


སེར་བེས་རིག་མཛོད་དེབ་སྤིའི་ཨང་།

SJRB-0321

འབར་ཞུན་འཕྲུལ་དེབེ་ཀྱིི་པར་རྩ་སོོར་བཞག་བྱསོ་ཡོོདེ།

སོརེ་བྱསེོ་རིག་མཛོོདེ་ཆེནེ་མོའི་རོྩམ་སིྒྲིག་ཁང་གིསོ་འཕྲུལ་དེབེ་ཏུ་བཟོོསོ།

སོརེ་བྱསེོ་རིག་མཛོོདེ་ཆེནེ་མོསོ་འགྲེམེསོ་སྤེལེ་བྱསོ།

༢༠༡༥ ལོའི་ཟླ་གཉིིསོ་པར་རྩོམ་སིྒྲིག་བྱསོ།

༢༠༢༢ ཟླ་བརྒྱདེ་པར་བསྐྱར་སིྒྲིག་བྱསོ།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་དྲ་བང་།

www.serajeyrigzodchenmo.org

ཡིག་འབེལ་དྲ་བང་།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com



  iii  

དཀར་ཆག

 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེལེ>>གིྱི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བོློའི་རྒྱུན་ཤེསེོ།  ................ 1
སོྔོན་ཏུ་འགྲེོ་བ་ཐོོག་མའི་ཡོན་ལག ................................................................... 1

གཅིིག ................................................................................................... 1

གཉིིསོ། ..................................................................................................7

གསུམ། ................................................................................................ 17

བཞི།...................................................................................................23
བཤེདེ་བྱ་དེངོསོ་ཀིྱི་དེོན། ..............................................................................26

གཅིིག རྗེསེོ་དེཔག་དེང་མི་ཚའིེ་དེོན་སྙིིང་། .................................................26

གཉིིསོ། འབྲསོ་རྟགསོ་གླེངེ་བ། ..................................................................37

གསུམ། རང་བཞིན་གྱིི་རྟགསོ་གླེངེ་བ། ........................................................55

བཞི། མ་དེམིགསོ་པའི་རྟགསོ་གླེངེ་བ། ........................................................65

ལྔ། གཞན་སོལེ་གིྱི་རྣམ་གཞག་དེང་མདེོ་སྡེ་ེཔའི་བདེནེ་གཉིིསོ།  ......................79

དྲུག སྐྱ་ེབ་སྔོ་ཕྱིི་དེང་ནང་པའི་མི་ཚའིེ་ལྟ་ཚུལ།  ...........................................92

བདུན། བདེ་ེསྡུག་དེང་ཐོར་པའི་རྣམ་གཞག  ..............................................109



དཀར་ཆག

  iv  

མཇུག་བསྡུ་བ། ......................................................................................... 129

གཅིིག ............................................................................................... 129

གཉིིསོ། .............................................................................................. 132

སྨག་རུམ་ཁོྲོདེ་ཀིྱི་བརྗེདེེ་བྱང་། ................................................................. 137

གཅིིག ..................................................................................................... 137
གཉིིསོ། ................................................................................................... 144
གསུམ། ................................................................................................... 158
བཞི། ...................................................................................................... 165
ལྔ། ......................................................................................................... 167

དེོན་དེངོསོ་སུ་གྱུར་པའི“རིྨི་ལམ”ཞིག ...................................................... 174

གཅིིག ..................................................................................................... 174
གཉིིསོ། ................................................................................................... 177
གསུམ། ....................................................................................................180
བཞི། ...................................................................................................... 184
ལྔ། ..........................................................................................................208
དྲུག ....................................................................................................... 213

དེདེ་པ་དེང་སྐྱསེོ་བུ་སྒེརེ། ......................................................................... 222

ཁྱེདེེ་ནི་འཇིིགསོ་མདེེ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོེག་ཅིིག ............................................237

གཅིིག .....................................................................................................237
གཉིིསོ། ....................................................................................................240
གསུམ། ................................................................................................... 248



དཀར་ཆག

  v  

བཞི། ...................................................................................................... 258
དྲུག ....................................................................................................... 272

ར་ེཐོག་ཆེདེ་པའི་ཕྱིི་གིླེང་པ། ..................................................................... 274

གཅིིག ..................................................................................................... 274
གཉིིསོ། ................................................................................................... 276

བོློ་དེཀར་སོམེསོ་ཀིྱི་ཁ་བརྡ། .......................................................................280

བོདེ་ཀིྱི་དེགོན་སྡེའིེ་སོློབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན། ................................... 320

 དེམངསོ་གཙོོའི་རྒྱུན་ཤེསེོ་གནདེ་བསྡུསོ། .................................................377

དེམངསོ་གཙོོ་ནི་ཡོོངསོ་ཁྱེབ་སིྲིདེ་ལུགསོ་ཤེིག་ཡོིན།① .......................................377

དེམངསོ་གཙོོའི་རྟགསོ་མཚན།  ................................................................ 380

 གཅིིག སིྤྱི་དེམངསོ་རྣམསོ་སིྲིདེ་དེོན་ལ་རང་དེབང་གིསོ་ཞུགསོ་ཆོེག་པ། ............... 380
གཉིིསོ། མི་ཐོམསོ་ཅིདེ་འདྲི་མཉིམ་ཡིོན་པ། .................................................... 381
གསུམ། དེཀྱིལེ་ཡོངསོ། ................................................................................382
བཞི། ཕྱིི་གསོལ་ནང་གསོལ། ........................................................................383
ལྔ། དུསོ་ལྟར་རང་དེབང་དྲིང་སྙིོམ་གྱིི་འོསོ་འདེམེསོ་བྱ་རྒྱུ། ................................384
དྲུག དེཔལ་འབྱོར་རང་དེབང་དེང་རྒྱུ་ནོར་གྱིི་ཐོོབ་ཐོང་། .................................385
བདུན། དྲིང་བདེནེ་ངོསོ་གཙོང་།  .................................................................386
བརྒྱདེ། མིའི་ཐོོང་ཐོང་ལ་འགན་སྲུང་ཡོོདེ་པ།  ................................................386
དེགུ། དེམག་དེཔུང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བདེག་པ།  ....................................................387
བཅུ། ཚོགསོ་པ་ཁག་གི་འགྲེན་རོྩདེ།  .............................................................387
བཅུ་གཅིིག ཁིྲོམསོ་ཀིྱིསོ་སྐྱོང་བ། ...................................................................388



དཀར་ཆག

  vi  

མིའི་ཐོོབ་ཐོང་དེང་དེམངསོ་གཙོོ། ............................................................ 390

མཇུག་བྱང་། ..............................................................................................394

གཅིིག .....................................................................................................394
གཉིིསོ། ...................................................................................................395
གསུམ། ...................................................................................................398
བཞི། .......................................................................................................401
ལྔ། ..........................................................................................................406



  1  

 <<ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལེ>>གྱི་ིམཚན་ཉིདི་བསམ་བློོའ་ིརྒྱུན་ཤེསེ། 

 <<དཔལ་ནཱ་ལེནྲྡྲའི་རིག་གནས་སྙིིང་སོྟོབས>>ཀྱིི་ལྷན་ཐབས་དང་པོ། 

སྔོནོ་ཏུ་འགྲེ་ོབ་ཐོགོ་མའ་ིཡན་ལག

གཅིགི

འཇིགི་རྟེནེ་འདིའི་ིམི་ིསུ་དིང་སུ་ཡིནི་རུང་། རིགི་གནས་བསམི་བློ་ོགང་ཞིགི་ག་ིལྟ་

གྲུབ་དི་ེཡིང་དིག་པརི་ལྟ་བའམི། མི་ིམིཐུན་པརི་ལྟ་བའམི། བཏང་སྙོོམིས་སུ་འཇིགོ་པ་

སོགས་ནི་རིང་རིང་གི་ཐོོབ་ཐོང་གཙང་མི་ཡིིན་ནོ་ཞིེས་ཁོོ་བོས་སྨྲས་ཀྱང་སྨྲས་ལ་

སམེིས་ཀྱང་སམེིས་པས། ནམི་ཡིང་དི་ེལུགས་ཀྱ་ིབརྩི་ིའཇིགོ་བྱེདེི་ངསེ་པ་གཞིརི་ཡིང་

འགྱུརི་དུ་མིེདི། ཡིིན་ནའང་། སྐྱེེས་བུ་དིཔྱོོདི་ལྡན་ཞིིག་ག་ིཀུན་སྤྱོོདི་རྩི་དིོན་ངོས་ནས་

བཅལ་ན། རིིག་གནས་གང་ཞིིག་གི་རྩི་བའི་བརྗོོདི་དིོན་ལ་མིིང་དིོན་མིཚུངས་པའི་

དིཔྱོདི་ཞིིབ་ཀྱ་ིངལ་བ་ཅ་ིཡིང་མི་ིབསྟེེན་པརི། ཕྱོོགས་ཟུརི་ཡིན་གརི་བ་རིེའ་ིདིོན་སྤྱོ་ི

རིགས་པ་ཙམི་ལ་བརྟེེན་ནས་དི་ེཉིིདི་ཤིིན་ཏུ་མིཆོོག་ག་ོཞིེས་སྨྲ་བའམི། ཡིང་ན་རིབ་ཏུ་

ངན་ནོ་ཞིེས་སྨྲ་བ་སོགས་ཀྱི་བསྡོོམིས་ཚིིག་འགོདི་རྐྱང་བྱེས་ན་ནི་རིང་མིགོརི་རིང་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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གསི་བརྫིསི་པའ་ིང་ོཚིའ་ིལས་ཤིགི་ཏུའང་འགྱུརི་སྲིིདི། 

དིེང་ཡུལ་དུས་ཀྱ་ིའགྱུརི་བའ་ིདིབང་གིས། ས་མིཐོོའ་ིཡུལ་གྲོོང་གངས་ཅན་པའ་ི

ལྗོོངས་སུ་ཡིང་སྔོོན་ཆོདི་དིང་མིི་འདྲ་བརི་འཛམི་གླིིང་ཤིརི་ནུབ་ཀྱི་རིིག་གཞུང་འདྲ་

མིིན་སྣ་ཚིོགས་ལ་སྦྱང་བརྩིོན་གྱིི་ངལ་བ་ལྷུརི་ལེན་པའི་གཞིོན་སྐྱེེས་མིང་པོ་འཚིརི་

ལོངས་འབྱུང་བཞིིན་པརི་མི་ཟདི། གཞིོན་ནུ་དིེ་དིག་གིས་ཀྱང་རིང་རིང་གི་བློ་ོམིོས་

བཞིནི་ལྟ་ཚུལ་དིང་བསམི་ཚུལ་སྣ་ཚིགོས་ཀྱ་ིསྒོ་ོམི་ོཕྱོ་ེསྟེ།ེ གཞིན་དིག་ལྟ་ཅ།ི ཐོ་ན་རིང་

ག་ིཡིབ་མིེས་ནས་བརྒྱུདི་པའ་ིརིིག་གནས་བསམི་བློ་ོདིང་ཡུལ་སྲིོལ་གོམིས་གཤིིས་

སོགས་ལའང་གུས་འདུདི་ཞུ་རྐྱང་མིིན་པརི། དིགག་སྒྲུབ་དིོགས་སློོང་ག་ིངརི་ཤུགས་

ཙམི་ཆོགས་ཀྱནི་འདུག་ན། དི་ེན་ིརྩི་བའ་ིཆོ་ནས་དིགའ་འསོ་པའ་ིདིནོ་བཟང་ཞིིག་ཡིིན་

མིོདི་ཀྱང་། ཕྱོ་ིནང་ག་ིརྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མིའ་ིདིབང་གིས་དི་ལྟའ་ིརིང་རིེའ་ིརིིག་གནས་དིགག་

སྒྲུབ་ཀྱ་ིཀུན་སློོང་དིང་། སྤུས་ཚིདི། གཏིང་ཚིདི། ཁོ་ཕྱོོགས་བཅས་ལས་བལྟས་ཚིེ། 

གཞིོན་སྐྱེེས་འགའ་ཞིིག་ག་ིངང་ཚུལ་ན་ིབློ་ོཕམི་དིང་ཡི་ིཆོདི་ཀྱ་ིརྐྱེན་ཁོ་ོནའ་ོཞིེས་ཀྱང་

བློ་ོལྡན་ལ་ལ་སྨྲ་སྟེ།ེ གཅགི་བྱེས་ན་བདིནེ་དུ་ཡིང་མིཆོ།ི 

དི་ེལྟ་ན། ཁོ་ོབསོ་ནམི་རྒྱུན་སྨྲས་ཤིངི་སྨྲ་བཞིནི་པ་ལྟརི། ཆོསོ་ལ་དིདི་པ་ཡིདོི་ཀྱང་

ཆོོག་ལ་མིེདི་ཀྱང་བློ་སྟེེ། བོདི་མི་ིདིཔྱོོདི་ལྡན་ཞིིག་ཡིིན་ཕྱོིན། རིང་ག་ིམི་ིརིིགས་འདིིའ་ི

གཙ་ོརྒྱུགས་ཀྱ་ིརིིག་གནས་བསམི་བློ་ོརུ་གྱུརི་ཟིན་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཆོོས་ལུགས་ལ་

ན།ི མི་མིཐོརི་ཡིང་དི་ེཉིདིི་རིགི་གནས་ཤིགི་ཡིནི་པརི་བལྟས་པའ་ིངསོ་ནས་ལྟ་ཞིབི་དིང་

ངོས་འཛིན་འཐུས་ཚིང་རི་ེབྱེེདི་ཐུབ་ན་ཕན་པ་ཅ་ིབས་ཆོ་ེབརི་སྙོམི་སྟེེ། གཞིན་དུ་ན་

སློབོ་དིཔནོ་འཕགས་པ་ལྷས། “འཇིགི་རྟེནེ་ཡིངོས་སུ་མི་ིཤིསེ་གང་། །དི་ེན་ིཐུབ་པའ་ིལྟ་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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བུརི་མིངནོ། །”ཞིསེ་གསུངས་པ་དིའེ་ིདིཔ་ེརུ་མི་ིའགྱུརི་བའ་ིངསེ་པའང་ལརི་ནས་མིདེི། 

འ་ོན། སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོོས་ཀྱ་ིནང་དིོན་ལ་བརྟེག་དིཔྱོདི་བྱེ་འདིོདི་པའ་ིབློ་ོལྡན་

དིག་གིས་ཐོོག་མིརི་ཆོོས་ཀྱི་གཙུག་ལག་གང་ལ་བལྟ་དིང་། ཇིི་ལྟརི་བལྟ་དིགོས་

སགོས་འདྲ་ིན་ན།ི ཆོསོ་ཀྱ་ིབཤིསེ་གཉིནེ་སྔོ་མི་དིག་གསི་ནང་པའ་ིགཙུག་ལག་གཞུང་

ལུགས་རྣམིས་མིངོན་པའ་ིསྡོ་ེསྣོདི་དིང་། མིདི་ོསྡོེའ་ིསྡོ་ེསྣོདི། འདུལ་བའ་ིསྡོ་ེསྣོདི་བཅས་

རིིགས་མི་ིའདྲ་བ་གསུམི་དུ་བཀརི་ཡིོདི་པ་བཞིིན་རྟེོག་ཞིིབ་གནང་ན་ཤིིན་ཏུ་སྟེབས་

བདི་ེབ་དིང་ག་ོསློ་བའ་ིཁྱདི་ཆོོས་ཡིོདི་དིེ། སྡོ་ེསྣོདི་གསུམི་པ་ོདིེས་ན་ིནང་པའ་ིཆོོས་ལ་

རྩི་བའ་ིཆོ་ནས་རིིགས་མི་ིའདྲ་བའ་ིབརྗོོདི་བྱེའ་ིརྣམི་གྲོངས་གསུམི་ཡིོདི་པ་མིཚིོན་གྱི་ི

ཡིདོི་པས་ས།ོ །

སྤྱོིརི་བཏང་དུ་ནང་པའ་ིགསུང་རིབ་རྣམིས་ལས་ནི། མི་ིསུ་དིང་སུ་ཡིིན་རུང་མི་ི

ཚིེའ་ིངེས་དིོན་གྱི་ིརིིན་ཐོང་ཞིིག་མིངོན་དུ་འགྱུརི་བརི་འདིོདི་ན། ཤིེས་བྱེའ་ིདིོན་དིངོས་

ཀྱ་ིགྲུབ་ཚུལ་གཞིིརི་བཟུང་སྟེ་ེརིང་ག་ིལྷན་སྐྱེེས་ཀྱ་ིབློོའ་ིའཛིན་ཚུལ་མིང་པ་ོཞིིག་ལ་

བཟ་ོབཅསོ་རྒྱག་དིགསོ་པ་ཡིནི་ཞིསེ་བསྟེན་ཡིོདི་པ་རིེདི། དིའེ་ིརྒྱུ་མིཚིན་ན་ིལྷན་སྐྱེསེ་

ཀྱ་ིབློ་ོའདི་ིདིག་ག་ིའཛིན་ཚུལ་དིང་། ཡུལ་དིངོས་ཀྱ་ིགྲུབ་ཚུལ་གཉིིས་མི་ིམིཐུན་པས་

ས་ོཞིེས་བརྗོོདི་ཡིོདི་པརི་འདུག དིེརི་མི་ཟདི་རིང་རིང་ག་ིདིོན་དིམི་གྱི་ིཕན་བདིེའ་ིཕྱོིརི་

དུ་འཛིན་སྟེངས་འཁྲུལ་བ་ཅན་གྱི་ིབློ་ོལྷན་སྐྱེེས་རྣམིས་འཁྲུལ་བའ་ིགནས་ལས་ལྡོག་

རིིགས་པའ་ིརྒྱུ་མིཚིན་དུ། ཤིེས་བྱེ་གཞིིའ་ིརྣམི་གཞིག་སྟེེ། ཚི་ེསྲིོག་ག་ིདིོན་གྱི་ིགནས་

ལུགས་དིང་། ཡུལ་དིང་ཡུལ་ཅན་གྱི་ིའབྲེལེ་བ་ཕྲ་རིགས། ལུས་དིང་སེམིས་ཀྱ་ིརྩི་བའ་ི

སྡོོདི་ལུགས་སོགས་ལ་བརྟེག་ཞིིབ་བྱེས་པའ་ིགཙུག་ལག་གཞུང་ལུགས་མིང་པ་ོཞིིག་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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མིཛདི་ཡིདོི་པ་དི་ེདིག་ལ་ན་ིམིངནོ་པའ་ིསྡོ་ེསྣདོི་ཅསེ་ཟརེི་བ་རིེདི།

དི་ེལྟརི་མིངོན་པའ་ིསྡོ་ེསྣོདི་དུ་ལྷན་སྐྱེེས་ཀྱ་ིབློ་ོརྣམིས་ལ་བཟ་ོབཅོས་བྱེེདི་རིིགས་

པའ་ིརྒྱུ་མིཚིན་རྟེགས་དིང་གཏན་ཚིགིས་ཀྱསི་ཇི་ིལྟརི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟརི་ལག་ལནེ་

དུ་སྦྱརོི་ཚུལ་སྟེ།ེ ལྷན་སྐྱེསེ་ཀྱ་ིབློ་ོཉིནོ་མིངོས་པ་དིག་ག་ིནང་ནས་རྩི་བའ་ིཉིནོ་མིངོས་ཕྲ་

བ་རྣམིས་ཇི་ིལྟརི་འགོག་པའ་ིལམི་དིངོས་ཏེ། ངེས་འབྱུང་དིང་། སེམིས་བསྐྱེེདི་དིང་། 

ཕྱོིན་པ་དྲུག་དིང་། མིཁྱེན་པ་གསུམི་སོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའ་ིསེམིས་ལ་བརྟེེན་པའ་ི

ཡིོན་ཏན་དི་ེདིག་གོམིས་ནས་འདྲིས་པརི་བྱེེདི་ཚུལ་དིང་། བསྒོོམིས་ནས་འཕེལ་བརི་

བྱེེདི་ཚུལ་སོགས་ཞིིབ་ཏུ་སྟེོན་པའ་ིགཞུང་ལུགས་མིང་པ་ོཞིིག་མིཛདི་ཡིོདི་པ་རྣམིས་

ལ་ན་ིམིདི་ོསྡོའེ་ིསྡོ་ེསྣདོི་ཅསེ་ཟརེི་བ་རིེདི། 

ཡིང་ཆོསོ་ལ་རིབ་ཏུ་བྱུང་མིཁོན་གྱི་ིམི་ིཚིོརི། མིངནོ་པའ་ིསྡོ་ེསྣདོི་ལས་བསྟེན་པའ་ི

གཞིིའི་གནས་ལུགས་ཕྲ་རིགས་ལ་ཐོོས་བསམི་བྱེེདི་པའི་མིཐུན་རྐྱེན་ལྟ་བུརི་དིང་། 

མིདི་ོསྡོེའ་ིསྡོ་ེསྣོདི་ལས་བསྟེན་པའ་ིལམི་གྱི་ིརྟེོགས་པ་ཉིམིས་སུ་ལེན་པའ་ིཡིན་ལག་ལྟ་

བུརི། ཉི་ེབའ་ིཉིནོ་མིངོས་ཤིནི་ཏུ་རིགས་པ་རྣམིས་ཏ།ེ གཞིན་གྱི་ིལུས་སམེིས་ལ་གནདོི་

པའ་ིསྡོིག་པའ་ིལས་དིང་། གཞིན་ལ་གནོདི་པའ་ིསྡོིག་ལས་སུ་མི་ིའགྲོ་ོཡིང་རིང་ཉིིདི་

བག་མིེདི་དུ་སྦྱོརི་བྱེེདི་ཀྱ་ིལུས་ངག་ག་ིསྤྱོོདི་ལམི་རྣམིས་ལ་ཁྲིིམིས་བཅས་པའ་ིགསུང་

རིབ་ཅགི་བྱུང་བ་དི་ེཡི་ིམིངི་ལ་འདུལ་བའ་ིསྡོ་ེསྣདོི་ཅསེ་ཟརེི་བ་རིདེི། འདུལ་བའ་ིསྡོ་ེསྣདོི་

ཀྱིས་ན་ིཡུལ་དུས་ས་ོསོའ་ིཁྱདི་ཆོོས་ལ་གཞིིགས་ཏེ། དིག་ེའདུན་གྱི་ིསྡོེའ་ིའཚི་ོཐོབས་

ཀྱ་ིགནདི་དིོན་སོགས་ངོས་ཟུརི་ཅ་ིརིིགས་ནས་བསྟེན་ཡིོདི་པ་ཡིིན་པས། དི་ེན་ིདིག་ེ

འདུན་པ་ཚིོས་དིམིིགས་བསལ་ཏུ་བསློབ་དིགོས་ཀྱི་ཤིེས་བྱེ་ཁོ་ོན་ཙམི་ལས་གཞིན་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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དིང་གཞིན་ལ་འབྲེལེ་བ་ཆོརེི་མིེདི་པ་རིེདི།

དིེ་གསུམི་པོ་ལས་སྡོེ་སྣོདི་སྔོ་མི་གཉིིས་གལ་ཆོེ་བ་དིང་། དིེའི་ནང་ནས་ཀྱང་

མིངོན་པའ་ིསྡོ་ེསྣོདི་ན་ིསྙོིང་པ་ོཉིིདི་དུ་མིཐོོང་སྟེེ། ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པ་ཞིེས་

འབོདི་རུང་བའ་ིགཙུག་ལག་གཞུང་ལུགས་ཕལ་མི་ོཆོ་ེཞིིག་སྡོ་ེསྣོདི་འདིིའ་ིཁོོངས་སུ་

གཏགོས་ཤིངི་། ནང་པའ་ིཆོསོ་ལ་ཆོསོ་ལུགས་གཞིན་དིང་མི་ིམིཚུངས་པའ་ིལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ི

ཁྱདི་ཆོོས་ཤིིག་ཡིོདི་སྐདི་ཀྱ་ིགཏམི་རྣམིས་ཀྱང་གཙ་ོབ་ོསྡོ་ེཚིན་འདི་ིཉིིདི་ཀྱ་ིཐོོག་ནས་

འཆོདི་ཀྱིན་ཡིོདི་པའ་ིཕྱོིརི་རིོ། །ཤིེས་བྱེ་གཞིིའ་ིགནས་ལུགས་ལ་མིཚིམིས་མི་ིཆོདི་

པརི་དིཔྱོོདི་པའི་ག་ོརིིམི་ནི། མི་གཞིི་ནས་འགྲོོ་བ་མིིའི་ཤིེས་རིིག་དིཔལ་ཡིོན་གྱིི་ལ་ོ

རྒྱུས་རིིང་མིོའ་ིགཞུང་རྟེ་ཉིག་གཅིག་ཡིིན་པ་ལྟརི། ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའ་ི

མིཁོས་མིཆོོག་སྔོ་མི་ཚིོས་ཀྱང་། མིི་ཚིེ་ཤིེས་རིབ་ལ་བསྟེིམིས་པའི་དིཔྱོདི་ཞིིབ་ཀྱི་

འབྲེས་བུ་རིིན་ཐོང་ཅན་མིང་ཆོ་ེབ་ཞིིག་སྡོ་ེསྣོདི་འདི་ིཡི་ིནང་དུ་ཉིརི་ཡིོདི་པ་རིེདི། འ་ོན་

གང་ཞིིག་མིངོན་པའ་ིསྡོ་ེསྣོདི་ཡིིན་ནམི་ཞི་ེན། མིངོན་པ་མིཛོདི་དིང་། ཚིདི་མི། དིབུ་མི་

ལ་སགོས་པའ་ིསྐརོི་གྱི་ིབསྟེན་བཅསོ་ཕལ་མི་ོཆོ་ེམིངནོ་པའ་ིསྡོ་ེསྣདོི་ཡིནི་ལ། དི་ེདིག་ན་ི

ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིགི་པའ་ིལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ིཉིངི་བཅུདི་འབའ་ཞིགི་ཏུ་ངསེ་ས།ོ །

དིེ་ཡིང་ས་སྟེེང་ཆོོས་ཀྱི་སྒྲོོན་མིེ། བློ་མི་བདིག་ཉིིདི་ཆོེན་པོ་མིཆོོག་གིས་ཀྱང་། 

སྐབས་དིང་སྐབས་སུ་ཕྱོ་ིགླིིང་ག་ིཚིན་རིིག་མིཁོས་ཅན་དུ་མི་དིང་། མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་

པའི་མིཁོས་དིབང་མིང་པོ་དིང་མིཉིམི་དུ་ཚིེ་སྲིོག་གི་དིོན་གྱིི་གནས་ལུགས་དིང་། 

སེམིས་དིང་ཤིེས་པའ་ིརྣམི་གཞིག ལུས་སེམིས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་བའ་ིསྐོརི། སྐྱེ་ེའཆོིའ་ིགནདི་

དིོན། བྱེམིས་བརྩི་ེདིང་ཤིེས་རིབ་ཀྱ་ིཕན་ནུས། མི་ིཚིེའ་ིརིིན་ཐོང་མིངོན་འགྱུརི་བྱེེདི་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཐོབས་སོགས་ཀྱི་སྐོརི་ལ་ཕན་ཚུན་སྤྲོོ་བ་འཕེལ་བའི་བགྲོོ་གླིེང་ཅི་རིིགས་སྔོ་ཕྱོིརི་

མིཛདི་ཀྱིན་ཡིོདི་པ་དིེ་དིག་ཀྱང་ནང་བསྟེན་སྡོེ་སྣོདི་གསུམི་གྱིི་ཁོོངས་ནས་གཙོ་བོ་

མིངནོ་པའ་ིསྡོ་ེསྣདོི་ཀྱ་ིབརྗོདོི་གཞིའི་ིསྐརོི་ལས་འཕྲ་ོབཞིནི་པའ་ིཚུལ་མིཐོངོ་ཐོསོ་བྱུང་ལ། 

དི་ལྟ་ཕྱོ་ིགླིིང་ག་ིཚིན་རིིག་པ་རི་ེའགའ་དིང་། མིཚིན་ཉིིདི་པ་རི་ེའགས་བོདི་བརྒྱུདི་ནང་

བསྟེན་ལ་ཅུང་ཚིདི་མིཐོོའ་ིདི་ོསྣང་བྱེེདི་ཀྱིན་པའ་ིརྩི་བ་ཡིང་། ཁོ་ོཚི་ོནང་པའ་ིཆོོས་དིང་

འདུལ་ཁྲིིམིས་ལ་ཞུགས་འདིོདི་པས་མི་ཡིིན་ལ། ཁོ་ོཚིོས་ནང་ཆོོས་ཀྱ་ིངེས་འབྱུང་ག་ི

ལམི་སགོས་ཉིམིས་སུ་ལནེ་འདིདོི་པ་དི་ེབས་ཀྱང་མིནི། གཙ་ོབ་ོནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིདིི་

རིིག་པའ་ིགཞུང་དིག་ཏུ་ལུང་དིང་དིདི་པ་གཅིག་པུ་ཆོེས་མིཆོོག་ཏུ་འཛིན་པའ་ིརི་བ་

ལས་བརྒལ་ཏེ། དིོན་དིངོས་ཀྱ་ིབདིེན་པ་གཙིགས་འཛིན་བྱེས་པའ་ིརྨང་གཞིིའ་ིཐོོག་

ནས་ཤིེས་བྱེ་གཞིིའ་ིགནས་ལུགས་འཚིོལ་དིཔྱོོདི་ཀྱ་ིག་ོརིིམི་ཁྱདི་པརི་ཅན་ཞིིག་ཡིོདི་

པ་དིང་། དིཔྱོདི་འབྲེས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ིརྣམི་གཞིག་རིིན་ཐོང་ལྡན་པ་མིང་པ་ོཞིིག་མིཆོིས་པ་

དི་ེཁོ་ོནས་ཡིནི་ངསེ་པ་རིེདི།

རྒྱུ་མིཚིན་དི་ེལྟ་ན། གཙ་ོབ་ོམིངོན་པའ་ིསྡོ་ེསྣོདི་ཀྱ་ིབརྗོོདི་གཞིིརི་ཆོགས་པའ་ིནང་

བསྟེན་མིཚིན་ཉིདིི་རིགི་པ་ན་ིནང་བསྟེན་རིགི་གནས་ཀྱ་ིབསམི་བློའོ་ིསྙོངི་བཅུདི་དུ་བརྩི་ི

འོས་པས། མིངོན་པའ་ིསྡོ་ེསྣོདི་ཀྱ་ིགཞུང་ལུགས་དིག་ག་ིནང་དིོན་ལ་ཅ་ིཡིང་མི་དིཔྱོདི་

པརི་ནང་ཆོོས་ལ་རྟེོག་ཞིིབ་ཀྱ་ིབརྟུལ་ཞུགས་ཙམི་བཟུང་ན་ཡིང་། ལས་ཀྱ་ིསྦྱོརི་བ་དི་ེ

ཉིིདི་ནི་སྙོིང་པོས་མི་བཟུང་བའི་ཝུ་སོབ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ལས་ཡིོདི་རིེ་སྐན། ལྷག་པརི་ཏུ་

ཆོོས་པ་ཡིིན་ཁུལ་གྱི་ིགྱིོན་ཆོས་སྤྲོས་པ་ཚིོའ་ིངོས་ནས་ནི། ཟབ་གཞུང་འདི་ིདིག་ག་ི

བརྗོོདི་དིོན་ཅ་ིཡིང་མི་ིཤིེས་པརི་དུངས་ཞིེན་རྐྱང་བ་ཞིིག་ལ་ཤི་ིའཐོམི་རི་ོའཐོམི་བྱེས་ཏ།ེ 



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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རྒྱལ་བའི་བསྟེན་པ་འཛིན་དིགོས་ཚུལ་གྱིི་ཀུ་ཅ་ོའདིོན་གྱིིན་པ་ནི་ཇིི་འདྲའི་དིགོདི་བྲེ་ོ

ཞིངི་ངུ་འཆོརོི་བ་ཞིགི་རིེདི་ཨང་།

“འ་ོན། ཁྱདེི་རིང་དིངསོ་གནས་དུངས་ཞིནེ་གྱི་ིརྒྱ་ལས་ཐོརི་སངོ་ངམི།”ཞིསེ་ཀྱང་

ལྡོག་འདྲི་བྱེེདི་སྲིིདི་མིོདི། ཁོོ་བོརི་མིཚིོན་ན། རིང་ཉིིདི་སྒོེརི་གྱིི་མིི་ཚིེའི་ལྟ་བ་དིང་། 

འཇིིག་རྟེེན་ལྟ་བ། རིིན་ཐོང་ལྟ་བ་སོགས་གང་ག་ིཐོདི་ལ་ཡིང་ནང་ཆོོས་ཀྱ་ིབསམི་བློོའ་ི

ཤུགས་རྐྱེན་ཏིལ་ལ་ཏིལ་མིརི་དུ་སིམི་ཡིོདི་པ་བདིེན་ཏེ། རིང་ཉིིདི་ནང་པའ་ིཆོོས་ལ་

དིདི་ཅིང་མིོས་པ་ན་ིསྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་གྱི་ིབློ་ན་མིེདི་པའ་ིཐོོབ་ཐོང་ཡིིན་པས་དི་ེལ་སུས་ཀྱང་

ཇུས་གཏོགས་མིི་བྱེ་བརི་འཚིལ། ཡིིན་ན་ཡིང་། སྒོེརི་གྱིི་དིདི་མིོས་དིང་། གནས་

ལུགས་དིཔྱོདི་བརྗོོདི་གཉིིས་ཀ་ཡིོངས་སུ་ཐོ་དིདི་ཡིིན་པ་དིེ་ནི་ངས་ནམི་ཡིང་རྡོོག་

བརྫིིས་མིི་བགྱིི་བའི་རྩི་དིོན་ཡིིན་ཕྱོིརི། རིང་གི་དིདི་ཞིེན་ཙམི་རྒྱུ་མིཚིན་ཁོོ་ནརི་

བགྲོངས་ཏ།ེ ལུགས་འདི་ིཉིིདི་འབའ་ཞིིག་མི་ནོརི་བ་ཡིིན་ན།ོ །གཞིན་ཐོམིས་ཅདི་བསླུ་

བའ་ིདིོན་ཅན་ཁོ་ོནའ་ོཞིེས་སུ་ས་ལྡིང་གནམི་མིཆོོང་མི་ིབྱེ་བའ་ིགདིེང་ཚིོདི་ཙམི་ཡིོདི་

པས། དིེའ་ིཆོ་ནས་འོག་ག་ིངག་རྩིོམི་འདི་ིཉིིདི་ཀྱང་གཟུ་བོའ་ིགཟུ་ངག་ཅིག་ཏུ་བགྲོང་

རུང་བ་ཙམི་ཞིགི་ཡིོདི་པརི་རློོམི་མི།ོ །

གཉིསི།

འོག་ཏུ་གང་འཆོདི་པརི་བྱེ་བའ་ིགཞུང་ངམི། <<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>ཞིེས་

གྲོགས་པའ་ིབསྟེན་བཅོས་དི་ེནི། གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་གྱི་ིགཙུག་ལག་སློོབ་གཉིེརི་ཁོང་

ཆོེན་མི་ོདིཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་རུ་འཚིརི་ལོངས་བྱུང་བའི་གཏན་ཚིིགས་སྨྲ་བའི་སློོབ་དིཔོན་

དིམི་པ། དིཔལ་ལྡན་ཆོོས་གྲོགས་ཞིེས་འབོདི་པ་གང་དིེས་བརྩིམིས་པ་རིེདི། བསྟེན་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བཅོས་དི་ེརུ་ནང་བསྟེན་གྱི་ིམིཚིན་ཉིིདི་བསམི་བློ་ོདིང་འབྲེེལ་བའ་ིཐོོག་ནས། ཁོོང་རིང་

ག་ིལུགས་ཀྱ་ིགཏན་ཚིིགས་རིིགས་ལམི་གྱི་ིམི་ལག་མིཐོའ་དིག་ག་ོརིིམི་དིང་བཅས་

ཤིིང་། དིབྱེེ་བའི་རྣམི་གྲོངས་ཞིིབ་ཕྲ་དིང་ལྡན་པརི་གཏན་ལ་ཕབ་ཡིོདི་པརི་བརྟེེན། 

བསྟེན་བཅོས་དིེ་ནི་ཁོོང་གི་སྐུ་ཚིེ་གང་པོའ་ིབརྩིམིས་ཆོོས་ཀུན་གྱིི་གཙ་ོབ་ོཡིིན་པརི་

ངོས་འཛིན་རིིགས་པའི་ཚུལ་ཀུན་ལ་གྲོགས་ཤིིང་གྲུབ་པརི་མི་ཟདི། གནའ་བོའ་ིརྒྱ་

གརི་གྱི་ིནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པ་སྤྱོ་ིདིང་། ལྷག་པརི་ཏུ་ནང་བསྟེན་ཚིདི་མི་རིིག་

པའམི་ནང་བསྟེན་གཏན་ཚིིགས་རིིག་པ་དིརི་འཕེལ་བྱུང་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིངོས་ནས་

མིཇིལ་ན་ན།ི ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིལམི་ཚིདི་འཇིལ་བའ་ིརྡོ་ོརིིང་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་བརྩིིས་ནའང་དིོན་

དིང་མིཐུན་པརི་སྙོམི་མི།ོ །དི་ེལ་ཁོ་ོབོས<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>དིང་འབྲེེལ་བའ་ི

རྩིོམི་ཡིིག་འདི་ིའབྲེ་ིབའ་ིསྦྱོརི་བ་ལྷུརི་ལེན་སྐབས། ཆུང་དུས་སུ་རྣ་བརི་ཡིང་ཡིང་ག་ོ

མྱོངོ་བའ་ིགཏམི་རྒྱུདི་ཅགི་ཀྱང་སེམིས་ལ་དྲན་བྱུང་། 

དི་ེཡིང་མི་ིལ་ོསྟེངོ་ཕྲག་འདིས་པའ་ིསྔོནོ་གྱི་ིཉིིན་མི་ོཞིིག་ལ། ཡུལ་རྒྱ་གརི་དུ་སློབོ་

དིཔོན་ཆོོས་གྲོགས་ཀྱིས་དིཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སྤྱོདི་པའ་ིའབྲེས་བུརི<<ཚིདི་མི་རྣམི་

འགྲོལེ>>གཙ་ོབརོི་གྱུརི་པའ་ིགཏན་ཚིགིས་རིགི་པའ་ིགཞུང་ཆོནེ་བདུན་ཏ།ེ ལུས་ལྟ་

བུའ་ིབསྟེན་བཅོས་གསུམི་དིང་། ཡིན་ལག་ལྟ་བུའ་ིབསྟེན་བཅོས་བཞི་ིབཅས་ཚིདི་མི་

སྡོ་ེབདུན་པ་ོགསརི་རྩིོམི་གྱི་ིམིཇུག་ལེགས་པརི་གྲུབ་སོང་། ཉིིན་མི་ོདི་ེན།ི ནང་བསྟེན་

པའ་ིསྡོ་ེཙམི་དུ་མི་ཟདི་རྒྱ་གརི་སྤྱོིའ་ིབསམི་བློོའ་ིཤིེས་རིིག་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱིས་བརྗོེདི་མི་ི

རུང་བའ་ིདུས་ཚིགིས་ཤིགི་ཏུའང་གྱུརི་ཡིོདི།

ཉིིན་དིེརི། ཐུགས་ཡིིདི་སྤྲོ་ོབས་ཁོེངས་པའ་ིསློོབ་དིཔོན་ཆོོས་གྲོགས་ཀྱིས་ཀྱང་། 



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 

  9  

རིང་གི་རྔུལ་ཆུའི་ཐོིགས་པ་རིེ་རིེས་བྲེིས་པའི་བརྩིམིས་ཆོོས་དིེ་དིག་ཕྱོོགས་དིང་

ཕྱོོགས་ཀྱི་མིཁོས་པ་རྣམིས་ལ་གཟིགས་རྟེེན་དུ་བྲེིམིས་ཤིིང་། རིིན་ཐོང་ཆོེ་བའི་

དིགངོས་འཆོརི་གྱི་ིདིངསོ་གྲུབ་བསྩལ་རྒྱུའ་ིརི་ེབ་ཐུགས་ལ་བཅངས་སངོ་། བློ་ོཕམི་པ་

ཞིགི་ལ། མིཁོས་པརི་རློོམི་པ་དི་ེཚིའོ་ིཁྲིོདི་ཀྱ་ིམི་ིཕལ་མི་ོཆོསེ་ན་ིགཞུང་ལུགས་གསརི་

པ་དི་ེདིག་ག་ིབརྗོོདི་དིོན་གྱི་ིགནདི་ཅ་ིཡིང་མི་ཤིེས་ལ། ཉུང་ཤིས་ཀྱིས་ལེགས་པ་ཞིིག་

ཏུ་ཤིེས་ཀྱང་འཕྲིན་ལས་འཕེལ་འོང་སྙོམི་པའི་ཕྲག་དིོག་གིས“ཤིིན་ཏུ་མིི་ལེགས་

སོ”ཟེརི་ནས་ཁྱི་ཞིིག་གི་མིཇུག་མི་ལ་བཏགས་ཏེ་སྲིང་དུ་བཏང་བ་རིེདི། གཏམི་

གསརི་པ་དི་ེན་ིགཅགི་གསི་བཅུ་དིང་། བཅུ་ཡིསི་བརྒྱ་ལ་བརྒྱུདི་པའ་ིཚུལ་གྱིསི་མྱུརི་

བ་མྱུརི་བརི་སློབོ་དིཔནོ་གྱི་ིསྙོན་དུ་སོན། 

དིེ་ལ་སློོབ་དིཔོན་རིེ་ཞིིག་ཅང་མིི་གསུང་བརི་བསམི་གཞིིགས་ཀྱི་ཀློོང་དུ་ཤིོརི། 

ཡུདི་ཙམི་སོང་རྗོེས“ཁྱི་ནི་སྲིང་ལམི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་བཞིིན་ངའི་བསྟེན་བཅོས་ཀྱང་

ཕྱོོགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པརི་འགྱུརི་རིོ། །”ཞིེས་གསུངས་ནས་ཅི་མིི་སྙོམི་པའི་ངང་ལ་

བཞུགས། གནས་ཚུལ་དིེ་ཡིི་རྐྱེན་པས་ཁོོང་གིས་སློརི་ཡིང<<ཚིདི་མི་རྣམི་

འགྲོལེ>>གྱི་ིདིབུརི། “སྐྱེ་ེབ་ོཕལ་ཆོེརི་ཕལ་ལ་ཆོགས་ཤིངི་ཤིསེ་རིབ་རྩིལ་མིེདི་པས་

ན་ལེགས་བཤིདི་རྣམིས། །དིོན་དུ་མི་ིགཉིེརི་ཁོ་ོནརི་མི་ཟདི་ཕྲག་དིོག་དྲ་ིམི་དིག་གིས་

སྡོང་བ་ཡིང་། །ཡིོངས་གྱུརི་དིེས་ན་བདིག་ལ་འདིི་ནི་གཞིན་ལ་ཕན་པ་ཡིིན་ཞིེས་

བསམི་པའང་མིེདི། །སེམིས་ན་ིཡུན་རིིང་ལེགས་བཤིདི་གོམིས་པ་ལྷུརི་ལེན་བསྐྱེེདི་

ཕྱོིརི་འདི་ིལ་དིགའ་བ་སྐྱེེས། །” ཞིེས་པའ་ིཚིིགས་བཅདི་དི་ེཉིིདི་བསྐྱེརི་དུ་བསྣན་པརི་

གྲོགས་ས།ོ །



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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གུས་པ་བདིག་གིས། གཏམི་རྒྱུདི་དི་ེལ་དི་ེརིིང་ཡིང་བསྐྱེརི་ཞིིབ་ཏུ་བསམི་གྱིིན་

བསམི་གྱིིན<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>གྱི་ིཕྲ་ཞིིབ་རིིགས་པའ་ིའཕྲོས་བཤིདི་དིང་། 

སྦྱོརི་ལེགས་ངག་ག་ིརིོལ་རྩིེདི་རྣམིས་གླི་ོབུརི་དུ་མིིག་མིདུན་ནས་ཡིལ་ཅིང་། དི་ེདིག་

ཡིལ་ཟིན་པའ་ིབརི་སྣང་དུ་བསྟེན་བཅོས་འདིིའ་ིཡིིག་འབྲུ་རི་ེརིེའ་ིརྒྱབ་ན་ཚུགས་ཐུབ་

ཏུ་འགྲོེང་བའ་ིསྐྱེེས་བུ་ཞིིག་མིཐོོང་སོང་། སྐྱེེས་བུ་གང་དིེས་གནོན་ཤུགས་ལ་མིག་ོབ་ོ

མི་བསྒུརི་པ་དིང་། དིཀའ་སྡུག་གིས་དིམི་བཅའ་མི་ཞུམི་པའ་ིརིང་རྟེོན་གྱི་ིསྤོོབས་པ་དི་ེ

མིཇིལ་སངོ་།

དྲང་མིརོི་བཤིདི་ན། <<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>སགོས་ན་ིསློབོ་དིཔནོ་ཆོསོ་ཀྱ་ི

གྲོགས་པས་སྐུ་ཚི་ེགང་ལ་འབདི་འབུངས་བྱེས་པའ་ིདིཀའ་ལས་ཀྱ་ིབདིག་འབྲེས་ཉིག་

གཅིག་ཡིིན་པས། གྲྭ་རྐྱང་དིཀྱུས་མིའ་ིལམི་སྲིོལ་བཞིིན་འཚི་ོགཞིེས་མིཛདི་པའ་ིཁོོང་

ལ་ན་ིབསགས་པའ་ིརྒྱུ་ནོརི་ཟེརི་ན་དི་ེལས་མི་མིཆོིས་ལ། བསྐྱེངས་པའ་ིཁྱིམི་གཞིིས་

ཟརེི་ནའང་དི་ེལས་མིདེི་པས། རིང་ག་ིཚི་ེསྲིགོ་དིང་མིཚུངས་པའ་ིབརྩིམིས་ཆོསོ་རྣམིས་

ཁྱ་ིཡི་ིམིཇུག་མིརི་བཏགས་ཏ་ེབརྙས་པའ་ིསྤྱོོདི་ཚུལ་དི་ེན་ིཁོོང་ག་ིངོས་ནས་བལྟས་ན། 

དིངོས་གནས་དྲང་གནས་བཟོདི་དིཀའ་བའ་ིཚིོདི་མིེདི་བརྙས་བཅོས་དིང་། དིབང་ཡིོདི་

ཧམི་ཤིདེི་ངམོི་པ་ཞིགི་རིེདི་ཨང་། 

འོན་ཀྱང་། སློོབ་དིཔོན་ཉིིདི་ན་ིགླིེན་པའ་ིབྱེེདི་སྦྱོརི་དི་ེལ་ཐུགས་ཁྲི་ོབ་དིང་ཞི་ེསྡོང་

བ་གང་ཡིང་མི་མིཛདི་དིེ། རྒྱལ་པོའ་ིཁྲིིམིས་ལ་གཏུག་པའ་ིསྦྱོརི་བ་མི་བརྩིམིས་ཤིིང་། 

སློོབ་མིརི་འཁོོན་ལན་སློོག་རྒྱུའ་ིངན་སྐུལ་མི་བྱེས་པརི་མི་ཟདི། ཁྱ་ིསྲིང་ལམི་ཀུན་ཏུ་

རྒྱུ་བ་དིེ་རིང་གི་བསྟེན་བཅོས་ཕྱོོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་རྟེེན་འབྲེེལ་གྱིི་མིཚིན་མིརི་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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གཟིགས་ནས། རིང་ཉིིདི་རིང་ལ་རྟེོན་པ་དིང་། རིང་ཉིིདི་རིང་ག་ིབརྩིམིས་ཆོོས་ལ་རྟེོན་

པའ་ིཡིདིི་ཆོསེ་སྔོརི་ལས་ཇི་ེབརྟེན་དུ་སངོ་འདུག

མིི་བསྲུན་གདུག་པ་ཅན་དིང་། རིིས་ཆོདི་ཕྱོོགས་ལྷུང་ཅན་དིག་གིས་དིངོས་

ཤུགས་ཀུན་ནས་དིཀའ་སྡུག་མིནརི་གཅོདི་གཏོང་བ་དིང་། མི་ིཁོ་གཏམི་ངན་བཟ་ོབ། 

དིབང་ཡིོདི་བརྙས་བཅོས་བྱེེདི་པ་སོགས་ཀྱ་ིསྐབས་སུ། བཟོདི་པའ་ིག་ོཆོ་བཙན་པོས་

ཕ་རིོལ་གཞིོམི་པརི་བྱེ་བ་ན་ིདིམི་པ་རྣམིས་ཀྱ་ིརིང་རྟེགས་འཁྲུལ་མིེདི་ཅིག་སྟེེ། སློོབ་

དིཔོན་ཆོོས་ཀྱི་གྲོགས་པས་ནི་རིང་གི་བསྟེན་བཅོས་ཁྱི་ཡིི་མིཇུག་མིརི་བཏགས་པ་

ཡིང་བཟང་ཕྱོགོས་ཀྱ་ིསྔོ་ལྟས་སུ་བརྩིསི་ནས་ཅ་ིམི་ིསྙོམི་པརི་བཞིག་སྟེ།ེ རིང་ག་ིའདུན་

མིོས་ཀྱིས་དྲངས་པའ་ིལམི་གྱི་ིའདིམི་ག་ཇི་ེབརྟེན་དུ་བཏང་བ་དི་ེཁོ་ོནས་ཀྱང་། དིོན་དུ་

གཟུ་བོརི་མིི་གནས་ཤིིང་། རིང་ཁོོ་ནའི་ཁོེ་གྲོགས་འབའ་ཞིིག་ལས་མིི་སེམིས་པའི་

མིཁོས་གཟུགས་འཆོང་བ་དི་ེདིག་ལ་འགྲོམི་ལྕག་ཚི་བེརི་བེརི་ཞིིག་གཞུས་པ་མི་རིེདི་

དིམི། 

དིངོས་གནས་ཡིིན་ཏེ། མི་ིལ་ོསྟེོང་ཕྲག་ལྷག་འདིས་ཟིན་པའ་ིདི་ེརིིང་ག་ིདུས་སུ། 

བདིེན་པའི་བློོ་མིིག་དྲང་མིོས་ཕྱོིརི་འཁོོརི་ཏེ་བལྟས་ན། དིོན་ལ་ཁྱི་ཡིི་མིཇུག་མིརི་

བཏགས་པ་ན་ིཚིདི་མིའ་ིབསྟེན་བཅོས་རྣམིས་མི་ཡིིན་པརི། གླིེན་ཞིིང་ལྐུགས་པའ་ིཨུ་

ཚུགས་མིཁོན་པ་ོདི་ེདིག་རིང་ཉིིདི་ཡིིན་ན།ོ །

གང་ལྟརི་གནས་ཚུལ་དི་ེཡི་ིརྐྱེན་པས་བསྟེན་བཅསོ་ཀྱ་ིདིབུརི། “སྐྱེ་ེབ་ོཕལ་ཆོེརི་

ཕལ་ལ་ཆོགས་ཤིིང་ཤིེས་རིབ་རྩིལ་མིེདི་པས་ན”ཞིེས་སོགས་བསྐྱེརི་ཏུ་བསྣན་ཏེ་

གསལ་བོརི་བརྗོོདི་གསལ་ལ། ངས་གང་བཤིདི་པ་དི་ེདིག་བདིེན་ནོ། ། བསླུ་བ་མིེདི་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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དི།ོ །ཁྱེདི་ཅག་གསི་ཅསི་ཀྱང་ཁོས་ལནེ་དིགསོ་ས་ོཞིསེ་ན་ིཁོ་ོབ་ོནམི་ཡིང་མི་ིསྨྲ་སྟེ།ེ སུ་

ཞིགི་གསི་ཀྱང་ཁོ་ོབའོ་ིབརྩིམིས་ཆོསོ་ལ་བལྟས་ན། བློ་ོགཟུ་བརོི་གནས་པ་དིང་། ཤིསེ་

རིབ་ཀྱ་ིརྩིལ་དིང་བཅས་པ། དིནོ་གཉིེརི་གྱི་ིའདུ་ཤིསེ་ཡིོདི་པ་བཅས་ཤིནི་ཏུ་གལ་ཆོ་ེབ་

ལགས་ཀྱ།ི གཞིན་དུ་ན་དིགསོ་པ་ཆོེརི་མི་ིའབྱུང་ང་ོཞིསེ་སུ་གདིམིས་ཡིོདི། 

མི་ིལ་ལས་འདི་ིལྟརི་སྨྲ་སྟེེ། སློོབ་དིཔོན་གྱིིས་སྐྱེ་ེབ་ོཕལ་ཆོེརི་སོགས་ཀྱ་ིཚིིགས་

སུ་བཅདི་པ་གཅགི་རྗོསེ་སུ་བསྣན་པའ་ིཚིགི་ཤུགས་ལ་ཉིན་ཚི།ེ བློ་ོཕམི་དིང་། ཡི་ིཆོདི་

ཀྱིས་ཁོེངས་འདུག་པའི་ཉིམིས་ཁོོ་ན་ལས་རིང་གི་བརྩིམིས་ཆོོས་ལ་ཕན་ནུས་ཀྱི་

ཕྱོོགས་ནས་རིེ་བ་དིང་ཡིིདི་ཆོེས་ཤིིག་ཡིོདི་པ་ཚིོརི་མིི་ཐུབ་ཟེརི། ཚིིག་རིིས་ཀྱི་ངོ་

གདིངོ་ག་ིབྲེ་ོབ་ཙམི་ལ་ཉིན་ན་དི་ེལྟརི་སྙོམི་པརི་ཁོག་མི་ིའདུག་མིདོི། ཁྱདེི་ཀྱ་ིལྟ་ཚུལ་དི་ེ

ལ་སློོབ་དིཔོན་ཆོོས་གྲོགས་ཉིིདི་ཀྱི་ཡིང་སློོབ་ཤཱཀྱ་བློོས་འདིི་ལྟརི་གསུངས་ཡིོདི་དིེ། 

<<ཤཱཀྱ་བློོའ་ིའགྲོེལ་བཤིདི>>ལས། “བསྟེན་བཅོས་རྣམི་འགྲོེལ་ཞིེས་བྱེ་བ་ནི། 

ལེགས་པརི་བྱེེདི་པ་ན་ིམིཁོས་པ་དིག་ཡིིན་མིོདི་ཀྱི། འོན་ཀྱང་ཉིན་པ་པོའ་ིསྐྱེོན་མིང་

བས་ཕན་པ་ཡིོདི་བཞིིན་དུ་ཡིང་མིེདི་པ་སྐདི་དུ་བྱེས་ནས། ལེགས་པརི་བཤིདི་པ་ལ་

གོམིས་པས་བསྒོོམིས་པའ་ིསེམིས་ཁོ་ོན་བསྟེན་བཅོས་རྩིོམི་པའ་ིརྒྱུ་ཡིིན་པརི་བསྟེན་

པརི་བྱེ་བ་དིང་། དིོན་ཆོེན་པ་ོཉིམིས་པརི་འགྱུརི་བའ་ིརྒྱུའ་ིཉིེས་པ་འདི་ིན་ིའདིོརི་བརི་

རིིགས་སོ། །ཞིེས་བྱེ་བརི་འདིིརི་ཡིང་ཚིིག་ཟུརི་གྱིིས་བསྟེན་པའ་ིཕྱོིརི། ཚིིགས་སུ་

བཅདི་པ་གཉིིས་པ་སྐྱེེ་བོ་ཕལ་ཆོེརི་ཞིེས་བྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོོས་སོ། །” ཞིེས་

པའ།ོ །དིསེ་ན།ི སློབོ་དིཔནོ་ཆོསོ་གྲོགས་ཀྱསི་སྐྱེ་ེབ་ོཕལ་ཆོརེི་ཞིསེ་སགོས་བསྣན་ནས་

བྲེསི་པ་དིརེི། གཟུ་བོརི་མི་ིགནས་པ་དིང་། ཤིསེ་རིབ་ཀྱ་ིརྩིལ་མིེདི་པ་དིང་། བྱེ་བ་ཕལ་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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པ་ལ་གཡིེངས་ནས་གཞུང་འདིི་ལ་དིོན་གཉིེརི་མིི་བྱེེདི་པ་དིག་གི་ངོརི་ངས་འདིི་

བརྩིམིས་པ་ལ་ཕན་ནུས་འབྱུང་མིི་ཐུབ་ཅེས་བསྟེན་པ་ཙམི་ལས། སྤྱོིརི་ཕན་པ་མིི་

འབྱུང་ཞིེས་ནི་མི་བཤིདི་དིེ། སྔོརི་གྱིི་དིེ་སྐདི་བཤིདི་པའི་ཤུགས་ལས་ནི་གཟུ་བོརི་

གནས་པ་དིང་། ཤིསེ་རིབ་ཀྱ་ིརྩིལ་དིང་ལྡན་པ། དིནོ་གཉིེརི་གྱི་ིམིསོ་པ་ཡིོདི་པ་དིག་ལ་

བལྟོས་ཏ་ེདིགོས་པ་ཆོེན་པ་ོཡིོདི་ཅེས་དིམི་བཅས་པའ་ིཚུལ་དིོན་གྱིིས་གསལ་ཏ་ོཞིེས་

ག་ོབ་བློངས་འདུག་ཅངི་། “ཡིངོས་གྱུརི་དིསེ་ན”ཞིསེ་པ་ཚིགི་ནུས་ཅན་དུ་མིཐོངོ་བས་

ཤཱཀྱ་བློོས་གོ་བ་ལེན་ཚུལ་དིེ་ཉིིདི་འཐོདི་ལྡན་དུ་སྙོམི། གང་ལྟརི་མིཁོས་གཟུགས་

འཆོང་བའ་ིམི་ིགྱི་གྱུ་ཅན་དི་ེདིག་ག་ིཚུལ་མིནི་གྱི་ིབསམི་སྦྱརོི་དིསེ་ན།ི སློབོ་དིཔནོ་དིམི་

པའ་ིཕུགས་བསམི་གྱི་ིརི་ིབ་ོགཡི་ོའགུལ་མི་བྱུང་ཞིངི་། རིང་རྟེནོ་གྱི་ིཆུ་མིགི་སྙོོག་པ་མི་

བྱུང་བ་གསལ་བ་ོརིེདི། 

དིེའི་ཕྱོིས་སུ་སློོབ་དིཔོན་ཁོོང་ཉིིདི་མིི་ཡུལ་དིང་ཞིལ་གྱིེས་ནས་ལོ་ངོ་སྟེོང་ཕྲག་

ལྷག་ག་ིཉིནི་ཞིག་སྣལོ་མིའ་ིཕྲངེ་བ་ཁོདི་ཀྱསི་བཞུདི་པའ་ིརྗོསེ་ཏ།ེ དིངེ་ག་ིསྐབས་འདིིརི་

ནི་འཛམི་གླིིང་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་ལ་བློོ་ཡུལ་ལས་འདིས་པའི་འགྱུརི་བ་སྣ་

ཚིོགས་སོང་ཟིན་པའ་ིརྐྱེན་གྱིིས། སློོབ་དིཔོན་ཆོོས་གྲོགས་རིང་ག་ིཕ་ས་ཕ་ཡུལ་ལ་

མིཚིནོ་ན། <<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོལེ>>གྱི་ིའཕྲནི་ལས་གཙང་མིའ་ིཉི་ིཟརེི་དི་ེཡིང་སྟེནོ་

པ་ཤཱཀྱ་སེངྒེེའ་ིཆོོས་རྒྱུན་དིང་ཆོབས་ཅིག་ཏུ། དིབྱེ་ིས་ིལམི་པའ་ིབཙན་ཤུགས་ཀྱིས་

རྩི་མིེདི་དུ་བཅོམི་ནས་དུས་རིབས་མིང་པ་ོའགོརི་ཡིོདི་པརི་མི་ཟདི། ཡུལ་དི་ེརུ་སློོབ་

དིཔོན་ཉིིདི་ཀྱ་ིམིཚིན་ཙམི་ཤིེས་མིཁོན་ཡིང་ཧ་ལམི་མིེདི་པརི་ཆོགས་ནས་ཡུན་རིིང་

འདིས་ཟནི། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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འོན་ཀྱང་། “ཁྱ་ིསྲིང་ལམི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་བཞིིན་ངའ་ིབསྟེན་བཅོས་ཀྱང་ཕྱོོགས་

ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པརི་འགྱུརི།”ཞིེས་སློོབ་དིཔོན་ཉིིདི་ཀྱིས་གསུངས་མྱོོང་བ་ལྟརི། མིཐོའ་

འཁོོབ་གངས་རིིའི་འཇིིག་རྟེེན་ཁོ་བ་ཅན་དུ་དུས་དི་ལྟ་ཡིང<<ཚིདི་མི་རྣམི་

འགྲོེལ>>ལ་འཆོདི་ཉིན་བྱེེདི་པའི་རྒྱུན་ཙམི་ཞིིག་མི་ཉིམིས་པརི་ལུས་ཡིོདི་ཅིང་། 

ཕུན་ཚིགོས་དིག་ེབའ་ིའདོི་སྣང་དི་ེཙམི་ཡིང་བློ་ོདིང་ལྡན་པ་རྣམིས་དིགའ་བ་འཕལེ་ཅངི་

སྤྲོ་ོབ་རྒྱས་པའ་ིརྐྱེན་ཞིིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡིིན་མིོདི། ཤིིན་ཏུ་ཕངས་པ་ཞིིག་ལ། དི་ལྟ་རིང་

རིེའ་ིཡུལ་དུ<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>ལ་སློོབ་གཉིེརི་གྱི་ིལམི་ལུགས་ཤིིག་མིཆོིས་

པ་དི་ེན།ི གཅིག་ག་ིཟེརི་རྒྱུན་གཅིག་གིས་ཟློ་ོབའ་ིགོམིས་སྲིོལ་གྱི་ིརིིག་གནས་ཙམི་དུ་

ཆོགས་ཉིེན་ཆོ་ེསྟེེ། གཞུང་ཆོེན་པོའ་ིདིགོངས་དིོན་རྣམིས་རྩིོདི་གྲྭའ་ིརིིགས་འཕྲུལ་གྱི་ི

ལག་ཆོ་ཙམི་དུ་ཁྱེརི་ཐོལ་ཆོ་ེབའ་ིདིབང་གིས། དིཔ་ེཆོ་པ་དིང་དིག་ེབཤིེས་སོགས་ཀྱ་ི

མིཚིན་སྙོན་ལྡན་པ་དིག་གི་ནང་ན་ཡིང་། དིོན་དིངོས་ཐོོག<<ཚིདི་མི་རྣམི་

འགྲོེལ>>སོགས་ཀྱ་ིགཏན་ཚིིགས་བསམི་བློོའ་ིདིགོངས་ཕྱོོགས་དིང་། མིཚིན་ཉིིདི་

ལྟ་བའི་འཁྱེརི་སོ། ཕྱོི་ནང་མིཁོས་པའི་བགྲོ་ོགླིེང་སོགས་གསེརི་ལྟ་བུའི་བརྗོོདི་དིོན་

རྣམིས་ལ་གཏིང་ཟབ་ས་ནས་རིོལ་མྱོོང་གནང་ཐུབ་མིཁོན་ཤིིན་ཏུ་ཉུང་ཉུང་ཡིིན་པརི་

སྣང་ང་ོ། །

སྔོོན་གྱི་ིདུས་སུ། རྟེོག་ག་ེམིཁོན་པ་ོཆོ་བ་ཆོོས་ཀྱ་ིསེང་གེས་བོདི་ལ་ཆོོས་གྲྭའ་ི

རྩིོདི་སྲིོལ་གསརི་བཏོདི་མིཛདི་པ་དིེས། བོདི་དུ་ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པ་འཕེལ་

རྒྱས་སུ་འགྲོ་ོབརི་བློ་ལྷག་གིས་ནུས་པ་ཞིིག་ཐོོན་མྱོོང་བ་དི་ེན་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིདིོན་དིངོས་

ཤིགི་ཡིནི་པ་བདིནེ་མིདོི་ཀྱ།ི དིངེ་ག་ིདུས་འདིརིི། རྩིདོི་པ་བྱེདེི་མིཁོས་པ་ོཞིགི་ཏུ་ཆོགས་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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རྒྱུ་ཙམི་དིམིིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་བའ་ིདིགོན་སྡོེའ་ིམིཚིན་ཉིིདི་སློོབ་གསོའ་ིརྣམི་པ་དིེས་

ནི། སློོབ་གཉིེརི་པ་རྣམིས་ལ་ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིག་ོབ་རྣམིས་

ཀྱང་ཆོགས་མིི་ཐུབ་པའི་ཉིེན་ཁོ་བཟོས་འདུག་སྙོམི་པའི་དྲན་ཚུལ་དིེ་འདྲ་ཁོོ་བོརི་

སྐབས་དིང་སྐབས་སུ་སྐྱེ་ེཡི་ིའདུག

ཅའི་ིཕྱོརིི་ཞི་ེན། དིགནོ་སྡོའེ་ིམིཚིན་ཉིདིི་སློབོ་གཉིརེི་པ་ལ་ལས་ནམི་ཡིང་རྩིདོི་པའ་ི

ཆོེདི་དུ་རྩིོདི་པ་བསློངས་པརི་བརྟེེན། ཚིིག་སྤྱོིའ་ིག་ོབ་བྱེང་བྱེང་བ་རི་ེཡིིདི་ལ་བཅགས་

སྟེོབས་ལས་བྱུང་བའ་ིརྟེགས་གསལ་ཚི་བ་ོརི་ེདིང་། ཁོས་ལེན་མིཁྲིེགས་པ་ོརིེའ་ིརྩིལ་

ནུས་ཙམི་གྲུབ་ཡིོདི་པ་ལས་གཞིན་དུ། བསྟེན་བཅོས་ཆོེན་མིོའ་ིདིོན་དིངོས་ཀྱ་ིབརྗོོདི་

བྱེ་ཕྲ་རིགས་ཐོམིས་ཅདི་རྒྱུས་མིདེི་ཀྱ་ིས་སྟེངོ་བཞིནི་རྒྱང་ནས་རྒྱང་དུ་འདིརོི་བཞིནི་པ་

མིཐོངོ་བས་ས།ོ །ང་ོམི། མི་ིདི་ེརིགིས་ཀྱསི་ན་ིདིཔ་ེཆོརི་ལྟ་བའ་ིསྐབས་ལ་ཡིང་། གང་ན་

རྩིོདི་རྒྱུ་ཞིིག་ཡིོདི་ཁོ་ོན་བཙལ་བཞིིན་པ་འདྲ་བས། ཁོ་ོཚི་ོཆོོས་ལ་བསློབ་པའ་ིདིགོས་

པ་ཡིང་རྩིདོི་མིཁོན་ཞིགི་ཏུ་ཆོགས་རྒྱུ་ཉིག་གཅགི་ཡིནི་པ་ལྟ་བུརི་སྣང་། 

སྤྱོརིི་བཤིདི་ན། རྩིདོི་པའ་ིརིགིས་ལམི་གྱི་ིའགྲོ་ོཕྱོགོས་དི་ེབོདི་ཀྱ་ིདིགནོ་སྡོེའ་ིསློབོ་

གསོའ་ིཐུན་མིིན་ཁྱདི་ཆོོས་ཤིིག་ཡིིན་པས། གཞིན་གྱིིས་ཚིབ་བྱེེདི་དིཀའ་བའ་ིདིགོས་

པ་དིང་དིག་ེམིཚིན་མིང་པོས་ཕྱུག་པརི་བདིག་གསི་ཀྱང་འདིོདི། འནོ་ཀྱང་ཤིསེ་དིགསོ་

པ་ཞིིག་ལ། ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའ་ིགཞུང་ལུགས་སློོབ་སྦྱོང་ག་ིག་ོརིིམི་ངོས་

ནས་བལྟས་ན། རྩིོདི་པ་ནི་གཞུང་ལུགས་ལ་ག་ོརྒྱ་གཅོདི་པའི་ཐོབས་ཚུལ་གྱིི་རྣམི་

གྲོངས་ཙམི་ཡིིན་པ་ལས། མིི་ཚིེ་ཐོོས་བསམི་ལ་གཞིོལ་བའི་དིོན་དིམི་གྱིི་དིམིིགས་

ཡུལ་ཡིནི་ན་ག་ལ་འགྲོགི གཞུང་ལུགས་འཆོདི་ཉིན་གྱི་ིཐོབས་དིང་དིམིགིས་ཡུལ་ནརོི་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བའ་ིརིང་རིེའ་ིདིགནོ་སྡོའེ་ིསློབོ་གས་ོདི་ེཡིསི་ན།ི གྲྭ་གཞིོན་སློབོ་གཉིེརི་པ་རྣམིས་ལ་ནང་

བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པརི་སློོབ་གཉིེརི་བྱེས་པའི་སྤུས་ཚིདི་ཐོདི་དུ་ལྡོག་ཕྱོོགས་ཀྱི་

ཤུགས་རྐྱེན་སྣ་ཚིོགས་སྐྱེེདི་ཀྱིན་པརི་མི་ཟདི། ཐོ་ན་གཞུང་རི་ེརིེའ་ིང་ོཐོདི་དུ་མིཆོིས་

པའི་རྒྱུན་ཤིེས་ཀྱི་གོ་བ་ཙམི་ཡིང་སེམིས་ངོས་སུ་འཇིགས་ཐུབ་ཀྱི་མིེདི་པའི་ཚུལ་

གསལ་བོརི་མིཐོོང་ན། དི་ེན་ིབོདི་ཀྱ་ིགདིན་ས་ཆོེན་མི་ོདིང་། ཆོོས་སྡོ་ེགྲོགས་ཅན་དུ་

ཁོས་འཆོེས་པ་ཚིོས་ངེས་པརི་དུ་ཐུགས་བསམི་ནན་པོརི་གཏོང་དིགོས་པའ་ིགནདི་

ཅགི་མི་ཡིནི་ནམི། 

ལརི་ངེདི་ཀྱིས་ནི“འུ་ཅག་རྩིོདི་པ་རྐྱང་བ་ཙམི་དིོན་དུ་གཉིེརི་པའི་སློོབ་གསོའ་ི

ལག་ལེན་དི་ེཁོ་ོནའ་ིརྗོེས་སུ་འགྲོ་ོཐོལ་ཆོ་ེན། སློོབ་གཉིེརི་པ་ཚིོས་བསྟེན་བཅོས་ཆོེན་

མིོའ་ིཟབ་དིོན་ཕརི་ཞིོག གཞི་ིརྩིའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་རྣམིས་ཀྱང་རྟེོགས་མི་ིཐུབ་པའ་ིའགལ་

རྐྱནེ་ཏུ་འགྲོ་ོབརི་འདུག”ཅསེ་རིང་རིའེ་ིདིགནོ་སྡོ་ེཁོག་ག་ིསློབོ་གསོའ་ིལག་ལནེ་འཐུས་

ཇི་ེཚིང་དིང་། སྤུས་ཇི་ེལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུརི་སེམིས་དིཀརི་གྱི་ིགྲོོས་འག་ོཙམི་བཏོན་

པ་ཡིནི་གྱི།ི “དིགནོ་སྡོའེ་ིརྩིདོི་པའ་ིསྲིལོ་རྒྱུན་ལ་དིགསོ་པ་མིདེི་དི།ོ །”ཞིསེ་ན་ིནམི་ཡིང་

མི་སྨྲས་ན། གཏམི་རི་ིབོང་ཙམི་ལ་རྭ་ཀ་བ་ཙམི་རི་ེའདིོགས་རྒྱུརི་གོམིས་པ་རྣམིས་

ཀྱང་གང་དྲན་དྲན་ཁོ་ོན་གསུང་བའ་ིཏིང་འཛིན་ལས་སདི་དི།ེ ཐུགས་བསམི་ཅུང་ཟདི་

རི་ེབཞིསེ་ནས་གསུང་འབྱེནོ་པའ་ིརི་ེའབོདི་ཡིང་ཞིརི་ལ་ཞུའ།ོ །

རྒྱུ་མིཚིན་དི་ེདིག་ལ་བསམིས་ན། ཡིོདི་ཚིདི་ནས་ཡིོདི་ཚིདི་གཤིོག་པ་ཐོོགས་

ཤིངི་འཕུརི་གྱིིན་པའ་ིདིེང་ག་ིསྐབས་སུ། དུས་ཀྱ་ིཆོསོ་ཉིིདི་དིང་། ཡུལ་གྱི་ིགནས་བབ་

གང་ག་ིངོས་ནས་བལྟས་རུང་། <<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ་གྱི་ིམིཚིན་ཉིིདི་བསམི་བློོའ་ི



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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རྒྱུན་ཤིེས>>ཞིེས་བཏགས་པའི་ངག་རྩིོམི་ཕལ་པ་འདིི་འདྲརི་ཡིང་དིགོས་པ་ཅུང་

ཟདི་རི་ེཡིོདི་སྲིིདི་པའ་ིའདིོདི་ཚུལ་བྱུང་སྟེེ། སུས་ཀྱང་མི་བསྐུལ་པའ་ིལས་དིེའ་ིངལ་

དུབ་དིང་དིཀའ་བ་ཡིོདི་ཚིདི་རིང་མིསོ་ཀྱསི་ཁུརི་དུ་བློངས་པ་ལགས། 

བདིག་ནི་མི་གཞིི་ནས་གོམི་པ་དིང་པོ་ལ་མིོས་ཤིིང་རིིམི་པ་འོག་མི་ལ་སྤྲོོ་བའི་

ཕྱོིརི། མིཁོས་ཆོེན་ཚིོས་ཟུརི་དུ་དིོརི་ཅིང་། འུརི་ཆོེན་ཚིོས་རྒྱང་དུ་འཕངས་པའ་ིརྨང་

གཞིིའི་ཤིེས་བྱེ་བཏུ་སྒྲོིག་གི་ལས་ལ་རིབ་ཏུ་དིགའ་ན། རྩིོམི་ཡིིག་འདིིའི་ནང་དུ་

ཡིང<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>ལ་སློོབ་གཉིེརི་བྱེེདི་མིཁོན་ཚིོས་མི་མིཐོརི་ཤིེས་

དིགོས་པའི་གཞུང་འདིིའི་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའི་བསམི་བློོའ་ིརྨང་གཞིིའི་ག་ོདིོན་ཙམི་

བྲེིས་ཡིོདི་པ་ལས། གཞུང་ལུགས་མིང་པ་ོགཤིིབ་བསྡུརི་གྱིིས་བཤིདི་པའ་ིབགྲོ་ོགླིེང་

དིོགས་སློོང་ག་ིརྫིིག་ཉིམིས་མིེདི་ལ། རྟེགས་གསལ་མིང་པ་ོཟུརི་སྤྲོོས་ཀྱིས་ངོམི་པའ་ི

རིགིས་ལམི་ཕྲག་བརྒྱའ་ིརིལོ་རྩིེདི་ཀྱང་མི་མིཆོསི་ས།ོ །

གསུམ།

སློོབ་དིཔོན་གྱིིས<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>བརྩིམིས་པའ་ིརྗོེས་སུ། ལྷ་ཤཱཀ་

ཆོོས་མིཆོོག་སོགས་སེམིས་ཙམི་གྱི་ིགཏན་ཚིིགས་སྨྲ་པ་རྣམིས་སུ་མི་ཟདི། ཞི་ིའཚི་ོ

དིང་རྒྱན་མིཁོན་པ་ོསོགས་ཕྱོིས་ཀྱ་ིདིབུ་མི་པ་དིག་གིས་ཀྱང་གཏན་ཚིིགས་རིིག་པའ་ི

སྐོརི་ནས་གཞུང་དིེ་ཉིིདི་ཧ་ཅང་གཙིགས་འཛིན་བྱེས་འདུག་པརི་གཞིིགས་ཚིེ། རྒྱ་

གརི་གྱི་ིནང་པའ་ིམིཁོས་པ་ཕྱོ་ིམི་དིག་ལ་མིཚིནོ་ན། གཏན་ཚིགིས་རིགི་པའ་ིསྐརོི་ནས་

ན་ིགཞུང་དི་ེཉིིདི་ཀུན་གྱིིས་ཚིདི་འཛིན་སའ་ིཕྱོ་ིམིོའ་ིབསྟེན་བཅོས་གལ་བ་ོཆོ་ེཞིིག་ཏུ་

ཆོགས་ཡིོདི་པརི་འདུག་པས། བརི་སྐབས་ཤིིག་ནས་བཟུང<<ཚིདི་མི་རྣམི་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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འགྲོེལ>>གྱིི་འཕྲིན་ལས་དིང་ཟིལ་ཤུགས་དིེ་ཕྱོོགས་གླིང་གི<<ཚིདི་མི་ཀུན་

བཏུས>>ལས་ཀྱང་ཆོསེ་ཆོེརི་བརྒལ་འདུག་ཅསེ་བཤིདི་ཆོགོ་པརི་སྙོམི།

ཨུ་རུ་སུའ་ིཞིབི་འཇུག་པ་ཧྲོ་ོའརི་པ་ཚི་ེཡིསི་ན།ི སློབོ་དིཔནོ་ཆོསོ་གྲོགས་ཀྱ་ིཚིདི་

གཞུང་རྣམིས་ཀྱི་འགྲོེལ་པ་བོདི་ཡིིག་ཏུ་བསྒྱུརི་པ་རྣམིས་ལ་དིབྱེེ་བ་ཁོག་གསུམི་དུ་

མིཛདི་ཡིོདི་དིེ། ལྷ་ཤཱཀ་གཉིིས་ཀ་གཙོ་བོརི་གྱུརི་པའི་ལུགས་དིང་པོས་བྲེིས་པའི་

འགྲོེལ་པ་རྣམིས་ན་ིགཞུང་ག་ིདིངོས་བསྟེན་ཙམི་གཙ་ོབོརི་བཀྲལ་པའ་ིཚིིག་འགྲོེལ་དུ་

གཏོགས་པ་དིང་། དིེའ་ིརྗོེས་སུ་ཆོོས་མིཆོོག་གཙ་ོབོརི་གྱུརི་པའ་ིལུགས་གཉིིས་པས་

བྲེིས་པའ་ིའགྲོེལ་པ་རྣམིས་ནི། ཚིིག་རིིས་ཞིིབ་འགྲོེལ་བྱེས་པ་ཙམི་མི་ཡིིན་པརི་ཚིིག་

གི་གཏིང་རུམི་ན་སྦས་པའི་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའི་བརྗོོདི་དིོན་ལ་བརྟེག་པའི་འགྲོེལ་

སྟེངས་ཤིིག་ཡིིན་པས་དི་ེལ“དིཔྱོདི་འགྲོེལ”ཞིེས་སྨྲ་རུང་བ་དིང་། དིེའ་ིརྗོེས་སུ་རྒྱན་

མིཁོན་པའོམི་ཤིསེ་རིབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པ་གཙ་ོབརོི་གྱུརི་པའ་ིལུགས་གསུམི་པས་

ན།ི ཚིདི་མི་གྲུབ་པའ་ིལའེུ་དི<ེ<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོལེ>>གྱི་ིགཞུང་ག་ིལྟ་ེབརི་བརྩིསི་

ཏེ། བསྟེན་བཅོས<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>བརྩིམིས་པའི་དིགོས་པ་དིངོས་ནི་

གཏན་ཚིིགས་རིིག་པའ་ིནང་དིོན་ཙམི་ལས་འདིས་ཏེ། ཐོེག་པ་ཆོེན་པོའ་ིཆོོས་ཀྱ་ིལྟ་

གྲུབ་སྟེེང་ནས་གསལ་བོརི་མིཚིོན་དིགོས་པརི་འདིོདི་པའ་ིའགྲོེལ་ཚུལ་ཞིིག་བཏོདི་པ་

རིདེི་ཅསེ་ཀྱང་བཤིདི་ཡིདོི་དི།ོ།

རིང་རི་ེབོདི་ཀྱི་མིཁོས་པ་སྔོ་མིའི་གསུང་སྒྲོོས་སུ། ཚིདི་མི་རིིག་པ་དིང་གཏན་

ཚིིགས་རིིག་པ་གཉིིས་དིོན་གཅིག་མིིང་གི་རྣམི་གྲོངས་ཙམི་དུ་བགྲོངས་འདུག་པ་

གཞིིརི་བཟུང་སྟེེ། འདི་ིནས་ཀྱང་ནང་པའ་ིགཏན་ཚིིགས་རིིག་པའམི་ནང་པའ་ིཚིདི་མི་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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རིིག་པ་ཞིེས་དི་ེགཉིིས་དིོན་གཅིག་ལ་བརྡོ་ས་ོསོརི་སྦྱརི་པ་ཙམི་དུ་བྱེས་ཡིོདི། མི་གཞི་ི

རིང་རིེའ་ིམིཁོས་པ་གོང་མི་ཚིོས་ནི། རྒྱ་གརི་ནས་བོདི་ལ་དིརི་པའ་ིཚིདི་མིའ་ིགཞུང་

ལུགས་རྣམིས་ལ་གཏན་ཚིིགས་རིིག་པ་དིང་ཚིདི་མི་རིིག་པ་ཞིེས་སྤྱོ་ིབརྡོ་ཙམི་ཞིིག་

ལས་སྦྱརི་མིེདི་ན་ཡིང་། དིངེ་དུས་རིགི་གནས་སྣ་མིང་ག་ིཁོོརི་ཡུག་ཏུ། རིིག་ཚིན་གང་

ཡིིན་རུང་བྱེ་ེབྲེག་ནས་བྱེ་ེབྲེག་ཏུ་གྱིེས་བཞིིན་པའ་ིརྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིསྣང་ཚུལ་ལྟརི། རྒྱ་

གརི་ནས་བོདི་ལ་དིརི་པའ་ིཚིདི་གཞུང་དི་ེདིག་ལའང་ནང་པའ་ིགཏན་ཚིིགས་རིིག་པ་

ཞིསེ་བཏགས་ན་དིནོ་ལ་གཞིལོ་བརི་མིཐོངོ་། 

སྤྱོརིི་བཏང་། གཏན་ཚིགིས་རིགི་པ་ན་ིའཛམི་གླིངི་ཤིརི་ནུབ་ཀྱ་ིཡུལ་གྲུ་མིང་པརོི་

རིིགས་དིང་རྣམི་གྲོངས་སྣ་ཚིོགས་པ་ཞིིག་དིརི་ཡིོདི་ལ། གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་གཅིག་

པུརི་མིཚིོན་ན་ཡིང་། ཕྱོ་ིནང་ག་ིརྟེོག་གེའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་བཅུ་ཕྲག་དུ་མིརི་རིང་རིང་ག་ི

ལུགས་ཀྱི་གཏན་ཚིིགས་རིིག་པའི་གཞུང་ལུགས་མི་ལག་དིང་ལྡན་པ་ཇིི་སྙོེདི་ཅིག་

བྱུང་ཡིོདི་ན། རིང་རིེའི་ལུགས་ཀྱི་གཏན་ཚིིགས་རིིག་པ་ནི་གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་གྱིི་

གཏན་ཚིིགས་རིིག་པའ་ིཆོ་ཤིས་ཙམི་ཞིིག་ཏུ་བརྩི་ིརུང་། དིེས་ན་གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་

དུ། ཕྱོ་ིརིོལ་པའ་ིམིཁོས་པས་བརྩིམིས་པའ་ིགཏན་ཚིིགས་རིིག་པའ་ིགཞུང་ལུགས་

རིིགས་གཅིག་དིང་། ནང་པའི་མིཁོས་པས་བརྩིམིས་པའི་གཏན་ཚིིགས་རིིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་རིིགས་གཅིག་སྟེེ་གཉིིས་ཡིོདི་པ་ལས། དི་ལྟརི་བོདི་ཀྱི<<བསྟེན་

འགྱུརི>>ཁྲིོདི་ན་ཚིདི་མིའ་ིབསྟེན་བཅོས་པོདི་ཉིེརི་གཅིག་ཙམི་བཞུགས་པ་དི་ེདིག་

ག་ིརྩིོམི་མིཁོན་མིཐོའ་དིག་ནང་པ་ཤི་སྟེག་ཡིིན་པའ་ིརྒྱུ་མིཚིན་ལ་གཞིིགས་ཏ།ེ གཞུང་

ལུགས་དི་ེཚིརོི་ནང་པའ་ིགཏན་ཚིགིས་རིགི་པ་ཞིསེ་སྦྱརི་ན་ཞིབི་ཆོ་ལྡན་པརི་སྣང་ང་ོ། །



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཞིིབ་ཆོ་དིེ་ལྟརི་མི་བྱེས་ན། འགའ་ཞིིག་གིས་ནི་ཚིདི་མི་རིིག་པའམི་གཏན་

ཚིིགས་རིིག་པ་ཞིེས་ན་རིང་རིེའ་ིདི་ེལས་གཞིན་དུ་མིེདི་པ་ལྟ་བུརི་ག་ོསྟེེ། སློོབ་དིཔོན་

ཕྱོོགས་གླིང་གིས་འཛམི་གླིིང་འདིིརི་ཚིདི་མི་རིིག་པའི་སྲིོལ་བཏོདི་སོགས་ཟེརི་ན་ནི་

ཁྲིནོ་པའ་ིསྦལ་བའ་ིངང་ཚུལ་ཁོ་ོན་ཉིདིི་ལས་མི་འདིས་པ་ཡིིན། ཕྱོགོས་གླིང་གསི་སྲིལོ་

བཏོདི་པ་ན་ིནང་པའ་ིཚིདི་མི་རིིག་པ་ཡིིན་གྱི་ིསྤྱོིརི་ཚིདི་མི་རིིག་པ་ག་ལ་ཡིིན་ཏེ། དིེའ་ི

གོང་ནས་གནའ་རིབས་ཀེ་རིི་སི་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ལུང་གཞིན་དུ་གཏན་ཚིིགས་

རིགི་པའ་ིརྣམི་གྲོངས་དུ་མི་གྲུབ་ཡིདོི་པརི་མི་ཟདི། རྒྱ་གརི་ལ་ཡིང<<རྟེགོ་གེའ་ིཚིགི་

དིོན་བཅུ་དྲུག་སྟེོན་པའི་བསྟེན་བཅོས>>སོགས་གཏན་ཚིིགས་རིིག་པའི་གཞུང་

ལུགས་སྣ་ཚིགོས་སྔོརི་ནས་བྱུང་ཟནི་པ་མི་ཡིནི་ནམི། 

དི་དུང་། <<ལྡེའུ་ཆོོས་འབྱུང>>ལས། “དིགྲོ་བཅོམི་པ་ཆོོས་སྐྱེོབ་ཀྱིས། 

དིཀོན་མིཆོོག་བརྩིེགས་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་མིངོན་སུམི་གྱིི་ཚིདི་མི་བཞིི་དིང་། རྗོེས་

དིཔག་ག་ིཚིདི་མི་གསུམི་མིཛདི། དི་ེནས་སློབོ་དིཔནོ་ཕྱོགོས་ཀྱ་ིགླིང་པསོ་དིམིགིས་པ་

བརྟེག་པ་ལ་སགོས་པ་རིབ་ཏུ་བྱེདེི་པ་བརྒྱ་ཐོམི་པ་སྔོརི་བརྩིམིས་པས། བག་ཙམི་ཐོོརི་

ཏ་ེམི་འདུས་པརི་མིཁྱནེ་ནས། ཆོསོ་སྐྱེབོ་ཀྱ་ིལུང་ལ་བརྟེནེ་ནས་ལུགས་བརྒྱ་དིང་ལྡན་

པའི་ཚིདི་མི་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བརྩིམིས།”ཞིེས་སོགས་གསུངས་པརི་དིཔྱོདི་ཚིེ། 

ནང་བསྟེན་པའི་སྡོེ་རིང་ལ་མིཚིོན་ན་ཡིང་ཕྱོོགས་གླིང་གིས་ཚིདི་མི་རིིག་པའི་སྲིོལ་

བཏོདི་པ་དིེ་ནི། ནང་པའི་མིཁོས་པ་སྔོ་མིའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྨང་གཞིི་ངེས་ཅན་ཞིིག་ལ་

བརྟེནེ་ནས་བྱུང་བ་མི་གཏོགས་གླི་ོབུརི་དུ་ཐོལོ་གྱིསི་གྲུབ་པ་ཞིིག་མིནི་པརི་སྣང་ང་ོ། །

གོང་དུ་ཇི་ིསྐདི་སྨྲས་པ་བཞིིན། ཁོ་ོབོས་ཕྱོོགས་གླིང་ཡིབ་སྲིས་ཀྱ་ིལུགས་ལས་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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བྱུང་བའ་ིཚིདི་མིའ་ིགཞུང་ལུགས་རྣམིས་ལ་ནང་པའ་ིགཏན་ཚིགིས་རིགི་པ་ཞིསེ་སྦྱརོི་

དིོན་ན།ི གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་དུ་བརྗོོདི་དིོན་མི་ིའདྲ་བའ་ིགཏན་ཚིིགས་ཀྱ་ིརིིག་གཞུང་དུ་

མི་ཡིོདི་པའ་ིཁོོངས་ནས། ནང་བསྟེན་པའ་ིསྡོ་ེརིང་ལ་དིརི་པའ་ིགཏན་ཚིིགས་རིིག་པ་

ཡིནི་པརི་བསམིས་ནས་སྨྲས་པ་ཡིནི་གྱི།ི ཕྱོགོས་གླིང་ཡིབ་སྲིས་ཀྱ་ིལུགས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབསྟེན་བཅོས་དི་ེདིག་ནང་པའ་ིཆོོས་ལུགས་ཀྱ་ིལྟ་གྲུབ་སྟེོན་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ཤི་

སྟེག་ཡིིན་ན་ོཞིེས་ན་ིམི་སྨྲས་ཏེ། དི་ེལྟརི་མིཐོའ་གཅིག་ཏུ་སྨྲས་ན་དིོན་དིངོས་དིང་མི་ི

མིཐུན་པའ་ིབབ་ཅོལ་དུ་འགྱུརི་བའ་ིསྐྱེོན་འབྱུང་ངེས་པས་སོ། །ཅིའ་ིཕྱོིརི་ཞི་ེན། དིེང་

སྐབས<<བསྟེན་འགྱུརི>>གྱི་ིཁྲིོདི་ན་བཞུགས་པའ་ིཚིདི་མིའ་ིབསྟེན་བཅོས་དིག་

གི་ནང་ནས། <<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>ལ་སོགས་རིེ་གཉིིས་ཤིིག་མི་གཏོགས་

གཞིན་ཕལ་མི་ོཆོེས་ན།ི རྟེགས་དིང་གཏན་ཚིིགས། ཡུལ་དིང་ཡུལ་ཅན་གྱི་ིརིབ་དིབྱེ་ེ

སོགས་གཏན་ཚིིགས་རིིག་པ་ཁོ་ོནའ་ིབརྗོོདི་དིོན་རྣམིས་སྤྱོིརི་བསྟེན་པ་ཙམི་ལས་ནང་

བསྟེན་པའ་ིཐུན་མིིན་ཆོོས་ཀྱ་ིལྟ་གྲུབ་བསྟེན་པ་ཞིིག་ཧ་ལམི་མིཐོོང་རྒྱུ་རིབ་ཏུ་དིཀོན་

པས། གཞུང་དི་ེདིག་ནང་པའ་ིམིཁོས་པས་བརྩིམིས་པའ་ིགཏན་ཚིིགས་རིིག་པའ་ིསྡོ་ེ

སྣདོི་ཡིིན་ན་ཡིང་། བརྗོདོི་བྱེ་དིནོ་གྱི་ིངསོ་ནས་ནང་རིགི་པའ་ིསྡོ་ེསྣོདི་དུ་རྩི་ིརྐྱང་བྱེས་ན་

ནརོི་འཛལོ་ཞིགི་འངོ་ངསེ་པ་གདིནོ་མི་ིཟའ།ོ །

རྒྱ་གརི་མིཁོས་པས་མིཛདི་པའ་ིཚིདི་གཞུང་དི་ེདིག་ནང་རིིག་པའ་ིསྡོ་ེསྣོདི་ཡིིན་

མིིན་ཐོདི་ལ་བོདི་ཀྱ་ིམིཁོས་པ་སྔོ་མི་དིག་ག་ིབཞིེདི་ཚུལ་ཀྱང་ཤིིན་ཏུ་འགལ་བ་ཉིིདི་དིེ། 

རྗོ་ེབཙུན་ཙོང་ཁོ་པས། “བྱེང་ཕྱོོགས་འདི་ིན་ཚིདི་མིའ་ིགཞུང་ལུགས་ལ། ། སྦྱངས་

དིང་མི་སྦྱང་དུ་མི་མིགྲོིན་གཅིག་ཏུ། །མིདི་ོདིང་སྡོ་ེབདུན་ཀུན་ལ་བྱེང་ཆུབ་ཏུ། །བགྲོདོི་
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པའ་ིཉིམིས་ལེན་རིིམི་པ་ཡིོདི་མིིན་ཟེརི། །”ཞིེས་གསུངས་པ་དི་ེལས་ཀྱང་སྐབས་དིེརི་

ཆོོས་རྒྱུདི་གྲུབ་མིཐོའ་གཞིན་དིང་གཞིན་གྱིི་སྐྱེེས་ཆོེན་མིཁོས་པ་རྣམིས་ཀྱི་ཁྲིོདི་དུ། 

<<ཚིདི་མི་ཀུན་བཏུས>>དིང་། <<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>ལ་སོགས་པའ་ིརྒྱ་

གརི་གྱི་ིཚིདི་གཞུང་རྣམིས་ན་ིམུ་སྟེེགས་ཀྱ་ིརྩིོདི་པ་ཟློོག་པའ་ིརྟེོག་གེའ་ིརིིགས་འཕྲུལ་

སྟེོན་པའ་ིགཞུང་ཙམི་ལས། ནང་པའ་ིཆོོས་ཀྱ་ིལྟ་གྲུབ་སྟེོན་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ཤིིག་

མིནི་པའ་ིགསུང་ཕྱོགོས་ཤུགས་ཆོནེ་པོརི་ཆོགས་ཚུལ་གསལ་བོརི་དིཔགོ་ཐུབ། ལྷག་

པརི་ཏུ་སྔོརི་ཇིོ་བོའ་ིགསུང་སྒྲོོས་སུ“མིངོན་སུམི་རྗོེས་དིཔག་དིགོས་པ་མིེདི། །མུ་

སྟེེགས་རྩིོདི་པ་བཟློོག་ཕྱོིརི་ཡིིན། །”ཞིེས་བྱུང་བས་ནི། ནང་པའ་ིཆོོས་རྣལ་མི་སྒྲུབ་

མིཁོན་ཞིིག་ལ་ཚིདི་མིའ་ིརིིགས་ལམི་གྱིིས་དིགོས་པ་མིེདི་པའ་ིབཞིེདི་ཕྱོོགས་དི་ེདུས་

ངསེ་ཅན་ཞིགི་ལ་བོདི་པའ་ིགཙ་ོརྒྱུགས་ཀྱ་ིལྟ་ཚུལ་ཉིིདི་དུ་ཆོགས་པརི་བྱེས་ཡིོདི། 

འོན་ཀྱང་། རྗོ་ེབཙུན་ཙོང་ཁོ་པ་ཆོེན་པ་ོཉིིདི་ཀྱིས་ནི། ཕྱོོགས་གླིང་ཡིབ་སྲིས་ཀྱ་ི

ལུགས་ལས་བྱུང་བའི་ཚིདི་གཞུང་རྣམིས་ཀྱི་ནང་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོོས་

ལུགས་ཀྱ་ིམིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའ་ིལྟ་གྲུབ་གནདི་ཆོེན་སྐོརི་ཞིིག་གཏན་ཚིིགས་རིིག་པའ་ི

སྒྲུབ་བྱེེདི་ཀྱ་ིའགྲོོས་ལྟརི་གཏན་ལ་ཕབ་ཡིོདི་པརི་དིགོངས་ཏེ། གཞུང་དི་ེདིག་གཏན་

ཚིིགས་རིིག་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ཙམི་དུ་མི་ཟདི་ནང་རིིག་པའ་ིསྡོ་ེསྣོདི་ཀྱང་ཡིིན་པའ་ི

ཞིལ་བཞིེས་མིཛདི་ཡིོདི་པརི་བརྟེེན། ཕྱོིས་སུ་དིག་ེལུགས་པའ་ིཆོོས་རྒྱུདི་ཀྱ་ིམིཁོས་

པའ་ིནང་དུ་འདིོདི་ཚུལ་དི་ེཉིིདི་གཙ་ོརྒྱུགས་ཀྱ་ིལྟ་བ་ཁོ་ོནརི་གྱུརི་ཏ།ེ བརི་སྐབས་ཤིིག་

ནས་ཚིདི་མིའ་ིགཞུང་ལུགས་དི་ེཚི་ོནང་རིིག་པའ་ིསྡོ་ེསྣོདི་ཡིིན་མིིན་གྱི་ིདིོགས་པ་ཙམི་

ཡིང་བྱེདེི་མིཁོན་མིེདི་པརི་གྱུརི།



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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དྲང་མིོརི་ཞུས་ན། <<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>གྱི་ིལེའུ་གཉིིས་པ་དིང་། ལེའུ་

གསུམི་པརི། ནང་པའ་ིཆོསོ་ཀྱ་ིམིཚིན་ཉིདིི་བསམི་བློ་ོགནདི་ཆོནེ་སྐརོི་ཞིགི་ཞིབི་འགྲོལེ་

མིཛདི་ཡིོདི་པས་གཞུང་དིེ་ཉིིདི་གཏན་ཚིིགས་རིིག་པའི་གཞུང་རྐྱང་བ་ཙམི་མི་ཡིིན་

པརི་ནང་རིིག་པའི་སྡོེ་སྣོདི་ཅིག་ཏུ་ཡིང་བགྲོང་རིིགས་པ་ཞིལ་མིདི་དིེ། གཞིན་

དུ<<ཚིདི་མི་ཀུན་བཏུས>>ལ་སོགས་པའ་ིཚིདི་གཞུང་གཞིན་རྣམིས་སུ་ནང་པའ་ི

ཆོོས་ལུགས་ཀྱ་ིལྟ་གྲུབ་མིཚིོན་པའ་ིབརྗོོདི་བྱེ་དི་ེརིིགས་དིངོས་སུ་གསལ་བ་ཤིིན་ཏུ་

དིཀནོ་པས། རྒྱ་གརི་ནས་བོདི་ལ་དིརི་པའ་ིཚིདི་མིའ་ིབསྟེན་བཅསོ་མིཐོའ་དིག་ལ་ནང་

གསེས་ཀྱི་དིབྱེེ་བ་ཅི་ཡིང་མི་བྱེས་པརི་ཧྲོིལ་གྱིིས་ནང་རིིག་པའི་སྡོེ་སྣོདི་འབའ་ཞིིག་

ཡིནི་རྐྱང་དུ་འདིདོི་ན་ན་ིཟལི་ཆོ་ེབའ་ིརྒྱུ་མིཚིན་ཞིགི་འདྲནེ་རྒྱུ་མིེདི་པརི་སྣང་། 

འོན་ཏེ། གཞུང་དི་ེདིག་ནང་རིིག་པའ་ིསྣ་ེསྣོདི་ཀྱ་ིཁོོངས་སུ་བསྡུ་མིིན་ན་ིསྐབས་

འདིརིི་བཤིདི་འདིདོི་ཀྱ་ིགླིངེ་གཞི་ིམིནི་པས་རྒྱས་པརི་མི་ིསྤྲོ།ོ གང་ལྟརི་བསྟེན་བཅསོ་དི་ེ

དིག་ཏུ་ནང་པའ་ིཡིངོས་ཁྱབ་འདིདོི་ཚུལ་ལྟརི། དིཔྱོོདི་པ་དིང་ལྡན་པའ་ིསྐྱེསེ་བུ་ཞིགི་ལ་

མིཚིོན་ན། ཡུལ་དིང་ཡུལ་ཅན་གྱིིས་བསྡུས་པའི་ཤིེས་བྱེ་གཞིིའི་སྡོོདི་ལུགས་དིང་། 

གཞིིའི་གྲུབ་ཚུལ་ཇིི་སྙོེདི་ཡིང་དིག་པརི་འཚིོལ་ཞིིབ་བྱེ་རྒྱུ་དིེ་ཉིིདི་ནི་རིང་གི་མིི་ཚིེའི་

སྙོིང་པོ་མིངོན་འགྱུརི་ཡིོང་ཐོབས་ཀྱི་བགྲོོདི་ལམི་ཉིག་གཅིག་ཡིིན་ཚུལ་དིང་། མིི་

རྣམིས་ལམི་གྱི་ིབགྲོོདི་རིིམི་དིེརི་ཡིང་དིག་པརི་འཇུག་པ་ལ་གཏན་ཚིིགས་རིིག་པ་ན་ི

བློ་ོའབྱེདེི་ལྡ་ེམིིག་ལྟ་བུ་ཡིནི་པའ་ིའདིདོི་ཕྱོགོས་ཙམི་ཐུན་མིངོ་དུ་བསྟེན་ཡིོདི་དི།ོ །

བཞི།ི

རྒྱ་གརི་གྱི་ིནང་བསྟེན་ཚིདི་གཞུང་རྣམིས་བདོི་ལ་སྒྱུརི་ཚུལ་གྱི་ིདིབང་དུ་བྱེས་ན། 
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ལ་ོཙཱ་པ་རྨ་དིག་ེབའ་ིབློ་ོགྲོསོ་ཀྱསི་ཐོགོ་མིརི་གཞུང་དི་ེཉིདིི་གངས་ཅན་པའ་ིབརྡོ་སྐདི་དུ་

བསྒྱུརི་པ་ཡིིན་ཞིེས<<དིེབ་སྔོོན>>དུ་བཤིདི་ཡིོདི་ནའང་། དི་ལྟརི་ཡིོངས་སུ་

གྲོགས་པ་འདི་ིཉིིདི་ན་ིདུས་རིབས་བཅུ་གཅིག་པའ་ིནང་དུ། རྔོོག་ལ་ོཙཱ་པ་བློ་ོལྡན་ཤིེས་

རིབ་ཀྱིས་རྒྱ་གརི་གྱིི་སློོབ་དིཔོན་གཞིན་ཕན་བཟང་པོའ་ིདྲུང་དུ<<ཚིདི་མི་རྣམི་

འགྲོེལ>>གྱི་ིབཤིདི་པ་གསན་རྗོེས་ཁོ་ཆོ་ེཔཎ་ཆོེན་སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པ་ོདིང་མིཉིམི་དུ་

བསྒྱུརི་པ་ཡིིན་པརི་འདུག་ལ། རྔོོག་ལ་ོཆོེན་པོས<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>བོདི་

སྐདི་དུ་སྒྱུརི་སྐབས་སུ། སྔོརི་གྱི་ིལ་ོཙཱ་པ་རྨ་དིག་ེབའ་ིབློ་ོགྲོོས་ཟརེི་བ་དི་ེཉིིདི་ཀྱ་ིའགྱུརི་

ལ་ཕྱོི་མི་ོམིཛདི་པ་ཡིིན་མིིན་སོགས་ནི་ཁོ་ོབོརི་མིཚིོན་ན་རིེ་ཞིིག་ལན་གདིབ་དིཀའ་

བའ་ིའདྲ་ིཚིིག་མི་ིཆོ་ེམི་ིཆུང་བ་ཞིིག་ཡིིན། ཡིང་ཕྱོིས་སུ། ཁོ་ཆོ་ེཔཎ་ཆོེན་ཤཱཀྱ་ཤྲིིའ་ི

ཞིབས་ལ་གཏུགས་པའ་ིཚིདི་མིའ་ིམིཁོས་ཆོེན་ཏེ། ས་སྐྱེ་པ་ཀུན་དིགའ་རྒྱལ་མིཚིན་

གྱིིས་རྔོོག་ལོའ་ིའགྱུརི་ལ་སློརི་ཡིང་བསྐྱེརི་ཞུས་གནང་སྟེ་ེལེགས་པརི་གཏན་ལ་ཕབ་

པ་ན་ིདི་ལྟ་རིང་རིེའ་ིམིིག་ག་ིསྤྱོོདི་ཡུལ་དུ་གྱུརི་པའི<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>འདི་ི

ཉིདིི་ཡིནི་ན།ོ །

ལ་ོཙཱ་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་དི་ེདིག་གིས་དིཀའ་སྤྱོདི་དིང་སྡུག་རུས་གནང་བའ་ིརྟེེན་

འབྱུང་ལས། གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་གྱི་ིགཙུག་ལག་རིིག་གནས་ཀྱ་ིརྣམི་གྲོངས་འདི་ིསྙོེདི་

ཅིག་དི་ལྟ་བོདི་ཡིིག་ཐོོག་མིཇིལ་རྒྱུ་ཡིོདི་པརི་བསམིས་ན་སུ་ཞིིག་སེམིས་འགུལ་མི་ི

སྐྱེེ། འོན་ཏ་ེམིཚིམིས་རིེརི་བསམིས་ན། འགྱུརི་མི་ན་ིའགྱུརི་མི་རིང་ཡིིན་པས། སྲིོག་

དིང་བློ་དིང་རྣམི་ཤིེས་མིཚུངས་ན་ཡིང་། གཟུགས་དིང་དིབྱེིབས་དིང་ཁོ་དིོག་བརྗོེས་

ཟནི་པ་ཡིནི་ཕྱོརིི། རྩིམོི་པ་པ་ོརིང་རིང་གསི་དིངསོ་སུ་བྲེསི་པའ་ིཡི་ིག་ེདི་ེརིང་ག་ིརི་ོམྱོངོ་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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བའ་ིནུས་པ་མིེདི་པ་ནི། ཀྱ་ེམི་ཤིིན་ཏུ་སྐྱེ་ོཨང་སྙོམི་དུ་བློ་ོཕམི་ཆོེན་པ་ོབརྗོོདི་དིཀའ་བ་

རི་ེཁོ་ཙམི་མིནི་པརི་སྐྱེ།ེ 

ལྷག་པརི་ཏུ་བོདི་འགྱུརི<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>གྱིི་ཚིིག་ནི་གོ་དིཀའ་ལ་

མིཁྲིེགས་པརི་མི་ཟདི། ལན་རིེརི་འབྲུ་སྔོ་ཕྱོིའ་ིབརི་དུ་ཚིིག་འབྲུ་གཞིན་མིང་པ་ོཞིིག་མི་

བཅུག་ན་གཏན་ནས་ག་ོམི་ིཐུབ་པ་འདི་ིའདྲ་ཅ་ིཡིིན་ནམི། རྒྱ་བོདི་ཀྱ་ིསྐདི་བརྡོའ་ིཁྱདི་

པརི་ཞིིག་གམི། ཡིང་ན་འགྱུརི་གྱི་ིགནདི་ཅིག་ལ་ཐུག་ཡིོདི་དིམི་སྙོམི་པའ་ིརྣམི་རྟེོག་

ཀྱང་སྐབས་དིང་སྐབས་སུ་སྐྱེ་ེབརི་མི་ཟདི། <<དིབུ་མི་ལ་འཇུག་པ>>ལྟ་བུ་ཚིིག་

ལྷོདི་ལ་ག་ོབདི་ེབ་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུརི་ཡིོདི་ན་ཅ་ིམི་རུང་སྙོམི་དུ་ཡིང་བསམིས་མིོདི། རྒྱུ་

མིཚིན་བགྲོང་རྒྱུ་མིེདི་པའ་ིའཆོརི་སྒོ་ོདི་ེདིག་ན།ི གཅགི་བྱེས་ན། ཁོ་ོབ་ོརིང་ཉིིདི་ལགེས་

སྦྱརི་ལ་རྨོངས་པའ་ིདི་ེཉིིདི་བསྟེན་པ་ཙམི་ལས། གཞུང་དི་ེདིག་ག་ིཚིིག་ག་ོདིཀའ་སློའ་ི

ཁྱདི་པརི་ཡིང་འགྱུརི་གྱི་ིདིབང་གསི་བྱུང་བ་ཞིགི་གཏན་ནས་མིནི་པརི་མི་རྩིམོི་གྱི་ིབརི་

ཁྱདི་ཁོ་ོན་ཞིགི་ཀྱང་ཡིིན་སྲིིདི་དི།ོ །

དི་དུང་། དིག་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལ་བལ་ཡུལ་དུ་ཕྱོིན་སྐབས་ཀྱ་ིགཏམི་རྒྱུདི་ཅིག་

མིཐོོང་ལམི་དུ་སོན་པས་ན།ི བོདི་ཀྱ་ིལ་ོཙཱ་པ་སྔོ་མི་རྣམིས་ལ་གཅིག་ཏུ་གུས་འདུདི་ཆོ་ེ

བའ་ིཁོ་ོབོའ་ིསེམིས་པ་ཡིང་ཅུང་ཟདི་ཐོ་ེཚིོམི་པ་དིང་། བག་མི་ིཕེབས་པ་དིང་། དིོགས་

མི་ིབདི་ེབ་ཞིགི་བཟསོ་སངོ་། བལ་ཡུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པའོ་ིབློ་མི་མུ་སྟེགེས་ཀྱ་ིཔནྡིཏི་ཧམེི་རི་ྰ

ཛ་དིང་དིགེ་འདུན་ཆོོས་འཕེལ་གཉིིས་ཞིལ་མིཇིལ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོདི། 

<<གསེརི་ཐོང>>ལས། “ཁོོང་གིས་རྣམི་འགྲོེལ་ཁོ་ཐོོརི་ཞིིག་རྙེདི་འདུག་པ། ངེདི་

ཀྱིས་བོདི་དིཔ་ེབལྟས། ཁོོང་རྣམིས་རྒྱ་སྐདི་ལ་བསྒྱུརི་ཏ་ེསྦེབས་གོང་འོག་བསྒྲོིགས། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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རིིག་བྱེེདི་འགོག་སྐབས་ཁྱ་ིཤི་ཟ་ོཞིེས་བྱེ་བ་ལ་ཁྰོདིཙྩམྰིསམྰིིཏ་ིསོགས་ཤི་ཟ་ོབྱེ་བའ་ི

ཚིིག་ལས། ཁྱ་ིཤི་བྱེ་བའ་ིཚིིག་མི་ིའདུག་པས་ཁྱེདི་ཀྱ་ིབློ་མི་ལ་ོཙཱ་པས་ངེདི་ཅག་ལ་

སྙོིང་ནདི་ཀྱིས་སྦྱརི་འདུག་ཟེརི་ནས་གདི་མི་ོཤིོརི།”ཅེས་གསུངས་འདུག་པ་ལ་ལྟོས་

དིང་། ཚིགི་ག་ིསྡོབེ་སྦྱརོི་གྱི་ིདིབང་ལས་སམི་དིགསོ་པ་གཞིན་ཞིགི་ཡིདོི་ན་ན་ིདིརེི་ཟདི་

ཀྱི། གལ་ཏ་ེཕྱོ་ིརིོལ་པ་ལ་མི་དིགའ་བའ་ིརྒྱུ་མིཚིན་གྱིིས་མི་རྩིོམི་དུ“ཤི་ཟོ”ཞིེས་པའ་ི

ཚིགི་དི“ེཁྱ་ིཤི་ཟ”ོཞིསེ་པརི་ངན་སམེིས་ཀྱསི་བསྒྱུརི་པ་ཡིནི་ན་ན།ི ལ་ོཙཱ་པ་ཞིགི་ལ་མི་

མིཐོརི་ཡིདོི་འསོ་པའ་ིཀུན་སྤྱོདོི་ཀྱ་ིརྩི་དིནོ་རྡོོག་བརྫིསི་སུ་བཏང་བ་མི་ཡིནི་གྲོང་། 

དིེས་ན་དིེང་དུས་ཀྱ་ིསྐདི་གཉིིས་སྨྲ་པ་དིག་གིས་ཀྱང་། ལ་ོཙཱ་པ་སྔོ་མིའ་ིབཟང་

ཕྱོོགས་ཀྱ་ིསྙོིང་སྟེོབས་ལ་མིིག་ལྟོས་བྱེ་བ་ལས། འདི་ིདིང་འདི་ིའདྲའ་ིལས་སྦྱོརི་དིམིན་

པ་རྣམིས་ན་ིའག་ོབའ་ིནདི་བཞིནི་སྤོངོ་བའ་ིགསལ་འདིབེས་ཀྱང་ཞིརི་ལ་ཞུའ།ོ །

བཤེད་བྱ་དངོོས་ཀྱི་ིདནོ།

གཅིགི རྗེསེ་དཔག་དངོ་མ་ིཚེའ་ིདོན་སྙིིངོ་།

སློོབ་དིཔོན་ཆོོས་ཀྱ་ིགྲོགས་པས<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>རྩིོམི་པའ་ིདུས་སུ། 

ཅིའ་ིཕྱོིརི་རིང་དིོན་རྗོེས་དིཔག་དིང་པོརི་འཆོདི་པའ་ིརྒྱུ་མིཚིན་འདྲེན་སྐབས་ཁོོང་གིས། 

“དིོན་དིང་དིོན་མི་ཡིིན་པ་རྣམི་པརི་འབྱེེདི་པ་ན་ིརྗོེས་སུ་དིཔག་པ་ལ་བརྟེེན་པའ་ིཕྱོིརི་

ཡིིན་ལ།” ཞིེས་གསུངས་ཡིོདི་པརི་བལྟས་ན། སློོབ་དིཔོན་ཉིིདི་ཀྱིས་རྗོེས་དིཔག་ག་ི

ཤིེས་རིབ་ཀྱ་ིཕན་ནུས་ལ་བློ་ལྷག་གིས་གཙིགས་འཛིན་གནང་འདུག་པ་གསལ་བོརི་

མིཐོངོ་ཐུབ་སྟེ།ེ གངོ་དུ་དྲངས་པའ་ིཚིགི་དིསེ་དིངསོ་སུ་ཕྱོགོས་གླིང་ག་ིལུགས་ལྟརི་གྱི་ི



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 

  27  

གཏན་ཚིིགས་རིིག་པ་དིང་། དྲང་སྲིོང་གླིང་སྐྱེེས་ལ་སོགས་པའི་ལུགས་ཀྱི་གཏན་

ཚིིགས་རིིག་པ་རྣམིས་གང་ཞིིག་རྒྱུ་མིཚིན་ཡིང་དིག་དིང་ལྡན་པ་དིང་། གང་ཞིིག་རྒྱུ་

མིཚིན་ལྟརི་སྣང་དིང་བཅས་པ་ཡིིན་པའི་ཁྱདི་པརི་ལེགས་པོརི་འབྱེེདི་པ་ནི་རྗོེས་

དིཔག་ལ་རིག་ལས་ས་ོཞིེས་བསྟེན་མིོདི་ཀྱི། དི་ེལྟརི་བཤིདི་པའ་ིཤུགས་ཀྱིས་ནི། མི་ི

ཞིིག་གིས་ས་ོསོའ་ིམི་ིཚི་ེདིོན་སྙོིང་དིང་ལྡན་པའ་ིངང་བསྐྱེལ་བ་ལ་སྣ་ེཁྲིིདི་ཀྱ་ིབསམི་བློ་ོ

ཐོགོ་མི་རྗོསེ་དིཔག་ཡིནི་པའ་ིལྟ་ཚུལ་ཡིང་བརྗོདོི་ཀྱ་ིཡིདོི་པརི་འདུག

དིེརི་མི་ཟདི<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>གྱི་ིལེའུ་དིང་པོརི་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ི

གཏན་ཚིིགས་རིིག་པའ་ིམི་ལག་མིཐོའ་དིག་ཀྱང་། གཞིལ་བྱེའ་ིགནས་གསུམི་གྱིིས་

བསྡུས་པའི་ཡུལ་ཕྲ་བ་རྣམིས་ལ་དིཔྱོོདི་ཚུལ་གྱིི་རིིམི་པ་ཞིིག་ཡིིན་པས། དིེ་ཡིང་

མིཐོརི་གཏུགས་ན། མི་ིབྱེ་ེབྲེག་པ་ཞིིག་ག་ིརྒྱུདི་ལ་ཤིེས་བྱེའ་ིགནདི་གང་ཞིིག་རྟེོགས་

པའ་ིརྗོེས་དིཔག་ག་ིཤིེས་རིབ་མིཚིན་ཉིིདི་ཚིང་བ་ཞིིག་ཇི་ིལྟརི་སྐྱེ་ེབའ་ིག་ོརིིམི་ལ་ཞིིབ་

འཇུག་མིཛདི་པ་ཞིགི་ཏུ་སྣང་བས་ས།ོ །

གོང་ག་ིགསུང་ཚིིག་དི་ེལ་ཕྱོིས་སུ་འགྲོེལ་བཤིདི་ཤཱཀྱ་བློ་ོདིང་། བྲེམི་ཟ་ེཆོེན་པ་ོ

གཉིིས་ཀྱ་ིའགྲོེལ་སྟེངས་མི་ིའདྲ་བ་གཉིིས་བྱུང་བ་ལས། བྲེམི་ཟ་ེཆོེན་པོས“དིོན་ན་ིདིོན་

དིམི་ཡིོདི་པའ་ིང་ོབ།ོ དིོན་མི་ཡིིན་པ་ན་ིདི་ེལས་བཟློོག་པ་སྟེེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

ཀུན་རྫིོབ་ཏུ་ཡིོདི་པའམི། གཙ་ོབ་ོདིང་དིབང་ཕྱུག་དིང་། རི་ིབོང་ག་ིརྭ་ལ་སོགས་པ་

མིེདི་པ་ཉིིདི་དི།ོ །”ཞིེས་བཤིདི་པརི་ག་ོརྒྱུའ་ིགནདི་ཆོ་ེབརི་སྣང་སྟེ།ེ གཟུགས་སོགས་

ཕྱོ་ིནང་ག་ིདིངོས་པ་ོརྣམིས་ནི། རིང་རིང་ལ་ཐུན་མིོང་མི་ཡིིན་པའ་ིརྒྱུ་རི་ེརི་ེམི་འདྲེས་

པའ་ིཚུལ་དུ་ཡིདོི་པས། དི་ེདིག་ཀུན་རྒྱུ་ཚིགོས་ན་སྐྱེ་ེཞིངི་། མི་ཚིགོས་ན་མི་ིསྐྱེ་ེབའ་ིརྒྱུ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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འབྲེས་རྟེེན་འབྱུང་ག་ིཆོོས་ཉིིདི་བཞིིན་དིོན་དིམི་པརི་ཡིོདི་པ་ལས། གཙ་ོབ་ོདིང་དིབང་

ཕྱུག་ལ་སོགས་རྟེག་པ་རིང་བྱུང་ག་ིརྒྱུ་ཐུན་མིོང་བ་ཞིིག་ལས་ནམི་ཡིང་སྐྱེ་ེབ་མི་ིསྲིིདི་

པའ་ིཚུལ་རྣམི་པརི་ཕྱོ་ེབ་ནི། རྗོེས་དིཔག་ག་ིབློ་ོལ་རིག་ལས་པའ་ིཕྱོིརི་ལེའུ་དིང་པོརི་

དིའེ་ིཚུལ་རྣམི་པརི་བཤིདི་པ་ཡིནི་ཞིསེ་པའ།ོ །

འགྲོེལ་ཚུལ་འདིིས་ཀྱང་། དི་ལྟའ་ིང་ཚིོའ་ིམིངོན་སུམི་གྱི་ིབློ་ོདིག་ག་ིནུས་པ་ན་ིཧ་

ཅང་ཚིདི་དིང་བཅས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པས། བདིག་རྐྱེན་དིབང་པོའ་ིནུས་པ་ལ་རྗོེས་སུ་

འབྲེེལ་བའི་བློོ་འདིི་ཙམི་ལ་བརྟེེན་ནས་ནི་རིང་ཉིིདི་འཚིོ་ཞིིང་གནས་པའི་འཇིིག་རྟེེན་

འདིིའ་ིསྣོདི་བཅུདི་ཀུན་གྱི་ིཡིང་དིག་པའ་ིརིང་བཞིིན་དིང་། བྱེ་བྱེེདི་ཀྱ་ིཚུལ་ཇི་ིལྟ་བ་

བཞིིན་ཁོོང་དུ་ཆུདི་མི་ིནུས་པའ་ིལྟ་ཚུལ་བཏོན་ཡིོདི་པ་དིང་། དིངོས་པོའ་ིསྡོོདི་ལུགས་

ཀྱ་ིརྣམི་གཞིག་དི་ེདིག་ལ་དིཔྱོོདི་པའ་ིབློ་ོམིགི་ལྡངོས་པརི་གྱུརི་ཚི།ེ ཤིསེ་རིབ་ཟབ་མིོའ་ི

རྩིིས་ཟིན་པའ་ིམི་ིཚིེའ་ིལྟ་བ་ཞིིག་ནམི་ཡིང་སྐྱེ་ེམི་ིཐུབ་པས། གལ་ཏ་ེམི་ིཚིེའ་ིདུས་ཡུན་

ཐུང་ངུ་འདི་ིཉིདིི་དིནོ་གྱི་ིརིནི་ཐོང་གསི་གཏམིས་པ་ཞིགི་ཏུ་འགྱུརི་འདིོདི་ན། རྒྱུ་མིཚིན་

འཚིལོ་དིཔྱོདོི་ཀྱ་ིརྗོསེ་དིཔག་ག་ིཤིསེ་རིབ་ལ་བརྟེནེ་རྒྱུ་ཉིདིི་ལས་མི་འདིས་པ་ཡིནི་པའ་ི

ཆོསོ་གྲོགས་ཀྱ་ིའདིོདི་ཕྱོགོས་དིང་ཡིང་གནདི་གཅགི་ཏུ་བབས་ཡིོདི།

རྗོེས་དིཔག་གི་ཤིེས་རིབ་དིང་མིི་ཚིེའི་དིོན་སྙོིང་བརི་གྱིི་འབྲེེལ་བ་གླིེང་སྐབས། 

ཅིས་ཀྱང་བརྗོེདི་མི་ིརུང་བ་ཞིིག་ཡིོདི་པ་ནི། <<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>དུ། “བློང་

དིང་དིོརི་བྱེའ་ིདིངོས་པ་ོཡིི། །འཇུག་ལ་དི་ེགཙ་ོཡིིན་ཕྱོིརི་རི།ོ །” ཞིེས་བྱུང་བའ་ིཚིིག་

འདི་ིཉིིདི་ཡིིན་ཏ།ེ ཆོོས་གྲོགས་ཀྱ་ིམིཚིན་ཉིིདི་བསམི་བློ་ོལྟརི་ན། མི་ིསུ་ཡིིན་རུང་རིང་

ཉིིདི་གང་ལ་འཇུག་ཡུལ་གྱི་ིབྱེ་བའ་ིབློང་དིོརི་གྱི་ིཁྱདི་པརི་ལེགས་པོརི་འབྱེེདི་རྒྱུ་དི་ེམི་ི



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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ཚིེའ་ིརྒྱལ་ཕམི་གྱི་ིརྩི་བ་ཡིིན་པརི་འདིོདི་ལ། འ་ོན། བྱེ་བའ་ིབློང་དིརོི་གྱི་ིཁྱདི་པརི་ལ་མི་ི

རྨོངས་པའི་བློོ་གྲོོས་ཤིིག་ཅི་ལྟརི་སྐྱེེ་དིགོས་པ་རིེདི་ཅེ་ན། དིེ་ནི་རིང་ཉིིདི་འཚིོ་ཞིིང་

གནས་པའ་ིའཇིིག་རྟེེན་འདི་ིལ་ངོས་འཛིན་ཡིང་དིག་ཅིག་རྙེདི་པ་ལས་སྐྱེེས་པའ་ིའཇིིག་

རྟེནེ་ལྟ་བ་དིང་། རིང་ག་ིཚི་ེསྲིགོ་འདིའི་ིདིནོ་གྱི་ིགནས་སྟེངས་གང་འདྲ་ཞིགི་ཡིནི་པའམི། 

རིང་ཉིིདི་དིང་སྲིོག་ལྡན་སྐྱེེ་བོ་གཞིན་དིག་བརི་ལ་དིོན་དིངོས་ཀྱི་འབྲེེལ་བ་ཅི་ཞིིག་

གནས་པ་སོགས་ལ་གོ་བ་འཐུས་ཚིང་ཞིིག་རྙེདི་པ་ལས་སྐྱེེས་པའི་མིི་ཚིེའི་ལྟ་བ་

གཉིིས་ཀ་ཟུང་དུ་འབྲེེལ་བའ་ིརྨང་གཞི་ིལ་བརྟེེན་ནས་མི་སྐྱེེས་ཐུ་མིེདི་དུ་དིགོངས་ཀྱ་ི

ཡིདོི། 

འནོ་ཀྱང་། ཤིསེ་བྱེ་ཡུལ་གྱི་ིགནས་སྟེངས་ལ་མི་ིརྨངོས་པའ་ིཤིསེ་རིབ་ཀྱ་ིརྟེགོས་

པ་གཙང་མི་ཞིིག་ཇི་ིལྟརི་སྐྱེ་ེབའ་ིགནདི་དིོན་ཐོདི་ནས་བལྟས་ཚི།ེ བྱེ་བའ་ིབློང་དིོརི་གྱི་ི

ཁྱདི་པརི་འབྱེེདི་རྒྱུ་ན་ིརིིམི་པ་གཉིིས་པ་ཡིིན་ཏ།ེ ག་ོརིིམི་དིང་པོའ་ིསྐབས་སུ་བློང་དིོརི་

གྱི་ིདིབྱེ་ེབ་ཅ་ིཡིང་མི་ིཕྱོདེི་ཅངི་། གྲུབ་མིཐོའ་ིཞིནེ་པ་གང་ཡིང་མི་ིའཛནི་པརི་དིངསོ་པའོ་ི

གནས་སྟེངས་ཀྱ་ིཆོ་ལ་ཞིིབ་དིཔྱོོདི་གཙང་མི་བྱེེདི་དིགོས་པ་ཉིིདི་དིེ། དིེའ་ིརྨང་གཞིིའ་ི

ཐོགོ་ནས་བྱེ་བའ་ིབློང་དིརོི་གྱི་ིའདིམི་ག་བྱེདེི་དིགསོ་པ་ཡིནི་པརི་སྣང་། མི་གཞི་ིནས་སྔོ་

ཕྱོིའ་ིག་ོརིིམི་དི་ེགཉིིས་ཀ་ལྡན་པའ་ིམིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པ་ན་ིངེས་པ་དིོན་གྱི་ིམིཚིན་ཉིིདི་

རིིག་པ་རྣལ་མི་ཡིིན་གྱིི། གོམི་པ་དིང་པ་ོནས་བློང་དིོརི་གྱི་ིཁྱདི་པརི་འདི་ིལྟརི་འབྱེེདི་

དིགསོ་ས་ོཞིསེ་བཙན་ཚུགས་ཀྱསི་སྟེནོ་པའ་ིམིཚིན་ཉིདིི་རིགི་པ་ན།ི “སློབོ་སྟེནོ”འབའ་

ཞིགི་ག་ིཚུལ་འཛནི་པའ་ིམིཚིན་ཉིིདི་རིགི་པའ་ིགཟུགས་བརྙན་ཙམི་དུ་ཟདི་དི་ོསྙོམི། 

དི་ེལྟ་ན། “དིོན་དིང་དིོན་མི་ཡིིན་པ་རྣམི་པརི་འབྱེེདི་པ་ན་ིརྗོེས་སུ་དིཔག་པ་ལ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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རིག་ལས”པའ་ིལྟ་ཚུལ་འདི་ིནི། སྐབས་འདིིའ་ིག་ོརིིམི་དིང་པོའ་ིངོས་ནས་བཤིདི་པ་

ཞིིག་ཏུ་མིཐོོང་བས། ཐོོག་མིརི་ཆོོས་དིང་གྲུབ་མིཐོའ་གང་ག་ིཡིང་ཞིེན་ཕྱོོགས་སུ་མི་

སོང་བརི་ཡུལ་དིང་ཡུལ་ཅན་གྱིིས་བསྡུས་པའ་ིཤིེས་བྱེའ་ིགྲུབ་ཚུལ་དིངོས་ཅ་ིཡིིན་ལ་

བལྟ་དིགོས་པ་དི་ེནི<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>གྱི་ིབསམི་བློོའ་ིསྙོིང་བཅུདི་ཡིིན་ལ། 

དིཔལ་ནཱ་ལནེྡྲའ་ིངསེ་དིནོ་གྱི་ིརིགི་གནས་སྙོངི་སྟེབོས་ཀྱང་ཡིནི་པ་རིེདི། 

སྣོདི་བཅུདི་ཀྱིས་བསྡུས་པའ་ིའཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁོམིས་ཆོེན་མི་ོདིང་། ཚིོརི་སྣང་ལྡན་

པའི་ཚིེ་སྲིོག་གི་གནས་སྟེངས་དིངོས་ལ་རྟེོག་གཞིིགས་ཀྱི་བརྒྱུདི་རིིམི་ཁྲིོདི་དུ། ཕྱོི་

གཟུགས་ཅན་དུ་གྲུབ་པའ་ིདིངོས་པོའ་ིབལྟོས་འབྲེེལ་རིགས་པ་ཙམི་གྱི་ིབརྒྱུདི་ལམི་

གཅིག་པུས་མི་ིཆོོག་པརི། ནང་སེམིས་ཀྱ་ིརིང་བཞིིན་དིང་འབྲེེལ་བའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ི

རིབ་དིབྱེ་ེརྣམིས་དིང་འབྲེེལ་ནས་མི་ིབལྟ་ཐོབས་མིེདི་ཡིིན་པརི་ལུགས་འདིིས་འདིོདི་

ཅངི་། སྒོམོི་བྱུང་ག་ིཤིསེ་རིབ་ཁྱདི་པརི་ཅན་གང་ཡིང་མི་ཐོབོ་པའ་ིསྐྱེ་ེབ་ོརིང་ག་བ་དིག་

ལ་མིཚིནོ་ན། ལས་སུ་བྱེ་བ་དི་ེན་ིརྒྱུ་མིཚིན་འཚིལོ་བའ་ིརྗོེས་དིཔག་ལ་བརྟེནེ་རྒྱུ་ཁོ་ོན་

ལས་ལམི་གཞིན་མིེདི་པརི་ཡིང་ལྟའོ། །སྤྱོིརི་རྗོེས་དིཔག་ག་ིཤིེས་རིབ་ལ་རྣམི་གྲོངས་

གསུམི་ཡིོདི་པ་དི་ེདིག་དིང་། ལྷག་པརི་དིངོས་སྟེོབས་རྗོེས་དིཔག་གིས་ན།ི ཕྱོ་ིནང་ག་ི

ཆོོས་རྣམིས་ཀྱ་ིརྒྱུ་འབྲེས་རིབ་དིབྱེ་ེདིང་བཅས་པརི་དིཔྱོོདི་པའ་ིདུས་སུ། མིངོན་སུམི་

གྱི་ིམྱོངོ་བ་དིང་། མིངནོ་སུམི་གྱི་ིཡུལ་དིཔེརི་དྲངས་པ་གཞིརིི་འཛནི་རྒྱུ་དི་ེཉིིདི་ལུགས་

འདིའི་ིགཏན་ཚིགིས་རིགི་པའ་ིནང་དིནོ་གཙ་ོབ་ོཞིིག་ཡིིན་ཏ།ེ མིངནོ་སུམི་གྱི་ིཡུལ་རིང་

མིཚིན་པའ་ིམྱོངོ་བ་དིང་། དིཔ་ེམིཚིནོ་གྱི་ིཁུངས་འཛནི་རྒྱུ་མིེདི་པ་ཞིགི་ལ་རྟེགས་ཀྱསི་

ཅ་ིཙམི་དིཔྱོདི་ན་ཡིང་། དིངསོ་པའོ་ིསྟེབོས་ཤུགས་ཀྱ་ིརིགིས་པའ་ིདིཔྱོདི་ཡུལ་གྱི་ིཁྱབ་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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ཁོངོས་སུ་འདུ་མིནི་གྱི་ིདིགོས་པ་གནས་པས་ས།ོ །

དི་དུང་།<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོལེ>>འདིརིི་ཡིང་། ནང་པ་སྤྱོའི་ིལྟ་ཚུལ་བཞིནི་དུ་

ལུས་དིང་སེམིས་གཉིིས་ཏེ། ང་ོབོའ་ིརིང་བཞིིན་ཐོ་དིདི་པའ་ིགྲུབ་ཆོ་གཉིིས་ལ་བརྟེེན་

པའ་ིསྲིོག་ལྡན་གྱི་ིའགྲོ་ོབ་མི་ིཟེརི་བ་འདིིའ་ིདིོན་གྱི་ིརིིན་ཐོང་ན།ི དིབང་པོའ་ིལོངས་སྤྱོོདི་

ལ་རིོལ་སྟེངས་ཀྱི་ཆོ་ནས་དུདི་འགྲོ་ོལས་ཁྱདི་དུ་འཕགས་པའི་བློ་ོརིིག་ལྡན་པ་ཙམི་

གྱིིས་འཇིོག་མི་ིརུང་བརི། མི་ིཡི་ིརྟེེན་འདི་ིལ་གནས་ལུགས་དིཔྱོོདི་པའ་ིཤིེས་རིབ་སྣ་

ཚིོགས་ཟམི་མི་ིཆོདི་པརི་བསྐྱེེདི་རུང་དུ་ཡིོདི་པ་དིང་། བྱེམིས་བརྩིེའ་ིཉིམིས་ལེན་ལ་

གོམིས་ཐུབ་པའ་ིབློ་ོནུས་ཡིོདི་པ་འདི་ིགཉིིས་ཀྱ་ིཆོ་ནས་མིིའ་ིརིིན་ཐོང་ངམི། མིིའ་ིརྟེེན་

གྱི་ིརིནི་ཐོང་ངསོ་འཛནི་བྱེདེི་དིགསོ་ལུགས་ཀྱ་ིལྟ་ཚུལ་ཤུགས་ཆོེརི་སློབེས་འདུག 

དི་ེཡིང་གཞུང་འདིིའ་ིལེའུ་གཉིིས་པ་རུ། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོིའ་ིརྣམི་གཞིག་ག་ིསྒོ་ོནས་ཚི་ེ

སྲིོག་ག་ིསྐྱེ་ེའཆོིའ་ིརིང་བཞིིན་ལ་འགྲོེལ་པ་མིཛདི་དིེ། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཀུན་ལ་ཐུན་མིོང་དུ་

ཁྱབ་པའ་ིམྱོོང་པ་པོའ་ིབདིག་ཅིག་རིང་རྐྱ་བརི་མི་གྲུབ་པའ་ིཚུལ་དུ་ཡིོདི་པརི་བཤིདི་

ནས། ང་ཚིའོ་ིདི་ལྟའ་ིམི་ིཚི་ེའདི་ིཉིདིི་ན་ིའཁོརོི་བའ་ིགནས་སུ་ཡིང་ཡིང་འཁྱམིས་པའ་ིག་ོ

རིིམི་ནང་ག་ིཐོེངས་གཅིག་ཙམི་དུ་ངོས་བཟུང་བའ་ིའགྲོོས་བཞིིན་བལྟས་ན། དུདི་འགྲོ་ོ

དིང་མི་ིགཉིིས་ཀྱ་ིནང་སེམིས་ཀྱ་ིརྩི་བའ་ིརིང་བཞིིན་ལ་མི་ིའདྲ་བའ་ིཁྱདི་པརི་མིེདི་ན་

ཡིང་། ལུས་རྟེེན་གྱི་ིདིབང་གིས་དུདི་འགྲོོའ་ིརྟེེན་ལ་སྨོིན་ཐོབས་བྲེལ་པའ་ིབསམི་བློོའ་ི

ནུས་པ་མིང་པ་ོཞིིག་མིིའ་ིརྟེེན་ལ་གསརི་དུ་སྐྱེ་ེནུས་པ་དིང་། སྐྱེེས་ཟིན་གོང་འཕེལ་དུ་

གཏངོ་ནུས་པ་ཡིནི་པརི་བརྟེནེ། མི་ིཡི་ིརྟེནེ་འདི་ིཉིདིི་ཤིནི་ཏུ་རྙདེི་དིཀའ་ཞིངི་། རྙདེི་ཚི་ེག་ོ

སྐབས་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་ཡིནི་པརི་འདིོདི་ཀྱ་ིཡིདོི། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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དི་ེན་ིཕྱོིས་ཀྱ་ིནང་པའ་ིམིཁོས་པ་ཇི་ོབ་ོརྗོ་ེཡིབ་སྲིས་ཀྱིས་དིལ་འབྱེོརི་དིོན་ཆོ་ེབ་

ཡིིན་ཚུལ་དིང་། རྙེདི་དིཀའ་བ་ཡིིན་ལུགས། མི་ིརྟེག་པ་ཡིིན་རིབས་སོགས་ཀྱ་ིརྒྱུ་

མིཚིན་མིང་པ་ོཞིགི་བགྲོངས་ནས། དི་ལྟའ་ིལུས་རྟེནེ་འདིིའ་ིག་ོསྐབས་ཀྱ་ིརིནི་ཐོང་དིང་། 

དུས་ཚིོདི་ཀྱ་ིརིིན་ཐོང་ཅིས་ཀྱང་གཙིགས་སུ་འཛིན་རིིགས་པརི་བཤིདི་པ་དིང་གཅིག་

མིཚུངས་ཀྱ་ིམི་ིཚིེའ་ིལྟ་བ་ཞིགི་ཀྱང་ཡིནི། 

རྒྱུ་མིཚིན་དིེའ་ིངསོ་ནས་བསམིས་ཚི།ེ གལ་ཏ་ེམི་ིཞིགི་དིབང་པོའ་ིའདིོདི་པ་ཙམི་

དིོན་གཉིེརི་གྱི་ིའདུན་མིོས་ལ་གཡིེངས་ཏ་ེམི་ིཚི་ེའདིས་ན། ལྟ་ོརྒྱབ་དིང་འཁྲིིག་སྤྱོོདི་

ཙམི་དིོན་གཉིེརི་གྱི་ིབསམི་བློོའ་ིའཚིོལ་སྙོེག་དི་ེཙམི་ན་ིདུདི་འགྲོ་ོལ་ཡིང་ལྷན་སྐྱེེས་སུ་

མིངའ་བས། དི་ེལྟའ་ིའཚི་ོཐོབས་ཀྱིས་ན་ིམིིའ་ིལུས་རྟེེན་ཐོོབ་པའ་ིདིམིིགས་བསལ་རིིན་

ཐོང་འཕྲ་ོབརློག་ཏུ་བཏང་བརི་འདིོདི་པས། མི་ིཡི་ིརྟེེན་འདི་ིཐོོབ་པའ་ིརིིན་ཐོང་རྣལ་མི་

མིངནོ་འགྱུརི་བྱེ་འདིདོི་ན་ན།ི བྱེམིས་བརྩིསེ་ཟནི་པའ་ིཤིསེ་རིབ་ཀྱ་ིནུས་པ་གངོ་འཕལེ་

དུ་བཏང་སྟེ།ེ ཤིསེ་རིབ་དིེའ་ིམིཛུབ་སྟེནོ་འགོ་ཏུ་རིང་དིང་གཞིན་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་ཕྱོིརི་

བརྩིནོ་དིགསོ་པའ་ིསྐུལ་མི་མིཛདི་ཀྱནི་པ་མིནི་ནམི། 

དིེའ་ིཕྱོིརི་དིོན་གྱི་ིབདི་ེསྐྱེིདི་འདིོདི་མིཁོན་གྱི་ིམི་ིརྣམིས་ན།ི ལུས་ཚིོརི་རིགས་པའ་ི

བསླུ་བྲེིདི་ཙམི་ལ་མི་ཞིེན་པརི། རྩི་བ་སེམིས་ཚིོརི་གྱི་ིརྨང་གཞིིའ་ིཐོོག་ནས་བདི་ེསྐྱེིདི་

བསྒྲུབ་པའ་ིཐོབས་སུ་འབདི་རིིགས་ཏ།ེ དིངོས་པ་ོརྣམིས་ཀྱ་ིཡིང་དིག་པའ་ིརིང་བཞིིན་

ལ་བརྟེགས་ཤིིང་དིཔྱོདི་པའ་ིཤིེས་རིབ་ཁོ་ོན་ཉིིདི་ན།ི ནང་སེམིས་ལ་བརྟེེན་པའ་ིཞི་ིབའ་ི

བདི་ེསྐྱེདིི་ཀུན་གྱི་ིམི་ཡུམི་གཅགི་པུ་ཡིནི་པའ་ིཕྱོིརི་རི་ོཞིསེ་ཀྱང་སྨྲ་བ་རིེདི། 

འོན་ཀྱང་དིེ་ནི<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>ཁོོ་ནའི་གསུང་སྒྲོོས་ཙམི་མི་ཡིིན་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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པརི་ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའ་ིགཞུང་ལུགས་སྤྱོིའ་ིགཅིག་མིཐུན་གྱི་ིདིགོངས་

པ་ཞིགི་ཀྱང་ཡིནི་ཏ།ེ << མིདི>ོ> ལས། “ཆོསོ་གཅགི་ཡིངོས་སུ་མི་ཤིསེ་པ་དིང་། 

ཡིོངས་སུ་མི་སྤོངས་པ་དིེས་ན་ིསྡུག་བསྔོལ་མིཐོརི་བྱེས་ས་ོཞིེས་ང་མི་ིསྨྲའ།ོ །” ཞིེས་

གསུངས་པ་ལྟརི། དིངོས་པ་ོརྣམིས་ཀྱ་ིརིང་བཞིིན་ལ་རྨོངས་པ་དིང་སེམིས་ཚིོརི་སྡུག་

བསྔོལ་གཉིིས་ཀྱ་ིབརི་ན་རྒྱུ་འབྲེས་བལྟོས་བཅས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་བ་ཐུན་མིོང་མིིན་པ་ཞིིག་

ཆོགས་ཡིདོི་པརི་བལྟས་ནས། གཏན་གྱི་ིབདི་ེསྐྱེིདི་ན་ིགནས་ལུགས་ལ་མི་ིརྨངོས་པའ་ི

ཤིེས་རིབ་ཀྱིས་རྩི་བ་བྱེས་ཏེ་འཐོོབ་རྒྱུ་ཉིིདི་ལས་མི་འདིས་པའི་འདིོདི་ཚུལ་དིེ་ཙམི་

ཞིགི་ན་ིནང་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་བཞི་ིཀརི་ཐུན་མིངོ་དུ་ཡིདོི་པའ་ིཕྱོརིི་རི།ོ །

གཞིན་དུ་ལུགས་འདིིས་དི་དུང་འདི་ིལྟརི་ཡིང་སྨྲ་སྟེ།ེ གལ་ཏ་ེའུ་ཚིོའ་ིབློ་ོགྲོོས་ཀྱ་ི

འཇུག་པ་ཡིདོི་ཚིདི་རིང་ག་ིམིངནོ་སུམི་གྱི་ིགཞིལ་བྱེའ་ིཁྱབ་ཁོངོས་ཙམི་ལས་འདིའ་མི་

ཐུབ་ན། ཤིེས་བྱེའི་གནས་ལུགས་ཀུན་ལ་གཟུགས་ཅན་དུ་གྲུབ་པའི་དིངོས་པོ་ཕྲ་

རིགས་ཙམི་གྱི་ིཐོོག་ནས་ག་ོབ་ལེན་ཐོབས་ཀྱ་ིཨུ་ཚུགས་ནང་མིག་ོབ་ོའཁོོརི་སྲིིདི་ལ། 

དིེ་འདྲའི་བློོ་གྲོོས་ཤིིག་གིས་ཚིེ་སྲིོག་གི་གནས་ལུགས་དིང་རིང་བཞིིན་གཏན་ནས་

རྟེོགས་མི་ིཐུབ་ཅིང་། རིང་ག་ིམི་ིཚིེའ་ིདིཀའ་རྙོག་མིང་པ་ོཞིིག་ན་ིདི་ེལས་ཀྱང་སེལ་མི་ི

ནུས་པས། བློ་ོཉི་ིཚི་ེབ་དི་ེཙམི་གྱི་ིསྣ་ེཁྲིདིི་འགོ་ཏུ་རྙདེི་དིཀའ་ལ་དིནོ་ཆོ་ེབའ་ིམི་ིཚིའེ་ིཕྲངེ་

ཐོག་ཟདི་པརི་གྱུརི་ན། རིང་ཉིདིི་ནམི་ཡིང་དིབང་པ་ོདིང་ལུས་ཚིརོི་གྱི་ིབསླུ་བྲེདིི་ཙམི་ལ་

མིག་ོརྨངོས་ཐོེབས་པའ“ིམི་ིཕྱོེདི་ཀ”ཞིགི་ལས་ཡིངོ་མི་ཐུབ་པ་རིེདི་ཅསེ་ས།ོ །

འ་ོན། མིངོན་སུམི་གྱི་ིའཇུག་ཡུལ་དུ་མི་གྱུརི་པའ་ིཤིེས་བྱེ་དི་ེདིག་ལ་འཇུག་པའ་ི

རྗོསེ་དིཔག་ག་ིཤིསེ་རིབ་ཅགི་རིང་རྒྱུདི་ལ་ཅ་ིལྟརི་བསྐྱེདེི་པརི་བྱེདེི་ཅ་ེན། <<ཚིདི་མི་
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ཀུན་བཏུས>>སུ། “རྗོསེ་དིཔག་རྣམི་གཉིསི་རིང་དིནོ་ན།ི །ཚུལ་གསུམི་རྟེགས་ལས་

དིོན་མིཐོོང་བའ།ོ །” ཞིེས་བཤིདི་པ་ལྟརི། རྟེགས་དིང་གཏན་ཚིིགས་ལ་བརྟེེན་པའ་ིསྒོ་ོ

ནས་ཏེ། རྒྱུ་མིཚིན་གྱི་ིརིིགས་པ་རྣམི་དིག་ཅིག་འཚིོལ་དིཔྱོོདི་ཀྱ་ིལམི་ལ་བརྟེེན་རྒྱུ་

ལས་མིེདི་ཅསེ་གསུངས་ཡིདོི།

རིེདི་དིེ། རྒྱུ་མིཚིན་ལ་བརྟེེན་ནས་དིངོས་པོའ་ིརིང་བཞིིན་དིང་། ཡུལ་གྱི་ིབདིེན་

དིོན་འཚིོལ་དིཔྱོོདི་བྱེེདི་རྒྱུ་ན་ིལས་སློ་མི་ོཞིིག་ག་ལ་ཡིིན་ཏེ། འཇིིག་རྟེེན་འདིིའ་ིགྲུབ་

མིཐོའ་སྨྲ་པ་ཀུན་གྱིིས་ཤིེས་བྱེའ་ིརྣམི་གཞིག་ཐོ་དིདི་པ་ཇི་ིསྙོེདི་ཅིག་བཞིག་པའ་ིའདིོདི་

ཚུལ་རྣམིས་རི་ེརི་ེལ་མིཚིོན་ན་ཡིང་། རིང་རིང་ག་ིལུགས་དིང་མིཐུན་པའ་ིརྒྱུ་མིཚིན་

སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་བགྲོང་རྒྱུ་ཡིོདི་པརི་མི་ཟདི། རྒྱུ་མིཚིན་དི་ེདིག་ག་ིརྒྱབ་གནོན་དུ་དིཔ་ེ

དིང་གཏན་ཚིིགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཟདི་དུ་མིེདི་པ་ཞིིག་ཀྱང་ཅི་ལ་མིེདི། ལྷག་པརི་ཏུ“ཚིེ་

སྲིོག”ཅེས་པའ་ིབརྗོོདི་གཞི་ིརློབས་པ་ོའདི་ིཉིིདི་ལས་འཕྲོས་ཏེ། འཛམི་གླིིང་ཤིརི་ནུབ་

ཀྱ་ིགནའ་དིངེ་མིཁོས་པ་ས་ོསསོ་བགྲོང་ལས་འདིས་པའ་ིགླིགེས་བམི་བྲེག་རི་ིབཞིནི་དུ་

བརྩིགིས་ཡིདོི་པས། གལ་ཏ་ེཁྱདེི་ཀྱསི་ཚི་ེསྲིགོ་ག་ིགྲུབ་ཚུལ་ལ་དིནོ་དིངསོ་དིང་མིཐུན་

པའ་ིངེས་རྟེོགས་ཤིིག་བྱུང་ན་འདིོདི་ཚིེ། འདི་ིའདྲའ་ིརྙོག་འཛིང་ཆོ་ེབའ་ིབརྗོོདི་ཚུལ་སྣ་

ཚིགོས་ཤིགི་ལ་གདིངོ་གཏོདི་སྐབས་ཅ་ིཞིགི་བྱེ་རྒྱུ་ཡིནི་ནམི། 

སྐབས་དིེརི། ཁྱེདི་ཉིིདི་ཅ་ིབྱེ་གཏོལ་བྲེལ་ཏུ་གྱུརི་ཡིོདི་ན། ཆོོས་ལུགས་ཀྱ་ིདིདི་

འདུན་ཡིོདི་མིེདི་ལ་མི་བལྟོས་པརི་གཟུ་བོའ་ིངང་ནས<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>ལ་

ཐོེངས་ཤིིག་གཟིགས་དིང་། ནང་བསྟེན་གཏན་ཚིིགས་རིིག་པའི་སློོབ་དིཔོན་ཆོོས་

གྲོགས་ཀྱིས་ནི། གང་ཞིིག་གཏན་ཚིིགས་ཡིང་དིག་ཡིིན་པ་དིང་། གང་ཞིིག་གཏན་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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ཚིགིས་འཁྲུལ་བ་ཡིིན་པ་ལ་ཁྱདི་འབྱེེདི་པའ་ིས་རྟེགས་ལྟ་བུརི། “ཕྱོགོས་ཆོསོ་དི་ེཆོས་

ཁྱབ་པ་ཡི།ི །གཏན་ཚིགིས། །”ཞིསེ་པའ་ིཚིགི་རྐང་གཅགི་དིང་ཕྱོདེི་པ་ོའདི་ིཉིདིི་ཁྱདེི་ལ་

ལགེས་སྐྱེསེ་སུ་བསྩལ་ཡིདོི་པ་ཡིནི། 

གོང་ག་ིརྐང་བ་ཕྱོེདི་དིང་གཅིག་པོས་ནི། གལ་ཏ་ེང་ཚིོས་རིང་ག་ིམིངོན་སུམི་གྱི་ི

ཡུལ་དུ་མི་གྱུརི་པའི་ཤིེས་བྱེའི་གནས་གང་ཞིིག་ལ་རྒྱུ་མིཚིན་གྱིི་སྒོོ་ནས་དིཔྱོདི་དིེ། 

དིོན་དི་ེན་ིའདི་ིདིང་འདི་ིའདྲ་ཞིིག་རིེདི་ཅེས་ཐོག་གཅོདི་པའམི། ཡིང་ན་དིོན་དི་ེན་ིའདི་ི

དིང་འདིི་འདྲ་ཞིིག་གཏན་མི་ཡིིན་ན་ོཞིེས་ཐོག་གཅོདི་སྐབས་སུ། རིང་རྒྱུདི་ཀྱི་ཐོག་

གཅོདི་པའི་བློ་ོདིེ་ཚུལ་གསུམི་ཚིང་བའི་རྒྱུ་མིཚིན་ཞིིག་ལ་བརྟེེན་ནས་སྐྱེེས་པ་ཡིིན་

མིནི་བལྟ་དིགསོ་ཤིངི་། བློ་ོདི་ེཉིདིི་ཚུལ་གསུམི་ཚིང་བའ་ིརྒྱུ་མིཚིན་ཞིགི་ལ་གཞི་ིབཅལོ་

ནས་སྐྱེེས་པ་ཡིིན་ཚིེ། དི་གཟོདི་བསླུ་བ་མིེདི་པའ་ིཤིེས་པ་ཞིིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་རུང་ང་ོ

ཞིསེ་སྨྲས་ཡིོདི་ལ། གཅིག་བྱེས་ན། དི་ེན་ིགང་ཟག་སྒོརེི་རི་ེརིེའ་ིཤིསེ་རྟེགོས་ཀྱ་ིམྱོངོ་བ་

དིང་མིཐུན་པའ་ིདིཔྱོདི་ཐོབས་ལེགས་གྲོས་ཤིིག་ཡིནི་ཀྱང་སྲིིདི། ས་སྐྱེ་པཎ་ཆོནེ་གྱིསི། 

“ཚུལ་གཅིག་ནས་ན་ིཚུལ་དྲུག་བརི། །ཉི་ིཚིེའ་ིཚུལ་གཞིན་འདིོདི་པ་འཁྲུལ། །”ཞིེས་

གསུངས་པ་ལྟརི། གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་གྱི་ིགཏན་ཚིགིས་སྨྲ་པའ་ིསྡོ་ེརུ། རྟེགས་ཀྱ་ིཚུལ་

གཅགི་པ་དིང་། ཚུལ་གཉིསི་པ་དིང་། ཚུལ་གསུམི་པ་དིང་། ཚུལ་བཞི་ིཔ་དིང་། ཚུལ་

ལྔ་པ་དིང་། ཚུལ་དྲུག་པ་སོགས་ཀྱི་འདིོདི་ཚུལ་རིིགས་སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་མིཆོིས་པ་

ལས། ཕྱོགོས་ཆོསོ་དིང་། རྗོསེ་ཁྱབ། ལྡགོ་ཁྱབ་བཅས་སྟེ།ེ ཚུལ་གསུམི་ཡིནི་པ་རྟེགས་

ཡིང་དིག་ག་ིདིོན་དུ་འདིོདི་པ་དི་ེན་ིཕྱོོགས་གླིང་ཆོོས་གྲོགས་གཉིིས་ཀའ་ིརྩི་བའ་ིབསམི་

བློ་ོགལ་ཆོེན་ཞིིག་གམི། ཁོོང་ཡིབ་སྲིས་ཀྱ་ིལུགས་ལས་བྱུང་བའ་ིགཏན་ཚིིགས་རིིག་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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པའ་ིསྲིགོ་རྩི་ཉིག་གཅགི་ཡིནི་པརི་འདུག 

སྤྱོིརི་ན། ཚུལ་གསུམི་ཡིིན་མིིན་གྱི་ིསྒོ་ོནས་རྟེགས་ཡིང་དིག་ཡིིན་མིིན་གྱི་ིཁྱདི་

ཐོོག་མིརི་ཕྱོ་ེམིཁོན་ན་ིསློོབ་དིཔོན་ཕྱོོགས་ཀྱ་ིགླིང་པ་ོཡིིན་ནའང་། འདིོདི་ཚུལ་དི་ེཉིིདི་

དུས་ངེས་ཅན་ཞིིག་ལ་རྒྱ་གརི་གྱི་ིཕྱོ་ིནང་ག་ིརྟེོག་ག་ེཔ་ཀུན་གྱིིས་འཐོདི་ཕྱོོགས་སུ་མི་

བཟུང་བ་གསལ་ཏ།ེ ཐོ་ན་ཕྱོོགས་གླིང་རིང་ག་ིདིངོས་སློོབ་དིབང་ཕྱུག་སྡོེས་ཀྱང་ཚུལ་

དྲུག་ཚིང་བ་རྟེགས་ཡིང་དིག་ག་ིདིོན་དུ་འཇིོག་ན་གཞིན་དིག་ལྟ་ཅ་ིསྨོོས། དིེརི་མི་ཟདི་

སྔོརི་ཕྱོོགས་གླིང་གིས་བཤིདི་ཟིན་པའ་ིརྗོེས་དིཔག་ག་ིརྣམི་གཞིག་དིེ། ཆོོས་གྲོགས་

ཀྱིས་སློརི་ཡིང་ཞིིབ་ཆོའ་ིསྣོན་པ་སྦྱརི་ཏ་ེབཤིདི་དིགོས་པའ་ིདིངོས་ཀྱ་ིརྒྱུ་མིཚིན་ཡིང་། 

སྐབས་དིེའ་ིཕྱོ་ིནང་ག་ིརྟེོག་ག་ེཔ་ཚིོས་ཕྱོོགས་གླིང་ག་ིབཞིེདི་དིོན་གསལ་བོརི་མི་ཤིེས་

པའི་རྐྱེན་གྱིིས་ཡིིན་ཞིེས་སློོབ་དིཔོན་ཆོོས་གྲོགས་རིང་གིས་བཞིེདི་དིེ། <<རིང་

འགྲོལེ>>ལས། “དི་ེལ་ལགོ་པརི་རྟེགོ་པས་དི་ེརྣམི་པརི་གཞིག་པའ་ིཕྱོིརི་བཤིདི་པ།” 

ཞིསེ་སགོས་གསུངས་ཡིདོི་པའ་ིཕྱོརིི་རི།ོ །

གང་ལྟརི་རྗོསེ་སུ་སློབོ་དིཔནོ་ཆོསོ་གྲོགས་ཀྱསི་ཚུལ་གསུམི་ཡིནི་པ་རྟེགས་ཡིང་

དིག་ག་ིདིོན་དིང་། ཚུལ་གསུམི་མི་ཚིང་བ་རྟེགས་ལྟརི་སྣང་ག་ིདིོན་དུ་རྣམི་པརི་བཞིག་

ནས། རྟེགས་ཡིང་དིག་དིང་། ལྟརི་སྣང་ག་ིམིཚིན་ཉིིདི་རིབ་དིབྱེ་ེདིང་བཅས་པ་རྒྱས་

པརི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནས་བཟུང་། འདིོདི་ཚུལ་དིེ་ཉིིདི་རིིམི་གྱིིས་རྒྱ་གརི་གྱིི་ནང་

བསྟེན་མིཁོས་པ་ཕལ་མི་ོཆོེས་དིང་དུ་བློངས་ཡིོདི་པརི་སྙོམི་སྟེེ། ཆོོས་གྲོགས་ཀྱ་ིརྗོེས་

སུ་བྱེོན་པའ་ིསློོབ་དིཔོན་ཞི་ིའཚི་ོཡིབ་སྲིས་སོགས་ཁོོང་དིང་ལྟ་བའ་ིའདིོདི་ཚུལ་ཡིོངས་

སུ་འགལ་བའ་ིདིབུ་མི་པ་རྣམིས་ཀྱིས་ཀྱང་། ཚུལ་གསུམི་ཡིིན་མིིན་གྱི་ིསྒོ་ོནས་རྟེགས་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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ལ་ཡིང་དིག་དིང་ལྟརི་སྣང་གི་ཁྱདི་འབྱེེདི་པ་དིེས་ནི། ལུགས་འདིིའི་གཏན་ཚིིགས་

བསམི་བློོའ་ིའཕལེ་རྒྱས་ཀྱ་ིརིིམི་པ་ངསེ་ཅན་ཞིགི་མིཚིནོ་ཐུབ་པརི་སྙོམི་མི།ོ །

མིདིོརི་ན། ང་ཚིོའི་བློོ་མིངོན་སུམི་པའི་ཡུལ་དུ་མི་གྱུརི་པའི་ཤིེས་བྱེའི་གནས་

དིཔྱོདི་པརི་འསོ་པ་རྣམིས་ལ་རྒྱུ་མིཚིན་དིང་གཏན་ཚིགིས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་དིཔྱོདི་དི་ེཁོངོ་དུ་

ཆུདི་པརི་བྱེ་བ་ནི། རིང་ཅག་རྣམིས་བློང་དིོརི་ལ་འཇུག་པའ་ིཐོབས་ཀྱ་ིསྒོ་ོམི་ོལྟ་བུརི་

འདི་ིནས་བཤིདི་པ་དིེས། རྗོེས་དིཔག་ག་ིཤིེས་རིབ་ཀྱིས་ང་ཚིོའ་ིམི་ིཚིེའ་ིརིིན་ཐོང་ག་ི

ཐོདི་ལ་ནུས་པ་ཁྱདི་པརི་ཅན་ཞིིག་འདིོན་ཐུབ་པའ་ིའདིོདི་ཚུལ་མིངོན་པརི་མིཚིོན་ལ། 

རྗོ་ེབཙུན་བློ་མི་ཙོང་ཁོ་པ་ཆོེན་པོས་ཀྱང་། སྐུ་ཚིེའ་ིམྱོོང་བ་དིངོས་ཀྱ་ིཐོོག་ནས་ལྟ་ཚུལ་

དི་ེཉིདིི་ལ་བདིནེ་པའ་ིདིབུ་ནང་དུ་གུག་ཡིོདི་དི།ེ <<རྟེགོས་བརྗོོདི>> ལས། “ཁྱདི་

པརི་ཚུ་རིོལ་མིཐོོང་པས་དིངོས་པ་ོཡིི། ། དིེ་ཉིིདི་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྒོ་ོགཅིག་

པུ། །ཡིང་དིག་རིིགས་པའ་ིགཞུང་ག་ིདིཀའ་གནས་ལ། །འབདི་པ་དུ་མིས་ཡིང་དིང་

ཡིང་དུ་སྦྱངས། །” ཞིེས་ཇི་ིསྐདི་གསུངས་པའ་ིཕྱོིརི་རི།ོ །

གཉིསི། འབྲས་རྟགས་གླེེངོ་བ།

ནང་བསྟེན་ཚིདི་མི་རིིག་པ་ལ་ཆོ་རྒྱུས་ཅུང་ཟདི་ཡིོདི་པའ་ིཀློོག་མིཁོན་ཀུན་གྱིིས་

མིཁྱེན་གསལ་ལྟརི། <<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>ལས་བྱུང་བའ་ིགཏན་ཚིིགས་རིིག་

པའ་ིཚུལ་ཞིབི་མིོརི་སྨྲ་བ་ལ། འབྲེས་རིང་མི་དིམིགིས་པའ་ིརྟེགས་གསུམི་ནས་འག་ོམི་ི

འཛུགས་ཐོབས་མིེདི་དུ་སྣང་སྟེ།ེ འདི་ིནས་བཤིདི་པའ་ིརྟེགས་ཡིང་དིག་ལ། ང་ོབོའ་ིསྒོ་ོ

ནས་དིབྱེ་ེབ་དིང་། བསྒྲུབ་ཆོོས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་དིབྱེ་ེབ། བསྒྲུབ་བྱེའ་ིསྒོ་ོནས་དིབྱེ་ེབ། སྒྲུབ་

ཚུལ་གྱི་ིསྒོ་ོནས་དིབྱེ་ེབ། མིཐུན་ཕྱོགོས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱི་ིསྒོ་ོནས་དིབྱེ་ེབ། རྒལོ་པའ་ི
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སྒོ་ོནས་དིབྱེ་ེབ་དིང་དྲུག་ལས། ང་ོབའོ་ིདིབྱེ་ེབ་གསུམི་པ་ོན་ིརྩི་བ་ལས་ཀྱང་དིང་པ་ོཉིིདི་

དུ་རྣམི་པརི་བཤིདི་ཡིོདི་པས་ས།ོ ། དི་ེལྟ་ན། འདི་ིནས་ཀྱང་ཐོོག་མིརི་འབྲེས་རྟེགས་ཀྱ་ི

རིིགས་པའ་ིའཁོོརི་ཕྱོོགས་དིང་། དིེའ་ིནང་བཅུདི་དུ་སྦྲུམི་པའ་ིབསམི་བློོའ་ིཆོ་ཅུང་ཟདི་

ཅགི་བྲེ་ིརྒྱུརི་མིསོ་པ་བྱུང་།

དི་ེལ་དིང་པ་ོའབྲེས་རྟེགས་ཡིང་དིག་ག་ིདིོན་སྟེོན་པ་ལ། “རྒྱུ་ལ་རིང་བཞིིན་ཇི་ི

སྙོེདི་ཅིག ། མིེདི་ན་མི་ིའབྱུང་འབྲེས་བུ་ནི། །གཏན་ཚིིགས། །”ཞིེས་པའ་ིཚིིག་འདི་ི

མིདིརོི་བསྟེན་གྱི་ིཚུལ་དུ་བྱུང་ཡིདོི། སྤྱོརིི་ལུགས་འདིའི་ིཚིདི་མི་རིགི་པ་ལྟརི་ན། འབྲེས་

རྟེགས་ཡིང་དིག་ཅེས་པ་ནི། གང་དུ་འབྲེས་བུ་ཡིོདི་ན། དི་ེརུ་དིེའ་ིརྒྱུ་ཡིོདི་ངེས་ཡིིན་

པརི་ཐོག་གཅདོི་པའ་ིགཏན་ཚིགིས་ལ་ཟེརི་གྱི་ིཡིདོི་པ་དིང་། དི་ེཡིང་རྒྱུའ་ིཚུལ་དུ་ཡིདོི་

མྱོངོ་བ་ཙམི་ལས་དུས་མིཉིམི་པརི་ཡིོདི་ཚུལ་ལ་ག་ོམི་ིརུང་ང་ོ། །

གཏན་ཚིིགས་འདིིས་ནི། དིངོས་པོ་ཐོམིས་ཅདི་རིང་རིང་གི་མིཐུན་པའི་རྒྱུ་

ཚིོགས་ན་སྐྱེ་ེཞིིང་། མི་ཚིོགས་ན་མི་ིསྐྱེ་ེབརི་ལྟ་བའ་ིམིཚིན་ཉིིདི་བསམི་བློ་ོམིངོན་པརི་

མིཚིོན་ཡིོདི་དི།ེ ཚིདི་ངེདི་ཅན་ཞིིག་ནས་བཤིདི་ན། ཇི་ིསྐདི་བཤིདི་པའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་རྟེེན་

ཅིང་འབྲེེལ་འབྱུང་གི་རིང་བཞིིན་ལ་སུས་ཀྱང་བཟློོག་མིི་བཏུབ་པརི་འཛིན་པའི་ལྟ་

ཚུལ་དི་ེན།ི ལུགས་འདིིའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་ལྟ་ཚུལ་དིང་། མི་ིཚིེའ་ིལྟ་ཚུལ། རིནི་ཐོང་ལྟ་ཚུལ་

ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའ་ིབསམི་བློོའ་ིཀ་བ་ལྟ་བུརི་ཆོགས་ཡིོདི་པས། རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིཆོོས་ཉིིདི་

ལ་ཞིིབ་ཕྲའ་ིག་ོརྟེོགས་ཤིིག་སྨོིན་རྒྱུ་ན་ིནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པརི་འཇུག་པའ་ིལྡ་ེ

མིིག་ཡིིན་ཞིེས་སྨྲ་རུང་ལ། ནང་བསྟེན་གྱི་ིལྟ་གྲུབ་རྣམིས་རིིགས་པ་དིང་མིཐུན་ཞིེས་

པའ་ིའདིོདི་ཚུལ་དི་ེཉིིདི་ཀྱང་། རྩི་བའ་ིཆོ་ནས་གཞི་ིལམི་འབྲེས་གསུམི་ཐོམིས་ཅདི་ཀྱ་ི



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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རྣམི་གཞིག་དིེརི་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིག་ོབ་རྨང་གཞིིརི་བཏིང་ཡིོདི་པའ་ིཚུལ་དི་ེལ་བསམིས་

ནས་སྨྲ་ཡི་ིཡིོདི་པརི་སྙོམི། ནང་པའ་ིསློོབ་དིཔོན་སྔོ་མི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱ་ིལུགས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབལྟོས་གྲུབ་ཀྱ་ིརྟེེན་འབྱུང་དིང་། སྐབས་འདིིའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིརྟེེན་འབྱུང་ག་ིག་ོདིོན་

ལ་ན་ིམི་ིའདྲ་བའ་ིཁྱདི་པརི་ཆོེན་པ་ོཡིོདི་མིོདི་ཀྱ།ི འདུས་བྱེས་སུ་གྱུརི་པའ་ིརྟེེན་འབྱུང་

བཞིེདི་ཚུལ་ཙམི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡིབ་སྲིས་ཀྱང་རྩི་བའི་ཆོ་ནས་འདིི་དིང་མི་མིཐུན་པ་ཆོེརི་

མིདེི། 

རིིགས་ལམི་ལ་ཐོོག་མིརི་འཇུག་པའི་གསརི་བུ་པ་དིག་གིས་རྒྱུ་འབྲེས་རྟེེན་

འབྱུང་ག་ིཚུལ་གསལ་བོརི་རྟེགོས་པའ་ིཆོེདི། འདིིའ་ིཐོདི་ཀྱ<ི<རིང་འགྲོལེ>>ལས། 

“དིཔེརི་ན་དུ་བ་ལས་འདི་ིན་མི་ེཡིོདི་དི།ོ །” ཞིསེ་གསུངས་པ་ལྟརི། གཞུང་འདིིརི་ཐོགོ་

མིརི་མིཐོོང་ཆོོས་ཀྱ་ིརྒྱུ་འབྲེས་རིགས་པ་མི་ེདུ་གཉིིས་ཀྱ་ིཐོོག་ནས་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིཆོོས་

ཉིདིི་ལ་འགྲོལེ་བཤིདི་བསྐྱེནོ་ཐོབས་བྱེས་ཡིདོི་ཅངི་། གཏན་ཚིགིས་དི་ེཉིདིི་སྦྱོརི་ངག་ཏུ་

བསྒྲོལི་ན། དུ་བ་དིང་ལྡན་པའ་ིལ་ལ་ཆོསོ་ཅན། མི་ེཡིདོི་དི།ེ དུ་བ་ཡིདོི་པའ་ིཕྱོརིི། ཞིསེ་

ཀུན་ལ་རླུང་ལྟརི་གྲོགས་པ་དི་ེཡིིན། 

ཅའི་ིཕྱོརིི་དུ་བ་གང་དུ་ཡིདོི་ས་དིེརི། མི་ེཡིདོི་པརི་ཐོག་བཅདི་པ་ཡིནི་ཞིསེ་འདྲ་ིན་

ནི། <<ཤཱཀྱ་བློོའ་ིའགྲོེལ་བཤིདི>>ལས། “རྒྱུ་ལ་ཡིོདི་པའ་ིཆོོས་སྤྱོིརི་གྱུརི་པ་ཇི་ི

སྙོེདི་ཅིག་མིེདི་ན་མིི་འབྱུང་བའི་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་དིེ་དིག་གི་གོ་བརི་བྱེེདི་པའི་

གཏན་ཚིིགས་ཡིིན་ན་ོཞིེས་བྱེ་བའ་ིཐོ་ཚིིག་གོ །”ཞིེས་ལན་འདིེབས་མིཛདི་པ་བཞིིན། 

མི་ེདུ་གཉིིས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་བ་ན་ིརྒྱུ་འབྲེས་སུ་འཇིོག་རུང་ཙམི་གྱི་ིའབྲེེལ་བ་སྤྱོིརི་བཏང་བ་

ཙམི་མི་ཡིིན་པརི། ཡུལ་དིང་དུས་དིང་གནས་སྐབས་གང་ལ་མིཚིོན་ན་ཡིང་། ཅིག་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཤིསོ་སྔོརི་བྱུང་བ་མིེདི་ན། ཅགི་ཤིསོ་གཏན་ནས་མི་ིའབྱུང་བའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་བ་

ཡིིན་པས་ས་ོཞིེས་གསུངས་ཡིོདི་པརི་མི་ཟདི། རྒྱུ་མིཚིན་དི་ེལ་དིམིིགས་ནས་མི་ེདུའ་ི

རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱི་འབྲེེལ་བ་ཞིིབ་ཚིགས་སུ་སྟེོན་པ་ལ། དིབང་རྟུལ་གང་ཟག་གི་ངོ་ལ་

བལྟོས་ནས་ཚིདི་མི་ཕྲུག་གསུམི་གྱིི་རིིམི་པ་ཞིིག་བསྟེན་ཡིོདི་ལ། རིིམི་པ་དིེ་ནི་རྒྱུ་

འབྲེས་ཀྱ་ིག་ོབའ་ིཐོདི་མིངོན་སུམི་གྱི་ིཡུལ་དིཔེརི་བྱེས་ཀྱ་ིདིོན་སྙོིང་ཆོེས་ཆོེརི་ལྡན་པ་

ཞིགི་ཡིནི་པས། ཁོ་ོབ་ོརྒྱུན་དུ་དི་ེལ་སྤྲོ་ོསྣང་ཆོནེ་པ་ོལྡན། 

ཇིི་ལྟརི་ཞིེ་ན། ང་ཚིོས་ནམི་རྒྱུན་གྱིི་འཚིོ་བའི་ཁྲིོདི་དུ་མིེ་དུའི་འབྱུང་འཇིིག་ལ་

བརྟེགས་ན། མི་ེདུའ་ིའབྱུང་འཇིགི་ག་ིརིམིི་པ་ཤིསེ་བྱེེདི་ཀྱ་ིབློ་ོསྔོ་ཕྱོ་ིདྲུག་བརྒྱུདི་དིགསོ་

པའ་ིགནས་ཚུལ་གསལ་བཤིདི་འདི་ིལྟརི་མིཛདི་ཡིོདི་དི།ེ དིང་པོརི་མི་ེདུ་གཉིིས་ཀ་མི་

དིམིིགས་པའི་དིག་འཛིན་མིངོན་སུམི་གཅིག དིེ་རྗོེས་མིེའི་རྫིས་ཁོོ་ན་གསརི་དུ་

དིམིིགས་པའི་མིངོན་སུམི་གཅིག དིེ་རྗོེས་ཡུལ་གཞིན་ནས་འོངས་པ་ལྟ་བུ་མི་ཡིིན་

པརི་གཞི་ིདིེརི་དུ་བ་གསརི་དུ་དིམིིགས་པའ་ིམིངོན་སུམི་གཅིག དི་ེརྗོེས་མི་ེདུ་གཉིིས་

ཀ་དིམིགིས་པའ་ིམིངནོ་སུམི་གཅགི དི་ེརྗོསེ་མི་ེམི་དིམིགིས་པའ་ིམིངནོ་སུམི་གཅགི དི་ེ

རྗོེས་དུ་བ་ཡུལ་གཞིན་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་མི་ཡིིན་པརི་གཞི་ིདི་ེཁོ་ོནརི་མི་དིམིིགས་པའ་ི

མིངནོ་སུམི་གཅགི་སྟེ་ེདྲུག་ག ོ། 

ཚིདི་མི་ཕྲུག་གསུམི་པ་ོའདི་ིཉིིདི་ག་ོརིིམི་བཞིིན་བརྒྱུདི་དིགོས་པ་དི་ེང་ཚིོའ་ིམྱོོང་

སྟེོབས་ཀྱིས་ཐོག་ཆོོདི་པརི་འདུག་ལ། ཟློོག་མིེདི་ཀྱ་ིམྱོོང་ཚུལ་འདི་ིལས་ང་ཚིོས་ཡུལ་

སྟེེང་ག་ིཆོོས་ཉིིདི་ཅིག་ཀྱང་མིཐོོང་ག་ིཡིདོི་པ་ན།ི སྔོ་ཕྱོིའ་ིབློ་ོདྲུག་པ་ོའདི་ིབརྒྱུདི་པས་ན་ི

ང་ཚིོས་དུ་བ་རྒྱུ་མིེདི་ལས་མི་ིསྐྱེ་ེབ་རྟེོགས་ཀྱ་ིཡིོདི་ལ། རྒྱུ་ཡིང་མིཐུན་པའ་ིརྒྱུ་འབའ་
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ཞིགི་ལས་མི་གཏགོས་མི་ིསྐྱེ་ེབའ་ིཆོསོ་ཉིིདི་ཀྱང་མིཐོངོ་ག་ིཡིདོི། དིསེ་ན། དི་ེལྟ་བུའ་ིརྒྱུ་

འབྲེས་ཀྱ་ིབྱུང་རིིམི་འདི་ིན་ིམི་ེདུ་གཉིིས་ཀའ་ིསྒོེརི་ཆོོས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིིག་མིིན་པརི། ང་

ཚི་ོརིང་ཉིིདི་ཐོ་ེབའ་ིཕྱོ་ིནང་སྣོདི་བཅུདི་ཀུན་གྱི་ིལས་སུ་བྱེ་བ་བཟང་ངན་ཐོམིས་ཅདི་ཀྱ་ི

སྐྱེ་ེའཇིིག་འབྱུང་འཕེལ་གྱི་ིདིོན་དིངོས་ཉིིདི་དུ་ཆོགས་ཡིོདི་ཅེས་ལུགས་འདིིས་འདིོདི་

དི།ོ །

དི་ེལ་སློོབ་དིཔོན་གྱིིས་ཀྱང་། “རྒྱུ་མིེདི་གཞིན་ལ་མི་ིལྟོས་ཕྱོིརི། །རྟེག་ཏུ་ཡིོདི་

པའམི་མིེདི་པརི་འགྱུརི། །” ཞིེས་གསུངས་ཏེ། དིངོས་པ་ོམིཐོའ་དིག་ག་ིརྩི་བའ་ིགྲུབ་

ཚུལ་ལ་གཅགི་མིཚུངས་ཀྱ་ིབསྡོམོིས་ཚིགི་མིཛདི་ཡིདོི་ལ། ལན་རིརེི་ཞིབི་ཏུ་བསམིས་

ན། ཚིིག་རྐང་འདི་ིགཉིིས་ཀའ་ིགཏིང་ཚིདི་ཀྱིས་ན་ིམིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའ་ིགནདི་དིོན་

མིང་པ་ོཞིིག་གསེདི་ཅིང་བཀྲོལ་ཡིོདི་པརི་སྙོམི་པས། ལམི་སྟེོན་སྒྲོོན་མི་ེལྟ་བུའ་ིསློོབ་

དིཔོན་མིཆོོག་བཀའ་དྲིན་ཆོེ་ཨང་སྙོམི་དུ་ཁོ་ོབོའ་ིཡིིདི་ལ་ཡིང་དིགའ་སྐྱེོའ་ིཚིོརི་སྣང་

དུང་དུང་བ་རི་ེསྐྱེ་ེའངོ་། 

དུ་བའི་རྟེགས་ཀྱིས་མིེ་ཡིོདི་པརི་དིཔོག་པའི་སྐབས། དུ་ལྡན་གྱིི་ལ་རྩིོདི་གཞིི་

དིང་། མི་ེབསྒྲུབ་བྱེའ་ིཆོོས། དུ་བ་རྟེགས་ཡིིན་པརི་བརྟེེན། དི་ེལ་ཚུལ་གསུམི་པའ་ི

གཏན་ཚིིགས་ཀྱ་ིག་ོབའ་ིངོས་ནས་རིགས་ལྟ་བྱེས་ན། དུ་ལྡན་ལའ་ིསྟེེང་དུ་དུ་བ་ཡིོདི་

པ་དིང་། གང་དུ་དུ་བ་ཡིདོི་ན་མི་ེཡིདོི་པས་ཁྱབ་པ་དིང་། མི་ེམིེདི་པརི་དུ་བ་གཏན་ནས་

མི་ིའབྱུང་བའ་ིཁྱབ་པ་གསུམི་པོའ་ིཐོོག་ནས་འགྲོ་ོཡི་ིཡིོདི་པས། སྐབས་དིེརི་ལའ་ིདུ་བ་

རྟེགས་སུ་སོང་མི་སོང་སོགས་ཀྱ་ིའདིོདི་ཚུལ་མི་ིམིཐུན་པ་ཆོེས་མིང་མིོདི་ཀྱ།ི འདི་ིརུ་

རྩིོདི་གྲྭའི་རིིགས་ལམི་དིང་འབྲེེལ་བའི་དིགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲེང་བ་སྤྲོོས་ན་སྐབས་དིོན་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བསྒྲོབི་པརི་འགྱུརི་བས། སྔོརི་བཤིདི་ཟནི་པ་ལྟརི། ཁོ་ོབསོ་ན་ིནང་བསྟེན་ཚིདི་མི་རིགི་

པའ་ིམིཚིན་ཉིིདི་བསམི་བློོའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཙམི་གླིེང་འདིོདི་པ་ལགས་ན། རྩིོདི་རིིགས་ཀྱ་ི

འཁོརོི་ལ་ོཅ་ིཡིང་སྤྲོ་ོབརི་མི་ིབྱེའ།ོ །

འགྲུལ་པ་ཞིིག་ཁྱམིི་དུ་སློབེས་པ་ན། ཟས་བཞིསེ་རིགོས་ཞིསེ་སྨྲས་ཚི།ེ ཁོ་ོཔས། 

མིིན། ངའ་ིཕ་ོབ་བརྒྱགས་ཟིན་ཅེས་སྨྲས་དུས། ང་ཚིོས་དི་ེམི་ཐོག་ཁོོས་ཟས་ཟོས་ཟིན་

པརི་ངསོ་འཛནི་བྱེདེི་པ་ལྟ་བུས་མིཚིནོ། འབྲེས་རྟེགས་ཀྱ་ིགཏན་ཚིགིས་དི་ེཉིདིི་ང་ཚིའོ་ི

འཚི་ོབའ་ིཁྲིོདི་དུ་ཡིང་རྒྱུན་ཆོགས་སུ་ཡིདོི་པརི་འདུག 

འབྲེས་རྟེགས་ཡིང་དིག་ལ་དིབྱེ་ེསྒོོའ་ིདིབང་དུ་བྱེས་ན། རྒྱུ་དིངོས་སྒྲུབ་ཀྱ་ིའབྲེས་

རྟེགས་དིང་། རྒྱུ་སྔོོན་སོང་ག་ིའབྲེས་རྟེགས་དིང་། རྒྱུ་ཁྱདི་པརི་སྒྲུབ་ཀྱ་ིའབྲེས་རྟེགས་

དིང་། རྒྱུ་རིང་ལྡགོ་སྒྲུབ་ཀྱ་ིའབྲེས་རྟེགས་དིང་། རྒྱུ་ཆོསོ་རྗོསེ་དིཔག་ག་ིའབྲེས་རྟེགས་

དིང་བཅས་ལྔ་རུ་ཕྱོེས་ཡིོདི་ན་ཡིང་། འདི་ིནས་དིངསོ་པ་ོཀུན་ལ་ཐུན་མིངོ་དུ་ཁྱབ་པའ་ི

རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིརིང་བཞིིན་སྤྱོ་ིཙམི་ཞིིག་བཤིདི་འདིོདི་པས་དི་ེདིག་རི་ེརི་ེབཞིིན་མིཚིན་

གཞིའི་ིསྒོ་ོནས་མི་གླིེང་ང་ོ། །

དིེས་ན་གོང་དུ་ཇི་ིསྐདི་བཤིདི་པ་ལྟརི། གང་དུ་དུ་བ་ཡིོདི་ན་མི་ེཡིོདི་པས་ཁྱབ་པ་

དིང་། མིེ་མིེདི་པརི་དུ་བ་གཏན་ནས་མིི་སྐྱེེ་བརི་བཤིདི་པའི་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱི་འབྲེེལ་བ་

འདིིའ་ིསྟེེང་ནས། དིངོས་པ་ོཀུན་ལ་ཐུན་མིོང་དུ་ཁྱབ་པའ་ིརིང་བཞིིན་མི་ིའདྲ་བ་གཉིིས་

གསལ་བཤིདི་བྱེས་ཡིོདི་པ་ན།ི དིངོས་པ་ོགང་ཡིིན་རུང་རྒྱུ་མིེདི་ལས་སྐྱེ་ེབ་གཏན་མི་ི

སྲིིདི་པ་དིང་། རྒྱུ་དི་ེཡིང་རིང་རིང་ག་ིཐུན་མིོང་མིིན་པའ་ིརྒྱུའམི་མིཐུན་པའ་ིརྒྱུ་འབའ་

ཞིིག་ལས་སྐྱེ་ེབ་ཡིིན་གྱི་ིརྒྱུ་གང་ཡིིན་ལས་མི་ིསྐྱེ་ེབ་གཉིིས་སོ། །དིངོས་པོའ་ིགནས་
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ཚུལ་དིེ་གཉིིས་ལ་མྱོོང་རྟེོགས་ཟབ་པའི་སློོབ་དིཔོན་ཆོོས་གྲོགས་ཀྱིས། མིེ་དུའི་རྒྱུ་

འབྲེས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་བ་དིཔེརི་བྱེས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་མི་ིརྣམིས་ལ་འཚི་ོབའ་ིགནས་ལུགས་དིང་

དིོན་གྱི་ིཤིེས་བྱེ་མིང་པ་ོཞིིག་འགྲོེལ་བརྗོོདི་གནང་ཡིོདི་པ་ལས་གཙ་ོབོའ་ིནང་ག་ིགཙ་ོ

བ་ོན།ི ང་ཚིོས་རིང་ཉིིདི་ཚུདི་པའ་ིའཚི་ོབའ་ིཁོརོི་ཡུག་འདིིའ་ིམི་ིདིང་མིིའ་ིའབྲེེལ་བ་ཡིིན་

ན་འདྲ། བྱེ་བ་གང་ཞིགི་ལ་བརྩིནོ་པའ་ིལགེས་ཉིསེ་འཇུག་ལྡགོ་ཡིནི་ན་འདྲ། ཤིསེ་ཡིནོ་

ཅ་ིཞིིག་ལ་བསློབ་པའ་ིགྲུབ་འབྲེས་མིཆོོག་དིམིན་ཡིིན་ནའང་འདྲ་སྟེེ། ཐོམིས་ཅདི་རྒྱུ་

འབྲེས་རྟེེན་འབྱུང་ག་ིའབྲེེལ་བའ་ིཐོོག་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེས་ན་དིངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་

དིང་མིཐུན་ན་ོཞིེས་འབྲེས་རྟེགས་ཀྱ་ིགཏན་ཚིགིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་གསལ་བ་ོརིེདི། 

གལ་ཏ་ེང་ཚིོརི་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་བའ་ིཐོོག་ནས་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིདིངོས་པ་ོཀུན་

ལ་ལྟ་ཞིིབ་བྱེེདི་པའ་ིབློ་ོམིིག་ཅིག་བྱུང་ན། དིེས་ན་ིང་ཚིོརི་ཕན་བདིེའ་ིའབྲེས་བུ་ཇི་ིསྙོེདི་

ཅགི་བསྟེརེི་ངསེ་པའ་ིཡིདིི་ཆོསེ་ཀྱང་ཁོངོ་གསི་མིཛདི་ཡིདོི་པརི་སྙོམི་སྟེ།ེ མི་ིཞིགི་ག་ིམི་ི

ཚིེའ་ིའཚིལོ་སྙོགེ་ག་ིངསོ་ནས་མིཚིནོ་ན་ཡིང་། གལ་ཏ་ེཁྱེདི་རིང་སྲིིདི་དིནོ་པ་ཞིགི་བྱེེདི་

འདིོདི་པའམི། རྩིོམི་རིིག་མིཁོན་པ་ོཞིིག་བྱེེདི་འདིོདི་པའམི། བསམི་བློ་ོཔ་ཞིིག་བྱེེདི་

འདིདོི་པའམི། མིཚིན་ཉིདིི་རིགི་པ་མིཁོན་ཞིགི་བྱེདེི་འདིདོི་པའམི། ཆོསོ་ཀྱ་ིསྐྱེསེ་མིཆོགོ་

ཅིག་བྱེེདི་འདིོདི་པ་སོགས་གང་ཡིིན་ཀྱང་རུང་། དི་ེདིག་ཐོམིས་ཅདི་ངེས་པརི་དུ་རིང་

རིང་ག་ིམིཐུན་པའ་ིརྒྱུ་སྔོ་མི་སྔོནོ་དུ་སངོ་བ་ལ་བལྟསོ་ནས་འགྲུབ་རྒྱུ་ཞིགི་ཡིནི་གྱི།ི རྒྱུ་

མིེདི་རྐྱེན་མིེདི་དུ་ཡིོང་སྲིིདི་པ་ཞིིག་མི་ཡིིན་པས། འབྲེས་བུ་གང་ཞིིག་འདིོདི་པ་དི་ེཉིིདི་

མིངོན་འགྱུརི་གྱི་ིཐོབས་གཙ་ོབ་ོནི། དིེའ་ིརིིགས་མིཐུན་གྱི་ིརྒྱུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྩིོན་རྒྱུ་

ཉིག་གཅིག་ལས་གཞིན་ཅ་ིཡིང་མིདེི་པའ་ིཕྱོརིི་རི།ོ །



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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དི་ེབཞིིན་རིང་ག་ིཉི་ེའཁོོརི་གྱི་ིམིིའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་ནང་ལ་ཆོག་བཞིག་ན་ཡིང་། རིང་

ཉིིདི་ཀྱིས་གཞིན་ལ་ཕན་སེམིས་འཆོང་བ་དིང་། གཞིན་ལ་རིོགས་རིམི་བྱེས་པ། ཁོ་

དིན་ཚིིག་ལ་གནས་པ་སོགས་ཀྱི་འབྲེས་བུརི། གཞིན་དིག་ཀྱང་རིང་ཉིིདི་ལ་ཚུརི་

བྱེམིས་པ་དིང་། ཕན་སེམིས་འཆོང་བ་དིང་། ཡིདིི་ཆོསེ་པ་སགོས་ཀྱ་ིའབྲེས་བུ་འབྱུང་

ངསེ་པའ་ིཆོསོ་ཉིདིི་མིཐོངོ་ཐོསོ་སུ་གྲུབ་པ་མི་ཡིནི་ནམི། 

རྒྱུ་མིཚིན་དིསེ་ན། ང་ཚིའོ་ིམི་ིཚིའེ་ིབདི་ེསྡུག་ག་ིགནདི་དིནོ་ཀུན་གྱི་ིགཞི་ིརྩིའ་ིརིང་

བཞིནི་ན་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིའབྲེལེ་བའ་ིངང་ཚུལ་ལས་མི་འདིས་པ་ཡིནི་ཙང་། རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ི

ལུགས་ལས་ལྡོག་པའི་ལམི་གང་ཞིིག་གི་སྒོོ་ནས་བདིེ་བའི་ལོངས་སྤྱོོདི་སྙོེག་པ་ནི་

གནས་མིིན་པ་ཉིིདི་དི།ེ བརྒྱ་ལ་རྒྱུ་འབྲེས་ལོག་སྒྲུབ་ཀྱ་ིཐོབས་ལ་བརྟེེན་ནས་ཀྱང་བདི་ེ

བའ་ིལོངས་སྤྱོོདི་ཉི་ིཚི་ེབ་ཙམི་འཐོོབ་པ་ཡིོདི་དུ་ཟདི་ཀྱང་། དི་ེན་ིསྡུག་བསྔོལ་གྱི་ིཚིོརི་

པ་ཤིནི་ཏུ་ཆོནེ་པ་ོདིང་འགྲོོགས་ཡིདོི་པ་གཏན་ཁོལེ་ཏ།ེ ལ་ོརྒྱུས་ལ་བལྟས་ན་ཡིང་། ཧ་ི

ཐོ་ིལ་ིདིང་། ས་ིཏ་ལནི་ལ་སགོས་སུ་ཡིནི་རུང་། སྐྱེ་ེབ་ོགཞིན་དིང་གཞིན་གྱི་ིཚི་ེསྲིགོ་ཁྲི་ི

སྟེོང་མིང་པོརི་ཅ་ིམི་ིསྙོམི་པརི་བརྫིིས་ནས་རིང་ག་ིམིངོན་འདིོདི་བསྐངས་པའ་ིམིཐོའ་

མིརི་སམེིས་ལ་དིཀའ་ངལ་ཤིནི་ཏུ་ལྕ་ིབའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་མྱོངོ་བ་ལ་ོརྒྱུས་རྣམིས་སུ་

གསལ་བ་ལྟརི་རིེདི། 

སློོབ་དིཔོན་འདིིས། མི་ིརྣམིས་ཀྱིས་བྱེམིས་བརྩི་ེདིང་ཤིེས་རིབ་གཉིིས་ལ་རྩི་བ་

བྱེས་ཏེ། མི་ིཚིེའ་ིམིངོན་འདིོདི་བསྒྲུབ་རིིགས་པའ་ིརི་ེའདུན་ནན་ཆོེརི་བཟུང་ཡིོདི་པརི་

བལྟས་ཚི།ེ འདིོདི་ཚུལ་དི་ེན།ི སློབོ་དིཔནོ་ཁོངོ་གསི་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིའབྲེལེ་བརི་ངསེ་དིནོ་

གྱིསི་གཙགིས་འཛནི་མིཛདི་པ་ལས་སྐྱེསེ་པའ་ིམི་ིཚིའེ་ིལྟ་བ་ཞིགི་ཏུ་ཁོ་ོབསོ་སྙོམི་བྱུང་།



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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དི་ེལྟརི<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>ལས། འབྲེས་རྟེགས་ཀྱ་ིགཏན་ཚིིགས་དི་ེ

ཉིིདི་ང་ོབ་ོདིང་དིབྱེ་ེབ། རྣམི་གྲོངས་བཅས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་ཞིིབ་མིོརི་བཤིདི་པ་དིེས། ནང་

བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའི་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱི་ལྟ་བ་སྔོརི་ལས་ཕུན་སུམི་ཇིེ་ཚིོགས་སུ་

བཏང་བ་བསྙོོན་དུ་མིེདི་ན་ཡིང་། སྤྱོིརི་བཏང་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱི་ལྟ་བ་གཞིིརི་བཟུང་བའི་

རིགིས་ལམི་གྱི་ིཐོགོ་ནས་ཚི་ེསྲིགོ་ག་ིགནས་སྟེངས་ལ་འགྲོལེ་བ་རྒྱག་རྒྱུ་དིང་། དིའེ་ིསྒོ་ོ

ནས་བདིེ་སྡུག་གི་གནདི་དིོན་སེལ་ཐོབས་སོགས་ཀྱི་བསམི་བློོ་དིེ་གཞིི་ནས་སློོབ་

དིཔོན་ཆོོས་གྲོགས་ཀྱིས་གསརི་བཏོདི་བྱེས་པ་ལྟ་བུརི་ངོས་བཟུང་ན་ཤིིན་ཏུ་ཆོ་མིི་

ཚིང་བའ་ིལྟ་ཚུལ་ཞིིག་སྟེེ། རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིཆོོས་ཉིིདི་ཕྲ་ཞིིང་ཕྲ་བ་རྣམིས་གཞིིརི་བཟུང་

ནས་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱེ་དིངོས་མིཐོའ་དིག་ག་ིངང་ཚུལ་ལ་ག་ོབ་ལེན་པའ་ིལྟ་གྲུབ་དི་ེནི། 

སྤྱོིརི་སྟེོན་པ་ཐུགས་རྗོ་ེཅན་གྱི་ིམིཁྱེན་རིབ་ལས་འཁྲུངས་པའ་ིཆོོས་ཚུལ་ཞིིག་ཏུ་མི་

ཟདི། སྔོརི་གྱི་ིནང་པའ་ིསློབོ་དིཔནོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དིང་། ཐོགོས་མིེདི། ཕྱོགོས་གླིང་སགོས་ཀྱ་ི

གསུང་སྒྲོོས་སུ་ཡིང་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིལྟ་བའ་ིསྐོརི་ལ་བཤིདི་པ་ཇི་ིསྙོེདི་ཅིག་བྱུང་ཟིན་པའ་ི

ཕྱོིརི་དིང་། ལྷག་པརི་ཏུ་སློོབ་དིཔོན་ཐོོགས་མིེདི་ཀྱི<<བྱེང་ས>>རུ་བྱུང་བའི་

རིགིས་པ་བཞིའི་ིའདིདོི་ཚུལ་དིསེ་ན།ི ཆོསོ་གྲོགས་ཀྱ་ིགཏན་ཚིགིས་རིགི་པའ་ིདིགངོས་

ཚུལ་གྱིི་ཆོ་མིང་པོ་ཞིིག་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཞིིག་ཐོེབས་ཡིོདི་པ་གསལ་བོརི་

དིཔགོ་ཐུབ་པ་རིེདི། 

ཞིབི་ཏུ་དིཔྱོདི་ན། འབྲེས་རྟེགས་ཀྱ་ིརིཌི་པརི་བརྟེནེ་ནས་ཤིསེ་བྱེའ་ིདིནོ་ལ་དིཔྱོོདི་

ཚུལ་གྱི་ིག་ོརིིམི་ཐོདི་ལ་རིིམི་པ་མི་ིའདྲ་བ་གསུམི་དུ་དིགརི་ཆོོག་སྟེེ། དིང་པོ། དུ་བའ་ི

རྟེགས་ལས་མིེ་ཡིོདི་པརི་དིཔོག་པ་ལྟ་བུ་ནི། དིཔོག་མིཁོན་གྱིི་སྐྱེེ་བོ་ཕལ་པ་དིེ་ལ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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མིཚིནོ་ན། མིངནོ་སུམི་དུ་མིཐོངོ་ནུས་པའ་ིའབྲེས་བུ་ཞིགི་ལ་བརྟེནེ་ནས་མིངནོ་སུམི་དུ་

མིཐོོང་ནུས་པའ་ིརྒྱུ་ཞིིག་དིཔོག་ག་ིཡིོདི་པ་དི་ེལྟ་བུ་ཡིིན་ཞིིང་། གཉིིས། སྔོ་མི་དི་ེལས་

རིིམི་པ་གཅིག་ཕྲ་རུ་ཕྱོིན་ཚི།ེ གང་ཟག་གཞིན་ཞིིག་ག་ིལུས་ངག་ག་ིརྣམི་འགྱུརི་ལས་

དིེའ་ིསེམིས་ཀྱ་ིའཛིན་སྟེངས་ཤིིག་དིཔོག་པའ་ིརྟེགས་ལྟ་བུ་སྟེ།ེ དིཔོག་མིཁོན་གྱི་ིསྐྱེ་ེབ་ོ

ཕལ་པ་དི་ེལ་མིཚིནོ་ན། མིངནོ་སུམི་དུ་མིཐོངོ་བའ་ིའབྲེས་བུ་ཞིགི་ལ་བརྟེནེ་ནས་མིངནོ་

སུམི་དུ་མིཐོོང་མི་ིནུས་པའ་ིརྒྱུ་ཞིིག་དིཔོག་ག་ིཡིོདི་པ་རིེདི། གསུམི། དི་རུང་དི་ེལས་

ཀྱང་རིིམི་པ་གཅིག་ཕྲ་རུ་ཕྱོིན་ཚིེ། དི་ལྟའ་ིཡིིདི་ཀྱ་ིརྣམི་པརི་ཤིེས་པ་འདི་ིཉིིདི་གསལ་

རིིག་ག་ིང་ོབ་ོལྡན་པའ་ིཤིེས་པ་ཡིིན་པའ་ིརྒྱུ་མིཚིན་ལ་བརྟེེན་ནས་རིང་ག་ིརིིགས་རྒྱུན་

སྔོ་མི་སྔོོན་དུ་སོང་བརི་དིཔོག་པ་ལྟ་བུ་སྟེ།ེ དིཔོག་མིཁོན་གྱི་ིསྐྱེ་ེབ་ོཕལ་པའ་ིངོས་ནས་

ན།ི མིངོན་སུམི་དུ་རྟེོགས་མི་ིནུས་པའ་ིའབྲེས་བུ་ཞིིག་ལས། མིངོན་སུམི་དུ་རྟེོགས་མི་ི

ནུས་པའ་ིརྒྱུ་ཞིགི་དིཔགོ་ག་ིཡིོདི་པ་དི་ེལྟ་བུ་རིེདི། 

འདིིའ་ིགཉིིས་པ་སྟེེ། གང་ཟག་ཅིག་ག་ིནང་ག་ིརྟེོགས་པའ་ིའཕེལ་རིིམི་གང་འདྲ་

ཞིིག་ཡིིན་མིིན་དིེའ་ིབྱེ་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིཚུལ་ལ་བལྟས་ནས་དིཔོག་དིགོས་པའ་ིརྟེགས་འདི་ིཉིིདི་

ནི། ནང་པའ་ིགཞུང་གཞིན་དིང་གཞིན་མིང་པ་ོཞིིག་ཏུའང་གལ་ཆོེན་དུ་བརྩིིས་ནས་

བསྟེན་ཡིོདི་དིེ།<<ཆོོས་བཅུ་པའི་མིདིོ>>དིང་།<<བྱེམིས་ཆོོས>>དིང་། 

<<ས་སྡོ>ེ>སགོས་སུ་རྟེགས་དི་ེསྟེོན་པའ་ིཚིགི་སྔོ་གཞུག་ཏུ་བྱུང་བའ་ིཕྱོིརི་རི།ོ །

མིདིརོི་ན། ལུགས་འདིའི་ིམིཚིན་ཉིདིི་རིགི་པས་ན།ི ཕྱོའི་ིརྒྱུ་འབྲེས་ནས་ནང་ག་ིརྒྱུ་

འབྲེས་ཀྱ་ིརིིམི་པ་ཕྲ་རིགས་ཐོམིས་ཅདི་རྟེེན་འབྱུང་ག་ིརིང་བཞིིན་གྱི་ིཆོ་ནས་གཅིག་

མིཚུངས་ཉིིདི་དུ་རྣམི་པརི་བཤིདི་དིེ། སེམིས་ཅན་གྱིི་སྐྱེེ་འཆོིའི་ངང་ཚུལ་ཡིང་རྟེེན་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 

  47  

འབྲེེལ་ཡིན་ལག་བཅུ་གཉིིས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་འགྲོེལ་བརྗོདོི་མིཛདི་ཡིདོི་པརི་མི་ཟདི། བདིེན་

བཞིིའི་འཇུག་ལྡོག་གི་གནས་སྟེངས་དིང་སྦྱརི་ནས་སྲིོག་ལྡན་ཀུན་གྱིི་བདིེ་སྡུག་གི་

གནདི་དིོན་ཐོག་གཅོདི་ཐོབས་ཀྱ་ིལྟ་ཚུལ་གཞིན་དིང་མི་ིམིཚུངས་པ་ཞིིག་ཀྱང་བཏོན་

ཡིོདི་པ་སོགས་ལ་དིཔྱོདི་ན། ནང་པའ་ིལུགས་ཀྱ་ིགཞི་ིདིང་། ལམི་དིང་། འབྲེས་བུའ་ི

འཇིོག་ཚུལ་གང་ལ་ཡིང་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱི་རིིགས་པའི་ཚིོན་རྩིིས་མི་བྱུགས་པ་ཞིིག་ཧ་

ལམི་དིཀནོ་པ་ཡིནི།

དི་ེལྟ་ན། འབྲེས་རྟེགས་རྩིོདི་པའ་ིགསརི་བུ་པ་དིག་གསི་ཀྱང་། མི་ེདུའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་

ཀྱ་ིའབྲེེལ་བ་བརྩིདི་པའ་ིརིིགས་ལམི་གྱི་ིམི་ེལོང་བརྒྱུདི་ནས། འཇིིག་རྟེེན་འདིིའ་ིགཏིང་

ཟབ་པའི་ཚིེ་སྲིོག་གི་འབྲེེལ་བ་ཕྲ་མིོ་རྣམིས་སུ་དིཔྱོོདི་པའི་བློོ་གྲོོས་འཕེལ་དིགོས་པ་

ཡིིན་ལ། མི་ེདུའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་བརི་དིཔྱོདི་དིཔྱོདི་པའ་ིདིོན་སྙོིང་དུ། རིང་ག་ིམི་ི

ཚིེའ་ིབློང་དིོརི་གྱི་ིལམི་ལ་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་འཇུག་རིམིི་མི་ནོརི་བ་ཞིིག་རྙེདི་དིགོས་

པའང་ཡིནི་ན།ོ །

འུ་ཅག་ལ་མིཚིོན་ན། འབྲེས་རྟེགས་ཀྱི་རིིགས་པ་སོགས་ནི་ཆོོས་གྲྭའི་རྡུལ་

འཚུབ་ཀྱ་ིཁྲིོདི་དུ་མིངོན་པའི་ཤིགས་འགྱིེདི་ཀྱི་རིོལ་རྩིེདི་ཙམི་ལས། འཆོརི་ཅན་གྱིི་

འཚི་ོབའ་ིགྲུ་ཟུརི་ཀུན་ན་མིངོན་པའ་ིལམི་སྟེོན་སྒྲོོན་མི་ེཞིིག་ཏུ་ལརི་ནས་གྱུརི་མིེདི་དིེ། 

དྲང་མིོརི་བཤིདི་ན། “དིགོན་སྡོེའ་ིདིཔ་ེཆོ་པ”མི་ིཉུང་བ་ཞིིག་གིས་ན་ིའབྲེས་རྟེགས་ཀྱ་ི

རིིགས་པ་དི་ེཉིིདི་ཟབ་དིོན་ཆོོས་ཀྱ་ིརྩི་བ་ཞིིག་ཏུ་མི་ག་ོཡིང་བློ་ཡིི། འཚི་ོབའ་ིཁྲིོདི་ཀྱ་ི

སྤྱོིརི་བཏང་ག་ིགནས་ཚུལ་རིགས་པ་རྣམིས་ལ་དིཔྱོོདི་བྱེེདི་ཙམི་དུའང་འཁྱེརི་མི་ིཤིེས་

པ་ཨ་རི་ེསྐྱེོ། དིཔ་ེཆུང་ངུ་ཞིིག་དྲངས་ན། ཁོ་ོབ་ོཅག་གིས་བོདི་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོ་ེཚིོའ་ིསློོབ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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གཉིརེི་གྱི་ིགནས་བབ་གླིངེ་ཚི།ེ སློབོ་སྦྱངོ་ག་ིགྲུབ་འབྲེས་བཟང་ངན་ལ་བལྟས་ནས་དིའེ་ི

རྒྱུ་སློོབ་གསོའ་ིབྱེེདི་ཐོབས་ལེགས་ཉིེས་ཀྱ་ིབསྡོོམིས་ཚིིག་བཀོདི་པ་ན། བློ་ོཡུལ་དུ་མི་

ཤིངོ་བ་ལྟ་བུའ་ིརྣམི་འགྱུརི་སྟེནོ་མིཁོན་མིང་པ་ོའདུག་པརི་མི་ཟདི། ཁོ་ོཔ་དིག་ག་ིགཏན་

ཚིིགས་ལྟརི་ན། དིགོན་སྡོེ་གང་དིེའི་སློོབ་སྦྱོང་གི་སློོབ་འབྲེས་ཤིིན་ཏུ་ཞིན་པ་མིཐོོང་

བཞིིན་དུ། དིེའ་ིརྒྱུརི་གྱུརི་པའ་ིསློོབ་གསོའ་ིབྱེེདི་ཐོབས་དིག་ན་ིཆོེས་ཕུན་སུམི་ཚིོགས་

པ་ཉིག་གཅགི་ཏུ་མིཁྲིགེས་འཛནི་ཐུབ་ན“བསྟེན་པའ་ིལ་རྒྱ”ཟནི་ཡིདོི་སྙོམི་དུའང་རློམོི་

གྱིནི་འདུག

དིེའ་ིཕྱོིརི་ན་ཁོ་ོཚི་ོདིང་ཁོ་ོཚིོའ་ིརིིགས་ཀྱིས། གང་དུ་དུ་བ་ཡིོདི་ན་མི་ེཡིོདི་པའ་ི

ཁྱབ་པ་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་འཛིན་ཤིེས་པ་ཙམི་ལས། གང་དུ་སློོབ་གཉིེརི་གྱི་ིགྲུབ་འབྲེས་

ཞིན་ན། དི་ེརུ་སློོབ་གསོའ་ིཐོབས་ལམི་མི་འགྲོིག་པའ་ིཁྱབ་པ་ན་ིལྡོག་སྟེ་ེའཛིན་གྱིིན་

འདུག་པས། དི་ེདིང་དི་ེའདྲ་ལ་འགྲོེལ་ཅ་ིའདྲ་ཞིིག་རྒྱག་དིགོས་པ་ཡིིན་ནམི། ང་ོམི། 

རིགིས་པ་སློབོ་པའ་ིགཞིནོ་སྐྱེསེ་ཚི་ོལ་མིཚིནོ་ན། དིངེ་ཕྱོནི་འབྲེས་རྟེགས་ཀྱ་ིརིགིས་པ་

སྦྱོང་བ་ན་ིཤིེས་བྱེ་གསརི་པ་ཞིིག་བློ་ོལ་ངེས་སུ་བཅུག་པའ་ིརྩིིས་སྤྲོོདི་ཁོ་ོན་ཙམི་དུ་མི་ི

འགྱུརི་བརི། མི་མིཐོརི་ཡིང་རིང་ག་ིམི་ིཚིེའ་ིབྱེ་གཞིག་ཁྲིོདི་དུ་རིིགས་པ་དི་ེབེདི་སྤྱོོདི་

ཅུང་ཟདི་གཏངོ་ནུས་པ་ཞིགི་ཏུ་འགྱུརི་གལ་ཤིནི་ཏུ་ཆོ།ེ 

ཡིང་བཤིདི་ན། “འབྲེས་བུའ་ིཆོོས་ཀྱ་ིརྗོེས་འཇུག་ཕྱོིརི། །དི་ེམིེདི་པརི་ན་ིདི་ེཡིོདི་

ན། །རྒྱུ་དིང་ལྡན་པ་ལས་འདིས་འགྱུརི། །རྒྱུ་མིེདི་གཞིན་ལ་མི་ིལྟོས་ཕྱོིརི། །རྟེག་ཏུ་

ཡིདོི་པའམི་མིེདི་པརི་འགྱུརི། །དིངསོ་པ་ོརྣམིས་ན་ིརིསེ་འགའ་ཞིགི ། འབྱུང་བ་བལྟསོ་

པ་ལས་ཡིིན་ན།ོ །”ཞིེས་པ་འདིིས། མིཐུན་པའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིརྟེེན་འབྱུང་ག་ིཆོོས་ཉིིདི་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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དིང་མི་ིམིཐུན་པའ་ིསྟེེས་དིབང་ཞིིག་གཏན་ནས་མིེདི་པརི། གང་ཞིིག་འབྲེས་བུརི་གྲུབ་

ཕྱོིན་དི་ེལ་མིཐུན་པའ་ིརྒྱུ་སྔོ་མི་ཞིིག་ངེས་པརི་འགྲོ་ོདིགོས་ཏེ། མིཐུན་པའ་ིརྒྱུ་སྔོོན་དུ་

མི་སོང་བརི་གྲུབ་པ་ཡིིན་ན་རིང་ཉིིདི་འབྲེས་བུ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིཆོོས་ཉིིདི་དིང་

འགལ་བས། གལ་ཏེ་ཆོོས་གང་ཞིིག་དིངོས་པོ་ཡིིན་ཀྱང་འབྲེས་བུ་མིིན་པརི་ལྟ་ན། 

དིངོས་པ་ོགང་ཞིིག་རྒྱུ་དིང་ལྡན་པའ་ིགནས་ཚུལ་ལས་འདིས་ཕྱོིན་གཞིན་ལ་བལྟོས་

མིདེི་དུ་སྐྱེ་ེབའ་ིཆོསོ་ཅན་ཉིདིི་དུ་འགྲུབ་དིགསོ་པས། དི་ེན་ིརྟེག་ཏུ་ཡིདོི་པའམི། ཡིང་ན་

རྟེག་ཏུ་མིེདི་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཁོས་ལེན་དིགོས་པརི་འགྱུརི་ཏེ། གཞིན་ལ་བལྟོས་མིེདི་

དུ་འབྱུང་ཐུབ་པའི་ཆོོས་དིེ་ལ་ནི་སྐྱེེ་བའི་མིཐུན་རྐྱེན་མིེདི་ལ་འགལ་རྐྱེན་ཡིང་མིེདི་

པས། རིསེ་འགརི་སྐྱེསེ་དིང་མི་སྐྱེསེ་ཀྱ་ིརྣམི་གཞིག་ཇི་ིལྟརི་འཇིགོ་རིགིས་ཏ་ེམི་ིརིགིས་

ས་ོཞིསེ་གསུངས་ཡིདོི་པ་རིེདི།

རིིགས་ཚུལ་དིེས། དིངོས་པ་ོརྣམིས་རྟེེན་ཅིང་འབྲེེལ་འབྱུང་ག་ིརིང་བཞིིན་ཅན་

ཡིིན་པ་ན་ིསུས་ཀྱང་བསྒྱུརི་ཏུ་མི་ིབཏུབ་པའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིགནས་ལུགས་ཤིིག་ཡིིན་ཚུལ་

གྱིི་འདིོདི་ཕྱོོགས་ནན་གྱིིས་བརྗོོདི་ཡིོདི་པ་ལྟརི་ན། སྲིོག་ལྡན་གང་ཟག་རྣམིས་ལ་

མིཚིོན་ན་ཡིང་། དི་ལྟའ་ིལུས་སེམིས་གཉིིས་ཀའ་ིཆོ་ནས་རིིགས་རྒྱུན་དིང་རྫིས་རྒྱུན་

སགོས་ཡིརི་ཡིརི་ཅ་ིཙམི་དིདེི་ཀྱང་། ནམི་ཞིགི་རྒྱུ་སྔོ་མི་ལས་མི་སྐྱེསེ་པརི་རིང་བྱུང་དུ་

ཐོོན་པའ་ིདུས་ཤིིག་རྙེདི་རྒྱུ་མིེདི་པའ་ིག་ོདིོན་དིང་སྦྱརི་ཏེ། འཁོོརི་བ་ལ་ཐོོག་མི་གཏན་

ནས་མིེདི་པའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་ལྟ་ཚུལ་ཡིང་དི་ེལྟརི་བྱུང་བ་རིེདི། 

སྤྱོརིི་ན། འཁོོརི་བ་ལ་ཐོོག་མི་ཡིོདི་མིེདི་དིམི། འཇིིག་རྟེེན་ལ་ཐོོག་མི་ཡིདོི་མིེདི་ཀྱ་ི

གནདི་དིོན་དི་ེན་ིརྙོག་འཛིང་ཤིིན་ཏུ་ཆོ་ེབའ་ིབརྗོོདི་གཞི་ིཞིིག་ཡིིན་པས། ནུབ་ཕྱོོགས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཚིན་རིིག་གི་སྡོེ་ན་ཡིང་འདིིའི་ཐོདི་ལ་མིི་མིཐུན་པའི་ལྟ་བ་སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་ཡིོདི་སྐདི་

མིཆོིས་ཏ་ེཁོ་ོབོས་ཞིིབ་བརྗོོདི་ཀྱ་ིརྔོ་ོམི་ིཐོོགས། ཁོ་ོབོརི་མིཐོོང་ཐོོས་ཅུང་ཟདི་ཅིག་ཡིོདི་

པ་ནི། གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་དུ་གནདི་དིོན་འདིིའ་ིསྐོརི་ལ་བགྲོ་ོགླིེང་བྱེས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་

ཡུན་རིངི་ཞིགི་བྱུང་བ་དི་ེཉིིདི་ལགས་པས། འཇིགི་རྟེནེ་ལ་ཐོགོ་མི་མིེདི་པའ་ིའདིདོི་ཚུལ་

དི་ེན།ི མིཚིན་ཉིདིི་རིགི་པའ་ིདིགག་སྒྲུབ་ཀྱ་ིལ་ོརྒྱུས་ཡུན་རིངི་བརྒྱུདི་ནས་ཡིངོ་བ་ཞིགི་

རིདེི།

དི་ེཡིང་གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་དུ་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པ་ཆོེས་ཆོེརི་དིརི་གྱིིན་པའ་ིདུས་

དིེརི། འཇིིག་རྟེེན་ཆོགས་ཚུལ་ཐོདི་ལ་ནི། གཙ་ོབ་ོརིང་ལུགས་ཆོེན་པ་ོགསུམི་གྱིིས་

ཕན་ཚུན་དིགག་སྒྲུབ་བྱེ་རིེས་ཀྱ་ིགནས་ཚུལ་མིཇིལ་རྒྱུ་ཡིོདི་དིེ། ཆོེས་སྔོ་བའ་ིགྲུབ་

མིཐོའ་གྲོངས་ཅན་པས། སྣོདི་བཅུདི་ཀྱི་འཇིིག་རྟེེན་མིཐོའ་དིག་གི་གཞིི་རྩིའི་འབྱུང་

གནས་སུ་རྟེག་པ་རིང་བྱུང་ག་ིདིངོས་པ་ོཞིིག་སྟེ།ེ འཇིིག་རྟེེན་བཀོདི་པ་པོའ་ིལྷ་ནུས་པ་

ཀུན་ལྡན་ཞིིག་ཡིོདི་པརི་འདིོདི་པ་དིང་གཅིག ནང་པ་རྣམིས་ཀྱིས་རྟེག་པ་རིང་བྱུང་ག་ི

བྱེེདི་པ་པ་ོཞིིག་གཏན་ནས་མིེདི་དིེ། དིངོས་ཀུན་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརྟེེན་ནས་སྐྱེ་ེཞིིང་འབྱུང་

བའ་ིརྟེེན་འབྲེེལ་ཅན་ཡིིན་པས། སྣོདི་བཅུདི་ཀྱ་ིདིངོས་པ་ོཕྲ་རིགས་ཐོམིས་ཅདི་པ་ོརྣམི་

གཞིག་དིེའི་ངང་ནས་འགྱུརི་ལྡོག་འཕེལ་འགྲོིབ་བྱེེདི་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་འབའ་ཞིིག་

ཡིིན་ནོ་ཞིེས་འདིོདི་པ་དིང་གཉིིས། དིངོས་གཙོའི་གྲུབ་མིཐོའ་རྒྱང་འཕེན་གྱིིས་ནི། 

འཇིིག་རྟེེན་བཀོདི་པ་པོའ་ིལྷ་ཡིང་མི་ིའདིོདི་ཅིང་། དིངོས་པ་ོཀུན་ལ་མིཐུན་པའ་ིརྒྱུ་ཡི་ི

རྟེེན་འབྱུང་ག་ིའཇུག་ཚུལ་ཡིང་མི་ིའདིོདི་པརི། གཟུགས་ཅན་གྱི་ིའགྱུརི་ལྡོག་གླི་ོབུརི་

བ་སྣ་ཚིགོས་ཀྱ་ིའཕྲ་ོའདུ་ལས་སྣདོི་བཅུདི་ཀྱ་ིཁོམིས་དིག་ཀྱང་ང་ོབ་ོཉིདིི་དུ་སྟེསེ་དིབང་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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གསི་འབྱུང་ཞིངི་འཕལེ་གྱི་ིཡིདོི་པརི་འདིོདི་པ་དིང་གསུམི་མི།ོ །

དི་དུང་བྱེ་ེབྲེག་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་སགོས་དི་ེདིག་དིང་ཅུང་མི་ིམིཐུན་པའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་

ལྟ་ཚུལ་ཡིོདི་མིཁོན་ཀྱང་ཡུལ་དིེརི་རི་ེཟུང་ཡིོདི་ན་ཡིང་། རྩི་བའ་ིཆོ་ནས་གོང་གསལ་

གྱི་ིགྲུབ་མིཐོའ་གསུམི་པསོ་ན་ིདིབང་ཤུགས་ངསེ་ཅན་ཞིགི་བཟུང་ཡིོདི་པརི་སྣང་ང་ོ། །

འོན་ཀྱང་། གོང་གསལ་སྡོེ་ཚིན་གསུམི་པོའ་ིཆོེས་མིི་འདྲ་ས་ཞིིག་ནི། སྔོ་མི་

གཉིིས་ཀའ་ིམིཚིན་ཉིིདི་གྲུབ་མིཐོརི་ཆོོས་ལུགས་ཀྱ་ིརིང་བཞིིན་ཆོེརི་ལྡན་པ་དིང་། ཕྱོ་ི

མི་ན་ིདིངསོ་གཙའོ་ིགྲུབ་མིཐོའ་རྐྱང་བ་ལ་གནས་མིཁོན་ཞིགི་ཡིནི་པ་དིའེ།ོ །དིརེི་བརྟེནེ། 

ཕྱོི་མིའི་ལུགས་སུ་འཇིིག་རྟེེན་ལྟ་ཚུལ་དིེ་དིང་འབྲེེལ་ནས་ཚིེ་སྲིོག་གི་རིང་བཞིིན་ལ་

ངོས་འཛིན་བྱེ་བའ་ིཚི་ེན་ཡིང་། ལུས་སེམིས་མིཐོའ་དིག་གཟུགས་ཅན་དུ་གྲུབ་པའ་ི

རྡུལ་གྱི་ིརིང་བཞིིན་འབའ་ཞིིག་ག་ིའཕྲ་ོའདུ་ལ་བརྟེེན་པའ་ིཁྱདི་པརི་གྱི་ིགཡི་ོབ་ཙམི་

ཞིགི་ལས། གཟུགས་ཅན་གྱི་ིང་ོབ་ོལས་འདིས་པའ་ིསེམིས་ཁོམིས་ཀྱ་ིརྟེནེ་འབྱུང་ཟུརི་

པ་ཞིགི་མིེདི་པརི་ལྟ་བས། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིལ་སགོས་པ་གཏན་ནས་མིེདི་པརི་འདིོདི་དི།ོ །

གྲོངས་ཅན་པ་དིང་། ནང་བསྟེན་པ་གཉིསི་ཀ་ན།ི ཚི་ེསྲིགོ་ག་ིལྟ་ཚུལ་ཐོདི་ནས་དི་ེ

དིང་ཆོེས་མི་ིམིཚུངས་པརི་ང་ཚིོའ་ིདིབང་པོའ་ིམིངོན་སུམི་ཙམི་ལ་སྣང་བའ་ིགཟུགས་

ཅན་གྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་འདི་ིལས་ཕྲ་བའ་ིཁོམིས་དིང་སྐྱེ་ེམིཆོེདི་ཀྱ་ིརིིམི་པ་གཞིན་ཞིིག་ཡིོདི་

ཅེས་འདིོདི་པ་ཡིིན་ལ། ལྷག་པརི་ཏུ་ནང་བསྟེན་པ་ལ་མིཚིོན་ན་ནི། ལུས་སེམིས་

གཉིིས་ཀའ་ིང་ོབོའ་ིཁྱདི་པརི་དིང་། རྒྱུའ་ིཁྱདི་པརི་བཅས་ལ་གཞི་ིནས་མི་ིམིཚུངས་

པའ་ིརིང་བཞིིན་ཞིིག་ས་ོསོརི་གནས་ཚུལ་གྱི་ིརྩིོདི་སྒྲུབ་ལ་བརྟེེན་ནས། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིལ་

ཐུག་མིཐོའ་མིེདི་པ་སོགས་ཀྱི་ཚིེ་སྲིོག་གི་ལྟ་ཚུལ་དིམིིགས་བསལ་ཅན་ཞིིག་འདིོདི་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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པས། འཇིིག་རྟེེན་ལ་ཐོོག་མི་མིེདི་པའ་ིལྟ་བ་དི་ེཡིང་ཚི་ེསྲིོག་ག་ིལྟ་ཚུལ་དི་ེདིང་འབྲེེལ་

ནས་གླིངེ་དིགསོ་པ་ཞིགི་ཏུ་ཆོགས་ཡིོདི།

སྤྱོིརི་བཏང་དུ<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>ནི། <<ཆོོས་མིངོན་པ་

མིཛོདི>>སོགས་དིང་འདྲ་བརི་སྣོདི་བཅུདི་ཆོགས་ཚུལ་བྱེ་ེབྲེག་ཏུ་བཤིདི་པའ་ིརིིམི་

པ་དིང་འབྲེེལ་ནས་ནང་པའ་ིའཇིིག་རྟེེན་ལྟ་ཚུལ་ཞིིབ་རྒྱས་སུ་གླིེང་ཡིོདི་པ་ཞིིག་མིིན་ན་

ཡིང་། འཇིགི་རྟེནེ་བཀོདི་པ་པོའ་ིགྲུབ་ཚུལ་ལ་རིགིས་ལམི་དིང་འགལ་བའ་ིགནོདི་བྱེདེི་

བསྟེན་ཅིང་། ལུས་སེམིས་ཀྱ་ིརིང་བཞིིན་ས་ོསོརི་གནས་པའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིངང་ཚུལ་

ལ་རིིགས་པའ་ིརྣམི་གྲོངས་མིཐོའ་ཡིས་པའ་ིསྒོ་ོནས་སྒྲུབ་བྱེེདི་བཀོདི་དིེ། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ི

ཡིོདི་པའ་ིཚི་ེསྲིོག་ག་ིལྟ་ཚུལ་དིང་། རིིག་པའ་ིརྫིས་རྒྱུན་ལ་ཐོོག་མིཐོའ་མིེདི་པའ་ིའདིོདི་

ཚུལ་སགོས་གསལ་བརི་མིངནོ་པའ་ིཆོ་ནས་བལྟས་ན། གཞུང་འདི་ིཉིིདི་ཀྱང་ནང་པའ་ི

འཇིིག་རྟེེན་ལྟ་ཚུལ་ལ་རྩིོདི་སྒྲུབ་ཀྱ་ིཐོབས་ལམི་བརྒྱུདི་དི་ེགཏན་ཚིིགས་དིང་རིིགས་

ལམི་གྱི་ིརྨང་འདིིང་བྱེེདི་ཅིག་ཏུ་སྣང་བས། ཁོ་ོབོས་མིཚིམིས་འདིིརི་ནང་པའ་ིའཇིིག་

རྟེེན་ལྟ་ཚུལ་སྐོརི་གྱི་ིབཤིདི་པ་ཉུང་ངུ་ཞིིག་བྱེས་པ་དི་ེཡིང་སྐབས་དིོན་ལ་མི་ིའབྲེེལ་བ་

ཞིགི་མིནི་པརི་སྙོམི་མི།ོ །

སྔོ་རིབས་ནང་བསྟེན་བྱེ་ེསྨྲ་གཉིིས་ནས་བཟུང་། ནང་པ་ཚིོརི་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིག་ོབ་

གཏིང་ཟབ་ལྡན་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་ཅ་ིརིིགས་ཤིིག་ཆོགས་ཟིན་པའ་ིརྨང་གཞི་ིལ་བརྟེེན་

ནས། དུས་ཕྱོིས་སུ་ཕྱོོགས་གླིང་ཡིབ་སྲིས་ཀྱིས་ནང་པའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིཤིེས་རྟེོགས་དི་ེ

དིག་གཏན་ཚིིགས་རིིག་པའ་ིའགྲོ་ོལུགས་དིང་སྦྱརི་ནས་ལྐོོག་གྱུརི་གྱི་ིདིོན་ལ་དིཔྱོོདི་

ཐོབས་ཀྱ་ིརིིགས་ལམི་རྒྱས་པ་ཞིིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིིན་ལ། དི་ེལྟརི་གཏན་ལ་ཕབ་
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པའ་ིག་ོརིིམི་ན་ིམིཚིམིས་མི་ིཆོདི་པརི་དིགག་སྒྲུབ་ཀྱ་ིརིིགས་པ་རྒྱ་ཆོེརི་སྤྲོོས་པའ་ིག་ོ

རིམིི་ཞིིག་རིེདི་ཅསེ་ཀྱང་སྨྲ་ཆོགོ་པརི་འདུག་སྟེ།ེ ཇི་ིལྟརི་ཞི་ེན། མི་ིརྣམིས་ལ་རྒྱུ་འབྲེས་

ཀྱ་ིའབྲེེལ་བའ་ིཐོདི་ནས་དིོན་དིངོས་དིང་མིཐུན་པའ་ིཤིེས་རྟེོགས་རྣལ་མི་ཞིིག་འཕེལ་

བའ་ིཕྱོིརི་དིང་། ཤིེས་རྟེོགས་དིེའ་ིསྟེེང་ནས་གཏན་ཚིིགས་རིིགས་ལམི་གྱི་ིའགྲོ་ོལུགས་

གསརི་པ་ཞིིག་རྙེདི་པའ་ིཆོེདི་ལ་དིམིིགས་ནས་ནི། སློོབ་དིཔོན་ཡིབ་སྲིས་ཀྱིས་ཀྱང་། 

རྟེག་པ་རིང་བྱུང་ག་ིཚིདི་མི་འདིོདི་པ་དིང་། རིིག་བྱེེདི་ཚིདི་མིརི་སྨྲ་བ། རྟེག་པའ་ིརྒྱུ་

ལས་དིངོས་པོ་སྐྱེེ་བརི་འདིོདི་པ་ལ་སོགས་པ་འཇིིག་རྟེེན་བཀོདི་པ་པོའ་ིལྷའི་རྣམི་

གཞིག་སྨྲ་བའ་ིཆོོས་ལུགས་གྲུབ་མིཐོའ་ཇི་ིསྙོེདི་ཅིག་བྱུང་བ་དི་ེདིག་དིང་། རྒྱང་འཕེན་

གྱིིས་ལུས་སེམིས་རྫིས་གཅིག་ཏུ་འདིོདི་པ་དིང་། ཤིེས་པ་གཟུགས་ཅན་དུ་འདིོདི་པ། 

རྒྱུ་མིེདི་རིང་བྱུང་གི་དིངོས་པོ་འདིོདི་པ་སོགས་ལ་རྩིོདི་རིིགས་བརྒལ་བརྟེགས་ཀྱི་

འཁོོརི་ལོ་ཟམི་མིི་ཆོདི་པརི་བསྐོརི་ཏེ། བློོ་ལྡན་རྣམིས་ལ་མིགུ་བ་སྐྱེེདི་བྱེེདི་ཀྱི་རྣམི་

གཞིག་ཇི་ིསྙོདེི་ཅགི་བྲེསི་ཡིདོི་པ་ལྟ་བུ་ཡིནི་ན།ོ །

རིེདི། རིིགས་ལམི་དིང་རིིགས་ལམི་རྩིོདི་པའ་ིརྩི་བ་ལས། གནས་ལུགས་དིང་

གནས་ལུགས་དིཔྱོོདི་པའ་ིབློ་ོགྲོོས་ཀྱ་ིཡིལ་ག་རྒྱས་པ་དི་ེན།ི མིཁོས་པའ་ིདིགོངས་པ་

གཏངི་ཟབ་ཏུ་སྨོནི་པའ་ིཉིརེི་ལནེ་གཙ་ོབ་ོཞིགི་ཏུ་ངསེ་པས། སློབོ་དིཔནོ་གྱི་ིཞིལ་གསུང་

རྣམིས་ལ་མིཇིལ་བའི་ཚིེ་ན་ཡིང་། དིོན་གྱིི་མིཛེས་པ་དིེ་ཁོོ་ན་གཞིན་ལས་ཁྱདི་དུ་

འཕགས་པརི་མིཐོོང་ང་ོ། །

མིདིོརི་བསྡུས་ན། ངེས་དིོན་གྱི་ིཕན་བདི་ེའདིོདི་མིཁོན་ཞིིག་ཡིིན་ཕྱོིན། རིང་ཉིིདི་

ལ་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིགནས་ལུགས་གཞིིརི་བཟུང་བའ་ིམི་ིཚིེའ་ིལྟ་བ་ཞིིག་ངེས་པརི་ཆོགས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།

  54  

དིགོས་ས་ོཞིེས་པ་འདི་ིནི། ནང་བསྟེན་ཚིདི་མི་རིིག་པའ་ིའབྲེས་རྟེགས་ཡིང་དིག་ག་ི

དིགོས་འདུན་རྣལ་མི་ཞིིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་རིིགས་པརི་སྙོམི་པས། མི་ིརྣམིས་ཀྱ་ིམི་ིཚིེའ་ི

ལྟ་བ་ལ་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིརིིགས་པའ་ིཤིན་སྟེོབས་ལེགས་པོརི་ཐོེབས་ན་ནི། མི་ིདིང་མིིའ་ི

འབྲེེལ་བ་ཕན་ཚུན་ཕན་སེམིས་ཀྱི་རྩི་བ་ཅན་དིང་། སྤྱོི་ཚིོགས་དིང་སྤྱོི་ཚིོགས་ཀྱི་

འབྲེེལ་བ་ཕན་ཚུན་ཞིི་མིཐུན་གྱིི་ངོ་བོ་ཅན་དིང་། རིིག་གནས་དིང་རིིག་གནས་ཀྱི་

འབྲེལེ་བ་ཕན་ཚུན་དིཀྱལེ་ཡིངས་ཀྱ་ིསྙོངི་སྟེབོས་ཅན་བཅས་སུ་ཕྱོགོས་ངསེ་པའ་ིཆོསོ་

ཉིདིི་ཅགི་ལ་སློབོ་དིཔནོ་མིཆོགོ་གིས་ཡིིདི་ཆོསེ་མིཛདི་ཡིོདི་པརི་འདུག

འོན་ཀྱང་། དིགོས་པ་དི་ེཙམི་གྱིིས་སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིམི་ིཚིེའ་ིནང་དུ་ནང་པའ་ི

ཐུན་མིོང་མིིན་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཉིམིས་ལེན་བྱེས་པ་མིཚིོན་མིི་ནུས་ཏེ། དིེ་ཙམི་ནི་སྤྱོིརི་

བཏང་གི་མིི་ཆོོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཙམི་ཡིིན་ལ་ཐུན་མིོང་གི་དིགོས་འདུན་ཆོེས་

རིགས་པ་ཞིིག་ཀྱང་ཡིིན་ཏེ། མི་ིརྣམིས་ཡི་རིབས་སྤྱོོདི་བཟང་དིགོས་ཚུལ་དིང་། རྒྱུ་

འབྲེས་བརྩི་ིསྲུང་དིགོས་ལུགས། ཕན་སེམིས་དིང་ལྷག་བསམི་གྱིིས་བརྒྱན་དིགོས་

ཚུལ་སོགས་ཀྱ་ིབསློབ་བྱེ་ཙམི་ན་ིའཛམི་གླིིང་འདིིའ་ིརིིག་གནས་ཀུན་ལ་ཐུན་མིོང་དུ་

ཡིདོི་པ་ཞིགི་ཀྱང་ཡིནི་པས་ས།ོ །

དིེས་ན། ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པ་ལས་བཤིདི་པའ་ིཐུན་མིོང་མིིན་པའ་ིམི་ི

ཚིེའ་ིདིགོས་འདུན་ན།ི ཐོརི་པ་ཞིེས་པའ་ིབརྗོོདི་དིོན་འདི་ིཉིིདི་དིང་ཁོ་འབྲེལ་ཐོབས་མིེདི་

ལ། དི་ེཡིང་གཞི་ིརྐང་བདིེན་བཞིིའ་ིའཇུག་ལྡོག་ག་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་བ་ལ་བརྟེེན་

ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིགི་ཡིནི་ཕྱོིརི། རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིག་ོབའ་ིརྨང་གཞི་ིན་ིལུགས་འདིིའ་ི

ཐོརི་པ་དིང་ཐོམིས་ཅདི་མིཁྱེན་པའ་ིརྣམི་གཞིག་ཀུན་གྱི་ིསྲིོག་རྩི་རུ་གྱུརི་ཡིོདི་དི།ེ ཞིིབ་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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པརི་འགོ་ཏུ་འཆོདི་དི།ོ །

གསུམ། རངོ་བཞིིན་གྱི་ིརྟགས་གླེེངོ་བ།

<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོལེ>>དུ། “རིང་བཞིནི་ཡིདོི་ཙམི་དིང་། །འབྲེལེ་བ་ཅན་གྱི་ི

ང་ོབ་ོཡིང་། །”ཞིསེ་བྱུང་བས་ན།ི དི་ེལྟརི་རྟེེན་བྱུང་འབྲེལེ་གྱི་ིའབྲེལེ་བ་གྲུབ་པའ་ིའབྲེས་

བུ་གང་དིག་རྒྱུ་དི་ེདིང་དིེའ་ིག་ོབྱེེདི་དུ་མི་ཟདི། བདིག་གཅིག་འབྲེེལ་གྱི་ིའབྲེེལ་བ་གྲུབ་

པའ་ིཆོོས་གང་ཞིིག་ཀྱང་རིང་ག་ིའབྲེེལ་ཟློ་དིེའ་ིདིཔོག་བྱེེདི་དིམི་ག་ོབྱེེདི་ཡིིན་ན་ོཞིེས་

ཀྱང་བཤིདི་ཡིདོི་པ་རིེདི། 

དི་ེཡིང་ཆོོས་ཅན་གཟུགས་ལ་ཆོག་བཞིག་ན། དི་ེམི་ིརྟེག་པ་ཡིིན་པ་དིང་། དི་ེརྒྱུ་

ལས་སྐྱེསེ་པ་ཡིནི་པ་གཉིསི་ཀ་ན་ིརིང་ཉིདིི་ཡིདོི་པ་ཙམི་ནས་གཟུགས་དི་ེལ་རིང་ཆོས་

སུ་གྲུབ་བསྡོདི་ཡིོདི་པས། གལ་ཏ་ེགཟུགས་དི་ེཉིིདི་མི་ིརྟེག་པ་ཡིནི་པ་ལས་ལྡགོ་ན། དི་ེ

རྒྱུ་ལས་སྐྱེེས་པ་ཡིིན་པ་ལས་ཀྱང་ལྡོག་དིགོས་ཤིིང་། དི་ེབཞིིན་དུ་དི་ེརྒྱུ་ལས་སྐྱེེས་པ་

ཡིིན་པ་ལས་ལྡོག་ན། དིེ་མིི་རྟེག་པ་ཡིིན་པ་ལས་ཀྱང་ལྡོག་འགྲོོ་བ་ནི་ཆོོས་ཉིིདི་ཀྱི་

གནས་སྟེངས་ཤིིག་ཡིིན་པའ་ིངོས་འཛིན་ལ་བརྟེེན་ནས། གཟུགས་ཆོོས་ཅན། མི་ིརྟེག་

སྟེ།ེ རྒྱུ་ལས་སྐྱེསེ་པ་ཡིིན་པའ་ིཕྱོིརི། ཞིསེ་པའ་ིསྦྱརོི་བ་འདི་ིན་ིགཟུགས་ཀྱ་ིརིང་བཞིནི་

གྱི་ིཆོ་ཤིས་གཅིག་ག་ིསྒོ་ོནས་གཟུགས་ཀྱ་ིརིང་བཞིིན་གྱི་ིཆོ་ཤིས་གཞིན་ཞིིག་དིཔོག་

བྱེདེི་ཀྱ་ིརྟེགས་ཡིང་དིག་ཏུ་བཤིདི་ཡིོདི་པ་རིེདི། 

འདུས་བྱེས་ཀྱ་ིཆོོས་རྣམིས་ལ་རིང་བཞིིན་གཅིག་པ་དིང་། བདིག་ཉིིདི་གཅིག་པ། 

རྫིས་གཅིག་པ་སོགས་དིོན་གཅིག་ཏུ་འདིོདི་པ་ནི། ནང་བསྟེན་ཚིདི་མི་རིིག་པའ་ིཡུལ་

གྱི་ིཁྱདི་པརི་འདིོདི་ཚུལ་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན་པརི་མི་ཟདི། བདིག་ཉིིདི་གཅིག་དིང་ཐོ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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དིདི་ཀྱི་བཤིདི་ཚུལ་འདིིས་ནི་གནའ་རིབས་རྒྱ་གརི་གྱིི་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའི་ཁྲིོདི་

དུའང་གདིན་ཐོོབ་ངེས་ཅན་ཞིིག་ཀྱང་བཟུང་ཡིོདི་པརི་སྣང་སྟེ།ེ དིཔེརི་ན། གྲོངས་ཅན་

གྱིིས་རྒྱུ་འབྲེས་བདིག་ཉིིདི་གཅིག་པརི་འདིོདི་ལ། ནང་པའ་ིསྡོ་ེཔ་ཀུན་གྱིིས་རྒྱུ་འབྲེས་

ཡིིན་ཕྱོིན་ངེས་པརི་དུ་བདིག་ཉིིདི་ཐོ་དིདི་ཡིིན་དིགོས་པརི་འདིོདི་པ་ལྟ་བུ་དིང་། དིེ་

བཞིིན་ནང་བསྟེན་པའ་ིསྡོ་ེནང་ཁུལ་ལ་མིཚིོན་ན་ཡིང་། གྲུབ་མིཐོའ་གཞིན་ཀུན་དིང་མི་ི

འདྲ་བརི། སམེིས་ཙམི་པ་དིང་རྣལ་འབྱེརོི་སྤྱོདོི་པའ་ིརིང་རྒྱུདི་པ་གཉིསི་ཀས་གཟུགས་

སེམིས་བདིག་ཉིིདི་གཅིག་ཏུ་འདིོདི་པ་ལྟ་བུ་སྟེེ། རིང་བཞིིན་དིང་བདིག་ཉིིདི་གཅིག་

ཚུལ་གྱི་ིསྐོརི་ནས་ན་ིགནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་གྱི་ིམིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་ཁོག་ག་ི

བརི་ལའང་མིཐུན་ཐོབས་མིེདི་པའ་ིདིགག་སྒྲུབ་ཀྱ་ིལ་ོརྒྱུས་རིངི་པ་ོབྱུང་མྱོངོ་། 

རྟེག་མི་ིརྟེག་ག་ིཆོོས་ཐོམིས་ཅདི་ལ་རིང་རིང་ག་ིབདིག་ཉིིདི་གཅིག་པའ་ིཆོ་ཤིས་

མིང་པ་ོཡིོདི་ལ། འདུས་བྱེས་རྣམིས་ལའང་མི་ེཚི་བའ་ིརིང་བཞིིན་ཡིིན་པ་དིང་། ཆུ་

གཤིེརི་བའ་ིརིང་བཞིིན་ཡིིན་པ་ལྟ་བུ་རིང་རིང་ལ་བྱེ་ེབྲེག་ཏུ་གཞིན་དིང་མི་འདྲེས་པའ་ི

བདིག་ཉིདིི་གཅགི་པའ་ིཁྱདི་པརི་བགྲོང་གསི་མི་ིལང་བ་ཞིགི་ཡིདོི་ངསེ་པ་གརོི་མི་ཆོག་

པ་རིེདི། འོན་ཀྱང<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>ལས་རིང་བཞིིན་གྱི་ིརྟེགས་ཡིང་དིག་

འཆོདི་པའ་ིསྐབས་སུ་ན།ི འདུས་བྱེས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའ་ིཁྱདི་ཆོོས་མི་ིརྟེག་པའ་ིགནས་

སྟེངས་ཉིིདི་ལ་གཞི་ིབཅོལ་ཏ།ེ ལུགས་འདིིའ་ིརིང་བཞིིན་གྱི་ིགཏན་ཚིིགས་བཤིདི་ཡིོདི་

པ་དིེརི་བརྟེགས་ན། རིང་བཞིིན་གྱི་ིརྟེགས་ཡིང་དིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དིང་འབྲེེལ་ནས། 

འདུས་བྱེས་ཐོམིས་ཅདི་མིི་རྟེག་པརི་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་དིེ་ལ་གཏན་ཚིིགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེེདི་

རྒྱས་པརི་འགོདི་འདིདོི་པའ་ིཀུན་སློངོ་མིཐོངོ་ཐུབ་ཀྱ་ིའདུག 



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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ཡིིན་ཏ།ེ ཆོོས་གང་ཞིིག་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་སྐྱེེས་ཕྱོིན་སྐདི་ཅིག་ཕྲ་མི་ོཙམི་ལའང་རྟེག་

པའ་ིངང་དུ་སྡོོདི་མི་ིསྲིིདི་པ་དི་ེཆོསོ་ཉིིདི་ཀྱ་ིགནས་སྟེངས་ཤིགི་ཏུ་གསལ་བརི་བསྟེན་པ་

དིསེ་ན།ི <<མིདི>ོ> ལས། “དིག་ེསློངོ་དིག གང་ཅུང་ཟདི་སྐྱེ་ེབའ་ིབདིག་ཉིིདི་ཅན། 

དི་ེཐོམིས་ཅདི་ན་ིའགག་པའ་ིཆོོས་ཅན་ཡིིན་ནོ། །”ཞིེས་གསུངས་པ་ལྟརི། མི་ིཚི་ེམི་ི

རྟེག་པརི་འཛནི་པའ་ིནང་པའ་ིམི་ིཚིེའ་ིལྟ་ཚུལ་དི།ེ དིངསོ་པ་ོཀུན་ལ་ཁྱབ་པའ་ིཆོསོ་ཉིིདི་

ཀྱ་ིསྡོདོི་ལུགས་ཤིགི་ག་ིརྒྱབ་ལྗོངོས་དིང་སྦྱརི་ནས་གླིངེ་གནི་པརི་སྣང་།

རིང་བཞིིན་གྱི་ིགཏན་ཚིིགས་ཡིང་དིག་ག་ིསྐོརི་བཤིདི་དུས། ནང་བསྟེན་ཚིདི་མི་

རིིག་པ་ལ་ཆོ་རྒྱུས་ཡིོདི་མིཁོན་ཀུན་གྱིི་སེམིས་ལ་སྒྲོ་རྟེག་མིི་རྟེག་གི་རྩིོདི་པ་དིེ་རིང་

ཤུགས་ཀྱིས་འཁོོརི་ངེས་པ་རིེདི། དི་ེན་ིགནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་དུ་སྒྲོའ་ིརིང་བཞིིན་ཅ་ིཡིིན་

གྱི་ིབརྟེག་ཞིིབ་ཁྲིོདི་དུ། སྒྲོ་སྐདི་ཅིག་སྐདི་ཅིག་ལ་འགྱུརི་དིང་མི་ིའགྱུརི་གྱི་ིརྩིོདི་གླིེང་

མྱོངོ་བྱུང་བ་དིསེ་ལསོ་ཡིནི། གྲོངས་ཅན་པས། སྒྲོ་ན་ིནམི་མིཁོའ་ིཡིནོ་ཏན་ཉིདིི་དི།ེ ནམི་

མིཁོས་གརི་ཁྱབ་སྒྲོས་ཁྱབ་པས་སྒྲོའ་ིང་ོབ་ོཡིང་མི་ིའགྱུརི་པའ་ིཆོོས་ཅན་ཉིིདི་དི་ོཞིེས་

སུ་སྨྲ་བརི་བྱེེདི་པ་དིང་། ནང་པའ་ིསློོབ་དིཔོན་དིབྱེིག་གཉིེན་གྱིིས་ཀྱང་སྒྲོའ་ིརྡུལ་མིེདི་

པརི་བཤིདི་ཚུལ་བཅས་ལ་དིཔག་ཚི།ེ རྗོསེ་དིཔག་ག་ིརིགིས་ལམི་ངསོ་ནས་བརྟེགས་

ན་སྒྲོའ་ིདིངོས་ཀྱ་ིཉིེརི་ལེན་ན་ིགཟུགས་ཅན་གྱི་ིཆོོས་གཞིན་ལས་ཅུང་འཇིོག་དིཀའ་བ་

ཞིིག་ཏུ་ཆོགས་ཡིོདི་པའ་ིརྐྱེན་གྱིིས། རྟེག་མི་ིརྟེག་ག་ིརྩིོདི་གཞིིརི་ཐོེངས་མིང་པོརི་སྒྲོ་

བཟུང་བ་དིེརི་ཆོོས་ཅན་རིང་སྟེེང་ནས་ཀྱང་གཟུགས་ཅན་གྱི་ིཆོོས་གཞིན་དིང་མི་ིའདྲ་

བའ་ིགནདི་ཅགི་ཡིདོི་པ་ཡིནི། 

དིེས་ན་སྐབས་འདིིརི་སྒྲོ་དིང་བུམི་པ་ལྟ་བུ་མིི་རྟེག་པ་ཡིིན་ཞིེས་བཤིདི་པའི་མིི་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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རྟེག་པ་དི་ེནི། ལུགས་འདིིའ་ིཕྲ་བའ་ིསྐདི་ཅིག་ག་ིག་ོདིོན་སྟེེང་ནས་ངོས་བཟུང་བའ་ིམི་ི

རྟེག་པ་ལ་ག་ོརྒྱུ་ཡིིན་ཕྱོིརི་བུམི་པ་ཐོ་ོབས་བཅོམི་ནས་ཞིིག་པ་ལྟ་བུ་ལ་ག་ོརྒྱུ་མི་ཡིིན་

ཏེ། དི་ེཙམི་རིང་རི་ེསྐྱེ་ེབ་ོཕལ་པའ་ིམིིག་གིས་མིངོན་སུམི་དུ་མིཐོོང་ཐུབ་པ་ཡིིན་ཕྱོིརི་

རྗོསེ་དིཔག་གསི་དིཔྱོོདི་པའ་ིདིགསོ་པ་མི་མིཆོསི་ས།ོ །

འདིིའི་མིི་རྟེག་པ་ནི་ཤིིན་ཏུ་ཐུང་བའི་སྐདི་ཅིག་མི་གཅིག་ལའང་འགྱུརི་མིེདི་དུ་

གནས་མི་ིསྲིིདི་པའ་ིདིནོ་དུ་ག་ོསྟེ།ེ དིཔེརི་ན། ང་ཚི་ོལ་ོགཅགི་ལ་ང་ོམི་ཐུག་པའ་ིགྲོགོས་

པ་ོཞིིག་དིང་འཕྲདི་ཚིེ། ཁོོའ་ིང་ོགདིོང་ཅུང་ཟདི་འགྱུརི་འདུག་པའ་ིཉིམིས་ཤིིག་མིངོན་

སུམི་དུ་མིཐོོང་ཐུབ་པ་དི་ེལྟ་བུ་ན་ིམི་ིརྟེག་པ་རིགས་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཡིང་། རིགས་པའ་ི

མི་ིརྟེག་པ་དི་ེཉིིདི་ཕྲ་བའ་ིམི་ིརྟེག་པ་ཕྲག་ཁྲིིག་དུ་མིའ་ིརྒྱུན་མིཐུདི་པ་ལས་ཕྱོིརི་མིངོན་

པ་ཡིིན་ཏེ། མི་ིདིེའ་ིང་ོགདིོང་ག་ིདིབྱེིབས་དིང་ཁོ་དིོག་ག་ིའགྱུརི་བ་དི་ེན་ིལ་ོདིེའ་ིཟློ་བ་

བཅུ་གཉིིས་པོའ་ིརིིང་ལ་རིིམི་གྱིིས་ག་ལེརི་འགྱུརི་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལས། ཟློ་བ་བཅུ་

གཅིག་གི་རིིང་ལ་རྟེག་པརི་བསྡོདི་ནས་ཟློ་བ་གཅིག་གི་རིིང་ལ་འགྱུརི་སོང་བ་ཞིིག་

མིིན། དི་ེབཞིིན་ཟློ་བ་རི་ེརིེའ་ིའགྱུརི་བ་ཡིང་ཉིིན་སུམི་བཅུའ་ིརིིང་ལ་རིིམི་གྱིིས་འགྱུརི་

བ་ཡིིན་པ་དིང་། ཉིིན་རིེ་རིེའི་འགྱུརི་བ་ཡིང་ཆུ་ཚིོདི་ཉིེརི་བཞིིའི་རིིང་ལ་རིིམི་གྱིིས་

འགྱུརི་བ་ཡིནི་པ་དིང་། ཆུ་ཚིདོི་རི་ེརིེའ་ིའགྱུརི་བ་དི་ེཡིང་སྐརི་མི་དྲུག་ཅུའ་ིརིངི་ལ་རིིམི་

འགྱུརི་བྱུང་བ་ཡིིན་པ་དིང་། སྐརི་མི་རི་ེརིེའ་ིའགྱུརི་བ་ཡིང་སྐརི་ཆོ་དྲུག་ཅུའ་ིརིིང་ལ་

རིམིི་འགྱུརི་བྱུང་བ་ཞིགི་དིང་། སྐརི་ཆོ་རི་ེརིེའ་ིའགྱུརི་བ་ཡིང་དིའེ་ིརྒྱུན་གྱི་ིསྐདི་ཅགི་མི་

རི་ེརིེའ་ིརིིང་ལ་རིིམི་གྱིིས་འགྱུརི་བ་ལས་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་བརྟེགས་ན། ཤིིན་

ཏུ་ཕྲ་བའ་ིསྐདི་ཅིག་སྟེ།ེ ས་ོས་ོསྐྱེ་ེབ་ོརིང་ག་པའ་ིམིངོན་སུམི་གྱི་ིཡུལ་ལས་འདིས་པའ་ི



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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སྐདི་ཅིག་གཅིག་ལ་ཡིང་མི་ིའགྱུརི་བའ་ིསྐབས་ཤིིག་འཇིོག་ཏུ་མིེདི་པརི་འདིོདི་པ་ཡིིན། 

གལ་ཏ་ེདིངོས་པ་ོཞིིག་སྐདི་ཅིག་ཕྲ་མི་ོགཅིག་ག་ིཡུན་ལ་མི་ིའགྱུརི་བརི་སྡོོདི་ཐུབ་ན་ན།ི 

དིེའ་ིཕྱོ་ིམིའ་ིསྐདི་ཅིག་ལའང་དི་ེལྟརི་སྡོོདི་མི་ིཐུབ་པའ་ིརྒྱུ་མིཚིན་ཅ་ིཡིང་མིེདི་པས་ནམི་

ཡིང་མི་ིའགྱུརི་བའ་ིཆོོས་སུ་ཐོལ་ཚུལ་གྱི་ིརིིགས་པས་བཀག་སྟེེ། འདུས་བྱེས་མིཐོའ་

དིག་སྐདི་ཅགི་མི་ཉིིདི་དུ་གྲུབ་པརི་གསུངས་ཡིདོི།

ཡིང་བཤིདི་ན། དིངོས་པོ་རྣམིས་མིཚིམིས་མིི་ཆོདི་པརི་འགྱུརི་གྱིིན་པ་དིེ་ནི་

དིངོས་པ་ོརྣམིས་ཀྱ་ིསྟེེང་དུ་རྒྱུ་ཡིིས་མི་བསྐྱེེདི་པའ་ིསྐདི་ཅིག་ཕྲ་མི་ོཙམི་ཡིང་མིེདི་པས་

ཡིིན་པརི་འདིོདི་དི།ེ སྐདི་ཅིག་སྔོ་ཕྱོ་ིཤིིན་ཏུ་ཕྲ་བ་དིག་ཀྱང་རྒྱུ་སྔོ་མི་སྔོ་མི་ལས་འབྱུང་

གིན་པ་ཡིིན་ཕྱོིརི་སྐདི་ཅིག་གཅིག་རྒྱུ་ལས་གསརི་དུ་སྐྱེེས་པ་ན་ིདིེའ་ིསྐདི་ཅིག་སྔོ་མི་

འགྱུརི་བའ་ིམིཚིོན་རྟེགས་ཁོ་ོནརི་གྱུརི་ཡིོདི་པས། སྔོརི་འབྲེས་རྟེགས་ཀྱ་ིརིིགས་པས་

དིངསོ་པ་ོརྣམིས་རིང་རིང་ག་ིརྒྱུ་རྐྱནེ་ལས་སྐྱེ་ེབརི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དིསེ་ན།ི ཕྲ་བའ་ིམི་ི

རྟེག་པ་བསྒྲུབ་པརི་བྱེེདི་པ་ལ་རྒྱུ་མིཚིན་གྱིི་རྨང་གཞིི་ངེས་ཅན་ཞིིག་བཏིང་ཡིོདི་པ་

ཡིནི་ན།ོ །

མིདིོ་སྡོེ་པ་ཡིན་གྱིི་ནང་པའི་གྲུབ་མིཐོའ་སྨྲ་པ་མིཐོའ་དིག་གིས། འདུས་བྱེས་

རྣམིས་རིང་གྲུབ་ཙམི་ནས་མི་ིསྡོོདི་པརི་འདིདོི་ཕྱོརིི་ཕྲ་བའ་ིམི་ིརྟེག་པའ་ིངསོ་འཛནི་ཙམི་

གཅིག་མིཚུངས་སུ་ཡིོདི་ན་ཡིང་། བྱེ་ེབྲེག་ཏུ་སྨྲ་པ་རྣམིས་ཀྱིས་འདུས་བྱེས་ལ་སྐདི་

ཅིག་གསུམི་པ་གནས་པའ་ིསྐདི་ཅིག་ཟེརི་བ་ཞིིག་ཁོས་ལེན་པ་ཡིིན་པས། ཕྲ་བའིམི་ི

རྟེག་པའ་ིའདིོདི་ཚུལ་ཐོདི་ནས་ཀྱང་ནང་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་བཞི་ིཀ་ན་ིགཅིག་མིཚུངས་སུ་

ཆོགས་ཐུབ་མིེདི་པ་རིེདི། 
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རིང་བཞིིན་གྱི་ིརྟེགས་ཡིང་དིག་ག་ིདིཔེརི་མིཚིོན་དུ། སྒྲོ་ཆོོས་ཅན། མི་ིརྟེག་སྟེེ། 

བྱེས་པའ་ིཕྱོིརི། ཞིེས་པའ་ིགཏན་ཚིིགས་འདི་ིཉིིདི་བཀོདི་ཡིོདི་ལ། མི་ིཞིིག་གིས་སྤྱོིའ་ི

ཆོོས་ཉིིདི་ཀྱ་ིག་ོབའ་ིཐོདི་ནས་གང་བྱེས་པ་ཡིིན་ཚིདི་མི་ིརྟེག་པ་ཡིིན་པརི་རྟེོགས་ཀྱང་། 

བྱེས་པརི་གྱུརི་པའི་བྱེེ་བྲེག་གི་ཆོོས་སྒྲོའི་སྟེེང་དུ་རྟེག་མིི་རྟེག་ཐོག་མི་ཆོོདི་པའི་བརི་

གླིགས་དིེརི། གཏན་ཚིིགས་དིེས་བསྒྲུབ་ན་གཞི་ིསྒྲོའ་ིསྟེེང་དུ་མི་ིརྟེག་པ་རྟེོགས་ཐུབ་

ཅེས་ལུགས་འདིིས་འདིོདི་པ་ཡིིན་མིོདི། བྱེས་པ་ཡིིན་ཚིདི་མི་ིརྟེག་པརི་ངེས་ནས་སྒྲོ་

རྟེག་མི་ིརྟེག་ཐོ་ེཚིོམི་གྱི་ིབློ་ོཞིིག་ཇི་ིལྟརི་འབྱུང་སྟེ།ེ སྒྲོ་ཡིང་མི་ིརྟེག་པ་མི་ཡིིན་ནམི་ཞིེས་

ཟེརི་ནས་ཀྱང་ལུགས་འདིིའི་གཏན་ཚིིགས་འགྲོོ་ཕྱོོགས་ལ་དིོགས་སློོང་བྱེེདི་མིཁོན་

ཡིང་ཡིདོི་པརི་འདུག 

འོན་ཏ་ེམི་ིབྱེ་ེབྲེག་པ་ཞིིག་ག་ིཤིེས་རྟེོགས་འཕེལ་རིིམི་གྱི་ིཁྲིོདི་དུ། དི་ེདིང་དི་ེའདྲའ་ི

བསམི་བློོའ་ིགནས་རིིམི་རྙོག་འཛིང་ཅན་སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་ཡིོང་ངེས་པའི་གནདི་དིོན་

འགྲོེལ་བརྗོོདི་ཀྱི་ཆོེདི་དུ། <<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>ལས་རིང་བཞིིན་གྱིི་རྟེགས་

ཡིང་དིག་ག་ིརྟེགས་ཆོོས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་བ་ཞིིབ་ཏུ་བཤིདི་ཡིོདི་ལ། དི་ེལྟརི་སྤྱོིའ་ིསྟེེང་དུ་སྒྲོ་ོ

འདིོགས་གཅོདི་ཚུལ་དིང་། བྱེ་ེབྲེག་ག་ིསྟེེང་དུ་སྒྲོ་ོའདིོགས་གཅོདི་ཚུལ་གཉིིས་ཀྱ་ིཁྱདི་

པརི་ཞིབི་མིོརི་ཕྱོསེ་པ་དིསེ། ལུགས་འདིིའ་ིགཏན་ཚིགིས་རིགི་པ་དིང་སྔོརི་གྱི་ིཕྱོ་ིརིལོ་

པའ་ིགཏན་ཚིགིས་རིགི་པའ་ིའགྲོ་ོལུགས་མི་ིམིཚུངས་པའ་ིབྱེ་ེབྲེག་ག་ིཁྱདི་ཆོསོ་གཞིན་

ཞིགི་ཀྱང་དིཔགོ་ཐུབ།

གཞུང་འདིིརི་སྔོརི་འབྲེས་རྟེགས་ཀྱིས་དིངོས་པ་ོཐོམིས་ཅདི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིིས་བསྐྱེེདི་

པའ་ིཚུལ་བཤིདི་ཅིང་། དི་ེནས་གང་ཞིིག་རྒྱུ་ཡིིས་བསྐྱེེདི་པ་རྣམིས་ན་ིསྐདི་ཅིག་ལའང་
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རྟེག་པའ་ིངང་དུ་མི་ིསྡོདོི་པའ་ིརིང་བཞིནི་གྱི་ིའབྲེལེ་བ་ཞིབི་ཏུ་གསུངས་པ་དིརེི་ཐོདི་ཀརི་

བལྟས་ན། ཤིེས་བྱེའ་ིགནས་སྟེངས་གང་ཞིིག་རྩིདི་གཅོདི་བྱེས་པ་ཙམི་ལས་མི་འདིས་

པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་སྣང་ན་ཡིང་། ལེའུ་གཉིིས་པརི། “དིེ་ཕྱོིརི་མིི་རྟེག་ལས་སྡུག་

བསྔོལ། །”ཞིེས་པའི་ཚིིག་འདིི་ཐོོན་པ་ལ་དིཔྱོདི་ཚིེ། འདུས་བྱེས་རྣམིས་སྐདི་ཅིག་

ལའང་མི་ིསྡོོདི་པརི་འགྱུརི་གྱིིན་པའ་ིཤིེས་བྱེའ་ིགནས་སྟེངས་དིེ། ང་ཚི་ོམི་ིརི་ེརི་ེདིང་

སེམིས་ཅན་རི་ེརིེའ་ིབདི་ེསྡུག་ག་ིགནདི་དིོན་དིང་འབྲེེལ་བ་ཡིོདི་པ་ཞིིག་ཏུ་ངོས་བཟུང་

བརི་སྣང་བས། འབྲེས་རྟེགས་དིང་རིང་བཞིིན་གྱིི་རྟེགས་གཉིིས་ཀས་ཀྱང་། ཚུལ་

གཞིན་ཞིིག་ནས་ན་ིནང་པའ་ིམིཚིན་ཉིིདི་བསམི་བློ་ོསྤྱོིའ་ིངོས་ཤིིག་སྟེོན་གྱི་ིཡིོདི་པརི་

འདུག

དི་ེཡིང<<མིདིོ>>ལས། “དིག་ེསློངོ་དིག་གཟུགས་རྟེག་པ་ཡིནི་ནམི། མི་ིརྟེག་

པ་ཡིིན། བཙུན་པ་མི་ིརྟེག་པ་ལགས་ས།ོ །གང་མི་ིརྟེག་པ་དི་ེསྡུག་བསྔོལ་པ་ཡིིན་ནམི། 

བདི་ེབ་ཡིནི། བཙུན་པ་སྡུག་བསྔོལ་པ་ལགས་ཏ།ེ གང་མི་ིརྟེག་པ་དི་ེསྡུག་བསྔོལ་པརི་

རྣམི་པརི་འགྱུརི་བའ་ིཆོསོ་ཅན་ལགས་ས།ོ །”ཞིསེ་ཇི་ིསྐདི་གསུངས་པ་ལྟརི། འདི་ིནས་

ཀྱང་ང་ཚིའོ་ིལུས་དིང་སྐྱེ་ེམིཆོདེི། ཁོམིས་དིང་དིབང་པ།ོ རྒྱུ་ལུས་ལངོས་སྤྱོོདི། ཚི་ེདིང་

བསོདི་ནམིས་བཅས་ཡིོདི་ཚིདི་ནས་ཡིོདི་ཚིདི་འགྱུརི་བའ་ིཆོོས་ཅན་ཞིིག་ཏུ་རྩིོདི་སྒྲུབ་

ཀྱ་ིརིིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། འགྱུརི་བ་དི་ེཡིང་རྒྱུ་སྔོ་མི་སྔོ་མི་ལས་བྱུང་བའ་ི

འབྲེས་བུའ་ིབརྗོ་ེསྤོོརི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་བཤིདི་པརི་མི་ཟདི། དི་ལྟའ་ིང་ཚིོའ་ིགནས་ལུས་

ལོངས་སྤྱོོདི་མིཐོའ་དིག་ག་ིརྒྱུ་ན་ིསྡུག་བསྔོལ་པའ་ིརྩི་བ་ཅན་གྱི་ིལས་དིང་ཉིོན་མིོངས་

ཡིནི་པས། སྐྱེ་ེབ་དིང་། རྒ་བ། ན་བ། འཆོ་ིབ་སགོས་འུ་ཅག་ག་ིཡིོདི་ཚིདི་ལས་ཉིནོ་གྱི་ི
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རྐྱེན་ལ་བརྟེེན་ནས་དིབང་མིེདི་དུ་འགྱུརི་དིགོས་པའ་ིརིང་བཞིིན་འདི་ིཉིིདི་ཤིིན་ཏུ་སྡུག་

བསྔོལ་པ་ཉིིདི་དི་ོཞིསེ་ཀྱང་བསྟེན་ཡིདོི་པ་རིེདི།

ག་ོསློ་བརི་བཤིདི་ན། རིང་རྒྱུདི་མི་ཞི་ིབརི་བྱེེདི་པའ་ིཉིོན་མིོངས་པའ་ིསེམིས་ཀྱ་ི

རྗོསེ་སུ་དིབང་མིེདི་དུ་རྒྱུག་དིགསོ་པའ་ིམི་ིཚི་ེན།ི འཕྲལ་གྱི་ིསྐྱེིདི་སྣང་ཕྲན་བུ་རིེའ་ིཕྱོརིི་

དུ་དི་ེལས་བརྒྱ་འགྱུརི་གྱི་ིསྡུག་བསྔོལ་མིང་པ་ོདིང་ལནེ་བྱེ་དིགསོ་པ་ཞིགི་ཏུ་གྱུརི་ཡིདོི་

པས། དི་ེན་ིདིོན་ལ་སྡུག་བསྔོལ་པའ་ིརིང་བཞིིན་དིང་བཅས་པའ་ིམི་ིཚི་ེཞིིག་ལས་མི་

འདིས་པ་ཡིིན་ཞིེས་པའ།ོ །ནམི་ཞིིག་ན། ང་ཚི་ོཡིང་དིངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་མིཁྱེན་

པའ་ིརྟེོགས་པ་གསརི་པ་ཞིིག་ལ་བརྟེེན་ནས། སེམིས་ཀྱ་ིའཕྲ་ོའདུ་ཡིོདི་ཚིདི་ལྷོདི་ཤིིག་

གརེི་གནས་ཐུབ་པའ་ིརིིམི་པ་ཞིགི་ལ་ཐོནོ་དུས། གཞི་ིནས་རིང་ཉིིདི་རིང་ལ་དིབང་བའ་ི

བདི་ེསྐྱེདིི་རྣལ་མིའ་ིག་ོའཕང་ཞིགི་ཐོབོ་པ་ཡིནི་པས། དི་ེདུས་ཀྱ་ིལུས་སེམིས་ཀྱ་ིའགྱུརི་

བ་དིག་ཀྱང་སྐདི་ཅིག་སྔོ་ཕྱོ་ིབགྲོོདི་པའ་ིརིིམི་པ་ཙམི་ལས། ཉིོན་མིོངས་པའ་ིསེམིས་ཀྱ་ི

གཞིན་དིབང་དུ་སོང་བའ་ིའགྱུརི་བ་ཞིིག་ཡིིན་མི་ིསྲིིདི་པ་ཡིིན་པ་ལུགས་འདིིས་འདིོདི་

དི།ོ །

དི་ེལྟརི་འདུས་བྱེས་མིཐོའ་དིག་སྐདི་ཅིག་སྐདི་ཅིག་ལ་འགྱུརི་བའ་ིརིང་བཞིིན་དིེ། 

ང་ཚི་ོསྡུག་བསྔོལ་པའ་ིགཞིན་དིབང་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིངོས་འཛིན་གྱི་ིརྐྱེན་ཏུ་སྦྱརི་པ་

དིང་ཆོབས་ཅིག་ཏུ། ང་ཚིརོི་སྡུག་བསྔོལ་ལ་སྡུག་བསྔོལ་དུ་མིཐོོང་བའ་ིཤིེས་རིབ་ཅིག་

རྙེདི་དིགོས་ཚུལ་གྱིི་རིེ་སྐུལ་མིཛདི་པ་དིེས། ཕྱོོགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་འདུས་བྱེས་

རྣམིས་འགྱུརི་བའ་ིརིང་བཞིིན་དིང་ལྡན་པ་འདི་ིནི། ང་ཚིོའ་ིངེས་པ་དིོན་གྱི་ིརི་ེབ་ཁོ་ོན་

ཡིིན་ཚུལ་གྱིི་འདིོདི་ཕྱོོགས་ཀྱང་འཛིན་གྱིི་ཡིོདི་དིེ། གལ་ཏེ་འདུས་བྱེས་རྣམིས་ལ་
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འགྱུརི་རྒྱུ་མིེདི་ན། ང་ཚིོའ་ིརྨ་ིལམི་དིང་རི་ེའདུན་ཡིོདི་ཚིདི་འཁྱག་རིེངས་སུ་སོང་བ་

དིང་ཁྱདི་པརི་མི་མིཆོིས་ན་ཡིང་། བཟང་ངན་ལགེས་ཉིསེ་ཀྱ་ིའདུས་བྱེས་ཡིོདི་ཚིདི་རྒྱུ་

དིང་རྐྱེན་ལ་བརྟེེན་ནས་བསྒྱུརི་རུང་ལ་འགྱུརི་ངེས་པའ་ིཆོོས་ཉིིདི་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་དིེས། 

ང་ཚིོརི་ཡིང་གནས་དིང་གནས་མིིན་དིཔྱོོདི་པའི་བློ་ོགྲོོས་ལ་བརྟེེན་ནས་གཏན་དུ་མི་

ནརོི་བའ་ིལམི་ཞིགི་རིང་ག་ིཚི་ེནོམི་དུ་བདིམི་རྒྱུའ་ིསྤོབོས་པ་བསྩལ་པ་མི་ཡིནི་ནམི། 

གཞིན་དུ་འདུས་བྱེས་ཐོམིས་ཅདི་སྐདི་ཅིག་ལ་ཡིང་མི་ིསྡོོདི་པའ་ིདིོན་དིངོས་ཀྱ་ི

གནས་ཚུལ་འདིི་ལ་གཞིིགས་ནས་ནི། ང་ཚིོ་སུ་ཡིིན་ཡིང་ཚིེ་སྲིོག་གི་ཉིེན་ཁོ་དིང་

དིབྱེེརི་མིེདི་དུ་ལྷན་ཅིག་འགྲོོགས་བཞིིན་པའ་ིརིང་བཞིིན་ལ་བསམི་བློ་ོའཁོོརི་དིགོས་

པརི་མིཐོོང་སྟེེ། མི་གཞིི་འཆོི་བ་མིི་རྟེག་པ་དིེ་རིགས་པའི་མིི་རྟེག་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱང་

རིགས་པའི་མིི་རྟེག་པ་རྣམིས་ནི་ཕྲ་བའི་སྐདི་ཅིག་གི་འགྱུརི་བ་ཚིོགས་ནས་བྱུང་བ་

ཞིིག་ཡིིན་པས། འུ་ཅག་ག་ིཉི་ིམི་རི་ེརིེའ་ིདུས་ཚིོདི་ཀྱ་ིསྐརི་ཆོ་རི་ེརི་ེདིང་། དིབུགས་ཀྱ་ི

རྒྱུ་བ་རིེ་རིེ་བཞིིན་འཆོི་བ་དིང་ཐོག་ཉིེ་བའི་རྐྱེན་ཏུ་འགྲོོ་ཡིི་ཡིོདི་དིེ། འདུས་བྱེས་ཀྱི་

འགྱུརི་བ་ཀུན་ལ་རྩི་བའ་ིཆོ་ནས་ཕྱོིས་འབྱུང་ག་ིརྐྱེན་གཞིན་མི་ིདིགོས་པརི་སྐྱེེས་ཙམི་

ཉིདིི་འཇིགི་པའ་ིརྒྱུ་རུ་ཆོགས་ཡིོདི་པའ་ིཕྱོརིི་རི།ོ །

དིེང་སྐབས། གསརི་འཕྲིན་དིག་ག་ིཁོ་ཕྱོེས་མི་ཐོག་ཏུ་འཕྲིན་གསརི་མིང་ཤིོས་ན་ི

མིིའ་ིཚི་ེསྲིོག་ག་ིཆོག་འཇིིག་དིང་འབྲེེལ་བ་ཤི་སྟེག་སྟེེ། ཡུལ་ཕྱོོགས་གང་དིང་གང་དུ་

ས་ཡིམོི་བརྒྱབ་པ་དིང་། ཆུ་ལགོ་བརྒྱུགས་པ། རི་ིནུརི་བ། མི་ེཤིརོི་པ། རློངས་འཁོརོི་

དིང་གནམི་གྲུ་མི་ེའཁོརོི་སགོས་ལ་ཆོག་སྐྱེནོ་ཤིརོི་པ། འགདི་རྫིས་བཀདི་པ་སགོས་ཀྱ་ི

གནས་ཚུལ་ཉིནི་རི་ེལས་ཉིནི་རིརེི་མིང་བརི་འདུག གནས་ཚུལ་དི་ེདིག་ན་ིང་ཚི་ོཐོ་ེབའ་ི
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མིི་ཡུལ་གྱིི་ཁྱིམི་ཚིང་འདིིའི་ནང་དུ་བྱུང་དིང་འབྱུང་བཞིིན་པ་འདིི་ལྟ་ན། ང་ཚི་ོཡིང་

རྒྱུན་དུ་གནས་ཚུལ་དིེ་དིག་གི་བརི་ན་ཚིེ་སྲིོག་གི་ཆོག་འཇིིག་དིང་འགྲོོགས་ནས་

བསྡོདི་ཡིོདི་པས། དི་ེརིིང་ག་ིཁོ་ོཚིོའ་ིརྐྱེན་ངན་དི་ེན་ིསང་ཉིིན་གྱི་ིང་ཚིོརི་མི་ིའབྱུང་ཞིེས་

སུ་ཞིགི་གསི་སྨྲ་བརི་སྤོབོས། 

མི་ིལ་ལས། ང་ཚི་ོའཆོ་ིངེས་པའ་ིགནས་ལུགས་ཙམི་སུས་ཀྱང་ཤིེས་པས་དི་ེལ་

བཤིདི་རིིན་མིེདི་པརི་འདིོདི་ན་ཡིང་། ང་ཚིོས་རྒྱུན་དུ་རིང་ཉིིདི་ལ་དུས་ཡུན་རིིང་པོའ་ི

འཚི་ོཐོབས་ཀྱ་ིའཆོརི་གཞི་ིརྒྱུན་ཆོགས་སུ་བཀོདི་སྒྲོིག་བྱེེདི་ཀྱིན་པ་དིང་། ལས་སུ་བྱེ་

བ་མིཐོའ་དིག་ཕྱོི་བཤིོལ་དིང་ལེ་ལོའ་ིདིབང་དུ་གཏོང་གིན་པ་སོགས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་

འདིིས་ནི། རྟེག་འཛིན་ཞིིག་གིས་དིབང་མིེདི་དུ་བཅིངས་ཡིོདི་པའི་སེམིས་ཁོམིས་

གསལ་བོརི་མིཐོོང་ཐུབ་པས། ནམི་འཆོ་ིངེས་མིེདི་ཀྱ་ིགནས་ལུགས་ཀྱང་ནན་བཤིདི་

ཀྱ་ིདིགསོ་པ་ཅན་ཞིགི་ཏུ་སྙོམི་ལ། དི་ེལས་ཀྱང་རྩི་བའ་ིརྩི་བ་ན།ི ང་ཚིསོ་རིང་ཉིིདི་ནམི་

འཆོ་ིངེས་མིེདི་དུ་ངོས་ཟིན་རྒྱུ་ཙམི་མི་ཡིིན་པརི། རིང་ཉིིདི་ནམི་འཆོ་ིངེས་མིེདི་དུ་ངོས་

ཟིན་པའ་ིབློ་ོདིེས་རིང་ག་ིམི་ིཚིེའ་ིལམི་ཕྱོོགས་དིང་མི་ིཚིེའ་ིལྟ་བ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ག་འདྲ་

ཞིགི་ཐོབེས་རྒྱུ་དི་ེཉིིདི་ཡིནི་པ་རིེདི། 

ང་ཚི་ོནི་མིི་ཡུལ་ལ་ཁོེརི་རྐྱང་དུ་ཡིོང་མིཁོན་ཡིིན་ལ། སློརི་ཡིང་མིི་ཡུལ་ནས་

ཁོེརི་རྐྱང་དུ་འགྲོ་ོམིཁོན་ཡིིན་པས། ཡུན་རིིང་སྡོོདི་དིབང་མིེདི་པའ་ིང་ཚི་ོན་ིམི་ིཡུལ་

འདིིའ་ིམིགྲོོན་པ་ོཤི་སྟེག་ཡིིན་པ་གོརི་མི་ཆོག་པ་རིེདི། འུ་ཅག་མི་ིཡུལ་ཁྱིམི་ཚིང་ཆོེན་

པརོི་མིགྲོོན་དུ་བསྡོདི་པའ་ིདུས་ཚིོདི་དི་ེརྐུན་ལས་ཇིག་ལས་དིང་། མི་ིགསོདི་ཁྲིག་སྦྱརོི་

རིམི། གཡི་ོསྒྱུ་ཁྲིམི་གསུམི་སོགས་ཀྱིས་ཟདི་པརི་གྱུརི་ན་ནི། འགྲོ་ོབའ་ིཉིིན་མི་ོདིེརི་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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རིང་སེམིས་ཀྱ་ིཁུརི་བ་ོལྗོིདི་ཏགི་ཏགི་ཡིནི་རྒྱུ་རིེདི་ཨང་། 

དི་ེལྟ་ན། ཆོསོ་ལུགས་ཀྱ་ིདིདི་པ་ཡིོདི་མིནི་ལ་མི་བལྟསོ་པརི། <<ཚིདི་མི་རྣམི་

འགྲོལེ>>དུ་རིང་ཉིདིི་ཐོ་ེབའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་འདིའི་ིཕྱོ་ིནང་ཕྲ་རིགས་ཐོམིས་ཅདི་སྐདི་ཅགི་

ལ་ཡིང་མི་ིསྡོདོི་པའ་ིརིང་བཞིནི་ཅན་དུ་གཏན་ཚིགིས་ཀྱསི་བསྒྲུབས་པ་དི།ེ དིངསོ་པའོ་ི

གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པའ་ིབདིེན་དིོན་ཞིིག་ཏུ་ཤིེས་པའ་ིངོས་ནས། ང་ཚིོས་རིང་ཉིིདི་

མི་ིཡུལ་དུ་འཚི་ོབའ་ིཉི་ིམི་རི་ེརི་ེདིང་སྐརི་ཆོ་རི་ེརིེའ་ིདུས་ཚིོདི་ཀྱང་གཅེས་སུ་བཟུང་སྟེ།ེ 

མི་ིཡུལ་འདིིའ་ིདིོན་གྱི་ིརིིན་པ་ོཆོ་ེརུ་བསྔོགས་འོས་པའ་ིདྲང་བདིེན་དིང་། བྱེམིས་བརྩི།ེ 

ལྷག་བསམི། མིཛའ་དུངས་བཅས་ཀྱ་ིལོངས་སྤྱོོདི་ལ་ཅིས་ཀྱང་རིོལ་ཐུབ་པ་གཞིིརི་

བྱེས་ཤིིང་། རིང་རིང་གིས་བསྒྲུབ་ན་འདིོདི་པའ་ིལས་ལ་གང་མྱུརི་གྱིིས་བརྩིོན་ཏ།ེ མི་ི

ཡུལ་གྱིི་མིཛེས་སྡུག་གིས་རིང་ཉིིདི་ཀྱི་མིི་ཚིེ་བརྒྱན་ཅིང་། རིང་ཉིིདི་ཀྱི་མིི་ཚིེས་མིི་

ཡུལ་ལ་མིཛསེ་སྡུག་སྣནོ་ཐུབ་པ་ཞིིག་བྱུང་ན་ཤིནི་ཏུ་མི་ིལགེས་སམི། 

བཞི།ི མ་དམགིས་པའ་ིརྟགས་གླེེངོ་བ།

མི་དིམིིགས་པའ་ིརྟེགས་ཀྱ་ིརིིགས་པས་ནི། གཞི་ིརྩི་ནས་ང་ཚིོའ་ིདི་ལྟའ་ིབློ་ོའདི་ི

ཙམི་གྱིིས་ཤིེས་བྱེའ་ིགནདི་ཕྲ་རིགས་མིང་པ་ོཞིིག་རྟེོགས་མི་ཐུབ་པརི་ལུས་ཡིོདི་པའ་ི

ཚུལ་ལ་གཏན་ཚིིགས་ཀྱ་ིསྒྲུབ་བྱེེདི་བཀོདི་ནས། དི་ལྟ་མིངོན་དུ་གྱུརི་པའ་ིབློོའ་ིའཆོརི་

སྣང་ཙམི་ཁོ་ོནའ་ིརྗོེས་སུ་འབྲེངས་ཏ།ེ ཤིེས་བྱེའ་ིཚུལ་ལུགས་ཇི་ིསྙོདེི་ཅིག་ལ་འདི་ིདིང་

འདི་ིཡིིན་གྱི་ིཁོ་ཚིོན་རྦདི་དི་ེབཅདི་ན། ལམི་གྱི་ིགཡིང་ས་ཆོེན་པ་ོགཞིན་ཞིིག་ཏུ་ལྷུང་

ཉིནེ་གྱི་ིབརྡོ་བཏང་ཡིོདི་པརི་འདུག་ག ོ།

རིང་རིང་གི་མིི་ཚིེ་འདིིའི་མྱོོང་བའི་དིབང་དུ་བྱེས་ན་ཡིང་། མིཁོས་དིབང་དིགེ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཆོསོ་ཀྱསི། “བྱེསི་པའ་ིདུས་ནས་རྒས་ཤིངི་འཁོགོས་པའ་ིབརི། །སེམིས་ཀྱ་ིའཁྱེརི་ས་ོ

ཅ་ིཙམི་བརྗོེས་གྱུརི་པ། །རིང་ག་ིམྱོོང་བས་དིཔྱོདི་ན་ཤིེས་ནུས་པས། །དི་ལྟའ་ིའཆོརི་

སྒོ་ོའདི་ིལ་ཡིདིི་རྟེནོ་ཅ།ི །”ཞིསེ་ཇི་ིསྐདི་གསུངས་པ་བཞིནི། འདིས་ལོརི་མིནི་པརི་ཐོག་

བཅདི་ཀྱང་དི་ལརོི་ཡིནི་ཡིནི་འདྲ་བ་དིང་། དི་ལོརི་ཡིནི་པརི་ཐོག་བཅདི་ཀྱང་སང་ལོརི་

མིནི་པརི་ཤིསེ་པ། མིཚིམིས་རིེརི་ཡིདོི་པརི་ཐོག་བཅདི་ཀྱང་ལན་རིེརི་མིེདི་མིེདི་འདྲ་བ་

ལྟ་བུས་མིཚིོན། འགྱུརི་བག་རྒོདི་པའ་ིདི་ལྟའ་ིབློ་ོའདི་ིག་ཙམི་ན་ིགཏན་ཏུ་རྟེོན་རུང་བ་

ཞིིག་མིིན་པའ་ིཉིམིས་མྱོོང་ལ་དིཔགས་ནས་བསམིས་ན། འཁྲུལ་བ་ཅན་གྱི་ིབློ་ོརིགས་

པ་འདིིའ་ིའཁྲུལ་སེལ་ལྟ་བུརི་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིམི་དིམིིགས་པའ་ིརྟེགས་ཀྱ་ིནང་དིོན་

དུ་སྦྲུམི་པའ་ིབསམི་བློོའ་ིཆོ་ལ་དིོན་སྙོིང་ཤིིན་ཏུ་ཆོ་ེབརི་ཁོ་ོབོས་སྙོམི་སྟེེ། དིབུ་མི་པ་

རྣམིས་ཀྱི་བརྡོ་ཆོདི་དུ“སྣང་ཚུལ་དིང་གནས་ཚུལ་མིི་མིཐུན་པ”ཞིེས་སུ་གྲོགས་པ་

ལྟརི། སྐབས་དིང་སྐབས་སུ་རིང་ཅག་ག་ིརྒྱུདི་ཀྱ་ིཡུལ་ཅན་བློ་ོལ་སྣང་ཚུལ་དིང་། ཡུལ་

རིང་གི་དིོན་དིངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཉིིས་ཀ་མིི་མིཐུན་པརི་ཆོགས་ཀྱིན་ཡིོདི་པའི་

དིངོས་ཡིོདི་བདིེན་དིོན་དིེ་ནི། སློོབ་དིཔོན་ཡིབ་སྲིས་ཀྱིས་མི་དིམིིགས་པའི་རྟེགས་

གཏན་ལ་འབབེ་པའ་ིརིགིས་ལམི་གྱི་ིགཞི་ིའཛུགས་ས་ཡིནི་པས་ས།ོ །

དིཔརེི་ན། <<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོལེ>>འདི་ིནས་ཀྱང་། ནང་པ་སྤྱོིའ་ིའདིདོི་ཚུལ་

ལྟརི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་བསམི་གྱིིས་མིི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱི་ཆོོས་ཉིིདི་དིབང་གིས། 

འགྲོ་ོབ་སེམིས་ཅན་གྱི་ིརིིགས་ལའང་ང་ཚིོའ་ིརིགས་པའ་ིདིབང་ཤིེས་ཀྱིས་མིཐོོང་ཐུབ་

མི་ིཐུབ་ཀྱ་ིརིིགས་སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་ཡིོདི་པརི་འདིོདི་ཅིང་། འདིོདི་ཚུལ་དི་ེཉིིདི་ན་ིམིིའ་ིདི་

ལྟའ་ིརིགས་པའ་ིམིངོན་སུམི་གཅིག་པུ་ཁོ་ོན་ཚིདི་མིརི་འདིོདི་པའ་ིགནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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གྱི་ིདིངོས་གཙོའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་རྒྱང་འཕེན་པ་དིང་འགལ་ཟློ་ཆོགས་ས་ཞིིག་ཏུའང་གྱུརི་

ཡིོདི་པས། མི་ིསྣང་བ་མི་དིམིིགས་པའ་ིརྟེགས་ཀྱ་ིསྐབས་སུ། གཞི་ིགང་ཞིིག་ཏུ་ས་ོས་ོ

རིང་ཉིིདི་ཀྱ་ིམིིག་གིས་མི་མིཐོོང་བ་ཙམི་ལ་རྒྱུ་མིཚིན་དུ་བྱེས་ནས། གཞི་ིདིེརི་ཤི་ཟ་ལྟ་

བུའ་ིསམེིས་ཅན་གྱི་ིརིགིས་གཞིན་མིེདི་པརི་དིམི་བཅའ་བ་དི་ེན།ི མི་མིཐོངོ་བ་དིང་མིེདི་

པརི་མིཐོོང་བའི་དིབྱེེ་བ་འབྱེེདི་མི་ཤིེས་པའི་རྩིིང་རིགས་ཅན་གྱིི་མིཚིན་ཉིིདི་ལྟ་ཚུལ་

ཞིིག་ཡིིན་ལུགས་ཀྱ་ིསྒྲུབ་བྱེེདི་འཕྲོས་དིང་བཅས་པ་བྱུང་ཡིོདི་པས། དི་ེན་ིརྒྱང་འཕེན་

གྱིིས་ཚིདི་མི་ལ་མིངོན་སུམི་གཅིག་པུརི་ཐོག་བཅདི་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་དིེརི་གཟས་ནས་

བཏནོ་པའ་ིདིགག་སྒྲུབ་ཀྱ་ིརིགིས་པ་ཞིིག་ཀྱང་ཡིནི་པ་རིེདི།

ལུགས་འདིིའ་ིདིགོངས་ཚུལ་ལ། རྒྱང་འཕེན་གྱིིས་མིདུན་གྱི་ིགཞི་ིའདིིརི་ཤི་ཟ་ལྟ་

བུའི་སེམིས་ཅན་གྱིི་རིིགས་གཞིན་པ་ཞིིག་མིེདི་པརི་དིམི་བཅས་པ་ནི་རིང་གིས་མི་

མིཐོོང་བ་ཙམི་ལ་ཁུངས་བྱེས་པ་ཡིིན་ཞིིང་། དི་ེན་ིདིངོས་པ་ོརྣམིས་ཀྱ་ིཁོོངས་སུ་གལ་

ཏེ་ཡིོདི་ན་ཡིང་འུ་ཅག་གི་མིིག་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་དིང་མིི་རུང་བ་གཉིིས་ཡིོདི་པ་མི་

ཤིསེ་པའ་ིརྟེགས་ཡིནི་པརི་འདིོདི་ཡིདོི། དིཔེརི་ན། སྲིན་མི་ལྟ་བུའ་ིགཟུགས་རིགས་པ་

རྣམིས་ན་ིགཞི་ིགང་ཞིགི་ཏུ་ང་ཚིསོ་མི་མིཐོངོ་བ་ཙམི་གྱིསི་མིེདི་པརི་ཐོག་ཆོདོི་དི།ེ གཞི་ི

དིེརི་སྲིན་མི་ཞིིག་ཡིོདི་ན་ང་ཚིོའ་ིམིིག་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་ཡིིན་པའ་ིཕྱོིརི་རི།ོ །འོན་ཀྱང་། 

ཆུ་བུརི་གྱིི་མིིག་འདིིས་མིཐོོང་མིི་ནུས་པའི་ཤིིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་འབུ་ཕྲ་རྣམིས་ནི། ལག་

མིཐོལི་ལྟ་བུའ་ིགཞི་ིགང་ཡིང་རུང་བརི་རིང་གསི་མི་མིཐོངོ་བ་ཙམི་གྱིསི་མིདེི་པརི་ཐོག་

གཅདོི་མི་ིརིགིས་ཏ།ེ ཡིདོི་ནའང་སྣང་དུ་རུང་བ་མི་ཡིནི་པའ་ིཕྱོརིི་རི་ོཞིསེ་ཟེརི་བ་ཡིནི། 

དི་ེལྟརི་མི་ིསྣང་བ་མི་དིམིིགས་པའ་ིརྟེགས་ཀྱ་ིརིིགས་པས་ནི། མི་མིཐོོང་བ་དིང་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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མིེདི་པརི་མིཐོོང་བ་གཉིིས་ལ་ཁྱདི་ཕྱོེས་པའ་ིརིིགས་ལམི་གྱི་ིསྒོ་ོནས། མིདུན་གྱི་ིགཞི་ི

འདིིརི་ཤི་ཟ་ལྟ་བུའ་ིསེམིས་ཅན་གྱི་ིརིིགས་གཞིན་དིང་གཞིན་ཡིོདི་མིེདི་ལྟ་བུའ་ིགནདི་

དིོན་དི་ེདིག་ནི། ཕྲ་ཞིིང་ཕྲ་བའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིཆོོས་ཉིིདི་ལ་དིཔྱོོདི་པའ་ིརྗོེས་དིཔག་ག་ི

ཤིེས་རིབ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཐོག་གཅོདི་དིགོས་པ་ཉིིདི་ལས། དི་ལྟའ་ིམིིག་དིང་རྣ་བ་ལྟ་

བུའ་ིབློ་ོམིངོན་སུམི་པ་དིག་ག་ིབྱེེདི་རྩིོལ་གྱིིས་ཐོག་གཅོདི་མི་ིཐུབ་པརི་བཤིདི་པརི་མི་

ཟདི། དི་ལྟའ་ིམིིག་སོགས་དིབང་པོའ་ིཡུལ་གྱི་ིཁྱབ་ཁོོངས་སུ་མིཐོའ་མིེདི་པའ་ིཤིེས་

བྱེའ་ིརྒྱ་ཁྱནོ་ཅ་ིཙམི་འདུས་ཡིདོི་དིམི་ཞིེས་ཟུརི་ཟ་ཡིང་བྱེས་ཡིོདི། 

འདིིརི། “ཚིདི་མི་རྣམིས་ནི་མིི་འཇུག་པ། །མིེདི་ལ་མིི་འཇུག་འབྲེས་བུ་

ཅན། །གཏན་ཚིགིས། །”ཞིསེ་དིང་། “འཇུག་པ་བློ་ོསྔོནོ་ཅན་ཉིིདི་ཕྱོིརི། །དི་ེཡི་ིང་ོབ་ོམི་ི

དིམིིགས་ན། །འཇུག་པརི་མིི་བྱེེདི་ཅེས་བྱེ་བས། །མིི་དིམིིགས་པ་ནི་ཚིདི་མིརི་

བཤིདི། །བསྟེན་བཅོས་སྐབས་དིང་འབྲེེལ་མིེདི་དིང་། །དིོན་རྣམིས་དིབང་བོ་ལས་

འདིས་པ། །རྟེགས་མིེདི་པ་ཅན་དི་ེརྣམིས་ན།ི །”ཞིེས་སོགས་བྱུང་བ་དིེས། ཆོོས་གང་

ཞིིག་རིང་ལ་བསྐལ་དིོན་དུ་སོང་ཕྱོིན། ཡིོདི་མིེདི་གང་རུང་དུ་དིམི་བཅས་ན་ཡིང་ཚིིག་

ཙམི་དུ་ཟདི་པ་དིང་། བསྐལ་དིོན་གྱི་ིཆོོས་རྣམིས་ན་ིགང་ལ་བསྐལ་དིོན་དུ་སོང་བའ་ི

གང་ཟག་ག་ིདིབང་པོའ་ིམིངོན་སུམི་གྱི་ིསྤྱོོདི་ཡུལ་དུ་བྱེེདི་མི་ིནུས་ཤིིང་། དིེའ་ིངོརི་དི་ེ

སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟེགས་སྔོ་མི་གཉིིས་ཀྱང་མིི་འཇུག་པ་ཡིིན་ཞིེས་བཤིདི་དིེ། མིི་རྣམིས་

ཀྱིས་རིང་ག་ིའདིོདི་ཚུལ་གང་ཞིིག་དིམི་བཅས་པའ་ིདིམི་བཅའ་དི་ེལ། མིངོན་སུམི་གྱི་ི

རྟེགས་དིང་། རྗོེས་དིཔག་ག་ིརྟེགས་གང་རུང་ག་ིཤིེས་བྱེེདི་རྣམི་དིག་ཅིག་འཚིོལ་རྒྱུ་

ཤིིན་ཏུ་གལ་ཆོ་ེབའ་ིའདིོདི་ཚུལ་ཀྱང་བསྟེན་ཡིོདི་ལ། དི་ེལྟརི་བསྟེན་པའ་ིཤུགས་ལས་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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ནི། རིང་གི་དིམི་བཅའི་ཞིེན་དིོན་ལ་སྒྲུབ་བྱེེདི་ཀྱི་རིིགས་པ་རྣམི་དིག་མིེདི་པརི་བྱུང་

རྒྱལ་དུ་སྨྲས་པའ་ིའདིོདི་ཚུལ་རྣམིས་ལ་རྟེོན་མི་ིརིིགས་པ་དིང་། འཇིིག་རྟེེན་ཁོམིས་

ཆོེན་པོའ་ིང་ོམིཚིརི་གྱི་ིསྣང་ཚུལ་མིང་པ་ོཞིིག་དི་ལྟའ་ིབློ་ོརྒྱ་འདི་ིཙམི་དུ་མི་ིཤིོང་བས། 

སུ་ཞིིག་གིས་བསམི་བཞིིན་དུ་བཟོས་པ་འདྲ་ན་ཡིང་བཟ་ོམིཁོན་སུ་ཡིང་མིེདི་པའ་ིཚི་ེ

སྲིོག་ག་ིང་ོམིཚིརི་དིང་། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིང་ོམིཚིརི། རྟེེན་འབྱུང་ག་ིང་ོམིཚིརི་སོགས་ལ་

མིཐོའ་རྒྱ་ཆོོདི་པའ་ིག་ོབ་ཞིིག་རྙེདི་ཕྱོིརི་དུ། མི་ིརྣམིས་ཀྱིས་དི་ལྟའ་ིརྩིིང་རིགས་ཀྱ་ིབློ་ོ

འདི་ིདིག་ག་ིའཇུག་ཚུལ་རྣམིས་ཕྲ་ནས་ཕྲ་རུ་གཏོང་དིགོས་པའ་ིརི་ེའདུན་མིཚིོན་པ་

རིདེི།

དི་ེལྟརི་རྟེགས་ཀྱ་ིདིགག་བྱེའ་ིཆོོས་སུ་བཏགས་པའ་ིདིོན་དིེ། ཤིེས་འདིོདི་ཆོོས་

ཅན་གྱིི་སྟེེང་དུ་ཕྱོོགས་ཆོོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ཚིདི་མི་ལ་བལྟརི་རུང་བ་

དིང་མི་ིརུང་བའ་ིཁྱདི་པརི་གྱི་ིཐོོག་ནས། མི་དིམིིགས་པའ་ིརྟེགས་ལ། མི་ིསྣང་བ་མི་

དིམིིགས་པའ་ིརྟེགས་དིང་། སྣང་རུང་མི་དིམིིགས་པའ་ིརྟེགས་གཉིིས་ཀྱ་ིདིབྱེ་ེབ་ཕྱོེས་

ཡིོདི་ཅིང་། དི་ེགཉིིས་ན་ིསྔོ་ཕྱོ་ིལྟརི་དིངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་སྐུརི་བ་འདིེབས་པ་དིང་

སྒྲོ་ོའདིོགས་པ་གཉིིས་ཀ་སྤོོང་ཕྱོིརི་དུ་བཤིདི་པ་ཡིིན་པ་རིེདི། འོན་ཀྱང་མིཁོས་དིབང་

དིགེ་འདུན་ཆོོས་འཕེལ་གྱིིས་ནི། “ཡིོདི་མིཐོའ་འགོག་པའི་སྣང་རུང་མི་དིམིིགས་

དིང་། །མིེདི་མིཐོའ་འགོག་པའ་ིམི་ིསྣང་མི་དིམིིགས་གཉིིས། །གཅིག་ག་ིརྣམི་གཞིག་

གཅིག་གིས་བཤིིག་མིཐོོང་ནས། །ཐོ་སྙོདི་ཚིདི་གྲུབ་འཇིོག་ལ་བློོ་མི་བདིེ། །”ཞིེས་

གསུངས་ཏེ། རྟེགས་ཀྱ་ིརྣམི་གཞིག་འདི་ིགཉིིས་ཀྱང་སེམིས་ཅན་གྱི་ིལས་སྣང་ཐོ་དིདི་

པའ་ིརིགིས་པ་ལ་སྦྱརི་ན་ཚུགས་ཐུབ་ཀྱ་ིཁོགོ་ཅ་ིཡིང་མིདེི་པས། དི་ལྟའ་ིབློ་ོལ་མི་གཞི་ི



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ནས་གཞིལ་བྱེ་ལ་མི་ིབསླུ་བ་ཅན་གྱི་ིཚིདི་མིའ་ིརྣམི་གཞིག་ཅིརི་ཡིང་འཇིོག་མི་ིབཏུབ་

པའ་ིདིོགས་སློོང་མིཛདི་ཡིོདི་ན་ཡིང་། ཚུལ་དི་ེན་ིནང་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་དིབུ་མི་པའ་ིལྟ་

གྲུབ་ཀྱི་ཤིིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་གནས་ཤིིག་ཡིིན་པས། འདིིརི་ཞིིབ་བརྗོོདི་ཀྱི་དིགོས་པ་མིི་

མིཐོོང་ལ། སྐལ་བ་ཡིོདི་ན་དིབུ་མིའ་ིསྐོརི་གྱི་ིརྩིོམི་ཡིིག་ཅིག་གཞིན་དུ་བྲེིས་ནས་དིེའ་ི

སྐརོི་ལ་བགྲོ་ོགླིངེ་བྱེ་རྒྱུའ་ིའདུན་པ་ཤིནི་ཏུ་ཆོའེ།ོ །

མི་ིསུ་དིང་སུ་ཡིིན་རུང་། དི་ལྟའ་ིབློ་ོམིངོན་སུམི་པ་འདི་ིཙམི་རིང་ག་ིང་ོལ་བལྟོས་

ནས་ཚིདི་མི་མིཐོརི་ཐུག་ཏུ་འདིོདི་པའ་ིཨུ་ཚུགས་ལ་གནས་ཏ།ེ གཞིལ་བྱེའ་ིགནས་ཕྲ་

རིགས་ཐོམིས་ཅདི་དིེས་ཐོག་ཆོོདི་པརི་སེམིས་ན་ནི། མི་ིདིེའ་ིཤིེས་རྟེོགས་ཀྱ་ིརིིམི་པ་

ཡིོདི་ཚིདི་ཕལ་ཆོེརི་གཟུགས་ཅན་གྱིི་ཆོོས་རིགས་པའི་འཇིིག་རྟེེན་ཁོོ་ན་ཞིིག་ལས་

འདིའ་ཐུབ་པའ་ིགནས་མི་དིམིིགས་ཤིིང་། སྐྱེེས་བུ་གང་དིེའ་ིམི་ིཚིེའ་ིདིམིིགས་ཡུལ་

ཡིང་དིབང་པོའ་ིཡུལ་གྱི་ིལོངས་སྤྱོོདི་ལ་འདུན་པ་ཁོ་ོནས་བཅིངས་པ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུརི་

ཉིནེ་ཆོ་ེབས། དིའེ་ིའཇིགི་རྟེནེ་ལྟ་ཚུལ་དིང་། མི་ིཚིའེ་ིལྟ་ཚུལ། རིནི་ཐོང་ལྟ་ཚུལ་བཅས་

གང་གི་ངོས་ན་ཡིང་ནང་སེམིས་ཀྱི་ཆོོས་ཉིིདི་ཕྲ་བ་དིག་གི་འབྱུང་འཕེལ་གྱིི་རྣམི་

གཞིག་ག་ིཤུལ་རྗོེས་ཙམི་ཡིང་ལྷག་དིཀའ་ན། དི་ེདིང་དི་ེའདྲའ་ིམི་ིདི་ེན་ིརིང་ཉིིདི་ཀྱ་ིཚི་ེ

སྲིོག་ག་ིགྲུབ་ཆོ་གཙ་ོབ་ོསྣང་མིེདི་དུ་དིོརི་པའ་ིབསམི་བློ་ོགང་ཞིིག་ག་ིམིཛུབ་སྟེོན་ཁོ་ོ

ནའ་ིབྲེན་དུ་འགྱུརི་སྲིིདི་པ་རིེདི། 

རྒྱུ་མིཚིན་དིེའ་ིཕྱོརིི་ན། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཡིོདི་མིེདི་དིང་། མིིའ་ིདིབང་པའོ་ིསྤྱོོདི་ཡུལ་དུ་

མི་གྱུརི་པའ་ིསྣོདི་བཅུདི་ཀྱ་ིའཇིིག་རྟེེན་གཞིན་ཡིོདི་མིེདི། ལས་འབྲེས་ཀྱ་ིརྣམི་གཞིག་

འཐོདི་མིནི་སགོས་ཀྱ་ིབཤིདི་པ་ཡིོདི་ཚིདི“ལྷ་ཆོསོ་སྨྲ་པ་དིག་ག་ིརྨངོས་དིདི”རིདེི་ཅསེ་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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བསྡོོམིས་ཚིིག་འགོདི་རྐྱང་བྱེས་ན་ན་ིངེས་དིོན་གྱི་ིབློ་ོམིིག་ལྡན་པའ་ིགཏམི་དུ་མི་མིཐོོང་

སྟེེ། དིེང་སྐབས་ཚིན་རིིག་ལག་རྩིལ་དིང་དིངོས་པོའ་ིལོངས་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིགཞིན་དིབང་དུ་

ཚུདི་པའ་ིའགྲོ་ོབ་མིིའ་ིརིིགས་ལ་མིཚིོན་ན། སྔོརི་ལས་ཀྱང་དི་ོསྣང་ཆོེན་པོས་རིང་ཉིིདི་

ཐོ་ེབའ་ིའཇིིག་རྟེེན་འདིིའ་ིཚི་ེསྲིོག་ག་ིང་ོམིཚིརི་དིང་། གསང་བའ་ིརྟེེན་འབྲེེལ་ཕྲ་རིགས་

ཀུན་ལ་ཞིིབ་ཏུ་དིཔྱོོདི་པའ་ིསྒོ་ོམི་ོགསརི་པ་ཞིིག་འབྱེེདི་རྒྱུ་ན་ིཤིིན་ཏུ་གལ་ཆོ་ེབ་ཡིིན་

གྱིི། དི་ེསྔོའ་ིམིངོན་སུམི་གྱི་ིམིཐོོང་ཐོོས་ཙམི་ཀུན་ཁྱབ་བསྡོོམིས་ཚིིག་ཏུ་རློོམི་ན་ག་ལ་

འགྲོགི་སྟེ།ེ དིངེ་སང་མི་ིཕལ་མི་ོཆོའེ་ིཡིདིི་ཆོསེ་ཀྱ་ིགནས་སུ་མིཐོ་ོབའ་ིཚིན་རིགི་པའ་ིསྡོ་ེ

ན་ཡིང་། གསརི་རྙེདི་ཀྱ་ིམིཐོོང་ཐོོས་བྱུང་ཐོེངས་རི་ེརི་ེབཞིིན། ལ་ོནས་ལ་ོདིང་ཟློ་ནས་

ཟློའི་བརི་དུ་ལྟ་ཚུལ་བཤིདི་ཚུལ་ལ་འགྱུརི་ལྡོག་ཆོེ་ཆུང་ཅི་རིིགས་བྱུང་དིང་འབྱུང་

བཞིནི་པ་ལགས་ན། འུ་ཅག་གང་ཟག་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིམིངནོ་སུམི་གྱི་ིགྲུབ་དིནོ་ཙམི་གྱིསི་

ས་རྒྱ་ཇི་ིའདྲ་ཞིགི་ཆོོདི་མིནི་ན་ིརིང་བློ་ོརིང་ལ་གསལ་ངསེ་ས།ོ །

ཁོོ་བོས་བལྟས་ན། སྐྱེེ་བ་སྔོ་ཕྱོི་ཡིོདི་མིེདི་ཀྱི་གནདི་དིོན་ལྟ་བུ་ནི་མི་གཞིི་ནས་

ཆོོས་ལུགས་ལ་དིདི་མིི་དིདི་ཀྱི་གནདི་དིོན་ཙམི་མིིན་པརི། སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་རིེ་རིེའི་ཚིེ་

སྲིོག་ག་ིདིོན་དིངོས་དིང་འབྲེེལ་བ་ཡིོདི་པའ་ིགནདི་དིོན་ཞིིག་ཡིིན་པརི་བརྟེེན། དི་ེསྔོརི་

ཤིེས་ཟིན་པའི་གྲུབ་དིོན་གྱིི་རྨང་གཞིི་ལ་བརྟེེན་ནས་མུ་མིཐུདི་དུ་གཏིང་ཟབ་པའི་

བརྟེག་ཞིབི་མིཛདི་རྒྱུའ་ིདིགསོ་པ་མིཐོངོ་ང་ོ། །

གང་ལྟརི་ཀྱང་མིི་སྣང་བ་མི་དིམིིགས་པའི་རྟེགས་ཀྱིས། སྐྱེེ་བོ་ཕལ་པའི་མིིག་

གསི་མི་མིཐོངོ་བ་ཙམི་ན་ིཤིསེ་བྱེ་གང་ཞིགི་མིདེི་པརི་ཐོག་གཅདོི་བྱེདེི་ཀྱ་ིམིཐོའ་མིཇུག་

ག་ིརྒྱུ་མིཚིན་དུ་འཁྱེརི་མི་ིརིིགས་པའ་ིགཏན་ཚིིགས་བཀོདི་དིེ། ང་ཚིོས་མི་མིཐོོང་བ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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དིང་། མིཐོོང་མི་ིནུས་པ་ཙམི་གྱིིས་ན་ིདིོན་དི་ེམིེདི་པརི་མི་ངེས་ས་ོཞིེས་བཤིདི་ཡིོདི་ལ། 

དི་ེཡིང་ཆོ་ེས་ནས་ཚིན་རིིག་ག་ིགྲུབ་དིོན་མིཚིམིས་མི་ིཆོདི་པརི་འགྱུརི་གྱིིན་པ་དིང་། 

ཆུང་ས་ནས་མི་ིརི་ེརིེའ་ིམི་ིཚིེའ་ིནང་ག་ིཤིེས་རྟེོགས་ཀྱ་ིགྲུབ་དིོན་ཡིང་མིཚིམིས་མི་ིཆོདི་

པརི་འགྱུརི་གྱིིན་པའ་ིམྱོོང་བའ་ིཐོོག་ནས་བསམིས་ཚིེ། མི་ིསྣང་བ་མི་དིམིིགས་པའ་ི

རྟེགས་ན།ི རིང་རིའེ་ིཚིདི་ཅན་གྱི་ིབློ་ོསྟེབོས་འདིའི་ིརིང་བཞིནི་ལ་མིཐོའ་བསྡོམོིས་མིཛདི་

པའ་ིགཏན་ཚིགིས་ཡིག་ཤིསོ་སུ་སྙོམི།

ཡིང་། “གཏན་ཚིིགས་བྱེ་ེབྲེག་ལ་ལྟོས་ནས། །འགའ་ཞིིག་མིེདི་ཤིེས་འབྲེས་བུ་

ཅན། །”ཞིེས་པའ་ིཚིིག་འདི་ིདིག་གིས་སྣང་རུང་ག་ིརྟེགས་ཀྱ་ིདིབྱེ་ེབ་མི་ིའདྲ་བ་བརྒྱདི་

དིམི་ཡིང་ན་བཅུ་བསྟེན་ཡིོདི་ལ། རིང་རིསེ་མིཉིམི་འཇིོག་དིགསོ་པ་ཞིགི་ལ། སྣང་རུང་

ག་ིརྟེགས་ཀྱ་ིསྐབས་སུ་ནི། ཚིདི་ངེས་ཅན་ཞིིག་ནས། ང་ཚིོའ་ིདི་ལྟའ་ིམིིག་དིང་བློ་ོལ་

ཡིོདི་པ་ལྟ་བུརི་སྣང་ཞིིང་བདིེན་པ་ལྟ་བུརི་མིཐོོང་བ་དི་ེཡིིས་ཀྱང་། དིོན་དིངོས་སུ་དི་ེ

འདྲ་ཞིགི་ཡིདོི་པ་དིང་དི་ེལྟརི་བདིནེ་པའ་ིཁྱབ་པ་མི་ངསེ་པའ་ིམིཚིན་ཉིདིི་བསམི་བློ་ོརྗོདོི་

ཀྱིན་འདུག་སྟེ།ེ རྡོ་ོཡི་ིཀ་བ་ཞིིག་ལ་ཆོག་བཞིག་ན། ང་ཚིོའ་ིརྟེོག་པ་ལྷན་སྐྱེེས་ཀྱ་ིང་ོལ་

ན་ིཀ་བ་དི་ེའགྱུརི་བ་མིེདི་པའ་ིརིང་བཞིིན་དུ་གྲོོང་ངེརི་འགྱིིང་ཡིོདི་པ་ཞིིག་ཏུ་སྣང་ཞིིང་

དི་ེལྟརི་འཛིན་ན་ཡིང་། དིོན་ལ་ཀ་བ་དི་ེན་ིསྐདི་ཅིག་ལའང་མི་ིསྡོོདི་པརི་གཡི་ོབའ་ིཆོོས་

ཅན་དུ་གྲུབ་ཡིདོི་པ་ལྟ་བུའ་ོཞིསེ་ཟེརི་བ་རིེདི། 

དི་ེབཞིིན་དུ། འུ་ཚིོས་ང་ང་ཞིེས་སུ་རིང་རྐྱ་པའ་ིདིངོས་པ་ོཞིིག་འཛིན་གྱི་ིཡིོདི་ན་

ཡིང་། ནམི་ཞིགི་རིང་གསི་རིང་ལ་ཞིབི་ལྟ་ཞིགི་བྱེེདི་རྒྱུའ་ིམིསོ་པ་བྱུང་སྟེ།ེ རྒྱུན་ཆོགས་

སུ་བཟུང་བའ་ིང་ཞིསེ་པའ་ིཚུགས་ཐུབ་ཀྱ་ིདིངསོ་པ་ོདི་ེགང་དུ་ཡིདོི་མིདེི་བརྟེགས་ན་ན།ི 



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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སྔོརི་འཕྲདི་མི་མྱོོང་བའ་ིདིོགས་གཞི་ིམིང་པ་ོཞིིག་ག་ིའག་ོགསརི་དུ་མི་ིའཛིན་ཐོབས་

མིེདི་ཡིིན་པ་ལྟ་བུས་མིཚིོན། ང་ཚིོའ་ིལྷན་སྐྱེེས་ཀྱ་ིབློ་ོའདི་ིདིག་ག་ིསྣང་ཚུལ་དིང་འཛིན་

ཚུལ་རྣམིས་ལ་ཡུལ་གྱིི་དིོན་དིངོས་དིང་འགལ་བའི་ཆོ་མིང་པ་ོཞིིག་གནས་ས་ོཞིེས་

བསྟེན་ཡིོདི་པ་རིེདི།

ཅུང་ཟདི་གླིེང་དིགོས་པ་ཞིིག་ལ། སྣང་རུང་མི་དིམིིགས་པའ་ིརྟེགས་འདི་ིདིག་ག་ི

སྐབས་སུ། མིེ་སྟེོབས་ཤུགས་ཆོེན་ལྡན་པའི་གཞིིརི་གྲོང་འབྲེས་སྤུ་ལོང་བྱེེདི་རྒྱུན་

ཆོགས་སུ་གནས་མིི་ཐུབ་པའི་དིཔེའི་སྒོོ་ནས། རིང་གི་རྒྱུའི་རིིགས་ལ་གནོདི་བྱེེདི་

སྟེབོས་ལྡན་དིང་བཅས་པ་ཡིནི་ན། གཉིནེ་པའོ་ིསྟེབོས་ཀྱསི་རིང་ག་ིརིགིས་རྒྱུན་ཟདི་པ་

ཡིོདི་པའ་ིཁྱབ་པ་བསྒྲུབས་ནས། རིང་ག་ིརྒྱུའ་ིརྩི་བ་བདིག་འཛིན་གྱིིས་བྱེས་པའ་ིཉིེརི་

ལེན་གྱི་ིཕུང་པ་ོའདི་ིཡིང་མིཐོརི་ཟདི་ངེས་ཡིིན་ཚུལ་གྱི་ིརྩིོདི་སྒྲུབ་བྱེས་འདུག་སྟེ།ེ བྱེེདི་

ལས་འགལ་ཟློ་ཅན་གྱིི་དིངོས་པོས་ཕན་ཚུན་ཚིརི་གཅོདི་པའི་ཚུལ་དིེ་ནི་གཟུགས་

ཤིེས་གཉིིས་ཀའ་ིཐུན་མིོང་ག་ིརིང་བཞིིན་ཞིིག་ཏུ་ལུགས་འདིིས་འདིོདི་པས་ས།ོ །ཅིའ་ི

ཕྱོིརི་གང་ཟག་ག་ིབདིག་འཛིན་ལ་གཉིེན་པ་ོསྟེོབས་ལྡན་ཡིོདི་པརི་ཁོས་བློངས་སམི་ཞི་ེ

ན། དིངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་ལོག་པརི་ཞུགས་པའི་དིབང་གིས་ཡིིན་པརི་འདིོདི་

པས། འགོ་ཏུ་ང་ཚིསོ་བདིག་མིེདི་ཀྱ་ིསྐརོི་མིདིོརི་བསྡུས་ཤིགི་གླིངེ་བརི་བྱེ། 

འདི་ིརུ་བཤིདི་པའ་ིགང་ཟག་རིང་རྐྱ་པའ་ིབདིག་ཏུ་མི་གྲུབ་པ་ཙམི་གྱི་ིབདིག་མིདེི་

ཀྱ་ིརྣམི་གཞིག་དིང་། དིབུ་མི་ཐོལ་འགྱུརི་པས་གང་ཟག་རིང་ངོས་ནས་མི་གྲུབ་པའ་ི

བདིག་མིེདི་ཀྱ་ིརྣམི་གཞིག་འཇིོག་ཚུལ་ལ་ཁྱདི་པརི་ཆོེན་པ་ོཡིོདི་དི་ེསྐབས་དིོན་མིིན་

པས་རྒྱས་པརི་མི་གླིེང་། སྤྱོིརི་གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་གྱི་ིནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའ་ི
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གཞུང་རྣམིས་སུ། བདིག་ག་ིང་ོབ་ོལ་རྩིདི་གཅོདི་བྱེས་ཚིདི་ནས་ཡི་མིཚིན་གྱི་ིལྟདི་མི་ོ

མིང་པ་ོཞིིག་མིངོན་པརི་མིཐོོང་རྒྱུ་ཡིོདི་དིེ། ཡུལ་དི་ེགའ་ིཕྱོ་ིནང་ག་ིམིཁོས་པ་རྣམིས་

ཀྱིས་བདིག་ག་ིགནས་སྟེངས་དིངོས་གང་ཡིིན་གྱི་ིཐོདི་ལ་བགྲོ་ོགླིེང་དིཔྱོདི་བསྡུརི་བྱེས་

ཚིདི་ཀྱ་ིམིཐོ་ོརློབས་དི་ེའདྲ་ཞིིག་འཛམི་གླིིང་ཡུལ་གྲུ་གང་དུ་ཡིང་འཕྱུརི་མི་མྱོོང་བརི་

སྣང་། “བདིག་ན་ིཡིང་སྙོངི་གང་འདྲ་ཞིགི་ཡིནི་ནམི།” ཞིསེ་པའ་ིདྲ་ིབ་འདི་ིགཅགི་པུས་

གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་གྱི་ིམིཚིན་ཉིིདི་པའ་ིསྡོ་ེརུ་གྲོག་འགུལ་ཆོེན་པ་ོཞིིག་བཟོས་ཡིོདི་དིེ། 

དྲ་ིབ་འདི་ིགཅགི་པུའ་ིལན་དུ། ཡུལ་དི་ེརུ་ཟབ་ཅངི་ཕྲ་བའ་ིལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ིགླིགེ་བམི་བྲེག་རི་ི

བཞིནི་བརྩིགིས་ཡིདོི་དི།ོ །

དིཔལ་ལྡན་ཟློ་བས། “ཟ་བ་ོརྟེག་དིངསོ་བྱེེདི་པ་ོམིནི་པའ་ིབདིག ། ཡིནོ་ཏན་བྱེརི་

མིེདི་མུ་སྟེེགས་རྣམིས་ཀྱིས་བརྟེགས། །དི་ེདིབྱེ་ེཅུང་ཟདི་ཅུང་ཟདི་ལ་བརྟེེན་ནས། །མུ་

སྟེེགས་ཅན་རྣམིས་ལུགས་ན་ིཐོ་དིདི་འགྱུརི། །”ཞིེས་ཇི་ིསྐདི་གསུངས་པ་ལྟརི་ཕྱོིརི་

རྟེོག་བྱེས་ཚིེ། སྟེོན་པ་ཐུགས་རྗོ་ེཅན་སྐུ་མི་འཁྲུངས་པའ་ིཡིརི་སྔོོན་དུ་བྱུང་བའ་ིགྲུབ་

མིཐོའ་གྲོངས་ཅན་པས་རྟེག་གཅིག་རིང་དིབང་བའ་ིབདིག་འདིོདི་ཚུལ་དི་ེནི། གནའ་

བོའ་ིརྒྱ་གརི་དུ་ཚིབ་མིཚིོན་གྱི་ིནུས་པ་ལྡན་པའ་ིབདིག་ངོས་འཛིན་གྱི་ིབསམི་བློ་ོཞིིག་

རིདེི་ཅསེ་སྨྲ་རུང་སྟེ།ེ ཕྱོསི་ཀྱ་ིགྲུབ་མིཐོའ་དིཔྱོོདི་པ་པ་དིང་། བྱེ་ེབྲེག་པ་སགོས་ཕྱོ་ིརིལོ་

པ་ཕལ་མི་ོཆོ་ེཞིིག་གིས་ཀྱང་འདིོདི་ཚུལ་དི་ེཉིིདི་རིང་རིང་ག་ིགྲུབ་མིཐོའ་ིསྙོིང་བཅུདི་ལྟ་

བུརི་བཟུང་ཞིིང་། དིེའི་རྨང་གཞིིའི་ཐོོག་ཏུ་འཇིིག་ཚིོགས་ལ་ལྟ་བ་ཉིི་ཤུ་སོགས་ཀྱི་

བཤིདི་ཚུལ་མི་ིའདྲ་བ་རི་ེཟུང་བྱུང་བ་ཙམི་ཡིིན་གྱི།ི རྩི་བའ་ིཆོ་ནས་ཕུང་སོགས་ལས་

ངོ་བོ་གཞིན་དུ་རིང་རྐྱ་པའི་བདིག་ཅིག་ཡིོདི་པའི་རྣམི་གཞིག་འདིོདི་ཚུལ་ཙམི་ནི་
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གཅགི་མིཚུངས་སུ་གྲུབ་འདུག

རྗོསེ་སུ་སྟེནོ་པ་ཐུགས་རྗོ་ེཅན་གྱིསི། བདིག་ཅསེ་པ་ན་ིགཟུགས་སགོས་ཕུང་པ་ོ

ལྔའ་ིཚིོགས་ཙམི་གྱི་ིསྟེེང་ནས་རྣམི་པརི་བཏགས་ཙམི་ཞིིག་མི་གཏོགས། གུདི་དུ་རིང་

རྐྱ་ཐུབ་པ་ཞིིག་མིེདི་པའ་ིརྣམི་གཞིག་རྒྱས་པརི་གསུངས་པ་དིེས། ཡུལ་རྒྱ་གརི་གྱི་ི

ཤིེས་རིིག་བསམི་བློོའ་ིལ་ོརྒྱུས་འཕེལ་རིིམི་ནང་བདིག་ག་ིངོས་འཛིན་ཐོདི་ལ་ལྟ་ཚུལ་

གསརི་པ་ཞིིག་ག་ིསྒོ་ོགླིེགས་ཕྱོེས་པརི་མི་ཟདི། བདིག་མིེདི་པའ་ིའདིོདི་ཚུལ་དི་ེཉིིདི་ན་ི

ཁོོང་གི་ལུགས་ཀྱི་ཤིེས་བྱེ་གཞིིའི་རྣམི་གཞིག་གི་རྩི་བ་ལྟ་བུརི་གྱུརི་ཡིོདི། དིེ་ནས་

བཟུང་སྟེོན་པ་ཐུགས་རྗོ་ེཅན་གྱི་ིགསུང་ག་ིའཕྲིན་ལས་ཀྱ་ིརྨང་གཞིིའ་ིསྟེེང་དུ། མིཁོས་

པ་རིང་རིང་ག་ིམིཁྱེན་རིབ་ཀྱ་ིདིཔྱོོདི་ཚུལ་མི་ིའདྲ་བ་སྣ་ཚིོགས་ཐོོན་པ་ལས། ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའ་ིསློོབ་དིཔོན་ཆོེན་མི་ོདིག་ཀྱང་རྩི་བའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་ཆོེན་མི་ོབཞི་ིདིང་། 

ཆུང་བ་སྣ་ཚིོགས་སུ་གྱིེས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིའཕེལ་རིིམི་བྱུང་བས། བདིག་མིེདི་པའ་ིལྟ་

བའ་ིའདིདོི་ཚུལ་ལའང་རིགིས་དིང་རྣམི་གྲོངས་སྣ་ཚིགོས་ཤིགི་བྱུང་ནའང་། བྱེ་ེབྲེག་སྨྲ་

པའ་ིནང་ཚིན་གནས་མི་བུ་པས་བརྗོོདི་མིེདི་ཀྱ་ིབདིག་འདིོདི་པ་དི་ེལས་གཞིན་དུ་གང་

ཟག་རིང་རྐྱ་ཐུབ་པའ་ིརྫིས་སུ་ཡིོདི་པརི་འདིོདི་མིཁོན་གྱི་ིནང་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་སུ་ཡིང་

མི་བྱུང་ང་ོ། །

གནས་མི་བུ་པའ་ིབདིག་ག་ིའདིོདི་ཚུལ་དི་ེཕྱོ་ིརིོལ་པའ་ིལུགས་དིང་ཆོེས་ཉི་ེབརི་

བརྟེེན། གྲུབ་མིཐོའ་དི་ེཉིིདི་སྤྱོོདི་པའ་ིཆོ་ནས་མི་གཏོགས་ལྟ་བའ་ིཆོ་ནས་ཕྱོ་ིརིོལ་པ་ལ་

གཏོགས་ཚུལ་གྱི་ིལབ་ཕྱོོགས་ཀྱང་ཡིོདི་མྱོོང་། གང་ལྟརི། སྤྱོིའ་ིཆོ་ནས་གང་ཟག་ག་ི

བདིག་མིེདི་པའ་ིརྣམི་གཞིག་ཙམི་ལ་ན་ིབྱེ་ེསྨྲ་ནས་རིང་རྒྱུདི་པའ་ིབརི་ཐོམིས་ཅདི་ཀྱ་ི
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ཁོས་ལེན་གཅིག་མིཚུངས་སུ་ཆོགས་ཡིོདི་ཅེས་རྗོ་ེཙོང་ཁོ་པས་སྤྱོ་ིབསྡོོམིས་མིཛདི་

ཡིོདི་ཅིང་། ཕྱོིས་སུ་ཐོེག་པ་ཆོེན་པོའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་དིབུ་སེམིས་གཉིིས་ཀྱིས་ནི། ཆོོས་

ལའང་བདིག་མིེདི་པའ་ིལྟ་བའ་ིཚུལ་ཞིིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རིེདི། གང་ཟག་ཙམི་སྟེོང་

གཞིིརི་སོང་བའ་ིབྱེ་ེམིདིོའ་ིལྟ་བ་དིང་བསྡུརི་ན། ཆོོས་ཀྱ་ིབདིག་མིེདི་ཅེས་ཤིེས་བྱེ་ཀུན་

ལ་ཐུན་མིོང་དུ་ཁྱབ་པའི་དིངོས་པོའ་ིདིེ་ཁོོ་ན་ཉིིདི་ཀྱི་རྣམི་གཞིག་ཅིག་གསལ་བོརི་

བཤིདི་པ་དིསེ་ན་ིབདིག་མིེདི་ཀྱ་ིལྟ་བའ་ིག་ོདིནོ་རྒྱ་ཆོ་ེརུ་བཏང་ཡིོདི་པས། དི་ེའབྲེལེ་དུ་

མིཉིམི་ཉིིདི་བཅུ་ལ་སགོས་པའ་ིཆོསོ་སྐདི་མིང་པ་ོཡིང་གསརི་དུ་བྱུང་མྱོངོ་ཡིདོི། 

དིེས་ན། གཉིིས་སྟེོང་ག་ིདི་ེཁོ་ོན་ཉིིདི་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་ཆོོས་ལ་བདིག་མིེདི་པའ་ིཚུལ་

ཀྱང་ལེའུ་གསུམི་པརི་རྒྱས་པརི་གསུངས་ཡིོདི་མིོདི་ཀྱི། ཚིདི་མིའི་གཞུང་འདིིརི་

བཤིདི་པའ་ིགང་ཟག་ག་ིབདིག་མིེདི་ན་ིགང་ཟག་རིང་རྐྱ་ཐུབ་པའ་ིརྫིས་སུ་མི་གྲུབ་པ་

དི་ེཙམི་ཡིིན་པས། འདི་ིདིང་ཐོལ་འགྱུརི་པའ་ིལུགས་ཀྱ་ིགང་ཟག་རིང་ངོས་ནས་མི་

གྲུབ་པའ་ིདི་ེཁོ་ོན་ཉིིདི་གཉིིས་ལ་ཕྲ་རིགས་ཀྱ་ིཁྱདི་པརི་ཤིིན་ཏུ་ཆོེའོ། །འ་ོན། ལུགས་

འདིིའ་ིབདིག་མིེདི་འཚིོལ་ཚུལ་ཇི་ིལྟརི་ཡིིན་ཞི་ེན། ཐོོག་མིརི་ང་ཚིོས་རིང་ག་ིམྱོོང་བ་

གཞིརིི་བྱེས་ཏ།ེ རིང་ཉིདིི་གང་དུ་ཡིདོི་མིདེི་རྩིདི་བཅདི་པ་ན་སྤྱོ་ིགཙུག་ནས་རྐང་མིཐོལི་

བརི་དུ་འདི་ིན་ང་ཡིདོི་པརི་འདུག་ཅསེ་པའ་ིལན་ཞིགི་རྙདེི་མི་ིསྲིདིི་ལ། དི་ེབཞིནི་དུ་གང་

ཟག་ཕ་རིོལ་པ་ོཡིང་ལུས་ཀྱ་ིགནས་ཡིོདི་དི་ོཅོག་ལ་བསམི་གཞིིགས་བྱེས་ན་མི་ིརྙེདི་

པ་ཡིནི་ཟརེི། 

གལ་ཏ་ེདིོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཁོོང་ཁྲི་ོཆོེན་པོས་བཀྲ་ཤིིས་ལ་དིབྱུག་པས་བརྡུངས་ཤིིང་

བཀྲ་ཤིསི་ལ་བརྒྱབ་ཡིདོི་སྙོམི་དུ་ཡིདིི་ཚིམིིས་པ་བྱུང་སྐབས། ཁོསོ་གང་དུ་རྒྱག་ས་ན་ི



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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བཀྲ་ཤིིས་ཀྱ་ིལག་པའམི། སྒོལ་གཞུང་། རྐང་བ་སོགས་ལུས་ཀྱ་ིཆོ་ཤིས་གང་རུང་

ཞིིག་ལས་མི་འདིས་ཤིིང་། དིབྱུག་པས་རྒྱག་སའ་ིལག་པ་དི་ེན་ིབཀྲ་ཤིིས་མིིན་པ་ཐོག་

གིས་ཆོོདི་དིེ། ལག་པ་དི་ེཉིིདི་བཅདི་ནས་ཁྱེརི་ན་ཡིང་བཀྲ་ཤིིས་དི་དུང་ཤུལ་དུ་ལུས་

ཡིོདི་པ་མི་ཡིིན་ནམི། དིེས་ན་བཀྲ་ཤིིས་མིིན་པ་ཞིིག་ལ་གཞུས་པས་བཀྲ་ཤིིས་ལ་

གཞུས་ཡིོདི་སྙོམི་དུ་ང་ཚིོས་འཛིན་གྱི་ིཡིོདི་པ་དིེས་ཀྱང་ང་ཚིོའ་ིབདིག་ག་ིངོས་འཛིན་

ལ་འཁྲུལ་ཆོ་ཡིདོི་པ་གསལ་བོརི་མིཚིོན་ཐུབ། འོན་ཏ་ེདི་ེའདྲ་ཞིིག་ལས་གཞིན་དུ་བཀྲ་

ཤིིས་ལ་གཞུ་ས་ཡིང་མིེདི་པས། བཀྲ་ཤིིས་ཀྱ་ིལག་པརི་གཞུས་པས་བཀྲ་ཤིིས་ལ་

གཞུས་ག་ོཆོོདི་པའི་རྟེེན་འབྱུང་གི་འབྲེེལ་བ་ཙམི་ཞིིག་ནི་གནས་ཡིོདི་པརི་འདིོདི་ཀྱི་

རིདེི། 

ཚུལ་དི་ེལས་ཤིེས་དིགོས་པ་ནི། མི་གཞི་ིབཀྲ་ཤིིས་ཟེརི་བ་དི་ེང་ཚིོའ་ིསེམིས་ལ་

ཤིརི་ཚུལ་ནང་བཞིིན་གྱི་ིདིངོས་པ་ོརྡོོག་རྡོོག་ཅིག་མི་ཡིིན་པརི། ཕུང་སོགས་ཀྱ་ིཆོ་ལ་

བཏགས་ཙམི་གྱི་ིམྱོོང་བ་པ་ོཞིིག་ཡིིན་པས། ཡུལ་ལྷང་ང་ེབ་ཞིིག་བཟུང་ནས་དི་ེལ་ཁྲི་ོ

བ་དིང་ཆོགས་པ་སོགས་ཀྱི་སེམིས་བྱུང་འདིི་དིག་ནི་ཡུལ་དིངོས་ཀྱི་གཞིི་འཛིན་ས་

མིདེི་པའ་ིའཁྲུལ་བློ་ོཤི་སྟེག་ཏུ་གྱུརི་ཡིདོི་པརི་འདིདོི་ཅངི་། ནམི་ཞིགི་ཁྱདེི་ཉིདིི་བཀྲ་ཤིསི་

ཀྱ་ིསྟེེང་ལ་ཁོོང་ཁྲི་ོསྟེ་ེརྡོ་ོབ་འཕེན་སྐབས་ལྟ་བུརི། ཁོོང་ཁྲི་ོབའ་ིགཞིིརི་གྱུརི་པའ་ིབཀྲ་

ཤིིས་ཟེརི་བ་དི་ེན་ིཡིང་སྙོིང་ཅ་ིཞིིག་ཡིིན་ནམི་སྙོམི་དུ་བསམི་བློ་ོཞིིག་འཁོོརི་ཐུབ་ཚིེ། 

རིང་ག་ིལས་སྦྱོརི་དིེས་རིང་ཉིིདི་ཁོ་སྐྱེངེས་པ་ོའངོ་ཞིསེ་ཀྱང་མིན་ངག་ལས་ག་ོབྱུང་། 

དིེས་ན་བདིག་ལ་ལྷག་ཏུ་ཆོགས་པ་དིང་། གཞིན་ལ་ལྷག་ཏུ་སྡོང་བ་གཉིིས་ཀ་ན་ི

རྩི་བའི་བསམི་བློོ་གང་ཟག་དིེ་གཉིིས་ཀའི་སྡོོདི་ལུགས་དིངོས་མི་ཤིེས་པ་ལས་བྱུང་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བརི་ལུགས་འདིསི་ལྟ་སྟེ།ེ གང་ཟག་དི་ེགཉིསི་ཀའ་ིགནས་སྟེངས་དིངསོ་དིང་མི་ིམིཐུན་

པའ་ིགྲུབ་ཚུལ་ཞིིག་བློོས་རྣམི་པརི་བརྟེགས་ནས། བདིག་དིང་གཞིན་གྱི་ིསྣང་བ་ཧྲོེང་

ཧྲོེང་བོརི་བཟུང་བ་ལས་ན་ིརྟེོག་པ་དི་ེདིག་སྐྱེེས་པ་ཡིིན་པས། བདིག་གཞིན་གང་ཡིིན་

རུང་གཞིན་རྟེེན་གྱི་ིགྲུབ་ཚུལ་སྒྱུ་མི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ལས་མིེདི་པའ་ིཚུལ་ལ་ངེས་ཤིེས་ཤིིག་

སྐྱེེས་ན། རིང་གཞིན་གཉིིས་ཀ་མིཉིམི་ཉིིདི་དུ་སྣང་བའ་ིཤིེས་རིབ་སྐྱེ་ེཞིིང་། ཤིེས་རིབ་

དིེས་ཆོགས་སྡོང་ག་ིརྟེོག་པ་ཅིརི་ཡིང་མི་ིབསྐྱེེདི་པརི་མི་ཟདི། རིང་གཞིན་གཉིིས་ཀ་

རིགིས་མིཚུངས་སུ་སྙོངི་རྗོའེ་ིཡུལ་དུ་བསྒོམོི་ཐུབ་པརི་འདིོདི་ཀྱ་ིརིེདི། 

སྤྱོིརི་ན་རིང་ཅག་གི་ལས་སུ་བྱེ་བ་ཡིོདི་ཚིདི་བདིག་གི་ཆོེདི་དུ་བརྩིམིས་ཤིིང་

རྩིོམི་གྱིིན་པ་ཤི་སྟེག་ཡིིན་པས། ཐོོག་མིརི་བདིག་ལ་ཡུལ་གྱིི་གནས་ལུགས་དིང་

མིཐུན་པའ་ིངེས་རྟེོགས་ཤིིག་མི་བྱུང་བརི་དིོན་དིངོས་དིང་འགལ་བའ་ིལྟ་སྟེངས་འཁྲུལ་

བ་ཞིིག་སྐྱེེས་ཕྱོིན། ལས་སུ་བྱེ་བ་གཞིན་དིག་ཀྱང་འཁྲུལ་བ་དིེའ་ིརྗོེས་སུ་འབྲེང་ངེས་

ཡིིན་ཕྱོིརི་ཐོོག་མིརི་བདིག་ལ་ལྟ་རྟེོག་ཞིིབ་མིོརི་བྱེ་དིགོས་ས་ོཞིེས་པ་དི་ེནི། ནང་པའ་ི

བདིག་མིདེི་པའ་ིལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ིསྙོངི་དིནོ་ཞིགི་ཡིནི་ལ། སྐབས་འདིའི་ིསྣང་རུང་ག་ིརྟེགས་ཀྱ་ི

གནདི་འབབ་ས་གཙ་ོབ་ོརུ་ཡིང་བརྩིསི་ན་ཆོགོ 

དི་ེལྟརི་ནང་པའ་ིམིཚིན་ཉིིདི་གཞུང་ལུགས་རྣམིས་སུ། བདིག་ག་ིགནས་ཚུལ་

དིངསོ་ན་ིསྒྱུ་མི་ཙམི་དུ་མྱོངོ་བའ་ིབྱེ་བ་བྱེེདི་མིཁོན་ཞིགི་དིང་། བཅངིས་གྲོལོ་གྱི་ིགཞིིརི་

གྱུརི་པའ་ིབཏགས་ཡིོདི་ཙམི་ཞིགི་མིཆོསི་པ་ལས་གཞིན་དུ་ཚུགས་ཐུབ་པའ་ིརྙེདི་དིནོ་

ཅ་ིཡིང་འཚིོལ་རྒྱུ་མིེདི་དི་ོཞིེས་བཤིདི་ཡིོདི་ན་ཡིང་། འཇིིག་རྟེེན་འདིིའ་ིམི་ིཕལ་མི་ོཆོ་ེ

ཞིིག་ལ་མིཚིོན་ན། ལྟ་བ་དི་ེན་ིམིགྱིོགས་པོརི་དིང་ལེན་དིཀའ་བ་ཞིིག་གམི། ཡིང་ན་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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མིགྱིོགས་པོརི་དིང་ལེན་བྱེ་མི་ིའདིོདི་པ་ཞིིག་ཀྱང་ཡིིན་སྲིིདི་པས། དིངོས་པོའ་ིགནས་

སྟེངས་དིངོས་གང་ཡིིན་ལ་རིང་རིང་གིས་ཞིིབ་མིོརི་བརྟེགས་ཏ་ེམིཐོའ་མིཇུག་ག་ིཤིན་

ན་ིརིང་ཉིདིི་ཁོ་ོནས་འབྱེདེི་འསོ་པ་རིེདི། 

དིེང་ཕྱོིན་རིང་ཅག་རྣམིས་ཀྱིས་ཀྱང་། བདིག་མིེདི་པའི་ལྟ་བའི་སྙོིང་དིོན་གྱིི་

རིིགས་པ་རྣམིས་ལ་ཞིིབ་འཇུག་གི་རིིན་ཐོང་ཅི་ཡིོདི་ཁོོ་ནརི་གཙིགས་སུ་མིི་འཛིན་

པརི། བདིག་མིེདི་པའ་ིལྟ་བ་དིེརི་འཚི་ོབ་དིངོས་ཀྱ་ིནང་ལག་ལེན་གྱི་ིརིིན་ཐོང་ཅ་ིཡིོདི་

ཐོདི་ལ་དི་ེལས་ཀྱང་ནན་གྱིསི་བསམི་གཞིགིས་གཏངོ་གལ་ཆོ་ེསྟེ།ེ འགོ་ཏུ << བདི་ེ

སྡུག་དིང་ཐོརི་པའ་ིརྣམི་གཞིག>> ག་ིསྐབས་སུ་འཆོདི་པརི་བྱེའ།ོ །

མིདིོརི་ན། གནའ་བོའ་ིཀ་ེརི་ིསིའ་ིམིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པས་ནུབ་ཕྱོོགས་ཀྱ་ིདིཔལ་

ཡིོན་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ིལྟརི་ཐོེབས་མྱོོང་བ་བཞིིན། གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་གྱི་ིམིཚིན་ཉིིདི་

རིིག་པས་ཀྱང་། རིང་ག་ིརྒྱལ་མིཚིམིས་ལས་བརྒལ་ཏ་ེཤིརི་ཕྱོོགས་ཡུལ་གྲུ་མིང་པོའ་ི

མིི་རྣམིས་ཀྱི་བསམི་བློོ་དིང་འདུ་ཤིེས་འཛིན་ཚུལ་བཅས་ལ་དུས་དི་ལྟའི་བརི་དུ་

ཤུགས་རྐྱེན་ཟབ་མི་ོཐོེབས་མྱོོང་བརི་མི་ཟདི། བོདི་ལ་མིཚིོན་ན། བདིག་མིེདི་པའ་ིལྟ་

གྲུབ་གང་དིསེ་ན་ིཡུལ་གངས་ཅན་པའ་ིནང་བསྟེན་བསམི་བློའོ་ིལ་ོརྒྱུས་ཁྲིདོི་དུ། གཞིན་

གྱིསི་བསྒྲུན་དུ་མིེདི་པའ་ིག་ོགནས་ཤིིག་ཀྱང་བཟུང་ཡིོདི་པརི་སྣང་ང་ོ། །

ལྔ། གཞིན་སལེ་གྱི་ིརྣམ་གཞིག་དངོ་མད་ོསྡེ་ེཔའ་ིབདནེ་གཉིསི། 

གཞི་ིལམི་འབྲེས་གསུམི་ཞིེས་པ་ན།ི ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའ་ིརྒྱུན་སྤྱོོདི་

མིིང་ཚིིག་ཅིག་ཡིིན་ཞིིང་། དི་ེཉིིདི་མི་ིསྒོེརི་པ་ཞིིག་ག་ིམི་ིཚིེའ་ིའགྲོ་ོལུགས་དིང་སྦྱརི་

ནས་ག་ོསློ་བརི་བཤིདི་ན། འབྲེས་བུའ་ིབཟང་ངན་ལམི་གྱི་ིའདིམི་ག་ལ་རིག་ལས་ཤིངི་། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ལམི་གྱི་ིབློང་དིོརི་གཞིིའ་ིགནས་ལུགས་ལ་བརྟེེན་དིགོས་པའ་ིག་ོརིིམི་ཞིིག་གོ ། དི་ེ

འདྲའི་རིིམི་པ་འདིིས། འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་མིི་སུ་དིང་སུ་ཡིིན་རུང་། གནས་སྐབས་དིང་

མིཐོརི་ཐུག་ག་ིམིངོན་འདིོདི་སྤྱོ་ིདིང་། བྱེ་ེབྲེག་ཏུ་གཞིན་གྱིིས་འཕྲོག་ཏུ་མི་ིབཏུབ་པའ་ི

ཟག་མིེདི་སེམིས་ཀྱ་ིབདི་ེབ་ཞིིག་འདིོདི་ན། དི་ེདིག་ན་ིལྷ་དིང་མིཐུ་དིང་ལུང་གིས་སྩོལ་

ནུས་པ་ཞིགི་མིནི་པརི། གཞིའི་ིགནས་ལུགས་མིཐོངོ་བའ་ིཤིསེ་རིབ་ཀྱསི་རྩི་བ་བྱེས་ཏ།ེ 

ཐོབས་དིང་ཐོབས་བྱུང་ག་ིསྦྱརོི་བ་སྣ་ཚིགོས་ལ་བརྟེནེ་ནས་འབདི་པས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིགི་

ཡིནི་པའ་ིབདིནེ་དིོན་འགྲོལེ་བརྗོདོི་བྱེས་ཡིོདི་པ་ཡིནི། 

དིེའ་ིཕྱོིརི་ན། གཞིིའ་ིགནས་ཚུལ་དིང་འགལ་བའ་ིལམི་གང་གིས་ཀྱང་མིཆོོག་ག་ི

འབྲེས་བུ་ཞིིག་གཏན་ནས་བསྐྱེེདི་མིི་ཐུབ་པས། གཞིི་ལམི་འབྲེས་གསུམི་གྱིི་ཐོོག་

མིའམི་རྩི་བ་སྟེེ། ཤིེས་བྱེ་གཞིིའ་ིགནས་སྟེངས་དིངོས་གང་ཡིིན་གྱི་ིབསྡུརི་དིཔྱོདི་ན་ི

ཤིིན་ཏུ་གལ་ཆོ་ེབརི་བརྟེེན། ནང་བསྟེན་གྲུབ་མིཐོའ་སྨྲ་པ་ས་ོསོས་ཀྱང་གཞིིའ་ིགནས་

ལུགས་འཚིོལ་དིཔྱོོདི་ཀྱ་ིཐོདི་ལ་ན་ིམི་ིརིབས་མིང་པོའ་ིཤིེས་རིབ་རྒྱུན་མིཐུདི་དི་ེངལ་

བ་རྒྱ་ཆོནེ་བསྟེནེ་མྱོངོ་བརི་མི་ཟདི། རིང་རིང་ག་ིདིགངོས་ཚུལ་ལྟརི། ཡིངོས་སུ་ཐོ་དིདི་

པའ་ིཤིེས་བྱེ་གཞིིའ་ིརྣམི་གཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིགཙུག་ལག་བསྟེན་བཅོས་ཇི་ིསྙོེདི་

ཅགི་ཕྱོ་ིརིབས་སྐྱེ་ེབོའ་ིཚི་ེནམོི་དུ་བཞིག་ཡིདོི་པ་རིེདི།

དི་ེདིག་ལས<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>ལ་མིཚིོན་ན། ལེའུ་གསུམི་པརི་བྱུང་

བའ་ིགཉིསི་སྟེངོ་ག་ིདི་ེཁོ་ོན་ཉིདིི་ཀྱ་ིརྣམི་གཞིག་སགོས་ལ་ཞིབི་ཏུ་མིཇིལ་ཚི།ེ རྩི་བའ་ིཆོ་

ནས་སེམིས་ཙམི་པའི་གྲུབ་མིཐོའ་རིང་ལུགས་སུ་བཟུང་ཡིོདི་པ་གསལ་བོ་ཡིིན་ན་

ཡིང་། སྐབས་དིང་སྐབས་སུ་ནང་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་མིདི་ོསྡོ་ེཔའ་ིལུགས་ཀྱ་ིགཞིིའ་ིརྣམི་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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གཞིག་འཇིོག་ཚུལ་ཀྱང་ཅ་ིརིིགས་ཤིིག་བྱུང་ཡིོདི་པ་དིང་། དི་ེདིག་ལས་གཞིན་སེལ་

གྱི་ིརྣམི་གཞིག་འདི་ིན་ིཅུང་དིཔ་ེམིཚིནོ་གྱི་ིཁྱདི་ཆོསོ་ལྡན་པ་ཞིགི་ཏུ་སྙོམི་པས། འགོ་ཏུ་

ང་ཚིོས་ཀྱང་གཞིན་སེལ་གྱིི་རྣམི་གཞིག་དིང་འབྲེེལ་ཏེ་མིདིོ་སྡོེ་པའི་ལུགས་ཀྱི་གཞིི་

བདིནེ་པ་གཉིསི་ལ་ག་ོབ་རིགས་ཙམི་ལནེ་པརི་བྱེ། 

སྐབས་འདིརིི། གཙ་ོབ་ོཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱི་ིཁྱདི་པརི་གྱི་ིསྒོ་ོནས་ཡུལ་ཅན་གྱི་ི

བློ་ོལ་རྟེོག་པ་དིང་རྟེོག་མིེདི་གཉིིས་སུ་ཕྱོེས་པ་དིང་། ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཐོ་དིདི་པའ་ི

བློ་ོདི་ེགཉིིས་ཀྱ་ིསྣང་ཚུལ་ལ་བལྟོས་ནས་ནི། ཁྱདི་གཞི་ིགཅིག་ག་ིསྟེེང་དུ་ཡིང་རྫིས་

གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐོ་དིདི་པ་དུ་མི་དིབྱེེ་རིིགས་པའི་ཁྱདི་པརི་དིང་སྦྱརི་ཏེ། ལུགས་

འདིའི་ིབདིནེ་གཉིསི་ཀྱ་ིརྣམི་གཞིག་བསྟེན་ཡིདོི་པ་ཡིནི་ན།ོ །

སྤྱོིརི་བདིེན་གཉིིས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་ཆོོས་རྣམིས་ཀྱ་ིརིང་བཞིིན་ལ་འགྲོེལ་བརྗོོདི་བྱེེདི་

སྟེངས་དི་ེན།ི སློབོ་དིཔནོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱསི། “རྫིགོས་སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིབསྟེན་པ་ན།ི །བདིནེ་

པ་གཉིིས་ལ་ཡིང་དིག་བརྟེེན། །”ཞིེས་གསུངས་པ་དི་ེལས་རིིམི་གྱིིས་མིཆོེདི་པ་ཞིིག་

ཡིནི་པས་མི་ིཚིདི། བདིནེ་གཉིསི་ཞིསེ་པའ་ིཐོ་སྙོདི་དི་ེཡིང་ཐོགེ་ཆོནེ་པའ་ིཐུན་མིངོ་མིནི་

པའ་ིཆོོས་སྐདི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་བརྩིིས་ནས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡིརི་སྔོོན་གྱི་ིབྱེ་ེམིདི་ོགཉིིས་ཀའ་ི

བསྟེན་བཅསོ་གང་དུ་ཡིང་ཐོ་སྙོདི་དི་ེམིདེི་ལུགས་ཀྱ་ིབཤིདི་པ་རྒྱག་མིཁོན་འདུག་མིོདི། 

གལ་ཏེ་ཡིོདི་ན་ནི<<བྱེེ་བྲེག་བཤིདི་མིཛོདི་ཆོེན་མིོ>>རུ་ཐོོན་པ་ལས་འོས་མིེདི་

པས་མིཇིལ་འདིོདི་ཆོ་ེན་ཡིང་། རྒྱ་ནག་སློོབ་དིཔོན་བློ་ོབཟང་ཆོོས་འཕགས་ཀྱིས་བོདི་

ཡིགི་ཏུ་བསྒྱུརི་ཡིདོི་པརི་གྲོགས་པའ<ི<བྱེ་ེབྲེག་བཤིདི་མིཛདོི་ཆོནེ་མི>ོ>ན་ིདི་ཕན་

ཁོ་ོབོའ་ིམིཐོོང་ལམི་དུ་མི་སོན། གང་ལྟརི་ཕྱོིས་སུ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོོས་རྒྱུན་གྱི་ིཤུགས་རྐྱེན་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཐོེབས་པའ་ིབྱེ་ེམིདིོའ་ིགཞུང་རྣམིས་སུ་ཐོ་སྙོདི་དི་ེམིང་ཙམི་མིཇིལ་རྒྱུ་འདུག་ལ། རིང་

རིང་ག་ིལུགས་སུ་བདིནེ་གཉིསི་ཀྱ་ིནང་དིནོ་ཡིང་མི་ིའདྲ་བ་ཅ་ིརིགིས་ཤིགི་མིཆོསི་ས།ོ །

ལྷག་པརི་ཏུ་གཞུང་འདིིའི་ལེའུ་གསུམི་པརི། “དིོན་དིམི་དིོན་བྱེེདི་ནུས་པ་

གང་། །དི་ེའདིིརི་དིོན་དིམི་ཡིོདི་པ་ཡིནི། །གཞིན་ན་ིཀུན་རྫིབོ་ཡིདོི་པ་སྟེ།ེ །དི་ེདིག་རིང་

སྤྱོའི་ིམིཚིན་ཉིདིི་བཤིདི། །”ཅསེ་བྱུང་བ་ལྟརི། རིང་མིཚིན་དིང་སྤྱོ་ིམིཚིན་གཉིསི་སམི། 

དིོན་དིམི་པརི་དིོན་བྱེེདི་ནུས་མི་ིནུས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་བདིེན་གཉིིས་ལ་ཁྱདི་ཕྱོེས་པ་དི་ེནི། 

ནང་བསྟེན་གྲུབ་མིཐོའ་སྨྲ་པ་གཞིན་གསུམི་དིང་མི་ིའདྲ་བརི་མིདི་ོསྡོ་ེཔའ་ིཐུན་མིོང་མིིན་

པའ་ིབདིེན་གཉིིས་ལ་ག་ོབ་ལེན་སྟེངས་ཤིིག་ཡིིན་པརི་མིཐོོང་ལ། མིདི་ོསྡོ་ེཔས་བདིེན་

གཉིིས་ལ་ག་ོབ་ལེན་སྟེངས་དི་ེནི། རྟེོག་པ་དིང་རྟེོག་མིེདི་ཀྱ་ིབློ་ོགཉིིས་ཡུལ་ལ་འཇུག་

ཚུལ་མི་ིམིཚུངས་པའ་ིཁྱདི་པརི་གྱི་ིསྒོ་ོནས་རིང་སྤྱོའི་ིགྲུབ་ཚུལ་གྱི་ིརྣམི་གཞིག་ས་ོསརོི་

བཤིདི་པའ་ིགནདི་ལ་གཏུགས་ཡིོདི་པ་ཞིགི་ཏུ་སྙོམི་མི།ོ །

དི་ེཡིང་གཞུང་འདིིརི་གཞིན་སེལ་གྱི་ིག་ོདིོན་དིང་སྦྱརི་པའ་ིབདིེན་གཉིིས་ཀྱ་ིརྣམི་

གཞིག་ཇིི་ལྟརི་བྱུང་ཚུལ་ནི།<<རིང་འགྲོེལ>>ལས། “ཐོ་དིདི་པ་མིེདི་པའི་ཕྱོིརི་

བྱེས་པ་གང་ཡིནི་པ་དི་ེཉིདིི་མི་ིརྟེག་པ་ཡིནི་པས་དིམི་བཅའ་བའ་ིདིནོ་གྱི་ིཕྱོགོས་གཅགི་

གཏན་ཚིགིས་སུ་འགྱུརི་རི་ོཞི་ེན།”ཞིསེ་གསུངས་པ་ལྟརི། སློབོ་དིཔནོ་ཡིབ་སྲིས་ཀྱསི། 

སྒྲོའ་ིཁྱདི་ཆོོས་སུ་རིང་བཞིིན་དིང་རྫིས་དིབྱེེརི་མིེདི་པརི་གྲུབ་པའ་ིབྱེས་པ་དིང་། མི་ི

རྟེག་པ་གཉིིས་ཀ་ཡིང་གཅིག་གོ་བའི་རྟེགས་སུ་གཅིག་འགོདི་རིིགས་པའི་གཏན་

ཚིགིས་ཀྱ་ིའགྲོ་ོལུགས་དིའེ་ིསྲིལོ་གསརི་དུ་བཏདོི་པ་ལ། གྲོངས་ཅན་དིང་བྱེ་ེབྲེག་པ་ལ་

སོགས་པའི་གྲུབ་མིཐོའ་འཛིན་པའི་སྐབས་དིེའི་རྟེོག་གེ་མིཁོན་པ་ོཚི་ོཆོེས་མི་རིངས་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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པརི། དི་ེལྟ་ན་ཁྱདོི་རིང་ག་ིལུགས་ཀྱ་ིགཏན་ཚིགིས་རིགི་པའ་ིའགྲོ་ོལུགས་དིའེ་ིསྤྱོ་ིཁོགོ་

ལ་བཟློོག་ཏུ་མིེདི་པའ་ིནང་འགལ་གྱི་ིསྐྱེནོ་ཞིགི་མིཆོིས་ཏ།ེ བྱེས་མི་ིརྟེག་རྫིས་དིང་ང་ོབ་ོ

གཅགི་པའ་ིཕྱོརིི་ན། བྱེས་པ་སྒྲོ་མི་ིརྟེག་པརི་སྒྲུབ་པའ་ིདིམི་བཅའ་ིཕྱོགོས་གཅགི་རྟེགས་

སུ་བཀོདི་པའ་ིམི་གྲུབ་པའ་ིགཏན་ཚིིགས་སུ་འགྱུརི་རི་ོཞིེས་བརྒལ་བརྟེག་བྱེས་ཡིོདི་

ལ། སློོབ་དིཔོན་ཡིབ་སྲིས་ཀྱིས་བརྒལ་བརྟེག་དི་ེཉིིདི་ན་ིཁྱདི་གཞི་ིགཅིག་ག་ིསྟེེང་དུ་ང་ོ

བ་ོགཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐོ་དིདི་པ་ཡིོདི་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་ིརྣམི་གཞིག་དིམིིགས་བསལ་པ་

ཞིིག་བཞིག་པའ་ིཚུལ་དི་ེམི་ཤིེས་པས་བྱུང་བརི་དིགོངས་ཏེ། གཞིན་སེལ་གྱི་ིསྐབས་

འདིརིི་གཙ་ོབ་ོཚུལ་དི་ེཉིིདི་ལ་འགྲོལེ་བཤིདི་བསྐྱེནོ་ཡིོདི་པརི་འདུག

ཡིིན་ཏེ། སྔོརི་གྱི་ིརྩིོདི་པ་དི་ེལ་སློོབ་དིཔོན་གྱིིས། “གང་ཕྱོིརི་དིངོས་ཀུན་རིང་

བཞིིན་གྱིིས། །རིང་རིང་ང་ོབ་ོལ་གནས་ཕྱོིརི། །མིཐུན་དིངོས་གཞིན་གྱི་ིདིངོས་དིག་

ལ། །ལྡོག་པ་ལ་ན་ིབརྟེེན་པ་ཅན། །དི་ེཕྱོིརི་གང་དིང་གང་ལས་དིོན། །ལྡོག་པ་དི་ེཡི་ིརྒྱུ་

མིཚིན་གྱི ི། རིགིས་དིབྱེ།ེ”ཞིསེ་སགོས་ཀྱསི་ལུགས་འདིིའ་ིདིངསོ་པ་ོརིང་མིཚིན་པའ་ི

དིོན་དིང་ཁྱདི་པརི་འཇིོག་ཚུལ་མིདིོརི་བསྟེན་དུ་སྨྲས་པའ་ིསྒོ་ོནས་ལན་འདིེབས་གནང་

ཡིོདི་པརི་ལྟོས་དིང་། ཕ་རིོལ་པོའ་ིདིོགས་པ་དིེའ་ིའབྱུང་གཞི་ིནི། སློོབ་དིཔོན་གྱིིས་བློ་ོ

མིངོན་སུམི་དིང་རྟེོག་པ་གཉིིས་ཀའ་ིསྣང་ཚུལ་མི་ིའདྲ་བའ་ིགནས་སྟེངས་ལ་བལྟོས་ཏེ། 

གཞིལ་བྱེ་ཡུལ་ལ་རྫིས་གཅིག་ཐོ་དིདི་དིང་། ལྡོག་པ་གཅིག་ཐོ་དིདི་ཀྱ་ིཁྱདི་པརི་ས་ོ

སོརི་བཞིག་པའ་ིགནདི་དི་ེམི་ག་ོབརི། རྫིས་གཅིག་ན་ལྡོག་པ་གཅིག་དིགོས་པ་དིང་། 

ལྡོག་པ་ཐོ་དིདི་ན་རྫིས་ཀྱང་ཐོ་དིདི་ཡིིན་དིགོས་པརི་བསམིས་པའི་དིབང་གིས་ཡིིན་

ཞིསེ་སྨྲས་ཡིོདི་པརི་འདུག་པས་ས།ོ །



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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གང་ལྟརི་བརྒལ་བརྟེག་འདིིའི་སྐབས་སུ་ང་ཚིོའི་མིཐོོང་ལམི་དུ་མིངོན་པ་ནི། 

གནའ་བའོ་ིརྒྱ་གརི་གྱི་ིགྲུབ་མིཐོའ་ཆོནེ་པ་ོདི་ེགསུམི་གྱིསི། རྫིས་གཅགི་དིང་ཐོ་དིདི་ཀྱ་ི

དིནོ་ལ་ལྟ་སྟེངས་མི་ིའདྲ་བ་གསུམི་བཟུང་བརི་བརྟེནེ་ནས་ཤིསེ་བྱེ་གཞིའི་ིགྲུབ་ཚུལ་ལ་

ཡིང་ཡིོངས་སུ་ཐོ་དིདི་པའ་ིའགྲོེལ་བརྗོོདི་མི་ིའདྲ་བ་གསུམི་བྱུང་མྱོོང་བའ་ིའགལ་རྩིོདི་

དི་ེརིདེི། གྲོངས་ཅན་གྱིསི། ཤིསེ་བྱེའ་ིགནས་སྐབས་ཀྱ་ིརྣམི་འགྱུརི་ཐོམིས་ཅདི་སྤྱོ་ིགཙ་ོ

བ་ོཆོ་མིེདི་གཅིག་ག་ིངང་དུ་ང་ོབ་ོགཅིག་པརི་ཁོས་བློངས་ཏེ། རྣམི་འགྱུརི་རྣམིས་ནང་

ཕན་ཚུན་ཡིང་ང་ོབ་ོཐོ་མི་ིདིདི་པ་དིང་། དིབྱེེརི་མིེདི་པ་ཡིནི་པའ་ིགཞི་ིགྲུབ་ཀྱ་ིལྟ་བ་ཞིགི་

འཛནི་གྱི་ིཡིདོི་ལ། བྱེ་ེབྲེག་པས། སྤྱོ་ིགསལ་རྫིས་གཅགི་ན། ཀ་བ་དིང་བུམི་པ་སགོས་

གསལ་བ་ཐོམིས་ཅདི་ཀྱང་ཡིོངས་ཁྱབ་ཀྱི་སྤྱོི་ཡིོདི་པ་ཉིིདི་ལྟ་བུ་དིང་རྫིས་གཅིག་ཏུ་

འགྱུརི་བས། ཀ་བུམི་ནང་ཕན་ཚུན་གྱི་ིརྫིས་ཆོ་དིབྱེེརི་མིེདི་དུ་འགྱུརི་བརི་སྙོམི་སྟེ་ེསྤྱོ་ི

གསལ་རྫིས་ཐོ་དིདི་ཡིནི་པའ་ིལྟ་བ་འཛནི་པ་རིེདི། 

སློོབ་དིཔོན་ཆོོས་གྲོགས་ཀྱིས་ནི། དི་ེགཉིིས་ཀ་དིང་མི་ིམིཚུངས་པརི་སྤྱོ་ིགསལ་

རྫིས་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་། གསལ་བ་ནང་ཕན་ཚུན་རྫིས་ཐོ་དིདི་དུ་གྲུབ་པའ་ིལུགས་

འཛནི་ཏ།ེ དི་ེཡིང་གཞི་ིཀ་བུམི་གཉིསི་ལྟ་བུ་ལ་ཆོག་བཞིག་ན། དིངསོ་པ་ོཡིནི་པ་དིང་། 

མི་ིརྟེག་པ་ཡིནི་པ། རྒྱུ་ལས་སྐྱེསེ་པ། གཟུགས་ཡིནི་པ་སགོས་ཀྱ་ིབདིག་ཉིིདི་ཙམི་ལ་

ཐུན་མིོང་དུ་རྗོེས་སུ་འགྲོ་ོབས། དི་ེགཉིིས་རི་ེརི་ེནས་དིངོས་པ་ོསོགས་དིང་བདིག་ཉིིདི་

གཅིག་པ་དིང་རྫིས་གཅིག་པ་ཡིིན་མིོདི། གཉིིས་ཀ་ནང་ཕན་ཚུན་ན་ིཡིོངས་སུ་རྫིས་

དིང་རིང་བཞིིན་མི་འདྲེས་པའ་ིབདིེན་པའ་ིཐོ་དིདི་དུ་འདིོདི་པརི་འདུག རྒྱུ་མིཚིན་དིེའ་ི

སྒོ་ོནས་ཁྱདི་གཞི་ིབུམི་པ་གཅིག་པུའ་ིསྟེེང་དུ་ཡིང་། བློ་ོམིངོན་སུམི་པའ་ིསྣང་ཚུལ་ལ་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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བལྟསོ་ནས་དིའེ་ིསྟེངེ་ག་ིབྱེས་མི་ིརྟེག་གཉིསི་ཀ་རྫིས་གཅགི་ཏུ་ཁོས་ལནེ་ཞིངི་། བློ་ོརྟེགོ་

པའི་སྣང་ཚུལ་ལ་བལྟོས་ནས་ནི་དིེའི་སྟེེང་གི་བྱེས་མིི་རྟེག་གཉིིས་ཀ་ལྡོག་པ་ཐོ་དིདི་

ཡིནི་པའ་ིལྟ་བ་མིཐོའ་གཅགི་ཏུ་བཟུང་ཡིདོི། 

ཅིའི་ཕྱོིརི་ན། བློོ་མིངོན་སུམི་དིག་ནི་ཡུལ་ལ་དིངོས་དིབང་གིས་འཇུག་པས། 

གཞི་ིབུམི་པའ་ིདིོན་གྱི་ིསྡོོདི་ལུགས་ལ་བྱེས་པའ་ིརྫིས་དིང་མི་ིརྟེག་པའ་ིརྫིས་ཞིེས་ཡུལ་

གྱི་ིསྟེེང་དུ་གནས་ཚིོདི་ལ་ཆོ་ས་ོསོརི་འབྱེེདི་རྒྱུ་མིེདི་པ་དི་ེབཞིིན་དུ། ཡུལ་ཅན་མིངོན་

སུམི་གྱི་ིསྣང་ཚིོདི་ལ་ཡིང་། བྱེས་པའ་ིསྣང་བ་གང་ཡིིན་པ་དི་ེམི་ིརྟེག་པའ་ིསྣང་བ་དིང་། 

མི་ིརྟེག་པའ་ིསྣང་བ་གང་ཡིིན་པ་དི་ེག་རིང་བྱེས་པའ་ིསྣང་བ་ཡིིན་གྱིི། དིེའ་ིསྣང་ངོརི་

བྱེས་མི་ིརྟེག་ག་ིརྣམི་པ་ས་ོསོརི་མིེདི་པརི་འདིོདི་དི།ོ །

འོན་ཏེ། བྱེས་མི་ིརྟེག་ག་ིརིང་བཞིིན་གཉིིས་ཀ་དིབྱེེརི་མིེདི་དུ་ལྡན་པའ་ིཁྱདི་གཞི་ི

བུམི་པ་གཅགི་པུ་ལ་ཡིང་། ཁོམིས་དིང་མིསོ་པ་མི་ིའདྲ་ཞིངི་། ཆོསོ་དིང་གྲུབ་མིཐོའ་མི་ི

འདྲ་བའ་ིམི་ིརྣམིས་ཀྱ་ིརྟེོག་པས་ནི། ཆོ་ཤིས་དུ་མིརི་སྒྲོ་ོའདིོགས་ཚུལ་མིཐོའ་ཡིས་པ་

ཞིིག་ཡིོདི་དི།ེ མི་ིལ་ལས་བུམི་པ་མི་བྱེས་པརི་འཛིན་ལ། འགའ་ཞིིག་གིས་ན་ིབྱེས་པ་

ཡིིན་ཡིང་རྟེག་པརི་འཛིན་པ་ལྟ་བུས་མིཚིོན། གཞིི་གཅིག་གི་སྟེེང་དུ་ཇིི་སྲིིདི་སྒྲོོ་

འདིོགས་ལ་མིཐོའ་མིེདི་པ་དི་ེསྲིིདི་དུ། སྒྲོ་ོའདིོགས་དི་ེསེལ་བའ་ིརྟེོག་པ་ལ་ཡིང་མིཐོའ་

མིདེི་པས། རྟེགོ་པ་དི་ེདིག་རི་ེརིེའ་ིདིམིགིས་རྣམི་གྱི་ིལྡགོ་པའ་ིརིགིས་ཀྱ་ིདིབྱེ་ེབ་ལ་ཡིང་

མིཐོའ་ག་ལ་ཡིོདི། དིཔེརི་ན། བུམི་པ་མི་བྱེས་པརི་སྒྲོ་ོའདིོགས་པའ་ིསྒྲོ་ོའདིོགས་དིང་། 

བུམི་པ་རྟེག་པརི་སྒྲོ་ོའདིོགས་པའ་ིསྒྲོ་ོའདིོགས་གཉིིས་ཀའ་ིའཛིན་སྟེངས་རྦདི་དི་ེས་ོས་ོ

ཡིིན་པརི་བརྟེེན། སྒྲོ་ོའདིོགས་དི་ེགཉིིས་ཀྱང་རི་ེརི་ེཔའ་ིཚུལ་དུ་རྟེོག་པས་སེལ་དིགོས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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པ་ལས་ཅིག་ཅརི་ཏུ་སེལ་མི་ིནུས་པ་དི་ེན་ིམྱོོང་སྟེོབས་ལ་ཐུག་པའ་ིགནདི་དིོན་ཞིིག་

ཡིིན་པས། མྱོོང་བ་དིེས་ན་ིབུམི་པ་བྱེས་པརི་འཛིན་པའ་ིརྟེོག་པ་དིང་། བུམི་པ་མི་ིརྟེག་

པརི་འཛནི་པའ་ིརྟེགོ་པ་གཉིསི་ཀའ་ིསྣང་ང་ོལ་བལྟསོ་ཏ།ེ བྱེས་མི་ིརྟེག་གཉིིས་ཀའ་ིལྡགོ་

པ་ས་ོསོརི་གནས་པའ་ིཚུལ་ཐོག་གཅོདི་ཐུབ་པརི་ལྟ་ཞིངི་། དི་ེའདྲའ་ིབྱེས་མི་ིརྟེག་ག་ིཐོ་

དིདི་དི་ེན།ི རྟེོག་པས་བཏགས་པའ་ིསྤྱོ་ིམིཚིན་གྱི་ིཆོོས་ཙམི་ལས་ཡུལ་སྟེེང་ན་རྫིས་སུ་

བདིནེ་པརི་གྲུབ་པའ་ིདིནོ་རིང་མིཚིན་ཞིགི་གཏན་ནས་མིིན་པརི་ལྟའ།ོ །

དིའེ་ིཕྱོརིི་ན། རྟེགོ་པས་དིནོ་སྤྱོ་ིབརྒྱུདི་དི་ེཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དིང་། རྟེགོ་མིདེི་མིངནོ་

སུམི་ཡུལ་ལ་དིངོས་དིབང་གིས་འཇུག་པའི་ཁྱདི་པརི་འབྱེེདི་རྒྱུ་ནི། ལུགས་འདིིའི་

གཞིིའ་ིརྣམི་གཞིག་འབྱེེདི་པའ་ིགནདི་འགག་གཙ་ོབ་ོཞིིག་ཡིིན་ཏེ། ལེའུ་གསུམི་པའ་ི

དིབང་ཤིེས་རྟེོག་བྲེལ་ཏུ་སྒྲུབ་པའ་ིརིིགས་པ་རྣམིས་དིང་། སྤྱོ་ིམིཚིན་དིངོས་མིེདི་དུ་

སྒྲུབ་པའི་རིིགས་པ་བཅས་ཀྱིས་ཀྱང་དིོན་གྱིི་དིམིིགས་ཡུལ་འདིི་ཉིིདི་གསལ་བརི་

བཤིདི་ཀྱནི་པརི་སྣང་། 

མི་ིཞིིག་གིས་པ་ོཏཱ་ལ་མིིག་གིས་དིངོས་སུ་མིཐོོང་བ་དིང་། དིེའ་ིཕྱོིས་སུ་པ་ོཏཱ་ལ་

སེམིས་ལ་ཤིརི་པའམི་རྟེོག་ངོརི་ཤིརི་པའ་ིགནས་སྐབས་ས་ོསོའ་ིབློོའ་ིའཇུག་ཚུལ་མི་ི

འདྲ་བའ་ིཁྱདི་པརི་ལ་མྱོོང་ཐོོག་ནས་དིཔྱོདི་ན་ལྷག་ཏུ་ངེས་པ་འདྲེན་ཏེ། སྔོ་མི་ན་ིསྤྱོིའ་ི

སྣང་བ་གང་ཡིང་མི་བརྒྱུདི་པརི་ཡུལ་དིབང་རྐྱེན་གསུམི་འཕྲདི་སྟེོབས་ཀྱིས་ཡུལ་གྱི་ི

རྣམི་པ་མིངོན་སུམི་དུ་སྣང་བ་ཡིིན་ལ། ཕྱོི་མི་ནི་དིབང་ཤིེས་དིེས་བཞིག་པའི་བག་

ཆོགས་ཀྱི་དིབང་གིས་ཤིརི་པ་ཙམི་ཡིིན་པས། པོ་ཏཱ་ལའི་དིོན་དིང་དིོན་སྤྱོི་གཅིག་

འདྲསེ་ཀྱ་ིསྣང་བ་ཅན་ཞིགི་ཡིནི་པརི་བརྟེནེ། རྟེགོ་པ་དི་ེལ་པ་ོཏཱ་ལརི་སྣང་བའ་ིསྣང་བ་དི་ེ



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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ན་ིཔ་ོཏཱ་ལའ་ིདིནོ་སྤྱོ་ིཙམི་ལས་པ་ོཏཱ་ལ་དིངསོ་མིནི་པ་རིེདི། གལ་ཏ་ེསྣང་བ་དི་ེཉིིདི་པ་ོཏཱ་

ལ་དིངོས་ཡིིན་ན་ན་ིགཟུགས་ཅན་རིགས་པའ་ིཁྱདི་པརི་དིང་ལྡན་པའ་ིཔ་ོཏཱ་ལ་ཞིིག་

ཡིིན་དིགོས་པས། རྟེོག་པ་དིེ་ལྡན་གྱིི་གང་ཟག་གི་ཉིེ་འཁོོརི་གྱིི་མིིའི་མིིག་གིས་ཀྱང་

མིཐོངོ་བརི་འགྱུརི་བའ་ིཕྱོིརི་རི།ོ །

དིེས་ན། རྟེོག་པ་ལ་པ་ོཏཱ་ལརི་སྣང་བའ་ིསྣང་བ་དི་ེཉིིདི་པ་ོཏཱ་ལ་མིིན་ན་ཡིང་། རིང་

མིཚིན་གྱིིས་གྲུབ་པའི་པོ་ཏཱ་ལ་རྟེོག་པ་དིེ་ལ་སྣང་གི་ཡིོདི་པའི་ཞིིབ་ཆོ་ཡིང་ལུགས་

འདིིས་ཕྱོ་ེསྟེ།ེ པ་ོཏཱ་ལ་འཛིན་པའ་ིརྟེོག་པ་ལ་པ་ོཏཱ་ལ་མི་ཡིིན་པ་ལས་ལོག་པརི་སྣང་བ་

རིང་མིཚིན་གྱིིས་གྲུབ་པ་བཀག་ཀྱང་། རིང་མིཚིན་གྱིིས་གྲུབ་པའ་ིཔ་ོཏཱ་ལ་མི་ཡིིན་པ་

ལས་ལོག་པ་འཇིོག་རིིགས་པ་དིང་། པ་ོཏཱ་ལ་མི་ཡིིན་པ་ལས་ལོག་པ་རིང་ག་ིམིཚིན་

ཉིདིི་ཀྱསི་གྲུབ་ཀྱང་། རྟེགོ་པ་ལ་དི་ེལྟརི་སྣང་བ་རིང་མིཚིན་གྱིསི་གྲུབ་པརི་ཁོས་ལནེ་མི་ི

དིགོས་པ་དི་ེན།ི ཅུང་ཟདི་ག་ོདིཀའ་བའ་ིབདིེན་གཉིིས་འཇིོག་ཚུལ་ཁྱདི་པརི་ཅན་ཞིིག་

ཡིནི་ཞིསེ<<ཐོརི་ལམི་གསལ་བྱེདེི>>ལས་ཀྱང་ནན་གྱིསི་བསྟེན་ཡིདོི་པ་ཡིནི་ན།ོ །

དི་ེལྟརི་ཡུལ་ཅན་རྟེོག་པའ་ིསྣང་ཚུལ་གྱི་ིནང་དིོན་ལ་ཞིིབ་ཕྲའ་ིདིབྱེ་ེབ་བྱེས་དུས། 

ང་ཚིོའི་བློོ་ངོརི་ནམི་རྒྱུན་དིོན་རིང་མིཚིན་གྱིི་གཞིན་སེལ་དིང་། བློོའ་ིགཞིན་སེལ་

གཉིིས་ཀ་འདྲེས་ཏ་ེདིབྱེ་ེའབྱེེདི་དིཀའ་བ་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི་པའ་ིལྷན་སྐྱེེས་ཀྱ་ིངང་ཚུལ་ཞིིག་

མིཐོོང་རྒྱུ་ཡིོདི་པ་དི་ེལ་བརྟེགས་ནས། ཡུལ་ཅན་རྟེོག་པའ་ིསྣང་བ་ཙམི་ལ་ན་ིའདུས་

བྱེས་ཀྱི་རྒྱུ་དིང་འབྲེས་བུའི་རྟེེན་འབྱུང་མིི་འཐོདི་པ་དིང་། ཡུལ་དུས་རིང་བཞིིན་མི་

འདྲེས་པའ་ིཁྱདི་པརི་མི་ིལྡན་པའ་ིརྒྱུ་མིཚིན་གྱིིས། དིེའ་ིསྟེེང་དུ་བདིེན་པའ་ིདིངོས་པ་ོ

རིང་མིཚིན་པའ་ིདིོན་མིཚིོན་བྱེེདི་ཀྱ་ིརྟེགས་མི་རྙེདི་པརི་ཀུན་རྫིོབ་སྤྱོ་ིམིཚིན་གྱི་ིཆོོས་
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ཙམི་དུ་བཞིག་ཡིོདི་པ་རིེདི། དི་ེདིང་མི་ིའདྲ་བརི་འདུས་བྱེས་ཀྱ་ིཡུལ་རིང་ངོས་ན་ནི། 

བདིེན་པའི་སྐྱེེ་འཇིིག་གི་རྟེེན་འབྱུང་བསྙོོན་མིེདི་དུ་གནས་པ་དིང་། ཡུལ་དུས་རིང་

བཞིིན་མི་འདྲེས་པའ་ིམིཚིན་མི་དིོན་ལ་གནས་པས། དི་ེདིག་ལ་བདིེན་པའ་ིཆོོས་རིང་

མིཚིན་གྱིི་དིོན་དིང་བཅས་སོ་ཞིེས་པ་དིེ་ཉིིདི་ལུགས་འདིིའི་བདིེན་གཉིིས་ཀྱི་རྣམི་

གཞིག་ག་ིམིཇུག་མིཐོའ་ིཕྱོགོས་བསྡོོམིས་སུ་གྱུརི་ཡིོདི།

རྒྱུ་མིཚིན་དིེའ་ིཕྱོརིི་ན། ཡུལ་ཅན་རྟེགོ་པས་ན།ི ཁྱདི་གཞི་ིགཅགི་ག་ིསྟེངེ་ག་ིཁྱདི་

པརི་རྣམིས་རི་ེརི་ེནས་ངེས་པ་ལས་ཅིག་ཅརི་ཏུ་རྟེོགས་མི་ིནུས་པའ་ིཁྱདི་པརི་འཐོདི་

པརི་མི་ཟདི། ང་ོབ་ོགཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐོ་དིདི་པའ་ིཁྱདི་ཆོོས་རྣམིས་ནང་ཕན་ཚུན་སྒྲུབ་

བྱེེདི་ཀྱ་ིརྟེགས་སུ་འགྲོ་ོབ་ཡིང་སྲིིདི་པས། བྱེས་པའ་ིརྟེགས་ཀྱིས་སྒྲོ་མི་ིརྟེག་པརི་སྒྲུབ་

པ་ལྟ་བུ་ནི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིིས་ཀའི་དིོན་དིངོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་དིང་མིཐུན་པ་

ཞིགི་ཡིནི་ན་ོཞིསེ་པ་ལ་སློརི་ཡིང་། “དིའེ་ིཕྱོརིི་ཁྱདི་པརི་གང་ཞིགི་ཆོསོ། །གང་གསི་ག་ོ

བརི་འགྱུརི་བ་དིེ། །དིེ་ལས་གཞིན་གྱིིས་ནུས་མི་ཡིིན། །དིེས་ན་ཐོ་དིདི་རྣམི་པརི་

གནས། །” ཞིསེ་བྱུང་ཡིདོི།

སྒྲོ་རྟེོག་སེལ་བའ་ིདིབང་གིས་འཇུག་པའ་ིའདིོདི་ཚུལ་འདིིས་ནི། རྩི་བའ་ིཆོ་ནས་

ཤིེས་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ་མིི་མིཚུངས་པའི་རིིགས་གཉིིས་ཀྱི་དིབྱེེ་བ་ཕྱོེས་ཡིོདི་དིེ། 

དིཔེརི་ན། ང་ཚིོའི་མིིག་ཤིེས་ཀྱིས་བུམི་པ་ཞིིག་མིཐོོང་ཚིེ་བུམི་པ་དིེ་དིང་གྲུབ་བདིེ་

དིབྱེེརི་མིེདི་ཀྱ་ིརྫིས་སུ་གྲུབ་པའ་ིཁྱདི་པརི་མིཐོའ་དིག་ཅིག་ཅརི་ཏུ་མིཐོོང་ཡིོདི་ན་ཡིང་། 

མིིག་ཤིེས་དིེས་ན་ིཁྱདི་གཞི་ིབུམི་པ་རྟེོགས་ཡིོདི་པ་ལས་གཞིན་པའ་ིཁྱདི་པརི་ཕྲ་མི་ོ

རྣམིས་ལ་ན་ིསྣང་ལ་མི་ངེས་སུ་སོང་ཡིོདི་དི།ེ མིིག་ཤིེས་དིེའ་ིསྟེོབས་ཀྱིས་བུམི་པ་སྐདི་
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ཅིག་སྐདི་ཅིག་ལ་འགྱུརི་གྱིིན་འདུག་སྙོམི་པའ་ིངེས་ཤིེས་བསྐྱེེདི་མི་ིཐུབ་པ་མྱོོང་བས་

གྲུབ་པ་ཡིིན། འ་ོན། སྐབས་དིེའ་ིམིིག་ཤིེས་ལ་བུམི་པ་མི་ིརྟེག་པ་སྣང་བརི་ཁོས་ལེན་

པའ་ིག་ོདིོན་གང་ཞི་ེན། འཁོོརི་ལ་ོཤིིན་ཏུ་མིགྱིོགས་པ་ཞིིག་ལ་ང་ཚིོའ་ིམིིག་གིས་ལྟ་

སྐབས། འཁོོརི་ལ་ོདི་ེསྐརི་མི་གཅགི་ག་ིཡུན་ལ་ཅ་ིཙམི་འཁོོརི་བའ་ིགྲོངས་ཀ་དི་ེང་ཚིའོ་ི

མིིག་ལ་སྣང་ཡིོདི་ན་ཡིང་ངེས་པ་འདྲེན་མི་ིཐུབ་པ་ལྟ་བུ་སྟེེ། མིདུན་གྱི་ིཁྱདི་གཞི་ིབུམི་

པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱདི་པརི་དིང་འགྲོོགས་པའི་སྐདི་ཅིག་གི་འགྱུརི་བ་ཡིང་དིེ་བཞིིན་

སྣང་ཐུབ་པརི་ཁོས་ལནེ་པས། མིིག་ཤིསེ་ལྟ་བུའ་ིདིབང་ཤིསེ་རྟེགོ་མིེདི་རྣམིས་ཡུལ་ལ་

སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འདིདོི་པ་རིེདི།

དི་ེདིང་མི་ིའདྲ་ས་ཞིིག་ལ། རྟེོག་པ་རྣམིས་ན་ིཁྱདི་གཞི་ིགཅིག་ག་ིསྟེེང་དུ་ཆོ་ཤིས་

རྣམིས་ལ་རིེ་རིེ་ནས་སེལ་བའི་སྒོོ་ནས་འཇུག་པ་ལས་རྟེོག་མིེདི་ཀྱི་ཤིེས་པ་ལྟ་བུའི་

འཇུག་ཚུལ་དི་ེམིེདི་པརི་སྨྲ་སྟེ།ེ དིོན་གྱི་ིཚུལ་དི་ེཉིིདི་བསྟེན་པ་ལ། “དིོན་གྱི་ིརིང་ག་ིང་ོ

བོ་གཅིག ། བདིག་ཉིིདི་མིངོན་སུམི་ཡིིན་པ་ལ། །ཚིདི་མི་རྣམིས་ཀྱིས་བརྟེག་བྱེ་

གང་། །མི་མིཐོངོ་ཆོ་གཞིན་ཅ་ིཞིགི་ཡིདོི། །གཟུགས་ཆོསོ་མིཐུན་པ་མིཐོངོ་བ་ལས། །ཉི་

ཕྱོིས་ལ་དིངུལ་རྣམི་པ་ལྟརི། །གལ་ཏ་ེའཁྲུལ་བའ་ིརྒྱུ་མིཚིན་གྱིིས། །ཡིོན་ཏན་གཞིན་

སྦྱོརི་མི་ིབྱེེདི་ན། །དི་ེཕྱོིརི་དིངོས་པ་ོམིཐོོང་བ་ཡིིས། །ཡིོན་ཏན་མིཐོའ་དིག་མིཐོོང་བ་

ཉིིདི། །འཁྲུལ་བས་ངེས་པརི་མི་ིབྱེེདི་པས། །སྒྲུབ་པ་རིབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཡིིན། །རྗོེས་སུ་

དིཔག་པ་ལས་ཀྱང་དིངསོ། །འཛིན་ན་ཆོསོ་གཅགི་ངསེ་གྱུརི་པས། །ཆོསོ་ཀུན་འཛནི་

ཏེ་སེལ་བ་ལ། ། ཉིེས་པ་འདིི་ནི་ཐོལ་མིི་འགྱུརི། །དིེ་ཕྱོིརི་དིེ་ལྟརི་རྟེགས་སེལ་

བའ།ི །ཡུལ་ཅན་ཡིནི་པ་རིབ་ཏུ་བསྒྲོགས། །གཞིན་དུ་ཆོསོ་ཅན་གྲུབ་གྱུརི་ན། །དི་ེལས་
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མི་གྲུབ་ཅ་ིཞིིག་ཡིོདི། །”ཅེས་སོགས་མིང་དུ་བྱུང་ཡིོདི་ན་ཡིང་། དི་ེདིག་ག་ིགཞི་ིརྩིའ་ི

བརྗོོདི་དིོན་གཅིག་ཡིིན་པས་རིེ་རིེ་བཞིིན་ཞིིབ་བརྗོོདི་ཀྱི་དིགོས་པ་མི་མིཐོོང་བས་

བཞིག་ག ོ།

སྤྱོིརི་བཏང་། གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་གྱི་ིཕྱོ་ིརིོལ་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་སྨྲ་པ་མིང་པ་ོཞིིག་

གིས་དིབང་ཤིེས་རྟེོག་པརི་འདིོདི་པ་དིང་། སྒྲོ་རྟེོག་དིངོས་དིབང་གིས་འཇུག་པ་ཁོས་

ལནེ་པ་བཅས་ན།ི གཙ་ོབ་ོགཞིན་སལེ་གྱི་ིསྒོ་ོནས་བློ་ོཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱི་ིཁྱདི་པརི་

མི་ཕྱོེས་པས་ཡིིན་པརི་སྣང་ལ། དིེརི་མི་ཟདི་ལེའུ་གསུམི་པརི་ནང་སྡོ་ེབྱེ་ེབྲེག་སྨྲ་པརི་

སྤྱོ་ིམིཚིན་དིངོས་མིེདི་དུ་སྒྲུབ་པའ་ིརིིགས་པ་དིང་པ་ོའགོདི་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན། དིེས་

ཀྱང་རྟེོག་པ་དིང་རྟེོག་མིེདི་སྐབས་དིང་སྐབས་སུ་འདྲེས་པ་ལྟ་བུརི་བཟུང་ཡིོདི་པ་

གསལ་བ་ོརིེདི། 

ཡིང་བཤིདི་ན། མི་གཞི་ིནས་ཤིསེ་པ་ལ་རིགིས་མི་ིའདྲ་བ་མིང་པ་ོཞིགི་ག་ིདིབྱེ་ེབ་

ཞིིབ་ཚིགས་སུ་ཕྱོེས་ཡིོདི་པ་དིེ་ནི་ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའི་ཁྱདི་ཆོོས་གལ་

ཆོནེ་ཞིགི་ཏུ་བརྩི་ིའསོ་ཏ།ེ ནང་བསྟེན་གྱི་ིསློབོ་དིཔནོ་ཚིསོ་ན།ི མྱོོང་སྣང་ལྡན་པའ་ིཤིསེ་

པའི་གྲུབ་ཚུལ་ལ་ཞིིབ་འཇུག་བྱེ་རྒྱུ་དིེ་རིང་བྱུང་གི་འཇིིག་རྟེེན་ཁོམིས་ཆོེན་པོརི་ལྟ་

བའ་ིསྒོ་ོཆོནེ་དིང་པ་ོཉིདིི་དུ་ངསོ་བཟུང་ཡིདོི་པརི་མི་ཟདི། ང་ཚི་ོསྐྱེ་ེབ་ོཕལ་པ་རྣམིས་ཀྱ་ི

སེམིས་རྒྱུདི་ན་དི་ལྟརི་བག་ལ་ཉིལ་དུ་ལུས་པའ་ིཤིེས་པའ་ིརིིགས་མིང་པ་ོཞིིག་སྨོིན་

རུང་དུ་ཡིོདི་པའི་ཚུལ་དིེརི་དིགོངས་ནས། འགྲོོ་བ་སེམིས་ཅན་གྱིི་སེམིས་རྒྱུདི་ནི་

གཏེརི་རི་ིཆོེན་པ་ོཞིིག་དིང་གཉིིས་སུ་མིེདི་དི་ོཞིེས་ཡིང་ཡིང་སྨྲ་བརི་བྱེེདི་ཅིང་། མིིའ་ི

ལུས་རྟེེན་གྱི་ིརྩི་བའ་ིརིིན་ཐོང་ཡིང་རྩི་ཆོེའ་ིཤིེས་པ་མིང་པ་ོཞིིག་ག་ིས་བོན་སྨོིན་རུང་ག་ི
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རྟེནེ་ཡིནི་པ་དི་ེཡི་ིསྒོ་ོནས་བསྒྲུབས་ཡིོདི་དི།ོ །

དིེ་ཡིང་གཞིི་བུམི་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་འུ་ཅག་གིས་ཡུལ་དུ་བྱེེདི་ཚུལ་གྱིི་ངོས་ནས་

བསམིས་པའ་ིཚི་ེན་ཡིང་། ལྷན་སྐྱེེས་སུ་སྐྱེ་ེབའ་ིབློོའ་ིརིིགས་ཤིིག་དིང་། ལྷན་སྐྱེེས་སུ་

མི་ིསྐྱེ་ེབརི་རིང་ཉིིདི་སྐྱེ་ེབ་ཕྱོིས་འབྱུང་ག་ིརྐྱེན་ལ་བལྟོས་པའ་ིབློོའ་ིརིིགས་ཤིིག་བཅས་

གཉིསི་སུ་ཡིདོི་དི།ེ བུམི་འཛནི་མིགི་ཤིསེ་དིང་། དིའེ་ིརྗོསེ་ཀྱ་ིབུམི་འཛནི་རྟེགོ་པ་གཉིསི་

ཕལ་ཆོེརི་ལྷན་སྐྱེེས་སུ་གཏོགས་ལ། བུམི་པ་དིེ་ལ་སྐདི་ཅིག་གིས་འགྱུརི་བ་འགྲོོ་

བཞིིན་པ་རྟེོགས་པའ་ིབློ་ོདིང་། དི་ེཆོོས་བདིག་ཏུ་མི་གྲུབ་པ་རྟེོགས་པའ་ིབློ་ོགཉིིས་ན་ི

ཕྱོིས་སུ་རྒྱུ་མིཚིན་འཚིོལ་དིཔྱོོདི་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་མི་གཏོགས་ལྷན་སྐྱེེས་སུ་སྐྱེ་ེམི་ིནུས་པ་

མྱོོང་བས་གྲུབ་པ་ཡིིན། ཚུལ་དིེས་ན་ིལྷན་སྐྱེེས་ཀྱ་ིབློ་ོཙམི་ལ་བརྟེེན་ནས་དིངོས་པོའ་ི

གནས་ལུགས་ཅུང་ཟདི་ཕྲ་བ་རྣམིས་ཀྱང་ང་ཚིོའ་ིཡུལ་དུ་བྱེེདི་མི་ིཐུབ་པ་མིཚིོན་གྱི་ི

ཡིདོི་ན། ཚི་ེསྲིགོ་ག་ིགནདི་དིནོ་ཕྲ་ཞིངི་ཕྲ་བ་རྣམིས་ལྟ་ཅ་ིསྨོསོ། 

དི་ེལྟ་བས་ན། སློོབ་དིཔནོ་ཆོསོ་ཀྱ་ིགྲོགས་པས་གཞིན་སལེ་གྱི་ིརྣམི་གཞིག་རྒྱས་

པརི་བཤིདི་པ་འདིསི་ཀྱང་། བདིག་ལགེས་སུ་འདིདོི་པ་རྣམིས་ལྷན་སྐྱེསེ་ཀྱ་ིབློ་ོཉི་ིཚི་ེབ་

ཙམི་གྱི་ིའཆོརི་སྒོ་ོལ་གཡིེངས་ནས་མི་ིསྡོོདི་པརི། ཤིེས་བྱེའ་ིདིོན་ཕྲ་བ་རྣམིས་ལ་མི་ི

རྨོངས་པའི་བློོ་གྲོོས་གསརི་པ་མིང་པོ་ཞིིག་འབདི་པས་འཚིོལ་བའི་ལམི་དུ་འཇུག་

རིགིས་པའ་ིའདིོདི་ཚུལ་སྟེནོ་གྱི་ིཡིདོི་པ་རིེདི། 

ང་ཚིའོ་ིམི་ིཚི་ེའདིའི་ིནང་ལ་ཆོ་བཞིག་ན་ཡིང་། ཨ་མིའ་ིནུ་མི་ནུ་ཤིསེ་པའ་ིཤིསེ་པ་

ལྟ་བུ་སུས་ཀྱང་བསློབ་པ་ལ་མི་ིབལྟོས་པརི་ལྷན་སྐྱེེས་སུ་མིངོན་དུ་གྱུརི་ནུས་ན་ཡིང་། 

ཡི་ིག་ེབྲེ་ིཀློོག་ཤིེས་པའ་ིབློ་ོགྲོོས་ལྟ་བུ་ན་ིངེས་པརི་དུ་རྐྱེན་གྱིིས་གས་ོདིགོས་པ་ལས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ལྷན་སྐྱེསེ་སུ་མིངནོ་དུ་འགྱུརི་མི་ིཐུབ་པ་མྱོངོ་བས་ངསེ་པ་ཡིནི་ཕྱོིརི། ལྷན་སྐྱེསེ་སུ་སྐྱེ་ེ

བའ་ིབློ་ོཙམི་གྱིིས་ང་ཚིོརི་ངེས་དིོན་གྱི་ིཕན་བདི་ེཞིིག་བསྟེེརི་ཐུབ་རྒྱུ་ལྟ་ཞིོག ལྡོག་སྟེ་ེ

གནོདི་པའི་ལས་སྦྱོརི་མིང་པོའ་ིསྣེ་འདྲེན་བྱེེདི་ཀྱང་སྲིིདི་པ་ཡིིན་ཏེ། བློང་དིོརི་ལ་མིི་

རྨངོས་པའ་ིཤིསེ་རིབ་དིང་། གཞིན་ལ་གཅགི་ཏུ་བྱེམིས་པའ་ིབརྩི་ེབ་ལྟ་བུ་ལྷན་སྐྱེསེ་སུ་

སྐྱེ་ེནུས་པ་སྲིིདི་མིཐོའ་ཙམི་ཡིནི་ན་ཡིང་། མི་ིགསོདི་པ་དིང་། རྐུ་འཕྲགོ་བཅམོི་གསུམི་

གྱི་ིལས་ལྟ་བུ་ན་ིབསློབ་པ་ལ་མི་ིལྟསོ་པརི་ངང་གསི་ཤིསེ་པས་ས།ོ །

དྲུག སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱི་ིདངོ་ནངོ་པའ་ིམ་ིཚེའ་ིལྟ་ཚུལ། 

དིེ་ཡིང་འགྲོོ་བ་མིིའི་རིིགས་ཀྱི་ཤིེས་རིིག་དིརི་འཕེལ་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་རིིང་མིོའ་ིཆུ་

རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་བཞུརི་ནས་ལ་ོང་ོཁྲི་ིསྟེོང་མིང་པ་ོའདིས་ཟིན་ན་ཡིང་། སྲིོག་ལྡན་གང་

ཟག་ལ་སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཡིོདི་མིེདི་ཀྱ་ིགནདི་དིོན་དི་ེནི། དུས་དི་ལྟའ་ིབརི་འགྲོ་ོམིིའ་ིབློ་ོགྲོོས་

ཀྱསི་གཅགི་མིཐུན་དུ་ཁོ་ཚིནོ་མི་ཆོདོི་པརི་ལུས་ཡིོདི། 

འཛམི་བུ་གླིིང་འདིིརི་མིི་གྲོངས་དུང་ཕྱུརི་དྲུག་ཅུ་རིེ་ལྔ་ལྷག་ཡིོདི་པ་རྣམིས་ཀྱི་

ནང་ནས། ཡི་ེཤུའ་ིཆོོས་ལ་དིདི་མིཁོན་དུང་ཕྱུརི་ཉིེརི་གཅིག་ཙམི་དིང་། ཁོ་ཆོེའ་ིཆོོས་

ལ་དིདི་མིཁོན་དུང་ཕྱུརི་བཅུ་གཅགི་ཙམི། ནང་པའ་ིཆོསོ་ལ་དིདི་མིཁོན་དུང་ཕྱུརི་དྲུག་

ཙམི། ཧནི་རྡུའ་ིཆོསོ་ལ་དིདི་མིཁོན་དུང་ཕྱུརི་བརྒྱདི་ལྷག་དིང་། དི་ེབཞིནི་ཡི་ཧུ་དཱ་པའ་ི

ཆོོས་ལུགས་སོགས་ཆོོས་ལུགས་གྲུབ་མིཐོའ་རིབ་ཏུ་མིང་པོའ་ིརྗོེས་འཇུག་དིདི་ལྡན་

པ་ཕལ་མི་ོཆོ་ེཞིིག་གིས་སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཡིོདི་པ་ཙམི་ན་ིཐུན་མིོང་དུ་འདིོདི་པ་རིེདི། དིམིརི་

པོའ་ིལྟ་གྲུབ་ལ་གཅིག་ཏུ་ཡིིདི་ཆོེས་མིཁོན་ལྟ་བུ་དིང་། དི་ེམིིན་གྱི་ིདིངོས་གཙ་ོསྨྲ་བའ་ི

རིིང་ལུགས་པ་གཞིན་དིག་བཅས་དུང་ཕྱུརི་ལྔ་ལྷག་ཡིོདི་པ་རྣམིས་ཀྱིས། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ི
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ཟེརི་བ་སོགས་ན་ིརྨོངས་དིདི་ཀྱ་ིསྐདི་ཆོ་འབའ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལས་གཏན་ནས་མིེདི་པརི་

འདིོདི། དི་ེགཉིིས་ལས་གཞིན་དུ་སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིསོགས་ན་ིམིིའ་ིབློ་ོཡུལ་ལས་འདིས་པ་

འབའ་ཞིིག་ཏུ་བརྩིིས་ཏེ། ཡིོདི་མིེདི་གང་དུ་ཡིང་ཁོ་ཚིོན་མི་ིགཅོདི་པའ་ིརིིགས་ཟུརི་པ་

ཞིགི་བཅས་མི་ིའདྲ་བ་གསུམི་དུ་ཡིདོི་པ་ཡིནི།

ང་ཚིོས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་མིཐོོང་གསལ་ལྟརི། མི་ིདིང་མིིས་སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིལ་བཟུང་བའ་ི

ལྟ་ཚུལ་མི་མིཐུན་པས། མི་ིཚིེའ་ིདིོན་སྙོིང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཀྱང་ཆོེས་མི་ིའདྲ་བ་ཇི་ིསྙོེདི་ཅིག་

འབྱུང་ག་ིཡིདོི་པརི་བརྟེནེ། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིལ་བཟུང་བའ་ིལྟ་ཚུལ་གང་ཡིནི་པ་དིསེ་ན།ི མི་ི

སོ་སོའ་ིརིིན་ཐོང་ལྟ་ཚུལ་དིང་། མིི་ཚིེའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་མིི་དིམིན་པ་ཞིིག་

ཐོབེས་ཀྱནི་པའ་ིཚུལ་དི་ེསུས་ཀྱང་བསྙོནོ་མི་ིནུས་པ་ཞིགི་རིེདི། 

དི་ེལྟ་ན། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཡིོདི་པརི་འདིོདི་མིཁོན་དིང་། མིེདི་པརི་འདིོདི་མིཁོན་གྱི་ི

ཕྱོོགས་གཉིིས་པ་ོདི་ེན་ིཚི་ེསྲིོག་ག་ིང་ོབ་ོངོས་འཛིན་སྟེངས་ཆོེས་འགལ་ཟློརི་ཆོགས་

པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་ིསྡོ་ེཚིན་གཉིིས་སུ་བཀརི་རིིགས་ལ། སྤྱོིརི་བཏང་གྲུབ་མིཐོའ་ན་ིགྲུབ་

མིཐོའ་རིང་ཡིིན་པས། རིང་རིང་ག་ིལུགས་ཀྱ་ིཞིེན་ཕྱོོགས་ཁོ་ོན་ལྷུརི་བློངས་པའ་ིསྒྲུབ་

བྱེདེི་ཀྱ་ིཕྲངེ་བ་ཟདི་དུ་མིདེི་པ་རི་ེས་ོསོརི་བགྲོང་རྒྱུ་ལསོ་ཡིདོི། ཤིིན་ཏུ་གལ་ཆོ་ེབ་ཞིགི་

ན།ི གྲུབ་མིཐོའ་གང་ཞིིག་ག་ིརིང་ལུགས་ཀྱ་ིཆོེདི་དུ་དིངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་བཟ་ོ

བཅོས་རྒྱག་རྒྱུ་མི་ཡིིན་པརི། དིངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་གཞིིརི་བཟུང་ནས་གྲུབ་

མིཐོའ་ས་ོསོའ་ིརིང་ལུགས་ལ་ཚུརི་བཟ་ོབཅོས་བྱེ་དིགོས་པ་ཉིིདི་ཀྱ་ིཕྱོིརི་ན། གནས་

འདི་ིལ་དི་ོསྣང་ལྡན་པའ་ིསྐྱེསེ་བུ་དིག་གསི་ན།ི གཟུརི་གནས་ཀྱ་ིཤིསེ་རིབ་གཙང་མིས་

ཞིབི་ཏུ་བརྟེག་པའ་ིདིགསོ་པ་བློ་ལྷག་གསི་ཆོེའ།ོ །



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཁོ་ོབ་ོསྒོེརི་ལ་མིཚིོན་ན་ནི། འདིིའི་སྐོརི་ལ་འདིི་དིང་འདིིའ་ོཞིེས་ཞིིབ་ཆོ་མིངོན་

སུམི་གྱི་ིདིཔང་འཕེརི་པ་ཞིིག་ཆོ་ེཆོེརི་བཤིདི་རྒྱུ་མིེདི་མིོདི་ཀྱི། འཆོ་ིབ་ན་ིཡིོདི་ཚིདི་ཀྱ་ི

མིཇུག་རྫིོགས་པ་ཞིིག་ཏུ་འདིོདི་པའ་ིལྟ་ཚུལ་དི་ེལ་མི་ིའཐོདི་པརི་མི་ཟདི། འཇིིག་རྟེེན་

འདིིརི་འགྲོེལ་བརྗོོདི་དིཀའ་བའ་ིང་ོམིཚིརི་མིང་པ་ོམིཐོོང་ཐོོས་སུ་བྱུང་བརི་ཧ་ལས་པའ་ི

རྐྱེན་གྱིིས་དིང་། ནང་ཆོོས་ཀྱ་ིགཙུག་ལག་རྣམིས་ལས་བསྟེན་པའ་ིསེམིས་དིང་ཤིེས་

པའ་ིརྣམི་གཞིག་ལ་མིསོ་པ་ཆོ་ེབའ་ིརྐྱནེ་གྱིསི་སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཡིདོི་པའ་ིཚི་ེསྲིགོ་ག་ིལྟ་ཚུལ་

དི་ེཉིིདི་དིོན་དིངོས་དིང་མིཐུན་པརི་སྙོམི་པའ་ིཞིེན་ཚུལ་ཅུང་མིཁྲིེགས་པ་ོཞིིག་འཛིན་

བཞིིན་ཡིོདི་དིེ། དི་ེན་ིརིང་ཉིིདི་སྒོེརི་པའ་ིལྟ་ཚུལ་དིང་ཡིིདི་ཆོེས་ཁོ་ོན་ཙམི་ལས། གྲུབ་

མིཐོའ་དིང་རིང་ལུགས་གང་ག་ིཡིང་ཚིབ་བྱེེདི་ག་ལ་ནུས།

སྤྱོིརི་འཛམི་གླིིང་འདིིའ་ིཆོོས་དིདི་མིཁོན་རྣམིས་གཙ་ོབོརི་གྱུརི་པའ་ིསྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ི

ཡིདོི་པརི་འདིོདི་མིཁོན་རྣམིས་ལ་བརྟེགས་རུང་། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཡིོདི་ཅསེ་པའ་ིཚིགི་ཙམི་

ཐུན་མིོང་དུ་སྨྲ་བ་ཉིིདི་ལས། ནང་དིོན་གྱི་ིཆོ་ནས་ན་ིཆོོས་ལུགས་ས་ོསོས་སྐྱེ་ེབ་སྔོ་

ཕྱོིའ་ིཚུལ་འདིོདི་སྟེངས་ཤིིན་ཏུ་ཐོ་དིདི་པ་ཡིིན་ཏེ། འཇིིག་རྟེེན་བཀོདི་པ་པོའ་ིལྷ་ཞིིག་

འདིོདི་པ་དིང་མི་ིའདིོདི་པའ་ིཁྱདི་པརི་གཅིག་པུས་ཀྱང་། སྣོདི་བཅུདི་ཀྱིས་བསྡུས་པའ་ི

འཇིིག་རྟེེན་ཆོེན་མི་ོའདིིའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་ང་ོབ་ོབཅས་ཀྱ་ིཆོོས་གསུམི་ཀའ་ིཆོ་ནས་འཇིོག་

ཚུལ་ཡིངོས་སུ་མི་ིའདྲ་བ་གསལ་བོརི་མིཚིནོ་པའ་ིཕྱོིརི་རི།ོ །

གལ་ཏ་ེཁྱེདི་ཀྱིས་རིང་ཉིིདི་ཚུདི་པའ་ིསྲིོག་ལྡན་རྣམིས་ཀྱ་ིཚི་ེསྲིོག་ག་ིདིོན་དིངོས་

ཇི་ིབཞིིན་དུ་མིཁྱེན་པརི་འདིོདི་ན། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཡིོདི་མིེདི་ཀྱ་ིགནདི་དིོན་ན་ིཅིས་ཀྱང་

བསམི་གཞིིགས་མི་བྱེས་ཐུ་མིེདི་ཀྱ་ིགནདི་དིོན་ཞིིག་ཏུ་བརྩི་ིའོས་པ་ལྟ་ག་ལ་ཞིིག་སྟེེ། 



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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དིཔྱོོདི་ལྡན་གྱི་ིམི་ིསུ་ཡིིན་རུང་། རིང་ཉིིདི་ཤི་ིབའ་ིརྗོེས་སུ་ཡིང་སྙོིང་ཇི་ིའདྲ་ཞིིག་ཡིིན་

སྲིིདི་དིམི་སྙོམི་དུ་ཡིིདི་ལ་ཡིང་ཡིང་འཁོོརི་ངེས་པ་གདིོན་མི་ིཟ་སྟེེ། འཆོ་ིབ་ན་ིའུ་ཅག་

ཀུན་གྱི་ིམིཐོའ་མིའ་ིབགྲོདོི་གནས་ཉིག་གཅགི་ཡིནི་པའ་ིཕྱོིརི་རི།ོ །

འ་ོན། ཡིང་སྙོིང་སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཡིོདི་དིམི་མིེདི་ཅ་ེན། དྲ་ིརྟེགས་ཆོེན་པ་ོདིེརི་མིངོན་

སུམི་གྱི་ིདིཔང་རྟེགས་གཙ་ོབརོི་འཛནི་པའ་ིཚིན་རིགི་པ་ཚིསོ་དི་ེསྔོརི་གཅགི་མིཐུན་གྱི་ི

ལན་གསལ་བ་ོཞིིག་མི་རྙེདི་པརི་བརྟེེན། དིེང་སྐབས་ཀློདི་རྩི་དིང་རྣམི་ཤིེས་ལ་ཞིིབ་

འཇུག་བྱེེདི་མིཁོན་གྱི་ིཚིན་རིིག་པ་མིང་པ་ོཞིིག་གིས་ན་ིདི་ེལ་དྲིས་ལན་འཚིོལ་གྱིིན་

པའ་ིསྒོང་ཡིིན་སྐདི་ཀྱང་ཐོོས། གཅིག་བྱེས་ན། མིངོན་སུམི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ིདིཔང་

རྟེགས་གཙ་ོབོརི་འཛིན་པའ་ིདི་ལྟའ་ིཚིན་རིིག་འདི་ིཙམི་གྱིིས་སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཡིོདི་མིེདི་ཀྱ་ི

གནདི་དིནོ་ལ་ཡིདིི་ཚིིམི་པའ་ིདྲསི་ལན་ཞིགི་མི་ིརྙདེི་ཀྱང་སྲིདིི་པ་རིེདི། 

འོན་ཀྱང་ཟུརི་གཞིན་ཞིིག་ནས་བལྟས་ཚིེ། གནའ་དིེང་ཤིརི་ནུབ་ཀྱ་ིམིཚིན་ཉིིདི་

རིགི་པའ་ིསྡོ་ེརུ་ན།ི སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཡིདོི་མིདེི་ཀྱ་ིགནདི་དིནོ་ལ་རྗོསེ་དིཔག་ག་ིདིཔྱོདོི་ཐོབས་

ཀྱིས་དྲིས་ལན་མི་ིའདྲ་བ་སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་བཏབ་ཡིོདི་པརི་འདུག་སྟེ།ེ ལྷག་པརི་གནའ་

བོའ་ིརྒྱ་གརི་དུ། མི་ིལ་ོསྟེོང་ཕྲག་ག་ིགོང་ནས་ཕྱོ་ིནང་ག་ིགྲུབ་མིཐོའ་སྨྲ་པའ་ིསློོབ་དིཔོན་

ཚིོས་སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོིའ་ིསྐོརི་ལས་བརྩིམིས་པའ་ིབགྲོ་ོགླིེང་ཇི་ིསྙོེདི་ཅིག་མིཛདི་མྱོོང་བརི་མི་

ཟདི། ཁོོང་ཅག་ག་ིགསུང་སྒྲོོས་སུ་མིངོན་པའ་ིརིིགས་པ་དི་ེདིག་ནི། དི་ལྟ་མིཇིལ་ཡིང་

ཚི་ེསྲིོག་ག་ིརིང་བཞིིན་སྐོརི་ལ་གཏན་ཚིིགས་ཀྱ་ིརིིགས་ལམི་སྤྱོདི་དི་ེཞིིབ་དིཔྱོོདི་བྱེས་

ཚིདི་ཧ་ཅང་ཟབ་པ་ཞིིག་ཏུ་སྙོམི་ཞིིང་། རྒྱ་གརི་དུ་སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཡིོདི་མིེདི་ཀྱ་ིརྩིོདི་སྒྲུབ་

བྱུང་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་དིེའ་ིཁྲིོདི་དུ<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>གྱིིས་ན་ིདིམིིགས་བསལ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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གྱི་ིག་ོགནས་ཤིགི་བཟུང་ཡིོདི་ཅསེ་སྨྲ་ཆོགོ་ག ོ།

རྒྱུ་མིཚིན་དིེརི་བརྟེེན། འདི་ིནས་ཀྱང་སྐབས་བབས་ཀྱ་ིདིགོས་དིོན་ལ་དིམིིགས་

ཏེ། ནང་པའི་སྐྱེེ་བ་སྔོ་ཕྱོིའི་འདིོདི་ཚུལ་ཁོག་ཅིག་བསྟེན་བཅོས<<ཚིདི་མི་རྣམི་

འགྲོེལ>>དིང་འབྲེེལ་ནས་གླིེང་ན་འདིོདི་པ་ཡིིན་གྱི།ི མི་གཞི་ིལུས་སེམིས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་

བའི་སྐོརི་ཞིིབ་ཏུ་སྟེོན་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ནི<<ཚིདི་མི་རྣམི་

འགྲོེལ>>ཁོ་ོནས་ག་ལ་ཚིདི་དིེ། ནང་བསྟེན་མིདི་ོསྔོགས་ཀྱ་ིགཞུང་ལུགས་གཞིན་

མིང་པ་ོཞིགི་ལས་ཀྱང་ཚི་ེསྲིགོ་ག་ིཆོསོ་ཉིདིི་ཕྲ་རིགས་ལ་ཞིབི་ཕྲའ་ིགསུང་ཚུལ་མི་ིའདྲ་

བ་དིང་རིགིས་སྒོ་ོམི་ིམིཐུན་པ་དུ་མི་ཞིིག་བྱུང་ཡིདོི་པ་རིེདི། 

ཁོོ་བོས། <<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>གྱིི་ལེའུ་གཉིིས་པརི་ཞིིབ་ཏུ་མིཇིལ་

སྐབས། གཞུང་དི་ེརུ་ལྟ་བ་ཡིངོས་སུ་ཐོ་དིདི་པའ་ིམིཚིན་ཉིདིི་མིཁོན་པ་ོཚིསོ། ཕན་ཚུན་

འདྲ་མིཉིམི་དིང་རིང་དིབང་ག་ིངང་ཚི་ེསྲིོག་ག་ིགནས་ལུགས་དིང་། ལུས་སེམིས་ཀྱ་ི

འབྲེེལ་བ་སོགས་ཀྱ་ིསྐོརི་ལ་རྩིོདི་རིིགས་བརྒལ་བརྟེག་ག་ིའཁོོརི་ལ་ོཅ་ིདིགརི་བསྐོརི་

པའ་ིམིཛསེ་སྡུག་མིགི་ག་ིརྒྱན་དུ་བསྟེརི་ཡིདོི་པརི་མི་ཟདི། མི་ིཚིེའ་ིདིནོ་སྙོངི་སྒྲུབ་ཚུལ་

གྱིིས་མིཚིོན་པའ་ིརིིན་ཐོང་ལྟ་ཚུལ་མི་ིའདྲ་བ་མིང་པ་ོཡིང་ཕན་ཚུན་ལྷུག་པོརི་བརྗོོདི་

པའ་ིསྐདི་སྒྲོས་བརི་མིེདི་དུ་གང་འདུག་པ་མིཇིལ་བྱུང་། དི་ེདིག་ལ་མིཇིལ་བ་ན། “ཀྱ་ེ

མི། གཞུང་འདི་ིན་ིསྤྱོིརི་བཏང་ག་ིཆོོས་གཞུང་ཙམི་མི་ཡིིན་པརི། རིིག་གནས་བསམི་

བློ་ོམི་ིམིཐུན་པ་སྣ་ཚིགོས་ཀྱ་ིཚིནོ་མིདིངས་བཀྲ་བའ་ིརིང་དིབང་ག་ིགླིངེ་སྟེགེས་ཆོནེ་པ་ོ

ཞིགི་རིེདི་ཨང་།”ཞིསེ་ཀྱང་སྨྲ་དིགསོ་བྱུང་སངོ་། 

རིང་དིབང་ག་ིགླིེང་སྟེེགས་དི་ེགརི་མིངོན་པའ་ིདིགག་སྒྲུབ་ཀྱ་ིའཇིིག་རྟེེན་ལ་ཞིིབ་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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ཏུ་བལྟས་རྗོེས། གསལ་རིིག་སེམིས་ཀྱི་རྫིས་རྒྱུན་ལ་ཐོོག་མིཐོའ་མིེདི་པའི་རིིགས་

ལམི་གྱི་ིསྒོ་ོནས་སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོའི་ིརྣམི་གཞིག་འདིདོི་པ་དི་ེཉིདིི། ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིགི་

པའ་ིཚི་ེསྲིོག་ལ་ལྟ་སྟེངས་ཐུན་མིོང་མིིན་པ་ཞིིག་ཏུ་གྲུབ་ཡིོདི་པ་མིཐོོང་བྱུང་སྟེེ། ཆོོས་

གྲོགས་ཀྱ་ིམིཚིན་ཉིིདི་བསམི་བློ་ོལྟརི་ན། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཡིོདི་མིེདི་ཀྱ་ིགནདི་དིོན་དིགྲོོལ་

བྱེདེི་ཀྱ་ིལྡ་ེམིགི་ཉིག་གཅགི་ན།ི ལུས་དིང་སེམིས་ཀྱ་ིའབྲེལེ་བ་རྩིདི་ཞིིབ་བྱེེདི་རྒྱུའ་ིཐོགོ་

ན་ཡིོདི་པའི་དིགོངས་ཕྱོོགས་ཤུགས་ཆོེརི་མིངོན་པས། སྐྱེེ་བ་སྔོ་ཕྱོི་གཏན་མིེདི་དུ་

འདིོདི་པའ་ིགནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་གྱི་ིདིངོས་གཙོའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་རྒྱང་འཕེན་པ་དིང་། སློོབ་

དིཔོན་ཆོོས་གྲོགས་ཀྱ་ིལྟ་ཚུལ་ཆོེས་མི་ིམིཐུན་ས་ཡིང་གཙ་ོབ་ོལུས་སེམིས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་

བ་འཇིགོ་ཚུལ་གྱི་ིསྟེངེ་ན་ཡིདོི་པརི་སྣང་ང་ོ། །

མི་གཞི་ིནས་གཞུང་འདིིརི་སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོིའ་ིསྐོརི་གྱི་ིབརྒལ་བརྟེག་ཅིག་ཇི་ིལྟརི་བྱུང་

བ་རིེདི་ཅེ་ན། སློོབ་དིཔོན་གྱིིས། “སྒྲུབ་བྱེེདི་ཐུགས་རྗོེ་གོམིས་ལས་ཏེ། །” ཞིེས་

གསུངས་ནས། སྟེོན་པ་བཅོམི་ལྡན་འདིས་ན་ིསྐྱེ་ེབ་མིང་པོརི་བསམི་སྦྱོརི་གཉིིས་ཀྱ་ི

ཉིམིས་ལེན་ལ་གཅིག་ཏུ་བརྩིོན་པརི་མིཛདི་པ་ལས་སྤོང་རྟེོགས་ཀྱ་ིཡིོན་ཏན་ཁྱདི་པརི་

ཅན་བརྙེས་ཡིོདི་པ་ཡིིན་ཞིེས་སྨྲས་པ་ལ། དིངོས་གཙོའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་རྒྱང་འཕེན་གྱིིས། 

“བློ་ོན་ིལུས་ལ་བརྟེེན་པའ་ིཕྱོིརི། །གོམིས་པས་གྲུབ་པ་མིེདི་ཅ་ེན། །” ཞིེས་ལུས་ན་ི

ཡིིདི་བློོའ་ིརྟེེན་ཁྱདི་པརི་ཅན་ཡིིན་པས། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཟེརི་བ་ཞིིག་གཞི་ིནས་མི་གྲུབ་ན། 

སྐྱེ་ེབ་དུ་མིརི་ཐུགས་རྗོ་ེཆོེན་པོརི་གོམིས་པས་ཚིདི་མིའ་ིསྐྱེེས་བུརི་འཁྲུངས་པ་ཞིིག་ན་ི

དི་ེལས་ཀྱང་ག་ལ་ཡིོདི་དིམི་ཞིེས་བརྩིདི་པའ་ིཚུལ་དི་ེལས་འཕྲོས་ཏེ། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོིའ་ི

གནདི་དིནོ་བགྲོ་ོགླིངེ་ག་ིརིགིས་པ་མིང་པ་ོཞིིག་སྔོ་གཞུག་ཏུ་བྱུང་བ་རིེདི། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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རྒྱང་འཕེན་གྱི་ིརྩིོདི་རིིགས་དི་ེལ་ནི། “མི་ཡིིན་རྟེེན་ན་ིབཀག་ཕྱོིརི་རིོ། །”ཞིེས་

ཚིིག་རྐང་གཅིག་གིས་མིདིོརི་བསྟེན་གྱི་ིཚུལ་དུ་ལན་འདིེབས་མིཛདི་ཡིོདི་ཅིང་། ལན་

ཀྱ་ིརྐང་བ་གཅིག་པ་ོདིེས་ཀྱང་། ལུས་སེམིས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་བ་དི་ེཁྱདི་པརི་ཅན་གྱི་ིརྟེེན་

བརྟེནེ་པའ་ིའབྲེལེ་བ་གཏན་ནས་མིནི་པའ་ིའདིདོི་ཚུལ་གསལ་བཤིདི་བྱེས་ཡིདོི་པ་ལྟརི་

ན། ལུས་དི་ེསེམིས་ཀྱ་ིརྟེེན་ཁྱདི་པརི་ཅན་མིིན་པའ་ིལྟ་ཚུལ་དི་ེན།ི ཚིདི་ངེས་ཅན་ཞིིག་

ནས་ལུགས་འདིིས་ཚི་ེསྲིོག་ག་ིརིང་བཞིིན་ངོས་འཛིན་ཚུལ་གཙ་ོབོརི་གྱུརི་ཡིོདི་ཅེས་

སྨྲ་ཆོགོ་པ་རིདེི།

སྐབས་དིེའི་རྒྱང་འཕེན་གྱིི་འདིོདི་ཕྱོོགས་དིེ་ནི་མིིའི་རིིགས་ལ་ཚིན་རིིག་ལག་

རྩིལ་སོགས་ཅུང་ཟདི་ཀྱང་མི་དིརི་པའ་ིཡིརི་སྔོོན་གྱི་ིལྟ་ཚུལ་ཞིིག་ཡིིན་པས། དི་ལྟ་

རྡུལ་གྱིི་རྣམི་གྲོངས་མིཐོའ་ཡིས་པ་ཞིིག་གི་བྱེེདི་ནུས་མིི་འདྲ་བ་སོ་སོརི་བྱེེ་བྲེག་ཏུ་

ངོས་འཛིན་ཅ་ིརིིགས་ཐོོབ་ཟིན་པའ་ིཤིེས་རྟེོགས་ཀྱ་ིངོས་ནས་བལྟས་ན། ཧ་ཅང་རྩིིང་

རིགས་ཀྱི་སྐྱེོན་དིང་བཅས་པ་ཞིིག་ཡིིན་མིོདི་ཀྱི། ཡུལ་ཅན་ཤིེས་པའི་ཁོམིས་དིེ་

གཟུགས་ཅན་ལུས་ཀྱ་ིཁོམིས་ལས་རྫིས་ཐོ་དིདི་དུ་མིེདི་པརི་འདིོདི་པའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིགྲུབ་

མིཐོའ་ཙམི་ན།ི དིངེ་དུས་ཀྱ་ིདིངསོ་ཁོམིས་ཚིན་རིགི་ག་ིའདིོདི་ཕྱོགོས་རྣམིས་དིང་ཉི་ེབ་ོ

མིདེི་དིམི་སྙོམི།

ཉི་ེདུས་སུ་ཡིང་ཕྱོ་ིགླིངི་ག་ིཚིན་རིགི་པ་འགས། ཚི་ེསྲིགོ་ག་ིཐོགོ་མིའ་ིཉིེརི་ལནེ་ན་ི

གཟུགས་ཅན་རྡུལ་གྱི་ིརྣམི་གྲོངས་ཤིིན་ཏུ་མིང་པ་ོཞིིག་ཕན་ཚུན་འདུས་འཕྲདི་ཀྱ་ིསྦྱོརི་

བ་ལ་བརྟེེན་ནས་གླི་ོབུརི་དུ་སྨོིན་པའ་ིནུས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིའགྲོེལ་བརྗོོདི་བྱུང་བ་དི་ེ

དིག་ནང་པ་ཚིོས་དིང་ལེན་མི་ིབྱེེདི་པའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིརྒྱུ་མིཚིན་ཡིང་། ལུས་སེམིས་ཀྱ་ི



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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འབྲེེལ་བརི་ལྟ་ཚུལ་དིེའ་ིདིབང་གིས་ཡིིན་ཏེ། ནང་བསྟེན་གྱི་ིམིཚིན་ཉིིདི་བསམི་བློོའ་ི

ཕྱོོགས་ནས་དིཔྱོདི་དུས། གཟུགས་ཅན་གྱི་ིརྡུལ་ཁོམིས་ཁོ་ོནའ་ིཁྱབ་ཁོོངས་ལས་ཚི་ེ

སྲིགོ་ག་ིའབྱུང་འཕལེ་གྱི་ིརྣམི་གཞིག་ཆོ་ཚིང་ལ་འགྲོལེ་བརྗོདོི་བྱེས་པ་དི་ེན།ི སམེིས་ཀྱ་ི

རྩི་བའི་ཁྱདི་ཆོོས་རྣམིས་དིང་། སེམིས་ཀྱི་ཐུན་མིོང་མིིན་པའི་འཕེལ་འགྱུརི་གྱིི་རྒྱུ་

འབྲེས་ལ་མི་བརྟེག་པའ་ིབཤིདི་ཚུལ་ཙམི་དུ་སྨྲ་བརི་མི་ཟདི། དི་ེལྟརི་ན། གཟུགས་ཅན་

ཕྲ་རིབ་གྲོངས་མིདེི་པ་མིང་པ་ོཞིགི་འདུ་འཕྲདོི་བྱེས་པ་ནས། ཚི་ེསྲིགོ་ག་ིང་ོབརོི་ཆོགས་

པའ་ིབརི་དུ་གླི་ོབུརི་གྱི་ིའགྱུརི་རིིམི་སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་འབྱུང་གིན་པ་དི་ེདིག་ཀྱང་། སྟེེས་

དིབང་ཡིནི་པརི་འདིོདི་དིགསོ་པས་ཤིནི་ཏུ་མི་ིའཐོདི་ཅསེ་སྨྲ་བ་རིེདི། 

གང་ལྟརི་སྔོརི་གྱི་ིདིགོས་སློངོ་ག་ིཚིགི་དིའེ་ིམིཇུག་ཐོགོས་སུ། གཞུང་འདིརིི་སྐྱེ་ེབ་

སྔོ་ཕྱོའི་ིསྐརོི་ལ་རྩིདོི་སྒྲུབ་མིཛདི་པའ་ིཚིགི་ཚིགོས་ཅུང་མིང་པ་ོབྱུང་ཡིདོི་པ་ལས་འགའ་

ཙམི་དྲངས་ན། “སྐྱེ་ེབ་ཡིངོས་སུ་ལནེ་པ་ན། །འབྱུང་རྔུབ་དིབང་པ་ོབློ་ོདིང་ན།ི །རིང་ག་ི

རིིགས་ལ་ལྟོས་མིེདི་ཅན། །ལུས་ཉིིདི་འབའ་ཞིིག་ལས་སྐྱེ་ེམིིན། །ཧ་ཅང་ཐོལ་ཕྱོིརི་

མིཚིམིས་སྦྱོརི་བརི། །ནུས་ལྡན་མིཐོོང་བ་གང་དི་ེལ། །ཅ་ིཞིིག་ཡིོདི་འགྱུརི་གང་མིེདི་

པ། །གང་གིས་ཕྱོ་ིནས་མིཚིམིས་སྦྱོརི་མིེདི། །” ཅེས་དིང་། “དི་ེཕྱོིརི་དིབང་སོགས་

རིང་རིིགས་ལ། །ལྟོས་པ་མིེདི་པརི་འབྱུང་ཡིིན་ན། །ཇི་ིལྟརི་གཅིག་ན་ིཡིོངས་འགྱུརི་

བཞིིན། །ཀུན་འགྱུརི་ཁྱདི་པརི་མིེདི་ཕྱོིརི་རིོ། །” ཞིེས་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིིན་ཏེ། དི་ེདིག་

གིས་ཀྱང་སྔོརི་བཤིདི་པ་ལྟརི། གཟུགས་ཀྱ་ིཆོོས་ཉིིདི་ལྟརི་འཕེལ་འགྲོིབ་ཀྱ་ིའཕྲ་ོའདུ་

ལྡན་པའ་ིལུས་དིང་། གཙ་ོབ་ོདིམིིགས་རྣམི་དིང་འཛིན་སྟེངས་ཀྱ་ིཁྱདི་པརི་ལ་རྗོེས་སུ་

འགྲོ་ོབའ་ིསེམིས་གཉིསི་ཀའ་ིགྲུབ་དུས་ཀྱ་ིང་ོབ་ོདིང་། ཁྱདི་པརི། བྱེེདི་ལས་དིང་བཅས་
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པ་མི་ིའདྲ་བརི་བརྟེེན། དི་ེགཉིིས་ན་ིརིིགས་མི་ིའདྲ་བའ་ིདིངསོ་པ་ོཐོ་དིདི་པ་ཞིིག་ཏུ་ངོས་

འཛནི་རིགིས་པ་དིང་། དི་ེལྟ་ན་དི་ེགཉིསི་རིང་རིང་ག་ིརྒྱུའ་ིགནས་སྐབས་སུ་ཡིང་། ས་ོ

སོའ་ིཐུན་མིིན་གྱི་ིཁྱདི་པརི་མི་འདྲེས་པརི་བསྐྱེེདི་ནུས་པའ་ིརིིགས་རྒྱུན་སྔོ་མི་རི་ེརི་ེ

ཅསི་ཀྱང་ཡིདོི་ངསེ་པའ་ིབལྟསོ་གྲུབ་ཀྱ་ིའབྲེལེ་བ་བསྟེན་ཡིོདི།

རྫིས་རྒྱུན་དིང་རིིགས་རྒྱུན་ལ་ཁྱདི་འབྱེེདི་པ་ནི། ལུགས་འདིིའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིག་ོ

བ་དིམིིགས་བསལ་པ་ཞིིག་ཡིིན་པས། འདིིརི་སྐྱེེ་བ་སྔོ་ཕྱོིའི་གནདི་དིོན་ལ་དིཔྱོོདི་

སྐབས་ཀྱང་རིགིས་རྒྱུན་སྔོ་མི་སྔོནོ་སངོ་ག་ིརིགིས་པ་ན་ིགཏན་ཚིགིས་གལ་ཆོནེ་ཞིགི་

ཏུ་བརྩི་ིཡི་ིཡིདོི་པ་གསལ་ལ། བསམི་གཞིགིས་དིེའ་ིརྨང་གཞིའི་ིཐོགོ་ནས་ན།ི ང་ཚི་ོམི་ི

ཞིིག་ཤིིང་དུམི་ཞིིག་དིང་མི་ིའདྲ་བརི་ཚིོརི་སྣང་ལྡན་པའ་ིསྲིོག་ཆོགས་ཤིིག་ཡིིན་པརི་

འཇིགོ་བྱེེདི་ཀྱ་ིཁྱདི་ཆོསོ་ཏ།ེ དིབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དིང་། མིགི་སགོས་ནང་ག་ིདིབང་པ་ོ

དིང་། ཡུལ་ལ་དིབྱེ་ེབ་འབྱེེདི་ནུས་ཀྱ་ིནང་ག་ིརྟེོག་པ་འདི་ིརྣམིས་ཀྱང་རིང་ག་ིརིིགས་

རྒྱུན་སྔོ་མི་སྔོོན་དུ་སོང་བ་ལས་སྐྱེེས་པ་འཐོདི་ཀྱི། ཕ་མིའ་ིཁུ་ཁྲིག་ལྟ་བུའ་ིགཟུགས་

ཅན་གྱི་ིརྡུལ་ཁོམིས་འབའ་ཞིིག་ལས་སྐྱེེས་པ་མི་ིའཐོདི་པའ་ིག་ོརྟེོགས་བསྐྲུན་ཐོབས་

བྱེས་ཡིདོི། 

སྤྱོིརི་བཏང་། ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམིས་སུ་

གཟུགས་ཅན་རྡུལ་གྱིི་རྣམི་གཞིག་ཤིིན་ཏུ་རིགས་པ་ཞིིག་ལས་གསུངས་མིེདི་པརི་

བརྟེནེ། རྡུལ་ལ་ཞིིབ་འཇུག་བྱེས་པའ་ིསྐོརི་ནས་ན།ི ཤིསེ་བྱེའ་ིཟབ་ཚིདི་དིང་། རྒྱ་ཁྱནོ་

གང་ཐོདི་ནས་དིེང་ག་ིཚིན་རིིག་དིང་བསྡུརི་བའ་ིགནས་མི་ཡིིན་ཞིེས་བློ་མི་བདིག་ཉིིདི་

ཆོེན་པོས་ཡིང་ཡིང་གསུང་གིན་པ་དི་ེན་ིམིཆོོག་ག་ིབློ་ོགྲོོས་ཅན་གྱི་ིགཟུ་ངག་ཡིིན་ཏེ། 
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རིང་རིའེ་ིགཞུང་ལུགས་སྔོ་མི་རྣམིས་སུ་ན།ི རྡུལ་ལ་ཆོ་ེཆུང་ག་ིདིབྱེ་ེབ་འབྱེདེི་པའ་ིམིངི་

བརྡོ་འགའ་རི་ེཙམི་ཡིོདི་པ་ལས་གཞིན་དུ། རྡུལ་དུ་གྲུབ་པའ་ིགཟུགས་དི་ེདིག་ཕྱོ་ིནང་

ག་ིསྐྱེ་ེམིཆོདེི་བཅུ་གང་རུང་ཞིགི་ཏུ་བསྡུ་བའམི། ཡིང་ན། འབྱུང་བཞིའི་ིཁོམིས་ཏ།ེ ས་

ཁོམིས། ཆུ་ཁོམིས། མི་ེཁོམིས། རླུང་ཁོམིས་བཅས་གང་རུང་དུ་གཏགོས་ཚུལ་གྱི་ིརྩི་

བའ་ིདིབྱེ་ེསྒོ་ོམིཛདི་རྗོེས། ཁོམིས་དི་ེདིག་ག་ིང་ོབོརི་གྲུབ་པའ་ིརྡུལ་གྱི་ིནུས་པ་ལ་སྤྱོིའ་ི

ཆོ་ནས་ངསོ་འཛནི་རིགས་ཙམི་རི་ེབྱེས་ཡིོདི་པརི་སྣང་ག།ི ཕྲ་བའ་ིརྡུལ་གྱི་ིརྣམི་གྲོངས་

རི་ེརིེའ་ིབྱེེདི་ནུས་མི་ིའདྲ་བ་ཅ་ིཡིིན་སོགས་ཀྱ་ིཆོ་ནས་སྟེོང་ཆོ་ཁོ་ོནརི་གྱུརི་ཡིོདི་པས་

ས།ོ །

དིེས་ན་ལུས་སེམིས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་བ་ལས་འཕྲོས་ཏ་ེཚི་ེསྲིོག་ག་ིགནས་སྟེངས་རྩིདི་

ཞིིབ་ཀྱ་ིསྦྱོརི་བ་ལྷུརི་ལེན་སྐབས་ཀྱང་། ནང་ག་ིཤིེས་པ་ཕྲ་རིགས་མིང་པོའ་ིགྲུབ་ཚུལ་

དིང་། ང་ོབ།ོ དིམིགིས་རྣམི། བྱེེདི་ལས་བཅས་ཕྲ་ཞིངི་ཕྲ་བརི་མི་འདྲསེ་པརི་ཕྱོསེ་པའ་ི

རིགིས་ལམི་ལྡན་ན་ཡིང་། ཕྱོའི་ིགཟུགས་ཅན་གྱི་ིརྟེནེ་འབྱུང་ག་ིསྣང་ཚུལ་ང་ོམིཚིརི་པ་

རྣམིས་ལ་ན་ིམིངོན་སུམི་གྱི་ིཚིོདི་ལྟའམི། ཞིིབ་ཕྲའ་ིབརྟེག་ཞིིབ་ཆོེརི་མི་ིལྡན་པ་དིེས་

གཤིགོ་པ་ཡི་གཅགི་ཆོདི་པ་ལྟ་བུའ་ིཚིོརི་སྣང་མི་ིསྐྱེ་ེཐོབས་མིེདི་རིེདི། 

འནོ་ཀྱང་། གཞུང་འདིརིི་རྡུལ་རི་ེརིེའ་ིའཕྲདི་སྦྱརོི་མི་ིའདྲ་བ་ས་ོས་ོལས་དིམིགིས་

བསལ་གྱི་ིནུས་པ་ཅ་ིཐོོན་སོགས་ལ་ཞིིབ་ཕྲའ་ིདིཔྱོདི་བརྗོོདི་མིེདི་ན་ཡིང་། རྩི་བའ་ིཆོ་

ནས་རྒྱུ་མིཚིན་གཅིག་ཁོ་ོན་ནན་གྱིིས་བསྟེན་ཡིོདི་པ་ནི། ཕྱོིའ་ིགཟུགས་ཁོམིས་སུ་

གྲུབ་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་གང་འདྲ་ཞིིག་ལའང་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལས་

འདིའ་བའ་ིནུས་པ་ཞིིག་ཡིོདི་མི་ིསྲིིདི་ཅེས་པ་དིེའོ། །ཅ་ིལྟརི་ཞི་ེན། གཟུགས་ཅན་གྱི་ི



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།

  102  

ནུས་པ་རྣམིས་ན་ིརྩི་བའ་ིརྟེེན་གཟུགས་ཅན་གང་ཞིིག་ལ་མི་བརྟེེན་ཐུ་མིེདི་ཡིིན་པས། 

ནུས་པ་དི་ེཡིང་རྟེེན་མི་ིབརྟེན་པའ་ིདིབང་གིས་མིཐོའ་མིེདི་དུ་ངང་གིས་འཕེལ་མི་ིཐུབ་

པ་ཡིིན་ན་ཡིང་། ནང་ག་ིབསམི་བློོའ་ིནུས་པ་རྣམིས་ན་ིརྟེེན་བརྟེན་པ་སེམིས་ཀྱ་ིའཕྲ་ོ

འདུ་ཡིིན་ཕྱོིརི་འབདི་རྩིོལ་བསྐྱེརི་མི་ལ་མིི་བལྟོས་པརི་ངང་གིས་འཕེལ་བའི་རིང་

བཞིིན་དིང་ལྡན་པས། མིིའ་ིསེམིས་ཀྱ་ིནུས་པ་རྣམིས་རི་ེརི་ེནས་བསྔོོགས་ཏ་ེམིཐུན་

པའི་རྐྱེན་གྱིིས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་ན་དིེའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཚིདི་བཀག་མིེདི་པརི་

ལྟའ།ོ །

དིེརི་མི་ཟདི། རྡུལ་ཕན་ཚུན་གྱི་ིམིཐུན་སྦྱོརི་རྙོག་འཛིང་ཅན་འདྲ་མི་ིའདྲ་བྱུང་བ་

ལས་རྫིས་ཀྱི་རྟེེན་འབྱུང་གི་ངོ་མིཚིརི་བསྐྲུན་པའི་ནུས་པ་ཙམི་གྱིི་ཆོ་ནས་ནི་མིཐོའ་

མིདེི་ལྟ་བུ་ཞིགི་ཡིནི་མིོདི་ཀྱ།ི རྫིས་ཀྱ་ིནུས་པས་མིིའ་ིརྒྱུདི་ལ་བྱེམིས་པ་དིང་སྙོངི་རྗོ་ེལྟ་

བུའ་ིསེམིས་བྱུང་ག་ིརིགིས་བཟ་ོམི་ིཐུབ་པ་དི་ེཁོ་ོནས་ཀྱང་གནས་ལུགས་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་

སྟེོན་གྱིི་ཡིོདི་པ་ལུགས་འདིིས་འདིོདི་དིེ། བྱེམིས་བརྩིེ་སོགས་ནི་མི་གཞིི་ནས་ངོ་བོ་

གཟུགས་སུ་མི་གྲུབ་པའ་ིནང་ག་ིགསལ་རིགི་ཙམི་ཡིནི་པས་ས།ོ །དི་ེབཞིནི་དུ་ནདི་ལ་

སགོས་པ་མིའི་ིལུས་ཚིརོི་གྱིསི་མྱོངོ་བའ་ིསྡུག་བསྔོལ་ཕལ་མི་ོཆོ་ེཞིགི་ན།ི ཕྱོའི་ིརྫིས་ཀྱ་ི

རྟེནེ་འབྱུང་སྟེ་ེསྨོན་སྦྱརོི་སགོས་ལ་བརྟེནེ་ནས་བཅསོ་ཐུབ་ན་ཡིང་། འབྱུང་ཁོམིས་བདི་ེ

ཐོང་ཅན་གྱི་ིམི་ིལ་ཡིང་རིང་ག་ིཕ་མི་ཤི་ིབ་དིང་། རྒྱུ་ནོརི་གྱི་ིགྱིངོ་གུན་ཕགོ་པ། ཁྱམིི་མི་ི

བཟའ་ཚིང་ཐོོརི་པ་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་སེམིས་ཚིོརི་སྡུག་བསྔོལ་ཤིིན་ཏུ་ཆོེན་པོ་

ཡིོདི་པ་དི་ེདིག་ནི། སྦྲིིདི་སྨོན་གྱིིས་ཚིོརི་བ་ཉིམིས་སུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་ལས་གཞིན་དུ། 

སྨོན་རྫིས་སོགས་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པའ་ིརྫིས་ལ་བརྟེེན་ནས་སེལ་ཐོབས་མིེདི་པ་མྱོོང་
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བས་གྲུབ་པ་ཡིནི་ལ། དི་ེལྟརི་རྫིས་ཀྱ་ིནུས་པས་སམེིས་རྒྱུདི་ཀྱ་ིསྡུག་བསྔོལ་པའ་ིམྱོངོ་

བ་ཅན་གྱི་ིཚིོརི་སྣང་ལ་འགྱུརི་བ་གཏོང་མི་ིནུས་པ་དིེས་ཀྱང་། སེམིས་ཚིོརི་དི་ེདིག་

གཟུགས་ཅན་དུ་མི་གྲུབ་པ་མིཚིོན་གྱི་ིཡིོདི་པརི་འདིོདི་དིེ། སེམིས་ཀྱ་ིཚིོརི་བ་སྡུག་

བསྔོལ་དི་ེདིག་ན་ིབསམི་གཞིིག་བྱེེདི་སྟེངས་ཤིིག་ག་ིསྒོ་ོནས་བཅོས་ན་བཅོས་སུ་ཡིོདི་

པརི་བརྟེེན། སེམིས་ཅན་གྱི་ིབདི་ེསྡུག་ག་ིགནདི་དིོན་སེལ་ཐོབས་ཀྱང་ནང་སེམིས་ཀྱ་ི

དིམིིགས་རྣམི་ལ་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཐོབས་དིང་ཐོབས་བྱུང་གི་སྦྱོརི་བ་མིང་པོ་ཞིིག་ལ་

རིགས་ལས་པའ་ིལྟ་ཚུལ་བཟུང་ཡིདོི། 

དི་ེའདྲའ་ིདིངོས་ཡིོདི་ཀྱ་ིགནས་སྟེངས་མིང་པ་ོཞིིག་ལ་བརྟེེན་ནས། ལུས་སེམིས་

ཀྱ་ིའབྲེེལ་བ་ན་ིགནས་སྐབས་ཀྱ་ིརྟེེན་དིང་བརྟེེན་པའ་ིའབྲེེལ་བ་ཙམི་ལས། ལྡོག་བྱེེདི་

ཁྱདི་པརི་ཅན་གྱི་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་བ་ཞིགི་མིནི་པརི་བལྟ་སྟེ།ེ སམེིས་དིང་རྣམི་ཤིསེ་

ན་ིལུས་ཀྱ་ིའཕེལ་འགྲོིབ་སོགས་ལ་བལྟོས་ནས་རིང་ག་ིང་ོབོའ་ིའཕེལ་འགྲོིབ་རྣམིས་

དིེའ་ིརྗོེས་སུ་འགྲོ་ོལྡོག་བྱེེདི་པའ་ིརིིགས་ཅན་མིིན་པའ་ིབསྡོོམིས་ཚིིག་མིཛདི་ཡིོདི་དིེ། 

ཞིབི་ཏུ་གླིངེ་ན། ལུས་ན་ིགཟུགས་ཅན་གྱི་ིགྲུབ་ཆོ་ཕྲ་རིགས་གྲོངས་མིདེི་ཅགི་བསགས་

ནས་གྲུབ་པ་ཡིིན་པས། ལུས་ཀྱི་གྲུབ་ཆོ་གྲོངས་མིེདི་པ་དིེ་དིག་ཀུན་གཞིི་རྩི་ནས་

འབྱུང་བཞིིའ་ིཁོམིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའ་ིགཟུགས་ཅན་གྱི་ིང་ོབ་ོལས་ན་ིའདིའ་མི་ིནུས་

པས་གསལ་རིིག་ག་ིརིང་བཞིིན་ཅན་མི་ཡིིན་ཕྱོིརི། གསལ་རིིག་ག་ིང་ོབ་ོཅན་གྱི་ིཤིེས་

པ་དིང་རྫིས་ཀྱ་ིརྒྱུན་སྔོ་ཕྱོ་ིབ་ཉིིདི་དུ་མི་ིརིིགས་ས་ོཞིེས་པའ་ིདིོན་རིེདི། རྒྱུ་མིཚིན་དིེའ་ི

སྒོོ་ནས་སྲིོག་ཆོགས་ཤིིག་སྐྱེེས་མི་ཐོག་པའི་ཤིེས་རྒྱུདི་ཀྱི་བློོ་ཡིི་ནུས་པ་རྣམིས་ནི། 

རིང་ག་ིརིིགས་འདྲ་སྔོ་མི་ལ་བལྟོས་མིེདི་དུ་ལུས་གྲུབ་བྱེེདི་ཀྱ་ིརྫིས་དི་ེདིག་ཉིིདི་ལས་
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སྐྱེསེ་པ་མི་ཡིནི་ཞིསེ་བཤིདི་པ་ཡིནི་ན།ོ །

ཡིང་། “དིབང་རྣམིས་རི་ེརི་ེལ་གནོདི་ན། །ཡིིདི་བློ་ོལ་གནོདི་ཡིོདི་མི་ཡིིན། །འདི་ི

འགྱུརི་ན་ན་ིདི་ེདིག་ཀྱང་། །འགྱུརི་བ་དིག་ཏུ་མིཐོངོ་བ་ཡིནི། །” ཞིསེ་པ་འདིསི། ང་ཚིའོ་ི

མིིག་སོགས་དིབང་པ་ོརི་ེརི་ེལ་རིབ་རིིབ་སོགས་ཀྱིས་གནོདི་པའ་ིསྐབས་དིག་ཏུ། ནང་

ག་ིཡིིདི་བློ་ོརྟེོག་པརི་རིབ་རིིབ་སོགས་ཀྱིས་མི་གནོདི་པའ་ིཕྱོིརི། དིབང་སོགས་དི་ེདིག་

ཡིིདི་བློ་ོརྟེོག་པའ་ིརྟེེན་ཁྱདི་པརི་ཅན་མིིན་པརི་མི་ཟདི། མྱོ་ངན་དྲག་པོའམི། ཆོེས་ཆོེརི་

དིགའ་བ་སོགས་ཀྱ་ིསེམིས་ཚིོརི་དྲག་པོས་ཡིིདི་བློ་ོལ་འགྱུརི་བ་ཕྱོིན་པ་ལས་ན་ིདིབང་

སོགས་ལ་ཡིང་དི་ེའབྲེེལ་གྱི་ིའགྱུརི་བ་འགྲོ་ོབརི་འདུག་ན། ཡིདིི་བློ་ོན་ིདིབང་པ་ོསོགས་

ཀྱ་ིརྟེེན་ཁྱདི་པརི་ཅན་དུ་འཇིོག་རིིགས་ཚུལ་སློརི་བཤིདི་ནས། ནང་ག་ིཤིེས་པ་ན་ིཚི་ེ

སྲིོག་ཅིག་ག་ིགྲུབ་ཆོའ་ིསྙོིང་པ་ོལྟ་བུརི་བསྟེན་ཏ།ེ ལུས་སེམིས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་བ་ན་ིམི་གཞི་ི

ནས་ཁོ་འབྲེལ་རུང་ག་ིའབྲེལེ་བ་ཞིགི་ཡིནི་ན་ོཞིསེ་ཀྱང་བཤིདི་ཡིདོི།

འ་ོན། དི་ལྟའ་ིཡིདིི་བློའོ་ིརྟེནེ་གང་ཞི་ེན། རིགིས་མིཐུན་བློ་ོསྔོ་མི་ཉིིདི་ལ་བརྟེནེ་པའ་ི

སྔོོན་གྱི་ིསེམིས་པའ་ིལས་འགའ་ཞིིག་དི་ལྟརི་རྣམི་སྨོིན་གྱི་ིཡིིདི་བློ་ོའདི་ིགནས་པའ་ིརྟེེན་

ཡིིན་ཞིེས་སྨྲ་བ་ལ། “དིེ་ཕྱོིརི་བློོ་གནས་པ་ཡིི་རྟེེན། །བློོ་ཉིིདི་ལ་ནི་བརྟེེན་པ་

འགའ། །དིབང་པ་ོརྣམིས་ཀྱ་ིརྒྱུ་ཡིནི་པས། །དི་ེཕྱོིརི་བློ་ོལས་དིབང་པ་ོཡིནི། །དི་ེའདྲའ་ི

འཕནེ་བྱེདེི་ཡིདོི་གྱུརི་ན། །ཕྱོསི་ཀྱང་དི་ེའདྲརི་འགྱུརི་བ་ཡིནི། །” ཞིསེ་པ་འདི་ིབྱུང་ཡིདོི་

ཅིང་། དི་དུང་བྱེ་ེབྲེག་ཏུ་གྱིེས་ཏ།ེ སྐབས་འདིིརི་ལུས་ན་ིཡིིདི་བློོའ་ིརིིམི་ཅན་དུ་སྐྱེ་ེབའ་ི

རྟེེན་ཁྱདི་པརི་ཅན་དིང་། དུས་མིཉིམི་པའ་ིརྟེེན་ཁྱདི་པརི་ཅན་གང་དུ་ཡིང་བཀག་ཡིོདི་

དིེ། རིིམི་ཅན་གྱི་ིརྟེེན་ཁྱདི་པརི་ཅན་ཡིིན་ན། འདིིརི་དིངོས་པ་ོགང་ཞིིག་ག་ིརྒྱུ་ལ་རྫིས་
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རྒྱུན་གཅགི་པའ་ིརྒྱུ་ཉིེརི་ལནེ་དིང་། རྫིས་རྒྱུན་མི་ིགཅགི་ཀྱང་སྐྱེ་ེབའ་ིགྲོགོས་བྱེེདི་པའ་ི

རྒྱུ་ལྷན་ཅགི་བྱེདེི་རྐྱནེ་གཉིསི་སུ་ཕྱོ་ེབ་ལྟརི་བརྟེགས་ནས། ཉིརེི་ལནེ་དིང་ཉིརེི་ལནེ་ཅན་

མིིན་པ་དིང་། ལྷན་ཅིག་བྱེེདི་རྐྱེན་ཁྱདི་པརི་ཅན་དུའང་མི་ིརིིགས་པ་སོགས་ཀྱ་ིརིིགས་

པའ་ིསྤྲོསོ་པ་རྣམིས་རྒྱས་པརི་འགོདི་དིགསོ་ན་ཡིིག་ཚིགོས་ཀྱ་ིའཇིགིས་པ་ཆོ།ེ

དི་ེལྟརི་གཞུང་འདིིརི་ཇི་ིསྐདི་བཤིདི་པའ་ིགཏན་ཚིིགས་རྣམིས་ཀྱིས་ནི། ལུས་

སེམིས་སོ་སོའ་ིངོ་བོའ་ིཁྱདི་པརི་ཤིེས་པའི་ཐོོག་ནས་དིེ་གཉིིས་ཀྱི་འབྲེེལ་བ་ལ་དིོན་

དིངོས་དིང་མིཐུན་པའི་ཤིེས་རྟེོགས་ཤིིག་འབྱུང་དིགོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་བཏོན་པ་

དིང་ཆོབས་ཅིག་ཏུ། ཤིེས་རྟེོགས་དིེ་ལ་བརྟེེན་ནས་རིིགས་རྒྱུན་སྔོ་མི་སྔོོན་སོང་གི་

རྟེགས་ཀྱིས་ཤིེས་པའི་ཐོོག་མིཐོའ་ཐུག་མིེདི་ཡིིན་པའི་རིང་བཞིིན་ལ་ཞིིབ་དིཔྱོོདི་བྱེ་

དིགོས་ཀྱི། གཞིན་དུ་ན་ཁྱེདི་ཀྱ་ིབློ་ོགྲོོས་ན་ིཚི་ེསྲིོག་ག་ིདིོན་དིངོས་དིང་རྒྱང་ནས་རྒྱང་

དུ་བཀྱ་ེབརི་འགྱུརི་རི་ོཞིསེ་ཀྱང་བསྟེན་ཡིོདི་དི།ོ །

མིདིོརི་བསྡུས་ན། དི་ལྟའ་ིཐོ་མིལ་པའ་ིལུས་དིང་སེམིས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་བ་ནི། ལུས་

སེམིས་གཉིིས་རྒྱུདི་ཀྱིས་བསྡུ་བ་པོའ་ིགང་ཟག་དིེས་སྔོརི་ལས་གང་ཞིིག་བསགས་

པའ་ིསྦྱོརི་བ་ལ་བརྟེེན་ནས་གནས་སྐབས་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་ཙམི་གྱི་ིའབྲེེལ་བ་ཙམི་

ལས། ང་ོབ་ོཐོ་མི་ིདིདི་པ་དིང་། རྫིས་དིབྱེེརི་མིེདི་པ། རྒྱུན་གྱི་ིཁྱདི་པརི་ཕན་ཚུན་རྗོེས་

སུ་འགྲོ་ོལྡོག་བྱེེདི་ངེས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་བ་གང་ཡིང་མིིན་པ་དིེའ་ིཕྱོིརི། ནམི་ཞིིག་འཆོ་ིབའ་ི

རྐྱེན་གྱིིས་ཚི་ེའདིིའ་ིལུས་ཕུང་རིགས་པ་དིོརི་པའ་ིརྗོེས་སུ་ཡིང་། གསལ་རིིག་སེམིས་

ཀྱ་ིཁྱདི་པརི་ལྡན་པའ་ིནང་ག་ིཚིོརི་པ་དིང་། འདུ་ཤིསེ་དིང་། འདུ་བྱེེདི་དིང་། རྣམི་ཤིསེ་

ཀྱ་ིཕུང་པ་ོདིག་ག་ིརྒྱུན་གནས་པ་ཡིིན་པས། རྒྱུན་དི་ེལ་བརྟེནེ་ནས་བཏགས་པའ་ིམྱོངོ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བ་པོའ་ིབདིག་ཀྱང་གནས་ཡིོདི་པ་ཡིིན་ཞིེས་ལུགས་འདིིས་རིང་ཉིིདི་ཀྱ་ིཐུན་མིོང་མིིན་

པའ་ིཚི་ེསྲིགོ་ག་ིལྟ་ཚུལ་གསལ་བརི་བརྗོོདི་ཡིདོི་པ་རིེདི། 

འོན་ཏེ། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོིའ་ིརྣམི་གཞིག་འདིོདི་མིཁོན་གྱི་ིནང་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་ཁོག་ག་ི

ནང་དུ་ཡིང་ལུས་སེམིས་ཀྱི་འབྲེེལ་བ་འདིོདི་ཚུལ་འདིི་ཇིི་བཞིིན་མིིན་པ་ནི་ཡིོདི་དིེ། 

ཆོོས་ཐོམིས་ཅདི་སེམིས་ཀྱ་ིབདིག་ཉིིདི་དུ་འདིོདི་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་སེམིས་ཙམི་པས་ན།ི 

རྫིས་གཅིག་པའི་ལུས་སེམིས་ཡིོདི་རིིགས་པརི་སྨྲ་བ་དིང་། དིེ་བཞིིན་ལུང་གི་རྗོེས་

འབྲེངས་ཀྱི་སེམིས་ཙམི་པ་སོགས་ཀྱིས། དིགྲོ་བཅོམི་པ་ལྷག་མིེདི་དུ་ཞུགས་རྗོེས་

རིིག་པའ་ིརྒྱུན་ཆོདི་པརི་འདིོདི་པ་སོགས་ཀྱ་ིབཞིེདི་ཚུལ་ཐོ་དིདི་པ་གཞིན་ཡིང་ཡིོདི་

མིདོི་ཀྱ་ིརྒྱས་པརི་མི་ིགླིངེ་ང་ོ། །

དི་ེའདྲའ་ིཚི་ེསྲིོག་དིང་ཚི་ེསྲིོག་ག་ིའཇིིག་རྟེེན་འདི་ིདིག་རྒྱུ་འབྲེས་རྟེེན་ཅིང་འབྲེེལ་

འབྱུང་ག་ིངང་ཚུལ་ལྟརི་བྱུང་བ་ཡིནི་ན་ཡིང་། ཅའི་ིཕྱོིརི་སྣདོི་བཅུདི་ཀྱ་ིའཇིིག་རྟེནེ་ཞིགི་

ཡིདོི་པ་ཡིནི་ནམི། ཅའི་ིཕྱོིརི་འཇིགི་རྟེནེ་མིཐོའ་དིག་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིངང་ཚུལ་ལྟརི་བྱུང་བ་

ཡིནི་ནམི། ཅའི་ིཕྱོརིི་འཇིགི་རྟེནེ་ལ་ཐོགོ་མི་མིེདི་དིམི་ཞིེས་སགོས་འདྲ་ིན་ན།ི ཆོསོ་ཉིིདི་

ཀྱ་ིདིབང་གིས་ཡིིན་པརི་ལུགས་འདིིས་སྨྲ་སྟེེ། <<བྱེང་ས>>རུ་བཤིདི་པ་ལྟརི། 

བལྟོས་པའ་ིརིིགས་པ་དིང་། འཐོདི་སྒྲུབ་ཀྱ་ིརིིགས་པ་གཉིིས་ཀའ་ིགཞི་ིའཛིན་ས་གཙ་ོ

བ་ོན།ི ཆོསོ་ཉིིདི་ཀྱ་ིརིགིས་པ་དིང་། བྱེ་བ་བྱེེདི་པའ་ིརིགིས་པ་གཉིིས་ལ་ཐུག་ཡིོདི་པརི་

སྐབས་འདིརིི་ཡིང་འདིདོི་ཀྱ།ི ཡིདོི་ཚིདི་ལ་འཐོདི་སྒྲུབ་ཀྱ་ིརྒྱུ་མིཚིན་འདྲནེ་རྒྱུ་ཡིདོི་པརི་

ག་ལ་འདིོདི་དིེ། གཞིན་དུ་ན་རྒྱུ་ཚིོགས་ན་འབྲེས་བུ་ཅིའ་ིཕྱོིརི་བྱུང་བ་རིེདི་ཅེས་པ་ལ་

ཡིང་འཐོདི་སྒྲུབ་ཀྱ་ིརྟེགས་ཤིགི་འགོདི་རྒྱུ་ཡིོདི་པ་ཐོལ་བའ་ིཕྱོིརི་རི།ོ །



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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དི་ེབཞིིན<<མིདིོ>>ལས། “སེམིས་ཅན་རྣམིས་ཀྱ་ིརྣམི་པརི་ཤིེས་པ་ན་ིརྒྱུན་

རི་ེརི་ེབའ།ོ”ཞིསེ་གསུངས་པ་ལྟརི། མིརི་མི་ེགཅགི་ལས་གཉིིས་མིཆོེདི་པ་ལྟརི་སེམིས་

ཅན་གྱིི་རྩི་བའི་རྣམི་ཤིེས་གཅིག་ལས་རྩི་བའི་རྣམི་ཤིེས་གཉིིས་མིཆོེདི་རྒྱུ་མིེདི་པརི་

འདིོདི་པ་དིེ་ཡིང་། མིཐོརི་ཐུག་ན་ཆོོས་ཉིིདི་ཀྱི་རིིགས་པས་བསྒྲུབ་དིགོས་པ་ལས་

འཐོདི་སྒྲུབ་ཀྱ་ིརིིགས་པས་ན་ིགཏན་ནས་བསྒྲུབ་མི་ིནུས་པརི་སྙོམི། དི་དུང་ནང་པའ་ི

ཚི་ེསྲིགོ་ག་ིལྟ་བའ་ིནང་དུ་ལུས་ཀྱ་ིགྲུབ་ཚུལ་མི་ིའདྲ་བའ་ིསྐྱེ་ེགནས་བཞི་ིབཤིདི་ཡིདོི་པ་

ན།ི དྲོདི་གཤིེརི་ལས་སྐྱེེས་པ་དིང་། རྫུས་སྐྱེེས། མིངལ་སྐྱེེས། སྒོོང་སྐྱེེས་བཅས་ཡིིན་

ལ། དི་ེདིག་རི་ེརི་ེབཞིིན་མིཚིན་གཞིིའ་ིསྒོ་ོནས་མི་བཤིདི་དི།ོ །

སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོིའ་ིསྐོརི་ལ་གཏན་ཚིིགས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་སྒྲུབ་བྱེེདི་དི་ེལྟརི་བཀོདི་ན་ཡིང་། 

སྒྲུབ་བྱེེདི་ན་ིསྒྲུབ་བྱེེདི་ཙམི་ཡིིན་པས་མི་ིརྣམིས་ལ་ཐོདི་ཀའ་ིངེས་རྟེོགས་ཤིིག་བསྐྱེེདི་

ཐུབ་མིནི་ཆོ་མི་ིའཚིལ་བ་རིེདི། དི་ེབས་དིཔང་རྟེགས་ཤིནི་ཏུ་གཙ་ོབ་ཡིནི་ཞིསེ་མིང་པ་ོ

ཞིིག་སྨྲ་བརི་འདུག་སྟེེ། ཤི་ིབའ་ིརྗོེས་ཀྱ་ིརྣམི་ཤིེས་འདིིའ་ོཞིེས་མི་ིཡིོདི་ཚིདི་ལ་མིཐུན་

སྣང་དུ་གཟུགས་ཅན་གྱི་ིདིཔང་རྟེགས་ཤིིག་སྟེོན་རྒྱུ་ན་ིཅ་ིནས་ཀྱང་ཡིོདི་དིཀའ་མིོདི། 

དིཔང་རྟེགས་ཀྱ་ིདིོདི་དུ་སྔོོན་གནས་རྗོེས་དྲན་གྱི་ིགནས་ཚུལ་རྣམིས་འཇིོག་རྒྱུ་ཡིིན་

ཞིསེ་ནང་པའ་ིསློབོ་དིཔོན་ཞི་ིའཚིསོ་གསུངས་ཡིོདི་པ་རིེདི། 

དིེས་ན། འཇིིག་རྟེེན་འདིིའ་ིསྒོང་ལ་སྐྱེ་ེབ་སྔོ་མི་དྲན་པའ་ིགཏམི་སྣ་ཚིོགས་བྱེིས་

དུས་སུ་སྨྲ་ཞིངི་། སྨྲས་པ་ལྟརི་དིནོ་ལ་གནས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་མིང་པ་ོཞིགི་སྔོནོ་ཆོདི་བྱུང་

མྱོངོ་བ་དིང་། དིངེ་དུས་སུ་ཡིང་འབྱུང་ག་ིཡིདོི་པ་དིག་ལ་བསམིས་ན། དི་ེདིག་ན་ིསྐྱེ་ེབ་

སྔོ་ཕྱོིའ་ིགནདི་དིོན་ཐོདི་དུ་མིཐོོང་ཆོོས་སུ་མིངོན་པའ་ིདྲ་ིརྟེགས་ཁྱདི་པརི་ཅན་རི་ེརི་ེསྟེེ། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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སྔོོན་གནས་རྗོེས་དྲན་གྱི་ིགནས་ཚུལ་དི་ེདིག་ཏུ་རྫུན་དིང་རྫུས་མིས་བསློདི་པའ་ིགཏམི་

རྒྱུདི་ཉི་ཉིོག་རི་ེའགའ་ན་ིཅིས་ཀྱང་ཡིོདི་ངེས་ཀྱི། ཡིོདི་ཚིདི་རྫུན་པ་རིེདི། རྨོངས་དིདི་

རིདེི་ཅསེ་གཟུ་བོའ་ིབློ་ོཅན་སུ་ཞིགི་སྨྲ་བརི་སྤོབོས། 

ང་ོམི། འཇིིག་རྟེེན་འདིིའ་ིཕྱོ་ིནང་ཀུན་ཏུ་རྫིོགས་མིཐོའ་མིེདི་པའ་ིདྲ་ིརྟེགས་ཀྱིས་

གང་ཡིོདི་ལ། ཐོ་ན་རིང་ཉིིདི་ཀྱང་ང་ོམིཚིརི་ཆོ་ེབའ་ིགསང་བའ་ིའཕྲུལ་འཁོོརི་ཆོེན་པ་ོ

ཞིིག་རིེདི་ཨང་སྙོམི་དུ་སྐབས་དིང་སྐབས་སུ་ཡིིདི་ལ་མི་ིའཆོརི་བའ་ིརིང་དིབང་ག་ལ་

ཡིདོི། 

གང་ལྟརི་སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིན་ིའག་ོཁུངས་ཐུག་མིེདི་ཀྱ་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིབྱུང་རིིམི་ཞིིག་ཏུ་

ལྟ་བའ་ིནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་མིཁོན་པ་ོཚིོས་ནི། ཚི་ེསྲིོག་ག་ིལྟ་ཚུལ་དིེའ་ིངོས་ནས་

འཇིིག་རྟེེན་འདིིའི་སེམིས་ཅན་ཡིོདི་དིོ་ཅོག་གི་བརི་ལ་ཚིེ་འདིིའི་ནང་མིི་དིང་གཅིག་

མིཚུངས་ཀྱ་ིམིཛའ་བརྩིེའ་ིལ་ོརྒྱུས་བྱུང་མྱོོང་བརི་འདིོདི་པས། འགྲོ་ོབ་ཀུན་ལ་བརྩི་ེ

བའ་ིབསམི་པ་བཟང་པ་ོསྐྱེ་ེརྒྱུ་ན་ིཆོསོ་ཉིདིི་ཀྱསི་བཀདོི་སྒྲོགི་བྱེས་པའ་ིའསོ་འགན་ཞིགི་

ཏུའང་སྨྲའོ། །དིེརི་མི་ཟདི། དི་ལྟའ་ིརྟེེན་འདི་ིལ་གང་བྱེས་པའ་ིལས་ཀྱ་ིསྦྱོརི་བ་བཟང་

ངན་ཕྲ་རིགས་ཀུན་ལ་རིང་རིང་གི་ཐུན་མིིན་གྱིི་འབྲེས་བུ་རིེ་རིེ་ཡིོདི་ངེས་པ་དིང་། 

འབྲེས་བུ་དི་ེཉིདིི་རྟེནེ་འདིིརི་སྨོནི་ན་ན་ིདིེརི་ཟདི་ཀྱ།ི གལ་ཏ་ེམི་སྨོནི་ན་ཡིང་སྐྱེ་ེབ་གཞིན་

ཞིིག་ཏུ་ཅིས་ཀྱང་ཆུདི་མིི་ཟ་བརི་སྨོིན་པརི་འདིོདི་པའི་ལས་འབྲེས་ཀྱི་རྟེེན་འབྱུང་དིེ་

ཡིང་། གཞི་ིརྩི་སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོིའ་ིལྟ་ཚུལ་གྱི་ིརྨང་གཞིའི་ིཐོགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཀྱ་ིཡིོདི་པ་

རིདེི།

དིེའ་ིཕྱོིརི་ཐོོག་མིཐོའ་མིེདི་པའ་ིཚི་ེསྲིོག་ག་ིརྟེེན་འབྲེེལ་གྱི་ིབརྒྱུདི་རིིམི་དིེའ་ིནང་དུ། 
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མི་ིསུ་དིང་སུ་ཡིིན་རུང་། ལས་བཟང་ངན་བརི་གསུམི་ལ་འབྲེས་བུ་བཟང་ངན་བརི་

གསུམི་ཡིོདི་ངེས་པརི་ཡིིདི་ཆོེས་བྱེས་ཏེ། རིབ་ཡིིན་ན་རིང་དིང་གཞིན་ལ་ཕན་པའ་ི

ལས་རྒྱ་ཆོེན་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཞིོལ་རྒྱུ་དིང་། དི་ེལྟརི་མི་ནུས་ཀྱང་གཞིན་ལ་གནོདི་པའ་ི

ལས་སུ་མི་ིཞུགས་པརི་དྲང་བདིེན་དིང་འཚི་ེབ་མིེདི་པའ་ིམི་ིཚི་ེཞིིག་སྐྱེེལ་ཐོབས་སུ་

འབདི་རྒྱུ་དི་ེནི། མི་ིཚིེའ་ིདིགོས་འདུན་གཙ་ོབ་ོཉིིདི་དུ་བརྩི་ིརིིགས་ཞིེས་ནང་པ་རྣམིས་

ཀྱིས་འདིོདི་ལ། མི་ིཚིེའ་ིདིགོས་འདུན་འཛིན་ཚུལ་དི་ེཉིིདི་ཀྱང་། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཡིོདི་པརི་

ཡིིདི་ཆོེས་ཏ་ེཚི་ེའདིིའ་ིལས་ཀྱ་ིའབྲེས་བུ་ཆུདི་མི་ིཟ་བརི་ནམི་ཞིིག་རིང་ལ་སྨོིན་ངེས་སུ་

སྙོམི་པའ་ིམི་ིཚིའེ་ིལྟ་ཚུལ་གྱི་ིསྟེེང་ནས་བྱུང་བ་གརོི་མི་ཆོག་ག ོ། 

བདུན། བད་ེསྡུག་དངོ་ཐོར་པའ་ིརྣམ་གཞིག 

བདི་ེསྡུག་བཏང་སྙོོམིས་སོགས་ཀྱ་ིཚིོརི་སྣང་འདི་ིདིག་ན་ིསེམིས་ཅན་རྣམིས་ལ་

ལྷན་སྐྱེེས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། རིགས་ལྟ་བྱེས་ན། ང་ཚིོས་ནམི་རྒྱུན་གང་ཞིིག་

སྲིོག་ལྡན་ཡིིན་པ་དིང་མིིན་པའ་ིཁྱདི་པརི་ཀྱང་གཙ་ོབ་ོཚིོརི་སྣང་ཡིོདི་མིེདི་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་

འབྱེེདི་ཀྱ་ིཡིོདི་པརི་སྣང་། བདི་ེབ་ཕྲན་ཙམི་ཡིིན་ཡིང་དིོན་དུ་གཉིེརི་བ་དིང་། སྡུག་

བསྔོལ་ཕྲ་མི་ོཙམི་ཡིང་མི་ིའདིོདི་པའ་ིཆོ་ནས་སེམིས་ཅན་ཡིོདི་དི་ོཅོག་ལ་ཐུན་མིོང་ག་ི

གཤིིས་སྤྱོོདི་ལྡན་མིོདི་ཀྱང་། བདི་ེསྡུག་ག་ིགནདི་དིོན་ལ་རྟེོག་ཅིང་དིཔྱོོདི་པའ་ིཤིེས་

རིབ་མིཆོོག་དིམིན་གྱི་ིདིབྱེ་ེབ་ལ་བརྟེེན་ནས། འགྲོ་ོབ་མི་ིདིང་སྲིོག་ཆོགས་གཞིན་གྱི་ི

བདི་ེབ་དིནོ་དུ་གཉིརེི་ཚུལ་ཡིངོས་སུ་མི་ིའདྲ་བའ་ིཚུལ་དི་ེང་ཚིའོ་ིམིཐོངོ་ཆོསོ་སུ་མིངནོ་

པ་ལྟརི་རིེདི།

ཡིང་མིིའ་ིརིིགས་ཀྱ་ིཁྲིོདི་དུའང་རྒྱལ་ཁོབ་ས་ོས་ོདིང་། མི་ིརིིགས་ས་ོསོརི་ཤིེས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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རིགི་བསམི་བློའོ་ིརྒྱབ་ལྗོངོས་མི་ིའདྲ་བ་སྣ་ཚིགོས་མིཆོསི་པའ་ིདིབང་གསི་རིང་རིང་ག་ི

ལུགས་སུ་འཇིིག་རྟེེན་ལྟ་ཚུལ་དིང་། མི་ིཚིེའ་ིལྟ་ཚུལ། ཚི་ེསྲིོག་ག་ིལྟ་ཚུལ་བཅས་ཐོ་

དིདི་པ་དུ་མི་ཞིིག་བྱུང་བ་ལས། མི་ིརི་ེརིེརི་བདི་ེསྐྱེིདི་ཀྱ་ིདིམིིགས་འདུན་མི་ིའདྲ་བ་སྣ་

ཚིོགས་དིང་། དི་ེའཚིོལ་བའ་ིཐོབས་ཚུལ་མི་ིའདྲ་བ་ཡིང་ཇི་ིསྙོེདི་ཅིག་བྱུང་ཡིོདི་པ་མི་

ཡིནི་ནམི། 

ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པ་སྤྱོ་ིདིང་། ཁྱདི་པརི་དིཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིསྲིོལ་རྒྱུན་གྱི་ི

མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པ་ན་ིགཙ་ོབ་ོཚི་ེསྲིོག་ག་ིདིོན་ལ་དིཔྱོོདི་པའ་ིསེམིས་ཁོམིས་རིིག་པ་

ཞིིག་ཡིིན་ཕྱོིརི། འགྲོ་ོབ་སེམིས་ཅན་གྱི་ིབདི་ེསྡུག་ག་ིགནདི་དིོན་ལ་ཞིིབ་འཇུག་བྱེ་རྒྱུ་

ན་ིསྙོིང་པོའ་ིབརྗོོདི་དིོན་གཙ་ོབ་ོཉིིདི་དུ་བཟུང་ཡིོདི་པ་སྨོོས་མི་ིདིགོས་ཏེ། མིཚིན་ཉིིདི་

རིིག་པ་དི་ེརུ། གཏན་ཚིིགས་ཀྱ་ིདིཔྱོདི་ཐོབས་མིང་པ་ོཞིིག་བརྒྱུདི་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་

སེམིས་ཅན་ཀུན་ལ་སྡུག་བསྔོལ་དིང་གཏན་བྲེལ་ཐུབ་པའ་ིརྩི་བའ་ིརྨང་གཞི་ིལྡན་ཚུལ་

གྱི་ིངོས་འཛིན་བྱེས་པརི་མི་ཟདི། དི་ེཉིིདི་ཚི་ེསྲིོག་ག་ིདིོན་གྱི་ིགནས་ལུགས་ཤིིག་ཏུ་

བརྩིིས་པའ་ིལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ིརྨང་གཞིིའ་ིསྒོ་ོནས། སྡུག་བསྔོལ་ལས་གཏན་དུ་ཐོརི་ཐོབས་ཀྱ་ི

ལམི་དིང་འབྲེས་པའ་ིརྣམི་གཞིག་ཀྱང་རྒྱས་པརི་གཏན་ལ་ཕབ་ཡིོདི་པ་རིེདི། 

ནང་ཆོོས་སུ་བཤིདི་པའི་ཐོརི་ལམི་ཇིི་ལྟརི་ཉིམིས་སུ་ལེན་རྒྱུ་དིང་། དིེ་ལྟརི་

ཉིམིས་སུ་བློངས་པ་ལས་འབྲེས་བུ་གང་འདྲ་ཞིིག་འཐོོབ་མིིན་སོགས་ན་ིགཙ་ོབ་ོཆོོས་

ལུགས་རྐྱང་བའ་ིབརྗོོདི་གཞི་ིལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་བརྩིིས་ནའང་རུང་མིོདི་ཀྱ།ི མི་གཞི་ིནས་ང་

ཚིོའ་ིབདི་ེསྡུག་ག་ིང་ོབ་ོདིང་འབྱུང་རྩི་དིངོས་ན་ིཇི་ིའདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པའམི། ང་ཚི་ོསྡུག་

བསྔོལ་དིང་གཏན་བྲེལ་ཐུབ་པའ་ིའདིོདི་ཚུལ་དི་ེཉིིདི་ནང་ཆོོས་ཀྱ་ིའདིོདི་པས་བཟོས་པ་
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ཞིིག་གམི། ཡིང་ན་དིངོས་པོའ་ིགནས་སྟེངས་གཞིིརི་བཟུང་བའ་ིབདིེན་དིོན་གྱི་ིལྟ་བ་

ཞིིག་ཡིིན་མིིན་བཅས་ནི། ཆོོས་ལུགས་རྐྱང་བའ་ིཁྱབ་ཁོོངས་ལས་བརྒལ་ཏ་ེམིཚིན་

ཉིདིི་རིགི་པའ་ིགནདི་དིནོ་གལ་ཆོནེ་ཞིིག་ཏུ་ཆོགས་ཡིོདི་པརི་སྙོམི། 

དིེརི་བརྟེེན། སློོབ་དིཔོན་ཆོོས་གྲོགས་ཀྱིས་ཀྱང་གཞུང་འདི་ིརྩིོམི་པའ་ིསྐབས་སུ་

རྒྱུ་འབྲེས་ང་ོབ་ོབཅས་ཀྱ་ིཆོསོ་གསུམི་ཆོ་ནས་སམེིས་ཅན་གྱི་ིབདི་ེསྡུག་ག་ིགནདི་དིནོ་

ལ་སྔོརི་བཞིིན་ཐུགས་རྟེོག་ཟབ་མིོ་བགྱིིས་ཡིོདི་པརི་འདུག་སྟེེ། <<ཚིདི་མི་རྣམི་

འགྲོེལ>>གྱི་ིལེའུ་གཉིིས་པ་རུ་དིེའ་ིསྐོརི་ལ་ཞིིབ་ཕྲའ་ིབཤིདི་པ་མིང་དིག་ཅིག་བྱུང་

འདུག་པས་ས།ོ །ཡིིན་ན་ཡིང་། <<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>དུ་སེམིས་ཅན་གྱི་ིབདི་ེ

སྡུག་གི་གནདི་དིོན་སྐོརི་གྱིི་བཤིདི་པ་མིཛདི་སྐབས་བདིེན་བཞིིའི་རྣམི་གཞིག་དིང་

འབྲེེལ་ནས་རིིགས་པའ་ིམིཐོའ་དིཔྱོོདི་ཞིིབ་རྒྱས་སུ་གནང་ཡིོདི་པརི་བལྟས་ན། དི་ེརུ་

སློོབ་དིཔོན་རིང་ག་ིཁྱདི་ཆོོས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའ་ིརིིགས་སྒོ་ོབྱེ་ེབྲེག་པ་རི་ེཟུང་མིཆོིས་པ་

ལས་གཞིན་དུ་རྩི་བའ་ིཆོ་ནས་ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པ་སྤྱོིའ་ིའདིོདི་ཚུལ་སྔོ་མི་

ཙམི་ལས་དིམིགིས་བསལ་གྱི་ིབཤིདི་པ་གསརི་པ་ཆོེརི་མི་མིཐོངོ་། 

སྤྱོིརི་བཏང་། བདིེན་བཞིིའ་ིསྒོ་ོནས་སེམིས་ཅན་གྱི་ིབདི་ེསྡུག་ག་ིགནདི་དིོན་སྐོརི་

ལ་འགྲོེལ་བརྗོོདི་བྱེེདི་པ་ནི། ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའི་སྙོིང་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་

ཆོགས་ཡིདོི་པརི་བརྟེནེ། ང་ཚིསོ་ཀྱང<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོལེ>>གྱི་ིཚིགི་རིསི་ཀྱ་ིམི་ེ

ལངོ་གཡིརི་ཏ་ེབཤིདི་ཚུལ་དི་ེལ་ཟུརི་ཙམི་བལྟ་བརི་བྱེ། 

དི་ེཡིང་ཡིོངས་གྲོགས་ལྟརི་ན། བཅོམི་ལྡན་འདིས་ཀྱིས་ཀྱང་ཡུལ་འཛམི་བུ་གླིིང་

འདིིའི་མིི་རྣམིས་ལ་ལེགས་པརི་གསུངས་པའི་ཆོོས་ཀྱི་ལེགས་བཤིདི་ཐོོག་མི་ནི། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བཟློས་པ་གསུམི་གྱི་ིབདིག་ཉིིདི་ཅན་གྱི་ིབདིེན་བཞིིའ་ིཆོོས་འཁོོརི་ཡིིན་པརི་འདུག་ལ། 

དུས་དི་ེནས་བཟུང་དི་ལྟའ་ིབརི་དུ་བདིེན་པ་བཞིིའ་ིའཇུག་ལྡོག་ག་ིསྒོ་ོནས་སེམིས་ཅན་

གྱི་ིསྐྱེ་ེའཆོིའ་ིགནས་ལུགས་དིང་། བདི་ེསྡུག་ག་ིགནདི་དིོན་ལ་འགྲོེལ་བརྗོོདི་བྱེེདི་པ་དི་ེ

ནང་བསྟེན་གྱི་ིགཞི་ིརྩིའ་ིབསམི་བློ་ོཉིག་གཅགི་ཏུ་གྱུརི་ཡིོདི། 

དི་ེཡིང་ཕྱོིས་ཀྱ་ིནང་པའ་ིསློོབ་དིཔོན་ཚིོས་རིིགས་པའ་ིརྣམི་གྲོངས་མི་ིའདྲ་བ་ཇི་ི

སྙོེདི་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་དིངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་འཚིོལ་དིཔྱོོདི་བྱེས་པའ་ིའབྲེས་བུརི། ནང་

བསྟེན་གྱི་ིམིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པ་དི་ེཡིང་རྩི་བའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་ཆོེན་མི་ོབཞི་ིསོགས་ལྟ་ཚུལ་

མིི་མིཐུན་པའི་གྲུབ་མིཐོའ་སྣ་ཚིོགས་སུ་གྱིེས་ན་ཡིང་། བདིེན་པ་བཞིིའི་སྒོོ་ནས་

བཅིངས་གྲོོལ་གྱི་ིརྣམི་གཞིག་གཏན་ལ་འབེབ་ཚུལ་ཙམི་ཀུན་གྱིིས་གཅིག་མིཚུངས་

སུ་ཁོས་ལནེ་པ་དིསེ་ཀྱང་གནདི་འགག་ཅགི་མིཚིནོ་གྱི་ིཡིདོི་པརི་སྙོམི།

དུས་རིབས་གཉིིས་པའ་ིནང་ཙམི་དུ་བྱེོན་པའ་ིདིབུ་མིའ་ིསློོབ་དིཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

ཆོོས་ཀུན་བདིེན་སྟེོང་དུ་སྨྲས་པའ་ིཤིིང་རྟེའ་ིསྲིོལ་ཕྱོེས་པ་ལ། སྔོརི་གྱི་ིནང་པའ་ིགྲུབ་

མིཐོའ་རྙིང་པ་ཚིོས། “གལ་ཏ་ེའདི་ིདིག་ཀུན་སྟེོང་ན། །འབྱུང་བ་མིེདི་ཅིང་འཇིིག་པ་

མིེདི། །འཕགས་པའི་བདིེན་པ་བཞིི་པོ་རྣམིས། །ཁྱོདི་ལ་མིེདི་པརི་ཐོལ་བརི་

འགྱུརི། །”ཞིེས་སྨྲས་ཏེ། སློོབ་དིཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ། ཁྱོདི་ཀྱ་ིལུགས་དི་ེལྟརི་ན་འབྱུང་

འཇུག་ག་ིརྣམི་གཞིག་མི་ིརུང་བས་བདིེན་པ་བཞིིའ་ིའཇུག་ལྡོག་མི་ིའཐོདི་པརི་འགྱུརི་

ཞིེས་བརྩིདི་ཡིོདི་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་ཕྱོིརི་འཁོོརི་ཏེ། “གལ་ཏེ་འདིི་ཀུན་མིི་སྟེོང་

ན། །འབྱུང་བ་མིེདི་ཅངི་འཇིགི་པ་མིདེི། །འཕགས་པའ་ིབདིནེ་པ་བཞི་ིབ་ོརྣམིས། །ཁྱོདི་

ལ་མིེདི་པརི་ཐོལ་བརི་འགྱུརི། །”ཞིེས་གསུངས་ནས། དིོན་དིངོས་ཐོོག་ཁོ་ོབོའ་ིབདིེན་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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སྟེོང་གི་གྲུབ་མིཐོའི་ལུགས་ཁོོ་ན་ལ་བདིེན་བཞིིའི་རྣམི་གཞིག་ཤིིན་ཏུ་འཐོདི་མིོདི་ཀྱི། 

ཁྱེདི་ཅག་བདིེན་པརི་སྨྲ་པའ་ིལུགས་ལ་ན་ིདིངོས་གནས་རྒྱུ་འབྲེས་སྐྱེ་ེའཇིིག་ག་ིརྟེེན་

འབྱུང་མིི་འཐོདི་པས་བདིེན་བཞིིའི་རྣམི་གཞིག་མིི་འཐོདི་པརི་འགྱུརི་རིོ་ཞིེས་བརྩིདི་

ཚུལ་སོགས་ལ་བརྟེགས་ན། མིཚིན་ཉིིདི་མིཁོན་པ་ོདི་ེདིག་ཀུན་གྱིིས་ཀྱང་། བདིེན་པ་

བཞིིའ་ིརྣམི་གཞིག་ལེགས་པོརི་འཇིོག་ཐུབ་མིིན་ན་ིརིང་ཉིིདི་ནང་བསྟེན་གྱི་ིགྲུབ་མིཐོའ་

སྨྲ་པ་ཚིདི་ལྡན་ཞིིག་ཡིིན་མིིན་གྱིི་མིཚིོན་བྱེེདི་ལྟ་བུརི་བརྩིིས་འདུག་པ་གསལ་བོརི་

མིཐོངོ་ཐུབ། 

འོན་ཏ།ེ སྔོརི་གྱི་ིབྱེ་ེམིདི་ོགཉིིས་དིང་། ཕྱོིས་ཀྱ་ིགྲུབ་མིཐོའ་དིབུ་མི་ཐོལ་འགྱུརི་པ་

ལྟ་བུརི་ཆོག་བཞིག་ན། བདིེན་བཞིིའ་ིཆོོས་ཚིིག་ཐུན་མིོང་བ་ཞིིག་དིང་། བདིེན་བཞིིའ་ི

འགྲོོ་ལུགས་ཐུན་མིོང་བ་ཙམི་ཁོས་ལེན་པ་ལས་གཞིན་དུ། ལྟ་བ་འཇིོག་ཚུལ་མིི་

མིཐུན་པའ་ིགནདི་ཀྱིས་བདིེན་བཞིིའ་ིང་ོབོའ་ིཆོ་ནས་འདིོདི་ཚུལ་ལ་ཕྲ་རིགས་ཀྱ་ིབརི་

ཁྱདི་ཆོེན་པོ་གནས་ཤིིང་ཡིོངས་སུ་མིི་མིཐུན་པའི་སྐོརི་ལ་ཕྱོིས་ཀྱི་དིབུ་མིའི་སློོབ་

དིཔནོ་ཟློ་བ་གྲོགས་པས་གསལ་བཤིདི་ཞིབི་མི་ོགནང་ཡིོདི་པ་རིེདི། ཡིང་དི་ལྟ་ཕྱོ་ིགླིངི་

ག་ིཞིིབ་འཇུག་མིཁོན་ལ་ལས་ན།ི ཆོེས་སྔོ་བའ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱ་ིགསུང་རིབ<<ཆོོས་

ཀྱ་ིཚིགིས་སུ་བཅདི་པ>>རུ། བདིནེ་པ་བཞི་ིབ་ོརི་ེརི་ེབྱེས་ནས་གངོ་འགོ་ཏུ་ཐོརོི་བུའ་ི

ཚུལ་དུ་བསྟེན་ཡིོདི་པ་ཙམི་ལས་དིཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བྱུང་མིེདི་པ་དིང་། དིེརི་བདིེན་པ་

བཞི་ིཞིེས་པའ་ིཐོ་སྙོདི་ཀྱང་མི་ིགསལ་བ་སོགས་ལ་ཁུངས་བྱེས་ཏེ། བདིེན་པ་བཞིིའ་ི

གྲོངས་བགྲོང་ཚུལ་དིེ་ཡིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དུས་སུ་བྱུང་བ་ཞིིག་ཡིིན་མིིན་ལ་

དིོགས་སློོང་བྱེེདི་ཀྱ་ིའདུག་མིོདི། ཆོོས་གྲོོགས་ཚི་ོཐུགས་ཁྲི་ོབའ་ིགཏམི་དི་ེའདྲ་ན་ིརི་ེ



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཞིགི་མི་ིགླིངེ་བརི་བྱེ།

གང་ལྟརི་སྤྱོིའ་ིཆོ་ནས་བདིེན་པ་བཞིིའ་ིརྣམི་གཞིག་དི་ེནང་པའ་ིཆོོས་ཚུལ་ཀུན་

གྱི་ིགཟུངས་གཞུག་ལྟ་བུརི་གྲུབ་ཡིོདི་པའ་ིསྲིོལ་རྒྱུན་མིཆོིས་པརི་བརྟེེན། ཚིདི་མིའ་ི

སློོབ་དིཔོན་ཆོོས་ཀྱ་ིགྲོགས་པས་ཀྱང་། གཞུང་འདིིརི་ནང་བསྟེན་སྤྱོིའ་ིའདིོདི་ཚུལ་གྱི་ི

སྲིོལ་རྒྱུན་གང་དིེརི་གཏན་ཚིིགས་རིིག་པའ་ིརྩིོདི་སྒྲུབ་དིང་ལྡན་པའ་ིསྒོ་ོནས་སེམིས་

ཅན་གྱི་ིབདི་ེསྡུག་ག་ིགནདི་དིནོ་ལ་བརྟེག་ཞིབི་མིཛདི་པ་ཡིནི་ངསེ་སུ་མིཆོ།ི 

དི་ེཡིང་ཁོངོ་གིས། “སྡུག་བསྔོལ་འཁོོརི་བ་ཅན་ཕུང་པ།ོ །”ཞིསེ་གསུངས་ཏ།ེ དི་

ལྟའ་ིང་ཚིོའ་ིལུས་སེམིས་ཀྱ་ིཕུང་པ་ོའདི་ིདིག་ནི། སྡུག་བསྔོལ་པའ་ིརིང་བཞིིན་ཅན་

ནམི། སྡུག་བསྔོལ་སྣ་ཚིོགས་ཀྱ་ིརྟེེན་བྱེེདི་མིཁོན་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིགསལ་བཤིདི་དིང་

ཆོབས་ཅགི་ཏུ། འཁོརོི་བ་ཞིསེ་པ་ན་ིཡུལ་ལུང་ཞིགི་དིང་། ས་ཁུལ་ཞིགི་ལྟ་བུ་ལ་ག་ོརྒྱུ་

མིིན་པརི། ཟག་བཅས་ཉིེརི་ལེན་གྱིི་ཕུང་པོ་རིང་སྟེེང་ནས་ངོས་འཛིན་དིགོས་ཚུལ་

གསལ་བརི་བསྟེན་ཡིོདི་པརི་འདུག ཅིའ་ིཕྱོིརི་དི་ེསྐདི་སྨྲས་སམི་ཞི་ེན། ང་ཚིོའ་ིམི་ིཚི་ེ

འདིིའ་ིནང་ལ་ཆོག་བཞིག་ན་ཡིང་། སྐྱེ་ེརྒ་ན་འཆོ་ིབཞི་ིལ་སོགས་པ་ཐུན་མིོང་ག་ིསྡུག་

བསྔོལ་གྱིིས་མིནརི་གྱིིན་པ་ལས་གཞིན་དུ། རིང་རིང་ལ་ཡིོདི་པའ་ིཐུན་མིོང་མིིན་པའ་ི

སྡུག་བསྔོལ་གྲོངས་མིེདི་པ་རྣམིས་ཏ།ེ འདིོདི་པ་བཙལ་ཀྱང་མི་ིརྙེདི་པ་དིང་། མི་ིའདིོདི་

པ་ཐོོག་ཏུ་བབས་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔོལ་གྱིི་མྱོོང་ཚིོརི་སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་གིས་རྒྱུན་

ཆོགས་སུ་གཙེས་ཤིིང་གཙ་ེབཞིིན་པ་ན་ིཀུན་གྱི་ིམྱོོང་བས་རི་འཕྲོདི་པའ་ིདིངོས་ཡིོདི་

གནས་ཚུལ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དིང་། རིེས་འགརི་ཟག་བཅས་ཀྱ་ིཚིོརི་སྣང་བདི་ེབའ་ིརིིགས་

ཀྱང་འབྱུང་ག་ིཡིདོི་མིདོི་ཀྱ།ི དི་ེཡིང་སྡུག་བསྔོལ་མི་ིའདྲ་བ་སྔོ་ཕྱོའི་ིམིཐུདི་མིཚིམིས་སུ་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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བྱུང་བའ་ིཚིོརི་སྣང་ཐོན་ཐུན་ཙམི་ཡིིན་པ་ལས་མིཐོརི་སྡུག་བསྔོལ་དུ་འགྱུརི་བའ་ིང་ོབ་ོ

ལས་མི་འདིས་ཏ།ེ དིབུལ་ཕྱུག་དིང་མིཐོ་ོདིམིན་གྱི་ིདིབྱེ་ེབ་མིེདི་པརི་རིང་རིང་ག་ིས་ན་

སྡུག་བསྔོལ་གྱི་ིརྣམི་གྲོངས་རི་ེརི་ེབགྲོང་རྒྱུ་ཡིདོི་པརི་མི་ཟདི། ཉིནི་གཅགི་ག་ིདིགའ་སྐྱེ་ོ

ཆོགས་སྡོང་ག་ིའཕྲ་ོའདུ་ཁོ་ོན་ཡིང་བརྩིིས་མི་ིཚིརི་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཙང་། རྩི་བའ་ིཆོ་ནས་

ང་ཚིའོ་ིདི་ལྟའ་ིམི་ིཚིའེ་ིརིང་བཞིནི་ན་ིསྡུག་བསྔོལ་པ་ཞིགི་ག་ོཞིསེ་པའ།ོ །

འ་ོན། སྡུག་བསྔོལ་འདི་ིདིག་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཞིིག་གམི། ཡིང་ན་རྒྱུ་མིེདི་ལས་

བྱུང་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཞིེས་པའ་ིདྲ་ིབ་འདིིའ་ིསྒོ་ོནས་ང་ཚིོས་བསྐྱེརི་དུ་གནདི་དིོན་གསརི་པ་

ཞིགི་ལ་དིགོས་སློངོ་བྱེས་ཚི།ེ “རིེས་འགའ་བ་ཉིིདི་ཡིནི་པས་ན། །སྡུག་བསྔོལ་ཉིིདི་རྒྱུ་

བཅས་ཉིིདི་གྲུབ། །”ཅེས་སྡུག་བསྔོལ་པའ་ིཚིོརི་བ་འདི་ིརྣམིས་ཀྱང་གནས་སྐབས་རི་ེ

རིེའ་ིརྐྱེན་ལ་བལྟོས་ནས་འགྱུརི་ལྡོག་འགྲོ་ོབཞིིན་པ་མྱོོང་བས་གྲུབ་པས། སྡུག་བསྔོལ་

འདི་ིདིག་ཐོམིས་ཅདི་ཀྱང་རྒྱུ་ལ་བརྟེེན་ནས་སྐྱེེས་ཤིིང་སྐྱེ་ེབའ་ིགནས་ལུགས་ཚིེགས་

མིདེི་དུ་རྟེགོས་ཐུབ་ཚུལ་བཤིདི་ཡིོདི། 

སྡུག་བསྔོལ་གྱི་ིཚིརོི་སྣང་འདི་ིཀུན་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་སྐྱེ་ེབཞིིན་པ་བདིེན་མིོདི་ཀྱ།ི རྒྱུ་

རྐྱེན་གང་འདྲ་ཞིིག་ལས་སྐྱེ་ེཡི་ིཡིོདི་ཅེས་འདྲ་ིན། གནས་སྐབས་ཀྱ་ིརྐྱེན་ན་ིའདིོདི་པ་

ལག་ཏུ་མིི་ཡིོང་བ་དིང་། མིི་འདིོདི་པ་ཐོོག་ཏུ་བབས་པ་ལྟ་བུའི་ཕྱོིའི་གནས་སྟེངས་

འགའ་ཞིིག་ལ་འབྲེེལ་ནས་འབྱུང་གི་ཡིོདི་ལ། མིི་རིང་རིང་གི་རིགས་པའི་ཁོམིས་

གཤིིས་མི་ིའདྲ་བ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཀྱང་སྡུག་བསྔོལ་གྱི་ིཚིོརི་སྣང་རིིགས་མི་ིམིཚུངས་པ་

སྣ་ཚིོགས་འབྱུང་ངེས་ཀྱ།ི སེམིས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐུན་མིོང་དུ་ཁྱབ་པའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིགནས་

སྟེངས་ཀྱ་ིངསོ་ནས་བརྟེག་ཚི།ེ སྡུག་བསྔོལ་ཀུན་གྱི་ིརྒྱུའ་ིརྩི་བ་ཉིིདི་ན་ིའདིདོི་ཆོགས་ཞི་ེ
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སྡོང་གཏ་ིམུག་གསུམི་གྱིསི་མིཚིནོ་པའ་ིནང་ག་ིབློ་ོའདི་ིདིག་གསི་བྱེས་འདུག་སྟེ།ེ གལ་

ཏ་ེཉིནོ་མིངོས་པའ་ིསེམིས་དིང་སེམིས་བྱུང་ག་ིའཕྲ་ོའདུ་འདི་ིདིག་མིེདི་ཚི།ེ ཆོགས་སྡོང་

ག་ིསྣང་བ་དིང་རིང་ཤུགས་ཀྱསི་འབྲེལ་བརི་འགྱུརི་བས། འདིོདི་པ་མི་ིརྙདེི་པ་དིང་། མི་ི

འདིདོི་པརི་འཕྲདི་པ་ལྟ་བུའ་ིསྡུག་བསྔོལ་ཀུན་སྐྱེ་ེབའ་ིགཞི་ིག་ལ་ཡིོདི། 

དིེ་ཡིང་ང་ཚིོའི་ལྷན་སྐྱེེས་ཀྱི་འཛིན་ཚུལ་ཞིིག་ལ། སོ་སོས་བདིག་གིརི་བྱེས་

འདུག་པ་ཙམི་ལ་རྒྱུ་མིཚིན་དུ་བྱེས་ནས། ངའ་ིལུས་སམི། ངའ་ིལུས་སེམིས་ཀྱ་ིཕུང་

པོའམི། ངའ་ིརིང་གཤིིས། ངའ་ིསེམིས་ཁོམིས་སོགས་སྨྲས་ཏ་ེཧ་ཅང་གཅེས་འཛིན་

དྲག་པ་ོབྱེེདི་ཀྱ་ིཡིོདི་ན་ཡིང་། དིོན་དིངོས་ཐོོག་གང་ལ་གཅེས་འཛིན་བྱེེདི་སའ་ིཟག་

བཅས་ཀྱ་ིཕུང་པ་ོའདི་ིདིག་ཡིོདི་པས། སྐྱེ་ེབ་དིང་། རྒ་བ། ན་བ། འཆོ་ིབ། ངལ་བ། 

གདུང་བ། སྐྱེ་ོབ། སེམིས་འཁྲུགས་པ། ཡིིདི་རིབ་ཏུ་མི་ིབདི་ེབ་སོགས་མི་ིའདིོདི་པའ་ི

སྡུག་བསྔོལ་ཀུན་གྱི་ིའབྱུང་རྩི་དི་ེང་ཚིོའ་ིསྟེེང་དུ་ལུས་ཡིོདི་པརི་འདུག་ན། རིང་ཉིིདི་

གང་ཟག་ཡིིན་པའ་ིང་ོབ་ོའདི་ིདིང་ཟག་བཅས་ལུས་སེམིས་ཀྱ་ིཕུང་པ་ོའདི་ིརྣམིས་ཁོ་

འབྲེལ་ཐུབ་མིིན་གྱི་ིགནདི་དིོན་དི་ེན།ི ང་ཚི་ོསྡུག་བསྔོལ་དིང་གཏན་བྲེལ་ཐུབ་མིིན་གྱི་ི

གནདི་འབབ་ས་གཙ་ོབ་ོཉིིདི་དུ་གྱུརི་ཡིདོི་པ་སྨོསོ་མིེདི་ཡིིན་པ་རིེདི། 

ཚུལ་དི་ེལ་སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཡིདོི་པའ་ིཚི་ེསྲིགོ་ག་ིལྟ་ཚུལ་དིང་འབྲེལེ་ནས་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ི

རིིགས་པའ་ིསྒོ་ོནས་བརྟེགས་ཤིིང་དིཔྱོདི་དི།ེ སྡུག་བསྔོལ་པའ་ིརིང་བཞིིན་ཅན་གྱི་ིཟག་

བཅས་ཉི་ེབརི་ལནེ་པའ་ིཕུང་པ་ོའདི་ིདིག་ག་ིརྒྱུ་ན།ི ཀུན་འབྱུང་ག་ིབདིནེ་པ་སྟེ།ེ བདིག་

ག་ིང་ོབ་ོཡིང་དིག་པརི་མི་ཤིེས་པའ་ིབློ་ོའཁྲུལ་བ་ཞིིག་དིང་དིེའ་ིདིབང་གིས་བསགས་

པའ་ིལས་ཡིིན་པའ་ིངེས་རྟེོགས་བྱུང་བ་ན། “དི་ེན་ིགཏན་དུ་བ་མིིན་ཏ།ེ །རྒྱུ་ལ་གེགས་
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སགོས་སྲིིདི་ཕྱོིརི་རི།ོ །”ཞིསེ་སྨྲས་ཏ།ེ ཟག་བཅས་ཀྱ་ིཕུང་པ་ོའདི་ིདིག་ག་ིརྒྱུའ་ིརྩི་བ་ན་ི

བདིག་གི་དིེ་ཉིིདི་ལ་རྨོངས་པའི་མི་རིིག་པ་ལ་ཐུག་ཡིོདི་ཅིང་། བློོ་དིེ་ནི་དིངོས་པོའ་ི

གནས་ཚུལ་དིང་མི་ིམིཐུན་པའ་ིའཛིན་སྟེངས་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་པརི་འདུག་པས། བདིག་

ག་ིགྲུབ་ཚུལ་དིངསོ་རྟེགོས་པའ་ིཤིསེ་རིབ་ལ་བརྟེནེ་ནས་ན་ིབློ་ོདི་ེཉིདིི་ཀྱ་ིའཁྲུལ་བ་བག་

ཆོགས་དིང་བཅས་བཟློོག་ཐུབ་པ་ཉིིདི་ཀྱ་ིཕྱོིརི། ཟག་བཅས་ཀྱ་ིཕུང་པ་ོའདི་ིདིག་ན་ི

གཏན་དུ་ང་ཚི་ོདིང་ཁོ་འབྲེལ་མི་ིརུང་བའ་ིཆོོས་ཅན་ཞིིག་མི་ཡིིན་ཞིེས་བསྟེན་ཡིོདི་ལ། 

སེམིས་ཅན་རྣམིས་སྡུག་བསྔོལ་ཀུན་དིང་འབྲེལ་སྲིིདི་པའི་རྣམི་གཞིག་ཀྱང་གཞིིའི་

གནས་ལུགས་དིའེ་ིརྒྱུ་འབྲེས་འཕལེ་འགྲོབི་ཀྱ་ིཆོསོ་ཉིདིི་ལྟརི་གླིངེ་བ་ཞིགི་ཡིནི་པ་རིདེི། 

དི་ལྟའི་ང་ཚིོའི་སེམིས་རྒྱུདི་ཀྱི་འདིོདི་ཆོགས་ཞིེ་སྡོང་ཀུན་གྱིི་རྩི་བརི་གྱུརི་པའི་

གཏ་ིམུག་དིང་། རིང་ག་ིགཞི་ིརྩིའ་ིསེམིས་གཤིིས་གཉིིས་ཀྱ་ིའབྲེེལ་བ་ནི། ཁོ་འབྲེལ་

རུང་དུ་གྲུབ་པའ་ིགནས་སྐབས་ཙམི་གྱི་ིའབྲེལེ་བ་ཞིགི་ཡིནི་པ་ལས། ཁོ་འབྲེལ་ཐོབས་

མིེདི་པའ་ིའབྲེེལ་བ་གཏན་དུ་བ་ཞིིག་མི་ཡིིན་པའ་ིརྩིོདི་སྒྲུབ་ཀྱ་ིརིིགས་པ་དིེས་ན།ི མིིའ་ི

མི་ིཚི་ེདི་ེལས་ཉིནོ་གྱི་ིགཞིན་དིབང་དུ་སངོ་བའ་ིདི་ལྟའ་ིགནས་སྟེངས་འདིའི་ིའགོ་དིངསོ་

གནས་སྡུག་བསྔོལ་གྱི་ིརིང་བཞིིན་ཅན་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི་ཡིོདི་ན་ཡིང་། དིངོས་པོའ་ིགནས་

ལུགས་འཚིོལ་བའ་ིརིིགས་པ་གཞིན་ཞིིག་ག་ིརྒྱབ་ལྗོོངས་ནས་བལྟས་ཚིེ། འདི་ིཉིིདི་

ཀྱང་བཅོས་སུ་མིེདི་པའི་རིང་བཞིིན་ཅན་ཞིིག་མི་ཡིིན་པའི་གསལ་བཤིདི་མིཛདི་ཀྱི་

ཡིདོི། 

དིེས་ན་གང་ཟག་སུ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་། གཏ་ིམུག་ག་ིའཛིན་སྟེངས་དིང་དིངོས་པོའ་ི

བདིེན་དིོན་བརི་གྱིི་འགལ་འདུ་ངོས་ཟིན་པའི་ཤིེས་རིབ་ལ་བརྟེེན་ནས་འབདི་ཅིང་
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བརྩིོན་ན། རིང་རྒྱུདི་ཀྱ་ིཉིོན་མིོངས་པའ་ིབློ་ོའདི་ིདིག་ལས་ཐོརི་ཐུབ་པའ་ིརྨང་གཞི་ིན་ི

ལྷན་སྐྱེསེ་སུ་ལྡན་ལ། གལ་ཏ་ེཉིནོ་མིངོས་པའ་ིསམེིས་བག་ཆོགས་དིང་བཅས་པ་ལས་

ནམི་ཞིིག་ཐོརི་པརི་གྱུརི་ཚིེ། ཤིིན་ཏུ་ཞི་ིཞིིང་ལྷོདི་པ་ཟག་པ་མིེདི་པའ་ིསེམིས་ཚིོརི་གྱི་ི

བདིེ་བ་དིམིིགས་བསལ་པ་ཞིིག་གི་གོ་རིིམི་ལ་སློེབས་པརི་འགྱུརི་བས། མིི་ཞིིག་

སམེིས་ཀྱ་ིརྟེགོས་པའ་ིའཕལེ་རིིམི་ཚིདི་དིེརི་སློབེས་ཚི་ེཐོརི་པ་ཐོབོ་པའམི། དིགྲོ་བཅམོི་

པ་ཐོབོ་ཅེས་པའ་ིཐོ་སྙོདི་འདིགོས་པ་ཡིནི་ཞིསེ་ཀྱང་བསྟེན་ཡིོདི་པརི་འདུག ། 

མིའི་ིགཞི་ིརྩིའ་ིསམེིས་གཤིསི་དིང་། ཉིནོ་མིངོས་པའ་ིསེམིས་སེམིས་བྱུང་རྣམིས་

ཁོ་འབྲེལ་རུང་ག་ིརིང་བཞིནི་ཅན་ཞིགི་ཡིནི་པའ་ིལྟ་ཚུལ་ཞིབི་ཏུ་གླིངེ་དུས། བདིག་རིང་

རྐྱ་པརི་འཛིན་པའ་ིབློ་ོདིང་། བདིག་ན་ིཕུང་པོའ་ིཚིོགས་པ་ལ་བཏགས་ཙམི་གྱི་ིདིངོས་

པ་ོཙམི་ཞིགི་ལས་རིང་རྐྱ་པའ་ིཚུལ་དུ་མི་གྲུབ་པརི་འཛནི་པའ་ིབློ་ོགཉིསི་ཀྱ་ིའཐོབ་རྩིདོི་

ཀྱ་ིརིིམི་པ་ཞིིབ་རྒྱས་སུ་མི་ིབཤིདི་ཐོབས་མིེདི་ཡིིན་ཏེ། ཀུན་འབྱུང་ལས་སྡུག་བསྔོལ་

སྐྱེསེ་པའ་ིག་ོརིིམི་ངསོ་ནས་བཅངིས་པའ་ིརྣམི་གཞིག་དིང་། ལམི་བདིནེ་ལ་བརྟེནེ་ནས་

འགོག་བདིེན་འཐོོབ་དིགོས་པའ་ིག་ོརིིམི་ངོས་ནས་གྲོོལ་པའ་ིརྣམི་གཞིག་ལ་ག་ོབ་ལེན་

པའ་ིཚུལ་འདི་ིལྟརི་ན། བཅངིས་གྲོལོ་ཀུན་གྱི་ིགཞི་ིརྩིརི་གྱུརི་པའ་ིབདིག་ཟརེི་བ་དི་ེཡིང་

སྙོིང་ཅ་ིའདྲ་ཞིིག་ཡིིན་མིིན་གྱི་ིབསྡུརི་དིཔྱོདི་ན་ིལམི་གྱི་ིརྩི་བ་ཉིག་གཅིག་ཏུ་གྱུརི་ཡིོདི་

པས་ས།ོ །

ང་ཚིོའ་ིལྷན་སྐྱེེས་ཀྱ་ིབློ་ོཡིིས་བདིག་ལ་ལྟ་སྟེངས་ག་འདྲ་ཞིིག་འཛིན་གྱི་ིཡིོདི་པ་

རིེདི་ཟེརི་ན། ང་ང་སྙོམི་དུ་ཧྲོིལ་ཧྲོིལ་པ་ོཞིིག་གམི། ངའ་ིམིག་ོདིང་། ངའ་ིལག་པ། ངའ་ི

སེམིས། ངའ་ིརྣམི་ཤིེས་ཞིེས་སོགས་བརྗོོདི་དི་ེཡིན་ལག་འདི་ིདིག་ག་ིདིབང་སྒྱུརི་པ་པ་ོ



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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ཞིགི་རིང་རྐྱ་པ་དིང་། ཚུགས་ཐུབ་པའ་ིཚུལ་གྱིསི་ཡིདོི་པརི་འཛནི་གྱི་ིའདུག་མིདོི། ནང་

པའ་ིགཞུང་རྣམིས་སུ་ང་ཚིོའ་ིལྷན་སྐྱེེས་ཀྱ་ིབློོས་བཟུང་བ་ལྟརི་གྱི་ིབདིག་དི་ེན།ི དིངོས་

པོའ་ིགནས་ཚིོདི་ལ་ཇི་ིལྟརི་བཙལ་རུང་རྙེདི་རྒྱུ་མིེདི་ཚུལ་གྱི་ིརིིགས་པ་ཇི་ིསྙོེདི་ཅིག་

རྩིལ་ཏུ་བཏནོ་ཏ།ེ བདིག་ག་ིདིནོ་དིངསོ་ཀྱ་ིགྲུབ་ཚུལ་ན་ིཕུང་པ་ོལ་བརྟེནེ་ནས་བཏགས་

ཙམི་ཞིིག་ལས་གཞིན་དུ་མིེདི་པས། བློ་ོཡི་ིབཟ་ོབཅོས་ཀུན་དིང་བྲེལ་པའ་ིབདིག་ག་ི

དིོན་དིངོས་ཀྱ་ིབདིེན་དིོན་མིཐོོང་བའ་ིཤིེས་རིབ་འདི་ིཁོ་ོན་སྡུག་བསྔོལ་མིཐོའ་ཅན་དུ་

གཏངོ་བྱེེདི་ཉིག་གཅགི་ཏུ་བསྒྲུབས་ཡིོདི་པརི་འདུག <<སྤྱོོདི་འཇུག>>ལས་ཀྱང་། 

“ཡིན་ལག་འདི་ིདིག་ཐོམིས་ཅདི་ནི། །ཐུབ་པས་ཤིེས་རིབ་དིོན་དུ་གསུངས། །དི་ེཡི་ི

ཕྱོིརི་ན་སྡུག་བསྔོལ་དིག ། སྤོོང་བརི་འདིོདི་པས་ཤིེས་རིབ་བསྐྱེེདི། །”ཅེས་ཇི་ིསྐདི་

གསུངས་པ་ཡིང་འདི་ིདིང་གནདི་གཅགི་ཏུ་བབས་ཡིདོི་དི།ོ །

བདིག་རིང་རྐྱ་པརི་འཛིན་པའ་ིབློ་ོདིང་། བདིག་རིང་རྐྱ་པརི་མིེདི་པརི་འཛིན་པའ་ི

བློ་ོགཉིིས་ནི། གཞི་ིགཅིག་ག་ིསྟེེང་དུ་འཛིན་སྟེངས་འགལ་བརི་གནས་པའ་ིབློ་ོགཉིིས་

ཡིིན་པརི་བརྟེེན། དི་ེགཉིིས་ཀྱ་ིམིཐོརི་ཐུག་ག་ིརྒྱལ་ཕམི་ཡིང་བློ་ོགང་ག་ིའཛིན་ཚུལ་དི་ེ

དིངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་དིང་མིཐུན་མིིན་གྱི་ིསྒོ་ོནས་ཐོག་གཅདི་དིགོས་ཀྱི། ང་ཚིོའ་ི

གམོིས་འདྲསི་དིང་ཞིནེ་ཚུལ་གྱི་ིསྒོ་ོནས་ཐོག་ཆོདོི་པ་ཞིགི་ལརི་ནས་མིནི་པ་རིདེི། གལ་

ཏ་ེབདིག་འཛིན་གྱི་ིའཛིན་ཚུལ་ལྟརི་ཡུལ་གྱི་ིགནས་ཚིོདི་ལ་གྲུབ་ན། མིཐོརི་ཐུག་ག་ི

རྒྱལ་ཁོ་བདིག་འཛིན་ལ་འཐོོབ་ངེས་པ་ཡིིན་ཞིིང་། དི་ེབཞིིན་དུ་བདིག་མིེདི་འཛིན་པའ་ི

བློོའ་ིའཛིན་ཚུལ་ལྟརི་ཡུལ་གྱི་ིགནས་ཚིོདི་ལ་གྲུབ་ན་ནི། མིཐོའ་མིཇུག་ག་ིརྒྱལ་ཁོ་

བདིག་མིེདི་འཛིན་པའི་བློོ་ལ་འཐོོབ་ངེས་པརི་སྙོམི་པས། ཐོརི་པའི་རྣམི་གཞིག་ལ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཐུགས་མིསོ་ཡིདོི་པ་ཚིསོ་ན།ི ནང་པའ་ིགཞུང་ཆོནེ་རྣམིས་སུ་བྱུང་བའ་ིབདིག་ག་ིསྐོརི་

གྱི་ིདིཔྱོདི་བརྗོོདི་ལ་ཞིིབ་ཏུ་དིཔྱོདི་པ་དིང་འབྲེེལ། མྱོོང་པ་པོའ་ིབདིག་གམི་བཅིངས་

གྲོོལ་གྱི་ིགཞིིརི་གྱུརི་པའ་ིབདིག་ག་ིརྩི་བའ་ིགྲུབ་སྟེངས་ལ་གཏིང་ཟབ་པའ་ིཐུགས་རྟེོག་

གནང་དིགོས་པ་ཡིནི་ན།ོ །

མིཚིམིས་འདིིརི། འུ་ཅག་གིས<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>དུ་བྱུང་བའ་ིདིངོས་

འགལ་གྱི་ིརིིགས་པ་དིང་། ལྷན་ཅིག་མི་ིགནས་འགལ་གྱི་ིརིིགས་པ་གཉིིས་ལ་ག་ོབ་

མིདིོརི་བསྡུས་ཤིིག་བློང་ན་དིགོས་པ་ཆོ་ེབརི་མིཐོོང་། དི་ེཡིང་དིངོས་འགལ་གྱི་ིརིིགས་

པ་ཞིེས་པས་ནི། ཡུལ་གཅིག་གི་སྟེེང་དུ་འགལ་བ་ཅན་གྱིི་གྲུབ་ཚུལ་གཉིིས་གཏན་

ནས་ཡིོདི་མི་ིསྲིིདི་པའ་ིཆོོས་ཉིིདི་ཅིག་སྨྲ་ཡི་ིཡིོདི་དིེ། བུམི་པ་ལྟ་བུའ་ིཁྱདི་གཞི་ིགཅིག་

ལ་མིཚིནོ་ན། ཡིདོི་པ་ཡིནི་ཚི།ེ མིདེི་པ་མིནི་དིགསོ་ཤིངི་། མིདེི་པ་ཡིནི་ཚི།ེ ཡིདོི་པ་མིནི་

དིགོས་ཏེ། འཇིིག་རྟེེན་ན་གཞི་ིགང་ཞིིག་ཡིོདི་པའ་ིང་ོབ་ོལས་འདིས་པ་ལ་མིེདི་པ་ཟེརི་

ཞིིང་། མིེདི་པའ་ིང་ོབ་ོལས་འདིས་པ་ལ་ཡིོདི་པ་ཞིེས་སྨྲ་བའ་ིཕྱོིརི། རྒྱུ་མིཚིན་དིེས་ན་

ཡིོདི་པ་ཡིང་ཡིིན་ལ། མིེདི་པ་ཡིང་ཡིིན་པའ་ིགྲུབ་སྟེངས་ཤིིག་གཏན་ནས་མི་མིཆོིས་

སོ། །དིེ་ལྟརི་ཡིོདི་མིེདི་གཉིིས་ལ་རྣམི་གཅོདི་ཡིོངས་གཅོདི་ཀྱི་གྲུབ་ཚུལ་ལྡན་པ་དིེ་

བཞིནི་དུ། ཡིདོི་པ་གཞིིརི་བཞིག་ཚི་ེརྟེག་མི་ིརྟེག་གཉིསི་ལ་ཡིང་གྲུབ་ཚུལ་དི་ེཆོསོ་ཉིིདི་

ཀྱསི་ལྡན་ཡིོདི་པ་ཡིནི། 

རིིགས་པ་འདིིའ་ིསྒོ་ོནས་གོང་ག་ིདིཔྱོདི་གཞི་ིདི་ེལ་བརྟེགས་ན་ང་ཚིོས་བསྡོོམིས་

ཚིིག་འདི་ིའདྲ་ཞིིག་ན་ིཅིས་ཀྱང་རྙེདི་ཐུབ་སྟེེ། མྱོོང་པ་པོའ་ིབདིག་ལ་མིཚིོན་ན་ཡིང་། 

རིང་རྐྱ་ཐུབ་པའ་ིརྫིས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིང་ཡིིན། རིང་རྐྱ་ཐུབ་པའ་ིརྫིས་སུ་མི་གྲུབ་པ་ཡིང་
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ཡིནི་པའ་ིགྲུབ་སྟེངས་དི་ེའདྲ་ཞིགི་ན་ིཆོསོ་ཉིདིི་ཀྱསི་ཁོེགས་པ་ཡིིན་པས། གྲུབ་ཚུལ་དི་ེ

གཉིིས་གང་རུང་ཞིིག་ལས་འོས་མིེདི་པ་དི་ེརིེདི། གལ་ཏ་ེབདིག་རིང་རྐྱ་པརི་མི་གྲུབ་

པའ་ིདིབང་དུ་བྱེས་ན། བདིག་མིདེི་འཛནི་པའ་ིབློ་ོདི་ེཉིདིི་དིངསོ་པའོ་ིགནས་ལུགས་དིང་

མིཐུན་པའ་ིབློ་ོརུ་ཆོགས་ཡིོདི་ཅིང་། ང་ཚི་ོསྔོརི་གོམིས་འདྲིས་ཆོ་ེས་དི་ེབདིག་འཛིན་

ཡིནི་ན་ཡིང་། དི་ེཉིདིི་དིངསོ་པའོ་ིགནས་ཚུལ་དིང་འགལ་ཡིདོི་པའ་ིརྐྱནེ་གྱིསི་རྒྱབ་རྟེནེ་

ཚིདི་མི་དིང་བཅས་པའ་ིབློ་ོགསརི་པ་དིེརི་མིཐོའ་མིཇུག་ག་ིརྒྱལ་ཁོ་འཐོོབ་ངེས་པའ་ིལྟ་

ཚུལ་དི་ེལ་སྒྲུབ་བྱེེདི་ཀྱ་ིརྨང་གཞི་ིཤིིན་ཏུ་བརྟེན་པ་ཁོས་མི་ིལེན་ཐོབས་མིེདི་ཡིིན་པརི་

སྙོམི། 

དི་ེབཞིིན་དུ་ལྷན་ཅིག་མི་ིགནས་འགལ་གྱི་ིརིིགས་པས་ཀྱང་དི་ེདིང་སྒོ་ོམིཚུངས་

པའ་ིགནས་ལུགས་གཞིན་ཞིིག་རྗོོདི་ཀྱ་ིཡིོདི་དི།ེ སྔོ་མི་དིང་མི་ིའདྲ་ས་ཞིིག་ལ། དིངོས་

འགལ་གྱི་ིརིིགས་པས་ཆོོས་གཅིག་ག་ིབདིག་ཉིིདི་ཀྱ་ིཆོ་ལ་གྲུབ་ཚུལ་འགལ་བ་གཉིིས་

མི་ིསྲིིདི་པའ་ིགནས་ལུགས་བསྟེན་ཡིོདི་ཅིང་། ལྷན་ཅིག་མི་ིགནས་འགལ་གྱི་ིརིིགས་

པས་ནི། བདིག་ཉིིདི་ཐོ་དིདི་པའ་ིཆོོས་འགའ་ཞིིག་མིཉིམི་གནས་མི་ིཐུབ་པའ་ིདིངོས་

པོའ་ིགནས་སྟེངས་ཤིིག་རྗོོདི་ཀྱི་ཡིོདི་པས་སོ། །དིེ་ཡིང་གཟུགས་ཅན་གྱིི་དིངོས་པ་ོ

དིཔེརི་བཞིག་ན། གང་དུ་ཚི་བ་ཤིིན་ཏུ་སྟེོབས་ཆོེན་པ་ོགནས་ས་དིེརི་གྲོང་རིེག་རྒྱུན་

ཆོགས་སུ་གནས་མི་ིཐུབ་ལ། གང་དུ་གྲོང་རིེག་སྟེོབས་ཆོེན་པ་ོཡིོདི་ས་དིེརི་ཚི་བའ་ི

རིགེ་བྱེ་རྒྱུན་ཆོགས་སུ་གནས་མི་ིཐུབ་པ་ལྟ་བུ་དིང་། གཞི་ིགཅགི་ལ་སྣང་བ་ཤིརི་དུས་

མུན་པ་ཡིལ་འགྲོ་ོཞིིང་། མུན་པ་འཐོིབ་དུས་སྣང་བ་ལྡོག་འགྲོ་ོབ་ལྟ་བུ་སྟེེ། བྱེེདི་ལས་

འགལ་ཟློརི་གྱུརི་པའ་ིདིངོས་པ་ོཐོ་དིདི་པ་གཉིིས་གཞི་ིགཅིག་ལ་གནོདི་མིེདི་དུ་མིཉིམི་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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གནས་མི་ིཐུབ་པརི་མི་ཟདི། ཕན་ཚུན་ཚིརི་གཅོདི་ཀྱ་ིརིང་བཞིིན་ཅན་ཞིིག་ཏུའང་གྲུབ་

ཡིདོི་ཅསེ་སྨྲ་རུང་བ་དི་ེརིེདི། 

གཟུགས་ཅན་དུ་གྲུབ་པའ་ིཆོོས་དི་ེདིག་ག་ིངང་ཚུལ་ལྟརི་གང་ཟག་ག་ིཤིེས་རྒྱུདི་

ཀྱ་ིསྟེངེ་ན་ཡིང་དིངསོ་པའོ་ིགྲུབ་སྟེངས་དི་ེཇི་ིལྟ་བ་བཞིནི་ཡིདོི་པ་ན།ི ཁོངོ་ཁྲི་ོདིང་བཟདོི་

པ་གཉིིས། སྦྱིན་པ་དིང་སེརི་སྣ་གཉིིས། རྣམི་གཡིེང་དིང་བསམི་གཏན་གཉིིས། ཤིེས་

རིབ་དིང་མི་རིིག་པ་གཉིིས་ལྟ་བུ་སྟེ།ེ འགལ་ཟློརི་ཆོགས་པའ་ིབློ་ོའདི་ིདིག་ན་ིཕན་ཚུན་

ལ་གནདོི་པའ་ིཚུལ་གྱིསི་སྐྱེ་ེཞིངི་འཕལེ་གྱིནི་པ་སྟེ།ེ དིཔེརི་ན། ང་ཚི་ོམི་ིགཞིན་ཞིགི་ལ་

ཁོངོ་ཁྲི་ོདིང་བཟདོི་པ་གཉིསི་ཅགི་ཅརི་ཉིིདི་དུ་མི་ིསྐྱེ་ེབ་ལྟ་བུ་ཡིནི་པ་རིེདི། 

སྔོརི་དིངསོ་འགལ་གྱི་ིརིགིས་པས་བདིག་མིདེི་རྟེགོས་པའ་ིབློ་ོདི་ེརྒྱབ་རྟེནེ་ཚིདི་མི་

དིང་བཅས་པའ་ིཤིེས་རིབ་ཅིག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དིང་། འདིིརི་ལྷན་ཅིག་མི་ིགནས་

འགལ་གྱི་ིརིཌི་པས་གཉིནེ་པའོ་ིཕྱོགོས་ལ་ཡུན་གྱིསི་གམོིས་ན། དིའེ་ིམི་ིམིཐུན་ཕྱོགོས་

ཀྱ་ིའགལ་ཟློ་མིདེི་པརི་བཟ་ོཐུབ་པའ་ིརིང་བྱུང་གྲུབ་ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་གཉིསི་ཀ་

ལ་བརྟེནེ་ནས། ཡིངོས་གྲོགས་ཀྱ་ིཐོརི་པ་སྒྲུབ་པའ་ིརིགིས་པ་སྟེ།ེ ཟག་བཅས་ཉིེརི་ལནེ་

གྱི་ིཕུང་པ་ོཆོོས་ཅན། གཉིེན་པོའ་ིསྟེོབས་ཀྱིས་རིང་ག་ིརིིགས་རྒྱུན་མི་ལུས་པ་ཟདི་པ་

ཡིདོི་དི།ེ རིང་ག་ིརྒྱུའ་ིརིགིས་ལ་གནོདི་བྱེདེི་སྟེབོས་ལྡན་ཡིོདི་པའ་ིཕྱོརིི། དིཔརེི་ན། མི་ེ

སྟེབོས་ཆོནེ་པསོ་ཁྱབ་པརི་ནནོ་པའ་ིཤིརི་གྱི་ིདིངསོ་པ་ོབཞིནི། ཞིསེ་པ་འདི་ིཉིདིི་བྱུང་བ་

ཡིནི་ན།ོ །

གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་ལ་མིཚིོན་ན། སེམིས་ཀྱ་ིནུས་པ་གས་ོསྐྱེོང་ག་ིསྒོ་ོནས་ཐོརི་

པའ་ིརྣམི་གཞིག་འདིདོི་མིཁོན་ན་ིནང་པ་ཁོ་ོན་ཙམི་མི་ཡིནི་ཏ།ེ གྲོངས་ཅན་སགོས་གྲུབ་
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མིཐོའ་གཞིན་གྱིིས་ཀྱང་བསམི་གཏན་དིང་། མིངོན་ཤིེས་སོགས་སེམིས་ཀྱ་ིསྦྱང་རྩིལ་

ལས་ཐོོབ་པའི་ཡིོན་ཏན་གྱིི་རིིགས་མིང་པོའ་ིརིིམི་པ་དིང་འབྲེེལ་ནས། རིང་རིང་གི་

ལུགས་ཀྱ་ིཐོརི་པའ་ིརྣམི་གཞིག་ལ་བཤིདི་པ་མིང་དིག་ཅིག་བྱེས་ཡིོདི་ན་ཡིང་། ཆོེས་

མི་ིའདྲ་ས་ཞིགི་ན།ི གྲུབ་མིཐོའ་དི་ེདིག་ག་ིལུགས་སུ་རིགས་པའ་ིཉིནོ་མིོངས་རྣམིས་ལ་

སྐྱེོན་དུ་བལྟས་ཏ་ེསེམིས་རྩི་ེགཅིག་ཏུ་ནང་ལ་འཇིོག་རྒྱུ་དི་ེཙམི་ཉིམིས་ལེན་གྱི་ིརྩི་བརི་

འཛིན་པ་ལས། ཉིོན་མིོངས་པའ་ིབློ་ོདི་ེདིང་དིེའ་ིའཛིན་སྟེངས་ཀྱ་ིཞིེན་ཡུལ་སུན་ཕྱུངས་

པའ་ིསྒོ་ོནས་གཉིེན་པ་ོསྒོོམི་པའ་ིཉིམིས་ལེན་བཤིདི་མིེདི་པརི་བརྟེེན། སློོབ་དིཔོན་ཆོོས་

གྲོགས་ཀྱིས་ཀྱང་། “འདིི་ཡུལ་སུན་ཕྱུངས་མིེདི་པརི་ནི། །དིེ་སྤོོངས་པ་ནི་ནུས་མི་

ཡིིན། །”ཞིེས་ལུགས་གཉིིས་ཀའ་ིཐོརི་པའ་ིརྣམི་གཞིག་འདིོདི་ཚུལ་ལ་རྩི་བའ་ིདིབྱེ་ེབ་

ཞིབི་མིོརི་ཕྱོསེ་ཡིོདི། 

མིདིོརི་ན། ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་ཀྱ་ིབསམི་བློ་ོལས་བྱུང་བའ་ིཐོརི་པའ་ིསྐོརི་གྱི་ི

རྣམི་གཞིག་འདིིས་ནི། མི་ིརྣམིས་ཀྱིས་བདི་ེསྐྱེིདི་ཀྱ་ིཆོེདི་དུ་རིང་ག་ིརྣམི་དིཔྱོོདི་དི་ེཁོ་

ནང་ལ་བསྐོརི་ནས་བེདི་སྤྱོོདི་གཏོང་དིགོས་ཚུལ་རྣམི་པརི་བཤིདི་ནས། རིང་རིང་ག་ི

སྟེེང་དུ་བློ་ན་མིེདི་པའི་བདིེ་སྐྱེིདི་ཀྱི་ཐོོན་ཁུངས་ཤིིག་བསྔོོག་རྒྱུ་ཡིོདི་པའི་ཚུལ་ཡིལ་

པརི་དིོརི་ཏ།ེ ཕྱོིའ་ིརྐྱེན་འབའ་ཞིིག་ལ་བརྟེེན་ནས་བདི་ེསྐྱེིདི་བསྒྲུབ་པའ་ིལམི་དུ་ཕྱོིན་ན་

ནི། གནས་སྐབས་སུ་ཡུན་ཐུང་བའ་ིཚིོརི་སྣང་བདི་ེབ་ཙམི་འབྱུང་བའ་ིརྐྱེན་དུ་འགྲོ་ོབ་

སྲིིདི་ཀྱང་། དི་ེལས་འདིོདི་པ་ཆོེས་ཆོེརི་འཕེལ་ཏ་ེབདི་ེསྐྱེིདི་རྣལ་མིའ་ིལམི་དིང་བརི་

ཐོག་ཇི་ེརིངི་དུ་འགྲོ་ོངསེ་པའ་ིལྟ་ཚུལ་བརྗོདོི་ཡིདོི། 

དིརེི་མི་ཟདི་སེམིས་ཅན་རྣམིས་ཀྱ་ིསེམིས་གཤིསི་དིང་། ཉིནོ་མིངོས་པའ་ིསེམིས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བྱུང་ག་ིརྒྱུ་བ་རྣམིས་གཏན་བྲེལ་བྱེ་རུང་བའ་ིཆོ་ནས་ན་ིསེམིས་ཅན་ཀུན་ལ་རྩི་བའ་ི

བདི་ེསྐྱེིདི་ཀྱ་ིརྨང་གཞི་ིཐུན་མིོང་བ་ཞིིག་ཡིོདི་པས། གཞི་ིརྩིའ་ིརྨང་གཞི་ིདི་ེརྟེོགས་པའ་ི

སྒོ་ོནས་བདི་ེསྐྱེིདི་སྒྲུབ་པའ་ིཐོབས་ཚུལ་ལ་བརྩིོན་ན། སེམིས་ཅན་ཐོམིས་ཅདི་ལ་འདྲ་

མིཉིམི་གྱི་ིབདི་ེབ་ཞིགི་འཐོབོ་རྒྱུ་ཡིོདི་ཅསེ་ཀྱང་སྨྲས་ཡིོདི་དི།ོ །

སྤྱོིརི་དི་ལྟ་འཇིིག་རྟེེན་ཁོམིས་འདིིརི་བཟ་ོལས་ལག་རྩིལ་དིང་། ཚིོང་རིའ་ིདིཔལ་

འབྱེོརི། དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་ལུགས་སོགས་གང་བཟང་གང་ཕན་གྱི་ིཕྱོིའ་ིམིཐུན་རྐྱེན་

མིང་པ་ོཞིིག་དིརི་བཞིིན་པ་ལགས་ཏ།ེ དི་ེདིག་གང་གིས་ཀྱང་མིིའ་ིསེམིས་ཀྱ་ིབདི་ེཐོང་

ལ་རྩི་བའ་ིཆོ་ནས་ཞི་ིསྨོན་གྱི་ིནུས་པ་འཐོོན་པ་ལྟ་ཅི། དིཀའ་ངལ་གསརི་པ་མིང་པ་ོ

ཞིིག་ཇི་ེམིང་དུ་བཏང་བའ་ིརྙོག་འཛིང་ག་ིདྲ་བརི་ལྷུང་བཞིིན་ཡིོདི་པ་འདི་ིག་ལགས་ན། 

སེམིས་དིོན་སྐོརི་ལ་ཞིིབ་འཇུག་ག་ིསྒོ་ོནས་རིང་རིང་ག་ིམི་ིཚིེའ་ིནང་དུ་བདི་ེསྐྱེིདི་ཀྱ་ིསྒོ་ོ

གླིགེས་གསརི་པ་ཞིིག་ཕྱོ་ེརིགིས་པརི་འདིོདི་དི།ོ །

ཡིང་སྐབས་འདིརིི་ཐོརི་པ་དིང་ཐོམིས་ཅདི་མིཁྱནེ་པའ་ིབཤིདི་པ་མིཛདི་ཚི།ེ རིགི་

པ་མིཐོའ་མིེདི་དུ་འཕེལ་ནུས་མིིན་གྱི་ིརྩིོདི་པ་ཞིིག་བྱུང་བ་དི་ེཡིང་དི་ོསྣང་བྱེ་དིགོས་ས་

ཞིིག་ཏུ་སྙོམི་སྟེེ། ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་ཀྱ་ིགཞུང་ཆོེན་མིང་པ་ོཞིིག་ཏུ། སེམིས་ཅན་

ཐོམིས་ཅདི་འཚིང་རྒྱ་རིིགས་པརི་མི་ཟདི་འཚིང་རྒྱ་ངེས་ཀྱང་ཡིིན་ཞིེས་པའི་འདིོདི་

ཚུལ་དི་ེའདྲ་ཞིིག་རྒྱུན་དུ་མིཐོོང་རྒྱུ་ཡིོདི་ལ། དི་ེལ་བློ་ོདིང་ལྡན་པ་གཞིན་དིག་གིས་ནི། 

ནང་པའ་ིཆོོས་སུ་དི་ེལྟརི་གསུངས་པ་དི་ེརློབས་ཆོེན་གྱི་ིཕུགས་འདུན་ཙམི་ཞིིག་ལས་

མིངོན་དུ་འགྱུརི་སྲིིདི་པ་ཞིིག་ག་ལ་ཡིིན་ཞིེས་སྨྲ་བརི་བྱེེདི། འོན་ཏ་ེནང་པ་རིང་ག་ིགྲུབ་

མིཐོའ་འཛིན་པའ་ིམིཁོས་ཆོེན་སྔོ་མི་ཚིོས་ནི། བཤིདི་ཚུལ་དི་ེཉིིདི་ཡིིདི་ལ་འཆོརི་སྣང་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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ག་ིཕུགས་འདུན་ཙམི་མི་ཡིིན་པརི། གཞིའི་ིགནས་ལུགས་དིང་མིཐུན་པའ་ིལྟ་བ་ཞིིག་

ཡིིན་ནོ་ཞིེས་དིེ་ལ་གཏན་ཚིིགས་ཀྱི་སྒོོ་ནས་རྩིོདི་སྒྲུབ་སྣ་ཚིོགས་ཀྱང་བྱེས་ཡིོདི་དིེ། 

<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>ལས་བྱུང་བའ་ིརིིག་པ་མིཐོའ་མིེདི་དུ་འཕེལ་བའ་ིའདིོདི་

ཚུལ་དི་ེཉིིདི་ཀྱང་། སེམིས་ཅན་ཐོམིས་ཅདི་འཚིང་རྒྱ་ཐུབ་ཚུལ་གྱི་ིལྟ་གྲུབ་གང་དིེའ་ི

གཞི་ིའཛནི་སའ་ིརིགིས་པ་གཙ་ོབ་ོབཞི་ིཡིོདི་པའ་ིནང་ག་ིགཅགི་ཏུ་བརྩི་ིའསོ་པས་ས།ོ ། 

བཞི་ིབ་ོགང་ཞི་ེན། སྐྱེ་ེབའ་ིསྔོ་ཕྱོའི་ིརྒྱུན་ཐུག་མིདེི་དུ་འདིདོི་པ་དིང་གཅགི སམེིས་

ཀྱ་ིརིང་བཞིིན་འོདི་གསལ་བ་ཡིིན་པས་སེམིས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་མིཉིམི་དུ་འཚིང་རྒྱ་

བའ་ིརིགིས་ཁྱདི་པརི་ཅན་ཡིོདི་པརི་འདིོདི་པ་དིང་གཉིསི། རྫིགོས་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱ་ི

འཕྲིན་ལས་ཇི་ིསྲིིདི་དུ་རྒྱུན་ཆོདི་པ་མིེདི་ཕྱོིརི་འགྲོ་ོབ་མིཐོའ་དིག་རིིགས་སདི་པའ་ིརྐྱེན་

དིང་འཕྲདི་ངེས་པརི་འདིོདི་པ་དིང་གསུམི། རིིག་པའ་ིསྟེོབས་ནུས་ན་ིམིཐོའ་མིེདི་དུ་

འཕེལ་བའ་ིང་ོབ་ོཅན་ཡིིན་པརི་འདིོདི་པ་དིང་བཞི་ིཡིིན་ལ། འདི་ིབཞི་ིགའ་ིཐོོག་ནས་

སྐྱེེས་བུ་གཅིག་གིས་གཏན་གྱི་ིམིདུན་མི་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་ིག་ོརིིམི་ཆོ་ཚིང་ཞིིག་གཏན་ལ་

ཕབ་དུས། དི་གཟོདི་འགྲོ་ོབ་སེམིས་ཅན་སུ་ཡིིན་ཀྱང་ནམི་ཞིིག་འཚིང་རྒྱ་ཐུབ་ཅེས་

པའ་ིའགྲོལེ་བཤིདི་དི་ེཡིངོ་ག་ིཡིདོི་པ་རིེདི། 

དི་ེབཞི་ིགའ་ིཐོ་མི་སྟེ།ེ རིགི་པའ་ིསྟེབོས་ནུས་མིཐོའ་མིདེི་དུ་འཕལེ་བའ་ིའདིདོི་ཚུལ་

དི་ེན།ི གཞུང་འདིིའ་ིལའེུ་གཉིསི་པ་རུ་ཐོམིས་ཅདི་མིཁྱནེ་པ་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་ཡིོདི་པས། 

ཁོོ་བོས་ཀྱང་འདིི་རུ་དིེའི་སྐོརི་མིདིོརི་བསྡུས་ཤིིག་སྨྲ་བརི་འདིོདི་ཀྱི། གཙོ་བོ་ལེའུ་

གསུམི་པའ་ིརྣལ་འབྱེོརི་མིངོན་སུམི་གྱི་ིསྐོརི་ལས་འཕྲོས་ཏ།ེ སྒོོམི་བྱུང་ག་ིབློ་ོགྲོོས་དིང་

སྦྱརི་ནས་རིིག་པ་མིཐོའ་མིེདི་དུ་འཕེལ་བའ་ིའདིོདི་ཚུལ་ལ་ཞིིབ་ཏུ་བརྟེག་པའ་ིདིགོས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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པ་ཆོ་ེཡིང་སྐབས་འདིརིི་ལའེུ་གཉིསི་པའ་ིདི་ེཙམི་གྱིསི་འཐུས་པརི་བྱེས་ཡིོདི། 

དི་ེཡིང་ཐོོག་མིརི་ང་ཚིོས། རིིག་པ་མིཐོའ་མིེདི་དུ་འཕེལ་ནུས་མི་ིནུས་ཀྱ་ིཐོདི་དུ་

སྐབས་དིའེ་ིརྒྱ་གརི་གྱི་ིགྲུབ་མིཐོའ་སྨྲ་པ་རྣམིས་ཀྱ་ིབརི་ལ་རྩིདོི་པ་ཇི་ིལྟརི་ཡིངོ་ཚུལ་གྱི་ི

སྐོརི་ལ་མིཉིམི་འཇིོག་རྒྱུ་བརྗོེདི་མིི་རུང་བ་ཡིིན། གཞུང་འདིིའི་ལེའུ་གཉིིས་པརི། 

“གོམིས་ལས་ཁྱདི་པརི་འགྱུརི་ན་ཡིང་། །མིཆོོངས་དིང་ཆུ་ཡི་ིདྲོདི་བཞིིན་དུ། །རིང་

བཞིནི་ལས་འདིས་མིནི་ཞི་ེན། །” ཞིསེ་བྱུང་བ་ལྟརི། ཕྱོ་ིརིལོ་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་དིཔྱོོདི་པ་

པས་ནི། བརྩི་ེབ་དིང་ཤིེས་རིབ་སོགས་ལ་ཡུན་གྱིིས་གོམིས་ན་ཅུང་ཟདི་འཕེལ་རྒྱས་

སུ་འགྲོ་ོབ་དིང་ཁྱདི་པརི་ཅན་དུ་འགྱུརི་བ་ཞིིག་ཡིོང་ངེས་ན་ཡིང་། འཕེལ་རྒྱས་དི་ེན་ི

ཚིདི་དིང་བཅས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལས་མིཐོའ་མིེདི་དུ་འཕེལ་མི་ིསྲིིདི་པ་རིེདི་ཅེས་པའ་ི

འདིདོི་ཚུལ་དི་ེབརྗོོདི་ཡིདོི། 

ཚིགི་བཅདི་དིེའ་ིནང་དུ། དིཔྱོོདི་པ་པས་རིགི་པ་མིཐོའ་མིེདི་དུ་འཕེལ་མི་ིསྲིདིི་པའ་ི

འདིདོི་ཚུལ་དི་ེལ་གཟུགས་ཅན་གྱི་ིཆོསོ་རིགས་པ་ཞིགི་དིཔ་ེའདྲནེ་ཀྱང་བྱེས་འདུག་སྟེ།ེ 

དིཔརེི་ན། མི་ེཡིིས་ཆུ་བསྐལོ་པ་ན། ཆུ་དི་ེལ་དྲོདི་རྒྱས་ནས་ཇི་ེཚི་ཇི་ེཚི་རུ་འགྲོ་ོངསེ་ན་

ཡིང་། ཆུའ་ིདྲོདི་དིེའ་ིའཕེལ་རིིམི་ན་ིཚིདི་དིང་བཅས་པ་ཞིིག་ལས་མིཐོའ་མིེདི་དུ་འཕེལ་

རྒྱུ་མིདེི་པརི། བརི་སྐབས་ཤིགི་ནས་ཆུ་དི་ེརིང་སརི་སྐམི་འགྲོ་ོབ་ལྟ་བུ་དིང་། ཡིང་ལུས་

རྩིལ་ལ་དིགའ་བའ་ིམི་ིཞིིག་གིས་མིཆོོང་རྩིེདི་སྦྱོང་བརྡོརི་བྱེས་ན། ཅུང་ཟདི་ཇི་ེལེགས་

སུ་འགྲོ་ོངེས་པ་བདིེན་མིོདི་དིེའ་ིའཕེལ་རྒྱས་དི་ེཡིང་ཚིདི་དིང་བཅས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་

ལས་མིཐོའ་མིེདི་དུ་འཕེལ་བའ་ིརིང་བཞིིན་དིང་མི་ིལྡན་པ་ལྟ་བུ་ཡིིན་ནོ། །ཞིེས་སྨྲས་

ཡིདོི། 



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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 དི་ེལ་སློོབ་དིཔོན་གྱིིས། “བྱེས་ཏ་ེགལ་ཏ་ེསློརི་ཡིང་ན།ི །འབདི་རྩིོལ་ལ་ན་ིལྟོས་

འགྱུརི་རིམི། །རྟེེན་མི་ིབརྟེན་པ་ཉིིདི་འགྱུརི་ན། །ཁྱདི་པརི་དིག་ན་ིམི་ིའཕེལ་ན། །རིང་

བཞིིན་དི་ེའདྲའང་མི་ཡིིན་ཏེ། །དི་ེལ་ཕན་འདིོགས་ནུས་པ་རྣམིས། །ཁྱདི་པརི་ཕྱོ་ིམི་

དིག་ལ་ན།ི །སྒྲུབ་པའ་ིནུས་པ་མིེདི་ཕྱོིརི་དིང་། །རྟེག་ཏུ་རྟེནེ་གནས་མི་ཡིནི་ཕྱོིརི། །ཁྱདི་

པརི་འཕེལ་ཡིང་རིང་བཞིིན་ཉིིདི། །མིིན་ཕྱོིརི”ཞིེས་གསུངས་ཏ།ེ ཇི་ིསྐདི་དིཔེརི་བཀོདི་

ནས་སྨྲས་པ་དིེས། སེམིས་ཀྱ་ིནུས་པ་མིཐོའ་མིེདི་དུ་འཕེལ་མི་ིསྲིིདི་པའ་ིརྒྱུ་མིཚིན་

ལྟརི་སྣང་ཞིིག་ལས་བརྗོོདི་ཐུབ་མིེདི་ཚུལ་གྱི་ིསྒོ་ོནས། སློརི་ཡིང་སེམིས་ཀྱ་ིནུས་པ་

མིཐོའ་མིདེི་དུ་འཕལེ་བའ་ིརྒྱུ་མིཚིན་ལ་བསྐྱེརི་ཏུ་འགྲོལེ་བཤིདི་བསྐྱེནོ་ཡིདོི་དི།ེ ཕ་རིལོ་

པོརི། ཁྱེདི་ཀྱིས་སྨྲས་པ་ལྟརི་སེམིས་ཀྱ་ིའཕེལ་རྒྱས་ལ་ཚིདི་བཀག་ལྡན་པའ་ིལྟ་ཚུལ་

གྱིི་དིཔེ་དིེ་དིག་འཕྲལ་དུ་ཉིན་ན་བདིེན་བདིེན་འདྲ་བ་ཞིིག་ཏུ་སྣང་མིོདི། དིོན་ལ་

གཟུགས་སེམིས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཁྱདི་པརི་སྣང་མིེདི་དུ་ལུས་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཤིིན་ཏུ་རྩིིང་

རིགས་ཀྱ་ིསྐྱེནོ་དིང་བཅས་པ་ཞིགི་རིེདི། 

ཅིའ་ིཕྱོིརི་ཞི་ེན། མིཆོོང་རྩིེདི་ལྟ་བུའ་ིལུས་ཀྱ་ིསྦྱོང་བརྡོརི་རྣམིས་ན་ིརྟེེན་ལུས་ལ་

བརྟེེན་པ་ཡིིན་ཕྱོིརི། དིེའ་ིའཕེལ་རྒྱས་དི་ེཡིང་རྩི་བའ་ིརྟེེན་མིིའ་ིདི་ལྟའ་ིལུས་ཀྱ་ིཁོམིས་

དིང་རིང་བཞིིན་བཅས་ཀྱ་ིཚིདི་བཀག་ལས་འདིའ་མི་ིཐུབ་པས་ཚིདི་བཅས་ཀྱ་ིའཕེལ་

རྒྱས་ཙམི་ལས་མིེདི་ན་ཡིང་། བྱེམིས་བརྩི་ེདིང་ཤིེས་རིབ་ལྟ་བུའ་ིནང་ག་ིབསམི་བློ་ོ

རྣམིས་ཀྱི་རྩི་བའི་རྟེེན་ནི། སེམིས་སམི་ཤིེས་པ་ཡིིན་པས་ལུས་དིང་འདྲ་བའི་ཚིདི་

བཀག་ག་ིབདིག་ཉིདིི་དིང་ཤིས་ཆོརེི་མི་ིལྡན་ཕྱོརིི། རྟེནེ་བརྟེན་པ་སམེིས་ཀྱ་ིཡིནོ་ཏན་དུ་

གྱུརི་པའ་ིབྱེམིས་སོགས་ལ་མིཐོའ་མིེདི་དུ་འཕེལ་ཐུབ་པའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིརྨང་གཞི་ིགནས་
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ཡིདོི་ཅསེ་པའ།ོ །

ལན་གྱི་ིཚིིགས་བཅདི་དིེའ་ིསྐབས་སུ། མིིའ་ིམྱོོང་ཐོོག་ག་ིགནས་ཚུལ་རིགས་པ་

ཞིགི་དིཔེརི་བཀོདི་ནས། སམེིས་ལ་བརྟེནེ་པའ་ིནུས་པ་དིང་། ལུས་ལ་བརྟེནེ་པའ་ིནུས་

པ་དིག་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོོ་ཚུལ་མིི་མིཚུངས་པའི་ཁྱདི་པརི་ཞིིབ་མིོརི་གླིེང་ཡིོདི་དིེ། 

ལུས་ཀྱ་ིནུས་པ་རྣམིས་ན་ིསྔོ་མིས་ཕྱོ་ིམི་ངང་གིས་དྲངས་པའ་ིརིང་བཞིིན་དིང་མི་ིལྡན་

པརི་འབདི་རྩིོལ་བསྐྱེརི་མི་ལ་བལྟོས་པ་སྟེེ། དིཔེརི་ན། རྒྱང་མིཆོོང་ག་ིརྩིེདི་འགྲོན་པ་

ཞིིག་ལ་མིཚིོན་ན། ཅ་ིཙམི་གྱིིས་སྦྱོང་བ་སྔོོན་དུ་སོང་ཟིན་པ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་། ཐོེངས་

གཅིག་མིཆོོངས་པའ་ིཤུགས་སྔོ་མི་དིེས་ཐོེངས་གཉིིས་པའ་ིམིཆོོང་ཤུགས་ངང་གིས་

འདྲནེ་མི་ིཐུབ་པརི། མིཆོངོ་ཐོངེས་གཉིསི་པ་ལ་ན་ིཡིང་བསྐྱེརི་གཞི་ིནས་མིཆོངོ་ཤུགས་

ཀྱ་ིའབདི་རྩིལོ་ཆོ་ཚིང་ཞིགི་གསརི་དུ་བསྟེནེ་དིགསོ་པ་རིེདི། 

འོན་ཀྱང་། སེམིས་ལ་བརྟེེན་པའ་ིནུས་པ་རྣམིས་ན་ིགོམིས་པ་སོང་ན་སྔོ་མིས་ཕྱོ་ི

མི་ངང་གིས་འདྲེན་ཐུབ་པའ་ིཁྱདི་པརི་དིང་བཅས་ཏེ། ཞིོཌ་ཀ་སྔོ་མིོརི་མི་ིཉིམི་ཐོག་པ་

ཞིིག་མིཐོོང་ནས་ཤིིན་ཏུ་བརྩི་ེབའ་ིསེམིས་ཤིིག་རྒྱུདི་ལ་སྐྱེེས་པ་ན། ཉིིན་གུང་དུ་ཡིང་

ཞིོགས་ཀའ་ིབྱེམིས་བརྩི་ེདིེའ་ིཤུགས་ཀྱིས་དི་ེལ་དིམིིགས་པའ་ིསྙོིང་རྗོེའ་ིབློ་ོཞིིག་ཡིང་

དིང་ཡིང་དུ་ངང་གིས་རྒྱུདི་ལ་སྐྱེ་ེཡིི། ཕྱོིས་ཀྱ་ིསྙོིང་རྗོ་ེདི་ེསྐྱེ་ེབ་ལ་ཉིམི་ཐོག་ག་ིམི་ིདིེརི་

ཡིང་བསྐྱེརི་བལྟ་དིགོས་པ་སོགས་ཀྱ་ིའབདི་རྩིོལ་བསྐྱེརི་མི་བསྟེེན་མི་ིདིགོས་པ་ཡིིན་

ཞིསེ་ལུས་སེམིས་ཀྱ་ིཡིནོ་ཏན་འཕེལ་ཚུལ་ལ་ང་ོབའོ་ིཁྱདི་པརི་ཕྱོསེ་འདུག 

སྐབས་འདིིའི་འབདི་རྩིོལ་བསྐྱེརི་མི་ཞིེས་པ་དིང་སྤྱོིརི་བཏང་གི་འབདི་བརྩིོན་

གཉིིས་ལ་ཁྱདི་པརི་ཆོེན་པ་ོཡིོདི་དི།ེ འདིིའ་ིསྐབས་ཀྱ་ིའབདི་རྩིོལ་བསྐྱེརི་མི་ཞིེས་པ་ན་ི
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སེམིས་ཀྱ་ིཡིོན་ཏན་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་ོཕྱོོགས་དིང་། ལུས་ཀྱ་ིཡིོན་ཏན་འཕེལ་རྒྱས་

སུ་འགྲོ་ོཕྱོོགས་ཀྱ་ིཁྱདི་པརི་མིཚིོན་པའ་ིམིིང་བརྡོ་ཙམི་ཡིིན་གྱི།ི འབདི་བརྩིོན་ན་ིལུས་

སེམིས་ཀྱ་ིཡིོན་ཏན་གང་ཡིིན་རུང་ཡིརི་རྒྱས་སུ་གཏོང་བརི་མིེདི་དུ་མི་ིརུང་བ་ཞིིག་ཏུ་

འདི་ིནས་ཀྱང་འདིདོི་ངསེ་པ་ལྟ་ག་ལ་ཞིགི

དི་ེལྟརི་སེམིས་ཀྱ་ིནུས་པ་མིཐོའ་མིེདི་དུ་འཕེལ་བའ་ིའདིོདི་ཚུལ་འདིིའ་ིསྟེེང་ནས་

སེམིས་ཅན་འཚིང་རྒྱ་བའ་ིབཤིདི་པ་མིཛདི་ཀྱིན་ཡིོདི་ལ། སེམིས་ཀྱ་ིནུས་པ་གས་ོ

བའ་ིག་ོརིིམི་དིངོས་ན་ིགཙ་ོབ་ོབསམི་གཏན་དིང་ཤིེས་རིབ་གཉིིས་ཀ་ཟུང་འབྲེེལ་གྱི་ི

ཐོབས་ལ་བརྟེེན་དིགོས་པརི་འདིོདི་དིེ། སྒོོམི་གྱིི་ཉིམིས་ལེན་ཐོོག་ནས་སེམིས་ཀྱི་

དིམིགིས་པ་ཇི་ེབརྟེན་དུ་གཏངོ་རྒྱུ་དིང་། དི་ེཡིང་སྟེངོ་པ་ཉིདིི་ལ་དིཔྱོདོི་པའ་ིཤིསེ་རིབ་ཀྱ་ི

ང་ོབ་ོདིང་མི་བྲེལ་པའ་ིངང་ནས་རྒྱུན་བསྐྱེངས་ཏ།ེ ག་ལ་ེག་ལེརི་སེམིས་ལ་བརྟེེན་པའ་ི

མིཐུན་ཕྱོགོས་ཀྱ་ིནུས་པ་རྣམིས་རིིམི་གྱིསི་སྨོནི་དིགསོ་པརི་གསུངས་པའ་ིཕྱོིརི་རི།ོ །

མཇུག་བསྡུ་བ།

གཅིགི

གལ་ཏ་ེཁྱེདི་ཀྱིས། ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པ་ནི། འགྲོ་ོབ་མིིའ་ིཤིེས་རིིག་

བསམི་བློའོ་ིསྐྱེདེི་ཚིལ་ཁྲིདོི་ཀྱ་ིམི་ེཏགོ་རྐང་གཅགི་རིདེི་ཅསེ་ཟརེི་ན། ཁོ་ོབསོ། དིཔལ་ནཱ་

ལེནྡྲའ་ིམིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པ་ནི། མི་ེཏོག་དི་ེཡི་ིསྙོིང་པོརི་ཆོགས་པའ་ིབཅུདི་ལྡན་སྦྲིང་རྩི་ི

ཡིནི་ན་ོཞིསེ་ཀྱང་སྨྲ་བརི་འདིདོི། 

གལ་ཏ་ེཁྱེདི་ཀྱསི། དིཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིགཙུག་ལག་ཁོང་ན།ི ནང་བསྟེན་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ི
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འཕེལ་རིིམི་ཁྲིོདི་ན་གཟ་ིམིདིངས་ཉིམིས་པ་མིེདི་པའ་ིཆུ་ཤིེལ་གྱི་ིམིཆོོདི་སྡོོང་ཞིིག་རིེདི་

ཅེས་ཟེརི་ན། ཁོ་ོབོས། སློོབ་དིཔོན་ཆོོས་ཀྱ་ིགྲོགས་པ་ནི། མིཆོོདི་སྡོོང་དི་ེཡི་ིམིགུལ་

རྒྱན་དུ་འཛུམི་པའ་ིང་ོམིཚིརི་གྱི་ིམུ་ཏགི་རྡོགོ་གཅགི་ཡིནི་ན་ོཞིསེ་ཀྱང་སྨྲ་བརི་འདིོདི།

གལ་ཏ་ེཁྱེདི་ཀྱིས། སློོབ་དིཔོན་ཆོོས་ཀྱ་ིགྲོགས་པ་ན།ི མིཆོོག་ག་ིཤིེས་རིབ་ཀྱིས་

ཐུགས་རྒྱུདི་སྨོིན་པའ་ིངེས་དིོན་སྐྱེེས་ཆོེན་ཞིིག་རིེདི་ཅེས་ཟེརི་ན། ཁོ་ོབོས། བསྟེན་

བཅོས<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>ནི། ཁོོང་ག་ིབློ་ོགྲོོས་ཀྱ་ིཉིིང་ཁུ་ཞུན་མིརི་འཁྱིལ་

བའ་ིདྭངས་གཙང་བདུདི་རྩི་ིཞིགི་ཡིནི་ན་ོཞིེས་ཀྱང་སྨྲ་བརི་འདིདོི། 

གང་ལྟརི་གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་གྱི་ིདིཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པས་ན་ི ཚི་ེ

སྲིོག་ཅེས་པའི་བརྗོོདི་གཞིི་རློབས་པོ་ཆོེ་འདིི་ཉིིདི་སྙོིང་པོ་ཉིིདི་དུ་བཟུང་སྟེེ། ལུས་

སམེིས་ཀྱ་ིའབྲེལེ་བ་དིང་། སྐྱེ་ེའཆོའི་ིགནདི་དིནོ་དིང་། བདི་ེསྡུག་ག་ིའབྱུང་རྩི་དིང་ཚིོརི་

སྣང་། མི་ིཚིེའ་ིརིནི་ཐོང་དིང་བྱེམིས་བརྩི།ེ ལུས་དིང་སེམིས་ཀྱ་ིརིང་གཤིསི་སགོས་ལ་

རྟེགས་དིང་རྒྱུ་མིཚིན་མིང་པོས་འཚིོལ་ཞིིབ་ཀྱ་ིངལ་བ་རྒྱ་ཆོེན་བསྟེེན་ཡིདོི་ལ། གནདི་

འགག་དིེ་དིག་ནི་འཇིིག་རྟེེན་འདིིའི་མིི་རིེ་རིེ་དིང་སེམིས་ཅན་རིེ་རིེརི་འབྲེེལ་བ་ཡིོདི་

ཕྱོིརི། བརྗོོདི་བྱེ་དིེ་དིག་ལ་བརྟེག་དིཔྱོདི་བྱེས་པའི་བརྒྱུདི་རིིམི་གྱིི་ཤིེས་རྟེོགས་དིང་

གྲུབ་དིོན་ཡིང་། ཆོོས་ལུགས་ཆོ་ེག་ེམི་ོདིང་གྲུབ་མིཐོའ་ག་ག་ེམིོའ་ིཚིདི་བཀག་ལས་

ཡིོངས་སུ་བརྒལ་ཏེ། འགྲོ་ོབ་མིིའ་ིརིིགས་ཀྱ་ིམིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའ་ིདིཀའ་གནདི་མིང་

པའོ་ིའགྲོལེ་བརྗོདོི་ཀྱ་ིལྷན་ཐོབས་སུ་གྱུརི་ཡིོདི། 

འནོ་ཏ།ེ གནས་ལུགས་ན་ིནམི་ཡིང་གནས་ལུགས་རིང་སྟེེང་ན་གཞི་ིགྲུབ་པ་ཞིགི་

ཡིིན་པས། ཆོོས་ལུགས་གྲུབ་མིཐོའ་ཡིིན་ན་འདྲ། མིཚིན་ཉིིདི་གཞུང་ལུགས་ཡིིན་ན་



 <<ཚདེ་མ་རྣམ་འགྲེེལ>>གྱིི་མཚན་ཉིིདེ་བསོམ་བློོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ། 
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འདྲ། ཚིན་རིགི་ག་ིལྟ་བ་ཡིནི་ནའང་འདྲ་སྟེ།ེ སུ་ཡིནི་རུང་གནས་ལུགས་འཚིལོ་དིཔྱོོདི་

ཀྱ་ིགཞུང་ལམི་དུ་བགྲོདོི་ཀྱནི་པའ་ིའགྲུལ་བཞུདི་པ་ཙམི་ཡིནི་གྱི།ི གནས་ལུགས་ཀུན་

གྱི་ིཚིབ་བྱེེདི་ཐུབ་པའ་ིབལྟོས་མིེདི་ཀྱ་ིཚིདི་མི་ལརི་ནས་མི་ཡིིན། གནས་ལུགས་ལ་

རྒྱལ་མིཚིམིས་ཀྱ་ིདིབྱེ་ེབ་མིེདི་ཅིང་། བདིེན་དིོན་ལ་མི་ིརིིགས་ཀྱ་ིདིབྱེ་ེབ་མིེདི་པས། 

བདིེན་དིོན་དིང་གནས་ལུགསཀྱི་མིདུན་ན་ནི་རིིག་གནས་ཡིོདི་ཚིདི་དིང་ཤིེས་རིབ་

ཡིདོི་ཚིདི་འདྲ་མིཉིམི་ཁོ་ོན་ཡིནི། 

དི་ེལྟ་བས་ན། ཚི་ེསྲིོག་ག་ིགནདི་དིོན་དིང་། མི་ིཚིེའ་ིགནདི་དིོན། བདི་ེསྡུག་ག་ི

གནདི་དིོན་སོགས་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའ་ིབརྗོོདི་དིོན་ཟབ་མི་ོརྣམིས་ལ་བརྟེག་དིཔྱོདི་བྱེ་

འདིོདི་ཀྱ་ིབློ་ོམིོས་ལྡན་པ་དིག་ལ་མིཚིོན་ན། ཆོོས་ལུགས་དིང་གྲུབ་མིཐོའ་ིཞིེན་ཕྱོོགས་

མིཁྲིགེས་འཛནི་གྱི་ིརྒྱ་ལས་རིངི་དུ་འདིའ་བའ་ིསྙོངི་སྟེབོས་ལྡན་རྒྱུ་ན་ིརྩི་བའ་ིརྩི་བ་ཡིནི་

ཕྱོིརི། བསྟེན་བཅོས<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>ལ་ཡིང་གཟུ་བོའ་ིབློ་ོམིིག་གཙང་

མིས། དིོགས་སློོང་ག་ིསྙོིང་སྟེོབས་དིང་མི་བྲེལ་པརི་བལྟ་འོས་པའ་ིགསལ་འདིེབས་ཁོ་ོ

བསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། 

མི་ིསུ་དིང་སུ་ཡིིན་ཡིང་། གཟུ་བོའ་ིསྙོིང་སྟེོབས་དིང་ཚུགས་ཐུབ་ཀྱ་ིབློ་ོགྲོོས་ལ་

བརྟེེན་ནས་གནའ་དིེང་སྐྱེེས་བུ་ཤིེས་རིབ་ཅན་དིག་གི་མིཁྱེན་རིབ་ཀྱི་བདིག་འབྲེས་

དིག་ལ་ཞིིབ་ཏུ་བརྟེགས་ཤིིང་དིཔྱོདི་དིེ། བདིེན་པ་དིང་བདིེན་པ་བརྡོརི་ཅིང་། གནས་

ལུགས་དིང་གནས་ལུགས་གཤིིབས་ཏེ། རྨོངས་ཤིིང་ལྐུགས་པའ་ིལྷན་སྐྱེེས་ཀྱ་ིབློོའ་ི

འཛིན་ཚུལ་ཉིི་ཚིེ་བ་རྣམིས་ལ་རིེ་རིེ་བཞིིན་འགྱུརི་ལྡོག་གཏོང་ནུས་ན་ནི། རིང་གི་

བསམི་བློ་ོདིང་ཤིེས་བྱེའ་ིབདིེན་དིོན་གྱི་ིབརི་ཐོག་ཇི་ེཉི་ེཇི་ེཉིེརི་འགྲོ་ོངེས་པའ་ིཆོོས་ཉིིདི་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ལ་སུས་ཀྱང་བཟློོག་ཏུ་མི་ིབཏུབ་ཅིང་། བདིེན་དིོན་ལ་ཉི་ེབའ་ིཤིེས་རིབ་ཟབ་མི་ོཅ་ིཙམི་

རྒྱས་ན། དི་ེཙམི་དུ་བྱེམིས་བརྩིེའ་ིསྙོིང་པ་ོཅན་གྱི་ིམི་ིཚིེའ་ིལྟ་བ་དིང་། རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ི

གཟུངས་གཞུག་ལྡན་པའ་ིརིིན་ཐོང་ལྟ་བ་ལེགས་པོརི་སྨོིན་རྒྱུ་ཡིིན་པརི་ཁོ་ོབ་ོགཏིང་

ནས་ཡིདིི་ཆོསེ་ས།ོ །

གཉིསི།

བརྒྱ་ལ་ོཉིེརི་གཅགི་ཏུ་སནོ་པའ་ིདི་ེརིངི་ག་ིདུས་སུ། འཛམི་གླིངི་མིཐོའ་དིབུས་ཀྱ་ི

ས་ཕྱོགོས་ཕལ་མི་ོཆོ་ེདིང་། ལྷག་པརི་ཏུ་འབྱེརོི་ལྡན་ཡུལ་གྲུ་རྣམིས་སུ་ན།ི “ཤིསེ་རིགི་

དིཔལ་འབྱེོརི་གྱི་ིདུས་རིབས”སུ་སློེབས་ཡིོདི་སྐདི་དིང་། “འཚི་ོགནས་འགྲོན་རྩིོདི་ཀྱ་ི

དུས་རིབས”སུ་སློེབས་ཡིོདི་སྐདི་ཀྱ་ིཚི་ཚི་འུརི་འུརི་གྱི་ིརིིན་ཐོང་ལྟ་བའ་ིའཕ་ོའགྱུརི་

དིང་བསྡོོངས་ཏེ། བཟ་ོལས་ལག་རྩིལ་གྱི་ིའགྱུརི་ལྡོག་རིབ་དིང་རིིམི་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་

འཚི་ོབའ་ིཉིེརི་སྤྱོོདི་ཐོམིས་ཅདི་གླིོག་ཆོས་ཅན་དུ་འགྱུརི་གྱིིན་པའ་ིརྦ་རློབས་དྲག་པོའ་ི

ཀློོང་ན། མི་ིརྣམིས་ན་ིདིངོས་པོའ་ིལོངས་སྤྱོོདི་རྩིོལ་སྒྲུབ་ཀྱ་ིའདུན་པ་དྲག་པོས་མི་ཁོོམི་

པརི། ཉིནི་གྱི་ིཟས་བརྗོདེི་ཅངི་མིཚིན་མིའོ་ིགཉིདིི་བརོི་ཏ།ེ བདི་ེསྡུག་གང་ཡིནི་རིང་གསི་

བརྗོདོི་དིཀའ་བའ་ིཟང་ཟངི་ག་ིམི་ིཚི་ེཞིགི་སྐྱེེལ་གྱིནི་ཡིདོི་ཚིོདི་འདུག 

དི་ེདིང་ཆོབས་ཅིག་ཏུ། དུདི་འགྲོ་ོལས་ཁྱདི་དུ་འཕགས་པའ་ིའགྲོ་ོབ་མི་ིརིིགས་ཀྱ་ི

རྩི་བའ་ིརིནི་ཐོང་མིཚིནོ་བྱེདེི་ཀྱ་ིཁྱདི་ཆོསོ་རྣམིས་ལ་ན་ིགཙགིས་འཛནི་གྱི་ིའདུ་ཤིསེ་ཇི་ེ

ཆུང་ནས་ཇིེ་ཆུང་དུ་གྱུརི་ཏེ། མིིའི་སེམིས་རྒྱུདི་ཀྱི་ཤིེས་རིབ་དིང་། མིཛའ་སེམིས། 

ཡིདིི་ཆོསེ། དིདི་མིསོ། ལྷག་བསམི། དིགའ་འདུན། བྱེམིས་བརྩི་ེལ་སགོས་པའ་ིདིནོ་གྱི་ི

རིིན་པ་ོཆོ་ེམིཐོའ་དིག་ཀྱང་། ཁོ་ེཕན་དིང་ཁོ་ེཕན་རྩིོདི་པའ་ིབརི་གླིགས་ནས་སྲིོདི་དུས་
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ཀྱི་མིཚིམིས་སྤྲོིན་ཇིི་བཞིིན་རིིམི་གྱིིས་སྟེོང་བའི་དིབྱེིངས་སུ་ཡིལ་ལ་ཉིེ་བཞིིན་ཡིོདི་

སྐདི་དི།ོ །

དི་ེལྟརི་འཛམི་གླིིང་ཤིརི་ནུབ་ཀྱ་ིའབྱེོརི་ལྡན་ཡུལ་ཁོམིས་རྣམིས་སྨོོས་ཅ་ིདིགོས་

ཏེ། ས་མིཐོའ་ིཡུལ་གྲོོང་ཁོ་བ་ཅན་པའ་ིཁོ་ོརི་ཁོོརི་ཡུག་ཀུན་ཏུ་ཡིང་། དི་ན་ིམི་ིརྣམིས་

རྒྱུ་ནརོི་དིབང་གྲོགས་ལ“དིདི”པའ་ིཤུགས་རིབ་ཏུ་འཕལེ་ཅངི་། རིང་རིང་ག་ིས་ན“ཁོ་ེ

ཕན”ཞིེས་པའ་ིཡིིག་འབྲུ་འདི་ིགཉིིས་པོའ་ིའཕྲིན་ལས་ཇི་ེདིརི་ཇི་ེརྒྱས་སུ་འགྲོ་ོབཞིིན་

པའ་ིརློབས་རྒྱུན་དིང་འགྲོགོས་ནས། འགྲོ་ོབ་མིའི་ིརིང་སྟེངེ་ན་གཤིསི་སུ་ཡིདོི་པའ་ིལྷདི་

མིེདི་དིག་གཙང་ག་ིམིཛེས་སྡུག་མིང་པ་ོཞིིག་ག་ིཚི་ེདིང་སྲིོག་ཡིོངས་སུ་འཆོོརི་གྱིིན་

པའི་རྐྱེན་ལས། མིི་དིང་མིིའི་བརི་གྱིི་འབྲེེལ་བ་ཚུན་ཆོདི་ཡིོངས་སུ་འགྱུརི་བཞིིན་

འདུག་སྟེ།ེ ཕ་མི་བུ་ཕྲུག་ག་ིབརི་ཡིིན་ན་འདྲ། ཕུ་ནུ་མིིང་སྲིིང་ག་ིབརི་ཡིིན་ན་འདྲ། ཁྱ་ོ

ཤུག་བཟའ་ཚིའོ་ིབརི་ཡིནི་ན་འདྲ། གྲོགོས་པ་ོགྲོགོས་མིའོ་ིབརི་ཡིནི་ནའང་འདྲ་སྟེ།ེ ཕན་

ཚུན་གཅགི་གསི་གཅགི་ལ་སེམིས་ཀྱ་ིཡིིདི་ཆོསེ་ཇི་ེདིགོ་ཏུ་སངོ་ཞིངི་། བཅསོ་མིནི་གྱི་ི

མིཛའ་བ་ཇི་ེསྲིབ་ཏུ་གྱུརི་ནས། དིོགས་ཟོན་གྱི་ིམིིག་ཟུང་ཧྲོིག་ཧྲོིག་གཡི་ོཤིེས་པ་དིང་། 

བེདི་སྤྱོོདི་ཀྱི“ཀློདི་པ”གླིོག་བཞིིན་རྩིེ་ཤིེས་པའི་ལམི་ལ་གོམི་པ་ཇིེ་མིགྱིོགས་སུ་སྤོོ་

བཞིནི་འདུག་ག ོ། 

དི་ེཡིང་ཁོ་ོབོས་ཆོོས་པའ་ིའདིོདི་ཆུང་ཆོོག་ཤིེས་ཀྱ་ིབསམི་བློ་ོཁྱེརི་ནས། བོདི་ཀྱ་ི

འཇིིག་རྟེེན་པའ་ིཕུན་ཚིོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཡི་ིམི་རིངས་པའ་ིལབ་རྡོོལ་འབྱེིན་པ་མི་

ལགས་ཀྱི། མི་ིཚིེའི“འཚི་ོགནས་ཀྱ་ིདིོན་སྙོིང་རྒྱུ་ནོརི་གྱིིས་འཇིལ”བའ་ིལྟ་གྲུབ་གང་

ཞིགི་གསི་འུ་ཅག་རྩི་བ་ནས་ཟ་བཞིནི་པའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་ན་ིབློ་ོདིང་ལྡན་པ་སུ་ཞིགི་ན་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཟུག་མི་ིསྐྱེའེམི། 

དྲང་མིརོི་བཤིདི་ན། རིང་རིེའ་ིམི་ིརིགིས་ཀྱང་མི་ིཡུལ་རིང་མིཚིན་པའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་

དུ་མི་ིབཞིིན་འཚི་ོདིགོས་པས། ཕྱོིའ་ིམིཐུན་རྐྱེན་གྱི་ིའཚི་ོཐོབས་ཀྱང་སྒོ་ོཀུན་ནས་ཇི་ེ

ལེགས་ཇི་ེརྒྱས་སུ་སོང་ན་ཆོེས་ལེགས་པ་སྨོོས་མི་ིདིགོས་ཏ།ེ འབྱེོརི་བའ་ིམིཐུན་རྐྱེན་

ཅ་ིཙམི་ལགེས་པ་དི་ེཙམི་གྱིསི་མིའི་ིགཞི་ིརྩིའ་ིརིནི་ཐོང་དིག་ལ་གཙགིས་འཛནི་གྱི་ིའདུ་

ཤིེས་ཇི་ེཞིན་ཇི་ེཞིན་དུ་སོང་ན་ནི། ནམི་ཞིིག་འཇིིགས་སུ་རུང་བའ་ིའཇིིག་རྟེེན་གང་

ཞིགི་མིངནོ་དུ་བསུ་བའ་ིརྟེནེ་འབྱུང་ཁོ་ོནརི་མི་ིའགྱུརི་གྲོང་། 

དི་རུང་དི་ེལས་ཀྱང་ཉིམི་ང་ཞིིང་ཡི་ིཆོདི་པ་ཞིིག་ལ། དིབེན་པའ་ིརི་ིགྲོོང་དུ་འཚི་ོ

བའ་ིརིབ་བྱུང་པ་ཚི་ོཡིང་དུས་ཀྱ་ིམིཁོའ་རླུང་མི་ིགཙང་པས་ཕྱོ་ིཟནི་ནང་ཟནི་ཏུ་གྱུརི་ཏ།ེ 

རྒྱུ་ནོརི་དིབང་གྲོགས་འབའ་ཞིིག་ལས་མིི་སེམིས་པའི་མིི་ཚིོགས་ཤིིག་ངང་གིས་

འཕལེ་གྱིནི་ཡིོདི་པརི་འདུག 

གནས་ལུགས་ལྟརི་ན། ཁྱིམི་པ་འཇིིག་རྟེེན་པ་ཞིིག་གི་ངོས་ནས་ནི་རྒྱུ་ནོརི་

ལངོས་སྤྱོདོི་ཀྱ་ིའཕལེ་རྒྱས་ལ་ཤིནི་ཏུ་འདུན་པ་ལྟ་བུའ་ིམིསོ་བློ་ོདི་ེདིག་སྐྱེསེ་ཀྱང་རུང་། 

ཕྱོོགས་གཅིག་ནས་སྤྱོ་ིཚིོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱ་ིསྒུལ་ཤུགས་ཤིིག་ཏུ་བརྩི་ིརིིགས་པའ་ི

གནས་ལུགས་དིང་གཏན་ཚིིགས་ཀྱང་མིང་དུ་ཡིོདི་ཀྱ།ི རིིན་ཐོང་ལྟ་བ་གཞིན་ཞིིག་ག་ི

ལམི་དུ་ཕྱོིན་ཏེ། མིི་ཚིེའི་རིིན་ཐོང་འཚིོལ་མིཁོན་ཡིིན་ཟེརི་པའི་རིབ་བྱུང་པའི་སྡོེ་ལ་

མིཚིོན་ན། རྒྱུ་ནོརི་རྩིལོ་སྒྲུབ་གྱི“ིའཇིནོ་ནུས”འགྲོན་གྱིནི་པ་དིང་། དིབང་གྲོགས་རྩིོདི་

ལེན་གྱིི“ཐོབས་ཇུས”འགྲོན་གྱིིན་པའ་ིསྣང་ཚུལ་འདི་ིདིག་གིས་ནི། བོདི་ཀྱ་ིརིབ་བྱུང་

པ་ཚི་ོརྒུདི་པ་ལས་ཀྱང་རྒུདི་པའ་ིམིཐོའ་སྣ་ེརུ་བགྲོོདི་ཀྱིན་པའ་ིཚུལ་ཁོ་ོན་ཉིིདི་ལས་ཅ་ི
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ཡིང་མི་ིམིཚིོན་ཏེ། ཆོོས་སེམིས་སྒོོརི་གྱིིས་ཁྱེརི་ཞིིང་། ཆོོས་ཚུགས་རླུང་ལ་བསྐུརི་

པའ་ིརིང་མིདིགོ་ཉིིདི་ལས་ཅ་ིཡིང་མིདེི་དི།ོ །

དི་ེའདྲའ་ིདུས་རིབས་འདི་ིཡི་ིཆོོས་ཉིིདི་ལ་སྒོ་ོཀུན་ནས་བསམིས་ན། མི་ིཡི་ིགཞི་ི

རྩིའ་ིརིིན་ཐོང་དིང་། ཚི་ེསྲིོག་ག་ིདིོན་དིངོས་ཀྱ་ིགནས་ཚུལ་བཅས་ལ་བརྟེག་ཞིིབ་དིང་

འབྲེེལ། མི་ིཀུན་ལ་འདྲ་མིཉིམི་དུ་ཡིོདི་པའ་ིབསམི་བློོའ་ིལོངས་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིགཏེརི་མིཛོདི་

ཆོེན་པོ་ལས། བྱེམིས་བརྩིེའི་རྩི་བ་ཅན་གྱིི་ཤིེས་རིབ་ཟབ་མིོ་རྩིལ་དུ་བཏོན་ཏེ། མིི་

རྣམིས་ལ་ཕན་བདིེ་དིང་ལྡན་པའི་བསམི་བློོའ་ིའཇིིག་རྟེེན་གསརི་པ་ཞིིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་

དིམིིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་བའི་དིཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་བསམི་བློོའ་ིསྙོིང་སྟེོབས་ལ་ནི། ཞིིབ་

འཇུག་ག་ིརིིན་ཐོང་ལྡན་པ་ཁོ་ོནས་མི་ིཚིདི་པརི། ལག་ལེན་གྱི་ིརིིན་ཐོང་ཁྱདི་པརི་ཅན་

ཞིགི་མིཆོསི་པརི་སྙོམི་ཞིེས་ཁོ་ོབསོ་སྨྲའ།ོ །

རྒྱུ་མིཚིན་དིེརི་བརྟེེན<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ་གྱི་ིམིཚིན་ཉིིདི་བསམི་བློོའ་ིརྒྱུན་

ཤིེས>>ཞིེས་བཏགས་པའ་ིངག་རྩིོམི་འདི་ིཉིིདི་ཀྱང་། སྐྱེ་སེརི་གཞིོན་སྐྱེེས་ལས་དིང་

པོ་པ་རྣམིས་ཀྱིས་ནང་བསྟེན་མིཚིན་རིིག་པའི་གཞུང་ཆོེན་སྤྱོི་དིང་། བྱེེ་བྲེག་

ཏུ<<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོལེ>>གྱི་ིགཞི་ིརྩིའ་ིབརྗོདོི་དིནོ་རིགས་པ་རྣམིས་ལ་ག་ོབ་ལནོ་

ཐོབས་ཀྱ་ིཟུརི་མིཆོན་ཙམི་དུ་འགྲོ་ོབརི་སྨོནོ་པའ་ིརི་ེའདུན་གྱི་ིརྨ་ིལམི་མིཚིནོ་བྱེདེི་ཙམི་

ལགས་ན་ཡིང་། མི་ིཆུང་དིབང་ཆུང་ག་ིགཏམི་དུ་བརྩིིས་ནས་སྨོོདི་མིཁོན་དིང་། ལྟ་

ལོག་བསྟེན་བཤིིག་གི་ངག་ཏུ་བརྩིིས་ནས་སྡོིགས་མིཁོན་ཚིོའི་ཁོ་གཉིེརི་སྣ་གཉིེརི་

རྣམིས་རིེ་རིེ་བཞིིན་ཡིིདི་ལ་ཤིརི་ཡིོང་དུས། དིགོས་པ་དིེ་འདྲ་ཞིིག་ཀྱང་འབྱུང་བའི་

གནས་མིེདི་པ་སློརི་ཡིང་སམེིས་ལ་འཁོརོི་བྱུང་། 
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གལ་ཏ་ེདི་ེལྟརི་གྱུརི་ན་ན།ི བྲེསི་རྩིམོི་འདི་ིཉིིདི་ཀྱང་རིང་ག་ིམིོས་པས་ལྷུརི་བློངས་

པའ་ིདིགའ་ཕྱོོགས་ཁོ་ོན་ཙམི་ལས་ཅ་ིཡིང་མིིན་པའ་ིགསལ་བཤིདི་དིང་བཅས། སློོབ་

དིཔོན་ཆོོས་གྲོགས་ཡིབ་སྲིས་ཀྱ་ིམིཁྱེན་རིབ་ལ་སྙོིང་ནས་མིོས་གུས་ཆོ་ེབ། སྒོ་ོཤིེས་

རིབ་རྒྱ་མིཚིོས་སྤྱོ་ིལ་ོཉིིས་སྟེོང་བཅུ་ལོའ་ིསྤྱོ་ིཟློ་བཅུ་པའ་ིཚི་ེལྔ་ལ་མིཇུག་གྲུབ་པརི་

བྱེས་ས།ོ །

2010. 10. 5.
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སྨག་རུམ་ཁྲོདོ་ཀྱི་ིབརྗེདེ་བྱངོ་།

རྒྱུན་ཤེེས་ཀྱིི་ཆག་འཇིིག

གཅིགི

དི་ེཡིང་ས་ཆོེན་པོའ་ིདིཀྱིལ་འཁོོརི། དིཔལ་ལྡན་འཛམི་བུ་གླིིང་བའ་ིལྟ་ེབརི་འཚི་ོ

ཞིིང་གནས་པའ་ིའགྲོ་ོབ་མིིའ་ིརིིགས་ལ་མིཚིོན་ན། རྒྱལ་ཁོབ་བམི། མི་ིརིིགས་སམི། 

གྲོོང་ཁྱེརི་རིམི། གྲོོང་བརྡོལ་སོགས་གཞི་ིརྒྱ་མི་ིའདྲ་བའ་ིཚིོགས་སྤྱོ་ིཆོ་ེཆུང་གང་ཡིིན་

ཡིང་རུང་སྟེེ། གང་དུ་མི་ིརྣམིས་རྒྱུན་ཤིེས་དིང་ལྡན་པའ་ིཁོ་ོརི་ཁོོརི་ཡུག་དིག་ནི། ཞི་ི

དིཔལ་ཕུན་ཚིོགས་ཀྱ་ིཡུལ་གྲོོང་དིང་། འཆོམི་མིཐུན་འབྱེོརི་ལྡན་གྱི་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་འབའ་

ཞིིག་ཏུ་ངེས་པའ་ིཆོོས་ཉིིདི་ལ་སུས་ཀྱང་བསྙོོན་དུ་མི་ིདིམིིགས་ཤིིང་། དི་ེབཞིིན་རྒྱུན་

ཤིེས་དིང་བྲེལ་པའ་ིམི་ིཚིོགས་དིག་ག་ིའཇིིག་རྟེེན་ན་ནི། ཤིེས་རྨོངས། ཀློ་ཀློ།ོ དིབུལ་

ཕངོས། དྲག་རྩུབ། སྒོརེི་གཅདོི་སགོས་མི་ིསྡུག་པའ་ིལམི་སྲིལོ་གྱི་ིསྙོགིས་རི་ོདིག་ག་ིང་ོ

སོ་ཆོེས་ཆོེརི་བསྟེདི་ཅིང་སྟེོདི་ཀྱིན་པ་ཡིང་གཟུརི་དུ་མིེདི་པའི་དིོན་དིངོས་ཤིིག་ཏུ་

ཆོགས་ཡིདོི། 

ཡིནི་ཏ།ེ གནས་ཡུལ་གང་དིང་གང་ལ་འདུས་སྡོདོི་བྱེས་པའ་ིམི་ིཕལ་མི་ོཆོའེ་ིརྒྱུན་
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ཤིེས་ཀྱ་ིསྤུས་ཚིདི་ན།ི ཡུལ་གྲུ་དི་ེདིག་ཏུ་མི་ིརྣམིས་འཚི་ོབརི་འཆོམི་མིཐུན་གྱིིས་རིོལ་

པ་དིང་། ཞི་ིབདི་ེརིང་དིབང་གིས་གནས་པ། ལོངས་སྤྱོོདི་དིརི་རྒྱས་སུ་འགྲོ་ོབ། ཤིེས་

རིིག་ཡིོན་ཏན་གྱིིས་ཕྱུག་པ་སོགས་ལེགས་བྱེས་ཀྱ་ིཕུན་ཚིོགས་དུ་མི་འབྱུང་དིང་མི་ི

འབྱུང་ག་ིགཞི་ིརྩི་གལ་ཆོེན་ཉིག་གཅིག་ཏུ་གྱུརི་ཡིོདི་པས་ས།ོ །བསམི་ཞིིང་བསམིས་

ན། ཡུལ་དིང་དུས་དིང་གནས་སྐབས་མི་ིའདྲ་ནའང་། རིིགས་དིང་རྣམི་གྲོངས་ང་ོབ་ོམི་ི

གཅིག་ནའང་། རིང་རིང་ག་ིཁྱབ་ཁོོངས་སུ་རྒྱུན་ཤིེས་ལས་གལ་ཆོ་ེབའ་ིཤིེས་བྱེ་ཞིིག་

གརི་ཡིང་མི་མིཆོིས་ལ། རྒྱུན་ཤིེས་ལས་གནདི་ཆོ་ེབའ་ིགདིམིས་ངག་ཅིག་གུདི་དུ་མི་ི

བཞུགས་པརི་སྙོམི། 

རྒྱ་མི་ིཤིེས་ཡིོན་ཅན་མི་ོལ་ོཡིིས་ཀྱང་། “རྒྱུན་ཤིེས་དིང་མི་ིལྡན་པ་ན་ིརིང་རིེའ་ི

དུས་རིབས་འདིིའ་ིསྐྱེ་ོགདུང་དིང་པ་ོཡིིན་ལ། རྫུན་དིང་རྫུས་མི་རྒྱུན་ཤིེས་ལས་རྣམི་

པརི་རྒྱལ་ཏ་ེརྒྱུན་ཤིེས་ལ་འཕྱོ་མིོདི་དིང་། དིགག་པ། མིཐོོང་ཆུང་ག་ིསྤྱོོདི་ཚུལ་དིག་

ཤིོམི་རི་བྱེེདི་པ་ན་ིརིང་རིེའ་ིདུས་རིབས་ཀྱ་ིསྐྱེ་ོགདུང་གཉིིས་པའ།ོ །”ཞིེས་བཤིདི་ཡིདོི། 

མི་གཞིི་ཁོོང་གི་སྐདི་ཆོ་དིེ་ནི། དིེང་དུས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱོི་ཚིོགས་གནས་བབ་དིང་། 

རིགི་གནས་སྣང་ཚུལ། ཆོབ་སྲིདིི་ཁོརོི་ཡུག་བཅས་ལ་སུན་འབྱེནི་བྱེས་པའ་ིབསྡོོམིས་

ཚིིག་ཅིག་ཡིིན་རུང་། འུ་ཅག་བོདི་པའི་རིིག་གནས་ཀྱི་ཁོོརི་ཡུག་དིང་སྤྱོི་ཚིོགས་

གནས་བབ་ལ་མིཚིོན་ནའང་སྐདི་ཆོ་དུམི་བུ་དིེ་ནི་རྣག་ཐོོག་གི་མིེ་བཙའ་ལྟ་བུརི་ཁོོ་

བོས་མིཐོོང་སྟེེ། རིང་རིེའ་ིཕ་ས་ཕ་ཡུལ་དུ་གྱུརི་པའ་ིགངས་ལྗོོངས་བོདི་ཡུལ་ནི། མི་

གཞི་ིནས་རྒྱུན་ཤིེས་ལ་མི་ིམིོས་ཤིིང་མི་ིདིགའ་བརི་མི་ཟདི། རྒྱུན་ཤིེས་ལ་མིངོན་སུམི་

དུ་བསྙོོན་འདིིང་ས་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུའང་གྱུརི་འདུག་པརི་སྙོམི། ཚིདི་ངེས་ཅན་ཞིིག་ནས་
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བལྟས་ན། སྔོོན་དིང་དི་ལྟའ་ིདུས་ནམི་ཡིིན་ཡིང་། རིང་རི་ེབོདི་པ་རྣམིས་གཅིག་ཐོོག་

གཉིིས་བརྩིེགས་ཀྱ་ིཕམི་ཉིེས་རིབ་དིང་རིིམི་པའ་ིརི་བ་ལས་ཐོརི་མི་ིཐུབ་པའ་ིའབྱུང་རྩི་

ཡིང་དི་ེཁོ་ོནརི་ཐུག་འདུག་པརི་རྒྱུ་མིཚིན་མིང་པ་ོབགྲོང་རྒྱུ་ཡིདོི།

གཞིན་དུ་དི་རུང་། འུ་ཅག་གིས་མིཁོས་པ་ཆོེན་པོའ་ིཆོ་ོལ་ོརྒྱན་དུ་ཕུལ་མྱོོང་བ་

ཚིོའ་ིནང་དུ་ཡིང་རྒྱུན་ཤིེས་ཀྱ་ིགཟུངས་གཞུག་རྣལ་མི་མི་ིལྡན་པ་ན་ིཅིས་ཀྱང་ཡིོདི་

ངེས་ན། ཁོོང་པ་དིག་ག་ིཤུལ་བཞིག་བརྩིམིས་ཆོོས་འགའ་ཞིིག་ཀྱང་། དུས་ཚིོདི་རིམིི་

གྱིིས་བགྲོོདི་པའི་གོ་རིིམི་དིང་འགྲོོགས་ནས་རིིན་ཐོང་ཇིེ་ཆུང་ནས་ཇིེ་ཆུང་དུ་འགྲོོ་

བཞིིན་པའི་ཚུལ་ནི་འུ་ཚིོ་རིང་གིས་ཀྱང་ན་ཟུག་དིང་བཅས་ཏེ་ཁོས་མིི་ལེན་ཐོབས་

མིདེི་ཡིིན། 

དི་ེཡིང་དིཔ་ེབཞིག་ན། བོདི་པའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་ཀྱ་ིསྔོརི་འདིས་བྱུང་རིིམི་དིག་ཀྱང་

འགྲོ་ོབ་མིིའ་ིརིིགས་སྤྱོིའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིཆོོས་ཉིིདི་ལྟརི་བྱུང་ཡིོདི་པ་ན་ིསུས་ཀྱང་

བསྙོོན་མི་ིརིིགས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིརྨང་གཞིིའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཤིིག་ཡིིན་ནའང་། “ལ་ོརྒྱུས་

སྨྲ་པ”རུ་ཁོས་འཆོ་ེབའ་ིརིང་རིའེ་ིམིཁོས་པ་སྔོ་མི་འགའ་རིསེ་ན།ི འགྲོ་ོབ་མིིའ་ིལ་ོརྒྱུས་

ཀྱ་ིརྨང་གཞིིའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་མིཐོའ་དིག་རྩིིས་མིེདི་དུ་དིོརི་ཏ།ེ ཕ་དིམི་པ་བོདི་དུ་ཐོོག་མིརི་

ཕེབས་དུས་སུ་བོདི་ཡུལ་ཐོམིས་ཅདི་ཆུ་ཡིིས་གང་ཡིོདི་ཚུལ་གྱི་ིརྫུན་འུདི་པ་ོཆོ་ེནས་

བཟུང་། མིེས་པ་ོགཉིའ་ཁྲི་ིགནམི་ནས་བབས་ལུགས། གནམི་གྱི་ིཁྲི་ིབདུན་མིཁོའ་རུ་

གཤིགེས་ཚུལ། གཉིན་པ་ོགསང་བ་སྤྲོནི་གསབེ་ནས་ལྷུང་རིབས། སྲིངོ་བཙན་ལ་མིག་ོ

གཉིིས་ཡིོདི་ཚུལ། དིརི་མི་ལ་རྭ་སྐྱེེས་ཡིོདི་ལུགས་སོགས་དིང་། དི་དུང་། རྒྱ་ནག་ག་ི

རྒྱལ་བློོན་གཡིོ་སྒྱུ་ཅན་ཚིོ་འཇིམི་དིབྱེངས་ཡིིན་རིབས། སོག་པོའ་ིདིམིག་དིཔོན་
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  140  

གདུག་པ་ཅན་ཚི་ོཕྱོག་རྡོོརི་ཡིིན་ལུགས་སོགས་ནས་བཟུང་སྟེེ། དིབྱེིན་ཇིིའ་ིརྒྱལ་མི་ོ

སྒྲོལོ་མིས་སྤྲུལ་ཚུལ་དིང་། དིཔའ་བ་ོལུང་ཤིརི་ལ་རྔོ་མི་སྐྱེེས་ལུགས་ཀྱ་ིབརི་དུ་གཞིན་

གྱིིས་ག་ོན་གདི་མི་ོའཆོོརི་ལ། རིང་གིས་བཀློགས་ན་མིག་ོབ་ོའཐོོམི་པའ་ིཡི་ིག་ེཇི་ིསྙོེདི་

ཅིག་བྲེིས་ཏེ། དིེ་དིག་ལ“ལ་ོརྒྱུས་ཆོེ་གེ་མིོ”དིང་། “དིེབ་ཐོེརི་ག་གེ་མིོ”སོགས་ཀྱི་

མིཚིན་བྱེང་བརྗོིདི་པ་ོའདིདོི་འདིོདི་དུ་བཏགས་ཡིདོི་པ་རིེདི། 

དྲང་མིོརི་བཤིདི་ན། ལོ་རྒྱུས་སུ་བརྩིི་མིི་འོས་ལ་གནའ་སྒྲུང་དུའང་བགྲོང་མིི་

རིིགས་པའ་ིབཤིདི་སྒྲོོས་དི་ེདིག་ནི། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིབརྩིམིས་ཆོོས་རྣལ་མི་དིག་དིང་འདྲ་

བརི་སྔོརི་འདིས་ཉིམིས་མྱོོང་ག་ིཤིེས་བྱེ་རྣམིས་མི་ིརིབས་ཕྱོ་ིམི་ཕྱོ་ིམིའ་ིབློ་ོགྲོོས་འཕེལ་

བའ་ིགདིམིས་ངག་ཏུ་འགྱུརི་མི་ནུས་པརི་མི་ཟདི། དི་ེལས་ལྡོག་སྟེ་ེམི་ིརིབས་ནས་མི་ི

རིབས་སུ་རྒྱུན་ཤིེས་མིཐོའ་དིག་ལ་བསམི་བསམི་འདིོདི་འདིོདི་དུ་བསྙོོན་འདིིང་མིཁོན་

གྱིི་མིི་ཚིོགས་ཡི་མི་བརློ་ཁྲིི་མི་འབུམི་ཞིིག་བསྐྱེེདི་ཅིང་གསོས་པའི་ཚུལ་རིང་རྒྱུས་

རིང་གིས་མི་ིཤིེས་སམི། རྒྱུ་རྐྱེན་དི་ེཡི་ིརྟེེན་འབྱུང་ལས་ན་ིདུས་དི་ལྟ་ཡིང་རིང་རིེའ་ིམི་ི

རྣམིས་རིང་ང་ོརིང་གསི་མི་ིཟནི། རིང་ཁྱིམི་རིང་གསི་མི་ིརྟེགོས། རིང་ལམི་རིང་གསི་མི་ི

མིཐོངོ་བའ་ིཚིདི་དུ་ལྷུང་ཡིདོི་པརི་སུ་ཞིགི་བསྙོནོ་ཨང་། 

ཁོོ་བོ་ཡིང་ཆོོས་ལ་དིདི་སེམིས་ཞིན་པ་དིང་། “བསམི་གྱིིས་མིི་ཁྱབ་པའི་

གནས”ལ་ཡིིདི་ཆོེས་ཆུང་བ་དིངོས་གནས་མི་ལགས་ཏ།ེ མི་ིརིིགས་ཤིིག་ག་ིལ་ོརྒྱུས་

བརྩིམིས་ཆོོས་ཀྱ་ིནང་དུ་ཆོོས་པ་སྒོེརི་གྱི་ིདིག་སྣང་བསྲིེས་ནས་བྲེིས་པ་ནི། ནོརི་བ་

ལས་ཀྱང་ནོརི་བ་ཞིིག་ཏུ་ངེས་པའི་རྒྱུ་མིཚིན་ལ་བསམིས་ན་ཅིས་ཀྱང་དིེ་སྐདི་སྨྲ་

འདིདོི་བྱུང་། 
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མིི་རིིགས་ཤིིག་གི་ལོ་རྒྱུས་མིཐོའ་དིག་ལྷ་སྒྲུང་དུ་བསྒྱུརི་ཅིང་གྱུརི་པ་ན། མིི་

རིིགས་དིེ་ཉིིདི་མིི་ཡིིན་པའི་རྒྱུན་ཤིེས་ཀྱི་རྩི་བ་རླུང་ལ་བསྐུརི་པ་དིང་གཉིིས་སུ་མི་

མིཆོིས་ལ། མིི་རིིགས་ཤིིག་གི་སྔོརི་འདིས་ལ་ཕྱོིརི་ལྟ་བྱེ་སའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མིེ་ལོང་

གཙང་མི་སིལ་བུརི་ཐོོརི་པ་ནས། མི་ིརིིགས་དི་ེཉིིདི་ས་ོསོའ་ིཕ་ང་ོམི་ིཤིེས་པའ་ིདྭ་ཕྲུག་

ཏུ་གྱུརི་པ་དིང་ཡིང་གཉིིས་སུ་ག་ལ་ཡིོདི། དིེས་ན་རིང་རིེའི་གནའ་རིབས་དིང་ཉིེ་

རིབས་གང་ག་ིསྐབས་ཀྱ་ིཡིིན་ཡིང་རུང་སྟེེ། འདིས་ཟིན་གྱི་ིབྱུང་བ་བཟང་ངན་མིཐོའ་

དིག་རྫུན་ཚིིག་ག་ིདྲ་ིམིས་མི་བསློདི་པའ་ིགླིེགས་བམི་དུ་སྒྲོིག་རྩིོམི་བྱེ་རྒྱུ་ཡིང་ང་ཚིོརི་

མི་ིཡི་ིརྒྱུན་ཤིསེ་གཙང་མི་ཞིགི་འགྲུབ་པའ་ིརྒྱུ་རྐྱནེ་གལ་བ་ོཆོ་ེཞིགི་ཏུ་བརྩི་ིརུང་།

མིཚིམིས་ལན་རིརེི་ཁོ་ོབ་ོན།ི སྔོོན་ཆོདི་འུ་ཚི་ོརིང་གིས་བྲེིས་པའ་ིཆོོས་མིིན་སྲིདིི་

མིིན་དིང་། ཞྭ་དིཔེ་ལྷམི་འགེབས་ཀྱི་བཤིདི་སྒྲོོས་ཡིི་གེརི་ཕབ་པ་དིག་དིང་། དི་ལྟ་

གཞུང་ཕྱོོགས་ཀྱིས་བྲེིས་པའི་རྫུན་གཏམི་ཆོེདི་བསྒྲོིགས་མི་དིག་ལ་སུན་སྣང་ཆོེས་

ཆོེརི་སྐྱེ་ེབཞིིན། ཀྱ་ེམི། མི་ིརིིགས་གཞིན་དིག་དིང་འདྲ་བརི་བོདི་ལ་ཡིང་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ི

བརྩིམིས་ཆོོས་རྣལ་མི་རིེ་ཡིོདི་ན་ཅི་མི་རུང་སྙོམི་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཤིེས་འདིོདི་ཆོེ་བའི་ཁོོ་

བོས་བློོ་ཕམི་དྲག་པོ་དིང་བཅས་བོདི་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིི་གེ་རྣམིས་ཕརི་སློོག་ཚུརི་སློོག་

བྱེས་ཚི།ེ མིིག་ག་ིརྒྱན་དིང་ཡིདིི་ཀྱ་ིགསོས་སུ་གྱུརི་པ་ཞིིག་རྙེདི་པ་ན་ིབཙན་པོའ་ིདུས་

རིབས་ཀྱ་ིཤུལ་ལྷག་རྒྱུ་ཆོ་ཐོརི་ཐོོརི་རྣམིས་ཏེ། <<རྡོ་ོརིིང་ཁོག་ག་ིཡི་ིགེ>>དིང་། 

<<དྲིལ་བུའི་ཁོ་བྱེང་།>> <<བྲེག་བརྐོས་ཡིི་གེ>> <<ཏུན་ཧོང་གཏེརི་

ཡིིག>>སོགས་བདིེན་པའི་འཛུམི་རིས་ཆོགས་པའི་བརྩིམིས་ཆོོས་དིེ་ཚིོ་རིེདི། 

གྲོངས་དིང་ཡིིག་འབོརི་ཤིིན་ཏུ་ཉུང་ནའང་། རྒྱུན་ཤིེས་ཀྱ་ིབཅུདི་དིང་ལྡན་ལ་བདིེན་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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དིོན་གྱིི་རྩིི་དིང་མི་བྲེལ་པ་དིེ་དིག་གི་ཡིིག་འབྲུ་རིེ་རིེའི་ལྗོིདི་ཚིདི་ཀྱང་གསེརི་སྲིང་ཁྲིི་

སྟེོང་གིས་གཞིལ་དིཀའ་བ་ཞིིག་ཏུ་སྙོམི་སོང་། ཤུལ་ལྷག་ག་ིདིངོས་པ་ོཕྲན་བུ་དི་ེཙམི་

ལའང་རྒྱུན་ཤིེས་ཀྱ་ིརི་ོམིངརི་མི་ཉིམིས་པའ་ིཚུལ་གཅིག་པུས་ཀྱང་། བཙན་པོའ་ིདུས་

རིབས་ནི། བོདི་པ་ཚིོ་རྒྱུན་ཤིེས་དིང་ལྡན་པའི་དུས་ཚིིགས་ཤིིག་ཏུ་བརྩིི་ཆོོག་པའི་

གསལ་བཤིདི་གནང་ཡིོདི་པ་མི་རིེདི་དིམི། 

<<ཏུན་ཧོང་གནའ་ཡིིག>>ལས། “འབངས་མིག་ོནག་པ་ོཡིང་མིཐོོན་དིམིན་

ན་ིསྙོམིས། དིཔྱོའ་སྒྱུ་ན་ིབསྐྱུངས། དིལ་དུ་ན་ིམིཆོིས། སྟེོན་དིཔྱོིདི་ན་ིབསྐྱེལ། འཁོོརི་

བརི་ན་ིསྤྱོདི། འདིོདི་པ་ན་ིབྱེིན། གནོདི་པ་ན་ིཕྱོ།ེ བཙན་པ་ན་ིབཅུགས། སྡོ་ོབ་ན་ིསྨོདི། 

འཇིགིས་པ་ན་ིམིནན། བདིནེ་པ་ན་ིབསྙོནེ། མིཛངས་པ་ན་ིབསྟེོདི། དིཔའ་བ་ོན་ིབཀུརི། 

ཆོསོ་བཟང་སྲིིདི་མིཐོ་ོསྟེ།ེ མྱོ་ིཡིངོས་ཀྱ་ིསྐྱེདིི་དི།ོ །” ཞིསེ་པ་ལྟརི། བདོི་རྒན་རྣམིས་རིང་

རློོམི་སྐྱེེས་པ་ཅུང་ཟདི་དིོན་དིང་མིཐུན་པའ་ིསྐབས་དིེརི་ན།ི ཆོོས་ཆོོས་སུ་མིཐོོང་སྟེ་ེཞི་ི

བའ་ིགདིམིས་ངག་ཏུ་བཀུརི། སྲིིདི་སྲིིདི་དུ་ག་ོསྟེ་ེདིཔའ་མིཛངས་མིཁོས་གསུམི་གྱིིས་

བསྐྱེངས་པ་སོགས་མི་ིཡི་ིརྒྱུན་ཤིེས་གྲོ་མི་ཉིམིས་པརི་ཆོགས་འདུག་ན། མི་ིརྣམིས་

རྒྱུན་ཤིེས་དིང་ལྡན་པ་དི་ེན་ིསྐབས་དིེའ་ིབོདི་ཆོེན་པོའ་ིཤིེས་རིིག་དིཔལ་ཡིོན་ཅུང་ཟདི་

དིརི་འཕལེ་དུ་སངོ་བའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིཆོ་རྐྱནེ་ཉིག་གཅགི་ཏུ་བགྲོང་འསོ་པ་ཡིང་སྨོསོ་ག་ལ་

དིགསོ། 

འོན་ཏེ། བརི་སྐབས་ཤིིག་ནས་བཟུང་ཁོ་ེཕན་གྱི་ིདིམིིགས་ཡུལ་འཐོབ་པའ་ིརྩིོདི་

རྙགོ་དིག་ག་ིཁྲིོདི་དུ། ཁོ་ཅན་དིབང་ཅན་གྱི“ིམི་ིཆོནེ”འགའ་རིེས་ན་ིག་ལ་ེག་ལེརི་རྒྱུན་

ཤིེས་ལ་བརྙས་འག་ོབཟུང་ཞིིང་རྒྱུན་ཤིེས་ལ་དིམིོདི་འག་ོབརྩིམིས་པ་ན། གཡི་ོཅན་



སྨག་རུམ་ཁྲོོདེ་ཀྱིི་བརྗེེདེ་བྱང་།
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འཕྲུལ་ཅན་གྱིི“མིིའུ”མིང་པོས་ཀྱང་རིིམི་གྱིིས་རིིམི་གྱིིས་རྒྱུན་ཤིེས་རྡོོག་པས་བརྫིིས་

ཤིིང་རྒྱུན་ཤིེས་ལག་པས་བསུབས་སོང་། དི་ེནས་ཅང་མི་འགོརི་བརི་བོདི་མི་ིཕལ་མི་ོ

ཆོེའ་ིཡིིདི་ལ་མིིའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་མིཐོོང་བའ་ིབློ་ོརིིག་ག་ིམྱུ་གུ་སྐྱེ་ེའཕེལ་གྱི་ིཞིིང་ས་ཡིོངས་

སུ་བསྐམིས་ཤིིང་བོདི་པའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཀྱ་ིཕ་ོབྲེང་ཕྱོ་ིའཐོོརི་ནང་ཆོག་ཏུ་སོང་བས། ཐུ་

བྷོོདི་བཙན་རྒྱལ་གྱིི་སྲིིདི་འབྱེོརི་རིིག་གསུམི་པོའ་ིའཕེལ་ཕྱོོགས་ཀྱང་ལམི་གོལ་དུ་

འཕྱོན་ཏ་ེསྐམི་སརི་བུདི་པའ་ིཉི་མི་ོཇི་ིབཞིིན་དི་ེམི་ཐོག་ཚི་ེདིང་སྲིོག་ག་ིརྒྱུ་བ་འགགས་

ས།ོ །

དུས་དི་ེནས་བཟུང་ས་མིཐོའོ་ིགངས་ཅན་པའ་ིཕ་ཁྱམིི་དུ། ཆོསོ་ཀྱ་ིགཞུང་ལུགས་

ལ་མིཁོས་པའ་ིསྐྱེསེ་བུ་མིང་པ་ོབྱུང་མྱོངོ་བ་ཙམི་ལས། ཡུལ་མི་ིཕལ་མི་ོཆོའེ་ིཤིསེ་རིབ་

ཀྱ་ིཞིིང་ས་སྐམི་པ་ོལ་ན།ི སྐབས་སུ་བབས་ཤིིང་དུས་སུ་སྨོིན་པའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཀྱ་ིམྱུ་གུ་

གསོན་པ་ོཞིིག་ནམི་ཡིང་མི་འཁྲུངས་ཕྱོིརི། བོདི་པའ་ིསྲིིདི་འབྱེོརི་གྱི་ིལང་ཚི་ོརྒུདི་པ་

ནས་རྒུདི་པའ་ིལམི་དུ་བསྐྱེོདི་པའ་ིརྡོོག་སྣ་ེདི་ེསུས་ཀྱང་འགོག་ཐོབས་བྲེལ་པརི་གྱུརི། 

རིམིི་བཞིནི་ལ་ོང་ོབརྒྱ་སྟེངོ་ག་ིདུས་ཡུན་རིངི་པརོི་བདོི་མི་ིཚིསོ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིམིཚིརི་རྩིདེི་

སྣ་ཚིོགས་རིབ་དིང་རིིམི་པ་ཞིིག་བརྒྱུདི་པའ་ིག་ོརིིམི་ནང་དུ། མི་ིལ་ལས་ཆོོས་ཀྱ་ིམིིང་

བརྡོ་རྫིིག་པོ་དིག་ཁོ་ལ་ཁྱེརི་ཏེ་སྲིིདི་ཀྱི་བློ་རྐང་གཅོག་པའི་ལས་ཀ་རྒྱུན་ཆོགས་སུ་

སྤོེལ་པ་དིང་། མི་ིལ་ལས་སྲིིདི་ཀྱ་ིདིམིིགས་ཡུལ་སྣ་ཚིོགས་ཡིིདི་ལ་བརྣགས་ཏ་ེཆོོས་

ཀྱ་ིམིཛསེ་སྡུག་གཞིོམི་པའ་ིབསམི་སྦྱརོི་ཡིང་ལུགས་འབྱུང་དུ་སྤོལེ་པ་རིདེི། 

དི་ེལྟརི་མི་ིལ་མི་ིཡི་ིའགྲོ་ོལུགས་རྒྱུན་ལྡན་ཞིིག་ཆོགས་མི་ཐུབ་ཅིང་། ཆོོས་ལ་

ཆོོས་ཀྱ་ིགནས་གཞིིས་འོས་འཚིམི་ཞིིག་བསྐྲུན་མི་ཤིེས་པའ་ིབོདི་པ་དིག་ནི། ཡི་མི་
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ཡུན་གྱི་ིངང་ལ་མི་ིརྣམིས་ཀྱིས་རྡུལ་ཕྲན་དུས་རིབས་སུ་འབོདི་པའ་ིབརྒྱ་ལ་ོཉི་ིཤུ་པའ་ི

ནང་ལ་སློེབས་ཚིེ། ནུབ་ཕྱོོགས་རྒྱ་མིཚིོའ་ིགླིིང་ནས་བྱུང་བའ་ིརྫིས་འཕྲུལ་རྟེེན་འབྱུང་

གི་ཆོ་ཤིས་ཙམི་རིེ་མིཐོོང་ན་ཡིང་བདུདི་ཀྱི་སྤྲུལ་བ་མིིན་ན་ཅི་ཡིིན་སྙོམི་དུ་འཇིིགས་

ཤིིང་ཞིེདི། གླིེན་ལྐུགས་རྨོངས་གསུམི་གྱིིས་གཏམིས་པའ་ིལམི་དིང་ལུགས་སྲིོལ་ཅ་ི

ཡིདོི་ལྷ་ཡི་ིཕྱོག་ལནེ་གཙང་མི་ལསོ་ཡིནི་སྙོམི་དུ་བཟུང་ཞིངི་འཐོམིས། དི་དུང་། ཕ་ོསུ་

རྒོདི་ཀྱ་ིང་ོས་ོབརྩིདི་ནས་ཁྲིག་ག་ིའཁོོརི་ལ་ོརིང་ཁྱིམི་ལ་བསྐོརི། མི་ིསུ་སྤྱོང་ག་ིའཇིོན་

ཐོང་བརྩིདི་ནས་སྐྲག་པའ་ིཐོ་ེབོང་དིགྲོ་ལ་བསྒྲོེངས་ཏ་ེམུན་ནག་གདུག་པའ་ིའཁྲིབ་སྟེོན་

སྣ་ཚིགོས་ཀྱསི་དུས་འདིའ་བརི་བྱེས་ས།ོ །

གཉིསི།

བརྒྱ་ལ་ོཉི་ིཤུ་པའ་ིདིཀྱིལ་དུ། མི་ིལ་མི་ིཡི་ིམིཚིན་ཉིིདི་བྲེལ་པའ་ིརིང་ཅག་ག་ིགླིེན་

སྣང་ལ་སྐྱེ་ོཤིས་འཁྲུངས་ཤིིང་། མི་ིལ་མི་ིཡི་ིརྒྱུན་ཤིེས་བྲེལ་པའ་ིརིང་ཅག་ག་ིཆོོས་ཉིིདི་

རྣམིས་ཐུགས་སུ་ཆུདི་པས། ཤིས་མིི་བཟོདི་པའི་ན་ཟུག་ཅིག་ཐུགས་ལ་སྨོིན་པའི་

སྐྱེེས་བུ་ཞིིག་ཡུལ་འདིིརི་ཐོོག་མིརི་བྱུང་བ་ནི། རིིགས་པའ་ིདིཔའ་བ་ོདིག་ེའདུན་ཆོོས་

འཕལེ་རིདེི། 

མིཁོས་མིཆོོག་གང་ག་ིསྐུ་ཚིེའ་ིབྱུང་བ་དིང་། བྲེིས་པའ་ིབརྩིམིས་ཆོོས་གང་ལ་

བལྟས་ཀྱང་རུང་། བོདི་མི་ིཚི་ོལའང་མིིའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་རྣལ་མི་ཞིིག་ཡིོདི་ན་ཅ་ིམི་རུང་

སྙོམི་པ་དི་ེན།ི ཁོངོ་ག་ིཐུགས་ལ་ཉིརི་པའ་ིམི་ིཚིེའ་ིརི་ེབ་ཡིིན་པརི་ངསེ་ཤིངི་། འདི་ིལྟརི་

བསྡོདི་ན་བོདི་པའི་ཆོོས་སྲིིདི་རིིག་གནས་མིཐོའ་དིག་རྩི་མིེདི་དུ་ཉིམིས་པརི་འགྱུརི་



སྨག་རུམ་ཁྲོོདེ་ཀྱིི་བརྗེེདེ་བྱང་།
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ཨང་སྙོམི་པ་དི་ེན།ི ཁོངོ་ག་ིསམེིས་ལ་ཤིརི་པའ་ིབཅསོ་མིནི་གྱི་ིགདུང་བ་ཡིནི་པ་བདིག་

གིས་ཚིོརི་སོང་། ཁོོང་རིང་ག་ིཞིལ་ནས་ཀྱང་། “མིཐོ་ོརིིས་ཐོརི་བའ་ིདིངོས་རྒྱུ་མི་ིབྱེེདི་

ཀྱང་། །གསེརི་དིང་དིངུལ་གྱི་ིའདུ་སྒོ་ོམི་ིཡིོང་བའི། །བརི་མི་དི་ོརུ་གནས་པའ་ིགནདི་

འདི་ིདིག ། ཀུན་གྱིསི་བོརི་ཀྱང་ཁོ་ོབསོ་ཞིབི་ཏུ་དིཔྱོདི། །” ཅསེ་པ་ལྟརི། རྒྱུན་ཤིསེ་ཀྱ་ི

ཆོདེི་དུ་ཁོངོ་གསི་མིཁོས་རྒན་ཚིསོ་ཡིལ་བརི་དིོརི་པ་མིང་པ་ོའབདི་པས་བཙལ། རྒྱུན་

ཤིསེ་ཀྱ་ིཆོེདི་དུ་ཁོངོ་གསི་འུ་ཅག་ལ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིབརྩིམིས་ཆོསོ་གསརི་པ་བྲེསི། རྒྱུན་

ཤིེས་ཀྱ་ིཆོེདི་དུ་ཁོོང་གིས་འུ་ཅག་ལ་ཕྱོ་ིརིོལ་གྱི་ིདུས་འགྱུརི་ང་ོསྤྲོོདི་བྱེས། རྒྱུན་ཤིེས་

ཀྱ་ིཆོདེི་དུ་ཁོངོ་གསི་འུ་ཅག་ལ་བློ་ོའབྱེེདི་ཀྱ་ིསྒྲོནོ་མི་ེགསརི་ཏུ་སྦརི། རྒྱུན་ཤིསེ་ཀྱ་ིཆོེདི་

དུ་ཁོངོ་གསི་འུ་ཅག་ལ......

 དིགེ་ཆོོས་ཀྱི་གསུང་ཕལ་མིོ་ཆོེ་ཞིིག་ནི་གོ་དིཀའ་ལ་གཏིང་ཟབ་པའི་གནས་

ལུགས་མིང་པ་ོབརྗོིདི་ཆོགས་སུ་བསྟེརི་པ་ཞིིག་མིིན་ན་ཡིང་། མིཁོས་པ་གཞིན་དིག་

གིས་རྩིིས་མིེདི་ཡིལ་བརི་དིོརི་པའི་མིིའི་རྒྱུན་ཤིེས་ཀྱི་རིོ་མིངརི་སྟུག་པོ་བཅུདི་དུ་

ཆོགས་ཡིདོི། ཁོངོ་ལ་མིཚིནོ་ན། མི་ིརི་ེགཉིསི་ཀྱསི་མི་གཏགོས་མི་ིག་ོབའ་ིམིཚིན་ཉིིདི་

གཞུང་ལུགས་བརྗོིདི་པ་ོརི་ེབྲེིས་ནས་མིཁོས་དིབང་ཆོེན་པོའ་ིགྲོལ་གནས་བསྙོེག་ཐུབ་

པའ་ིབློ་ོགྲོོས་མིེདི་པ་ག་ལ་ཡིིན་ཏེ། རྒྱུན་ཤིེས་ཀྱིས་ཕོངས་ཤིིང་རྒྱུན་ཤིེས་ལ་བསྙོོན་

པའ་ིམུན་ནག་ག་ིའཇིིག་རྟེེན་འདིིའི་སྐྱེེ་བ་ོརྨོངས་པ་རྣམིས་མིི་རྣལ་མི་ཞིིག་ཏུ་འགྱུརི་

བའ་ིཆོེདི། “བླུན་པ་ོརིང་ག་ིརྗོེས་སུ་མི་ིའབྲེང་ཡིང་། །རིང་ཉིིདི་བླུན་པོའ་ིརྗོེས་སུ་མི་ི

འབྲེང་བ། །དི་ེན་ིམིཁོས་པའ་ིདིམི་ཚིིག་དིང་པོརི”བཟུང་ནས། ཡུན་ཐུང་ཚི་ེཡི་ིདུས་

ཚིོདི་རྒྱུན་ཤིེས་ཀྱ་ིཕྱོོགས་སུ་འགྲོེང་སྟེ་ེགླིེན་ལྐུགས་རྨོངས་པའ་ིདིགྲོ་ལ་འཐོབ་མི་ོསྦྲིན་
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པ་རིེདི། “རྙངི་པ་ཐོམིས་ཅདི་ལྷ་ཡི་ིསྲིལོ་དུ་བསྒྲོགས། །གསརི་པ་ཐོམིས་ཅདི་བདུདི་ཀྱ་ི

འཕྲུལ་དུ་སམེིས། །ང་ོམིཚིརི་ཐོམིས་ཅདི་ཐོན་ལྟས་ཉིདིི་དུ་སྒོམོི། །ཆོསོ་ཀྱ་ིརྒྱལ་ཁོམིས་

ཏྲི་ིབྷོ་ོཊ་ཡི་ིསྲིོལ། །” ཞིེས་པ་ལ་གཟིགས་དིང་། ག་ོམི་ིཐུབ། ཤིེས་མི་ིནུས་པའ་ིཟབ་

དིོན་ཞིིག་མི་ཡིིན་པརི་བོདི་མི་ིརིང་རྒྱུས་ཅན་ཀུན་གྱི་ིམྱོོང་བས་གྲུབ་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན་

ཡིང་། ཡིནི་པ་ལ་ཡིནི་པརི་ང་ོསྤྲོདོི་པའ་ིབདིནེ་ཚིགི་འཇིགིས་མིདེི་དུ་སྨྲ་བ་དི་ེན་ིམི་ིཡིདོི་

ཚིདི་ཀྱསི་འཇིནོ་པ་ཞིགི་ག་ལ་ཡིནི། 

དི་ེལྟརི་རྒྱུན་ཤིེས་ལ་ཐུགས་ཞིེན་ཟབ་པའ་ིཁོོང་གིས་ན།ི མིཚིན་ཉིིདི་གྲུབ་མིཐོའ་

ཆོནེ་མི་ོགང་ཞིགི་ག་ིལམི་ཆོནེ་ཟུརི་དུ་མི་ཕྱོསེ་ལ། ཆོསོ་རྒྱུདི་རིང་ལུགས་ཆོནེ་པ་ོགང་

ཞིིག་ག་ིསྲིོལ་ལུགས་ལོགས་སུ་མི་བཏོདི་དིེ། སྐུ་ཚི་ེཧྲོིལ་པོརི་རྫུན་ལ་རྒོལ་ཅིང་རྫུས་

མི་ལ་འཐོབ་སྟེ་ེཁོ་བའ་ིའཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིགྲུ་ཟུརི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུན་ཤིེས་ཀྱ་ིརྩི་བ་འཛུགས་པའ་ི

དིཀའ་ཐུབ་ཀྱ་ིསྦྱརོི་བ་བདིག་གརིི་བློངས། དུས་ནམི་ཡིང“བདིནེ་པའ་ིཨུ་ཚུགས”ཆོནེ་

པསོ། དིབང་གྲོགས་ལ་མིག་ོབ་ོམི་བསྒུརི་བརི་རིང་ག་ིཚི་ེསྲིོག་གཏའ་མིརི་བཞིག་ནས་

རྒྱུན་ཤིེས་སྲུང་སྐྱེོབ་ཀྱ་ིངལ་དུབ་ཁུརི་ཏུ་བཞིེས་པའ་ིག་ོརིིམི་ཁྲིོདི། དུས་རིབས་ཤིིག་

ག་ིརྒྱུ་འབྲེས་བློ་ོམིིག་གཙང་མིའ་ིམིགྲོིན་ཚིབ་བྱེས་པརི་བརྟེེན། དི་གཟོདི་ཁོོང་ག་ིབྱུང་

བ་ན་ིམི་ིདྲག་དིབང་ཆོེན་ཚི་ོལས་རློབས་ཆོ་ེལ། ཁོོང་ག་ིམིཛདི་རྗོེས་ན་ིམིཁོས་རྒན་

འཁོརོི་ཅན་ཚི་ོལས་ཁྱདི་དུ་འཕགས་པརི་སྙོམི།

“ལྷ་མི་ིགཅིག་འདྲེས”ཀྱ་ིའདུ་ཤིེས་དིང་སེམིས་ཁོམིས་ནི། བོདི་མིིའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་

དིང་རྒྱུན་ཤིེས་ཀྱ་ིལམི་སྲིོལ་མིཐོའ་དིག་བྱེ་ེམིའ་ིཆོིངས་བུ་བཞིིན་དུ་འཐོོརི་བྱེེདི་ཀྱ་ིཉིེརི་

ལེན་གྱིི་གཙོ་བོ་ཡིིན་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མྱོོང་བས་གྲུབ་ན། “ལྷ་ལ་ལྷ་ཡིི་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་



སྨག་རུམ་ཁྲོོདེ་ཀྱིི་བརྗེེདེ་བྱང་།
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གཏན་ཚིིགས་ཤིིག”ཡིོདི་ལ། “མི་ིལ་མི་ིཡི་ིགཞིིས་ཁྱིམི་གྱི་ིརྒྱུ་མིཚིན་ཞིིག”ཡིོདི་པའ་ི

ཆོོས་ཉིིདི་ལྟརི། རིང་རིང་ལ་ཐུན་མིིན་གྱི་ིགོང་ཐོང་གཅོདི་ཕྱོོགས་རི་ེརི་ེའཆོག་རྒྱུ་ན་ི

ཡུལ་གངས་ཅན་པ་རྣམིས་ལ་ཡིང་མི་ིཡི་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཤིིག་འགྲུབ་པའ་ིརྟེེན་འབྱུང་ཀུན་

གྱི་ིཐོགོ་མི་ཡིནི་པ་སྨོསོ་ག་ལ་དིགསོ། དིནོ་གྱི་ིདིབང་དི་ེཉིདིི་གཟགིས་ནས། དིག་ེའདུན་

ཆོོས་འཕེལ་གྱིིས་ཀྱང་ཐོོག་མིརི་ཆོོས་པའི་དིག་སྣང་གི་འཇིིག་རྟེེན་དིང་། མིི་ཡུལ་

ཆོགས་སྡོང་ག་ིགཡུལ་ས་གཉིསི་ཐོ་དིདི་དུ་བྱེས་པའ<ི<རྒྱལ་རིབས་དིབེ་ཐོརེི་དིཀརི་

པོ>>བརྩིམིས་པ་རིེདི། བརྩིམིས་ཆོོས་དི་ེརུ་བོདི་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་གཞིན་དུ་བྱུང་བའ་ི

སྤྲུལ་པ་དིང་སྤྲུལ་སྒྱུརི་གྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་དི་ེཟུརི་དུ་བཞིག་ནས། མི་ིཕལ་པའ་ིམིིག་གིས་

བལྟ་རྒྱུ་ཡིོདི་ལ། མི་ིཕལ་པའ་ིསེམིས་ཀྱསི་དིཔྱོདི་རྒྱུ་ཡིོདི་པའ་ིམི་ིཡུལ་རིང་མིཚིན་པ་

ཞིིག་ག་ིསྔོོན་གྱི་ིགཏམི་དིང་གནའ་ཡི་ིབྱུང་བ་བྲེིས་ཡིོདི་པས། “ལྷ་མིི”གཉིིས་ཀ་ཁྱིམི་

གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའ་ིགངས་རིིའ་ིལྗོོངས་ལ་མིཚིོན་ན་ནི། ཚུལ་དི་ེཉིིདི་ཀྱང་སྔོ་ན་མིེདི་

པའ་ིརིགི་གནས་རློབས་རྒྱུན་གསརི་པ་ཞིགི་ག་ིསྒོ་ོམི་ོཧརི་གྱིསི་ཕྱོསེ་པ་རིེདི་ཨང་། 

དིེང་གི་ཞིིབ་འཇུག་པ་འགས་སྨྲ་བཞིིན་པ་ལྟརི། <<རྒྱལ་རིབས་དིེབ་ཐོེརི་

དིཀརི་པ>ོ>ན།ི དིཔྱོདི་གཞིིའ་ིརྒྱུ་ཆོ་གསརི་པ་དིང་། དིཔྱོདོི་པའ་ིརིགིས་ལམི་གསརི་

པ། དིཔྱོདི་འབྲེས་འབྲེ་ིཚུལ་གསརི་པ་སྟེ་ེཁྱདི་ཆོསོ་གསུམི་གྱིསི་ཕྱུག་པའརིྩིམིས་ཆོསོ་

ཤིིག་ཡིིན་པ་རིེདི། དི་ེལས་ཀྱང་གལ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ན་ིབོདི་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་བརྩིམིས་ཆོོས་

དིག་གི་ནང་ནས<<རྒྱལ་རིབས་དིེབ་ཐོེརི་དིཀརི་པོ>>ཉིིདི་འཛམི་གླིིང་སྤྱོིའི་ལོ་

རྒྱུས་བྱུང་འཕེལ་གྱི་ིརྒྱུན་ཤིེས་ལ་མི་ིབསྙོོན་ཞིིང་། མིིའ་ིརིིགས་སྤྱོིའ་ིཡིོངས་ཁྱབ་ལྟ་

ཚུལ་གྱི་ིརིང་བཞིནི་ལ་མི་ིརྒལོ་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་རྣམི་དིག་ཅགི་ཏུ་བརྩི་ིཆོགོ་པ་དིེའ།ོ །



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བོདི་མིི་ཚིོ་རྒྱུན་ཤིེས་ལ་དིངོས་སུ་བསྙོོན་པ་དིང་། རྒྱུན་ཤིེས་ལ་ཐོབས་ཀྱིས་

རྒོལ་པའི་ཡི་མི་བརློའི་སེམིས་ཁོམིས་དིེས་མིཚིམིས་ལན་རིེརི་ཁོོང་ཉིིདི་ཐུགས་སྐྱེོ་

ཞིིང་ཡིིདི་སུན་པས་འཐོ་ེབོང་ཐོོདི་དུ་ཀེརི་ཏེ། བོདི་ལ་རྒྱུན་ཤིེས་རྟེ་རྔོ་ཙམི་རི་ེགནས་

ཆོོག་པའ་ིཞུ་བའང་བྱེས་ཡིོདི་དིེ། <<གསེརི་ཐོང>>ལས། “དི་ེལ་རྒྱལ་པོའ་ིརྫུ་

འཕྲུལ་གྱིསི་ཤིངི་ཐོམིས་ཅདི་དིམིག་ཏུ་འགྱུརི། རྡོ་ོབ་ཐོམིས་ཅདི་རྟེརི་འགྱུརི། དི་ེཐོམིས་

ཅདི་ཆུ་ཆོེན་རྨ་ཆུའ་ིསྟེེང་ནས་ཕརི་ལ་རྩྭ་འཇིག་མི་གཅིག་གིས་ཟམི་པ་བྱེས་ནས་སོང་

བྱེ་བ་སོགས་ལ་ོགཅིག་ལ་བསྒྲུབ་དིགོས་པ་རྣམིས་ཉིིན་གཅིག་ལ་གྲུབ། མི་ིསྟེོང་གིས་

བྱེེདི་དིགོས་པ་རྣམིས་མིཛུབ་མི་ོགཅིག་གིས་བྱེས་པ་སོགས་ང་ོམིཚིརི་ཧརི་ཆོེན་པོའ་ི

གཏམི་རྒྱུདི་སྨྲས་ན། བླུན་པ་ོརྣམིས་ལ་ཅ་ིབས་ཀྱང་ང་ོམིཚིརི་སྐྱེསེ་ནས་འཁོོརི་གྱི་ིནང་

དུ་འུརི་སྒྲོ་དིང་། བཞིདི་གདི་དིང་། མིགི་ཆུ་འདིནོ་པ་མིང་དུ་འངོ་། རྟེའ་ིལ་ོལ་བཙན་པ་ོ

འོན་ཅང་མིདི་ོན་བཞུགས། གརི་ལོག་ག་ིཕ་ོཉིས་ཕྱོག་འཚིལ། རྔོ་མིོང་དིང་། བ་ལང་

མིང་པ་ོཕྱོག་ཏུ་ཕུལ། སྟེོདི་སྨོདི་ཀྱ་ིརྐུན་མི་བཏུལ་སོགས་སྨྲས་ཚིེ། མིིའ་ིལ་ོརྒྱུས་ས་

སྟེེང་དུ་བྱུང་བ་དི་ེཡིིན་པརི་ཤིེས་ནས། མིཉིན་མིཁོན་གྱི་ིབླུན་པ་ོཉུང་དུ་འགྲོ་ོསྐབས། 

ཐོམིས་ཅདི་ཀྱིས་སྔོ་མི་འདིམིས་ནས་གཅིག་ལས་གཅིག་ངོ་མིཚིརི་ཆོེ་བའི་གཏམི་

རྒྱུདི་སྤོེལ་བའ་ིཐོབས་ལ་འབདི་པས། དུས་བསྒྲོིགས་པའ་ིརྒྱལ་རིབས་དིངོས་ལ་རིིན་

ཐོང་ཅ་ིཡིང་མིེདི་པརི་བྱེས་ས།ོ །”ཞིེས་པ་ནས། “དིེས་ན་འདི་ིལྟ་བུའ་ིཕྱོོགས་ལ་འུརི་

བསློངས་ནས་བདིེན་གཏམི་སྦྲིང་མིའི་སྐདི་ཙམི་མིཆོིས་པ་རྣམིས་དིབུགས་ཐོག་མིི་

གཅདི་པརི་གསོལ་བ་འདིེབས།”ཞིེས་རིེ་ཆོདི་དིང་། ཡིིདི་ཕམི། གདུང་བ་སོགས་

སེམིས་བྱུང་སྣ་ཚིོགས་ཀྱ་ིརྒྱུ་བ་བརྩིེགས་རིིམི་དུ་བསྟེརི་པའ་ིརི་ེའབོདི་སྐྱེ་ོལྷང་ང་ེབ་



སྨག་རུམ་ཁྲོོདེ་ཀྱིི་བརྗེེདེ་བྱང་།
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བྱེས་ཡིདོི། 

གཞིན་དུ་དི་རུང་། མིཚིན་ཉིིདི་སྐོརི་གྱིི་གཞུང་ལུགས་<<ཀླུ་སྒྲུབ་དིགོངས་

རྒྱན>>དིང་། རྒྱལ་ཁོམིས་རིགི་པས་བསྐོརི་པའ་ིཟནི་བྲེསི་<<གཏམི་རྒྱུདི་གསེརི་

ཐོང>>སོགས“དིགེ་ཆོོས་རྣམི་དིཔྱོོདི”ཀྱི་གཟུངས་གཞུག་དིང་ལྡན་པའི་ལེགས་

རྩིོམི་གང་ཡིིན་ཐོམིས་ཅདི་ལ་གཞིན་དིང་གཞིན་གྱིིས་བསྒྲུན་དུ་མིེདི་པའི་ཁྱདི་ཆོོས་

དིང་རིིན་ཐོང་ཆོེན་པ་ོལྡན་པ་ལྟ་ག་ལ་ཞིིག ལྷག་པརི་ང་ལ་མིཚིོན་ན། ཚིིག་བཅདི་ཀྱ་ི

རྣམི་པརི་ཡིོདི་པའི<<རྩིོམི་ཐུང་ཐོོརི་བུ>>རྣམིས་ནི་ཁོོང་ཉིིདི་རྒྱུན་ཤིེས་ལ་ཞིེན་

པའ་ིརི་ེབ་དིང་། རྒྱུན་ཤིེས་ལ་དུངས་པའ་ིསེམིས་ཚིོརི་རྣལ་མི་མིཚིོན་པའ་ིབརྩིམིས་

ཆོོས་དིམིིགས་བསལ་ཅན་ཤི་སྟེག་ཏུ་སྣང་བས། ལན་བརྒྱརི་བཀློགས་ཀྱང་བྲེ་ོབ་མི་ི

འཆོརོི་བའ་ིཤིསེ་རིབ་ཀྱ་ིཟས་མིཆོགོ་ཉིིདི་དུ་སམེིས་ཡིདོི། 

“མིི་རིེའི་ཁོོང་ན་མིི་མིཐུན་ཚིདི་མི་རིེ”ཡིོདི་པ་དིེ་མིི་གཤིིས་ཀྱི་ཆོོས་ཉིིདི་དུ་

གཟགིས་པའ་ིཁོངོ་གསི། “སྤྱོང་ཀ་ིཤི་ཟན་རི་ིབངོ་རྩྭ་ཟན་གཉིསི། །ཟས་ཀྱ་ིདིནོ་དུ་གྲོསོ་

ཁོ་བསྡུརི་པ་ལས། །རི་ེཞིིག་རིང་རིིཌ་མིཐུན་པའ་ིའཁོོརི་ནང་དུ། །རིང་རིང་ས་ོསོའ་ི

སྤྱོོདི་པ་བསྐྱེངས་ན་ལེགས། །”ཞིེས་དིང་། “འབྲེོག་པ་རྣམིས་ལ་ཕག་ཤི་ཟ་བ་

དིང་། །གྲོོང་པ་རྣམིས་ལ་མིརི་ཁུ་འཐུང་བ་སོགས། །མི་ིའདིོདི་ནན་གྱིིས་བསྐུལ་བའ་ི

དིནོ་ཡིང་མིདེི། །འདིོདི་ན་བཙན་གྱིསི་འགགོ་པའ་ིདིནོ་ཡིང་མིདེི། །” ཅསེ་དིཔ་ེཤིནི་ཏུ་

གསལ་བོའ་ིསྒོ་ོནས། མི་ིབྱེ་ེབྲེག་པ་ཞིིག་ལ་མིཚིོན་ན། འཚི་ོབའ་ིགོམིས་སྲིོལ་གང་ལ་

མིོས་པ་དིང་། རིིག་གནས་བསམི་བློ་ོགང་ལ་དིགའ་བ། དི་ེབཞིིན་ཆོོས་ལ་དིདི་པའམི་

མི་ིདིདི་པ། གལ་ཏ་ེཆོསོ་ལ་དིདི་ན་ཆོསོ་ལུགས་གྲུབ་མིཐོའ་སུ་ཞིགི་ལ་དིདི་པ་སགོས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།

  150  

ན།ི གང་ཟག་རིང་རིང་ག་ིཁོམིས་དིང་བསམི་པ་གཙོརི་བྱེས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་འདིམི་གསེས་

བྱེེདི་རིིགས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལས། འཇིིགས་སྣང་སྐུལ་བ་དིང་། གནོན་ཤུགས་སྤྲོོདི་པ་

སོགས་དྲག་ཐོབས་ཀྱི་ལས་ལ་བརྟེེན་ནས་གཅིག་གི་འདིོདི་མིོས་དིེ་ཉིིདི་གཞིན་ལ་

བཙན་འགལེ་བྱེ་མི་ིརིགིས་པ་ནན་གྱིསི་གསུངས་ཡིདོི། 

འོན་ཏེ། དུས་དི་ལྟ་ཡིང་རིང་རིེའི་མིི་ཕལ་མིོ་ཆོེས་ཆོོས་ལུགས་གྲུབ་མིཐོའི་

ཕྱོོགས་ཞིེན་དིང་། བློ་སྤྲུལ་བརི་གྱི་ིའཐོབ་རྩིོདི་སོགས་ཀུན་གཞིིའ་ིགཏིང་རིིམི་ན་ཉིརི་

ཞིངི་། ཆོལོ་ཁོ། ཡུལ་ལུང་། སྡོ་ེགྲོངོ་། གཉིནེ་ཚིན་སགོས་ཀྱ་ིརྩིོདི་རྒྱུན་མི་ིགཙང་བ་དུ་

མིའ་ིབཞུརི་རྒྱུན་ཁྲིག་ག་ིནང་བཅུདི་དུ་སམིི་འདུག་པརི་བལྟས་ན། རྒྱུ་མིདེི་དིབང་མིདེི་

ཀྱི་སྨྱུག་འཛིན་དིབུལ་བོ་ཞིིག་གི་གཏམི་ལ་ནི་རིང་རིེས་རྣ་བ་ཞིིབ་ཏུ་གཏོདི་མི་མྱོོང་

བརི་སྣང་།

ཞིབི་ཏུ་བལྟས་ཚི།ེ མི་ིདིང་མིིའ་ིབརི་ཡིནི་ན་འདྲ། བསམི་བློ་ོདིང་བསམི་བློོའ་ིབརི་

ཡིིན་ན་འདྲ། ཆོོས་ལུགས་དིང་ཆོོས་ལུགས་བརི་ཡིིན་ན་འདྲ། རིིག་གནས་དིང་རིིག་

གནས་བརི་ཡིིན་ནའང་འདྲ་སྟེ།ེ ཕན་ཚུན་བརྩི་ིའཇིོག་དིང་རུང་བསྟུན་གྱི་ིངང་དུ་ལྟ་བ་

སྣ་ཚིོགས་མིཉིམི་གནས་བྱེེདི་རྒྱུ་དི་ེཉིིདི་དིག་ེཆོོས་བསམི་བློོའ་ིགྲུབ་ཆོ་གལ་ཆོེན་ཞིིག་

ཏུ་ངོས་མི་ིའཛིན་པའ་ིརིང་དིབང་ན་ིགནས་ལུགས་ཀྱིས་བྱེིན་མི་སོང་། ཡིིན་ན་ཡིང་། 

གོང་དུ་བཤིདི་པ་ལྟརི་ཐོལ་མིཐོའ་ིཆོོས་ཞིེན་གྱི་ིཕ་དིང་། ཕྱོོགས་ལྷུང་ཕྲག་དིོག་ག་ིམི་

གཉིིས་ལས་སྐྱེེས་པའི་རིང་ལྟ་མིཆོོག་འཛིན་གྱིི་འདུ་ཤིེས་རྡོོ་ལས་མིཁྲིེགས་པའི་འུ་

ཅག་རྣམིས་ནི། ཙདི་ཀྱིས་བསྐམིས་ཤིིང་འཁྱག་གིས་བསྡོམིས་པའ་ིས་རྒོདི་ཅིག་དིང་

འདྲ་བརི་བརྟེེན། མི་ིརིབས་གཅིག་ག་ིགོང་དུ་ཁོོང་གིས་ཐུགས་ངལ་ཆོེན་པོས་བཏབ་



སྨག་རུམ་ཁྲོོདེ་ཀྱིི་བརྗེེདེ་བྱང་།
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པའ་ིགུ་ཡིངས་སྒོམི་དིཀྱེལ་གྱིི“ས་བོན”དི་ེལ་ན་ིདུས་དི་ལྟའ་ིབརི་དུ་ལྗོང་མིདིོག་ག་ིམྱུ་

གུ་ཞིགི་འཁྲུངས་ཐུབ་མིེདི། 

གལ་ཏེ་རིང་རིེ་ལའང་ངོས་ཟུརི་ཀུན་ནས་མིི་ཡིི་རྒྱུན་ཤིེས་མིཚིན་ཉིིདི་ཚིང་བ་

ཞིིག་ལེགས་པརི་བྱུང་སྟེེ། སྐྱེེས་བུ་ཁོོང་གིས་སྔོ་ས་ནས་གཏོརི་ཟིན་པའི“ས་བོན”དི་ེ

ཉིདིི་རློན་གྱིསི་གསསོ་ཤིངི་དྲོདི་ཀྱསི་བསྐྱེངས་ན། གསེརི་ལས་རིནི་ཆོ་ེཞིངི་། ཕ་ལམི་

ལས་མིདིངས་ཆོ་ེབའ་ིང་ོམིཚིརི“ས་བོན”དི་ེཙམི་ལ་ཡིང་ནམི་ཞིིག་གཡུརི་ཏུ་ཟ་བའ་ི

འབྲེས་བུ་རི་ེའཁྲུངས་ངསེ་པའ་ིཡིདིི་ཆོསེ་བྱེ་ཆོགོ་ཨང་། 

དི་ེལྟརི་དིག་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལ་མིཆོོག་ནི། དིངོས་གནས་ཁོེརི་ཚུགས་བརྟེན་ལ་

དིཀྱེལ་ཡིངས་ཆོ་ེབ་ཞིིག་སྟེེ། ཁོོང་པ་སྒོེརི་ཉིིདི་རིང་ག་ིམི་ིཚིེའ་ིནང་དུ“མི་ིམིང་གང་ལ་

དིགའ་དིེ་བདིེན་པ་དིང་། ཁོ་མིང་གང་ལ་མིཐུན་དིེ་གྲུབ་མིཐོརི་སྣང”①བའི་དིབང་

གྲོགས་ཙམི་ལ་གཏན་ནས་མི་ིབསྟུན་པརི། རིང་དིབང་ག་ིངང་ནས་ཤིསེ་བྱེའ་ིདི་ེཉིདིི་ལ་

དིཔྱོདི་པའ་ིལས་སུ་འཇུག་པ་ཞིགི་ཡིནི་མིོདི་ཀྱ།ི གཞིན་གྱི་ིབསམི་བློ་ོལ་ན“ིཐོ་ན་བྱེསི་

པ་ཞིིག་གིས་ཡིི་གེ་ན་སྐྱེོག་པོ་ཞིིག་བྲེིས་ན་ཡིང་ནང་གི་ཤིེས་རིབ་ཀྱི་འབྲེས་བུ་

ཡིིན”②པརི་བལྟས་ཏེ། འདྲ་མིཉིམི་གྱིི་བསམི་པས་བརྩིི་འཇིོག་གནང་མིཁོན་ཞིིག་

ཡིིན་པ་ལས། རིང་དིང་མི་ིམིཐུན་པ་ཡིོདི་ཚིདི་ཅ་ིམི་ིསྙོམི་པརི་མི་རྟེོགས་ལོག་རྟེོག་ག་ི

གྲོས་སུ་བགྲོངས་ནས། ཚིརི་གཅོདི་ཤིགས་འགྱིེདི་ལ་ཤི་ཐོང་ཐོང་གིས་འབདི་པའ་ིཨུ་

ཚུགས་མིཁོན་པ་ོཞིགི་ན་ིགཏན་ནས་མི་ཡིནི་ན།ོ །

རྒྱའ་ིརིང་དིབང་རིིང་ལུགས་ཀྱ་ིམིཁོས་པ་ཧུའུ་ཧྲོིས་ཀྱང“དིཀྱེལ་ཡིངས་ན་ིརིང་

དིབང་ལས་ཀྱང་གལ་ཆོེའོ”ཞིེས་བཤིདི་མྱོོང་བ་དིངོས་གནས་མིདི་དི།ེ དིོན་དིངོས་སུ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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འཇིིག་རྟེེན་འཆོམི་མིཐུན་གྱི་ིརྩི་བ་དིཀྱེལ་ཡིངས་ཡིིན་ལ། སྤྱོ་ིཚིོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱ་ི

གཞི་ིམི་ཡིང་དིཀྱེལ་ཡིངས་ཡིིན་པས་དི་ེཉིིདི་རིང་དིབང་རིིང་ལུགས་ཀྱ་ིབསམི་བློོའ་ི

གཞིི་རྩི་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཏུ་ཆོགས་ཡིོདི། ཇིི་ལྟརི་ཞིེ་ན། སྤྱོི་ཚིོགས་གང་ཞིིག་རིིག་

གནས་སྣ་མིང་ཅན་དིང་། དིཔལ་འབྱེོརི་རིང་དིབང་ཅན་དིང་། ཆོབ་སྲིདིི་དིམིངས་གཙ་ོ

ཅན་བཅས་སུ་འགྱུརི་དིགོས་ན། སྔོོན་དུ་འགྲོ་ོབ་ཐོོག་མིའ་ིལས་སུ་བྱེ་བ་ན་ིགུ་དིོག་ཁོ་

རུབ་ཀྱ་ིའདུ་ཤིསེ་མི་ིགསལ་བ་དིག་རྒྱང་དུ་གཡུགས་ནས། དིཀྱལེ་ཡིངས་རྒྱང་མིཐོངོ་

གི་ཤིེས་རིབ་རྣོན་པོ་དིག་བསྒྲུབ་པ་ལ་འབདི་རྒྱུ་ལས་ལྷག་པའི་གལ་ཆོེན་མིེདི་པ་

རྟེགས་དིང་མྱོངོ་བ་གཉིསི་ཀས་གྲུབ་པ།ོ ། 

དི་ེལྟརི་རིང་ལས་འདིོདི་ཚུལ་ཐོ་དིདི་པའ་ིསྐྱེེས་བུ་གཞིན་དིང་གཞིན་གྱི་ིགཞི་ིརྩིའ་ི

ཐོོབ་ཐོང་ལ་བརྩི་ིའཇིོག་བྱེ་བ་དི་ེནི། རིང་དིབང་ག་ིབསམི་བློོའ་ིསྲིོག་ཤིིང་ཉིིདི་དིེ། སྐུ་

ཞིབས་ཧུའུ་ཧྲོིས་ཀྱང“ཁོ་ོབ་ོནི་དིེ་རིིང་ལ་ཐུག་གི་བརི་དུ་དི་དུང་ལྷ་མིེདི་སྨྲ་པ་ཞིིག་

ཡིནི་པས། སམེིས་ལྡན་གྱི་ིལྷ་ཞིགི་ཡིདོི་པརི་བདིག་གསི་མི་ིའདིོདི་ལ། རྣམི་པརི་ཤིསེ་

པའ་ིརྒྱུན་རྟེག་གནས་ཀྱ་ིབཤིདི་ཚུལ་ལ་ཡིང་ཡིིདི་མི་ིཆོེས་སོ། །འོན་ཏེ། ཁོ་ོབོའ་ིལྷ་

མིེདི་འདིོདི་ཚུལ་དིང་ཐུན་མིོང་ཐོོན་སྐྱེེདི་ཚིོགས་པའི(གུང་ཁྲིན་ཏང)ལྷ་མིེདི་འདིོདི་

ཚུལ་གཉིིས་ཀ་གཞི་ིརྩི་ནས་མི་ིམིཚུངས་ཏ།ེ ལྷའ་ིརྣམི་གཞིག་འདིོདི་པའ་ིཆོོས་ལུགས་

མིཐོའ་དིག་དིང་། ཆོསོ་ལུགས་དི་ེཚིོརི་རྩི་ེགཅིག་དིདི་པའ་ིསྐྱེ་ེབ་ོཀུན་ལ་ཁོ་ོབསོ་བཟདོི་

སྒོོམི་བྱེེདི་ནུས་ན་ཡིང་། ཐུན་མིོང་ཐོོན་སྐྱེེདི་ཚིོགས་པས་ན་ིརིང་ཉིིདི་ལྷ་མིེདི་ཀྱ་ིགྲུབ་

མིཐོརི་གནས་པ་རྒྱུ་མིཚིན་དུ་བྱེས་ཏེ། ལྷ་ལ་དིདི་པའ་ིལྟ་བ་ཡིོདི་ཚིདི་གཞི་ིམིེདི་དུ་

གཞིམོི་པ་དིང་། ཆོསོ་ལུགས་ཀྱ་ིམིསོ་པ་མིཐོའ་དིག་གཏན་འགགོ་ག་ིལས་སུ་འབདི་པ་



སྨག་རུམ་ཁྲོོདེ་ཀྱིི་བརྗེེདེ་བྱང་།
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རིདེི།”ཅསེ་སགོས་གཟུརི་གནས་གཏམི་གྱི་ིབདུདི་རྩི་ིམིང་དུ་བསྩལ་མྱོངོ་།

རིང་རི་ེབོདི་ལ་མིཚིོན་ན། མིཁོས་དིབང་དིག་ེཆོོས་ནི“དིཀྱེལ་ཡིངས་ཀྱ་ིབསམི་

བློ་ོརིང་དིབང་ལས་ཀྱང་གལ་ཆོེ”བའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་རྩི་ཆོེན་དི་ེཉིིདི་ཐོོག་མིརི་རྙེདི་མིཁོན་

ཡིནི་པའ་ིབདིནེ་དིོན་ལ་སུས་ཀྱང་རྒལོ་ཏུ་མི་ིབཏུབ་པ་རིེདི། ཁོངོ་གསི་གུ་ཡིངས་སྒོམི་

དིཀྱེལ་ལ་རྒྱང་འབོདི་དིང་། གུ་དིོག་བག་འཁུམིས་ལ་སུན་འབྱེིན་གནང་བ། ལྟ་བ་

མིཉིམི་གནས་ལ་རིེ་འབོདི་དིང་། ཕྱོོགས་ཞིེན་རིིས་ཆོདི་ལ་སྐྱེོན་བརྗོོདི་མིཛདི་པ། 

དིཔྱོདོི་པའ་ིཤིསེ་རིབ་ལ་གཙགིས་ཆོནེ་དིང་། ཨུ་ཚུགས་རྨངོས་ཞིནེ་ལ་དིགག་གཞིག་

བྱེས་པ་སོགས་ཀྱ་ིནང་དིོན་རྣམིས་ཚིིག་བཅདི་དུ་བསྡོེབས་པ་དི་ེདིག་དིལ་བུརི་ཀློོག་

སྐབས། ཚིིག་དིང་ཡི་ིགེའ་ིའདུ་བྱེེདི་དི་ེདིག་ག་ིསྒྲོིབ་ཡིོལ་གྱི་ིཕ་རིོལ་ཏུ་མི་ེཕུང་བཞིིན་

འབརི་གྱིིན་པའ་ིགཟུགས་མིེདི་ཀྱ་ིསྟེོབས་ཤུགས་གསོན་པ་ོཞིིག་བདིག་གིས་མིཐོོང་

བྱུང་སྟེ།ེ དི་ེན་ིསྐྱེསེ་བུ་ཁོངོ་ག་ིཟལོ་མིདེི་ཀྱ་ིལྷག་བསམི་དིང་། རྒྱང་མིཐོངོ་ག་ིཤིསེ་རིབ། 

བཅསོ་མིནི་གྱི་ིབརྩི་ེབ། རིགིས་ཞིནེ་གྱི་ིདུངས་པ། རི་ེལྟསོ་ཀྱ་ིམིགི་ཆུ་སགོས་ཆུ་ལ་ཆུ་

བཞིག་ཏུ་གྱུརི་པའ་ིང་ོམིཚིརི་སྙོངི་སྟེབོས་ཉིདིི་དི།ོ །

བློ་ོཕམི་པ་ཞིིག་ལ། མིཁོས་པ་ཟོག་ཏུ་ལྟ་བའ་ིའུ་ཚིོརི་མིཚིོན་ན། དིག་ེཆོོས་ཀྱ་ི

རྣམི་དིཔྱོདོི་ན།ི རིང་ང་ོརིང་གསི་མིཐོངོ་བའ་ིཆུ་ཤིལེ་གྱི་ིམི་ེལངོ་ཞིགི་ཏུ་ཆོགས་མི་ཐུབ་

སྟེ།ེ རིང་དིང་བརི་ཐོག་རིངི་བའ་ིའཇིའ་ཚིནོ་གྱི་ིཟམི་པ་ཞིགི་ཏུ་གྱུརི་འདུག་པ་རིེདི། 

ཕྱོོགས་ཞིེན་ཆོོས་སུ་བརྩི་ིབའ་ིའུ་ཚིོརི་མིཚིོན་ན། དིག་ེཆོོས་ཀྱ་ིདིགོངས་པ་ནི། 

ལྟ་བ་མིཉིམི་གནས་ཀྱི་ཁོོདི་ཡིངས་སྡོིངས་ཆོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི་མི་མྱོོང་སྟེེ། གྲུབ་མིཐོའི་

ཆོགས་སྡོང་རྩིོདི་པའ་ིའཇིགིས་རུང་ག་ིརིལ་གྲོ་ིཞིགི་ཏུ་བསྒྱུརི་ཟནི་པ་རིེདི། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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དིམི་པ་བདུདི་དུ་སྣང་བའ་ིའུ་ཚིོརི་མིཚིོན་ན། དིག་ེཆོོས་ཀྱ་ིསྙོིང་སྟེོབས་ན་ིདིབང་

གྲོགས་ལ་མིག་ོབ་ོམི་ིསྒུརི་བའ་ིམི་ིགཞིའི་ིདིརི་ཆོ་ཞིགི་ཏུ་བསྒྲོངེ་མི་ཐུབ་སྟེ།ེ འུརི་འདྲགོ་

སྨྱོ་ོརྟེགས་ཅན་ཚི་ོམི་ིཆོསོ་ལ་མི་ིབསྟུན་པའ་ིརྩི་བའ་ིཕྱོ་ིམི་ོཙམི་དུ་སྙོམི་ཡིདོི་པ་རིེདི།

ཡིང་བཤིདི་ན། མི་ིསུ་དིང་སུ་ཡིིན་རུང་གནས་ལུགས་ཀྱ་ིམིདུན་ས་དྲང་པ་ོརུ་

འདྲ་མིཉིམི་ཁོ་ོན་ཡིིན་པས། དིག་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལ་ལའང་གཟུ་བོའ་ིངང་ནས་སྐྱེོན་

བརྗོོདི་དིང་། དིགག་སྒྲུབ། སུན་འབྱེིན། དིོགས་དིཔྱོོདི་བཅས་གནང་ན་ན་ིརྗོེས་སུ་ཡི་ི

རིངས་པའ་ིགནས་ཁོ་ོནརི་བརྩི་ིབ་ལས། ཁོོང་ན་ིཚིདི་མི་རིེདི། འཁྲུལ་བྲེལ་རིེདི། ནོརི་

བ་མི་ིམིངའ། འཕྱུག་པ་མི་ིསྲིིདི། དི་ེལ་ཅང་བཤིདི་མི་ིཆོགོ་ཅསེ་ཁོ་ོབསོ་ནམི་ཡིང་སྨྲ་མི་

མྱོོང་ལ། བརྒྱ་ལ་སུ་ཞིིག་གིས་དི་ེལྟརི་སྨྲས་ནས་ཁོོང་ལ་དིགའ་ཞིེན་ཡིོདི་ཚུལ་སྟེོན་

ཁུལ་བྱེས་ཀྱང་། དི་ེན་ིགནས་ལུགས་ཀྱསི་ཁོས་མི་ིལནེ་པརི་མི་ཟདི། སྐྱེསེ་བུ་ཁོངོ་ག་ི

ཐུགས་ཀྱ་ིདིགོངས་ཕྱོོགས་དིང་ཡིང་རྦདི་དི་ེའགལ་བ་ཡིིན་པ་བདིག་གིས་ཐོག་གཅདི་

པརི་སྤོབོས། 

འནོ་ཀྱང་། འགའ་ཞིགི་ལྟརི་བསམི་བཞིིན་དུ་ལ་ོརྒྱུས་འཁྱགོ་བཤིདི་དིང་། བདིནེ་

དིནོ་འགབེས་གསང་སགོས་ཀྱ་ིརྣམི་པས་དིམི་པ་ལ་གནས་མི་ཡིནི་པའ་ིསྙོནོ་འཛུགས་

སྐུརི་འདིེབས་བྱེས་ན་ནི། རིིས་ཆོདི་དིང་ཕྱོོགས་ཞིེན་གྱིི་དྲི་མིས་སྦགས་པའི་རིང་

སམེིས་ཀྱ་ིམི་ིགཙང་བ་རྣམིས་ཕྱོིརི་བསྟེན་པ་ཙམི་ལས་ཅ་ིཞིགི་ཡིོདི་དིམི། 

མིཚིམིས་འདིིརི། ནུབ་བྱེང་མིི་རིིགས་སློོབ་ཆོེན་གྱིི་དིགེ་རྒན་ཆོེན་མིོ་དིོརི་ཞིི་

ལགས་ཀྱིས་དིག་ེཆོོས་ལ་མིཚིང་འབྲུ་དིང་། ངན་བཤིདི། འཁྱོག་བརྗོོདི་བཅས་གནང་

བའ་ིསྐདི་ཆོ་ཞིིག་ངའ་ིཡིིདི་ལ་ཝ་ལེརི་དྲན་བྱུང་། དྲན་ནས་ཀྱང་སེམིས་པའ་ིདིཀྱིལ་



སྨག་རུམ་ཁྲོོདེ་ཀྱིི་བརྗེེདེ་བྱང་།
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འཁོོརི་ཕྲ་མི་ོའཁྱག་སིབ་སིབ་ཏུ་གྱུརི་སོང་། དིག་ེཆོོས་ལ་གནས་མི་ཡིིན་པའ་ིམིཚིང་

འབྲུ་དིང་། སྙོོན་འཛུགས། དིམིོདི་མི་ོསོགས་ཅ་ིཙམི་བྱེེདི་ཐུབ་ན། དི་ེཙམི་དུ“གངས་

ཅན་པའ་ིསྲིོལ་རྒྱུན”བཟུང་ཡིོདི་པརི་སྙོམི་པ་དིང་། “དིག་ེལུགས་པའ་ིབསྟེན་པ”ཟིན་

ཡིོདི་པརི་རློོམི་པའི་ནདི་རྒྱུན་རྙིང་པ་དིེ་དི་རུང་འུ་ཚིོའི་སེམིས་ཀྱི་གཏིང་རུམི་དུ་

བསྲིལེ་པ་དིསེ་ཡིང་སྙོངི་ཅ་ིཞིགི་མིཚིནོ་གྱི་ིཡིདོི་དིམི། 

ཤིསེ་རིབ་ཅན་གྱི་ིསྐྱེསེ་བུ་འཁྲུངས་མི་མྱོངོ་བའ་ིམི་ིརིིགས་ན།ི ཡི་ཐོདོི་ལ་མིགི་མི་

སྐྱེེས་པའ་ིམི་ིརིིགས་ཤིིག་ཏུ་བརྩི་ིཆོོག་ན། ཤིེས་རིབ་ཅན་ལ་འདྲ་ེརུ་ལྟ་བའ་ིམི་ིརིིགས་

ནི། རིང་མིག་ོརིང་གིས་བྲེེགས་ནས་ཆུ་ལ་བསྐྱུརི་བའི་མིི་རིིགས་ཤིིག་ཡིིན་ངེས་པ་

རིདེི། 

<<ལོག་སྨྲའ་ིཚིང་ཚིིང་སྲིེག་པའ་ིལུང་རིིགས་རྡོ་ོརྗོ་ེམི་ེལྕེ>>ཞིེས་པའ་ིདིེབ་ཀྱ་ི

འགོ་བརྗོོདི་རྒན་དིོརི་ཞིི་ལགས་ཀྱིས་བྲེིས་པ་དིེརི། <<དིབུ་མི་ཀླུ་སྒྲུབ་དིགོངས་

རྒྱན>>དིག་ེཆོོས་ཀྱ་ིགསུང་མིིན་ཞིེས་རིཀ་རི་སྤྲུལ་སྐུས་ཤིེས་བཞིིན་གྱི་ིརྫུན་སྨྲས་

པ་དི་ེཡིང་བསྔོགས་འོས་སུ་གྱུརི་པའ་ིཡི་རིབས་སྤྱོོདི་མིཆོོག་ཅིག་ཡིིན་རིབས་དིང་། 

<<དིབུ་མི་ཀླུ་སྒྲུབ་དིགོངས་རྒྱན>>གྱི་ིནང་དུ་རྗོེས་བཟློོས་འབའ་ཞིིག་ལས་ངོམི་

ཆོོག་པའི་རིིགས་པ་གསརི་པ་གཅིག་ཀྱང་མིེདི་ཚུལ། དིགེ་ཆོོས་ལ་ཆོོས་དིང་རིིག་

གནས་གང་ག་ིཕྱོོགས་ལ་ཡིང་ང་ོམིཚིརི་བའ་ིཕྱོག་རྗོེས་ཤིིག་བགྲོང་རྒྱུ་མིེདི་ལུགས། 

དིག་ེའདུན་ཆོསོ་འཕལེ་ལས“བརྒྱ་འགྱུརི”དིང“སྟེངོ་འགྱུརི”གྱིསི་ལྷག་པའ་ིམིཁོས་པ་

གཅིག་མིིན་གཉིིས་མིིན་ས་དིག་ེབཀའ་རྙིང་ཇི་ོནང་སོགས་ཆོོས་རྒྱུདི་གྲུབ་མིཐོའ་གང་

ག་ིནང་དུ་ཡིང་མིང་པ་ོབྱེོན་མྱོོང་ཚུལ། ཁོོང་ཉིིདི་སྨོིན་གླིིང་པཎ་ཆོེན་ལ་མིཇིལ་སྐབས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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གུས་ཕྱོག་དིབང་མིེདི་དུ་ཤིོརི་སོང་ཞིེས་གསུངས་པ་དི་ེཡིང་ང་ོའཛིན་གྱི་ིཆོེདི་དུ་ཡིིན་

རིབས། <<བློ་མིའི་རྒྱལ་ཁོབ་ཉིམིས་ནུབ་ཏུ་གྱུརི་ཚུལ>>ཟེརི་བའི་ནང“དིགེ་

ཆོོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གལ་ཆོེན་སྐོརི་ཞིིག་འདུག”ཅེས་སྨྲས་ནས། ཕྱོི་གླིིང་གི་མིཁོས་

པ“གཟུ་བོ”ཞིིག་ག་ིཟེརི་སྒྲོོས་ཙམི་ལ་ཆོ་འཇིོག་ཡིིདི་རྟེོན་ཡིོདི་བཟ་ོཡིིས། དིག་ེཆོོས་

ཀྱིས་དུདི་ནག་འཐོེན་ཚུལ། སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོོས་ལ་མི་ིདིགའ་ཚུལ། འཇིརི་མིན་ནཱ་

ཙའི་ིཤིོག་ཁོག་ལ་དིགའ་མིོས་ཡིོདི་ཚུལ་སོགས་དིགོས་མིེདི་ཀྱ་ིངན་སྨོོདི་གང་དྲན་དྲན་

ཞིགི་བྱེས་འདུག 

དྲང་མིོརི་བཤིདི་ན། རྒན་དིོརི་ཞིིས་དིག་ེཆོོས་མིཆོོག་ལ་ངན་སྨོོདི་དི་ེལྟརི་བྱེས་

པའ་ིགཏམི་གྱི་ིཟུརི་རི་ེརི་ེནས་འཕྲོས་ཤིིང་བཤིདི་དི་ེརྡོ་ོགནམི་ལ་གང་བྱུང་དུ་འཕངས་

པ་དིག་ཕྱོིརི་རིང་ཐོོག་ཏུ་བསྐོརི་ན་ནི། མིཁོས་པ་མིགུ་བའ་ིརིིགས་ལམི་གྱི་ིསྤྲོོས་པ་

དིང་། ལྟ་མིཁོན་དིགོདི་པའ་ིངག་ག་ིརིོལ་རྩིེདི་མིང་ཙམི་སྤྲོ་ོརྒྱུ་འདུག་མིོདི་སྐབས་དིོན་

བསྒྲོབི་པརི་འགྱུརི་བས་བཞིག་ག ོ།

དི་དུང་ཁོོང་གིས། དིག་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལ་གྱི་ིལྟ་ཚུལ་རྣམིས་ཀྱིས་ནི“དིེང་སང་

གི་རིིག་གནས་གསརི་པ་སློོབ་པའི་སློོབ་གྲྭ་འབྲེིང་གི་སློོབ་མི་ལ་ཡིང‘མིཚིརི་

སྣང’བསྐྱེེདི་ཐུབ་པ་མི་ིའདུག”ཅེས་ཀྱང་བྲེིས་ཏེ། “མིཚིརི་སྣང”བསྐྱེེདི་ཐུབ་མིིན་ན་ི

མིཁོས་པའ་ིབསམི་བློོའ་ིརིནི་ཐོང་དིཔགོ་བྱེེདི་ཅགི་ཏུ་བརྩིསི་འདུག་པ་རིེདི། ཚུལ་དི་ེན་ི

དིག་ེཆོོས་མིཆོོག་གིས་ཇི་ིསྐདི་གསུངས་པ་ལྟརི། རྒན་དིོརི་ཞི་ིརིང་ཉིིདི་ལ་ཡིང“ཤིིང་

གི་ཀ་ཆོེན་ཞིིག་མིི་ལྔ་བཅུས་དྲངས་ཏེ་ལྷ་ཁོང་བཞིེངས་བྱེ་བ་སོགས་གཏམི་རྒྱུདི་

དིཀྱུས་མིརི་བསམི་སྟེ་ེརྩིིས་མིེདི་དུ་བཞིག་ནས། ལྕགས་ཀྱ་ིཀ་བ་རི་ིབོང་མིཇུག་མིརི་



སྨག་རུམ་ཁྲོོདེ་ཀྱིི་བརྗེེདེ་བྱང་།
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བཏགས་ཏ་ེདྲངས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་སོགས་ལ་ཆོེས་ཡིིདི་འཕྲོག་པའི”① སེམིས་གཤིིས་

རྒྱུན་ཆོགས་སུ་ཡིོདི་པའ་ིདིན་རྟེགས་ཤིིག་ཡིིན་ན། ཚུལ་དི་ེན་ིརྒན་དིོརི་ཞི་ིརིང་ཉིིདི་

ནམི་རྒྱུན་ཐུགས་འགན་མི་ིའཁུརི་བའ་ིཅ་ཅ་ོསྒྲོོག་རྒྱུརི་དིགྱིེས་པ་ཙམི་ལས་གཞིན་དུ། 

རྒྱུན་ཤིེས་ལ་བསྙོོན་འདིིང་བའི་རིང་རིིགས་སྤྱོིའི་དྲག་སྐྱེེདི་དིཀའ་བའི“སེམིས་

ནདི”ཀྱསི་ཟནི་ཚིབས་ཆོ་ེབའ་ིདི་ེཉིིདི་ཀྱང་གསལ་བོརི་བསྟེན་པ་ཡིནི་དུ་ངསེ། 

ང་ོམི། རིང་ཅག་ན་ིསུ་ཞིགི་གསི་བྲེམི་ཟ་ེརིགི་བྱེདེི་དིང་འདྲ་བའ་ིརྫུན་འུདི་པ་ོཆོ་ེསྣ་

ཚིོགས་བསྒྲོིགས་ཏེ། ཧ་ལས་ལས་དིང་ཧང་སང་སང་ག་ིབྲེ་ོབ་ལྡན་པ་ཞིིག་བཤིདི་ན། 

དི་ེལ“དྲན་དིབང་སྟེངོ་ག་ིགཙུག་རྒྱན”དིང་། “མིཁོས་མིཆོགོ་བྱེ་ེབའ་ིརྒྱལ་པ”ོསགོས་

ཀྱ་ིཆོ་ོལ་ོསྣ་ཚིོགས་འཛདི་མིེདི་དུ་བསྩལ་ངེས་ཀྱི། མིཐོོང་ཆོོས་མིངོན་སུམི་གྱི་ིགནས་

ལུགས་རྣལ་མི་ཞིིག་བརྗོོདི་ན་ན་ིརིིན་ཐོང་ཆུང་བརི་བརྩིིས་ཏ་ེརྟེག་ཏུ་བརྙས་ཤིིང་སྨོོདི་

པརི་འདུག རྒྱུ་མིཚིན་དི་ེཉིིདི་ཀྱ་ིཕྱོིརི་ན། སུ་ཞིིག་གིས་རིང་རི་ེཚིོརི། ལྷ་ལྡན་གཙུག་

ལག་ཁོང་ན་ིབོདི་མི་ིམིང་པོའ་ིརྣམི་དིཔྱོོདི་དིང་དིཀའ་སྤྱོདི་ལས་ཐོོན་པའ་ིང་ོམིཚིརི་བཟ་ོ

བཀོདི་ཅིག་ཡིིན་པརི་སྨྲས་ན་མི་ིདིགའ་ཞིིང་ཁོོང་ཁྲི་ོལ། རྒྱལ་པོས་སྐུ་ལུས་ཀྱ་ིབཀོདི་

པ་ལྔ་སྟེོང་དུ་སྤྲུལ་ནས་ཞིག་གཅིག་ལ་བཞིེངས་ཏ་ེསྒོ་ོཐོམིས་ཅདི་བལ་ཡུལ་གྱི་ིཕྱོོགས་

སུ་བསྟེན་པ་རིདེི་ཅསེ་ན། དིགའ་ཞིངི་འཛུམི་ཤིགི་ཤིགི་གསི་དིདི་པ་དིང་དུངས་པ་ལྷན་

དུ་སྐྱེ་ེབ་རིེདི། 

མི་ིཡི་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཀྱ་ིཆོོས་ཉིིདི་ལྟརི་བལྟས་ན། གཙུག་ལག་ཁོང་སོགས་གནའ་

བོའ་ིངོ་མིཚིརི་རིིག་དིངོས་མིཐོའ་དིག་རྒྱལ་པོའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་གྱིིས་བཞིེངས་པརི་སྨྲ་

མིཁོན་དིག་གིས་ནི། ལས་ལ་བརྩིོན་ཞིིང་སྙོིང་སྟེོབས་ལྡན་པའ་ིམིེས་པ་ོཚིོའ་ིང་ོགདིོང་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ལ་ཐོལ་བ་བྱུགས་པ་ཙམི་དུ་མི་ཟདི། བཤིདི་ཚུལ་དིེ་འདྲའི་སྒོོ་ནས་ཆོོས་ཀྱི་རིིང་

ལུགས་འཛིན་འདིོདི་པ་ནི། མིངོན་སུམི་གྱི་ིབདིེན་པ་དིང་། ལྐོོག་གྱུརི་གྱི་ིབདིེན་པ་ལ་

ཞིིབ་དིཔྱོོདི་ཤིེས་རིབ་ཀྱི་ལྟ་བ་སྲིོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པརི་

འོས་མིིན་གྱི་ིཟུརི་ཟ་ཆོེན་པ་ོཞིིག་ཏུའང་གྱུརི་ཡིོདི། འོན་ཏ་ེཆོོས་སྲིིདི་རིིག་གནས་ཀྱ་ི

རྒྱུན་ཤིེས་ཞིན་པ་དིག་ལ་མིཚིོན་ན། དི་ེལྟརི་སྨྲ་ཞིིང་དི་ེལྟརི་ཞིེན་པ་ནི“ཆོོས་ཀྱ་ིདིདི་

མིོས”ཤིིག་ཏུ་བརྩི་ིངེས་ལ། “སྲིིདི་ཀྱ་ིལངས་ཕྱོོགས”ཤིིག་ཏུའང་སྙོམི་སྲིིདི་པས་དི་

རུང་རིང་རློོམི་གྱི་ིམིག་ོབ་ོཀྲགོ་ཀྲགོ་ཏུ་དིགྱི་ེབ་མི་ཡིནི་ནམི། 

གང་ལྟརི་དི་ེའདྲའི“སེམིས་ནདི”ཀྱིས་ཕྱོ་ིཟིན་ནང་ཟིན་དུ་གྱུརི་པའ་ིབསམི་བློོའ་ི

འཁོོརི་ཕྱོོགས་མི་ལག་དིང་བཅས་པ་ནི། གནའ་ནས་དི་བརི་དུ་རྒྱུན་ཤིེས་ཀྱ་ིཚི་ེསྲིོག་

འཕྲགོ་པའ་ིརྫུན་གཏམི་འུདི་པ་ོཆོ་ེསྣ་ཚིགོས་དིང་། དི་ེདིག་ག་ིབྱེདེི་པ་ོརྣམིས་སྤོང་ལ་ཤི་

མི་ོབརྡོལོ་བ་བཞིནི་སྐྱེ་ེསའ་ིའབྱུང་ཁུངས་ཉིག་གཅགི་ཡིནི་ངསེ་ས།ོ །

གསུམ།

དི་རུང་གཞིན་དུ་འཕྲསོ་ཏ་ེགླིངེ་ན། རྒྱུན་ཤིསེ་ལ་རིགི་གནས་ཁྱབ་ཁོངོས་མི་ིའདྲ་

བ་སོ་སོའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཀྱི་རིིགས་སྣ་ཚིོགས་ཡིོདི་ལ། དུས་རིབས་མིི་འདྲ་བ་རིེ་རིེའི་

སྐབས་ཀྱ་ིརྒྱུན་ཤིེས་མི་ིའདྲ་བའང་དུ་མི་ཡིོདི་པ་རིེདི། དི་ེཡིང་ལ་ོང་ོབརྒྱ་ཕྲག་ག་ིསྔོོན་

དུ་མི་ིརི་ེཟུང་ག་ིབློ་ོཡི་ིའཇུག་ཡུལ་དུ་ཤིརི་པ་ཙམི་ལས། སྐྱེ་ེབ་ོཕལ་མི་ོཆོེརི་ལྐོོག་ཏུ་

གྱུརི་པའ་ིཆོོས་མིང་པ་ོཞིིག་དི་ེརིིང་ག་ིདུས་སུ་སྐྱེ་ེབ་ོཀུན་ལ་རྒྱུན་ཤིེས་སུ་ཆོགས་ཤིིང་

ཆོགས་ཀྱནི་པའང་ཇི་ིསྙོེདི་མིཆོསི་ས།ོ །



སྨག་རུམ་ཁྲོོདེ་ཀྱིི་བརྗེེདེ་བྱང་།
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དིེ་ཡིང་སྔོརི་ནུབ་ཕྱོོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་རིེ་འགའི་སྲིོལ་ལུགས་ཙམི་དུ་ཟདི་པའི་

སྐྱེསེ་བུ་སྒོརེི་གྱི་ིསྨྲ་བརྗོདོི་རིང་དིབང་དིང་། བསམི་བློའོ་ིརིང་དིབང་། འདུ་འཛམོིས་རིང་

དིབང་། གསརི་འགོདི་རིང་དིབང་སོགས་ཀྱ་ིརིིན་ཐོང་ལྟ་ཚུལ་མིང་པ་ོཞིིག་ཀྱང་དི་ལྟ་

བརྡོ་འཕྲིན་གྱི་ིནུས་པ་དིང་། འཚི་ོཐོབས་ཀྱ་ིའགྱུརི་བའ་ིདིབང་གིས་རྒྱལ་ཁོབ་ནས་

རྒྱལ་ཁོབ་དིང་། ཡུལ་ལུང་ནས་ཡུལ་ལུང་དུ་ཁྱབ་སྟེ།ེ དི་ེདིག་མི་ིརྣམིས་ཀྱ་ིའཚི་ོབའ་ི

རྒྱུན་ཤིསེ་ཤིགི་ཏུ་ཆོགས་ཀྱནི་པའ་ིས་རྒྱ་ཇི་ེཆོ་ེནས་ཇི་ེཆོེརི་འགྲོ་ོབཞིནི་ཡིདོི་པ་རིེདི། 

འོན་ཀྱང་རིང་རི་ེདིག་འཚི་ོཞིིང་གནས་པའ་ིཡུལ་དུས་འདི་ིན། དིབང་ཤིེདི་ཅན་

དིག་གསི་རིང་ཉིདིི་འབའ་ཞིགི་ཚིདི་མིརི་བཀུརི་བའ་ིསྒོརེི་གཅདོི་སྲིདིི་དིབང་བརྟེན་པརོི་

གནས་ཆོེདི་དུ། ཐོབས་དིང་ཐོབས་བྱུང་གི་སྒོོ་སྣ་ཚིོགས་ལས་འཛམི་གླིིང་ཀུན་ལ་

ཡིོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཆོགས་ཀྱིན་པའ་ིམིིའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་གལ་བ་ོཆོ་ེདིག་མིག་ོའཇུག་ལྡོག་གིན་

ཡིོདི་དིེ། མིིའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་གལ་བ་ོཆོ་ེརྣམིས་ན་ིརིང་དིབང་ག་ིབསམི་བློོའ་ིམི་ཡུམི་དིང་། 

དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་ལུགས་ཀྱ་ིཕ་ཡིབ་ཡིིན་པས་ས།ོ ། སྔོོན་གྱི་ིཧ་ིཐོ་ིལིརི་གྱི་ིརིིང་ག་ི

འཇིརི་མིན་ཡིིན་ན་འདྲ། ས་ིཏ་ལིན་གྱི་ིརིིང་ག་ིསུའུ་ལེན་ཡིིན་ན་འདྲ། དི་ལྟའ་ིདུས་ཀྱ་ི

སྲིིདི་དིབང་སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱ་ིཡུལ་ལུང་གང་དིག་ཡིིན་ནའང་འདྲ་སྟེེ། “རྫུན་གཏམི་ཚིདི་

མི་ཅན”①དུ་བསྒྱུརི་ལ་འབདི་པའི་སྒོེརི་གཅོདི་པ་རྣམིས་ནི་རྒྱུན་ཤིེས་ལ་སྡོང་ཞིིང་

རྒྱུན་ཤིེས་ལ་འཚི་ེསྟེེ། ཁོ་ོཚིོའ་ིདྲག་རྩུབ་དིང་བཅས་པའ་ིདིབང་ཤུགས་ཡིོདི་ཚིདི་ཀྱ་ི

གཞིི་བཅོལ་སའི་དྲིལ་བསྒྲོགས་རྫུན་མི་དིག་གི་དིགྲོ་ཟློ་ཉིག་གཅིག་པུ་ནི་རྒྱུན་ཤིེས་

ཡིནི་པས་ས།ོ །

གང་དུ་རྒྱུན་ཤིེས་དིང་བྲེལ་པའ་ིམི་ིཚིོགས་ཤིིག་ཡིོདི་ན། དི་ེཉིིདི་རྫུན་གྱིིས་མིག་ོ



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བསྐོརི་སློ་ཞིིང་རྫུས་མིས་དིབང་བསྒྱུརི་སློ་བ་ཉིིདི་ཀྱི་ཕྱོིརི། ཡུལ་གྲུ་དིེ་དིག་ནི་སྲིིདི་

དིབང་སྒོརེི་གཅདོི་མིཁོན་ཚིའོ་ིབསྟེན་པ་ཆོསེ་ཆོརེི་དིརི་པའ་ིཞིངི་ཁོམིས་ཉིག་གཅགི་ཏུ་

བརྩི་ིརུང་། ཡིིན་ཏེ། མི་གཞི་ིའཇིིག་རྟེེན་འདིིའ་ིམི་ིདིང་མི་ིཡི་ིཚིོགས་པ་སུ་ཞིིག་ཡིིན་

རུང་། ལས་ཀའ་ིརྣམི་གྲོངས་གང་ག་ིཆོ་ནས་ཀྱང་བསམི་བློོའ་ིནོརི་འཁྲུལ་དིང་། བྱེེདི་

ཐོབས་ཀྱ་ིནོརི་འཁྲུལ། ལག་ལེན་གྱི་ིནོརི་འཁྲུལ་སོགས་ན་ིསྔོོན་ཆོདི་བྱུང་བ་ཡིོདི་ལ་

ཕྱོིན་ཆོདི་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིོདི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ངེས་པ་དི་ེཙམི་སྤྱོིརི་བཏང་ག་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཤིིག་

ཡིིན་ན་ཡིང་། རྒྱུན་ཤིེས་ལ་རྒོལ་བའ་ིསྒོེརི་གཅོདི་མིཁོན་དིག་གིས་ནི“ཁོ་ོབ་ོཅག་ག་ི

ལུགས་ཀྱ་ིཆོབ་སྲིིདི་ལྟ་བ་དིང་། སྲིིདི་ཇུས་བྱེེདི་ཐོབས་ཡིོདི་ཚིདི་ལ་ནམི་ཡིང་ནོརི་

འཁྲུལ་བྱུང་མྱོོང་མིེདི་ལ་འབྱུང་ཡིང་མིི་སྲིིདི་དིེ། བརྒྱ་ལ་སུ་ཞིིག་གིས་ཁོ་ོབོའ་ིསྐྱེོན་

མིཐོོང་ཞིིང་སྨྲ་ན་དིེ་ནི་མིི་དིམིངས་ཀྱི་དིགྲོ་བོ་དིང་། ཞིི་བདིེ་ལ་ངོ་རྒོལ་ཁོོ་ན་ཡིིན་

ན།ོ །”ཞིསེ་སུ་སྨྲ། 

དི་ེབཞིནི་རྒྱལ་ཁོབ་ཡིནི་ན་འདྲ། མི་ིརིགིས་ཡིནི་ན་འདྲ། མི་ིསྒོེརི་ཡིནི་ནའང་འདྲ་

སྟེ།ེ ཁོ་སང་འདིས་ཟནི་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིབྱུང་བ་ན་ིབཟང་ངན་ཅ་ིཞིགི་ཡིནི་རུང་། དི་ེརིངི་

ཕྱོིརི་འཁོོརི་ཏེ་སུས་ཀྱང་བསྒྱུརི་མིི་རིིགས་ལ་བསྒྱུརི་ཡིང་མིི་བཏུབ་པའི་གནས་

ལུགས་དི་ེཙམི་ཡིོངས་ཁྱབ་ཀྱ་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཤིིག་ཡིིན་ན་ཡིང་། སྒོེརི་གཅོདི་པ་དིག་ག་ི

སམེིས་སུ། ལ་ོརྒྱུས་ན་ིརིང་ཉིིདི་ཀྱ་ིདིགསོ་མིཁོ་ོལྟརི་ཕརི་སྒྱུརི་ཚུརི་སྒྱུརི་ཅ་ིཞིགི་བྱེས་

རུང་བྱེ་ཆོོག་པའ་ིཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ིརིོལ་རྩིེདི་ཅིག་ཏུ་བརྩིིས་ནས་དི་ེལྟརི་རྟེག་ཏུ་སྒྲུབ་ཀྱིན་

ཡིདོི། 

འཛམི་གླིིང་འདིིའ་ིམིཐོ་ོརིིམི་སྲིོག་ཆོགས་ཡིིན་ཟེརི་བའ་ིའགྲོ་ོབ་མི་ིལ་མིཚིོན་ན། 



སྨག་རུམ་ཁྲོོདེ་ཀྱིི་བརྗེེདེ་བྱང་།
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འཚིོ་ཆོས་ལྟོ་གོས་མིེདི་དུ་མིི་རུང་བ་བདིེན་མིོདི། གལ་སྲིིདི་སྨྲ་བརྗོོདི་བཀག་ཅིང་

བསམི་གཞིིགས་བསྡོམིས་ཏེ། མིིག་གིས་མིཐོོང་བའི་གཟུགས་ཅན་རྣམིས་བལྟས་

བལྟས་ལ་མིེདི་པརི་བརྗོོདི་དིགོས་པ་དིང་། ཡིིདི་ལའང་མི་ཤིརི་བ་མིང་པ་ོཞིིག་གསལ་

བོརི་རིིག་ཚུལ་བཤིདི་དིགོས་པའི“ཁྲིིམིས་ཆོདི”ཀྱིས་གཅུན་ན་ནི། ལྟ་ོགོས་ལེགས་

ཙམི་འཛོམིས་རུང་། དིོན་དིམི་གྱི་ིབདི་ེབ་ཞིིག་མིིང་ག་ིལྷག་མི་ཙམི་ལས་མིེདི་པ་དི་ེ

མྱོོང་བས་གྲུབ་པའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཤིིག་ཡིིན་ན་ཡིང་། སྒོེརི་གཅོདི་མིཁོན་དིག་གིས“མི་ིལ་

དིགསོ་པ་འཚི་ོགསོ་ཡིནི་ཏ་ེབདིག་གསི་ཁྱེདི་ལ་སྟེརེི་བརི་བྱེེདི། དི་ེལས་གཞིན་དུ་རིང་

དིབང་ཟེརི་བ་ཞིིག་དིགོས་པརི་སྨྲ་བ་ན་ིསྐྱེིདི་ལ་སྐྱེིདི་ང་ོམི་ཟིན་པ་ཡིིན་ཕྱོིརི་བཙོན་དུ་

འཇུག་པརི་རིགིས་ས།ོ །”ཞིསེ་ཚིོདི་མིེདི་ཀྱ་ིཧམི་པ་མིངནོ་སུམི་དུ་ཤིདོི་པ་ཡིནི། 

དི་ེལྟརི་ཇི་ིསྲིིདི་རྒྱུན་ཤིེས་ཀྱ་ིལོག་ཕྱོོགས་སུ་འགྲོེང་བའ་ིགཏན་ཚིིགས་འཁྲུལ་བ་

རྣམིས་ལ་དིབང་དིང་ག་ོགནས་ཡིོདི་པ་དི་ེསྲིིདི་དུ། སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱ་ིལྟ་གྲུབ་དིང་སྒོེརི་

གཅོདི་ཀྱ་ིལམི་ལུགས་མིང་པ་ོས་སྟེེང་དུ་འཚི་ོངེས་ཤིིང་། དྲག་རྩུབ་དིང་མིནརི་གཅོདི་

ཀྱ་ིསྐལ་བ་ངན་པ་ཡིང་མི་ིཡུལ་དུ་གནས་ངེས་པས། གལ་ཏ་ེསུ་ཞིིག་མི་ིཡི་ིབདི་ེསྐྱེིདི་

ལ་དུངས་ཤིངི་ཆོསོ་ཉིིདི་ཀྱ་ིབདིནེ་པ་ལ་ཞིནེ་ན། རྒྱུན་ཤིསེ་ལ་རྒལོ་བའ་ིརྫུན་གཏམི་ཐུ་

མིོ་ཆོེ་དིེ་དིག་ལ་གཡུལ་བཤིམིས་ཤིིང་སུན་འབྱེིན་པརི་བྱེ་རྒྱུ་ནི་རིང་དིབང་འཚིོལ་

སྙོགེ་ག་ིལམི་དུ་ཞུགས་པའ་ིཐོགོ་མིའ་ིཕུན་ཚིགོས་ཀྱ་ིསྦྱརོི་བ་དིང་པ་ོཡིནི། 

མི་ིཉིིདི་མི་ིརུ་ག་ོཞིིང་། རིང་ང་ོརིང་གིས་ཟིན་པའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་ལ་གཞི་ིབཅོལ་བའ་ི

རྟེནེ་འབྱུང་ག་ིངང་ཚུལ་དིང་འགྲོགོས་ན། རིང་དིབང་རིང་དིབང་ཞིསེ་བཤིདི་ཀྱནི་པ་དི་ེ

ཡིང་རྩི་བ་བརྟེན་ཅིང་རྩི་ེམི་ོརིིང་བ་ཞིིག་ཡིོང་གི རྒྱུན་ཤིེས་ཡིོདི་ཚིདི་རྒྱང་དུ་དིོརི་ནས། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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རིང་དིབང་དིགསོ་ས།ོ །དིམིངས་གཙ་ོལགེས་ས།ོ །ཞིསེ་པའ་ིཁོ་གཡིང་ཙམི་སྒྲོགོ་པ་ན་ི

ན་ེཙོའ་ིམི་ཎ་ིལས་ཀྱང་སྙོངི་པ་ོབྲེལ་པ་རིདེི། 

གནའ་དིེང་གང་ག་ིསྐབས་ཡིིན་ཡིང་རུང་སྟེེ། དུས་རིབས་ས་ོས་ོདིང་སྤྱོ་ིཚིོགས་

ས་ོསོའ་ིདིོན་དིངོས་ཀྱ་ིགནས་ཚུལ་ནི། དུས་རིབས་དི་ེདིག་ཏུ་འཚི་ོཞིིང་སྤྱོ་ིཚིོགས་དི་ེ

དིག་ཏུ་གནས་པའ་ིཡུལ་མི་ིདིཀྱུས་མི་ཚིོའ་ིཉིིན་རིེའ་ིའཚི་ོབ་དིང་འཆོརི་ཅན་གྱི་ིལས་

ཀའ་ིངསོ་ནས་བལྟས་ཏ་ེཤིསེ་དིགསོ་པ་ཞིགི་ཡིནི་གྱི།ི དིབང་བསྒྱུརི་པ་ཉུང་ཤིས་ཙམི་

གྱིི་གནས་ཚུལ་དིང་འབྲེེལ་བའི་འུརི་འུརི་ཟིང་ཟིང་གི་དིོན་བྱེ་ཆོེན་པོ་གང་དིག་སྤྱོི་

ཚིོགས་གང་ཞིིག་ལ་དིཔྱོོདི་པའ་ིམི་ེལོང་དུ་བཟུང་ན་ན་ིནོརི་ཞིིང་འཁྲུལ་བ་སྟེ།ེ དི་ེན་ིམི་ི

རྣམིས་ཀྱིས་མི་མིཐོརི་ངེས་དིགོས་པའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཤིིག་རིེདི། དིེས་ན་གང་ཞིིག་སྐྱེིདི་

པའ་ིདུས་རིབས་ཡིིན་པ་དིང་། གང་ཞིིག་མྱོ་ངན་གྱི་ིལ་ོཟློ་ཡིིན་པ་ཡིང་དིབང་ཆོེན“མི་ི

བ་ོཆོེས”གྲུབ་པའ་ིཚིོགས་སྤྱོ་ིཆོེན་པ་ོདིག་གིས་འུདི་བརྗོོདི་དྲིལ་བསྒྲོགས་ཁོ་ོནས་ཁོ་

ཚིོན་གཅོདི་ཐུབ་པ་ཞིིག་མིིན་ཏ།ེ ཡུལ་མི་ིདིཀྱུས་མི་རི་ེརིེའ་ིསྒོེརི་གྱི་ིབདི་ེསྡུག་ག་ིམྱོོང་

བ་འབའ་ཞིིག་ལ་བརྟེནེ་ནས་ཐོག་གཅདི་དིགསོ་པའ་ིཕྱོིརི་རི།ོ །

དིེརི་བརྟེེན། སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིམི་ིཚི་ེརིང་དིབང་དིང་ལྡན་ཞིིང་། མི་ིལུས་རྩིིས་

ཐོང་དིང་མི་བྲེལ་པའི་སྤྱོི་ཚིོགས་ཤིིག་ཡིིན་ཕྱོིན། དིཔལ་འབྱེོརི་སྟེོབས་ཤུགས་དིང་

ཚིན་རིིག་ལག་རྩིལ་ཅ་ིལྟ་བུ་ཡིིན་ཀྱང་རུང་། དི་ེན་ིབཙན་དིབང་ག་ིའཇིིགས་པ་དིང་

བྲེལ་ཅིང་མིནརི་གཅོདི་ཀྱ་ིགདུང་བ་དིང་གྱིེས་པའ་ིཞི་ིབདི་ེའཆོམི་མིཐུན་གྱི་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་

ཤིིག་ཡིིན་པརི་ཐོག་ཆོོདི་ལ། སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་རིེ་རིེའི་ལུས་ངག་གི་བྱེ་སྤྱོོདི་ཡིོདི་ཚིདི་

ཚིོགས་སྤྱོ་ིཆོེན་པ་ོདིག་ག་ིདིགོས་མིཁོ་ོའབའ་ཞིིག་ལ་བསྟུན་དིགོས་པའ་ིཁྲིིམིས་ཆོདི་



སྨག་རུམ་ཁྲོོདེ་ཀྱིི་བརྗེེདེ་བྱང་།
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ཤིིན་ཏུ་ལྕ་ིཞིིང་། སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་གྱི་ིརིང་དིབང་དིང་། སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་གྱི་ིརྩིིས་ཐོང་སོགས་

ན་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་གང་དིེའ་ིལྡོག་ཕྱོོགས་ཀྱ་ིསྟེོབས་ཤུགས་སུ་བགྲོངས་ཏ་ེརྩིིས་མིེདི་རྡོོག་

རིལོ་གཏངོ་གནི་ཡིདོི་ན། ཡུལ་དིེརི་ན་ིལངོས་སྤྱོདོི་མིངའ་ཐོང་ཆོ་ེཡིང་རུང་། ཚིན་རིགི་

ལག་རྩིལ་དིརི་ཀྱང་ཆོགོ ཁོ་གཡིང་སྙོན་པ་ོདིང་དིརི་ཆོ་མིཛསེ་པ་ོམིང་ཡིང་འདྲ་སྟེ།ེ དི་ེ

ན་ིབདིེན་པ་ལ་སྡོང་ཞིིང་མི་ིགཤིིས་ལ་རྒོལ་པའ་ིཀློ་ཀློོའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་ཤིིག་ཏུ་ཐོག་གཅདི་

རྒྱུ་ཡིིན་པ་དིེ་ཡིང་དུས་རིབས་ཉིེརི་གཅིག་པའི“ཡིོངས་ཁྱབ་རྒྱུན་ཤིེས”ཤིིག་ཏུ་

ཆོགས་ཀྱནི་ཡིདོི་དི།ོ །

ཨ་རིིའ་ིརིང་བཙན་དིམིག་འཁྲུགས་སྐབས་སུ། དི་ེགའ་ིརིང་དིབང་རྩིོདི་ལེན་གྱི་ི

ལས་འགུལ་ལ་ཞུགས་པའ་ིཡུལ་མི་ིརི་ེརིེའ་ིཨམི་ཕྲག་ཏུ་ཁོ་ོཚིོའ་ིལམི་སྟེོན་གྱི་ིསྒྲོོན་མི་ེ

ལྟ་བུའ་ིདིཔ་ེདིེབ་རི་ེརི་ེབཅུག་ཡིོདི་པརི་གྲོགས། ཁོ་ོཔ་དིག་ག་ིསེམིས་ཤུགས་ཀྱ་ིགཞི་ི

འཛིན་སརི་གྱུརི་པའི་དིཔེ་དིེབ་དིེ་ནི་ཡིེ་ཤུའི་སྟེོན་པའི<<དིམི་པའི་གསུང་

རིབ>>མིནི་ལ། ཕ་ིལ་ཐོའོ<ི<ཕུགས་བསམི་རྒྱལ་ཁོབ>>ཡིང་མི་ཡིནི་ཏ།ེ ཁོ་ོཚི་ོ

དིང་སྐྱེིདི་སྡུག་མིཉིམི་མྱོོང་གི་རྩིོམི་མིཁོན་ཕའིན(T.Paine,潘恩)གྱིིས་བྲེིས་

པའ<ི<རྒྱུན་ཤིསེ>>རིེདི། 

ག་ོབ་རིགས་ལེན་བྱེས་ན། <<རྒྱུན་ཤིེས>>ན་ིབརྗོོདི་བྱེ་རྣམི་གྲོངས་གཉིིས་

ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཞིིག་སྟེ།ེ དིབྱེིན་ཇི་ིཔས་ཁོ་ོཚིོརི་ཅ་ིཞིིག་བྱེེདི་ཀྱིན་ཡིོདི་པ་དིང་ཁོ་ོཚི་ོརིང་

གིས་དི་ེལ་ཅ་ིཞིིག་བྱེ་དིགོས་པ་གཉིིས་རིེདི། ཨ་རིིའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིངོས་ནས་བལྟས་ན། 

<<རྒྱུན་ཤིེས>>ཀྱིས་མི་ིརྣམིས་ལ་བྱེིན་པའ་ིག་ོརྟེོགས་དིང་ཆོོདི་སེམིས་དི་ེཁོ་ོཔ་

ཚིོས་དིབྱེིན་ཇི་ིབཙན་རྒྱལ་ཆོེན་མིོའ་ིགཉིའ་གནོན་ལ་མིག་ོབ་ོསྒུརི་མི་ིའདིོདི་པའ་ིནང་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ག་ིསྟེོབས་ཤུགས་ཀྱ་ིགཞི་ིརྩི་ལྟ་བུརི་ཆོགས་ཡིོདི་པས། ཕའིན་གྱི་ིམིཛདི་རྗོེས་དི་ེཡིང་

རྒྱལ་ཡིབ་ཝ་ཞིིན་ཐོོན(G.Washington,华盛顿)ལས་མི་ིདིམིན་ན་ོཞིེས་

སུ་ཁོ་ོཚི་ོརིང་གསི་སྨྲ་བརི་བྱེེདི། 

དིབྱེིན་ཇིིའ་ིམི་ིསེརི་སྤོེལ་ཡུལ་དུ་གྱུརི་པའ་ིབྱེང་ཨ་མི་ེརི་ིཀརི་སྐབས་དི་ེདུས་སུ་

མིི་གྲོངས་ས་ཡི་གཉིིས་དིང་འབུམི་ལྔ་ཙམི་ལས་མིེདི་ན་ཡིང་། མིི་རྣམིས་ཀྱིས་མི་

བཀློགས་ཐུ་མིེདི་དུ་གྱུརི་པའི<<རྒྱུན་ཤིེས>>ནི་ཡུདི་ཙམི་གྱིི་དུས་ལ་དིཔརི་

གྲོངས་འབུམི་ཕྲག་ལྔ་ལས་བརྒལ་སངོ་། ཨ་རིིའ་ིསྲིདིི་འཛནི་ཐོགོ་མི་ཝ་ཞིིན་ཐོནོ་གྱིསི་

ཀྱང་། དིཔ་ེཆོ་དི་ེལ་བལྟས་པས་ལྷག་ཏུ་དིབྱེིན་ཇིིའ་ིདྲང་བདིེན་མིིན་པའ་ིལམི་ལུགས་

ལ་འཚིགི་པ་ཟསོ་ཏ།ེ “<<རྒྱུན་ཤིསེ>>ཀྱསི་ཁོ་ོབ་ོརིང་ཉིདིི་ཚུདི་པའ་ིསྐྱེ་ེབ་ོམིང་པ་ོ

ཞིིག་གི་སེམིས་ལ་གཏིང་ཟབ་པའི་འགྱུརི་བ་བཏང་སོང་། ང་ཚིོའི་སྙོིང་ཁོོང་དུ་རིང་

བཙན་དིང་རིང་དིབང་ག་ིབསམི་བློོའ་ིརློབས་རྒྱུན་དྲག་ཏུ་འཕྱུརི་སོང་། ང་ཚིོས་བྲེན་

གཡིགོ་བྱེས་ནས་མིག་ོབ་ོབསྒུརི་མི་ིརུང་ལ། གཞིན་གྱི་ིགཉིའ་གནནོ་དིང་བཤུ་གཞིགོ་

ལ་བཟོདི་པ་བསྒོོམི་རྒྱུ་མིིན། ང་ཚིོས་བློ་ོཐོག་རྦདི་ཆོོདི་ཀྱིས་འདི་ིལྟ་བུའ་ིདྲང་སྙོོམི་མིིན་

ཞིིང་མི་ིཆོོས་དིང་འགལ་བའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཅིག་དིང་འབྲེེལ་བ་ཡིོདི་ཚིདི་རྩི་བ་ནས་གཅདི་

རྒྱུ་ཡིནི།”ཞིསེ་ཀྱང་བཤིདི་མྱོངོ་། 

དི་ེལྟརི<<རྒྱུན་ཤིེས>>གྱི་ིཁྱདི་པརི་འཕགས་པའ་ིཚིིག་རྩིལ་དིང་གནདི་ལ་

ཁོེལ་པའ་ིབསམི་གཞིིགས་དིེས་ནི། <<ཨ་རིིའ་ིརིང་བཙན་བསྒྲོགས་གཏམི>>དི་

དུང་མི་གྲུབ་པའ་ིསྔོ་རིོལ་ཞིིག་ནས<<ཨ་རིིའ་ིརིང་བཙན་བསྒྲོགས་གཏམི>>གྱི་ི

སྙོིང་པོའ་ིབསམི་བློ་ོདི་ེདིག་མི་ིཐོམིས་ཅདི་ཀྱིས་ཤིེས་རྟེོགས་ཐུབ་པའི“རྒྱུན་ཤིེས”སུ་



སྨག་རུམ་ཁྲོོདེ་ཀྱིི་བརྗེེདེ་བྱང་།
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བསྒྱུརི་པརི་བརྟེེན། གལ་ཆོེའ་ིངེས་རྟེོགས་མིང་པ་ོཞིིག་དིམིངས་སེམིས་ན་གཡི་ོམིེདི་

བྲེག་རི་ིབཞིནི་དུ་རྩི་བ་བརྟེན་པརི་གྱུརི། 

དིངོས་གནས་རིང་དིབང་ལས་འགུལ་གྱི་ིའག་ོརྒྱུན་ཤིེས་ནས་བརྩིམིས་པ་དིེས་

ན།ི ཨ་རི་ིཔ་ཚིོརི་དི་ེརིངི་ག་ིའབྱེོརི་ཕྱུག་སྤྱོ་ིཚིགོས་དིང་། དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིདིི་ལུགས་

སགོས་རིནི་ཆོནེ་འབྲེས་བཟང་སྣ་ཚིགོས་བསྐྱེེདི་པ་ཡིནི་ངསེ་ཏ།ེ རིགིས་མིཐུན་གྱི་ིརྒྱུ་

ལས་རིིགས་མིཐུན་གྱིི་འབྲེས་བུ་སྨོིན་ངེས་པའི་ཆོོས་ཉིིདི་སུས་ཀྱང་བཟློོག་ཏུ་མིི་

བཏུབ་ཨང་། 

གཞིན་དུ“རློབས་ཆོེན་གྱི་ིབློ་ོམིཐུན་ག་ག་ེམིོའ་ིསྣ་ེཁྲིིདི་འོག་ཏུ་མི་ིཡུལ་ལ་རྫིོགས་

ལྡན་གྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་ཞིིག་བཞིེང་རྒྱུ་ཡིིན”པརི་སྙོདི་མིཁོན་ཚིོས་ནི། གསརི་བརྗོ་ེདིང་། 

བཅིངས་འགྲོོལ། དིམིངས་གཙ་ོསོགས་ཀྱ་ིའབོདི་ཚིིག་སྙོན་མི་ོཅ་ིཞིིག་བོས་ཀྱང་རུང་

སྟེེ། གོམི་པ་དིང་པ་ོནས་བཟུང་མི་ིརིང་མིཚིན་པའ་ིཆོོས་ཉིིདི་སྣང་མིེདི་དུ་གཡུགས་

ཤིངི་། དིནོ་དིམི་པའ་ིརྒྱུན་ཤིསེ་རྩིསི་མིདེི་དུ་བཏང་ཟནི་པའ་ིཕྱོརིི་ཁོ་ོཚིའོ་ིལས་སུ་བྱེ་བ་

དིག་ནམི་ཡིང་སྒོེརི་གཅདོི་མུན་ནག་ག་ིརི་བ་ལས་འདིའ་བའ་ིགནས་མི་ིདིམིགིས་ས།ོ །

བཞི།ི

དི་དུང་ཚིབས་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ལ། སྔོོན་གྱི་ིདུས་སུ་ནི“ཆོོས་སྲིིདི་མིཉིམི་བསྲིེས”ཀྱ་ི

འདུ་ཤིེས་རིབ་རིིབ་དིག་གིས་ཡུལ་གངས་ཅན་པའ་ིའཚི་ོབའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་མིཐོའ་དིག་

ཡིལ་བརི་བརློགས་ཏ།ེ མི་ིཕལ་མི་ོཆོ་ེཤི་ིམིིན་གསོན་མིིན་གྱི་ིཕུང་པ་ོའཁྱག་རི་ོཞིིག་ཏུ་

བསྒྱུརི་ཟནི་པ་ཇི་ིབཞིནི་དུ། དི་ཡིང་རིང་རི་ེཚིསོ་རིང་དིབང་དིང་འདྲ་མིཉིམི་ཟརེི་བའ་ིཐོ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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སྙོདི་ཆོེན་པ་ོདིག་ཁོ་ལ་བཟུང་ནས། མི་ིཆོོས་ཀུན་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཡིོདི་ཚིདི་རྡོོག་

རིལོ་གཏངོ་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་གསརི་པ་ཞིགི་ལ་དིབུ་ཁྱུདི་འབྲེ་ིཡི་ིམིེདི་དིམི་སྙོམི།

ལྟོས་དིང་། དིེང་སྐབས་རིང་དིབང་རིང་དིབང་ཞིེས་རྗོོདི་ཀྱིན་པའ་ིརིང་རིེའ་ིསྐྱེ་

སེརི་གཞིོན་སྐྱེེས་ཚིོ་ལ་མིཚིོན་ན། རིང་དིབང་གི་བསམི་བློོ་ཞིེས་པ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་

གཞིན་ལ་མིཚིང་འབྲུ་བ་དིང་། ཀུན་སྤྱོོདི་བག་མིེདི་ཀྱི་ལས་ལ་གང་བྱུང་དུ་འཇུག་

ནུས་པའ་ིཕ་ོཚིོདི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་ངོས་བཟུང་བའ་ིརྟེགས་དིང་མིཚིན་མི་མིངོན་གསལ་

དིོདི་པོརི་སྣང་། ཚུལ་དིེརི་བསམིས་ན། རིང་དིབང་ག་ིབསམི་བློ་ོཟེརི་བ་དི་ེསྐྱེེས་བུ་

སྒོརེི་རི་ེརིའེ་ིལུགས་མིཐུན་གྱི་ིགནས་བབ་ལ་བརྩི་ིབཀུརི་བྱེདེི་ཅངི་། ཐུན་མིནི་གྱི་ིཁྱདི་

ཆོོས་ལ་གཙིགས་འཛིན་བྱེེདི་པའ་ིཤིེས་རིབ་ལས་བྱུང་བའ་ིངེས་རྟེོགས་ཤིིག་ཡིིན་པ་

དི་ེདིང་། རིང་ག་ིརིང་དིབང་ལ་གོང་བཀུརི་འཐོོབ་དིགོས་ན། གཞིན་གྱི་ིརིང་དིབང་ལ་

བརྩི་ིའཇིོག་བྱེ་དིགོས་པའ་ིམི་མིཐོའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་དིག་ཀྱང་ཁོ་ོཚི་ོདིང་རྒྱང་ཐོག་རིིང་པོས་

ཆོདོི་འདུག 

དི་དུང་མི་ིདི་ེརིིགས་ཀྱིས་ན།ི ཕ་མི་ལ་བརྩིིས་ན་ང་ོཚི་དིང་དིག་ེརྒན་ལ་བཀུརི་ན་

བྲེན་གཤིིས་སུ་སྙོམི་ནས། འདྲ་མིཉིམི་གྱིི་བསམི་བློོ་ཞིེས་པ་དིེ་ཉིིདི་ཀྱང་སུ་ལ་མིི་

བསྟུན་གང་ལ་མིི་མིཐུན་པའི་ཧམི་སེམིས་དིང་ང་རྒྱལ་ཞིིག་ཏུ་གོ་འདུག་པ་འདྲ་སྟེེ། 

འདྲ་མིཉིམི་ལ་ག་ོབ་ལེན་ཚུལ་དི་ེཡིང་། འདྲ་མིཉིམི་ཞིེས་པ་དི་ེམིི་སུ་ཡིིན་རུང་བདི་ེ

སྡུག་ག་ིཚིརོི་པ་གཅགི་མིཚུངས་སུ་གྲུབ་པའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིགཤིསི་ལུགས་ལ་གཞི་ིབཅལོ་

པའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་དྲང་སྙོོམི་གྱི་ིརིིན་ཐོང་ལྟ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་དིང་རྒྱང་ཐོག་ཤིིན་

ཏུ་རིངི་ང་ོ། །



སྨག་རུམ་ཁྲོོདེ་ཀྱིི་བརྗེེདེ་བྱང་།
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བསམི་ཞིངི་བསམིས་ཚི།ེ རྒྱུན་ཤིསེ་ན་ིསྤྱོ་ིཚིགོས་ས་ོས་ོབདི་ེཐོང་དུ་གནས་པའ་ི

ཚི་ེསྲིོག་ག་ིསྙོིང་པ་ོཡིིན་ལ། རྒྱུན་ཤིེས་ན་ིམི་ིརི་ེརིེའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིརྟེོགས་པའ་ིགཞུང་རྟེ་

ཡིང་ཅསི་མི་ཡིནི། 

མིདིོརི་ན། རིང་ག་ིགླིེན་རྟེགས་དིང་བླུན་རྨོངས་ཀྱིས་བསྐྱེེདི་པའ་ིལས་ཀ་སྔོ་མི་

མིཐོའ་དིག་ལྷ་དིང་ལྷ་མིོའ་ིསྤྲུལ་སྒྱུརི་དུ་ལྟ་ཞིིང་། གཞིན་གྱིིས་བཙན་འཛུལ་དིང་དྲག་

རྩུབ་མིནརི་གཅོདི་བྱེས་པ་སོགས་འདྲ་ེདིང་གདིོན་གྱི་ིཆོ་ོའཕྲུལ་དུ་ལྟ་བའ་ིརིང་རི་ེབོདི་

མི་ིརྣམིས་ལ་མིཚིནོ་ན། མི་ིརིང་མིཚིན་པའ་ིཆོསོ་ཉིིདི་དིང་བཅས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིརྒྱུན་

ཤིེས་དིང་། འཚི་ོབའ་ིརྒྱུན་ཤིེས། མི་ིཚིེའ་ིརྒྱུན་ཤིེས། སློོབ་གསོའ་ིརྒྱུན་ཤིེས། འཕྲོདི་

བསྟེེན་གྱི་ིརྒྱུན་ཤིེས། རིིག་གནས་ཀྱ་ིརྒྱུན་ཤིེས་སོགས་ལ་གཙིགས་སུ་བཟུང་ཞིིང་

དིོན་ལ་གཞིོལ་མིིན་ནི། དིེང་ཕྱོིན་མིི་གྲོལ་དུ་མིི་བྱེས་ནས་འགྲོོ་འདིོདི་ཡིོདི་མིེདི་ཀྱི་

འདིམི་ག་ལ་ཐུག་ཡིདོི་པ་གོརི་མི་ཆོག་ག ོ།

ལྔ།

དིེ་ཇིི་ལྟ་བ་བཞིིན་དུ་རིབ་བྱུང་པའི་སྡོེ་ཞིིག་ལ་མིཚིོན་ནའང་། གང་དུ་ཆོོས་ཀྱི་

རྒྱུན་ཤིེས་ཡིོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཆོགས་པའ་ིདིགོན་སྡོ་ེཞིིག་ཡིིན་ཕྱོིན། ཞི་ིབའ་ིབསྟེ་ིགནས་

ཤིིག་དིང་བག་ཕེབས་ཀྱ་ིགནས་མིཆོོག་ཅིག་ཡིིན་པརི་གདིོན་མི་ིཟ་སྟེ།ེ དིགོན་པ་གང་

ཞིིག་ཏུ་ལུགས་མིཐུན་ཆོོས་ཀྱ་ིདིདི་མིོས། ཞི་ིདུལ་འདུལ་ཁྲིིམིས་ཀྱ་ིསྤྱོོདི་པ། ལྟ་སྒོོམི་

ཤིེས་རིབ་ཀྱི་ཉིམིས་ལེན་སོགས་འཐུས་ཚིང་ཞིིག་ཡིོདི་མིེདི་ཀྱི་ཐོོག་མིའི་རྩི་བ་ནི། 

དིགནོ་སྡོའེ་ིདིག་ེའདུན་པ་སྤྱོའི་ིཆོསོ་ཀྱ་ིརྒྱུན་ཤིསེ་ལ་རིག་ལས་པས་ས།ོ །



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཉིིན་ཞིིག ཕྲན་གྱིིས་ང་ོཤིེས་པའ་ིདིག་ེསློོང་དིགུང་ལ་ོབདུན་ཅུརི་ཉི་ེབ་ཞིིག་དིང་

ངདེི་གཉིསི་གླིངེ་མིལོ་བྱུང་སྐབས། ཁོངོ་གསི“ངས་དིག་ེསྦྱརོི་ཆོནེ་པ་ོབྱེདེི་ཐུབ་མི་སངོ་

སྟེེ། ངན་སོང་དུ་བློ་མིས་མི་ིགཏོང་ཁོ་ོཐོག་ཡིིན་ན་ིརིེདི།”ཅེས་ཟེརི། སྤྱོིརི་བཏང་ཁོོང་

ཉིིདི་ཁྲིིམིས་གཙང་ཚུལ་ལྡན་གྱི་ིགྲྭ་པ་ལེགས་པ་ོཞིིག་ཡིིན་ཕྱོིརི་ཁོ་ོབོས་ཡི་ིརིངས་དིང་

བརྩི་ིབཀུརི་གྱི་ིགནས་སུ་རྒྱུན་དུ་བཞིག་ཡིོདི་ལ་དི་དུང་དི་ེལས་མི་མིཆོསི་མིོདི། ཆོསོ་

ཀྱ་ིརྒྱུན་ཤིེས་དིང་བྲེལ་པའ་ིསྐདི་ཆོ་དིེས་ན་ིང་ལ་བཤིདི་དིཀའ་བའ་ིན་ཟུག་ཅིག་དིབང་

མིེདི་དུ་བྱེིན་སོང་། འ་ོརིེདི། དི་རུང་ཁོོང་ན་ིམིཚིན་ཉིིདི་ཀྱ་ིསློོབ་གཉིེརི་ཡིོདི་པའ་ིདིགོན་

སྡོ་ེཆོེན་པ་ོཞིགི་ཏུ་སྐུ་ཚི་ེཧྲོལི་པོརི་བཞུགས་པ་ཞིིག་ཀྱང་རིེདི།

ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་ཀྱ་ིགཞུང་ལུགས་ལྟརི་ན། ངན་སོང་དུ་འགྲོ་ོདིང་མི་ིའགྲོ་ོ

སོགས་ཀྱ་ིའབྲེས་བུ་དིག་ན།ི སྐྱེ་ེབ་ོརིང་རིང་གིས་ལས་ཅ་ིཞིིག་བསྒྲུབས་པའ་ིརྒྱུ་ཁོ་ོན་

ལ་རིག་ལས་ཀྱི། གང་ཟག་གཞིན་ཞིིག་ལ་གང་ཟག་གཞིན་ཞིིག་ངན་སོང་དུ་གཏོང་

དིང་མིི་གཏོང་གི་དིབང་ཆོ་ཅི་ཡིང་ཡིོདི་མིི་སྲིིདི་དིེ། ཆོོས་ཀྱི་བློ་མི་ནི་ལེགས་ཉིེས་

འཇུག་ལྡོག་འདིོམིས་པའི་ལམི་སྟེོན་ཡིིན་པ་ལས། གརི་སྐྱེེ་བཀོདི་སྒྲོིག་བྱེེདི་པའི་

ཁྲིིམིས་དིཔོན་མི་ཡིིན་ན།ོ །རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིརིིགས་པའ་ིའགྲོ་ོལུགས་དི་ེཙམི་ན་ིནང་ཆོོས་

ཀྱ་ིརྨང་གཞིིའ་ིའགྲོ་ོལུགས་དིང་རྒྱུན་ཤིེས་ཙམི་ཡིིན་ན་ཡིང་། རིང་ལ་ོབཅུ་ཟིན་ཙམི་

ནས་ཆོོས་སྒོོརི་ཞུགས་ཏ་ེདི་ལྟ་རིང་ལ་ོབདུན་ཅུརི་ཉི་ེབའ་ིདིག་ེསློོང་ཞིིག་ལ་ནང་ཆོོས་

ཀྱ་ིརྩི་བའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་དི་ེཙམི་ཡིང་མི་ིམིངའ་བ་ན་ིསེམིས་སྐྱེ་མི་ོཁོ་ོཐོག་ཆོདི་བྱེེདི་ཅིག་

མི་ཡིནི་གྲོང་། 

ལྷག་ཏུ་ཡི་ང་བ་ཞིགི་ལ། རིང་རི་ེབོདི་ཀྱ་ིརིབ་བྱུང་པའ་ིསྡོ་ེལ་མིཚིནོ་ན། དི་ེདིང་དི་ེ



སྨག་རུམ་ཁྲོོདེ་ཀྱིི་བརྗེེདེ་བྱང་།
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ལྟ་བུ་ན་ིཆོེས་སྤྱོིརི་བཏང་ག་ིསྣང་ཚུལ་ཕལ་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཏེ། ཆོོས་ཀྱ་ིརྒྱུན་ཤིེས་དིང་

བྲེལ་པའི་སྐདི་ཆོ་དིེ་རིིགས་ཆོོས་པ་ཆོེ་གེ་མིོས་བཤིདི་པའི་དིཔེ་རྣམིས་རིེ་རིེ་ནས་

འགདོི་དིགསོ་ན་ཟདི་དུ་ག་ལ་ཡིདོི།

ཆོོས་ཀྱ་ིརྒྱུན་ཤིེས་དིང་བྲེལ་པའི“ཆོོས་པ”ཞིིག་ལ་མིཚིོན་ན། ཆོོས་ཀྱ་ིནང་དིོན་

དིང་འབྲེལེ་བའ་ིམི་ིཚིེའ་ིལྟ་བ་དིང་། འཇིིག་རྟེནེ་ལྟ་བ། རིནི་ཐོང་ལྟ་བ་སགོས་ན་ིགཞིརི་

ཡིང་ག་ལ་ཡིོདི་དིེ། མི་མིེདི་ཀྱ་ིབུ་ཕྲུག་ཅིག་སྐྱེ་ེཡིང་མི་ིསྲིིདི་ལ། གལ་ཏ་ེསྐྱེེས་ཀྱང་

གདིོན་གཟུགས་ཡི་མི་བརློ་ཞིིག་ལས་ཡིོདི་སྲིིདི་དིམི། དི་ེབཞིིན་དུ་ཆོོས་ཀྱ་ིརྒྱུན་ཤིེས་

མིི་ལྡན་པའི་ཆོོས་པ་ཡིན་གརི་པ་རིེ་རིེས་གྲུབ་པའི་ཚིོགས་སྤྱོིའི་དིགོན་སྡོེ་ཞིིག་ལ་

མིཚིོན་ན་ཡིང་། དིགོན་སྡོེའི་ཁྱདི་ཆོོས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་ཤིེས་རིིག་སློོབ་གསོ་དིང་། 

འདུལ་བའ་ིགཞུང་ལུགས་དིང་ལྡན་པའ་ིདི་ོདིམི་སྒྲོིག་འཛུགས། གྲྭ་པའ་ིརྩི་དིོན་དིང་

མིཐུན་པའ་ིམི་ིཚིེའ་ིའགྲོ་ོལུགས་བཅས་ལགེས་པརི་ཆོགས་རྒྱུ་ན་ིཤིནི་ཏུ་འབྱུང་དིཀའ་

བ་ཞིགི་ཏུ་སྣང་ང་ོ། །

དི་ེལྟརི་ཆོོས་ཀྱ་ིརྒྱུན་ཤིེས་མི་ིལྡན་པའི“ཆོོས་པའི”གྲོངས་ཀ་མིཚིམིས་མི་ིཆོདི་

པརི་ཇི་ེམིང་དུ་འགྲོ་ོབཞིནི་པ་དིརེི། མི་ིལ་ལས་ན“ིདིམིརི་སརེི་ངུརི་སྨྲགི་མིདིངས་ཀྱསི་

ས་སྟེེང་ཁྱབ་པོ། དིཀརི་ཕྱོོགས་རྒྱལ་པའ་ིམིཚིན་མི་ཕྱོོགས་སུ་གྲུབ་པོ།” ཞིེས་སུ་

དིགའ་ཀྲོག་ཀྲོག་གིས་ང་རྒྱལ་བྱེེདི་སྲིིདི་ནའང་། དི་ེདིག་དིང་མི་ིའདྲ་ས་ཞིིག་ལ། “ཕྱོ་ི

ཡི་ིགཅན་གཟན་གྱིིས་མིི་སོདི་པའི་སེངྒེེ། ནང་གི་འབུ་སྲིིན་གྱིིས་གསདི་ནུས”པའི་

མིན་ངག་དྲན་ཚི།ེ ཁོ་ོབོའ་ིཡིིདི་ཀྱ་ིཚིོརི་པ་ན་ིནམི་ཡིང་ལྗོིདི་ཏིག་ཏིག་དིང་འཁྱག་སིབ་

སབི་ཡིནི་ཨང་།



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ངས་རྒྱུན་དུ་འདི་ིལྟརི་བཤིདི་ཀྱིན་ཡིོདི། དི་ལྟའ་ིབོདི་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོེའ་ིསློོབ་གསོརི་

ཕམི་ཁོ་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་ཡིོདི་པ་ན།ི རིང་རིའེ་ིཁོརོི་ཡུག་ཏུ་ཕྱོགོས་གླིང་ལྟ་བུའ་ིམིཚིན་ཉིདིི་

མིཁོན་པ་ོདིང་། ཀླུ་སྒྲུབ་འདྲ་བའ་ིཤིངི་རྟེ་ཆོནེ་པ་ོའབྱུང་དིང་མི་ིའབྱུང་ག་ིགནདི་དིནོ་ཞིགི་

མི་ཡིནི་ཏ།ེ རིང་རིའེ་ིཆོསོ་སྒོརོི་ཞུགས་པའ་ིགྲྭ་པ་མིང་ཆོ་ེབ་ཞིགི་གསི་ནང་ཆོསོ་ཀྱ་ིགཞི་ི

རྩིའ་ིའགྲོ་ོཕྱོགོས་ཙམི་ཡིང་མི་ིཤིསེ་པརི་སྐུ་ཚི་ེརྫིགོས་ཀྱནི་པ་དི་ེན།ི དིངསོ་གནས་བཟདོི་

མི་ིཐུབ་པའ་ིཕམི་ཁོ་ཞིགི་དིང་། བཤིདི་དིཀའ་བའ་ིང་ོཚི་ཞིགི་མི་རིདེི་དིམི།

དི་དུང་། འུ་ཅག་རིབ་བྱུང་པའ་ིཁྲིོདི་དུ་བདོི་ཡིིག་ག་ིཐོབོ་ཐོང་གཙང་མི་ཞིགི་དིང་། 

བརྡོ་སྤྲོོདི་ཀྱ་ིརྩི་བའ་ིའགྲོ་ོཕྱོོགས་ཙམི་ཡིང་མི་ིཤིེས་བཞིིན་དུ། ཅ་ིཞིིག་ཤིེས་པརི་རློོམི་

པའ་ིང་རྒྱལ་དིང་བཅས་རྣ་བརི་མི་ིའགྲོ་ོབའ་ིསྐདི་ཆོ་ཆོེན་པ་ོཤི་སྟེག་སྨྲ་མིཁོན་ཇི་ེམིང་

དུ་འགྲོ་ོབཞིིན་པ་མིཐོོང་། བོདི་ཡིིག་ག་ིབརྡོ་སྤྲོོདི་ཀྱ་ིའགྲོ་ོཕྱོོགས་ཙམི་ཡིང་མི་ཤིེས་ན། 

མི་ིཚི་ེགང་བརོི་བདོི་ཡིགི་ག་ིདིཔ་ེཆོརི་ལྟ་མིཁོན་ཡིནི་རུང་དིནོ་ལ“ཡིགི་རྨངོས་པ་ཕྱོདེི་

ཀ”ཞིིག་གི་སྐས་རིིམི་ལས་བརྒལ་ཐུབ་མིེདི་པས། བོདི་ཀྱི་སྐདི་ཡིིག་རིིག་གནས་

ཐོམིས་ཅདི་ཉིམི་ཆུང་ཉིག་ཕྲ་བའ་ིགནས་སྐབས་འདིིརི། སྲིོལ་རྒྱུན་རིིག་གནས་ཀྱ་ིལྟ་ེ

གནས་སུ་ཁོས་འཆོ་ེབའ་ིདིགོན་སྡོ་ེརྣམིས་དིང་། སྲིོལ་རྒྱུན་རིིག་གནས་ཀྱ་ིབདིག་པ་ོ

རུ་རློོམི་པའ་ིགྲྭ་པ་རྣམིས་ཀྱིས་ན།ི རིང་སྟེེང་ནས་འག་ོབརྩིམིས་ཏ་ེབོདི་པའ་ིསྐདི་ཡིིག་

ག་ིམི་མིཐོའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཀྱ་ིརྩི་བ་རྣམིས་ཀྱང་དི་ེལྟརི་རླུང་ལ་སྐུརི་གྱིིན་པའ་ིསྣང་ཚུལ་

འདི་ིལས་སམེིས་ན་བ་ཅ་ིཞིགི་ཡིོདི། 

བོདི་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོ་ེཚིོརི་མིཚིོན་ན། ཚིདི་མིའ་ིཕྲ་ཞིིབ་ཀྱ་ིརིིགས་ལམི་དིང་། ཕརི་

ཕྱོིན་གྱི་ིརྒྱ་ཆོེན་ལྟ་སྤྱོོདི། དིབུ་མིའ་ིཟབ་གནདི་ཀྱ་ིདིགོངས་དིོན། མིཛོདི་ཀྱ་ིདིབྱེ་ེསྒོོའ་ི



སྨག་རུམ་ཁྲོོདེ་ཀྱིི་བརྗེེདེ་བྱང་།
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རྣམི་གྲོངས། འདུལ་བའི་བཅས་མིཚིམིས་དིང་གནང་བཀག་གི་བཤིདི་པ་ཞིིབ་མིོ། 

སྔོགས་ཀྱི་ཐུན་མིོང་མི་ཡིིན་པའི་ཐོབས་མིཁོས་ཀྱི་ཁྱདི་པརི་སོགས་ལ་ཞིིབ་དིཔྱོདི་

ཀྱིས་སློོབ་གཉིེརི་ཚིདི་ལྡན་གནང་ཐུབ་མིཁོན་ཉུང་ཙམི་ལས་མིེདི་ནའང་སྐྱེོན་དུ་མི་ིཆོ་ེ

སྟེ།ེ དིགོན་སྡོ་ེགང་ཡིིན་རུང་རིང་ཁོོངས་སུ་ཞུགས་པའ་ིགྲྭ་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཕྱོིན། བོདི་ཀྱ་ི

སྐདི་ཡིིག་ག་ིརྨང་གཞི་ིསྤུས་གཙང་ཞིགི་ཆོགས་པའ་ིཐོགོ་ཏུ། འཇིགི་རྟེནེ་མི་ིལུགས་ཀྱ་ི

འཚི་ོབའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཙམི་དིང་། རིིག་གནས་བསམི་བློ་ོཡི་ིརྩི་བའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཙམི་རི་ེ

གྲུབ་པའ་ིསྟེངེ་། བདིནེ་བཞིའི་ིགནས་ལུགས་ཀྱ་ིག་ོབ་རིགས་རིགས་རི་ེདིང་། ནང་རིགི་

ཐུན་མིནི་གྱི་ིསྐྱེབས་འགྲོོའ་ིའགྲོ་ོཕྱོགོས་རི།ེ འདུལ་བའ་ིབཅས་མིཚིམིས་ཀྱ་ིངསོ་འཛནི་

བསྡུས་བསྡུས་རི་ེདིང་། ཆོོས་ཀྱ་ིབྱུང་རིིམི་གྱི་ིཤིེས་བྱེ་ཐོན་ཐུན་རི་ེསོགས་རྨང་གཞིིའ་ི

ཆོོས་ཀྱ་ིཤིེས་བྱེ་སྐོརི་ཞིིག་ན་ིངེས་པརི་དུ་མི་ཤིེས་ཐུ་མིེདི་ཡིིན་པའ་ིསློོབ་གསོའ་ིལམི་

ལུགས་ཤིིག་ཡིོདི་འོས་ན་ཡིང་། མིཐོ་ོསྙོེག་བྱེེདི་ལ་དིགའ་བའི་རིང་རིེ་དིག་གིས་ནི། 

འཆོི་ལ་ཉིེ་བའི་རིང་ཉིིདི་ཀྱི་དིོན་དིངོས་རྣམིས་ཅི་མིི་སྙོམི་པརི་བཞིག་སྟེེ་གཞུང་ཆོེན་

འདིམོི་ལ་འཇིལ་དིགསོ་ཚུལ་གྱི་ིཁོ་ཤིམོི་གནམི་ལ་འཐོནེ་པ་ལས། རྨང་གཞིིའ་ིཤིསེ་བྱེ་

རིགས་པ་དིག་ནས་འག་ོབརྩིམིས་ཏ།ེ སྔོ་ཕྱོིའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིག་ོརིམིི་མིཐོརི་ཆོགས་ལྡན་

པའ་ིདིགནོ་སྡོའེ་ིསློབོ་གས་ོརྣལ་མི་ཞིགི་བསྒྲུབ་ལ་བརྩིོན་གྱི་ིམི་ིའདུག་ག ོ། 

གལ་ཏ་ེཁྱེདི་ཀྱསི་དིཔ་ེདིབེ་སྟེངོ་ཕྲག་ངག་སྐྱེོརི་བྱེ་ཐུབ་ཀྱང་ཆོགོ གཞུང་ལུགས་

མིང་པརོི་འགྲོེལ་བཤིདི་གནང་ནུས་ཀྱང་རུང་། རིང་ལ་གཏགོས་པའ་ིབློང་དིོརི་འཇུག་

ལྡོག་ག་ིབློ་ོམིིག་དིང་། མི་ིཡི་ིརྒྱུན་ཤིེས་ལེགས་པ་ོཞིིག་མི་ིལྡན་ན་ན་ིཁོེརི་ཚུགས་ཀྱ་ི

བསམི་བློོའ་ིབློ་སྲིོག་ཉིམིས་པ་དིང་མིཚུངས་པས། ཁྱེདི་ཀྱི་འབདི་པས་བཙལ་པའི་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཤིེས་བྱེ་ཉིི་ཚིེ་བ་དིེ་དིག་ཀྱང་རྫུན་དིང་རྫུས་མིའི་རིམི་འདིེགས་ཤིིག་ཏུ་འགྱུརི་སྲིིདི་

ཅངི་། རིང་མིག་ོསྐརོི་བའ་ིརྨ་ིལམི་ཞིིག་ཏུ་མི་ིའགྱུརི་བའ་ིངསེ་པ་མིེདི་དི་ོཞིེས་ཀྱང་ཞིརི་

ལ་ཞུ་བརི་འདིདོི། 

དི་ེལྟ་ན་རིང་རི་ེབོདི་ཀྱ་ིགྲྭ་པ་ཕལ་མི་ོཆོ་ེནི། མི་ིཡི་ིརྒྱུན་ཤིེས་དིང་ཆོོས་ཀྱ་ིརྒྱུན་

ཤིེས་གཉིིས་བྲེལ་གྱི་ིརིིགས་ཟུརི་པ་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི་ཟིན་པས། མིིའ་ིསྤྱོིརི་བཏང་ག་ིརིིག་

གནས་རྒྱུན་ཤིེས་ཙམི་ཡིང་གཞི་ིནས་གྲུབ་མིེདི་ན། རིང་ཚུགས་མི་ཡིལ་པའ་ིཆོོས་ཀྱ་ི

ག་ོརྟེོགས་ཤིིག་དིང་། གནས་ལུགས་ཤིེས་པའ་ིསེམིས་ཀྱ་ིདིདི་མིོས་ཤིིག་ན་ིདི་ེལས་

ཀྱང་རིབ་ཏུ་དིཀནོ་པའ་ིརིང་བཞིནི་ལ་བསམིས་ཚི།ེ ཆོསོ་སྲིིདི་མིཉིམི་བསྲིསེ་ཀྱ་ིཡི་མི་

བརློའ་ིལ་ོརྒྱུས་རིིང་མིོའ་ིསྐྱེ་ོགརི་བརྒྱུདི་བརྒྱུདི་པའ་ིམིཐོའ་མིརི་ཡིང་། དི་དུང་ཕྱོིརི་

འདིང་རྣལ་མི་ཞིིག་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མིེདི་པ་དིང་འགྲོོ་ལམི་གསརི་པ་ཞིིག་རྙེདི་ཐུབ་ཀྱི་

མིདེི་པ་དི་ེཡིང“རྒྱུན་ལྡན་མིནི་པའ་ིརྒྱུན་ལྡན”ཞིགི་ཏུ་སྙོམི། 

ཡིང་བཤིདི་ན། སྟེོན་པ་ཐུགས་རྗོ་ེཅན་གྱིིས་ཀྱང་། རྟེེན་འབྲེེལ་བཅུ་གཉིིས་དིང་། 

ཁོམིས་བཅ་ོབརྒྱདི་དིང་། སྐྱེ་ེམིཆོདེི་བཅུ་གཉིསི་སགོས་མིཐོའ་ཀློས་ཆོསོ་ཀྱ་ིཕུང་པ་ོཇི་ི

སྙོེདི་ཅིག་གསུངས་པ་ཀུན་ཀྱང་ཐོོག་མིརི་རྒྱུན་ཤིེས་ལས་འག་ོབརྩིམིས་པ་ཤི་སྟེག་མི་

ཡིནི་ནམི། 

དི་ེཡིང་ཡིོངས་སུ་གྲོགས་པ་ལྟརི་ན། “འདི་ིན་ིསྡུག་བསྔོལ་འཕགས་པའ་ིབདིེན་

པའ།ོ །”ཞིསེ་པ་དི་ེན།ི ཞི་ིབའ་ིབཤིསེ་གཉིནེ་ཆོནེ་པ།ོ མིཆོགོ་ག་ིཤིསེ་རིབ་ཅན་གྱི་ིསྟེནོ་པ་

གང་དིེས་འཛམི་གླིིང་འདིིའ་ིམི་ིརྣམིས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པའ་ིཆོོས་ཚིིག་ཐོོག་མི་ཡིིན་པ་

རིདེི། ཇི་ིསྲིདིི་ཉིརེི་ལནེ་གྱི་ིཕུང་པ་ོརིགས་པ་འདི་ིཉིདིི་གནས་པ་དི་ེསྲིདིི་དུ། སྐྱེ་ེརྒ་ན་འཆོ་ི



སྨག་རུམ་ཁྲོོདེ་ཀྱིི་བརྗེེདེ་བྱང་།
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སོགས་ལྷན་སྐྱེེས་ཀྱ་ིསྡུག་བསྔོལ་མི་ིབཟདི་པ་དུ་མིས་དིངོས་ཤུགས་ཀུན་ནས་གདུང་

བརི་བྱེདེི་པ་དི་ེགང་ཟག་རིང་རིང་ག་ིམྱོངོ་བས་གྲུབ་པའ་ིརྒྱུན་ཤིསེ་ཤིགི་ཡིནི་ལ། སྟེནོ་པ་

ཐུགས་རྗོ་ེཅན་གྱིིས་ན་ིང་ཚིོརི་རྒྱུན་ཤིེས་སུ་ཆོགས་པའ་ིལྷན་སྐྱེེས་ཀྱ་ིམྱོོང་བ་དི་ེལས་

འཕྲསོ་ཏ།ེ བདིནེ་པ་བཞིའི་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིའཇུག་ལྡགོ་གསུངས་ནས། ཟབ་ཅངི་རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ི

ནང་ཆོསོ་མིཚིན་ཉིདིི་རིགི་པའ་ིསྲིལོ་ལམི་ཡིངས་པརོི་ཕྱོསེ་པ་རིདེི་ཨང་། 

དི་ེབཞིིན་དུ་སློོབ་དིཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་ནས་ཀྱ་ིས་བོན་ལས་ནས་སྐྱེ་ེབ་དིང་། 

གྲོ་ོཡི་ིས་བོན་ལས་གྲོ་ོསྐྱེ་ེབའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཀྱ་ིརྟེེན་འབྱུང་རིགས་པ་དི་ེརྨང་གཞིིརི་བཟུང་

བའ་ིསྟེངེ་ནས། ཆོསོ་རྣམིས་རིང་བཞིནི་གྱིསི་སྟེངོ་བའ་ིདི་ེཁོ་ོན་ཉིིདི་དིང་། མིངི་རྐྱང་སྒྱུ་

མི་ཙམི་གྱི་ིརྟེནེ་འབྲེལེ་གཉིསི་ཀ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའ་ིརྣམི་གཞིག་སགོས་སྔོ་ན་མིདེི་པའ་ི

རིགིས་ཚུལ་གསརི་པའ་ིཤིངི་རྟེའ་ིལམི་སྲིལོ་ཡིངོས་སུ་ཕྱོསེ་པ་མི་རིེདི་དིམི།

ང་ོམི། རིང་བསྟེོདི་ཀྱ་ིབདུདི་རྩི་ིསྐྱུརི་མིོས་རིང་ཉིིདི་བཟ་ིབའ་ིབོདི་ཀྱ་ིརིབ་བྱུང་པ་

དིག་ལ་མིཚིོན་ན་ནི། ཡུལ་དུས་ཀྱ་ིཆོོས་ཉིིདི་ལ་མི་ིརྨོངས་པའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་མིང་པ་ོཉི་ེ

བརི་མིཁོ་ོལ། ལྷག་ཏུ་དིགོན་སྡོེའ་ིཐུན་མིོང་མིིན་པའ་ིདི་ོདིམི་ལག་ལེན་གྱི་ིརྒྱུན་ཤིེས་

དིང་། སློོབ་གསོའ་ིཐོབས་ལམི་གྱི་ིརྒྱུན་ཤིེས། ནང་ཆོོས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ིརྒྱུན་ཤིེས་སོགས་

ཁོངོ་དུ་ཆུདི་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གནདི་དི།ེ སྟེནོ་པ་ཐུགས་རྗོ་ེཅན་དིང་། རྒྱལ་སྲིས་ཆོསོ་ཀྱ་ིསྒྲོནོ་

མི་ེདིག་ག་ིལུགས་ལས་བྱུང་བའ་ིགཞིན་ཕན་སྙོིང་པོརི་གྱུརི་པའ་ིནང་བསྟེན་ཤིེས་རིིག་

ག་ིསྐྱེ་ེརྒྱུན་ཡིདོི་ཚིདི་ང་ཚིའོ་ིསྟེངེ་ནས་མིཇུག་བསྡུ་མིནི་གྱི་ིརྩི་བའ་ིརྩི་བ་ན་ིཚུལ་དི་ེཉིདིི་

ལ་རིག་ལས་ས་ོཞིསེ་ཀྱང་གསལ་འདིབེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི་ན།ོ །

2009.10.14.
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དནོ་དངོསོ་སུ་གྱུར་པའ“ིརྨི་ིལམ”ཞིགི

 [སེྐྱེས་མཆོག་མར་ཐིན་ལུ་སིར་ཁེེན་རེྗེས་དྲན་དུ་ཕུལ་པ།]

གཅིགི

སྤྱོ་ིལོ2008ལོའ་ིཟློ11ནང་། ཨ་རིིའ་ིདིམིངས་གཙ་ོཚིོགས་པའ་ིསྲིིདི་འཛིན་

འོས་མིི་བྷོ་རིག་ཨོ་བྷོ་མི་སྐབས་ཞིེ་བཞིི་པའི་སྲིིདི་འཛིན་ལ་དིངོས་སུ་བདིམིས་ཐོོན་

བྱུང་བ་ན། གསརི་འགྱུརི་གལ་བ་ོཆོ་ེདི་ེན་ིཡུན་ཐུང་སྐདི་ཅིག་ཙམི་གྱི་ིདུས་ཉིིདི་ལ་

ཕྱོགོས་དིང་ཕྱོགོས་ཀྱ་ིསྐྱེ་ེབ་ོདིག་ག་ིརྣ་བའ་ིབུ་གརི་འཕུརི། 

འཛམི་གླིངི་གངོ་བུ་གཅགི་ཅན་དུ་འགྱུརི་གྱིནི་པའ་ིདི་ེརིངི་ག་ིདུས་སུ། གླིངི་འདིའི་ི

རིིམི་འདིས་རྒྱལ་ཁོབ་ཆོེན་པ་ོཨ་མི་ེརི་ིཀའ་ིསྲིིདི་འཛིན་བསྐ་ོགཞིག་ག་ིགནས་ཚུལ་ན་ི

ཨ་རི་ིཔ་གཅིག་པུའ་ིདིོན་ཙམི་མིིན་པརི་འཛམི་གླིིང་སྤྱོིའ་ིདིོན་ཆོེན་ཞིིག་ཏུ་རིང་ཤུགས་

ཀྱིས་ཆོགས་ཡིོདི་པརི་བརྟེེན། ཨ་ོབྷོ་མི་སྲིིདི་འཛིན་དུ་བདིམིས་པའ་ིགནས་ཚུལ་དི་ེ

ཡིང་སྐབས་ཤིིག་ལ་འཛམི་གླིིང་ཡུལ་གྲུ་ས་ོསོའ་ིསྤྱོ་ིསྒོེརི་ཐུན་མིོང་ག་ིགླིེང་གཞི་ིཉིིདི་དུ་

གྱུརི་ཏེ། གཞུང་སྒོེརི་ས་ོསོས་རིང་རིང་ག་ིཁོ་ེཕན་ལས་འཕྲོས་ནས་ཨ་ོབྷོ་མིའ་ིཆོབ་

སྲིིདི་ལངས་ཕྱོོགས་དིང་། ཕྱོ་ིའབྲེེལ་སྲིིདི་ཇུས་སོགས་ཀྱ་ིསྐོརི་ལ་ལབ་གླིེང་སྣ་ཚིོགས་

ཀྱ་ིསྒོ་ོམི་ོཅིག་ཅརི་ཉིིདི་དུ་ཕྱོེས། གང་ལྟརི་ཀྱང་དིངུལ་རྩིའ་ིཉིམིས་ཉིེན་བྱུང་བ་སོགས་



དེོན་དེངོསོ་སུ་གྱུར་པའི“རྨིི་ལམ”ཞིག
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ཀྱ་ིདིམིགིས་བསལ་དུས་ཚིདོི་དི་ེའདྲ་ཞིགི་ག་ིསྐབས། གྲོངས་ཉུང་མི་ིརིགིས་ཤིགི་སྲིིདི་

འཛིན་གྱི་ིརིིན་ཆོེན་བཞུགས་ཁྲིིརི་མིངའ་གསོལ་བ་དིེས་ནི། ཨ་རིིའ་ིདིམིངས་གཙོའ་ི

སྣང་བརྙན་ལ་སྔོརི་ལས་ཀྱང་མིཛསེ་པའ་ིའདོི་དིཀརི་གྱི་ིདིབུ་རྒྱན་གསརི་པ་ཞིགི་ཕུལ་

སངོ་། 

འཛམི་གླིིང་ཕྱོོགས་མིཐོའ་ིཡུལ་གྲུ་གཞིན་དིང་གཞིན་མིང་པ་ོཞིིག་ཏུ། དུས་དི་ལྟ་

ཡིང་ཁོ་ཆོེན་དིབང་ཆོེན་གྱིི་སྐྱེེ་བ་ོགང་མིང་ཞིིག་རིིགས་རྒྱུདི་རིིང་ལུགས་དིང་། མིི་

རིིགས་ཆོེན་པོའ་ིརིིང་ལུགས་ཀྱ་ིམྱོོས་ཆུས་བཟ་ིསྟེེ། རིིགས་རྒྱུདི་དིང་མི་ིརིིགས་ཀྱ་ི

དིབྱེ་ེབས། གཞིན་དིང་གཞིན་གྱི་ིཐོོབ་ཐོང་དིང་། རིང་དིབང་། རྩིིས་ཐོང་སོགས་ལ་

གནས་མི་ཡིིན་པའ་ིརྡོོག་རིོལ་གཏོང་བཞིིན་དྲག་རྩུབ་ཀྱ་ིསྦྱོརི་བ་སྣ་ཚིོགས་ཅ་ིམི་ིསྙོམི་

པརི་ལག་བསྟེརི་བྱེེདི་ཀྱིན་པརི་མི་ཟདི། དི་རུང་ཁོ་ོཔ་ཚིོས་དིབང་བསྒྱུརི་པའ་ིཡུལ་

ལུང་རྣམིས་ན་ིཞི་ིབདི་ེདིང་འདྲ་མིཉིམི་གྱིི“ལྷ་གནས”ཤིིག་ཡིིན་ཚུལ་གྱི་ིཀུ་ཅ་ོརིབ་ཏུ་

འདིནོ་པརི་འདུག་ན། མི་ིནག་ཨ་ོབྷོ་མི་ཨ་རིའི་ིསྲིདིི་འཛནི་དུ་བདིམིས་ཐོནོ་བྱུང་བ་དིསེ་

ནི། ཁྲིམི་པའ་ིགཏན་ཚིིགས་ལ་གཅིག་ཏུ་གོམིས་པའ་ིཁོ་ོཚིོརི། ཡིང་སྙོིང་ཅ་ིཞིིག་ལ་

འདྲ་མིཉིམི་གྱི་ིལམི་ལུགས་ཟེརི་བ་དིང་། ཅ་ིཞིིག་ལ་འཆོམི་མིཐུན་གྱི་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་ཟེརི་

བ་གསལ་ཐོག་ཆོོདི་པའ་ིསློབོ་ཁྲིདིི་ཐོངེས་ཤིགི་བྱེས་སངོ་། 

ཁོ་ོབོར་མཚོན་ན། ཨ་ོབྷོ་མི་དིང་ཁོོའ་ིསྲིིདི་གཞུང་གསརི་པའ་ིཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ིལྟ་

བ་དིང་། ཕྱོ་ིའབྲེེལ་སྲིིདི་ཇུས་སོགས་རིགས་པ་ནས་ཕྲ་བ་དིང་། ཕྲ་བ་ནས་ཕྲ་རིབ་ཏུ་

ཤིེས་འདིོདི་མིེདི་ལ་དིཔྱོོདི་མིོས་ཀྱང་མི་མིཆོིས་ཏེ། གྲོངས་ཉུང་མི་ིརིིགས་ཤིིག་སྲིིདི་

འཛིན་དུ་བདིམིས་ཐོོན་བྱུང་བ་དི་ེལས་ཁོ་ོབོས་ན་ིཨ་རིིའ་ིདིོན་དིམི་པའ་ིདིམིངས་གཙ་ོ
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དིང་། རིང་དིབང་། འདྲ་མིཉིམི་བཅས་མིཐོོང་སོང་། མིཐོོང་ནས་ཀྱང་ཨ་རི་ིཔ་ཚིོརི་

ལངོས་སྤྱོོདི་ལྡན་ལ། དིམིངས་གཙ་ོཡིདོི་པའ་ིསྐལ་བཟང་ག་ིའཇིགི་རྟེེན་འདི་ིལྟ་བུ་སྐྲུན་

མིཁོན་གྱི་ིསྐྱེེས་བུ་སྔོ་མི་ཚིོའ་ིརློབས་ཆོེན་མིཛདི་རྗོེས་ལ་ཡི་ིརིངས་དིང་གུས་འདུདི་

ཚིདི་མིེདི་སྐྱེེས། ལྷག་པརི་ཏུ་ཨ་རིིའི“དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ”གྱིི་སྣེ་ཁྲིིདི་པ་སྟེེ། 

རློབས་ཆོེན་སྐྱེེས་བུ་མིརི་ཐོིན་ལུ་སིརི་ཁོེན་གྱི་ིཞུམི་མིེདི་སྙོིང་སྟེོབས་ཀྱ་ིརྟེོགས་བརྗོོདི་

རིངི་མི་ོཡིདིི་ལ་ཡིང་ཡིང་དྲན་པརི་བྱེས།

དི་ེཡིང་དུས་རིབས་ཉི་ིཤུའ་ིལ་ོརིབས་ལྔ་བཅུ་པའ་ིནང་ལ་མིཚིོན་ན། ཨ་ཧྥེ་ེརི་ི

ཀའི་མིི་རྒྱུདི་ཅིག་ཕོ་བྲེང་དིཀརི་པོའ་ིཁྱིམི་བདིག་ཏུ་འགྱུརི་རྒྱུ་དིེ་ནི་མིི་རྣམིས་ཀྱི་བློོ་

ཡུལ་ལས་འདིས་པ་ཞིིག་ཡིིན་ནའང་། རློབས་ཆོེན་སྐྱེེས་བུ་མིརི་ཐོིན་ལུ་སིརི་ཁོེན་

གྱིིས་ནི་འབྱུང་འགྱུརི་གྱིི་འཇིིག་རྟེེན་དིེ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིོང་རྒྱུའི་མིཛེས་སྡུག་གི“རྨི་

ལམི”གཙང་མི་ཞིིག་ཐུགས་ཀྱི་དིཀྱིལ་དུ་བསྲིེལ་བརི་མི་ཟདི། མིཚིརི་སྡུག་གི“རྨི་

ལམི”དི་ེཉིིདི་མིངོན་འགྱུརི་གྱི་ིཕྱོིརི་ཏུ་གཅེས་པའ་ིཚི་ེསྲིོག་ཕྲ་མི་ོཡིང་རིིན་དིོདི་དུ་ཕུལ་

པ་མི་ཡིནི་ནམི།

བསམི་ཞིངི་བསམིས་ན། ཁོངོ་ག་ིམི་ིཚི་ེཡི་ིབྱུང་བ་ན།ི མི་ིརྒྱུདི་ནག་པོའ་ིསྐྱེ་ེབ་ོཁྲི་ི

སྟེོང་མིང་པ་ོའདྲ་མིཉིམི་དིང་བདིེ་སྐྱེིདི་ཀྱི་སྤྱོི་ཚིོགས་སུ་བགྲོོདི་པའི་ང་ོམིཚིརི་གཏམི་

རྒྱུདི་ཀྱིས་བརྒྱན་ཡིོདི་ལ། ཁོོང་ག་ིསྙོིང་སྟེོབས་ཀྱ་ིབརྒྱུདི་རིིམི་ན།ི བཙན་དིབང་གིས་

མིནརི་པའ་ིསྐྱེ་ེབ་ོསུ་ཡིིན་ཡིང་དྲག་རྩུབ་མུན་ནག་ག་ིའཇིིགས་པ་ལས་སྒྲོོལ་བྱེེདི་ཀྱ་ི

ལམི་སྟེནོ་སྒྲོནོ་མི་ེཞིགི་ཏུའང་བརྩི་ིའོས།

རིེདི། སྐྱེེས་བུ་ཁོོང་ཉིིདི་རིིགས་རྒྱུདི་འདྲ་མིཉིམི་གྱི་ིཕྱོིརི་དུ་འཇིིག་རྟེེན་འདི་ིདིང་



དེོན་དེངོསོ་སུ་གྱུར་པའི“རྨིི་ལམ”ཞིག

  177  

ཞིལ་གྱིེས་ཏ་ེམི་ིལ་ོབཞི་ིབཅུ་ཐོམི་པ་ལོན་མིཚིམིས་སུ། ཨ་ཧྥེ་ེརི་ིཀའ་ིམི་ིརྒྱུདི་ཅིག་ཨ་

རིིའ་ིཕ་ོབྲེང་དིཀརི་པོའ་ིཁྱིམི་བདིག་ཏུ་གྱུརི་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིའགྱུརི་བ་ང་ོམིཚིརི་ཅན་

དིེས་ན།ི <<ང་ལ་རྨ་ིལམི་ཞིིག་ཡིོདི>>ཅེས་གསུངས་མྱོོང་བའ་ིདིམི་པ་གང་ག་ིབློ་

མིེདི་མིཛདི་སྤྱོོདི་ལ་སེམིས་ཀྱ་ིགཏིང་ནས་གུས་འདུདི་ཀྱ་ིམི་ེཏོག་ལན་གཅིག་གཏོརི་

དིགསོ་བྱུང་སངོ་།

གཉིསི།

 དི་ེཡིང་སྤྱོ་ིལ1ོ861ལོརི། ཨ་མི་ེརི་ིཀའ་ིལ་ོརྒྱུས་སྟེངེ་ག་ིནང་འཁྲུག་གཅགི་པུ་

སྟེེ། དིཔལ་འབྱེོརི་ཁོ་ེཕན་གཅིག་པུརི་སྲིེདི་པའ་ིའདིོདི་རྔོམི་གྱི་ིརྩི་བ་ལས་བྱུང་ཞིིང་། 

རིིགས་རྒྱུདི་ཀྱ་ིགནདི་དིོན་དིང་འབྲེེལ་ཆོ་ེབའ་ིལྷ་ོབྱེང་དིམིག་འཁྲུག་ག་ིམི་ེཕུང་དིམིརི་

པོས་ན།ི ཨ་རིིའ་ིབདི་ེསྐྱེིདི་ཀྱ་ིཉིིན་མི་ོཡིོདི་ཚིདི་གླི་ོབུརི་ཉིིདི་དུ་ཁྱུརི་མིིདི་བཏང་བརི་མི་

ཟདི། ཨ་རིིའ་ིརིང་དིབང་ག་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་དི་ེའཇིིག་རྟེེན་དུ་ཡུན་གནས་ཐུབ་མིིན་ལ་སྔོ་ན་

མིདེི་པའ་ིཚིདོི་བགམི་ཆོནེ་པ་ོཐོབེས། 

 འནོ་ཀྱང་། ཕྱོགོས་གཉིསི་ཀའ་ིསྐྱེསེ་བུ་མིགི་རྒྱང་ལྡན་པ་དིག་གསི་ཐོབས་ལམི་

དུ་མིའི་འབདི་བརྩིོན་བརྒྱུདི་པས་རིིམི་གྱིིས་དིམིག་འཁྲུག་ཀྱང་ཞིི་འཇིམི་དུ་ཕྱོིན་པ་

དིང་། སྲིིདི་འཛིན་ལིན་ཁོོན(A.Lincoln,林肯) གྱིིས་གཙོས་པའ་ིསྐབས་དིེའ་ི

ཨ་རིིའ་ིདིབུས་གཞུང་ནས<<མི་ིནག་བཅིངས་གྲོོལ་རྩི་ཚིིག>>སྤོེལ་ཏེ། ཨ་རིིའ་ི

ལུང་པ་རུ་རིིགས་རྒྱུདི་དིཀརི་ནག་གཉིིས་ཀ་འདྲ་མིཉིམི་དིང་། རིང་དིབང་། འཆོམི་

མིཐུན་གྱིིས་འཚི་ོཞིིང་གནས་ཐུབ་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིཤིོག་ལྷ་ེགསརི་པ་ཞིིག་ཉི་ེབརི་བྲེ་ི



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།

  178  

བའ་ིསྟེ་གོན་ལ་ཞུགས་སངོ་།

དི་ེལྟ་ནའང་བློ་ོཕམི་པ་ཞིགི་ལ། དི་ེརྗོསེ་མི་ིལ་ོབརྒྱ་ཕྲག་ཙམི་འདིས་ཟནི་པའ་ིརྗོསེ་

སུ་སྟེེ། དུས་རིབས་ཉི་ིཤུའ་ིལ་ོརིབས་ལྔ་བཅུ་པའ་ིདུས་སུ་ཡིང་། ཨ་རིིའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་

ཁྲིོདི་དུ་རིིགས་རྒྱུདི་ནག་པོའ་ིརིང་དིབང་དིང་ཐོོབ་ཐོང་ལ་རྡོོག་བརྫིིས་བྱེེདི་པའ་ིལམི་

ལུགས་དི་དུང་མིཇུག་རྫིོགས་ཐུབ་མིེདི་པརི་མི་ཟདི། རིིགས་རུས་ཀྱ་ིདིབྱེ་ེབ་ལས་

འཕྲོས་པའ་ིསྐྱེ་ོགརི་སྣ་ཚིོགས་མིཚིམིས་མི་ིཆོདི་པརི་བྱུང་དིང་འབྱུང་བཞིིན་ཡིོདི་དིེ། 

བསྡོམོིས་བརྩིསི་ལྟརི་ན། སྤྱོ་ིལ1ོ945ལའོ་ིཟློ6ནས་སྤྱོ་ིལ1ོ951ལའོ་ིཟློ6པའ་ིབརི་

གྱི་ིམི་ིལ་ོདྲུག་པོའ་ིརིིང་ལ། ཉིེན་རྟེོག་པས་བསདི་པའ་ིམི་ིནག་ག་ིགྲོངས་ཀ་བདུན་ཅུ་

དིོན་དིགུ་ཟིན་པརི་མི་ཟདི། གཞིན་དུ་མི་ིནག་དྲུག་ཅུ་རི་ེལྔ་ཙམི་ཞིིག་ན་ིརིིགས་རྒྱུདི་

རིངི་ལུགས་པ་ཚིསོ་ཅ་ིའདིོདི་དུ་དིམིརི་གསོདི་བཏང་བརི་གྲོགས།

དྲང་བདིེན་མི་ཡིིན་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིརྒྱབ་ལྗོོངས་དི་ེའདྲ་ཞིིག་ག་ིའོག་ཏུ། མི་ིནག་

ལ་མིཐོོང་ཆུང་དིང་བརྙས་བཅོས་ཀྱི་ལམི་སྲིོལ་མིཐོའ་དིག་ལ་གཏིང་ནས་རྒོལ་བའི་

སྙོིང་སྟེོབས་སྨོིན་ཏ།ེ རིིགས་རྒྱུདི་དིཀརི་ནག་གཉིིས་ཀརི་འདྲ་མིཉིམི་གྱི་ིཐོོབ་ཐོང་རྩིོདི་

པའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་ལས་འགུལ་སྣ་ཚིོགས་བྱུང་བ་རིེདི། དི་ེཡིང་བརི་སྐབས་ཤིིག་ཏུ། ཨ་

རིའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཐོགོ་མིངི་དུ་གྲོགས་པའ“ིདིམིངས་ཐོབོ་ལས་འགུལ”གྱི་ིརློབས་རྒྱུན་དྲག་

ཏུ་འཕྱུརི་ཅངི་། ལས་འགུལ་དི་ེདིག་མི་ིལ་ོབཅུ་ལྷག་ཏུ་རྒྱུན་བསྐྱེངས་པའ་ིམིཐུན་སྦྱོརི་

ལས་རིིམི་གྱིིས་ཨ་རིིའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་འཚི་ོབའ་ིངོས་ས་ོས་ོདིང་ཟུརི་དུ་མི་ནས་ལེགས་

ཕྱོོགས་སུ་འགྱུརི་པ་དིང་འབྲེེལ། སྤྱོ་ིདིམིངས་ཀྱ་ིབསམི་བློ་ོདིང་འདུ་ཤིེས་འཛིན་ཚུལ་

ལ་ཡིང་ཕྱོོགས་ཡིོངས་ནས་འགྱུརི་བ་ཕྱོིན་ཏེ། དི་གཟོདི་གཞི་ིནས་ས་སྒོང་རིིལ་མིོའ་ི
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ནུབ་མིཐོའ་རུ་ཆོགས་པའ་ིཨ་མི་ེརི་ིཀ་ན་ིངསེ་པ་དིནོ་གྱི་ིརིང་དིབང་དིང་འདྲ་མིཉིམི་གྱི་ི

རྒྱལ་ཁོབ་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་ཏུ་གྱུརི་ཏ།ོ །

འ་ོན། རློབས་པ་ོཆོེའ་ིལས་འགུལ་དི་ེདིག་ཇི་ིལྟརི་བྱུང་བ་ཡིིན་ཞི་ེན། དི་ེདིག་གླི་ོ

བུརི་དུ་གནམི་ནས་བབས་པ་དིང་། སྟེེས་དིབང་གིས་ས་ནས་སྐྱེེས་པ་གང་ཡིང་མི་

ལགས་ཏ།ེ དི་ེལ་ཕྱོ་ིནང་ག་ིརྒྱུ་རྐྱནེ་ཕྲ་རིགས་སྣ་ཚིགོས་ཡིདོི་པ་ལས་གཞིན་དུ། ལས་

འགུལ་དི་ེདིག་ན་ིསྐྱེེས་མིཆོོག་སྙོིང་སྟེོབས་ཅན་ཞིིག་ག་ིརྨདི་དུ་བྱུང་བའ་ིམིཛདི་སྤྱོོདི་

ཀྱ་ིང་ོམིཚིརི་དིང་ཁོ་འབྲེལ་ཐོབས་མིེདི་དིེ། སྐྱེེས་བུ་དི་ེན་ིམིརི་ཐོིན་ལུ་སིརི་ཁོེན་ཞིེས་

སུ་འབོདི་པའ་ིམི་ིནག་གང་ཉིདིི་ཡིིན་པ་རིེདི།

ང་ོམི། འཇིིག་རྟེེན་འདིིའ་ིམི་ིལ་ལ་ཞིིག་ན་ིརིང་ཉིིདི་འཚི་ོཞིིང་གནས་པའ་ིསྐབས་

སུ་རྒྱུ་ནོརི་དིབང་ཐོང་ག་ིམིངའ་བདིག་ཏུ་གྱུརི་ཏེ། མི་ིཚིོགས་མིང་པོའ་ིབསྙོེན་བཀུརི་

དིང་། འཁོརོི་གཡིགོ་ཕྲག་བརྒྱའ་ིཞིབས་ཕྱོ་ིཡི་ིདིབུས་སུ་ང་ོས་ོཆོནེ་པ་ོགནམི་ལ་བསྟེདོི་

ཀྱིན་འགྲོ་ོའཆོག་ཉིལ་འདུག་ག་ིསྦྱོརི་བ་མིཐོའ་དིག་འགྱིིང་བག་བརྗོིདི་པའ་ིཉིམིས་དིང་

ལྡན་ནའང་། ཡུན་ཐུང་ཚི་ེཡི་ིའདུ་བྱེདེི་རྫིོགས་པ་དིང་མིཉིམི་དུ། འཇིིག་རྟེེན་ན་མིིང་ག་ི

ཆོ་ཤིས་ཙམི་གྱི་ིལྷག་མི་ཡིང་མིེདི་པརི་གྱུརི་ནས་བརྗོེདི་ངེས་རྐུན་པོའ་ིཟས་སུ་ཆོགས་

འགྲོ་ོབ་རིེདི། 

ཡིང་མི་ིལ་ལ་ཞིིག་ནི། དི་ེལས་ལྡོག་སྟེ་ེརིང་ཉིིདི་ཞིལ་འཚི་ོབའ་ིསྐབས་སུ་མིཐོོང་

ཆུང་དིང་། བརྙས་བཅོས། སྐུརི་འདིབེས། བཙོན་འཇུག གཅརི་བརྡུང་། ལྐོགོ་གསོདི་

ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་ོངལ་གྱི་ིལ་ོཟློའ་ིཕྲེང་བ་བརྩིེགས་རིིམི་གྱི་ིཀློོང་དུ། རིང་ཉིིདི་རིང་ལ་

ཁོནེ་ཏ་ེབས་མིཐོའ་པའ་ིཚུལ་གྱིསི་བཞུགས་དིགསོ་པརི་ཆོགས་ཀྱང་རུང་། གཟུགས་
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སྐུའ་ིལང་ཚི་ོམི་ིཡུལ་ནས་ཡིལ་པའ་ིརྗོེས་སུ། རིིམི་གྱིིས་མི་ིརྣམིས་ཀྱ་ིསེམིས་སུ་སློརི་

ཡིང་གསོན་པརི་གྱུརི་ཏ།ེ འགྲོ་ོབ་མིིའ་ིདིཔལ་ཡིོན་དིརི་འཕེལ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་རིིང་མིོའ་ིརྡོ་ོ

རིངི་ངསོ་སུ་མི་ིནུབ་རྟེག་བརྟེན་གྱི་ིརི་ིམི་ོཉིག་གཅགི་ཏུ་འགྱུརི་འགྲོ་ོཡི་ིཡིོདི་པ་རིེདི། 

དི་ེལྟ་ན། སྐྱེ་ེབ་ོའབུམི་ཕྲག་དུ་མིའ་ིརིང་དིབང་དིང་འདྲ་མིཉིམི་གྱི་ིཆོེདི་དུ། མིཚིརི་

སྡུག་ལང་ཚིོའ་ིམི་ེཏོག་ངལ་དུབ་ཀྱིས་ཟདི་ཅིང་། ཡུན་ཐུང་མི་ིཚིེའ་ིབཞུརི་རྒྱུན་གཞིན་

དིོན་དུ་འཛདི་པའ་ིམིརི་ཐོིན་ལུ་སིརི་ཁོེན་ན་ིཏག་ཏག་རིིགས་ཕྱོ་ིམིའ་ིཁོོངས་སུ་བསྡུ་

འསོ་ཏ།ེ ཁོངོ་ཉིདིི་ལྐོགོ་གསདོི་བྱེས་ནས་མི་ིལ་ོཧྲོལི་པ་ོབཅ་ོབརྒྱདི་ལནོ་པའ་ིརྗོསེ་ཀྱ་ིསྤྱོ་ི

ལོ1986ལོརི། ཨ་རིིའ་ིསྲིིདི་གཞུང་གིས་གཞི་ིནས་དིམི་པ་འདིིའ་ིརློབས་ཆོེན་རིིན་

ཐོང་ལ་ངེས་དིོན་གྱིིས་གདིེང་འཇིོག་བྱེས་པརི་མི་ཟདི། ལོ་རིེའི་ཟློ་དིང་པོའ་ིགཟའ་

འཁོོརི་གསུམི་པའ་ིགཟའ་ཟློ་བ་དི་ེསྐྱེེས་བུ་གང་ཉིིདི་རྗོེས་དྲན་གྱི་ིཉིིན་མིོརི་གཏན་ཁོེལ་

བྱེས་ཤིིང་། ཉིིན་དི་ེཉིིདི་ཁྲིིམིས་བཀོདི་ངལ་གསོའ་ིདུས་ཚིིགས①སུའང་ཐོག་བཅདི་པ་

རིདེི། 

ཨ་རིིརི་མིཚིོན་ན། མིརི་ཐོིན་ལུ་སིརི་ཁོེན་རྗོེས་དྲན་གྱི་ིཉིིན་མི་ོདི་ེནི། མི་ིསྒོེརི་པ་

ཞིིག་ག་ིརྗོེས་དྲན་ཉིིན་མི་ོདི་ེརྒྱལ་ཁོབ་ཀྱ་ིཁྲིིམིས་བཀོདི་ངལ་གསོའ་ིདུས་ཚིིགས་སུ་

གཏན་ཁོལེ་ཐོངེས་གསུམི་པ་ཡནི་སྐད་ད།ོ །

གསུམ།

དིེ་ཡིང་མིརི་ཐོིན་ལུ་སིརི་ཁོེན་ཞིེས་ཡིོངས་སུ་གྲོགས་པའི་མིཚིན་སྒྲོའི་རློབས་

དིཀརི་ཕྱོོགས་སུ་མིཆོེདི་པ་ཁོོང་ནི། སྤྱོ་ིལོ1929ལོའ་ིཟློ1ཚིེས15ཉིིན། ཨ་རིིའ་ི
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མིངའ་སྡོ་ེཀརོི་ཀ་ེཡི (Georgia, 佐治亚州)ཡི་ིགྲོངོ་ཁྱརེི་ཨ་ཐོ་ིལན་ཐོ(At-

lanta,亚特兰大市）རུ་ཡི་ེཤུའ་ིཆོོག་སྒྲུབ་པ)ཞིིག་ག་ིཁྱིམི་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

ཁོོང་ག་ིབྱེིས་དུས་ཀྱ་ིལང་ཚིའོ་ིམི་ེཏགོ་ན།ི མུན་ནག་རིབ་རིིབ་ཀྱ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་གང་ཞིིག་

གི་འདྲ་མིཉིམི་མིིན་པའི་མིཁོའ་དིབུགས་སྟུག་པོའ་ིཁྲིོདི་དུ་རིིམི་གྱིིས་སྨོིན་པ་དིང་

འབྲེེལ། ཡུམི་གྱི་ིསློོབ་སྟེོན་ལས་གཞིན་ལ་བརྩི་ེཞིིང་བྱེམིས་པ་དིང་། གུ་ཡིངས་བཟོདི་

སྒོོམི་བྱེ་བ་སོགས་ཀྱ་ིལེགས་སྤྱོོདི་རྣམིས་གཤིིས་ལ་ཆོགས་ཤིིང་། དི་ེབཞིིན་ཡིབ་ཀྱ་ི

ཤུགས་རྐྱེན་ལས་ན་ིབློ་ོསྤོོབས་ཆོ་ེབ་དིང་། དྲང་ཚུགས་འཛིན་པ་སོགས་ཀྱ་ིངང་རྒྱུདི་

བརྟེན་པ་ོདིག་ཀྱང་རིང་ཤུགས་ཀྱསི་གྲུབ་པརི་གྲོགས། 

དིགུང་ལ་ོབཅ་ོལྔརི་སོན་ཚིེ། ལྷན་སྐྱེེས་ཀྱི་རིིག་པ་ཤིིན་ཏུ་རྣ་ོབའི་ཁོོང་ཉིིདི་ལ་ོ

གཉིིས་ལ་བསྟུདི་མིརི་འཛིན་གྲྭ་འཕརི་ཏེ་མིཐོ་ོའབྲེིང་ནས་སློོབ་ཆོེན་དུ་ཞུགས་ཤིིང་། 

མིོརི་ཧུག་ས་ིསློོབ་གླིིང(Morehouse College)尔豪斯学院）དུ་

སློོབ་དིཔོན་རིབ་འབྱེམིས་པ་མིེརི་ས་ིཡི་ིསྐྱེེདི་སྲིིང་འོག་ཏུ། གཞིོན་ནུ་གང་ཉིིདི་ཤིེས་བྱེ་

རིགི་པའ་ིགནདི་མིང་པ་ོཞིགི་ལ་རྣམི་དིཔྱོོདི་ཀྱ་ིཁོ་ོལག་ཆོསེ་ཆོརེི་དིརི་པརི་གྱུརི། 

ཁོོང་ཉིིདི་བགྲོང་བྱེའ་ིཉིག་མི་བཅུ་དིགུརི་སོན་པའ་ིལོརི། ཁོ་ིརི་ོཟིརི་ལྷ་རིིག་སློོབ་

གླིངི(Crozer Theological Seminary)劳泽神学院）དུ་ལ་ོང་ོ

གཉིིས་ཀྱི་རིིང་ལ་འཆོདི་ཉིན་གྱིི་སྐལ་བཟང་ཞིིག་མིངོན་དུ་ཤིརི་པརི་མི་ཟདི། མིིང་

གྲོགས་ཅན་གྱིི་སྦོ་སི་ཏོན་སློོབ་ཆོེན(Boston University波士顿大

学）དུ་ཡིང་། ཆོོས་ལུགས་རིིག་པ་སོགས་ཀྱ་ིགཙུག་ལག་རྣམིས་ལ་གསན་སྦྱོང་

མིཐོིལ་ཕྱོིན་གནང་བའ་ིག་ོསྐབས་ཐོོབ་སྟེ།ེ ལྷ་རིིག་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའ་ིརིབ་འབྱེམིས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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པའ་ིམིཚིན་རྟེགས་ཀྱང་བཞིསེ་པ་རིེདི། 

སློོབ་ཆོེན་འགྲོིམི་པའ་ིསྐབས་ལ་མིཚིོན་ན། ཤིེས་བརྩིོན་ཡི་མི་བྲེལ་པའ་ིཉིམིས་

བཞིེས་རྒྱུན་ཆོགས་སུ་ལྡན་པའ་ིཁོོང་གིས་ནི། སློོབ་ཆོེན་རིང་ག་ིསྦྱང་གཞིིའ་ིཤིེས་བྱེ་

ཇི་ིསྙོེདི་ལེགས་པརི་བསློབས་པའ་ིསྟེེང་དུ། ཕ་ོལ་ཐུ (plato,柏拉图) དིང་། 

རུའུ་སོ (j.j.Russell,卢梭)སོགས་ཀྱ་ིལེགས་བཤིདི་བརྩིམིས་ཆོོས་རྣམིས་

ཀྱང་ཞིིབ་ཏུ་བཀློགས་ཏེ། ནན་ཏན་ཆོེན་པོས་ཉིམིས་ཞིིབ་བགྱིིས་ཤིིང་མིཐོའ་ཀློས་

གཙུག་ལག་རྒྱ་མིཚིའོ་ིབཅུདི་ལ་རིོལ་བའ་ིབརྩིོན་པ་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་བཞིིན་བསྟེེན་པརི་མི་

ཟདི། དི་དུང་། ནིས་ཆོ(F.W.Niekrasov.尼采)ཡིི“འཕགས་མིིའི”མིཚིན་

ཉིདིི་རིགི་པ་དིང་། མིརི་ཁོ་ེསུ(k.marx,马克思)ཡི་ིསྤྱོ་ིཚིགོས་རིངི་ལུགས་དིང་། 

ལེ་ཉིིན(v.l.Lenin,列宁)གྱིི་ཐུན་མིོང་ཐོོན་སྐྱེེདི་རིིང་ལུགས། གན་

ངྷིིའི(m.k.Gendhi甘地)“འཚི་ེམིེདི་ཞི་ིབའ་ིརིིང་ལུགས”སོགས་ཀྱ་ིལྟ་གྲུབ་

དིག་ག་ིརྣམི་གཞིག་ལ་ཐུགས་བརྟེག་དིཔྱོིས་ཕྱོིན་གནང་སྟེེ། བསམི་བློ་ོམིཁོན་དིང་། 

སྐྱེེས་མིཆོོག་དིམི་པ་སྔོ་མི་དིེ་དིག་གི་མིཁྱེན་རིབ་ལས་ཐོོན་པའི་ལྟ་དིགོངས་ཀྱི་ཉིིང་

བཅུདི་རྣམིས་མི་འདྲསེ་པརི་ཉིམིས་བཞིསེ་མིཛདི་པ་ལས། རིང་ག་ིའདུན་མིསོ་ལ་གཞི་ི

བཅས་པའ་ིཐུན་མིིན་ཁོེརི་ཚུགས་ཀྱ་ིལྟ་སྤྱོདོི་བྱེ་ེབྲེག་པ་ཞིིག་ག་ིརྨང་གཞི་ིཡིང་ལེགས་

པརི་ཆོགས་པ་དིང་། ལྷག་པརི་ཏུ་རྒྱ་གརི་གྱི་ིབདིག་ཉིིདི་ཆོནེ་པ་ོགན་ངྷིའི་ིམིཛདི་སྤྱོོདི་

ཀྱསི་ན་ིཁོངོ་ལ་གཞིན་དིང་མི་ིམིཚུངས་པའ་ིབག་ཆོགས་ཟབ་མི་ོཞིགི་བཞིག་སངོ་། 

སློོབ་ཆོེན་ནས་ཐོོན་པའ་ིམིརི་ཐོིན་ལུ་སིརི་ཁོེན་ཟང་ཟིང་སྒྱུ་མིའ་ིའཇིིག་རྟེེན་འདིིའ་ི

འགལ་འདུའ་ིདྲ་བ་ཆོེན་པོའ་ིནང་དུ་ཚུདི་སྐབས། ཁོོང་གིས་རྟེག་ཏུ་འདི་ིལྟརི་སྙོམི་སྟེེ། 
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ཀྱ་ེམི། འགྲོ་ོབ་མི་ིཡིོདི་ཚིདི་སྐྱེེས་ཙམི་ནས་ན་ིམི་ིཡིིན་པའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིཆོོས་ཉིིདི་ཐོདི་དུ་

སྐྱེསེ་ཕ་ོམི་ོདིང་། རིགིས་དིཀརི་ནག ལ་ོརྒན་གཞིནོ། མིཁོས་པ་དིང་བླུན་པ།ོ དིབུལ་པ་ོ

དིང་ཕྱུག་པོའ་ིདིབྱེ་ེབ་ཅ་ིཡིང་མི་མིཆོིས་ན། མི་ིསུ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་ཐོམིས་ཅདི་སྨྲ་ཤིེས་

དིོན་ག་ོཡིིན་པའ་ིམི་ིཡུལ་ཁྱིམི་ཚིང་ཆོེན་པོའ་ིཁྱིམི་མི་ིརི་ེརི་ེཡིིན་པས། དི་ེདིག་ཀུན་ལ་

འདྲ་མིཉིམི་གྱིི་བརྩིི་འཇིོག་ནི་ཅིས་ཀྱང་འཐོོབ་པརི་རིིགས་སོ་སྙོམི་དུ་ཡིང་ཡིང་

བསམིས་ཤིངི་བསྒོོམིས་པརི་གྱུརི་ཏ།ོ ། 

དི་ེལྟརི་སྙོམི་པ་ལས་ནི། ཁོོང་ལ་མི་བཅོས་རིིས་མིེདི་ཀྱ་ིབརྩི་ེབ་ཁྱདི་པརི་ཅན་

ཞིིག་འཁྲུངས་ཤིིང་། ཐོ་ན་རིང་ག་ིདིགྲོ་ལ་ཡིང་སྙོིང་བརྩི་ེབའ་ིསེམིས་ཀྱིས་བལྟས་ཏེ། 

ཁོོང་གིས། “དིགྲོ་བ་ོང་ཚིོརི་མི་ིབརྩི་ེབ་ནི། དིགྲོ་བོས་བརྩི་ེབའ་ིདིོན་སྙོིང་མི་ིཤིེས་པས་

ཡིནི་མིདོི། ང་ཚི་ོདིགྲོ་བོརི་བརྩི་ེབ་ན།ི རིང་ཅག་གསི་མི་ིཡིོདི་ཚིདི་ལ་ཕན་སེམིས་རྣམི་

དིག་འཆོང་བའ་ིདིག་ེབའ་ིསྤྱོོདི་ལམི་ཞིགི་ཡིནི་ན།ོ །”ཞིསེ་ཀྱང་གསུངས་མྱོངོ་། 

འོན་ཏེ། ཁོོང་ཉིིདི་འཚི་ོཞིིང་གནས་པའ་ིའཇིིག་རྟེེན་དི་ེན་མི་ིཡིོདི་ཚིདི་འདྲ་མིཉིམི་

དུ་རྩི་ིབའ་ིལྟ་བ་དི་ེན་ིཡིོངས་ཁྱབ་ཏུ་ལག་ལེན་མི་ིབྱེེདི་དི།ེ ཡུལ་དི་ེརུ་འདྲ་མིཉིམི་དིང་། 

རིང་དིབང་། རྩིིས་ཐོང་སོགས་ཀྱ་ིཐོ་སྙོདི་དིག་གིས་མིཚིོན་པའ་ིརིིན་ཐོང་ལྟ་བ་རྣམིས་

ན་ིཤི་མིདིོག་དིཀརི་པོའ་ིམི་ིཚིོགས་ནང་གསེས་ལ་སྦྱོརི་འོས་པའ་ིསྐདི་ཆོ་ཙམི་དུ་རྩི་ིབ་

ལས། ཤི་མིདིོག་མིི་མིཚུངས་པའི་མིི་གཞིན་དིག་གི་རིིགས་ལ་ནི་མིཐོོང་ཆུང་དིང་། 

བརྙས་བཅོས། དྲག་རྩུབ། མིནརི་གཅོདི་སོགས་ཀྱ་ིསྐལ་བ་ངན་པ་རྒྱུན་མི་ིཆོདི་པརི་

ལག་ཏུ་བསྟེརི་བཞིནི་པའང་མི་ིཕལ་མི་ོཆོསེ་རྒྱུན་ལྡན་ཞིིག་ཏུ་མིཐོངོ་གནི་ཡིོདི། 

སྤྱོིརི་བཏང་སྐབས་དི་ེདུས་སུ། ཨ་རི་ིན་ིའཛམི་གླིིང་འཁྲུག་ཆོེན་གཉིིས་པ་ལས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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རྣམི་པརི་རྒྱལ་ཏེ་དིཔལ་འབྱེོརི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྩིེ་མིོརི་སོན་པའི་དུས་ཡིིན་པས། 

སྟེོབས་ལྡན་དིམིག་ཤུགས་དིང་། ནུས་ལྡན་སྲིིདི་ཤུགས་ཀྱི་གཞིོགས་འདིེགས་ལ་

བརྟེནེ། ཕྱོ་ིནས་བལྟས་ཚིདོི་ལ་སྐབས་དིེའ་ིཨ་རི་ིནི“རིང་དིབང་འཇིགི་རྟེནེ”གྱི་ིཕྱོ་ིམིོའ་ི

རྒྱལ་ཁོབ་ལྟ་བུརི་རྩི་ིབ་ཡིིན། འོན་ཀྱང་ཨ་རིིའ་ིརྒྱལ་ནང་ལ་མིཚིོན་ན། འཁྲུག་ཆོེན་

གཉིིས་པའ་ིསྐབས་སུ་རིང་སྲིོག་འབེན་ལ་བཞིག་སྟེ་ེརྒྱལ་ཁོབ་ཀྱ་ིཆོེདི་དུ་ནུས་པ་བློ་

ལྷག་གིས་འདིོན་མྱོོང་བའ་ིམི་ིནག་ག་ིརིིགས་ལ། ཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ིཐོདི་ནས་ཡིིན་ན་འདྲ། 

དིཔལ་འབྱེོརི་གྱི་ིཐོདི་ནས་ཡིིན་ནའང་འདྲ་སྟེེ། དྲང་བདིེན་མིིན་པའ་ིབཙུརི་གནོན་དིང་

བརྡོབ་གསགི་ག་ིསྦྱརོི་བ་ཟམི་མི་ཆོདི་དུ་བྱུང་དིང་འབྱུང་མུས་སུ་ཡིདོི། 

གནས་ལུགས་དིང་འགལ་ཅིང་མི་ིཆོོས་ལས་ལྡོག་པའ་ིཁོོརི་ཡུག་ག་ིསྣང་ཚུལ་

དིེས་ན།ི ཤི་མིདིོག་ནག་པའ་ིམིརི་ཐོིན་ལུ་སིརི་ཁོེན་གྱི་ིསེམིས་ལ་ཡིང་བྱེིས་པའ་ིདུས་

ནས་བཟུང་། གསུབ་ཏུ་མིེདི་པའ་ིམྱོོང་བ་དིང་བརྗོེདི་དུ་མིེདི་པའ་ིབག་ཆོགས་ཟབ་མི་ོ

བཞིག་ལསོ་ཡིོདི་ཨང་།

རྒྱུ་མིཚིན་དི་ེཡི་ིཕྱོརིི། རིགིས་རུས་ཀྱ་ིདིབྱེ་ེབ་ལས་འཕྲསོ་པའ་ིསྐྱེ་ོགརི་ཇི་ིསྙོདེི་གཞི་ི

མིདེི་དུ་གྱུརི་ཏ།ེ ཨ་རིའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཏུ་མི་ིནག་རྣམིས་ལ་ཡིང་ངསེ་པ་དིནོ་གྱི་ིའདྲ་མིཉིམི་

དིང་། རིང་དིབང་ག་ིསྐལ་བ་ཞིགི་མིངནོ་དུ་གྱུརི་ན་ཅ་ིམི་རུང་སྙོམི་པ་དི་ེན་ིབརི་སྐབས་ཤིགི་

ནས་བཟུང་ཁོངོ་ག་ིཐུགས་ལ་བརྣགས་པའ་ིརི་ེའདུན་གྱི་ིགཙ་ོབ་ོཉིདིི་དུ་གྱུརི་ཏ།ོ །

བཞི།ི

སྤྱོ་ིལོ1955ལོརི། དིགུང་ལ་ོཉིེརི་ལྔརི་ཕེབས་པའ་ིན་གཞིོན་རིབ་འབྱེམིས་པ་



དེོན་དེངོསོ་སུ་གྱུར་པའི“རྨིི་ལམ”ཞིག
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མིརི་ཐོིན་ལུ་སིརི་ཁོེན་མིཆོོག་ནི། མིོན་ཀ་ོམི་ིརི་ེགྲོོང་ཁྱེརི(Montgomery,蒙

哥马利市）གྱིི་ཡིེ་ཤུའི་ལྷ་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་ཆོོག་སྒྲུབ་མིཁོན་པོ་རུ་བཞུགས་ཡིོདི། 

ཏག་ཏག་ལ་ོདིའེ་ིནང་དུ་དིནོ་རྐྱནེ་ཆུང་ངུ་ཞིགི་གསི་རྐྱནེ་བྱེས་ཏ།ེ འདྲ་མིཉིམི་མིནི་པའ་ི

ལམི་དིང་ལུགས་སྲིོལ་དིག་ལ་བསྲིན་མི་ཐུབ་པའི་མིི་ནག་ཚིོས་ཀྱང“དིམིངས་ཐོོབ་

ལས་འགུལ”ལ་དིབུ་ཁྱུདི་བྲེསི་སངོ་། 

འོ་ན། ཐོོག་མིའི་ལས་འགུལ་སློོང་རྐྱེན་གང་ཡིིན་ཞིེ་ན། སྤྱོི་ལོ1955ལོའ་ི

ཟློ12ཚིེས1 ཉིིན། རིང་ལ་ོཞིེ་གཉིིས་ཡིིན་པའི་མིི་ནག་གི་བུདི་མིེདི་རི་ོས་ཕརི་ཁོི་

སི(Rosa Parks,罗莎.帕克斯）ཟེརི་བ་དིེ། མིོན་ཀ་ོམི་ིརི་ེགྲོོང་ཁྱེརི་སྤྱོ་ི

སྤྱོོདི་འགྲུལ་འཁོོརི་ལས་ཁུངས་ཀྱ་ིའགྲུལ་འཁོོརི་ལ་སྡོོདི་སྐབས། “རིིགས་རྒྱུདི་ཟུརི་

བཀརི་ལམི་སྲིོལ”མི་བརྩིིས་པརི་མི་ིདིཀརི་གྱི་ིཁོོངས་སུ་བསྡོདི་ཚི།ེ མི་ིདིཀརི་གསརི་

བུ་ཞིིག་གིས་ཁོ་ོམིོའ་ིརྐུབ་སྟེེགས་དི་ེརིང་ལ་བསྟེེརི་དིགོས་ཚུལ་བཤིདི་ན་ཡིང་། རི་ོས་

ཕརི་ཁོ་ིསིས་མིོས་མིཐུན་མི་བྱེས་པརི་རིང་སོརི་བསྡོདི། དི་ེམི་ཐོག་ཡུལ་དིེའ་ིཉིེན་རྟེོག་

པས“མི་ིདིཀརི་གྱི་ིའདུག་གནས་ཁྱེརི”པའ་ིཉིེས་མིིང་ཐོོག་ནས་ཁོ་ོམི་ོའཇུ་བཟུང་བྱེས་

པརི་མི་ཟདི། ཉིིན་བཅུ་བཞིིརི་བཀག་ཉིརི་དིང་ཁྲིིམིས་ཆོདི་ཨ་སྒོོརི་བཅུ་བཞི་ིབློངས་པ་

རིདེི།

གསརི་འགྱུརི་དི་ེཉིིདི་ཕྱོགོས་ནས་ཕྱོགོས་སུ་ཁྱབ་པ་དིང་འབྲེལེ། མི་ིནག་རྣམིས་

ཀྱ་ིཡིིདི་ལ་དིངོས་གནས་བཟོདི་དིཀའ་བའི་ན་ཟུག་དིང་། བསྲིན་དིཀའ་བའི་གདུང་

སེམིས་ཀྱ་ིམི་ེལྕ་ེདྲག་པ་ོལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་འབརི་ཏ།ེ ཅང་མི་འགོརི་བརི། མིརི་ཐོིན་ལུ་སིརི་

ཁོེན་གཙོ་འཛིན་ཡིིན་པའི“མིོན་ཀོ་མིི་རིེ་སྒྱུརི་བཀོདི་མིཉིམི་ཚིོགས”ཀྱི་བཀོདི་
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འདིམོིས་འགོ་མི་ིནག་ཁྲི་ིལྔ་ཙམི་གྱིསི་ཐུན་མིངོ་དུ། “དི་ནས་བཟུང་འགྲུལ་འཁོོརི་དུ་ཇི་ི

སྲིིདི‘རིིགས་རྒྱུདི་ཟུརི་བཀརི་ལམི་སྲིོལ’མིཇུག་མི་བསྡུས་པ་དི་ེསྲིིདི་དུ། ཁོ་ོབ་ོཅག་

འགྲུལ་འཁོོརི་ལ་མི་ིའདུག་གོ”ཞིེས་མི་ིའགྱུརི་དིམི་བཅའ་ིརི་ིམི་ོསེམིས་ལ་བྲེིས་ཏ་ེང་ོ

རྒལོ་གྱི་ིརྣམི་འགྱུརི་ཤུགས་ཆོནེ་བསྟེན་པ་རིེདི། 

ཁོ་བཤིདི་དིོན་ལ་གནས་པའི་ང་ོརྒོལ་ལས་འགུལ་དིེའི་རྒྱུན་བསྐྱེངས་ཏེ་མིི་ལ་ོ

ཧྲོིལ་པ་ོགཅིག་ཙམི་སོང་བ་ན། འགྲུལ་འཁོོརི་གྱི་ིཚིོང་གཉིརེི་ལས་ཁུངས་དིག་ལ་གྱིོང་

གུན་ཤིིན་ཏུ་ཆོེ་བས་འགའ་ཞིིག་རྐང་ཚུགས་མིི་ཐུབ་པའི་ཚིདི་དུ་ལྷུང་བས། སྤྱོི་

ལོ1956ལོའ་ིཟློ11ཚིེས13ཉིིན། ཨ་རིིའི་ཆོེས་མིཐོོའ་ིཁྲིིམིས་ཁོང་གིས་ཀྱང་། 

འགྲུལ་སྐྱེེལ་རློངས་འཁོོརི་དུ“རིིགས་རྒྱུདི་ཟུརི་བཀརི་ལམི་སྲིོལ”མིེདི་པརི་བཟ་ོབའ་ི

ཁྲིིམིས་ཐོག་མི་ིགཅོདི་ཀ་མིེདི་བྱུང་སྟེེ། “སུ་ཞིིག་གིས་སྤྱོ་ིསྤྱོོདི་རློངས་འཁོོརི་ནང་དུ་

རིིགས་རྒྱུདི་ཟུརི་བཀརི་གྱི་ིསྲིོལ་བཟུང་ན་དི་ེཉིིདི་ཁྲིིམིས་དིང་འགལ་བ་ཡིིན་ན།ོ”ཞིེས་

ཀྱང་བསྒྲོགས་པ་རིེདི། 

ལྷ་ོཕྱོོགས་ཀྱ་ིམི་ིནག་ཚིོརི་མིཚིོན་ན། རིང་ཉིིདི་ལ་ཐོོབ་པའ་ིརྒྱལ་ཁོ་དིང་པ་ོདི་ེན་ི

ཕྱོིན་ཆོདི་འདྲ་མིཉིམི་གྱི་ིཐོོབ་ཐོང་རྩིོདི་པའ་ིསེམིས་ཤུགས་ཀྱ་ིམི་ཡུམི་ལྟ་བུརི་གྱུརི་ཏེ། 

དུས་དི་ེནས་བཟུང་། མི་ིནག་རྣམིས་ཀྱིས་རིིགས་རྒྱུདི་འདྲ་མིཉིམི་གྱི་ིཐོོབ་ཐོང་རྣལ་མི་

ཞིིག་གམི། སྤྱོ་ིདིམིངས་ཀྱ་ིཐོོབ་ཐོང་མིཚིན་ཉིིདི་ཚིང་བ་ཞིིག་རྩིོདི་པའ་ིལས་འགུལ་གྱི་ི

རྦ་རློབས་བསྟུདི་མིརི་བསློངས་ཤིིང་། ལས་འགུལ་རིིང་མི་ོདིེའ་ིརློབས་རྒྱུན་ཨ་རིིའ་ི

རྒྱལ་ཁོབ་ཧྲོལི་པོརི་སྐདི་ཅགི་ཉིིདི་ལ་ཁྱབ་པརི་གྱུརི། 

དི་ེཡིང་ལས་འགུལ་གྱི་ིཐོོག་མིའ་ིདུས་སུ་ཚིོགས་པ་མི་ིའདྲ་བ་སྣ་ཚིོགས་ཀྱ་ིསྣ་ེ
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ཁྲིདིི་ཐོ་དིདི་དུ་ཡིདོི་པས། ལག་ལནེ་གྱི་ིཐོབས་ལམི་ཡིང་རིགིས་སྣ་ཚིགོས་བྱུང་སྟེ་ེཕན་

ཚུན་ནང་མི་ིམིཐུན་པ་སོགས་འགལ་རྐྱེན་ཅ་ིརིིགས་ལ་ཕྲདི་པརི་བརྟེེན། མི་ིནག་ཚིོརི་

ཐུན་མིོང་ག་ིསྟེོབས་ཤུགས་གཙང་མི་ཞིིག་དིང་། གཅིག་གྱུརི་གྱི་ིཐོབས་ལམི་ནུས་

ལྡན་ཞིིག་ཆོགས་རྒྱུ་ན་ིགཙ་ོབོའ་ིནང་ག་ིགཙ་ོབོརི་གྱུརི་ཡིོདི་པ་བློ་ོམིིག་ལྡན་པ་ཚིོས་

གསལ་བོརི་ཤིསེ།

དིགོས་པ་ཁྱདི་པརི་ཅན་དི་ེཉིིདི་ཀྱ་ིཕྱོིརི་དུ། སྤྱོ་ིལོ1957 ལོའ་ིཟློ་དིང་པོའ་ིནང་

དུ། མི་ིནག་ཆོོས་དིཔོན་དྲུག་ཅུ་ཙམི་གྱིིས་གྲུབ་པའི“ལྷ་ོཕྱོོགས་ཡི་ེཤུའ་ིཆོོས་དིཔོན་

མིཉིམི་འབྲེེལ་ཚིོགས་པ”ཟེརི་བ་ཞིིག་བཙུགས་ཤིིང་། མི་ིཕལ་མི་ོཆོེའ་ིཡིིདི་ཆོེས་ཀྱ་ི

གནས་སུ་མིཐོ་ོབའ་ིམིརི་ཐོིན་ལུ་སིརི་ཁོེན་ཚིོགས་པ་གང་དིེའ་ིགཙ་ོའཛིན་དུ་བདིམིས་

པ་རིེདི། ཁོེན་ལགས་ཚིོགས་གཙོརི་འདིེམིས་དིོན་ཡིང་ཁོེན་གྱིིས་གཙོ་སྐྱེོང་འོག་

འགྲུལ་འཁོོརི་ལ་མིི་སྡོོདི་པའི་ལས་འགུལ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་གཅིག་པུས་མིིན་ཏེ། 

སྐབས་དིེརི་མི་གཞི་ིནས་ཁོེན་གྱི་ིམིཚིན་སྙོན་ཆོེས་ཆོེརི་རྒྱས་ཤིིང་འཕྲིན་ལས་ཀྱ་ིའོདི་

དིཀརི་ཕྱོགོས་ནས་ཕྱོགོས་སུ་འཕྲ་ོབཞིནི་པའ་ིསྒོང་ཡིནི་པས་ས།ོ །

ལྗོིདི་ཏིག་ཏིག་གི་འགན་འཁྲིི་དིེས་ནི། ཁོེན་གྱིིས་ཀྱང་རིང་ཉིིདི་འཇིིག་རྟེེན་དུ་

གསནོ་པའ་ིདིནོ་དིམི་གྱི་ིསྙོངི་པ་ོཅ་ིཡིནི་ལྷག་ཏུ་མིཁྱནེ་པརི་གྱུརི་ཏ།ེ ལྟ་ཚུལ་སྣ་ཚིགོས་

དིང་། ཕྱོོགས་ཁོག་སྣ་ཚིོགས་ཀྱ་ིམི་ིནག་བཅིངས་གྲོོལ་གྱི་ིཚིོགས་པ་མིཐོའ་དིག་རིང་

ཉིདིི་ཀྱ་ིདིབུ་འཛནི་དིརི་ཆོའ་ིའགོ་ཏུ་འདུ་བའ་ིཕྱོརིི་ཨ་རིའི་ིལྷ་ོབྱེང་ག་ིགྲོངོ་དིང་གྲོངོ་ཁྱརེི་

མིང་པ་ོཞིགི་ཏུ་ཉི་ེབརི་བསྐྱེོདི་ནས། གཏམི་བཤིདི་དིང་། བགྲོ་ོགླིེང་། བསམི་ཚུལ་བརྗོ་ེ

རིེས་སོགས་བྱེས་ཏ་ེརིང་དིབང་དིང་འདྲ་མིཉིམི་ལ་མིོས་པའ་ིམི་ིནག་ཀུན་ལ་ཐུན་མིོང་
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ག་ིབགྲོདོི་ལམི་ཞིགི་ཆོགས་རྒྱུའ་ིཉིེརི་བསྡོགོས་སྒོ་ོཀུན་ནས་བསྒྲུབས། 

ཁོོང་གིས། “ལྷ་ོཕྱོོགས་ཀྱ་ིའཐོབ་རྩིོདི་འདི་ིནི། རིིགས་རྒྱུདི་དིཀརི་ནག་གཉིིས་

ཀའ་ིབརི་གྱི་ིའགལ་རྩིོདི་ཙམི་མི་ལགས་ཏ།ེ འདི་ིན་ིབདིེན་པ་དིང་རྫུན་པ་གཉིིས་སམི། 

འོདི་སྣང་དིང་མུན་པ་གཉིིས་ཀའ་ིབརི་གྱི་ིའཐོབ་རྩིོདི་ཅིག་ཡིིན། དིེའ་ིཕྱོིརི་ན། འདི་ིལ་

རྒྱལ་ཁོ་ཞིིག་ཐོོབ་པའི་ཚིེ་ཡིང་མིི་ནག་ཁྲིི་ཕྲག་འགའི་རྒྱལ་ཁོ་ཙམི་མི་ཡིིན་པརི། 

གནས་ལུགས་དིང་བདིེན་པའ་ིརྒྱལ་ཁོ་ཡིིན་ལ། བྱེམིས་བརྩིེའ་ིསྟེོབས་ནུས་ཀྱ་ིརྒྱལ་

ཁོ་ཡིང་ཡིིན་པརི་མི་ཟདི། དིམིངས་གཙོའི་སྲིིདི་ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁོ་ཡིང་ཡིིན་

ན།ོ །”ཞིེས་སོགས་ཇི་ིསྐདི་སྨྲས་པ་བཞིིན་དུ་ཡི་ེཤུའ་ིཆོོས་ཀྱ་ིབཞིེདི་ཚུལ་ལྟརི་ན། ས་

སྟེེང་སྐྱེ་ེདིགུ་མིཐོའ་དིག་ལྷ་ཆོེན་པོའ་ིརིིགས་སྲིས་ཉིིདི་ཀྱ་ིཕྱོིརི་ཐོམིས་ཅདི་སྐྱེེས་ཙམི་

ནས་འདྲ་མིཉིམི་ཡིནི་པརི་འདིོདི་པའ་ིལྷ་ཆོསོ་མིཚིན་ཉིདིི་ལྟ་བ་དིང་། <<ཨ་རིིའ་ིརིང་

བཙན་བསྒྲོགས་གཏམི>>དིང་། <<ཨ་རིིའ་ིརྩི་ཁྲིམིིས>>གཉིིས་སུ་མི་ིཡིོདི་ཚིདི་

ཀྱ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིཐོོབ་ཐོང་འདྲ་མིཉིམི་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིམི་ིཆོོས་བསམི་བློོའ་ིདིགོངས་

པ་གཉིསི་ན།ི རིབ་འབྱེམིས་པ་ཁོནེ་སགོས་ལ་མིཚིནོ་ན། ཨ་རིིའ“ིདིམིངས་ཐོབོ་ལས་

འགུལ”གྱིི་སྦྱོརི་དིངོས་མིཇུག་གསུམི་ཀུན་ཏུ་གཞིི་འཛིན་སའི་རྨང་གཞིིའི་ལྟ་གྲུབ་

གལ་ཆོནེ་ཉིདིི་དུ་ཆོགས་ཡིདོི།

དིེའ་ིཕྱོིརི་གཙ་ོབོའ་ིནང་ག་ིགཙ་ོབ་ོཞིིག་ལ། ཁོེན་གྱིིས་ན་ིབགྲོ་ོགླིེང་དིང་གཏམི་

བཤིདི་སོགས་ཀྱི་སྐབས་དིང་བསྟུན་ཏེ། ཨ་རིིའི་མིི་ནག་གི“དིམིངས་ཐོོབ་ལས་

འགུལ”ལ་རྒྱུ་མིཚིན་དིང་ལྡན་པའི་གཏན་ཚིིགས་ཀྱི་རྨང་ལེགས་པརི་བཏང་ཞིིང་། 

ལག་ཏུ་ལེན་བདི་ེབའ་ིལམི་གྱི་ིཁོོག་གསལ་བོརི་ཕུབ་སྟེ་ེརིིན་བྲེལ་བློ་ོའབྱེེདི་ཀྱ་ིསྒྲོོན་མི་ེ



དེོན་དེངོསོ་སུ་གྱུར་པའི“རྨིི་ལམ”ཞིག
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ཡིང་ཡིང་སྦརི་པ་རིདེི།

ཁོོང་གིས། “ང་ཚིོརི་གན་ངྷི་ིལྟ་བུའ་ིཁྱདི་དུ་འཕགས་པའ་ིམིིག་དིཔ་ེཡིོདི་པ་རིེདི། 

དིམི་པ་དིེས་དིབྱེིན་ཇིིའི་བཙན་རྒྱལ་ཆོེན་མིོའ་ིདིབང་ཤུགས་ལ་འགྲོན་རྩིོདི་བྱེེདི་

སྐབས། གནས་ལུགས་དིང་སྙོིང་སྟེོབས་ལ་བརྟེེན་པ་ཉིིདི་ལས་འཚི་ེབའ་ིསྦྱོརི་བ་ཅ་ི

ཡིང་མི་བརྩིམིས་ཏེ། ནང་བསམི་བློོའ་ིམིཚིོན་ཆོ་ཁོ་ོནས་རིང་ག་ིམི་ིདིམིངས་ལ་རིང་

བཙན་བློངས་པ་རིེདི།”ཅེས་སོགས་ཀྱ་ིརྒྱུ་མིཚིན་མིང་པ་ོདྲངས་ནས། དུས་རྟེག་ཏུ་མི་ི

ནག་ག་ིརིང་དིབང་ལས་འགུལ་མིཐོའ་དིག་འཚི་ེམིེདི་ཞི་ིབའ་ིསྒོ་ོནས་སྤོེལ་དིགོས་ཚུལ་

ནན་ཏན་ཆོེན་པོས་བརྗོོདི་ཅིང་། བདིག་ཉིིདི་ཆོེན་པོ་གན་ངྷིིའི་ལུགས་ལས་བྱུང་

བའི“འཚིེ་མིེདི་བསྟུན་མིེདི”ཀྱི་ལྟ་སྤྱོོདི་ནི་ཁོོང་ཚིོའི་ཡིང་དིག་པའི་མིིག་དིཔེ་ཉིག་

གཅགི་ཡིནི་ཞིསེ་ཡིང་ཡིང་གདིམིས་ས།ོ །

ཡིང་ཁོོང་གིས། “ཐོོག་མིརི་མིོན་ཀོ་མིི་རིེའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ནས་བཟུང་། 

མིཚིན་ཉིིདི་རིགི་པ་ཞིིག་གསི་ང་ཚིོརི་རྒྱབ་སྐྱེརོི་མིཛདི་ཀྱནི་ཡིདོི་དི།ེ དི་ེན་ིའཚི་ེམིདེི་ཞི་ི

བའི་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པ་ཡིིན། འདིིའི་སྐོརི་གྱིི་ཐོབས་ལམི་ཞིིབ་ཏུ་གླིེང་དིགོས་པརི་

འདུག་སྟེ།ེ འདི་ིན་ིགནདི་དིནོ་ཞིགི་ཏུ་ཆོགས་ཡིདོི། ཅའི་ིཕྱོརིི་ཞི་ེན། རིང་རིའེ་ིམི་ིཕལ་མི་ོ

ཆོེས་ན་ིའཚི་ེམིེདི་ཞི་ིབ་ལ་ག་ོབ་ལོན་གྱི་ིམིེདི་པས་ས།ོ །དིེས་ན། ང་ཚིོས་མི་ིམིང་འདུ་

འཛམོིས་ཀྱ་ིག་ོསྐབས་དིང་བསྟུན་ནས་ཁོ་ོཚིརོི་འཚི་ེམིདེི་ཞི་ིབའ་ིགནས་ལུགས་ང་ོསྤྲོདོི་

བྱེེདི་གལ་ཆོ།ེ གཟའ་འཁོོརི་རི་ེརིེའ་ིགཟའ་ཟློ་བ་དིང་གཟའ་ཕུརི་བུ་ལ་ང་ཚིོས་ཚིོགས་

འདུ་རི་ེརི་ེསྐོང་འཚིོགས་བྱེེདི་རྒྱུ་ཡིིན། ང་ཚིོས་དི་ེསྔོ་ཡིང་སྤྱོ་ིཚིོགས་སྒྱུརི་བཀོདི་ཐོདི་

ཀྱ་ིའཆོདི་ཁྲིིདི་ཐོེངས་གཅིག་བྱེེདི་མྱོོང་བ་རིེདི། ངས་གསལ་བོརི་བཤིདི་ཟིན་པ་ལྟརི་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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འཚི་ེམིེདི་ཞི་ིབའ་ིང་ོརྒོལ་ན་ིསྡོརི་མིའ་ིཐོབས་ཚུལ་ཞིིག་གཏན་ནས་མི་ཡིིན་ཏ།ེ གདུག་

རྩུབ་ལ་ཁོ་གཏདི་གཅོག་དིགོས་ཚི་ེའཚི་ེམིེདི་ཞི་ིབའ་ིང་ོརྒོལ་ལ་བརྩིོན་པ་དིག་གིས་ན།ི 

དྲག་པོའ་ིངོ་རྒོལ་བྱེེདི་མིཁོན་ལས་ཆོེས་ལྷག་པའི་ནུས་པ་ཞིིག་འཐོོན་ཐུབ་པ་རིེདི། 

འཚི་ེམིེདི་ཞི་ིབའ་ིཐོབས་ཀྱིས་ཕ་རིོལ་པའ་ིལུས་ལ་མིནརི་གཅོདི་གང་ཡིང་མི་ིབྱེེདི་པ་

བདིེན་མིོདི། ཕ་རིོལ་པོའ་ིསེམིས་ལ་དིཀའ་ངལ་ཚིདི་མིེདི་བསྟེེརི་ནུས་པ་རིེདི།”ཅེས་

དིང་། 

“འཚི་ེམིེདི་ཞི་ིབའ་ིང་ོརྒོལ་བྱེེདི་མིཁོན་ཞིིག་ལ་མིཚིོན་ན། དིམིིགས་ཡུལ་ན་ིམུན་

ནག་ག་ིལམི་ལུགས་གང་ཞིིག་གཏོརི་རྒྱུ་ཉིིདི་ཡིིན་པ་ལས། ལམི་ལུགས་དིེའ་ིདིཀྱིལ་

ཏུ་ཐོིམི་ཟིན་པའ་ིམི་ིརྣམིས་ཚིརི་གཅདི་རྒྱུ་གཏན་ནས་མི་ཡིིན་ནོ།”ཞིེས་སོགས་ངེས་

དིོན་གཏམི་གྱིི་བདུདི་རྩིི་མིང་དུ་བསྩལ་ཡིོདི་པས་རིེ་རིེ་ནས་འདྲེན་དིགོས་ན་ཡིིག་

ཚིགོས་ཧ་ཅང་མིང་བརི་འགྱུརི་འགྲོ།ོ 

དི་ེལྟརི་ཁོེན་གྱི་ིཡིང་དིག་པའ་ིསྣ་ེཁྲིིདི་འོག་ཏུ། རྒྱ་ཆོེའ་ིམི་ིནག་རྣམིས་ཀྱིས་ཀྱང་

སྤོོབས་པ་ཆོེན་པོས“དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ”གྱིི་སྒྲོོན་མིེ་ཕྱོོགས་ནས་ཕྱོོགས་སུ་

སྦརི་པའ་ིནུས་ཤུགས་ལས་ན།ི སྤྱོ་ིལ1ོ957 ལའོ་ིཟློ་དིགུ་པའ་ིནང་དུ། མིངའ་སྡོ་ེཨ་

ཁོནེ་ས ི(Arkansas ,阿肯色州）ཡི་ིགྲོངོ་བརྡོལ་ཆུང་ངུ་ཞིགི་ག་ིས་གནས་

ཁྲིིམིས་ཁོང་ནས་ཀྱང་། དི་ེསྔོརི་ཨ་རིིའ་ིཆོེས་མིཐོོའ་ིཁྲིིམིས་ཁོང་གིས་གཞུང་བཙུགས་

སློོབ་གྲྭའ་ིནང་དུ“རིིགས་རྒྱུདི་ཟུརི་བཀརི་ལམི་སྲིོལ”མིེདི་པརི་བཟ་ོདིགོས་ཚུལ་ཞིིག་

གཏན་འབེབས་བྱེས་པ་གཞིིརི་བཟུང་སྟེེ། གྲོོང་ཁྱེརི་དི་ེཉིིདི་ཀྱ་ིགཞུང་བཙུགས་སློོབ་

གྲྭས་ཀྱང་མི་ིནག་ག་ིསློོབ་མི་བསྡུ་རིིགས་པའ་ིབཀའ་རྒྱ་མིངོན་གསལ་དུ་བསྒྲོགས་པ་
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ན། ཡུལ་དིེའ་ིརིིགས་རྒྱུདི་རིིང་ལུགས་འཛིན་པའ་ིམི་ིདིཀརི་དིག་གིས་མི་ིའདིོདི་པའ་ི

རྣམི་འགྱུརི་ཤུགས་ཆོེརི་བསྟེན། 

དིེརི་མི་ཟདི། ལོ་དིེའི་ཟློ་དིགུ་པའི་ཚིེས་གཉིིས་ཀྱི་ཉིིན་ལ། རིིགས་རྒྱུདི་རིིང་

ལུགས་ཀྱ་ིཞིེན་ཆོགས་ཟབ་པའ་ིཡུལ་དིེའ་ིམིངའ་སྡོེའ་ིབློོན་ཆོེན་གྱིིས་ནི། “དྲག་ཟིང་

སྔོནོ་འགགོ”བྱེེདི་རྒྱུརི་ཁོ་གཡིརི་ནས་ཉིནེ་རྟེགོ་པ་ཉིསི་བརྒྱ་ཙམི་མིངགས་ཏ།ེ མི་ིནག་

གི་སློོབ་མི་དིགུ་སློོབ་གྲྭརི་ཞུགས་རྒྱུ་བཙན་འགོག་བྱེས་པརི་མི་ཟདི། སློོབ་གྲྭརི་

ཞུགས་ཟནི་པའ་ིམི་ིནག་ག་ིསློབོ་མི་བརྒྱདི་ཙམི་ཞིགི་ཕྱོིརི་ཕུདི་པ་རིེདི། 

རྐྱེན་དིེའི་མིཐུན་སྦྱོརི་ལས་ཕྱོོགས་དིང་ཕྱོོགས་ཀྱི་གསརི་ལམི་ཁོག་ཏུ། དིོན་

དིངོས་ཀྱ་ིགནས་ཚུལ་དི་ེརིིགས་ལས་འཕྲོས་ཏ་ེཨ་རིིའ་ིརྒྱལ་ནང་ག་ིའགྲོ་ོབ་མིིའ་ིཐོོབ་

ཐོང་ག་ིགནས་བབ་ལ་དིགག་རྒྱག་སུན་འབྱེིན་གྱི་ིསྐདི་སྒྲོ་མིཚིམིས་མི་ཆོདི་པརི་ཐོོན། 

དི་ེམི་ཐོག་ཏུ་སྲིིདི་འཛིན་ཨ་ེསིན་ཧ་ོཝེརི(Dwight David Eisenhow-

er，艾森豪威尔）གྱིིས་བཀའ་ཕབ་སྟེེ། དིམིག་མི་ིཆོིག་སྟེོང་གྲོོང་ཁྱེརི་དིེརི་

མིགྱིོགས་མྱུརི་ངང་བཏང་ཞིིང་། ཡུལ་དིེའི་མིི་ནག་གི་སློོབ་མི་རྣམིས་སློོབ་གླིིང་དུ་

ཞུགས་པརི་སྲུང་སྐྱེོབ་བྱེས་ནས་རྒྱལ་ཁོབ་ཕྱོ་ིནང་ག་ིགཏམི་གླིེང་སྐྱེོན་བརྗོོདི་ཀྱ་ིཚི་

རློབས་རི་ེཞིགི་འཇིགས་ཐོབས་བྱེས། 

དི་ེལྟརི་ཀྱག་ཀྱོག་ག་ིཁུག་པ་མིང་པ་ོབརྒྱུདི་མིཐོརི། སྤྱོ་ིལོ1959ལོརི། ཡུལ་

གྲོོང་དིེའ་ིས་གནས་སྲིིདི་གཞུང་གིས་ཀྱང་། གཞི་ིནས་གཞུང་བཙུགས་སློོབ་གྲྭའ་ིནང་

དུ“རིིགས་རྒྱུདི་ཟུརི་བཀརི་ལམི་སྲིོལ”མིེདི་པརི་བཟོས་པའ་ིགསལ་བསྒྲོགས་མི་ིབྱེ་

ཐོབས་མིེདི་བྱུང་། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།

  192  

སྤྱོ་ིལོ1960ལོའ་ིཟློ2པའ་ིཚིེས1ཉིིན། རིིགས་རྒྱུདི་ནག་པོའ་ིསློོབ་མི་བཞི་ིཟ་

ཁོང་ཞིགི་ཏུ་ཕྱོནི་པ་ན། “ངདེི་ཅག་གསི་མི་ིརྒྱུདི་ནག་པརོི་ཞིབས་ཕྱོ་ིམི་ིསྒྲུབ”ཅསེ་ཟརེི་

ཏེ། མིཐོོང་ཆུང་ག་ིརྣམི་པས་ཟ་ཁོང་ག་ིནང་ལ་འཛུལ་དུ་མི་བཅུག་པ་རིེདི། གསརི་

འཕྲནི་དི་ེག་ོམི་ཐོག་ཏུ། “ལྷ་ོཕྱོགོས་ཡི་ེཤུའ་ིཆོསོ་དིཔནོ་མིཉིམི་འབྲེལེ་ཚིགོས་པས”སྣ་ེ

ཁྲིིདི་མིཛདི་དིེ། ལྷ་ོཕྱོོགས་ཀྱ་ིགྲོོང་ཁྱེརི་ཀུན་ཏུ་མི་ིནག་རྣམིས་ཀྱིས“ཞི་ིསྡོོདི”ང་ོརྒོལ་

ཤུགས་ཆོནེ་བྱེས་སངོ་། 

ཇི་ིལྟརི་ཞི་ེན། མི་ིནག་ལ་ཞིབས་ཕྱོ་ིམི་ིསྒྲུབ་ཟེརི་མིཁོན་གྱི་ིཟ་ཁོང་དིང་ཚིོང་ཁོང་

སོགས་སུ་ཕྱོིན་ནས། གུས་ཞིབས་ལྡན་པའི་ངང“མིི་ནག་རྣམིས་ལའང་ཞིབས་ཕྱོི་

བསྒྲུབ་དིགོས”པའ་ིརི་ེའདུན་ཕུལ་ཏ།ེ ཇི་ིསྲིིདི་དིང་ལེན་མི་བྱེས་པ་དི་ེསྲིིདི་དུ། གནས་

དི་ེགརི“ཞི་ིབའ་ིངང་དུ་སརི་བསྡོདི”ཅིང་། རྡོེག་པ་དིང་། བརྙས་པ་དིང་། ཚིིག་མིཚིོན་

འདིེབས་པ་ཡིོདི་ཚིདི་ལ་ཅ་ིམི་ིསྙོམི་པའ་ིདིཀའ་ཐུབ་རྩི་ེགཅིག་ཏུ་བསྟེེན་པ་རིེདི། གཞི་ི

རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིང་ོརྒོལ་ལས་འགུལ་དིེའ་ིནུས་པས་རིིམི་བཞིིན་ཡུལ་དིེའ་ིཟ་ཁོང་བཅུ་ཕྲག་

མིང་པོས་སྔོ་གཞུག་ཏུ་ཁོོང་ཚིོའ་ིརི་ེའདུན་དིང་ལེན་བྱེས་པརི་མི་ཟདི། གྲོོང་ཁྱེརི་ལྔ་

བཅུ་ལྷག་ག་ིཟ་ཁོང་དུ “རིགིས་རྒྱུདི་ཟུརི་བཀརི་ལམི་སྲིལོ”མིདེི་པརི་བཟསོ་སྐདི་དི།ོ །

དུས་ཚིོདི་རིིམི་གྱིསི་འདིས་པ་ན། “དིམིངས་ཐོབོ་ལས་འགུལ”གྱི་ིཁྲིོདི་དུ་གཞིོན་

སྐྱེེས་ཚིོ་ལའང་རིང་གི་ནུས་པ་འདིོན་པའི་བརི་སྟེོང་ཞིིག་དིགོས་གལ་ཆོེ་བའི་རྒྱུ་

མིཚིན་ལ་དིམིིགས་ཏེ། ཁོེན་སོགས་དིབུ་ཁྲིིདི་དུ་མིས་དིེ་ལུགས་བརྒྱུདི་སྐུལ་བྱེས་

པརི་བརྟེེན། “འཚི་ེམིེདི་ཞི་ིམིཐུན་སློོབ་ཕྲུག་ཚིོགས་པ”དིབུ་བརྙེས་ཤིིང་། ཚིོགས་པ་

དིེས་ཀྱང་སྤྱོི་ཚིོགས་ཀྱི་ངོས་ཟུརི་མིི་འདྲ་བ་སྣ་ཚིོགས་ནས“དིམིངས་ཐོོབ་ལས་



དེོན་དེངོསོ་སུ་གྱུར་པའི“རྨིི་ལམ”ཞིག
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འགུལ”གྱི་ིསྦྱརོི་བ་གལ་ཆོནེ་མིང་པ་ོབསློངས་སངོ་། 

ལྷག་པརི་ཏུ་སྤྱོི་ལོ1961ལོརི་སྤོེལ་པའི“རིང་དིབང་འགྲུལ་བཞུདི་ལས་

འགུལ”ཟེརི་བ་དི་ེནི། གཙ་ོབ་ོསློོབ་ཆོེན་སློོབ་མིས་སྤོེལ་པ་ཡིིན་ཏེ། ལ་ོདིེའ་ིཟློ་ལྔ་པའ་ི

ཚིེས་བཞིིའི་ཉིིན། མིི་དིཀརི་སློོབ་མི་དྲུག་དིང་མིི་ནག་སློོབ་མི་བདུན་བཅས་བཅུ་

གསུམི་པ་ོརློངས་འཁོོརི་གཉིིས་སུ་ཁོག་བགོས་ཀྱིས་བསྡོདི་ཅིང་། ཝ་ཞིིན་ཐོོན་ནས་

ལམི་ལ་ཆོས་ཏ་ེལྷ་ོཕྱོགོས་སུ་བསྐྱེདོི། ལས་འགུལ་ཁྲིདོི་དུ་ཁོ་ོཚིསོ་བསམི་གཟས་ནས་

རློངས་འཁོོརི་ནང་རིིགས་རྒྱུདི་དིཀརི་ནག་བསྲིེས་ཏེ་བསྡོདི་པརི་མི་ཟདི། འབབ་

ཚིིགས་སུའང་མི་ིདིཀརི་ཁོ་ོནརི་བདིག་པའ་ིའཁོོརི་སྒུག་ཁོང་དིང་གསང་སྤྱོོདི་སོགས་

ཐུན་མིོང་དུ་བེདི་སྤྱོེདི་དིེ། རིིགས་རྒྱུདི་དིཀརི་ནག་གཉིིས་ཀ་འདྲ་མིཉིམི་ཡིིན་པའ་ིལྟ་

ཚུལ་ཕྱོརིི་མིཚིནོ་པརི་བྱེས། 

ཁོ་ོཚིོའ་ིལས་འགུལ་དི་ེལ་གཟུརི་གནས་མི་ིདིཀརི་མིང་པོའ་ིརྒྱབ་སྐྱེོརི་ཐོོབ་པའ་ི

རྐྱནེ་གྱིསི། ལམི་ཁོ་རུ་ལས་འགུལ་ལ་ཞུགས་མིཁོན་ཇི་ེམིང་ནས་ཇི་ེམིང་དུ་སངོ་བས་

གཞི་ིརྒྱ་ཆོེན་པོའ་ིངང་དུ་སྤོེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་། འོན་ཀྱང་། རིིགས་རྒྱུདི་ཀྱ་ིའགལ་རྩིོདི་

ཟབ་པའ་ིལྷ་ོཕྱོོགས་ཀྱ་ིམིངའ་སྡོ་ེརྣམིས་སུ་བགྲོོདི་ཚིེ། དིམིག་མི་ིདིང་། ཉིེན་རྟེོག་པ། 

རིིགས་རྒྱུདི་རིིང་ལུགས་འཛིན་མིཁོན་སོགས་ཀྱ་ིལག་ནས་གཅརི་རྡུང་བཟེདི་དིགོས་

བྱུང་བརི་མི་ཟདི། མིངའ་སྡོ་ེམི་ེས་ེས་ིཕིལ (Mississippi,密西西比州）

གཅགི་པུ་རུ་མི་ིགྲོངས་སུམི་བརྒྱ་ཙམི་འཛནི་བཟུང་བྱེས་མིོདི་ཀྱ།ི དིམིངས་ཐོབོ་ལས་

འགུལ་པ་ཚི་ོན་ིགཏུམི་དྲག་ལ་མི་ཞུམི་པརི་ང་ོརྒོལ་གྱི་ིརྒྱུན་མུ་མིཐུདི་དུ་བསྐྱེངས་པ་

རིདེི། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ང་ོརྒོལ་ལས་འགུལ་གྱི་ིསྐབས་གང་ཡིིན་ཀྱང་རུང་། དིབུ་ཁྲིིདི་པ་ཁོེན་གྱིིས་ཡིང་

དིང་ཡིང་དུ་འདི་ིསྐདི་གསུངས་ནས་མི་ིརྣམིས་ལ་དྲན་སྐུལ་བྱེེདི་དིེ། ཁོོང་གིས། “དི་ེ

རིངི་། འུ་ཅག་རྣམིས་དྲང་བདིནེ་གྱི་ིཕ་ོབྲེང་དུ་འཛུལ་སའ་ིསྒོ་ོགདིན་ཐོགོ་ཏུ་ཡིདོི། སྔོནོ་

ཆོདི་ཀྱང་སྐྱེེས་བུ་ཁྲི་ིསྟེོང་མིང་པོས་སྒོ་ོགདིན་འདི་ིབརྫིིས་ཏ་ེནང་དུ་ཕྱོིན་པ་རིེདི། འུ་

ཅག་རིང་ཉིདིི་ལ་འཐོབོ་འསོ་པའ་ིག་ོགནས་སུ་སྙོགེ་པའ་ིག་ོརིམིི་ཁྲིདོི་དུ་གནས་ཚུལ་ཅ་ི

ཞིགི་ལ་འཕྲདི་ཀྱང་ནརོི་འཁྲུལ་གྱི་ིབྱེ་བརི་གཏན་ནས་ཞུགས་མི་ིརུང་ལ། འུ་ཅག་རིང་

དིབང་ལ་དིགའ་དྲགས་པ་རྒྱུ་མིཚིན་དུ་བྱེས་ནས་སྡོང་སེམིས་དིང་འཁོོན་འཛིན་གྱི་ི

མྱོོས་ཆུ་དི་ེལས་ཀྱང་བཏུང་ག་ལ་རུང་། ང་ཚིོས་ན་ིག་དུས་ཡིིན་ཡིང་དིམི་པའ་ིསྤྱོོདི་

བཟང་ག་ིངོས་ནས་དིང་། རིང་ཚིོདི་ཟིན་པའ་ིངོས་ནས་ལས་ཀའ་ིརྒྱུན་བསྐྱེང་རྒྱུ་ཡིིན། 

རིང་རིེའ་ིང་ོམིཚིརི་ཆོ་ེབའ་ིཞི་ིརྒོལ་གྱི་ིབྱེ་བ་འདི་ིརྣམིས་དྲག་རྩུབ་ཀྱ་ིབྱེ་སྤྱོོདི་ཐོ་ཆོདི་

ཅིག་ཏུ་ཅིས་ཀྱང་འགྱུརི་མི་ིརུང་།”ཞིེས་སོགས་གཏམི་བཤིདི་ཀྱ་ིཕྲེང་བ་རྒྱུན་ཆོགས་

སུ་གནང་ང་ོ། །

དི་ེལྟརི་ཁོོང་གིས་སྣ་ེཁྲིིདི་པའི“དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ”མིཚིམིས་མི་ིཆོདི་པརི་

རྒྱུན་བསྐྱེངས་པའ་ིག་ོརིམིི་ན།ི ས་བདི་ེདུས་འཇིམི་གྱི་ིསྐལ་བ་ཞིགི་གཏན་ནས་མི་ཡིནི་

ཏེ། ཁོོང་ཉིིདི་གཙོ་བོརི་གྱུརི་པའི་ཡིརི་ཐོོན་མིི་ནག་ཀུན་གྱིིས་བཟོདི་དིཀའི་མིནརི་

གཅོདི་རིབ་དིང་རིིམི་པརི་གདིོང་གཏདི་དིགོས་བྱུང་། ཁོེན་གཅིག་པུརི་ཆོག་བཞིག་

ནའང་། མི་ིདིཀརི་གཞུང་ཕྱོོགས་ཀྱིས་ཉིེས་མིིང་སྣ་ཚིོགས་བཏགས་ཏ།ེ སྔོ་གཞུག་ཏུ་

ཐོེངས་བཅུ་བཞིིརི་བཀག་ཉིརི་བྱེས་པརི་མི་ཟདི་བཙོན་ཁོང་དུ་ཐོེངས་གསུམི་ལ་

བཞུགས་པ་རིེདི། ཁོངོ་ཉིིདི་འཛནི་ཐོངེས་རིེས་འགརི། ཉིནེ་རྟེགོ་པས་དིངུལ་ཆོདི་སྤྲོོདི་



དེོན་དེངོསོ་སུ་གྱུར་པའི“རྨིི་ལམ”ཞིག
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རྒྱུ་ཡིིན་ནམི་བཙོན་དུ་འདུག་རྒྱུ་ཡིིན་ཞིེས་འདིམི་ག་བསྐོརི་ཚིེ། ཁོོང་གིས་ཐོ་ེམི་ིཚིོམི་

པརི་བཙོན་དུ་བཞུགས་རྒྱུ་བདིམིས་ནས་གཏུམི་དྲག་ལ་མི་ིའཇིིགས་པའ་ིདིམི་བཅའ་

ཕྱོརིི་མིངནོ་པརི་བྱེས། 

ཐོངེས་ཤིིག་ལ། གྲོངོ་ཁྱརེི་ཉིགི་ཡིགོ་ག་ིཚིངོ་ཁོང་ཆོནེ་མི་ོཞིགི་ག་ིསྒོ་ོདྲུང་དུ། ཁོནེ་

གྱིིས་རིང་ག་ིབརྩིམིས་ཆོོས<<རིང་དིབང་ག་ིཕྱོིརི་དུ་གཡུལ་ལ་ཞུགས་པ>>ཞིེས་

པ་དིེརི་མིཚིན་རྟེགས་བཀོདི་ནས་འཚིོང་གིན་པའི་སྐབས་སུ། གླི་ོབུརི་དུ་བུདི་མིེདི་

ཅིག་གིས་ཁོོང་ག་ིབྲེང་ཁོརི་རིལ་གྲོ་ིཤུགས་ཀྱིས་བཙུགས། དིབུགས་ཀྱ་ིརྒྱུ་བ་ཧལ་

ཧལ་བྱེེདི་ཀྱིན་པའ་ིཁོེན་མྱུརི་སྐྱེོབ་ཁོང་དུ་དྲུདི་པས་འཆོ་ིབདིག་ག་ིཁོ་ནས་ཐོརི་ཙམི་

བྱུང་། 

ཅང་མི་འགོརི་བའི་རྗོེས་སུ། གཞུང་ཕྱོོགས་ཀྱིས་ནི་ཤིེས་པ་རིང་བཞིིན་དུ་མིི་

གནས་པརི་བསྙོདི་དི།ེ གདུག་ཅན་ལག་དིམིརི་དི་ེཉིིདི་གང་མྱུརི་གྱིསི་གླིོདི་གྲོལོ་བཏང་

བ་རིེདི། ཁོོང་གིས་བརྒྱུདི་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲེག་འཕྲང་དིེ་ལྟརི་འགག་དིོག་ན་ཡིང་། 

ཁོོང་གིས་མྱོངས་པའ་ིལུས་སེམིས་ཀྱ་ིརྨ་ཁོ་དི་ེལྟརི་གཏིང་ཟབ་ན་ཡིང་། བདིེན་དིོན་

དིང་གནས་ལུགས། རིང་དིབང་དིང་འདྲ་མིཉིམི་བཅས་ཀྱ་ིམིཚིརི་སྡུག“རྨ་ིལམི”རིིང་

མི་ོམིངོན་དུ་འགྱུརི་བའི་ཕྱོིརི་རྔུལ་ཁྲིག་གི་ཐོིགས་པ་རིེ་རིེ་ས་ལ་གཏོརི་གྱིིན་མིདུན་

ནས་མིདུན་དུ་བགྲོོདི་པའ་ིགམོི་མིཚིམིས་སྐདི་ཅགི་ལའང་འཇིགོ་མི་མྱོངོ་བ་རིེདི། 

སྤྱོ་ིལོ1959ལོརི། བདིག་ཉིིདི་ཆོེན་པ་ོགན་ངྷིིའ་ིཆོབ་སྲིིདི་ལྟ་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིཁྱདི་ཆོོས་

ལ་རྒྱུས་ལོན་མིཛདི་ཆོེདི་ཁོེན་གྱི་ིཞིབས་སོརི་རྒྱ་གརི་དུ་འཁོོདི་པརི་མི་ཟདི། དི་ེགའ་ི

འབྲེེལ་ཡིོདི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཞིབས་ཀྱིས་ཉིེ་བརི་བཅགས་ཤིིང་། གན་ངྷིིའི་ལུགས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།

  196  

ཀྱི“འཚིེ་མིེདི་ཞིི་བའི་ལྟ་སྤྱོོདི”བྱུང་འཕེལ་གྱིི་རྒྱུ་འབྲེས་རིབ་དིབྱེེ་དིང་བཅས་པ་སྟེེ། 

གན་ངྷིི་མིཆོོག་གིས“མིི་བསྟུན་པའི་ལས་འགུལ”ཉིམིས་བཞིེས་ཇིི་ལྟརི་གནང་བའི་

བྱུང་བ་སྔོ་ཕྱོ་ིཀུན་ལ་སྔོརི་ལས་ཀྱང་ཐུགས་བརྟེག་དིཔྱོདི་ཞིབི་ནན་ཆོེརི་མིཛདི་དི།ོ །

 སྤྱོ་ིལོ1963ལ་ོསྟེེ། ཁོེན་དིགུང་གྲོངས་ས་ོབཞིིརི་ཕེབས་པའ་ིལོརི། ཨ་རིིརི་

ཡིདོི་པའ“ིརིགིས་རྒྱུདི་ཟུརི་བཀརི་ལམི་སྲིལོ”སགོས་འདྲ་མིཉིམི་མིནི་པའ་ིགནདི་དིནོ་

དིག་ལ་འཛམི་གླིིང་སྤྱོ་ིནས་ཤུགས་ཆོེའ་ིདི་ོསྣང་ཞིིག་སློེབ་རྒྱུའ་ིདིགོས་པརི་དིམིིགས་

ནས། “ལྷ་ོཕྱོོགས་ཡི་ེཤུའ་ིཆོོས་དིཔོན་མིཉིམི་འབྲེེལ་ཚིོགས་པས”གཙ་ོསྐྱེོང་བྱེས་ཏ་ེ

དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ་གྱི་ིཚིོགས་པ་གཞིན་དིག་དིང་མིཉིམི་འབྲེེལ་གྱིིས། ཨ་རིིའ་ི

ལྷ་ོཕྱོགོས་གྲོངོ་ཁྱརེི་ཁོག་ཏུ་ཞི་ིརྒལོ་རྔོམི་སྟེནོ་གྱི་ིལས་འགུལ་རྒྱ་གང་ཆོརེི་བསློངས་པ་

རིདེི། 

ལྷག་པརི་ཏུ་ལ་ོདིེའ་ིཟློ་བརྒྱདི་པའ་ིནང་ལ། “ཝ་ཞིིན་ཐོོན་དུ་བགྲོོདི་པ”ཞིེས་མིིང་

དུ་གྲོགས་པའ་ིཞི་ིབའ་ིརྔོམི་སྟེནོ་ལས་འགུལ་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་བསློངས་ཤིངི་། ཐོངེས་འདིའི་ི

ལས་འགུལ་སྐབས་སུ། སྲིདིི་འཛིན་ལིན་ཁོོན་གྱི་ིདྲན་རྟེེན་ཁོང་ག་ིམིདུན་དུ་མི་ིཚིོགས་

ཉིིས་འབུམི་ལྔ་ཁྲིི་ཙམི་འདུས་པའི་དིབུས་སུ། མིརི་ཐོིན་ལུ་སིརི་ཁོེན་གྱིིས་ཞིི་ལྷོདི་

བརྗོིདི་གསུམི་གྱི་ིཉིམིས་དིང་མི་བྲེལ་པརི<<ང་ལ་རྨ་ིལམི་ཞིིག་ཡིོདི>>ཅེས་པའ་ི

གཏམི་བཤིདི་གྲོགས་ཅན་དི་ེཉིིདི་གནང་བས། ཨ་རིིའ་ིལ་ོརྒྱུས་སུ་བརྗོེདི་དུ་མིེདི་པའ་ི

ཕྱོརིི་དྲན་ཟབ་མི་ོབཞིག་སངོ་། 

གཏམི་བཤིདི་དི་ེཉིིདི་བློ་ོའབྱེེདི་ཀློོག་དིེབ<<ན་གཞིོན་རིབ་བྱེེདི>>ཅེས་པརི་

བདོི་ཡིིག་ཏུ་བསྒྱུརི་ཡིོདི་པ་ལྟརི་མིདིོརི་མིཚིནོ་པ་ཙམི་དྲངས་ན། 



དེོན་དེངོསོ་སུ་གྱུར་པའི“རྨིི་ལམ”ཞིག
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“ལོ་བརྒྱའི་སྔོོན་ལ། རློབས་ཆོེན་གྱིི་ཨ་རིིའི་མིི་བུ་ཞིིག་གིས་མིི་རྒྱུདི་ནག་པོ་

རྣམིས་བྲེན་གཡིགོ་ག་ིགནས་སྟེངས་ལས་བཅངིས་འགྲོལོ་གཏངོ་བའ་ིབསྒྲོགས་གཏམི་

ལ་མིཚིན་རྟེགས་བསྐྱེོན། དི་ེརིིང་ང་ཚི་ོཏག་ཏག་ཁོ་ོཔའ་ིདྲན་རྟེེན་རྡོ་ོརིིང་ག་ིམིདུན་དུ་

འདུ་འཛམོིས་བྱེས། བརྗོདིི་ཉིམིས་ལྡན་པའ་ིབསྒྲོགས་གཏམི་གང་དི་ེམུན་སལེ་གྱི་ིལམི་

སྟེོན་སྒྲོནོ་མི་ེཇི་ིབཞིནི། དྲང་བདིེན་ལས་ལགོ་པའ་ིམི་ེའབོས་སུ་འ་ོདིོདི་བརི་མིེདི་འབྱེིན་

བཞིིན་པའ་ིམི་ིརྒྱུདི་ནག་པོའ་ིབྲེན་གཡིོག་ཁྲི་ིསྟེོང་མིང་པོརི་རི་ེབའ་ིའོདི་སྣང་བསྟེབས། 

བསྒྲོགས་གཏམི་དིེ་ནི་དིགའ་སྐྱེིདི་ཀྱི་སྐྱེ་རིེངས་ཇིི་བཞིིན། མིི་རྒྱུདི་ནག་པོའ་ིསྡུག་

བསྔོལ་གྱི་ིསྨོག་རུམི་སྟུགས་པ་ོསངས་པརི་བྱེས།

ཡིིན་ན་ཡིང་ལ་ོང་ོབརྒྱ་འགོརི་རྗོེས་ཀྱ་ིདི་ེརིིང་། མི་ིརྒྱུདི་ནག་པ་ོརྣམིས་ལ་སྔོརི་

བཞིིན་རིང་དིབང་ཐོོབ་མིེདི་པའ་ིཡི་ང་བའ་ིདིོན་དིངོས་འདི་ིང་ཚིོས་ངེས་པརི་དུ་ཁོས་

ལནེ་བྱེདེི་དིགསོ། ལ་ོང་ོབརྒྱ་འགརོི་རྗོེས་ཀྱ་ིདི་ེརིངི་། མི་ིརྒྱུདི་ནག་པ་ོརིིགས་རྒྱུདི་དིབྱེ་ེ

འབྱེེདི་ཀྱི་བརྡོབ་བསིག་དིང་རིིགས་རྒྱུདི་དིམིའ་འབེབས་ཀྱི་སུན་གཙེརི་འོག་ཡི་ང་

ཞིངི་ཉིམི་སྐྱེ་ོབའ་ིངང་འཚི་ོབཞིནི་ཡིདོི། ལ་ོང་ོབརྒྱ་འགརོི་རྗོསེ་ཀྱ་ིདི་ེརིངི་། མི་ིརྒྱུདི་ནག་

པོ་རྣམིས་དི་དུང་དིངོས་པོས་ཕྱུག་པའི་མིཐོའ་ཡིས་རྒྱ་མིཚིོའི་འཇིིངས་སུ་དིབུལ་

ཕོངས་ཀྱ་ིགླིིང་ཕྲན་དིོས་ཆོདི་ཅིག་ཏུ་འཚི་ོབ་འཕྱོིདི་བཞིིན་ཡིོདི། ལ་ོབརྒྱ་འགོརི་རྗོེས་

ཀྱ་ིདི་ེརིངི་། མི་ིརྒྱུདི་ནག་པ་ོརྣམིས་སྔོརི་བཞིནི་ཨ་རིིའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་ཀྱ་ིཁུག་ཀྱགོ་ཅགི་ཏུ་

ཀུམི་པོརི་ལུས་ཡིོདི་པརི་མི་ཟདི། རིང་ས་རིང་ཡུལ་གྱི་ིབཙན་བྱེལོ་པ་ཆོགས་ཡིདོི། དི་ེ

རིངི་ང་ཚི་ོའདི་ིརུ་འཛམོིས་དིནོ་ན།ི ཐོསོ་ན་ཧང་སང་དིགསོ་པའ་ིདིནོ་དིག་འདི་ིཀུན་ལ་

སྒྲོགོ་ཆོདེི་ཡིནི།” ཞིསེ་སོགས་དིང་།



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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“དི་ེརིིང་ང་ལ་རྨ་ིལམི་ཞིིག་ཡིོདི། ངའ་ིརི་ེབརི་ཉིིན་ཞིིག་ལ། དིབེན་པའ་ིགཅོང་

རིངོ་ཡིརི་ལ་འཕགས་ཤིངི་། མིཐོནོ་པའོ་ིརི་ིབ་ོམིརི་ལ་ཆོག་སྟེ།ེ འབརི་འབུརི་ཀྱག་ཀྱགོ་

ག་ིལམི་བུ་བདི་ེལམི་དུ་གྱུརི་ནས། རིིས་མིེདི་ཀྱ་ིའོདི་ཟེརི་མི་ིཡུལ་ཀུན་པོརི་འཕྲོས་ན་

སྙོམི། འདིི་ནི་ང་ཚིོའི་རིེ་སྨོོན་ཡིིན། དིདི་སེམིས་འདིི་ངའི་ཡིིདི་ལ་བཅངས་ནས་ལྷོ་

ཕྱོོགས་སུ་འགྲོ་ོཡི་ིཡིིན། དིདི་སེམིས་འདི་ིཡིོདི་ཙ་ན། ང་ཚི་ོརི་ེཐོག་ཆོདི་པའ་ིགཡིང་

གཟརི་ནས་བདི་ེཐོང་དུ་འབབ་ཐུབ། དིདི་སམེིས་འདི་ིཡིདོི་ན། ང་ཚིསོ་རྒྱལ་ཁོབ་འདིའི་ི

སྙོིང་ལ་ཟུག་ཅིང་རྣ་བརི་གཟན་པའ་ིཁོ་འཛིང་ག་ིརྩིོདི་སྒྲོ་དི།ེ སྙོན་ཞིིང་ཡིིདི་དུ་འོང་བའ་ི

སྤུན་ཟློའ་ིབརྩི་ེདུང་གསི་ཕྱུག་པའ་ིམིཉིམི་སྒྲོགོ་གླུ་དིབྱེངས་སུ་འགྱུརི་དུ་འཇུག་ཐུབ། 

དིདི་སེམིས་འདི་ིཡིོདི་ཙ་ན། མི་འོངས་པརི་ང་ཚིོས་མིཉིམི་དུ་ལས་ཀ་བྱེེདི་ཐུབ་

ཅིང་མིཉིམི་དུ་གསོལ་བ་འདིེབས་ཐུབ། མིཉིམི་དུ་འཐོབ་རྩིོདི་བྱེེདི་ཐུབ་ལ། མིཉིམི་དུ་

བཙོན་དུ་འདུག་ཐུབ་ཅིང་། མིཉིམི་དུ་རིང་དིབང་སྲུང་ཐུབ། རྒྱུ་མིཚིན་ང་ཚིོས་ཤིེས་

གསལ་ལྟརི། ཉིནི་ཞིགི ང་ཚིོརི་རིང་དིབང་འཐོབོ་ངསེ། ”ཞིསེ་སགོས་ཏ།ེ

“ང་ཚིསོ་རིང་དིབང་ག་ིསྐདི་སྒྲོ་ལྷང་ལྷང་དུ་སྒྲོགོ་སྟེ།ེ རིང་དིབང་ག་ིསྐདི་སྒྲོ་གྲོངོ་སྡོ་ེ

ཆོ་ེཆུང་ནས། མིངའ་སྡོ་ེརི་ེརི་ེདིང་གྲོོང་ཁྱེརི་ས་ོས་ོནས་གྲོག་ཏུ་བཅུག་ན། དི་གཟོདི་ཉི་ི

མི་དི་ེམིགྱིོགས་པོརི་སློེབས་ཐུབ། དུས་དིེརི། དིཀོན་མིཆོོག་ག་ིབུ་དིང་བུ་མི་ོསྟེེ། མི་ི

རྒྱུདི་ནག་པ་ོདིང་དིཀརི་པ།ོ ཡི་ཧུ་དི་པའ་ིཆོོས་དིདི་མིཁོན་དིང་ཡི་ཧུ་དི་པའ་ིཆོོས་དིདི་

མིཁོན་མི་ཡིིན་པ། ཡི་ེཤུ་ཆོོས་ལ་དིདི་མིཁོན་དིང་གནམི་བདིག་ཆོོས་ལ་དིདི་མིཁོན་

ཚིང་མི་ལག་རྡོང་སྦྲིེལ་ནས། ‘དི་ན་ིགཞི་ིནས་རིང་དིབང་ཐོོབ་སོང་། རིང་དིབང་ཐོོབ་

སོང་། འབྱུང་བཞིིརི་རིང་དིབང་ལྡན་པའ་ིདིཀོན་མིཆོོག་ཐུགས་རྗོ་ེཆོེ། ང་ཚིོརི་གཞི་ི



དེོན་དེངོསོ་སུ་གྱུར་པའི“རྨིི་ལམ”ཞིག
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ནས་རིང་དིབང་ཐོབོ་སངོ’ཞིསེ་མི་ིརྒྱུདི་ནག་པའོ་ིགནའ་བའོ་ིགླུ་མིཆོདོི་རྙངི་པ་མིཉིམི་དུ་

གཏོང་ངེས་སོ། །”ཞིེས་པའ་ིབརི་རིོ།། འདིིརི་ན་ིཡིིག་ཚིོགས་ཀྱ་ིདིབང་གིས་ཆོ་ཚིང་

འདྲེན་ཐོབས་མི་བྱུང་བས་གཏམི་བཤིདི་ཚིང་བརི་བཀློག་འདིོདི་པ་དིག་གིས་དིེབ་དིེརི་

གཟགིས་པརི་འཚིལ།

ཀློོག་པ་པ་ོལགས། ཁོོང་ག་ིརི་ེབ་དི་ེལྟརི་རྒྱ་ཆོ་ེཞིིང་། ཁོོང་གི“རྨ་ིལམི”དི་ེལྟརི་

དྭངས་ཤིིང་གཙང་ན་ཡིང་། རིེ་བའི“རྨི་ལམི”གྱིི་བྲེང་ཁོོག་ཏུ་སྦྲུམི་པའི་སྐལ་བཟང་

མིངནོ་དིགའ་ིདུས་རིབས་དི་ེན།ི ཁོངོ་ལ་མིཚིནོ་ན། དི་དུང་ཀྱག་ཀྱགོ་ཁུག་པ་སྟེངོ་ག་ིཕ་

རིལོ་ཞིགི་ཏུ་མིཆོསི་ཨང་། 

ཡིང་བཤིདི་ན། དིམི་པ་དིག་ན་ིམི་གཞི་ིནས“རྨ་ིལམི”རྨ་ིབརི་སྤྲོ་ོསྟེ།ེ ཁོོང་ཅག་ག་ི

དིགོངས་པའ་ིརྒྱ་མིཚི་ོཕུགས་བསམི་གྱིིས་གཏམིས་ཤིིང་། ཁོོང་ཅག་ག་ིམིཁྱེན་པའ་ི

ནམི་མིཁོའ་འཆོརི་སྣང་གསི་གང་བས་ས།ོ །དིམི་པ་སྔོ་མིའ“ིརྨ་ིལམི”རྣམིས་ལ་རྟེགས་

དིང་རྒྱུ་མིཚིན་གྱིི་རྒྱབ་ལྗོོངས་རིབ་ཏུ་བཙན་པས་ཡིིན་ནམི། དིམི་པ་སྔོ་མིའི“རྨི་

ལམི”རྣམིས་ལ་བྱེམིས་དིང་ཤིསེ་རིབ་ཀྱ་ིནང་བཅུདི་ཤིནི་ཏུ་མིཐུག་པས་ཡིནི་ནམི། དི་ེ

དིག་ན་ིདུས་ཀྱ་ིསྔོ་ཕྱོ་ིཙམི་མི་གཏོགས་ནམི་ཞིིག་ཅིས་ཀྱང་མིངོན་གྱུརི་འབྱུང་ངེས་ཀྱ་ི

ཆོསོ་ཅན་ཉིདིི་དུ་གྲུབ་ཡིདོི་པརི་སྣང་། 

ལོས་ཡིིན་ཏེ། གྱིེན་དུ་འདིོམི་གང་ཙམི་ལའང་མིཆོོང་དིཀའ་བའ་ིམིིའ་ིརིིགས་ཀྱ་ི

ཞིབས་རྗོེས་ནམི་མིཁོའ་ིཟློ་བའ་ིང་ོགདིོང་དུ་འགོདི་རྒྱུ་ནི། ཕུལ་བྱུང་གནམི་རིིག་པ་

དིག་ག་ིཐོོག་མིའི“རྨ་ིལམི”ཙམི་ཡིིན་མིོདི་ཀྱི། འགྲོ་ོམིིའ་ིཤིེས་རིིག་དིཔལ་ཡིོན་གྱི་ིལ་ོ

རྒྱུས་དུས་རིབས་ཉི་ིཤུ་པའ་ིནང་དུ་སློེབས་ཚི་ེཡིོངས་སུ་མིངོན་གྱུརི་བྱུང་བ་མི་ཡིིན་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ནམི། 

དི་ེབཞིིན་དུ་སྲིིདི་དིབང་སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱ་ིགཟུགས་ཡིོདི་དྲག་ཤུགས་དིང་། རིིག་

གནས་སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱི་གཟུགས་མིེདི་ལྗོིདི་ཤུགས་ཀྱི་འོག་ན། བསམི་བཞིིན་དིང་

བསམི་བཞིིན་མིིན་པའ་ིངང་ལ་མི་ིཚིེའ་ིའཚི་ོབ་བྲེན་བཞིིན་སྐྱེེལ་གིན་པའ་ིསྐྱེ་ེབ་ོམིཐོའ་

དིག་བཙན་དིབང་ག་ིའཆོངི་བ་ཀུན་ལས་རྣམི་པརི་གྲོལོ་ཏ།ེ ལྟ་བ་མིཉིམི་གནས་ཀྱ་ིབདི་ེ

ཐོང་སྤྱོ་ིཚིོགས་ཤིིག་དིང་། རིང་དིབང་ལྡན་པའ་ིདིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་ལུགས་ཀྱ་ིཁོོརི་

ཡུག་ཅིག་ཏུ་མི་ིཚི་ེརིང་དིབང་གིས་འཚི་ོཐུབ་རྒྱུ་དི་ེཡིང་། དིང་པོརི་མི་ིཉིིདི་མི་ིརུ་ག་ོ

བའ་ིརློབས་ཆོནེ་བསམི་བློ་ོཔ་དིག་ག་ིརི་ེབའ“ིརྨ་ིལམི”ཙམི་ཞིགི་སྟེ།ེ ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིཆུ་བ་ོ

མིདུན་ནས་མིདུན་དུ་བཞུརི་པའ་ིམིརི་སྣ་ེརུ། དི་ལྟ་འཛམི་གླིིང་འདིིའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་བརྒྱ་

ཆོའ་ིདྲུག་ཅུ་ལྷག་ཏུ་ཁོོང་ཅག་གི“རྨ་ིལམི”དུ་སྦྲུམི་པའ་ིདིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་ལུགས་

ཀྱ་ིདིཔལ་ཡིནོ་གཙང་མི་མིངནོ་དུ་གྱུརི་ཟནི་པ་མི་ཡིནི་ནམི། 

དིེས་ཀྱང་ག་ལ་ཚིདི་དིེ། བཟོདི་པ་དིང་བྱེམིས་བརྩིེའ་ིསྙོིང་སྟེོབས་འབའ་ཞིིག་ལ་

བརྟེནེ་ནས། སྟེབོས་ལྡན་གཏུམི་པའོ་ིདིཔུང་ག་ིདྲག་རྩུབ་ཡིདོི་ཚིདི་སྤོ་བཀངོ་བརི་བྱེ་རྒྱུ་

དིེ་ཡིང་། གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གརི་གྱིི་ཞིི་བའི་བཤིེས་གཉིེན་རྣམིས་ཀྱི་དྭངས་གཙང“རྨི་

ལམི”ཞིགི་ཏུ་ངསེ་མིདོི། འདི་ིནས་མི་ིལ་ོབརྒྱ་ཕྲག་ཙམི་འདིས་པའ་ིགངོ་དུ། བདིག་ཉིདིི་

ཆོནེ་མི་ོགན་ངྷི་ིལ་སགོས་པས་ཐོབས་དིང་ཐོབས་བྱུང་ག་ིརྟེནེ་འབྱུང་སྣ་ཚིགོས་བརྒྱུདི་

དི།ེ དིམི་པ་སྔོ་མིའ་ིཁྱདི་མིཚིརི“རྨ་ིལམི”དི་ེཉིདིི་མིངནོ་སུམི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ིཆོསོ་སུ་

བསྒྱུརི་སངོ་བ་མི་ཡིནི་ནམི། 

དི་ེལྟརི་དིམི་པ་ཚིོའི“རྨ་ིལམི”དུ་བྱུང་བའ་ིརློབས་ཆོེན་བྱེ་གཞིག་རྣམིས་མིངོན་



དེོན་དེངོསོ་སུ་གྱུར་པའི“རྨིི་ལམ”ཞིག
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གྱུརི་བྱུང་བའ་ིདིཔ་ེརྣམིས་རི་ེརི་ེནས་འགོདི་དིགོས་ན་ཟདི་དུ་ག་ལ་ཡིོདི་དིེ། རིང་རིེའ་ི

ཕ་ཁྱིམི་དུ་གྱུརི་པའ་ིས་གཞི་ིཟླུམི་པ་ོའདིིའ་ིཕྱོོགས་བཞི་ིམིཐོའ་བརྒྱདི་ཀུན་ཏུ། དིམི་པ་

ཚིསོ་ན“ིརྨ་ིལམི”གྱི་ིམི་ེཏགོ་གྲོངས་མིདེི་ཅགི་ག་ིས་བནོ་བཏབ་ཅངི་འདིབེས་ཀྱནི་ཡིདོི་

ལ། དུས་དིང་དུས་སུ། མིཐུན་པའ་ིརྟེནེ་འབྱུང་ཉི་ེབརི་ཚིགོས་པའ་ིམིཐུ་ལས་ས་བནོ་དི་ེ

དིག་རི་ེརི་ེབཞིིན་སྨོིན་ཏ་ེམིཛེས་སྡུག་སྟེོང་ག་ིའདིབ་ཕྲེང་ལྷུག་པོརི་བཞིདི་ཀྱ་ིཡིོདི་པརི་

འདུག

བསམི་ཞིིང་བསམིས་ན། སྐྱེེས་མིཆོོག་སྔོ་མིས“རྨ་ིལམི”དུ་རྨིས་པའ་ིང་ོམིཚིརི་

མི་ེཏོག་སྣ་ཚིོགས་ཀྱ་ིཡིིདི་འཕྲོག་འདིབ་ཕྲེང་གྲོོལ་ཐོེངས་རི་ེརི་ེནི། འགྲོ་ོབ་མིིའ་ིཤིེས་

རིགི་དིཔལ་ཡིནོ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་རིངི་མིོའ་ིདིཀྱགོས་མིཚིམིས་རི་ེརི་ེཡིནི་འདུག་ཨང་།

དི་ན་ིདིཀྱུས་ཀྱ་ིགཏམི་ལ་འཇུག་པརི་བྱེ་སྟེེ། སྤྱོ་ིལོ1963ལོའ་ིལས་འགུལ་གྱི་ི

ནུས་ཤུགས་ལ་བརྟེནེ་ནས། དིའེ་ིཕྱོ་ིལོརི་ཨ་རིིའ་ིརྒྱལ་ཚིགོས་ཀྱསི<<1964ལོའ་ི

དིམིངས་ཐོོབ་ཁྲིིམིས་གཞིི>>ཁོས་བློངས་ཏེ། སྤྱོ་ིཔའ་ིསྡོོདི་ཁོང་དིང་། བཟའ་བཏུང་

བྱེེདི་གནས་སོགས་སུ“རིིགས་རྒྱུདི་ཟུརི་བཀརི་ལམི་སྲིོལ”མིེདི་པརི་བཟོས་ཤིིང་། 

གཞུང་ལ་བདིག་པའ་ིཉིརེི་སྤྱོདི་ལངོས་སུ་སྤྱོདོི་སྐབས་དིང་། ལས་ཀ་བཙལ་འཚིལོ་གྱི་ི

སྐབས་སུ་རིིགས་རྒྱུདི་མིཐོོང་ཆུང་གི་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་ཁྲིིམིས་འགལ་ཡིིན་ནོ་

ཞིེས་ཁྱབ་བསྒྲོགས་བྱེས་པ་སོགས་ཕན་འབྲེས་མི་ིཆུང་བ་ཞིིག་ཐོོབ་པརི་མི་ཟདི། ལ་ོ

དིརེི་ན།ི དིགུངས་གྲོངས་ས་ོལྔརི་སནོ་པའ་ིམིརི་ཐོནི་ལུ་སིརི་ཁོནེ་ལ“ན་ོཔལེ་ཞི་ིབདིེའ་ི

གཟངེས་རྟེགས”ཀྱང་ཕུལ་སངོ་། 

གཟེངས་རྟེགས་མིཛདི་སྒོོའ་ིཐོོག་ཏུ་ཁོོང་གིས། “ནམི་ཉི་ིམི་ཞིིག་ལ། མི་ིམིཐོའ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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དིག་ཕན་ཚུན་འཆོམི་མིཐུན་གྱིིས་འཚིོ་ཞིིང་། འཇིིག་རྟེེན་འདིིའི་སྨྲེ་ངག་ཡིོདི་ཚིདི་

མིཛའ་མིཐུན་གྱི་ིསྙོན་ངག་ཏུ་གྱུརི་པ་ཞིིག་ན།ི ས་ཆོེན་པོའ་ིཁྱོན་གྱི་ིརྐང་གཉིིས་མིཐོའ་

དིག་ག་ིམིཐོངོ་ཐོསོ་ཀྱ་ིཡུལ་དུ་འབྱུང་ངསེ་ས།ོ །”ཞིསེ་སགོས་ཡིིདི་འགུལ་ཐོབེས་པའ་ི

ཚིིག་ག་ིཕྲེང་བ་སྣ་ཚིོགས་སྤོེལ་པརི། བདིེན་དིོན་ལ་མིོས་ཤིིང་། ཞི་ིབདི་ེལ་དིགའ་བའ་ི

སྐྱེསེ་བུ་བརྒྱ་སྟེངོ་མིང་པསོ་ལགེས་སོའ་ིབསྔོགས་པ་རྒྱ་ཆོནེ་གཏོརི། 

འནོ་ཏ།ེ ཕྱོ་ིརྒྱལ་དུ་མི་ིམིང་ག་ིབསྟེདོི་བསྔོགས་ཤིགི་ཐོབོ་པ་ཙམི་དིང་། རྒྱལ་ནང་

དུ་ཁྲིིམིས་ཁོང་གིས་བཀའ་རྒྱ་རི་ེགཉིིས་ཤིིག་བཀྲམི་པ་ཙམི་གྱིིས་ཨ་རིིའ་ིམི་ིནག་ག་ི

གནས་བབ་ལ་གཞི་ིརྩིའ་ིཆོ་ནས་མིིག་མིཐོོང་ལག་ཟིན་གྱི་ིའགྱུརི་བ་ཞིིག་ག་ལ་འགྲོོ། 

དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ་གྱིི་ཚི་རློབས་ཆོེས་ཆོེརི་འཕྱུརི་པ་དིང་བསྟུན། ཉིེན་རྟེོག་

པས་སྔོརི་ལས་ཀྱང་ཐུ་བའ་ིདྲག་ཤུགས་བཀལོ་པརི་མི་ཟདི། རིགིས་རྒྱུདི་རིངི་ལུགས་

ཀྱ་ིམྱོོས་ཆུས་བཟ་ིབའ་ིམི་ིདིཀརི་ཚིོས་ན་ིསདི་རྟེོགས་བྱུང་དིང་འབྱུང་གིན་པའ་ིམི་ིནག་

རྣམིས་ལ་དིངསོ་རྒྱུདི་ཀུན་ནས་རྒལོ་རྡུང་སྣ་ཚིགོས་བྱེས། 

དི་ེལྟརི་མིཚིང་འབྲུ་དིང་། འཇིིགས་སྐུལ། བཀག་ཉིརི། ལྐོོག་གསོདི་བཅས་ཀྱ་ི

སྦྱོརི་བ་ཐོ་ཤིལ་གང་གིས་ཀྱང་ཁོེན་ལ་སོགས་ཨ་རིིའ་ིདིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ་པ་

ཚིའོ་ིམི་ིཤིགིས་པའ་ིདིགངོས་འདུན་ལ་གཡི་ོའགུལ་ཅ་ིཡིང་མི་བྱུང་སྟེ།ེ ཁོནེ་གྱིསི་ཀྱང་། 

“མི་ིནག་རྣམིས་ཀྱིས་རིང་དིབང་ཆོ་ཚིང་ཞིིག་ལེན་དིགོས་ཏ།ེ གཞིན་དུ་ན་རིང་དིབང་

མིེདི་པ་དིང་མིཚུངས་ས།ོ”ཞིེས་དིང་། “མི་ིདིམིངས་རིང་དིབང་ལ་རི་ེབའ་ིལས་འགུལ་

གྱིསི་ན།ི ནམི་ཞིགི་ན་སྲིལོ་ལུགས་རྙངི་པ་རྣམིས་ཅསི་ཀྱང་རྩི་གཏརོི་བྱེདེི་ངསེ་པ་ཡིནི། 

དིཔེརི་ན། མིཚི་ོཆོེན་པོའ་ིརློབས་གཉིེརི་ཡུན་གྱིིས་འཕྱུརི་པས་བྲེག་དིམིརི་གནམི་ལ་
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ཟུག་པ་དིག་ཀྱང་སིལ་བུརི་གཏོརི་བ་བཞིིན་ནོ།”ཞིེས་གསུངས་ཏེ། རིང་གི་གཏན་

ཚིིགས་དིེ་ལ་ཡིིདི་ཆོེས་ཆོེན་པོས་དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ་གྱིི་གོམི་སྟེབས་སྔོརི་

བཞིནི་མིདུན་ཕྱོགོས་སུ་བསྒྱུརི་སངོ་།

བློོ་ཕམི་ཞིིང་འགྱིོདི་གདུང་རིབ་ཏུ་ལྕི་བ་ཞིིག་ལ། སྤྱོི་ལོ1968ལོའ་ི

ཟློ4ཚིེས4ཉིིན་གྱིི་མིཚིན་མིོརི། ཨ་རིིའི་དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ་གྱིི་རློབས་ཆོེན་

དིབུ་འཛིན་མིརི་ཐོིན་ལུ་སིརི་ཁོེན་མིཆོོག་ལྐོོག་གསོདི་ཀྱ་ིསྦྱོརི་བས་སྐུ་ཚིེའ་ིའདུ་བྱེེདི་

རྫིགོས་ས་ོཞིསེ་པའ་ིབཀྲ་མི་ིཤིསི་པའ་ིགསརི་འཕྲནི་དིསེ། འཛམི་གླིངི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་གྱི་ི

བློ་ོལྡན་སྐྱེ་ེབ་ོཁྲི་ིསྟེངོ་མིང་པོའ་ིསེམིས་པ་གླི་ོབུརི་དུ་ལྗོིདི་ཏགི་གེརི་བཏང་སངོ་། 

ཉིིན་དིེའ་ིཕྱོ་ིདྲོའ་ིཆུ་ཚིོདི་དྲུག་པའ་ིསྟེེང་། ཁོོང་དིང་ལས་གྲོོགས་ཚིོས་མིགྲོོན་ཁོང་

དུ་དིགོང་ཚིིགས་གསོལ་རྗོེས། ཁོེན་དིང་གྲོོགས་པ་ོའགའ་ཁོང་པའི་རིབ་གསལ་དུ་

བཞུགས་ནས་སྐུ་ངལ་གས་ོབཞིིན་པའ་ིསྐབས། གླི་ོབུརི་མི་ེམིདིའ་ིསྐདི་སྒྲོ་ཞིགི་གྲོག་པ་

དིང་ཆོབས་ཅགི་དིགུང་གྲོངས་ས་ོདིགུ་ལས་མི་སནོ་པའ་ིསྐྱེསེ་མིཆོགོ་ཁོནེ་གྱི་ིསྐུ་ལུས་

ས་ལ་འགྱིལེ་སངོ་། ཇི་ིསྲིིདི་ནས་ཇི་ིསྲིིདི་དུ ……

ཁོེན་གྱི་ིཞིལ་ཁྱིམི་ཟློ་བའ་ིདིཀྱིལ་འཁོོརི་ནུབ་རིིརི་ཡིིབ་པའ་ིགཏམི་ཐོོས་མི་ཐོག 

ཨ་རིིའ་ིམི་ིནག་སྤྱོ་ིདིང་། བྱེ་ེབྲེག་ཏུ་དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ་ལ་ཞུགས་པའ་ིམི་ིནག་

རྣམིས་ལ་སྙོངི་དིམིརི་པ་ོསྟེངེ་འགོ་བརྗོསེ་པ་ལྟ་བུའ་ིན་ཟུག་དིང་། གདུང་སེམིས། ཡིིདི་

ཆོདི། ཁོོང་ཁྲི།ོ མྱོ་ངན་སོགས་སེམིས་བྱུང་ག་ིརྒྱུ་བ་སྣ་ཚིོགས་མིཚིམིས་མི་ིཆོདི་པརི་

བྱུང་སྟེ་ེབཟོདི་གླིགས་བྲེལ་པའ་ིཚིདི་དུ་ལྷུང་། དི་ེམི་ཐོག་ཐོལ་མིཐོའ་ིལས་སྦྱོརི་དིང་། 

ཧལོ་རྒྱུག་དྲག་རྩུབ་བྱེེདི་འདིོདི་ཀྱ་ིབསམི་ཚུལ་ཅ་ིརིགིས་ཀྱང་སྐྱེསེ་སངོ་། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཡིིན་ན་ཡིང་། བློ་ོརིིག་གསལ་ཞིིང་ཞི་ིལྷོདི་ལྡན་པའིགཙ་ོཁྲིིདི་དིག་ག་ིསློོབ་སྟེོན་

འོག་ཏུ། “དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ”མིཁོན་ཚིོས་ཀྱང་རིིམི་གྱིིས་རིང་སེམིས་བརྟེན་

པོརི་མིནན་ཏ།ེ ཀྱ་ེམི། སྐྱེེས་མིཆོོག་ཁོོང་ཉིིདི་ལྐོོག་གསོདི་ཐོེབས་པའ་ིསྡུག་ཡུས་ཙམི་

གྱིིས“དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ”གྱི་ིང་ོབ་ོལོག་ལམི་དུ་འཕྱོན་ཞིིང་དྲག་རྩུབ་ཀྱ་ིརྣམི་

པརི་ཆོགས་ན་ནི། དི་ེསྔོའ་ིགྲུབ་འབྲེས་ཡིོདི་ཚིདི་ཐོལ་བརི་བསྲིེགས་པ་དིང་མིཚུངས་

པརི་མི་ཟདི། དིམི་པ་གང་ག་ིཐུགས་ཀྱ་ིདིགོངས་ཕྱོོགས་ལ་རྒྱབ་འགལ་བྱེས་པ་དིང་། 

རིིགས་རྒྱུདི་རིིང་ལུགས་པ་ཚིོའ་ིའདིོདི་མིོས་སུ་བསྟུན་པ་ཁོ་ོན་ཉིིདི་ཀྱ་ིཕྱོིརི། གནས་

ཚུལ་གང་འདྲ་ཞིིག་ལ་འཕྲདི་རུང་ཁོེན་གྱིི་བཞིེདི་དིགོངས་ཟབ་མིོའ་ིནང་དིོན་དིང་

མིཐུན་པརི། ཞི་ིབའ་ིསྒོ་ོནས་དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ་གྱི་ིརྒྱུན་བསྐྱེང་བརི་བྱེའ་ོསྙོམི་

དུ་ཡིང་བསྐྱེརི་སམེིས་ཀྱ་ིདིམི་བཅའ་ཇི་ེབརྟེན་དུ་བཏང་བ་རིེདི། 

ཕྱོོགས་གཅིག་ནས་བལྟས་ན། ཁོེན་སྐུ་གཤིེགས་པ་དིེས་དིམིངས་ཐོོབ་ལས་

འགུལ་གྱི་ིསྟེོབས་ནུས་ཇི་ེཞིན་དུ་འགྲོ་ོབ་ཕརི་ཞིོག ཁོོང་ག་ིསྐུ་ལྕམི་དིམི་པས་སྣ་ེཁྲིིདི་

འོག་དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ་སྔོརི་ལས་ཀྱང་ཤུགས་ཇི་ེཆོེརི་འགྲོ་ོབའ་ིབདིག་རྐྱེན་ཏུ་

གྱུརི་ཏེ། སྤྱོ་ིལོ1968ལོའམི་ཁོོང་ཉིིདི་སྐུ་གཤིེགས་པའ་ིལ་ོདིེརི། ཨ་རིིའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་

ཧྲོལི་པའོ་ིས་ཁྱནོ་དུ་ང་ོརྒལོ་ལས་འགུལ་ཐོངེས་ཉིསི་བརྒྱ་ཙམི་བྱུང་བ་དིང་། དིའེ་ིཕྱོ་ིལ་ོ

སྟེ།ེ སྤྱོ་ིལོ1969ལོརི་ཡིང་བསྡོོམིས་པས་ཞི་ིརྒོལ་ལས་འགུལ་གྱི་ིརིིགས་སྣ་ཚིོགས་

ཐོེངས་ལྔ་བརྒྱ་ཙམི་བྱུང་བ་སོགས་དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ་གྱི་ིའཕྲིན་ལས་ཀྱ་ིརྒྱུན་

ཆོསེ་ཆོརེི་བསྐྱེངས་ས།ོ །

དིེ་ལྟརི་ལོ་ནས་ལོརི་མིཐུདི་དིེ། ཕྱོོགས་སོ་སོ་རུ་དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ་
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ཤུགས་ཆོེརི་སྤོེལ་བའ་ིགནོན་ཤུགས་ལ་བརྟེེན་ནས་ནི། ཨ་རིིའ་ིཆོེས་མིཐོོའ་ིཁྲིིམིས་

ཁོང་དིང་། ཨ་རིིའི་རྒྱལ་ཚིོགས་བཅས་སུ་སྔོ་གཞུག་ཏུ<<དིམིངས་ཐོོབ་ཁྲིིམིས་

གཞི>ི>རིབ་དིང་རིིམི་པརི་གྲོསོ་འཆོམི་བྱུང་ནས། རིིགས་རྒྱུདི་འདྲ་མིཉིམི་མིནི་པའ་ི

ལམི་དིང་ལུགས་སྲིོལ་ཇི་ིསྙོེདི་ཅིག་གཙང་སེལ་མིཐོརི་སྤྲོོདི་བཏང་བས། ཨ་རིིའ་ིསྤྱོ་ི

ཚིོགས་ནང་དུ་མིི་རྒྱུདི་ནག་པོའ་ིགནས་བབ་ལ་བཟང་ཕྱོོགས་ཀྱི་འགྱུརི་བ་མིངོན་

གསལ་དུ་ཕྱོནི་པ་དིང་། རིིམི་གྱིསི་རིགིས་རྒྱུདི་དིཀརི་ནག་འདྲ་མིཉིམི་རྣལ་མི་ཞིགི་ཏུ་

ལྟ་བའི་བསམི་བློོ་ཡིང་ཨ་རིིའི་སྤྱོི་ཚིོགས་ཀྱི་གཙོ་རྒྱུགས་འདུ་ཤིེས་སུ་ཆོགས་ཏེ། 

<<ང་ལ་རྨི་ལམི་ཞིིག་ཡིོདི>>ཅེས་གསུང་མིཁོན་སྐྱེེས་བུ་གང་དིེའི“རྨི་

ལམི”གཙང་མིའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་དི་ེཉིིདི་ཀྱང་ཕལ་ཆོེརི་མིངནོ་དུ་གྱུརི་ཏ།ོ །

མིཚིམིས་འདིིརི། ཨུ་རུ་སུའི་རློབས་ཆོེན་རྩིོམི་རིིག་པ་ཐོོལ་སི་ཏོའེ(L.Tol-

stoy,托尔厮泰)ཡིི་ཞིལ་གདིམིས་ཤིིག་ཡིིདི་ལ་དྲན་བྱུང་སྟེེ། “འཇིིག་རྟེེན་

འདིིའ་ིདིོན་མིཆོོག་རློབས་པ་ོཆོ་ེདིག་ནི། དིང་པོརི་བལྟས་ན་འགྲུབ་མི་ིསྲིིདི་པ་ལྟ་བུ་

རྣམིས་མིངནོ་གྱུརི་བྱེས་པ་ཤི་སྟེག་ཡིནི་ན།ོ །”ཞིསེ་གསུངས་པ་དི་ེལས་བདིནེ་པ་ཞིགི་

གང་ན་མིཆོསི་ཨང་། 

དི་ེལྟརི་དུས་ཚིོདི་རིིམི་གྱིིས་བགྲོོདི་པའ་ིའགྲོོས་དིང་བསྟུན་ནས། རིིགས་རྒྱུདི་

ནག་པ་ོརྣམིས་ཀྱང་མི་ིདིཀརི་གཙ་ོབོརི་གྱུརི་པའ་ིཨ་རིིའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་ཀྱ་ིངོས་ཟུརི་ས་ོ

ས་ོརུ་འདྲ་མིཉིམི་གྱིིས་གནས་ཐུབ་པརི་གྱུརི་ཅིང་། མི་ིསུ་ལའང་རིང་ག་ིཁྱདི་ཆོོས་

ཀྱིས་ཕྱུག་པའ་ིའཕེལ་རྒྱས་ཀྱ་ིབརི་སྟེོང་དྲ་ིམི་མིེདི་པ་ཐོོབ་སྟེེ། ཡུལ་དི་ེརུ་མི་ིནག་ག་ི

རྒྱུདི་ལས་འཁྲུངས་པའ་ིཤིེས་ཡིོན་ཅན་དིང་། རྩིམོི་པ་པ།ོ ཚིན་རིིག་པ། གས་ོརིིག་པ། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཁོ་ེལས་པ། ཆོབ་སྲིིདི་པ་སོགས་ཇི་ིསྙོེདི་ཅིག་བྱུང་བརི་མི་ཟདི། དི་ལྟ་ལས་རིིགས་ས་ོ

སོའ་ིཁོོངས་སུ་འཇིོན་ལྡན་མི་ིནག་རྣམིས་ཀྱིས་ཨ་རིིའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཀྱ་ིའཕེལ་རྒྱས་ལ་

སྨོན་པའ་ིཞིབས་འདིགེས་རིབ་དིང་རིིམི་པ་བསྒྲུབས་དིང་སྒྲུབ་མུས་སུ་མིཆོསི། 

གལ་ཏ་ེཁོ་སང་མིརི་ཐོིན་ལུ་སིརི་ཁོེན་ལ་ང་ོམིཚིརི་གྱིི“རྨ་ིལམི”དི་ེདིག་མིེདི་ན། 

ཨ་རིིའ་ིམི་ིནག་ཚིོརི་དི་ེརིིང་ག་ིའདྲ་མིཉིམི་དིང་རིང་དིབང་ག་ིསྐལ་བཟང་འདི་ིའདྲ་ཡིོདི་

དིཀའ་ལ། ཨ་ོབྷོ་མི་སྲིདིི་འཛནི་དུ་འདུག་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་ན་ིདི་ེབས་ཀྱང་མི་ིདིམིགིས་ན། 

རློབས་ཆོེན་གྱིི“རྨ་ིལམི”རྨ་ིམིཁོན་དིག་ན་ིཇི་ིའདྲའ་ིབསྔོགས་ཤིིང་བསྟེོདི་པརི་འོས་པ་

ཞིགི་རིེདི་ཨང་།

 སྤྱོིརི་བཏང་དུ། ཨ་རིིརི་གཞིི་བཅས་པའི་མིི་ནག་རྣམིས་ཀྱིས་ཨ་རིིའི་སྤྱོི་

དིམིངས་ཀྱ་ིབརྒྱ་ཆོའ་ིབཅ་ོལྔ་ཙམི་ལས་མི་ིཟིན་ཕྱོིརི་ཡུལ་དིེའ་ིགྲོངས་ཉུང་མི་ིརིིགས་

ཡིིན་ཞིིང་། དི་རུང་ཁོོང་ཚིོའ་ིམིེས་པ་ོརྣམིས་ཀྱང་ཕལ་ཆོེརི་ཨ་ཧྥེ་ེརི་ིཀའ་ིགླིིང་ནས་མི་ི

དིཀརི་ཚིོས་བྲེན་གཡིོག་ཏུ་ཉིོས་ཡིོང་བ་ཡིིན་ཕྱོིརི་ཡུལ་དིེའི“གཞིི་འཛིན་དིང་པོའ”ི 

1གྲོས་སུ་ཡིང་མི་ིཐོ་ེབ་ཡིནི་སྐདི། འནོ་ཀྱང་། རིང་དིབང་ལྡན་པའ་ིཡུལ་གྲུ་དི་ེརུ། དི་ལྟ་

ཁོ་ོཚི་ོརིགིས་རྒྱུདི་རིངི་ལུགས་དིང་། མི་ིརིགིས་ཆོནེ་པོའ་ིརིངི་ལུགས་ཀྱ་ིགཉིའ་གནནོ་

འོག་ཏུ་སྨྲ་བ་བསྡོམིས་ཤིིང་འཇིིགས་སྣང་གིས་འཚི་ོམི་ིདིགོས་པརི་མི་ཟདི། “ཨ་མིའ་ི

བུ་ལ་འཇིནོ་ཐོང་ཡིདོི་ན། དིགའ་ལྡན་ཁྲི་ིལ་བདིག་པ་ོམིེདི”པའ་ིལམི་ལུགས་ཀྱ་ིའགོ་ཏུ། 

རིང་རིང་ག་ིཤིེས་ནུས་འཇིོན་གསུམི་རྩིལ་དུ་འདིོན་ཆོོག་པ་ལ་སུ་ཞིིག་ཡིིདི་སྨོོན་མི་ི

འཆོརོི་རིམི། 

རིེདི། ཁོོ་བོ་རིབ་བྱུང་པ་ཞིིག་གི་ངོས་ནས་བསམིས་ན། ཨ་རིིའི་འབྱེོརི་ཕྱུག་



དེོན་དེངོསོ་སུ་གྱུར་པའི“རྨིི་ལམ”ཞིག
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ལངོས་སྤྱོོདི་དིང་། དིམིག་དིནོ་སྟེབོས་ཤུགས་ལ་ཡིིདི་སྨོནོ་ཅ་ིཡིང་མི་ིསྐྱེ་ེསྟེ།ེ ཡུལ་དིའེ་ི

མི་ིཐོམིས་ཅདི་ཀྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱོོདི་ཀྱིན་པའ་ིརིང་དིབང་ག་ིའཚི་ོབས་ན།ི ངའ་ིཡིིདི་ཀྱ་ི

བརྟེན་པ་དིབང་མིེདི་དུ་འཕྲགོ་ཅངི་སམེིས་ཀྱ་ིའདུན་པ་དྲག་ཏུ་གཡི་ོབརི་འདུག 

ཡིང་བཤིདི་ན། མི་ིརྣམིས་ཀྱིས“རིང་དིབང་ལུང་པ”ཞིེས་འབོདི་ཀྱིན་པའ་ིཨ་རི་ི

སོགས་ནུབ་ཕྱོོགས་ཡུལ་གྲུ་དིག་ཀྱང་། སྡུག་བསྔོལ་གཏན་བྲེལ་གྱི་ིབདི་ེལྡན་དིག་

ཞིིང་ནི་མི་ཡིིན་ཏེ། དིེ་རུ་ཡིང་དིབུལ་ཕོངས་ཡིོདི་ལ་དིཀའ་ངལ་ཡིོདི། དིེ་རུ་ཡིང་

ཆོགས་སྡོང་ཡིདོི་ལ་འཁོནོ་འཛངི་ཡིདོི། དི་ེརུ་ཡིང་མྱོ་ངན་ཡིདོི་ལ་མིགི་ཆུ་ཡིོདི། དི་ེརུ་

ཡིང་སམེིས་སྡུག་ཡིདོི་ལ་འཐོབ་རྩིོདི་ཡིདོི། དི་ེརུ་ཡིང…… 

འནོ་ཏ།ེ དི་ེརུ། ལྟ་ཚུལ་སྣ་ཚིགོས་མིཉིམི་གནས་ཆོགོ་པའ་ིའཆོམི་མིཐུན་གྱི་ིཁོོརི་

ཡུག་ཡིོདི་པས། བརྒྱ་ཁོ་གཅིག་གྲོག་གིས་བསྟེོདི་གླུ་མིི་གཙང་བ་སྣ་ཚིོགས་ལེན་

དིགསོ་པའ“ིཁྲིལ་ལས”མིེདི། 

དི་ེརུ། དིདི་མིོས་སྣ་ཚིོགས་ལ་རྩི་ིའཇིོག་བྱེེདི་པའ་ིདིཀྱེལ་ཡིངས་ཀྱ་ིབསམི་བློ་ོ

ཡིདོི་པས། སུ་ཞིགི་ལ་དིདི་པ་བྱེས་ན་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱ་ིང་ོལགོ་པ་ཡིནི་ཞིངི་། གང་ཞིགི་ལ་

དིདི་པ་མི་བྱེས་ན་སྲིིདི་གཞུང་ག་ིཁོ་གཏདི་དུ་ལངས་པ་ཡིིན་ཟེརི་བའི“རྒྱལ་གཅེས་

སློབོ་གསོ”མིེདི།

དི་ེརུ། མི་ིཉིདིི་མི་ིརུ་རྩི་ིབའ་ིརིནི་ཐོང་ལྟ་བ་ཡིངོས་ཁྱབ་ཏུ་གྲུབ་ཅངི་། མི་ིཉིདིི་མི་ིརུ་

བཀུརི་བའ་ིཁྲིིམིས་ཀྱ་ིའགན་སྲུང་འཐུས་ཚིང་དུ་ཡིདོི་པས། རིང་དིགརི་འཛནི་པ་དིང་། 

རྡོགེ་པ་དིང་། གསོདི་པ་དིང་། འཕྲགོ་པ་དིང་། བཅོམི་པ་སགོས་ཀྱ་ིལས་ཀ་མིཐོའ་དིག་

ཅ་ིམི་ིསྙོམི་པརི་ལག་ཏུ་ལེན་པ་ལ་ཕྱོིརི་འདིང་ཙམི་ཡིང་རྒྱག་མི་ིདིགོས་པའི“གསང་
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བའ་ིབདི་ེའཇིགས་ལས་ཁུངས”མིེདི། 

དིེ་རུ། རིང་དིབང་གི་བསམི་བློོརི་གཙིགས་སུ་འཛིན་པའི་ཤིེས་ཡིོན་གྱིི་ཁོོརི་

ཡུག་དིང་། རིང་ཉིིདི་ཀྱ་ིཁྱདི་གཤིསི་ལ་གངོ་བཀུརི་ལྡན་པའ་ིསློབོ་སྦྱངོ་ག་ིགླིངི་ཀ་ཡིདོི་

པས། པརི་ཤིངི་གྲུ་བཞི་ིམིའ་ིདིབྱེབིས་རིསི་དིང་མི་ིམིཐུན་པའ་ིཤིསེ་རིབ་ཀྱ་ིམྱུ་གུ་ཡིདོི་

ཚིདི་རྨགེ་མིེདི་དུ་འཇིམོིས་པའ“ིསྲིལོ་རྒྱུན་སློབོ་གསོ”མིེདི། 

དི་ེརུ། རིང་རྐྱ་ཐུབ་པའ་ིཁྲིིམིས་འཛིན་སྡོ་ེཚིན་གྱི་ིམི་ལག་འཐུས་ཚིང་དུ་ཡིོདི་

པས། ཚིདི་མིེདི་ཀྱ་ིདིབང་ཤུགས་ལྡན་པའི“བློ་ོམིཐུན་ག་ག་ེམིོ”མིེདི་ལ། ཁྲིིམིས་ཀྱ་ི

མིག་ོཐོགོ་ན་རྟེག་ཏུ་འགྱིངི་བའ“ིཡིང་དིག་པའ་ིདིབུ་ཁྲིིདི”ཀྱང་མིེདི།

དི་ེརུ། བདིནེ་པའ་ིསྐདི་ཆོ་དིང་། གནས་ལུགས་ཀྱ་ིགཏམི་བརྗོདོི་ལྷུག་ལྷུག་བཞུརི་

སའ་ིསྟེེགས་བུ་ཡིོདི་པས། བདིག་པོའ་ིང་ོམིདིོག་དིཀརི་ནག་ཁོ་ོན་ལ་བསྟུན་དིགོས་

པའ“ིགསརི་འགྱུརི་འཕྲནི་ལམི”མིེདི། 

དི་ེརུ། དི་གཟོདི་མི་ིགཤིིས་ལ་བཀུརི་བསྟེ་ིལྡན་ཞིིང་། མི་ིསྐདི་ལ་རྣ་བ་བློག་པའ་ི

མི་ིཡུལ་ང་ོམི་ཞིིག་མིཆོསི་ས་ོཞིསེ་སུ་ཁོ་ོབསོ་སྨྲའ།ོ །

ལྔ།

དི་ེརིིང་འུ་ཅག་གིས་ཁོ་ཕྱོིརི་འཁོོརི་ཏ།ེ རིབ་འབྱེམིས་པ་ཁོེན་གྱི་ིམི་ིཚི་ེབྱུང་བརི་

ཞིིབ་ཏུ་མིཇིལ་ཚིེ། རློབས་ཆོེན་སྐྱེེས་བུ་ཚིོའ་ིཉིམིས་པ་མིེདི་པའ་ིཞིབས་རྗོེས་རི་ེརི་ེནི། 

འགྲོ་ོབ་མིའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིཤིངི་རྟེ་དྲང་ཕྱོགོས་སུ་སྐྱེདོི་པའ་ིལམི་གྱི་ིདིཀྱགོས་མིཚིམིས་རི་ེ

རི་ེཡིིན་པའ་ིབདིེན་དིོན་ཁོས་མི་ིལེན་ཐོབས་མིེདི་ཡིིན་པ་རིེདི། དི་ེདིང་ཆོབས་ཅིག་ཏུ། 
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དི་རུང་ཡིོངས་གྲོགས་ཀྱ་ིབཤིདི་ཚུལ་གཞིན་ཞིིག་ལའང་བདིེན་པའ་ིམིག་ོབ་ོནང་དུ་མི་ི

ལྡེམི་ཐུ་མིེདི་ཡིིན་ཏེ། “རིིག་གནས་ཇི་ིའདྲ་ཞིིག་ལས་མི་ིརིིགས་དི་ེའདྲ་ཞིིག་སྐྱེ་ེངེས་

ཤིངི་། མི་ིརིགིས་ཇི་ིའདྲ་ཞིགི་ལས་དིབུ་ཁྲིདིི་དི་ེམིཚུངས་ཤིགི་སྐྱེ་ེངསེ།” ཞིསེ་པ་དིའེ།ོ །

འདུས་བྱེས་མིཐོའ་དིག་སྐདི་ཅིག་སྐདི་ཅིག་ལ་འགྱུརི་བའ་ིརིང་བཞིིན་ལྟརི། འགྲོ་ོ

བ་མིིའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་རིིང་མིོ་ཡིང་རློབས་ཕྲེང་སྔོ་མིས་ཕྱོི་མི་དིེདི་ནས་འགྱུརི་

གྱིིན་པའི་ཆོོས་ཉིིདི་སུས་ཀྱང་བཟློོག་ཏུ་མིེདི། དིེས་ན་འདིས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དི་ལྟརི་

འགྱུརི་ཟནི་པ་དིང་། དི་ལྟའ་ིལ་ོརྒྱུས་མི་འངོས་པརི་འགྱུརི་ངསེ་པ་ན་ིརྩིོདི་མིེདི་ཀྱ་ིརྒྱུན་

ཤིེས་ཙམི་ལས་ཅ་ིཡིང་མི་རིེདི། གཙ་ོབོའ་ིནང་ག་ིགཙ་ོབོརི་གྱུརི་པ་གང་རིེདི་ཅ་ེན། 

དིཔལ་ལྡན་ཆོོས་ཀྱ་ིགྲོགས་པས། “མི་ཚིང་མིེདི་རྒྱུ་དི་ེལ་ནི། ། འབྲེས་བུ་གང་གིས་

བཟློོག་པརི་བྱེེདི། །”ཅེས་ཇི་ིསྐདི་གསུངས་པ་ལྟརི། ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་འགའ་

ཞིགི་ཏུ། འགྲོ་ོབ་མིའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིའཁོོརི་ཕྱོགོས་ཕུན་ཚིགོས་ཤིསེ་དིཔལ་གྱི་ིཕྱོོགས་སུ་

བསྐྱེོདི་དི།ེ ལུས་ཅན་སྐྱེ་ེབ་ོརྣམིས་བདི་ེསྐྱེིདི་རིང་དིབང་ག་ིལམི་བུརི་ཕྱོིན་པ་དི་ེན་ིཡིང་

སྙོངི་རྒྱུ་རྐྱནེ་རྟེནེ་འབྲེལེ་གང་ལས་བྱུང་བ་ཡིནི་པ་དིང་། ཡིང་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་

ལ་ལརི་ན།ི འགྲོ་ོབ་མིིའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིའཁོོརི་ཕྱོགོས་གདུག་རྩུབ་མུན་ནག་ག་ིཕྱོགོས་སུ་

སོང་སྟེེ། སྐྱེ་ེརྒུ་མིཐོའ་དིག་མི་ིབཟདི་མྱོ་ངན་གྱི་ིདིོང་དུ་ཚུདི་པ་དི་ེཉིིདི་ཀྱང་དིོན་དུ་རྒྱུ་

རྐྱེན་གང་འདྲ་ཞིིག་ལས་བྱུང་བ་སོགས་ལ་ངེས་པ་དིོན་གྱི་ིཕྱོིརི་རྟེོག་བྱེེདི་གལ་ཤིིན་ཏུ་

ཆོ་ེསྟེ།ེ མིའི་ིརིགིས་ཀྱ་ིལ་ོརྒྱུས་རིངི་མིའོ་ིཤིངི་རྟེ་ལམི་བཟང་ངན་གང་ལ་འགྲོ་ོམིནི་གྱི་ིཁོ་

ལ་ོཔ་གཙ་ོབ་ོན་ིའགྲོ་ོབ་མི་ིརིང་ཉིདིི་ལས་གཞིན་དུ་སུ་ཡིང་མིེདི་པས་ས།ོ །

དི་ེབཞིིན་དུ་མི་འོངས་པ་ན་ཡིང་མིིའ་ིརིིགས་སྤྱོ་ིདིང་། བྱེ་ེབྲེག་རྒྱལ་ཁོབ་རི་ེརི་ེ
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དིང་། མི་ིརིགིས་རི་ེརི།ེ མི་ིཚིང་རི་ེརི།ེ མི་ིསྒོརེི་རི་ེརི་ེབཅས་ཀྱ་ིའབྱུང་འགྱུརི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ི

འཁོོརི་ཕྱོོགས་ལེགས་ལམི་དུ་བསྐྱེོདི་དིགོས་ན། དི་ེལྟརི་བསྐྱེོདི་པ་ལ་རྒྱུ་དིང་རྐྱེན་གྱི་ི

མི་ལག་གང་འདྲ་ཞིིག་ཚིང་དིགོས་པ་དིང་། གང་ཟག་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིངོས་ནས་ན་ིརྒྱལ་

ཁོབ་དིང་མིི་རིིགས་སོགས་ཚིོགས་སྤྱོི་ཆོེན་པོ་ཚིོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འགྱུརི་བ་མིཐུན་

ཕྱོོགས་སུ་འཁོོརི་ཐོབས་ལ་ནུས་པ་ཇི་ིའདྲ་ཞིིག་འདིོན་དིགོས་པ་དིང་། གང་འདྲ་ཞིིག་

འདིོན་རིིགས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོརི་ལ་རིང་ཚུགས་ལྡན་པའི་ལྟ་ཚུལ་འཐུས་ཚིང་རིེ་

ཆོགས་ན་དིགསོ་པ་བློ་ལྷག་ཏུ་ལསོ་ཀྱང་ཆོ།ེ 

འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱེ་དིངོས་ཡིོདི་དི་ོཅོག་རིང་རིང་ག་ིམིཐུན་པའ་ིརྒྱུ་འབའ་ཞིིག་ལས་

འབྱུང་གི མི་ིམིཐུན་པའ་ིརྒྱུ་ལས་གཏན་མི་ིའབྱུང་ང་ོཞིེས་ན་ིའུ་ཚིོས་ཀྱང་གནའ་ནས་

དི་བརི་དུ་བཟློས་བཟློས་པ་མི་ཡིིན་ནམི། རིང་དིབང་ག་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་དིང་། དིམིངས་

གཙོའ་ིསྲིིདི་ལུགས་དིག་ཀྱང་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིཆོོས་ཉིིདི་དི་ེཡི་ིངང་ཚུལ་ལས་འདིའ་བའ་ི

གནས་མི་ིདིམིིགས་ན། རིང་དིབང་ལ་དིགའ་ཟེརི་ཞིིང་། དིམིངས་གཙ་ོལ་མིོས་ཟེརི་

མིཁོན་རྣམིས་ཀྱིས་ནི། རྒྱལ་ཁོབ་གཞིན་དིག་དིང་། མི་ིརིིགས་གཞིན་དིག་ལམི་དིེརི་

ཞུགས་པའ་ིཐོགོ་མིའ་ིཉིརེི་བསྡོགོས་ཀྱ་ིསྐབས་སུ། རྒྱུ་ཡི་ིརྣམི་གྲོངས་གང་དིང་གང་ག་ི

གཞིགོས་འདིགེས་ལ་བརྟེནེ་པའ་ིཚུལ་ཞིབི་ཏུ་དིཔྱོདི་དིགསོ་པ་མི་ཡིནི་ནམི། 

དི་ེལྟརི་དིཔྱོདི་ཅིང་དི་ེལྟརི་ཤིེས་ན། གཞི་ིནས་ཡིང་སྙོིང་ཅ་ིཞིིག་ལ་རིང་དིབང་

ཟེརི་བ་དིང་། ཅ་ིཞིིག་ལ་དིམིངས་གཙ་ོཟེརི་བ་སོགས་ཀྱ་ིསྦྱོརི་དིངོས་མིཇུག་གསུམི་

པ་ོརི་ེརིེརི་ངསེ་ཤིསེ་གཙང་མི་ཞིགི་སྨོནི་ཐུབ་ཀྱ་ིརིེདི། 

སྤྱོིརི་བཏང་རྒྱལ་ཁོབ་རི་ེརི་ེདིང་། མི་ིརིིགས་རི་ེརིེ། ཡུལ་ལུང་རི་ེརིེའ་ིཐུན་མིིན་



དེོན་དེངོསོ་སུ་གྱུར་པའི“རྨིི་ལམ”ཞིག
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ཁྱདི་ཆོོས་མི་ིའདྲ་བརི་བརྟེེན། རིང་རིང་ས་ོསོརི་དིམིངས་གཙ་ོདིང་རིང་དིབང་ག་ིལམི་

དུ་བསྐྱེོདི་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིརྒྱབ་ལྗོོངས་མི་ིའདྲ་བ་དིང་། བསམི་བློོའ་ིལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ིརྨང་

གཞི་ིམི་ིའདྲ་བ། སྐྱེེས་བུ་དིམི་པའ་ིསྣ་ེཁྲིིདི་མི་ིའདྲ་བ། རིང་དིབང་ལས་འགུལ་གྱི་ིང་ོབ་ོ

དིང་བྱུང་རིམིི་མི་ིའདྲ་བ་སགོས་དིབྱེ་ེབའ་ིཆོསོ་ཚུལ་རིབ་ཏུ་མིང་ན་ཡིང་། ཐུན་མིངོ་དུ་

འདྲ་ས་ཞིིག་ཡིོདི་པ་ནི། ཡུལ་དུས་ནམི་ཡིིན་ཡིང་གང་དུ་རིང་དིབང་ག་ིལས་འགུལ་

གཙང་མི་ཞིགི་སྨོནི་པ་ལ། ཐོགོ་མིརི་དིམིངས་ཀྱ་ིརྟེགོས་པ་མིཐུན་ཕྱོགོས་སུ་སདི་བྱེེདི་

ཀྱ་ིབློ་ོའབྱེདེི་གཙང་མི་ན་ིརྩི་བའ་ིནང་ག་ིརྩི་བརི་གྱུརི་འདུག་པ་སྟེ།ེ འཛམི་གླིངི་འདིིའ་ིདི་ེ

སྔོའ་ིརློབས་ཆོེན་གྱི་ིརིང་དིབང་ལས་འགུལ་གང་ཡིིན་ཡིང་གཞི་ིརྩིའ་ིརྨང་གཞི་ིདི་ེཉིིདི་

ལ་མི་བརྟེནེ་པ་སུ་ཞིགི་ཡིོདི་དི་ེམི་ིསྣང་ང།ོ །

དིེ་ལས་གཞིན་དུ་ཨ་རིིའི“དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ”ལྟ་བུ་ཞིིག་ལ་མིཚིོན་ན། 

སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱི་རྒྱལ་ཁོབ་ཅིག་དིམིངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁོབ་ཏུ་བསྒྱུརི་རྒྱུའི་ཆོེདི་དུ་

བསློངས་པ་ཞིིག་མི་ཡིིན་པརི། དིམིངས་གཙོའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཅིག་ཏུ་རིིགས་རྒྱུདི་འདྲ་

མིཉིམི་མིིན་པའི་ལམི་ལུགས་གནས་པ་མིཐོརི་སྤྲོོདི་གཏོང་ཕྱོིརི་ཏུ་བསློངས་པ་ཡིིན་

པས་དི་ེལ་དི་ེཡི་ིཁྱདི་ཆོོས་ཕྱོོགས་དུ་མི་ནས་གྲུབ་ཡིོདི་ཅིང་། དི་ེབཞིིན་གན་ངྷིིའི“འཚི་ེ

མིེདི་བསྟུན་མིེདི་ཀྱི་ལས་འགུལ”ལྟ་བུ་ནི། སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱི་རྒྱལ་ཁོབ་ཅིག་དིམིངས་

གཙོའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཅིག་ཏུ་བསྒྱུརི་རྒྱུའ་ིཆོེདི་དུ་བསློངས་པ་ཞིིག་མིིན་པརི། དིམིངས་

གཙོའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་གཞིན་ཞིིག་ག་ིལུགས་དིང་མི་ིམིཐུན་པའ་ིབཙན་དིབང་མིཐོའ་དིག་

རིང་ས་ནས་རྒྱང་ཕུདི་གཏོང་རྒྱུའ་ིཆོེདི་དུ་བསློངས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པས་དི་ེལ་ཡིང་དི་ེཡི་ི

ཁྱདི་ཆོསོ་ཕྱོགོས་དུ་མི་ནས་གྲུབ་ཡིོདི་པ་རིེདི། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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འོན་ཀྱང་། སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིའདྲ་མིཉིམི་དིང་། རིང་དིབང་ག་ིཐོོབ་ཐོང་དི་ེཉིིདི་

གལ་ཆོེན་པོརི་རྩི་ིབའ་ིརིིན་ཐོང་ལྟ་བ་རྨང་གཞིིརི་བཟུང་བའ་ིཆོ་ནས་གཉིིས་ཀ་གཅིག་

མིཚུངས་ཡིནི་ལ། འཚི་ེབ་མིེདི་པའ་ིསྤྱོདོི་ཚུལ་ཁོ་ོནའ་ིབྱེདེི་ཐོབས་ལ་བརྟེེན་ཏ།ེ ཇི་ིསྲིིདི་

འབྲེས་བུ་མི་ཐོོབ་པརི་ཨུ་ཚུགས་མིཐོརི་སྐྱེེལ་བྱེས་པའ་ིཆོ་ནས་ཀྱང་གཉིིས་ཀ་གཅིག་

མིཚུངས་སུ་གྱུརི་ཡིོདི་པ་རིེདི། 

སྤྱོིརི་ན། རྒྱ་གརི་གྱི་ིསློོབ་དིཔོན་བདིག་ཉིིདི་ཆོེན་པ་ོགན་ངྷིིའ་ིལུགས་ཀྱི“འཚི་ེ

མིེདི་བསྟུན་མིེདི་ཀྱ་ིལས་འགུལ”ས་སྟེེང་དུ་བྱུང་སྟེེ། མིིའ་ིརིིགས་ལ་ཤིེས་དིཔལ་ལྡན་

པའི་འཐོབ་རྩིོདི་ཀྱི་ཤིིང་རྟེའི་ལམི་སྲིོལ་ཐོོག་མིརི་ཕྱོེས་པ་ནས་བཟུང་། འཛམི་གླིིང་

ཡུལ་གྲུ་ས་ོས་ོརུ་ཞི་ིབའ་ིསྤྱོོདི་པ་དིང་། བདིེན་དིོན་གྱི་ིལྟ་བའ་ིསྒོ་ོནས་རིིགས་དིང་ང་ོབ་ོ

མི་ིའདྲ་བའ་ིརིང་དིབང་ལས་འགུལ་སྣ་ཚིོགས་སྤོེལ་བའ་ིསྲིོལ་ཆོེས་ཆོེརི་དིརི་ཅིང་འོདི་

སྟེོང་འཚིེརི་བའི་གྲུབ་འབྲེས་ཀྱང་གྱི་ནོམི་པ་བློངས་པ་ལགས་ཏེ། རིབ་འབྱེམིས་པ་

ཁོེན་གྱིིས་དིབུ་ཁྲིིདི་པའ་ིཨ་རིིའི“དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ”ལ་མིཚིོན་ན་ཡིང་། ལོག་

པའ་ིགནོདི་སྦྱོརི་སྣ་ཚིོགས་པའ་ིརླུང་འཚུབ་ཁྲིོདི་དུ། རིེས་འགརི་ཐོལ་སྤྱོོདི་དྲག་རྩུབ་

ཀྱ་ིལས་སུ་སོང་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཕྲན་ཚིེགས་རི་ེབྱུང་མྱོོང་བ་ལས་གཞིན་དུ། རྩི་བའ་ི

ཆོ་ནས་སྦྱོརི་དིངོས་མིཇུག་གསུམི་ཐོམིས་ཅདི་འཚི་ེམིེདི་ཞི་ིབའ་ིངང་དུ་ཡིང་དིག་པརི་

སྤོལེ་ཐུབ་པ་དི་ེཉིདིི་ཀྱང་། ཕྱོགོས་གཅགི་ནས་བདིག་ཉིདིི་ཆོནེ་པ་ོགན་ངྷིའི་ིའཕྲནི་ལས་

ཀྱ་ིཆོ་ཤིས་ཤིགི་ཏུ་བརྩི་ིའསོ་པརི་འདུག་ག ོ། 

དི་ེལྟ་ན། རིགིས་དིང་རྣམི་གྲོངས་མི་ིའདྲ་ཞིངི་། དུས་དིང་གནས་སྐབས་མི་ིགཅགི་

པའ“ིདིམིངས་ཐོབོ་ལས་འགུལ”གང་དིང་གང་ཡིནི་རུང་། ལས་ཀྱ་ིསྦྱརོི་བ་མིཐོའ་དིག་



དེོན་དེངོསོ་སུ་གྱུར་པའི“རྨིི་ལམ”ཞིག
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དིམི་པ་སྔོ་མི་རྣམིས་ཀྱིས་སྲིོལ་བཏོདི་པའ་ིའཚི་ེམིེདི་ཞི་ིབའ་ིལམི་དུ་སོང་ན། འཕྲལ་

ཕུགས་ཀུན་ཏུ་དིགེ་བའི་ལེགས་ཚིོགས་ཀྱིས་གཏམིས་པ་ཞིིག་ཡིོང་ངེས་པའི་བསླུ་

མིེདི་བདིེན་དིོན་ཉིིདི་ན།ི རིང་དིབང་ལ་དིགའ་ཞིིང་། ཞི་ིབདི་ེལ་མིོས་པའ་ིསྐྱེེས་བུ་ཀུན་

གྱིསི་གཏན་དུ་བརྗོེདི་མི་ིརུང་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིབསློབ་བྱེ་ཉིག་གཅགི་ག་ལ་མིནི། 

དྲང་མིརོི་བཤིདི་ན། འདྲ་མིཉིམི་དིང་། རིང་དིབང་། རྩིསི་ཐོང་སགོས་འཐོབོ་པརི་

སྨོོན་ཞིིང་དིགའ་མིཁོན་ནི། ཨ་རིིའ་ིམི་ིནག་ཙམི་མི་ཡིིན་པརི་འཛམི་གླིིང་འདིིའ་ིསྐྱེ་ེབ་ོ

ཐོམིས་ཅདི་ཡིིན་ཏ།ེ ང་ལ་འདྲ་མིཉིམི་གྱི་ིཐོོབ་ཐོང་མི་ིདིགོས། ང་ལ་རིང་དིབང་ག་ིབདི་ེ

སྐྱེིདི་མི་ིདིགོས། ང་ལ་རིང་ཉིིདི་ཀྱ་ིརྩིིས་ཐོང་མི་ིདིགོས་ཟེརི་མིཁོན་ཞིིག་ཕལ་ཆོེརི་སྲིིདི་

ན་དིཀོན། རིེདི་དིེ། འཐོོབ་པརི་དིཀའ་བ་ན་ིརིིན་ཐོང་ཅན་གྱི་ིདིངོས་པོའ་ིཁྱདི་ཆོོས་སུ་

གྲུབ་པ་ལྟརི། རིང་དིབང་དིང་འདྲ་མིཉིམི་གྱི་ིབདི་ེསྐྱེིདི་ཀྱང་འདུན་མིོས་ཤིིག་ལྡན་པ་

ཙམི་གྱིིས་རིང་བྱུང་དུ་སློེབ་འོང་བ་ཞིིག་མིིན་པའ་ིགཏན་ཚིིགས་ཤིིན་ཏུ་སློ་ན། ཡུལ་

དུས་གང་ལ་མིཚིོན་ན་ཡིང་། དིོན་གྱི་ིརིིན་པ་ོཆོ་ེདི་ེདིག་ན་ིབློ་ོལྡན་སྐྱེ་ེབ་ོཁྲི་ིསྟེོང་མིང་

པོས་ཐུན་མིོང་དུ་འབདི་པ་བྱེས་པའ་ིསྙོིང་སྟེོབས་ཀྱ་ིབརྒྱུདི་རིིམི་ལས་བྱུང་ཞིིང་འབྱུང་

ངསེ་པའ་ིརིང་བཞིནི་ལ་སུས་ཀྱང་བསྙོནོ་མི་ིཐུབ། 

དྲུག

ཞིིབ་འཇུག་པ་འགའ་ཞིིག་གིས། “ཁོེན་གྱིིས་སྣ་ེཁྲིིདི་པའ་ིཨ་རིིའི‘དིམིངས་ཐོོབ་

ལས་འགུལ’ནི། ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ལས་བྱུང་བའི་བྱེམིས་བརྩིེའི་ལྟ་

དིགོངས་དིང་། རྒྱ་གརི་པ་གན་ངྷིིའ་ིལུགས་ཀྱ་ིའཚི་ེམིེདི་བསྟུན་མིེདི་ཀྱ་ིསྙོིང་སྟེོབས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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གཉིིས་ཀ་ཟུང་འབྲེེལ་བྱེས་ཏ་ེསྨོིན་པ་ཞིིག་གོ །”ཞིེས་སུ་སྨྲ་སྟེ་ེདིོན་ལའང་བདིེན་དུ་

མིཆོི། ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཏུ། མིི་ཡིོདི་ཚིདི་ལྷ་ཆོེན་པོའ་ིརིིགས་སྲིས་སུ་

གཅིག་མིཚུངས་ཡིིན་པརི་གསུངས་པ་ནི། ཆོོས་ལུགས་དི་ེཡི་ིརྗོེས་སུ་འབྲེང་མིཁོན་

དིག་གིས་མི་ིཐོམིས་ཅདི་སྐྱེེས་ཙམི་ནས་འདྲ་མིཉིམི་ཡིིན་པརི་འདིོདི་པའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིརྒྱུ་

མིཚིན་གལ་ཆོནེ་ཞིགི་ཏུ་རྩི་ིཡི་ིཡིདོི་པ་ལྟརི། ཁོནེ་གྱི་ིགསུང་སྒྲོསོ་སུ་ཡིང་དི་ེལུགས་ཀྱ་ི

ལྟ་ཚུལ་རྒྱུན་ཆོགས་སུ་མིཇིལ་རྒྱུ་ཡིོདི་དི།ོ །

དིེ་ལ་ཁོོ་བོས་ནི། རིབ་འབྱེམིས་པ་ཁོེན་གྱིིས་དིབུ་ཁྲིིདི་མིཛདི་པའི་ཨ་

རིའི“ིདིམིངས་ཐོབོ་ལས་འགུལ”ལ། ཕྱོ་ིཡི་ིམིཐུན་རྐྱནེ་གཉིསི་དིང་། ང་ོབའོ་ིཁྱདི་ཆོསོ་

བཞི་ིསྟེ་ེདྲུག་ཙམི་བརྩི་ིབརི་འདིོདི་དི།ེ སྐབས་དིེའ་ིཨ་རིིའ་ིམི་ིནག་རྣམིས་ལ་མིཚིོན་ན། 

“དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ”ཞིི་བའི་སྒོོ་ནས་མིཇུག་སྐྱེོང་ཐུབ་པ་དིང་། མིཇུག་

བསྐྱེངས་ཏ་ེརྒྱལ་ཁོ་ཐོབོ་པ་བཅས་ཀྱ་ིརྩི་བའ་ིརྩི་བ་ན་ིཕྱོིའ་ིམིཐུན་རྐྱནེ་གཉིསི་དིང་། ང་ོ

བའོ་ིཁྱདི་ཆོསོ་བཞི་ིསྟེ་ེདྲུག་པ་ོཕན་ཚུན་མིཐུརི་སྦྱོརི་གྱི་ིསྒོ་ོནས་བྱུང་བརི་སྙོམི། 

ཐོོག་མིརི་ཕྱོིའ་ིམིཐུན་རྐྱེན་གཉིིས་པ་ོགང་ཞི་ེན། གཅིག ང་ོརྒོལ་བྱེེདི་ཡུལ་གྱི་ི

སྲིིདི་གཞུང་དི་ེདིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་གཞུང་ཞིིག་ཡིིན་པ་དི་ེནི། “དིམིངས་ཐོོབ་ལས་

འགུལ”ལེགས་མིཐོརི་ཕྱོིན་པའ་ིམིཐུན་རྐྱེན་གཙ་ོབ་ོཞིིག་སྟེེ། གལ་ཏ་ེདྲ་ིབ་ཡིོདི་ཚིདི་

ལ་མིེ་མིདིས་ལན་འདིེབས་མིཁོན་གྱིི་སྒོེརི་གཅོདི་སྲིིདི་གཞུང་ཞིིག་ལ་ཁོོང་གིས་ངོ་

རྒོལ་བྱེས་པ་ཡིིན་ན་ནི། ཁོེན་གྱིིས་སྣེ་ཁྲིིདི་པའི“དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ”གྱིི་ལོ་

རྒྱུས་ཀྱང་ཆོེས་གཞིན་ཞིིག་ཡིིན་སྲིིདི་ལ། ལྷག་པརི་ཏུ་ལས་འགུལ་མིཐོའ་དིག་འཚི་ེ

མིེདི་ཞིི་བའི་ངང་ནས་རྒྱུན་སྐྱེོང་ཐུབ་མིིན་ལ་བློོ་ཡུལ་ལས་འདིས་པའི་ཚིོདི་བགམི་



དེོན་དེངོསོ་སུ་གྱུར་པའི“རྨིི་ལམ”ཞིག
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རིབ་དིང་རིིམི་པ་ཞིགི་འཕྲདི་སྲིིདི་པ་སྨོསོ་ག་ལ་དིགསོ། 

དིེརི་བརྟེེན། ཚིོགས་པ་འཛུགས་ཆོོག་པ་དིང་། རིང་དིབང་བྱེ་འགུལ་གྱིི་འདུ་

འཛམོིས་བྱེདེི་ཆོགོ་པའ་ིདིམིངས་གཙའོ་ིཁོརོི་ཡུག་དི་ེན་ིཁོ་ོཚིའོ་ིལས་འགུལ་གྱི་ིརྩི་བའ་ི

མིཐུན་རྐྱནེ་གལ་ཆོནེ་ཞིགི་ཏུ་གྱུརི་ཡིོདི། 

ཁོེན་རིང་གིས་གསུངས་མྱོོང་བ་ལྟརི། སྐབས་དིེའ་ིཨ་རིིའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཀྱ་ིམི་ིནག་

རྣམིས་ལ་འདྲ་མིཉིམི་གྱི་ིཐོབོ་ཐོང་མིདེི་པ་བདིནེ་མིདོི་ཀྱ།ི ཁོ་ོཚི་ོསུ་ལ་ཡིང་རིང་ག“ིཐོབོ་

ཐོང་རྩིོདི་པའ་ིཐོོབ་ཐོང”ན་ིཡིོདི་པ་ཡིིན། ཁོེན་གྱིིས་ཀྱང་འདི་ིལྟརི་ཏེ། “རྒྱལ་ཁོབ་སུ་

ཡིིན་ཡིང་རྒྱལ་ཁོབ་ཅིག་ཚུགས་དིོན་གྱི་ིརིིན་ཐོང་ལྟ་ཚུལ་དི་ེམི་ིཆོོས་དིང་མིཐུན་ལ། 

རིང་དིབང་ག་ིརྣམི་པ་ཅན་ཞིགི་ཡིནི་ཕྱོནི་ནས། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིརྐྱནེ་པས་སྐབས་རིེརི་མུན་

ནག་གི་ངོས་ཕྲན་ཙམི་བྱུང་རུང་། མིི་རྣམིས་ཀྱིས་འདྲ་མིཉིམི་དིང་བདིེན་པའི་སྐདི་

འབདོི་བྱེས་པརི་སྔོ་གཞུག་ཙམི་ལས་འབྲེས་བུ་འབྱུང་ངསེ་ཡིནི།”ཞིསེ་སུ་བཤིདི་མྱོངོ་། 

རིདེི། སྲིིདི་གཞུང་ན་ིསྤྱོ་ིདིམིངས་ཀྱ་ིདིགསོ་འདུན་སྒྲུབ་པའ་ིསྲི་ིཞུ་པ་ཙམི་ཡིནི་པ་

ལས། སྤྱོི་དིམིངས་ཀྱི་ལུས་སྲིོག་ལོངས་སྤྱོོདི་ཀུན་ལ་དིབང་སྒྱུརི་ཆོོག་པའི་བལྟོས་

མིེདི་ཀྱ་ིམིངའ་བདིག་གཏན་ནས་མིིན་པརི་ལྟ་བའ་ིཨ་རིིའ་ིཆོབ་སྲིིདི་བསམི་བློོའ་ིཁོོརི་

ཡུག་ནི། ཨ་རིིའ་ིམི་ིནག་ཚིོའི“དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ”ལེགས་མིཐོརི་ཕྱོིན་པའ་ིཕྱོ་ི

ཡི་ིམིཐུན་རྐྱནེ་དིང་པ་ོཡིནི་པརི་འདིདོི་དི།ོ །

གཉིིས། རིང་དིབང་ལྡན་པའི་གསརི་འགྱུརི་འཕྲིན་ལམི་རྣམིས་ནི་ཨ་

རིིའི“དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ”གྱི་ིཕྱོིའ་ིམིཐུན་རྐྱེན་གལ་ཆོེན་ཞིིག་སྟེེ། ཨ་རིིའ་ིམི་ི

ནག་རྣམིས་ཀྱིས་སྲིིདི་གཞུང་ག་ིམི་ིཆོོས་དིང་འགལ་བའ་ིལམི་ལུགས་ཀུན་ལ་ང་ོརྒོལ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བྱེས་སྐབས་སུ། གནས་ཚུལ་མིཐོའ་དིག་དྲང་མིོརི་བརྗོོདི་པའ་ིགསརི་འཕྲིན་གྱི་ིཁོོརི་

ཡུག་རིང་དིབང་ཅན་ཞིིག་ལྡན་པ་དིེས། ཁོ་ོཚིོརི་བློ་ན་མིེདི་པའི་གཞིོགས་འདིེགས་

བྱེས་ཡིོདི་པ་ལྟ་ག་ལ་ཞིིག གལ་ཏ་ེསྐབས་དིེའ་ིཨ་རིིའ་ིགསརི་འཕྲིན་ཀུན་གྱིིས་སྲིིདི་

གཞུང་ག་ིམིགྲོིན་ཚིབ་འབའ་ཞིིག་བྱེས་ནས། ལས་འགུལ་གྱི་ིང་ོབ་ོདིང་། དིམིིགས་

ཡུལ། ཐོབས་ལམི་བཅས་ལ་མིངོན་སུམི་དུ་བསྙོོན་འདིིང་ཞིིང་། གང་འདིོདི་འདིོདི་དུ་

འགྲོེལ་རྫུན་མི་སྣ་ཚིོགས་བརྒྱབ་སྟེ་ེམི་ིརྣམིས་ལ་ངོས་འཛིན་ནོརི་བ་དིང་། ལྟ་སྟེངས་

འཁྲུལ་བ་སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་བྱེིན་ཡིོདི་ཚིེ། ཨ་རིིའི“དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ”དི་ེཡིང་

དིཀའ་ངལ་གཞིན་མིང་པ་ོཞིིག་དིང་གདིོང་ཐུག་བྱུང་ཡིོདི་པ་ལས་སློ་བོརི་དིཔོག་ཐུབ། 

དི་ེལྟ་ན། སྲིིདི་གཞུང་ག་ིབློ་ོམིོས་ཁོ་ོནརི་བསྟུན་མི་ིདིགོས་པརི་ཁོེརི་ཚུགས་སུ་ཆོགས་

པའི་ཨ་རིིའི་གསརི་འགྱུརི་འཕྲིན་ལམི་རྣམིས་ནི། ཨ་རིིའི“དིམིངས་ཐོོབ་ལས་

འགུལ”གྱི་ིཕྱོིའ་ིམིཐུན་རྐྱནེ་གཉིསི་པའ་ོཞིསེ་སུ་གདིགས་རིགིས་པརི་སྙོམི་མི།ོ །

འ་ོན། ཨ་རིིའི“དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ”ལ་རིང་ཉིིདི་ཀྱ་ིང་ོབོའ་ིསྟེེང་ནས་ཁྱདི་

ཆོསོ་ཅ་ིཡིོདི་ཅ་ེན་བཞི་ིཙམི་བརྩི་ིབརི་འདིོདི། 

གཅིག ལས་འགུལ་ལ་ཞུགས་མིཁོན་གྱིི་མིི་ཕལ་མིོ་ཆོེའི་གོ་རྟེོགས་བལྟོས་

བཅས་སུ་བཟང་ཙམི་དུ་སོན་ཡིོདི་པ་ན་ིཐོོག་མིའ་ིཁྱདི་ཆོོས་གཙ་ོབ་ོཞིིག་ཡིིན་པ་རིེདི། 

མི་གཞི་ིསྐབས་དིེའ་ིཨ་རི་ིན“རིིགས་རྒྱུདི་ཟུརི་བཀརི་ལམི་སྲིོལ”ཤིིན་ཏུ་དིརི་ས་ོཆོ་ེ

བས། མི་ིནག་ཚི་ོགཞུང་བཙུགས་སློབོ་གྲྭ་གང་མིང་ཞིགི་ཏུ་འཛུལ་བའ་ིསྐལ་བ་མི་ིལྡན་

ན་ཡིང་། མི་ིནག་ཚིོརི་རིང་ཉིིདི་ལ་སྒོེརི་གཉིེརི་སློོབ་གྲྭ་མིང་པ་ོཡིོདི་པ་དིང་། གཞུང་

བཙུགས་སློབོ་གྲྭ་རི་ེའགའ་ཡིང་ཡིདོི་པས། མི་ིནག་ཕལ་མི་ོཆོ་ེཞིགི་ན།ི ནུབ་ཕྱོགོས་ཀྱ་ི



དེོན་དེངོསོ་སུ་གྱུར་པའི“རྨིི་ལམ”ཞིག
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རིང་དིབང་ག་ིབསམི་བློ་ོདིང་འདྲ་མིཉིམི་གྱི་ིལྟ་བའ་ིསློབོ་གསའོ་ིམྱོངས་ཚིདི་མིཐོནོ་པརོི་

སློབེས་ཡིདོི་ཅསེ་ཟརེི་ཆོགོ་ལ། ཁྲིིམིས་ལུགས་ཀྱ་ིཤིསེ་བྱེ་དིང་། སྲིིདི་ལུགས་ཀྱ་ིཤིསེ་

བྱེ་ལེགས་པོརི་བསློབས་པ་ཡིང་མིང་པ་ོཡིོདི་སྐདི་འདུག་ན། མི་ིརྣམིས་བློ་ོའབྱེེདི་ཤིེས་

བྱེས་དིབེན་པརི་མི་གྱུརི་པ་དི་ེན་ིལས་འགུལ་དིེའ་ིཁྱདི་ཆོོས་དིང་པ་ོཉིིདི་དུ་འཇིོག་པརི་

འདིདོི། 

གཉིིས། ཨ་རིིའ་ིདིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ་དི་ེན་ིརྒྱལ་ཁྲིིམིས་ཀྱ་ིནང་དིོན་རྩི་བརི་

བཟུང་ནས་བསློངས་པའ་ིལས་འགུལ་ཞིིག་ཡིིན་ཏ།ེ ལས་འགུལ་དི་ེལ་ཞུགས་མིཁོན་

ཚིོས<<ཨ་རིིའ་ིརིང་བཙན་བསྒྲོགས་གཏམི>>དིང་། <<ཨ་རིིའ་ིརྩི་ཁྲིིམིས་ཆོེན་

མི>ོ>དིང་། <<མི་ིནག་བཅངིས་གྲོལོ་རྩི་ཚིགི>>སགོས་སུ་རིགིས་རྒྱུདི་ཀྱ་ིདིབྱེ་ེ

བ་མིེདི་པརི་མི་ིཐོམིས་ཅདི་སྐྱེེས་ཙམི་ནས་འདྲ་མིཉིམི་ཡིིན་པརི་བཤིདི་པ་དིང་། སྤྱོ་ི

དིམིངས་རྣམིས་ཀྱ་ིཐོོབ་ཐོང་འདི་ིདིང་འདི་ིལ་ན་ིཁྲིིམིས་ཀྱིས་སྲུང་སྐྱེོབ་འདི་ིདིང་འདི་ིབྱེ་

རྒྱུ་ཡིིན་ཞིེས་བཤིདི་པ་རྣམིས་གཞིིརི་བཟུང་སྟེེ། “ཁྱེདི་ཅག་གི་ཁོ་ནས་འདིི་ལྟརི་

བཤིདི་པ་རྣམིས་ལག་ལེན་དུ་ཅ་ིཡིང་མིཐོོང་རྒྱུ་མིེདི་ན། དི་ན་ིཅིས་ཀྱང་ཁོ་བཤིདི་དིོན་

ལ་གནས་དིགོས།”ཞིེས་ལས་འགུལ་གྱིི་རྨང་གཞིིའི་དིགོངས་དིོན་ཁོོང་ཚིོའི་རྒྱལ་

ཁྲིིམིས་ལ་གཏུགས་ཡིོདི་པ་དིེ་ཡིང་ལས་འགུལ་དིེའི་ཁྱདི་ཆོོས་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཏུ་

མིཐོངོ་། 

རྒྱལ་ས་ཝ་ཞིིན་ཐོོན་དུ་མིི་ཚིོགས་ཁྲིི་སྟེོང་གི་འདུ་འཛོམིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡིང་

མིརི་ཐོིན་ལུ་སིརི་ཁོེན་གྱིིས་འདི་ིལྟརི་གསུངས་མྱོོང་སྟེེ། “ཕྱོོགས་གཅིག་ནས་བཤིདི་

ན། དི་ེརིིང་ང་ཚི་ོརྒྱལ་ས་རུ་འཛིན་བྱེང་ཞིིག་ཁྱེརི་ཏ་ེདིངུལ་སྨོརི་ལེན་དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན། 
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སྔོོན་ཆོདི་རིང་རིེའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཆོེན་པོའ་ིམིེས་པ་ོརྣམིས་ཀྱིས<<རྩི་ཁྲིིམིས>>དིང་། 

<<རིང་བཙན་བསྒྲོགས་གཏམི>>ཀྱ་ིའོདི་སྟེོང་འཕྲ་ོབའ་ིལ་ེཚིན་རི་ེརི་ེགསརི་སྒྲོིག་

མིཛདི་སྐབས་སུ། ཨ་རིིའ་ིསྤྱོ་ིདིམིངས་རི་ེརིེའ་ིལག་ཏུ་ཡུན་ཉིརི་ཆོོག་པའ་ིའཛིན་བྱེང་

རི་ེརི་ེབཞིག་སྟེེ། འཛིན་བྱེང་དིེས་མི་ིརྒྱུདི་དིཀརི་ནག་ག་ིདིབྱེ་ེབ་མིེདི་པརི་མི་ིཡིོདི་དི་ོ

ཅོག་ལ་འཚི་ོགནས་ཀྱ་ིཐོོབ་ཐོང་དིང་རིང་དིབང་ལྡན་པརི་བྱེེདི་ཅིང་། བདི་ེསྐྱེིདི་འཚིོལ་

སྙོགེ་ག་ིཐོབོ་ཐོང་ཡིང་ཡིདོི་པརི་བྱེེདི་ངསེ་ཞིསེ་ཞིལ་བཞིསེ་མིཛདི་ཡིོདི། འནོ་ཀྱང་དིངེ་

ག་ིདུས་སུ་ཨ་རིིའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཀྱསི་ན།ི རིང་ག་ིསྤྱོ་ིདིམིངས་ཡིནི་པའ་ིམི་ིནག་རྣམིས་ལ་

འཛིན་བྱེང་འདིིའི་བུ་ལོན་ཆོདི་ཡིོདི། རྒྱལ་ཁོབ་འདིིས་བུ་ལོན་དིེ་དིག་དི་དུང་རྩིིས་

བརྒྱབ་མིེདི་པརི་མི་ཟདི། ཡིང་བསྐྱེརི་མི་ིནག་ཚིོའ་ིལག་ཏུ་ཤིོག་སྟེོང་རི་ེརི་ེབཞིག་ཡིོདི་

ལ། དིེའ་ིསྟེེང་དུ‘མི་དིངུལ་གྱིིས་མི་ིའདིང’ཞིེས་པའ་ིཐོེལ་ཙ་ེརི་ེརི་ེབརྒྱབ་འདུག་མིོདི། 

ང་ཚི་ོན་ིབདིེན་དིོན་གྱི་ིདིངུལ་ཁོང་རྐུབ་རྡོིབ་ཟིན་པརི་ཅིས་ཀྱང་ཡིདིི་མི་ིཆོེས་ཏ།ེ རྒྱལ་

ཁོབ་འདིིའ་ིག་ོསྐབས་ཀྱ་ིམིཛོདི་ཁོང་ལ་མི་དིངུལ་མིེདི་པརི་ཡིང་ང་ཚིོས་གཏན་ནས་

ཡིདིི་ཆོསེ་བྱེ་རྒྱུ་མིནི། རྒྱུ་མིཚིན་དིརེི་བརྟེནེ། དི་ེརིངི་ང་ཚིསོ་འཛནི་བྱེང་དི་ེབཟུང་ནས་

དིངུལ་སྨོརི་ལནེ་དུ་ཡིངོ་བ་ཡིནི། འཛནི་བྱེང་འདིསི་མི་འངོས་པརི་ཅསི་ཀྱང་ང་ཚིའོ་ིབློ་

ན་མིཐོ་ོབའ་ིརིང་དིབང་དིང་བདིེན་དིོན་ལ་འགན་སྲུང་བྱེེདི་དིགོས།”ཞིེས་སོགས་ཟབ་

དིོན་ལྡན་པའི་ཞིལ་མིཆོིདི་མིང་དུ་གསུངས་མྱོོང་བ་ལྟརི། <<ཨ་རིིའི་རྩི་

ཁྲིིམིས>>ཀྱི་དིགོངས་པ་གཞིིརི་བཟུང་ནས་ལས་འགུལ་བསློངས་པ་དིེ་

ཡིང“དིམིངས་ཐོབོ་ལས་འགུལ”གྱི་ིཁྱདི་ཆོསོ་གལ་ཆོནེ་ཞིགི་ཡིནི་པ་རིེདི།

སྤྱོརིི་བཏང་བཤིདི་ན། འཛམི་གླིངི་ཡུལ་གྲུ་ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་གང་དིང་གང་ཡིནི་
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རུང་ཕལ་མི་ོཆོ་ེཞིིག་གི<<རྩི་ཁྲིིམིས>>སུ་ན་ིསྐྱེ་ེབ་ོཐོམིས་ཅདི་འདྲ་མིཉིམི་ཡིིན་པ་

དིང་། སྤྱོ་ིདིམིངས་སྒོརེི་རི་ེརིའེ་ིམིའི་ིཐོབོ་ཐོང་དིང་། རིང་དིབང་ལ་འགན་སྲུང་ཡིདོི་ཚུལ་

སོགས་གང་ཡིག་ཡིག་དིང་གང་བཟང་བཟང་འབའ་ཞིིག་བྲེིས་ཡིོདི་མིཁོན་ཤི་སྟེག་

ཡིིན་ཚིོདི་འདུག་ན་ཡིང་། ཁོ་ནས་བཤིདི་པ་སྦྲིང་རྩི་ིལས་མིངརི་བའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་མིང་

དིག་ཅིག་གི་དིབང་སྒྱུརི་པས་ལག་ལེན་དིངོས་ཀྱི་ནང་དུ་སྤྱོི་དིམིངས་སྒོེརི་རིེ་རིེའི་

ཁྲིིམིས་མིཐུན་གྱི་ིཐོོབ་ཐོང་མིང་པ་ོཞིིག་ཅ་ིམི་ིསྙོམི་པརི་རྡོོག་བརྫིིས་བྱེེདི་རྐྱང་ཡིིན་པ་

རིདེི། དིསེ་ན་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱ<ི<རྩི་ཁྲིིམིས>>སུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིསྤྱོ་ིདིམིངས་སྒོེརི་

རི་ེརིེའ་ིལྟོས་མིེདི་ཀྱ་ིཐོོབ་ཐོང་རྣམིས<<རྩི་ཁྲིིམིས>>སུ་ཇི་ིལྟརི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

བཞིིན་ལག་བསྟེརི་གཙང་མི་བྱེ་རྒྱུ་དིེ་ནི། སྲིིདི་གཞུང་གི་གཟུརི་མིི་རུང་བའི་འོས་

འགན་ཉིག་གཅགི་ཏུ་ཆོགས་ལསོ་ཡིདོི་ཨང་། 

མི་ིརིང་རིང་ག་ིཉིནི་རིེའ་ིའཚི་ོབའ་ིཁྲིདོི་དུ། གཞི་ིརྩིའ་ིའགྲོ་ོབ་མིའི་ིཐོབོ་ཐོང་ཙམི་ལ་

ཡིང་འགན་སྲུང་མི་ཐོོབ་པའི་མིི་རྣམིས་ལ་མིཚིོན་ན། རྒྱལ་ཁོབ་གང་དིེའི<<རྩི་

ཁྲིིམིས>>ནང་ག་ིཚིིག་སྟེོང་དི་ེདིག་ནི། ཁོེན་གྱིིས་གསུངས་པ་ལྟརི“དིངུལ་ཁོང་དུ་

སྒོོརི་མི་ོལེན་མི་ིཐུབ་པའ་ིའཛིན་བྱེང”ཞིིག་དིང་མིཚུངས་པ་རིེདི། དིེས་ན། མི་ིརི་ེརིེའ་ི

ལག་ཏུ་ཡུན་རིིང་ཉིརི་བའ་ིཕན་མིེདི་ཀྱི“ཤིོག་སྟེོང”དི་ེརྣམིས“དིངུལ་སྨོརི་ལེན་ཐུབ་

པའ་ིའཛནི་བྱེང”ནུས་ལྡན་ཞིགི་ཏུ་བསྒྱུརི་རྒྱུ་ཡིནི་མིནི་ན།ི འཇིགི་རྟེནེ་འདིིའ་ིམི་ིརྣམིས་

ཀྱསི་རིང་སེམིས་ལ་འདྲ་ིདིགསོ་པའ་ིདྲ་ིབ་ཞིགི་ཅིས་མི་ཡིནི། 

གསུམི། གྱིདོི་དིོན་ཆུང་ངུའམི། གྱིདོི་དིོན་བྱེ་ེབྲེག་པ་རི་ེརིེས་རྐྱེན་བྱེས་ནས། ཞི་ི

རྒོལ་གྱིི་ལས་འགུལ་སྤོེལ་བ་ཡིང་ཨ་རིིའི་དིམིངས་ཐོོབ་ལས་འགུལ་གྱིི་ཁྱདི་ཆོོས་
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ཤིགི་ཏུ་བརྩི་ིཆོགོ་སྟེ།ེ དིཔེརི་ན། མི་ིནག་ཞིིག་རློངས་འཁོོརི་དུ་སྡོདོི་སྐབས་མིཐོངོ་ཆུང་

བྱེས་པ་དིེ་ཐོོག་མིའི་ལས་འགུལ་སློོང་རྐྱེན་ཡིིན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁོོ་ཚིོའི་ལས་འགུལ་

ནི“མི་ིནག་ལ་འདྲ་མིཉིམི་དིགོས”ཟེརི་བ་དིང་། “ རིང་དིབང་དིགོས” ཟེརི་བའ་ིཚིིག་

སྤྱོ་ིབམི་པ་ོདི་ེདིག་ལ་ཤི་ིའཐོམི་རི་ོའཐོམི་བྱེས་པ་ཙམི་མིིན་པརི། མི་ིནག་ལ་འདྲ་མིཉིམི་

གྱི་ིཐོོབ་ཐོང་མིེདི་པ་དིང་། རིང་དིབང་མིེདི་པ་སོགས་ཀྱ་ིདིཔ་ེགཞི་ིརི་ེརི་ེལས་འཕྲོས་ཏ།ེ 

བྱེ་ེབྲེག་ག་ིགནདི་དིོན་དི་ེཉིིདི་ཐོག་གཅོདི་བྱེ་བའ་ིཆོེདི་དུ་ཞི་ིབའ་ིང་ོརྒོལ་བྱེས་པ་ཞིིག་

རིདེི་འདུག་པས་དི་ེན་ིཁྱདི་ཆོསོ་གལ་ཆོནེ་ཞིགི་ཡིནི་པ་རིེདི། 

མི་གཞི་ིནས་མི་ིཞིིག་ལ་འགྲོ་ོབ་མིིའ་ིཐོོབ་ཐོང་ཡིོདི་མིེདི་དིང་། འདྲ་མིཉིམི་ཡིོདི་

མིེདི། རིང་དིབང་ཡིོདི་མིེདི་སོགས་ན་ིདིོན་སྤྱོ་ིརིགས་པ་ཙམི་གྱི་ིག་ོདིོན་ལས་འཚིོལ་

རྒྱུ་ཙམི་གཏན་ནས་མིནི་པརི། འཚི་ོབའ་ིངསོ་ཟུརི་རི་ེརི་ེནས་བལྟ་རྒྱུ་དིང་མྱོང་རྒྱུ་ཞིགི་

ཡིིན་པས། སྒོེརི་གྱིི་གྱིོདི་གཞིི་རིེ་རིེ་དིང་འབྲེེལ་བའི་སྒོོ་ནས་ཞིི་རྒོལ་ལས་འགུལ་

བསློངས་པ་ནི་ཤིེས་རིབ་ལྡན་པའི་ཐོབས་ཚུལ་ཁྱདི་པརི་བ་ཞིིག་ཏུ་བརྩིི་འོས་པརི་

མིཐོངོ་ང་ོ། །

བཞི།ི སྔོརི་གངོ་དུ་ཡིང་ཡིང་བཤིདི་པ་ལྟརི། ལས་འགུལ་མིཐོའ་དིག་འཚི་ེམིདེི་ཞི་ི

བའ་ིངང་ནས་རྒྱུན་བསྐྱེངས་ཏེ། ཚུརི་གཤི་ེཡིང་ཕརི་མི་ིགཤི་ེབ། ཚུརི་བརྡོེགས་ཀྱང་

ཕརི་མིི་རྡོེག་པ། ཚུརི་ཁྲིོས་ཀྱང་ཕརི་མིི་ཁྲི་ོབ། ཚུརི་བསདི་ཀྱང་ཕརི་མིི་གསོདི་པ་

བཅས་ཀྱ་ིསྤྱོོདི་མིཆོོག་རྨདི་དུ་བྱུང་བའ་ིསྙོིང་སྟེོབས་ཀྱ་ིཁྱདི་པརི་ན།ི ལས་འགུལ་གང་

དིེའ་ིསྙོིང་པོའ་ིཁྱདི་ཆོོས་གཙ་ོབ་ོཉིིདི་དི།ེ དི་ེལྟརི་བདིེན་པའ་ིསྙོིང་སྟེོབས་ཕྱོ་ིགསལ་ནང་

གསལ་དིང་། ཁོ་མིིན་དིོན་གནས་སུ་ལག་ཏུ་བློངས་པ་ན། བརྩི་ེསེམིས་གཙང་མིས་



དེོན་དེངོསོ་སུ་གྱུར་པའི“རྨིི་ལམ”ཞིག
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གནམི་སའ་ིདིཀྱིལ་འཁོོརི་འདིརི་ཞིིང་། དིམི་ཚིིག་བརྟེན་པོས་མིཐོའ་བཞིིའ་ིརྒྱ་མིཚི་ོ

བསྒུལ་ཏེ། རིིམི་གྱིིས་རིིམི་གྱིིས་མིི་ནག་རྣམིས་ལྟ་ཅི། མིི་དིཀརི་ཤིིན་ཏུ་མིང་པོའ་ི

བསམི་བློོརི་ཡིང་འགྱུརི་བ་ཆོེན་པ་ོཐོེབས་ཤིིང་། ཁོ་ོཚིོརི་གདུང་སེམིས་མིཉིམི་བསྐྱེེདི་

བྱེས་ཏ་ེལས་སྦྱོརི་གྱི་ིརིམིས་འདིགེས་ཤུགས་ཆོནེ་སྤོལེ་བ་མི་ཡིནི་ནམི།

དི་ེལྟརི་ཕྱོ་ིརྐྱནེ་གཉིསི་དིང་། ཁྱདི་ཆོསོ་བཞིིའ་ིསྒོ་ོནས་ཨ་རིའི་ིདིམིངས་ཐོབོ་ལས་

འགུལ་གྱི་ིང་ོབ་ོམིདིོརི་མིཚིོན་པ་ཙམི་ཞིིག་གླིེང་ཚིརི་བརི་བྱེས་ནས། མིཇུག་མིཐོརི། 

སྐྱེེས་མིཆོོག་ཁོེན་སོགས་ལ་མིངའ་བའ་ིཞི་ིབའ་ིཐུགས་འདུན་གཙང་མི་དིང་། བདིེན་

འཚིོལ་གྱི་ིསྙོིང་སྟེོབས་བརྟེན་པོའ་ིའཕྲིན་ལས་ཀྱ་ིའོདི་དིཀརི་ཉིམིས་པ་མིེདི་པརི་ཡུན་

ནས་ཡུན་དུ་མིཆོེདི་དི།ེ ས་སྟེངེ་ལུས་ཅན་མིཐོའ་དིག་རིང་དིབང་བདི་ེསྐྱེིདི་ཀྱ་ིསྣང་བའ་ི

ཁྲིདོི་དུ་འཚི་ོབའ་ིསྨོོན་ལམི་སྙོངི་ནས་ཞུའ།ོ །

2009.2.10. 
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དད་པ་དངོ་སྐྱེསེ་བུ་སྒེརེ།

དིེ་ཡིང་འདིི་སྐདི་ཅེས་ཐོོས་ཏེ། འདིི་ནས་ཡིརི་བརྩིིས་པའི་བགྲོང་བྱེའི་ཉིག་མི་

སུམི་བརྒྱ་ལྷག་གི་གོང་རིོལ་ན། རྒྱ་གརི་ཡུལ་དིབུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སལིམི་པ་ཞིེས་

གྲོགས་པ་ཞིིག་ཡིོདི་དིེ། རྒྱལ་པ་ོདིེ་ནི་དྲག་ཤུལ་ལོག་པའི་ལས་ལ་རྒྱུན་དུ་སྤྱོོདི་པ་

ཞིིག་ཡིིན་ཁོརི། དིབྱེ་ིས་ིལམི་གྱི་ིཆོོས་ལ་རིིས་ཆོདི་ཀྱ་ིཞིེན་པ་མིཐོའ་གཅིག་ཏུ་བྱེེདི་

མིཁོན་ཞིིག་ཀྱང་ཡིིན་པས། རིང་ག་ིཆོབ་འབངས་སུ་གཏོགས་པའ་ིཆོོས་ཀྱ་ིལྟ་གྲུབ་

གཞིན་དིང་གཞིན་གྱིི་རྗོེས་སུ་འཇུག་པ་རྣམིས་ལ་འོས་མིིན་གྱིི་འཚིེ་བ་རྟེག་ཏུ་བྱེེདི་

པརི་གྲོགས་ས།ོ། 

ནམི་ཞིགི་ན། རྒྱལ་པ་ོརིང་ག་ིབུ་ཁུ་ས་རིབ་ཅསེ་པས་སྲིིདི་དིབང་ག་ིཕྱོིརི་དུ་ཡིབ་

ལ་ང་ོལོག་པའ་ིསྦྱོརི་བ་བརྩིམིས་ཤིིང་དིཔུང་ག་ིཚིོགས་དིང་བཅས་གཡུལ་འགྱིེདི་པའ་ི

སྟེ་གོན་ལ་ཞུགས། རྒྱལ་པ་ོསལིམི་པ་ཡིིས་ཀྱང་ཁོོང་ཁྲི་ོདྲག་པོས་དིམིག་ག་ིདིཀྱིལ་

འཁོོརི་ཆོེན་པ་ོབཤིམིས་ཏ་ེབུ་དིང་འཐོབ་ཏུ་ཕྱོིན། ཅང་མི་འགོརི་བརི་རྒྱལ་སྲིས་ཀྱ་ི

ཕྱོོགས་ཕམི་པརི་གྱུརི་ཅིང་། ཁུ་ས་རིབ་རིང་ཉིིདི་ཡུལ་གཞིན་དུ་བྲེོས་ན་ཡིང་། རྗོེས་

འདིེདི་ཀྱིས་ཟིན་ནས་ལྕགས་སྒྲོོག་ཏུ་བཅུག་སྟེེ་ཁྲིིདི། ཕ་ོབྲེང་དུ་སློེབས་པ་དིང་མིིག་

གཉིིས་བཏོན་པ་སོགས་ཁྲིིམིས་ཀྱ་ིམིནརི་གཅོདི་ཡི་ང་བ་དུ་མི་བྱེས་ནས་ཚི་ེབཙོན་དུ་

བཞིག་པས་མིཐོརི་བཙནོ་འགོ་ཏུ་ཤི་ིབ་རིེདི། 

སྔོརི་རྒྱལ་སྲིས་ཁུ་ས་རིབ་འབྲེོས་བཞིིན་པའ་ིསྐབས་སུ། ལམི་བགྲོོདི་ཀྱ་ིངལ་



དེདེ་པ་དེང་སྐྱེསོ་བུ་སྒེེར།
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དུབ་དིང་གསདོི་པའ་ིདིངངས་སྐྲག་གསི་ཤིནི་ཏུ་ཉིམི་ཐོག་པརི་གྱུརི་པའ་ིཚུལ་དི།ེ སགི་

རྣམིས་ཀྱ་ིསློོབ་དིཔོན་སྲིིདི་སྒྲུབ་ཅེས་པས་གཟིགས་པ་ན། དི་ེལ་ཤིས་མི་ིབཟོདི་པའ་ི

སྙོིང་རྗོ་ེདྲག་པ་ོའཁྲུངས་ཏ་ེདིངུལ་དིང་ལམི་ཆོས་སོགས་ཀྱ་ིམིཐུན་རྐྱེན་ཉི་ེབརི་སྦྱརི་

བ་རིདེི། རིམིི་གྱིསི་གནས་ཚུལ་དི་ེཉིདིི་རྒྱལ་པ་ོསལམིི་པ་ཡི་ིརྣ་བརི་སནོ་པས། དིམིག་

བཏང་སྟེ་ེསློབོ་དིཔནོ་བཙནོ་དུ་བཟུང་ཞིངི་། “ཉིསེ་པ་ཅན་ཁྱོདི་ཀྱསི་ན།ི དི་ནས་བཟུང་

རིང་ག་ིཆོསོ་ལུགས་དིོརི་ཏ་ེདིབྱེ་ིས་ིལམི་གྱི་ིཆོསོ་སུ་ཞུགས་དིགསོ”ཞིསེ་སྨྲས་ཏ།ེ མི་ི

ཆོོས་ལས་འདིས་པའ་ིམིནརི་གཅོདི་སྣ་དིགུ་བྱེས་ན་ཡིང་། རིང་ག་ིཆོོས་ལ་དིདི་དིམི་

གཙང་བའ་ིསློོབ་དིཔོན་གང་གིས་ན།ི ཆོོས་ཀྱ་ིདིདི་མིོས་ཐོདི་ནས་གཏུམི་པ་ོསལིམི་པ་

ལ་བསྟུན་པའ་ིརྣམི་འགྱུརི་ཕྲ་མི་ོཙམི་ཡིང་མི་བསྟེན་པ་རིེདི། 

སྲིོག་དིང་བྲེལ་ཡིང་རིང་གི་ཆོོས་ཀྱི་དིདི་པ་གཅིག་ཏུ་མིི་འདིོརི་བའི་ངང་ཚུལ་

དིསེ་རྒྱལ་པ་ོཡིང་ཐོབས་ཟདི་དི།ེ སློབོ་དིཔནོ་ལ། “ཁྱདོི་རིང་ག་ིཆོསོ་ལ་དི་ེཙམི་ཆོགས་

ན་ཆོ་ོའཕྲུལ་ཙམི་སྟེནོ་ནུས་རྒྱུ་ལ་དི་ེཡིང་མི་ིསྣང”ཟརེི་བརི། སློབོ་དིཔནོ་གྱིསི“ཤིགོ་བུ་

དིང་སྨྱུ་གུ་ཁྱེརི་ཤིོག་དིང་། ཆོ་ོའཕྲུལ་ཡིོདི་དིོ”གསུངས། ཇི་ིལྟརི་གསུངས་པ་བཞིིན་

སྤྲོདི་པ་ན། སློོབ་དིཔོན་གྱིིས་ཤིོག་དྲིལ་ཞིིག་ཏུ་ཡི་ིག་ེའགའ་བྲེིས་ནས་སྐ་ེལ་བཏགས་

ཤིིང་། “དི་ཁྱོདི་ཚིོས་ངའ་ིསྐ་ེལ་རིལ་གྲོིས་སྣུན་དིང་། ཆོ་ོའཕྲུལ་སྟེོན་ཆོོག”གསུངས་

པས། རྒྱལ་པོས་ནི་བདིེན་སྙོམི་ནས་གཤིེདི་མི་ལ་བརྡོ་བསྟེན། གཤིེདི་མིས་ཀྱང་

ཤུགས་དྲག་པོས་རིལ་གྲོིས་བསྣུན་པ་ན་སློོབ་དིཔོན་གྱི་ིདིབུ་དིམིརི་ཙ་རི་ེཐོང་དུ་གྲོིལ། 

ཆོ་ོའཕྲུལ་ན་ིགང་ཡིང་མི་བྱུང་། དི་ེམི་ཐོག་ཤིོག་དྲིལ་ཁོ་ཕྱོ་ེཚིེ། “ངས་ཆོོས་ཀྱ་ིདིོན་དུ་

སྲིགོ་བཏང་བ་འདི་ིཆོ་ོའཕྲུལ་གྱི་ིམིཆོགོ་ཡིིན་ན”ོཞིསེ་བྲེསི་ཡིདོི་པརི་གྲོགས་ས།ོ།



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།

  224  

སྔོོན་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་དུམི་བུ་དི་ེནི། རིང་ག་ིམིོས་པས་ལྷུརི་བློངས་པའ་ིཆོོས་ལ་དིདི་

དིམི་གཅགི་ཏུ་གཙང་ཞིངི་། རིང་དིབང་དིང་བདིནེ་དིནོ་ལ་མིསོ་པའ་ིསྐྱེསེ་བུ་ཞིགི་སྒོེརི་

གཅོདི་གཏུམི་སྲིིདི་ཀྱི་ཟིལ་ཤུགས་ལས་རྣམི་པརི་རྒྱལ་བའི་སྙོིང་སྟེོབས་ཀྱི་བྱུང་བ་

ཡིིན་ཏེ། གཏུམི་པ་ོསལིམི་པ་ལ་དྲག་པོའ་ིདིཔུང་སྟེོབས་ཤིིན་ཏུ་དིརི་ན་ཡིང་། གདུག་

རྩུབ་ཀྱ་ིཁྲིིམིས་ལས་རིབ་ཏུ་མིོདི་ན་ཡིང་། སློོབ་དིཔོན་གང་ག་ིདིདི་མིོས་བཙན་གྱིིས་

སྒྱུརི་བའི་སྟེོབས་ནུས་མི་མིཆོིས་ཤིིང་། སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་གྱིི་རིང་དིབང་གཞིི་མིེདི་དུ་

འཇིོམིས་པའི་ཐོབས་རྩིལ་མིི་ལྡན་ཏེ། སློོབ་དིཔོན་གང་ཉིིདི་རིང་གིས་བདིམིས་པའི་

ལམི་ལ་རྩིེ་གཅིག་ཏུ་མིོས་པའི་དིམི་ཚིིག་གི་མིདུན་ན། “སྲིོག་དིང་བྲེལ་ཡིང་སློ་ཡིི། 

དིདི་པ་དིོརི་པ་ན་ིདི་ེལྟ་མི་ཡིིན་ནོ”སྙོམི་པའ་ིསྙོིང་སྟེོབས་ཀྱ་ིསྔུན་ན། བཙན་དིབང་སྒོེརི་

གཅོདི་ཀྱ་ིརྒྱལ་པ་ོསལིམི་པ་དིང“སལིམི་པ་དིག”ན་ིརིང་ག་ིའདིོདི་པ་བཞིིན་མིངོན་དུ་

གྱུརི་མི་ཐུབ་པས། ང་ོགནོངས་ཤིིང་ཁོ་སྐྱེེངས་ཏ་ེཡིིདི་ཕམི་རི་ེཆོདི་ཀྱ་ིམིག་ོབ་ོནང་དུ་

གུག་པ་ལས་ཅ་ིཞིིག་བྱེེདི་ཨང་། 

གཏམི་རྒྱུདི་ནང་གི་སློོབ་དིཔོན་སྲིིདི་སྒྲུབ་ཀྱིས་ནི། རིང་ཉིིདི་སིག་གི་ཆོོས་ལ་

མིོས་ཤིིང་དིདི་པ་དིེ། དིབང་དིང་གྲོགས་པ་གང་ལའང་བསྟུན་མི་ིདིགོས་པའ་ིསྒོེརི་གྱི་ི

དིོན་དིག་ཅིག་ཏུ་སེམིས་ཡིོདི་པརི་མི་ཟདི། ལུས་སྲིོག་ག་ིའཇིིགས་པ་ཆོེན་པོའ་ིསྔུན་

ནས་ཀྱང་བག་ཙམི་འདིོརི་མི་ིརུང་བའ་ིརིང་ལུགས་རྣལ་མི་ཉིིདི་དུ་བལྟས་ཡིོདི་པ་རིེདི། 

ཡིིན་ན་ཡིང་། རིང་ཉིིདི་སིག་ག་ིཆོོས་ལ་གཞིརི་ཡིང་མི་ིཕྱོེདི་པའ་ིདིདི་མིོས་ལྡན་པ་དི་ེ

ཡིིས། སྐྱེེས་བུ་གཞིན་དིང་གཞིན་གྱི་ིདིདི་འདུན་མི་ིའདྲ་བ་དིག་ལ་ན་ིསྡོང་སེམིས་མིེདི་

ལ་འཁོནོ་དུ་ཡིང་མི་ིའཛནི་ཏ།ེ དིབྱེ་ིས་ིལམི་གྱི་ིཆོསོ་ཀྱ་ིརྗོསེ་སུ་ཞུགས་པའ་ིརྒྱལ་སྲིས་



དེདེ་པ་དེང་སྐྱེསོ་བུ་སྒེེར།
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ཁུ་ས་རིབ་ལ་ཡིང་སྙོངི་བརྩི་ེབའ་ིསམེིས་ཀྱསི་རིམི་འདིགེས་ཞུས་པ་མི་ཡིནི་ནམི། 

འནོ་ཀྱང་། གཏུམི་པ་ོསལིམི་པའ་ིགཏན་ཚིགིས་ན་ིདི་ེདིང་ཤིནི་ཏུ་ས་ོས་ོབ་སྟེ།ེ ཁོ་ོ

ལ་མིཚིོན་ན། རིང་ག་ིདིདི་མིོས་ཁོ་ོན་ཉིིདི་མི་ནོརི་བ་དིང་། ཡིང་དིག་པ། སྐྱེོན་གྱི་ིཆོ་

ཙམི་དིབེན་པ་ཉིིདི་ཡིིན་གྱིི་དིེ་དིང་མིི་མིཐུན་པའི་དིདི་པ་དིང་། མིོས་པ་ དིགའ་བ་

སགོས་ན་ིཤིནི་ཏུ་ཐོ་ཆོདི་པ་དིང་། གཏ་ིམུག་པ། ལགོ་པརི་སྤྱོོདི་པ་འབའ་ཞིགི་ག་ིརིང་

བཞིནི་དུ་གནས་པརི་ལྟ་བས། དི་ེདིག་ཚིརི་གཅདོི་པའ་ིཕྱོརིི་དུ་ཐོསོ་ན་སྙོངི་འགས་པའ་ི

དྲག་པོའ་ིལས་འཇིིགས་སུ་རུང་བ་ཅ་ིཞིིག་སྤྱོདི་ཀྱང་དིག་ེབའ་ིལེགས་ཚིོགས་དིམི་པ་

ཞིགི་ག་ོསྙོམི་དུ་སམེིས་ཡིདོི་པ་རིེདི། 

ལྟ་ཚུལ་སྔོ་མིའི་རིིགས་ཀྱིས་ནི། སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་གྱིི་རིང་དིབང་ཉིིདི་གནདི་ཀ་

ཡིངོས་ཀྱ་ིདིནོ་པརོི་བཟུང་ཡིོདི་ཕྱོིརི། དི་ེཡི་ིལུགས་ལྟརི་ན། འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིསྐྱེསེ་བུ་སུ་

ལ་མིཚིོན་ན་ཡིང་། ལམི་གྱི་ིབྱེ་ེབྲེག་གང་ལ་མིོས་པ་དིང་། རིིག་གནས་ལྟ་བ་གང་ལ་

དིདི་པ་ན་ིསུས་ཀྱང་བཙན་ཤུགས་ཀྱིས་རྒོལ་མི་ིརུང་བའ་ིབློ་ན་མིེདི་པའ་ིཐོོབ་ཐོང་ཉིིདི་

དི།ེ དི་ེན་ིབདིནེ་དིནོ་ཡིནི་ལ་དི་ེན་ིགནས་ལུགས་ཀྱང་ཡིནི་པརི་འདིོདི་པས། བསམི་བློ་ོ

དི་ེརིིགས་ཀྱ་ིཞིིང་ས་ལས་ནི། སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིཐོོབ་ཐོང་ལ་འགན་སྲུང་ཡིོདི་པའ་ི

ཆོབ་སྲིིདི་དིམིངས་གཙོའ་ིལམི་ལུགས་ཀྱ་ིསྔོ་ོལྗོང་མྱུ་གུའ་ིཕོན་པ་ོཡིང་ཐོོལ་གྱིིས་ཐོོལ་

གྱིསི་འཁྲུངས་པ་མི་རིེདི་དིམི། 

ལྟ་ཚུལ་ཕྱོ་ིམིའ་ིརིིགས་ཀྱིས་ནི། ལྟརི་སྣང་ཙམི་དུ་ཆོོས་དིང་གྲུབ་མིཐོའ་ིཁོ་ེཕན་

ནམི། རྒྱལ་ཁོབ་དིང་མི་ིརིིགས་ཀྱ་ིའཕེལ་རྒྱས་སོགས་སྤྱོ་ིཔའ་ིདིོན་བྱེ་རིགས་པ་ཞིིག་

དིམིགིས་ཡུལ་དུ་འཛནི་ཁུལ་གྱི་ིབརྟུལ་ཞུགས་ལནེ་ན་ཡིང་། སྐྱེསེ་བུ་སྒོེརི་གྱི་ིཚུགས་
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ཐུབ་ཀྱ་ིསྙོིང་སྟེོབས་དིང་། བདིེན་ལུགས་ཀྱ་ིགཏམི་བརྗོོདི། རིང་མིོས་ཀྱ་ིདིདི་འདུན་

སོགས་ན་ིཉིེས་པ་ཀུན་གྱི་ིའབྱུང་རྩིརི་ལྟ་བརི་མི་ཟདི། སྤྱོ་ིབམི་བམི་གྱི་ིདིམིིགས་ཡུལ་

གང་ཞིིག་མིངོན་གྱུརི་ལ་བརྩིོན་པའ་ིག་ོརིིམི་ཁྲིོདི་དུ་ཉིེས་མིེདི་སྐྱེ་ེབ་ོཁྲི་ིསྟེོང་ག་ིཚི་ེསྲིོག་

ལ་རྡོགོ་བརྫིསི་བྱེས་པའང་རློབས་ཆོནེ་རྒྱལ་ཁོའ་ིཁོངོས་སུ་བསྡུ་བརི་བྱེེདི། 

རྒྱུ་འབྲེས་ང་ོབ་ོབཅས་ཀྱ་ིཆོོས་གསུམི་ཆོརི་ནས་ཡིོངས་སུ་མི་ིའདྲ་བའ་ིལྟ་ཚུལ་

དི་ེགཉིིས་ཀས། ས་གཞི་ིཟླུམི་པ་ོའདི་ིཡི་ིཕྱོོགས་ཟུརི་མི་ིའདྲ་བ་ས་ོས་ོརུ། རིང་རིང་ག་ི

ཚུལ་དིང་མིཐུན་པའི་ཁྲིིམིས་ལུགས་དིང་ལམི་ལུགས་བཟོས་ཏེ། སྲིིདི་འབྱེོརི་རིིག་

གསུམི་གྱི་ིགནས་བབ་ཤིནི་ཏུ་ཐོ་དིདི་པའ་ིཡུལ་ལུང་དིང་། རྒྱལ་ཁོབ་དུ་མི་བསྐྲུན་ཡིདོི་

པ་རིེདི། 

སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་གྱི་ིཐོོབ་ཐོང་ལ་གཙིགས་སུ་འཛིན་པའི“སྲིིདི་སྒྲུབ་དིང་སྲིིདི་སྒྲུབ་

དིག”གིས་དིབང་སྒྱུརི་བའ་ིའཇིིག་རྟེེན་རྣམིས་སུ་ནི། ལྟ་ཚུལ་སྣ་ཚིོགས་དིང་། དིདི་

མིསོ་སྣ་ཚིགོས། ལབ་གླིངེ་སྣ་ཚིགོས། བསམི་བློ་ོསྣ་ཚིགོས་བཅས་མིདིགོ་མི་ིམིཚུངས་

པའ་ིཚིོན་རྩི་ིདུ་མིས་ཁོ་ོརི་ཁོོརི་ཡུག་ཐོམིས་ཅདི་བརྒྱན་ཡིོདི་ལ། དི་ེརུ་གནས་བཅས་

པའ་ིམི་ིརྣམིས་ན།ི ཕྱོ་ིནས་བལྟས་ན་ཟང་ཟངི་འུརི་འུརི་གྱི་ིརྙགོ་གྲོས་དུས་འདིའ་བཞིནི་

པ་འདྲ་མིོདི། དིོན་དུ་ཞི་ིབདི་ེདིང་རིང་དིབང་ག་ིདིཔལ་ལ་རྣམི་པརི་རིོལ་གྱིིན་པརི་སུ་

ཞིགི་ཚིོམི། 

“རིིང་ལུགས་ཆོེན་མིོ”རྣམིས་དིང་། “རློབས་ཆོེན་དིགོངས་བཞིེདི”དིག་ག་ིཕྲིན་

ལས་ཀྱ་ིཕྱོིརི་དུ། སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིབདི་ེསྡུག་ཡིལ་བརི་དིོརི་པའི“སལིམི་པ་དིང་

སལིམི་པ”རྣམིས་ཀྱིས་དིབང་སྒྱུརི་བའ་ིའཇིིག་རྟེེན་རྣམིས་སུ་ནི། ལྟ་ཚུལ་སྣ་གཅིག་
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དིང་། ལམི་ལུགས་རིིགས་གཅིག དིདི་མིོས་ཕྱོོགས་གཅིག་ཁོ་ོན་བློ་མིེདི་མིཆོོག་རིབ་

ཏུ་བཀུརི་དིགོས་ཤིིང་། ཡུལ་དིེ་རུ་མིི་བརྒྱ་མིགྲོིན་གཅིག་གིས་བསྟེོདི་གླུ་རིིགས་

གཅིག་ལས་ལེན་མི་ིཆོོག་སྟེེ། སུ་ཞིིག་ག་ིཡིན་ལག་དིང་ཉིིང་ལག་ག་ིརྐྱོང་སྐུམི་གྱི་ིཆོ་

ཤིས་ཙམི་ཡིང་རི་བ་དི་ེལས་བརྒལ་ཚི།ེ དི་ེམི་ཐོག་བཙནོ་དུ་འཇུག་པ། ཚི་ེསྲིགོ་འཕྲགོ་

པ་སོགས་སྐྱེ་ིགཡིའ་བའ་ིསྦྱོརི་བ་སྣ་ཚིོགས་ལག་བསྟེརི་བྱེེདི་པ་རིེདི། ཕྱོ་ིནས་བལྟས་

ཚིོདི་ལ་ཡུལ་ལུང་དི་ེདིག་ག་ིམི་ིརྣམིས་ཀྱང་། འཇིམི་ཐོངི་ངེརི། ལྷདོི་ཤིགི་གེརི། ས་བདི་ེ

དུས་འཇིམི་གྱི་ིཁོ་གཡིང་ཁྲིོདི་དུ་གནས་ཡིདོི་ན་ཡིང་། དིནོ་ལ་ནི“ཚིདི་མིེདི་པའ་ིདིབང་

ཤུགས”ལྕ་ིམིོས་ངེས་མིེདི་ཁྲིིམིས་གཅོདི་ཀྱ་ིའོག་ན་སྐྲག་འཇིིགས་དིང་དིོགས་ཟོན་གྱི་ི

ངང་དུ་སྐདི་ཅགི་ལ་ཡིང་བདི་ེབའ་ིསྐལ་པ་ཡིདོི་ག་ལ་སྲིིདི། 

 མི་ིལ་ོབརྒྱ་ཕྲག་མིང་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཁྲིོདི་དུ། འཛམི་གླིིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སརི་དིང་། 

ལྷག་པརི་ཏུ་ནུབ་ཕྱོོགས་རྒྱལ་ཁོབ་དིག་ཏུ། རིང་དིབང་ལ་དིགའ་བའི“སྲིིདི་སྒྲུབ་

རྣམིས”དིང་། བཙན་དིབང་གྱི་ིབྱེདེི་པོ“སལིམི་པ་རྣམིས”ཡིང་དིང་ཡིང་དུ་འཐོབ་པའ་ི

ཡིིདི་འགུལ་ང་ོམིཚིརི་གྱི་ིགཏམི་རྒྱུདི་ཁྲི་ིསྟེོང་མིང་པ་ོབྱུང་སྟེ།ེ ལ་ལས་མིག་ོབ་ོབྲེེགས་

ཀྱང་རིང་མིསོ་ཀྱ་ིདིདི་པ་མི་དིོརི། ལ་ལས་མི་ེརུ་བསྲིགེས་ཀྱང་གནས་ལུགས་ལ་རྒྱབ་

འགལ་མི་བྱེས། ལ་ལས་བཙོན་དུ་བཅུག་ཀྱང་བཙན་དིབང་ལ་བསྟུན་ཐོབས་མི་བྱེས་

པ་རིེདི། 

འདིོདི་སྲིེདི་ཀྱ་ིའདུན་པ་དྲག་པོས་རིང་ཉིིདི་ཁོ་ོན་ཕྱོོགས་ལས་རྣམི་པརི་རྒྱལ་བའ་ི

རྟེགས་སུ་རིགི་གནས་བཙན་སྒྱུརི་དིང་། དིདི་མིསོ་བཙན་སྒྱུརི་གྱི་ིལས་སུ་ཤི་ཐོང་ཐོང་

གིས་འབདི་མིཁོན་དིག་ལ་ནི། གཡི་ོདིང་སྒྱུ་ལ་བྱེང་བའ་ིཐོབས་རྩིལ་ཆོ་ེན་ཡིང་། ཁོ་
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བདི་ེལྕ་ེབདིེས་བསྒྲོིགས་པའི“གཏན་ཚིིགས”མིོདི་ན་ཡིང་། དིམིག་དིང་མིཚིོན་གྱི་ིརུ་

དིཔུང་ཅ་ིའདིདོི་ལྡན་ན་ཡིང་། ཁོ་ོཚིོའ་ིརིགིས་ལམི་དི་ེམི་ིགཤིསི་ཀྱ་ིཆོསོ་ཉིིདི་ལ་བསྙོནོ་

ཡིོདི་ཅིང་། ཁོ་ོཚིོའ་ིལམི་ལུགས་དི་ེམི་ིསྒོེརི་གྱི་ིབློ་ོམིོས་དིང་འགལ་ཡིོདི་པས། རྒྱབ་

གཏོདི་ཀྱ་ིསྤོོབས་པ་གཟེངས་སུ་འདིེགས་མིཁོན་ཇི་ེམིང་ནས་ཇི་ེམིང་དུ་སོང་བརི་མི་

ཟདི། འཛམི་གླིིང་ཡུལ་གྲུ་མིང་པ་ོཞིིག་ཏུ་ག་ལ་ེག་ལེརི་སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱ་ིལྟ་གྲུབ་དིང་། 

བཙན་དིབང་ག་ིསྲིདིི་ལུགས་རྣམིས་ཀྱ་ིབྱེ་བྱེདེི་ལས་གསུམི་པ་ོརི་ེརིའེ་ིཁོ་ལ་མི་ིཤིགིས་

རྡོ་ོརྗོེའ་ིརྒྱ་གྲོམི་རི་ེརི་ེབཀོདི་ཅིང་འགོདི་ཀྱིན་པ་མི་ཡིིན་ནམི། དི་ེལྟརི་མིེདི་པ་ནས་ཡིོདི་

པ་དིང་། ཡིོདི་པ་ནས་དིརི་འཕེལ་དུ་སོང་བའི“སྲིིདི་སྒྲུབ་རྣམིས”ཀྱ་ིགྲུབ་མིཐོའ་དི།ེ དི་ེ

རིིང་གི་དུས་སུ་འཛམི་གླིིང་གི་གཙ་ོརྒྱུགས་བསམི་བློ་ོརུ་ཆོགས་ཀྱི་ཡིོདི་པས། མིི་

རྣམིས་ཀྱསི“ཡིངོས་ཁྱབ་རིནི་ཐོང”ཞིསེ་འབདོི་ཀྱནི་པའ་ིཆོབ་རྒྱུན་གཙང་མི་དིསེ་དིངེ་

ག་ིའཇིགི་རྟེནེ་ཧྲོལི་པ་ོརིིམི་གྱིསི་ཁྱབ་པརི་བྱེས་ས།ོ། 

 སློོབ་དིཔོན་སྲིིདི་སྒྲུབ་ཀྱིས་དིདི་པའི་ཆོེདི་དུ་སྐུ་སྲིོག་བཏང་བའི“རྣམི་

ཐོརི”མིཇིལ་ཐོེངས་རིེ་དིང་། རིང་དིབང་གི་ཕྱོིརི་དུ་མིགོ་བོ་བྱེིན་པའི“རྟེོགས་

བརྗོདོི”དྲན་ཐོངེས་རི་ེལ། དི་དུང“སལིམི་པ”ཡི་ིལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ིའགོ་ཏུ་འཚི་ོབའ་ིརིང་རི་ེཚི་ོ

ངའི་ཡིིདི་ལ་ཡིང་ཡིང་འཁོོརི་གྱིི་འདུག ཆོོས་ཀྱི་དིདི་པ་ཡིང་གཞུང་གི་བཀོདི་སྒྲོིག་

ལ“བསྟུན”དིགོས་པའ་ིང་ཚིོས་ནི། མི་ིཡི་ིདིགའ་ཕྱོོགས་ཀྱང་སྲིིདི་ཀྱ་ིལངས་ཕྱོོགས་

དིང་“མིཐུན”དིགསོ་པའ་ིང་ཚིསོ་ན།ི ཡིདོི་ཚིདི“སལིམི་པའ”ིའདིོདི་མིསོ་ལ་གཅགི་ཏུ་

བསྟུན་གྱིིན་རིང་སེམིས་གསོ་བའི་གཏན་ཚིིགས་མིང་པོ་བསྒྲོིགས་ནས་སྡོོདི་པ་ལ་

བལྟས་ན། མིཚིམིས་ལན་རིེརི། ང་ཚི་ོལ་དིནོ་དིམི་པའ་ིདིདི་པ་གང་འདྲ་ཞིགི་ཡིོདི་དིམི་
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སྙོམི་དུ་སོམི་ཉི་ིསྐྱེ་ེཡི་ིའདུག རིང་སེམིས་གས་ོལ་མིཁོས་པའ་ིའུ་ཚིོའ་ིགཏན་ཚིིགས་

ལྟརི་ན་ནི། སློོབ་དིཔོན་སྲིིདི་སྒྲུབ་ཀྱིས་མིག་ོབ་ོདིདི་པའ་ིཕྱོིརི་དུ་བྱེིན་པ་ཡིང་ལྐུགས་

རྟེགས་ཤིགི་ཡིནི་སྲིིདི་དི།ེ “གཙ་ོབ་ོསེམིས་མི་འགྱུརི་ན། ཁོ་ནས་ཅ་ིཞིགི་སྨྲས་རུང་མི་ི

སྐྱེནོ”ཟརེི་བའ་ིཕྱོིརི་རི།ོ ། 

མི་གཞི་ིདིདི་པ་དིདི་པ་ཞིེས་པའ་ིཚིིག་འདི་ིང་ཚིོའ་ིངག་ཏུ་བཟློས་ནས་ལ་ོང་ོསྟེོང་

ཕྲག་འགོརི་ཡིོདི་ལ། དིདི་པ་དིདི་པ་ཞིེས་པའ་ིདིོན་དིེརི་ང་ཚིོའ་ིརི་ེབ་བཅོལ་ནས་ཀྱང་

མིི་རིབས་མིང་པ་ོཕྱོིན་ཡིོདི། དི་དུང་བོདི་མིིའི་སེམིས་ཀྱི་འཇིིག་རྟེེན་དིདི་པས་གྲུབ་

ཅིང་། བོདི་མིིའ་ིམི་ིཚིེའ་ིའཚི་ོབ་དིདི་པརི་ཐོིམི་ཡིོདི་ཅེས་ཕྱོ་ིནང་ཀུན་གྱིིས་སྨྲ་བརི་མི་

ཟདི། མི་ིགཡི་ོབའ་ིདིདི་པ། མི་ིའགྱུརི་བའ་ིདིདི་པ། མི་ིཕྱོེདི་པའ་ིདིདི་པ་སོགས་ཐོ་སྙོདི་

ཀྱ་ིརྣམི་གྲོངས་ཤིིན་ཏུ་མིང་པ་ོསྤུངས་ནས་ང་ཚིོས་རིང་ག་ིདིདི་འདུན་གང་ཞིིག་རི་ིརིབ་

ལྟ་བུརི་བརྟེན་ལ། རྒྱ་མིཚི་ོལྟ་བུརི་ཡིངས་པའ་ིཆོོས་ཅན་ཉིིདི་དི་ོཞིེས་རྟེག་ཏུ་ངོམི་ས་ོ

བྱེདེི། 

ཡིནི་ནའང་། རིང་རིའེ་ིདིདི་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལ་ཁོ་ཕྱོརིི་འཁོརོི་ནས་ཞིབི་ཏུ་བལྟས་ཚི།ེ 

གནདི་འགག་ག་ིདུས་དིང་བསྐལ་པ་རྣམིས་སུ་ང་ཚིོའ་ིདིདི་པ་ན་ིཆུ་ཡི་ིཆུ་བུརི་བཞིིན་

གཡི་ོསློ་ཞིངི་འཇིགི་སྐྱེནེ་པ་ཞིགི་ཏུ་མིཐོངོ་བས། ང་ཚི་ོདིདི་ལྡན་མི་ིརིགིས་སུ་གདིགས་

པརི་ཁོ་ོབ་ོཐོ་ེཚིམོི་དིང་དིགོས་འཆོརི་མི་ིསྐྱེ་ེབའ་ིརིང་དིབང་ག་ལ་ཡིོདི། 

“རིིག་གནས་གསརི་བརྗོེརི”གྲོགས་པའི་སྨྱོོན་པའི་ལོ་ཟློ་ནག་པོའ་ིསྐབས། 

“སལམིི་པ་དིག”གསི་འུ་ཚི་ོཁྱུ་དིང་ཁྱུ་བྱེས་ནས་བསྡུས་ཏ།ེ “ཁྱདེི་ཅག་ག་ིལུགས་ཀྱ་ི

ལྷ་མིེདི་ལ་ཆོོས་ཡིང་མིེདི་པས། གང་ཞིིག་དི་ེཡི་ིབྱེ་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིཆོ་ཤིས་སུ་གཏོགས་པ་
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ཚུན་ཆོདི་སེམིས་ཅན་ལ་གནོདི་པའ་ིདུག་དིང་། རྫིས་ངན་ལྟ་བུརི་ཡིལ་བརི་འདིོརི་

དིགོས་ལ། ལོག་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིང་ོབ་ོམིཚིོན་པའ་ིཆོོས་ལུགས་དིགོན་སྡོ་ེཡིོདི་ཚིདི་དྲག་པོའ་ི

སྦྱརོི་བས་རྩི་མིེདི་དུ་གཏོང་དིགོས། དུག་ལྟ་བུའ་ིལུགས་རྙིང་ཡིདོི་ཚིདི་རྩི་གཏོརི་བྱེས་

ཚིརི་རྗོསེ། ངདེི་ཁོ་ོནའ་ིལུགས་ལ་སྐྱེབས་འཆོའ་ན་ན་ིདུས་དིང་རྣམི་པ་ཀུན་ཏུ་ལམི་གྱི་ི

འཇུག་ལྡགོ་ལ་མི་ིརྨངོས་པའ་ིམིཆོགོ་འཐོབོ་པ་ཉིིདི་དི”ོཞིསེ་སུ་བརྗོོདི་པ་ན། དི་ེམི་ཐོག་

བདིེན་པའ་ིམིག་ོབ་ོལྕོག་ལྕོག་ལྡེམི་པའ་ིབོདི་མི་ིམིང་པ་ོཐོོལ་གྱིིས་བྱུང་བ་མི་ཡིིན་ནམི། 

དི་རུང་ཁོ་ོཔ་ཚིོས་དིགྲོ་སྟེ་དིང་། རིལ་གྲོ།ི མི་ེམིདིའ། འཇིོརི་སོགས་ཐོོགས་ནས་ལས་

ཀྱ་ིསྦྱརོི་བ་ཤིས་མི་ིབཟདོི་པ་སྣ་ཚིགོས་བརྩིམིས་པ་མི་ཡིནི་ནམི། 

གནའ་བོའ་ིརིིན་ཆོེན་རིིག་དིངོས་ཡིོདི་ཚིདི་ཐོལ་བའ་ིརྡུལ་དུ་རློག་མིཁོན་དི་ེདིག་

ག་ིཁྲིདོི་ན། གཙུག་ལག་གསུང་རིབ་ཀྱ་ིཕུང་པ་ོརི་ིལྟརི་སྤུངས་ནས་མི་ེརུ་སྒྲོནོ་མིཁོན་དི་ེ

དིག་ག་ིཁྲིོདི་ན། རིང་ག་ིསློོབ་དིཔོན་དིང་བློ་མིའ་ིཞིལ་ལ་གཅིན་ལྡུདི་མིཁོན་དི་ེདིག་ག་ི

ཁྲིདོི་ན། ཉིསེ་མིདེི་སྐྱེ་ེབ་ོཁྲི་ིསྟེངོ་མིང་པའོ་ིཚི་ེསྲིགོ་ལ་རྡོགོ་པས་རྫི་ིམིཁོན་དི་ེདིག་ག་ིཁྲིདོི་

ན། ཕྱོག་སྐརོི་བཟློས་བརྗོདོི་ལ་གཅགི་ཏུ་བརྩིནོ་མྱོངོ་བའ་ིསརེི་སྐྱེ་ཕ་ོམི་ོསྣ་ཚིགོས་ཡིོདི་

པརི་མི་ཟདི། གཞུང་ཆོེན་འདིོམི་ལ་འཇིལ་མྱོོང་བའ་ིདིག་ེབཤིེས་དིང་། སེངྒེེའ་ིཁྲི་ིལ་

བཞུགས་མྱོངོ་བའ་ིསྤྲུལ་སྐུ་ཡིང་ཡིདོི་པ་མི་ཡིནི་ནམི། 

 ཡིང་ལ་ོརིབས་བརྒྱདི་ཅུ་པའ་ིནང་ཙམི་ལ། “དྲང་པོའ་ིམི་ིལ་འཁྱོག་པོའ་ིལམི་

སྟེནོ་པའ”ི སྤྲུལ་སྒྱུརི་མིཁོན་པ་ོཚིསོ། “དི་ེསྔོའ་ིལས་སུ་བྱེ་བ་དིག་ན་ིམི་ིབཞིིའ་ིཕྱོགོས་

ཁོག་གིས་གནོདི་པས་ལན་གྱི་ིངེདི་ཅག་ག་ིདིོན་དིམི་པའ་ིལུགས་མི་ཡིིན་ཏེ། ངེདི་ཀྱ་ི

ལུགས་ལ་ན་ིམི་ིརྣམིས་ཆོོས་ཀྱ་ིདིདི་མིོས་ལ་གང་བསམི་དུ་འཇུག་པརི་རུང་ངོ”ཞིེས་



དེདེ་པ་དེང་སྐྱེསོ་བུ་སྒེེར།
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བརྗོོདི་པ་ན། གཞིན་དིག་ལྟ་ཅི། “རིིག་གསརི”སྐབས་ཀྱི“དིཔའ་པ་ོདིཔའ་མིོ”དིག་

གིས་ཀྱང་དི་ེམི་ཐོག་ཐོོདི་པ་ས་ལ་གཏུགས། བུ་ཕྲུག་དིགོན་པརི་བསྐྱེལ། རྒྱུ་ནོརི་བློ་

མིརི་ཕུལ། མི་ཎ་ིདུང་ཕྱོིརི་བགྲོངས་ཏ་ེགཞིན་དིང་གཞིན་ལ་དིདི་པ་ཡིོདི་མིེདི་ཀྱ་ིགླིེང་

གཞི་ིབཙལ་ནས་མིིག་ལགོ་གསི་ཅེརི་ཅརེི་ལྟ་བཞིནི་པ་མི་ཡིནི་ནམི། 

བསམི་ཞིངི་བསམི་དུས། རིང་རིའེ་ིདིདི་པ་ན་ིམི་ིཆོགོ་ཟརེི་དུས་དིབྱེངིས་སུ་ཡིལ་

འགྲོ་ོབ་ཞིིག་དིང་། ཆོོག་ཟེརི་དུས་མིདུན་ལ་སློེབས་འོང་བ་ཞིིག་ཏུ་མིཐོོང་ག་ིའདུག་

པས། དི་ེན་ིདུས་ཀྱ་ིང་ོས་ོབསྟེོདི་པའ་ིརྣམི་འགྱུརི་ཙམི་དིང་། དིབང་ཤུགས་ལ་མིག་ོབ་ོ

སྒུརི་བའ་ིསྐྲག་འཛུམི་ཙམི་ལས་ཅ་ིཞིགི་ཡིོདི་ཨང་། 

འུ་ཚིོའ་ིཤི་ནས་རུས་པ་དིང་། རུས་པ་ནས་རྐང་ག་ིབརི་དུ་ལག་སྙོོབ་བྱེེདི་ཀྱིན་

པའི“སལིམི་པ་དིག”གིས་ན།ི རིང་ཉིིདི་འབའ་ཞིིག་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཚིདི་མི་ཡིིན་མིདིོག་

གིས“འདིི་ལ་དིདི་ན་ངེདི་ཀྱི་ཁྲིིམིས་དིང་མིཐུན། དིེ་ལ་དིདི་ན་ངེདི་ཀྱི་ཁྲིིམིས་དིང་

འགལ”ཞིེས་ཚུལ་མིིན་གྱི་ིཧམི་བཤིདི་ཇི་ིལྟརི་བྱེས་རུང་། བདིེན་ལུགས་ཀྱ་ིམིག་ོབ་ོ

ཀྲགོ་ཀྲགོ་དིང་། ཉིན་འདིདོི་ཀྱ་ིརྣ་བ་ཅོརི་ཅརོི་བྱེེདི་པའ་ིང་དིང་ང་ཚི་ོལགས། ཁྱདེི་ཀྱ་ིམི་ི

ཕྱོེདི་པའི་དིདི་པ་གང་དུ་བྲེོས་སོང་། མིི་འགྱུརི་བའི་དིམི་ཚིིག་གང་དུ་ཡིལ་སོང་། 

“བཞིདི་གདི་ཙམི་གྱི་ིཕྱོརིི་དུ་ཡིང་སྐྱེབས་གཏངོ་བའ་ིཚིགི་མི་ིསྨྲ་བའ་ིབསློབ་བྱེ”གང་དུ་

འཕུརི་སངོ་། 

 དི་ེལྟརི་བརྟེགས་ན་ང་ཚི་ོལ་ན།ི དིཔག་ཚིདི་ཁྲི་ིསྟེོང་བརྐྱངས་ཕྱོག་གིས་བརྒལ་

བའ་ིསྡུག་རུས་ཙམི་ལས། དིདི་མིོས་ཀྱ་ིཕྱོིརི་དུ་བཙན་དིབང་ལ་མིག་ོབ་ོམི་ིསྒུརི་བའ་ི

སྙོིང་སྟེོབས་ཤིིན་ཏུ་དིཀོན་པརི་སྙོམི། བསོགས་པའི་རྒྱུ་ནོརི་ཡིོདི་ཚིདི་དིགོན་པརི་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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འབུལ་བའ་ིགཏངོ་ཕོདི་ཙམི་ལས། བདིནེ་དིནོ་གྱི་ིཆོེདི་དུ་ཉི་ིཚི་ེབའ་ིཁོ་ེཕན་བློསོ་གཏངོ་

ག་ིསྤོོབས་པ་རིབ་ཏུ་ཞིན་པརི་སྣང་། “ཆོོས་ཀྱ་ིདིོན་དུ་སྲིོག་གཏོང་བ”①ཞིེས་པའ་ི

གཞུང་ཚིགི་དིརེི་འགྲོལེ་པ་ཡིང་འགྲོལེ་སྣ་ཚིགོས་རྩིམོི་ཐུབ་པའ་ིརྣམི་དིཔྱོདོི་ཙམི་ལས། 

དིདི་མིོས་ཀྱི་རིང་དིབང་ནི་རིང་གི་ཚིེ་སྲིོག་ཏུ་ལྟ་བའི་ཤིེས་རིབ་ཀྱི་རྟེོགས་པ་ལྷག་ཏུ་

དིམིན་པརི་སེམིས། སུ་ཞིིག་ལ་དིདི་པ་ཡིོདི་མིེདི་ཀྱ་ིགླིེང་གཞི་ིདིང“ཞྭ་མིོ”བཟ་ོབའ་ི

རྩིོམི་རྩིལ་ཙམི་ལས། དིདི་འདུན་ལ་རྡོོག་བརྫིིས་བྱེེདི་མིཁོན་གྱི་ིསྐྱེོན་མིཚིང་སྔོོག་པའ་ི

སྨྲ་ལྕ་ེཡིངོས་སུ་འཁུམིས་པརི་མིཐོངོ་ང་ོ།

རིེདི། འུ་ཅག་ག་ིངོས་གཅིག་ནས་བལྟས་ན། དིངོས་གནས་ཞི་ེམིེརི་ལ། ཡི་ིག་

ལོག་པའི་ངང་ཚུལ་དིེ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པརི་སུས་ཀྱང་བསྙོོན་དུ་མིི་དིམིིགས་ནའང་། 

ཡིང་ངོས་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་ནི། རིང་རིིགས་ཀྱི་ཁྲིོདི་དུ་ཡིང་དིདི་མིོས་རིང་དིབང་དིང་། 

གནས་ལུགས་བདིེན་དིོན་གྱི་ིཆོེདི་དུ། བཙན་ཤུགས་ལ་བསྟུན་ཐོབས་མི་ིབྱེེདི་པའ་ི

སྐྱེེས་བུ་སྙོིང་རུས་ཅན་མིང་པ་ོསྔོོན་ཆོདི་བྱུང་མྱོོང་ལ་དི་ལྟ་འབྱུང་བཞིིན་པའང་ཡིིན་

པས། དི་ེན་ིང་ལ་མིཚིནོ་ན། འཁྱག་སབི་སིབ་ཀྱ་ིསེམིས་པ་སྲི་ོབའ་ིདྲདོི་ཐོགིས་ཤིགི་ཅ་ི

ལ་མིནི།

མིཚིམིས་འདིིརི་ངའ་ིཡིིདི་ལ། མིེས་པ་ོསྒོལ་ཚིིགས་ཅན་ཞིིག་ག་ིདིམིརི་སྨུག་ག་ི

ཞིལ་རིིས་དྲན་བྱུང་། བོདི་མི་ིདིདི་པ་ཅན་ཞིིག་ག་ིཚི་ེམིཐོའ་ཡི་ིཞིལ་ཆོེམིས་དྲན་བྱུང་། 

ཁོོང་གི་མིཚིན་དུ་མིངའ་བདིག་ཡིེ་ཤིེས་འོདི་ཅེས་འབོདི་ལ། ཁོོང་ནི་དིདི་མིོས་རིང་

དིབང་ག་ིཕྱོིརི་དུ་གཅསེ་པའ་ིལུས་སྲིགོ་བཏང་བའ་ིསྔོནོ་རིབས་སྐྱེསེ་མིཆོགོ་ཅགི་རིེདི། 

གརི་ལོག་རྒྱལ་པོའ་ིབཙོན་ཁོང་དུ། ལ་ོན་ཅུང་ཟདི་རྒས་པའ་ིཕ་ོརྒོདི་ཅིག་ཡིན་



དེདེ་པ་དེང་སྐྱེསོ་བུ་སྒེེར།
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ལག་ཐོམིས་ཅདི་ལྕགས་སྒྲོོག་གིས་བཅིངས་ནས་བཞིག་ཡིོདི་ཅིང་། ལུས་ཀྱ་ིཆོ་ཤིས་

ཀུན་ཏུ་ལྕག་གསི་གཞུས་པའ་ིརྨ་ཤུལ་དིང་ཁྲིག་རྗོསེ་ཤི་ཤུརི་དུ་དིདོི་ཡིདོི། དི་ེན་ིབཙན་

པའོ་ིགདུང་སྲིས་འཁྲུལ་མིདེི་དི།ེ སྟེདོི་མིངའ་རིསི་ཀྱ་ིརྒྱལ་པ་ོལྷ་བློ་མི་ཡི་ེཤིསེ་འདོི་རིདེི། 

གརི་ལོག་ག་ིརྒྱལ་པ་ོགཏུམི་སྤྱོོདི་ཅན་དི་ེཡིིས། ཨམི་གཙིགས་སྡོོམི་གྱིིན་མིག་ོབ་ོམི་ི

སྒུརི་བའ་ིཁོངོ་ལ་ལམི་མི་ིའདྲ་བ་བཞི་ིཡི་ིའདིམི་ག་བསྐོརི་ཡིདོི་དི།ེ 

གཅགི སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིཆོསོ་ལ་སྐྱེབས་སུ་འགྲོ་ོབ་དིོརི་ནས་ཁོ་ོཔའ་ིཆོསོ་ལ་དིདི་

པརི་བྱེས་ན་བཙནོ་གྲོལོ་ཡིངོ་རྒྱུ། 

གཉིིས། རྒྱལ་གཞིིས་མིངའ་སྡོ་ེདིང་བཅས་པ་གརི་ལོག་ག་ིམིངའ་འོག་ཏུ་འཛུལ་

ན་བཙནོ་གྲོལོ་ཡིངོ་རྒྱུ། 

གསུམི། གསེརི་རིང་ག་ིལུས་ཚིདི་དིང་མིཉིམི་པ་ཞིིག་སྤྲོདི་ན་བཙོན་གྲོོལ་ཡིོང་

རྒྱུ། 

བཞིི། དིེ་གསུམི་གང་ཡིང་མིི་བསྒྲུབ་ན་གསོན་པོརི་སྡོིག་པ་རྭ་ཙའི་དིོང་དུ་

གཡུགས་ནས་ངན་གསོདི་བྱེ་རྒྱུ་བཅས་རིེདི། བློ་ོཡུལ་ལས་འདིས་པ་ཞིིག་ལ། རིང་

གིས་བདིམིས་པའ་ིདིདི་མིོས་བཙན་དིབང་གིས་སྒྱུརི་མི་ིམིོས་ཤིིང་། ཡིབ་མིེས་ཀྱ་ིཕ་

ཁྱམིི་དྲནོ་མི་ོདིགྲོ་ལག་ཏུ་འཇིགོ་མི་ིའདིོདི་པརི་མི་ཟདི། རིནི་ཆོནེ་གསེརི་གྱི་ིཕུང་པའོང་

གཏུམི་སྤྱོོདི་པརི་སྤྲོོདི་མི་ིབསམི་པའ་ིཁོོང་གིས་ནི། ཐོ་ེམི་ིཚིོམི་པརི་གཅེས་པའ་ིལུས་

སྲིགོ་འདིརོི་རྒྱུའ་ིབློ་ོཐོག་བཅདི་པ་རིེདི། 

རིང་ག་ིཁུ་བ་ོབླུ་བའ་ིཕྱོིརི་ག་ས་གང་དུ་གསེརི་འཚིོལ་གྱིིན་པའ་ིསྐུ་དིབོན་བྱེང་

ཆུབ་འོདི་ཀྱང་བཙོན་ཁོང་དུ་ཁོོང་ལ་གཟིགས་པརི་ཕེབས་ནས། ང་ོགདིོང་མིཆོ་ིམིས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བཀང་སྟེེ། “ངས་གསེརི་ཁྱེདི་ཀྱ་ིལུས་འདྲ་བ་ཞིིག་རྙེདི་བྱུང་ནའང་དིབུ་ཙམི་ཞིིག་དི་

དུང་མི་ཚིང་། འོན་ཀྱང་མྱུརི་ཏུ་རྙེདི་ཐོབས་བྱེས་ཏ་ེབླུརི་འོང་གི དིེའ་ིབརི་དུ་སྔོོན་གྱི་ི

ལས་སེམིས་པ་དིང་། དིཀོན་མིཆོོག་ལ་གསོལ་བ་འདིེབས་པ་དིང་། སྙོིང་པ་ོཆོ་ེབྲེང་

ཁོོག་ཏུ་བཅུག་པའ་ིས་ོནམི་མིཛདི་དིགོས་པ་ཡིིན།”① ཞིེས་གསོལ་བ་ན། མིངའ་

བདིག་ཆོནེ་པ་ོདི་ེཉིདིི་བཞིདི་ཙམི་མིཛདི་ནས། “ཁྱདོི་ལའང་གཅསེ་ཕྲུག་སྣུམི་ཟན་མིའ་ི

པགས་ཤིགི་ཡིོདི། དིཀའ་སྤྱོདི་དིང་སྙོངི་རུས་མི་ིནུས་སྙོམི་པ་ཡིནི་ཏ།ེ ང་ཤི་ིཡིང་ཁྱདོི་

ཀྱིས་ཕ་མིེས་ཀྱི་རྣམི་སྲིོལ་སྐྱེོང་བརི་སྣང་། ཁྱོདི་ཀྱི་དིེ་གོ་བ་ཆོེ། ང་ལ་དིེས་

ཆོགོ”②ཅསེ་དིང་། “སྔོརི་ཚི་ེའཁོརོི་བ་ཐོགོ་མིེདི་ནས་ཆོསོ་ཀྱ་ིཕྱོིརི་ཤི་ིབ་གཅགི་ཀྱང་

མིདེི། དི་ལན་ཆོསོ་ཕྱོིརི་ཤི་ིན་ལགེས་པ་ཡིནི་པས། རྒྱལ་པ་ོའདི་ིལ་གསེརི་ས་ེབ་རི་ཏ་ི

ཅགི་ཀྱང་མི་ིསྟེེརི།”③ཞིསེ་སགོས་གསུངས་བྱུང་བས། དིབནོ་བྱེང་ཆུབ་འོདི་ན་ིསྨྲ་བ་

མིདེི་པརི་ལུས་ཤིངི་མིགི་ཆུའ་ིཕྲངེ་བ་ཤིམི་ཤིམི་དུ་བཞུརི། ཁུ་དིབནོ་གཉིསི་ཀའ་ིམིཐོའ་

མིཇུག་ག་ིམིཇིལ་འཛོམིས་དི་ེལྟརི་མིཇུག་རྫིགོས་སངོ་། 

དི་ེནས་ཅང་མི་འགོརི་བའ་ིཉིིན་ཞིིག་ལ། གཤིེདི་མིས་སྔོ་ཕྱོིརི་དིེདི་པའ་ིཁོོང་ག་ི

གམོི་ཁོ་སྡོགི་པ་རྭ་ཙའ་ིབཙནོ་དིངོ་དིང་ཇི་ེཉི་ེཇི་ེཉིརེི་ཕྱོནི། གཤིདེི་མི་དིག་གསི་ཁོངོ་ཉིདིི་

ཤུགས་ཆོེན་པོས་མུན་ནག་འཇིིགས་རུང་ག་ིབཙོན་དིོང་དུ་གཡུགས་མི་ཐོག མི་ིཟན་

གྱིི་སྲིོག་ཆོགས་དུ་མིས་སྐྱེེས་བུ་གང་གི་སྐུ་ཡིི་མིེ་ཏོག་ཚིལ་བ་ཚིལ་བུརི་གཤིགས་

སངོ་། 

གཅེས་པའི་ཚིེ་སྲིོག་ཤིོརི་ཡིང་རིང་མིོས་ཀྱི་དིདི་འདུན་མི་བསྒྱུརི་པའི་ཁོོང་ནི། 

རིང་ལུས་དུམི་བུརི་གཤིགས་ཀྱང་མིསེ་པོའ་ིཕ་ཁྱིམི་མི་བྱེནི་པའ་ིཁོངོ་ན།ི སྐུ་ཚིེའ་ིའདུ་
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བྱེེདི་རྫིོགས་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་ཀྱ་ིཆོབ་རྒྱུན་མི་ཟདི་པའ་ིཁོོང་ན།ི ང་ཡི་ིསེམིས་ཀྱིས་གུས་

འདུདི་འབུལ་ས་ཡིནི་ལ། བདོི་མིིའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱསི་ཕྱོིརི་དྲན་ཞུ་ས་ཡིང་ཅསི་མི་ཡིིན། 

མིདིོརི་ན་དིདི་པ་ན།ི སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་དིང་སྒོེརི་གྱི་ིབློ་ོམིོས་ཀྱ་ིསྤུ་རིིས་འབྱེེདི་པའ་ིས་

རྟེགས་ཤིིག་རིེདི་ལ། དིདི་པ་ན་ིཚིོགས་པ་སྤྱོ་ིདིང་སྤྱོ་ིརྣམིས་ལྷན་ཅིག་འདུ་སའ་ིཁྱིམི་

གཞིསི་ཤིགི་ཀྱང་ཡིནི་ཏ།ེ དིདི་པའ་ིདིབང་གསི་སྤུན་མིཆོདེི་ཡིནི་ཡིང་མི་ིཚིའེ་ིའདིམི་ག་

ས་ོསོརི་ཆོགས་ཀྱ་ིཡིོདི་ཅིང་། དིདི་པའ་ིདིབང་གིས་རྒྱ་མིཚིོའ་ིཕ་རིོལ་གྱི་ིམི་ིལའང་

འདྲིས་ཤིིང་གཤིིབས་ནས་སྡོོདི་ཀྱ་ིཡིོདི་པས་ས།ོ །དིེས་ན། ནང་ཆོོས་ལ་དིདི་པ་དིང་། 

ཡི་ེཤུའ་ིཆོསོ་ལ་དིདི་པ། ཁོ་ཆོའེ་ིཆོསོ་ལ་དིདི་པ། ཧནི་རྡུའ་ིཆོསོ་ལ་དིདི་པ། ཡི་ཧུ་དཱའ་ི

ཆོོས་ལ་དིདི་པ། དི་ེབཞིིན་སྒྱུ་རྩིལ་ལ་དིདི་པ། རྩིོམི་རིིག་ལ་དིདི་པ། སྙོན་ངག་ལ་དིདི་

པ་སོགས་ཀུན་ཀྱང་རིིགས་དིང་ང་ོབ་ོབྱེ་བྱེེདི་མི་ིའདྲ་བའ་ིདིདི་པ་ཤི་སྟེག་སྟེེ། དི་ེདིག་

ཐོམིས་ཅདི་ཀྱང་རིིན་ཐོང་ལྟ་ཚུལ་མི་ིམིཚུངས་པའ་ིགང་ཟག་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིཤིེས་རིབ་ཀྱ་ི

མིངནོ་ཚུལ་རི་ེརིརེི་བརྩི་ིརུང་བའ་ིཕྱོིརི།

དིདི་པ་ཞིེས་པའ་ིཚིིག་འདི་ིཐོོས་མི་ཐོག མི་ིརྣམིས་ཀྱ་ིསེམིས་ལ་ཆོོས་ལུགས་

དིང་འབྲེལེ་བའ་ིདིོན་གང་ཞིགི་ག་ིརྣམི་པ་གཅགི་པ་ོའཆོརི་ངསེ་ནའང་། སྒྲོ་ཡི་ིའཇུག་པ་

ཡིངས་པརོི་བྱེས་ཏ་ེབརྟེགས་ན། དིདི་པ་ཟེརི་བ་དི་ེཆོོས་ཀྱ་ིདིདི་པ་གཅིག་པུའ་ིབྱེ་ེབྲེག་

ག་ིརིགིས་ལ་ག་ོདིགསོ་པའ་ིངསེ་པ་ཡིང་མིདེི་དི།ེ << ཀུན་བཏུས>> སུ། “དིདི་པ་

གང་ཞི་ེན། ཡིདོི་པ་ཉིདིི་དིང་། ཡིནོ་ཏན་ཅན་དིང་། ནུས་པ་རྣམིས་ལ་མིངནོ་པརི་ཡིིདི་

ཆོསེ་པ་དིང་། དིང་བ་དིང་། འདིདོི་པ་སྟེ།ེ འདུན་པའ་ིལས་ཅན་ན།ོ” ཞིསེ་བྱུང་བ་ལྟརི། 

ཤིསེ་རིབ་ལ་རྟེནོ་ཞིངི་གནས་ལུགས་ལ་འདུན་པ་ཞིགི་ཡིནི་ཕྱོནི། རིང་ག་ིམིསོ་པ་གཙ་ོ
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བོརི་བྱེས་ཏེ་ཡུལ་གྱིི་ཁྱདི་པརི་གང་ཞིིག་ལ་ཡིིདི་ཆོེས་པ་དིང་སྤྲོོ་འདུན་ཟབ་པ་ན། 

སྐྱེེས་བུ་དི་ེཉིིདི་ཆོོས་ཀྱ་ིདིདི་པ་དིང་ལྡན་མིིན་ཇི་ིལྟརི་ཡིང་དི་ེལ་རིང་ག་ིམིོས་པ་ལྷུརི་

བློངས་པ་ལས་སྐྱེེས་པའ་ིདིདི་པ་ཞིགི་ཡིོདི་དི་ོཞིསེ་སུ་གདིགས་པརི་ཡིང་རིགིས་ས།ོ།

དིེས་ན་དིདི་པ་ལ་རིིགས་ཀྱ་ིརྣམི་གྲོངས་རིབ་ཏུ་མིོདི་ན་ཡིང་། ཐུན་མིོང་ག་ིཆོོས་

ཉིིདི་ཅིག་ཀྱང་འཇིོག་ཆོོག་སྟེེ། དིདི་པ་ནི། སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་ཉིིདི་ཀྱི་བཟློོག་ཏུ་མིེདི་པའི་

སེམིས་སྟེོབས་ཡིིན་འོས་ལ། དིདི་པ་ནི། སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་ཉིིདི་འཚི་ོཞིིང་གནས་པའ་ིརི་ེ

བའང་ཡིནི་འསོ་ས།ོ།

2009.8.10
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ཁྱེདེ་ན་ིའཇིགིས་མདེ་སྨྲ་བའ་ིཁྱུ་མཆགོ་ཅིགི

—ཨུ་རུ་སུའི་རླབས་ཆེན་རོྩོམ་པ་པོ་སོལ་ཟེེ་ཉིི་ཆེན་རེྗེས་དྲན་དུ་ཕུལ་པ། 

དྲག་རྩུབ་ལ་རྒོལ་བའ་ིསྙུག་རྩི་ེརིབ་ཏུ་རྣ་ོཞིིང་། བདིེན་དིོན་ལ་ཞིེན་པའ་ིསྐདི་ངག་

གཞིན་ལས་མིཐོ་ོབའ་ིརློབས་ཆོེན་གྱི་ིསྐྱེེས་བུ་ལགས། ཁྱེདི་ཀྱ་ིཤི་ཁྲིག་བེམི་གཟུགས་

ཀྱ་ིཕུང་བ་ོརིགས་པ་ན།ི རྩི་བ་རུལ་པའ་ིལྗོོན་ཤིིང་ཇི་ིབཞིིན་གླི་ོབུརི་ཉིདིི་དུ་འགྱིེལ་ཟིན་

ནའང་། 

ཁྱེདི་ཀྱ་ིབསམི་བློོའ་ིསྙོིང་སྟེོབས་དིང་རློབས་ཆོེན་བཞིེདི་དིགོངས་ནི། དུས་དི་ལྟ་

ཡིང་། ཡིརི་ཚིེས་ཀྱ་ིཟློ་གཞིོན་ཇི་ིབཞིིན་ལང་ཚིོའ་ིཟིལ་ཤུགས་རིབ་ཏུ་རྒྱས་ཏེ། ཕྱོ་ི

རིབས་ཀྱ་ིསྐྱེ་ེབ་ོབློ་ོམིགི་ལྡན་པ་དིག་ག་ིསྙོངི་དིབུས་ཀྱ་ིམིཁོའ་དིབྱེངིས་སུ་སྔོརི་ལས་ལྟ་

ན་སྡུག་ཅངི་ཡིདིི་དུ་འངོ་། ཇི་ིསྲིདིི་ནས་ཇི་ིསྲིིདི་དུ ……

གཅིགི

སྤྱོ་ིལོ2008ལོའ་ིཟློ8ཚིེས3ཀྱ་ིམིཚིན་མིོརི། དིགུང་ལ་ོདིགུ་བཅུརི་སོན་པའ་ི

བགྲོེས་སོང་ཞིིག་མི་ིཡུལ་ནས་གཟིམི་ཁྲིིའ་ིམིཐོའ་ཅན་དུ་གྱུརི་པས། འཛམི་གླིིང་ཡུལ་

གྲུ་ས་ོསོའ་ིསྐྱེ་ེབ་ོགང་མིང་ཞིིག་ག་ིསེམིས་རྩི་སྐྱེ་ོལྷང་ལྷང་དིང་མིིག་མིཐོའ་འཁྱག་སིབ་

སིབ་ཏུ་གྱུརི་སོང་། བགྲོེས་སོང་དིེ་ནི་ཨུ་རུ་སུའི་རློབས་ཆོེན་རྩིོམི་པ་པ་ོསོལ་ཟེ་ཉིི་
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ཆོེན(Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn,索尔仁尼琴）

ཞིསེ་ཡིངོས་སུ་གྲོགས་པ་གང་ཉིདིི་ཡིིན་པ་རིེདི།

སྐྱེིདི་ལ་སྡུག་པའི་འཇིིག་རྟེེན་མིི་ཡུལ་དུ་ལོ་ངོ་དིགུ་བཅུ་ཐོམི་པརི་འཚིོ་ཞིིང་

བཞུགས་པའ་ིཁོངོ་ཉིདིི་ཀྱསི་ན།ི བརྩི་ེམིེདི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིའགྱུརི་བ་རིབ་དིང་རིིམི་པ་ཞིགི་

ག་ིའགག་འཕྲང་བརྒྱུདི་མྱོངོ་ནའང་། རིང་ག་ིམིཇིངི་བརི་སྐྱེསེ་པའ་ིམིག་ོབ་ོམིཐོནོ་པ་ོདི་ེ

དིབང་ཤུགས་དིང་། དྲག་ཤུགས། རྒྱུ་ཤུགས་བཅས་ཀྱ་ིརྡོོག་འོག་ཏུ་ནམི་ཡིང་འཇིོག་

མི་མྱོོང་ལ། རིང་ག་ིམིགྲོིན་ཐོག་ལས་ཐོོན་པའ་ིདིག་གཙང་ག་ིགླུ་སྒྲོ་དིེརི་སྐྲག་འཇིིགས་

དིང་གཡི་ོཟོལ་གྱི་ིདྲ་ིམིས་གཏན་ཏུ་གོས་མི་མྱོོང་བས། དི་གཟོདི་མི་ིརྣམིས་ཀྱིས་ཁོོང་

ལ“ཨུ་རུ་སུའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་བློ་ོམིགི”ཅསེ་པའ་ིམིཚིན་གྱི་ིཆོ་ོལ་ོཡིང་གསལོ་མྱོངོ་།

སྤྱོིརི་བཤིདི་ན། སོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་ན་ིརྩིོདི་གླིེང་ཅན་གྱི་ིམི་ིསྣ་ཞིིག་སྟེེ། ཡུན་ཐུང་མི་ི

ཚིེའ་ིཕྲངེ་ཐོག་ག་ིཁུག་པ་རི་ེརི་ེནས། མི་ིརྣམིས་ཀྱསི་ཁོངོ་ལ་རིགིས་མི་ིའདྲ་བའ་ིགདིེང་

འཇིགོ་རི་ེརི་ེདིང་དིནོ་མི་ིམིཚུངས་པའ་ིདིཔྱོདི་གཏམི་རི་ེརི་ེསྤོལེ་མྱོངོ་བ་རིདེི། སུའུ་ལནེ་

དིམིརི་ཕྱོོགས་ལམི་ལུགས་ཀྱ་ིགཏུམི་དིབང་ལ་རྒོལ་བའ་ིསྤོོབས་པ་གཟེངས་སུ་མིཐོ་ོ

བའ་ིརྩིོམི་མིཁོན་ཁོོང་ཉིིདི་མི་ིརྣམིས་ཀྱིས་སྐྱེེས་མིཆོོག་དིམི་པ་ཞིིག་ཏུ་བརྩིིས་ནས་མི་ི

ལ་ོསུམི་ཅུ་ཙམི་འགརོི་བའ་ིརྗོསེ་སུ་སྟེ།ེ སྤྱོ་ིལ1ོ994ལརོི། ཁོངོ་ཉིདིི་སློརི་ཡིང་རིང་ག་ི

ཕ་ཡུལ་ལ་ཕྱོིརི་ཞིབས་སོརི་འཁོོདི་པ་ནས་བཟུང་། ཁོོང་ག་ིབསམི་བློ་ོདིང་། ལྟ་ཚུལ། 

ལང་ཕྱོགོས་བཅས་ཀྱ་ིཐོདི་ལ་དིགོས་འཆོརི་དིང་དིགག་སྒྲུབ་སྣ་ཚིགོས་ཐོོན་པ་རིེདི། 

ལྷག་པརི་ཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ིབསམི་བློོའ་ིཐོདི་ནས་ནི། ཁོོང་ཉིིདི་དིགུང་ལ་ོམིཐོ་ོབ་དིང་

འབྲེེལ་ནས་རིིམི་གྱིིས་སྟེོང་སྣང་གི་ཕུགས་བསམི་རིིང་ལུགས་པ་ཞིིག་གི་རྣམི་པརི་
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གྱུརི་ཏེ། མིེས་རྒྱལ་དིང་། མི་ིརིིགས། རིིག་གནས་སོགས་སྤྱོ་ིབམི་པ་ོདིག་ག་ིཞིེན་

ཆོགས་ཁྲིོདི་དུ་སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིཐོོབ་ཐོང་གཙིགས་འཛིན་གྱི་ིབསམི་བློ་ོ

རྒྱང་ནས་རྒྱང་དུ་དིརོི་པའ་ིརྣམི་པ་ཕྱོ་ིཕྱོིརི་མིངནོ་སྐདི། 

ཁྱདི་པརི་དུ་སྤྱོ་ིལོ2006ལོརི། ཨུ་རུ་སུའ་ིསྲིིདི་འཛིན་ཕ་ོཀེན་གྱིིས“རྒྱལ་ཁོབ་

ཀྱ་ིཆོེས་མིཐོོའ་ིགཟེངས་རྟེགས”ཕུལ་པ་དི་ེཁོོང་གིས་དིང་ལེན་བྱེས་པས་ནི། དི་ེལས་

ཀྱང་སྐྱེེས་བུ་གང་དིེའ་ིཚི་ེམིཇུག་ག་ིསྣང་བརྙན་ལ་ཆོག་གྲུམི་ཆོེན་པ་ོསོང་བརི་གྲོགས་

ཀྱང་། འཇིགི་རྟེནེ་འདིིའ་ིམི་ིསྒོརེི་པ་ཞིགི་ལ་མིཚིནོ་ན། སྐྱེནོ་ཡིནོ་གཉིསི་འདུས་ཀྱ་ིགངོ་

བུ་ཞིིག་ཡིིན་འོས་པ་ལས་ཉིེས་པ་གཏན་ཟདི་དིང་བཟང་ཡིོན་བརྒྱ་འཛོམིས་ཤིིག་ན་ི

ཤིིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་ཡིོང་དིཀའ་བའ་ིཆོོས་ཉིིདི་ལ་བསམིས་ན། སྐྱེེས་བུ་གང་ག་ིསྐུ་ཚིེའ་ི

བྱུང་བ་ཡིང་རྩི་བ་ནས་བསམི་ཤིསེ་བྱེེདི་མི་ིཐུབ་པ་ཞིགི་ན་ིག་ལ་ཡིནི།

གང་ལྟརི་འདི་ིནས་ཡིརི་བརྩིིས་པའ་ིམི་ིལ་ོབརྒྱདི་ཅུའ་ིགོང་ཙམི་ལ། སུའུ་ལེན་

བཙན་རྒྱལ་གྱིི་དིབང་ཤུགས་ས་ཆོེན་པོའ་ིདིཀྱིལ་འཁོོརི་གྱིི་བློ་ན་འཕགས་ཤིིང་། 

བཙན་དིབང་སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱ་ིསྐལ་བ་ངན་པས་འཛམི་གླིིང་ག་ིདྲུག་ཆོའ་ིགཅིག་ཙམི་གྱི་ི

རྒྱ་ཁྱོན་ཧྲོིལ་པ་ོམུན་ནག་གིས་ཁོེབ་པརི་བྱེས་ཚིེ། སྐྱེེས་བུ་ཁོོང་ཉིིདི་ཁོེརི་ཚུགས་སུ་

འགྲོེང་སྟེ་ེསུའུ་ལེན་དིམིརི་པོའ་ིལམི་ལུགས་ཀྱ་ིགཏུམི་དིབང་ག་ིནག་ཉིེས་ཐོེརི་འདིོན་

བྱེས་མྱོོང་བའ་ིང་ོམིཚིརི་མིཛདི་པ་དི་ེནི། སུས་ཀྱང་བསྒྱུརི་ཏུ་མི་ིབཏུབ་པའ་ིརློབས་

ཆོནེ་གྱི་ིབྱུང་བ་ཁྱདི་པརི་ཅན་ཞིགི་ཡིནི་ཨང་། 

ལརི་ཁོ་ོབརོི་མིཚིནོ་ན། སལོ་ཟ་ེཉི་ིཆོནེ་གྱི་ིརྩིམོི་རིགི་ག་ིརིནི་ཐོང་དིང་། སྲིིདི་དིནོ་

གྱི་ིདིགོངས་ཕྱོོགས་བཅས་ལ་ཟབ་དིོན་ལྡན་པའ་ིདིཔྱོདི་བརྗོོདི་ཅིག་སྤོེལ་དིཀའ་ལ། དི་ེ



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ལུགས་ཀྱ་ིའོས་འགན་ཡིང་མི་མིཆོིས་མིོདི། རྒྱལ་ཁོབ་ཆོེན་པ་ོཞིིག་ག་ིཕྱོ་ིནང་གསང་

གསུམི་ཐོམིས་ཅདི་དྲག་རྩུབ་དིང་སྐྱེག་རྫུན་གྱིིས་ཡིོངས་སུ་དིབང་བསྒྱུརི་ཏ།ེ མིཁོས་

བླུན་ཀུན་གྱིིས་རྫུན་གཏམི་ཚིདི་མིརི་བཀུརི། རྫུན་གཏམི་བདིེན་པརི་བསྔོགས། རྫུན་

གཏམི་ལགེས་བཤིདི་དུ་མིཆོདོི་ནས་དིཀརི་ནག་ག་ོལྡགོ་བྱེས་པའ་ིཀློ་ཀློའོ་ིདུས་རིབས་

དིེརི། “སྐདི་ཆོ་བདིེན་པ་གཅིག་གི་ལྗོིདི་ཚིདི་ས་ཆོེན་པོའ་ིདིཀྱིལ་འཁོོརི་ལས་ཀྱང་

ལྕི”བརི་སྨྲས་ཤིིང་སེམིས་ཏ།ེ བདིེན་ཚིིག་སྨྲ་བའ་ིདིཀའ་ཐུབ་ལ་གཅིག་ཏུ་བརྩིོན་ཞིིང་

འགྲུས་པའ་ིསྙོིང་སྟེོབས་དིང་མིཁྱེན་རིབ་ཀྱ་ིངོས་ནས་ཡིང་ཡིང་བསམིས་པས། ཁོོང་

ག་ིམིཛདི་རྣམི་ཕྱོིརི་དྲན་དིང་འབྲེལེ་བའ་ིརྩིམོི་ཐུང་ཞིགི་བྲེ་ིབ་ལ་ཞུགས་ས།ོ །

གཉིསི།

དི་ེཡིང་སྤྱོ་ིལོ1941ལོརི། རིང་ལ་ོཉིེརི་གསུམི་ལ་སློེབས་པའ་ིསོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་

སློོབ་ཆོེན་ནས་མིཐོརི་ཕྱོིན་རྗོེས། ཅང་མི་འགོརི་བརི་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་སྲུང་དིམིག་

འཁྲུག་ལ་ཞུགས་ཤིིང་རིིམི་པ་གཉིིས་པའ་ིརྒྱལ་སྲུང་དིམིག་ག་ིགཟེངས་རྟེགས་ཀྱང་

བཞིསེ་མྱོངོ་། 

སྤྱོ་ིལོ1945ལོའ་ིཟློ2པའ་ིནང་། སྔོ་ས་ནས་དིམིག་དིཔོན་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིག་ོ

སརི་འཕགས་ཟིན་པའ་ིཁོོང་གིས། འཕྲིན་ཡིིག་ཅིག་ཏུ་སྐབས་དིེའ་ིསུའུ་ལེན་གྱི་ིགཙ་ོ

འཛིན་ས་ིཏ་ལིན་ལ་མི་རིངས་པའ་ིཚིིག་འགའ་བྲེིས་རྐྱེན་གྱིིས་གླི་ོབུརི་དུ་འཛིན་བཟུང་

བྱེས་ཤིངི་། མི་ིལ་ོབརྒྱདི་ལ་བཙནོ་ཁོང་དུ་འདུག་དིགསོ་བྱུང་བ་རིེདི། 

མིི་ཡུལ་གྱིི་དིམྱོལ་བ་ལྟ་བུའི་ཁོོརི་ཡུག་དིེ་རུ། རྨི་ལམི་གྱིི་འཇིིག་རྟེེན་དུའང་



ཁྱེེདེ་ནི་འཇིིགསོ་མེདེ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆེོག་ཅིིག
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འཁོོརི་དིཀའ་བའི་དྲག་རྩུབ་མིནརི་གཅོདི་ཀྱི་ལས་སྦྱོརི་བཟོདི་དིཀའ་བ་སྣ་ཚིོགས་

ལག་ཏུ་ལནེ་གྱིནི་པའ་ིགནས་ཚུལ་རྣམིས་ཁོངོ་ག་ིམིགི་ཤིསེ་ཀྱ་ིསྤྱོདོི་ཡུལ་དུ་གྱུརི་ཅངི་

ལུས་ཤིེས་ཀྱ་ིམྱོོང་ཡུལ་དུ་ཐོོན་པ་ན། གཏུམི་དིབང་རིིང་ལུགས་ཀྱ་ིསྒོེརི་གཅོདི་ལམི་

ལུགས་སྤྱོ་ིདིང་། ལྷག་པརི་ཏུ་སུའུ་ལེན་བཙོན་ཁོང་གི“ངལ་རྩིོལ་སྒྱུརི་བཀོདི”ལམི་

ལུགས་ན།ི གདུག་པ་དིགུ་འཛོམིས་ཀྱ་ིམུན་ནག་ག་ིབདིག་ཉིིདི་ཅན་ཞིགི་ཡིནི་ཚུལ་ལ་

ངསེ་པ་བརྟེན་པོརི་རྙདེི། 

ཀྱ་ེམི། གནས་དི་ེརུ་ཉིསེ་མིེདི་ཀྱ་ིསྐྱེ་ེབ་ོརྣམིས་གང་འདིདོི་དུ་དིམིརི་གསོདི་གཏངོ་

གིན་པ་དིང་། ཤི་རུས་འཐོོརི་ཆོག་ཏུ་འགྲོ་ོབའ་ིདྲག་རྡུང་བྱེེདི་ཀྱིན་པ་དིང་། ལྟོགས་

སྐོམི་མུ་གེའི་འཇིིགས་པ་ཆོེན་པོས་མིི་རྣམིས་ཀྱི་ཟུངས་ཟདི་ཅིང་ལུས་ཉིམིས་ཏེ། 

དིབུགས་ཀྱ་ིརྒྱུ་བ་ཧལ་ཧལ་གཏོང་གིན་པ་སོགས་ཡི་ང་བའ་ིརྣམི་པ་ཇི་ིསྙོེདི་དིག་ན་ིརྡོ་ོ

ལ་རི་ིམི་ོབྲེསི་པ་ཇི་ིབཞིནི་ཁོངོ་ག་ིདྲན་ཤིསེ་ཀྱ་ིམི་ེལངོ་ངསོ་ན་ཡིལ་མིདེི་ཀྱ་ིབརྙན་རིསི་

ཉིདིི་དུ་གྱུརི། 

དི་ེལྟརི་འཇིིགས་རུང་ག་ིགྲུ་ག་དི་ེརུ། སྐདི་ཅིག་རི་ེརི་ེལ་རིིན་ཆོེན་ཚི་ེསྲིོག་དུ་མི་

ཁྲིག་ཏུ་སྒྲོ་ེབཞིིན་པ་མིཐོོང་དུས། ཁོོང་གིས་ཀྱང་རིང་ཉིིདི་མི་ིཡུལ་དུ་འཚི་ོཞིིང་གནས་

པའི་དུས་ཚིོདི་ཀྱི་ཆོ་ཤིས་རིེ་རིེ་ཡིང་བློ་ན་མིེདི་པའི་རིིན་ཐོང་ཅན་དུ་སེམིས་པརི་མི་

ཟདི། རིང་ཉིིདི་འཇིིག་རྟེེན་དུ་གསོན་པའ་ིདིོན་དིམི་གྱི་ིཉིིང་དིགོས་ལ་མིན་ོབསམི་ཡིང་

ཡིང་གཏངོ་དིགསོ་བྱུང་། ལྷག་ཏུ་གལ་ཆོ་ེབ་ཞིགི་ལ། ཁོངོ་ཉིིདི་བཙནོ་ཁོང་དུ་དིངསོ་སུ་

བཞུགས་པའི་མྱོོང་བ་ཟབ་མིོ་དིེས་ནི་རྗོེས་ཀྱི་བརྩིམིས་ཆོོས་རྣམིས་སུ་གཞིན་ནས་

འཐོབོ་པརི་དིཀའ་བའ་ིབརྗོདོི་བྱེའ་ིརྨང་གཞི་ིབརྟེན་པ་ོཞིགི་ཀྱང་ཆོགས། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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སྤྱོི་ལོ1953ལོརི་ཁོོང་ཉིིདི་བཙོན་གྲོོལ་བྱུང་རྗོེས། ལོ་ཁོ་ཤིས་རིིང་ལ་གྲོོང་

གསབེ་ཀྱ་ིསློབོ་གྲྭ་འགརི་སློབོ་ཁྲིདིི་ཀྱ་ིཕྱོག་ལས་གཉིརེི་མྱོངོ་། སྐབས་དི་ེཤིདེི་ཅགི་ནས་

ཁོོང་ཉིིདི་རྩིོམི་རིིག་ག་ིལས་སུ་གཞིོལ་རྒྱུའ་ིསྟེ་གོན་ལ་ཞུགས་པརི་གྲོགས། སོལ་ཟ་ེཉི་ི

ཆོེན་བཙོན་གྲོོལ་ཐོོབ་པའ་ིཟློ་ང་ོགཅིག་ཙམི་ནས་ཐོལ་མིཐོའ་ིསྒོེརི་གཅོདི་མིཁོན་པ་ོས་ི

ཏ་ལིན་ཚི་ེལས་འདིས་ན་ཡིང་། “ས་ིཏ་ལིན་རིིང་ལུགས”ཀྱ་ིསྒོེརི་གཅོདི་དྲག་རྩུབ་ཀྱ་ི

སྦྱརོི་བ་ན་ིདི་དུང་མིཇུག་ག་ལ་རྫིགོས། 

མི་གཞིི་བཤིདི་ན། དུས་རིབས་ཉིི་ཤུའི་ལ་ོརིབས་སུམི་ཅུ་པའི་སྨོདི་ཙམི་ནས་

སུའུ་ལེན་བཙན་རྒྱལ་གྱི་ིསྟེོབས་ཤུགས་ཤིིན་ཏུ་དིརི་ཅིང་། ས་ིཏ་ལིན་སྲིིདི་གཞུང་ག་ི

སྒོེརི་གཅོདི་དྲག་པོའ་ིདིརི་དིམིརི་ཡུག་གཅིག་གིས་ཡུལ་དིེའི་སྣོདི་བཅུདི་གཉིིས་ཀ་

མིཉིམི་པོརི་དིཀྲིས་པརི་བརྟེེན། དིབྱེིན་ཇིིའ་ིརྩིོམི་པ་པ་ོཨོརི་ཝེལ(George Or-

w e l l ，乔治 .奥威尔） གྱིི ས < < བྱེོ ལ ་ སོ ང ་ ག ཞིི ས ་

ཀ>>དིང་།<<གཅིག་དིགུ་གྱི་བཞིི>>སོགས་སུ་སྔོོན་དིཔག་བྱེས་པའ་ིམྱོ་ངན་

གྱིི་འཇིིག་རྟེེན་དིེ་དིག་མིི་ཡུལ་ལ་མིངོན་སུམི་གཟུགས་ཅན་དུ་གྲུབ་སྟེེ། ཡུལ་དིེ་ནི་

སྲིིན་པ་ོཡིིན་རུང་སྙོིང་རྩི་འདིརི་བའ་ིའཇིིགས་རུང་ཁྲིག་མིདིོག་ག་ིཕ་ས་ཕ་ཡུལ་ཞིིག་

ཏུ་གྱུརི་པ་རིེདི། 

འནོ་ཏ་ེཕྱོ་ིརིལོ་གྱི་ིརྣམི་པའ་ིཆོ་ནས་བལྟས་ན། “བློ་ོམིཐུན་ས་ིཏ་ལནི་ན་ིགཏན་དུ་

ནརོི་འཁྲུལ་འབྱུང་མི་ིསྲིདིི་པའ་ིརློབས་ཆོནེ་དིབུ་ཁྲིདིི་ཡིནི”ཟེརི་བ་དིང་། “བློ་ོམིཐུན་ས་ི

ཏ་ལིན་སྲིོག་ཤིིང་བྱེས་པའ་ིསྲིིདི་གཞུང་ཁོ་ོནས་ང་ཚིོརི་བདི་ེསྐྱེིདི་ཀྱ་ིའོདི་སྣང་བསྟེེརི་

ཐུབ”ཟརེི་བ་དིང་། “དི་ལྟ་མི་ིདིམིངས་རིང་ཁྱམིི་རིང་བདིག་ཏུ་གྱུརི་ཡིདོི”ཟརེི་བ་ལྟ་བུ། 



ཁྱེེདེ་ནི་འཇིིགསོ་མེདེ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆེོག་ཅིིག
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གསརི་འགྱུརི་འཕྲིན་ལམི་སྣ་ཚིོགས་དིང་། སྤྱོི་སྒོེརི་གྱིི་དུས་དིེབ་ཀུན་གྱིིས་ཉིམིས་

ཆོག་མི་ིརུང་བའ“ིཁོ་ཏནོ”རིིང་མིོའ་ིཁྲིོདི་ན། ཡུལ་དི་ེན་ིསྤྱོ་ིཚིགོས“བརྟེན་བརློངི”ལྡན་

ལ། ཚིན་རྩིལ་དིརི་རྒྱས་ཆོ་ེབའི“ཞི་ིའཇིགས”ཀྱ་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཆོེན་པ་ོཞིིག་ཏུ་བརྩི་ིརུང་

བརི་མི་ཟདི། དི་རུང་མི་ིཚིགོས་ཀྱ་ིའདུ་འཛམོིས་ཆོ་ེཆུང་ཀུན་ཏུ་རྦབ་ཆུ་དྲག་ཏུ་བཞུརི་

བ་ལྟ་བུའ་ིགུས་འདུདི་བསྟེོདི་བསྔོགས་ཀྱ་ིགླུ་སྒྲོས་གཏམིས་ཤིིང་། འབྲུག་སྟེོང་དུས་

གཅགི་ལྡརིི་བ་འདྲ་བའ་ིདིགའ་བསུའ་ིཐོལ་མི་ོརྡོབེ་སྒྲོས་ཀྱང་བརི་མིེདི་དུ་གང་ཡིདོི། 

ཡིིན་ན་ཡིང་། དིམིིགས་བསལ་གྱི་ིཁྲིལ་ལས་དི་ེདིག་ག་ིལྟག་རྒྱབ་ཏུ་ནི། “མི་ི

དིམིངས་ཀྱ་ིསྤྱོ་ིདིགྲོ”དིང་། “གྲོལ་རིིམི་དིགྲོ་བོ”སོགས་ཉིེས་མིིང་ག་ིཞྭ་མི་ོསྣ་ཚིོགས་

གང་འདིོདི་དུ་གཡིོགས་ཏེ། ཉིེས་མིེདི་སྐྱེ་ེབ་ོཁྲི་ིསྟེོང་མིང་པོརི་ཡི་ང་སྙོིང་རྗོ་ེབྲེལ་པའ་ི

དྲག་རྩུབ་མིནརི་གཅོདི་ཀྱ་ིའཁོོརི་ལ་ོགང་བྱུང་དུ་སྐརོི་གྱིནི་ཡིདོི་དི།ོ །

ཁྱདི་པརི་དུ“གཙང་བཀྲུ་ཆོེན་པོ”ཞིེས་པའི་འཇིིགས་རུང་དྲག་སྦྱོརི་གྱིི་བྱེ་བ་

སྐདི་པ་ོཆོ་ེདིེའ་ིསྐབས་སུ། འཛིན་བཟུང་དིང་། དིམིརི་གསོདི་ཀྱ་ིལས་ཀ་ཕལ་ཆོེརི་

མིཚིན་གུང་དུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིནི་པས། མིཚིན་གུང་དུ་མི་ིཚིང་སུ་ཞིགི་ག་ིཕྱོ་ིསྒོ་ོབརྡུངས་

ན་གཤིིན་རྗོེའ་ིཕ་ོཉི་སྒོ་ོདྲུང་དུ་སློེབས་པའ་ིམིཚིན་མི་ཉིག་གཅིག་ཏུ་ཀུན་གྱིིས་རྩི་ིབརི་

བརྟེེན། ཐོོག་བརྩིེགས་མིཐོོ་སརི་ཁྱིམི་གཞིིས་ཆོགས་པའི་མིི་མིང་པོ་ཞིིག་གིས་ནི་

འཛིན་བཟུང་ག་ིརྗོེས་སུ་ཤི་རུས་ཀྱ་ིམིནརི་གཅོདི་དྲག་པོརི་གཡིོལ་ཆོེདི། མིཚིན་གུང་

གསང་བའ་ིཉིེན་རྟེོག་པས་ཁྱིམི་སྒོ་ོརྡུང་ཚི་ེསྒོེའུ་ཁུང་ལས་ལྡིང་ནས་རིང་སྲིོག་བཅདི་

ཅངི་གཅདོི་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཀྱང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབྱུང་བ་ཡིནི། 

ཁོོརི་ཡུག་དི་ེའདྲའ་ིའོག་ཏུ་འཚི་ོབའ་ིམི་ིརྣམིས་ནི། ཉིིན་མི་ོདིོགས་ཟོན་གྱི་ིམིིག་
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ཟུང་ཧྲོགི་ཧྲོིག་གཡི་ོཞིངི་། མིཚིན་མི་ོདིངངས་སྐྲག་ག་ིརྣ་བ་རྒྱང་ལ་གཏོདི་ཀྱནི་ཉི་ིམི་རི་ེ

རིེའ་ིདུས་ཚིོདི་འཁྱོལ་ཐོབས་བྱེེདི་པ་ལས་ཅ་ིཞིིག་ཡིོདི་དིམི། བདིེན་པརི་མི་ིའཛིན་ན། 

ཁོ་ོབསོ་ཁྱེདི་ལ་དིངསོ་བྱུང་གཏམི་རྒྱུདི་ཅགི་འཆོདི་པརི་བྱེ། 

འདི་ིལྟ་སྟེ།ེ སྐརི་ཚིགོས་རྣམི་པརི་བཀྲ་བའ་ིམིཚིན་མི་ོཞིགི་ལ། སུའུ་ལནེ་གྱི་ིགཙ་ོ

འཛིན ་སི ་ ཏ ་ལིན ་གྱིི ་གཞིིས ་ཀའི ་མིེ ་ ཏོག ་ལྡུམི ་རིའི ་ ནང ་དུ །  མིོ ་ལོ ་

ཐོབོ（Молотов，莫洛托夫）དིང་། ཁོ་ཀང་ན་ོཝ་ེཆོ(ིKaganovich 

Lazar Moiseyevich ，卡冈诺维奇）སགོས་ཁོ་བརྡོ་བྱེས་ཏ་ེསྡོོདི་

སྐབས། ནམི་མིཁོའ་ིསྐརི་ཚིོམི་གང་ཞིིག་ལ་བལྟས་ནས། དི་ེཉིིདི་སྐརི་ཁྱིམི་གང་ཡིིན་

གྱི་ིཐོདི་ལ་ཁོ་ོཔ་གཉིསི་རྩིདོི་པ་ཤིརོི་ཅངི་རྩིདོི་ཐོག་མི་ཆོོདི་པ་ན། ཟུརི་དུ་ཉིན་པའ་ིས་ིཏ་

ལནི་དིགདོི་ལྷུག་ལྷུག་གསི། “དིནོ་འདི་ིཤིནི་ཏུ་སློ་སྟེ།ེ གནམི་རིགི་ཁོང་ལ་ཁོ་པརི་ཞིགི་

བཏང་བས་འཐུས་ས།ོ”ཟརེི་ནས་ཁོའོ་ིདྲུང་ཡིིག་ལ་ཁོ་པརི་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་སངོ་། 

བློ་ོཡུལ་ལས་འདིས་པ་ཞིིག་ལ། དི་ེསྔོའ་ིགནམི་རིིག་ཁོང་ག་ིདིབུ་འཛིན་མིཆོོག་

ན་ིགནམི་རིིག་མིཁོས་པ་གཞིན་མིང་པ་ོདིང་མིཉིམི་དུ“གཙང་བཀྲུ”བྱེས་ཏ་ེམི་ིཡུལ་

ནས་བསྐྱེལ་ཟནི་ཅངི་། གནམི་རིགི་ཁོང་ག་ིདིབུ་འཛནི་གསརི་པ་དི་ེཡིང་དིམིག་དིཔནོ་

ཞིིག་ཡིིན་པས། གནམི་རིིག་སྐོརི་གྱི་ིཤིེས་བྱེ་ཅ་ིཡིང་མི་ིཤིེས་ཕྱོིརི་དྲིས་ལན་གདིབ་མི་

ནུས་པ་རིེདི། 

འོན་ཀྱང་ས་ིཏ་ལིན་གྱི་ིདྲུང་ཡིིག་གིས་བཏང་བའ་ིཁོ་པརི་ན་ིཁོ་ོཔས་སྣང་མིེདི་དུ་

འཇིོག་ག་ལ་ཕོདི། དི་ེམི་ཐོག་རློངས་འཁོོརི་ལ་ཞུགས་ནས་དི་དུང“གཙང་བཀྲུ”བྱེས་

མི་ཚིརི་བའ་ིགནམི་རིགི་པ་གཞིན་ཞིགི་འཚིལོ་དུ་སངོ་ང་ོ། །རྙདེི་དི་ེསྒོ་ོདྲུང་དུ་ཐོནོ་པ་ན། 
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གནམི་རིགི་པ་དིའེ་ིསམེིས་སུ། ཁོ་ོབའོ་ིལས་གྲོགོས་ཕལ་ཆོརེི་མིཚིན་གུང་ཁྲིདིི་དི་ེཕྱོརིི་

ཡིོང་མིེདི་པརི་གྱུརི་ཟིན་ན། དི་ལྟ་སྒོ་ོདྲུང་དུ་སློེབས་པ་འདི་ིན་ིརིང་ག་ིགཤིེདི་མི་ཅིས་

ཀྱང་ཡིིན་ངེས་སོ་སྙོམི་ནས་རིབ་ཏུ་འཇིིགས་ཤིིང་ཞིེདི་པས། གླིོ་བུརི་དུ་སྙོིང་ནདི་

ཤུགས་ཆོེརི་འཕརི་ཏ་ེསྒོ་ོའགྲོམི་དུ་འདིས་ས།ོ །

ཅ་ིབྱེ་གཏོལ་བྲེལ་ཏུ་ལུས་པའ་ིའག་ོཁྲིིདི་དིེས་ཀྱང་། རློངས་འཁོརོི་བསྐརོི་ཏ་ེཡིང་

གནམི་རིགི་པ་གཞིན་ཞིགི་བཙལ། སྒོ་ོབརྡོ་བརྒྱབ་པ་ན། དིགུང་ལ་ོདྲུག་ཅུརི་སནོ་པའ་ི

གནམི་རིིག་པ་དི་ེཉིིདི་ཀྱིས་ཀྱང་མིཚིན་གུང་སྒོ་ོའགྲོམི་དུ་རློངས་འཁོོརི་ཞིིག་སློེབས་པ་

དིང་། སྒོ་ོབརྡོ་ཤུགས་ཆོརེི་གནནོ་ཚུལ་སགོས་ལ་བརྟེགས་ན་དི་ན་ིཚི་ེསྲིགོ་འཕྲགོ་པའ་ི

ཆོམོི་རྐུན་སྒོ་ོདྲུང་དུ་སློབེས་པ་རིདེི་སྙོམི་ནས། བརྙས་བཅསོ་དིང་གཅརི་རྡུང་ག་ིངང་དུ་

འདིའ་བ་ལས་རིང་སྲིོག་མྱུརི་མིོརི་གཅོདི་པ་སློ་བསམིས་ཏེ། ཐོོག་ཁོང་ག་ིསྒོེའུ་ཁུང་

ལས་སརི་ལྡངི་ང་ོ། །

དི་ེལྟརི་ཕརི་རྒྱུག་ཚུརི་རྒྱུག་བྱེས་བྱེས་མིཐོརི། ནམི་སྨོདི་ཕྱོེདི་འདིས་ཀྱ་ིཆུ་ཚིོདི་

ལྔ་ཡིས་མིས་ཤིིག་ལ་དྲིས་ལན་གསལ་བོརི་རྙེདི་ཐུབ་པ་བྱུང་། དི་ེམི་ཐོག་ས་ིཏ་ལིན་

གྱི་ིགཞིསི་ཀ་ལ་ཁོ་པརི་བརྒྱབ་ཏ།ེ “བློ་ོམིཐུན་མི་ོལ་ོཐོབོ་དིང་། བློ་ོམིཐུན་ཁོ་ཀང་ན་ོཝ་ེ

ཆོ་ིགཉིིས་ལ་སྙོན་ཞུ་འབུལ་རིོགས།”ཞིེས་པ་ན། གཞིིས་ཀའ་ིལས་རིེས་པས། “སྙོན་

ཞུ་འབུལ་ས་མི་ིའདུག་སྟེ།ེ གཟམིིས་ནས་ཡུན་རིངི་འགོརི་སངོ་།” ཞིསེ་སྨྲས་ས།ོ །

གཏམི་རྒྱུདི་དུམི་བུ་འདིི་ཙམི་གྱིི་མིེ་ལོང་ལས་ཀྱང་། “གཙང་བཀྲུ་ཆོེན་

མིོའ”ིཁྲིག་དིམིརི་གྱིི་དྲོདི་རློངས་སྣ་ལམི་དུ་འཐུལ་ཡིོང་ལ། ཚིདི་མིེདི་པའི་དིབང་

ཤུགས་ཀྱ་ིབྲེག་རི་ིམིིག་ལམི་དུ་གསལ་མི་ིཡིོང་ངམི། རིེདི་དིེ། སྐབས་དིེའ་ིཕྱོ་ིབཀག་
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ནང་བསྡོམིས་ཀྱ་ིཡུལ་གྲུ་དི་ེལ་ཆོག་བཞིག་ན། འཆོརི་ཅན་དུ་བྱུང་ཞིིང་འབྱུང་གིན་

པའི་འཇིིགས་རུང་གི་དིོན་དིངོས་དིེ་དིག་ཕྱོི་མིི་སུས་ཀྱང་རྟེོགས་མིི་ཐུབ་ལ་ནང་མིི་

སུས་ཀྱང་གླིངེ་མི་ིཕོདི་དི།ོ །

ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིརྒྱབ་ལྗོོངས་དི་ེའདྲ་ཞིིག་ག་ིའཚི་ོབ་དིངོས་སུ་བརྒྱུདི་པའ་ིསོལ་ཟ་ེཉི་ི

ཆོེན་ལ་མིཚིོན་ན། རིང་ཉིིདི་རྩིོམི་པ་པ་ོཞིིག་ག་ིངོས་ནས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིའགན་འཁྲི་ིལྕ་ིམི་ོ

ཅ་ིཞིགི་ཕྲག་སྟེངེ་དུ་ལྷུང་ཡིདོི་པརི་ངསེ་ཤིསེ་ཟབ་མི་ོཞིགི་ཅ་ིལ་མིེདི་དི་ེཡིདོི་ངསེ་ས།ོ །

དི་ེཡིང་སྤྱོ་ིལོ1956ལོརི། སུའུ་ལེན་དིམིརི་ཕྱོོགས་ཀྱ་ིཚིོགས་ཆོེན་ཉི་ིཤུ་པའ་ི

སྟེེང་དུ། སྐབས་དིེའ་ིསུའུ་ལེན་གྱི་ིསྲིིདི་འཛིན་ཧ་ིརི་ོཤིིབ(Khrushchev,鲁晓

夫）ཀྱིས་སི་ཏ་ལིན་ལ་སྐྱེོན་བརྗོོདི་ཀྱི་གསང་བའི་སྙོན་ཞུ་ཞིིག་ཕུལ་ཏེ། བཅོས་

སྒྱུརི་གྱི་ིའདིོདི་བློ་ོཕྱོརིི་མིངནོ་པརི་མི་ཟདི། དི་ེརྗོསེ་སྤྱོ་ིལ1ོ961ལོའ་ིཚིོགས་ཆོནེ་ཉིེརི་

གཉིིས་པའ་ིཐོོག་ཏུ་དི་ེལས་ཀྱང་ས་ིཏ་ལིན་ལ་མིངོན་གསལ་གྱི་ིདིགག་པ་རྒྱག་མིཁོན་

མིང་དུ་བྱུང་སྟེེ། རི་ེཞིིག་ཙམི་ལ་ཡུལ་དིེརི་འོདི་དིཀརི་གྱི་ིསྣང་བ་ཕྲན་བུ་ཞིིག་ཤིརི་ཏ་ེ

སྒྲོགི་ཁྲིིམིས་དིག་ཀྱང་ཅུང་ཟདི་གུ་ཡིངས་ཀྱ་ིརྣམི་པ་ལྟ་བུརི་ཆོགས། 

འོན་ཏེ། ཧི་རི་ོཤིིབ་ཀྱི་བཅོས་སྒྱུརི་དིེས་ཀྱང་ཕྱོིའི་རྣམི་པ་ཕྲན་ཚིེགས་ཤིིག་ཇིེ་

ལེགས་སུ་བཏང་བ་ཙམི་ལས། གཞིི་རྩིའི་སྒོེརི་གཅོདི་ལམི་ལུགས་ལ་འགྱུརི་བ་མི་

བཏང་བའ་ིརྐྱནེ་གྱིསི་ཅང་མི་འགོརི་བརི། སྤྱོ་ིལ1ོ962ལོའ་ིཟློ6ཚིསེ2ཉིིན་ལ། ན་ོཝ་ོ

ཆོརིི་ཁོ་སག་གསརི་པའ་ི（Новочеркасск,新切尔卡斯克）དིནོ་རྐྱནེ་

ལྷགས་པ་ལྟ་བུའ་ིསྐྱེ་ོགརི་སྣ་ཚིགོས་སྔོརི་བཞིནི་བསྟུདི་མིརི་བྱུང་སངོ་། 

གང་ལྟརི་ཅུང་ཟདི་གུ་ཡིངས་སུ་གྱུརི་པའ་ིམིཁོའ་དིབུགས་དིེའ་ིཁྲིོདི་དུ། སོལ་ཟ་ེ



ཁྱེེདེ་ནི་འཇིིགསོ་མེདེ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆེོག་ཅིིག
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ཉིི་ཆོེན་གྱིི་སྒྲུང་འབྲེིང་ཐོོག་མི་སྟེེ། <<ཉིིན་གཅིག>> ཅེས་པ་དིེ་ཉིིདི་སྤྱོི་

ལོ1962ལོའ་ིཟློ 11 པའ་ིནང་གི<<འཛམི་གླིིང་གསརི་པའི>> ཐོོག་ཏུ་འགོདི་

ཐུབ་པ་བྱུང་བརི་མི་ཟདི་བརྩིམིས་ཆོོས་དིེས་ཀློོག་པ་པོའ་ིསྡོ་ེརུ་གྲོག་འགུལ་ཆོེན་པ་ོ

ཞིིག་ཀྱང་བཟོས་སོང་། ཕུལ་བྱུང་བརྩིམིས་ཆོོས་དི་ེཉིིདི་ཕྱོིརི་མིངོན་པ་ནས་བཟུང་། 

རིང་ལ་ོཞི་ེགསུམི་ལ་སོན་པའ་ིསོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་ན་ིསུའུ་ལེན་གྱི་ིརྩིོམི་སྟེེགས་སུ་འཛུམི་

དིཀརི་རྒྱང་དུ་མིཆོདེི་པའ་ིསྐརི་ཆོནེ་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི་སངོ་། 

བརྩིམིས་ཆོོས་དི་ེརུ་སོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་རིང་ཉིིདི་བཙོན་ཁོང་ལ་བཞུགས་པའ་ིམྱོོང་

བ་རྨང་གཞིིརི་བཟུང་ཡིོདི་པས། དིེས་ན་ིརྩིོམི་རིིག་ག་ིརྣམི་པས་སུའུ་ལེན་བཙོན་ཁོང་

ག་ིཡི་ང་སྙོངི་རྗོ་ེབྲེལ་པའ“ིསྒྱུརི་བཀདོི་ལམི་ལུགས”ལ་སུན་འབྱེནི་བྱེས་ཡིོདི་ཅངི་། དི་

དུང་ཁོོང་གིས་བསྟུདི་མིརི་བཙོན་མིའི“ངལ་རྩིོལ་སྒྱུརི་བཀོདི”ཀྱ་ིའཚི་ོབ་བརྗོོདི་བྱེརི་

བྱེས་པའ་ིབརྩིམིས་ཆོསོ་གཞིན་དིག་ཀྱང་སྤོལེ་པ་རིེདི། ཁོངོ་ག་ིབརྩིམིས་ཆོསོ་དིག་ག་ི

ནང་བཅུདི་དུ་སྦྲུམི་པའ་ིབསམི་བློོའ་ིསྙོིང་སྟེོབས་དིང་། བརྩིམིས་ཆོོས་ཀྱ་ིཕྱོ་ིགཟུགས་

སུ་མིངོན་པའ་ིསྒྱུ་རྩིལ་གྱི་ིམིཛེས་པ། མི་ིསྣའ་ིསྣང་བརྙན་ལས་མིཐོོང་བའ་ིའཚི་ོབའ་ི

བདིེན་པ་བཅས་ཀྱི་ཟིལ་ཤུགས་ལས། སྒོེརི་གཅོདི་དིབང་འཛིན་པ་མིང་པ་ོཞིིག་གི་

ཡིིདི་རིབ་ཏུ་མི་ིབདི་ེབརི་གྱུརི་ཏེ། འཇིིགས་སྐུལ་གྱི་ིབརྡོ་ལན་སྣ་ཚིོགས་ཀྱང་དིངོས་

ཟུརི་ཅ་ིརིགིས་ནས་བསྩལ་ཏ།ོ ། 

ཐོ་ན་ཁོོང་ལ་རྒྱབ་སྐྱེོརི་གྱིི་རྣམི་འགྱུརི་འཛིན་པའི་ཧི་རིོ་ཤིིབ་ཀྱིས་ཀྱང་། སྤྱོི་

ལོ1963ལོའ་ིཟློ3ཚིེས8ཉིིན། ཚིོགས་འདུ་ཞིིག་ག་ིསྟེེང་དུ། “གལ་ཏ་ེང་ཚིོའ་ིརྩིོམི་

རིགི་པ་དིང་སྒྱུ་རྩིལ་པ་དིག་གིས། དི་དུང་མུ་མིཐུདི་དུ་ངལ་རྩིལོ་སྒྱུརི་བཀོདི་ཀྱ་ིབརྗོོདི་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བྱེ་རྐྱང་བ་ལ་བློ་ོསེམིས་བསྒྲོིམིས་བསྡོདི་ན། དི་ེན་ིདིགྲོ་བོརི་རྒྱུ་ཆོ་མིཁོ་ོའདིོན་བྱེས་པ་

རུ་འགྱུརི་སྲིིདི།”ཅེས་སྨྲས་ནས། སོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་ལ་ཚིིག་ཟུརི་འཕངས་ཏ་ེཉིེན་བརྡོ་

བཏང་། 

ཡིིན་ན་ཡིང་། སོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་ན་ིགནོན་ཤུགས་ལ་ཞུམི་སྟེ་ེབརྩིམིས་ཆོོས་འབྲེ་ི

མིཚིམིས་འཇིགོ་མིཁོན་ཞིགི་ག་ལ་ཡིནི། ལྡགོ་སྟེ་ེརྩིམོི་འབྲེའི་ིལས་ཀ་ཇི་ེམྱུརི་དུ་བཏང་

ནས་སྔོ་གཞུག་ཏུ་སྒྲུང་རིིང<<སྐྲན་ནདི་ཁོང>>སོགས་གསརི་རྩིོམི་གྱི་ིཕྱོག་ལས་

ལ་ཆོསེ་ཆོརེི་འབདི་དི།ོ །དི་ེཡིང་སྤྱོ་ིལ1ོ964ལོའ་ིཟློ10ནང་ལ། སྲིིདི་འགྱུརི་ཞིགི་ག་ི

ཁྲིོདི་དུ་དིམིརི་པོའ་ིགཙ་ོའཛིན་ཧ་ིརི་ོཤིིབ་ག་ོགནས་ལས་ལྷུང་བ་དིང་འབྲེེལ་ཏེ། རྒྱབ་

སྐྱེརོི་དིང་བྲེལ་པའ་ིསལོ་ཟ་ེཉི་ིཆོནེ་གྱི་ིམིདུན་ཐོདི་དུ་བརྐྱངས་པའ་ིལམི་ཁོ་ན་ིསྔོརི་ལས་

ཀྱང་ཇི་ེདིགོ་ཏུ་སངོ་བ་རིེདི།

གསུམ།

དི་ེསྔོ་བརྒྱུདི་པའ་ིབཤུལ་ལམི་དུ་ནི། སོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་བཙོན་ལ་ཕྱོིན་ཅིང་དིཀའ་

སྡུག་གི་འཚིོ་བས་རིབ་ཏུ་མིནརི་པའི་རྗོེས་སུ་ཡིང་བསྐྱེརི་འཚིོ་བའི་ལོངས་སྤྱོོདི་

ལེགས་ཙམི་འབྱེོརི་ཞིིང་། གསརི་རྩིོམི་གྱི་ིའབྲེས་བུ་ཕུན་སུམི་ཚིོགས་པ་བྱུང་ནས་

མིཚིན་གྱི་ིསྙོན་པ་ཆོསེ་ཆོརེི་རྒྱས་པ་རིདེི། དི་ེལྟ་ནའང་དི་རུང་ཀྱག་ཀྱགོ་མི་ིཚིའེ་ིའཕྲང་

ལམི་གཞིན་ཞིིག་གིས་ཁོོང་ལ་བསྒུག་ཡིོདི་པའི་ངང་ཚུལ་སུ་ཞིིག་གིས་དིཔོག་ཐུབ་

བམི། 

དིེ་ལྟརི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་རིིང་མིོ་གྱི་གྱུརི་བབ་པའི་འགྲོོས་དིང་བསྟུན་ནས། 
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སུའུ་ལེན་བཙན་རྒྱལ་གྱིི་སྤྱོི་ཚིོགས་དིེ་ཁོོང་ཅག་གི་སྲིིདི་འཛིན་སྦི་རིེ་ཟི་ཉིེབ(Le-

onid Brezhnev Doe Ridge，勃列日涅夫)ཀྱ་ིདུས་སུ་སློབེས་

པ་ན། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིའགྱུརི་བའ་ིཆོོས་ཉིིདི་ཇི་ིབཞིིན་སྒོེརི་གཅོདི་སྲིིདི་ལུགས་ཀྱ་ིཐོབས་

དིང་ང་ོབ་ོལའང་བལྟོས་བཅས་ཀྱ་ིའགྱུརི་བ་གང་འཚིམི་ཞིིག་སོང་བས། སྐབས་དིེརི་

མི་ིརྣམིས་ཀྱ་ིདིངོས་པོའ་ིམིཐུན་རྐྱེན་ཇི་ེལེགས་སུ་ཕྱོིན་པ་དིང་། སྤྱོ་ིཚིོགས་ཁོོརི་ཡུག་

ཀྱང་ཅུང་ལྷདོི་ཡིངས་ཀྱ་ིརྣམི་པརི་གནས་ཡིོདི་པས། མི་ིསུ་ཡིནི་ཡིང་ཆོབ་སྲིདིི་ཀྱ་ིདིནོ་

ལ་སེམིས་ཁུརི་བྱེེདི་རྒྱུ་དིོརི་ནས་སྒོེརི་གྱི་ིའཚི་ོདིོན་ཙམི་ལ་འབདི་ན་ནི། རྙོག་དྲ་བཟ་ོ

མིཁོན་ཉུང་ལ་བལྟས་ཚིོདི་དུ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིའཚི་ོབ་རིོལ་བའ་ིསྐལ་བའང་མིཆོིས་སྐདི་

དི།ོ །

རིེདི་དི།ེ འགྲོ་ོབ་མི་ིཡི་ིརྩིིས་ཐོང་དིང་། མི་ིཡི་ིརིང་དིབང་། མི་ིཡི་ིཐོོབ་ཐོང་སོགས་

ལས་འཕྲསོ་པའ་ིསྐདི་ཆོ་ན་ིསུས་ཀྱང་གླིངེ་བརི་མི་ིསྤོབོས་ཏ།ེ བརྗོོདི་བྱེ་དི་ེདིག་གསི་ན་ི

དི་ེམི་ཐོག་དིཀའ་སྡུག་ག་ིའབྲེས་བུརི་གཏདོི་ངསེ་པ་ལས་གཞིན་པའ་ིལམི་གཉིསི་པ་ཅ་ི

ཡིང་མིེདི་པ་རིེདི། ཕྱོིས་སུ་མིི་རྣམིས་ཀྱིས་དུས་རིབས་འདིི་ལ“ངང་སྒྲོོའ་ིབཙོན་

ཁོང”ཞིསེ་ཀྱང་བཏགས།

ཧ་ིརི་ོཤིིབ་ཀྱ་ིདུས་ཚིིགས་སུ། སོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་ལ་རིང་དིང་ལག་རྡོང་སྦྲིེལ་བའ་ི

རྩིོམི་གྲོོགས་མིང་པོ་ཡིོདི་མིོདི་ཀྱི། “ངང་སྒྲོོའ་ིབཙོན་ཁོང”གི་དུས་སུ་སློེབས་པ་ན། 

རྩིོམི་གྲོོགས་ཁྲིོདི་ཀྱི་ཕལ་མིོ་ཆོེ་ཞིིག་ནི་ཕྱོི་ཕྱོིརི་མིི་མིངོན་པརི་གྱུརི་ཏེ། “ངང་སྒྲོོའ་ི

བཙོན་ཁོང”གི་གྲུ་ཟུརི་གང་ཞིིག་ཏུ་ཁྱིམི་གྱིི་འཚིོ་ཚིིས་ལ་གཡིེང་སྟེེ་ཁུ་སིམི་མིེརི་

བཞུགས་སངོ་བ་རིེདི། སུའུ་ལནེ་གྱི་ིརྩིོམི་པ་པ་ོདིག་གསི་མི་ིཚི་ེལ་འདིམི་ག་བསྐྱེརི་ཏུ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བྱེདེི་པའ་ིདུས་དིརེི། སལོ་ཟ་ེཉི་ིཆོནེ་གྱིསི་ཕྱོ་ིནུརི་སརོི་གང་ཡིང་མི་བྱེས་པས། ཁོངོ་ག་ི

ཞུམི་མིེདི་དིོན་གྱི་ིསྙོིང་སྟེོབས་ཕྱོ་ིགསལ་ནང་གསལ་དུ་ཆོགས་པའ་ིདུས་ཚིིགས་ང་ོམི་

ན་ིསྐབས་འདི་ིཤིདེི་ཅགི་ཏུ་ངསོ་བཟུང་ན་ལྷག་ཏུ་འགྲོགི་པརི་སྙོམི། 

ལེགས་པརི་བསམིས་ན། སོལ་ཟེ་ཉིི་ཆོེན་གྱིི་དིེ་སྔོའི་ལངས་ཕྱོོགས་ནི་རྩིོམི་

གྲོགོས་གཞིན་དིག་དིང་འདྲ་བརི། སྐབས་དིེའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིའཁོརོི་ཕྱོགོས་དིང་འགྲོགོས་

ནས་ཕྱོིན་པ་ཙམི་ལས་མི་འདིས་ཏེ། དུས་འདི་ིག་ཙམི་ཞིིག་ནས་ན་ིསོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་

གྱིསི་རིང་ག་ིམི་ིཚི་ེལ་ངསེ་པ་དིནོ་གྱི་ིའདིམི་ག་རྣལ་མི་ཞིིག་བྱེས་པ་དིང་། ཁོ་མིནི་དིནོ་

གྱི་ིདིམི་བཅའ་བརྟེན་པ་ོཞིགི་བཞིག་ཡིོདི་པ་གསལ་བོརི་ཤིསེ་ཐུབ། 

སྐབས་དིེའ་ིསོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་གྱི་ིསྔུན་ལ་ལམི་མི་ིའདྲ་བ་གསུམི་གྱི་ིའདིམི་ག་ཡིོདི་

དིེ། གཅིག སྐབས་དིེའི་སུའུ་ལེན་རྩིོམི་པ་པོའ་ིམིཐུན་ཚིོགས་དིང་། སུའུ་ལེན་ཉིེ་

རིབས་ལ་ོརྒྱུས་ཞིིབ་འཇུག་ཚིོགས་པ་སོགས་ཀྱ་ིམི་ིགཞིན་དིག་དིང་འདྲ་བརི་བློ་སྲིོག་

དིང་རྣམི་ཤིེས་ཀྱ་ིསྟེོབས་ཤུགས་ཡིོདི་ཚིདི“མིདུན་ལམི”ཞིེས་པའ་ིཚིིག་སྐམི་དིེའ་ིཀློོང་

དུ་མི་ེསྲིེག་བཏང་རྗོེས། <<བདིེན་དིོན་ཚིགས་པརི>>གཙ་ོབོརི་གྱུརི་པའ་ིརྫུན་གྱི་ི

སྟེེགས་བུ་རྣམིས་སུ་སྐབས་སུ་གང་བབས་པའ་ིརྫུན་བཤིདི་ཅིང་། དུས་སུ་གང་མིཁོ་ོ

བའ་ིཤིོབ་བྲེིས་ཏ་ེསྒོེརི་གཅོདི་པའ་ིཐུགས་ཟིན་ཐོབས་ལ་ཤི་ཐོང་ཐོང་གིས་འབདི་ནས་

རྒྱུ་འབྲེས་དྲང་བདིནེ་གྱི་ིལྟ་བ་རྐང་འགོ་ཏུ་བརྫི་ིརྒྱུ་དི་ེརིེདི། 

གཉིསི། སྒོརེི་གཅདོི་པའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་ལགོ་བསྒྲུབས་ཀྱ་ིལས་རྣམིས་མིཐོངོ་ཚི་ེཡིིདི་

མིི་དིགའ་ཞིིང་སེམིས་མིི་སྐྱེིདི་ནའང་། མིི་སྨྲ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་ཏེ་རིིག་

གཞུང་གི་ཆོེདི་ལས་གཙང་མི་ཞིིག་གཉིེརི་ཐོབས་བྱེས་ནས་སྡོོདི་རྒྱུ་དིེ་རིེདི། སྒོེརི་



ཁྱེེདེ་ནི་འཇིིགསོ་མེདེ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆེོག་ཅིིག
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གཅདོི་པའ་ིལག་ཆོ་གཏན་ནས་མི་ིབྱེདེི་པའ་ིརྩི་དིནོ་ལྡན་ཞིངི་། གཏུམི་དིབང་ལ་ང་ོརྒལོ་

གྱི་ིལས་སུའང་མི་ིཞུགས་པའ་ིརིགིས་དི་ེཉིདིི་ཀྱང་སྒོརེི་གཅདོི་མིཁོན་གྱིསི་ན་ིམི་ིམིངནོ་

པའ་ིདིགྲོ་རུ་བརྩི་ིབ་ཡིནི།

གསུམི། སྒོརེི་གཅདོི་ལ་ང་ོརྒལོ་དིང་། རྫུན་གཏམི་ལ་སུན་འབྱེནི། གཏུམི་དིབང་

ལ་དིགག་སྒྲུབ་བྱེས་ཏེ། ལུས་སྲིོག་འབེན་དུ་བཞིག་ནས“གཅིག་ཐོོག་ལ་གཅིག་

བཞིག་ན་གཉིིས་ཡིིན”པའ་ིབདིེན་པ་མིཐོའ་གཅིག་ཏུ་བསྲུངས་ཤིིང་། རིང་ཉིིདི་ཀྱ་ིསྟེེང་

ལ་དུས་དིང་དུས་སུ་ཡིོང་ངེས་པའ་ིལུས་སེམིས་ཀྱ་ིམིནརི་གཅོདི་ལ་འཇིིགས་པ་མིེདི་

པརི་བསྒུག་རྒྱུ་དིེའོ། །རིེ་བས་ཁོེངས་པ་ཞིིག་ལ། མིི་ཤིིགས་སྙོིང་སྟེོབས་ཀྱི་ག་ོཆོ་

བགསོ་པའ་ིསལོ་ཟ་ེཉི་ིཆོནེ་གྱིིས་ན་ིཉིནེ་ཁོ་ཅན་གྱི་ིལམི་འཕྲང་ཕྱོ་ིམི་བདིམིས་སངོ་། 

འཇིིག་རྟེེན་འདིིའ་ིམི་ིརྣམིས་ལ་ན།ི མི་གཞི་ིནས་མིདིོག་མི་ིམིཚུངས་པའ་ིལམི་གྱི་ི

འདིམི་ག་སྣ་ཚིོགས་ཡིོདི་ལ། དིབྱེིབས་མི་ིའདྲ་བའ་ིའཚི་ོཐོབས་ཀྱ་ིགདིམི་གསེས་ཀྱང་

ཅ་ིརིིགས་ཡིོདི་པ་རིེདི། རིང་རིང་ག་ིམིོས་པས་བདིམིས་པའ་ིའཚི་ོབའ་ིལམི་ཁོ་མི་ིའདྲ་

བ་རི་ེརི་ེན།ི སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིརིིན་ཐོང་ལྟ་ཚུལ་མི་ིའདྲ་བ་དིང་། མི་ིཚིེའ་ིལྟ་ཚུལ་མི་ི

འདྲ་བའ་ིཉིརེི་བསྡོགོས་ལས་སྐྱེསེ་པ་གོརི་མི་ཆོག་ལ། དི་དུང་མི་ིས་ོསོའ་ིབྱེ་བའ་ིའདིམི་

ག་མིི་འདྲ་བ་ལས་ནི་མིི་དིེ་དིག་གི་རིིག་གནས་བློོ་སྦྱོང་དིང་། མིི་གཞིིའི་གྲུབ་ཚུལ། 

བསམི་བློོའ་ིགནས་ཚིདི། ཤིསེ་རིབ་ཀྱ་ིངསེ་རྟེགོས། ཀུན་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིགནས་རིིམི་སགོས་

ཀྱང་རི་ེརི་ེནས་དིཔགོ་ཐུབ་པ་མི་ཡིནི་ནམི།

འདིམི་གའ་ིསྐོརི་གྱི་ིགླིེང་གཞི་ིའདི་ིལས་ངའ་ིཡིིདི་ལ་རིང་དིབང་ག་ིཕྱོིརི་དུ་མི་ིལ་ོ

ཉིེརི་བརྒྱདི་ལ་ཁྲི་ིམུན་དུ་བཞུགས་པའ་ིདིམི་པ་ཞིིག་དྲན་བྱུང་སྟེེ། སྐྱེེས་བུ་དི་ེན་ིལྷ་ོཨ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཧྥེ་ེརི་ིཀའ་ིབདིག་ཉིིདི་ཆོནེ་པ་ོམིན་ངྷི་ིལ (Nelson Rolihlahla Mande-

la曼德拉）རིེདི། ཁོོང་ཉིིདི་མུན་ནག་བཙོན་རིརི་འཇུག་རྒྱུའ་ིཁྲིིམིས་ཐོག་གཅོདི་

སྐབས་ཁོོང་གིས་འདི་ིལྟརི་བཤིདི་མྱོོང་། “ཁྲིིམིས་དིཔོན་ཆོེན་པ་ོལགས། མི་ིཡི་ིརྒྱུ་

འབྲེས་ཀྱ་ིརྟེོགས་པ་སདི་ཚིརི་དུས། ཁྲིིམིས་ཆོདི་ཁོ་ོནས་འཇིིགས་ཤིིང་ཞུམི་པརི་བྱེེདི་

མིི་ནུས་པ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མྱོོང་བས་གྲུབ་པ་ཞིིག་རིེདི། བདིག་གིས་ཀྱང་བཙོན་ལ་

འཛུལ་རྒྱུའ་ིགྲོ་སྒྲོགི་བྱེས་ཟནི། ཁོ་ོབོརི་མིཚིནོ་ན། རིང་ག་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཏུ་རིང་དིབང་དིང་

ལྡན་རྒྱུ་ན་ིརི་ེསྙོགེ་ཀུན་གྱི་ིགཙ་ོབ་ོཡིནི་པས། གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞིགི་གསི་ཀྱང་ཁོ་ོ

བ་ོརིང་དིབང་ལ་རི་ེབའ་ིའདུན་པ་བསྒྱུརི་མི་ིསྲིདིི་ལ་འགགོ་ཀྱང་མི་ིནུས་པ་ཡིནི།”ཞིསེ་

གསུངས་པ་ལ་བསམིས་ན། སོལ་ཟེ་ཉིི་ཆོེན་ལའང་གསེརི་གྱིིས་མིི་ཁུག་པའི་རྒྱུ་

འབྲེས་ཀྱ་ིརྟེོགས་པ་སྔོརི་ནས་སདི་ཟིན་པས། གཞིན་དིག་འཇིིགས་ཤིིང་བཀྱེདི་པའ་ི

ལམི་དི་ེབདིག་གིརི་བཞིསེ་པ་ཡིང་མིཚིརི་སྣང་སྐྱེ་ེདིགསོ་པ་ཞིིག་མིནི་པ་ཤིསེ་ཐུབ། 

སྤྱོ་ིལོ1966ལོརི། ཁོོང་ག་ིབརྩིམིས་སྒྲུང<<སྐྲན་ནདི་ཁོང>>ལེགས་པརི་

གྲུབ་ཟིན་ཀྱང་། དི་ཆོ་དིཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་རྣམིས་ཁོོང་ག་ིབརྩིམིས་ཆོོས་དིང་རྒྱང་ནས་རྒྱང་

དུ་བཀྱེདི་སོང་བས་ཀློོག་པ་པོའ་ིགཟིགས་རྟེེན་དུ་འགྲོེམིས་པའ་ིསྐལ་བ་ཤིིན་ཏུ་ཕྲ་བརི་

གྱུརི། ཚུལ་དིེས་འུ་ཐུག་ཐོབས་ཟདི་དུ་གྱུརི་པའ་ིཁོོང་གིས་ནི། བརྩིམིས་ཆོོས་སྔོ་མི་

དིང་འདྲ་བརི<<སྐྲན་ནདི་ཁོང>>ཡིང་སྐྱེ་དིཔརི་གྱི་ིརྣམི་པས་སྒོརེི་འགྲོམེིས་བྱེདེི་པ་

ལས་ཐོབས་གཞིན་མི་རྙེདི་དི།ོ །

སྤྱོ་ིལོ1967ལོའ་ིཟློ5པ་ནང་དུ། ཡིང་ཁོོང་གིས་ཕྱོག་འཕྲིན་ཞིིག་བྲེིས་ཏ་ེསུའུ་

ལེན་རྩིོམི་པ་པོའ་ིའཐུས་མི་ིཚིོགས་ཆོེན་གྱི་ིཚིོགས་ཞུགས་མི་ིསྣ་ཉིིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའ་ི



ཁྱེེདེ་ནི་འཇིིགསོ་མེདེ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆེོག་ཅིིག
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ལག་ཏུ་རི་ེརི་ེཕུལ། འཕྲིན་ཡིིག་དི་ེཉིིདི་དུ་སྒྱུ་རྩིལ་བརྩིམིས་ཆོོས་ཀྱ་ིརིིགས་ལ་སྲིིདི་

གཞུང་གིས་དིངོས་བརྒྱུདི་ཀུན་ནས་ལྟ་བཤིེརི་བྱེེདི་པའ་ིལམི་ལུགས་དིང་། གསང་

བའི་ཉིེན་རྟེོག་པས་སྐབས་དིང་སྐབས་སུ་སྒྱུ་རྩིལ་རྩིོམི་རིིག་མིཁོན་གྱིི་ནང་ཁྱིམི་

བསྔོོགས་པ་སོགས་ལ་གནདི་དུ་ཁོེལ་བའ་ིདིགག་སྒྲུབ་ཀྱ་ིཕྲེང་བ་རྒྱ་ཆོེརི་སྤྲོོས་ཏ།ེ སྒྱུ་

རྩིལ་རྩིོམི་རིིག་ལ་ན་ིརིང་ཉིིདི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱ་ིབརི་སྟེོང་གཙང་མི་ཞིིག་དིགོས་ཚུལ་གྱི་ི

རིེ་འདུན་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བརྗོོདི་ཡིོདི་པས། འཐུས་མིི་དིག་གིས་ཀྱང“ཡིག་པོ་

འདུག”ཅེས་ལྐོོག་ཏུ་ཁོེརི་ལབ་ལྡབ་ལྡིབ་ཙམི་བྱེེདི་པ་ལས་ཕན་ངེས་ཀྱ་ིརིམི་འདིེགས་

ཅ་ིཡིང་ག་ལ་ཕདོི། 

སྤྱོ་ིལ1ོ968ལོརི། ཁོངོ་ག་ིབློ་ོསྤོོབས་ཆོནེ་པསོ་རིང་ག་ིབརྩིམིས་ཆོསོ<<སྐྲན་

ནདི་ཁོང>>སགོས་ཕྱོ་ིརྒྱལ་དུ་པརི་སྐྲུན་བྱེས། སྐབས་དི་ེདུས་སུ། བརྩིམིས་ཆོསོ་ཕྱོ་ི

རྒྱལ་དུ་པརི་སྐྲུན་བྱེས་པ་ནི་མིངོན་གསལ་གྱིི་ང་ོརྒོལ་ཆོེན་པ་ོཞིིག་ཏུ་རྩིི་བས། སྤྱོི་

ལོ1969ལོརི་ཁོོང་ཉིིདི་སུའུ་ལེན་རྩིོམི་པ་པོའ་ིམིཐུན་ཚིོགས་ཀྱ་ིཁོོངས་ལས་ཀྱང་

ཕྱོརིི་ཕུདི་དི།ོ །

དི་ེལྟརི་སལོ་ཟ་ེཉི་ིཆོནེ་རིམིི་གྱིསི་རིམིི་གྱིསི་རིང་ག་ིཕ་ས་ཕ་ཡུལ་གྱི་ིམིགི་ནང་ག་ི

ཚིེརི་མི་ཉིིདི་དུ་གྱུརི་པ་དིང་ཆོབས་ཅིག ནུབ་ཕྱོོགས་རིང་དིབང་ག་ིའཇིིག་རྟེེན་ན་ནི། 

ཁོོང་གི་ཞུམི་མིེདི་སྙོིང་སྟེོབས་ཀྱི་སྙོན་པ་ཉིིན་རིེ་ལས་ཀྱང་ཆོེས་ཆོེརི་རྒྱས་ཤིིང་མིི་

རྣམིས་དིགའ་གུས་ཀྱ་ིཐོལ་མི་ོདྲག་ཏུ་རྡོེབ་བཞིིན་མིཆོིས་ཏེ། སྤྱོ་ིལོ1970ལོརི“ན་ོ

པེལ་རྩིོམི་རིིག་བྱེ་དིགའ”ཞིེས་པའི་གཟེངས་རྟེགས་སྐདི་པོ་ཆོེ་དིེ་ཉིིདི་ཀྱང་ཁོོང་ལ་

འབུལ་རྒྱུ་གཏན་ཁོལེ་ཞིངི་ཁྱབ་བསྒྲོགས་བྱེས་ས།ོ །
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སུའུ་ལེན་རྩིོམི་སྟེེགས་སུ་མིངོན་ནས་ལ་ོང་ོབཅུ་ལས་མི་འདིས་ཤིིང་། བརྩིམིས་

ཆོོས་གསུམི་ཙམི་ཞིིག་ལས་དི་དུང་ཡིོངས་ཁྱབ་ཏུ་མི་བཀྲམི་པའ་ིསོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་གྱི་ི

ངོས་ནས་བལྟས་ན། གླིོ་བུརི་དུ་གཟེངས་རྟེགས་གྲོགས་ཅན་དིེ་འདྲ་ཞིིག་ཐོོབ་པའི་

སྐབས་ཀྱ་ིམྱོངོ་ཚིརོི་ཅ་ིའདྲ་ཞིགི་ཡིནི་པ་སུས་ཀྱང་བཤིདི་དིཀའ་ཨང་། 

ཕངས་པ་ཞིིག་ལ། སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱ་ིལག་མིཐོིལ་དུ་འཚི་ོབའ་ིསོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་ལ་ན་ི

བྱེ་དིགའ་ལེན་དུ་ཕེབས་པའ་ིསྐལ་བ་ཞིིག་ཡི་ེམི་ལྡན་པརི་མི་ཟདི། “ན་ོཔེལ་རྩིོམི་རིིག་

བྱེ་དིགའ”ཐོོབ་པ་དིེས་ཁོོང་ཉིིདི་སྔོརི་ལས་ཀྱང་ཐུ་བའ་ིལྟ་རྟེོག་ནན་མིོའ་ིའོག་ཏུ་འགྲོ་ོ

འདུག་ག་ིབྱེ་བ་ཀུན་ལ་བཀག་རྒྱ་ཇི་ེཆོེརི་སངོ་། 

དི་དུང་སྤྱོི་ལོ1971ལོའ་ིཉིིན་ཞིིག་ལ། དིབང་སྒྱུརི་པས་གླིོ་བུརི་དུ་ཁོོང་གི་

བཞུགས་ཤིག་སྔོོག་བཤིེརི་བྱེས་ཤིིང་། ཁོོང་ག་ིབརྩིམིས་ཆོོས་ཀྱ་ིརྩིོམི་སྒྲོིག་པ་ཡིིན་

པའ་ིབུ་མི་ོཞིགི་ཀྱང་འཛནི་བཟུང་བྱེས་པ་རིདེི། སྙོངི་རྗོ།ེ ཅ་ིཁོག་སྟེ།ེ བུ་མི་ོདིསེ་ན་ིལུས་

སེམིས་ཀྱ་ིམིནརི་གཅདོི་དྲག་པ་ོམི་བཟདོི་པརི་སོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་གྱིིས་ལྐོོག་ཏུ་འབྲེ་ིབཞིིན་

པའི<<ཀ་ོལ་ཀའ་ིགླིིང་ཚིོམི>>གྱི་ིརྩིོམི་གདིན་སྐུང་ཡུལ་ཁོ་ནས་ཤིོརི། འོན་ཀྱང་། 

<<ཀོ་ལ་ཀའི་གླིིང་ཚིོམི>>གྱིི་བཤུས་ཡིིག་གཞིན་ཞིིག་སྔོརི་ནས་ཧྥེ་རིན་སིའི་

རྒྱལ་ས་རུ་བསྐུརི་ཟིན་པས་བརྩིམིས་ཆོོས་རློབས་པ་ོཆོ་ེདི་ེཉིིདི་རྩི་བརློག་ཏུ་མི་སོང་

བ་ཙམི་བྱུང་།

དི་ེལས་ཀྱང་སྐྱེ་ོབ་ཞིིག་ནི། རྩིོམི་སྒྲོིག་པ་བུ་མི་ོདིེས་རིང་སྲིོག་བཅདི་པའ་ིགཏམི་

ངན་གྱིིས་སོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་གྱི་ིཡི་ཁོོག་ལྗོིདི་ཏིག་ཏིག་ཏུ་བཏང་བརི་བརྟེེན། སྒོེརི་གཅོདི་

པའ་ིང་ོཚི་བྲེལ་པའ་ིབསམི་སྦྱོརི་དིག་ལ་གཏིང་ནས་ཞིེན་པ་ལོག་པའ་ིསོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་
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གྱིིས་ཀྱང་། དི་ན་ིཅ་ིཞིིག་བྱུང་ན་འབྱུང་དུ་ཆུགས་སྙོམི་པའ་ིཆོོདི་སེམིས་ཀྱིས<<ཀ་ོ

ལ་ཀའི་གླིིང་ཚིོམི>>ཧྥེ་རིན་སིརི་པརི་སྐྲུན་བྱེེདི་དིགོས་ལུགས་ཀྱི་གསང་འཕྲིན་

བཏང་སྟེ།ེ ཕ་རི་ིསརིི་བརྩིམིས་ཆོསོ་ཆོནེ་པ་ོདི་ེཉིདིི་པརི་དུ་བསྐྲུན་པ་རིདེི། དི་ེརྗོསེ་ཟློ་ཁོ་

ཤིས་ཀྱ་ིགཞུག་ཙམི་སྟེ་ེསྤྱོ་ིལོ1973ལོའ་ིཟློ12པའ་ིནང་དུ། <<ཀ་ོལ་ཀའ་ིགླིིང་

ཚིོམི་དིབྱེིན་འགྱུརི་མི>>ཡིང་ཨ་རི་ིདིང་འཇིརི་མིན་དུ་ཀློོག་པ་པོའ་ིམིིག་སྔོརི་སོན་

ཐུབ་པ་བྱུང་བས། ནུབ་ཕྱོོགས་ཀྱ་ིགསརི་ལམི་ཁོག་ཏུ་བརྩིམིས་ཆོོས་དིེའ་ིསྐོརི་གྱི་ི

གནས་ཚུལ་ཤུགས་ཆོེརི་སྤོལེ་ཏ།ོ ། 

སོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་མིཆོོག་གིས། “ངས་མི་ིཚིེའ་ིནུས་ཤུགས་ཡིོདི་རྒུ་བཏོན་ནས་ལ་ོ

རྒྱུས་ཀྱ་ིང་ོགདིོང་ང་ོམི་ཞིིག་མི་ིརྣམིས་ལ་བསྟེན་པ་ཡིིན། དི་ེལྟརི་བསྟེན་པས་སྐྱེ་ེབ་ོསྤྱོ་ི

དིང་། ལྷག་པརི་ཨུ་རུ་སུ་པ་རྣམིས་ལ་ོརྒྱུས་ལ་གཞིིརི་བྱེས་ནས་སདི་རྟེོགས་ཤིིག་

འབྱུང་དུ་རི་ེབ་ཡིིན།”ཞིེས་ཇི་ིསྐདི་གསུངས་པ་ལྟརི། སྤྱོ་ིལོ1910ལོའ་ིསུའུ་ལེན་གྱི་ི

བཅུ་པའ་ིགསརི་བརྗོ་ེནས་བཟུང་། སྤྱོ་ིལ1ོ962ལོའ“ིན་ོཝ་ོཆོིརི་ཁོ་སག་གསརི་པའ་ི

དིོན་རྐྱེན”བརི་གྱི་ིམི་ིལ་ོཧྲོིལ་པ་ོལྔ་བཅུ་ལྷག་ག་ིརིིང་ལ་གཏུམི་དིབང་རིིང་ལུགས་པ་

རྣམིས་ཀྱིས་དིམིརི་པོའ་ིལམི་ལུགས་ཀྱ་ིདིརི་ཆོ་ཕྱོོགས་སུ་བསྒྲོེངས་ནས། ཡུལ་དི་ེརུ་

མི་ིཡུལ་གྱི་ིདིམྱོལ་བ་མིངོན་སུམི་དུ་བསྟེན་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིང་ོགདིོང་སྦ་གསང་མིེདི་

པརི་བྲེིས་པའི<<ཀ་ོལ་ཀའ་ིགླིིང་ཚིོམི>>ནི། ངེས་དིོན་གྱི་ིརྩིོམི་རིིག་ཡིིན་ལ་དིོན་

དིམི་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱང་ཡིནི་པ་རིེདི།

རྒྱ་ནག་གི་ཤིེས་ཡིོན་ཅན་སྐུ་ཞིབས་ཧེ་མི(黑马)ཡིིས་ཀྱང<<ཀོ་ལ་ཀའི་

གླིིང་ཚིོམི>>བཀློགས་རྗོེས་འདི་ིལྟརི། “འདི་ིན་ིཤིིན་ཏུ་བབ་ཆོགས་པའ་ིབརྩིམིས་
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ཆོོས་ཤིིག་སྟེེ། རྒྱན་སྤྲོོས་དིང་ཐོབས་རྩིལ་ཅ་ིཡིང་མི་ངོམིས་པའ་ིབརྩིམིས་ཆོོས་ཤིིག་

རིདེི། འདིིའ་ིནང་དུ་སྔོནོ་མིཆོངོ་རྩིམོི་རིགི་ག་ིརྗོསེ་ཤུལ་ཕྲ་མི་ོཙམི་ཡིང་མི་ིའདུག གལ་

ཏ་ེའདི་ིལ་ཐོབས་རྩིལ་ཞིིག་ཅིས་ཀྱང་ཡིོདི་དིགོས་ཟེརི་ན། དི་ེནི‘ཇི་ིབཞིིན་བྲེ་ིབ་དིང་། 

ཡིང་ཇི་ིབཞིནི་བྲེ་ིབ། སློརི་ཡིང་ཇི་ིབཞིནི་བྲེ་ིབ’དི་ེཉིདིི་ཡིནི་པ་རིེདི།” ཅསེ་སྨྲས་འདུག 

<<ཀ་ོལ་ཀའ་ིགླིིང་ཚིོམི>>གྱིིས། སུའུ་ལེན་བཙན་རྒྱལ་ཆོེན་མིོས་ཕྱོ་ིགོས་

སུ་བཀླུབས་པའི་རྫུན་དིང་རྫུས་མིའི་དིརི་གོས་མིཐུག་པོ་རྨེག་མིེདི་དུ་བསྲིེགས་ཏེ། 

ནུབ་ཕྱོོགས་པ་ཚིོརི་ཤིརི་ཕྱོོགས་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་དིོན་དིངོས་ལ་ལྟ་སའི་སྒོོ་ཆོེན་ཞིིག་

ཧརི་གྱིསི་ཕྱོསེ་སངོ་། 

དི་ེལྟརི་ཕྱོེས་པ་ན། ནུབ་ཕྱོོགས་ཀྱི“གཡིོན་ལྷུང”ག་ིབསམི་བློ་ོལྡན་པའ་ིམི་ིཚིོའ་ི

ངག་ཐོོག་ག་ིལྷ་སྒྲུང་དིང་སེམིས་ངོས་ཀྱ་ིའཆོརི་སྣང་ཡིོདི་ཚིདི་ཀྱང་ཐོལ་བའ་ིརྡུལ་དུ་

བརློགས་ནས་རི་ེབ་སྟེངོ་ག་ིརི་ེཐོག་དུམི་བུརི་ཆོདི་སྐདི། དི་ེནས་བཟུང“ཀ་ོལ་ཀ”ིཞིསེ་

པའ་ིཚིིག་དི་ེཉིིདི་ནུབ་ཕྱོོགས་ཡུལ་གྲུ་རྣམིས་སུ་དིམིརི་པོའ་ིགཏུམི་དིབང་མིཚིོན་པའ་ི

ཚིབ་ཚིགི་ཏུ་གྱུརི་ནས། “ཀ་ོལ་ཀ”ིཟརེི་བ་ན་མི་ིརྣམིས་ཀྱ་ིསེམིས་ལ་དྲག་གནནོ་དིང་། 

བཀག་སྡོོམི། བཙན་དིབང་བཅས་ཀྱ་ིསྣང་བ་འགགོ་མིདེི་དུ་འཆོརི་ངསེ་པ་ཞིགི་ཏུ་གྱུརི་

སངོ་། 

<<ཀ་ོལ་ཀའ་ིགླིིང་ཚིོམི>>པརི་དུ་བསྐྲུན་ནས་ཟློ་གཉིིས་ཙམི་ལས་མི་སོང་

བརི། སྤྱོ་ིལོ1974ལོའ་ིཟློ2པའི་ནང་དུ“རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱི་ང་ོལོག་པ”ཡིི་ཉིེས་མིིང་གི་

ཐོོག་ནས་ཁོོང་ཉིིདི་ཡིང་བསྐྱེརི་འཛིན་བཟུང་བྱེས་ཤིིང་། མི་ིལ་ོཉིེརི་དིགུའ་ིསྔོོན་དུ་འདྲ་ི

གཅོདི་བྱེས་མྱོོང་བའ་ིགནས་དིེརི་སློརི་ཡིང་ཁྲིིདི། ཁྲིིདི་ནས་ཀྱང་སུའུ་ལེན་རྒྱལ་ཁོབ་



ཁྱེེདེ་ནི་འཇིིགསོ་མེདེ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆེོག་ཅིིག
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ཀྱི“སྤྱོ་ིདིམིངས་ཐོོབ་ཐོང”མིེདི་པརི་བཟོས་ཤིིང་། རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱ་ིཕྱོ་ིརིོལ་དུ་རྒྱང་ཕུདི་

གཏོང་རྒྱུའ་ིཐོག་བཅདི་དི་ེགནམི་གྲུ་རུ་བཞིག་ནས་རྒྱང་རིིང་རྒྱང་རིིང་ཞིིག་ཏུ་ཁྱེརི་

སོང་། གནམི་གྲུ་ལས་བབས་རྗོེས་འཇིརི་མིན་གྱི་ིརྒྱལ་ས་ཕ་ོནན་ཏུ་གཡུགས་ཡིདོི་པ་

ཤིསེ།

ཁོོང་ཉིིདི་ཅིའ་ིཕྱོིརི་རྒྱང་ཕུདི་བཏང་བ་རིེདི་ཅེས་འདྲ་ིན་ནི། ཅ་ེཁོ་ེརྒྱལ་ཁོབ་ཀྱ་ི

དིམིངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་པ་ཧ་ཝེལ（Václav Havel，哈维尔）

གྱིིས་དྲིས་ལན་འདིི་འདྲ་ཞིིག་གསུངས་འདུག “ཁོོ་པ་ཚིོས་སོལ་ཟེ་ཉིི་ཆོེན་རིང་གི་

རྒྱལ་ཁོབ་ལས་རྒྱང་ཕུདི་གཏངོ་དིནོ་གང་ཞི་ེན། ཁོ་ོལ་ནུས་ཤུགས་ཆོ་ེདྲགས་པས་མི་

ཡིནི་ལ། ཁོསོ་དིབང་སྒྱུརི་པ་དིང་ག་ོས་རྩིདོི་དུ་དིགོས་པས་ཀྱང་ག་ལ་ཡིནི། སལོ་ཟ་ེཉི་ི

ཆོེན་རྒྱང་ཕུདི་བཏང་བ་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞིན་ཞིིག་ཡིོདི་དིེ། ཁོོས་རིང་ནུས་ཡིོདི་རྒུས་

བདིེན་པའ་ིདིོན་དིངོས་མིཐོའ་དིག་རྗོེན་པརི་བསྔོོགས་པས་རིེདི། བདིེན་པ་མིཐོོང་ན་ན་ི

མི་ིརྣམིས་ཀྱ་ིའདུ་ཤིེས་འཛིན་ཚུལ་ལ་འགྱུརི་བ་འགྲོ་ོཞིིང་། འགྱུརི་བ་དིེས་དུས་ནམི་

ཞིགི་ལ་སྤྱོ་ིཚིགོས་ཧྲོལི་པརོི་བརྗོདོི་ལས་འདིས་པའ་ིཤིན་སྟེབོས་ཐོབེས་ངསེ་པས་རིདེི། 

དིེའི་ཕྱོིརི་གཏུམི་དིབང་སྒོེརི་གཅོདི་ལམི་ལུགས་ཀྱི་བདིག་པོ་ཚིོས་ནི་རིང་གི་རྒྱུན་

ཆོགས་ཀྱ་ིརིང་གཟུགས་མིངོན་པརི་བསྟེན་ཏེ། རིང་ཉིིདི་ཀྱ་ིལམི་ལུགས་བརྟེན་པོརི་

བསྲུང་ཆོེདི། རྫུན་སྣང་ག་ིའཇིིག་རྟེེན་གང་དིེའ་ིདིཀྱིལ་འཁོོརི་འཐུས་ཚིང་དུ་སྲུང་བའ་ི

བྱེེདི་ཐོབས་ཙམི་མིངོན་པ་རིེདི།”ཅེས་དིོན་གྱི་ིརྩི་བརི་ཟུག་པའ་ིདྲིས་ལན་ཞིིག་བཏབ་

ཡིདོི། 

སལོ་ཟ་ེཉི་ིཆོནེ་ཕྱོ་ིཡུལ་དུ་གནས་དིབྱུང་བཏང་བའ་ིརྗོསེ་སུ། སྔོརི་ནས་ཐོབོ་ཀྱང་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ལནེ་སྐལ་མི་ལྡན་པའ“ིན་ོཔེལ་རྩིོམི་རིིག་བྱེ་དིགའ”ལནེ་དུ་ཕེབས་ཤིངི་ཚིོགས་ཐོོག་ཏུ་

གཏམི་བཤིདི་ཀྱང་གནང་སྟེེ། “སྐདི་ཆོ་བདིེན་པ་གཅིག་གི་ལྗོིདི་ཚིདི་ས་ཆོེན་པོའ་ི

དིཀྱལི་འཁོརོི་ལས་ཀྱང་ལྕ།ི”ཞིསེ་གསུངས་ཤིངི་། སྒོརེི་གཅདོི་ཀྱ་ིསྲིདིི་དིབང་རྣམིས་ན་ི

སྐྱེག་རྫུན་ལ་གཞིི་བཅོལ་པའི་གཏན་ཚིིགས་ཀྱི་འབྲེེལ་བ་ཞིིབ་ཏུ་གསུངས་ནས། 

“ནམི་ཞིིག་སྐྱེག་རྫུན་གྱིི་རྐུབ་རྡོོལ་ཚིརི་དུས། དྲག་ཤུགས་ཀྱང་དིེ་དིང་མིཉིམི་དུ་

གཅེརི་བུརི་འབུདི་སྲིིདི་ལ། དིེའ་ིཟུངས་ཉིམིས་ཤིིང་ནུས་པ་ཤིོརི་ཏ།ེ ཞིིག་རིལ་འཐོོརི་

ཆོག་ཏུ་འགྲོ་ོངེས་ས།ོ །”ཞིེས་སོགས་ལེགས་བཤིདི་མིན་ངག་ག་ིཕྲེང་བས་སྐྱེ་ེབ་ོཕྲག་

བརྒྱའ་ིསམེིས་ལ་གསུབ་ཏུ་མིེདི་པའ་ིབག་ཆོགས་ཟབ་མི་ོབཞིག 

ཁོོང་གིས་གཟེངས་རྟེགས་ཀྱི་གཟིགས་དིངུལ་རྣམིས་བཞིེས་ཏེ། ཨ་རིིའི་གྲོོང་

ཁྱེརི་གང་ཞིིག་གི་ཉིེ་འདིབས་སུ་ལྷིང་འཇིགས་ཀྱི་བཞུགས་ཤིག་ཅིག་ཉིོས་པ་དིང་། 

གནས་དི་ེརུ་མུ་མིཐུདི་དུ་རྩིོམི་འབྲེའི་ིལས་ལ་འབདི་དི།ོ །

བཞི།ི

གནའ་ནས་དི་བརི་དུ། སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིལུགས་མིཐུན་གྱི་ིཐོོབ་ཐོང་ལ་རྡོོག་

བརྫིསི་བྱེེདི་པའ་ིསྒོརེི་གཅདོི་ཀྱ་ིཡུལ་ལུང་དིག་ན་ན།ི ཕྱོགོས་གང་ནས་བལྟས་རུང་སྤྱོ་ི

སྒོེརི་གཉིིས་ཀ་ནང་འགལ་གྱི་ིགཏན་ཚིིགས་འབའ་ཞིིག་ག་ིངང་དུ་འཚི་ོབཞིིན་ཡིོདི་པ་

རིེདི། ཐོ་ན་ཤིེས་རིིག་སློོབ་གས་ོདིང་། རིིག་གནས་སྒྱུ་རྩིལ་ཡིང་མུན་ནག་ག་ིརི་བ་དི་ེ

ཡི་ིལྕགས་དྲ་ལས་ཇི་ིལྟརི་བརྒལ། 

དིེ་ཡིང་དིཔེརི་ན། སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱི་གནས་དིག་ཏུ་ཡིང་ཕྱོོགས་གཅིག་



ཁྱེེདེ་ནི་འཇིིགསོ་མེདེ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆེོག་ཅིིག
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ནས<<རྩིོམི་རིགི་རྣམི་བཤིདི>>ཟརེི་བ་དིང་། <<རྩིོམི་རིགི་ལ་ོརྒྱུས>>ཟརེི་བ་

སོགས་ཀྱ་ིབསློབ་གཞི་ིམིང་པ་ོབསྒྲོིགས་ཏ།ེ བརྒྱ་ཁོ་གཅིག་གྲོག་གིས། “རྩིམོི་རིིག་ན་ི

སྤྱོ་ིཚིགོས་འཚི་ོབའ་ིདིནོ་དིངསོ་ཀྱ་ིརྣམི་པ་མིཚིནོ་པའ་ིསྒྱུ་རྩིལ་གྱི་ིམི་ལག་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་

ཡིིན་ན།ོ”ཞིེས་ཡིང་ཡིང་སྨྲས་ཤིིང་ཁྲིིདི་དིེ། རྩིོམི་རིིག་ལ་མིོས་པའ་ིསློོབ་མི་ཚི་ོལ་འཚི་ོ

བའ་ིདིོན་དིངོས་མིཚིོན་པའ་ིབརྩིམིས་ཆོོས་བྲེ་ིདིགོས་ལུགས་ཀྱ་ིསྐུལ་འདིེདི་བྱེེདི་ཁུལ་

ཀྱང་བྱེདེི། དི་ེལྟརི་ཟེརི་གྱིནི་ཟརེི་གྱིནི་ཡིང་ཕྱོགོས་གཅགི་ནས། “རིང་རིེའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་

འཚི་ོབའ་ིརིང་བཞིནི་ན་ིའདི་ིདིང་འདི་ིའདྲ་ཞིགི་ཡིནི།”ཞིསེ་དིང་། “རིང་རིེའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་

འཚི་ོབའ་ིདིོན་དིངོས་ན་ིདི་ེདིང་དི་ེའདྲ་ཞིིག་རིེདི།”ཅེས་དིབང་ཤུགས་དྲག་པོས་ཁོ་ཚིོན་

བཅདི་ནས་དི་ེལས་གཞིན་དུ་རྩིོམི་པ་པ་ོསྒོེརི་གྱི་ིབློ་ོམིིག་དིང་། དིཔྱོོདི་ཤིེས་ཀྱིས་ན་ིཅ་ི

ཡིང་བཙལ་མི་ིཆོགོ་ལ་གང་ལ་ཡིང་བལྟ་མི་ིཆོགོ་པརི་འདུག

དིརེི་བརྟེནེ། མི་ིཚི་ེརྩིམོི་རིགི་ལ་བཅལོ་པའ་ིསལོ་ཟ་ེཉི་ིཆོནེ་ལ་མིཚིནོ་ནའང་། ཁོངོ་

ཉིིདི་འཚི་ོགནས་ཀྱ་ིརྒྱལ་ཁོབ་དི་ེརུ་ནང་འགལ་གྱི་ིགཏན་ཚིིགས་སྣ་ཚིོགས“ལེགས་

བཤིདི”དུ་བཀས་བཅདི་བྱེས་ཤིིང་། མིངོན་སུམི་གྱི་ིསྐྱེག་རྫུན་མིཐོའ་དིག“ཁོ་ཏོན”དུ་

གཏན་ཁོེལ་བྱེས་ཡིོདི་པརི་བརྟེེན། བདིེན་པའ་ིསྐདི་ཆོ“ཁྲིིམིས་འགལ”དུ་བརྩིིས་པའ་ི

འཇིགི་རྟེནེ་དི་ེའདྲའ་ིནང་ལ་ན།ི “ཁྲིམིིས་མིཐུན”གྱི་ིངང་དུ་རྩིམོི་རིགི་རྣལ་མི་ཞིགི་ག་ིབློ་

སྲིོག་སྨོིན་པའ་ིཞིིང་ས་གཏན་ནས་མི་མིཆོིས་ཏེ། ཡུལ་དི་ེརིིགས་རྣམིས་སུ“སྒྱུ་རྩིལ་

ལས་རིིགས”ཟེརི་བ་དིང་། “རྩིོམི་རིིག་ལམི་བུ”ཟེརི་བ་སོགས་ཀྱང་བྱེིས་པ་བསླུ་བའ་ི

གནའ་གཏམི་ཙམི་ལས་ཅ་ིཞིགི་ཡིོདི་ཨང་། 

རྒྱུ་མིཚིན་དི་ེཉིིདི་ཀྱ་ིཕྱོིརི་ན། སོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་གྱིིས་མྱོངས་པའ་ིདིཀའ་སྡུག་དིང་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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འབདི་འབུངས་མིཐོའ་དིག་ཀྱང་ཆོབ་སྲིིདི་དིང་ཆོབ་སྲིིདི་ཀྱི་ངོ་བོ་གང་ཞིིག་ལ་སྦྱརི་

ནས་འགྲོེལ་རྐྱང་མིཛདི་ན་ཤིིན་ཏུ་ནོརི་ཞིིང་འཁྲུལ་ལ་ོཞིེས་ཁོ་ོབ་ོསྨྲ་སྟེེ། ཁོོང་གིས་སྔོ་

གཞུག་ཏུ་དིཀའ་སྡུག་ག་ིཕུང་བ་ོམི་ིབཟདི་པ་དི་ེའདྲ་ཞིིག་མྱོོང་རྐྱེན་ན་ིམིཐོརི་ཐུག་ན། 

རིང་ཉིིདི་རྩིོམི་པ་པ་ོཞིིག་ཡིིན་པའ་ིངོས་ནས་འཚི་ོབའ་ིབདིེན་པརི་གཞིིརི་བྱེས་ཀྱ་ིརྩིོམི་

རིིག་རྣལ་མི་ཞིིག་བྲེིས་པས་ཡིིན་ལ། རིང་ཉིིདི་མི་ིཞིིག་ཡིིན་པའ་ིངོས་ནས་སྐྱེག་རྫུན་

གྱི་ིསྙོགིས་རི་ོསྤོངས་པའ་ིམི་ིསྐདི་རྣལ་མི་ཞིགི་བཤིདི་པས་རིེདི། 

གལ་ཏེ་སོལ་ཟེ་ཉིི་ཆོེན་ལ་ཆོབ་སྲིིདི་ཀྱི་ངོས་ནས་ག་ོབ་ལེན་རྒྱུ་མིིན་ན། ཁོོང་

གིས་གཏུམི་དིབང་ལ་ང་ོརྒོལ་བྱེས་ཞིིང་། སྒོེརི་གཅོདི་ལ་སུན་འབྱེིན་གནང་ང་ོཞིེས་

ཁྱདོི་ཀྱསི་མི་སྨྲས་སམི་ཞི་ེན། བདིནེ་ཏ།ེ ཁོ་ོབསོ་བརྗོདོི་པ་ན“ིདིབང་ཤུགས་ཀྱ་ིཆོདེི་དུ་

དིབང་ཤུགས་རྩིོདི་པའ་ིརིིགས་ལམི”དིང་འབྲེེལ་ཏ་ེག་ོབ་ལེན་མི་ིརིིགས་ཞིེས་པ་ཡིིན་

གྱི།ི སོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་གྱི་ིབསམི་བློོརི་ཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ིདིོན་སྙོིང་ཅ་ིཡིང་མི་ིའདུག་ཅེས་ན་ིམི་

སྨྲས་ཏེ། འཇིིག་རྟེེན་ཧྲོིལ་པ་ོཞིིག་རྫུན་གྱིིས་དིབང་བསྒྱུརི་པའི་རྒྱུ་འབྲེས་རིབ་དིབྱེེ་

མིཐོའ་དིག་ནུས་ལྡན་དུ་སྨོནི་ནས། ཡུན་གྱིསི་ཡུན་གྱིསི་རྫུན་པ་ཡིདོི་ཚིདི་བདིནེ་པརི་

གྱུརི། བདིནེ་པ་མིཐོའ་དིག་རྨགེ་མིདེི་དུ་ཉིམིས་པའ་ིདུས་སུ། སྐདི་གཟངེས་མིཐོནོ་པསོ་

བདིནེ་པའ་ིདིནོ་དིངསོ་ཚིགི་གཅགི་བརྗོདོི་པ་ཙམི་གྱིསི་ཀྱང་། རྫུན་ལ་གཞི་ིབཅལོ་པའ་ི

གཏུམི་དིབང་རིངི་ལུགས་ཀྱ་ིཕ་ོབྲེང་ཧྲོལི་པ་ོཡིམོི་ཡིམོི་དུ་འདིརི་བརི་བྱེདེི་ན། བདིནེ་པ་

སྨྲ་བའ་ིདིབང་བ་ོསོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་གྱི་ིབརྩིམིས་ཆོོས་ལ་ཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ིདིོན་སྙོིང་གང་ཡིང་

མིདེི་ཅསེ་སུ་ཞིགི་སྨྲ་བརི་ནུས། 

འཛམི་གླིིང་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོའ་ིསྲིིདི་དིབང་སྒོེརི་གཅོདི་མིཁོན་དིག་ལ་མིཚིོན་ན། 



ཁྱེེདེ་ནི་འཇིིགསོ་མེདེ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆེོག་ཅིིག
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རིང་གི་དིབང་གྲོགས་བརྟེན་པོརི་སྲུང་བྱེེདི་ཀྱི་ལས་སྒོོ་ལ་ནི་རྩི་བའི་ཆོ་ནས་རིིགས་

གཉིིས་སུ་དིབྱེ་ེསྟེ།ེ གཅིག ཁྲིག་དྲ་ིའཐུལ་བའ་ིདྲག་སྦྱོརི་ལ་བརྟེེན་ནས་སུ་ཞིིག་ཁོ་ལ་

མི་ིཉིན་པ་དིང་། གང་ཞིིག་གུས་འདུདི་མི་ིཞུ་བ་ཡིོདི་ཚིདི་འཛིན་པ་དིང་། རྡོེག་པ་དིང་། 

གསོདི་པ་སོགས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་མི་ིརྣམིས་ལ་འཇིིགས་སྔོངས་བསློངས་ཏེ། སྐྱེ་ེབ་ོམིཐོའ་

དིག་གང་སྨྲས་ཁོ་ལ་ཉིན་པའི“གཅེས་ཕྲུག”ཤི་སྟེག་ཏུ་བསྒྱུརི་རྒྱུ་དི་ེཡིིན་པས། རྒྱལ་

ཁོབ་བདི་ེསྲུང་ཁོང་དིང་། གསང་བའ་ིལས་ཁུངས་ས་ོསོ། ཞིིབ་དིཔྱོོདི་ཁོང་། ཁྲིིམིས་

ཁོང་། ཉིནེ་རྟེགོ་ལས་ཁུངས། དིམིག་དིཔུང་། བཙནོ་ཁོང་སོགས་ན་ིལས་ཀྱ་ིསྒོ་ོདི་ེཉིིདི་

སྒྲུབ་པའ་ིཐོབས་དིང་ཐོབས་བྱུང་ག་ིསྦྱོརི་བས་མི་ཁོོམི་པརི་གནས་ཡིདོི། 

གཉིིས། དིབང་སྒྱུརི་པ་ཁོོ་ཚིོས་ག་དུས་ཡིིན་ན“མིི་དིམིངས་ཀྱི་རྩི་བའི་ཁོེ་

ཕན”དིང་། “མི་ིདིམིངས་ཀྱ་ིརྩི་བའ་ིབདི་ེསྐྱེིདི”ཁོ་ོན་གཙིགས་སུ་འཛིན་པའ་ིབཟ་ོསྟེོན་

གྱིི་ཡིོདི་པས། ཁོོ་ཚིོའི་བློོ་གྲོོས་ལས་ཐོོན་པའི་ལམི་ལུགས་ནི་བྱེེདི་ཐོབས་དིང་། 

དིམིགིས་ཡུལ། གྲུབ་འབྲེས་སགོས་གང་ག་ིཆོ་ནས་ཀྱང་ཆོསེ་ཁྱདི་པརི་དུ་འཕགས་པ་

ཡིནི་ན་ོཞིསེ་གཡི་ོདིང་། སྒྱུ་དིང་། ཐོབས་དིང་། རྩིལ་ཡིདོི་ཚིདི་བསྡུརི་ཏ་ེབལྟས་བལྟས་

རིིག་རིིག་ལ་རྫུན་མིངོན་སུམི་པ་འདིོདི་འདིོདི་དུ་བཤིདི་ནས། གཏུམི་དིབང་དྲག་སྤྱོོདི་

ལའང་འདྲ་ཆོགས་ཆོགས་ཀྱ་ིཕྱོ་ིགོས་མིཛེས་པ་ོཞིིག་བཟ་ོཨ་ེཐུབ་ལ་འབདི་དིེ། བསླུ་

བྲེིདི་བདིེན་དུ་བཟུང་སྟེ་ེཐོ་ན་རིང་ཉིིདི་ཀྱང་བརྗོེདི་འགྲོ་ོབའ་ིགླིེན་རྨོངས་ཀྱ་ིསྐྱེ་ེབ་ོམིང་པ་ོ

གས་ོསྐྱེངོ་བྱེ་ཨ་ེཐུབ་ལ་བརྩིནོ་རྒྱུ་དི་ེཡིནི།

མིི་གཙང་བའི་ལས་དིེ་ཉིིདི་ཀྱི་ཕྱོིརི་དུ་ཡིང་མི་ལག་ལྡན་པའི་བཟོ་གྲྭ་ཞིིག་ཉིིན་

མིཚིན་ཀུན་ཏུ་བྲེལེ་བ་ཆོ་ེསྟེ།ེ དྲལི་བསྒྲོགས་ལས་ཁུངས་ས་ོས་ོདིང་། སློབོ་གསའོ་ིལས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཁུངས། གཞུང་གཉིེརི་དུས་དིེབ་དིང་ཚིགས་པརི། བརྙན་འཕྲིན་དིང་རླུང་འཕྲིན། ལ་ོ

རྒྱུས་རྩིོམི་སྒྲོིག་ག་ིལས་ཀ་གཉིེརི་མིཁོན། སློོབ་གྲྭ་ཁོག་ག་ིབསློབ་དིེབ་རྩིོམི་སྒྲོིག་པ་

སོགས་ཀྱ་ིསྡོ་ེཚིན་རྣམིས་སུ། མིཁོས་མིིང་འཛིན་པ་དིང་སྙུག་ཐོོགས་མིང་པ་ོཞིིག་ག་ི

སྐུ་ཚིེའ་ིཕྲངེ་ཐོག་ཕྲ་མི“ོརྫུན་སྨྲ་བའ་ིསྒྱུ་འཕྲུལ”གྱི་ིཀློོང་ན་ཟདི་ཀྱནི་ཡིདོི་དི།ོ །

ཡིང་གཅིག་བཤིདི་ན། རྫུན་གྱི་ིབསྟེན་པ་ཕྱོོགས་ནས་ཕྱོོགས་སུ་ཁྱབ་པའ་ིལ་ོཟློ་

དིག་ག་ིནང་དུ། རྫུན་རྐྱལ་ཀུན་གྱི་ིགྲོལ་མིག་ོརུ་བཞུགས་མིཁོན་ན་ིལ་ོརྒྱུས་རྩིོམི་སྒྲོགི་

ག་ིལས་ལ་ཞུགས་མིཁོན་རྣམིས་ཡིིན་ཏེ། མི་ིགཞི་ིརླུང་ལ་བསྐུརི་པའ་ིམི་ིདི་ེརིིགས་

ཀྱསི་ན།ི བདིག་པའོ་ིདིགངོས་འདུན་བཞིནི་རིང་སྣང་གང་འདིདོི་དུ་འདིས་ཟནི་པའ་ིདིནོ་

བྱེ་མིཐོའ་དིག་ལ་གནས་མི་ཡིིན་པའ་ིསྐྱེག་རྫུན་བཤིདི་ནས། མི་ིརྣམིས་ཀྱ་ིབདི་ེཐོང་ག་ི

དྲན་ཚིརོི་ཇི་ིསྙོདེི་ཡིངོས་སུ་ཉིམིས་པའ་ིལས་ལ་བརྩིནོ་པ་རིེདི། 

དི་དུང“གསརི་འགོདི་པ”རུ་ཁོས་འཆོ་ེབ་ཚི་ོན་ིརྫུན་རྐྱལ་ཆོེན་པ་ོགཉིིས་པ་ཡིིན་

ཏ།ེ རྒྱུ་འབྲེས་སྒོོརི་མིོརི་བརྗོེས་པའ་ིམི་ིདི་ེརིིགས་ཀྱིས་ཀྱང་། བདིག་པོའ་ིདིགོས་མིཁོ་ོ

བཞིིན་སྣང་བ་མིངོན་སུམི་གྱིི་ཆོོས་ཅན་མིཐོའ་དིག་ལ་འདིོདི་འདིོདི་དུ་བསྙོོན་འདིིང་

ཞིིང་། མི་ིརྣམིས་ཀྱ་ིམིིག་དིང་རྣ་ཡི་ིདིབང་པ་ོམིཐོའ་དིག་འཁྲིལ་འཁྲུལ་ཉིིདི་དུ་བསྒྱུརི་

པའ་ིལས་ཀྱསི་དུས་འདིའ་བ་རིེདི།

དིནོ་གྱི་ིདིབང་དི་ེཉིིདི་གཟགིས་ནས། རློབས་ཆོནེ་རྩིོམི་པ་པ་ོསལོ་ཟ་ེཉི་ིཆོནེ་གྱིསི་

ཀྱང་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིདིནོ་དིངསོ་མིཐོའ་དིག་ཕྱོིརི་བསྔོགོས་ཏ།ེ མིིའ་ིརིགིས་ཀྱ་ིདྲན་ཤིསེ་ལ་

ངསེ་པ་དིནོ་གྱི་ིརྒྱང་འབོདི་རིངི་པ་ོཞིགི་མིཛདི་པ་ཡིནི་ན།ོ །

ལྔ།



ཁྱེེདེ་ནི་འཇིིགསོ་མེདེ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆེོག་ཅིིག
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སལོ་ཟ་ེཉི་ིཆོནེ་མིཆོགོ་གསི་དིཀའ་སྤྱོདི་དིང་སྡུག་རུས་ཆོནེ་པསོ། རིནི་ཐོང་བློ་ན་

མིཐོོ་བའི་བརྩིམིས་ཆོོས་ཇིི་སྙོེདི་ཅིག་བྲེིས་པ་རྣམིས་ཀྱི་ནང་ན། གྲོགས་པ་རྒྱང་དུ་

མིཆོེདི་པའ་ིང་ོམིཚིརི་བརྩིམིས་ཆོོས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིིག་མིཆོིས་པ་ནི། ཡིིག་གྲོངས་

ས་ཡི་གཅིག་དིང་འབུམི་ཕྲག་བཞིིས་གྲུབ་པའ་ིསྒྲུང་རིིང་ཆོེན་མིོ<<ཀ་ོལ་ཀའ་ིགླིིང་

ཚིོམི>>ཞིསེ་ཡིངོས་སུ་གྲོགས་པ་དི་ེཉིིདི་ཡིིན་པ་སྨོསོ་ག་ལ་དིགསོ། 

ཕྱོོགས་བསྡུས་བཙོན་རིའ་ིའཚི་ོབའ་ིམིཐོོང་སྣ་ེསྣ་ཚིོགས་ལས་འཕྲོས་པའ་ིགཏམི་

རྒྱུདི་མིང་པ་ོཕྲེང་དུ་བསྟེརི་པའི<<ཀ་ོལ་ཀའ་ིགླིིང་ཚིོམི>>ན།ི ཕྱོིརི་དྲན་གྱི་ིཆོེདི་དུ་

ཕྱོིརི་དྲན་བྲེིས་པ་ཙམི་དིང་། འཁོོན་འཛིན་གྱི་ིཆོེདི་དུ་འཁོོན་འཛིན་བསློངས་པ་ཙམི་མི་

ཡིནི་ཏ།ེ བརྩིམིས་ཆོསོ་དི་ེན།ི སུའུ་ལནེ་གྱི་ིགཏུམི་དིབང་ལམི་ལུགས་ལས་བྱུང་བའ་ི

དིཀའ་སྡུག་ག་ིདུས་རིབས་དིེའ་ིརྒྱུ་རྐྱེན་རིབ་དིབྱེ་ེམིཐོའ་དིག་ལ་གཏིང་ཟབ་ས་ནས་

ཕྱོིརི་རྟེོག་བྱེས་པས་བསམི་བློོའ་ིརི་ོབཅུདི་ལྡན་ཞིིང་། བརྩིམིས་ཆོོས་དིེས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ི

བྱེས་ཉིེས་ལ་རིང་ཉིིདི་ཚུདི་པའ་ིསྐྱེ་ེབ་ོམིཐོའ་དིག་གིས་འགྱིོདི་བཤིགས་རྣལ་མི་ཞིིག་

བྱེདེི་དིགསོ་ཚུལ་གྱི་ིམིསོ་འདུན་ཡིང་མིཚིནོ་ཡིདོི། 

སྐུ་ཞིབས་ཧ་ེམི་ཡིིས། “ཁོ་ོབོ<<ཀ་ོལ་ཀའ་ིགླིིང་ཚིམོི>>ལ་ཐོོག་མིརི་མིཇིལ་

སྐབས་སུ། ཕྱོོགས་བསྡུས་བཙོན་རིའ་ིགཏམི་རྒྱུདི་ལ་ཧ་ལས་མི་བྱུང་སྟེ།ེ རྒྱ་རིིགས་

མིི་དིམིངས་ཀྱིས་མྱོངས་པའི་དིཀའ་སྡུག་དིང་མིནརི་གཅོདི་ནི་ཁོོང་གིས་བྲེིས་པ་དིེ་

ལས་ཀྱང་ཆོསེ་ཆོརེི་བརྒལ་པས་ས།ོ །འནོ་ཏ་ེཧ་ལས་པ་ཞིགི་བྱུང་བ་ན།ི ཆོསོ་ལུགས་

ཀྱ་ིདིགོངས་འདུན་ཤུགས་ཆོེན་ལྡན་ཞིིང་། གཏུམི་དིབང་རིིང་ལུགས་ལ་རྒྱབ་གཏོདི་

བྱེེདི་མིཁོན་གྱིི་སྐྱེེས་བུ་འདིིའི་དྲང་ཚུགས་དིང་ཕྱོིརི་རྟེོག་གི་བསམི་བློོ་དིེ་ཉིིདི་ཡིིན་
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ནོ། །”ཞིེས་བཤིདི་པ་དིེ་ཇིི་བཞིིན། རིང་རིེ་བོདི་མིི་ཚིོས་ཀྱང<<ཀོ་ལ་ཀའི་གླིིང་

ཚིམོི>>ལ་བལྟས་ན། ཕྱོགོས་བསྡུས་བཙནོ་རིའ་ིནང་ག་ིདིཀའ་སྡུག་ག་ིའཚི་ོབ་ལ་ན་ི

ཧ་ལས་ཤིིང་ཧང་སང་བ་ག་ལ་འོངས་ཏེ། “རིིག་གསརི”སོགས་ཀྱ་ིནང་དུ་ང་ཚི་ོརིང་

གིས་མྱོངས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་རིང་བཞིིན་གྱི་ིསྡུག་བསྔོལ་ཡིང་དི་ེལས་མི་མིང་ན་མི་ིཉུང་

བའ་ིཕྱོརིི་རི།ོ །

དི་ེཡི་ིཕྱོིརི་ན། སྐུ་ཞིབས་ཧ་ེམི་ཡིིས་སྨྲས་པ་བཞིིན་འུ་ཅག་གིས་བལྟ་དིགོས་ས་

ཡིང་ཕྱོོགས་བསྡུས་བཙོན་རིའ་ིནང་ག་ིགཏམི་རྒྱུདི་ཙམི་མིིན་པརི། ལམི་ལུགས་ཤིིག་

ག་ིརྣམི་པརི་ཆོགས་ཟིན་པའ་ིདིཀའ་སྡུག་ཆོེན་མིོའ་ིལ་ོཟློ་གང་དིེའ་ིསྔོ་ཕྱོིའ་ིའབྱུང་རྐྱེན་

རྣམིས་ལ་ཕྱོིརི་རྟེོག་གི་བསམི་བློོའ་ིཟབ་ས་ནས་མིཇིལ་ན་དིགོས་པ་བློ་ལྷག་ཏུ་མིི་

ཆོའེམི། 

འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱེ་དིངོས་མིཐོའ་དིག་རིང་རིང་ག་ིམིཐུན་པའ་ིརྒྱུ་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་

ཤི་སྟེག་ཡིིན་པ་ལས། རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་ཡིང་བལྟོས་མིེདི་དུ་བྱུང་བའ་ིདིངོས་པ་ོཞིིག་ན་ི

གཏན་དུ་ག་ལ་ཡིོདི། སུས་ཀྱང་བཤིིག་དིཀའ་བའ་ིགཏན་ཚིིགས་ཀྱ་ིམིདུདི་པ་དི་ེཡི་ི

ཆོོས་ཉིིདི་བཞིིན་དིཔགས་ན། རྒུདི་པ་མི་ིབཟདི་པའ་ིགཏེརི་མིཛོདི་དུ་གྱུརི་པའ་ིསྲིིདི་ཀྱ་ི

ལམི་ལུགས་ནག་པ་ོམིཐོའ་དིག་ཀྱང་། རིང་རིང་ག་ིམིཐུན་པའ་ིརྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་འབའ་

ཞིགི་ཏུ་ངསེ་པའ་ིབདིནེ་པ་སུ་ཡིསི་བཟློགོ་ཐུབ་བམི། 

ཁོ་ཕྱོིརི་འཁོོརི་ཏ་ེལྟོས་དིང་། ཨུ་རུ་སུའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིཆུ་བ་ོཤིག་ཤིག་བཞུརི་པའ་ི

བྲེང་གཞུང་དུ། གཏུམི་དིབང་དྲག་པོའ་ིའཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་དིརི་པའི་སུའུ་ལེན་

བཙན་རྒྱལ་ཆོནེ་མི་ོཇི་ིལྟརི་བྱུང་བ་རིེདི་ཅ་ེན། དི་ེན་ིདུས་རིབས་ངསེ་ཅན་ཞིགི་ག་ིནང་
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དུ། ཡུལ་དིེའ་ིམི་ིཕལ་མི་ོཆོེས་དྲག་པོའ་ིགསརི་བརྗོ་ེན་ིམིཆོོག་དིང་རིབ་ཏུ་བསྔོགས་

ཤིིང་། དྲག་སྦྱོརི་གྱི་ིབྱེེདི་ཐོབས་ལ་རྨོངས་དིདི་བྱེས་པའ་ིཉིེརི་འབྲེས་ཡིིན་པརི་མི་ཟདི། 

མི་ིཡུལ་རིང་མིཚིན་པའ་ིཆོསོ་ཉིདིི་ཀྱ་ིརྟེནེ་འབྱུང་དིང་འགལ་བའ“ིརྫིགོས་ལྡན་གྱི་ིཡུལ་

ཁོམིས”ཤིིག་བཞིེང་བརི་འདིོདི་པའ་ིལོག་འདུན་ཆོེན་མིོའ་ིམིཇུག་འབྲེས་ཀྱང་ཡིིན་པ་

རིདེི། 

དུས་རིབས་ཉི་ིཤུ་པའ་ིའག་ོསྟེོདི་དུ། ཨུ་རུ་སུའ་ིམི་ིཕལ་མི་ོཆོསེ་ཐོལོ་ས་ིཏེའ་ིརིངི་

ལུགས་རྒྱབ་ཏུ་དིོརི་ཅངི་། ལ་ེཉིནི་གྱི་ིརིངི་ལུགས་དིང་དུ་བློངས་པ་ནས་བཟུང་། ཡུལ་

དིེརི“ཀོ་ལ་ཀའི”འཇིིག་རྟེེན་ཞིིག་ཐོག་མིི་རིིང་བརི་ཡིོང་ངེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིི་རྟེེན་འབྱུང་

ཡིོངས་སུ་སྨོིན་པ་རིེདི་ཅེས་དིཔྱོོདི་ལྡན་དིག་ཡིང་ཡིང་སྨྲ་བརི་མིཆོིས། བདིེན་ཏེ། མི་ི

རིགིས་གང་ཞིགི་ག་ིགཙ་ོརྒྱུགས་ཀྱ་ིའདུ་ཤིསེ་དིང་བསམི་བློ་ོལས་ན།ི མི་ིརིགིས་དི་ེལ་

དི་ེམིཐུན་གྱི་ིའདིམི་ག་ཞིིག་ཐུན་མིོང་དུ་ཆོགས་སྲིིདི་ལ། མི་ིརིིགས་དི་ེཡི་ིཐུན་མིོང་ག་ི

འདིམི་ག་ལས་ནི། མི་ིརིིགས་དི་ེལ་ཐུན་མིོང་ག་ིམིཇུག་འབྲེས་ཤིིག་ཀྱང་དི་ེམིཐུན་དུ་

འབྱུང་ངསེ་པ་མི་ཡིནི་ནམི། 

དི་ེལྟརི་ཞིིབ་ཏུ་བསམིས་ན། འུ་ཚིོས་ཀྱང་གཞིན་ལ་ལ་ེའདིེདི་འཁོང་རི་ཅ་ིཙམི་

བྱེས་རུང་། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིཤིིང་རྟེའ་ིཁོ་ལ་ོཔ་རིང་ཉིིདི་ཡིིན་དུས་སུ། རྒྱལ་མིཆོོག་བཅུ་

གསུམི་པའ་ིབཅསོ་སྒྱུརི་གྱི་ིདིགངོས་འདུན་ཐོལ་དིངོ་དུ་གཡུགས། དིཔའ་བ་ོལུང་ཤིརི་

གྱི་ིདིམིངས་གཙོའ་ིརི་ེབ་རྨེག་མིེདི་དུ་བརློགས། མིཁོས་དིབང་དིག་ེཆོོས་ཀྱ་ིབློ་ོའབྱེེདི་

བསམི་བློ་ོལྕགས་སྒྲོོག་གིས་བཅིངས་ཕྱོིན་ནས། རིང་ཉིིདི་ཀྱ་ིསྟེེང་དུ་ཅ་ིཞིིག་ཡིོང་རྒྱུ་

ཡིནི་པའ་ིགྲོ་སྒྲོགི་མིཐོའ་དིག་རིང་ཐོགོ་ནས་བྱེས་ཚིརི་པ་མི་རིེདི་དིམི། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཞིང་སྟེོན་བསྟེན་པ་རྒྱ་མིཚིོས། “གཞིན་དིོན་དིཔྱོདི་ན་གསལ་བོ་ཡིིན་ན་

ཡིང་། །མིརི་མི་ེརིང་རྩིརི་གསལ་བ་ཤིིན་ཏུ་དིཀའ། །”ཞིེས་གསུངས་པ་ལྟརི། འཇིིག་

རྟེེན་འདིིའི་མིི་རྣམིས་ནི་ནམི་ཡིང་གཞིན་དིང་གཞིན་གྱིི་མི་འདིང་ས་ནས་གླིེང་རྒྱུརི་

དིགའ་ལ། ཉིསེ་པ་མིཐོའ་དིག་གཞིན་དིང་གཞིན་གྱིསི་ལན་ན་ོཞིསེ་ཀྱང་སྨྲ་བརི་སྤྲོ།ོ སྨྲ་

བ་པ་ོདི་ེརིིགས་ལ་མིཚིོན་ན། རིང་སྟེེང་ག་ིདིཀའ་སྡུག་ཡིོདི་ཚིདི་རིང་གིས་བསགས་

པའི་རྟེེན་འབྱུང་གི་ག་ོབ་ཤིིན་ཏུ་ཆུང་ཞིིང་། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་བྱེས་ཉིེས་ལ་རིང་སྟེེང་ནས་

འགྱིོདི་བཤིགས་ཀྱ་ིབསམི་བློ་ོཞིིག་ཕལ་ཆོེརི་ཡིོདི་དིཀའ་བ་ཡིིན་ཏེ། དི་ལྟ་ཡིང་སྒོེརི་

གཅོདི་ཀྱ་ིསྐལ་བ་ངན་པའ་ིལས་སྦྱོརི་ལ་སྨྲ་ེངག་འདིོན་མིཁོན་མི་མིང་ན་མི་ིཉུང་མིོདི། 

སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱ་ིཚིོང་རྫིས་བྲེིན་པའ་ིརྩི་བ་ཚིོང་རི་ལ་ཐུག་ཡིོདི་པའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིག་ོབ་

ལྟརི། ཕྱོོགས་དིང་ཟུརི་ས་ོས་ོལ་རིང་སྟེེང་ནས་དིཔྱོིས་ཕྱོིན་པའ་ིའགྱིོདི་སེམིས་སྟེེན་

མིཁོན་ཅ་ིཙམི་ཡིདོི་དིམི། 

དྲང་མིརོི་བཤིདི་ན། སྒོརེི་གཅདོི་ན་ིསྒོེརི་གཅདོི་རིང་ཡིིན་པས། སྒོརེི་གཅདོི་ཀྱསི་

སྒོེརི་གཅོདི་མིཁོན་ལ་ཚིདི་མིེདི་པའ་ིདིབང་ཤུགས་དིང་མིཐོའ་མིེདི་པའ་ིལོངས་སྤྱོོདི་ཅ་ི

འདིོདི་དུ་སྟེེརི་བ་རིེདི། སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱ་ིའོག་ཏུ་མི་ིདིམིངས་ཁོ་ོནརི་རིང་དིབང་མིེདི་པ་མི་

གཏོགས། དུས་རིབས་ས་ོསོའ་ིསྒོེརི་གཅོདི་མིཁོན་པ་ོདིག་ན་ིའཇིིག་རྟེེན་འདིིའ་ིགོང་ན་

མིདེི་པའ་ིརིང་དིབང་ག་ིབདིག་པ་ོཉིདིི་དུ་རྩི་ིརུང་བ་ཡིནི། དི་ེལྟ་ན་མི་ིསུ་ཞིགི་གསི་ཀྱང་། 

སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱ་ིདིབང་གྲོགས་དི་ེའདིོདི་པའ་ིའབྱེོརི་བ་ཁྱདི་པརི་ཅན་ཞིིག་མིིན་ན་ོཞིེས་

སུ་སྨྲ་བརི་མི་ིནུས་པས། འདིོདི་ཆོགས་ཀྱ་ིས་པས་བསྡུས་པའ་ིའདིོདི་པ་པ་རྣམིས་ན་ི

ཁྱདི་འཕགས་ཀྱ་ིའབྱེོརི་བ་དི་ེལ་ཅསི་མི་ིདིགའ། 



ཁྱེེདེ་ནི་འཇིིགསོ་མེདེ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆེོག་ཅིིག
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རིེདི། སྒོེརི་གཅོདི་མིཁོན་རིང་ངོས་ལ་ཆོག་བཞིག་ན། ས་ོསོརི་དིབང་བའ་ིཕུན་

ཚིོགས་ཀྱི་འབྱེོརི་བ་ཁྱདི་པརི་ཅན་དིེ་འཆོོརི་དུ་དིོགས་ཏེ། ཆོོས་ལུགས་དིང་གྲུབ་

མིཐོའ། མི་ིརིགིས་དིང་རྒྱལ་ཁོབ་སགོས་བདེི་སྤྱོདོི་བྱེ་ཐུབ་པ་ཇི་ིསྙོདེི་བདེི་སྤྱོདི་ནས་ས་ོ

སོའ་ིསྒོེརི་གཅོདི་དིབང་ཤུགས་བརྟེན་གནས་ཀྱ་ིཕྱོིརི་དུ་བརྩིོན་པའང་ཕྱོོགས་གཅིག་

ནས་རྒྱུན་ལྡན་ཞིགི་ཏུ་རྩི་ིཅ་ིལ་མི་ིརུང་། 

རྩི་བའ་ིརྩི་བརི་གྱུརི་པ་ན།ི སྒོརེི་གཅདོི་མིཁོན་གྱིསི་འདིོདི་འདིདོི་དུ་བསྒྲོགིས་པའ་ི

གཏན་ཚིིགས་ཙམི་གྱིིས་ན་ིསྒོེརི་གཅོདི་ལམི་ལུགས་གནས་མི་ིཐུབ་སྟེེ། སྒོེརི་གཅོདི་

ཀྱ་ིགཏན་ཚིིགས་བདིེན་པརི་ག་ོཞིིང་བདིེན་པརི་བརྩིིས་པའ་ིམི་ིམིང་རྨོངས་པ་རྣམིས་

དིང་། མིི་བདིེན་པ་དིང་ལོག་པ་ཡིིན་པརི་ཤིེས་བཞིིན་ཏུ་བདིེན་པ་ཉིིདི་དུ་སྒྲོོག་

པའི“མིཁོས་པ་སྤྱོང་པོ”རྣམིས་ནི། སྒོེརི་གཅོདི་ལམི་ལུགས་མི་ིནུབ་ཡུན་གནས་ཀྱ་ི

ལྕགས་རི་ིཉིིདི་དུ་གྱུརི་ཡིདོི་པ་རིེདི།

རློབས་ཆོེན་རྩིོམི་པ་པ་ོསོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་གྱིིས་ཀྱང་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིངང་ཚུལ་དི་ེཉིིདི་

གསལ་བརི་གཟིགས་ཡིོདི་པས། ཁོོང་ག་ིལྟ་ཚུལ་ལ། དིཀའ་སྡུག་མྱོོང་མིཁོན་ཡིིན་ན་

འདྲ། དིཀའ་སྡུག་ཏུ་གཏོདི་མིཁོན་ཡིིན་ནའང་འདྲ་སྟེེ། གཏུམི་དིབང་ལམི་ལུགས་ཀྱ་ི

འགོ་ཏུ་འཚི་ོབའ་ིམི་ིསུ་ཡིནི་རུང་། ཚིདི་ངསེ་ཅན་ཞིགི་ནས་བལྟས་ཚི།ེ ལམི་ལུགས་དི་ེ

ཉིདིི་གནས་ཐུབ་པའ་ིརྟེནེ་འབྱུང་ག་ིཆོ་ཤིས་སུ་གྲུབ་ཟནི་པ་གཅགི་མིཚུངས་སུ་ཆོགས་

ཡིདོི་ཅསེ་འདིདོི་པ་རིེདི། 

ཅིའ་ིཕྱོིརི་ན། སྐབས་དིེའ་ིསུའུ་ལེན་གྱི་ིམི་ིརྣམིས་ལྟ་བུ་སྟེ།ེ ཁོ་ོཚི་ོདྲིལ་བསྒྲོགས་

རྫུན་མི་དིང་། གསརི་འགྱུརི་རྫུན་མི། ལ་ོརྒྱུས་རྫུན་མི་སགོས་རྫུན་གྱི་ིཕྲངེ་བ་བརྩིགེས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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རིམིི་ཞིགི་ག་ིཁྲིདོི་དུ་འཚི་ོཞིངི་སྡོདོི་པ་ལས། ཁོ་ོཚིརོི་བདིནེ་པའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་དུ་འཚི་ོབའ་ི

སྙོངི་སྟེབོས་མིེདི་ལ། ཁོ་ོཚིརོི་དིངསོ་དིནོ་ལ་མིགི་གསི་ལྟ་བའ་ིསྤོོབས་པའང་ཡིངོས་སུ་

བྲེལ། དི་ེལྟ་བས་ན། བདིེན་པ་སྨྲ་མི་ནུས་པ་ན་ིརྫུན་ལ་རིམི་འདིེགས་ཞུས་པ་ཡིིན་པ་

དིང་། གཏུམི་དིབང་ལ་བབསྟུན་ཐོབས་བྱེས་པ་ན་ིདྲག་རྩུབ་ལ་མིཐུན་རྐྱེན་སྦྱརི་པ་

ཉིདིི་དུ་གྱུརི་ཡིོདི་པརི་ཁོངོ་གསི་འདིོདི།

རྒྱུ་མིཚིན་དིེ་ཡིི་ངོས་ནས་བལྟས་ཚིེ། <<ཀོ་ལ་ཀའི་གླིིང་ཚིོམི>>ཞིེས་

གྲོགས་པའ་ིབརྩིམིས་ཆོོས་ཆོེན་མི་ོདི་ེཉིིདི་ཀྱང་། ས་ིཏ་ལིན་དིང་། “ས་ིཏ་ལིན་གྱི་ིརིིང་

ལུགས”གཅིག་པོརི་ཁོ་ཕྱོིརི་འཁོོརི་ཏ་ེམིཛུབ་མི་ོཀེརི་ཀེརི་གྱིིས་སྐྱེོན་བརྗོོདི་བྱེས་པའ་ི

རྩིོམི་ཡིིག་རིང་ག་པ་ཙམི་མི་ཡིིན་པརི། བརྩིམིས་ཆོོས་དིེས་ན་ིསུའུ་ལེན་གྱི་ིམི་ིམིཐོའ་

དིག་སྟེ།ེ ཐོ་ན“ས་ིཏ་ལནི་རིངི་ལུགས”ཀྱ་ིདྲག་སྦྱོརི་མི་ིབཟདི་པའ་ིའགོ་ཏུ་ལུས་སམེིས་

དིཀའ་སྡུག་གིས་མིནརི་པའི་སྐྱེེ་བོ་ཉིེས་མིེདི་རྣམིས་ལའང་གནདི་དུ་ཁོེལ་བའི་སུན་

འབྱེིན་ཟབ་མིོ་གནང་ཡིོདི་པ་རིེདི། མི་ཟདི། བརྩིམིས་ཆོོས་དིེས་ནི་སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱི་

འཇིིག་རྟེེན་དུ་འཚི་ོབའ་ིརིང་རི་ེདིག་ལ་ཡིང་ལན་གདིབ་དིཀའ་བའ་ིདྲ་ིརྟེགས་མིང་པ་ོ

ཞིགི་བཀོདི་ཡིདོི་པ་མི་ཡིནི་ནམི། 

སལོ་ཟ་ེཉི་ིཆོནེ་གྱི་ིསྙུག་འོག་ག་ིཉིེས་མིེདི་བཙནོ་མི་རྣམིས་ལ་ལྟསོ་དིང་། ཕལ་མི་ོ

ཆོ་ེཞིགི་ན།ི དི་ེསྔོ་དིམིརི་པོའ་ིརིངི་ལུགས་ལ་གུས་འདུདི་ཀྱ་ིམི་ེཏགོ་གཏོརི་མྱོངོ་མིཁོན་

ཡིིན་པརི་མི་ཟདི། “རློབས་ཆོེན་གཙ་ོའཛིན་ས་ིཏ་ལིན་ཁྲི་ིལོརི་བརྟེན་པརི་ཤིོག”ཅེས་

ཀྱང་འབོདི་མྱོོང་མིཁོན་ཤི་སྟེག་ཡིིན་པརི་བརྟེེན། གཏུམི་དིབང་ལམི་ལུགས་ལ་ཁོ་ོཚི་ོ

སུས་ཀྱང་རྒྱབ་སྐྱེོརི་བྱེས་མྱོངོ་བས། རིང་གསི་མྱོངས་ཤིངི་མྱོངོ་བའ་ིདིཀའ་སྡུག་ཡིདོི་



ཁྱེེདེ་ནི་འཇིིགསོ་མེདེ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆེོག་ཅིིག
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ཚིདི་ཀྱ་ིབྱེེདི་པ་ོགདུག་པ་ཅན་དི་ེན་ིམི་གཞི་ིཁོ་ོཔ་ཚི་ོརིང་ཉིིདི་ཀྱིས་བསྐྱེེདི་པ་མི་རིེདི་

དིམི། རྒྱུ་མིཚིན་དི་ེལ་དིམིིགས་ནས་ཤིེས་རིབ་གསལ་བའ་ིསོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་གྱིིས་ནི། 

སུའུ་ལེན་བཙན་རྒྱལ་གྱི་ིམི་ིཆོོས་ལས་འདིས་པའ་ིདྲག་སྦྱོརི་ཡི་ང་བ་དིག་ལ། རིང་

ཉིིདི་ཚུདི་པའ་ིསྐྱེ་ེབ་ོཀུན་གྱིིས་འགྱིོདི་བཤིགས་བྱེ་དིགོས་པརི་འདིོདི་པའ་ིདིགོངས་པ་

དི་ེཇི་ིའདྲའ་ིརྒྱ་ཆོ་ེཞིིང་གཏངི་ཟབ་པ་ཞིགི་རིདེི་ཨང་། 

ཁོོ་བོརི་མིཚིོན་ན། སོལ་ཟེ་ཉིི་ཆོེན་གྱིི་སྟེེང་ནས་ཅི་ཞིིག་ལ་ཤིེས་ཡིོན་ཅན་གྱིི་

འགན་འཁྲིིའ་ིའདུ་ཤིེས་ཟེརི་བ་ཤིེས་སོང་ལ། ཅ་ིཞིིག་ལ་རྒྱུ་འབྲེས་བློ་ོམིིག་ཟེརི་བའང་

མིཐོོང་སོང་བས་གུས་འདུདི་མི་ིཤིིགས་པའ་ིཡིིདི་སྨོོན་སྐྱེེས་པ་དིང་ཆོབས་ཅིག་ཏུ། བློ་ོ

ཕམི་ཡི་ིཆོདི་ཀྱ་ིཚིོརི་བ་གཞིན་ཞིིག་ཀྱང་སྐྱེ་ེསྟེ།ེ “རིིག་གནས་གསརི་བརྗོེ”ལ་སོགས་

པའ་ིསྐབས་སུ་ཁོངོ་དིང་རིགིས་མིཚུངས་ཀྱ་ིམྱོངོ་བ་རིངི་མི་ོདིལ་གྱིསི་བརྒྱུདི་མྱོངོ་བའ་ི

རིང་རིེའི་མིཁོས་པ་ཚིོའི་སྙུག་རྩིེ་ནས“བོདི་ཀྱི་ཀོ་ལ་ཀའི་གླིིང་ཚིོམི”ཞིིག་དིེ་སྔོ་

འཁྲུངས་མི་ཐུབ་པའ་ིང་ོཚི་རི་ིལས་ལྕ་ིཞིངི་། དིངེ་ཕྱོནི་འཁྲུངས་ཐུབ་རྒྱུའ་ིརི་ེབའང་ཤིནི་

ཏུ་ཕྲ།

ཉི་ེབའ་ིལ་ོའགའ་ིནང་དུ། འུ་ཚི་ོལའང<<ནག་ཚིང་ཞི་ིལའི་ིསྐྱེདིི་སྡུག>>དིང་། 

<<བོདི་མིི་གསརི་བརྗོེ་པ་ཞིིག་གི་ལོ་རྒྱུས།>> <<རླུང་དིམིརི་འུརི་

འུརི>>སོགས“ངལ་རྩིོལ་སྒྱུརི་བཀོདི”ཀྱ་ིབརྗོོདི་གཞི་ིབཅུདི་དུ་བཟུང་ཞིིང་། བོདི་

མིིའ་ིདྲན་ཤིེས་ཀྱ་ིབློ་འགུགས་སུ་གྱུརི་པའ་ིབརྩིམིས་ཆོོས་ཅུང་ལེགས་གྲོས་སུ་བགྲོང་

ཆོོག་པ་རི་ེཟུང་བྱུང་ནའང་། དི་ེཙམི་གྱིིས་ནི“རིིག་གསརི”ལ་སོགས་པའ་ིཁོ་སང་ག་ི

འཇིིགས་སུ་རུང་བའ་ིམྱོོང་བའ་ིཆོ་ཤིས་ཙམི་ཞིིག་ལས་མིཚིོན་མི་ིནུས་ན། བོརི་ཟིན་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བདིེན་པ་ཡིོདི་ཚིདི་སློརི་གསོ་བྱེ་བའི་འགན་འཁྲིི་ཇིི་ལྟརི་ཐོེག་ཐུབ་

ཨང་།

“རིིག་གསརི”ལ་སོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མྱོོང་བ་ཆོེས་འཇིིགས་སུ་རུང་བ་

རྣམིས་དིངསོ་སུ་མི་བརྒྱུདི་པའ་ིཁོ་ོབ་ོན།ི བགྲོསེ་པ་ོཚིའོ་ིམྱོངོ་བ་དིངསོ་ཀྱ་ིཞིལ་བརྡོ་ལ་

ཉིན་རྒྱུརི་ཤིིན་ཏུ་དིགའ་སྟེེ། ཁོོ་ཚིོའི་དྲན་ཤིེས་མིེ་ལོང་དུ“བོདི་ཀྱི་ཀོ་ལ་ཀའི་གླིིང་

ཚིམོི”མིང་པ་ོཁྲིག་དྲ་ིམི་ཉིམིས་པརི་ལུས་ཡིདོི་ཅངི་། ཁོ་ོཚིའོ་ིབཅསོ་མིནི་གྱི་ིངག་སྒོ་ོན། 

འུ་ཚིའོ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིབདིནེ་པ་ཡིདོི་ཚིདི་གླིགོ་བརྙན་བཞིནི་དུ་སྟེནོ་རྒྱུ་འདུག རིདེི་དི།ེ ལ་ོ

རྒྱུས་ཀྱ་ིདིཔང་མི་ིརི་ེརི་ེཡིིན་པའ་ིཁོ་ོཚིོའ་ིམི་ིརིབས་དི་ེན་ིརི་ེརི་ེབཞིིན་ང་ཚི་ོདིང་གྱིེས་

འགྲོ་ོཡི་ིའདུག་པས། གལ་སྲིིདི་ཁོ་ོཚིོའ་ིམི་ིརིབས་དིང་ཁོ་ོཚིོའ་ིམི་ིརིབས་ཀྱ་ིདྲན་ཤིེས་

ཡིོདི་ཚིདི་མིཇུག་རྫིོགས་ན་འུ་ཚིོརི“བོདི་ཀྱ་ིཀ་ོལ་ཀའ་ིགླིིང་ཚིོམི”ཞིིག་འཁྲུངས་པའ་ི

སྐལ་བ་ཤིནི་ཏུ་ཡིདོི་དིཀའ།

གང་ལྟརི་རློབས་ཆོེན་རྩིོམི་པ་པོ་སོལ་ཟེ་ཉིི་ཆོེན་གྱིི་བརྩིམིས་ཆོོས་རྣམིས་ནི། 

དུས་རིབས་ཉི་ིཤུ་པའ་ིནང་ག་ིའགྲོ་ོམིིའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིརྡོ་ོརིིང་ལྟ་བུའ་ིདིཔང་རྟེགས་ཤིིག་

ཡིིན་པརི་མི་ཟདི། གཞིན་གྱིིས་བསྒྲུན་དུ་མིེདི་པའ་ིབློ་ོའབྱེེདི་ཀྱ་ིལྡ་ེམིིག་ཁྱདི་པརི་ཅན་

ཞིགི་ཀྱང་རིདེི། 

དིེ་ཡིང་འཛམི་གླིིང་ཡུལ་ཕྱོོགས་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་བྱུང་འཕེལ་གྱིི་ཆོོས་ཉིིདི་ལ་

དིཔྱོདི་ན། རྒྱལ་ཁོབ་ཅགི་ཡིནི་ན་འདྲ། མི་ིརིགིས་ཤིགི་ཡིནི་ནའང་འདྲ་སྟེ།ེ རིང་དིབང་

དིང་དིམིངས་གཙོའ་ིལམི་སྲིོལ་གཙང་མི་ཞིིག་རྩིོདི་པའ་ིག་ོརིིམི་ན་ིརིིང་ཐུང་ཆོ་མིཉིམི་

པའ་ིརྐང་པ་གཉིིས་ལ་བརྟེེན་དིགོས་པ་ལས། རྐང་པ་ཡི་གཅིག་གམི། རིིང་ཐུང་མི་ི
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མིཚུངས་པའ་ིརྐང་པ་ཟུང་གིས་ཀྱང་རློབས་པ་ོཆོེའ་ིབྱེ་གཞིག་དི་ེབསྒྲུབ་མི་ནུས་པརི་

འདུག རྐང་པ་གཉིིས་པ་ོགང་ཡིིན་ཞི་ེན། ཡུན་རིིང་ལ་རྒྱུན་བསྐྱེངས་པའ་ིརྩི་འཛུགས་

ཀྱ་ིནུས་ཤུགས་ངསེ་ཅན་ཞིགི་དིང་གཅགི དྭངས་གཙང་ཚིདི་ལྡན་གྱི་ིབསམི་བློོའ་ིཐོནོ་

ཁུངས་མིཚིམིས་མི་ིཆོདི་པ་དིང་གཉིིས་ཏེ། དི་ེགཉིིས་གཅིག་གྲོོགས་གཅིག་སོང་ག་ི

བདིག་འབྲེས་སུ། དི་གཟདོི་གཞི་ིརྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིམི་ིདིམིངས་ཀྱ་ིལས་འགུལ་ག་ོརིམིི་ལྡན་པ་

ཞིིག་ཡིོང་བའ་ིཆོོས་ཉིིདི་ལ་སུས་ཀྱང་ལྡོག་པརི་མི་ནུས་ཏེ། གལ་ཏ་ེབསམི་བློ་ོདིང་

ཤིེས་ཡིོན་གྱི་ིརྨང་གཞི་ིདི་ེདིག་དིང་ཡི་བྲེལ་དུ་གྱུརི་ཚིེ། རིང་དིབང་ལས་འགུལ་གྱི་ི

རྣམི་པ་ཕྲན་ཚིེགས་ཤིིག་དུས་དིང་དུས་སུ་མིངོན་ན་ཡིང་མིག་ོམིཇུག་བྲེལ་པའ་ིགརི་

རྩིདེི་ལྟ་བུ་ཞིགི་ཏུ་འགྱུརི་འགྲོ་ོབ་རིེདི། 

སོལ་ཟ་ེཉི་ིཆོེན་གྱི་ིཕ་ཡུལ་ལ་མིཚིོན་ན་ཡིང་། བསམི་བློོའ་ིའཚི་ོབཅུདི་ཀྱིས་མི་

སྟེོངས་པའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་ལས་འགུལ་སྣ་ཚིོགས་བྱུང་སྟེ་ེསྒོེརི་གཅོདི་ཀྱ་ིསྐལ་བ་ངན་པ་

མིཇུག་བསྡུས་པ་ཡིང་། ཁོོང་དིང་ཁོོང་ལྟ་བུའ་ིསྐྱེེས་མིཆོོག་གསེརི་རིིའ་ིཕྲེང་བ་ལྟ་བུ་

དིག་གིས། མིི་རྣམིས་ལ་བློོ་འབྱེེདི་ཀྱི་སྒྲོོན་མིེ་སྦརི་བའི་མིཛདི་རྗོེས་དིང་ཁོ་འབྲེལ་

ཐོབས་གཏན་ནས་མིེདི། 

དིསེ་ན། རིང་དིབང་དིང་། དིམིངས་གཙ་ོསགོས་ཡིངོས་ཁྱབ་རིནི་ཐོང་ག་ིལྟ་ཚུལ་

གཙང་མི་ཞིིག་མི་ིརིིགས་ཤིིག་དིང་རྒྱལ་ཁོབ་ཅིག་ག་ིའདུ་ཤིེས་འཛིན་ཚུལ་གྱི་ིཁྲིག་

རྒྱུན་དིང་འདྲེས་རྒྱུ་ནི། གླིོ་བུརི་དུ་བསྒྲུབ་ནུས་པ་ཞིིག་མིིན་པརི་མི་ཟདི། ཐོ་ན་བློོ་

འབྱེདེི་ཀྱ་ིལས་ཀ་ཕྲག་ཏུ་ལྷུང་ཡིོདི་པརི་ཁོས་འཆོ་ེབའ་ིཤིེས་ལྡན་གྱི་ིསྡོ་ེརིང་ཉིིདི་ལའང་

གཞིི་ནས་བློོ་འབྱེེདི་བྱེ་དིགོས་པའི་དུས་སུ། ཡིོངས་ཁྱབ་རིིན་ཐོང་གི་ཤིེས་རྟེོགས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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གཙང་མི་ཞིིག་མི་ིཕལ་མི་ོཆོེའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་སུ་འགྱུརི་རྒྱུ་ན་ིཀྱག་ཀྱོག་ཆོ་ེབའ་ིལས་ཀ་

ཞིགི་ཅ་ིལ་མིནི་ཏ་ེཡིནི་ངསེ་ས།ོ །

དྲུག

 མི་ིཕལ་མི་ོཆོེའ་ིགཏན་ཚིིགས་ལྟརི་ན། སྙུག་ཐོོགས་པ་ཉིམི་ཆུང་ཞིིག་བཙན་

རྒྱལ་ཆོེན་པ་ོདིེའ་ིབསྒྲུན་དུ་མིེདི་པའ་ིདྲག་ཤུགས་ཀྱ་ིགདིོང་དུ་ལངས་པ་ན།ི སྒོ་ོང་བྲེག་

ལ་བརྡོབས་པའ་ིཚུལ་འབའ་ཞིིག་དིང་མིཚུངས་པས་རིང་ཉིིདི་ཕམི་རྒྱུ་ལས་གཞིན་ཅ་ི

ཡིང་ཡིོདི་པ་མི་རིེདི། འོན་ཀྱང་། འཇིརི་མིན་གྱི་ིརློབས་ཆོེན་རྩིོམི་རིིག་པ་ཀིརི་ཐོི(-

j.w.Goethr,歌德)ཡིི་གསུང་ཚུལ་ནི་དིེ་དིང་ཤིིན་ཏུ་མིི་མིཚུངས་ཏེ། ཁོོང་

གིས“གནས་སྐབས་ཀྱ་ིརྒྱལ་ཕམི་སྟེོབས་ཤུགས་ཀྱིས་དིབྱེ་ེཞིིང་། མིཐོའ་མིཇུག་ག་ི

རྒྱལ་ཕམི་ན་ིབདིནེ་དིནོ་གྱིསི་འབྱེེདི་ངསེ།” ཞིསེ་གསུངས་ཡིོདི་པ་རིེདི།

བརྟེགས་ན་དིངོས་གནས་དི་ེདི་ེབཞིིན་ཏེ། ས་ིཏ་ལིན་དིང“ས་ིཏ་ལིན་རྣམིས”ལ་

དྲག་པོའ་ིདིམིག་ཤུགས་སྟེོབས་དིང་ལྡན་པ་ཡིོདི་ཀྱང་རུང་། ཞི་ིབའ་ིགཡི་ོའཕྲུལ་བློ་ོ

ལས་འདིས་པ་མིཆོསི་ཀྱང་རུང་། ཁོ་ོཚིའོ་ིགཏན་ཚིགིས་དིང་ཁོ་ོཚིོའ་ིབྱེདེི་ཐོབས་དི་ེམི་ི

གཤིིས་ཀྱ་ིཆོོས་ཉིིདི་དིང་འགལ་ཞིིང་མི་ིཆོོས་ཀྱ་ིརྩི་དིོན་ལ་བསྙོོན་པས། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ི

འཕོ་འགྱུརི་རིིང་མིོའ་ིཁྲིོདི་དུ་མིཚིོན་ཆོ་ཁོབ་རྩིེ་ཙམི་ཡིང་མིེདི་པའི་སོལ་ཟེ་ཉིི་ཆོེན་

དིང“སལོ་ཟ་ེཉི་ིཆོནེ་རྣམིས”ཀྱ་ིགདིངོ་ནས་ཕམི་ཉིསེ་ཀྱ་ིམིཇུག་འབྲེས་ལས་མི་ཐོབོ་སྟེ།ེ 

སྤྱོ་ིལོ1989ལོརི། འཛམི་གླིིང་སྤྱོིའ་ིས་ཁྱོན་གྱི་ིདྲུག་ཆོའ་ིགཅིག་ཙམི་ཟིན་པའ་ིསུའུ་

ལེན་བཙན་རྒྱལ་ཆོེན་མིོའ་ིསྒོེརི་གཅོདི་སྲིིདི་དིབང་གླི་ོབུརི་ཉིིདི་དུ་ཕྱོེ་མིའི་ཆོངས་བུ་
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བཞིནི་དུ་ཐོོརི་པ་མི་རིེདི་དིམི། 

མིཐོརི་དིམིརི་པོའ་ིསྲིིདི་དིབང་སྒོརེི་འཛནི་མིཇུག་སྒྲོལི་རྗོསེ། སལོ་ཟ་ེཉི་ིཆོནེ་སློརི་

ཡིང་རིང་གི་ཕ་ཡུལ་དུ་ཞིབས་སོརི་ཉིེ་བརི་འཁོོདི་དིེ། ཚིེ་མིཇུག་གི་དུས་ཚིོདི་ཆུདི་

ཟོས་སུ་མི་བཏང་བརི་རིང་ཡུལ་གྱི་ིརིིག་གནས་བྱེ་གཞིག་ག་ིདིོན་དུ་ལེགས་པརི་ཕུལ་

ཏ་ོཞིསེ་གཏམི་གྱི་ིམིཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡིནི།།

2010.3.3
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ར་ེཐོག་ཆད་པའ་ིཕྱི་ིགླེིངོ་པ།

གཅིགི

ཁོ་ོབ་ོལྷ་ལྡན་དུ་གྲྭ་སརི་ཡིོདི་སྐབས། ཕ་ཡུལ་གྱི་ིགྲོོགས་པ་ོཞིིག་གིས་ཁོ་པརི་

ལས་ང་ལ་བརྗོེདི་དིཀའ་བའ་ིགཏམི་རྒྱུདི་ཅིག་བཤིདི་མྱོོང་། གྲོོགས་པོས་བཤིདི་པའ་ི

གཏམི་རྒྱུདི་དི་ེན་ིམིདི་ོསྨོདི་ཀྱ་ིདིགནོ་པ་ཞིགི་ག་ིདིངསོ་བྱུང་གནས་ཚུལ་ཡིནི་ལ། བདོི་

ཡུལ་གྱིི་དིགོན་སྡོེ་སྤྱོི་ལ་ཁྱབ་པའི་ཡིོངས་ཁྱབ་སྣང་ཚུལ་ཞིིག་ཀྱང་རིེདི་ཅེས་བརྗོོདི་

ཆོགོ་པ་རིེདི། གཏམི་རྒྱུདི་ན་ིའདི་ིསྐདི་དི།ེ

ཆོ་ོའཕྲུལ་སྨོནོ་ལམི་གྱི་ིསྐབས་ཤིགི་ཏུ། ངའ་ིགྲོགོས་པ་ོདིསེ་འཇིརི་མིན་གྱི་ིགནས་

སྐརོི་པ་ཞིགི་ཁྲིིདི་ནས་བདོི་ཡུལ་མིདི་ོསྨོདི་ཀྱ་ིཆོསོ་སྡོ་ེཆོནེ་པརོི་གྲོགས་པ་ཞིགི་ཏུ་ཕྱོནི། 

བོདི་ཡུལ་དུ་ཐོོག་མིརི་སློེབས་པའ་ིའཇིརི་མིན་པ་དི་ེཡིང་ཡིིདི་ལ་སྤྲོ་ོབ་རིབ་ཏུ་བརྟེས་

ནས་ཁོ་ོདིང་མིཉིམི་དུ་དིགནོ་པརི་ཚིགོས་མིཇིལ་དུ་བསྐྱེོདི་པ་རིདེི། འཇིརི་མིན་པ་དི་ེན་ི

ནང་བསྟེན་གྱི་ིའཚི་ེམིེདི་ཞི་ིབའ་ིལྟ་གྲུབ་ལ་གཏིང་ནས་མིོས་གུས་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ཏུ་མི་ཟདི། 

གསུང་རིབ་དིབྱེིན་འགྱུརི་མི་འགའ་རི་ེམིཇིལ་མྱོོང་ཡིོདི་པ་ཞིིག་ཀྱང་ཡིིན་སྐདི། གང་

ལྟརི་ཁོོ་གཉིིས་དིགའ་དིདི་ཟུང་འབྲེེལ་གྱིི་སེམིས་དིང་བཅས་དིགོན་པ་དིེའི་ཚིོགས་

ཆོེན་འདུ་ཁོང་དུ་འཛུལ་རྗོེས། བློ་ོཡུལ་ལས་འདིས་པའ་ིལྟདི་མི་ོཞིིག་གིས་འཇིརི་མིན་

པ་ཧདི་སངོ་། 



རེ་ཐོག་ཆེདེ་པའི་ཕྱིི་གླེིང་པ།
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ཨ་ཙི། འདུ་ཁོང་ཆོེན་མི་ོདིེའ་ིནང་དུ། མིག་ོབ་ོས་ལ་གཏུགས་པའ་ིདིདི་ལྡན་མིང་

པའོ་ིཕྱོག་མིཆོོདི་ཀྱ་ིདིབུས་ན། ཞི་ིདུལ་ཉིམིས་ཀྱསི་ཕྱུག་པའ་ིགསེརི་སྐུ་མིང་པོའ་ིསྤྱོན་

རིས་ཀྱ་ིའགོ་ན། དིགནོ་པའ་ིདིག་ེསྐསོ་ཀྱསི་ན་ིགྲྭ་པ་ཚིརོི་གང་བྱུང་དུ་དིབྱུག་པས་རྡོགེ་

གིན་རྣ་བརི་གཟན་པའ་ིཚིིག་རྩུབ་སྣ་ཚིོགས་མིཚིམིས་མི་ིཆོདི་པརི་རྗོོདི་ཀྱིན་ཡིོདི་པ་

རིེདི། རིང་དིབང་ག་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་དིང་། དིཔལ་ཡིོན་གྱི་ིལམི་ལུགས་འོག་འཚིརི་ལོངས་

བྱུང་བའ་ིའཇིརི་མིན་པ་དི་ེལ་མིཚིོན་ན། མི་ིཚི་ེཧྲོིལ་པོའ་ིནང་མི་ིལ་རྡུང་རྡོེག་བྱེེདི་ཀྱིན་

པའ་ིགནས་ཚུལ་དིངསོ་སུ་མིཐོངོ་བ་ཐོགོ་མི་ཡིནི་འདུག 

འཇིརི་མིན་པ་དི་ེཕ་ཡུལ་ན་ཡིོདི་སྐབས། བོདི་ཀྱ་ིཆོོས་ན་ིཞི་ིབའ་ིལྟ་གྲུབ་ཅིག་

ཡིནི་པརི་དིདི་འདུན་ཟབ་དྲགས་པས་ཡིནི་ནམི། བདོི་ཀྱ་ིགྲྭ་པ་ན་ིཆོསོ་ལུགས་ཀྱ་ིསློབོ་

གསོས་བསྐྱེངས་པརི་ཡིིདི་སྨོོན་ཆོ་ེདྲགས་པས་ཡིིན་ནམི། གང་ལྟརི་གླི་ོབུརི་དུ་ཕྲདི་

པའ་ིགནས་ཚུལ་དིེས་རིང་ཉིིདི་ཀྱ་ིམིིག་ལའང་ཡིིདི་མི་ིཆོེས་པའ་ིབློ་ོཕམི་དིང་ཡི་ིཆོདི་

ངང་། མིིག་མིདུན་གྱི་ིསྣང་ཚུལ་མི་ིགཙང་བ་དི་ེདིག་རྨ་ིལམི་ཡིིན་ན་ཅ་ིམི་རུང་སྙོམི་དུ་

མིགི་ཟུང་ཡིང་ཡིང་བཙུམིས་པརི་བཤིདི། འནོ་ཀྱང་སམེིས་སྐྱེ་ོབ་ཞིགི་ལ། དི་ེན་ིསུས་

ཀྱང་བསྙོོན་མི་ིཐུབ་པའ་ིདིོན་དིངོས་ཤིིག་ཏུ་མི་ཟདི། རིང་རིེའ་ིཁོོརི་ཡུག་ལ་མིཚིོན་ན་

ན།ི དྲག་རྩུབ་ཀྱ་ིབྱེདེི་ཐོབས་དྲ་ིམི་ཅན་དི་ེའདྲ་དི་རུང་ཆོསེ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིསྣང་ཚུལ་སྤྱོརིི་

བཏང་བ་ཞིགི་ཏུ་བརྩིསི་ཡིོདི་པ་མི་རིེདི་དིམི། 

དིགུང་མིོརི། ང་ོམིདིངས་ལོག་པའ་ིའཇིརི་མིན་པ་དི་ེདིང་ལྷན་དུ་ངའ་ིགྲོོགས་པ་ོ

ཡིང་གམོི་ཁོ་ལྗོདིི་ཏགི་ཏགི་གསི་མིགྲོནོ་ཁོང་ལ་ཕྱོིརི་སློབེས། ཅང་མི་འགོརི་བརི། ཉིནི་

བྱེེདི་ཀྱ་ིའོདི་སྣང་ནུབ་རིིའ་ིརྩི་ེརུ་བསྡུས་ཤིིང་། སྐརི་ཚིོགས་ཀྱ་ིའདིརི་འཛུམི་འོག་སྣོདི་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བཅུདི་ཐོམིས་ཅདི་འཇིམི་ཐོིང་ངེརི་སོང་། ཆུ་ཚིོདི་ཀྱི་མིདིའ་རྩིེ་མིཚིན་གུང་གི་ཨང་

གྲོངས་བཅུ་གཉིིས་པའི་ཐོོདི་ལ་བབས་དུས། སྔུརི་པ་ཡིང་མིོ་ཞིིག་འཐོེན་གྱིིན་པའི་

གྲོོགས་པ་ོསྔོརི་ནས་རྨ་ིལམི་གྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་དུ་འགྲོིམིས་ཟིན་ན་ཡིང་། འཇིརི་མིན་པ་ན་ི

དི་རུང་བསམི་གཞིིགས་སྣ་ཚིོགས་ཀྱ་ིཀློོང་ནས་ཕྱོིརི་འཁོོརི་མི་ཐུབ་པས། གཉིིདི་ལ་

ལངོས་སྤྱོོདི་པའ་ིསྐལ་བ་ཡི་ེམི་བྱུང་སྐདི། །

གཉིསི།

གྲོོགས་པོས་ཁོ་པརི་ལས་སྨྲས་པའ་ིགཏམི་རྒྱུདི་དིེརི་ཉིན་རྗོེས། ང་ཡིང་འཇིརི་

མིན་པ་དི་ེདིང་འདྲ་བརི་རི་ེཞིིག་འདིང་རྒྱག་ག་ིནང་དུ་རིང་དིབང་མིེདི་པརི་ལྷུང་སོང་། 

འུ་ཅག་གིས་དུས་རྟེག་ཏུ། ནང་ཆོོས་ན་ིའཚི་ེམིེདི་ཞི་ིབའ་ིལྟ་གྲུབ་མི་ལག་ཚིང་བ་ཞིིག་

ཡིིན་ལ། བོདི་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོ་ེདིག་ཏུ་ཞི་ིབ་ཆོོས་ཀྱ་ིསློོབ་གསོའ་ིལམི་ལུགས་ཁྱདི་པརི་

ཅན་ཞིིག་ཆོགས་ཡིོདི་ཅེས་སྨྲ་ཡིང་སྨྲ་ལ་སེམིས་ཀྱང་སེམིས་ཡིོདི་པ་རིེདི། དི་

དུང“ནུབ་ཕྱོོགས་པ་ཚིོརི་ཕྱོ་ིདིངོས་པོའ་ིའཕེལ་རྒྱས་ཤིིན་ཏུ་འཛོམིས་པ་ོཡིོདི་ན་ཡིང་། 

ནང་བསམི་པའི་ལོངས་སྤྱོོདི་ཀྱི་ཐོདི་ནས་ང་ཚིོ་ལ་ཚུརི་ཡིིདི་སྨོོན་འཆོོརི་དིགོས་པ་

ཞིགི་ཆོགས་ཡིདོི།” ཅསེ་ཀྱང་གསུངས་ཤིངི་གསུང་གནི་པ་རིེདི་ཨང་། 

ལོས་ཡིིན། འཇིརི་མིན་པ་དིེས་ཀྱང་རིང་རིེའི“བརྡོ་ཁྱབ”རྣམིས་ལ་ཉིན་རྗོེས། 

དིངོས་གནས་དི་ེལྟརི་བདིེན་དུ་སྙོམི་ཞིིང་དི་ེལྟརི་བདིེན་དུ་རི་ེནས་ས་འདིིརི་ཡིོང་བ་མི་

ཡིིན་ནམི། ཁོ་ོདིང་ཁོ་ོཚི་ོཕྱོ་ིཡི་ིལོངས་སྤྱོོདི་རྩིོལ་སྒྲུབ་ཀྱ་ིའགྲོན་རྩིོདི་དྲག་པོས་ལུས་

སེམིས་ངལ་ཞིིང་དུབ་པས། དི་ནི་ནང་གི་ལོངས་སྤྱོོདི་ལ་རིོལ་བའི་འཇིིག་རྟེེན་གང་



རེ་ཐོག་ཆེདེ་པའི་ཕྱིི་གླེིང་པ།
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དུ“དིནོ་གྱི་ིཞི་ིབདི”ེའཚིལོ་དུ་ཡིངོ་བ་མི་ཡིནི་ནམི།

རི་ིཆུ་སྟེངོ་ཕྲག་ཕྲངེ་དུ་བསྒྲོགིས་པའ་ིཕ་རིལོ་ནས། རྒྱ་མིཚིོའ་ིརློབས་གཉིེརི་ཐོལོ་

གྱིིས་བསྐྱེོདི་པའ་ིཕརི་ངོགས་ནས། ཁོ་ོདིང་ཁོ་ོའདྲ་བ་མིང་པ་ོཞིིག་གིས་དིཀའ་བ་ཁྱདི་

དུ་བསདི་ཅངི་ངལ་བ་ཐོདོི་དུ་བློངས་ཏ།ེ རིང་རིའེ་ིཡུལ་གྲུ་སྟེ“ེམི་ིཡུལ་གྱི་ིམིཐོའ་མིཇུག་

ག་ིདིག་ཞིིང”འཚིོལ་དུ་ལྷགས་ཚི།ེ “ནང་བསྟེན་གྱི་ིདིོན་དིམི་པའ་ིགནས་ཁྱིམི”མིཇིལ་

དུ་འོང་ཚིེ། “ཕྱོ་ིན་འབྱེོརི་བ་མིེདི་རུང་སེམིས་ན་ཉིམིས་ལེན་ཡིོདི་པའ་ིང་ོམིཚིརི”ལ་

བལྟ་རུ་ཡིོང་ཚིེ། ཨ་ཙི། སེམིས་ཀྱ་ིཉིམིས་ལེན་ལ་སྤྱོོདི་ཅིང་ཞི་ིབའ་ིརིིག་གནས་ཀྱ་ི

བདིག་པ་ོཡིིན་ཟེརི་མིཁོན་ཚིོས་ནི། དིབྱུག་རིིང་རིེ་བཟུང་སྟེེ་གང་ཞིིག་ཡིིན་མིདིོག་

གིས་གཏུམི་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིལས་མི་ིགཙང་བ་ཅ་ིརིིགས་སྤོེལ་གྱིིན་འདུག་པ་མིཐོོང་ལམི་དུ་

སནོ་ཚི།ེ རི་ེབ་སྟེངོ་ག་ིརི་ེཐོག་དུམི་བུརི་ཆོདི་ཡིོདི་རྒྱུ་རིེདི་ཨང་། 

སྐབས་དིེརི། གཞི་ིནས་ཁོ་ོཚིོའ་ིསེམིས་སུ་འུདི་རྗོོདི་ཀྱ་ིཚིིག་སྐམི་དིག་གིས་སྒྲོ་ོ

བཏགས་པའ་ིའཇིིག་རྟེེན་དི་ེན།ི དིཔ་ེདིེབ་ཀྱ་ིནང་དུ་དིང་། དྲིལ་སྒྲོོག་ག་ིཁྲིོདི་དུ་མིཆོིས་

པ་ཙམི་ལས་མིངོན་སུམི་རིང་མིཚིན་པའ་ིགནས་སུ་རྙེདི་ཐོབས་བྲེལ་ཏ་ོསྙོམི་དུ་ཤིརི་

ཡིོདི་ངེས་རིེདི། དུས་ཀྱ་ིབུ་མི་ོསྲིིདི་ལ་ོཉིེརི་གཅིག་ལ་སོན་པའ་ིསྐབས་འདིརིི། སྒོེརི་གྱི་ི

རིང་དིབང་དིང་། སྒོེརི་གྱིི་རྩིིས་ཐོང་སོགས་གལ་ཆོེན་པོརི་བརྩིི་བའི་རིིན་ཐོང་ལྟ་བ་

འཛམི་གླིིང་ཅན་དུ་གྱུརི་ཏེ། ཕྱོོགས་དིང་ཕྱོོགས་སུ་མིཆོིས་པའ་ིདིཔལ་ཡིོན་ལྡན་པའ་ི

ཡུལ་གྲུ་ཁོག་ཏུ་ནི། གཞིན་གྱིིས་གཞིན་ལ་རྡུང་རྡོེག་བྱེེདི་ཀྱིན་པ་སོགས་ཀྱ་ིགནས་

ཚུལ་ཧ་ལམི་མིཐོོང་རྒྱུ་མིེདི་པརི་མི་ཟདི། གང་བྱུང་དུ་ཚིིག་རྩུབ་དྲག་པ་ོཞིིག་བརྗོོདི་

ནའང་ཁྲིམིིས་ཀྱསི་སྟེངས་འཛནི་གྱི་ིཡིོདི་པ་རིདེི། འནོ་ཀྱང་། རིང་ང་ོམི་ཟནི་ཞིངི་གཞིན་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ངོ་མི་མིཐོོང་བའི་འུ་ཅག་གིས་ནི། དིབྱུག་པས་སྐོརི་རྡུང་བྱེས་པརི“སྒྲོིག་ལམི་དིོ་

དིམི”དིང་། མི་ིགཞི་ིདིམིའ་འབེབས་བྱེས་པརི“ཚིོགས་གཏམི་གཏོང་བ”སོགས་ཀྱ་ི

མིིང་སྙོན་པ་ོརི་ེབཏགས་ནས། དི་ེདིག་དིགོས་ངེས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིལས་ཤིིག་ཏུ་བརྩིིས་

ཤིངི་རྩི་ིབཞིནི་པ་ན་ིཤིནི་ཏུ་ཡིིདི་སྐྱེ་ོའོས་པའ་ིཀློ་ཀློའོ་ིངང་ཚུལ་ཁོ་ོན་ཞིགི་མི་ཡིནི་གྲོང་།

རྒྱ་ནག་པ་ཡུས་ཅེས། “རྗོེས་ལུས་ལ་འཇིིགས་མི་ིདིགོས་ཏེ། རྗོེས་ལུས་ཡིརི་

རྒྱས་སུ་བརྩིསི་པ་ན་ིཆོསེ་འཇིགིས་པའ་ིགནས་ས།ོ” ཞིསེ་པ་འདི་ིལས་བདིནེ་པ་ཞིགི་

གང་ན་ཡིདོི། ཡི་ང་བའ་ིསྣང་ཚུལ་དི་ེའདྲ་བ་དིག་ཀྱང་ཅ་ིམི་ིསྙོམི་པརི་བཏང་སྙོམོིས་སུ་

བཞིག་ནས། དི་དུང་ང་ཚི་ོལ་ཡུལ་ལུང་གཞིན་དིག་དིང་མི་ིའདྲ་བའ་ིསེམིས་ཀྱ་ིཉིམིས་

ལེན་དིང་། ཞིི་བའི་སྤྱོོདི་མིཆོོག་ཅིག་མིངའ་ཞིེས་བརྗོོདི་ན་ནི་གཞིན་དིག་གདི་མིོའ་ི

གཏམི་དུ་འགྱུརི་ངསེ་ཨང་། 

ཐུགས་རྗོེའ་ིབདིག་ཉིིདི་སྟེོན་པ་བཀའ་དྲིན་གྱིིས་བཅས་ལྡན་དིག་ེསློོང་གིས་ཕན་

ཚུན་རྩིེདི་མིོའ་ིཕྱོིརི་རྩི་འཇིག་མི་གཅིག་གིས་གཞུས་པ་ཙམི་ལ་ཡིང“རྡོེག་པའི་ལྟུང་

བྱེེདི”ཀྱ་ིབཅས་པ་མིཛདི་ཡིོདི་ནའང་། ཆོོས་སྲིིདི་མིཉིམི་བསྲིེས་ཀྱ་ིལ་ོརྒྱུས་དིང་ལ་ོ

རྒྱུས་དིསེ་བསྐྱེེདི་པའ་ིབག་ཆོགས་རྙངི་རུལ་དིག་གསི་ན།ི “ཚིགོས་ཆོནེ་ཞིལ་ངསོ་མི་ི

བསདི་ན་མི་ིཤི་མི་ིདིགོས”པའ་ིདིབང་ཆོ་བྱེིན་མྱོོང་བརི་མི་ཟདི། གཅརི་རྡུང་དྲག་རྩུབ་

ཀྱི་ལས་མིང་པོ་ཞིིག་ལ་ཡིང“བསྟེན་པ་འཛིན་པའི་ཐོབས”ཞིེས་སུ་བརྗོོདི་ཅིང་

བསྔོགས་ཡིོདི་པ་རིེདི། 

ངསེ་དིནོ་ཆོསོ་ཀྱ་ིབཤིསེ་གཉིནེ་དིག་གསི“མིདིརོི་ན་ཆོསོ་ན་ིམི་ིའཚི་ེབ”②ཞིསེ་

ཞི་ིབའ་ིལྟ་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིལེགས་བཤིདི་བྲེག་རི་ིབཞིིན་བརྩིིགས་མྱོོང་ནའང་། ནང་ཆོོས་ཀྱ་ི



རེ་ཐོག་ཆེདེ་པའི་ཕྱིི་གླེིང་པ།
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རྒྱུན་ཤིེས་དིང་མི་ིལྡན་པའ་ིང་ཚིོས་ནི། “དིག་ེབསྐོས་ཀྱིས་དིབྱུག་པས་བརྡུངས་ན་

སྡོིག་པ་འདིག”པའི་གཏན་ཚིིགས་ལ་ཡིིདི་ཆོེས་བྱེས་ཏེ། དྲག་རྩུབ་ཀྱི་བྱེ་སྤྱོོདི་མིི་

གཙང་བ་དིག་ཀྱང་ཆོོས་ཀྱ་ིཉིམིས་ལེན་ཞིིག་ཡིིན་རིབས་སྨྲས་ནས་རིང་སེམིས་རིང་

གསི་གསསོ་ཡིོདི་པ་རིེདི། 

བདོི་ཀྱ་ིནང་བསྟེན་པའ་ིསྡོ་ེཡིསི་ཀྱང་། འཆོ་ིལ་ཉི་ེབའ་ིདིབུགས་རྟེ་རྔོ་ཙམི་པ་ོདི་ེདི་

དུང་ཆོདི་པརི་མི་ིའདིོདི་ན། དི་ན་ིམིིག་གིས་རྒྱང་ལ་བལྟས་ཤིིང་། རྣ་བས་ཕྱོོགས་ལ་

ཉིན་ཏ།ེ ཐོབས་ཀྱ་ིསྒོ་ོསྣ་ཚིགོས་ནས་ལས་སྒོ་ོཕྲ་རིགས་ཅ་ིཞིིག་ཡིནི་རུང་ཡུལ་དུས་ཀྱ་ི

ཁྱདི་ཆོོས་ལ་མིཐུན་ཞིིང་། ཆོོས་ཀྱ་ིརྩི་དིོན་དིང་མི་ིའགལ་བའ་ིལམི་ལུགས་རི་ེའཚིོལ་

རྒྱུ་གལ་ཆོ་ེབ་ཡིནི་ན།ོ །

2009. 8. 15
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བློ་ོདཀར་སམེས་ཀྱི་ིཁོ་བརྡ།

<<དུས་རབས་ཀྱིི་ང>>ཡི་རོྩོམ་སིྒྲིག་པའི་དིྲས་ལན།

དྲ་ིབ། སྐྱེེས་བུ་སུ་དིང་གང་ཡིིན་ཡིང་ཆོོས་ལ་དིདི་མི་ིདིདི་ནི། གང་ཟག་སྒོེརི་གྱི་ི

དིོན་དིག་ཅིག་ཡིིན་པ་བཤིདི་ཀྱ་ིའདུག འོན་ཀྱང་། རིང་རི་ེབོདི་ལ་མིཚིོན་ན་ན།ི ཆོོས་

ལ་དིདི་པ་ཡིོདི་མིེདི་དི་ེམི་ིཚིདི་འཇིལ་བྱེེདི་ལྟ་བུརི་བརྩིིས་ནས་དིདི་པ་མིེདི་ཟེརི་མིཁོན་

མི་ིགྲོལ་དུ་མི་ིའཇིོག་པརི་འདུག ཕྱོ་ིཚུལ་ནས་བལྟས་ན། བོདི་མི་ིཡིོདི་དི་ོཅོག་ལ་དིདི་

པ་ཡིོདི་ཡིོདི་འདྲ་བརི་སྣང་མིོདི་ཀྱ།ི དིོན་དིངོས་ཐོོག་བོདི་མི་ིཕལ་མི་ོཆོ་ེཞིིག་ག་ིདིདི་པ་

ནི། རྒྱུ་མིཚིན་མི་ིལྡན་པའ་ིཞིེན་ཆོགས་ཀྱ་ིདུངས་པ་ཙམི་ཞིིག་སྟེ་ེརྨོངས་དིདི་ཉི་ིཚི་ེབ་

ཙམི་ལས་ཅ་ིཡིང་མི་ིའདུག་སྙོམི་པས། ཁྱདོི་ཉིིདི་ཆོསོ་པ་ཞིགི་ག་ིསྣང་ངརོི་དི་ེན་ིགནདི་

དིོན་ཞིིག་རིེདི་དིམི་མི་རིེདི། གལ་སྲིིདི་གནདི་དིོན་ཞིིག་ཏུ་མིཐོོང་ན་དིམིངས་ཀྱ་ིདིདི་

པའ་ིསྤུས་ཚིདི་ཇི་ིལྟརི་མིཐོ་ོརུ་གཏོང་དིགོས་པ་དིང་། དིདི་པ་ཟེརི་བ་དིེས་ཡིང་སྙོིང་མི་ི

ཡིི་དིགོས་པ་ག་རིེ་བསྐང་ཐུབ་པ་དིང་། མིི་ཡིིས་དིདི་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ག་འདྲ་བྱེེདི་

དིགསོ་པ་བཅས་ལ་ཁྱོདི་ཀྱ་ིལྟ་ཚུལ་ཞིགི་བརྗོདོི་རིགོས། 

ལན། དྲ་ིབ་དི་ེཁོག་གཉིིས་སུ་བགོས་ནས་ལན་བཏབ་ན་འགྲོིག་པརི་མིཐོོང་ལ། 

ཐོོག་མིའ་ིསྐདི་ཆོ་རྣམིས་ན་ིའདྲ་ིཚིིག་དིངོས་མིིན་མིོདི་ཀྱ་ིམིདིོརི་མིཚིོན་པ་ཙམི་ཞིིག་

བཤིདི་པརི་འདིོདི།



བློོ་དེཀར་སོེམསོ་ཀྱིི་ཁ་བརྡ།
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སྤྱོིརི་ན། མི་ིསུ་དིང་སུ་ཡིིན་རུང“རིང་དིབང་ཐོམིས་ཅདི་བདི་ེབ་དིང་། གཞིན་

དིབང་ཐོམིས་ཅདི་སྡུག་བསྔོལ་ཡིིན”པ་གཅིག་མིཚུངས་སུ་གྲུབ་ཡིོདི་པ་དིང་། ནང་

བསམི་བློོའ་ིརིང་དིབང་ན་ིརིང་དིབང་ཀུན་གྱི་ིགཞི་ིརྩི་དིང་། བདི་ེསྐྱེིདི་ཡིོངས་ཀྱ་ིརུ་མི་

ཡིིན་པའ་ིགནས་ལུགས་དི་ེལས་བལྟས་ན། ཆོོས་ལ་དིདི་དིང་མི་ིདིདི། གལ་ཏ་ེདིདི་ན་

ཆོོས་ལུགས་གྲུབ་མིཐོའ་གང་ལ་དིདི་སོགས་ན་ིགང་ཟག་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིབློ་ན་མིེདི་པའ་ི

ཐོོབ་དིབང་གཙང་མི་ཡིིན་པས། དིཔལ་ཡིོན་གྱི་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་དིང་། རིང་དིབང་ག་ིརྒྱལ་

ཁོབ་དིག་ལ་མིཚིནོ་ན། དི་ེན་ིརྩིོདི་མིེདི་ཀྱ་ིརྒྱུན་ཤིསེ་ཁོ་ོནརི་གྲུབ་ཡིདོི་པ་རིེདི། 

འོན་ཀྱང་། དིདི་མིོས་རིང་དིབང་ག་ིལྟ་བ་ཡིོངས་ཁྱབ་ཏུ་མི་གྲུབ་ཅིང་། རིང་ཉིིདི་

དིདི་པའ་ིཆོསོ་ལ་རིསི་ཆོདི་ཀྱ་ིཞིནེ་པ་ཆོ་ེབའ་ིརིང་རིའེ་ིཁོརོི་ཡུག་ལ་མིཚིནོ་ན། བདོི་མི་ི

ཞིིག་ཡིིན་ཕྱོིན་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོོས་ལ་དིདི་པ་ངེས་པརི་དུ་བྱེེདི་དིགོས་པ་དིང་། 

གལ་ཏེ་སུ་ཞིིག་གིས་དིདི་པ་མིི་བྱེེདི་ན་ནི་ནག་ཉིེས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཏུ་འོས་མིེདི་རིང་

ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ་པརི་སྙོམི་པས། གསོདི་གཏུབ་ཁྲིིམིས་ལས་ཀྱིས་ཚིརི་བཅདི་ཀྱང་

རུང་བ་ལྟ་བུའ་ིའདིདོི་ཚུལ་ཞིགི་མི་ིཕལ་མི་ོཆོའེ་ིཀུན་གཞིའི་ིགཏངི་རུམི་དུ་ཉིརི་ཡིདོི་པ་

བདིེན་པ་རིེདི། དི་ེན་ིརིང་རི་ེབོདི་པ་ཚིོའ་ིརྒྱུདི་ན་སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིརིང་དིབང་དིང་། 

འདྲ་མིཉིམི། རྩིིས་ཐོང་སོགས་ལ་གོང་བཀུརི་གཙིགས་འཛིན་གྱི་ིའདུ་ཤིེས་མིེདི་པ་སྟེ།ེ 

ཡིོངས་ཁྱབ་རིིན་ཐོང་ག་ིཤིེས་བྱེས་རིབ་ཏུ་དིབུལ་བའ་ིརྟེགས་མིཚིན་དིམིིགས་བསལ་

པ་ཞིིག་ཏུ་མི་ཟདི། སངས་རྒྱས་པའི་ཆོོས་ཀྱི་དིོན་དིམི་པའི་ག་ོབ་རྣལ་མི་ཞིིག་རིང་

རྒྱུདི་ལ་མི་ཆོགས་པའ་ིརིང་མིདིགོ་ཅགི་ཏུ་ཡིང་ཁོ་ོབསོ་སྙོམི། 

ཅིའ་ིཕྱོིརི་ཞི་ེན། མི་གཞི་ིནས་རིང་དིབང་དིང་འདྲ་མིཉིམི་ཟེརི་བ་དི་ེན་ིསྐྱེེས་བུ་བྱེ་ེ



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བྲེག་པ་རི་ེརིེའ་ིའཚི་ོབའ་ིགནས་ཚུལ་དིང་བསམི་བློོའ་ིའཁྱེརི་ས་ོལ་གཞིིརི་བཟུང་སྟེ་ེ

གླིེང་དིགོས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལས། ཚིོགས་སྤྱོ་ིརྡོོག་རྡོོག་ཅིག་ག་ིག་ོབའ་ིངོས་ནས་བལྟ་

རྒྱུ་ཁོ་ོན་ཙམི་ཞིིག་མིིན་ནའང་། འུ་ཚིོས་རྒྱུན་དུ་བོདི་མི་ིརིིགས་ལ་རིང་དིབང་མིེདི་

ཚུལ་ཤི་སྟེག་གླིེང་ནས་སྡོོདི་པ་ལས་བོདི་མིི་ཡིན་གརི་པ་རིེ་རིེའི་རིང་དིབང་གི་རྣམི་

གྲོངས་མིང་པ་ོཞིིག་ལ་རིང་སྟེེང་ནས་ཅ་ིམི་ིསྙོམི་པརི་རྩིིས་མིེདི་རྡོོག་རིོལ་གཏོང་རྐྱང་

བྱེདེི་པ་རིེདི། 

རིང་རིེའ་ིཚིོགས་ཀྱིས་མི་ིརིིགས་ཞིེས་པའ་ིཚིོགས་སྤྱོིའ་ིའདུ་ཤིེས་དིེའ་ིངོས་ནས་

རིང་དིབང་དིང་འདྲ་མིཉིམི་གྱི་ིཐོོབ་ཐོང་རྩིོདི་ཀྱིན་པ་དི་ེབསྔོགས་འོས་ཤིིང་ཡི་ིརིངས་

པའ་ིགནས་ཁོ་ོན་ཉིདིི་ལས་མིེདི་མིོདི། དི་ེདིང་ཆོབས་ཅགི་ཏུ། ཁོ་ནང་དུ་འཁོརོི་ཏ་ེསྐྱེསེ་

བུ་སྒོེརི་དིང་སྒོེརི་ལ་བདིག་པའི་བལྟོས་མིེདི་ལྷན་སྐྱེེས་ཀྱི་ཐོོབ་ཐོང་གཙང་མིརི་བརྩིི་

འཇིགོ་གངོ་བཀུརི་བྱེ་རྒྱུ་ན་ིདི་ེལས་ཀྱང“དིམི་པའ་ིཆོསོ་ལ་བརྒྱ་ཚིརི་དིང་། གལ་བ་ོཆོ་ེ

ལ་ནན་ཏན་གྱི”ིདིཔ་ེམི་རིེདི་དིམི། 

འུ་ཚིོས་རྒྱུན་དུ“རིང་ག་ིལུས་ལ་དིཔེརི་ལོངས་ལ། གཞིན་ལ་གནོདི་པ་མི་བྱེེདི་

ཅིག །”ཅེས་སྨྲ་བཞིིན་པ་ལྟརི། རིང་དིབང་ག་ིབདི་ེབ་དིང་། གཞིན་དིབང་ག་ིསྡུག་

བསྔོལ་ན་ིཕན་ཚུན་དིཔེརི་ལེན་གྱི་ིརིིགས་པའ་ིསྒོ་ོནས་བལྟ་དིགོས་པ་ཞིིག་རིེདི། ཁོ་ོ

བོརི་མིཚིོན་ན་ཡིང་དིེ་བཞིིན་ཏེ། རིང་དིབང་དིང་དིམིངས་གཙོའི་ལྟ་གྲུབ་ཐོདི་ནས་

གཞུང་ལུགས་ལྡན་པའ་ིཤིསེ་བྱེ་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་ན་ིམི་ིཤིསེ་མིདོི། སྲིདིི་གཞུང་དྲག་ཤུགས་

ཅན་རྣམིས་དིང་དིཔོན་པོ་བཙན་ཤུགས་ཅན་རྣམིས་ཀྱིས། དུས་རྒྱུན་དུ་རིང་ཉིིདི་

འབའ་ཞིིག་ཚིདི་མི་མིཐོརི་ཐུག་ཏུ་བསྒྲུབས་པའི་གཏན་ཚིིགས་ཀྱིས་ཡིིདི་སེམིས་
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གཙེས་དྲགས་པའ་ིམྱོོང་བ་ཟབ་མི་ོཐོོབ་པ་དིེས། ནམི་ཡིང་རིང་འབའ་ཞིིག་ག་ིལུགས་

ཀྱ་ིཆོོས་དིང་གྲུབ་མིཐོའ་འམི། ལྟ་ཚུལ་དིང་འདིོདི་ཕྱོོགས་སོགས་གཞིན་ལ་མི་ིའདིོདི་

བཙན་འགལེ་གྱི་ིལས་སུ་མི་ིའཇུག་རྒྱུརི་ཕན་པ་ཆོནེ་པ་ོབྱུང་སངོ་།

རྒྱུན་དུ་རིང་ག་ིམིོས་འདུན་བཞིིན་དིདི་མི་ིཆོོག རིང་ག་ིའདིོདི་པ་བཞིིན་དིགའ་མི་ི

ཆོོག རིང་ག་ིབསམི་ཚུལ་བཞིིན་བཤིདི་མི་ིཆོོག་པ་སོགས་མི་ིཆོོག་པ་དིགུ་བརྩིེགས་

ཀྱིས་མིནན་པའ་ིའུ་ཅག་ལ་མིཚིོན་ན། མི་ིའདིོདི་གཞིན་དིབང་ལ་བསྟུན་དིགོས་པའ་ི

སྡུག་བསྔོལ་གྱི་ིབྲེ་ོབ་མྱོོང་ཐོོག་ཏུ་ཡིོདི་པས། རིང་ག་ིམྱོོང་བ་དི་ེལ་དིཔེརི་བྱེས་ཀྱ་ིསྒོ་ོ

ནས་སྐྱེེས་བུ་གཞིན་དིང་གཞིན་གྱིི་ཐོོབ་ཐོང་ལ་དིངོས་གནས་བརྩིི་འཇིོག་ཅིག་བྱེེདི་

དིགསོ་ཨང་སྙོམི་པའ་ིའདུ་ཤིསེ་དི་ེཙམི་ན་ིཆོསེ་མི་མིཐོའ་ཡིང་རྙེདི་འསོ་པ་ཞིགི་རིེདི། 

རྒྱུ་མིཚིན་རིགས་པ་དི་ེཙམི་ཞིགི་ལའང་བསམི་བློ་ོམི་ཐོངོ་ན། འུ་ཚིསོ་རིང་དིབང་

རིང་དིབང་ཞིེས་ཅ་ིཙམི་བཟློས་རུང་། དིོན་དིངོས་ཐོོག་ལོང་བས་མིདིའ་འཕངས་པ་

དིང་འདྲ་བརི་དིམིིགས་ཡུལ་དིམིིགས་འབེན་གྱིིས་སྟེོང་བའ་ིཁོ་ལབ་ཙམི་ལས་ཅ་ིཡིང་

ཡིོདི་མི་ིསྲིིདི། རིང་ཉིིདི་གཞིན་གྱིིས་མིནན་ན་སྡུག་སྨྲ་ེགྱི་གྱུརིུ་འདིོན་པ་དིང་། གཞིན་

དིག་རིང་གིས་མིནན་ན་ཅ་ིམི་ིསྙོམི་པ་དིང་ཡིིདི་ཚིིམི་པརི་བྱེེདི་ན་ནི། རྒྱུ་འབྲེས་བརྩི་ི

བའ་ིམི་ིརིགིས་སུ་ཁོས་འཆོ་ེབའ་ིའུ་ཚི་ོལས་ཁྲིེལ་མིེདི་པ་སུ་ཞིགི་ཡིོདི་དིམི། 

ནང་ཆོོས་ཀྱ་ིབསམི་བློོའ་ིངོས་ནས་བལྟས་ན་ཡིང་། ཆོོས་ལུགས་གང་ཞིིག་ལ་

དིདི་པ་དིང་། རིིག་གནས་ཅ་ིཞིིག་ལ་དིགའ་བ། ལྟ་བ་གང་འདྲ་ལ་མིོས་པ་སོགས་ན་ི

གང་ཟག་རིང་རིང་ལ་འདིམི་གའི་དིབང་ཆོ་བལྟོས་མིེདི་དུ་ཡིོདི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཏེ། 

<<མིདི་ོསྡོ་ེརྒྱན>>ལས་ཀྱང་། “ཁོམིས་རྣམིས་དིང་ན་ིམིོས་པ་དིང་། །སྒྲུབ་པ་ཐོ་
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དིདི་དིབྱེ་ེབ་དིང་། །”ཞིེས་གསུངས་ཡིོདི་པ་ལྟརི། སེམིས་ཅན་རྣམིས་ན་ིཁོམིས་དིང་

མིོས་པ་མི་ིའདྲ་བ་དུ་མིའ་ིརིིགས་ཅན་ཡིིན་པས། བོདི་མི་ིརིིགས་ལྟ་བུ་ཡིང་གང་ཟག་

མིང་པོས་གྲུབ་པའ་ིཚིོགས་སྤྱོ་ིཞིིག་ལ་མིཚིོན་ན། དིེའ་ིནང་དུ་མིོས་པ་སྣ་ཚིོགས་དིང་། 

དིགའ་ཞིེན་སྣ་ཚིོགས། དིདི་མིོས་སྣ་ཚིོགས་སོགས་ཡིོདི་པ་དིེ་ཆོོས་ཉིིདི་ཀྱིས་གྲུབ་

ཚུལ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཁོས་ལེན་གྱི་ིརིེདི། དིེས་ན་རིང་ལ་མིོས་པ་ཡིོདི་ཀྱང་རུང་ལ་མིེདི་

ཀྱང་བློ་སྟེ།ེ མི་ིརིིགས་ཤིིག་ག་ིམི་ིཐོམིས་ཅདི་ཀྱིས་ཆོོས་ལུགས་སྣ་གཅིག་གམི། གྲུབ་

མིཐོའ་རིིགས་གཅིག་གམི། ལྟ་བ་ཕྱོོགས་གཅིག་ཁོོ་ན་ལ་དིདི་པ་ངེས་པརི་དུ་བྱེེདི་

དིགོས་པརི་འདིོདི་མིཁོན་དིག་གིས་ནི། འགྲོ་ོབ་སེམིས་ཅན་རྣམིས་ལ་ལྷན་སྐྱེེས་སུ་

གྲུབ་པའི་ཆོོས་ཉིིདི་དིེ་ལ་བསྙོོན་གྱིིན་ཡིོདི་ན། འདིོདི་ཚུལ་དིེ་ནི་དིངོས་པོའ་ིགནས་

ལུགས་ལ་གཞིི་འཛིན་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོོས་ལུགས་ཀྱི་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའི་

དིགངོས་དིནོ་དིང་འགལ་བརི་ཆོགས་ཡིོདི། 

<<རིནི་ཆོནེ་ཕྲངེ་པ>>ལས་ཀྱང་།  “དི་ེབཞིནི་སངས་རྒྱས་གདུལ་བྱེ་ལ། ། 

ཅ་ིཙམིབཟོདི་པའ་ིཆོོས་སྟེོན་ཏེ། །” ཞིེས་གསུངས་ཡིོདི་པ་ལྟརི། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

ཆོསོ་འཆོདི་པའ་ིསྐབས་སུ་ཡིང་། གཞིན་གྱི་ིམིོས་པ་དིང་དིགའ་ཕྱོགོས་བཅས་ལ་བརྩི་ི

འཇིོག་བྱེས་པའ་ིརྨང་གཞིིའ་ིསྟེེང་ནས་གསུངས་ཡིོདི་པ་ལས་རིང་ག་ིའདིོདི་ཚུལ་དི་ེམི་ི

འདིོདི་བཙན་བསྐུལ་བྱེེདི་མི་མྱོོང་བརི་བསྟེན་ཡིོདི་ལ། དི་རུང“སྣོདི་མིིན་ལ་ཆོོས་སྟེོན་

མི་ིརིིགས”ཞིེས་ཀྱང་ཆོོས་ཀྱ་ིགཞུང་ལུགས་མིང་པོརི་གསུངས་ཡིོདི་པས། རིང་ལ་

དིགའ་མིོས་མིེདི་པ་ཚིོརི་བཙན་གྱིིས་ཆོོས་བཤིདི་ན་ཉིེས་པ་ཆོ་ེཚུལ་བཤིདི་པ་དིེས་

ཀྱང་། ཆོསོ་ཀྱ་ིདིདི་པ་ན་ིརིང་དིབང་ག་ིངང་ནས་གདིམི་གསསེ་བྱེེདི་ཆོགོ་པ་ཞིིག་ཡིནི་



བློོ་དེཀར་སོེམསོ་ཀྱིི་ཁ་བརྡ།
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པའ་ིགནས་ལུགས་གསལ་བོརི་གདིམིས་ཡིོདི་པརི་མིཐོངོ་།

ཡིང་བཤིདི་ན། འུ་ཚིོརི་གནས་ཚུལ་དི་ེདིང་དི་ེལྟ་བུ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ཆོགས་པའ་ིང་ོ

བ་ོལགེས་ཕྱོགོས་སུ་འགྱུརི་དུ་རི་ེན། རིང་དིབང་དིང་། འདྲ་མིཉིམི་སགོས་ཡིངོས་ཁྱབ་

རིིན་ཐོང་ག་ིངོས་འཛིན་གཏིང་ཇི་ེཟབ་དིང་རྒྱ་ཇི་ེཆོེརི་གཏོང་རྒྱུ་ནས་འག་ོརྩིོམི་དིགོས་

པརི་མིཐོོང་ལ། ལས་ཀ་དི་ེན་ིརིང་རིེའ་ིདིམིིགས་བསལ་གྱི་ིཁོོརི་ཡུག་འདིིའ་ིའོག་ཏུ་

ཐོབས་ལ་མིཁོས་པོའ་ིསྒོ་ོནས་རྒྱུན་སྐྱེོང་དིགོས་པ་ཞིིག་ལས་གང་མིགྱིོགས་གང་མྱུརི་

གྱིིས་བྲེེལ་ཆོ་ེན་ལྡོག་ཕྱོོགས་ཀྱ་ིགནོདི་ཀྱང་མི་ིཆུང་བརི་སྙོམི། རྒྱལ་ཁོབ་ཅིག་ཡིིན་ན་

འདྲ། མི་ིརིགིས་ཤིགི་ཡིནི་ནའང་འདྲ་སྟེ།ེ རིང་དིབང་ག་ིབསམི་བློ་ོདིང་། འདྲ་མིཉིམི་གྱི་ི

འདུ་ཤིསེ་སགོས་ཡུལ་དི་ེགའ་ིསྤྱོ་ིདིམིངས་རི་ེརིའེ་ིརྒྱུན་ཤིསེ་ཀྱ་ིཁོངོས་སུ་འཇིགས་རྒྱུ་

ནི། དུས་ཚིོདི་ཡུན་རིིང་ཞིིག་ཏུ་ཡུན་གྱིིས་སྨོིན་དིགོས་པའ་ིཤིེས་རིབ་ཀྱ་ིམྱོོང་རྟེོགས་

ཤིིག་ཡིིན་པ་ལས། དུས་ཐུང་གླི་ོབུརི་བ་ཞིིག་ག་ིནང་ལ་སྤོང་ལས་ཤི་མི་ོབརྡོོལ་པ་ལྟ་

བུ་ཞིགི་ཡིངོ་ག་ལ་སྲིིདི། 

“རྒྱ་མི་ིརིིགས་ལ་རྣམིས་ལ་བལྟས་ཚིེ། ཁོ་ོཚིོས་རིང་དིབང་དིང་དིམིངས་གཙ་ོ

སགོས་ཀྱ་ིཐོ་སྙོདི་དི་ེདིག་གླིངེ་ནས་མི་ིལ་ོབརྒྱ་ཕྲག་ཅགི་འགོརི་གྱི་ིཡིདོི་ན་ཡིང་། ལ་ོང་ོ

དི་ེའདྲ་མིང་པའོ་ིརིངི་ལ་ཁོ་ོཔ་ཚིསོ་རིང་དིབང་དིང་དིམིངས་གཙ་ོསགོས་བཤིདི་བཤིདི་

པའ་ིའབྲེས་བུརི། ནུབ་ཕྱོོགས་པའ་ིདིམིངས་གཙོའ་ིལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ིགཞུང་ལུགས་མིང་པ་ོ

ཞིིག་རྒྱ་སྐདི་དུ་འགྱུརི་ཡིོདི་པ་ལ་བརྟེེན་ནས། ཡིོངས་ཁྱབ་རིིན་ཐོང་སྐོརི་གྱི་ིམིིང་ཚིིག་

ཐོ་སྙོདི་འུ་ཚི་ོལས་འཛོམིས་ཙམི་ཆོགས་ཡིོདི་པ་ལས་གཞིན་དུ་ལག་ལེན་གྱི་ིསྟེེང་ན་

ངམོི་རི་ིབ་ཅ་ིཞིགི་མིཐོངོ་རྒྱུ་ཡིོདི།”



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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དི་རུང་ལྡོག་ཕྱོོགས་ནས་བལྟས་ན། རིང་དིབང་དིང་དིམིངས་གཙ་ོསོགས་གླིེང་

བའ་ིལ་ོང་ོབརྒྱ་ཕྲག་འདིིའ་ིནང་དུ། ཁོ་ོཚིོའ་ིལ་ོརྒྱུས་སྟེེང་གདུག་རྩུབ་ཀྱ་ིརྩི་ེམིོརི་སོན་

པའ་ིབཙན་དིབང་སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱ་ིསྐལ་བ་འཇིིགས་སུ་རུང་བ་སྣ་ཚིོགས་བསྟུདི་མིརི་

བྱུང་མྱོོང་ཡིོདི་པརི་མི་ཟདི། ཁྲིག་མིདིོག་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ཡི་ང་བ་དི་ེདིག་ལས་ཕལ་མི་ོཆོ་ེ

ཞིགི་ན།ི རིང་དིབང་རྩིོདི་པ་དིང་། འདྲ་མིཉིམི་འཚིལོ་བ། དིམིངས་གཙ་ོསྙོགེ་པ་སགོས་

ཀྱ་ིཁོ་གཡིང་ཁྲིདོི་ནས་བྱུང་བ་ཤི་སྟེག་ཏུ་སྣང་།

མིིག་སྔུན་གྱི་ིདིཔ་ེགཞི་ིདི་ེལས། འུ་ཚིོས་ཀྱང་སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱ་ིབག་ཆོགས་རྔོམི་

མིཐུག་པའི་མིི་རིིགས་ཤིིག་གི་སེམིས་ལ་རིང་དིབང་དིང་འདྲ་མིཉིམི་གྱིི་བསམི་བློོ་

ཡིོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཆོགས་པའ་ིལམི་གྱི་ིདིཀའ་ཁོག་གསལ་པོརི་དིཔོག་ཐུབ་པ་དིང་། རིང་

དིབང་དིང་། འདྲ་མིཉིམི་གྱི་ིབསམི་བློ་ོདི་ེཡིང་ལོག་ལམི་དུ་འཕྱོན་པརི་གྱུརི་ན་ན་ིརིང་

སྐེ་རིང་གཅོདི་ཀྱི་རིལ་གྲོི་སོ་གཉིིས་མི་ཞིིག་དིང་འདྲ་བའི་རིང་བཞིིན་གསལ་བོརི་

མིཐོོང་ཐུབ་པརི་འདུག བསམི་ཞིིང་བསམིས་ན། མི་ིགྲོངས་ཕལ་མི་ོཆོ་ེདི་རུང་ཡིིག་

རྨོངས་ཡིིན་པའ་ིརིང་རིེའ་ིམི་ིརིིགས་འདིིས་ཀྱང་དི་སྐབས་གཞི་ིནས་རིང་དིབང་དིང་། 

འདྲ་མིཉིམི། དིམིངས་གཙ་ོསོགས་ཆོ་མིེདི་རྒྱུས་མིེདི་ཀྱ་ིཐོ་སྙོདི་རི་ེཟུང་གླིེང་གིན་པ་

འདི་ིན།ི དི་དུང་ཇི་ིའདྲའ་ིརིབ་རིབི་ཅགི་དིང་། ཇི་ིའདྲའ་ིམིག་མིགོ་ཅགི་རིེདི་ཨང་། 

རྒྱུ་མིཚིན་དིེའ་ིཕྱོིརི་གནས་བབ་འདི་ིའདྲ་ཞིིག་ག་ིའོག་ཏུ། རིང་རིེའ་ིཡིོན་ཏན་ལ་

སློོབ་པའི་རིིགས་ཅན་དིག་གི་ངོས་ནས་ནི་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱི་རྟེོགས་པ་རྣལ་མི་ཞིིག་སདི་

གལ་ཆོ་ེལ། ཡིངོས་ཁྱབ་རིནི་ཐོང་ལ་ག་ོབ་ཚུགས་ཐུབ་ཅགི་ལྷག་ཏུ་རྙེདི་གལ་ཆོ་ེབས། 

རིང་རིེའ་ིཤིེས་ཡིོན་ཅན་ཡིིན་ན་འདྲ། རྩིོམི་པ་པ་ོཡིིན་ན་འདྲ། ཆོོས་ཕྱོོགས་ཀྱ་ིམིཁོས་



བློོ་དེཀར་སོེམསོ་ཀྱིི་ཁ་བརྡ།
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པ་ཡིིན་ནའང་འདྲ་སྟེེ། རིང་སྟེེང་ནས་འག་ོབརྩིམིས་ཏ་ེབོདི་ཀྱ་ིརིིག་གནས་ཁོོརི་ཡུག་

ཀྱང་ལྟ་བ་སྣ་ཚིོགས་མིཉིམི་གནས་ཀྱ་ིརྣམི་པ་ཅན་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུརི་བའ་ིལས་སུ་བརྩིོན་

རྒྱུ་ནི། རིང་རིེའ་ིཆོོས་སྲིིདི་རིིག་གནས་མིཐོའ་དིག་ལེགས་ལམི་དུ་འགྲོ་ོབའ་ིཐོོག་མིའ་ི

རྟེནེ་འབྱུང་གལ་ཆོེན་པ་ོཞིགི་ཏུ་ཁོ་ོབསོ་སེམིས་ཡིདོི།

དི་ནི་དྲི་བ་དིངོས་ཀྱི་ལན་ལྡོན་པ་ལ། བོདི་རིིགས་ཆོོས་དིདི་མིང་ཚིོགས་ལ་

མིཚིོན་ན། ཆོོས་ལ་དིདི་པ་ན་ིཡིབ་མིེས་ཀྱ་ིགོམིས་སྲིོལ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ག་ིངོས་ནས་རིང་

ཤུགས་ཀྱིས་འོངས་པ་ལས་གཞིན་དུ། ཆོོས་ཞིེས་པ་ཅ་ིཞིིག་རིེདི། ཅིའ་ིཕྱོིརི་ཆོོས་ལ་

དིདི་དིགོས་པ་རིེདི། ཆོོས་ལ་དིདི་པ་དིེས་ཡིང་སྙོིང་ང་ལ་ཕན་ཅ་ིཞིིག་ཐོོགས་པ་རིེདི་

སོགས་བརྟེག་དིཔྱོདི་ཀྱ་ིག་ོརིིམི་ཞིིག་བརྒྱུདི་མྱོོང་མིཁོན་ཤིིན་ཏུ་དིཀོན་པ་ོརིེདི། དིེའ་ི

ཕྱོིརི་བོདི་རིིགས་མི་ིདིམིངས་ཆོོས་ལ་དིདི་ན་ཡིང་། ཕལ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ལ་ཤིེས་རིབ་དིང་

ཡི་བྲེལ་དུ་གྱུརི་པའ་ིགོམིས་སྲིོལ་གྱི་ིབསམི་བློ་ོཙམི་ལས་ཚུགས་ཐུབ་ཁུངས་འཕེརི་

གྱི་ིདིདི་པ་ཞིགི་ཤིནི་ཏུ་དིཀནོ་པ་སྟེ།ེ “རིགི་གསརི”སགོས་ཀྱ་ིསྐབས་སུ་འུ་ཅག་གསི་

ཅི་བྱེས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་དིེ་ནི་བོདི་མིི་ཕལ་མིོ་ཆོེའི་དིདི་པ་མིི་བརྟེན་པའི་དིཔེ་གསོན་པོ་

ཞིགི་ཏུ་སྙོམི། དིརེི་མི་ཟདི་མི་ིཚི་ེགང་བརོི་སྟེནོ་པའ་ིཉིན་ཐོོས་ཀྱ་ིརྟེགས་འཆོང་བའ་ིརིབ་

བྱུང་པའ་ིཁྲིདོི་དུ་ཡིང་། མིང་ཚིགོས་ཕལ་པ་རྣམིས་ལས་ལྷག་པའ་ིཆོསོ་ཀྱ་ིངསེ་རྟེགོས་

ཅ་ིཡིང་མིེདི་མིཁོན་མིང་པ་ོཞིིག་སྔོརི་ཡིོདི་ལ་དི་ལྟ་ལྷག་ཏུ་ཇི་ེམིང་ནས་ཇི་ེམིང་དུ་འགྲོ་ོ

བཞིནི་འདུག 

ཁོ་ོབ་ོནང་ཆོོས་ཀྱ་ིའཕེལ་འགྲོིབ་ལ་སེམིས་ཁུརི་བྱེེདི་མིཁོན་ཞིིག་ག་ིངོས་ནས་

བལྟས་ན། དི་ེན་ིགནདི་འགག་ཆོེན་པ་ོཞིིག་རིེདི། ནང་པའ་ིགཞི་ིལམི་འབྲེས་གསུམི་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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གྱིིས་བསྡུས་པའ་ིལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ིརིིགས་པ་ཤིེས་མིཁོན་ཇི་ེཉུང་དུ་འགྲོ་ོབཞིིན་པ་དིང་། ཅ་ི

ཡིང་མི་ིཤིེས་པརི་ནང་པའ་ིཆོོས་པ་ཡིིན་ཟེརི་མིཁོན་ཇི་ེམིང་དུ་འགྲོ་ོབཞིིན་པ་འདིིས་ན།ི 

མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའ་ིམི་ལག་འཐུས་ཚིང་ལྡན་པའ་ིནང་བསྟེན་གྱི་ིཆོོས་ལུགས་ཀྱང་

རྨོངས་དིདི་ཙམི་ལ་རྐང་ཁོེན་པའ་ིཆོོས་ལུགས་ཤིིག་ཏུ་འགྱུརི་གྱིིན་པའ་ིགནས་ཚུལ་

མིཚིོན་གྱི་ིཡིོདི་ལ། ཕྱོའི་ིརྣམི་པ་ཙམི་དིང་ཡུལ་སྲིལོ་གྱི་ིཆོ་ོག་ཙམི་ལས་གཞིན་དུ་ཟབ་

པ་དིང་རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིཆོོས་ཀྱ་ིལྟ་གྲུབ་གཙང་མིའ་ིརྒྱུན་བཤིདི་སྒྲུབ་གཉིིས་ཀའ་ིཆོ་ནས་

ལྡགོ་གནི་པའ་ིགནས་ཚུལ་མིངནོ་གྱི་ིཡིདོི་པ་རིེདི།

 དི་ེལྟ་ན། དི་ན་ིབོདི་ཀྱ་ིཆོོས་ལུགས་པའ་ིསྡོ་ེཡིིས་རིང་ག་ིགནས་བབ་ལ་ངོས་

འཛིན་གསརི་པ་ཞིིག་མི་ཐོོབ་ཅིང་། དུས་ཀྱ་ིཆོོས་ཉིིདི་ལ་ངེས་རྟེོགས་གསལ་བ་ོཞིིག་

མི་རྙདེི། ལམི་གྱི་ིབགྲོོདི་ཚུལ་ལ་བསམི་གཞིགིས་གནདི་ཅན་ཞིགི་མི་བྱེས་ན། མི་ིརིངི་

བརི་ཡིངོ་ངསེ་པའ་ིམིཇུག་འབྲེས་ན་ིགསལ་ཐོག་ཆོདོི་པ་ཞིགི་ཏུ་གྱུརི་ཡིོདི། གལ་ཏ་ེདི་ེ

ལྟརི་བོདི་ཀྱ་ིནང་བསྟེན་ལ་རྩི་བའ་ིཆོ་ནས་ཉིམིས་རྒུདི་ཅགི་བྱུང་ན། དི་ེན་ིཆོསོ་ལུགས་

རྐྱང་བའ་ིཉིམིས་རྒུདི་ཙམི་ཡིིན་མིིན་ཡིང་མི་ངེས་ཏེ། དི་ལྟ་མི་ིརིིགས་ཤིིག་མི་ིརིིགས་

ཤིིག་ག་ིང་ོབོརི་མིཚིོན་བྱེེདི་ཀྱ་ིརིིག་གནས་བསམི་བློོའ་ིཆོག་གྲུམི་ཞིིག་ཀྱང་ཡིིན་སྲིིདི་

པ་རིེདི།

གང་ལྟརི་ཆོོས་ལ་དིདི་པའ་ིམི་ིསུ་དིང་ཡིིན་ནའང་འདྲ་སྟེེ། རིང་རིང་ག་ིསེམིས་

རྒྱུདི་ཀྱི་དིདི་པའི་སྤུས་ཚིདི་ནི་མིི་ས་ོསོས་ཆོོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་ག་ོབ་རྙེདི་པའི་

སྤུས་ཚིདི་དིང་འབྲེལེ་བ་དིམི་པ་ོཡིོདི་པས། ཆོསོ་ལ་དིགའ་མིསོ་ཡིོདི་པ་དིང་། ཆོསོ་ཀྱ་ི

བསམི་བློོའ་ིསྒོ་ོནས་མི་ིཚིེའ་ིརིིན་ཐོང་འཚིོལ་བརི་འདིོདི་མིཁོན་གྱི་ིརིིགས་སུ་གྱུརི་པའ་ི



བློོ་དེཀར་སོེམསོ་ཀྱིི་ཁ་བརྡ།
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དིགོན་སྡོེའ་ིརིབ་བྱུང་པ་དིང་། ཆོོས་ལ་དིདི་པའ་ིཁྱིམི་པ་གང་ཡིིན་ཡིང་རུང་སྟེེ། ནང་

པའ་ིམིཁོས་པ་སྔོ་མིས་བྲེག་རི་ིབཞིིན་བརྩིིགས་པའ་ིལེགས་བཤིདི་བསྟེན་བཅོས་དིག་

ག་ིདིནོ་ལ་བརྟེག་དིཔྱོདི་ཞིབི་འཇུག་དིང་འབྲེལེ་ཏ་ེཤིསེ་ནས་ཐོབོ་པའ་ིདིདི་པ་ཞིགི་ཡིངོ་

གལ་ཤིིན་ཏུ་ཆོ་ེལ། དི་ེལྟརི་བྱུང་ན་རིང་ལ་འཕྲལ་ཡུན་གཉིིས་ཕན་གྱི་ིདིགོས་པ་ཁྱདི་

པརི་ཅན་རི་ེའབྱུང་ངསེ་སུ་སྙོམི། 

ཡིིན་ན་ཡིང་རིང་རི་ེལ་མིཚིོན་ན། ཆོོས་ལ་དིདི་པའ་ིཁྱིམི་པའ་ིཁྲིོདི་དུ་ཤིེས་ནས་

དིདི་པ་བྱེེདི་མིཁོན་དིཀོན་པ་ལྟ་ཅི། ཆོོས་ཀྱ་ིལྟ་ེགནས་ཡིིན་ཟེརི་བའ་ིདིགོན་སྡོ་ེརྣམིས་

སུ་ཡིང་། ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིདིི་རིགི་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ཀྱ་ིསློབོ་གས་ོལགེས་པ་ོཞིགི་

གནས་ཡིོདི་ས་ཤིིན་ཏུ་དིཀོན་པའ་ིདིབང་གིས། དི་ལྟའ་ིབོདི་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོ་ེཕལ་མི་ོཆོ་ེ

ཞིིག་ཏུ་ནི“ཅ་ིཡིང་མི་བསློབ་གང་ཡིང་མི་ིཤིེས་པའི” མི་ིཚིོགས་ཤིིག་ས་ཁྱབ་རྡོ་ོཁྱབ་

ཏུ་འགྲོ་ོབཞིིན་ཡིོདི་པརི་འདུག་ན། སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོོས་ཀྱ་ིརྩི་བ་ཡིང་མིཐོརི་ཐུག་ན་

དི་ེཚིསོ་མིེདི་པརི་བཟ་ོསྲིིདི་པ་རིེདི།

གང་ལྟརི་བཟང་ཕྱོོགས་ནས་རི་ེབ་ཞིིག་བརྒྱབ་ན། བོདི་མིིའ་ིཆོོས་དིདི་ཀྱ་ིསྤུས་

ཚིདི་ཇིེ་མིཐོོརི་འགྲོོ་རྒྱུ་ནི་ཐོོག་མིརི་དིགོན་སྡོེའི་སློོབ་གསོའ་ིསྤུས་ཚིདི་ཇིེ་ལེགས་སུ་

གཏངོ་རྒྱུ་ནས་འག་ོརྩིོམི་དིགསོ་པ་ཞིགི་རིེདི་སྙོམི་གྱི་ིའདུག་སྟེ།ེ དིགནོ་སྡོ་ེས་ོསོརི་མིངི་

དིོན་མིཚུངས་པའ་ིཆོོས་ལུགས་སློོབ་གས་ོརྣམི་དིག་ཅིག་ག་ིལག་ལེན་འཐུས་ཚིང་དུ་

ཆོགས་ཚིརི་ན། རིིམི་གྱིིས་དིགོན་སྡོེའ་ིནང་དུ་རིང་མིོས་ཡིོདི་པའ་ིཁྱིམི་པ་ཚིོརི་ཡིང་

ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིདིི་ལ་སློབོ་པའ་ིག་ོསྐབས་ཤིགི་བསྐྲུན་ན་བཟང་བརི་སྙོམི་ལ། གལ་

ཏ་ེལུགས་སྲིོལ་དི་ེའདྲ་ཞིིག་ཆོགས་ཟིན་ན་ན།ི དིདི་པ་ཡིོདི་མིེདི་ལ་མི་བལྟོས་པརི་ནང་
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པའ་ིཆོོས་དི་ེརིིག་གནས་བསམི་བློ་ོཞིིག་ཡིིན་པའ་ིངོས་ནས་སློོབ་གཉིེརི་བྱེེདི་མིཁོན་

མིང་པ་ོའབྱུང་སྲིདིི་ཀྱ་ིརིེདི།

དུས་དིང་དུས་སུ། ཆོོས་དིདི་མིང་ཚིོགས་རྣམིས་ཀྱིས་ཅ་ིརྙེདི་ཀྱ་ིརྫིས་དིང་གང་

རྙདེི་ཀྱ་ིནརོི་རྣམིས་དིགནོ་པ་དིག་ལ་ཕུལ་ནས་ཕྱོིརི་ཡིངོ་དུས། སྐ་ེན་མིདུདི་པ་ཆོེན་པ་ོ

རི་ེདིང་། ལག་ཏུ་རིིལ་བུ་ཤིོག་ཆོག་རི་ེཁྱེརི་ཏ་ེཤིིན་ཏུ་ཡིིདི་ཚིིམིས་ནས་འགྲོ་ོབཞིིན་པ་

མིཐོོང་སྐབས། མིཚིམིས་ལན་རིེརི་ངའ་ིསེམིས་སུ། མི་ིཚི་ེགང་བོརི་ཆོོས་ལ་དིདི་པ་

ཡིོདི་ཀྱང་དིདི་ཡུལ་གྱི་ིང་ོབ་ོཟུརི་ཙམི་ཡིང་མི་ིཤིེས་པ་འདི་ིདིག་ལ་མིཚིོན་ན། དིགོན་

པ་རྣམིས་ཀྱསི་རིལི་བུ་ཤིོག་ཆོག་རི་ེདིང་མིདུདི་པ་རྫིགི་པ་ོརི་ེབསྟེེརི་བ་ལས། ཆོསོ་ཀྱ་ི

གཞི་ིརྩིའ་ིརྒྱུན་ཤིསེ་རི་ེབྱེནི་ཡིོདི་ན་ཅ་ིམི་རུང་ཨང་སྙོམི་པ་ཡིང་སྐྱེ་ེཡི་ིའདུག 

དིདི་པས་མི་ིལ་དིགོས་པ་ག་རི་ེབསྐང་ཐུབ་པརི་འདུག་ཟེརི་ན། མི་གཞི་ིདིདི་པ་

ཟེརི་བ་དི་ེཆོོས་ལུགས་གཅིག་པུའ་ིཁྱབ་ཁོོངས་ནས་གླིེང་དིགོས་པ་ཞིིག་མི་རིེདི་སྙོམི་

སྟེེ། རིིག་གནས་རྣམི་གྲོངས་གཞིན་དིང་གཞིན་གྱི་ིཚུལ་དིང་འབྲེེལ་བའ་ིདིདི་པ་ཡིང་

ཡིོདི་པ་ན།ི དིཔེརི་ན། སྒྱུ་རྩིལ་ལ་དིདི་པ། སྙོན་ངག་ལ་དིདི་པ་སོགས་རིིགས་དིང་བྱེ་

བྱེདེི་མི་ིའདྲ་བའ་ིདིདི་པའ་ིརྣམི་གྲོངས་མིང་དུ་དིབྱེ་ེཆོགོ་པརི་འདུག 

འོན་ཀྱང་། འདྲ་ིཚིིག་ག་ིབབ་ལ་བལྟས་ན། གཙ་ོབ་ོཆོོས་ལུགས་ཀྱ་ིདིདི་པ་དིང་། 

དིེའ་ིནང་ནས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཆོོས་ལུགས་ཀྱ་ིདིདི་པ་ལ་དིམིིགས་ཡིོདི་པ་འདྲ། ནང་

པའི་ཆོོས་ཀྱི་དིདི་པ་རྣལ་མི་ཞིིག་ཡིིན་ན་དིངོས་པོའ་ིཆོོས་ཉིིདི་ལ་རྟེོན་པ་དིང་། རྒྱུ་

འབྲེས་ཀྱ་ིརིང་བཞིིན་ལ་རྟེོན་པའ་ིཡིིདི་ཆོེས་ཀྱ་ིསེམིས་ཞིིག་ཡིིན་དིགོས་པརི་སྙོམི་སྟེེ། 

དིདི་པ་ཟརེི་བ་ཡིདིི་ཆོསེ་ཀྱ་ིདིནོ་རིདེི། ཅ་ིཞིགི་ལ་ཡིདིི་ཆོསེ་དིགསོ་པ་རིདེི་ཅ་ེན། བདིནེ་
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བཞིིའ་ིའཇུག་ལྡོག་ག་ིརིིམི་པ་དིང་། ལས་འབྲེས་རྟེེན་འབྱུང་ག་ིརྣམི་གཞིག་ལ་ཡིིདི་

ཆོསེ་དིགསོ་པ་རིེདི། 

གལ་ཏ་ེམི་ིཞིིག་ག་ིསེམིས་ལ་རྒྱུ་འབྲེས་མི་ིབསླུ་བའ་ིཆོོས་ཉིིདི་ཀྱ་ིག་ོབ་དིང་མི་

བྲེལ་པའ་ིདིདི་པ་ཞིིག་དིངོས་གནས་ཡིོདི་ན། གཞིན་ལ་འཚི་ེབ་བྱེེདི་པ་དིང་། སྲིོག་

གཅོདི་པ། གཡི་ོསྒྱུ་བྱེེདི་པ། རྫུན་ལས་རྫུན་གཏམི་གྱི་ིའཁོོརི་ལ་ོསྐོརི་བ་སོགས་མི་ི

གཙང་བའ་ིལས་སུ་མི་ིའཇུག་རྒྱུརི་ཕན་པ་ཏན་ཏན་ཡིོདི་ངསེ་པརི་སྣང་བས། ཆོསོ་ཀྱ་ི

དིདི་པས་ན་ིམི་ིརྣམིས་རིང་རྟེོགས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་ལེགས་སྤྱོོདི་དུ་འཇུག་པརི་ཕན་ཆོ་ཆོ་ེ

བརི་བརྗོོདི་རྒྱུ་ཡིིན་ཏེ། དིདི་པའ་ིསྟེོབས་ཀྱིས་རྒྱུ་འབྲེས་ལོག་སྒྲུབ་ཀྱ་ིལམི་ལས་ཕྱོིརི་

ལྡོག་པའ་ིདིཔེརི་མིཚིོན་གྱི་ིམི་ིམིང་པ་ོའདྲེན་རྒྱུ་ཡིོདི་ནའང་ཡིིག་ཚིོགས་ཀྱ་ིརྐྱེན་པས་

མི་གླིངེ་བ་ཡིནི། 

རྒྱུ་མིཚིན་དི་ེཉིིདི་ཀྱ་ིཕྱོིརི་ན། ཆོོས་ལ་དིདི་པ་བྱེེདི་མིཁོན་དིག་གིས་ཀྱང་ཆོོས་ཀྱ་ི

དིདི་པ་ན།ི བདིེན་པ་སྲུང་བ་དིང་། རྒྱུ་འབྲེས་བརྩི་ིབ་སོགས་དིག་ེབའ་ིལས་སུ་འཇུག་

བྱེདེི་ཀྱ་ིནང་ག་ིསྙོངི་སྟེབོས་ཤིིག་ཏུ་ངསོ་འཛནི་བྱེས་ཏ།ེ ཞིང་སྟེནོ་བསྟེན་པ་རྒྱ་མིཚིསོ། 

“ལག་པས་བདིེ་བ་ཅན་ལ་འཕེན་མིཁོན་མིེདི། །རྐང་པས་བཟུང་ནས་དིམྱོལ་བརི་

འཕེན་མིཁོན་མིེདི། །རིང་ག་ིསྐྱེིདི་སྡུག་རིང་ག་ིལག་ན་ཡིོདི། །རིང་གིས་རིང་ཉིིདི་མི་ི

བསླུ་ཤིིན་ཏུ་གཅེས། །”ཞིེས་ཇི་ིསྐདི་གསུངས་པ་ལྟརི། རིང་ཉིིདི་ཆོོས་ལ་དིདི་པ་དིེས་

ས་ོས་ོརིང་ཉིིདི་མི་ིཡི་རིབས་སེམིས་བཟང་ཞིིག་དིང་། མི་ིབདིེན་དྲང་ཚུགས་ཐུབ་ཅིག་

ཏུ་འགྱུརི་ཐུབ་ཀྱ་ིཡིོདི་མིེདི་ལ་བསམི་བློ་ོནན་གྱིསི་གཏངོ་གལ་ཆོ་ེབརི་སྙོམི། 

རིང་ཉིིདི་ཆོོས་ལ་གཅིག་ཏུ་ཡིིདི་ཆོེས་པའ་ིདིདི་པ་དིེས། རིང་ག་ིམི་ིཚིེའ་ིནང་དུ་
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སེམིས་ཀྱ་ིའཛིན་ཚུལ་དིང་། བྱེ་བའ་ིའཇུག་ཚུལ་སོགས་ལ་བཟང་ཕྱོོགས་ཀྱ་ིའགྱུརི་

བ་ཅ་ིཡིང་གཏོང་མི་ཐུབ་ན་ནི། ཆོོས་ལ་སློོབ་གཉིེརི་བྱེས་ནས་དིག་ེབཤིེས་ཆོེན་པོའ་ི

མིིང་སྐམི་ཐོོབ་ཀྱང་རུང་། རྒྱུ་ནོརི་དིགོན་པརི་ཕུལ་ནས་སྦྱིན་བདིག་ཆོེན་པོའ་ིམིདུདི་

པ་རིག་ཀྱང་ཆོོག ཕྱོག་མིཆོོདི་མིནྡིལ་ཕུལ་ནས་སྡུག་རུས་ཅན་གྱི་ིབསྔོགས་པ་རྙེདི་

ཀྱང་འདྲ་སྟེེ། ཆོོས་ལ་དིདི་པའ་ིདིགོས་པ་ཤིིན་ཏུ་ཆུང་ང་ོཞིེས་སུ་བདིག་གིས་སྨྲ་རྒྱུ་

ཡིནི། 

དྲ་ིབ། དིགནོ་སྡོ་ེདིག་གསི་ན་ིདི་ལྟ་ཡིང་བོདི་པའ་ིསྤྱོ་ིཚིགོས་ཀྱ་ིགྲུབ་ཆོ་གལ་ཆོནེ་

ཞིགི་བཟུང་ཡིདོི་ལ། འདིས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལ་མིཚིནོ་ན། ལྷག་ཏུ་བོདི་ཀྱ་ིསྤྱོ་ིཚིགོས་ནང་

རིིག་གནས་སློོབ་གཉིེརི་བྱེེདི་ས་ཕལ་ཆོེརི་དིགོན་སྡོ་ེལས་གཞིན་དུ་མིེདི་པས། ཆོོས་

ལུགས་གཅིག་པུ་ཙམི་མི་ཡིིན་པརི། བོདི་ཀྱ་ིརིིག་གནས་རྣམི་གྲོངས་གཞིན་མིང་པ་ོ

ཞིིག་མི་ིནུབ་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་ིཐོདི་ལ་དིགོན་སྡོ་ེདིང་རིབ་བྱུང་པས་ནུས་པ་མི་ིདིམིན་པ་

ཞིགི་ཐོནོ་མྱོངོ་བ་རིེདི། 

འོན་ཀྱང་། དིེང་སྐབས་གྲྭ་པའ་ིཁྲིོདི་དུ། རྐུན་པོ། རྒྱན་རྒྱག་མིཁོན། ཚིོང་ལས་

བྱེེདི་མིཁོན། རློངས་འཁོོརི་གྱིིས་མི་ིབསདི་རུང་གྲྭ་པའ་ིམིིང་འཛིན་མིཁོན། ཁོ་ེལས་

གཉིེརི་མིཁོན། སྲིིདི་གཞུང་ག་ིལས་ཀ་བྱེེདི་མིཁོན་སོགས་ཇི་ེམིང་ནས་ཇི་ེམིང་དུ་འགྲོ་ོ

བཞིིན་པརི་བལྟས་ན། ཆོ་ེཕྱོོགས་ནས་གྲྭ་པའ་ིསྤུས་ཚིདི་ཇི་ེཞིན་ལ་འགྲོ་ོབཞིིན་ཡིོདི་

ངེས་པ་དིང་། མིང་པ་ོཞིིག་གིས་གྲྭ་པའ་ིརྟེགས་ཙམི་འཆོང་བ་ལས་གཞིན་དུ་རིབ་བྱུང་

པ་ཞིིག་ལ་ཡིོདི་འོས་པའ་ིམི་ིཚིེའ་ིདིམིིགས་ཡུལ། མི་ིཚིེའ་ིརིིན་ཐོང་སོགས་ལ་བསམི་

བློ་ོགཏོང་མིཁོན་ཤིིན་ཏུ་ཉུང་ལ། གྲྭ་པ་ཞིིག་ག་ིལས་སུ་མི་ིའོས་པའ་ིའཇིིག་རྟེེན་པའ་ི



བློོ་དེཀར་སོེམསོ་ཀྱིི་ཁ་བརྡ།
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ལས་རིགིས་སྣ་ཚིགོས་ཀྱ་ིནང་དུ་འཚིང་ཀ་རྒྱག་མིཁོན་ན་ིལྷག་ཏུ་མིང་པ་ོརིེདི། 

ཉིིདི་ཀྱིས་བརྩིམིས་པའི<<ང་ཚི་ོསདི་རིན>>གྱི་ིནང་དུ་ཡིང་། ཁྱོདི་རིང་ཉིིདི་

རིབ་བྱུང་པ་ཞིིག་ག་ིངོས་ནས། གནས་ཚུལ་འདི་ིདིག་ག་ིཐོདི་ཀྱ་ིན་ཟུག་གསལ་པོརི་

ཐོནོ་འདུག་ཅངི་། ནང་བསྟེན་གྱི་ིརིགི་གནས་ལ་བློ་ོདིཀརི་ཤི་ཚི་དིང་། འགན་འཁྲིིའ་ིའདུ་

ཤིེས་ཤིིག་ངང་ངམི་ཤུགས་ཀྱིས་མིངོན་པས། གོང་དུ་བརྗོོདི་པའ་ིསྣང་ཚུལ་དི་ེདིག་ན་ི

ཆོསོ་སྲིདིི་མིཉིམི་བསྲིསེ་བྱེས་པའ་ིལམི་ལུགས་ཀྱསི་བསྐྱེདེི་པ་ཡིནི་མིནི་དིང་། ཡིང་ན་

སྐུ་ཉིདིི་ཀྱ་ིདིཔ་ེདིབེ་ཏུ་མི་ཤིདོི་པའམི་ཁོ་གསབ་འདྲ་ཡིོདི་དིམི། 

ལན། དིངེ་ག་ིདུས་སུ། ཕྱོ་ིནང་ག་ིརྒྱུ་རྐྱེན་རིབ་དིང་རིིམི་པའ་ིདིབང་གསི་བོདི་ཀྱ་ི

ཆོོས་ལུགས་དིགོན་སྡོ་ེས་ོསོརི་ཡིོདི་པའ་ིརིབ་བྱུང་པའ་ིསྡོེའ་ིཤིེས་ཡིོན་སློོབ་གས་ོདིང་། 

མིི་གཞིི་ཀུན་སྤྱོོདི་བཅས་ལ་གནས་མི་ཡིིན་པའི་གས་ཆོག་ཆོེན་པ་ོཞིིག་འགྲོ་ོབཞིིན་

འདུག་ཅིང་། གནས་ཚུལ་དིེས་བོདི་བརྒྱུདི་ནང་བསྟེན་གྱི་ིརྩི་བའ་ིཚི་ེསྲིོག་ལ་འཇིིགས་

ཉིནེ་བཟ་ོབཞིནི་ཡིོདི་པ་ན་ིམིགི་མིཐོངོ་ལག་ཟནི་རིེདི། 

ང་ལ་མིཚིནོ་ན། རིང་ཉིདིི་སྟེནོ་པ་ཐུགས་རྗོ་ེཅན་གྱི་ིལུགས་ལ་དིདི་མིསོ་ཟབ་པའ་ི

གང་ཟག་ཅིག་ཡིིན་པ་དིང་། ནང་པའ་ིཆོོས་དི་ེརིིན་ཐོང་ཆོ་ེབའ་ིརིིག་གནས་བསམི་བློ་ོ

ཞིགི་ཡིནི་པརི་ངསོ་འཛནི་བྱེདེི་མིཁོན་ཞིགི་ག་ིངསོ་ནས། དི་ལྟའ་ིབདོི་ཀྱ་ིརིབ་བྱུང་པའ་ི

སྡོེའ་ིསྣང་ཚུལ་མིང་པ་ོཞིིག་ལ། ཡིིདི་ཕམི་དིང་། བློ་ོཆོདི། གདུང་སེམིས། ན་ཟུག་

བཅས་ཀྱ་ིསེམིས་བྱུང་ག་ིརྒྱུ་བ་དུ་མི་བརྩིེགས་རིིམི་དུ་སྐྱེ་ེཡི་ིའདུག་ལ། ན་ཟུག་དིེས་

བསློངས་པའ་ིརྩིོམི་ཡིིག་རི་ེཡིང་འབྲེ་ིཁུལ་བྱེས་མྱོོང་བ་ཡིིན། གནས་ཚུལ་དིེའ་ིསྐོརི་

ནས་དི་དུང་བཤིདི་དིགསོ་པ་དིང་། བཤིདི་འདིོདི་པ་སྣ་ཚིགོས་ཡིདོི་མིོདི། ཟུརི་དུ་རྩིོམི་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཡིིག་རི་ེཡིང་བྲེ་ིའདུན་ཡིོདི་པས་དིགོན་སྡོེའ་ིབྱེ་ེབྲེག་ག་ིསྐོརི་དུས་དིེབ་འདིིརི་ཞིིབ་ཏུ་

གླིངེ་ན་དི་ེཙམི་འཚིམི་པ་ོམི་ིའདུག་སྙོམི།

དྲ་ིབ། <<བོདི་ཀྱ་ིཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་བཤིདི་པ>>ཞིེས་པའ་ིདིཔ་ེདིེབ་ཏུ། 

ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་གྱི་ིག་ོདིོན་ལ་མི་ིའདྲ་བ་གཉིིས་བཤིདི་ཡིོདི། གཅིག་ན།ི ཁྲིིམིས་

ཡིིག་ནང་དུ་ཆོོས་ཁྲིིམིས་བཀོདི་དིེ། འབངས་མི་ིསེརི་རྣམིས་ཀྱིས་བསྲུང་དིགོས་པའ་ི

གཏན་འབེབས་བཟོས་པ་ལ་ཟརེི་བ་དིང་། གཉིིས་ན།ི རྒྱལ་ཁོམིས་དིེའ་ིསྲིདིི་ཀྱ་ིམིངའ་

བདིག་དིང་ཆོོས་བདིག་གཉིིས་མིི་གཅིག་ཡིིན་པ་ལ་གོ་ཟེརི། ཐོ་སྙོདི་ཀྱི་ངོས་ནས་

བལྟས་ན། འདིིའ་ིསྐདི་དིོདི་དུ་རྒྱ་ཡིིག་གི政教合一ཟེརི་ལ། དི་ེདིང་བོདི་འགྱུརི་དུ་

ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་ཟེརི་བ་གཉིིས་ཀ་ག་ོབ་ཐོ་དིདི་དུ་སོང་བའ་ིསྣང་ཚུལ་ཞིིག་ཀྱང་

འདུག་སྟེེ། རྒྱ་ཡིིག་ག་ིདིོན་ན་ིཆོོས་སྲིིདི་གཉིིས་ཀ་གཞི་ིགཅིག་ཏུ་བསྡོེབས་པ་དིང་། 

བོདི་འགྱུརི་གྱི་ིདིོན་ན་ིཆོོས་སྲིིདི་གཉིིས་མིཉིམི་དུ་གཤིིབས་པའ་ིདིོན་ལ་འཇུག་པརི་

སྙོམི་པས། དི་ེན་ིསྐདི་ཡིགི་ག་ིཁྱདི་པརི་ཙམི་མིམི། ཡིང་ན་འགྱུརི་སྐྱེནོ་དུ་སངོ་བ་ཡིནི་

ནམི། རྒྱུན་ཆོགས་ཀྱ་ིཐོ་སྙོདི་འདི་ིལ་ཁྱོདི་ཀྱསི་ག་ོབ་ག་འདྲ་ལནེ་བཞིནི་ཡིདོི། 

ལན། ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་ཞིེས་པའ་ིཐོ་སྙོདི་དི་ེན།ི བོདི་སྐདི་ཐོོག་སུ་ཞིིག་གིས་

ཐོགོ་མིརི་བྲེསི་པའམི། ཡིང་ན་མི་ིསུ་ཞིགི་གསི་ཐོ་སྙོདི་དི་ེཐོགོ་མིརི་སྐདི་རིགིས་གཞིན་

གང་རུང་ལས་བོདི་སྐདི་དུ་བསྒྱུརི་པ་ཡིིན་པ་སོགས་བདིག་གིས་དི་ཕན་དིཔྱོདི་གཞི་ི

ཚིདི་ལྡན་གང་ལས་ཀྱང་མིཐོོང་མི་སོང་། འོན་ཏ།ེ ཚིོདི་དིཔག་ལྟརི་ན་ན་ིཕལ་ཆོེརི་རྒྱ་

སྐདི་ཀྱ政ི教合一ཞིསེ་པ་དིེའ་ིའགྱུརི་ཚིགི་ཡིནི་འསོ་པ་རིེདི། 

གནའ་དུས་ཀྱི་བོདི་རིང་གི་ཆོོས་འབྱུང་ལ་ོརྒྱུས་དིང་། གཞུང་ཡིིག་བཀའ་རྒྱ་
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རྣམིས་སུ“བོདི་ཆོོས་སྲིིདི་གཉིིས་ལྡན་གྱི་ིཡུལ་གྲུ་ཆོེན་པོ”ཞིེས་པ་དིང་། “བོདི་ཆོོས་

ལྡན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁོམིས་ཆོེན་པོ”ཞིེས་པ་སོགས་ཀྱ་ིཚིིག་དི་ེརིིགས་མིང་དུ་མིཐོོང་རྒྱུ་ཡིོདི་

པ་ལས། ཆོསོ་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེལེ་ཟརེི་བའ་ིཐོ་སྙོདི་དི་ེམིཐོངོ་མི་སངོ་། འདིང་རི་ེབརྒྱབ་ན་

ཡིགི་ཆོ་དི་ེདིག་ཏུ་ཐོ་སྙོདི་དི་ེའདྲ་འབྱུང་དིགསོ་དིནོ་ཡིང་མི་ིའདུག་ཅངི་། གང་ལྟརི་བདོི་

ཀྱ་ིགནའ་སྐདི་དུ་གྲོགས་པ་ཞིིག་མིིན་ངེས་པས། དུས་དིང་གནས་སྐབས་གང་ནས་

བརྟེགས་རུང་ཐོོག་མིརི་རྒྱ་སྐདི་ནས་བསྒྱུརི་པ་ཡིནི་རྒྱུ་རིེདི་སྙོམི། 

མི་གཞི་ིཆོསོ་སྲིདིི་ཟུང་འབྲེལེ་ཞིསེ་པའ་ིཐོ་སྙོདི་དི་ེན།ི སྲིདིི་དིབང་དིང་ཆོསོ་དིབང་

གཞི་ིགཅིག་ཏུ་བསྲིེས་པའ་ིཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ིལམི་ལུགས་ཤིིག་ག་ིམིིང་ཡིིན་ལ། དི་ེཡིང་

དིང་པརོི་ནུབ་ཕྱོགོས་སུ་གྲོགས་པའ་ིམིངི་ཚིགི་ཅགི་རིམིི་གྱིསི་རྒྱ་ཡིགི་དིང་། རྒྱ་ཡིགི་

ནས་བོདི་ཡིགི་ཏུ་འགྱུརི་བ་ཡིནི་པ་གོརི་མི་ཆོག་པརི་སྙོམི། འདིིའ་ིསྐདི་དིདོི་ལ་རྒྱ་སྐདི་

དུ་ནི政教合一དིང་། དི་རུང政教结合ཞིེས་ཀྱང་འབྲེ་ིསྲིོལ་ཡིོདི་པརི་འདུག 

བོདི་འགྱུརི་གྱིི“ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ”ཟེརི་བའི་ཐོ་སྙོདི་དིེ་ལ་འགྱུརི་སྐྱེོན་ཡིོདི་མིེདི་

དིང་། དི་ེལ་ཡིང་བསྐྱེརི་བཟ་ོབཅོས་རྒྱག་དིགོས་མིིན་དིང་། དིགོས་ན་ཇི་ིལྟརི་བཟ་ོ

དིགོས་སོགས་ན་ིསྐདི་གཉིིས་སྨྲ་པ་ཚིོའ་ིཐུགས་བརྟེག་གནང་ཡུལ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལས་

ཁོ་ོབརོི་ཞིབི་ཏུ་གླིངེ་རྒྱུ་མིེདི། 

གང་ལྟརི་ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་ཞིེས་འབོདི་ཀྱིན་པའ་ིཆོབ་སྲིིདི་ལམི་ལུགས་དི་ེ

ན།ི དུས་རིབས་བརི་མིའ་ིསྐབས་ལྟ་བུརི་མིཚིོན་ན། པེའ་ེབྲེན་ཐོེན་བཙན་རྒྱལ（拜

占庭帝国）དིང་། ཨུ་རུ་སུའ་ིགོང་མིའ་ིབཙན་རྒྱལ། ཨ་རིབ་བཙན་རྒྱལ་ལ་

སགོས་པ་རྣམིས་དིང་། རྒྱ་གརི་གྱི་ིཡུལ་གྲུ་འགའ་ཞིགི་དིང་དིབྱེ་ིཐོ་ལ་ིསགོས་སུ་ལག་
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བསྟེརི་བྱེས་མྱོོང་ནའང་། ཕྱོིས་སུ་རིིག་རྩིལ་བསྐྱེརི་དིརི་དིང་། བློ་ོའབྱེེདི་ལས་འགུལ་

སགོས་ཀྱ་ིཤུགས་རྐྱནེ་དིང་འབྲེེལ་ཏ།ེ ཆོབ་སྲིདིི་གསརི་བརྗོེའ་ིལས་འགུལ་སྣ་ཚིགོས་

བྱུང་བ་ལས། ཡུལ་ལུང་དི་ེདིག་ག་ིཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་གྱི་ིསྲིིདི་ལུགས་རྣམིས་ཀྱང་

རིིམི་གྱིིས་རིིམི་གྱིིས་མིེདི་སོང་བརི་བཤིདི། དིེང་སྐབས་དི་རུང་ཧྥེན་ཐོ་ིཀང（梵蒂

冈）དིང་། དིབྱེ་ིརིན་སོགས་རྒྱལ་ཁོབ་ཉུང་ཤིས་ཀྱིས་ན་ིཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་གྱི་ི

ལམི་ལུགས་དིངསོ་སུ་ལག་བསྟེརི་བྱེེདི་བཞིནི་ཡིོདི་སྐདི་འདུག 

འ་ོན། ཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ིལམི་ལུགས་གང་འདྲ་ཞིིག་ལ་ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་ལམི་

ལུགས་ཞིེས་སུ་འབོདི་པ་རིེདི་ཅ་ེན། གཅིག ཆོོས་ཀྱ་ིབློ་ཆོེན་དིང་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱ་ིམིངའ་

བདིག་མི་ིགཅགི་གསི་བྱེས་པ་དིང་། གཉིསི། ཆོོས་ཀྱ་ིདིབང་འཛིན་མིཁོན་དིང་སྲིིདི་ཀྱ་ི

དིབང་འཛིན་མིཁོན་གཉིིས་གཅིག་ཡིིན་པ། གསུམི། ཆོོས་ཀྱ་ིབློང་དིོརི་འདུ་ཤིེས་རྨང་

གཞིིརི་བཟུང་ནས་རྒྱལ་ཁྲིིམིས་བཟོས་པ། བཞིི། ཆོོས་ལུགས་ཀྱི་རིིན་ཐོང་ལྟ་བ་

གཅིག་པུས་ཡུལ་དིེ་གའི་མིི་རྣམིས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོོདི་དིང་། བསམི་བློ་ོསོགས་ལ་ཁོ་ལ་ོ

བསྒྱུརི་བ་བཅས་ཀྱི་ཁྱདི་རྟེགས་ཆོེན་པོ་བཞིི་ཙམི་གྱིི་ནང་དིོན་དིང་ལྡན་པའི་སྲིིདི་

ལུགས་དི་ེའདྲ་ཞིགི་ག་ིམིངི་ལ་ཆོསོ་སྲིདིི་ཟུང་འབྲེལེ་གྱི་ིལམི་ལུགས་ཞིསེ་སུ་བཏགས་

པརི་བཤིདི་འདུག་ལ། ས་སྐྱེ་པས་བོདི་ལ་དིབང་བསྒྱུརི་པའ་ིདུས་རིབས་ནས་བཟུང་

སྟེ་ེབོདི་ཀྱ་ིསྲིིདི་ལུགས་ཀྱང་གོང་གསལ་གྱི་ིཁྱདི་པརི་རྣམིས་དིང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི་

པས། མི་ིལ་ོབདུན་བརྒྱ་ཙམི་གྱི་ིརིིང་ལ་རྒྱུན་བསྐྱེངས་པའ་ིབོདི་ཀྱ་ིཆོབ་སྲིིདི་ལམི་

ལུགས་དིེ་ནི་ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་གྱིི་ལམི་ལུགས་ཤིིག་ཡིིན་པའི་རི་འཕྲོདི་བྱུང་བ་

རིདེི། 
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དིའེ་ིཚུལ་ཅུང་ཟདི་ཅགི་བཤིདི་ན། གཅགི རྒྱལ་པ་ོཁྲི་ིསྲིངོ་ལྡ་ེབཙན་གྱིསི་བཙུན་

པ་ཡི་ེཤིེས་དིབང་པ་ོལ“བཅོམི་ལྡན་འདིས་ཀྱ་ིརིིང་ལུགས་པ་ཆོེན་པོ”ཞིེས་སུ་ཆོོས་

མིཐུན་གྱི་ིབསྔོགས་པ་བརྗོོདི་ཅིང་གསེརི་ཡིིག་ག་ིཐོོབ་ཐོང་ཕུལ་པ་ནས་བཟུང་། རིིམི་

གྱིིས་འགྱུརི་ཏ་ེརྒྱལ་པ་ོཁྲི་ིལྡ་ེསྲིོང་བཙན་གྱིིས་མྱོང་ཏིང་ང་ེའཛིན་ལ“ངའ་ིབཀའ་ལས་

བན་དི་ེཏིང་ང་ེའཛིན་ལ་གཙིགས་བཙན་པ་ཞིིག་དིང་། ཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ིདིབང་ཆོ་གཡུང་

དྲུང་ག་ིཚུལ་དུ་གནང་བ་འདིི། ཡུན་དུ་བརྟེན་པརི་བྱེ་བ་དིང་། མི་ིརིབ་འབྲེིང་མིཆོོག་

དིམིན་ཀུན་གྱིིས་ཤིེས་པརི་བྱེ་བའ་ིཆོེདི་དུ”ཞིེས་སོགས་རིབ་བྱུང་པ་ཁོོང་རྒྱལ་པོའ་ི

ཆོབ་སྲིདིི་ལ་བྱེས་རྗོསེ་ཆོ་ེཚུལ་གྱི་ིབཀའ་གཙགིས་རྡོ་ོརིངི་བཞིངེས་པ་དིང་། ལྷག་པརི་

ཏུ་མིངའ་བདིག་ཁྲི་ིརིལ་པ་ཅན་གྱི་ིདུས་སུ་བན་དི་ེབྲེན་ཀ་དིཔལ་ཡིོན་བཀའ་ིདིགུང་

བློོན་ཆོེན་པོརི་མིངའ་གསོལ་བ་སོགས་ཀྱ་ིརྟེེན་འབྱུང་ག་ིས་བོན་དི་ེདིག་བརྒྱུདི་པའ་ི

ཉིརེི་འབྲེས་སུ། མིཐོརི་ཡིནོ་གངོ་མི་ཧུ་པ་ིལའི་ིརྒྱབ་སྐྱེརོི་འགོ་ཏུ། ཆོསོ་ཀྱ་ིརིབ་བྱུང་པ་

ཞིིག་སྟེ་ེའགྲོ་ོམིགོན་འཕགས་པ་རིིན་པ་ོཆོ་ེབོདི་ཆོོལ་ཁོ་གསུམི་གྱི་ིཆོོས་སྲིིདི་ལུགས་

གཉིསི་ཀྱ་ིབདིག་པོརི་གྱུརི་པ་རིེདི། 

དུས་དི་ེནས་བཟུང་སྟེ་ེས་སྐྱེའ་ིསྐབས་དིང་། ཕག་གྲུའ་ིདུས་རིབས། རིིན་སྤུངས་

པའ་ིདུས་རིབས། དིགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲེང་ག་ིདུས་རིབས་སགོས་གང་ག་ིསྐབས་ཡིིན་རུང་། 

དུས་ཚིདོི་ཕལ་མི་ོཆོརེི་ཆོསོ་ཀྱ་ིབློ་ཆོནེ་དིག་གསི་སྲིདིི་ལ་མིངའ་མིཛདི་པའ་ིཕྱོརིི། བདོི་

ཀྱ་ིསྲིདིི་ལུགས་དིེརི་ན་ིཆོསོ་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེལེ་གྱི་ིརྟེགས་མིཚིན་དིང་པ་ོཚིང་བརི་གྱུརི། 

གཉིསི། དི་ེབཞིནི་དུ་རྒྱལ་པ་ོཁྲི་ིསངོ་ལྡ་ེབཙན་གྱི་ིདུས་སུ། དིཔྱོ་ཁྲིལ་མི་ིལནེ་ཞིངི་

དིམིག་ཁྲིལ་མི་ིབསྡུ་སའ་ིཁྱིམི་དུདི་ཆོིག་སྟེོང་ལྷག་ཙམི་ཞིིག་ཟུརི་བཅདི་ཀྱིས། རིབ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བྱུང་པ་རྣམིས་ཀྱི་ལྷ་འབངས་སུ་གནང་བའི་མིཐུན་སྦྱོརི་ལ་བརྟེེན་ནས། མིི་གྲོངས་

སུམི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམི་གྱིིས་གྲུབ་པའ་ིསྐབས་དིེའ་ིདིག་ེའདུན་པའ་ིསྡོ་ེན་ིབཙན་པོའ་ིརྒྱལ་

ཁོབ་ནང་ག་ིདིམིགིས་བསལ་ཐོོབ་དིབང་ལྡན་པའ་ིཚིགོས་པ་ཞིགི་ཏུ་གྱུརི་པ་རིེདི། 

ལྷག་པརི་ཏུ་བཙན་པ་ོཁྲི་ིརིལ་པ་ཅན་གྱི་ིསྐུ་དུས་སུ། དིག་ེའདུན་རི་ེརིེརི་ལྷ་རིིས་

དུདི་ཁྱམིི་བདུན་རི་ེབྲེན་དུ་བསྩལ་ཅངི་། དི་དུང་འབྲེགོ་ཐོང་དིང་ཕྱུགས་རིགིས་སགོས་

ཀྱི་ལོངས་སྤྱོོདི་གཏན་འཇིགས་སུ་གནང་བརི་མི་ཟདི། རྗོེའི་ཆོབ་སྲིིདི་ཀྱི་མིདུན་ས་

ཆུང་ངུ་ཡིང་དིག་ེའདུན་ལ་གནང་ནས་རིབ་བྱུང་པའ་ིསྡོ་ེཡི་ིདིབང་ཆོ་བློ་ན་འཕགས་

པརི་གྱུརི་ཏ།ེ སྐབས་དིེའ་ིརིབ་བྱུང་པའ་ིསྡོ་ེན་ིཁོ་ལགོ་བཏང་ན་ལྕ་ེགཅདོི་པ་དིང་། མིིག་

ལོག་བཏང་ན་མིིག་འདིོན་པའི“ཡུལ་གཉིན་པོ”མིིང་དིོན་མིཚུངས་པ་ཞིིག་ཏུ་ཆོགས་

སངོ་། 

དིེ་འདྲའི་གོམིས་གཤིིས་དིང་གོམིས་སྲིོལ་གྱིི་བག་ཆོགས་རྒྱ་ཇིེ་ཆོེརི་ཕྱོིན་པ་

ལས། བདོི་སལི་བུའ་ིདུས་སྐབས་ཏ།ེ སགོ་པོའ་ིདིམིག་ག་ིདིཔུང་ཤུགས་ཕྱོགོས་ས་ོས་ོ

རུ་རིི་གཟརི་ལ་རྦབ་རྡོོ་འགྲོིལ་བ་བཞིིན་རྒྱང་བསྐྱེོདི་བྱེེདི་ཀྱིན་པའི་སྐབས་སུ་ཡིང་། 

བོདི་ཀྱ་ིཆོོས་རྒྱུདི་གྲུབ་མིཐོའ་ཕག་གྲུ་པ་དིང་། འབྲེ་ིགུང་། ཚིལ་པ། ས་སྐྱེ། གཡིའ་

བཟང་པ། སྟེག་ལུང་བཅས་ཀྱིས་རིང་རིང་ག་ིང་ོཚིབ་ཆོེདི་དུ་མིངགས་ནས་སོག་པོའ་ི

རྒྱལ་སྲིས་རྣམིས་ལ་འབྲེལེ་བ་བྱེས་ཏ།ེ ཁོངོ་ཅག་ག་ིརྒྱབ་སྐྱེརོི་ལས་མིཆོོདི་གཞིསི་རྒྱ་

ཆོེན་འཐོོབ་པའ་ིརི་ེའདུན་བཅངས་པ་ལྟརི། “ཕག་མི་ོགྲུ་པ་ལ་ཧུ་ལའ་ིཧུས་སྤྲོདི་པའ་ི

མིཆོདོི་གཞིསི་མི་ིསེརི་ཐོམེི་གྲོངས་ཉིསི་སྟེངོ་བཞི་ིབརྒྱ་སུམི་ཅུ་ས་ོབརྒྱདི། འབྲེ་ིགུང་པ་

ལ་མིོང་གོལ་ཧན་གྱིིས་སྤྲོདི་པའི་མིཆོོདི་གཞིིས་མིི་སེརི་ཐོེམི་གྲོངས་སུམི་སྟེོང་དྲུག་



བློོ་དེཀར་སོེམསོ་ཀྱིི་ཁ་བརྡ།
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བརྒྱ་སུམི་ཅུ། ཚིལ་པ་ལ་སེ་ཆོེན་ཧན་གྱིིས་སྤྲོདི་པའི་མིཆོོདི་གཞིིས་མིི་སེརི་ཐོེམི་

གྲོངས་སུམི་སྟེོང་བདུན་བརྒྱ། གཡིའ་བཟང་པ་ལ་ཧུ་ལའི་ཧུས་སྤྲོདི་པའི་མིཆོོདི་

གཞིིས་མི་ིསེརི་ཐོེམི་གྲོངས་སུམི་སྟེོང་། སྟེག་ལུང་པ་ལ་ཨ་རི་ིབ་ོགས་སྤྲོདི་པའ་ིམིཆོོདི་

གཞིིས་མི་ིསེརི་ཐོེམི་གྲོངས་ལྔ་བརྒྱ། ས་སྐྱེ་པ་ལ་ག་ོདིན་རྒྱལ་པོས་མིངའ་རིིས་སྐོརི་

གསུམི་ཕུདི་པའ་ིལ་སྟེོདི་ལྷ་ོབྱེང་གཉིསི། གུརི་མི་ོཆུ་མིགི ཤིངས། ཞྭ་ལུ། ཡིརི་འབྲེགོ་

བཅས་ཁྲིི་སྐོརི་བདུན་གྱིི་ས་ཆོ་དིང་། མིི་སེརི་ཐོེམི་གྲོངས་ཆོིག་ཁྲིི་སྟེོང་མིེདི་བརྒྱདི་

བརྒྱ་བརྒྱདི་ཅུ་གྱི་ལྔ་སྤྲོདི་ཡིོདི”①པརི་གྲོགས།

སྐབས་དིེརི། མིཆོོདི་གཞིིས་མིང་པ་ོཐོོབ་པའ་ིཆོོས་ལུགས་ཀྱ་ིཚིོགས་པ་དི་ེདིག་

གིས་ན།ི དི་རུང་མི་ིམིཐུདི་དུ་རིང་རིང་ག་ིདིཔལ་འབྱེོརི་གྱི་ིརྨང་གཞི་ིརྒྱ་ཇི་ེཆོེརི་བཏང་

བ་དིང་ཆོབས་ཅིག་ཏུ། རིང་ལ་བདིག་པའི་ཆོབ་སྲིིདི་ཀྱི་དིབང་ཤུགས་འཐོོབ་རྒྱུའི་

བརྩིནོ་ལནེ་ཡིང་རྒྱུན་ཆོགས་སུ་བྱེས་པརི་མིངནོ་ལ། དུང་དིཀརི་བློ་ོབཟང་འཕྲནི་ལས་

ཀྱིས་ཀྱང“དིེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོོས་ལུགས་ཀྱི་མིཐོོ་རིིམི་མིི་སྣ་རྣམིས་དིཔལ་འབྱེོརི་

ཐོོག་གི་ཞིིང་བདིག་གྲོལ་རིིམི་ནས་ཆོབ་སྲིིདི་ཐོོག་གི་དིབང་སྒྱུརི་གྲོལ་རིིམི་གྱིི་གོ་

གནས་སུ་ཐོོག་མིརི་སློེབས་པའ་ིརྟེགས་མིཚིན་ཡིིན།”ཞིེས་ཇི་ིསྐདི་བཤིདི་པ་ལྟརི། སྤྱོ་ི

ལོ1264 ལ་ོཙམི་ནས་ནི། ཡིོན་གོང་མི་ས་ེཆོེན་ཧུ་པ་ིལ་ིཡི་ིདིམིག་ཤུགས་ཀྱ་ིརྒྱབ་

སྐྱེོརི་ཆོེན་པོའ་ིའོག་ཏུ་འགྲོ་ོམིགོན་འཕགས་པ་བོདི་ཀྱ་ིསྲིིདི་ཁྲིིརི་མིངའ་གསོལ་པ་ཡིིན་

ལ། དུས་དི་ེནས་བཟུང་ས་སྐྱེ་པས་བདོི་ལ་དིབང་བསྒྱུརི་ཏ།ེ དིཔལ་ལྡན་ས་སྐྱེའ་ིགདིན་

ས་ཉིདིི་བོདི་ཀྱ་ིཆོབ་སྲིིདི་འཛནི་སྐྱེངོ་ག་ིལས་ཀའ་ིལྟ་ེགནས་སུ་གྱུརི་པརི་མི་ཟདི། ཆོནེ་

པ་ོལ་འསོ་པའ་ིལས་ཚིན་བཅུ་གསུམི་སགོས་ཀྱ་ིཆོབ་སྲིདིི་སྒྲོགི་གཞིའི་ིཁོངོས་སུ་ཕྱོག་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཕྱོ་ིསྒྲུབ་པའ་ིརིབ་བྱུང་ག་ིཚིགོས་རྣམིས་ཀྱང་། ཆོསོ་དིང་སྲིིདི་ཀྱ་ིདིབང་ཆོ་གཞི་ིགཅགི་

ཏུ་སྐྱེོང་མིཁོན་གྱི་ིཚིོགས་པ་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི་ཏེ། ས་སྐྱེ་དིང་། ཕག་གྲུ། དིགའ་ལྡན་པ་

བཅས་ཀྱ་ིསྲིདིི་དིབང་གང་ག་ིསྐབས་ལ་མིཚིནོ་ན་ཡིང་། དུས་དིང་དུས་སུ་དིབང་སྒྱུརི་

གྱི་ིརྣམི་པ་མི་ིམིཚུངས་པ་ཙམི་ལས། རིབ་བྱུང་པའ་ིསྡོེའམི་ཆོོས་ལུགས་པའ་ིསྡོ་ེཡིིས་

ཆོོས་སྲིིདི་གཉིིས་ཀའ་ིདིབང་ཆོ་གཞི་ིགཅིག་ཏུ་བཟུང་བའ་ིང་ོབ་ོལ་འགྱུརི་བ་འགྲོ་ོམྱོོང་

མིདེི་པས། ཆོསོ་སྲིདིི་ཟུང་འབྲེལེ་གྱི་ིལམི་ལུགས་ཀྱ་ིཁྱདི་ཆོསོ་གཉིསི་པ་ཡིང་ལྡན་ན།ོ །

གསུམི། ཆོོས་ཀྱ་ིསྤོང་བློང་ག་ིརྣམི་གཞིག་རྒྱལ་ཁྲིིམིས་སུ་འཇུག་པའ་ིསྟེ་གོན་

ཙམི་ཞིིག་ནི། བཙན་པ་ོསྲིོང་བཙན་གྱིི་སྐབས་སུ། མིི་ཆོོས་གཙང་མི་བཅུ་དྲུག་གི་

ཁྲིམིིས་བཟསོ་པ་ནས་བྱུང་ཡིདོི་ན་ཡིང་། <<ལ་ོརྒྱུས་གཡུ་ཕྲངེ>>ལས། “དི་ེལྟརི་

མིི་ཆོོས་གཙང་མི་བཅུ་དྲུག་ནི་མིིའི་སྤྱོོདི་བཟང་ཁོ་ོནརི་བལྟོས་ཏེ་སྨོོས་པ་ཞིིག་ལས་

བཀའ་ཁྲིིམིས་སུ་བརྩི་ིམི་ིརུང་།”ཞིེས་པ་ལྟརི། མི་ིཆོོས་གཙང་མི་བཅུ་དྲུག་ག་ིཁྲིིམིས་

ཞིེས་པ་དིེ་ནི་ཀུན་སྤྱོོདི་བློང་དིོརི་གྱིི་བསྡོོམིས་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་བཤིདི་པ་ཡིིན་པ་ལས། 

རྒྱལ་ཁྲིིམིས་དིངོས་ཡིིན་མི་ིསྲིིདི་དིེ། སྐབས་དིེའ་ིབོདི་མི་ིབྱེིངས་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོོས་

ལུགས་ཀྱ་ིབསམི་བློོའ་ིཤུགས་རྐྱེན་ཆུང་ཞིིང་། བོདི་རིང་ག་ིགནའ་བོའ་ིཆོོས་ལུགས་

གཞིན་དིང་གཞིན་གྱི་ིལྟ་བའ་ིབག་ཆོགས་ཤིནི་ཏུ་རྒྱ་ཆོ་ེབས། དིཀནོ་མིཆོགོ་ལ་དིདི་པ་

སོགས་རྒྱལ་ཁྲིིམིས་དིངོས་སུ་གཏན་ལ་འབེབ་པའ་ིམིང་ཚིོགས་ཀྱ་ིརྨང་གཞི་ིགཏན་

ནས་ཡིདོི་པ་མི་རིེདི། 

སྐབས་དིེ་ཙམི་དུ་མི་ཟདི། <<ཏུན་ཧོང་གནའ་ཡིིག>>ཏུ་བཙན་པ་ོའདུས་

སྲིོང་གི་མིགུརི་གླུ་རིིང་མིོ་ཞིིག་མིཆོིས་པ་དིེའི་ནང་དིོན་ལ་བརྟེགས་ན། བཙན་པོ་



བློོ་དེཀར་སོེམསོ་ཀྱིི་ཁ་བརྡ།
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འདུས་སྲིོང་ག་ིསྐབས་སུ་ཡིང་འདུ་ཤིེས་འཛིན་ཚུལ་ཐོདི་ལ། བོདི་ཀྱ་ིགནའ་བོའ་ིཆོོས་

ལུགས་གང་ཞིགི་ག་ིབསམི་བློ་ོཏལི་ལ་ཏལི་མིརི་གྱི་ིདིཔ་ེལྟརི་གནས་ཡིོདི་པ་ལས་ནང་

ཆོོས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ིཤུགས་རྐྱེན་ཆོགས་མིེདི་པ་གསལ་བ་ོརིེདི། དིེས་ན་བོདི་མིིའ་ིབསམི་

བློ་ོདིང་འཚི་ོབའ་ིནང་དུ་ནང་ཆོོས་ཀྱ་ིཤུགས་རྐྱེན་དིངོས་སུ་སློེབས་པའ་ིའག་ོན་ིཁྲི་ིལྡ་ེ

གཙུག་བརྟེན་མིསེ་ཨག་ཚིམོི་གྱི་ིརིངི་ནས་ཚུགས་པརི་སྙོམི། 

ཁྲི་ིརིལ་པ་ཅན་གྱི་ིསྐབས་སུ། ཆོབ་སྲིདིི་ཀྱ་ིམིདུན་ས་ཆུང་ངུ་དིག་ེའདུན་ལ་ཕུལ་

པ་སོགས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་བོདི་ཀྱ་ིཆོོས་པའ་ིདིབང་ཤུགས་བློ་ལྷག་གིས་འཕགས་པརི་གྱུརི་

ཅངི་། རྗོ་ེཡི་ིདིབང་དིང་ཆོསོ་པའ་ིབློ་ོགྲོསོ་མིཉིམི་རུབ་ཀྱསི“ཆོསོ་ཁྲིིམིས”དིམི་པ་ོཞིགི་

བྱུང་བའ་ིབཤིདི་ཚུལ་ཀྱང་ཡིདོི་དི།ེ <<ཆོསོ་འབྱུང་མི་ེཏགོ་སྙོངི་པ>ོ>ལས། “སྤྱོོདི་

པ་རྩིིང་དུ་བཏང་བས་དི་ེལ་བཀའ་བཀྱོན་ནན་ཆོེརི་བསྩལ་པས། དི་ེཕ་གིས་ལན་ཟེརི་

ནས། རིབ་བྱུང་ལ་མིཛུབ་མི་ོབཙུགས་པས། ངའ་ིརིབ་བྱུང་པ་ལ་མིཛུབ་མི་ོབཙུགས་

ཟརེི་ཏ།ེ ཀརེི་བྱེེདི་ན་མིཛུབ་མི་ོཆོོདི་ཅགི་ཅསེ་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །མིཚིང་ཅན་སྟེནོ་པའ་ི

བརྡོ་བྱེས་པས། དིེ་ཁྲིིམིས་ལ་སྐྱེོན་ཅིག་གསུངས་ནས་མིཛུབ་མིོ་བྲེེགས། ཡིང་དིེ་

རྣམིས་སྤྱོོདི་པ་དིོག་པས་ཕ་ག་ིཀུན་གྱིིས་ཟེརི་ཏ་ེལན་མིཆུ་གཡི་ོབྱེེདི་པས་ངའ་ིརིབ་ཏུ་

བྱུང་པ་ལ་མིཆུ་གཡི་ོབྱེེདི་པ་ཀུན་མིཆུ་བྲེེགས་ཤིིག་གསུངས་ནས་མིཆུ་བྲེེགས། དི་ེ

བཞིིན་མིིག་ལོག་ག་ིབརྡོ་བྱེས་པས་མིིག་ཕྱུང་། ཆོོས་པའ་ིཀ་ཅ་བརྐུས་པ་ལ་དིཀོན་

མིཆོོག་ག་ིནོརི་ལ་བརྒྱདི་ཅུ་ལེན་པ་སོགས་ཀྱ་ིཁྲིིམིས་མིཛདི།”ཅེས་སུ་གསུངས་ཡིོདི་

ནའང་། ཚུལ་དི་ེདིག་ན་ིརྒྱལ་པ་ོསྐུ་སྒོེརི་གྱིིས་དིག་ེའདུན་ལ་ཚིདི་མིེདི་པའ་ིབཀུརི་སྟེ་ི

མིཚིོན་བྱེེདི་ཀྱ་ིཐོལ་མིཐོའ་ིབྱེེདི་སྟེངས་ཙམི་ཡིིན་པ་ལས། སྐབས་དིེའ་ིརྒྱལ་ཁྲིིམིས་
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དིངསོ་ཤིགི་ཏུ་བརྩི་ིམི་ིརུང་སྙོམི།

རྗོེས་སུ་བོདི་ལ་ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་གྱིི་ལམི་ལུགས་དིངོས་སུ་ཚུགས་ཕྱོིན། 

གཞིི་ནས་ཆོོས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་གཞིིརི་བཞིག་སྟེེ་རྒྱལ་ཁྲིིམིས་དིངོས་སུ་བཟོ་བའི་ལམི་

ལུགས་བྱུང་བ་ཡིནི་མིདོི། དི་ེཡིང་ཐོགོ་མིའ་ིསྲིདིི་བདིག་ས་སྐྱེ་པའ་ིསྐབས་སུ་སགོ་པའོ་ི

ཁྲིིམིས་སྲིོལ་གཞིིརི་བཟུང་སྟེེ་བོདི་ཡུལ་བསྐྱེངས་པའི་ཤིོདི་རྒྱུན་ཙམི་མི་གཏོགས། 

དིམིགིས་བསལ་ཏུ་བཟསོ་པའ་ིཁྲིམིིས་ལུགས་འདི་ིཡིནི་གྱི་ིདིཔྱོདི་གཞི་ིམིཐོངོ་མི་སངོ་། 

ཕག་གྲུས་དིབང་སྒྱུརི་སྐབས་སུ། <<ཁྲིིམིས་ཡིིག་ཞིལ་ལྕ་ེབཅ་ོལྔ>> ཞིེས་

པའི་ཁྲིིམིས་སྲིོལ་གསརི་བཟོ་བྱེས་ཡིོདི་ལ། དི་རུང་སྔོ་མི་དིང་ནང་དིོན་ཕལ་ཆོེརི་

མིཚུངས་པའ<ི<གཡུ་འབྲུག་སྒྲོགོ་པའ་ིཞིལ་ལྕ་ེབཅ་ོལྔ>>ཞིསེ་པའ་ིཁྲིམིིས་ཡིགི་དི་ེ

ཡིང་ཕག་གྲུའ་ིསྡོ་ེསྲིིདི་ཅིག་གིས་བཟོས་པརི་གྲོགས། ཁྲིིམིས་ཡིིག་དི་ེདིག་ག་ིནང་དིོན་

ལ་བལྟས་ཚིེ་རྩི་བའི་ཆོ་ནས་ཆོོས་ཀྱི་བསམི་བློོ་གཏོང་ཕྱོོགས་ཀྱི་རྨང་གཞིི་ལྡན་པ་

གསལ་བོརི་དིཔོག་ཐུབ་སྟེེ། དིཔེརི་ན། བསདི་པ་སྟེོང་ག་ིཞིལ་ལྕ་ེམིཛདི་དིགོས་དིོན་

གླིེང་སྐབས། ཧོརི་ལུགས་ལྟརི་མི་ིབསདི་པ་ལ་སྲིོག་ལན་འཇིལ་དིགོས་ན་སྡོིག་ལས་

སུ་སངོ་བས་ཆོསོ་ཀྱ་ིལུགས་དིང་འགལ་བརི་བརྟེནེ། བསདི་པ་སྟེངོ་ག་ིཞིལ་ལྕ་ེམིཛདི་

པ་ཡིིན་ཚུལ་སོགས་བྲེིས་ཡིོདི་ལ། སྔོརི་ཁྲི་ིརིལ་གྱི་ིསྐབས་སུ་དིཀོན་མིཆོོག་ག་ིརྫིས་

བརྐུས་པ་ལ་བརྒྱདི་ཅུ་འཇིལ་དིགོས་ཚུལ་བཤིདི་པ་དི་ེཡིང་སྐབས་འདིིརི་ན་ིབརྐུས་

པ་འཇིལ་གྱི་ིཞིལ་ལྕ་ེཞིསེ་དིངསོ་སུ་ཁྲིིམིས་ཡིགི་ཏུ་བཀོདི་པ་རིེདི། 

དི་དུང་། <<དིཔྱོིདི་ཀྱི་རྒྱལ་མིོའ་ིགླུ་དིབྱེངས>>ལས“ཕོ་བྲེང་ཆོེན་པོ་སྣེ་

གདིོང་རྩིེརི་རྒྱལ་སྒོ་ོཕྱོི་ནང་བརི་གསུམི་དུ་བྱེས་པའི་ནང་མི་ལ་ནག་ཆོང་གི་ཁྲིིམིས་
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བསྡོམིས།” ཞིེས་བྱུང་བ་སོགས་ལ་བལྟས་ན་ཡིང་། ཕག་མི་ོགྲུ་པ་བྱེང་ཆུབ་རྒྱལ་

མིཚིན་གྱིིས་ན་ིཆོོས་ལྟརི་གྱི་ིཀུན་སྤྱོོདི་འདུ་ཤིེས་ལ་གཞིིརི་བྱེས་པའ་ིསྒྲོིག་གཞི་ིསྒྲོིག་

སྲིལོ་མིང་དུ་བཙུགས་པརི་སྣང་། 

དིེ་རྗོེས་གཙང་པ་སྡོེ་སྲིིདི་ཀྱི་དུས་སུ་ཡིང་། <<ཁྲིིམིས་ཡིིག་ཞིལ་ལྕེ་བཅུ་

དྲུག>>ཅེས་པ་ཞིིག་བཟོས་ཡིོདི་པ་དིང་། དིགའ་ལྡན་ཕོ་བྲེང་གསརི་ཏུ་ཚུགས་

སྐབས། རྒྱལ་དིབང་ལྔ་པས<<ཁྲིིམིས་ཡིིག་ཞིལ་ལྕ་ེབཅུ་གསུམི>>ཟེརི་བ་ཞིིག་

བཟསོ་པ་རྣམིས་ཀྱང་ང་ོབོའ་ིཆོ་ནས་ཕལ་ཆོེརི་གཅགི་མིཚུངས་ལྟ་བུརི་སྣང་། སྡོ་ེསྲིདིི་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མིཚིསོ<<ཁྲིམིིས་ཡིགི་དྭངས་ཤིལེ་མི་ེལངོ>>ཞིསེ་གྲོགས་པ་དིནོ་

ཚིན་ཉིེརི་གཅིག་གི་བདིག་ཉིིདི་ཅན་ཞིིག་བྲེིས་ཡིོདི་པ་དིེ་ནི། ལྷག་ཏུ་ཆོོས་ཀྱི་ལྟ་

དིགོངས་ཐོདི་ཀརི་བསྲིེས་པའི་ཁྲིིམིས་ཡིིག་ཅིག་སྟེེ། དིོན་ཚིན་རིེ་རིེའི་ཐོདི་

དུ<<མིངནོ་པརི་འབྱུང་བའ་ིམིདི>ོ>དིང་། <<སྤྱོོདི་འཇུག>> དིང་། <<མིདི་ོ

རྒྱ་ཆོེརི་རིོལ་བ>>སོགས་ཆོོས་གཞུང་མིང་པོའ་ིལུང་འདྲེན་གྱིིས་ཟུརི་བརྒྱན་ཡིོདི་

པ་ཞིགི་ཡིནི་པས་ས།ོ །

མིདིོརི་ན། བོདི་ཀྱ་ིཆོོས་སྲིདིི་ཟུང་འབྲེེལ་ལམི་ལུགས་འོག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ི

ཁྲིིམིས་དིང་སྲིོལ་ལུགས་རྣམིས་ལ་སྤྱོི་མིཐུན་གྱིི་ཁྱདི་ཆོོས་ཤིིག་མིཆོིས་ཏེ། དུས་

སྐབས་ས་ོསོའ་ིཆོབ་སྲིིདི་ཀྱི་མིངའ་བདིག་ཏུ་གྱུརི་པའི་བློ་ཆོེན་དིེ་དིང་དིེའི་སྐུ་དིབང་

ཤུགས་ཆོེན་འཕེལ་རྒྱུ་དིང་། སྲིིདི་དིབང་ལྡན་པའ་ིགྲུབ་མིཐོའ་དི་ེདིང་དིེའ་ིཆོོས་རྒྱུན་

ཕྱོོགས་ནས་ཕྱོོགས་སུ་དིརི་བརི་བྱེེདི་རྒྱུ་གཉིིས་ཀ་སྐབས་སོ་སོའ་ིཆོབ་སྲིིདི་ཀྱི་

དིམིིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོཉིག་གཅིག་ཏུ་བརྩིིས་འདུག་པས། ཁྲིིམིས་ཡིིག་ཏུ་འབོདི་པ་དི་ེ
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རྣམིས་ཀྱང་དིམིིགས་ཡུལ་དི་ེཉིིདི་ཀྱ་ིཕྱོིརི་ཏུ་བྲེིས་པའ་ིཁྲིིམིས་སྲིོལ་དིང་སྒྲོིག་སྲིོལ་གྱི་ི

རྣམི་གྲོངས་ཙམི་ཡིིན་པརི་མིཐོོང་ན། སྐབས་དིེའ་ིབོདི་ཀྱ་ིསྲིིདི་ལུགས་ལ་ན་ིཆོོས་སྲིིདི་

ཟུང་འབྲེེལ་ལམི་ལུགས་ཀྱ་ིཁྱདི་ཆོོས་གསུམི་པ་ཡིང་དིངོས་ཟུརི་ཅ་ིརིིགས་ནས་ལྡན་

ཡིདོི་དི།ོ །

བཞི།ི ཁྲི་ིལྡ་ེགཙུག་བརྟེན་གྱི་ིཚི་ེསྨོདི་ཙམི་ནས་དིང་། ལྷག་ཏུ་ཁྲི་ིསྲིངོ་ལྡ་ེབཙན་གྱི་ི

དུས་ནས་བཟུང་སྟེེ། ཡིབ་མིེས་གོང་མིའི་རིིང་གི་ཆོོས་ལུགས་ཞིི་མིཐུན་དིང་རིིག་

གནས་འཆོམི་མིཐུན་གྱི་ིཁོོརི་ཡུག་ལ་གནས་མི་ཡིིན་པའ་ིཆོག་གྲུམི་ཤིོརི་ཏ་ེབན་བོན་

གྱིི་གྲུབ་མིཐོའི་འགལ་བ་ཤུགས་ཆོེན་པོརི་ཆོགས་པ་རིེདི། ཕྱོི་ནང་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མིའི་

དིབང་གིས་བོདི་ཀྱ་ིཆོོས་ལུགས་གྲུབ་མིཐོའ་ིའགལ་རྩིོདི་དིེའ་ིང་ོབ་ོན་ིདི་ེམི་ཐོག་ཆོོས་

དིང་སྲིིདི་ཀྱི་འགལ་རྩིོདི་དུ་གྱུརི་ཏེ། རྩིོདི་པ་དིེའི་རྒྱུན་ཇིེ་ཆོེ་ཇིེ་རྒྱས་ལ་སོང་ཞིིང་། 

མིཐོརི་བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རིབས་མིཇུག་སྒྲོལི་བྱེེདི་ཀྱ་ིརྒྱུ་རྐྱནེ་ཏུ་གྱུརི་སངོ་། 

བཙན་པོའ་ིརིིང་ག་ིབོདི་གཅིག་གྱུརི་གྱི་ིསྲིདིི་དིབང་འཐོརོི་ཞིིག་ཏུ་སོང་མི་ཐོག་ལ། 

ཡུལ་ཕྲན་དུ་མིརི་སིལ་བུརི་གྱིེས་པའི་བོདི་མིི་ཚིོས་ནི། རིིགས་མིི་གཅིག་པའི་ནང་

འཁྲུག་སྣ་ཚིོགས་བྱེས་པ་ལས། བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རིབས་ཀྱ་ིསྲིིདི་འབྱེོརི་རིིག་གསུམི་

གྱིིས་བསྡུས་པའི་ལོངས་སྤྱོོདི་མིཐོའ་དིག་སྣུམི་ཟདི་ཀྱི་མིརི་མིེ་ལྟརི་རིིམི་གྱིིས་གརི་

སོང་ཆོ་མིེདི་དུ་ཡིལ་སོང་བརི་མི་ཟདི། མི་ིརིབས་དུ་མིའ་ིཡུན་གྱི་ིའཐོབ་རྩིོདི་རིིང་མི་ོ

དིེའི་ཁྲིོདི་དུ། རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མིའི་མིཐུན་སྦྱོརི་ལས་ག་ལེ་ག་ལེརི་བོདི་མིིའི་རིིན་ཐོང་ལྟ་

ཚུལ་དིང་འདུ་ཤིེས་འཛིན་ཚུལ་བཅས་ལ་འགྱུརི་བ་སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་སོང་སྟེེ། བསམི་

བཞིིན་དིང་བསམི་བཞིིན་མི་ཡིིན་པའི་ངང་ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་གྱིི་ལམི་དུ་བསྐྱེོདི་



བློོ་དེཀར་སོེམསོ་ཀྱིི་ཁ་བརྡ།
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ཅངི་། རིནི་ཐོང་ལྟ་བ་རིགིས་གཅགི་གསི་སྲིདིི་འབྱེརོི་རིགི་གསུམི་གྱི་ིབྱེདེི་སྒོ་ོཕྲ་རིགས་

ཀུན་ལ་དིབང་བསྒྱུརི་པའ་ིསྐལ་བ་ཞིགི་མིངནོ་དུ་བསུས་པ་རིེདི། 

དིཔེརི་ན། <<ས་ིཏུའ་ིབཀའ་ཆོེམིས་མིཐོོང་བ་དིོན་ལྡན>>ལས། “སྣ་ེགདིོང་

གི་འགོ་བྱེས་ལྷ་སྡོེ་མིི་སྡོེ། གཞིིས་ཀ་གསརི་རྙིང་རྣམིས་ཀྱི་བདིག་པོ་བྱེེདི་པ་དིེའང་

གཞིོན་ནུ་ནས་རིབ་ཏུ་བྱུང་ཞིིང་། བུདི་མིེདི་དིང་མི་འབྲེེལ་བ། བསློབ་པ་གཙང་ཞིིང་། 

ཆོང་རྩི་བ་ནས་མི་ིའཐུང་བ། ཕྱོ་ིདྲོའ་ིཁོ་ཟས་མི་ིཟ་བ།”ཞིེས་སོགས་ཕག་མི་ོགྲུ་པའ་ི

སྲིིདི་དིབང་འཛིན་མིཁོན་རྣམིས་ཚུལ་ཁྲིིམིས་རྣམི་དིག་དིང་ལྡན་དིགོས་ཚུལ་གྱི་ིསྐོརི་

ཞིིག་ཀྱང་གསུངས་ཡིོདི་པ་ལ་བལྟས་ན། ཆོོས་པ་རྣམི་དིག་ཅིག་ཡིིན་དིགོས་པ་དིེ། 

སྲིདིི་འཛནི་ཚིདི་ལྡན་ཞིགི་ཡིངོ་རྒྱུའ་ིཆོ་རྐྱནེ་དུ་བརྩིསི་ཡིདོི་པརི་སྣང་། 

མི་གཞིིརི་དིགྲོ་འདུལ་གཉིེན་སྐྱེོང་ག་ིལས་གཙ་ོབོརི་བྱེེདི་པའ་ིའཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྲིིདི་

སྐྱེོང་མིཁོན་ཞིིག་ལ་མིཚིོན་ན། ཚུལ་ཁྲིིམིས་ཀྱ་ིབསློབ་པ་ལ་གནས་ན་ན་ིའགལ་རྐྱེན་

ཞིིག་ཏུ་འགྱུརི་སྲིདིི་ན་ཡིང་། འདི་ིནས་ཐོོག་མིའ་ིམིཐུན་རྐྱེན་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་བརྩིིས་ཡིོདི་

པ་དིསེ་ཀྱང་རྒྱལ་པའོ་ིསྤྱོདོི་པ་བཟང་ངན་ཡིང་རིབ་བྱུང་པའ་ིའདུལ་ཁྲིིམིས་ལྟརི་བརྟེག་

གིན་པ་མིཚིོན་ཐུབ་པས། དིེ་ནི་སྐབས་དིེ་ཤིེདི་ཅིག་ནས་བོདི་ཀྱི་བསམི་བློོའ་ིནང་

དུ“ཆོོས”ཟེརི་ན“སྲིིདི”དིང་། “སྲིིདི”ཟེརི་ན“ཆོོས”སུ་སོང་སྟེེ་ཆོོས་སྲིིདི་ངོ་བོ་མིི་

དིབྱེེརི་བ་ཞིགི་ཏུ་ཆོགས་ཟནི་པའ་ིདིན་རྟེགས་འཁྲུལ་མིེདི་ཅགི་ཏུ་མིངནོ། 

བོདི་ཀྱ་ིཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་གྱི་ིལམི་ལུགས་ནང་དུ། ཆོོས་ཀྱ་ིརིིན་ཐོང་ལྟ་བ་

གཅིག་པུས་དི་ེལྟརི་ལུགས་གཉིིས་ཀྱ་ིབྱེ་བ་མིཐོའ་དིག་ལ་རིིམི་གྱིིས་ཁྱབ་ཅིང་དིབང་

དུ་བྱེས་པརི་མི་ཟདི། ཐོ་ན་ཆོསོ་རྒྱུདི་བྱེ་ེབྲེག་པ་རིང་ག་ིལུགས་གཅགི་པུའམི། ཡིང་ན་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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དི་ེདིང་མིཐུན་པ་རྣམིས་ལས་གཞིན་དུ། ཆོོས་རྒྱུདི་ཐོ་དིདི་པ་གཞིན་དིག་ཀྱང་མིེདི་

པརི་བཟ་ོའདིོདི་ཀྱི་བསམི་ཚུལ་ཡིང་དུས་དིང་དུས་སུ་མིངོན་ཡིོདི་དིེ། རིང་རིང་གི་

ལག་ཏུ་སྲིིདི་དིབང་ཐོོབ་སྐབས་སུ། དྲག་པ་ོདིམིག་ལ་བརྟེེན་ནས་རིང་དིང་མི་ིམིཐུན་

པའི་གྲུབ་མིཐོའ་གཞིན་དིང་གཞིན་གྱིི་ཆོོས་ལུགས་བཙན་སྒྱུརི་བྱེས་པ་སོགས་ཀྱི་

ལས་ཀ་མིང་པ་ོབསྒྲུབས་མྱོངོ་བ་རིེདི། 

དི་རུང་ཉི་ེབའ་ིདུས་སུ། “ཨུ་རུ་སུ་དིམིརི་པོའ་ིལམི་ལུགས་བོདི་ལ་སྤོེལ་རྩིིས་

བྱེས་པས་ཉིསེ་པ་ཤིནི་ཏུ་ཆོ།ེ”ཞིསེ་བསྒྲོགས་ཏ།ེ རྩིསི་དིཔནོ་ལུང་ཤིརི་གྱི་ིམིགི་གཉིསི་

གྲོིས་བསྔོོགས་པ་རིེདི། མི་གཞི་ིལུང་ཤིརི་གྱི་ིབསམི་ཚུལ་དིངོས་ན།ི དིབྱེིན་ཇིིའ་ིལམི་

ལུགས་ལ་དིཔརེི་བྱེས་ཏ་ེབོདི་ཀྱ་ིསྲིདིི་ལུགས་ལགེས་བཅསོ་བྱེ་རྒྱུ་དི་ེཡིནི་སྐདི་འདུག་

ན་ཡིང་། ལྟ་བ་དི་ེཉིིདི་དིགྲོ་རུ་ལྟ་མིཁོན་རྣམིས་ཀྱིས་ཁོ་ོཔ་དིམིརི་པ་ོཡིིན་ཚུལ་བཤིདི་

པ་རིེདི། ཁོ་ོཚིསོ་ལུང་ཤིརི་ལ་ཉིསེ་མིངི་དི་ེའདྲ་ཞིགི་གཡིགོས་དིགོས་དིནོ་གང་ཡིནི་ཞི་ེ

ན། དིམིརི་པོའ་ིརྗོེས་འབྲེངས་པ་ཡིིན་ཚུལ་བཤིདི་ན་བོདི་མི་ིཀུན་གྱིིས་ཉིེས་པ་ཆོེན་པ་ོ

ཞིགི་ཏུ་བརྩི་ིབའ་ིརྒྱུ་མིཚིན་གྱིསི་རིེདི། 

སྐབས་དིེའ་ིབོདི་མི་ིརྣམིས་ལ་མིཚིོན་ན། ཨུ་རུ་སུ་དིམིརི་པོའ་ིལམི་ལུགས་ཞིེས་

པ་དིེའ་ིརྒྱུ་འབྲེས་རྐྱེན་གསུམི་གྱི་ིརིབ་དིབྱེ་ེཅ་ིཡིང་མི་ིཤིེས་ན་ཡིང་། དིམིརི་པོའ་ིལམི་

ལུགས་སུ་ཞུགས་པ་རྣམིས་ལ་ཆོོས་དིདི་ཡིོདི་པ་མི་རིེདི་ཟེརི་བ་ཞིིག་གྲོགས་ཚིོདི་ཆོ་ེ

བརི་བརྟེེན། བོདི་མི་ིཚིོའ་ིངོས་ནས་བལྟས་ཚིེ། ཆོོས་དིདི་མིེདི་པའ་ིརིིག་གནས་ཤིིག་

བོདི་ལ་སྤོེལ་ན་ན།ི མིིག་འདིོན་པ་སོགས་ཀྱ་ིཁྲིིམིས་ལས་སུ་སྦྱརི་ནའང་སྦྱརི་འོས་ས་ོ

སྙོམི་པའ་ིབསམི་ཚུལ་དི་ེརྒྱུན་ལྡན་ལྟ་བུརི་འཇིགས་ཡིདོི་པའ་ིརྐྱནེ་གྱིསི། ལུང་ཤིརི་ལ་
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ཁྲིམིིས་གཅདོི་སྟེངས་དི་ེཡིང་ལུགས་མིཐུན་གྱི་ིཁྲིམིིས་གཅདོི་ཅགི་ཏུ་བརྩི་ིངསེ་པ་སྨོསོ་

མིདེི་ཡིིན་ན། གཡི་ོསྒྱུརི་གོམིས་པའ་ིགཤིེདི་མི་ཚིསོ་ཀྱང་ཉིསེ་མིངི་དི་ེཉིིདི་བདེི་སྤྱོདི་པ་

ལསོ་ཡིནི་ཨང་། 

དི་ེལྟརི་ལེགས་ཉིེས་ཡིོདི་ཚིདི་ཆོོས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་ཐོག་གཅོདི་པའ་ིརིིན་ཐོང་ལྟ་བས་

ནི། དི་ེདིང་དི་ེའདྲའ་ིཐོལ་མིཐོའ་ིལས་ཀ་མིང་པ་ོབསྒྲུབས་མྱོོང་བ་ཙམི་དུ་མི་ཟདི། དི་ེ

དིང་རིིགས་མིཚུངས་ཀྱ་ིལྟ་ཚུལ་དིག་དུས་དི་ལྟ་ཡིང་རིང་རི་ེལ་ཁྱབ་ཆོེན་པ་ོམི་ཡིིན་

ནམི། 

 བོདི་ཀྱ་ིཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་ལམི་ལུགས་ཀྱ་ིའདུ་ཤིེས་དིང་ལྟ་གྲུབ་ལྟརི་ན་ནི། 

མི་ིསུ་ཞིགི་ཆོསོ་ལ་དིདི་པ་མིེདི་ཚི།ེ དི་ེཉིིདི་ན་ིམི་རུང་བ་དིང་། ལགོ་པ། བདུདི། ལྟས་

ངན་བཅས་སུ་བརྩི་ིབས་དྲག་པའོ་ིལས་ཀྱསི་ཚིརི་བཅདི་ཀྱང་དིག་ེབའ་ིལགེས་ཚིགོས་

དིམི་པ་ཞིིག་ཏུ་མི་ིབགྲོང་བའ་ིངེས་པ་མིེདི། དི་ེབཞིིན་དུ་གང་ཞིིག་ཆོོས་ཀྱ་ིལྟ་དིགོངས་

དིང་ཟུརི་ཕྲ་མི་ོཞིིག་མི་མིཐུན་ཕྱོིན། རིིག་གནས་རྣམི་གྲོངས་གང་དིང་གང་ཡིིན་རུང་

མུ་སྟེེགས་པའ་ིལུགས་དིང་སྙོིང་པོས་སྟེོང་བ་འབའ་ཞིིག་ཉིིདི་དུ་བརྩི་ིབས། དི་ེརིིགས་

དིརི་སྤོལེ་གཏངོ་མི་ིཆོགོ་པའ་ིབཀག་རྒྱ་ཡིང་རྒྱུན་ལྡན་ཁོ་ོནརི་སེམིས་པ་རིེདི། དིསེ་ན་

བོདི་ཀྱ་ིགནའ་སྲིིདི་ལ་ན་ིཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་གྱི་ིཁྱདི་རྟེགས་བཞི་ིཔ་ཡིང་ཚིང་བརི་

འདུག་ག ོ།

དི་ེལྟརི་ཁྱདི་རྟེགས་མི་ིའདྲ་བ་བཞིིའ་ིསྒོ་ོནས་བོདི་ཀྱ་ིཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་ལམི་

ལུགས་ཀྱ་ིང་ོབ་ོརིོབ་ཙམི་རིོབ་ཙམི་ཞིིག་གླིེང་བ་ཡིིན་ལ། དིེང་ག་ིསྐབས་ལ་མིཚིོན་ན། 

བོདི་ཕྱོི་ནང་གང་དུ་ཡིང་ཆོབ་སྲིིདི་ཀྱི་ཐོོག་ནས་ནི་ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་གྱིི་ལམི་
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ལུགས་དིངོས་ཤིིག་མིེདི་ན་ཡིང་། བོདི་མིིའ་ིའདུ་ཤིེས་ཁྲིོདི་དུ་དིང་། ལྷག་པརི་དིགོན་

སྡོེའ་ིརིབ་བྱུང་པའ་ིཡིིདི་ངོརི་ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་གྱི་ིབསམི་བློོའ་ིབག་ཆོགས་རྔོམི་

མིཐུག་པོརི་མིཐོངོ་སྟེ།ེ དི་ལྟའ་ིདིགནོ་གྲོངོ་ག་ིའབྲེལེ་བའ་ིགནས་སྟེངས་སོགས་ལ་ཡིང་

དིའེ་ིཆོ་ཤུགས་ཆོནེ་པོརི་གནས་ཡིོདི་པརི་མིཐོོང་། 

དི་ེལྟ་ན། ཆོསོ་སྲིདིི་ཟུང་འབྲེལེ་གྱི་ིབག་ཆོགས་དིང་། བག་ཆོགས་དི་ེཡིསི་བསྐྱེདེི་

པའི་གོམིས་སྲིོལ་ཡི་མི་བརློ་དིག་ནི་གུ་དིོག་ཁོ་རུབ་ཀྱི་བསམི་བློོས་གཏམིས་ཤིིང་། 

རིང་ལྟས་གཞིན་གཅོདི་ཀྱ་ིརིང་བཞིིན་དིང་ལྡན་པས། བོདི་ཁོ་བ་ཅན་གྱི་ིམི་ིརྣམིས་ལ་

རིང་དིབང་ག་ིབསམི་བློ་ོདིང་། འདྲ་མིཉིམི་གྱི་ིའདུ་ཤིསེ། དིམིངས་གཙ་ོཡི་ིསྲིིདི་ལུགས་

སོགས་འབྱུང་བའ་ིའགལ་རྐྱེན་ཆོེན་པ་ོཞིིག་ཡིིན་པརི་མི་ཟདི། དིེང་ག་ིཡུལ་དུས་ཀྱ་ི

ཆོོས་ཉིིདི་འོག་ཏུ་སྟེོན་པ་ཐུགས་རྗོ་ེཅན་དིང་། མིཁོས་མིཆོོག་ཤིེས་རིབ་ཅན་དིག་ག་ི

ལུགས་ལས་བྱུང་བའ་ིཡིང་དིག་པའ་ིཆོོས་ཀྱ་ིལྟ་གྲུབ་གཙང་མི་དིརི་འཕེལ་གྱི་ིབཀག་

རྡོ་ོགཙ་ོབ་ོཞིགི་ཏུའང་མིཐོངོ་བས། དིངེ་ཕྱོནི་བདོི་ཀྱ་ིརིགི་གནས་འཕལེ་ཕྱོགོས་དི་ེཆོསོ་

སྲིདིི་ཐོ་དིདི་ཀྱ་ིལམི་དུ་སངོ་ན་ལགེས་ཚུལ་འབདོི་སྐུལ་བྱེདེི་མིཁོན་གྱི་ིགྲོས་སུ་ཁོ་ོབསོ་

ཀྱང་རིང་ག་ིདྲན་ཚུལ་ཁོ་ཤིས་སྨྲས་མྱོངོ་བ་ཡིིན། 

བྱེ་ེབྲེག་ཏུ་བོདི་ཀྱ་ིརིབ་བྱུང་པ་རྣམིས་ལ་མིཚིོན་ན། ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་གྱི་ི

གོམིས་སྲིོལ་རྙིང་པ་དི་ེདིག་བཟློོག་རྒྱུ་ནི། བོདི་ཀྱ་ིཆོོས་དིང་ཆོོས་པའ་ིགནས་སྟེངས་

ལགེས་ལམི་དུ་དིཀྲ་ིབྱེདེི་ཀྱ་ིམི་མིཐོའ་ིངསེ་རྟེགོས་ཤིགི་ཏུ་བརྩི་ིའསོ་པརི་སྙོམི་ལ། བག་

ཆོགས་དི་ེདིག་ག་ིམིཚིང་ལ་རྒལོ་རྒྱུ་ཡིང་། ཡུལ་འདིརིི་ལྟ་བ་མིཉིམི་གནས་དིང་། རིགི་

གནས་རིང་དིབང་ག་ིམིཁོའ་དིབུགས་གཙང་མི་ཞིིག་ཆོགས་རྒྱུའ་ིཉིེརི་བསྡོོགས་གལ་
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ཆོནེ་ཞིགི་ཏུ་ཡིང་སྙོམི་གྱི་ིའདུག་ག ོ།

བོདི་མི་ིམིང་པ་ོཞིིག་གིས་ནི། ཆོོས་ལ་དིགག་པ་དིང་ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་གྱི་ི

ལམི་ལུགས་ལ་དིགག་པ་གཉིསི་ཀ་གཞི་ིགཅགི་ཏུ་འཁྲུལ་གྱི་ིཡིདོི་པ་རིདེི། དི་ེབཞིནི་དུ་

ཡིང་མི་ིའགའ་ཞིིག་ལ་ན་ིཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་སྐོརི་གྱི་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཕྲ་མི་ོཙམི་ཡིང་མིེདི་

བཞིིན་དུ། རིང་གི་བསམི་ཚིོདི་ཀྱིས་འགྲོེལ་སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་བཀོདི་དིེ“མིཁོས་

རྟེགས”བསྟེན་ཚུལ་དིགོདི་བྲེ་ོབ་མིང་པ་ོག་ོབྱུང་། 

དི་དུང་ས་ཆོ་ལ་ལ་ཞིིག་ཏུ། དིགོན་སྡོེའ་ིཁྲིོདི་ཀྱ་ིདིཔ་ེཆོ་པ་མིང་པ་ོམིཉིམི་ཚིོགས་

ཀྱིས“ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་ཡིོདི་དིམི་མིེདི”ཅེས་ཀྱང་བགྲོ་ོགླིེང་བྱེེདི་ཀྱ་ིཡིོདི་པ་རིེདི་

ཟེརི། ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་ཡིོདི་མིེདི་ན་ིདིོགས་པ་བྱེེདི་དིགོས་པ་ཞིིག་ག་ལ་ཡིིན་ཏེ། 

གོང་དུ་སྨྲས་པ་ལྟརི། ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་ཞིེས་པ་དི་ེཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ིལམི་ལུགས་ཤིིག་

ག་ིམིངི་ཡིནི་ལ། ཆོབ་སྲིདིི་ཀྱ་ིལམི་ལུགས་དི་ེན་ིསྔོནོ་ཆོདི་ནུབ་ཕྱོགོས་ཀྱ་ིརྒྱལ་ཁོབ་དུ་

མི་དིང་། ཨ་རིབ། རྒྱ་གརི་བཅས་སུ་ཡིོདི་མྱོོང་བརི་མི་ཟདི་ང་ཚི་ོབོདི་ལ་ཡིང་ལ་ོང་ོ

བདུན་བརྒྱ་ཙམི་དུ་ཡིོདི་མྱོོང་བ་ཞིིག་ཡིིན་པས། དི་ེསྔོརི་ཡིོདི་མྱོོང་བའ་ིལམི་ལུགས་

དིའེ་ིརིང་བཞིནི་འབྲེས་བུ་དིང་བཅས་པརི་ཕྱོརིི་རྟེགོ་བྱེས་ཏ།ེ དི་ཕྱོནི་ཆོདི་འུ་ཅག་ལམི་

དིེརི་སོང་ན་ལེགས་མིིན་གྱི་ིབགྲོ་ོགླིེང་བྱེེདི་དིགོས་པ་ལས། ལམི་ལུགས་དི་ེའདྲ་ཞིིག་

ཡིདོི་མིེདི་ཀྱ་ིབགྲོ་ོགླིངེ་གནང་བ་ན་ིདིགསོ་མིེདི་ཀྱ་ིལས་ལྷག་ཅགི་མི་རིེདི་དིམི། 

ཡིང་། ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་ཞིེས་པ་དི་ེན་ིསྒོེརི་གཅོདི་སྲིིདི་ལུགས་ཤིིག་ག་ིམིིང་

ཡིནི་པའ་ིཡིངོས་གྲོགས་ཀྱ་ིག་ོདིནོ་དི།ེ ཆོསོ་དིང་མིཐུན་པའ་ིམི་ིཚི་ེསྐྱེལེ་སྟེངས་ཀྱ་ིདིནོ་

ལ་ག་ོརིིགས་ཚུལ་དུ་བསྒྱུརི་ཏེ། དི་དུང་བོདི་ལ་དི་ེའདྲའི“ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ”མུ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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མིཐུདི་དུ་གནས་ན་ལགེས་ཚུལ་རྗོོདི་མིཁོན་ཡིང་འདུག་མིདོི། འནོ་ཀྱང་བཤིདི་སྟེངས་

དིེའི་དིོན་ནི“བོདི་ལ་ཆོོས་ལུགས་གནས་དིགོས”ཞིེས་པ་ཙམི་ལས་གཞིན་དུ་ཆོོས་

སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་ལམི་ལུགས་གནས་རིིགས་མིིན་གྱི་ིབརྗོོདི་གཞི་ིདིངོས་དིང་འབྲེེལ་བ་

མི་ིའདུག 

སྤྱོིརི་བཏང་རྒྱ་ཡིིག་ནང་ག་ི政教合一ཞིེས་པ་དི་ེན།ི ཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ིམིིང་ཚིིག་

ཤིནི་ཏུ་མི་ིལགེས་པ་ཞིགི་ཡིནི་ཏ།ེ གཞིན་གྱིསི་ཀྱང་འུ་ཅག་ལ་ཁྱདེི་ཚིའོ་ིསྔོརི་གྱི་ིལམི་

ལུགས་དི政ེ教合一རིདེི་ཟརེི་དིོན་ན།ི ལམི་ལུགས་དི་ེཉིིདི་མི་ིཀུན་གྱིསི་མི་ིལགེས་

པ་ཞིགི་ཏུ་བརྩི་ིབས་རིེདི་མི་གཏགོས། དི་ེབཟང་པ་ོཞིགི་དིང་ལགེས་པ་ཞིིག་ཡིནི་པས་

མི་རིེདི། ཕལ་ཆོེརི་དིབྱེིན་ཡིིག་ཐོོག་ནས་ཀྱང་ཐོ་སྙོདི་དི་ེན་ིཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ིམིིང་བརྡོ་མི་ི

སྙོན་པ་ཞིགི་ཡིནི་རྒྱུ་རིེདི་སྙོམི་ག ི། 

འོན་ཏ་ེདིགོདི་བྲེ་ོབ་ཞིིག་ལ། རིང་རིེས་ན་ིཆོསོ་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་ཟརེི་དུས་སྙོན་མི་ོ

ཞིིག་དིང་ལེགས་པ་ཞིིག་ཏུ་ག་ོཡི་ིཡིོདི་པ་འདྲ་སྟེེ། དི་ེན་ིམིདི་ོསྔོགས་ཟུང་འབྲེེལ་དིང་། 

བཤིདི་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེེལ་སོགས་ཟུང་འབྲེེལ་མིང་པོ་ཞིིག་སྔོརི་ནས་བློོ་ངོརི་གོམིས་

དྲགས་པས་ཡིནི་ཀྱང་སྲིིདི། 

དི་དུང་རྩིོམི་ཡིིག་འབྲེ་ིཁུལ་ལ་བརྩིོན་པའ་ིམི་ིལ་ལ་ཞིིག་གིས་ན།ི ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་

འབྲེེལ་ཟེརི་བ་དི་ེབོདི་རིང་ལ་གནའ་དུས་ནས་གྲོགས་པའ་ིཐོ་སྙོདི་ཅིག་ཡིིན་མིིན་ཙམི་

ལ་ཡིང་བསམི་བློ་ོའཁོོརི་མི་མྱོོང་བརི་སྣང་། གང་ལྟརི་ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་གྱི་ིལམི་

ལུགས་དིང་། ལམི་ལུགས་དིེའ་ིརྒྱབ་ལྗོོངས་ཀྱ་ིབསམི་བློ་ོརྩི་ལག་དིང་བཅས་པ་མིེདི་

པརི་གཏོང་དིགོས་ཚུལ་གྱི་ིལྟ་ཚུལ་བཏོན་ཅིང་འདིོན་གྱིིན་པ་ནི། འཛམི་གླིིང་སྤྱོ་ིལ་



བློོ་དེཀར་སོེམསོ་ཀྱིི་ཁ་བརྡ།
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ཡིོངས་ཁྱབ་ཏུ་གྲོགས་ཚུལ་ལྟརི། ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་ཞིེས་པའ་ིཐོ་སྙོདི་དི་ེཉིིདི་སྒོེརི་

གཅོདི་སྲིིདི་ལུགས་ཤིིག་ག་ིམིིང་ཡིིན་པའ་ིག་ོདིོན་གྱི་ིངོས་ནས་བཤིདི་པ་ཡིིན་པས། 

ཆོོས་དིང་མིཐུན་པའི་མིི་ཚིེ་སྐྱེེལ་སྟེངས་ཤིིག་འཇིིག་རྟེེན་ལ་གནས་རུང་མིི་རུང་གི་

བཤིདི་པ་དིང་ཡིངོས་སུ་ཐོ་དིདི་ཡིནི་པ་རིེདི། 

ཡིང་དིེང་ག་ིགྲྭ་གཞིོན་ལ་ལས་ནི། གྲྭ་པ་དིག་ག་ིལས་རིིགས་ཀྱ་ིཁྱབ་ཁོོངས་ཇི་ེ

དིོག་ཏུ་འགྲོ་ོམི་ིརུང་བའ་ིཞི་ེའདུན་ཕུགས་སུ་བཅངས་ཏེ། ཆོོས་སྲིིདི་ཟུང་འབྲེེལ་བྱེ་

དིགོས་ཚུལ་གྱི་ིའུརི་རྒྱག་གིན་ཡིདོི་ཚིདོི་ཀྱང་འདུག་ན། ལས་ཀ་འདྲ་མི་ིའདྲའ་ིནང་དུ་

ཡིརི་རྒྱུག་མིརི་རྒྱུག་གསི་བྲེལེ་པའ“ིམི་ིཁོོམི་པའ་ིརྒྱས་སྲིས”དི་ེཚིོརི་བཤིདི་རྒྱུརི། གྲྭ་

པ་ཞིིག་ག་ིལས་ཀ་རྣལ་མི་ཅ་ིཡིིན་གྱི་ིརྩི་དིོན་ནི<<ཆོོས་འདུལ་བ>>ལ་དྲིས་དིང་། 

ཁྱདེི་ཅག་ལ་ས་མིཚིམིས་མི་འདྲསེ་པའ་ིལན་ཞིབི་མིོརི་གདིབ་ངསེ་ས།ོ །

དྲ་ིབ། <<བདིག་དིཔ་ེཚིགོས>>ཀྱ་ིརྩིམོི་པ་པ་ོགཙསོ་པའ་ིམི་ིབུ་ཁོ་ཤིས་ཀྱསི་

སྒོལ་ཚིིགས། བློ་ོའབྱེེདི། རིང་དིབང་། དིམིངས་གཙོ། འདྲ་མིཉིམི། དིཀྱེལ་ཡིངས་

སགོས་ཀྱ་ིཐོ་སྙོདི་བསྔོགོས་འདིནོ་བྱེས་པའ་ིརྗོསེ་སུ། དིངེ་རིབས་རིགི་གནས་ལ་བློ་ོཁོ་

ཕྱོོགས་པའ་ིགཞིོན་སྐྱེེས་མིང་པ་ོཞིིག་གིས་ནི། ཐོ་སྙོདི་དི་ེདིག་ཁོ་གཡིང་དུ་ཁུརི་ནས་

རིགི་གནས་དིགག་སྒྲུབ་ཀྱ་ིལམི་དུ་ཞུགས་པ་དིགའ་འསོ་པའ་ིགནས་སུ་འཁུམིས། 

ཡིནི་ན་ཡིང་། དིངེ་ག་ིགཞིནོ་སྐྱེསེ་ལ་ལ་ན་ིརིང་ཉིདིི་འུརི་སྒྲོགོ་ག་ིཆོདེི་དིང་གཞིན་

གྱིསི་རིང་ལ་དི་ོསྣང་བྱེ་ཆོདེི་དུའམི། ཡིང་ན། རྒྱུ་མིཚིན་མི་ིལྡན་པའ་ིང་རྒྱལ་གྱི་ིམིག་ོབ་ོ

མིཐོ་ོབཞིིན། དིཔྱོོདི་ཤིེས་དིང་བསམི་གཞིིགས་མིེདི་པརི་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱེེདི་ཀྱིན་པ་

དིང་། ཆོགས་སྡོང་གསི་གཞིན་ལ་མིཚིང་འབྲུ་བའ་ིརྩིོམི་ཡིགི་སགོས་དྲ་ཐོགོ་ཡིགི་ཐོགོ་
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གང་རུང་ན་ཁོངས་སྐྱེ་བཞིིན་འཐོིབས་འདུག རིིག་གནས་དིགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་འདིི་

ལགེས་ལམི་དུ་འགྲོ་ོདིགསོ་ན། གཙ་ོབ་ོག་འདྲ་བྱེས་ན་བཟང་། 

ལན། ཉི་ེབའ་ིལ་ོང་ོབདུན་བརྒྱདི་ཙམི་གྱི་ིརིངི་ལ། བདོི་ཀྱ་ིརིགི་གནས་པའ་ིསྡོ་ེལ་

སྔོརི་ཡིོདི་མི་མྱོོང་བའ་ིགྲོག་འགུལ་ཞིིག་བྱུང་བ་དི་ེནི། མི་ིརིིགས་ཤིིག་ག་ིངོས་ནས་

བལྟས་ན་ལེགས་སོའ་ིབསྔོགས་པ་སྟེོང་གིས་མིཆོོདི་འོས་པའི་བཀྲ་ཤིིས་པའི་བྱེ་བ་

ཞིགི་ཏུ་བདིག་གསི་སྙོམི། 

དུས་ཚིོདི་ཐུང་ངུ་དིེའ་ིནང་དུ། བོདི་ཀྱ་ིའཇིིག་རྟེེན་པའ་ིརིིག་གནས་བསམི་བློ་ོདི་ེ

ཡིང་རིང་ཚུགས་ག་ལེརི་སྨོིན་བཞིིན་པའ་ིབྱེིས་པ་ཞིིག་དིང་འདྲ་བརི། གོམི་ཁོ་འཁྱརི་

འཁྱོརི་ངང་ཡིརི་མིཆོོང་མིརི་ལྡིང་དིང་། ས་རྩིེདི་རྡོ་ོརྩིེདི་སོགས་ཀྱ་ིདིཔལ་ལ་རྣམི་པརི་

རིོལ་སོང་། གལ་ཏ་ེཁོ་བ་གངས་ཅན་པའ་ིཡུལ་གྲུ་འདི་ིརུ་སྲིིདི་འབྱེོརི་རིིག་གསུམི་གྱི་ི

ལང་ཚི་ོཞིིག་མིངོན་པརི་དིརི་བརི་འདིོདི་ན། ལྷདི་མིེདི་དྭངས་གཙང་ག་ིབྱེིས་དུས་ཀྱ་ི

གནས་སྐབས་འདི་ིནི། རྟེེན་འབྱུང་གལ་ཆོེན་ཞིིག་དིང་ས་བོན་གནདི་ཆོེན་ཞིིག་རིེདི་

ཨང་། 

ཉིེ་བའི་དུས་ཚིོདི་དིེ་ཙམི་ནས་བཟུང་། བོདི་མིི་ཚིོས་ཀྱང་མིིག་གིས་རིང་ལ་

བལྟས་ཤིངི་རྣ་བས་རྒྱང་ལ་ཉིན་ཏ།ེ བརྟེག་མི་ིརུང་། དིཔྱོདི་མི་ིཆོགོ བཤིདི་མི་ིཉིན་པའ་ི

རི་བ་ཐོོལ་ཀྱིས་བརྒལ་ནས། ཐུ་བྷོོདི་བཙན་རྒྱལ་གྱི་ིདིཀྱིལ་འཁོོརི་ཟླུམི་པ་ོསུ་ཞིིག་

གིས་བཤིིག་པའ་ིརྩི་བ་བཙལ། ཆོོས་སྲིིདི་མིཉིམི་བསྲིེས་ཀྱ་ིལ་ོརྒྱུས་རིིང་མིོས་ཅ་ིཞིིག་

བསྐྱེེདི་པའ་ིམིཇུག་འབྲེས་བསྔོོགས། ཤི་ིམིིན་གསོན་མིིན་གྱི་ིབོདི་པའ་ིབློ་སྲིོག་ཇི་ིལྟརི་

བསྐྱེབ་དིགསོ་པའ་ིབློ་ོགྲོསོ་བཏནོ་པས། སྐམི་ཐོག་ཆོདོི་པའ་ིབདོི་མིའི་ིཤིསེ་རིབ་ཀྱ་ིཞིངི་
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སརི་སློརི་ཡིང་བརློན་ཐོགིས་གཙང་མི་ཞིགི་འཁྱག་སབི་སབི་ཏུ་ལྷུང་སངོ་སྙོམི། 

རིིག་གནས་དིགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རླུང་ཤུགས་དིེ་དིང་འགྲོོགས་ནས་ནི་བྱུང་རྒྱལ་དུ་

གཞིན་ལ་མིཚིང་འབྲུ་བ་དིང་། དིམིའ་འབབེས་པ། ཚིགི་རྩུབ་སྨྲ་བ། དིམིོདི་མི་ོབྱེེདི་པ་

བཅས་ཀྱ་ིབརྗོོདི་དིོན་མི་ིགཙང་བ་སྣ་ཚིོགས་སྦྲུམི་པའ་ིསྐདི་ཆོའ་ིཤིོག་སྐྱེ་མིང་པ་ོཡིང་

ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་ཀློོག་པ་པོའ་ིསྤྱོན་སྔོརི་ཐོོརི་ཅིང་འཐོོརི་གྱིིན་པ་རིེདི་ལ། ལྷག་པརི་ཉི་ེཆོརི་

དྲ་ཐོགོ་ཏུ་བྲེསི་རྩིོམི་དི་ེརིགིས་ཤིནི་ཏུ་མིོདི་པརི་བཤིདི་ཀྱ་ིའདུག འནོ་ཀྱང་ང་ལ་མིཚིནོ་

ན། ཁོ་ོཔ་ཚི་ོསུ་ཞིགི་ཡིནི་རུང་སྨྲ་བརྗོདོི་ཀྱ་ིརིང་དིབང་གཙང་མི་ལྡན་མིཁོན་གྱི་ིམི་ིཡིནི་

པའི་ངོས་ནས། དིེ་དིག་གི་སྨྲ་བརྗོོདི་ཀྱི་རིང་དིབང་ལ་བརྩིི་འཇིོག་བྱེ་རྒྱུ་ཉིིདི་ལས། 

བཙན་ཤུགས་ཀྱསི་དི་ེལྟརི་བཤིདི་མི་ིརུང་། འདི་ིལྟརི་སྨྲ་མི་ིཆོགོ་ཅསེ་ན་ིནམི་ཡིང་ཟརེི་

མི་ིའདིདོི་དི།ོ །

འོན་ཏེ། བཤིདི་འདིོདི་པ་ཞིིག་ཡིོདི་པ་ནི“མིཚིང་འབྲུའི་སྙོིང་སྟེོབས”དིང་། 

“དིགག་སྒྲུབ་སྙོངི་སྟེབོས”གཉིསི་ལ་ང་ོབོའ་ིསྒོ་ོནས་ཁྱདི་པརི་ཆོནེ་པ་ོཡིོདི་དི།ེ སྔོ་མི་དི་ེ

ལ་དིཔྱོོདི་པའ་ིཤིེས་རིབ་ཀྱ་ིགཟུངས་གཞུག་ཅ་ིཡིང་མིེདི་རུང་གཞིན་ལ་གནོདི་པའ་ི

ཚིགི་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བའ་ིཕ་ོཚིདོི་ཙམི་གྱིསི་ཆོགོ་ལ། ཕྱོ་ིམི་ན་ིགནས་དིང་གནས་མིནི་

དིཔྱོོདི་པའི་ཤིེས་རིབ་ཀྱིས་དྲངས་པའི་རྒྱུ་འབྲེས་བདིེན་སྨྲའི་སྙོིང་སྟེོབས་ཤིིག་ཡིིན་

དིགསོ་པ་རིེདི།

རིེདི། མིཚིང་འབྲུ་བ་ལ་ན་ིཚིིག་རིིས་འབྲེེལ་ཆོགས་ཙམི་ཞིིག་འབྲེ་ིཤིེས་ན། དི་ེ

ལས་གཞིན་དུ་ཤིེས་ཡིོན་གྱི་ིཆོ་རྐྱེན་ཅ་ིཡིང་མི་ིདིགོས་ཤིིང་། མིཁོས་མིཛངས་ཀྱ་ིཁྱདི་

ཆོསོ་གང་ཡིང་མི་ིདིགསོ་ནའང་། དིགག་སྒྲུབ་བྱེདེི་པ་ལ་ན་ིདིཔྱོདི་འཇིགོ་ག་ིརྣམི་དིཔྱོདོི་
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དིང་། འཚིོལ་ཞིིབ་ཀྱ་ིབརྩིོན་པ་གཉིིས་ཀ་དིགོས་པ་རིེདི། དིེའ་ིརྐྱེན་གྱིིས་ཅ་ིཞིིག་སྨྲ་

འདིོདི་ལ་གང་ཡིང་ཟེརི་རྒྱུས་ཕོངས་པའི་གཞིོན་སྐྱེེས་མིང་པོ་ཞིིག་ལམི་དིེརི་རིང་

ཤུགས་ཀྱསི་སོང་བ་མིིན་ནམི་སྙོམི། 

སྤྱོིརི་ན་བྱེ་དིངོས་གང་དིང་གང་ཡིིན་རུང་། བཅུདི་དིང་སྙོིགས་མི་ཕན་ཚུན་

བལྟོས་བཅས་སུ་གྲུབ་པ་ན་ིཆོོས་ཉིིདི་ཅིག་ཡིིན་པས། བོདི་པའ་ིརིིག་གནས་དིགག་

སྒྲུབ་ཀྱ་ིཁོརོི་ཡུག་ཏུ་རྒྱུ་སྤུས་ཞིན་པའ་ིལབ་གླིངེ་ག་ིརིགིས་སྣ་ཚིགོས་འབྱུང་གནི་པ་དི་ེ

ཡིང་ཧ་ལས་ཧང་སང་དིགསོ་པ་ཞིགི་མི་ཡིནི། ང་ཚིའོ་ིརིགི་གནས་དིགག་སྒྲུབ་ཀྱ་ིཁོརོི་

ཡུག་ལ་མིཚིོན་ན། སྙོིགས་མི་ཇི་ེམིང་དུ་འགྲོ་ོབཞིིན་པ་གནདི་དིོན་མི་ིཆོ་ེསྟེ།ེ བཅུདི་ཇི་ེ

ཉུང་དུ་འགྲོ་ོབཞིནི་པ་ན་ིགནདི་དིནོ་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་རིེདི་སྙོམི་སངོ་། 

ངས་བལྟས་ན། རིིག་གནས་དིགག་སྒྲུབ་ཀྱ་ིལས་སུ་ཞུགས་པའ་ིགཞིོན་སྐྱེེས་

ཚིོས་ན་ིམིགལ་མིེའ་ིའཁོོརི་ལ་ོབཞིིན་ཡིང་ཡིང་ཕྱོིརི་སྐོརི་རྒྱག་གིན་པའ་ིསྣང་བ་ཞིིག་

སྟེེརི་གྱིི་འདུག་སྟེེ། ཉིེ་བའི་ལོ་ངོ་གསུམི་བཞིི་ཙམི་གྱིི་རིིང་ལ་འུ་ཚིོའི་རིིག་གནས་

དིགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁོོརི་ཡུག་ཏུ་བཤིདི་ཟིན་བསྐྱེརི་བཤིདི་དིང་། བྲེིས་ཟིན་བསྐྱེརི་འབྲེི་

བྱེས་པའི་བྲེིས་རྩིོམི་ཉི་ཉིོག་འགའ་ཐོོན་པ་ཙམི་ལས། གཞིན་ལ་ངོམི་ཆོོག་ཅིང་རིང་

གིས་ཉིརི་ཆོོག་པའ་ིབརྩིམིས་ཆོོས་རིིན་ཐོང་ཅན་ཧ་ཅང་ཉུང་ངུ་ཙམི་ལས་མི་ིའདུག་

པརི་སྙོམི།

འ་ོན། ཇི་ིསྲིདིི་ནས་ཇི་ིསྲིདིི་དུ་བདོི་མི་ིརྗོསེ་ལུས་ཡིནི་ཚུལ་དིང་། དིཔྱོདོི་ཤིསེ་མིདེི་

ཚུལ། རྙིང་ཞིེན་ཆོེ་ཚུལ་སོགས་ཡིང་ཡིང་གླིེང་ནས་དིོན་སྤྱོི་བམི་བམི་དིེ་དིག་དིང་། 

གནས་ལུགས་རིགས་པ་དི་ེདིག་ལ་ཤི་ིའཐོམི་རི་ོའཐོམི་གྱིསི་འདུག་རྒྱུ་ཡིནི་ནམི། སྔོརི་



བློོ་དེཀར་སོེམསོ་ཀྱིི་ཁ་བརྡ།
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མི་འགྲོིག་པའ་ིཚུལ་དི་ེལྟརི་ཡིིན་ན། དི་འགྲོིག་པའ་ིལམི་དུ་ཇི་ིལྟརི་འགྲོ་ོདིགོས་པ་རིེདི། 

སྔོརི་ནོརི་ཅིང་འཁྲུལ་ལུགས་དི་ེབཞིིན་ཡིིན་ན། དི་མི་ནོརི་མི་འཁྲུལ་བའ་ིལམི་དུ་ཇི་ི

ལྟརི་བསྐྱེོདི་དིགོས་པ་རིེདི། ཤི་ིལ་ཁོདི་ཀྱ་ིམི་ིརིིགས་འདིིའ་ིནདི་ཀྱ་ིརྩི་བ་ཤིེས་ཡིོདི་ན། 

གསནོ་ཐོབས་ཀྱ་ིབཅསོ་ཀ་ཇི་ིལྟརི་བྱེེདི་དིགསོ་པ་རིེདི། 

དི་ེལྟརི་བྱེ་ེབྲེག་ག་ིལམི་གྱི་ིདིབྱེ་ེབ་དིང་། ལམི་གྱི་ིག་ོརིིམི། ལམི་གྱི་ིབགྲོོདི་ཚུལ་

སོགས་ལ་དིབྱེེ་འབྱེེདི་ཞིིབ་ཚིགས་སུ་ལྡན་པའི་བརྩིམིས་ཆོོས་མིང་པོ་འབྱུང་རྒྱུ་ནི་

གནདི་ཀ་ཡིོངས་ཀྱ་ིདིོན་པ་ོམི་རིེདི་དིམི། གལ་ཏ་ེའུ་ཚིོའ་ིརིིག་གནས་པའ་ིསྡོ་ེཚིན་ས་ོ

ས་ོརུ། སྐྱེེས་བུ་ཤིེས་རིབ་ཅན་མིང་དུ་སྐྱེེས་ཤིིང་བརྩིམིས་ཆོོས་དིོན་སྙོིང་ཅན་འབོརི་

ཆོེན་བྱུང་ན། དྲ་ངོས་དིང་། ཤིོག་དིངོས་སུ་རྒྱུ་སྤུས་ཞིན་པའ་ིཚིིག་ཉིོག་ཐོརི་ཐོོརི་རི་ེ

འབྱུང་གནི་པ་ན་ིཆོསེ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བརྩི་ིཆོགོ་ཨང་། 

 དྲ་ིབ། དུས་རིབས་འདིིའ་ིབོདི་པའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་ན་ིབརི་རྒལ་གྱི་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་ཤིིག་

གམི། ལམི་གྱི་ིབཞི་ིམིདིོརི་སློེབས་པའ་ིགརི་འགྲོ་ོངེས་མིེདི་ཀྱ་ིཡི་མི་བརློའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་

ཤིིག་རིེདི་འདིོདི་པས། ཁྱདི་པརི་པའི་དུས་ཚིོདི་འདིིའི་ནང་བོདི་མིི་རྣམིས་མིགོ་བོ་

མིགལ་མིེའི་འཁོོརི་ལོ་བཞིིན་འཁོོརི་ནས་སྣང་བ་བན་བུན་གྱིི་ངང་དུ་འདིའ་བཞིིན་

འདུག དི་ེལྟ་བུའ་ིདུས་ཚིོདི་འདིིའ་ིནང་བོདི་ཀྱ་ིཤིེས་ཡིོན་ཅན་ནམི། ཡིོན་ཏན་ཅན་གྱི་ི

ལས་ཀའམི་འགན་འཁྲིིའ་ིསྐརོི་ལ་རི་ེབ་དིང་ལྟ་ཚུལ་རི་ེབཤིདི་རིགོས། 

ལན། འདྲ་ིཚིིག་འདི་ིཐོོན་དུས། ངའ་ིཡིིདི་ལ་བོདི་ཀྱ་ིམིཁོས་པ་སྔོ་མིའ་ིསྐདི་ཆོ་

ཞིིག་ཝ་ལེརི་ཤིརི་བྱུང་། སྐདི་ཆོ་དི་ེན་ིརྗོ་ེཙོང་ཁོ་པའ་ིགསུང་དུ“འཇིིག་རྟེེན་རྒུདི་པ་ཇི་ི

སྙོདེི་པ། །དི་ེཡི་ིརྩི་བ་མི་རིགི་སྟེ།ེ །”ཞིེས་བྱུང་བ་དི་ེརིེདི། ཚིགི་འདིིའ་ིང་ོགདིངོ་ག་ིག་ོབ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ན་ིརྟེེན་འབྱུང་ག་ིདི་ེཁོ་ོན་ཉིིདི་མི་ཤིེས་པ་ལས། མི་ིརྣམིས་ལ་ལུས་སེམིས་ཀྱ་ིདིཀའ་

སྡུག་སྣ་ཚིོགས་ཡིོང་ག་ིཡིོདི་པ་དི་ེཡིིན་ནའང་། དི་ེཙམི་ལས་གཞིན་དུ་ཚིིག་འདི་ིལ་ན་ི

ཆོོས་འཇིིག་རྟེེན་གང་ནས་ག་ོབ་བློངས་རུང་ལེན་ཆོོག་པའ་ིནང་དིོན་ཤིིན་ཏུ་རྒྱ་ཆོེན་པ་ོ

འདུག་སྙོམི། 

ཡིིན་ཏ།ེ མི་རིིག་པ་ན་ིམི་ཤིེས་པ་ཟརེི་བ་ཡིིན་ལ། འུ་ཅག་ག་ིདི་ལྟའ་ིརྒུདི་པ་འདི་ི

དིག་ཐོམིས་ཅདི་ཀྱང་མིཐོརི་ཐུག་ན་མི་ཤིསེ་པ་ཤི་སྟེག་ལས་བྱུང་བ་གསལ་བ་ོམི་ཡིནི་

ནམི། འདིས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་སྤྱོ་ིདིང་། ལྷག་པརི་ཏུ་སྤྱོ་ིལོ1912ལ་ོཚུན་གྱི་ིདུས་ཚིོདི་

ནང་དུ་འུ་ཚིསོ་གསརེི་ལྟ་བུའ་ིག་ོསྐབས་མིང་པ་ོའཕྲ་ོབརློག་ཏུ་བཏང་བ་རིདེི། ལ་ོརྒྱུས་

ཀྱ་ིའགྱིོདི་སེམིས་བརྗོེདི་མི་ིསྲིིདི་པ་བཞིག་པ་རིེདི། དི་ེའདྲའ་ིསྐལ་བ་ལེགས་པ་ོདིག་ཏུ་

འུ་ཚིོས་དུས་ཀྱ་ིཆོོས་ཉིིདི་མི་རིིག ཡུལ་གྱི་ིའགྱུརི་བ་མི་རིིག རིང་ག་ིགླིེན་རྟེགས་མི་

རིགི གཞིན་གྱི་ིབློ་ོགྲོསོ་མི་རིགི ཨུ་ཚུགས་ཀྱ་ིཉིསེ་པ་མི་རིགི ཤིསེ་རིབ་ཀྱ་ིརིནི་ཐོང་མི་

རིགི འཇིགི་རྟེནེ་མི་ིཡི་ིའགྲོ་ོལུགས་མི་རིགི ཆོསོ་དིང་སྲིདིི་ཀྱ་ིདིབྱེ་ེམིཚིམིས་མི་རིགི་པ་

སོགས་ཀྱ་ིདིབང་གིས། དི་ལྟའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིངང་ཚུལ་ཤིས་མི་ིབཟོདི་པ་འདི་ིདིག་ཐོོག་

རིམིི་དུ་བྱུང་བ་སུས་ཀྱང་བསྙོོན་མི་ིཐུབ། 

འོན་ཀྱང་འདིས་པ་ན་ིའདིས་ཟིན་པས་འགྱིོདི་སེམིས་འདྲེས་མིའ་ིཕྱོིརི་དྲན་ཙམི་

ལས་ཅ་ིཞིིག་ཡིོདི། གཙ་ོབ་ོན་ིདི་ལྟ་དིང་མི་འོངས་པ་རིེདི། གོང་དུ་སྨྲས་པ་ལྟརི། རྒུདི་

པ་ཀུན་གྱི་ིརྩི་བ་མི་རིིག་པ་ཡིིན་ན། དིརི་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ིརྩི་བ་ན་ིརིིག་པ་ཡིིན་ངེས་རིེདི། 

སྔོོན་ཐོོན་མི་ིརིིགས་དིང་དིཔལ་ལྡན་རྒྱལ་ཁོབ་དིག་ལ་ལྟོས་དིང་། ཁོ་ོཚིོརི་བདིག་པའ་ི

རིང་དིབང་ག་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་དིང་། འབྱེོརི་ལྡན་གྱི་ིཡུལ་གྲུ། བག་ཕེབས་ཀྱ་ིཁོོརི་ཡུག་དི་ེ



བློོ་དེཀར་སོེམསོ་ཀྱིི་ཁ་བརྡ།
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དིག་ཐོམིས་ཅདི་ཀྱང་སྐྱེེས་མིཆོོག་རྟུལ་ཕོདི་ཅན་ཚིོའ་ིབློ་ོགྲོོས་ཀྱ་ིམིཐུ་ལས་བྱུང་བ་ཤི་

སྟེག་མི་ཡིིན་ནམི། ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་གི་རྟེེན་འབྲེེལ་གྱིི་ཆོོས་ཉིིདི་དིེ་ལ་བལྟས་ཚིེ། 

དིེང་ག་ིདུས་ཀྱ་ིརིང་རིིགས་ཤིེས་ཡིོན་ཅན་དིང་ཡིོན་ཏན་ཅན་ཚིོའ་ིཕྲག་ག་ིའགན་འཁྲི་ི

ལྗོདིི་ཏགི་ཏགི་རིེདི་ཨང་། 

མིི་རིིགས་ཤིིག་གི་དིརི་རྒུདི་ཀྱི་འགན་ཡིོངས་རྫིོགས་ཡིོན་ཏན་པའི་སྡོེ་ཡིིས་

འཁུརི་དིགོས་ཟེརི་བ་མིིན་ཏེ། ཡིོན་ཏན་པའ་ིསྡོ་ེསྤྱོ་ིདིང་ལྷག་པརི་ཏུ་ཤིེས་ཡིོན་ཅན་ནི། 

མི་ིརིགིས་ཤིགི་ག་ིམིདུན་ལ་ལྟ་བའ་ིམིགི་དིང་། ཟུརི་ལ་ཉིན་པའ་ིརྣ་ཡིནི་དིགསོ་ཟརེི་བ་

ཡིནི། མིག་ོབ་ོགྱིནེ་དུ་འདིགེས་པའ་ིསྐ་ེདིང་། གནས་ལུགས་དྲང་མིོརི་རྗོདོི་པའ་ིལྕ་ེཡིནི་

དིགསོ་ཟརེི་བ་ཡིནི། 

མི་ིརིིགས་ཤིིག་ཉིམི་ཐོག་པའ་ིསྐབས་དིང་། ཉིག་ཕྲ་བའ་ིདུས་སུ། གལ་ཏ་ེཤིེས་

ཡིོན་ཅན་གྱིི་ཐོ་སྙོདི་གདིགས་པ་ཚིོ་དིང་། མིཁོས་པ་ཆོེན་པོའ་ིམིིང་སྐམི་ཐོོགས་པ་

ཚིོས་ལས་སུ་བྱེ་བ་དི་ེདིག་ལ་གཟུརི་ཅིང་བྱེོལ་ཏེ། ཕན་མིེདི་གནོདི་མིེདི་ཀྱ་ིཡི་ིགེའ་ི

རིལོ་རྩིདེི་རྩི་ེབ་ཙམི་ལ་གཡིངེ་ན་ན།ི མི་ིརིགིས་དིའེ་ིསྒོལ་ཚིགིས་ཆོག་པ་དིང་འདྲ་བས་

རི་ེབ་ཞིིག་ཡིོདི་དིཀའ་བརི་འགྱུརི་འགྲོ།ོ རྒྱུ་མིཚིན་དིེའ་ིཕྱོིརི། དིེང་སྐབས་ཀྱ་ིབོདི་པའ་ི

ཡིོན་ཏན་པ་རྣམིས་ལ་མིཚིོན་ན་ནི། གཞུང་ག་ིལས་རིིགས་མི་ིའདྲ་བ་ས་ོསོརི་ཡིོདི་

ནའང་། སྒོེརི་གྱི་ིའཚིོལ་སྙོེག་མི་ིའདྲ་བ་དུ་མི་མིཆོིས་ནའང་། རིང་རིང་ག་ིས་ནས་སྤྱོ་ི

མིཐུན་གྱི་ིའགན་འཁྲིིའ་ིཆོོས་ཉིིདི་ཅིག་རྟེོགས་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གལ་ཆོ་ེཞིིང་། རྟེོགས་པ་དི་ེ

ཡིིས་དྲངས་ནས་མི་རིིག་པ་སྣ་དིགུས་བརི་མིེདི་དུ་བཅིངས་པའི་མིི་རིིགས་འདིི་ལ། 

ཕྱོོགས་ས་ོས་ོདིང་ཟུརི་དུ་མི་ནས་རིིག་པ་ཤིེས་རིབ་ཀྱ་ིསྒྲོོན་མི་ེསྦརི་རྒྱུ་ལས་གལ་ཆོ་ེ



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བ་གཞིན་མི་མིཐོངོ་ང་ོ། །

ལརི་ཁོ་ོབ་ོསྒོེརི་ལ་ཆོག་བཞིག་ན་ནི། ཆོོས་ལ་རིབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིདིག་ེའདུན་པ་

ཞིིག་ཏུ་མི་ཟདི་ཆོོས་སྲིིདི་ཐོ་དིདི་པའ་ིལམི་གྱི་ིདིག་ེམིཚིན་མིཐོའ་གཅིག་ཏུ་རྗོོདི་མིཁོན་

ཡིང་ཡིིན། འ་ོན། ཅིའ་ིཕྱོིརི་རིང་དིབང་དིང་དིམིངས་གཙ་ོསོགས་གླིེང་བ་ཡིིན། ཅིའ་ི

ཕྱོིརི་མིི་རིིགས་ཀྱི་སྐྱེིདི་སྡུག་སོགས་བརྗོོདི་པ་ཡིིན་ཞིེས་ཀྱང་ལྡོག་འདྲི་བྱེེདི་སྲིིདི་དིེ། 

ངས་བལྟས་ན་རིང་དིབང་ཞིེས་པ་ན་ིཆོོས་པ་ཡིིན་ན་འདྲ། འཇིིག་རྟེེན་པ་ཡིིན་ནའང་

འདྲ་སྟེ།ེ ས་སྟེེང་ག་ིསྐྱེ་ེབ་ོཡིོདི་དི་ོཅོག་ལ་ཐུན་མིོང་དུ་ཡིོདི་འོས་ལ་ཡིོདི་དིགོས་པ་ཞིིག་

ཡིིན་པས། རིང་དིབང་ལ་རྒྱང་འབོདི་བྱེེདི་རྒྱུ་དི་ེན་ིརིང་ཉིིདི་འགྲོ་ོབ་མི་ིཞིིག་ཡིིན་པའ་ི

འགན་འཁྲིརིི་བརྩིསི་ཏ་ེཅསི་ཀྱང་དི་རུང་བརྗོོདི་ངསེ་ཡིནི། 

དི་ེབཞིིན་དིེང་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིགནས་བབ་འདིིའ་ིའོག་ཏུ། རིང་རིེའ་ིམི་ིརིིགས་ཀྱ་ི

སྐདི་ཡིིག་རིིག་གནས་ལ་སོགས་པ་གཞིན་སྒྱུརི་གྱིི་ལས་ལ་དིངོས་རྒྱུདི་སྣ་ཚིོགས་

ནས་བརྩིོན་གྱིིན་པའ་ིསྦྱོརི་བ་དི་ེདིག་ནི། བོདི་པའ་ིནང་བསྟེན་གྱི་ིརྩི་བ་གཞི་ིམིེདི་དུ་

བཅོམི་འདིོདི་ཀྱ་ིཧམི་སེམིས་དིང་ཟུང་དུ་འབྲེེལ་ཡིོདི་ན། ཁོ་ོབ་ོརིབ་བྱུང་པ་ཞིིག་ག་ི

ངོས་ནས་ཀྱང་མི་ིརིིགས་འདིིའ་ིགནས་བབ་དིང་འབྲེེལ་ཏེ། རྩིོདི་དིགོས་པའ་ིབདིེན་པ་

དིང་བཤིདི་དིགསོ་པའ་ིགནས་ལུགས་ཤིནི་ཏུ་མིོདི་པརི་སྙོམི། 

མིདིོརི་ན་ཇིི་སྐདི་སྨྲས་པ་རྣམིས་ནི་རྩིོམི་སྒྲོིག་པའི་རིེ་བ་ལྟརི། རིང་གི་ཡིིདི་ལ་

འཆོརི་ཚུལ་ཙམི་མི་གསང་སྲིོང་བོརི་བརྗོོདི་པ་ཡིིན་གྱིི། ཅ་ིཞིིག་ཡིིན་མིདིོག་གིས་ཆོ་ེ

བཤིདི་དིང་། གང་ཞིིག་ཤིེས་མིདིོག་གིས་མིཁོས་བཤིདི་གཏན་ནས་མི་ཡིིན་ཕྱོིརི། རྒྱ་

གརི་གྱི་ིསློོབ་དིཔོན་གྲོགས་པའ་ིབཤིེས་གཉིེན་ནས། “དིོན་དིཀའ་བ་ལ་བདིག་འདྲའ་ི



བློོ་དེཀར་སོེམསོ་ཀྱིི་ཁ་བརྡ།
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བློ།ོ །འཁྲུལ་མི་ིསྲིིདི་པ་མི་ཡིིན་པས། །ཅ་ིསྟེ་ེརིིགས་པརི་ལྟ་ན་བློང་། །གལ་ཏ་ེམིིན་ན་

གཞིན་དུ་གྱིིས། །”ཞིེས་གསུངས་པ་དིེ་ཁོ་ོན་བཞིིན། ཀློོག་པ་པ་ོརྣམིས་ཀྱིས་སྐྱེོན་

བརྗོདོི་དིག་སལེ་གནང་བའ་ིརི་ེབ་སྙོངི་ནས་ཞུའ།ོ །

ཐུགས་རྗོ་ེཆོ།ེ 2009.10.15
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བདོ་ཀྱི་ིདགོན་སྡེེའ་ིསློབོ་གསོའ་ིསྐརོ་གྱི་ིདྲིསི་ལན།

འདིྲ་མཁེན། སེྐྱེས་སར་འཕིྲིན་ལས། 

དྲ་ིབ། ཉི་ེབའ་ིལ་ོའགའ་ིཡིརི་སྔོནོ་ནས་བཟུང་། བདོི་ཡུལ་གྱི་ིདིགོན་སྡོ་ེཆོ་ེཆུང་དུ་

མི་ཞིིག་ཏུ་མིཚིན་ཉིིདི་གསརི་ཚུགས་བྱེེདི་ཀྱིན་པ་དིང་། དིགོན་སྡོེ་མིང་པོ་མིཉིམི་

འབྲེེལ་གྱིིས་ཚིདི་མིའ་ིདིགུན་ཆོོས་འཚིོགས་ཀྱིན་པ་སོགས་ཐོོས་བསམི་སློོབ་གཉིེརི་

ལ་སྔོརི་ལས་ཀྱང་དི་ོསྣང་བྱེེདི་ཀྱ་ིཡིོདི་པ་ལྟ་བུའ་ིརྣམི་པ་ཞིིག་མིཐོོང་རྒྱུ་འདུག ཡིིན་ན་

ཡིང་། སློོབ་གཉིེརི་གྱི་ིརྣམི་པ་དི་ེཙམི་གྱིིས་རྩི་བའ་ིཆོ་ནས་དིགོན་སྡོ་ེས་ོསོའ་ིགྲྭ་པའ་ི

སྤུས་ཚིདི་ལ་མིཐོོང་ཆོོས་སུ་མིངོན་ཐུབ་པའི་བཟང་ཕྱོོགས་ཀྱི་ནུས་པ་དིེ་འདྲ་ཞིིག་

འཐོནོ་ཐུབ་ཀྱ་ིམིདེི་པརི་མི་ཟདི། བདོི་ནང་དུ་མིངི་དིནོ་མིཚུངས་པའ་ིཆོསོ་ཀྱ་ིསློབོ་སྦྱངོ་

ཚིདི་ལྡན་ཞིིག་གི་ལམི་སྲིོལ་ཆོགས་ཡིོདི་མིཁོན་གྱིི་དིགོན་སྡོེ་ཤིིན་ཏུ་དིཀོན་པའི་

གནས་ཚུལ་དི་རུང་སྔོརི་བཞིིན་གནས་འདུག  

སྔོརི་དིང་ཅུང་མི་ིའདྲ་ས་ཞིགི་ལ། དིགནོ་སྡོ་ེརྣམིས་ཀྱསི་རིང་ཁོངོས་སུ་ཡིདོི་པའ་ི

དིག་ེའདུན་པའ་ིཤིེས་བྱེའ་ིགནས་ཚིདི་དིང་། ཀུན་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིསྤུས་ཚིདི་སོགས་ཕྱོོགས་

ཡིོངས་ནས་ཡིརི་རྒྱས་སུ་མི་བཏང་བརི་འདི་ིལྟརི་བསྡོདི་ན། གང་ཞིིག་ནས་འདིང་ག་ི

མིེདི་པ་དིང་། ཅ་ིཞིིག་ནས་འགྲོིག་ག་ིམིེདི་པའ་ིཚིོརི་སྣང་ཡིོང་མིཁོན་མིང་ནས་མིང་དུ་

འགྲོ་ོཡི་ིའདུག་སྟེ།ེ དིཔྱོདོི་ལྡན་གྲྭ་པ་མིང་པ་ོཞིགི་གསི་ཀྱང་། ང་ཚི་ོན་ིདིབནེ་པའ་ིརི་ིཀླུང་



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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དུ་གནས་ཤིིང་མི་ིཚིེའ་ིལྟ་བ་དིམིིགས་བསལ་པ་ཞིགི་འཆོང་མིཁོན་ཡིིན་མིོདི་ཀྱ།ི ཡུལ་

དུས་ཀྱ་ིའགྱུརི་བའ་ིཆོོས་ཉིདིི་རྣམིས་ཅ་ིམི་ིསྙོམི་པརི་བཏང་སྙོམོིས་སུ་བཞིག་སྟེ་ེབསྡོདི་

ན། གཞིན་ཕན་སྙོིང་པོརི་གྱུརི་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱ་ིབསྟེན་པ་རིིན་པ་ོཆོ་ེཐོག་མི་ིརིིང་

བརི་ཉིམིས་པརི་འགྱུརི་ངེས་ས་ོཞིེས་གདུང་སེམིས་ཀྱ་ིཤུགས་རིིང་ནརི་ནརི་འབྱེིན་

བཞིིན་ཡིོདི་ན། རིང་ག་ིརྣམི་དིཔྱོོདི་དིང་སྙོིང་སྟེོབས་ལ་བརྟེེན་ནས། དིེང་ག་ིལ་ོརྒྱུས་

འཕེལ་ཕྱོོགས་ཀྱ་ིཆོོས་ཉིིདི་སྤྱོིའ་ིའགྲོོས་དིང་མིཐུན་པརི་ནང་པའ་ིཆོོས་ལ་རིང་ག་ིཁྱདི་

ཆོསོ་ལྡན་པའ་ིའཕལེ་རྒྱས་ཀྱ་ིཁོརོི་ཡུག་གཙང་མི་ཞིགི་བསྐྲུན་དིགསོ་པ་དི་ེན།ི ང་ཚིོའ་ི

ཕྲག་སྟེངེ་དུ་ལྷུང་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིའགན་འཁྲི་ིརུ་བརྩི་ིའསོ་པརི་འདུག 

འོན་ཀྱང་། གནདི་འགག་ག་ིགནདི་འགག་ཅིག་ལ། བོདི་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོེའ་ིསྤྱོ་ིངོས་

དིང་། གྲྭ་པ་སྒོེརི་ངོས་གང་ཡིིན་རུང་སྤྱོིའི་གོ་བ་རིགས་ཙམི་རིེ་དིེ་ལྟརི་རྙེདི་མིཁོན་

འགའ་ཞིིག་ཡིོང་ག་ིཡིོདི་ན་ཡིང་། ཡུལ་དུས་ཀྱ་ིཆོོས་ཉིིདི་དིང་མིཐུན་པརི་བསྟེན་པའ་ི

སྙོིང་པ་ོརྣམི་དིག་ཅིག་འཛིན་སྤོེལ་བྱེེདི་པ་ལ། ཆོོས་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོ་ེཞིིག་ག་ིངོས་ནས་བྱེ་ེ

བྲེག་ཏུ་ལམི་གང་འདྲ་ཞིིག་ལ་འགྲོ་ོདིགོས་པ་དིང་། ཚུལ་ཇི་ིལྟརི་དུ་འགྲོ་ོདིགོས་པ་མི་

ཤིསེ་པརི་ཅ་ིབྱེེདི་འདི་ིབྱེདེི་མིེདི་པའ་ིཚིདི་དུ་ལུས་འདུག་པ་ལྟ་བུརི་མིཐོངོ་ག་ིའདུག 

དིའེ་ིཕྱོརིི་ཁོ་ོབསོ་འདྲ་ིའདིདོི་པ་ན།ི བདོི་ཀྱ་ིརིབ་བྱུང་པའ་ིསྡོའེམི་དིགནོ་པ་ཞིགི་ག་ི

ངསོ་ནས་དིངེ་ག་ིཡུལ་དུས་ཀྱ་ིགནས་བབ་འདིའི་ིའགོ་ཏུ། རིང་ཉིདིི་ལ་དུས་དིང་མིཐུན་

པའ་ིགནས་གཞིིས་གཙང་མི་ཞིིག་ཇི་ིལྟརི་བསྐྲུན་དིགོས་པའམི། ཡིང་ན། བོདི་བརྒྱུདི་

ནང་བསྟེན་གྱི་ིདིགོན་སྡོ་ེརྣམིས་ཀྱིས། དུས་དིང་འཚིམི་པའ་ིསློོབ་སྦྱོང་ག་ིསྒྲོིག་གཞི་ི

ལེགས་པ་ོཞིིག་ཇི་ིལྟརི་གཏན་འབེབ་བྱེེདི་རྒྱུ་སོགས་ཀྱ་ིཐོདི་དུ་ཁྱེདི་ཀྱིས་ལྟ་ཚུལ་ཞིིག་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བརྗོདོི་རིགོས། 

ལན། དྲ་ིབ་དིརེི་དིངསོ་ལན་མི་བཏབ་པའ་ིསྔོ་རིལོ་དུ། ལན་གྱི་ིརྨང་གདིན་ལྟ་བུརི་

ཅིས་ཀྱང་གླིེང་འདིོདི་པའ་ིགནས་ཚུལ་གཞིན་ཞིིག་ཡིོདི་དིེ། དི་ལྟ་དུས་རིབས་ཀྱ་ིཚིོདི་

བགམི་རིབ་དིང་རིིམི་པརི་འཕྲདི་ཀྱིན་པའི་སྐབས་སུ། དིགག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲོ་དིབྱེངས་

ཕྱོོགས་དིང་ཕྱོོགས་ནས་གྲོག་གིན་པའ་ིཀློོང་དུ། འུ་ཅག་ནང་བསྟེན་གྱི་ིདིགོན་སྡོ་ེཞིིག་

ལ་མིཚིོན་ན། རིང་ག་ིའཚི་ོགནས་ཀྱ་ིརྩི་བའ་ིདིོན་སྙོིང་དིང་རིིན་ཐོང་ལ་བསྐྱེརི་ཏུ་ངོས་

འཛིན་རྣམི་དིག་ཅིག་མི་ིབྱེེདི་ཐུ་མིེདི་དུ་གྱུརི་ཡིོདི། མིིའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་ནང་དུ་དིགོན་སྡོ་ེ

ཟེརི་བ་ཞིིག་ཅིའ་ིཕྱོིརི་བྱུང་བ་རིེདི། དི་ེལ་དིོན་སྙོིང་ཅ་ིཞིིག་ཡིོདི་པ་རིེདི། གནདི་དིོན་དི་ེ

གཉིིས་ཀའ་ིརྩི་བའ་ིགནས་ལུགས་ལ་ངོས་འཛིན་གཙང་མི་ཞིིག་ཐོོབ་བྱུང་ན། གཞི་ི

ནས་གང་ཞིགི་དིགནོ་པ་ཞིགི་ག་ིལས་སུ་བྱེ་བ་ཡིནི་པ་དིང་། ཅ་ིཞིགི་དིགོན་པ་ཞིགི་ག་ི

ལས་སུ་བྱེ་བ་མིིན་པའ་ིགནདི་འགག་བདི་ེལེགས་སུ་མིཐོོང་ངེས་ཤིིང་། དིགོན་སྡོེའ་ིདི་ོ

དིམི་གྱི་ིཐོབས་ལམི་ལ་ཡིང་བསམི་བློའོ་ིཐོགོ་ནས་གཞི་ིའཛནི་ས་ཞིགི་རྙེདི་ངསེ་རིེདི།

མི་ིལ་ོཉིསི་སྟེངོ་ལྷག་ག་ིཡིརི་སྔོནོ་དུ། སྟེནོ་པ་ཐུགས་རྗོ་ེཅན་གྱིསི། མི་ིཡི་ིཚི་ེསྲིོག་

ག་ིརིིན་ཐོང་རྣལ་མི་ན་ིསེམིས་འདུལ་སྦྱོང་ག་ིསྤུས་ཚིདི་སྟེེང་ནས་མིངོན་དིགོས་ཚུལ་

གཙ་ོབོརི་གྱུརི་པའ་ིནང་བསྟེན་ལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ིརྣམི་གཞིག་མིང་པ་ོབཀའ་བསྩལ་པ་ནས་

བཟུང་། རིམིི་གྱིསི་དིའེ་ིལུགས་ཀྱ་ིཆོསོ་ཚུལ་ལ་མིསོ་པའ་ིསྐྱེསེ་བུ་ཤིནི་ཏུ་མིང་པ་ོབྱུང་

བརི་མི་ཟདི། ཁྱམིི་གྱི་ིབྱེ་བ་བློསོ་བཏང་སྟེ་ེལམི་དིརེི་མིཐོའ་གཅགི་ཏུ་ཞུགས་འདིདོི་པའ་ི

མི་ིཡིང་མི་ིཉུང་བ་ཞིགི་ཐོནོ་པ་རིདེི། 

དི་ེལ་ཐུགས་རྗོེའ་ིབདིག་ཉིིདི་སྟེོན་པ་ཆོོས་ཀྱ་ིསྒྲོོན་མིེས་ཀྱང་། རིབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ི



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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མིི་དིེ་དིག་ལ་ཡིང་དིག་པའི་ཆོོས་ཚུལ་ཉིམིས་སུ་ལེན་པའི་མིཐུན་རྐྱེན་ལྟ་བུརི་

དིགངོས་ནས། དིདི་ལྡན་གྱི་ིམི་ིདིཀྱུས་མི་དིང་ཐོ་དིདི་པའ་ིརྟེགས་དིང་ཆོ་ལུགས་གསརི་

པ་འཛིན་དུ་བཅུག་སྟེེ། གཞིན་གྱིི་ལུས་སེམིས་ལ་གནོདི་པའི་སྡོིག་པའི་ལས་དིང་། 

གཞིན་ལ་མི་ིགནོདི་ན་ཡིང་རིང་ལ་ཆོོས་སྒྲུབ་པའ་ིདིགག་བྱེརི་འགྲོ་ོབའ་ིལུས་ངག་ག་ི

ཉིོན་མིོངས་རིགས་པ་རྣམིས་འགོག་ཆོེདི་དུ་ལུས་ངག་གི་སྤྱོོདི་ཚུལ་མིང་པ་ོཞིིག་ལ་

བཅས་ཁྲིིམིས་མིཛདི་ཅིང་། དི་དུང་མིི་དིེ་དིག་ཚིོགས་པ་ཞིིག་གི་རྣམི་པས་གནས་

ཐོབས་ཀྱི་སྒྲོིག་ཁྲིིམིས་ཕྲ་རིགས་མིང་པོ་ཞིིག་ཀྱང་ཞིིབ་ཚིགས་སུ་བཀའ་བསྩལ་ཏ ེ

<< འདུལ་བའ་ིསྡོ་ེསྣདོི>> བྱུང་བ་ཡིནི་ལ། གཞུང་དི་ེཉིིདི་ལས་བསྟེན་པའ་ིབཅས་

ཁྲིམིིས་རྩི་བརི་བཟུང་སྟེ་ེནང་བསྟེན་དིགནོ་སྡོ་ེཟརེི་བ་ཞིགི་ཀྱང་བྱུང་བ་རིེདི། 

དི་ེལྟ་ན། ནང་བསྟེན་དིགོན་སྡོ་ེཞིིག་འཚི་ོཞིིང་གནས་པའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིདིོན་སྙོིང་ནི། 

དིགོན་སྡོ་ེདི་ེགརི་གནས་བཅས་པའ་ིདིག་ེའདུན་པ་རྣམིས་ལ་ཐོོས་བསམི་སྒོོམི་གསུམི་

གྱི་ིཁོོརི་ཡུག་ལེགས་པ་ོཞིིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ཡིོདི་མིེདི་ཁོ་ོནའ་ིསྟེེང་ནས་མིངོན་དིགོས་ཀྱི། 

ཕྱོའི་ིའཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ིམིཚིརི་ཉིམིས་ཆོ་ེཆུང་དིང་། དིབང་ཆོནེ་རྒྱུ་ཆོནེ་གྱི་ིསྦྱནི་བདིག་

མིང་ཉུང་། སྲིིདི་གཞུང་དིང་དིཔོན་ཕྱོོགས་ཀྱ་ིརྒྱབ་སྐྱེོརི་ཡིོདི་མིེདི་སོགས་གང་ག་ིཆོ་

ནས་ཀྱང་མིཚིནོ་ག་ལ་ནུས། ལ་ོརྒྱུས་ཡིགི་རྙངི<< སྦ་བཞིདེི>> དུ་ཡིང་། “བཙན་

པསོ་ཆོསོ་སློབོ་ཀྱ་ིགྲྭ་བཙུགས།”ཞིསེ་གསལ་བ་ལྟརི། སྔོརི་བོདི་ཀྱ་ིརྒྱལ་པ་ོཁྲི་ིསྲིངོ་ལྡ་ེ

བཙན་གྱིིས་ཀྱང་ཡིོན་བློ་ནས་སྦྱརི་ཏ།ེ དིག་ེའདུན་གྱི་ིསྡོ་ེའཛུགས་དིོན་ཡིང་། གཙ་ོབ་ོ

ནང་པའ་ིཆོོས་ཀྱ་ིགཙུག་ལག་རྣམིས་ལ་ཐོོས་བསམི་ལེགས་པ་ོཞིིག་བྱེ་བའ་ིཆོེདི་དུ་

ཡིནི་པ་གསལ་བ་ོརིེདི། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བཙན་པོའ་ིདུས་སྐབས་དིེརི་རྒྱ་ནག་སློོབ་དིཔོན་མི་ཧཱ་ཡི་ན་ཟེརི་བ་ཞིིག་བོདི་དུ་

ཡིངོ་སྟེ།ེ ཅ་ིཡིང་ཡིདིི་ལ་མི་ིབྱེེདི་པརི་རྩི་ེགཅགི་ཏུ་ནང་ལ་མིཉིམི་པརི་འཇིགོ་པ་ཁོ་ོན་ན་ི

འཚིང་རྒྱ་བའ་ིམིན་ངག་དིཀརི་པ་ོཆོགི་ཐུབ་ཡིནི་ན་ོཞིསེ་སྨྲས་ཤིངི་། ཐོསོ་བསམི་སློབོ་

གཉིེརི་གཙིགས་ཆུང་མིཛདི་པ་ན། འུརི་འདྲོགས་ཆོེ་བའི་བོདི་མིི་རྣམིས་ཀྱང་དིེ་ལ་

བདིནེ་པརི་བཟུང་བས། རི་ེཞིགི་ཆོསོ་ཀྱ་ིགཙུག་ལག་གཞུང་ལུགས་ལ་སློབོ་གཉིརེི་གྱི་ི

འཕྲ་ོཆོདི་པརི་གྲོགས། འནོ་ཀྱང་ཧ་ཤིང་ག་ིའདིོདི་ཚུལ་དི་ེལ་རྒྱ་གརི་གྱི་ིསློབོ་དིཔནོ་ཀཱ་

མི་ལ་ཤཱ་ིལས་ནི། “དི་ེལྟརི་ཅ་ིཡིང་མི་ིསེམིས་ཟེརི་བ་དི་ེན་ིས་ོསོརི་རྟེོགས་པའ་ིཤིེས་

རིབ་སྤོངས་པ་ཡིིན་ན།ོ །ཡིང་དིག་པའ་ིཡི་ེཤིེས་ཀྱ་ིརྩི་བ་ན།ི ས་ོསོརི་རྟེོགས་པའ་ིཤིེས་

རིབ་ཡིིན་པས། དི་ེསྤོངས་པས་འཇིིག་རྟེེན་ལས་འདིས་པའ་ིཤིེས་རིབ་ཀྱང་སྤོངས་པ་

ཡིིན་ནོ། །”ཞིེས་སོགས་བརྒལ་ཞིིང་བརྟེགས་ཏ་ེབཀག་རྗོེས། སློརི་ཡིང་དིཔྱོོདི་པའ་ི

ཤིེས་རིབ་ལ་རྩི་བ་བྱེས་པའ་ིདིཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོོས་རྒྱུན་གཙང་མི་བོདི་དུ་སྤོེལ་པའ་ི

ཚུལ་ལ་ོརྒྱུས་ཆོསོ་འབྱུང་རྣམིས་སུ་འཁོོདི་འདུག 

དི་ེལ་བལྟས་དུས། བོདི་དུ་ནང་ཆོོས་ཐོོག་མིརི་དིརི་སྐབས། རྒྱ་དིཀརི་ནག་ག་ི

ལུགས་མི་ིའདྲ་བ་གཉིིས་བྱུང་བ་ལས་མིཐོརི་རྒྱ་གརི་པའ་ིལུགས་ལ་རྒྱལ་ཁོ་ཐོོབ་སྟེ་ེ

དིརི་རྒྱས་སུ་སོང་བ་ཞིིག་ཏུ་འདུག་ལ། དི་ེན་ིབོདི་པའ་ིནང་བསྟེན་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་སྟེེང་ག་ི

རྒྱལ་ཁོ་བཟང་པ་ོཞིགི་ཏུ་ཁོ་ོབསོ་སྙོམི། 

ཅིའ་ིཕྱོིརི་ཞི་ེན། རྒྱ་ནག་ཧ་ཤིང་ག་ིལྟ་བ་དི་ེཡིང་ནང་པའ་ིཆོོས་ཤིིག་གཏན་ནས་

མི་ཡིིན་ཞིེས་ན་ིཁོ་ོབ་ོལརི་ནས་མི་ིསྨྲ་ཡིི། གལ་ཏ་ེསྐབས་དིེའ་ིརྒྱལ་ཁོ་རྒྱ་ནག་པའ་ི

ཆོོས་ལ་ཐོོབ་ཅིང་བོདི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ལྟ་གྲུབ་དི་ེཉིིདི་འཕེལ་ཡིོདི་པའ་ིདིབང་དུ་བཏང་ན། 



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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བོདི་ཀྱི་ཆོོས་པའི་ཁྲིོདི་དུ་སྒོོམི་རྒྱག་པའི་སྲིོལ་ཆོེ་ཙམི་ཞིིག་དིརི་ཡིོདི་ངེས་ཡིིན་ལ། 

དིགནོ་སྡོ་ེཚིའོ་ིའདུལ་བའ་ིལག་ལནེ་ཡིང་དི་ལྟ་ལས་བཟང་ཙམི་ཞིགི་ཆོགས་ཡིདོི་ལས་

ཆོ་ེམིོདི། འོན་ཀྱང་དིཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོོས་རྒྱུན་ལྟརི་ཐོོག་མིརི་རིིགས་པས་གཏན་ལ་

ཕབ། བརི་དུ་གཞུང་དིོན་གདིམིས་ངག་ཏུ་ཤིརི། ཐོ་མིརི་བརྩིོན་པས་ཉིམིས་སུ་ལེན་

པའ་ིསྲིོལ་བཟང་དི་ེའདྲ་ཆོགས་ཐུབ་མིེདི་པ་སྨོོས་མིེདི་ཡིིན་པས། དི་ལྟ་འཛམི་གླིིང་ག་ི

ནང་བསྟེན་པའ་ིསྡོ་ེརུ“བོདི་ཀྱ་ིནང་ཆོོས”ཞིེས་གཟ་ིམིདིངས་གཞིན་དིང་མི་ིམིཚུངས་

པ་ཞིགི་མིཆོསི་པ་འདི་ིཉིིདི་ཀྱང་འཁྲུངས་པའ་ིགནས་ཡིདོི་སྲིདིི་ཀྱ་ིམི་རིེདི། 

དི་ེལྟརི་ཞིིབ་ཏུ་བསམིས་དུས། ནང་བསྟེན་གྱི་ིདིགོན་སྡོ་ེཞིིག་ག་ིརྩི་བའ་ིརིིན་ཐོང་

དི་ེཉིིདི་ལས་སྦྱོརི་གང་འདྲ་ཞིིག་ག་ིསྒོ་ོནས་ཕྱོིརི་མིངོན་དིགོས་པའ་ིཚུལ་དིེརི། དི་ལྟའ་ི

བདོི་ཀྱ་ིདིགནོ་སྡོའེ་ིདིབུ་ཁྲིདིི་ཕལ་མི་ོཆོསེ་བསམི་གཞིགིས་ལགེས་པ་ོཞིགི་གཏངོ་ཐུབ་

ཀྱ་ིམིེདི་པ་དི་ེནི། བོདི་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོ་ེཚིོའ་ིལས་སྒོ་ོམིང་པ་ོཞིིག་ལོག་ལམི་དུ་འཕྱོན་པའ་ི

རྩི་བ་ཉིིདི་དུ་སེམིས་པས། མི་ིལ་ོཆོིག་སྟེོང་ལྷག་ག་ིཡིརི་སྔོོན་ཞིིག་ནས། རིང་རིེའ་ིཕྱོ་ི

མིོའ་ིསློོབ་དིཔོན་ཀཱ་མི་ལ་ཤཱ་ིལས་ན།ི བོདི་ཀྱ་ིཡུལ་འདིིརི་ནང་ཆོོས་ཀྱ་ིའཕེལ་ཚུལ་ག་ོ

རིིམི་མི་ནོརི་བ་ཞིིག་འབྱུང་བའི་ཆོེདི་དུ<< སྒོོམི་རིིམི་ཐོོག་ཐོ་བརི་གསུམི>> 

མིཛདི་པའ་ིདིགོངས་འདུན་དི་ེལ། དི་ལྟ་འུ་ཚིོས་ལྷག་ཏུ་ཕྱོིརི་འདིང་ནན་པ་ོཞིིག་རྒྱག་

དིགསོ་པརི་སྙོམི་མི།ོ །

གང་ལྟརི་བློ་ོཕམི་པ་ཞིིག་ལ་བརི་སྐབས་ཤིིག་ནས་ན།ི བདོི་ཡུལ་དིབུས་སུ་ཆོསོ་

སྲིདིི་ཟུང་འབྲེེལ་གྱི་ིསྲིིདི་ལུགས་དིརི་ཅིང་། དིེའ་ིཤིན་སྟེོབས་ཕྱོོགས་མིཐོའ་ིཡུལ་གྲུ་ཆོ་ེ

ཆུང་ཀུན་ཏུ་རིིམི་གྱིིས་ཐོེབས་པ་ལས་དིགོན་སྡོ་ེདིག་ག་ིལས་འགན་ལ་གནས་མི་ཡིིན་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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པའ་ིའགྱུརི་བ་སྣ་ཚིགོས་སངོ་སྟེ།ེ དིགནོ་སྡོ་ེཞིགི་ག་ིའཚི་ོགནས་ཀྱ་ིརྩི་བའ་ིདིནོ་སྙོངི་ལ་

ཡིང་ལྟ་ཚུལ་གཞིན་ཞིིག་བྱུང་བརི་བརྟེེན། བརི་སྐབས་ཤིིག་ནས་བཟུང་། དིགོན་སྡོ་ེ

རྣམིས་ན་ིདིག་ེའདུན་མིང་ལ་ཐུན་མིོང་དུ་དིབང་བའ་ིཐོོས་བསམི་གྱི་ིཁོོརི་ཡུག་ཅིག་ག་ི

ང་ོབ་ོལས་འགྱུརི་ཏ།ེ “ཆོསོ་སྲིིདི་ཀྱ་ིམིངའ་བདིག”ཆོ་ེག་ེམི་ོསྒོེརི་པའ་ིདིབང་ཤུགས་ཀྱ་ི

རྨང་གདིན་དིང་། ཆོབ་སྲིིདི་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོོངས་སུ་འགྲོེང་བའི་ཚིོགས་པ་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི། 

གྱུརི་ནས་ཀྱང་ལྷ་སྡོ་ེམི་ིསྡོ་ེདུ་མིའ་ིཁོ་དིབང་རྐྱེན་གསུམི་བདིག་གིརི་མིཛདི་དི།ེ དིབེན་

པའ་ིདིགནོ་སྡོ་ེཕལ་མི་ོཆོ་ེཞིགི་ན།ི འཇིགི་རྟེནེ་པའ་ིཟང་ཟངི་ཆོགས་སྡོང་ག་ིལས་རིགིས་

སྣ་ཚིགོས་ལ་བཀོདི་འདིམོིས་ཀྱ་ིལྟ་ེགནས་སུ་གྱུརི་སངོ་བ་རིེདི།

སྐབས་དིརེི། མི་ིཆོེན་སྤྲུལ་ཆོནེ་ཚིའོ“ིའཕྲནི་ལས་ཀྱ་ིཁོ་ལ་ོཔ”རྣམིས་ལ་ན་ིདིབང་

ཆོ་སྒོརེི་འཛནི་གྱི་ིསྐལ་བཟང་མིངནོ་པརི་ཤིརི་ཏ།ེ ཆོསོ་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོ་ེརྣམིས་ཀྱ་ིལས་སུ་

བྱེ་བ་རྣམིས་ཀྱང་ང་ོབ་ོདིང་ནང་དིོན་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུརི་པས། དི་ེགའ་ིགྲྭ་པ་རྣམིས་

ལའང་ནང་འགལ་གྱི་ིཁུརི་པ་ོཤིིན་ཏུ་ལྕ་ིབའ་ིམི་ིཚི་ེསྐྱེེལ་སྟེངས་ཤིིག་ས་ཁྱབ་རྡོ་ོཁྱབ་ཏུ་

སོང་བ་རིེདི། དི་ེལྟརི་དིགོན་སྡོ་ེརྣམིས་སུ་རིང་ཉིིདི་ཆོོས་སྡོ་ེརྣལ་མི་ཞིིག་ཏུ་མིཚིོན་བྱེེདི་

ཀྱ་ིརྩི་བའ་ིལས་སྒོ་ོམིཐོའ་དིག་བག་ལ་ཞི་བ་དིང་ཆོབས་ཅིག བོདི་པའི“བློ་གྲྭ་འཇིོན་

པོ”རྣམིས་ཀྱིས“གལ་ཆོེན་ནང་ག་ིདིོན་ཆོེན”གྱི་ིལས་རིིགས་སྣ་ཚིོགས་ལ་ཤི་ཐོང་ཐོང་

གིས་འབདི་དི།ེ ཐོོས་བསམི་སྒོོམི་གསུམི་སོགས་དིག་ེའདུན་གྱི་ིནརི་མིའ་ིཀུན་སྤྱོདོི་ཀྱ་ི

འཇུག་རིིམི་མིཐོའ་དིག་ལ་དི་ོསྣང་ཇི་ེཆུང་ཇི་ེཆུང་དུ་ཕྱོིན་ནས། མིཐོརི་ལས་སུ་བྱེ་བ་

གཞིན་དིག་ག་ིཞིོརི་ཁྲིིདི་དིངསོ་པ་ོཙམི་དུ་གྱུརི་པ་རིེདི། 

དི་ེན་ིའདིས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིཟིན་ཐོ་ོཙམི་ག་ལ་ཡིིན། དི་ལྟ་ཡིང་ཡི་མི་བརློའ་ིསྣང་



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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ཚུལ་དི་ེཉིིདི་བོདི་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོ་ེཕལ་མི་ོཆོེའ་ིལས་སྒོ་ོཀུན་ན་ཏིལ་ལ་ཏིལ་མིརི་དུ་སིམི་

ཡིོདི་པརི་མི་ཟདི། “ཆོོས་སྡོེ་རྣམིས་སུ་ཆོོས་ཀྱི་སློོབ་སྦྱོང་རྣལ་མི་དིགག་བྱེརི་

འཛིན”གྱིིན་པ་ལྟ་བུའ་ིསྣང་ཚུལ་བློ་ོཡུལ་དུ་མི་ིཤིོང་བ་སྣ་ཚིོགས་ཀྱང་རྒྱུན་ཆོགས་སུ་

འབྱུང་བཞིནི་པ་མི་ཡིནི་ནམི།

རྒྱུ་མིཚིན་དིེའ་ིཕྱོིརི། ལུང་རྟེོགས་བསྟེན་པའ་ིསྙོིང་པོརི་ཤིེས་ནས་དིདི་པའ་ིསྐྱེེས་

བུ་རྣམིས་ལ་ནན་གྱིིས་ཞུ་རྒྱུརི། བོདི་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོེའ་ིགནས་སྟེངས་ལེགས་བཅོས་ཀྱ་ི

ཐོོག་མིའ་ིསྔོོན་འགྲོ་ོགཅིག་པུ་ནི། ལེགས་བཤིདི་སྡོ་ེསྣོདི་གསུམི་གྱི་ིདིགོངས་དིོན་ལ་

གཞི་ིབཙུགས་ཏེ། དིགོན་སྡོ་ེཞིིག་ག་ིརྩི་བའ་ིདིོན་སྙོིང་དིང་རིིན་ཐོང་ན་ིལས་སུ་བྱེ་བ་

གང་གི་སྒོ་ོནས་མིངོན་དིགོས་པའི་གནདི་དིོན་དིེ་ཉིིདི་ལ་ནན་གྱིིས་བསྐྱེརི་ཞིིབ་བྱེས་

ནས། ཚུལ་དི་ེལ་ངསོ་འཛནི་མི་ནོརི་བ་ཞིགི་དིང་། ལྟ་སྟེངས་མི་འཁྲུལ་བ་ཞིགི་ཆོགས་

རྒྱུ་ལས་གལ་ཆོེ་བ་གང་ཡིང་མི་མིཆོིས་ཏེ། ཆོོས་འཇིིག་རྟེེན་གང་གི་ཕྱོོགས་ཡིིན་

ནའང་འདྲ། བྱེ་ེབྲེག་ག་ིགནས་ལུགས་མིཐོོང་ཐོེངས་རི་ེརི་ེནི། ཤིེས་རིབ་ཀྱ་ིརྟེོགས་པ་

སདི་ཐོེངས་རི་ེརི་ེཡིིན་ངེས་ལ། ཤིེས་རིབ་ཀྱ་ིརྟེོགས་པ་སདི་ཐོེངས་རི་ེརི་ེནི། ལམི་གྱི་ི

འདིམི་ག་རྙདེི་ཐོངེས་རི་ེརིརེི་འགྱུརི་སྲིིདི་པའ་ིཕྱོརིི་རི།ོ །

དི་ན་ིདྲ་ིབའ་ིདིངསོ་ལན་གདིབ་པརི་བྱེ་བ་ལ། སྤྱོརིི་བཏང་དིགནོ་སྡོ་ེགང་དིང་གང་

ཡིནི་རུང་། མི་ིམིང་པསོ་གྲུབ་པའ་ིཚིགོས་པ་ཞིགི་ཡིནི་པའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིཆོསོ་ཉིདིི་ལྟརི་ན། 

དི་ེགའ་ིལས་སུ་བྱེ་བ་རྣམིས་ལ་དིབུ་ཁྲིིདི་ཀྱ་ིནུས་པ་ལྡན་པའ་ིའཛིན་སྐྱེོང་ཚིོགས་པ་

ཞིིག་ཡིོདི་གལ་ཤིིན་ཏུ་ཆོ་ེཞིིང་། དི་ེཡིང་ཡུལ་དུས་ཀྱ་ིའགྲོ་ོཕྱོོགས་དིང་མིཐུན་པརི་ཕྱོ་ི

གསལ་ནང་གསལ་དུ་མིང་མིསོ་འསོ་འདིམེིས་ཀྱ་ིལམི་སྲིལོ་ལས་བྱུང་ན་དིགསོ་པ་ཆོ་ེ



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།

  328  

སྟེ།ེ དིགོན་སྡོེའ་ིདི་ོདིམི་གྱི་ིབྱེ་བ་རྣམིས་ཀྱང་ཚིོགས་པ་ཞིིག་ག་ིང་ོབོའ་ིཐོོག་ནས་འཛིན་

སྐྱེངོ་གནང་ན་ན།ི མི་ིསྒོརེི་པ་ཞིགི་གསི་བརྒྱ་ཁོ་ཆོགི་གཅདོི་ཀྱ་ིཚུལ་དུ་དིབང་བཟུང་བ་

དིང་བརི་ཁྱདི་ཆོནེ་པ་ོཡིདོི་དི་ེརྒྱས་པརི་མི་ིགླིངེ་།

ལྷག་པརི་ཏུ་དིགོན་སྡོ་ེཅུང་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ལ་ཆོག་བཞིག་ན། (1)དིགོན་སྡོེའ་ིཁྱདི་

ཆོོས་ལྡན་པའ་ིཤིེས་རིིག་སློོབ་གསོ། (2) སྲིོལ་རྒྱུན་གྱི་ིམིཛེས་སྡུག་མི་ཉིམིས་པའ་ི

འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིི། (3)དིག་ེའདུན་གྱི་ིབདི་ེཐོང་ལ་ཕན་པའ་ིསྨོན་བཅོས་འཕྲོདི་

བསྟེེན། (4) རིང་ཁོ་རིང་གས་ོཐུབ་པའ་ིདིཔལ་འབྱེོརི་འདུ་འགོདི། (5)འདུལ་བའ་ི

དིགོངས་དིོན་དིང་མིཐུན་ཞིིང་དིམི་ལྷོདི་རིན་པའ་ིབཅས་ཁྲིིམིས་རྩི་འཛིན། (6)དིདི་

ལྡན་མིང་ཚིོགས་ཀྱ་ིདིགོས་འདུན་བསྐང་ཐོབས་ཀྱ་ིཕྱོ་ིདིོན་སྒྲུབ་གཉིེརི་སོགས་ལས་སྒོ་ོ

རིིགས་དིང་རྣམི་གྲོངས་དུ་མི་ཞིིག་ཡིོདི་པས། དི་ེརྣམིས་དུས་ཀྱ་ིཆོོས་ཉིིདི་དིང་མིཐུན་

པརི་རྒྱུན་སྐྱེོང་བ་ལ། མིཁོས་མིཛངས་ལྡན་པའ་ིདིབུ་ཁྲིིདི་ཀྱ་ིདིཔུང་ཁོག་ཚིདི་ལྡན་

ཞིགི་བྱུང་ན་ཅ་ིནས་ཀྱང་དིནོ་སྙོངི་ཆོ།ེ

གང་ལྟརི་གཙ་ོབོའ་ིནང་ག་ིགཙ་ོབ་ོན།ི སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིཆོོས་ལ་རིབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ི

དིག་ེའདུན་པ་ཞིགི་ལ་མིཚིནོ་ན། མིཚིན་ཉིདིི་བསམི་བློ་ོགཏངི་ཟབ་ལྡན་པའ་ིནང་བསྟེན་

གྱི་ིགཙུག་ལག་རྣམིས་ལ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེི་རྒྱུ་དི་ེན་ིརིང་ག་ིམི་ིཚི་ེའདིའི་ིགལ་ཆོའེ་ིདིནོ་བྱེ་

ཐོོག་མི་ཉིིདི་དུ་བརྩི་ིརིིགས་པརི་བརྟེེན། ནང་བསྟེན་དིགོན་སྡོ་ེས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཀྱང་། 

དིགོན་སྡོེའ་ིཁྱདི་ཆོོས་དིང་བཅས་པའ་ིཤིེས་རིིག་སློོབ་གས་ོགཙིགས་སུ་འཛིན་རྒྱུ་དི་ེ

ཁོ་ོན་གལ་ཆོེན་ནང་ག་ིདིོན་ཆོེན་ཡིིན་གྱིི། ལས་སུ་བྱེ་བ་གཞིན་དིག་རྣམིས་ན་ིདིེའ་ི

རིམི་འདིེགས་ལྟ་བུའམི། ཕྱོིའ་ིམིཐུན་རྐྱེན་ཙམི་གྱི་ིབྱེ་བ་ཕལ་པ་ཉིིདི་ལས་མི་འདིས་



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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པས། དི་ེརིངི་འདི་ིནས་ཀྱང་གཙ་ོབ་ོདིགོན་སྡོེའ་ིཤིསེ་རིགི་སློབོ་གསོའ་ིསྐརོི་འབའ་ཞིགི་

བརྗོདོི་རྒྱུ་ཡིནི། 

གཅགི དིགནོ་སྡོའེ་ིརྨང་གཞིའི་ིསློབོ་གས།ོ ཁོ་ོབསོ་རྒྱུན་དུ་སྨྲ་བཞིིན་པ་ལྟརི། དི་

ལྟའ་ིབོདི་པའ་ིཆོོས་སྡོ་ེརྣམིས་ཀྱ་ིཕམི་ཁོའ་ིརྩི་བ་ན་ིཤིེས་རིིག་སློོབ་གསོའ་ིསྟེེང་ན་ཡིོདི་

ཅངི་། ཤིསེ་རིགི་སློབོ་གསའོ་ིསྟེངེ་ག་ིཕམི་ཁོ་ཆོ་ེཤིསོ་ན་ིརྨང་གཞིའི་ིསློབོ་གསའོ་ིཐོགོ་ཏུ་

གནས་པརི་མིཐོོང་སྟེ།ེ བོདི་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོ་ེརྣམིས་སུ། དིག་ེའདུན་དིག་གིས་ནང་བསྟེན་

མིཚིན་ཉིདིི་རིགི་པའ་ིགཞུང་ཆོནེ་དིག་ལ་མི་བསློབ་པའ་ིསྔོནོ་དུ། རྨང་གཞིའི་ིསློབོ་གས་ོ

འཐུས་ཚིང་ཞིིག་མྱོོང་སྲིོལ་མི་མིཆོིས་པ་དིེས། གྲྭ་པ་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིམི་ིཚིེའ་ིནང་ལ་ཤིེས་

ཚིདི་བྱེང་ཚིདི་གང་ག་ིཐོདི་ནས་ཀྱང་གྱིོང་གུན་གསབ་ཐོབས་དིཀའ་བ་ཞིིག་སྟེེརི་གྱིིན་

པ་ན་ིམིགི་མིཐོངོ་ལག་ཟནི་རིདེི། 

ལྷག་ཏུ་ལ་ོཆུང་གྲྭ་ཕྲུག་མིང་པ་ོཡིོདི་པའ་ིདིགོན་སྡོ་ེདིག་གིས་ནི། དི་ེལ་དིམིིགས་

བསལ་དི་ོསྣང་ཞིིག་མི་བྱེས་ཀ་མིེདི་ལགས་ཏེ། མི་འོངས་པརི་བྱེིས་པ་དི་ེཚི་ོཆོོས་པ་

ལེགས་པ་ོཞིིག་ཡིོང་རྒྱུའ་ིཐོོག་མིའ་ིསྔོོན་འགྲོ་ོན་ིམི་ིལེགས་པ་ོཞིིག་ཡིོང་རྒྱུ་དི་ེལས་མི་

འདིས་ཤིངི་། མི་ིཚིདི་ལྡན་ཞིགི་ཏུ་ཆོགས་ཐོབས་ཀྱ་ིརྒྱུའ་ིརྩི་བ་ན།ི སློབོ་གས་ོལགེས་པ་ོ

ཞིགི་མྱོང་རྒྱུ་དི་ེཁོ་ོན་ལས་ཉིིདི་ལས་མི་འདིས། 

“ཐོགོ་ཁོང་ཇི་ིལྟརི་མིཐོ་ོན། རྨང་གཞི་ིདི་ེལྟརི་གལ་ཆོ”ེབའ་ིརིང་བཞིནི་ལྟརི། ནང་

བསྟེན་གྱི་ིཟབ་ཅིང་ཕྲ་བའ་ིགཞུང་ལུགས་རྣམིས་ལ་ཐོོས་བསམི་གྱི་ིསྦྱོརི་བ་ལྷུརི་ལེན་

མིཁོན་ཞིིག་ལ་མིཚིོན་ན། རིང་ག་ིབློ་ོགྲོོས་དི་ེཕྲ་ཞིིང་ཕྲ་བའ་ིགནས་ལུགས་རྣམིས་ལ་

འཇུག་པའི་ཐོོག་མིའི་ཉིེརི་བསྡོོགས་སུ། འབྲེེལ་ཡིོདི་ཀྱི་ཤིེས་བྱེའི་རྨང་གཞིི་དིང་། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བསམི་གཞིིགས་ཀྱི་ནུས་པའི་རྨང་གཞིི། དིབྱེེ་ཞིིབ་ཀྱི་ནུས་པའི་རྨང་གཞིི་སོགས་

བརྟེན་པ་ོཞིགི་ལྡན་རྒྱུ་ན་ིགནདི་ཀྱ་ིདིནོ་པ་ོཡིནི་ན།ོ །

མི་ིསུ་དིང་སུའ་ིངོས་ནས་བལྟས་ན་ཡིང་། རྨང་གཞིིའ་ིསློོབ་གས་ོན་ིམི་ིཚིེའ་ིཤིེས་

ཡིནོ་གྱི་ིརྩི་བ་དིང་། མི་ིགཞིིའ་ིངསེ་དིནོ་གྱི་ིགཟུངས་གཞུག་ཡིནི་པརི་བརྟེནེ། རིང་རིེའ་ི

དིགོན་སྡོེ་དིག་གིས་ཀྱང་གྲྭ་གཞིོན་རྣམིས་ཀྱི་རྨང་གཞིིའི་ཤིེས་ཡིོན་གཙིགས་འཛིན་

བྱེེདི་མིིན་ན།ི འུ་ཅག་ཤི་ིགསོན་གྱི་ིའདིམི་ག་གཙ་ོབ་ོཞིིག་ཡིིན་པརི་འདུག་ན། དིེང་ག་ི

གནས་བབ་འདིིའ་ིའོག་ཏུ། སློདི་ཕྱོིན“དིགོན་སྡོེའ་ིའགན་འཁྲིིའ་ིསློོབ་གསོའ”ི ལམི་

ལུགས་ཤིགི་ཆོགས་ཐུབ་ན་ཤིནི་ཏུ་བཟང་བརི་སྙོམི། 

གལ་ཏ་ེནམི་ཉི་ིམི་ཞིིག་ལ། བོདི་ཀྱ་ིཆོོས་རྒྱུདི་གྲུབ་མིཐོའ་ཁོག་ག་ིངེས་དིོན་ཆོོས་

ཀྱ་ིབཤིེས་གཉིེན་རྣམིས་གདིན་འཛོམིས་པའ་ིཐོོག་ཏུ་བགྲོ་ོགླིེང་དིང་ཞིིབ་དིཔྱོདི་བརྒྱུདི་

དིེ། “དིགོན་སྡོེའ་ིའགན་འཁྲིིའ་ིསློོབ་གསོའ”ིལམི་ལུགས་ཤིིག་བཟ་ོརྒྱུརི་གྲོོས་མིཐུན་

ལེགས་པོརི་བྱུང་ཞིིང་། ལས་ཀ་དིེའ་ིཉིེརི་བསྡོོགས་མིཚིན་ཉིིདི་ཚིང་བ་ཞིིག་ལེགས་

པརི་བསྒྲུབས་ཚི།ེ དི་ེན་ིཁོ་ོབོས་དིགའ་འབདོི་ཁྲི་ིསྟེངོ་སྒྲོགོ་པའ་ིཉི་ིམི་དི་ེཡིནི་ངསེ། བརྒྱ་

ལ་དི་ེལྟརི་མི་བྱུང་རུང་ཐོོག་མིརི་ཆོོས་སྡོ་ེཅུང་ཆོ་ེབ་འགའ་ཞིིག་གིས་ལམི་སྲིོལ་དི་ེའདྲ་

ཞིགི་བཏོདི་ན་དིགསོ་པ་ཤིིན་ཏུ་ཆོ།ེ

དི་ེལྟརི་བོདི་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོ་ེརྣམིས་སུ། དིེང་ཕྱོིན་མི་ིསུ་ཞིིག་རིབ་ཏུ་བྱུང་ན་ཡིང་། 

ནདི་པ་དིང་། རྒས་འཁོགོས་ལྟ་བུ་དིམིགིས་བསལ་གནས་ཚུལ་ཅན་མི་ཡིནི་པ་ཐོམིས་

ཅདི་ཀྱིས། ལ་ོལྔ་དིང་བདུན་བརི་གྱི་ིརྨང་གཞིིའ་ིསློོབ་གས་ོཞིིག་ངེས་པརི་མྱོང་དིགོས་

པའ་ིལམི་སྲིོལ་ཞིིག་མི་གྲུབ་ཐུ་མིེདི་ཡིིན་པ་ནི། དུས་ཀྱ་ིཆོོས་ཉིིདི་བཙན་པོས་བཀའ་



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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རྒྱ་སྒྲོོག་གིན་འདུག་ཅིང་། དི་ེའདྲའ་ིརྨང་གཞིིའ་ིསློོབ་གས་ོན།ི དིགོན་སྡོེའ་ིགྲུ་ཟུརི་གང་

ཞིིག་ཏུ་སློོབ་གླིིང་གི་རྣམི་པ་ཅན་གྱིི་སྡོེ་ཚིན་ཟུརི་བཙུགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ན་ཤིིན་ཏུ་

ལགེས་པརི་མིཐོངོ་། 

དིགོན་པ་ཆུང་ཆུང་གྲྭ་གྲོངས་ཤིིན་ཏུ་ཉུང་བ་རྣམིས་ལ་མིཐུན་རྐྱེན་སྣ་ཚིོགས་ཀྱ་ི

དིབང་གིས། སྒོེརི་ལ་སློོབ་གླིིང་ཟུརི་འཛུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆུང་མིོདི། བསམི་བློ་ོགུ་

ཡིངས་དིང་མིིག་རྒྱང་རིིང་པ་ོབསྐྱེེདི་ཐུབ་ན་ནི། དིགོན་ཁོག་མིང་པོས་མིཉིམི་འབྲེེལ་

གྱིིས་ཐུན་མིོང་དུ་རྨང་གཞིིའ་ིསློོབ་གླིིང་རི་ེབཙུགས་ཀྱང་མི་ཆོོག་པ་མིེདི་དིེ། སློོབ་མི་

རྣམིས་རྨང་གཞིིའ་ིསློོབ་སྦྱོང་མིཐོརི་ཕྱོིན་རྗོེས་སློརི་ཡིང་རིང་རིང་ག་ིདིགོན་པརི་འགྲོ་ོ

རྒྱུའ་ིགན་རྒྱ་དིང་པ་ོནས་བཞིག་ཆོོག་པ་དིང་། ཆོོས་རྒྱུདི་མི་ིའདྲ་བ་སུ་དིང་སུ་ཡིིན་

རུང་། ལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ིརྣམི་གཞིག་ཕྲན་བུ་མི་ིའདྲ་བ་རྣམིས་ན་ིཟབ་ས་ཕྲ་སའ་ིསྐདི་ཆོ་ཞིིག་

ཡིིན་པས། རྨང་གཞིིའ་ིསློོབ་གས་ོལྟ་བུ་ན་ིམིཉིམི་འབྲེེལ་གྱིིས་བསྒྲུབ་ནའང་སྟེབས་མི་ི

འགྲོགི་པ་ཅ་ིཡིང་མིདེི་པས་ས།ོ །

མིིག་སྔོརི་ལ་མིཚིོན་ན། དིགོན་སྡོེའ་ིརྨང་གཞིིའ་ིསློོབ་གླིིང་ཟུརི་དུ་བཙུགས་ནས་

གསརི་དུ་གྲྭ་པ་བྱེདེི་མིཁོན་བྱུང་ཚི།ེ ངསེ་པརི་དུ་རྨང་གཞིའི་ིསློབོ་གས་ོཞིགི་མི་མྱོང་ཐུ་

མིེདི་ཀྱ་ིལམི་ལུགས་དི་ེའདྲ་དིངོས་སུ་ལག་བསྟེརི་བྱེེདི་ཀྱིན་པའ་ིདིགོན་སྡོ་ེརི་ེགཉིིས་

ཤིིག་མིཐོོང་རྒྱུ་ཡིོདི་པ་དི་ེརྗོེས་སུ་ཡི་ིརིངས་པའ་ིགནས་ལགས་ན་ཡིང་། མིིང་དིོན་

མིཚུངས་པའ་ིདིགོན་སྡོེའ་ིརྨང་གཞིིའ་ིསློོབ་གས་ོཚིདི་ལྡན་ཞིིག་དི་ེསྔོ་དི་རུང་ཁོོང་ཅག་

གིས་ཀྱང་བསྒྲུབ་ཐུབ་མིེདི་པརི་འདུག་སྟེ།ེ དིགོན་སྡོེའ་ིཁྱདི་ཆོོས་ལྡན་པའ་ིརྨང་གཞིིའ་ི

སློོབ་དིེབ་རིིགས་གཅིག་ཙམི་ཡིང་དི་ེསྔོ་ཕལ་ཆོེརི་བཟོས་མིེདི་པ་དི་ེགཅིག་པུས་ཀྱང་། 
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དིགོན་སྡོེའ་ིརྨང་གཞི་ིསློོབ་གས་ོཚིདི་ལྡན་ཞིིག་གྲུབ་རྒྱུརི་དི་དུང་བརི་ཐོག་ཅུང་རིིང་བ་

ཤིསེ་ཐུབ།

དིགོན་སྡོེའ་ིརྨང་གཞིིའ་ིསློོབ་གླིིང་ལ་ཆོག་བཞིག་ན། སློོབ་ཞུགས་སློོབ་མི་ཚིོས་

བདོི་ཀྱ་ིཡི་ིགའེ་ིསྦྱརོི་ཀློགོ་དིང་། རྩིམོི་ཡིགི་འབྲེ་ིསྦྱངོ་ཅ་ིནུས་རི་ེདིང་། སུམི་རྟེགས་དིག་

གསུམི་ན་ིངེས་པརི་དུ་རྐང་ཚུགས་པ་ཞིིག་བསློབ་དིགོས་པརི་མི་ཟདི། སློོབ་གས་ོདི་ེ

ཉིིདི་དིགོན་སྡོ་ེརྨང་གཞིིའ་ིསློོབ་གས་ོཞིིག་ཡིིན་པའ་ིངོས་ནས། དིགོན་པ་རིང་རིང་ག་ི

རྒྱུན་གྱི་ིཆོོས་སྤྱོོདི་བློ་ོའཛིན་དིང་། དིག་ེཚུལ་གྱི་ིསྲུང་བྱེའ་ིང་ོབགྲོང་ལྟ་བུའ་ིཤིེས་བྱེ་ཁོ་

ཡིརི་པ་སྣ་ཚིགོས་ཀྱང་ཁོངོ་དུ་ཆུདི་པརི་བྱེེདི་དིགསོ་པརི་སྙོམི།

རྨང་གཞིའི་ིསློབོ་གསའོ་ིསྐབས་ནས་བཟུང་། ལ་ོརིམིི་ཅུང་མིཐོ་ོབ་རྣམིས་ལ་ན་ིཡི་ི

གེའ་ིའབྲེ་ིཀློོག་ག་ིསྦྱོརི་བ་དིང་འབྲེེལ་ནས་འཛམི་གླིིང་སྤྱོིའ་ིཤིེས་དིཔལ་འཕེལ་རིིམི་གྱི་ི

བྱུང་བ་མིདིོརི་བསྡུས་རི་ེདིང་། བོདི་རིང་ག་ིགནའ་རིབས་ལ་ོརྒྱུས་དིང་ཉི་ེརིབས་ལ་ོ

རྒྱུས་ཀྱ་ིབསློབ་གཞི་ིའོས་འཚིམི་རི་ེབཞིག་ན་ལེགས་ཤིིང་། བྱེ་ེབྲེག་ཏུ་ནང་བསྟེན་གྱི་ི

བྱུང་རིིམི་ཐོདི་ནས་ནི། ཆོོས་འབྱུང་ཞིིབ་རྒྱས་དིང་སྦྱརི་ཏ་ེགྲུབ་མིཐོའ་རིིས་མིེདི་ཀྱ་ི

ཁོོངས་སུ་ངེས་དིོན་ཆོོས་ཀྱ་ིབཤིེས་གཉིེན་སུ་དིང་སུ་བྱུང་བ་སོགས་དིམི་པ་སྔོ་མིའ་ི

རྣམི་ཐོརི་གང་ལེགས་རིེ་བདིམིས་བསྒྲོིགས་ཀྱིས་གསན་སྦྱོང་བྱེེདི་དུ་འཇུག་པའི་

དིགསོ་པ་བློ་ལྷག་ཏུ་མིཐོངོ་། 

དི་དུང་། རིང་དིབང་དིམིངས་གཙ་ོསོགས་ཡིོངས་ཁྱབ་རིིན་ཐོང་སྐོརི་གྱི་ིཤིེས་བྱེ་

མིདིོརི་བསྡུས་རིེ་ཡིང་བསློབ་ཏུ་བཅུག་ནས་ཡུལ་དུས་ཀྱི་འགྱུརི་བའི་ཆོོས་ཉིིདི་ལ་

མིགི་རྒྱ་བསྐྱེདེི་ན་དིག་ེམིཚིན་ཆོ་ེཞིངི་། ནང་བསྟེན་རིགི་པའ་ིརྒྱུན་ཤིསེ་ག་ོསློ་བ་རྣམིས་
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ནི། ཆུང་དུས་ནས་གཏམི་རྒྱུདི་དིང་དིཔེའི་སྒོ་ོནས་སེམིས་ལ་ངེས་པརི་བྱེ་རྒྱུ་དིང་། 

ལྷག་པརི་ཏུ་མི་ིཞིིག་གྲྭ་པའ་ིལམི་དུ་འགྲོ་ོརྒྱུ་ཡིིན་ཕྱོིན། གྲྭ་པ་ཟེརི་བ་ཡིང་སྙོིང་ཅ་ིཞིིག་

ག་ིདིོན་ཡིིན་པ་དིང་། གྲྭ་པ་བྱེས་ཕྱོིན་ལས་གང་འདྲ་ཞིིག་ལ་བརྩིོན་རིིགས་པ་སོགས་

ཀྱ་ིགནས་ལུགས་གསལ་བོརི་ངོས་ཟིན་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་ན་ིདིོན་གྱི་ིསྙོིང་པ་ོཁོ་ོན་ཡིིན་ཏེ། 

དི་ེལས་གཞིན་དུ་གཙང་སྦྲི་དིང་འཕྲོདི་བསྟེེན་གྱི་ིཤིེས་བྱེ་སོགས་འཚི་ོབའ་ིཉིེརི་མིཁོོའ་ི

སྐོརི་ནས་ཀྱང་བསློབ་གཞི་ིཐུང་ངུ་རི་ེགཏན་འཁོེལ་བྱེེདི་ཐུབ་ན་དིགོས་པ་ཅ་ིབས་ཆོ་ེ

བརི་སྙོམི། 

ཡིང་གཅིག་བཤིདི་ན། གྲྭ་གཞིོན་སློོབ་ཕྲུག་ཚིོས་དིགོན་སྡོེའི་རྨང་གཞིིའི་སློོབ་

གས་ོམྱོོང་སྐབས་སུ། སློོབ་གླིིང་ག་ིདི་ོདིམི་མི་ིསྣ་དིང་། དིག་ེརྒན་རྣམིས་ཀྱིས་ན་ིསློོབ་

ཕྲུག་ཚིོརི་ཤིེས་བྱེ་རིིག་པའ་ིགནས་ལ་སྦྱང་བརྩིོན་གྱི་ིརྨང་གཞི་ིལེགས་པ་ོཞིིག་འདིིང་

རྒྱུ་ཁོ་ོནརི་བརྩིོན་པ་ལས། སློོབ་ཕྲུག་ག་ིམི་ིགཞི་ིདིང་། མི་ིསྤུས་འཚིརི་ལོངས་ཀྱ་ིག་ོ

རིམིི་སྣང་ཆུང་དུ་བཞིག་ན་ཤིནི་ཏུ་མི་ིའགྲོགི་སྟེ།ེ དིགནོ་སྡོའེ་ིརྨང་གཞིའི་ིསློབོ་གས་ོཞིསེ་

པའི་རྨང་གཞིི་ནི། ལ་ོཆུང་གྲྭ་གཞིོན་རྣམིས་ཀྱི་མིི་ཚིེ་ལེགས་ལམི་དུ་ཇིི་ལྟརི་བགྲོོདི་

ཚུལ་གྱིི་རྨང་གཞིི་དིང་། མིི་ཚིེའི་རིིན་ཐོང་ཆོོས་ཀྱི་སྒོ་ོནས་ཇིི་ལྟརི་མིངོན་གྱུརི་བྱེེདི་

ཚུལ་གྱི་ིབསམི་བློོའ་ིརྨང་གཞི་ིལ་ག་ོདིགོས་ཤིིང་། དིགོན་སྡོེའ་ིརྨང་གཞིིའ་ིསློོབ་གས་ོ

ཞིེས་པའི་རྨང་གཞིི་ནི། སློོབ་ཕྲུག་རིེ་རིེའི་མིི་ཡིི་འབྱུང་སྤུས་ཕྱོོགས་ཡིོངས་ནས་ཇིེ་

ལེགས་སུ་སྨོིན་པའ་ིརྨང་གཞི་ིདིང་། སློོབ་ཕྲུག་ཚིོའ་ིམི་ིཚིེའ་ིནང་དུ་བྱེམིས་བརྩི་ེདིང་

ཤིེས་རིབ་གཙ་ོབོརི་གྱུརི་པའི་ནང་སེམིས་ཀྱི་མིཛེས་པ་རྣམིས་རིིམི་གྱིིས་སྨོིན་པའི་

ཐོགོ་མིའ་ིརྨང་གཞི་ིལ་ཡིང་ག་ོདིགསོ་པ་རིདེི།
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དིརེི་བརྟེེན། དིགོན་སྡོེའ་ིརྨང་གཞིིའ་ིསློོབ་གསོས་ན།ི སློོབ་ཕྲུག་རྣམིས་ལ་གསེརི་

ལྟ་བུའ་ིམི་ིགཞི་ིལེགས་པ་ོཞིིག་ཆོགས་པརི་བྱེ་རྒྱུ་དི་ེརྩི་བའ་ིརྩི་བ་ཉིིདི་དུ་འཛིན་འོས་

ཤིིང་། ནང་ཆོོས་དིང་འབྲེེལ་བའ་ིབསམི་བློོའ་ིརྨང་གཞི་ིདིང་། ཀུན་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིརྨང་གཞི་ི

ལགེས་པ་ོཞིགི་ཚུགས་རྒྱུ་ན་ིདིནོ་གྱི་ིདིམིགིས་ཡུལ་ཉིདིི་དུ་བལྟ་འསོ་པས། རིང་བཞིནི་

གྱིིས་བརྩི་ེསེམིས་ཆོ་ེབ་དིང་། གྲོོགས་ལ་ཕྱོ་ིཐོག་རིིང་བ། མི་ིགཞི་ིབརྟེན་པ་ོཡིོདི་པ། 

སྡོིག་པའ་ིལས་ལ་ཤིིན་ཏུ་འཛེམི་པ། རིང་ཚིིག་རིང་གིས་བརྩི་ིབ། བྱེ་བའ་ིབློང་དིོརི་ལ་

རྟེོག་དིཔྱོདོི་ཀྱ་ིབློ་ོམིིག་ལྡན་པ། ལྷག་བསམི་ཟོལ་མིེདི་ཡིིན་པ། གུ་ཡིངས་སྒོམི་དིཀྱེལ་

ལྡན་པ། ལས་འབྲེས་བརྩི་ིསྲུང་ག་ིའདུ་ཤིེས་ཟབ་པ་སོགས་གྲྭ་པ་ཞིིག་ལ་ཡིོདི་འོས་

པའ་ིབསམི་བློ་ོདིང་ཀུན་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིསྤུས་ཚིདི་ཕྱོོགས་ཡིོངས་ནས་སྨོིན་པའ་ིཐོབས་དིང་

ཐོབས་བྱུང་ག་ིསྦྱོརི་བ་སྣ་ཚིགོས་བསྟེནེ་རིགིས། 

 དི་ེཡིང་བྱེ་ེབྲེག་ཏུ་བབས་ན། དིགོན་སྡོ་ེདིག་ག་ིརྨང་གཞིིའ་ིསློོབ་གླིིང་ས་ོསོའ་ི

དིག་ེརྒན་རྣམིས་ཀྱིས་ནི། སློོབ་ཕྲུག་རྣམིས་ཀྱ་ིཤིེས་བྱེ་ཡིོན་ཏན་གྱི་ིའཕེལ་རིིམི་ཁོ་ོན་

སྟེེ། རྒྱུགས་འབྲེས་བཟང་ངན་གཅིག་པུ་ཁོ་ོནས་སློོབ་ཕྲུག་ག་ིགྲུབ་འབྲེས་ལ་གདིེང་

འཇིོག་མི་ིབྱེ་བརི། སློོབ་ཕྲུག་ག་ིམི་ིཚིེའ་ིརྒྱལ་ཕམི་དིང་འབྲེེལ་བ་ཆོགས་པའ་ིགནདི་

དིོན་གཙ་ོབ་ོརྣམིས་ཏ།ེ སློོབ་ཕྲུག་ག་ིམི་ིགཞིིའ་ིགྲུབ་སྟེངས་དིང་། དིེའ་ིམི་ིཚིེའ་ིལྟ་ཚུལ། 

རིནི་ཐོང་ལྟ་ཚུལ། བསམི་གཞིགིས་ཀྱ་ིནུས་པ། བསམི་བློ་ོདིང་ཀུན་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིསྤུས་ཚིདི་

སོགས་ཕྱོོགས་ཡིོངས་ནས་བདིེ་ཐོང་ངང་སྨོིན་གྱིི་ཡིོདི་མིེདི་དིེ་གཙིགས་སུ་བཟུང་

ནས། རིང་རིང་ག་ིསློོབ་ཕྲུག་ག་ིགྲུབ་འབྲེས་བཟང་ངན་ན་ིདིོན་གནདི་དི་ེདིག་ག་ིངོས་

ནས་བལྟ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གཙ་ོབ་ཡིནི།



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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ཅིའ་ིཕྱོིརི་ན། དིག་ེརྒན་ན་ིསློོབ་མིའ་ིམི་ིཚིེའ་ིནང་ཤུགས་རྐྱེན་འཇིོག་མིཁོན་གཙ་ོ

བ་ོཉིདིི་དུ་གྱུརི་ཡིདོི་པས། དིག་ེརྒན་རྣམིས་ཀྱསི་སློབོ་ཕྲུག་ཚིའོ་ིཤིསེ་ཡིནོ་འཕལེ་རྒྱས་

ཀྱ་ིཕྱོོགས་ཁོ་ོན་ལས། སློོབ་ཕྲུག་ཚིོའ་ིརྩི་བའ་ིརིིན་ཐོང་མིཚིོན་བྱེེདི་ཀྱ་ིབསམི་བློོའ་ིམི་

ལག་དིག་ག་ིསྤུས་ཚིདི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱ་ིཕྱོོགས་ལ་དི་ོསྣང་མི་བྱེས་ཤིིང་འགན་མི་བློང་

ན། དི་ེའདྲའ་ིདིག་ེརྒན་ན་ིམིིག་ཡི་མིེདི་པའ་ིལམི་སྟེོན་མིཁོན་ཞིིག་དིང་འདྲ་བས། དིག་ེ

རྒན་དིེའི་སློོབ་གསོ་ཡིང་འཇིིགས་རུང་གཡིང་སརི་ལྟུང་བའི་སློོབ་གསོ་ཞིིག་ཏུ་མིི་

འགྱུརི་བའ་ིངསེ་པ་ལརི་ནས་མི་མིཆོསི་པ་ཡིནི། 

དི་ེཡིང་སློོབ་མིའ་ིམི་ིགཞི་ིདིང་མི་ིསྤུས་ཇི་ེལེགས་སུ་འགྲོ་ོརྒྱུརི་དི་ོསྣང་ཡིོདི་མིདིོག་

གིས། ནམི་རྒྱུན་ཁོ་རྐྱང་བས་འདི་ིདིང་འདི་ིབྱེས་ན་ལེགས་ཚུལ་དིང་། དི་ེདིང་དི་ེབྱེས་

ན་མི་ིའགྲོིག་ཚུལ་གྱི་ིགནས་ལུཌ་ནན་བཤིདི་བྱེས་པ་ཁོ་ོནས་ན།ི སློོབ་མི་ཚིོའ་ིབསམི་

བློོའ་ིསྤུས་ཚིདི་མིཐོོརི་འདིེགས་བྱེེདི་མིི་ཐུབ་པརི་མི་ཟདི། བཤིདི་རྒྱུ་མིང་དྲགས་ན་

སློོབ་མིརི་སུན་སྣང་སྐྱེེས་ཏ་ེལྡོག་ཕྱོོགས་ཀྱ་ིནུས་པ་ཐོོན་པའ་ིདིཔ་ེམིཚིོན་ཀྱང་ཤིིན་ཏུ་

མིང་། སློབོ་ཕྲུག་ཚིརོི་རིང་བཀུརི་རིང་གཅསེ་དིང་། ཡི་རིབས་གཞུང་དྲང་། བརྩི་ེལྡན་

བློ་ོརྣོ། བདིེན་རྫུན་དིབྱེ་ེའབྱེེདི་སོགས་ཀྱ་ིནུས་པ་དིང་གཤིིས་སྤྱོོདི་རྣམིས་ཆོགས་རྒྱུ་

ལ་ན།ི སློོབ་ཕྲུག་ཁོ་ོརིང་ག་ིརྒྱུན་གྱི་ིའཚི་ོབའ་ིལག་ལེན་དིང་སྦྱརི་ནས་རིིམི་གྱིིས་སྨོིན་

ཐོབས་བྱེེདི་རྒྱུ་ཁོ་ོན་གཙ་ོབའ་ིཉིམིས་མྱོོང་ཐོདི་ནས་ནུབ་གླིིང་པའ་ིཐོབས་ལ་བལྟས་ན་

ལྟ་རིིན་ཆོ།ེ 

ཤིིན་ཏུ་ཐོབས་སྐྱེ་ོབ་ཞིིག་ལ། ང་ཚི་ོདིགོན་སྡོེའ་ིསློོབ་གསོའ་ིགྲུབ་ཆོ་གལ་ཆོེན་

ཞིིག“དིབྱུག་པས”བཟུང་ཡིོདི་པ་དི་ེཡིིན། “དིབྱུག་པའ་ིསློོབ་གསོ”ན་ིཀློ་ཀློོའ་ིསློོབ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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གསོ་དིང་ཤིེས་རྨོངས་ཀྱི་སློོབ་གསོ་ཁོོ་ན་ཡིིན་པས། དིེས་ནི་སློོབ་མིའི་རིང་བརྩིིའི་

བསམི་བློ་ོདིང་། ཁོེརི་ཚུགས་ཀྱ་ིམི་ིགཞི་ིགྲུབ་རྒྱུརི་ཤིིན་ཏུ་གནོདི་པ་རིེདི། འཇིིགས་

སྣང་གི་མིིག་ཟུང་ཀེམི་ཀེམི་གཡིོ་བཞིིན་དིབྱུག་པའི་ངོ་ལ་བལྟས་ཏེ་སློོབ་སྦྱོང་ལ་

བརྩིོན་པ་ན།ི བཙན་དིབང་གིས་དིེདི་པའ་ིཁྲིལ་ལས་ཁོ་ོན་ཡིིན་ཕྱོིརི། དིེའ་ིའབྲེས་བུརི་

རིང་ཚུགས་མི་ིབརྟེན་ཞིིང་། མིངོན་ལྐོོག་མི་ིམིཚུངས་པ། སློོབ་སྦྱོང་ལ་སྤྲོ་ོསྣང་ཆུང་བ། 

མི་ིཚིེའ་ིདིམིིགས་ཡུལ་མི་ིགསལ་ཞིིང་ཅ་ིབསམི་འདི་ིབསམི་མིེདི་པ། ཧོལ་རྒྱུག་ལ་

དིགའ་བ་སོགས་ཀྱ་ིགཤིསི་སྤྱོོདི་རྣམིས་མི་བོས་ངང་གསི་འདུ་བ་རིེདི། 

དི་ེཡིང་རྗོ་ེབཙུན་མི་ིལ་རིས་པ་དིང་། གྲུབ་ཆོནེ་ནཱ་རི་ོཔ་ལྟ་བུའ་ིངསེ་དིནོ་ཆོསོ་ཀྱ་ི

རྒྱལ་སྲིས་ལ་ལརི་སྒྲོིབ་པ་སྦྱོང་བའི་ཐོབས་སུ་བློ་མིས་ཕྱོག་འབེབ་གནང་བ་དིང་། 

ལུས་ལ་དིཀའ་ཐུབ་དྲག་པ་ོམྱོོང་དུ་བཅུག་པ་སོགས་ཐུན་མིིན་གྱིི་རྣམི་ཐོརི་རིེ་ཟུང་

བྱུང་མྱོོང་ན་ཡིང་། ཚུལ་དི་ེའདྲ་ན་ིདི་ལྟའ་ིདུས་སུ་ལས་སྨོོན་ཁྱདི་པརི་ཅན་ལྡན་པའ་ི

གང་ཟག་རི་ེཟུང་ལ་སྦྱོརི་འོས་པ་ཙམི་སྲིིདི་ཀྱ།ི ཡིོངས་ཁྱབ་ཏུ་དི་ེལྟརི་བྱེེདི་ཁུལ་བྱེས་

ན་ན་ིརིང་གཞིན་གཉིིས་ཀ་འཕུང་བྱེེདི་ཁོ་ོན་ལས་ཅ་ིཡིང་མིེདི་པ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིམྱོོང་བས་

གསལ་བཤིདི་བྱེས་ཟནི་པ་ཞིགི་རིེདི། 

རྒྱུ་མིཚིན་དིེའ་ིཕྱོིརི། དྲོདི་ལྡན་རིང་ཁྱིམི་རྒྱབ་ཏུ་དིོརི་ཅིང་། བརྩི་ེལྡན་ཕ་མི་རྒྱང་

དུ་བཞིག་སྟེ།ེ དིབནེ་པའ་ིདིགནོ་གནས་ཤིགི་ཏུ་ལྷགས་པའ་ིལྷདི་མིདེི་ཀྱ་ིབྱེསི་པ་ཚིའོམི་

ལ་ོཆུང་ག་ིགྲྭ་གཞིོན་ཚི་ོལ། ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་འཇིིགས་སྐྲག་དིང་བྲེལ་པའ་ིབདི་ེ

ཐོང་ག་ིསེམིས་ཁོམིས་ཤིིག་སྨོིན་རྒྱུ་དི་ེན།ི ཁོ་ོཚིའོ་ིམི་ིཚི་ེལེགས་ལམི་དུ་འགྲོ་ོབའ་ིཐོོག་

མིའི་རྟེེན་འབྱུང་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ཚུལ་ལ་ནན་གྱིིས་དིགོངས་ཏེ། ཆོོས་ཀྱི་



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།

  337  

བཤིསེ་གཉིནེ་རྣམིས་ཀྱསི་ཀྱང་དི་ནས་བཟུང“དིབྱུག་པའ་ིསློབོ་གསའོ”ིབྱེདེི་ཐོབས་རྩི་

ལག་དིང་བཅས་པ་མིཆོལི་མིའ་ིཐོལ་བ་བཞིནི་རིངི་དུ་སྤོངོ་བའ་ིལས་སུ་འབདི་རྒྱུ་གལ་

ཆོ་ེབརི་སྙོམི་མི།ོ །

མིདིོརི་ན། དིགནོ་སྡོེའ་ིརྨང་གཞིའི་ིསློབོ་གསའོ་ིསྤུས་ཚིདི་ཀྱསི་ན།ི དིགནོ་སྡོའེ་ིམི་

འོངས་པའི་རིེ་བ་ཡིོདི་ཚིདི་ཀྱི་རྩི་བ་མིཚིོན་ཐུབ་པའི་གོ་དིོན་ལ་ཡིང་ཡིང་བསམིས་

ནས། རྒྱུའ་ིརྩི་བ་ཐོོག་མིའ་ིརྟེེན་འབྱུང་ལ་དི་ོསྣང་བྱེེདི་རྒྱུ་ན་ིབོདི་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོེའ་ིགནས་

སྟེངས་ལགེས་བཅསོ་ཀྱ་ིགོམི་པ་དིང་པོརི་མིཐོངོ་སྟེ།ེ དིཔལ་ལྡན་ཟློ་བས་ཀྱང“སྨོན་གྱི་ི

ལྗོོན་ཤིིང་འདིོདི་པའ་ིའབྲེས་བུ་དིཔག་ཏུ་མིེདི་པ་སྟེེརི་བའ་ིཤིིང་ག་ིམྱུ་གུ་དིང་སྡོོང་པ་ོལ་

སོགས་པ་མིཐོོང་ཞིིང་། ཤིིང་ག་ིལ་ོམི་གཞིོན་པ་འཇིམི་པོའ་ིགནས་སྐབས་སུ། ལྷག་

པརི་ཡིང་གཅེས་སྤྲོས་སུ་བྱེས་ཏེ་སྐྱེོང་བ་བཞིིན།”ཞིེས་ཇིི་སྐདི་གསུངས་པ་ལྟརི། 

རློབས་པ་ོཆོེའ་ིལས་གང་དིང་གང་ཡིནི་རུང་། དིའེ་ིཐོགོ་མིའ་ིརྒྱུ་གཙགིས་སུ་འཛནི་རྒྱུ་

ན་ིལགེས་འགྲུབ་ཀྱ་ིརྩི་བ་ཁོ་ོན་རིེདི་སྙོམི་མི།ོ །

གཉིསི། དིགནོ་སྡོའེ་ིམིཚིན་ཉིདིི་སློབོ་གས།ོ སྔོརི་གངོ་དུ་སྨྲས་པ་བཞིནི། དིགནོ་པ་

ཞིགི་ཚུགས་དིནོ་གྱི་ིརྩི་བའ་ིདིམིགིས་ཡུལ་ན།ི དི་ེརུ་བཞུགས་པའ་ིདིག་ེའདུན་པ་ཚིོརི་

ཆོོས་མིཐུན་གྱི་ིསློོབ་གས་ོཚིདི་ལྡན་ཞིིག་མྱོང་སའ་ིཁོོརི་ཡུག་ལེགས་པ་ོཞིིག་ཆོགས་

པའ་ིཆོདེི་དུ་ཡིནི་པས། ལ་ོཆུང་གྲྭ་གཞིནོ་ཚིསོ་དིགནོ་སྡོའེ་ིརྨང་གཞིའི་ིསློབོ་སྦྱངོ་མིཐོརི་

ཕྱོིན་པ་ན། གཞི་ིནས་འཕགས་བོདི་མིཁོས་པས་བརྩིམིས་པའ་ིནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་

ཀྱ་ིགཞུང་ཆོེན་ཁོག་ལ་སློོབ་སྦྱོང་ག་ིའག་ོའཛུགས་དིགོས་པ་སྨོོས་ག་ལ་དིགོས། ནང་

བསྟེན་གཞུང་ཆོནེ་ཁོག་ག་ིནང་དིནོ་ལ་སྦྱངོ་བ་གཙ་ོབརོི་འཛནི་པའ་ིདིགནོ་སྡོའེ་ིམིཚིན་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཉིདིི་སློབོ་གས་ོདི་ེན།ི སློབོ་གཉིརེི་པའ་ིལ་ོཚིདོི་ཀྱ་ིངསོ་ནས་བལྟས་ཚི།ེ ཕལ་ཆོརེི་དིགནོ་

སྡོའེ་ིགྲྭ་པ་དིརི་མིའ་ིསློབོ་གས་ོརུ་གྱུརི་ཡིོདི་པ་རིེདི། 

དིགོན་སྡོེའ་ིམིཚིན་ཉིིདི་སློོབ་གསོའམི་དིགོན་སྡོེའ་ིགྲྭ་པ་དིརི་མིའ་ིསློོབ་གས་ོདིང་། 

དིགནོ་སྡོའེ་ིརྨང་གཞིའི་ིསློབོ་གསའོམི་དིགནོ་སྡོའེ་ིབྱེསི་པའ་ིསློབོ་གས་ོགཉིསི་ན་ིཕྱོགོས་

ཟུརི་མིང་པ་ོནས་མི་ིའདྲ་ཞིངི་། དིའེ་ིནང་ནས་དི་ོདིམི་ཐོདི་ཀྱ་ིམི་ིའདྲ་ས་ཞིིག་ལ། དིགནོ་

སྡོེའ་ིརྨང་གཞིིའ་ིསློོབ་གས་ོནི། སློོབ་གླིིང་ག་ིརྣམི་པ་བཞིིན་ཉིིན་ཧྲོིལ་པོའ་ིལམི་ལུགས་

ལྟརི་ཚུགས་ན་ལེགས་པརི་མིཐོོང་ཞིིང་། སློོབ་མིའ་ིལ་ོཚིོདི་ཀྱ་ིརྐྱེན་པས་ཅུང་གཞིན་

བརྟེནེ་གྱི་ིཤུགས་ཆོ་ེབ་ཞིགི་ཏུའང་ཆོསོ་ཉིིདི་ཀྱསི་གྲུབ་ཡིདོི་པ་རིདེི། མིཚིན་ཉིདིི་འཆོདི་

ཉིན་གྱིི་དུས་ལ་སློེབས་དུས། གཙ་ོབ་ོརིང་མིོས་རིང་ལྕོག་གི་ང་ོབ་ོཅན་ཞིིག་ཤིིན་ཏུ་

གལ་ཆོ་ེཕྱོིརི། སློོབ་གཉིེརི་པ་རིང་ལ་དིབང་བའ་ིདུས་ཚིོདི་ཀྱ་ིབརི་སྟེོང་ལྷོདི་པ་ོཞིིག་

ཆོགས་རྒྱུའ་ིདིགསོ་པ་གཙ་ོབས། ཉིིན་ཧྲོལི་པོའ་ིལམི་ལུགས་དིང་ཁྱདི་པརི་ཤིིན་ཏུ་ཆོ་ེ

བརི་མིཐོངོ་། 

ལྷག་པརི་ཏུ་རྨང་གཞིིའ་ིསློོབ་སྦྱོང་སྔོོན་ལ་སོང་ཟིན་པའ་ིསློོབ་གཉིརེི་པ་རྣམིས་ལ་

ན།ི ཤིསེ་བྱེའ་ིརྨང་གཞི་ིཅུང་ལགེས་པ་ོཞིགི་ཆོགས་ཡིོདི་པས། ཁོ་ོཚིོའ་ིསློབོ་གཉིརེི་གྱི་ི

ས་ཆོདོི་ལ་དིཔག་ན། ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིདིི་ཀྱ་ིསློབོ་གཉིརེི་བྱེེདི་རྒྱུ་དི་ེདུས་ཡུན་གྱི་ིཆོ་

ནས་ཀྱང་དི་ེསྔོའ་ིབོདི་པའ་ིསྔོརི་སྲིོལ་ལས་ཇི་ེམིགྱིོགས་སུ་གཏོང་ཆོོག་པརི་སྙོམི་སྟེེ། 

སློོབ་ཡུན་ཤིིན་ཏུ་རིིང་དྲགས་ན། སྒྱིིདི་ལུག་དིང་ཡི་མི་ཡུན་གྱི་ིངང་དུ་འདིའ་བའ་ིརྐྱེན་

ཙམི་ལས་དིམིགིས་བསལ་གྱི་ིདིགོས་པ་ཆོེརི་མིེདི་པ་མྱོངོ་བས་གྲུབ་པ་རིེདི།

མིཚིན་ཉིིདི་འཆོདི་ཉིན་གྱི་ིསྐབས་སུ། མིདི་ོསྨོདི་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོ་ེམིང་པ་ོཞིིག་ཏུ་ནི། 



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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གྲྭ་གཞིོན་སློོབ་གཉིེརི་པ་རྣམིས་ཀྱི་ལང་ཚིོའི་དུས་ཚིིགས་གསེརི་ལྟ་བུ་ཕལ་མིོ་

ཆོེ<<བསྡུས་གྲྭའི>>ནང་དུ་ཟདི་ཀྱིན་པའི་ལུགས་སྲིོལ་ཞིིག་མིཆོིས་པ་དིེ་ནི་

དིགོས་པ་ཆུང་ཞིིང་དིགག་བྱེ་ཆོེ་བ་ཞིིག་མིིན་ནམི་སྙོམི་སྟེེ། རྩིོདི་གྲྭའི་ཐུན་མིིན་གྱིི་

རིིགས་པའ་ིའགྲོ་ོཕྱོོགས་ཙམི་ཤིེས་ཆོེདི་དུ<<བསྡུས་གྲྭརི>>ཅུང་ཟདི་སྦྱང་དིགོས་

ཡིོདི་པ་བདིེན་མིོདི། <<བསྡུས་གྲྭའི>>ནང་དུ་སྡོོདི་ཡུན་ཅི་ཙམི་རིིང་ན་རིིགས་

ལམི་ལ་དི་ེཙམི་བྱེང་སྐདི་ཀྱ་ིགྲོགས་ཚིོདི་རྣམིས་ན་ིབྱེིས་པའ་ིའུརི་གླུ་ལྟ་བུ་མིིན་པའ་ི

ངེས་པ་ལརི་ནས་མིེདི། <<ཚིདི་མི་རྣམི་འགྲོེལ>>དིང་། <<རྩི་བ་ཤིེས་

རིབ>>སོགས་སུ་མི་ཐོོན་པའ་ིངེས་དིོན་གྱི་ིརིིགས་པ་ཞིིག<<བསྡུས་གྲྭ>>རུ་

གཞིརི་ཡིང་འཐོོབ་རྒྱུ་མིེདི་ལ། རྩིོདི་གྲྭའ་ིཐུན་མིིན་གྱི་ིརིིགས་པའ་ིའགྲོ་ོཕྱོོགས་ཙམི་

ཤིེས་ཆོེདི་ལ<<བསྡུས་གྲྭའི>>ནང་རིིང་མིཐོའ་ལ་ོགཉིིས་ལས་སྡོོདི་པའ་ིདིགོས་པ་

ཅ་ིཡིང་མི་ིམིཐོངོ་ང་ོ། །

དིཔེརི་ན། རིང་ལོ་བཅོ་ལྔའི་སྟེེང་དུ་ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་ཀྱི་འཆོདི་ཉིན་ལ་

ཞུགས་མིཁོན་ཞིིག་ག་ིདིབང་དུ་བཏང་ཚིེ། རིང་ལ་ོསུམི་བཅུ་ཡིས་མིས་ཤིིག་ཏུ་པོདི་

ལྔའ་ིའཆོདི་ཉིན་གྱི་ིམིཇུག་རྫིོགས་ནུས་པ་ཞིིག་བྱུང་ན་དིག་ེམིཚིན་ཆོ་ེབརི་སྙོམི་སྟེེ། 

ལ་ོན་ཆུང་དུས་མིདི་ོཕྱོགོས་ཀྱ་ིའཆོདི་ཉིན་ལེགས་པོརི་རྫིགོས་ན། སྔོགས་ཀྱ་ིཐོགེ་པརི་

ཐོོས་བསམི་གྱི་ིདུས་ཚིོདི་ངེས་ཅན་ཡིོདི་པརི་མི་ཟདི། དིག་ེའདུན་པ་ཞིིག་ག་ིངོས་ནས་

ནི། ན་ཚིོདི་སྨོིན་རྗོེས་སྒོོམི་སྒྲུབ་ཉིམིས་ལེན་བྱེེདི་རྒྱུ་དིང་། ཡིང་ན་ཆོོས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་

གཞིན་ཕན་སྒྲུབ་པའི་ལས་སུ་ཞུགས་རྒྱུ་སོགས་གང་གི་ཐོདི་ནས་བསམི་རུང་། 

མིཚིན་ཉིིདི་ཀྱ་ིསློོབ་སྦྱོང་དི་ེགཞིོན་པའ་ིདུས་ནས་མིཐོརི་ཕྱོིན་པ་ཞིིག་འབྱུང་གལ་ཆོ་ེ



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བརི་མིཐོངོ་།

སྤྱོིརི་དི་ལྟ་མིདིོ་ཁོམིས་ཀྱི་དིགོན་པ་མིང་པོ་ཞིིག་ཏུ་ཚིོགས་ཀྱི་དུས་ཚིོདི་དིང་། 

སློོབ་སྦྱོང་ག་ིདུས་ཚིོདི་གཉིིས་ཕན་ཚུན་གདིོང་གཏུགས་ལྟ་བུའ་ིགནདི་དིོན་བྱུང་སྟེེ། 

ཐོག་གཅོདི་ཀྱ་ིཐོབས་ལམི་གསལ་བ་ོཞིིག་མི་རྙེདི་པའ་ིདིཀའ་ངལ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་གིན་

ཡིོདི། མི་གཞི་ིདིགོན་པ་ཞིིག་ལ་མིཚིོན་ན། ཚིོགས་ལ་སོགས་པའ་ིཆོོས་ལུགས་ཀྱ་ི

བྱེདེི་སྒོ་ོརྒྱུན་ཆོགས་སུ་ཡིདོི་པ་ན་ིལུགས་མིཐུན་ཞིགི་ཡིནི་པས། སློབོ་སྦྱངོ་གཅགི་པུ་

ལས་ཚིོགས་ལ་སོགས་པའ་ིརྒྱུན་སྲིོལ་གྱི་ིབྱེེདི་སྒོ་ོཡིོདི་ཚིདི་འདིོརི་རིིགས་པརི་འདིོདི་

པ་ན་ིཆོ་མི་ིཚིང་བའ་ིབསམི་ཕྱོོགས་ཤིིག་ཡིིན་ངེས་མིོདི། འོན་ཀྱང་ཚིོགས་འཚིོགས་

རྒྱུའི་དུས་ཚིོདི་རིིང་དྲགས་པ་དིང་། ཚིོགས་ཐུན་མིང་དྲགས་པ་སོགས་ཀྱིས་སློོབ་

གཉིརེི་ལ་བརི་ཆོདི་ཤིནི་ཏུ་ཆོ་ེབ་མིཐོངོ་བཞིནི་དུ། ཨུ་ཚུགས་ཆོནེ་པསོ་སྔོརི་སྲིལོ་སྐྱེངོ་

དིགོས་ཚུལ་ནན་གྱིིས་སྒྲུབ་ཀྱིན་པ་ན་ིདི་ེལས་ཀྱང་ཉིེན་ཁོ་ཅན་གྱི་ིལྟ་ཚུལ་ཞིིག་རིེདི་

སྙོམི། 

གཙ་ོབའོ་ིནང་ག་ིགཙ་ོབ་ོན།ི དིགནོ་སྡོ་ེརིང་རིང་ག་ིདིངསོ་ཡིདོི་ཀྱ་ིགནས་ཚུལ་ལ་

གཞིགིས་ཏ།ེ གྲྭ་མིང་ག་ིབསམི་ཚུལ་བསྡུ་ལནེ་གྱི་ིརྨང་གཞིིའ་ིཐོགོ་ཏུ། ཚིགོས་ཀྱ་ིདུས་

ཚིོདི་དི་ེཐོོས་བསམི་སློོབ་གཉིེརི་གྱི་ིའགལ་རྐྱེན་དུ་མི་ིའགྲོ་ོབ་ཞིིག་དིང་། དིག་ེའདུན་གྱི་ི

མིསོ་འདུན་དིང་འགལ་བའ་ིཁྲིལ་ལས་ལྕ་ིམི་ོཞིགི་ཏུ་མི་ིཆོགས་པ་ཞིགི་ཡིངོ་གལ་ཆོ་ེསྟེ།ེ 

དིགག་བྱེ་དི་ེགཉིིས་དིང་འབྲེལ་ཐུབ་ན་ཚིོགས་དི་ེཡིང་ངེས་པ་དིོན་གྱི་ིཆོོས་ཀྱ་ིབྱེེདི་སྒོ་ོ

རྣལ་མི་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི་པ་མི་ཡིིན་ནམི། དིེས་ན། ཚིོགས་ཀྱ་ིདུས་ཚིོདི་ཅུང་ཉུང་ཞིིང་། 

ཉུང་ངུ་ཞིགི་འཚིགོས་རྒྱུ་ཡིོདི་པ་དིསེ་ན་ིཀུན་གྱི་ིདིང་བ་འདྲནེ་ནུས་པ་དིང་། མིངི་དིནོ་



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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མིཚུངས་པའ་ིཆོོས་ཀྱ་ིལས་རྣལ་མི་ཞིིག་ཏུ་འགྱུརི་རྒྱུ་དི་ེདིེང་ག་ིགནས་བབ་འོག་ཤིིན་

ཏུ་གཙ་ོབརི་སྙོམི། འནོ་ཏ།ེ རྒྱུདི་སྡོ་ེས་ོསོའ་ིཆོ་ོགའ་ིཕྱོག་བཞིསེ་གཙང་མི་ལྟ་བུའ་ིགལ་

ཆོེའི་རྒྱུན་སྲིོལ་རྣམིས་ཅིས་ཀྱང་མིི་ཉིམིས་པའི་ཐོབས་ཚུལ་ལ་ནི་འཐུས་ཚིང་བའི་

ཐུགས་བསམི་བཞིསེ་རྒྱུ་གནདི་ཆོ་ེབ་བཤིདི་ག་ལ་དིགསོ།

དིེ་ལྟརི་དིགོན་པ་སོ་སོའ་ིསྤྱོི་ངོས་ནས་ཚིོགས་ཀྱི་དུས་ཚིོདི་ལྗོིདི་མི་དྲགས་པ་

ཞིིག་འོས་འཚིམི་དུ་བཟོ་ཐུབ་ན། གཞིི་ནས་སློོབ་གཉིེརི་གྱིི་དུས་ཚིོདི་བཀོདི་སྒྲོིག་

ལེགས་པོརི་བྱེེདི་ཐུབ་པའ་ིམིཐུན་རྐྱེན་གཙ་ོབ་ོགྲུབ་པ་ཡིིན་པས། དིེང་སྐབས་བོདི་ཀྱ་ི

དིགོན་སྡོེ་རྣམིས་འཕྲདི་ཀྱིན་པའི་གནདི་དིོན་འདིི་ནི། ཐོག་གཅདི་རྒྱུ་སློ་ཡིང་སློ་ལ། 

དིཀའ་ཡིང་དིཀའ་བ་ཞིགི་རིེདི། 

མིདིོརི་ན་དིགོན་སྡོེའི་མིཚིན་ཉིིདི་སློོབ་གཉིེརི་གྱིི་རྣམི་པ་ནི། ཡིོངས་ཁྱབ་ཏུ་བློ་ོ

འཛིན་དིང་། དིཔ་ེཁྲིིདི། ཆོོས་གྲྭ། དིཔ་ེལྟ་བཅས་ནང་དིོན་གཙ་ོབ་ོབཞི་ིཡིིས་གྲུབ་ཡིོདི་

པརི་བརྟེེན། འཛིན་སྐྱེོང་དི་ོདིམི་པ་དིག་གིས་ཀྱང་། ཉིིན་རིེའ་ིའཆོརི་ཅན་གྱི་ིདུས་ཚིོདི་

ནང་སློོབ་གཉིེརི་པ་ཚིོའ་ིབློ་ོའཛིན་དིང་། དིཔ་ེཁྲིིདི། ཆོོས་གྲྭ་གསུམི་པོརི་སྒྲོིག་ཁྲིིམིས་

ཀྱིས་སྟེངས་འཛིན་བྱེེདི་ཀྱི་ཡིོདི་ལ། དིཔེ་ལྟ་ནི་སྒོེརི་གྱིི་ལས་ཤིིག་ཡིིན་པས་སྒྲོིག་

ཁྲིིམིས་དིང་འབྲེེལ་བ་ཆོེརི་མིེདི་པ་ལྟརི་སྣང་། གང་ལྟརི་ཀྱང་ཁོ་ོབོས་ནི་དིགོན་སྡོེའི་

སྲིོལ་རྒྱུན་གྱི་ིསློོབ་གསོའ་ིརྣམི་གྲོངས་རིིགས་བཞི་ིཔ་ོདིེའ་ིསྒོ་ོནས་དིགོན་སྡོེའ་ིམིཚིན་

ཉིདིི་སློབོ་གས་ོགླིངེ་བརི་འདིོདི།

གནདི་དིོན་ཞིིག་ཡིོདི་པ་ནི། དིགོན་སྡོེ་ལ་ལ་ཞིིག་ཏུ། བློོ་འཛིན་ལ་དིམིིགས་

བསལ་ཏུ་ཤུགས་རྒྱག་ཁུལ་གྱིིས་ཉིིན་རིེརི་སྐྱེོརི་སྦྱང་ལ་ཐོེངས་གསུམི་བཞི་ིརི་ེའགྲོ་ོ



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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སྲིོལ་ཆོགས་ཡིོདི་པ་དིེས། སློོབ་གཉིེརི་པ་ཚིོརི་སུན་སྣང་དིང་དིཀའ་སྣང་ཤུགས་ཆོེན་

བཟོས་ཏེ། སློོབ་གཉིེརི་གནདི་དུ་མི་ིའགྲོ་ོབརི་མི་ཟདི་དུས་ཚིོདི་མིང་པ་ོཆུདི་ཟོས་སུ་

གཏོང་གིན་ཡིོདི་པ་རིེདི། དི་ེབཞིིན་དུ་དིགོན་སྡོ་ེལ་ལ་ཞིིག་ཏུ་ནི། རྩིོདི་པརི་ཤུགས་

རྒྱག་ཁུལ་གྱིིས་ཉིིན་རིེརི་ཆོོས་གྲྭ་ཆུ་ཚིོདི་དྲུག་ཙམི་རི་ེའཚིོགས་ཀྱིན་ཡིོདི་ཚུལ་ཀྱང་

ཐོོས་པས། སྣང་ཚུལ་དི་ེཡིང་གོང་གསལ་དིང་གཅིག་མིཚུངས་ཡིིན་པ་ལྟ་ཅ་ིསྨོོས། དི་ེ

བཞིིན་དིགོན་སྡོ་ེལ་ལ་ཞིིག་ཏུ། དིཔ་ེཁྲིིདི་ལ་ནུས་པ་འདིོན་ཁུལ་གྱིིས་ཉིིན་གང་པོརི་

དིག་ེརྒན་གྱི་ིདྲུང་དུ་ཡིརི་རྒྱུག་མིརི་རྒྱུག་གསི་དུས་འདིའ་བཞིནི་པ་ཡིང་ཐོསོ་པས། དི་ེ

ཡིང་སློབོ་གསོའ་ིཆོསོ་ཉིིདི་དིང་འགལ་བའ་ིགླིེན་ལས་ཤིགི་ཏུ་ཁོ་ོབསོ་སྙོམི། 

དིསེ་ན། བློ་ོའཛནི་དིང་། དིཔ་ེཁྲིིདི། ཆོསོ་གྲྭ་གསུམི་གྱི་ིསྟེངས་འཛནི་ན་ིཕན་ཚུན་

ཆོ་སྙོམོིས་པ་དིང་གཅགི་གསི་གཅགི་ལ་ཕན་ནུས་བསྐྱེེདི་ཐུབ་པ་ཞིགི་རིབ་ཏུ་གཙ་ོལ། 

སློོབ་གཉིེརི་པའ་ིསེམིས་ཁོམིས་སུ་བདི་ེཐོང་ལྡན་པའ་ིསློོབ་སྦྱོང་ག་ིསྤྲོ་ོཤུགས་འཕེལ་

རྒྱུ་ན་ིགལ་ཆོེན་ནང་ག་ིདིོན་ཆོེན་ཉིིདི་དིེ། སློོབ་གཉིེརི་པ་ཚི་ོརིང་རིང་ག་ིས་ནས་སློོབ་

སྦྱོང་ལ་སྤྲོ་ོཤུགས་རྣམི་པརི་རྒྱས་ན། རིིམི་གྱིིས་ཡིོངས་ཁྱབ་ཏུ་སློོབ་སྦྱོང་ག་ིམིཁོའ་

དིབུགས་གཙང་མི་ཞིགི་ཆོགས་ཐུབ་པརི་འགྱུརི་བ་མི་ཡིིན་ནམི།

གཞིན་དུ་བསྟེན་པ་ལ་ཤི་ཚི་ཁུལ་དིང་། དིགོན་པ་ལ་དུངས་པ་ཆོ་ེསྐདི་ཀྱིས་སློོབ་

གཉིརེི་པའ་ིསེམིས་ཁོམིས་ཀྱ་ིགནས་སྟེངས་ཅ་ིམི་ིསྙོམི་པརི་བཞིག་ནས། མི་ིནུས་ཤིིང་

མི་ིབཟོདི་པའ་ིསློོབ་སྦྱོང་ག་ིགནོན་ཤུགས་མིང་པ་ོབཙན་གྱིིས་འཇིོག་པ་ནི། ཆོོས་ཀྱ་ི

སློོབ་གསོའ་ིདིགོངས་དིོན་དིང་རྒྱབ་འགལ་དུ་གྱུརི་པ་ལྟ་ཅ་ིསྨོོས་ཏེ། འཇིིག་རྟེེན་པའ་ི

ཡིངོས་ཁྱབ་ཀྱ་ིསློབོ་གསའོ་ིངསོ་ནས་ཀྱང་ཆོསེ་ལགོ་པ་ཞིགི་ཏུ་ཆོགས་ཡིདོི། དི་ེབཞིནི་



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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དུ་ཡིང་སྔོོན་གྱི་ིདིམི་པ་དིཀའ་ཐུབ་དིང་སྙོིང་རུས་ཆོ་ེབ་དིག་ག་ིང་ོམིཚིརི་གྱི་ིརྣམི་ཐོརི་

རི་ེདིཔེརི་དྲངས་ཏ།ེ སློབོ་གཉིེརི་པ་དིཀྱུས་མིའ་ིསྡུག་རུས་ཀྱ་ིནུས་པ་ལས་བརྒལ་པའ་ི

སློོབ་སྦྱོང་གི་ལམི་སྲིོལ་བཙན་གྱིིས་འཇིོག་གིན་པ་དིེ་ཡིང་སློོབ་གསོའ་ིབྱེེདི་ཐོབས་

ལགེས་པ་ོཞིགི་ཏུ་མི་ིམིཐོངོ་སྟེ།ེ དིམི་པ་སྔོ་མིའ་ིང་ོམིཚིརི་གྱི་ིམིཛདི་སྤྱོོདི་རྣམིས་ན།ི འུ་

ཅག་ཕྱོ་ིརིབས་པའ་ིཡིིདི་སེམིས་སྒུལ་བའ་ིསྙོིང་སྟེོབས་ཤིིག་ཏུ་བལྟ་དིགོས་པ་ལས། 

ཕྱོ་ིརིབས་པས་འཁུརི་མི་ིནུས་པའ་ིཁྲིིམིས་ལུགས་ཤིིག་ཏུ་གཏན་ལ་འབེབ་རྒྱུ་ག་ལ་

ཡིནི། 

གང་ལྟརི་ཀྱང་ངའ་ིལྟ་ཚུལ་ལ། དིགནོ་སྡོའེ་ིམིཚིན་ཉིདིི་སློབོ་གཉིརེི་ན་ིསྒྲོགི་ཁྲིམིིས་

ཀྱ་ིཆོ་ནས་བཤིདི་ན། ངལ་གསོའ་ིདུས་ཚིོདི་མིིན་པའ་ིསྐབས་སུ། དིག་ེའདུན་རྣམིས་

ངེས་པརི་དིགོན་པའ་ིགླིིང་དུ་སྡོོདི་དིགོས་པའ་ིསྒྲོིག་ཁྲིིམིས་ཅུང་དིམི་པ་ཞིིག་ཚུགས་རྒྱུ་

གལ་ཆོ་ེཞིངི་། གླིངི་དུ་བཞུགས་པའ་ིདུས་ཚིདོི་ནང་ལ་ཉིནི་རིརེི་བློ་ོའཛནི་ཐོངེས་གཅགི་

དིང་། དིཔ་ེཁྲིིདི་ཐོེངས་གཅིག ཆོོས་གྲྭ་ཐོེངས་གཅིག་གམི་གཉིིས་འཚིོགས་རྒྱུརི་སྒྲོིག་

ཁྲིིམིས་ཀྱིས་སྟེངས་འཛིན་བྱེས་པས་འཐུས་པརི་སྙོམི་པས། ལྷག་མིའ་ིདུས་ཚིོདི་ཀྱ་ི

ནང་དུ། དིཔ་ེཁྲིིདི་དུ་འགྲོ་ོབ་དིང་། དིཔ་ེཀློོག་བྱེེདི་པ་སོགས་རིང་མིོས་ལྟརི་བཞིག་ན་

དིམི་ལྷོདི་རིན་པརི་སྙོམི་སྟེེ། ཉིིན་གང་ག་ིདུས་ཚིོདི་ཧྲོིལ་པོརི་སྒྲོིག་ཁྲིིམིས་ཤིིག་གིས་

དིེདི་ནས་ཡིརི་རྒྱུག་མིརི་རྒྱུག་བྱེེདི་དིགོས་པརི་གྱུརི་ཚིེ། སློོབ་གཉིེརི་པ་ཚིོརི་ཁྲིལ་

ལས་ཀྱི་སྣང་བ་ཤིིན་ཏུ་ལྕི་བརི་མི་ཟདི། བརྩིོན་སེམིས་ཀྱི་འདུན་མི་ཡིལ་བའི་རྐྱེན་

དུའང་འགྱུརི་སྲིདིི། 

དི་དུང་དིགནོ་པའ་ིསྒྲོགི་འཛུགས་ཡིདོི་མིདེི་ལ་མི་བལྟསོ་པརི་སློབོ་གཉིརེི་པ་ཚིསོ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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རིང་དིབང་ག་ིངང་ནས་བགྲོ་ོགླིེང་འཚིོགས་རྒྱུ་དིང་། ཕྱོ་ིནང་ག་ིམིཁོས་པ་གདིན་ཞུས་

ཀྱིས་འཆོདི་ཁྲིིདི་བྱེེདི་དུ་འཇུག་རྒྱུ་སོགས་ལ་ཡིང་དུས་ཚིོདི་ཀྱ་ིབརི་སྟེོང་དིང་། སྒྲོིག་

ཁྲིིམིས་ཀྱ་ིབརི་སྟེོང་བཅས་ཡིོདི་ན་དིག་ེམིཚིན་ལོས་ཀྱང་ཡིོདི། དིགོན་པ་གང་ཡིིན་

རུང་། སློབོ་གཉིེརི་ཕྱོགོས་ཀྱ་ིའཛནི་སྐྱེངོ་དི་ོདིམི་པ་ཚིསོ། དིམི་ས་ནས་དིམི་ཤིསེ་ཤིངི་། 

ལྷོདི་ས་ནས་ལྷོདི་ཤིེས་ན། དིགོན་པ་གང་དིེརི་ངེས་པ་དིོན་གྱི་ིསློོབ་སྦྱོང་ག་ིཁོོརི་ཡུག་

བཟང་པ་ོསྟེ།ེ སློོབ་གཉིེརི་པའ་ིསེམིས་འདུན་དིང་འཚིམི་པའ་ིགནས་ཡུལ་ལྷོདི་ཆོགས་

ས་ེཡིདོི་པ་ཞིགི་འགྲུབ་ཐུབ་ལ། དི་ེལྟརི་གྲུབ་ན་ན་ིཕྱོགོས་དིང་ཕྱོགོས་ཀྱ་ིསློབོ་གཉིརེི་པ་

མིང་པ་ོཞིགི་ཀྱང་མི་བསོ་ངང་གསི་འདུ་ངསེ་པརི་གདིནོ་མི་ིཟའ།ོ །

དི་ེལྟརི་དིགོན་སྡོེའ་ིམིཚིན་ཉིིདི་སློོབ་གསོའ་ིནང་དིོན་གཙ་ོབ་ོབཞི་ིསྟེེ། བློ་ོའཛིན། 

དིཔ་ེཁྲིིདི། ཆོོས་གྲྭ། དིཔ་ེལྟ་བཅས་བཞི་ིབ་ོགཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རིམི་འདིེགས་བྱེེདི་

ནུས་པ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུརི་རྒྱུ་གཙ་ོཆོ་ེབརི་མི་ཟདི། དིེའ་ིནང་ནས་ཀྱང་འཆོརི་ཅན་ལྟརི་

ཉིནི་གཅགི་ག་ིདིཔ་ེཁྲིདིི་དིང་ཆོསོ་གྲྭའ་ིརྩིདོི་པ་གཉིསི་འགྲོགོས་ཏ་ེཕྱོནི་ན་ཕན་འབྲེས་བློ་

ལྷག་གསི་ལྡན་པ་ཡིིན། 

གལ་ཏ་ེདིཔ་ེཁྲིིདི་དིང་ཆོོས་གྲྭའ་ིརྩིོདི་པ་ཡི་བྲེལ་ཏུ་གྱུརི་ན། སློོབ་གཉིེརི་པའ་ིསློོབ་

སྦྱོང་ག་ིསྤུས་ཚིདི་ལ་ངན་ཤིན་ཐོེབས་པརི་མི་ཟདི། འཛིན་གྲྭ་དིེའ་ིགྲྭ་མིང་སྤྱོིའ་ིསློོབ་

གཉིེརི་གྱི་ིའདུན་མིོས་བག་ལ་ཞི་བརི་འགྱུརི་བའ་ིརྐྱེན་གཙ་ོབ་ོཞིིག་ཀྱང་ཡིིན་ཏེ། ཉིིན་

རིེའ་ིདིཔ་ེཁྲིིདི་ཀྱ་ིནང་དིོན་ན་ིཀུན་གྱིིས་ཐོོས་མི་ཐོག་པ་ཡིིན་པས། སློོབ་གཉིེརི་པ་ཅུང་

ཞིན་པ་ཚིོས་ཀྱང་མིཉིམི་དུ་བགྲོ་ོགླིེང་བྱེེདི་རྒྱུ་རྙེདི་ལ། ཉིིན་རིེའ་ིདིཔ་ེཁྲིིདི་ཀྱ་ིནང་དིོན་

དིང་མི་ིའབྲེེལ་བ་ཤི་སྟེག་ཆོོས་གྲྭའ་ིརྩིོདི་པརི་གྱུརི་ཚིེ། དིཔ་ེཆོ་པ་ཞིན་གྲོས་དིག་གིས་



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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ཁོ་གྲོག་ས་མི་ིརྙེདི་པརི་གྱུརི་ཏ་ེརིིམི་གྱིིས་སློོབ་སྦྱོང་ག་ིའདུན་པ་ལོག་སྲིིདི། དིེརི་མི་

ཟདི། ཉིིན་རིེའ་ིདིཔ་ེཁྲིིདི་དིང་ཆོོས་གྲྭའ་ིརྩིོདི་པ་གཉིིས་འགྲོོགས་ན་འཛིན་གྲྭ་དིེའ་ིཐུན་

མིངོ་ག་ིརྩིདོི་ཤུགས་འཕལེ་བྱེེདི་དུའང་འགྱུརི་ཐུབ། 

མིདིོརི་བསྡུས་ན། ནང་པའི་དིགེ་འདུན་པ་ཞིིག་གི་ངོས་ནས་བལྟས་ཚིེ། རྨང་

གཞིིའ་ིཤིེས་ཡིོན་རྐང་ཚུགས་པ་ཞིིག་ག་ིཐོོག་ནས། ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའ་ི

གཞུང་ལུགས་རྣམིས་ལ་ཐོོས་བསམི་སློོབ་གཉིེརི་བྱེེདི་རྒྱུ་དི་ེརིང་རིང་ག་ིམི་ིཚིེའ་ིདིོན་

བྱེ་གཙ་ོབ་ོཉིིདི་དུ་གྱུརི་ཡིོདི་པས། དིག་ེའདུན་རི་ེརིེའ་ིམི་ིཚིེའ་ིདིོན་སྙོིང་སྒྲུབ་ཕྱོོགས་

དིང་མིཐུན་པརི། ཐོོས་བསམི་སློོབ་གཉིེརི་གྱི་ིཁོོརི་ཡུག་ཡིག་པ་ོཞིིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དི་ེནི། 

ནང་བསྟེན་དིགོན་སྡོ་ེརྣམིས་ཀྱ་ིརྩི་བའ་ིལས་དིོན་གྱི་ིསྙོིང་པ་ོཡིིན་པ་ཡིང་ཡིང་བཤིདི་

ཟནི། 

ལས་སུ་བྱེ་བ་དི་ེཁོ་ོནའ་ིསྤུས་ཚིདི་ལེགས་བཅོས་དིང་འབྲེེལ་ཏེ། ང་ཚིོས་རྒྱལ་

པའི་བསྟེན་པ་རིིན་པ་ོཆོེའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུན་འཛིན་དིགོས་པ་ཡིིན་ཕྱོིརི། སངས་

རྒྱས་ཀྱ་ིཆོསོ་ལ་ཡུལ་དུས་ཀྱ་ིཆོསོ་ཉིིདི་དིང་འཚིམི་པའ་ིགནས་གཞིསི་གཙང་མི་ཞིགི་

བསྐྲུན་ཐུབ་མིིན་གྱི་ིསྐདི་ཆོ་དི་ེཡིང་། གཞི་ིརྩིའ་ིཆོ་རྐྱེན་དི་ེཉིིདི་རྨང་གཞིིརི་བཟུང་བའ་ི

སྟེངེ་ནས་བསམི་བློ་ོགཏངོ་དིགསོ་པ་ཞིིག་ག ོ།

དིེའ་ིཕྱོིརི་ནང་བསྟེན་དིགོན་པ་དིག་ག་ིདིབུ་ཁྲིིདི་དུ་ཁོས་འཆོ་ེབའ་ིཁོ་ཆོེན་དིབང་

ཆོནེ་ཚིསོ་ཀྱང་། དི་ནས་བཟུང་ལྷ་ཁོང་གསརེི་ཁོང་ག་ིབཞིངེ་སྐྲུན་འགྲོན་རྩིདོི་དིང་། རྒྱུ་

འབྱེོརི་ལོངས་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིམིངའ་ཐོང་འགྲོན་རྩིོདི་བྱེེདི་པ་ལས། རིང་ཁོོངས་ཀྱ་ིདིག་ེའདུན་

པ་རི་ེརིེའ་ིནང་སེམིས་སུ“ལྷ་ཁོང་གསེརི་ཁོང”བཞིེང་སྐྲུན་གྱི་ིའགྲོན་རྩིོདི་སྒོ་ོཀུན་ནས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བསློངས་ཏེ། དིགོན་པ་དིང་དིགོན་པའ་ིབརི་ལ་གྲྭ་མིང་ག་ིནང་བསམི་བློོའ་ིམིངའ་ཐོང་

དིང་། བསམི་བློོའ་ིམིཛེས་སྡུག་བསྡུརི་གཤིིབ་བྱེེདི་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིཤིོག་ལྷ་ེགསརི་པ་

ཞིགི་བསུ་བའ་ིརི་ེསྐུལ་ཀྱང་སྙོངི་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། །

དྲ་ིབ། “རྩིོདི་པ་འདུག་གམི།” “དིོགས་པ་མིཆོིས་སམི།” འདི་ིན་ིང་དིང་ངའ་ི

གྲོགོས་པ་ོཚིསོ་ནང་བསྟེན་གཞུང་ཆོནེ་ཁོག་ལ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེི་སྐབས་ཕན་ཚུན་བཀོདི་

པའ་ིདྲ་ིབ་མིང་ཤིསོ་སུ་མིཐོངོ་། ཚུལ་དིསེ་ངདེི་ཅག་ག་ིསློབོ་སྦྱངོ་ལ་ལྟ་ཚུལ་དིང་། སློབོ་

སྦྱོང་གི་དིགོས་འདུན་འཛིན་ཚུལ་སོགས་ཆོེས་གསལ་བརི་མིཚིོན་ཡིོདི་དིེ། སློོབ་

གཉིེརི་ལ་བརྩིོན་ཚུལ་གྱི་ིའདུ་ཤིེས་དིེའ་ིདིབང་གིས་ནི། ང་ཚིོས་ནང་བསྟེན་གྱི་ིགཞུང་

ལུགས་རྣམིས་ལ་སློབོ་གཉིེརི་བྱེེདི་སྐབས་སུ་ཡིང་། གཞུང་གང་དིང་གང་ག་ིཚིགི་ཟནི་

ཕན་ཚུན་མིཐུན་མིནི་སགོས་ནན་ཆོརེི་གཏུགས་ཤིངི་། གཞུང་ཚིགི་རི་ེརིའེ་ིདིངསོ་ཟནི་

གྱིི་བརྗོོདི་བྱེ་གང་ཡིིན་གྱིི་འགྲོེལ་ཙམི་ལ་བརྩིོན་ནས། དིེ་ལ་དིེ་ལྟརི་སྨྲས་ན་རྟེགས་

གསལ་ཅ་ིཞིིག་གཏོང་རྒྱུ་ཡིོདི་དིམི། འདི་ིལ་འདི་ིལྟརི་སྨྲས་ན་ཁོས་ལེན་ཇི་ིལྟརི་འཛིན་

དིགསོ་སམི་སགོས་རྒྱུན་དུ་དིཔྱོདི་བསྡུརི་བྱེས་ཏ་ེདུས་འདིའ་བ་རིེདི། 

དིེའ་ིཕྱོིརི་ང་ཚི་ོདིང་ང་ཚི་ོལྟ་བུའ་ིདིགོན་སྡོེའ་ིསློོབ་གཉིེརི་པ་ཕལ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་གིས། 

དིངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་འཚིོལ་དིཔྱོོདི་ཀྱ་ིཤིེས་རིབ་སྙོིང་པོརི་བཟུང་བའ་ིནང་རིིག་

སྡོ་ེསྣོདི་ཆོེན་པ་ོརྣམིས་སུ་ཐོོས་བསམི་བྱེས་པའ་ིའབྲེས་བུརི། ཡིིན་ཟེརི་ན་མིིན་པརི་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་དིང་། མིིན་ཟེརི་ན་ཡིིན་པརི་བསྒྲུབ་རྒྱུའ་ིརྩིོདི་རིིགས་ཙམི་སྦྱངས་ཡིོདི་པ་

ལས་གཞིན་དུ། ཆོོས་ཀྱི་གཙུག་ལག་དིེ་དིག་ལ་སྦྱངས་པས་ཚིེ་རིབས་གཏན་གྱིི་

དིགོས་འདུན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའ་ིལྟ་སྤྱོོདི་ཅིག་རྙེདི་ཡིོདི་རྒྱུ་ཕརི་ཞིོག ཆོོས་དིང་མིཐུན་



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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པའི་མིི་ཚིེའི་ལྟ་བ་བརྟེན་པ་ོཞིིག་ཀྱང་རྙེདི་མིེདི་ལ། ཚིེ་འདིིའི་འཆོརི་ཅན་གྱིི་འཚི་ོབ་

ལགེས་སྤྱོོདི་ཀྱསི་རིལོ་ཐུབ་པའ་ིའགྲོ་ོལུགས་ཙམི་ཡིང་མི་ཆོགས་པ་ལྟ་བུརི་འདུག 

དི་ེལྟརི་བརྟེགས་ན། གྲྭ་པ་མིང་ཆོ་ེབ་ཞིིག་གིས་དིགོན་པ་རུ་སྦྱངས་པའ་ིཤིེས་

ཡིོན་རྣམིས་ནི། ཆོོས་གྲྭའ་ིནང་ཁོ་ོནརི་ངོམི་ཆོོག་པའ་ིམིཚིརི་མིཚིརི་གྱི་ིའགྲོེམིས་སྟེོན་

ཙམི་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལས། ཡིོན་ཏན་དི་ེཉིིདི་མི་ིཚིེའ་ིབློང་དིོརི་གྱི་ིགནདི་ལ་དིཔྱོོདི་པའ་ི

ཤིེས་རིབ་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུརི་ཐུབ་མིེདི་ལ་། རིང་རིང་ལ་གསེརི་ལྟ་བུའ་ིམི་ི

གཞི་ིཞིིག་ཆོགས་པའ་ིརྒྱུ་དིང་རྐྱེན་དུ་ན་ིདི་ེལས་ཀྱང་འགྲོ་ོམི་ཐུབ་པརི་འདུག ང་ཚིོས་

ཆོོས་ཀྱ་ིགཙུག་ལག་ཟབ་མི་ོརྣམིས་ལ་མི་ིཚི་ེགང་བོརི་སྦྱངས་པའ་ིའབྲེས་བུརི། མི་ི

གཞི་ིལགེས་པ་ོདིང་། ཡི་རིབས་ཚུལ་ལྡན། ལྷག་བསམི་ཟལོ་མིེདི། བདིནེ་པ་རྩི་ིམིཁོན་

ཙམི་ཞིིག་ཏུའང་འགྱུརི་ཐུབ་མིེདི་ན། ཚི་ེརིབས་གཏན་གྱི་ིའདུན་མི་བསྒྲུབ་ནུས་པའ་ི

ཤིེས་རིབ་ཅིག་རྙེདི་ཡིོདི་ཟེརི་བ་དིང་། དི་ེའདྲའ་ིཉིམིས་ལེན་ཞིིག་བྱེེདི་ཀྱ་ིཡིོདི་ཟེརི་ན་

སུ་ཞིགི་ཡིིདི་ཆོསེ་སམི། 

དིེས་ན་འདི་ིནས་འདྲ་ིརྒྱུརི། དིེང་ཕྱོིན་དིག་ེའདུན་པ་ཚིོས་ནང་བསྟེན་གཞུང་ཆོེན་

དིག་ལ་སློོབ་སྦྱོང་བྱེས་པ་དི་ེནི། གཞུང་ཚིིག་བློ་ོའཛིན་གྱི་ིགྲོངས་ཀའ་ིབསྡུརི་གཤིིབ་

ཙམི་དིང་། རྩིོདི་གྲྭའ་ིརིིགས་འཕྲུལ་རྣོན་པ་ོཞིིག་སྦྱོང་བརྡོརི་གྱི་ིབརྒྱུདི་རིིམི་ཁོ་ོན་ཙམི་

མིིན་པརི། ཆོོས་ཀྱ་ིརི་ོདིང་ལྡན་པའ་ིམི་ིཚིེའ་ིལྟ་བ་བརྟེན་པ་ོཞིིག་དིང་། གསེརི་ལྟ་བུའ་ི

མི་ིགཞི་ིབཟང་པ་ོཞིིག་རིིམི་གྱིིས་སྨོིན་པའ་ིག་ོརིིམི་ཞིིག་ཏུ་འགྱུརི་ཐོབས་ཅ་ིཞིིག་ཡིོདི་

དིམི། 

ལན། དྲ་ིབ་འདི་ིནི“དིགོན་སྡོེའ་ིའབྱུང་སྤུས་སློོབ་གསོའ”ིགནདི་དིོན་ལས་བྱུང་བ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཞིགི་རིདེི། དྲ་ིབ་འདི་ིཐོནོ་མི་ཐོག་ཏུ། ངའ་ིསམེིས་ལ“བརི་དུ་གཞུང་ལུགས་ཐོམིས་ཅདི་

གདིམིས་པརི་ཤིརི”ཞིེས་པའ་ིཚིིག་དི་ེདྲན་བྱུང་། དྲན་ནས་ཀྱང་ཚིིག་དིེའ་ིནང་བཅུདི་

དུ་སྦྲུམི་པའི་གསེརི་ལྟ་བུའི་བསམི་བློོའ་ིསྙོིང་དིོན་ལ་ང་ཚིོས་ཡིང་བསྐྱེརི་བསམི་

གཞིིགས་ནན་ཏན་བྱེེདི་དིགོས་ཚུལ་གྱི་ིགནདི་དིོན་མིང་པ་ོཞིིག་ཡིིདི་ལ་བརྩིེགས་རིིམི་

དུ་འཁོརོི་བྱུང་།

དིགོན་སྡོེརི་ཡིོདི་པའ་ིནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའ་ིསློོབ་གས་ོནི། ཚིན་རིིག་

ལག་རྩིལ་གྱི་ིཆོདེི་ལས་སློབོ་གས་ོདིང་། ཚིངོ་ལས་ཤིསེ་བྱེའ་ིཆོདེི་སྦྱངོ་སློབོ་གས་ོགང་

ཡིང་མིིན། དི་ེན་ིམིིའ་ིགཤིིས་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིལེགས་ཆོ་དིང་། བསམི་བློོའ་ིམིཛེས་སྡུག་གས་ོ

སྐྱེོང་བྱེེདི་པའི“འབྱུང་སྤུས་སློོབ་གསོ”ཚིདི་ལྡན་ཞིིག་ཡིིན་འོས་ན་ཡིང་། བློ་ོཕམི་པ་

ཞིིག་ལ། དིེང་སྐབས་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོེའ་ིནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་སློོབ་གས་ོན།ི དིང་པ་ོརྩིོདི་

པ་ནས་འག་ོབརྩིམིས་ཤིངི་། སློརི་ཡིང་རྩིདོི་པ་ཡིསི་མིཇུག་བསྡུ་བའ་ིང་ོབ་ོཅན་ཞིགི་ཏུ་

འགྱུརི་གྱིནི་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཚིབས་ཇི་ེཆོེརི་འགྲོ་ོབཞིནི་ཡིདོི་པ་རིེདི། 

སློོབ་གས་ོདི་ེན་ིནང་བསྟེན་གཞུང་ཆོེན་ཁོག་ག་ིཚིིག་ཟིན་དུ་གསལ་བའ་ིབརྗོོདི་

བྱེ་དིག་ག་ིམིཚིན་ཉིིདི་དིང་། གྲོངས་ངེས་ཀྱ་ིརིབ་དིབྱེེ། བརྒལ་བརྟེག་རིིགས་ལམི་

སོགས་ལ“ཚིང་རྩིིས་རྒྱག”གིན་པ་ལྟ་བུའི་སློོབ་གས་ོཙམི་ཞིིག་ལས། ཚིེ་སྲིོག་གི་

གནས་སྟེངས་ཕྲ་རིགས་ལ་རྟེགོ་དིཔྱོདོི་ཀྱ་ིཤིསེ་རིབ་ནས་འག་ོབརྩིམིས་ཏ།ེ ཚི་ེསྲིགོ་ག་ི

དིོན་གྱིི་རིིན་ཐོང་གཙིགས་འཛིན་གྱིི་སྤྱོོདི་པས་མིཇུག་སྐྱེོང་བའི་སློོབ་གསོ་ཞིིག་ཏུ་

འགྱུརི་ཐུབ་ཀྱ་ིམི་ིའདུག

དིེང་སང་དིགོན་སྡོེའི་ཁྲིོདི་ནས་འཚིརི་ལོངས་བྱུང་བའི་སློོབ་གཉིེརི་པ་མིང་པོ་



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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ཞིིག་ལ་མིཚིོན་ན། མི་ིཚི་ེགང་བོརི་བསློབས་པའ་ིཤིེས་བྱེ་དིང་། གང་ཟག་སྒོེརི་གྱི་ིམི་ི

གཞི་ིགྲུབ་སྟེངས་གཉིིས་རྦདི་དི་ེཡི་བྲེལ་དུ་སོང་བའམི། ཡིང་ན་འགལ་ཟློརི་གྱུརི་པའ་ི

གནས་ཚུལ་ཀྱང་ཆོེས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་གྱུརི་པའ་ིརྩི་བ་ཡིང་སློོབ་གས་ོདི་ེཡི་ིབསྐྱེེདི་འབྲེས་

ཁོ་ོན་ཡིནི་པ་རིེདི། 

གཞིན་ཕརི་ཞིོག ཐོ་ན“དིག་ེབཤིེས་ཆོེན་མིོ”དིང་། “དིཔ་ེཆོ་པ་ཡིག་པོ”སོགས་

ཀྱ་ིམིིང་ཡིོདི་མིཁོན་མི་ིཉུང་བ་ཞིིག་ཀྱང་རྒྱུ་ནོརི་དིབང་གྲོགས་འབའ་ཞིིག་ལ་གཅིག་ཏུ་

འདུན་པའ་ིཧམི་སེམིས་གྱིིས་རྒྱ་བོདི་ཀྱ་ིཡུལ་གྲུ་མིང་པོརི་ཕྱོིན་ཏེ། སྒོེརི་གྱི་ིཁོ་ེཕན་ཉི་ི

ཚི་ེབ་ཙམི་གྱི་ིཆོེདི་དུ་མིག་ོབདི་ེདྲན་འཕྲུལ་དིང་། རྗུན་ལས། རྫུན་གཏམི། རྫུན་སྤྱོོདི་

བཅས་ཀྱ་ིའཁོོརི་ལ་ོཅ་ིདིགརི་སྐོརི་གྱིིན་པརི་མི་ཟདི། དི་རུང་དི་ེལྟརི་བྱེས་པ་རྣམིས་ང་ོ

ཚིའ་ིལས་ཤིིག་ཏུ་མི་ིསེམིས་པརི་འཇིོན་ཐོང་ཞིིག་ཏུ་འདིོདི་ཀྱ་ིཡིོདི་པ་ལྟ་བུའ་ིགནས་

ཚུལ་སྣ་ཚིོགས་ནམི་ལངས་ཉིི་ཤིརི་གྱིི་དིཔེ་རུ་འགྲོོ་བཞིིན་པ་རྣམིས་ལ་ལྟོས་དིང་། 

བོདི་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོེའ་ིསློོབ་གསོའ་ིགནདི་དིོན་ལ་བསྐྱེརི་དུ་བསམི་གཞིིགས་གནདི་སྨོིན་

ཞིགི་མི་ིབྱེ་ཀ་མིེདི་དུ་གྱུརི་ཡིདོི་ཨང་།

དི་ེལྟ་ན་ཆོེས་བློ་ོཕམི་པའ་ིསྣང་ཚུལ་དི་ེདིག་ལེགས་ཕྱོོགས་སུ་བསྒྱུརི་ཐོབས་ཅ་ི

ཡིོདི་ཀྱ་ིདྲ་ིབ་འདི་ིནི། ཁྱེདི་ཀྱིས་ཁོ་ོབོརི་བཏོན་པའ་ིདྲ་ིབ་ཙམི་ག་ལ་ཡིིན་ཏེ། འདི་ིན་ི

དུས་རིབས་ཤིིག་གིས་ང་ཚི་ོབོདི་ཀྱི་ནང་བསྟེན་པའི་སྡོེ་ལ་བཏོན་པའི་གནདི་འགག་

ཅན་གྱི་ིདྲ་ིབ་ཞིིག་ཡིིན་ངེས་སུ་སྙོམི། བསམི་ཞིིང་བསམིས་ན། ཁོ་ོབ་ོརིང་ཉིིདི་ཚུདི་

པའ་ིདིགནོ་སྡོའེ“ིདིཔ་ེཆོ་པ”ཡིནི་ཁུལ་བྱེེདི་མིཁོན་འགའ་ཞིགི་དིང་། “ཆོསོ་ཕྱོགོས་ཀྱ་ི

ཡིོན་ཏན་པ”ཡིིན་ཁུལ་གྱིི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་མིཁོན་ལ་ལ་ནི། དི་ལྟ་སངས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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རྒྱས་ཀྱི་བསྟེན་པ་ཆོེས་ཉིམིས་དིམིས་སུ་འགྲོ་ོབཞིིན་པའི་མིཚིོན་བྱེེདི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་

ངོས་བཟུང་རུང་ཐོལ་མི་ིཆོ་ེབརི་སྙོམི་སྟེ།ེ “དིཔ་ེཆོ་པ”དིང“ཆོོས་ཕྱོོགས་ཀྱ་ིཡིོན་ཏན་

པ”རུ་ཁོས་འཆོ་ེབ་རྣམིས་ན།ི གྲྭ་པ་དིཀྱུས་མི་ཞིིག་དིང་མི་ིའདྲ་བརི་ཆོོས་ཀྱ་ིནང་དིོན་

ཤིེས་མིདིོག་ག་ིང་རྒྱལ་གཞིན་ལས་མིཐོ་ོབརི་མི་ཟདི། བསྟེན་པའ་ིཁུརི་ཕྲག་ཏུ་ཡིོདི་

ཁུལ་གྱིི་རྣམི་འགྱུརི་ལྷུརི་ལེན་མིཁོན་ཡིང་ཡིིན་པས། དིེ་དིག་གི་རྒུདི་པ་ནི་རྒུདི་པ་

ལས་ཀྱང་རྒུདི་པའ་ིམིཐོརི་ཐུག་མིནི་ན་ཅ་ིཞིགི་ཡིནི། 

གང་ལྟརི་ཀྱང་འདིས་པ་ན་ིའདིས་ཟིན་པ་རིེདི། མི་འོངས་པའ་ིགཞིོན་སྐྱེེས་ཚིོརི་

དིམིིགས་ཏ་ེདིགོན་སྡོ་ེས་ོསོའ་ིཁྲིོདི་ཀྱ་ིདིག་ེརྒན་རྣམིས་དིང་ལས་ཀྱ་ིསྣ་ེམི་ོཔ་དིག་ལ་

གྲོསོ་འདིབེས་སུ་ཞུ་རྒྱུརི། ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིདིི་རིགི་པའ་ིསློབོ་གསའོ་ིདིམིགིས་ཡུལ་

གྱི་ིངསོ་ནས་བརྟེགས་ཚི།ེ “གཞུང་ལུགས་གདིམིས་པརི་འཆོརི”རྒྱུ་དི་ེན་ིསློབོ་གསོའ་ི

རྒྱུ་འབྲེས་རྐྱེན་གསུམི་གྱི་ིབློ་སྲིོག་ལྟ་བུརི་བརྩི་ིརིིགས་པ་ལགས་ཏ།ེ སྔོོན་དིང་དི་ལྟའ་ི

ངེས་དིོན་ཆོོས་ཀྱ་ིབཤིེས་གཉིེན་དིག་ག་ིམི་ིསེམིས་སྒུལ་བའ་ིརློབས་ཆོེན་གྱི་ིབྱུང་བ་

དིང་། དིདི་སེམིས་སྒུལ་བའི་སྤོང་རྟེོགས་ཀྱི་ཡིོན་ཏན་ཐོམིས་ཅདི“གཞུང་ལུགས་

གདིམིས་པརི་ཤིརི”པའ་ིམིཐུ་ལ་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་བ་ཤི་སྟེག་ཡིནི་པས་ས།ོ །

དི་ེཡིང་བློ་ོདིང་ལྡན་པའ་ིསྐྱེེས་བུ་ཞིིག་ལ་མིཚིོན་ན། ནང་བསྟེན་གྱི་ིམིཚིན་ཉིིདི་

གཞུང་ལུགས་རྣམིས་ལ་བརྟེག་དིཔྱོདི་ཞིིབ་འཇུག་བྱེས་པའི་འབྲེས་བུརི། གཞུང་

ལུགས་དི་ེདིག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིཤིེས་བྱེའ་ིགནས་ལུགས་དིང་། ཚི་ེསྲིོག་ག་ིརིང་

བཞིནི་རྣམིས་ལ་ངསེ་པ་དིནོ་གྱི་ིག་ོརྟེགོས་ཁྱདི་པརི་ཅན་ཞིགི་སྨོནི་ཏ།ེ ཆོསོ་ཀྱ་ིབློ་ོམིགི་

གཙང་མིའི་མིཛུབ་སྟེོན་དིང་མི་བྲེལ་པའི་མིི་ཚིེའི་ལྟ་བ་ཁྱདི་པརི་ཅན་ཞིིག་རྒྱུདི་ལ་



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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འཁྲུངས་ཚི།ེ “གཞུང་ལུགས་གདིམིས་པརི་ཤིརི”སོང་ཞིེས་སྨྲ་ཆོོག་པརི་སྙོམི་ལ། དི་ེ

འདྲའ་ིམི་ིཚིའེ་ིལྟ་བ་དི་ེཉིིདི་ཀྱང་། སྐྱེསེ་བུ་ས་ོསོའ་ིཤིསེ་རིབ་ཆོ་ེཆུང་དིང་བྱེམིས་བརྩིེའ་ི

ཉིམིས་ལནེ་མིཐོ་ོདིམིན་གྱི་ིདིབང་གསི། ངསེ་འབྱུང་ག་ིབསམི་པས་ཟནི་པ་དིང་། བྱེང་

ཆུབ་ཀྱ་ིསེམིས་ཀྱསི་ཟནི་པ། ཡིང་དིག་པའ་ིལྟ་བས་ཟནི་པ། སྔོགས་ཀྱ་ིཐོབས་མིཁོས་

པའ་ིསྤྱོདོི་པས་ཟནི་པ་སགོས་ཀྱ་ིཁྱདི་པརི་ཅ་ིརིགིས་པའ་ིསྒོ་ོནས་སྔོནོ་དིང་དི་ལྟའ་ིདིམི་

པ་རིེ་ཟུང་གི་རྒྱུདི་ལ་སྐྱེེས་ཤིིང་སྐྱེེ་བཞིིན་པ་ཡིིན་ཙང་། དིམི་པའི་སྐྱེེས་བུ་དིེ་དིག་

ན“ིགཞུང་ལུགས་གདིམིས་པརི་ཤིརི”པའ་ིམིགི་དིཔ་ེཁོ་ོནརི་གྱུརི་ཡིདོི། 

འོན་ཀྱང་། དི་ེརིིང་འདིིརི་བཤིདི་འདིོདི་པ་ནི། སྤོངས་རྟེོགས་ཀྱ་ིཡིོན་ཏན་མིངའ་

བའ་ིདིམི་པའ་ིསྐྱེེས་བུ་རི་ེཟུང་ཞིིག་ག་ིཆོ་ེབའ་ིཡིོན་ཏན་དིང་སྦྱརི་རྒྱུ་མི་ཡིིན་པརི། ང་

དིང་ང་ལྟ་བུའ་ིསྐྱེ་ེབ་ོཕལ་པ་སྟེ།ེ རིང་བཞིིན་གྱིིས་ཉིོན་མིོངས་ཆོ་ེཞིིང་བློ་ོདིམིན་པ་དིག་

ག་ིགནས་སྟེངས་ལ་གཞིིགས་ནས། རིང་ཅག་ག་ིརྒྱུདི་ཚིོདི་དིང་འཚིམི་པའི“གཞུང་

ལུགས་གདིམིས་པརི་འཆོརི”ཚུལ་རིགས་པ་ཞིགི་བཤིདི་རྒྱུ་ཡིནི་པས། དི་ེདིང་འབྲེལེ་

བའ་ིསྒོ་ོནས་ན་ིདིགནོ་སྡོའེ་ིནང་བསྟེན་སློབོ་གས་ོདི་ེམིངི་དིནོ་མིཚུངས་པའ“ིདིགནོ་སྡོའེ་ི

འབྱུང་སྤུས་སློབོ་གས”ོཞིགི་ཏུ་འགྱུརི་ཐོབས་ཀྱ་ིགནདི་དིནོ་ཡིང་གླིེང་རྒྱུ་ཡིནི། 

སྔོརི་དྲིས་ལན་གོང་མིའ་ིསྐབས་སུ་བཤིདི་པ་ཟིན་པ་ལྟརི། དིགོན་སྡོེའ་ིམིཚིན་

ཉིདིི་སློབོ་གས་ོལ་གྲུབ་ཆོ་གཙ་ོབ་ོབཞི་ིཡིོདི་པ་ལས། སློབོ་ཁྲིིདི་དིང་། ཆོསོ་གྲྭ། དིཔ་ེལྟ་

གསུམི་པ་ོརི་ེརིེའ་ིསྤུས་ཚིདི་དིང“དིགོན་སྡོེའ་ིའབྱུང་སྤུས་སློོབ་གསོ”གཉིིས་ཁོ་འབྲེལ་

དུ་མིེདི། ཅ་ིལྟརི་ཞི་ེན། སློོབ་ཁྲིིདི་ཀྱ་ིསྤུས་ཚིདི་བཟང་ངན་དིེས། ཆོོས་གྲྭའ་ིརྩིོདི་པའ་ི

སྤུས་ཚིདི་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐོེབས་ཀྱ་ིཡིདོི་ལ། ཆོོས་གྲྭའ་ིརྩིོདི་པའ་ིསྤུས་ཚིདི་བཟང་ངན་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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གྱིིས་ནི། ཤིག་གི་དིཔེ་ལྟའི་སྤུས་ཚིདི་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆོགས་ཀྱི་ཡིོདི་པ་དིང་། དིེ་

གསུམི་པ་ོཐུན་མིངོ་ག་ིསྤུས་ཚིདི་བཟང་ངན་གྱིསི་ན།ི སློབོ་གཉིེརི་པའ་ིབློང་དིརོི་དིཔྱོདི་

འཇིོག་ག་ིབློ་ོམིིག་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐོེབས་ཀྱ་ིཡིོདི་པ་དིང་། སློོབ་གཉིེརི་པའ་ིབློང་དིོརི་

དིཔྱོདི་འཇིོག་གི་བློོ་མིིག་གིས་ནི། ཐོདི་ཀརི་སློོབ་གཉིེརི་པའི་མིིའི་འབྱུང་སྤུས་དིང་

བསམི་བློོའ་ིསྨོནི་ཚིདི་བཅས་ལ་ཤུགས་རྐྱནེ་ཐོབེས་ཀྱ་ིཡིདོི་པ་རིེདི།

ཡིང་ལྡོག་སྟེ་ེབཤིདི་ན། དིཔ་ེཀློོག་ག་ིསྤུས་ཚིདི་ཀྱིས་ཆོོས་གྲྭའ་ིརྩིོདི་པརི་ཤུགས་

རྐྱནེ་ཐོབེས་ཀྱ་ིཡིོདི་པ་དིང་། ཆོསོ་གྲྭའ་ིརྩིོདི་པའ་ིསྤུས་ཚིདི་ཀྱསི་སློབོ་ཁྲིིདི་ལ་ཉིན་ཚུལ་

གྱིི་སྤུས་ཚིདི་ལ་ཐོརི་ཀརི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆོགས་ཐུབ་པརི་མི་ཟདི། སློོབ་ཁྲིིདི་ལ་ཉིན་

ཚུལ་གྱི་ིསྤུས་ཚིདི་ཀྱིས་ན་ིཆོོས་ཀྱ་ིདིགོངས་དིོན་ལ་དིཔྱོོདི་པའ་ིབློ་ོམིིག་མིཆོོག་དིམིན་

ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐོེབས་ཀྱི་ཡིོདི་ཅིང་། ཆོོས་ཀྱི་དིགོངས་དིོན་ལ་དིཔྱོོདི་པའི་བློོ་མིིག་

མིཆོོག་དིམིན་གྱིི་རིིམི་པས་ནི་ཐོདི་ཀརི་གང་ཟག་དིེའི་རྒྱུདི་ཀྱི་ཆོོས་ཀྱི་བསམི་བློོའ་ི

སྤུས་ཚིདི་དིང་མི་ིགཞི་ིལ་ཤུགས་རྐྱནེ་ཆོགས་ཀྱ་ིཡིོདི་པ་རིེདི། 

དི་ེལྟ་བས་ན། དིགོན་སྡོེའི“འབྱུང་སྤུས་སློོབ་གསོ”དི་ེཉིིདི་གོང་གསལ་དིོན་ཚིན་

གསུམི་གྱི་ིཐོོག་ནས་གླིེང་ན་འུ་ཚིོའ་ིདིངོས་ཡིོདི་ཀྱ་ིགནས་སྟེངས་དིང་འབྲེེལ་ཆོ་ེབརི་

མིཐོངོ་། 

གཅིག དིཔ་ེཁྲིིདི་དིང“དིགོན་སྡོེའ་ིའབྱུང་སྤུས་སློོབ་གསོ།” སྤྱོིརི་སློོབ་གཉིེརི་པ་

ཞིགི་ག་ིསློབོ་གཉིེརི་གྱི་ིབརྒྱུདི་རིིམི་སྤྱོ་ིདིང་། བྱེ་ེབྲེག་ཏུ་དིགནོ་སྡོེའ་ིསློབོ་གཉིརེི་པ་ཞིགི་

ག་ིསློོབ་སྦྱོང་ག་ིབརྒྱུདི་རིིམི་གྱི་ིངོས་ཐོདི་ནས་བལྟས་ན། དིག་ེརྒན་གྱི་ིསློོབ་ཁྲིིདི་ནི། 

སློོབ་མིའི་ཤིེས་ཡིོན་གྱིི་སྤུས་ཚིདི་བཟང་ངན་གང་འབྱུང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིིག་ཏུ་



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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ངསོ་འཛནི་རུང་བརི་མི་ཟདི། ཐོ་ན་སློབོ་མི་གང་དིའེ་ིམིའི་ིའབྱུང་སྤུས་དིང་། བསམི་བློའོ་ི

གནས་རིིམི་བཅས་ཀྱ་ིསྤུས་ཚིདི་ལ་ཡིང་ཐོདི་ཀརི་འབྲེེལ་བ་ཆོགས་པའ་ིསློོབ་གསོའ་ི

ལས་སྦྱརོི་ཞིགི་ཏུ་འགྱུརི་གྱི་ིཡིདོི་པ་རིེདི། 

ལྷག་པརི་ཏུ་དིག་ེརྒན་གྱི་ིམི་ིགཤིིས་དིང་། མི་ིགཞིི། མི་ིཚིེའ་ིལྟ་བ། རིིན་ཐོང་ལྟ་

ཚུལ། ཆོོས་ཀྱ་ིཉིམིས་ལེན་སོགས་ཀྱིས་ནི། དི་ེལས་ཀྱང་སློོབ་མིའ་ིལུས་ངག་ཡིིདི་

གསུམི་གྱི་ིབྱེ་སྤྱོོདི་ཐོ་ེབའ་ིམི་ིཚིེའ་ིའཚི་ོབ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཞིན་དིང་མི་ིམིཚུངས་པ་

ཞིགི་ཐོབེས་ཀྱནི་པ་མིངནོ་སུམི་རིེདི། 

རྒྱུ་མིཚིན་དིེའ་ིངོས་ནས་བསམིས་ཚིེ། དིགོན་པའ་ིནང་ག་ིཆོོས་ཀྱ་ིདིག་ེརྒན་ན་ི

མི་ིགང་བྱུང་འདི་ིབྱུང་གིས་བྱེེདི་རིིགས་པ་ཞིིག་མིིན་པའ་ིཆོོས་ཉིིདི་གསལ་བོརི་མིཐོོང་

ཐུབ་པས། མིཚིན་ཉིིདི་འཆོདི་ཉིན་ཡིོདི་པའ་ིདིགོན་པ་ཞིིག་ལ་མིཚིོན་ན། བརྟེག་ཞིིབ་

དིང་འབྲེེལ་བའ་ིཐོོག་ནས་དིག་ེརྒན་གྱི་ིསྤུས་ཚིདི་ལ་དིམིིགས་བསལ་དི་ོསྣང་བྱེས་ཏེ། 

སྤུས་ཚིདི་ལེགས་པའ་ིདིག་ེརྒན་གྱི་ིདིཔུང་ཁོག་ཅིག་ཆོགས་ཐུབ་མིིན་དིང་། ཡིང་ན། 

སྤུས་ཚིདི་ལགེས་པའ་ིདིག་ེརྒན་གྱི་ིདིཔུང་ཁོག་ཅགི་སྐྱེདེི་བསྲིངིས་ཐུབ་མིནི་གྱི་ིགནདི་

དིོན་དི་ེན།ི དིགོན་སྡོེའ་ིམིཚིན་ཉིིདི་སློོབ་གསོའ་ིརྒྱལ་ཕམི་གྱི་ིརྩི་བ་ཞིིག་ཏུ་མིཐོོང་ཞིིང་། 

དི་ེན་ིདི་ལྟ་མིཚིན་ཉིིདི་འཆོདི་ཉིན་ཡིོདི་པའ་ིདིགོན་སྡོ་ེས་ོས་ོའཕྲདི་ཀྱིན་པའ་ིདིཀའ་ངལ་

ཆོ་ེཤིསོ་ཤིགི་ཏུའང་མིཐོངོ་ག་ིའདུག

དི་ེབཞིིན་སློོབ་ཁྲིིདི་ཀྱ་ིསྤུས་ཚིདི་བཟང་ངན་ཡིང་། དིག་ེརྒན་གྱི་ིལྟ་རྒྱ་མིཐོོང་རྒྱ་

དིང་། ཆུ་ཚིདི་མིཐོ་ོདིམིན་ཁོ་ོནས་ཐོག་གཅོདི་ཐུབ་པ་ཞིིག་མི་ཡིིན་པརི། སློོབ་མིའ་ི

སེམིས་ཁོམིས་ཀྱ་ིགནས་ཚུལ་དིང་ཤིེས་རྟེོགས་ཀྱ་ིམིཐོ་ོདིམིན་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཡིོདི་པའ་ི



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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རྨང་གཞིིའ་ིཐོོག་ཏུ་དི་ེདིང་འཚིམི་པའ་ིསློོབ་ཁྲིིདི་ལེགས་པ་ོཞིིག་བྱེེདི་ནུས་མིིན་གྱི་ིསྒོ་ོ

ནས་བལྟ་དིགོས་པ་ཡིནི་པས། དིག་ེརྒན་རྣམི་པས་ངེས་པརི་དུ་མིཁྱེན་དིགོས་པ་ཞིིག་

ལ། སློོབ་ཁྲིིདི་ཀྱ་ིསྐབས་སུ་ན་ིདིག་ེརྒན་གྱི་ིཆུ་ཚིདི་ལ་རྒྱུགས་ལེན་གྱིིན་པ་མི་ཡིིན་

ཞིིང་། དིག་ེརྒན་གྱི་ིའཁྲིབ་སྟེོན་ལ་སློོབ་མིས་ལྟདི་མི་ོལྟ་བཞིིན་པ་ཡིང་མི་ཡིིན་པས། 

མིཁོས་མིདིོག་རྩིལ་ངོམི་ལྟ་བུའ་ིསློོབ་ཁྲིིདི་དི་ེན་ིསློོབ་ཁྲིིདི་བཟང་པ་ོཞིིག་ཡིིན་པའ་ིངེས་

པ་ལརི་ནས་མི་མིཆོསི་ས།ོ །

མི་གཞི་ིནས་སློོབ་ཁྲིིདི་ན་ིསློོབ་མིའ་ིཤིེས་ཡིོན་གས་ོསྐྱེོང་ག་ིའཛུགས་སྐྲུན་ལས་

གཞི་ིཞིིག་ཡིིན་པརི་བརྟེེན། འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་ིདི་ེལེགས་འགྲུབ་བྱེ་བ་ལ་ན་ིདིག་ེ

སློོབ་གཉིིས་ཀས་ཐུན་མིོང་དུ་འབདི་བརྩིོན་བྱེེདི་དིགོས་པ་ལས། སློོབ་མིའི་བསམི་

ཚུལ་དིང་དྲན་འཆོརི་ལ་ཁོ་ཡི་ཙམི་ཡིང་མི་བྱེས་ན། དིག་ེརྒན་ཁོ་ོནས་ན་ིགཏིང་ཟབ་

ཟབ་དིང་རྒྱ་ཆོ་ེཆོ་ེཡི་ིབཤིདི་པ་ཅ་ིཙམི་བྱེས་རུང་ཁོ་ཆུ་སྐམེི་པའ་ིརྒྱུ་ཙམི་ལས་ཡིདོི་མི་ི

སྲིིདི་པརི་མི་ཟདི། འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་ིདི་ེཉིིདི་ཀྱང་སློོབ་མིའ་ིསློོབ་སྦྱོང་ག་ིའདུན་

མིསོ་ཡིལ་པ་དིང་མིཉིམི་དུ་ཡིལ་སྲིདིི་པ་རིེདི།

དིེརི་བརྟེེན། སློོབ་ཁྲིིདི་ལེགས་པ་ོཞིིག་བྱེ་འདིོདི་ན། རིང་གིས་གང་དྲན་འདི་ིདྲན་

གྱི་ིཤིེས་བྱེ་མིང་པ་ོཞིིག་སློོབ་མིའ་ིབསམི་བློོའ་ིནང་དུ་ས་བླུག་རྡོ་ོབླུག་བྱེེདི་རྒྱུ་ཙམི་མི་

ཡིནི་པརི། སློབོ་མིརི་བསམི་གཞིགིས་བྱེདེི་སྟེངས་དིང་། བསམི་བློ་ོགཏངོ་ཚུལ་ལགེས་

པ་ོཞིགི་རིིམི་གྱིསི་ཆོགས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་དི་ེཉིིདི་ཡིནི་ཏ།ེ སློབོ་མི་རིང་ག་ིསེམིས་རྒྱུདི་ན་

ཡིོདི་པའ་ིཤིེས་རིབ་ཀྱ་ིམྱུ་གུ་སྨོིན་ཞིིང་རྒྱས་པརི་བྱེེདི་རྒྱུ་ན་ིསློོབ་གསོའ་ིདིགོས་དིོན་

ཉིག་གཅིག་ཡིིན་པས་ས།ོ །



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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དི་ེཡིང་ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་ཀྱ་ིགཞུང་ལུགས་ཆོེན་པོ<<དིབུ་མི་ལ་འཇུག་

པ>>ལྟ་བུརི་དིཔ་ེསྦྱརི་ཏ་ེགླིངེ་ན། སློབོ་མི་རྣམིས་ལ་ཐོགོ་མིརི་གཞུང་ག་ིངསོ་ཟནི་གྱི་ི

བརྗོོདི་བྱེ་རྣམིས་ལེགས་པོརི་ངོ་སྤྲོོདི་པ་དིང་། བརྗོོདི་བྱེ་དིེ་དིག་གི་རྒྱབ་ལྗོོངས་ཀྱི་

རིགིས་པའ་ིགཏན་ཚིགིས་དིག་ཀྱང་མི་འདྲསེ་པརི་ཞིབི་མིོརི་བཤིདི་པའ་ིཟུརི་དུ། ཡིདོི་

ཚིདི་འདི་ིཡིནི་འདི་ིམིནི་གྱི་ིཁོ་ཚིནོ་མིཐོའ་གཅགི་ཏུ་མི་བཅདི་པརི། སློབོ་མི་རིང་ཉིིདི་ལ་

བསམི་གཞིགིས་ཀྱ་ིབརི་སྟེངོ་ཞིིག་ལུས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གལ་ཆོ་ེབ་ཡིིན་ཏ།ེ ཐོགོ་

མིརི་སྙོིང་རྗོེའི་སྐོརི་གྱིི་སློོབ་ཁྲིིདི་ལྟ་བུརི་མིཚིོན་ན། སྙོིང་རྗོེ་ཆོེན་པོའ་ིཕན་ནུས་ལ་

དིཔལ་ལྡན་ཟློ་བས་བློ་ལྷག་གིས་གཙིགས་ཆོེརི་བཟུང་བའི་ལྟ་ཚུལ་རྒྱུ་མིཚིན་དིང་

བཅས་པ་ང་ོསྦྱོརི་བྱེེདི་རྒྱུ་ན་ིདིག་ེརྒན་གྱི་ིའོས་འགན་ཡིིན་ན་ཡིང་། ལྟ་ཚུལ་དི་ེདིག་

དིང་། གཏན་ཚིགིས་དི་ེདིག་འགྲོགི་མིིན་གྱི་ིམིཐོའ་མིའ་ིཐོག་གཅོདི་ན།ི སློབོ་མི་རིང་ག་ི

བློ་ོགྲོསོ་ཀྱ་ིཁུརི་དུ་འཇིགོ་དིགསོ་རྒྱུ་ཁོ་ོན་ཞིགི་ཅ་ིལ་མིནི།

<<དིབུ་མི་ལ་འཇུག་པ>>ཡི་ིསློབོ་ཁྲིིདི་ལ་ཐོགོ་མིརི་གསན་པའ་ིསློབོ་མི་ཞིགི་

ལ་མིཚིོན་ན། གཞུང་དི་ེརུ་བཤིདི་པའ་ིསྙོིང་རྗོ་ེཆོེན་པ་ོདི་ེའདྲ་ཞིིག་ནི། དིངོས་གནས་

དྲང་གནས་འགྲོ་ོབ་སེམིས་ཅན་གྱི་ིརྒྱུདི་ལ་སྐྱེ་ེསྲིིདི་དིང་མི་ིསྲིིདི། གལ་ཏ་ེསྐྱེེས་ན་དིེའ་ི

དིག་ེམིཚིན་ཇི་ིལྟརི་ཡིིན་པ་སོགས་ན།ི གསརི་དུ་ལན་རྙེདི་དིགོས་པའ་ིདྲ་ིརྟེགས་ཤིིག་

ཏུ་འཛིན་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོཡིིན་པ་ལས། སྔོརི་ནས་ཐོག་ཆོོདི་ཚིརི་པའི་དྲིས་ལན་ཞིིག་ཏུ་

བཟུང་ན་གཏན་ནས་མི་ིརིིགས།

སྙོིང་རྗོེའི་སློོབ་ཁྲིིདི་ལྟ་བུའི་སྐབས་སུ། འཇིིག་རྟེེན་ན་སྙོིང་རྗོེ་ཞིེས་འབོདི་པའི་

བསམི་བློ་ོདི་ེཉིིདི་ཀྱ་ིསྐོརི་ལ། སློོབ་མི་རིང་རིང་ག་ིམི་ིཚིེའ་ིམྱོོང་བ་དིང་སྦྱརི་ནས་ཕན་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཚུན་གླིངེ་མིལོ་གྱི་ིག་ོསྐབས་བྱེནི་ན་ལྷག་ཏུ་ལགེས་ཏ།ེ རིང་ཉིིདི་ནརི་སནོ་པའ་ིག་ོརིིམི་

ནང་དུ། འཚི་ོབའ་ིཁོོརི་ཡུག་དིེའ་ིམི་ིགཞིན་དིང་གཞིན་གྱི་ིསྙོིང་རྗོེའ་ིསེམིས་ཀྱིས་རིང་

ལ་ཕན་ནུས་གང་འདྲ་ཞིགི་ཐོབོ་མྱོངོ་བ་དིང་། ས་ོསོའ་ིམི་ིཚིེའ་ིཕན་བདི་ེདིང་། སྙོངི་རྗོའེ་ི

བསམི་བློོ་གཉིིས་ཀྱི་བརི་ན་འབྲེེལ་བ་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིིག་གནས་ཡིོདི་པ་དིང་། སྙོིང་རྗོེའི་

བསམི་བློོའ་ིརྩི་བའ་ིརིིན་ཐོང་ན་ིཕྱོོགས་གང་ག་ིཐོདི་ནས་གསལ་བོརི་མིངོན་འདུག་པ་

སོགས་ཀྱ་ིསྐོརི་ལ་འབེལ་གཏམི་དིང་བགྲོ་ོགླིེང་མིང་པ་ོབྱེས་ན། གཞི་ིནས་སྙོིང་རྗོེའ་ི

ཕན་ནུས་ལ་དིོན་དིངོས་དིང་མིཐུན་པའི་ངོས་འཛིན་ཟབ་མིོ་ཞིིག་འབྱུང་ངེས་ཤིིང་། 

ངོས་འཛིན་དི་ེལྟརི་བྱུང་ན་ན་ིདི་གཟོདི་སྙོིང་རྗོེའ་ིཉིམིས་ལེན་ཟེརི་བ་དི་ེཆོོས་རྐྱང་བའ་ི

སྐདི་ཆོ་ཙམི་མིིན་པརི། རིང་གཞིན་གཉིིས་ཕན་གྱི་ིམི་ིཚི་ེསྐྱེེལ་སྟེངས་ཤིིག་ཡིིན་པའ་ི

ཤིེས་རྟེོགས་རིིམི་གྱིིས་འཕེལ་ངེས་ལ། ཤིེས་རྟེོགས་དིེས་ན་ིསྙོིང་རྗོེའ་ིབསམི་བློ་ོདིང་

འབྲེལེ་བའ་ིམི་ིཚིའེ་ིལྟ་བ་རྣལ་མི་ཞིགི་ཀྱང་ཆོགས་ནུས་པ་རིེདི། 

དིེས་ན། སྙོིང་རྗོེའ་ིསློོབ་ཁྲིིདི་ཀྱ་ིསྐབས་སུ། ཉིན་རིང་ག་ིརྒྱུདི་ལ་སྙོིང་རྗོ་ེཆོེན་པ་ོ

ཡིོདི་མིེདི་དིང་། དིེ་ལྟརི་མིེདི་པ་དིེས་ཉིན་རིང་ལ་གྱིོང་ཅི་ཞིིག་རིེག་གི་ཡིོདི་ཚུལ་ལ་

དིོགས་སློོང་བྱེེདི་རྒྱུ་གལ་ཆོ་ེཡིང་སྲིིདི་མིོདི། དིག་ེསློོབ་གཉིིས་ཀས་རིང་རིང་ག་ིརྒྱུདི་

ལ་སྙོིང་རྗོེའ་ིབསམི་པ་ཅ་ིཙམི་ཡིོདི་མིེདི་དིང་། དིེས་ས་ོསོའ་ིམི་ིཚི་ེལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཅ་ི

འདྲ་ཞིིག་ཆོགས་ཀྱི་ཡིོདི་ཚུལ་ལ་བརྟེག་ཞིིབ་བགྲོོ་གླིེང་བྱེེདི་རྒྱུ་ནི་སྔོ་མི་ལས་བརྒྱ་

འགྱུརི་གྱིསི་གལ་ཆོ་ེབ་མི་རིེདི་དིམི། 

དི་ེལྟརི་བྱེས་ན་གཞི་ིནས་སློོབ་ཁྲིིདི་དི་ེན།ི <<དིབུ་མི་ལ་འཇུག་པ>>ཡི་ིཆོེདི་

དུ<<དིབུ་མི་ལ་འཇུག་པ>>ཡི་ིསློབོ་ཁྲིིདི་ལ་ཉིན་པ་ཙམི་མི་ཡིནི་པརི། རིང་ཉིིདི་ཀྱ་ི



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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ཆོདེི་དུ<<དིབུ་མི་ལ་འཇུག་པ>>ཡི་ིསློབོ་ཁྲིིདི་ལ་ཉིན་པརི་འགྱུརི་ཐུབ་ལ། དི་ེལྟརི་

བྱེས་ན་གཞི་ིནས་སློོབ་ཁྲིིདི་དི་ེན་ིསློོབ་མི་རྣམིས་ལ་བྱེམིས་བརྩིེའ་ིརྩི་བ་ཅན་གྱི་ིམི་ིཚིེའ་ི

ལྟ་བ་ཞིིག་ཆོགས་པའ་ིརྒྱུ་རུ་འགྲོ་ོསྲིིདི་ཅིང་། སློོབ་མི་རྣམིས་ལ་རྟེེན་འབྱུང་ག་ིལྟ་བ་

དིང་འགྲོགོས་པའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་ལྟ་ཚུལ་ཞིགི་ཆོགས་པའ་ིརྐྱེན་དུ་ཡིང་འགྲོ་ོངསེ་པ་རིདེི། 

དི་ེལྟརི་དིགོན་སྡོེའ་ིསློོབ་ཁྲིིདི་ཀྱ་ིསྤུས་ཚིདི་ཇི་ེལེགས་སུ་གཏོང་ཕྱོོགས་སྐོརི་ལ། 

དིཔ་ེགཞི་ིསྣ་གཅིག་བཀོདི་དི་ེམིདིོརི་མིཚིོན་པ་ཙམི་ཞིིག་སྨྲས་པ་ཡིིན་པས། གཞིན་

དིང་གཞིན་གྱི་ིསྐབས་སུ་ཡིང་རིགིས་བསྒྲོ་ེབརི་བྱེ། 

གཉིིས། རྩིོདི་པ་དིང“དིགོན་སྡོེའ་ིའབྱུང་སྤུས་སློོབ་གསོ།” ཆོོས་གྲྭའ་ིརྩིོདི་པ་ན་ི

དིགནོ་སྡོའེ་ིསློབོ་གསའོ་ིཐུན་མིངོ་མིནི་པའ་ིགྲུབ་ཆོ་གཙ་ོབ་ོཞིགི་ཡིནི་ཞིངི་། སློབོ་གཉིརེི་

པ་རྣམིས་ཀྱསི་ཆོསེ་རིང་དིབང་ག་ིངང་ནས་ཤིསེ་བྱེའ་ིགནས་ལ་དིཔྱོདོི་པའ་ིག་ོསྐབས་

ཤིིག་ཏུའང་གྱུརི་ཡིོདི། འོན་ཀྱང་། རྩིོདི་པའ་ིཆོེདི་དུ་རྩིོདི་པ་སློོང་བ་ལྟ་བུ་ནི། རིིགས་

པའི་ཆོེདི་དུ་རིིགས་པ་སྦྱོང་བ་ཙམི་ཡིིན་པ་ལས། ངེས་པ་དིོན་གྱིི་མིཚིན་ཉིིདི་སློོབ་

གས་ོཞིིག་ཏུ་ཆོགས་ཐུབ་ཀྱ་ིམིེདི་པ་མིངོན་སུམི་ཡིིན་པས། དི་ེཙམི་ལ“དིགོན་སྡོེའ་ི

འབྱུང་སྤུས་སློབོ་གསའོ”ིཐོ་སྙོདི་ན་ིདི་ེལས་ཀྱང་གདིགས་ག་ལ་རིགིས།

དིེའ་ིཕྱོིརི་ན་དིགོན་སྡོེའ་ིསློོབ་གསོའ་ིགྲུབ་ཆོ་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི་པའ་ིཆོོས་གྲྭ་

དི་ེན།ི རྩིདོི་པའ་ིཆོདེི་དུ་རྩིདོི་པ་བྱེེདི་ས་ལྟ་བུ་ཞིགི་མི་ཡིནི་པརི། ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིདིི་

རིིག་པའ་ིབརྗོོདི་དིོན་དིང་འབྲེེལ་བའ་ིཤིེས་བྱེའ་ིཟབ་གནདི་རྣམིས་ལ། མི་ིམིང་པོའ་ིབློ་ོ

གྲོོས་མིཉིམི་བསྡུརི་གྱིིས་བརྟེག་ཞིིབ་དིང་བགྲོ་ོགླིེང་བྱེེདི་སའ་ིརིང་དིབང་ག་ིསྡོིངས་ཆོ་

ཞིིག་ཏུ་འགྱུརི་འོས་ཤིིང་། སློོབ་གཉིེརི་པ་རིང་རིང་གི་རྣམི་དིཔྱོོདི་ལ་རིང་ཚུགས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཆོགས་སུ་འཇུག་པའ་ིདིམིགིས་བསལ་སྦྱངོ་བརྡོརི་ཞིགི་ཏུ་ཡིང་འགྱུརི་འསོ་པ་རིདེི། 

ནམི་རྒྱུན་རྩིདོི་རིགིས་འབལེ་གཏམི་གྱི་ིསྐབས་སུ། ངསེ་དིནོ་གྱི་ིབསམི་གཞིགིས་

ཅ་ིཡིང་མི་ིབྱེདེི་པརི་ཡིནི་ཟརེི་ན་མིནི་པརི་སྒྲུབ་པའ་ིལུང་ཞིགི་དྲངས། མིནི་ཟརེི་ན་ཡིནི་

པརི་སྒྲུབ་པའ་ིལུང་ཞིིག་དྲངས་ནས་ཚིིག་འཕྲུལ་ལྟརི་སྣང་ཙམི་ཁོ་ལ་ཁྱེརི་ཏ་ེས་ལྡིང་

གནམི་ལྡིང་གིས་དུས་འདིས་ན། དིེའི་འབྲེས་བུརི། རིང་ཉིིདི་ནམི་ཡིང་གནས་དིང་

གནས་མིིན་དིཔྱོོདི་པའ་ིཤིེས་རིབ་ཀྱིས་སྟེོངས་ཤིིང་། དིོན་དིག་ཅ་ིདིང་གང་ག་ིསྐབས་

སུ་ཡིང་གཟུ་བོརི་མིི་གནས་ལ། རིང་སྣང་གནམི་ལས་མིཐོོ་བའི“རྟེོག་གེ་མིགོ་

མིཁྲིགེས”ཤིགི་ཏུ་འགྱུརི་རྒྱུ་དི་ེཁོ་ོན་ལས་ཅ་ིཞིིག་ཡིདོི་དིམི།

རྩིོདི་པའ་ིསྐབས་སུ། དིམི་པ་སྔོ་མིའ་ིལེགས་བཤིདི་ཀྱ་ིདིགོངས་དིོན་ཕྲ་རིགས་

རྣམིས་ལ་རིང་ག་ིཤིསེ་རིབ་ཀྱསི་དིཔྱོདི་དི།ེ དིཔྱོདི་ཐོབས་ཀྱ་ིངསོ་ཟུརི་ས་ོས་ོནས་རིང་

དིང་གཞིན་གྱི་ིམི་ིཚིའེ་ིམྱོངོ་བ་དིང་། མིངནོ་སུམི་གྱི་ིབདིནེ་པ་ལ་གཏུགས་ཤིངི་། དི་ེཉིདིི་

སློརི་ཡིང་དིོན་སྤྱོིའ་ིག་ོབ་དིང་འབྲེེལ་ཏེ། རྗོེས་དིཔག་ག་ིརྟེེན་གཏན་ཚིིགས་ཀྱ་ིདིཔ་ེརུ་

བཀོདི་པའ་ིཐོོག་ནས་ཕན་ཚུན་རིིགས་ལམི་གྱིིས་ག་ོབསྡུརི་མིཛདི་ན། གནས་ལུགས་

དིཔྱོོདི་པའ་ིཤིེས་རིབ་ལ་ཕྱོོགས་ཟུརི་ཀུན་ནས་སྐྱེ་ེསྟེོབས་རྒྱས་པརི་འགྱུརི་བ་གདིོན་

མི་ིཟ་ཞིངི་། ཤིསེ་རིབ་ལ་སྐྱེ་ེསྟེབོས་འཕལེ་ཞིངི་རིང་ཚུགས་ཆོགས་ན། དི་ེན་ིསློབོ་སྦྱངོ་

ཕལ་པ་སྟེངོ་གསི་བསྒྲུན་དུ་མི་ིབཟདོི་པའ་ིདིནོ་སྙོངི་གསི་ཕྱུག་ཡིདོི་པརི་ཐོ་ེག་ལ་ཚིོམི། 

ཡིང་ལ་ལ་ཞིིག་ནི། རིང་ཚུགས་ལྡན་པའི་ཤིེས་རིབ་ཡིོདི་ཁུལ་གྱིིས་ལེགས་

བཤིདི་སྔོ་མི་རྣམིས་ལ་ཅ་ིཡིང་གཙགིས་སུ་མི་ིའཛནི་པ་ལྟ་བུ་དི་ེཡིང་དིགནོ་སྡོ་ེཞིགི་ག་ི

སློོབ་གསོའ་ིངོས་ནས་ཤིིན་ཏུ་མི་ིའགྲོིག་པརི་སྙོམི་སྟེེ། ནང་བསྟེན་མིཚིན་ཉིིདི་སྐོརི་གྱི་ི



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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དིམི་པ་སྔོ་མིའི་ངེས་དིོན་ལེགས་བཤིདི་རྣམིས་ནི། ཤིེས་རིབ་ཅན་གྱིི་སྐྱེེས་བུ་མིང་

པོས་ལ་ོང་ོབརྒྱ་སྟེོང་ག་ིརིིང་ལ་བསགས་པའ་ིཤིེས་རིབ་ཀྱ་ིསྙོིང་བཅུདི་ཤི་སྟེག་ཏུ་ངེས་

པས། དི་ེདིག་ལ་ཆོག་འཇིོག་ག་ིརིིན་ཐོང་ཅ་ིཡིང་མིེདི་པརི་བལྟས་ཏ།ེ ཡུལ་དིང་ཡུལ་

ཅན་གྱིིས་བསྡུས་པའ་ིཤིེས་བྱེའ་ིགནས་ལུགས་མིཐོའ་དིག་ལ་རིང་ཉིིདི་ཁོ་ོནས་རིང་

ལུགས་འཐུས་ཚིང་ཞིིག་འཇིོག་འདིོདི་ན་ནི་བླུན་པོའ་ིཧམི་ཤིེདི་ངོམི་པ་ཙམི་དུ་མིི་

འགྱུརི་གྲོང་། 

འ་ོན། ཆོོས་གྲྭའ་ིརྩིོདི་པ་ན་ིརིིན་ཐོང་ལྡན་པའ་ིསློོབ་སྦྱོང་ག་ིདུས་ཚིོདི་ཅིག་ཏུ་ཇི་ི

ལྟརི་འགྱུརི་དིགོས་པ་དིང་། ཆོོས་གྲྭའ་ིརྩིོདི་པ་ན་ིསློོབ་གཉིེརི་པའ་ིཤིེས་རིབ་ལ་རིང་

ཚུགས་སྨོནི་པའ་ིརྐྱནེ་རྣལ་མི་ཞིགི་ཏུ་ཇི་ིལྟརི་ཆོགས་དིགསོ་སམི་ཞི་ེན། ཆོསོ་གྲྭའ་ིརྩིདོི་

པའ་ིསྤུས་ཚིདི་མིཐོོརི་འདིེགས་བྱེ་རྒྱུ་དི་ེནི། སྒྲོིག་ཁྲིིམིས་ཀྱ་ིངོས་ནས་བཅོས་རྒྱུ་ཞིིག་

མི་ཡིིན་པརི་ཆོོས་གྲྭརི་ཞུགས་པའ་ིསློོབ་གཉིེརི་པ་རི་ེརིེས་འགན་བློངས་ཏ་ེརྩིོདི་པའ་ི

མིཁོའ་དིབུགས་གཙང་མི་ཞིིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ལས་ཐོབས་གཞིན་མིེདི་ལ། དི་ེཡིང་མིཐོརི་

གཏུགས་ན། རྩིོདི་ཚུལ་དིང་། ལན་འདིེབས་ཚུལ་གྱི་ིམིཆོོག་དིམིན་ལ་གདིེང་འཇིོག་

བྱེདེི་ཚུལ་དིེརི་འགྱུརི་བ་གཏངོ་རྒྱུ་ནས་འག་ོརྩིོམི་དིགསོ་པ་ཞིགི་ཏུ་མིཐོངོ་།

ནམི་རྒྱུན་རྩིདོི་པའ་ིགནས་སྐབས་སུ། ཟུརི་དུ་ཉིན་མིཁོན་གྱི་ིགྲྭ་མིང་བྱེངིས་ཀྱསི་

རིིགས་སློོང་པས་རྟེགས་གསལ་བཏང་བའི་ཡིག་ཉིེས་དིང་། དིམི་བཅའ་པས་ལན་

བཏབ་པའ་ིམིཆོོག་དིམིན་ལ་གདིེང་འཇིོག་བྱེེདི་ཕྱོོགས་ཀྱིས་ནི། ཆོོས་གྲྭའ་ིརྩིོདི་པའ་ི

སྤུས་ཚིདི་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཞིིག་ཐོེབས་ཀྱི་ཡིོདི་དིེ། དུས་རྒྱུན་རྩིོདི་རིིགས་

བགྲོ་ོགླིེང་ག་ིསྐབས་སུ། རྟེགས་གསལ་དིང་ལན་ལ་ག་ོརྒྱུ་ཆོ་ེཆུང་དིང་། བློ་ོསྐྱེེདི་ཡིོདི་
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མིེདི། བསམི་བློ་ོགཏོང་ཚུལ་ཟབ་མིིན་བཅས་ཀྱི་ཐོོག་ནས་མིཆོོག་དིམིན་གྱིི་གདིེང་

འཇིོག་མི་ིབྱེེདི་པརི། རྩི་དིམི་ཤིོརི་མི་ཤིོརི་དིང་། རྩི་དིམི་བཀོག་མི་བཀོག①ག་ིམིཇུག་

འབྲེས་ཁོ་ོན་ཙམི་གྱི་ིསྟེེང་ནས་མིཆོོག་དིམིན་གྱི་ིདིབྱེ་ེབ་འབྱེེདི་སྲིོལ་ཞིིག་འུ་ཅག་ལ་

རྒྱུན་ལྡན་དུ་གྲུབ་ཡིོདི་པ་དིེས། ཕན་ཚུན་གྱི་ིབློ་ོགྲོོས་འཕེལ་བའ་ིའགལ་རྐྱེན་དུ་འགྲོ་ོ

བའི་དིེང་གི་རྩིོདི་ཕྱོོགས་དིང་ལན་འདིེབས་ཕྱོོགས་དིེ་ཉིིདི་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་སོང་ཞིིང་འགྲོོ་

བཞིནི་པ་མི་རིེདི་དིམི།

སྤྱོིརི་བཏང་ཆོོས་གྲྭའ་ིརྩིོདི་པ་ལ་འགྲོན་རྩིོདི་ཀྱ་ིཆོ་ཤུགས་ཆོེན་པ་ོཞིིག་ལྡན་པ་ན་ི

བདིནེ་ཏ།ེ འགྲོན་རྩིདོི་དི་ེཡིང་གཟུ་བརོི་གནས་པའ་ིཤིསེ་རིབ་ཀྱ་ིབསྡུརི་གཤིབི་ཅགི་ཏུ་

ཆོགས་དིགོས་པ་ལས། ལན་ལ་གོ་རྒྱུ་ཚིོརི་རྒྱུ་མིེདི་ན་ཡིང“མིཁྲིེགས”ཙམི་གྱིིས་

འགྲོིག་བསྡོདི་པ་དིང་། རྟེགས་གསལ་ལ་ཅ་ིཡིིན་འདི་ིཡིིན་མིེདི་ན་ཡིང“ཚི”ཞིིག་རྒྱག་

ཐུབ་ཙམི་གྱིིས་འགྲོིག་བསྡོདི་ཡིོདི་པ་ལྟ་བུ་ནི། དིོན་དུ་གཟུ་བོརི་མིི་གནས་པའི་ཨུ་

ཚུགས་སུ་མིཁྲིེགས་ཀྱི་འགྲོན་བསྡུརི་ཞིིག་ལས། རིིགས་པ་དིང་གཏན་ཚིིགས་ཀྱི་

འགྲོན་བསྡུརི་ཞིགི་ཏུ་གཏན་ནས་བརྩི་ིག་ལ་འསོ། 

གཅིག་བྱེས་ན། གཟུ་བོརི་མིི་གནས་པའི་ཨུ་ཚུགས་སུ་མིཁྲིེགས་ཀྱི་འགྲོན་

བསྡུརི་དི་ེཆོོས་གྲྭའ་ིནང་ཁུལ་གྱི་ིགནདི་དིོན་ཙམི་ཡིིན་སྐབས་དི་ེཙམི་གྱིིས་སྐྱེོན་མི་ིཆོ་ེ

ན་ཐོང་མིོདི། གལ་ཏ་ེདིེའ་ིངང་ཚུལ་མི་ིཞིིག་ག་ིརིང་གཤིིས་ལ་ཡུན་གྱིིས་གྲུབ་ཚིརི་

རྗོསེ་གནདི་དིོན་ཇི་ེཆོེརི་སངོ་བ་ཡིནི་ཏ།ེ མི་ིཞིགི་མི་ིཚིེའ་ིའཚི་ོབའ་ིནང་དུ་གཟུ་བོརི་མི་ི

གནས་ཤིིང་། རིང་ཁོ་ོནའ་ིང་ོསྲུང་ཙམི་ལ་ཤི་ིའཐོམི་རི་ོའཐོམི་གྱིིས་ཨུ་ཚུགས་འཚིོང་

མིཁོན་དུ་ཆོགས་ཚིརི་དུས། དིེའ་ིམིཇུག་འབྲེས་ཇི་ིའདྲརི་འགྱུརི་སྲིིདི་པ་ན་ིཞིིབ་ཏུ་སྨྲ་



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།

  361  

མི་ིདིགསོ་པརི་འདུག་ལགས། 

བསམི་ཞིིང་བསམིས་ན། འུ་ཅག་ག་ིརྩིོདི་པ་རྩིོདི་ཚུལ་དིང་ལན་འདིེབས་ཚུལ་

དིེས། ཡིང་སྙོིང་སློོབ་གཉིེརི་པ་རྣམིས་ལ་གཤིིས་ཀ་ག་འདྲ་ཞིིག་བསྐྱེེདི་འོང་ངམི་སྙོམི་

དུ་སེམིས་ཁྲིལ་མི་ིབྱེེདི་པའ་ིརིང་དིབང་ག་ལ་ཡིོདི་དིེ། འུ་ཚིོས་རིང་ག་ིཁྱདི་ཆོོས་སུ་

ངོམི་གྱིིན་པའི་སློོབ་གསོའ་ིབྱེེདི་ཐོབས་དིེས་ཀྱང་། མིཚིམིས་རིེརི་ལྡོག་ཕྱོོགས་ཀྱི་

གནདོི་སྐྱེནོ་རི་ེའབྱུང་ག་ིམིེདི་དིམི་སྙོམི་པའ་ིསེམིས་ཚིགེས་ཀྱང་སྐྱེེའ།ོ །

གལ་ཏ་ེཆོོས་གྲྭའ་ིརྩིོདི་པའ་ིསྐབས་སུ། མི་ིརྣམིས་ཀྱིས་རྟེགས་གསལ་ཐོོངས་མི་

ཐོངོས་དིང་། ཁོས་ལནེ་ཟནི་མི་ཟནི་ཁོ་ོན་གཙ་ོབའོ་ིནང་ག་ིགཙ་ོབརོི་འཛནི་པའ་ིལྟ་ཚུལ་

བསྒྱུརི་ཏེ། རྟེགས་གསལ་དིེ་ཇི་ིའདྲ་བྱེས་ནས་ཐོོངས་པ་ཡིིན་པ་དིང་གང་འདྲ་བྱེས་

ནས་མི་ཐོོངས་པ་ཡིིན་པ། ཁོས་ལེན་དི་ེཇི་ིའདྲ་བྱེས་ནས་ཟིན་པ་དིང་གང་འདྲ་བྱེས་

ནས་མི་ཟིན་པ་ཡིིན་པའ་ིརིང་བཞིིན་ལ་བརྟེགས་ནས། མིཇུག་འབྲེས་མི་ིགཙ་ོབརྒྱུདི་

རིིམི་གཙ་ོབའ་ིགདིེང་འཇིོག་བྱེེདི་ཕྱོོགས་ཤིིག་གྲུབ་སྟེེ། རྩིོདི་པའ་ིབརྒྱུདི་རིིམི་ཁྲིོདི་ཀྱ་ི

ལུང་རིིགས་ཀྱི་བསྡུརི་གཤིིབ་དིང་། ཤིེས་རིབ་ཀྱི་འཆོརི་སྒོོ། བསམི་གཞིིགས་ཀྱི་

གཏིང་ཚིདི་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུདི་རིིམི་ལ་གཞིིགས་ཏེ། རྩིོདི་རིིགས་མིཆོོག་དིམིན་ངོས་

འཛིན་སྲིོལ་ཞིིག་ཡིོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཆོགས་ན་ན་ིཆོོས་གྲྭའ་ིརྩིོདི་པའ་ིམིཁོའ་དིབུགས་ཧྲོིལ་

པ་ོགཞིན་ཞིིག་ཏུ་འགྱུརི་ངེས་ལ། དི་ེལྟརི་འགྱུརི་ཐུབ་ཚི་ེདི་གཟོདི་དིགོན་སྡོེའ་ིམིཚིན་

ཉིིདི་སློོབ་གསོའ་ིསྤུས་ཚིདི་ལ་ནུས་པ་གཞིན་ཞིིག་འཐོོན་ངེས་པའ་ིཚུལ་ཡིང་བཤིདི་ཅ་ི

ལ་དིགསོ། 

དིེས་ན་དི་ེལྟ་བུའ་ིརྩིོདི་པའ་ིམིཁོའ་དིབུགས་ལེགས་པ་ོཞིིག་གྲུབ་པརི་བྱེ་རྒྱུ་ནི། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།

  362  

ཆོསོ་གྲྭའ་ིནང་ག་ིམི་ིརི་ེརིའེ་ིཕྲག་ཏུ་ལྷུང་བའ་ིའགན་འཁྲི་ིཞིགི་ཡིནི་པ་ལས། ཉིནི་གཅགི་

ག་ིརིངི་ལ་སྒྲོགི་ཁྲིམིིས་ཀྱསི་བཟ་ོབཅསོ་ཐུབ་པ་ཞིགི་གཏན་ནས་མི་ཡིནི་ན།ོ །

གསུམི། དིཔ་ེཀློོག་དིང“དིགོན་སྡོེའ་ིའབྱུང་སྤུས་སློོབ་གསོ”། དིཔ་ེཆོ་ལྟ་ཀློོག་ན་ི

སྤྱོིརི་དིགོན་སྡོེའ་ིམིཚིན་ཉིིདི་སློོབ་གསོའ་ིཁྲིོདི་ཀྱ་ིགྲུབ་ཆོ་གལ་ཆོེན་པ་ོཞིིག་ཡིིན་པརི་

མི་ཟདི། སློོབ་གཉིེརི་པ་སྒོརེི་རི་ེརིེརི་མིཚིནོ་ན་ཡིང་། དིཔ་ེཆོ་ལྟ་ཀློགོ་ག་ིདུས་ཚིོདི་དི་ེན།ི 

འདིམི་གསེས་ཀྱི་རིང་དིབང་མིངོན་གསལ་ལྡན་པའི་སློོབ་གཉིེརི་གྱིི་གོ་སྐབས་ལྷོདི་

ཤིསོ་སུ་ཆོགས་ཡིོདི་པ་རིེདི། 

མི་ིས་ོསའོ་ིདིཔ་ེཀློགོ་ག་ིའདིམི་གསསེ་མི་ིའདྲ་བ་དིང་། དིཔ་ེཆོརི་ལྟ་སྟེངས་མི་ིའདྲ་

བ་ལས་ན།ི དིཔ་ེཀློགོ་ག་ིསྤུས་ཚིདི་ལ་བཟང་ངན་གྱི་ིཁྱདི་པརི་འཆོོརི་གྱི་ིཡིདོི་ལ། དིཔ་ེ

ཀློོག་གི་སྤུས་ཚིདི་བཟང་ངན་གྱིིས་ནི་སློོབ་གཉིེརི་པའི་སློོབ་སྦྱོང་གི་སྤུས་ཚིདི་ལ་

ཤུགས་རྐྱནེ་ངསེ་ཅན་ཞིགི་ཐོབེས་ཀྱ་ིཡིདོི་པ་ལྟ་ཅ་ིསྨོསོ།

དི་ེལས་ཐོོག་མིརི་དིཔ་ེཀློོག་ག་ིའདིམི་གསེས་ཀྱ་ིགནདི་དིོན་ན་ིཅུང་ཟདི་བཤིདི་

དིཀའ་བ་ཞིིག་སྟེ།ེ དིཔ་ེཀློོག་ག་ིའདིམི་གསེས་ཀྱང་རྒྱུ་དིངོས་ཅ་ལག་ག་ིའདིམི་ག་དིང་

འདྲ་བརི་མི་ིས་ོསོའ་ིདིགའ་ཕྱོགོས་ཀྱ་ིདིབང་དུ་འགྲོ་ོངསེ་པ་ཞིགི་ཡིིན་སྲིིདི་པས་ས།ོ །

འོན་ཀྱང་། གང་ཞིིག་རིང་ག་ིམི་ིཚིེའ་ིདིམིིགས་འདུན་ཡིིན་པ་དིང་། ཅ་ིཞིིག་རིང་

ག་ིའཚི་ོབ་སྐྱེེལ་སྟེངས་ཡིིན་པ་གཉིིས་ཀྱིས་ནི། དིཔ་ེཀློོག་ག་ིའདིམི་གསེས་ལ་ཡིང་

གཞི་ིརྩིའ་ིསྒྲོོམི་གཞི་ིཞིིག་ཆོགས་རིིགས་པརི་སྙོམི་སྟེེ། དིཔེརི་ན། རི་ིམི་ོཔའ་ིཁྱིམི་གྱི་ི

དིཔ་ེསྒྲོོམི་དུ་གཙ་ོབ་ོརི་ིམི་ོདིང་འབྲེེལ་བའ་ིདིཔ་ེཆོས་གང་ཡིོདི་པ་དིང་། རྩིོམི་རིིག་པའ་ི

ཁྱིམི་གྱི་ིདིཔ་ེསྒྲོོམི་དུ་གཙ་ོབ་ོརྩིོམི་རིིག་སྐོརི་གྱི་ིདིཔ་ེཆོས་གང་ཡིོདི་པ། ཁོ་ེལས་པའ་ི



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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ཁྱིམི་གྱིི་དིཔེ་སྒྲོོམི་དུ་གཙོ་བོ་ཚིོང་ལས་སྐོརི་གྱིི་དིཔེ་ཆོས་གང་ཡིོདི་པ། དིེ་བཞིིན་

ཁྲིིམིས་ལུགས་ཆོེདི་མིཁོས་པའ་ིཁྱིམི་གྱི་ིདིཔ་ེསྒྲོོམི་དུ་གཙ་ོབ་ོཁྲིིམིས་ལུགས་སྐོརི་གྱི་ི

དིཔ་ེཆོས་གང་ཡིོདི་པ་ལྟ་བུ་ན་ིདིཔ་ེམིཚིོན་གཙ་ོབ་ོཉིིདི་དིེ། མི་ིརི་ེརིེའ་ིམི་ིཚིེའ་ིའཚིོལ་

སྙོེག་མི་འདྲ་བ་ལས། གང་ལ་བལྟ་བྱེའ་ིདིཔ་ེཆོའ་ིའདིམི་གསེས་ཀྱང་མི་ིའདྲ་བ་འབྱུང་

ག་ིཡིདོི་པ་རིེདི། 

དིེའ་ིཕྱོིརི་ཆོོས་ལ་རིབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིདིག་ེའདུན་པ་ཞིིག་ལ་མིཚིོན་ན་ཡིང་། དིཔ་ེ

ཀློོག་ག་ིའདིམི་གསེས་བྱེེདི་སྐབས་གཞི་ིརྩིའ་ིཆོ་ནས་ན་ིསྐྱེེས་བུ་རིང་ག་ིམི་ིཚིེའ་ིལམི་

གྱིི་འདིམི་ག་དིང་འཚིམི་པའི་ནང་བསྟེན་སྐོརི་གྱིི་དིཔེ་ཆོརི་གཙ་ོབོརི་བལྟ་དིགོས་པ་

དིང་བལྟ་འོས་པརི་སྙོམི་སྟེེ། གཞིན་དུ་ཁོ་ཕྱོོགས་དིང་བྲེལ་པའ་ིངང་ནས་དིཔ་ེཀློོག་ག་ི

སྦྱོརི་བ་ལ་བརྩིོན་ཁུལ་བྱེས་ན་ཡིང་། ཅི་ཤིེས་འདིི་ཤིེས་མིེདི་པའི་སློོབ་སྦྱོང་གི་

གཟུགས་བརྙན་ཙམི་ལས་མིི་འབྱུང་ལ། ཅི་ཤིེས་འདིི་ཤིེས་མིེདི་པའི་སློོབ་སྦྱོང་གི་

གཟུགས་བརྙན་དིེས་ནི། ཅ་ིཡིིན་འདི་ིཡིིན་མིེདི་པའ་ིམི་ིཡི་མི་བརློ་ཞིིག་ལས་ཅ་ིཡིང་

བསྐྱེདེི་མི་ིནུས་ཨང་།

སློོབ་གཉིེརི་པ་རྣལ་མི་ཞིིག་ལ་མིཚིོན་ན། རྩི་བའ་ིཆོ་ནས་དིཔ་ེཆོ་བཀློག་རྒྱུརི་ཁོ་

ཕྱོགོས་ངསེ་ཅན་ཞིགི་ཆོགས་དིགསོ་ཚུལ་བཤིདི་པ་ཡིནི་གྱི།ི ཞིརི་དིང་ཞིརོི་ལ་རིང་ག་ི

བློ་ོགྲོོས་འཕེལ་བའ་ིགྲོོགས་སུ་འགྲོ་ོངེས་ཀྱ་ིདིཔ་ེཆོའ་ིརིིགས་སྣ་ཚིོགས་ལ་བལྟས་ན་

ཡིང་ལུགས་མིཐུན་ཡིིན་མིོདི། ཅིས་ཀྱང་མིཉིམི་འཇིོག་དིགོས་ས་ཞིིག་ཡིོདི་པ་ན་ིཡི་ི

གའེ་ིགདི་སྙོགིས་དིག་རིེདི། 

སྤྱོིརི་བཤིདི་ན། དི་ལྟའ་ིའཇིིག་རྟེེན་འདི་ིན་ིགདི་སྙོིགས་ཀྱ་ིའཇིིག་རྟེེན་ཞིིག་དིང་། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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དི་ལྟའ་ིདུས་རིབས་འདི་ིཡིང་གདི་སྙོགིས་ཀྱ་ིདུས་རིབས་ཤིགི་ཏུ་སྨྲ་རུང་སྟེ།ེ ཕྱོ་ིསྣདོི་ཀྱ་ི

འཇིིག་རྟེེན་ལ་མིཚིོན་ན། འཛམི་གླིིང་ཤིརི་ནུབ་ཀྱ་ིཁོོརི་ཡུག་ཆོ་ེཆུང་ཐོམིས་ཅདི་གདི་

སྙོིགས་ཀྱིས་སྦག་བཙོག་བཟ་ོབཞིིན་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཉིིན་རི་ེལས་ཉིིན་རིེརི་ཇི་ེཐུ་ཇི་ེ

ངན་ཡིིན་པས། ཆུ་ཁོམི་གང་འཐུང་ན་སྐྲག་དིགོས་ཤིིང་། རླུང་ཧུབ་གང་རྔུབ་ན་ཡིང་

སྐྲག་དིགོས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིདི་དུ་ལྷུང་ཡིོདི་པ་མིིན་ནམི། ཕྱོིའི་གདི་སྙོིགས་དིེ་དིག་ནི་

མིཐོརི་ཐུག་ན་མི་ིསེམིས་ཇི་ེསྙོིགས་ཇི་ེསྙོིགས་སུ་སོང་བའ་ིརྩི་བ་ལས་འབྱུང་གིན་ཡིོདི་

དི།ེ ཆོ་ེབ་རྡུལ་ཕྲན་མིཚིནོ་ཆོ་བཟསོ་པ་ནས་བཟུང་། ཆུང་བ་འགྱིགི་ཤིགོ་མིཐོ་ོགང་ཅ་ི

བྱུང་འདི་ིབྱུང་དུ་སྟེོརི་བའ་ིབྱེེདི་སྦྱོརི་ཚུན་ཆོདི་མིཐོརི་གཏུགས་ན་གཞིན་གྱི་ིབདི་ེསྡུག་

ལ་ཅ་ིམི་ིསྙོམི་ཞིངི་། རིང་ཁོ་ོནརི་གཅསེ་པའ་ིསྒོརེི་སམེིས་ཀྱ་ིརྩི་བ་ལས་ཡིངོ་ག་ིཡིདོི་པ་

མིངནོ་སུམི་རིེདི། 

གདི་སྙོིགས་ཀྱ་ིདུས་རིབས་འདི་ིལ། གདི་སྙོིགས་ན་ིཅ་ལག་གང་ག་ིརིིགས་ལ་

ཡིང་མི་ཁྱབ་པ་མིེདི་པརི་ཇི་ེམིང་ཇི་ེམིང་དུ་འགྲོ་ོབཞིིན་ཡིོདི་ཅིང་། ཡི་ིགེའ་ིའཇིིག་རྟེེན་

ན་ིགདི་སྙོིགས་ཀྱ་ིའཕྲིན་ལས་དིརི་སའ་ིགནས་གཙ་ོབ་ོཞིིག་ཀྱང་ཡིིན་པརི་འདུག ཇི་ི

ལྟརི་ཞི་ེན། དྲ་ཚིིགས་ཀྱ་ིསྒོ་ོཕྱོ་ེམི་ཐོག་ཏུ་ཁྱེདི་ཀྱ་ིམིིག་ལམི་ལ་སྦྲིང་ནག་བཞིིན་འཚིང་

འངོ་མིཁོན་རྣམིས་ན་ིའབརོི་ཆོ་ེབའ་ིཡི་ིགའེ་ིགདི་སྙོགིས་དིག་ཡིནི་ཞིངི་། དི་ེལ་ཁྱདེི་ཉིདིི་

སུན་བཞིནི་ཅེརི་པ་ན། གདི་སྙོགིས་ཁྲི་ིཕྲག་ག་ིབརི་གསངེ་ཞིགི་ཏུ་ལྟ་རིིན་ཡིོདི་པའ་ིཡི་ི

ག་ེཐོརི་ཐོརོི་འགའ་ཞིགི་ང་ོམིདིང་སྐྱེ་ཐོིང་ཐོངི་དུ་བསྡོདི་ཡིདོི། 

དི་ེབཞིིན་དུ་དིཔ་ེཚིོང་ཁོང་ལ་འཛུལ་མི་ཐོག་མིག་ོཡིོམི་འཁོོརི་བའ་ིཡི་ིགེའ་ིགདི་

སྙོིགས་མིང་པོས་ཁྱེདི་ཀྱ་ིའགྲོ་ོལམི་འགོག་སྲིིདི་ལ། གདི་སྙོིགས་གྲོངས་མིེདི་དིག་ག་ི



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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བརི་གསེང་དིང་བརི་གསེང་དིག་ན་ལྟ་རིིན་ཡིོདི་པའི་དིཔེ་དིེབ་རིེ་ཟུང་སྐྱེ་ཐོལ་ལེ་

བཞུགས་ཡིདོི་པ་ཡིིན། ང་ོམི། ལག་ཡིདོི་མིཁོན་ཀུན་གྱིསི་འབྲེ་ིབཞིནི་པ་དིང་། ཁོ་ཡིདོི་

མིཁོན་ཀུན་གྱིིས་བཤིདི་ཀྱིན་པའ་ིདུས་རིབས་སུ་ཡི་ིགེའ་ིགདི་སྙོིགས་རིབ་ཏུ་མིོདི་པ་

དི་ེཆོསོ་ཉིིདི་ཅགི་ཏུ་བརྩི་ིདིགོས་ཀྱང་སྲིིདི། 

མིདིོརི་ན། གདི་སྙོིགས་དིང་གདི་སྙོིགས་སྤུངས་པའ་ིབརི་གླིགས་སུ་ལྷུང་བའ་ིང་

དིང་ཁྱེདི་ལ་མིཚིོན་ན། དིཔ་ེཀློོག་ག་ིདུས་ཚིོདི་ཁྲིོདི་དུ། གདི་སྙོིགས་ཀྱ་ིརྩི་བ་རྒྱུདི་པ་

དིང་བཅས་པརི་ག་ོས་མིཐོ་ོགང་མི་ིའཇིོག་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གལ་ཆོེའ་ོཞིེས་ནན་གྱིིས་སྨྲ་བརི་

འདིོདི་དིེ། དིཔ་ེདིེབ་ཀྱ་ིགདི་སྙོིགས་བཀློགས་པ་ལས་བསམི་བློོའ་ིགདི་སྙོིགས་འབྱུང་

ཞིིང་། བསམི་བློོའ་ིགདི་སྙོིགས་ཀྱིས་ན་ིགདི་སྙོིགས་ལྟ་བུའ་ིམི་ིབསྐྱེེདི་ངེས་པ་མི་ཡིིན་

ནམི།

དིེ་ལྟརི་དིཔེ་ཀློོག་གི་འདིམི་གསེས་ལ་ནན་གྱིིས་ཞུགས་རྗོེས། དིཔེ་ཆོརི་ལྟ་

སྟེངས་ལགེས་པ་ོཞིགི་ཤིསེ་དིགསོ་པ་ཡིནི་ཏ།ེ གནས་གཅགི་དིང་དུས་གཅགི་ཏུ། དིཔ་ེ

ཆོ་གཅིག་ལ་མི་ིགཉིིས་ཀྱིས་ཐུན་མིོང་དུ་བལྟས་ན་ཡིང་། དི་ེགཉིིས་ཀྱིས་དིཔ་ེཆོརི་

བལྟས་པའ་ིགྲུབ་འབྲེས་ཀྱ་ིཐོདི་ནས་ཡིོངས་སུ་མི་ིམིཚུངས་པ་ཞིིག་འབྱུང་ག་ིཡིོདི་པ་

རིདེི། དི་ེན་ིལྟ་མིཁོན་གཉིསི་ཀའ་ིདིབང་པ་ོརྣ་ོརྟུལ་ཁོ་ོནས་ཡིནི་པརི་སྨྲས་ན་དིནོ་དིངསོ་

དིང་མི་ིམིཐུན་པའ་ིབསམི་ཚུལ་ཞིགི་སྟེ།ེ ལྟ་མིཁོན་ས་ོསསོ་དིཔ་ེཆོརི་ལྟ་སྟེངས་མི་འདྲ་

བ་ན་ིདིཔ་ེཀློོག་ག་ིགྲུབ་འབྲེས་ཐོ་དིདི་པ་དི་ེགཉིིས་ཀྱ་ིའབྱུང་རྐྱེན་གཙ་ོབ་ོཞིིག་ཏུ་འཇིོག་

འསོ་ས།ོ །

ཇི་ིལྟརི་ཞི་ེན། མི་ིལ་ལ་ཞིགི་གསི་དིཔ་ེཆོརི་བལྟས་ཚི།ེ མིགི་གསི་བལྟས་ཡིོདི་པ་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཙམི་ལས་སེམིས་ཀྱིས་བལྟས་མིེདི་པས། དིེའ་ིདིཔ་ེཀློོག་ག་ིསྤུས་ཚིདི་ཤིིན་ཏུ་ཞིན་ཏེ། 

ཡི་མི་ཡུན་ལ་དིཔེ་ཆོ་མིདུན་ཐོདི་དུ་སྒྲོིག་པ་ཙམི་ལས་བསམི་གཞིིགས་ཀྱི་ནུས་པ་

ཡིོདི་ཚིདི་རྒྱ་ཡིན་དུ་ཤིོརི་ཟིན་པས། དིེ་ནི་གཟུགས་བརྙན་ཙམི་གྱིི་དིཔེ་ཀློོག་ཁོ་ོན་

ཡིནི། 

དིེ་བཞིིན་དུ་ལ་ལ་ཞིིག་གིས་སེམིས་བཀུག་སྟེེ་ལྟ་ཡིི་ཡིོདི་མིོདི་ཀྱི། ལུང་ཙམི་

ངེས་རྒྱུ་ཁོ་ོནརི་གཙིགས་འཛིན་གྱིིས་དིཔ་ེཆོའ་ིབརྗོོདི་དིོན་ལ་རིང་གིས་འཐོདི་མིིན་གྱི་ི

བརྟེག་ཞིིབ་བྱེེདི་རྒྱུའ་ིགོམིས་པ་གཏན་བྲེལ་ཏུ་གྱུརི་འདུག དིཔ་ེཀློོག་བྱེེདི་ཚུལ་དི་ེཡི་ི

སྤུས་ཚིདི་ཀྱང་ཞིན་པརི་སྨྲ་རིགིས་ཏ།ེ མི་ིདི་ེའདྲ་ལ་རྟེག་ཏུ་དིཔ་ེཆོས་ཕརི་རྒྱུགས་ཟེརི་

ན་ཕརི་རྒྱུག་པ་དིང་། ཚུརི་རྒྱུགས་ཟེརི་ན་ཚུརི་རྒྱུག་རྒྱུ་ཁོ་ོན་ལས་རིང་སྟེོབས་ཀྱི་

གོམི་ཁོ་བརྟེན་པོ་ཞིིག་ཆོགས་མིི་ཐུབ་པས། དིེ་ལྟ་བུའི་དིཔེ་ཀློོག་ཀྱང་རིང་ཉིིདི་ལ་

དིབང་བའ་ིཤིེས་བྱེ་རྣལ་མི་ཞིིག་རྙེདི་པའ་ིརྐྱེན་དུ་ནམི་ཡིང་མི་ིའགྲོ་ོབའ་ིདིཔ་ེཀློོག་ཡིིན་

པརི་སྙོམི། 

ལརི་རིང་ཉིིདི་ལ་དིབང་བའ་ིཤིེས་བྱེ་ཞིེས་པ་ཡིང་། སུས་ཀྱང་ཤིེས་མི་མྱོོང་བ་

ཞིིག་རིང་གིས་རྟེོགས་དིགོས་པའི་དིོན་མི་ཡིིན་ཏེ། མིཁོས་པ་སྔོ་མིས་བཤིདི་པའི་

གནས་ལུགས་དིང་གཏན་ཚིགིས་ཤིགི་ག་ིདིནོ་ཡིནི་ན་ཡིང་། དི་ེལ་རྐང་ཚུགས་པའ་ིག་ོ

བ་རྣམི་དིག་ཅིག་རྙེདི་པརི་གྱུརི་ཚི་ེརིང་ཉིིདི་ལ་དིབང་བའ་ིཤིེས་བྱེ་ང་ོམི་ཞིིག་ཐོོབ་པརི་

བརྩི་ིརུང་། 

ཡིང་ལ་ལ་ཞིགི་ན།ི དིཔ་ེཆོརི་ལྟ་ཡུན་རིངི་དྲགས་ནས་ཁོམིས་དིང་རྣམི་ཤིསེ་ཉིབོ་

ཟནི་ན་ཡིང་། དི་དུང་ཨུ་ཚུགས་ཀྱསི་དིཔ་ེཆོརི་ཅརེི་ནས་སྡོོདི་པ་ལྟ་བུ་སྟེ།ེ དིཔ་ེཀློགོ་ག་ི



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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རིིགས་དིེརི་ཡིང་བསྟེན་བཅོས་ལ་མིཇིལ་བའི་ཆོོས་ཀྱི་བྱེིན་རློབས་ཤིིག་ཡིོདི་སྲིིདི་

མིདོི། སློབོ་སྦྱངོ་ག་ིངསོ་ནས་ན་ིསྤུས་ཚིདི་ཞིན་པའ་ིདིཔ་ེཀློགོ་ཅགི་སྟེ།ེ ས་ོསོའ་ིབློ་ོརིགི་

གི་ནུས་ཤུགས་ལས་བརྒལ་པའི་སློོབ་སྦྱོང་དིེ་འདྲ་ནི་རིང་ཉིིདི་ཕམི་པའི་རྒྱུ་རུ་འགྲོ་ོ

སྲིིདི་པས། ངལ་གས་ོརིན་དུས་ངལ་གས་ོཤིེས་དིགོས་པ་ཡིང་སློོབ་སྦྱོང་ག་ིརྩི་བའ་ི

གནདི་གཙ་ོགྲོས་ཤིགི་ཡིནི་པ་རིེདི། 

གོང་དུ་གསལ་བ་ལྟརི། དིཔེ་ཀློོག་གི་གནས་སྐབས་སུ་བློོ་མིི་སྒྲོིམི་པ་དིང་། 

བསྒྲོིམིས་ཀྱང་ཚིིག་ཙམི་ངེས་རྒྱུ་ཁོོ་ནརི་བསྒྲོིམིས་ཏེ་ནང་དིོན་ལ་བསམི་གཞིིགས་

ལགེས་པ་ོམི་ིབྱེདེི་པ་དིང་། དིཔ་ེཀློགོ་ག་ིདུས་ཚིདོི་རིངི་དྲགས་ནས་ཁོམིས་ཉིབོ་ན་ཡིང་

དི་དུང་ཨུ་ཚུགས་བྱེེདི་པ་བཅས་གསུམི་པ་ོནི། དིཔ་ེཀློོག་ག་ིསྤུས་ཚིདི་ཞིན་པའ་ིརྒྱུ་

རྐྱནེ་གཙ་ོབ་ོཉིིདི་དི་ོཞིསེ་སྨྲ་བརི་འདིོདི། 

དིསེ་ན་སྤུས་ཚིདི་ལྡན་པའ་ིདིཔ་ེཀློགོ་ཅགི་བྱེ་བརི་འདིོདི་ཚི།ེ དིཔ་ེཀློགོ་ག་ིསྐབས་

སུ་བློ་ོརིགི་བསྒྲོམིི་རྒྱུ་དིང་། རིང་དིགརི་གླིནེ་སྒྲོམིི་མི་ཡིནི་པརི་དིཔྱོདོི་པའ་ིཤིསེ་རིབ་ཀྱ་ི

རྩིསི་ཟནི་པ་ཞིགི་ཡིངོ་རྒྱུ་དིང་། དི་ེཡིང་ལུས་སམེིས་བདི་ེཐོང་ག་ིཆོསོ་ཉིིདི་དིང་མིཐུན་

དིགོས་པ་ལས་ཚིདི་ལས་བརྒལ་པའ་ིསྡུག་རུས་སུ་འགྱུརི་མི་ིརུང་སྟེ།ེ སློོབ་གཉིེརི་པ་

རྣལ་མི་ཞིིག་ལ་མིཚིོན་ན། དིཔ་ེཆོརི་བལྟ་རྒྱུ་དི་ེརིང་ག་ིམི་ིཚིེའ་ིའཚི་ོབའ་ིརྒྱུན་ཆོགས་

ཀྱ་ིགོམིས་གཤིིས་ཤིིག་ཏུ་འགྱུརི་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོཡིིན་པ་ལས། མིཚིམིས་ལན་རིེརི་ཉིིན་

མིཚིན་གཉིིས་ཀརི་ངལ་གས་ོམིི་ཤིེས་པ་ལྟ་བུ་རིེ་བྱེས་ཀྱང་། རྒྱུན་ཆོགས་སུ་དིཔེ་

ཀློགོ་ག་ིགམོིས་གཤིསི་ཡིལ་པརི་འདིོརི་བ་ན་ིཆུ་ཡི་ིཝུ་སབོ་ཁོ་ོན་དིང་མིཚུངས་ས།ོ །

མིཚིན་ཉིིདི་རིིག་པའ་ིདིཔ་ེཀློོག་ག་ིསྐབས་སུ། ཐོོག་མིརི་བཀློག་བྱེའ་ིགཞུང་དིེས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཡིང་སྙོིང་ཅ་ིཞིིག་འཆོདི་ཀྱིན་པའ་ིབརྗོོདི་དིོན་གསལ་བོརི་ངེས་དིགོས་ཤིིང་། དིེའ་ིརྗོེས་

སུ་བརྗོོདི་དིོན་དི་ེཉིིདི་དིོན་དིངོས་ཀྱ་ིགནས་ཚུལ་དིང་མིཐུན་མིིན་གྱི་ིབརྟེག་གཞིིགས་

ནན་ཏན་བྱེེདི་དིགོས་པ་དིང་། གལ་ཏ་ེདིོན་དིངོས་ཀྱ་ིགནས་ཚུལ་དིང་མིཐུན་པ་ཞིིག་

ཏུ་མིཐོོང་ན། དི་ེདིང་རིང་ཉིིདི་བརི་ལ་འབྲེེལ་བ་ཅ་ིཞིིག་ཡིོདི་པའམི། ཤིེས་བྱེ་དི་ེཤིེས་

པའ་ིརིིན་ཐོང་ཇི་ིལྟརི་མིངོན་འགྱུརི་བྱེ་དིགོས་པ་བཅས་ལ་བསམི་གཞིིགས་གཏོང་རྒྱུ་

ཤིནི་ཏུ་གལ་ཆོ།ེ

རིིམི་པ་འདི་ིགསུམི་དིང་ལྡན་པའ་ིངང་ནས་མིཚིན་ཉིིདི་གཞུང་ལུགས་རྣམིས་ལ་

ལྟ་ཀློོག་བྱེས་ན། དིེའ་ིདིཔ་ེཀློོག་ག་ིསྤུས་ཚིདི་གཞིན་དིང་མི་ིམིཚུངས་པརི་ངེས་ཤིིང་། 

མི་གཞི་ིནས་སློོབ་གཉིེརི་པ་ཚིོརི་སྤུས་ཚིདི་ལྡན་པའ་ིདིཔ་ེཀློོག་ག་ིགོམིས་གཤིིས་ཤིིག་

ཆོགས་ཚིེ། སློོབ་སྦྱོང་ག་ིཡིརི་སྐྱེེདི་ཤིིན་ཏུ་མིགྱིོགས་པ་ཡིིན་ཞིིང་། སློོབ་སྦྱོང་ལ་ཁོ་

ཡིོདི་ལག་ཡིོདི་དུ་ཡིརི་སྐྱེེདི་མིགྱིོགས་ན་ན་ིསློོབ་མིའ་ིསློོབ་སྦྱོང་ག་ིསྤྲོ་ོཤུགས་འཕེལ་

ངེས་པ་དིང་། སློོབ་སྦྱོང་ག་ིསྤྲོ་ོཤུགས་གཙང་མི་ན་ིའབྱུང་སྤུས་སློོབ་གསོའ་ིསྲིོག་རྩི་ལྟ་

བུ་ཞིགི་ཡིནི་པ་རིེདི། 

དི་ེལྟརི་དིགོན་སྡོེའ་ིསློོབ་གསོའ་ིགྲུབ་ཆོ་རི་ེརི་ེབཞིིན་དུ་སྤུས་ཚིདི་ཀྱ་ིཆོ་ནས་ང་ོབ་ོ

ལེགས་བཅོས་བྱེ་ཐུབ་པ་ཡིིན་ན། གཞི་ིནས་དིགོན་སྡོ་ེདིེརི་ངེས་པ་དིོན་གྱི་ིནང་བསྟེན་

སློོབ་གསོའ་ིམིཁོའ་དིབུགས་གཙང་མི་ཞིིག་ཆོགས་ཐུབ་ཅིང་། མིཁོའ་དིབུགས་དིེ་

ལས་ཆོོས་ཀྱ་ིརི་ོདིང་ལྡན་པའ་ིམི་ིཚིེའ་ིལྟ་བ་རྣམི་དིག་ཡིོདི་མིཁོན་གྱི་ིདིམི་པའ་ིསྐྱེེས་བུ་

གསེརི་འདྲ་བ་ཡིང་མིང་དུ་འབྱུང་སྲིདིི་པ་རིེདི་ཨང་། 

“དིགོན་སྡོེའ་ིའབྱུང་སྤུས་སློོབ་གསོའ”ིགནདི་དིོན་གྱི་ིསྐོརི་རི་ེཞིིག་དི་ེཙམི་གྱིིས་



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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འཐུས་པརི་བྱེའ།ོ །

དྲ་ིབ། སྲིིདི་ལུགས་དིམིངས་གཙ་ོཅན་དུ་འགྱུརི་གྱིིན་པ་དིང་། སྤྱོ་ིཚིོགས་རིང་

དིབང་ཅན་དུ་འགྱུརི་གྱིིན་པ་ན།ི དུས་རིབས་སྔོ་གཞུག་འདི་ིདིག་ག་ིནང་དུ་འཛམི་གླིངི་

ཀུན་ལ་ཡིོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཆོགས་ཀྱིན་པའ་ིདིཔལ་ཡིོན་གྱི་ིརྣམི་པ་གཙ་ོབ་ོཞིིག་ཏུ་རྩི་ིཡི་ི

ཡིོདི་པརི་འདུག དུས་རིབས་ཀྱ་ིམིཁོའ་དིབུགས་དི་ེདིང་འགྲོོགས་ནས། བོདི་ཀྱ་ིརིིག་

གནས་པའ་ིསྡོ་ེརུ་ཡིང་། སྐྱེསེ་བུ་སྒོརེི་གྱི་ིརིང་དིབང་དིང་། ཐོབོ་ཐོང་། འདྲ་མིཉིམི། རྩིསི་

ཐོང་སོགས་ཀྱ་ིམིིང་ཚིིག་འདི་ིདིག་གླིེང་མིཁོན་ཇི་ེམིང་ཇི་ེམིང་དུ་འགྲོ་ོབཞིིན་པརི་མི་

ཟདི། བོདི་མིིའ་ིབསམི་བློོའ་ིནང་དུ་ཡིང་ཐོ་སྙོདི་དི་ེདིག་ག་ིཤུགས་རྐྱེན་དིང་འབྲེེལ་བའ་ི

ལྟ་ཚུལ་བསམི་ཚུལ་སྣ་ཚིོགས་ཤིིག་སྐྱེ་ེཡི་ིཡིོདི་ལ། དིགོན་སྡོེའ་ིརིབ་བྱུང་པའ་ིཁྲིོདི་དུ་

ཡིང་དི་ེཇི་ིབཞིནི་ཡིནི་པ་རིེདི། 

རྒྱུ་མིཚིན་དིེརི་བརྟེེན། བོདི་བརྒྱུདི་ནང་བསྟེན་ཆོོས་ལུགས་དིང་། བོདི་ཀྱ་ིརིབ་

བྱུང་པའ་ིསྡོ་ེཡི་ིངསོ་ནས་ཀྱང་། དིངེ་ག་ིདུས་ཀྱ་ིཆོསོ་ཉིིདི་དིང་འཚིམི་པརི་འཕལེ་རྒྱས་

སུ་འགྲོ་ོབ་ལ། འཛམི་གླིིང་སྤྱོ་ིལ་ཡིོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཆོགས་ཀྱིན་པའ་ིརིིན་ཐོང་ལྟ་ཚུལ་དི་ེ

རྣམིས་ལ་གདིོང་ཇི་ིལྟརི་གཏོདི་དིགོས་པ་ན་ིགཟུརི་ཐོབས་བྲེལ་པའ་ིདུས་རིབས་ཀྱ་ི

གནདི་དིནོ་ཞིགི་ཏུ་གྱུརི་ཡིོདི་པརི་སྙོམི། 

འོན་ཀྱང་། བོདི་ཀྱ་ིརིབ་བྱུང་པའ་ིསྡོ་ེལ་མིཚིོན་ན། མི་ིསྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིའདུན་མིོས་མི་ི

འདྲ་བ་དིང་། བསམི་ཚུལ་མི་ིའདྲ་བ་དིང་། དིདི་མིསོ་མི་ིའདྲ་བ་སགོས་ཀྱ་ིཐོབོ་ཐོང་བརྩི་ི

འཇིོག་གི་བསམི་བློོ་དིེ་ནི་མིི་འོས་པ་ཞིིག་དིང་། ཐོན་ལྟས་ཤིིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེེདི་

མིཁོན་མི་ིཉུང་བ་ཞིིག་ཡིོདི་པརི་འདུག་ལ། ཁོོང་ཅག་ག་ིརིིགས་དིེས་ནམི་རྒྱུན་རིང་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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དིང་རིང་ག་ིལུགས་གཅགི་པུ་ཁོ་ོན་ཚིདི་མི་དིང་། ཡིང་དིག་པ་དིང་། མི་ནོརི་བ་ཉིིདི་དུ་

ཞིེན་པ་ཙམི་ལ་རྒྱུ་མིཚིན་དུ་བྱེས་ནས། རིང་དིང་མི་ིམིཐུན་པའ་ིབསམི་ཚུལ་དིང་ལྟ་

ཚུལ་ཇི་ིསྙོདེི་ཕྱོིན་ཅ་ིལོག་པ་འབའ་ཞིིག་ཏུ་བགྲོངས་ཏ་ེདིགྲོརི་འཛིན་གྱི་ིའདུ་ཤིེས་ལྟ་བུ་

ཞིིག་ཀྱང་སྐྱེེ་བཞིིན། མིི་གཞིན་དིང་གཞིན་ལ་སྒྲོ་ོའདིོགས་པ་དིང་། དིམིོདི་པ་དིང་། 

སྐུརི་བ་འདིབེས་པ་དིང་། ཐོ་ན་རྡོགེ་པའ་ིལས་ལ་སགོས་པའ་ིགནདོི་པའ་ིལས་སྦྱརོི་སྣ་

ཚིགོས་ཅ་ིམི་ིསྙོམི་པརི་བརྩིམིས་ཤིིང་རྩིོམི་གྱི་ིཡིདོི་སྐདི་ཀྱང་མིང་དུ་མིཐོངོ་ཐོསོ་བྱུང་།

ཡིང་རིབ་བྱུང་པའ་ིསྡོ་ེཡི་ིམི་ིལ་ལས་ན་ིརིང་དིབང་ལ་དིགའ་བ་སྐདི་དུ་བྱེས་ཏེ། 

འདུལ་ཁྲིིམིས་ལ་གང་བྱུང་དུ་ཁྱདི་གསོདི་ཀྱིན་པ་དིང་། འཇིིག་རྟེེན་པའ་ིལས་རིིགས་

མིང་པོརི་འཚིང་ཁོ་རྒྱག་གིན་པ་ལྟ་བུ་ཡིང་མིང་ནས་མིང་དུ་འགྲོ་ོབཞིིན་པརི་མི་ཟདི། 

མི་ིཐོམིས་ཅདི་འདྲ་མིཉིམི་རིེདི་ཅེས་བསློབ་པ་རྒན་གཞིོན་གྱི་ིགུས་བཀུརི་དིང་། དིག་ེ

སློོབ་བརི་གྱི་ིགུས་བརྩི་ིསོགས་མི་ིཆོོས་ཀུན་སྤྱོོདི་མིཐོའ་དིག་ཡིལ་པརི་འདིོརི་གྱིིན་པ་

ལྟ་བུ་ཡིང་ཡིདོི་པརི་འདུག

དིེས་ན་འདི་ིནས་འདྲ་ིརྒྱུརི། ང་ཚི་ོརིབ་བྱུང་པ་ཞིིག་ག་ིངོས་ནས་སམི། དིགོན་

སྡོེའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་ཀྱ་ིངོས་ནས་འདྲ་མིཉིམི་དིང་། རིང་དིབང་། ཐོོབ་ཐོང་སོགས་ཀྱ་ིརིིན་

ཐོང་ལྟ་ཚུལ་དིེ་དིག་ལ་ག་ོབ་ཇིི་ལྟརི་ལེན་དིགོས་པ་དིང་། ལྷག་པརི་ཏུ་རིིན་ཐོང་ལྟ་

ཚུལ་དི་ེདིག་ང་ཚི་ོཆོོས་པ་ཞིིག་ག་ིཁྱདི་ཆོོས་དིང་མིཐུན་པའ་ིརིིན་ཐོང་ལྟ་ཚུལ་ཞིིག་ཏུ་

ཇི་ིལྟརི་ཆོགས་དིགསོ་སམི།

ལན། དྲ་ིབའ་ིནང་དུ་ཇི་ིསྐདི་ཐོནོ་པ་བཞིནི། རིང་དིབང་དིང་། འདྲ་མིཉིམི། དིམིངས་

གཙ་ོསོགས་ཀྱ་ིབསམི་བློ་ོདི་ེདིག་ན།ི དིེང་སྐབས་འཛམི་གླིིང་ཧྲོིལ་པོརི་ཁྱབ་ཀྱིན་པའ་ི



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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དུས་རིབས་གསརི་པའ་ིདིཔལ་ཡིནོ་གྱི་ིརྣམི་པ་གཙ་ོབ་ོཞིགི་ཡིནི་ཏ།ེ བསམི་བློ་ོདི་ེདིག་

ལས་སྨོནི་པའ་ིསྤྱོ་ིཚིགོས་ཁོརོི་ཡུག་ན།ི སྐྱེསེ་བུ་སྒོརེི་རི་ེརིསེ་ལུས་སམེིས་བདི་ེཐོང་ག་ི

ངང་ནས་མི་ིཚིའེ་ིའཚི་ོབ་སྐྱེལེ་ཆོགོ་པའ་ིདྭངས་གཙང་ཁྱམིི་གཞིསི་ལྟ་བུ་ཞིགི་ཡིནི་ན།ོ །

དིསེ་ན་བདོི་བརྒྱུདི་ནང་བསྟེན་རིགི་གནས་ཡིནི་ན་འདྲ། བདོི་ཀྱ་ིརིབ་བྱུང་པའ་ིསྡོ་ེ

ཡིིན་ནའང་འདྲ་སྟེེ། དུས་རིབས་ཀྱ་ིཁྱདི་ཆོོས་སུ་གྱུརི་པའ་ིཤིེས་དིཔལ་གྱི་ིརྣམི་པ་དི་ེ

དིག་ལུགས་མིཐུན་གྱི་ིངང་དུ་སྔོོན་བསུ་བྱེ་འོས་པའ་ིལྟ་ཚུལ་དིེརི་ཁོ་ོབ་ོཡིང་ཧ་ཅང་

འཐོདི་པ་ཡིིན་ཏེ། གཞིན་དུ་སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིཐོོབ་ཐོང་ལ་བརྩི་ིའཇིོག་མི་ི

བྱེེདི་པརི་ཡིོདི་ཚིདི་ང་ཚི་ོདིང་ང་ཚིོའ་ིཆོོས་ཀྱ་ིསྒྲོོམི་ཁོ་ོན་ལས་བརྒལ་མི་ིཆོོག་པའ་ིཨུ་

ཚུགས་བཙོངས་ན་ནི། འུ་ཅག་རྣམིས་མིི་ཡིི་ཆོོས་ཉིིདི་ལ་རྒོལ་ཅིང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

འཁོོརི་ཕྱོོགས་ལ་སྙོོན་པའ་ིསྨྱོོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུརི་སྲིིདི་པས། འུ་ཅག་ག་ིརྩི་ལག་

སྡོེརི་གཏོགས་དིང་བཅས་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཆོེན་པོའ་ིརྦ་རློབས་ཀྱིས་ཁྱུརི་མིིདི་

གཏངོ་སྲིདིི་པ་རིེདི། 

སྤྱོིརི་བཏང་དུ་དིམིངས་གཙ་ོན་ིསྲིིདི་ལུགས་ཤིིག་ཡིིན་པ་དིང་། རིང་དིབང་ན་ི

རིནི་ཐོང་ལྟ་ཚུལ་ཞིགི་ཡིནི་པའ་ིངསོ་ནས་དི་ེགཉིསི་ཀྱ་ིབརི་ལ་ཕན་ཚུན་བལྟསོ་བཅས་

ཀྱ་ིའབྲེེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞིིག་ལྡན་པརི་བཤིདི་དིེ། སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིརིང་དིབང་ལ་

འགན་སྲུང་དིང་ལྡན་དིགསོ་ན། ལས་དི་ེན་ིདིམིངས་གཙའོ་ིསྲིདིི་ལུགས་ཁོ་ོནས་བསྒྲུབ་

ནུས་པ་ཡིནི་ཞིངི་། དིམིངས་གཙའོ་ིསྲིདིི་ལུགས་ཀྱ་ིརྩི་བའ་ིདིནོ་སྙོངི་ན་ིསྐྱེསེ་བུ་སྒོརེི་རི་ེ

རིེའ་ིརིང་དིབང་ལ་འགན་སྲུང་བྱེས་པའ་ིསྤུས་ཚིདི་ཀྱ་ིསྟེེང་ནས་མིངོན་དིགོས་པ་ཞིིག་

ཀྱང་ཡིནི་པརི་འདུག 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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དི་ེའདྲའ་ིདིམིངས་གཙ་ོརིང་དིབང་ག་ིལྟ་གྲུབ་དིེརི། འགྲོ་ོབ་མིིའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིཆོོས་

ཉིདིི་ཁོས་ལནེ་བྱེས་པའ་ིརྨང་གཞི་ིདིང་ལྡན་ལ། རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱ་ིལྟ་བ་སྙོངི་པརོི་བྱེས་པའ་ི

མི་ིཆོསོ་དིང་ཡིང་ལྡན་པའ་ིརྐྱནེ་གྱིིས། དི་ེཉིདིི་དི་ལྟ་འཛམི་གླིངི་ཀུན་ལ་ཡིངོས་ཁྱབ་ཀྱ་ི

རིནི་ཐོང་ལྟ་བ་ཞིིག་ཏུ་ཆོགས་ཀྱ་ིཡིདོི་པ་རིེདི། 

འུ་ཅག་བོདི་ཀྱི་ནང་བསྟེན་པའི་སྡོེ་ལ་མིཚིོན་ན་ཡིང་། རིང་རིེའི་ཆོོས་ལུགས་

ཀྱིས་ནི། རྩི་བའ་ིཆོ་ནས་སེམིས་ཅན་ཐོམིས་ཅདི་བདི་ེབ་འདིོདི་ཅིང་སྡུག་བསྔོལ་མི་ི

འདིདོི་པ་གཅགི་མིཚུངས་སུ་ཁོས་ལནེ་པ་དིང་གཅགི སམེིས་ཅན་རིང་རིང་ལ་ཁོམིས་

མིོས་མིི་འདྲ་བ་མིང་པ་ོཡིོདི་པའི་ཆོོས་ཉིིདི་ལྟརི་དིེརི་བརྩིི་འཇིོག་བྱེེདི་པ་དིང་གཉིིས། 

རིིགས་རུས་མི་ིགཙ་ོབསློབ་པ་གཙ་ོབའ་ིལྟ་ཚུལ་རྒྱུན་ཆོགས་སུ་ལྡན་པ་དིང་གསུམི་

སྟེ།ེ སྙོངི་པའོ་ིབརྗོོདི་དིནོ་དི་ེདིག་ག་ིངསོ་ནས་བསམིས་ན་ན།ི སྐྱེསེ་བུ་སྒོེརི་རི་ེརིེའ་ིའདྲ་

མིཉིམི་དིང་། རིང་དིབང་ག་ིཐོོབ་ཐོང་ཁོས་ལེན་པའ་ིལྟ་གྲུབ་གྱི་ིརྨང་གཞི་ིབརྟེན་པ་ོཡིོདི་

པས། འུ་ཚིོས་རིང་གི་ཆོོས་དིང་རིིག་གནས་ཀྱི་བསམི་བློོའ་ིརྨང་གཞིིའི་ཐོོག་ནས་

ཡིངོས་ཁྱབ་རིནི་ཐོང་དི་ེདིག་དིང་ལནེ་བྱེས་ན་དིག་ེམིཚིན་བློ་ལྷག་གསི་ཆོ་ེབརི་འདིོདི།

སྤྱོིརི་ན་རིང་དིབང་དིང་འདྲ་མིཉིམི་གྱི་ིཐོོབ་ཐོང་དི་ེལ་བྱེ་ེབྲེག་ཏུ་རིིགས་དིང་རྣམི་

གྲོངས་མིང་པ་ོབརྩི་ིརྒྱུ་ཡིོདི་ན་ཡིང་། ནང་པའ་ིཆོོས་ལུགས་ན་ིབོདི་མི་ིརིིགས་ཀྱ་ིགཙ་ོ

རྒྱུགས་སུ་གྱུརི་པའ་ིརིིག་གནས་བསམི་བློ་ོདིང་། བདོི་མི་ིརིགིས་ལ་ཤུགས་རྐྱནེ་ཆོསེ་

ཟབ་པའ་ིཆོོས་ལུགས་ཤིིག་ཡིིན་པའ་ིཐོདི་ནས་བལྟས་ན། མི་ིརིིགས་འདིིའ་ིནང་དུ་ལྟ་

བ་སྣ་ཚིགོས་མིཉིམི་གནས་ཀྱ་ིཁོརོི་ཡུག་ཅགི་དིང་དུ་ལནེ་ཐུབ་མིནི་ན་ིགནདི་དིནོ་གཙ་ོ

བ་ོཉིིདི་དུ་གྱུརི་ཡིོདི་པརི་མི་ཟདི། འུ་ཚི་ོབོདི་ཀྱ་ིནང་བསྟེན་པའ་ིསྡོ་ེཡིིས་ཡིོངས་ཁྱབ་



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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རིིན་ཐོང་དི་ེཡིོངས་ཁྱབ་རིིན་ཐོང་ཞིིག་ཏུ་བརྩི་ིདིང་མི་ིབརྩིིའ་ིགནདི་འབབ་ས་ཉིིདི་དུ་

ཡིང་ཆོགས་ཡིོདི་པ་ཉིིདི་ན། དི་ན་ིའུ་ཚིོས་ཀྱང་མིིག་རྒྱང་རིིང་པ་ོདིང་། སྒོམི་དིཀྱེལ་

ལྡན་པའ་ིངང་ནས་མི་ིརི་ེརིེའ་ིཁོམིས་གཤིིས་མི་ིའདྲ་བའ་ིཆོོས་ཉིིདི་གཙིགས་སུ་བཟུང་

སྟེ།ེ མི་ིརིིགས་འདིིའ་ིནང་དུ་ཆོོས་ལ་དིདི་པ་ཡིོདི་མིེདི་དིང་། དིདི་པ་ཡིོདི་ན་ཡིང་ཆོོས་

ལུགས་གྲུབ་མིཐོའ་སུ་ཞིིག་ལ་དིདི་དིང་མི་ིདིདི་སོགས་ཐོམིས་ཅདི་གང་ཟག་སྒོེརི་རི་ེ

རིེའ་ིརིང་དིབང་གཙང་མི་ཉིིདི་དུ་ངེས་པ་དིོན་གྱི་ིསྟེེང་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེེདི་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་

གཙ།ོ

འནོ་ཀྱང་། དིདི་མིསོ་སྣ་ཚིགོས་མིཉིམི་དུ་གནས་དིགསོ་པརི་བཤིདི་པ་དི་ེན།ི མི་ི

རིིགས་དིང་རྒྱལ་ཁོབ་ལྟ་བུའ་ིཚིོགས་སྤྱོ་ིཞིིག་ག་ིཆོགས་ཚུལ་གཞིིརི་བཞིག་སྟེ་ེསྨྲས་

པ་ཞིགི་ཡིནི་པ་ལས། གང་ཟག་སྒོརེི་པ་རི་ེརི་ེལ་མིཚིནོ་ན། མི་ིཚི་ེགཅགི་ག་ིནང་དུ་དིདི་

མིསོ་མི་ིའདྲ་བ་སྣ་ཚིགོས་དིང་། ལྟ་བ་མི་ིམིཐུན་པ་སྣ་ཚིགོས་གཞི་ིགཅགི་ཏུ་ཉིམིས་སུ་

ལེན་ཐོབས་མིེདི་པས། རིང་ག་ིམིོས་པས་བདིམིས་པའ་ིབྱེ་ེབྲེག་ག་ིལམི་བརྟེན་པ་ོཞིིག་

ཡིདོི་གལ་ཤིནི་ཏུ་ཆོ་ེབ་རིེདི།

འཛམི་གླིིང་གི་མིིའི་རིིགས་སྤྱོི་ཡིིན་ན་འདྲ། རྒྱལ་ཁོབ་ཅིག་ཡིིན་ན་འདྲ། མིི་

རིགིས་ཤིགི་ཡིནི་ན་འདྲ། ཡུལ་ལུང་ཞིགི་ཡིནི་ནའང་འདྲ་སྟེ།ེ ཚིགོས་སྤྱོིའ་ིག་ོབའ་ིསྟེངེ་

ནས་བལྟས་ཚི།ེ ཆོསོ་ལུགས་མི་ིའདྲ་བ་མིང་པ་ོདིང་། ལྟ་གྲུབ་མི་ིའདྲ་བ་མིང་པ།ོ བདིནེ་

དིོན་མི་ིའདྲ་བ་མིང་པ།ོ རིིན་ཐོང་ལྟ་ཚུལ་མི་ིའདྲ་བ་མིང་པ།ོ མི་ིཚིེའ་ིལྟ་ཚུལ་མི་ིའདྲ་བ་

མིང་པ་ོབཅས་ས་ོསོརི་གནས་ཆོོག་ལ། དི་ེལྟརི་གནས་ཆོོག་པ་ན་ིངེས་པ་དིོན་གྱི་ིཞི་ི

བདི་ེདིང་མིཐུན་སྒྲོིལ་གྱི་ིལམི་ཡིིན་གྱིི། བདིེན་དིོན་གཅིག་དིང་གནས་ལུགས་གཅིག་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ལས་ཡིདོི་མི་ིཆོགོ་པའ་ིལམི་ལུགས་ན་ིཆོསེ་ཉིནེ་ཁོ་ཅན་ཞིགི་ཡིནི་པ་རིེདི། 

ཡིིན་ན་ཡིང་། སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་པ་ཞིིག་ལ་ཆོག་བཞིག་ན། རིང་ག་ིམི་ིཚིེའ་ིའཚི་ོབའ་ི

ཁྲིོདི་དུ་འགལ་བ་ཅན་གྱིི་ལྟ་གྲུབ་གཉིིས་དིང་། འགལ་བ་ཅན་གྱིི་བདིེན་དིོན་གཉིིས་

ཉིམིས་སུ་ལེན་ཚུལ་མིེདི་དིེ། དིཔེརི་ན། སྐྱེ་ེབ་སྔོ་ཕྱོ་ིཡིོདི་པ་དིང་མིེདི་པ་གཉིིས་ཀརི་

ཡིིདི་ཆོེས་ཐོབས་མིེདི་པས་སོ། །རྒྱུ་མིཚིན་དིེའ་ིཕྱོིརི་སྐྱེེས་བུ་སྒོེརི་པ་ས་ོསོརི་ན་ིབྱེ་ེ

བྲེག་ཏུ་རིང་ཉིིདི་ཀྱ་ིམིོས་འདུན་བཞིིན་དུ་རྩི་ེགཅིག་པའ་ིབདིེན་དིོན་གྱི་ིངོས་འཛིན་ཞིིག་

དིང་། རྩིེ་གཅིག་པའི་དིདི་མིོས་ཀྱི་རྩི་བ་ཞིིག་ཡིོདི་གལ་ཆོེ་སྟེེ། དིེ་ལྟརི་མིེདི་ན། རྩིེ་

གཅགི་པའ་ིཕུགས་བསམི་ཅ་ིཡིང་ཡིོདི་མི་ིསྲིིདི་ལ། རྩི་ེགཅགི་པའ་ིམི་ིཚིའེ་ིརྩི་དིནོ་ཞིགི་

ཀྱང་ཡིདོི་ག་ལ་སྲིདིི། 

དིེརི་བརྟེེན། བོདི་མི་ིརིིགས་དི་ེཚིོགས་སྤྱོ་ིཞིིག་ཡིིན་པའ་ིངོས་ནས་དིདི་མིོས་མི་ི

འདྲ་བ་སྣ་ཚིོགས་ཡིོདི་རིིགས་པའ་ིཆོོས་ཉིིདི་དི་ེའུ་ཚིོས་ཁོས་ལེན་རྒྱུ་དིང་བརྩི་ིའཇིོག་

བྱེ་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གལ་ཆོེ་ལ། དིེ་དིང་ཆོབས་ཅིག་ཏུ། རིང་ཅག་གྲྭ་པ་སྒོེརི་པ་ཞིིག་ལ་

མིཚིོན་ན་ནི། ནང་པའི་ཆོོས་ལ་རིབ་ཏུ་བྱུང་མིཁོན་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ཐོདི་ནས་རིང་གི་

ཆོོས་ལ་རྩི་ེགཅིག་པའ་ིདིདི་འདུན་དིང་མི་བྲེལ་པརི་རྩི་དིོན་ལྡན་པའ་ིནང་པའ་ིཆོོས་པ་

ཞིིག་དིང་། རྩི་དིོན་ལྡན་པའ་ིརིབ་བྱུང་པ་ཞིིག་བྱེ་རྒྱུའ་ིཆོོདི་སེམིས་དིང་བཅས་པ་ཞིིག་

བྱུང་ན། གཞི་ིནས་འུ་ཚིོས་ཡིོངས་ཁྱབ་རིིན་ཐོང་ལ་ག་ོབ་རྣལ་མི་ཞིིག་ལོན་པརི་བརྩི་ི

རུང་བ་ཡིནི་གྱི།ི རྒྱབ་ལ་སྟེནོ་པའ་ིཉིན་ཐོསོ་ཀྱ་ིརྟེགས་འཛནི་བཞིནི་དུ། ནང་པའ་ིཆོོས་

ལ་དིདི་པ་མིདེི་མིདིགོ་དིང་། འདུལ་ཁྲིམིིས་ལ་གང་བྱུང་དུ་ཁྱདི་གསདོི་པ་སགོས་ཀྱ་ིསྒོ་ོ

ནས་ཡིོངས་ཁྱབ་རིིན་ཐོང་ག་ིག་ོརྟེོགས་ཕྱོིརི་ངོམི་ཁུལ་བྱེེདི་ཀྱ་ིཡིོདི་ན་དི་ེལས་གདི་མི་ོ



བོདེ་ཀྱིི་དེགོན་སྡེེའི་སློོབ་གསོོའི་སྐོོར་གྱིི་དྲིིསོ་ལན།
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ཆོ་ེབ་ཅ་ིཞིིག་ཡིདོི།

དི་ལྟ་གྲྭ་པ་འགའ་རིསེ་ན་ིརིང་དིབང་ཟརེི་བ་ཞིགི་ཁོ་ལ་བཟུང་ནས། སྐྱེ་མིིན་སེརི་

མིིན་གྱི་ིབསམི་བློ་ོཧྲོལ་ཧྲུལ་ཞིིག་ལ་གཡིེངས་ཏ་ེཡི་མི་ཡུན་གྱིིས་དུས་འདིའ་བཞིིན་པ་

ན་ིཤིིན་ཏུ་སྐྱེ་ོབ་ོའདུག བདོི་པ་ན་ིདིངསོ་གནས་བོདི་པ་རིང་རིེདི། གསརི་པ་ཞིགི་ག་ོམི་

ཐོག་ཏུ་བྱེསི་པས་རྩིེདི་ཆོས་མིཐོངོ་བ་ལྟརི་མྱུརི་ཏུ་འུརི་འདྲགོས་ལང་སློ་བརི་མིངནོ། 

རིང་དིབང་དིང་། འདྲ་མིཉིམི་ཟེརི་བའ་ིམིིང་ཚིིག་འགའ་རི་ེམིཐོོང་ཐོོས་སུ་སོན་པ་

ན། དི་ན་ིམི་ིརྣམིས་ཀྱིས་གང་བྱུང་འདི་ིབྱུང་བྱེེདི་ཆོོག་པའ་ིདུས་ཤིིག་ཏུ་སློེབ་རྒྱུ་ཡིོདི་

ས་རིེདི་སྙོམི་མིཁོན་ཀྱང་ཡིོདི་ཚིོདི་རིེདི། དིེ་འདྲ་ག་ལ་ཡིིན་ཏེ། རིང་དིབང་གི་སྤྱོི་

ཚིོགས་ཟེརི་བ་ན་ིཁྲིིམིས་ཡིོདི་ལུགས་ཡིོདི་དིང་། རྒྱུ་འབྲེས་བརྩི་ིསྲུང་ཆོ་ེཞིིང་། བརྩི་ི

བཀུརི་གུས་ལྡན་གྱི་ིདིཔལ་ཡིོན་སྤྱོ་ིཚིོགས་ཤིིག་ཡིིན་པ་ལས། ཁྲིིམིས་མིེདི་ལུགས་

མིདེི་དིང་། དིག་ེམིེདི་སྡོགི་མིེདི། བརྩི་ིམིེདི་གུས་བྲེལ་གྱི་ིཀློ་ཀློའོ་ིསྤྱོ་ིཚིགོས་ཤིགི་གཏན་

ནས་མི་ཡིནི་ན།ོ །

ངས་ནམི་རྒྱུན་སྨྲ་བཞིིན་པ་ལྟརི། མི་ིཞིིག་གིས་ཆོོས་ལ་དིདི་མིོས་བྱེེདི་མིིན་རིང་

དིབང་ཡིནི་ལ། རིབ་ཏུ་འབྱུང་མིནི་ན་ིདི་ེལས་ཀྱང་བཤིདི་ག་ལ་དིགསོ། འནོ་ཀྱང་ཆོསོ་

ལ་དིདི་མིོས་བྱེས་ཤིིང་རིབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིབརྟུལ་ཞུགས་ལྷུརི་བློངས་ཕྱོིན་ནས་ན།ི རིང་

ག་ིཆོསོ་ལ་འགྱུརི་བ་མིདེི་པའ་ིདིདི་དིམི་གཙང་མི་ཞིགི་ལྡན་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གལ་ཆོ་ེསྟེ།ེ ནང་

པའ་ིཆོོས་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཕྱོིན། ཆོོས་ཀྱ་ིགཙུག་ལག་ལས་བྱུང་བའ་ིགནས་ལུགས་དིང་

བདིེན་དིོན་ལ་གཞི་ིབཅོལ་པའ་ིརྨང་གཞིིའ་ིཐོོག་ནས། རྩི་ེགཅིག་པའ་ིཡིིདི་ཆོེས་རྣམི་

དིག་ཅིག་ལྡན་རྒྱུ་དི་ེཁོ་ོན་ཆོོས་པ་ཞིིག་ག་ིའཚི་ོགནས་ཀྱ་ིརི་ེབ་དིང་ཚི་ེསྲིོག་ག་ིསྙོིང་པ་ོ



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཁོ་ོན་ཡིནི་ན་འསོ། 

ཁོ་ོབ་ོརིང་ཉིིདི་སྒོརེི་ལ་མིཚིོན་ན་ཡིང་། རིང་ག་ིམི་ིཚིའེ་ིནང་ཡིོངས་ཁྱབ་རིིན་ཐོང་

ག་ིག་ོརྟེོགས་ཐོདི་ནས་དི་ེལྟརི་འགྲོ་ོབཞིནི་ཡིདོི་དི།ེ བདོི་པའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་པའ་ིསྤྱོ་ིཚིགོས་

ནང་དུ་ཆོོས་ལ་དིདི་མི་ིདིདི་སྣ་ཚིོགས་ཡིོདི་རིིགས་པརི་མི་ཟདི། ཆོོས་ཀྱ་ིབརྗོོདི་དིོན་

དིང་ཐོ་དིདི་པའ་ིགནས་ལུགས་གཞིན་ཞིིག་ལ་ཡིིདི་ཆོེས་ཀྱིས་ཆོོས་ལ་དིགག་སྒྲུབ་ཀྱ་ི

ལྟ་ཚུལ་འཛིན་མིཁོན་ཀུན་ལ་ཡིང་དིཀྱེལ་ཡིངས་གཙང་མི་བྱེེདི་པ་ལས་དིགྲོརི་འཛིན་

གྱི་ིཀུན་སློོང་ཕྲ་མི་ོཙམི་ཡིང་སྐྱེ་ེཡི་ིམིེདི་ན་ཡིང་། རིང་ཉིིདི་སྒོེརི་གྱི་ིངོས་ནས་ནང་པའ་ི

ལྟ་གྲུབ་ལ་རྩིེ་གཅིག་ཏུ་ཡིིདི་ཆོེས་དིདི་འདུན་འགྱུརི་མིེདི་བྱེ་རྒྱུ་དིེ་ནི། སུ་ལ་ཡིང་

བསྟུན་མི་ིདིགོས་པའི་སྒོེརི་གྱིི་ཐོོབ་ཐོང་ཉིིདི་དུ་བསམིས་ནས་དིེ་དིེ་བཞིིན་དུ་འགྲོ་ོཡིི་

ཡིདོི། 

དི་ེལྟརི་ན། ཆོོས་ཀྱ་ིགྲོོགས་པ་ོཀུན་གྱིིས་ཀྱང་། རིིགས་དིང་རྣམི་གྲོངས་ཐོ་དིདི་

པའི་རིིག་གནས་གཞིན་དིང་གཞིན་གྱིི་སྐྱེེ་འཕེལ་ལ་བརྩིི་འཇིོག་བྱེེདི་པ་དིང་ཆོབས་

གཅིག རིང་ཉིིདི་ཀྱ་ིདིདི་མིོས་དིང་། རིང་ཉིིདི་ཀྱ་ིཆོོས་རིིག་སྲུང་སྐྱེོབ་ཀྱ་ིཐོོབ་ཐོང་ལ་

བདིག་པ་ོརྒྱག་ཤིེས་རྒྱུ་དི་ེནི། འུ་ཚིོས་ཡིོངས་ཁྱབ་རིིན་ཐོང་ལ་ཇི་ིལྟརི་གདིོང་གཏདི་

ཚུལ་གྱི་ིརྩི་བའ་ིམིན་ངག་ཁོ་ོན་ཡིིན་པརི་སྙོམི་མི།ོ །

ཇི་ིསྐདི་སྨྲས་པའ་ིདྲསི་ལན་དི་ེདིག་ན།ི ཁོ་ོབ་ོསྒོརེི་གྱི་ིལྟ་ཚུལ་དིང་བསམི་ཚུལ་ཙམི་

ཡིིན་པ་ལས། གཞིན་དུ་སུ་དིང་གང་ག་ིང་ོཚིབ་ཏུ་ག་ོམི་ིརིིགས་པའ་ིགསལ་འདིེབས་

བཅས། ཆོསོ་ཀྱ་ིགྲོགོས་པའོ་ིརི་ེའདུན་མི་སྟེངོས་པ་ཙམི་ཞིགི་བྲེསི་པ་ལགས་ས།ོ 

ཞིལ་དྲ།ོ བཀྲ་ཤིསི། 2010.12.10
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 དམངོས་གཙོོའ་ིརྒྱུན་ཤེསེ་གནད་བསྡུས།

 (སྒྱུར་རོྩོམ།)

དམངོས་གཙོ་ོན་ིཡོངོས་ཁྱེབ་སྲིདི་ལུགས་ཤེགི་ཡནི།①

ལིའུ་ཅུན་ཉིིན་གྱིིས་བརྩོམས། སོྒོ་ཤེེས་རབ་ཀྱིིས་བསྒྱུར།

འུ་ཅག་འཚི་ོཞིིང་གནས་པའ་ིདུས་རིབས་འདི་ིན།ི རིང་དིབང་དིང་དིམིངས་གཙ་ོ

ལ་སྙོིང་ནས་སྨོོན་པའ་ིའབོདི་སྐདི་ཀྱིས་འཛམི་གླིིང་ཟླུམི་པ་ོཡིོངས་སུ་ཁྱབ་པའ་ིདུས་

རིབས་ཤིིག་རིེདི། སྔོོན་ཆོདི་རྒྱ་ནག་དིང་འདུ་ཤིེས་འཛིན་ཚུལ་གཅིག་མིཚུངས་སུ་

གནས་པའ་ིཡི་ོརིོབ་ཤིརི་མིས་ཀྱང་། དུས་རིབས་ཕྱོེདི་ཀ་ཞིིག་ལ་རྒྱུན་བསྐྱེངས་པའ་ི

གཏུམི་དིབང་རིིང་ལུགས་ཀྱ་ིའདུ་ཤིེས་འཛིན་ཚུལ་རྣམིས་དིོརི་ཟིན་ལ། དི་ལྟ་ཡི་ོརིོབ་

ཤིརི་མིའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་དིག་ཏུ་ནི། གཏུམི་སྲིིདི་ཀྱ་ིཚིབ་ཏུ་དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་ལུགས་

བསྐྲུན་ཏ་ེརྩི་བ་རིབ་ཏུ་བརྟེན་པརི་གྱུརི་ཡིོདི། 

དི་ལྟརི་ཡི་ོརིོབ་གླིིང་ནི་འཛམི་གླིིང་འདིིའི་སྒོང་དུ་དིམིངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོ་ོ

ནས་གང་བའ་ིགླིིང་ཆོེན་དིང་པ་ོཉིིདི་དུ་གྱུརི་ཡིོདི་ལ། སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱིས་དིབང་བསྒྱུརི་

པའ་ིལུང་ཁུག་འགའ་ཞིིག་ཙམི་ལས་གཞིན་དུ་ལྷ་ོཨ་ཧྥེ་ེརི་ིཀའ་ིགླིིང་དི་ེཡིང་དིམིངས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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གཙ་ོཅན་གྱི་ིགླིིང་ཕྱོེདི་ཅིག་ཏུ་གྱུརི་ཟིན་ལ། ཨ་ཧྥེ་ེརི་ིཀའ་ིགླིིང་ཆོེན་དུ་ན་ིསྔོརི་གྱི་ིལ་ོ

རྒྱུས་སྟེེང་བྱུང་མི་མྱོོང་བའི་དིམིངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་ཅི་རིིགས་རྩིོམི་བཞིིན་པའི་

སྒོང་ཡིིན་ན།ོ །དི་ེལྟརི་དིམིངས་གཙོའ་ིའོདི་རློབས་ཀྱ་ིཟེརི་མི་དིབྱེ་ིརིག་དིང་ཨབ་སྒོན་

དུ་འཕྲ་ོབཞིིན་པ་དིང་། ཨ་ེཤི་ཡི་ཤིརི་མི་དིང་ཨ་ེཤི་ཡིའ་ིཤིརི་ལྷོའ་ིདིབང་ཆོ་སྒོེརི་འཛིན་

གྱི་ིརྒྱལ་ཁོབ་རྣམིས་ཀྱང་རིིམི་གྱིིས་དིམིངས་གཙོའ་ིརྣམི་པརི་རིིམི་གྱིིས་འགྱུརི་གྱིིན་

པའ་ིསྐབས་འདིིརི། རྒྱ་ནག་སྐམི་ས་ཆོེན་པ་ོཡིང་དིམིངས་གཙོའ་ིལམི་དུ་ཞུགས་རྒྱུ་

ཡིནི་མིནི་གྱི་ིའདིམི་ག་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་དིང་འཕྲདི་ཡིདོི་དི།ོ །

དིམིངས་གཙ་ོལ་རྒོལ་མིཁོན་ཚིོས་ནི། དིེང་རིབས་ཅན་གྱི་ིདིམིངས་གཙ་ོརིང་

དིབང་གི་སྲིིདི་ལུགས་ནི་ནུབ་ཕྱོོགས་པ་ཁོོ་ནའི་ཐོོན་རྫིས་ཤིིག་ཏུ་ངེས་པས། ནུབ་

ཕྱོོགས་ལས་གཞིན་པའ་ིཡུལ་གྲུ་དིག་ཏུ་དིམིངས་གཙ་ོམིངོན་འགྱུརི་ཡིོང་མི་ིསྲིིདི་ལ། 

དིམིངས་གཙོ་མིངོན་འགྱུརི་གྱིི་དིགོས་པ་ཡིང་མི་མིཆོིས་སོ་ཞིེས་ཟེརི་མིོདི། ནུབ་

ཕྱོོགས་རྒྱལ་ཁོབ་དིག་ལས་གཞིན་པའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་རྣམིས་ཀྱང་རི་ེརི་ེབཞིིན་དིམིངས་

གཙོའི་རྒྱལ་ཁོབ་ཏུ་འགྱུརི་གྱིིན་ཡིོདི་པས། དིམིངས་གཙོ་ནི་འཛམི་གླིིང་ཀུན་ལ་

ཡིངོས་ཁྱབ་ཀྱ་ིསྲིདིི་ལུགས་ཤིགི་ཏུ་གྱུརི་པ་རིེདི། 

དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་ལུགས་ནི། དི་ལྟའ་ིབརི་དུ་མིིའ་ིརིིགས་ཀྱིས་རྙེདི་སོན་བྱུང་

བའ་ིཆོེས་ཕུན་སུམི་ཚིོགས་པའ་ིསྲིིདི་ལུགས་ཉིིདི་དི།ེ དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་ལུགས་ཁོ་ོ

ནས་འགྲོ་ོབ་མིའི་ིརིགིས་མིཐོའ་དིག་རིང་དིབང་དིང་རིང་དིབང་སྐྱེངོ་ལ་སྨོནོ་པའ་ིའདུན་

པ་ལགེས་པརི་བསྐང་ནུས་པས་ས།ོ །

མི་ིདིམིངས་ལ་མིཁོ་ོབ་ན་ིརིང་དིབང་ཡིིན་པ་ལས་བཙིརི་གནོན་མིིན་པ་དི་ེཙམི་



 དེམངསོ་གཙོོའི་རྒྱུན་ཤེེསོ་གནདེ་བསྡུསོ།
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ཆོེས་སྤྱོིརི་བཏང་ག་ིགནས་ལུགས་ཤིིག་ཡིིན་ནའང་། དིེས་ན་ིདིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་

ལུགས་དི་ེའབདི་མིེདི་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་སྐྱེ་ེབའ་ིཆོོས་ཅན་ཞིིག་ཏུ་མིཚིོན་མི་ིཐུབ། དིམིངས་

གཙ་ོལ་སྨོོན་པའ་ིཞི་ེའདུན་ཉིམིས་པ་མིེདི་པ་ལས། མིིའ་ིརིིགས་ཀྱིས་དིམིངས་གཙོའ་ི

སྲིིདི་ལུགས་ལྷུརི་བློངས་པ་ནི། དིཀའ་སྡུག་ཆོ་ེཞིིང་ལྡོག་ཏུ་མིེདི་པའ་ིལམི་གྱི་ིབརྒྱུདི་

རིམིི་ལས་བྱུང་བ་ཞིགི་ག ོ། རིང་དིབང་ལ་གཅགི་ཏུ་མིསོ་པ་ན།ི འགྲོ་ོབ་མིིའ་ིལྷན་སྐྱེསེ་

ཀྱ་ིཁོམིས་གཤིིས་ཡིིན་མིོདི་ཀྱི། རིང་དིབང་ཞིིག་འཐོོབ་དིགོས་ན་ན་ིདིམིངས་གཙ་ོཇི་ི

ལྟརི་མིངནོ་གྱུརི་བྱེེདི་ཚུལ་ལ་མི་བསློབ་ཐུ་མིེདི་ཡིིན་ན།ོ །

དིམིངས་གཙོའི་ཆོབ་སྲིིདི་དིེ་ནི། སྤྱོི་དིམིངས་ཀྱི་དིོ་ཁུརི་དིང་གཅེས་སྤྲོས་ཀྱི་

གྲོོགས་དིན་ཡིོདི་ན་དི་གཟོདི་དིབྱེརི་མིཚི་ོལྟ་བུརི་རྣམི་པརི་འཕེལ་བ་ཡིིན་པས། སྤྱོ་ི

དིམིངས་རྣམིས་ཀྱིས་རིང་ཉིིདི་སྤྱོ་ིཔའ་ིལས་སྒོ་ོདིག་ཏུ་ཞུགས་རྒྱུའ་ིརིང་དིབང་འབདི་

པས་བརྩིདི་དི།ེ དིམིངས་ཀྱ་ིབདི་ེསྡུག་ལ་འགན་འཁུརི་བའ་ིའཐུས་ཚིབ་བདིམིས་ཤིངི་། 

སྤྱོ་ིདིོན་གྱི་ིའཚི་ོབའ་ིཁྲིོདི་དུ་རུང་བསྟུན་དིང་དིཀྱེལ་ཡིངས་ལྡན་པའ་ིངང་ནས། རིང་

དིབང་རིང་སྐྱེོང་མིངའ་བའ་ིདིམིངས་གཙོའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་ཤིིག་བསྐྲུན་པའ་ིཕྱོིརི་དུ་ཅིས་

ཀྱང་འབདི་པརི་རིགིས། 

མིདིོརི་ན། དིམིངས་གཙ་ོལ་མིངོན་པརི་དིགའ་བ་དིང་། དིམིངས་གཙ་ོདིོན་དུ་

གཉིརེི་བ་དིང་། དིམིངས་གཙ་ོམིངནོ་གྱུརི་བྱེདེི་རྒྱུ་སགོས་གང་ཡིནི་ཡིང་རུང་སྟེ།ེ ཡིདོི་

ཚིདི་དིམིངས་གཙ་ོལ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེི་རྒྱུ་ནས་འག་ོརྩིོམི་དིགསོ་པ་ཁོ་ོན་ཡིནི་ན།ོ །
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དམངོས་གཙོོའ་ིརྟགས་མཚན། 

ལིའུ་ཅུན་ཉིིན་གྱིིས་བརྩོམས། སོྒོ་ཤེེས་རབ་ཀྱིིས་བསྒྱུར།

དིམིངས་གཙོའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་ས་ོསོའ་ིབྱེ་ེབྲེག་ག་ིལམི་ལུགས་ཅུང་ཟདི་མི་ིམིཚུངས་

ན་ཡིང་། མི་ིརྣམིས་ཀྱསི་ཤིསེ་རྟེགོས་ཐུབ་པ་ན།ི དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིདིི་ལུགས་ས་ོསོའ་ི

གཞི་ིརྩིའ་ིརྩི་དིོན་དིང་། རྟེགས་མིཚིན་ན་ིཐུན་མིོང་ཉིིདི་དུ་གྱུརི་ཡིོདི་པས། གཤིམི་དུ་

དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིདིི་ལུགས་ཀྱ་ིརྟེགས་མིཚིན་འགའ་འཆོདི་པརི་བྱེའ།ོ །

 གཅིགི སྤྱི་ིདམངོས་རྣམས་སྲིདི་དནོ་ལ་རངོ་དབངོ་གསི་ཞུགས་ཆགོ་པ།

སྤྱོི་དིམིངས་རྣམིས་རིང་དིབང་གི་ངང་ནས་སྲིིདི་དིོན་ལ་འཇུག་པ་ནི་དིམིངས་

གཙོའ་ིཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ིརྩི་བའ་ིརྟེགས་མིཚིན་ཞིིག་ཡིིན་ལ། སྲིིདི་དིོན་གྱི་ིལས་ལ་ཞུགས་

རྒྱུ་དི་ེཡིང་དིམིངས་གཙོའ་ིལམི་ལུགས་འོག་ཏུ་སྤྱོ་ིདིམིངས་ཀྱ་ིཐོོབ་ཐོང་གནདི་ཆོེན་

ཞིགི་ཡིནི་པ་རིེདི། 

སྤྱོ་ིདིམིངས་རྣམིས་སྲིིདི་དིོན་ལ་ཞུགས་ཚུལ་གྱི་ིརྣམི་གྲོངས་སུ། སྲིིདི་ཚིོགས་

འཛུགས་རྒྱུ་དིང་། འོས་འདིེམིས་བྱེེདི་པ། འོས་ཤིོག་ག་ིའགྲོན་རྩིོདི་བྱེེདི་པ། སྲིིདི་དིོན་

དིཔྱོདི་བརྗོོདི་སྤོེལ་བ། འདུ་འཛོམིས་ལ་ཞུགས་པ་དིང་ངོ་རྒོལ་རྔོམི་སྟེོན་བྱེེདི་པ་



དེམངསོ་གཙོོའི་རྟགསོ་མཚན། 
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སོགས་དུ་མི་ཡིོདི། གལ་ཏ་ེསྤྱོ་ིདིམིངས་རྣམིས་རིང་དིབང་ག་ིངང་ནས་སྲིིདི་དིོན་ལ་

ཞུགས་མིི་ཆོོག་ན་ནི། དིམིངས་གཙོའི་སྲིིདི་ལུགས་ཞིེས་སྨྲས་ཀྱང་སྟེོང་ལབ་ཁོོ་ན་

ལས་ཅ་ིཡིང་མི་ཡིནི་ན།ོ །

གཉིསི། མ་ིཐོམས་ཅིད་འདྲི་མཉིམ་ཡིན་པ།

དིམིངས་གཙོའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་ནང་དུ། སྤྱོ་ིདིམིངས་ཡིོདི་དི་ོཅགོ་མི་ིགཞི་ིདིང་། རྩིསི་

ཐོང་། མིིའ་ིཐོོབ་ཐོང་བཅས་ཀྱ་ིངོས་ནས་ཡིོངས་སུ་འདྲ་མིཉིམི་ཡིིན་ཞིིང་། ཁྲིིམིས་ཀྱ་ི

འོག་ཏུ་ན་ིལྷག་པརི་མི་ིཡིོདི་ཚིདི་འདྲ་མིཉིམི་ཁོ་ོན་ཡིིན་པ་རིེདི། འདྲ་མིཉིམི་ཞིེས་པ་ན་ི

མི་ིཀུན་ལ་གཅིག་མིཚུངས་ཀྱ་ིརིིན་ཐོང་ཡིོདི་པ་དིང་། ག་ོསྐབས་འདྲ་མིཚུངས་ཡིིན་པ་

སགོས་ཀྱ་ིདིོན་ཏ།ེ རིགིས་རྒྱུདི། མི་ིརིགིས། ཆོསོ་ལུགས། ཤི་མིདིགོ ཁྱམིི་རྒྱུདི། སྐདི་

རིིགས། ཕ་ོམི་ོསོགས་ཀྱ་ིདིབྱེ་ེབའ་ིཐོོག་ནས་མིཐོོང་ཆུང་བརྙས་བཅོས་བྱེེདི་མི་ིརུང་བ་

རིེདི། དི་དུང་ཕྱོོགས་གཅིག་ནས། དིམིངས་གཙོའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་སུ་ན་ིསྤྱོ་ིདིམིངས་སྒོེརི་

རི་ེརིེའ་ིངོས་ནས་གོང་གསལ་གྱི་ིཁྱདི་པརི་དི་ེདིག་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེེདི་རིིགས་པ་ཡིིན་

ཏ།ེ དིཔེརི་ན། ས་ོསོའ་ིམི་ིརིིགས་ཀྱ་ིསྐདི་གཙང་མི་འཆོདི་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེེདི་པ་ལྟ་

བུས་མིཚིནོ་ན།ོ །

དིེ་ལས་ཀྱང་གསལ་བོརི་སྨྲ་དིགོས་པ་ཞིིག་ལ། མིི་ཡིོདི་ཚིདི་འདྲ་མིཉིམི་དུ་

བཤིདི་པ་དིེས་ན་ིགཙ་ོབ་ོཁྲིིམིས་ཀྱ་ིའོག་ཏུ་འདྲ་མིཉིམི་ཡིིན་པ་བསྟེན་པ་ལས། འབྲེས་

བུའི་བག་ོབཤིའ་འདྲ་མིཉིམི་ཡིིན་པརི་བསྟེན་མིེདི་པས། མིི་ཐོམིས་ཅདི་འདྲ་མིཉིམི་

ཡིིན་པ་དི་ེནི། དིཔལ་འབྱེོརི་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོོདི་ཚུལ་སྟེེང་ག་ིཆོ་སྙོོམི་རིིང་ལུགས་དིང་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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མི་ིམིཚུངས་པ་རིེདི།

དིམིངས་གཙོའི་སྤྱོི་ཚིོགས་ནང་དུ་ཡིང་། མིི་དིང་མིིའི་བརི་ལ་ཤིེས་ཡིོན་དིང་། 

འཇིནོ་ནུས། ལག་རྩིལ། གྲུབ་འབྲེས། རྒྱུ་སྟེབོས་བཅས་ཀྱ་ིབརི་ཐོག་མིཆོསི་པ་དི་ེཉིིདི་

རྒྱུན་ལྡན་ཡིིན་པརི་མི་ཟདི། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིབརི་ཐོག་དི་ེན་ིདིམིངས་གཙོའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་

ཀྱསི་ཁོས་ལནེ་ཞིངི་། ཐོ་ན་བརི་ཐོག་དི་ེལ་སྲུང་སྐྱེབོ་ཀྱང་བྱེདེི་པ་རིེདི། 

གསུམ། དཀྱིལེ་ཡངོས།

དིམིངས་གཙོའི་སྤྱོི་ཚིོགས་ནི་ཆོབ་སྲིིདི་དིང་རིིག་གནས་ཀྱི་ཆོ་ནས་དིཀྱེལ་

ཡིངས་ལྡན་པ་ཞིགི་ཡིནི། དིམིངས་གཙོའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་སུ། ནམི་རྒྱུན་མི་ིམིང་ཕྱོགོས་ཀྱ་ི

འདིོདི་ཚུལ་ལ་རྒྱལ་ཁོ་འཐོོབ་ཀྱི་ཡིོདི་པ་བདིེན་ཏེ། མིི་ཉུང་ཕྱོོགས་ཀྱི་ཐོོབ་ཐོང་དིང་

བསམི་འཆོརི་ལ་ཡིང་སྲུང་སྐྱེབོ་བྱེདེི་པས། ག་ོགནས་མི་ིལྡན་པའ་ིསྐྱེ་ེབ་ོརིང་ག་པ་དིག་

ལ་ཡིང་སྲིདིི་དིནོ་གླིངེ་བརྗོོདི་བྱེདེི་རྒྱུ་དིང་། སྲིིདི་དིནོ་ལ་ཞུགས་རྒྱུའ་ིཐོབོ་ཐོང་དིང་རིང་

དིབང་ལྡན་ན།ོ །

དིམིངས་གཙོའི་སྲིིདི་ལུགས་ཀྱི་ཆོབ་འོག་ཏུ། གཙོ་རྒྱུགས་ཀྱི་ལྟ་བརི་དིགག་

སྒྲུབ་བྱེེདི་པ་ན་ིསྤྱོ་ིདིམིངས་ཀྱ་ིལུགས་མིཐུན་ཐོོབ་ཐོང་ཡིིན་པས། སྲིིདི་དིོན་གྱི་ིལྟ་བའ་ི

ཐོདི་ནས་སྤྱོ་ིདིམིངས་རྣམིས་ཕན་ཚུན་སྒོམི་དིཀྱལེ་ལྡན་ལ། དིམིངས་ཁྲིདོི་ཀྱ་ིཆོབ་སྲིདིི་

ལང་ཕྱོོགས་དིང་རྣམི་འགྱུརི་ལ་དིབང་འཛིན་མིཁོན་གྱིིས་ནི་ལྷག་ཏུ་དིཀྱེལ་ཡིངས་

བྱེདེི་པ་ཡིནི། 

དིེང་རིབས་དིམིངས་གཙོའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་གང་ཡིིན་རུང་། རིིག་གནས་སྣ་ཚིོགས་
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དིང་། རིིགས་རྒྱུདི་སྣ་ཚིོགས། ཆོོས་ལུགས་གྲུབ་མིཐོའ་སྣ་ཚིོགས་བཅས་ཀྱིས་གྲུབ་

ཡིོདི་ཕྱོིརི། ཚིོགས་པ་དིེ་དིག་ནི་གནདི་དིོན་ཕལ་མིོ་ཆོེའི་ཐོདི་ནས་མིང་ཕྱོོགས་ཀྱི་

འདིོདི་ཚུལ་དིང་མི་ིམིཐུན་ལ། དི་ེའདྲའ་ིསྣ་མིང་ག་ིརིང་བཞིིན་ལྡན་པ་དིེས་ན་ིདི་གཟོདི་

དིམིངས་གཙོའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་གང་དི་ེམིཛསེ་ཤིངི་ལྟ་ན་སྡུག་པརི་གྱུརི་ཡིདོི། 

གལ་ཏ་ེམི་ིམིང་ཕྱོོགས་སམི། ཡིང་ན་དིབང་འཛིན་མིཁོན་གྱིིས་མི་ིཉུང་ཕྱོོགས་

དིང་། ཕྱོོགས་འགལ་ཚིོགས་པརི་སྲིིདི་དིོན་གྱི་ིངོས་ནས་དིཀྱེལ་ཡིངས་མི་ིབྱེེདི་པརི་

གྱུརི་ཚི།ེ དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིདིི་ལུགས་ཀྱ་ིརྒྱུན་སྐྱེངོ་ཐོབས་བྲེལ་པ་རིེདི། 

དིེརི་བརྟེེན། རྒྱལ་ཁོབ་ཅིག་ག་ིདིམིངས་གཙ་ོདིང་རིང་དིབང་ག་ིའཕེལ་རིིམི་ལ་

བརྟེག་ཞིིབ་མིཛདི་སྐབས། སྲིིདི་སྐྱེོང་ཚིོགས་པརི་སྐྱེོན་བརྗོོདི་དིང་དིགག་སྒྲུབ་མིཛདི་

མིཁོན་དིག་གམི། སྲིིདི་གཞུང་ག་ིཕྱོོགས་འགལ་ཚིོགས་པའམི། ལྟ་ཚུལ་འགལ་བའ་ི

མི་ིཉུང་ཕྱོགོས་བཅས་ཀྱ་ིབདི་ེའཇིགས་ཀྱ་ིཚིདི་ལ་བལྟ་དིགསོ། ཕྱོགོས་འགལ་ཚིོགས་

པ་ཡིོདི་མིེདི་དིང་། ཕྱོགོས་འགལ་ཚིགོས་པ་ཁྲིིམིས་མིཐུན་གྱི་ིངང་ནས་འཚི་ོསྡོདོི་ཆོགོ་

མིནི་བཅས་ལ་ཅསི་ཀྱང་བལྟ་དིགསོ་པ་ཡིནི་ན།ོ །

བཞི།ི ཕྱི་ིགསལ་ནངོ་གསལ།

མི་ིདིམིངས་ལ་འགན་འཁུརི་དིགོས་ན། ཐོོག་མིརི་ངེས་པརི་དུ་རྒྱལ་ཁོབ་དིེརི་

བྱུང་དིང་འབྱུང་བཞིིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིོདི་ཚིདི་མིི་དིམིངས་ལ་ཤིེས་སུ་འཇུག་

དིགོས་པ་ཡིིན་ཕྱོིརི། སྲིིདི་གཞུང་ག་ིལས་དིོན་རྣམིས་ན་ིཕྱོ་ིགསལ་ནང་གསལ་ཡིིན་

དིགསོ་པ་རིེདི། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།

  384  

ཕྱོ་ིགསལ་ནང་གསལ་གྱི་ིསྲིིདི་གཞུང་ཞིིག་ཡིིན་ཚིེ། གསརི་འགོདི་རིང་དིབང་

ཅིས་ཀྱང་ཡིོདི་རིིགས་པ་ཙམི་དུ་མི་ཟདི། དུས་ལྟརི་གསརི་འགོདི་སྣེ་ལེན་གྱིི་འདུ་

ཚིགོས་བསྡུས་ཏ།ེ སྤྱོ་ིདིམིངས་ཀྱསི་སེམིས་ཁུརི་བྱེེདི་སའ་ིགནདི་དིནོ་རྣམིས་ལ་དྲསི་

ལན་གདིབ་དིགོས་པ་རིེདི། དིཔེརི་ན། གྲོོས་ཚིོགས་ཀྱ་ིབགྲོ་ོགླིེང་ལ་སྤྱོ་ིདིམིངས་ཀྱིས་

ཟུརི་ཉིན་བྱེདེི་རྒྱུ་དིང་། ཁྲིམིིས་ཐོག་གཅདོི་པ་དིང་། འབྲེལེ་ཡིདོི་ཁྲིམིིས་ལུགས་བཟ་ོབ། 

སྲིིདི་ཇུས་གཏན་འབེབ་བྱེེདི་པ་སོགས་ལ་སྤྱོ་ིདིམིངས་ཀྱིས་ཟུརི་ཉིན་བྱེེདི་རིིགས་པ་

སགོས་མིཐོའ་ཡིས་ས།ོ །

ལྔ། དུས་ལྟར་རངོ་དབངོ་དྲིངོ་སྙིམོ་གྱི་ིའསོ་འདམེས་བྱ་རྒྱུ།

སྤྱོི་དིམིངས་རྣམིས་ཀྱིས་རིང་གི་མིོས་འདུན་ཕྱོིརི་མིངོན་པའི་ཐོབས་ཚུལ་གྱིི་

རིིགས་གཅིག་ནི། ཁོ་ོཚིོས་རིང་ཉིིདི་ཡིིདི་ཆོེས་སའ་ིམི་ིསྣ་གཞུང་ཞིབས་སུ་བདིམིས་

ནས་དིཔོན་ཐོོབ་འཁུརི་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དི་ེཡིིན་པ་རིེདི། དིེས་ན། དིམིངས་གཙོའ་ིཆོབ་

སྲིདིི་འགོ་ཏུ། དིཔནོ་ཐོབོ་གསརི་འཇིགོ་དིང་བརྗོ་ེསྤོོརི་ཡིདོི་ཚིདི་རིང་དིབང་ལྡན་ལ་དྲང་

སྙོོམི་ཡིིན་པའ་ིའདིེམི་བསྐ་ོབརྒྱུདི་དི་ེཞི་ིབདིེའ་ིསྒོ་ོནས་ལག་ཏུ་བསྟེརི་པ་རིེདི། བརྒྱུདི་

རིིམི་འདིིའ་ིསྐབས་སུ་དྲག་རྩུབ་ཀྱ་ིསྦྱོརི་བ་ལྷུརི་ལེན་པའམི། ཕན་ཚུན་ལ་དྲག་པོས་

འཇིིགས་སྐུལ་བ་དིང་། ཡིང་ན་གཡི་ོསྒྱུ་ཁྲིམི་གསུམི་བྱེེདི་པ་བཅས་ན་ིདིམིངས་གཙོའ་ི

སྲིདིི་ལུགས་ལ་གཏན་ནས་མི་ིཆོགོ་ག ོ། 

དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་ལུགས་ཁྲིོདི་དུ། འོས་འདིེམིས་ན་ིདུས་བཅདི་ལྡན་པའ་ིངང་

ནས་བསྒྲུབ་པརི་བྱེ་བ་ཡིནི་ལ། དིབུལ་ཕྱུག་ག་ིཁྱདི་པརི་དི་ེསྤྱོ་ིདིམིངས་འསོ་འདིེམི་ལ་
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ཞུགས་པའི་འགལ་རྐྱེན་དུ་ཆོགས་མིི་རུང་བ་དིང་ཆོབས་ཅིག སྤྱོི་དིམིངས་རྣམིས་

འོས་འདིེམིས་སུ་ཞུགས་པརི་སྲིིདི་གཞུང་ག་ིངོས་ནས་འགལ་རྐྱེན་གྱི་ིབྱེ་བ་གང་ཡིང་

བསྒྲུབ་མི་ིརུང་ང་ོ། །

དྲུག དཔལ་འབྱརོ་རངོ་དབངོ་དངོ་རྒྱུ་ནརོ་གྱི་ིཐོབོ་ཐོངོ་།

དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་ལུགས་ཀྱ་ིབཟང་ཡིོན་ཉིག་གཅིག་ནི། མི་ིདིམིངས་རྣམིས་

ཀྱི་འཇིོན་ནུས་ཕྱོིརི་མིངོན་རྒྱུ་དིང་འཚིོ་བ་ཇིེ་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་མིཐུན་རྐྱེན་དུ། 

ལམི་ལུགས་བཟང་པ་ོཞིགི་དིང་ཁོོརི་ཡུག་ལགེས་པ་ོཞིགི་བཟསོ་ཡིདོི་པ་དིེའ།ོ །

དི་ེདིང་ཆོབས་ཅིག་ཏུ། དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་གཞུང་གིས་ནི། བརྩི་ིའཇིོག་དིང་

བཅས་ཏ་ེཚིདི་ངསེ་ཅན་ཞིགི་ནས་སྤྱོ་ིདིམིངས་ཀྱ་ིརྒྱུ་ནརོི་ཐོབོ་ཐོང་དིང་། དིཔལ་འབྱེརོི་

གྱི་ིརིང་དིབང་ལ་སྲུང་སྐྱེབོ་ནན་ཏན་བྱེདེི་པ་ཡིནི་པས། མི་ིདིམིངས་ཀྱསི་རིང་དིབང་ག་ི

ངང་ནས་ཚིོང་ལས་ཀྱ་ིརིིགས་སྣ་ཚིོགས་གཉིེརི་རུང་བ་དིང་། ལས་རིིགས་སྣ་ཚིོགས་

མིོས་འདུན་བཞིིན་བདིམི་རུང་བརི་མི་ཟདི། རིང་ག་ིརྒྱུ་ནོརི་བདིག་ཏུ་འཛིན་པ་དིང་

བཀལོ་སྤྱོོདི་ཀྱ་ིཐོབོ་ཐོང་ཡིདོི་པ་རིེདི། 

དིམིངས་གཙོའ་ིཆོབ་སྲིིདི་ན་ིརིང་དིབང་ག་ིཚིོང་རིའ་ིདིཔལ་འབྱེོརི་དིང་ཁོ་འབྲེལ་

ཏུ་མིདེི་དི།ེ སྲིིདི་གཞུང་གསི་ན་ིདིཔལ་འབྱེོརི་འཚིལོ་སྒྲུབ་ཀྱ་ིལས་གཉིེརི་མི་ིཆོགོ་ཅངི་། 

མི་ིདིམིངས་ཀྱ་ིཁོ་ེཕན་ལ་ཧབ་ཐོབོ་དི་ེབས་རྒྱག་མི་ིཆོགོ་པ་རིེདི། 
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བདུན། དྲིངོ་བདནེ་ངོསོ་གཙོངོ་། 

ཡིང་དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་ལུགས་ཀྱ་ིདིག་ེམིཚིན་གཞིན་ཞིིག་ནི། དིབང་འཛིན་

མིཁོན་གྱིིས་དིབང་ཆོ་ལོག་པརི་སྤྱོོདི་པའ་ིཉིེས་པ་དིག་ནུས་ལྡན་དུ་འགོག་ཐུབ་པ་དི་ེ

ཉིིདི་ཡིིན་ཏེ། དིབང་ཤུགས་ལ་ཚིདི་བཀག་བྱེས་ཤིིང་། ལས་ཀ་ལ་ལྟ་རྟེོག་བྱེས་ཡིོདི་

པས། དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་གཞུང་ན་ིསྒོེརི་གཅོདི་སྲིིདི་གཞུང་ལས་ལྡབ་འགྱུརི་གྱིིས་

ངསོ་གཙང་ཡིནི་ན།ོ །

བརྒྱད། མའི་ིཐོངོོ་ཐོངོ་ལ་འགན་སྲུངོ་ཡདོ་པ། 

དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་ལུགས་ནི། མི་ིཆོོས་ལྡན་པའ་ིསྲིིདི་ལུགས་ཤིིག་ཡིིན་པས། 

མིིའ་ིཐོོབ་ཐོང་ལ་སྲུང་སྐྱེོབ་དིང་བརྩི་ིའཇིོག་བྱེེདི་སྟེངས་ཀྱ་ིངོས་སུ་ན་ིལྷག་ཏུ་དིེའ་ིརིང་

བཞིནི་གསལ་བརོི་མིངནོ་ཏ།ེ དིམིངས་གཙའོ་ིཆོབ་སྲིདིི་ཀྱསི་སྐྱེསེ་བུ་སྒོརེི་རི་ེརིའེ་ིརིནི་

ཐོང་དིང་རྩིསི་ཐོང་གཙགིས་ཆོནེ་བྱེདེི་པས་ས།ོ །

རྒྱལ་ཁོབ་མིང་པ་ོཞིིག་གིས། མིིའ་ིཐོོབ་ཐོང་དིང་འབྲེེལ་བའ་ིཁྲིིམིས་སྲིོལ་མིང་པ་ོ

གཏན་ལ་ཕབ་སྟེེ། མི་ིདིམིངས་ལ་ལོག་པའ་ིདིབང་ཤུགས་ཀྱིས་གནོདི་པ་མི་ིཐོེབས་

པརི་བྱེས་ཡིོདི་དིེ། མིིའ་ིཐོོབ་ཐོང་ལ་འགན་སྲུང་ལེགས་པ་ོཞིིག་ཡིོང་རྒྱུ་ན་ིདིམིངས་

གཙོའ་ིསྲིིདི་གཞུང་འཛུགས་དིོན་གྱི་ིཉིིང་དིགོས་སུ་མི་ཟདི། སྲིིདི་གཞུང་ག་ིལས་སྦྱོརི་

ཀུན་གྱི་ིརྩི་བའ་ིསྙོངི་པ་ོཡིང་ཡིནི་ན།ོ །
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དགུ། དམག་དཔུངོ་རྒྱལ་ཁོབ་ལ་བདག་པ། 

དིམིངས་གཙོའི་སྲིིདི་ལུགས་ཀྱི་འོག་ཏུ། དྲག་པོའ་ིསྟེོབས་ཤུགས་འཆོང་བའི་

དིམིག་དིཔུང་དིང་། ཐོ་ན་ཉིེན་རྟེོག་རུ་ཁོག་དིང་བཅས་པ་ན་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཁོ་ོནའ་ིཡིིན་ཏ།ེ 

དི་ེན་ིཚིོགས་པ་གཅིག་དིང་། གྲུབ་མིཐོའ་གཅིག ཁྱིམི་རྒྱུདི་གཅིག གྲོལ་རིིམི་གཅིག་

བཅས་ལ་གཏན་ནས་མི་ིདིབང་ང་ོ། །དིམིག་དིཔུང་དིང་ཉིནེ་རྟེགོ་པས་ཀྱང་ཆོ་རྐྱནེ་མིདེི་

པརི་མིི་དིམིངས་ཀྱིས་བདིམིས་པའི་སྲིིདི་གཞུང་གི་བཀའ་ལ་བརྩིི་རྒྱུ་ཉིག་གཅིག་

ལས། དིམིག་དིཔུང་དིང་ཉིེན་རྟེོག་པ་དིེ་དིག་སྲིིདི་ཀྱི་ལས་སུ་ཞུགས་མིི་ཆོོག་ཅིང་། 

སྲིདིི་དིནོ་ལ་ཇུས་གཏགོས་དི་ེལས་ཀྱང་བྱེེདི་མི་ིཆོགོ་པ་རིེདི། 

བཅུ། ཚགོས་པ་ཁོག་ག་ིའགྲེན་རྩོདོ། 

སྤྱོི་དིམིངས་རྣམིས་ལ་ཚིོགས་པ་འཛུགས་རྒྱུའི་རིང་དིབང་ཡིོདི་པརི་བརྟེེན། 

དིམིངས་གཙོའ་ིཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ིམིངའ་ཁོོངས་སུ། སྤྱོ་ིདིམིངས་ཚིོས་རིང་མིོས་ལྟརི་སྲིིདི་

ཚིོགས་རིིགས་དུ་མི་བཙུགས་ཡིོདི། དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་ལུགས་འོག་ཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ི

འགྲོན་རྩིོདི་བྱེེདི་ཆོོག་པརི་མི་ཟདི། དིགག་ཕྱོོགས་ཀྱི་བསམི་འཆོརི་ལ་ནོརི་འཁྲུལ་

མིཆོསི་ཀྱང་རུང་། དིགག་ཕྱོགོས་ཀྱ་ིབསམི་འཆོརི་འདིནོ་རྒྱུརི་སྐུལ་མི་བྱེེདི་པ་རིེདི། 

འགྲོན་རྩིོདི་ཡིོདི་པས་ན་ིསྲིིདི་དིོན་ཚིོགས་པའང་སྣ་ཚིོགས་ཡིོདི་པརི་འགྱུརི་ལ། 

དིགག་ཕྱོོགས་ཀྱ་ིལྟ་ཚུལ་འདིོན་ཆོོག་པས་ཕྱོོགས་འགལ་ཚིོགས་པའང་བྱུང་བ་རིེདི། 

སྲིིདི་དིོན་ཚིོགས་པ་མིཐོའ་དིག་འོས་འདིེམི་གྱི་ིགྲོས་སུ་མིཉིམི་པ་ཉིིདི་དུ་ཞུགས་ཆོོག་

ཅིང་སྲིིདི་སྐྱེོང་རྩིོདི་ལེན་གྱིི་གོ་སྐབས་ཀྱང་ཡིོདི་པས། སྲིིདི་སྐྱེོང་ཚིོགས་པ་དིང་། 
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ཕྱོགོས་འགལ་ཚིགོས་པའ་ིདིབྱེ་ེབ་ན་ིདི་ེལྟརི་བྱུང་བ་ཡིནི། 

དིེས་ན། དིམིངས་གཙོའ་ིཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ིའོག་ཏུ་སྲིིདི་སྐྱེོང་ཚིོགས་པ་དིང་ཕྱོོགས་

འགལ་ཚིོགས་པ་གཉིིས་ཀ་ཡིོདི་པ་རིེདི། ཚིོགས་པ་མིང་པོའ་ིལམི་ལུགས་ཀྱིས་ན་ི

འོས་ཤིོག་བླུག་མིཁོན་ཚིོརི། སྲིིདི་ཚིོགས་དིང་འོས་མིི་གདིམི་གསེས་བྱེ་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་བྱེིན་ཡིོདི་པ་ལགས་ན། སྤྱོ་ིདིམིངས་རྣམིས་ཀྱིས་ན་ིའབདི་པ་ཆུང་ངུརི་བརྟེེན་

ནས་ཆོེས་ཕུན་སུམི་ཚིོགས་པའི་ཞིབས་འདིེགས་ཐོོབ་པ་རིེདི། གང་ལྟརི་དིམིངས་

གཙོའི་སྲིིདི་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིོདི་དུ་ཕྱོོགས་འགལ་ཚིོགས་པ་ཞིིག་མིཆོིས་པ་ནི་རྟེགས་

མིཚིན་གཙ་ོབ་ོཞིིག་ཡིིན་ཕྱོིརི། གལ་ཏེ་ནམི་ཡིང་སྲིིདི་སྐྱེོང་ཚིོགས་པ་གཅིག་ཁོ་ོན་

ལས་གཞིན་མིེདི་ན་ན།ི དི་ེརུ་དིམིངས་གཙ་ོཡིང་མི་མིཆོསི་པ་ཡིནི་ན།ོ །

བཅུ་གཅིགི ཁྲོམིས་ཀྱིསི་སྐྱེོངོ་བ།

སྒོེརི་གཅོདི་ཀྱི་རྒྱལ་ཁོབ་དིག་ན་མིིས་སྐྱེོང་རྒྱུ་ལག་ལེན་དུ་སྤྱོོདི་པ་ཡིིན་ལ། 

དིམིངས་གཙོའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་རྣམིས་སུ་ཁྲིིམིས་ཀྱིས་སྐྱེོང་རྒྱུ་ལག་ལེན་དུ་འདིེབས་པརི་

བྱེེདི། ཁྲིིམིས་ཀྱིས་སྐྱེོང་ཞིེས་པས་ན་ིསྐྱེ་ེབ་ོམིཐོའ་དིག་སྟེ།ེ སྲིིདི་འཛིན་ནས་བཟུང་སྤྱོ་ི

དིམིངས་ཕལ་པའ་ིབརི་སུ་ཡིིན་རུང་ཁྲིིམིས་ཀྱ་ིཡིང་ཐོོག་ཏུ་འཛེག་མི་ིརུང་བ་མིཚིོན། 

དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་གཞུང་གིས་ཁྲིིམིས་ཀྱ་ིམིཚིོན་ཆོ་བརྒྱུདི་ནས་སྲིིདི་སྐྱེོང་བརི་མི་

ཟདི། རིང་ཉིདིི་ཀྱང་ཁྲིམིིས་ཀྱ་ིཚིོདི་འཛནི་ལས་བརྒལ་མི་ིཐུབ་པ་ཡིནི། 

ཁྲིིམིས་ཀྱིས་སྐྱེོང་རྒྱུ་མིེདི་ན་ནི། རིང་དིབང་དིང་དིམིངས་གཙ་ོཀུན་ལ་འགན་

སྲུང་མི་ིལྡན་ཏེ། རིང་དིབང་ཟེརི་བ་ཡིང་དིབང་ཤུགས་ཅན་དིག་ཁོ་ོནརི་ཡིོདི་རྒྱུ་ཞིིག་



དེམངསོ་གཙོོའི་རྟགསོ་མཚན། 
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ལས་མི་ིའདིའ་ཞིིང་། དིམིངས་གཙ་ོཟེརི་བ་ཡིང་མིང་ཕྱོོགས་ཀྱིས་བཟུང་བའ་ིགཏུམི་

དིབང་ཁོ་ོན་ཞིགི་ལས་མིེདི་དི།ོ །
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མའི་ིཐོབོ་ཐོངོ་དངོ་དམངོས་གཙོ།ོ

ལིའུ་ཅུན་ཉིིན་གྱིིས་བརྩོམས། སོྒོ་ཤེེས་རབ་ཀྱིིས་བསྒྱུར།

མིིའ་ིཐོོབ་ཐོང་དིང་དིམིངས་གཙ་ོགཉིིས་ན་ིཕན་ཚུན་ཕན་ནུས་འབྱེིན་པའ་ིཆོོས་

ཉིདིི་ཅན་དུ་གྲུབ་ཡིདོི་དི།ེ མིང་མིསོ་འསོ་འདིེམིས་ལས་བྱུང་བརི་མི་ཟདི། སྤྱོ་ིདིམིངས་

ལ་འགན་འཁུརི་ཞིིང་། སྤྱོ་ིདིམིངས་ཀྱ་ིལྟ་རྟེོག་དིང་དུ་ལེན་པའ་ིསྲིིདི་གཞུང་ཁོ་ོནས་ན།ི 

དི་གཟོདི་མིིའ་ིཐོོབ་ཐོང་བདི་ེལེགས་ངང་རྒྱུན་ཆོགས་སུ་འགན་སྲུང་བྱེེདི་ཐུབ་པ་ཡིིན། 

དི་ེབཞིིན་མིིའ་ིཐོོབ་ཐོང་གིས་ནི། ཁྲིིམིས་མིཐུན་གྱི་ིསྲིིདི་གཞུང་གང་ཞིིག་ག་ིདིམིིགས་

འདུན་དིང་རིིན་ཐོང་མིཚིོན་པརི་བྱེེདི་དིེ། དིེས་ན་ིདིམིངས་གཙོའ་ིཆོབ་སྲིིདི་ལ་གཞི་ི

རྩིའ་ིརིནི་ཐོང་གསི་ཕྱུག་པརི་བྱེས་ཡིོདི། 

སྤྱོི་དིམིངས་ཀྱི་ཐོོབ་ཐོང་ལ་འགན་སྲུང་བྱེས་པའི་བརྒྱུདི་ལམི་ཐོོག་ནས། སྤྱོི་

དིམིངས་སྒོེརི་རིེ་རིེ་ལ་རིང་དིབང་དིང་རིང་བདིག་གི་རྣམི་པ་ཅན་གྱིི་ཕྱོིའི་ཁོོརི་ཡུག་

ཅགི་བསྐྲུན་རྒྱུ་དི་ེན།ི དིམིངས་གཙོའ་ིཆོབ་སྲིདིི་ཀྱ་ིརྩི་བའ་ིལས་འགན་ཡིནི་པ་རིེདི། 

ཕྱོོགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་བཤིདི་ན། མིིའི་ཐོོབ་ཐོང་ལ་འགན་སྲུང་མིི་བྱེེདི་པའི་

སྲིིདི་དིབང་ནི་མིིའི་ཐོོབ་ཐོང་ལ་རྡོོག་བརྫིིས་གཏོང་མིཁོན་གྱིི་སྲིིདི་གཞུང་ཡིིན་ངེས་

ཤིིང་། མིིའ་ིཐོོབ་ཐོང་ལ་རྡོོག་བརྫིིས་བཏང་རུང་ཅ་ིམི་ིསྙོམི་པརི་འཇིོག་མིཁོན་གྱིིས་ན།ི 

མིའི་ིཐོབོ་ཐོང་ལ་རྡོགོ་བརྫིསི་གཏང་རིགིས་པརི་བརྩིསི་པ་དིང་གཉིིས་སུ་མིེདི། 



མིའི་ཐོོབ་ཐོང་དེང་དེམངསོ་གཙོོ།
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མིིའ་ིརིིགས་ལ་ལ་ོརྒྱུས་ཡིོདི་པ་ནས་བཟུང་དུས་དི་ལྟའ་ིབརི་དུ། དིེང་རིབས་ཀྱ་ི

ཁྲིམིིས་མིཐུན་སྲིིདི་གཞུང་གཅགི་པུའ་ིཆོབ་འགོ་ཏུ། གཞི་ིནས་འགྲོ་ོབ་མིིའ་ིཐོབོ་ཐོང་དི་ེ

ཕྱོོགས་ཡིོངས་ནས་རྒྱུན་ཆོགས་སུ་བདིེ་བློགས་ངང་འགན་སྲུང་ཡིོདི་པརི་གྱུརི་པ་

རིེདི། མིིའ་ིཐོོབ་ཐོང་དི་ེདིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་ལུགས་ཀྱ་ིགཞུང་ཤིིང་གནདི་ཆོེན་ཞིིག་

ཡིིན་པས། གལ་ཏ་ེགཞུང་ཤིིང་དི་ེཉིིདི་ལ་གས་ཆོག་བྱུང་ན་ན་ིདིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་

ལུགས་ཀྱང་ཉིམི་ཐོག་ཉིག་ཕྲའ་ིགནས་སུ་ལྷུང་བ་ཡིནི། དི་ེལྟ་བས་ན། མིིའ་ིཐོབོ་ཐོང་ན་ི

དིམིངས་གཙོའ་ིཆོབ་སྲིིདི་ལ་མིཚིོན་ན་ཅིས་ཀྱང་ཡིོདི་དིགོས་པའ་ིགནདི་དིེརི་ཐོ་ེཚིོམི་

ཅ་ིཡིང་མིདེི།

གལ་ཏ་ེསྲིིདི་གཞུང་གིས་གསརི་འགོདི་རིང་དིབང་ལ་བཀག་སྡོོམི་བྱེས་ཚིེ། སྤྱོ་ི

དིམིངས་རྣམིས་ཀྱིས་རིང་གི་མིོས་འདུན་དིང་འཚིམི་པའི་སྲིིདི་གཞུང་ཞིིག་འོས་

འདིེམིས་བྱེེདི་ཐོབས་མིེདི་པ་རིེདི། གལ་ཏ་ེསྲིིདི་གཞུང་གིས་འདུ་འཛོམིས་རིང་དིབང་

ལ་བཀག་རྒྱ་བྱེས་ཚི།ེ དིམིངས་ཁྲིོདི་དུ་སྲིིདི་གཞུང་ག་ིསྲིདིི་ཇུས་གང་ཞིགི་ལ་མི་ིམིསོ་

པའ་ིརྣམི་འགྱུརི་ཙམི་སྟེནོ་པའ་ིསྐལ་བའང་ཆོདི་པ་རིེདི། གལ་ཏ་ེམི་ིའགའ་ཞིགི་ལ་སྲིིདི་

གཞུང་གིས་བརྙས་བཅོས་བྱེེདི་ཀྱིན་ཡིོདི་ན། དི་ེརུ་ཆོབ་སྲིིདི་འདྲ་མིཉིམི་ཟེརི་བ་ཞིིག་

གཞིརི་ཡིང་མིེདི།

ནམི་ཞིིག མི་ིསྒོེརི་པ་ཞིིག་ག་ིཐོོབ་ཐོང་འཇིིགས་ཉིེན་དིང་འཕྲདི་པ་དིེའ་ིཚི་ེན།ི མི་ི

ཡིོདི་ཚིདི་ཀྱི་ཐོོབ་ཐོང་ལ་གནོདི་སྐྱེོན་ཕོག་པ་ཡིིན། སྤྱོི་དིམིངས་ཀུན་གྱིིས་རིང་གི་

ཁྲིམིིས་མིཐུན་གྱི་ིཐོབོ་ཐོང་ཧ་ག་ོཞིངི་སྲུང་སྐྱེབོ་བྱེདེི་ཀྱནི་པའ་ིདུས་སུ། དིམིངས་གཙའོ་ི

སྲིིདི་ལུགས་ཀྱང་སྲི་བརྟེན་གྱི་ིཚུལ་དུ་གནས་ཡིོདི་པ་ཡིིན་པས། སྤྱོ་ིདིམིངས་རྣམིས་



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ཀྱིས། ས་ོསོའ་ིལག་ཏུ་ཡིོདི་པའ་ིདིབང་ཆོ་ལ་བརྟེེན་ནས་སྲིིདི་གཞུང་ག་ིདིབང་ཆོརི་

ཚིོདི་འཛནི་དིང་འདུལ་སྦྱངོ་སྒོསོ། ཤིསེ་དིཔལ་ཅན་དིང་། ཞི་ིའཇིམི་ལྡན་པའ་ིདིམིངས་

གཙའོ་ིདིབང་ཆོ་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུརི་ངསེ་པ་ཡིནི། 

འགྲོ་ོབ་མིིའ་ིཐོོབ་ཐོང་ལ་འགན་སྲུང་དིང་ལྡན་དིགོས་ན། དིམིངས་གཙོའ་ིསྲིིདི་

ལུགས་ལག་སྟེརི་གྱི་ིའདུན་པ་གཅགི་ཏུ་འཆོང་འསོ་ཏ།ེ དིཔརེི་ན། རྒྱུ་ནོརི་གྱི་ིཐོབོ་ཐོང་

དིང་། རིང་དིབང་ག་ིཐོོབ་ཐོང་། མི་ིལུས་ཀྱ་ིཐོོབ་ཐོང་སོགས་རྩི་བའ་ིཐོོབ་ཐོང་རྣམིས་

དིམིངས་གཙོའ་ིཆོབ་སྲིིདི་ཀྱ་ིརྨང་གཞིིའ་ིཆོ་རྐྱེན་རྣམིས་ཡིིན་ལ། གཏམི་བརྗོོདི་རིང་

དིབང་དིང་། ཚིོགས་པ་འཛུགས་པའ་ིརིང་དིབང་། འདུ་འཛོམིས་རིང་དིབང་། འདྲ་

མིཉིམི་གྱི་ིཐོབོ་ཐོང་སགོས་ཆོབ་སྲིདིི་ཀྱ་ིཐོབོ་ཐོང་དིངསོ་རྣམིས་ན་ིདིམིངས་གཙའོ་ིསྲིདིི་

ལུགས་རྒྱུན་སྐྱེངོ་ཐོབས་སུ་ངསེ་པརི་ལྡན་དིགསོ་པའ་ིམིཐུན་རྐྱནེ་ཡིནི་པས་ས།ོ །

འོག་ཏུ་ང་ཚིོས་གཏམི་བརྗོོདི་རིང་དིབང་དིཔེརི་བཀོདི་དིེ། མིིའི་ཐོོབ་ཐོང་གིས་

དིམིངས་གཙ་ོཇི་ིལྟརི་འཕལེ་རྒྱས་སུ་གཏངོ་ཚུལ་ལ་བལྟ་བརི་བྱེ། 

གཏམི་བརྗོོདི་རིང་དིབང་ཞིསེ་པ་ན།ི ངག་ག་ིབརྗོོདི་པ་ལ་ག་ོརིགིས་ཤིངི་སྨྱུ་གུས་

བྲེསི་པརི་ཡིང་ག་ོརུང་སྟེ།ེ དི་དུང་ཆོབ་སྲིདིི་ཀྱ་ིབརྡོ་དིནོ་ལྡན་པའ་ིདིརི་ཆོནེ་དིང་། སྦྱརི་

ཡིགི དིཔུང་རྟེགས། འདོི་འཁོརོི་འགྲོམེི་པ་སགོས་ཀྱང་འདུ་བ་ཡིནི། 

གཏམི་བརྗོོདི་རིང་དིབང་དིང་གཞི་ིགཅིག་ཏུ་འབྲེེལ་བའ་ིཆོོས་ཅན་ལ། བསམི་

བློའོ་ིརིང་དིབང་དིང་། གསརི་འགོདི་རིང་དིབང་། དིནོ་སྟེནོ་རིང་དིབང①བཅས་ཡིོདི་པ་

རིེདི། རིང་དིབང་དིེ་རིིགས་ནི་དིམིངས་གཙོའི་སྲིིདི་ལུགས་ནང་ཆོེས་གལ་ཆོེ་བས། 

རིང་དིབང་དིེ་རིིགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བལྟས་ཚིེ། དིམིངས་གཙོའི་སྲིིདི་གཞུང་ནི་སྤྱོི་



མིའི་ཐོོབ་ཐོང་དེང་དེམངསོ་གཙོོ།
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དིམིངས་ཚིོས་རིང་ག་ིདིམིོདི་མི་ོལ་བཟོདི་ནུས་མིཁོན་ཞིིག་ཆོེདི་དུ་བདིམིས་པའ་ིསྲིིདི་

གཞུང་ཞིགི་ཡིནི་པས། སྲིིདི་གཞུང་ག་ིསྲིིདི་ཇུས་ལ་སྐྱེནོ་བརྗོདོི་བྱེ་མི་ིརིགིས་ན། རིང་

དིབང་ཟེརི་བ་ཞིིག་ཡི་ེནས་མི་མིཆོིས་ལ། རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱ་ིསྲིིདི་དིོན་ཁོ་ཕྱོོགས་ལ་རིང་

དིབང་གིས་བགྲོོ་གླིེང་བྱེ་མིི་རིིགས་ན། དིམིངས་གཙོ་ཟེརི་བ་ཞིིག་གཏན་ནས་མིི་

དིམིགིས་ས།ོ །

གཏམི་བརྗོོདི་རིང་དིབང་ནི་དིམིངས་གཙོའི་སྲིིདི་ལུགས་ལ་ཤིིན་ཏུ་མིཁོོ་བས་

སྲུང་སྐྱེབོ་རྣམི་དིག་ཅགི་བྱེདེི་འསོ་པ་རིེདི། དིམིངས་གཙོའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་དིག་ཏུ། གསརི་

འགྱུརི་འཕྲནི་ལམི་དིག་ག་ིལས་སྦྱརོི་ན་ིསྲིདིི་གཞུང་ག་ིཚིདོི་འཛནི་དིང་ཡིངོས་སུ་བྲེལ་

པ་ཡིིན། སྤྱོ་ིདིམིངས་རྣམིས་ཀྱིས་སྲིིདི་གཞུང་གིས་དིམིངས་དིོན་དུ་ཐོབས་ཇུས་གང་

འདྲ་ཞིིག་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཤིེས་འདིོདི་ཀྱ་ིརི་ེབས་བསྒུགས་ནས་སྡོོདི་

སྐབས་སུ། གསརི་ལམི་ཁོག་ན་ིགཞུང་ལ་ལྟ་རྟེོག་ག་ིཡི་ོབྱེདི་ཅིག་ཡིིན་པའ་ིངོས་ནས། 

དིོན་རྟེོགས་ཐོོབ་ཐོང①ལ་ཤུགས་བསྐྱེེདི་དི་ེགཞུང་ག་ིསྲིིདི་ཇུས་ལ་དིོགས་འཆོརི་སློོང་

རིགིས་པ་ཡིནི་ན།ོ །
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མཇུག་བྱངོ་།

གཅིགི

འགྲོོ་བ་མིི་རིིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་འཕེལ་གྱིི་ཆོོས་ཉིིདི་ལ་ཕྱོིརི་བལྟས་ན། 

“ལམི”ན་ིམི་ིཡིསི་བཏདོི་པ་ཡིནི་ལ། “མི”ིརྣམིས་ལམི་ལ་བརྟེནེ་ནས་འགྲོ་ོདིགསོ་པ་དི་ེ

ན་ིསུས་ཀྱང་བཟློོག་ཏུ་མིེདི་པའ་ིབདིེན་དིོན་ཞིིག་ཏུ་གྲུབ་ཡིོདི་པས། མི་ིསྒོེརི་ཡིིན་ན་

འདྲ། མི་ིརིིགས་ཡིིན་ན་འདྲ། རྒྱལ་ཁོབ་ཡིིན་ནའང་འདྲ་སྟེེ། རིང་རིང་གིས་བདིམིས་

པའ་ིལམི་གྱི་ིཁྱདི་པརི་མི་ིའདྲ་བ་ལས་ན་ིདི་ེདིང་དིེའ་ིམིཇུག་འབྲེས་ཀྱང་ཤིིན་ཏུ་མི་ིའདྲ་

བ་ལས་སློ་བོརི་མིཐོོང་ནུས་པ་རིེདི། དིཔེརི་ན། མི་ིརིིགས་གཅིག་ལ། སྐདི་ཡིིག་དིང་

རིིག་གནས་ཀྱང་ཐུན་མིོང་ཡིིན་པའ་ིཁོ་ོརི་ིཡི་ལྷ་ོབྱེང་གཉིིས་ཀ་ལྟ་བུ་སྟེེ། ལྕགས་དྲ་

ཞིིག་གིས་བརི་དུ་ཆོོདི་པའ་ིཕརི་ཕྱོོགས་དིང་ཚུརི་ཕྱོོགས་གཉིིས་སུ། སྲིིདི་འབྱེོརི་རིིག་

གསུམི་གྱི་ིགནས་སྟེངས་ཤིནི་ཏུ་ཐོ་དིདི་པའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་དི་ེའདྲ་གཉིསི་གྲུབ་པ་ཡིང་། མི་ི

ལ་ོདྲུག་ཅུའ་ིཡིརི་སྔོོན་དུ་ཡུལ་གྲུ་དི་ེགཉིིས་ལམི་མི་ིའདྲ་བ་གཉིིས་སུ་གྱིེས་པའ་ིའབྲེས་

བུ་མི་ཡིནི་ནམི།

དི་ེལྟ་ན། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིརྩིེདི་མིཚིརི་སྣ་ཚིོགས་བརྒྱུདི་དི་ེལམི་གྱི་ིབཞི་ིམིདི་ོཞིིག་ཏུ་

ལྷུང་ཞིངི་། རི་ེཞིགི་གརི་འགྲོ་ོའདིརིི་འགྲོ་ོམི་ངསེ་པའ་ིརིང་རིའེ་ིམི་ིརིགིས་ཀྱསི་ཀྱང་ངསེ་

པརི་ཏུ་བློ་ོརིགི་ག་ིསྒྲོནོ་མི་ེཐོདོི་ལ་བཏགེས། སྙོངི་སྟེབོས་ཀྱ་ིམི་ེདིཔུང་ཁོགོ་ཏུ་སྦརི་ནས། 



མཇུག་བྱང་།
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ཆོོས་སྲིིདི་རིིག་གནས་སོགས་ཕྱོོགས་ཟུརི་རིེ་རིེ་ནས་ལམི་གྱིི་འདིམི་ག་མི་ནོརི་བ་

ཞིིག་བྱེེདི་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་གལ་ཆོ་ེསྟེེ། ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་གང་ག་ིཕྱོོགས་

ནས་བསམིས་ཀྱང་འཆོི་གསོན་གྱིི་འདིམི་གརི་ཐུག་པའི་རིང་ཅག་ལ་མིཚིོན་ན་ནི། 

གམོི་པ་རི་ེརི་ེབཞིནི་སྲི་ཞིངི་བརྟེན་པ་ཞིིག་སྤོ་ོདིགསོ་ཀྱ།ི དི་ན་ིཡི་མི་ཡུན་ལ་ལགོ་ལམི་

དུ་འགྲོ་ོཁོམོི་ཞིིག་ག་ལ་ཡིདོི་ཨང་།

དིེས་ན་ཡུལ་གངས་ཅན་པའི་སེརི་སྐྱེ་མིང་ཚིོགས་སྤྱོི་དིང་། ལྷག་པརི་ཏུ་མིི་

རིགིས་འདིའི“ིལམི་གྱི་ིསྣ་ེཁྲིདིི”དུ་ཁོས་འཆོ་ེབའ་ིགཞིནོ་སྐྱེསེ་ཤིསེ་ལྡན་པ་དིག་ག་ིངསོ་

ནས་ན།ི རིང་རིེའ་ིགམོི་པ་སྤོ་ོཐོངེས་འདིིའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིདིནོ་སྙོངི་དིང་། རིང་རིེའ་ིགམོི་པ་

སྤོ་ོཐོེངས་འདིིའ་ིཕྱོིས་འབྱུང་ག་ིའབྲེས་བུརི་རྟེོག་གཞིིགས་ཟབ་མི་ོགནང་སྟེ།ེ འཕྲལ་དུ་

ཕན་ལ་ཕུགས་སུ་དིག་ེབའི“ལམི་མིཆོོག”མི་ནོརི་བ་ཞིིག་འཚིོལ་རྒྱུ་ནི། མི་ིརིབས་

འདིའི་ིཕྲག་ཏུ་བབས་པའ་ིགཟུརི་མིདེི་ཀྱ་ིའགན་འཁྲི་ིདིམིགིས་བསལ་པ་ཞིགི་ཡིནི་པའ་ི

ཚུལ་དི་ེམིཁྱནེ་རྟེགོས་འབྱུང་གལ་བློ་ལྷག་ཏུ་ཆོ་ེབརི་སྙོམི་མི།ོ །

གཉིསི།

སྤྱོིརི་ན་རིང་རི་ེནི། ཆོོས་དིང་རིིག་གནས་ཀྱ་ིཐོདི་ནས་ཡིིན་ན་འདྲ། བསམི་བློ་ོ

དིང་ལྟ་བའ་ིཕྱོོགས་ནས་ཡིིན་ནའང་འདྲ་སྟེེ། གནའ་ནས་དི་བརི་དུ་རིབ་དིང་མིཆོོག་

དིང་རྩི་ེམི་ོའབའ་ཞིིག་ལ་དིགའ་མིོས་བྱེེདི་པ་ལས། གཞི་ིདིང་རྩི་བ་དིང་རྨང་གཞི་ིལ་

ཅིརི་ཡིང་གཙིགས་སུ་མི་ིའཛིན་པའ་ིསེམིས་ཁོམིས་ཤིིག་རྒྱུན་ཆོགས་སུ་གྲུབ་ཡིོདི་

པརི་འདུག 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།

  396  

དིཔརེི་ན། རིང་རིསེ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེེདི་དུས་སུ། ① ཡི་ིགའེ་ིའབྲེ་ིཀློགོ་གཙང་མི་ཞིགི་

མི་ཤིེས་གོང་ནས་བསྟེན་བཅོས་གང་ཆོེ་གང་ཟབ་རྣམིས་སུ་བཙན་ཚུགས་ཀྱིས་

འཇུག་པརི་བྱེེདི་ཀྱི། མིིའི་བློོ་རིིག་སྐྱེེ་འཕེལ་གྱིི་ཆོོས་ཉིིདི་ལྟརི་རྨང་གཞིིའི་ཤིེས་བྱེ་

བརྟེན་པ་ོཞིགི་ནས་འག་ོརྩིོམི་པའ་ིལམི་ལ་སྤྲོ་ོསྣང་ཧ་ཅང་ཆུང་། རིང་རི་ེཚིངོ་ལས་ཤིིག་

ལ་ཞུགས་ན་ཡིང་། གང་མིགྱིོགས་གང་མྱུརི་གྱིིས་ཁོ་ེབཟང་ཆོེན་པ་ོཞིིག་རིག་རྒྱུརི་

རྔོམི་དྲགས་ཏ།ེ ཕུག་རིིང་ལ་རྩི་བ་བརྟེན་པ་ཞིིག་ཏུ་བསམི་བློ་ོལརི་ནས་མི་ིགཏོང་བརི་

འདུག དི་ེབཞིནི་དུ་རིང་ཅག་རྣམིས་ཆོསོ་ལ་བརྩིནོ་སྐབས་སུ་ཡིང་། བསྐྱེེདི་རྫིགོས་ཀྱ་ི

རྣལ་འབྱེརོི་ཟབ་མི་ོརྣམིས་ལ་གང་བྱུང་བྱུང་དུ་མིཐོ་ོསྙོབོ་བྱེདེི་སྲིདིི་པ་ལས། ཆོསོ་ཀྱ་ིརྩི་

བ་སེམིས་བཟང་པ་ོཞིིག་འཆོང་རྒྱུ་ནས་འག་ོརྩིོམི་པའ་ིག་ོརིིམི་ལ་ན་ིསྣང་ཆུང་བྱེེདི་པ་

རིེདི། ལྷག་པརི་ཏུ་བོདི་ཀྱ་ིནང་བསྟེན་ལ་ོརྒྱུས་ལ་བརྟེགས་ན། ཡུལ་འདིིའ་ིཆོོས་རྒྱུདི་

གྲུབ་མིཐོའ་ཡིདོི་ཚིདི་ཀྱསི་དིབུ་མི་ཐོལ་འགྱུརི་པའ་ིལུགས་འཛནི་པརི་མི་ཟདི། གསང་

སྔོགས་བློ་མིེདི་ལ་མིོས་འདུན་ཆོེས་ཆོེརི་བྱེེདི་ཚུལ་དི་ེགཅིག་པུ་ལས་ཀྱང་ང་ཚིོའ་ིམི་ི

རིིགས་འདིིའ་ིམིཐོ་ོསྙོེག་བྱེེདི་ལ་དིགའ་བའ་ིསེམིས་ཁོམིས་གྱི་ིང་ོགདིོང་ཚིེགས་མིེདི་དུ་

མིཐོངོ་ཐུབ་པ་མི་ཡིནི་ནམི། 

རིེདི། དི་དུང་བོདི་མིི་ཚིོས་མིིག་ཟུང་ཀེམི་ཀེམི་གཡིོ་བཞིིན“སུ་ཞིིག་བོདི་ཀྱི་

མིཁོས་པ་ཨང་དིང་པ་ོཡིིན་ནམི”ཟེརི་བ་དིང་། “སུ་ཞིིག་བོདི་ཀྱི་དིགེ་བཤིེས་ཆོེས་

བཟང་ཤིོས་ཡིིན་ནམི”ཟེརི་བ་དིང་། “སུ་ཞིིག་བོདི་ཀྱ་ིརྩིོམི་པ་པ་ོཆོེས་དྲག་ཤིོས་ཡིིན་

ནམི”ཟེརི་བ་སོགས་ཀྱ་ིའདྲ་ིཚིིག་དིགོདི་བྲེ་ོབ་སྣ་ཚིོགས་འགོདི་ཀྱིན་པ་ཡིང་ཁོ་ོབོས་

སྐབས་དིང་སྐབས་སུ་ག་ོམྱོངོ་། སྤྱོརིི་ན་ཤིསེ་བྱེའ་ིཁྱབ་ཁོངོས་ས་ོསོའ་ིམིཁོས་པ་དིང་། 



མཇུག་བྱང་།
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རིགི་གཞུང་ཆོེདི་ལས་པ། རྩིམོི་པ་པ།ོ ཤིསེ་ཡིནོ་ཅན་སགོས་སུ་ཡིནི་ཀྱང་རིང་རིང་ལ་

ཐུན་མིནི་གྱི་ིཁྱདི་ཆོསོ་རི་ེརི་ེལྡན་པའ་ིངསོ་ནས་བལྟ་དིགསོ་པ་ལས། འདི་ིདིང་པ་ོརིེདི། 

འདི་ིགཉིིས་པ་རིེདི་ཅེས་སྒྲོིག་རུང་བ་ཞིིག་ག་ལ་ཡིིན་ཏེ། མི་ིཡི་ིརྒྱུན་ཤིེས་མི་ིལྡན་པ་

དིག་གིས་ན་ིཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རྒྱུན་དུ་སྐདི་ཆོ་དི་ེརིིགས་སྨྲ་བཞིིན་པ་

ཡིང་རྒྱུན་ལྡན་ཞིགི་ཏུ་མི་ིརྩི་ིཐུ་མིེདི་རིེདི། 

གང་ལྟརི་དི་ེལ་ངོས་གཞིན་ཞིིག་ནས་བལྟས་ན། “ཆོེས་བཟང་ཤིོས”དིང“ཆོེས་

དྲག་ཤིོས”འབའ་ཞིིག་རྩིདི་གཅོདི་པའ་ིརྣམི་འགྱུརི་དི་ེཉིིདི་ཀྱང་རིང་རི་ེདིག་མིཐོ་ོསྙོེག་

བྱེེདི་ལ་དིགའ་བའི་སེམིས་གཤིིས་མིཚིོན་བྱེེདི་ཀྱི་དིཔེ་གཞིི་གཙ་ོབ་ོཞིིག་ཏུ་མི་ཟདི། 

གོམི་པ་སྤོོ་མི་ཤིེས་གོང་ནས་འཕུརི་ལ་སྤྲོོ་བའི་འུ་ཅག་གི“སེམིས་ནདི”དིེའི་རིང་

མིདིངས་ཕྱོིརི་མིངནོ་པ་ཞིགི་ཀྱང་ཡིནི་ངསེ་ས།ོ །

མིདིོརི་ན། དི་ེའདྲའ་ིསམེིས་གཤིསི་རྒྱུན་ཆོགས་སུ་ལྡན་པའ་ིརིང་རིེའ་ིམི་ིརིགིས་

འདིི་ནི། རྒྱུན་ཤིེས་ལ་རྩིིས་ཆུང་ཞིིང་རྒྱུན་ཤིེས་གཙིགས་སུ་མིི་འཛིན་པརི་མི་ཟདི། 

དུས་དིང་དུས་སུ་རྒྱུན་ཤིེས་ལ་མིངོན་སུམི་དུ་བསྙོོན་པའ་ིསྦྱོརི་བ་ཡིང་འདིོདི་འདིོདི་དུ་

བརྩིམིས་ཤིངི་རྩིོམི་གྱིནི་པ་ཡིནི་ལ། ཚིདི་ངསེ་ཅན་ཞིགི་ནས་བཤིདི་ན། སུ་ཞིགི་གསི་

མི་ིཡི་ིརྒྱུན་ཤིེས་རྣམིས་རྩིིས་མིེདི་དུ་དིོརི་ཕྱོིན་ནས། རིང་ཉིིདི་མི་ིཚིདི་ལྡན་ཞིིག་བྱེེདི་

པའ་ིརྩི་བའ་ིརྨང་གཞི་ིཆུ་ལ་བསྐྱུརི་པ་དིང་གཉིིས་སུ་མིེདི་པས། རིང་རིེའ་ིམི་ིརིིགས་

ཀྱསི་ཀྱང་དིངེ་ཕྱོནི་འཇིགི་རྟེནེ་མི་ིཡུལ་དུ་མི་ིཡི་ིགདིན་ཐོབོ་གཙང་མི་ཞིགི་ཟནི་ཏུ་རི་ེན། 

ལམི་གྱི་ིརྩི་བ་རྒྱུན་ཤིེས་ནས་འག་ོརྩིོམི་དིགོས་པའ་ིབདིེན་དིོན་ལ་སུས་ཀྱང་བསྙོོན་དུ་

མི་ིདིམིགིས་ཨང་། 
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དི་ེལྟ་ན། འུ་ཅག་གིས་ཀྱང་རིང་ཉིིདི་ལ་ངེས་པ་དིོན་གྱི་ིགསོན་ལམི་ཞིིག་འཚིོལ་

རྒྱུ་ཡིནི་ཕྱོནི། རྟེནེ་འབྲེེལ་གྱི་ིའག་ོནས་མི་འཕྱུག་པ་དིང་། ལགེས་ཚིགོས་ཀྱ་ིགཞི་ིནས་

མི་ནོརི་བ་ཞིིག་དིགོས་པས། བོདི་ཀྱ་ིསྐྱེ་སེརི་གཉིིས་ཀས་དི་ནས་བཟུང་སྟེེ། རིང་ང་ོ

རིང་གསི་ཟནི་པའ་ིརྒྱུན་ཤིསེ་ཀྱ་ིཞིངི་ས་རུ། རིང་ལམི་རིང་གསི་མིཐོངོ་བའ་ིརྒྱུན་ཤིསེ་

ཀྱ་ིས་བོན་བཏབ་སྟེེ། རིང་དིོན་རིང་གིས་བསྒྲུབ་པའ་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཀྱ་ིཆོརི་ཆུས་སྐྱེོང་རྒྱུ་

ལས་གལ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་གང་ན་ཡིདོི་ཨང་།

གསུམ།

དིངེ་ག་ིསྐབས་སུ་ན།ི དིབནེ་པའ་ིདིགནོ་གྲོངོ་ག་ིསེརི་མི་ོཔ་ཡིནི་ན་འདྲ། ཟང་ཟངི་

འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིགྲོོང་ཁྱིམི་པ་ཡིིན་ནའང་འདྲ་སྟེ།ེ ཡུལ་གངས་ཅན་པའ་ིསྐྱེ་ེབ་ོམིཐོའ་དིག་

ན་ིརིང་ཉིིདི་ཀྱ་ིའཆོ་ིགསོན་ལ་འདིམི་ག་བྱེེདི་དིགོས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིགཉིན་འཕྲང་ཞིིག་

ཏུ་སློེབས་ཡིོདི་ཅིང་། རིང་ག་ིརྣམི་དིཔྱོོདི་ལ་ཚིོདི་བགམི་པའ་ིདུས་རིབས་ཀྱ་ིམིཐུདི་

མིཚིམིས་ཤིགི་ཏུ་སྐྱེེས་ཡིོདི་པ་རིེདི། 

རྒྱུ་མིཚིན་དིེའ་ིཕྱོིརི། ཁོ་ོབོས་ཀྱང་རིང་འཁྲིིའ་ིལས་འགན་ཉིིདི་དུ་བརྩིིས་ཏེ། མི་ི

རིིགས་འདིིའ་ིབདི་ེསྡུག་ག་ིཆོེདི་དུ་བསམི་གཞིིགས་ཅ་ིནུས་རི་ེགཏོང་ཁུལ་བྱེས་པ་ན། 

གངོ་དུ་ཇི་ིསྐདི་སྨྲས་པ་བཞིནི། རིང་ཅག་གསི་ཀྱང་དི་ནས་བཟུང་སྟེ།ེ དུས་རིབས་ཉིེརི་

གཅིག་པའི“སྤྱོི་དིམིངས་མིཚིན་ཉིིདི་ཚིང་བ”ཞིིག་ཅི་ལྟརི་བྱེ་ཚུལ་གྱིི་རྒྱུན་ཤིེས་ལ་

ནན་གྱིིས་བསློབ་རྒྱུ་ནི། རིང་ཅག་གསོན་པའ་ིརྟེེན་འབྲེེལ་གྱི་ིཐོོག་མི་ཉིིདི་དུ་སྙོམི་བྱུང་

སྟེ།ེ རིང་ཅག་བོདི་མི་ིརི་ེརིེའ་ིངསོ་ནས་རིང་ཉིིདི་མི་ིཞིགི་ཡིནི་པའ་ིགཞི་ིརྩིའ་ིཐོབོ་ཐོང་ག་ི
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འདུ་ཤིསེ་དིང་། རྩིསི་ཐོང་ག་ིའདུ་ཤིསེ། རིང་དིབང་ག་ིའདུ་ཤིསེ་སགོས་རྙེདི་དི།ེ མི་ིལ་

མི་ིཡི་ིའཚི་ོསྟེངས་ཤིགི་དིགསོ་པ་དིང་། མི་ིརིགིས་ལ་མི་ིརིགིས་ཀྱ་ིགྲུབ་ཚུལ་ཞིགི་ཡིདོི་

པའ་ིཆོོས་ཉིིདི་རྣམིས་ངོས་ཟིན་པརི་གྱུརི་ཏེ། རིང་ག་ིཐུན་མིིན་གྱི་ིསྐདི་ཡིིག་དིེརི་རིང་

ག་ིབློ་སྲིོག་ལྟརི་གཅེས་པའ་ིརྨང་གཞིིའ་ིཐོོག་ཏུ། རིང་རིང་ག་ིས་ནས་བསྒྲུབ་འོས་པའ་ི

ལས་སུ་བྱེ་བ་དིག་སྲི་ཐོག་ཐོག་ཅིག་ཨེ་ཡིོང་ལ་འབདི་ན། དི་གཟོདི་བོདི་མིི་རིེ་རིེའི་

སེམིས་སུ་དིོན་དིམི་གྱི་ིརིང་ཚུགས་ཤིིག་སྨོིན་པརི་འགྱུརི་ལ། བོདི་རིིགས་སྤྱོ་ིཡི་ིསྙོིང་

སྟེབོས་ལ་ཐུན་མིནི་གྱི་ིརིང་རྐང་ཞིགི་གྲུབ་ངསེ་པ་ཡིང་ཡིནི་ན།ོ །

ལརི་ཁོ་ོབོརི་མིཚིོན་ན། རིང་ཉིིདི་བོདི་མི་ིཞིིག་ཡིིན་པའ་ིངོས་ནས་སྤྱོ་ིབའ་ིའགན་

འཁྲི་ིཞིིག་ཡིོདི་སྙོམི་པ་དིང་ཆོབས་ཅིག རིང་ཉིིདི་རིབ་བྱུང་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིངོས་ནས་

བྱེ་ེབྲེག་ག་ིའོས་འགན་གཞིན་ཞིིག་ཡིོདི་པའ་ིཚིོརི་སྣང་ཡིང་ལྷག་ཏུ་ཟབ་སྟེ།ེ མི་ིརིིགས་

ཀྱ་ིསྤྱོ་ིདིནོ་ཟརེི་བ་དི་ེཡིང་། སྐྱེསེ་བུ་སྒོེརི་རི་ེརིེརི་མི་ིཚིེའ་ིབགྲོདོི་ལམི་མི་ིའདྲ་བ་རི་ེདིང་། 

མིི་ཚིེའི་དིམིིགས་ཡུལ་མིི་འདྲ་བ་རིེ་ཡིོདི་པའི་ཆོོས་ཉིིདི་ཀྱི་སྟེེང་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིིག་

ཡིིན་ན་རིིགས་ཀྱི། སྒོེརི་གྱི་ིབྱེ་ེབྲེག་ག་ིལས་རིིགས་རི་ེརིེས་མི་ིརིིགས་སྤྱོ་ིཔའ་ིདིོན་ལ་

མི་ིཕན་པརི་འདིོདི་པ་ན་ིལྟ་ཚུལ་འཁྲུལ་བ་ཞིིག་ཏུ་འཁུམིས་ས།ོ །

བསམི་ཞིིང་བསམིས་ན། འུ་ཅག་ལས་རིིགས་མི་ིའདྲ་བ་ས་ོསོརི་གནས་ཀྱང་

ཆོགོ ལྟ་གྲུབ་མི་ིམིཚུངས་པ་དུ་མིརི་གྱིསེ་ཀྱང་རུང་། གང་ཟག་སྒོེརི་རི་ེརིསེ་ཐུན་མིནི་

ལམི་གྱིི་བྱེེ་བྲེག་གི་ཁྱདི་ཆོོས་མི་འདྲེས་པརི་བཟུང་ཞིིང་འཛིན་ཤིེས་ན། དིེས་ནི་མིི་

རིིགས་སྤྱོ་ིབའ་ིདིོན་ལ་ཡིང་རིང་ཤུགས་ཀྱིས་ཕན་ནུས་རྒྱ་ཆོེན་བསྐྲུན་ཡིོདི་པརི་ངེས་

པས། དིཔ་ེདིེབ་སྔོོན་མིའ་ིནང་དུ་སྨྲ་མྱོོང་བ་ལྟརི། ཆོོས་སྲིིདི་ཐོ་དིདི་པའ་ིལམི་ཉིིདི་ན་ི
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རིང་རིེའི་བགྲོོདི་ལམི་མི་ནོརི་བ་ཉིག་གཅིག་ལགས་སོ་ཞིེས་དིེ་རིིང་ཡིང་བསྐྱེརི་དུ་

ཞུའ།ོ །

ཡིང་མི་ིལ་ལས། ཆོོས་དིང་རིིག་གཞུང་ག་ིལས་ཀ་ནི“མི་ིརིིགས་མྱུརི་སྐྱེོབ”ཀྱ་ི

ལས་སུ་མི་ིགཏོགས་པས། གནས་བབ་ཀྱ་ིངོས་ནས་བལྟས་ན་དི་ེལ་རིིན་ཐོང་ཆོེརི་མི་ི

འདུག་ཅེས་ཀྱང་སྨྲ་ཡིི་ཡིོདི་སྐདི་དིེ། མི་གཞིི་ཁོོང་ཅག་ལ་སྒོེརི་གྱིི་ལྟ་ཚུལ་དིེ་འདྲ་

མིཆོིས་པ་ན་ིཆོེས་རྒྱུན་ལྡན་ཞིིག་ལགས་ཀྱི། ཁོ་ོབོས་ནི། བོདི་ཀྱ་ིཆོོས་རིིག་ལེགས་

ལམི་དུ་འགྲོ་ོམིིན་དི་ེབོདི་མི་ིརིིགས་ལེགས་ལམི་དུ་འགྲོ་ོམིིན་གྱི་ིརྩི་བ་གལ་ཆོེན་ཉིག་

གཅགི་ཏུ་འདིདོི་ཀྱནི་ཡིདོི་དི།ེ བདོི་མི་ིརིགིས་ཀྱ་ིབརྒྱ་ཆོའ་ིདིགུ་བཅུ་ལྷག་ལ་མིཚིནོ་ན། 

ཆོོས་ཀྱ་ིདིདི་པ་ན་ིརྟེག་བརྟེན་སེམིས་ཀྱ་ིབློ་སྲིོག་ཏུ་བཟུང་ཡིོདི་ཅིང་། ཆོོས་ཀྱ་ིདིདི་པ་

ན་ིཚི་ེརིབས་གཏན་གྱི་ིརི་ེའདུན་དུ་འཆོང་གནི་ཡིདོི་པས་ས།ོ །

དིེས་ན། རིང་རིའེ་ིམི་ིརིགིས་བྱེངིས་ཀྱ་ིབློ་སྲིོག་ཏུ་གྱུརི་ཟནི་པའ་ིརིགི་གནས་དིེའ་ི

འཕེལ་ཕྱོོགས་ལེགས་ལམི་དུ་འཇུག་ཐུབ་མིིན་གྱི་ིགནདི་དིོན་ཅ་ིམི་ིསྙོམི་པརི་བཞིག་

ནས། “མི་ིརིིགས་བསྐྱེབ”འདིོདི་ཀྱ་ིལམི་དི་ེལ་ན་ིཁོ་ོབོས་ཀྱང་ཕྱོིརི་འཁོོརི་ཏ་ེདིོགས་

སློོང་ཞུ་ངེས་པརི་མི་ཟདི། བོདི་བརྒྱུདི་ནང་བསྟེན་ཤིེས་རིིག་ལ་བགྲོོདི་ལམི་ལེགས་པ་ོ

ཞིགི་འཚིལོ་ཐུབ་མིནི་དིང་། བདོི་བརྒྱུདི་ནང་བསྟེན་ཤིསེ་རིགི་ལ་དུས་དིང་འཚིམི་པའ་ི

གནས་གཞིིས་གཙང་མི་ཞིིག་བསྐྲུན་ཐུབ་མིིན་ན།ི ངེདི་ཅག་ཆོོས་པའ་ིལས་འགན་ཁོ་ོ

ན་ཙམི་ལས་བརྒལ་ཏ།ེ བདོི་མི་ིརིགིས་སྤྱོའི་ིཁོ་ེཕན་དིང་འབྲེལེ་བའ་ིགནདི་དིནོ་ཆོནེ་པ་ོ

ཞིིག་ཏུ་ཆོགས་ཡིོདི་པ་ན་ིདི་ལྟའ་ིལ་ོརྒྱུས་འཕེལ་ཕྱོོགས་ཀྱ་ིརྒྱུན་ཤིེས་ཤིིག་ཀྱང་ཡིིན་

པརི་སྙོམི་ལགས། 



མཇུག་བྱང་།
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རྒྱུ་མིཚིན་དིེརི་བརྟེེན། བྱེ་ེབྲེག་ག་ིགནས་བབ་གང་ཞིིག་དིང་། བྱེ་ེབྲེག་ག་ིའགན་

འཁྲི་ིཅ་ིཞིིག་ལ་བསམིས་ནས། ཁོ་ོབོའ་ིདི་ཐོེངས་ཀྱ་ིདིེབ་ཆུང་འདི་ིཉིིདི་ལ་མིཚིོན་ན་

ཡིང་། རྩིོམི་ཡིིག་ཕལ་ཆོེརི་ན་ིསྔོ་མི་རྣམིས་དིང་འདྲ་བརི་གཙ་ོབ་ོརིབ་བྱུང་པའ་ིསྡོ་ེལ་

ཁོ་ཕྱོགོས་ནས་བྲེསི་པ་ལགས་ས།ོ།

བཞི།ི

ངོས་གཞིན་ཞིིག་ནས་བལྟས་ན། ཉི་ེབའ་ིལ་ོཁོ་ཤིས་ཀྱ་ིརིིང་འདིིརི། འཆོ་ིཁོརི་

ཕྱོོགས་པའ་ིབོདི་ཁོ་བ་ཅན་གྱི་ིཚི་ེསྲིོག་བསྐྱེརི་དུ་གསོན་མི་ིའོང་ངམི་སྙོམི་པའ་ིརྟེགས་

དིང་མིཚིན་མི་མིང་པ་ོཞིིག་བདིག་གིས་མིཐོོང་བྱུང་། མིཐོོང་ནས་ཀྱང་སེམིས་པའི་

དིཀྱལི་འཁོརོི་ཟླུམི་པ་ོདྲདོི་ཀྱསི་ཁོེངས་པ་དིང་ཆོབས་ཅགི་ཏུ། ཡིང་། དི་ན་ིཐོག་མི་ིརིངི་

བརི་བསྟེན་པའི་འཕྲིན་ལས་མིཇུག་བསྡུ་མིི་འོང་ངམི་སྙོམི་པའི་རྒྱུ་དིང་རྐྱེན་གྱིི་རྟེེན་

འབྱུང་ཡིང་གང་མིང་ཞིིག་རྣ་བས་ག་ོཞིིང་མིིག་གིས་མིཐོོང་བས། མི་ངེས་སེམིས་ཀྱ་ི

ཚིོརི་སྣང་ཕྲ་མི་ོསློརི་ཡིང་གདུང་བས་གཟརིི་ཏ“ེབོདི་ལ་རི་ེབ་ཇི་ེཆོ་ེརིེདི། ཆོསོ་ལ་རི་ེབ་

ཇི་ེཆུང་རིེདི།” ཅསེ་པའ་ིཚིགི་དི་ེའདྲ་ཡིང་སྐབས་དིང་སྐབས་སུ་ཁོ་ནས་ཤིརོི་མྱོངོ་། 

ཐུབ་བསྟེན་རིིན་པོ་ཆོེའི་འཕྲིན་ལས་མིཇུག་བསྡུ་ལ་ཉིེ་ཨང་ཞིེས་ངས་སྨྲེ་ངག་

འདིནོ་གྱིནི་པ་ན།ི སྡོ་ེསྣདོི་གསུམི་གྱི་ིའཆོདི་ཉིན་དིང་། བསློབ་པ་གསུམི་གྱི་ིཉིམིས་ལནེ་

ལྟ་བུའི་ངེས་པ་དིོན་གྱིི་ཆོོས་ཚུལ་རྣམིས་དི་ལྟ་ནུབ་ཁོའི་ཉིི་འོདི་བཞིིན་ངོ་མིདིངས་

དིམིརི་ལམི་ལམི་དུ་འགྱུརི་གྱིིན་པ་ལ་ཟརེི་བ་ཡིིན་གྱི།ི ཡུལ་སྲིོལ་གྱི་ིང་ོབོརི་གྱུརི་པའ་ི

ཆོོས་ལུགས་ཀྱ་ིབྱེེདི་སྒོ་ོཟ་ང་ེཟིང་ང་ེརྣམིས་དིང་། ལྷ་ཁོང་གསེརི་ཁོང་བཞིེང་སྐྲུན་དིང་། 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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ལྷ་གསོལ་ཀླུ་འབོདི། ལྷ་མིཐོོང་འདྲ་ེམིཐོོང་། གྲྭ་ཁོ་གྲོོང་ཆོོག་སོགས་ཁྲི་ཁྲི་རིིག་རིིག་ག་ི

ཆོོས་ཚུལ་ལྟརི་སྣང་རྣམིས་ཀྱ་ིརྒྱུན་ཆོདི་དུ་དིོགས་ཏ་ེཤུགས་རིིང་འབྱེིན་པ་ལརི་ནས་

མི་ཡིནི་ཏ།ེ དི་ེདིག་ག་ིབསྟེན་པ་ན་ིསྔོརི་ལས་ཀྱང་རྒྱས་ཀྱ་ིའདུག་པས་ས།ོ །

ཁོ་ོབའོ་ིངསོ་ནས་ན།ི བསྟེན་པ་རིནི་པ་ོཉིམིས་པ་ནས་ཉིམིས་པརི་ཕྱོགོས་པའ་ིལ་ོ

རྒྱུས་ཀྱ་ིསྣང་ཚུལ་འདི་ིམིིག་ལམི་དུ་བརྒྱུདི་ཚིེ། འགྲོ་ོབ་མིིའ་ིརིིགས་ཀྱ་ིགཙུག་ལག་

རིགི་པའ་ིགཏརེི་མིཛདོི་ནང་དུ་གཟ་ིའདོི་ཆོམེི་ཆོམེི་འཕྲ་ོབའ་ིརིནི་ཆོནེ་བུམི་པ་ཞིགི་ཐོོརི་

ཆོག་ཏུ་འགྲོ་ོབརི་འདུག་སྙོམི་པའ་ིཚིརོི་སྣང་དིང་འབྲེལེ་ཏ།ེ གདུང་སམེིས་ཀྱ་ིརྦ་རློབས་

དྲག་ཏུ་མི་ིགཡི་ོབའ་ིརིང་དིབང་ཡིངོས་སུ་བྲེལ་སངོ་། ཚུལ་དི་ེན་ིརིང་ཉིདིི་ནང་ཆོསོ་ལ་

དིགའ་བའ་ིསྒོརེི་གྱི་ིདུངས་ཞིནེ་ཙམི་ཡིནི་ཀྱང་སྲིིདི་ལ། ཆོསོ་ཀྱ་ིགཙུག་ལག་རྣམིས་ལ་

སྦྱངས་སྟེོབས་ལས་ཐོོབ་པའི་གཟུརི་གནས་ཀྱི་ཤིེས་རྟེོགས་ཤིིག་མིིན་པའི་ངེས་པ་

ཡིང་ག་ལ་ཡིདོི། 

འཇིིགས་བྲེལ་སྟེོབས་ལྡན་གྱི་ིསེངྒེ་ེརིང་ལུས་ཀྱ་ིའབུ་སྲིིན་དིག་གིས་གསོདི་ངེས་

པའ་ིལུང་བསྟེན་ལྟརི། བསྟེན་པ་རིིན་པ་ོཆོ་ེསྣུམི་ཟདི་ཀྱ་ིམིརི་མི་ེལྟ་བུརི་གྱུརི་པའ་ིརྒྱུའ་ི

རྩི་བ་ཡིང་མིཐོརི་དིེདི་ན། རིབ་བྱུང་པའ་ིསྡོ་ེརིང་སྟེེང་ནས་ཕྱོ་ིརུལ་ནང་རུལ་དུ་གྱུརི་

པའ་ིཚུལ་ལ་ཐུག་ཡིདོི་པ་ལས་ཕྱོ་ིརྐྱནེ་ཁོ་ོན་ཞིགི་ལ་ཁོག་དིཀྲསི་ན་ག་ལ་འགྲོགི་ཨང་། 

ཡིིན་ཏེ། བོདི་ཀྱ་ིདིགོན་སྡོེའ་ིསྤྱོ་ིཚིོགས་ལ་བརྟེག་དུས། ས་ཕྱོོགས་གང་དུ་ཡིིན་རུང་། 

ཆོོས་ལ་ཆོོས་བཞིིན་བརྩིོན་པརི་མིཛདི་པའི་ངེས་དིོན་བཤིེས་གཉིེན་རིེ་ཟུང་ཞིིག་

སེམིས་ཀྱ་ིདྲོདི་ཐོིགས་སུ་ལྷོདི་ཆོགས་ས་ེབཞུགས་ཡིོདི་ཀྱི། གཞིན་དུ་རིབ་བྱུང་པའ་ི

རྟེགས་འཛིན་མིཁོན་གྱི་ིམི་ིཕལ་མི་ོཆོེས་ནི། ཆོོས་ཀྱ་ིསྙོིང་པོའ་ིབསམི་བློ་ོདིག་ག་ིརིིན་
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ཐོང་ལ་རིིན་ཐོང་དུ་མི་ིསེམིས་པརི་མི་ཟདི། ཁོ་ནས་བཤིདི་རྒྱུ་དིང་། ལམི་དུ་འགྲོ་ོས་

གཉིསི་འགལ་བ་ལྟག་སྤྲོོདི་བྱེས་ཏ།ེ འགལ་འདུ་ཅན་གྱི་ིམི་ིཚིེའ་ིགཏན་ཚིགིས་ཤིགི་ག་ི

ངང་དུ་འཚི་ོབཞིིན་ཡིོདི་པའ་ིཚུལ་དི་ེཁོ་ོནས་ཀྱང་གནདི་དིོན་ཆོེན་པ་ོཞིིག་ལ་དིབུ་ཁྱུདི་

བྲེསི་ཟནི་པ་མི་ཡིིན་ནམི། 

ཤིིན་ཏུ་དིགོདི་བྲེ་ོབ་ོཞིིག་ལ། རིང་བཞིིན་རི་ིལྟརི་བརྟེན་ཅིང་། རྫུན་གཏམི་ཚིིག་

གཅིག་ཀྱང་མི་ིསྨྲ་བ་སོགས“བོདི་ཀྱ་ིགནའ་མི་ིསྨུག་པོ”ཚིོརི་ལྡན་པའ་ིགསེརི་ལྟ་བུའ་ི

མིི་གཞིིའི་སྲིོལ་རྒྱུན་ཡིོདི་ཚིདི“རིང་སྟེེང་ནས་འགྱུརི་ཚིརི”ཅིང་། ཟང་ཟིང་འཁྲིལ་

འཁྲུལ་གྱིི་ལས་ལ་མིི་དིགའ་ཞིིང་། རྒྱུ་འབྲེས་དིང་གནས་ལུགས་བརྩིི་སྲུང་ཆོེ་བ་

སོགས་བོདི་པའི་ཆོོས་པ་སྔོོན་མིའི་དིོན་གྱིི་མིི་ཚིེའི་ལྟ་བ་མིཐོའ་དིག“རིང་ཐོོག་ནས་

ཡིལ་ཟིན”པ་དིག་གིས་ནི། དིགོས་མིེདི་དིོན་སྟེོང་ག་ིགནའ་བོའ་ིགོམིས་སྲིོལ་ཉི་ིཚི་ེབ་

རིེ་འགརི་ཨུ་ཚུགས་ཆོེན་པོས་འཐོམི་གྱིིན། ལྟརི་སྣང་ཙམི་དུ་བོདི་པའི“སྲིོལ་རྒྱུན་

ལེགས་པོརི་འཛིན་མིཁོན”ཡིིན་མིདིོག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་སྲུང་ཁུལ་བྱེེདི་པ་ལས། 

“དིོན་ང་ོམིརི་འགྱུརི་ཟིན་པ་ན་ིང་ཡིིན་ནམི་ཁོ་ོཡིིན”ཞིེས་རིང་སེམིས་ལ་འདྲ་ིརྒྱུ་ཕརི་

ཞིོག དི་དུང་ཁོ་གཞིན་དིང་གཞིན་དུ་འཁོོརི་ཏེ། “ལྟ་ལོག”ཆོ་ེག་ེམིོས་བོདི་པའ་ིརིིག་

གནས་ལ་དིགག་པ་བརྒྱབ་སོང་ཟེརི་བ་དིང་། “བསྟེན་དིགྲོ”ག་ག་ེམིོས་དིགོན་པའ་ི

སྲིོལ་རྒྱུན་བསྒྱུརི་དིགོས་ལབ་སོང་ཟེརི་བ་སོགས་སྡུག་སྨྲ་ེགྱི་གྱུརི་འདིོན་གྱིིན་པ་མི་

ཡིནི་ནམི། 

ལྷག་པརི་ཏུ་སྐྱེེས་ཆོེན་སུ་ཞིིག་ག་ིཡིང་སྤྲུལ་ཡིིན་སྐདི་དིང་། ཆོོས་སྡོ་ེགང་ཞིིག་

ག་ིདིག་ེབཤིསེ་ཡིནི་སྐདི་ཀྱ་ིམི་ིམིང་པ་ོཞིགི་གསི་སྣ་ེཁྲིདིི་པའ་ིརིབ་བྱུང་པའ་ིསྡོ་ེས་ོས་ོན་
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རྒྱུ་ནོརི་དིབང་ཐོང་དིང་། ཁྲི་ཁྲི་ཟང་ཟིང་འབའ་ཞིིག་ལས་མི་ིསེམིས་པའ་ིམི་ིཚིོགས་

ཤིགི་ངང་གསི་འཕལེ་གྱིནི་པརི་མི་ཟདི། ཁོ་ོཔ་ཚི་ོན་ིདུས་རིབས་ཀྱ་ིརྗོེས་སུ་སྙོགེ་ཤིསེ་

པའི“བློ་གྲྭ་འཇིོན་པོ”རྣམིས་ཡིིན་ཚུལ་གྱིི་གཏན་ཚིིགས་དིེརི་ཡིང་མིི་ཕལ་མིོ་ཆོེས་

བདིེན་ལུགས་ཀྱ་ིམིག་ོབ་ོནང་དུ་གུག་ག་ིཡིོདི་ཅིང་། “བློ་གྲྭ་འཇིོན་པོ”དི་ེདིག་གིས་

ཀྱང་བརྡོ་འཕྲནི་གྱི་ིལག་རྩིལ་སྣ་ཚིགོས་བརྒྱུདི་དི་ེརིང་རིང་ག་ིཆོ་ེབ་བརྗོདོི་པའ་ིགླིགེས་

བམི་དིང་འདྲ་རིསི་ཀྱ་ིཕྲངེ་བ་རི་ིལྟརི་སྤུངས་ནས། རིང་ལ་དིདི་བཀུརི་བསྔོགས་གསུམི་

བྱེེདི་པའི“སྐལ་ལྡན་བུ་སློོབ”གང་མིང་མིང་ཞིིག་ཨ་ེརྙེདི་ཀྱ་ིབརྩིོན་པ་རྒྱུན་ཆོགས་སུ་

བསྟེནེ་བཞིནི་མིཆོསི། 

དི་ལྟའི“བློ་གྲྭ་འཇིོན་པོ”དི་ེཚིོས་རིང་ཉིིདི་སངས་རྒྱས་ཡིིན་ལུགས་དིང་། བྱེང་

སེམིས་ཡིིན་ཚུལ་གྱི་ིསྒྲོ་ོབཏགས་རྫུན་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་སྣ་ཚིོགས་བསྒྲོིགས་པ་མིཐོོང་དུས། 

ལ་ལ་ཞིགི་གིས“ཨ་ཙ།ི སྔོནོ་གྱི་ིབློ་མི་ཚིོའ་ིརྣམི་ཐོརི་ཡིང་འདི་ིལྟརི་སྒྲོ་ོབཏགས་པ་མིིན་

ནམི།” ཞིེས་ཀྱང་སྨྲ་ཡིི་འདུག་པས། སྐྱེག་རྫུན་སྤུངས་པའི་ཡིིག་སྙོིགས་དིེ་ཚིོས། 

སྤོངས་རྟེོགས་ཀྱ་ིཡིོན་ཏན་རྣལ་མི་ལྡན་པའ་ིངེས་དིོན་ཆོོས་ཀྱ་ིསློོབ་དིཔོན་སྔོ་མི་རྣམིས་

ལ་ཡིང་དིདི་ལགོ་སྐྱེ་ེརུ་བཅུག་པའ་ིཉིསེ་པ་ལྕ་ིམི་ོདི་ེསུ་ཡིསི་འཁུརི་ཨང་།

དུས་དིང་དུས་སུ། “བློ་གྲྭ་འཇིོན་པོ”དི་ེདིག་གིས་ནི“བསྟེན་འགྲོོའ་ིདིོན་འབའ་

ཞིིག”ག་ིཆོེདི་དུ་ཤིརི་ཕྱོོགས་རྒྱ་ནག་ག་ིཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་ཡིང་ཞིབས་ཀྱིས་བཅགས་

ཤིིང་། ཟ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་ཙམི་མི་ིཚིེའ་ིདིོན་སྙོིང་དུ་འཛིན་པའི“རྒྱ་སྒྱུ་མི་མིཁོན”ཚིོས་ལ་ོ

ང་ོཉིིས་སྟེོང་ལྷག་ག་ིརིིང་ལ་བསྲིེགས་བཅདི་བརྡོརི་གསུམི་མིཛདི་པའི“རྫུན་ལས་རྣོག་

ལས་ཀྱ་ིརིགི་གནས”རྩི་ལག་དིང་བཅས་པ་བསྣམིས་ནས་བོདི་དུ་ཕབེས་ཏ།ེ བདོི་དིདི་
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པ་ཅན་ཚི་ོན་ིཐོབས་འཕྲུལ་གྱི་ིཨ་ལངོ་གཅགི་ཏུ་ཧྲོལི་གྱིསི་བསྡུ་བཞིནི་པ་མིཐོངོ་།

ཡིང་དུས་དིང་དུས་སུ། “བློ་གྲྭ་འཇིོན་པོ”དི་ེདིག་གིས་ན་ིརྨོངས་དིདི་དིང་འུརི་

འདྲོགས་ལ་ཤིིན་ཏུ་དིགའ་བའི“བོདི་མིི་གཅམི་བུ་པ”ཚིོས་ལོ་ངོ་ཆོིག་སྟེོང་ལྷག་ལ་

སྦྱང་གོམིས་མིཐོརི་ཕྱོིན་པའི་ཕྱོག་འབུལ་དིབང་ཞུ་དིང་། གུས་འདུདི་གསོལ་སྨོོན། 

ཆོིབས་བསུ་དིརི་སྒྲོོན་གྱིི་པརི་རིིས་དིང་བརྙན་རིིས་མིང་པོ་བསྣམིས་ནས་ཕྱོིརི་རྒྱ་

ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ། “རྒྱ་སྒྱུ་མི་མིཁོན”ཚིོའ་ིམིག་ོལ་ཡིང་རྨུ་གབ་ཐོེངས་རི་ེའགེབས་

ཐུབ་ཀྱ་ིཡིདོི་སྐདི་ཀྱང་ཐོསོ་ས།ོ །

དྲང་མིརོི་བཤིདི་ན། རྒྱ་ནག་པའོ་ིཡུལ་ཕྱོགོས་རྣམིས་སུ་སྐྱེདོི་མིཁོན་ཡིནི་ན་ཡིང་

འདྲ་སྟེ།ེ རྩི་བ་ཕན་སེམིས་ཀྱསི་བཟུང་ཞིངི་། སྦྱརོི་བ་ཤིསེ་རིབ་ཀྱསི་བརྒྱན་པའ་ིཆོསོ་

རྣམི་དིག་སྤོེལ་མིཁོན་རི་ེཟུང་གལ་ཏ་ེཡིོདི་དུ་སྲིིདི་ན། ཁོ་ོབ་ོཆོོས་པ་ཞིིག་ག་ིངོས་ནས་

བསྔོགས་པའ་ིཡུལ་དུ་བརྩི་ིརྒྱུ་ལས་མིདེི་མིདོི། མིཐོངོ་ཐོསོ་ཀྱ་ིགནས་ཚུལ་ལ་དིཔགས་

ན། “བློ་གྲྭ་འཇིོན་པོ”དིེ་ཚིོས་ནི་རྫུན་ལས་རྣོག་ལས་དིང་གཡིོ་སྒྱུ་གཡིོ་འཕྲུལ་གྱིི་

འཕྲནི་ལས་ནང་ནས་ཕྱོ་ིརུ་སྤོལེ་ཅངི་། ཕྱོ་ིནས་ནང་དུ་ཁྱརེི་ཏ།ེ རློངས་འཁོརོི་གང་ཡིག་

ག་ིབསྡུརི་གཤིིབ་དིང་། སྦྱིན་བདིག་གང་མིང་ག་ིའགྲོན་རྩིོདི་སྒོ་ོཀུན་ནས་བགྱིིས་པའ་ི

ཤུགས་རྐྱེན་ལས། དིམིརི་སེརི་ངུརི་སྨྲིག་ག་ིའཇིིག་རྟེེན་ཀུན་ན་རྟེགས་ཙམི་རྒྱབ་ཏུ་

བློངས་པ་ཉིིདི་ལས་ངེས་དིོན་གྱི་ིཆོོས་གཙང་མིའ་ིཉིམིས་ལེན་བྱེེདི་མིཁོན་ཤིིན་ཏུ་ཉུང་

བརི་གྱུརི་ཡིོདི་དིེ། ཉུང་དྲགས་ནས་སེམིས་པ་གཟིརི་བའ་ིཚིདི་དུ་ལྷུང་ཡིོདི། གནས་

སྐབས་འདི་ིའདྲརི་གྱུརི་པའ་ིསྐབས་སུ། ངའ་ིཡིིདི་ལ་བཀའ་གདིམིས་དིག་ེབའ་ིབཤིེས་

གཉིནེ་ཚིོའ་ིའདོི་དིཀརི་ཆོེམི་ཆོམེི་འཕྲ་ོབའ་ིརྣམི་ཐོརི་དྲན་གྱི་ིའདུག 



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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སྔོོན་ཆོདི་ལང་ཚིའོ་ིདུས་སྐབས་ཀྱ་ིཁོ་ོབ་ོན།ི ཅ་ིཞིིག་ཤིེས་པརི་རློོམི་པའ་ིང་རྒྱལ་

ཆོ་ེཞིངི་། སུ་ཞིགི་ཡིནི་པརི་སྙོམི་པའ་ིརིང་མིཐོངོ་ཆོ་ེབས། རི་ིདྭགས་རྨས་མི་བཞིནི་དུ་

དིབེན་ཡུལ་འགྲོིམིས་པའི་བཀའ་གདིམིས་བཤིེས་གཉིེན་རྣམིས་ནི་བཙུན་པའི་ཡིོན་

ཏན་མིཆོོག་ཏུ་ལྡན་པའ་ིཆོོས་པ་རྣམི་དིག་རིེརི་བརྩིིས་པ་ཙམི་ལས། མིཁོས་པའ་ིཡིོན་

ཏན་གྱི་ིཆོ་ནས་ཧ་ལས་དིགོས་པ་མི་ིའདུག་སྙོམི་དུ་སེམིས་ལ་ཤིརི་མྱོོང་བརི་མི་ཟདི། 

ཁོངོ་ཅག་ག་ིརིནི་ཐོང་ན་ིགཙགིས་ཆོེརི་འཛནི་མི་མྱོངོ་། 

འོན་ཏེ། དི་ལྟ་བོདི་ཀྱི་རིབ་བྱུང་པའི་སྡོེ་རུ་ཆོོས་དྲེདི་ཆོོས་ཀྱིས་མིི་ཐུལ་བའི་

མིཁོས་གཟུགས་འཆོང་བ་མིང་པ་ོཞིིག་གིས། ཁོ་ནས་ཅ་ིབཤིདི་ལག་པས་བསུབས་

ཤིིང་། ཟང་ཟིང་ག་ིཁོ་ེཕན་སྣ་ཚིོགས་ཀྱ་ིཆོེདི་དུ་ཉིིན་རྒྱུག་མིཚིན་རྒྱུག་བྱེེདི་ཀྱིན་པ་

རྣམིས་ལ་སེམིས་པ་འདི་ིསུན་དྲགས་ཏ།ེ བསམི་ཞིིང་བསམིས་དུས། “བློ་ོཕུག་ཆོོས་

ལ་གཏདི། ཆོསོ་ཕུག་སྤྲོང་ལ་གཏདི”པའ་ིབཀའ་གདིམིས་དིག་ེབའ་ིབཤིསེ་གཉིནེ་ཚིའོ་ི

བློ་ན་མིེདི་པའ་ིཉིམིས་ལེན་གྱི་ིསྙོིང་སྟེོབས་ན་ིལ་ོརི་ེནས་ལ་ོརིེརི་སེམིས་ལ་ཇི་ེལྕ་ིཇི་ེལྕ་ི

ཡིནི་ན།ོ །

ལྔ།

མི་ིལ་ོགསུམི་གྱི་ིཡིརི་སྔོནོ་དུ། ཁོ་ོབའོ་ིབྲེསི་དིབེ་ཐོགོ་མི<< ང་ཚི་ོསདི་རིན>> 

ཞིེས་པ་དི་ེཀློོག་པ་པ་ོདིག་ག་ིསྤྱོན་ལམི་དུ་ཕུལ་པ་ནས་བཟུང་། ལོག་བཤིདི་དིང་ཉིེས་

བཤིདི་འབའ་ཞིིག་ཡིིན་ལུགས་ཀྱ་ིསྐྱེོན་བརྗོོདི་དིགག་སྒྲུབ་སྣ་ཚིོགས་ཉིོས་པརི་མི་ཟདི། 

བསྟེན་དིགྲོ་དིང་། དིམི་ཉིམིས་ཡིིན་ཚུལ་གྱི་ིཚིིག་རྩུབ་དིམིོདི་མིོའ་ིཕྲེང་བ་མི་ིཉུང་བ་



མཇུག་བྱང་།
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ཞིིག་ཀྱང་རྣ་བས་གཟེདི་དིགོས་བྱུང་ལ། ཐོ་ན་བསམི་བཞིིན་དུ་གླིེང་ལོག་རྫུན་

བསྒྲོིགས་ཀྱ་ིཕྲེང་བ་ཅ་ིརིིགས་ཤིིག་ཀྱང་གསརི་དུ་བཟོས་ནས་མིགུལ་བརི་བཏགས་

སོང་། ཞིིབ་ཏུ་བསམིས་དུས། སྣང་ཚུལ་དིེ་དིག་ཀུན་ཀྱང་རིང་རིེ་རྣམིས་ལྟ་བ་སྣ་

གཅིག་ཅན་ནས་སྣ་མིང་ཅན་དུ་འགྲོ་ོབཞིིན་པའ་ིབཟང་ལྟས་ཤིིག་ཏུ་མིཐོོང་སྟེེ། རྒྱུན་

ལྡན་ལས་ཀྱང་རྒྱུན་ལྡན་ཞིགི་ཏུ་ངསོ་འཛིན་གྱིནི་ཡིདོི། 

འོན་ཏ་ེསེམིས་ལ་དིཀའ་ངལ་ཆོེས་ལྕ་ིབ་ཞིིག་བྱུང་བ་ནི། གནག་སེམིས་འཆོང་

བའི“མིིའུ”དིག་སྟེེ། ཚིིག་ང་ོལ་བལྟས་ནས་བཤིདི་མི་ིཕོདི་ཅིང་། བུ་གདིོང་ལ་བུདི་

ནས་བསྡུརི་མི་ིནུས་མིཁོན་རྣམིས་ཀྱསི་ན།ི གླིངེ་ལགོ་རྫུན་བསྒྲོགིས་ཀྱ་ིགླིངེ་ཕྱོགོས་དི་ེ

དིག་དིངོས་བརྒྱུདི་ཀུན་ནས་ཁྱིམི་མིི་དིང་ཕ་མིའི་རྣ་བརི་བླུགས་ཏེ་སེམིས་སྡུག་ལ་

སྦྱརི་ཅིང་སྦྱོརི་གྱིིན་པ་དི་ེཉིིདི་རིེདི། གཏམི་ངན་མི་ིགཙང་བ་དི་ེདིག་རྣ་བརི་ཡིང་ཡིང་

ཐོོས་པའ་ིམྱོ་ངན་གྱིིས་ཡིིདི་གཟིརི་ཏེ། སེམིས་པ་དིམིརི་པ་ོགས་ལ་ཁོདི་དུ་གྱུརི་པའ་ི

ཨ་མི་ལགས་ན་ིམིགི་མིཐོའ་མིཆོ་ིམིས་གང་བཞིནི་དུ། “དིངེ་ཕྱོནི་རྩིམོི་ཡིགི་མི་འབྲེ།ི ཁོ་

དྲ་ོབཀྲ་ཤིསི།” ཞིསེ་གཉིོམི་ལྷང་ལྷང་གསི་རི་ེབ་ཐོངེས་གཉིསི་ལ་བཏནོ་སངོ་། 

ང་ོམི། དིགུང་གྲོངས་བརྒྱདི་ཅུརི་ཉི་ེབའ་ིཨ་མི་ལགས“བུ་རི་ེབ་ཅན་ལ་རི་ེཐོག་

ཆོདི”མིེདི་དིམི་སྙོམི་པའ་ིམིིག་མིདིངས་གཉིོམི་པ་ོམིཐོོང་ཐོེངས་རི་ེརི་ེབཞིིན། སེམིས་

པའ་ིསྟེེང་འོག་བརྗོེས་འདྲའ་ིན་ཟུག་སྐྱེེས་པ་དིང་ལྷན་དུ། ཡིིན་ལུགས་དིོན་མིཐུན་གྱི་ི

འགྲོེལ་བཤིདི་ཅ་ིཞིིག་རྒྱག་འདིོདི་པའ་ིམིིདི་ཐོག་ལྷུག་ལྷུག་འགུལ་རུང་། ཡི་ིགེའ་ིསྦྱོརི་

ཀློོག་ཙམི་ཡིང་མི་ིམིཁྱེན་པའ་ིཨ་མི་ལགས་ལ་གནས་ལུགས་གསལ་བཤིདི་ཀྱ་ིཚིིག་

འག་ོགང་ནས་འཛནི་དིགསོ་ཤིསེ་མི་སངོ་། དི་ལྟའ་ིབརི་དུ ……



སྒོོ་ཤེསེ་རབ་རྒྱ་མཚོོས་བརྩམས།
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བུ་ངན་ངས། སློརི་ཡིང་མི་ཡུམི་གྱི་ིཐུགས་འདུན་དིང་འགལ་ཏ་ེདིེབ་ཆུང་ཞིིག་

བྲེིས་ནས་མིཇུག་རྫིོགས་སོང་། ངག་རྩིོམི་འདི་ིའབྲེ་ིབཞིིན་པའ་ིསྐབས་དིང་སྐབས་སུ། 

“དྲིན་མི་ལོའ་ིརི་ེབ་སྟེོངས་ཟདི་དུ་གཏོང་བའ་ིཁྲིེལ་མིེདི་ང་ཅ་ིའདྲའ་ིསྡུག་ཨང”སྙོམི་དུ་

ཡིིདི་ལ་ལན་གཅིག་མིིན་པརི་དིངོས་གནས་འཁོོརི་བྱུང་། ཡིིན་ན་ཡིང་། རིང་སེམིས་

ནས་མིཆོདེི་པའ་ིའབདོི་སྒྲོ་གཞིན་ཞིགི་ལ་རིང་གསི་ཞིབི་མིརོི་ཉིན་པས། ཡིང་བསྐྱེརི་ཁོ་

རིགོ་ཏུ་སྡོདོི་མི་ཚུགས་པརི་གྱུརི། 

གནས་ཚུལ་དི་ེདིག་དིང་ཆོབས་ཅིག་ཏུ། ཡིང་ཐོག་ཉི་ེརིིང་ག་ིཆོོས་ཀྱ་ིགྲོོགས་པ་ོ

མི་ིཉུང་བ་ཞིིག་གིས་ན།ི ཕྲན་གྱི་ིལྟ་ཚུལ་དིང་བསམི་ཚུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱེོརི་མིཛདི་པརི་མི་

ཟདི། མུ་འཐུདི་དུ་རྩིོམི་བྲེ་ིརྒྱུ་དིང་། སློབོ་ཁྲིིདི་བྱེདེི་རྒྱུ་སགོས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་བསྟེན་འགྲོོརི་

སྨོན་པའ་ིདིནོ་ཆོནེ་སྣ་ཚིགོས་བསྒྲུབ་དིགསོ་ལུགས་ཀྱ་ིརི་ེསྐུལ་ཀྱང་དིངསོ་བརྒྱུདི་ཀུན་

ནས་ཐོེངས་མིང་གནང་སངོ་། 

འོན་ཏ་ེཁོ་ོབ་ོརིང་སྟེེང་ག་ིཆོ་རྐྱེན་ལ་དིཔག་དུས། ཤིེས་ནུས་འཇིོན་གསུམི་གང་

ག་ིཐོདི་ནས་ཀྱང་། མིཁོས་བཙུན་བཟང་གསུམི་ཅ་ིཡི་ིཕྱོགོས་ནས་ཀྱང་། འདོི་སྣང་སརོི་

གང་ཙམི་གྱི་ིཞིག་སྒྲོོན་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཨ་ེཡིོང་ག་ིའདུན་མིོས་ཙམི་འཆོང་གིན་ཡིོདི་ཀྱི། 

མིཚིན་མིའོ་ིསྨོག་རུམི་སལེ་བའ་ིཟློ་བ་བྱེདེི་མི་ིནུས་ལ། ས་སྟེངེ་སྣང་བརི་བྱེདེི་པའ་ིཉིནི་

བྱེེདི་ནི་དིེ་ལས་ཀྱང་མིི་ནུས་པ་རིང་གིས་གསལ་བོརི་ཤིེས་པས། གྲོོགས་པོ་ཚིོའི་

ཐུགས་རིེ་དིང་འཚིམི་པའི་བྱེ་གཞིག་ཆོེན་པོ་རྣམིས་ནི་བསྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མིེདི་ལ་

བསྒྲུབ་འདིོདི་ཀྱ་ིའདུན་པ་ཡིང་ཆུང་ང་ོ། །རྒྱུ་མིཚིན་དིེརི་བརྟེེན། དི་ཐོེངས་ཡིང་རིང་ག་ི

ལྟ་ཚུལ་ཐོན་ཐུན་རི་ེདིང་། འཆོརི་སྣང་ཐོརི་ཐོརོི་རི་ེཡི་ིགརེི་ཕབ་པའ་ིདིབེ་ཆུང<<རྒྱུན་



མཇུག་བྱང་།
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ཤིསེ་དིང་ལམི>>ཞིསེ་པ་འདི་ིགྲུབ་པརི་བགྱིསི་ནས། དིནོ་སྙོངི་ཆོ་ེཆུང་ལ་མི་བལྟས་

པརི་གྲོགོས་མིཆོགོ་ཚིའོ་ིཐུགས་རི་ེམི་སྟེངོས་པའ་ིལག་སྐྱེསེ་ཙམི་དིང་། མི་ིཡུལ་དུ་མི་ི

ཟས་ཟསོ་པའ་ིརིནི་དིོདི་ཙམི་ལ་ཕུལ་པ་ཡིནི་ན།ོ།

འདིརིི་ཆོདེི་དུ་ཞུ་དིགསོ་པ་ཞིིག་ལ། ཚིངོ་པ་བསྟེན་པ་དིརི་རྒྱས་ལགས་དིང་རྣམི་

ཐོརི་ལགས་གཉིིས་ནས་དིེབ་འདིིའ་ིའགྲོ་ོགྲོོན་ལ་རིོགས་སