ཉི་ཟླ་རི་བོ།

བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༨

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༤༣

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།

གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར།

འོད་སྣང་དང་སེམས་དཀར།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

སྐར་མ་རྣམས་ཇི་ཙམ་ཚ་པོ་ཡོད་དམ།

སྐར་མ་རྣམས་རླངས་གཟུགས་ཚ་པོའ ི་ཟླུམ་གཟུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་མོད་ཀྱང་། དེ་དག་

གི་ཚ་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་ཡང་ཡང་འགྲོ་ཡི་ཡོད། གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་སྐར་མའི་
མདོག་དང་།

དེས་སྦྱིན་པའི་འོད་མདངས་ལ་བལྟས་ནས་དེའི་ཚ་ཚད་ཇི་ཡིན་ཤ ོད་ཐུབ་

ཀྱི་ཡོད། སེར་མདོག་ཅན་གྱི་སྐར་མ་ཉི་མ་ལྟ་བུར་ཚ་ཚད་ ༥༥༠༠˚C

ཙམ་ལྡན་ཡོད།

དེའང་ཚ་ཚད་ ༣༠༠༠˚C ཅན་གྱི་སྐར་དམར་རབ་རིབ་ནས་ཚ་ཚད་ ༣༠༠༠༠˚C ཅན་གྱི་
ཡང་སང་ཉིན་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་རྨོ་མོས་བ་ཕྱུགས་འོ་མ་བཞོས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ།
ཁོ་ཚོ་གཉིས་བ་ཕྱུགས་
འགྲམ་ལ་ཕྱིན་ནས་གནས་སྟངས་སྐད་ཆ་དྲིས་པར། བ་ཕྱུགས་གཅིག་གིས། ཁྱེད་གཉིས་ཀྱི་སྤོ་པོ་རྨོ་མོ་
སེམས་པ་བཟང་པོ་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མར་གཟན་ཆག་ཡག་པོ་སྤྲོད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོའི་ཉལ་ས་དང་སྡོད་
སའི་བ་ར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གཙང་མ་བཟོ་ཡི་རེད། སྤོ་པོ་རྨོ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་སོ་སོས་ལུས་ཀྱི་ལྕོགས་ཚོད་
ཀྱིས་སྤང་རྩྭ་བརྔས་ནས་ང་ཚོར་དགོང་དྲོ་འཆར་ཅན་སྤྲོད་པ་མ་ཟད། ཉིན་ལ་སྤང་རྩྭ་བཟང་སར་འཁྲིད་ཀྱི་རེད།
དེ་བཞིན་ཆུ་དང་གཟན་པ་གཞན་ཡང་སྤྲོད་ཀྱི་རེད། ང་རང་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐྱིད་པོ་བྱུང་སོང་། ཞེས་བཤད།

བཀྲག་མདངས་ཆེ་བའི་སྐར་མ་སྔོ་དཀར་དབར་གཤིབ་བསྡུར་བྱེད་ཐུབ། །

སྐར་མ་འགའ་ཤས་གས་འཐོར་བྱུང་དོན་ཅི།

སྐར་མ་སོ་སོའ ི་ཚེ་མཐའ་མར་སླེབས་སྐབས་དེ་དག་གས་འཐོར་འགྲོ་ཡི་ཡོད།

སྐར་མ་

རྣམས་སྐར་ཆེན་དུ་རྒྱ་སྐྱེད་ཕྱིན་ཏེ། སྐར་ཆེན་དེ་ཉིད་བརྟན་ཚུགས་གཏན་ནས་མེད་པར་

གྱུར་ནས་ཉམས་ཆག་འགྲོ་ཡི་ཡོད། སྐར་ཆེན་གས་འཐོར་ཞེས་པའི་འབར་འཐོར་ནང་སོ་

སྐར་མ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

སྣང་ཆུང་ངུ་དེས་མཐའ་
འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་སྐར་

མ་གཞན་དག་འཚུད་

པའི་དངོས་པོ་མཐའ་

སྐར་མ།

དག་འཐེན་པར་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད། ‘བུ་ག་ནག་པོ་’

བུ་ག་ནག་པོ།

ཞེ ས ་པའི ་ ཐ་སྙད་ཐོ བ ་

ཚུལ་ནི། འཐེན་ཤུགས་

དེ་ཧ་ཅང་གི་སྟོབས་

ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང།
བཏགས་པ་ཡིན།

ཐ་ན་འོད་ཀྱང་དེ་ལས་ཐར་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་

པཱལ་སཱར་ཟེར་ན་གང་རེད།

སྐར་ཆེན་འབར་འཐོར་བྱུང་སྟེ་རང་གི་མི་ཚེ་དེ་སྐར་ཆུང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས། རེ་ཞིག་རྫོགས་

སྐར་ཆེན་དམར་པོ།
ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས།
འོན་ཀྱང་ཨ་མས་སོ་སོའ་ི ཕྲུ་གུར་བརྩེ་བ་ཡོད་པ་སེམས་ཅན་ཚང་མ་གཅིག་
པ་རེད། ང་རང་གིས་ཀྱང་སོ་སོའ་ི བེའུ་ལ་འོ་མ་ཡག་པོ་སྤྲད་ནས་དེའི་གཟུགས་པོ་ཐང་པོ་ཞིག་བྱུང་
ན་བསམ་གྱི་འདུག ཡིན་ནའང་ཁྱེད་གཉིས་ཀྱི་རྨོ་མོས་ངའི་བེའུ་དེ་ཤ ིང་སྡོང་ཞིག་ལ་བཏགས། དེ་
ནས་ངའི་རྐང་པ་གཉིས་ཀྱང་བསྡམས་ནས་འོ་མ་ཆ་ཚང་འཇོ་ཡི་རེད། རྗེས་ལ་ངའི་བེའུ་ལ་འོ་མ་ཉུང་
ཉུང་ལས་འཐོབ་ཀྱི་མི་འདུག དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ངའི་བེའུ་དེ་གཟུགས་པོ་སྐྱོ་པོ་ཆགས་འདུག་པ་དེའི་ཐོག་
སེམས་ཁྲལ་འདུག ཅེས་བརྗོད།

ཧ་ཅང་ཆེ་བས། བར་

ཧིན་སྒོར། ༥

པའི་སྐར་མ་ཆུང་ངུ་དེ་ལ་ང་ཚོས་པཱལ་སཱར་ཞེས་བརྗོད།
རྒྱུ ་ མ ཚ ན ་ ན མ ་

འཕར་འགུལ་ཅན་

དེ་ཉིད་འཕར་འགུལ་བྱས་པའི་

གྱི ་ ནུ ས ་ཤུ ག ས ་
སྦྱི ན ་གྱི ་ ཡོ ད ་པའི ་

ཆ ་ ན ས ་ མི ང ་ དེ ་

ལྟར་བཏགས་པ་

རིམ་འདས་སྐར་ཆེན།

ཡིན། གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་པཱལ་སཱར་གྱིས་སྐོར་བ་མགྱོགས་པོ་རྒྱག་ཅིང་། ནུས་

ཤུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཕྲ་མོ་སྦྱིན་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྙམ། འཛམ་གླིང་ཐོག་འོད་ཟེར་དེ་ང་ཚོའི་
ཉེ་འགྲམ་ནས་བརྒྱུད་སྐབས་ང་ཚོས་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་འོད་རླབས་ཤ ིག་མཐོང་ངོ་། །

སྐར་ཆེན་གས་འཐོར།
བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ཤ ེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་རྗེས་ལ། སྤོ་པོ་རྨོ་མོ་གཉིས་ལ་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་
ཞུས་པར། སྤོ་པོ་རྨོ་མོ་གཉིས་ཀྱང་སེམས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་བ་ཕྱུགས་དེ་
དག་ནས་འོ་མ་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་མ་གཏོགས་འཇོ་ཡི་མེད་པ་མ་ཟད། བ་ཕྱུགས་མ་བུ་དེ་དག་གི་ཟས་ཡར་
རྒྱས་བཏང་བ་དང་། གནམ་གཤིས་ཚ་བའི་སྐབས་སུ་དེ་དག་གི་གཟུགས་པོ་འཁྲུད་པ་དང་། གནམ་
གཤིས་གྲང་བའི་སྐབས་སུ། སེམས་ཅན་དེ་ཚོའི་ཉལ་སར་རྩྭ་དང་ལོ་མ་ཡག་པོ་འདིང་བ་དང་། བཟའ་རྒྱུ་
བཞག་པ་སོགས་ལྟ་སྐྱོང་ཡག་ཏུ་བཏང་བ་རེད།

པཱལ་སཱར།

༤༽ དགུ་ཚིགས།

འཛམ་བུ་གླིང་ནས་བལྟས་ན་ནམ་མཁའ་ཡོངས་རྫོགས་སྐར་མས་ཁེངས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་
ཡོད། འོན་ཀྱང་གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཉིད་འཛམ་གླིང་ནས་ཐག་རིང་པོ་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་པ་ཡིན་

བུ་ག་ནག་པོ།

སོ་རང་ཉིད་དུམ་བུར་འབར་གས་འགྲོ་ཡི་ཡོད། སྐར་ཆེན་གས་འཐོར་ཞེས་པ་དེ་ནི། ཉི་

མ་དུང་ཕྱུར་མང་པོ་མཉམ་དུ་བསྡེབས་པའི་འོད་མདངས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པས།
འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནང་གི་འབར་འཐོར་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན།

