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I

སྔོན་གླེང༌། 

༄༅། །འདི་ག་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པས། ལོ་ཤས་སྔོན་ནས་

རང་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུས་མཚོན། ཟུར་ལྟའི་དཔྱད་གཞིར་

མཁོ་བའི་མུ་འབྲེལ་སྒྲུང་གཏམ་གྱི་དེབ་རིགས་ཁག་ཅིག་དང༌། དེ་མིན་བརྩམས་སྒྲུང་དང༌། དུས་

ཆེན་ངོ་སྤྲོད། ྋརྒྱལ་མཆོག་ཡབ་སྲས་ཀྱི་མཛད་རྣམ། ཕྱི་གླིང་གི་སྒྲུང་གཏམ། མཚར་གཏམ་

སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་ཕྲེང་ ༤༠ ཐམ་པ་པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད་པར། 

རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་དང༌།  གདན་ས་ཁག་

གི་གྲྭ་གཞོན་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་མོས་ཆེན་པོས་ལྟ་ཀློག་གནང་བཞིན་པ་མ་ཟད། ང་ཚོར་ཡིག་

ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་དང་ཡ་ལན་གནང་མཁན་རབ་དང་རིམ་པ་བྱུང་བར་བརྟེན། 

ལས་དོན་འདི་དག་མུ་མཐུད་བྱེད་རྒྱུར་དགོས་མཁོ་དང་ཕན་འབྲས་ཡོད་པར་མངོན་པ་མ་ཟད། 

སྤྱིར་བཙན་བྱོལ་ནང་རང་རེའི་སློབ་ཕྲུག་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་གི་ཟུར་

ལྟའི་ཀློག་དེབ་ཧ་ཅང་ཉུང་སྐྱོན་ཡོད་པས། སྟོང་ཆ་དེ་ཉིད་སྐོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་

ཞུ་མུས་ལྟར། འདི་གའི་བརྙན་དེབ་《ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་》སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ 

༡༠༨ ནས་ ༡༡༥ བར་དུ་མུ་འབྲེལ་དུ་སྤེལ་བའི་བརྩམས་སྒྲུང་《བོད་ཀྱི་མཛངས་མ་ངོ་མ་》



II

ཞེས་པ་ཐེངས་འདིར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་ཏེ། ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་ཕྲེང་ ༤༣ པ་

འདི་པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པ་ལགས་ན། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་དང༌། ལྷག་པར་

དུ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲོ་བ་ཆེན་པོས་ལྗགས་ཀློག་གནང་སྟེ། བརྩམས་སྒྲུང་འདིའི་བསླབ་བྱ་

རྣམས་ཐུགས་ལ་འཇགས་པ་མ་ཟད། དེ་བཞིན་ལག་བསྟར་གནང་བའི་རེ་འདུན་དང་བཅས། 

བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༦ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར།



1

༄༅། །དྷརྨ་ཤཱ་ལཱར་ཕ་བསམ་གྲུབ་དང་ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ཞེས་པའི་ཁྱོ་ཤ ག་

གཉིས་ཡོད། ཁོ་རང་གཉིས་ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡོད་ཅིང༌། ཆེ་ཤོས་དེའི་མིང་ལ་

སྒྲོལ་དཀར་ཞེས་རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་དར་ལ་བབ་པའི་བུ་མོ་ཞིག་དང༌། དེའི་

རྗེས་ལ་ལོ་བཅུ་བཞིར་སོན་པའི་བུ་བཀྲ་ཤིས་དང༌། ལོ་བཅུ་གཉིས་ལ་སླེབས་

པའི་བུ་དོན་གྲུབ་བཅས་ཡིན།



2

ཕ་མ་གཉིས་ནི་ཆོས་དད་ཆེ་ཞིང༌། ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་དང་ལྡན་པ། བོད་ཀྱི་སྲོལ་

རྒྱུན་ལེགས་བྱང་ཁག་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། 

རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལའང་དེ་ལྟར་གནང་དགོས་པའི་བསླབ་བྱ་དང༌། ལམ་

