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དང་རྟོ་ཕོའ་ིཁོ་མིདོག དམིག་གི་མིང་ཉུང་། སུ་ཞིིག་གང་གི་གཉིེནི་ཚེནི་ཡིིནི་མིིནི་

སོགས་ཁོ་ོཚེ་ོནིི་རིང་དང་ཆོ་ཡིོད་རྒྱུས་ཡིོད་ཀྱིི་མིི་ཏག་ཏག་ཏུ་བསམི་ནིས་ཁོ་ོཚེོརི་

ཡིིད་སྨོནི་ཤོརི་བ་རྩེིས་སུ་མིེད་ལ། རིང་ཉིིད་ཀྱིང་ཁོ་ོཚེ་ོདང་མིཉིམི་པོརི་ཡིོད་པའ་ིརྨི་ི

ལམི་རྨིསི་པའང་གྲིངས་ཀྱིསི་ག་ལ་ཆོདོ། 

ཁོ་ོཚེོས་གཡུལ་འགྱིེད་མིང་པ་ོབྱིས་པའ་ིགཏམི་རྒྱུད་རི་ེལ་ང་ོམིཚེརི་ཞིིང་གཞིནི་

གྱི་ིབླ་ོཡིིད་ལས་འགོངས་པའ་ིབྱུང་བ་སྣ་མིང་ཡིོད་པའ་ིཁྲོོད་ནིས། ལ་དྭགས་རྒྱལ་པ་ོ

གཞིོནི་ནུ་དགའ་བོ་འཆོམི་ལ་ཕབ་སྐབས། ཤིང་བྱི་གསརི་བཟོ་བྱིས་ནིས་མིཁོའ་

དབྱིིངས་སུ་འཕུརི་སྐྱོོད་ཀྱིིས་ལ་དྭགས་དབང་དུ་བསྡུ་ཚུལ་ནི་ིནིམི་ཡིང་སེམིས་ངོས་

ནིས་ཡིལ་དུ་མིདེ་པའ་ིང་ོམིཚེརི་གྱི་ིབྱུང་བ་ཞིགི་རིེད་ལ། བྱུང་བ་ད་ེདང་འགྲིགོས་ནིས་

རྙེད་ཅིིང་མིཐོོང་བ་ནི་ིལ་དྭགས་པའ་ིཕྱོིའ་ིཁོོརི་ཡུག་ག་ིརི་ིབྲག་མིཐོ་ོལ་འགག་སྒོ་ོབཙནི་

པས་གཡུལ་འགྱིེད་མིང་པོའ་ིཁྲོོད་གླིིང་དམིག་ཕམི་ཉིེས་བསྟུནི་མིརི་བྱུང་མིཐོརི། ཁོ་ོ

ཚེོས་ཐོབས་ཤེས་གང་ཡིོད་ཀྱིིས་ཤིང་བྱི་ཞིིག་གསརི་བཟ་ོབྱིས་པ་ད་ེརིེད། ད་ེཡིིས་ང་

ལ་བཞིག་པ་ནི་ིརི་ིབ་ོམིཐོ་ོལ་བྲག་རིིའ་ིའགོག་སྒོ་ོབཙནི་པའ་ིལ་དྭགས་ཡུལ་ལྗོོངས་ཀྱི་ི

སྣང་བརྙནི་ཡིནིི། 

ངས་ཀྱིང་རིང་ག་ིཕ་ཡུལ་ནི་ཡིོད་པའ་ིབྲག་ཁོ་གདང་སོགས་ལ་བལྟས་ནིས་ལ་

དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིབྲག་རི་ིདག་ཀྱིང་འད་ིའདྲ་ཞིགི་ཨ་ེཡིནིི་ནིམི་སྙམི་པའ་ིཚེདོ་དཔག་ཡིང་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཡིང་བྱིས་མྱོོང་། ད་དུང་བྲག་རི་ིད་ེདག་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིབྲག་རི་ིདང་རིང་དང་མིཉིམི་པའ་ི

བྱིིས་པ་དག་གླིིང་གི་དཔའ་རྟུལ་ཞིིག་ཡིིནི་ཁུལ་གྱིིས་བྲག་རིིའི་ངོས་ལ་འགོས་ནིས་

གཡུལ་འགྱིེད་ཀྱི་ིརྩེེད་མི་ོམིང་པ་ོརྩེེས་མྱོོང་། དུས་ད་ེནིས་བཟུང་སྟེ་ེསེམིས་ཀྱི་ིགཏིང་

རིམིི་དུ་ལ་དྭགས་ཞིསེ་པའ་ིམིངི་དང་ཁོརོི་ཡུག་གཉིསི་སྲ་ཞིངི་འཇགས་པརི་གྱུརི་བ་ནི་ི

ངས་རྟོགོ་བཏགས་ལྷོ་སྒྲུང་ཁྲོདོ་ནིས་རྙདེ་པའ་ིབྱིསི་བློའ་ིངསོ་ཀྱི་ིལ་དྭགས་ཉིདི་ད།ོ།

གཉིིསེ་པོ། དཔེོ་དེབ་ལྟ་ཀོློག་ཁྲོོད་ཀྱིི་ལ་དྭགསེ།

ངས་མིད་ོསྨད་རི་རྒྱའི་ཡུལ་གྱིི་གངས་ལྗོོངས་ཤེས་རིིག་ནིོརི་བུའི་སློབ་གླིིང་དུ་

གང་ཐུབ་ཅི་ིནུས་ཀྱིིས་དཔ་ེདེབ་ཁོ་ཤས་ལྟ་ཀློོག་བྱིས་པའ་ིག་ོརིིམི་ཁྲོོད། ལ་དྭགས་

རྒྱལ་རིབས་ཞིེས་པའ་ིདེབ་ཆུང་ཞིིག་ཀྱིང་བམི་བཀློགས་བྱིས་པ་ཡིིནི། (གངས་ལྗོོངས་

ཤེས་རིིག་ནིོརི་བུའ་ིསློབ་གླིིང་ནི་ིས་ད་ེགའ་ིགྲྭ་རྐྱེང་དཀྱུས་མི་འཇིགས་མིེད་རྒྱལ་མིཚེནི་མིཆོོག་གིས་ཕྱོ་ིལ་ོ

༡༩༩༤ལོརི་གསརི་འཛུགས་བྱིས་ཤིང་། ད་ལྟ་བོད་ཁོམིས་ཡིོངས་ནི་སྙནི་པ་འབརི་བའ་ིསློབ་གླིིང་ཞིིག་ཡིིནི། 

སླབོ་གླིངི་འདསི་ད་ལྟའ་ིབརི་དུ་མིཐོརི་ཕྱོནིི་སླབོ་མི་ཆོགི་སྟེངོ་ལྷོག་སྐྱོདེ་བསྲངིས་བྱིས་ཡིདོ་ལ། སླབོ་བུ་ད་ེདག་

གིས་བོད་ཁོམིས་ཀྱི་ིསློབ་གས་ོསྤྱི་ིདང་ཁྱིད་པརི་དུ་བོད་སྐད་ཡིིག་ག་ིལས་དོནི་ལ་མིངོནི་གསལ་གྱིིས་གྲུབ་

འབྲས་བཏོནི་དང་འདོནི་བཞིིནི་ཡིོད།) དུས་ད་ེནིས་བཟུང་ངས་ལ་དྭགས་ཞིེས་པ་བོད་བཙནི་

པའོ་ིབུ་རིབས་ཚེ་རྒྱུད་ད།ེ སྐྱོདི་བད་ེཉི་ིམི་མིགོནི་ནིས་བཟུང་ཁོངོ་ག་ིབུ་རྒྱུད་རིིམི་བྱིོནི་

ཀྱིིས་གཉིོརི་ཞིིང་བསྐྱོངས་པའི་ཕ་ས་ཕ་གཞིིས་སུ་བྱིས་པའི་དངོས་ཡིོད་བྱུང་བའི་

ལྡེེབས་རིིས་གས་ཆོག་མི་ཞིིག་མིཐོོང་ཐུབ་སོང་ལ། རིང་ག་ིསེམིས་ངོས་ཀྱི་ིལ་དྭགས་

ཟེརི་བ་ད་ེཡིང་ཧ་ཅིང་ཐོག་རིིང་ཐོག་རིིང་ཞིིག་མི་ཡིིནི་པའང་ཤེས་སོང་། ཡིིནི་ནིའང་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

སྐབས་དེརི་ལ་དྭགས་པ་བོད་ལས་ལོགས་སུ་གྱུརི་བའ་ིརིང་བཙནི་རྒྱལ་ཕྲིནི་གྱི་ིརྣམི་

པ་གསལ་ཡིང་རྒྱལ་པ་ོདག་གིས་མིཛིད་འཕྲིིནི་ཅི་ིབྱིས་གསལ་པ་ོམིེད་ལ། ཡིོད་པ་ནི་ི

མིངི་ག་ིགྲིངས་འདྲནེི་རིབ་རིབི་ཅིགི་ག།ོ 

རྒྱ་གརི་དུ་འབྱིརོི་རྗེསེ་ལ་དྭགས་ཡུལ་ལུང་དང་འབྲལེ་བའ་ིདཔ་ེདབེ་ཇ་ིསྙདེ་ཅིགི་

ལྟ་ཀློོག་བྱིས་རྗེེས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་རིབས་ནིང་རྒྱལ་པ་ོསེང་གེ་རྣམི་རྒྱལ་ཞིེས་ཆོོས་

སྲིད་ལུགས་གཉིིས་གནིམི་དུ་འདེགས་པའ་ིབུ་རྒོོད་ཐོོག་འདྲ་བ་ཞིིག་བྱུང་མྱོོང་བ་ཤེས་

སངོ་ལ། ཆོང་རིག་དང་རྟོ་ཐོགོ་སྤོ་ོལ་ོགཅིགི་པུརི་གཡིངེ་ཁྱིརེི་གྱིསི་ཡིབ་མིསེ་གངོ་མིའ་ི

མིཛིད་འཕྲིིནི་གྱི་ིསྲོལ་བཟང་སྣང་མིེད་དུ་བཞིག་ནིས། ལ་དྭགས་ཡུལ་ཁོམིས་རྒུད་

པའ་ིགཡིང་དུ་ཁྲོིད་མིཁོནི་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཚེ་ེདཔལ་དོནི་འགྲུབ་རྣམི་རྒྱལ་ཟེརི་བའ་ིཙནི་

དནི་ཤུལ་དུ་ཁྱི་ིརྔ་ཞིགི་སྐྱོསེ་རིབས་ཀྱི་ིབྱུང་བ་སྣ་མིང་སྣ་ེའདུས་ད་ེདག་མིཐོངོ་ཞིངི་རྙདེ་

པའ་ིཁྲོོད། བོད་དང་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིའབྲེལ་ལམི་ཡུནི་གྱིིས་རིིང་དུ་སོང་བ་དང་ག་ལེརི་

ཆོད་སངོ་བ་ད་ེརིདེ།

ཇམི་མུའི་གཡུལ་འཁྲུག་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སླརི་ཡིང་ལ་དྭགས་པ་དང་བོད་པ་

མིཉིམི་འབྲལེ་གྱིསི་ཇམི་མིའོ་ིདམིག་དཔུང་ཕམི་པརི་རྒྱག་རྒྱུའ་ིགཡུལ་འགྱིདེ་ཀྱི་ིལས་

འཆོརི་ཚེང་མི་ལམི་ལྷོདོ་མི་བྱུང་བརི། ནུས་མིདེ་རྩེ་གཏོརི་དུ་སངོ་ནིས་བསྐྱོརི་དུ་སྲདི་

ཀྱི་ིའབྲེལ་བ་རྨིང་ནིས་ཆོད་པས། ལ་དྭགས་པས་མི་ིལ་ོབརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིིས་ལྷོག་ག་ི

རིིང་ལ། ཇམི་མུའ་ིརྒྱལ་པོའ་ིམིངའ་ཁོོངས་ནིས་སྐྱོ་ཆོད་སྔོ་ོསྡུག་གིས་བསྐྱོལ་བའ་ིལ་ོ

ཟླ་ད་ེཚེོརི། ཁོ་ོཚེོས་ལ་དྭགས་པའ་ིམུནི་ནིག་ག་ིདུས་རིབས་ཞིེས་འབོད་དགོས་བྱུང་

བའ་ིགདུང་འབོད་ཕྱོོགས་ལ་བོད་པས་རིོགས་ཕནི་ཞིིག་བྱིས་རིབས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཤོག་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ལྷོེ་གཅིིག་ཀྱིང་མིཐོོང་དུ་མིེད་པ་དེ་ནིི། དཔེ་དེབ་ལྟ་ཀློོག་ཁྲོོད་ཀྱིི་སྐྱོོ་བའི་ཀློོང་གི་ལ་

དྭགས་ཉིདི་ད།ོ།

གསུམ་པོ། རྡ་སེའིི་པོར་རིསེ་ཁྲོོད་ཀྱིི་ལ་དྭགསེ།

རྡ་སའ་ིམིེག་རྒོནི་གྱི་ིདཔ་ེཚེོང་ཁོང་དང་ལམི་འགྲིམི་གཡིས་གཡིོནི་གྱི་ིཔརི་རིིས་

བཙོང་ས་དག་ནི་བཅིོས་མིིནི་འཛུམི་རིིས་རིང་བྱུང་དུ་བཞིད་ཅིིང་སྣམི་བུའི་ཞྭ་མིོ་

དམིརི་འཇོང་འཇོང་རི་ེགྱིོནི་པའ་ིང་ོགདོང་དམིརི་སྨུག་ཅིནི་གྱི་ིཔརི་མིང་པ་ོའཚེོང་རྒྱུ་

ཡིོད་པའ་ིཔརི་རིིས་དག་ག་ིམིདུནི་ཞིབས་དང་རྒྱབ་ངོས་གང་རུང་ནི་ལ་དྭགས་ཞིེས་

བྲསི་འདུག (རྡ་ས་ཞིསེ་པ་རྡ་རིམི་ས་ལ་ཞིསེ་པའ་ིབསྡུས་མིངི་ཡིིནི་ལ། སྔོོནི་གྱི་ིདུས་སུ་ཛི་ལནི་ངྷ་རི་ཞིསེ་

འབོད་ཅིིང་ཡུལ་འདིའ་ིཉི་ེའཁོོརི་དུ་ནིང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིབསྟེནི་པརི་བླ་མིེད་བྱིས་རྗེེས་འཇོག་མིཁོནི་གྱི་ི

སྐྱོེས་ཆོེནི་དམི་པ་ཇ་ིསྙེད་ཅིིག་བྱིོནི་པ་དང་ཁོ་ོཚེ་ོསྒོོམི་སྒྲུབ་ལའང་བཞུགས་མྱོོང་བརི་བཤད། དུས་ད་ལྟ་བོད་

མི་ིསྤྱི་ིཡི་ིདཔྲལ་བའ་ིམིིག་ཟུང་ལྟ་བུའ་ིརྒྱལ་བ་ཡིིད་བཞིིནི་ནིོརི་བུ་དང་། བཙནི་བྱིོལ་བོད་མིིའ་ིགཞུང་ག་ིལྷོནི་

ཁོང་ཁོག་སགོས་བྱིསེ་སྡོདོ་བདོ་མིའ་ིཆོསོ་སྲདི་གཉིསི་ཀྱི་ིབསྟེ་ིགནིས་ཡིིནི)

ཡིང་ཞྭ་མིའོ་ིགཡིས་གཡིནོི་དང་མིདུནི་རྒྱབ་ཡིངོས་དངུལ་དང་ཁོབ་ཀྱིསི་བརྒྱནི་

ཅིིང་སྤྱིི་གཙུག་མིེ་ཏོག་གིས་བརྒྱནི་པའི་བུ་མིོ་གདོང་པ་དཀརི་མིདངས་ཅིནི་དང་། 

སྔོོནི་མི་ོགཡུ་རྡོག་རི་ེརིེརི་ལེབ་ཀྱིིས་བཏིང་བ་མིག་ོནིས་རྒྱབ་ངོས་ཡིོངས་ཁོེབས་པའ་ི

ཨ་ནི་ེཨ་ཅི་ེགང་རུང་ཞིིག་ག་ིཔརི་རིིས་སྣ་ཚེོགས་ཚེོགས་ཤིག་ལའང་ལ་དྭགས་ཞིེས་

བྲསི་འདུག་ནིའང་། རྗེསེ་སུ་ཞིབི་མིོརི་ཤསེ་དུས། ལ་དྭགས་ཡུལ་ཁོམིས་འད་ིདུམི་བུ་

བཞི་ིརུ་ཡིོད་པ་ཤེས་སོང་ལ། དུམི་བུ་རི་ེརི་ེནི་ིགཤམི་ཕྱོོགས་པ་དང་(མིདའ་ཧ་ིནི་ིབ།) 



 6  

ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཟངས་དཀརི་བ། ནུབ་རི་བ། བྱིང་ཐོང་བ་བཞི་ིལ་ཟརེི། ཁོ་ོཚེའོ་ིགྱིནོི་གསོ་མི་ིའདྲ་བརི་

མི་ཟད་སྐད་གདངས་ཀྱིང་ཅུང་མིི་འདྲ་བ་རིེད་འདུག དེ་དག་ལས་ཟངས་དཀརི་བ་

དང་། ནུབ་རི་བ། གཤམི་ཕྱོགོས་པ་སྤྱི་ིཡིངོས་ཀྱི་ིགྱིནོི་གསོ་ལ་མི་ིའདྲ་བ་ཆོེརི་མིདེ་ལ། 

ད་ེབཞིིནི་སྐད་གདངས་ཀྱིང་ཧ་ལམི་གཅིིག་པ་རིེད་ཅིེས་བཤད་ཀྱིང་མི་ིཆོོག་ཆོེརི་མི་ི

འདུག་མིདོ། 

འོནི་ཀྱིང་མིདའ་ཧ་ིནུ་བ་དང་བྱིང་ཐོང་བ་གཉིིས་ལ་དྭགས་ཡུལ་སྤྱི་ིདང་བསྡུརི་

ནིས་སྐད་གདངས་དང་གྱིོནི་གོས་མི་ིའདྲ་ས་ཅུང་མིང་ཙམི་འདུག མིདའ་ཧ་ིནུ་བའ་ི

ཡིབ་མིེས་དག་ནི་ིཤརི་ཏུརི་ཀ་ིས་ིཐོནི་(East Turkestan)གྱི་ིཡུ་གུ་མི་ིརིིགས་ནིས་

མིཆོེད་པའམི། ཡིང་ནི་ཡུ་གུ་བའ་ི(Uyghur)ཡིབ་མིེས་རྣམིས་མིདའ་ཧ་ིནུ་བ་ལས་

མིཆོདེ་པ་གང་ཡིནིི་གྱི་ིབཤད་པ་བདནེི་ཐུབ་ཅིགི་མིཐོངོ་ཐོསོ་ཡུལ་དུ་མི་གྱུརི་ཀྱིང་། ལ་

དྭགས་པ་བསོད་ནིམིས་ཕུནི་ཚེོགས་ཀྱིིས་བརྩེམིས་པའ་ི<<ལ་དྭགས་དང་ཡུ་གུརི་

གྱིི་མིི་རིིགས་འབྱུང་ཚུལ་>>ཞིེས་པརི་“ཡུ་གུརི་དང་ལ་དྭགས་གཉིིས་ས་འབྲེལ་

ཡིནིི་སྟེབས་གནིའ་དུས་ནིས་ཚེངོ་འབྲལེ་ཐོགོ་ཡིརི་རྒྱས་ཤགི་བྱུང་ཡིདོ་པ་སྔོནོི་རིབས་

སུ་གསལ། དེརི་མི་ཟད་ཡུ་གུརི་བ་ཚེོང་པ་འགའ་རི་ེགླི་ེརུ་གཏནི་འཇགས་སུ་གནིས་

ནིས་མུས་ལམིི་བུད་མིདེ་མིནིའ་མི་བླངས་ནིས་བྱུང་བའ་ིམུས་ལམིི་མི་ིརྒྱུད་ད་ེལ་ཨརི་

གོནི་ཞིེས་གྲིགས་པ་ཡིིནི་”(ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༥ <<ལ་ོའཁོོརི་གྱི་ིདེབ>>་ཤོག་ངོས་ ༢༢ ནི་གསལ།)

ཞིསེ་པ་ད་ེཡིང་རྒྱུ་མིཚེནི་མིདེ་པ་ཞིགི་མི་ཡིིནི། 

མིདོརི་ནི་ཡུལ་ལུང་འད་ིགཉིིས་བརི་ལ་ལྟོས་བཅིས་ཀྱི་ིའབྲེལ་བ་ཞིིག་ཡིོད་ཚུལ་

གླིངེ་ཞིངི་བཤད་བཞིིནི་པ་ནི།ི ཅུང་ཙམི་བདནེི་པའ་ིགཏམི་དུ་མིད་ད།ེ ཡུལ་ལུང་གཉིསི་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཀྱི་ིམི་ིཚེོའ་ིའདྲ་མིཚུངས་ཀྱི་ིགདོང་དབྱིིབས་གཅིིག་པུས་ཀྱིང་འགྲིེལ་བཤད་རིབ་རིིབ་

ཅིགི་རྒྱག་གིནི་པ་ནི་ིཞིརོི་འཕྲིསོ་ཀྱི་ིགཏམི་མི།ོ། 

མིདའ་ཧུ་ནུ་བ་དག་གསི་ཞྭ་མིརོི་དངུལ་གྱི་ིཕྲི་རྒྱནི་དང་རྒྱ་ཁོབ་མིང་བསོ་བརྒྱནི་

ལ་སྟེེང་དུ་ཟླ་དྲུག་རིིང་ལ་རྙིད་རིལ་དུ་མི་ིའགྲི་ོབའ་ིམི་ེཏོག་ཅིིག་གིས་བརྒྱནི་པའ་ིཞྭ་མི་ོ

ད་ེམིདའ་ཧ་ིནུ་བ་གཅིགི་པུའ་ིཐུནི་མིིནི་གྱིསི་ཁྱིད་ཆོསོ་ཤགི་ཏུ་མིཐོངོ་ང་ོ།།

བྱིང་ཐོང་བ་དག་ག་ིགྱིོནི་གོས་ནི་ིལ་དྭགས་ཡུལ་ལུང་སྤྱི་ིདང་མི་ིའདྲ་ཡིང་། བོད་

པའ་ིཕྱུ་པ་ད་ེག་ཉིིད་ལས་དམིིགས་བསལ་གྱི་ིཁྱིད་ཆོོས་མི་ིའདུག གོང་ག་ིཔརི་དག་

ལས་མིི་རྒོནི་པའི་པརི་རིིས་ཕལ་མིོ་ཆོེ་ཞིིག་མི་ཎིི་འཁོོརི་ལོ་མིང་བོ་ཡིོད་ས་དང་། 

དགོནི་པའ་ིའདུ་ཁོང་དང་ལྷོ་ཁོང་མིང་བོའ་ིཕྱོོགས་དང་ཟུརི། མིཆོོད་རྟོེནི་སོགས་ཀྱི་ི

མིཐོའ་ནིས་རྒྱབ་པ་ཤ་སྟེག་རིེད། མི་ིསྣ་ད་ེདག་ལ་གཅིིག་མིཐུནི་གྱི་ིཁྱིད་ཆོོས་རི་ེཡིོད་

པ་ནིི་ལག་ཏུ་ཕྲིེང་བ་དང་མི་ཎིི་འཁོོརི་ལོ་ཆུང་ཆུང་རིེ་བཟུང་ནིས་སོས་དལ་བག་

ཕེབས་ཀྱིིས་འཚེ་ོཞིིང་གནིས་པའ་ིཔརི་རིིས་མིང་དག་ཅིིག་མིཐོོང་ལ། ད་ེབཞིིནི་དགོནི་

པ་དང་གྲིོང་སྡོ་ེསོགས་ཀྱི་ིཔརི་ཡིང་མིང་པ་ོམིཐོོང་། ད་ེདག་ཚེང་མིརི་གཅིིག་མིཚུངས་

ཀྱིསི་ལ་དྭགས་ཞིསེ་འདུག་ནིའང་། པརི་རིསི་ད་ེཚེ་ོལ་བལྟ་ཐོངེས་རི་ེརིེརི་སྔོོནི་མི་གང་

ཞིགི་ནིས་མིཐོངོ་མྱོོང་བ་འདྲ་བ་ོདང་། བདོ་ནིང་ག་ིཡུལ་ལུང་གང་ཡིང་རུང་བའ་ིདགནོི་

གྲིོང་ཞིིག་ལོས་ཡིིནི་སྙམི་པ་ལྟ་བུའི་སེམིས་ཚེོརི་བསྟུད་མིརི་ཡིོང་གི་འདུག་ལ། 

སམེིས་ཚེརོི་ད་ེདང་འགྲིགོས་ནིས་པརི་རིསི་ད་ེཚེརོི་ཡིང་ཡིང་བལྟ་འདདོ་ཀྱིསི་སམེིས་

པ་འགགོ་མིདེ་ཅིགི་ཡིངོ་ག་ིའདུག 

ཡིིནི་ཡིང་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིཔརི་རིིས་ནིང་ལ་ཡིོད་པའ་ིཡུལ་མིིའ་ིགྱིོནི་གོས་སོགས་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

བོད་པ་དང་འདྲ་བ་ོཆོེརི་མིེད་ནིའང་མིིའ་ིགདོང་པ་དང་པརི་ལེནི་བྱིེད་སའ་ིཁོོརི་ཡུག་

གཉིིས་སྟེོད་མིངའ་རིིས་ཕྱོོགས་དང་ཇ་ིའདྲའ་ིམིཚུངས་པ་ལ། རིང་ག་ིཡུལ་ལུང་གང་

ཡིང་རུང་བ་ཞིིག་དང་འདྲ་ཞིིང་མིཐུནི་པ་དག་ལ་བརྩེ་ེཞིེནི་གྱི་ིསེམིས་ཚེོརི་ཞིིག་ངང་

གིས་ཤོརི་འགྲི་ོབ་ནི།ི རིང་ག་ིཕ་ཡུལ་དང་ཁོ་གྱིེས་པའ་ིས་མིཐོའ་ིམི་ིསྤྱི་ིམིཐུནི་ལ་ཡིོད་

པའ་ིདགའ་ཕྱོོགས་ཉིིད་དུ་ཟད་ཀྱིང་། ང་ལ་མིཚེོནི་ནི་ད་ེཉིིད་ཁོ་ོནི་མི་ཡིིནི་པརི་ལྷོ་སྒྲུང་

དང་དཔ་ེངོས་ཀྱི་ིལ་དྭགས་ཇ་ེཉི་ེདང་ཇ་ེགསལ་གྱི་ིལམི་སྣ་ེཞིིག་ཟིནི་པའ་ིདགའ་ཞིེནི་

གྱིིས་དྲུད་ནིས་འོང་བའི་མིཐོོང་སྣང་གསརི་བ་ཞིིག་གི་སྟེེ། རིང་གི་མིིག་ཟུང་ནིས་

སམེིས་ངསོ་སུ་ཁོད་ཀྱིསི་འཐོམིི་པའ་ིཔརི་རིསི་མིཐོངོ་སྣའེ་ིཁྲོདོ་ཀྱི་ིགཟུགས་རིསི་ང་ོམི་

ཞིགི་ག་ིལ་དྭགས་ཉིདི་ད།ོ།

བཞིི། གཏམ་རྒྱུད་གོློག་བརྙན་ཁྲོོད་ཀྱིི་ལ་དྭགསེ།

ཉིིས་སྟེོང་དྲུག་གི་ལོརི་ང་རྡ་སའི་ཉིེ་འཁྲོིས་སུ་ཡིོད་པའི་ནིོརི་གླིིང་མིཐོོ་སློབ་ཏུ་

འཛུལ་ཞུགས་བྱིས་ཏེ། སླརི་ཡིང་བོད་ཀྱིི་རིིག་གནིས་སྤྱིི་ལ་སྦྱང་བརྩེོནི་བྱིེད་པའི་

བསྐལ་བ་བྱུང་། (ནིོརི་གླིིང་མིཐོ་ོསློབ་ནི་ིད་ལྟའ་ིནིོརི་གླིིང་བོད་ཀྱི་ིརིིག་གཞུང་གཅིེས་

སྐྱོོང་ཁོང་ག་ིངེས་སྟེོནི་པ་སྐལ་བཟང་ཡི་ེཤེས་མིཆོོག་གིས་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ལོརི་ནིོརི་

གླིིང་བོད་ཀྱི་ིརིིག་གཞུང་གཅིེས་སྐྱོོང་ཁོང་དུ་གསརི་འཛུགས་བྱིས་ཤིང་ནིོརི་གླིིང་རིང་

ག་ིའཛིནིི་སྐྱོངོ་འགོ་ཡིདོ་པའ་ིཤསེ་ཡིནོི་ཕྱོགོས་ཀྱི་ིསྡོ་ེཚེནི་ཞིགི་ཡིིནི། 

ནིོརི་གླིིང་མིཐོ་ོསློབ་འད་ིཡིང་བཙནི་བྱིོལ་བའ་ིམིཐོ་ོསློབ་སྤྱིིའ་ིསློབ་སྦྱོང་ག་ིཁོོརི་

ཡུག་དང་འདྲ་བ་ོཡིོད་ནིའང་། མི་ིའདྲ་ས་ནི་ིམིཐོ་ོསློབ་འདིའ་ིསློབ་སྦྱོང་ག་ིཁོོརི་ཡུག་ནི་ི



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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དཔེ་ངོས་ཀྱིི་སློབ་སྦྱོང་གཅིིག་པུ་ལ་ཕྱོོགས་པ་ཞིིག་མི་ཡིིནི་པརི་རིིག་གནིས་ཡུལ་

སྐོརི་དང་། དངོས་བྱུང་དང་རྟོོག་སྒྲུང་ག་ིགླིོག་བརྙནི་སོགས་ཀྱི་ིལམི་ནིས་སློབ་མིའ་ི

རྩེམོི་འབྲའི་ིནུས་པ་དང་། བསམི་གཞིགི་ག་ིསྒོ་ོའཕརི་ཡིངས་པརོི་འབྱིདེ་པའ་ིཐོབས་ཅི་ི

རིིགས་ལ་བརྩེོནི་པའ་ིསློབ་གསོའ་ིབྱིེད་ཐོབས་དམིིགས་བསལ་བ་ཞིིག་ལག་ལེནི་དུ་

བསྟེརི་གྱི་ིཡིོད་པའ་ིམིཐོ་ོསློབ་ཁྱིད་པརི་བ་ཞིིག་དང་། ད་ལྟའ་ིབརི་སློབ་མི་བརྒྱ་ལྷོག་

སྐྱོེད་བསྲིངས་བྱིས་ཤིང་ད་ེདག་གིས་བོད་ཀྱི་ིལས་དོནི་གང་ཅིིརི་ནུས་པ་བཏོནི་དང་

འདོནི་བཞིིནི་ཡིོད།) དུས་དེརི་ངས་ལ་དྭགས་ཡུལ་ནིས་བརྙནི་ཕབ་བྱིས་པའ་ིགཏམི་

རྒྱུད་གླིོག་བརྙནི་ཁོ་ཤས་ལ་བལྟས་མྱོོང་། དེ་དག་གི་ཁྲོོད་ནིས་མིི་ལ་རིས་པ་དང་

འཁོོརི་བ་(སམི་སཱ་རི/Samsara)ཞིེས་པའ་ིགླིོག་བརྙནི་གཉིིས་ལས་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིརིང་

བྱུང་ཁོོརི་ཡུག་དང་མི་ིཡི་ིའཚེ་ོབའ་ིསྤྱི་ིངོས་རིགས་ཙམི་ནིས། ཁྱིད་པརི་དགོནི་པའ་ི

འཆོམི་དང་གྲྭ་བའ་ིསྤྱི་ིཚེགོས་ཀྱི་ིགནིས་བབ་སགོས་ཀྱིང་རིབ་རིབི་ཅིིག་བསྟེནི་བྱུང་། 

ཡིིནི་ནིའང་ང་ལ་མིཚེོནི་ནི་གཏམི་རྒྱུད་གླིོག་བརྙནི་དེ་གཉིིས་དོནི་དངོས་དང་

མིཐུནི་མིི་མིཐུནི་ནིི་ངས་མིཐོོང་འདོད་པའི་ལ་དྭགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡིེ་ནིས་མིེད་དེ། 

བདག་གིས་བལྟ་བརི་འདོད་ཅིིང་མིཐོོང་བརི་རི་ེབ་ནི་ིགཡིའ་དག་པའ་ིནིམི་མིཁོའ་དང་

ལྷུང་ལྷུང་དལ་གྱིསི་འབབ་པའ་ིགངས་ཆོབ་དྭངས་མིའ་ིབཞུརི་རྒྱུནི། རི་ིརྩེ་ེགངས་ཀྱིསི་

བརྒྱནི་པའ་ིལྷུནི་པའོ་ིབརྗེདི་ཉིམིས། སསོ་དལ་བག་ཕབེས་ཀྱིསི་འཚེ་ོཞིངི་གནིས་པའ་ི

འགྲི་ོབ་མིིའ་ིརིིགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཤིག་ག་ིགནིས་བབ་དང་རིང་བྱུང་ཁོོརི་ཡུག་ཅིིག་ག་ི

སྣང་བརྙནི་གསནོི་པ་ོད་ེདང་། འད་ོརིགིས་རྟོ་ཕོའ་ིགངོ་ནིས་བང་གསི་རྒྱུག་བཞིིནི་ཡིདོ་

པའ་ིཉིམིས་སྣང་དག་ཡིིནི་པ་ལས་སམི་སཱ་རཱའ་ིནིང་ག་ིའཁྲོིག་སྤྱིོད་ཀྱི་ིསྣང་བརྙནི་མིིནི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ལ། མི་ིལ་རིས་པའ་ིནིང་ག་ིརྟོོག་བཏགས་བསླུ་བྲིད་ཀྱི་ིཕྱོོགས་ད་ེཡིང་མིིནི། ད་དུང་

ངས་བལྟ་བརི་འདདོ་ཅིངི་མིཐོངོ་བརི་རི་ེབ་ནི་ིརིང་བྱུང་ལྷུནི་ཆོགས་ཀྱི་ིརིང་བྱུང་ཁོམིས་

ད་ེདང་ལྷོད་མིདེ་དྭངས་གཙང་ག་ིབདོ་བརྒྱུད་ནིང་བསྟེནི་ཆོསོ་ལུགས་ཀྱི་ིདགནོི་སྡོ་ེདང་

ལྷོ་ཁོང་ཁོག་ཡིནིི། 

ད་ེལྟ་ནིའང་རི་ེབཞིག་མིཐོོནི་པ་ོདེའ་ིཁྲོོད་ནིས་ང་ལ་ཐོོབ་ཅིིང་སོནི་པ་ནི་ིསྣ་སྣ་ེདང་

ཟུརི་ངོས་ཙམི་རིེ་ལས་མིེད་རུང་། བདག་ལ་སྔོརི་ལས་ཀྱིང་ལ་དྭགས་ཕྱོོགས་སུ་

རྒྱུས་ལོནི་གཏིང་ཟབ་བྱི་འདོད་ཀྱིི་ཚེོརི་སྣང་ཞིིག་བཅིོས་མིིནི་དུ་སྐྱོེས་སུ་བཅུག་ལ། 

ཚེོརི་སྣང་དེ་དང་འགྲིོགས་ནིས་ལ་དྭགས་སུ་འགྲིོ་འདོད་ཅིིག་ཀྱིང་ངང་གིས་འཁོོརི་

བྱུང་། དེ་ནིི་ལས་སྐལ་དང་བསླུ་བྲིད་ཅིིག་རིེད་ཅིེས་བཤད་པའི་དཔའ་སྤོོབས་བྲལ་

ནིའང་། ལ་དྭགས་ཡུལ་ལ་དུངས་ཞིནེི་གྱི་ིསམེིས་པ་ཞིགི་སྔོརི་ལས་ཀྱིང་ཆོ་ེརུ་སངོ་བ་

ནི།ི གཏམི་རྒྱུད་གླིོག་བརྙནི་ད་ེགཉིིས་ཀྱི་ིབརྗེོད་དོནི་དང་འཁྲོབ་རྩེལ་གྱིིས་འཁྲོིད་པ་མི་

ཡིིནི་ཡིང་། ལ་དྭགས་པའ་ིརིང་བྱུང་ཁོོརི་ཡུག་ཕ་ཡུལ་གྱི་ིཡུལ་ལུང་གང་ཡིང་རུང་བ་

ཞིིག་དང་ཧ་ཅིང་འདྲ་ཞིིང་མིཐུནི་པའི་གཟུགས་རིིས་ཤིག་གིས་དྲུད་ནིས་ཁྱིེརི་བའི་

སེམིས་པ་རྨིང་ནིས་ཤོརི་བའ་ིལ་དྭགས་མི་རིེད་ཅིེས་བརྗེོད་མི་ིཐུབ་པས། ད་ེནི་ིབརྩེ་ེ

ཞིེནི་གྱིི་དྲནི་གདུང་ཀློོང་ནིས་མིཆོེད་ཅིིང་དུངས་པ་ཡུལ་གྱིི་མིཐོའ་རུ་འཕྱུརི་པའི་

འགུལ་སྐྱོདོ་ཁྲོདོ་ཀྱི་ིལ་དྭགས་ཉིདི་རིེད་ད།ོ།

ལྔ་བ། མིག་གིསེ་དངོསེ་མཐོོང་ཁྲོོད་ཀྱིི་ལ་དྭགསེ།

སྟེབས་ལེགས་པ་ཞིིག་ལ་ཉིིས་སྟེོང་དགུ་ལོའ་ིནིོརི་གླིིང་མིཐོ་ོསློབ་ཀྱི་ིརིིག་གནིས་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཡུལ་སྐོརི་ད་ེ (Education tour) ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་ག་ོསྒྲིིག་བྱིས་བྱུང་བས་ང་ལ་

མིཚེོནི་ནི་བསམི་ཐོགོ་རྟོ་དང་འདདོ་ཐོགོ་ཆོརི་ཞིསེ་པའ་ིདཔ་ེལས་མི་འདས། 

ཕྱོ་ིཟླ་དྲུག་པའ་ིཚེེས་བཅི་ོབརྒྱད་ཉིིནི་ང་ཚེ་ོདག་ེསློབ་བཅུ་བཞི་ིནིོརི་གླིིང་ནིས་ལ་

དྭགས་ཕྱོོགས་སུ་ལམི་ལ་ཆོས་པ་ཡིིནི། ཚེེས་བཅུ་དགུ་ཉིིནི་གྱིི་སྔོ་དྲོརི་རིོ་ཐོང་ལ་

མིགོརི་སླེབས་སྐབས་ཁོ་བས་གཡིོགས་པའ་ིལ་མིག་ོནི་གྲིང་ངརི་ཆོ་ེནིའང་། གྲིང་ངརི་

གྱིིས་ང་ཚེ་ོདང་ཁོ་བའི་བརི་གྱིི་དུངས་ཞིེནི་ག་ལ་འགོག་ཐུབ། ང་ཚེོས་ཁོ་བའི་ཀློོང་

ནིས་ལྷོ་རྒྱལ་འཐོེནི་བཞིིནི་པརི་མིང་དག་ཅིིག་བརྒྱབ་རྗེེས་སླརི་ཡིང་ལམི་དུ་ཆོས་པ་

ཡིནིི། 

རི་ིརྩེེརི་ཁོ་བས་གཡིོགས་ཡིོད་མིེད་ཀྱི་ིལ་ཆོ་ེཆུང་ཁོ་ཤས་བརྒྱབ་རྗེེས་དངོས་སུ་

ལ་དྭགས་ཀྱིི་རྒྱལ་ས་གླིེ་རུ་འབྱིོརི་དུས། ཞིིང་ཁོ་དང་༸གོང་ས་མིཆོོག་གིས་དུས་

དབང་གསུངས་སའ་ིཞི་ིབའ་ིཚེལ། ལམི་འགྲིམི་གཡིས་གཡིོནི་དང་གྲིོང་སྡོ་ེཁོག་གིས་

ཆོེད་བཙུགས་བྱིས་པའ་ིརྒྱ་ལྕང་དག་ག་ིལྗོང་མིདོག་ལས་གཞིནི་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིརི་ིལུང་

ཐོང་གསུམི་རྡ་ོབྲག་དང་བྱི་ེརིིས་ཡིོངས་སུ་གང་བའ་ིཡུལ་ལུང་སྐྱོ་ལེབ་མི་ོཞིིག་ཡིིནི་

ནིའང་། གླི་ེཡི་ིཁོང་པ་ཕལ་ཆོ་ེབའ་ིབཟ་ོབཀདོ་དང་། ཚེངོ་རིའ་ིཅི་དངསོ་ཀྱི་ིསྒྲིགི་བཀོད་

དང་བཤམིས་སྟེངས་སོགས་ཧ་ལམི་ལྷོ་སའ་ིབརི་སྐོརི་གླིིང་ག་ིབཀོད་པ་དང་གཉིིས་

སུ་མིདེ་པས། མི་ིརྣམིས་ཀྱིསི་གླི་ེལ་ལྷོ་ས་ཆུང་བ་ཞིསེ་འབདོ་པ་ཡིང་རྒྱུ་མིཚེནི་མིདེ་པ་

ཞིིག་མི་རིེད་སྙམི། མིཚེམིས་འདིརི་སྐབས་དེའི་རིིག་གནིས་ཡུལ་སྐོརི་སྐབས་ཀྱིི་

དངསོ་མིཐོངོ་ཁོག་ཞིབི་འབྲ་ིབྱིས་པའ་ིཉིནིི་ཐོ་ོཁོ་ཤས་ལབེ་འགདོ་བྱིས་ནི། 
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

༡) ཕྱིི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༦ ཚེེསེ་ ༡༨ ཉིིན་ཐོོ།

ད་ེརིིང་ཕྱོ་ིདྲོའ་ིཆུ་ཚེོད་ལྔ་ཡིས་མིས་སུ་ང་ཚེ་ོདག་ེསློབ་བཅུ་བཞི་ིནིོརི་གླིིང་ནིས་

ལ་དྭགས་ཕྱོགོས་སུ་རིགི་གནིས་ཡུལ་སྐོརི་དུ་ལམི་ལ་ཆོས་པ་ཡིནིི། ང་ཚེའོ་ིསྡོདོ་སའ་ི

སྤྱི་ིསྤྱིོད་རླངས་འཁོོརི་ནིང་དུ་འཚེང་ཁོ་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེཡིང་། ང་ཚེོས་ད་ནིངས་ཞིོགས་པ་

ནིས་འཛིིནི་བྱིང་ཉིོས་ཡིོད་པས་ང་ཚེ་ོལ་སྡོོད་ས་རིེག་མིིནི་གྱི་ིདཀའ་ངལ་ཅི་ིཡིང་མིེད་

ཕྱོིརི་དགའ་སྤྲོོའ་ིགླུ་སྒྲི་དང་བཅིས་ལམི་ལ་ཆོས་པ་ཡིིནི། འོནི་ཀྱིང་ང་ཚེ་ོཔང་ལང་པོརི་

(Palampur)དུ་འབྱིོརི་ལ་ཉི་ེསྐབས། སློབ་གྲིོགས་བཀྲ་ཤིས་ནིོརི་བུ་རླངས་འཁོོརི་གྱི་ི

འཁོོརི་དུག་(Kinetosis)དབང་གིས་ཕྱོིརི་མི་ིལོག་ཀ་མིེད་བྱུང་བས། ང་ཚེོས་ཕངས་

སེམིས་དང་བཅིས་ཕྱོིརི་ནིོརི་གླིིང་དུ་འགྲུལ་སྐྱོེལ་རླངས་འཁོོརི་ཆུང་བ་ཞིིག་ཏུ་ལམི་

འཇུག་བྱིས་པ་ཡིིནི་ལ། ཁོོའ་ིརྐུབ་སྟེེགས་སྤོིརི་བོད་མིིའ་ིགཞིིས་ཆོགས་སུ་འགྲི་ོབའ་ི

རིང་རིིགས་ཀྱི་ིཨ་ཅིག་ཅིིག་ལ་རིིནི་མིེད་དུ་སྤྲོད་པ་ཡིིནི། འད་ིནི་ིང་ཚེོས་འགྲི་ོཞིོརི་དུ་

རིང་རིགིས་ལ་གཅིསེ་པའ་ིསེམིས་པའ་ིཟུརི་ངསོ་ཙམི་ཞིགི་ཡིིནི། 

ཚེེས་བཅུ་དགུ་ཡིི་ཞིོགས་པའི་ཆུ་ཚེོད་གསུམི་བཞིི་ཡིས་མིས་སུ་མུ་ནི་ལེ་

(Manali)རུ་འབྱིོརི་ནིས་རླངས་འཁོོརི་ལས་ང་ཚེོའ་ིཅི་དངོས་དག་མིརི་ལེནི་སྐབས། 

ཡིདི་ཕངས་པ་ཞིགི་ལ། ང་ཚེའོ་ིསླབོ་གྲིགོས་དནོི་འགྲུབ་དང་ཤ་བ་ོདབང་གྲིགས་གཉིསི་

ཀྱི་ིསྟེབས་བད་ེམིལ་ཆོས་མི་ིའདུག་པས་ང་ཚེོས་ཡིང་དང་བསྐྱོརི་དུ་རླངས་འཁོོརི་གྱི་ི

ཕྱོ་ིནིང་གང་སརི་བཙལ་རུང་། རྙེད་ཐོབས་ཡི་ེནིས་མི་བྱུང། ཁོ་ོགཉིིས་ནི་ིངའ་ིསློབ་

གྲིོགས་ཚེོའ་ིགྲིས་ནིས་ང་ལ་ཆོེས་ཆོ་རྒྱུས་ཡིོད་པ་དང་ཡིིད་ཆོེས་ཡིོད་པའ་ིམི་ིགཉིིས་

ཡིིནི། དོནི་འགྲུབ་ལ་དཔལ་འབྱིོརི་གྱི་ིཕྱོོགས་ནིས་དཀའ་ངལ་ཅིང་མིེད་ཀྱིང། ཤ་བ་ོ



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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དབང་གྲིགས་ནི་ིང་རིང་ནིང་བཞིནིི་དཔལ་འབྱིརོི་གྱི་ིའཁོསོ་ཀ་ཧ་ཅིང་ཞིནི་པའ་ིམི་ིཞིགི་

ཡིནིི་པས། ཁོོའ་ིསྟེབས་བད་ེམིལ་ཆོས་བོརི་བརླགས་བྱུང་བརི་ང་ལ་ཕངས་སེམིས་ཅི་ི

འདྲ་ཆོ་ེཡིང་། བྱི་ཐོབས་ཅིི། ང་ནི་ིམིཚེམིས་ལནི་རི་ེསེམིས་སུ་ཤརི་བ་དང་ཁོ་ནིས་

བཤད་པ་གཉིིས་དོ་མིི་མིཉིམི་མིཁོནི་ཞིིག་ཡིིནི་པས་ཤ་བོ་དབང་གྲིགས་ལ་སེམིས་

གསོའ་ིཚེབ་ཏུ་ཁྱིོད་ནི་ིགང་དུ་སོང་ཡིང་དོནི་མི་ིའགྲུབ་པའ་ིམི་ིཞིིག་ཡིིནི་པས་རིང་ཉིིད་

ཀྱི་ིམིལ་ཆོས་བོརི་བརླགས་བྱུང་བརི་མི་ཟད། རིང་ཉིིད་དང་ཆོེས་སེམིས་ཐོག་ཉི་ེབའ་ི

གྲིགོས་དནོི་འགྲུབ་ཀྱི་ིམིལ་ཆོས་བརོི་བའང་ཁྱིདོ་དང་འབྲལེ་བ་ངསེ་ཅིནི་ཡིདོ་ཅིསེ་དནོི་

མིེད་ཉིོག་གཏམི་ལུང་བ་གང་བཤད་ཀྱིང། ཁོོས་ནིམི་རྒྱུནི་བཞིིནི་ད་ེམིཐུནི་གྱིིས་ལནི་

འདེབས་པ་ཉིདི་ལས་གཞིནི་གང་ཡིང་བཤད་མི་བྱུང་། 

ད་ེནིས་ང་ཚེོས་ཇ་ཚེ་བ་ོཕོརི་བ་གང་རི་ེའཐུང་ནིས་ནིམི་ལངས་པརི་བསྒུག་པ་

ཡིིནི། ནིམི་ལངས་ནིས་ཁོོརི་ཡུག་རིིམི་གྱིིས་གསལ་བོརི་གྱུརི་སྐབས། མུ་ནི་ལ་ེཡི་ི

རླངས་འཁོོརི་ས་ཚེིགས་ནིས་མིཐོོང་བའ་ིཁོོརི་ཡུག་ནི་ིཕ་ཡུལ་གྱི་ིཡུལ་ལུང་གཉིིས་ཀྱི་ི

ཁོོརི་ཡུག་དང་ཧ་ཅིང་ཆོ་འདྲ་བ་ོཡིོད་དེ། གཅིིག་ནི་ིང་རིང་རྒྱ་གརི་ལ་འོང་སྐབས་ཀྱི་ི

བལ་བོད་ས་མིཚེམིས་ཀྱི་ིའགྲིམི་དང་ད་ེདང་ཆོེས་ཉི་ེབའ་ིགཉིའ་ལམི་གྱི་ིཁོོརི་ཡུག་དང་

འདྲ་ལ། གཞིནི་ནི་ིང་རིང་རྒྱལ་མི་ོཚེ་བ་རིོང་དུ་བལྟ་སྐོརི་ལ་ཕྱོིནི་དུས་ཀྱི་ིཚེ་བ་རིོང་ག་ི

ཁོརོི་ཡུག་དང་འདྲ་ས་མིང་བ་ོའདུག 

ད་ེནི་ིགཡིས་གཡིོནི་དང་མིདུནི་རྒྱབ་ཀྱི་ིརི་ིངོས་མིཐོ་ོཞིིང་གཟརི་ལ་རི་ིངོས་ཤིང་

ནིགས་ཀྱིིས་ཁོེབས་ཡིོད། ད་དུང་རི་ིའདབས་ཀྱི་ིགཞུང་ལམི་དང་གཙང་ཆུ་ཆུང་ཆུང་། 

གཡིའ་དག་པའ་ིམིཁོའ་དབྱིིངས། ཙག་ཁོ་ཡིང་ཅུང་ཡིོད་པ་སོགས་ཀྱིིས་འདྲ་ཆོོས་ཁོ་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

སྣནོི་བྱིས་ཡིདོ་ད།ོ། 

༢) ཕྱིི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༦ ཚེེསེ་ ༡༩ ཉིིན་ཐོོ།

ཞིོགས་པའ་ིཆུ་ཚེོད་ལྔ་དང་ཕྱོེད་ཀ་ཡིས་མིས་སུ་ང་ཚེོས་ཅི་དངོས་དག་འགྲུལ་

སྐྱོལེ་རླངས་འཁོརོི་(TATA SUMO)ཆུང་བ་ཞིགི་ག་ིསྟེངེ་ལ་བརྩེགིས་ནིས་ལ་དྭགས་

ཕྱོོགས་སུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱིེད་པརི་གྲི་སྒྲིིག་བྱིས་པ་ཡིིནི། སྤྱིིརི་རླངས་འཁོོརི་འདིའ་ི

རིིགས་ཀྱི་ིནིང་དུ་མི་ིབཅུ་རི་ེམི་གཏོགས་ཁྱིེརི་གྱིིནི་མིེད་མིོད། ང་ཚེོའ་ིམི་ིབཅུ་གསུམི་

པ་ོའཚེངས་ཁོ་བརྒྱབ་ནིས་ལ་དྭགས་ཕྱོོགས་སུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱིེད་མིག་ོབརྩེམིས་པ་

ཡིནིི། 

རླངས་འཁོོརི་ས་ཚེིགས་བསྐྱུརི་ནིས་གཡིོནི་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལུང་བའི་ནིང་སླེབས་

དུས། ལུང་བ་འདིའ་ིརི་ིཆུ་ནིགས་གསུམི་མིཛིེས་སྡུག་ལྡེནི་པརི་མི་ཟད། རི་ིརྩེ་ེགངས་

ཀྱིིས་གཡིོགས་འདུག་པས་ཕ་ཡུལ་དྲནི་པའ་ིགདུང་བ་ཧ་ཅིང་ལྕི། ཡིིནི་ནིའང་ང་ཚེ་ོ

འགྲུལ་བཞུད་བྱི་བྱིེད་ཀྱི་ིརླངས་འཁོོརི་ཤེད་ཤུགས་དང་མིགྱིོགས་ཚེད་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེལ། 

ཁོ་ལ་ོབ་ཡིང་སྔོོནི་གྱིི་དུས་སུ་ང་ཚེ་ོདང་རྒྱལ་ཁོབ་གཅིིག་པའི་ལ་དྭགས་པ་གཤིས་

འཇམི་ཞིགི་དང་། གླུ་གཞིས་ཉིནི་པརི་སྤྲོ་ོསྣང་ཡིདོ་མིཁོནི་ཞིིག་རིདེ། མུ་ནི་ལ་ེདང་རྒྱང་

ཐོག་རིིང་དུ་སོང་སྐབས་གཞུང་ལམི་ནིི་རྡ་ས་དང་མུ་ནི་ལེ་བརི་གྱིི་གཞུང་ལམི་ནིང་

བཞིིནི་མི་ཡིིནི་པརི་སྣུམི་ལམི་ཆོད་མི་མིཐུད་ཡིིནི་རུང་། སྤྱིིའ་ིཆོ་ནིས་ལམི་ནི་ིབད་ེ

སྙོམིས་ཤིག་རིེད། འོནི་ཀྱིང་ཕྱོིའ་ིཁོོརི་ཡུག་ག་ིརི་ིངོས་ཐོང་གསུམི་ནི་ིསྟེོད་མིངའ་རིིས་

ཕྱོོགས་སུ་ལྡེོག་འཕྲི་ོབྱིེད་བཞིིནི་འདུག་ལ། ཙག་བསེརི་བུའ་ིཁོ་སྟེབས་ཀྱིང་ཇ་ེརྒོོད་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ནིས་ཇ་ེརྒོོད་རིེད། ཡིིནི་ནིའང་ཡུནི་རིིང་མིཐོོང་མི་མྱོོང་བའ་ིགཡིག་བཞིོནི་ཞིིག་མིཐོོང་

བས་སེམིས་ཁོོང་སྤྲོོ་སྣང་གིས་བཏེགས་འོང་བ་དེ་ཡིིས་རྒྱ་གརི་གྱིི་གནིའ་བོའ་ིསྙནི་

ངག་མིཁོནི་པོ་ནིག་མིོ་ཁོོལ་གྱིི་མིི་ཚེེ་གཏམི་རྒྱུད་དེ་དྲནི་དུ་བཅུག རིིམི་གྱིིས་ལ་

མིགོརི་སླེབས་པ་ནི་ང་ཚེ་ོརླངས་འཁོོརི་ལས་བབས་ནིས་ཡུནི་རིིང་རིེག་མི་ཐུབ་པའ་ི

ཁོ་བརི་ལག་པས་རིེག་ཐུབ་པརི་མི་ཟད། ཁོ་བའི་འདབ་མི་རྡུལ་དུ་བརྩེེགས་པའི་

གངས་ཁྲོོད་ནིས་ལྷོ་རྒྱལ་གྱི་ིཀ་ིསྒྲི་མིཐོ་ོཔ་ོདབྱིིངས་སུ་གྱིེརི་བ་དང་། རྣམི་པ་འདྲ་མིིནི་

གྱི་ིཔརི་རིསི་ཀྱིང་སྣ་ཚེགོས་ཤགི་ཅི་ིདགརི་རྡབེ་པ་ཡིིནི། 

དངོས་གནིས་ཕ་ཡུལ་དུ་ཡིོད་པའ་ིསྣང་བ་བྱུང་བ་དང་དེའ་ིཚེོརི་སྣང་ནི་ིདངོས་

གནིས་འགགོ་ཐོབས་མིདེ་པ་ཞིགི་རིདེ། ང་ཚེ་ོསྡོདོ་སའ་ིཉིག་ཁོའ་ིགངས་ཐོང་འད་ིལ་མི་ི

དག་གིས་རི་ོཐོང་ཞིེས་འབོད་ཀྱིིནི་ཡིོད་ལ། ད་ེལ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིརྒྱབ་ལྗོོངས་ཡིོད་པའ་ི

བཤད་རྒྱུནི་ཁོ་ཤས་ཤགི་འདུག ལ་ཤས་ཀྱིསི་བདོ་ཀྱི་ིབཙནི་པ་ོཁྲོ་ིསྲངོ་ལྡེ་ེབཙནི་གྱིསི་

རྒྱ་གརི་ལ་དམིག་རྒྱག་སྐབས་ས་འདིརི་ཁོངས་ཆོག་ལྷུང་ནིས་དམིག་མི་ིམིང་པ་ོཤ་ི

བའ་ིརི་ོཡིིས་ཉིག་ཐོང་འདིརི་བཀང་བས་ས་འད་ིལ་རི་ོཐོང་ཞིེས་བཏགས་པརི་བཤད་

པ་དང་། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཡིིག་ཚེགས་འགའ་ཞིིག་ཏུ་ལ་དྭགས་ས་གནིས་རྒྱལ་ཕྲིནི་དང་

བོད་སྡོེ་བ་གཞུང་བརི་ནིང་འཁྲུགས་བྱུང་སྐབས་བོད་དམིག་མིང་པོ་ཁོ་བས་མིནིནི་

ནིས་ཤི་བའི་རིོ་ཡིིས་གང་བས་རིོ་ཐོང་ཞིེས་ཉིེ་རིབས་ཀྱིི་མིིང་བརྡ་ཞིིག་ཡིིནི་པརི་

བཤད། 

རི་ོཐོང་བརྒོལ་ནིས་གཤོང་དུ་སླེབས་དུས་ཞིོགས་པའ་ིཆུ་ཚེོད་དགུ་དང་སྐརི་མི་

ཁོ་ཤས་རིེད་ལ་ཉི་ིའོད་འཇམི་པ་ོཞིིག་ཀྱིང་ས་གཞི་ིཡིོངས་ལ་འཕྲིོས་བྱུང་། ང་ཚེོས་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཞིོགས་ཟས་ལ་རྒྱ་གརི་བའ་ིཇ་མིངརི་མི་ོདང་བག་ལེབ་ཁོ་ཤས་བཟས་ནིས་ལམི་ལ་

ཆོས་པ་ཡིིནི། 

ཉིིནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚེོད་བཞི་ིབརི་རིས་གུརི་ཕུབ་ནིས་འགྲུལ་བཞུད་པརི་སྣ་ེལེནི་བྱིེད་

པརི་བྲེལ་བའ་ིགུརི་ཚེོགས་ཤིག་ལ་ཐུག་པས། ང་ཚེོརི་ཡིང་བསྐྱོརི་གུརི་ནིང་ནིས་ཟ་

མི་བཟའ་བའ་ིབསྐལ་བཟང་བྱུང་བས་ཚེརོི་བ་སྐྱོདི་པ་ོཞིགི་ཡིནིི་ནི་ཆོགོ་མིདོ། འནོི་ཀྱིང་

ཡུནི་རིངི་རླངས་འཁོརོི་ལ་བསྡོད་པས་མིག་ོབ་ོནི་བ་དང་། གུརི་འདིརི་མི་ཐུག་གངོ་ལ་

གངས་ཁྲོོད་ཅིིག་ནིས་ཅུང་རྐང་ཐོང་ལ་སོང་སྐབས་ང་ལ་ཉི་ིསྒྲིིབ་མིིག་ཤེལ་མིེད་པས་

མིིག་ཀྱིང་ཅུང་ཚེ་བའ་ིཚེོརི་སྣང་སོགས་མི་ིབད་ེབ་མིང་དག་ཡིོད་མིོད། ཟ་མི་བཟས་

རྗེེས་སུ་ཅུང་བད་ེརུ་གྱུརི་སོང་བས་གྲིལ་དག་པའ་ིགུརི་ནིང་ག་ིཅི་དངོས་སྒྲིིག་སྟེངས་

ལ་ཞིབི་བལྟ་ཅུང་ཙམི་བྱིས་པ་ཡིིནི། གུརི་ནིང་འདིརི་ཤངི་ག་ིམིལ་ཁྲོ་ིསགོས་མིདེ་ཀྱིང་

ས་རྡ་ོཡིསི་མིལ་ཁྲོ་ིབཟསོ་ཡིདོ་ལ། ཐོང་དུ་ཨརི་འདམི་བཏངིས་འདུག་ལ། སྟེབས་བད་ེ

ཐུག་པ་དང་ཐོ་མིག་སོགས་གུརི་དཀྱིིལ་ནི་ཆོ་འཇོག་སྒོམི་ནིང་རིིམི་པརི་བསྒྲིིགས་

ཡིོད་འདུག སྦྱིནི་བདག་མིས་ཀྱིང་བོད་སྐད་རྣམི་དག་ཅིིག་ཤོད་ཀྱིིནི་འདུག་པ་ནི་ིསྤྲོ་ོ

སྣང་འཕེལ་བའ་ིགཞི་ིགཅིིག་ག་ིཁོ་སྣོནི་རིེད། ང་ཚེོས་འད་ིནིས་སྟེབས་བད་ེཐུག་པ་

གཉིསི་རི་ེདང་འ་ོཇ་རི་ེའཐུང་ནིས་ལམི་ལ་ཆོས་པ་ཡིིནི། 

ལ་མིཐོོནི་པོ་གཅིིག་བརྒོལ་ནིས་ཡིང་བསྐྱོརི་ལ་མིཐོོནི་པོ་གཅིིག་གི་ཉིག་ཁོརི་

སླེབས་དུས་ས་སྲོད་ཀྱི་ིདུས་ཡིིནི་ཡིང་། ང་ཚེ་ོརླངས་འཁོོརི་ལས་བབས་ནིས་ཉིག་

ཁོའི་དརི་ལྕོག་ལ་སྐོརི་བ་བརྒྱབ་ནིས་ཡིང་བསྐྱོརི་ལྷོ་རྒྱལ་འཐོེནི་པ་ཡིིནི། ག་ལེརི་

གཤོང་དུ་འབབ་དུས་ལམི་འགྲིམི་ནི་མི་ིཞིིག་གྲིོགས་མིེད་ཁོེརི་རྐྱེང་ངང་གསོནི་འཆོ་ི



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ངེས་མིེད་དུ་འགྱིེལ་འདུག་པས་སྙིང་རྗེ་ེདང་སྐྱོ་ོངལ་ཞིིག་ངམི་ངམི་ཤུགས་ཀྱིིས་འཕྱུརི་

བྱུང་ཡིང་། ང་ཚེོའ་ིལ་ཤས་ཀྱིིས་ས་འདིརི་ཇག་རྐུནི་མིང་པ་ོཡིོད་པས་ཁོ་ོཚེོའ་ིགཡི་ོ

འཕྲུལ་ཡིིནི་སྲིད་ཅིེས་བཤད་པས་བསྐྱུརི་ཏ་ེཡིོང་ཡིང་། ཅི་ིབྱི་གང་བྱིས་ཀྱི་ིསེམིས་

འཁྲོལ་ལྷོག་མི་ཞིིག་གིས་མུནི་ནིག་ཁྲོོད་དུ་ཕྱོ་ིམིིག་ཡིང་ཡིང་ལྟ་བཞིིནི་མིཚེནི་མིོའ་ིཆུ་

ཚེོད་བཅུ་བ་ཡིས་མིས་སུ་ང་ཚེོ་གུརི་ཚེོགས་ཤིག་ཏུ་འབྱིོརི་ནིས་ཞིག་སྡོོད་བྱིེད་

སྐབས། ང་ཚེོའི་དགེ་བཟང་པོ་ལགས་ཀྱིི་གྱིོནི་གོས་བཞིག་ཡིོད་སའི་ཁུག་མི་བོརི་

བརླགས་བྱུང་འདུག་པ་ནིི་ང་ཚེོས་ཅི་དངོས་བོརི་བརླག་ཐོེབས་པ་ཐོེངས་གཉིིས་པ་

ཡིནིི། 

འདིརི་མི་ིགཅིིག་རིེརི་མིལ་གླི་སྒོོརི་ལྔ་བཅུ་དང་། ཐུག་པ་དཀརི་ཡིོལ་ཕྱོེད་རིེརི་

སྒོོརི་སུམི་ཅུ་རི་ེརིེད། མིཚེནི་མི་ོམི་ིགཅིིག་གིས་མིལ་གོས་གཅིིག་གྱིོནི་ནི་གྲིང་བརི་

སྙམི་ནིས་ང་དང་སླབོ་གྲིགོས་ཐུབ་བསྟེནི་གཉིསི་རུམི་བྱིས་ནིས་ཉིལ་བ་ཡིིནི།

༣)ཕྱིི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༦ ཚེེསེ་ ༢ ཡིི་ཉིིན་ཐོོ།

ཞིོགས་པའ་ིཆུ་ཚེོད་དྲུག་དང་ཕྱོེད་ཀརི་ང་ཚེ་ོལམི་ལ་ཆོས་པ་ཡིིནི། ལ་དམིའ་མི་ོ

གཉིིས་བརྒོལ་ནིས་མིརི་ཕྱོོགས་ཐོང་གཤོང་དུ་འབབ་དུས་ཁོོརི་ཡུག་ག་ིརི་ིལུང་ཐོང་

གསུམི་སྔོརི་བཞིིནི་སྐྱོ་ཐོང་ཐོང་ཡིིནི་ཡིང་། ནིོརི་ལུག་ཅུང་མིང་བའི་འབྲོག་ཁྱིིམི་རིེ་

གཉིསི་མིཐོངོ་རྒྱུ་ཡིདོ། འནོི་ཀྱིང་རིང་བྱུང་ཁོརོི་ཡུག་སྔོརི་ལྟརི་སྟེངོ་སང་སང་དུ་གནིས་

པས་ཁོ་ོཚེོའ་ིནིོརི་ལུག་གིས་ཅི་ིཞིིག་བཟའ་བཞིིནི་ཡིོད་དམི་སྙམི་པའ་ིདོགས་པ་ཞིིག་

ངང་གསི་སྐྱོསེ་འངོ་། 
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ད་ེནིས་རིིམི་བཞིིནི་གཤོང་ནིས་གཤོང་དུ་འབབ་དུས་དུད་ཁྱིིམི་ཁོ་ཤས་ལ་ཐུག་

བྱུང་། དུད་ཁྱིིམི་རི་ེརི་ེཡི་ིཉི་ེའཁོོརི་ཀུནི་ལ་རྒྱ་ལྕང་བཙུགས་ནིས་ལྗོང་མིདགོ་རི་ེམིངོནི་

འངོ་བ་ནི་ིབདོ་མིད་ོསྨད་ཁྲོ་ིཀའ་ིཡུལ་དང་ཧ་ཅིང་ཆོ་འདྲ་བ་ོའདུག ཆུ་ཚེདོ་དགུ་བ་ཡིས་

མིས་སུ་ལ་དྭགས་པའ་ིཁྱིིམི་ཚེང་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིས་གཉིརེི་བའ་ིསྒོརེི་གཉིརེི་ཚེོང་ཁོང་

དང་ཟ་ཁོང་ཆུང་ཆུང་མིཉིམི་དུ་ཡིདོ་པ་ཞིགི་ནིས་ཇ་འཐུང་བ་དང་། བག་ལབེ་མིངརི་མི་ོ

སོགས་བཟས་ནིས་ངལ་ཅུང་ཙམི་གས་ོཞིོརི། ཁྱིིམི་བདག་རྒོནི་པ་ོདང་མིཉིམི་དུ་ཁོ་

བརྡ་ཅུང་ཙམི་བྱིས་པ་ཡིིནི། ཁོོའ་ིམིིང་ལ་དོནི་འགྲུབ་ཟེརི་ལ། ཁོོས་བཤད་པའ་ིསྐད་

ཆོའི་སྒྲི་གདངས་ནིི་བོད་མིདོ་སྨད་ཀྱིི་སྐད་གདངས་དང་ཆོ་འདྲ་བོ་འདུག་ལ། ཁོ་རྣ་

སོགས་ཀྱི་ིམིིང་ཡིང་ཨ་མིད་ོབ་དང་ཆོ་ཡིོངས་སུ་འདྲ་བ་ོརིེད། ཁོ་ོཚེང་ག་ིསྒོ་ོམིདུནི་གྱི་ི

རི་སྐོརི་ནིང་ནི་ཐོགས་འཐོག་པའི་གྲི་སྒྲིིག་གི་བལ་སྐུད་འཐོེནི་ཡིོད་པ་དེརི་བལྟ་བརི་

སོང་སྐབས། ཐོགས་འཐོག་བྱིེད་ཀྱི་ིཅི་ལག་དག་ག་ིམིིང་ཡིང་ཨ་མིད་ོབས་འབོད་པའ་ི

མིངི་དང་གཅིགི་མིཚུངས་རིདེ། 

སྐབས་ཐོོག་ད་ེག་ནིས་བཟུང་བདག་ག་ིབསམི་པརི་ཨ་མིདོའ་ིསྐད་གདངས་ནི་ི

བོད་གནིའ་བོའ་ིསྐད་གདངས་ལྷོད་མིེད་པ་ད་ེཉིིད་ད།ེ སྐད་གསརི་བཅིད་མི་བྱིས་ཡིརི་

སྔོོནི་གྱི་ིབོད་པའ་ིསྐད་གདངས་ཡིིནི་པརི་སྙམི། ད་ེལྟརི་མིིནི་ནི་ལ་དྭགས་པ་དང་ཨ་

མིད་ོབ་གཉིིས་ཀྱི་ིབརི་ས་བབ་དང་འགྲིིམི་འགྲུལ་སོགས་ཀྱི་ིཐོད་ནིས་འབྲེལ་བའ་ིགླིེང་

ཚུལ་ཞིིག་མིེད་པ་གསལ་པ་ོརིེད། ང་ཚེོས་རྒོནི་པ་ོདོནི་འགྲུབ་ལ་ཁྱིོད་ཀྱིིས་བོད་ཡིིག་

ཀློོག་ཤེས་ཀྱི་ིཡིོད་དམི་ཞིེས་འདྲ་ིསྐབས། ཁོོང་གིས་ཅུང་ཙམི་ཀློོག་ཤེས་ཀྱི་ིཡིོད་ཟེརི་

བས་བདག་གིས་<<གངས་རྒྱནི་མི་ེཏོག>>ག་ིདེབ་ཅིིག་ཁྱིེརི་འོང་ནིས་གཅིནི་མི་ེ



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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སྟེག་ག་ིསྙནི་ངག་ཅིིག་བཀློགས་སུ་བཅུག་པརི་ཁོོང་གིས་བོད་ཡིིག་ཡིག་པ་ོཀློོག་ཤེས་

ཀྱི་ིཡིོད་ལ། ཀློོག་སྟེངས་ཀྱིང་སྨད་ཨ་མིད་ོབའ་ིཀློོག་སྟེངས་ཁོ་ོནི་ཉིིད་དེ། སྒྲི་གདངས་

ལ་དྲག་རྩུབ་ཀྱི་ིཉིམིས་ཤགི་ངང་གསི་འདྲསེ་ཡིདོ་པའ།ོ། 

ད་ེནིས་རྒོནི་པ་ོདོནི་འགྲུབ་ལ་བད་ེམི་ོབཞིག་སྟེ་ེལམི་ལ་ཆོས་ནིས་མིརི་ནིས་མིརི་

དུ་སླེབས་དུས། རྒྱ་གརི་གཞུང་ག་ིདམིག་སྒོརི་ཆོ་ེམི་ཆུང་གསུམི་ལ་བརི་མི་ིཆོད་དུ་

ཐུག་རྒྱུ་ཡིོད་པས་ལ་དྭགས་ཡུལ་ལུང་ནི་ིགཡུལ་འཁྲུག་རྒྱག་པརི་བྲེལ་བའ་ིའཇིགས་

རྔམི་གྱིིས་ཁོེངས་པའ་ིགཡུལ་ས་ཞིིག་ལོས་ཡིིནི་སྙམི་པའ་ིཉིམིས་སྣང་ངང་གིས་སྐྱོེས་

འོང་གི་འདུག ལ་དྭགས་ས་ཆོ་ནིི་རྒྱ་གརི་གཞུང་གི་དམིག་གིས་འགྲི་ོགྲིོནི་ཆོེ་ཤོས་

གཏངོ་ཡུལ་ཞིགི་ཡིནིི་པརི་བཤད་ཀྱིིནི་འདུག་པའང་དངསོ་ཡིདོ་རིདེ་བསམི། 

ཉིིནི་གུང་ཡིོལ་རྒྱབ་ཅིིག་ཏུ་ལྕོག་ལམི་ཚེལ་དུ་ཡིོད་པའི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིིམི་སྡོེ་རུ་

འབྱིརོི་ནིས། ཡིགི་ཚེང་དུ་ང་ཚེ་ོའབྱིོརི་ཡིདོ་ཚུལ་ཞུས་སྐབས། ཡིགི་ཚེང་ག་ིདྲུང་ཡིགི་

དང་འགནི་འཛིིནི་སོགས་ལས་བྱིེད་དག་གིས་ང་ཚེ་ོལྕོག་ལམི་ཚེལ་དུ་འོང་ག་ིཡིོད་པ་

ཧ་ག་ོཡིོད་ཀྱིང་། ཁོ་ོཚེོས་ང་ཚེ་ོལ་སྡོོད་གནིས་དང་ཟ་མི་སོགས་ག་ོསྒྲིིག་བྱིེད་དགོས་

པ་ཤེས་ཀྱི་ིམིེད་ལ། ཁྱིོད་ཚེ་ོའད་ིའདྲའ་ིམི་ིམིང་པ་ོཞིིག་ལ་མིཐུནི་རྐྱེེནི་སྦྱོརི་ཐུབ་ཀྱི་ི

མིེད་གསུངས། ད་དུང་ཁོ་ོཚེོའ་ིའགནི་འཛིིནི་མིཆོོག་གིས་ང་ལ་རྡ་རིམི་ས་ལ་ནིས་ཁོ་

པརི་ཞིིག་འབྱིོརི་བ་ད་ེཡིིས་ནིོརི་གླིིང་ནིས་སློབ་ཕྲུག་ཁོ་ཤས་ཤིག ལ་དྭགས་སུ་རིིག་

གནིས་ཡུལ་སྐོརི་དུ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པས་ཁོ་ོཚེོརི་རིོགས་པ་ཞིིག་གནིང་རིོགས་གསུངས་

པ་ཙམི་ལས་མིཐུནི་རྐྱེེནི་དེ་འདྲ་སྦྱོརི་དགོས་པ་གང་ཡིང་མི་གསུངས་པས། ངས་

བསམི་པརི་རླངས་འཁོོརི་དང་མིགྲིོནི་ཁོང་སོགས་བཙལ་རིོགས་ཡིིནི་པརི་བསམི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

བྱུང་གསུངས་ནིའང་། ང་ཚེསོ་ཡིང་དང་བསྐྱོརི་དུ་ང་ཚེརོི་སྒོརོི་མི་ོམིདེ་པའ་ིདཀའ་ངལ་

སྣ་མིང་ཞིིག་བརྗེོད་རྗེེས་སུ། ཁོ་ོཚེོས་ང་ཚེོརི་སྙིང་རྗེ་ེགཟིགས་ནིས་ལ་དྭགས་སུ་སྡོོད་

པའ་ིདུས་ཡུནི་ནིང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིིམི་སྡོ་ེརུ་སྡོོད་ཆོོག་པ་དང་། མིཐུནི་རྐྱེེནི་རིོགས་རིམི་

གང་ཐུབ་བྱི་རྒྱུའ་ིཁོས་ལེནི་བྱིས་སོང་བས་ང་ཚེོའ་ིསྤྲོ་ོབ་འད་ིགང་གིས་མིཚེོནི་ཐུབ་

བམི། ང་ཚེསོ་འཛུམི་རིསི་ཁྲོདོ་ནིས་ཅི་དངསོ་དག་བདོ་ཕྲུག་ཁྱིིམི་སྡོ་ེཡིསི་བཀདོ་སྒྲིགི་

བྱིས་པའ་ིསྡོོད་གནིས་སུ་བཞིག་རྗེེས་ལྕོག་ལམི་ཚེལ་དུ་འོང་ནིས་ཟ་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་ཉིིནི་

གུང་ཟ་མི་བཟས་པ་དང་རིང་དགརི་སྲང་ལ་ཉུལ་བ་ཡིིནི། ཕྱོ་ིདྲོརི་ཕྱོིརི་བོད་ཁྱིིམི་དུ་

འངོ་ནིས་ལྷོདོ་ལྷོདོ་ངང་ཉིནིི་ཐོ་ོབྲསི་པ་ཡིིནི།

༤) ཕྱིི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༦ ཚེེསེ་ ༢༡ ཉིིན།

ད་ནིངས་ཞིགོས་པའ་ིམིཁོའ་དབུགས་འཇམི་ལ་ཉི་ིའདོ་ཧ་ཅིང་དྲ།ོ ཆུ་ཚེདོ་བརྒྱད་

ཀྱིི་སྟེེང་ང་ཚེོའི་སྣེ་ཤནི་པ་དགེནི་ཀརྨི་ཀུནི་བཟང་དང་མིཉིམི་དུ་འགྲུལ་སྐྱོེལ་རླངས་

འཁོོརི་(TAXI)ཆུང་བ་གཉིིས་སུ་བསྡོད་ནིས་དགོནི་སྡོ་ེཁོ་ཤས་ལ་ལྟ་སྐོརི་དང་རྒྱུས་

ལནོི་བྱིདེ་པརི་ལམི་ལ་ཆོས་པ་ཡིིནི། 

ཐོོག་མིརི་ང་ཚེ་ོགཙང་བ་ོསེང་ག་ེཁོ་འབབ་ཀྱི་ིཕརི་ཁོ་ནི་ཡིོད་པའ་ིསྟེག་སྣ་དགོནི་

དུ་སངོ་བ་ཡིནིི། དགོནི་པ་འད་ིརི་ིཆུང་ཆུང་ཞིགི་ག་ིསྒོང་ནི་ཆོགས་ཡིདོ་ལ། དགོནི་པའ་ི

མིིང་ལ་སྟེག་སྣ་ཞིེས་ཟེརི་ལ། མིིང་ད་ེལྟརི་འབོད་དོནི་ཡིང་དགོནི་པ་བཞིེངས་སའ་ིརི་ི

ཆུང་འདིའ་ིདབྱིིབས་སྟེག་ཅིིག་ག་ིསྣ་དང་འདྲ་བ་ོཡིོད་པས་ད་ེལྟརི་ཐོོགས་པརི་བཤད། 

ང་ཚེརོི་འགྲིལེ་བཤད་རྒྱག་མིཁོནི་དགོནི་པ་འདིའ་ིགྲྭ་བ་རིགི་འཛིིནི་རྡ་ོརྗེ་ེཡིནིི་ལ། ཁོངོ་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ནི་ིརིང་ལ་ོསུམི་ཅུའ་ིནིང་ག་ིགྲྭ་གཞིནོི་ཞིགི་རིདེ། ཁོསོ་བཤད་པ་ལྟརི་ནི། དགོནི་པ་འད་ི

ཕྱོག་འདེབས་མིཁོནི་ནི་ིཆོོས་རྗེ་ེརྨུགས་འཛིིནི་ཡིིནི་པ་དང་། ཕྱོག་བཏབ་ནིས་ད་ལྟའ་ི

བརི་མི་ིལ་ོཉིསི་བརྒྱ་ཉིེརི་ལྔ་ལྷོག་འགོརི་ཡིདོ། དགོནི་པའ་ིམིངི་ཆོ་ཚེང་ལ་ཐོགེ་མིཆོགོ་

བད་ེཆོེནི་གླིིང་དང་། དགོནི་པ་འདིའ་ིཆོོས་བརྒྱུད་ནི་ིའབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དང་ནིང་

རྟོེནི་གྱི་ིགཙ་ོབ་ོསྤྱིནི་རིས་གཟིགས་གསུང་འབྱིོནི་དང་། སྲུང་མི་དཔལ་ལྡེནི་ལྷོ་མི་ོཡིིནི་

ཟེརི་ནིའང་། <<སྟེག་སྣ་དགོནི་གྱི་ིཆོགས་རིབས་>>ཞིེས་པའ་ིདཔ་ེདེབ་ཅིིག་ག་ིནིང་དུ་

“རིིའ་ིརྩེེརི་དགོནི་པ་འདེབས་ནི་ལེགས་ཚུལ་གསུངས་པ་བཞིིནི་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༦༡༨ ལོརི་

རིིའི་རྩེེརི་འདིརི་རྟོེནི་དང་བརྟོེནི་པ་བཅིས་ལེགས་པརི་བཞིེངས་ནིས་ཕྱོི་ལ་ོ ༡༩༩༠ 

བརི་ལ་ོ ༣༧༢ སངོ་”(ཤགོ་ངསོ་ ༡༣ ནི་གསལ)ཟརེི་བ་ལྟརི་ནི་དགོནི་པ་འད་ིཕྱོག་བཏབ་

ནིས་ད་ལྟའི་བརི་མིི་ལོ་ ༣༩༡ འགོརི་འདུག་ཡིོད་པས་ནི་གང་བདེནི་དཔྱད་པརི་

འཚེལ། 

དགོནི་འདིའི་འདུ་ཁོང་ནིང་དུ་ཆོོས་རྗེེ་རྨུགས་འཛིིནི་སྐུ་ཕྲིེང་རིིམི་བྱིོནི་གྱིི་སྐུ་

གདུང་དང་། སྤྱིནི་རིས་གཟགིས་ཀྱི་ིསྐུ་བརྙནི། ཐོང་ག་རྙངི་པ་མིང་པ།ོ བདོ་ས་མི་ཤརོི་

སྔོོནི་དུ་པཎི་ཆོེནི་རིིནི་པ་ོཆོེ་ཡིིས་བོད་མིད་ོསྨད་ཕྱོོགས་སུ་འབུལ་སྡུད་ལ་འགྲི་ོསྐྱོོད་

ཆོོག་པའ་ིབཀའ་ཡིིག་ཁོ་ཤས་འདུག སྟེག་སྣ་དགོནི་འདིའ་ིནིང་རྟོེནི་གཙ་ོབ་ོནི་ིསྤྱིནི་

རིས་གཟིགས་གསུང་འབྱིོནི་གྱི་ིསྐུ་ད་ེཡིིནི་ལ། སྤྱིནི་རིས་གཟིགས་གསུང་འབྱིོནི་འད་ི

དང་འདྲ་བ་ཞིིག་ས་གནིས་གཞིནི་ཞིིག་ནི་ཡིོད་རིབས་ཀྱིང་བཤད་ཀྱིི་འདུག་ཟེརི། 

དགོནི་པའ་ིའདུ་ཁོང་ག་ིཕྱོ་ིནིང་དང་ལམི་སོགས་ཞིིག་གས་ོལེགས་པ་ོབྱིས་འདུག་ལ་

ད་ེནི་ིཚུལ་ཁྲོིམིས་རྡ་ོརྗེ་ེཞིེས་པའ་ིབླ་མི་ཞིིག་གིས་གཙ་ོའགནི་འཁུརི་ནིས་ཞིིག་གས་ོ
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

བྱིས་པརི་བཤད། སྟེག་སྣ་དགོནི་གྱི་ིམིཇལ་སྐོརི་གྲུབ་རྗེེས་ང་ཚེ་ོསྟེག་སྣ་ནིས་ལྕ་ེབད་ེ

ཕྱོགོས་སུ་ལམི་ལ་ཆོས་པ་ཡིིནི། 

ཞིོགས་པའ་ིཆུ་ཚེོད་བཅུ་གཅིིག་དང་སྐརི་མི་བཅུ་གཅིིག་སྟེེང་ལྕ་ེབད་ེདགོནི་དུ་

འབྱིོརི་སོང་། དགོནི་པ་འད་ིསྟེག་སྣ་ལས་རི་ིཅུང་མིཐོ་ོབ་ཞིིག་ག་ིརི་ིལྡེེབས་ནི་ཆོགས་

འདུག་ལ། དགོནི་པའི་ལྷོ་ཁོང་དང་འདུ་ཁོང་སོགས་རིི་ཡིི་སྟེེང་དང་གྲྭ་ཤག་ཁོག་རིི་

ངསོ་ནི་འདུག་པའ་ིདགནོི་པ་བརྗེདི་ཉིམིས་ལྡེནི་པ་ཞིགི་རིདེ། 

དགནོི་པ་འད་ིཕྱོག་བཏབ་ནིས་ལ་ོབཞི་ིབརྒྱ་ལྷོག་འགརོི་ཡིདོ་པརི་བཤད། དགནོི་

པ་འད་ིདང་པ་ོརྒྱལ་པ་ོསངེ་ག་ེརྣམི་རྒྱལ་གྱི་ིམིཁོརི་ཡིནིི་མིོད། རྗེསེ་སུ་རྒྱལ་པསོ་ཁོངོ་

ག་ིདབུ་བླ་སྟེ་ེབླ་མི་སྟེག་ཚེང་རིས་པ་ཚེང་ལ་ཕུལ་བ་ད་ེརིིམི་གྱིིས་དགོནི་པརི་གྱུརི་བ་

ཞིགི་རིདེ། རྒྱལ་པ་ོའད་ིདང་བླ་མི་སྟེག་ཚེང་རིས་པ་གཉིསི་ནི་ིལ་དྭགས་པའ་ིཡིགི་ངག་

གཉིིས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཁོག་ག་ིནིང་། རྒྱལ་པ་ོསེང་དང་འདྲ་བའ་ིསེང་ག་ེརྣམི་རྒྱལ་དང་བླ་

མི་སྟེག་དང་འདྲ་བའ་ིསྟེག་ཚེང་རིས་པ་ཞིསེ་རླུང་ལྟརི་གྲིགས་པའ་ིསྟེག་སངེ་ཁོ་སྤྲོདོ་ད་ེ

མིཛིད་འཕྲིིནི་ཆོསེ་ཆོརེི་རྒྱས་པའ་ིརླབས་ཆོེནི་མི་ིསྣ་གཉིསི་རིདེ། 

ལྕེ་བདེ་དགོནི་པ་འདི་དང་ཧི་མིི་སུ་གཉིིས་ནིི་ལ་དྭགས་ཕྱོོགས་ནི་ཡིོད་པའི་

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ིདགོནི་པ་ཆོེས་ཤོས་གཉིིས་རིེད་ལ། སྔོོནི་གྱི་ིདུས་སུ་བླ་མི་

སྟེག་ཚེང་རིས་པ་ལ་ོརི་ེཡི་ིཟླ་དྲུག་རིིང་ལ་ཧ་ིམི་ིསུ་དང་། ལྕ་ེབད་ེདགོནི་དུ་རིེས་མིོས་

སུ་བཞུགས་པ་རིེད། དེང་སང་བླ་མི་སྟེག་ཚེང་རིས་པ་སྐུ་ཕྲིེང་དྲུག་པ་ཡིིནི་ལ་ཁོོང་ད་

ལྟ་ལ་དྭགས་ཡུལ་ནི་མི་ིབཞུགས་པརི་བོད་དུ་བཞུགས་ཡིོད་པ་དང་། ཁོོང་ག་ིམིཚེནི་

ལ་ངག་དབང་རྒྱ་མིཚེ་ོཞིསེ་གསལོ་བརི་བཤད། 



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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སྤྱིིརི་ལྕ་ེབད་ེཞིེས་པ་ནི་ིཡུལ་གྱི་ིམིིང་དགོནི་པ་ལ་བཏགས་པ་ཞིིག་སྟེེ། བཤད་

ཚུལ་ལ་ཡུལ་འདའི་ིམི་ིརྣམིས་ནི་ིཁོ་བད་ེལྕ་ེབད་ེཡིདོ་པས་མིངི་ད་ེལྟརི་ཐོགོས་ལ། ད་ལྟ་

ཡིང་ཡུལ་འདིརི་ཁོ་བད་ེལྕ་ེབད་ེཅིནི་གྱི་ིམི་ིམིང་པ་ོཡིོད་རིབས་བཤད། ད་ལྟ་དགོནི་

འདིརི་གྲྭ་བ་ཆུང་བ་ཞི་ེལྔ་དང་ཆོ་ེབ་བདུནི་ཅུ་ཡིོད། སྔོོནི་མི་དགོནི་འདིརི་སོག་དམིག་

སླེབས་སྐབས་གྲྭ་བ་རྣམིས་ཀྱིིས་ཧ་ག་ོནིས་སྲུང་མི་མིགོནི་པོརི་གསོལ་བ་བཏང་དུས། 

སྲུང་མིའ་ིམིདུནི་གྱི་ིམི་ེམིདའ་མིརི་ཟགས་པས། དཀོནི་གཉིེརི་གྱི་ིམི་ེམིདའ་ཁྱིེརི་ནིས་

སོག་དམིག་(སོག་དམིག་ཅིེས་པ་དགའ་ལྡེནི་ཚེ་ེདབང་རིབ་བརྟོནི་དང་ཡུ་གརི་བ་གང་ཡིིནི་ཆོ་མི་འཚེལ)

ལ་འཕངས་པ་མི་ིལ་མི་འཕོག་པརི་ཕོརི་བ་ལ་ཕོག་པས་སོག་དམིག་གིས་དགོནི་པ་ནི་ི

ཕོརི་བ་ཙམི་ལས་མིེད་ཀྱིང་། སྲུང་མི་ནི་ིགཡིག་ཙམི་འདུག་ཟེརི་བཞིིནི་དམིག་བརྒྱག་

མི་ཐུབ་པརི་ཕྱོིརི་ལགོ་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཡིདོ་པརི་བཤད། དགོནི་འད་ིརུ་བཟདོ་པ་པ་ལས་

ཞིེས་པ་ཐོང་ག་གཙག་དྲུབ་ལ་མིཁོས་པའ་ིམི་ིཞིིག་གིས་བཞིེངས་པའ་ིགཙག་དྲུབ་ཀྱི་ི

ཐོང་ག་ཁོ་ཤས་ཡིོད་ནིའང་། ཕྱོ་ིཟླ་དགུ་བའ་ིནིང་མི་གཏོགས་མིཇལ་ཆོོག་ག་ིམི་ིའདུག 

དགོནི་འདིའ་ིགུ་རུ་ལྷོ་ཁོང་ག་ིབཞུགས་ཁྲོིའ་ིསྟེེང་ནི་བླ་མི་འབྲུག་ཆོེནི་པའ་ིསྐུ་པརི་ཆོེནི་

པ་ོཞིིག་བཞིག་འདུག་ལ། ཁོོང་ནི་ིམིཚེ་ོཔདྨའ་ིབོད་པ་ཞིིག་ག་ིཁྱིིམི་དུ་འཁྲུངས་པ་དང་། 

ཁོངོ་ད་ལྟ་ཟངས་དཀརི་དང་མུ་ནི་ལ་ེཡི་ིབརི་ནི་སྤྲོ་ོའཆོམི་ལ་ཕབེས་བཞིནིི་འདུག་ཚུལ་

བཤད། ཡིིནི་ནིའང་དགོནི་པའ་ིའདུ་ཁོང་ནི་ིད་ེའདྲའ་ིརྙིང་པ་ཞིིག་མི་ཡིིནི་ཏ་ེམི་ིལ་ོལྔ་

བཅུའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཙམི་ལས་མི་ིའདུག 

སྤྱིིརི་དགོནི་པ་འདིའ་ིཕྱོིའ་ིབཞིེངས་དབྱིིབས་ཀྱི་ིབཀོད་པ་ནིི། བོད་དུ་ཡིོད་པའ་ི

དགོནི་པ་བདེ་ཆོེནི་ཆོོས་དགོནི་ལ་དཔེརི་བླངས་པ་ཡིིནི་པ་དང་། སྔོོནི་གྱིི་དུས་སུ་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

དགོནི་འདིའ་ིགྲྭ་བ་མིང་པ་ོཞིིག་བོད་དུ་ཡིོད་པའ་ིབད་ེཆོེནི་ཆོོས་འཁོོརི་དགོནི་ལ་སློབ་

གཉིེརི་དུ་ཕེབས་པ་རིེད་ཅིེས་དགོནི་འདིའི་གྲྭ་ངག་དབང་ཆོོས་འབྱིོརི་གྱིིས་འགྲིེལ་

བརྗེོད་གནིང་བྱུང་། ད་དུང་ཁོོང་གིས་ལ་དྭགས་སུ་ཡིོད་པའི་དགོནི་པ་མིང་ཆོེ་བའི་

ཆོགས་ཡུལ་རི་ིརྩེེ་རུ་ཡིོད་པའི་རྒྱུ་མིཚེནི་ནིི་དགོནི་པའི་ཁོོརི་ཡུག་གཙང་དག་ཡིོང་

བའ་ིཆོེད་དུ་ཡིིནི་ལ། གཞིནི་ཡུལ་འདིརི་མིཆོོད་རྟོེནི་མིང་བ་ོཡིོད་པའ་ིརྒྱུ་མིཚེནི་ཡིང་

སྔོོནི་གྱི་ིདུས་སུ་མི་ིསུ་དང་གང་ག་ིཉིེས་པ་བསགས་པའ་ིཉིེས་ཆོད་དུ་མིཆོོད་རྟོེནི་རི་ེ

བཞིེངས་སུ་བཅུག་པ་དང་། ད་ེལས་གཞིནི་རྒྱལ་པོའ་ིཡིབ་ཡུམི་སོགས་ཀྱི་ིསྐུ་འདས་

སྐབས་དག་ེབསགས་སུ་ཡུལ་མི་ིདག་གིས་མིཆོོད་རྟོེནི་བཞིེངས་པའ་ིསྲོལ་ཡིོད་པའ་ི

རྒྱུ་རྐྱེེནི་གྱིིས་ས་འདིརི་མིཆོོད་རྟོེནི་མིང་བ་ཡིིནི་པརི་གསུངས། དགོནི་འདའི་ིཐོོག་མིའ་ི

རྨིང་གཞི་ིབྱིདེ་ས་ནི་ིབླ་མི་ལྷོ་ཁོང་ཞིསེ་པའ་ིལྷོ་ཁོང་འད་ིཉིདི་ཡིནིི་པརི་བཤད་ལ། འདའི་ི

ནིང་བླ་མི་ཁོག་ག་ིསྐུ་གདུང་དང་གསུང་རིབ་ཀྱི་ིགླིེགས་བམི་མིང་པ་ོའདུག འདིའ་ིསྒོོའ་ི

གཡིས་ཕྱོོགས་ནི་ཕྱོག་རྗེེས་ཕབ་ཡིོད་པའ་ིརྡ་ོལོག་ཅུང་རིིང་བ་ོཞིིག་འདུག དགོནི་པ་

འདརིི་ད་ོསྣང་ཆོེནི་པོས་ཡིང་དང་བསྐྱོརི་དུ་བལྟ་འདོད་ཡིོད་པ་ཞིིག་ནི་ིའདུ་ཁོང་སྟེེང་ག་ི

གཡིནོི་ཕྱོགོས་ཀྱི་ིའགྲིམེིས་སྟེནོི་ཁོང་ཆུང་ཆུང་ད་ེརིདེ། ད་ེཧ་ཅིང་གཙང་ལ་གྲིལ་འགྲིགི་

པའ་ིའགྲིེམིས་སྟེོནི་ཁོང་ཞིིག་ག་ིཁྱིད་ཆོོས་མིེད་ནིའང་ཆོོས་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིཐོང་ག་རྙིང་པ་

དང་ལག་བྲིས་བྱིས་པའི་ཆོོས་དཔེ་མིང་པ་ོདང་། རྔ་དུང་སྦུབ་གསུམི་སོགས་ཆོོས་

ཕྱོོགས་ཀྱི་ིཡི་ོཆོས་སྣ་ཚེོགས་ཤིག་འདུག་ལ། མིདའ་གྲི་ིམིདུང་གསུམི་དང་ཐོབ་ཆོས་

སླ་གསུམི་སོགས་ཧ་ཅིང་རྙིང་པ་ཡིིནི་པའ་ིདངོས་རྫས་ཅི་ིསྙེད་ཅིིག་འདུག་པ་ད་ེདག་

རིེད། ཡིིནི་ནིའང་ཡིིད་ཕངས་པ་ཞིིག་ལ་དངོས་རྫས་ཕལ་མི་ོཆོ་ེཞིིག་དུས་རིབས་ག་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཚེོད་ནིང་ཡིིནི་མིིནི་གྱི་ིའགྲིེལ་བཤད་གསལ་ཐོག་ཆོོད་པ་ཞིིག་མིེད་པ་དང་། འགྲིེལ་

བཤད་རྒྱག་མིཁོནི་དགོནི་འདིའ་ིགྲྭ་ངག་དབང་ཆོོས་འབྱིོརི་ལའང་འགྲིེལ་བཤད་རིབ་

རིིབ་ཅིིག་ལས་མིེད་པ་ད་ེརིེད། དགོནི་འདིརི་ལྟ་སྐོརི་གྲུབ་མིཚེམིས་སུ་ང་ཚེོས་དགོནི་

འདབས་ནིས་མིཉིམི་པརི་སོགས་པརི་མིང་པོ་བླངས་རྗེེས། ང་ཚེོ་བྲག་ཐོོག་དགོནི་

ཕྱོགོས་སུ་ལམི་ལ་ཆོས་པ་ཡིིནི། 

ཉིིནི་གུང་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་དང་སྐརི་མི་ལྔ་རུ་ང་ཚེ་ོབྲག་ཐོོག་དགོནི་དུ་འབྱིོརི་ཡིང་

དཀོནི་གཉིེརི་མི་ིའདུག་པས་ང་ཚེོས་དགོནི་འདབས་ཀྱི་ིཆུ་མིིག་འགྲིམི་ནིས་གུང་ཟས་

ལ་རིལོ་བ་ཡིིནི། སྤྱིརིི་དགོནི་པ་འད་ིནི་ིལྕ་ེབད་ེནིས་སྤྱི་ིལ་ེགཉིསི་ལྷོག་ག་ིསརི་ཡིདོ་ལ། 

འདུ་ཁོང་དང་ལྷོ་ཁོང་དག་ནི་ིབྲག་ཐོེམི་ཆུང་ཆུང་རི་ེཡི་ིསྟེེང་དང་རྒྱབ་ཀྱི་ིརྩེིག་ངོས་བྲག་

ལ་གཏད་ཡིདོ་པ་ཤ་སྟེག་རིདེ། 

ད་ེརྗེེས་ནིས་དགོནི་འདིའ་ིགྲྭ་བཤད་སྒྲུབ་ངེས་དོནི་ཟེརི་བ་ཞིིག་སླེབས་སོང་ཡིང་

ཁོོང་ནི་ིདཀོནི་གཉིེརི་མིིནི་པས་ལྷོ་ཁོང་ཁོག་ག་ིསྒོ་ོའབྱིེད་ཐོབས་མི་བྱུང་། ཡིིནི་ནིའང་

ཁོངོ་གསི་ང་ཚེརོི་དགནོི་འདའི་ིབྱུང་རིབས་འད་ིལྟརི་ང་ོསྤྲོདོ་གནིང་བྱུང་། དགནོི་པ་འད་ི

ནི་ིརྙིང་མི་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་འཛིིནི་སྐྱོོང་མིཁོནི་ཞིིག་དང་ད་ལྟ་དགོནི་འདིརི་གྲྭ་བ་ལྔ་བཅུ་

ཡིོད། ཕྱོ་ིལ་ོབརྒྱ་ཕྲིག་བཅུ་གསུམི་པའ་ིནིང་གྲུབ་ཐོོབ་པདྨ་འཕྲིིནི་ལས་ཀྱིིས་གྲྭ་བ་ལྔ་

དང་བཅིས་གནིས་འདིརི་སྒོོམི་བརྒྱབ་པ་ཡིིནི། བརྒྱ་ཕྲིག་བཅི་ོལྔ་བའ་ིནིང་ཀུནི་དགའ་

ཕུནི་ཚེོགས་ཟེརི་བའི་ཆོོས་བློནི་ཞིིག་གིས་དགེ་འདུནི་གྱིི་སྡོེ་ཐོོག་མིརི་བཙུགས་པ་

ཡིིནི། ཁོོང་ནི་ིརྒྱལ་པ་ོའཇམི་དབྱིངས་རྣམི་རྒྱལ་དང་སེང་ག་ེརྣམི་རྒྱལ་གཉིིས་ཀྱི་ིབློནི་

པ་ོཡིིནི། རྗེེས་སུ་ཁོོང་ནུབ་རི་ཁོང་ཚེནི་དུ་སྐུ་གཤེགས། དེའ་ིརྗེེས་སྐྱོོང་པ་སློབ་དཔོནི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

དཔལ་འབྱིོརི་བོད་དུ་ཕེབས་ནིས་རྡ་ོབྲག་རིིག་འཛིིནི་ཆོེནི་པོའ་ིདྲུང་དུ་ཀུནི་དགའ་ཕུནི་

ཚེོགས་ཀྱི་ིཡིང་སྲིད་བཙལ་དུ་སོང་ཡིང་། ཁོོང་ག་ིཡིང་སྲིད་མི་ིརྙེད་པས་རྡ་ོབྲག་རིིག་

འཛིིནི་ཆོེནི་པོས་སློབ་དཔོནི་དཔལ་འབྱིོརི་ལ་ཁྱིོད་ཀྱིིས་ཁོོང་ག་ིཚེབ་བྱིས་ནིས་དགོནི་

པ་བསྐྱོང་དགོས་པའ་ིབཀའ་བསྩལ་ཏེ། བླ་མི་ཀུནི་དགའ་ཕུནི་ཚེོགས་ཀྱི་ིཕྱོག་དཔ་ེ

སོགས་ཁོོང་ལ་གནིང་བས་ཁོོང་གིས་བསྐྱོངས། དེའ་ིརྗེེས་སྐྱོོང་པ་སློབ་དཔོནི་ཚུལ་

ཁྲོིམིས་ཕུནི་ཚེོགས་ཀྱིིས་བསྐྱོངས། དེའི་རྗེེས་སུ་པརི་ཎི་ཞིེས་པ་སྒྲི་སྙནི་སྐརི་རྩེིས་

སོགས་ལ་མིཁོས་པའ་ིམི་ིཞིིག་གིས་བསྐྱོངས། དེའ་ིརྗེེས་སྐྱོོང་པ་སློབ་དཔོནི་བསྟེནི་པ་

དརི་རྒྱས་ཞིེས་པ་ཡིིནི། ཁོོང་གིས་ཁོམིས་ཕྱོོགས་ནིས་བཀའ་བསྟེནི་སོགས་གདནི་

དྲངས། དེའ་ིརྗེེས་སྐྱོོང་པ་སློབ་དཔོནི་དོནི་འགྲུབ་རྡ་ོརྗེེ་ཡིིས་གསེརི་ཟངས་ཀྱིི་གུ་རུ་

མིཚེནི་བརྒྱད་དང་སྒྲུབ་པ་དཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ིཐོང་ག་དགུ་བཞིེངས་ནིས་དགོནི་འདིརི་

གདནི་དྲངས། དེའ་ིརྗེེས་སློབ་དཔོནི་པདྨ་ཆོོས་ལྡེནི་གྱིིས་རྩེ་ེགྲུབ་རིིནི་པ་ོཆོ་ེས་འདིའ་ི

དགོནི་བདག་ཏུ་གདནི་དྲངས། ཁོོང་ནི་ིབོད་ས་ཡིོངས་སུ་ཤོརི་རྗེེས་རྡ་སརི་བཞུགས་

ཡིོད་པའ་ིདུས་སུ་གདནི་དྲངས་པ་ཡིིནི་ལ། ད་ལྟ་ཁོོང་སིམི་ལརི་བཞུགས་ཡིོད། ཁོོང་

ག་ིམིཚེནི་ཡིོངས་ལ་བཤད་སྒྲུབ་སྙིང་བཅུད་འཕྲིིནི་ལས་བཟང་པ་ོཞིེས་གསོལ་བས་

དགོནི་འདིའ་ིགྲྭ་བ་མིང་ཆོ་ེབའ་ིམིིང་ལ་བཤད་སྒྲུབ་ཟེརི། ད་ེནི་ིཁོོང་ག་ིམིཚེནི་གྱི་ིཆོ་

ཤས་ནིས་བཏགས་པ་ཡིིནི་ཟེརི། དགོནི་པ་འད་ིལ་དྭགས་སུ་ཡིོད་པའ་ིརྙིང་མི་པའ་ི

དགནོི་པ་ཆོ་ཤསོ་ད་ེརིདེ་འདུག 

དགོནི་འདིའ་ིཉི་ེའདབས་ནི་གསེརི་ཁྲོ་ིཞིེས་པའ་ིགྲིོང་ཚེ་ོཞིིག་ཡིོད་པ་ད་ེནི་ིདགོནི་

འདིའ་ིསློབ་དཔོནི་དཔལ་འབྱིོརི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡིིནི་པརི་མི་ཟད། ད་ལྟ་ལ་དྭགས་པའ་ི



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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རྩེིག་བཟ་ོཆོེད་མིཁོས་པརི་གྲིགས་པའ་ིདགེནི་བསོད་ནིམིས་དཔལ་རྒྱལ་ཟེརི་བ་ཞིིག་

ཡིོད་པ་ག་ོཐོོས་བྱུང་བས། ང་ཚེོའ་ིརླངས་འཁོོརི་གྱི་ིཁོ་ཕྱོོགས་ཆོེད་དུ་གསེརི་ཁྲོ་ིགྲིོང་

ཚེ་ོརུ་བསྒྱུརི་བ་ཡིིནི། ཆུ་ཚེོད་གསུམི་དང་སྐརི་མི་གསུམི་ལ་ང་ཚེ་ོཁོོང་ག་ིཁྱིིམི་དུ་

སླབེས་སངོ་། ཁོངོ་ནི་ིམི་ིལ་ོབདུནི་ཅུ་ལྷོག་བརྒོལ་བའ་ིམི་ིརྒོནི་ཞིགི་ཡིནིི་ཡིང་གཟུགས་

གཞི་ིཧ་ཅིང་བད་ེཐོང་དང་སྨྲ་ལྕ་ེདག་པའ་ིརྒོནི་པ་ོཁོ་སངས་པ་ོཞིིག་ཡིནིི་པས། ང་ཚེསོ་

ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིརྩེིག་བཟོའ་ིསྐོརི་ལ་གང་དྲིས་ཐོམིས་ཅིད་ཁོོང་གིས་དགའ་བའ་ིངང་

ལནི་འདབེས་བྱིས་བྱུང་བས་ང་ཚེ་ོཁོངོ་ག་ིཁྱིམིི་དུ་བཅིརི་བ་ཡིང་དནོི་སྙངི་ལྡེནི་པ་ཞིགི་

ཏུ་གྱུརི་སངོ་། 

ད་ེནིས་ཕྱོ་ིདྲ་ོཆུ་ཚེདོ་བཞི་ིདང་སྐརི་མི་བཞི་ིབཅུ་རུ་ང་ཚེ་ོཁྲོགི་ས་ེདགནོི་དུ་འབྱིརོི། 

དགནོི་འདའི་ིཕྱོའི་ིབཞིངེས་དབྱིབིས་ནི་ིང་ཚེའོ་ིཕ་ོབྲང་པ་ོཏཱ་ལ་དང་ཧ་ཅིང་འདྲ་བ་ོའདུག 

ད་ེལ་ངག་རྒྱུནི་གྱི་ིབཤད་པ་ཡིང་འད་ིའདྲ་ཞིིག་མིཆོིས་ཏེ། ཐོོག་དང་པ་ོའད་ིནི་ིདགོནི་

པ་ཞིིག་མི་ཡིིནི་པརི་རིིག་པ་མིགོནི་གྱིིས་མིཁོརི་ཡིིནི་པ་དང་མིཁོརི་འད་ིམི་བཞིེངས་

སྔོོནི་མི་ིཞིིག་ལྷོ་ས་རུ་སོང་ནིས། ཕ་ོབྲང་པ་ོཏཱ་ལའ་ིདཔ་ེདབྱིིབས་པགས་པ་ཞིིག་ཏུ་

བྲིས་ནིས་ཁྱིེརི་འོང་བ་ལམི་ཐོག་རིིང་བས་རྐྱེེནི་གྱིིས་པགས་པ་གཉིེརི་བཀུག་བྱུང་སྟེ་ེ

དཔེརི་རིིས་ཀྱིང་རིབ་རིིབ་ཏུ་སོང་བས་པ་ོཏཱ་ལ་དང་ཅུང་འདྲ་བ་ཞིིག་ལས་བཞིེངས་མི་

ཐུབ་པརི་བཤད། དགོནི་འདི་དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མིཐོའ་འཛིིནི་མིཁོནི་ཞིིག་ཡིིནི་

པརི་མི་ཟད། ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིདག་ེལུགས་པའ་ིམི་དགོནི་ལྟ་བུ་རིེད་འདུག དགོནི་

པའ་ིཡིིག་ཚེང་ནིས་གྲྭ་བ་རྒོནི་པ་ཞིིག་གིས་ང་ཚེོརི་དགོནི་པ་འད་ིང་ོསྤྲོོད་བྱིས་པ་ལྟརི་

ནི། དགོནི་པ་འད་ིནི་ིརྗེ་ེཙངོ་ཁོ་པའ་ིསླབོ་མི་བསྟེནི་པ་ཕྱོགོས་མིཐོརི་སྐྱོངོ་བའ་ིདརི་ཆོེནི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

དྲུག་ག་ིནིང་གསསེ། སྟེདོ་བྱིང་སེམིས་ཤསེ་རིབ་བཟང་པོའ་ིསླབོ་མི་དབོནི་དཔལ་ལྡེནི་

ཤེས་རིབ་ཀྱིིས་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༤༢༧ ཁྲོིག་ས་ེདགོནི་འད་ིདང་སྟེག་མིོའ་ིདགོནི་པ་གཉིིས་

ཕྱོག་བཏབ་པ་ཡིིནི་ཞིེས་གསུངས་ལ། དགོནི་འདིའ་ིམིཚེནི་འདོགས་སྟེངས་ཀྱིང་གོང་

ག་ིགྲྭ་བ་ཁོངོ་གིས་གསུངས་ནི། དབོནི་དཔལ་ལྡེནི་ཤསེ་རིབ་ཀྱིསི་སྟེག་མི་ོདགོནི་ནིས་

ཆུ་གཏོརི་གཏོང་བ་ཕ་ོརིོག་ཅིིག་གིས་ཁུརི་ཏེ། རི་ིབ་ོའདིའ་ིརྩེ་ེརུ་ཁྲོིག་རྡ་ོཞིིག་ཡིོད་པ་

དེའ་ིསྟེེང་ཁྲོིག་ས་ེབཞིག་པས་ཁྲོིག་ས་ེདགོནི་པ་ཞིེས་མིིང་ཐོོགས་པ་དང་། ད་ལྟ་དགོནི་

པ་འདརིི་གྲྭ་བ་བརྒྱ་ལྷོག་བཞུགས་ཡིདོ་པརི་གསུངས་པ་དང་མིཉིམི་དུ་ཁྱིདོ་ཚེསོ་ཞིབི་

པརི་ཤེས་འདོད་ནི་ང་ཚེོའ་ིདགོནི་པའ་ིདྲ་གནིས་ལ་གཟིགས་ཞིེས་དྲ་བྱིང་www.thik-

sey-monastry.orgཞིསེ་པ་འད་ིཡིང་གནིང་བྱུང་། 

གཞིནི་གདནི་ས་ཆོེནི་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལྷུནི་པོའ་ིདཀའ་ཆོེནི་དག་ེབཤེས་དཀའ་ཆོེནི་

བླ་ོབཟང་བཟོད་པ་མིཆོོག་གིས་བརྩེམིས་པའ་ི<<ཁྲོིག་སེའ་ིདགོནི་པ་ཚུལ་ཁྲོིམིས་

རྣམི་དག་གླིིང་>>ཞིེས་པརི་རྗེེས་སུ་དགོནི་མིིང་ལ་འད་ིའདྲ་ཞིིག་ཀྱིང་ཐོོགས་པརི་

བྲསི་ཡིདོ་ད།ེ “རྒྱལ་པ་ོབླ་ོགྲིསོ་མིཆོགོ་ལྡེནི་དང་བློནི་པ་ོབཅིས་ཀྱིསི་བླ་མིརི་བཀུརི་ཏ་ེ

དད་གུས་ཚེད་མིདེ་བགྱིདི། ཟངས་དཀརི་དང་ནུབ་རཱ་སགོས་ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱི་ིགྲྭ་བ་

ཡིདོ་རིགིས་བསྡུས་ནིས་དབྱིརི་དགུནི་གྱི་ིཆོསོ་ཐོགོ་བཙུགས། དུས་སྐབས་ཤགི་དག་ེ

འདུནི་ཁྲོིརི་ལོང་དུ་ཉི་ེབ་འདུ་བས་ནི་ཁྲོ་ིཚེོགས་དགོནི་པ་ཞིེས་པའ་ིམིཚེནི་ཡིང་ཐོོགས། 

སྔོརི་ལོ་ཙཱ་པ་རིིནི་ཆོེནི་བཟང་པོས་ལུང་བསྟེནི་པ་ལྟརི། དགོནི་པའི་མིཚེནི་ལ་ཁྲོི་

ཚེོགས་ཚུལ་ཁྲོིམིས་རྣམི་པརི་དག་པའ་ིགླིིང་ཞིེས་བརྗེོད་ད།ོ།”(ལ་དྭགས་ཀྱི་ིལ་ོདེབ་<<ཤ་ི

རི་ཟ>>་སྤྱིིའ་ིདེབ་གྲིངས་བརྒྱད་པའ་ིཤོག་ངོས་ ༧ ནི་གསལ།) ཞིེས་པརི་བལྟས་ནི་སྔོརི་ནིས་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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བཟུང་དགོནི་པ་འད་ིའཆོད་ཉིནི་དང་གྲྭ་བའ་ིགྲིངས་ཀ་གང་ཐོད་ནིས་ཀྱིང་ལ་དྭགས་

ཁུལ་གྱི་ིདགོནི་པ་གཞིནི་དག་ལས་ཁྱིད་པརི་དུ་འཕགས་པ་ཞིིག་ཡིིནི་པ་ཤེས་ཐུབ། 

སྤྱིརིི་དགནོི་པ་འད་ིལ་དྭགས་པའ་ིདགནོི་སྡོ་ེགཞིནི་དག་ལས་ཀྱིང་ཕྱོའི་ིབཞིངེས་བཀདོ་

བརྗེིད་ཉིམིས་ཀྱིིས་ཕྱུག་པརི་མི་ཟད། ལྷོ་ཁོང་ཁོག་ག་ིནིང་ག་ིབཀོད་པ་གཙང་ཉིམིས་

ལྡེནི་ལ། ཁྱིད་པརི་དགོནི་འདིའ་ིབྱིམིས་ཁོང་ཆོེནི་མི་ོདང་འགྲིེམིས་སྟེོནི་ཁོང་གཉིིས་ནི་ི

ཡུལ་སྐརོི་བ་སགོས་འགུག་བྱིདེ་ཀྱི་ིརིགི་དངསོ་རྩེ་ཆོ་ེཤསོ་གཉིསི་རིདེ་ད།ོ། 

དེ་ནིས་ཕྱོི་དྲོའ་ིཆུ་ཚེོད་ལྔ་དང་སྐརི་མི་ཞིེ་ལྔ་རུ་ཤེལ་མིཁོརི་དུ་འབྱིོརི་སོང་། 

མིཁོརི་འདའི་ིམིདུནི་ཐོད་སྔོནོི་ཆོད་མིཚེ་ོཡིསི་བཀང་ཡིདོ་པས་མིཁོརི་འད་ིནི་ིཤལེ་སྒོའོ་ི

ནིང་བལྟས་པ་བཞིིནི་ཡིདོ་པས་ཤལེ་མིཁོརི་ཞིསེ་ཐོགོས་པའ་ིབཤད་རྒྱུནི་ཞིགི་མིཆོསི། 

སྔོོནི་ཆོད་མིཁོརི་འད་ིརྒྱལ་པ་ོབདུད་འདུལ་རྣམི་རྒྱལ་གྱི་ིམིཁོརི་ཡིིནི་ལ། མིཁོརི་འད་ི

བཞིེངས་ནིས་ད་ལྟའི་བརི་མིི་ལ་ོབཞིི་བརྒྱ་ལྷོག་འགོརི་འདུག དང་ཐོོག་མིཁོརི་འདི་

རྒྱལ་པོས་བླ་མི་སྟེག་ཚེང་རུས་པ་ཚེང་ལ་ཕུལ་རུང་བླ་མི་མི་བཞུགས་སྟེབས་རྗེེས་

སུ་བླ་མི་འབྲུག་ཆོེནི་པ་ལ་ཕུལ་འདུག ད་ལྟའ་ིལྷོ་ཁོང་འད་ིདང་འདིའ་ིནིང་རྟོེནི་གཙ་ོབ་ོ

སྟེོནི་པའི་སྐུ་བརྙནི་དང་མིཆོོད་རྟོེནི་སོགས་ནིི་རྒྱལ་པ་ོསེང་གེ་རྣམི་རྒྱལ་གྱིི་མི་ཡུམི་

འདས་པའ་ིདགོངས་རྫོགས་ཀྱི་ིདག་ེརྩེརི་བཞིེངས་པ་དང་། རྒྱལ་པ་ོསེང་ག་ེརྣམི་རྒྱལ་

དང་བདུད་འདུལ་རྣམི་རྒྱལ་གཉིིས་སྤུནི་མིཆོེད་ཡིིནི་ཟེརི། ང་ཚེོརི་འགྲིེལ་བཤད་རྒྱག་

མིཁོནི་ནི་ིགྲྭ་བ་རྒོནི་པ་ཞིིག་ཡིིནི་ལ་ཁོོང་ག་ིམིཚེནི་ལ་ངག་དབང་བཟང་པ་ོཟེརི། ཁོོང་

གིས་ང་ཚེོརི་ཁོོའ་ིབཤད་པ་དག་ནིི་ཁོ་རྒྱུནི་གྱིི་བཤད་པ་ཙམི་ཡིིནི་པས་ཡིིད་བརྟོནི་

ཆོནེི་པ་ོབྱི་རྒྱུ་མིདེ་པརི་གསུངས། ལྷོ་ཁོང་འདརིི་ཞིབས་བརྟོནི་སོགས་ཆོསོ་ཕྱོགོས་ཀྱི་ི
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

མིཛིད་སྒོོ་ཅིི་ཡིོད་སྐབས་ལ་ཧིས་མིིས་དགོནི་ནིས་གྲྭ་བ་ཆོེད་གཏོང་བྱིེད་ཀྱིི་འདུག 

གཞིནི་སྔོ་དུས་མིཁོརི་འདིའི་མིདུནི་ཐོད་དུ་ཡིོད་པའི་མིཚེོ་དེ་ལ་བཤད་རྒྱུནི་གཞིནི་

ཞིིག་ཡིོད་པ་ནི་ིརྒྱལ་པོའ་ིབཙུནི་མིོའ་ིབཞིིནི་རིས་བལྟ་བྱིེད་ཀྱི་ིཤེལ་གྱི་ིམི་ེལོང་ག་ིཚེབ་

ཏུ་བྱིས་པས་ཤེལ་མིཁོརི་ཞིེས་བཏགས་པའི་བཤད་སྲོལ་ཞིིག་དང་གཞིནི་ཐོོག་དང་

པོརི་མིཁོརི་བརྩེིགས་ཡུལ་ནི་ིབྲག་རི་ིཤེལ་འདྲ་བ་ཞིིག་ཡིིནི་པས་ད་ེལྟརི་ཡིང་ཐོོགས་

པརི་བཤད་ད།ོ།

༥) ཕྱིི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའིི་ཟླ་ ༦ ཚེེསེ་ ༢༢ཉིིན། 

ཞིགོས་པའ་ིདུས་ཚེདོ་བརྒྱད་ཀྱི་ིཐོགོ་ང་ཚེ་ོགླི་གཏངོ་རླངས་འཁོརོི་ཆུང་བ་གཉིསི་

སུ་བགོས་ནིས་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ིགོམི་ཁོ་ཧིས་མིིས་དགོནི་པའ་ིཕྱོོགས་སུ་བསྒྱུརི་བ་

ཡིིནི། ལམི་སྐབས་ནིས་ང་ཚེོས་བོད་བཙནི་པོའ་ིསྟེོབས་འབྱིོརི་མིངའ་ཐོང་སྤྱི་ིདང་ཁྱིད་

པརི་དམིག་གི་སྟེོབས་ཕྱུག་སོགས་ལ་གླིེང་མིོལ་བྱིས་པ་ཡིིནི། དེའི་སྐབས་ཀྱིི་བོད་

བཙནི་པོའ་ིདམིག་འཁྲུག་རྒྱག་སྟེངས་ནི།ི ཁོ་ོཚེ་ོས་ཆོ་གང་དུ་སླེབས་ནི་ད་ེཡི་ིརྒྱུ་ནིོརི་

སོགས་བཙནི་བཟུང་གིས་གཞིིས་ཀ་ཆོགས་ཞིོརི་དང་དམིག་འཁྲུག་རྒྱག་ཞིོརི་གྱིིས་

བདོ་བཙནི་པོའ་ིམིངའ་ཐོང་རྒྱ་བསྐྱོདེ་པ་རིདེ། 

གཞིནི་དེའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གརི་བ་ལ་དམིག་གི་སྟེོབས་ཕྱུག་ཆོེརི་མིེད་ཀྱིང་སྒྱུ་

རྩེལ་བཟ་ོབཀོད་ཀྱི་ིཤེས་རིིག་ག་ིངོས་ཐོད་ནིས་གླིེང་ནི་དངོས་གནིས་འགྲིནི་ཟླ་བྲལ་བ་

ཞིིག་རིེད། དུས་སྐབས་ད་ེགརི་བཞིེངས་པའ་ིགཙུག་ལག་ཁོང་དང་། བརྐོས་བྲིས་རི་ི

མི།ོ ལྷོག་པརི་དུས་ད་ེགའ་ིསྔོ་རྗེསེ་སུ་བཞིངེས་པའ་ིརྒྱ་གརི་གྱི་ིཨ་ཅི་ེཏ་(Ajanta)དང་། 



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཨེ་ལོ་རི་(Ellora)སོགས་ཀྱིིས་འགྲིེལ་བཤད་དང་ཁོ་གྲིགས་གི་འདུག་པ་སོགས་

ཕྱོོགས་ཡིརི་མིརི་གྱི་ིསྐད་ཆོ་འདྲ་མིིནི་བཤད་བཞིིནི་ཧིས་མིིས་དགོནི་དུ་འབྱིོརི། ཐོོག་

མིརི་ང་ཚེ་ོགུ་རུ་ལྷོ་ཁོང་དུ་མིཇལ་བརི་ཕྱོིནི་པ་ཡིིནི། ལྷོ་ཁོང་འད་ིནི་ིཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༣ 

ལརོི་གསརི་དུ་བཞིངེས་པའ་ིལྷོ་ཁོང་གསརི་པ་ཞིགི་རིདེ། སྤྱིིརི་དགོནི་པ་འདའི་ིམིངི་ག་ི

ཐོོགས་སྟེངས་ནི་ིདགོནི་འད་ིཆོགས་ཡུལ་གྱི་ིཁོོརི་ཡུག་ག་ིས་དབྱིིབས་དེ། བོད་ཡིིག་

ག་ིཧ་ིགཟུགས་སུ་ཡིདོ་པས་མིངི་ད་ེལྟརི་ཐོགོས་པརི་གསུངས། 

དགནོི་འད་ིནི་ིཕྱོ་ིལ་ོ ༡༧༣༦ ལརོི་སྟེག་ཚེང་རིས་པ་སྐུ་ཕྲིངེ་དང་པ་ོཤ་མི་ོནི་ཐོང་

ངག་དབང་རྒྱ་མིཚེོས་ཕྱོག་བཏབ་པ་དང་། ཁོོང་ག་ིའཁྲུངས་ཡུལ་ནི་ིའབྲུག་ཡུལ་ནིས་

ཡིིནི་པརི་གསུངས་མིཁོནི་དང་གཞིནི་བོད་ཀྱིི་ལྷོོ་ཁོ་ཙ་རིི་ནིས་ཡིིནི་པརི་གསུངས་

མིཁོནི་གྱི་ིརིིགས་གཉིིས་མིཆོིས། ད་ལྟ་བླ་གྲྭ་གཉིིས་བརྒྱ་ལྷོག་ཅིིག་བཞུགས་འདུག་

ལ། དགོནི་འད་ིབཞིངེས་མིཁོནི་གྱི་ིབཟ་ོབ་ནི་ིཡུལ་འདིརི་མིངི་དུ་གྲིགས་པའ་ིརྩེགི་བཟ་ོ

མིཁོས་པ་བཟ་ོབ་དཔལ་ལྡེ་ེཞིེས་པ་ད་ེདང་། སྦྱིནི་བདག་ནི་ིརྒྱལ་པ་ོསེང་ག་ེརྣམི་རྒྱལ་

ཡིིནི་པརི་བཤད། དགོནི་འདིའི་ནིང་རྟོེནི་གཙོ་བོ་སྟེོནི་པའི་སྐུ་བརྙནི་དང་། སྐྱོབས་

མིགོནི་རྒྱལ་སྲས་རིིནི་པ་ོཆོ་ེཡིིས་སྦྱིནི་བདག་བྱིས་ཤིང་རྒྱུ་ཆོ་གཙ་ོབ་ོགསེརི་དངུལ་

ལས་བྱིས་པའ་ིགུ་རུ་རིིནི་པ་ོཆོ་ེཡི་ིཐོང་ག་ལ་ོབཅུ་གཉིིས་མིཚེམིས་སུ་ཞིལ་ཐོང་ཕྱོེས་

ཀྱི་ིཡིོད་པ་ཞིིག་དང་། གཞིནི་བཀའ་ཐོང་གསེརི་བྲིས་མི་དང་སྒྲིོལ་མི་གསུང་འབྱིོནི་མི། 

དངུལ་གྱིིས་བཞིེངས་པའ་ིསྟེག་ཚེང་རིས་པ་སྐུ་ཕྲིེང་གོང་མིའ་ིསྐུ་གདུང་སོགས་བྱིིནི་

རླབས་ཅིནི་མིང་པ་ོབཞུགས། 

དགོནི་པ་འདིའ་ིལྷོ་ཁོང་ཕལ་ཆོ་ེབའ་ིནིང་ལ་མིཇལ་དུས་ཧ་ཅིང་རྙིང་པ་ཡིིནི་པའ་ི
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཉིམིས་སྣང་ཞིིག་བཅིོས་མིིནི་དུ་སྐྱོེས་རུང་། དགོནི་པའ་ིགཙུག་ལག་ཁོང་ག་ིརྡ་ོཐོེམི་

གཡིོནི་ཞིབས་ཀྱི་ིཕྱོོགས་ནི་ཡིོད་པའ་ིདབྱིིནི་ཡིིག་ག་ིལྡེེབས་བྲིས་ཤིག་ག་ིནིང་དུ་ཕྱོ་ིལ་ོ 

༡༧༠༣ ལོརི་གསརི་བཞིེངས་བྱིས་ཞིེས་བྲིས་འདུག ད་ེལྟ་ནིའང་དགོནི་པ་འད་ིདང་

པོརི་རྒྱལ་པ་ོསེང་ག་ེརྣམི་རྒྱལ་གྱིིས་སྦྱིནི་བདག་བྱིས་ནིས་བཞིེངས་པརི་བཤད་པ་ད་ེ

བསམི་ནི། ད་ེལས་སྔོ་བ་ཞིིག་ངེས་པརི་ཡིིནི་དགོས་ཏེ། ཏོག་མིཁོརི་དུ་ཡིོད་པའ་ིལ་

དྭགས་རྒྱལ་པོ་རིིམི་བྱིོནི་གྱིི་མིཚེནི་བྱིང་དང་ལོ་ཚེིགས་བསྒྲིིགས་ནིས་བཤམིས་

བཀདོ་བྱིས་པ་ཞིགི་ནི་འད་ིལྟརི་བཀདོ་འདུག་སྟེ།ེ 

A Chronological order of Namgyal Dynasty

No Rulers of Ladakh Dates

1. Skid-De Nyi-mam Gon 0975-0990 (AD)

2. Lha-Chen dPal-gvi mGon 0990-1020

3. Gro-mGon-Chos-mGon 1020-1050

4. Lah-Chen Grogs-pa lDe 1050-1075

5. Lha-Chen Bvang-Chub Sems-pa 1075-1100

6. Lha-Chen rGyal -Pa 1100-1125

7. Lha-Chen Ot-pa-llaha 1125-1150

8. Lha-Chen Nag-Lug 1150-1175

9. Lha-Chen dGe dhe-dGe-Bum 1175-1200

10. Lha-Chen Jo-rDor 1200-1230

11. Lha-Chen bTa-Shs mGon 1230-1265

12. Lha-Chen Lha-rGyal 1265-1275

13. Lha-Chen Jo-dPal 1275-1300
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14. Lha-Chen dNga-drub mGon 1300-1325

15. Lha-Chen rGyal-bu Rin-Chem 1325-1350

16. Lha-Chen Shes-Rab 1350-1375

17. Lha-Chen Khri-grzng Lbe 1375-1400

18. Lha-Chen Drags-pa ‘Bum-lde’ 1430-1455

19. Lha-Chen bl-o-gRos mCho-lDon 1455-1475

20. Ba-rGon Lha-Chen RinChen rNam-rgyal 1475-1500

21. bKra-Shis rNam-rgyal 1500-1532

22. Tshe-dbyang rNam-rgyal 1532-1560

23. Jam-dbang rNam-rgyal 1560-1590

24. Sengge rNam-rgyal 1590-1620

26 bDel-ldan rNam-rgyal 1620-1645

26. De-leg rNam-rgyal 1645-1680

27. Nyi-ma rNam-rgyal 1680-1720

28. bDe-skyong rNam-rgyal 1720-1740

29. Phun-tshog rNam-rgyal 1740-1760

30. Tshe-bdang rNam-rgyal 1760-1780

31. Tshe-bdang rNam-rgyal 1780-1790

32. Tshe-tan rNam-rgyal 1790-1830

33. Tshe-bdang Rabs-stan rNam-rgyal 1830-1834

34. Jig-med rNam-rgyal 1834-1873

35. So-nam rNam-rgyal 1873-1896

36. Jig-med Da-dul rNam-rgyal 1896-1946

37. Dkun-bzang rNam=rgyal 1925-1974

38. Jig-med dbang-chuk rNam-rgyal 1966

39. Bstan-rdzin jig-med rNam-rgyal 1997
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

འདི་ལ་གཞིིགས་ནི་དགོནི་པ་རིང་གི་དབྱིིནི་ཡིིག་ལྡེེབས་བྲིས་མི་དེ་ལས་ཀྱིང་

རིངི་བ་ཞིིག་ཡིིནི་དགསོ་པརི་འདདོ།

སྤྱིིརི་ཧིས་མིིས་སུ་དགོནི་པ་འད་ིནི་ིལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིདགོནི་སྡོ་ེགཞིནི་དག་ནིང་

བཞིིནི་རིི་སྒོང་དང་རིི་ལྡེེབས་ནི་ཆོགས་ཡིོད་པ་ཞིིག་མི་ཡིིནི་པརི་ལུང་བ་ཆུང་ཆུང་

ཞིིག་གི་ལུང་མིདོའ་ིགཡིོནི་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཉིིནི་ངོས་ནི་ཆོགས་འདུག ད་དུང་དགོནི་པ་

གཞིནི་དག་དང་མི་ིའདྲ་ས་ཞིིག་ནི་ིདགོནི་པ་རིང་ག་ིལ་ོརྒྱུས་དང་། རྟོེནི་དངོས་ཀྱི་ིའདྲ་

པརི་སོགས་གང་དགོས་བླུ་རྒྱུ་ཡིོད་པ་ད་ེརིེད། ང་ཚེ་ོའདིརི་འབྱིོརི་དུས་སུ་དགོནི་པའ་ི

གརི་འཆོམི་གྱི་ིསྟེ་གོནི་བྱིེད་ཀྱི་ིའདུག་པས་གྲྭ་མིང་བྲེལ་ལ་འཚེབ་འཚུབ་བྱིེད་ཀྱི་ིའདུག 

དགནོི་པ་འད་ིནི་ིའབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ིགྲུབ་མིཐོའ་སྐྱོངོ་མིཁོནི་ཞིགི་རིདེ། 

ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིདགོནི་སྡོ་ེདག་བོད་ཀྱི་ིདགོནི་པ་དག་དང་ཅུང་མི་ིའདྲ་ས་ཉིག་

ཅིིག་ཡིོད་པ་ནིི། རྩེིག་ལྡེེབས་ཀྱི་ིངོས་སམི་གསེང་དུ་ག་ོཐུམི་བརྒྱབ་ཡིོད་པའ་ིམི་ཎི་ི

འཁོོརི་ལ་ོཆུང་ཆུང་ཁོ་ཤས་བཞིག་ཡིོད་པ་དང་། ད་ེདག་མིང་ཤོས་ཤིག་ལ་སྐོརི་བྱིེད་

ཀྱིང་ག་ོབའ་ིགསབེ་ནི་ལག་པ་འཇུ་སའ་ིསྐོརི་ཐོག་ཐུང་ངུ་རི་ེཡིདོ་པ་རིདེ། ད་ལྟ་དགོནི་

འདིའ་ིལྷོ་ཁོང་མིང་དག་ཅིིག་ཉིམིས་གས་ོབྱིེད་ཀྱིིནི་འདུག ང་ཚེ་ོདགོནི་འདིའ་ིནིང་རྟོེནི་

གཙ་ོབ་ོདག་བཞུགས་སའ་ིལྷོ་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་མིཇལ་བརི་སོང་བ་ནི། དགོནི་འད་ིཕྱོག་

འདེགས་མིཛིད་མིཁོནི་བླ་མི་སྟེག་ཚེང་རིས་པའ་ིསྐུ་བརྙནི་རྒྱུ་དངུལ་གྱིིས་བཞིེངས་པ་

ཞིགི་ཡིདོ་པ་དའེ་ིདབུ་ལ་ཁོ་ཆོའེ་ིཞྭ་མི་ོའདྲ་བ་ཞིགི་མིནིབས་ཡིདོ་པའ་ིསྐུ་བརྙནི་ཆོནེི་པ་ོ

ཞིིག་འདུག ཁོོང་ག་ིདབུ་ལ་ཁོ་ཆོ་ེཞྭ་མི་ོའདྲ་ཞིིག་མིནིབས་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེནི་ཐོད་ལ་

བཤད་ཚུལ་འད་ིའདྲ་ཞིིག་མིཆོིས། ད་ེནི་ིསྟེག་ཚེང་རིས་ཁོོང་རིང་ག་ིབླ་མིའ་ིབཀའ་
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བཞིིནི་ཨ་ོརྒྱནི་གྱི་ིཡུལ་ཏ་ེད་ལྟའ་ིཨ་ཧྥུ་རྒོ་ནི་ིས་ིཐོནི་(Afghanistan)ཡུལ་དུ་གནིས་

སྐོརི་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཕེབས་ལམི་བད་ེཕྱོིརི་དུ་མིནིབས་པ་ད་ེཉིིད་ལྟརི་བཞིེངས་པ་

ཞིིག་ཡིིནི་ཚུལ་བཤད། ལྷོ་ཁོང་འདིའ་ིནིང་དགོནི་པ་རིང་ག་ིནིང་རྟོེནི་གཙ་ོབ་ོསྒྲིོལ་མི་

གསུང་འབྱིནོི་སགོས་རྟོེནི་གྱི་ིགཙ་ོབ་ོཕལ་མི་ོཆོ་ེཞིགི་འདིརི་འདུག 

གཞིནི་དགོནི་འདིའི་འགྲིེམིས་སྟེོནི་ཁོང་དུ་ཡིོད་པའི་སྐུ་བརྙནི་དག་ནིི་དགོནི་པ་

རིང་ག་ིལྷོ་ཁོང་དང་དགོནི་སྡོ་ེགཞིནི་དག་ནིང་ཡིོད་པའ་ིལྷོ་ཁོང་དག་དང་མི་ིའདྲ་བརི་

བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གརི་གྱི་ིནིང་བའ་ིལྷོ་ཁོང་ཁོག་དང་། ཧིནི་ངྷའ་ིལྷོ་ཁོང་དག་ག་ིནིང་ནི་

བཞུགས་ཡིོད་པའ་ིསྐུ་བརྙནི་ཚེ་ོདང་ཆོ་ཡིོངས་སུ་འདྲ་བ་ོཡིོད་པ་འད་ིཡིང་དམིིགས་

བསལ་གྱི་ིཁྱིད་ཆོོས་ཤིག་རིེད། ཡིིནི་ནིའང་འདིརི་ཡིོད་པའ་ིཐོང་ག་རྙིང་པ་དག་ག་ིརི་ི

མི་ོའབྲ་ིལུགས་དང་། བཟ་ོདབྱིིབས་ནི་ིབོད་པའ་ིཐོང་ག་རིང་རིེད། འདིརི་གསེརི་ཐོང་

དང་ནིག་ཐོང་སོགས་ཧ་ཅིང་རྙིང་པ་ལོས་ཡིིནི་སྙམི་པའ་ིཐོང་ག་ཁོ་ཤས་ཡིོད་ཀྱིང་། ད་ེ

ཚེོའ་ིརིིནི་ཐོང་གཞིལ་མི་ིནུས་པ་ནི་ིད་ེདག་དུས་ནིམི་ཞིིག་ལ་བཞིེངས་པ་ཡིིནི་པའ་ིལ་ོ

རིིས་མི་ིགསལ་བ་ད་ེརིེད། འགྲིེམིས་སྟེོནི་ཁོང་འདིའ་ིཐོང་གའ་ིའགྲིེལ་བཤད་ཅིིག་ཏུ་

དགོནི་འདི་ཕྱོག་འདེབས་མིཛིད་པ་པོ་སྟེག་ཚེང་རིས་པ་སྐུ་ཕྲིེང་དང་པོ་ལུ་ཧི་པ་ནིི། 

གྲུབ་ཐོོབ་ལུ་ཧ་ིཔ་སྟེ་ེབད་ེམིཆོོག་ག་ིགྲུབ་ཐོོབ་དང་པོའ་ིསྤྲུལ་བ་ཡིིནི་པརི་བྲིས་འདུག 

འདིརི་དེ་སྔོོནི་མིཇལ་མི་མྱོོང་བའི་སྤྱིནི་རིས་གཟིགས་ཀྱིི་སྐུ་བརྙནི་དབུ་གསུམི་དང་

ཕྱོག་གཉིསི་ཡིདོ་པ་ཞིགི་སྟེ།ེ ཕྱོག་གཡིནོི་པརི་བུམི་པ་དང་གཡིས་པརི་པདྨ་བསྣམིས་

པ་ཞིགི་ཡིདོ་ལ། དརེི་སྤྱིནི་རིས་གཟགིས་ཡིདི་བཞིིནི་ནིརོི་བུ་ཞིསེ་ཟརེི། དགོནི་འདརིི་

ཟིནི་བྲིས་འབྲ་ིཞིོརི་དང་པརི་སོགས་ལེནི་ཞིོརི་གྱི་ིབྲེལ་བའ་ིཀློོང་ག་ིམིཇལ་སྐོརི་གྲུབ་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

མིཚེམིས་སུ་མིང་སྤྲོ་ོདགོནི་པའ་ིཕྱོགོས་སུ་ལམི་ལ་ཆོས་པ་ཡིིནི། 

ཉིིནི་གུང་ཆུ་ཚེོད་བཅུ་གཉིིས་དང་སྐརི་མི་ཉིི་ཤུ་རུ་ང་ཚེོ་མིང་སྤྲོོ་དགོནི་པརི་

འབྱིརོི་སངོ་ལ། དགནོི་འདའི་ིམིཚེནི་ཆོ་ཚེང་ལ་དཔལ་མིང་སྤྲོ་ོཐུབ་བསྟེནི་ཤྭ་གླིངི་ཆོསོ་

འཁོརོི་ཞིསེ་ཟརེི། དགོནི་འདིའ་ིགྲྭ་བ་ཞིགི་གསི་ང་ོསྤྲོདོ་གནིང་པ་ལྟརི་ནི། དགོནི་འད་ིནི་ི

མི་ིལ་ོདྲུག་བརྒྱའ་ིཡིརི་སྔོོནི་དུ་བླ་མི་གྲུབ་པ་རྡ་ོརྗེ་ེཡིིས་ཕྱོག་བཏབ་མིཛིད་པའ་ིས་སྐྱོ་

པའི་གྲུབ་མིཐོའ་འམི་ཆོོས་བརྒྱུད་འཛིིནི་སྐྱོོང་སྤོེལ་གསུམི་བྱིེད་མིཁོནི་གྱིི་དགོནི་སྡོེ་

ཞིིག་རིེད། དགོནི་པའ་ིཡིིག་ཆོའ་ིཁུངས་གཏུགས་ས་ནི་ིག་ོརིབ་འབྱིམིས་པའ་ིཡིིག་ཆོ་

རིེད། ད་ལྟ་དགོནི་འདིརི་གྲྭ་བ་བརྒྱ་ཡིས་མིས་ཤིག་དང་། སྲུང་མི་རིོང་བཙནི་ཁོ་བ་

དཀའ་དམིརི་གཉིསི་རིདེ། ཁོངོ་གཉིསི་ཀྱི་ིསྐུ་རྟོེནི་ལ་ལྷོ་ཕབ་ཀྱི་ིཡིདོ་འདུག་པ་དང་། སྐུ་

རྟོེནི་པ་ནི་ིདགོནི་པ་རིང་ག་ིགྲྭ་བ་ཡིིནི་ལ་ལྷོ་ཕབ་དུས་ནི་ིབོད་ཟླ་དང་པོའ་ིཚེེས་བརྒྱད་

ནིས་བཅི་ོལྔའ་ིབརི་རིེད་འདུག དགོནི་འདིའ་ིལྷོ་ཁོང་རྙིང་ཆོེས་ནི་ིམིགོནི་ཁོང་རིེད་ལ། 

མིགོནི་ཁོང་ནིང་ནི་ཐོང་དུ་པང་གཅིལ་སོགས་མིེད་པརི་ཐོང་ཡིོངས་སུ་ནིས་འབྲུ་ནིང་

དུ་རྐང་པ་ཟུག་འགྲི་ོབ་ཞིིག་བརྡལ་འདུག དགོནི་པ་འདིརི་དགོནི་སྡོ་ེགཞིནི་དག་ལས་

ལྷོག་པ་ཞིགི་ཡིདོ་པ་ནི་ིཐོང་ག་རྙངི་པ་ཆོསེ་ཧ་ཅིང་མིང་བ་ད་ེརིདེ། 

ང་ཚེ་ོལྷོ་ཁོང་ཡིང་སྟེེང་གི་ཁོང་ཆུང་ཞིིག་ཏུ་སོང་བ་ཡིིནི། དེ་རུ་འཇིམི་སྐུ་བཟ་ོ

མིཁོནི་གྱི་ིལྷོ་བཟ་ོཁོ་ཤས་ཤིག་གིས་འཇིམི་སྐུ་བཟ་ོབཞིིནི་འདུག ངས་ཁོ་ོཚེོརི་ལག་

རྩེལ་འད་ིཇ་ིལྟརི་སྦྱང་བའ་ིསྐརོི་ལ་བཅིརི་འདྲ་ིབྱིདེ་སྐབས། ཁོ་ོཚེ་ོནི་ིའཇམིི་བཟ་ོགཅིགི་

པུ་བཟ་ོམིཁོནི་མི་ཡིིནི་པརི་ཐོང་ག་ཡིང་འབྲ་ིབཞིེངས་བྱིེད་པརི་མིཁོས་པའ་ིརི་ིམི་ོབ་

ངརི་བ་ཏག་ཏག་ཡིིནི་པ་ཤེས་སོང་། ཁོ་ོཚེོའ་ིདག་ེརྒོནི་ནི་ིལ་དྭགས་ཡུལ་འདིརི་མིིང་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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གྲིགས་ཡིོད་པའི་ཐོང་ག་སོགས་འབྲི་བཞིེངས་བྱིེད་པརི་མིཁོས་པའི་ཚེེ་རིིང་དབང་

འདུས་ཡིནིི་པས། ཁོ་ོཚེའོ་ིབྲསི་རྒྱུནི་སགོས་ནི་ིགཙང་བྲསི་ཡིནིི་པ་དང་། ཁོ་ོཚེོའ་ིདག་ེ

རྒོནི་ཚེེ་རིིང་དབང་འདུས་མིཆོོག་གིས་ཐོང་གའི་སྐོརི་གྱིི་དཔེ་དེབ་གཉིིས་བརྩེམིས་

ཡིོད་པརི་བཤད། ཚེ་ེརིིང་དབང་འདུས་ཁོོང་གིས་སྦི་ིཏིལ་དགོནི་དུ་བོད་པ་དག་ེརྒོནི་

མིཁོས་པ་ཞིགི་ལ་བརྟོནེི་ནིས། མི་ིལ་ོབདུནི་ལ་ཐོང་གའ་ིརི་ིམིའོ་ིསྐརོི་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་བྱིས་

པ་ཞིིག་རིེད་ཅིེས་མིིང་ལ་དཀོནི་མིཆོོག་རྒྱལ་མིཚེནི་ཞིེས་པ་ཞིིག་གིས་འགྲིེལ་བརྗེོད་

བྱིས་སོང་། ཁོོང་ཡིང་ཚེ་ེརིིང་དབང་འདུས་ཀྱི་ིསློབ་མི་དང་ད་ལྟ་མི་ིལ་ོལྔ་བཅུ་ཡིས་

མིས་ཅིནི་ཞིིག་རིེད། དེ་ལྟརི་མིང་སྤྲོོ་དགོནི་པ་མིཇལ་སྐོརི་གྲུབ་རྗེེས་དགོནི་པའི་ཉིེ་

འདབས་སུ་ཡིོད་པའ་ིསྤོང་ཐོང་ཞིིག་ལ་ཡིོང་ནིས་། ཉིིནི་གུང་ག་ིཁོ་ལག་ཟས་པ་དང་

འདྲ་པརི་མིང་པ་ོཞིིག་བརྒྱབ་མིཚེམིས་ལྷོོད་ལྷོོད་ངང་ཏོག་མིཁོརི་དུ་ལམི་ལ་ཆོས་པ་

ཡིནིི། 

ཉིིནི་གུང་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་དང་སྐརི་མི་ལྔ་བཅུ་རུ་ང་ཚེོ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོ་ཚེེ་

དཔལ་དོནི་གྲུབ་རྣམི་རྒྱལ་གྱིིས་བཞིེངས་པརི་གྲིགས་པའ་ིཏོག་གྲིོང་ཚེ་ོརུ་ཡིོད་པའ་ི

ཏོག་མིཁོརི་དུ་འབྱིོརི། ཏོག་མིཁོརི་ནི་ིམིཐོའ་ཡིོངས་ལྕགས་རིིས་བསྐོརི་འདུག་པ་དང་

མིདུནི་ཕྱོོགས་ནིས་བལྟས་ནི་ཐོོག་བརྩེེགས་བཞི་ིལྔ་ཅིནི་གྱི་ིཕ་ོབྲང་བརྗེིད་ཉིམིས་ལྡེནི་

པ་ཞིགི་རིདེ། 

འདིརི་ངེས་པརི་འཛིིནི་བྱིང་ཉི་ོདགོས་ཟེརི་བས་ང་ཚེོས་ངེད་ཅིག་ཡུལ་སྐོརི་བ་མི་

ཡིིནི་པརི་མིཇལ་སྐོརི་ལ་ཡིོང་བའ་ིསློབ་ཕྲུག་ཁོག་ཅིིག་ཡིིནི་རིབས་ཀྱི་ིརྒྱུ་མིཚེནི་མིང་

དག་ཅིིག་བཤད་ཀྱིང་། སྒོོ་སྲུང་ལ་དྭགས་བུ་མིོ་དེས་དམིིགས་བསལ་ཡིེ་ནིས་མི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

བཏང་བས་འཛིིནི་བྱིང་ཉིོས་ནིས་མིཁོརི་ནིང་དུ་སོང་བ་ཡིིནི། མིཁོརི་འད་ིནི་ིསའ་ིསྐས་

རིིམི་ལ་བལྟས་ནིས་བརྩེེགས་ཡིོད་པ་ལས་དོནི་དུ་ཐོོག་བརྩེེགས་གཉིིས་གསུམི་ལས་

མི་ིའདུག འགོ་ག་ིཁོང་བ་མིང་ཆོ་ེབའ་ིསྒོ་ོབརྒྱབ་འདུག་པས་ནིང་ག་ིདབྱིབིས་བཀདོ་ཀྱི་ི

རིིམི་པ་ཞིིབ་གླིེང་མིི་ཐུབ་རུང་། ཉིིས་ཐོོག་ནི་རྒྱལ་བློནི་གྱིི་འདུ་རི་ཚེོགས་ས་དང་། 

རྒྱལ་པའོ་ིགཟམིིས་ཁོང་། ངལ་གསའོ་ིབཞུགས་ཁོང་། མིདའ་གྲི་ིདང་ཁྲོབ་རྨིགོ་སྒོ་སྲབ་

སོགས་འཇོག་སའ་ིཁོང་ཆུང་། མིཛིོད་ཁོང་སོགས་ཆོ་ཚེང་ཞིིང་གཙང་ཉིམིས་ཀྱིིས་

ཕྱུག་པའ་ིརྒྱལ་པོའ་ིཕ་ོབྲང་ཞིིག་ག་ིསྣང་བརྙནི་འདུག་པས་ནི། སྔོརི་གྱི་ིལ་དྭགས་པའ་ི

མིཁོརི་གྱི་ིབཟ་ོབཀོད་ཀྱི་ིཚེབ་མིཚེོནི་རིང་བཞིིནི་རིེད་ཅིེས་བརྗེོད་ནི་མི་ིཆོོག་པ་མིེད་

པརི་སེམིས། ཉིིས་ཐོོག་ག་ིནུབ་ངོས་ནི་རྒྱལ་པ་ོརིིམི་བྱིོནི་དག་ག་ིབཙུནི་མི་ོཚེོའ་ིརྒྱནི་

ཆོའ་ིརིིགས་མིང་བའ་ིའགྲིེམིས་སྟེོནི་ཁོང་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡིོད་པ་ད་ེལ་དངོས་གནིས་ལྟ་

རིིནི་ཡིོད་པ་ཞིིག་རིེད། ད་ེནི་ིསྐབས་ད་ེདུས་ནིས་ལ་དྭགས་པརི་གསེརི་དངུལ་བཞུ་

བརྡུང་ག་ིལག་རྩེལ་རྩེརེི་སནོི་ཡིདོ་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིང་ོགདངོ་རིབ་རིབི་ཅིགི་ཀྱིང་མིཐོངོ་

ཡིངོ་། 

མིཁོརི་འད་ིནི་ིལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པོས་བཞིེངས་པའ་ིསྐུ་མིཁོརི་ཐོ་མི་ཡིིནི་

པས་ནི། དུས་ཚེིགས་ཀྱི་ིདབང་དུ་བྱིས་ནི་ཆོེས་རྗེེས་མི་སྟེ་ེསྤྱི་ིལ་ོགཅིིག་སྟེོང་བརྒྱད་

བརྒྱ་ཙམི་གྱི་ིནིང་། ཆོོས་རྒྱལ་ཚེ་ེདཔག་དོནི་གྲུབ་རྣམི་རྒྱལ་གྱི་ིསྐུ་དུས་སུ་གསརི་

བཞིེངས་མིཛིད་པརི་གྲིགས་པས་ནི། ཉིམིས་མྱོོང་སོགས་ཕྱོོགས་ཡིོངས་ནིས་ཡིརི་

རྒྱས་ཀྱིི་རྣམི་པ་ལྷོང་ངེརི་མིངོནི་འདུག་པ་ཞིིག་རིེད། མིཁོརི་འདིའི་མིདུནི་ཐོད་ཀྱིི་

གཅིིག་ཐོོག་གི་ཡིང་སྟེེང་ནི། ཇ་འཐུང་ས་ཧ་ཅིང་སྐྱོིད་མིདོག་ཁོ་བོ་ཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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དཔལ་འབྱིོརི་གྱི་ིཡིོང་ཁུངས་ཅི་ིཡིང་མིེད་པའ་ིསློབ་མི་ཞིིག་ལ་མིཚེོནི་ནི་ཇ་རིིནི་མིཐོ་ོ

དྲགས་པས་ཇ་ིལྟརི་འཐུང་ཐུབ་བམི། 

ང་ཚེོས་ཏོག་མིཁོརི་དུ་མིཇལ་ཞིིབ་གྲུབ་རྗེེས་ཀྱི་ིཕྱོ་ིདྲོའ་ིཆུ་ཚེོད་ལྔ་བ་ཡིས་མིས་

སུ་ཕྱོིརི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིིམི་སྡོ་ེརུ་འབྱིོརི་ནིས་ངལ་གས་ོབྱིས་པ་ཡིིནི། ཆུ་ཚེོད་བདུནི་དང་

ཕྱོེད་ཀ་རུ་སློབ་གྲིོགས་ཁོ་ཤས་དང་མིཉིམི་དུ་ལྕོག་ལམི་ཚེལ་གྱི་ིསྲང་ལ་རིང་དགརི་

ཉུལ་བ་དང་ཤག་པ་ོཟ་ཁོང་དུ་སོང་ནིས་འ་ོམི་འཐུང་ཞིོརི་ཁོ་བརྡ་འདྲ་མིིནི་ཅི་ིརིིགས་

བྱིས་རྗེསེ། ཆུ་ཚེདོ་བརྒྱད་དང་སྐརི་མི་བཞི་ིབཅུ་རུ་ཕྱོིརི་བདོ་ཁྱིིམི་དུ་ཡིདོ་པའ་ིང་ཚེའོ་ི

སྡོདོ་གནིས་སུ་འངོ་ནིས་ད་ེརིངི་ག་ིཉིིནི་ཐོ་ོཞིབི་འབྲ་ིབྱིས་པ་ཡིིནི།

༦) ཕྱིི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའིི་ཟླ་ ༦ ཚེེསེ་ ༢༣ ཉིིན། 

ཞིོགས་པའ་ིཆུ་ཚེོད་བརྒྱད་དང་སྐརི་མི་ཉི་ིཤུ་རུ་ང་ཚེ་ོལ་དྭགས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ས་གླི་ེ

རུ་འགྲི་ོབའ་ིརླངས་འཁོོརི་ཆུང་བ་གཉིིས་སུ་བགོས་ནིས་གླི་ེརུ་འབྱིོརི་དུས། ང་ཚེ་ོལ་

དྭགས་རྒྱལ་རིབས་ནིང་ཆོོས་སྲིད་ལུགས་གཉིིས་གང་གི་ཆོ་ནིས་མིཚེནི་སྙནི་གྱིི་

གྲིགས་པ་འབརི་བའི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་རྣམི་རྒྱལ་གྱིིས་བཞིེངས་པའི་གླིེ་ཆོེནི་དཔལ་

མིཁོརི་ཞིེས་པ་དེརི་མིཇལ་བརི་ཕྱོིནི་པ་ཡིིནི། མིཁོརི་འད་ིནི་ིད་ལྟའ་ིགྲིོང་ཁྱིེརི་རྒྱབ་

ཕྱོོགས་ཀྱི་ིརི་ིངོས་ནི་འདུག ཐོོག་དང་པོརི་མིཁོརི་འདིའ་ིགཤམི་ནི་ཡིོད་པའ་ིགཅིནི་

གདའ་གཟིགས་ཟེརི་བའི་ལྷོ་ཁོང་ཞིིག་ལ་ཐུག་ཀྱིང་དཀོརི་གཉིེརི་མིི་འདུག་པས་

མིཇལ་ཐུབ་མི་བྱུང་། 

ད་ེནིས་ལྷོ་ཁོང་འདའི་ིགཡིས་ཕྱོགོས་སུ་ཡིདོ་པའ་ིརྐང་ལམི་འདདེ་ནིས་སངོ་བས་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

གླི་ེཆོེནི་དཔལ་གྱི་ིཕ་ོབྲང་ག་ིསྒོོརི་འབྱིོརི། དུས་དེརི་བླ་རྒོནི་ཞིིག་ཡིོང་ནིས་འཛིིནི་བྱིང་

ཉི་ོདགོས་ཟེརི་བས་ང་ཚེོས་ཀྱིང་ཁོ་སང་ཏོག་མིཁོརི་ལ་མིཇལ་སྐབས་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་ད་ེང་

ཚེ་ོཡུལ་སྐོརི་བ་མི་ཡིིནི་པརི་མིཇལ་སྐོརི་ལ་འོང་བའ་ིསློབ་ཕྲུག་ཁོག་ཅིིག་ཡིིནི་རིབས་

ད་ེབསྐྱོརི་བཟླས་ཤགི་བྱིས་པས་འཛིིནི་བྱིང་ཆོག་ཡིང་ག་ིཕནི་ཐོགོས་ཙམི་བྱུང་སངོ་། 

དེ་ནིས་ཕོ་བྲང་ནིང་གི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་རྣམི་རྒྱལ་གྱིི་མིཆོོད་ཁོང་དུ་མིཇལ་བ་

ཡིིནི། དེ་རུ་ལོ་ངོ་བཞིི་བརྒྱའི་ཡིརི་སྔོོནི་དུ་བཞིེངས་པརི་གྲིགས་པའི་འཕགས་མི་

གདུགས་དཀརི་མི་ོདང་། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ། པདྨ་འབྱུང་གནིས་སོགས་ཀྱི་ིསྐུ་བརྙནི། ཧ་

ཅིང་ག་ིབོངས་ཆོ་ེབའ་ིབཀའ་འགྱུརི་གྱི་ིཔ་ོཏ་ིསོགས་རྒྱལ་བའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟོེནི་

ཇ་ིསྙདེ་ཅིགི་བཞུགས་པས་ང་ཚེསོ་ཕྱོག་མིཇལ་དང་གསལོ་བ་སྨོནི་ལམི་བཏབ་པ། ང་

ཚེོརི་འཛིིནི་བྱིང་ཉི་ོརུ་བཅུག་པའ་ིབླ་རྒོནི་དེས་མིཐོོང་བས། ཁོོང་ད་ེརུ་འོང་ནིས་ངས་

ཁྱིདེ་རིང་ཚེ་ོཕྱོ་ིགླིིང་བ་ཁོག་ཅིགི་རིདེ་བསམི་སངོ་། ཁྱིདེ་ཚེ་ོདངསོ་གནིས་མིཇལ་སྐོརི་

བ་རིདེ་ཟརེི། ང་ཚེསོ་ཀྱིང་ང་ཚེ་ོབདོ་པའ་ིསླབོ་ཕྲུག་ཁོག་ཅིགི་ཡིིནི་པ་བཤད་དུས། ཁོངོ་

གིས་དགོངས་དག་ངས་ང་ོམི་ཤེས་མི་སོང་ཟེརི་བཞིིནི་སྔོརི་བླངས་བའ་ིཧིནི་སྒོོརི་ལྔ་

བརྒྱ་ད་ེཕྱོིརི་གནིང་བྱུང་། ཡིིད་ཕངས་པ་ཞིིག་ལ་ད་ལྟ་ཕ་ོབྲང་ཞིིག་གས་ོབྱིེད་བཞིིནི་

པའ་ིསྒོང་ལ་ཁོལེ་བས་ཁོང་མིིག་ཕལ་ཆོ་ེབ་སྟེངོ་བ་དང་སྒོ་ོབརྒྱབ་འདུག ཞིགི་གས་ོཡི་ི

ལས་གཞིི་འདི་འགོ་བརྩེམིས་ནིས་ཀྱིང་ཟླ་གསུམི་ཙམི་ལས་ཕྱོིནི་མིེད་པརི་བཤད། 

ཐོོག་ཁོང་ག་ིགཡིོནི་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིཁོང་མིིག་ཅིིག་ཏུ་ཕ་ོབྲང་ནིང་ག་ིགཙ་ོསྐུ་ཚེོའ་ིསྐུ་པརི་

དང་། ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིདགོནི་སྡོ་ེཁོག རྒྱ་གརི་གྱི་ིགནིས་ཆོེནི་ཁོ་ཤས། ཕ་ོབྲང་འད་ི

ཞིིག་གས་ོམི་བྱིས་ཡིརི་སྔོནོི་གྱི་ིཔརི་སོགས་ཡིོད་ལ། ཞྭ་མི་ོརྙིང་པ་དང་། དཔརི་ཤིང་། 



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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རྡ་ོདང་ས་ཡི་ིརྫ་མི་སོགས་དངོས་རྫས་ཁོག་ཅིིག་ཡིོད་ཀྱིང་ད་ེདག་ནིམི་ཡིིནི་གྱི་ིའགྲིེལ་

བཤད་ཅི་ིཡིང་བྲསི་མི་ིའདུག དའེ་ིརྩེགི་ལྡེབེས་ངསོ་ནི་གསལ་ལ་མི་ིགསལ་བའ་ིརི་ིམི་ོ

སྣ་ཚེོགས་ཤིག་ཡིོད་ཀྱིང་། ད་ེདག་རྙིང་པ་ཡིིནི་པའ་ིབཟ་ོལྟ་ཅི་ིཡིང་མི་ིའདུག ཕ་ོབྲང་

འདིའ་ིབཟ་ོདབྱིིབས་བོད་ཀྱི་ིགཙུག་ཁོང་དག་དང་ཅུང་མི་ིའདྲ་བ་ནིི། ཕ་ོབྲང་ག་ིརྒྱལ་

སྒོོའ་ིཡིང་སྟེེང་དུ་ཤིང་ག་ིསེང་ག་ེཆོེནི་པ་ོགསུམི་འདུག་ལ། དཀྱིིལ་དུ་ཡིོད་པ་ད་ེཁོང་

པའ་ིབཟ་ོདབྱིབིས་ལྟ་བུའ་ིཁོང་ཆུང་ཞིགི་ག་ིནིང་བཞིག་འདུག་པ་དང་། ཀ་བ་ཡིང་ཤངི་

སྦིོམི་པ་ོགཅིིག་ག་ིརྒྱབ་ངོས་ཡིོངས་ཤིང་ཕྲིནི་གྱིིས་སྦྱརི་ནིས་གྲུབ་པ་ཞིིག་གམི། ཡིང་

ནི་ཤིང་ཕྲིནི་ཕུང་བསགས་ཀྱི་ིགྲུབ་པ་གང་ཡིིནི་མི་ིགསལ་བ་ཞིིག་རིེད་འདུག སྤྱིིརི་ཕ་ོ

བྲང་འད་ིཕྱོ་ིནིས་བལྟས་ནི་གདུགས་ཕུབ་ལྟ་བུ་དང་། ནིང་ནིས་བལྟས་ནི་བུམི་ལྟ་བུ་

ཡིནིི་ཚུལ་ཡིང་བཤད། 

ད་ེནིས་ང་ཚེ་ོརི་ིསྒོང་དུ་ཡིོད་པའ་ིརྣམི་རྒྱལ་རྩེ་ེམི་ོལྷོ་ཁོང་དུ་མིཇལ་བརི་ཕྱོིནི་པ་

ཡིིནི། ལྷོ་ཁོང་འདི་ནིི་ལ་དྭགས་པའི་ཁོ་རྒྱུནི་ལ་རྒྱལ་པོ་ཚེེ་རིིང་རྣམི་རྒྱལ་གྱིིས་

བཞིེངས་པརི་བཤད་ཀྱིང་། དོནི་དུ་འད་ིནི་ིརྒྱལ་པ་ོབཀྲ་ཤིས་རྣམི་རྒྱལ་གྱིིས་བཞིེངས་

ལ། རྩེ་ེམི་ོདགོནི་ཞིསེ་གྲིགས། སྤྱིིརི་རི་ིརྩེ་ེའདིརི་ལྷོ་ཁོང་གསུམི་འདུག ད་ེདག་ནི་ིརྩེ་ེམི་ོ

ལྷོ་ཁོང་དང་། རྩེ་ེམི་ོམིཁོརི། བྱིམིས་པ་ལྷོ་ཁོང་གསུམི་རིདེ། རྩེ་ེམི་ོལྷོ་ཁོང་ག་ིནིང་ནི། རྡ་ོ

རྗེ་ེའཇགིས་བྱིདེ་དང་། དཔལ་ལྡེནི་ལྷོ་མི།ོ རྣམི་སྲས། ཆོསོ་རྒྱལ། ལྕམི་སྲངི་སགོས་ཀྱི་ི

སྐུ་བརྙནི་ཆོ་ེལ་བརྗེིད་ཉིམིས་ལྡེནི་པ་རི་ེབཞུགས་འདུག་ཀྱིང་། སྐུ་བརྙནི་ད་ེདག་ག་ི

ཞིལ་རིས་ལ་རིས་ཁོབེས་ཀྱིསི་གཡིགོ་འདུག་པས་མིཇལ་ཐུབ་ཀྱི་ིམི་ིའདུག ངག་རྒྱུནི་

ལ་རྩེེ་མིོ་ལྷོ་ཁོང་འདི་སོག་དམིག་དང་འཐོབ་ནིས་དམིག་བསད་པའི་རིོ་ཡིི་སྟེེང་དུ་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

བཞིེངས་པ་དང་། ལྷོ་ཁོང་འདི་དག་གི་རྨིང་གཞིི་ནིི་རྒྱལ་པ་ོབཀྲ་ཤིས་རྣམི་རྒྱལ་གྱིི་

མིཁོརི་ཡིིནི་ཞིེས་དགོནི་འདིའ་ིགྲྭ་བླ་ོབཟང་དབང་ཕྱུག་ཟེརི་བ་ཞིིག་གིས་འགྲིེལ་བརྗེོད་

གནིང་བྱུང་། མིཁོརི་འདིའ་ིའདབས་ཀྱི་ིགྲིོང་ཚེ་ོའད་ིལ་ཆུ་བིའ་ིགྲིོང་ཟེརི་ལ། ཆུ་བིའ་ི

གྲིངོ་ནི་ིསྐབས་དའེ་ིདུས་གསརི་དུ་ཆོགས་པརི་བཤད། 

རྒྱལ་པ་ོབཀྲ་ཤིས་རྣམི་རྒྱལ་ནི་ིཆོོས་སྲིད་ལུགས་གཉིིས་གང་ག་ིཆོ་ནིས་མིཛིད་

རྗེེས་རླབས་ཆོེནི་བཞིག་མྱོོང་མིཁོནི་ཞིིག་ཡིིནི་ཏ།ེ སྲིད་ཕྱོོགས་ནིས་ཧོརི་དམིག་ཕམི་

པརི་བརྒྱབས་པ་དང་། ཆོསོ་ཕྱོགོས་ནིས་རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་འགྱུརི་རིནིི་པ་ོཆོ་ེལ་དྭགས་

སུ་ཐོོག་དང་པོརི་གདནི་དྲངས་པ་སོགས་མིཛིད་རྗེེས་མིང་བ་ོབཞིག་རིབས་འདུག ད་

དུང་ལ་དྭགས་པའི་ཡུལ་མིི་མིང་ཆོེ་བའི་ཁོ་རྒྱུནི་ལ་ལ་དྭགས་ལོ་སརི་བོད་ཟླ་བཅུ་

གཅིིག་པའི་ནིང་སརི་བའི་འགྱུརི་བ་དེ་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་རྣམི་རྒྱལ་དམིག་ལ་འགྲིོ་

དགོས་བྱུང་བས། ཁོོང་གིས་འགྱུརི་བ་བཏང་བའ་ིབཤད་རྒྱུནི་གྱི་ིགྲིགས་པ་ཆོ་ེཡིང་། 

དོནི་དུ་ད་ེནི་ིརྒྱལ་པ་ོསེང་ག་ེརྣམི་རྒྱལ་མི་ཡིིནི་པརི་བཀྲ་ཤིས་རྣམི་རྒྱལ་འད་ིཉིིད་ཡིིནི་

ཏེ། ལ་དྭགས་ཡུལ་དུ་བཀའ་འགྱུརི་ཐོོག་དང་པོརི་གདནི་འདྲེནི་མིཁོནི་དང་ལ་དྭགས་

པའ་ིལ་ོགསརི་བོད་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིིག་པརི་འགྱུརི་བ་མིཁོནི་ནི་ིརྒྱལ་བ་ོབཀྲ་ཤིེས་རྣམི་

རྒྱལ་ཡིནིི་པ་དང་། ད་ེལྟརི་བྱིདེ་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ་མིཚེནི་ཡིང་ཁོངོ་དམིག་ལ་འགྲི་ོདགསོ་

པས་ཡིིནི། ད་དུང་བཙནི་པ་ོསྲོང་བཙནི་གྱི་ིཞྭ་བཞིེས་མིཁོནི་ཡིང་ཁོ་ོརིང་ཡིིནི་འདུག་

ཅིེས་སོགས་རྒྱལ་པ་ོབཀྲ་ཤིས་རྣམི་རྒྱལ་འད་ིམིཛིད་འཕྲིིནི་ཆོེནི་པ་ོརྒྱས་ཡིོད་རིབས་

ལ་དྭགས་དང་འབྲེལ་པའ་ིདཔ་ེདེབ་ཁོ་ཤས་སུ་བྲིས་ཡིོད་ནིའང་། <<མིང་ཡུལ་ལ་དྭགས་

ཀྱི་ིསྔོནོི་རིབས་ཀུནི་གསལ་མི་ེལངོ་>>ཞིསེ་པརི། “ད་ེནིས་རྒྱལ་པསོ་སྦིལ་ཏ་ིཡུལ་ལ་དམིག་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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རྒྱག་པ་ཐོག་བཅིད། ལ་ོགསརི་ཡིང་བོད་ཟླ་བཅུ་གཅིིག་པའ་ིནིང་བྱིས། དམིག་མིང་

ཙམི་ཁྲོདི་ནིས་སྦིལི་ཏ་ིཡུལ་ལ་ཕབེས”(ཤགོ་ངསོ་ ༡༦༣ ནི་གསལ) ཞིསེ་འཇམི་དབྱིངས་

རྣམི་རྒྱལ་ཡིིནི་ཚུལ་ཡིང་བཤད་ཡིོད་པས་གང་བདེནི་བརྟོག་པརི་བྱི། ཡིང་བཙནི་པ་ོ

སྲོང་བཙནི་གྱི་ིཞྭ་ཞིེས་པ་ནིི། དག་ེཆོོས་ཀྱི་ིགཏམི་རྒྱུད་གསེརི་ཐོང་དུ་ཡིོད་པ་ད་ེག་

རིང་ཡིིནི་ངེས་ཏེ། “མིངའ་རིིས་བླ་དྭགས་སུ་རིང་རིེའ་ིཆོོས་རྒྱལ་གྱི་ིགདུང་རྒྱུད་དུ་

གྲིགས་པ་ད་དུང་ཡིོད་པ་རྣམིས་ལ་ོགསརི་སོགས་ཀྱི་ིཚེ་ེསྔོོནི་གྱི་ིཆོས་ཡིིནི་ཅིེས། ཞྭ་

བཙནི་ཞྭ་ལྟ་བུའི་རིིང་པོ་ཞིིག་གྱིོནི་ཏེ་དེ་ལ་དརི་དམིརི་གྱིིས་མིདུནི་ནིས་བསྣོལ་

བསྒྲིིགས་ཏ་ེདཀྲིས། སྣ་ེགཉིིས་རྣ་བ་གཡིས་གཡིནོི་གཉིིས་ནིས་འཕྱོང་། སྐུ་ལ་ཕུ་ཐུང་

ལྭ་བ་ཤག་ལྟ་བུ་གསལོ་བ་ཡིིནི།”ཞིསེ་པ་ད་ེཉིིད་ད།ོ། (བདོ་ལྗོངོས་བདོ་ཡིགི་དཔ་ེརྙངི་དཔ་ེསྐྲུནི་

ཁོང་ནིས་བསྐྲུནི་པའ་ི<<དག་ེའདུནི་ཆོསོ་འཕལེ་གྱི་ིགསུང་རྩེམོི།>>གཉིསི་པའ་ིཤགོ་ངསོ་ ༨༣ ནི་གསལ) 

ད་ལྟ་རྣམི་རྒྱལ་རྩེེ་མིོའ་ིམིཁོརི་གྱིི་ཁོང་པ་མིང་ཆོེ་བ་ཞིིག་རིལ་དུ་སོང་ནིས་ལྷོ་ཁོང་

གཅིགི་མི་གཏགོས་མི་ིའདུག དའེ་ིནིང་རྣམི་རྒྱལ་མིཆོདོ་རྟོནེི་དང་། སྤྱིནི་རིས་གཟགིས་

ཕྱོག་སྟེོང་སྤྱིནི་སྟེོང། སྤྱིནི་རིས་གཟིགས་ཕྱོག་དྲུག་སོགས་འདུག གྱིང་ངོས་ཀྱི་ིརི་ིམི་ོ

དང་ཐོང་ལ་བཏིང་བའ་ིཤིང་ག་ིཔང་སོགས་ཧ་ཅིང་རྙིང་རུལ་དུ་སོང་བ་དག་ནི་ིད་ེདུས་

ཀྱིི་དེ་ཉིིད་པརི་བསམི། ལྷོ་ཁོང་འདི་ཡིི་གྲྭ་བ་ནིི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གྲུབ་མིཐོའ་སྐྱོོང་

མིཁོནི་ཡིནིི་པརི་བཤད། 

ད་ེནིས་བྱིམིས་པ་ལྷོ་ཁོང་དུ་མིཇལ་བརི་ཕྱོིནི་པ་ཡིིནི། ལྷོ་ཁོང་ནིང་ག་ིནིང་རྟོེནི་

གཙ་ོབ་ོཡིང་རྒྱལ་བ་བྱིམིས་པའ་ིསྐུ་བརྙནི་ཆོནེི་པ་ོཞིགི་རིདེ་ལ། བྱིམིས་པའ་ིསྐུ་བརྙནི་

འད་ིནི་ིབྱིམིས་པ་རྣམི་གསུམི་ཞིསེ་རྒྱལ་པ་ོགྲིགས་པ་འབུམི་སྡོ་ེཡི་ིསྐབས་སུ་བཞིངེས་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

པརི་གྲིགས་པའ་ིབྱིམིས་པའ་ིསྐུ་བརྙནི་ཁྲོོད་ཀྱི་ིགཅིིག་ཡིིནི་ཞིེས་ལྷོ་ཁོང་འདིའ་ིདཀོརི་

གཉིེརི་གྲྭ་བ་ཞིིག་གིས་འགྲིེལ་བརྗེོད་བྱིས་བྱུང་། བྱིམིས་པ་ལྷོ་ཁོང་འད་ིདང་གོང་ག་ིརྩེ་ེ

མི་ོལྷོ་ཁོང་གཉིིས་ཀྱི་ིགྲྭ་བ་དག་ནི་ིདག་ེལུགས་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་སྐྱོོང་མིཁོནི་རིེད་འདུག 

རྒྱལ་པ་ོགྲིགས་པ་འབུམི་སྡོ་ེནི་ིརྗེ་ེཙོང་ཁོ་པ་དང་དུས་མིཉིམི་པའ་ིལ་དྭགས་པའ་ིརྒྱལ་

པ་ོདང་ཙོང་ཁོ་བརི་དད་གུས་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེརིབས་ཀྱི་ིསྒྲུང་ཧ་ཅིང་སྙནི་མི་ོཞིིག་ཀྱིང་འདུག 

བྱིམིས་པ་ལྷོ་ཁོང་འདིའ་ིམིིང་གཞིནི་ལ་ཇ་ོབ་ོལྷོ་ཁོང་ཡིང་ཟེརི། རྣམི་རྒྱལ་རྩེ་ེམིོའ་ིལྷོ་

ཁོང་དག་ལ་མིཇལ་སྐོརི་ཡིོངས་སུ་ཚེརི་རྗེེས་རིི་བོའ་ིཕརི་ངོས་ཀྱིི་གཤོངས་ནི་ཡིོད་

པའ་ིལམི་སྒྲིནོི་སླབོ་གྲྭ་རུ་ལྟ་སྐརོི་ལ་སངོ་བ་ཡིནིི། 

སློབ་གྲྭ་འད་ིནི་ིལ་དྭགས་ཀྱི་ིསློབ་གྲྭ་ཁོག་ག་ིནིང་ནིས་སློབ་སྦྱོང་ཡིག་ཤོས་དང་

བོད་ཡིིག་ལ་ད་ོསྣང་ཡིོད་མིཁོནི་ཡིིནི་པརི་བཤད་པས། ང་ཚེོས་རི་ིརྩེ་ེནིས་རྐང་ལམི་

དེད་ད་ེཐོད་ཀརི་སོང་བས་ཆུ་ཚེོད་བཅུ་གཅིིག་དང་སྐརི་མི་ལྔ་བཅུ་རུ་ལམི་སྒྲིོནི་སློབ་

གྲྭརི་འབྱིོརི་ནིས་སློབ་སྤྱིིའ་ིལས་ཁུངས་སུ་སོང་རུང་། སློབ་སྤྱི་ིབཞུགས་མིེད་པས་

སྐརི་མི་ཁོ་ཤས་ལ་དེརི་བསྒུག་པ་ཡིིནི། སློབ་སྤྱིིའ་ིལས་ཁུངས་ནི་ིཐོོག་རྩེེག་གཉིིས་པ་

ཞིིག་ནི་འདུག་ལ། ནིང་ག་ིདབྱིིབས་བཀོད་སྤྱི་ིནི་ིཟ་ཁོང་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ག་ིནིང་ལོགས་

དང་ཧ་ཅིང་འདྲ་སྟེ་ེསླབོ་སྤྱི་ིབཞུགས་ས་ནི་ིཟ་ཁོང་ནིང་ག་ིཟས་རིནིི་ལནེི་མིཁོནི་གྱི་ིསྡོདོ་

ས་འདྲ། ཁོ་ོརིང་ག་ིརྒྱབ་ལོགས་དང་གཡིས་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིགྱིང་ངོས་ཤེལ་སྒྲིོམི་དག་ག་ི

ནིང་ལ་གཟེངས་བསྟེོད་ཀྱི་ིརྟོགས་མི་སྣ་ཚེོགས་ཤིག་བསྒྲིིགས་གཤོམི་བྱིས་འདུག སྒྲི་ོ

འགྲིམི་གྱིི་གྱིང་ངོས་ནི་སློབ་གྲྭའི་བྱིེད་སྒོོ་ཁོག་དང་༸གོང་ས་སྐྱོབས་མིཆོོག་ཆོེནི་པོ་

གཙོས་པའི་གནིད་ཡིོད་མིང་མིི་སྣ་དག་ཅིིག་སློབ་གྲྭརི་ཆོིབས་བསྒྱུརི་བསྐྱོངས་པའི་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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པརི་རིིས་མིང་པ་ོསྦྱརི་འགྲིེམིས་བྱིས་འདུག ད་ེནིས་སློབ་སྤྱི་ིཕེབས་བྱུང་ཁོོང་ནི་ིལ་ོ

གྲིངས་ལྔ་བཅུ་ལྷོག་ལ་ཕབེས་པའ་ིམི་ིགཟུགས་གཞི་ིའབྲངི་ཙམི་དང་སྐམི་པ་ོཞིགི་རིདེ། 

ཁོངོ་གསི་ང་ཚེརོི་སློབ་གྲྭ་འད་ིལྟརི་ང་ོསྤྲོདོ་བྱིས་བྱུང་། ལམི་སྒྲིོནི་སླབོ་གྲྭ་འདརིི་སླབོ་མི་

ཆོིག་སྟེོང་སུམི་བརྒྱ་དང་། ས་གནིས་ཁོག་གཞིནི་དག་ནི་ཡིནི་ལག་སློབ་གྲྭ་བཅུ་

གཅིིག་ཡིོད་ལ། ཐོག་རིིང་ནིས་འོང་བ་དང་ཉིམི་ཐོག་ཡིིནི་པའ་ིསློབ་མི་ལྔ་བརྒྱ་ཙམི་ལ་

སླབོ་ཡིནོི་རིནིི་མིདེ་ངང་སླབོ་སྦྱངོ་སྤྲོདོ་བཞིནིི་ཡིདོ་རིབས་བཤད། སླབོ་གྲྭ་འད་ིནི་ིཕྱོ་ིལ་ོ 

༡༩༧༣ ལོརི་པདྨ་ཤྲི་ིརྣམི་རྒྱལ་ཚེོགས་པ་ཞིེས་པའ་ིཟློས་གརི་ཚེོགས་པ་ཞིིག་གིས་

འགྲི་ོགྲིོནི་བཏང་ནིས་གསརི་འཛུགས་བྱིས་པ་ཡིིནི་འདུག པདྨ་ཤྲིི་རྣམི་རྒྱལ་ནིི་ལ་

དྭགས་ས་གནིས་རིང་ག་ིམིཁོས་དབང་དང་མི་ིསྣ་གལ་ཆོེནི་ཞིིག་རིེད། འདིརི་སློབ་གྲྭ་

གཞིནི་དག་དང་ཐུནི་མིོང་མི་ཡིིནི་པ་ཞིིག་ཡིོད་པ་ནིི་བོད་ཡིིག་སྟེེ་བྷོ་ོཊིི་ཤུགས་ཆོེནི་

པོས་སྦྱོང་གི་ཡིོད་པ་དང་། དགེ་རྒོནི་ཚེོ་ཡིང་ཆོོས་རིིག་ལས་ཁུངས་ནིས་ཆོེད་

མིངགས་བྱིས་པ་མིང་པ་ོཡིདོ། 

སྤྱིིརི་ནི་འད་ིནིས་སློབ་མིཐོརི་ཕྱོིནི་པའ་ིསློབ་ཕྲུག་ཚེོརི་སྤྱི་ིཚེོགས་སུ་བོད་ཡིིག་

བཀལོ་སྤྱིདོ་ཀྱི་ིཁྱིབ་རྒྱ་ཧ་ཅིང་ཆུང་རུང་། སླབོ་ཕྲུག་ཚེརོི་བདོ་ཡིགི་སྦྱང་མི་ིའདདོ་པའ་ི

དཀའ་ངལ་ཅི་ིཡིང་འཕྲིད་ཀྱི་ིམིེད། ད་ེནི་ིསློབ་ཕྲུག་ཚེོརི་རིང་ག་ིཕ་མིེས་ཀྱི་ིརིིག་གཞུང་

གི་ཡིང་སྙིང་ནིང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོོས་གཞུང་ཁོག་ལ་སྦྱང་འདོད་ཡིོད་པ་དང་། 

གཞིནི་གླི་ེརླུང་འཕྲིིནི་ལས་ཁུངས་སོགས་སུ་བྷོ་ོཊི་ིཡིོད་པས་སློབ་པརི་དཀའ་ངལ་ཅི་ི

ཡིང་མིདེ། སླབོ་གྲྭ་འདའི་ིཐོགོ་མིའ་ིསླབོ་དབེ་ནི་ིབདོ་གཞུང་ཤསེ་རིགི་ལས་ཁུངས་ཀྱིསི་

བསྒྲིིགས་པ་ད་ེཡིིནི་ཡིང་། རྗེེས་སུ་ལ་དྭགས་རིང་གི་རྒྱལ་རིབས་དང་ཆོོས་འབྱུང་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

སོགས་སྦྱང་དགོས་པརི་ཆོེད་དམིིགས་ཀྱིིས་ས་གནིས་རིང་ག་ིམིཁོས་པ་དག་གིས་

ཆོེད་བསྒྲིིགས་བྱིས་པའི་དེབ་ཀྱིིས་སློབ་ཀྱིི་ཡིོད། སློབ་གྲྭ་འདིའི་སློབ་མི་ཚེོརི་བོད་

གཞུང་གསི་དམིགིས་བསལ་གྱི་ིསླབོ་གྲྭ་ཁོག་ཏུ་བླངས་པ་ད་ེའདྲ་མིདེ་ཀྱིང་། རྡ་ས་བདོ་

ཁྱིམིི་སླབོ་གྲྭ་རུ་བུ་ལྔ་བཏང་ཡིདོ། ཁོ་ོཚེ་ོནི་ིཚེནི་རིགི་སླབོ་སྦྱངོ་བྱིདེ་མིཁོནི་ཡིནིི། གལ་

ཆོེའ་ིམི་ིསྣ་ཕེབས་པའ་ིཐོད་ནིས་ཀྱིང་༸གོང་ས་སྐྱོབས་མིགོནི་རིིནི་པ་ོཆོ་ེཐོེངས་བཞིིརི་

ཆོིབས་བསྒྱུརི་བསྐྱོངས་པ་དང་ད་ལ་ོཡིང་ཕལ་ཆོ་ེཕེབས་ཐུབ་རྒྱུ་རིེད་བསམི་བཞིིནི་

ཡིོད་པ་སོགས་འགྲིེལ་བརྗེོད་བྱིས་ཚེརི་རྗེེས། སློབ་སྤྱིིས་འད་ིགརི་དག་ེརྒོནི་བྱིེད་ཀྱི་ི

ཡིོད་པའི་བོད་པ་དགེ་བསྟེནི་འཛིིནི་ཟེརི་བ་ཞིིག་ལ་ང་ཚེོརི་སྣེ་འཁྲོིད་བྱིེད་དུ་བཅུག་

པས་ཁོ་ོདང་འགྲིགོས་ནིས་དཔ་ེམིཛིདོ་ཁོང་དང་སླབོ་ཁོང་། སྔོོནི་འགྲིའོ་ིསླབོ་གྲྭ་སགོས་

སུ་ལྟ་སྐོརི་བྱིས་པ་དང་། འགྲི་ོཞིོརི་དུ་སློབ་ཕྲུག་ཚེོའ་ིབོད་ཡིིག་ག་ིགནིས་ཚེད་སྐོརི་ལ་

བཀའ་འདྲ་ིབྱིས་དུས། ཁོོས་བཤད་ནི། ས་འདིའ་ིསློབ་ཕྲུག་དག་ལ་བོད་ཡིིག་སྦྱོང་

འདོད་ད་ེའདྲ་མིདེ་ལ། ད་ེབཞིིནི་ཕ་མི་དག་ལའང་མི་ིའདུག ད་ེནི་ིབདོ་ཡིགི་བཀོལ་སྤྱིདོ་

བྱིེད་ས་མིེད་པས་ལནི་པ་ཡིིནི་ཡིང་སྲིད། གཞུང་ལ་སྙནི་ཞུ་སོགས་གཏོང་དུས་ད་ེནི་ི

ཧིནི་རྡིའམི། ཡིང་ནི་དབྱིིནི་ཡིིག ཨུརི་དོའ་ིའབྲ་ིདགོས་པ་ལས་བོད་ཡིིག་འབྲ་ིས་ཞིིག་

མིདེ་པ་དང་། ད་དུང་སླབོ་གྲྭ་འདིརི་བདོ་མི་ིདག་ེརྒོནི་བཅུ་གཉིིས་ཡིདོ་ཀྱིང་ང་ཚེའོ་ིནིང་

ག་ིགཅིགི་མི་གཏགོས་བདོ་ཡིགི་སླབོ་མིཁོནི་མི་རིདེ་གསུངས། 

ང་ཚེོས་ལ་དྭགས་པརི་མི་ིགྲིངས་ཅི་ིཡིོད་བཀའ་འདྲ་ིབྱིས་པརི། ཁོོང་གིས་ད་ེནི་ི

བཙནི་བྱིལོ་བདོ་མིའི་ིམི་ིགྲིངས་དང་ཧ་ལམི་འདྲ་བ་ོཞིགི་ལས་མིདེ། ད་ལྟ་གླི་ེརུ་ཁོ་ཆོའེ་ི

མིི་གྲིངས་ལ་ོརིེ་ནིས་ལ་ོརིེརི་འཕརི་སྣོནི་འབྱུང་བཞིིནི་པ་ནིི། ལ་དྭགས་པའི་ད་ལྟའི་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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དཀའ་ངལ་ཞིིག་ཡིིནི་པརི་གསུངས། སློབ་གྲྭའ་ིདཔ་ེམིཛིོད་ཁོང་དུ་དཔ་ེདེབ་མིང་པ་ོ

མིེད་ལ། བོད་ཡིིག་དཔ་ེདེབ་རྙིང་པ་རི་ེགཉིིས་ལས་མི་ིའདུག ང་ཚེ་ོསློབ་ཁོང་དུ་སོང་

ནིས་སློབ་ཕྲུག་ཚེོས་བྲིས་པའ་ིབོད་ཡིིག་ག་ིཡིིག་གཟུགས་ལ་ལྟ་དུས་ཡིིག་གཟུགས་

ཧ་ཅིང་ཡིག་པ་ོབྲིས་འདུག་པས། ངས་སློབ་ཕྲུག་བུ་མི་ོཆུང་ཆུང་ཞིིག་ལ་ཁོ་ོམིོའ་ིམིིང་

འབྲ་ིརུ་བཅུག་པརི་མིིང་ལ་བསྟེནི་འཛིིནི་སྒྲིོལ་དཀརི་ཟེརི་ལ། ཡིིག་གཟུགས་ཧ་ཅིང་

ཡིག་གི ཡིིནི་ནིའང་ང་ཚེ་ོདང་ཅུང་མི་ིའདྲ་ས་ནི་ིབསྟེནི་འཛིིནི་དང་སྒྲིོལ་དཀརི་གཉིིས་

བརི་དུ་འཕྲིེད་ཐོིག་ཅིིག་འཐོེནི་གྱིི་འདུག དེ་ནིས་བོད་དགེ་བསྟེནི་འཛིིནི་དང་ང་ཚེོ་

མིཉིམི་པརོི་དྲནི་རྟོནེི་འདྲ་པརི་ཞིགི་བླངས་པ་ནིས་ཁོངོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུས་རྗེསེ་ལམི་

སྒྲིནོི་སླབོ་གྲྭ་དང་ཁོ་བྲལ་ནིས་ཕྱོརིི་གླི་ེགྲིངོ་ཁྱིརེི་དུ་འབྱིརོི་དུས། གྲིདོ་པ་ལྟགོས་ཀྱི་ིཡིདོ་

རུང་ཐོོག་དང་པ་ོང་ཚེ་ོདཔ་ེཚེོང་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་སོང་ནིས་བདག་གིས་ལ་དྭགས་གསརི་

འགྱུརི་ཞིེས་པའིབོད་ཡིིག་ག་ིཚེགས་ཤོག་ཅིིག་དང་། <<ཡིོནི་ཏནི>>་ཞིེས་པའ་ི

བོད་ཡིིག་དུས་དེབ་གཉིིས་ཉིོས་པ་ཡིིནི། ང་ཚེོས་རིང་རིང་དགོས་པའི་དཔེ་དེབ་

སོགས་ཉིོས་རྗེེས་སྲང་ལམི་དོག་མི་ོཞིིག་ག་ིཉིིས་ཐོོག་ནི་ཡིོད་པའ་ིལྷོ་སའ་ིཔ་ོཏཱ་ལ་ཟ་

ཁོང་-ཨ་མིདའོ་ིཞིལ་ལག་ཅིསེ་བྲསི་ཡིདོ་པའ་ིཟ་ཁོང་ད་ེརུ་སངོ་བ་ཡིནིི། ད་ལྟ་ང་ཚེ་ོཟ་

ཁོང་ད་ེནི་འཐོེནི་ཐུག་ལ་བསྒུག་ནིས་བསྡོད་ཡིོད་ལ། ཉིིནི་གུང་ག་ིཆུ་ཚེོད་གཉིིས་དང་

སྐརི་མི་ཉི་ིཤུ་ཏག་ཏག་རིདེ། 

ཉིིནི་རྒྱབ་ཀྱི་ིཆུ་ཚེོད་གསུམི་དང་དང་སྐརི་མི་དྲུག་ག་ིསྟེེང་ལ་ང་ཚེ་ོལ་དྭགས་ནིང་

ཚེོགས་ཀྱི་ིཇ་ོཁོང་ཞིེས་པའ་ིལྷོ་ཁོང་ཆོེནི་པ་ོཞིིག་ཡིོད་པ་དེརི་མིཇལ་བརི་ཕྱོིནི་པ་ཡིིནི། 

ལྷོ་ཁོང་འད་ིནི་ིརིབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའ་ིས་ཕ་ོཁྱིིའ་ིས་ག་ཟླ་བའ་ིཚེེས་ ༡༥ ཉིིནི་ཏ།ེ ཕྱོ་ི
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ལ་ོ ༡༩༥༨ ལརོི་ལ་དྭགས་ནིང་ཚེགོས་ཀྱིསི་གསརི་བཞིངེས་བྱིས་པ་དང་། ལྷོ་ཁོང་ག་ི

ཁོ་ལྷོ་ོརུ་གཏད་ཡིོད་ཅིིང་། དབྱིིབས་ཅུང་གྲུ་བཞིིའ་ིརྣམི་པའ་ིསྟེེང་ཐོོག་གསེརི་གྱི་ིརྒྱ་

ཕབིས་ཡིདོ་པའ་ིལྷོ་ཁོང་ཞིགི་རིདེ། 

ནིང་ལོགས་ནི་རྒྱལ་བའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟོེནི་མིང་པ་ོའདུག་ལ། གྲིལ་མིག་ོརུ་

ཁྲོ་ིགསུམི་དང་གཡིོནི་ཟུརི་གྱི་ིགྲིལ་མིག་ོརུ་ཁྲོ་ིགཅིིག་སྟེ་ེབསྡོོམིས་པའ་ིཁྲོ་ིབཞི་ིའདུག 

དཀྱིལི་ཁྲོའི་ིསྟེངེ་ནི་༸གངོ་ས་མིཆོགོ་ག་ིསྐུ་པརི་དང་། གཡིས་ཁྲོའི་ིསྟེངེ་ནི་རྒྱལ་བ་ཀརྨི་

བའ་ིསྐུ་པརི། གཡིོནི་ཁྲོིའ་ིསྟེེང་ནི་འབྲུག་ཆོེནི་པའ་ིསྐུ་པརི་། གཡིོནི་ཟུརི་གྱི་ིཁྲོ་ིསྟེེང་ནི་

ས་སྐྱོ་གོང་མི་རིིནི་པ་ོཆོ་ེཡི་ིསྐུ་པརི་བཅིས་བཞིག་འདུག བཞུགས་ཁྲོ་ིད་ེདག་ག་ིརྒྱབ་

ཡིོལ་དང་མིདུནི་ཅིོག་སོགས་ནི་ིཤིང་བརྐོས་མིཁོས་པ་ལག་རྩེལ་རྩེེརི་སོནི་ཞིིག་གིས་

རྩེལ་དུ་བཏོནི་ནིས་བརྐོས་པ་འདྲ་བའ་ིབརྐོས་རིིས་རི་ིམི་ོསྣ་མིང་ཁྱིད་འཕགས་ཀྱིིས་

ཕྱུག་པ་ཏག་ཏག་ཡིིནི་པ་མི་ཟད། ལྷོ་ཁོང་ནིང་ལོགས་ཀྱི་ིཁྱིོནི་ཡིོངས་ཀྱིང་ལ་དྭགས་

ཡུལ་གྱི་ིལྷོ་ཁོང་གཞིནི་དག་དང་མི་ིའདྲ་བརི་གྲིལ་དག་ཅིིང་དེང་རིབས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆོོས་

ལྡེནི་པའ་ིལྷོ་ཁོང་ཞིིག་རིེད། ཕྱོ་ིལོགས་ཀྱི་ིམིཐོའ་སྐོརི་ནི་མི་ཎི་ིའཁོོརི་ལ་ོཆུང་ཆུང་ག་ི

བསྟེརི་ཕྲིེང་ཞིིག་བསྒྲིིགས་ཡིོད་ལ། རི་བའི་ནིང་ཡིོངས་ཨརི་འདམི་གྱིིས་གཡིོགས་

ཡིོད་པས་གཙང་དག་ཅིིག་རིེད། རྒྱ་སྒོོའ་ིནིང་ག་ིགཡིོནི་འགྲིམི་ནི་དབྱིིནི་ཡིིག་ག་ིདཔ་ེ

དེབ་ལས་བོད་ཡིིག་གི་དཔེ་དེབ་གཅིིག་ཀྱིང་མིེད་པའི་དཔེ་ཚེོང་ཁོང་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་

ཡིདོ་པ་ད་ེནི་ིཡུལ་སྐརོི་དུ་ཡིངོ་བའ་ིཕྱོ་ིགླིངི་བ་ཚེོའ་ིཆོདེ་དུ་ཡིནིི་པ་འདྲ། 

ད་ེནིས་ང་ཚེ་ོརིང་རིང་ག་ིའདོད་མིོས་ལྟརི་སྲང་ལ་ཉུལ་བ་ཡིིནི། གླི་ེཡི་ིསྲང་ལམི་

དང་ཚེོང་ཁོང་དག་ནི་ིང་ཚེོའ་ིརྒྱལ་ས་ལྷོ་སའ་ིབཀོད་པ་དང་ཆོ་ཡིོངས་སུ་འདྲ་བ་ོཡིོད་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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པས། ལྷོ་ས་རུ་སླེབས་པ་ལྟ་བུའ་ིཚེོརི་སྣང་བཅིོས་མིིནི་ཞིིག་བྱུང་བ་དང་མིཉིམི་དུ་ལྷོ་

ས་རུ་ཡིོད་པའི་བདག་གི་སྲིང་མིོ་གཉིིས་ཀའང་དྲནི་བྱུང་། གཞིནི་བོད་པ་སྐྱོབས་

བཅིོལ་བའ་ིཚེོང་རི་ཞིིག་ཏུ་བལྟ་བརི་སོང་ཡིང་ད་ེརུ་ཡིོད་པའ་ིཚེོང་ཟོག་དག་ནི་ིརྡ་ས་

རུ་ཡིོད་པའ་ིཅི་དངོས་དག་ལས་དམིིགས་བསལ་བ་ཅིང་མི་ིའདུག གྲིོང་ཁྱིེརི་གྱི་ིཅུང་

གཤམི་ཕྱོོགས་ནི་ཡིོད་པའ་ིརླངས་འཁོོརི་འབབ་ཚེིགས་སུ་འགྲི་ོསའ་ིལམི་གྱི་ིགཡིས་

ཕྱོོགས་ཤིག་ནི། ལ་དྭགས་ས་གནིས་རིང་ག་ིཐོོནི་ཟོག་མིརི་དང་། ཕྱུརི་བ། རྩེམི་པ། 

ཤིང་ཏོག་སྐམི་པོའ་ིརིིགས་སྣ་ཚེོགས་གྲིལ་དུ་བསྟེརི་འདུག་པས། བདག་གི་སློབ་

གྲིོགས་ཁོ་ཤས་ཤིག་ད་ེདག་མིངགས་ཉི་ོབྱིེད་པརི་བྲེལ་གྱི་ིཡིོད་རུང་། དཔལ་འབྱིོརི་

གྱི་ིའཁོསོ་ཀ་ཞིནི་པའ་ིབདག་གསི་ཅི་ིཞིགི་ཉིོའམི། གང་ཡིང་ཉི་ོའདདོ་མི་བྱུང་། 

ཕྱོིརི་ལྕོག་ལམི་ཚེལ་གྱིི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིིམི་སྡོེ་རུ་འབྱིོརི་དུས་ཆུ་ཚེོད་ལྔ་བ་ཡིས་

མིས་རིེད། ཟ་མི་བཟས་ཚེརི་རྗེེས་ངལ་ཅུང་ཙམི་གསོས་རྗེེས་ཨ་འཇམི་དང་མིཉིམི་དུ་

སྲང་ལ་ཉུལ་དུ་འོང་བ་ཡིིནི། ཤག་པ་ོཟ་ཁོང་དུ་སོང་ནིས་འ་ོམི་འཐུང་ཞིོརི་ཟ་ཁོང་དེའ་ི

ཞིབས་ཞུ་བ་སྟེ་ེབོད་པའ་ིདམིག་མི་ིརྒོནི་ཡིོལ་དུ་སོང་བ་ལྷོག་པ་ཟེརི་བ་ཞིིག་དང་ཁོ་

བརྡ་འདྲ་མིིནི་ཅི་ིརིིགས་བྱིས་རྗེེས་ཀྱི་ིས་རུབ་མིཚེམིས་སུ་བོད་ཁྱིིམི་གྱི་ིང་ཚེོའ་ིསྡོོད་

གནིས་སུ་ཕྱོིརི་ལགོ་བྱིས་ནིས་ངལ་གས་ོབྱིས་པ་ཡིིནི།

༧) ཕྱིི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའིི་ཟླ་ ༦ ཚེེསེ་ ༢༤ ཉིིན། 

ད་ེརིིང་ངལ་གསོའ་ིཉིིནི་མི་ོཡིིནི་པས་ཞིོགས་ཇ་འཐུང་ཚེརི་རྗེེས་སློབ་གྲིོགས་ཚེ་ོ

གླིེ་རུ་ལྟ་སྐོརི་ལ་འགྲི་ོབརི་གྲི་སྒྲིིག་བྱིེད་ཀྱིིནི་འདུག ཨ་འཇམི་དང་ངེད་གཉིིས་ཀྱིང་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

མིཉིམི་དུ་གླི་ེརུ་འགྲི་ོརྒྱུ་བྱིས་མིདོ། གླི་ེརླུང་འཕྲིནིི་ཁོང་ག་ིའབྲལེ་མིཐུད་པ་ལ་དྭགས་ས་

གནིས་བོད་ཀྱི་ིགཞིོནི་ནུ་ལྷོནི་ཚེོགས་ཀྱི་ིའཐུས་མི་ིཞིིག་དང་། ང་ཚེོའ་ིསྣ་ེཤནི་པ་དག་ེ

ཀརྨི་ཀུནི་བཟང་གཉིིས་སླེབས་བྱུང་བས་ཨ་འཇམི་ང་དང་མིཉིམི་དུ་གླི་ེརུ་འགྲི་ོམི་ཐུབ་

པས། སླབོ་གྲིགོས་ཤ་བ་ོདབང་གྲིགས་དང་ངདེ་གཉིསི་ཞི་ིབའ་ིཚེལ་དུ་ཡིདོ་པའ་ི༸གངོ་

ས་མིཆོོག་ག་ིབཞུགས་ཁྲོིའ་ིཉི་ེའཁྲོིས་ནི་རྒྱ་གརི་དམིག་མིིའ་ིརྩེེད་མི་ོཞིིག་ཡིོད་རིབས་

ཟརེི་བས་དརེི་འགྲི་ོརྒྱུ་བྱིས་ནིས་གཞུང་ལམི་དུ་འངོ་ཡིང་། ད་ེརུ་འགྲི་ོམིཁོནི་གྱི་ིརླངས་

འཁོོརི་མི་རྙེད་པས་ཅི་ིབྱི་མི་རྙེད་པརི་རིང་དགརི་གླི་ེརུ་ལམི་ལ་ཆོས་པ་ཡིིནི། གླི་ེརུ་

འབྱིོརི་ནིས་ཀྱིང་ཐོོག་མིརི་དམིིགས་ཡུལ་ཅིི་ཡིང་མིེད་པརི་ཚེོང་ཁོང་སོགས་སྐོརི་

གཡིངེ་འདྲ་བྱིས་རྗེསེ། བདོ་པའ་ིཨ་ཅིག་ཅིགི་ལ་གླི་ེཡི་ིདཔ་ེམིཛིདོ་ཁོང་ཆོ་ེབ་ད་ེགང་ནི་

ཡིོད་མིེད་དྲིས་ནིས་ད་ེརུ་སོང་བ་ཡིིནི། དཔ་ེམིཛིོད་ཁོང་ད་ེནི་ིསྐྱོབས་བཅིོལ་བོད་མིིའ་ི

ཚེོང་རིའ་ིཁོ་གཏད་ཀྱི་ིལམི་གྱི་ིཡིརི་ཕྱོོགས་ནི་འདུག་ལ། ནིང་ནི་བོད་ཡིིག་ག་ིདཔ་ེཆོ་

མིང་པ་ོམིདེ་ཀྱིང་། ཡིདོ་པ་དག་ག་ིམིང་ཤསོ་ཤགི་ནི་ིབདག་ག་ིལས་འགནི་ཏ།ེ ད་རིབེ་

ཀྱི་ིལྟ་སྐརོི་རྩེོམི་ཡིགི་དང་འབྲལེ་བའ་ིདཔ་ེདེབ་འབའ་ཞིགི་རིདེ། 

དང་ཐོོག་ངས་ས་ཕུད་དཔལ་ལྡེནི་གྱིི་བརྩེམིས་པའི་<<ལ་དྭགས་>>ཞིེས་པའི་

དཔ་ེདེབ་ཅིིག་བཀློགས་པ་ཡིིནི། ད་ེརུ་གླི་ེཞིེས་པའ་ིམིིང་ཐོོགས་དོནི་དང་ལ་དྭགས་ཀྱི་ི

ས་ཁྱིོནི་བཅིས་ལ་འགྲིེལ་བཤད་འད་ིལྟརི་རྒྱབ་ཡིོད་དེ། “གླི་ེཞིེས་པ་ནི་ིཆུ་དང་སྤོང་

ཡིོད་པའ་ིའདམི་ལ་ཟེརི་ཞིིང་། ཐོོག་མི་ཆོགས་པའ་ིཆུ་སྦིིའ་ིམིདུནི་ནི་སྤོང་དང་འདམི་

ཡིོད་པས་ད་ེལ་བརྟོེནི་ནིས་གླི་ེཐོོགས་པ་ཡིིནི།” (ཤོག་ངོས་ ༡ ནི་གསལ) “ལ་དྭགས་ནི་ི

བདུད་ལ་ནིས་ཆུ་ཤུལ་བརི་དུ་བརྩེ།ི ལ་དྭགས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ས་ནི་ིགླི་ེཡིིནི་འད་ིནི་ིལ་དྭགས་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཀྱི་ིདབུས་ནི་གནིས་ཡིདོ།” (ཤགོ་ངསོ ༢ ནི་གསལ) ཅིསེ་པ་དང་། “ལ་དྭགས་ཀྱི་ིས་ཆོའ་ི

རྒྱ་ཁྱིནོི་ཨ་ེཀཊི་ ༡༠༧༤༠༥ ཡིདོ་ཀྱིང་ཨ་ེཀཊི་ ༢༤༣༩༥ ཙམི་མི་གཏགོས་འབད་

འགྱིདེ་བྱིདེ་མི་ིཐུབ།” (ཤགོ་ངསོ་ ༡༥ ནི་གསལ) ཅིསེ་སགོས་བཤད་འདུག གཞིནི་བཀྲ་

ཤིས་རིབ་རྒྱས་ཀྱིིས་བརྩེམིས་པའི་<<མིརི་ཡུལ་ལ་དྭགས་ཀྱིི་སྔོོནི་རིབས་ཀུནི་

གསལ་མིེ་ལོང་>>ཞིེས་པརི་ལ་དྭགས་ཀྱིི་མིིང་ཐོོགས་སྟེངས་ལ་འདི་ལྟརི་འགྲིེལ་

ཡིདོ་ད།ེ “ལ་དྭགས་ཀྱི་ིསྔོོནི་དུས་ཀྱི་ིམིངི་ནི་ིམིརི་ཡུལ་ཡིནིི། ད་ེཡིང་གངས་རི་ིཀ་རི་བུ་

རིམི་དང་རི་ིབ་ོགངས་ཅིནི་ཧ་ིམི་ལ་ཡིའ་ིརི་ིརྒྱུད་གཉིིས་ཀྱི་ིབརི་ལ་ཡིོད་པའ་ིལ་དྭགས་

ཀྱིི་རིི་རྒྱུད་འདི་ཡིི་མིདོག་དམིརི་པོ་ཡིོད་ཅིིང་། དེ་ལ་བརྟོེནི་ལྗོོངས་འདི་ཡིི་མིིང་ལ་

དམིརི་ཡུལ་ཐོོགས་པ་ཡིིནི། ད་ལྟ་ཡིང་རིི་རྒྱུད་འདི་ཡིི་མིདོག་དམིརི་པོ་ཡིོད་དོ།།” 

(ཤོག་ངོས་ ༡༠ ནི་གསལ) ཞིེས་པ་དང་། “ལ་དྭགས་ནི་ིརྗེེས་སུ་ཐོོགས་པའ་ིམིིང་ཡིིནི་ཏ།ེ 

དང་པ་ོནི་ིལ་དྭགས་གངོ་ཁོ་ཡིནི་ཆོདོ་ཀྱི་ིས་ཆོ་ཧ་ལམི་ཞིགི་ལ་ཟེརི་བ་ཡིདོ་ལ། ད་ེཡིང་

ལ་མིང་པོའ་ིམིདུནི་ནིམི་འདབས་སུ་ཡིོད་པས་ནི་ལ་དྭགས་ཟེརི།” (ཤོག་ངོས་ ༡༢ ནི་

གསལ) ཞིེས་སོགས་འགྲིེལ་ཡིོད་ནིའང་། ལ་དྭགས་ཡུལ་མིའི་ིཁོ་རྒྱུནི་ལ་བཤད་སྲོལ་

འདི་འདྲ་ཞིིག་མིཆོིས་ཏེ། ལ་ཞིེས་པ་ནིི་ཡུལ་འདིརི་མིཁོརི་དོང་ལ་སོགས་པའི་ལ་

མིཐོོནི་པ་ོམིང་པ་ོཡིོད་པས་ནི་ལ་དང་། དྭགས་ཞིེས་པ་ནི་ིགནིས་འདིརི་རི་ིདྭགས་མིང་

པ་ོཡིདོ་པས་ནི་དྭགས་ཞིསེ་བཤད་པ་ནི་ིབདནེི་བདནེི་འདྲ་བ་ཞིགི་ཏུ་མིཐོངོ་རུང་། ད་ེནི་ི

ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཤོག་ངོས་ནིས་རྙེད་མིི་ཐུབ་པས་ནི་ཁུངས་མིེད་ཀྱིི་གཏམི་དུ་ཟད་པརི་

སམེིས། 

གཞིནི་ང་དང་གྲིོགས་དབང་གྲིགས་གཉིིས་ཀྱིིས་དེརི་ཡིོད་པའི་དཔེ་དེབ་དག་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ལས་ཡུལ་མིིང་སོགས་རིང་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱིི་ཐོ་སྙད་ཁོ་ཤས་ཟིནི་བྲིས་སུ་ཕབ་

བཤུས་དང་། མིང་པ་ོཞིིག་པརི་བཤུས་སོགས་རྒྱག་པའ་ིལས་ཀརི་བྲེལ་བཞིིནི་པའ་ི

སྐབས་དཔེ་མིཛིོད་ཁོང་གི་གླིོག་ཆོད་སོང་བས་མིང་པོ་ཞིིག་པརི་བཤུས་དང་པརི་

རྒྱག་མི་ཐུབ་པརི་ལུས་པས། དཔ་ེམིཛིོད་ད་ོདམི་པ་དང་ཨ་ཅིག་གཉིིས་ལ་དཔ་ེདེབ་

གཅིིག་ལ་གཏའ་མིརི་ཧིནི་སྒོོརི་བརྒྱ་རི་ེབཞིག་ནིས་གཡིརི་རྒྱུའ་ིརི་ེའདུནི་ཞུས་པརི། 

ཁོོང་གཉིིས་ཀྱི་ིནིང་གྲིོས་ཅུང་ཙམི་བྱིས་རྗེེས་ངེད་གཉིིས་ལ་སྙིང་རྗེ་ེསྐྱོེས་པའམི། ཡིང་

ནི་ཁོ་ོཚེོའ་ིལ་ོརྒྱུས་དང་ཤེས་རིིག་ལ་ད་ོསྣང་ཆོེནི་པོས་ཞིིབ་འཇུག་བྱིེད་མིཁོནི་ཞིིག་

མིཐོོང་བས་སྤྲོ་ོསྣང་སྐྱོེས་པ་ཡིིནི་ཡིང་སྲིད། ངེད་གཉིིས་ལ་ཡུལ་སྐོརི་རྩེོམི་འབྲིའ་ིལས་

ཀརི་ཕནི་ཐོགོས་ཡིདོ་པའ་ིདགསོ་ངསེ་དཔ་ེདབེ་ས་ོདགུ་རིནིི་མིདེ་དུ་སྤྲོདོ་རྒྱུ་བྱིས་བྱུང་

པས། ངེད་གཉིིས་ཧ་ཅིང་དགའ་བའི་ངང་ནིས་ཁོོང་གཉིིས་ལ་བཀའ་དྲིནི་ཡིང་ཡིང་

ཞུས་རྗེེས། དྲནི་རྟོེནི་མིཉིམི་པརི་བརྒྱབ་ནིས་བསྐུརི་རྒྱུ་ཁོས་ལེནི་བྱིས་རྗེེས་དཔ་ེདེབ་

ཁྱིརེི་ནིས་ཕྱོ་ིལགོས་སུ་ཡིངོ་བ་ཡིིནི། 

སྲང་ལམི་ཞིགི་ནིས་ཡུནི་རིངི་མི་ཐུག་པའ་ིམི་ིཞིགི་སྟེ།ེ བལ་ཡུལ་སྣ་ེལེནི་ཁོང་དུ་

ང་ོཤསེ་ཤངི་ཨ་མིད་ོམིཚེ་ོསྔོོནི་ནིས་ཡིནིི་པའ་ིཚེ་ེརིིང་ཉི་ིམི་ལ་ཐུག་བྱུང་། ཁོསོ་སྤྲོ་ོསྣང་

ཆོེནི་པོས་ངེད་གཉིིས་ལ་ལག་འཇུ་བྱིས་པརི་མི་ཟད། ད་ལྟ་ཁོ་ོརིང་གིས་ཨ་མིད་ོམིཚེ་ོ

སྔོོནི་ཟ་ཁོང་དུ་ལས་ཀ་བྱིེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་དང་། ད་ེགརི་ཡིོང་དགོས་པའ་ིསྐུལ་མི་བཏང་

བྱུང་། ངེད་གཉིིས་ཀྱིང་བཙནི་བྱིོལ་བོད་པའ་ིཁྲོོམི་རི་སོགས་སྲང་ལམི་རི་ེགཉིིས་ཤིག་

གི་ཚེོང་ཁོང་ཁོ་ཤས་སུ་ལྟ་སྐོརི་བྱིས་རྗེེས་ཨ་མིདོའ་ིམིཚེོ་སྔོོནི་ཟ་ཁོང་དུ་སོང་ནིས་

ལིམི་ཇ་འཐུང་ཞིོརི། ཚེེ་རིིང་ཉིི་མི་ཁོ་ོརིང་ལ་སྐྱོབས་བཅིོལ་ལག་དེབ་མིེད་པས་ལ་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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དྭགས་ས་གནིས་ཉིེནི་རྟོོག་པས་བཙོནི་འཇུག་བྱིས་པའ་ིབརྒྱུད་རིིམི་སོགས་གསརི་

འབྱིོརི་བ་ཚེོའ་ིདཀའ་ངལ་དང་འབྲེལ་ནིས་ཁོ་བརྡ་འདྲ་མིིནི་ཅི་ིརིིགས་བྱིས་ནིས་ཕྱོིརི་

ལྕགོ་ལམི་ཚེལ་གྱི་ིབདོ་ཁྱིིམི་དུ་འངོ་བ་ཡིནིི། 

ཕྱོ་ིདྲོའ་ིཆུ་ཚེོད་དྲུག་དང་ཕྱོེད་ཀ་རུ་དགོང་ཟས་བཟས་རྗེེས་ཨ་འཇམི་དང་མིཉིམི་

དུ་སལི་ལྦུརི་ལནི་ཊི་(Silverland)ཟ་ཁོང་དུ་སངོ་ནིས། མིགོ་མིགོ་ཅིགི་ཟ་ཞིོརི་ཟ་ཁོང་

ག་ིསྦྱིནི་བདག་མི་དང་ཁོ་བརྡ་བྱིས་དུས། མི་ོརིང་ལ་དྭགས་ཡུལ་ནིས་མི་ཡིིནི་པརི་རྡ་ེ

རི་ལྡུནི་(Dehradun)ནིས་འདརིི་བག་མིརི་འངོ་བ་སགོས་ཁོ་བརྡ་ཅི་ིརིགིས་ཤགི་བྱིས་

ནིས་བསྡོད་མིཐོཪ། ཆུ་ཚེོད་དགུ་བ་ཡིས་མིས་སུ་བོད་ཁྱིིམི་དུ་ལོག་ནིས་ངལ་གས་ོ

བྱིས་པ་ཡིིནི། 

༨) ཕྱིི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའིི་ཟླ་ ༦ ཚེེསེ་ ༢༥ ཉིིན། 

ད་ེརིིང་ག་ིཞིོགས་པའ་ིགནིམི་ང་ོསྔོ་ོཞིིང་དྭངས་ལ་གཡིའ་དག་པ་ཞིིག་རིེད། ཆུ་

ཚེདོ་བདུནི་དང་ཕྱོདེ་ཀ་རུ་ང་ཚེ་ོབླ་མི་གཡུང་དྲུང་ཕྱོགོས་སུ་ལམི་ལ་ཆོས་པ་ཡིིནི་། ང་

ཚེོའ་ིརླངས་འཁོོརི་ནི་ིསྔོརི་གྱི་ིཆོེད་གླིས་བོད་པའ་ིརླངས་འཁོོརི་ཆུང་བ་ད་ེགཉིིས་ཡིིནི། 

ལམི་བརི་དུ་དང་པོརི་ང་ཚེ་ོཀླུ་འཁྱིིལ་དགོནི་དུ་མིཇལ་བརི་སོང་བ་ཡིིནི། ཀླུ་འཁྱིིལ་

དགོནི་ནི་ིབླ་མི་གཡུང་དྲུང་ག་ིལམི་ལས་ཅུང་ལམི་ལོག་ཅིིག་ཡིིནི་རུང་། ཞིོགས་པའ་ི

ཆུ་ཚེོད་དགུ་དང་ཕྱོེད་ཀརི་ང་ཚེ་ོཀླུ་འཁྱིིལ་དགོནི་དགའ་ལྡེནི་དརི་རྒྱས་གླིིང་དུ་འབྱིོརི། 

འདརིི་ང་ཚེ་ོལས་གཞིནི་པའ་ིཕྱོ་ིརྒྱལ་མིག་ོསེརི་མི་ཡུལ་སྐརོི་བ་ཁོ་ཤས་ཤགི་འདུག 

དགནོི་པ་འད་ིནི་ིདུས་རིབས་བཅུ་གཅིགི་པའ་ིསྨད་ད་ེཕྱོ་ིལ་ོ ༡༠༧༥ ནིས་ ༡༠༨༨ 
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཙམི་གྱི་ིསྐབས་སུ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པ་ོལ་སྔོ་བ་ལྷོ་ཆོེནི་དཔལ་མིགོནི་གྱི་ིདུས་སུ་བླ་མི་

ལྷོ་དབང་ཆོསོ་རྗེསེ་ཕྱོག་བཏབ་པ་དང་། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༤༤༠ ནིས་ ༡༤༧༠ ལའོ་ིབརི་ཙམི་

སྟེ་ེརྒྱལ་པ་ོབླ་ོགྲིོས་མིཆོོག་ལྡེནི་གྱི་ིསྐབས། དག་ེལུགས་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་འཛིིནི་པ་ལྷོ་

དབང་བླ་ོགྲིོས་ཀྱིིས་དག་ེལུགས་པརི་བསྒྱུརི་བ་ཞིིག་རིེད། ད་ལྟ་དགོནི་འདིའ་ིདགོནི་

བདག་བླ་མི་ནི་ིམིངའ་རིིས་རིིནི་པ་ོཆོ་ེཡིིནི་རིབས་བཤད། ཐོོག་དང་པོརི་ང་ཚེ་ོདགོནི་

འདིའི་ཚེོགས་ཆོེནི་འདུ་ཁོང་དུ་མིཇལ་བརི་ཕྱོིནི་པ་ཡིིནི། འདུ་ཁོང་འདི་ནིི་ཀ་རིིང་

གཉིསི་ལས་གྲུབ་པའ་ིལྷོ་ཁོང་སྤུས་དག་ཅིགི་རིདེ་ལ། གྲིལ་གདནི་གྱི་ིསྟེངེ་ནི་གྲྭ་མིང་ག་ི

ཟླ་གམི་སེརི་པ་ོདག་རིང་རིང་གི་བཞུགས་གནིས་ནི་བཞིག་འདུག སྤྱིིརི་དགོནི་པ་

འདིརི་གྲྭ་བ་སུམི་བརྒྱ་ལྷོག་ཡིོད་ཀྱིང་མིང་ཤོས་ཤིག་ལྷོ་ོཕྱོོགས་ཀྱི་ིགདནི་ས་ཁོག་ཏུ་

སློབ་གཉིེརི་ལ་ཕྱོིནི་པས་ཤུལ་དུ་གྲྭ་བ་བདུནི་ཅུ་ཙམི་ལས་བཞུགས་མི་ིའདུག དགོནི་

འདའི་ིནིང་རྟོནེི་གཙ་ོབ་ོནི་ིརྗེ་ེཙངོ་ཁོ་པའ་ིསྐུ་གསུང་འབྱིནོི་ཞིགི་འདུག་པ་ད་ེརིདེ། འདརིི་

ཡིོད་པའ་ིབཀའ་བསྟེནི་གྱི་ིཔ་ོཏ་ིམིང་པ་ོཞིིག་ཡིོད་པ་ད་ེདག་ཀྱིང་བོད་ས་མི་ཤོརི་སྔོོནི་

དུ་བདོ་ནིས་གདནི་དྲངས་པ་ཤ་སྟེག་ཡིིནི་པརི་བཤད། 

སྤྱིིརི་དགོནི་འདིའ་ིམིིང་ཐོོགས་སྟེངས་ནི་ིདགོནི་ས་འདེབས་སའ་ིས་དབྱིིབས་ནི་ི

ཀླུ་སྦྲུལ་འཁྱིིལ་བ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིིནི་པས་ད་ེལྟརི་ཐོོགས་པ་ཡིིནི་པརི་གྲིགས། ད་ེནིས་

ཐུགས་རྗེ་ེཆོེནི་པོའ་ིལྷོ་ཁོང་དུ་མིཇལ་བརི་ཕྱོིནི་པ་ཡིནིི། འདིརི་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེནི་པ་ོཕྱོག་

སྟེོང་སྤྱིནི་སྟེོང་གཙ་ོསྐུ་བྱིས་པའ་ིསྐུ་བརྙནི་དང་། ལྡེེབས་རིིས། བཀའ་བསྟེནི། གཞིནི་

འགྲིེལ་བཤད་ཅི་ིཡིང་མིེད་པའ་ིལྕགས་སྒོམི་ཁོ་ཤས་འདུག ད་ེམིིནི་ཇ་ོབ་ོལྷོ་ཁོང་ལ་

སགོས་པའ་ིལྷོ་ཁོང་ཁོ་ཤས་ཤགི་འདུག 
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དགོནི་འདིའི་མིཛིེས་པའི་རྒྱནི་དུ་གྱུརི་ཅིིང་དོ་སྣང་ཆོེནི་པོས་ཡིང་ཡིང་མིཇལ་

འདོད་པ་ནི།ི རྒྱལ་བ་བྱིམིས་པའ་ིསྐུ་བརྙནི་ཆོེནི་པ་ོཧྥུས་ཁྲོ་ིབདུནི་ཅུ་དོནི་ལྔ་ཞིིག་ཡིོད་

པ་ད་ེདང་། དའེ་ིགཡིས་ཕྱོགོས་ཀྱི་ིལྷོ་ཁོང་ནིང་ཡིདོ་པའ་ིཨནོི་རྒྱནི་པདྨའ་ིསྐུ་བརྙནི་དང་

རྡ་ོརྗེ་ེའཇིགས་བྱིེད་ལྷོ་བཅུ་གསུམི་པའ་ིབློས་བསླངས་དཀྱིིལ་འཁོོརི། འགྲིེམིས་སྟེོནི་

ཁོང་དུ་ཅི་དངོས་རྙིང་པ་ཧ་ཅིང་མིང་བ་དང་ཁྱིད་པརི་ཐོང་ག་རྙིང་པ་མིང་བ་དེ་རིེད། 

འདིརི་ཡིོད་པའ་ིརྒྱལ་བ་བྱིམིས་པའ་ིསྐུ་བརྙནི་ཆོེནི་པ་ོནི་ིགསརི་དུ་བཞིེངས་པ་ཞིིག་སྟེ་ེ

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ལརོི་གྲུབ་པ་ཞིགི་རིདེ། 

འགྲིེམིས་སྟེོནི་ཁོང་ག་ིགཡིོནི་དུ་ཡིོད་པའ་ི༸སྐྱོབས་མིགོནི་རིིནི་པ་ོཆོ་ེཡི་ིལྷོ་ཁོང་

ནིང་དུ་རྒྱུ་ཙནི་དནི་ལས་བཞིེངས་པའི་སྟེོནི་པའི་སྐུ་དང་རྗེེ་ཡིབ་སྲས། སྒྲིོལ་ལྗོང་

སོགས་ཀྱི་ིསྐུ་བརྙནི་མིང་པ་ོའདུག དེའ་ིའགྲིམི་གྱི་ིསྤྱིནི་རིས་གཟིགས་ཀྱི་ིལྷོ་ཁོང་ནིང་

སྤྱིནི་རིས་གཟིགས་ཀྱི་ིདངུལ་སྐུ་དང་། ཐོང་ག་རྙིང་པ་ཁོ་ཤས་འདུག ལྷོ་ཁོང་འདིའ་ི

ཡིང་སྟེེང་ནི་ཡིོད་པའི་སྐྱོབས་མིགོནི་རིིནི་པོ་ཆོེ་ཡིི་གཟིམི་ཆུང་ནིང་དུ་ཡིོད་པའི་སྐུ་

བརྙནི་དག་ག་ིརྒྱུ་ཙནི་དནི་ལས་བཞིངེས་པ་ཁོ་ོནི་ཡིནིི་པས་ལྷོ་ཁོང་ནིང་ཙནི་དནི་གྱི་ིདྲ་ི

མིས་ཁྱིབ་འདུག དེའ་ིའགྲིམི་ནི་མིངའ་རིིས་ཪིནི་པ་ོཆོ་ེཡི་ིགཟིམི་ཆུང་གྲིལ་དག་ཅིིག་

འདུག ཡིང་དགོནི་པ་གཞིནི་དག་དང་ཅུང་མི་ིའདྲ་ས་ནི་ིགཙུག་ལག་ཁོང་དག་ག་ིཡིང་

སྟེངེ་ནི། གསེརི་ཏགོ་དང་རྒྱལ་མིཚེནི། ཐོགི་ནིག་ཡིདོ་པ་ལས། ཆོསོ་ཀྱི་ིའཁོོརི་ལ་ོདང་

རིི་དྭགས་ཕོ་མིོ་མིི་འདུག་པ་དང་། ལྷོ་ཁོང་དག་གི་ཁོང་ངོས་ཡིོངས་རིས་ཀྱིིས་

གཡིོགས་ཡིོད་པ་དེ་རིེད། དགོནི་འདིརི་གྲྭ་བ་ལོ་ཆུང་དག་གི་ཆོེད་དུ་སློབ་གྲྭ་ཞིིག་

འདུག་ལ། ད་ེརུ་སློབ་སྦྱོང་བྱིེད་བཞིིནི་པའ་ིགྲྭ་བ་ལ་ོཆུང་བཞི་ིབཅུ་ལྷོག་ཅིིག་ཡིོད་པ་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཤེས། དགོནི་འདིའ་ིདབུ་ལས་ཡིིནི་པའ་ིགྲྭ་བ་དགུང་ལ་ོབཞི་ིབཅུ་ཡིས་མིས་གཉིིས་

ཀྱིིས་ང་ཚེ་ོརྡ་རིམི་ས་ལ་ནིས་ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱི་ིདགོནི་པ་དག་ལ་ལྟ་སྐོརི་དུ་ཡིོང་བའ་ི

སློབ་ཕྲུག་ཁོག་ཅིིག་ཡིིནི་པ་ཤེས་རྗེེས། ང་ཚེ་ོདགོནི་པའ་ིསྣ་ེལེནི་ཁོང་དུ་འཁྲོིད་ནིས་སྣ་ེ

ལེནི་གཟབ་རྒྱས་བྱིས་སོང་ལ། ང་ཚེ་ོཁོ་བརྡ་བྱིེད་དུས་ཀྱིང་ཁོོང་རྣམི་གཉིིས་ཀྱིིས་ལ་

དྭགས་ཡུལ་སྐད་མི་ིགསུངས་པས་ནི་སྐད་ཀྱི་ིཕྱོོགས་ནིས་ང་ཚེོརི་ལ་ོཙཱ་པ་མི་ིདགོས་

པས་ཧ་ཅིང་སྟེབས་བད་ེབྱུང་། སྤྱིིརི་དགོནི་པ་འདིའ་ིམིཐོའ་སྐོརི་ཡིོངས་ཤིང་ནིགས་

སམི་རྒྱ་ལྕང་གིས་བསྐོརི་འདུག་པས་དངོས་གནིས་ལྟ་ནི་སྡུག་ཅིིང་ཉིམིས་དགའ་བའ་ི

དགོནི་པ་ཞིིག་རིེད། ཀླུ་འཁྱིིལ་དགོནི་འད་ིནིས་ང་ཚེ་ོཨ་ལྕ་ིལྷོ་ཁོང་དུ་མིཇལ་བརི་ཕྱོིནི་

པ་ཡིིནི།

ཆུ་ཚེོད་བཅུ་གཅིིག་དང་སྐརི་མི་ལྔ་བཅུ་རུ་ཨ་ལྕ་ིརུ་འབྱིོརི། ང་ཚེ་ོརླངས་འཁོོརི་

ལས་བབས་ནིས་ལྷོ་ཁོང་དུ་མིཇལ་བརི་འགྲི་ོབའ་ིལམི་བརི་ཞིིག་ཏུ་ལ་ོཙཱ་པ་རིིནི་ཆོེནི་

བཟང་པོའ་ིཕྱོག་རྟོེནི་འཁྲུལ་མིེད་ཡིིནི་ཟེརི་བའ་ིལྗོོནི་ཤིང་མིདུནི་གྱི་ིགྱིང་ངོས་ནི་ཤིང་

ལེབ་ཅིིག་ཏུ་དབྱིིནི་བོད་གཉིིས་ཀྱིིས་འགྲིེལ་བཤད་འད་ིའདྲ་བྲིས་ཡིོད་པ་ཞིིག་ལ་ཐུག་

སྟེེ། (༄༅།། ལྗོོནི་ཤིང་འད་ིནི་ིབླ་མི་ལ་ོཙཱ་པ་རིིནི་ཆོེནི་བཟང་པོའ་ིཕྱོག་བེརི་འཁྲུལ་མིེད་ཡིིནི།། (THE 

ORIGINAL WALKING STICK OF LAMA LOTSAVA RINCHEN 

ZANGPO) ད་ེལྟ་ནི་ལ་ོཙཱ་པ་རིིནི་ཆོནེི་བཟང་པ་ོནི་ིརིབ་བྱུང་མི་ཚུགས་གངོ་ག་ིས་ཕ་ོ

རྟོ་སྟེ་ེཕྱོ་ིལ་ོ ༩༥༨ ནིས་རིབ་བྱུང་དང་པོའ་ིཤངི་མི་ོལུག་སྟེ་ེཕྱོ་ིལ་ོ ༡༠༥༥ ལའོ་ིབརི་གྱི་ི

མི་ིཞིིག་ཡིིནི་པརི་བསམི་ནི། ཕྱོག་རྟོེནི་དུ་ཡིིནི་པརི་གྲིགས་པ་འད་ིཡིང་སྡོོང་རྒོནི་ཞིིག་

ཡིིནི་ཆོོག་ནིའང་། སྡོོང་བ་ོའད་ིལ་ང་ོམིཚེརི་བའ་ིཉིམིས་སྣང་ཅི་ིཡིང་མིེད་ད།ེ ལྗོནོི་ཤིང་
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ད་ེནི་ིལ་ོམིང་སོང་བའ་ིསྡོོང་རྒོནི་ཞིིག་མི་ཡིིནི་པརི་གསརི་སྐྱོེས་ཀྱི་ིཤིང་སྡོོང་ཞིིག་རིེད། 

ད་ེནི་ིཅི་ིཡིནིི་མི་ིཤསེ་པའ་ིཁྱིད་མིཚེརི་གྱི་ིགནིས་ཚུལ་ཞིགི་རིདེ། 

ད་ེནིས་ཨ་ལྕ་ིརྣམི་སྣང་ལྷོ་ཁོང་དུ་མིཇལ་བརི་ཕྱོིནི་པ་ཡིིནི། ལྷོ་ཁོང་འདིའ་ིབཟ་ོ

བཀོད་ལ་དུས་རིབས་གསརི་བའི་བཟོ་བསྐྲུནི་གྱིི་ལྷོད་སྐྱོོནི་ཅིི་ཡིང་འདྲེས་མིེད་པའི་

གནིའ་བོའ་ིལྷོ་ཁོང་རྙིང་པ་ཞིིག་རིེད་ཟེརི་ཡིང་མིི་ཆོོག་པ་ཅིི་ཡིང་མིེད་དེ། ཕྱོིའི་བཟོ་

དབྱིིབས་དང་ནིང་ག་ིབཀོད་པ་དག་བོད་དང་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིདགོནི་པ་རྣམིས་ཀྱི་ིལྷོ་ཁོང་

དག་དང་མི་ིའདྲ་བརི་གནིའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་གྱི་ིལྷོ་ཁོང་ཁོག་དང་། ཧིནི་ངྷུའ་ིཆོོས་ལུགས་

ཀྱི་ིལྷོ་ཁོང་དང་ཧ་ཅིང་འདྲ་ས་མིང་བ་ཞིིག་རིེད། ད་ེནི་ིབཞིེངས་མིཁོནི་གྱི་ིལས་བཟ་ོབ་

ནི་ིབོད་དང་ལ་དྭགས་རིང་ག་ིམི་ིམི་ཡིནིི་པརི་ཀ་ཤཱིའ་ིམིརི་(Kashimiri)ནིས་ལ་ོཙཱ་པ་

རིིནི་ཆོེནི་བཟང་པོས་འཁྲོིད་ནིས་འོང་བ་ཡིིནི་པས་ཡིིནི་ཡིང་སྲིད། ད་ེལྟརི་བདེནི་ནི་ལྷོ་

ཁོང་འད་ིདག་བཞིེངས་ནིས་མི་ིལ་ོཆོིག་སྟེོང་ལྷོག་འགོརི་ཡིོད་འདུག ལྷོ་ཁོང་འད་ིདག་

བདག་གཉིརེི་གྱི་ིའགནི་ཚེང་མི་ཀླུ་འཁྱིལི་དགནོི་པས་བྱིདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པ་ཟརེི། རྣམི་སྣང་ལྷོ་

ཁོང་གི་རྟོེནི་གཙོ་བོ་རྣམི་སྣང་དང་། གཡིས་ནི་སྤྱིནི་རིས་གཟིགས་གསུང་འབྱིོནི་

སོགས་ལྷོ་སྐུ་ཇ་ིསྙེད་ཅིིག་བཞུགས་ཡིོད་པའ་ིལྷོ་ཁོང་ཞིིག་རིེད། ལྷོ་ཁོང་འདིའ་ིམིདུནི་

སྒོོའ་ིཐོད་ཀྱི་ིགྱིང་སྟེེང་ནི་ཞིིག་རིལ་ཏུ་སོང་བའ་ིམིཆོོད་རྟོེནི་གྱི་ིབསྟེརི་ཕྲིེང་ཞིིག་འདུག 

ད་ེནིས་ལྷོ་ཁོང་ག་ིསྒོ་ོཧ་ཅིང་དམིའ་བའ་ིལ་ོཙཱ་ལྷོ་ཁོང་དུ་མིཇལ་བརི་ཕྱོིནི་པ་ཡིིནི། ད་ེ

རུ་རྟོེནི་གྱི་ིགཙ་ོབ་ོལ་ོཙཱ་པའ་ིསྐུ་བརྙནི་དང་། གྱིང་ངོས་ལྷོ་སྐུ་འདྲ་མིིནི་གྱི་ིལྡེེབས་རིིས་

རྙངི་པས་ཡིངོས་སུ་གང་ཡིདོ་པ་ཞིིག་རིེད། 

ལྷོ་ཁོང་འདིའ་ིགཡིོནི་ཕྱོོགས་ནི་རྟོེནི་གྱི་ིགཅི་ོབ་ོའཇམི་དབྱིངས་དམིརི་སེརི་གཙ་ོ
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

བྱིས་པའ་ིའཇམི་དབྱིངས་ལྷོ་ཁོང་ཟརེི་བ་ཞིིག་འདུག དརེི་འཇམི་དབྱིངས་དམིརི་སརེི་

དང་། དཀརི་པོ། སྔོོནི་པོ། དམིརི་པ་ོསོགས་ཀྱི་ིསྐུ་བརྙནི་འདུག ཡིིནི་ནིའང་འཇམི་

དབྱིངས་སྐུ་ཡིི་ཕྱོག་མིཚེནི་སོགས་བོད་སྐུ་དང་མིི་འདྲ་བ་ཆོེརི་མིེད་ཀྱིང་། ཞིལ་

དབྱིིབས་དང་སྤྱིནི་སོགས་བོད་ཀྱི་ིའཇམི་དབྱིངས་སྐུ་བརྙནི་དང་ཅུང་ཙམི་མི་ིའདྲ་བ་

ཞིིག་རིེད། ལྷོ་ཁོང་འདིའི་གྱིང་ལྡེེབས་ཡིོངས་འཇམི་དབྱིངས་ཀྱིི་བྲིས་སྐུ་རྙིང་པས་

བཀང་འདུག་པ་ཞིགི་རིདེ། སྒོ་ོནི་ིལ་ོཙཱ་ལྷོ་ཁོང་ག་ིསྒོ་ོལས་ཅུང་ཆོ་ེཙམི་ཞིགི་རིདེ། གངོ་

གི་རྣམི་སྣང་ལྷོ་ཁོང་གི་གཡིས་ཕྱོོགས་སུ་ཡིོད་པའི་གསུམི་མིདའི་ལྷོ་ཁོང་ནིང་ནི། 

དཀྱིིལ་ནི་བྱིང་ཆུབ་མིཆོོད་རྟོེནི་ཆོེནི་པོ་ཞིིག་དང་། གཡིས་ཕྱོོགས་ནི་སྤྱིནི་རིས་

གཟིགས་གཙ་ོསྐུ་ཡིིནི་པའ་ིརིིགས་གསུམི་མིགོནི་པ་ོདང་། རྒྱབ་ཕྱོོགས་ནི་རྒྱལ་བ་

བྱིམིས་པ་གཙ་ོསྐུ་ཡིིནི་པའ་ིལྷོ་ཚེོགས་ཤིག་དང་། གཡིོནི་ཕྱོོགས་ནི་འཇམི་དབྱིངས་

དམིརི་སེརི་གཙ་ོསྐུ་ཡིིནི་པའ་ིའཇམི་དབྱིངས་རིིགས་ལྔའ་ིསྐུ་བརྙནི་བཞུགས་འདུག 

འད་ིདག་འཇིམི་སྐུ་རྐྱེང་པ་རིེད། གྱིང་ངོས་ཀྱིང་ལྷོ་སྐུ་འདྲ་མིིནི་གྱི་ིལྡེེབས་རིིས་ཀྱིིས་

ཡིོངས་སུ་བཀང་བ་ཞིིག་རིེད། ད་དུང་རྗེེས་ནིས་ཨ་ལྕིའ་ིལྷོ་ཁོང་དག་དང་འབྲེལ་བའ་ི

ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཡིིག་ཚེགས་ཤིག་ནི། ཀུནི་རིིག་རྣམི་སྣང་ག་ིདཀྱིིལ་འཁོོརི་སོགས་ཡིོད་

པརི་བཤད་ཀྱིང་། བདག་ག་ིཡུལ་སྐོརི་གྱི་ིསྐབས་དེརི་དཀྱིིལ་འཁོོརི་ལ་མིཇལ་བའ་ི

བསྐལ་བ་མི་བྱུང་། ལྷོ་ཁོང་འད་ིདག་ག་ིཉི་ེའཁོོརི་ཡིོངས་ནི་རྡ་ོརྩེིག་གིས་བཞིེངས་པའ་ི

མིཆོོད་རྟོེནི་དབྱིིབས་གཟུགས་སྣ་ཚེོགས་ཅི་ིརིིགས་ཀྱི་ིབཀང་འདུག སྤྱིརིི་འད་ིདག་ནི་ི

ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིལྷོ་ཁོང་དང་དགོནི་པ་བྱིིངས་དང་མི་ིའདྲ་ས་གཞིནི་ཞིིག་ནི།ི ལྷོ་ཁོང་

འད་ིདག་རི་ིབོའ་ིརྩེ་ེནི་བཞིེངས་ཡིོད་པ་ཞིིག་མི་ཡིིནི་པརི། གཤོངས་ཤིག་ནི་བཞིེངས་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཡིདོ་པ་ད་ེཉིདི་ད།ོ། 

ས་ཆོ་འད་ིནི་ིལ་དྭགས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ས་གླི་ེདང་ཅུང་ཐོག་ཉི་ེབའ་ིལྗོང་མིདོག་ཡིོད་པའ་ི

ལུང་བ་ཞིིག་དང་། ཞིིང་ཁོའ་ིལ་ོཏོག་ཐོེངས་གཉིིས་ལ་འདེབས་ཐུབ་པའ་ིཡུལ་ལུང་

གཅིིག་པུ་རིེད། ཡུལ་འདིའི་མིིང་གི་ཡིི་གེ་ནིི་ལམི་འགྲིམི་གྱིི་སྦྱརི་བྱིང་ཞིིག་ཏུ་བོད་

དབྱིནིི་གཉིསི་སུ་འད་ིལྟརི་བྲསི་འདུག་སྟེ།ེ བདོ་ཡིགི་ག་ིཨརི་རྗེའེ་ིདང་དབྱིནིི་ཡིགི་AL-

CHIཞིསེ་བྲསི་འདུག་ནིའང་། ས་གནིས་རིང་ག་ིལ་དྭགས་པ་ཞིགི་གསི་བཤད་ནི། ཨ་

ལྕ་ིཞིེས་འབྲ་ིདགོས། ད་ེནི་ིསྔོོནི་མིའ་ིམིེས་མིེས་ཚེོས་(མིེས་མིེས་ཞིེས་པ་ནི་ིམིེས་པ་ོདང་རྒོནི་

རིབས་པ་ལ་ག་ོདགོས)བཤད་ནི། ད་ེནི་ིལ་དྭགས་རྒྱལ་པོའ་ིཁྲོལ་བསྡུ་མིཁོནི་ཁྲོལ་ལེནི་དུ་

ཡིོང་དུས། སྔོོནི་དུས་གཙང་བ་ོསེང་ག་ེཁོ་འབབ་ལ་ཟམི་པ་མིེད་སྟེབས། ཁྲོལ་ལེནི་

པས་གཙང་འགྲིམི་ནིས་སྐད་རྒྱབ་ནིས་འབོད་སྐབས་ཨ་ལནི་འདེབས་མིཁོནི་ཁོག་པ་ོ

དང་ལྩི་ིམི་ོཡིདོ་པས་ཨ་ལྕ་ིཞིསེ་མིངི་ད་ེལྟརི་ཐོགོས་པ་རིདེ་གསུངས། ཞིསེ་བདནེི་ཆོགོ་

ཆོགོ་འདྲ་བ་ོའདུག་རུང་། <<མིརི་ཡུལ་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིསྔོནོི་རིབས་ཀུནི་གསལ་མི་ེལངོ་>>ཞིསེ་པ་

ལས། “དེང་སང་སྐྱོོནི་ཆོེརི་མི་སོང་བརི་བཞུགས་ཡིོད་པའ་ིལ་ོཙཱ་པས་བཞིེངས་པའ་ི

ལྷོ་ཁོང་རྣམིས་ནི།ི ཨལ་ཅི་ི(ཨ་གཅིགི) ཆོསོ་བསྐརོི། མིང་རྒྱུད་དང་། གསུམི་མིདའ་ིལྷོ་

ཁོང་རྣམིས་ཡིིནི་ནིོ།།” ཞིེས་པ་སོགས་ཡི་ིག་ེའབྲ་ིཚུལ་ཅི་ིརིིགས་ཤིག་འདུག་གོ། ད་ེ

ནིས་ཨ་ལྕ་ིརུ་ཡིོད་པའ་ིལྷོ་ཁོང་ཁོག་ལ་མིཇལ་སྐོརི་གྲུབ་མིཚེམིས་བླ་མི་གཡུང་དྲུང་

དགནོི་པའ་ིཕྱོགོས་སུ་ལམི་ལ་ཆོས་པ་ཡིིནི། 

ཉིིནི་གུང་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་པ་ཡིས་མིས་སུ་ལམི་ཟུརི་གྱི་ིཆུ་བ་ོཞིིག་ག་ིའགྲིམི་ནིས་

ང་ཚེོས་ཉིིནི་གུང་ག་ིཁོ་ལག་ཟས་ཚེརི་རྗེེས་ཡིང་བསྐྱོརི་ལམི་ལ་ཆོས་པ་ཡིིནི། ལམི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

བརི་དུ་མིཁོརི་རྩེ་ེཞིེས་པའ་ིགྲིོང་ཚེ་ོཆུང་ཆུང་ཞིིག་ག་ིཟ་ཁོང་ནིས་མིངརི་ཇ་ཞིིག་འཐུང་

བཞིིནི་ངལ་ཅུང་ཙམི་གསོས་རྗེེས་མུ་མིཐུད་ནིས་བླ་མི་གཡུང་དྲུང་ཕྱོོགས་སུ་ལམི་ལ་

ཆོས་པ་ཡིིནི། ཕྱོ་ིདྲ་ོཆུ་ཚེོད་ལྔ་དང་སྐརི་མི་ཉིེརི་བཞི་ིརུ་བླ་མི་གཡུང་དྲུང་དུ་དངོས་སུ་

འབྱིརོི། ས་གནིས་འད་ིཡིང་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིཡུལ་ལུང་གཞིནི་དག་དང་འདྲ་བརི་ཞིངི་ཁོའ་ི

ལྗོང་མིདོག་ཅུང་ཙམི་ཡིོད་ཀྱིང་། རླུང་ཁོ་ཅུང་རྒོོད་པས་རྡུལ་འཚུབ་ལོང་ལོང་བྱིེད་

པའི་ཡུལ་ལུང་ཅུང་མིི་སྐྱོིད་པ་ཞིིག་རིེད། ང་ཚེོའི་སྣེ་ཤནི་པ་དགེ་ཀརྨི་ཀུནི་བཟང་

ལགས་ཀྱིིས་ང་ཚེ་ོདགོནི་པའ་ིམིགྲིོནི་ཁོང་མིདུནི་ནིས་སྒུག་ཏུ་བཅུག་ནིས་ཁོ་ོརིང་གྲིོང་

ཚེོའ་ིནིང་ང་ཚེོརི་གུརི་ཕུབ་ས་ཞིིག་གམི། ཡིང་ནི་སྡོོད་ཁོང་ཞིིག་གཡིརི་རྒྱུ་ཨ་ེརྙེད་

བལྟ་ཕྱོིརི་ཕྱོིནི་སྟེ་ེམིགྱིོགས་པོརི་ཚུརི་ལོག་ཡིོང་གསུངས་ནིས་ཕྱོིནི་སོང་། ཅུང་ཙམི་

ལས་མི་འགོརི་བརི་ཚུརི་ལགོ་ནིས་ཁོང་པ་ཞིགི་རྙདེ་ཡིདོ་གསུངས་པས། ང་ཚེ་ོདགའ་

སྤྲོ་ོདང་བཅིས་ད་ེརུ་སོང་བ་ཡིིནི། 

ཁྱིིམི་ཚེང་ད་ེནི་ིདགོནི་པའ་ིགཡིས་གཤམི་ནི་འདུག་ལ། ཁོང་པའ་ིམིདུནི་ངོས་

ཉིིས་ཐོོག་དང་རྒྱབ་ཕྱོོགས་གཅིིག་ཐོོག་ནིརི་དབྱིིབས་ཅིནི་གྱི་ིཁོང་པ་ཁོང་མིིག་མིང་པ་ོ

ཡིོད་པ་ཞིིག་རིེད། ཁྱིིམི་ད་ེཡི་ིཁྱིིམི་བདག་ཨ་མི་རྒོནི་མི་ོལ་ོབདུནི་ཅུ་ལོནི་པ་ད་ེདང་ཁོ་

བརྡ་བྱིེད་སྐབས། མི་ོནི་ིས་གནིས་འད་ིནིས་མི་ཡིིནི་པརི། འད་ིགརི་གནིས་ལ་འོང་བ་

ཞིགི་རིདེ་ལ། མི་ོལ་བུ་མི་ོབཞི་ིདང་བུ་གཉིསི་འདུག མིའོ་ིསྐད་གདངས་ཀྱི་ིཆོ་ལ་ངའ་ིཕ་

ཡུལ་གྱི་ིཡུལ་སྐད་གང་མིང་ཡིདོ་པས་ག་ོབརྡ་མི་ིའཕྲིདོ་པའ་ིདཀའ་ངལ་ཆོརེི་མི་ིའདུག་

པས་མི་ོདང་ཁོ་བརྡ་ཅུང་ཙམི་བྱིས་པ་ཡིིནི། དགོང་མིོའ་ིཟ་མི་བཟས་ཚེརི་རྗེེས་ད་ེརིིང་

ལམི་བརི་གྱི་ིངལ་དུབ་ཀྱི་ིདབང་གསི་ཐོང་ཆོད་འདུག་པས་མིགྱིགོས་པརོི་ཉིལ་བ་ཡིནིི། 



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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༩) ཕྱིི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའིི་ཟླ་ ༦ ཚེེསེ་ ༢༦ ཉིིན། 

ཞིོགས་པའི་ཆུ་ཚེོད་༨:༣༠རུ་བླ་མི་གཡུང་དྲུང་དགོནི་དུ་མིཇལ་བརི་སོང་བ་

ཡིིནི། དགོནི་པ་འད་ིནི་ིཆོོས་རྗེ་ེམིདའ་མི་ཀུནི་དགའ་གྲིགས་པ་གངས་རིིནི་པ་ོཆོ་ེནིས་

འདིརི་ཕེབས་ནིས་ཕྱོག་བཏབ་པ་དང་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱིི་གྲུབ་མིཐོའ་འཛིིནི་

སྐྱོོང་སྤོེལ་གསུམི་བྱིེད་པའི་དགོནི་སྡོེ་ཞིིག་རིེད། འདི་ནིི་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོ་འཇམི་

དབྱིངས་རྣམི་རྒྱལ་གྱི་ིསྐུ་དུས་ཡིིནི་རིབས་བཤད། ཐོོག་མིརི་ང་ཚེ་ོདགོནི་པའ་ིའདུ་

ཁོང་དུ་མིཇལ་བརི་ཕྱོིནི་པ་ཡིིནི་ལ། འདུ་ཁོང་ནི་ིཀ་རིིང་གཉིིས་ཅིནི་ཞིིག་དང་རྟོེནི་གྱི་ི

གཙ་ོབ་ོནི་ིསྐྱོོབ་པ་འཇིག་རྟོེནི་མིགོནི་པོའ་ིསྐུ་བརྙནི་རིེད། འདུ་ཁོང་ག་ིདཀོརི་གཉིེརི་

གྱིིས་འགྲིེལ་བརྗེོད་བྱིས་པ་ལྟརི་ནི། ཐོོག་དང་པ་ོས་འད་ིབྱིིནི་གྱིིས་བརླབས་ཤིང་ལུང་

བསྟེནི་ནིས་ས་འདིརི་དགོནི་པ་ཞིིག་བཏབ་ནི་ལེགས་པ་ོཡིོང་ཞིེས་གསུང་མིཁོནི་ནིི་

དགྲི་བཅིོམི་པ་ཉི་ིམི་གུང་པ་ཡིིནི། དང་པ་ོདགོནི་པ་འདིའ་ིམིིང་ལ་གཡུང་དྲུང་ཐོརི་བ་

གླིིང་དགོནི་པ་ཟེརི། ད་ེནི་ིདགོནི་པ་དང་པོརི་ཕྱོག་འདེབས་མིཛིད་སྐབས་ཆུ་གཏོརི་གྱི་ི

འབྲས་གཏོརི་བ་གཡུང་དྲུང་རིིས་སུ་བབ་པས་གཡུང་དྲུང་རིིས་ཞིེས་ཐོོགས་པ་ཡིིནི། 

སྤྱིིརི་དགོནི་པ་འདིརི་གྲྭ་བ་ཉིིས་བརྒྱ་ལྷོག་ཡིོད་ཀྱིང་ད་ལྟ་མིང་ཆོེ་བ་རྡེནི་རི་ལྡུནི་

སོགས་སུ་སློབ་གཉིེརི་ལ་ཕྱོིནི་ནིས་མིང་པ་ོཞིིག་མིེད། སྔོརི་དགོནི་འད་ིསོག་དམིག་

གིས་(སོག་དམིག་ཅིེས་པ་དགའ་ལྡེནི་ཚེ་ེདབང་རིབ་བརྟོནི་ནིམི། ཡིང་ནི་ཡུ་གུརི་བ་ག་ོདགོས་པའང་འདྲ་སྟེ་ེ

དེ་ནིི་ལ་དྭགས་པས་ཡུ་གུརི་བ་ལ་ཧོརི་ཞིེས་འབོད་ཀྱིི་ཡིོད་པས་སོ།།)ཅུང་ཉིམིས་ཆོག་བཏང་བ་

ལས། ད་ེམིིནི་གྱི་ིགནིོད་སྐྱོོནི་ཅི་ིཡིང་བྱུང་མྱོོང་མིེད་པརི་གསུངས། འདུ་ཁོང་ནིང་དུ་

ཐོང་ག་ཧ་ཅིང་ཆོེནི་པ་ོཞིིག་ཡིོད་པ་ད་ེནི་ིསྐྱོོབ་པ་འཇིག་རྟོེནི་མིགོནི་པོའ་ིགོས་ཐོང་ཞིིག་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

རིདེ་ལ། རིངི་ཚེད་ལ་ཧྥུས་ཁྲོ་ིདྲུག་ཅུ་ཡིདོ་པ་ཞིགི་རིདེ། ད་ེནི་ིལ་ོབདུནི་གྱི་ིཡིརི་སྔོནོི་དུ་

བོད་ནིས་གྲྭ་བ་བསོད་ནིམིས་དཔལ་འབྱིོརི་ཟེརི་བ་ཞིིག་གིས་གདནི་དྲངས་པ་རིེད། 

འདུ་ཁོང་ནིང་ག་ིགཡིནོི་ཟུརི་གྱི་ིརྒྱབ་ལོགས་སུ་ཡིདོ་པའ་ིཨ་ཕྱོ་ིཁོང་དུ་མིགོནི་པ་ོཕྱོག་

བཞི་ིབ་དང་། ཨ་ཕྱོ་ིབཞིིནི་བཟང་དབྱིིངས་ཕྱུག་མི། བད་ེམིཆོོག རྣམི་སྲས། ཙེའུ་

དམིརི་སོགས་ཀྱིི་སྐུ་བརྙནི་འདུག་ལ། དགོནི་པའི་སྲུང་མི་གཙོ་བོ་ནིི་ཨ་ཕྱོི་བཞིིནི་

བཟང་དབྱིངིས་ཕྱུག་མི་ཡིིནི་པརི་བཤད། 

འདུ་ཁོང་ནིང་ག་ིགཡིནོི་ཕྱོགོས་ནི་ནཱ་རི་ོཔའ་ིསྒྲུབ་ཕུག་ཅིགི་འདུག་ལ། སྒྲུབ་ཕུག་

ནིང་ནི། མི་ིལ་རིས་པ་དང་། ནཱ་རི་ོབ། ཏ་ེལ་ོབ་གསུམི་གྱི་ིསྐུ་བརྙནི་འདུག སྒྲུབ་ཕུག་

འད་ིནི་ིནཱ་རི་ོབའ་ིསྒྲུབ་ཕུག་ཡིིནི་པ་དང་ཁོོང་ཉིིད་སྒྲུབ་ཕུག་འདིའ་ིནིང་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༠༡༦ 

ཡིས་མིས་སུ་ལ་ོབཅུ་གཉིིས་ལ་བསྙེནི་མིཚེམིས་ལ་བཞུགས། ཁོོང་ནི་ིས་འདིརི་ས་ི

རིིས་ནཱ་རྒོརི་(Srinagar)བརྒྱུད་ནིས་ཕེབས་པ་ཡིིནི་འདུག ད་ེནིས་ང་ཚེ་ོམིགོནི་ཁོང་

དུ་མིཇལ་བརི་ཕྱོིནི་པ་ཡིིནི། མིགོནི་ཁོང་ནིང་ནི་བྱིང་ཆུབ་མིཆོོད་རྟོེནི་གསུམི་དང་། 

མིགནོི་པ་ོཕྱོག་བཞི་ིབའ་ིསྐུ་བརྙནི་རྙངི་པ། སྐྱོབོ་པ་འཇགི་རྟོནེི་མིགནོི་པ་ོདང་མི་ིལ་རིས་

པ་སོགས་ཀྱི་ིསྐུ་བརྙནི་བཞུགས་འདུག་ལ། མིཆོོད་རྟོེནི་གསུམི་ནི་ིགསེརི་དངུལ་དང་

གཡུ་བྱུརི་གྱི་ིཕྲི་རྒྱནི་བཏབ་པའ་ིམིཆོདོ་རྟོེནི་རྩེ་ཆོནེི་ཏག་ཏག་རིདེ་འདུག 

ད་ེནིས་དགོནི་གཤམི་ནི་ཡིོད་པའ་ིསེང་ག་ེསྒོང་ཞིེས་པའ་ིལྷོ་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་མིཇལ་

བརི་ཕྱོིནི་པ་ཡིིནི། འདིའ་ིནིང་ག་ིལྡེེབས་རིིས་དག་ནི་ིལ་ོཙཱ་པ་རིིནི་ཆོེནི་བཟང་པོས་ཀ་

ཤཱ་ིམིརི་ནིས་བཟ་ོབ་གདནི་དྲངས་ནིས་བཞིེངས་པརི་གྲིགས། ལྷོ་ཁོང་ནིང་ནི་རྒྱལ་བ་

རིིགས་ལྔའ་ིའཇིམི་སྐུ་སོགས་སྐུ་བརྙནི་མིང་པ་ོའདུག ལྷོ་ཁོང་ནིང་ག་ིགཡིོནི་ཕྱོོགས་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ནིས་སྒོ་ོཆུང་ཞིིག་བརྒྱུད་ནིས་ལྷོ་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་སོང་བ་ནི། ད་ེརུ་ལྷོ་མི་ོདམི་སྲུང་མི་དང་

མིགོནི་ཆོོས་སོགས་ཀྱི་ིའཇིམི་སྐུ་ཅུང་ཆོ་ེཙམི་རི་ེའདུག ལྷོ་ཁོང་འད་ིནི་ིལ་ོཙཱ་པ་རིིནི་

ཆོེནི་བཟང་པོས་ལྷོ་ཁོང་ལྔ་བཞིེངས་པའི་ཐོོག་མི་འདི་ཉིིད་ཡིིནི་པརི་བཤད། བླ་མི་

གཡུང་དྲུང་དགོནི་པ་ཆོགས་སའི་གནིས་ནིི་ཡུལ་ལུང་ཉིམིས་དགའ་བ་ཞིིག་མིིནི་

ནིའང་། འདུ་ཁོང་དང་ལྷོ་ཁོང་སོགས་ནི་ིནིང་བསྟེནི་དགོནི་སྡོ་ེཞིིག་ག་ིགསོནི་ཉིམིས་

ཀྱིིས་ཕྱུག་པ་ཞིིག་རིེད། དེ་ནིས་བླ་མི་གཡུང་དྲུང་ནིས་ཕྱོིརི་ལོག་གིས་གཏིང་སྒོང་

ཕྱོགོས་སུ་ལམི་ལ་ཆོས་པ་ཡིིནི། 

ཆུ་ཚེདོ་ ༡༢:༢༥ ་རུ་གཏངི་མི་ོསྒོང་དུ་འབྱིརོི། རི་ིསྒོང་འདའི་ིགཤམི་གྱི་ིརི་ིགཟརི་

གྱི་ིཟུརི་གདོང་ག་ིངོས་དག་ནི་ཞིིག་རིལ་དུ་གྱུརི་བའ་ིགྱིང་རྙིང་བརི་མི་ིཆོད་དུ་མིཐུད་

ཡིོད་ལ། མིཐོ་ོཞིིང་བརྗེིད་ལ་གསེརི་གྱི་ིརྒྱ་ཕིབས་ལྡེནི་པའ་ིབྱིམིས་ཁོང་གཙུག་ལག་

ཁོང་ནི་ིརི་ིསྒོང་འདིའ་ིཏོག་ཏུ་ལྷོམི་མིེརི་འགྱིིང་འདུག ཡིིནི་ནིའང་ང་ཚེ་ོའདིརི་སླེབས་

དུས་དཀོརི་གཉིེརི་མི་ིའདུག་པས་ལྷོ་ཁོང་དག་ག་ིསྒོ་ོབརྒྱབ་འདུག་པས་ཅི་ིབྱི་གཏོང་

བྲལ་གྱི་ིསྐབས་དེརི། ང་ཚེོའ་ིསྣ་ེཤནི་པ་དག་ེཀརྨི་ཀུནི་བཟང་གིས་གསུངས་ནི། ལྷོ་

ཁོང་དག་ག་ིསྒོ་ོསྟེེང་ནི་དཀོརི་གཉིེརི་གྱི་ིཁོ་པརི་ཨང་གྲིངས་འདུག ངས་ཁོ་པརི་གཏོང་

ཟེརི་བཞིིནི་ང་ཚེོའི་རླངས་འཁོོརི་ཕྱོོགས་སུ་སོང་ནིས་ཁོ་པརི་བཏང་རྗེེས། དཀོརི་

གཉིེརི་སླེབས་པས་ང་ཚེ་ོཐོོག་དང་པོརི་སྤྱིནི་རིས་གསུང་འབྱིོནི་ལྷོ་ཁོང་དུ་མིཇལ་བརི་

ཕྱོིནི་པ་ཡིིནི། དེ་རུ་རྡོ་ཀ་མི་རུ་ལས་གྲུབ་པའི་རིང་བྱིོནི་སྤྱིནི་རིས་གཟིགས་ཀྱིི་སྐུ་

བརྙནི་སོགས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟོེནི་མིང་དག་ཅིིག་འདུག སྤྱིནི་རིས་

གཟགིས་ཀྱི་ིརིང་བྱིོནི་སྐུ་བརྙནི་འད་ིནི་ིལྷོ་ོནུབ་པདྨ་ཅིནི་ནིས་གདནི་དྲངས་པརི་བཤད་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཀྱིང་། དོནི་ལ་རྒྱ་གརི་ཛི་ོགི་གཉིིས་ཀྱིིས་ནུབ་ཕྱོོགས་ཨ་ོརྒྱནི་གྱིི་ཡུལ་ནིས་གདནི་

དྲངས་ནིས། རྒྱལ་པ་ོགྲིགས་པ་འབུམི་སྡོ་ེཡི་ིཐུགས་དམི་རྟོནེི་དུ་ཕུལ་བརི་བཤད་པ་ད་ེ

དང་དནོི་གཅིགི་ཡིནིི་པ་འདྲ། ད་དུང་རི་ིརྩེ་ེའདིརི་ཡིདོ་པའ་ིརྒྱལ་བ་བྱིམིས་པའ་ིལྷོ་ཁོང་

དུ་རྒྱལ་བ་བྱིམིས་པའ་ིསྐུ་བརྙནི་དགུང་ལ་ོབཅུ་གཉིིས་ཀྱི་ིཚེད་ཅིནི་ཡིིནི་པརི་གྲིགས་

པའ་ིསྐུ་བརྙནི་སགོས་བཞུགས། ང་ཚེརོི་འགྲིལེ་བཤད་རྒྱག་མིཁོནི་གྱི་ིགྲྭ་བ་དསེ་རྒྱལ་

བ་བྱིམིས་པའ་ིལྷོ་ཁོང་འད་ིནི་ིརི་ིསྒོང་འདིརི་ཐོོག་དང་པོརི་རྒྱལ་པ་ོགྲིགས་པ་འབུམི་སྡོ་ེ

ཡིིས་མིཐོ་ོལྡེིང་སུམི་བརྩེེགས་ལྷོ་ཁོང་ལ་དཔེརི་བྱིས་ནིས་གསརི་བཞིེངས་མིཛིད་པརི་

བཤད་ཀྱིང་། <<མིརི་ཡུལ་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིསྔོོནི་རིབས་ཀུནི་གསལ་མི་ེལོང་དུ།>> “རྒྱལ་པ་ོའད་ི

ཡིསི་ལྷོ་བླ་མི་ཡི་ེཤསེ་འདོ་ཀྱི་ིས་མིཐོ་ོལངི་(ལྡེངི)དུ་བཞིངེས་པའ་ིལྷོ་ཁོང་སུམི་བརྩེགེས་

ལ་དཔེརི་མིཛིད་ནིས་ལྷོ་ཁོང་ཞིིག་བཞིེངས་པརི་གྲིགས་ཀྱིང་ད་ལྟ་མི་མིཆོིས།”(ཤོག་

ངསོ་ ༡༢༢ ནི་གསལ) ཞིསེ་བྲསི་འདུག་པས་གང་བདེནི་མི་ཤསེ། སྤྱིནི་རིས་གཟགིས་ཀྱི་ི

ལྷོ་ཁོང་ནི་ིཉི་ེདུས་གསརི་བཞིེངས་བྱིས་པ་ཞིིག་ཡིིནི་པས་གནིའ་རིབས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆོོས་

ཅི་ིཡིང་མི་ིའདུག སྤྱིིརི་འདིརི་ཡིོད་པའ་ིལྷོ་ཁོང་དག་ག་ིནིང་ཧ་ཅིང་གཙང་ལ། མིཆོོད་

མི་ེཡིང་ཤེལ་གྱི་ིསྒོམི་ཆུང་སྟེེང་ནི་དུད་པ་འགྲི་ོསའ་ིལྕགས་སྦུག་ཁོང་སྟེེང་དུ་ཕུད་པ་རི་ེ

འདུག ལྷོ་ཁོང་འད་ིདག་ནི་ིདུས་རིབས་བཅི་ོལྔ་བའ་ིནིང་རྒྱལ་པ་ོགྲིགས་པ་འབུམི་ལྡེ་ེ

ཡིིས་བཞིེངས། སྐབས་འད་ིདག་ཏུ་ཡིང་ལ་དྭགས་པ་རིང་དབང་རིང་བཙནི་གྱི་ིརྒྱལ་

ཕྲིནི་རྣལ་མིརི་འགྱུརི་མིེད་པརི་བསམི་སྟེ།ེ སྤྱིནི་རིས་གཟིགས་ཀྱི་ིལྷོ་ཁོང་དུ་ཡིོད་པའ་ི

དུས་སྐབས་དེ་གརི་བྲིས་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱིི་དཔེ་རྙིང་ཞིིག་ནི། འཕགས་པ་སྤྱིནི་རིས་

གཟིགས་ཀྱིི་འདུལ་ཞིིང་བོད་གངས་ཅིནི་གྱིི་ལྗོོངས་བྱིེ་བྲག་སྟེོད་མིངའ་རིིས་སྐོརི་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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གསུམི་གྱི་ིནིང་ཚེནི་མིང་ཡུལ་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིཡུལ་འདིརི། ཞིེས་འབྲ་ིབཞིིནི་པ་ད་ེཉིིད་

ད།ོ། 

སྤྱིནི་རིས་གཟིགས་ཀྱིི་ལྷོ་ཁོང་གི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ལྷོ་ཁོང་ཞིིག་གི་ནིང་དུ་སྤྱིནི་

རིས་གཟིགས་དང་ཇ་ོསྐུ་སོགས་ཀྱི་ིསྐུ་བརྙནི་འདུག་ལ། ལྷོ་ཁོང་ཡིང་ཧ་ཅིང་གནིའ་

བོའ་ིསྒྱུ་རྩེལ་གྱིིས་ཕྱུག་པའི་གཙུག་ལག་ཁོང་རྙིང་པ་ཞིིག་རིེད། ལྷོ་ཁོང་འདི་དག་

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ིགྲུབ་མིཐོའ་འཛིིནི་པས་བདག་གཉིེརི་བྱིེད་ཀྱིིནི་འདུག འད་ི

གརི་གྲྭ་བ་དཀོརི་གཉིེརི་གཅིིག་པུ་ལས་གྲྭ་མིང་མི་ིའདུག་ལ། དཀོརི་གཉིེརི་ཡིང་ལྕ་ེ

བད་ེདགོནི་དང་ཧ་ིམིིས་སུ་དགོནི་གཉིིས་ནིས་དུས་བཅིད་ཀྱིིས་རི་ེམིོས་གཏོང་བ་རིེད་

ཟརེི། ད་ེནིས་རི་ིསྒོང་འདིའ་ིལྷོ་ོངསོ་ཏ་ེགངོ་ག་ིལྷོ་ཁོང་གཉིིས་ཀྱི་ིམིདུནི་ཐོད་ནི་ཡིདོ་པའ་ི

ལྷོ་ཁོང་དེརི་མིཇལ་བརི་ཕྱོིནི་པ་ཡིིནི། ལྷོ་ཁོང་འདིརི་རྒྱལ་བ་བྱིམིས་པའ་ིསྐུ་བརྙནི་ཧ་

ཅིང་ཆོེནི་པ་ོཞིིག་བཞུགས་ལ། ལྷོ་ཁོང་ག་ིཕྱོ་ིནིང་ཚེང་མི་ཞིིག་གས་ོབྱིས་ཡིོད་པས་

གཙང་ཞིིང་གྲིལ་དག་པ་ཞིིག་རིེད། ལྷོ་ཁོང་འད་ིདག་ེལུགས་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་འཛིིནི་

མིཁོནི་དག་གིས་བདག་གཉིེརི་བྱིེད་ཀྱིི་ཡིོད་པས། ལྷོ་ཁོང་གི་དཀོརི་གཉིེནི་ཡིང་ཀླུ་

འཁྱིལི་དགནོི་པ་ནིས་གཏངོ་ག་ིའདུག་པ་ཞིིག་རིེད་ད།ོ། 

ད་ེནིས་ཕྱོ་ིདྲའོ་ིཆུ་ཚེདོ་ ༥:༣༥ རུ་བྷོ་སུ་མིག་ོ(བ་མིགོ)དགནོི་དུ་འབྱིརོི་ནིས་ད་ེནི་

ཡིོད་པའ་ིགསེརི་ཟངས་ལས་བཞིེངས་པའ་ིརྒྱལ་བ་བྱིམིས་པའ་ིསྐུ་བརྙནི་ཆོེནི་པ་ོཞིིག་

ཡིོད་པའ་ིལྷོ་ཁོང་དེརི་མིཇལ་བ་ཡིིནི། ལྷོ་ཁོང་འདིའ་ིཕྱོ་ིདབྱིིབས་ནི་ིང་ཚེོའ་ིཡུམི་བུ་བླ་

སྒོང་དང་ཧ་ཅིང་འདྲ་བ་ོའདུག ལྷོ་ཁོང་འདའི་ིནིང་ག་ིལྡེབེས་རིསི་མིང་ཆོ་ེབརི་རྒྱང་ནིས་

ལྟ་དུས་ཧ་ཅིང་རྙངི་པ་ཡིནིི་པའ་ིསྲལོ་མིངནོི་ཡིང་། ཞིབི་ཏུ་ལྟ་དུས་ལྷོ་སྐུའ་ིརི་ིམི་ོརིང་ལ་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ད་ེའདྲའ་ིརྙིང་པ་ཡིིནི་པའ་ིསྲོལ་ཆོེརི་མི་མིཐོོང་། ལྷོ་ཁོང་འདིའ་ིམིིང་ལ་རིབ་བརྟོནི་ལྷོ་

རིིས་ཟེརི་ཞིིང་། ལྷོ་ཁོང་ནི་ིརྒྱལ་པ་ོགྲིགས་པ་འབུམི་གྱིིས་གསརི་བཞིེངས་མིཛིད་པ་

དང་། ནིང་ག་ིལྡེེབས་རིིས་དག་ནི་ིརྒྱལ་པ་ོའཇམི་དབྱིངས་རྣམི་རྒྱལ་གྱིིས་བཞིེངས་

པརི་བཤད། གསེརི་ཟངས་ལས་བཞིེངས་པའ་ིརྒྱལ་བ་བྱིམིས་པའ་ིསྐུ་བརྙནི་ནི་ིརྒྱལ་

པ་ོའཇམི་དབྱིངས་རྣམི་རྒྱལ་གྱིིས་བཞིེངས་མིག་ོབརྩེམིས་ཀྱིང་ཁོོང་སྐུ་འཚེ་ོབཞུགས་

ཀྱི་ིདུས་སུ་མི་འགྲུབ་ཀྱིང་། ཁོངོ་ག་ིསྲས་སངེ་ག་ེརྣམི་རྒྱལ་གྱིསི་ཡིངོས་སུ་འགྲུབ་པརི་

བཞིེངས་པ་ཡིིནི། དགོནི་པ་འདི་ཡིང་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱིི་གྲུབ་མིཐོའ་འཛིིནི་

མིཁོནི་ཞིགི་རིདེ། 

སྤྱིརིི་དགོནི་པ་འད་ིམིཇལ་ཚེརི་རྗེེས་ང་ཚེསོ་ཕེནི་ཡིང་དགནོི་པརི་མིཇལ་དུ་འགྲི་ོ

རྒྱུའ་ིའཆོརི་གཞི་ིཡིོད་ཀྱིང་། ས་ཡིོངས་སུ་རུབ་ཟིནི་པས་དུས་ཚེོད་ཀྱི་ིདབང་གིས་

མིཇལ་བའ་ིབསྐལ་བ་མི་ལྡེནི། མིཚེནི་མིོའ་ིཆུ་ཚེོད་ ༨:༡༩ རུ་ང་ཚེ་ོཕྱོིརི་ལྕོག་ལམི་

ཚེལ་དུ་ཡིདོ་པའ་ིབདོ་ཕྲུག་ཁྱིིམི་སྡོ་ེརུ་འབྱིརོི་བ་ཡིིནི།

༡༠) ཕྱིི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའིི་ཟླ་ ༦ ཚེེསེ་ ༢༧ ཉིིན།

ད་ེརིིང་གནིམི་གཤིས་ལེགས་ལ་ངལ་གསོའ་ིཉི་ིམི་ཡིང་ཡིིནི་པས། ཞིོགས་པའ་ི

ཆུ་ཚེདོ་ ༩:༠༠ ཡིས་མིས་སུ་གྲིགོས་དབང་གྲིགས་དང་བསྟེནི་འཛིནིི་རིབ་བསྟེནི་ང་ཚེ་ོ

མིཉིམི་དུ་གཙང་བ་ོསེང་ག་ེཁོ་འབབ་ཀྱི་ིའགྲིམི་དུ་གྱིོནི་པ་བཀྲུ་རུ་སོང་བ་ཡིིནི། ང་ཚེ་ོ

འགྲི་ོསའ་ིལམི་ཁོ་ད་ེནི་ིསྤོང་དང་རྒྱ་ལྕང་ཡིོད་པའ་ིསྐྱོེད་ཚེལ་ཞིིག་བརྒྱུད་ནིས་གཙང་

འགྲིམི་དུ་འཐོནེི་འདུག་པ་ཞིགི་རིདེ། ང་ཚེ་ོསྐྱོདེ་ཚེལ་འདའི་ིསྒོ་ོཁོརི་སླབེས་དུས་སྒོ་ོསྲུང་
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མིཁོནི་ནི་ིལ་དྭགས་པ་ཡུལ་མི་ིརྒོནི་པ་ཞིིག་རིེད། ཁོོང་གིས་ང་ཚེོརི། ཁྱིོད་ཚེ་ོསྒོ་ོནིང་

ནིས་མི་ཕེབས་རིོགས། གལ་ཏ་ེཕེབས་ནི་ནི་ིསྒོོརི་མི་ོདགོས་པས་ད་ེལས་རི་སྐོརི་གྱི་ི

སྟེེང་ནིས་མིཆོོངས་ཏ་ེཕེབས་དང་། ངས་མི་རིིག་ཁུལ་བྱིས་ཆོོག་གསུངས་པས་ང་ཚེ་ོ

རི་སྐརོི་ལས་ལྡེང་ནིས་སངོ་བ་ཡིིནི། 

རི་སྐརོི་ནིང་ནི་ིདངསོ་གནིས་ཧ་ཅིང་ཉིམིས་དགའ་བ་ཞིགི་རིདེ། ལྕང་སྡོངོ་ཆོེནི་པ་ོ

དག་ག་ིའོག་ནི་ལྕགས་ཀྱིིས་བཟོས་པའ་ིརྐུབ་སྟེེགས་དང་། རྒྱུག་ཆུ་ཆུང་ཆུང་དག་ལ་

ཅུང་མིཛིསེ་ཉིམིས་དདོ་པའ་ིཟམི་པ་སགོས་འདུག ང་ཚེ་ོསངེ་ག་ེཁོ་འབབ་ཀྱི་ིའགྲིམི་དུ་

སླེབས་དུས་སེང་ག་ེཁོ་འབབ་ནི་ིཆུ་རྙོག་ཅིིག་དང་གད་སྙིགས་ཀྱིིས་ཁོེངས་པའ་ིགཙང་

བ་ོཞིིག་རིེད། ང་ཚེོས་གོནི་པ་བཀྲུས་རྗེེས་ང་དང་བསྟེནི་འཛིིནི་རིབ་བརྟོནི་གཉིིས་ལ་

གཟུགས་པ་ོབཀྲུ་བ་དང་ཆུ་རྩེེད་བྱིེད་པའ་ིའདོད་པ་མི་བྱུང་ཡིང་། དབང་གྲིགས་ཀྱིིས་

སེང་གེ་ཁོ་འབབ་ནིང་ཆུ་རྩེེད་བྱིས་རྗེེས་ཉིིནི་གུང་ཕྱོིརི་བོད་ཁྱིིམི་དུ་ལོག་ནིས་ངལ་

གས་ོབྱིདེ་བཞིིནི་རིང་དགརི་བསྡོད་པ་ཡིིནི།

༡༡) ཕྱིི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའིི་ཟླ་ ༦ ཚེེསེ་ ༢༨ ཉིིན། 

ཞིགོས་པའ་ིཆུ་ཚེདོ་ ༩:༢༠ ཪ་ུང་ཚེ་ོབདོ་ཁྱིིམི་ནིས་ལ་དྭགས་ལྕོག་ལམི་ཚེལ་གྱི་ི

ས་གནིས་རིང་ནི་ཡིོད་པའ་ིབོད་པའ་ིགཞིིས་ཆོགས་ཁོག་ཅིིག་དང་ལྕོག་ལམི་ཚེལ་ནི་

ཡིོད་པའི་ཡིོངས་གྲིགས་སུ་མིཚེནི་ཉིིད་སློབ་གྲྭརི་རྒྱུས་ལོནི་བྱིེད་འདོད་ཀྱིི་ལམི་ལ་

ཆོས་པ་ཡིིནི། ཆུ་ཚེོད་༡༠:༡༦ཏུ་སློབ་གྲྭའ་ིསྒོ་ོབྱིང་ལ་དབུས་ནིང་པའ་ིརིིག་གནིས་

སློབ་ཁོང་གླིེ་ལ་དྭགས་ཞིེས་བྲིས་ཡིོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིིག་ཏུ་འབྱིོརི་དུས་སློབ་མི་དག་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

བང་སྒྲིིག་ནིས་རྒྱལ་གླུ་གཏོང་ག་ིའདུག སློབ་གྲྭ་འད་ིནི་ིའཛིིནི་རིིམི་བརྒྱད་པ་མིནི་གྱི་ི

སློབ་གྲྭ་ཞིིག་སྟེེ། ང་ཚེ་ོའགྲི་ོབསམི་ཡིོད་པའ་ིམིཚེནི་ཉིིད་སློབ་གྲྭ་སྟེ་ེདབུས་ནིང་པའ་ི

རིིག་གནིས་མིཐོ་ོརིིམི་སློབ་གྲྭ་ཞིེས་པ་ད་ེམི་ཡིིནི་པརི་དེའ་ིཡིནི་ལག་ཅིིག་རིེད། ང་ཚེ་ོ

སློབ་གྲྭ་འད་ིདང་ཁོ་བྲལ་ནིས་ལ་དྭགས་དགོནི་སྡོ་ེཁོག་མིཉིམི་འབྲེལ་གྱིིས་བཙུགས་

པའ་ིགླི་ེམིཚེནི་ཉིིད་སློབ་གྲྭ་སྟེ་ེདབུས་ནིང་བའ་ིརིིག་གནིས་མིཐོ་ོརིིམི་སློབ་གྲྭརི་སོང་བ་

ཡིིནི། སློབ་གྲྭ་འདིའ་ིརྒྱལ་སྒོོའ་ིཡིང་སྟེེང་ག་ིདཀྱིིལ་ནི་སྡོོམི་བརྩེོནི་དམི་པའ་ིརི་ིམི་ོཞིིག་

ཡིོད་པ་དེའ་ིའོག་ནི་བོད་ཡིིག་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་འད་ིལྟརི་བྲིས་ཡིོད་དེ། དབུས་ནིང་པའ་ི

རིགི་གནིས་མིཐོ་ོརིམིི་སླབོ་གྲྭ་ཞིསེ་བྲསི་འདུག སྡོམོི་བརྩེནོི་དམི་པའ་ིགཡིས་ཕྱོགོས་ནི་

ཧིནི་ངྷ་ིདང་གཡིོནི་ཕྱོོགས་ནི་དབྱིིནི་ཡིིག་གཉིིས་ཀྱི་ིཐོིག་ཕྲིེང་གཉིིས་ཡི་ིག་ེཆོེནི་པ་ོརི་ེ

བྲསི་འདུག དབྱིིནི་ཡིགི་འད་ིལྟརི་བྲསི་འདུག Center Institute Buddhist Stud-

ies.Lhe Ladhak དེའ་ིགཤམི་ནི་ (MISITRY OF TOURISM AND CUL-

TURE. GOVT.OF INDIA) ཧིནི་རྡིའ་ིནིང་གང་ཞིིག་བྲིས་ཡིོད་པ་མི་ིཤེས་ཀྱིང་

ཕལ་ཆོརེི་དབྱིིནི་ཡིགི་ཏུ་གང་བྲསི་ཡིདོ་པ་ད་ེཉིདི་ཡིིནི་པ་འདྲའ།ོ། 

སྤྱིིརི་མིཐོ་ོསློབ་འད་ིཉིིད་བཙུགས་ནིས་མི་ིལ་ོལྔ་བཅུ་འགོརི་ཡིོད་པ་དང་། སློབ་

གྲྭའ་ིཁོོརི་ཡུག་ཧ་ཅིང་རྒྱ་ཆོ་ེལ་ཁོང་བརྩེེགས་དག་ག་ིབཟ་ོབཀོད་ལ་དུས་རིབས་ཀྱི་ི

ཁྱིད་ཆོསོ་ལྡེནི་པརི་མི་ཟད། ལ་དྭགས་ས་གནིས་རིང་ག་ིཁྱིད་ཆོསོ་ཀྱིང་མིངནོི་པ་ཞིགི་

རིེད། ད་ལྟ་ཞིོགས་པའ་ིཆུ་ཚེོད་ ༡༠:༤༡ རིེད། ད་ེརིིང་ང་ཚེོའ་ིསྣ་ེཤནི་པ་དག་ེཀརྨི་

ཀུནི་བཟང་མིདེ་པས། ང་ཚེ་ོསླབོ་གྲྭའ་ིའདའི་ིཤངི་རྐསོ་འཛིནིི་གྲྭ་ཞིགི་ག་ིསླབོ་ཁོང་ག་ིསྒོ་ོ

འགྲིམི་ལ་འབྱིོརི་དུས། ང་ཚེོའི་དགེ་རྒོནི་རྣམི་པ་གཉིིས་ཀ་སློབ་གྲྭའི་ཡིིག་ཚེང་ནིང་
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འབྲེལ་བ་བྱིེད་དུ་ཕེབས་སོང་བས། ང་ཚེོས་ཁོོང་རྣམི་པ་གཉིིས་ལ་བསྒུག་ནིས་བསྡོད་

ཡིོད། སློབ་གྲྭའ་ིརི་དཀྱིིལ་ནི་རྐང་རྩེེད་སྤོ་ོལ་ོཐོང་དང་དེའ་ིམིཐོའ་སྐོརི་ནི་ལྟད་མི་ོབ་སྡོོད་

སའ་ིལྡེིང་ཁོང་ཡིོད་པའ་ིརྩེེད་ཐོང་འད་ིཡིིས་མིཐོ་ོསློབ་འདིའ་ིཁོོརི་ཡུག་ལ་བརྗེིད་ཉིམིས་

ཤགི་བསྣནི་འདུག 

ང་ཚེོའ་ིདག་ེརྒོནི་རྣམི་གཉིིས་ཕྱོིརི་ཕེབས་བྱུང་ལ་ཁོོང་གཉིིས་དང་མིཉིམི་པོརི་ང་

ཚེོརི་འགྲིེལ་བརྗེོད་བྱིེད་མིཁོནི་གྱི་ིགྲྭ་བ་རྒོནི་པ་ཞིིག་ཀྱིང་ཕེབས་འདུག ཁོོང་གིས་ང་

ཚེརོི་འཛིནིི་ཁོང་ཞིགི་ག་ིནིང་ནིས་སླབོ་གྲྭ་འད་ིལྟརི་ང་ོསྤྲོདོ་གནིང་བྱུང། ང་ཚེའོ་ིསླབོ་གྲྭ་

འད་ིཐོོག་མིརི་འཛུགས་པའ་ིདམིིགས་ཡུལ་གྱི་ིཕྱོོགས་ནིས་བཤད་ནི། ང་དགུ་ལོའ་ི

ཡིརི་སྔོོནི་དུ་ང་ཚེོའ་ིཡུལ་ཕྱོོགས་འདིའ་ིགྲྭ་བ་ལ་ོགཞིོནི་མིང་པ་ོཞིིག་བོད་ཡུལ་དུ་སློབ་

གཉིརེི་ལ་འགྲི་ོབའ་ིསྲལོ་ཡིདོ་ཀྱིང་། བདོ་ས་ཤརོི་རྗེེས་བདོ་ལ་སླབོ་གཉིེརི་ལ་འགྲི་ོསྲལོ་

མིེད་པ་ཆོགས་རྗེེས། སྐྱོབས་རྗེ་ེཔ་ཀུ་ལ་རིིནི་པ་ོམིཆོོག་གིས་རི་ེའདུནི་ཞུས་དོནི་ལྟརི། 

ནི་ེརཱ་ོབླནོི་ཆོནེི་མིཆོགོ་ག་ིབཀའ་བཀདོ་བཞིནིི་བཙུགས་པ་ཞིགི་ཡིནིི་ལ་སྐབས་ད་ེདུས་

ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ལས་མིེད། སློབ་གྲྭའ་ིསློབ་སྤྱི་ིདང་པ་ོདང་གཉིིས་པ་གཉིིས་བོད་པ་ཞིིག་

གསི་བྱིས་པས་ཕྱོགོས་གང་ཐོད་ནིས་ཡིརི་རྒྱས་ཡིག་པ་ོཕྱོིནི་ཡིདོ་ཀྱིང་། གསུམི་པ་ད་ེ

རྒྱ་གརི་བ་ཞིགི་གསི་བྱིས་པས་ཉིམིས་ཆོག་ཏུ་བཏང་ཡིདོ། དང་ཐོགོ་སླབོ་གྲྭ་འདིརི་གྲྭ་

བ་གཅིིག་པུ་ལས་མིེད་ཀྱིང་ད་ལྟ་སྐྱོ་སེརི་གཉིིས་དང་ཕ་ོམི་ོགཉིིས་ཀ་ཡིོད། བསླབ་བྱི་

ལ་དབྱིནིི་ཡིགི ཧནིི་རྡ།ི མིཚེནི་ཉིདི། སུམི་རྟོགས། སྙནི་ངག ཕརི་ཕྱོིནི་སྐབས་བརྒྱད་

ཀ རྒྱུད་བླ་དང་སྤྱིདོ་འཇུག་སགོས་ཡིནིི་ལ། ཡིགི་རྒྱུགས་ཀྱི་ིདྲ་ིཤགོ་ཁོག་ལྦརི་ཎཱ་ནིས་

བཏང་ཡིོང་བ་ཡིིནི། ད་ལྟ་སློབ་གྲྭ་འདིརི་སློབ་ཕྲུག་བཞི་ིབརྒྱ་ལྷོག་དང་དག་ེརྒོནི་ས་ོ



 70  

ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

གསུམི་ཡིདོ་ལ། <<ལ་དྭགས་པརི་བ་>> ཞིསེ་པའ་ིལ་ོདབེ་ཅིགི་ཀྱིང་འདནོི་བཞིནིི་ཡིདོ། 

སྡོ་ེཡིང་སྨནི་གྱི་ིསྡོ་ེཚེནི་དང་། ཐོང་གའ་ིསྡོ་ེཚེནི། ཤིང་རྐོས་སྡོ་ེཚེནི། འཇིམི་བཟོའ་ིསྡོ་ེ

ཚེནི། སྐད་ཡིིག་སྡོ་ེཚེནི་བཅིས་བཞི་ིཡིོད། སྐད་ཡིིག་སྡོ་ེཚེནི་གྱི་ིནིང་ལ་ལེགས་སྦྱརི་

དང། དབྱིིནི་ཡིིག ཧིནི་རྡི། ཨུརི་དོའ་ིབཅིས་ཀྱི་ིསྡོ་ེཚེནི་གཅིིག་དང་། བོད་ཡིིག་རྐྱེང་

བའི་སྡོེ་ཚེནི་གཉིིས་ཏེ་བསྡོོམིས་པའི་སྡོེ་ཚེནི་གསུམི་ཡིོད། དཔེ་མིཛིོད་ཁོང་གཉིིས་

ཡིོད། རྗེེས་མིརི་རྩེིས་དཀརི་ནིག་ག་ིསྡོ་ེཚེནི་ཞིིག་ཀྱིང་འཛུགས་རྒྱུའ་ིའཆོརི་གཞི་ིཡིོད་

པ་རིདེ། 

གཞིནི་གླི་ེརིང་མི་ཡིིནི་པའ་ིཟངས་དཀརི་སོགས་ས་གནིས་གཞིནི་དག་ནི་ཡིནི་

ལག་སློབ་གྲྭ་བཅུ་གཅིིག་ཙམི་ཡིོད། འདིརི་སྔོརི་བོད་པ་དག་ེརྒོནི་མིང་པ་ོཡིོད་ཀྱིང་ད་

ལྟ་གཉིིས་ལས་མིེད། སློབ་གྲྭ་འད་ིནི་ིཇམི་མུ་ཀཱ་ཤ་ིམིརི་མིངའ་སྡོ་ེཡི་ིའཛིིནི་སྐྱོོང་ལ་མི་ི

གཏོགས་པརི་རྒྱ་གརི་དབུས་གཞུང་ག་ིལྟ་སྐྱོོང་འོག་ནི་ཡིོད་ཅིེས་ང་ཚེ་ོསྡོ་ེཚེནི་ཁོག་

དང་དཔ་ེམིཛིོད་སོགས་སུ་འཁྲོིད་ནིས་འགྲིེལ་བརྗེོད་གསལ་ཐོག་ཆོོད་གནིང་བརི་མི་

ཟད། ད་ལ་ོསློབ་གྲྭ་བཙུགས་ནིས་ལ་ོའཁོོརི་ལྔ་བཅུ་འཁོོརི་བའ་ིདུས་དྲནི་གཟབ་རྒྱས་

ཤགི་འཚེགོས་རྒྱུ་ཡིིནི་རིབས་དང་། དགེནི་ཁོངོ་ག་ིམིཚེནི་ལ་དཀོནི་མིཆོགོ་རྣམི་རྒྱལ་

ཟེརི་བ་དང་ང་དགུའི་ཡིརི་སྔོོནི་ལ་བོད་དུ་སློབ་གཉིེརི་ལ་སོང་ནིས་གདནི་ཆོེནི་པོ་

འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླིིང་དུ་ཚེོགས་ཞུགས་ཀྱིིས་མི་ིལ་ོབདུནི་ལྷོག་ལ་སློབ་གཉིེརི་

བྱིས་ཚུལ། ང་རིང་ག་ིདགོནི་པ་ནི་ིབཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིིནི་ཡིང་ངའ་ིསློབ་གཉིེརི་བྱིས་ས་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིིནི་པས་བཀའ་དགེ་གཉིིས་ཀ་ཡིིནི་ལུགས་སོགས་ཞིལ་རྩེེད་དང་

བཅིས་གསུངས་བྱུང་། སྤྱིིརི་སླབོ་གྲྭ་འདརིི་བུ་ལས་བུ་མི་ོམིང་བ་འདུག ང་ཚེ་ོསྨནི་གྱི་ི



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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སྡོེ་ཚེནི་དུ་སོང་དུས་དགེ་སློབ་ཚེོས་རྩྭ་སྨནི་སྡོེབ་སྦྱོརི་གྱིིས་བོད་སྨནི་བཟོ་བཞིིནི་

འདུག་ལ། བདོ་སྨནི་བཟ་ོམིཁོནི་གྱི་ིསླབོ་ཕྲུག་མིང་ཆོ་ེབ་ཡིང་བུ་མི་ོརིདེ་འདུག ད་ེམིིནི་

སློབ་གྲྭ་འདིརི་ཐུནི་མིོང་མི་ཡིིནི་པ་མིང་དག་ཅིིག་འདུག་ནིའང་། འདིརི་ཆོེས་དམིིགས་

བསལ་བ་ཞིིག་ནི་ིདཔ་ེམིཛིོད་ཁོང་རིེད། དཔ་ེམིཛིོད་ནིང་ནི་བོད་ཡིིག་གཙོས་པའ་ིདཔ་ེ

དེབ་ཧ་ཅིང་མིང་བརི་མི་ཟད་གྲིལ་དག་ལ་ཁོོད་ཡིངས་པ་དང་། བོད་ནིང་ནིས་པརི་

བསྐྲུནི་བྱིས་པའ་ིབདོ་ཡིགི་ག་ིདཔ་ེདབེ་མིང་བ། སླབོ་གྲྭའ་ིབུ་མི་ོདག་གསི་ལ་དྭགས་ས་

གནིས་རིང་ག་ིགྱིོནི་ཆོས་མི་ིགོནི་པརི་རྒྱ་གརི་བུ་མིོའ་ིཆོས་གོས་གྱིོནི་ཡིོད་པ་སོགས་

རིེད། ལྟ་སྐོརི་ཡིོངས་སུ་གྲུབ་མིཚེམིས་དགེནི་དཀོནི་མིཆོོག་རྣམི་རྒྱལ་དང་ང་ཚེོ་

མིཉིམི་དུ་དྲནི་རྟོེནི་འདྲ་པརི་ཞིིག་བརྒྱབ་རྗེེས་ཁོོང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུས་ནིས་ཕྱོིརི་བོད་

ཁྱིམིི་དུ་ལགོ་པ་ཡིནིི། 

ཕྱོ་ིདྲ་ོཆུ་ཚེདོ་ ༤:༥༠ རུ་བདོ་ཁྱིམིི་གྱི་ིརྒོནི་བཀུརི་ཁོང་དུ་སངོ་བ་ཡིནིི། འདརིི་སྤོ་ོ

བ་ོཉི་ིཤུ་དང་རྨི་ོམི་ོཉིརེི་བཞི།ི ཁོངོ་ཚེ་ོབདག་སྐྱོངོ་བྱིདེ་མིཁོནི་གྱི་ིཨ་མི་གཉིསི་འདུག ཁོ་ོ

ཚེོའ་ིགྲིས་ནི་བུ་ཕྲུག་ཡིོད་མིེད་གཉིིས་ཆོ་འདུག ཐོོག་མིརི་ང་ཚེོས་རྒོནི་ཀརྨི་རྡ་ོརྗེ་ེཟེརི་

བ་ཞིིག་ལ་བཅིརི་འདྲ་ིབྱིས་པ་ཡིིནི། ཁོོང་ནི་ིད་ལྟ་དགུང་ལ་ོདོནི་བརྒྱད་རིེད་ལ། རྒྱ་

གརི་དུ་ཕྱོི་ལོ་དྲུག་ཅུ་རིེ་གཉིིས་ལོརི་ཕེབས་པ་ཞིིག་རིེད། ཁོོང་གི་ཕ་ཡུལ་ནིི་སྟེོད་

ལྕགས་ཁོང་རིདེ། ཁོངོ་གསི་གསུངས་ནི་ང་ཚེ་ོགྲིངོ་པ་བདུནི་བརྒྱད་ཅིགི་དང་མིཉིམི་དུ་

འོང་བ་ཡིིནི། ད་ེདུས་ང་ཚེོརི་རི་ལུག་ལྔ་བརྒྱ་ཙམི་ཡིོད། དང་པོརི་ང་ཚེོས་ལ་དྭགས་

ཡུལ་མི་ིང་ཚེོའ་ིརྒྱནི་ཆོ་དང་ཁོ་ལག་བརྗེ་ེབ་ོབརྒྱབ་ནིས་ང་ཚེ་ོཚེང་མིས་གུརི་བརྒྱབ་

ནིས་བསྡོད་པ་ཡིིནི། མི་ིཚེང་སུམི་བརྒྱ་ལྷོག་ཡིོད་ཚེང་མིའ་ིསེམིས་སུ་མིགྱིོགས་པོརི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཕྱོིརི་ལོག་ཐུབ་རྒྱུ་རིེད་བསམི་པ་ལས། ལ་ོའད་ིའདྲའ་ིམིང་པ་ོཞིིག་ལ་ལུས་འགྲི་ོབའ་ི

བསམི་པ་ཡི་ེནིས་མིེད། གོང་ས་མིཆོོག་གིས་གང་གསུངས་པ་དེརི་བླ་ོགཏད་འགྱུརི་

མིེད་ཀྱི་ིཡིིད་ཆོེས་དང་གང་ལྟརི་ང་ཚེོའ་ིགནིས་སྟེངས་འད་ིལ་འགྱུརི་བ་ཞིིག་འགྲི་ོཐོག་

ཆོོད་རིེད་བསམི་གྱི་ིཡིོད་ཟེརི། ང་ཚེོས་ཁོོང་ལ་འདིརི་ཡིོད་པའ་ིདཀའ་ངལ་ཆོ་ེཤོས་

གང་ཡིིནི་དང་། བོད་པ་དང་ལ་དྭགས་ཡུལ་མིིའ་ིབརི་འཁྲུག་རྩེོད་ཤོརི་མྱོོང་ཡིོད་མིེད་

སོགས་འདྲ་ིཞུ་དུས། ཁོོང་གིས་སྤྱིིརི་བཏང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅིང་ག་ིཆོེནི་པ་ོམིེད་ཀྱིང་། 

ཞིིང་ས་སོགས་སུ་ཆུ་འདང་ངེས་མི་ིརིག་པ་སོགས་ཆུ་ཡི་ིདཀའ་ངལ་ད་ེགཙ་ོབ་ོཞིིག་

རིེད། ཡུལ་མི་ིདང་བོད་པའ་ིབརི་འཁྲུག་པ་ཆོེནི་པ་ོབྱུང་མི་མྱོོང་ཡིང་། བྱིང་ཐོང་དུ་

ཕྱུགས་ཟོག་འཚེ་ོསྐྱོོང་བྱིེད་སའ་ིས་མིཚེམིས་བརི་ལ་འཁྲུག་པ་ཅུང་ཙམི་རི་ེཤོརི་མྱོོང་

ཡིདོ་ཅིསེ་གསུངས། 

ཡིང་སྤོ་ོབ་ོབཀྲ་ཤིས་ཚེ་ེརིིང་ལ་བཅིརི་འདྲ་ིཞིིག་ཞུས་པ་ཡིིནི། ཁོོང་ནི་ིདགུང་ལ་ོ

གྱི་བཞི་ིདང་ཕ་ཡུལ་མིངའ་རིིས་བད་ེའབྱུང་ནིས་རིེད། ཁོོང་རྒྱ་གརི་དུ་ཕྱོ་ིལ་ོརི་ེདགུ་

ལོརི་ཕེབས་པ་དང་ཁོོང་གིས་བོད་དུ་ངལ་རྩེོལ་བསྒྱུརི་བཀོད་ཅིེས་པའི་བཙོནི་པའི་

མིིང་ཐོོགས་ནིས་དཀའ་སྡུག་མྱོོང་རིབས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་མིང་པ་ོགསུང་རྒྱུ་འདུག ཁོོང་

གིས་གསུངས་ནི་དེ་དུས་ང་ཚེོརི་མིི་རིེ་ལ་ལྟ་རྟོོག་བྱིེད་མིཁོནི་གྱིི་མིི་ལྔ་རིེ་ཡིོད་ལ། 

མིཚེནི་མིོ་ཡིང་ཡུལ་དུ་འགྲིོ་མིི་ཆོོག་པརི་ངལ་རྩེོལ་མིགོ་བ་དང་མིཉིམི་དུ་འདུག་

དགོས་པ་ཞིིག་རིེད་སོགས་དང་། ཁོོང་རིང་རྒྱ་གརི་དུ་འོང་དུས་ཀྱིང་ཤ་ིའགྲི་ོབའམི། 

ཡིང་ནི་འཛིངི་དགསོ་བསམི་པ་ལས་། རྒྱ་གརི་དུ་ཐོརི་འགྲི་ོབའ་ིབསམི་པ་ཡི་ེནིས་བྱུང་

མི་སོང་བརི་གསུངས། ད་དུང་ཁོོང་གིས་བོད་དུ་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅིང་མིང་པ་ོམྱོོང་བརི་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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མི་ཟད། ས་མིཚེམིས་ཀྱི་ིརྒྱ་གརི་དམིག་མིིས་ཀྱིང་ཁོ་ོརིང་གསང་མྱུལ་བ་རིེད་ཟེརི་

ནིས་དཀའ་སྡུག་མིང་པ་ོམྱོོང་དུ་བཅུག་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་མིང་པ་ོམྱོོང་ནིས་ཕེབས་

པ་ཞིིག་རིེད། ཁོོང་རྒྱ་གརི་ལ་ཕེབས་དུས་དགུང་ལ་ོཆོེནི་པ་ོཡིིནི་པས་བོད་དུ་ཆུང་མི་

དང་། བུ་བུ་མི་ོགཉིསི་འདུག ཕྱོ་ིལ་ོགྱི་དྲུག་ལ་ོསགོས་སུ་ཁོ་ོཚེརོི་ཐུག་འཕྲིད་བྱིདེ་པརི་

ཁོོང་རིང་བོད་དུ་ཐོེངས་གཉིིས་ལ་ཕྱོིནི་ཡིོད་ཀྱིང་། བོད་དུ་མི་བསྡོད་པརི་ཕྱོིརི་ལོག་

འདུག ད་ེལྟརི་ཕྱོིརི་ལགོ་བྱིེད་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ་མིཚེནི་ཅི་ིཡིིནི་འདྲ་ིསྐབས། ཁོངོ་གིས་ང་

རིང་རྒྱ་མི་ིལ་གཏནི་ནིས་ཡིདི་ཆོསེ་ཀྱི་ིམི་ིའདུག་དསེ་སྟེབས་ཀྱིསི་བདོ་དུ་བསྡོད་འདདོ་

ཡི་ེནིས་མི་བྱུང་བརི་གསུངས། 

རྒོནི་བཀུརི་ཁོང་འདིའ་ིདགུང་ལ་ོཆོེས་རྒོནི་པ་ནི་ིསྤོ་ོབ་ོམིགོནི་པ་ོབཀྲ་ཤིས་རིེད་

ལ། ཁོངོ་ནི་ིདགུང་ལ་ོག་ོགཉིསི་རིདེ། ཁོངོ་ག་ིརྣ་བས་ཅི་ིཡིང་ཐོསོ་ཀྱི་ིམི་ིའདུག་ལ་ཁོངོ་

གིས་བཤད་པ་དག་ཀྱིང་། ང་ཚེོས་ཧ་ག་ོམི་ིཐུབ་གི ཨ་མི་བསྟེནི་འཛིིནི་ཆོོས་སྒྲིོནི་ནི་ི

དགུང་ལ་ོབརྒྱད་ཅུ་རིེད་ལ། ཁོ་ོམི་ོནི་ིམིཚེ་ོསྣ་ནིས་ཡིིནི་པ་དང་ཁོ་ོམིོརི་བུ་མི་ོགཉིིས་

ཡིོད་ལ། ད་ལྟ་ཁོ་ོཚེ་ོརྡ་ེརི་ལྡུནི་ནི་ཡིོད་ཀྱིང་། ཁོ་ོམིོརི་འབྲེལ་བ་གཏནི་ནིས་བྱིེད་ཀྱི་ིམི་ི

འདུག་ཟརེི་ནིས་མིགི་ཆུ་ཕྲུམི་ཕྲུམི་གཏངོ་ག་ིའདུག 

བུ་ཕྲུག་ཅི་ིགང་མིེད་པ་ནི་ིདགུང་ལ་ོགྱི་བདུནི་སོནི་པའ་ིཨ་མི་ཚེ་ེརིིང་གཡིང་སྐྱོིད་

རིེད། ཁོོ་མིོའ་ིརྣ་མིཆོོག་གིས་ངས་ཚེོས་བཤད་པ་དག་གསལ་བོ་ཞིིག་ཐོོས་ཀྱིི་མིི་

འདུག་ཀྱིང་། ཁོ་ོམིོའ་ིརིིག་པ་གསལ་པ་ོདང་ཁོ་ོམིོས་བཤད་པའ་ིསྐད་ཆོ་དག་ཀྱིང་ཧ་

ཅིང་གསལ་པ་ོརིདེ། 

འདིརི་ཡིོད་པའ་ིརྒོནི་འཁོོགས་ཚེང་མིས་རི་ེབརི་ཁོ་ོཚེོའ་ིཚེ་ེམིཇུག་འདིརི་བོད་པ་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཚེང་མི་བོད་དུ་ཕྱོིརི་ལོག་བྱིེད་ཐུབ་པརི་ཡིིད་ཆོེས་བྱིེད་ཀྱི་ིའདུག སྤྱིིརི་རྒོནི་བཀུརི་

ཁོང་འདིའི་གནིས་བབ་ཧ་ཅིང་ཐོབས་ཆོག་ཅིིག་མི་ཡིིནི་ཡིང་། དེ་འདྲའི་ཆོ་རྐྱེེནི་

འཛིམོིས་པ་ོཞིགི་ཀྱིང་མི་ཡིནིི་ཏ།ེ ཁོ་ོཚེའོ་ིཉིལ་ཁོང་ཕལ་མི་ོཆོ་ེཡི་ིནིང་ག་ིརྩེགི་ངསོ་དང་

ཁོང་ངསོ་ཡིངོས་དུད་པས་ནིག་པ་ོབཟསོ་ཡིདོ་པ་དང་། ཐོང་ནི་ཡིང་ཤངི་ག་ིཔང་གཅིལ་

སགོས་ཅི་ིགང་མིདེ་པརི་རྡུལ་འཚུབ་སྐྱོ་ལགོ་གེརི་འདུག་པས། གནིའ་བོའ་ིདགོནི་རྙངི་

ཞིིག་ག་ིཐོབ་ཚེང་དང་འདྲ་བ་ོའདུག་ལ། རྒོས་འཁོོགས་ཚེང་མིའ་ིགྱིོནི་གོས་ཀྱིང་ཧ་

ཅིང་རྙིང་རུལ་དུ་སོང་ནིས་མིདོག་ལོག་ཡིོད་པ་རྐྱེང་རྐྱེང་དང་། ཁོ་ཤས་ཀྱི་ིགྱིོནི་གོས་

ནི་ིལྷོནི་པའ་ིསྟེངེ་ལ་ལྷོནི་པ་བརྩེགེས་པ་རིདེ་འདུག གཞིནི་རྒོས་འཁོགོས་བུ་ཕྲུག་ཡིདོ་

མིཁོནི་དག་གིས་ཁོ་ོཚེོའ་ིབུ་ཕྲུག་ཚེ་ོརིང་ཉིིད་ལ་བལྟ་རུ་ཡིོད་ནི་ཅི་ིམི་རུང་སྙམི་པའ་ིརི་ེ

སྒུག་ག་ིམིིག་ཟུང་ལས་མིཆོི་མི་ཆོད་མིེད་གཏོང་གི་འདུག་ལ། བུ་ཕྲུག་མིེད་མིཁོནི་

དག་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་ཁོེརི་རྐྱེང་དང་སུནི་སྣང་གིས་གང་བའ་ིབཞིིནི་རིས་སོགས་ཡི་ང་ཉིམི་

ཐོག་ག་ིརྒོནི་བཀུརི་ཁོང་ག་ིསྐྱོ་ོངལ་དག་མིཐོོང་སྐབས། སེམིས་བསམི་པའ་ིགཏིང་ལ་

སྐྱོ་ོབའ་ིམིཆོ་ིམི་ཕྲུམི་ཕྲུམི་བབ་ཀྱིང་། གང་ཅིིའ་ིཐོད་ནིས་འཁོོས་ཀ་ཧ་ཅིང་ཞིནི་པའ་ི

བདག་ལྟ་བུ་ལ་བྱི་ཐོབས་ཅི།ི 

མིཇུག་མིཐོརི་སྟེོང་ལྷོང་ལྷོང་གི་སེམིས་ངལ་ལྕི་མི་ོཞིིག་འཁུརི་བཞིིནི་ཁོ་ོཚེ་ོཚེེ་

རིིང་ནིད་མིེད་དང་། བད་ེསྐྱོིད་ཡིོང་བའ་ིབཅིོས་མིིནི་སྨོནི་འདུནི་ཤུགས་དྲག་ཅིིག་གིས་

བདེ་མིོ་བཞིག་སྟེེ། དགོང་དྲོ་ཕྱོིརི་བོད་ཁྱིིམི་དུ་ལོག་ནིས་ནིམི་རྒྱུནི་ལྟརི་ཉིིནི་རིེ་ཡིི་

མིཐོོང་ཐོོས་མྱོོང་གསུམི་ཐོཪ་ཐོོརི་རི་ེཟིནི་བྲིས་སུ་བྲིས་ཤིང་འབྲ་ིབཞིིནི་པའ་ིསྐབས་ས་ོ

ཞིེས་ཉིིནི་ཐོོའ་ིཀློོང་ག་ིལ་དྭགས་ཉིིད་དེ། མིིག་མིཐོོང་ལག་ཟིནི་གྱི་ིབརི་ནིས་རྙེད་ཅིིང་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཐོབོ་པའ་ིདངསོ་བསྐྱོོད་ཁྲོདོ་ཀྱི་ིལ་དྭགས་ཉིདི་ད།ོ།

དྲུག་པོ། སེེམསེ་ཀྱིིསེ་མྱོོང་རོལ་ཁྲོོད་ཀྱིི་ལ་དྭགསེ།

ཉིིས་སྟེོང་དགུ་ལོའ་ིལོ་མིཇུག་ཏུ་༸གོང་ས་སྐྱོབས་མིགོནི་ཆོེནི་པོ་མིཆོོག་ལ་

གཟིམི་ཆུང་མིཇལ་ཁོ་ཞུས་ཏེ། ཁོོང་གི་བཀའ་ལུང་སྤྱིི་བོརི་ཁུརི་ནིས་སླརི་ཡིང་ལ་

དྭགས་ཕྱོོགས་སུ་དག་ེརྒོནི་བྱིེད་དུ་སོང་བའ་ིམི་ིལ་ོགཅིིག་དང་ཟླ་དྲུག་ལྷོག་ལ་བསྡོད་

པའ་ིག་ོརིིམི་ནིང་། ལ་དྭགས་པའ་ིམི་ིཆོ་ེམི་ཆུང་གསུམི་དང་སྐྱོེས་ཕ་ོམི་ོགཉིིས་ཀརི་

འགྲིོགས་ཤིང་འདྲིས་པའི་བརྒྱུད་རིིམི་ཁྲོོད་ཁོོ་ཚེོའི་ལྷོད་མིེད་དྭངས་གཙང་གི་མིི་

གཤིས་ཀྱིང་ཁོ་ོཚེོའ་ིནིམི་མིཁོའ་བཞིིནི་ཧ་ཅིང་དྭངས་མི་ོཡིིནི་པ་ཤེས་ལ། བྱིམིས་དང་

སྙངི་རྗེ།ེ གཞིནི་གཅིསེ་ཀྱི་ིཆོསོ་སམེིས་ད་ེཡིང་ཁོ་མིནིི་དནོི་འཁྱིལོ་གྱི་ིལག་ལནེི་གསརེི་

གྱི་ིཐོགིས་པ་ཉིདི་དུ་ཡིདོ་པ་ཧ་ག་ོསངོ་། 

ཕྱོ་ིཡི་ིའབྱིོརི་ཕྱུག་ལ་ཤ་འཐོམི་རུས་འཐོམི་གྱིིས་སྒོོརི་ཟུརི་གཅིིག་ག་ིཁོ་ེསྤོོགས་

ཡིིནི་ནིའང་ཁོ་དང་སྣ་ནིས་འཕྲིོག་འགྲིོ་བའི་དུས་རིབས་འདིརི། ལ་དྭགས་པ་སྔོརི་

བཞིིནི་རྒྱུ་འབྲས་དྲང་སྙོམིས་ཀྱི་ིས་ཚེིགས་ནི་ཀྲང་ངེརི་ལངས་འདུག་སྟེ།ེ ཁོ་ོཚེོའ་ིགྲིོང་

ཁྱིིམི་ཕལ་ཆོ་ེབའ་ིཕྱོ་ིསྒོ་ོལ་སྒོ་ོལྕགས་རྒྱག་སྲོལ་མིེད་པ་གཅིིག་པུས་ཤེས་ལ། འདས་

པའ་ིལ་ོཟླའ་ིནིང་ལའང་ཁོ་ོཚེོས་ལ་དྭགས་ཡུལ་ལ་གསརི་དུ་སླེབས་པའ་ིམི་ིདག་གིས་

སྐད་བརྡ་ཧ་ག་ོམིིནི་གྱི་ིག་ོསྐབས་དམི་འཛིིནི་བྱིས་ནིས། མིག་ོགཡིོག་མིག་ོསྐོརི་གྱིིས་

དངུལ་དངོས་གཡི་ོལེནི་བྱིས་པའ་ིགཏམི་རྒྱུད་མིེད་ལ། དེང་སང་ད་དུང་ཡིང་ཁོ་ོཚེ་ོད་ེ

ཡི་ིས་མིཚེམིས་ལས་བརྒོལ་མིེད་ད།ེ ཁོ་ོཚེོའ་ིཡུལ་ལུང་ནིས་མི་ིརྒོནི་གཞིོནི་གང་དང་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

སུ་ཞིིག་ལ་ཐུག་ནི་འཇུ་ལ་ེ(འཇུ་ལ་ེཞིེས་པ་ནི་ིབྱིནོི་ལེགས་ལ་ག་ོདགོས)གརི་ནིས་བྱིནོི་ཡིནིི་ལ་ེ

དང་། ཁོང་པ་ལ་ཕེབས་ནིས་གསོལ་ཇ་འདོནི་དང་(འདོནི་དང་ཞིེས་པ་ནི་ིབཞིེས་དང་ཞིེས་པརི་

ག་ོདགསོ)ཟརེི་བ་ནི་ིལུང་བ་ཐུནི་མིངོ་ལ་མིངའ་བའ་ིཡི་རིབ་ཀྱི་ིགཤསི་ལུགས་ང་ོམིཚེརི་

བ་ད་ེཡིིནི་པརི་མི་ཟད། ཁོ་ོཚེོས་ཇ་རིིནི་ཟས་རིིནི་སོགས་གཏནི་ནིས་མི་ིལེནི་པ་དང་། 

སྐབས་རིརེི་ལནེི་པ་ད་ེཡིང་ཡིནིི་ལུགས་ཚུལ་མིཐུནི་ཞིགི་ལས་མིག་ོགཡིགོ་མིག་ོསྐརོི་

སགོས་གཏནི་ནིས་མི་ིབྱིདེ་པ་ད་ེརིདེ། 

ད་ེམིནིི་ཁོ་ོཚེའོ་ིམི་ིརྒོནི་གཞིནོི་གང་དང་སུ་ལ་ཕྱོགོས་ཡིརི་མིརི་ལ་འགྲི་ོསའ་ིལམི་

ཁོ་སོགས་སྐད་ཆོ་ཅིི་ཞིིག་དྲིས་ནི་ལནི་དྲང་མིོ་དྲང་རྐྱེང་འདེབས་ལ། མི་ཤེས་པ་

སོགས་ཀྱིང་ཤེས་མིཁོནི་གྱི་ིམི་ིགང་ཡིང་རུང་བ་ཞིིག་ག་ིམིདུནི་དུ་འཁྲོིད་ནིས་སྐད་ཆོ་

འདྲ་ིརིོགས་སོགས་གླི་མིེད་རིོགས་ཕནི་སྒྲུབ་པའ་ིབྱི་ལས་སོགས་ཁོ་ོཚེོརི་མིཚེོནི་ནི་

དནོི་དག་ཆོསེ་སྤྱིརིི་བཏང་བ་ཞིགི་རིདེ། ལ་དྭགས་པའ་ིམི་ིཀུནི་ཀུ་རི་ེརྩེདེ་མིཚེརི་ལ་སྤྲོ་ོ

པས་ཁོ་ོཚེ་ོམིཉིམི་འཛིོམིས་ཀྱི་ིདུས་གང་དང་ཅི་ིཞིིག་ཡིིནི་ཡིང་། དགོད་སྒྲི་དང་མིཉིམི་

པ་ོཡིོད་ཅིེས་བཤད་ཆོོག་ཆོོག་ཡིིནི་ལ། ཁོ་ོཚེོའི་མིི་ཕལ་ཆོེ་བ་དབྱིརི་དུས་སུ་སོས་

དལ་གྱིི་ཁོོམི་ལོང་ཆོེརི་མིེད་པརི་ཞིིང་ས་འདེབས་སྒྲུག་དང་། ཁོང་པ་གསརི་བཟོ་

སགོས་བྱི་ལས་སྣ་ཚེགོས་ཤགི་ཡིདོ་ནིའང་། ཁོ་ོཚེ་ོམིཉིམི་འཛིོམིས་ཀྱི་ིདགདོ་སྒྲི་ག་ལ་

ཆོད་དུ་འཇུག་སྲདི་ད།ེ དའེ་ིདུས་ཀྱིང་ཁོ་ོཚེརོི་དགངོ་ཚེགོས་གྲི་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་ིརིགིས་

དང་། གཉིེནི་སྟེོནི་ཆོེ་མི་ཆུང་གསུམི་ཡིོད། ལྷོག་པརི་དུ་དགུནི་གྱིི་དུས་སུ་གནིམི་

གཤསི་འཁྱིག་པས་མི་ིརྣམིས་ལ་དམིགིས་བསལ་གྱི་ིལས་ཀ་ཆོརེི་མིདེ་པརི་ཁོམོི་ལངོ་

ཆོ་ེབས་ཁྲོོམི་ཚེོགས་མིང་པ་ོབསྡུ་ལ་བསྡུ་སྟེངས་ཀྱིང་གླུ་ལེནི་གརི་རྩེེད་དང་། གཡིས་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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གྲིལ་གཡིོནི་གྲིལ་བྱིས་ནིས་ཁོེད་ཀྱི་ིའགྲིནི་བསྡུརི་སོགས་བྱིེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོ་ོཚེོས་ཁྲོོམི་

ཚེོགས་ཆོེནི་པོའ་ིརིིགས་ལ་ཁྲོོམི་དང་ཆུང་ངུའ་ིརིིགས་ལ་ཕ་ིད་ོ(ད་ེནི་ིཁོ་ོཚེོས་ཕྱོ་ིདྲ་ོལ་ཕ་ིད་ོ

ཟེརི་གྱི་ིཡིོད་པས་ཕྱོ་ིདྲོའ་ིདོནི་ཡིིནི་བསམི་ཡིང་ཁོ་ཅིིག་གིས་ད་ེནི་ིདབྱིིནི་ཡིིག་ག་ིpicnicསྒྲི་བསྒྱུརི་བྱིས་པ་

ཡིིནི་པརི་ཡིང་བཤད)ཟེརི་གྱི་ིཡིོད། ཕ་ིཏ་ོནི་ིསྐབས་རིེརི་གནིས་ལ་མི་སོང་བའ་ིབུ་མི་ོནི་

ཆུང་དག་གསི་རིང་ཁྱིམིི་ནིས་ཤ་དང་གྲི་ོཕྱོ་ེཅུང་ཙམི་རི་ེདང་། དངུལ་ཉུང་ཤསོ་རི་ེབསྡུ་

རུབ་ཀྱིིས་མིཚེནི་མིོརི་མི་ིཚེང་གང་ཡིང་རུང་བ་ཞིིག་ཏུ་མིཉིམི་འཛིོམིས་ཀྱིིས་དགོང་

ཟས་ཅུང་རྒྱས་སྤྲོོས་ཤིག་བཏང་ནིས། དེང་རིབས་གླུ་གཞིས་དང་དཱ་མིནི་སོགས་སྒྲི་

དབྱིངས་དང་འགྲིགོས་ནིས་གླུ་ལེནི་གརི་རྩེདེ་ཀྱིསི་ནིམི་ཕྱོདེ་བརི་སྡོདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། 

ཡིང་མིཚེམིས་རི་ེམིནིའ་མི་ཚེ་ོདང་བུད་མིེད་ཡུལ་འདུག་མི་དག་གིས་ཀྱིང་གོང་

བཞིིནི་གྱི་ིཕ་ིད་ོགཏོང་སྲོལ་ཡིོད། གཞིནི་བུད་མིེད་མི་ོལ་ོབཞི་ིབཅུ་དང་ལྔ་བཅུ་བུད་པ་

དག་གསི་མིཚེམིས་རིེརི་ཕ་ིད་ོགཏངོ་ག་ིཡིདོ་རུང་། ཁོ་ོཚེའོ་ིཕ་ིདའོ་ིགཏངོ་སྲལོ་ནི་ིགངོ་

དང་མི་ིའདྲ་བརི་ཧ་ཅིང་ཞི་ིལྷོོད་ཀྱི་ིརྣམི་པ་ཞིིག་སྟེེ། གྲིོང་ཁྱིིམི་གང་རུང་ཞིིག་ཏུ་མིཉིམི་

འཛིོམིས་བྱིས་ནིས་བལ་འཁོེལ་ཞིོརི་ཕྱོོགས་ཡིརི་མིརི་གྱིི་ཁོ་བརྡ་ལ་རིོལ་བ་དང་

མིཚེམིས་རི་ེདཱའ་མིནི་རྡུང་ནིས་བྲ་ོགརི་ལ་རིོལ་བ་ཡིོད་ཀྱིང་། ཕ་ིད་ོཕལ་མི་ོཆོ་ེཞིིག་

ཕྱོགོས་ཡིརི་མིརི་གྱི་ིཁོ་བརྡའ་ིཀློངོ་ནིས་ཟད་འགྲི་ོབ་ཞིགི་ཡིིནི། 

སྤྱིིརི་ཁྲོོམི་ཚེོགས་བསྡུ་སྟེངས་དང་ཚེོགས་སྟེངས་གཉིིས་ཀརི་རྣམི་པ་སྣ་ཚེོགས་

ཆོགོས་ཤགི་ཡིདོ། ད་ེལས་ལ་ོགསརི་ཁྲོམོི་ཚེགོས་ནི་ིརྣམི་པ་རྒྱ་ཆོ་ེཤསོ་དང་དུས་ཡུནི་

རིིང་ཆོེས་ཀྱི་ིཁྲོོམི་ཚེོགས་ཡིིནི། ད་ེནི་ིལ་ོགསརི་སྐབས་ཀྱི་ིཚེེས་ཉིེརི་དགུ་དང་གནིམི་

སྟེངོ་ཉིནིི་གཉིསི་ཀྱི་ིམིཚེནི་མིརོི་གྲིངོ་སྡོ་ེད་ེཡི་ིཁྱིམིི་ཚེང་དག་སྟེདོ་སྨད་གཉིསི་སུ་བགསོ་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ནིས་ཁྲོོམི་ཚེོགས་བསྡུ་ལ། གཅིིག་ལ་ཁྲོོམི་གོང་མི་དང་གཞིནི་པ་ད་ེལ་ཁྲོོམི་འོག་མི་

ཟེརི། ཁྲོོམི་གྱི་ིཚེོགས་གནིས་དང་བཟའ་བཏུང་སོགས་ལ་ོརི་ེཡི་ིལ་ོསརི་གྱི་ིམིཇུག་ཏུ་

བསྐ་ོབཞིག་བྱིས་པའ་ིགཉིེརི་པ་གསུམི་གྱིསི་ག་ོསྒྲིགི་བྱིདེ་ཀྱི་ིའདུག ས་རུབ་མིཚེམིས་

སུ་གྲིོང་མི་ིདག་རིང་རིང་ག་ིཁྲོོམི་གྱི་ིཚེོགས་གནིས་སུ་འཛིམོིས་ནིས། ཁོ་མིཚེརི་ཀུ་རི་ེ

དང་དགོད་སྒྲིའ་ིཁྲོོད་ནིས་བཟའ་བཏུང་ལ་རིོལ་རྗེེས། ཁྲོོམི་འོག་མིའ་ིསྐྱོེས་ཕ་ོམི་ོགཉིིས་

ཀ་ཁྲོོམི་གོང་མིརི་ཡིོང་ནིས་གླུ་ལེནི་གརི་རྩེེད་དང་ཇ་ཆོང་ལ་རིོལ་ནིས་གང་འཚེམི་

བསྡོད་རྗེེས། ཁྲོོམི་གོང་མིའི་ཕ་ོམི་ོགཉིིས་ཆོ་འཁྲོིད་ནིས་ཁྲོོམི་འོག་མིརི་འོང་ནིས་གླུ་

གརི་ལ་རིོལ་བ་དང་། མི་ིཁོ་བད་ེལྕ་ེབད་ེཞིིག་གིས་ཁོ་མིཚེརི་ཀུ་རི་ེསྣ་ཚེོགས་བཤད་

ནིས་མི་ིརྣམིས་ལ་གད་མི་ོསློང་བ་སོགས་དགོད་སྒྲིའ་ིཁྲོོད་ནིས་ནིམི་ཕྱོེད་བརི་བསྡོད་

རྗེེས་གཟོད་ནིས་མི་ིརྣམིས་ས་ོསོའ་ིརིང་ཁྱིིམི་དུ་ལོག་འགྲི་ོབ་དང་། ལ་ོསརི་གྱི་ིདུས་

ཡུནི་ནི་ིཚེསེ་ཉིརེི་དགུའ་ིདགུ་ཐུག་ག་ིདགངོ་མི་ོནིས་ཚེསེ་དགུའ་ིདགངོ་མིའོ་ིབརི་ཡིནིི། 

ཡིནིི་ནིའང་ཚེསེ་ཉིརེི་དགུ་དང་གནིམི་སྟེངོ་གཉིསི་ལ་གྲིངོ་སྡོ་ེསྟེདོ་སྨད་གཉིསི་སུ་བཅིད་

ནིས་ཁྲོོམི་ཚེགོས་བསྡུ་བ་ལས། ཚེསེ་གཅིགི་ནིས་བཟུང་ཉི་ིམི་རི་ེལ་ཁྱིིམི་ཚེང་བཞི་ིལྔ་

རི་ེཡིིས་ཉིིནི་མིོརི་ཕ་ོརྣམིས་མིགྲིོནི་དུ་བོས་ནིས་མིགྲིོནི་བསུ་བྱིེད་ཀྱི་ིཡིོད་རུང་། མི་ོ

རྣམིས་མིགྲིོནི་དུ་འབོད་སྲོལ་མིི་འདུག་ཀྱིང་མིཚེནི་མིོརི་ཉིིནི་དེ་ཡིི་མིཐོའ་མིཇུག་གི་

ཁྱིིམི་ཚེང་དེ་རུ་ཕོ་མིོ་ཡིོངས་རྫོགས་འཛིོམིས་ནིས་ཇ་ཆོང་ལ་རིོལ་བཞིིནི་རྒོནི་པ་

རྣམིས་ཀྱིིས་ཕྱོོགས་ཡིརི་མིརི་གྱི་ིགནིས་ཚུལ་གླིེང་ནིས་ལྷོོད་པོརི་སྡོོད་ཞིོརི་གཞིོནི་པ་

དག་ག་ིགླུ་གརི་ལྟ་བ་དང་། ནི་གཞིོནི་དག་གིས་གནིའ་སྔོ་མིོའ་ིརིོལ་ཆོས་དཱ་མིནི་རྡུང་

བ་དང་ས་གནིས་རིང་གི་དེང་རིབས་གླུ་སྣ་ཚེོགས་སྒྲི་ཕབ་ལས་བཏང་བའི་རིོལ་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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དབྱིངས་དང་འགྲིོགས་ནིས་གླུ་གརི་ལ་རིོལ་ནིས་གང་དགའ་གང་སྐྱོིད་བྱིེད་པའ་ིདུས་

ཡུནི་རིངི་ཤསོ་ད་ེཡིིནི། 

ད་ེལྟརི་མིིནི་ཡིང་གྲིོང་མི་ིཡིོངས་རྫོགས་ལྷོནི་འཛིོམིས་ཀྱི་ིཁྲོོམི་ཚེོགས་ཆུང་བའ་ི

རིིགས་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་མིང་པ་ོཡིོད་ལ་ད་ེདག་ཚེང་མིརི་ང་ོམིཚེརི་བའ་ིལྟད་མི་ོདང་དགོད་

སྒྲི་རྒྱུནི་མི་ིཆོད་པ་ཡིོད། གཞིནི་དབྱིརི་དུས་སོགས་ཁོ་ོཚེོའ་ིཅུང་དཀའ་ལས་ཆོ་ེབའ་ི

ལས་ཀའི་སྐབས་དག་ཏུ་ཡིང་གྲིོང་ཁྱིིམི་ཕལ་མིོ་ཆོེ་ཞིིག་ཕནི་ཚུནི་མིཉིམི་རིོགས་

མིཉིམི་ལས་ཀྱིིས་ལས་ཀ་བྱིེད་ཀྱི་ིཡིོད་པས། དུས་སྐབས་ད་ེདག་ཏུའང་ཁོ་ོཚེོརི་ཐོང་

ཆོད་པ་དང་དཀའ་ལས་ཁོག་པའ་ིཟུརི་ཞིིག་མིཐོངོ་མི་ིཐུབ་སྟེ།ེ ཁོ་ོཚེོའ་ིལས་ཀ་དག་ཁོ་

མིཚེརི་ཀུ་རི་ེཡི་ིདགོད་སྒྲིའ་ིཁྲོོད་ནིས་མིཇུག་རྫོགས་འགྲིོ། སྤྱིིརི་ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་ི

རིང་བྱུང་ཁོོརི་ཡུག་དང་། མི་ིམིང་ག་ིདཔལ་འབྱིོརི་གྱི་ིགནིས་བབ། འགྲིིམི་འགྲུལ་གྱི་ི

ལམི་ཁོ་སོགས་ཕྱོ་ིདངོས་པ་ོཡིརི་རྒྱས་ཐོད་ནིས་ལ་དྭགས་ཡུལ་ནི་གླིེང་རིིནི་ཡིོད་པ་

ཞིིག་དང་ཡིིད་སྨོནི་བྱིེད་དགོས་པ་ཅི་ིཡིང་མིེད་མིོད། ནིང་སེམིས་ཀྱི་ིའབྱིོརི་ཕྱུག་ག་ི

ཐོད་ནིས་བཅིོས་མིིནི་སེམིས་ཀྱིི་འཛུམི་མིདངས་ཉིམིས་དགའ་བ་རིེ་དང་། འཛུམི་

མིདངས་དེ་ལས་མིཆོེད་ཅིིང་འཕྱུརི་ནིས་འོང་བའི་མི་བཅིོས་ཕནི་སེམིས་ཀྱིིས་

བསླངས་པའ་ིསྙིང་གཏམི་དག་གིས། མིིའ་ིརིིགས་ལ་རིང་ཉིིད་མི་ིང་ོམི་ཞིིག་ཡིིནི་མིིནི་

གྱི་ིཐོ་མིའ་ིཚེད་གཞི་ིའད་ིལྟརི་འཇལ་དགསོ་ཞིསེ་སྐུལ་མི་བྱིདེ་པ་དང་འདྲ་སྟེ།ེ ཁོ་ོཚེསོ་

དུས་རྣམི་ཀུནི་ཏུ་རིང་གི་སེམིས་སུ་ཉིརི་ཞིིང་སྐད་ཆོ་བཤད་པའི་སྐབས་ཐོོག་དག་

ཏུའང་དག་ེསྡོིག་སྤོང་བླང་ག་ིསྐད་ཆོ་ད་ེདྲནི་ནིས་འོང་བས་འདིརི་ཟུརི་ཙམི་དྲངས་ནི། 

རྫུནི་དང་ཕྲི་མིས་ཁོ་ོཚེ་ོམི་སྐྱོིད་པ་དང་མི་ིདགའ་བ་བྱི་ནི་ནི་ིགསོག་པ་ོཡིིནི་ནི།ོ སྡོིག་པ་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཡིིནི་ནི་ོལེ། ང་དང་ཚེང་མིས་འཛིེམིས་དག་ོབྱིས་སུ་ཡིིནི། གཞིནི་ལ་ཡི་ཐོ་ོབྱི་ཡི་དང་

རིགོས་པ་བྱི་ཡི་པ་ོནི་ིཆོསོ་སུ་བྱིས་པ་ཡིིནི་ནི་ོརིགེ་ལ།ེ དག་ེབ་ཡིིནི་ནི་ོརིགེ་ལ།ེ ང་དང་

ཚེང་མི་བས་བརྩེོནི་འགྲུས་སུ་བྱི་ོདག་ོབྱིས་ཡིིནི་ནི་ོརིགེ་བསམི། དའེ་ིཕསི་ང་དང་ཚེང་

མི་ལ་ོསྐྱོེས་པ་ཕྱོ་ིམི་ཕནི་ཆོད་པ་ོལ་དགའ་མི་ོསྐྱོིད་པ་ོཡིོང་བྱིས་སུ་ཡིིནི། རྫུནི་དང་ཕྲི་

མི་མི་ནིས་མི་ིགཏངོ་བ་བྱི་ོརྒྱུ་པ་ོམིང་ཁོག་ཅིནི་ཡིནིི་ནི་ོརིགེ་ག་ལ་ེརིདེ། གཞིནི་ལ་ཡི་ཐོ་ོ

དང་རིོགས་པ་སུ་བྱིས་ཀྱིི་པོ་ཡིང་ང་དང་རིང་རིང་གི་དོནི་དག་ཅིིག་ཡིིནི་ནིོ་རིེད་

བསམི། ཡུལ་སྐད་ད་ེབདོ་སྐད་དུ་བྲསི་ནི། (རྫུནི་དང་ཕྲི་མིས་གཞིནི་མི་ིསྐྱོདི་པ་དང་མི་ིདགའ་བ་བྱི་

ནི། སྡུག་ཅིག་དང་སྡོགི་པ་ཡིནིི་ནི།ོ། ང་ཚེ་ོཚེང་མིས་འཛིམེིས་དགསོ་པ་ཡིིནི། གཞིནི་ལ་གྲིོགས་དང་རིགོས་པ་

བྱིདེ་པ་ནི་ིཆོསོ་རིདེ་ལ། དག་ེབའང་རིདེ། ང་ཚེ་ོཚེང་མིས་དེའ་ིཕྱོགོས་ལ་འབད་པ་བྱི་དགསོ་པ་ཡིིནི། ད་ེལྟརི་

བྱིས་ནི་དེའ་ིརྐྱེེནི་གྱིིས་ང་ཚེ་ོཚེང་མི་སྐྱོེས་པ་ཕྱོ་ིམི་ཕནི་ཆོད་ལ་བད་ེབ་ོདང་སྐྱོིད་པ་ོཡིོང་རྒྱུ་ཡིིནི་སྟེབས། རྫུནི་

དང་ཕྲི་མི་ཡི་ེནིས་མི་ིབཤད་པ་ནི་ིཧ་ཅིང་གལ་ཆོེནི་རིེད་ལ། གཞིནི་ལ་གྲིོགས་དང་རིོགས་པ་བྱིེད་རྒྱུ་ནི་ིརིང་

གཞིནི་ཚེང་མིའ་ིདནོི་དག་ཅིགི་རིདེ་བསམི) (ལ་དྭགས་)ཞིསེ་པའ་ིསྐད་ཆོ་འད་ིདང་སམེིས་པ་འད་ི

ལ་དྭགས་པ་སྤྱི་ིཡིོངས་ལ་ཤ་འདྲེས་རུས་འཐོིམི་ལ་སོང་བའ་ིཁོ་མིིནི་དོནི་སྟེེང་ག་ིལག་

ལེནི་ཉིིད་དུ་ཡིོད་དེ། ཁོ་ོཚེོརི་ཕལ་མི་ོཆོེརི་ནུབ་ཕྱོོགས་པའ་ིདེང་རིབས་རིིག་གནིས་

དང་བསམི་བློས་བསྒུལ་སྐྱོོམི་མི་ཐོེབས་པརི་མིངོནི་ལྐོོག་བྲལ་བའི་གནིའ་བོའ་ིཆོོས་

ལུགས་རིིག་གནིས་ཀྱི་ིདད་འདུནི་བརྟོནི་པ་ོད་ེདང་། མི་ིརིབས་ནིས་མི་ིརིབས་བརི་

བརྒྱུད་པའ་ིརྔམི་མིཐུག་པའ་ིགམོིས་གཤསི་དང་བག་ཆོགས་དག་ཀྱིང་ཁོ་ོཚེའོ་ིཕྱོ་ིནིང་

ག་ིཁོོརི་ཡུག་ནི་ད་དུང་མི་ཉིམིས་མི་འགྱུརི་བརི་གནིས་ཡིོད་པས་ཡིིནི་སྲིད། ད་ེཡིང་

ཡིིནི་ཏེ་ལ་དྭགས་པས་གནིའ་སྔོ་མི་ོནིས་བཟུང་གཞིནི་གྱིི་རྒྱུ་དངོས་བསླུ་བྲིད་གཡི་ོ
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ལནེི་དང་། བཙནི་ཁྱིེརི། གཏུམི་སྤྱིདོ། དྲག་རྩུབ་ཀྱི་ིསྒོ་ོནིས་གཞིནི་གྱི་ིབད་ེསྐྱོདི་བཅིོམི་

བརླག་གཏིང་བརླག་གི་སྟེེང་ནིས་རིང་གི་བདེ་སྐྱོིད་བཙལ་བའི་ཁྲོག་དང་མིིག་ཆུས་

བྲསི་པའ་ིསྐྱོ་ོངལ་རིངི་མིའོ་ིབྱུང་རིབས་ཤགི་ཧ་ལམི་མི་ིའདུག 

ད་ེལྟརི་འདས་པའ་ིལ་དྭགས་ཀྱི་ིབྱུང་རིིམི་ནི་ིཆོོས་ལུགས་རིིག་གནིས་ཁྲོོད་ཀྱི་ི

ཤམི་བྷོ་ལ་དང་། དག་པའ་ིཞིིང་ཟེརི་བ་ད་ེཚེ་ོཡིིནི་ཆོོག་ལ། དུས་སྐབས་ད་ེཡི་ིམི་ིདག་

ཀྱིང་བྱིང་ཆུབ་སེམིས་དཔའ་ཞིེས་པའ་ིབསམི་བློའ་ིརྒྱ་ཁྱིོནི་རིབ་ཏུ་ཡིངས་པ་ད་ེཚེོའ་ི

རྣམི་སྤྲུལ་མིིནི་ཞིེས་སུ་ཡིིས་ཁོ་ཚེོནི་གཅིོད་ནུས། དེས་སྟེབས་ཀྱིིས་དུས་ད་ལྟ་ཡིང་

བསམི་བློའ་ིརླབས་རྒྱུནི་དེའ་ིམིཁོའ་དབུགས་སྣུམི་པ་ོཞིིག་གིས་ཟིནི་ནིས་ཡིོད་པས་

ནི། ལ་དྭགས་ཡུལ་ལུང་ནི་ིམི་ིཡུལ་གྱི་ིཆོེས་མིཇུག་མིཐོའ་ིདག་ཞིིང་གཅིིག་པུ་ད་ེཡིིནི་

པ་དང་རིང་ཉིིད་ཀྱིང་དག་ཞིིང་འདིརི་སླེབས་པརི་མི་ཟད། འདིརི་འཚེ་ོཞིིང་གནིས་པའ་ི

མི་ིདག་ལ་འདྲསི་ཤངི་འདྲསེ་པའ་ིསྤྲོ་ོདགའ་གནིནོི་པརི་དཀའ་བའ་ིསམེིས་ཚེརོི་དྲག་པ་ོ

འད་ིནི་ིསམེིས་ཀྱིསི་མྱོངོ་རིོལ་ཁྲོདོ་ཀྱི་ིལ་དྭགས་དངསོ་གནིས་པ་ད་ེཡིིནི་ནི།ོ། 

བདུན་པོ། ཐུན་མིན་གཤིིསེ་ལུགསེ་ཁྲོོད་ཀྱིི་ལ་དྭགསེ།

ལ་དྭགས་ནི་ིཡུལ་ལུང་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡིིནི་ནིའང་གཞིནི་དང་ཐུནི་མིོང་མི་ཡིིནི་

པའ་ིལུགས་སྲོལ་དང་གོམིས་གཤིས་སོགས་ནིི། རྟོ་མིོག་མིོག་ག་ིསྤུ་རིིས་བཞིིནི་སྣ་

མིང་སྣ་ེའདུས་ཀྱི་ིགཏེརི་མིཛིོད་ཅིིག་དང་མིཚུངས་ཏེ། གཉིེནི་སྒྲིིག་ག་ིལམི་སྲོལ་དང་། 

གཤནིི་པའོ་ིའདས་མིཆོདོ་ཀྱི་ིག་ོརིམིི། ཁྱི་ོགཅིགི་ཤུག་གཉིསི་ཀྱི་ིགནིའ་སྲལོ། མིགྲིནོི་པ་ོ

གསརི་པ་སྣེ་ལེནི་བྱིེད་པའི་ལུགས་སྲོལ། རྒྱལ་བའི་གསུང་རིབ་དང་མིི་ལའི་རྣམི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

མིགུརི་སོགས་འབྲ་ིབཞིེངས་བྱིེད་ཚུལ། དགུནི་དུས་ཁོ་བ་འབབ་བཞིིནི་པའ་ིསྐབས་

ཁྱིིམི་ཚེང་ཕནི་ཚུནི་ལ་ཁོ་ེཀྱིིད་ཁྱིེརི་ལུགས། ལ་ོསརི་གྱི་ིརྒོནི་པ་ོདང་རྒོནི་མི་ོབཀུརི་

ལུགས། མིདའ་རྩེེད་ཀྱི་ིགནིས་བབ་ལས་ལ་ོགཅིིག་ག་ིབྱི་བ་སྔོོནི་དཔག་བྱིེད་སྟེངས། 

མིགརི་བ་རིིགས་ངནི་དུ་བརྩེ་ིབའ་ིགོམིས་སྲོལ། ད་དུང་གྲིོང་སྡོ་ེཕནི་ཚུནི་དང་ཁྱིིམི་

ཚེང་ཕནི་ཚུནི་བརི་གྱིི་ལྷོ་གསོལ་ཀླུ་གསོལ་སོགས་བརྩེི་ནི་གྲིངས་ཀྱིིས་མིི་ཆོོད་པ་

ཞིགི་འདུག་ཀྱིང་། ཞིབི་བརྗེདོ་བྱིདེ་པརི་རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིབླ་ོགྲིསོ་དང་དུས་ཚེདོ་སགོས་གང་

ཅིིའ་ིཐོད་ནིས་ཧ་ཅིང་དཀའ་རུང་། ད་ེདག་ལས་རི་ེགཉིིས་ཤིག་ག་ིཟུརི་རི་ེརིོབ་ཙམི་

གླིངེ་ནི་འདདོ། 

སྤྱིིརི་གཉིེནི་སྟེོནི་ནི་ིའགྲི་ོབ་མིིའ་ིརིིགས་སྤྱི་ིམིཐུནི་གྱི་ིལམི་སྲོལ་ཉིིད་དུ་ཟད་པས་

ནི། ལ་དྭགས་པ་ཡིང་ག་ོརིམིི་ད་ེལས་མི་འདས་རུང་། ཞིབི་ཏུ་བསམི་ནི་ལ་དྭགས་པའ་ི

གཉིནེི་སྟེོནི་དང་གཉིེནི་སྒྲིགི་བྱིདེ་སྟེངས་ནི་ིག་ོརིིམི་ལྡེནི་ལ། ཞིབི་ཚེགས་ཀྱི་ིརིང་བཞིིནི་

ཆོེས་ཆོེརི་ལྡེནི་པ་ཞིིག་སྟེེ། དང་པ་ོགྲིོང་ཁྱིིམི་གང་ཞིིག་གིས་སུ་ཚེང་ག་ིབུ་མིོརི་གཉིེནི་

སློང་བ་ཡིིནི་ནི། གཉིེནི་ཚེང་ལ་བུ་མིོ་སློང་བའི་སློང་ཆོང་ཁྱིེརི་ཚུལ་སོགས་བོད་མིི་

བྱིིངས་ཀྱི་ིའགྲི་ོསྟེངས་ལས་དམིིགས་བསལ་ཆོེརི་མིེད་ཀྱིང་། ཁོ་ོཚེོས་ད་ེལ་སློང་ཆོང་

མི་ིཟེརི་བརི་འདྲ་ིཆོང་ཟེརི། ད་ེནི་ིབུ་མི་ོད་ེཁོོང་ཚེང་ལ་མིནིའ་མིརི་སྦྱིནི་མིིནི་འདྲ་ིབའ་ི

ཆོང་ཞིིག་ཡིིནི་པས་ད་ེལྟརི་བཏགས་པརི་འདོད། ཆོང་ད་ེབཏུང་ནིས་བུ་མི་ོསྦྱིནི་པརི་

ཁོས་ལནེི་བྱིས་ཚེརི་རྒྱབ་ཏུ་ཆོང་ག་ིརིགིས་ཧ་ཅིང་མིང་པ་ོཞིགི་གཏངོ་དགསོ་ཏ།ེ དང་

པ་ོབུ་མིོའ་ིསྤོ་ོབ་ོརྨི་ོམི་ོདང་ཨ་ཞིང་། ཨ་ཁུ་སོགས་ལ་ཁོེལ་གཉིིས་ཆོང་ཞིེས་ཆོང་ཞིིག་

འབུལ་གྱིིནི་འདུག དེའ་ིརྗེེས་སུ་གཉིེནི་ཚེནི་དུ་གཏོགས་པ་ཀུནི་ལ་ཁོལ་གསུམི་ཆོང་
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ཞིསེ་ཆོང་ཞིགི་འབུལ་གྱིིནི་ཡིདོ། ད་ེནི་ིབུ་མིའོ་ིཕྱོགོས་ནིས་ཁོ་ོཚེའོ་ིགཉིནེི་ཚེནི་ཀུནི་གྱི་ི

མིངི་ཐོ་ོའདྲ་བ་ོསྤྲོདོ་ཚུལ་ཞིགི་ཀྱིང་འདུག འདྲ་ིཆོང་དང་ཁོལེ་གཉིསི་ཆོང་། ཁོལེ་གསུམི་

ཆོང་སོགས་ཚེད་གཞི་ིངེས་པརི་འད་ིའདྲ་ཞིིག་ཡིིནི་དགོས་གཏནི་ཁོེལ་མིེད་ལ། ད་ེ

དག་ཡིངོས་སུ་རྫགོས་པ་ཆོང་ཡིནིི་པའ་ིངསེ་པ་མིདེ་པརི་དའེ་ིཚེབ་ཏུ་སྒོརོི་མི་ོབཅུ་དང་

ཉི་ིཤུ་སགོས་ཀྱིསི་འཐུས་པརི་བྱིས་ཀྱིང་ཆོགོ 

གཉིེནི་སྟེོནི་ལ་ཡིང་གྲི་རྒྱས་བསྡུས་རིིམི་པ་གསུམི་ཡིོད། དང་པ་ོནི་ིསྟེབས་བད་ེ

ཡི་ིསྒོ་ོནིས་གཉིེནི་སྒྲིིག་སྟེངས་ཀྱི་ིཐོོག་མི་འཕྲིད་དུ་བཅུག་པའ་ིབརྒྱུད་རིིམི་ནིང་བུ་དང་

བུ་མི་ོགཉིིས་མིཉིམི་གཅིིག་ཏུ་བསྡོད་ནིས་ལུས་འབྲེལ་བྱིེད་པའ་ིག་ོརིིམི་ཙམི་སྟེ།ེ དེརི་

བུ་མིོའ་ིཕྱོོགས་ནིས་བརྫངས་པ་མིེད་ལ། བུ་ཡི་ིཕྱོོགས་ནིས་བག་མི་བསུ་བའ་ིསྟེོནི་མི་ོ

ཆོེནི་པོ་མིེད་པརི་གཉིེནི་ཉིེ་ཁོ་ཤས་ཤིག་སྐད་བཏང་ནིས་ཟས་ཆོང་གི་མིགྲིོནི་འབོད་

སྟེབས་བད་ེཞིིག་ཡིིནི། ད་ེལ་ཁོ་ོཚེོས་མིག་ོརིས་ཟེརི་ཞིིང་དུས་འདིརི་བུ་མི་ོད་ེགནིས་

ཡུལ་ཚེང་ནི་གཏནི་ཆོགས་སུ་བསྡོད་མིདེ་པརི་སྐྱོསེ་ཡུལ་རིང་ནི་བསྡོད་ཡིདོ། 

གཉིིས་པ་གྲི་རྒྱས་ཤོས་ཀྱི་ིསྟེོནི་མི་ོཆོེནི་པ་ོཞིིག་སྟེ་ེདུས་ཡུནི་ཡིང་། ཉི་ིམི་བཞི་ི

ནིས་ལྔའ་ིབརི་ཡིིནི། དུས་འདིརི་ཡིང་བསྐྱོརི་བུ་མི་ོད་ེརིང་ཡུལ་ནིས་གནིས་ཡུལ་ལ་

བསུས་ཡིོང་བའི་གོ་རིིམི་གྲི་རྒྱས་པོ་ཞིིག་ཡིོད་དེ། བག་མི་བསུ་རུ་འགྲིོ་མིཁོནི་ལ་

གཉིེརི་དཔོནི་ཞིེས་བག་གཞིས་གཏོང་བརི་མིཁོས་པའ་ིམི་ིརྒོནི་གྲིས་ཤིག་དང་། དེའ་ི

རིོགས་སུ་ཉིོབ་པ་ཞིེས་པ་ཁོོ་ལ་བག་གཞིས་དང་གརི་འཁྲོབ་རིོགས་སུ་མིི་བདུནི་

བརྒྱད་ཅིགི་ཡིདོ་ལ། ད་ེདག་ལ་ཡི་ཐོ་ོཔ་ཞིསེ་ཆོང་དང་ཅི་ལག་ཁྱིརེི་རིགོས་བྱིདེ་མིཁོནི་

གྱི་ིམི་ིཁོ་ཤས་ཤིག་ཡིོད། དུས་འདིརི་བུ་མིོའ་ིཕྱོོགས་ནིས་ཀྱིང་ཁྱིིམི་ཚེང་ག་ིདཔལ་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

འབྱིརོི་ལ་གཞིགིས་པའ་ིབརྫངས་པ་གྱི་ནིམོི་པ་ཞིགི་གཏངོ་ལ། མིག་པ་དང་གནིའ་མིའ་ི

ཕྱོོགས་སུ་གཏོགས་པའ་ིགཉིེནི་ཉི་ེཚེང་མིས་འགྲིང་རྒྱས་དང་། པ་དརི། རི་གཏགས་

ཞིེས་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིི་གཉིེནི་སྟེོནི་ལ་ལེགས་སྐྱོེས་སྣ་མིང་ཕུལ་སྲོལ་འདུག ད་དུང་

སྐབས་འད་ིདག་ཏུ་མིག་གསརི་དང་བག་གསརི་གཉིིས་དགའ་ཉི་ེཁྱིིམི་ཚེང་དག་གིས་

མིགྲིནོི་དུ་འབདོ་སྲལོ་ཡིདོ་པ་ད་ེནི་ིཧ་ལམི་བདོ་དང་འདྲ་བ་ོཞིགི་འདུག 

གསུམི་པ་ནི་ིམིནིའ་མི་ད་ེལ་བུ་ཕྲུག་བུ་དང་བུ་མི་ོགང་རུང་སྐྱོེས་རྗེེས་སུ་རིང་ག་ི

ཕ་མིའ་ིཁྱིིམི་དང་ཡིོངས་སུ་ཁོ་བྲལ་བའ་ིག་ོརིིམི་ཞིིག་སྟེ།ེ དུས་འད་ིནིས་བཟུང་མིནིའ་

མི་དེ་གནིས་ཡུལ་ནིས་་གཏནི་སྡོོད་བྱི་དགོས། (སྤྱིིརི་ལ་དྭགས་ཡུལ་འདིརི་བོད་ནིང་བཞིིནི་

གཉིེནི་སྒྲིིག་བྱིས་པ་ནིས་བུ་མི་ོད་ེགནིས་ཡུལ་དུ་སྡོོད་དགོས་པའ་ིངེས་པ་མིེད) ད་ེནི་ིམིནིའ་མི་གནིས་

ཡུལ་གྱིི་ཁྱིིམི་ཚེང་དེ་ཡིིས་བུ་དང་མིནིའ་མི་གཉིིས་ལ་རྒྱུ་ནིོརི་བགོ་བཤའ་བྱིས་ཏེ་

ཁྱིམིི་ཚེང་ནིས་ལགོས་སུ་འབུད་དུ་བཅུག་པའམི། ཡིང་ནི་ཁྱིམིི་ཚེང་ད་ེཡི་ིནིང་ག་ིཕ་མི་

གཉིིས་དང་བུ་ཕྲུག་གཞིནི་དག་ལོགས་སུ་འབུད་སྐབས་གཉིེནི་ཚེནི་ལྷོནི་འཛིོམིས་

ཀྱིསི་སྟེབས་བད་ེསྟེོནི་མི་ོཞིགི་ཡིནིི།

གཞིནི་གཤིནི་པོའ་ིའདས་མིཆོོད་ཀྱི་ིག་ོརིིམི་དག་ནི་ིབོད་དང་ཧ་ལམི་འདྲ་བ་ོཡིོད་

ནིའང་། མི་ིའདྲ་ས་ཞིགི་ཡིདོ་པ་ནི་ིམི་ིཚེང་མིས་རིང་ག་ིཁྱིིམི་དུ་རི་ོགསོ་ཞིསེ་གསོ་ཁྱིོནི་

ཆོེནི་པ་ོཞིིག་ལ་བླ་མི་བླ་ཆོེནི་ཞིིག་ལ་བྱིིནི་རླབས་ཞུས་ཏ་ེཉིརི་འཇོག་བྱིེད་སྲོལ་ཞིིག་

ཡིདོ་པ་དང་། གཤནིི་པའོ་ིརི་ོརིང་ཁྱིམིི་ནིས་དུརི་ཁྲོདོ་ལ་མི་ཁྱིརེི་གངོ་དུ་མི་ིགཉིསི་ཀྱིསི་

གཅིིག་ག་ིལག་ཏུ་དབྱུག་པ་ཞིིག་ག་ིམིག་ོལ་རིས་དཀརི་པ་ོདཀྲིས་པ་ཞིིག་བཟུང་བ་

དང་། གཅིིག་ཤོས་ནི་ིམིིའ་ིདེའ་ིལམི་གྲིོགས་པ་ཡིིནི་ཁོ་ོགཉིིས་རི་ོམིདུནི་དུ་ཡིོང་ནིས་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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དབྱུག་པ་བཟུང་ཡིོད་པའ་ིམི་ིདེས་སྐད་ཆོ་འད་ིའདྲ་ཞིིག་བཤད་དེ། ཁྱིོད་འད་ིནིས་མི་

འདུག་དགོནི་པརི་འགྲིོ དགོནི་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟོེནི་མིཇལ་དུ་འགྲི་ོཞིེས་ལབ་

ཞིརོི་དུ་རིོའ་ིསྟེངེ་ལ་དབྱུག་པ་དྲུད་ཙམི་བྱིས་རྗེསེ། ཁོོའ་ིལམི་གྲིགོས་སྔོོནི་དུ་འགྲི་ོནིས་

ལམི་འཁྲོིད་ཅིིང་ཁོོས་དབྱུག་པ་དེ་ཁུརི་ནིས་དགོནི་པརི་སོང་རྗེེས། ད་གཟོད་རི་ོལ་

ལག་པ་འཆོང་ནིས་དུརི་ཁྲོོད་དུ་ཁྱིེརི་བའ་ིབྱི་བ་དངོས་ལ་ཞུགས་དགོས་པ་ནི་ིམི་ིའདྲ་

སའ་ིཁྱིད་པརི་གཙ་ོབ་ོཞིགི་རིདེ། 

ཡུལ་འདིརི་མི་ིརྒོནི་རིབས་པའ་ིཁྲོོད་ནི་ཁྱི་ོགཅིིག་ཤུག་གཉིིས་ཅིནི་ཇ་ིསྙེད་ཅིིག་

ཡིདོ་པ་དང་ཆུང་མི་གཉིསི་ལ་ཆོནེི་མི་དང་ཆུང་མི་ཞིསེ་མིངི་ཡིང་ད་ེལྟརི་གནིས་ནིའང་། 

ད་ལྟའ་ིགཞིོནི་རིབས་པའ་ིཁྲོོད་ནི་ལམི་སྲོལ་དེའ་ིརྒྱུནི་ཧ་ལམི་ཆོད་འདུག་པ་ལྟ་བུརི་

མིཐོོང་། ད་ལྟ་སྔོོནི་མི་ནིང་བཞིིནི་ཆོེནི་མི་དང་ཆུང་མི་ཞིེས་གཉིེནི་སྒྲིིག་པའ་ིལམི་སྲོལ་

ཆོད་པ་མི་གཏོགས་བུ་མི་ོགཅིེནི་གཅུང་གཉིིས་བདག་བཟུང་བྱིས་ཡིོད་པའ་ིམི་ིཁྱིིམི་

ཡིང་གྲིངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་མི་རིདེ། གཞིནི་ཁྱིམིི་ཚེང་ཞིགི་ནི་བུ་སྤུནི་ཁོ་ཤས་ཤགི་ཡིདོ་པ་

དང་དེའ་ིཁྲོོད་ཀྱི་ིསྤུནི་མིཆོེད་གང་རུང་ཞིིག་ལ་ཆུང་མི་བླངས་ཡིོད་ནི། ཆུང་མི་བླངས་

ཡིོད་པའི་སྤུནི་མིཆོེད་དེ་ས་གནིས་གཞིནི་སོགས་སུ་སོང་རྒྱབ་ཏུ་ཆུང་མི་མིེད་པའི་

སྤུནི་མིཆོེད་གང་རུང་གིས་རིང་ཉིིད་ལ་ཆུང་མི་མི་བླངས་པརི་དུ་མིཚེནི་མིོརི་རིང་ག་ི

སྤུནི་མིཆོདེ་ཀྱི་ིཆུང་མིའ་ིསརི་འགྲི་ོབ་དང་། འགྲི་ོབའ་ིལུགས་སྲལོ་མི་ཉིམིས་པརི་འདུག 

ད་ེལྟ་ནིའང་ཁྱི་ོགཉིསི་ཤུག་གཅིགི་ཅིནི་གྱི་ིལམི་སྲལོ་མི་ིའདུག 

མིགྲིོནི་པ་ོསྣ་ེལེནི་བྱིེད་ཚུལ་འད་ིཡིང་བོད་པ་དང་ཧ་ལམི་གཅིིག་མིཚུངས་ལྟ་བུ་

ཡིོད་ནིའང་། ཅུང་ཙམི་མི་ིའདྲ་ས་ནི་ིཁོ་ོཚེོའ་ིཁྱིིམི་ད་ེལ་ཡིོང་མི་མྱོོང་བའ་ིདགའ་ཉི་ེསྤུནི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

མིཆོེད་དང་ནིང་ག་ིཔ་ལགས་དང་བུ་གང་རུང་ག་ིགྲིོགས་པ་ོསོགས་ཁྱིིམི་དུ་འབྱིོརི་བ་

ནི། མི་ིདེའ་ིགདོང་ག་ིསྨིནི་མིའ་ིམིཚེམིས་དང་། ཕོརི་བའ་ིཁོ། མིདུནི་གྱི་ིཅིོག་ཙ་ེསྟེེང་

སོགས་སུ་མིརི་གྱིི་ཕྲི་རྒྱནི་འདེབས་སྲོལ་དེ་ཡིང་ཐུནི་མིོང་མི་ཡིིནི་པ་ཞིིག་ཡིིནི། 

གཞིནི་དགུནི་དུས་སུ་ལ་དྭགས་པའ་ིགནིམི་གཤིས་ཧ་ཅིང་གྲིང་སྟེབས་ཕྱོ་ིལོགས་ནི་

ལས་ཀ་ཆོེརི་མིེད། དུས་འདིརི་ཁོ་ོཚེོའ་ིམི་ིཚེང་ཡི་རིབ་དང་ཆོེནི་པ་ོདག་གིས་ཡུལ་

འདརིི་ཡིགི་གཟུགས་ཀྱི་ིབྲསི་ལགེས་པ་ོཡིདོ་པའ་ིམི་ིཁོ་ཤས་ཆོདེ་དུ་གདནི་ཞུས་ཀྱིསི་

ཏངི་འཕགས་བསྐལ་གསུམི་གཙསོ་པའ་ིརྒྱལ་བའ་ིགསུང་རིབ་དང་། ག་ེསརི་སྒྲུང་དང་

སྣང་ས་འདོ་འབུམི་སོགས་རྣམི་ཐོརི་ཟླསོ་གརི་རྣམིས་འབྲ་ིརུ་བཅུག་ག་ིཡིདོ། ད་ེལ་ཁོ་ོ

ཚེོས་ཆོོས་བཞིེངས་པ་ཟེརི། མི་ིཚེང་གང་ཞིིག་གིས་ད་ེལྟ་བུའ་ིཆོོས་བཞིེངས་ཀྱི་ིཡིོད་

ནི། མི་ིཚེང་ད་ེཡི་ིདགའ་ཉི་ེསོགས་ཀྱིསི་ཉིིནི་གཅིགི་དང་ཡིང་ནི་ཇ་ཐུནི་གཅིགི་ག་ིསྦྱིནི་

བདག་བྱི་སྲོལ་ཡིོད་ལ། ཆོོས་ཚེནི་གང་ཞིིག་འབྲ་ིབཞིེངས་བྱིས་ཚེརི་རྒྱབ་ཀྱི་ིམིཇུག་

བྱིང་ག་ིསྨནོི་ཚེགི་ཏུ་སྦྱནིི་བདག་ག་ིམིངི་ཐོའོ་ིགྲིས་སུ་ཁོ་ོཚེའོ་ིམིངི་འབྲ་ིསྲལོ་འདུག་འད་ི

ཡིིས་བོད་དུ་ཡིང་ལག་བྲིས་ཧ་ཅིང་མིང་བ་དང་། ད་ེདག་ཇ་ིལྟརི་བྱུང་བའ་ིབོད་པའ་ི

སྔོརི་སངོ་ལ་ོརྒྱུས་རིབ་རིབི་ཅིགི་ཀྱིང་ང་ཚེའོ་ིམིགི་མིདུནི་ལ་དྲངས་ཡིངོ་ང་ོ།། 

གཞིནི་ཁོ་བ་འབབ་པའ་ིཉིིནི་དག་ལ་ལ་ོགཞིོནི་དག་གིས་ཁོ་ེཀྱིིད་(ཁོ་ེསྐྱོིད་ཅིེས་པ་ནི་ི

ཁོ་སྐྱོིད་ཀྱིི་དོནི་ཏེ་ཟ་མི་ཞིིམི་པོ་བཟའ་བའི་དོནི་ཨེ་ཡིིནི་སྙམི)ཅིེས་ཤོག་བུ་ཞིིག་གི་ངོས་སུ་མིོག་

མིོག་སོགས་རིང་གིས་གང་བཟའ་འདོད་ཡིོད་པའ་ིཟས་རིིགས་དང་མི་ིཅི་ིཡིོད་ཀྱི་ིམིིང་

ཁོ་ཤས་བྲིས་རྗེེས་མི་ིཚེང་གང་རུང་ག་ིཁྱིིམི་དུ་གང་དགརི་མིགྲིོནི་དུ་ཡིོང་ཚུལ་གྱིིས་

ཇ་སོགས་འཐུང་ནིས་ཁོ་བརྡ་བྱིེད་ཞིོརི་ཤོག་བུ་ད་ེགདནི་དང་། ཅིོག་ཙ།ེ ཐོབ་སོགས་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཀྱི་ིའོག་ཏུ་སྦིས་རྗེེས་ད་ནི་ིའཕྱོ་ིབ་ོཆོགས་སོང་བས་འགྲི་ོདགོས་ཚུལ་བཤད་ནིས་ཕྱོ་ི

རིོལ་ཏུ་འོང་སྟེེ། སྐད་ཆོེནི་པོས་ཁོ་ེཀྱིིད་ཁྱིེརི་ཡིོད། ད་ེགདནི་གྱི་ིའོག་ཏུ་བཞིག་ཡིོད་

ཅིེས་བཤད་རྗེེས་བྲོས་འགྲིོ གལ་སྲིད་བྲོས་ནིས་མིི་ཚེང་དེ་ཡིི་མིི་སུ་ཞིིག་ཀྱིང་ཁོོའ་ི

རྗེེས་མི་ཆོོད་པརི། ཁོ་ོརིང་ག་ིཁྱིིམི་དུ་སླེབས་སོང་བ་ཡིིནི་ནི། ཁོ་ེཀྱིིད་འཇོག་ཡུལ་གྱི་ི

ཁྱིིམི་ཚེང་ད་ེཡིིས་ཤོག་ངོས་སུ་མི་ིག་ཚེོད་ཅིིག་གིས་མིིང་བྲིས་ཡིོད་ནི་ད་ེདག་མིགྲིོནི་

དུ་བོས་ནིས་ཟས་རིིགས་ཀྱིང་ཤོག་ངོས་སུ་གང་ཡིོད་པ་དེ་ལྟརི་མིགྲིོནི་བསུ་བྱིེད་

དགོས། ཡིིནི་ནིའང་ད་ེལྟརི་རྒྱལ་ཁོ་ལས་སླ་བོརི་ཐོོབ་པ་ཞིིག་ཡི་ེནིས་མིིནི་ཏེ། ཁོ་བ་

འབབ་པའ་ིཉིིནི་མིོརི་ཁྱིོད་རིང་མི་ིཚེང་གང་ཞིིག་ལ་སོང་ནི་ད་ེཚེང་གིས་ཁྱིེད་ལ་དོགས་

པ་ཟ་བརི་མི་ཟད། གལ་སྲིད་དོགས་པས་ཁྱིོད་ལ་བསྔོོགས་བཤེརི་བྱིས་ནིས་ཡི་ིག་ེད་ེ

ཁོ་ོཚེོའ་ིལག་ཏུ་ཤོརི་བ་ཡིིནི་ནི། ཁྱིོད་ཀྱི་ིཡི་ིགེའ་ིནིང་ཟས་རིིགས་གང་བྲིས་ཡིོད་པ་

ལྟརི་མིགྲིོནི་བྱི་དགོས་ལ། མི་ིག་ཚེོད་ཅིིག་ག་ིམིིང་བྲིས་ཡིོད་པ་ཡིིནི་ནི་ད་ེདག་གིས་

ཀྱིང་མི་ིཚེང་ད་ེཡི་ིམི་ིདག་ག་ོརིིམི་བཞིིནི་མིགྲིོནི་བསུ་བྱིེད་དགོས་པརི་མི་ཟད། ད་དུང་

ཁྱིདོ་ལ་ཉིསེ་པ་ཅི་ིགཅིདོ་ལ་ངསེ་པ་མིདེ། གཞིནི་ཁྱིདོ་ཉིདི་བྲསོ་ཀྱིང་ཁོ་ོཚེསོ་ལམི་བརི་

ནིས་ཟིནི་པ་ཡིནིི་ནི། ཁྱིོད་ཀྱི་ིམིག་ོལ་སྲབ་བསྐོནི་ཅིིང་རྒྱབ་ཏུ་སྒོ་བསྟེད་ནིས་བཞིོནི་པ་

སོགས་བྱིེད་པ་དང་། ད་དུང་ཁྱིོད་ཀྱིིས་ཁོ་ོཚེོརི་མིགྲིོནི་དུ་བོས་ནིས་ཤོག་ངོས་སུ་གང་

བྲིས་ཡིོད་པ་ལྟརི་ཟས་རིིགས་ཀྱི་ིསྣ་ེལེནི་བྱི་དགོས་པ་སོགས་ཧ་ཅིང་ང་ོམིཚེརི་ཞིིང་

ཡིིད་མིགུ་བའ་ིཐུནི་མིིནི་གཤིས་ལུགས་ཕལ་མི་ོཆོ་ེཞིིག་དགོད་སྒྲིའ་ིཀློོང་དུ་སིམི་པ་

ཞིིག་ཡིིནི་ནིའང་། ཧ་ཅིང་ཡིིད་མུག་པའ་ིཐུནི་མིིནི་གོམིས་གཤིས་མིེད་པའང་མིིནི་ཏེ། 

མི་ིཚེང་གང་ཞིིག་ནི་བུ་སྤུནི་ཁོ་ཤས་ཡིོད་ཀྱིང་ཁྱིིམི་གྱི་ིརྒྱུ་ནིོརི་ཕལ་མི་ོཆོ་ེཞིིག་བུ་ཆོ་ེ



 88  

ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

བརི་གཏོགས་པའི་རྒྱུནི་སྲོལ་དེ་ཡིིས་ད་ལྟ་ཕུ་ནུའི་བརི་མི་འཆོམི་པ་མིང་དག་ཅིིག་

འབྱུང་བཞིིནི་པ་དང་། བུ་མི་ོལ་ནིང་ག་ིརྒྱུ་ནིོརི་དང་སློབ་སྦྱོང་ག་ིག་ོསྐབས་སོགས་བུ་

ལྟརི་འཐོབོ་ཀྱི་ིམིདེ་པའ་ིསྣང་ཚུལ་རྒྱུནི་འབྱིམིས་སུ་ཡིདོ་པ། ནིང་ག་ིཕ་མི་གཉིསི་རྒོས་

འཁོོགས་ཆོགས་སྐབས་བུ་ཕྲུག་དག་ལས་ལོགས་སུ་འབུད་པའི་དགོས་པའི་རྒྱུནི་

སྲོལ་ཁོ་ཆོག་སྣ་རིལ་མི་ཁོ་ཤས་ད་ལྟ་ད་དུང་ཡིང་མི་ཉིམིས་རིང་གནིས་སུ་ཡིོད་ཀྱིང་། 

སྔོོནི་དང་བསྡུརི་ནི་མི་ིལེགས་པའ་ིཕྱོོགས་འད་ིདག་ཉིམིས་དམིས་སུ་སོང་ཡིོད་པརི་

བཤད། 

ལོ་སརི་གྱིི་རྒོནི་པོ་དང་རྒོནི་མིོ་ནིི་ལོ་སརི་སྐབས་སུ་གདོང་དུ་ཤིང་གི་འབག་

གྱིོནི་པའ་ིརྒོནི་པ་ོདང་རྒོནི་མིོའ་ིཆོ་ལུགས་སྤྲོས་པ་ཞིིག་དང་། གཞིནི་ཤིང་འབབ་བྱི་

རིགོ་ག་ིགདངོ་འབབ་སྤྲོས་ཡིདོ་པའ་ིམི་ིཞིགི་སྟེ།ེ ད་དུང་མི་ིད་ེགསུམི་ལ་ཧད་རི་ིཔ་ཞིསེ་

དཱ་མིནི་རྡུང་མིཁོནི་ཞིིག་དང་། རྒྱ་གླིིང་འབུད་མིཁོནི་བཅིས་ཁོ་ོཚེ་ོམི་ིལྔ་ཡིོད་པ་ད་ེལ་

ལ་ོསརི་གྱི་ིརྒོནི་པ་ོདང་རྒོནི་མི་ོཟརེི། ཁྱིིམི་ཚེང་གང་ཞིགི་ག་ིལ་ོསརི་གྱི་ིམིགྲིོནི་གྱི་ིཐོགོ་

མིརི་ཁོ་ོཚེ་ོའབོད་ལ། ཁོ་ོཚེོས་མི་ིཚེང་དེརི་ལ་ོགསརི་པའ་ིནིང་མི་ིལ་ནི་ཚེ་དང་ཕྱུགས་

ལ་གོད་ཆོག་མི་ིའབྱུང་བའ་ིཤིས་བརྗེོད་དང་། སྨོནི་འདུནི་བསང་གསོལ་དང་མིཉིམི་དུ་

ཞུ་ལ། ད་དུང་འཆོམི་འདྲ་བ་ོཞིིག་ཀྱིང་འཁྲོབ་སྲོལ་ཡིོད། དེའ་ིསྐབས་དཱ་མིནི་དང་རྒྱ་

གླིིང་གི་རིོལ་ཆོ་འབུད་རྡུང་བྱིེད་པ་དང་དུས་དེརི་ཁྱིིམི་ཚེང་དེས་ཁོ་ོཚེོརི་སྐུ་ཡིོནི་ལྟ་

བུའ་ིསྒོོརི་མི་ོའབུལ་དགོས་ལ། འབུལ་བ་ཉུང་འདུག་བསམི་ནི་ཁོ་ོཚེོས་ཡིང་བསྐྱོརི་

འཆོམི་འདྲ་བ་ོད་ེའཁྲོབ་ནི། ཡིང་བསྐྱོརི་སྒོརོི་མི་ོཁོ་སྣནོི་བྱི་དགསོ། ལྷོག་པརི་ཁྱིིམི་ཚེང་

ཞིིག་ག་ིལ་ོདེའ་ིནིང་མིནིའ་མི་དང་མིག་པ་བླངས་པ་དང་། བུ་མི་ོགང་རུང་ཞིིག་ལ་བུ་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཕྲུག་སྐྱོསེ་ཡིདོ་ཚེ་ེསྒོོརི་མིང་ཙམི་སྤྲོདོ་དགསོ་པ་དང་། རྒོནི་པ་ོདང་རྒོནི་མི།ོ བྱི་རིགོ་པ་

གསུམི་ནི་ིལ་ོརི་ེབཞིནིི་གྲིངོ་སྡོ་ེད་ེཡི་ིཁྱིམིི་ཚེང་རིསེ་བསྐརོི་བྱིདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པའ་ིཡུལ་སྲལོ་

ཞིགི་ཡིནིི། གཞིནི་ལ་ོསརི་རྒོནི་པ་ོདང་རྒོནི་མི་ོསགོས་ཀྱིསི་ཁོ་ོཚེོརི་སྒོརོི་མི་ོཁོ་སྣོནི་བྱི་

དགོས་པའི་དགོས་འདུནི་འདོནི་པ་སོགས་དགོད་བྲོ་བའི་སྣང་ཚུལ་མིང་དག་ཅིིག་

མིཐོོང་སྐབས། ང་ལ་ནི་ིའད་ིཡིང་རྫུནི་རྐྱེལ་དང་ཁྲོམི་པ་སུ་ཞིིག་གིས་བཟོས་པའ་ིམིག་ོ

སྐོརི་སླུ་བྲིད་ཀྱི་ིགཏམི་རྒྱུད་ཅིིག་དང་གཏམི་སྦྱོརི་ཉིིད་དུ་ཟད་པའ་ིབསམི་བླ་ོརི་ེའགོག་

མིདེ་དུ་སྐྱོསེ་མྱོངོ་། 

མིགརི་བ་རིིགས་ངནི་དང་སྡུག་ཅིག་ཏུ་མིཐོོང་ཚུལ་ནི་ིདབུས་གཙང་ཁུལ་དང་

གཅིིག་མིཚུངས་ལས་གཞིནི་པའ་ིཁྱིད་པརི་ཆོརེི་མི་མིཐོོང་། མིདའ་རྩེེད་འགྲིནི་སྡུརི་ནི་ི

ལ་ོསརི་རྗེེས་ཀྱི་ིབོད་ཟླ་དང་པོའ་ིཟླ་མིཇུག་ཏུ་ཡིིནི་ལ་དེའ་ིསྐབས་ཁོངས་ཡིོད་ནི་ཁོ་བ་

མི་ིགཟུགས་ལྟ་བུ་ཞིིག་སྤུངས་ཤིང་དེའ་ིདཀྱིིལ་དུ་ཤོག་བུ་མིཐུག་པ་ོགྲུ་བཞི་ིཁྲོ་ིགང་མི་

ཞིིག་ག་ིངོས་སུ་རི་ིམི་ོགོརི་གོརི་ནིང་རིིམི་ཁོ་ཤས་ཡིོད་པ་དང་། དེའ་ིནིང་རིིམི་རི་ེརི་ེ

ཚེོནི་སྣ་མིི་འདྲ་བའི་བྲིས་ཡིོད་པ་ཞིིག་བཞིག་ནིས་དེའི་དཀྱིིལ་དུ་མིི་སུ་ཞིིག་གིས་

མིདའ་ཕོག་ནི། ཁོ་ོཚེོས་ད་ེལ་བཙའ་བཅིག་པ་ཟེརི་ཞིིང་ད་ེལྟརི་བྱུང་ནི་ལ་ོདེའ་ིནིང་མི་ི

དེའ་ིཁོ་ལས་རླུང་རྟོ་དརི་བའ་ིརྟོགས་སུ་བརྩེ་ིལ། མི་ིད་ེཡིིས་གྲིོང་སྡོ་ེད་ེཡི་ིབུ་དག་ལ་

ཟས་ཆོང་གིས་མིགྲིོནི་བསུ་བྱི་དགོས། དུས་འདིརི་བུ་དག་མིདའ་རྩེེད་ལ་རིོལ་ནིས་

སྡོོད་པ་དང་བུ་མི་ོརྣམིས་ཀྱིིས་ཁོ་ོཚེོརི་ཟས་ཆོང་གྲི་སྒྲིིག་བྱི་དགོས་པརི་མི་ཟད། མི་ི

ཚེང་རིེ་ཡིི་བུ་མི་ོདག་གིས་མིདའ་རྩེེད་རྩེེད་ས་རུ་ཆོང་ཁྱིེརི་ཡིོང་ནིས་བུ་དག་ལ་ཨུ་

ཚུགས་ཀྱིསི་ཆོང་ཕོརི་མིང་དག་ཅིགི་ཞིབས་དག་བརྒྱག་ག་ིའཇུག་སྲལོ་ཡིདོ། མིཚེནི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

མི་ོཡིང་ཉིིནི་དེའ་ིཟས་མི་བཟ་ོཡུལ་གྱི་ིཁྱིིམི་ཚེང་ད་ེནིས་གྲིོང་སྡོ་ེཡིོངས་ཀྱི་ིཕ་ོམི་ོམིཉིམི་

འཛིོམིས་ཀྱིིས་དགོང་ཟས་ལ་རིོལ་བ་དང་དཱ་མིནི་རྡུང་ནིས་གླུ་གརི་ལ་རིོལ་སྟེེ་ནིམི་

ཕྱོེད་བརི་དུ་སྡོོད་པའ་ིདུས་སྟེོནི་སྟེབས་བད་ེཞིིག་དང་། ཡིང་མིཚེམིས་ལནི་རི་ེགྲིོང་སྡོ་ེ

ཕནི་ཚུནི་བརི་ལ་འགྲིནི་སྡུརི་ཡིང་བྱི་སྲལོ་ཡིདོ་པའ་ིདམིངས་ཁྲོདོ་ཀྱི་ིརིགི་རྩེལ་བྱིདེ་སྒོ་ོ

ཁྱིད་པརི་བ་ཞིིག་ཡིིནི། ཡིིནི་ནིའང་ཨ་མིདོའ་ིརིོང་ཁུལ་གྱི་ིམིདའ་རྩེེད་ལྟརི་དུ་མིདའ་

རྩེདེ་སྐབས་མིདའ་རྩེདེ་ཀྱི་ིབྲ་ོགཞིས་གཏངོ་སྲལོ་ད་ེའདྲ་མི་ིའདུག་ཀྱིང་། ད་ེཡིང་མིདེ་པ་

མིིནི་པརི་ཉིམིས་སོང་བ་ཡིིནི་ཚུལ་བཤད་པས་ནི། སྟེོད་ཀྱི་ིལ་དྭགས་པ་དང་སྨད་ཀྱི་ི

ཨ་མིད་ོབའ་ིབརི་ནི་གང་དང་ཅི་ིཞིིག་ག་ིའབྲེལ་ཐོག་ཡིོད་དམི་ཞིེས་པའ་ིདྲ་ིབ་རི་ེཞིརི་

དང་ཞིརོི་ལ་ཤརོི་དང་འཆོརོི་བཞིིནི་ཡིདོ་ད།ོ།

ལ་དྭགས་པས་མི་ིགཞིནི་ལ་སྙིང་ཉི་ེཉི་ེདང་བྱིམིས་པའ་ིཉིམིས་འགྱུརི་སྟེོནི་སྟེངས་

ནི་ིཁྱིད་མིཚེརི་བ་ཞིིག་སྟེེ། མི་ིགང་དེའ་ིམི་ལ་ེལ་ལག་པས་ཐུག་ཙམི་རི་ེབྱིེད་བཞིིནི་

བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེས་དང་འཇུ་ལ།ེ ཁྱིདོ་ཚེ་ེརིངི་ཞིེས་བརྗེདོ་སྟེངས་ནི་ིལ་དྭགས་པ་ཁོ་ོ

ཚེོརི་ད་ེནི་ིསེམིས་པ་ཉི་ེཚུལ་གྱི་ིབརྡ་རྟོགས་ཤིག་ཏུ་ཟད་ནིའང་། ང་ཚེོརི་ད་ེནི་ིམིཐོོང་

ཆུང་བྱིས་པ་ལྟ་བུའ་ིརྣམི་འགྱུརི་ཉིདི་དུ་མིཐོངོ་བས་ཧ་ཅིང་དོགས་མི་ིབད་ེབ་ཞིགི་རིདེ། 

སྤྱིིརི་ལ་དྭགས་པའི་ཡུལ་འདི་ཡིང་ཡུལ་ལུང་གཞིནི་ལྟརི་ཡུལ་སྲོལ་གོམིས་

གཤིས་ཀྱི་ིཆོ་ལ་དག་ེསྐྱོོནི་གཉིིས་ཀའ་ིཆོ་མིཆོིས་ནིའང་། སྐྱོོནི་ལས་དག་ེམིཚེནི་མིང་

བས་ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིཐུནི་མིིནི་གཤིས་ལུགས་ཕལ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་མིིའ་ིརིིགས་ཀྱི་ིའཚེ་ོ

གནིས་ཐོད་ལ་དྲང་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ནུས་པ་བླ་མིེད་བཏོནི་དང་འདོནི་བཞིིནི་པའི་བླ་མིེད་

བསམི་བློའ་ིཤེས་རིིག་གིས་ཕྱུག་པའ་ིཡུལ་ལུང་ཞིིག་སྟེ།ེ ཀུནི་ཁྱིབ་སེམིས་འཁུརི་གྱི་ི



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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རྔམི་མིཐུག་སའ་ིལ་དྭགས་ཉིདི་ད།ོ། 

བརྒྱད་པོ། རྡུལ་འིཚུབ་ལོང་ལོང་ཁྲོོད་ཀྱིི་ལ་དྭགསེ། 

ད་ལྟའ་ིལ་དྭགས་ཡུལ་ནི་ིགནིའ་རིབས་རིིག་གནིས་ཀྱི་ིབང་མིཛིོད་ཅིིག་དང་ཡིང་

དག་མིི་གཤིས་ཀུནི་སྤྱིོད་ཀྱིི་ཚེད་ཐོིག་ཅིིག་གི་ག་ོམིལ་དུ་གནིས་ཡིོད་ནིའང་། འདི་

ཡིང་མི་ིལ་ོཉིིེ་ཤུ་དང་སུམི་ཅུའ་ིརྗེེས་སུ། ལ་དྭགས་ཡུལ་ཁོམིས་ནི་འཚེ་ོཞིིང་གནིས་

པའ་ིམི་ིཚེ་ོདང་འབྲེལ་བ་རྩེད་ནིས་ཆོད་པའ་ིའགྲིེམིས་སྟེོནི་ཁོང་ག་ིབེམི་པོའ་ིགཟུགས་

རིིས་ཀྱིི་ཅི་ལག་ཅིིག་ཏུ་འགྱུརི་འགྲིོ་ངེས་པརི་བསམི་ནི་ཅིི་འདྲའི་ཕངས་སེམིས་ཆོེ་

ཨང་། ཕངས་སེམིས་དང་སེམིས་ངལ་ཡིོད་མིཁོནི་ནི་ིང་རིང་གཅིིག་པུ་ཡིིནི་མི་ིསྲིད། 

ད་ེནི་ིའགྲི་ོབ་མིིའ་ིརིིགས་ཀྱི་ིདཔལ་ཡིོནི་ལ་དད་ཞིེནི་མིངའ་བའ་ིམིིའ་ིརིིགས་སྤྱི་ིམིཐུནི་

ལ་ཡིོད་ལ། སྒོོས་སུ་ལ་དྭགས་པའ་ིཡུལ་ཁོམིས་ནི་འཚེ་ོཞིིང་གནིས་པའ་ིལ་དྭགས་པ་

སྤྱི་ིདང་། ཡིང་སྒོོས་རྒོནི་རིབས་པ་དག་ལ་ད་ེལྟའ་ིསེམིས་འཁྲོལ་གྱི་ིངལ་བ་ཧ་ཅིང་ལྕ་ི

ནིའང་། ཁོ་ོཚེརོི་བྱི་ཐོབས་ཅི།ི 

ལ་དྭགས་པརི་ཕྱོིའ་ིདཔལ་འབྱིོརི་གྱི་ིཆོ་ནིས་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིརིིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོོབ་

བྱིེད་པའི་དགོས་ངེས་དཔལ་འབྱིོརི་གྱིི་རྒྱབ་བརྟོེནི་འདང་ངེས་ཤིག་མིེད་པ་དང་། 

གཉིིས་ནི་ཡུལ་ལུང་གཞིནི་དག་ནིས་གནིས་སྤོོརི་བྱིས་པའ་ིམི་ིའབརོི་ལ་ོརི་ེབཞིིནི་མིང་

དུ་འཕེལ་བཞིིནི་པ། གསུམི་ནི་ལ་དྭགས་པའ་ིམི་ིརིབས་གཞིོནི་པ་དག་ལ་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ི

ཕ་མིེས་ཡིང་མིེས་ནིས་བརྒྱུད་པའ་ིསྐད་ཡིིག་དང་བརི་ཐོག་རྒྱང་དུ་བཀྱིེད་བཞིིནི་པའ་ི

སྣང་ཚུལ་སོགས་ཀྱིིས་ལ་དྭགས་པའ་ིཡུལ་ཁོམིས་འད་ིཡིང་སྣུམི་གྱིིས་ཟོས་པའ་ིཤོག་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ལྷོ་ེཞིིག་དང་མིཚུངས་པརི་རིང་མིདོག་མི་འགྱུརི་ཀ་མིེད་ཀྱི་ིགནིས་མིལ་ལྡེོག་མིེད་ཀྱི་ི

ཚེགིས་མིལ་དུ་ཡིདོ་པས། ད་ེལ་གཟུརི་ཐོབས་ཤགི་ཡི་ེནིས་ཡིདོ་མི་ིསྲདི། ད་ེནི་ིའཁོརོི་

བའ་ིརིང་གཤིས་དང་འཇིག་རྟོེནི་འཕེལ་འགྲིིབ་ཀྱི་ིཆོོས་ཉིིད་དུ་ཟད་པ་ཡིིནི་ཡིང་སྲིད། 

གང་ལྟརི་ཁོ་ཕྱོོགས་བོརི་ཞིིང་དམིིགས་འདུནི་མིེད་པའི་ད་ལྟའི་ལ་དྭགས་པའི་སྤྱིི་

ཚེོགས་ཀྱིིས་ལ་དྭགས་པའ་ིམི་ིགཤིས་དང་། ཀུནི་སྤྱིོད། བསམི་བློའ་ིནུས་ཡིོད་ཚེད་

བརླག་ངསེ་རིདེ། 

དེ་ལྟ་ནིའང་ལ་དྭགས་པའི་མིི་གཤིས་དང་བསམི་བློ་ཡུནི་ནིས་ཡུནི་དུ་གནིས་

པརི་གྱུརི་ཅིིག་ཅིེས་པའི་སྨོནི་ཚེིག་ནུས་མིེད་རིེ་ཞིརི་དང་ཞིོརི་ལ་ཤོརི་འགྲིོ་བའི་

གཤིས་ལུགས་འད་ིལ་རྒྱུ་མིཚེནི་དང་གནིས་ལུགས་ཆོེརི་མིེད་ཀྱིང་སྲིད་མིོད། འོནི་

ཀྱིང་རིང་གི་ཕ་མིེས་ཡིས་མིེས་ནིས་བརྒྱུད་པའི་རིིག་གཞུང་དང་དེའི་མི་ལག་དག་

གསི་བསླུ་བྲདི་དང་མིག་ོསྐརོི་མི་རིདེ་ཅིསེ་སྨྲ་བརི་མི་ིནུས་ཏ།ེ ང་རིང་ལ་དྭགས་དང་ཁོ་

གྱིེས་སྐབས་ཀྱི་ིསེམིས་ཚེོརི་དག་ནིི། ཕངས་སེམིས་ཀྱི་ིངལ་བས་རིབ་ཏུ་མིནིརི་བའ་ི

རྡུལ་འཚུབ་ལངོ་ལངོ་ཁྲོདོ་ཀྱི་ིལ་དྭགས་ཉིདི་ད།ོ།



 93  

རྡུལ་འཚུབ་ཁྲོདོ་ཀྱི་ིལ་བདོ་སྡོདོ་ཁང་ག་ིརྩིགི་བཟོ་ོལ་འཁྱུག་ཙམ་ལྟ་བ།

དང་པོོ། ཐོོག་མའིི་བརོྗོད་སེྟེགསེ་རྡོ་ལ་ལྟ་བ། 

རྡ་ོནི་ིརིང་བྱུང་ཁོམིས་ཀྱི་ིཐོོནི་དངོས་ཆོེས་སྤྱིིརི་བཏང་བ་ཞིིག་ཡིིནི་ནིའང་། འགྲི་ོ

བ་མིིའ་ིརིིགས་རིང་བྱུང་ཁོམིས་ཆོེནི་མིོརི་གནིས་མིལ་བཅིའ་བའ་ིརྒྱུནི་རིིང་འཚེ་ོབའ་ི

མིཁོ་ོསྒྲུབ་ཐོད་ལ། རྡ་ོནི་ིཅིིས་ཀྱིང་མིེད་དུ་མི་ིརུང་བའ་ིཐོོནི་དངོས་ཁྱིད་པརི་བ་ཞིིག་

རིེད། དེའ་ིསྟེབས་ཀྱིིས་རྡ་ོདང་མིིའ་ིརིིགས་ཀྱི་ིའབྲེལ་བ་ནིི། མིིའ་ིརིིགས་ས་སྒོང་ཧྲིིལ་

བོའ་ིའདིའ་ིསྟེེང་དུས་ཡུནི་ཅི་ིཙམི་བརི་དུ་འཚེ་ོགནིས་བྱིེད་མིིནི་གྱི་ིབརི་ལ་རྡ་ོདང་མིིའ་ི

རིགིས་ནི་ིནིམི་དུའང་ཁོ་འབྲལ་ཐོབས་མིདེ་ལ། འབྲལ་ཡིང་མི་ིསྲདི་པའ་ིལྟསོ་བཅིས་ཀྱི་ི

འབྲེལ་བ་རིང་མིཚེནི་པ་ཞིིག་རིེད། དམིིགས་བཀརི་མིིའ་ིརིིགས་ཀྱིིས་རྡ་ོརྩེིག་ལག་

ཤེས་རིིག་དངོས་ཐོད་ལ་བཞིག་པའ་ིགྲུབ་འབྲས་སོགས་ནི་ིགླིེང་རིིནི་ལྡེནི་ཞིིང་དགོས་

གལ་རིང་བཞིནིི་ཆོ་ེབའ་ིབཟ་ོསྐྲུནི་གྱི་ིམི་ལག་ཆོ་ཚེང་བ་ཞིིག་ཀྱིང་རིདེ། ལྷོག་པརི་བདོ་

པ་ནི་ིརྡ་ོཡི་ིལག་ཤེས་དང་ལག་རྩེལ་ལ་མྱོོང་གོམིས་དང་། འདྲིས་བྱིང་ཡིོད་པའ་ིམི་ི

རིགིས་ཤགི་ཡིནིི་པརི་མི་ཟད། རྡ་ོབའ་ིརིགི་དངསོ་ཀྱིསི་ཡིངོས་སུ་ཕྱུག་པའ་ིམི་ིརིགིས་

ཤགི་ཀྱིང་ཡིིནི་ཏ།ེ ད་ེནི་ིརྡ་ོམིཆོདོ་དང་། རྡའེུ་འབུམི། བླ་རྡ།ོ མིནིའ་རྡ།ོ མི་ཎི་ིརྡ་ོསྤུངས། 

གཉིནི་རྡོ། ལྷོ་རྡོ། ད་དུང་རྡ་ོཡི་ིརིིགས་སུ་གཏོགས་པའ་ིགཡུ་བྱུརི་གྱི་ིའདོགས་རྒྱནི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

སགོས་མིང་ཞིངི་ད་ེདག་ལ་སྣ་མིང་ཀུནི་མིཐོངོ་ག་ིམིཚེནོི་དནོི་དང་། རྒྱབ་ལྗོངོས་གཏངི་

ཟབ་ཚེང་བའ་ིང་ོམིཚེརི་གཏམི་རྒྱུད་ཀྱི་ིབྱུང་བ་ཧ་ཅིང་མིང་། 

ད་ེལས་ཀྱིང་བདོ་པའ་ིསྡོདོ་ཁོང་རྩེགི་བཟ་ོལ་རྒྱུནི་རིངི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིབྱུང་བ་ཡིདོ་པ་

དང་། བཟ་ོརྩེལ་དང་ལག་རྩེལ་གྱི་ིཆོ་ལ་ཡིང་བོད་པ་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིཐུནི་མིིནི་བཟ་ོབཀོད་

རྨིང་གཞི་ིགཙ་ོགཉིེརི་གྱི་ིསྟེེང་ལ་འདབས་འབྲེལ་གྱི་ིཡུལ་ལུང་གཞིནི་དག་ནིས་ཀྱིང་། 

སྔོོནི་ཐོོནི་བཟོ་རྩེལ་ཚུརི་ལེནི་གྱིིས་ཡིརི་རྒྱས་དང་མིདུནི་སྐྱོོད་ཀྱིི་ལམི་བུརི་ཕྱོོགས་

པའ་ིརིིག་དངོས་ཁྱིད་པ་ཞིིག་རིེད་ལ། ད་ེལྟའ་ིཁྱིད་དུ་འཕགས་པའ་ིརིིག་དངོས་མིང་

པའོ་ིཁྲོདོ་ནིས། འདརིི་འཆོད་འགྱུརི་ལ་དྭགས་པ་དང་བདོ་ཀྱི་ིསྡོདོ་ཁོང་རྩེགི་བཟའོ་ིརིགི་

དངསོ་ལ་ལྟ་གཤབི་ཅུང་ཙམི་བྱི་བརི་འདདོ་པ་ད་ེཉིདི་ད།ོ།

གཉིིསེ་པོ། ལ་བོད་སྡོོད་ཁང་གི་བྱུང་རིམ་ལ་ལྟ་བ། 

སྤྱིིརི་མིིའ་ིརིིགས་ཀྱི་ིཡི་ཐོོག་སྡོོད་ཁོང་བྱུང་རིིམི་གྱི་ིཐོད་ལ་བཞིེད་ཚུལ་མི་ིའདྲ་བ་

གཉིིས་ཡིོད་ད།ེ ད་ེནི་ིཐོོག་མིའ་ིསྡོོད་ཁོང་ཤིང་ཁོང་དང་རྡ་ོཁོང་གང་ཡིིནི་ལ་རྩེོད་པ་ཉིིད་

རིེད། འོནི་ཀྱིང་བདག་གིས་འད་ིལ་མིཐོའ་གཅིིག་ཏུ་འད་ིཡིིནི་ད་ེམིིནི་གྱི་ིཁོ་ཚེོད་ཅིིག་

གཅིོད་རྒྱུ་ནིམི་དུའང་ཡིོང་མི་ིསྲིད་པརི་འདོད་ད།ེ ད་ེནི་ིམི་ིརིིགས་རིང་རིང་བྱུང་འཕེལ་

གྱི་ིཁོརོི་ཡུག་ཉིདི་ལ་རིག་ལས་པས་ས།ོ། 

ཡིནིི་ནིའང་ལ་དྭགས་པ་དང་བདོ་གཉིསི་ལ་མིཚེནོི་ནི། ཐོོག་མིའ་ིསྡོདོ་ཁོང་རྡ་ོཁོང་

ཡིིནི་པརི་བསམི་ཆོོག་སྟེེ། བོད་མི་ིབྱུང་འཕེལ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་དངོས་ལ་བལྟས་ནི། ཐོོག་

མིའི་སྡོོད་ཁོང་བྲག་ཕུག་ཏུ་གནིས་བཅིའ་བའི་འཚེ་ོསྟེངས་ལས། རིིམི་གྱིིས་རྡ་ོཁོང་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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རྩེིག་བཟོའ་ིཕྱོོགས་སུ་འཕོ་འགྱུརི་བྱུང་བརི་མིངོནི་ཏེ། “<<གཡུང་དྲུང་བོནི་གྱིི་

བསྟེནི་འབྱུང་ཕྱོོགས་བསྡུས>>་སུ་ད་དུང་ཡིང་མིི་ཁྱིིམི་ཡིང་ས་ཁུལ་བྲག་ཕུག་

དང་།། བྱུང་བའ་ིརྡ་ོཁོང་བརྩེེགས་བྱིེད་པའ་ིལས།། ཤིང་གཅིོད་ཐོག་ཚེེམི་སོགས་ཀྱི་ི

ལས་མི་ིཤེས།། ཞིེས་བཀོད་པརི་གཞིིགས་ནི། ངེས་དོནི་གྱི་ིམི་ིབླ་ོརིིག་སྔོརི་ལས་ཇ་ེ

གསལ་དང་། ངལ་རྩེོལ་འཇོནི་ཐོང་ཇ་ེཆོེརི་ཕྱོིནི་པ་དང་བསྟུནི་ནིས། རྡ་ོཁོང་བརྩེེགས་

དབུབ་བྱིདེ་པའ་ིལག་རྩེལ་ཡིདོ་པརི་གྱུརི་”1ཞིསེ་པས་ཤསེ་ལ། ཕྱོའི་ིཁོརོི་ཡུག་ག་ིཆོ་

ནིས་ཀྱིང་མིད་ོདབུས་མིཐོ་ོསྒོང་འདིརི། བྲག་རི།ི གཡིའ་རི།ི རྡ་ོཐོང་སོགས་རྡ་ོཡི་ིཐོོནི་

ཁུངས་ཕུནི་སུམི་ཚེོགས་པ་ོདང་གྱི་ནིོམི་པ་ཞིིག་ཡིོད་པ་དང་། བོད་མིིའ་ིམི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ི

མིཆོེད་ཁུངས་ཀྱིང་སྤྲོེའུ་དང་བྲག་སྲིནི་ཡིིནི་ཟེརི་བའ་ིགཏམི་རྒྱུད་ཉིིད་དོནི་དངོས་དང་

མིཐུནི་མིིནི་གང་ལྟརི་ཡིང་། ཡི་ཐོོག་གདོད་མིའ་ིདུས་སུ་ང་ཚེོའ་ིམིེས་པ་ོརྣམིས་བྲག་

ཕུག་ལ་གནིས་བཅིའ་བ་ཡིིནི་པའ་ིཡིིག་ངག་གཉིིས་ཀྱི་ིབརྗེོད་པ་ཡིོད། ད་ེལྟརི་མིིནི་ནི་

ད་ལྟ་ང་ཚེོའ་ིམིཐོོང་ལམི་ནི་ཡིོད་པའ་ིམིཁོརི་རྫོང་དང་། ཕ་ོབྲང་། དགོནི་སྡོ་ེསོགས་ཀྱི་ི

རྩེིག་པ་ཕལ་མི་ོཆོ་ེཞིིག་རྡ་ོབ་ཉིིད་ལས་བཞིེངས་བསྐྲུནི་བྱིས་པའ་ིལག་རྩེལ་འད་ིཉིིད་

ཡིོད་མི་ིསྲིད། ཁྱིད་པརི་མིད་ོསྟེོད་ཆོབ་མིད་ོཁོ་རིོམི་ནིས་མི་ིལ་ོབཞི་ིསྟེོང་ཡིརི་སྔོོནི་གྱི་ི

རྡོ་རྩེིག་ཐོོག་ཁོང་ཞིིག་རྙེད་པ་སོགས་ཀྱིིས་གཅིིག་ནི་དེ་དུས་ནིས་བོད་པརི་རྡོ་རྩེིག་

ལག་རྩེལ་ཅུང་འཐུས་ཚེང་རིང་བཞིིནི་དུ་ཕྱོིནི་ཡིོད་པ་ཤེས་ཐུབ་ལ། གཉིིས་ནི་བོད་

པའ་ིརྡ་ོཁོང་རྩེིག་བཟའོ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཟུརི་ངོས་ཤིག་ཀྱིང་མིཐོོང་ཐུབ། རྒྱུ་མིཚེནི་ད་ེདག་

ག་ིརྐྱེེནི་པས་བོད་མིིའ་ིསྡོོད་ཁོང་ཐོོག་མི་རྡ་ོཁོང་ཡིིནི་ཟེརི་ཡིང་འགལ་བ་ཆོེརི་མིེད་པརི་

བསམི། རྒྱུ་མིཚེནི་ད་ེལྟ་ནི། ལ་དྭགས་པའ་ིསྡོོད་ཁོང་ཐོོག་མིའང་བོད་པ་དང་གཅིིག་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

མིཚུངས་ཡིནིི་པརི་བཤད་ཆོགོ་སྟེ།ེ སྔོོནི་གྱི་ིདུས་སུ་ལ་དྭགས་ནི་ིབདོ་ལས་ལགོས་སུ་

གྱུརི་བའ་ིཡུལ་ལུང་རིང་མིཚེནི་པ་ཞིགི་མི་ཡིིནི་པརི། སྟེདོ་མིངའ་རིསི་སྐརོི་གསུམི་གྱི་ི

ནིང་ཚེནི་དུ་གྱུརི་བའ་ིཡུལ་ལུང་བྱི་ེབྲག་པ་ཞིིག་ཡིིནི་པ་རྩེོད་མིེད་ཡིིནི་སྟེབས། བོད་

པའ་ིསྡོདོ་ཁོང་ཐོགོ་མི་གང་ཡིནིི་ངསོ་བཟུང་བ་ད་ེཉིདི། ལ་དྭགས་པའ་ིསྡོདོ་ཁོང་ཐོགོ་མི་

ལའང་ངསོ་བཟུང་ཆོགོ་པརི་སམེིས་ས།ོ། 

ད་ནིི་ལ་དྭགས་པའི་རྡོ་རྩེིག་གི་བྱུང་རིིམི་དངོས་ལ་བལྟས་ནི། ལ་དྭགས་པའི་

ཡུལ་འདིརི་སྔོོནི་དུས་སུ་སྡོོད་ཁོང་རྩེིག་བཟ་ོབོད་ཀྱི་ིས་གནིས་གཞིནི་དག་ལྟརི་དརི་

རྒྱས་སོང་མིེད་པརི་མིངོནི་ཏ།ེ “སྔོརི་ཡིིནི་ནི་ཡིརི་རྒྱས་མིེད་པརི་མི་ིཀུནི་ཕུག་པའམི་

བ་ག་ོདང་ཁོང་ཆུང་པུ་ལུ་རི་ེནིང་བསྡོད། ད་ེནིས་རིིམི་པས་ཡིརི་རྒྱས་སོང་ནིས་རྡ་ོབ་

དང་ས་ཕག་གིས་ཁོང་པ་རྩེིག་པའ་ིསྲོལ་དརི། ཁོང་པ་ཀུནི་གྲུབ་བཞི་ིསྒོ་ོདང་སྐརི་ཁུང་

ཡིོད་པ། མི་ིདང་དུད་འགྲི་ོས་ོསོརི་འཇོག་སའ་ིནིང་མིིག་ཁོག་བཟོས་ནིས་ཁོང་པ་རྩེིག་

བཟ་ོདང་རྩེགི་སྟེངས་ནིང་ཡིརི་རྒྱས་ཆོེརི་སངོ་བ་ཡིནིི། ད་ེནིས་རིིམི་པས་ཁྱིིམི་སྡོ་ེམིང་

དུ་སོང་ནིས་ཡུལ་མིང་པ་ོཚུགས་པ་དང་། འག་ོདཔོནི་ཇ་ོབ་ོདང་རྒྱལ་པ་ོསོགས་ཀྱི་ི

སྲལོ་དརི། ད་ེནིས་མིཁོརི་དང་གཟམིི་ཁོང་སགོས་བརྩེགིས་པརི་འག་ོའཚུགས་འདུག་

”2 ཅིསེ་པ་ལྟརི་ལགས་ནིའང། མི་ིཁོ་ཤས་ཀྱིིས་ལ་དྭགས་པའ་ིཡུལ་འདིརི་གནིའ་སྔོ་

མི་ོསྔོ་མི་ོཞིིག་ནིས་རྩེིག་བཟ་ོལག་རྩེལ་དརི་རྒྱས་སོང་ཡིོད་པའ་ིསྒྲུབ་བྱིེད་སོགས་སུ་

ཟངས་དཀརི་གྱི་ིས་ནི་ིཀ་ནི་ིཀའ་ིམིཆོོད་རྟོེནི་གྱི་ིརྩེིག་བཟོའ་ིརིིམི་པ་སོགས་ཁྱིེརི་ཡིོང་

རུང་། ད་ེདག་ལ་ཆོསོ་ཕྱོགོས་ཀྱི་ིགསང་བ་བསམི་གྱིསི་མི་ིཁྱིབ་པའ་ིབྱིདེ་ནུས་ཏ་ེརྟོགོ་

བཏགས་ཀྱི་ིཆོ་གང་མིང་ཞིིག་འདྲེས་ནིས་ཡིོད་པས། དངོས་ཐོོག་བདེནི་འཚེོལ་གྱིིས་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཞིབི་འཇུག་ག་ིརིང་བཞིནིི་ལ་དག་ེཕནི་ཅི་ིཡིང་མིེད་པས་གླིངེ་བརི་མི་འདདོ་ད།ོ། 

ད་ེབས་བདོ་བཙནི་པའོ་ིརྒྱལ་ཁོབ་སལི་བུརི་འཐོརོི་ནིས་ལ་དྭགས་པ་རིང་བདག་

རིང་སྐྱོོང་གི་རྒྱལ་ཕྲིནི་གྱིི་རྣམི་པརི་ཆོགས་པ་ནིས་སྡོོད་ཁོང་རྩེིག་བཟོའ་ིལག་རྩེལ་

ཡིརི་རྒྱས་དང་ཁྱིབ་བརྡལ་གྱི་ིའག་ོབཙུགས་པ་ཡིིནི་པརི་ངེས། ད་ེནི་ིལ་དྭགས་པའ་ི

རྒྱལ་པོ་ཐོོག་མི་ལྷོ་ཆོེནི་དཔལ་གྱིི་མིགོནི་ནིས་རྒྱལ་རིབས་སོ་གསུམི་པ་ཚེེ་དཔལ་

དོནི་འགྲུབ་རྣམི་རྒྱལ་བརི་གྱིི་རྒྱལ་པ་ོདག་གིས་སྐུ་མིཁོརི་མིང་པ་ོབཞིེངས་པ་ནིས་

མིག་ོབརྩེམིས་པ་ཡིིནི་ཞིེས་བཤད་ཆོོག་པརི་སེམིས་ཏེ། རྩེིག་མིཁོནི་བཟ་ོབ་ཡིང་ས་

གནིས་རིང་གཅིགི་པུ་ནིས་མི་ཡིནིི་པརི་འདབས་འབྲལེ་གྱི་ིཡུལ་ལུང་གཞིནི་དག་ནིས་

གདནི་དྲངས་པ་ཡིནིི་པས་གསལ་འགྲིལེ་རྒྱག་འངོ་། ད་ེདག་ལས་མིང་ཤསོ་ཤགི་དུས་

རིབས་བཅུ་བ་ནིས་བཅུ་དགུ་ཡིས་མིས་སུ་བཞིངེས་པ་རིདེ། ལ་དྭགས་པའ་ིཡུལ་འད་ི

ནིའང་བདོ་པའ་ིསྔོརི་གྱི་ིབཤད་སྲལོ་ཞིགི་སྟེ།ེ མིཁོརི་ལ་སྔོ་བ་ཡུམི་བུ་བླ་སྒོང་ཞིསེ་པའ་ི

བཤད་རྒྱུནི་གྱི་ིརྗེསེ་སུ་འབྲངས་ནིས། ཁོ་ོཚེའོ་ིདམིངས་གླུ་སགོས་སུའང་མིཁོརི་ལ་སྔོ་

བ་ཁོ་ལ་རྩེ་ེཞིསེ་ཟརེི་སྲལོ་ཞིགི་གྲུབ་ཡིདོ་རུང་། དནོི་དུ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པའོ་ིམིཁོརི་གྱི་ི

ཐོོག་མི་ནི་ིཁོ་ལ་རྩེ་ེམི་ཡིིནི་པརི་རྒྱལ་པ་ོལྷོ་ཆོེནི་དཔལ་མིགོནི་གྱིིས་སྤྱི་ིལ་ོདགུ་བརྒྱ་

དང་སུམི་ཅུ་བའ་ིནིང་ཤེལ་དུ་རྒྱལ་ས་མིཛིད་ནིས་ཤེལ་དཀརི་ཕ་ོབྲང་ཞིེས་སྐུ་མིཁོརི་

ཆུང་ཆུང་ཞིགི་བཞིངེས་པ་ད་ེརིདེ། ཡིནིི་ནིའང་། དུས་དརེི་བཞིངེས་པའ་ིཤལེ་དཀརི་ཕ་ོ

བྲང་དང་། སྤྱི་ིལ་ོགཅིིག་སྟེོང་བརྒྱ་དང་བཅུ་ནིས་བརྒྱ་དང་བཞི་ིབཅུའ་ིབརི་བཞིེངས་

པའ་ིཁོ་ལ་རྩེ་ེསོགས་མིཁོརི་རི་ེགཉིིས་ཤིག་ལ་ོཟླའ་ིའཁོོརི་བསྐྱོོད་བརི་ནིས་ཡིོངས་སུ་

ནུབ་སྟེ་ེཤུལ་ཙམི་ལས་ལྷོག་མི་ིའདུག 
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

སྤྱིིརི་ལ་དྭགས་པའི་ཡུལ་འདིརི་ས་གནིས་རྒྱལ་པོ་དག་གིས་མིཁོརི་མིང་

བཞིེངས་པ་དོནི་དངོས་རིེད་མིོད། ད་ལྟ་མིང་ཤོས་ཤིག་དགོནི་སྡོ་ེཡི་ིང་ོབོརི་གྲུབ་ཚེརི་

འདུག ད་ེནི་ིརྒྱལ་པ་ོརྣམིས་ཀྱིིས་རིང་ག་ིཡིབ་མིེས་ཀྱི་ིསྐུ་མིཁོརི་དག རིང་ཉིིད་དད་

འདུནི་ཡིོད་པའི་བླ་གྲྭ་རྣམིས་ལ་ཕུལ་ནིས། རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་སྐུ་མིཁོརི་གསརི་པ་རིེ་

བཞིེངས་པའི་ལམི་སྲོལ་བྱུང་བ་འདྲ། དེ་ལྟ་མིིནི་ནི་ལ་དྭགས་པའི་ཡུལ་འདིརི་འདི་

འདྲའ་ིསྐུ་མིཁོརི་མིང་པ་ོཞིིག་འབྱུང་མི་ིཐུབ་ལ། དགོནི་སྡོ་ེའཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ིཚེ་རླབས་

ཤིག་དེ་བས་ཀྱིང་འཕྱུརི་མིི་ཐུབ་པརི་སེམིས། དེའི་སྟེབས་ཀྱིིས་ད་ལྟ་ཡིོད་པའི་སྐུ་

མིཁོརི་མིང་ཆོེ་བརི་ཕོ་བྲང་གི་ཉིམིས་ཡིོངས་སུ་ཤོརི་ནིས་བོད་ཀྱིི་དགོནི་སྡོེ་གཙུག་

ལག་ཁོང་དག་ག་ིབརྗེིད་ཉིམིས་ཀྱིིས་ཁྱིབ་ཡིོད་པ་ནིི། དགོནི་པའ་ིབླ་གྲྭ་རྣམིས་ཀྱིིས་

དགོནི་པ་རྒྱ་བསྐྱོེད་ཀྱི་ིལས་གཞི་ིསྣ་མིང་བརྩེམིས་པའ་ིག་ོརིིམི་ཁྲོོད་ཁོ་ོཚེོས་དཔ་ེབལྟ་

ས་དང་། རྩེིག་བཞིེངས་བྱིེད་མིཁོནི་གྱི་ིལས་བཟ་ོབ་མིང་ཤོས་ཤིག་བོད་འབྲུག་གཉིིས་

ནིས་བྱིོནི་པ་ཡིིནི་པས་ནི། ཕལ་ཆོ་ེབརི་ས་གནིས་རིང་ག་ིདམིིགས་བསལ་གྱི་ིཁྱིད་

ཆོསོ་ཆོརེི་མི་ིའདུག ད་ེལྟརི་ཡིནིི་ནིའང་ད་ལྟ་སྐུ་འཚེ་ོབཞུགས་བྱིདེ་བཞིནིི་ཡིདོ་པའ་ིལ་

དྭགས་པའ་ིརྩེིག་བཟ་ོཆོེད་མིཁོས་པ་རྒོནི་བསོད་ནིམིས་དཔལ་རྒྱལ་གྱིིས་བཤད་ནི། 

(རྒོནི་བསོད་ནིམིས་དཔལ་རྒྱལ་ནི་ིལྕ་ེབད་ེདགོནི་པ་དང་སྤྱི་ིལ་ེགཅིིག་ལྷོག་ག་ིསརི་ཡིོད་པའ་ིགསེརི་ཁྲོ་ིགྲིོང་

ཚེ་ོརུ་བཞུགས་ཡིོད་ལ། ད་ལྟ་དགུང་ལ་ོབདུནི་ཅུ་དོནི་གསུམི་རིེད། ཁོོང་ཉིིད་རིང་ལ་ོབཅུ་བཞི་ིནིས་བཟུང་རྡ་ོ

རྩེིག་ག་ིལས་ལ་ཞུགས་ཏེ། ལ་དྭགས་པའ་ིདགོནི་སྡོ་ེདང་སྐུ་མིཁོརི་མིང་བ་ོཞིིག་ག་ིཞིིག་གས་ོདང་། གསརི་

བཞིེངས་ཀྱིི་ལས་ཀའི་ཁྲོོད་ཁོོང་གིས་བྱིས་རྗེེས་བླ་མིེད་བཞིག་མྱོོང་ཡིོད་པའི་རྡོ་རྩེིག་ཆོེད་མིཁོས་པ་ཞིིག་

ཡིནིི།) “ལ་དྭགས་པའ་ིརྡ་ོརྩེགི་ལག་ཤསེ་ནི་ིཡུལ་ལུང་གང་ནིས་ཀྱིང་བརྒྱུད་པ་ཞིགི་མི་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཡིིནི་པརི་ས་གནིས་རིང་ནིས་གསརི་གཏོད་དང་། ཡིརི་རྒྱས་ཀྱི་ིལམི་བུརི་བརྒྱུད་པ་

ཡིིནི་”3ཟེརི་ལ། བོད་པའ་ིརྡ་ོརྩེིག་དང་མི་ིའདྲ་བའ་ིཁྱིད་པརི་ཡིང་ཁོ་ཤས་གླིེང་བྱུང་

ཡིང་། ད་ེདག་འོག་ནིས་བཤད་པརི་བྱི་བའ་ིརྩེིག་ཐོབས་ནིས་འབྱུང་བས་འདིརི་གླིེང་

བརི་མི་ིབྱི། 

རྩེགི་བཟ་ོམིཁོས་པ་ཁོངོ་གསི་ལ་དྭགས་པའ་ིརྡ་ོརྩེགི་བདོ་ནིས་ཁྱིརེི་འངོ་བ་གཏནི་

ནིས་ཁོས་མི་ིལེནི་མིོད། འོནི་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་གང་ནིས་སྦྱང་བ་དང་། ཁོོང་ག་ིདག་ེརྒོནི་

གྱིིས་གང་ནིས་སྦྱང་བ་སོགས་ལ་བཅིརི་འདྲ་ིབྱིེད་དུས། དག་ེརྒོནི་གྱིིས་བོད་པ་རྩེིག་

བཟ་ོམིཁོས་པ་ཞིིག་ལས་སྦྱང་བ་ཡིིནི་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་སོགས་ལ་བསམི་ནི། དོནི་དངོས་

སུ་ལ་དྭགས་པའ་ིརྡ་ོརྩེིག་དང་པ་ོབོད་ནིས་མིཆོེད་ཅིིང་། རིིམི་གྱིིས་ས་གནིས་རིང་ག་ི

ཁྱིད་ཆོསོ་ཀྱིསི་ཁོ་སྐངོ་ནིས་ད་ལྟའ་ིབརི་རྒྱུནི་མི་ཆོད་པརི་བྱུང་བ་ད་ེཉིདི་རིདེ་ལ། དུས་

ད་ལྟ་ཡིང་ཁོ་ོཚེོས་ལ་དྭགས་པའ་ིཡུལ་འདིརི་རྡ་ོརྩེིག་ལག་ཤེས་ཀྱི་ིརྒྱུནི་སྐྱོོང་བཞིིནི་

ཡིོད་དེ། རྩེིག་བཟ་ོམིཁོས་པ་རྒོནི་བསོད་ནིམིས་དཔལ་རྒྱལ་གཅིིག་པུས་བསྐྱོངས་

པའ་ིརྡ་ོརྩེིག་ལག་ཤེས་པ་བཞི་ིབཅུ་ལྷོག་ཡིོད་པ་འདིས་མིཚེོནི་པའ་ིལ་དྭགས་པ་རིང་

གི་ཡིབ་མིེས་ཀྱིི་རྡོ་རྩེིག་ལག་ཤེས་རྒྱུནི་སྐྱོོང་དང་། དརི་སྤོེལ་མུ་མིཐུད་ནིས་སྐྱོོང་

བཞིིནི་ཡིདོ་པ་ཤསེ་ནུས་ས།ོ། 

སྤྱིིརི་བཏང་བོད་ཀྱི་ིཡུལ་འདིརི་གནིའ་སྔོ་མིོའ་ིདུས་ཏེ། རྗེ་ེའབངས་སམི་དཔོནི་

གཡིོག་གྲིལ་རིིམི་གྱི་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ལམི་ལུགས་མི་བྱུང་གོང་ག་ིགདོད་མིའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་

ནིས་བཟུང་སྡོོད་ཁོང་རྩེིག་བཟོའ་ིལག་རྩེལ་ཅུང་འཐུས་ཚེང་རིང་བཞིིནི་གྱིི་ངོ་བོརི་

གྲུབ་ཡིོད་ད།ེ “སྐབས་དེའ་ིམི་ིརྣམིས་ཀྱིིས་རིང་ག་ིཚེ་ེསྲོག་དང་རྒྱུ་ནིོརི་སྲུང་ཆོེད། ཕྱོ་ི
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

དགྲི་འགོག་སླ་ཞིིང་རིང་ཉིིད་སྲུང་སྐྱོེནི་པའི་རྡ་ོཁོང་དང་བྲག་མིཁོརི། བཙནི་མིཁོརི་

སོགས་རྩེིག་པ་སྲ་ཞིིང་བརྟོནི་པ་མིང་པ་ོབརྩེིགས་པ་དང་། མིཁོརི་དང་ཁོང་པ་ད་ེདག་

རྩེིག་པའ་ིག་ོརིིམི་ཁྲོོད་དུ། བོད་མི་ིཡིོངས་ཀྱི་ིརྩེིག་བཟོའ་ིལག་རྩེལ་ཡིརི་འཕེལ་ཆོེནི་པ་ོ

བྱུང་”4ཞིེས་པ་ལྟརི་ལགས་ལ། རྗེེས་ཀྱི་ིདབང་མིཛིད་བཅུའ་ིསྐབས་སུའང་སྔོརི་གྱི་ི

རྩེིག་བཟོའ་ིརྨིང་གཞིི་དེའི་སྟེེང་ནིས་ལེགས་བཅིོས་རིབ་དང་རིིམི་པ་བྱིས་ཡིོད་ངེས། 

སྐབས་དེའ་ིམིཁོརི་རྫོང་མིང་པ་ོཞིིག་གཡུལ་འཁྲུག་ག་ིཆོེད་དུ་བརྩེིགས་པ་ཡིིནི་པས་

ནི། དབང་མིཛིད་བཅུའ་ིསྐབས་སུ་འཐོབ་འཛིངི་རྒྱག་བྱིེད་ཀྱི་ིམིཚེོནི་ཆོ་གང་མིང་ཡིརི་

རྒྱས་དང་གསརི་གཏོད་ཀྱི་ིལམི་དུ་ཕྱོོགས་པ་ད་ེཡིིས། རིང་ཉིིད་བརྟོནི་སྲུང་ག་ིམིཁོརི་

རྫོང་རྣམིས་ཀྱིི་སྲ་བརྟོནི་དེ་བས་ཀྱིང་མིཐོོརི་འདེགས་བྱིས་ཡིོད་པ་སྨྲོས་མིེད་རིེད་

བསམི། ལྷོག་པརི་དེའ་ིརྗེེས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཕྲིནི་བཅུ་གཉིིས་དང་སིལ་མི་བཞི་ིབཅུའ་ིསྐབས་

སུ་སྔོརི་ལས་འཐོབ་འཁྲུག་གི་ངོ་བོ་ཇེ་ཆོེརི་སོང་བའི་བབ་དང་བསྟུནི་ནིས། རྒྱལ་

མིཚེམིས་བཅིད་བཟུང་ག་ིབཙནི་མིཁོརི་ཇ་ིསྙེད་ཅིིག་བརྩེིགས་ཡིོད་པརི་འདོད། ཁྱིད་

པརི་རྒྱལ་ཕྲིནི་ད་ེདག་གིས་རིང་རིང་ས་ཁོོངས་ནིས་མིཁོརི་རི་ེབརྩེིགས་པའ་ིབྱུང་བ་

ལ་ོརྒྱུས་དབེ་ཐོེརི་དུའང་གསལ་ཏ།ེ “རྒྱལ་ཕྲིནི་ཡུལ་ཡུལ་ནི། མིཁོརི་བུ་རི་ེརི་ེགནི་སྟེ་ེ

”ཞིསེ་པ་སགོས་ཀྱིསི་བདོ་པརི་སྔོནོི་དུས་ནིས་རྡ་ོརྩེགི་བཟ་ོལས་ཀྱི་ིརྨིང་གཞི་ིབརྟོནི་པ་ོ

ཡིོད་པ་ཤེས་ཐུབ། དེ་ལྟརི་སྤུརི་རྒྱལ་བཙནི་པོའ་ིཐོོག་མི་གཉིའ་ཁྲོི་བཙནི་པོས་སྐུ་

མིཁོརི་ཐོོག་མི་ཡུམི་བུ་བླ་སྒོང་བཞིེངས་པ་ནིས། ཁོོང་ག་ིམི་ིརིབས་རྗེེས་མི་སྟེ་ེསའ་ི

ལེགས་དྲུག་གིས་ཀྱིང་། སྟེག་རྩེེ། རྒོོད་རྩེེ། ཡིང་རྩེེ། ཁྲོ་ིརྩེེ། རྩེ་ེམི་ོཁྱུང་རྒྱལ། ཁྲོ་ི

བརྩེགིས་འབུམི་གདུགས་ཏ་ེསྐུ་མིཁོརི་དྲུག་བཞིངེས། སྲངོ་བཙནི་སྒོམི་པ་ོདང་ཁོངོ་ག་ི



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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བཙུནི་མི་ོསོགས་ཀྱིིས་ཕ་ོབྲང་པ་ོཏ་ལ་དང་། རི་ས་འཕྲུལ་སྣང་། རྒྱ་སྟེག་རི་མི་ོཆོེ་

གཙོས་པའ་ིགཙུག་ལག་ཁོང་གང་མིང་བཞིེངས་ལ། ཁྱིད་པརི་ཁྲོ་ིསྲོང་ལྡེ་ེབཙནི་གྱིིས་

བདོ་པ་རིང་དང་རྒྱལ་ཁོབ་གཞིནི་གྱི་ིརྩེགི་བཟའོ་ིལག་རྩེལ་མིཉིམི་བསྲསེ་ཀྱིསི་བསམི་

ཡིས་གཙུག་ལག་ཁོང་སགོས་བཞིེངས།

མིདོརི་ནི་བཙནི་པ་ོརིིམི་བྱིོནི་དག་གིས་བོད་ཀྱི་ིརྡ་ོརྩེིག་བཟ་ོལས་ཐོད་ལ་མིཛིད་

རྗེེས་བླ་ནི་མིེད་པ་བཞིག་པརི་མི་ཟད། སྡོོད་ཁོང་བརྩེིགས་ཡུལ་ཡིང་རི་ིརྩེ་ེདང་བྲག་

རྫོང་ནིས་ཡུནི་གྱིིས་ཐོང་བདེ་སརི་བཞིེངས་མིགོ་བརྩེམིས་པ་ཡིིནི། རྗེེས་སུ་བོད་

བཙནི་པོའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཉིམིས་རྒུད་དང་འཐོོརི་ཞིིག་ག་ིལམི་དུ་སོང་ཡིང་། རྡ་ོརྩེིག་ལག་

རྩེལ་མུ་ནིས་མུ་རུ་རྒྱ་བསྐྱོདེ་པ་རིདེ། ད་ེནི་ིབཙནི་པའོ་ིགདུང་རྒྱུད་དུ་གཏགོས་པའ་ིབུ་

རིབས་ཚེ་རྒྱུད་དག་གིས་བོད་ཀྱི་ིཡུལ་ཁོམིས་བཅིད་བཟུང་གིས་རིང་ཉིིད་སྡོོད་སའ་ི

ཡུལ་ལུང་དེརི་ཕ་ོབྲང་རི་ེགསརི་བཞིེངས་བྱིས་པ་དང་། བོད་ཡུལ་འདིརི་བོད་བརྒྱུད་

ནིང་བསྟེནི་གྱི་ིགྲུབ་མིཐོའ་སྣ་མིང་བྱུང་བའ་ིབརྒྱུད་རིམིི་ཁྲོདོ་དུའང་ཁོ་ོཚེའོ་ིརྗེསེ་སྐྱོངོ་བླ་

གྲྭ་རྣམིས་ཀྱིིས་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིགྲུབ་མིཐོའ་འཛིིནི་སྐྱོོང་དརི་སྤོེལ་གྱི་ིཆོེད་དུ། མིད་ོདབུས་

ཁོམིས་གསུམི་གྱི་ིཡུལ་ལུང་གང་སརི་དགོནི་སྡོ་ེགསརི་འདེབས་ལ་བྲེལ་བ་ད་ེཡིིས། 

བོད་པའི་རྡོ་རྩེིག་ལག་རྩེལ་བོད་ཁོམིས་ཡིོངས་ལ་ཁྱིབ་ནིས་ད་ལྟ་ང་ཚེོའི་མིིག་གི་

དཔྱིད་དུ་ཤརི་བའ་ིས་དག་ེརྙིང་གསུམི་དང་། ཇ་ོབོནི་དྭགས་གསུམི་གྱི་ིདགོནི་སྡོ་ེམི་

ལག་ག་ིགཙུག་ལག་ཁོང་འད་ིརྣམིས་རིདེ་ལ། བཞིངེས་མིཁོནི་བཟ་ོབའ་ིདཔུང་སྡོ་ེཡིང་

བོད་པའ་ིཡུལ་ལུང་གང་སརི་བྱིོནི་པ་དང་། ད་ེནི་ིབརི་མི་ཆོད་པརི་འཛིིནི་སྐྱོོང་བྱིས་

ནིས་ད་ེརིངི་བརི་སླབེས་པ་ཡིནིི་མིདོ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིདཔ་ེངསོ་གཞིནི་ཞིགི་ཏུ་མིད་ོཁོམིས་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

སུ་བཙནི་པོའ་ིསྐབས་ནིས་རྡ་ོརྩེིག་ལག་རྩེལ་ཆོེས་ཆོེརི་དརི་ཡིོད་པརི་བཤད་པ་ནིི། 

མིད་ོཁོམིས་ཀྱི་ིཡུལ་ལུང་བྱི་ེབྲག་པ་རྒྱལ་མི་ོཚེ་བ་རིོང་བའ་ིཡུལ་དུ་དརི་བ་དང་ད་ེཡི་ི

ཤུགས་རྐྱེེནི་ཡུལ་ལུང་རི་ེགཉིིས་ཤགི་ལ་ཁྱིབ་པརི་བསམི་ཆོགོ་ཀྱིང་། མིད་ོཁོམིས་ཀྱི་ི

ཡུལ་གྲུ་ཀུནི་ལ་རྒྱ་ཁྱིབ་ཏུ་འགྲི་ོབྱིདེ་ནི་ིདགནོི་སྡོ་ེགསརི་བཞིངེས་ཀྱི་ིབྱི་ལས་ཉིདི་ལས་

གཞིནི་ཞིགི་མི་མིཐོངོ་ང་ོ།།

འོནི་ཀྱིང་མི་འོངས་ལ་དྭགས་པ་དང་བོད་པའ་ིརྡ་ོརྩེིག་ལག་རྩེལ་གྱི་ིལམི་ཁོ་ནི་ིད་ེ

འདྲའ་ིཁོོད་ཡིངས་མི་ོདང་བད་ེམི་ོཞིིག་གཏནི་ནིས་མི་ཡིིནི་ཏེ། ད་ེནི་ིདེང་རིབས་ཨརི་

ལས་བཟ་ོབསྐྲུནི་གྱི་ིཚེ་རླབས་ཤིག་འགོག་མིེད་ངང་འཕྱུརི་གྱིིནི་ཡིོད་པས་ས།ོ། ད་ེལྟ་

ནིའང་ད་ེནི་ིརྙིང་ཚེབ་གསརི་བརྗེ་ེཡི་ིདངོས་པོའ་ིསྡོོད་ལུགས་ཉིིད་དུ་སོང་བས་འད་ིལ་

བྱི་ཐོབས་ཅི་ིསྟེ།ེ གང་ཡིང་མིདེ་ད།ོ། 

གསུམ་པོ། ལ་བོད་སྡོོད་ཁང་གི་བརིྩིག་ཡུལ་ལྟ་བ། 

ལ་དྭགས་པའ་ིཡུལ་འདརིི་བདོ་པའ་ིབརྩེགི་ཡུལ་གསརི་བཟུང་བཞིིནི་ས་ལ་དག་ེ

བཅུ་ཚེང་མིནིི་དང་། ཕྱོགོས་བཞིིའ་ིསྲུང་མི་ཤརི་གྱི་ིསྟེག་སྐྱོ་བ་ོདང་། ལྷོ་ོཡི་ིགཡུ་འབྲུག་

སྔོ་ོམི།ོ ནུབ་ཀྱི་ིབྱི་དམིརི་པ།ོ བྱིང་ག་ིརུས་སྦིལ་སེརི་པ་ོསགོས་འཛིོམིས་མིིནི་གྱིསི་ས་

བཀྲ་བཟང་ངནི་དང་བརྟོག་ཐོབས་བོད་ལས་ལོགས་སུ་གྱུརི་བའ་ིཐུནི་མིིནི་གྱི་ིབཤད་

རྒྱུནི་ཡིོད་པའི་དཔེ་རིིས་ཤིག ལ་དྭགས་པའི་རྩེིག་བཟོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིིག་ངག་

གཉིིས་ལས་མིཐོོང་ཐོོས་གང་ཡིང་མི་བྱུང་རུང་། ཁོ་ོཚེོས་བོད་པའ་ིབརྩེིག་ཡུལ་ངོས་

འཛིིནི་མིཐོརི་ཆོགས་སུ་འཛིིནི་བཞིིནི་ཡིོད་པའམི། ཡིང་ནི་ད་ེའབྲེལ་ཞིིག་ཅིིས་ཀྱིང་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཡིོད་དགོས་པ་གོང་ག་ིརྩེིག་བཟོའ་ིབྱུང་རིིམི་ལས་གསལ་པ་ོཤེས་ཀྱིང་། ད་རིེབ་ཁོ་

གསལ་བདེནི་དངསོ་ཀྱི་ིབརྗེདོ་པ་ཞིགི་ཡི་ེནིས་མི་བྱུང་ཡིང་། དུས་རིབས་གངོ་མིའ་ིལ་ོ

རིབས་བརྒྱད་ཅུ་བའི་ནིང་ཟངས་དཀརི་དཔའ་ཏུམི་དུ་གསརི་བཞིེངས་བྱིས་པའི་

“༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ིབླ་མིའ་ིཕ་ོབྲང་བཞིེངས་སྐབས་ཀྱི་ིསྔོོནི་འགྲིོའ་ིཆོ་ོགའ་ིརིིམི་པ་དག་

སྡོ་ེསྲདི་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མིཚེོའ་ིབ་ེདཀརི་ལུགས་བཞིིནི་བྱིས་པ་ཡིནིི་ལ། སྔོོནི་གྱི་ིདུས་

ནིས་བཟུང་ད་ེལྟརི་བྱིེད་བཞིིནི་ཡིོད་པ་འདྲ་”5ཞིེས་ཟངས་དཀརི་ཆོ་བ་བློནི་པ་ོབསོད་

ནིམིས་དབང་ཕྱུག་གིས་གསུངས་པ་འད་ིལ་གཞིིགས་ནི། (བློནི་པ་ོབསོད་ནིམིས་དབང་ཕྱུག་

ནི།ི དཀརི་ཆོའ་ིརྒྱལ་པ་ོཚེ་ེབརྟོནི་རྣམི་རྒྱལ་གྱི་ིབློནི་པ་ོརྡ་ོརྗེ་ེརྒྱལ་མིཚེནི་གྱི་ིམི་ིརྒྱུད་ཡིིནི་པས་དུས་ད་ལྟ་ཡིང་

ཟངས་དཀརི་བ་ཚེང་མིས་ཁོངོ་ལ་བླནོི་པ་ོཞིསེ་འབདོ་ཀྱི་ིའདུག ཁོངོ་ནི་ིརིང་ག་ིཡིབ་མིསེ་ཀྱི་ིརིགི་གཞུང་སྤྱི་ིལ་

ཤ་ཞིེནི་རུས་ཞིེནི་དང་སྦྱང་བ་ཟབ་མི་ོཡིོད་པརི་མི་ཟད། རྩེིས་དཀརི་ནིག་དང་སྨནི། ཐོང་གའ་ིརི་ིམིོ། ཟངས་

དཀརི་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་སོགས་ལ་མིཁྱིེནི་རྒྱ་ཧ་ཅིང་ཡིངས་པའ་ིམིཁོས་པ་ཞིིག་ཡིིནི་ལ། ཉི་ེཆོརི་ཁོོང་གིས་ཟངས་

དཀརི་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཆོ་ཚེང་བ་ཞིིག་བརྩེམིས་གནིང་འགྲུབ་ནིས་ཧ་ིམི་ལ་ཡིའ་ིནིང་བའ་ིཆོོས་རིིག་འཛིིནི་སྐྱོོང་

ཚེོགས་པརི་དཔརི་བསྐྲུནི་བྱིེད་རྒྱུརི་བཏང་འདུག) བརྩེིག་ཡུལ་ངོས་འཛིིནི་གྱི་ིརིིམི་པ་སོགས་

ཀྱིང་སྔོནོི་མི་ནིས་བདོ་པ་དང་གཅིགི་མིཚུངས་ཡིིནི་ལསོ་ཆོ།ེ 

སྤྱིིརི་ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱིི་དགོནི་སྡོེ་དང་སྐུ་མིཁོརི་མིང་པོ་ཞིིག་རིི་ངོས་སམི་རིི་

སྒོང་དག་ནི་བཞིེངས་འདུག ད་ེལྟརི་བཞིེངས་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེནི་ལ་ལྕ་ེབད་ེདགོནི་

པའ་ིགྲྭ་ངག་དབང་མིཆོོག་ལ་བཀའ་འདྲ་ིཞུས་པརི། ཁོོང་གིས་“ད་ེནི་ིསྐུ་མིཁོརི་དང་

དགནོི་སྡོ་ེདག་ག་ིབརྗེདི་ཉིམིས་མིངོནི་ཕྱོརིི་དང་། ཁོོརི་ཡུག་གཙང་བཟ་ོཁོ་ོནིའ་ིཆོདེ་དུ་

ཡིིནི་”6པརི་གསུངས་ཀྱིང་། ད་ེནི་ིབདེནི་དངོས་ཀྱི་ིརྒྱུ་རྐྱེེནི་གཅིིག་པུརི་མི་ིམིཐོོང་ཏེ། 
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

སྐུ་མིཁོརི་འད་ིདག་བཞིེངས་པའ་ིསྔོ་རྗེེས་སུ་ཕྱོ་ིཡི་ིརྒྱལ་ཁོབ་སོག་པོའ་ི(སོག་པ་ོཞིེས་པ་

དགའ་ལྡེནི་ཚེ་ེདབང་རིབ་བརྟོནི་ནིམི། ཡིང་ནི་སོག་པོའ་ིདམིག་དཔུང་དངོས་ཡིིནི་མིིནི་ཆོ་འཚེལ)དམིག་

དཔུང་སོགས་ཀྱི་ིའཇིགས་པ་བསྟུནི་མིརི་བྱུང་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཡིོད་པ་དང་། ཕྱོིའ་ིཁོོརི་

ཡུག་ཀྱིང་ད་ལྟའི་ཁོོརི་ཡུག་ནིང་བཞིིནི་བྲག་རིི་དང་བྱིེ་རིི་བྱིེ་མིས་ཡིོངས་སུ་ཁོེངས་

ནིས་ཡིོད་པ་ཞིིག་མི་ཡིིནི་པ། ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་གླི་ེཡི་ིམིིང་ག་ིཐོོགས་སྟེངས་གཅིིག་

པུས་ཤེས་འོང་བས། བོད་པའ་ིསྔོརི་གྱི་ིམིཁོརི་རྫོང་བཞིེངས་སྐྲུནི་ལམི་ལུགས་ཏ།ེ ཕྱོ་ི

ཡི་ིདགྲི་དཔུང་འགོག་པའ་ིགཡུལ་འཁྲུག་ག་ིདགོས་མིཁོོའ་ིཆོེད་དུ་གཙ་ོབཞིེངས་བྱིས་

པ་ཡིིནི་པ་ལས། ཁོོརི་ཡུག་ག་ིབྱི་ེམིའ་ིརླུང་འཚུབ་མི་ིཕོག་པ་དང་། བརྗེིད་ཉིམིས་ཀྱི་ི

མིཛིེས་སྤྲོས་སོགས་ལ་འབྲེལ་བ་ཆོེརི་མིེད་པརི་བསམི། ཡིིནི་ནིའང་ <<ལ་

དྭགས>>ཞིེས་པའ་ིདེབ་ཅིིག་ཏུ་ “ལ་དྭགས་ནིང་ཡིོད་པའ་ིམིཁོརི་ཀུནི་ས་མིཐོོནི་པ་ོ

དང་རི་ིརྩེེརི་བཞིེངས་ཏ་ེཡིོད་འདུག ད་ེནི་ིས་བཙནི་པ་དང་རྒྱལ་པོའ་ིཆོ་ེབའ་ིཕྱོིརི་དུ་

ཡིིནི་པརི་བཤད་”ཡིོད་ལ། ད་དུང་ “སྐུ་མིཁོརི་དང་དགོནི་པ་ཀུནི་རི་ིལ་བརྟོེནི་ནིས་

བཞིེངས་པ་ནི་ིམིཐོ་ོཞིིང་བརྗེིད་ཉིམིས་ཆོ་ེལ་ཡིིད་དུ་འོང་བ་དང་རླུང་རྟོ་དརི་བའ་ིརྟོགས་

སུ་མིངོནི་འདུག་”7ཅིེས་རི་ིརྩེེརི་བཞིེངས་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེནི་མིང་བ་ོགླིེང་ཡིོད་ཀྱིང་། 

སྔོོནི་གྱི་ིལ་དྭགས་ཡུལ་ལྗོོངས་ཀྱི་ིབཀོད་པ་ལ་བལྟས་ནི་ནི།ི གཡུལ་འཁྲུག་ག་ིདགོས་

མིཁོ་ོཉིདི་ལས་ཅི་ིགང་མིནིི་པརི་འདདོ། ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པོའ་ིསྐུ་མིཁོརི་ཀུནི་རི་ི

རྩེེརི་བཞིེངས་ཡིོད་ལ། གནིའ་སྔོ་མིོརི་རིི་ཡིི་གདོང་ཟུརི་ནིས་ཐུརི་དུ་གྱིང་མིཁོརི་

བརྩེིགས་ཏ་ེརི་ིའདབས་སུ་ཐུག་ཡིོད་པརི་མི་ཟད། རི་ིའདབས་ཀྱི་ིཐོང་གཤོངས་སུ་

ལྕགས་རི་ིབརྩེིགས་ཡིོད་པ་དེའ་ིནིང་བློནི་འབངས་ཀུནི་གྱི་ིསྡོོད་ཁོང་བརྩེིགས་ཡིོད་དེ། 



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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“སྔོརི་རྒྱལ་དུས་སུ་བློནི་འབངས་ཀུནི་གྱི་ིཁོང་པ་མིཁོརི་འོག་ག་ིལྕགས་རིིའ་ིནིང་ཚུད་

དགསོ་པ་གནིད་ཅིནི་རྩེ་ིའདུག རིང་འཐོད་དུ་ཁོང་པ་རྩེགི་པའ་ིདབང་ཡིང་མིེད་པ་དང་། 

ལྕགས་རིིའ་ིནིང་ལ་མི་ཚུད་ནི་ཕྱོ་ིདགྲི་ཡི་ིའཇགིས་པ་ཡིང་ཆོ།ེ ད་ེབཞིིནི་ལ་དྭགས་པའ་ི

ཁོ་དཔ་ེལའང་མིཁོརི་འོག་ག་ིཁོང་པ་དང་། རྫིང་འོག་ག་ིཞིིང་ཟེརི་”8ཞིེས་པའ་ིགཏམི་

དཔ་ེསོགས་ལས་ཤེས་འོང་ལ། དུས་ད་ལྟའང་གཏིང་མི་ོསྒོང་ག་ིརི་ིཡི་ིགདོང་ཟུརི་ནི་

ཞིིག་རིལ་དུ་སོང་ཡིོད་པའ་ིགྱིང་རི་ོདག་ནི་ིད་ེཡི་ིབདེནི་པའ་ིདཔང་བ་ོཉིག་གཅིིག་རིེད། 

ད་དུང་རྒྱལ་མིཁོརི་རི་ིརྩེ་ེདང་བློནི་འབངས་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་རི་ིའདབས་སུ་རྩེིག་སྲོལ་ད་ེ

དབང་ཆོའ་ིཐོོབ་ཐོང་ག་ིཆོ་ཞིིག་འདྲེས་ཡིོད་པ་ད་ེཉིིད་རིེད། མིདོརི་ནི་སྔོརི་གྱི་ིདུས་སུ་

ལ་དྭགས་པའ་ིསྡོོད་ཁོང་རྩེིག་ཡུལ་རིང་མིོས་ཀྱིིས་འདེམིས་ཆོོག་པ་ཞིིག་མི་ཡིིནི་པརི་

ཁྲོམིིས་སྲལོ་ལམི་ལུགས་ཤགི་ག་ིའགོ་ནིའང་གནིས་ཡིདོ་པ་ད་ེཉིདི་ད།ོ། 

བོད་ལ་ནིི་བཙནི་པོའ་ིརྒྱལ་རིབས་མི་བྱུང་གོང་གི་བོད་པའི་དཔོནི་འབངས་

གཉིིས་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་དག་རི་ིབྲག་བཙནི་ས་དག་ག་ིརི་ིརྩེ་ེསོགས་སུ་བརྩེིགས་ཡིོད་པ་

ལས་ཐོང་ལ་རྩེིག་པའ་ིསྲོལ་ཞིིག་ཧ་ལམི་མིེད་པ་འདྲ་སྟེ།ེ <<ཆོོས་འབྱུང་མིཁོས་པའ་ིདགའ་

སྟེནོི།>>ལས། “རྒྱལ་ཕྲིནི་ད་ེརྣམིས་འཐོབ་རྩེདོ་གསདོ་གཅིདོ་དགའ།། ལགེས་ཉིེས་མི་ི

རྩེ་ིབཀྱིོནི་འབེབས་བཙོནི་རིརི་འཛུད།། མིཐོའ་བཞིིའ་ིརྒྱལ་པོས་རྟོག་ཏུ་མིནིརི་ཞིིང་

གཙེ།། རྒྱ་ནིག་རྒྱལ་པ་ོཤིང་ལ་སྦྲུལ་ལྟརི་འཁྲོི།། རྒྱ་གརི་རྒྱལ་པ་ོལུག་ལ་སྤྱིང་ལྟརི་

འཇབ།། སྟེག་གཟིག་རྒྱལ་པ་ོབྱི་ཁྱུརི་ཁྲོ་ལྟརི་རྒྱུག  ག་ེསརི་རྒྱལ་པ་ོཤིང་ལ་རྟོ་ལྟརི་

འཚེབ།། ཅིེས་སྐད་ཏ།ོ། འཐོབ་ཏུ་མི་ིཐུབ་བོད་ལ་དམིག་གྲིངས་ཉུངས།། ཡུལ་གཞིནི་

འགྲི་ོརུ་རྒྱལ་ཕྲིནི་གྱིིས་མི་ིསྟེེརི།། ཐོང་ལ་མི་ིཆོགས་བྲག་རི་ིབཙནི་པ་ོའཛིིནི།།”9ཞིེས་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

པ་ལྟརི་ཡིིནི་ཏེ། ད་ེདུས་དཔོནི་འབངས་ཡིོངས་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་རི་ིབྲག་བཙནི་ས་དག་ལ་

བརྩེིགས་ཡིོད་པ་དང་བརྩེིག་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེནི་ཡིང་གསལ་བོརི་ཤེས། བོད་བཙནི་

པོའ་ིརྒྱལ་རིབས་བྱུང་རྗེེས་སུའང་ཕ་ོབྲང་ཁོ་ཤས་རི་ིརྩེེརི་བཞིེངས་ཡིོད་ནིའང་། རིིམི་

གྱིིས་རྒྱལ་ཁོམིས་ཞི་ིབད་ེབརྟོནི་བརླིང་ག་ིང་ོབོརི་གང་འཚེམིས་སོང་རྗེེས་སྡོོད་ཁོང་

རྩེིག་ཡུལ་རི་ིལས་ཐོང་ལ་སྤོོརི་མིག་ོབརྩེམིས་པ་དང་། ཁྱིད་པརི་ལྷོ་ཆོོས་རིིག་གནིས་

ཀྱིི་དབང་ཤུགས་ཇེ་ཆོེརི་སོང་བ་དང་བསྟུནི་ནིས་གནིའ་བོའ་ིསྡོོད་ཁོང་བརྩེིག་ཡུལ་

ངོས་འཛིིནི་གྱིི་རིིམི་པ་ཅུང་ཙམི་ཡིོད་པ་དེའི་སྟེེང་ལ་མི་ོརྩེིས་ལུང་གསུམི་དང་། ས་

དཔྱད་མིཁོས་པའ་ིབརྩེིག་ཡུལ་ཁོོརི་ཡུག་ག་ིསའ་ིལེགས་ཉིེས་བརྟོག་པའ་ིཐོབས་རྩེལ་

སོགས་རྩེིག་ཡུལ་ངོས་འཛིིནི་གྱི་ིལམི་སྲོལ་ཆོ་ཚེང་བ་ཞིིག་དརི་ཐུབ་པ་བྱུང་ལ། ད་ེ

དག་ལས་མི་ོརྩེིས་ལུང་གསུམི་གྱིིས་རྩེིག་ཡུལ་ངོས་འཛིིནི་བྱིེད་ཐོབས་མིང་ཤོས་ཤིག་

དམིངས་སམི་ཕལ་བའི་སྐྱོེ་བོ་མིི་སྒོེརི་གྱིི་སྡོོད་ཁོང་རྩེིག་ཡུལ་ངོས་འཛིིནི་གྱིི་ཐོད་དུ་

སྤྱིོད་སྒོ་ོཆོ་ེབའ་ིབྱིེད་ཐོབས་སུ་སོང་བ་དང་། བླ་དཔོནི་དང་དགོནི་སྡོ་ེསོགས་ཀྱི་ིརྩེིག་

ཡུལ་ངོས་འཛིིནི་ནི་ིམི་ོརྩེིས་ལུང་གསུམི་ལས་བརྒོལ་ནིས་གཙ་ོབ་ོས་དཔྱད་མིཁོས་

པས་རྩེགི་ཡུལ་ངསོ་འཛིིནི་གྱི་ིརིིམི་པ་ལག་ལེནི་བྱིདེ་ཀྱིིནི་ཡིདོ་པས་ནི། 

འདིརི་དེའི་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རྩེིག་ཡུལ་ངོས་འཛིིནི་གྱིི་རིིམི་པ་རིགས་ཙམི་བཀོད་ནི། 

“སའ་ིདག་ེབཅུ་(ཁོང་ས་ཞིིང་ས་དང་། གམི་འབྲོག རྒྱང་འབྲོག འཐུང་ཆུ་ཡུརི་ཆུ། ཁོང་ཤིང་བུད་ཤིང་། 

རྩེགི་རྡ་ོགཏེརི་རྡ་ོ)དང་། ཕྱོགོས་ཀྱི་ིསྲུང་བཞི་ི(ཤརི་དུ་བྲག་རི་ིདཀརི་པ་ོམིཐོངོ་ཚེ་ེད་ེལ་ཤརི་གྱི་ིསྟེག་སྐྱོ་

བ་ོཟེརི་བ་དང་། ལྷོོརི་ཆུ་རྒྱུནི་འབབ་པ་ལྷོོའ་ིགཡུ་འབྲུག་སྔོ་ོམིོ། ནུབ་ཏུ་བྲག་དམིརི་པ་ོགནིས་ནི་ནུབ་ཀྱི་ིབྱི་

དམིརི་པོ། བྱིང་དུ་སྤོང་རི་ིམིངོནི་ནི་བྱིང་ག་ིརུས་སྦིལ་སེརི་པ་ོཟེརི་)དག་འཛིོམིས་མིིནི་དང་ས་བཀྲ་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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བཟང་ངནི་སོགས་ལ་ལེགས་པརི་བརྟོགས་ཤིང་དཔྱད་དགོས་པ་ནི་ིགལ་ཆོ་ེབརི་བརྩེ་ི

སྟེ།ེ ད་ེཡིང་ས་བཀྲ་ལགེས་པ་ནི་ིགནིམི་ལ་འཁོརོི་ལ་ོརྩེབིས་བརྒྱད་དང་། ཟངས་དཀརི་

འ་ོམིས་བཀང་འདྲ། ནིས་འབྲུ་བཞིག་ལྟ་བུ་དང་། ས་ལ་པད་མི་འདབ་བརྒྱད་དང་། 

གསརེི་གཞིོང་མིརི་ཁུས་བཀང་འདྲ། རིནིི་ཆོནེི་གླིང་བའོ་ིདལ་ཁུག་ལྟ་བུ་ཤནིི་ཏུ་བཟང་

མིོད་ཀྱིི། འོནི་ཀྱིང་ད་ེའདྲའ་ིཆོ་རྐྱེེནི་མི་འཛིོམིས་ནིའང་རྒྱབ་རི་ིམིཐོ་ོལ་རི་ིརྒྱུནི་རིིང་བ་

དང་། མིདུནི་རི་ིདམིའ་ལ་རྒྱག་པ། ཉི་ིཟླ་འཆོརི་སྔོ་ལ་ནུབ་འཕྱོ་ིབ། མིདུནི་ངོས་སུ་ཆུ་

ལམི་ཐོང་གསུམི་འཛིོམིས་པ་བཅིས་ཀྱིི་ཁྱིད་ཆོོས་ལྡེནི་པ་ལེགས། མིདུནི་རྒྱབ་ཏུ་

གཅིོང་རིོང་དང་། གནིམི་ལ་མིཆོོབས་ཟུག ཁོ་དང་མི་ོམིཚེནི་འདྲ་བའ་ིཕུག་པ། སྦྲུལ་

དང་སྡོིག་རྭ་ཐུརི་རྒྱུག་ལྟ་བུའ་ིརི་ིསྣ་སོགས་ཀྱི་ིསྐྱོོནི་དང་ས་དགྲི་མིེད་པ་ཞིིག་འཚེོལ་

དགོས། གལ་སྲིད་ས་དགྲི་ད་ེདག་སྤོོང་མི་ིཐུབ་ནི་ད་ེཕྱོོགས་ཀྱི་ིརྩེིག་ངོས་ལ་རྡོའ་ིབྱི་

དང་ཕ་ོམིཚེནི་གྱི་ིགཟུགས་སོགས་བཟོས་ཏ་ེསྦྱོརི་བ་དང་། ཕྱོོགས་ཀྱི་ིསྲུང་མི་བཞི་ིམི་

ཚེང་ནི་ཡིང་ཤརི་དུ་སྟེག་དང་། ལྷོོརི་འབྲུག ནུབ་ཏུ་བྱི། བྱིང་དུ་རུས་སྦིལ་བཅིས་ཀྱི་ི

གཟུགས་བཅིསོ་ཏ་ེམིཁོརི་སྟེངེ་དུ་བཞིག་པས་བཀྲ་མི་ིཤསི་པ་རྣམིས་བཟླགོ་ཅིསེ་ཟེརི་

སྲོལ་ཡིོད་པརི་མི་ཟད། ཐོོག་མིརི་ས་ལ་ལྟ་ོཕྱོེའ་ིཐོིག་འདེབས་པ། ཡུལ་ལྷོ་གསོལ་བ། 

དགོནི་སྡོེ་ལྟ་བུ་དང་། ལྷོ་ཁོང་གི་རིིགས་ལ་ཤིས་བརྗེོད་དང་བཀྲ་ཤིས་གསོ་སྦྱོང་

འཚེགོས་པ་སགོས་གཞི་ིའདངི་བའ་ིཆོ་ོག་བྱི་སྲལོ་ཡིང་ཡིདོ་ད།ོ།”10 ཞིསེ་པ་སགོས་

བརྩེིག་ཡུལ་ངོས་འཛིིནི་གྱི་ིརིིམི་པ་མིང་པ་ོཞིིག་བཤད་ཀྱི་ིཡིོད་ཀྱིང་བསྡུ་ནི་འད་ིལྟརི་

ངསེ་འཛིནིི་བྱིདེ་བཞིིནི་ཡིདོ་པ་འདྲ་སྟེ།ེ <<བ་ེདཀརི>>ལས། “སྤྱིིརི་ནི་གནིས་ཀྱི་ི

མིཚེནི་ཉིིད་ནིི།། རྒྱབ་རི་ིདརི་དཀརི་ཡིོལ་བ་འདྲ།། ད་ེཡིང་རྒྱང་རིིང་མིཐོོང་བ་དང་།། 
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཤརི་རི་ིདམིའ་ཞིངི་ལྷུནི་སྡུག་ནི།། རྣལ་འབྱིོརི་སྐུ་ཚེ་ེརིངི་བ་ཡིིནི།། ལྷོ་ོརི་ིསྐྱོོརི་འདྲ་རྒྱང་

རིིང་ལ།། འདུད་དམི་བརྡལ་བ་འདྲ་བ་ནི།། རྣལ་འབྱིོརི་ལོངས་སྤྱིོད་ཆོ་ེབ་ཡིིནི།། ནུབ་

རི་ིཅུང་ཟད་མིཐོ་ོབ་དང་།། ནིགས་ཆོགས་འཁོརོི་དང་ལངོས་སྤྱིདོ་འཕལེ།། བྱིང་རི་ིམིཐོ་ོ

ཞིངི་སྐྱོརོི་འདྲ་ནི།། ཕུགས་བརྟོནི་མིདའ་ནི་ིཕྱོག་རྒྱ་བསྣལོ།།”11 ཞིསེ་པ་ལྟརི་ཕལ་ཆོ་ེ

བས་རྩེིག་ཡུལ་ངསོ་འཛིིནི་གྱི་ིརིིམི་པ་འད་ིལྟརི་ཐོག་གཅིདོ་བྱིདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་ལས་ཆོེའ།ོ། 

གཞིནི་ཕལ་བའ་ིསྐྱོ་ེབ་ོམི་ིསྒོེརི་གྱི་ིསྡོོད་ཁོང་རྩེིག་ཡུལ་ངོས་འཛིིནི་མི་ོརྩེིས་ལུང་

གསུམི་གྱིིས་ཐོག་གཅིོད་བྱིེད་དགོས་དོནི་ནི།ི སྔོརི་བོད་པརི་ཤེས་ལྡེནི་པ་ཉུང་བརི་མི་

ཟད། ཡི་ིག་ེཤསེ་མིཁོནི་ཉུང་། ད་ེབས་ཀྱིང་སའ་ིལགེས་ཉིསེ་འབྱིདེ་ཤསེ་པའ་ིས་དཔྱད་

མིཁོས་པ་ཧ་ཅིང་ཉུང་སྟེབས་ཁོ་ོཚེོརི་མིཚེོནི་ནི། ས་དཔྱད་མིཁོས་པ་ཞིིག་རྙེད་རྒྱུ་ནི་ི

ཤིནི་ཏུ་རྙེད་ཐོབས་མིེད་པ་ཞིིག་ཡིིནི་རུང་། འོནི་ཀྱིང་མི་ོརྩེིས་ལུང་གསུམི་གང་རུང་

བྱིདེ་མིཁོནི་བདོ་ས་སྟེདོ་སྨད་བརི་གསུམི་ནི་ཤནིི་ཏུ་མིང་བས། ཕལ་བའ་ིསྐྱོ་ེབ་ོམི་ིསྒོེརི་

དག་ལ་མིཚེོནི་ནི་ཁོོ་ཚེོ་ནིི་རིང་གི་མིིག་མིདུནི་གྱིི་སྐྱོབས་མིགོནི་ཉིག་གཅིིག་ལས་

གཞིནི་ཅིི། མི་ོརྩེིས་ལུང་གསུམི་བྱིེད་མིཁོནི་དག་གིས་ཀྱིང་ཁོ་ོཚེོརི་ད་ེམིཐུནི་གྱི་ིརིིམི་

གྲིོའ་ིགཏ་ོབཅིོས་རི་ེའདོནི་པའམི་འདོནི་དུ་བཅུག་རྗེེས་སྡོོད་ཁོང་བརྩེིག་ཡུལ་དངོས་སུ་

ཐོག་གཅིདོ་བྱིདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། 

ཡིིནི་ནིའང་བོད་པའ་ིཡུལ་སྡོ་ེརི་ེགཉིིས་ཤིག་ག་ིདམིངས་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་རྡ་ོབརྩེིགས་

ཉིིད་ལས་གྲུབ་བཟོ་བྱིས་ཡིོད་པ་ལས་གཞིནི་དམིངས་ཀྱིི་སྡོོད་ཁོང་ཕལ་ཆོེ་བ་རྡོ་

བརྩེིགས་ལས་གྲུབ་པ་མི་ཡིིནི་པརི་ས་གྱིང་གིས་བསྐོརི་ནིས་ཡིོད་པས་ནི། རྡ་ོརྩེིག་ག་ི

ཁྱིད་ཆོོས་དང་ཟུརི་ངོས་སོགས་གླིེང་དུས་ངེས་པརི་དུ་བླ་དཔོནི་གང་རུང་ཞིིག་གི་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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གཟམིི་ཁོང་ངམི། ཕ་ོབྲང་དང་། དགོནི་སྡོ་ེདག་ག་ིལྷོ་ཁོང་འདུ་ཁོང་སགོས་ཀྱི་ིརྩེགི་བཟ་ོ

ཉིིད་བཤད་དགོས་ནིའང་། བརྩེིག་ཡུལ་ངོས་འཛིིནི་གྱི་ིརིིམི་པ་ནི་ིས་གྱིང་དང་རྡ་ོརྩེིག་

གང་ཡིནིི་ལ་ལྟསོ་པ་མིདེ་པརི་ཐུནི་མིངོ་དུ་ཡིདོ་དགསོ་པའ་ིབདོ་པ་རིང་ག་ིབསམི་བླའོ་ི

ངོས་འཛིིནི་བྱིེད་ཚུལ་དམིིགས་བསལ་བ་ཞིིག་རིེད། ཅུང་འཕྱོ་ིབོརི་བཞིེངས་པའ་ིབོད་

པའ་ིདགོནི་སྡོ་ེཁོག་ག་ིགཙུག་ལག་ཁོང་དང་། བླ་དཔོནི་རྣམིས་ཀྱི་ིགཟིམི་ཁོང་དང་ཕ་ོ

བྲང་། དམིངས་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་བཞིེངས་ཡུལ་ལམི་བརྩེིག་ཡུལ་ས་དཔྱད་དང་མི་ོརྩེིས་

ལུང་གསུམི་གྱིིས་རིིམི་པས་ཐོག་བཅིད་པ་ཞིིག་རིེད་མིོད། འོནི་ཀྱིང་ད་ལྟ་ཞིིབ་ཏུ་

བསམི་ནི་བོད་མི་ིམིཐོ་ོདམིའ་བརི་གསུམི་གྱི་ིསྡོོད་ཁོང་མིང་ཆོ་ེབ་རི་ིབོའ་ིའདབས་དང་། 

ལུང་བའི་མིད་ོདག་ཏུ་ཆོགས་ཡིོད་ལ། སྡོོད་ཁོང་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ཀྱིང་རིི་རྒྱུད་ཅིིག་ལ་

གཏད་ཡིོད་པ་གཅིིག་མིཚུངས་རིེད། བོད་པའ་ིསྡོོད་ཁོང་ཡུལ་ལུང་གཞིནི་དག་ལྟརི་

ཁོོད་ཡིངས་པའ་ིཐོང་དུ་ཆོགས་པའ་ིསྲོལ་ཆོེས་ཆོེརི་མི་དརི་བ་ནིི། འཐུང་ཆུའ་ིདགོས་

མིཁོ་ོདང་གནིམི་གཤིས། དུས་བཞིིའ་ིའགྱུརི་འགྲིོས་ཀྱི་ིདྲོད་བབ་སོགས་ལའང་འབྲེལ་

ནིས་ཡིོད་པ་ཞིིག་ཡིིནི་པརི་སྙམི་མིོ།། འོནི་ཀྱིང་ལ་དྭགས་པའ་ིདམིངས་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་

དག་ནི་ིབོད་པ་ནིང་བཞིིནི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་རི་ིབརྒྱུད་ཅིིག་ལ་གཏད་མིེད་ཀྱིང་། ལུང་བ་

གང་རུང་ཞིིག་ག་ིའདབས་རིོལ་དུ་ཆོགས་དགོས་དནོི་ཡིང་གནིམི་གཤིས་ཀྱི་ིདྲོད་བབ་

དང་འཐུང་ཆུའ་ིདགོས་གལ། ཞིིང་ཁོ་དག་ཀྱིང་ཆུ་མིའ་ིཞིིང་ས་རྐྱེང་བ་ཡིིནི་པས་རིེད་

བསམི་ལ། ཁོ་ོཚེོའ་ིསྡོོད་ཁོང་ག་ིརྒྱབ་ཕྱོོགས་རི་ིརྒྱུད་ཅིིག་ལ་གཏད་མིེད་པ་ནིི། ལ་

དྭགས་པའ་ིཡུལ་ལུང་ཕལ་ཆོ་ེབརི་དགུནི་དུས་ཁོ་བའ་ིའབབ་རྒྱུནི་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེབས་རི་ི

ངོས་ནིས་ཁོངས་རུད་འོང་བའ་ིའཇིགས་པ་ཆོ་ེསྟེབས་ཉིེནི་གཡིོལ་གྱི་ིཆོེད་དུ་སྡོོད་ཁོང་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

རྒྱབ་ཕྱོགོས་རི་ིརྒྱུད་ཅིགི་ལ་མི་གཏད་པ་ལས། ད་ེམིིནི་གྱི་ིརྒྱུ་མིཚེནི་གཞིནི་ཞིགི་མིདེ་

པརི་འདདོ། 

ཚེིག་ཉུང་དུ་བཏང་ནི་ལ་དྭགས་པ་དང་བོད་པའ་ིསྡོོད་ཁོང་བརྩེིག་ཡུལ་གྱི་ིམི་ིའདྲ་

ས་གཙ་ོཆོ་ེཤསོ་ནི་ིསྡོདོ་ཁོང་ག་ིརྒྱབ་ཕྱོགོས་རི་ིརྒྱུད་ཅིགི་ལ་གཏད་ཡིདོ་མིདེ་དེའ།ོ།

བཞིི་བ། ལ་བོད་སྡོོད་ཁང་གི་རིྩིག་ཐོབསེ་ལ་ལྟ་བ།

ལ་དྭགས་པ་དང་བོད་ཀྱི་ིརྩེིག་བཟ་ོགང་ཞིིག་ཡིིནི་ཡིང་དེང་རིབས་ཀྱི་ིརྩེིག་བཟ་ོ

ནིང་བཞིིནི་རྒྱུ་ཆོ་མིང་པ་ོཞིིག་མི་ིདགོས། ལྷོག་པརི་ལ་དྭགས་པའ་ིཡུལ་འདིརི་ཆོརི་

ཆུའ་ིའབབ་རྒྱུནི་ཉུང་བས་སྐམི་ཤོས་ཆོ་ེསྟེབས་རྩེིག་རྟོིང་ཡིང་བོད་ནིང་བཞིིནི་གཏིང་

ཟབ་མི་ོམི་ིདགོས་པརི་མིངོནི་ཏེ། ད་ལྟའ་ིལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིརྩེིག་བཟ་ོམིཁོས་པ་རྒོནི་

བསོད་ནིམིས་དཔལ་རྒྱལ་གྱིིས་བཤད་ནི། “ས་གནིས་འདིའ་ིཁོོརི་ཡུག་ཧ་ཅིང་སྐམི་

པ་ོཡིནིི་པས་ས་འགོ་ལ་ཧྥུས་ཁྲོ་ིགཅིགི་ཙམི་གྱིསི་ཆོགོ་པ་ཡིནིི་མིདོ། ས་གནིས་གཞིནི་

དག་ལ་ཧྥུས་ཁྲོ་ིབརྒྱད་དགུ་རི་ེདགོས། རྡ་ོརྩེིག་དངོས་གཞིིའ་ིསྐབས་ཀྱིང་དེང་སང་

ནིང་བཞིིནི་ཨརི་འདམི་སོགས་སྦྱརི་རྫས་སྣ་མིང་མིེད་པརི་འདམི་འབག་གཅིིག་པུས་

དེང་དུས་སྦྱརི་རྫས་ཀྱིི་ཚེབ་བྱིས་ནིས་རྡོ་ཆོེ་ཆུང་མིགོ་སྙོམི་གྱིིས་བརྩེིག་དགོས་ལ། 

ཐོོག་རྩེེགས་གཉིིས་ཅིནི་ཞིིག་ཡིིནི་ནི་རྩེིག་རྨིང་ཧྥུས་ཁྲོ་ིགཉིིས་དང་། དགོནི་པ་སོགས་

ཡིིནི་ནི་རྩེིག་རྨིང་ཧྥུས་ཁྲོ་ིབདུནི་དགོས། རྩེིག་པ་གང་ཞིིག་ཡིིནི་ཡིང་རྩེིག་པ་གཉིིས་

སྲོལ་དུ་བརྩེིག་དགོས་པ་དང་། རྩེིག་པ་ཐོོག་རྩེེག་གཅིིག་ཙམི་གྱི་ིམིཚེམིས་ནིས་རྩེིག་

པའ་ིཁོ་བསྐོརི་ཡིོངས་ལ་ཤིང་ལེབ་མིཐུག་པ་ོརི་ེབཞིག་ནིས་མིཐུད་མིཚེམིས་ལ་ཤིང་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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འཛིེརི་གྱིིས་བཙནི་པོརི་མིཐུད་དགོས། ལ་དྭགས་པའ་ིཡུལ་འདིརི་རྩེིག་པརི་སྤོེནི་མི་

འཇོག་པ་ནི་ིཐོོབ་ཐོང་ཞིིག་ཡིིནི་པས་མི་ིཚེང་མིས་འཇོག་ཆོོག་ག་ིམིེད། སྔོོནི་མིརི་སྤོེནི་

མི་སྡོོམི་བྱིེད་གཡིག་ག་ིརྩེིད་པ་ཡིིནི་མིོད། ད་ལྟ་དེའ་ིཚེབ་ཏུ་རྩྭ་འཇག་མིས་སྡོོམི་གྱིིནི་

ཡིདོ་”12 ཅིསེ་ཁོངོ་ག་ིཞིལ་འགྲིསོ་ལས་ཐོསོ་པརི་ཚེགི་འགྲིསོ་ཅུང་ཙམི་བཟ་ོབཅིསོ་

ཀྱིསི་བཀོད་པ་ཡིིནི། 

དེ་ལས་གཞིནི་ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱིི་རྡོ་རྩེིག་རྩེིག་ཐོབས་ཀྱིི་རིིམི་པ་སྟེེ། འདམི་

འབག་སྙལ་སྲོལ་དང་རྩེིག་རྨིང་ག་ིརྡ་ོཆོེནི་འཇོག་པའ་ིག་ོརིིམི་སོགས་ཕལ་ཆོ་ེབ་བོད་

རྩེིག་དང་ཆོ་ཡིོངས་སུ་འདྲ་ནིའང་། ཐོོག་རྩེེགས་གཅིིག་ག་ིརྩེིག་མིཚེམིས་ནིས་རྩེིག་

པའི་ཕྱོི་ནིང་གཉིིས་ཀའི་ཁོ་སྐོརི་ཡིོངས་ལ་ཤིང་ལེབ་མིཐུག་པོ་རིེ་ལེབ་འཇོག་བྱིས་

ཡིོད་པརི་མི་ཟད། ཤིང་ག་ིམིཐུད་མིཚེམིས་དག་ཀྱིང་ཤིང་འཛིེརི་གྱིིས་ཧ་ཅིང་དམི་

པོརི་མིཐུད་ཡིོད་ལ། རྩེིག་པའ་ིཕྱོ་ིནིང་གཉིིས་ཀའ་ིཤིང་ལེབ་ཀྱི་ིབརི་མིཚེམིས་དག་

ཀྱིང་ཤིང་ལེབ་ལག་ངརི་འདྲ་བ་རི་ེཡིིས་སྤྱི་ིཁྲོ་ིགཅིིག་ཙམི་གྱི་ིམིཚེམིས་ནིས་ཤིནི་ཏུ་

བརྟོནི་པོརི་མིཐུད་ཡིདོ་པ་ནི།ི རྩེགི་པ་སྡོམོི་བྱིདེ་ཀྱི་ིསྐདེ་རིགས་ཤགི་དང་འདྲ་ལ། རྩེགི་

པའ་ིམིཐོ་ོདམིནི་ཚེད་ལོངས་པའ་ིསྟེེང་ལ་སྤོེནི་ཏོག་གམི་སྤོེནི་རྒྱནི་རྩེིག་ཁོའ་ིཕྱོ་ིལོགས་

སུ་བཞིག་ཡིོད་པ་ནིི། བོད་ནིང་ལྟརི་སྤོེནི་མི་ཆུནི་པ་ོརིེ་རིེ་ངོས་སྙོམི་གྱིིས་བསྡོམིས་

ནིས་བཞིག་ཡིོད་པ་ཞིིག་མི་ཡིིནི་པརི་རྒྱ་ལྕང་ག་ིཡིལ་གའ་ིལྕུག་ཕྲིནི་སྤོེནི་མི་བཞིིནི་

ཆུནི་པ་ོརི་ེརི་ེངོས་སྙོམི་གྱིིས་བཞིག་ཡིོད་པ་དང་། སྤོེནི་རྒྱནི་གྱི་ིསྟེེང་འོག་གཉིིས་ཀྱི་ི

གཅིིག་ཤོས་ལ་མི་གཏོགས་ཕྲིེང་བ་དང་དྲབ་ཐོོད་འཇོག་སྲོལ་མིེད་པ་འདྲ་སྟེེ། ངས་

མིཐོངོ་བའ་ིལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིདགནོི་སྡོ་ེདང་མིཁོརི་རྫངོ་ཕལ་ཆོ་ེབརི་སྤོནེི་རྒྱནི་གྱི་ིའགོ་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ནི་ཕྲིངེ་བ་དང་དྲབ་ཐོདོ་ཡིདོ་ནི། སྟེངེ་ནི་མིདེ་པ་དང་། འགོ་ནི་ཕྲིངེ་བ་དང་དྲབ་ཐོོད་མིེད་

