཐོང་ཐུབ། ཉིན་སྲིབ་གཉིས་ནི་རི་བོ་སྐྱ་ཁོག་

གེར་གནམ་དུ་གཟེངས་པའི ་བར་འགག་གི ་སྒང་ཞིག་ཏུ་ཆགས།  

མདུན་རིའི ་གཡོན་ཐད་ཀྱི་ངོས་སུ་མཚན་མོ་ཟླ་བ་འཆར་ཚེ་ལྡོག་

འཕྲོའ་ིའོད་སྣང་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་པས།  ཟླ་བའི་འཇིག་རྟེན་

(དབྱིན་ཇི་སྐད་དུMoon Land)ཞེས་སུ་གྲགས་ཏེ་ཡུལ་སྐོར་བའི་

རེ་བའི་ངང་མཚན་མོའ་ིམཛེས་པ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ས་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་

ཚོད་དུ་འདུག  དགོན་པ་དང་ཡུལ་གྲོང་སོགས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་ཡུལ་

སྐོར་བ་ཁ་གཏད་དེ་ལས་དོན་མང་བོ་ཞིག་སྒྲུབ་བཞིན་འདུག་པས། 

དགོན་པའི་ཆགས་རབས་ཞེས་པ་འདུག་ཀྱང་། དེར་ཡང་དབྱིན་ཡིག་

སྔོན་དུ་བཀོད་དེ་བོད་ཡིག་ཤོག་ལྷེ་ ༡༥ ཙམ་ལས་མེད་པའང་མཇུག་

ཏུ་བཞག་འདུག དེ་ནས་སྲང་ལམ་གྱི་རྒན་པོ་འགའ་ལ་གནས་ཚུལ་

འདྲི་བ་དང་ཁ་བརྡ་སོགས་བྱེད་ཀྱང་། ལན་ལེགས་པོ་ཞིག་མི་སྟེར་

བས།  ཉིན་གུང་གི་རླངས་འཁོར་འོང་བའི་བར་དུ་ཅུང་སུན་སྣང་གིས་

དུས་ཚོད་མ་ཆོད་པ་ཙམ་དུ་བྱུང་སོང་། ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཀྱི་རིང་

རླངས་འཁོར་སྒུག་རྒྱུ་ཅུང་ཁག་ཙམ་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་དང་ཐོག་གི་

འཆར་གཞི་ལྟར་ཨ་ལྕི་དགོན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་མོད། ཐད་ཀར་རླངས་

འཁོར་མེད་པས་ཟམ་པ་བརྒལ་ཏེ་གཙང་བོ་ཕར་གྱི་ལུང་བ་ཞིག་ཏུ་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

ཡོད་པས། འདི་ལྟར་རླངས་འཁོར་སྒུག་སྟེ་མ་ཡོང་ཚེ་དེ་བས་ཀྱང་

དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཐེ་ཚོམ་མི་འདུག་པས། ལ་དྭགས་གླེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་

བྱས། འདི་ནས་ལུང་མདོར་སླེབས་རྗེས་སེང་གེ་གཙང་བོར་བརྒལ་

ཞིང་གནམ་གཤིས་དང་ལམ་ག་ཡང་ཧ་ཅང་ལེགས།  དང་ཐོག་མཁར་

རྩེ་ལ་ཐུག་ཅིང་། དེ་ནས་སེང་གེ་གཙང་བོ་གཡུ་མདོག་བཞིན་བཞུར་

བའི་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་ལ་ཆེ་ཆུང་དུ་མ་བརྒལ་བཞིན་ཆས། 

ཡུལ་འདིར་ཆར་བ་དཀོན་པ་དང་དགུན་ཁ་ཡུན་རིང ་

གངས་ཀྱིས་གཡོགས་པ་སོགས་ཀྱིས་རི ་བོ ་དག་ནི ་བྲག་རྡོ ་དང་

རྡེལ་གསེག་འདྲེས་མས་གྲུབ་ཅིང་། དེ་ལྟར་རི་ངོས་སུ་རྩྭ་དང་ལྗང་

མདོག་གི་རྣམ་པ་མཐོང་དཀོན་པས་ཡུལ་ལྗོངས་སྐྱ་ཐལ་ལེར་མཆིས་

ཤིང་། རྒྱང་རིང་གི་གངས་རི་སོགས་ཀྱང་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་པས་

ཅུང་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་རེད། རྒྱུན་དུ་ཁ་སྣ་སྐམ་འགྲོ་བའི་ཚོར་བ་

ཡང་ཡང་འབྱུང་གིན་འདུག  གང་ལྟར་ཕྱོགས་འདི་དག་བསླེབས་པ་

ནས་བཟུང་ཆུ་གང་ཞིག་བཏུང་ན་གཙང་མ་ཡིན་སྙམ་པའི་ཡིད་ཆེས་

ཤིག་ངང་གིས་འབྱུང་བར་བྱེད། ལམ་བར་ནས་དམག་སྒར་མང་དུ་

ཐུག་པ་ནི་ཀ་ཤི་མིར་ནས་གནས་འདིར་ཐུག་གི་བར་གྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་

སྣང་ཚུལ་ཞིག་རེད། ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ ཙམ་དུ་གླེ་ལ་འབྱོར། མགྲོན་

ཁང་ཡུན་རིང་བཙལ་ཏེ་ས་རུབ་ལ་ཁད་དུ་ལུས། གཙོ་བོ་ད་ལྟ་ཡུལ་

སྐོར་བའི་དུས་ཚིགས་སུ་ཁེལ་བས་མགྲོན་པོ་མང་དྲགས་ཏེ་ཁང་གླ་

མཐོ་ལ་མགྲོན་ཁང་དཀོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པས་རེད། དེ་ནས་

མགྲོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཧིན་སྒོར་༡༠༠༠ བྱིན་ཏེ་བསྡད་པ་ཡིན། ཁང་བའི་

ནང་གི་ཆ་རྐྱེན་དེ་འདྲ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་མིན་ཡང་མི་སྡོད་ཐབས་མེད་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

བྱུང་། ད་དུང་ནང་ནས་ཐ་མག་འཐེན་མི་ཆོག་ཚུལ་གྱི་སྒྲིག་ཡིག་

ཆེ་བ་རེ་སྦྱར་འདུག འདི་གའི་གནམ་གཤིས་བླ་མ་གཡུང་དྲུང་ལས་

སྙོམས་པར་འདུག  ད་དུང་ཡང་ཁ་པར་གྱི་བརྡ་རྟགས་མི་འདུག  གང་

ས་གང་དུ་རྒྱ་གར་ཡུལ་སྐོར་བའི་འཚང་ག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་

མཆིས། 

༢༠༡༨ ༥ ༢༩ དགོང་མོར་གླེའི་མགྲོན་ཁང་དུ།

བོད་ཆུང་བ།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་༩ ཙམ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་གླེའི་ཁྲོམ་དུ་

ཕྱིན་མོད། ད་དུང་ཚོང་ར་མང་ཤོས་སྒོ་ཕྱེས་མི་འདུག་ལ། ཅུང་ཙམ་

རྗེས་ནས་འདི་གའི་ཁ་པར་བྱང་བུ་ཞིག་ཉོ་ཐུབ་སོང་། དེར་བརྟེན་

ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་འབྲེལ་བ་བྱས་ཐུབ་སོང་། དྲ་ལམ་དུའང་ཐེངས་

འདིའི་གནས་ཚུལ་གྱི་པར་རིས་འགའ་བཀོད། འདི་གར་བོད་ཁྲོམ་

ཕལ་ཆེར་ ༡༠ ལྷག་ཙམ་གང་ས་གང་དུ་འདུག་ཀྱང་དེ་དག་ཀྱང་མང་

ཤོས་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ནས་ ༡༡ ཙམ་དུ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་འདུག ཁོང་ཚོའི་ཚོང་

ར་གླེའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྲང་ལམ་གང་ས་གང་དུ་བསྟར་ཏེ་མཆིས་ཤིང་།  

དེ་དག་ཀྱང་ལྟོས་བཅས་སུ་གླེ་ལ་མཚོན་ན་ཁྲོམ་ས་ཆེན་པོ་མི་ཉུང་བ་

ཡང་འདུག  ཚོང་རྫས་རིགས་གཙོ་བོ་ནི་གྱོན་ཆས་ཀྱི་སྐོར་དང་གཞན་

གནའ་རྫས་ལྟ་བུའི་ཟངས་ཆས་དང་རྒྱན་ཆའི་སྐོར་སོགས་རེད། རྒྱ་

གར་བ་འགའ་རེས་བོད་པའི་ཁྲོམ་གང་དུ་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྲི་བཞིན་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

འགྲོ་བའང་ཐེངས་རེ་འགའ་ཐུག་བྱུང་བས། བོད་པའི་བག་ཆགས་ནི་

རང་ག་བ་ཞིག་མ་རེད་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་། ཚོང་བདག་མ་ཞིག་

གིས་བརྗོད་ན། འགྲིམ་འགྲུལ་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་ལྟ་བུ་སོགས་བོད་ཁོ་

ནར་འཛིན་དུ་མི་འཇུག་ཚུལ་སོགས་བརྗོད་མོད།  གང་ལྟར་ལ་དྭགས་

པས་བོད་ལ་ཁྲོམ་ས་སོགས་གོ་སྐབས་མང་དུ་སྤྲད་འདུག་པ་ནི་བཀའ་

དྲིན་ཞུ་འོས་པ་ཞིག་རེད།  དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་

ཡིག་སྦྲགས་མའི་སྒོ་བྱང་བཀལ་འདུག དེ་མིན་བོད་པ་ཟ་ཁང་གཉེར་

བ་གསུམ་ཙམ་མཐོང་མོད་དེ་ལས་མང་བར་ཡོད་སྐད།

སྤྱིར་ན་ལ་དྭགས་སུ་སྒོ་བྱང་བོད་ཡིག་ཏུ་བཀོད་པ་ཧ་ཅང་

མང་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཁ་ཆེ་བའི་ཚོང་ཁག་ཆུང་ཆུང་དག་ཏུ་དེ་བས་

མང་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཀྱང་བྱུང་། གོང་གི་གནས་

ཚུལ་དག་ཉིན་གང་གི་མཐོང་སྣང་དང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་ཡོད། ཡང་

ཕྱིར་ལྡོག་ནས་བརྗོད་ན། ཞོགས་པར་སྲང་ལམ་ནས་ཁ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་

ཇ་ཁང་ནས་མངར་ཇ་བཏུང་སྟེ། ཧིན་སྒོར་བཅུ་བྱིན་པས་ཁོ་འཛུམ་

བཞིན་ཤ བ་བུར་ཅི་ཞིག་བརྗོད་ཀྱི་འདུག་མོད། ངས་ཐེ་ཚོམ་ངང་

སྒོར་བཅུ་རེད་དམ་ཞེས་དྲིས་པས།  ཁོ་ཅུང་དོགས་མི་བདེ་བའི་ངང་

བཅོ་ལྔ་རེད་ཟེར། དོན་དུ་ཇ་ཕོར་དེ་རྒྱ་གར་བའི་ཇ་ཕོར་ལས་ལྡབ་

འགྱུར་གྱིས་ཆེ་བས་ཁག་མི་འདུག  དེ་ནས་སྒོར་བཅུ་བྱིན་པས། སློག་

རྒྱུ་མི་འདུག རྗེས་ནས་སྤྲད་ཆོག་ཟེར། དོན་དུ་ཁོས་སྒོར་ལྔ་དེ་ལེན་

མ་འདོད་པ་ཡིན་པས་རེད། ངས་ཀྱང་ཁོར་བུ་ལོན་ཞིག་ཆད་པ་ལྟར་

སང་ཉིན་ཡང་བསྐྱར་ཇ་ཁང་དུ་འགྲོ་འདོད་སྐྱེས། དེ་ནས་ལམ་འགྲོ་

བར་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གང་དུ་ཡོད་མེད་དྲིས་པས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པར་བཤད། ཡང་འགའ་རེས་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་

ཡོད་པར་བརྗོད་པས། ཁོང་ཅག་གི་ངག་རྗེས་འབྲངས་ཏེ་སྲང་ལམ་

ཆུང་ཆུང་དུ་ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་འགའ་བྱེད་དགོས་ཐུག་སོང་། དེ་དང་

མཉམ་དུ་གསལ་བོར་བརྗོད་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ན་ས་གནས་འདིར་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གཉིས་ཡོད་པར་ར་འཕྲོད་ཐུབ་པས། དངོས་གནས་

སེམས་སུ་རིག་གནས་རྙིང་བར་མཇལ་ཐུབ་པའི་རེ ་བ་དེ་བས་ཆེ་

བས་ཡར་མར་རྒྱུག་པར་ངལ་བའི་ཚོར་བ་གང་ཡང་མ་བྱུང་། 

དེ་ནས``གླེ་ཨེ་ཤ་ཡ་དཀྱིལ་མའི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང``ཞེས་པ་

སྲང་ལམ་གྱི་ཅུང་ལྟག་རྒྱབ་ཙམ་ནས་རྙེད་ཀྱང་།  ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ལ་མ་

གཏོགས་སྒོ་མི་འབྱེད་པར་བཤད། དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་འགྲེམས་སྟོན་

ཁང་གཞན་དེ་བཙལ་བས། ལ་མོའ་ིའགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཟེར། དེ་ནི་

གླེའི་རྒྱབ་རིའི་སྒང་གི་རྒྱལ་བོའ་ིཕོ་བྲང་བསྟན་བྱུང་བས། ལ་མོ་ཞེས་

པ་ནི་རི་སྒང་ངམ་ལ་སྟེང་དུ་ཡོད་པས་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ།  དོན་

དུ་གླེ ་ཆེན་དཔལ་མཁར་ཞེས་པ་རྒྱལ་བོ ་སེང་གེ ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི ་ཕོ ་

བྲང་དགུ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་འདུག གང་ལྟར་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སྲང་ལམ་

ཀྱག་ཀྱོག་མཐོ་ནས་མཐོ་རུ་བརྒྱུད་དེ་གཞི་ནས་རྒྱལ་ཁང་སྒོ་ཆེན་

དུ་བསླེབས་བྱུང་། འདི་ནས་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ལག་མཐིལ་དུ་བླངས་པ་

ཇི་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་སུ་མཐོང་ཐུབ།  མདུན་ཐད་ཀྱི་རྒྱང་

རིང་གི་གངས་རི་ཡང་གཞུ་དབྱིབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྐོར་བའང་མཐོང་

ཐུབ། དེ་ལས་གསལ་བོར་མངོན་པ་ནི་ཁ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་དག་གི་དཀར་

ལྗང་གི་ཚོན་མདངས་དང་རྩེ་མོ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་མཐོ་རུ་སྙེག་པའི་རྣམ་

པ་དག་གསལ་བོར་མཇལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག  དེ་ལྟ་བུའི་ཁ་ཆེ་ལྷ་ཁང་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

ཕྱོགས་འགའ་ན་འདུག  ཁང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་འཛིན་བྱང་འཚོང་བར་

བོད་སྐད་དུ་བརྡ་སྤྲད་པས།  ཕོ་སར་ལོ་ན་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཏུ་སོན་པ་

ཞིག་གིས།  ཁྱོད་རང་བོད་པ་ཡིན་ནམ། གང་ནས་འོང་ཞེས་པས། བོད་

པ་ཡིན། རྡ་ས་ནས་འོང་ཞེས་པས། བོད་པ་ཡིན་ན་འཛིན་བྱང་ཉོ་མི་

དགོས་པར་བཤད་བྱུང་། ངས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ། དེ་མ་ཐག་སྒོ་

ཆེན་དུ་ཞུགས་ཏེ་ནང་གི་རྡོ་ཐེམ་རེ་རེ་བརྒལ་བས་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཁང་

ཆེན་འདི་ལྟ་བུ་ཡང་ནང་གི་ཁང་ཚད་ཤིན་ཏུ་དམའ་བས་སྒོ་མོ་རེ་

རེའི་སྟེང་དུ་མགོ་སྒུར་དགོས་ཚུལ་གྱི་སྦྱར་ཡིག་ཀྱང་འདུག གདུང་

མ་དང་ཀ་བ། རྒྱུག་སོགས་ཀྱང་སྦོམ་ཕྲ་ཡོད་པ་དང་གུག་པ་སོགས་

ལས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་འགའི་སྔོན་དུ་གནས་འདིར་ཤིང་གི་ཐོན་ཁུངས་

ལེགས་པོ་མེད་པའང་མཚོན་ཐུབ་པ་འདུག  ཐོག་སོ་དང་པོ་རུ་པར་

རིས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དང་དེའི་སྟེང་མ་རྒྱལ་པོའ ་ིལྷ་ཁང་། དེའི་

སྟེང་ཁང་ཐོག་ཆེན་མོ་ཞེས་སུ་བཀོད་ཡོད། ཕོ་བྲང་ནང་ནས་རྒྱ་གར་

གྱི་གནས་ཆེན་གྲགས་ཆེ་བ་མང་བོའ་ིཔར་རིས་དག་བཤམས། 

གཞན་ཁང་ཆེན་ཞིག་ཏུ་ཕྱི་གླིང་བས་བཏབ་པའི་ལ་དྭགས་

ཕྱོགས་ཀྱི་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་ནང་གི་པར་རིས་རྙིང་བ་ཤ་སྟག་རེད། པར་

རིས་འདི ་དག་ཀྱང་མ་པར་དངོས་མིན་པར་དེང་དུས་ལག་རྩལ་

བརྟེན་ནས་པར་རྙིང་དག་གསར་དུ་བཟོས་ཏེ་མཐའ་སྒྲོམ་དུ་བཞག་

འདུག དེ་ལས་གནའ་བོའ་ིལ་དྭགས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་ཚོང་ལས། ཆ་

ལུགས་སོགས་མང་བོ་ཞིག་ཀྱང་རྒྱུས་ལོན་བྱ་ཐུབ། པར་རིས་དེ་དག་

གི ་ཁྲོད་དུ་ཅུང་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ནི ་རྡོ ་ལ་ཡི ་གེ ་བརྐོས་པ་ཞིག་

འདུག་ལ། དེ་འདྲའི་གསལ་བོ་ཞིག་མིན་པས་ཆ་ཚང་ཞིག་སོས་དལ་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

དུ་ཀློག་ཐབས་མ་འགྲིག་ཀྱང་། ༄༅།། འབྲུག(འབྲུལ)ལོ།། སྨ་གཏམ་མ་

ལི་སྐྱིས་་་་་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཐིག་ཕྲེང་དགུ་ཙམ་དུ་འདུག་ཀྱང་། ཐིག་

ཕྲེང་དྲུག་སྟེང་དུ་བཀོད་ཅིང་། འོག་ཏུ་ཐིག་ཕྲེང་གསུམ་འདུག  བར་

དུ་སྟོང་ཆ་ཞིག་བཞག་པ་རྡོ་རྐོ ་བར་དཀའ་ངལ་ཞིག་བྱུང་བ་མིན་

ནམ་སྙམ།  རྡོ་རྐོས་ཡི་གེ་ནི་བཙན་པོའ་ིདུས་ཀྱི་རྡོ་རིང་དང་བྲག་རྐོས་

སོགས་དང་ཅུང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ནི་ཡི་གེ་འབུར་གཟུགས་སུ་བརྐོས་

པས་ཚེགས་མང་བོ་ཕུད་པ་ཤེས་ཐུབ། དབུ་ཁྱུད་དུ་ན་རོ་མ་སྐུང་བ་

ཞིག་ཏུ་འདུག་པས། དགེ་ཆོས་སོགས་ཀྱིས་དབུ་ཁྱུད་ནི་རྒྱ་གར་བའི་

ཨོཾ་ཡིག་ལས་འགྱུར་བར་བཤད་པའང་དྲན་སོས་པར་བྱེད།  

རྡོ་རྐོས་འདི་ཉིད་གནས་གང་དང་དུས་ནམ་ཞིག་ཡིན་པའི་

གསལ་བཤད་ཅང་མི་འདུག  ད་དུང་བྱམས་སྐུ་རྡོ་རིང་གི་པར་ཞིག་

ཀྱང་འདུག་མོད།  ལ་དྭགས་ཀྱི་ས་གནས་གང་དུ་ཡིན་མིན་གསལ་

ཁ་མི་འདུག  ལ་དྭགས་དང་གར་རྒིལ་སོགས་སུ་བྱམས་སྐུ་མང་བ་

ནི་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཀྱང་རེད། རྒྱལ་པོའ་ིལྷ་ཁང་ནི་ཁང་

ཚད་མཐོ་ལ་ནང་དུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གི་སྐུ་

ཆེན་པོ་ཞིག་དང་། གཡོན་ཕྱོགས་སུ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་གླེགས་བམ་

དང་། བཞུགས་ཁྲི་རུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སོགས་མཆིས། དེ་

ནས་སྟེང་གི ་ཁང་མིག་སོགས་རེ ་རེར་བལྟས་ཚེ་གནའ་བོའ ་ིརྒྱལ་

ཁང་ཡིན་ནའང་།  རྒྱུག་གུག་ཡོད་པ་རྙིང་བ་སོགས་མཐོང་ཚེ་ཚོར་

བ་ཅུང་ཡ་མཚན་ཞིག་ཀྱང་འབྱུང་།  དེ་ནས་རི་འདབས་སུ་བབས།  

སྐབས་འདིར་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ སྐར་ ༤༥ རེད། འགྲེམས་སྟོན་ཞོལ་མར་

ཕྱིན་པས་སྒོ་ཡང་ཕྱེས་འདུག  ཁོ་བོས་ཀྱང་སྔར་བཞིན་ཐད་ཀར་བོད་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

སྐད་བཤད། འཛིན་བྱང་འཚོང་མཁན་གཞོན་ནུ་མ་དེས་ངའི་གདོང་

ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ཏེ། སྒོར་༢༠ ཡིན་ཟེར། དོན་དུ་ཕྱི་གླིང་བར་སྒོར་

༥༠ བྲིས་འདུག་པས། རང་ཉིད་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དཔག་ཟིན་པ་

ཤེས་ཐུབ། འགྲེམས་སྟོན་ཁང་འདིའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་བཟོ་བཀོད་དུ་སྲོལ་

རྒྱུན་གྱི་རྡོ་རྩིག་བྱེད་སྟངས་དང་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ལྕང་མ་བསླེས་མའི་ར་

བ་བསྐོར་བ་སོགས་ཇུས་འགོད་བྱེད་སྟངས་ཕྱོགས་གང་ནས་བལྟས་

ཀྱང་ས་གནས་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་བཏོད་འདུག  འདི་

ཡང་ཐོག་རྩེག་བཞི་ཙམ་འདུག་ལ།  འོག་མར་པར་རིས་རྙིང་བ་ཁ་ཆེ་

རྔ་མོང་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པ(༡༩༣༢ལོ)དང་། དབྱིན་ཇི་བས་བོང་

བུ་རུ་མཚོན་ཆ་དབོར་བཞིན་པ།(༡༩༡༧ལོ) བུད་མེད་རྒྱབ་ཏུ་སློག་པ་

ལྷེབ་མོར་སླེ་བོ་འཁུར་བ(༡༩༣༩ལོ)པར་རྙིང་དུ་མ་མཆིས། 

གཞན་རྡོ་ཡི་སྒྲོན་རྐོང་ཆེ་ཆུང་འགའ་དང་སྒྲ་སྙན་དང་རྒྱ་

གླིང་སོགས་འདུག  དེའི་སྟེང་དུ་རལ་གྲི་རྙིང་བ་སྟེ་ཁོང་ཅག་གིས་

དཔའ་དམ་ཟེར་བ་དང་། སྐམ་པ། ལྷམ། ཀོ་སྒམ། ཆུ་སྣོད་འདྲ་མིན། ཐ་

མག་འཐེན་བྱེད་འགའ་འདུག་ལ། གནའ་བོའ་ིཐ་མག་འཐེན་བྱེད་ནི་

ཟངས་ཀྱི་བུམ་པ་རྒྱན་རིས་བཀོད་པའི་ཁ་ལ། ཟངས་ཀྱི་རྐོང་བུ་འདྲ་

ཞིག་སྦྱར་བ་རུ་དུད་རྫས་བླུག་སྟེ། བུམ་པའི་ལྟོ་བར་བུག་རྐང་རིང་

མོ་བཙུགས་པ་ལས་རྔུབ་དགོས་པར་འདུག་པས། ཉེ་ལམ་གྱི་འབྲོག་

པ་རྒན་པོ་ཚོས་རུམ་དུ་བཅུག་པའི་རྭ་ཙེ(ཨམ་སྐད་དེ་ཐ་མག་འཐེན་བྱེད)ལྟ་

བུ་སྟབས་བདེ་ཞིག་མ་རེད། དེའི་སྟེང་དུ་བོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་དུ་བགར་

འདུག་མོད། ནང་དུ་གླེགས་བམ་ཚིལ་དྲེག་མ་སྣ་ཐུང་ཞིག་དང་གཞན་

འགའ་ལས་མི་འདུག  གླེགས་བམ་འདི་ཡང་ཆོ་གའི་ཕྱག་དཔེ་ཞིག་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ཡིན་ཚོད་རེད། ཡིག་གཟུགས་སོགས་ལས་ཤིན་ཏུ་རྙིང་ཉམས་མི་

འདུག་ཀྱང་། གླེགས་ཤིང་དང་ཤོག་ལྷེ་ཚིག་དྲེག་ཆགས་པས་ད་གཟོད་

རྙིང་ཉམས་མངོན་ཏེ་འདུག ད་ལྟ་ཁང་བ་འདིའི་ནང་ཡོངས་སུ་མ་

འགྲུབ་པར་ལས་འཕྲོའམ་སྟོང་བར་བཞག་འདུག  འདི་ལྟར་ཕྱི་རོལ་ཏུ་

བསླེབས་དུས་བསམ་གཞིགས་མང་དུ་བྱེད་བཞིན་སྲང་ལམ་ལ་ཉུལ།  

དཔེ་ཁང་ཞིག་ནས་འབྲེལ་ཡོད་དེབ་འགའ་ཉོས། བོད་ཡིག་གི་དཔེ་

དེབ་ནི་དེབ་ཚོང་ཁང་ལས་ཅུང་མཐོང་དཀོན་པོར་སྣང་།  

དེ ་ནས་སུམ་མདོའ ་ིཐོག་ཁང་དུ་བོད་པའི ་ཟ་ཁང་ཞིག་

འདུག་པས། དེ་ནས་མོག་མོག་ཟོས། ཁང་མིག་ཆེན་པོ་ཞིག་མིན་

ཡང་འགྲུལ་བ་རྒྱུན་ཆད་མི་འདུག  ཕྱི་གླིང་མགོ་སེར་དང་ལ་དྭགས་

པ་སོགས་མང་དུ་མཆིས། དེ་རྗེས་ས་གནས་བདེ་སྲུང་ཁང་དུ་སྐྱབས་

བཅོལ་ལག་འཁྱེར་བསྒྱུར་བར་ཐོ་འགོད་བྱེད་དུ་སོང་ཡང་།  ཆུ་ཚོད་

གསུམ་པ་མ་གཏོགས་མེད་ཚུལ་བཤད་པས། རྗེས་སུ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་

དུ་སོང་བས། ལས་བྱེད་ཅིག་གིས། འདི་གར་འོང་དོན་ཅི་ཡིན་དང་། 

ད་ལྟ་མགྲོན་ཁང་གང་དུ་བསྡད་ཡོད་པའི་ཁ་བྱང་བྱིན་ཟེར།  དེ་ལྟར་

བསྒྲུབས་རྗེས་ཐམ་ག་བརྒྱབ་སོང་། ལ་དྭགས་ཀྱི་ནང་བའི་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་དུ་སོང་སྟེ། ལ་དྭགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་

དང་གདན་རབས། རྣམ་ཐར་སོགས་རེ་བ་བྱས་ཀྱང་། གྲྭ་བ་ལོ་ན་སུམ་

ཅུ་མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་གིས་འདི་གར་དེ་འདྲ་མེད་པས། དགོན་པའི་

ཚོགས་འདུ་ཞེས་པའི་ཡིག་ཚང་དུ་ཡོད་ཚུལ་བརྗོད། ཡར་མར་བརྩད་

གཅོད་བྱས་ཏེ་ཡིག་ཚང་རྙེད་ཀྱང་གྲྭ་བ་སྐུ་གཟུགས་རིང་བ། གདོང་

སྨུག་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་འདི་གར་དེ་འདྲ་མེད། ས་གནས་ཤེས་རིག་
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ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པར་བཤད། ཡང་ཁ་ལོ་བ་རྒན་པ་ཞིག་དང་མཉམ་

དུ་ལམ་འགྲོ་བར་ལས་ཁུངས་དེ་གང་དུ་ཡོད་མིན་དྲིས་པས། ལ་ལས་

ཕར་བསྟན་པ་དང་ཡང་འགའ་རེ་ཚུར་བསྟན། དེ་ལྟར་ཡར་དཀྱོག་

མར་དཀྱོག་བྱས་བྱས་མཐར་གྲོང་ཁྱེར་མཐའ་སྣེ་ཞིག་ནས་ཡིག་ཚང་

རྙེད་བྱུང་། ཆུ་ཚོད་བཞི་བར་ངལ་གསོ་ཡིན་པས་ད་ལྟ་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད་

ཚུལ་ཡང་བཤད། གང་ལྟར་ཡིག་ཚང་གི་ར་སྐོར་དུ་འཛུལ་མ་ཐག་

སྒོའ་ིནང་འགྲམ་ན་མི་ཁ་ཤས་འདུག་ལ། དེ་དག་ལས་གཙོ་བོ་བུད་

མེད་དེ་ཡིན་ཚོད་རེད། ཁོ་མོས་འདི་གར་དེ་འདྲ་ཅི་ཡང་མེད་ཚུལ་

བོད་སྐད་དུ་བཤད་བྱུང་། ཐབས་འདྲ་མིན་གྱི་ཞུ་བ་བྱས་ཤིང་རེ་བ་

བཏོན་པས། ད་ངས་གསལ་བོ་མི་ཤེས་མོད། སང་ཉིན་ལན་སྤྲོད་ངེས་

ཞེས་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་བཞག་སྟེ་ཡོང་དགོས་བྱུང་། ཕྱི་དྲོར་ཡུལ་མི་

བུད་མེད་རྒན་པ་ཆ་ལུགས་སྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་གོན་པ་ཚོས་ཁྲོམ་གཞུང་

དུ། ཉུངས་མ་དང་བཙོང་། ལ་ཕུག ཚོད་དཀར་སོགས་སྔོ་ཚལ་གྱི་

རིགས་འགྲེམས་འགོ་ཚུགས་བྱུང་། 

ས་རུབ་ལ་ཉེ ་སྐབས་ཇ་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཇ་ལོ ་ལྗང་ཁུ་ཞིག་

བཏུང་སྟེ་བསྡད་པ་ཡིན། གྲོགས་པོ་མང་བོ་ཞིག་གིས་ཀྱང་དྲ་ལམ་དུ་

སྐད་དང་ཡི་གེ་འདྲ་མིན་བཞག་འདུག ཁ་ཤས་གང་མགྱོགས་སུ་ལ་

དྭགས་སུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་དང་། དཔྱད་གཞི་རྒྱུ་ཆ་རྩ་ཆེན་དེ་དག་

གང་ཡོད་མེད་སོགས་དྲི་བ་ཤིན་ཏུ་མང་ལ། མང་ཤོས་ངོ་སོ་བསྟོད་

པའི་ཚིག་ཏུའང་སྣང་། ཉིན་གུང་ཟས་དེ་མ་འཕྲོད་པས་ཡི་ག་མེད་

པའམ།  སྐྱུག་སྣང་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་གང་འཚམ་འགོར་སོང་། 

ས་རུབ་པ་དང་གནམ་གཤིས་ཀྱང་གྲང་སྣང་ཞིག་འདུག་པས་ནང་དུ་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ལོག་སྟེ། དེ་རིང་གི་གནས་ཚུལ་འདི་དག་ཡི་གེར་འགོད་བཞིན་པའི་