སྟོན་ཉིན་རེ་བཞིན་གནང་བའི་ཐོག དེ་དག་ཕྲུ་གུའི་རྒྱུད་ལ་འཇགས་ཐབས་སུ། ཕ་

མ་གཉིས་ཀྱིས་ཉིན་ཚན་དུས་དྲུག་གི་བྱ་སྤྱོད་རྣམས། བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་སྐྱེ་

བོ་སུས་བལྟས་ཀྱང༌། མི་མཛེས་པའི་མཚན་མ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཡོད། 



3

བུ་མོ་སྒྲོལ་དཀར་ནི། སྙིང་སྟོབས་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ལ་བརྟེན་ནས་

འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང༌། འཛིན་གྲྭ་ཉིས་ལྡབ་འཕར་མྱོང་བའི་ཐོག ད་ཆ་མཐོ་

སློབ་ཏུ་སྐྱོད་བཞིན་པ་དང༌། བུ་བཀྲ་ཤིས་དང་དོན་གྲུབ་ཀྱང་གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་

བཅུ་གཉིས་དང་བཅུ་པའི་ནང་རིམ་བཞིན། བརྒྱ་ཐམ་པའི་གྲལ་འགོར་མ་ཚུད་

ཀྱང༌། སྟོང་ཐམ་པའི་གྲལ་མཇུག་ཏུ་མ་ལུས་པར་སྦྱང་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 



4

ཕ་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནི་ཕྱུག་པོ་མིན་སྟབས། རྒྱུན་དུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་

དཀའ་ངལ་མི་ཉུང་ཙམ་འཕྲད་མུས་ཐོག ཕྲུ་གུ་རྣམས་སོ་སོའ་ིརྐང་པའི་སྒང་ལ་

ལང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། ཕ་མ་གཉིས་ལ་སེམས་ཁྲལ་འཐོལ་པ་ཡོད་ཅིང༌། སྐབས་རེ་

དགོང་མོ་ཁྱིམ་དུ་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་དབར། དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་སུ་གླེང་

སློང་ཡང་འོང་གི་ཡོད།  
 



5

ཐེངས་གཅིག་བུ་མོ་སྒྲོལ་དཀར་འཛིན་རིམ་བཅུ་དྲུག་པར་འགྲོ་མུས། ལོ་གསར་

དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་རང་ཁྱིམ་དུ་ཉིན་བཅུའི་གུང་སེང་ལ་འབྱོར། དེ་དུས་བུ་

མོས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཙམ་ཐོག ཕྲུ་གུའི་མ་འོངས་

པའི་མདུན་ལམ་ལ་སེམས་འཁྲལ་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྟབས། ཕ་མ་གཉིས་

ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་བསལ་དགོས་སྙམ་པའི་བསམ་གཞིགས་

ལན་མང་བྱས།



6

ཉིན་གཅིག་ཚགས་ཤོག་ལ་སོགས་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མི་འདྲ་བ་མང་པོའ་ིནང་

དུ། བོད་ཀྱི་མཛངས་མའི་འགྲན་སྡུར་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་རབ་

དང་རིམ་པ་ཐོན་པ་བཞིན། བོད་མི་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སྐྱེས་བུ་མོ་ཚོས་

གོ་སྒྲིག་བྱེད་མི་དང༌། ས་གནས། ཟླ་ཚེས། ཆ་རྐྱེན་ཅི་དགོས་ཐོག་འཚང་ཁ་ཤིག་

ཤིག་ངང་ལྟ་ཞིབ་བྱས།
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དེ་ནས་གནས་ཚུལ་ཤེས་རིམ་བཞིན། སྤྱིར་བཏང་གོ་སྒྲིག་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་

ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་གང་ཞིག ཨཱམ་འབྲས་ལྟར། ཕྱི་སྨིན་ལ་ནང་མ་སྨིན་པ་དང༌། ནང་