ཉིན་གཅིག་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཆེ་བ་ཁ་ཤ ས་ཀྱིས་ཆུང་བ་ཁ་ཤ ས་ཆུའི་འགྲམ་ལ་རྩེད་མོ་རྩེ་རུ་ཁྲིད་པ་
བཞིན། བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་མཉམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་བར་ཕྱིན་པ་རེད། ཆུའི་ཁར་ཁོ་ཚོ་གཉིས་ཀྱིས་
ལྷམ་དང་ཨུ་མུ་སུ་ཕུད་ནས། ཆུའི་འགྲམ་གྱི་རྡོ་ལེབ་ཅིག་གི་སྒང་བསྡད་ནས་སོ་སོའ ི་རྐང་པ་དང་ལག་པ་
བཀྲུས། དེ་ནས་ཁོ་ཚོ་གཉིས་ཀྱིས་སྣང་བ་སྐྱིད་པོའ ི་ངང་ཆུ་རྩེད་རྩེ་བཞིན་བསྡད། འོན་ཀྱང་ཕྲུ་གུ་གཞན་
དག་ཚོས་རྩེད་མོ་མི་རྩེ་བར་ཕྲུ་གུ་ཆེ་བ་དེ་ཚོས་ཆུང་བ་ཚོར་འགྱིག་ཤ ོག་རེ་སྤྲད་དེ། སྡིག་སྲིན་འཇུ་རུ་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
བཏང་བ་མཐོང་དུས་ཧང་སངས་པ་རེད། །

བུ་ག་ནག་པོ་དེ་ནག་པོ་ཟེར་དགོས་དོན།

སྐར་ཆེན་གས་འཐོར་ཞེས་པའི་སྐར་མ་འབར་འཐོར་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་གང་ཞིག་ལྷག་མ་
ལུས་པ་དེ་ཉིད་མྱུར་པོར་འཁུམ་འགྲོ་ཡི་ཡོད། དེ་ནས་གང་ཞིག་ལུས་ཡོད་པ་ནི་འཐེན་

ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་བར་སྣང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལས་མི་ལྷག་པ་ཡིན། འཐེན་ཤུགས་དེ་ནི་

ན། ཁྱེད་ཀྱིས་སྐར་མ་མང་པོ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་སྲིད། དེ་ནས་ཕྱི་མིག་ཅིག་བལྟ་སྐབས་ཁྱེད་

ཀྱིས་བར་སྣང་དུ་སྐར་མ་རྣམས་གླིང་ཕྲན་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་མཐོང་ཐུབ་ཅིང་།
ཕྱོགས་གཞན་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐར་མའི་གླིང་ཕྲན་གཞན་ཡང་མཐོང་ཐུབ།
ཚོས་དགུ་ཚིགས་ཞེས་བརྗོད།

གིས་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

དེ་དག་ལ་ང་

དགུ་ཚིགས་ཁག་དང་དེ་དག་གིས་འཛིན་པའི་བར་སྣང་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

2

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།							

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ ་ གཱནྡྷཱི།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར།

༡༨༨༨ ལོར༌ཨིན་ཡུལ་གྱི་སའུ༌ཐམ་ཊོན་དུ།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༡

༄༅།།འབྲི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་སྤྱད་དེ་མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་མཚོན་ཐབས།
མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་ཞིབ་འབྲི་བྱེད་པ་ནི། མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་
འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་ཐད་ཀར་དུ་མཚོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། སེམས་ཁམས་ཞིབ་འབྲི་བྱས་
པ་གནད་དུ་ཁེལ་ཡོད་ཚེ། མི་སྣའི་ཉམས་འགྱུར་ཆེས་ཐད་དཀར་དང་གཏིང་ཟབ་མོའ ི་
སྒོ་ནས་འབྲི་བཞེང་བྱ་ཐུབ་པ་ཡིན། འབྲི་ཐབས་གཞན་དག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ནའང་
མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་མངོན་པར་མཚོན་ཐུབ། གཤམ་དུ་མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་ཞིབ་
འབྲི་བྱེད་ཐབས་བདུན་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་ལ།

༡༽ ཆིག་ལབ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཁམས་མཚོན་ཐབས།
དེ་ནི་མི་སྣའི་ཆིག་ལབ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཁམས་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་
པ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ཏུའུ་ཏེའི༌《མཇུག་མཐའི་སློབ་ཐུན་གཅིག༌》ཅེས་པ་ལས། ཐོག་
མར་ཧྥུ་ལང་ཧྲི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་རྗེས་མ་ཆོད་པ་དང་། སློབ་ཚན་བསྐྱར་སྦྱོང་ཡང་བྱས་མེད་
པས་དགེ་རྒན་གྱི་སྡིག་དམོད་གནང་བར་སྐྲག་སྟེ་སློབ་བྱོལ་བྱེད་པའི་བསམ་ཚུལ་བྲིས་
ཡོད། འབྲི་ཐབས་འདིས་གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཧྥུ་ལང་ཧྲི་གྲོང་རྡལ་གཞུང་
ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་སྐབས་ཀྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང་ཁོའ་ི གཤིས་ཀ་
ཡི་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་སྟེ། བཙན་འཛུལ་པར་སྡང་བའི་སེམས་དང་མེས་རྒྱལ་ལ་དགའ་
བའི་བསམ་ཚུལ་མངོན་པར་མཚོན་ཡོད།

༢༽ ཕྱི་ཚུལ་དང་དོད་བྱེད་ཐབས།
མི་སྣའི་ཕྱི་ཚུལ་ཞིབ་འབྲི་བྱས་པ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཀློག་
པ་པོ་མི་སྣའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ནང་སེམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དེར་འཁྲིད་ཐུབ་པ་ཡིན།
དཔེར་ན། མོའ ་ོ པའོ་སང་གི༌《ང་ཡི་ཨ་ཁུ་དབྱི་ལིས༌》ཞེས་པ་ལས། ཧྥེ་ལེ་ཕའོ་ཡི་
ཕྱི་ཚུལ་ཞིབ་འབྲི་བྱས་པ་བརྒྱུད་དེ། ཧྥེ་ལེ་ཕའོ་ཡིས་དེད་དཔོན་གྱི་ཁ་ནས་དབྱི་ལིས་
ཀྱིས་ཐོབ་ཐང་དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་བདེན་དཔང་བྱས་རྗེས། “ངོ་གདོང་སྐྱ་བོར་གྱུར་ཅིང་།
མིག་ཟུང་གནས་གཅིག་ལ་གཏད་ནས་ཧད་འདུག” ཅེས་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པའི་ཉམས་
འགྱུར་དེས་ཁོའ ི་ནང་སེམས་ཀྱི་འཇིགས་སྐྲག་དང་དངངས་འཚབ། སྒེར་སེམས་དང་
གཡོ་ཟོལ། ཁེ་བཟང་ཁོ་ནར་རྔམ་པའི་གཤིས་རྒྱུད་དེ་གསལ་པོར་མཚོན་ཡོད།

ཨཱ་་་་ཆིའུད། ཆམ་ངན་་་༌༌

༣༽ རྣམ་འགྱུར་ལས་སེམས་ཁམས་མཚོན་ཐབས།
འདི་ནི་མི་སྣའི་རང་དབང་ན་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བརྒྱུད་དེ། མི་སྣའི་
ནང་སེམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་མཚོན་ཐབས་ཤིག་ཡིན། དཔེར་ན། ཝུའུ་ཅིན་ཙིའི༌《ཧྥན་ཅིན་
གྱིས་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ༌》ཞེས་པ་ལས། ཧྥན་ཅིན་གྱིས་བརྡ་ཡིག་ལ་བལྟས་ནས་རང་
ཉིད་ཀྱིས་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་ཤེས་སོང་བའི་སྐབས་དེར། ཧྥན་ཅིན་གྱིས་བརྡ་ཡིག་ཡང་
དང་བསྐྱར་དུ་ཀློག་ཞོར་དུ་ལག་ཟུང་ཕན་ཚུན་རྡེབ་སྟེ་གད་མོ་དགོད་བཞིན་ཁ་དམ་སྟེ་
གན་རྐྱལ་དུ་བརྒྱལ་སོང་། བརྡ་ཡིག་ལ་བལྟས་པ་དང་བཀླགས་པ། ལག་པ་རྡེབ་པ།
ཁ་དམ་པ། བརྒྱལ་བ་སོགས་བྲིས་ཡོད། ཧྥན་ཅིན་གྱིས་རྒྱུགས་འཕྲོད་རྗེས་རང་ཉིད་ཀྱི་
དོགས་པ་ནས་ཡིད་ཆེས་པ། དགའ་དྲགས་པ་ནས་བརྒྱལ་སོང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཡོངས་
གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་ངང་ནས་གསལ་པོར་ཞིབ་འབྲི་བྱས་པ་དེས་ཧྥན་ཅིན་གྱི་ཡིད་
སྐྱོ་བའི་གནས་བབ་དང་། སྐབས་ཐོག་དེའི་དགའ་སྐྱོ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སེམས་ཁམས་དེ་
གསལ་པོར་མཚོན་ཡོད།

འདི་འདྲའི་གྲང་ངར་་༌༌༌

༤༽ སྐད་ཆར་བརྟེན་ཏེ་སེམས་ཁམས་མཚོན་ཐབས།
སྐད་ཆ་ལས་ནང་སེམས་ཤེས་ཐུབ། དཔེར་ན། ཆི་ཁོ་ཧྥུའི༌《མདོག་

གཡང་མོ་རྒྱལ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་ཏེ་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་།

འགྱུར་ད་བྱིད༌》ཅེས་པ་ལས། ཨའོ་ཁྲུའ་མའོ་ལའོ་ཧྥུ་ཡི་སྐད་ཆ་ཞིབ་འབྲི་བྱས་པ་འདི་
ལྟར། “དམག་དཔོན་ཞི་ཅ་ལོ་ཧྥུ། འོ། ཡེ་ཨར་ཏིག་ལིན། ལྭ་རིང་འདི་ཕུད་རོགས་
གནོངས་དང་། མི་བདེ་གི ཚ་བ་ཇི་འདྲའི་ཆེ་བ་ལ། ཕལ་ཆེར་ཆར་པ་འབབ་རྒྱུ་ཡིན་
པ་འདྲ།” “འོ། སྤུན་ཟླ་ཡེ་ཨར་ཏིག་ལིན། ལྭ་རིང་དེ་ཕྱིར་ངའི་ལུས་སྟེང་དུ་སྐོན་དང་།
འཁྱག་སིབ་སིབ་བྱེད་པ་ལ་བལྟས་ན་རླུང་གཡུག་རྒྱུ་རེད།” ཅེས་པ་འདི་ནི་ཨའོ་ཁྲུའུ་
མའོ་ལའོ་ཧྥུ་ཡི་ཐེངས་གཉིས་ལ་དམག་དཔོན་ཚང་གི་ཁྱི་ཡིན་པ་ཐོས་ནས་བཤད་པའི་
སྐད་ཆ་རེད། འདིར་ཐོག་མར་ཚ་བ་དང་རྗེས་ནས་གྲང་བ་གཉིས་ཀྱི་སྣང་བ་ཤར་བ་
ལས་མི་སྣ་དེའི་ནང་སེམས་ལ་འཇིགས་སྣང་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཁམས་འགྱུར་ལྡོག་དེ་
ཞིབ་འབྲི་བྱས་འདུག གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་མི་ངན་དེའི་མདོག་འགྱུར་ད་བྱིད་
ལྟ་བུའི་སྣང་བརྙན་དེ་མངོན་པར་མཚོན་འདུག
༥༽ རྨི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཁམས་མཚོན་ཐབས།
འདི ་ ནི ་ རྨི ་ ལམ་ལ་བརྟེ ན ་ནས་མི ་ སྣའི ་ སེ མ ས་ཁམས་ཀྱི ་ འགྱུར་བ་
མཚོན་པའི་འབྲི་ཐབས་ཤིག་ཡིན། དཔེར་ན། ཝེ་ཝེ་ཡི༌《བདག་གི་དགེ་རྒན༌》ཞེས་པ་
ལས། རྩོམ་མཁན་གྱིས་རང་གི་དགེ་རྒན་དྲན་ནས་དགེ་རྒན་རྨི་ལམ་དུ་རྨིས་པ་དཔེར་
ན། “གཉིད་ནས་དུས་ཚོད་ཅི་ཙམ་སོང་བ་མ་ཤེས་ལ། མཚན་མོའ ི་དུས་ཚོད་ཅི་ཙམ་
ཡིན་པའང་མ་ཤེས། རྨི་ལམ་རྨི་སྐབས་ང་རང་གློ་བུར་དུ་ཡར་ལངས་ཏེ་རབ་བེ་རིབ་
བེར་སྒོར་སོང་། ཕྱིར་མལ་སྟན་དེར་བལྟས་པ་ན་ང་རང་གོམ་པ་གསུམ་བཞི་ཙམ་ལ་
སོང་ཟིན།” ཞེས་རྩོམ་པ་པོས་རྨི་ལམ་ལ་བརྟེན་ཏེ་དགེ་རྒན་དྲན་པའི་སེམས་ཁམས་
འགྱུར་ལྡོག་དེ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་སྒོ་ནས་ཞིབ་འབྲི་བྱས་ཡོད། བཤད་རྒྱུན་ལ། “ཉིན་
དཀར་བྱ་བ་གང་དྲན་ན། །མཚོན་མོར་རྨི་ལམ་དེ་ལྟར་རྨི། །” ཞེས་པ་ལྟར། རྨི་ལམ་
ལ་བརྟེན་ཏེ་མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་ཞིབ་འབྲི་བྱེད་ཐབས་དེ་ལ་ཡིད་དབང་འགུགས་
པའི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ལྡན།
༦༽ བྱུང་རིམ་ཕྲ་མོར་བརྟེན་ནས་སེམས་ཁམས་མཚོན་ཐབས།
སེམས་ཁམས་ཞིབ་འབྲི་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ལན་རེར་མི་སྣའི་བྱེ་བྲག་
གི་ཆ་ཞིབ་འབྲི་བྱས་ན་སེམས་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་མངོན་པར་མཚོན་ཐུབ། དཔེར་ན།
བློ་རྩེ་གཅིག་སྒྲིམ་དུ་བསམ་གཞིག་གཏོང་བཞིན་པའི་མི་སྣར། མཛུབ་མོ་གཉིས་བར་གྱི་
ཐ་མག་ཚིག་ནས་ན་ཟུག་སྐྱེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བའི་མི་དེར་
མཆི་མ་ཤམ་ཤམ་དུ་བཞུར་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ། འབྲི་སྟངས་འདི་དག་གིས་མི་སྣའི་ནང་
སེམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དེ་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་མཚོན་ནུས་པ་ཡིན།

༧༽ ལྗོངས་དངོས་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཁམས་མཚོན་ཐབས།
རྩོམ་ཡིག་ཁྲོད་ཀྱི་ལྗོངས་དངོས་ནི་བརྩེ་དུངས་མེད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་
མིན་ལ། མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད། དཔེར་
ན། ཀྲང་ཅེའི་ཡི༌《ཀེ་ཚེ་རྐོ་བ༌》ཞེས་པ་ལས། རྩོམ་མཁན་ཉིད་ཞིང་གྲོང་དང་ཁ་གྱེས་
སྐབས་ལུ་གུ་འབའ་གྱིན་འདུག ལུག་རྫིས་ལུག་དེད་ནས་ལུག་རར་བསྡུས། ཁྭ་ཏས་
ཨག་སྐད་སྒྲོག་བཞིན་ཚང་ལ་ལོག ལུ་གུ། ཁྭ་ཏ་ཚང་མར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞིས་དྲོད་
མོ་རེ་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་ང་རང་ད་རུང་གར་འགྲོ་གང་གནས་མེད་པར་ལུས་འདུག་
ཅེས་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན།
རྩོམ་མཁན་གྱི་སྐབས་ཐོག་དེའི་སེམས་བྱུང་ཡོད་ཚད་
ལྗོངས་དངོས་དག་གི་རམ་འདེགས་ལ་བརྟེན་ནས་མངོན་པར་མཚོན་ཡོད།

མཚར་གཏམ།

དགེ་རྒན་ལ་ཇུས་ལན་སློག་པ།

དགེ་ཕྲུག་ལ་ཤག་ལ་རྐུ་མ་ཤོར་ཡོང་། ཁྱེད་རང་དགོན་པར་ལོག་དགོས་ཟེར་ནས་

སྔར་དགོན་པ་ཞིག་ལ་དགེ་རྒན་གཅིག་དང་། དགེ་ཕྲུག་གཅིག་ཡོད། དགེ་ཕྲུག་

ཤེས་ཀྱི་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ནས་གྲོང་པའི་ཕ་རྒྱ་ཧུད་ཧུད་རྒྱའུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་

ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་འབྱོར་དང་ཡེ་ཤ ེས་དར་རྒྱས།

གི་ནང་ལྷ་ས་ཝ་གླིང་རྒྱུད་དུ་ཡིན་པ་དང་།

གཅིག་པུར་ལུས། ཨ་མ་ནི་ལོ་ན་གཞོན་ལ་ཁ་འབྲས་འཚར་ཞིང་བློ་རིག་གསལ་

ཧེལློ་་་སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི་ལགས།

བ་ཞིག་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་ཁྱིམ་གྱི་འཚོ་བ་ནི་གྲོ་འཐག་འཐག་མཁན་ཡིན་ལ་འཚོ་བ་
ཡང་ཡག་པོ་ཡོད།
བཏང་ནས།

དོ་དགོང་ནང་དུ་བསྡད་དེ་སང་ཉིན་དགོན་པར་ལོག་དགོས་ཞེས་

ལོག་སྟེ་སང་ཉིན་དགོན་པར་ལོག་སླེབས་སྐབས།

དགེ་རྒན་ནས་དགེ་ཕྲུག་ལ་

ཨ་མས་ག་རེ་ཟེར་གྱི་འདུག་ཅེས་སྐད་ཆ་དྲིས་པར། དགེ་ཕྲུག་ནས་ཨ་མས་གང་
ཡང་ཟེར་གྱི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་སྐབས། རྒན་ལགས་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས་བསྡད་པ་

སྐུ་ཞབས་སི་མིཐ།

ཁྱེ ད ་རང་ཧི ནྡུ འི ་ ཆོ ས ་ལ་དད་མོ ས ་ཅན་
ཞིག་ཨེ་ཡིན།

བྷག་ཝཏ་གཱི
྄ ་ཏཱ་ཀློག་པའི་དུས་ཚོད་མཐའ་
མ་དེ་ག་དུས་ཡིན་ནམ།

རེད། ཡིན་ནས་རྒན་ལགས་ཀྱིས་རྗེས་

སུ་དགེ ་ ཕྲུག་ཨ་མའི ་ སར་ཡང་ཡང་

མི་ངོ་ཆོད་མ་ཆོད་ཙམ་ལ་གློ་བུར་དུ་ནང་གི་རྒྱལ་སྒོ་ཛ་དྲག་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྡུངས་
བྱུང་བས། རྒན་ལགས་ནས་དེ་གང་རེད་ཟེར་ཨ་མར་སྐད་ཆ་འདྲི་སྐབས། ཨ་

མས་ངའི་བཟའ་ཟླ་གྲོངས་རྗེས་ང་རང་མི་གཅིག་ལ་ཐུག་པས་ལས་ཀར་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཙང་བཟའ་ཟླ་གསར་པ་རྒྱ་ཧུད་ཧུད་ཅིག་བཙལ་ཡོད།
ཁོ་ནི་ལས་ཀ་ཧུར་ལ་རླུང་ལངས་པོ།

ཟེར་ནས་དངངས་སྐྲག་བྱེད། ཨ་མས་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ནས་

གྲོ་འཐག་འཐག་སར་ཁྲིད་ནས་རྒན་ལགས་དྲེལ་ཡིན་ཁུལ་བྱས་ཏེ་གབ་ཏུ་བཅུག
དེ་ནས་ཨ་མས་རྒྱལ་སྒོ་ཕྱེ་བས།