སྐབས་གློག་ཆད་སོང་།  ག་ལེར་མཇུག་རྫོགས་པར་བྱས།

༢༠༡༨ ༥ ༣༠ དགོང་མོར་ལ་དྭགས་གླེའིK2མགྲོན་ཁང་དུ་བྲིས།

གནའ་དགོན་དག་ཏུ་ཉུལ་བ།

སྐབས་འདིར་ཉིན་གཅིག་ནི་སྟོང་ཆར་ལུས་ཡོད། དེ་ལ་རྒྱུ་

མཚན་མང་བོ་ཅི་ཡང་མེད་དེ། ཟས་དུག་ཅིག་གིས་ཡིན་ནམ། ལྟོ་བ་

གཤལ་ཞིང་ཕུང་བོ་མི་བདེ་བར་གྱུར།  བླ་བྲང་རིལ་དཀར་ཞིག་ལ་

བརྟེན་ཏེ་ཉིན་གུང་བར་དུ་ཉལ།  ཕྱི་དྲོ་ལུས་ཁམས་ཅུང་ཡང་བར་སྣང་

བས། སྲང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ཇ་རྐྱང་རེ་འཐུང་ཞིང་ཟས་ཀྱི་ཡི་ག་ད་དུང་ཆེས་

ཆེར་མེད་པས།  ཟ་མ་བཟའ་འདོད་ཅང་མ་བྱུང་བར་ལུས། བསམ་བློར་

གང་ཡང་འཁོར་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་འདུག  ཉིན་འདིར་ལས་གང་

ཡང་མ་འགྲུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཡང་གཅིག་བསམ་ན་ལུས་ལ་ངལ་

གསོ་ཅུང་ཟད་ཐེབས་ཡོད་ཀྱང་སྲིད། གང་ལྟར་ཉིན་གཅིག་སྟོང་བར་

གྱུར་པ་ནི་ཕངས་སེམས་ཅི་བས་ཆེ་བ་ཞིག་ཀྱང་རེད།  དེ་ལྟར་ད་ནི་

ཉིན་ཕྱི་མ་དང་མཐུད་ནས་འབྲི་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གང་དུ་འགྲོ་བར་

རླངས་འཁོར་ཁ་ལོ་བར་སྔར་ནས་བཤད་དེ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པས།  སྔ་དྲོ་

ལ་དྭགས་གླེའི་སྟོད་ཕྱོགས་སམ་གཞུང་ཁོག་གི་དགོན་པ་དྲུག་ཙམ་དུ་

སྐོར་བ་རྒྱག་རྒྱུར་གཏན་ཁེལ་ཡོད།  དེ་རིང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་དུ་

འགྲོ་རྒྱུ་བྱས་ཀྱང་མདང་ནུབ་གཉིད་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡེ་ནས་མ་ཁུགས་
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པས་ཆུ་ཚོད་༩ བར་དུ་ལུས། དེ་ནས་ལྕོག་ལམ་སར་གྱི་བོད་པའི་

གཞིས་ཆགས་ཡོད་པའི་སྲང་ལམ་ནས་ཞོགས་ཇ་བཏུང་།

སྟག་སྣ་དགོན་པར་འགྲོ་བའི་ལམ་དུ་ཞུགས། གླེ་ནས་སྟོད་

དུ་རིང་བོ་མ་ཕྱིན་པར་སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིཕར་ཕྱོགས་སུ་བརྒལ་ཏེ་

སྤྱི་ལེ་༢༠ ཙམ་གྱི་མཚམས་ན་འདུག ཆུ་ཤོད་སྟོད་སྨད་བར་ཞེས་པའི་

གྲོང་སྡེ་དག་གི་ཁང་བ་སྐྱ་ལེབ་རེ་རེ་བཞིན་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིན། གྲོང་སྡེ་

འདི་དག་ཏུ་ཁ་ཆེ་ཡང་གང་འཚམ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ནི་སྔར་ནས་

འདིར་གནས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། སྐད་སོགས་ལ་དྭགས་པ་རྣམས་

དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་མ་འདྲ་བ་ཙམ་ཡིན་

ཚུལ་བརྗོད་ཀྱི་འདུག ཁ་ལོ་བས་ཀྱང་ཀ་ཤི་མིར་གྱི་སི་རི་ན་གར་གྱི་

བོད་པ་ཁ་ཆེའི་གཞིས་གྲོང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། དེ་དག་ནི་ ༡༩༥༩ ལོའ་ི

རྗེས་སུ་འོང་བ་མཉམ་དུ་གཞིས་ཆགས་པ་ཡོད་ཚུལ་དང་། དེ་གར་ཁོ་

ཡང་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་དུ་བསྡད་མྱོང་། ཁོ་ཚོས་བོད་སྐད་དག་མར་

བཤད་ཅིང་། བོད་ཡིག་ཀྱང་ཤེས་མཁན་ཡོད་ཟེར།  

དེ་ནས་སྟག་སྣ་དགོན་དུ་བསླེབས་ཤིང་དགོན་པ་ནི་རི་སྒང་

ཞིག་ཏུ་ཡོད་པས། རྒྱང་ནས་བལྟས་ན་དཀར་ཞིང་བཀྲག་མདངས་

མངོན་པར་མཛེས་པ་ཞིག་རེད། དགོན་པ་ཆགས་སའི་རི་འདི་གཞུང་

ཁོག་ཏུ་ཅུང་ཁེར་རྐྱང་དུ་ཡོད་པས། དེ་བས་ཀྱང་རྒྱང་རིང་ནས་བལྟས་

ཚེ་མངོན་གསལ་དོད་ཅིང་མཛེས་པར་མངོན་པ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་

དགོན་པའི་དཀོན་གཉེར་འདུག་པར་མ་ཟད།  ཁོང་ནི་ལོ་ན་༣༠ ལྷག་

ཏུ་སོན་པར་སྣང་ལ། འཛུམ་བཞིན་གང་ནས་ཡིན་ཚུལ་སོགས་དྲིས་

བྱུང་། རྡ་ས་ནས་འོང་བར་བཤད་པས། ཁོང་གིས་ཀྱང་ཐད་ཀར་དབུས་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

སྐད་ལེགས་པོ་ཤེས་པས་ངེད་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་གོ་བརྡ་འཕྲོད་མིན་

གྱི་དཀའ་ངལ་མི་འདུག་ལ། ཁོང་ཡང་སྔར་རྡ་ས་ནས་བསྡད་ཚུལ་

སོགས་ཀྱང་བརྗོད། བདག་གིས་ཅི་ཞིག་འདྲི་བསམ་ཡང་འཚེར་སྣང་

བྱེད་མི་དགོས་པས་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་བྱུང་། དེ་ནས་དགོན་པ་འདི་

ནི་འབྲུག་པ་བཀའ་རྒྱུད་དགོན་པ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་དང་། ཧེ་མི་དགོན་

དང་དགོན་ལག་ལྟ་བུའི་འབྲེལ་བ་ཆེས་ཆེར་མེད་ཚུལ་དང་།  དགོན་

པ་བཏབ་ནས་ལོ་ངོ་༥༠༠ ཙམ་ཕྱིན་ཚུལ་བརྗོད་ལ། ཁོང་འཛུམ་བཞིན་

མཚམས་མཚམས་སུ་ལོ་ ༧༠༠ ཡང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། དེ་ནི་

དགོན་པ་འདིའི་ཐོག་མའི་ཕྱག་འདེབས་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་ཁ་

ཞིག་མེད་ཚོད་དུ་འདུག  

ལོ་རྒྱུས་ལས་ཧེ་མི་དགོན་པ་ལས་ཅུང་སྔ་བའི་གནས་ཚུལ་

ཞིག་ཀྱང་འདུག སྔར་གྱི་དགོན་རྙིང་ནི་རི་ལྡེབས་ལས་རྩེ་མོར་མེད་

ཚུལ་འདུག ཕྱིས་སུ་ཆོས་རྗེ་རྨུགས་འཛིན་གྱིས་རི་ལྡེབས་མི་ལེགས་

པར་རྩེ་རུ་བཏབ་ན་ལེགས་པར་གསུངས་ཏེ་ ༡༦༡༨ སྟག་སྣའི་རི་རྩེ་

བསྐྱར་དུ་བསྐྲུན་ཚུལ་འདུག སྔར་གྱི་དགོན་ཤ ལ་གཤམ་དུ་ད་ལྟའང་

མཐོང་ཐུབ། སྔར་ལྕང་མཁར་དགོན་ཞེས་པ་ཕྱིས་སུ་ཆགས་སའི་རི་

དབྱིབས་སྟག་གི་སྣ་དང་མཚུངས་པས་དེ་ལྟར་གནས་མིང་དགོན་

དུ་ཐོགས་པར་གྲགས། ལྡེབས་རིས་སོགས་རྙིང་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་

འདུག་ལ། འགའ་རེ་ཐིགས་ཆུས་འཇིག་སྟེ་གསལ་བོ་མེད་པའི་ཟུར་

རེ་ཟུང་སྔར་གྱི་རི་མོ་ཇི་བཞིན་དུ་བསྐྱར་འབྲི་བྱེད་ཀྱིན་འདུག་པས། 

ལྷའི་ཕྱག་དང་དབུ་སོགས་ཕྱེད་ཀ་གསར་བ་དང་ཕྱེད་ཀ་རྙིང་བར་

རང་སོར་བཞག་པའང་མཇལ་དུ་ཡོད། གང་ལྟར་རི་མོ་དེ་དག་ཕར་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

བལྟས་ཚོད་ཀྱིས་གསལ་བོར་མངོན་ཐུབ། འབྲུག་གི་བཀའ་ཤོག་ཅིག་

རྩིག་ངོར་སྦྱར་འདུག་ཀྱང་རྙིང་དྲགས་པས། བར་བར་དུ་ཡོངས་སུ་

ཟད་དེ་ལྷག་རོ་དམ་དུམ་དུ་གྱུར་ཅིང་། མི་རིང་ལྷག་འཕྲོ་འདི་ཡང་

འཇིག་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པས། པར་དུ་བཀོད་ན་ཆོག་མིན་དྲིས་

པས། ཆོག་པར་གསུངས་པས་པར་དུ་བཏབ་པ་ཡིན། བཀའ་ཤོག་ཡིན་

ནམ་གང་ལྟར་མགོ་མཇུག་ཚང་བ་ཞིག་ཀློག་ཐབས་ཡེ་ནས་མེད། དེ་

ལྟ་བུའི་ཤོག་ལྷེ་གཉིས་ཙམ་འདུག་པ་དག་ནི་ཚིགས་བཅད་དབུ་ཅན་

དུ་ཅུང་ཟད་འཁྱུག་ཅིང་བྲིས་ལེགས་པ་ཞིག་འདུག ཤོག་ལྷེ་རལ་བོ་

དེ་གཉིས་ལས་གཅིག་གི་ཟུར་ཙམ་བཤས་ན།

སྡོམ་གསུམ་འཛིན་པའི་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ།། ་་་་་སྙིང་

རྗེའི་་་་་ ་་་་ནོར་འཛིན་ཡངས་པའི་གཞིར།། གཞན་ཕན་ལུགས་ཀྱི་་་་་

་་  ་་་་་ལུ་མའི་དཔྱིད།། ཕལ་རྒོད་གཉིས་འཐུང་ཚོགས་ཀྱི་ཀླད་འགེང་

པའི།། སྨྲ་བའི་་་་་་་་ ་་་་སྤྱོད་པ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་དངོས།། མ་རུང་

གདུག་པ་འཇོམ་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན།། འཕྲིན་་་་ལས་འདོད་རྒུ་འབྱུང་

བའི་དཔལ།། ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་སྐུ།། ་་་གཉིད་འཛིན་

ཕྱི(སྤྱི)མ་དག་པའི་དཔལ།། དམ་ཆོས་པད་དཀར་ཞབས་ལx།། 

༧ མས་ཀུན་་་ ་་་བརྩེར་སོན་པས།། ཀུན་དགའ་རྨལ་མཚར་

ཞབས་ལx།། ༧ སྐུ་གསུཾ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་་་  ་་་དབང་རྒྱལ་མཚན་

ཞབས་ལx།། རྨལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་དཔྱིད་གཟུགས་མཆོག  

དགེ་ལེགས་ཆ་་་་་་ ༧ ཚོགས་གཉིས་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་རྒྱས་

ཤིང་།། ཚད་མེད་བྱམས་དང་སྙིང་་་་་   ཞེས་པ་འདི་འདྲ་གསོལ་

འདེབས་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག་ཀྱང་། ཕྱི་མ་དག་དེ་བས་ཕབ་བཤ་བྱེད་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

དཀའ་ཙམ་འདུག་པས་བཞག  ཤོག་ལྷེ་གཞན་དེ་ཡང་འདིའི་འཕྲོ་

ཡིན་པར་སྣང་ཡང་། ཕྱེད་ཀ་ཡོངས་སུ་དྲལ་ཞིང་ཤ ལ་གྱི་ལྷག་རོ་ཡང་

བཀླག་དཀའ་བས་བཞག་གོ།

དེ ་ནས་འདུ་ཁང་དུ་ཁྲིད་ཅིང་འདིར་དགེ་འདུན་པ་ ༣༠ 

ཡོད་ཚུལ་བརྗོད།  རྟེན་དུ་བཀའ་འགྱུར་སྣར་ཐང་མ་འབྲུག་ཤོག་ཏུ་

དཔར་བ་སོགས་ཡོད་ཚུལ་འདུག  དེ་རྗེས་འོག་གི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་

ཆུང་ཆུང་ཞིག་འདུག་པར་ཁྲིད་པས། དེ་རུ་གནའ་བོའ་ིཐང་ག མདའ་

གཞུ་དང་ཤ བས། ཕུབ། རལ་གྲི། སྒྲ་སྙན། སྣོད་ཆས་སོགས་འདུག་པས། 

དངོས་གནས་རིན་ཐང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་སྙམ། དེ་ནས་དགོན་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་འདྲ་ཡོད་མེད་དྲིས་པས། སྔར་ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟ་ཚར་སོང་

བས་ཕྱིས་སུ་དཔར་ཚེ་སྤྲོད་ངེས་ཟེར། འདི་གར་སྔར་དཔར་ཟིན་པ་

རྙིང་བ་འདྲ་ལྷག་མ་མེད་དམ། ཡོད་ན་སྤྲོད་རོགས་ཞེས་ཞུ་བ་ཅུང་

བྱས་པས། དེ་འདྲ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་རྗེས་ནས་བསྐྱར་དཔར་ཞིག་

འཕྲོད་ཐབས་བྱ་ངེས། མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཁོ་བོའ་ིསྤུན་མཆེད་ཅིག་

སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས། དེས་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཏུ་འཕྲོད་ངེས་

ཡིན། ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ལ་ཨ་འཇམ་ཡིན་ལ། ཨ་འཇམ་ཞེས་པ་མང་བོ་གོ་

མྱོང་། (དེ་ནི་ངའི་མིང་མང་བོ་གོ་མྱོང་བའི་དོན་མིན་པར། སྒྲ་དེ་དང་

འདྲ་བ་མང་བོ་གོ་བའི་བརྡ་རེད།) དེ་ལྟར་དཀོན་གཉེར་དང་ངེད་

གཉིས་ཀྱི་འབྲལ་ཁའི་པར་ཞིག་མཉམ་དུ་བཏབ་སྟེ་གྱེས། 

དེ་ནས་ཧེ་མི་དགོན་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་དུ་ཆས། ཡང་བསྐྱར་

སེང་གེ་གཙང་བོ་གཡོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་ཟམ་པར་བརྒལ་ཏེ་གཙང་

འགྲམ་གྱི་གཞུང་ལམ་དེད་ནས་ཡར་ལ་བསྐྱོད་ཅིང་། རིང་བོ་མ་སོང་
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བར་ཁ་རུའམ་མཁར་རུ་གྲོང་བརྡལ་དུ་བསླེབས་ཤིང་། ཁ་ལོ་བས་

ཞོགས་ཇ་བཏུང་དགོས་ཚུལ་བརྗོད་པས་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཙམ་དུ་ལུས། 

དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་གཙང་བོའ་ིཟམ་པར་བརྒལ་ཏེ་གཡས་ཀྱི་སྲིབ་

ཀྱི་ལུང་བའི་མདའ་རུ་མཆོད་རྟེན་དུ་མ་ཞིག་རྒྱང་ནས་མཐོང་ཐུབ་ལ། 

ལུང་བར་ཅུང་ཟད་ཕྱིན་པ་ན་དགོན་པ་གཡས་ཀྱི་རི་ཁུགས་སུ་ཆགས་

འདུག དགོན་པ་འདི་ཅུང་ཆེན་པོ་ཞིག་མཆིས་ལ། ལུང་བའི་ཕུག་ཏུ་

རྒོད་ཚང་བའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཀྱང་ཡོད་ཚུལ་འདུག དང་ཐོག་ཡུལ་འདིར་ 

༡༢༣༠ ལོ་ཡས་མས་ཙམ་དུ་རྒྱལ་བ་རྒོད་ཚང་བ་ལུང་བ་འདིའི་ཕུག་

ཏུ་ཕེབས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་མཛད་པས་རྒོད་ཚང་ཕུག་ཟེར་སྐད།  

ཕྱིས་སུ་སྟག་ཚང་རས་པ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོ་

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཆོད་ཡུལ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ།  ༡༦༣༠ 

ལོ ་ཙམ་དུ་ཧེ ་མི ་རུ་དགོན་པ་དངོས་སུ་ཕྱག་འདེབས་མཛད་པར་

སྣང་།  ད་ལྟའི་སྟག་ཚང་རས་པའི་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་

ཀྱི་ཉི་མ་ནི་བོད་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་པས།  བོད་ནས་ལ་དྭགས་དང་རྒྱ་

གར་དུ་ཐེངས་གསུམ་བཞི་ཙམ་ཕེབས་མྱོང་ཡང་། ད་ལྟ་སྐུ་ན་བགྲེས་

པ་སོགས་རྐྱེན་དུ་མས་འབྲུག་ཆེན་ལགས་སུ་དགོན་པའི ་མཆོད་

གཞིས་སོགས་བདག་ཏུ་བྱེད་དགོས་པར་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ཚུལ་

འདུག  

དེའི ་སྐོར་གྱི ་ཁོང་གི ་ཕྱག་ཡིག་ཅིག་ད་ལྟ་འགྲེམས་སྟོན་

ཁང་དུའང་ཉར་བར་བྱས། འདུ་ཁང་གི ་བཞུགས་ཁྲིར་ད་ལྟ་ཁོང་

གཉིས་ཀྱི་པར་མཐོང་དུ་མཆིས་ཀྱང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་

ཅང་མཇལ་མ་བྱུང་། འདུ་ཁང་གི་ཀ་གདུང་སོགས་ཅུང་ཁྱད་པར་བ་
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ཞིག་ནི། ཀ་བ་གྲུ་བཞི་མིན་པར་རིལ་བུ་རྐྱང་རྐྱང་རེད།  ཀ་རྒྱུའི་ཤིང་

ལ་གཡུ་ཤིང་ཟེར་སྐད། ས་གནས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཤིང་རིགས་ཤིག་ཡིན་

ལ། གཙོ་བོ་ཤིང་དེ་རིགས་སྦོམ་པ་ཅུང་ཉུང་བས་གྲུ་བཞི་རྣམ་པ་མེད་

པར་རིམ་གྱིས་ཡུལ་སྲོལ་དུ་གྱུར་བ་ཡིན་ཡང་སྲིད། གཞན་འགྲེམས་

སྟོན་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ཡང་ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་ཆེ་ཙམ་འདུག འདི་

ནས་འབྲེལ་ཡོད་དེབ་འགའ་ནི། བག་སྟོན་གྱི་གླུ་ཞེས་པ་དང་། གཙང་

བ་རྒྱ་རས་པའི་རྣམ་ཐར། སྟག་ཚང་རས་པའི་རྣམ་ཐར། ཀུན་མཁྱེན་

པདྨ་དཀར་བོའ ་ིརང་རྣམ་སོགས་ཉོས། འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་པར་

ཆས་དང་ཁ་པར་སོགས་དངོས་པོ་འཁྱེར་མི་ཆོག་པར་ཟུར་དུ་འཇོག་

དགོས། རྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ནང་དུ་སྐུ་རྙིང་བ་དང་ཐང་ག་རྙིང་བ། 

ཁྱིམ་ཆས་རྙིང་བ་སོགས་རིགས་མང་དུ་མཆིས་ལ། གཞན་ཡང་། གོས་

ཆེན་དམར་པོའ་ིཡིག་ཆ་ཞེས་པ་ཀ༔ཐོག་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱིས་

མཛད་པའི་བཅའ་ཡིག་ཅིག་དང་། གོས་ཆེན་སེར་བོའ་ིཡིག་ཆ་ཞེས་

པ་རྒྱལ་བོ་སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་ཤོག་ལ་དྭགས་མཆོད་གཞིས་

ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་དང་། གཞན་གོས་ཆེན་དཀར་བོ་ཡིན་ནམ་གསལ་

བོར་མི་དྲན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་གོས་ལ་ཕབ་པ་རིན་ཐང་

ཆེ་ལ། ཡིག་ཆ་དེ་དག་གི་མགོ་མཇུག་ཏུ་རི་མོ་དང་སྐུ་སོགས་ཀྱིས་

མཛེས་པར་བརྒྱན་ཏེ། མཛེས་དཔྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་མངོན་པར་ཕྱུག་པ་

ཕྱོགས་གང་ནས་བསམ་ཡང་རྩ་ཆེ་བར་སྣང་། 

གཞན་མདའ་གཞུ་ཕུབ་རལ་གྲི ་སོགས་ཤིན ་ཏུ ་མང་བོ ་

འདུག མདའ་མདུང་ཕུབ་གྲི་སོགས་མང་ཤོས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་

བ་ལྟ་བུ་ལས་བོད་ཀྱི་མཚོན་ཆའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་ཅུང་ཉུང་བར་
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སྣང་། མཚོན་ཆ་དེ་དག་ནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་འགྲེམས་སྟོན་

ཁང་དུ་བཤམས་པ་དག་དང་བར་ཁྱད་ཆེས་ཆེར་མི་འདུག   སྐུ་རྙིང་

ཁྲོད་དུ་གནའ་བོའ་ིགན་རྡེར་ལུགས་ལྟ་བུའི་ཟངས་སོགས་རྙིང་བ་དུ་

མ་མཆིས། བོད་ཀྱི་དྲུང་ཞྭ་དང་མཛོད་ཞྭ་སོགས་མང་དུ་འདུག ད་

དུང་ཐང་ག་སོགས་མང་ཡང་དེ་དག་ནི་ཡུལ་འདིར་སྤྱིར་བཏང་བ་

ལྟ་བུར་སྣང་བས་རེ་རེ་བཞིན་བརྗོད་པའི་ངལ་བར་མ་བསྟེན་ནོ།། དེ་

ནས་ཡང་བསྐྱར་གཙང་བོ་བརྒལ་ནས་ཐད་ཀར་སྟོད་ལམ་གྱི་གཡོན་

ཕྱོགས་སུ་དཀྱོགས་ཏེ་ལུང་བའི་ནང་དུ་ཞུགས་པས། ལྕེ་བདེ་དགོན་

དང་བྲག་ཐོག་དགོན་གཉིས་ཡོད་ལ། ད་ལྟ་ལམ་གསར་དུ་ལས་བཞིན་

པའི་སྐབས་སུ་འདུག་པས་ཐལ་རྡུལ་འཚུབ་པར་བྱེད། ཐོག་མར་བྲག་

ཐོག་དགོན་ནི་ཕུག་ཏུ་ཡོད་པས་མཇལ་བར་ཕྱིན། ལུང་བའི་ཕུག་ཏུ་

ཅུང་རིང་བར་འགྲོ་དགོས་པས། དགོན་པ་ནི་དངོས་གནས་བྲག་ངོས་

སུ་ཆགས་པ་དང་། ཧ་ཅང་རྙིང་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཀྱང་འདུག 

དཀོན་གཉེར་མ་བསླེབས་གོང་ཁྱམས་རའི་ལྡེབས་རིས་རྙིང་

བ་འགའ་པར་དུ་བཀོད། ཁྱམས་འོག་གི་རི་མོ་དེ་དག་ལྷ་བྲིས་པ་ཤིན་

ཏུ་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་འདུག་མོད། ཅུང་བྲིས་ཡོན་ལེགས་པོ་

ཞིག་མ་ཐོབ་པའམ་སླ་ཆོས་སུ་བྱས་པ་སྐུ་ཞབས་སོགས་སུ་བལྟས་ན་

ཤེས་ཐུབ་ཅེས་དཀོན་གཉེར་གྱིས་རྗེས་སུ་གསུངས་སོང་། ཡང་ཚོན་

མདངས་འདི་འབྲི་བཞེངས་བྱེད་སྐབས་ཚོན་སྣ་ལྗང་ཁུ་མ་ཐོབ་པས། 

དེའི་ཚབ་ཏུ་སྔོ་སྐྱ་ལྟ་བུས་ཚབ་བྱས་པ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ཚེ་ཤེས་ཐུབ། ལྷ་

ཁང་ནི་མ་གཞི་བྲག་ཕུག་ཏུ་འདུག་པས་ཕྱི་ལ་ལྷ་ཁང་གི་རྣམ་པའི་

བཟོ་བཀོད་ཕྱིས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལས་ནང་དུ་བྲག་ཕུག་ཏུ་འདུག དེ་རིང་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

གློག་ཀྱང་མེད་པས་ནང་དུ་ནག་གྲིབ་ཆགས་ཀྱང་། སྟེང་ངོས་བྲག་

སྐྱིབས་མི་སྙོམས་པ་དང་གཡས་གཡོན་ཟུར་དུའང་བྲག་ཕུག་གི་ཁྱད་

ཆོས་འདུག་པ་རིག་ཐུབ། གནའ་བོའ་ིཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་པའི་སྐྱེས་

ཆེན་དག་གི་འཚོ་བའི་ཟུར་ཞིག་རྟོག་བཟོ་བྱེད་ཚེ ་དངོས་གནས་

དང་བ་ཁོང་ནས་འདྲེན་པ་ཞིག་ཏུ་མཆིས། སྐབས་འདིར་མཇལ་བ་

གྲྭ་བ་གཉིས་དང་མི་བཞི་ཙམ་བསླེབས་པ་ལས་གྲྭ་བ་དེས། ང་ངོ་ཤེས་

ཚུལ་དང་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ལ་ཨ་འཇམ་ཟེར་ཚུལ་སོགས་བརྗོད་སོང་མོད། 

ཁོང་ནི་གསལ་བོ་ཞིག་མ་ཤེས་མོད། སྟོད་འགག་སེར་བོ་མནབ་ཚུལ་

ལ་གཞིགས་ན་དགེ་བཤེས་ཤིག་ཡིན་ནམ་སྙམ། དེ་ནས་ཟུར་གྱི་ལྷ་

ཁང་ཞིག་ཏུ་མཇལ་བས་དེར་དུང་དཀར་རང་བྱུང་ཞེས་པའི་བྲག་རྡོ་

ཞིག་ཀྱང་བསྟན་བྱུང་། ད་དུང་གླེགས་བམ་རྙིང་བ་གླེགས་ཤིང་ཡོད་

མེད་ཅི་རིགས་གང་འཚམས་འདུག འདུ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་བཀའ་

འགྱུར་སོགས་མཆིས། ནང་དུ་དགོན་བདག་བླ་མས་ལོ་རབས་༨༠ ཙམ་

དུ་བཞེངས་པའི་ལྷ་བཤོས་དང་མཆོད་པའི་མར་རྒྱན་སོགས་འདུག 

བླ་མས་སྲུང་མའི་སྡེབས་རིས་ཀྱང་སྐུ་དངོས་སུ་བཞེངས་པའི་གསུང་

རྒྱུན་ཡོད་པར་སྐད། བླ་མའི་ཕྱག་མཛུབ་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ལས་མེད་པར་

སྐད། དེ་ནི་སྔར་སྡེ་བ་གཞུང་གིས་གཏུབ་པ་ཡིན་ཚུལ་སོགས་བརྗོད་

ཀྱི་འདུག

གང་ལྟར་ཁོང་ནི(སྟག་ལུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་སྙམ།)ཕྱག་ཤིན་ཏུ་

བདེ་བར་བཤད།  གསར་བཞེངས་པའི་འདུ་ཁང་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་བལ་

ཡུལ་ནས་བཞེངས་པའི ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་མཁན་སློབ་

ཆོས་གསུམ་གྱི་རྟེན་མི་ཚད་ཙམ་དུ་འདུག འདིར་བོད་༦ ཚེས་ ༡༠ ལ་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

འཆམ་སོགས་ཡོད་པས་གྲྭ་བ་ཡོངས་འཛོམ་པར་བཤད། གྲྭ་བ་༣༠ ཙམ་

ཡོད་ཚུལ་འདུག  དགོན་པའི་ཀླད་ཀྱི་བྲག་ཀྱང་སློབ་དཔོན་པདྨའི་རྫུ་

འཕྲུལ་གྱི་རྡོ་འཕུར་ནས་འོང་བར་བཤད་པའིརྡོ་གྲུ་བཞི་སྒམ་ལྟ་བུ་

འབུར་མ་ཞིག་འདུག  དེའི་གོང་དུ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཞྭ་

རུ་གྲགས་པའི་རྡོ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ཚུལ་བཤད། འདི་གར་སྤེན་མ་མེད་

པས་སྤེན་ཐོག་ལ་ལྕང་མ་ཚོན་བསྒྱུར་ནས་བཟོས་འདུག  དགོན་པའི་

ལོ་རྒྱུས་དེབ་འདྲ་ཡོད་མིན་དྲིས་པས། ད་ལྟ་གྲྭ་བ་དེ་མེད་ཀྱང་སང་

ཉིན་གླེ་རུ་དཀོན་གཉེར་ཁོང་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེ་དུས་འཕྲོད་ཐབས་

བྱ་ངེས་ཟེར། ཕྱིས་སུ་ང་རང་ཕྱོགས་ཡར་མར་ཡང་ཡང་འགྲོ་དགོས་

བྱུང་བས་འབྲེལ་ཐབས་མ་འགྲིག འདིར་བྲག་གམ་རྡོ་རྐོས་རི་མོ་དང་

རྡོ་ཡིག་རྙིང་བ་སོགས་ཡོད་མེད་དྲིས་པས། འདི་ནས་མར་ཅུང་ཟད་

སོང་ཚེ་གྲོང་སྡེ་ཞིག་ཏུ་མཆོད་རྟེན་དུ་མ་ཡོད་པར་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་

ཚུལ་གསུངས་སོང་། 

དེ་ནས་ཕྱིར་ལོག་པའི་ལམ་ནས་མཆོད་རྟེན་དེ་དག་གི་བར་

དུ་ཡུན་རིང་བཙལ་ཡང་ཁོང་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་མ་རྙེད། ཁོང་

གིས་གསུངས་པའི་རྡོ་ཡིག་འཇོག་སའི་ར་སྐོར་དུ་གཙང་སྦྲ་བྱས་ཏེ་

་ཤ ལ་དུ་ཅི་ཡང་མི་འདུག་པས། ཐད་ཀར་དཀོན་གཉེར་ལ་ཁ་པར་

བཏང་སྟེ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཀྱང་། ཁོང་ཡང་ཐབས་གཞན་ཅི་ཡང་མ་

བྱུང་བས་ཕངས་སེམས་ཚད་མེད་ཅིག་བྱུང་། རྡོ་ཡིག་དེ་ད་ལྟ་གང་

དུ་བཞག་པ་ཆ་མ་འཚལ་ཡང་། ལ་དྭགས་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིས་སུ་དོ་སྣང་

བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་མ་ཎི་རྡོ་འབུམ་རིང་མོ་ནི་གང་ས་གང་དུ་མཇལ་

རྒྱུ་ཡོད་པའི་སྣང་ཚུལ་སྤྱིར་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོང་ཅག་གིས་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

མཎ་གདང་རིང་མོ་ཞེས་ཟེར་སྲོལ་འདུག  ལ་དྭགས་སུ་ཡི་གེ་རྡོ་ལ་

བརྐོ་བའི་ལག་རྩལ་ཡང་དམངས་ཁྲོད་དར་སྲོལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དཔག་

ཐུབ།  ད་དུང་དཔལ་མཁར་ནང་གི་རྡོ་རྐོས་འབུར་མའི་རྐོ་ཐབས་ཀྱི་

ལག་རྩལ་དེའང་མཎ་གདང་འདི་དག་ལ་བལྟས་ན་ཆེས་སྤྱིར་བཏང་

བའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཀྱང་འབྱུང་།  མ་ཎི་རྡོ ་འབུམ་སོགས་ཀྱང་ཆེས་

དཀྱུས་མའི་སྣང་ཚུལ་དུ་ཡལ་བར་འདོར་མི་རིགས་ཏེ་འདི་དག་གི་

ཁྲོད་དུ་ཉུལ་ན་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རེ་ཡང་རྙེད་དུ་

ཡོད་པའང་ཐེ་ཚོམ་མི་འདུག སྐུ་དང་མཆོད་རྟེན། རྣམ་བཅུ་དབང་

ལྡན། བཀའ་བསྟན་གྱི་གཞུང་ཚན་ལས་ཉུང་ངུ་སོགས་བརྐོས་པ་མང་

ལ། ལཉྫ་དང་དབུ་ཅན་དབུ་མེད་སོགས་ཀྱང་མཆིས། དབུ་ཅན་ཤིན་ཏུ་

མང་ལ་དེ་དག་ཀྱང་འབུར་རྐོས་དང་རྐོང་རྐོས་ཁྱད་པར་དུ་མ་མཆིས། 

དུས་ཀྱི་དབང་གིས་འགའ་རེ་ཟད་ཅིང་རྙིང་བར་གྱུར་ཏེ་བཀླག་དཀའ་

བའང་མཆིས། གཙོ་བོ་མ་ཎི་རྡོ་འབུམ་ཁྲོད་དུ་ཡིག་དྲུག་གམ་ཧྲཱི་ཡིག་

བསྣན་པ་གསར་རྙིང་དུ་མ་འདུག་པས།  དེའི་ཁྲོད་དུ་ཞིབ་ཏུ་བཙལ་ན་

བསྔོ་སྨོན་ཞུ་མཁན་དང་གསར་དུ་བཞེངས་མཁན་སོགས་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་ཡི་གེར་བཀོད་པའང་དུ་མ་མཐོང་དུ་མཆིས། ད་ཐེངས་འདི་ནས་

ཀྱང་དམིགས་ཡུལ་རང་བཞིན་གྱི་རྡོ་ཡིག་དངོས་དེ་མ་རྙེད་ཀྱང་། རྡོ་

ཡིག་གི་རྒྱུ་ཆ་གཞན་དུ་མ་རྙེད་པའི་དཔེར་མཚོན་ཙམ་བཀོད་ན།

༄༅ བཀླགས་པ་དང་བསོད?མཉམ་མེ(མེད)བཅོམ་ལྡན་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཟི་བརྗིད་ངེས་པར་གནོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལོ འདིའི་མཚན་ལན་

གཅིག་བརྗོད་པས་ཚེ་གཅིག?ལ་འདོད་ལོག་སྤྱད་པའི་སྡིག་པ་དགོ 
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བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གསར?

ཞེས་པ་འདི་ལྟ་བུ་རྡོ་ལེབ་ཅིག་དབུ་ཅན་འབུར་མར་བརྐོས་

པའི་ཐིག་ཕྲེང་བརྒྱད་ཙམ་དུ་འདུག་པར་ཅུང་གསར་རྐོས་ཀྱི་ཆ་ཞིག་

ཀྱང་ཡིག་འབྲུ་བར་དུ་ཚེག་གི་རྒྱ་མི་འདུག  དྲི་རྟགས་བཀོད་པ་དག་

ནི་གསལ་བོར་མ་ངེས་པས་ཡིན། གཞན་ཡང་། 

༄ ༅  སྟོ ན པ ཉཾ ས ་ མེ ད ཀུ ན ་ མ ཁྱེ ན ཤཱ ཀྱ འི ཙོ  

འ གྲོ ལ བུ བ ཞི ན སྐྱོ ང ས པ འི སྤྱ ན ་ ར ས ག ཟི ག ས 

མ ལུ ས བ དུ ད སྤུ ང འ ཇོྃ མ ཛ ད ་ ག ས ང བ འི བ ད ག  རི ག སུཾ བླ ་

མ ་ རྣཾ ས ལ ཕྱ ག ས འ ཚ ལོ །  མ ར ་ རྨེ ལ ? ཆོ ས བ ཞི ན སྐྱོ ས ( སྐྱོ ང )

བ འི ལྷ འི ་ སྲ ས །  ཆོ ས རྒྱ ལ ཆེ ན པོ ཚེ ད བ ང རྣཾ ས རྒྱ ལ བ ཞུ ག ས ། 

ཕརོལདགྲལསུལ?མེབའིའཇིག ཆོསབློནཆེནཔོཚེསྟནདབངརྒྱལསྟེང།། 

ཡུལ?ལདབྱངསཔགསེརཁྲིརྒྱལསའདིར།

ཞེས་དབུ་ཅན་གྱི་ཐིག་ཕྲེང་བརྒྱད་དུ་བཀོད་ཅིང་། ཚེག་

མེད་པ་ནི་རྡོ་བའི་ངོས་བསྲི་ཚགས་དང་འབྲི་བར་སྟབས་བདེ་བགྱིས་

པ་གང་ཡིན་ཆ་མ་འཚལ་ཡང་དེ་ལྟར་བཀོད་པ་ཅུང་མང་དུ་བདོག 

འདི་ལས་གལ་ཆེ་བ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་བློན་ཆེན་

ཚེ་བརྟན་དབང་རྒྱལ་གྱི་མཚན་འཁོད་པ་དེས་ཡི་གེ་འདི་ཉིད་འབྲི་

དུས་དང་སྐབས་དེའི་རྒྱལ་བློན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཟུར་ཞིག་ཀྱང་རྟོགས་

ཐུབ་པ་དེའོ།། ཡང་།

༄ ༅ ། །  ཨོཾ སྭ སྟི ། །  ལྷ བྱོ ན x x x རྫོ ག ས ས ང ས རྒྱ ས གྱི  

x x x ལ རྒྱ ན  ཐུ ག ས རྗེ སྤྱ ན གྱི འ གྲོ ལ ག ཟི ག ས 

མ གོ ན པོ སྤྱ ན ར ས ག ཟི ག ས ལ ཕྱ ག ས འ ཚ ལོ ། ། 
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ཡུལལདབྱིངབྱགས?གསེརཁྲིརྒྱལའདིར།། རིམཔསxxxརྒྱནདུགྱུརབཡི།། 

ཆོསརྒྱལxxxརྣཾསxདེ ། །  མིམཐུནཕྱོགསལསརྣཾསཔརརྒྱལགྱུརཅིག 

སྦྱིནཔའིའབྲསབུབཏངབའིདདཔཅན། 

ཞེས་པ་དབུ་ཅན་ཐིག་ཕྲེང་དྲུག་ཏུ་འདུག་ཀྱང་།  གོང་གི་

དེ་དག་ཐིག་ཕྲེང་རེ་རེ་མ་ཡིག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སོར་འཇོག་བྱས་

མེད་པར་དཀྱུས་སུ་བཀོད་ཡོད།  འདི་ཡང་གཞན་དག་དང་ཅུང་མི་

འདྲ་བར་ཡིག་གཟུགས་འབུར་མར་བཀོད་འདུག་ལ། གོང་གི་ཆོས་

རྒྱལ་དང་བཞེངས་མཁན་གཅིག་ཡིན་ནམ་སྙམ། གསེར་ཁྲི་ཞེས་པ་ས་

མིང་སྟེ་ད་ལྟ་ཡུལ་མིའི་སྐད་དུ་གསེག་གྲི་ལྟ་བུ་བརྡ་ཅུང་འགྱུར་ཡོད་

པ་ཙམ་ཡིན། དེ་ལྟ་ན་ཆོས་རྒྱལ་དག་གིས་འདི་ལྟར་མ་ཎི་རྡོ་འབུམ་

བཞེངས་པའི་སྲོལ་འདིས་ཕྱི་རབས་པར་རིག་གནས་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་

རྒྱུ་ཆ་ཞིག་ལས་ཁུངས་ག་གེ་མོའ་ིཡིག་ཚགས་སྔོག་མི་དགོས་པར་རི་

ཐང་ནས་འགྲོ་ཞོར་དུ་རྙེད་ཐུབ་པའི་མཛད་རྗེས་ཤིག་ཀྱང་མཆིས་སོ།། 

ད་དུང་ཡང་།

དགོན?དཔོན་ཆེན་པོ་མི་ཁཾ(ཕཾ?)རྡོ་རྗེ་བཞུགས། སྐུ་ཚེ་རི་བོ་

བཞིན་སྟན(བརྟན)གྱུར་ཅིག  ་་་་་་ཤ ོག  བཀྲིས  དགེའོ

ཞེས་པ་རྡོ ་ལེབ་ནར་མོ ་ཞིག་ཏུ་དབུ་ཅན་ཐིག་ཕྲེང་དགུ་

འདུག་ཀྱང་ཅུང་རྙིང་དྲགས་པས་རེ ་རེ ་ཕབ་ཐབས་མ་འགྲིག དེ ་

བཞིན་དུ་ཁ་ལོ་བས་ཀྱང་སྒུག་ཡོད་པས་བྲེལ་སྣང་ཞིག་མཆིས། གང་

ལྟར་འདི་ལྟ་བུའི་རིག་གནས་སྣང་ཚུལ་གྱིས་སྒྱུ་རྩལ་དང་དད་མོས། 

ལོ་རྒྱུས་སོགས་མང་དུ་རྙེད་ཐུབ་པས། ལ་དྭགས་ཀྱི་རྡོ་བའི་འཇིག་

རྟེན་ནས་རྡོ་ཆས་དུས་རབས་མ་ཡིན་པའི་རྡོ་བའི་དཔལ་ཡོན་ཞིག་



- 74 -

ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

བཞེངས་འདུག་པ་དེའོ།།

 དེ་ནས་ལུང་མདོར་མར་ཕྱོགས་ཏེ་ལྕེ་བདེ་དགོན་དུ་ཕྱིན།  

སྐབས་འདིར་ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༣ སྐར་ ༡༦ ཙམ་རེད། འདི་ཡང་རི་

སྒང་ཞིག་གི་རྩེ་རུ་ཡོད། ལྕེ་བདེ་ཞེས་པ་ནི་ཡུལ་མིའི་ཁ་ལྕེ་ཧ་ཅང་

བདེ་བས་ཡུལ་མིང་དགོན་དུ་ཐོགས་པ་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཀྱང་། ད་ལྟ་

དམངས་ཀྱི་ངག་ལ་ཉན་ན་ལྕེ་འདྲེ་ལྟ་བུར་འདུག་པས། བརྡའི་འགྱུར་

ཚུལ་ཚོར་བ་ཁོ་ནས་ཐག་གཅོད་དཀའ་བས་རེ་ཞིག་དཔྱད་གཞིར་

འཇོག་པ་ལས་ཐབས་མེད། སྔར་ཡུལ་འདི་དག་ཏུ་བོད་ཡུལ་གྱི་ཚོང་

འདུས་འཚོགས་ཤིང་། གུར་སྒར་བརྒྱབ་སྟེ་གཤམ་ཕྱོགས་མདའ་གོང་

འོག་སོགས་ནས་ཀྱང་ཚོང་ལ་འོང་བའི་དུས་ཚིགས་སོགས་ཡོད་པར་

བཤད། དེ་དུས་ཡུལ་མི་དག་གིས་གཙོ་བོ་ཆང་བཙགས་ཏེ་ཚོང་བྱེད་

པས། སྤྱིར་ལ་དྭགས་པ་གནམ་གཤིས་ཀྱི་དབང་གིས་ཆང་འཐུང་བ་

ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ཏུ་གཏོགས་ནའང་། འདི་ཕྱོགས་སུ་

དེ་བས་ཀྱང་ཐུ་བར་བཤད། གང་ལྟར་ད་ལྟ་སྔོན་མ་བཞིན་ཅུང་ཉུང་

དུ་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་འདུག འདུ་ཁང་གི་མདུན་དུ་ཞིག་གསོ་

བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་མཆིས། དཀོན་གཉེར་མེད་པས་ཅུང་སྒུག་

དགོས་བྱུང་། 

སྔོན་ཆད་འདིར་སོག་པོའ་ིདམག་བསླེབས་ཏེ་མ་གིའི་ཐང་

དུ་གུར་སྒར་བརྒྱབ་སྟེ་བསྡད་པས། ཆོས་སྲུང་གིས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་

དམག་དཔོན་གྱི་ཕོར་བ་ལ་མདའ་ཁེལ་བས། དགོན་པ་ཤིག་འདྲ་བ་ལ་

ཆོས་སྐྱོང་གཡག་འདྲ་བ་འདུག་ཅེས་སྐྲག་སྟེ་བྲོས་སོང་ཚུལ་གྱི་འཆར་

ཡན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་སྙན་མོ་རེའང་བརྗོད་དུ་མཆིས། འདི་ནས་ལྷ་ཁང་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ཞིག་ཏུ་མཇལ་ཞིང་གཙོ་བོ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་

མོད། དེ་རིང་གློག་མི་འདུག་པས། དཀོན་གཉེར་གྱིས་ཐབས་ཤེས་མི་

འདུག་ཟེར། ང་རང་ཐག་རིང་ནས་འོང་བ་ཡིན་པས། གློག་མེད་ཀྱང་

ཁ་པར་གྱི་གློག་གིས་ལྟ་ཐབས་བྱེད་ཆོག་ཅེས་པས། དཀོན་གཉེར་ལོ་

ཆུང་དེས་སྒོ་ཕྱེས་སོང་། ཤིང་གི་ཐམ་ག་ལག་མཐིལ་འདྲ་བ་གྲུ་བཞི་

མ་གཉིས་ཙམ་འདུག་ལ། དེ་དག་གི་ངོས་སུ་གཡུང་དྲུང་གཙོ་བྱས་

ཏེ་རི་མོ་རེ་ཟུང་ཡོད་པ་དང་། གླེགས་བམ་དངུལ་བྲིས་མ་འབུར་དུ་

དོད་པ་ཕལ་ཆེར་ཡི་གེ་རེ་རེ་བརྡུངས་ཏེ་གྲུབ་པ་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ་

པ་དམིགས་བསལ་བ་འགའ་དང་། ཐང་ག་དང་མཆོད་ཆས། རལ་གྲི་

སོགས་མཚོན་ཆའི་སྐོར་དང་། ཁྱིམ་ཆས་སོགས་མང་དུ་མཆིས། ད་ནི་

ཁྲིགས་རྩེ་ཕྱོགས་སུ་ལམ་ལ་ཆས། དགོན་པ་འདི་གླེ་དང་ཁད་ཉེ་བའི་

ཕྱིར་ལོག་པའི་ལམ་བར་དུ་ཡོད་པས། ཁྲིགས་རྩེ་དགོན་ནི་པོ་ཏཱ་ལ་

དང་འདྲ་བར་བཤད་པས། ཁ་ལོ་བས་སྔར་འདི་ནི་པོ་ཏཱ་ལར་དཔེ་རིས་

བྲིས་ཏེ་བཞེངས་པས་དེ་འདྲ་ཞིག་མ་འཁྱོངས་པ་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད། 

གང་ལྟར་རི ་རྩེའི ་བབ་དང་བསྟུན་ནས་བཞེངས་པའི ་

དགོན་པ་འདི་དག་ནི་བཟོ་བཀོད་གཅིག་མཚུངས་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་

བ་ནི་ཆོས་ཉིད་ལྟ་བུ་རེད། དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། 

འདིར་མཇལ་ས་མང་བས་རེ་རེ་བཞིན་ཅི་ཡོད་བརྗོད་རྒྱུ་མིན། གཙོ་

བོ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་དཔེ་རྙིང་འདྲ་མིན་སོགས་ཧ་ཅང་མང་བོ་

མཆིས། དེ་དག་ལས་རེ་གཉིས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་སྟེ་བརྗོད་ན། དཀའ་ཆེན་

བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་མདོ་ཁམས་སུ་པཎ་ཅེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་

བཀོད་པའི་ཕྱག་དམ་ཞེས་པའི་བཀའ་ཡིག་སྟེ། དར་གོས་དཀར་བོ་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

ཆེན་པོ་སྟེང་དུ་རྗེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱི་སྐུ་བཞེངས་པ་དང་འོག་ཏུ་ལྷ་

མོ་སོགས་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐུ་ཡོད་པ། བར་དུ་དབུ་མེད་ཚིགས་རིང་དུ་

བཀོད་པ་ཐང་གའི་ཚུལ་དུ་བཤམས་པ་འདི་ལྟར།

༄༅།། གནམ་སྐོས་གོང་མའི་ལུང་གིས་པན་ཆེན་ཨེར་ཏི་

ནིར་བསྔགས་ཤིང་། རྣམ་འདྲེན་བུ་རམ་ཤིང་པའི་རིང་ལུགས་པ་

ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་དགེ་

ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའ་ིཡི་གེ(ཐམ་ག་གྲུ་བཞི་དམར་པོ་

བཏབ།)

འཛམ་བུའི ་ལྗོན་པས་མཚན་པའི ་གླིང་ཆེན་པོའ ་ིདཀྱིལ་

འཁོར་ལ་སྤྱོད་པའི་སྐྱེ་རྒུ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་དབུས་གཙང་། མདོ་

ཁམས་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ། མཚོན་སྔོན། ཨ་ལག་ཤ སོག་པོ་ཚོ་ཆེན་

ཞེ་དགུ། ཁྱད་པར་འུར་ཐུ་སུ་སོགས་ཀྱི་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ལ་སྤྱོད་པའི་

ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་མཁན་པོ། སློབ་དཔོན། གྲ་རིགས། ལུང་ལས་ཀྱིས་

མངོན་པར་མཐོ་བའི་ཧང་། ཝང་། པའི་ལེ། པའི་སེ། གུང་། ཇ་སག 

ཐའི་ཇི། དམངས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཇི་སྙེད་པ་སོགས་སེར་སྐྱ་མཆོག་དམན་

བར་པར་བཅས་པ་མཐའ་དག་ལ་བསྒོ་བ། དཀའ་ཆེན་བློ་བཟང་བཀྲ་

ཤིས་འདི་པ་གཞོན་ནུ་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་བསྡུས་

གྲ་བརྩི ་བ་ནས་བཟུངས་བཀའ་པོད་ཆེན་པོ ་ནམ་པ་ལྔ་ལ་སྦྱངས་

འབྲས་རྩལ་དུ་སྟོན་ཏེ་མཁས་མང་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བའི་དབུས་སུ་

བཀའ་བཅུའི་མིང་གི་མེ་ཏོག་བླངས་ཤིང་། མི་རིང་བར་གསང་སྔགས་

རྒྱུད་པ་གྲ་ཚང་གི་རིག་པ་འཛིན་པའི་གྲར་ཞུགས་ནས་གསང་བདེ་

འཇིགས་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཡི་དམ་གྱི་ན་མང་པོའ་ིབསྙེན་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

སྒྲུབ་དང་། མདོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཐོས་བསམ་སྒོམས་

གསུམ་ལ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པ་སོགས་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་དུ་མས་བློ་

གྲོས་ཀྱི་བང་མཛོད་ཡོངས་སུ་གཏམས་པ་སོགས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་

གྱི་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་ཡོད་གཤིས་ངོས་ནས་ཀྱང་མེར་གན་མཁན་

པོའ་ིཆོ་ལོ་དང་ཐམ་ཀ་གྲུ་སྒོར་བཅས་ཀྱིས་གཟེངས་བསྟོད་ཐོག་ཞྭ་

སེར་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཨོར་ཐོག་པའི་ལི་བཀྲིས་རྒྱ་མཚོ། ཐོ་པ་

ལག་ཆི་ཕྱག་རྡོར་སྐྱབས་སོགས་ནས་ད་ལམ་བླ་རྙིང་གི་ཕྱག་མཛོད་

གདོང་ཞུ་རྟེན་གྱི་བདོག་པ་མོད་མི་དམའ་བ་བཅས་པའི་བསྐུལ་མ་ཇི་

ལྟར་བྱུང་བ་བཞིན་དུས་བཞི་མི་ཚན་པ་སོགས་སེར་སྐྱ་རྗེ་འཁོལ་དང་

བཅས་པའི་བཞེད་དོན་ལེགས་ཚོགས་སུ་བསྒོ་བ་དང་།  ཕྱོགས་དེར་

ཞ་སེར་ཅོད་པན་འཆང་བའི་རིང་ལུགས་བཟང་པོ་ཕྱིར་ཞིང་སྤེལ་བ། 

སྐྱེ་རྒུ་འབྲེལ་ཚད་ལ་འཕྲལ་ཡུན་གྱི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྱི་སླད་

ཆེད་ཀྱི་སློང་(?སྫོང)སྟ་སོང་བ། དེས་ན་འདི་པ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས་

ཆོས་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་ཇི་འདྲ་བྱེད་

ཀྱང་། ཕན་ཆ་གྲོགས་དན་གྱི་བཀུར་བཟོས་བླ་མཐོར་འདེགས་པ་ལ་

བརྩོན་པ་ལྷུར་ལེན་ལས། གནོད་འགལ་ལོག་པར་འགྲོ་རིགས་གཏན་

མ་བྱེད། ཇི་ལྟར་བསྒོ་བ་བཞིན་དང་དུ་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ངོས་ནས་

ཀྱང་འཕྲལ་ཡུན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕན་བདེའི་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་སྐྱབས་

འཇུག་སྨོན་འདུན་གང་ཟབ་རྒྱུན་མར་བགྱིད་པ་ཡིན། ཞེས། གོ་བར་

བྱ་བའི་ཡི་གེ་ལྕགས?ཐམས་ཁྱུ་མཆོག་གནམ་ལོའ་ིའདོད་ཟླའི་གྲལ་

ཚེས་དགེ་བར་བདེ་ཆེན་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བྲང་ནས་བྲིས།(རྣམ་བཅུ་

དབང་ལྡན་གྱི་ཐམ་ག་གྲུ་བཞི་དམར་བོ་བཏབ།)ཞེས་པའི་བཀའ་ཤོག་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

དང་། 

གཞན་གླེགས་བམ་ལག་བྲིས་རྙིང་བ་དུ་མ་ལས་རེ་འགའི་

མཚན་བྱང་ཙམ་བཀོད་ན། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གིས་ལས་ཚོགས་རྡོ་

རྗེའི་འཕྲེང་བ་བཞུགསོ།། ཞེས་པར། འདི་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་གླིང་

པས་སྤུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།། ཞེས་ཀྱང་བཀོད་འདུག 

༄༅།།ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེས་མདད་པའི་འཁྱུག་བཤད་

དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་བཞུགས་སོ།། ཞེས་པ་དབུ་མེད་ཁམས་བྲིས་ལྟ་བུ་

སྣག་ཚ་དང་མཚལ་དམར་ཟུང་འབྲེལ་དུ་བྲིས་པ་ཞིག ༄༅།།རང་ཉིད་

ལ་དབང་དམིགས་པས་ལེན་པ་རང་གཞན་ལ་གཏོར་དབང་བྱ་བའི་

ཡི་གེ་བཞུགས་སོ།། ཞེས་པ་དབུ་མེད་དུ་བཀོད་པ་ཞིག ༄༅།།བྱམས་

ཆོས་སྡེ་ལྔ་བཞུགས་སོ།། དབུ་ཅན་དུ་བྲིས་པ་ཞིག ༄༅།། སྔགས་ཀྱི་

རྩ་ལྟུང་དང་སྦོམ་པོ་ངོས་བཟུང་བའི་སྒོ་ནས་བཤགས་པ་བྱེད་ཚུལ་

བཞུགས་སོ།། ཞེས་པ་དབུ་ཅན་བྲིས་པ་ཞིག ༄༅།།བསྟན་སྲུང་རིགས་

ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའ་ིལས་རིམ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་

ཕྱག་ལེན་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ།། ཞེས་པ་དབུ་མེད་ཅིག ༄༅།། ཡིག་

སྐུར་རྣམ་བཞག་བཞུགས་སོ།། ཞེས་པ་དབུ་མེད་བྲིས་མ་ཞིག ༄༅།། 

ལྷོ་སྨན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཟབ་པ་ཞིག་བཞུགས་སོ།། ཞེས་པ་དབུ་མེད་དུ་

བྲིས་པ་ཞིག ༄༅གདུགས་དཀར་མཆོག་གྲུབ་མ་བཞུགས་སོ།། ཞེས་

པ་དབུ་ཅན་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ལ་སྣག་ཚ་དང་མཚལ་དམར་ཟུང་དུ་

བྲིས་པ་ཞིག༄༅།།གཡང་སྐྱབས་ནོར་བུའི་འཕྲེང་མཛེས་ཀྱིས་བསྲུང་

འཛུགས་ནོར་བུའི་འཕྲེང་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་བཞུགས་

སོ ། ། དབུ་ཅན་དུ་བྲིས་པའི་བར་བར་དུ་མཚལ་ཡིག་ཀྱང་ཡོད་པ་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ཞིག  ༄༅།།འབུམ་ཕྱག་བྲིས་མ། ཞེས་པ་དབུ་ཅན་ཞིག བཅོམ་ལྡན་

འདས་དང་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའ་ིལས་བཞིའི་འཕྲུལ་འཁོར་

གྱི་དཔེའུ་རིགས་པ་བཞུགས་སོ།། ཞེས་པ་རི་མོ་མང་བོ་དང་ལྷན་སྦྱར་

བྱས་པའི་དབུ་མེད་དུ་བྲིས་པ་ཞིག སྒྲོལ་མ་སོགས་མང་ལག་བྲིས་

རྐྱང་རྐྱང་དུ་འདུག་ལ། གླེགས་ཤིང་འགའ་ཡང་བལ་བོའ་ིལུགས་སུ་ལྷ་

སྐུ་བརྐོས་མ་རྙིང་བ་སྤུས་དག་པ་སོགས་ཀྱང་མཇལ་དུ་མཆིས། 

དེ ་ལྟར་ལྷ་སྐུ་སོགས་རེ ་རེ ་བཞིན་ཐོ ་རུ་འགོད་ཐབས་མ་

བྱུང་། སྐབས་འདིར་ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་༥ སྐར་༣༣ ཙམ་རེད། དེ་རིང་

འཆར་གཞིའི་ཁྲོད་ཀྱི་ད་དུང་དགོན་པ་གཅིག་ལྷག་ཡོད།

དེ་ནས་གླེ་དང་ཉེ་བའི་སྤྱི་ལེ་༡༦ མཚམས་ཀྱི་ཤེལ་མཁར་

དགོན་དུ་ཕྱིན། འདི་ཡང་རི་སྒང་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཤིང་སྔར་རྒྱལ་བོའ་ི

མཁར་ཡིན་པས། དུས་རབས་༡༧ ཙམ་དུ་ཚུགས་པར་བཤད་ལ། ཡང་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་དུ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་བོའ་ིམཁར་གྱི་སྔ་ཤོས་ཤིག་

ཏུ་ངོས་འཛིན་སྲོལ་ཡང་འདུག་པར་གཞིགས་ན་དེ་བས་ཀྱང་སྔ་ཡང་

སྲིད། གང་ལྟར་དགོན་པའི་ཡ་གིའི་སྒང་ཁ་རུ་སྔར་གྱི་མཁར་ཤ ལ་

གྱི་ཞིག་རོ་བསྟར་ཏེ་ད་ལྟའང་མཐོང་དུ་འདུག  འདི་དག་ནི་ནང་དུ་

སོང་སྟེ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ཚེ། རྩིག་པའི་ལག་རྩལ་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་ཚགས་

པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མི་འདུག་ཀྱང་། རི་སྒང་གཟར་ས་དག་ཏུ་འདི་ལྟར་

བརྩིགས་པའི་ལག་རྩལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཤ གས་སུ་

ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད། སྤྱིར་ན་ལ་དྭགས་ཀྱི་དགོན་པ་

འདི་དག་མང་ཤོས་དང་ཐོག་རྒྱལ་བོའ་ིམཁར་རམ་ཕོ་བྲང་དུ་བྱས་

ཤིང་། རིམ་གྱིས་དབུ་བླར་བཀུར་བའི་བླ་མ་དག་ལ་ཕུལ་ཏེ་དགོན་
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པར་གྱུར་བ་དཔག་ཐུབ་པར་འདུག འདིའི་མཐའ་འཁོར་དུ་གྲོང་སྡེ་

༥ ཙམ་དང་། མི་ཚང་༣༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ཀྱང་ཆོས་

ལུགས་གསུམ་དུ་དད་མོས་བྱེད་མཁན་ཡིན་ཚུལ་འདུག  ནང་བར་

དད་པ་བརྒྱ་ཆ་༨༠ ལྷག་དང་ཁ་ཆེ་ཆོས་ལ་དད་པ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལྷག་

ཙམ། ད་དུང་ཡི་ཤ འི་ཆོས་ལ་དད་པའང་བརྒྱ་ཆ་༢ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པར་

བཤད། དགོན་པ་འདི་ཐོག་སོ་མཐོན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། དགོན་པ་

གཞན་ལྟར་རྒྱང་ནས་བཀྲག་མདངས་ཆེས་ཆེར་མངོན་པ་ཞིག་མིན། 

གཙོ་བོ་དཀར་རྩི་བྱུགས་པའི་སྲོལ་མེད་པས་རེད། དེ་ནི་སྔོན་རྒྱལ་

ཁང་ཡིན་པའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཨེ་ཡིན་སྙམ། འདིར་གཙོ་སྐུ་སྟོན་

པ་སྐུ་རྒྱུ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་ཐོག་ཚད་གསུམ་གྱི་ཚད་དུ་ཡོད་

པ་ཞིག་འདུག འདི་ནས་སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱང་ལག་མཐིལ་དུ་བླངས་པ་

བཞིན་གསལ་བོར་མཐོང་ཐུབ། མདུན་ཐང་དུ་མཚེའུ་དང་ལྗོན་ཤིང་། 

རྩྭ་ལྗང་སོགས་ཀྱི་མཛེས་པའི་བཀོད་པ་ཞིག་མངོན་འདུག ད་ལྟ་བུད་

མེད་འགའ་ཞིག་གིས་རྐོང་བུ་འབྱིད་བཞིན་པར་བལྟས་ན་སང་ཉིན་

དགོན་པར་མང་ཇ་སྐོལ་བཞིན་པ་གང་ཞིག་ཡིན་སྲིད། ངས་ཁོ་ཚོར་

ཇུ་ལེ་ཞེས་ཡུལ་སྲོལ་ལྟར་ཁ་གཡང་གི་འཚམས་འདྲི་བྱས་པས། ཁོ་

ཚོས་ཀྱང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་ཇུ་ལེ་ཞེས་ཟེར། ངས་ཡང་བསྐྱར་བཀྲ་

ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞེས་པས། ཁོ་ཚོ་རེ་གཉིས་བགད་བྱུང་ལ། འགའ་

རེས་ཤ བ་བུར་ནང་ཁུལ་དུ་ཅི་ཞིག་འཆད་བཞིན་འདུག ཕལ་ཆེར་ས་

གནས་འདི་ནས་མིན་པ་རྟོགས་པ་ཙམ་ཡིན། 

གོང་དུ་བརྗོད་པ་བཞིན་ཡང་བསྐྱར་དགོན་པའི་ཡ་གིའི ་

སྒང་དུ་རྒྱལ་ཁང་རྙིང་བའི་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་མིག་བལྟས། དེ་དག་ཀྱང་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

གནའ་བོའ་ིའདི་གའི་རྩིག་པའི་རྩིག་རིམ་དང་ཁྱད་ཆོས། བཟོ་བཀོད་

སོགས་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཆ་རིན་ཐང་བྲལ་བ་ཞིག་རེད་སྙམ།  ད་

ནི་ས་རུབ་ལ་ཁད་དུ་ཉེ་བས་མྱུར་དུ་ལམ་ལ་ཆས། དེ་ནས་གླེ་རུ་འབྱོར་

དུས་ཆུ་ཚོད་༧ ལྷག་ཙམ་ལ་ཉེ་བར་འདུག མགྲོན་ཁང་དུ་ལོག་པས་ཧ་

ཅང་ཐང་ཆད་འདུག་པས། གཉིད་ལ་ཤོར་ཟིན་པས་ནམ་གུང་ཙམ་དུ་

ཟིན་བྲིས་འདི་ཉིད་བཀོད་པའོ།། 

༢༠༡༨ ༦ ༢ ལ་ལ་དྭགས་གླེ་རུ་བྲིས།

རྡོ་ལ་ཐུག་པ།

དེ་རིང་ཞོགས་པར་ཆུ་ཚོད་ ༨ སྐར་ ༥༠ ཙམ་དུ་གླེ་ནས་ཨ་

ལྕི་ཕྱོགས་སུ་ལམ་ལ་ཆས། གླེ་ནས་ཨ་ལྕི་བར་དུ་སྤྱི་ལེ་༦༣ ཙམ་འདུག 

ལ་དྭགས་པས་གཤམ་སྟོད་གཞུང་གསུམ་ཞེས་པ་ལས་ཕྱོགས་འདིར་

གཤམ་ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་སྙེ་མོའ ་ིམན་ནས་དངུལ་ཕིག་དང་མདའ་

ཡི་བར་དུ་གོ་ཚུལ་ཡང་འདུག གཙོ་བོ་སེང་གེའི་གཙང་བོའ་ིའབབ་

ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་དེ་ལྟར་བརྩི་བར་སྣང་། རླངས་འཁོར་ཡང་ཁ་

སང་གི་ཁ་ལོ་བ་དེ་ཡིན། ཁོ་ནི་ཁ་ཡངས་ལ་གཤིས་ཀ་འཇམ་པའི་ན་

གཞོན་ལོ་ན་སུམ་ཅུ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་དང་། སྐྱེས་ཡུལ་བྱང་ཐང་ཕྱོགས་

ཀྱི་མཐའ་མཚམས་སུ་ཁེལ་ལ། ཁོའ་ིཨ་ཕའི་རྒྱུད་པ་གུ་གེ་ཕྱོགས་དང་

ཨ་མ་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་ཡིན་པར་བཤད། དབུས་སྐད་ཤིན་ཏུ་བྱང་

ཞིང་སྦྲགས་སྐད་སོགས་ལ་འཛེམ་ཟོན་བྱེད་ལ། དད་སེམས་ཀྱང་ཧ་
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ཅང་ཆེ་བས་རླངས་འཁོར་སྐོར་དུས་ཕྲེང་བ་འདྲེན་མི་ཐུབ་པས་མཐེ་

བོང་སྟེང་དུ་གྲངས་ཀ་རྩི་བདེ་བའི་རྩིས་གདུབ་ཅིག་བཏགས་ཏེ། མཆུ་

མུག་མུག་རྟག་ཏུ་ཁ་ཏོན་བྱས། འགྲོ་བདེ་གཤིབ་བདེར་འདུག་པས་ཁ་

བརྡ་མང་དུ་བྱས་པས། ཁོས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤ ་ལྷག་དོས་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་

ཆེ་བ་བཏང་ཚུལ་ཡང་ཤེས་བྱུང་། 

ངས་ཀུ་རེའི་ཚུལ་དུ། རྨ་བྱ་ཁ་འབབ་པུ་ཧྲེང་ཡུལ་དུ་འབབ།། 

པུར་མོ ་ཁ་འབྲས་མཚར་ལུགས་དེ ་ཡི ་དོན། །སེང་གེ ་གཙང་བོ ་ལ་

དྭགས་གཞུང་དུ་འབབ།།ལ་དྭགས་དཔའ་རྩལ་ཆེ་བ་དེ་ཡི་དོན།།ཞེས་

པས་ཁོའ་ིགདོང་ལ་འཛུམ་མདངས་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་མངོན་

འོང་གིན་འདུག ད་དུང་དཔའ་བོའ་ིགཤིས་ཀ་དུང་བའི་བག་ཆགས་

གཏིང་ཟབ་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་། ངེད་གཉིས་མདང་དགོང་ཡུལ་འདིར་

འགྲོ་བར་ཧིན་སྒོར་༢༥༠༠ ཐག་བཅད་ཡོད་པས་དུས་ལྟར་བསླེབས་

བྱུང་། འདི་ནས་ཨ་ལྕི་བར་དུ་སྤྱི་ལེ་༦༣ ཡོད། ང་རང་ཡང་བསྐྱར་སྔར་

གྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན། བླ་མ་གཡུང་དྲུང་ནས་ཨ་ལྕི་ལ་ཐད་ཀར་

རླངས་འཁོར་འགྲོ་མཁན་མེད་པས་དེ་ལྟར་བསྐྱར་ལོག་བྱེད་དགོས་

ཐུག་སོང་། ཨ་ལྕི་དང་བླ་མ་གཡུང་དྲུང་བར་དུ་སྤྱི་ལེ་༦༠ ཙམ་ལས་

མེད། གང་ལྟར་འདི་ལྟར་གཤམ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུགས་པ་ཡིན། ཉིན་འདི་

དག་ལ་ལ་དྭགས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་དྭངས་པས་ཚ་བ་ཅུང་ཟད་

མཆིས། 

མདང་ནུབ་རྨི་ལམ་དུའང་ཨ་ལྕིའི་སྐོར་འཁོར་བར་མ་ཟད། 

ད་དུང་རྡོ་ཡིག་འཚོལ་བའི་ཕྱོགས་ལ་ཉིན་རེ་གཉིས་ཤིག་ལ་སེམས་

ཁྲལ་བྱུང་། གཞུང་ལམ་ཧ་ཅང་ལེགས་པས་ཤར་སྐྱོད་བྱས། ངེད་གཉིས་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ཀྱིས་ཨ་ལྕི་གལ་ཆེན་དུ་བརྩིས་ཏེ་ཐོག་མར་འགྲོ་བའི་དམིགས་འབེན་

དུ་བདམས་པ་ཡིན། ལམ་བར་དུ་དམག་སྒར་མང་དུ་ཐུག་གིན་འདུག  

དོན་དངོས་སུ་ང་རང་སྔར་བླ་མ་གཡུང་དྲུང་ནས་ཨ་ལྕི་མཇལ་མ་ཐུབ་

པས། ད་ཐེངས་ཡང་བསྐྱར་སྔར་གྱི་ལམ་དེད་དེ་སེང་གེ་གཙང་བོའ་ི

འབབ་རྒྱུན་གྱི་སྨད་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། འདི་ལྟར་པན་འཇབ་

ཀྱི་གུ་རུ་ན་ནག་གི་ཞབས་རྗེས་ཡོད་པར་གྲགས་པ་ཞེས་པའི་གནས་

ཀྱང་བཞག་ནས། རིང་བོ་མ་སོང་བར་རྣོ་གཏེར་རི་བོ་ཞེས་པ་རྣོ་ཡི་

འཐེན་ཤ གས་ཡོད་ཚུལ་བརྗོད་པའི་ས་གནས་ཤིག་ཏུ་བསླེབས། དེར་

རྒྱ་གར་ཡུལ་སྐོར་བ་འགས་པར་རྒྱག་བཞིན་འདུག དྲན་རྟེན་ཙམ་

ལས་རི་ལུང་དམིགས་བསལ་བ་གང་ཡང་མིན་པར། ས་རི་སྐྱ་ཁོག་གེ་

བ་སྔར་བཞིན་དུ་འདུག་ཨང་བསམ་པ་ཙམ་ལས་ཅང་མ་བྱུང་།  རླངས་

འཁོར་ཁ་ལོ་བས་རླངས་འཁོར་ཐང་བདེ་བར་སྡོད་དུ་བཅུག་ཀྱང་

ག་ལེར་མདུན་ཐད་ཀྱི་རི་བོའ་ིཕྱོགས་སུ་ངང་གིས་ནུར་འགྲོ་བ་ཞིག་

འདུག དེ་ནི་རྣོ་ཁབ་ལེན་གྱི་འཐེན་ཤ གས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་ཟེར། 

དེ་ནས་གླེ་ནས་སྤྱི་ལེ་ ༣༠ མཚམས་ཀྱི་སེང་གེ་གཙང་བོ་དང་ཟངས་

དཀར་གཙང་བོའ་ིའདུས་མདོ་རུ་འབྱོར། དེ་ནི་ཡུལ་སྐོར་བ་དག་ཅུང་

ཡ་མཚན་པའི་རང་བྱུང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་མཐོང་ཐུབ། སེང་གེ་གཙང་

བོ་ལྗང་མདོག་ཏུ་དྭངས་ཤིང་གཙང་བར་བཞུར་བ་དང་ཟངས་དཀར་

གཙང་བོ་ནི་རྙོག་ཅིང་ཁམ་ནག་ཏུ་འདུག་པས། གཙང་བོ་གཉིས་ཀྱི་

འདྲེས་མཚམས་ནི་ཁ་དོག་ཆེས་དམིགས་བསལ་བ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་

འདྲེས་བཞིན་པ་དེ་ཡིན།  གོང་ཙམ་ནས་པར་ཞིག་བརྒྱབ་མོད་ཁ་ལོ་

བས་དྲང་ཐད་ནས་པར་ལེགས་པོ་ཐེབས་ཚུལ་བཤད་མོད།  ང་རང་ཨ་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

ལྕི་ལ་འབྱོར་རྒྱུར་ཅུང་རྔམ་སེམས་ཡོད་པས། ད་པར་རྒྱག་མི་དགོས་

མགྱོགས་པོར་འགྲོ་ཞེས་ཕྱིན། 

དེ་ནས་སྤྱི་ལེ་རེ་གཉིས་ཙམ་ནས་སྙེ་མོ་ས་གནས་སུ་འབྱོར་

བྱུང་། ཡུལ་འདི་ནི་ཤ་ཆང་སྤངས་ཟིན་པའི་གྲོང་སྡེ་ཁྱད་དུ་འཕགས་

པ་ཞིག་རེད། འདི་གའི་ཁྲོམ་ར་ནས་དམར་ཟས་མེད་པར་དཀར་

ཟས་རྐྱང་རྐྱང་གི་ཟ་ཁང་ཡོད་ས་ཞིག་ཡིན། ཆང་ཡེ་ནས་བཙོང་

རྒྱུ་མི་འདུག དེ་ནི་ ༢༠༡༤ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དུས་འཁོར་

དབང་ཆེན་གནང་རྗེས་གྲོང་སྡེའི་དམངས་ཐུན་མོང་གིས་རང་མོས་

ངང་བཅད་པར་བཤད། འདི་ནས་ཞོགས་ཇ་བཏུང་སྟེ་ཅུང་ཟད་ངལ་

གསོ་བྱས། རྒྱ་གར་ཡུལ་སྐོར་བ་སོགས་ཚོམ་བུ་ཚོམ་བུར་འགྲོ་བཞིན་

མཆིས། དེ་ནས་མུ་མཐུད་དུ་སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགྲམ་རྒྱུད་བརྒྱུད་

དེ་ཕྱིན་པས། གཡོན་ངོས་ཀྱི་ཟམ་པར་བརྒལ་ནས་ལུང་བ་ཞིག་ཏུ་

དཀྱོགས་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཕྱིན་པས་ཨ་ལྕི་དགོན་པར་འབྱོར།  གྲོང་གསེབ་

ཀྱི་བར་དུ་ཡོད་ལ། སྲང་ལམ་དོག་པོར་ཡུལ་སྐོར་བའི་རླངས་འཁོར་

གྱིས་ཁེངས་ནས་འདུག དེ་རིང་ཚ་བ་ཡང་སྔར་བཞིན་ཆེ་བར་འདུག  

སྐབས་འདིར་ཉིན་གུང་གི་ཆུ་ཚོད་༡༢ ལྷག་ཙམ་ཡིན། ལྕང་སྡོང་དང་

གྲོང་གསེབ། མི་ཚོགས་ཀྱི་འཚང་ག་ཆེ་བའི་དགོན་པའི་སྲང་ལམ་

གྱ་གྱུར་བརྒྱུད་ནས་སོང་།  སྲང་ལམ་འདི་དག་ཏུ་གནའ་ཆས་ཟངས་

ལྕགས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་དང་ཡོ་ཆས་ཀྱི་ཐང་ཚོང་བཤམས་པ་མང་དུ་བསྟར་

འདུག  བལྟས་ཚོད་དུ་འདི་གའི་ཡུལ་མི་དག་གིས་ཚོང་བྱེད་བཞིན་

པ་དག་ཡིན་པ་འདྲ། འཚོང་མཁན་ཡང་མང་ཤོས་བུད་མེད་རེད། དེ་

ནས་དགོན་པའི ་སྒོ ་འགྲམ་དུ་སླེབས་སྐབས་རྒྱ་གར་ཡུལ་སྐོར་བ་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

འཚང་ག་བརྒྱབ་འདུག  སྣེ་ཤན་པས་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་

བཞིན་མཆིས། 

ང་རང་ཁོང་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་མ་བསྡད་པར་ཐད་ཀར་དུ་ལྷ་ཁང་

དུ་འཛུལ་ཏེ་མཇལ་ཞིང་། ཞོར་དུ་པར་འགའ་ཡང་བརྒྱབ་པས། སྟབས་

མ་ལེགས་པར་དཀོན་གཉེར་གྱིས་སྐད་ཅོར་རྒྱག་བཞིན་ངར་ཤ གས་

དང་བཅས་ཏེ། ང་ལ་འཐམ་ནས་ཁ་པར་འཕྲོག་སོང་། དཀོན་གཉེར་

ལོ་ན་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཟིན་ཅིང་། ངོ་གདོང་ནག་ལ་གཟུགས་ཐུང་ཙམ་

དུ་འདུག ད་ལྟ་ཁོང་ཁྲོ་དྲག་ཏུ་ལངས་པས་དབུགས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་

འཚང་འདུག་ལ། སྐད་ཤ གས་ཇེ་ཆེ་ནས་ཇེ་ཆེ་རེད། ཁ་པར་ཁྱེར་ཏེ་

ལྷ་ཁང་ཕྱི་རོལ་ཁྱམས་སུ་བུད་སོང་།  གཤེ་གཤེ་གཏོང་ཞོར་དུ། རྐུན་

མ་ཁྱོད། རྐུན་མ་རེད། རང་དགར་པར་བརྒྱབ་ན་རྐུན་མ་རེད། ཅེས་ཁ་

ནས་མཆིལ་མ་གང་སར་འཐོར་གྱི་འདུག ཁ་པར་ཁོའ་ིརུམ་དུ་བཅུག་

སོང་། ངས་འདི་གའི་ཉེན་རྟོག་པར་རྩིས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱོད་མཇལ་བ་

མ་རེད། རྐུན་མ་རེད། དེ་འདྲ་དཔེ་མི་སྲིད། དེ་རིང་ངས་རང་དགར་

ཨེ་འཇོག་ལྟོས་ཞེས། ངར་ཤ གས་ཇེ་ཆེ་ནས་ཇེ་ཆེ་རེད།  བདག་གིས་

མདུན་ནས་པུས་ཚུགས་སུ་བསྡད་དེ་ཁོའ་ིཔུས་མོར་མགོ་བོ་གཏུགས་

ཏེ་ཞུ་བ་གྲངས་མེད་བྱས།  སྔར་ལས་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། ང་རང་

དགོན་བདག་བླ་མའི་མདུན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དཔེ་མི་སྲིད། ཁྱོད་

ལྟ་བུ་འདི་དག་ལ་རྡུང་རྡེག་ཚད་མེད་གཞུ་དགོས་པ་རེད་ཟེར། ཁོས་

དབུས་སྐད་ཤར་ཤར་བཤད་ལ། གནས་ལུགས་ཤིག་འགྲོ་ས་མི་འདུག་

པས། ངས་ཀྱང་ཐབས་ཤིག་བརྫུས་ཏེ་ཨམ་སྐད་རྐྱང་རྐྱང་གིས་གནས་

ལུགས་དང་ཞུ་བ་སྦྲགས་མར་བྱས།  ཁོའ་ིམིག་རྡེབ་ཚུལ་དེ་ཡང་ཅུང་



- 86 -

ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

ཡ་མཚན་ཞིག་ཏུ་སྣང་ལ། ཕལ་ཆེར་ངུས་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་པ་ཞིག་

ཏུ་འདུག  ཨམ་སྐད་ཀྱི་དབང་གིས་ཁོ་ལ་གོ་བརྡ་ཡོངས་སུ་འཕྲོད་

ཀྱི་མེད་པ་ཤེས་ཐུབ་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ལོ་གང་དུ་ཡོད། དེ་རིང་ངས་ཁྱོད་

གང་འདོད་དུ་མི་འཇོག་ཁོ་ཐག་ཡིན་ཟེར། དེ་ནས་སྒོར་ ༥༠༠༠ འཁྱེར་

ཤོག་ཟེར། 

ད་ནི་ཁོ་ལ་གནས་ལུགས་ཀྱིས་ཞུ་བས་མི་ཕན་པར་མ་ཟད། 

ཁོང་ཁྲོ ་ཆེ ་རུ་གཏོང་བས་སེམས་ཁམས་གཞན་དུ་དཀྱོག་ཕྱིར་དུ། 

འདིར་གཞན་མཇལ་ས་ཡོད་དམ་ཞེས་པས། ཅུང་འདང་ཞིག་བརྒྱབ་

སྟེ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར། ཡང་བསྐྱར་གནས་ལུགས་དང་གཤེ་གཤེ་

སྦྲགས་མར་གཏོང་འགོ་བརྩམ་བྱུང་།  ད་དུང་འགྲམ་ལྕག་གཞུ་ལ་

ཁད་ཡང་ཡང་བྱེད་ཀྱིན་འདུག  བར་སྐབས་ཤིག་ཏུ་རུམ་ནས་ཁ་པར་

བླངས་ཏེ་པར་ག་ཚོད་བརྒྱབ་ཡོད། ཤོད་ཟེར། གསལ་བོ་ཞིག་མ་ཤེས་

ཉུང་ཙམ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ཞེས་པས། གསང་གྲངས་ཅི་ཡིན་ཟེར། དེ་

ནས་ཁ་པར་བླངས་ཏེ་ཁ་ཕྱེས་པས། ཡང་ད་ལྟ་པར་བརྒྱབ་པ་དག་སྟོན་

ཟེར། དེ་ནས་ཅུང་ཟད་བསྟན་པས། ལྟས་ངན་འདི་འདྲ་བརྒྱབ་ནས་

མར་གསུབ་ཟེར། གང་མགྱོགས་མགྱོགས་ཀྱིས་གསུབ་ཁུལ་བྱས། ཡང་

བསྐྱར་ངར་ཤ གས་ཆེ་རུ་འགྱུར་བཞིན་འདུག་པས། འདི་གའི་རྡོ་ཡིག་

དེ་གཙང་བོ་འགྲམ་དུ་ཡོད་དམ་ཞེས་པས། བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ནས། 

ཡོད་ཅེས་ཟེར་བཞིན་ལྷོད་ཙམ་བྱུང་སོང་།  དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་སྐད་

ཅོར་རྒྱག་འགོ་ཚུགས་བྱུང་བས། འདི་ནས་ད་གང་དུ་མཇལ་དགོས་

པ་རེད་ཅེས་དྲིས་པས། ད་མཇལ་ས་མེད། ཁྱོད་ངའི་མིག་གི་མཐོང་

ས་ནས་མ་སྡོད་རོགས། ཞེས་ཟེར་བས། གོ་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ནས་
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ལམ་སང་ཡང་ཡར་ལངས་པས་པུས་ཚུགས་སུ་འདུག་ཡུན་ཅུང་རིང་

དྲགས་པས་རྐང་བ་སྦྲིད་པར་གྱུར། དེ་ལྟར་འཐེང་འགྲོས་དང་བཅས་

ཕྱི་བཤོལ་བྱེད་ཞོར་དུ་འོང་དགོས་བྱུང་སོང་།

ཨ་ལྕི ་ནི ་སྔར་དགོན་པ་གང་ཡང་མིན་ནའང་ལྷ་ཁང་རྩ་

ཆེན་པོ་འདི་དག་གྲོང་མི་དག་གིས་ཡུན་རིང་བདག་གཉེར་བྱས་ཏེ། 

ད་ལྟའི་ལོ་ངོ་ ༡༠༠༠ ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིན་ཐང་རྩ་ཆེ་བའི་ལྡེབས་

རིས་རྙིང་བ་དག་ཡོད་པས་ཡོང་བ་ཡིན། འདིར་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་

བཟང་པོས་ཕྱག་འདེབས་མཛད་ཅིང་། དེ་དུས་ཀྱི་ལྡེབས་རིས་སོ་ན་

གནས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པ་ཡོད། ངས་ཀྱང་

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཨ་ལྕི་ལྡེབས་རིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་དེབ་

ཆེན་པོ་ཤ ོག་ངོས་༡༥༠ ཡོད་པ་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་དེར་ཡང་ཡང་བལྟས་

མྱོང་བས། ཡིད་སྨོན་གྱིས་སྡོད་དུ་མ་བཅུག་པར་འདིར་སླེབས་མོད། 

དེ་རིང་གློ་བུར་དུ་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་བྱུང་བས། ཞིབ་མཇལ་གྱི་སྐལ་

བ་མ་བྱུང་བར་མ་ཟད། ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་འདི་ཉིད་འབྲི་དུས་ཀྱང་

ཅུང་དངངས་སྣང་ཞིག་གིས་གྲྭ་བ་དེའི་ངོ་གདོང་དང་རྣམ་འགྱུར་ཁོ་

ན་འཁོར་འོང་གིན་འདུག  ཁོང་ལ་ཅི་ཁག་སྟེ་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་གིས་

འགན་ཞིག་ཡོད་པས་ཅི་ཁག  ལམ་སང་ལྷམ་གོན་ཏེ་ཕྱིར་འོང་ཡང་།  

ད་དུང་ཁོས་རྒྱབ་ཕྱོགས་ན་སྡིགས་མོ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐད་གོ་ཐུབ་

ཀྱི་འདུག དེ་ལྟར་རླངས་འཁོར་ཁ་ལོ་བའི་མདུན་དུ་འབྱོར་དུས་ཁོ་

ཡང་ཅུང་མཚར་ཉམས་ཤིག་མངོན་པས།  དུས་རྒྱུན་ལྟར་ཡུན་རིང་མ་

འགོར་བས་ཡིན་ཚོད་རེད། འདིར་མཇལ་རྒྱུ་མང་བོ་མི་འདུག་པས། 

གཙོ་བོ་རྡོ་ཡིག་དེ་དག་ལ་དུས་ཚོད་རིང་བོ་བཏང་ན་སྙམ་པས་ཡིན་
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ཞེས་བཤད།  གང་མགྱོགས་ཕྱིར་ལམ་ལ་ཆས་པ་ཡིན། 

ཁ་ལོ ་བས་ཅི ་ཡང་ཚོར་གྱི ་མེད་མོད། ང་ད་དུང་འཚབ་

འཚུབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ཡོངས་སུ་འཇགས་མི་འདུག  ལམ་འགྲམ་

གྱི་མ་ཎི་རྡོ་འབུམ་ཞིག་འདུག་པར་ཁ་ལོ་བས་གཡས་སྐོར་བྱེད་པར་

འདོད་དེ་གཞུང་ལམ་དཀྱོག་སྟེ་ཕྱིན་མོད། དེར་ལམ་ག་མེད་པས་

ང་རང་རང་དབང་མེད་པར་དགོད་ཁ་ཤོར་སོང་། ལ་དྭགས་སུ་ལམ་

འགྲམ་གྱི་མཆོད་རྟེན་དང་དར་ལྕོག རྡེའུ་འབུམ་སོགས་ལ་ཁ་ལོ་བ་

དག་གིས་ཞོར་དུ་གཡས་སྐོར་བྱེད་པས། དེ་དག་དང་ཉེ་བའི་གཞུང་

ལམ་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཟུར་དུ་རླངས་འཁོར་གྱི་ས་ལམ་ཞིག་ངང་

གིས་དོད་ཡོད། སྐབས་འདིར་ངས་ཁ་ལོ་བར་ཀུ་རེའི་ཚུལ་དུ་ཁྱོད་

གཅིག་པུ་ནོར་བ་ཡིན་ཚོད་མ་རེད། སྔར་འདིར་མང་དུ་འོང་བ་ལམ་

ལ་ལྟོས་དང་ཤེས་ཐུབ་ཅེས་པས། ཁོ་ཡང་དགོད་ཞོར་དུ་དེ་ལྟར་ཡིན་

ཚོད་རེད། ངས་ལམ་ཡོད་གཞིར་བཞག་བྱས་པ་ཡིན་ཟེར།

དེ་ནས་གཙང་བོའ་ིའགྲམ་ནས་རྡོ་ཡིག་དག་བཙལ་ཏེ་རྙེད་

ཅིང་། ངེད་གཉིས་རྡོ་ཡིག་དག་གི་བར་གསེང་དུ་ཉུལ་ནས་ཆུ་ཚོད་

གཉིས་ལ་ཉེ་བ་འགོར་སོང་། རྡོ་རྐོས་ནི་གཙང་བོ་འགྲམ་རྒྱུད་ཀྱི་གྲམ་

པའི་ཁྲོད་དུ་ཡོད་པས། ད་ལྟ་གྲམ་རྡོ་ཕ་བོང་མང་བོ་ཞིག་བཅག་ཅིང་

གསིལ་ཏེ་ཡུལ་མིས་སྡོད་ཁང་བཟོ་བྱེད་དུ་གང་སར་སྤུངས་འདུག  རྡོ་

ཡིག་ཡོད་པའི་ཕ་བོང་དག་གི་སྟེང་ལ་རྡོ་ཆུང་བ་རེ་བཞག་སྟེ་གནས་

སྐབས་ཀྱི་ཐོ་རྟགས་ཙམ་བརྒྱབ་འདུག་ཀྱང་། དེ་ནི་རིང་བོར་བརྟན་

པའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་མིན་པས། དངོས་གནས་རིག་

གནས་ཀྱི་རྫོང་མཐུག་པོ་འདི་ཉིད་ནམ་ཞིག་མཐོང་ཡུལ་དུ་མེད་པར་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

འགྱུར་བའམ།  ཡང་ན་བདག་མེད་དུ་ལུས་པར་བསམ་ན་ཅི་བས་ཀྱང་

སེར་སྣ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་ཨང་། རི་མོ་མང་ཤོས་མཆོད་རྟེན་ཡིན་ལ། 

དེ་ནི་དགེ་རྩའི་ཆེད་དུ་གནའ་མི་དག་གིས་བྲིས་པར་སྣང་། 

དེ ་དག་ལས་འབྲི་མཁན་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པའང་དུ་མ་

འདུག་ལ། ཡང་འགའ་རེ་འབྲི་མཁན་དང་ལོ་ཚིགས་སོགས་མི་གཅིག་

པ་དུ་མ་ཡོད། མཆོད་རྟེན་ཡང་དབྱིབས་དང་བཟོ་བཀོད་རིགས་ཤིན་

ཏུ་མང་བོ་མཆིས། དེ་དག་ནི་གཙོ་བོ་འབྲི་མཁན་གྱི་ལག་རྩལ་གྱི་

བཟང་ངན་དང་། ཡང་འགའ་རེ་སླ་བྲིས། གཟབ་བྲིས་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་

པར་ཡང་ཡོད། དེ་བཞིན་མཆོད་རྟེན་ཡང་སྐེ་དང་ཉི་ཟླ་ཡོད་པ་དང་

མེད་པ་ཅི་རིགས་རེད། བུམ་པའི་དབྱིབས་གཟུགས་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་

མང་དུ་མཆིས། ཁ་ཤས་ལ་ཞབས་སུ་པད་འདབ་ཀྱང་བཀོད་དེ་རྒྱས་

སྤྲོས་བྱས་པ་དང་། གཞན་ཡང་རི་མོ་གཡུང་དྲུང་བྲིས་པ་ཉུང་བ་རེ་

དང་། རི་དྭགས་དང་མི་ཡང་ཡོད། དེ་བས་ཀྱང་ཡ་མཚན་པ་ནི་ཡི་གེ་

བྲིས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བས། ཡིག་གཟུགས་དང་ཚིག་སྦྱོར། མིང་སོགས་

ལ་དཔག་ན། མང་ཤོས་བཙན་པོའ་ིདུས་ལ་གཏུགས་ཆོག་པ་ཤ་སྟག་

ཏུ་སྣང་བས། རིན་ཐང་གཞལ་ཐབས་དཀའ་བ་ཞིག་ཏུ་སྣང་། འདིར་

དཔེར་མཚོན་ཙམ་འགའ་རེ་བཀོད་ན། 

1 ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་བྲིས། (མཆོད་རྟེན་གྱི་ཟུར་དུ་སྟེང་འོག་

ཏུ་བྲིས་ཤིང་ཚེག་མི ་འདུག འགོས་ཆོས་གྲུབ་ཡིན་མིན་བརྟག) 

སྟོངཔོནཁྲོམ(སྟོང་དཔོན་ཁྲོམ་ཞེས་པ་ནི་དབུ་མེད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཅུང་

ཤགས་ཆེ་སྟེ། དགའ་ཐང་འབུམ་པ་ཆེའི་ཡིག་རྙིང་ཡིག་གཟུགས་དང་

འདྲ་བར་འདུག)
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

2 ༄།།སྟོངཔོནརྒྱལབཡེཤེསཀྱིས་བཞེངསུགསོལབ(མཆོད་

རྟེན་གསུམ་གྱི་གཡོན་ངོས་ཟུར་དུ་བྲིས་འདུག་ལ། ཐིག་ཕྲེང་ལྔ་ཙམ་

དུ་འདུག ཡིག་གཟུགས་དབུ་ཅན་གཙང་མར་འདུག མཆོད་རྟེན་འོག་

ན་བྱ་གཉིས་ཁ་སྤྲོད་དུ་བྲིས་ཤིང་བར་དུ་པད་འདབ་ལྟ་བུ་རི་མོ་ཞིག་

འདུག དེའི་གཡས་ཟུར་དུ་བུམ་པ་ཞིག་མཆིས།)

3 སོ་བློནཧལ་པ(སོ་བློན་ཧལ་པའམ་ལྷ་པ་གང་ཡིན་ཆ་མ་

འཚལ་ཡང་། ཕ་བོང་ནར་མོའ་ིངོས་སུ་མཆོད་རྟེན་གཉིས་དང་གཡོན་

ཟུར་དུ་ཐིག་ཕྲེང་གཉིས་སུ་སོ་བློན་ཞེས་པ་དང་ཧལ་པ་ཞེས་པ་སྟེང་

འོག་བྱས་ཏེ་བྲིས། དབུ་ཅན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བོ་ཡིག་གཟུགས་ཅུང་གྲུབ་

བཞི་ཙམ་དུ་ཡོད། )

4 སྟོངཔོནགཞོནུདབངཕྱུག(སྟོང་དཔོན་གཞོན་ནུ་དབང་

ཕྱུག་ཅེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་འདི་ཉིད་ཐིག་ཕྲེང་བཞི་རུ་ཡོད་ལ། ཡིག་

གཟུགས་དབུ་ཅན་ལ་དབུ་མེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་དོད་པ་ཞིག་ཏུ་

སྣང་། ཡིག་འབྲུ་དག་ཏུ་བར་ཚེག་མེད། ༡སྟོངཔོན༢གཞོནུ༣དབངཕྱུ༤ག 

འདི་ལྟར་སྟེང་རིམ་དུ་བྲིས་འདུག སྟོང་དཔོན་དབང་ཕྱུག་གིས་བྲིས་

པ་གཞན་འགའ་མཆིས།)

5 སྟོང་པོན་ཀྲ་ཤིསརིན་ཅེན་ཀྱིས(ཕ་བོང་འདིར་མཆོད་རྟེན་

གཉིས་ཀྱི་གཡས་ངོས་སུ་ཐིག་ཕྲེང་གཉིས་སུ་ཡོད། ཡིག་གཟུགས་ལ། 

སྟོང་པོན་ཞེས་པ་དབུ་མེད་ཅུང་ཉེ་ཞིང་། ཀྲ་ཤིས་ཞེས་པ་དབུ་ཅན་

རྐྱང་དུ་འདུག རི་དབུ་ཅན། ན་དབུ་མེད། ཅེན་ཞེས་པ་དབུ་མེད། 

ཀྱིས་ནི་དབུ་ཅན་དེ་ལྟར་དུ་བྲིས་ཡོད། ཐིག་ཕྲེང་ནི༡སྟོང་པོན་ཀྲ་ཤིས 

༢རིན་ཅེན་ཀྱིས། བཅས་སོ།།)
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

6 ༄།ཞང་ལོནཆེན་པོས(མཆོད་རྟེན་གཅིག་གི ་གཡོན་

ངོས་སུ་དབུ་མེད་ཤན་ཅུང་ཆེ ་བའི ་ཐིག་ཕྲེང་གསུམ་དུ་ཡོད་དེ ། 

༡༄།ཞང༢ལོནཆེན་༣པོས ད་དུང་མཆོད་རྟེན་གཡས་ངོས་སུ། ཨེ་ 

ཞེས་པ་ཞིག་ཀྱང་བྲིས་ཡོད། ཞང་བློན་ཆེན་པོ་ཞེས་སུ་བྲིས་པའང་

ཅུང་མང་ཙམ་འདུག)སྟོངཔོནགཞོནུདབངཕྱུག(མཆོད་རྟེན་གཉིས་ཀྱི་

གཡོན་ངོས་སུ་དབུ་ཅན་དབུ་མེད་འདྲེས་མ་ལྟ་བུར་ཐིག་ཕྲེང་གཉིས་

ཡོད། ༡སྟོངཔོནགཞོ༢ནུདབངཕྱུག ཅེས་པ་དང་། དེ་དག་གི་བར་དུ་

ཚེག་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག གོང་དུའང་ཁོང་གི་བྱུང་ཡོད།)

7 སྟོངཔོནགཡུ་རངབགོན(མཆོད་རྟེན་གཅིག་གི་གཡོན་

ངོས་སུ་ཡིག་གཟུགས་དབུ་ཅན་དབུ་མེད་འདྲེས་མའི་ཚུལ་དུ་ཐིག་

ཕྲེང་གསུམ་དུ་མཆིས།༡སྟོངཔོན༢གཡུརང༣བགོན། ཡི་གེ་འདི་ཉིད་

ཁྲོད་ཀྱི་གཡུ་ཞེས་པ་བགོན་སྔོན་འཇུག་སོགས་ལ་དོགས་པ་ཅུང་ཟད་

འདུག བགོན་ནི་འགོན་ཡིན་ནམ་དཔྱད)

8 སྟོང་པོན་ཤེསརབ་བློན(མཆོད་རྟེན་གཅིག་གི་གཡོན་ངོས་

སུ་ཐིག་ཕྲེང་གཉིས་སུ་དབུ་ཅན་དབུ་མེད་འདྲེས་མར་ཡོད། ༡སྟོང་

པོན་ཤེས༢རབ་བློན འདི་ལས་བློན་གྱི་རྗེས་འཇུག་ད་ཡིན་མིན་ཅུང་

དོགས་ཙམ་མཆིས།)

9 ༄།།ཞང་ལོན་ཆེན་པོས་བྲིསཔ(མཆོད་རྟེན་ཞིག་གི ་

གཡོན་ཟུར་དུ་དབུ་མེད་ཉམས་ཅུང་ཆེ་བའི་ཐིག་ཕྲེང་གསུམ་དུ་ཡོད། 

༡༄།།ཞང་ལོན༢ཆེན་པོས་བྲིས༣པ བཅས་ཡིན། ཞང་བློན་ཆེན་པོ་

ཞེས་པ་གོང་དུའང་བྱུང་ཡོད། )

10 སོ ་བལོན་རི ་ཅེས་མའཔས་བྲིས(ཕ་བོང་འདིའི ་ངོས་
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གཉིས་སུ་མཆོད་རྟེན་འདུག་ལ། ངོས་གཅིག་གི་མཆོད་རྟེན་འོག་ཏུ་

ཡིག་གཟུགས་དབུ་ཅན་དུ་ཐིག་ཕྲེང་གསུམ་བྲིས་ཀྱང་འདུག་ཀྱང་ཕྱི་

མ་དག་མི་གསལ། ཅེས་ཞེས་པ་ནས་བྲིས་ཞེས་པའི་བར་གྱི་ཡིག་འབྲུ་

མི་གསལ། ཡིག་གཟུགས་ཆ་མི་སྙོམས་ལ་ཚུགས་ཀྱང་མི་ལེགས། ཐིག་

ཕྲེང་། ༡སོ་བལོན་རི༢ཅེས་མ༣འཔས་བྲིས)

11 སྟགིལོལདགེསུམབརྩནབྲིསོ སྟགལོལའབྲོབཙནཁྲོམགྱི

བཞངསུགསོལལོ(ཕ་བོང་འདིའི་ངོས་སུ་མཆོད་རྟེན་གསུམ་འདུག་ལ། 

དེ་དག་ལོ་ཚིགས་ཀྱང་མི་མཚུངས། ངོས་ཆེ་བར་མཆོད་རྟེན་ཆེ་ཆུང་

གཉིས་འདུག་པར་འབྲི་མཁན་སོ་སོ་ཡིན། མཆོད་རྟེན་གཞན་ལ་ཡི་

གེ་མི་འདུག མཆོད་རྟེན་ཆུང་བའི་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ལ་དབུ་ཅན་དུ་

བྲིས་ལེགས། མཆོད་རྟེན་ཆེ་བའི་ཡིག་གཟུགས་དབུ་ཅན་དུ་ཆུང་ལ་

འཛིང་བས་བྲིས་མི་ལེགས།)

12 སྟོངཔོནགཞོནདབངཕྱུག(མཆོད་རྟེན་གཅིག་གི་གཡས་

ངོས་དབུ་ཅན་དབུ་མེད་འདྲེས་མ་རུ་གོང་དུ་སྟོང་དཔོན་ཁོང་གིས་

བྲིས་པ་གཉིས་ཙམ་བྱུང་བ་དག་གི་ཡིག་གཟུགས་གཅིག་མཚུངས་སུ་

འདུག ཐིག་ཕྲེང་བཞི་སྟེ།༡སྟོང༢པོནགཞོན༣དབང༤ཕྱུག ཅེས་པའོ།།)

13 ཨཱོཾམཎིཔདམེཧ
ྰུ
ཾ  རྡོརརྗེའེཤེསཀྱིསབྲིས(འདིར་མཆོད་

རྟེན་སོགས་གང་ཡང་མེད་ལ། མ་ཎི་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཙམ་བྲིས་པའི་

འོག་ཏུ་ཐིག་ཕྲེང་གཉིས་སུ་འདུག༡རྡོརརྗེ༢འེཤེསཀྱིསབྲིས འདི་ལྟར་

བཀོད་པ་ལས་རྡོརརྗེ་ཞེས་པའི་རྗེས་སུ་འ་ཡིག་ཅིག་མེད་དམ་སྙམ་པ་

ཞིག་འདུག སྤྱིར་ཡིག་གཟུགས་དབུ་ཅན་ལེགས་པོར་བྲིས་འདུག)

14 ༄།།སྟོང་པོནརྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བྲིས(མཆོད་རྟེན་ཞིག་
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གི་གཡོན་ངོས་སུ་ཡིག་གཟུགས་དབུ་ཅན་ཐིག་ཕྲེང་བཞི་རུ་གསལ་

བོར་བཀོད་འདུག ༡༄།།སྟོང་པོན༢རྒྱལ་བ་ཡེ ་ཤེ༣ས་ཀྱིས༤བྲིས 

བཅས་པའོ།།)

1 5  ༄ ། །སྟོ ངབོནརྒྱབརིནཅེན ་གིས (མཆོད ་རྟེན ་ཆེ ་

ཆུང་མི ་འདྲ་བ་བཞིའི ་འོག ་ཏུ་ཐིག་ཕྲེང་གཉིས་ཡོད ་པའི ་དབུ་

ཅན་ཤ གས་ཆེ ་བར་དབུ་མེད་ཅུང་ཟད་འདྲེས། ཡི ་གེའི ་གཡས་

ཟུར་དུའང་མཆོད ་རྟེན ་ཞིག ་ཡོད ་པས་བསྡོམས་པས་ལྔ་འདུག 

༡༄།།སྟོངབོནརྒྱབ༢རིནཅེནགིས ཞེས་སྟོང་དཔོན་རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་

ཞེས་པའི་དོན་དུ་ངེས། ཡིག་གཟུགས་དེ་ཙམ་ལེགས་པོ་མི་འདུག)

16 སྟོང་པོན་བཙན་ཕྱུག་རྗེས་དསནལག(མཆོད་རྟེན་གཉིས་

ཀྱི་གཡས་ངོས་སུ་ཡིག་གཟུགས་དབུ་ཅན་དབུ་མེད་འདྲེས་མར་ཐིག་

ཕྲེང་ལྔ་ཙམ་དུ་མཆིས་ཀྱང་། རྗེས་ཞེས་པའི་ཕྱི་མ་དག་ནི་རེ་ཞིག་

ཚོད་དཔག་བར་གྱུར། ༡སྟོང་པོན༢བཙན་ཕྱུག༣རྗེས༤དསན༥ལག )

17 ༄།སྟོང་པོན་བཙནཕྱུགརྗེབྲིས(མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ཞིག་

གི་གཡོན་ངོས་སུ་ཡིག་གཟུགས་དབུ་ཅན་དབུ་མེད་འདྲེས་མར་གོང་

གི་འབྲི་མཁན་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་འདུག) ༄།ཞང་ལོནཆེན་

པོས(ཕ་བོང་འདིར་ཡི་གེ་དང་རི་མོ་ཅུང་མང་ས་ཞིག་ཡིན་ལ། ངོས་

གཅིག་ཏུ་མཆོད་རྟེན་གཉིས་ཀྱི་གོང་དུ་དེ་ལྟར་བྲིས་འདུག ཡིག་

གཟུགས་དབུ་ཅན་ཉམས་ཅུང་ཆེ་ཙམ་དུ་འདུག)

18 རྟའྀལོལxསྟག་མྱིས་བྲིས(ཕ་བོང་འདིའི་ངོས་གང་སར་

རི་མོ་ཤིན་ཏུ་མང་ལ། དེ་དག་ལས་གཡུང་དྲུང་དང་ཉི་མ། མི་མདའ་

གཞུ་ཐོགས་པ། རི་དྭགས་སྐྱིན། ཡི་གེ་ཡང་དྲང་དང་ཟུར་གང་རུང་དུ་
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མང་ཙམ་འདུག གོང་གི་ཡི་གེ་འདི་དབུ་ཅན་དུ་འདུག་ལ་ཐིག་ཕྲེང་

གཉིས་སུ་རི་མོའ་ིསྟེང་དུ་ཡོད། ༡རྟའྀ་ལོལx༢སྟག་མྱིསབྲིས ཚེག་དང་

ཤད་སོགས་མི་འདུག

19  འབྲུགྀགིལོལརྭངཀླིང ་ལགསཏྲུམང (ཡི ་གེ ་ འདི ་

ནི ་ ག སེ ག ་ སྟེ ་ འ ཕྲེ ད ་ དུ ་ བྲི ས ་ཤི ང ་ །  ད བུ ་ ཅ ན ་ དུ ་ ཚེ ག ་ མི ་

འདུག་པར་སྦྱར། དེ ་ནི ་དབུ་ཅན་དུ་ཐིག་ཕྲེང་གསུམ་ཡོད་ལ། 

༡འབྲུགྀགིལོལརྭང༢ཀླིངལགས༣ཏྲུམང ད་དུང་ཕ་བོང་འདིར་ཡི་གེ་

འདུག་པས་གཤམ་དུ་འགོད་ཆོག)

20 རླང་གིལོལལྕི ་ལམ(འདི ་ནི ་ཡི ་ཆེ ་ཙམ་སྣང་ནའང་

འོག་མ་དག་མི་གསལ་བར་འདུག དབུ་ཅན་ཐིག་ཕྲེང་གཉིས་ཏེ ། 

༡རླངགིལོལ༢ལྕི(ལྕེ)ལམ ཞེས་པ་ནི་འབྲེལ་གི་ཞེས་པའང་ཆད་དེ་

འོག་ཏུ་སྦྱར་བ་ལྟ་བུ་རུ་ཡོད།)

21 བྲུགགྀལོལསདལྱུུཨངརྀཆུསབྲིས(དབུ་ཅན་དུ་ཐིག་ཕྲེང་

གཉིས་འདུག་ལ། ཡི་གེའི་གཤམ་དུ་ཉི་མ་དང་གཡུང་དྲུང་གཉིས་

བྲིས་འདུག ༡བྲུག་གྀལོལསདལྱུུ༢ཨངརྀཆུསབྲིས ཞེས་པ་ཚེག་མེད་

པར་བཀོད་འདུག ཡི་གེའི་འདིའི་གོང་དུའང་ཅུང་མི་གསལ་བ་ཞིག 

རྟའལོལསད ཞེས་པ་གཉིས་བསྡུར་ན་ལོ་ཚིགས་རྟ་དང་འབྲུག་ཞེས་

པ་མ་འདྲ་ཙམ་ལས་འབྲི་མཁན་གཅིག་ཡིན་ནམ་སྙམ། ) 

22  སྨེརལx(ཕ ་བོང ་ཆག་པོ ་ཞིག ་གི ་ཟུར ་དུ ་བཀོད ་

ཅིང་། ཕལ་ཆེར་དཔོན་བློན་གང་རུང་ཞིག་གི་མཚན་ཟུར་ཞིག་ཡིན་

པར་སྣང་། འདི་ལས་ཡིག་གཟུགས་སོགས་དཔྱད་རིན་དུ་ཡོད་དེ། 

སྨར་ཞེས་པའི་ས་དང་མ་དྲང་ཐད་དུ་རྩེག་མེད་པ་སོགས་སོ།།)
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23 ལུམ(འདིར་ཡི་གེ་འདི་ཉིད་ཟུར་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ཀྱང་། ད་

དུང་ངོས་སུ་ཡི་གེ་འགའ་འདུག་ཀྱང་འབྲི་གསུབ་བྱས་པས་གསལ་

བོར་མི་འདུག)

24 སྦྲུལ(འདི་ནི་འབྲི་འཕྲོ་ལྷག་པ་འདྲ། ལོ་རྟགས་སྦྲུལ་ཡིག་

ཁོ་ན་ལས་ཅང་མི་འདུག)

25 ཡོསབུ བྲགམྱྀཙེས(འདི་ནི་དབུ་ཅན་དུ་བྲིས་ཀྱང་། ཡི་གེ་

གཏིང་དུ་མ་སོང་བས་མི་གསལ་ཞིང་། ཡོས་བུ་དང་བྲག་མྱིཙེས་ཞེས་

པར་བར་སྟོང་ཅུང་ཟད་འདུག བྲག་གམ་བུག ཐུག བུམ་ཞེས་པ་གང་

ཡིན་གསལ་ཁ་འབྱེད་དཀའ་བས་དཔྱད། འདིའི་ངོས་གཞན་ཞིག་ཏུ་

མཆོད་རྟེན་བཟོ་བཀོད་ཅུང་མ་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག)

26 ༄ཞང་བློན་ཆེན་པོས་བྲིས(དབུ་ཅན་དབུ་མེད་འདྲེས་མ་

ལྟ་བུར་མཆོད་རྟེན་གསུམ་གྱི་གཡོན་ངོས་ཟུར་དུ་བཀོད་ཡོད། སྐབས་

འདི་དག་གི་གཡས་གཡོན་ནི་ང་རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་གཡས་གཡོན་དུ་

བཤད་པ་ཡིན།) འདུག་ཀྱང་ཁོ་བོས་གསལ་བོར་མ་བཤས་པར་ཁ་མ་

ཚང་བས་འགྲེལ་ཐབས་མ་འགྲིག ཞང་བློན་གྱིས་བྲིས་ཅུང་མང་།)

27 སྨེར་ཆོལ(འདི་དབུ་ཅན་ཆེ་ཙམ་ཞིག་ཀྱང་འདུག་ཀྱང་

མི་གསལ་བས་སྨར་ཆོབ་བམ་སྨེར་ཆབ་གང་ཡིན་ཁ་ཚོན་གཅོད་

དཀའ་བར་འདུག)སད་ལྱུུམུལཐོ(དབུ་ཅན་ལ་དབུ་མེད་ལྟ་བུའི་ཤན་

ཅུང་ཟད་མཆིས། མཚན་གྱི་འོག་ཏུ་གཡུང་དྲུང་གཡས་སུ་འཁོར་བ་

ཆུང་ཆུང་ཞིག་འདུག དེའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་མཆོད་རྟེན་མགོ་རྩེ་གསུམ་ལྟ་

བུ་ཞིག་མཆིས།)  ད་དུང་འདིར་ཡི་གེ་འདུག་པས་གཤམ་དུ་འགོད་

ཆོག)
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28 སྟོངཔོནཆེས(འདི ་ནི ་མཆོད་རྟེན་གཉིས་ཀྱི ་བར་དུ་

དབུ་མེད་ལྟ་བུར་མགྱོགས་བྲིས་སུ་འདུག ཐིག་ཕྲེང་གཉིས་ཏེ ། 

༡སྟོངཔོན༢ཆེས ཞེས་པའི་ཡི་གེའི་མཇུག་ཏུ་གོར་ཐིག་ལྟ་བུར་འདུག་

ཀྱང་དེར་འབྲེལ་བ་ཡོད་མིན་བཤད་དཀའོ།།)

29 ཁྲིསུམཀྱིས་བྲིས(དབུ་མེད་ཀྱི ་རྣམ་པ་ཅུང་ཤ གས་ཆེ་

ལ། མཆོད་རྟེན་ཞིག་གི་གཡས་ཟུར་དུ་བཀོད། ཡིག་ཕྲེང་གཉིས་

ཏེ།༡ཁྲིསུམ༢ཀྱིསབྲིས ཞེས་སུ་འདུག འདིར་ཡི་གེ་དག་གཙོ་བོར་

འགོད་བཞིན་པ་ལས་སྒྱུ་རྩལ་བ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་མཆོད་རྟེན་མི་

འདྲ་བའི ་རི ་མོ ་འདི ་དག་གིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི ་བཀོད་པ་མི ་འདྲ་བའི ་

འཇིག་རྟེན་ཞིག་བཞེངས་འདུག་པའང་ཤེས་དགོས།)

30 ༄།།སྟོང་པོན་ཙན་ཕྱུག་རྗེས་བཞེངས་སུ་གསོལ་ལོ ་

(མཆོད་རྟེན་ཞིག་གི་གཡོན་ཟུར་དུ་དབུ་མེད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཡིག་ཕྲེང་

དུ་གསུམ་དུ་འདུག ༡༄།། སྟོང་པོན༢ཙན་ཕྱུག་རྗེས༣བཞེངས་སུ་

གསོལ་ལོ་ འདི་ལ་ཚེག་རེ་རེ་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཡིག་ཕྲེང་ཕྱི་

མའི་ཚེག་ཐིག་ཀྱང་ཡི་གེའི་དཀྱིལ་མར་བརྒྱབ་འདུག) 

31༄།།ལ་བློན་ཙན(སྦན)གིསབཞེངས་སུ་གསོལ་བ(འདི་ནི་

མཆོད་རྟེན་ཟུར་དུ་བྱ་ཞིག་བུམ་པའི་ཁར་བབས་པ་ལྟ་བུའི་གཡས་

ཟུར་དུ་ཡི་གེ་འདི་དག་བཀོད་ཡོད། དབུ་ཅན་ལ་དབུ་མེད་ལ་ཤན་

ཤགས་པའམ། ཡང་ན་གཟབ་མ་ནས་ཅུང་འཁྱུག་པའི་ཚུལ་དུ་ཡིག་

ཕྲེང་གསུམ་འདུག ཡིག་ཕྲེང་ལྔ་འདུག༡༄།།ལ༢བློན་སྦན(ཙན)༣གིས 

བཞེངས༤སུགསོལ༥བ ཞེས་སུ་མཆིས་ལ། མཚན་གྱི་སྦན་ལས་ཙན་

ཡིན་ནམ་སྙམ་པར་འདུག བྱ་དེས་ལོ་རྟགས་སམ་གང་ཞིག་མཚོན་པ་
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བརྟག)

32 ༄།།ཁྱི ་སུམ་ཀྱིསཆོསསུ(སྐུ)(མཆོད་རྟེན་བཟོད་ཅུང་

མ་འདྲ་ཚད་ལྡན་བྲིས་པ་དག་གི་ཟུར་དབུ་མེད་ལྟ་བུར་ཡིག་ཕྲེང་

གསུམ་དུ་མཆིས། ༡༄།།ཁྱི་སུམ༢ཀྱིསཆོས༣སུ(སྐུ) ཞེས་བྲིས་ཤིང་། ཕ་

བོང་རྒྱབ་ངོས་སུའང་མཆོད་རྟེན་སྟབས་བདེ་ཞིག་བྲིས་འདུག ) 

33 ༄།སྟོང་བོན་རྒ ཡིས(ཕ་བོང་འདི་ནི་སེང་གེ་གཙང་

འགྲམ་གྱི ་གད་ཐོག་གཙང་བོར་ལྷུང་གྲབས་འདུག འདི ་དག་ལ་

གཞིགས་ཚེ་དངོས་གནས་རིག་གནས་གཙང་བོར་འདེབས་པ་ལྟ་བུའི་

འགྱོད་པ་རྟས་མི་ཟིན་པ་ཞིག་འདུག་ཨང་། རྡོ་ཡིག་འདིའི་འགྲམ་ཏག་

ཏག་འགྲོ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་འདུག ཡིག་ཕྲེང་གསུམ་

སྟེ༡༄།སྟོང༢བོན་རྒ༣ཡིས འདི་ནི་གོང་དུ་སྟོང་དཔོན་རྒྱ་བའམ་རྒྱལ་

བ་སོགས་གཅིག་ཡིན་ནམ་སྙམ།)

34 བློན་བོན(ཙན)གིས་བྲིས(མཆོད་རྟེན་ཞིག་གི་གཡས་

ཟུར་དུ་བྲིས་ཡོད། ཡིག་ཕྲེང་གཉིས་ཏེ། ༡བློན་བོན(ཙན)༢གིས་བྲིས 

ཞེས་དབུ་མེད་ལྟ་བུར་འདུག་ལ། བློན་བོན་ཡིན་ནམ་སྙམ་ཡང་། ཞིབ་

ཏུ་བརྟག་ན་ཙན་ལྟ་བུར་ཡང་འདུག་པས་དཔྱད།)

35 ཁྲིསུམཀྱིསབྲིས(མཆོད་རྟེན་གྱི ་གཡས་སྟོད་དུ་འདུག 

དབུ་མེད་ལྟ་བུར་ཡིག་ཕྲེང་གཉིས་ཏེ། ༡ཁྲིསུམ༢ཀྱིསབྲིས ཞེས་པ་

ཁོང་གི་མཚན་ནི་ཐེངས་རེ་གཉིས་བསླེབས་པས། ཡིག་གཟུགས་ཀྱང་

གཞན་དེ་དང་འདྲ་བར་འདུག )

36 ཁྱི་ལོན(རྡོ་བའི་ངོས་གཉིས་སུ་མཆོད་རྟེན་གཉིས་བྲིས་

ཏེ། ཅིག་ཤོས་ཀྱི་གཡས་སྟོད་དུ་ཡིག་འབྲུ་འདི་གཉིས་ཡོད། གཞན་
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དེའི་སྟེགས་བུ་རུ། རེ་བ་ཆེ ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀྱང་བཀོད། ད་དུང་

འདི་གཉིས་ཀྱི་དཀྱིལ་གྱི་ཟུར་ཞིག་ཏུ། རའངསྐྱོ ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་

ཀྱང་འདུག)

37 སྤྲེའུ་ལོ་ལ་རྱེ་ཤ ྀན(འདི་ཡང་ཡི་གེའི་འོག་ཏུ་མཆོད་རྟེན་

ཡིནནམ་སྙམ་པ་ཞིག་དང་གཡས་ཟུར་མཆོད་རྟེན་ཡོད་པར་བྲིས་

འདུག ངོས་གཞན་དུ་རྡོ་ཤ ན་ཁོག་སྟེ་དམར་སྨུག་གི་མདངས་དེ་མེད་

པར་རྡོ་མདོག་དངོས་དེ་མངོན་འདུག)

38 བྱགགལོབློན་སྟོངརྩནགྱིསབྲིས(ཡི་གེ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་

གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་འདུག་ལ། བློན་ཆེན་མགར་སྟོང་བཙན་ཡང་འདིར་

ཕེབས་མྱོང་བའི་བདེན་དཔང་ཞིག་ཡིན་པར་སྙམ།  གཡས་ཟུར་དུ་ཤྭ་

བ་ཁ་ཕར་ཕྱོགས་པ་ཞིག་འདུག་ལ། དེ་ནི་བློན་སྟོང་བཙན་གྱི་བྲིས་

པ་ལས་ཀྱང་སྔ་བའི་ཉམས་ཤིག་འདུག ཕ་བོང་ཆེ་ཙམ་དུ་འདུག་པས། 

ཡི་གེའང་དུས་རིམ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་འདུག རིམ་བཞིན་གཤམ་

དུ་བཀོད་ཆོག བློན་སྟོང་བཙན་སྐོར་ལ་ཡིག་ཕྲེང་གཉིས་འདུག་སྟེ། 

༡བྱགགལོལ༢བློན་སྟོང་བཙན་གྱིསབྲིས། སྟེང་མ་ཡིག་འབྲུ་ཅུང་ཆུང་

ལ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ཆེ་ནས་ཆེ་རུ་འདུག)

39 རྟའྀ ་ལོ ་ལ་སྨེར་འདྲོ? སྨེརའདྲོནལབརྩནགྱྀསབྲིས 

འཕརསླེབས མནོནལནུང(རྐུང/རུང)སྨེར( ཡིག་འབྲུ་འདི་དག་ནི་

གོང་གི་སྟོང་བཙན་ཕ་བོང་གི་ངོས་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ལ། འདི་དག་ཀྱང་

ཐིག་ཕྲེང་གཅིག་ཏུའང་མེད། དཔེར་ན་རྟའྀ་ལོ་ཞེས་པ་སྟོང་བཙན་

ཡི་གེ་འོག་ཏུ་ཆུང་བར་བཀོད་འདུག སྨེར་འདྲོན་ཞེས་གཡོན་ཟུར་

དུ་ཡིག་ཕྲེང་གཉིས་སུ་འདུག འཕརསླེབས་ཞེས་པ་ཡིག་ཆེ་བར་རྟའི་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ལོའ་ིའོག་ཏུ་བཀོད་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ན། འཕར་མ་སླེབས་མཁན་ནི་

སྨེར་ཞེས་པ་ཁོང་ཉིད་ཡིན་ནམ་སྙམ། གང་ལྟར་ཕ་བོང་འདི་ཡི་གེ་

ཆེས་མང་བའི་ཕ་བོང་དེ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་དཔང་དུ་མི་གཟུགས་ལོན་

ལ་ཉེ་བ་ཞིག་འདུག)

40 བྱགགལོལ མནོནདགེལེགས ཀྱྀསབྲིས(རྡོ ་འདིར་

མཆོད་རྟེན ་སོགས་མེད་ལ།  དབུ་ཅན་ཚིགས་ཡག་ཆེ ་ཙམ་དུ་

བྲིས་ཀྱང་གསལ་བོ ་མི ་འདུག ཡིག་ཕྲེང་གསུམ་སྟེ ། ༡བྱགགལོལ 

༢མནོནདགེལེགས༣ཀྱྀསབྲིས ཞེས་སུ་འདུག་ལ། ཕ་བོང་འདིའི ་

གཡོན་ངོས་སུ་ད་དུང་ཡི་གེ་ཞིག་འདུག་པས་གཤམ་དུ་འགོད་ཆོག)

41 ཀརཏང?སླེམེསླེབས(འདིར་ས་གནས་ཀྱི ་མིང་དང་

འབྲེལ་མེད་དམ་སྙམ་པ་ཞིག་འདུག་ཀྱང་། ཡི་གེ་གོང་མ་འབྲེལ་མ་

ཆགས་ལ། ཡིག་གཟུགས་ཀྱང་ཆ་འཇོག་ཅུང་དཀའ་བར་འདུག་པས། 

ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐབས་མ་འགྲིག་པས་དཔྱད། གོང་གི་དེ་ཡང་ཕ་བོང་

གཅིག་ཏུ་ཡོད་ཀྱང་ཡིག་གཟུགས་ཅུང་མི་འདྲ་བར་སྣང་བས། འབྲི་

བའི་དུས་ཚོད་མི་གཅིག་པར་འདྲ།) 

42 ལུགྀལོལ བྲགཨོདལས བྲིས(འདི་ལ་ཡི ་གེ ་གཞན་

འགའ་འདུག་ཀྱང་མི་གསལ།  ལུག་གི་ལོ་ཞེས་པའི་འོག་ཏུ་ཡིག་འབྲུ་

མི་གསལ་བ་ཆུང་ཆུང་ཙམ་འདུག་ཀྱང་། ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་བབ་ལ་

བལྟས་ན་བྲག་ཨོད་ལ་ཞེས་པ་དང་མཐུད་དགོས་པར་སྣང་། ད་དུང་

ཟུར་ཞིག་ཏུ། སྤྲེའུལོལ་ཞེས་པ་ཞིག་འདུག་ཀྱང་ཟུར་ཆག་པ་སོགས་

ཀྱི་དབང་གིས་གསལ་བོར་མེད་པས་བཞག) ཁྱུངསེ(མེ)པོརཔོ(རྡོ་བ་

ཞིག་ཏུ་མཚན་བྱང་འདི་ཁོ་ན་བྲིས་འདུག ཡིག་འབྲུ་གཅིག་སེ་དང་མེ 
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

ཕེ་གང་ཡིན་ཁ་ཚོན་གཅོད་དཀའ་བ་ཞིག་ཏུ་འདུག)

43  སྦྲུལགྱྀལོལརྭངཀླྀང  ཨྀཙེསབྲིས (ཡིག ་འབྲུ་འདི ་

ནི ་ཅུང ་གསལ་ལ ་དབུ ་ཅན ་དུ ་ཐིག ་ཕྲེང ་གཉིས ་ཙམ ་མཆིས ། 

༡སྦྲུལགྱྀལོལརྭངཀླྀང༢ཨྀཙེསབྲིས ཞེས་བཀོད་འདུག་ཅིང་། ཞིབ་ཏུ་

བལྟས་ན་ཨྀ་ཙེས་ཞེས་པའི་སྔོན་དུ་ལ་ཡིག་ཅིག་འདུག་པས། དེ་ལྟ་

ན་ཕལ་ཆེར་རྭང་ཀླིང་ངམ་རྦང་གླིང་། ཡང་རྭང་གླིང་ཞེས་པ་ནི་ད་

ལྟའི་ཡུལ་འདིའི་མིང་དུ་ཡིན་ཆོག་པར་འདུག རྭ་ཡིག་བཀོད་པ་རེ་

ཟུང་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་སྲིད་པས། གོང་དུ་རྭང་ཞེས་པ་

ཐེངས་དུ་མ་བྱུང་བས་བསྡུར་བར་འོས། འདི་ནས་གཙང་བོའ་ིཕ་རོལ་

གྱི་ཐད་ཀའི་གྲོང་སྡེ་ལ་ད་ལྟ་ཁ་སྐད་དུ་ས་སྤོལ་ལྟ་བུ་ཟེར་ཡང་། ཡི་

གེ་འབྲི་དུས་ས་སྤྲོ་ཞེས་སུ་འབྲི་བཞིན་འདུག ད་དུང་ཡི་གེ་འདི་དག་

གི་འོག་ཏུ། བྲུག་ཞེས་པ་ཞིག་དང་། ཕག་ཅེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་གཉིས་

གོ་རིམ་བཞིན་བར་དུ་སྟོང་ཆ་ཞིག་དང་བཅས་སུ་སྣང་བས། དེ་ནི་

འབྲི་མཁན་གྱི་ཡང་ཡང་འོང་བའི་ལོ་ཚིགས་ཁོ་ན་ཙམ་བཀོད་ཡིན་

ནམ་དཔྱད། གཞན་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཨཱོཾ་ཡིག་འདི་ལྟར་བྲིས་འདུག)

44 རབ?བྲལལོ  སྟའིལོལསྟོབྲིས(ཡིག་འབྲུ་འདི་དག་རྡོ་ངོས་

གཅིག་ཏུ་ཡོད་ཀྱང་། ཡིག་གཟུགས་སོགས་ཁ་ཁར་འདུག སྔ་ཕྱི་གཉིས་

ཀ་དབུ་ཅན་དེ་འདྲ་གསལ་བོ་མིན་པས། ཕྱི་མའི་སྟོ་ཞེས་སྔོན་ཡི་གེ་

འོག་ཏུ་ཡི་གེ་ཆད་དེ་གཞན་ཞིག་ཁ་གསབ་བྱེད་མེད་དམ་སྙམ་པའི་

རྗེས་ཤ ལ་ཞིག་འདུག་ཀྱང་། ཡིག་གཟུགས་སོགས་གསལ་ཁ་འབྱེད་

མི་ཐུབ།) ཁྱྀའལིོལལྷལེགསབྲིས། (འདི་དབུ་ཅན་ཡིག་ཕྲེང་གཉིས་སུ་

འདུག ༡ཁྱྀའལིོལ༢ལྷལེགསབྲིས གང་ལྟར་ཁོམ་པ་རེ་བྱུང་ཚེ་ཏུན་ཧོང་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ཡིག་རྙིང་གི་ལོ་ཚིགས་གནད་བསྡུས་དང་བསྡུར་ཏེ་དཔྱད་ན་དགེ་

མཚན་ཆེ་ཡང་། སྐབས་འདིར་འགྲོ་ཞོར་ཡི་གེ་ཕབ་ཞོར་དུ་ཚེགས་ཆེ་

དྲགས་པས་གནས་སྐབས་དེ་ལྟ་བུའི་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་མ་བྱུང་། )

45 སྦྲུལོ་ལ་མདོ་སྟང་ཙེས་བྲིས། (འདི་ནི་རྡོ་ནར་མོ་ཞིག་ཏུ་

དབུ་ཅན་གསལ་བར་བཀོད་ཅིང་། ཚེག་ཀྱང་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཚེག་

ཐིག་དེ་དག་ཀྱང་དེང་དུས་ལྟར་ཡིག་མགོ་སྙོམས་པར་མ་བཞག་པར་

དཀྱིལ་དུ་བཞག་འདུག)སྟགགིལོགྱེརསྟིལ་བྲིས(རྡོ ་བ་འདིའི ་ངོས་

གཉིས་སུ་ཡི་གེ་འདུག ཡི་གེ་འདི་ནི་དབུ་ཅན་དབུ་མེད་འདྲེས་མ་རུ་

སྣང་།  གཞན་དེ་འོག་ནས་འགོད་ཆོག)

46 ཁྱྀལོལྱོཙེབྲིས(ཡི་གེ་དབུ་ཅན་ཆེ་ཙམ་དུ་སྣང་ལ། གོང་

གི་དེ་དང་རྡོ་བའི་ངོ་གཉིས་སུ་ཡོད། ལོ་དང་ལྱོ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་ན་ག་

ཡིག་ཅུང་མི་གསལ་བ་ཞིག་འདུག་པས། དེ་བར་དུ་བཅུག་ཚེ་གལྱོ་ལྟ་

བུར་འབྱུང་བས་དཔྱད་པར་རིགས།)

47 སྟགྀལོཧུམསx ཀརཙེཅང་ཀོx(ཡིག་ཕྲེང་འདི་གཉིས་

གོང་འོག་གི་ཚུལ་དུ་ཡོད་ཀྱང་། སྨྱུག་རིས་སྦོམ་ཕྲ(དོན་དུ་གསོར་

འབིགས)དང་ཡིག་གཟུགས་ཆེ ་ཆུང་དང་གསལ་མིན་སོགས་ལ་

གཞིགས་ན་དུས་གཅིག་མིན་པར་སྣང་། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་ཕྱི་

མ་མི་གསལ། ཀར་ཞེས་པའི་རྐང་བ་ནས་རྡོ་ཤ ན་བཀག་འདུག་པས་

འདོགས་ཅན་ཡོད་མེད་བཤད་དཀའ།)

48 ལུགགྀལོརྭཀླྀངའདུས་ལེགསབྲྀས(འདི་ནི་དབུ་ཅན་གྱི་

མགོ་སྙོམས་ཤིང་ཡིག་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཞིག་ཏུ་འདུག་ལ། 

ཡིག་ཕྲེང་གཉིས་ཀྱི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ། ཨྰོྃ ་ཡིག་ཅུང་ཆེ་ལ་
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གསལ་བར་བྲིས་འདུག སྔར་གྱི་ཡི་གེ་རྙིང་བའི་ཁྲོད་དུ་ཨོྃ་ཡིག་རིང་

ཆ་ཅན་མང་དུ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག)

49 སྨེརབཟངལེགསཀྱིསབྲྀས(ཡིག་གཟུགས་དབུ་ཅན་དུ་

བཀོད་པའི་ཐིག་ཕྲེང་འདིའི་འོག་ཏུ་གཡུང་དྲུང་གཡས་སུ་འཁོར་བ་

ཞིག་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་མཆོད་རྟེན་ཞིག་ལ་ཨོྃ་ཡིག་ཆེ་ཙམ་ཞིག་

ཀྱང་བྲིས་འདུག)

50 རྟའྀལོལ མནེནརྨུལཐོསབྲིས(འདི་ནི་མཆོད་རྟེན་ཨོྃ་

ཡིག་ཡོད་པ་ཞིག་གི་གཡོན་ངོས་སུ་དབུ་ཅན་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཙམ་

དུ་ཐིག་ཕྲེང་གསུམ་དུ་བཀོད་འདུགམནེ་ཡི་རྗེས་ཀྱི་ན་ཡིག་ནི་འོག་

ཏུ་རྗེས་འཇུག་གི་ཐད་དུ་འདུག་པས། ཆད་པར་སྙམ་སྟེ་བཅུག་ཡོད། )

51 འབྲོ་དབང་ཁར(འདི་ནི་མཆོད་རྟེན་བུམ་པར་སྤྱན་ཟུང་

བཀོད་པ་ཞིག་གི་གཡོན་ངོས་སུ་དབུ་ཅན་དུ་ཡིག་ཕྲེང་གཉིས་ཏེ། 

ཁར་ཞེས་པ་འོག་ཏུ་བཀོད་ཡོད།)

52 ༄།སྟོང་པོན སེང་གེ ་རྗེསབྲིས(འདི་ནི ་མཆོད་རྟེན་

གཉིས་ཀྱི་གཡོན་ངོས་སུ་བཀོད་ཅིང་འོག་ཏུ་མི་ཞིག་ཀྱང་འགྲེང་སྟེ་

ལག་ཟུང་ཅུང་བརྐྱངས་ཏེ་ཡོད། དབུ་ཅན་དབུ་མེད་འདྲེས་མར་ཡིག་

ཕྲེང་བཞི་ཙམ་མཆིས། ༡༄།སྟོང་པོན༢སེང་གེ༣རྗེས༤བྲིས ཞེས་སུ་

བཀོད་འདུག)

53 ༅། སྟོང་པོནབདུད་འཇོམས ཀྱིས(མཆོད་རྟེན་བྲིས་པ་

ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་དབུ་མེད་ལ་གཞོལ་ཤ གས་ཅུང་

ཆེ་བའི་རྣམ་པར་འདུག ཡིག་ཕྲེང་གཉིས་སུ་འདུག་པ་ལས། ཡིག་

ཕྲེང་འོག་མར། ཀྱིས་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མི་འདུག སྐབས་འདིར་དབུ་
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ཁྱུད་ཀྱང་མཚན་གྱི་གོང་དུ་བྲིས་ཡོད་མེད་ལའང་གོ་ཐོབ་སོགས་ཀྱི་

ཁྱད་པར་ཞིག་ཡོད་པར་སྙམ་པའང་འདུག)

འདིར་རྡོ་ཡིག་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཅིག་ཅུང་གཟབ་ནན་དུ་བཀོད་

ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི ་ཨང་རྟགས་ཀྱིས་ཡིག་སྣ་མི ་འདྲ་བའི ་གོ ་རིམ་

བསྒྲིགས་ཡོད་ལ། བོད་ཡིག་གི་ཨང་རྟགས་ཀྱིས་ཐིག་ཕྲེང་མཚོན་

བྱེད་ཀྱང་བགྱིས་ཡོད། ཁ་སྐོང་དུ་གཙོ་བོ་མ་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་

གསལ་བཤད་ཅུང་ཟད་རེ ་དང་། གཞན་མ་ཡིག་ཁྲོད་ཀྱི ་ཁ་སྐོང་

དུ་ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་བ་སོགས་ཀྱི་དོགས་པའི་གདམ་ང་ལྟ་བུར་

བཀོད་ཅིང་། རེ་འགར་དྲི་རྟགས་ཀྱིས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད། མ་ཡིག་

དང་མཉམ་དུ་མཆོད་རྟེན་གྱི་རིགས་ཅུང་ཟད་ཟུར་འཕྲོས་སུ་བརྗོད་

པ་ལས། རྡོ་ལ་ཕབ་པའི་མཆོད་རྟེན་ནི་དེ་བས་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་མང་

བས། འདིར་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས་མ་འགྲིག ད་དུང་

ལམ་གྱི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་མཆོད་རྟེན་རེ་གཉིས་མཐོང་མོད། དེ་གར་

ཡང་ཡི་གེ་རེ་ལྷག་ཡོད་ཚེ་ཕྱིས་སུ་བསྐང་བར་བྱ། དེ་རིང་དངོས་

གནས་ཚ་བ་ཆེ་དྲགས་པས། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོང་བ་ལྟ་བུའི་

སྣང་བ་འདུག་ཀྱང་། རྡོ་ཡིག་འདིའི་དོན་དུ་རྡ་ས་ནས་བཟུང་སེམས་

ཁྲལ་མང་བོ་བྱས་མྱོང་། གཙོ་བོ་ས་གནས་ཏག་ཏག་ཅིག་རྙེད་མིན་གྱི་

སེམས་ཁྲལ་དེ་ཡིན། དེ་རིང་མཚོན་ན་གླ་འཁོར་ཞིག་ཏུ་འོང་བ་ཡིན་

ཡང་གཞན་བརྟེན་གྱི་རྣམ་པ་འདིས། དུས་ཚོད་ནི་སོས་དལ་གྱི་ཚོར་

བ་ཞིག་མེད་པའི་སྣང་བ་འདུག  རྡོ་ཡིག་གི་ཁམས་འདིར་ཡང་ཡང་

བལྟས་ཚེ་བློས་མི་ཐོངས་པའི་ཚོར་བ་ཡང་ཡང་འབྱུང་བས། ཁ་ལོ་

བར། སང་ཉིན་ང་རང་ལ་དྭགས་ཀྱི་མཁས་པ་ཞིག་ལ་ཐུག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ། 
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དེ་དུས་ངེས་པར་དུ་ས་གནས་འདིར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་རེ་བ་འདོན་

རྒྱུ་ཡིན། འདི་ལྟར་ལྷག་ན་དངོས་གནས་ཡིད་ཕངས་པ་ཞིག་རེད། རྡོ་

ཡིག་འདི་དག་ར་བ་བསྐོར་ཏེ་ཡུལ་སྐོར་གྱི་ཁམས་སུ་བསྒྱུར་ན་ད་ལྟ་

རྡོ་བ་དག་བཅག་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་བྱེད་པ་ལས། དེ་བས་

དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཡོང་སྒོ་བསྡུ་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ས་གནས་ཀྱི་རིག་

གནས་རྙིང་བ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱང་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན། འདི་ནི་འཇིག་སོང་

ན་སླར་རྙེད་དུ་མེད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན། དངོས་གནས་རིན་པོ་ཆེ་

ཡིན། འདི་ལ་རིན་ཐང་ཞིག་གཞལ་དུ་མེད་ཅེས་པས། ཁ་ལོ་བ་ངའི་

རྣམ་འགྱུར་ལ་ཅུང་ཡ་མཚན་པར་གྱུར་པས། ངས་མནའ་ཞིག་བསྐྱལ་

བ་ཡིན། 

གང་ལྟར་ངའི་རྩོམ་འདི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བཀྲམས་རྗེས་ས་གནས་

ཀྱི་མིས་ཀྱང་ཡང་བསྐྱར་དོ་སྣང་བྱེད་ཅིང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་རེ་བ་

ཅི་བས་ཀྱང་ཞུ། དེ་མིན་ད་ལྟ་འདི་གར་ས་ཐིག་འདྲ་བརྒྱབ་པ་སོགས་

མཐོང་ཚེ། མི་འགྱང་བར་ཁོར་ཡུག་འདི་ཉིད་ཡ་ང་བའི་གནས་སྟངས་

ཤིག་འབྱུང་བར་ཉེ་བ་གསལ་བོར་འདུག ཡང་ཡང་བསམ་ན་ཡང་

ཡང་བློས་མི་ཐོངས་པས། འདི་ལྟ་བུའི་གནས་རྩ་ཆེན་ཞིག་ནས་དྲན་

རྟེན་དུ་རྡེའུ་ཁ་ཤས་སྤར་མོར་བཅུག་སྟེ། ཡང་ཡང་ཕྱིར་མིག་ལྟ་བཞིན་

འོང་དགོས་བྱུང་སོང་། ཡུལ་མི་ཚོ། ཁྱེད་ཚོས་ངོ་མ་རིག་གནས་འདིར་

སྲུང་སྐྱོབ་ཅིག་བྱེད་རོགས། ཞེས་པ་སེམས་ནས་ཞུ་བ་ཞིག་ཐལ་ཏེ་

བུད་སོང་། 

ཀླུ་འཁྱིལ་དུ་དགོན་དུ་མཇལ་བའི་ལམ་དུ་ཞུགས། ལམ་བར་

དུ་རྡོ་ཡིག་གི་ཕ་བོང་དེ་དག་དམར་སྨུག་ཏུ་ཆགས་ཚུལ་ལ་བསམ་བློ་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ཡང་ཡང་བཏང་། དེ་ནི་ཉི་འོད་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཀྱང་མ་རེད། 

གཙང་བོས་ཡུན་རིང་བྲན་ཞིང་རིམ་དྲོད་ཤ གས་འཕེལ་བས་ཁ་དོག་

དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནམ། དེ་མིན་ཡི་གེ་བྲིས་ཤ ལ་དེ་དམར་སྨུག་

ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་པས། ལམ་བར་གྱི་ཕ་གིའི་རི་ངོས་ཤིག་ཏུ་

ཅུང་དམར་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་མཐོང་དུས། ཁ་ལོ་བར་ཆུ་དང་བརླན་གྱིས་

ཡུན་རིང་བྲན་ཏེ། ཚ་ཟེར་གྱིས་རི་བོ་དག་ཀྱང་འདི་ལྟར་གྱུར་འདུག་

ཅེས་ཀུ་རེ་རྩེ་བ་ཡིན། དོན་དངོས་རྡོ་ཡིག་དམར་སྨུག་དེ་དག་གི་

ཆག་འཕྲོད་དག་གི་ངོས་སྔར་བཞིན་སྤྱིར་བཏང་གི་རྡོ་བའི་མདོག་ཏུ་

འདུག  

རྡོ་བ་འདི་ནི་ཕ་ཡུལ་གྱི་རྡོ་ཐེམ་བཟོ་བའི་རྒྱུ་ཆ་དང་ཤིན་ཏུ་

འདྲ་བར་འདུག གང་ལྟར་དམར་སྨུག་འདི་དག་ནི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་

ཙམ་གྱི་རིག་གནས་ཁུར་ནས་དེ་རིང་བར་དུ་བསླེབས་པས། ད་ནི་

རང་བྱུང་གི་འཇིག་པས་མ་གནོད་པར། ཉེ་འཁོར་གྱི་རང་མིས་ཁྱད་དུ་

བསད་དེ་འཇིག་སོང་ན་ཤིན་ཏུ་ཕངས་པ་ལ་ཨང་། འདི་ལྟར་བསམ་

བཞིན་ཕྱིར་ལོག་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས། དེ་ནས་གཞུང་ལམ་གྱི་གཡོན་

ཕྱོགས་ཀྱི་ལུང་བ་ཞིག་ཏུ་སྤྱི ་ལེ ་༩ དཀྱོགས་ཏེ ་ཅུང་ཟད་ཕྱིན་ཚེ ་

དགོན་པ་རི་རྩེ་རུ་དཀར་ཆགས་སེ་མཇལ་ཐུབ། ཉེ་བར་འབྱོར་དུས་

བྱམས་སྐུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་འདུ་ཁང་ཉེ་འགྲམ་དུ་བཞེངས་འདུག  ཀླུ་

འཁྱིལ་དགོན་པ་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ༸གོང་

ས་མཆོག་གི་སྐུའི་གཅུང་བོ་མངའ་རིས་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་

རྒྱལ་མཆོག་དགོན་བདག་ཡིན་པར་འདུག  ཁོང་ནི་ད་ལྟ་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་གསུམ་པར་བརྩི་བར་བྱེད། གཟིམ་ཁང་ཉི་འོད་འཁྱིལ་བ་བཅས་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

ཡོད། སྔར་ལྷ་ཆེན་སྐུ་མཁར་རྩེ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་བོའ་ིམཁར་ཞིག་ཡོད་

པའང་། རིམ་གྱིས་དགོན་པ་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བཤད། གང་

ལྟར་དགོན་པ་ཐོག་མར་འདེབས་མཁན་ནི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་

གྲུབ་དབང་ཆོས་རྗེ་ཞུ་བ་ཞིག་ཡིན་ཚོད་འདུག ཅུང་སྔ་བའི་དགོན་

པ་ཞིག་ཏུ་གཏོགས་ཤིང་། ཨ་ལྕི་སོགས་འདིའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་

པར་བཤད། དུས་རབས་ ༡༥ ཙམ་དུ་བོད་ཀྱི་གསང་ཕུ་དགོན་ནས་

ལྷ་དབང་བློ་གྲོས་ཞུ་བ་གནས་འདིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ། རི་བོ་

དགའ་ལྡན་པའི་རིང་ལུགས་ལེགས་པར་སྤེལ་ཚུལ་འདུག

གློ་སྒོ་ཞིག་ཏུ་འཛུལ་ཚེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བློས་

བསླངས་ཤིག་མཇལ། སྟེང་དུ་ཕྱིན་པས་ལྡེབས་རིས་སོགས་རྙིང་བ་

ཆེར་མཇལ་མ་བྱུང་། འདི་ནས་ཕ་གིའི་གངས་རི་དང་རྒྱབ་ཕྱོགས་

ཀྱི་ལུང་བའི་ཕུག་གི་གངས་རི་མཐོང་ཐུབ་པའི་སྐྱིད་སྣང་ཞིག་འདུག 

འདུ་ཁང་སྒོ་བརྒྱབ་འདུག དེ་རིང་གྲྭ་བ་ཚོ་གྲོང་དུ་རིམ་གྲོ་ཞིག་གི་

ཕྱིར་དུ་ཕེབས་སོང་བར་སྐད།  གྲྭ་བ་བསྡོམས་ན་ ༧༠ ཙམ་ཡོད་ཚུལ་

གྲྭ་བ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། སྤྱིར་ན་འདིར་དཔེ་རྙིང་སོགས་མང་

དུ་ཡོད་ཚུལ་འདུག དེ་ནས་ཕྱིར་འཁོར་ཏེ་རིང་བོར་མ་སོང་བར་བ་སྒོ་

དགོན་དུ་བསླེབས། འདི་ནི་རྒྱང་ནས་བལྟས་ན་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་དང་

འདྲ་ཙམ་མཆིས། རྟེན་སྐུ་གཙོ་བོ་བྱམས་པ་འགའ་འདུག་ཚུལ་བྲིས་

ཀྱང་དེ་རིང་དཀོན་གཉེར་མི་འདུག་པས་མཇལ་ཐབས་མ་འགྲིག་

པས། རིང་བོ་མ་བསྡད་པར་མུ་མཐུད་དུ་གླེ་ཕྱོགས་སུ་ལོག   དེ་རྗེས་

བ་མགོའ་ིདགོན་པར་ཕྱིན་ཀྱང་དཀོན་གཉེར་མི་འདུག་པས།  ཕྱི་རོལ་

ནས་པར་འགའ་བཏབ་སྟེ་ཡོང་།
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

གླེར་སླེབས་པར་སྤྱི་ལེ་ ༩ ཙམ་ལས་མེད་པའི་སར་དཔེ་ཐུབ་

དགོན་ཡོད།  སྤྱིར་ན་ཡུལ་མི་འགའ་རེས་བདག་ལ་དགོན་པའི་སྐོར་

གྱི་སྐད་ཆ་འདྲ་མིན་བཤད་བྱུང་། ང་རང་ཐེངས་འདིར་དགོན་པར་

ངེས་པར་འགྲོ་དགོས་པར་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཡོད། དགོན་འདིར་དཀའ་

བཅུ་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་མཆོག་མཁན་པོར་བཞུགས་མྱོང་བས་ཡིན། 

ལམ་འགྲམ་གྱི་རིའི་གདོང་སྣེར་ཆགས་འདུག ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་

དུ་ཀ་བ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། ཀ་རིང་པར་བཤད། དང་ཐོག་ལོ་ཙཱ་

བ་རིན་ཆེན་བཟང་བོས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་རླབས་

ཏེ ། ཁོང་གི ་ཞལ་བཀོད་ལྟར་སློབ་བུ་དག་གིས་དགོན་པའི ་གཞི ་

བཏིང་ཞིང་། ཕྱིས་སུ་དུས་རབས་༡༥ བར་ལྷ་དབང་བློ་གྲོས་མཆོག་

གིས་འཆད་ཉན་གྱི་སྲོལ་ལེགས་པར་ཚུགས་ཚུལ་འདུག ད་ལྟ་གཙོ་བོ་

བ་ཀུ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པ་ཞིག་ཏུ་ངེས། ང་

རང་དཀོན་གཉེར་རྒན་པ་ཞིག་ལ་ཐུག་སྟེ་དམིགས་ཡུལ་དག་བཤད་

པས། ཁོང་ལ་དཀའ་བཅུ་བའི་ཐད་དུ་རྒྱུས་འདུག་ཀྱང་། བྱེ་བྲག་རང་

བཞིན་གྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་བོ་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕངས་པ་

ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ཡོད་ཀྱང་དེབ་བདག་

དེ་ད་ལྟ་མེད་ཚུལ་བརྗོད། དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་ཐབས་ཤེས་བྱེད་པར་ཞུ་

བ་ནན་དུ་བྱས་པས། ཁོས་ཡར་མར་མང་དུ་བཙལ་སོང་མོད་ཅི་ཡང་

རྙེད་མ་བྱུང་། དགོན་པའི་སྒྲོལ་མ་སོགས་མཇལ་ཏེ། དཀོན་གཉེར་

གྱིས་ཁྱོད་རང་དགོན་འདབས་ནས་ཅུང་སྒུགས་དང་། ཁོ་བོས་ད་དུང་

གཞན་ཞིག་ཏུ་དཔེ་དེབ་འཚོལ་ས་ཞིག་ཡོད་པས། ཁྱོད་རང་འདི་ལྟར་

དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་འོང་བས། ངས་ཁྱོད་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་མ་སོང་
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ཟེར་བཞིན་ལྕེ་བསྣར་ཙམ་བྱས། དེ་མི་སྐྱོན། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་དང་ང་

རང་སྒུག་ཅེས་པས། དགོན་འདབས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་བའི་རླངས་འཁོར་

འཇོག་ས་རུ་འོང་ནས་སྒུག ལམ་ནས་མ་ཎི་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་ཞིག་རྒྱ་

གར་ཡུལ་སྐོར་བས་གཡོན་དུ་སྐོར་བཞིན་པར། དེ་ལྟར་བསྐོར་ན་ཉེས་

དམིགས་ཡོད་ཚུལ་སོགས་བརྡ་རགས་པ་ཞིག་སྤྲད་པས། ཁོས་དེ་སྐྱོན་

ནི་མ་རེད། གནས་སྐབས་ཙམ་རེད། ཅེས་ལན་སྟབས་བདེ་ཞིག་བཏབ་

སོང་། སྐར་ ༡༥ ཙམ་སྒུག་ཀྱང་དཀོན་གཉེར་འོང་དུ་མེད་པས་གླེ་རུ་

ལོག  དེ་ནས་ཁོ་བོས་སྦྱིན་བདག་བྱས་ཏེ་ཁ་ལོ་བ་དང་ངེད་གཉིས་

བོད་པའི་ཟ་ཁང་ཞིག་ཏུ་དགོང་ཟས་མཉམ་དུ་ཟོས་རྗེས་སོ་སོར་གྱེས། 

ང་རང་ནང་དུ་ལོག་སྟེ་གནས་ཚུལ་འདི་དག་བྲིས་ནས་རིང་བོ་འགོར་

སོང་།

༢༠༡༨ ༦ ༢ དགོང་མོར་ལ་དྭགས་གླེ་རུ་བྲིས།

སྲིད་པའི་ངག་ལ་ཉན་པ།

ཁ་སང་གི་འཆར་གཞི་ལྟར་དེ་རིང་ས་ཕུད་གྲོང་སྡེར་འགྲོ་

བར་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་ ༩ དང་སྐར་ ༢༣ ཙམ་སྲང་དུ་རླངས་འཁོར་

འཚོལ་བར་ཕྱིན། ལམ་འགྲམ་གྱི་ཟ་ཁང་ཞིག་ཏུ་སྟབས་བདེ་ཞོགས་

ཟས་མགྱོགས་པར་བཟས་རྗེས་གླ་གཏོང་རླངས་འཁོར་ས་ཚིགས་སུ་

ཕྱིན། ས་ཕུད་དུ་ཧིན་སྒོར་༢༠༠ དགོས་ཚུལ་བཤད་པས་ཕྱིན། ས་ཕུད་

གྲོང་སྡེའི་སྣེ་ཟིན་པར་གླེ་ནས་སྤྱི་ལེ་༧ ཙམ་ལས་མེད། ཕུག་བར་དུ་
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སྤྱི་ལེ་༢༠ ཙམ་ཡོད་ཚུལ་ཁ་ལོ་བས་བརྗོད་སོང་། ས་ཕུད་དུ་འགྲོ་བའི་

ཁ་ཆེ་ཁྱོ་ཤ ག་གཉིས་ཀྱང་མཆིས། ཁོ་ཚོ་ཚང་མས་ལ་དྭགས་སྐད་དུ་

ཕན་ཚུན་གླེང་མོལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ང་ལ་ས་ཕུད་དུ་ཅིའི་ཕྱིར་འགྲོ་

བར་ཁ་ཆེ་དེས་དྲིས་བྱུང་། ས་ཕུད་ཐུབ་བསྟན་དཔལ་ལྡན་ལ་མཇལ་

དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་པས། ཁ་ཆེའི་ཆུང་མ་དང་ཁ་ལོ་བ་བཅས་

ཀྱིས་ཕན་ཚུན་གླེང་མོལ་བྱས་བྱུང་། ཁོ་ཚོས་གསལ་བོར་ཤེས་ཀྱི་མི་

འདུག ཁོང་ཅག་ས་གནས་དེ་ནས་མིན་ཚོད་རེད། 

དེ་ནས་རིང་བོ་མ་འགོར་བར་ས་ཕུད་དུ་བསླེབས་བྱུང་། གྲོང་

སྡེ་འདིའི་མདོ་ནས་དགོན་པ་འགའ་མཐོང་གིན་འདུག དེ་ནས་ཡུལ་

མི་འགའ་ལ་དྲིས་པས། ཁོང་ཚོས་དགེ་སློང་དཔལ་ལྡན་ཞེས་ཟེར་གྱི་

འདུག་ལ། ཀུན་གྱིས་ཤེས་པས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཡོད་

པ་རེད་ཟེར། ང་རང་གྲོང་སྡེའི་ཅུང་སྟོད་དུ་ཡོང་འདུག་པས། མར་

ལ་འདྲི་ཞོར་འདྲི་ཞོར་དུ་སོང་། གཞི་ནས་ལྕགས་ཀྱི་སྒོ་མོ་ཞིག་རྙེད་

བྱུང་། ནང་ནས་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་གློ་སྒོ་ལྟ་བུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་འདུག་

པར་འཛུལ་བས། ཁང་བའི་བཟོ་བཀོད་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མིན་ནའང་

མདུན་དུ་མེ་ཏོག་བཏབ་ཅིང་། ཤིང་ཁང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་

པ་ཞིག་འདུག་པར། མ་ཁང་དཀྱིལ་མར་སྒོ་བརྒྱབ་འདུག་ལ། གཡས་

གཡོན་གྱི་ཁང་བ་གཉིས་ཀྱང་སྒོ་བརྒྱབ་འདུག ཁོར་ཡུག་ཤིན་ཏུ་ལྷིང་

འཇགས་རེད། སྐབས་འདིར་ཉིན་གུང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ལྷག་ཙམ་རེད། 

སྐད་ཅུང་མཐོ་བར་བྱས་ཏེ། རྒན་ལགས། ཞེས་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་བོས་

པས། ར་དཀྱིལ་གྱི་ཤིང་ཁང་སྟབས་བདེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ནས་དགེ་

འདུན་པ་སྐུ་གཟུགས་རིང་ཞིང་ཁ་སྣ་རགས་པ། བརྗིད་ཉམས་དོད་པ་
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ཞིག་སླེབས་བྱུང་། རྒན་དཔལ་ལྡན་ནི་ད་ལྟ་དགུང་ལོ་ ༧༤ ཙམ་ཡིན་

པས། ཧ་ཅང་བགྲེས་ཉམས་དོད་པ་ཞིག་ཏུ་ཚོད་དཔག་བྱས་པས། ཁོང་

ནི་དེ་འདྲའི་བགྲེས་ཉམས་ཡོད་པ་ཞིག་མིན་པས། ཁྱེད་རྒན་དཔལ་

ལྡན་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པས། ཡིན་ཟེར། དབུས་སྐད་ཀྱང་བོད་པ་ཇི་

བཞིན་དུ་གསུངས་པས། ཕར་བལྟས་ཚོད་དུ་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་ཟིན་

ཙམ་གྱི་ཚད་དུ་འདུག་ལ། སྐུ་གཟུགས་ཧ་ཅང་བདེ་ཐང་གི་ཉམས་ཤིག་

འདུག  

ཁོང་བཞུགས་སའི་ཁང་བ་ཆུང་ཆུང་དེའི་སྟེང་དུ།  སྡིག་པ་

ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་། ། (ཚིག་འདི་ཡིན་སྙམ།)ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་

ཅིག་དབུ་ཅན་དུ་བྲིས་འདུག  ཁོ་བོས་ལ་དྭགས་སྐོར་ལ་རྒྱུས་ལོན་

བྱེད་སྐབས་རྟག་ཏུ་ཁོང་དང་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས། ངག་དབང་ཚེ་རིང་

ཤག་པོ་སོགས་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་ལ་ལྟ་བཞིན་ཡོད་པས།  ལ་དྭགས་

ཀྱི་སྐོར་ལ་གཏིང་ཟབ་པར་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ཐུབ་ཕྱིར་དུ་ཡིན།  དེ་ནས་

གུས་པ་དང་བཅས་ཏེ་རང་གི་གནས་ཚུལ་དང་འདིར་འོང་དགོས་

དོན་ཞུས་པས། ཧ་ཅང་གུ་ཡངས་ཤིང་ཞལ་གསང་པོར་འདུག་པས། 

འགྲོ་འགྲོ་ནང་དུ་འགྲོ། མ་གི་ནས་ཚ་བ་ཅུང་ཆེ་བས་འདིར་འགྲོ་ཞེས་

མ་ཁང་གཡོན་ངོས་ཀྱི་ཁང་བར་ཁྲིད། ནང་དུ་དེང་རབས་ཀྱི་ཁྱིམ་

ཆས་ཤིན་ཏུ་མང་བོ་མེད་ཀྱང་ཧ་ཅང་གཙང་མར་འདུག དེ་ནས་ཡང་

བསྐྱར་ཁོ་བོས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་ཞུས་ཏེ། དང་ཐོག་དཀའ་བཅུ་ཡེ་

ཤེས་དོན་གྲུབ་ཀྱི་སྐོར་དྲིས་པ་ཡིན། ཁོང་གི་སྐོར་མདོར་བསྡུས་ཤིག་

གསུངས་བྱུང་། ཁོ་བོས་ཀྱང་བཀའ་བཅུ་དགེ་བཤེས་ཀྱི་སྐོར་བརྩམས་

ཆོས་འགའ་བཀླགས་མྱོང་བས། ཆེས་ཞིབ་པར་གསུངས་མ་སོང་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ཡང་། ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་དགེ་བཤེས་ཁོང་གི་སྐོར་ལ་ལོ་འགའི་

སྔོན་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་ཏེ། སྐབས་དེའི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་

སྐོར་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་

ཡོད་ཚུལ་གསལ་བོར་གསུངས་སོང་། ངས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱིས་འཚོལ་

བཞིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དེ་ལ་ལ་དྭགས་པས་ཀྱང་གདེང་འཇོག་བྱེད་

བཞིན་འདུག་སྙམ་པའི་དྲོད་ཁོལ་ཞིག་བྱུང་།

དེ་ནས་ལ་དྭགས་གླེའི་ཉེ་འཁོར་དུ་རྡོ་ལ་བརྐོས་པའི་རི་མོ་

སོགས་ཡོད་དམ་ཞེས་པས། དེ་ཤིན་ཏུ་མང་བོ་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་

སོང་། ཁོང་གིས་གཙོ་བོ ་ལ་དྭགས་ཀྱི ་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་དགོངས་

འདུག་པས། དེ་དང་འཕྲོས་ནས་དངུལ་ཕིག་བྱམས་པ་དང་དཀར་རྩེ་

མཁར་བྱམས་པ་སོགས་ཀྱང་གླེང་མོལ་བྱས་པས། ཁོང་གིས། དངུལ་

ཕིག་བྱམས་པ་ནི་ལ་དྭགས་པས་བྱམས་པ་རུ་ངོས་འཛིན་པ་ལས་དོན་

དུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིན་ཚུལ་དུ་གསུངས་པར་མ་ཟད། ཕྱི་གླིང་བ་

ཞིག་གིས་ཀྱང་ལ་དྭགས་པས་སྐུ་ཆེན་པོ་དག་ལ་བྱམས་པ་ཟེར་གྱི་

འདུག་པས། དེ་ནི་ནོར་བ་ཡིན་ཚུལ་དུ་བཀོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་

བྱུང་། ང་རང་མཚོན་ན་ད་ནི་ས་གནས་མང་བོར་སྐོར་བའི་དུས་ཚོད་

མེད་པས། གླེའི་ཐག་ཉེ་རུ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་དམ་ཞེས་ནན་དུ་དྲིས་པས། 

སྟོན་པ་དང་བྱམས་སྐུ་ཡོད་པ་རྙིང་བ་ཞིག་ཆངས་པ་སྡེ་བར་ཡོད་

གསུངས།  ས་གནས་སོགས་ཞིབ་ཏུ་དྲིས་པས། ཁོང་གིས་ལམ་སྟོན་

གསལ་བོར་གནང་བྱུང་། ས་ཕུད་སྡེ་བར་དེ་ལྟར་ཡོད་མེད་དྲིས་པས། 

འདི་གར་དེ་འདྲ་མེད་ཀྱང་། ཁོང་གིས། ས་ཕུད་ཡིག་དཔོན་ནམ་

མཁའ་དཔལ་མགོན། ཞེས་པ་རྩོམ་དུས་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་ཡིག་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

གསུམ་དཀའ་ལས་མང་བོ་བརྒྱབ་ནས་བཤས་ཡོད་པར་གསུངས། དེ་

ནས་སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིསྨད་འགྲམ་གྱི་རྡོ་རྐོས་མཆོད་རྟེན་དང་ཡི་

གེ་དེ་དག་ད་ལྟ་འཇིག་ཉེན་ཡོད་ཚུལ་དང་། དེ་གའི་རྡོ་མང་བོ་ཞིག་

ཁང་བ་སོགས་བཟོ་བའི་རྒྱུ་ཆ་གཅོག་གིན་ཡོད་ཚུལ། དེ་ནི་ངེས་པར་

དུ་བདག་བྱེད་རན་ཚུལ། ཁོ་བོས་ནི་བློས་མ་བཟོད་པར་དུང་ཞེན་

གྱིས་དེ་ག་ནས་རྡེའུ་ཁ་ཤས་ཤིག་རྟེན་དུ་བཏུས་ནས་བཟུང་ཡོད་ཚུལ་

བཅས་བརྗོད་པས། ཁོང་གིས་ཨ་ལྕི་བར་བཤད་ཡོད་ཀྱང་། ཁོང་ཅག་

གིས་ཡེ་ནས་ཉན་གྱི་མི་འདུག ཁོ་བོས་དེ་དག་པར་དུ་བཏབ་ཡོད་

གསུངས་བྱུང་། དེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་ནན་དུ་བདག་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་ཚུལ་

བརྗོད་དེ། མ་ཎི་རྡོ་ཕུང་དག་ཏུ་ཉུལ་ན་མ་ཎི་ཁོ་ན་བརྐོས་པ་ཙམ་

མིན་པར། སྐབས་དེའི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི་གེ་མི་ཉུང་བ་

ཡང་རྙེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པས། ཁོང་གིས། དེ་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེའི་

འབྲི་མཁན་དང་སྦྱིན་བདག་སོགས་མང་དུ་ཡོད་ལ། ཁོ་བོས་ཀྱང་རྡོ་

ཡིག་སྐོར་བསྒྲིག་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་གསུངས། 

དེ་ནས་ཁོ་བོས་བསོད་ནམས་དཔལ(སྤལ)འཛིན་ཞེས་པའི་

བུད་མེད་ན་གཞོན་གནའ་ཤལ་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ཞིག་

འདུག་པས། དེ་གང་དུ་ཡོད་དམ་ཞེས་པས། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། 

ཅེས་པ་ཙམ་ལས་ཞིབ་ཏུ་ཅང་གསུངས་མ་བྱུང་། དེ་ནས་ལ་དྭགས་ཀྱི་

གླུ་གཞས་སྐོར་དྲིས་པས། དེ་འདྲ་ཞིག་སྔར་བསྒྲིགས་ཏེ། དེ་དང་མཉམ་

དུ་གླུ་གཞས་ཀྱི་བརྙན་འཁོར་ཡང་ཡོད། ད་ལྟ་གཞུང་གིས་ཞབས་བྲོ་

སོགས་ཀྱི་སྐོར་སྒྲིག་བཞིན་པ་དང་། ང་ལ་ས་ཕུད་ཀྱི་སྐོར་བསྡུ་དགོས་

པའི་འགན་བཞག་ཡོད། རྗེས་མ་མཉམ་དུ་བསྡུས་ན་ལེགས་པོ་ཆགས་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ངེས་ཟེར། ཁོ་བོས། བོད་དུ་ཆང་གཞས་དང་མཁར་རྡུང་བའི་གླུ། ཕྱིང་

བལ་འཇོག་པའི་གླུ་སོགས་ཡོད་པས། ལ་དྭགས་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་

གང་འདྲ་ཡོད་དམ་ཞེས་པས། བོད་ཀྱི་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ་གང་

འཚམ་ཡོད་ཚུལ་གསུངས། 

ཁོ་བོས་ལ་དྭགས་སྐད་ཀྱི་སྐོར་རྩ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་

པས། ཁོང་གིས། ལ་དྭགས་རྗེས་འཇུག་ཡང་འཇུག་ཧ་ཅང་གསལ་

བོ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་གར་རྒིལ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་ཚུལ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་གྲི་

སོགས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ལས་གསལ་བཤད་གནང་བྱུང་། དེ་ནས་ཁོ་

བོས་ལ་དྭགས་སུ་རྫོང་ཁ་ལྟ་བུའི་ཁ་སྐད་ཀྱི་ཡི་གེ་འབྲི་ཚུལ་འབྱུང་གི་

ཡོད་དམ་ཞེས་པས། དེ་ལ་ན་གཞོན་དག་གིས་དེ་འདྲ་ཅུང་ཙམ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ངེད་ཅག་གིས་དེ་ལྟར་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་མེད། དེ་

ལྟར་བྱས་ན་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་གྱི་གཞུང་གི་འབྲི་སྟངས་མེད་

པར་འགྱུར་བ་དང་གོ་བ་མེད་པར་འགྱུར་ཚུལ་སོགས་གསུངས་བྱུང་། 

ཡིན་ནའང་། བོད་ནས་ཐོན་པའི་ཡི་གེ་དག་ཏུ་རེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ངེད་

ཅག་གིས་སྤྱོད་ཀྱི་མེད། རེད་ནི་ལྷ་སའི་སྐད་རེད་ཅེས་གསུངས་བྱུང་།

ཡང་ཁོ་བོས། ལ་དྭགས་ཀྱི་སྐད་ནི་རྩ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས། དེ་

ལས་ཁ་སྐད་དུ་རྩོམ་སོགས་མ་བྲིས་ཀྱང་། ལ་ཏྲིན་སྐད་དམ་རྒྱལ་སྤྱིའི་

གདངས་སུ་ཕབ་སྟེ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ནས་ཁ་སྐད་ཀྱི་གདངས་དེ་

དག་ཇི་བཞིན་དུ་ཡིག་ངོར་ཕབ་སྟེ་ཉར་ཚགས་བྱེད་དགོས་པ་གལ་

ཆེན་ཡིན་ཚུལ་དང་། དེ་མིན་ད་ལྟ་ཡུལ་ལུང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལམ་

ཧ་ཅང་བཟང་བས། སྐད་ཀྱང་ལམ་སང་འགྱུར་ཚོད་རེད། ད་ལྟ་ལ་

དྭགས་ཀྱི་སྐད་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་དེབ་གཉིས་ཙམ་ཉོས་ཡོད། ཆེད་དུ་སྐད་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤིག་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུས་པས། ཁོང་

གིས། ངེད་ཅག་གིས་ལ་དྭགས་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་ད་ལྟ་སྒྲིག་བཞིན་

ཡོད་གསུངས་བྱུང་། དེ་ནས་ལ་དྭགས་སུ་སླེབས་པའི་ཕྱི་གླིང་བ་དུས་

ནམ་ཞིག་བྱུང་བར་དྲིས་པས། དེ་ཅུང་སྔ་ཚོད་རེད། སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་

གྱི་དུས་སུ་ཕོ་ཆོའུ་རྒལ་གྱི་མི་ཞིག་བསླེབས་འདུག ཁོང་གི་རྩོམ་དུ་

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་མི་ཆེན་པོ་ཡོད་ཚུལ་དང་། རྒྱུན་དུ་རལ་བར་སྣུམ་

འབྱུག་རྒྱུར་དགའ་བས། གོས་ཆེན་གྱི་ཕྲག་གོང་གི་རལ་བའི་ཐད་དུ་

སྣུམ་གྱིས་ནག་པོ་གྱུར་ཡོད་ཚུལ་སོགས་བྲིས་ཡོད་ཚུལ་བཞད་ཞོར་དུ་

གསུངས་ཤིང་། གཞན་མང་དུ་བསླེབས་པ་ཡོད་ཚུལ་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་

ཏུ་མ་གསུངས་མོད། ཁོང་གིས་དཔལ་མཁར་སྐོར་ལ་དེབ་ཅིག་འབྲི་

བཞིན་ཡོད་པས། ཕྱིས་སུ་དེར་གསལ་བོར་འབྱུང་ངེས་གསུངས་བྱུང་། 

དེབ་དེ་ནམ་དཔར་ཐུབ་བམ་ཞེས་དྲིས་པས། ཕལ་ཆེར་སང་

ལོ་ཐུབ་ངེས་ཟེར། དེ་ནས་གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པའི་ལམ་ཡིག་ཅིག་ཡོད་

ཚུལ་འདུག་པས། རྒན་ལགས་ལ་དེར་གསལ་ཆ་ཡོད་དམ་ཞེས་པས། 

སྟག་ཚང་རས་པའི་ལམ་ཡིག་ཅིག་ཡོད་པ་ངེད་ཅག་གིས་དཔར་དུ་

བཀོད་ཡོད། དེའི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་སྐད་བརྗོད་པ་དག་ཀྱང་ཁོང་གིས་

རྩེད་མཚར་དང་སྦྲགས་ཏེ་གསུངས་པ་དང་། དེ་མིན་གཞན་གསལ་

ཁ་མེད་གསུངས་བྱུང་། སྟག་ཚང་རས་པའི་ལམ་ཡིག་དེ་ཉོས་ནས་

བཀླགས་ཚར་སོང་བས་གཞན་ཐབས་ཤེས་མེད་པར་འདུག 

དེ་ནས་ཁོང་གི་ལོ ་རྒྱུས་ཤིག་གསུང་རོགས་ཞུས་པས། དེ་

བྲིས་བཞག་པ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་མ་ཁང་དུ་ཁྲིད་སོང་། མ་ཁང་ཆེན་

པོའ་ིནང་དུ་བཀའ་འགྱུར་སོགས་དཔེ་དེབ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འདུག་ལ། 
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ད་དུང་དཔེ་དེབ་མང་པོ་གཞན་གྱིས་ཁྱེར་སོང་ཚུལ་བརྗོད་བྱུང་། གྲོང་

སྡེ་ནས་ཁོང་གི་སྐོར་འདྲི་སྐབས་དཔེ་ཁང་དུ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་གཞི་ནས་གོ་སོང་། དེ་ནས་ཁོང་གིས་བརྩམས་པའི་ས་

ཕུད་ཡིག་དཔོན་ནམ་མཁའ་དཔལ་མགོན་ཞེས་པ་དང་། ལ་དྭགས་ཀྱི་

དུས་སྟོན། ལོ་སུམ་ཅུའི་རྟིང་ནས། རྩོམ་སྒྲུང་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ། ཚ་བོ་

བཟང་པོ་ཞེས་པ་སོགས་དེབ་ལྔ་གནང་བྱུང་།

དེ་དག་ཏུ་ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་བོ་མདོར་བསྡུས་ལས་མི་

འདུག་པས་གསུང་རོགས་ཞུས་པས། བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་སྟེ། ཡ་ཡ། 

ཟེར། ང་རང་༡༩༤༤ ལོར་སྐྱེས་པ་ཡིན། ཁྱིམ་ཚང་གི་མིང་ལ་བྱང་ཆུང་

ཟེར་གྱི་འདུག རྒྱ་མི་ཞིག་གིས་བརྗོད་ན་དམག་དཔོན་གྱི་ཡིན་ཚོད་

འདུག་ཟེར། དེ་གསལ་བོ་མི་ཤེས་ཟེར། ཨ་ཕ་སྔོན་གྱི་ཚོང་བའི་དྲེལ་

གཡོག་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ལྷ་སར་ཐེངས་ལྔ་དྲུག་ཅིག་ལ་བསླེབས་པ་

རེད། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་གང་འཚམ་རྒྱུས་ཡོད་

པས། ང་དང་གཉེན་ཉེ་འགའ་བོད་དུ་གྲྭ་བ་བྱས་པར་གཏོང་རྒྱུ་བྱས་

པ་རེད། ཆུང་དུས་སྡེ་བའི་ནང་གི་སློབ་ཆུང་དུ་ཕྱིན་ཟིན་པས་ཨུར་དུ་

སྦྱངས་པ་ཡིན། 

ལོ་༨ དུ་ལྷ་སར་བཞུགས་པའི་ལ་དྭགས་སྨན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་

འདི་གར་ཕེབས་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་པའི་རྗེས་སུ་བཏང་བ་རེད། ང་ཚོ་འདི་

ནས་སི་རི ་ན་གར་བརྒྱུད་དེ་རྡོ ་རྗེ ་གདན་དང་དེ་ནས་བཀའ་བློན་

སྦུག་ཏུ་སོང་། དེ་ནས་ངས་ཨུར་དུ་སྦྱངས་པས་རྒྱ་གར་སྐད་ཤེས་པས། 

ཀ་ལི་ཀ་ཏར་སྨན་པའི་ཅ་ལག་ཉོ་བར་རོགས་ལ་ཕྱིན། དེ་ནས་བོད་

དུ་ཕྱིན་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༣ ལོའ་ིབོད་ཟླ་བཅུ་བའི་ལྔ་མཆོད་དུ་ལྷ་སར་
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འབྱོར། ཕྱིས་སུ་འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན། དེར་

ངེད་ཅག་ལ་ཁམས་ཚན་ཡོད། དེ་ནས་ ༥༩ ལོར་དུས་འཁྲུག་མ་བྱུང་

སྔོན་ཏག་ཏག་ཏུ་འབྲས་ལྗོངས་ལ་ཐོན་པ་ཡིན། ཧི་མ་ལ་ཡ་ཕྱོགས་ཀྱི་

སློབ་གཉེར་བ་མང་ཤོས་ལྷག་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་ཁོང་ཅག་

ཕྱི་ནས་ཡིན་པ་ཤེས་པས། སློབ་གཉེར་བ་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་བཏང་བ་

རེད། ང་རང་འབྲས་ལྗོངས་སུ་བསླེབས་ཏེ་སྐད་ཅུང་ཟད་ཤེས་པས་

བོད་ནས་གསར་དུ་འོང་བཞིན་པ་དག་ལ་སྐད་སྒྱུར་བྱས་ཏེ་ཟླ་ ༣ 

ཙམ་འདུག་དགོས་བྱུང་སོང་། སྐབས་དེར་བོད་ནས་འོང་བ་དག་གིས་

སློག་པ་གོན་པས་དེ་དག་གཡུག་དགོས་བྱུང་བ་རེད། 

གཞུང་ནས་སྐྱོབ་གསོར་སྤྲད་པའི་སྒྲིག་ཆས་ཚོན་ཁྲ་འདྲ་

མིན་ཡོད། དེ་དག་མ་གོན་ན་ཁོངས་སུ་འཇུག་མི་ཆོག་པ་ཡིན། སྐབས་

དེར་བོད་ནས་འོང་བ་དག་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་གོན་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད། 

དེ་དག་ཀྱང་ས་འོག་ལ་འཇུག་དགོས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་ཐད་ཀར་

ལ་དྭགས་སུ་འོང་སྟེ་ཅུང་ཙམ་བསྡད། དེ་ནས་ངེད་ཅག་མི་དྲུག་ཙམ་

ཞིག་སི ་རི ་ལང་གར་ནང་ཆོས་འབྲེལ་བའི་སྟེང་ནས་སློབ་གཉེར་

བཏང་བ་རེད། དེ་ནས་སློབ་གཉེར་ལེགས་པོ་མ་སྤྲད་པས་ལོ་གཉིས་

གསུམ་ལས་མ་བསྡད་པར། ལྡི་ལིར་འོང་སྟེ་སློབ་གཉེར་བྱས་པས་དེ་

དུས་ནེ་རོས་ཀྱང་ངེད་ཅག་ལ་སློབ་ཡོན་ཧིན་སྒོར་ ༧༠ རེ་དངོས་སུ་

སྤྲད་པ་རེད།  དེ་དུས་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་མང་པོ་རེད། ངེད་ཅག་ལ་

མཐོང་ཆེས་ཆེར་བྱས་པ་རེད།  དེ་རྗེས་ལ་དྭགས་གླེའི་སློབ་འབྲིང་

གི་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་དཀའ་བཅུ་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་ལས་འཁྱུར་བྱེད་

བཞིན་པས། ཐད་ཀར་དེའི་ས་མིག་ལེན་མ་ཐུབ་ཚེ་མེད་པར་འགྱུར་
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འགྲོ་བས། ང་རང་ས་མིག་དེར་བཞག་པ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་ལོ་ངོ་ ༢༠ 

ཙམ་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ། ལོ་ ༥༨ ལོན་ཚེ་རྒན་

ཡོལ་བྱེད་དགོས་པས་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསོ་བྱས། ད་ལྟ་ལོ་ ༦༠ ལ་

རྒན་ཡོལ་བྱེད་པ་འགྱུར་བ་སོང་བ་ཡིན། ལོ་རྒྱུས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་

གསུངས་བྱུང་། ད་བར་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ལ་ཉེ་བར་རྒན་ལགས་དང་

གླེང་མོལ་བྱས་ཟིན་པས། ཁོང་ལ་ཐུགས་སུན་གྱི་ཉམས་ཤིག་མི་འདུག་

ཀྱང་། སང་ཉིན་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཀྱང་འདུག་པས།  ཅུང་འཚེར་སྣང་

ཞིག་ཀྱང་བྱུང་བས། དེ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ། མཐར་ཕྱི་རོལ་ར་

སྐོར་ནས་མཉམ་པར་ཞིག་བརྒྱབ་སྟེ་སྐུ་གཟུགས་བདག་སྐྱོང་བྱེད་

དགོས་ཚུལ་བརྗོད་དེ་བྲལ་བ་ཡིན། 

གླེ་རུ་ལོག་སྟེ་འཕྲལ་དུ་རྡོ་སྐུ་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་པས། མང་པོ་

ཞིག་ལ་རྒྱུས་མེད་པས། བོད་ཀྱི་ཁ་ལོ་བ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་

འཚོལ་བཞིན་ཡོད། ང་ལ་ཤོད་དང་དེའི་རིགས་ང་ཚོས་གསལ་བོ་

ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁྱོད་རྡ་ས་ནས་འོང་བ་ཡིན་ནམ། གཤམ་དུ་སོང་སྟེ་རྡོ་

ཡིག་རྐྱང་རྐྱང་འཚོལ་བཞིན་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཁྱོད་ཡིན་ནམ་ཟེར། 

ངས་ཀྱང་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་དེ་ཕན་ཚུན་ཁ་བརྡ་བྱས་ཀྱང་ཁོས་དེ་འདྲ་

ཞིག་མཐོང་མ་མྱོང་ལ་གོ་ཡང་མ་མྱོང་ཟེར། མཐར་རྒན་མོ་ལོ་ན་དྲུག་

ཅུ་ལྷག་ཏུ་སོན་པ་ཞིག་གིས་ལམ་སྣ་ཁྲིད་དེ་མཇལ་ཐུབ་བྱུང་། རྡོ་སྐུ་

མི་ལུས་ཀྱི་ཚད་དུ་འདུག་ལ་སྟེགས་བུ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བཙུགས་འདུག 

བདག་སྐྱོང་ལེགས་པོར་བྱུང་འདུག་པ་ནི་དགའ་འོས་པ་ཞིག་རེད། 

༢༠༡༨ ༦ ༣ དགོང་མོར་ལ་དྭགས་གླེ་རུ་བྲིས། 
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ཡིག་ཚང་ནོར་བ།

དེ་རིང་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་ ༩ སྐར་ ༢༥ ཙམ་དུ་སྲང་ལ་

ཕྱིན། དེ་རིང་གཙོ་བོ་རྡ་སར་ལོག་པའི་ཡིག་ཆར་ཐམ་ག་རྒྱག་ཏུ་

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་སོང་། ཆུ་ཚོད་ ༩ སྐར་ ༣༢ ཙམ་ཡིན་ཡང་

ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་དུ་སྒུག་སྟེ་ལས་བྱེད་བསླེབས་བྱུང་། ཡིག་ཆའི་ཤོག་ལྷེ་

བླངས་ཏེ་ཕྱི་དྲོའ ་ིཆུ་ཚོད་ ༤ ལ་ཤོག་ཟེར། འདིར་བོད་པ་ཡང་རེ་

གཉིས་འདུག་པས།  ཁོ་ཚོས་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཟེར་ཡང་ ༣ ཙམ་དུ་ཡོང་

ན་ལེགས་ཚུལ་ཡང་བཤད་སོང་། དེ་ནས་རླངས་འཁོར་ས་ཚིགས་སུ་

ཕྱིན་ཏེ་མ་ན་ལེ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་མཁན་ནམ་ཡོད་དང་། ལམ་གླ་ཅི་

ཡིན་སོགས་རྒྱུས་ལོན་བྱས།  མང་ཤོས་ཀྱིས་ཕྱི་དྲོ་འགྲོ་བ་ལས་སྔ་དྲོ་

འགྲོ་མཁན་ཉུང་ཚུལ་བརྗོད། ལམ་གླ་ཡང་ཧིན་སྒོར་ ༢༠༠༠ ཙམ་ཡིན་

ཚུལ་བཤད། འདི་ལྟར་འཆད་མཁན་ནི་རླངས་འཁོར་ས་ཚུགས་ཀྱི་མི་

དག་ཡིན་པ་ལས།  ཐད་ཀར་འགྲོ་བའི་ཁ་ལོ་བ་མིན།  ཚོད་དཔག་

ཡིན་ཡང་སྲིད། 

དེ་གའི་ས་ཚིགས་ནས་ཞོགས་ཇ་བཏུང་སྟེ་ཐད་ཀར་འགྲུལ་

འཁོར་དུ་བསྡད་དེ ་སྔར་གྱི ་ཤེས་ཡོན་ལས་འགུལ་ཞེས་པའི ་སློབ་

གསོའ་ིལས་ཁུངས་ལ་སོང་བ་ཡིན། ཁ་ལོ་བས་ལམ་དཀྱིལ་ཞིག་ནས་

བགྲོད་ལམ་ཞིག་བསྟན་པས། དེ་ལྟར་བབས་པས་རིང་ཙམ་དུ་རྐང་

ཐང་ལ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་། དོན་དངོས་སུ་ཁ་ལོ་བས་ལས་ཁུངས་གཞན་

ཞིག་བསྟན་འདུག  ངས་ནི་འདི་ག་ནས་མགྱོགས་ལམ་ཞིག་ཡོད་པར་

འདོད་ཀྱང་དེ་ལྟར་མ་རེད།  དེ་རིང་ཚ་བ་ཧ་ཅང་ཆེ། དེ་ནས་ང་རང་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

འགྲོ་སའི་ཤེས་ཡོན་ལས་འགུལ་ཞེས་པར་ཕྱིན།  ལས་ཁུངས་འདི་ནི་

ཉིས་ཐོག་ལ་དྭགས་ཀྱི་གནའ་ལུགས་ཀྱི་ཁང་བའི་བཟོ་བཀོད་འདུག  

མདུན་དུ་ར་སྟོང་ཅུང་ཆེ་ཙམ་འདུག་ཀྱང་།  བདག་མ་བྱས་པར་འབར་

འབུར་མང་བ་དང་སློག་པ་སོགས་འགྲོ་བདེ་བར་མི་འདུག  གོང་དུ་

ཁང་རྩེག་ཤར་མ་གཅིག་པུ་དེ་ལས་ཅི་ཡང་མི་འདུག  ལས་ཁུངས་

སུ་བསླེབས་རྗེས་ལ་དྭགས་ནས་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་

སྐོར་དྲིས་པས།  སྔར་གྱི་བུ་མོ་དེ་བསླེབས་བྱུང་། ཁོ་མོས་གཞན་ཞིག་

ཏུ་འདྲི་བརྩད་བྱེད་ཚུལ་བརྗོད་ཀྱང་། དེ་ནས་ལན་མ་བསླེབས་པས། 

འདི་གར་དེ་འདྲ་དཔར་སྐྲུན་བྱས་མི་འདུག་ཟེར། ལ་དྭགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

ཁོ་ན་ཟེར་གྱི་མེད།  གླུ་དང་གོམས་གཤིས་ཀྱི་སྐོར་ཡིན་ཡང་འགྲིག  

གཙོ་བོ་བོད་ཡིག་ཏུ་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པའི་དེབ་གང་ཡིན་ཡང་ཆོག་

ཅེས་པས།  ཁོ་མོས་དེ་འདྲ་ཡེ་ནས་མི་འདུག་ཟེར། 

དེས་ན་འདི་གའི་ལས་བྱེད་རྒན་པ་ཞིག་ལ་མཚམས་སྦྱོར་

གྱིས་དང་། ངས་གནས་ཚུལ་གསལ་བོར་ཤེས་ན་འདོད།  ང་རང་ལ་

དྭགས་སུ་འོང་བའང་གཙོ་བོར་ས་གནས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་གང་འཚམ་

ལག་སོན་ཡོང་བའི་རེ་བ་བཟུང་ཡོད་པས།  ཐག་རིང་ཞིག་ནས་ཡོང་

བས་ལག་སྟོང་དུ་མི་མངགས་པའི་རེ་བ་ཞུ།  ང་ལ་དེ་དག་སྤྲོད་དགོས་

ཟེར་གྱི་མེད། ཉོ་ན་འདོད་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་པས། ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཟེར་

ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཟློས་ཏེ། འདིར་ལས་བྱེད་མང་ཤོས་གསར་བ་

རེད། ཁོང་ཚོར་ཆ་རྒྱུས་ཅི་ཡང་མེད་པས། ང་རང་ཁོ་ཚོ་ལས་རྒན་པ་

ཡིན་ཡང་སྤྱིར་ན་གསར་བ་ཞིག་ཡིན། འདིར་འདྲི་ས་མེད་པས། དེ་

མིན་ངེད་ཅག་གི་ཡིག་ཆ་འཇོག་ས་ཞིག་འདི་ནས་སྤྱི་ལེ་ ༣༠ ཙམ་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

གྱི་མཚམས་ན་ཕེ་ཞེས་པར་ཡོད། ཁྱོད་རང་དེ་གར་སོང་ན་ལག་ཏུ་

ཆུད་ངེས་ཟེར། ཁྱོད་ཀྱིས་ཉིན་འགའི་སྔོན་དུ་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་

བྱས་ཏེ། ང་ལ་ལན་སྟེར་ཟེར་མོད། ཐ་ན་ལན་ཙམ་ཡང་སྤྲད་མ་བྱུང་།  

དེ་རིང་ཡང་འདིར་སླེབས་དུས་ཀྱང་སྔར་བཞིན་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་གི་

འདུག ལ་དྭགས་ཀྱི་མི་གཤིས་བཟང་བོ་དག་ཁྱོད་ལྟ་བུའི་གཤིས་ཀས་

འཕྲོ་བརླག་གཏོང་བཞིན་འདུག ངས་ཉིན་རེ་རེའི་གནས་ཚུལ་འབྲི་

བཞིན་ཡོད་པས་དངོས་གནས་དེ་ལྟར་བྱས་ན་ལེགས་པོ་མ་རེད་ཅེས་

པས། ཁོ་མོས་སྔར་བཞིན་ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ངས་ཤེས་ཡོད། ཁྱོད་རང་

ཕེ་ལ་འགྲོ་ན་འདི་གཉིས་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་ན་དཔེ་དེབ་རག་སྲིད་

ཟེར་བཞིན་མི་གཉིས་ཀྱི་མིང་བྲིས་སོང་། དེ་ནས་ང་རང་ཁོ་མོ་དང་

བྲལ་ཏེ་འུ་ཐུག་པའི་ངང་ལོག་བཞིན་པའི་སྐབས་ཕྱི་ཕྱོགས་ན་འབོད་

བཞིན་འདུག དེ་ནི་བུ་མོ་ལས་བྱེད་དེ་རེད། ཅུང་དགའ་སྟེ་རྒྱུག་པས་

ལས་ཁུངས་འགོ་བ་ཡིན་ཚོད་རེད། མི་རྒན་པ་ཞིག་ཀྱང་འདུག དེ་

ལའང་གནས་ཚུལ་བཤད་པས། ཁོ་མོས་བོད་སྐད་གོ་ནི་མ་རེད་ཟེར་

གྱི་འདུག ཁྱོད་ཀྱིས་སྐད་སྒྱུར་གྱིས་དང་ཞེས་པས། ཁོ་མོས་བཤད་ཀྱི་

འདུག་ཀྱང་། ལ་དྭགས་སྐད་ཅུང་གོ་བས་དེས་ཀྱང་དེབ་གཅིག་ཙམ་

ཞིག་སྔར་དཔར་བ་དྲན་གྱི་འདུག དེ་མིན་དཔར་བ་གསལ་བོ་མི་

འདུག་ཟེར། 

དེ ་ནས་ཁོས་བསམ་བློ་མང་བོ ་གཏོང་གིན་འདུག  ཅུང་

གཟབ་ནན་གྱི་ཉམས་ཤིག་འདུག  ཤི་ར་ཟ་ཞེས་པ་ལས་ཁུངས་གང་

དུ་དཔར་བཞིན་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་པས། བུ་མོ་དེས། གཅིག་བྱས་ན་

ལས་ཁུངས་དེ་ནས་རེ་གཉིས་རག་སྲིད་པ་རེད། ངས་ཁྱོད་སྟོན་ཆོག་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ཟེར།  དེ་ནས་ངེད་གཉིས་གཡོན་ངོས་ཀྱི་སྲང་ཞིག་ཏུ་དཀྱོགས་ཏེ། 

ཤེས་རིག་དང་སྐད་ཀྱི་སློབ་སྡེ། གླེ་ལ་དྭགས་པ། ཞེས་པའི་ལས་ཁུངས་

སུ་འབྱོར། འདི་རྡོ་ཁང་ཐོག་སོ་གཉིས་པ་ཞིག་འདུག  སྒོ་བྱང་དེ་སྟེང་

དུ་བསླངས་འདུག ལས་ཁུངས་སྒོ་འགྲམ་དུ་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་རྡོ་

ཡིས་གསར་དུ་བཟོས་པའི་ས་གནས་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པའི་དགོན་པ་

དང་རི་བོ་སོགས་གང་བྱུང་ལྟ་བུར་བཞག་འདུག ལས་ཁུངས་ཀྱང་

གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མ་རེད། ཁང་མིག་ཅིག་ཏུ་སོང་བས་ལས་བྱེད་

བུད་མེད་ཅུང་རྒན་པ་གསུམ་དང་བུ་ཞིག་བཅས་འཚང་ག་འདྲ་

བརྒྱབ་སྟེ་འདུག  ནང་དུ་གཙང་སྦྲ་དོད་པ་ཞིག་ཀྱང་མི་འདུག  ཤི་ར་

ཟ་ཡོད་མེད་དྲིས་པས། ཡོད་ཚུལ་བརྗོད་བྱུང་།  ང་རང་དེ་གས་འདོད་

པ་ཚིམ་སྟེ་བུ་མོར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་ཏེ་འགྲོ་རུ་བཅུག་པ་ཡིན། 

དེ་ནས་ཤི་ར་ཟ་དང་ལོ་འཁོར་དེབ། དེ་མིན་ཡུལ་གླུ་སོགས་

རེ་གཉིས་འདུག་པས། དཔེ་ཆ་མང་བོ་བཞག་པའི་མཛོད་ཁང་ཞིག་

ཏུ་ཁྲིད། མཛོད་ཁང་དུ་ཤི་ར་ཟའི་དུས་དེབ་ཁོ་ནས་ཁེངས་འདུག་ལ། 

དཔེ་སྒྲོམ་ཀྱང་ཆག་ཅིང་རྡིབ་འདུག  ཐང་དུ་གང་སར་སྤུངས་འདུག 

དེའི་ཁྲོད་དུ་སྔོག་ཅིང་བཙལ། སྔར་གྱི་རྙིང་བ་མང་བོ་ཞིག་མི་འདུག་

པས།  ངེས་པར་དུ་གློག་ཀླད་དུ་འཇུག་དགོས་ཚུལ་དང་། ལ་དྭགས་

གནས་ཚུལ་དུས་དེབ་འདི་ལས་ལེགས་པ་ཞིག་མེད་པས།  ཚོང་

ཁོ་ནའི་དོན་ཞིག་མིན་པར། ལ་དྭགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པས། སྔར་གྱི་རྙིང་བ་དག་ཀྱང་བཙལ་ཏེ་ཉར་ཚགས་བྱེད་

དགོས་ཚུལ་བརྗོད་པ་ཡིན། ལས་བྱེད་བུད་མེད་རྒན་པ་དེས། དེ་ངོ་

མ་རེད། ཐབས་ཤེས་བྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར། དེ་དག་རེ་རེ་བཙལ་
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ནས་གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་གང་ཡོད་དག་ཆ་ཚང་ཉོས་པས། ཧིན་སྒོར་

༤༠༠༠ ཙམ་སྤྲད་དེ། ཤོག་སྒམ་ཆེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་བཅུག་ཀྱང་མ་ཤོང་བས། 

གཞན་དག་མཉམ་དུ་བསྡམས་ཏེ་རྡོག་པོར་བྱས། གང་ལྟར་ལ་དྭགས་

ཀྱི་མཁས་པ་རྒན་པ་དག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེའི་དོན་དུ་

དངོས་གནས་དཀའ་བ་ཁྱད་དུ་བསད་པའི་གྲུབ་འབྲས་མངོན་སུམ་དུ་

འདུག་ཀྱང་། ཕྱི་རབས་འདི་ལྟར་སྔ་རབས་མིག་དཔེར་བལྟ་ཐུབ་མིན་

ནི་དྲི་བ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་དཔེ་དེབ་དག་ཡར་སྔོག་མར་སྔོག་དང་

གོ་རིམ་བསྒྲིགས་པ། རྩིས་རྒྱག་པ་སོགས་ཕལ་ཆེར་ཆུ་ཚོད་གཉིས་

ལྷག་འགོར་སོང་། གཞུང་ལམ་གྱི་རླངས་འཁོར་སྒུག་ས་བར་དུ་ངལ་

གསོ་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་། དེ་ནས་འགྲུལ་འཁོར་དུ་

རླངས་འཁོར་ས་ཚུགས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་བསླེབས། གུང་ཟས་ཟོས་ཏེ་

ཆུ་ཚོད་༣ ཟིན་སོང་། ཉེ་འགྲམ་ཚོང་ཁང་ཞིག་ཏུ་དཔེ་དེབ་བཅོལ་ཏེ་

ཡིག་ཆའི་ཐམ་གའི་དོན་དུ་སོང་ཡང་། ཆུ་ཚོད་༤ ཕྱེད་དུ་ཤོག་ཟེར་

བས་བྱ་ཐབས་མེད་པར། རླངས་འཁོར་ཞིག་གླས་ཏེ་དཔེ་དེབ་མགྲོན་

ཁང་དུ་བསྐྱལ། དཀའ་ཆེན་ཚང་དང་འབྲེལ་བའི་དེབ་ཅིག་ཅུང་ཟད་

བཀླགས་རྗེས་སྐར་ ༢༠ ཙམ་གཉིད་དུ་ཤོར་ཟིན། དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་

ཡིག་ཆའི་ཕྱིར་ལས་ཁུངས་སུ་སོང་སྟེ་ཐམ་ག་བརྒྱབ་པས། ཐད་ཀར་

རླངས་འཁོར་ས་ཚིགས་སུ་སོང་ནས་སང་ཉིན་འགྲོ་བའི་རླངས་འཁོར་

བཙལ། ལ་དྭགས་ནི་གནའ་བོའ་ིརིག་གནས་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་ཅིག་

ཏུ་འདུག་ཀྱང་། འདི་ལྟར་ཉིན་བཅུ་ཙམ་གྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་ཅི་ཡང་

མི་ནུས་པ་གསལ་བོར་ཡིན་ནའང་། གལ་སྲིད་དུས་ཚོད་ཡོད་ན་

ཡང་བསྐྱར་འོང་རྒྱུའི་འདུན་པ་སྔར་བས་ཆེ། རླངས་འཁོར་ཆུང་བ་མ་
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གཏོགས་འགྲོ་མཁན་མེད་ཀྱང་། ཁ་ལོ་བ་ལོ་ཆུང་ཞིག་གིས་ཧིན་སྒོར་ 

༣༠༠༠ དགོས་ཟེར། དེ་ལྟར་རྐུབ་སྟེགས་དཀྱིལ་མ་གཏོགས་མདུན་དུ་

བསྡད་མི་ཆོག་ཟེར། རིན་གོང་གཏམས་ཏེ་ཅུང་འགོར། ཉེ་འཁྲིས་སུ་

ཁ་ལོ་བ་གཞན་ཞིག་འདུག་ལ། ཁོའ་ིརླངས་འཁོར་ཆུང་བ་ནི་གསར་

བ་ཅུང་ལེགས་ཤོས་ཤིག་འདུག་པས། ལམ་གླ་ཧིན་སྒོར་ ༣༥༠༠ ཡིན་

ཟེར། ཡར་བཤད་མར་བཤད་མང་དུ་བྱས་ཏེ་ཧིན་སྒོར་ ༣༠༠༠ བྱས་ཏེ། 

མདུན་དུའང་བསྡད་ཆོག་པར་བྱས་ནས་གཏའ་མར་ ༡༥༠༠ བཞག དེ་

ནས་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་ཆངས་པའི་བྱམས་པར་མཇལ་དུ་འགྲོ་འདོད་སྐྱེས་

པས་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིན།  མཐོ་ཚད་ལ་དཀྱིལ་མཐོ་དགུ་ཙམ་དང་ཞེང་

དུ་དཀྱིལ་མཐོ་དོ་དང་སོར་གཉིས་ཙམ་ཡོད་པ། ངོས་གསུམ་དུ་བྱམས་

སྐུ་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་པ་དང་། ངོས་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་མཆོད་རྟེན་དང་

འོག་ཏུ་སྟོན་པ་བཞུགས་པ་དེར་ཞིབ་ཏུ་མཇལ་ཏེ་ལོག  མགྲོན་ཁང་

དུ་ཡོང་ནས་དཀའ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་ཀྱི་རང་རྣམ་བཀླགས་ཏེ།  

མཇུག་མཐར་ཟིན་བྲིས་ཀྱང་བྲིས།

༢༠༡༨ ༦ ༤ ལ་དྭགས་གླེའི་མགྲོན་ཁང་དུ།

ཕྱིར་ལོག་པ།

དེ་རིང་མ་ན་ལི་ལ་ལོག་རྒྱུ་བྱས་ཀྱང་ཕྱི་དྲོ་ཙམ་ཡིན་པས། 

ཞོགས་པར་དཀའ་ཆེན་དོན་གྲུབ་ཚང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་ཡོད་

དེབ་གཉིས་བཀླགས་ཏེ་གྲུབ།  ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་གཉིས་པར་རླངས་
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འཁོར་ས་ཚིགས་སུ་ཕྱིན། མགྲོན་བདག་གིས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་ཙམ་དུ་

ངེས་པར་ཕྱིར་འབུད་དགོས་ཚུལ་བརྗོད་མོད།  ཁ་སང་གི་ཁང་གླ་ 

༡༠༠༠ དང་། དེ་རིང་དུས་ཚོད་ཡོལ་བས་སྣོན་མ་ ༢༠༠ བྱིན་པས། 

དེ་འགྲིག་མིན་སྦྱིན་བདག་ལ་ཁ་པར་གཏོང་དགོས་ཟེར། རྒྱ་གར་

ལོ་ཆུང་འདི་ནི་ཞབས་ཕྱི་ཙམ་ལས་སྦྱིན་བདག་མིན་པ་ཤེས། སྦྱིན་

བདག་གིས་འགྲིག་ཚུལ་བརྗོད་པས་རླངས་འཁོར་ས་ཚིགས་སུ་སོང་། 

ཆུ་ཚོད་ ༣ སྐར་ ༡༦ དངོས་སུ་ལམ་ལ་ཆས། གླེ་ནས་མ་ན་ལིའི་བར་

དུ་སྤྱི་ལེ་ ༤༧༢ མཆིས། ཤེལ་དགོན་དང་ཁྲིགས་རྩེ་བརྒྱུད་ཅིང་། དེ་

ནས་སྟག་སྣ་དགོན་གཡས་ནས་བཞག་སྟེ་ཡོང་།  ཨབ་ཤེ་ལྒོ(Upshi 

lgooའདི་དག་མིན་དཔྱད)ཞེས་པ་ནས་སེང་གེ་གཙང་བོ་གཡོན་དུ་

བསྐྱུར། འདི་ནས་བརྩིས་ན་སར་ཆུ་ཞེས་པར་སྤྱི་ལེ་ ༢༠༢ ཙམ་འདུག  

དེ་ནས་སྤྱི་ལེ་ ༣༡ ཙམ་དུ་ཕྱིན་པས་རུམ་རྩེ་ཞེས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་

ཀྱང་གཡོན་ངོས་རི་སྒང་ཞིག་ནས་མཇལ། དེ་ནས་སྤྱི་ལེ་ ༥༧ ཕྱིན་

པས་ཆུ་མ་ཐང་ཞེས་པར་བསླེབས། 

དེ་ནས་ལྷོ་མ(Loma)ལམ་བར་ཡུལ་སྐོར་འཕྲུལ་རྟ་གཏོང་

མཁན་ལ་ཡང་ཡང་ཐུག  ལ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་བརྒྱུད་དེ་དགོང་མོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩ སྐར་ ༣༣ སར་ཆུ་བསླེབས། གནམ་གཤིས་ཀྱང་ཅུང་གྲང་ལ་

གློག་དང་བརྡ་རྟགས་གང་ཡང་མི་འདུག  ཚེས་ ༦ གི་ཞོགས་པའི་

ཆུ་ཚོད་ ༧ སྐར་ ༤༥ མ་ན་ལི་རུ་འབྱོར།  མགྲོན་ཁང་འཚོལ་དུ་ཡར་

མར་རྒྱུག་ཀྱང་ཡུན་རིང་ལ་མ་རྙེད།  ད་ལྟ་འདི་གར་རྒྱ་གར་ཡུལ་སྐོར་

བས་ཁེངས་འདུག་པས་རེད། མཐར་མགྲོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཧིན་སྒོར་ 

༡༥༠༠ སྤྲད་དེ་བསྡད། ཅུང་ཐང་ཆད་འདུག་ངལ་གསོ་ཅུང་ཟད་བྱས། 
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

འདི་ནས་པ་ཏེ་ཀུ་ལུ་བར་སྤྱི་ལེ་ ༢༠ ཙམ་དུ་འདུག་པས་རོ་རིག་གི་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཕྱིན།  རི་ངོས་ནས་ན་གར་བར་དུ་སྤྱི་ལེ་ ༤ ཙམ་

དང་། དེ་ནས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་བར་དུ་སྤྱི་ལེ་ ༣ ཙམ་འདུག   རྗོར་

རྗི་རོ་རིག་ ༡༩༠༢ ནས་ ༡༩༦༠ (ཁོང་གི་སྤུན་མཆེད་སེབ་ཐྲོ་སི་ལབ་

རོ་རིག ༡༩༠༤ ནས ༡༩༩༣) གི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་སླེབས།  ང་རང་

འདིར་ཡོང་ཐེངས་གཉིས་པ་ཡིན། འགྲེམས་སྟོན་སྒོ་འགྲམ་དུ་དེང་

རབས་རི་མོའ་ིའགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཞིག་འདུག་ལ། འདི་ནི་དེང་རབས་

རི་མོའ་ིབརྩམས་ཆོས་ཉོ་ཚོང་བྱེད་ས་ཡང་ཡིན། སྒོ་ཆེན་གྱི་གཡོན་

གྱི་ལམ་དེད་ནས་སོང་ན་ཁང་བ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ལ། ཁང་མིག་ཆུང་བ་

ཞིག་ཏུ་བྱིས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རི་མོ་སོགས་རྩིག་ལྡེབས་གང་སར་

བཀལ་འདུག  གཞན་གཡས་ཟུར་ཤེལ་སྒྲོམ་ཞིག་ཏུ་ཡི་ཤ འི་ཆོས་དཔེ་

དང་སྔར་གྱི་ཡི་གེ་གཏགས་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་སྟབས་བདེ་ཞིག ད་

དུང་བུད་མེད་ཅིག་གི་པར་འདུག་ལ། དེ་ནི་རྗོར་རྗིའི་ནུ་བོའ་ིཆུང་མ་

སྟེ། ཁོང་གིས་ ༡༩༤༥ གཉེན་སྒྲིག་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་གློག་བརྙན་འཁྲབ་

མཁན་སྒྲེ་ཝེཁ་ར་ནེ(༡༩༠༨ནས༡༩༩༤ཕལ་ཆེར་ཁོ་མོ་ནི་རྒྱ་གར་སྙན་

ངག་པ་ཐྲེ་གོར་གྱི་ཚ་མོ་ཞིག་ཏུ་བཤད།)ཡིན་པ་འདྲ།  སྤོས་ཆུའམ་དྲི་

ཞིམ་ཆུའི་ཤེལ་དམ་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཡང་འདུག ཁང་ཆུང་འདིའི་སྒོར་

མེ་ཏོག་སོགས་བརྒྱན་འདུག དེ་ནས་ཤིང་ཁང་ཉིས་ཐོག་ཆེ་ཙམ་ཞིག་

འདུག ཁང་ཆུང་དེ་དང་འདི་གཉིས་སྒོ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བསྟན་པའི་ཁྱད་

པར་ལས་མདུན་ཐང་གཅིག་ཏུ་འདུག  ལྕང་སྡོང་དང་མེ་ཏོག་སོགས་

ཆེས་ལྷོད་གཡེང་གིས་རྒྱང་རིང་དུ་བལྟ་ཆོག་པ་ཞིག་འདུག  ཁང་བ་

འདིའི་འོག་ཏུ་པར་རིས་གཙོ་བྱས་ཏེ་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་ལ། སྔར་གྱི་
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ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

རླངས་འཁོར་རྙིང་བ་ཞིག་ཀྱང་འདུག  སྟེང་དུ་ད་ལྟ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་མི་

འདུག དེར་སྒེའུ་ཁུང་དུ་ཧུར་གྱིས་བལྟས་ཚེ་གསོལ་ཚིགས་ཁང་དང་

ཉལ་ཁང་། དཔེ་ཁང་སོགས་རེ་རེ་བཞིན་སྤུས་དག་ཏུ་ཡོད་པ་མཐོང་

ཐུབ། དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་སྔར་གྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ། གཡས་ཕྱོགས་རི་

ངོས་སུ་འགོ་ན་ཁང་བ་གཉིས་འདུག་ལ། འདི་དག་ནི་ཞིབ་འཇུག་གི་

ལྟེ་གནས་ལྟ་བུར་བཏགས་འདུག  དེ་གཉིས་སུའང་པར་རིས་གཙོ་

བྱས་ཏེ་སྨན་ཆས་དང་ཡིག་ཆ། དཔེ་དེབ་འགའ། གཞན་གྱི་ཡུལ་མིའི་

མདའ་དང་རལ་གྲི། ཕུབ་སོགས་བསྒྲིགས་འདུག ཁང་མིག་ཅིག་ཏུ་རྡོ་

རྐོས་སྐུ་འགའ་འདུག་ཀྱང་ནང་དུ་འགྲོ་མི་ཐུབ་བྱས་འདུག སྔར་འདིར་

བྱ་བྱེའུ་དང་རྩི་ཤིང་སོགས་རེ་རེ་བཞིན་སྐམ་སྟེ་རྩིག་ལྡེབས་སུ་སྦྱར་

ནས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་དང་། ཚིག་མཛོད་བོད་ཡིག་སྦྲགས་མ་ཞིག་ཀྱང་

ཡོད་མོད། ད་ལྟ་དེ་དག་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག འོག་ན་ན་གར་རྒྱལ་བོའ་ི

རྒྱལ་ཁང་ཞིག་འདུག་ལ། འདི་ནི་ད་ལྟ་མགྲོན་ཁང་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཟ་

ཁང་སོགས་ནང་དུ་མཆིས་ཀྱང་། བཟོ་བཀོད་སོགས་སྔར་བཞིན་དུ་

འདུག་པས། ཤིང་ཁང་ཧ་ཅང་ལེགས་ལ་ཇུས་བཀོད་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་

མིན་ཞིག་ཀྱང་མཆིས། དེར་ཡང་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་

འདུག་ལ། ནང་དུ་རྔ་སོགས་ཅ་ལག་ཉུང་ཤས་ཙམ་ལས་མི་འདུག ཁང་

བའི་རྩིག་འགྲམ་དུ་སྔར་གྱི་རྡོ་སྐུ་རྙིང་བ་འགའ་མཇལ་དུ་མཆིས། དེ་

ལྟར་རིམ་བཞིན་མཇལ་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་པའོ།།

༢༠༡༨ ༦ ༦ ལ་མ་ན་ལི་རུ་བྲིས།
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

དེ་རིང་རྡ་སར་འགྲོ་བའི་གྲ་སྒྲིག་བྱས།  ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ 

༡༢ ཙམ་དུ་མགྲོན་ཁང་ནས་ཐོན། རྒྱབ་ཁུག་གཉིས་ཀྱི་ཆེ་བ་ནི་ལ་

དྭགས་སོགས་སུ་ཉོས་པའི་དཔེ་དེབ་སྐོར་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་ལྕི། གཞན་

ནི་གྱོན་ཆས་དང་གློག་ཀླད་སོགས་ཡིན་པས་དེ་འདྲ་ལྕི་མོ་མིན་མོད། 

རྒྱབ་ཁུག་གཉིས་ཀ་འཁུར་ཚེ་གོམ་པ་བཅུ་སྤོས་ནའང་སྒྱིད་པ་འདར་

ལྕུག་ལྕུག་བྱས། རླངས་འཁོར་ས་ཚིགས་སུ་སྐྱེལ་བར་འཁོར་གསུམ་

དང་གླ་འཁོར་འགའ་ལ་བཤད་ཀྱང་ཐག་ཉེར་ཡོད་པས་གཅིག་གིས་

ཀྱང་དང་ལེན་མ་བྱས། དོན་དངོས་སུ་རླངས་འཁོར་ས་ཚིགས་བར་

དུ་གླ་འཁོར་དག་ཐར་གྱི་མི་འདུག་པའང་གཞི་ནས་ཤེས་སོང་། གང་

ལྟར་ངལ་གསོ་བྱེད་ཞོར་དུ་རླངས་འཁོར་ས་ཚིགས་སུ་བསླེབས། མི་

ཚོགས་མང་ཞིང་ཚ་བ་ཆེ་བས་ལུས་ཀྱང་རྔུལ་ནག་ཏུ་གྱུར། སྤྱིར་ན་

ང་རང་ཤིམ་ལ་དང་དེ་ནས་སྨན་རི་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་རེ་བ་ཡོད་མོད། 

རྡོག་ཁྲེས་ལྕི་དྲགས་པས་འཆར་གཞི་དེ་དག་བསྒྱུར་དགོས་བྱུང་སོང་།  

ཐད་ཀར་དུ་རྡ་སར་འགྲོ་བའི་རླངས་འཁོར་འཛིན་བྱང་ཉོས།  ཡིད་སྐྱོ་

བ་ཞིག་ལ་འགྲུལ་འཁོར་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༧ སྐར་ ༡༠ མ་གཏོགས་

མེད་པས་དེ་ལྟར་ཉོ་དགོས་བྱུང་། 

དེ་ལྟར་དུས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ལ་ས་ཚིགས་ཀྱི་མི་ཚོགས་

འགྲོ་འོང་དང་འུར་ཟིང་ལ་ཅེར་ནས་སུན་སྣང་སྐྱེས་པའི་བར་དུ་སྡོད་

དགོས་བྱུང་། གཙོ་བོ་འདི་གར་ཅ་དངོས་བཅོལ་ས་མེད་པས་ལན་པ་

རེད། ད་དུང་རྡ་སའི་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་པ་འགའ་ཡང་གར་ཞྭའི་ཐུགས་

རྗེ་ཆེན་པོར་མཇལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག་ཀྱང། དེ་ཡང་སྤྱི་ལེ་ ༡༦༠ 

ལྷག་ཏུ་བཤད་པས་འགྲོ ་འདོད་སེམས་པ་འགུལ་ནའང་ཐབས་མི ་
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འདུག  གཞན་བོད་པ་འགའ་ཞིག་མཚོ་པདྨར་མཇལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་

འདུག་མོད།  དེ་ནི་ང་ལ་སྤྲོ་བ་ཆེས་ཆེར་མ་བྱུང་།  ཐེངས་འདིར་

དད་པ་ཁོ་ནར་དམིགས་པའི་འགྲུལ་བཞུད་མིན་པས་ཀྱང་ཡིན་སྲིད། 

དགོང་མོར་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པ་རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ན་དུས་ཚོད་ཀྱི་

གདམ་ག་ལེགས་ཤོས་ཤིག་མིན་ཡང་བྱ་ཐབས་ཅི། དེ་ལྟར་ལམ་ལ་

ཆས་པས་རྒྱ་གར་བའི་གཞུང་གི་འགྲུལ་འཁོར་དག་ནི་མི་མང་ལ་ཆེད་

དུ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། འགྲུལ་གླ་གོང་ཁེ་ཞིང་དུས་ཚོད་ཐུང་

ངུ་ལའང་ཡར་ཡོང་མར་འབབ་མང་དྲགས་པས། ཐག་རིང་གི་འགྲུལ་

བཞུད་ཅིག་ལ་དམིགས་པར་མཚོན་ན་སུན་སྣང་ཆེ་བ་རེད། དེ་ལྟར་

དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ དང་སྐར་ ༩ ཙམ་དུ་ཀུ་ལུ་ཞེས་པའི་ས་གནས་

རྫོང་དུ་འབྱོར།

ཀུ་ལུ་ཞེས་པ་ནི་གཞན་གང་ཡང་མིན་ཏེ། བོད་སྐད་རྣལ་མ་

ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་ཀླུ་ཞེས་པའི་བརྡ་སྲོལ་ཙམ་སྔར་གྱི་གདངས་སོ་ན་

གནས་པ་ཤེས་ཐུབ། ཡུལ་འདི་དག་ཏུ་ཤིང་ཏོག་ཀུ་ཤ འི་ཐོན་ཁུངས་

ཆེས་ལེགས་པའི་ཕ་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། ཀུ་ཤ འི་གྲོང་བརྡལ་ཞེས་

པའི་སྒོ་བྱང་དང་མགྲོན་ཁང་སོགས་ཐོན་ཁུངས་དང་མཐུན་པའི་མིང་

ཡིག་མཐོང་རྒྱུ་འདུག དེ་མིན་ཕྱོགས་བཞིའི་རི་ངོས་ཡོངས་སུ་གློག་

འོད་ཁྲ་ཆེམ་ཆེམ་དུ་ཡོད་པར་བལྟས་ན། ས་གནས་ཀྱི་ལྟེ་བ་འདིའང་

ལུང་ཁོག་ཟབ་མོ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་པའང་མཐའ་རི་ངོས་ཀྱི་གློག་ཆེམ་

ཆེམ་འཕྲོ ་བས་ཚོད་དཔག་བྱ་ཐུབ། སྔོན་ཆད་ཀྱི ་སྐྱེས་ཆེན་མང་

པོའ ་ིབཞུད་ལམ་ཡང་གནས་འདིར་བརྒྱུད་ནས་བཀོད་པའང་རྟོག་

བཟོ་བྱ་ཆོག དེ་ལྟར་རིམ་གྱིས་རླངས་འཁོར་འགོག་མཁན་ཡང་ཇེ་
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སེང་གེ་གཙང་བོའ་ིའགོ་ཁུངས་ཉུལ་བ།

ཉུང་དུ་སོང་བ་བསྟུན་རྒྱུག་ཚད་ཇེ་མགྱོགས་སུ་འགྲོ་བཞིན་མཆིས་

ལ། གློག་འོད་རྒྱག་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྲོས་ལ་བལྟས་ན་རི་ལྡེབས་ཀྱི་འགག་

འཕྲང་དོག་ཅིང་གཡང་གཟར་ས་དག་ཏུ་རྒྱུག་བཞིན་པའང་ཤེས་ཐུབ། 

དེ ་ལྟར་མཚམས་མཚམས་སུ་གཉིད་སྐད་ཅིག་མ་རེ ་ཁུགས་ཤིང་ ། 

མཚམས་རེར་ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི་མི་ལ་གདོང་ཐུག་ཐེབས་པ་སོགས་རྐུབ་ན་

ན་བར་དུ་རྒྱུག་ཅིང་རྡེབ་སྟེ། ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་ ༤ སྐར་ ༥ ཙམ་ལ་

རྡ་སའི་རླངས་འཁོར་ས་ཚིགས་སུ་འབྱོར། རྒྱ་གར་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཙམ་

རས་གདན་རེ་བཏིང་སྟེ་ས་ཚིགས་སུ་གཡས་ལོག་གཡོན་ལོག་ངང་

ཉལ་འདུག  ད་ལྟ་གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་དྲོ་བས། རླངས་འཁོར་ས་

ཚིགས་སུ་གང་བྱུང་དུ་ཉལ་བ་ནི་རྒྱ་གར་བའི་སྤྱིར་བཏང་བའི་འགྲོ་

སྟངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།  

ད་ནི་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཏུ་འགྲོ་བར་སྤྱི་ལེ་ ༢༠ ལྷག་ལས་མེད་

པས། གླ་འཁོར་ཆུང་བ་ཞིག་འཚོལ་བར་འདོད་དེ་ངལ་གསོ་ཅུང་ཟད་

བྱས་པས། འགྲུལ་བ་སྐྱེལ་བའི་གླ་འཁོར་ཆུང་བ་ཞིག་བསླེབས་བྱུང་། 

དེ་ནས་ཐད་ཀར་སློབ་གྲྭར་བསྐྱལ་དུ་བཅུག་པས། ཆུ་ཚོད་༤ སྐར་ ༤༠ 

ཙམ་ལ་ས་རཱ་མཐོ ་སློབ་ཏུ་འབྱོར། ད་དུང་ཁོར་ཡུག་ཤིན་ཏུ་ལྷིང་

འཇགས་སུ་འདུག ཁྱི་མོ་དཀར་ཁྲ་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་ཐད་ཀར་ངའི་

སྒྱིད་པར་ཡང་ཡང་སྣོམ་རྗེས་ངུ་སྐད་འཇམ་པོ་སྒྲོག་བཞིན་ཉལ་ཏེ་

མདུན་བཀག་བྱུང་། རྒྱུན་དུ་ཟས་ལྷག་སོགས་སྤྲད་པས་ངོ་ཤེས་པ་ཡིན་

ཚོད་རེད། མགོ་དང་ལུས་པོར་བྱིལ་བྱིལ་གང་འཚམ་བྱས་ཏེ་ཧ་ཅང་

ལྕི་བའི་རྒྱབ་ཁུག་གཉིས་ཁུར་ཏེ་ཤག་ཏུ་སོང་། ཁང་བ་ཚ་བ་འཁྱིལ་

འདུག་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བས། གང་མགྱོགས་རྒྱབ་ཀྱི་གོས་ཚིལ་དྲེག་ཟིན་



- 130 -

ཨ་འཇམ་གྱིས་བརྩམས།

པ་དང་རྒྱབ་ཁུག་ཏུ་ཚང་མ་བཏོན་ཏེ་ཁྲུས་སྒམ་དུ་འཕངས་ཏེ་བཀྲུས།  

དེ་ནས་ལུས་པོ་བཀྲུས་ཏེ་ཉལ་བས་ཤིན་ཏུ་བག་ཕེབས་དང་སོས་དལ་

ངང་གཉིད་སྐྱིད་པོ་ཞིག་ད་བར་དུ་མ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་སོང་། 

ཉིན་གུང་ཡང་ཡོལ་ཏེ་སད་པས། ཁ་ཟས་སྟབས་བདེ་ཞིག་བཟའ་ཞོར་

དུ་ཟིན་བྲིས་ཐུང་ཐུང་འདི་ཉིད་ཐོ་རུ་བཏབ་པའོ།།

༢༠༡༨ ༦ ༧ ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཏུ།