སྨིན་ལ་ཕྱི་མ་སྨིན་པ། ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་མ་སྨིན་པ། ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་སྨིན་པའི་བུ་

མོ་མང་པོ་མཛངས་མའི་འགྲན་སྡུར་ཆེད་དུ་ཐོ་འགོད་བྱེད་པར་ཕྱིན།
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བུ་མོ་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་ཀྱང་རང་ཉིད་སྐྱེས་འབྲས་ཇི་ཡོད་གཞན་ལ་ངོམ་རྒྱུའི་

བསམ་པ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད་རུང༌། ཕ་མའི་དཀའ་ངལ་ལ་ལྟོས་པའི་གོ་སྐབས་

བཟང་པོར་ཤེས་ཏེ། ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་ལ་བསྐྱར་དུ་ཞིབ་ཕྲ་བལྟས་པས། མཐོ་སློབ་

ཀྱི་དབྱར་ཁའི་དགུང་སེང་སྐབས་དང་སྟབས་འགྲིགས་པར་ཤེས་ཏེ་དགའ་ཚོར་

དང་སྦྲགས། མཛངས་མའི་འགྲན་སྡུར་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་ཐག་བཅད་དེ། ད་ལྟ་

ས་གནས་སུ་ཡོད་ཐོག་ཐོ་འགོད་ཀྱང་བྱས།  
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བཞིན་རས་དཀར་གསལ་ཟླ་བ། །སྐུ་གཟུགས་རྩ་རིའི་སྨྱུག་མ། །དབུ་སྐྲ་སི་ལིང་

ལྗང་པ། །ཀུན་སྤྱོད་ལྷ་ཡི་བུ་མོ། །ལྟ་བུའི་ཁྱད་ཆོས་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་བུ་མོ་སྒྲོལ་

དཀར་སླར་ཡང་མཐོ་སློབ་ཏུ་འབྱོར་བའི་སྐབས་ཀྱང༌། སློབ་གྲོགས་རྣམས་ཀྱིས་

བུ་མོའ་ིསྒོ་གསུམ་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་ཡིད་དབང་འཕྲོག་མུས་ལྟར། བོད་ཀྱི་མཛངས་

མ་ངོ་མ་དེ་ཁྱེད་ལ་འོས་ཤིང་འཚམ་པས། འགྲན་སྡུར་དེའི་ནང་ཞུགས་དགོས་པའི་

སྐུལ་མ་ལན་མང་བྱས། 
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སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་ཀྱང་དམིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཐོག སྔོན་ཚུད་ནས་འགྲན་སྡུར་

ལ་ཞུགས་རྒྱུའི་ཐོ་འགོད་བྱས་པ་བཞིན། སློབ་གྲོགས་རྣམས་ཀྱིས་འབོད་བསྐུལ་

བྱས་པ་ལྟར། འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཞུས་ཀྱང༌། མཇུག་འབྲས་ཇི་ལྟར་

འོང་མིན་ཐད་སེམས་ཁྲལ་གྱི་ཁུར་པོ་ཞིག་མ་ལེན་ཀ་མེད་བྱུང་།  
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དེ་ནས་ཟླ་ངོ་འགའི་རྗེས་སུ་མཛངས་མའི་འགྲན་སྡུར་གྱི་ཉིན་མོ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༢༥ སླེབས་ཤིང༌། ཐོ་འགོད་བྱས་པའི་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བཞིན་རས་ལ་དུས་རྒྱུན་

དང་མི་འདྲ་བར་བྱུག་བྱུག་སྣ་ཚོགས་དང་སྦྲགས། གཟབ་མཆོར་སྤྲས་ནས་འགྲན་

སྡུར་བྱ་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་སུ་བྲེལ་ཟིང་ངང་བསྐྱོད། བུ་མོ་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་ཀྱང་