དེང་སང་གྲོ་ཞིབ་རྒྱུགས་པོ་ཡོང་པའི་སྐབས་དེར་
གྲོ་འཐག་མཚམས་བཞག་ནས་གང་བྱེད་ཟེར་ཏེ་

ཨ་མར་གཤེ་གཤེ་བཏང་ནས་ལམ་སང་གྲོ་ཞིབ་
ངས་འཐག་ཆོག་ཅེས་བཤད་དེ། རྟ་ལྕག་བླངས་
ཏེ་རྒན་ལགས་དྲེལ་ཡིན་ཁུལ་གྱིས་བསྡད་པར་

ཟེར་སྐབས་ཡང་ཁོང་ཁྲོ་བྱས། གནས་

གསལ་པོ་མ་ཤེས་ཙང་བློ་བདེ་པོ་མ་བྱུང་།

ཞུ་སྐབས་རྒན་ལགས་ཁོང་ཁྲོ་གནང་གི་འདུག་དོན་གང་ཡིན་མི་ཤེས་ཟེར་ཤོད་
སྐབས། ཨ་མས་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ནས། རྗེས་མ་རྒན་ལགས་དང་བུ་རང་
མཉམ་དུ་ལྷ་སར་ཡོང་དགོས་པའི་མངག་ཆ་བྱས། དགེ་ཕྲུག་ནས་རྗེས་མ་ལྷ་སར་

ཡོང་སྐབས་རྒན་ལགས་མཉམ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ཡོང་དགོས་ཟེར་གྱི་འདུག་
བཤད་པར། དེ་ཉིན་རྒན་ལགས་རབ་ཏུ་དགའ་ནས། ཉིན་གཅིག་དགེ་ཕྲུག་དང་

མཉམ་དུ་ལྷ་སར་དགེ་ཕྲུག་དེའི་ནང་དུ་ཕྱིན། ཨ་མས་དེའི་ཉིན་ཁོང་གཉིས་ལ་སྣེ་
ལེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་བྱས། ཉི་མ་ལ་ཁར་བཞུད་ཙམ་ལ་རྒན་ལགས་ནས་

རྒྱ་ཧུད་ཧུད་

དེ་ནང་དུ་ཡོང་ནས་སྐེད་གཟེར་ཞིག་བྱས་ནས་

ཨ་མས་གང་ཡང་ཟེ ར ་གྱི ་ མི ་ འདུག་
ཚུལ་དེ་ག་རེ་ཡིན་མིན་དགེ་ཕྲུག་ནས་

ལག་པ་ཡང་པོ་ཞིག་ཡོད།

ད་ཁོ་ཡོང་བ་རེད་ཟེར་སྐབས་རྒན་ལགས་ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས་ད་གང་བྱེད་དགོས་

སྐད་ཆ་དྲིས། དགེ་ཕྲུག་ནས་སྔར་ལྟར་

མས་གང་ཟེར་སྐད་ཆ་ཡང་འདྲི་ཡི་འདུག ངས་ཨ་མས་གང་ཡང་ཟེར་གྱི་མི་འདུག་

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཡིན་ཁུལ་བྱས་ནས་རོགས་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས། ཨ་མ་ཕྱིར་ལོག དགོང་མོ་

མས་ག་རེ་ཟེར་གྱི་འདུག་ཟེར་ཡང་ཡང་

བུས་ང་རྒན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་ཡར་སླེབས་སྐབས་ཨ་

ངས་གསལ་

སར་ཕྱིན་ནས་རྒན་ལགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བཤད། ཁོང་གཉིས་བཟའ་ཚང་

སྐབས་རྒན་ལགས་ནས་སྔར་བཞིན་ཨ་

ཨ་མས་ཕྲུ་གུར་ཁྱོད་རང་ལྷ་སར་ཡང་ཡང་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདྲི་དུས།

གཱི་ཏཱ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའ་ི སྐད་ཡིག་

ནི་མ་རུང་ཁོག་བཅངས་ཡིན་པ་གཞི་ནས་ཤེས། ཨ་མས་གནས་ཚུལ་དེར་ཐབས་

བཏང་བ་དང་། དགོན་པར་ཕྱིར་ལོག་

ཡང་རྒན་ལགས་ནས་ཉིན་གཅིག་དགེ་ཕྲུག་དེ་ཨ་མའི་སར་བཏང་།

འོ་རེད་་་

པོ་ཤ ེས་ཀྱི་མེད།

ཉིན་གཅིག་རྒན་ལགས་ཀྱིས་དགེ་ཕྲུག་དེ་ལྷ་སར་ཨ་མ་ཐུག་པར་

གསུངས། དགེ་ཕྲུག་དེས་རྒན་ལགས་ཀྱིས་གསུང་པ་ནང་བཞིན་ལྷ་སར་ནང་དུ་

ཁྱེད་རང་ཨིན་ཇིའི་མི་ཆེན་ངོ་མ་
འདྲ་པོ་འདུག

ཅིག་ནང་བྲིས་ཡོད་ཙང་།

ཁོའ ི་ཕ་སྔ་ས་ནས་གྲོངས་ནས་ཨ་མ་

ལོག་བཏང་བས། ཨ་མའི་བསམ་པར་རྒན་ལགས་དོ་དགོང་འདིར་བཞུགས་ཡས་

ཁོ ས ་རྟ་ལྕག་ཚ་ཐག་ཆོ ད ་གཅི ག ་ཞུས་ནས་གྲོ ་
ཐག་ཆོད་པ་དང་།

འཐག་འཐེན་དུ་བཅུག་པ་རེད། རྒན་ལགས་ཞེད་

ན་ཟུག་མི་བཟོད་པར་དྲེལ་ཡིན་ཁུལ་གྱིས་གྲོ་འཐག་འཐེན་

དགོས་བྱུང་། རྒྱ་ཧུད་ཧུད་ཀྱིས་རྒན་ལགས་ཡིན་པ་ཤེས་རུང་། མ་ཤེས་ཁུལ་བྱས་
ནས་རྟ་ལྕག་གཞུས་ནས། དེའི་དགོང་མོ་མཚན་གང་གྲོ་འཐག་འཐེན་དུ་བཅུག་པ་
དང་ནམ་མ་ལངས་མཚམས་ལ་རྒྱ་ཧུད་ཧུད་ཕྱིར་ལོག

རྒན་ལགས་ནི་མཚན་གང་གྲོ་འཐག་འཐེན་པའི་དཀའ་ལས་ཀྱིས་

ཏོག་ཙམ་རང་སར་གཉིད་ཁུག

གཉིད་སད་རྗེས་ངོ་ཚ་ཁ་སྐྱེངས་ཏེ་དགོན་པར་

ལོག དུས་དེ་ནས་བཟུང་རྒན་ལགས་ལྷ་སར་མ་ཡོང་བ་དང་། དུས་ཡུན་གང་
མཚམས་ལ་སོང་རྗེས་ཨ་མས་བུ་ལ་ལན་བསྐུར་ནས་རྒན་ལགས་ལྷ་སར་ཕེབས་

རོགས་ཞུ་སྐབས། རྒན་ལགས་ནས་ད་ཡོང་གི་མིན། ཡང་ཁྱོད་རའི་ཨ་མའི་གྲོ་
ཞིབ་རྫོགས་པ་ཡིན་འགྲོ་ཞེས་ལབ་སྟེ་ལྷ་སར་རྩ་བ་ནས་མ་ཕྱིན་པ་རེད། །

གོང་གི་མཚར་གཏམ་འདི་སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་
བའི་<<བོད་ཀྱི་དགོད་གཏམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས༌>>ཞེས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།
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ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༡

༄༅། །ཨེ་སོབ་ཀྱི་བསླབ་སྒྲུང་།

༣༦༽ གྲོགས་པོ་མང་པོ་ཡོད་པའི་རི་བོང་།

སྔར་སྔ་མོ་སྲོག་ཆགས་མང་པོའ ི་ལྷན་དུ་རི་བོང་ཞིག་ཡོད།

དེ་དག་ཚང་མས་རི་བོང་དང་

གྲོགས་པོ་ཡིན་པ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཉིན་གཅིག་རི་བོང་གིས་ཤ་ཁྱི་ཞིག་སོ་སོའ ི་ཕྱོགས་སུ་
ཡོང་གི་ཡོད་པའི་སྒྲ་ཞིག་ཐོས་པ་རེད། དེ་བཞིན་མོས་གྲོགས་པོ་དེ་དག་གི་རོགས་རམ་ལ་
བརྟེན་ནས་དེ་ལས་འཐར་རྒྱུའི་རེ་བ་ཆེན་
པོ་བརྒྱབས་པ་རེད།

ཀྱང་ར་མོས་རི་བོང་རྒྱབ་ལ་ཁྱེར་ན། སོ་སོའ ི་རྒྱབ་ལ་གནོད་བསྐྱལ་བར་དོགས་ནས་ཁས་
ལེན་བྱས་མེད། དེ་ནས་རི་བོང་གིས་ལུག་ཐུག་རེ་བ་བཅོལ་ཡུལ་རན་པོ་མཐོང་ནས། དེར་
ཕྱིན་ཏེ་གནས་ཚུལ་རྣམས་གསལ་པོ་བཤད།

དང་རི ་ བོ ང ་གཉི ས ་ཀ་ཟ་ཡི ་ ཡོ ད ་པ་ཡོ ང ས་གྲགས་

རེད། ཅེས་བཤད། དེའི་རྗེས་ལ་རི་བོང་གི་རེ་བ་མཐའ་
མ་ལྟ་བུར་བེའུ་ལ་ཞུས།

གང་ཡིན་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གཞན་ཆེ་བ་མང་པོས་རི་

འོན་ཀྱང་རྟས་

བོང་གི་རེ་བཅོལ་ཁས་ལེན་བྱས་མེད་སྟབས། བེའུའི་

དེ་རིང་ངའི་སྦྱིན་བདག་གི་ཆེད་དུ་ལས་

ངོ ས ་ནས་ཀྱང་དེ ་ འདྲའི ་ འགན་འཁྲི ་ འཁྱེ ར ་འདོ ད ་མ་

ཀ་གལ་ཆེ ན ་ཞི ག ་ཡོ ད ་པར་བཤད་དེ །

བྱུང་བ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་ཤ་ཁྱི་ཧ་ལམ་ཉེ་པོ་སླེབས་

ཁས་ལེན་ཞུས་མེད་ཀྱང་། ཁྱེད་རང་ལ་

གྲོ ག ས་པོ ་ ཚོ ས ་རོ ག ས་པ་བྱེ ད ་དུ་ཏན་

ཏན་ཡོང་གི་རེད། ཅེས་བཤད། དེ་ནས་གླང་གོག་གིས་རྭ་ཅོས་ཤ་ཁྱི་ཕར་གཡུག་པར་རེ་

ནས་ཁོའ ི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། དེར་གླང་གོག་གིས། ང་དེ་རིང་བུ་མོ་གཅིག་དང་ལྷན་
དུ་དུས་བཏབ་ཟིན་པས། རེ་བ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པར་དགོངས་དག་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ང་

ཚོའི་གྲོགས་མོ་ར་མོས་ཁྱེད་རང་གི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཅེས་བཤད། འོན་

༩༽ དྲི་བ་གསུམ།

མོད། བཱིར་བལ་གྱི་བློ་གྲོས་དང༌། རིག་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐུ་བཅར་བ་གཞན་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་

མེད། ཉིན་གཅིག་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཚད་མེད་གནང་བར་བརྟེན། རྒྱུན་དུ་
ཕྲག་དོག་ཆེ་བའི་སྐུ་བཅར་བ་གཞན་རྣམས་མི་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ།

སྐུ་བཅར་བ་རྒན་གྲས་དེས། “རྒྱལ་པོ་

ཆེན་པོ། གལ་སྲིད་བཱིར་བལ་སྤྱང་གྲུང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་ངའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་ངེས་ཡིན་

ལ། ཁོང་གི་ལན་དེས་ང་བློ་ཡིད་ཚིམས་པོ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལས་མཐོ་བ་ཡིན་པའི་ཁས་

ལེན་བྱེད་ངེས་ཡིན།” ཞེས་ཞུས། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཞལ་བཞེས་གནང་སྟེ། བཱིར་བལ་ལ་ཁོང་གིས་དྲི་བར་ལན་

འདེབས་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང༌། ཁོ་ཇཱ་པ་ཡིན་པའི་སྐུ་བཅར་བ་རྒན་གྲས་དེས་བཱིར་བལ་ལ། གཤམ་
གསལ་གྱི་དྲི་བ་གསུམ་པོ་དེར་ལན་གདབ་དགོས་ཞེས་བརྗོད།
༡) ནམ་མཁར་སྐར་མ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། གསལ་པོ་ཤོད།
༢) སའི་གོ་ལའི་དབུས་ཐིག་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་གྱིས།

༣) འཛམ་གླིང་ནང་ཕོའ ི་གྲངས་དང༌། མོའ ི་གྲངས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་ཤོད།

ཨཀ་བར་གྱིས་གཙོས་པའི་ཁྱམས་རའི་ནང་གི་མི་ཚང་མས་བཱིར་བལ་གྱི་ལན་ཤེས་འདོད་

ཆེན་པོ་བྱུང་མོད། བཱིར་བལ་གྱིས་ལམ་སང་ལན་མ་བརྒྱབ་པར། དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་རིང་ཕྱི་རུ་འགྲོ་

ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པར་རྒྱལ་པོའ་ི
བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ།

ཡོད་ཀྱང་ཐབས་ཤེས་གཞན་མེད་སྟབས། རི་བོང་གིས་

མི་རིང་བར་བཱིར་བལ་

གྱིས་བལ་ཐུག་པོ་ཡོད་པའི་ལུག་ཅིག་ཁྲིད་
ནས་ཕྱིར་སླེབས་པ་དང་། ཁོང་གིས། “རྒྱལ་
པོ་ཆེན་པོ། ངའི་ལས་རོགས་ཁོང་གི་དྲི་བའི་
ལན་ལུག་འདིའི་སྟེང་ལ་ཡོད།

ནམ་མཁའི་

སྐར་མའི ་ གྲངས་ཀ་ཡང་ལུག་འདི འི ་ ལུས་

སྟེང་གི་སྤུ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པས། གལ་སྲིད་ངའི་ལས་རོགས་ཁོང་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ན། གྲངས་ཀ་

དེ་ནས་བཱིར་བལ་གྱིས་རྒྱུག་པ་གཅིག་ཕྱིར་བཏོན་ནས་སའི་སྟེང་ལ་ཐིག་སྒོར་སྒོར་ཅིག་བྲིས་

པ་དང༌། སྒོར་ཐིག་དེའི་དཀྱིལ་ལ་རྒྱུག་པ་བཙུགས་ནས་ཁོང་གིས། “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། དྲི་བ་གཉིས་པའི་ལན་

ཡང་རྙེད་བྱུང༌། སའི་གོ་ལའི་དཀྱིལ་ཐིག་ནི་ངས་རྒྱུག་པ་བཙུགས་ས་དེ་རེད།” ཅེས་ལན་བཏབ། ད་ནི་དྲི་བ་
གསུམ་པར་ལན་འདེབས་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབ་པ་དང༌། བཱིར་བལ་གྱིས། “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ཕོ་མོ་སོ་སོར་དབྱེ་

བ་ཕྱེས་ནས་གྲངས་ཀ་བརྩི་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་ལ་ཕོ་མོ་གཉིས་ལས་

ལོགས་སུ་སྡེ་ཚན་གཞན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཁོ་ཇཱ་པའི་རིགས་རེད། ཁོ་ཇཱ་པ་དེ་ཚོ་ནི་ཕོའ ི་རིགས་སུ་མི་ཚུད་
ལ། མོའ ི་རིགས་སུ་ཡང་ཚུད་ཀྱི་མེད། དེར་བརྟེན་གྲངས་ཀ་རྙོག་པོ་བཟོ་ཡི་ཡོད་པས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་གྲངས་ཀ་ལས་སླ་པོར་བརྩི་ཐུབ་ཆེད་ཕོ་མོ་གཉིས་ལས་ལོགས་སུ་གྱུར་པའི་མི་ཚང་མ་རྩ་མེད་བཟོ་

བྱུང་བ་རེད། ནམ་རྒྱུན་རི་བོང་ལ་གྲོགས་པོ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དུས་རོགས་བྱེད་མཁན་
གྱི་གྲོགས་པོ་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་བ་རེད།

བསླབ་བྱ། ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་བྱ་དགོས།

Khan)ལ་བརྩེ་དུང་ཟབ་པོ་ཡོད་པ་

མ་ཟད། སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་བློན་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཁོ་ལ་སྤྲད་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་བློན་ཆེན་གྱི་གོ་

གནས་དེ་བཱིར་བལ་གྱིས་བཟུང༌ཡོད་ལ། ཁོང་ནི་བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དང༌། ཨཀ་བར་གྱི་སྤྱན་ལ་འཇུག་

གནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་མོད་བཙུན་མོས་རང་གི་བུ་

དགོང་དྲོ་རྒྱལ་པོ་ཕོ་བྲང་ལ་ཕྱིར་ཕེབས་སྐབས་བཙུན་

མོས། “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ངའི་བུ་སྤུན་ནི་འཇོན་ཐང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁོ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་གཉེན་ཉེ་

ཡང་ཡིན་པས། ཁོར་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་བློན་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་དེ་གནང་ན་མི་འོས་སམ།” ཞེས་ཞུས་པ་ན།

རྒྱལ་པོ་གསུང་སྐད་ཤོར་ནས། “བཙུན་མོ། བློན་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ལ་ཞུགས་པར་ཧ་ལས་པའི་རིག་སྟོབས་

སྐྱིད་ཤོད་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

གི་བུ་སྤུན་ནི་གང་ཅིའི་ཆ་ནས་བལྟས་ཀྱང་ལས་དང་པོ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།

བཱིར་བལ་གོ་གནས་དེ་ནས་

གཞན་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མི་འདུག” ཅེས་བཀའ་སྩལ། བཙུན་མོས་རང་གི་རེ་བར་བསྒྱུར་བཅོས་
མ་བཏང་བར་མུ་མཐུད་རྒྱལ་པོར་ནན་ཞུ་བྱས་དོན། “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་རྒྱུ་མཚན་རྙེད་ཀྱི་མི་

འདུག་ན། བཱིར་བལ་གྱིས་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ལས་འགན་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ན། ཁོང་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་རྒྱུར་
ཁག་དཀྲི་བྱེད་སའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་རྙེད་པར་ངེས།” དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དབུ་ཐོམས་ཏེ་གསུངས་པ། “བཱིར་བལ་

ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོའ ་ི ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༦ དང་ ༡༧ གྱི་སྔ་དགོང་གཉིས་ལ་
གཞིས་ཆགས་གཅིག་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་ངུ་སྐད་ཐོག་མ་དེ་བརྒྱབ་པ་རེད། ཕ་
མའི་བྱམས་སྐྱོང་དང་ནང་མི་ཚོའི་བལྟ་སྐྱོང་འོག ཁོ་ཚོ་གཉིས་ཀྱང་ཕྲུ་གུ་གཞན་དང་འདྲ་བར་
སྡོད་ཙོག་གོག་འགྲོ་གསུམ་ཤེས། དེ་ནས་ཅུང་ལོན་པ་དང་ཕ་མས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཉིན་མོའ ་ི
སློབ་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་བཏང་།

གྱིས་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་ཡོད་ན་ཁྱེད་རང་གིས་ང་ལ་གསུངས་དང༌།” ཞེས་པ་དང་། “ཧམ་་་་་་”

བཙུན་མོས་ཡུན་ཙམ་རིང་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ནས། “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། སང་ཉིན་ཁྱེད་རང་ཕོ་བྲང་གི་མེ་ཏོག་

ལྡུམ་རྭར་ཕེབས་སྐབས། བཱིར་བལ་ལ་ང་ཕོ་བྲང་ནས་ཕྱིར་འབོད་དགོས་པའི་བཀའ་གཏང་དགོས། ཁོང་གི་
ལས་ཀ་དེ་ནམ་ཡང་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེས་ན་ཁྱེད་ལ་ཁོང་གནས་དབྱུང་གཏོང་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཐོབ་

ངེས།” ཞེས་ཞུས་པར། རྒྱལ་པོས་ཞལ་བཞེས་གནང་མ་ཐག་བཙུན་མོའ ི་ཐུགས་ལ་བཱིར་བལ་ཕམ་ངེས་ཡིན་
པའི་གདེང་ཚོད་བྱུང་ནས་སྤྲོ་བ་རབ་ཏུ་འཕེལ། བཙུན་མོའ ི་ཐུགས་ལ་དྲན་པ་ནི། བཱིར་བལ་གྱིས་ང་རང་བཙན་
ཤུགས་ཀྱིས་ཕྱིར་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ་པ་དེ་ཡིན།

ཉིན་རྗེས་མ་དེར་ཨཀ་བར་ཕོ་བྲང་གི་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རྭའི་ནང་འཆམ་འཆམ་ལ་ཕེབས་སྐབས་

བཱིར་བལ་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་བཞིན་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཡོད། རྒྱལ་པོས་ཐུགས་མི་བདེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པར་

བཱིར་བལ་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་མི་བདེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པར། ཨཀ་བར་གྱིས་སྨྲས་པ། “བཱིར་བལ། བཙུན་
མོས་ངར་སྐུ་རླུང་བསྟན་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་འདོད་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག

ངས་ཁོང་ལ་བརྩེ་བ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཁྱེད་

རང་གིས་ཧ་གོ་གསལ་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་ཤིག་འཐེན་ནས་བཙུན་མོ་འདིར་འབོད་རོགས།” གསུངས་
པར།

བཱིར་བལ་གྱིས་ལམ་སང་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་དང་བཙུན་མོའ ི་བཞུགས་གནས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིན་པར།

བཙུན་མོ་སྔ་ས་ནས་ཁོང་ཡོང་རྒྱུར་སྒུག་བཞིན་ཡོད། བཱིར་བལ་གྱིས། “བཙུན་མོ་ལགས། རྒྱལ་པོ་མཆོག་ཕོ་

ཉིན་མོའ ི་སློབ་གྲྭ་དེའི་ནང་བྱིས་པའི་ལོ་ན་དང་མཐུན་པའི་རྩེད་མོའ ི་ར་བ་ཡོད་པ་དང་། ཤེས་འཇོན་གཉིས་
ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་ལོ་མང་སློབ་ཁྲིད་གནང་དང་གནང་བཞིན་པའི་དགེ་རྒན་བཟང་པོ་མང་པོ་འཛོམས་ཡོད། དེའི་
མཐའ་འཁོར་དུ་ཚོན་མདོག་དཀར་དམར་སེར་གསུམ་གྱི་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་དང་། ལོ་ལྗང་ལྡན་པའིཤིང་སྡོང་དུ་
མས་བསྐོར་ཡོད། ར་བ་ཆུང་ཆུང་དེའི་ནང་མེ་ཏོག་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་མ་འོངས་བོད་ལྗོངས་འཛུགས་སྐྲུན་
བྱེད་མཁན་གྱི་བོད་ཕྲུག་མང་པོ་འཚར་ལོངས་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

བྲང་གི་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རྭར་བཞུགས་འདུག ཁོང་གིས་ཁྱེད་རང་དེར་ཕེབས་རོགས་གསུང་གི་འདུག སྐད་ཆ་དེ་
བཤད་ཟིན་ཙམ་ལ།

ཕོ་ཉ་ཞིག་འབྱོར་ནས་ཁོའ ི་རྣ་ལམ་ལ་ཁ་སྦྱར་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དེ་དག་ལས་ཚིག་

འབྲུ་ཁ་ཤས་ཤིག་བཙུན་མོའ ི་རྣ་ལམ་དུ་ལྷུང་བ། “ཤིན་ཏུ་མཚར་པོ། ་་་ མ་རེད། ་་་་ མ་རེད། ་་་་ ཡོང་དགོས་
མི་འདུག ་་་་” ཕོ་ཉ་དེ་ཕྱིར་ལོག་པ་དང༌། བཱིར་བལ་གྱིས་བཙུན་མོར་ཁ་ཕྱོགས་ནས་བཤད་པ། “བཙུན་མོ་

ལགས། ཁྱེད་ལ་ཐུགས་སུན་ཞུས་སོང་པས་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་ཕེབས་དགོས་མི་
འདུག” ཅེས་ཞུས།

བཱིར་བལ་ཕྱིར་ལོག་ཟིན་ཀྱང་བཙུན་མོའ་ི སྙན་འཇོག་ནང་བཱིར་བལ་དང་ཕོ་ཉ་གཉིས་ཁུ་སིམ་

སིམ་དུ་ལབ་རེས་བྱས་པའི་སྐད་ཆའི་ཚིག་ཟུར་རྣམས་འཁོར་ནས་བཙུན་མོའ་ི ཐུགས་ལ་འདི་ལྟར་དྲན་པ།
“ཕོ་ཉ་དེས་སུའི་སྐོར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ་་་་་ དེས་བུ་མོ་དེ་སྙིང་རྗེ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་བསྟན་གྱི་མེད་དམ། ་་་

་་་་ཡིན་ནའང༌། མོ་ལྡུམ་རྭའི་ནང་ལ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། མོ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རྒྱལ་པོས་ང་ལྡུམ་
རྭའི་ནང་ལ་ཡོང་མི་དགོས་ཟེར་བ་མིན་ནམ།” བསམས་ནས་བློ་མ་བདེ་བར་གྱུར་པ་མ་ཟད། དོགས་པ་དང་།
མཐའ་མ་ཕྲག་དོག་དང༌།

ཞེ་སྡང་གིས་

ཐུགས་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་ནས་མགྱོགས་མྱུར་

ཕོ་བྲང་གི་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རྭའི་ནང་རྒྱུགས་ནས་

མོ་ཤོར་མོད། དམིགས་ཡུལ་ཟབ་པའི་ཁོ་ཇཱ་པ་དེ་ཁུ་སིམ་མེར་རྒྱལ་ཁང་དང་ཁ་བྲལ་ལོ།། །།

རྒྱལ་པོའ ི་བཙུན་མོས་མོ་རང་གི་བུ་སྤུན་སུ་ལེ་མན་ཁཱན་(Suleman

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

དང༌། འཛིན་སྐྱོང་གི་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་དགོས་པ་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་མེད་དམ། ཁྱེད་རང་

རོགས།” ཞེས་ལབ་པར། ཕོ་བྲང་གི་ཁྱམས་རའི་ནང་གི་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཱིར་བལ་གྱི་སྐད་ཆ་ཐོས་འཕྲལ་གད་

༡༠༽བཙུན་མོ་གཡོ་སྒྱུས་བསླུས་པ།

པ་སངས་དང་དཔལ་ལྡན་ནི་ནམ་རྒྱུན་ཀུ་རེ་ལ་དགའ་ཞིང་།
ཕན་ཚུན་མིང་འདོགས་བྱེད་རེས་ལ་ཤ ིན་ཏུ་
དགའ་པོ་ཡོད་པའི་གྲོགས་པོ་འཆམ་པོ་གཉིས་ཡིན། ཕར་བལྟས་ན་ཁོ་ཚོ་གཉིས་དགྲ་ལྟར་མཐོང་སྲིད་ཀྱང་།
དོན་དངོས་སུ་ཁོང་གཉིས་ལུས་གཉིས་སེམས་གཅིག་ལྡན་པའི་གྲོགས་པོ་བློ་ཐུབ་གཉིས་ཡིན། མཚམས་
རེ་ཁོ་གཉིས་མེ་དང་སྤུ་ཐུག་པ་ནང་བཞིན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཚིག་རྩུབ་ལབ་རེས་བྱེད་ཅིང་། མཚམས་
རེ་ཕོར་པ་གཅིག་ནང་མཉམ་ཟ་མཉམ་འཐུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

སོ་སོའ་ི རྐང་པར་བརྟེན་ནས་བྲོས་ཕྱིན་པས་ཐར་ཙམ་

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

ཁོ་ཇཱ་པ་ཡིན་པའི་སྐུ་བཅར་བ་རྒན་གྲས་ཤིག་གི་སེམས་ནང་རྒྱལ་པོའ ི་བློན་པོ་བྱེད་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་

སྤུན་གྱི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་པོར་ཞུ་བ་འབུལ་རྒྱུ་ཐག་བཅད།

འོན་ཀྱང་བེའུས་འགྱོད་པ་

དང་བཅས་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་པ་མི་འདུག ཅེས་ལབ།

ཤ་ཁྱི་ལས་ཐག་རིང་དུ་འཐར་ཆེད་རྒྱབ་

པའི་བློན་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་བཙུན་མོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

ལྟའི་གནས་སྟངས་ལ་ངས་ཐེ་ཇུས་བྱེད་འདོད་མི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཤ་ཁྱིས་ལུག་

ཐོག་མར་རྟའི་འཁྲིས་ལ་ཕྱིན་ནས། རྟ་ལ་

རྩིས་ན་འགྲིག” ཅེས་བཤད།

མི་ཚེའི་འཚར་ལོངས།

དེར་ལུག་ཐུག་གིས། ངའི་གྲོགས་པོ་ལགས། རྗེས་མ་གཅིག་ལ་ཡིན་ད། ད་

རེ ་ བ་དེ ་ ལྟར་བཅངས་ཏེ །

ཏུ་འཁྱེར་རོགས་ཞུས།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

བུ་པ་སངས་ཀྱི་ཨ་མས་སྔ་དྲོ་ཁོ་ལ་སྒྲིག་ཆས་གཙང་མ་གཡོག་ཅིང་།
ངོ་གདོང་ལ་སྣུམ་རྩི་བྱུག་སྟེ་སློབ་
གྲྭར་བསྐྱལ་ནའང་། དགོང་མོ་ཐལ་རྩེད་བརྩེས་ཏེ་ལོག་ཡོང་གི་ཡོད། སྐབས་འགར་སྟོད་ཐུང་གི་སྒྲོག་གུའང་
མ་ཚང་བར་ལོག་ཡོང་སྐབས་ཨ་མས་ཉེས་རྡུང་གཏོང་གི་ཡོད། ཡང་སྐབས་རེ་སྟོད་ཐུང་དང་། གོས་ཐུང་
གཉིས་ཀ་ཧྲལ་ཏེ་ནང་དུ་ལོག་མི་ཕོད་པར་གྱུར་ཚེ། ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡིབ་སྡོད་བྱེད་ཅིང་ཞེད་སྣང་གིས་
གཉིད་ཀྱང་ཤ ོར་གྱི་མེད། དེ་དུས་ཁོས་ཡི་གེ་སྦྱོང་རྒྱུ་ལས་ཐལ་རྩེད་མང་བ་རྩེས་ཀྱི་ཡོད།

དེ་གར་འབྱོར་སྐབས། བཙུན་མོའ ི་མིག་ལམ་

དུ་མངོན་པ་ནི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་རྐྱང་ལྡུམ་རྭའི་ནང་
ཕེབས་བཞིན་པ་དེ་རེད།

རྒྱལ་པོས་བཙུན་

མོ་གཟིགས་འཕྲལ། “བཙུན་མོ་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་

རིང་བཱིར་བལ་ལ་རྒྱལ་ཁ་མི་སྟེར་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བཞག་པ་མ་ཡིན་ནམ། འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་སྣང་ཚུལ་ལ་བལྟས་
ན་བཱིར་བལ་ལ་རྒྱལ་ཁ་སྦྱིན་པ་ལྟར་སྣང་ངོ་། །” ཞེས་སྨྲས་སོ། །

བཙུན་མོ་ངོ་ཚ་དང་བཅས་ནས། “བཱིར་བལ་གྱིས་ང་ལྐུགས་པ་བཟོས་སོང་ལ། དེ་རིང་གི་རྒྱལ་

ཁ་ཡང་ཁོ་ལ་ཐོབ་སོང། ངས་ཁོང་གི་བློ་གྲོས་དང་རིག་སྟོབས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ངས་དེ་སྔ་རྒྱལ་
པོར་ཞུས་པའི་ཚིག་རྣམས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། གོ་གནས་དེར་ཁོ་རང་འཚམས་ཤོས་རེད་འདུག་ན། ངས་
རྗེས་མ་ནས་ཁོ་རང་གོ་གནས་དེ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་དགོས་པའི་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་ཀྱི་མིན།”

ཞེས་སྨྲས་

ཤིང་། རྒྱལ་པོ་དགྱེས་ཉམས་ལྡན་པའི་ངང་ནས་འཛུམ་མདངས་ཕྱུང་བ་དང༌། ཐུགས་གཏིང་ནས་བསྔགས་
བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་གཏོར་རོ།། །།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

བུ་པ་སངས་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བར་ཉོབ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཕ་མས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་ཉིན་ལྟར་ཁོ་ལ་
བྱིལ་བྱིལ་བྱེད་ཅིང་། བྱི་རིལ་སོགས་རྔན་པ་བསྟེར་ཏེ་སློབ་གྲྭར་གཏོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོའ ི་རེ་འདོད་ནི་རྗེས་
མ་རང་ཉིད་ཀྱང་ཨ་ཕ་ལྟར་ཚོང་པ་སྐད་གྲགས་ཅན་ཞིག་བྱེད་འདོད་ཡོད་ནའང་། ཨ་མས་ཁོའ ི་མི་ཚེ་འདི་ཚོང་གི་
དཀའ་ལས་དང་། ཁེ་ཚོང་གི་དངངས་སྐྲག་ནང་བསྐྱལ་བར་མཐོང་འདོད་བྱེད་ཀྱི་མེད། དེ་ལས་རང་གི་བུ་དེ་᪠ᨕ᩶་᪱ᨑ་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
᪠ᩏ་ᨕ་ᫍᨑᨵ་᩶ᩏ་། སྤྱི་ཚོགས་ནང་བརྩི་མཐོང་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་ཏུ་མཐོང་བར་འདོད།

སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད།

ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་རྭ་གཅིག་མ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཀཎྚ་ཀཱ་རཱིི།

ཀཎྚ་ཀ་རི་(d.Vdkjh)ཞེས་པ་ནི།

མེ་ཏོག་དཀར་སེར་མདངས་དང་

ལྡན་ལ། འབྲས་བུ་དམར་པོ་སྤུངས་ནས་སྐྱེ་བའི་ཚེར་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་
སྨན་ཞིག་ཡིན། དེ་ལ་རིགས་གཉིས་ཏེ། དཀར་པོ་དང་སྨུག་པོ་ཡིན།

སྐྱེ་གནས་ནི། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཉིང་ཁྲི་དང་། སྨན་གླིང་། སྤོ་ཡུལ།

རྫ་ཡུལ། སྐྱིད་གྲོང་སོགས་དང་། འབྲུག་ཡུལ། འབྲས་ལྗོངས། རྒྱ་
ཤྭ་ཁྲ་སྐེ་རིང་ཚོས་སྐེ་རིང་པོ་དེ་མར་བཀུག་ནས་སྐར་མའི་འོད་སྣང་ལ་ཐུར་དུ་བལྟས་
ཏེ། ཁྱེད་རང་ཞེ་དྲག་ཆུང་ཆུང་རེད་འདུག ཅེས་ཁྱད་གསོད་བྱས། ཡང་གཙོད་རྣམས་
ཀྱིས་རྒྱུག་ཤར་གློད་བཞིན་དུ། ཁྱེད་རང་ཞེ་དྲག་དལ་དྲགས་འདུག ཅེས་སྐད་ངན་བརྒྱབ།
ད་དུང་སྐར་མའི་འོད་སྣང་གིས་ཁོ་ཚོས་སྡུག་རིས་ངན་ཚད་ལབ་ཀྱང་བཟོད་སྒོམ་བྱས་
པ་རེད། འོན་ཀྱང་མོ་རང་ཉིན་རེ་བཞིན་སེམས་སྡུག་ཆེ་རུ་དང་། ཁེར་རྐྱང་གི་ཚོར་བ་
ཇེ་ཆེར་འགྲོ་ཡི་ཡོད། མཚན་མོ་ཆགས་དུས་མོ་རང་གཉིད་ཁུག་ཁུག་བར་དུ་ངུས་ནས་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད། མཐའ་མ་ཉིན་གཅིག་མོས་ཨེ་ལི་ཤི་ཡ་བཞག་སྟེ་སྡོད་གནས་ས་ཆ་གསར་
པ་ཞིག་འཚོལ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་རེད།

གར། ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་སོགས་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་

ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། སྟོན་དཔྱིད་གང་རུང་དུ་སྡོང་
པོ་དང་ཡལ་ག་གཉིས་བཏུས་ཏེ། ཕྱིའི་པགས་པ་ནང་སྙིང་གི་ལྷ་

བ་སོབ་སོབ་ཡོད་པ་གཙང་སེལ་བཟོས་ནས་སྤྱོད་དགོས། ལྷག་

རྐང་པ་བྲད་པའི་དཀའ་ཚེགས་མང་པོ་ཕྲད།

དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་སྒྲ་ཞིག་ཐོས་པ་ཕལ་ཆེར་ལོ་མའི་

ཚག་སྒྲ་ཡིན་ཡང་། སྒྲ་དེ་ཡིས་ཨེ་ལི་ཤི་ཡ་མ་གཡུགས། དེར་སྡོད་དང་། ང་ཚོར་ཁྱེད་རང་དགོས་

དང་དུ་ལེན་དགོས།

ཨཱཡུར྄་ཝེ་དའི་ནང་དུ་ལོ་མ་སྨན་སྦྱོར་བགྱིས་པས་ཚ་འཁྲུ་

པ་ལབ་དུས་སེམས་ལ་ལས་ཀ་བསྐུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

རིམས་ཚད་མ་སྨིན་པ། གློ་ནད་ཀྱི་རིགས། གློ་ལུ་བ་སོགས་ལ་

ཁྲག་ཅན་གྱི་ནད་རིགས་དང་། མངལ་སོགས་མཚན་མ་དང་གཞང་
ཁ་ནས་ཁྲག་འཛག་པ།

རྨ་བཅས་ལ་
རོ་ཙ་

དྲགས་ན་རླུང་འཕེལ་བར་བྱེད།

མིང་གཞན་ནི། སྟག་འཚེར་དང་། འདྲེ་

ཚེར། རེག་བྱ་མ། སྟག་ལྡན། རབ་ཏུ་སྐུལ་བྱེད་མ། རིགས་ཅན་
མ། རེག་དཀའ་མ། ཡུལ་སྐྱེས་མ། འདྲེ་ཤ ིང་། ཚེར་མ་ཅན་སོགས་
སོ། །ཨིན་སྐད་དུ། blackberry ཞེས་པ་ཡིན།

ཁུངས། དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་

བརྩམས་གནང་བའི ་ <<བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའི་
སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་བསྟན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ཀྱི་དཔར་རིས་
དང་ལག་ལེན་གཅེས ་བཏུས་>>ཞེ ས ་པ་ནས་སློ བ ་མའི ་ དགོ ས ་མཁོ ་ ལྟར་
བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

རི་མོའ ་ི གླིང་ཁ།

པ་རེད། ལམ་བར་དུ་ཡལ་ག་འཕྱངས་པ་དེ་དག་གིས་ཟེ་རྔོག་འཐེན་ཅིང་། ཚེར་ཤིང་རིགས་ཀྱིས་

གཏོ ང ་བར་རང་རྒྱུད་ནས་
“སངས་རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་དེ ་ སྔོ ན ་ལ་ཐེ ག ་པ་ཆེ ་ ཆུང་

སྦྱར་བས་འདུ་བ་སྙོམས་པ་དང་། རླུང་ཚད་ལྡན་པ། ཆམ་པ་དང་
ཕན།

སེ མ ས་ཀྱི ་ བསྒྱུར་བཅོ ས ་

བོད་སྨན་དུ་སྡོང་པོ་དང་ཡལ་ཕྲན་

སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།

སྣབས་ཅུང་འཕེལ་བ་དང་བསྟེན་

སུའང་སྐྱེ་བ་ཡིན།

ཡོང་གི་རེད། ཅེས་བསླབ་བྱ་ཞིག་བརྒྱབ། དེ་ནས་སྐར་མའི་འོད་སྣང་གིས་རྐང་པ་མ་ན་བར་དུ་ཕྱིན་

བཟོས་ནས་སྤྱོད་རྒྱུ།

ཉམས་པ་གསོ་བར་བྱེད་ནའང་བེ་

ལམ་ཟུར་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།

ཞིག་ཏུ་མ་སླེབས་བར་དུ་ནུབ་ཕྱོགས་ལ་ཉིན་གཉིས་རིང་རྒྱུགས་དང་། དེར་ཁྱེད་རང་ཞེ་དྲག་སྐྱིད་པ་

ཟླ་བརྒྱད་པའི ་ ནང་འབྲས་བུ་སྨི ན ་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ ་ ཁཎྜ་

རྩ་འགགས་སོགས་ལ་ཕན།

ངོས་)ངེས་མེད་ཀྱི་ནགས་གསེབ་དང་། རི་ལྡེབས། ཤིང་གསེབ།

ཁྱེད་རང་ཤིང་ནགས་མཐུག་པོ་འདི་བརྒྱུད་ནས་སྤང་ལྗོངས་ཆེན་པོ་

པར་དུ་གློ་རྣག་དང་བཅུད་ལེན་ལ་འབྲུ་གུ་ཤ ིན་ཏུ་ཟབ་པས། ཕྱི་

ཕན། གཞན་ཡང་ཚ་ཤ ར་རྒྱག་པ་དང་།

མི་ཊར་ ༢༩༠༠ ཡས་མས་ཀྱི་གདགས་སྲིབ་(ཉིན་ངོས་དང་སྲིབ་

བློ་གྲོས་ལྡན་པའི་འུག་པས།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

གལ་འདུག ཅེས་ལབ་པ་ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་བ་རེད།

ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་བསླབ་པ་གསུམ་བཤད་ཡོང་དུས།

ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་བཤད་ཡོང་དུས་སེམས་ལ་
ལས་ཀ་བསྐུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

སེ མ ས་ལ་ལས་ཀ་བསྐུལ་བར་ལས་ཀ་བསྐུལ་སའི ་
སེ མ ས་དེ ་ གང་འདྲ་ཡི ན ་མི ན ་ཤེ ས ་དགོ ས ་ཀྱི ་ ཡོ ད །

སེམས་ལ་ལས་ཀ་བསྐུལ་རྒྱུ་དེ་ཕྱི་ནས་རྒྱ་མིས་སྡུག་
པོ ་ བཏང་ནས་སློ བ ་སྦྱོ ང ་སྤྲད་ནས་སེ མ ས་ལ་བསྒྱུར་

བཅོས་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེས་
གང་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་མེད།

ལ་བསྒྱུར་བཅོས་འགྲོ་དགོས་པ་མ་གཏོགས་བཙན་པོ་
བཤད་ནས་སེམས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་འགྲོ་རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་
མེད། རང་གིས་འདོད་པས་དང་དུ་བླངས་ནས་སེམས་

ལ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་བ་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་པའི་

ཕན་ཡོན་དང་མ་བཏང་བའི་གྱོང་ཤེས་པ་གཅིག་དང་།

བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཐབས་དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་ཟེར་རྒྱུ་
དེ་ཧ་ཅང་མགོ་བདེ་པོ་དང་ཕྲ་པོ་ཞེ་དྲག་ཆགས་ཡོད།

དེ འི་ གཉེ ན་པོ ་ དེ འང་དེ ་ ལ་དཔག་པའི་ ཆ་ཐམས་ཅད་
ནས་ཉོན་མོངས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ཐུབ་པའི་ཤེས་རབ་

ཀྱི་བློ་གྲོས་གཅིག་བསྐྱེད་ཐུབ་དགོས་པ་མ་གཏོགས་
དད་པ་གཅིག་པུས་ཡོང་ཐབས་མེད།”

ཅེ ས ་པ་འདི ་ ཆོ ས ་རི ག ་ལས་ཁུངས་གི ་ གོ ་
སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༤ བར་བོད་
ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་
པའི་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༡ པ་དྷ་ས་སཱུརྱ་མགྲོན་ཁང་དུ་
འཚོ ག ས་པའི ་ཉི ན ་གཉི ས ་པར་སྤྱི ་ ནོ ར ་ྋགོ ང ་ས་ྋསྐྱབས་
མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་ཚོ ག ས་མགོ ན ་དུ་ཕེ བ ས་ནས་བཀའ་
སློབ་སྩལ་བ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས།

ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

ཞུ་དག་པ། 		

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་ལྷ་རྒྱལ།
སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ།

སྐར་མའི་འོད་སྣང་ཐང་ཆད་དེ་ཁ་བུབ་ལོག་གྲབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་མོས་ཕར་འགྲོ་
རྒྱུའི་སེམས་ཐག་བཅད་ནས་ཁ་ཚུར་བསྒྱུར་མ་ཐག མུན་ནག་གི་ཤིང་ནགས་དེ་ཉི་འོད་
ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། རང་ཉིད་མེ་ཏོག་གིས་ཁེངས་པའི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་སྤང་
ལྗོངས་ཤ ིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཤེས།
ད་དུང་དེར་མེ་ཏོག་གི་ཁྲོད་དུ་སྐྱིད་ཉམས་ངང་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་དང་།
མཆོང་རྒྱུག་བྱེད་པའི་རྭ་གཅིག་མ་བཅུ་ཕྲག་ཡོད་པའང་མཐོང་བ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་
སྐར་མའི་འོད་སྣང་མོ་རང་ནང་བཞིན་སེར་པོ་དང་དཀར་པོ་འདྲེས་མ་ཤ ་སྟག་ཡིན་པ་
མཐོང་དུས་མོ་རང་ཡིད་མ་ཆེས་པ་རེད།
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

སེམས་ཀྱི་བསྒྱུར་བཅོས་ཟེར་

བ་དེ་རང་གིས་འདོད་པས་དང་དུ་བླངས་ནས་སེམས་

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས།
པོན་ཊ་སཾབྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཀ

ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་

རི་མོ་བ། 		

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།
ཆུང་ཚེ་རིང༌།

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།

The Editor

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་སྐལ་བཟང་།
པོན་ཊ་སཾབྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་དགུ་པ་ཀ
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མངགས་ཉོའ་ི ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་
ཤེས་རིག་པར་ཁང་ལ་གནང་རོགས།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན།
པོན་ཊ་སཾབྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་གཡང་སྒྲོན།
ཀརྣ་ཊ་ཀ ཅིཏྲ་ཀཱ་ལཱ་ པ་རི་ཤཐ་྄ མཐོ་སློབ། ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། སངས་རྒྱས་ཟླ་བ།
པོན་ཊ་སཾབྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ཀ
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༄༅། །ཆུ་འབྲུག་གནམ་ལོ་གསར་བཞད་ལ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤ ིས་བདེ་ལེགས།

དུས་གསུམ་གསལ་གཟིགས་མངའ་བའི་སྔར་མེད་ཀྱི་རྒྱང་ཤེལ།།ཞི་བདེའི་འོད་སྣང་སྦྱིན་པའི་ནམ་མཁའ་ཡི་ནོར་བུ།།
འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་འཇོམས་པའི་བསིལ་ཟེར་གྱི་ཟླ་བ།།བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ།།

ཞེས་པའི་བསྟོད་ཚིག་གིས་སྔུན་བསུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག

སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསང་གསུམ་མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པའི་གཟུགས་སྐུ་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅིང༌། མཛད་འཕྲིན་དབྱར་མཚོ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པའི་ཤ ིས་སྨོན་གསོལ་འདེབས་དང་བཅས། ཆུ་འབྲུག་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༩ གནམ་
ལོ་གསར་དུ་བཞད་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤ ིས་བདེ་ལེགས་གྲངས་མེད་ཞུ།
དེ་བཞིན་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་སྤྱི་དང་།

ལྷག་པར་དུ་འཚར་ལོངས་ཀྱི་མྱུ་གུ་རྒྱས་བཞིན་པའི་ལོ་ཆུང་སློབ་མ་བཅས་ལ་ཆུ་འབྲུག་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ལ་འཚམས་འདྲིའི་

བཀྲ་ཤ ིས་བདེ་ལེགས་དང་། སྒོས་སུ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་རྒྱལ་བའི་བཀའ་སློབ་རྣམས་ཐུགས་བཅངས་ཀྱིས། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ཟླའི་ནང་ལ་ལུས་རྙིང་པར་
སེམས་གསར་པ་ཞིག་བཅུག་པ་ལྟར། བསླབ་བྱའི་རིག་གནས་ཁག་ལ་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་ཧུར་བརྩོན་གནང་བའི་རེ་སྐུལ་དང་། མི་རིང་བར་བཙན་བྱོལ་ཁྲོད་དུ་ཁྱད་ལས་པ་ཆར་
དུས་སུ་ཤ ་མོ་བརྡོལ་བ་བཞིན་འབྱུང་བའི་སྨོན་འདུན་དང་བཅས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས།