ནི་སྟེེང་ནི་ཡིོད་པའ་ིམི་ིའདྲ་བའ་ིཁྱིད་པརི་བྱིིངས་ཙམི་དང་། གཞིནི་རྩེིག་ངོས་ཡིོངས་

འདམི་གྱིིས་གཡིོགས་ནིས་རྩེིག་རྡ་ོགསལ་པོརི་མི་ིམིཐོོང་བ་བཟོས་ཡིོད་པ་ཙམི་ལས་

བདོ་རྩེགི་ག་ིརྩེགི་ཐོབས་ཉིདི་དང་ཁྱིད་པརི་ཆོེརི་མི་ིའདུག་ག།ོ 

ད་ནི་ིབདོ་ཀྱི་ིརྡ་ོརྩེགི་ག་ིརྩེགི་ཐོབས་རིགས་ཙམི་གླིངེ་ནི། བདོ་པའ་ིཆོསེ་སྔོོནི་མིའ་ི

རྩེིག་ཐོབས་ཀྱི་ིརིིམི་པ་ནི་ིའད་ིཡིིནི་ད་ེམིིནི་གྱི་ིབརྗེོད་པ་ཞིིག་ཤིནི་ཏུ་ལས་ཀྱིང་བཤད་

ཁོག་ནིའང་། ཡིབ་མིེས་ནིས་བརྒྱུད་ཅིངི་ད་ལྟའང་ལག་ལེནི་ལ་བསྟེརི་བཞིིནི་པའ་ིརྩེགི་

ཐོབས་ཀྱི་ིརིིམི་པ་ནིི། བརྩེིག་ཡུལ་གཏནི་འབེབས་ཀྱི་ིརིིམི་པ་སོང་ཚེརི་རྒྱབ་ཏུ་བླ་གྲྭ་

གང་རུང་ཞིིག་གདནི་དྲངས་ནིས་ས་གཅིོག་པ་སོགས་ཆོོས་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རིིམི་གྲི་ོགང་

ལེགས་བྱིས་རྗེེས་སུ་རྩེིག་དཔོནི་དང་ཁོོང་གི་ལག་རིོགས་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོང་བདག་

གམི། རྩེིག་བདག་དང་གྲིོས་བསྡུརི་གྱིིས་རྩེིག་རྟོིང་སློག་པའ་ིཉིིནི་འག་ོགཏནི་འབེབས་

བྱིས་ནིས་བརྩེགི་ཡུལ་གྱི་ིས་ཁྱིནོི་འཇལ་ཞིངི་འཆོརི་འགདོ་བྱིདེ་པ་ཡིནིི་ཏ།ེ “དའེ་ིརྗེསེ་

སུ་འག་ོབ་དང་ཐོེ་དྲིས་ས་རྒྱ་འཇལ་ཅིིང་རྩེིག་བཞིེང་གི་འཆོརི་གཞིི་རིི་མིོརི་བྲིས་ཏེ། 

རྩེིག་པའ་ིབདག་པ་ོདང་གྲིོས་བྱིས་ཏ་ེམིཐུནི་ཚེ་ེའཆོརི་གཞི་ིགཏནི་ལ་ཕབ་པ་ཡིིནི། ད་ེ

ཡིང་རྩེིག་བཞིེང་འག་ོརྩེོམི་པའ་ིཉིིནི་མི་ོདེརི་ལ་ོརིིས་ས་གཡིང་དང་མིཐུནི་པའ་ིམི་ིཞིིག་

གིས་འཇོརི་ཞིིག་བཟུང་སྟེེ་བཞིེང་སའི་དཀྱིིལ་དུ་ལནི་གསུམི་བརྐོས་པ་ནི་བཟ་ོའག་ོ

བརྩེམིས་པའ་ིབརྡ་ཡིིནི་ཏེ། བཟ་ོཔ་ོས་ོས་ོརིང་ག་ིལས་གནིས་སུ་སོང་སྟེ་ེབཞིེང་འག་ོ

བརྩེམིས་”13ཞིསེ་པ་ལྟརི་ལགས། 

སྤྱིིརི་རྩེིག་རྟོིང་གི་ཟབ་ཚེད་དང་རྩེིག་ཞིེང་གི་ཆོེ་ཆུང་སོགས་ནིི་རྩེིག་པའི་མིཐོོ་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཚེད་ལ་གཞིིགས་ཏ་ེཐོག་གཅིོད་བྱིེད་པ་ལས་མིཐོའ་གཅིིག་འཛིིནི་གྱི་ིཐོག་གཅིོད་ཅིིག་

མིེད་ལ། ཡིོད་ཀྱིང་མི་ིསྲིད་ད།ོ། རྩེིག་རྟོིང་སློག་པ་གྲུབ་རྗེེས་སུ་རྩེིག་རྨིང་ལ་སྲ་འཐོས་

ཀྱིི་ཆུ་རྡོ་ལེབ་ལེབ་ཡིིནི་པ་རིིང་ལ་སྲབ་མིཐུག་མིཚུངས་པ་དག་ཞིིབ་ཚེགས་ཀྱིིས་

བསྒྲིགིས་པའ་ིསྟེངེ་དུ་ས་གྱིང་བརྡུངས་པ་དང་། ད་ེནིས་ས་རྡ་ོརིསེ་མིསོ་ཀྱིསི་རྩེགི་རྨིང་

ཡིངོས་སུ་འགྲུབ་དགསོ་ལ། རྩེགི་པ་དངསོ་སུ་འག་ོའཛུགས་མི་བྱིས་པའ་ིཡིརི་སྔོནོི་དུ་

རྡ་ོའདམི་ཤིང་གསུམི་གྱི་ིརྒྱུ་ཆོ་འད་ིདག་ངེས་པརི་ཚེང་འགྲུབ་བྱི་དགོས་ཏ།ེ “རྡ་ོལ་རྡ་ོ

ཆོནེི་དང་། རྡ་ོཧྲུག རྡ་ོགཡིམི། གཡིམི་པ། ཆུ་རྡ་ོསགོས་དང་། ས་ནི་ིས་དམིརི་དང་། བཱ་

དཀརི། ས་དཀྱུས་མི། བྱི་ེམི། སྲདི་པ་བྱི་ེམི། (ཆུ་ནིང་ག་ིབྱི་ེམི་)གཞིནི་ཡིང་བ་སག་དང་། 

ཨརི་ག་བཅིས་དང་། ཤིང་ལ་ཡིང་མིཁྲོེགས་ཤིང་དང་། སོམི་ཤིང་(སྦྱརི་པ་)སྟེག་སྤོང་། 

སྤོང་(པང)ལེབ་སོགས་སྤོོམི་ཁྲོ་(ཕྲི)ཆོ་ེཆུང་སྣ་ཚེོགས་”14ངེས་པརི་ཚེང་བརི་བྱིས་

ནིས་རྩེིག་གཞི་ིདངོས་འག་ོའཛུགས་བྱི་དགོས་པརི་བཤད། རྩེིག་ཐོབས་ཀྱི་ིག་ོརིིམི་

སོགས་ནིི་རྩེིག་ཐོབས་ཀྱིི་ལག་ལེནི་དང་བརྒྱུད་རིིམི་དངོས་ལ་བྱིང་ཆོ་ཡིོད་པའི་ཁོ་

སྟེོད་བནི་དེ་མིཁོརི་གྱིིས་བྲིས་པའི་<<བོད་ཀྱིི་རྩེིག་བཟོའ་ིགནིས་ཚུལ་ཅུང་ཟད་

བརྗེོད་པ་>>ཞིེས་པརི། “རྩེིག་རྨིང་འདྲུ་ཚེ་ེབརྩེིག་བྱིའ་ིམིཁོརི་ལ་གཞིིགས་ཏ་ེཡིང་

བསྐྱོརི་ཐོེངས་གཅིིག་བརྡུང་དགོས་པ་ཡིིནི། རྩེིག་པའ་ིཡིོནི་ཏནི་རྨིང་ཞིེས་པའ་ིགཏམི་

དཔེ་ལྟརི་རྩེིག་པ་བརྟོནི་པ་ོཡིོང་མིིནི་རྨིང་འཐོས་ཆུ་རྡ་ོལེབ་ཅིིང་རིིང་ལ་མིཐུག་སྲབ་

མིཚུངས་པ་དག་ཞིིབ་ཚེགས་ཀྱིིས་བསྒྲིིགས་པའི་སྟེེང་དུ་ས་གྱིང་རིིམི་གཅིིག་

བརྡུངས། ད་ེལྟརི་ས་རྡ་ོརིེས་མིོས་ཀྱིིས་རྩེིག་རྨིང་ཡིོངས་སུ་འགྲུབ་པརི་བྱིའ།ོ།” ཞིེས་

པ་དང་། ཡིང་ད་ེཉིིད་ལས། “ད་ེདང་བསྟུནི་ནིས་ཕྱོ་ིནིང་ག་ིརྡ་ོཆོེནི་ས་ོས་ོསྐརི་མི་ཉི་ི
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཤུས་མི་ཐུག་ཙམི་ཕྲིེང་ལྟརི་བསྒྲིིགས་ཏ་ེའཇོག ཕྱོ་ིནིང་ག་ིངོརི་ཐོིག་གིས་དྲང་དུ་ཕབ་

ཁྲུལ་བརྡལ། ད་ེལ་རྡ་ོཆོནེི་དང་མིཉིམི་པ་ཁོོག་རྡ་ོདང་། ལ་ལོག་ལ་གཞུག་རྣམིས་རིིམི་

པརི་བརྒྱབ་པ་འདག་ནིནི་མིོརི་བརྒྱབ་སྟེེ་ཁོོག་འདམི་དང་ལེབ་ཆོ་རྒྱག་པ་དང་། 

སྲུབས་སུབ་རྒྱག་པ་བཅིས་ཡིིནི། དེ་ནིས་ཕྱོི་ངོས་སུ་ཅིབ་ལ་ཞིིབ་ཚེགས་ཀྱིིས་

བསྒྲིགིས་པ་དང་། ཁོ་སྙམོི་རྒྱག དའེ་ིསྟེངེ་ང་ོརྡ་ོའཇགོ དའེ་ིཁོགོ་ལ་ཁོ་གཅིདོ་བརྒྱག་སྟེ་ེ

སྟེེང་དུ་རྡ་ོཟེགས་བླུགས། ད་ེནིས་ཁོ་ཚེགས་རྒྱག་པ་བཅིས་ཀྱིིས་རྡ་ོརིིམི་གཅིིག་གྲུབ། 

ད་ེལྟརི་རྡ་ོརིིམི་གྱི་ིསྟེེང་དུ་རྡ་ོརིིམི་བཞིག་སྟེ་ེཡིོངས་སུ་འགྲུབ་པརི་བྱིའ།ོ།”15 ཞིེས་པ་

བཞིིནི་ཡིིནི་ལ་རྩེིག་ཁོའ་ིསྟེེང་ལ་སྤོེནི་རྒྱནི་འཇོག་སྲོལ་ཡིོད། སྤོེནི་རྒྱནི་ནི་ིསྤོེནི་མི་ཆུནི་

པ་ོབྱིས་ནིས་བསྡོམིས་ཤིང་མིག་ོམིཇུག་ཕྲི་མི་ོདང་རྐེད་པ་སྦིོམི་པ་ོབྱིས་པ་མིཐོ་ོགཉིིས་

ཙམི་གྱི་ིམིཚེམིས་ཏེ། རྐེད་ནིས་གྲིིས་གཏུབ་ཅིིང་ཆུནི་པ་ོརི་ེརི་ེཡི་ིགཏུབ་མིཚེམིས་ཀྱི་ི

ངོས་སྙོམིས་པ་ོརྩེིག་ཁོའ་ིཕྱོ་ིལོགས་སུ་བསྐོརི་ནིས་ཚེགས་དམི་པོརི་བསྒྲིིགས་ཤིང་། 

གྱིང་ཐོ་ོསོགས་ཀྱིིས་བཅིག་བཅིག་བྱིས་ནིས་སྲ་མིོརི་བཟོས་པ་དང་། སྔོོནི་གྱི་ིདུས་སུ་

སྤོེནི་མི་སྡོོམི་བྱིེད་རྒྱ་ལྕང་ག་ིལྕུག་ཕྲིནི་སོགས་ཡིིནི་མིོད། ད་ལྟ་དེའ་ིཚེབ་ཏུ་རྣ་ོསྐུད་ཕྲི་

མི་ོབེད་སྤྱིོད་བྱིེད་ཀྱི་ིཡིོད། རྩེིག་ཁོའ་ིནིང་ལོགས་ཀྱིང་ད་ེདང་མིཉིམི་པོརི་རྡ་ོབརྩེིགས་

བྱིས་ཡིོད། ད་ེནི་ིགཅིིག་ནི་རྩེིག་པ་ཇ་ེཡིང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་། གཉིིས་ནི་མིིག་ལ་

མིཛིེས་པ། གསུམི་ནི་ཆོརི་ཆུ་འབྱིིནི་པ་ལ་སོགས་པའ་ིཁྱིད་ཆོོས་མིང་བ་ོཚེང་རིབས་

བཤད། 

ད་ེལས་གཞིནི་སྤོནེི་རྒྱནི་གྱི་ིཕྲིངེ་བ་དང་དྲབ་ཐོདོ་ནི་ིསྤོནེི་རྒྱནི་གྱི་ིསྟེངེ་འགོ་གཉིསི་

ལ་བཞིག་ཡིོད་པ་ཞིིག་སྟེེ། ཕྲིེང་བ་ནི་ིསྟེེང་ནི་རི་ིམི་ོགོརི་ཐོིག་དཀརི་པ་ོའབུརི་རྐོས་སུ་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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བྲསི་ཡིདོ་པའ་ིཤངི་ལབེ་གྲུ་བཞི་ིནིརི་མི་ོཅིནི་ཞིགི་ཡིིནི། ད་ེརྩེགི་ཁོའ་ིཕྱོ་ིལགོས་ཡིངོས་

སུ་བསྐོརི་ནིས་སྤོེནི་རྒྱནི་གྱིི་གོང་འོག་གཉིིས་སུ་བསྒྲིིགས་ཤིང་ནིང་ངོས་སུ་རྡོ་

བརྩེགིས་བྱིས་འདུག དྲབ་ཐོོད་ནི་ིཤངི་དུམི་གྲུ་བཞི་ིནིརི་མི་ོདག་རྩེིག་ཁོའ་ིསྤོནེི་རྒྱནི་གྱི་ི

ཞིབས་ལ་ཡིདོ་པའ་ིཕྲིངེ་བའ་ིའགོ་ཏུ་འཇགོ་པ་ཡིདོ། དའེ་ིསྟེངེ་རྡ་ོགཡིབ་བཞིག་ཡིདོ་པ་

དང། རྡ་ོགཡིབ་ནི་ིགཡིའ་མི་སྲབ་མིཐུག་རིནི་ཙམི་བཟོས་ཏ་ེགཡིབ་མི་ོབཞིིནི་བཞིག་

འདུག རྡ་ོགཡིབ་སྟེེང་དུ་བུག་ཤུབས་བཟོས་ཚེརི་རྗེེས་རྩེིག་པ་ཡིོངས་སུ་འགྲུབ་པ་

ཡིིནི་ནི།ོ། འད་ིནི་ིཆོེནི་པ་ོབླ་དཔོནི་དག་ག་ིགཟིམི་ཆུང་དང་ཕ་ོབྲང་། དགོནི་སྡོ་ེཁོག་ག་ི

ལྷོ་ཁོང་སོགས་ཀྱི་ིརྩེིག་པའ་ིག་ོརིིམི་ཙམི་ཡིིནི་པ་ལས། དམིངས་ཀྱི་ིརྡ་ོཁོང་དག་ལ་ད་ེ

ལྟའ་ིརྩེིག་བཟོའ་ིརིིམི་པ་རྒྱ་ཆོ་ེབ་ད་ེའདྲ་ཞིིག་གཏནི་ནིས་མིེད་ལ། སྤོེནི་རྒྱནི་སོགས་

འཇགོ་པའ་ིལམི་སྲལོ་ཞིགི་ད་ེབས་ཀྱིང་མིདེ་ད།ོ། 

གཞིནི་མིདོ་དབུས་ཁོམིས་གསུམི་གྱིི་དམིངས་ཀྱིི་སྡོོད་ཁོང་གི་རྩེིག་ཐོབས་

སོགས་རིེ་རིེ་བཞིིནི་གླིེང་ནི་ཤིནི་ཏུ་ནིས་ཀྱིང་དགེ་མིཚེནི་ཆོེ་མིོད། ཉིོག་འགྲིོ་བརི་

དོགས་ནིས་རི་ེཞིིག་ད་ེཙམི་གྱིིས་འཐུས་པརི་བྱི་དགོས་བྱུང་ལ། གོང་ག་ིརྡ་ོརྩེིག་ག་ི

རིིམི་པ་རི་ེརི་ེསོང་མིཚེམིས་སུ་འགྲུབ་སྟེོནི་གྱི་ིསྟེོནི་མི་ོཆོ་ེམི་ཆུང་གསུམི་བྱིེད་སྲོལ་གྱི་ི

རིིམི་པ་སོགས་ཧ་ཅིང་མིང་པ་ོཞིིག་ཡིོད་ནིའང་ཡིིག་ཚེོགས་ལ་འཇིགས་ནིས་ད་ེཙམི་

གྱིསི་ཆོགོ་པརི་བྱིས་པའ།ོ།

ལྔ་བ། ལ་བོད་སྡོོད་ཁང་གི་ཕྱིི་ནང་གི་དབྱེིབསེ་བཀོོད་ལ་ལྟ་བ།

ལ་དྭགས་རྒྱལ་འབངས་ཡིོངས་ཀྱིི་སྡོོང་ཁོང་ཕལ་ཆོེ་བ་གྲུ་བཞིིའི་རྣམི་པརི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

བརྩེགིས་ཡིདོ་པ་ནི།ི བདོ་པའ་ིསྡོདོ་ཁོང་བཟ་ོདབྱིབིས་དང་ཆོསེ་ཆོེརི་མི་ིམིཐུནི་པའམི། 

ལོགས་སུ་གྱུརི་བའི་ས་གནིས་རིང་གི་སྡོོད་ཁོང་བཟོ་བཀོད་ཀྱིི་ཁྱིད་ཆོོས་ཤིག་རིེད་

བསམི་རུང་། ཟངས་དཀརི་པ་རྒོནི་ཚེ་ེདབང་རིིག་འཛིིནི་གྱིསི་བཤད་ནི། (ཁོངོ་ནི་ིཟངས་

དཀརི་གྱི་ིལྟ་ེབ་དཔའ་ཏུམི་ནིས་ནུབ་ཀྱི་ིཕྱོོགས་སུ་སྤྱི་ིལ་ེསུམི་ཅུ་ལྷོག་ག་ིསརི་ཡིོད་པའ་ིསྐྱོ་སྒོམི་གྲིོང་ཚེ་ོརུ་

བཞུགས་ཡིོད་ལ། ད་ལྟ་ཁོོང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་རི་ེདགུ་རིེད། ཁོོང་ནི་ིགྲིོང་ཚེ་ོའདིའ་ིནིང་ག་ིསྔོོནི་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་མིང་པ་ོ

ཤེས་མིཁོནི་དང་། བོད་ཡིིག་ག་ིགནིས་ཚེད་ཅུང་ཡིག་པ་ོཡིོད་མིཁོནི་ཞིིག་རིེད། ཁོོང་ག་ིཁྱིིམི་ཚེང་ནི་ིསྔོོནི་གྱི་ི

དུས་སུ་ལས་དཔོནི་ཞིེས་པའ་ིག་ོགནིས་ཆུང་ཆུང་ཡིོད་མིཁོནི་ཞིིག་ཀྱིང་རིེད།) “སྔོོནི་གྱི་ིདུས་སུ་ལ་

དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིསྡོོད་ཁོང་དག་གྲུ་བཞིིའ་ིརྣམི་པརི་རྩེིག་ཡིོད་པ་ཞིིག་མི་ཡིིནི་པརི་གོརི་

གོརི་རིམི་ཟླུམི་པོའ་ིབཟ་ོལྟརི་བརྩེིགས་ཡིོད་པ་ཞིིག་ཡིིནི་ནིའང་། རིིམི་གྱིིས་འགྱུརི་

སོང་བ་རིེད་”16ཅིེས་བཤད་པ་འད་ིནི་ིཤིནི་ཏུ་ནིས་ཀྱིང་བདེནི་དངོས་ཀྱི་ིགཏམི་དུ་

མིད་དེ། དུས་ད་ལྟའང་ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིཡུལ་སྲོལ་གོམིས་གཤིས་སོགས་གཙོས་

པའི་ཚེེས་གྲིངས་བརྩེི་སྟེངས་ཕནི་ཆོད་བོད་ལས་ལོགས་སུ་གྱུརི་བའི་ཐུནི་མིིནི་གྱིི་

ཁྱིད་ཆོསོ་ཤིག་གཏནི་ནིས་མིེད་པས་ནི། སྔོོནི་གྱི་ིདུས་སུ་ད་ེབས་ཀྱིང་ཡིོད་ག་ལ་སྲིད་

ད།ེ མི་ིསྲིད་པས་ནི། བོད་པའ་ིསྡོོད་ཁོང་བཟ་ོདབྱིིབས་ཀྱི་ིརིིམི་པ་སྟེ།ེ “ཁོང་པ་གྲུ་བཞི་ི

འཁྲུག་པ་རྒྱུནི་མི་ིཆོད་”ཞིསེ་པ་ལྟརི་ཁོ་ོཚེསོ་ཀྱིང་གྲུ་བཞིའི་ིརྣམི་པརི་བརྩེགིས་མི་ིསྲདི་

ད་ོསྙམི། སྔོོནི་མི་ནུབ་ཕྱོོགས་པ་ཞིིག་གིས་ཧ་ིམི་ལ་ཡིའ་ིརི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིམི་ིརིིགས་ཁོག་ག་ི

སྡོོད་ཁོང་ཕྱོ་ིདབྱིིབས་ནི་ིདཀྱིིལ་འཁོོརི་དང་མིཚུངས་ཞིེས་ཟེརི་བ་ད་ེདང་ཡིང་ཧ་ཅིང་

མིཐུནི།

སྤྱིིརི་མི་ིརིིགས་སུ་དང་གང་ག་ིསྡོོད་ཁོང་དབྱིིབས་བཀོད་ལ་བལྟ་སྐབས་ཕྱོོགས་
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གསུམི་ནིས་བལྟ་དགོས་ཏ།ེ ད་ེནི་ིཆོོས་ཁོང་དང་། རྒྱལ་ཁོང་། དམིངས་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་

གསུམི་དུ་དཀརི་དགོས་རུང་། ལ་དྭགས་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་ཁོང་དང་ཆོོས་ཁོང་གཉིིས་ལ་

དམིིགས་བསལ་གྱི་ིཁྱིད་པརི་ཆོེརི་མིེད་པས། རྒྱལ་ཁོང་དང་དམིངས་ཁོང་གཉིིས་སུ་

བཀརི་ནི་ཆོོག་པརི་བསམི། ལ་དྭགས་མིཁོརི་གྱི་ིཐུནི་མིིནི་བཟ་ོདབྱིིབས་དང་བཀོད་

པ་གླིེང་སྐབས་ངེས་པརི་གླིེའ་ིམིཁོརི་གྱི་ིཕྱོ་ིནིང་ག་ིབཀོད་པ་ནིས་གླིེང་དགོས། ད་ེནི་ི

གླིའེ་ིམིཁོརི་གྱི་ིཕྱོ་ིརྩེགི་བརྟོནི་ཞིངི་བརྗེདི་ལ་བཟ་ོདབྱིབིས་ལགེས་པ། ནིང་ག་ིབཀདོ་པ་

ལེགས་ཤིང་མིཛིེས་སྤྲོས་ཀྱིི་རིི་མིོ་ཡིིད་དུ་འོང་བ་སོགས་ལ་དྭགས་མིཁོརི་ཀུནི་གྱིི་

གཙུག་རྒྱནི་ལྟ་བུརི་ངསོ་འཛིིནི་བྱིདེ་ཀྱིིནི་ཡིདོ་པས་ས།ོ།

མིཁོརི་འདི་ལ་ཐོོག་རྩེེགས་རིིམི་པ་དགུ་དང་དུས་ཡུནི་ལོ་ངོ་གསུམི་གྱིི་ནིང་

བཞིངེས་འགྲུབ་བྱིས་པ་དང་། མིཁོརི་འད་ིབཞིངེསམིཁོནི་ནི་ིལ་དྭགས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོསངེ་

གེ་རྣམི་རྒྱལ་ཡིིནི་པརི་བཤད། ཡིིནི་ནིའང་ངས་མིཐོོང་བའི་མིཁོརི་འདིའི་བྱུང་བ་

སོགས་སུ་ཁོང་མིིག་ཅི་ིཡིོད་ཀྱི་ིགྲིངས་ཀ་དང་རྒྱ་ཁྱིོནི་སོགས་ཞིིབ་མིོརི་མིཐོོང་ཐོོས་མི་

བྱུང་ཡིང་། ནིང་ག་ིབཀདོ་པ་རིགས་བསྡུས་ཤགི་བཀདོ་ནི་ནི།ི དརེི་རྒྱལ་འབངས་ནིང་

འཁོོརི་ཀུནི་གྱིིས་ཕྱོག་མིཆོོད་བསྙེནི་བཀུརི་དང་། སྨོནི་ལམི་འདེབས་སའ་ིཞིིང་རྒྱལ་

བ་བཅིོམི་ལྡེནི་འདས་ཀྱི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟོེནི་བཞུགས་སའ་ིམིཆོོད་ཁོང་། སྐྱོབས་

ཡུལ་དམི་པ་དག་ེའདུནི་གྱི་ིཚེོགས་གདནི་དྲངས་ནིས་རིིམི་གྲི་ོསོགས་མིཛིད་སའ་ིལྷོ་

ཁོང་། རྒྱལ་པའོ་ིདབུ་བླ་སྟེ་ེམིགནོི་དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉིནེི་དང་སྐུ་མིགྲིནོི་འགངས་ཆོནེི་

ཁོག་བཞུགས་སའི་གཟིམི་ཆུང་། རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་མིོ་དག་བཞུགས་སའི་གཟིམི་

ཆུང་། རྒྱལ་བློནི་མིཁོས་མིཛིངས་ཀུནི་གདནི་འཛིོམིས་ནིས་ཆོོས་སྲིད་ཀྱི་ིབྱི་བ་ཀུནི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ལ་གྲིོས་ཐོག་གཅིོད་སའ་ིའཛིོམིས་རི་ཐོེག་ཆོེནི་གོང་འོག་གཉིིས་དང་། དགའ་སྟེོནི་རྟོེནི་

འབྲལེ་དང་མིཛིད་སྒོ་ོསྣ་མིང་གནིང་སའ་ིཚེམོིས་ཆོེནི་ཁོག ལ་དྭགས་པའ་ིཁོ་ཏགོ་ཆོནེི་

མི་ོཟེརི་བའ་ིམིཛིད་སྒོ་ོདང་གཞུང་འབྲལེ་ལ་ོསརི་གྱི་ིསྐབས་སུ་དྲག་ཤསོ་མི་(དྲག་ཤསོ་མི་

ཞིེས་པ་ནིི་ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱིི་མིཛིེས་མི་གོ་དགོས)ཀུནི་གྱིིས་གླུ་གརི་རྩེེད་འཇོ་བྱིེད་སའི་ལྡེིང་

ཁོང་། གསེརི་དངུལ་གྱི་ིཁྱིད་ནིོརི་དང་ཟས་གོས་གྱི་ནིོམི་འཇོག་སའ་ིམིཛིོད་ཁོང་ཀ་

བཅུ་བ། གཞིནི་མིགྲིོནི་ཁོང་། གསལོ་ཐོབ་ཁོང་། ཞིབས་ཕྱོ་ིཁོང་། གསང་སྤྱིོད་སོགས་

སྟེེང་འོག་བརི་གསུམི་ཀུནི་ནི་ཡིོད། ད་ེལྟའ་ིཁོང་མིིག་ཀུནི་གྱི་ིཀ་བ་དང་གདུང་མི་ཀུནི་

ལ་གཟ་ིགདངོ་དང་། ནིརོི་བུ། པདྨ། འབྲུག་སགོས་ལགེས་ཤངི་ཡིདི་དུ་འངོ་བའ་ིརི་ིམི་ོ

སྣ་ཚེོགས་བརྐོས་ནིས་ཚེོནི་རྩེིས་མིཛིེས་པརི་བྱིས་ཤིང་། རྩེིག་ངོས་ཀུནི་ལའང་བཀྲ་

ཤིས་རྫས་བརྒྱད་དང་། རྟོགས་བརྒྱད། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུནི་སོགས་ཀྱི་ིརི་ིམི་ོཇ་ིསྙེད་

ཅིིག་བྲིས་ཡིོད། མིཁོརི་གྱི་ིཕྱོ་ིཟུརི་དུ་གདུགས་དང་། རྒྱལ་མིཚེནི། བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་

ལིང་སོགས་བསྒྲིེངས་འཛུགས་ཀྱི་ིལམི་སྲོལ་ཡིང་ཡིོད་རིབས་བཤད། མིཁོརི་འད་ིལ་

སྒོ་ོཆོེནི་གཉིིས་ཡིོད་པ་ནི་ིགཞུང་སྒོ་ོདང་རྒྱ་སྒོ་ོཡིནིི་ལ། སྒོ་ོམི་ོགཉིིས་ཀྱི་ིསྟེེང་ནི་ཤིང་ལ་

བརྐོས་པའི་སེང་གེ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་རིེ་ཡིོད་པས་སེང་གེ་སྒོོ་ཞིེས་ལ་དྭགས་ས་

གནིས་རིང་ནི་སྙནི་གྲིགས་ཧ་ཅིང་མིཐོ།ོ གཞུང་སྒོོའ་ིམིདུནི་ཐོད་ནིས་རྡ་ོསྐས་ལ་བརྟོེནི་

དགསོ་པ་དང་། ནིང་ག་ིསྟེངེ་འགོ་ཀུནི་ལའང་རྡ་ོསྐས་དང་ཤངི་ག་ིརྒྱ་སྐས་སགོས་རིིམི་

པ་མིང་པོ་ཡིོད་ལ། རིབ་གསལ་དང་སྐརི་ཁུང་ཀུནི་ཤིང་བརྐོས་པ་ཏྲ་དང་མིེ་ཏོག་

སགོས་ཀྱི་ིདྲ་མིགི་ལ་རིས་དང་ཤགོ་བུ་སྦྱརི་ཡིདོ་པ་དང་། མིནེི་ཙའ་ིསགོས་དརི་གསོ་

ཀྱི་ིཡིོལ་བ་བཏང་སྲོལ་ཡིོད་པའ་ིབཤད་འགྲིོས་འད་ིདག་ལ་དྭགས་པ་དགེནི་ས་ཕུད་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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དཔལ་ལྡེནི་གྱིསི་བརྩེམིས་པའ་ི<<ལ་དྭགས>>ཞིསེ་པའ་ིདབེ་དརེི་ཡིདོ་པའ་ིལ་དྭགས་

ཀྱི་ིརྩེིག་བཟ་ོ(གནིས་ཁོང་)ཞིེས་པརི་ཁུངས་གཏུགས་ཁུལ་བྱིས་པ་ཡིིནི་མིོད། འོནི་ཀྱིང་

ང་རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་མིཐོོང་བའ་ིགླི་ེཆོེནི་དཔལ་མིཁོརི་ལ་གོང་ནིས་བཤད་པ་ལྟརི་ཧ་ལས་

ཤིང་ཡིིད་འཕྲིོག་པའ་ིབཟ་ོདབྱིིབས་ཀྱི་ིབཀོད་པ་ཞིིག་མིཐོོང་མི་ཐུབ། ད་ེནི་ིདུས་ཚེོད་

ཀྱི་ིབརྒྱུད་རིིམི་རིིང་མིོས་རྙིད་རུལ་བཟོས་པ་དང་། དུས་སྐབས་ད་ེཡི་ིབཟ་ོབཀོད་ཀྱི་ི

རིིནི་ཐོང་ད་ལྟས་གཞིལ་རྒྱུ་མི་ཡིིནི་པརི་སྐབས་ཐོོག་ད་ེཡི་ིམིིའ་ིརིིགས་ཀྱི་ིབཟ་ོབཀོད་

དང་ཁོོརི་ཡུག་གིས་འཇལ་དགོས་པས་ལོས་ཀྱིང་ཡིིནི། ལྷོག་པརི་ང་རིང་འགྲི་ོབའ་ི

སྐབས་དེརི་མིཁོརི་འད་ིཞིིག་གས་ོབྱིེད་བཞིིནི་པའ་ིསྒོང་ལ་ཁོེལ་བས་ཡིིནི་ཡིང་སྲིད། 

གང་ལྟརི་བདག་གསི་མིཐོངོ་བ་ནི་ིའད་ིལྟ་སྟེ།ེ 

མིཁོརི་འད་ིད་ལྟའ་ིགླིེའ་ིགྲིོང་ཁྱིེརི་རྒྱབ་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིརི་ིངོས་གཡིས་ཟུརི་ནི་ཡིོད་ལ། 

མིདུནི་ཐོད་ནི་ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིལུས་རྩེལ་སོགས་རིིག་རྩེལ་སྣ་མིང་སྤོེལ་སའ་ིཐོང་

ཡིངས་མི་ོཞིགི་དང་། དའེ་ིགཡིས་གཡིནོི་གྱི་ིཁོང་བ་དག་ནི་ིསྲདི་གཞུང་ག་ིལས་ཁུངས་

ཁོག་ཡིིནི་པརི་བཤད། ད་ེབརྒོལ་ནིས་སྲང་ལམི་ཀྱིག་ཀྱིོག་ཁོ་ཤས་བརྒྱུད་མིཚེམིས་

སུ་གཅིནི་གདའ་གཟིགས་དགོནི་ཞིེས་པའི་ལྷོ་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་ཐུག་ལ། དེའི་གཡིས་

ཕྱོོགས་ནི་ཐོང་ལ་རྡ་ོབཅིལ་བཏིང་བའི་ལམི་ཅུང་ཁོོད་ཡིངས་མི་ོཞིིག་ཡིོད་པ་དེ་ཐོད་

ཀརི་གླི་ེཆོེནི་མིཁོརི་གྱི་ིགཞུང་སྒོ་ོལ་ཐུག་འདུག གཞུང་སྒོོའ་ིསྟེེང་ནི་ཤིང་ག་ིསེང་ག་ེ

ཆོེནི་པ་ོགསུམི་ཡིོད་ལ། དཀྱིིལ་མི་ད་ེཁོང་བཟང་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ག་ིནིང་ནིས་མིག་ོདང་

ལག་པ་ཕྱོ་ིལོགས་སུ་ཐོོནི་ཡིོད་པ་ཞིིག་རིེད། གཞུང་སྒོོའ་ིཀ་བ་ནི་ིཤིང་སྦིོམི་པ་ོགཅིིག་

གིས་བཟོས་ཡིོད་པ་ཞིིག་མི་ཡིིནི་པརི་ཤིང་ཕྲིནི་རིིང་ཐུང་ཀ་བ་དང་མིཉིམི་པ་མིང་པ་ོ



 120  

ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཕུང་གསོག་གིས་གྲུབ་པའམི། ཡིང་ནི་ཀ་བའ་ིཕྱོ་ིངོས་ཡིོངས་སུ་ཤིང་ཕྲིནི་གྱིིས་གབ་

ནིས་ཡིོད་པ་ཞིིག་རིེད། གཞུང་སྒོོའ་ིཆོ་ཀུནི་བརྐོས་བྲིས་འབུརི་གཟུགས་ཀྱི་ིརི་ིམིོས་

བརྒྱནི་ཡིོད་ནིའང་། ཧ་ཅིང་རྙིང་བས་ནིག་རུལ་དུ་སོང་ནིས་ཁྱིད་འཕགས་མིཛིེས་

རིིས་ཀྱི་ིཉིམིས་སྣང་ཅི་ིཡིང་མི་ིའདུག སྤྱིིརི་ཕ་ོབྲང་འདིའ་ིནིང་ག་ིམིཆོོད་ཁོང་ཕུད་པའ་ི

ཁོང་པ་གཞིནི་རྣམིས་ཀྱི་ིཁོང་པའ་ིམིཐོ་ོཚེད་ཧ་ཅིང་དམིའ་ལ་སྒོེའུ་ཁུང་ཡིང་ཆུང་བས་

དེ་འདྲའི་གསལ་ཆོ་དོད་པོ་མིི་འདུག ཁོང་པ་མིང་ཆོེ་བའི་ཐོང་ངོས་ནི་ཤིང་གི་པང་

གཅིལ་སོགས་ཅི་ིཡིང་མིེད་པས་གཙང་ཞིིང་གྲིལ་དག་པའ་ིརྒྱལ་པོའ་ིཕ་ོབྲང་ཞིིག་ག་ི

མིཛིསེ་ཉིམིས་མིདེ་པས་ནི། ནིང་ལགོས་ནིས་ཀྱིང་མི་ིཚེང་དཀྱུས་མི་ཞིགི་ག་ིཁོང་ཁྱིམིི་

དུ་ཡིོད་པ་ལྟ་བུའ་ིཚེོརི་བ་ལས་གང་ཡིང་མི་ིའབྱིིནི་རུང་། ཕྱོ་ིལོགས་ནིས་བལྟས་ནི་ནི་ི

དངསོ་གནིས་ཕ་ོབྲང་ཞིགི་ག་ིབརྗེདི་ཉིམིས་ཆོསེ་ཆོེརི་ལྡེནི་པ་ཞིགི་རིདེ།

འོནི་ཀྱིང་བདག་གིས་བསམི་ནི་ནི་ིད་ེདག་ལས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོའ་ིམིཁོརི་གྱི་ི

མིཐོའ་མིརི་འབདོ་པའ་ིཏགོ་མིཁོརི་ནི་ིཕྱོ་ིནིང་གཉིསི་ཀརི་ཕ་ོབྲང་ཞིགི་ག་ིཉིམིས་སྣང་མི་

ཤོརི་བའ་ིམིཁོརི་གཅིིག་པུ་རིེད་བསམི། ཕ་ོབྲང་འད་ིནི་ིལྕོག་ལམི་ཚེལ་གྱི་ིཐོད་ཀའ་ི

གཙང་པོའ་ིསེང་ག་ེཁོ་འབབ་ཀྱི་ིཕརི་གའ་ིཏོག་ཡུལ་གྱི་ིརི་ིསྒོང་དམིའ་མི་ོཞིིག་ག་ིསྟེེང་

ནི་ཡིདོ་ལ། མིཐོའ་ཡིངོས་ལྕགས་རིསི་བསྐོརི་འདུག་པ་དང་མིདུནི་ཕྱོགོས་ནིས་བལྟས་

ནི་ཐོོག་བརྩེེགས་བཞི་ིལྔ་ཅིནི་གྱི་ིབརྗེིད་ཉིམིས་འདུག་ཀྱིང་། ད་ེནི་ིསའ་ིསྐས་རིིམི་ལ་

བལྟས་ནིས་བརྩེགེས་ཡིདོ་པ་ལས་དོནི་དུ་ཐོགོ་བརྩེགེས་གཉིསི་གསུམི་ལས་མི་ིའདུག 

འོག་ག་ིཁོང་པ་མིང་ཆོ་ེབའ་ིསྒོ་ོབརྒྱབ་འདུག་པས་ནིང་ག་ིདབྱིིབས་བཀོད་ཀྱི་ིརིིམི་པ་

ཞིིབ་གླིེང་མི་ིཐུབ་རུང་། ཉིིས་ཐོོག་ནི་རྒྱལ་བློནི་གྱི་ིའདུ་རི་ཚེོགས་ས་དང་། རྒྱལ་པོའ་ི



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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གཟིམི་ཁོང་། ངལ་གསོའ་ིབཞུགས་ཁོང་། མིདའ་གྲི་ིདང་ཁྲོབ་རྨིོག་སྒོ་སྲབ་སོགས་

འཇོག་སའ་ིཁོང་ཆུང་། མིཛིོད་ཁོང་སོགས་ཆོ་ཚེང་ཞིིང་གཙང་ཉིམིས་ཀྱིིས་ཕྱུག་པའ་ི

རྒྱལ་པོའ་ིཕ་ོབྲང་ཞིིག་ག་ིསྣང་བརྙནི་འདུག་པས་ནི། སྔོརི་གྱི་ིལ་དྭགས་པའ་ིམིཁོརི་གྱི་ི

བཟ་ོབཀདོ་ཀྱི་ིཚེབ་མིཚེནོི་རིང་བཞིནིི་ནིམི། ཆོསེ་བཟ་ོབཀདོ་ལགེས་པ་ནི་ིཏགོ་མིཁོརི་

ཡིིནི་པརི་སེམིས། དེ་ནིི་མིཁོརི་འདི་ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱིི་རྒྱལ་པོས་བཞིེངས་པའི་སྐུ་

མིཁོརི་ཐོ་མི་ཡིིནི་པས་ནི། དུས་ཚེིགས་ཀྱིི་དབང་དུ་བྱིས་ནི་ཆོེས་རྗེེས་མི་སྟེེ་སྤྱིི་ལ་ོ

གཅིིག་སྟེོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཙམི་གྱི་ིནིང་ཆོོས་རྒྱལ་ཚེ་ེདཔག་དོནི་གྲུབ་རྣམི་རྒྱལ་གྱི་ིསྐུ་

དུས་སུ་གསརི་བཞིེངས་མིཛིད་པ་ཡིིནི་པས་ཉིམིས་མྱོོང་སོགས་ཕྱོོགས་ཡིོངས་ནིས་

ཡིརི་རྒྱས་ཀྱི་ིརྣམི་པ་ལྷོང་ངེརི་མིངནོི་འདུག་པ་ཞིིག་ག།ོ 

ལ་དྭགས་པའ་ིདགོནི་སྡོ་ེཁོག་ག་ིལྷོ་ཁོང་དང་འདུ་ཁོང་མིང་ཆོ་ེབ་སྔོོནི་གྱི་ིརྒྱལ་

ཁོང་ཁོག་ལ་རྗེེས་ནིས་ཞིིག་གས་ོཡིིས་ཅུང་ཙམི་བསྒྱུརི་ཡིོད་པ་རི་ེདང་། རྗེེས་ནིས་

གསརི་བཞིེངས་བྱིས་པའི་ལྷོ་ཁོང་འདུ་ཁོང་དག་ཀྱིང་བོད་པའི་དགོནི་སྡོེ་ཁོག་གི་ལྷོ་

ཁོང་འདུ་ཁོང་དག་ལས་དམིགིས་བསལ་གྱི་ིཁྱིད་པརི་གང་ཡིང་མི་ིའདུག 

གྲྭ་བཙུནི་ཚེོའི་སྡོོད་ཁོང་མིང་ཆོེ་བ་ཐོོག་རྩེེགས་གཉིིས་ཅིནི་དང་བཟོ་དབྱིིབས་

ཀྱིང་གྲུ་བཞི་ིཁོ་གང་མིརི་བརྩེིགས་འདུག་པའ་ིསྡོོད་ཁོང་སྐ་ེདམིརི་གྱི་ིརྒྱནི་རིིས་དང་

ལྡེནི་པརི་མི་ཟད། རྩེིག་ངོས་ཡིོངས་སུ་ས་རྩེ་ིདཀརི་པ་ོདང་སྒོ་ོདང་སྒོེའུ་ཁུང་ག་ིམིཐོའ་

སྐརོི་དུ་རྩེ་ིནིག་པ་ོབཏང་འདུག་པ་ཤ་སྟེག་རིདེ། (སྐ་ེདམིརི་ཞིསེ་པ་ནི་ིརྩེགི་ཁོའ་ིརྡ་ོགཡིམི་འགོ་ཏུ་

ཚེོས་གཞི་ིདམིརི་པ་ོསྤོེནི་རྒྱནི་གྱི་ིདབྱིིབས་ལྟརི་ནིརི་མི་ོཞིིག་འཐོེནི་ཡིོད་པ་ད་ེལ་སྡོོད་ཁོང་ག་ིསྐ་ེདམིརི་ཟེརི།) 

ད་ེདག་ཕལ་ཆོ་ེབའ་ིའོག་ཁོང་དག་ནི་ིགསང་སྤྱིོད་དང་། དགུནི་ཁོརི་མི་ེགཏོང་བྱིེད་ཀྱི་ི
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

འབུད་ཤངི་དང་ཨངོ་བ། རྒྱུནི་བཀལོ་མི་ཡིནིི་པའ་ིདངསོ་རྫས་དང་བཟའ་བཅིའ་ིརིགིས་

བཞིག་འདུག ཐོོག་ཁོང་ནི་མིཆོོད་ཁོང་དང་དབྱིརི་དགུནི་གཉིིས་སུ་སྡོོད་ཁོང་བརྗེེ་

བསྒྱུརི་བྱིེད་སའི་ཁོང་མིིག་ཆུང་ལ་དོག་པ་རིེ་དང་། ཅུང་ཁོོད་ཡིངས་མིོ་རིེ་བཅིས་

འདུག ལ་དྭགས་པའི་དམིངས་ཀྱིི་སྡོོད་ཁོང་མིང་ཆོེ་བ་ཡིང་གྲུ་བཞིི་ཁོ་གང་མིའི་

དབྱིབིས་བཟ་ོཡིསི་བརྩེགིས་ཡིདོ་པ་དང་། མིང་ཆོ་ེབ་ཐོགོ་རྩེགེས་གཉིསི་ཅིནི་རིདེ། སྒོ་ོ

དང་སྒོེའུ་ཁུང་ཆུང་ལ་རྩེིག་ངོས་ཡིོངས་སུ་འདམི་གྱིིས་གཡིོགས་ནིས་ས་རྩེ་ིདཀརི་པ་ོ

བཏང་འདུག རྩེིག་ངོས་ལ་སྦྱརི་རྒྱུའ་ིའདམི་གྱི་ིས་ལ་ཁོ་ོཚེོས་མིརི་ཀ་ལ་ཟརེི་ཞིིང་འད་ི

ཡིསི་འཇམིི་བཟའོ་ིས་རྒྱུ་ཡིང་བྱིས་ཆོགོ་པརི་བཤད། 

ལ་དྭགས་པའ་ིདམིངས་ཀྱི་ིསྡོདོ་ཁོང་ཁོག་ག་ིབཟ་ོབཀདོ་ནི།ི དུས་ད་ལྟ་ལ་དྭགས་

པའི་དམིངས་ཀྱིི་སྡོོད་ཁོང་ཚེང་མི་ལའང་ཕྱོི་རྩེིག་གི་གྱིང་ཁོརི་སྐེ་དམིརི་གཏོང་བའི་

སྲོལ་ཞིིག་དརི་ཡིོད་མིོད། འོནི་ཀྱིང་ད་ེནི་ིད་ལྟ་ལ་དྭགས་པའ་ིདམིངས་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་

ཡིོངས་སུ་རྫོགས་པརི་གཅིིག་མིཐུནི་དུ་ཡིོད་པ་ཞིིག་ཡིིནི་ནིའང་། སྔོོནི་གྱི་ིདུས་སུ་

ཁོང་ཁྱིམིི་གང་ཞིགི་ནི་བཀྲ་སྟེངོ་གསརེི་གསུམི་(བཀྲ་ཤསི་བརྩེགེས་པ་དང་འཕགས་པ་བརྒྱ་སྟེངོ་

བ། གསེརི་འོད་དམི་པ་གསུམི་ལ་གོ་དགོས།)སོགས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རིབ་ཀྱིི་གླིེགས་བམི་

བཞུགས་ཡིོད་ནི་ནི་ིསྡོོད་ཁོང་ལ་སྐ་ེདམིརི་བཟོས་ཆོོག་པ་ལས། ད་ེམིིནི་དམིངས་ཀྱི་ི

སྡོདོ་ཁོང་སུ་དང་གང་གསི་ཀྱིང་སྐ་ེདམིརི་བཟ་ོཆོགོ་ག་ིམིདེ་པརི་བཤད། སྡོདོ་ཁོང་མིང་

ཆོ་ེབའ་ིཐོོག་ཁོང་མི་ིསྡོོད་ས་དང་འོག་ཁོང་ནིོརི་ལུག་ཁོ་ཤས་དང་རྒྱུནི་བཀོལ་མི་ཡིིནི་

པའ་ིདངོས་ཟོག་བཞིག་འདུག ཐོོག་ཁོང་ནིང་དུ་ཤེལ་ཁོང་དང་། ཚེོམིས་ཁོང་། མིཛིོད་

ཁོང་། དགུནི་ཁོང་། མིཆོདོ་ཁོང་སགོས་ཡིདོ། ཤལེ་ཁོང་ནི་ིཁོང་པའ་ིཟུརི་གྱི་ིཉི་ིམི་ཕགོ་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཡུལ་ཏ་ེལྷོ་ོནུབ་མིཚེམིས་ནི་ཡིོད་ལ། ཉི་ིམི་ཕོག་སའ་ིཕྱོོགས་གཉིིས་ཤེལ་གྱིིས་བཅིད་

ཡིོད། ད་ེནི་ིདགུནི་དུས་སུ་ཉི་ིམིརི་བསྲ་ོས་རིེད། ཚེོམིས་ཁོང་ནི་ིཁོང་པའ་ིདཀྱིིལ་གྱི་ི

ནིང་ཧ་ཅིང་ཆོེ་ཤོས་དེ་ཡིིནི་པས་རྟོགས་དང་སྟེོནི་མིོའ་ིསྐབས་མིི་མིང་འདུ་འཛིོམིས་

བྱིེད་ས་དང་དབྱིརི་ཁོརི་སྡོོད་ས་རིེད། མིཛིོད་ཁོང་ལ་ཁོང་མིིག་གཉིིས་གསུམི་ཙམི་

ཡིདོ། ད་ེནི་ིནིས་སགོས་འབྲུ་ཡི་ིརིགིས་འཇགོ་ས་དང་། གྲི་ོཕྱོ་ེདང་མིརི་ཕྱུརི་འཇོག་ས། 

གྱིནོི་གསོ་དང་། བལ། ཁུ་ལུ། ཤ་སགོས་དངསོ་རྫས་ཉུང་ཉུང་སྣ་མིང་འཇགོ་ས་རིདེ། 

དགུནི་ཁོང་ནིི་ནིང་ཆུང་ལ་དོག་པ་དང་སྒོོ་སྒོེའུ་ཁུང་ཡིང་ཆུང་ཆུང་བཟོས་ཡིོད་པའི་

ཁོང་པ་ཞིགི་སྟེ་ེདགུནི་ཁོ་སྡོདོ་ས་རིདེ། འད་ིལ་དགུནི་ས་ཡིང་ཟརེི། མི་ིཚེང་ཁོ་ཤས་ཀྱི་ི

དགུནི་ཁོང་འོག་ཁོང་དུའང་ཡིོད། མིཆོོད་ཁོང་ནི་ིནིང་ཆུང་ཙམི་ཡིོད་པ་མི་གཏོགས་

ནིང་ག་ིརྒྱལ་བའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟོེནི་དང་། བླ་སྤྲུལ་སོགས་ཀྱི་ིསྐུ་པརི་བཤམིས་

སྟེངས། ཕྱོག་མིཆོདོ་བྱིདེ་ཚུལ་སགོས་བདོ་པ་དང་ཆོ་ཡིངོས་སུ་འདྲ་བ་ོའདུག གཞིནི་

ཁྱིིམི་ཚེང་འགའ་ཞིིག་ཏུ་སྡོོད་ཁོང་འད་ིདག་ལ་དྭངས་མིཛིེས་དང་། ཉི་ིམི་ལྷོ་ཁོང་། སྒོ་ོ

གཡིབ་སོགས་ཀྱི་ིམིིང་ཅི་ིརིིགས་བཏགས་པའང་འདུག འོག་ཁོང་ནིས་ཐོོག་ཁོང་འགྲི་ོ

བྱིེད་ལ་རྡ་ོསྐས་དང་ཤིང་སྐས་རྣམི་མིང་ཡིོད་པ་ད་ེལ་ཁོ་ོཚེོས་ཐོེམི་ཟེརི་ལ། ད་ེནི་ིཐོེམི་

པ་ཞིསེ་པའ་ིབསྡུས་མིངི་ཡིནིི་པརི་བསམི། ཁོང་པའ་ིཡིང་སྟེངེ་ག་ིམིཐོའ་བསྐརོི་ཡིངོས་

སུ་སྐྱོོརི་རི་ཞིེས་འབུད་ཤིང་གིས་བསྐོརི་ནིས་བཞིག་ཡིོད་པ་དང་དགུནི་དུས་སུ་ནིོརི་

ལུག་ལ་སྟེརེི་རྒྱུའ་ིགཟནི་རྩྭའ་ིརིགིས་མིང་བ་ོཞིགི་ཀྱིང་ཁོང་པའ་ིསྟེངེ་དུ་བཞིག་ཡིདོ་ལ། 

ད་དུང་ཡིང་སྟེེང་གི་ཕྱོོགས་མིཚེམིས་སོགས་སུ་རྒྱལ་མིཚེནི་རྩེེ་མིོའ་ིདརི་ལྕོག་ཁོ་

མིདགོ་སྣ་ལྔ་བཙུགས་ཡིདོ། 
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཁོང་པའ་ིམིདུནི་ཐོད་ནི་རི་སྐོརི་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡིོད་པ་དེརི་བཏང་རི་ཟེརི་བ་དང་། 

ཡིང་ཁོང་པའ་ིཉི་ིམི་དྲོད་སའ་ིལོགས་ཤིག་ནི་དྲོས་རི་ཞིེས་པའ་ིརི་སྐོརི་ཞིིག་ཡིོད་པ་ད་ེ

དགུནི་དུས་སུ་ནིོརི་ལུག་ལ་རྩྭ་གཏོང་ས་དང་ཉིིནི་མིོརི་བསྡུ་ས་རིེད། རི་སྐོརི་འདི་

གཉིིས་ཁོང་པའི་མིདུནི་དང་ཟུརི་ནི་ཡིོད་པའི་ཁྱིད་པརི་ཙམི་ལས། སྡོོད་ཁོང་དང་

ཡིོངས་སུ་འབྲེལ་ནིས་ཡིོད། མིིའི་སྡོོད་ཁོང་མིང་ཆོེ་བའི་ནིང་མིལ་ཁྲོི་སོགས་མིཐོོ་

དམིནི་གྱི་ིཆོ་མིེད་པརི་ས་ངོས་རིང་ལ་འབོལ་གདནི་བཏིང་ནིས་བསྡོད་འདུག ད་ེནི་ི

ཡུལ་འདིའི་ཁོང་པའི་མིཐོོ་ཚེད་ཧ་ཅིང་དམིའ་མིོ་ཡིིནི་པས་རིེད་བསམི་ལ། དེའང་

གནིམི་གཤིས་ཀྱིང་ཡུལ་ལུང་གཞིནི་དང་བསྡུརི་ནི་ཧ་ཅིང་གྲིང་མི་ོཡིིནི་པས་ཆོེད་དུ་

ཁོང་པའ་ིམིཐོ་ོཚེད་དམིའ་མི་ོབཟསོ་པ་ཡིིནི་ཡིང་སྲདི། ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིགྲིངོ་མི་ིཚེོའ་ི

སྡོོད་ཁོང་ཕལ་ཆོ་ེབའ་ིརྒྱ་སྒོ་ོལ་སྒོ་ོལྕགས་རྒྱག་སྲོལ་མིེད་པརི་ཤིང་ཀུ་ལིག་ (ཀུ་ལིག་

ཅིེས་པ་ནི་ིསྒོ་ོལྕགས་སམི་ཟྭ་དང་ལྡེ་ེམིིག་ལ་ག་ོདགོས) ཞིེས་ཤིང་དུམི་ཞིིག་སྒོོའ་ིརྒྱབ་ལོགས་སུ་

འཕྲིདེ་དུ་བཞིག་ཡིདོ་ས་ད་ེཡི་ིརྩེགི་པརི་ཁུང་བུ་བཏནོི་ཡིདོ་པས་ཕྱོ་ིནིང་གཉིསི་ཀ་ནིས་

འབྱིེད་ཐུབ་པ་ཞིིག་དང་། ཡིང་བསྐོརི་འཁྱིོག་ཅིེས་ལྕགས་སྐུད་སྦིོམི་པ་ོསྒོོའ་ིའགྲིམི་གྱི་ི

ཤིང་ལ་འཁྱིོག་པོརི་བཞིག་ཡིོད་པ་ད་ེཤིང་ཀུ་ལིག་དང་འདྲ་བརི་ཕྱོ་ིནིང་གཉིིས་ཀ་ནིས་

འབྱིེད་ཐུབ་པ་ཞིིག་ཀྱིང་བཞིག་ཡིོད་པ་ཙམི་ལས། སྒོ་ོལྕགས་རྒྱག་པའ་ིལུགས་སྲོལ་

ཧ་ལམི་མི་ིའདུག ད་ེནི་ིཡུལ་ལུང་འདིརི་ཆོོམི་རྐུནི་གྱི་ིའཇིགས་སྔོངས་ཡི་ེནིས་མིེད་

པརི་ཞི་ིབད་ེབག་ཕེབས་དང་། ཡི་རིབས་སྤྱིོད་བཟང་གིས་ཀུནི་ནིས་ཕྱུག་པའ་ིམིངོནི་

རྟོགས་ཤིག་ཅི་ིལ་མི་ཡིིནི། ད་ེལྟ་མིིནི་ནི་དེང་དུས་ཡུལ་ལུང་མིང་ཆོ་ེབརི་ཆོོམི་རྐུནི་སྒོ་ོ

ལྕགས་ཀྱིིས་མི་ིཁོེགས་པརི་ཆོེད་དུ་སྲུང་མིཁོནི་གྱི་ིམི་ིའདུག་དགོས་པའ་ིསྣང་ཚུལ་ག་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།

 125  

ལ་ཡིདོ། 

མིདོརི་ནི་ལ་དྭགས་པའ་ིརྒྱལ་དམིངས་གཉིིས་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་ཕྱོ་ིནིང་ག་ིདབྱིིབས་

བཀོད་ཧ་ཅིང་གྲི་རྒྱས་པ་ོདང་ཆོ་འཛིོམིས་པ་ོཞིིག་མིིནི་ནིའང་། ས་གནིས་རིང་ག་ིཐུནི་

མིིནི་ཁྱིད་ཆོོས་ཀྱིི་བླ་རྐང་མི་ཉིམིས་གསོནི་པོརི་གནིས་ཡིོད་ཅིེས་སྤྱིིའི་ཆོ་ནིས་གླིེང་

ཆོགོ་ཆོགོ་ཅིགི་རིདེ་སྙམི། ཡིནིི་ནིའང་ཨ་ལྕ་ིརྣམི་པརི་སྣང་མིཛིད་ཀྱི་ིལྷོ་ཁོང་དང་། མིང་

རྒྱུ་རྣམི་པརི་སྣང་མིཛིད་ཀྱི་ིལྷོ་ཁོང་། གསུམི་མིདའ་རྣམི་པརི་སྣང་མིཛིད་ཀྱི་ིལྷོ་ཁོང་ག་ི

བཟ་ོདབྱིབིས་སགོས་ཡུལ་ལུང་གཞིནི་གྱི་ིབཟ་ོརྩེལ་ཚུརི་ལནེི་བྱིས་ནིས་བཞིངེས་པའ་ི

ལྷོ་ཁོང་ཁོ་ཤས་ཡིོད་ཀྱིང་། ད་ེདག་ག་ིབཞིེངས་བཀོད་ལ་གཅིིག་ནི་ས་གནིས་རིང་ག་ི

ཁྱིད་ཆོསོ་མིདེ་པ་དང་གཉིསི་ནི་རྩེགི་བཟ་ོབྱིདེ་མིཁོནི་གྱི་ིབཟ་ོབ་ཡིང་ལ་དྭགས་པ་རིང་

ཉིིད་མི་ཡིིནི་པརི་ཀ་ཤཱི་མིརི་འོང་བ་ཡིིནི་པས་ནི། དེ་དག་གི་བཟོ་བཀོད་ནིི་སྐབས་

འདའི་ིགླིངེ་བྱི་དང་འབྲལེ་བ་ཆོརེི་མིདེ་པརི་མིཐོངོ་ནིས་བཞིག་པ་ཡིིནི་ནི།ོ། 

བོད་པའི་སྡོོད་ཁོང་གི་དབྱིིབས་བཀོད་གླིེང་མིཁོནི་གྱིི་མིི་མིང་ཆོེ་བས་རིིགས་

གསུམི་དུ་དབྱིེ་ཡིོད་པ་སྟེེ། དེ་ནིི་དགོནི་པའི་བླ་གྲྭ་རྣམིས་ཀྱིི་སྡོོད་ཁོང་དང་ལྷོ་ཁོང་

སོགས་ཆོོས་ལུགས་མིི་སྣའི་སྡོོད་ཁོང་དང་། རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་དང་དེའི་ཁོོངས་

གཏོགས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཕྲིནི་དང་རྫོང་གཞིིས་དག་ག་ིམིཁོརི་རྫོང་སྲིད་ཀྱི་ིམི་ིསྣའ་ིསྡོོད་ཁོང་། 

ཕལ་བའ་ིམི་ིམིང་ཚེོགས་སམི་སྐྱོ་ེབ་ོམི་ིསྒོེརི་གྱི་ིསྡོོད་ཁོང་བཅིས་རིིགས་གསུམི་ནིས་

གླིེང་ག་ིཡིོད་པས་འདིརི་ཡིང་ད་ེམིཚུངས་ལྟརི་རིགས་བསྡུས་ཤིག་བརྗེོད་ནི། དགོནི་

པའ་ིའདུ་ཁོང་དང་ལྷོ་ཁོང་། གྲྭ་མིང་ག་ིསྡོོད་ཁོང་དག་ག་ིབཟ་ོབཀོད་ནི།ི འདུ་ཁོང་མིང་

ཆོ་ེབ་ཐོད་ལ་ནིརི་དབྱིིབས་སུ་ཡིོད་ལ། འོག་ཁོང་ནི་ིགྲྭ་མིང་ཚེོགས་ལ་འཚེོགས་ས་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

དང་སྦུག་གཙང་ཁོང་ཡིིནི། དེརི་སྒོེའུ་ཁུང་བཏོད་སྲོལ་མིེད་པརི་རྩེིག་ངོས་ཡིོངས་སུ་

ལྷོ་སྐུ་འདྲ་མིིནི་གྱི་ིལྡེེབས་རིིས་དང་། དཀྱིིལ་དུ་འདུ་ཁོང་ག་ིཆོ་ེཆུང་ལ་གཞིིགས་ནིས་

ཀ་རིིང་ཉིིས་ཐོོག་དང་མིཉིམི་པ་བཞི་ིདང་བརྒྱད། བཅུ་དྲུག ཀ་ཐུང་ཡིང་ཀ་རིིང་ག་ི

མིདུནི་རྒྱབ་དང་གཡིས་གཡིོནི་དུ་གང་དགོས་ལྟརི་ཡིོད། ཀ་རིིང་ལ་སེང་གཡིབ་དང་

དེའི་མིདུནི་ངོས་ཀྱིི་རྒྱང་མིཐོོང་ཁོརི་རྣམི་ཐོརི་སྒོོ་གསུམི་གྱིིས་དཀརི་གསལ་བཏོད་

ཡིདོ། སྦུག་ཏུ་ལྷོ་སྲུང་ཁོང་དང་བྱིམིས་ཁོང་སགོས་ཡིདོ་ལ། བྱིམིས་ཁོང་དུའང་ཀ་རིངི་

གཉིསི་དང་བཞི་ིསགོས་བྱིམིས་ཁོང་ག་ིཆོ་ེཆུང་ལ་ལྟསོ་ནིས་ཡིདོ། འདུ་ཁོང་ག་ིཀ་རིངི་

དག་ག་ིདཀྱིལི་དུ་གསོ་ཆོེནི་གྱིསི་བཟསོ་པའ་ིརྒྱལ་མིཚེནི་ཆོེནི་པ་ོརི་ེདང་། མིཐོའ་སྐརོི་

གྱི་ིཀ་ཐུང་དག་ག་ིབརི་ལའང་ད་ེམིཐུནི་གྱི་ིརྒྱལ་གདུགས་ཅི་ིརིིགས་ཀྱིིས་བརྒྱནི་ཡིོད་

ལ། འགོ་ག་ིཀ་བ་ཡིངོས་སུ་རྫགོས་པརི་ཡིང་གསོ་ཆོེནི་གྱི་ིཀ་འཕནི་གྱིིས་བརྒྱནི་ཡིདོ་

པ་དང་། ཀ་རིངི་ག་ིརྒྱང་མིཐོངོ་ཁོའ་ིརིབ་གསལ་གྱི་ིརྒྱབ་དང་གཡིས་གཡིནོི་གཉིསི་སུ་

ལྷོ་སྐུ་སྣ་མིང་གི་ཐོང་ག་དཔྱངས་ཡིོད་རུང་། མིདུནི་དུ་ཐོང་ག་མིེད་པརི་གོས་ཆོེནི་

འཚེེམི་དྲུབ་ཀྱིིས་བཟོས་པའི་མིཆོོད་ཕྲིེང་དཔྱངས་འདུག མིད་ོལ་སྒོ་ོའཕྱོོརི་དང་སྒོ་ོ

འཕྱོརོི་ལ་ཀ་སྤུངས། སྒོ་ོའཕྱོརོི་མིཐོའ་ལ་བལ་ཡིལོ་ཞིསེ་རྩེདི་པ་དང་ཁུ་ལུ་ཡིསི་ཐོགས་

པའ་ིཡིོལ་བ་འཐོེནི་ཡིོད་པ་དེའ་ིསྟེེང་ལ་གོས་དཀརི་གྱིིས་བཟོས་པའ་ིཆོོས་འཁོོརི་དང་

རི་ིདྭགས་ཕ་ོམི།ོ མིདུནི་པ་དང་དུང་སོགས་ཀྱི་ིརི་ིམི་ོཕབ་ཡིོད། སྒོ་ོའཕྱོོརི་སྟེེང་ག་ིཁོང་

པརི་རིབ་གསལ་དང་། གཡིས་གཡིོནི་གཉིིས་སུ་སྒོེའུ་ཁུང་བཏོད་ཡིོད། སྔོནོི་གྱི་ིདུས་

སུ་རིབ་གསལ་ལ་སྒོ་ོཔང་མི་གཏོགས་དྲ་མི་བཟ་ོམི་ིཆོོག་པའ་ིསྲོལ་ལུགས་ཡིོད་པརི་

བཤད་ཀྱིང་ད་ལྟ་སྒོ་ོདང་དྲ་མི་གཉིིས་ཆོ་བཟོས་ཡིོད། རིབ་གསལ་ལ་རིས་ཀྱི་ིཡིོལ་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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བའ་ིསྟེེང་ནི་ཆོོས་འཁོོརི་དང་རི་ིདྭགས་ཕ་ོམི།ོ ཆུ་སྲིནི་གྱི་ིཁོ་རུ་བཏེགས་པའ་ིནིོརི་བུའ་ི

ཕྲིངེ་བའ་ིརི་ིམི་ོསོགས་བྲསི་ཡིདོ་པའ་ིཡིལོ་བ་དང་། ཡིང་ནི་ད་ེམིིནི་གྱི་ིརིས་ཀྱི་ིཡིལོ་བ་

གང་རུང་ཞིིག་འཐོེནི་ཡིོད། རྒྱང་མིཐོོང་ག་ིམིཐོའ་འཁོོརི་གྱི་ིཁོང་པ་ཆོ་ེཆུང་ད་ེདག་ག་ི

ནིང་ལ་རྒྱལ་བའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟོེནི་མིང་པ་ོབཞུགས་ཡིོད། ཡིང་རིབ་གསལ་གྱི་ི

ཡིང་སྟེེང་གི་གཡིས་གཡིོནི་གཉིིས་སུ་གསེརི་ཟངས་ཀྱིི་གདུགས་དང་རྒྱལ་མིཚེནི། 

དབུས་སུ་ཆོོས་འཁོོརི་དང་རི་ིདྭགས་ཕ་ོམི།ོ ཆོོས་འཁོོརི་གྱི་ིཅུང་རྒྱབ་ལོགས་སུ་བུམི་

གཟུགས་ཀྱི་ིགསེརི་ཏོག་ཆོེནི་མིོ། དབུ་རྩེེརི་གསེརི་ཟངས་ཀྱི་ིརྒྱ་ཕིབས་ཡིོད་མིེད་ཅི་ི

རིིགས་དང་། རྒྱབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཟུརི་གཉིིས་སུ་ཐོིག་ནིག་ཟེརི་བའི་རྩུད་སྐུད་ཀྱིི་རྒྱལ་

མིཚེནི་རྩེ་ེལ་ཁོ་ཊཱཾ་ཾརྩེ་ེགསུམི་ཡིོད་པ་རི་ེབསྒྲིེངས་འཛུགས་བྱིས་ཡིོད། རྩེིག་ཁོའ་ིསྤོེནི་

རྒྱནི་གྱི་ིསྟེེང་ལ་ཟངས་དང་འཁོརི་བ་གང་རུང་ག་ིཐོོག་ཏུ་རྣམི་བཅུ་དབང་ལྡེནི་སོགས་

ཀྱི་ིརི་ིམི་ོཕབ་ཡིདོ་པའ་ིབཟ་ོདབྱིབིས་སྣ་ཚེགོས་ཀྱིསི་མིཛིསེ་པརི་བྱིས་པ་ཡིདོ་པ་དང་། 

འདུ་ཁོང་ཕལ་ཆོ་ེབའ་ིསྒོ་ོའཕྱོོརི་གྱི་ིདཀྱིིལ་ནིས་སྒོ་ོཆོེནི་དང་གཡིས་གཡིོནི་གཉིིས་སུ་

ལྷོ་ོསྒོ་ོཞིེས་པའ་ིསྒོ་ོཆུང་རིེ། སྒོ་ོའཕྱོོརི་མིདུནི་ཐོད་དུ་རྡ་ོཐོེམི། འདུ་ཁོང་ག་ིམིདུནི་དང་

ཡིང་ནི་མིཐོའ་སྐརོི་ཡིངོས་སུ་རི་སྐརོི་ཡིདོ་མིདེ་གཉིསི་ཀ་ཡིདོ་ལ། ཡིདོ་པ་དག་ལ་ཡིང་

གོང་ལྟརི་མིདུནི་དཀྱིིལ་ནི་སྒོ་ོཆོེནི་དང་གཡིས་གཡིོནི་གཉིིས་སུ་སྒོ་ོཆུང་རི་ེབཏོད་ཡིོད། 

ལྷོ་ཁོང་དག་ནི་ིསྦུག་ཏུ་གཙང་ཁོང་མིེད་པ་ཙམི་ལས་བཟ་ོབཀོད་བྱིིངས་ཧ་ལམི་འདུ་

ཁོང་དང་འདྲའ།ོ། 

བླ་སྤྲུལ་དང་གྲྭ་བ་དཀྱུས་མིའ་ིསྡོདོ་ཁོང་ཁོག་ག་ིབཟ་ོདབྱིབིས་ནི།ི གྲུ་བཞི་ིནིརི་མི་ོ

འདུ་ཁོང་གི་བཟོ་དབྱིིབས་དང་འདྲ་བོ་ཡིོད་ནིའང་། རྒྱ་ཁྱིོནི་དང་སྤུས་གཙང་མིིནི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

སོགས་ཀྱི་ིཕྱོོགས་ནིས་བླ་སྤྲུལ་དང་གྲྭ་བ་དཀྱུས་མིིའ་ིསྡོོད་ཁོང་གཉིིས་བསྡུརི་ཐོབས་

མིེད་དེ། བླ་སྤྲུལ་མིང་ཆོ་ེབའ་ིགཟིམི་ཆུང་རྩེེགས་ཁོང་དང་རི་བ་སྟེོད་སྨད། ཉིིས་ཐོོག་

སོགས་ཀྱི་ིརྩེིག་ཁོརི་སྤོེནི་རྒྱནི་སོགས་བཞིག་ཡིོད་པ་དང་། གྲྭ་བ་དཀྱུས་མི་ཚེོའ་ིསྡོོད་

ཁོང་ལ་རིང་རིང་གི་ཁོོརི་ཡུག་དང་ཆོ་རྐྱེེནི་སོགས་ཀྱིི་སྣ་མིང་ཡིོད་ནིའང་། རིིགས་

བཀརི་ནི་གཉིིས་ཀྱིི་ནིང་དུ་བསྡུ་ཆོོག་པརི་བསམི། དེ་ནིི་གདནི་ས་སེ་འབྲས་དགེ་

གསུམི་གཙོས་པའ་ིགྲྭ་ས་ཆོ་ེཁོག་དང་། གྲྭ་བའ་ིགྲིངས་ཀ་དང་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ིའཆོད་

ཉིནི་སོགས་ད་ེཙམི་མིེད་པའ་ིདགོནི་ཆུང་ཁོག་ག་ིགྲྭ་དམིངས་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་གཉིིས་རིེད། 

གྲྭ་ས་ཆོ་ེཁོག་ག་ིགྲྭ་དམིངས་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་ནི་ིཁོང་ཚེནི་བྱིས་ནིས་ཡིོད་པ་དང་ཁོང་ཚེནི་

དག་ལ་ཁོང་རྩེེགས་གསུམི་བཞིིའ་ིབརི་ཡིོད་མིོད། འོནི་ཀྱིང་ཁོང་ཚེནི་དེརི་ཡིོད་པའ་ི

ཁོང་མིིག་ག་ིགྲིངས་ཀ་དང་གྲྭ་བའ་ིགྲིངས་འབོརི་གཉིིས་མིཚུངས་མིིནི་ཅི་ིརིིགས་ཡིོད། 

ཁོང་ཚེནི་མིང་ཆོེ་བའི་ཁོང་མིིག་རིེ་ལ་གྲྭ་བ་གཅིིག་དང་གཉིིས་སོགས་བསྡོད་ཡིོད། 

ཁོང་མིིག་དེའ་ིབདག་དབང་སོགས་ནི་ིམི་ིསྒོེརི་ལ་མིེད་པརི་ཁོང་ཚེནི་སྤྱི་ིལ་ཡིོད་པས་

ནི། ཁོང་མིགི་དེརི་རྒྱས་སྤྲོསོ་བྱིདེ་པའ་ིབྱི་ལས་ལ་མིག་ོབ་ོའཁོོརི་ས་མིདེ་སྟེབས། སླབོ་

གཉིེརི་པ་དཀྱུས་མི་ཞིིག་ལ་མིཚེོནི་ནི་ཤིནི་ཏུ་ནིས་ཀྱིང་འོས་འཚེམིས་ཀྱིི་སྡོོད་ཁོང་

ཞིིག་རིེད། ཁོང་ཚེནི་དག་ཆོགས་ས་ནི་ིའདུ་ཁོང་དང་ཆོོས་རིའ་ིགཡིས་གཡིོནི་གྱི་ིཐོག་

ཉི་ེརིིང་གང་ས་ནི་ཡིོད། ཁོང་ཚེནི་ཚེང་མིརི་ལྷོ་ཁོང་ཆུང་ཆུང་རི་ེཡིོད་ལ་ལྷོ་ཁོང་དེའ་ི

འོག་ཁོང་ནིི་ཁོང་ཚེནི་ནིང་ལོགས་ཀྱིི་ཆོོས་ཕྱོོགས་བྱིེད་ཀྱིི་སྒོོ་སྤོེལ་ཡུལ་ཡིིནི་རུང་། 

ཐོོག་ཁོང་རྣམིས་སུ་གོང་ལྟརི་ཁོང་མིིག་བཅིད་ནིས་ཡིོད་པ་དེརི་གྲྭ་དམིངས་བསྡོད་

ཡིདོ་ད།ོ། 



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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དགོནི་ཆུང་དག་གི་གྲྭ་བའི་སྡོོད་ཁོང་ནིི་གྲྭ་ས་ཆོེ་ཁོག་གི་གྲྭ་བའི་སྡོོད་ཁོང་དང་

གཏནི་ནིས་མི་ིའདྲ་བརི་གྲྭ་བ་རི་ེརི་ེཡི་ིསྡོདོ་ཁོང་ལ་སྒོ་ོརི་དང་། སྒོ་ོརིའ་ིནིང་དུ་ཁོང་མིགི་

མིང་པ་ོཡིདོ་ལ། གྲྭ་བ་ཡིང་གཅིགི་ནིས་ལྔ་དྲུག་སགོས་བསྡོད་ཡིདོ། རི་བའ་ིདཀྱིལི་ཀྱི་ི

ནུབ་ལོགས་མིང་ཆོེ་བརི་དབུས་ནི་སྤོང་དང་མིཐོའ་སྐོརི་ཡིོངས་ལ་མིེ་ཏོག་སྣ་མིང་

བཏབ་པའི་སྐྱོེད་ཚེལ་ཆུང་ཆུང་རིེ་བཟོས་ཡིོད། ཁོ་ོཚེོའི་སྡོོད་ཁོང་ནིི་ཚེོགས་པ་དང་

གཞུང་གིས་བརྩེིགས་བཞིེངས་བྱིས་པ་མི་ཡིིནི་པས་ནི་དེའ་ིབདག་དབང་ཡིང་མི་ིསྒོེརི་

ས་ོས་ོལ་ཡིོད་པ་དང་། སྡོོད་ཁོང་ག་ིབཟ་ོབཀོད་དང་རྒྱུ་སྤུས་སོགས་ཀྱིང་གྲྭ་བ་རིང་

རིང་ག་ིདཔལ་འབྱིོརི་གྱི་ིགནིས་བབ་ལྟརི་བཟང་ངནི་གཉིིས་ཀ་ཡིོད་རུང་། སྔོོནི་གྱི་ིགྲྭ་

མིང་ག་ིསྡོོད་ཁོང་ནི་ིད་ལྟ་ནིང་བཞིིནི་འཁྱིམིས་རི་དང་སྒོེའུ་ཁུང་སོགས་ཧ་ཅིང་ཆོེནི་པ་ོ

ཁྱིིམི་པ་བའ་ིསྡོོད་ཁོང་ཁོག་དང་གཏནི་ནིས་འདྲ་བ་ོམིེད་ནིའང་། ད་ལྟའ་ིགྲྭ་བ་ཚེོའ་ིསྡོོད་

ཁོང་ནི་ིགྲིངོ་ཁྱིམིི་དག་ག་ིསྡོདོ་ཁོང་དང་ཧ་ལམི་འདྲ་བ་ོཡིདོ་ད།ོ། 

ཕ་ོབྲང་དང་རྫངོ་གཞིསི་ཀྱི་ིམིཁོརི་རྫངོ་ཁོག་ག་ིཕྱོའི་ིབཟ་ོདབྱིབིས་ལ་གཅིགི་གྱུརི་

རིང་བཞིིནི་གྱི་ིཐོག་གཅིོད་ཅིིག་མིེད་ཀྱིང་། མིཐོའ་སྐོརི་ཡིོངས་སུ་ས་རྡ་ོགང་རུང་གིས་

བརྩེགིས་པའ་ིལྕགས་རི་ིཡིདོ་པ་དང་ནིང་ག་ིབཟ་ོབཀདོ་ཕལ་ཆོ་ེབ་གཅིགི་མིཚུངས་སུ་

ཡིདོ་པ་སྟེ།ེ ཕ་ོབྲང་དག་ག་ིའགོ་ཏུ་མིཛིདོ་ཁོང་དང་། བརི་ཐོགོ་ཏུ་གཉིེརི་ཚེང་དང་ཕྱོག་

མིཛིོད་སོགས་ཀྱི་ིལས་ཁུངས། ཐོབ་ཚེང་། ད་ེམིིནི་ལས་བྱིེད་དག་ག་ིསྡོོད་ཤག ཡིང་

སྟེེང་ཁོང་དུ་མིཁོརི་རྫོང་དེའ་ིརྒྱལ་པོའམི་དཔོནི་པ་ོགཙ་ོབོའ་ིབཞུགས་གནིས། འོག་

ཁོང་རྣམིས་ལ་སྒོེའུ་ཁུང་བཟ་ོསྲོལ་མིེད་པརི་མིང་ཆོ་ེབརི་ཕྱོ་ིརླུང་འགྲི་ོའོང་བྱིེད་སའ་ི

ཁུང་བུ་ཆུང་ཆུང་རི་ེལས་མིེད་རུང་། བརི་ཐོོག་ནིས་སྟེེང་ཁོང་རྣམིས་སུ་རིིམི་བཞིིནི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

སྒོེའུ་ཁུང་ཆོ་ེབ་དང་། ཁོང་པའ་ིམིདུནི་དཀྱིིལ་དུ་རིབ་གསལ། ཕ་ོབྲང་ག་ིཡིང་སྟེེང་དུ་

རྒྱ་ཕིབས། ཐོིག་ནིག རྒྱལ་མིཚེནི། རྩེིག་ཟུརི་ས་ོསོརི་དརི་ལྕོག་ཁོ་མིདོག་སྣ་མིང་

བསྒྲིེངས་འཛུགས་བྱིས་ཡིོད་ལ། ཁོང་པའ་ིདབུས་དཀྱིིལ་དུ་མིཛིད་སྒོ་ོཆོ་ེརིིགས་བྱི་

ཡུལ་གྱི་ིཚེོམིས་ཆོེནི་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟོེནི་བཞུགས་གནིས་བྱིེད་སའ་ིམིཆོོད་

ཁོང་ཆོནེི་མི།ོ ད་ེམིིནི་གྱི་ིཁོང་མིིག་དང་ད་དུང་ཡིང་སྟེེང་དུ་གཟམིི་ཁོང་དང་། སྐུ་མིགྲིནོི་

ཁོང་། དཔ་ེམིཛིོད་ཁོང་སོགས་ཀྱི་ིཁོང་པའ་ིཀ་གདུང་དང་གྱིང་ལྡེེབས་རྣམིས་སུ་སེང་

གཡིབ་ཀྱིི་མིཛིེས་སྤྲོས་དང་། ལྡེེབས་རིིས་ཀྱིི་རིི་མིོ་སྣ་ཚེོགས། སྒོོ་དང་སྒོེའུ་ཁུང་

སོགས་ལ་དབྱིིབས་གཟུགས་འདྲ་མིིནི་གྱི་ིཤིང་བརྐོས་དང་། ད་ེདག་ལ་ད་ེམིཚུངས་

ཚེོནི་གཞིིས་མིཛིེས་པརི་བྱིས་པ། རིབ་གསལ་དང་སྒོ་ོའཕྱོོརི་སོགས་སུ་རིས་ཡིོལ་

དང་བལ་ཡིོལ། སྒོ་ོསྒོེའུ་ཁུང་དག་ག་ིཁྲོ་ཤེལ་ངོས་སུ་རིས་རྐྱེང་དང་། གོས་ཆོེནི་གྱི་ི

ཡིལོ་བ་བཏངི་ཡིདོ། རྫངོ་གཞིསི་ཁོག་ག་ིཡིང་སྟེངེ་དུ་ཡིང་གངོ་དང་འདྲ་བརི་རིས་ཚེནོི་

སྣ་ཚེོགས་ཀྱི་ིརྒྱལ་མིཚེནི་དང་། ཐོིག་ནིག དརི་ལྕོག་སོགས་བསྒྲིེངས་འཛུགས་བྱིས་

ཡིོད་ཀྱིང་གསེརི་ཟངས་ཀྱི་ིརྒྱལ་གདུགས་དང་རྒྱ་ཕིབས་སོགས་ཀྱི་ིརྒྱས་སྤྲོོས་རྣམིས་

མིདེ་ཀྱིང་། ནིང་ག་ིབཀདོ་པ་ཕལ་ཆོ་ེབ་ཕ་ོབྲང་དང་ཡིངོས་སུ་མིཐུནི་ནི།ོ། 

ཕལ་བའི་སྐྱོེ་བོ་མིི་སྒོེརི་ཏེ་མིང་ཚེོགས་དཀྱུས་མིའི་སྡོོད་ཁོང་ལ་གྲིོང་ཁྱིེརི་དང་

གྲིོང་གསེབ། རིང་རིང་ཁོོརི་ཡུག་ག་ིས་བབ་ལ་གཞིིགས་པའ་ིསྡོོད་ཁོང་ག་ིབཟ་ོབཀོད་

སྣ་མིང་ཡིོད། གྲིོང་ཁྱིེརི་གྱི་ིཁོང་པ་མིང་ཆོ་ེབ་རྒྱ་ལམི་གྱི་ིགཡིས་གཡིོནི་སོགས་སུ་

བརྩེགིས་ཡིདོ་ལ། འགོ་ཁོང་ཕལ་ཆོ་ེབའ་ིམིདུནི་ཁོང་ཚེངོ་ཁོང་དང་། རྒྱབ་ཁོང་དུ་ཚེངོ་

མི་ིསྡོདོ་ས་དང་མིཛིདོ་ཁོང་། རྒྱབ་ལགོས་སུ་སྒོ་ོརི་ཡིདོ་པ་དག་གསི་ཁོང་མིགི་མིང་པ་ོ



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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བཅིད་ནིས་འགྲུལ་ཁོང་དང་། གླི་ཁོང་དུ་གཏོང་ག་ིཡིོད། འོག་ག་ིཚེོང་ཁོང་མིདུནི་ངོས་

ཀྱི་ིསྒོ་ོདང་སྒོེའུ་ཁུང་ཆོནེི་པ་ོདང་། རྒྱབ་ཁོང་དང་སྟེངེ་ཁོང་དག་ཉི་ིདྲསོ་དང་བབ་བསྟུནི་

གྱི་ིཉིལ་ཁོང་དང་ཇ་ཁོང་། འཁྱིམིས་རི་ཆུང་ཆུང་རིེའང་བཟོས་ཡིོད་ལ། སྒོ་ོདང་སྒོེའུ་

ཁུང་ཡིང་ནིང་ག་ིཆོ་ེཆུང་ལྟརི་ཡིདོ། 

གྲིངོ་གསབེ་ཁོག་ག་ིསྡོདོ་ཁོང་བཟ་ོདབྱིབིས་ཟླུམི་པ་ོདང་གྲུ་བཞི་ིམི་ཡིནིི་པརི་ཐོད་

ལ་ནིརི་གཟུགས་སུ་ཡིོད་པ་དང་སྡོོད་ཁོང་ཕལ་ཆོ་ེབའ་ིཁོ་ལྷོ་ོརུ་གཏོད་པ། རྒྱ་སྒོ་ོདང་

ནིང་ག་ིཐོེམི་སྐས་ཐོད་ཀརི་ཁོེལ་དུ་མི་ིའཇུག་པ་སོགས་གཅིིག་མིཚུངས་ཡིིནི་ནིའང་། 

བཟ་ོབཀོད་སྤྱི་ིལ་སྣ་མིང་ཡིོད་ད།ེ ཡུལ་ལུང་ཁོ་ཤས་ཀྱི་ིའོག་ཁོང་དང་དེའ་ིཉི་ེའཁོོརི་དུ་

གཟནི་ཁོང་། ཕྱུགས་རིགིས་འཇུག་ཁོང་། ནིརོི་གྱི་ིལྕ་ིབ་སགོས་འཇོག་ས་བཟསོ་ཡིདོ། 

བརི་ཐོགོ་མི་ིསྡོདོ་ས་དང་ཡིང་སྟེངེ་དུ་འབྲུ་རིགིས་སགོས་སྐམི་སརི་བྱིདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ཡིང་

ཡུལ་འགའ་ཞིིག་ཏུ་སྡོོད་ཁོང་གི་དཀྱིིལ་དུ་ཀ་གདུང་འཇོག་པ་ལས་མིཐོའ་སྐོརི་ལ་

འཇོག་སྲོལ་མིེད་པརི་ཀློད་འགེབས་ཚེང་མི་རྩེིག་ཁོརི་བཞིག་ཡིོད་པ། རིོང་ཁུལ་དང་

ས་ཡིོམི་གྱི་ིཉིེནི་ཁོ་ཆོ་ེས་དག་ཏུ་མིཐོའ་དབུས་ཡིོངས་སུ་ཀ་གདུང་བཞིག་ནིས་པང་

ལབེ་མིཐུག་པོའ་ིཔང་གཅིལ་འདངི་བ། སྒོ་ོདང་སྒོའེུ་ཁུང་ནི་ིཁོང་པའ་ིཆོ་ེཆུང་ལྟརི་ཚེད་

འཛིནིི་བྱིདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་ནིའང་། དངེ་སང་ཁོང་པ་ཕལ་ཆོ་ེབའ་ིསྒོེའུ་ཁུང་ཆོ་ེཙམི་ཡིདོ། ཡིང་

མིདོ་ཁོམིས་ཀྱིི་ས་ཆོ་རིེ་གཉིིས་ཤིག་གི་སྡོོད་ཁོང་སྤུག་ཏུ་བདེ་ཁོང་ངམི་ཁྱིིམི་ཞིེས་

འཕྲིེད་ལ་ནིརི་མི་ོཡིིནི་པ་ཁོང་ཚེད་མིཐོ་ོལ་གཡིས་གཡིོནི་གང་དུའང་སྒོེའུ་ཁུང་མིེད་

པརི་སྟེེང་ནིས་དཀརི་ཁུང་བཏོད་ཡིོད་པ། ད་ེལ་ཡིརི་ཁྱིིམི་དང་མིརི་ཁྱིིམི་ཞིེས་འབོད་

པའ་ིཁོང་མིིག་འཕྲིེད་ལ་ནིརི་མི་ོཡིོད་པ་གཉིིས་དང་། ཁོང་མིིག་རི་ེརིེརི་སྐརི་ཁུང་རི་ེ
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཡིོད། ཡིརི་ཁྱིིམི་ནི་ིམི་ིསྡོོད་ས་དང་སྦུག་ཏུ་མི་ིརིབས་ནིས་བརྒྱུད་པའ་ིཁྱིིམི་གྱི་ིསྲུང་མི་

དང་རྒྱལ་བའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟོེནི། ནིོརི་ལྷོའ་ིགཏེརི་སྒྲིོམི། སྒྲིོལ་མིའ་ིགཡིང་གཏེརི་

སོགས་ཀྱི་ིབཞུགས་གནིས་དང་། མིརི་ཁྱིིམི་ནི་ིདཀརི་སྡོེརི་སོགས་ཁྱིིམི་ཆོས་འཇོག་

ས་དང་སྦུག་ཏུ་ཟངས་དང་མིཁོརི་རིའ་ིསླ་ང་ཅུང་ཆོ་ེཙམི་གསུམི་བཞི་ིརི་ེབསྐྱོོནི་ཡིོད་

པའ་ིས་ཐོབ་འཕྲིེད་ལ་ཐོབ་མིིག་གསུམི་བཞི་ིཡིོད་པ་རི་ེཡིོད། སྡོོད་ཁོང་འད་ིམི་ིརྣམིས་

དགུནི་དུས་སྡོོད་ས་དང་། རྟོགས་དང་སྟེོནི་མི་ོཆོ་ེགྲིས་སྤོེལ་ས་ཡིང་ཡིིནི། ཡིརི་ཁྱིིམི་

དང་མིརི་ཁྱིིམི་གཉིིས་ཀྱི་ིགཡིོནི་ཟུརི་དུ་ཕརི་དྲོས་ཟེརི་བ་རྟོ་དང་རྒོོད་མི་བསྡུ་ཁོང་ཐོད་

ལ་ནིརི་དབྱིིབས་སུ་ཡིོད་ཅིིང་སྟེེང་ནི་སྐརི་ཁུང་ཆུང་བ་གཉིིས་གསུམི་ཡིོད་པ་རི་ེཡིོད། 

འདི་དག་ནིི་ཁོང་པ་གཅིིག་གི་ཁོང་མིིག་ཡིིནི་པ་དང་མིཐོའ་སྐོརི་ཡིོངས་ལའང་ས་རྡ་ོ

གང་རུང་ག་ིརྩེིག་པས་བསྐོརི་ནིས་ཡིོད་པ་ལས་ཕྱོོགས་གང་དུའང་སྒོེའུ་ཁུང་བཏོད་

སྲོལ་མིེད། ད་ེའབྲེལ་གྱི་ིམིདུནི་ངོས་སུ་རྒྱབ་ལོགས་བད་ེཁོང་ངམི་ཁྱིིམི་གྱི་ིརྩེིག་པརི་

གཏད་ཡིོད་ཅིིང་ཉིིས་ཐོོག་ཡིིནི་པའི་སྡོོད་ཁོང་འཕྲིེད་ལ་བདེ་ཁོང་ངམི་ཁྱིིམི་དང་

མིཚུངས་པ་སྟེ།ེ ཁོང་མིིག་བདུནི་བརྒྱད་ཡིོད་པ་སྟེ།ེ གཡིས་གཡིོནི་གང་རུང་ཞིིག་ག་ི

ཐོད་དུ་ཁོང་མིིག་གཅིིག་དང་ཕྱོེད་ལྷོག་དང་། འཕྲིེད་ལ་ཁོང་མིིག་བཞི་ིལྔ་ཙམི་ཡིོད་པ་

རི་ེཡིདོ། དའེ་ིམིདུནི་ཐོད་ནི་སྒོ་ོརི་ཐོད་ལ་ནིརི་དབྱིབིས་སུ་ཡིདོ་པ་དཀྱིིལ་དུ་རྒྱ་སྒོ་ོཆོནེི་

པོ་དང་མིཐོའ་སྐོརི་ཡིོངས་སུ་གཅིིག་ཐོོག གཅིིག་ཐོོག་དེ་ཡིང་གོང་གི་ཉིིས་ཐོོག་གི་

གཅིིག་ཐོོག་དང་འབྲེལ་ནིས་ཡིོད། སྒོ་ོརིའ་ིགཡིས་གཡིོནི་ཞིིག་ཏུ་གསང་སྤྱིོད་གཅིིག་

ཐོོག་རྩེིག་ཁོའ་ིམིཐོའ་སྐོརི་ལ་རྩེིག་པ་འདོམི་ཕྱོེད་ཙམི་བརྩེིགས་ཡིོད་པ་རི་ེཡིོད། ཉིིས་

ཐོོག་ག་ིའོག་ཁོང་དུ་འབུད་ཤིང་ཆུང་རིིགས་དང་། ནིོརི་གྱི་ིལྕ་ིབ། མི་ེཁོ་གས་ོབྱིེད་ཀྱི་ི



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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སྤོེནི་མི། སྦུག་ཁྱིིམི་གྱི་ིའགྲི་ོལམི། སྦུག་ཁྱིིམི་གྱི་ིསྒོོའ་ིགཡིས་ཟུརི་ནི། ཐོོག་ཁོརི་འགྲི་ོ

བྱིེད་ཀྱིི་ཤིང་སྐས་ཆོེནི་པ་ོརིེ་ཡིོད། སྒོ་ོརིའི་ཁོང་འོག་ནིི་རྟོ་ནིོརི་ལུག་གསུམི་སོགས་

བསྡུ་ཁོང་དང་། རྒྱ་སྒོའོ་ིཡིང་སྟེངེ་དུ་བསང་ཁྲོ་ིབུམི་གཟུགས་གདནི་ཁྲོ་ིམིཐོ་ོཚེད་སྤྱི་ིཁྲོ་ི

གཅིིག་ཙམི་སྟེེང་ལ་ས་རྩེི་དཀརི་པ་ོབྱུགས་པ་རིེ་ཡིོད། ཐོོག་ཁོང་གི་དཀྱིིལ་ཁོང་ནིི་

མིཆོོད་ཁོང་དང་། གཡིས་གཡིོནི་དག་ནི་མིཛིོད་ཁོང་། དབྱིརི་ཁོའ་ིསྡོོད་ཁོང་སོགས་

ཁོང་བའ་ིནིང་ལྔ་དྲུག་ཙམི་དང་མིདུནི་ཐོད་ཀྱི་ིམིཐོའ་ལ་འཁྱིམིས་རི་དང་ཁོང་བའ་ིནིང་

དག་ག་ིབརི་མིཚེམིས་གཅིོད་བྱིེད་སོགས་ཁོང་བའ་ིརྒྱུ་ཆོ་མིང་ཆོ་ེབ་ཤིང་གིས་གྲུབ་

བཟ་ོབྱིས་ཡིདོ་པ་སགོས་ཡིདོ། མིདོརི་ནི་ལ་དྭགས་པའ་ིསྡོདོ་ཁོང་ག་ིསྒོ་ོསྒོའེུ་ཁུང་དང་

ཀ་གདུང་། ཀློད་འགེབས་ཙམི་ལས་རྒྱུ་ཆོ་གཞིནི་དག་ཚེང་མི་ས་རྡ་ོཡིིས་གྲུབ་བཟ་ོ

བྱིས་ཡིོད་པ་དང་བོད་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་ག་ིཕྱོ་ིརྩེིག་ས་རྡ་ོཉིིད་ལས་བརྩེིགས་བཟ་ོབྱིས་ཡིོད་

པ་ཙམི་ལས། གཞིནི་ཁོང་བའ་ིནིང་ག་ིབཟ་ོབཀོད་ཀྱི་ིརྒྱུ་ཆོ་ཕལ་ཆོ་ེབ་ཤིང་གིས་གྲུབ་

བཟ་ོབྱིས་ཡིོད་པ་སོགས་ལ་དྭགས་པ་དང་བོད་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་ག་ིཕྱོ་ིནིང་ག་ིརྒྱུ་ཆོ་དང་། 

དབྱིབིས་བཀདོ་གྲུ་བཞི་ིཁོ་གང་མི་དང་ནིརི་མི་ོབ་ཡིནིི་མིནིི་གྱི་ིཁྱིད་པརི་སགོས་མིདརོི་

བསྡུས་ནི་ནི་ིད་ེཙམི་ལས་ཆོེནི་པ་ོམི་མིཐོངོ་ང་ོ།།

དྲུག་པོ། ལ་བོད་སྡོོད་ཁང་གི་ཕྱིི་རིྩིག་ཁ་མདོག་ལ་ལྟ་བ།

མི་ིརིིགས་རིང་རིང་བྱུང་འཕེལ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་རིིང་མིོའ་ིཁྲོོད་ཁོོརི་ཡུག་སོགས་ཀྱི་ི

རྐྱེེནི་གྱིིས་བསམི་བློའ་ིདགའ་ཞིེནི་ཁྱིེརི་ཕྱོོགས་མི་ིའདྲ་བས་ནི། ཚེོས་གཞིིའ་ིཁོ་མིདོག་

ཀྱིང་ད་ེལས་མི་འདས་པརི་སེམིས། བོད་མི་ིརིིགས་སྤྱི་ིདང་ཧ་ིམི་ལ་ཡིའ་ིརི་ིརྒྱུད་དུ་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

གནིས་པའི་མིི་རིིགས་ཕལ་ཆོེ་བས་ཚེོས་གཞིི་དཀརི་དམིརི་གཉིིས་ལ་དགའ་མིོས་

བྱིེད་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེནི་ིཚེོས་གཞི་ིའད་ིགཉིིས་མི་ིརིིགས་རིང་ག་ིརྒྱུནི་སྤྱིོད་འཚེ་ོབའ་ིགཏིང་

མིཐོའ་དང་ཡིོངས་སུ་འདྲེས་ནིས་ཡིོད་པས་ལོས་ཀྱིང་ཡིིནི་ཏ།ེ ཐོོག་མིརི་བཟའ་བཏུང་

དང་རྒྱནི་གསོ་ནིས་འབྲལེ་ཞིངི་འཕེལ་བའ་ིག་ོརིམིི་ནིང་དུ། རིམིི་གྱིསི་ཆོསོ་ཕྱོགོས་ཀྱི་ི

བསམི་བློའ་ིའཛིིནི་སྟེངས་ཤིག་ཀྱིང་འདྲེས་པ་ནིས་སྔོོནི་མིའི་དགའ་ཞིེནི་དེ་ལ་དད་

འདུནི་གྱི་ིདུང་ཞིེནི་འཕརི་མི་ཞིིག་བསྣནི་པས་སྡོོད་ཁོང་ག་ིཕྱོ་ིརྩེིག་ལ་ཡིང་ཁོ་མིདོག་ད་ེ

ཉིིད་ལྡེོག་འཕྲིོས་བྱིས་པ་ཡིིནི་ཁོ་ོཐོག་རིེད། ད་ེལྟརི་མིིནི་ནི་སྡོོད་ཁོང་ཕལ་ཆོ་ེབའ་ིཕྱོ་ི

རྩེིག་ག་ིཚེོས་གཞི་ིའད་ིགཉིིས་གཅིིག་པུས་ཁྱིབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིིནི་མི་ིསྲིད། འོནི་ཀྱིང་ཕྱོ་ི

རྩེིག་གི་ཁོ་མིདོག་སྔོོ་ནིག་དང་། སེརི་པོ། ཁྲོ་བོ་ཡིིནི་པའི་ལྷོ་ཁོང་དང་བླ་དཔོནི་རིེ་

གཉིིས་ཤིག་གི་སྡོོད་ཁོང་ཉུང་ཉུང་ཞིིག་སྔོོནི་གྱིི་དུས་སུ་ལ་དྭགས་པ་དང་བོད་ཡུལ་

གཉིསི་ཀ་ནི་ཡིདོ་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ལ་དྭགས་པའ་ིཡུལ་ནི་ཧ་ལམི་མིདེ་ལ། བདོ་ཡུལ་ནིའང་

གྲིངས་ཀ་ཧ་ཅིང་ཉུང་ཉུང་ཞིིག་ལས་མིེད་པས། ཕྱོ་ིརྩེིག་བྱིིངས་ཀྱི་ིཁོ་མིདོག་དཀརི་

དམིརི་གཉིསི་རིདེ་ཅིསེ་བཤད་ཀྱིང་འགལ་བ་ཆོེརི་མིདེ་པརི་བསམི། 

ལ་དྭགས་པའ་ིཡུལ་འདརིི་ད་ལྟ་ཞིགི་རིལ་དུ་སངོ་ནིས་གྱིང་ཆོག་ཙམི་ལས་ལྷོག་

མིེད་པའི་ལ་དྭགས་ཟངས་དཀརི་དཀརི་ཆོའི་ཡུལ་ནི་ཡིོད་པའི་ལྷོ་ཁོང་ཁྲོ་བོ་དང་། 

རིིགས་གསུམི་མིགོནི་པོའ་ིམིཆོོད་རྟོེནི་སྔོ་ོདཀརི་སེརི་གསུམི་ལས་གཞིནི་རྒྱལ་ཁོང་། 

ལྷོ་ཁོང་། དམིངས་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་གང་ཞིིག་ཡིིནི་རུང་ཕྱོ་ིརྩེིག་ག་ིཁོ་མིདོག་དཀརི་དམིརི་

གཉིིས་ལས་མིེད་ལ། རྒྱལ་ཁོང་དང་ལྷོང་ཁོང་སོགས་ཀྱི་ིཕྱོ་ིརྩེིག་ག་ིཁོ་མིདོག་མིཚེོནི་

སྟེངས་ཀྱིང་བདོ་ལས་ལགོས་སུ་གྱུརི་བའ་ིརིང་མིཚེནི་པའ་ིབརྗེདོ་པ་ཞིགི་ཁྱིནོི་ནིས་མི་ི



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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འདུག ལ་དྭགས་པའ་ིདམིངས་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་ག་ིཕྱོ་ིརྩེིག་ཡིོངས་སུ་རྫོགས་པརི་དཀརི་

རྩེི་བྱུགས་ཡིོད་པ་དེརི་ཟངས་དཀརི་པ་རྒོནི་ཚེེ་དབང་རིིག་འཛིིནི་གྱིིས་བཤད་ནི། 

“སྡོོད་ཁོང་ལ་དཀརི་རྩེ་ིབྱུགས་པའ་ིསྲོལ་འད་ིདུས་ནིམི་ཞིིག་ལ་དརི་བ་མི་ིཤེས་ཀྱིང་། 

ང་ཚེའོ་ིམིསེ་མིསེ་རྒོནི་པ་ོདག་གསི་བཤད་ནི། ཕྱོ་ིརྩེགི་ལ་དཀརི་རྩེ་ིབྱུགས་ནི་ནི།ི ནིང་

ལ་དཀརི་ཆུ་འཛིོམིས་ཤིང་། བཀྲ་ཤིས་བད་ེསྐྱོིད་ཚེ་ེརིིང་ནིད་མིེད་ཡིོང་བས་ངེས་པརི་

བྱུགས་དགོས་”17ཟེརི་བའ་ིབཤད་རྒྱུནི་འད་ིཡིང་བོད་པས་ཁོ་མིདོག་དཀརི་པ་ོལ་

འཛིནིི་པའ་ིའདུ་ཤསེ་ལས་ཁྱིད་པརི་གཞིནི་ཅི་ིཡིང་མིདེ་པས་ནི། ད་ནི་ིབདོ་པའ་ིཕྱོ་ིརྩེགི་

ག་ིཁོ་མིདོག་ལ་བལྟས་ནི་ནིི། ཕ་ོབྲང་དང་རྫོང་གཞིིས། དགོནི་པ། དམིངས་ཀྱི་ིསྡོོད་

ཁོང་ཕལ་ཆོེ་བརི་དཀརི་རྩེི་བྱུགས་ཡིོད་པ་དང་། དགོནི་པ་ཁོག་གི་སྐུ་གདུང་ཁོང་། 

སྲུང་མིའ་ིམིགོནི་ཁོང་དང་བཙནི་ཁོང་། ཁྲོ་ོབ་ོརྟོ་མིགྲིིནི་སོགས་ཀྱི་ིསྐུ་འབུམི་བཞུགས་

སའ་ིལྷོ་ཁོང་དག་ལ་དམིརི་རྩེ་ིབྱུགས་ཡིོད། འད་ིལ་མི་ིལ་ོསྟེོང་ཕྲིག་མིང་པོའ་ིའཚེ་ོབའ་ི

གོམིས་གཤིས་ཀྱི་ིརྒྱུནི་སྲོལ་དང་ཆོོས་ལུགས་རིིག་གནིས་ཀྱི་ིརྒྱ་ཆོ་ེགཏིང་ཟབ་ཀྱི་ིག་ོ

དནོི་ཡིང་འདྲསེ་ཡིདོ། འཚེ་ོབའ་ིགམོིས་གཤསི་ཀྱི་ིཐོད་ནིས་བཤད་ནི་གནིའ་བོའ་ིདུས་

སུ་བོད་ཀྱི་ིཡུལ་ལུང་མིང་ཆོ་ེབ་ཕྱུགས་རིིགས་ལ་བརྟོེནི་ནིས་ཡིོད་པའ་ིའབྲོག་སྡོ་ེཡིིནི་

པ་དང་། འབྲོག་པ་ཚེོས་ཁོ་མིདོག་དཀརི་དམིརི་གཉིིས་ལ་ངོས་འཛིིནི་བྱིེད་སྟེངས་ནི་ི

འད་ིལྟ་སྟེེ། དཀརི་ཞིེས་པ་ནི་ིའབྲོག་པའ་ིཐོོནི་སྐྱོེད་ཀྱི་ིཞི་ོདང་། འ་ོམི། མིརི་བཅིས་ལ་

ཟེརི་ཞིིང་། དཀརི་ཆུ་ཞིེས་ཀྱིང་འབོད་ཀྱི་ིཡིོད། “དམིརི་ཞིེས་པ་ནི་ིཤ་ལ་ངོས་འཛིིནི་

འཛིིནི་གྱི་ིཡིོད་ལ། ཤ་ཁྲོག་ག་ིརིིགས་ལ་དམིརི་ཟེརི་”18གྱི་ིཡིོད་ཅིེས་པ་ལྟརི། ཁོ་

ཟས་ལ་དཀརི་ཟས་དང་དམིརི་ཟས། བསང་གསོལ་འབུལ་སྐབས་ཀྱི་ིདཀརི་བསང་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

དང་དམིརི་བསང་སོགས་ཀྱིི་ཁྱིད་པརི་ཡིང་དེ་བཞིིནི་ཤ་ཁྲོག་གི་རིིགས་དང་འདྲེས་

ཡིདོ་མིདེ་ཀྱིསི་འབྱིདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། 

རྒྱནི་གོས་དང་མིཛིེས་ཆོས་ཀྱིི་ཆོ་ནིས་སྔོོནི་གྱིི་དུས་སུ་གདོང་ལ་ཚེོས་གཞིི་

དམིརི་པ་ོབྱུགས་པ་མིཛིསེ་རྒྱནི་དུ་ངམོི་སྲལོ་ཡིདོ་པ་ལ་ོརྒྱུས་དབེ་ཐོརེི་དག་ནི་གསལ་

པ་ོའཁོོད་ཡིོད་པའ་ིམིཛིེས་པ་དེའ་ིབསམི་བློའ་ིགོམིས་གཤིས་ཀྱི་ིརྒྱུནི་ད་ལྟ་ཡིང་ཆོད་

མིེད་པ་འདྲ་སྟེེ། བོད་ཀྱི་ིབུད་མིེད་ཚེོས་འགྲིམི་པའ་ིམིཁུརི་ཚེོས་ལ་དམིརི་རྩེ་ིབྱུགས་

ནིས་མིཛིེས་ཆོས་སུ་རློམི་པ་ཡིང་། སྔོོནི་མིའ་ིམིཛིེས་དཔྱོད་སེམིས་ཁོམིས་འད་ིལས་

མིཆོེད་པ་ཡིིནི་སྲིད། སྔོོནི་གྱི་ིདུས་སུ་བོད་པ་ཚེོས་ནིམི་རྒྱུནི་དབྱིརི་དུ་འཕྱོིང་བ་དང་

དགུནི་ཁོརི་སློག་པ་གྱིོནི་གྱི་ིཡིོད་ལ། ད་ལྟ་ཡིང་གཉིེནི་སྒྲིིག་ག་ིསྟེོནི་མིོའ་ིསྐབས་སུ་

མིག་པ་དང་མིནིའ་མིའ་ིབཞིོནི་རྟོ་དང་། གདནི་སོགས་དཀརི་པ་ོདཀརི་རྐྱེང་བྱིེད་པ་ནི་ི

དཀརི་པོས་ཞི་ིའགྲིིག་འཆོམི་མིཐུནི་དང་བད་ེསྐྱོིད་ཚེ་ེརིིང་ག་ིཕྱྭ་གཡིང་མིཚེོནི་གྱི་ིཡིོད་

པས་ཡིིནི་སྲིད། ད་ེབཞིིནི་དམིརི་པ་ོནི་ིདཔའ་སྤོོབས་དང་བླ་ོསྟེོབས་སོགས་དྲག་པོའ་ི

ནུས་པ་མིཚེོནི་བྱིེད་ད།ེ གནིའ་སྔོ་མིོརི་གཡུལ་འགྱིེད་སོགས་ཀྱི་ིསྐབས་དམིག་དཔོནི་

རྣམིས་ཀྱི་ིགྱིོནི་གོས་དམིརི་པ་ོགྱིོནི་པ་དང་གཡུལ་དུ་ཤ་ིབའ་ིདམིག་དཔོནི་དང་མི་ིདྲག་

བྱིས་རྗེེས་ཅིནི་དག་གི་བང་སོ་ལའང་ཚེོས་གཞིི་དམིརི་པོརི་བསྒྱུརི་པ་ནིི། ཁོོ་ཚེོའི་

དཔའ་སྟེོབས་དང་དཔའ་པ་ོརུ་བཀུརི་བའ་ིབླ་མིེད་གུས་བཀུརི་གྱི་ིམིཚེོནི་རྟོགས་ཤིག་

རིེད་དེ། “གནིའ་དུས་གཡུལ་འགྱིེད་སྐབས་ཀྱི་ིདམིག་དཔོནི་གྱི་ིགྱིོནི་པ་དང་། པུརི་

རྒྱལ་བཙནི་པོའ་ིམིཛིད་སྒོོའ་ིསྐབས་ཀྱི་ིནི་བཟའ་གྱིོནི་ཆོས་ཚེང་མི་དམིརི་ཤུགས་ཆོ་ེ

བ་ཡིིནི། ཐོང་ཡིིག་གསརི་མིའི་གླིེགས་བམི་216པའི་སྨད་ཆོརི་“དེ་གརི་སྦིས་པ་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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རྣམིས་ནི་ིམི་ིཆོེནི་དང་གཡུལ་དུ་དཔའ་བ་རྣམིས་ཀྱི་ིགདུང་རིེད། ཁོོང་ཏ་རྣམིས་འཚེ་ོ

བའི་སྐབས་སུ་སྟེག་ལྤགས་གྱིོནི་ཞིེས་”19པ་དང་། དེ་མིཚུངས་ཆོོས་ཕྱོོགས་ཀྱིི་

མིཆོོད་གཏོརི་གཙོས་པའ་ིབྱིེད་སྒོ་ོཁོག་ཏུའང་ཚེོས་གཞི་ིདཀརི་དམིརི་གཉིིས་ཀྱི་ིནུས་

མིཚེོནི་ཤིནི་ཏུ་མིཐོ་ོསྟེེ། དཀརི་ཕྱོོགས་སྐྱོོང་བའ་ིལྷོ་ཀླུ་གཉིནི་གསུམི་དང་། གནིམི་ས། 

ཉི་ིཟླ་སྐརི་གསུམི་སགོས་ལ་ཕུལ་བའ་ིམིཆོདོ་པ་སྟེ།ེ ཞི་ོདང་། འ་ོམི། མིརི་བཅིས་ཀྱིིས་

བཟོས་ནིས་ཕུལ་བའ་ིམིཆོོད་ཡིོནི་དང་གཏོརི་མི། བསང་གསོལ་གྱི་ིརིིགས་ལ་དཀརི་

མིཆོོད་ཟེརི་བ་དང་། དུས་ད་ལྟ་ཡིང་འད་ིཉིིད་ཁྱིབ་རྒྱ་ཧ་ཅིང་ཆོེ། ཡིིནི་ནིའང་དམིརི་

མིཆོོད་ཀྱི་ིརིིགས་ད་ལྟ་ད་ེཙམི་ཡིོངས་ཁྱིབ་རིང་བཞིིནི་དུ་མིེད་ནིའང་སྔོོནི་གྱི་ིདུས་སུ་

ཤིནི་ཏུ་དརི་ཁྱིབ་ཏུ་སོང་ཡིོད་པ་ཞིིག་སྟེ།ེ ཐོང་ཡིིག་གསརི་མི་ལས། “རྗེ་ེབློནི་རྣམིས་

ཀྱི་ིལ་ོརིེརི་འདུནི་མི་ཆུང་ངུ་རི་ེབསྡུ། ད་ེདུས་ལུག་ཁྱི་ིསྤྲོེལ་གསུམི་དམིརི་མིཆོོད་བྱིེད། 

ལ་ོགསུམི་ནི་འདུནི་མི་ཆོ་ེབ་རི་ེབསྡུ། མིཚེནི་དགུང་ལ་མིཆོདོ་དངསོ་རྣམིས་སྟེགེས་སུ་

གཤམི་སྟེ།ེ མི་ིརྟོ་གཡིག་གསུམི་བངོ་བུ་སགོས་དམིརི་མིཆོདོ་དུ་འབུལ། སྲགོ་ཆོགས་

ད་ེདག་ག་ིརྐང་ལག་འབྲེག དོནི་སྣོད་མིདུནི་དུ་སྤུངས་ཏ་ེབནྡེ་ེཞིིག་གིས་གལ་ཏ་ེའདུནི་

མི་དང་འགལ་ནི་སྲོག་ཆོགས་འདི་རྣམིས་བཞིིནི་དུ་མིི་བགྱིིད་རིི་ཞིེས་མིནིའ་འདོརི་

རིོ།”20ཞིེས་པ་ལྟརི་གཞུང་འབྲེལ་གྱིི་དམིརི་མིཆོོད་དང་མིི་སྒོེརི་གྱིི་དམིརི་མིཆོོད་

སོགས་སྤྱི་ིཁྱིབ་རིང་བཞིིནི་དུ་ཡིོད་ནིའང་། ནིང་བསྟེནི་ཆོོས་ལུགས་བོད་དུ་དརི་བ་

ནིས་བཟུང་དམིརི་མིཆོོད་དེ་དག་གཏོརི་མི་དང་བཅིོས་གཟུགས་ཀྱིི་ངོ་བོརི་བསྒྱུརི་

གང་ཐུབ་བྱིས་ཡིོད་རུང་། མིདོ་ཁོམིས་ཀྱིི་ཡུལ་ལུང་ཁོ་ཤས་ཤིག་ནི་ད་དུང་ཡིང་

དམིརི་མིཆོདོ་འབུལ་མིཁོནི་མི་ིཉུང་བ་ཞིགི་ཡིདོ། 
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

གནིའ་སྔོ་མིོའ་ིདཀརི་མིཆོོད་དང་དམིརི་མིཆོོད་ཀྱིི་མིཆོོད་འབུལ་བྱིེད་པའི་གོ་

རིིམི་ཁྲོོད་མིཆོོད་པའ་ིདངོས་རྫས་ད་ེདག་ཡུལ་ལུང་གང་སརི་བཞིེངས་འཛུགས་བྱིས་

པའ་ིརྡའོ་ིལྷོ་བཙུགས་དང་རྟོནེི་མིཁོརི་སགོས་སུ་བྱུགས་སྲལོ་བྱུང་ནིས། དཀརི་མིཆོདོ་

འབུལ་མིཁོནི་དག་གིས་དཀརི་མིཆོོད་འབུལ་ཡུལ་གྱིི་ལྷོ་བཙུགས་དང་རྟོེནི་མིཁོརི་

དག་ལ་ཞིོ་མིརི་འོ་གསུམི་གསོལ་ནིས་དཀརི་སིང་ངེ་བཟོ་བ་དང་། དམིརི་མིཆོོད་

འབུལ་མིཁོནི་རྣམིས་ཀྱིིས་ཀྱིང་དེ་མིཐུནི་དམིརི་མིཆོོད་འབུལ་ཡུལ་གྱིི་རྟོེནི་མིཁོརི་

སོགས་སུ་རི་ལུག་རྟོ་གཡིག་ག་ིཁྲོག་དྲོནི་བྱུགས་ནིས་དམིརི་སིང་ང་ེབཟ་ོབའ་ིལམི་

སྲོལ་དེ་ཉིིད་རིིམི་གྱིིས་མིིའི་སྡོོད་ཁོང་དང་། ལྷོ་བཙནི་གྱིི་སྲུང་མི་ཁོང་གི་ཕྱོི་རྩེིག་

སོགས་སུ་འཕོས་པ་ཡིིནི་ཏེ། དང་པ་ོའ་ོམིརི་ཆུ་སོགས་བསྲེས་ནིས་གྱིང་ལྡེེབས་སུ་

བྱུགས་པ་ད་ེཡི་ིཚེབ་ཏུ་ཡུནི་གྱིིས་ས་དཀརི་བྱུགས་པའ་ིསྲོལ་བྱུང་བ་དང་། རི་ལུག་

སོགས་ཀྱི་ིཁྲོག་ག་ིཚེབ་ཏུ་རྩེག་དམིརི་ཟེརི་བའ་ིས་དམིརི་ཞིིག་བྱུགས་སྲོལ་བྱུང་བ་

རིདེ། ད་ེཡིང་ཡིནིི་ཏ་ེདུས་ད་ལྟ་ཡིང་མིད་ོཁོམིས་ཀྱི་ིཡུལ་ལུང་ཁོ་ཤས་སུ་ལྷོ་བཙུགས་

ལ་མིཆོོད་འབུལ་བྱིེད་པའི་ལུགས་སྲོལ་རིང་འཇགས་སུ་ཡིོད་པ་དང་། ཡུལ་ལུང་

གཞིནི་དང་ཆོོས་ལུགས་གཞིནི་དག་ག་ིཁྲོོད་དུའང་ལྷོ་གང་རུང་ག་ིསྐུ་བརྙནི་གྱི་ིཞིལ་

རིས་དང་མིདུནི་དྲུང་། ད་ེམིིནི་གྱི་ིལྷོ་བཙུགས་རྟོེནི་མིཁོརི་འདྲ་བའ་ིརྡ་ོདང་ཤིང་། ཆུ་

སོགས་སུ་དཀརི་དམིརི་གཉིིས་ཀྱི་ིམིཆོོད་འབུལ་བྱིེད་ཚུལ་སྣ་མིང་ཡིོད་པ་ད་ེདག་ལ་

བསམི་ཚེེ། མིཆོོད་འབུལ་འདི་ཉིིད་གནིའ་སྔོ་མིོའ་ིམིིའི་རིིགས་སྤྱིི་ཡིོངས་ཀྱིི་མིཆོོད་

བཀུརི་བྱིདེ་པའ་ིལམི་སྲོལ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིིནི་སྲདི། 

དང་པ་ོའ་ོམིརི་ཆུ་སོགས་བསྲེས་ནིས་གྱིང་ལྡེེབས་སུ་བྱུགས་པ་དེ་ཡིི་ཚེབ་ཏུ་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཡུནི་གྱིིས་ས་དཀརི་བྱུགས་པའི་སྲོལ་བྱུང་བ་ཡིིནི་ཏེ། དུས་ད་ལྟ་ཡིང་“མིི་ཉིག་

སོགས་ས་ཁུལ་མིང་པོརི་སྡོོད་ཁོང་གསརི་རྒྱག་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་རྗེེས་འོ་མིརི་ཆུ་

བསྲེས་ནིས་གྱིང་ལྡེེབས་སུ་གཏོརི་བའ་ིསྲོལ་ཡིོད་”ཅིེས་པ་དང་། རི་ལུག་སོགས་ཀྱི་ི

ཁྲོག་ག་ིཚེབ་ཏུ་རིིམི་གྱིིས་རྩེག་དམིརི་ཟེརི་བའ་ིས་དམིརི་ཞིིག་བྱུགས་སྲོལ་བྱུང་བ་

ཡིིནི་ཏེ། “དུད་འགྲིོའ་ིཁྲོག་ག་ིཚེབ་རྩེག་དམིརི་ཟེརི་བའ་ིས་ཞིིག་བྱིས་ནིས་ཨརི་སྐྲུནི་

ཐོགོ་བདེ་སྤྱིདོ་བྱིདེ་པ་ཡིནིི།”21 ད་ེཡིང་ཡིནིི་ཏ་ེབདོ་མི་ིབྱིངིས་ཀྱིསི་ཚེསོ་གཞི་ིདཀརི་

པ་ོནི་ིབཀྲ་ཤིས་ཕྱྭ་གཡིང་ག་ིམིཚེོནི་བྱིེད་ཡིིནི་པརི་མི་ཟད། སངས་རྒྱས་ཆོོས་ལུགས་

སུའང་རྣམི་དཀརི་ཏ་ེཕནི་བད་ེསྒྲུབ་པའ་ིབྱི་ལས་བཟང་པ་ོདག་ལ་རྣམི་དཀརི་དག་ེབ་

ཞིེས་འབོད་བཞིིནི་པ་ལྟརི་བོད་མིིས་ཀྱིང་ཚེོས་གཞི་ིདཀརི་པ་ོལ་ད་ེལྟརི་ངོས་འཛིིནི་

བྱིེད་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ལྟ་ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་ིམི་ིཁྱིིམི་དག་ཏུ་སྔོརི་ཡིངོ་མི་མྱོོང་བའ་ིམིགྲིོནི་པ་ོ

གསརི་པ་དང་མི་ིསྣ་གལ་ཆོ་ེརི་ེཁྱིིམི་དུ་ཕེབས་པ་ནི། མིགྲིོནི་པོའམི་མི་ིསྣ་དེའ་ིམིདུནི་

གྱི་ིཅིོག་ཙ་ེདང་ཕོརི་བའ་ིཁོ་ལ་མིརི་ཕྲིནི་བུ་རི་ེསྦྱོརི་སྲོལ་ཡིོད་པ་ཡིང་ཚེ་ེརིིང་བད་ེསྐྱོིད་

ཀྱི་ིབཀྲ་ཤསི་སྨནོི་ཚེགི་ག་ིདཀརི་པོའ་ིསེམིས་འདུནི་ཉིདི་དུ་ཟད། 

དམིརི་པོ་ནིི་དཔའ་ངརི་བློ་སྟེོབས་ཀྱིི་དབང་ཤུགས་དང་བླ་མིེད་བཀུརི་འོས་

དཔའ་བོའ་ིམི་ིསྣ་དག་ལ་དྲནི་གས་ོབྱི་བྱིེད་ཡིིནི་པརི་མི་ཟད། ང་ཚེོས་གོང་དུ་བཀུརི་

རྒྱུའ་ིཆོསོ་ཕྱོགོས་ཀྱི་ིགྲྭ་བཙུནི་དག་ག་ིགྱིནོི་གསོ་དམིརི་པ་ོཡིནིི་པ་ད་ེཡིང་། གཙ་ོབ་ོཁོ་ོ

ཚེསོ་འད་ིསྣང་ག་ིབད་ེསྐྱོདི་བླསོ་བཏང་ནིས་གཏནི་གྱི་ིབད་ེབ་འཚེལོ་བའ་ིརྒྱ་ཆོ་ེབསམི་

བློའ་ིམིངའ་ཐོང་གོང་དུ་བཀུརི་བའ་ིམིཚེོནི་བྱིེད་ཅིིག་རིེད་བསམི་ཡིང་། བོད་པའ་ིབླ་གྲྭ་

རྣམིས་ཀྱིིས་བཤད་ནི། ད་ེནི་ིསྔོོནི་རྒྱ་གརི་འཕགས་པའ་ིཡུལ་དུ་ཚེོས་གཞི་ིདམིརི་པ་ོ
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

མིདོག་ངནི་ངོནི་དུ་བརྩེི་བས། སངས་རྒྱས་བཅིོམི་ལྡེནི་འདས་ཀྱིིས་ཁོོང་གི་རྗེེས་

འཇུག་རྣམིས་གྱིོནི་གོས་ལ་ཞིེནི་ཆོགས་སྤོང་པའ་ིཆོེད་དུ་འདུལ་ཁྲོིམིས་སུ་ཚེོས་གཞི་ི

དམིརི་བོའ་ིགྱིོནི་གོས་གནིང་བ་རིེད་ཟེརི། ད་ེལྟ་ནི་བོད་ཁོམིས་མི་ཡིིནི་པའ་ིཡུལ་ལུང་

གཞིནི་གྱིི་ནིང་བསྟེནི་ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་རྗེེས་འཇུག་པ་ཚེོས་ཀྱིང་དེ་ག་རིང་དང་ལེནི་

བྱིདེ་དགསོ་པརི་མིངནོི་ཏ།ེ ཆོསོ་ཀྱི་ིའདུལ་ཁྲོམིིས་ལ་གཅིགི་ལས་གཉིསི་ཤགི་ཡིདོ་རྒྱུ་

མི་རིེད་བསམི་ཡིང་། རྒྱ་ནིག་དང་། འཇརི་པནི། ཐོ་ེལནི་སོགས་ཀྱི་ིཡུལ་གྲུ་རུ་ཡིོད་

པའ་ིནིང་བསྟེནི་གྱི་ིགྲྭ་བཙུནི་དག་ག་ིཆོེས་མིཐོོའ་ིསློབ་དཔོནི་ཚེོས་ཆོོས་གོས་དམིརི་པ་ོ

རི་ེགྱིོནི་པ་ལས། གཞིནི་གྲྭ་མིང་གིས་དམིརི་པ་ོམི་ིགོནི་པ་ཅི་ིཡིིནི་ནིམི་ཞི་ེནི། ད་ེལ་

འདུལ་ཁྲོིམིས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུནི་ཆོོག་པའ་ིསྐད་ཆོ་ད་ེཁྱིེརི་འོང་རུང། སྐད་ཆོ་ད་ེནི་ི

འདུལ་ཁྲོིམིས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུནི་དགོས་ཞིེས་པའི་རྒྱལ་བའི་དགོངས་དོནི་དང་

འབྲལེ་བ་ཆོརེི་མིདེ་པརི་མིཐོངོ་ནིའང་། བཙནི་སྦྱརོི་བྱིདེ་ནི་ནི་ིབྱི་ཐོབས་ཅི།ི གལ་སྲདི་

ད་ེལྟརི་ཡིིནི་ནི་བོད་པས་ཁོ་མིདོག་དམིརི་པ་ོལ་འཛིིནི་པའ་ིའདུ་ཤེས་སེམིས་ཁོམིས་

དང་གྲྭ་བཙུནི་ཚེོའ་ིགྱིོནི་གོས་ཀྱི་ིཚེོས་གཞི་ིདམིརི་པ་ོགཉིིས་ཇ་ིལྟརི་འགྲིེལ་རྒྱུ། གྱིོནི་

གོས་ལ་ཞིེནི་ཆོགས་སྤོང་ཕྱོིརི་དང་འདུལ་ཁྲོིམིས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུནི་དགོས་ཞིེས་

པའ་ིདགོངས་དོནི་ད་ེག་རིང་ཡིིནི་ནི་ནི།ི བོད་པའ་ིནིང་བསྟེནི་རྗེེས་འཇུག་ག་ིགྲྭ་བཙུནི་

ཚེོའ་ིགྱིོནི་གོས་ཀྱི་ིཁོ་མིདོག་ག་ིཚེོས་གཞི་ིདམིརི་པ་ོལས་གཞིནི་པའ་ིམིདོག་ཅིིག་ངེས་

པརི་ཡིིནི་དགསོ་ངསེ་རིདེ། 

མིདོརི་ནི་དེ་དག་ཡིོངས་སུ་རྫོགས་པརི་འདུལ་ཁྲོིམིས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུནི་

དགོས་ཞིེས་བཙནི་གྱིིས་བརྒྱ་ཁོ་གཅིིག་གཅིོད་བྱིེད་ཆོོག་པ་ཞིིག་མིིནི་ལས་ཆོ་ེརུང་། 



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ད་ནི་ིམི་ིཆུང་ཁོ་ལ་གཏམི་ཆོེནི་དུ་འགྱུརི་ཉིེནི་གྱིིས་བཞིག་ནིས་བོད་པའ་ིསྡོོད་ཁོང་སྤྱི་ི

ལ་བལྟས་ནི། 

ཚེོས་གཞིི་དཀརི་དམིརི་གཉིིས་ཀྱིི་འགྱུརི་འགྲིོས་ཕྱོི་རྩེིག་ལ་ཕོག་པ་དང་དེའི་

མིཚེོནི་ནུས་སྔོརི་སོང་ལྟརི་ལགས་ལ། དཀརི་པ་ོནི་ིགྲྭ་བཙུནི་གྱི་ིསྡོོད་ཁོང་དང་འདུ་

ཁོང་། ཕ་ོབྲང་། རྫངོ་གཞིིས་ཁོག དམིངས་ཀྱི་ིསྡོདོ་ཁོང་དག་ལ་བྱུགས་ཡིདོ། དམིརི་པ་ོ

ནི་ིལྷོ་སྲུང་དག་ག་ིམིགོནི་ཁོང་དང་བཙནི་ཁོང་། དགོནི་པ་དང་ཕ་ོབྲང་སོགས་སུ་ཡིོད་

པའི་བླ་དཔོནི་ཚེོའི་གདུང་རྟོེནི་ཁོང་། སྔོགས་དགོནི་ཁོག་གི་ལྷོ་ཁོང་དང་འདུ་ཁོང་

ཡིངོས་ལ་བྱུགས་ཡིདོ། ད་ེགཞིནི་སརེི་པ་ོབྱུགས་པའ་ིལྷོ་ཁོང་ཡིང་ཉུང་ཤས་ཤགི་ཡིདོ་

ད།ེ ཁྲོ་ིསྲངོ་ལྡེ་ེབཙནི་གྱི་ིབཙུནི་མིསོ་བཞིངེས་པའ་ིབུ་ཚེ་གསེརི་གྱི་ིལྷོ་ཁོང་དང་། གུ་ག་ེ

རུ་ཡིདོ་པའ་ིམིཐོ་ོལྡེངི་གསརེི་གྱི་ིལྷོ་ཁོང་། ཕ་ོབྲང་པ་ོཏཱ་ལརི་ཡིདོ་པའ་ིཚེ་ེསྒྲུབ་པའ་ིསྡོདོ་

ཁོང་། ས་ེརི་ཆོསོ་སྡོིང་སྒོང་ག་ིརྗེ་ེརིནིི་པ་ོཆོའེ་ིསྒྲུབ་ཁོང་། འབྲས་སྤུངས་དགནོི་པའ་ིརྟོནེི་

གཙ་ོབྱིམིས་པ་མིཐོངོ་གྲིལོ་མིའ་ིལྷོ་ཁོང་། བཀྲ་ཤསི་ལྷུནི་པོའ་ིཐུབ་དབང་བདུད་འདུལ་

མི་བཞུགས་སའ་ིལྷོ་ཁོང་། ལྷོ་ོཁོ་སྨནིི་གྲིལོ་གླིངི་ག་ིའདུ་ཁོང་སརེི་པ།ོ མིད་ོསྨད་བླ་བྲང་

བཀྲ་ཤིས་འཁྱིིལ་དང་ཨ་མིཆོོག་དགོནི་ཆོེནི་དུ་ཡིོད་པའ་ིདགོནི་བདག་འཇམི་དབྱིངས་

བཞིད་པའ་ིབཞུགས་གནིས་གཟིམི་ཁོང་སོགས་ཡིོད་པརི་བལྟས་ནི། ཚེོས་གཞི་ིསེརི་

པ་ོའད་ིཡིང་ད་ལྟའ་ིབོད་བརྒྱུད་ནིང་བསྟེནི་ཆོོས་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིརིིམི་པ་མིཐོ་ོཤོས་དང་བླ་

མིདེ་གངོ་བཀུརི་གྱི་ིམིཚེོནི་བྱིདེ་ཅིགི་ཀྱིང་ཡིིནི་པ་འདྲ། 

ཡིིནི་ནིའང་ལ་དྭགས་ཡུལ་ནི་མིཆོོད་རྟོེནི་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ་སེརི་རྩེ་ིབྱུགས་ཡིོད་

པ་ལས། ལྷོ་ཁོང་གཙ་ོགྲིས་སགོས་ལ་ཚེསོ་གཞི་ིསརེི་པ་ོབྱུགས་ཡིདོ་པ་མིཐོངོ་ཐོསོ་མི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

བྱུང་། ད་དུང་ཚེསོ་གཞི་ིདཀརི་དམིརི་གཉིསི་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོསོ་ལུགས་ཀྱི་ིཞི་ིརྒྱས་

དབང་དྲག་དང་། མིད་ོསྔོགས་གཉིིས་ཀྱི་ིམིཚེོནི་ནུས་སོགས་རྒྱ་ཆོ་ེགཏིང་ཟབ་ཀྱི་ིག་ོ

དོནི་དང་ཡིང་འགྲིེལ་རྒྱུ་མིང་པ་ོཡིོད་རུང་། ད་ནི་ིཚེིག་ཚེོགས་བསྐྱུརི་སྟེ་ེཚེིག་ཉུང་དུ་

བཏང་ནིས་མིཐོའ་དནོི་བསྡུས་ནི་བདོ་དང་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིཚེསོ་གཞི་ིདཀརི་དམིརི་གཉིསི་

ཀྱི་ིམིཚེོནི་ནུས་ལ་འཛིིནི་པའ་ིའདུ་ཤེས་སེམིས་ཁོམིས་གཅིིག་མིཚུངས་སུ་ཡིོད་པ་ད་ེ

རིདེ་ད།ོ། 

བདུན་པོ། ལ་བོད་མཐོའི་མཚེམསེ་ཁག་གི་རྡོ་མཁར་ལ་ལྟ་བ།

རྡོ་མིཁོརི་ནིི་དགྲི་ཇག་གི་ཉིེནི་གཡིོལ་དང་གཡུལ་འཁྲུག་གི་དགོས་གལ་རིང་

བཞིནིི་དུ་བརྩེགིས་བཟ་ོབྱིས་པ་ཤ་སྟེག་ཡིནིི་པས་ནི། བརྩེགི་ཡུལ་ཡིང་ལུང་པ་ཁུགས་

དཀྱིོགས་དང་མིཐོའ་མིཚེམིས་ཁོག་ལས་མི་འདས་པརི་སེམིས་ཏེ། བོད་ཡུལ་གྱི་ིརྡ་ོ

མིཁོརི་གྲིགས་ཆོ་ེབ་མིང་བ་ོཞིིག་རྒྱལ་མི་ོཚེ་བ་རིོང་ནི་ཡིོད་པ་དང་། ལ་དྭགས་ཡུལ་

གྱི་ིཞིིག་རིལ་དུ་སོང་བའ་ིརྡ་ོམིཁོརི་མིང་པ་ོཞིིག་ཀྱིང་ཟངས་དཀརི་ཡུལ་ནི་ཡིོད་པས་

ཤསེ་ནུས། 

སྤྱིིརི་རྡོ་མིཁོརི་གསརི་བརྩེིགས་ཀྱིི་ལས་གཞིི་འདི་དུས་ནིམི་ཞིིག་ལ་འགོ་

འཛུགས་བྱིས་པ་ཡིནིི་མིནིི་ཧ་ཅིང་བཤད་ཁོག་ནིའང་། ཟངས་དཀརི་ཡུལ་ནི་ཡིདོ་པའ་ི

རྡ་ོམིཁོརི་དག་ནི་ིབོད་བཙནི་པོའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་འཐོོརི་ཞིིག་ཏུ་སོང་བའ་ིརྗེེས་ཏེ། ལ་ོཙཱ་པ་

རིིནི་ཆོེནི་བཟང་བོའ་ིསྔོ་རྗེེས་དག་ཏུ་གསརི་བརྩེིགས་བྱིས་པ་ཡིིནི་པརི་བསམི་ཆོོག་

སྟེེ། ཟངས་དཀརི་བྱིང་ངོས་མིཐོ་ོཡུལ་ཏ་ེདཀརི་ཆོའ་ིཡུལ་ནི་ཡིོད་པའ་ིཟངས་དཀརི་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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རྒྱལ་པའོ་ིམིཁོརི་ཏ།ེ ད་ལྟ་ཞིགི་རིལ་དུ་སངོ་བ་ད་ེནི་ིརྒྱལ་པ་ོགཤགེས་ལྡེ་ེཡིསི་གསརི་

བཞིངེས་བྱིས་པ་དང་། ད་ེའབྲལེ་གྱི་ིརྡ་ོམིཁོརི་དག་ཀྱིང་ཁོངོ་ག་ིསྔོ་རྗེསེ་དག་ཏུ་གསརི་

རྩེིག་གི་ལས་གཞིི་བརྩེམིས་པ་ཡིིནི་པའི་བཤད་རྒྱུནི་ཞིིག་གྲིགས་པ་ཆོེ། རྒྱལ་པོ་

གཤེགས་ལྡེ་ེནི་ིལ་ོཙཱ་པ་རིིནི་ཆོེནི་བཟང་པ་ོདང་དུས་མིཉིམི་ཡིིནི་པརི་བཤད་པས་ནི། 

ཕྱོ་ིལ་ོདུས་རིབས་བཅུ་བའ་ིདུས་དཀྱིིལ་ནིས་བཅུ་གཅིིག་པའ་ིདུས་དཀྱིིལ་བརི་ཡིིནི་

པ་འདྲ། (ལ་ོཙཱ་པ་རིནིི་ཆོནེི་བཟང་བ་ོནི་ིརིབ་བྱུང་མི་བཙུགས་གངོ་ག་ིས་རྟོ་སྤྱི་ིལ་ོ ༩༥༨ ལརོི་སྐུ་འཁྲུངས་པ་

དང་རིབ་བྱུང་དང་བོའ་ིཤིང་ལུག་སྤྱི་ིལ་ོ ༡༠༥༥ ལོརི་སྐུ་གཤེགས) སྤྱིིརི་རྒྱལ་པ་ོགཤེགས་ལྡེ་ེཡི་ི

ཡིབ་མིེས་ནི་ིཟངས་དཀརི་རིང་ག་ིཡུལ་མི་ིམི་ཡིིནི་པརི་སྤོ་ིཏིའ་ིཡུལ་ནིས་བྱིོནི་པ་དང་། 

ཁོ་ོཚེསོ་རིིམི་གྱིསི་ཟངས་དཀརི་ལྷོ་ོབྱིང་གཉིསི་སུ་དབང་བསྒྱུརི་བརི་མིངནོི་ཏ།ེ “སྤོ་ིཏ་ི

ནིས་བཟང་དཀརི་དུ་ལྷོ་ཆོེནི་ཤག་ཐུབ་ཕེབས་ནིས་དཔའ་བདུནི་བཟུང་། བྱིང་ངོས་

ལའང་མིཁོརི་བརྩེིགས་ནིས་ལྷོོ་བྱིང་གཉིིས་ཀའི་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་”22ཞིེས་པརི་

གཞིིགས་ནི་བྱིང་ངོས་མིཐོ་ོཡུལ་གྱི་ིམིཁོརི་ནི་ིལྷོ་ོངོས་དཔའ་ཏུམི་གྱི་ིམིཁོརི་ལས་རྗེེས་

མི་ཡིིནི་པ་ཤསེ་ཐུབ་པརི་མི་ཟད། ཟངས་དཀརི་གྱི་ིཁོོརི་ཡུག་ག་ིའགྱུརི་འགྲིསོ་དང་ཁོ་ོ

ཚེོའི་དབང་བསྒྱུརི་གྱིི་གོ་རིིམི་སོགས་ཕྱོོགས་མིང་པོ་ཞིིག་ལ་བལྟས་ནི་རྒྱལ་པོ་

གཤེགས་ལྡེ་ེལ་ོཙཱ་པ་རིིནི་ཆོེནི་བཟང་པ་ོདང་དུས་མིཉིམི་ཡིིནི་པརི་བཤད་པ་ད་ེབདེནི་

དངསོ་ཀྱི་ིགཏམི་དུ་མིཐོངོ་ང་ོ།། 

ལ་དྭགས་པ་དང་བོད་ཀྱི་ིརྡ་ོམིཁོརི་གཉིིས་ཀྱི་ིབཟ་ོབསྐྲུནི་གྱི་ིསྤུས་ཀ་དང་རྒྱ་ཁྱིོནི། 

མིཐོ་ོཚེད་བཟ་ོདབྱིིབས་སོགས་བསྡུརི་ཐོབས་མིེད་པའི་ཆོ་མིང་པ་ོཞིིག་ཡིོད་ནིའང། 

བརྩེིགས་བཟ་ོབྱིེད་པའི་དགོས་གལ་རིང་བཞིིནི་ཧ་ཅིང་ཆོ་འདྲ་བ་སྟེེ། རྒྱལ་རིོང་པ་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

རྣམིས་ཀྱིིས་རྡ་ོམིཁོརི་ལ་ཁོ་ོབྲ་ོཟེརི་བ་དང་ད་ེནི་ིརྒྱུ་ནིོརི་འཇོག་གནིས་ཞིེས་པའ་ིདོནི་

ཡིིནི་པརི་བཤད། ཟངས་དཀརི་པ་རྣམིས་ཀྱིིས་རྡ་ོམིཁོརི་ལ་པེའུ་དང་སྒྱོོགས་རི་ཟེརི་

ཞིིང་པེའུ་ནི་ིས་ོབ་ཞིེས་པའ་ིདོནི་དང་སྒྱོོགས་རི་ནི་ིདགྲི་བྱུང་སྐབས་སྒྱོོགས་རྡ་ོའཕེནི་

ས་ཡིནིི་པས་རིདེ། ད་ེལྟརི་རྡ་ོམིཁོརི་ལ་རྒྱུ་ནིརོི་འཇགོ་གནིས་ཞིསེ་རྒྱུ་ནིརོི་ཙམི་འཇགོ་

ས་དང་ས་ོབ་ཞིསེ་ས་ོབལྟ་བྱིདེ་མིཁོནི་གྱི་ིམི་ིགཅིགི་པུའ་ིའདུག་གནིས་དང་། དགྲི་བྱུང་

དུས་སྒྱོོགས་རྡ་ོའཕེནི་ས་ཁོ་ོནི་ལྟ་བུརི་མིཐོོང་རུང་། ད་ེག་རིང་གཅིིག་པུ་ཡི་ེནིས་མི་

ཡིིནི་ཏེ། ད་ེདག་ནི་ིདམིག་བརྡ་གཏོང་བྱིེད་དང་ཉིེནི་གཡིོལ་ཁོང་། རྒྱུ་ནིོརི་སྦིས་ཁོང་

དང་གཡུལ་ས་སོགས་སུ་རྒྱལ་རིོང་པ་དང་ཟངས་དཀརི་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་གཅིིག་

མིཚུངས་ལྟརི་བདེ་སྤྱིདོ་བྱིེད་ཀྱི་ིཡིདོ་པ་ད་ེརིདེ། 

དེ་ལས་ཀྱིང་འདྲ་ཆོོས་ལྷོང་ངེརི་མིངོནི་ཡིོད་པ་ཞིིག་ནིི། རྡོ་མིཁོརི་བརྩེིགས་

གནིས་ཕ་ོབྲང་དང་རིང་ག་ིསྡོོད་ཁོང་ག་ིརི་ིབོའ་ིསྒོང་ཟུརི་གྱི་ིངོས་དག་ཡིིནི་པ་ད་ེརིེད། 

ཡིིནི་ནིའང་རྡ་ོམིཁོརི་དབྱིིབས་བཀོད་ཀྱི་ིརིིམི་པའ་ིཆོ་གཏནི་ནིས་མི་ིའདྲ་སྟེེ། བོད་ཀྱི་ི

རྒྱལ་རིོང་ཡུལ་གྱི་ིརྒྱལ་ཕྲིནི་རྣམིས་ཀྱི་ིརྡ་ོམིཁོརི་ལ་ཟུརི་བཞི་ིཅིནི་དང་། ཟུརི་ལྔ་ཅིནི། 

ཟུརི་དྲུག་ཅིནི། ཟུརི་བརྒྱད་ཅིནི་སོགས་ཡིོད་པརི་མི་ཟད། མིཐོ་ོཚེད་ཀྱིང་ཕལ་ཆོ་ེབ་

སྨ་ི29ནིས43.2དང་ཐོོག་རྩེེགས་རིིམི་པ་དྲུག་ནིས་དགུ་བའ་ིབརི་ཡིོད། རྩེིག་ངོས་

ལ་གཡིག་མིག་ོདང་རྟོ་མིཆོོག་སོགས་དོད་དུ་བཅུག་ཡིོད་ལ་རི་ིམི་ོཡིང་སྣ་མིང་བྲིས་

སྲོལ་ཡིོད་པརི་བཤད། རྡ་ོམིཁོརི་དག་ཧ་ཅིང་མིཐོ་ོཔ་ོཡིོད་པས་སྟེེང་ནིས་དགྲི་ཇག་ག་ི

ཉིེནི་ཁོ་ལ་ས་ོབལྟ་བྱིེད་པ་དང་གཡུལ་འཁྲུག་ག་ིདུས་སུ་ཉིེནི་ཡིིབ་བྱིེད་ཐུབ་ལ། ཆུ་

སོགས་ཀྱིང་དོང་ལམི་བརྒྱུད་ནིས་ལེནི་ཐུབ་པརི་མི་ཟད། དགྲི་བོརི་ཕརི་རྒོོལ་ཀྱིང་
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བྱིེད་ཐུབ་པརི་བཤད། གཞིནི་རྡ་ོརྩེིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡིོད་པའ་ིཡིིག་ཆོ་ཁོག་ནི་མིད་ོ

ཁོམིས་ཡུལ་དུ་བོད་བཙནི་པོའ་ིསྐབས་ནིས་རྡོ་རྩེིག་ལག་རྩེལ་ཆོེས་ཆོེརི་དརི་ཡིོད་

པརི་བཤད་པ་ད་ེཡིང་རྒྱལ་མི་ོཚེ་བ་རིོང་ག་ིརྡ་ོརྩེིག་ལག་རྩེལ་ལ་ཟེརི་བ་ཡིིནི་ལོས་ཆོ་ེ

སྟེེ། ད་ལྟ་ཡིོད་པའ་ིརྡ་ོམིཁོརི་དག་ལ་བལྟས་ནི་ནི་ིརྒྱལ་རིོང་པ་ཚེ་ོསྔོ་མི་ོནིས་རྡ་ོརྩེིག་

ལག་རྩེལ་ཅུང་འཐུས་ཚེང་རིང་བཞིིནི་ཡིོད་པརི་ཤེས་ཐུབ། ད་ེལྟརི་མིིནི་ནི་དུས་ད་ལྟ་

ཡིང་གཞིནི་ལ་ངམོི་དུ་རུང་བའ་ིརྡ་ོམིཁོརི་འད་ིདག་བཟ་ོསྐྲུནི་བྱིདེ་ག་ལ་ཐུབ། རྡ་ོམིཁོརི་

འད་ིདག་གསརི་རྩེིག་བྱིེད་སྐབས་རྒྱལ་རིོང་པས་མི་ིཟོག་གཉིིས་ཀྱིིས་གྲིོནི་དངུལ་རྒྱ་

ཆོ་ེབཏང་ཡིདོ་པ་དང་ཁོ་ོཚེའོ་ིབླ་ོསྤོོབས་དང་ཤསེ་རིབ་ཀྱིང་གསལ་བ་ོམིངོནི་ཡིདོ་པ་ད་ེ

རིདེ། 

རྒྱལ་རིོང་ཡུལ་གྱི་ིརྡ་ོམིཁོརི་དང་འབྲེལ་བའ་ིཡིིག་ཆོ་ཞིིག་ནི། “མིཁོརི་གྱི་ིསྒོ་ོནི་ི

བླངས་ཆོོག་པའ་ིརྡ་ོདང་ས་སྤུངས་པ་ཡིིནི་པས་དངོས་པ་ོསྣ་ཚེོགས་རྡ་ོམིཁོརི་ནིང་དུ་

འདྲནེི་སླ་བ་དང་། རྟོ་ཟགོ་ཀྱིང་རྡ་ོམིཁོརི་ནིང་དུ་འཁྲོདི་ཆོགོ མི་ིརྣམིས་ཀྱི་ིརྡ་ོམིཁོརི་ཕྱོིའ་ི

ས་རྡ་ོསོགས་བསལ་ནིས་སྐས་བཙུགས་ནིས་ནིང་དུ་སོང་རྗེེས་སྐས་ནིང་དུ་བླངས་

ཆོོག་པས་རྡ་ོམིཁོརི་འད་ིམིིང་དོནི་མིཚུངས་པས་ཉིེནི་གཡིོལ་ཁོང་ཡིིནི་”23ཞིེས་པ་

ལྟརི་ལགས་ལ། གཞིནི་ང་རིང་ཕྱོི་ལོ་ཉིིས་སྟེོང་གསུམི་གྱིི་ལོརི་རྒྱལ་རིོང་དུ་སོང་

སྐབས་སུ་རྡ་ོམིཁོརི་ལ་ས་རྡ་ོགང་རུང་ག་ིསྒོ་ོཡིོད་མིེད་མིཐོོང་ཐོོས་མི་བྱུང་ཡིང་། ད་ེནི་ི

ང་རིང་རྡ་ོམིཁོརི་ལ་ཆོདེ་དུ་རྐང་བཙུགས་ནིས་འཚེལོ་ཞིབི་ཏུ་སངོ་བ་མི་ཡིནིི་པརི་འགྲི་ོ

ཞིོརི་གྱི་ིམིཐོོང་ཐོོས་ཙམི་ཡིིནི་པས་ནི། སྔོོནི་གྱི་ིདུས་སུ་རྡ་ོམིཁོརི་ལ་གོང་ནིས་བཤད་

པ་ལྟརི་གྱི་ིསྟེབས་བད་ེརིང་བཞིིནི་ཅིནི་གྱི་ིས་རྡ་ོགང་རུང་ག་ིསྒོ་ོསོགས་ཀྱིང་ཡིོད་པརི་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

འདདོ་ལ། ད་དུང་ད་ེརུ་“ཕྱུག་པ་ོརྣམིས་ལ་རིང་རིང་ག་ིཉིནེི་གཡིལོ་བྱིདེ་སའ་ིརྡ་ོམིཁོརི་

རི་ེཡིདོ་ཚེདོ་རིདེ་”24བ་ད་ེཡིང་བདེནི་དངསོ་ཀྱི་ིགཏམི་དུ་མིད་ད།ོ། 

ལ་དྭགས་ཟངས་དཀརི་ཡུལ་གྱི་ིརྡ་ོམིཁོརི་དག་ནི་ིགོང་ག་ིབོད་པའ་ིརྡ་ོམིཁོརི་གྱི་ི

བཟ་ོདབྱིིབས་ལྟརི་ཟུརི་ལྔ་དང་དྲུག བརྒྱད་སོགས་ཡིོད་པ་ཞིིག་མི་ཡིིནི་པརི་ཟླུམི་པ་ོ

དང་གྲུ་བཞི་ིནིརི་མིོརི་བརྩེིགས་ཡིོད་པ་ད་ེརིེད། ད་ེནི་ིདཀརི་ཆོ་མིཐོ་ོཡུལ་ནི་ཡིོད་པའ་ི

རྒྱལ་པ་ོགཤགེས་ལྡེ་ེཡི་ིརྡ་ོམིཁོརི་དང་སྐྱོ་སྒོམི་གྲིངོ་ཚེའོ་ིགཡིནོི་ཟུརི་གྱི་ིརི་ིསྒོང་ནི་ཡིདོ་

པའ་ིརྡ་ོམིཁོརི་བཟ་ོདབྱིིབས་ཀྱིིས་ཤེས་ནུས། སྤྱིིརི་རྒྱལ་པ་ོགཤེགས་ལྡེ་ེཡི་ིརྡ་ོམིཁོརི་

ཡིོངས་སུ་ཞིིག་རིལ་དུ་སོང་ཡིོད་ཀྱིང་། རྡ་ོམིཁོརི་གྱི་ིརྩེིག་རྨིང་ལས་ཟླུམི་བ་ོཡིིནི་པ་

གསལ་བ་ོཤེས་ཐུབ་པརི་མི་ཟད། ད་དུང་ཁོ་ོཚེོས་རྡ་ོམིཁོརི་གང་དང་ཅི་ིཞིིག་ལ་བེད་

སྤྱིོད་བྱིེད་ཀྱི་ིཡིོད་པའང་ཤེས་ཐུབ་སྟེ།ེ རྡ་ོམིཁོརི་གྱི་ིཞིབས་འོག་ག་ིམིཐོའ་སྐོརི་ཡིོངས་

སུ་རྡ་ོལེབ་ཆོེནི་པ་ོགབ་ཡིོད་པ་དེའ་ིནིང་ལོགས་ནི་ིསྔོོནི་དུས་སུ་ཅི་དངོས་དང་རྒྱུ་ནིོརི་

སྦིས་བསྐུངས་བྱིེད་ས་ཡིིནི་ཏེ། དུས་ད་ལྟ་ཡིང་ཅི་དངོས་རྙེད་སོང་བྱུང་གི་ཡིོད་པ་

འདིས་ཤེས་ཐུབ་ལ། (ཅི་དངོས་ཁོ་ཤས་རྙེད་སོང་བྱུང་ཡིོད་རུང་ད་ལྟ་ཡུལ་མི་ིརྣམིས་རྣམི་རྟོོག་གིས་

འཇིགས་ནིས་ད་དུང་ཨ་ེརྙེད་ཀྱི་ིསྔོོག་འདོནི་བྱིེད་མི་ིགཅིིག་ཀྱིང་མི་ིའདུག) ད་ེམིིནི་ཞིིག་ཏུ་རིལ་སོང་

བའ་ིརྡ་ོམིཁོརི་གྱི་ིཕྱོོགས་ཡིོངས་ནི་དགྲི་ལ་ཕརི་རྒོོལ་བྱི་བྱིེད་ཀྱི་ིསྒྱོོགས་རྡོ། གཙང་

འགྲིམི་ནིས་སྤོོརི་འདྲནེི་བྱིས་པའ་ིཆུ་རྡ་ོརིིལ་རིིལ་མི་ིཡི་ིམིག་ོབོའ་ིཆོ་ེཆུང་དང་མིཉིམི་པ་

མིང་བོ་ཡིོད་ལ། དེ་དག་སྤོོརི་འདྲེནི་བྱིེད་མིཁོནི་ནིི་ཉིེས་ཅིནི་པ་ཤ་སྟེག་ཡིིནི་པརི་

བཤད། སྤྱིིརི་ལ་དྭགས་ཡུལ་འདིརི་མིཆོོད་རྟོེནི་མིང་བ་ོཞིིག་ཡིོད་པ་ནིི། ཉིེས་ཅིནི་པ་

དག་ལ་རིང་ག་ིབྱིས་ཉིསེ་འགྱིདོ་བཤགས་ཀྱི་ིཆོདེ་དུ་བརྩེགིས་བཞིངེས་བྱིདེ་དུ་བཅུག་
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ནིས་བྱུང་བ་ཡིིནི་པའ་ིཁྲོིམིས་སྲོལ་ཞིིག་ཡིིནི་པརི་གྲིགས་ཀྱིང་། ཟངས་དཀརི་ཡུལ་

འདིརི་ལ་དྭགས་གྱིི་ས་གནིས་གཞིནི་དག་ལྟརི་མིཆོོད་རྟོེནི་མིང་བོ་ཞིིག་མིེད་པ་ནིི་

ཟངས་དཀརི་པས་ཉིེས་ཅིནི་པ་ཚེོའ་ིཉིེས་ཁྲོིམིས་སུ་རྡ་ོམིཁོརི་ནིང་དུ་སྒྱོོགས་རྡ་ོམིང་བ་ོ

གཙང་འགྲིམི་ནིས་དབོརི་འདྲེནི་བྱིེད་དུ་བཅུག་པས་ཡིིནི་པ་འདྲ། ཁོ་ོཚེོའ་ིརྡ་ོམིཁོརི་ལ་

བོད་ཀྱི་ིརྡ་ོམིཁོརི་ལྟརི་དོང་ལམི་བརྒྱུད་ད་ེཆུ་ཡིང་ལེནི་ཐུབ་པའ་ིརྗེེས་ཤུལ་འདུག་ལ་

ཁོ་ོཚེསོ་ཆུ་ལནེི་སའ་ིདངོ་ལམི་ལ་ཆུ་ཕུག་ཟེརི། 

སྐྱོ་སྒོམི་གྲིོང་ཚེོ་ནི་ཡིོད་པའི་རྡོ་མིཁོརི་ནིི་གྲུ་བཞིི་ནིརི་མིོརི་བརྩེིགས་ཡིོད། 

བརྩེགིས་བྱིདེ་ཀྱི་ིརྡ་ོམིང་ཆོ་ེབ་ཆོེནི་པ་ོམི་ིགཟུགས་དང་མིཉིམི་པ་འདུག དངསོ་གནིས་

རྡ་ོཆོེནི་ད་ེདག་རྩེིག་རྡ་ོརུ་ཅི་ིལྟརི་བཞིག་པ་དང་རི་ིསྒོང་དུ་སྤོོརི་འདྲེནི་གང་འདྲ་བྱིས་

ནིས་འོང་བ་དག་ལ་བསམི་ཚེེ། སྔོོནི་གྱི་ིམི་ིཡི་ིགཟུགས་པ་ོདང་སྟེོབས་ཤུགས་ཀྱིང་

རིགས་རིིམི་ཙམི་ཤེས་ཐུབ། ཡིིནི་ནིའང་རྡོ་མིཁོརི་ནིང་གི་བཀོད་པ་ཞིིབ་གླིེང་བྱིེད་

ཐོབས་མི་ིའདུག་སྟེ་ེནིང་ངོས་ཡིོངས་རྩེིག་སྟེེང་ནིས་ལྷུང་བའ་ིརྩེིག་རྡ་ོཡིིས་གང་འདུག 

ཕྱོའི་ིངསོ་སུའང་འབུརི་དདོ་དུ་ཡིདོ་པའ་ིགཟུགས་དབྱིབིས་ཅི་ིཡིང་མི་ིའདུག་ཀྱིང་རྩེགི་

པའ་ིཕྱོགོས་ས་ོས་ོནི་ས་ོབལྟ་གཅིགི་པུ་བྱིདེ་སའ་ིཁུང་བུ་རི་ེའདུག རྒོནི་ཚེ་ེདབང་རིགི་

འཛིནིི་གྱིསི་བཤད་ནི། “སྔོོནི་མིའ་ིམིསེ་མིསེ་ཚེསོ་བཤད་ནི་ཟངས་དཀརི་པའ་ིགྲིངོ་ཚེ་ོ

ཚེང་མིརི་པེའུ་ཡིོད་ལ་གྲིོང་ཚེ་ོགོང་མིའ་ིཔེའུ་ནིང་མི་ེམིདའ་ིསྒྲི་དང་དུད་པ་གང་རུང་

བྱུང་ཚེ་ེདགྲི་ཇག་ཡིངོ་བའ་ིབརྡ་ཡིནིི་པ་དང་། ང་ཚེའོ་ིཔའེུ་ནིང་དུའང་ཞི་རི་བྱིདེ་མིཁོནི་

གྱི་ིམི་ིགཅིིག་རྒྱུནི་དུ་བསྡོད་ཡིོད་པ་དང་མི་ིདེས་དགྲི་ཇག་ཡིོང་བའ་ིབརྡ་ནིམི་བྱུང་ནི། 

དེ་མི་ཐོག་ཁྱིིམི་གྱིི་རྒྱུ་ནིོརི་ཁྱིེརི་ནིས་པེའུ་ནིང་དུ་འགྲིོ་དགོས་”25པརི་བཤད་པ་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

སོགས་ལ་བསམི་ནི་ཟངས་དཀརི་པས་ཀྱིང་རྡ་ོམིཁོརི་ཉིེནི་གཡིོལ་དང་རྒྱུ་ནིོརི་འཇོག་

གནིས། གཡུལ་ས་སགོས་སུ་བདོ་པ་དང་གཅིགི་མིཚུངས་ལྟརི་བདེ་སྤྱིདོ་བྱིདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་

པ་ད་ེརིེད། འོནི་ཀྱིང་ཡིིད་ཕངས་པ་ཞིིག་ལ་ཟངས་དཀརི་པའ་ིརྡ་ོམིཁོརི་གྱི་ིམིཐོ་ོཚེད། 

ཚེད་འཇལ་བྱིེད་མི་ཐུབ། ད་ེནི་ིརྒྱལ་པ་ོགཤེགས་ལྡེ་ེཡི་ིརྡ་ོམིཁོརི་ལ་རྩེིག་རྨིང་ཙམི་

ལས་ལྷོག་མིེད་པ་དང་། སྐྱོ་སྒོམི་གྲིོང་ཚེོའ་ིརྡ་ོམིཁོརི་ཡིང་ཐོོག་རྩེེགས་གཉིིས་ཙམི་གྱི་ི

ཚེད་ལས་ལྷོག་མིེད་པས་བྱི་ཐོབས་ཅི་ིཡིང་མི་བྱུང་། ཟངས་དཀརི་བྱིང་ངསོ་མིཐོ་ོཡུལ་

ནི་ཡིདོ་པའ་ིརྒྱལ་པའོ་ིརྡ་ོམིཁོརི་ཟླུམི་པ་ོདང་། ནུབ་ཡུལ་སྐྱོ་སྒོམི་ནི་ཡིདོ་པའ་ིགྲིངོ་ཚེའོ་ི

རྡ་ོམིཁོརི་གྲུ་བཞི་ིནིརི་མིོརི་བརྩེིགས་ཡིོད་པ་ནི་ིརྒྱལ་པ་ོདང་འབངས་ཀྱི་ིག་ོཐོོབ་རིང་

བཞིིནི་ཞིགི་ཀྱིང་ཡིིནི་སྲདི། 

མིདོརི་ནི་བོད་ཡུལ་གྱིི་མིཐོའ་མིཚེམིས་རྒྱལ་མིོ་ཚེ་རིོང་པ་དང་ལ་དྭགས་ཀྱིི་

མིཐོའ་མིཚེམིས་ཟངས་དཀརི་པ་གཉིིས་ཀྱི་ིརྡ་ོམིཁོརི་ལས་མིཐོའ་མིཚེམིས་ཁོག་ག་ི

མིིའ་ིདཀའ་སྡུག་དང་དེརི་གདོང་ལེནི་བྱིེད་ཐུབ་པའ་ིབླ་ོསྤོོབས་ཤེས་ཐུབ་པརི་མི་ཟད། 

ཡུལ་གྲུ་གཉིསི་ཀྱི་ིརྡ་ོརྩེགི་ལག་རྩེལ་རྩེརེི་སནོི་གྱི་ིཁྱིད་འཕགས་རིང་བཞིནིི་ཡིང་མིངནོི་

ཐུབ་ལ། རྡ་ོམིཁོརི་གྱི་ིབཀོལ་སྤྱིོད་རིང་བཞིིནི་འདྲ་ཡིང་བཟ་ོབཀོད་ཀྱི་ིཆོ་ལ་འདྲ་ས་ཧ་

ཅིང་ཉུང་ཞིངི་ཧ་ལམི་མིདེ་པ་ལྟརི་མིངོནི་པ་དེའ།ོ།

བརྒྱད་པོ། ལྟ་གཤིིབ་ལསེ་རེྙད་པོའིི་ལ་བོད་སྡོོད་ཁང་གི་རིྩིག་བཟོོ།

ལ་དྭགས་པ་དང་བོད་ཀྱིི་སྡོོད་ཁོང་རྩེིག་བཟོ་ལས་རྙེད་ཅིིང་མིཐོོང་ཐུབ་པ་ནིི། 

ཡུལ་གྲུ་གཉིིས་ཀྱི་ིརྡ་ོརྩེིག་ག་ིབརི་ལ་འདྲ་བའ་ིཆོ་ཧ་ཅིང་མིང་ལ་མི་ིའདྲ་བའ་ིཆོ་ཉུང་བ་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ད་ེརིེད། འོནི་ཀྱིང་མི་ིཁོ་ཤས་ཀྱིིས་བཤད་པ་ལྟརི་ལ་བོད་གཉིིས་ལ་མི་ིའདྲ་བའ་ིཆོ་ཅི་ི

ཡིང་མིེད་དེ། ད་ེནི་ིསྔོོནི་གྱི་ིདུས་སུ་བོད་ལས་ལོགས་སུ་གྱུརི་བའ་ིལ་དྭགས་པ་ཞིིག་

མིེད་པརི་ལ་དྭགས་ནི་ིབོད་ཀྱི་ིཡུལ་ལུང་བྱི་ེབྲག་པ་ཞིིག་ཡིིནི་ཞིེས་སྟེབས་བད་ེཡིིས་

བརྗེོད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་དེརི་བདེནི་ཤས་ཆོ་ེརུང་། དད་འདུནི་སེམིས་ཁོམིས་དང་ཡུལ་སྲོལ་

གོམིས་གཤིས་གཙོས་པའ་ིཕྱོོགས་མི་ིཉུང་བ་ཞིིག་ལ་ད་ེལྟརི་བཤད་ཆོོག་ཆོོག་ཡིིནི་

པའ་ིབཟ་ོལྟ་འདྲ་བ་ོའདུག་ཀྱིང་། ཡུལ་སྲོལ་ལ་ཡིང་མི་ིའདྲ་ས་ཡི་ེནིས་མིེད་པ་ཞིིག་མི་

ཡིིནི་ཏེ། ལ་དྭགས་པའ་ིབུ་དང་བུ་མི་ོགང་རུང་ལ་མིནིའ་མི་དང་མིག་པ་བླངས་ནིས་

མིག་ོརིས་བཏང་ཚེརི་རྒྱབ་རྗེེས་ཀྱི་ིབག་སྟེོནི་ཆོེནི་མི་ོབྱིེད་སྐབས་སུ། ཁྱིིམི་ད་ེཡི་ིདྲིནི་

ཆོེནི་ཕ་མི་རྒོནི་རྒོོནི་གཉིིས་པ་ོཁྱིིམི་གྱི་ིཕྱོ་ིལོགས་སུ་བུད་ད་ེཁོང་ཆུང་ཞིེས་པའ་ིསྡོོད་

ཁོང་ཆུང་ངུ་བརྩེིགས་ནིས་སྡོོད་པའམི། ཡིང་ནི་བུ་དང་མིནིའ་མི་དག་གིས་ཁོང་པ་

གསརི་བརྩེིགས་བྱིས་ཏ་ེཁོ་ོཚེ་ོད་ེརུ་བུད་འགྲི་ོབས་ནི། རྒོས་པའ་ིཁུརི་གྱིིས་ནིོནི་པའ་ི

ཕ་མི་གཉིིས་པ་ོསྡོོད་ཁོང་གསརི་རྙིང་གང་རུང་ཞིིག་ཏུ་མི་ཤ་ིབརི་རིང་བདག་རིང་སྐྱོོང་

གིས་འཚེོ་དགོས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྔོོནི་གྱིི་ལུགས་སྲོལ་འདི་འདྲ་ད་དུང་ཡིང་མི་

ཉིམིས་རྒྱུནི་གནིས་སུ་ཡིོད་པའ་ིཡུལ་སྡོ་ེམི་ིཉུང་བ་ཞིིག་ཡིོད་པས་ནི། སྡོོད་ཁོང་རྩེིག་

བཟ་ོལ་མི་ིའདྲ་བའ་ིཆོ་གཏནི་ནིས་མིེད་པ་ག་ལ་སྲིད་ད།ེ རྩེིག་སྟེངས་དང་རྩེིག་ཐོབས་

ཀྱི་ིལས་ཀའ་ིབརྒྱུད་རིིམི་ཁྲོོད་ཕ་ོབྲང་དང་དགོནི་པའ་ིལྷོ་ཁོང་། འདུ་ཁོང་། བླ་དཔོནི་

ཚེོའ་ིགཟིམི་ཆུང་ག་ིསྤོེནི་རྒྱནི་འཇོག་སྟེངས། རྩེིག་པའ་ིགང་མིཚེམིས་བརི་ནིས་རྩེིག་

པ་སྡོོམི་བྱིདེ་ཀྱི་ིསྐ་ེརིགས་འདྲ་བའ་ིཤངི་ལབེ་མིཐུག་པ་ོརི་ེབཞིག་ཡིདོ་མིདེ་དང་། རྩེགི་

ངོས་འདམི་གྱིིས་གཡིོགས་ནིས་རྩེིག་རྡ་ོམིཐོོང་ཐུབ་མིིནི་དང་དམིངས་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་ལ་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཡིང་སྤོནེི་རྫུནི་ལྟ་བུས་ཁོང་པརི་སྐ་དམིརི་བཟ་ོསྲོལ་ཡིདོ་མིདེ། 

གཞིནི་ཡུལ་མི་ིསྤྱིིའ་ིསྡོོད་ཁོང་ག་ིབཟ་ོདབྱིིབས་བཀོད་གྲུ་བཞི་ིདང་ནིརི་མི་ོཡིིནི་

མིིནི་གྱི་ིཁྱིད་པརི་སོགས་ཡིོད་ལ། སྡོོད་ཁོང་ཕྱོ་ིནིང་བཟ་ོསྐྲུནི་བྱི་བྱིེད་ཀྱི་ིརྒྱུ་ཆོ་ལའང་

ས་རྡ་ོདང་ཤིང་སོགས་བེད་སྤྱིོད་བཏང་བའ་ིམིང་ཉུང་། སྒོ་ོརི་ཡིོད་མིེད། གཞི་ིརྒྱ་ཆོ་ེ

ཆུང་། རྒྱལ་པོའ་ིཕ་ོབྲང་དང་དགོནི་པའ་ིལྷོ་ཁོང་དག་ག་ིརྩེིག་ཡུལ་རི་ིབོའ་ིངོས་དང་

སྒོང་དག་ཏུ་བཞིེངས་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེནི་སྣ་ཚེོགས་ཀྱི་ིབཤད་རྒྱུནི་ཁོག་ག་ིབརི་ཐོག་

སོགས་བྱི་ེབྲག་ཏུ་མི་ིའདྲ་ས་མིང་བ་ོཞིིག་མིཐོོང་ཐུབ་པ་དང་། བདག་གིས་ཀྱིང་དེའ་ི

ཕྱོོགས་དང་མིཚེམིས་ངོས་ཡིོངས་ནིས་ཅུང་ཙམི་རིེ་རྙེད་པ་དེ་ལ་འབད་ཁུལ་བྱིས་

ནིའང་། དའེ་ིལྡེགོ་ཕྱོགོས་སུ་ཡིདོ་པའ་ིམིཚུངས་ཤངི་འདྲ་བའ་ིསྤྱི་ིངསོ་ཀྱིསི་ངས་འབད་

པ་འབྲས་མིེད་དུ་བྱིས་འགྲི་ོསྟེེ། བདག་གིས་བལྟ་བྱིའ་ིལ་དྭགས་པ་དང་བོད་ཀྱི་ིསྡོོད་

ཁོང་ག་ིརྩེིག་བཟ་ོནི་ིབཟ་ོརྩེལ་རིང་མིཚེནི་པ་གཉིིས་ལ་བལྟས་པ་མི་ཡིིནི་པརི། ལག་

ཤེས་རིིག་དངོས་ཤིག་ག་ིསྤྱི་ིདང་བྱི་ེབྲག་ག་ིཁྱིད་ཆོོས་ལ་བལྟས་པའ་ིམྱོོང་བྱིང་ཉིིད་དུ་

གྱུརི་འགྲི་ོབས་ནི། བདག་གསི་ལ་དྭགས་པ་དང་བདོ་ཀྱི་ིསྡོདོ་ཁོང་རྩེིག་བཟ་ོལ་བྱི་ེབྲག་

ག་ིཆོ་ནིས་མི་ིའདྲ་ས་མིང་བ་ོཞིིག་ཡིོད་ནིའང་། སྤྱི་ིཡིོངས་སུ་མི་ིའདྲ་ས་མིེད་ཅིིང་གཞི་ི

རྩེའི་རྩེིག་ཐོབས་ཀྱིི་གོ་རིིམི་སོགས་ཀྱིང་གཅིིག་པ་རིེད་ཅིེས་བརྗེོད་པརི་འདོད་པའི་

སམེིས་པ་རྙདེ་ཅིངི་ཐོབོ་པ་དང་། ད་ེཉིདི་བརྗེོད་པརི་འདདོ་པ་དེའ།ོ། 

མིདོརི་ནི་ལ་དྭགས་པ་དང་བོད་ཀྱིི་སྡོོད་ཁོང་རྩེིག་བཟོའ་ིལག་རྩེལ་དང་འཕེལ་

རྒྱས་ཀྱི་ིཆོོས་ཉིིད་མིང་པ་ོཞིིག་བོད་བཙནི་པོའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་བཙུགས་ཚུནི་ཆོད་དུ་དརི་

རྒྱས་བྱུང་བ་ལས། དེའ་ིསྔོ་རིོལ་དུ་དརི་རྒྱས་ཆོེས་ཆོེརི་མིེད་ཀྱིང་སྲིད་ད།ེ དག་ེཆོོས་



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཀྱིི་<<གཏམི་རྒྱུད་གསེརི་ཐོང་ལས།>> “སྔོོནི་གྱིི་མིི་རྣམིས་ཁོང་པ་བརྩེིགས་པ་ལ་ངོ་

མིཚེརི་དུ་བརྩེ་ིབའ་ིགནིའ་གཏམི་རྣམིས་ནི་ཡིང་ཕ་ོབྲང་དགུ་ཐོོག་བྱི་བ་ཤིནི་ཏུ་མིང་། 

གྲིངོ་ཁྱིརེི་ཞིགི་པའ་ིཤུལ་སོགས་ཆོེརི་མིཐོངོ་རྒྱུ་མི་ིའདུག་པས། ཕལ་ཆོེརི་འབྲགོ་ཁྱིམིི་

གྱི་ིརྣམི་པརི་ཆོགས་ཡིོད་ཚེོད་དུ་འདུག“26ཅིེས་པའ་ིབཤད་པ་ལ་བདེནི་གཏམི་མི་ི

འདུག་ཅིེས་སུ་ཞིིག་གིས་ཁོ་ཚེོད་གཅིོད་མི་ིཐུབ་ནིའང་། དེའ་ིཡིརི་སྔོོནི་དུ་ལ་དྭགས་

དང་བོད་ཡུལ་ནི་སྡོོད་ཁོང་དང་རྡ་ོརྩེིག་ག་ིལག་རྩེལ་མིེད་ཅིེས་ད་ེབས་ཀྱིང་སྨྲ་མི་ིནུས་

པས། ལ་དྭགས་པ་དང་བོད་པའ་ིསྡོོད་ཁོང་དང་རྡ་ོརྩེིག་གཉིིས་ཀྱིང་མིིའ་ིརིིགས་ཀྱི་ིལ་ོ

རྒྱུས་སྤྱི་ིམིཚུངས་ལྟརི་སྔོ་མི་ོསྔོ་མི་ོཞིིག་ནིས་ཡིོད་ཅིེས་བཤད་ནི། འགལ་བ་མིེད་ཅིིང་

རིགིས་པས་མི་ིགནིདོ་པས་བདོ་ཀྱི་ིརྡ་ོརྩེགི་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱིང་ཆོསེ་གནིའ་བའོ་ིལ་ོཟླ་ཞིགི་

ནིས་འག་ོབརྩེམིས་ཡིོད་པའ་ིངེས་ཤེས་ཡིང་དག་ཅིིག་མིིག་མིདུནི་ལ་བཀྲམིས་ནིས་

ཡིདོ་པ་ད་ེག་ཉིདི་ད།ོ།

དགུ་བ། མཇུག་བསྡུའིི་གེློང་མོསེ་རང་ལ་ལྟ་བ།

ལ་དྭགས་པ་དང་བོད་ཀྱི་ིསྡོོད་ཁོང་རྩེིག་བཟ་ོལ་འཁྱུག་ཙམི་བལྟས་པའ་ིབརྒྱུད་

རིིམི་ནིང་མིིའི་རིིགས་ཀྱིི་སྡོོད་ཁོང་རྩེིག་བཟོའ་ིལག་རྩེལ་ནིི། རྒྱ་ཆོེ་ངལ་རྩེོལ་མིི་

དམིངས་ཀྱི་ིརྔུལ་ཁྲོག་གིས་བཙལ་ཅིིང་བསྐྲུནི་པ་ཡིིནི་པའ་ིརྒྱུནི་རིིང་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིབྱུང་

བ་ཡིོད་པ་དང་། བཟ་ོསྐྲུནི་གྱི་ིརྣམི་པ་རྒྱ་ཆོ་ེཞིིང་ཕྱོ་ིརྩེིག་ག་ིཁོ་མིདོག་སོགས་ལའང་ལྷོ་

ཆོོས་རིིག་གནིས་དང་མི་ིཆོོས་རིིག་གནིས་ཀྱི་ིབསམི་བློའ་ིརྔམིས་མིཐུག་ལ་མིཚེོནི་

ནུས་དང་ག་ོདོནི་གཏིང་ཟབ་མིངའ་ལ། ད་ེདག་རི་ེརི་ེལའང་ཧ་ཅིང་ང་ོམིཚེརི་ཞིིང་ཡིིད་
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

འཕྲིགོ་པའ་ིགཏམི་རྒྱུད་གང་མིང་ཞིགི་ཡིདོ་པ་འད་ིཉིདི་ནིམི་དུ་ཡིང་མིའི་ིརིགིས་དང་ཁོ་

འབྲལ་ཐོབས་མིེད་པའ་ིརིིག་དངོས་འཕགས་ཤིག་ག་ིཁྱིད་ཆོོས་ཡིོངས་སུ་ཚེང་པརི་མི་

ཟད། འད་ིཉིིད་ལས་ཞིོརི་དུ་བལྟ་ཐུབ་པ་ཞིིག་གཏནི་ནིས་མི་ཡིནིི་པ་ཤེས་བྱུང་བས་ནི། 

རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་འགྲི་ོཞིོརི་དུ་བལྟས་པའ་ིམྱོོང་རིོལ་འད་ིལ་རིིནི་ཐོང་ཞིིག་ག་ལ་ཡིོད་སྲིད། 

དེ་ལྟ་ནིའང་ལག་ཤེས་རིིག་དངོས་འདི་ལ་བཅིོས་མིིནི་བལྟ་འདོད་ཀྱིི་སྔོོནི་འགྲིོའ་ིསྐྱོ་

ཐོགི་ཅིགི་ཕབ་པརི་སྡོགི་ཉིེས་ཅི།ི 

མིདོརི་ནི་རྩེོམི་ཐུང་འདི་ལ་མི་བརྟོག་བབ་ཅིོལ་དང་བཤད་ཡིམི་སོགས་ནིོརི་

འཁྲུལ་གང་མིཆོིས་སྙིང་ནིས་འགྱིོད་ཅིིང་བཤགས་པ་དང་། ལེགས་ཆོ་སྐྲ་རྩེ་ེཙམི་རི་ེ

ཡིོད་སྲིད་ནི་ནིི། ཧ་ིམི་ལ་ཡིའ་ིརི་ིརྒྱུད་དུ་འཚེ་ོཞིིང་གནིས་པའ་ིམི་ིརིིགས་སྤྱི་ིདང་ཁྱིད་

པརི་གངས་ཅིནི་ཁོ་བའ་ིལྗོོངས་ཀྱི་ིབོད་པའ་ིབླ་སྲོག་ག་ིཡིང་སྙིང་དོད་པ་ོགསལ་བྱིེད་

སུམི་ཅུའི་ཁོ་ལས་རླུང་རྟོ་ཇི་སྲིད་བརི་དུ་དརི་ཞིིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོོ་བ་དང་། 

གཞིནི་བདག་ལ་ལ་ོམིང་རིིང་སློབ་སྦྱོང་ག་ིམིཐུནི་རྐྱེེནི་ཅི་ིདགོས་བསྩལ་མིཁོནི་ནིོརི་

གླིིང་བོད་ཀྱི་ིརིིག་གཞུང་གཅིེས་སྐྱོོང་ཁོང་ག་ིངེས་སྟེོནི་པ་སྐལ་བཟང་ཡི་ེཤེས་མིཆོོག་

གཙོས་པའ་ིནིོརི་གླིིང་བོད་ཀྱི་ིརིིག་གནིས་མིཐོ་ོརིིམི་སློབ་གྲྭའ་ིདག་ེལས་ཡིོངས་ཀྱི་ིབླ་

མིདེ་བཀའ་དྲནིི་གྱི་ིརྟོནེི་མིཚེནོི་དུའང་ཕུལ་བ་ལགས་ནི། ཁོངོ་རྣམི་པའ་ིསྐུ་ཚེ་ེཡུནི་རིངི་

བརྟོནི་ཞིིང་ཐུགས་ཀྱི་ིབཞིེད་དོནི་མིཐོའ་དག་གེགས་མིེད་ལྷུནི་གྱིིས་འགྲུབ་པའ་ིསྨོནི་

འདུནི་རྒྱུནི་མིརི་འདབེས་པའ།ོ། །། 

སྤྱི་ིལ་ོ༢༠༡༠/ ༩/ ༡༢ ཉིིནི་ཟངས་དཀརི་སྐྱོ་སྒོམི་ཕག་མི་ོགླིིང་བཙུནི་དགོནི་དུ་མིཇུག་རྫོགས་པརི་

བྲསི།
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ལ་བདོ་སྡོདོ་ཁང་རྩིགི་བཟོོའ་ིཡིགི་ངག་གཉིསི་ཀྱི་ིརྒྱུ་ཆ་ཁག་ཅིགི

བཀྲ་བྷོས་བརྩེམིས་པའི་བོད་ཀྱིི་རྡོ་རྩེིག་གི་བྱུང་འཕེལ་བཤད་པ།<<བོད་ལྗོོངས་ཞིིབ་

འཇུག>> ༢༠༠༤ ལའོ་ིདུས་དབེ་གཉིསི་པའ་ིཤགོ་གྲིངས་ ༨༨ ནི་གསལ།

ས་ཕུད་ཐུབ་བསྟེནི་དཔལ་ལྡེནི་གྱིིས་བརྩེམིས་པའ་ི<<ལ་དྭགས།>>ཞིེས་པའ་ིདེབ་ཀྱི་ི

ཤགོ་གྲིངས་ ༥༡ ནི་གསལ།

༢༠༠༩ ལའོ་ིཟླ་ ༦ ནིང་ནིརོི་གླིངི་མིཐོ་ོསླབོ་ཀྱི་ིརིགི་གནིས་ཡུལ་སྐོརི་སྐབས་གསེརི་ཁྲོ་ིགྲིོང་

ཚེོའ་ིཁོངོ་ག་ིཁྱིམིི་དུ་ཁོངོ་དང་དངསོ་འཕྲིད་ཀྱི་ིངག་འགྲིསོ་ཚེནི་བཤུས་ཡིིནི།

བཀྲ་བྷོས་བརྩེམིས་པའ་ིབོད་ཀྱི་ིརྡ་ོརྩེིག་ག་ིབྱུང་འཕེལ་བཤད་པ། ༢༠༠༤ ལོའ་ི<<བོད་

ལྗོངོས་ཞིབི་འཇུག>> དུས་དབེ་གཉིིས་པའ་ིཤགོ་གྲིངས་ ༨༩ ནི་གསལ།

༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་ ༥ ནིང་དཀརི་ཆོ་བཅུ་གཅིིག་ཞིལ་གྱི་ིཁོོང་ག་ིཤག་ཏུ་ཁོོང་ལ་བཅིརི་འདྲིའ་ི

ཚེནི་བཤུས་ཡིིནི།

༢༠༠༩ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནིང་ནིོརི་གླིིང་མིཐོ་ོསློབ་ཀྱི་ིརིིག་གནིས་ཡུལ་སྐོརི་སྐབས་ལྕ་ེབད་ེདགོནི་

པའ་ིའདུ་ཁོང་ག་ིཡིང་སྟེེང་དུ་ཁོོང་གིས་དགོནི་པ་མིཚེམིས་སྦྱོརི་གྱི་ིཞིརི་ལ་བཤད་པའ་ིངག་

འགྲིསོ་ཡིནིི།

ཐུབ་བསྟེནི་དཔལ་ལྡེནི་གྱིསི་བརྩེམིས་པའ་ིལ་དྭགས་ཀྱི་ིམིཁོརི་རྣམིས་ཀྱི་ིརྩེིག་བཟ།ོ ༡༩༧༩ 

ལའོ་ིལ་ོདབེ་<<ཤ་ིརི་ཟ>>འ་ིཤགོ་གྲིངས་ ༦༥ ནི་གསལ།
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ས་ཕུད་ཐུབ་བསྟེནི་དཔལ་ལྡེནི་གྱིིས་བརྩེམིས་པའ་ི<<ལ་དྭགས།>>ཞིེས་པའ་ིདེབ་ཀྱི་ི

ཤགོ་གྲིངས་ ༥༨ ནི་གསལ།

དཔའ་བ་ོགཙུག་ལག་ཕྲིེང་བས་བརྩེམིས་པའ་ི<<ཆོོས་འབྱུང་མིཁོས་པའ་ིདགའ་སྟེོནི།>> 

མི་ིརིགིས་ཁོང་གིས་དཔརི་བའ་ིསྟེདོ་ཆོའ་ིཤགོ་གྲིངས་ ༡༥༦ ནི་གསལ།

ཁོ་སྟེོད་བནི་ད་ེམིཁོརི་གྱིིས་བརྩེམིས་པའ་ིབོད་ཀྱི་ིརྩེིག་བཟོའ་ིགནིས་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརྗེོད་པ། 

༡༩༩༥ ལོའ་ི<<བོད་ལྗོོངས་ཞིིབ་འཇུག>>དུས་དེབ་དང་པོའ་ིཤོག་གྲིངས་ ༡༤༣ ནི་

གསལ།

སྡོ་ེསྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མིཚེོས་བརྩེམིས་པའ་ི<<ཕུག་ལུགས་རྩེིས་ཀྱི་ིལེགས་བཤད་བ་ེ

ཌཱུརི་དཀརི་པ།ོ>>་ལྷོ་སའ་ིཤངི་དཔརི་མིའ་ིཤགོ་གྲིངས་ ༡༢ ནི་གསལ།

༢༠༠༩ ལའོ་ིཟླ་ ༦ ནིང་ནིརོི་གླིངི་མིཐོ་ོསླབོ་ཀྱི་ིརིགི་གནིས་ཡུལ་སྐོརི་སྐབས་གསེརི་ཁྲོ་ིགྲིོང་

ཚེོའ་ིཁོངོ་ག་ིཁྱིམིི་དུ་ཁོངོ་དང་དངསོ་འཕྲིད་ཀྱི་ིངག་འགྲིསོ་ཚེནི་བཤུས་ཡིིནི།

ཨ་ལྡེངོ་དཔལ་ཐོརི་གྱིསི་བརྩེམིས་པའ་ིགཡིའ་རྫ་རི་ིབོའ་ིའདབས་ཀྱི་ིརྡ་ོརྩེིག་པ། ༢༠༠༨ ལའོ་ི

<<ཀྲུང་གོའ་ིབདོ་ལྗོངོས།>> དུས་དབེ་དང་པོའ་ིཤགོ་གྲིངས་ ༦༧ ནི་གསལ།

བྱི་རིིགས་པ་བླ་ོབཟང་རྣམི་རྒྱལ་གྱིིས་བརྩེམིས་པའ་ིབོད་ཀྱི་ིཨརི་ལས་སྐོརི་ཅུང་ཟད་བརྗེོད་

པ། ༡༩༨༨ ལོའ་ི<<བོད་ལྗོོངས་ཞིིབ་འཇུག>>དུས་དེབ་བཞིིའ་ིཤོག་གྲིངས་ ༡༦༠ ནི་

གསལ།

ཁོ་སྟེོད་བནི་ད་ེམིཁོརི་གྱིིས་བརྩེམིས་པའ་ིབོད་ཀྱི་ིརྩེིག་བཟོའ་ིགནིས་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརྗེོད་པ། 

༡༩༩༥ ལོའ་ི<<བོད་ལྗོོངས་ཞིིབ་འཇུག>>དུས་དེབ་དང་པོའ་ིཤོག་གྲིངས་ ༡༤༥ ནི་

གསལ།



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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༢༠༡༠ ལའོ་ིཟླ་ ༥ བའ་ིནིང་སྐྱོ་སྒོམི་ཕག་མི་ོགླིིང་བཙུནི་དགོནི་དུ་བཀའ་འདྲ་ིབྱིས་པའ་ིངག་

འགྲིསོ་ཚེནི་བཤུས་ཡིིནི།

༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་ ༨ བའ་ིནིང་སྐྱོ་སྒོམི་གྲིོང་ཚེོའ་ིཁོོང་ག་ིཁྱིིམི་དུ་བཀའ་འདྲ་ིབྱིས་པའ་ིངག་

འགྲིསོ་ཚེནི་བཤུས་ཡིིནི།

མིི་ཉིག་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མིཚེནི་གྱིིས་བརྩེམིས་པའི་བོད་ལུགས་ཨརི་སྐྲུནི་གྱིི་ཕྱོི་རྩེིག་ཚེོས་

མིདགོ་ཁྱིད་ཆོསོ་སགོས་སྐརོི་དཔྱད་པ། ༡༩༩༩ ལའོ་ི<<བདོ་ལྗོངོས་ཞིབི་འཇུག>>དུས་

དབེ་གཉིསི་པའ་ིཤགོ་གྲིངས་ ༨༨ ནི་གསལ།

མིི་ཉིག་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མིཚེནི་གྱིིས་བརྩེམིས་པའི་བོད་ལུགས་ཨརི་སྐྲུནི་གྱིི་ཕྱོི་རྩེིག་ཚེོས་

མིདགོ་ཁྱིད་ཆོསོ་སགོས་སྐརོི་དཔྱད་པ། ༡༩༩༩ ལའོ་ི<<བདོ་ལྗོངོས་ཞིབི་འཇུག>>དུས་

དབེ་གཉིསི་པའ་ིཤགོ་གྲིངས་ ༩༡ ནི་གསལ།

<<དཔལ་དོནི་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་ིགསུང་འབུམི།>>པོད་བཞི་ིབའ་ིཤོག་གྲིངས་ ༢༧༦ དང་ 

༢༧༧ ནི་གསལ།

མིི་ཉིག་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མིཚེནི་གྱིིས་བརྩེམིས་པའི་བོད་ལུགས་ཨརི་སྐྲུནི་གྱིི་ཕྱོི་རྩེིག་ཚེོས་

མིདོག་ཁྱིད་ཆོོས་སོགས་ཀྱིི་སྐོརི་དཔྱད་པ། ༡༩༩༩ ལོའ་ི<<བོད་ལྗོོངས་ཞིིབ་

འཇུག>>དུས་དབེ་གཉིསི་པའ་ིཤགོ་གྲིངས་ ༩༢ དང་ ༩༣ ནི་གསལ།

དག་ེསློང་ཚུལ་ཁྲོིམིས་སམི་བཞིད་པ་རྡ་ོརྗེ་ེཡིིས་བརྩེམིས་པའ་ི<<རིིནི་པ་ོཆོ་ེངག་དབང་ཚེ་ེ

རིིང་ག་ིརྣམི་ཐོརི།>>ལག་བྲསི་མིའ་ིཤགོ་གྲིངས་ ༧ ནི་གསལ།

ཏ་རིེ་སྐྱོིད་དང་སྒྲིོལ་དཀརི་སྐྱོིད་གཉིིས་ཀྱིིས་བརྩེམིས་པའི་འབརི་ཁོམིས་ཀྱིི་གནིའ་བོའ་ིརྡ་ོ

མིཁོརི། ༢༠༠༨ ལའོ་ི<<ཀྲུང་གའོ་ིབདོ་ལྗོངོས།>>དུས་དབེ་གཉིསི་པའ་ིཤགོ་གྲིངས་ ༦༤ 
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ནི་གསལ།

ཏ་རིེ་སྐྱོིད་དང་སྒྲིོལ་དཀརི་སྐྱོིད་གཉིིས་ཀྱིིས་བརྩེམིས་པའི་འབརི་ཁོམིས་ཀྱིི་གནིའ་བོའ་ིརྡ་ོ

མིཁོརི། ༢༠༠༨ ལའོ་ི<<ཀྲུང་གའོ་ིབདོ་ལྗོངོས།>>དུས་དབེ་གཉིསི་པའ་ིཤགོ་གྲིངས་ ༦༤ 

ནི་གསལ།

༢༠༡༠ ལའོ་ིཟླ་ ༥ བའ་ིནིང་སྐྱོ་སྒོམི་ཕག་མི་ོགླིིང་བཙུནི་དགོནི་དུ་བཀའ་འདྲ་ིབྱིས་པའ་ིངག་

འགྲིསོ་ཚེནི་བཤུས་ཡིིནི།

བོད་ལྗོོངས་བོད་ཡིིག་དཔ་ེརྙིང་དཔ་ེསྐྲུནི་ཁོང་ནིས་བསྐྲུནི་པའ་ི<<དག་ེའདུནི་ཆོོས་འཕེལ་

གྱི་ིགསུང་རྩེོམི།>> དབེ་གཉིསི་པའ་ིཤགོ་ངསོ་ ༧༨ ནི་གསལ། 
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རྡུལ་འཚུབ་ཁྲོདོ་ཀྱི་ིལ་དྭགས་དང་བདག་ག་ིདབྱངས།

མེསེ་པོོ་དྲན་པོ།

ལ་དྭགས་གཞིནོི་ནུ་ཞིགི་གསི་རིང་ག་ིམིེས་པ་ོདྲནི་པའ་ིཚེབ་ཏུ།

གངས་ཀྱི་ིརི་ིལས་བབ་པའ་ིརུས་རྐང་འད།ི།

མིསེ་པ་ོཁྱིདེ་ཀྱིསི་གནིང་བའ་ིསེམིས་གཞིས་ད།ེ།

ཚེ་བ་ོང་ལ་མིཁོ་ོབའ་ིགནིམི་སྐས་ཉིིད།།

ཁྱིདེ་ཉིདི་དྲནི་པ་སེམིས་ཀྱི་ིམིགི་ཆུ་ཡིིནི།།

ཨ་ཕས་ཁྱིདེ་ནི་ིརྟོགོ་བཏགས་ལྷོ་སྒྲུང་བསྒྱུརི།།

ཨ་མིས་ཁྱིདེ་དང་རུས་འབྲལེ་མིདེ་པརི་རློམི།།

ཁྱིདེ་ཀྱི་ིཞིལ་རིས་གཡིགོས་པའ་ིལ་ོཟླའ་ིགསོ།།

ཐོལོ་གྱིསི་ཕྱོསེ་པའ་ིབླ་ོསྟེབོས་ང་ཡིསི་འཚེལོ།།

ཕ་ལ་ོམི་ལོའ་ིལྟ་ོབའ་ིངནི་གམོིས་ལ།།

མིསེ་པ་ོཁྱིདེ་ཉིདི་ཁྲོ་ོབ་མིདེ་སྲདི་ཀྱིང་།།

ང་ཡི་ིགདོང་རིསི་ཁོ་མིདགོ་སྨུག་སང་མི།།

ཕྱོ་ིརིབས་མི་ིལ་སྟེོནི་པརི་ང་ོརི་ེགནིངོས།།
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

མིསེ་པ་ོཁྱིདོ་ཀྱིསི་བརྒྱུད་པའ་ིལམི་ཆོེནི་ནི།།

ཁྲོག་དང་རྔུལ་ཆུའ་ིམིཚེ་ོམི་ོརི་ེརི་ེའཁྱིལི།།

མིཚེ་ོཁོརི་བཞིད་པའ་ིབྱིམིས་བརྩེ་ེམི་ེཏགོ་ཚེོམིས།།

བདག་ག་ིསེམིས་ཀྱིསི་རི་ེབའ་ིའབྱིོརི་ཕྱུག་ཉིདི།།

སྔོ་ོབསངས་གནིམི་འད་ིཁྱིདེ་ཀྱི་ིགཤསི་ཡིིནི་ནི།།

སྤྲོནིི་དང་གངས་འད་ིཁྱིདེ་ཀྱི་ིསེམིས་ཡིནིི་པས།།

དག་གཙང་དྲ་ིབྲལ་ཁྱིདེ་ཀྱི་ིསེམིས་པའ་ིཁོམིས།།

ཁྱིདེ་ཉིདི་དྲནི་པའ་ིཁྲོག་ག་ིམིགི་ཆུ་ཡིིནི།།

རིལ་གྲིིའ་ིཟལི་ཤུགས་བསྐྱུརི་བའ་ིཁོོད་ཡིངས་སེམིས།།

ཁྱིདེ་ཀྱིསི་བདམིས་པརི་འགྲིགི་ཅིངི་འཐོད་ནི་ཡིང་།།

བདག་ག་ིཕ་ལོརི་ཁྱིདོ་ཀྱི་ིགཟུགས་རིསི་ཙམི།།

འབྱིརི་དུ་མིདེ་པའ་ིསྐྱོ་ོངལ་རྒྱ་མིཚེའོ་ིརླབས།།

མིདུནི་གྱི་ིམི་ེལངོ་བལྟས་ཀྱིིནི་བལྟས་ཀྱིིནི་དུ།།

བདག་ག་ིགདངོ་རིསི་འད་ིཡིང་འགྱུརི་སྙམི་པའ།ི།

སྔོངས་སྐྲག་གདུང་བས་བཅུམིས་དང་བཅུམི་ཡིངོ་བས།།

ཚེ་ེདང་སྲགོ་ལ་གཅིསེ་པས་ཅི་ིཞིིག་བྱི།།

འད་ིནིས་བྱིང་ཕྱོགོས་རི་ིབོའ་ིཕརི་ངགོས་ནི།།

མིསེ་པ་ོཁྱིདེ་ཀྱིསི་བཞིངེས་པའ་ིབླ་མིཁོརི་ལ།།

ཤསེ་རིབ་སྟེབོས་ཀྱིསི་བཙལ་བའ་ིགདངས་འགྲིསོ་ཤགི 



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཐོསོ་ཤངི་མིཐོངོ་བའ་ིརྨི་ིལམི་རྫགོས་མིཐོའ་བྲལ།།

མིང་ཡུལ་ལྗོངོས་ལ་སྤོང་དང་ནིགས་ཀྱི་ིརི།ི།

ཡིདོ་ཅིསེ་ཤགོ་ལྷོ་ེཇ་ིལྟརི་མིཐུག་ནི་ཡིང་།།

ཨ་ཕས་ང་ལ་གནིང་བའ་ིབྱི་ེམིའ་ིརིསི།།

བདག་ག་ིམིཐོངོ་ལམི་བཅིད་ཅིངི་འཕྲིགོ་ནིས་འགྲི།ོ།

མིསེ་པསོ་གནིང་བའ་ིསངེ་ག་ེཁོ་འབབ་འད།ི།

འནེི་སྒྲིརི་རིསི་བུརི་བསྒྱུརི་བའ་ིཐོ་སྙད་ཚེགོས།།

ཁོ་དང་སྣ་ལ་བཙནི་གྱིསི་བཅུག་ཡིངོ་བས།།

བདག་ནི་ིབདག་ལ་ཡི་ིཆོད་གཏངི་ནིས་སྐྱོསེ།།

གངས་ལམི་ལ་ོཟླས་འཁོལེ་པའ་ིསྐུད་པའ་ིསྣ།ེ།

ལྷོ་སའ་ིཇ་ོབོརི་འཐོནེི་པའ་ིདད་པའ་ིསེམིས།།

མིཐོའ་མིཚེམིས་གསརི་བའ་ིརྣ་ོངརི་རིལ་གྲི་ིཡིསི།།

རྩེབ་ཧྲིལ་བཏང་བའ་ིསྐྱོ་ོངལ་ཉིམི་རི་ེང་།།

ཚུརི་རིལོ་འད་ིཡི་ིགཞིསི་ཁོང་གྲུ་བཞི་ིའདརིི།།

ཚེ་བ་ོང་ཡི་ིལྟ་ེཁྲོག་འཕསོ་ནི་ཡིང་།།

མིསེ་པ་ོཁྱིདེ་ཀྱི་ིརྩེགི་སྲལོ་མིིནི་ངསེ་ཏ།ེ།

རིགིས་འཕྲུལ་དཔྱད་པའ་ིསྒོ་ོམི་ོབོརི་ནིས་འདུག 

ཁྱིམིི་གྱི་ིཕུགས་སུ་བརྩེིགས་པའ་ིཔ་ོཏིའ་ིངསོ།།

ཅི་ིབྲསི་གང་བྲསི་ཕ་མིས་མི་ིམིཁྱིེནི་པས།།
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

དགོས་གནིས་ཁུརི་གྱིསི་ལྕ་ིབའ་ིབདག་ག་ིསེམིས།།

མིསེ་པ་ོཁྱིདོ་ལ་དྲསི་ནིས་བསལ་བརི་རི།ེ།

ལ་ོཟླའ་ིའཕལེ་རིམིི་འད་ིལྟརི་བརྩེགེས་ཤུལ་ནིས།།

མིསེ་པོའ་ིདཔའ་སྤོབོས་ཉིམིས་ཤངི་རྒུད་གྱུརི་ནི།།

ང་ཚེའོ་ིརྗེསེ་རིབས་འབདོ་སའ་ིམི་ིཡི་ིགདོང་།།

ཕ་གའ་ིགཡིག་རྒོནི་གནི་དང་ཅིསི་མི་ིམིཚུངས།།

རླུང་རྟོ་ཡིརི་ཡིརི་བསྐུརི་བའ་ིམིཁོའ་དབྱིངིས་ནི།།

མི་ིགཤསི་མིརི་མིརི་ལྷུང་བའ་ིལ་དྭགས་ནི།།

མིསེ་པོའ་ིབླ་རྐང་བརོི་བའ་ིསུམི་མིད་ོནིས།།

གང་ལ་འཁུརི་འགྲི་ོབསམི་ནི་བདག་ཡིདི་འཇགིས།།

འཇགིས་རྔམི་སྟེངོ་ག་ིརིལ་གྲིིའ་ིས་ོཁོ་ནིས།།

མིསེ་པ་ོཁྱིདེ་ཀྱི་ིཚེ་བ་ོཡིནིི་བསམི་ནི།།

གཞིམོི་གཞུག་བྲལ་བའ་ིདཔའ་བོའ་ིསྙངི་སྟེབོས་གསོ།།

ཐོབོ་པའ་ིདཀའ་དྲནིི་སྙངི་ནིས་ཡིང་ཡིང་དྲནི།།

བདག་ག་ིམིངི་ལ་ཅི་ིཞིགི་བཏགས་གྱུརི་ཀྱིང་།།

གཞིནི་གྱིསི་གང་གིས་བདག་ལ་བསོ་གྱུརི་རུང་།།

མིསེ་པ་ོཁྱིདེ་ལ་དགའ་བའ་ིནིང་ག་ིསེམིས།།

བཅིད་དུ་མིེད་པ་ཁྱིདེ་ཀྱི་ིབཀའ་དྲིནི་ཉིདི།།

ཁྱིདེ་ཀྱི་ིསེམིས་ཀྱིསི་བཞུས་པའ་ིགངས་ཆོབ་འད།ི།



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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འཛིད་མིདེ་གཏེརི་མིཛིདོ་ཅིགི་ག་ིབག་ོསྐལ་དུ།།

ཕ་ལརོི་བཞིག་པ་ཁོངོ་གསི་མི་ིམིཁྱིེནི་ཀྱིང་།།

ཚེ་བ་ོང་ཡི་ིསེམིས་ནི་ཁྲོགི་ས་ེཡིདོ།།

གཞིནི་གཅིསེ་བསམི་བློའ་ིམིངའ་ཐོང་ཁྱིདེ་ཀྱིསི་བསྐྱོངས།།

བླ་ོདང་ཐོབས་ཀྱི་ིདབེ་ཐོེརི་ཁྱིདེ་ཀྱིསི་བྲསི།།

གཤགོ་ཟུང་བརྐྱེངས་སའ་ིནིམི་མིཁོའ་ཆོེནི་པ་ོའད།ི།

བདག་ལ་བསྩལ་བའ་ིབཀའ་དྲནིི་བརྗེདོ་མི་ིལངས།།

བསམི་ཞིངི་དྲནི་པའ་ིསེམིས་ཀྱི་ིམིསེ་པ་ོཁྱིོད།།

བདག་ག་ིཉི་ེསརི་བྱིོནི་དང་འབྱིོནི་བཞིནིི་པས།།

འདོ་ཀྱི་ིཞིབས་རྗེསེ་རྙདེ་པའ་ིགདངེ་ཚེདོ་ཅིགི 

རུས་པའ་ིརྐང་ལ་འཐོམིི་ཞིངི་འཐོངི་ནིས་འངོ་།།

མིསེ་པ་ོདྲནི་པའ་ིམིགི་ཆུའ་ིཆོརི་བ་ཞིགི 

ཁོརོི་ཡུག་འད་ིནིས་འབབ་པརི་མི་ིརི་ེམིདོ།།

སྙངི་སྟེབོས་དགུ་འགྱུརི་ཁོ་བ་དཀརི་པོའ་ིམིདངས།།

ལྷོབ་ལྷོབ་འབབ་པའ་ིཡིདི་ཆོསེ་ཁྱིདེ་ཀྱིསི་གནིང་།།

ཁྱིདེ་ཉིདི་དགྱིསེ་བྱིདེ་ལྷོག་བསམི་གངས་ཀྱི་ིརི།ི།

སྔོནོི་མི་ོགནིམི་ལ་བཏབ་པའ་ིསྐརི་ཚེགོས་ཤགི 

ཡིངས་པའ་ིཐོང་ལ་བཀྲམི་པའ་ིམི་ེཏགོ་ཅིགི 

རྒྱ་མིཚེོའ་ིངགོས་ལས་མིཆོདེ་པའ་ིརྦ་རླབས་ཡིནིི།།
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ལ་ོཟླའ་ིབུ་མི་ོབྲསོ་པའ་ིཕརི་རྒྱབ་ནི།།

བདག་ག་ིརུས་རྐང་ནིམི་ཡིང་ཁྱིདེ་ཉིིད་ད།ེ།

བྱིམིས་དང་བརྩེ་ེབའ་ིདབྱིངས་གསལ་ས་ོབཞི་ིབ།ོ།

འདོ་ཀྱིསི་ཕྲིངེ་ཐོག་བརྒྱུས་པརི་སེམིས་ཁྲོལ་མིདེ།།

མིསེ་པ་ོའཛུམི་པའ་ིཞིལ་རིས་སྨུག་མིདངས་ད།ེ།

རྨི་ིལམི་ཀློངོ་ནིས་མིཇལ་བ་བརྩེསི་གྱུརི་ནི།།

རྩྭ་རྐང་རི་ེཡིང་ཁྱིདེ་ཀྱི་ིགདངོ་པ་རི།ེ།

ཚེ་བ་ོང་ཡི་ིསྤྲོ་ོསྐྱོདི་ཕྱྭ་གཡིང་ཡིནིི།།

མིསེ་པོའ་ིམིཛིད་འཕྲིིནི་མིཁོའ་ལ་འཕུརི་ཤུལ་ནི།།

སྟེབོས་ཀྱིིས་ཁོངེས་པའ་ིའདོ་ཀྱི་ིལམི་སྣ་ེརུ།།

ཇ་ིསྲདི་བསྐལ་བརི་བདག་ག་ིམིག་ོབ་ོའད།ི།

མིཐོ་ོརུ་འདགེས་པའ་ིསྤོངོས་པ་འགྱིངི་ནིས་ཡིདོ།།

དྲན་པོའིི་ཀོློང་གི་ལ་དྭགསེ།

བརོྗོད་སེྟེགསེ། 

བརྩེ་ེསེམིས་དརི་དཀརི་གྱི་ིཡིལོ་རིས།།

རྒྱང་རིངི་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིགཞུང་ནིས།།

ལུས་འགྲི་ོབསམི་པ་རིང་མིདེ་ཀྱིང་།།

ཨུ་ཤུ་དགུ་སྐརོི་ཞིགི་ཤརོི་ག།ི



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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ཐོོག་མའིི་ལེའུ།

ནིངི་ལོའ་ིསྟེོནི་མིཇུག་ག་ིདུས་སུ།།

སླབོ་གྲྭའ་ིམིག་ོའཁྲོདི་ཀྱི་ིབཀའ་བཞིིནི།།

རྒྱུས་མིདེ་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ།།

འདོད་མིེད་དག་ེརྒོནི་ལ་སངོ་ཡིིནི།།

དང་ཐོོག་སྐད་ཆོ་ནི་ིམི་ིག།ོ

བཟའ་བཏུང་གནིས་མིལ་ཡིང་མི་ིའཕྲིདོ།།

ཁོརེི་རྐྱེང་སུནི་སྣང་ད་ེམི་ིབཟདོ།།

ད་ནི་ིལགོ་འགྲི་ོཡིང་བསམི་མྱོངོ་།།

ཉིནིི་ཞིག་ཕྲིངེ་བ་ཡི་ིའཁོརོི་ལ།ོ།

ཟླ་ང་ོགཅིགི་གཉིསི་ལ་བརྒྱུས་དུས།།

བཞིིནི་དཀརི་འཛུམི་རིསི་ནི་ིལྡེནི་པའ།ི།

བུ་མི་ོཁོ་ཤས་ཤགི་ཤསེ་སངོ་།།

བསམི་བླ་ོབཅི་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིཁུགས་ནིས།།

འགྲིགོས་བད་ེའདུག་བད་ེཡི་ིལམི་བུ།།

ཡིང་ཡིང་བཙལ་བ་ཡི་ིཐོ་མིརི།།

རྙདེ་པའ་ིདནོི་འབྲས་ད་ེའགྲུབ་སངོ་།།

འགྲིགོས་པའ་ིདུས་བཟང་ག་ིབརི་ནིས།།

སྐད་བརྡ་ཇ་ེག་ོནིས་ཇ་ེག།ོ།

གླི་ོསྙངི་ཇ་ེཉི་ེནིས་ཇ་ེཉི།ེ།

སམེིས་པའ་ིསྟེངེ་འགོ་ནི་ིབརྗེསེ་ག།ི།

དཔྲལ་བའ་ིའཛུམི་ཆུང་ག་ིའགོ་ནིས།།

ཅུང་ཙམི་ང་ོཚེ་ཡི་ིཟུརི་མིགི །

ཡིང་ཡིང་འཕནེི་པ་ཡི་ིཉིམིས་སྣང་།།

ཅི་ིའདྲའ་ིལྟ་ནི་ནི་ིསྡུག་ཨང་།།

ཉིནིི་རིའེ་ིསླབོ་ཁྲོདི་ཀྱི་ིབྱི་ལས།།

འགྲུབ་མི་ཐོག་པ་ཡི་ིདུས་ལ།།

གམོི་པའ་ིའདགེས་འཇགོ་ག་ིཁོ་ཕྱོགོས།།

དབང་མིདེ་གྲིངོ་ཚེ་ོལ་ཤརོི་ག།ི

ཉིནིི་མིཚེནི་ག་ོལྡེགོ་ག་ིབརི་ནིས།།

ཤ་འཇམི་ལུས་དྲདོ་ནི་ིཆོ་ེབའ།ི།

གཤསི་བཟང་བུ་མི་ོཡི་ིཚེགོས་ཀྱིསི།།

བད་ེསྐྱོདི་ཁོང་བཟང་ཞིགི་བསྐྲུནི་སངོ་།།

དྲདེ་མིའོ་ིརྔམི་བརྗེདི་ལ་འཇགིས་ཞིོརི།།

བུ་མི་ོབརྒྱད་དགུ་ལ་འགྲིགོས་རྗེསེ།།

དུང་སམེིས་ལྕགས་ཐོག་ནི་ིདགུ་བསྒྲིལི།།

བསྟེནི་འཛིནིི་སྒྲིལོ་དཀརི་ལ་ཤརོི་སངོ་།།
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཚེགི་སྣ་ེམིནིའ་རྡ་ོཡིསི་མིནིནི་ནིས།

འབྲལ་མིདེ་རྡ་ོརྗེ་ེཡི་ིམིནིའ་ཚེགི །

མིཆོགོ་གསུམི་ཀུནི་འདུས་ཀྱི་ིདྲུང་དུ།།

མིཉིམི་ཕུལ་མིཉིམི་ཞུ་ནི་ིབྱིས་ཡིིནི།།

རིང་སེམིས་མི་ེལངོ་ག་ིངསོ་འདིརི།།

འགྱུརི་མིདེ་སེམིས་སངོ་ག་ིབུ་མིོའ།ི།

འགྲིནི་མིདེ་ལང་ཚེ་ོཡི་ིམིཛིསེ་སྡུག །

ཡིལ་མིདེ་དུས་ཀུནི་ནི་ིམིངནོི་ཡིངོ་།།

དྲང་ཞིངི་རིངི་བ་ཡི་ིགཟུགས་ལ།།

དཀརི་འཇམི་འ་ོམི་ཡི་ིམིདངས་ཡིདོ།།

གནིག་སྣུམི་སྐྲ་ལ་ོནི་ིརིངི་མི།ོ།

མི་ལྷོོད་བཅིངིས་ཏ་ེནི་ིབཞིག་ཡིདོ།

སྒོངོ་དབྱིབིས་བཞིིནི་རིས་ད་ེདཀརི་ཡིདོ།།

སྨ་ིམི་འཁྱིོག་པ་ོད་ེནིག་ཡིདོ།།

ཁྲོ་ཆུང་མིགི་ཟུང་ག་ིབརི་ནི།།

སྣ་ཡི་ིམིཛིསེ་པ་ད་ེཁྲོགི་ཡིདོ།།

ཆོ་ེཆུང་རིནི་ཙམི་ག་ིཁོ་ལ།།

འགྲིགི་ཅིིང་མིཐུག་པ་ོཡི་ིམིཆུ་ཞིགི 

དགྱིསེ་འཛུམི་གླིེང་མིལོ་གྱི་ིབརི་ནིས།།

དུང་དཀརི་ཚེེམིས་ཕྲིངེ་ད་ེམིཐོངོ་ག།ི

ཉིནིི་མིཚེནི་དུས་དྲུག་ག་ིབརི་ནིས།།

ག་ོསྐབས་ནིམི་རིགེ་ག་ིདུས་ལ།།

འཇབི་པ་ཆོད་མིདེ་ནི་ིབྱིས་ཀྱིང་།།

ཡིདི་སམེིས་ཚེིམིས་པ་ཞིགི་མི་ིའདུག །

མིག་ོབོའ་ིགཡིས་གཡིོནི་ནི་ཡིདོ་པའ།ི།

ཆོ་འགྲིགི་རྣ་ཅིགོ་ད་ེམིཛིེས་ཀྱིང་།།

སྣ་མིང་རྣ་རྒྱནི་ནི་ིབཏགས་པས།།

ཅུང་ཙམི་རྫད་པ་ཡི་ིཆོ་འདུག 

ཕྲི་ཞིངི་གསརེི་མིདགོ་ག་ིལྕགས་ཐོག 

རིནིི་ཐོང་ཆོནེི་པ་ོནི་ིམིིནི་རུང་།།

མིགུལ་བའ་ིརྒྱནི་ཕྲིངེ་ག་ིཆོསོ་སུ།།

འསོ་ཤངི་འཚེམི་པ་ོཞིགི་རིདེ་ཨང་།།

ཚེགིས་དྲུག་སྙུག་མི་ཡི་ིལུས་ལ།།

རིང་ས་རིང་ཡུལ་གྱི་ིཆོས་དང་།།

དངེ་རིབས་དཔ་ེགསརི་གང་གྱིོནི་ཡིང་།།

མིཛིསེ་པའ་ིགོས་བཟང་དུ་འགྱུརི་འགྲི།ོ།

འཛིད་མིདེ་བྱི་ལས་ཀྱི་ིརྐྱེེནི་གྱིསི།།

ལག་ཟུང་སརེི་ཀ་ནི་ིཤརོི་རུང་།།



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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དྲདོ་འཇམི་ལྷོདོ་ཤ་ཡི་ིཆོ་ཞིགི 

འགྱུརི་མིདེ་རིང་བཞིིནི་དུ་གནིས་ཡིདོ།།

མིཉིནེི་འཇམི་འཛུམི་པ་ཡི་ིཞིལ་ལ།།

ལག་པས་ཐུག་ཙམི་ནི་ིབྱིདེ་སྐབས།།

བཅིསོ་མིནིི་འཛུམི་མིདངས་ཀྱི་ིཚེམེིས་ཕྲིངེ་།། 

དགདོ་པའ་ིངང་ཚུལ་ད་ེམིཛིསེ་ཨང་།།

ཁོ་རླབས་དྲནོི་མི་ོཡི་ིརླབས་རིསི།།

གདངོ་ལ་ཚེ་ཚེ་ངང་འཁྱུགས་པས།།

སམེིས་པའ་ིགཏངི་འགོ་ག་ིའདུནི་མི།།

འ་ོཆུའ་ིངང་ཚུལ་ལ་འདྲསེ་ཡིདོ།། 

ཚེ་ེའདའི་ིབད་ེསྐྱོདི་ཀྱི་ིལམི་བུརི།།

ལ་དྭགས་གཞུང་ནིས་རིང་རྙདེ་པ།།

ཚེ་ེསྔོོནི་བསདོ་ནིམིས་ཀྱི་ིལས་སྐལ།།

བསགས་པའ་ིབཀའ་དྲིནི་ད་ེལསོ་ཡིནིི།། 

གཤསི་འཇམི་དརི་དཀརི་གྱི་ིགཞི་ིལ།།

དད་འདུནི་རི་ིམི་ོད་ེབཀྲ་ཡིདོ།།

གཟུགས་མིཛིསེ་ལང་ཚེ་ོཡི་ིཆོ་ལ།། 

སྙནི་པའ་ིགསུང་སྐད་ཀྱིང་འཛིམོིས་ཡིདོ།།

ལྷོད་མིདེ་དུང་སེམིས་ཀྱི་ིཁྲོག་རྒྱུནི།། 

ཤ་རུས་པགས་གསུམི་ལ་སིམི་པ།།

མིཚེནི་མིོའ་ིཟླ་གཞིོནི་གྱིསི་མི་གཏགོས།།

སུ་དང་གང་གསི་ཀྱིང་མི་ིཤསེ།།

མིཛིསེ་པ་དགུ་འཛིོམིས་ཀྱི་ིབུ་མི།ོ།

ལགེས་པ་ཀུནི་མིཐུནི་གྱི་ིགཤསི་བཟང་།། 

གཏནི་གྱི་ིའདུནི་མི་རུ་བྱུང་བའ།ི། 

སམེིས་ཚེོརི་བརྗེདོ་ཐོབས་ཤགི་མི་ིའདུག

འསོ་འགྲིགི་ཆོ་འགྲིགི་ག་ིནུ་འབུརི།།

བད་ེམིོའ་ིམིལ་ས་ཡི་ིནིང་ནིས།།

འདུག་མིདེ་ལག་མིཐོལི་གྱིསི་འཕུརི་དུས།།

འཇམི་ཤས་ཡིང་ཡིང་ནི་ིཤརོི་ག།ི།

འབུརི་གཟུགས་ཅུང་ཙམི་ཡིང་མིདེ་པའ།ི།

ལྟ་ོབ་ཁོདོ་མིཉིམི་གྱི་ིངསོ་འད།ི།

དབུགས་ཀྱི་ིརྒྱུ་བ་དང་འགྲིོགས་ནིས།།

འཕརི་ལྡེངི་ཆུང་ཆུང་རི་ེབྱིདེ་ག།ི།

བདག་ལག་དྲནོི་པ་ོཡི་ིངརི་འད།ི།

ཁོ་ོམིའོ་ིལྟ་ོངསོ་ལ་བཞིག་དུས།།

བད་ེབ་དཔ་ེམིདེ་ཅིགི་ལྡེནི་ཞིསེ།།

ཡིང་ཡིང་འཇགོ་རིགོས་ཞིེས་གསུང་ག།ི
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ལྟ་ོཞིབས་འདོམིས་སྒོ་ོཡི་ིབརི་ནི།།

འདམོིས་སྤུ་ཐོརི་ཐོརོི་རིསེ་སྐོརི་བའ།ི།

བད་ེབ་འབུམི་རྫགོས་ཀྱི་ིའཁོོརི་ལརོི།།

ནིག་ནིགོ་དྲ་ིམི་ཡིང་མི་ིའདུག 

ཤ་རུབ་སྟུ་སྒོ་ོཡི་ིངསོ་ལ།།

ལག་རྩེ་ེའཕུརི་འཕུརི་ནི་ིབྱིདེ་དུས།།

མི་བྱིདེ་དྲ་ིངནི་གྱི་ིགཡིའ་ཆུས།།

ཁྱིདེ་ཀྱི་ིརླུང་རྟོ་ནི་ིཉིམིས་འགྲི།ོ།

དུང་སམེིས་ཡིདི་འཕྲིགོ་ག་ིདབྱིངས་རྟོས།།

ཡིང་ཡིང་བཀག་པ་ནི་ིབྱིེད་ཀྱིང་།།

བདག་མིདེ་ལག་ངནི་གྱི་ིརྩེ་ེའད།ི།

རིང་དབང་ཟརེི་བ་ཞིགི་མི་ིའདུག 

མིཛུབ་རྩེ་ེསོརི་མི་ོཡི་ིའཕྲུལ་གྱིིས།།

ཕྱོ་ིནིང་མིདེ་པརི་ནི་ིདཀྲུགས་སྐབས།།

ཁོ་ོམིའོ་ིམིགྲིིནི་པ་ཡི་ིལམི་ནིས།།

གཞིས་མིནིི་གདངས་སྙནི་ཞིགི་འཁྲོལོ་བྱུང་།།

བདག་མིཇ་ེལྕགས་ནིག་ག་ིཕུརི་བུ།།

ག་ལརེི་སྟུ་སྒོ་ོལ་ཐུག་ནིས།།

མིཇ་ེམིག་ོདྲུད་དྲུད་ནི་ིབྱིདེ་དུས།།

ནིང་དུ་ཐོངོས་དང་ནི་ིགསུངས་བྱུང་།།

དཀརི་འཇམི་ཤ་གང་ག་ིབརླ་ཟུང་།།

ག་ལ་ེཡིརི་ལ་ནི་ིབཀྱིགས་ནིས།།

མིགྱིགོས་པོརི་ཕུག་ལ་ནི་ིགཏད་སྐབས།།

ཁོ་མིགི་ལྡེང་ལྡེང་ནི་ིབྱིདེ་ག།ི།

ཁོ་ོམིའོ་ིཆུང་ཆུང་ག་ིརྐང་གཉིསི།།

བདག་ག་ིཕྲིག་སྟེངེ་ལ་བཞིག་ནིས།།

བསྣུནི་པའ་ིསྟེངས་སྟེབས་ལ་བྲལེ་ཚེ།ེ།

ལྷོདོ་ལྷོདོ་ཀྱིསི་དང་ནི་ིགསུང་ག།ི

སྟེངེ་འགོ་མིདུནི་རྒྱབ་སགོས་བརྗེ་ེབཞིིནི།།

རྒྱ་ོསྟེངས་འདྲ་མིནིི་ནི་ིབྱིདེ་སྐབས།།

འགོ་འདགེས་སྡོོམི་བཙུརི་གྱི་ིལས་དག 

ཇ་ིའདྲའ་ིའསོ་འཚེམི་ཞིགི་རིདེ་ཨང་།།

དམིགིས་བཀརི་རྒྱབ་ལགོས་ནིས་བསྣུནི་དུས།།

འཇམི་འཇམི་ལྷུག་ལྷུག་ག་ིའཕངོ་མིགསོ།།

ལྟ་ོངསོ་རིགེ་པ་ཡི་ིབད་ེཚེརོི།།

ཤ་ིཡིང་བརྗེདེ་པ་ཞིགི་མི་ིསྲིད།།།

འཛིམི་གླིངི་ཤརི་ནུབ་ཀྱི་ིརྒྱ་ོལུགས།།

འདྲ་མིནིི་སྣ་ཚེགོས་ཤགི་བྱིས་པས།།



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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སྨྲ་བསམི་རྗེདོ་མིདེ་ཀྱི་ིབད་ེདགས།།

ལུས་ངག་ཡིདི་གསུམི་ནི་ིབཟ་ིཐོལ།།

ཨ་ཨུནི་ཁུནི་སྒྲི་ཡི་ིབཟ་ིགཏམི།།

རི་ེཞིགི་མིཚེམིས་འཇགོ་ཅིགི་བྱིས་ནིས།།

ལྟ་ོབ་ལྟ་ོངསོ་ལ་སྦྱརོི་བཞིིནི།།

མིཆུ་སྒྲིསོ་བིམི་དམིརི་ད་ེའཇབི་ཡིིནི།།

འགྲིམི་པ་འགྲིམི་ངསོ་ལ་གླིནི་རྗེསེ།།

དཔྲལ་བ་ཐོདོ་ཐུག་ཅིིག་བྱིདེ་ཞིོརི།།

སྐྱོདི་པ་ོཨ་ེབྱུང་ཞིསེ་དྲསི་དུས།།

ཁྱིདེ་རིང་ག་འདྲ་ཞིགི་བྱུང་གསུངས།།

སྐྱོསེ་ནིས་ད་ེརིངི་ལ་ཐུག་བརི།།

བུ་མི་ོཁོ་ཤས་ལ་ཐུག་ཡིིནི།།

ལུས་ངག་ཡིདི་གསུམི་གྱི་ིཚེོརི་ཤསེ།།

དབང་མིདེ་ལྷོདོ་མིཁོནི་ད་ེཁྱིདེ་རིེད།།

ཤ་འཇམི་གཤསི་འཇམི་གྱི་ིཁོ་ོམིསོ།།

མི་ིཡུལ་འཇགི་རྟོེནི་གྱི་ིཁོམིས་འདིརི།།

བད་ེདགའ་འད་ིའདྲ་ཞིགི་ཡིདོ་པ།།

ད་ེརིངི་གཞི་ིནིས་ནི་ིཤསེ་གསུངས།།

ཨ་མིཚེརི་ཀུ་རི་ེཡི་ིགཏམི་གླིངེ་།།

ཧ་ཧ་ཧ་ོཧ་ོདང་བསྡོབེས་ནིས།།

མིཉིམི་འགྲིགོས་མིཉིམི་འདུག་ག་ིབད་ེསྐྱོདི།།

དག་པའ་ིཞིངི་ཁོམིས་ཀྱི་ིལྷོག་རིདེ།།

ཁོ་ོམིའོ་ིམིཁུརི་ཚེསོ་ཀྱི་ིདམིརི་ཤ །

བདག་ག་ིབྲང་ངསོ་ལ་བསྙསེ་ནིས།།

གནིའ་མིའི་ིགཏམི་རྒྱུད་དང་ཁོེད་ཀྱི།ི།

ཟླསོ་གརི་རྩེདེ་འཇ་ོལ་རིལོ་ཡིིནི།།

སྤྲོ་ོབ་ཁྲོ་ིའབུམི་གྱི་ིམིངརི་ཆོ།།

བད་ེབ་གྲིངས་མིདེ་ཀྱིསི་བསྐྱོལ་དུས།།

ཤརི་ཕྱོགོས་ནིམི་མིཁོའ་རུ་སྐྱོ་མིདའ།།

ཇ་ིལྟརི་སླབེས་པ་ཡིང་མི་ིཤསེ།།

བསྐལ་བཟང་མིཉིམི་འཛིམོིས་ཀྱི་ིདུས་བཟང་།།

ཇ་ིའདྲའ་ིསྐྱོིད་ཉིམིས་ཀྱིསི་འཚེ་ོཡིང་།།

མི་ིསྙནི་གཏམི་ངནི་གྱི་ིམིདའ་རྩེ།ེ།

ངདེ་གཉིསི་སྙངི་ལ་ནི་ིའཕནེི་ག།ི།

བསམི་ངནི་སྦྱརོི་རྩུབ་ཀྱི་ིམི་ིཡིསི།།

མིགི་སེརི་ཕྲིག་དགོ་གསི་རྒོལོ་ཀྱིང་།།

གཟུགས་མིེད་མིཛིའ་བརྩེ་ེཡི་ིདུང་སེམིས།།

ལྷོདོ་པའ་ིབསྐལ་ངནི་ཞིགི་མི་ིསྲདི།།
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཚེགི་དོནི་མིཆོགོ་གསུམི་ལ་བཅིལོ་ཡིདོ།།

བརྩེ་ེབ་གླི་ོསྙངི་དང་འདྲསེ་ཡིདོ།།

དུང་བ་ཤ་རུས་ལ་འཐོམིི་ཡིདོ།།

གཞིསི་ཁྱིིམི་གཅིགི་ལ་ནི་ིསྦྲེལེ་ཡིདོ།།

མི་ིའདདོ་བྱི་ལས་ཀྱི་ིདབང་གསི།།

རི་ེཞིགི་འབྲལ་དགསོ་ནི་ིབྱུང་སྐབས།།

དངུལ་དཀརི་རྣ་ལུང་ནི་ིཆོ་གཅིགི 

དྲནི་པའ་ིསྐྱོསེ་སུ་ནི་ིཕུལ་ཡིནིི།།

ཁོ་ོམིའོ་ིཡིདི་འངོ་ག་ིཞིལ་རིས།།

མིགི་ཆུའ་ིཕྲིངེ་རྡགོ་གསི་བརླནི་བཞིིནི།།

སྔོནོི་པ་ོགཡུ་ཆུང་ག་ིམིགུལ་རྒྱནི།།

དྲནི་པའ་ིརྟོནེི་དུ་ནི་ིགནིང་བྱུང་།།

མི་སྐྱོ་ོཚེ་ེསྲགོ་ག་ིཕྱོདེ་ཀ 

མི་འགྱུརི་རིང་བྱུང་དུ་བཞུགས་དང་།།

མི་ིའགོརི་མིགྱིགོས་མྱུརི་གྱིསི་སླབེས་ཞིསེ།།

མི་ིངའ་ིདམི་བཅིའ་འད་ིརྡ་ོཡིནིི།།

རྡ་ོལ་རི་ིམི་ོཞིགི་བྲསི་ནི།།

རྡ་ོབ་མི་འཇགི་ག་ིབརི་དུ།།

རི་ིམི་ོཡིལ་མིདེ་དུ་གནིས་པའ།ི།

ཆོསོ་ཉིདི་ཟབ་མི་ོད་ེལསོ་མིཁྱིེནི།།

འུ་གཉིསི་གསེརི་ནིག་ག་ིདུང་སེམིས།།

གླི་ོསྙངི་མིཆོནིི་གསུམི་ནི་གསལ་བས།།

གཤནིི་རྗེ་ེརྒྱལ་བ་ོནི་ིམི་གཏགོས།།

སུ་དང་གང་གསི་ནི་ིམི་ིགཏོརི།།

མིགྲིནིི་པ་བརྣངས་ཞིོརི་དང་བཤད་ཞིོརི།།

ཁོ་ོམིའོ་ིམིགི་ཆུ་ད་ེཕྱོསི་ནིས།།

དཔྲལ་མིཚེམིས་འ་ོཞིགི་ནི་ིབསྐྱོལ་རྗེསེ།།

སྤྱི་ིསྤྱིདོ་རླངས་འཁོརོི་ལ་བུད་ཡིནིི།།

རླངས་འཁོརོི་སྒོའེུ་ཁུང་ག་ིནིང་ནིས།།

མིག་ོབ་ོཕྱོ་ིལགོས་ལ་བཏོནི་ཏ།ེ།

ཕྱོརིི་མིགི་ཡིང་ཡིང་ནི་ིབལྟས་པ།།

བརྗེ་ེམིདེ་ནི་ཟུག་ག་ིགཞི་ིརིདེ།།

རླངས་འཁོརོི་སངོ་རྗེསེ་ཀྱི་ིརྡུལ་འཚུབ།།

ཆོད་མིདེ་ལངོ་ལངོ་ག་ིཁྲོདོ་ནི།།

ཁོ་ོམིའོ་ིརི་ེསྒུག་ག་ིའབདོ་པ།།

གསལ་ལ་ེསྙངི་ཁོངོ་ནིས་ཚེོརི་ག།ི།

ལག་ཆུང་གཡུག་གཡུག་ཅིགི་བྱིས་རྗེསེ།།

བཞིནིི་རིས་ལག་ཟུག་གིས་བཀབ་ནིས།།
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ལངས་སྡོདོ་རིསེ་མིོས་ཀྱི་ིགཟུགས་གཞི།ི།

སམེིས་པའ་ིགཏངི་མིཐོལི་ལ་ཟུག་ག།ི།

གདུང་བ་དགུ་བརྩེགེས་ཤགི་ཁུརི་ནིས།།

དྲནི་ཤངི་ཚེདོ་མིདེ་ཅིགི་ཉིརི་ནིས།།

རྒྱ་གརི་ལྷོ་ོཕྱོགོས་ཀྱི་ིཡུལ་ནིས།།

ཟླ་ང་ོཁོ་ཤས་ལ་བསྡོད་ཡིནིི།།

བར་གྱིི་ལེའུ། 

ལྷོ་ོམིཐོའ་ིསྦིལེ་ཀོབ་ཀྱི་ིབུ་མི།ོ།

ཁོ་གསང་འགྲིགོས་བད་ེནི་ིཡིདོ་ཀྱིང་།།

བསྟེནི་འཛིིནི་སྒྲིལོ་དཀརི་ཉིདི་བསམི་ནི།།

ལབ་གླིངེ་ཚེོརི་བ་ད་ེབརླག་འགྲི།ོ།

ཉིནིི་ཞིག་མིཛུབ་རྩེ་ེནིས་བགྲིང་བཞིིནི།།

ལྷོནི་འཛིམོི་དུས་བཟང་ད་ེསྒོམོི་བཞིིནི།།

ཟླ་ང་ོདགུ་ཡི་ིནི་ིརི་ེསྒུག 

ལ་ོང་ོདགུ་ལས་ཀྱིང་རིངི་སངོ་།།

མིདང་དགངོ་རྨི་ིལམི་གྱི་ིནིང་ལ།།

ལྟས་ངནི་སྣ་ཚེགོས་ཤགི་རྨིསི་བྱུང་།།

ད་ནིངས་སེམིས་ཁོམིས་ཀྱི་ིའཕརི་ལྡེངི་།།

ཡིརི་ལ་བཀྱིགས་ཏ་ེནི་ིབསྡོད་འདུག 

ཁོ་ལག་གདངོ་གསུམི་ནི་ིབཀྲུས་རྗེསེ།།

ཁོ་པརི་སང་སང་ངང་གྲིགས་བྱུང་།།

མིགྱིགོས་པོརི་རྣ་རྩེ་ལ་གླིནི་དུས།།

བསྟེནི་འཛིནིི་སྒྲིལོ་དཀརི་ནི་ིརིདེ་འདུག 

ལབ་གླིངེ་མིག་ོརྔ་ཅིང་མིདེ་པརི།།

ཁོ་ོམིསོ་འད་ིསྐད་ནི་ིགསུངས་བྱུང་།།

ནིང་ག་ིདྲནིི་ཆོེནི་གྱི་ིཕ་མིས།།

ང་ཉིདི་གནིས་ལ་ནི་ིབྱིིནི་ཐོལ།།

ངདེ་གཉིསི་མིཉིམི་འཛིོམི་ཞིིག་མིདེ་ནི།།

ཟངས་དཀརི་གཙང་བ་ོཡི་ིརླབས་ཀྱིསི།།

ང་ཡི་ིལྷོད་མིདེ་ཀྱི་ིརྣམི་ཤསེ།།

ཁྱིདེ་ཀྱི་ིཕྱོགོས་ལ་ནི་ིལསོ་འཁྱིེརི།།

དང་པ་ོམིཉིམི་འཛིམོི་གྱི་ིཁོ་ཆོད།།

གཙང་བའོ་ིའགྲིམི་དུ་ནི་ིབཏབ་ཡིིནི།།

འགྱུརི་མིདེ་གནིའ་ཚེགི་ག་ིམིདུད་པ།།

གཙང་བའོ་ིའགྲིམི་ནིས་ནི་ིབརྒྱབས་ཟེརི།།
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཉིནི་ལོག་ག་ོལགོ་ཏུ་བསམི་ནིས།།

ཡིང་དང་བསྐྱོརི་དུ་ནི་ིདྲསི་དུས།།

ཁོ་ོམིསོ་ཞིབི་ཕྲི་ཡི་ིགནིས་ཚུལ།།

ཆོད་ལྷོག་མིདེ་པརི་ནི་ིགསུངས་བྱུང་།།

བདག་ག་ིསེམིས་འཚེབ་ཀྱི་ིསྐྱོ་ོངག 

མིངནོི་མིེད་ཕ་ོརྒོདོ་ཀྱི་ིཚེགི་གསི།།

སྙངི་ག་ིཕྱོདེ་ཀ་ཡི་ིཁོ་ོམིརོི།།

གཏམི་གྱི་ིསྙངི་བ་ོའད་ིལབ་ཡིནིི།།

མི་དངངས་ལྷོདོ་ལྷོདོ་ཀྱིསི་བཞུགས་དང་།།

ཉིནིི་ཞིག་བཞི་ིལྔ་ཡི་ིརྗེསེ་སུ།།

བརྗེདེ་མིདེ་ཟངས་དཀརི་གྱི་ིཡུལ་དུ།།

གང་ནིས་ཡིིནི་རུང་ཡིང་འབྱིརོི་ཡིངོ་།།

ཏནི་ཏནི་ཏགི་ཏགི་ག་ིཚེགི་གསི།།

གཟབ་ནིནི་བསྐྱོརི་ནིནི་ནི་ིབྱིདེ་དུས།།

ངུ་ངག་འདྲསེ་མི་ཡི་ིགདངས་ཀྱིསི།།

ཨུནི་ཨུནི་ཡི་ཡི་ནི་ིགསུངས་ག།ི།

ཁོ་པརི་ཐོག་ས་ེནི་ིབཞིག་ནིས།།

སྨྱུ་གུ་བད་ེསའ་ིད་ེབླངས་ནིས།།

སརོི་མིོའ་ིའཁྱུག་འགྲིསོ་དང་འགྲིགོས་ནིས།།

རྩེ་དགངོས་ཞུ་ཡིགི་ཅིགི་བྲསི་ཡིིནི།།

རྒྱབ་ཁུག་ནིག་ཆུང་ད་ེཁུརི་ཏ།ེ།

སླབོ་སྤྱིའི་ིལས་ཁུངས་ལ་རྒྱུགས་ནིས།།

ཡི་རིབས་གུས་ཞིབས་ཀྱི་ིསྒོ་ོནིས།།

ཐུང་ཐུང་ཞུ་ཡིགི་ད་ེཕུལ་ཡིནིི།།

ནིམི་རྒྱུནི་འཛུམི་རིསི་ནི་ིཅིནི་གྱི།ི།

སླབོ་སྤྱིའི་ིཞིལ་རིས་ད་ེའགྱུརི་བཞིིནི།།

ཅི་ིབྱུང་གང་བྱུང་ག་ིགཏམི་ནི།ི

ཆོརི་བ་འབབ་འབབ་ནི་ིབྱིདེ་ག།ི།

བཞུགས་གནིས་ཁོང་པ་དང་གསལོ་ཕགོས།།

སླབོ་འཁྲོདི་མིང་བ་ཡི་ིཐུགས་ཚེགེས།།

ཅི་ིདང་གང་ཞིགི་ནི་ིཡིདོ་ནི།།

ཉིདི་ཀྱི་ིཐུགས་དགངོས་ལྟརི་བསྒྲུག་ཆོགོ 

སླབོ་གྲྭ་འད་ིཉིདི་ནིས་འགྲི་ོབའ།ི།

ཐུགས་བསམི་ནིམི་ཡིང་ནི་ིམི་གཏངོ་།།

དགངོས་འཁྲོལོ་རི་ེའདུནི་གྱི་ིརི་ིམི།ོ།

མི་ིའབྲ་ིཐོག་གསི་ནི་ིབཅིད་ཟརེི།།

བདག་ལ་གནིས་ལུགས་ཀྱི་ིཕྲིངེ་བ།།

ཆོནེི་པ་ོབགྲིང་རྒྱུ་ནི་ིམིདེ་རུང་།།
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ཅིསི་ཀྱིང་དགངོས་འཁྲོལོ་ནི་ིཡིངོ་བའ།ི།

རི་ེའབདོ་ཤུགས་ཀྱིསི་ནི་ིཞུས་ཡིིནི།།

མིཐོའ་མིཇུག་རྩེ་དགངོས་ཀྱི་ིརི་ེའདུནི།།

བཅིམོི་བརླག་གཏངི་བརླག་ནི་ིབྱིས་ནིས།།

ཟླ་ང་ོགཅིགི་གཉིསི་ཀྱི་ིདགངོས་པ།།

ལྷོག་ལྷོག་གནིང་བ་ནི་ིབྱུང་སངོ་།།

བདག་ག་ིཁྱིིམི་མིཚེསེ་ཀྱི་ིདགེནི་ལ།།

ཁོང་པརི་སྒོ་ོལྕགས་ནི་ིརྒྱབོས་ཞིསེ།།

ཁོ་པརི་གཏངོ་ཞིོརི་ནི་ིགཏངོ་ཞིོརི།།

སྦིལེ་ཀབོ་གཞུང་ལ་ནི་ིབརྒྱུག་ཡིིནི།།

རླངས་འཁོརོི་སྒུག་ཚེགིས་སུ་སླབེས་སངོ་།།

རླངས་འཁོརོི་སླབེས་ཡི་ཞིགི་མི་ིའདུག 

བྲལེ་བས་སྒུག་ཚུགས་ནི་ིམིདེ་པས།།

ཕརི་ཚུརི་གོམི་པ་འགའ་བརྒྱབས་ཡིནིི།།

རྣ་བ་ཀྲངོ་ཀྲངོ་གསི་ཉིནི་བཞིིནི།།

མིགི་ཟུང་ཧྲིགི་ཧྲིགི་གསི་བལྟས་མིཐོརི།།

སྦིངེ་ལརོི་སྦིངེ་ལརོི་ནི་ིཟརེི་བའ།ི།

སྤྱི་ིསྤྱིདོ་རླངས་འཁོརོི་ད་ེའབྱིརོི་སངོ་།།

འཚེང་ཁོ་ཤགི་ཤགི་ག་ིཁྲོདོ་ནིས།།

མྱུརི་མི་ོརླངས་འཁོརོི་ལ་འཛུལ་དུས།།

བད་ེམིོའ་ིརྐུབ་སྟེགེས་ནི་ིམིདེ་ཀྱིང་།།

སམེིས་པ་ཅུང་ཙམི་ནི་ིལྷོདོ་བྱུང་།།

ཞི་ེམིཐུནི་ཁོ་ོམི་ོཉིདི་བསམི་ནི།།

རླངས་འཁོརོི་འགྲི་ོཡི་ཞིགི་མིེད་པས།།

བྲལེ་བའ་ིསམེིས་འཚེབ་ཀྱིསི་གདུང་བཞིིནི།།

སྦིངེ་ལརོི་ཕྱོགོས་ལ་ནི་ིའགྲི་ོཡིདོ།།

སྣ་མིང་སེམིས་ཁྲོལ་ད་ེགནིོནི་ཕྱོརིི།།

སྒྲིལོ་བསྟེདོ་བཟླས་བརྗེདོ་ལ་བརྩེོནི་བཞིནིི།།

སྦིངེ་ལརོི་འབྱིརོི་མི་ནི་ིཐོག་ལ།།

མི་ེའཁོརོི་འབབ་ཚེགིས་སུ་བརྒྱུག་ཡིིནི།།

མི་ིཚེགོས་བྲལེ་འཚུབ་ཀྱི་ིབརི་ནིས།།

འཚེང་ཁོའ་ིགྲིལ་བརི་ལ་འཛུལ་ནིས།།

ལྡེ་ིལ་ིཕྱོགོས་ལ་ནི་ིའགྲི་ོབའ།ི།

འཛིནིི་བྱིང་ཨ་ེཐོབོ་ལ་བསྒུག་མིཐོརི།།

འདུག་སྟེགེས་མིེད་པ་ཡི་ིའཛིནིི་བྱིང་།།

ཐོབོ་པ་དགའ་སྤྲོོའ་ིངང་བླངས་ནིས།།

ལྡེ་ིལརིི་གནིས་བཞུགས་ཀྱི་ིགྲིགོས་ལ།།

འཕྲིནིི་ཐུང་སྟེབས་བད་ེཞིིག་བསྐུརི་ཡིིནི།།
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

དགངོ་ཁོའ་ིཉི་ིནུབ་ཀྱི་ིམིཚེམིས་སུ།།

འཚེང་ཁོའ་ིརྔུལ་ནིག་ག་ིགསེབ་ནིས།།

རྒྱ་གརི་བས་ེདྲ་ིཡི་ིབརི་ནིས།།

ལྡེ་ིལརིི་འགྲི་ོའག་ོནི་ིབརྩེམི་ཡིདོ།།

རྐུབ་ཅིགི་འཇགོ་ས་ཞིགི་ཕརི་ཟད།།

རྐང་བ་ཡི་གཅིགི་ནི་ིབཀྱིགས་རྗེསེ།།

ཕྱོརིི་ལ་འཇགོ་ས་ཞིིག་མིདེ་ཀྱིང་།།

དཀའ་སྡུག་སྣང་བ་ད་ེབསྲནི་ཡིདོ།།

བཀྲསེ་སྐམོི་གདུང་བ་ཡིསི་ཡི་ཁོགོ 

མི་ེནི་ིའབརི་འབརི་ནི་ིབྱིས་ཀྱིང་།།

གསང་སྤྱིདོ་ནིང་ལགོས་ནི་ིཡིངོས་སུ།།

མིསི་ཁོངེས་མིཐོངོ་བ་དསེ་བཅུམིས་ཡིངོ་།།

བསྟེནི་འཛིིནི་སྒྲིལོ་དཀརི་ཉིདི་བསམི་ཚེ།ེ།

སྐྱོ་ོངལ་སྡུག་གཏམི་གྱི་ིངནི་གཤསི།།

བཅིམོི་བའ་ིདཔའ་སྤོབོས་ཀྱི་ིསྙངི་སྟེབོས།།

ངང་ངམི་ཤུགས་ཀྱིསི་ནི་ིརྒྱས་ཡིངོ་།།

ཉིནིི་ཞིག་གསུམི་ཕྱོདེ་ཀྱི་ིརྗེསེ་སུ།།

རྒྱལ་ས་ལྡེ་ིལ་ིརུ་འབྱིོརི་སངོ་།།

སླབོ་གྲིགོས་རྙངི་བ་དང་འགྲིོགས་ནིས།།

འཛིནིི་བྱིང་ཉི་ོས་རུ་སངོ་སྐབས།།

གྲིགོས་པ་ོཧང་སང་གསི་ངང་ནིས།།

དངསོ་གནིས་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིབུ་མི།ོ།

ལནེི་དུ་འགྲི་ོརྒྱུ་ནི་ིཡིནིི་ཞིསེ།།

དྲ་ིབ་ཡིང་ཡིང་ནི་ིདྲསི་པས།།

ཡིནིི་པའ་ིམིག་ོལྕགོས་ནི་ིལྡེེམི་དུས།།

གང་བྱིདེ་འད་ིབྱིདེ་ཀྱི་ིདྲ་ིབ།།

འཛིད་མིདེ་རྫགོས་མིདེ་ཅིགི་བཏོནི་ནིས།།

ཨ་ཆོད་ཨུ་ཐུག་ལ་བཏང་བྱུང་།།

གཤསི་བཟང་སེམིས་མིཐུནི་གྱི་ིགྲིགོས་ལ།།

གསང་དགོས་དགསོ་དོནི་ཅིང་མིདེ་པས།།

མི་གསང་སེམིས་ཁོངོ་ག་ིསྐད་ཆོ།།

མི་ལུས་འད་ིལྟརི་ནི་ིབཤད་ཡིིནི།།

མི་འངོས་འཆོརི་གཞི་ིཡི་ིརི་ིམི།ོ།

འད་ིའདྲ་ད་ེའདྲ་ཞིགི་ཡིནིི་ཞིསེ།།

གླིངེ་བའ་ིངག་སྒོ་ོཞིགི་མིདེ་ཀྱིང་།།

དུས་དང་སྐབས་ལ་ནི་ིབལྟ་ཆོགོ 

མི་བཅིསོ་སེམིས་ཁོངོ་ག་ིངསོ་སུ།།

མི་འཆོརི་ཉིནིི་གཅིགི་རིང་མིེད་པའ།ི།



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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མི་འཕྲིད་སྡུག་ཡུས་ཀྱི་ིགདུང་བ།།

མི་མྱོངོ་ཁྱིདེ་རིང་གསི་མི་ིཤསེ།།

རྒྱང་རིངི་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིགཞུང་ལ།།

འགྲི་ོརྒྱུ་ཐོག་ཆོདོ་ནི་ིལསོ་ཡིནིི།།

གཤསི་བཟང་སེམིས་སངོ་ག་ིབུ་མི།ོ།

བསུ་རྒྱུ་ཐོག་ཆོདོ་ནི་ིཡིནིི་ནི།ོ།

འགྲི་ོཞིརོི་ཁོ་བརྡ་ཡི་ིབརི་ནིས།།

འཛིནིི་བྱིང་ཉི་ོས་རུ་སླབེས་སངོ།།

ཡི་རིབས་གུས་ལུགས་ཀྱི་ིསྒོ་ོནིས།།

སྐད་ཆོ་འད་ིལྟརི་ནི་ིབཤད་ཡིནིི།།

སང་ཞིགོས་ལ་དྭགས་སུ་འགྲི་ོབའ།ི།

གནིམི་གྲུ་ཡིདོ་མིདེ་ནི་ིའདྲ་ིདུས།།

ཡིདོ་ཅིསེ་བརྡ་ལནི་གྱི་ི་འགྱུརི་ཁུགས།།

རྣ་བའ་ིབུ་ག་རུ་འཛུལ་བྱུང་།།

སམེིས་པ་བད་ེདྲདོ་ཀྱིསི་བརྟོས་བཞིིནི།།

སྒོརོི་མི་ོཁྲོགི་ས་ེད་ེསྤྲོད་ད།ེ།

འཛིནིི་བྱིང་ཤག་ས་ེནི་ིབླངས་ནིས།།

གྲིགོས་པོའ་ིཁྱིིམི་ལ་ནི་ིལགོ་ཡིིནི།།

ལམི་ཁོའ་ིངལ་དུབ་ལ་བསམི་ནིས།།

མིགྱིགོས་པོརི་ཉིལ་བ་ནི་ིཡིིནི་མིོད།།

རྨི་ིལམི་རིབ་རིབི་ཀྱི་ིཀློངོ་ནིས།།

ཡིང་ཡིང་སད་པ་ནི་ིབྱིས་བྱུང་།།

མཐོའི་མའིི་ལེའུ།

ཞིགོས་པའ་ིསྐྱོ་རིངེས་ཀྱི་ིའགོ་ནིས།།

ཁོ་ང་ོགཙང་མི་ཞིགི་བཀྲུས་ཏ།ེ།

གྲིགོས་པོའ་ིསྐྱོལེ་མི་ཡི་ིཁྲོདོ་ནིས།།

གནིམི་ཐོང་ཕྱོགོས་སུ་ནི་ིའགྲི་ོཡིིནི།།

རྣམི་མིང་བརྟོག་དཔྱད་ད་ེབརྒྱུད་རྗེསེ།།

མིགྲིནོི་སྒུག་ཚེགིས་མིལ་དུ་སླབེས་སངོ་།།

ངལ་གས་ོཅུང་ཙམི་གྱི་ིཁྲོོད་ནིས།།

འགྲུལ་བཞུད་བརྡ་སྐད་ད་ེགྲིགས་བྱུང་།།

མིགྱིགོས་པོརི་ཧརི་ལངས་རིང་བྱིདེ་ནིས།།

འགྲུལ་བའ་ིགྲིལ་བསྟེརི་ལ་སྒྲིགི་ཡིནིི།།

འཛིནིི་བྱིང་ཞིབི་བཤེརི་ད་ེབརྒོལ་ནིས།།

འགྲུལ་སྐྱོལེ་རླངས་འཁོརོི་དུ་འཛུལ་ཡིནིི།།
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཕརི་འཁྱིགོ་ཚུརི་འཁྱིགོ་འགའ་བྱིས་རྗེསེ།།

གནིམི་གྲུའ་ིའགྲིམི་དུ་ནི་ིའབྱིརོི་པས།།

སྒྲིགི་ལགེས་ཐོམེི་སྐས་ལ་འཛིགེས་ནིས།།

གནིམི་གྲུའ་ིནིང་དུ་ནི་ིསླེབས་སངོ་།།

གཟུགས་མིཛིསེ་ཞིབས་ཞུ་ཡི་ིབུ་མིོའ།ི།

འཛུམི་པའ་ིགུས་ཉིམིས་ལ་གཡིངེ་ཞིརོི།།

སྒོའེུ་ཁུང་འགྲིམི་ངསོ་སུ་ཡིདོ་པའ།ི།

རིང་ག་ིའདུག་སྟེགེས་སུ་བསྡོད་ཡིིནི།།

མི་ོལ་ོབཞི་ིབཅུ་ལྷོག་བརྒོལ་ཀྱིང་།།

མིཛིསེ་མིའ་ིགཟ་ིཉིམིས་ད་ེཡིདོ་པའ།ི།

ལ་དྭགས་ཨ་ཅིག་ག་ིགསུང་སྐད།།

གཡིནོི་ཕྱོགོས་རྐུབ་སྟེགེས་ལས་གྲིགས་བྱུང་།།

འཚེམིས་འདྲའི་ིའཇུ་ལ་ེཡི་ིཚེགི་དང་།།

ག་ནིས་གརི་ཆོས་ཀྱི་ིདྲ་ིབ།།

ལ་དྭགས་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ིགདངས་ཀྱིསི།།

འཇམི་པོའ་ིངག་སྒོ་ོལས་མིཆོདེ་བྱུང་།།

ཡིནིི་ཡིནིི་འགྲིགི་འགྲིགི་ག་ིལནི་གྱིསི།།

སྤྲོ་ོདགའ་ིཁོ་བརྡ་ལ་འཇུས་ནིས།།

སྤྲོནིི་པའ་ིབང་རིིམི་ནི་ིབརྟོལོ་ཏ།ེ།

གླི་ེཡི་ིགནིམི་ཐོང་ལ་བབ་བྱུང་།།

བྲལེ་བའ་ིགནིམི་སྐས་ལས་བབ་སྐབས།།

སམེིས་བཟང་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིཨ་ཅིས།།

ནི་ོནི་ོགླི་ེནིས་རིང་སྡོོད་སྐབས།།

ཨ་ནི་ེཁོང་པརི་ནི་ིའགྲི་ོགསུངས།།

སྡོདོ་ཁོང་གྲི་རྒྱས་ཅིང་མིདེ་ཀྱིང་།།

མིགྲིནོི་ཁོང་ཐོབེས་ཆོག་ལས་ལྷོག་ཡིིནི།།

འགྲི་ོདང་འགྲི་ོདང་ག་ིཚེགི་གསི།།

བརི་མི་ིཆོད་པརི་ནི་ིསྐུལ་བྱུང་།།

མི་ལྷོད་ལྷོག་བསམི་གྱི་ིསེམིས་པ།།

ཅི་ིབྱི་གང་བྱི་ཡི་ིབསམི་བླ།ོ།

ཡིང་ཡིང་བཏང་བ་ཡི་ིཐོ་མིརི།།

མི་ིའགྲི་ོཐོག་གསི་ནི་ིབཅིད་ཡིིནི།།

ཉི་ིའདོ་ཚེ་སྲགེ་ག་ིའགོ་ནིས།།

རླུང་བུས་རྡུལ་འཚུབ་ཀྱི་ིདཀྱིལི་ནིས།།

འདྲསི་བད་ེལ་དྭགས་ཀྱི་ིཨ་ཅིརི།།

གྱིསེ་བརྡ་སྟེབས་བད་ེཞིགི་བཞིག་ཡིིནི།།

གནིམི་ཐོང་ཕྱོ་ིལགོས་སུ་སྒུག་པའ།ི།

འགྲིལི་སྐྱོལེ་རླངས་འཁོརོི་ལ་བསྡོད་ནིས།།



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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གླི་ེཡི་ིགྲིངོ་ཁྱིརེི་དུ་སངོ་སྟེ།ེ།

སྤྱི་ིསྤྱིདོ་ཁོ་པརི་ཁོང་འཛུལ་ཡིནིི།།

རྒྱང་རིངི་ཟངས་དཀརི་གྱི་ིཡུལ་ནི།།

སྙངི་ག་ིཕྱོདེ་ཀ་རུ་གྱུརི་བའ།ི།

བསྟེནི་འཛིིནི་སྒྲིལོ་དཀརི་གྱི་ིཕྱོགོས་ལ།།

མིགྱིགོས་པོརི་ཁོ་པརི་ཞིགི་བཏང་ཡིིནི།།

ཕརི་ཕྱོགོས་ཁོ་པརི་གྱི་ིསྣ་ེལས།།

སྙནི་འཇབེས་འགྱུརི་ཁུགས་ནི་ིརྫགོས་པའ།ི།

བསྟེནི་འཛིིནི་སྒྲིལོ་དཀརི་གྱི་ིངག་སྒོའོ།ི།

འཇམི་པའ་ིགདངས་འགྲིསོ་ད་ེཐོསོ་བྱུང་།།

ལབ་གླིངེ་མིག་ོརྔ་ཅིང་མིདེ་པརི།།

ང་ལ་གླི་ེལ་ནི་ིསླབེས་ཡིདོ།།

སང་ཉིནིི་གནིང་ཞིགོས་ནི་ིཞིགི་ལ།།

ཟངས་དཀརི་ཡུལ་ལ་འབྱིོརི་ཡིངོ་།།

ཁྱིདོ་ཀྱིསི་གྲི་སྒྲིགི་ནི་ིབྱིསོ་ཞིསེ།།

འཚུབ་འཚུབ་ངག་གསི་ནི་ིབཤད་སྐབས།།

སྤྲོ་ོདགའ་ཉིམིས་སྣང་ག་ིསྐད་ཀྱིསི།།

ཡི་ཡི་ཡི་ོཡི་ོནི་ིགསུངས་བྱུང་།།

ལམི་བརི་དཀའ་ལས་ནི་ིཨ་ེཁོག 

ཅི་ལག་བརོི་བརླག་འདྲ་མིེད་དམི།།

ཁྱིདེ་ཉིདི་སླབེས་པ་ནི་ིཐོསོ་པས།།

ང་ཡི་ིསྤྲོ་ོབ་འད་ིགང་འཇགོ 

ངདེ་གཉིསི་དངསོ་འཕྲིད་ཀྱི་ིསྨནོི་ལམི།།

དུས་ཀུནི་ཞུས་པ་ཡི་ིཐུགས་རྗེ།ེ།

བླ་མི་དཀོནི་མིཆོགོ་གསི་གཟགིས་བྱུང་།།

སྤྲོ་ོདགའ་ིམིགི་ཆུ་ཡིང་ཤརོི་ག།ི

ཨ་ལ་ེགཅིསེ་པ་ནི་ིཁྱིདོ་རིང་།།

ཟངས་དཀརི་ཡུལ་ལ་ནི་ིམི་ཡིངོ་།།

གླི་ེཡི་ིགྲིངོ་ནིས་རིང་སྒུག་དང་།།

ང་ནི་ིསང་ཉིནིི་རིང་ཤརོི་ཡིངོ་།།

ཁྱིདོ་ཉིདི་འད་ིཕྱོགོས་ལ་ཡིངོ་ནི།།

ནིང་ག་ིདྲནིི་ཆོནེི་གྱི་ིཕ་མིས།།

ང་རིང་གཏངོ་བ་ནི་ིཕརི་ཟད།།

ངདེ་གཉིསི་ཐུག་པ་ཡིང་དཀའ་ཡིངོ་།།

ངུ་ངག་འདྲསེ་མི་ཡི་ིདབྱིངས་འགྲིསོ།།

རྣ་བའ་ིདཔྱདི་དུ་ནི་ིའཇ་ོསྐབས།།

བདག་སེམིས་སྐྱོ་ོབ་ཡིསི་བཏུམིས་ཀྱིང་།།

སྐྱོ་ོམིདེ་གཏམི་ལནི་འད་ིབྱིིནི་ཡིནིི།།
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ང་རིང་ཟངས་དཀརི་ལ་ཡིངོ་ནིས།།

ཡི་རིབ་ཀུནི་མིཐུནི་གྱི་ིསྒོ་ོནིས།།

ཁྱིདེ་ཀྱི་ིདྲནིི་ཆོནེི་གྱི་ིཕ་མིརི།།

པུས་བཙུགས་གུས་ཕྱོག་གསི་ངས་ཞུ།།

སླངོ་ཆོང་ཁོ་བཏགས་ནི་ིངས་འཐོནེི།།

ཕ་མིས་གང་བསམི་ད་ེངས་བསྒྲུབ།།

རུ་སྡོ་ེཟས་ཆོང་ག་ིམིགྲིོནི་གྱིསི།།

ཡིདི་སམེིས་ཚེིམིས་པ་ཞིགི་ངས་བཟ།ོ།

མི་རིབས་གསང་གྲིསོ་ཀྱི་ིངང་ནིས།།

ཕ་མིརི་རྒྱབ་འགལ་གྱིསི་བྲསོ་ནི།།

མི་ིཁོའ་ིགཏམི་ངནི་གྱིསི་ཁྱིདོ་རྡུང་།།

མི་ིཚེ་ེརྟོེནི་འབྲལེ་ཡིང་འཆུགས་འགྲི།ོ།

རིབ་རིབི་རྒྱུ་མིཚེནི་ཞིགི་བགྲིངས་མིཐོརི།།

ཉིམི་ངའ་ིསམེིས་ཁོངོ་ག་ིམིགི་ཆུ།།

བཞུརི་བཞིིནི་ལསོ་ཡིདོ་རིདེ་སྙམི་པའ།ི།

ལནི་འདབེས་ཁོ་གསལ་འད་ིབྱིས་བྱུང་།།

ཨ་ཕའ་ིརིང་ཤདེ་ཀྱི་ིཨུ་ཚུགས།།

མིཁྲོགེས་པ་ོརྣ་ོལྕགས་ཀྱི་ིལྷོག་ཡིིནི།།

ཨ་མིའ་ིཞི་ེསྡོང་ག་ིསྡོིག་དམིདོ།།

དུག་ཚེརེི་ནིག་པ་ོཡི་ིསྡུག་ཡིནིི།།

ཁྱིདོ་ཀྱི་ིསེམིས་བཟང་ག་ིངལ་བ།།

འབྲས་མིདེ་འཇའ་གཟུགས་སུ་འགྱུརི་འགྲི།ོ།

མི་ཕབེས་གླི་ེནིས་རིང་བཞུགས་དང་།།

གང་འསོ་བུ་མི་ོངས་བསྒྲུབ་ཡིངོ་།།

ང་ཡི་ིདྲནིི་ཆོནེི་གྱི་ིཕ་མིརི།།

བརྩེ་ེབའ་ིསེམིས་ཤགི་ནི་ིཡིདོ་ནི།།

རྗེསེ་མིརི་བཟདོ་གསལོ་གྱི་ིཚེགི་རིསི།།

སྐབས་བབ་དུས་བསྟུནི་གྱིསི་ཞུ་ཆོགོ 

གནིངས་ཉིནིི་ཕྱོ་ིདྲ་ོཡི་ིདུས་སུ།།

རླངས་འཁོརོི་འབབ་ཚེགིས་སུ་ཡིདོ་པའ།ི།

ཤངི་ཏགོ་ཚེངོ་ཁོང་ག་ིའགྲིམི་དུ།།

ལྷོནི་འཛིོམིས་བསྐལ་བཟང་ལ་རིོལ་གསུངས།།

སྤྲོ་ོདགའ་ིསྙངི་གཏམི་གྱི་ིབརི་ནིས།།

ང་ཡིསི་འད་ིནིས་རིང་སྒུག་པའ།ི།

ཐོག་ཆོདོ་མིདུད་པ་ནི་ིབརྒྱབ་སྟེ།ེ།

ཁོ་པརི་ག་ལརེི་ནི་ིབཞིག་ཡིིནི།།

གླི་ེཡི་ིགྲིངོ་ཁྱིརེི་གྱི་ིནིང་ལ།།

ཁོ་གཡིངེ་མིགི་གཡིངེ་ནི་ིབྱིདེ་ཞིརོི།།



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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གང་ནིས་བསྡོད་ནི་ནི་ིལེགས་པའ།ི།

བསམི་བླ་ོཡིང་ཡིང་ནི་ིབཏང་རྗེསེ།།

གྲིངོ་ཁྱིརེི་རྒྱབ་ངསོ་སུ་ཡིདོ་པའ།ི།

ནིརོི་གླིངི་མིགྲིོནི་ཁོང་དུ་སངོ་ནིས།།

བདུནི་ཕྲིག་གཅིགི་ཡུནི་ལ་སྡོདོ་པའ།ི།

ཐོ་ོའགདོ་རྩེསི་རྒྱག་ནི་ིབྱིས་ཡིིནི།།

ལུས་ཕུང་གཙང་མི་ཞིགི་བཀྲུས་ཏ།ེ།

མིཚེ་ོསྔོོནི་ཟ་ཁོང་དུ་ཡིངོ་ནིས།།

ཨམི་ཇ་ཞིགི་པ་ོཞིགི་འཐུང་བཞིིནི།།

ཨམི་ཟས་རྒྱག་ཚེད་ཅིགི་བཟས་ཡིིནི།།

ཉི་ིམི་ཕྱོདེ་ཡིལོ་གྱི་ིདུས་སུ།།

དཔ་ེཚེངོ་ཁོང་ཞིགི་ལ་སོང་ནིས།།

དབྱིིནི་བདོ་དཔ་ེདབེ་འགའ་ཉིོས་ནིས།།

སྡོདོ་གནིས་མིགྲིོནི་ཁོང་ལ་ལགོ་ཡིནིི།།

སམེིས་ཁོམིས་ལྷོདོ་ལྷོདོ་ཀྱི་ིངང་ནིས།།

རྒུནི་འབྲུམི་སལི་ཁུ་ཞིགི་འཐུང་བཞིིནི།།

དཔ་ེཀློགོ་སྤྲོ་ོདགའ་ཡི་ིཀློངོ་ནིས།།

ཁོ་ོམི་ོནིམི་སླབེས་ལ་བསྒུག་ཡིདོ།།

རིངི་པ་ོཞིག་གཉིསི་ཀྱི་ིདུས་ཚེདོ།།

སམེིས་ཁྲོལ་རྫགོས་མིདེ་ཀྱིསི་ཟད་སངོ་།།

མིཇལ་འཛིམོི་ཁོ་ཆོད་ཀྱི་ིདུས་བཟང་།།

ད་ེརིངི་ཕྱོ་ིདྲ་ོནི་ིཡིནིི་ནི།ོ།

ལྷུནི་ཆོགས་གྱིོནི་གསོ་ད་ེགོནི་ནིས།།

ཉི་ིསྒྲིབི་མིགི་ཤལེ་ད་ེབརྒྱབ་ཡིནིི།།

སྟེདོ་གསོ་ཁུག་མི་ཡི་ིནིང་ལ།།

གསེརི་གྱི་ིམིཛུབ་བཀྲསི་ད་ེབཅུག་ཡིིནི།།

ཁྲུས་ཁོང་ཤལེ་སྒོ་ོཡི་ིནིང་ལ།།

ཡིང་ལྟ་བསྐྱོརི་ལྟ་ཞིགི་བྱིདེ་ད།ེ།

མྱུརི་མི་ོགོམི་འགྲིསོ་ཀྱི་ིཁོ་ཕྱོགོས།།

རླངས་འཁོརོི་འབབ་ཚེགིས་སུ་བསྒྱུརི་ཡིིནི།།

ཤངི་ཏགོ་ཚེངོ་ཁོང་ག་ིའགྲིམི་ནིས།།

ཟངས་དཀརི་རླངས་འཁོོརི་ནི་ིཨ་ེསླབེས།།

ཐུག་ཚེད་མི་ིདག་ལ་དྲསི་དུས།།

སླབེས་སངོ་གཏམི་ལནི་ད་ེབྱིིནི་ཡིངོ་།།

ཁྲོ་ཆུང་མིགི་ཟུང་གསི་གང་སརི།།

གཟབ་ནིནི་ཤདེ་ཤུགས་ཀྱིསི་བལྟས་ཀྱིང་།།

བསྟེནི་འཛིནིི་སྒྲིལོ་དཀརི་གྱི་ིགྲིབི་རིསི།།

མིཐོངོ་བའ་ིབསྐལ་བཟང་ད་ེམི་ཤརི།།
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

སམེིས་འཚེབ་དགུ་འཁྲུག་ག་ིཀློོང་ནིས།།

ཉི་ིའདོ་ནུབ་རི་ིལ་ཡིལ་རུང་།།

མི་འཚེབ་སྒུག་ནིས་ནི་ིསྡོདོ་ཅིསེ།།

སམེིས་གསོའ་ིཁོརེི་ལབ་ཀྱིིས་བསྡོད་ཡིདོ།།

ཤངི་ཏགོ་ཚེངོ་ཁོང་ག་ིབདག་པསོ།།

ཚེངོ་སྒོ་ོརྒྱག་ཞིརོི་དུ་ང་ལ།།

ནི་ོནི་ོགང་ནིས་རིང་ཡིནིི་ཞིསེ།།

གཏམི་གྱི་ིསྣ་ེམི་ོཞིགི་འཐོེནི་བྱུང་།།

འཛུམི་པའ་ིས་ོཕྲིངེ་ཞིགི་སྟེནོི་བཞིནིི།།

ང་རིང་ཟངས་དཀརི་ནིས་ཡིིནི་ཞིསེ།།

བདེནི་བདེནི་ངསེ་ངེས་ཀྱི་ིགཏམི་ལནི།།

འསོ་ཤངི་འཚེམིས་པ་ོཞིགི་བཏབ་ཡིིནི།།

ནིམི་ཟླ་ཅུང་ཙམི་ནི་ིགྲིང་ཡིངོ་།།

མི་ིཚེགོས་རིིམི་གྱིསི་ནི་ིཉུང་སངོ་།།

མུནི་པ་ཁོད་ཀྱིསི་ནི་ིསླེབས་ཀྱིང་།།

རི་ེསྒུག་ཐོག་པ་ད་ེལྷོདོ་མིདེ།།

སམེིས་པའ་ིརུས་རྐང་ག་ིཚེོརི་བས།།

ད་ེརིངི་འཕྲིད་པ་ནི་ིཡིངོ་བའ།ི།

ཡིདི་ཆོསེ་ཟབ་མི་ོཡི་ིསེམིས་ཤགི 

གཟུགས་པོའ་ིཕྱོ་ིནིང་ཀུནི་ཁྱིབ་ཡིངོ་།།

སྐརི་ཚེགོས་ཁྲོ་ལམི་གྱི་ིའགོ་ག།ི

གླིགོ་འདོ་ཁྲོ་ཆོལི་གྱི་ིདཀྱིལི་ནིས།།

རྒྱུས་ཡིདོ་འབདོ་པ་ཡི་ིསྒྲི་ཞིགི 

ཕ་གའ་ིལམི་ཟུརི་ནིས་གྲིགས་བྱུང་།།

མིགི་གསི་ད་ེཕྱོགོས་སུ་ལྟ་དུས།།

དྲནི་བའ་ིསམེིས་ཁོངོ་ག་ིལྷོ་མི།ོ།

བསྟེནི་འཛིནིི་སྒྲིལོ་དཀརི་ཡིིནི་པ།།

བལྟས་པ་ཙམི་གྱིསི་ནི་ིཤསེ་སངོ་།།

ཁོ་ོམིསོ་ལག་གཡུག་ཅིགི་བྱིས་རྗེསེ།།

གམོི་པ་ངའ་ིཕྱོགོས་སུ་སྤོསོ་ཀྱིང་།།

བདག་ག་ིགོམི་འགྲིསོ་ཀྱི་ིའདགེས་འཇགོ 

དགོས་པས་རིང་སརི་ནི་ིལུས་སངོ་།།

ཁྲོ་ཁྲོའ་ིམིག་ོརིས་ད་ེགྲིལོ་བཞིིནི།།

ལམི་སངེ་བདག་མིདུནི་དུ་སླབེས་ཞིོརི།།

ཧ་ཅིང་འཕྱོ་ིབ་ོནི་ིཆོགས་པས།།

དགངོས་དག་གནིང་རིགོས་ཞིསེ་གསུངས་བྱུང་།།

སམེིས་པའ་ིསྟེངེ་འགོ་ག་ིམིཚེམིས་ནིས།།

མིགྱིགོས་པོརི་བྲང་ལ་ནི་ིསྦྱརི་ཏ།ེ།



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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འགྲིམི་པ་འགྲིམི་པ་ལ་གླིནི་ནིས།།

གཡིས་བསྐོརི་གཡིོནི་བསྐོརི་ཞིིག་རྒྱག་འདོད།།

སྐད་ཤུགས་གང་ཡིདོ་ཀྱི་ིངང་ནིས།།

ང་རིང་ཁྱིདེ་ཉིིད་ལ་དགའ་ཞིསེ།།

འབདོ་འདདོ་སམེིས་ཚེོརི་དག་མིནིནི་ཏ།ེ།

འཛུམི་མིདངས་ཤགི་ཤགི་ཅིགི་བསྟེནི་ཡིིནི།།

འཕྱོ་ིབ་ོཆོགས་པ་ནི་ིམི་སངོ་།།

ཁྱིདེ་རིང་འད་ིལྟརི་ནི་ིའབྱིོརི་བས།།

ང་རིང་སྙངི་ཁོངོ་ནིས་དགའ་བའ།ི།

སྤྲོ་ོབ་འཛིད་མིེད་འད་ིགང་འཇགོ 

རླངས་འཁོརོི་འཁོརོི་དུག་ག་ིརྐྱེནེི་གྱིསི།།

ལམི་སྐབས་དཀའ་ལས་ནི་ིཨ་ེཁོག 

ཕ་མིས་མིཁྱིེནི་ནི་ནི་ིབསམི་སྟེ།ེ།

ཞིདེ་སྣང་འཇགིས་སྣང་གསི་ཨ་ེའཚེེརི།།

མི་དཀའ་མི་ངལ་གྱི་ིཚེགི་རིསི།།

འཛུམི་པའ་ིས་ོཕྲིངེ་ལས་འཐོརོི་བཞིིནི།།

ལག་ཟུང་སྟེབོས་ཀྱིསི་ནི་ིབརྐྱེངས་ཏ།ེ།

སྐ་ེལ་ཤུགས་ཀྱིསི་ནི་ིའཁྱུད་བྱུང་།།

ད་ནི་ིའགྲི་ོདང་ནི་ིའགྲི་ོཞིསེ།།

གཏམི་གྱི་ིསྣ་ེམི་ོལ་འཇུ་ཞིོརི།།

ཆུང་ཆུང་གསེརི་ནིག་ག་ིམིཛུབ་དཀྲསི།།

ཁོ་ོམིའོ་ིསྲིནི་མིཛུབ་ལ་བསྐོནི་ཡིནིི།།

མིགི་ཆུ་ཕྲུམི་ཕྲུམི་ཞིིག་འཐོོརི་བའ།ི། 

ཁོ་རླངས་དྲདོ་འཇམི་གྱི་ིགསབེ་ནིས།།

མིཆུ་སྒྲིསོ་འགྲིམི་ངསོ་ལ་གླིནི་བྱུང་།།

སམེིས་ཚེོརི་བརྗེདོ་ཐོབས་ཤགི་མི་ིའདུག 

ལོྷ་མཐོའི་ནསེ་དྲན་པོའིི་ལ་དྭགསེ།

ཉི་ིཟརེི་རླབས་ལ་བཏགེས་པའ་ིཡིགི་རིསི་འད་ིདག 

བྱིང་བཞུད་སྤྲོནིི་དཀརི་བདག་དང་འགྲིགོས་འདྲསི་བྱུང་ནི།།

རླུང་བུ་བསལི་བསིལ་རྒྱབ་པའ་ིཨ་མིའ་ིཞིལ་རིས།།



 180  

ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ལ་ོཟླའ་ིཁོ་ཐོག་རིིང་རུང་སམེིས་ཁྲོལ་མི་ིའདུག 

འཇའ་ཚེནོི་སྣ་ེལ་འཐོམི་པའ་ིལག་ཟུང་ཆོ་གཉིསི།།

ཁྱིདོ་དང་འབྲལེ་མིདེ་ཤངི་ག་ིཡིལ་ག་ཡིནིི་ནི།།

ཅིང་ཤསེ་རྟོ་མིཆོགོ་འདྲགོས་པའ ིའཚེེརི་སྐད་མིཐོནོི་པ།ོ།

ཁོད་ཀྱིསི་ཁོད་ཀྱིསི་རིངི་ནིས་རིངི་དུ་ལསོ་འགྲི།ོ།

ལ་ོཟླས་རྙངི་རུལ་བཟསོ་པའ་ིསྟེདོ་པའ་ིདཔརིཤངི་།།

བུ་རིབ་བདག་ག་ིནིམི་ཟླའ་ིཟས་ལྷོག་ཡིིནི་ནི།།

སྦིལེ་ཀབོ་གཞུང་ནིས་ཐུག་པའ་ིཁོ་ཆོེའ་ིབུ་མིོརི།།

འདྲ་མི་འདྲསེ་མིའ་ིསྐད་ཀྱིསི་ལ་གཞིས་ལེནི་འདདོ།།

གཞིསི་ཆོགས་བུ་མི་ོཡི་རིབས་ཡིིནི་ཚུལ་ག་ོནིས།།

ལྷོ་ཆོནེི་ཚེངས་པ་འདདོ་པས་གདུང་རིབས་བཤད་ཐོལ།།

བ་གླིང་གཅིནིི་ལ་བལྟས་པའ་ིསྙནི་ཚེགི་ད་ེཡིང་།།

མི་གའ་ིགཞུང་ག་ིལྟད་མི་ོད་ེད་ེའདྲ་མིིནི་ནིམི།།

ལད་ཟླསོ་རྩེལ་ལ་བྱིང་པའ་ིབདོ་པའ་ིགཤསི་ལུགས།།

ཨ་ལངོ་དགུ་སྒྲིགི་གཞུང་ལ་བཏེགས་པའ་ིབརི་ནི།།

འགྲིམི་པའ་ིམིཁུརི་ཚེསོ་དམིརི་པའ་ིལ་དྭགས་བུ་མི།ོ།

སམེིས་དང་མིིག་ལ་བབ་ཅིངི་འབབ་ནིས་འངོ་ཐོལ།།

ཀ་ཁོའ་ིམིགི་ཟུང་འཛུམི་པའ་ིགཟ་ིབྱིིནི་མིདངས་ལ།།

ང་ོཚེའ་ིཟུརི་མིགི་འཁྱིགོ་པ་ོབྲསི་པའ་ིཤུལ་ནི།།



རྡུལ་འཚུབ་ཁོྲོད་ཀིྱི་ལ་དྭགས།
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དྲནི་པའ་ིམིགི་ཆུ་ཡིགི་རིསི་གརི་དུ་ལསོ་ཆོས།།

རྒྱང་རིངི་ལ་དྭགས་དྲནི་པ་གྲིངས་ཀྱིསི་མི་ིཆོདོ།།

ཕ་ཡུལ་ཕ་ཡུལ་ཟརེི་བའ་ིདབྱིངས་ཀྱི་ིའགྱུརི་ཁུགས།།

རྣ་བའ་ིབདུད་རྩེརིི་ལྷུང་པའ་ིབག་ོསྐལ་མིནིི་ནི།།

རྡུལ་འཚུབ་དབྱིངིས་སུ་མིཆོདེ་པའ་ིལ་དྭགས་ལྗོངོས་ད།ེ།

ཨ་མིའ་ིསྤྱིནི་ཟུང་ལྟ་བུའ་ིསམེིས་ཤགི་སུས་སྦྱནིི།།

ལྷོ་ོམིཐོའ་ིསྦིལེ་ཀོབ་གྲིངོ་ག་ིབདོ་པའ་ིཁོ་ལ།།

ཕ་མིརི་གད་སྙགིས་འབདོ་པའ་ིགླིེནི་པའ་ིལྕ་ེཞིགི 

ཞིརི་དང་ཞིོརི་ལ་སྐྱོསེ་པའ་ིནིམི་ཟླའ་ིབརི་ནིས།།

སམེིས་ཀྱི་ིགཤགོ་ཟུང་གངས་དཀརི་རི་ིལ་ཤརོི་འགྲི།ོ།

གངས་དཀརི་རི་ིལས་འངོ་པའ་ིསྤྲོིནི་དཀརི་ཆོ་འད།ི།

ཨ་མིའ་ིམིགི་ཆུས་བྲསི་པའ་ིསེམིས་འཕྲིིནི་མིནིི་ནི།།

འགྱུརི་མིདེ་བུ་རྒོདོ་དརི་མིའ་ིསྲ་མིཁྲོགེས་ཡིང་ལྕ།ི།

དཔྱདོ་པའ་ིབླ་ོརིགི་གང་གསི་བཅིོམི་ནིས་ཡིདོ་འགྲི།ོ།

དག་པའ་ིམིཁོའ་དབྱིངིས་སྔོ་ོཞིངི་དྭངས་པའ་ིངསོ་ནི།།

ཉི་ིཟླའ་ིའདོ་ཀྱིསི་འཚེ་ོབའ་ིཕ་མིའ་ིགཞིསི་ཁྱིིམི།།

སྤོབོས་པའ་ིང་རྒྱལ་འདགེས་པའ་ིརྒྱབ་རིིརི་རློམི་པའ།ི།

ལུགས་མིཐུནི་བཞུགས་གྲིལ་ལ་དྭགས་གཞུང་ནི་འཛིོམིས་པ།།

གསེརི་བྱི་ེས་རྡ་ོབསྲསེ་པའ་ིབདོ་པའ་ིངག་སྒོ།ོ།
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ཨ་མཆོོག་སྐལ་བཟང་སྦྱིིན་པས་བརྩམས།

ཡིང་དག་ཚེད་ཐོགི་འཇལ་བའ་ིརི་ིམིརོི་བབ་པས།།

དཀརི་ནིག་ག་ོལགོ་ཁྲུང་སའ་ིམིཛིད་སྒོོའ་ིསྟེངེ་ནིས།།

གསལ་བྱིདེ་སུམི་ཅུའ་ིབརླ་རྐང་མི་ེལ་བསྲགེས་སོང་།

ནིག་ནིག་སལོ་བ་བྱིས་པའ་ིབདོ་ཀྱི་ིཡི་ིག།ེ

བཅིམོི་བརླགས་བྱིདེ་པའ་ིཕ་མིའ་ིལག་ཟུང་མིདེ་ནི།།

ནི་ཆུང་བྱིསི་པའ་ིསེམིས་ཀྱི་ིམིཁོ་ོམིདེ་དངསོ་པ།ོ།

མིསེ་པོའ་ིརྔུལ་ཆུའ་ིཐོགིས་པ་གང་ནིས་ཡིིནི་འགྲི།ོ།
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མཇུག་བྱང་། 

ལ་ོང་ོཁོ་ཤས་སྔོོནི་དུ་ལ་དྭགས་ཡུལ་ནིས་སྐད་ཆོ་མིང་དག་ཅིིག་ཡི་ིག་ེརུ་ཕབ་
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