གཡང་རྩེའི་སྒང་ལ་ཡས་སྒྲོན་གྱི་དཔེ་ལྟར། ཕྱིའི་རྒྱན་སྤྲས་འོས་འཚམ་ཞིག་སྤྲས་

ཏེ་འགྲོ་བའི་གྲབས་བྱས། 
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འགྲན་སྡུར་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་དེར་བསྐྱོད་སྐབས་མོ་ཊའི་འགྲོ་ལམ་ཞིག་འཁེལ་

ཞིང༌། གཞུང་ལམ་དེ་མ་འགྲིམ་པར་གོ་སྒྲིག་ཞུ་ཡུལ་དེར་སླེབས་ཐབས་མེད་ལ། 

དེའི་སྐབས་སུ་ལམ་ཐོག་དེར་ཨ་མ་རྒན་སང་བྱས་པ་ཞིག་ལ་མོ་ཊའི་ཟུར་ཙམ་

འཁེལ་བས། རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་མ་ཕོག་ཀྱང་ལམ་ཟུར་དུ་རིལ་ཏེ། སྨན་ཁང་

ལ་འགྲོ་བར་རོགས་པ་ཞིག་གང་ནས་རག་སྙམ་བཞིན་སེམས་ཁྲལ་ངང་ཕར་ཚུར་

ལྟ་བཞིན་ལུས།   
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དུས་ཚོད་ཅུང་མ་འགོར་བའི་རྗེས་སུ། བོད་ཀྱི་མཛངས་མའི་འགྲན་སྡུར་ནང་

འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་ལོ་ན་དར་ལ་བབ་ཅིང༌། བཀྲག་མདངས་ལྡན་པའི་

བུ་མོ་ཞིག་སླེབས། ཨ་མ་དེས་ང་ལ་རོགས་པ་ཞིག་བྱེད་རོགས་ཞུས་པར། བུ་མོ་

དེས། ང་ལ་དུས་ཚོད་མེད། ང་མཛངས་མའི་འགྲན་སྡུར་ལ་དུས་ཐོག་ཏུ་འབྱོར་

དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་བཤད་དེ། ཨ་མ་དེ་ལ་ཡ་མེད་བཏང༌། 
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ཡང་ཕོ་གསར་འགའ་ཤས་མཉམ་དུ་འོང་བ་མཐོང་མ་ཐག་གོང་ལྟར་ཞུས་ཀྱང༌། ང་

ཚོ་བོད་ཀྱི་མཛངས་མའི་འགྲན་སྡུར་བྱེད་སར་ལྟད་མོ་བལྟ་བར་འགྲོ་མཁན་ཡིན་

པས་དུས་ཚོད་མེད་མདོག་མདོག་གིས་ཆུ་ཚོད་ལ་མཛུབ་མོ་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་

གལ་ཆེན་མདོག་གིས་ཆས། ཨ་མ་དེ་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོའི་གནང་སྟངས་ལ་

བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང༌།
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ཡང་བསྐྱར་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་རྗེས་ལ་སྔར་བཞིན་ནམ་མཁའི་མཐོངས་མ་གཏོགས། 

ས་ལ་མིག་མི་ལྟ་བའི་རྒྱན་ཆས་སྤྲས་པའི་བུ་མོ་ཞིག་འོང་བ་ཨ་མ་དེས་མཐོང་མ་

ཐག སླར་ཡང་བུ་མོ་དེ་ལ་རོགས་པ་བྱེད་རོགས་ཞེས་རེ་བ་བརྒྱབ་རུང༌། བུ་མོ་

དེས་ཀྱང་དུས་ཁོམ་མེད་ཚུལ་བཤད་སྟབས། ཨ་མ་དེས་བུ་མོའ་ིགོས་ལ་འཇུས་ཏེ་

ཞུ་བ་ཐེན། འོན་ཀྱང་བུ་མོ་དེས། ཕར་རྒྱུགས་དང༌། ངའི་དུག་ལོག་བཙོག་པ་ཆགས་

ཀྱི་འདུག ཅེས་བཤད་དེ། ཅུང་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་པའི་རྣམ་པ་དང་བཅས་ཕྱིན། 
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ལམ་དེར་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་མཁན་མི་མང་པོ་བྱུང་རུང༌། ཨ་མ་ལགས་དེ་ལ་རོགས་

རམ་བྱེད་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མ་རག་པར་ཡིད་ཐང་ཆད་དེ་ལུས་པའི་སྐབས་སུ། 

བུ་མོ་སྒྲོལ་དཀར་སླེབས་པ་དང༌། ཨ་མ་དེའི་རྣམ་འགྱུར་མཐོང་མ་ཐག་ཉེ་འགྲམ་

དུ་ཕྱིན་ཏེ་ཅི་བྱས་ཀྱི་སྐད་ཆ་དྲིས་པར། ཨ་མ་དེས་མོ་ཊའི་ཟུར་ཙམ་འཁེལ་བའི་

གནས་ཚུལ་བཤད་ཀྱང༌། རོགས་ཐོབ་རྒྱུའི་རེ་བ་མ་བརྒྱབ་རུང༌། ག་པར་འགྲོ་ཡི་

ཡིན་ནམ། ཞེས་དྲིས།    
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བུ་མོ་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་ང་བོད་ཀྱི་མཛངས་མའི་འགྲན་སྡུར་ལ་འགྲོ་མཁན་ཡིན་

ཞེས་ལན་བཏབ། ཨ་མ་དེས། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཁྱེད་རང་ཡང་རྗེས་ལུས་ཐེབས་ཀྱི་

རེད། མགྱོགས་པོ་རྒྱུགས་ཞེས་བཤད་ཀྱང༌། བུ་མོས༌དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། ང་ཕྱིས་

དྲགས་རྒྱུ་མེད། རྗེས་ལའང་ཞུགས་ཆོག་གི་རེད། ཨ་མ་ལགས་ཁྱེད་རང་ད་ལྟ་རང་

སྨན་ཁང་ལ་མ་བསྐྱོད་ན་ཕྱིས་དྲགས་ཀྱི་རེད། ཅེས་ཞུས་ཏེ་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ། 
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དེ་ནས་བུ་མོ་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་སྨན་ཞབས་པ་ལ་སྨན་བཅོས་གང་ལེགས་འོང་

བའི་རེ་སྐུལ་དང༌། ཨ་མ་དེ་ལའང་སྨན་བཅོས་གང་གཟབ་གནང་དགོས་པ་དང༌། 

སེམས་ཁྲལ་མི་དགོས་པའི་བཅོས་མིན་སེམས་གསོ་བྱས་ཏེ། འགྲན་སྡུར་དེའི་

ལྟད་མོ་བལྟ་བར་བྲེལ་སྟབས་ཀྱིས་བསྐྱོད་ཀྱང༌། ད་རེས་འགྲན་སྡུར་ནང་མཉམ་

ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤོར་བར་འགྱོད་པ་རྩ་བ་ནས་མ་བྱུང༌། 
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འོན་ཀྱང༌། མ་བསྒྲིགས་ལྷུན་འགྲུབ་ལྟ་བུར། འགྲན་སྡུར་གྱི་གཟུར་དཔང་དུས་ཐོག་

ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་ཅུང་དངངས་འཚབ་དང་བཅས་གོ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་པས། 

ལས་རོགས་རྣམས་ལ་གནད་དོན་ཅི་ཡིན་སྐད་ཆ་འདྲི་རུ་བཏང་བར། རྒྱུས་ཡོད་

ཅིག་གིས། ཨ་མ་བོད་ཞེན་ལགས་ལ་མོ་ཊའི་ཟུར་ཙམ་འཁེལ་ནས་རྨས་སྐྱོན་ཕྲན་

བུ་བཟོས་འདུག་པས། སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་སྔོན་ལ་བུ་མོ་ཞིག་གིས་ཉེ་འགྲམ་གྱི་

སྨན་ཁང་ལ་མོ་ཊའི་ནང་ཁྲིད་སོང་ཞེས་ཞུས།  
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དེ་ནས་སྨན་ཁང་དེར་འབྲེལ་གཏུགས་ཞུས་པས། སྨན་ཞབས་པ་ཞིག་གིས། ཨ་མ་

བོད་ཞེན་ད་ལྟ་རང་བུ་མོ་ཞིག་གིས་སྨན་ཁང་ལ་ཁྲིད་སླེབས་བྱུང༌། རྨས་སྐྱོན་ཕྲན་

བུ་མ་གཏོགས་བཟོས་མི་འདུག་པས། སྐར་མ་ཉི་ཤ ་ཙམ་འགོར་བཟོ་ཡོད། མ་གཞི་

ནས་དེ་འདྲའི་བྲེལ་བ་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་སྐད་ཤ གས་ཆེ་ཙམ་

བཤད་དེ་ཁ་པར་བཞག འོན་ཀྱང་གནས་དོན་གང་ཡིན་སྐད་ཆ་མ་དྲིས་སྟབས། ག་

རེ་བྱས་ནས་བྲེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དོགས་པ་ཟ་བ་རེད།
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གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མ་ཐག་བོད་ཀྱི་མཛངས་མའི་འགྲན་སྡུར་གོ་སྒྲིག་

པས་རྒྱང་བསྒྲགས་ཐོག རྣམ་པ་ཚོས་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ངང་སྒུག་གནང་

རོགས། རྩ་བའི་འགྲན་སྡུར་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གཅིག་མ་གཏོགས་ཚང་

མ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོའི་གཟུར་དཔང་ལ་མོ་ཊའི་ཟུར་

ཙམ་འཁེལ་ནས་རྨས་སྐྱོན་ཕྲན་བུ་ཕོག་འདུག་པས། སྨན་བཅོས་ཟིན་མ་ཐག་

མགྱོགས་པོ་འབྱོར་གྱི་ཡོད་པ་ད་ལྟ་རང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང༌། ཞེས་གསལ་

བསྒྲགས་ཐུང་ངུ་ཞིག་བྱས། 
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དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱུང་བ་དང༌། མཉམ་ཞུགས་པའི་བུ་མོ་

རྣམས་ཀྱིས་ཁ་ནས་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆ་བཤད་རེས་གང་ཡང་མ་བྱས་རུང༌། སོ་སོའ་ི

སེམས་ནང་ཞོགས་པ་ལམ་དུ་ཐུག་པའི་ཨ་མ་དེ་ཡིན་ན་དཔེ་བསགས་སོང་སྙམ་

པའི་ཚོར་བ་མི་བདེ་བ་རེ་ངང་གིས་སྐྱེས། དེ་ནས་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ལ་བུ་མོ་

སྒྲོལ་དཀར་ཡང་ཚོགས་ཁང་དུ་འབྱོར། འོན་ཀྱང་འགྲན་སྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་

བྱ་རྒྱུའི་འབྱོར་ཐོ་འགོད་དུས་ལས་བརྒལ་སྟབས། མི་དམངས་དཀྱུས་མའི་ནང་དུ་

ལྟད་མོ་བའི་ངོ་བོར་གཟུར་དཔང་བསྒུགས་ནས་བསྡད།  
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བུ་མོ་གཅིག་མ་འབྱོར་བ་ཤེས་པ་དང༌། བུ་མོ་སྒྲོལ་དཀར་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱག་

མཁན་གྱི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་སྤྱི་དང༌། བློ་དཀར་སྤུན་ཉེ་དང་མཛའ་

གྲོགས་རྣམས་ལའང་སྒྲོལ་དཀར་ཡིན་མིན་གྱི་བློ་དོགས་བྱུང༌། ལྷག་པར་དུ་སྒྲོལ་

དཀར་གྱི་གྲོགས་མོ་འཆི་མེད་ཀྱིས་མི་ཚོགས་དཀྱིལ་ལ་ཕར་ཚུར་དང་ཡར་མར་

བལྟས་པས། སྒྲོལ་དཀར་ལྟད་མོ་བའི་ཁྲོད་དུ་ཡོད་པ་མཐོང་འཕྲལ་སེམས་ལ་སྐྱོ་

སྣང་དང་བཅས་མདུན་གྲལ་དུ་སྐད་བཏང་སྟེ་གནས་ཚུལ་ཅི་བྱུང་དྲིས།



24

བུ་མོ་སྒྲོལ་དཀར་ནི་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་བྱེད་པར་དགའ་མོས་ཡོད་པ་ཞིག་

ཡིན་རུང༌། རང་གིས་བྱས་གཏམ་གཞན་ལ་མི་ཤོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། 

ལམ་བར་དུ་མི་ཞིག་དང་ཐུག་ནས་དུས་ཚོད་ནང་འབྱོར་ཐུབ་མ་སོང༌། ཡིན་ན་

ཡང་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། བོད་ཀྱི་མཛངས་མའི་འགྲན་སྡུར་རྗེས་མའི་ནང་

བསྐྱར་དུ་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཆོག་གི་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་བསྡུས་ཙམ་བཤད་དེ་

ལྟད་མོ་བ་བྱིངས་བཞིན་མཛངས་མའི་འགྲན་སྡུར་བལྟ་འདོད་ཀྱི་སྤྲོ་སེམས་དང་

བཅས་བཞུགས། 
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དེ་ནས་ཅུང་མ་འགོར་བར་ཨ་མ་བོད་ཞེན་ལགས་བོད་ཀྱི་མཛངས་མའི་འགྲན་

སྡུར་གྱི་གཟུར་དཔང་དུ་བཅར། འཛུལ་ཞུགས་པའི་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཨ་མ་བོད་

ཞེན་མཐོང་མ་ཐག སོ་སོའ་ིསྔར་གྱི་བྱས་ངན་ལ་འགྱོད་པ་ཆེ་ཙམ་སྐྱེས།  འོན་

ཀྱང༌། གོ་སྒྲིག་པའི་ལམ་སྟོན་བཞིན་འགྲན་སྡུར་ནང་ཞུགས་ཏེ། སོ་སོ་མ་གཏོགས་

མེད་པའི་ཕྱིའི་རྣམ་འགྱུར་བཟང་མདོག་རེ་བསྟན། 
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མཐར་འགྲན་སྡུར་ཆ་ཚང་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་ཨ་མ་བོད་ཞེན་ལགས་ཀྱིས། གོ་སྒྲིག་

པ་བརྒྱུད་ནས་གོ་སྐབས་བཞེས་ཏེ། ད་རེས་ཀྱི་འཛུལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱིའི་

ཡོན་ཏན་གཅིག་ལས་གཅིག་ལེགས་པ་ཡོད་ཀྱང་ནང་གི་ཡོན་ཏན་མི་འདུག ལྟད་

མོ་བའི་གྲས་སུ་ཞུགས་པའི་བུ་མོ་དེ་ལ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀའི་ཡོན་ཏན་གཞན་ལས་

ལྷག་པ་འདུག་པས། ཐེངས་འདིའི་བོད་ཀྱི་མཛངས་མའི་འགྲན་སྡུར་གྱི་མཛངས་

མ་ངོ་མ་དེ་བུ་མོ་དེ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང༌།
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གོ་སྒྲིག་པས་ཀྱང་བུ་མོ་དེར་ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་བལྟས་པས་དུས་ཐོག་ཏུ་མ་

འབྱོར་བའི་བུ་མོ་དེ་ཡིན་པ་ཤེས། དེ་ནས་ཨ་མ་བོད་ཞེན་ལ་བོད་ཀྱི་མཛངས་

མའི་དབུ་རྒྱན་དེ༌བུ་མོ་སྒྲོལ་དཀར་ལ་བསྒྲོན་རྒྱུའི་རེ་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན། ཨ་

མ་བོད་ཞེན་གྱིས་དབུ་རྒྱན་བསྒྲོན་པ་དང༌། དེ་མཚུངས་ཀྱི་བྱ་དགའ་དང་བཅས་

པ་རིམ་གྱིས་ཕུལ་མཐར། བུ་མོ་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་བསྔགས་བརྗོད་

ཆེན་པོ་གནང༌། 
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ད་ལན་གཟུར་དཔང་ངོས་ནས་འགྲན་སྡུར་ནང་དངོས་སུ་མ་ཞུགས་པའི་བུ་མོ་

སྒྲོལ་དཀར་ལ། བོད་ཀྱི་མཛངས་མའི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བར་བརྟེན། གསར་

འགོད་པ་མང་པོས་གོ་སྒྲིག་པ་ལ་དུས་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་མ་

ཚང་བའི་བུ་མོ་ཞིག་ལ་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བར་མི་འགྲིག་པའི་ཚོར་སྣང་ཡོད་

མེད་བཅར་འདྲི་ཞུས། 
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གོ་སྒྲིག་པས་ཀྱང༌། ང་ཚོའི་དབར་ལ་གོ་སྡུར་བྱུང་བ་མ་ཟད། རང་ངོས་ནས་ཀྱང་

ཕྱིའི་རྣམ་པ་ཙམ་མིན་པར། ནང་གི་ཡོན་ཏན་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་བོད་ཀྱི་མཛངས་མའི་

གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པར་དགའ་སྤོབས་ཆེ་ཞིང༌། ལར་ནས་ལོ་ན་རྒས་རིམ་བཞིན་

འཕེལ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཡོན་ཏན་དེའི་རིགས་དང་ལྡན་པའི་བུ་མོ་ཞིག་བདམས་གནང་

བར་བསྔགས་བརྗོད་ཡོད། ཅེས་སྐད་ཆ་རྫོགས་པར་བྱས། 
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བུ་མོ་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་མཛངས་མའི་འགྲན་སྡུར་ལས་ཨ་མ་བོད་ཞེན་ལ་

རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུ་བདམས་པ་དེས། བཟང་པོའ་ིཞོར་ལ་ཇ་ཆང་ཞེས་པའི་སྔ་

མོའ་ིགཏམ་དཔེ་ལ་རིན་ཐང་ལྷག་པར་མཐོང་བ་མ་ཟད། རང་ཉིད་ཀྱི་ཕ་མའི་

དཔལ་འབྱོར་ལའང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕྲན་བུ་ཞུ་ཐུབ་སོང་སྙམ་པའི་དགའ་ཚོར་བརྗོད་

ཀྱིས་མི་ལང་བ་བྱུང༌།
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ནང་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་ཕ་མ་གཉིས་ལ་གང་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་བཤད་

པར། ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བུ་མོ་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་སེམས་ཁུར་ལེན་སྟངས་ལ་དགའ་

བ་ཚད་མེད་བྱུང་བ་མ་ཟད། གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུའི་བུ་མོ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་

འགྱུར་ཕྲུ་གུའི་མདུན་ལམ་ལ་དཀའ་ངལ་གདོང་ལེན་བྱེད་རོགས་འཐོལ་པ་ཞིག་

ཡོད་སྙམ་པའི་གདེང་སྤོབས་ཀྱང་ཆེ་རུ་ཕྱིན། 



32

དེ་ནས་སྒྲོལ་དཀར་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཐོན་པ་དང་བོད་གཞུང་སྲི་ཞུ་བའི་ཁོངས་སུ་

ཞུགས་ཏེ། བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་སྤྱི་དང༌། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའི་གཉན་འཕྲང་

ཅན་གྱི་བོད་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་

འགྲུབ་ཆེད་དུ། རང་འཁྲིའི་ལས་འགན་རྣམས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ངང་གནང་

བཞིན་ཕ་མའི་རོགས་སྐྱོར་དང་བཅས་མི་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་བསྐྱལ་ཏོ།། །།




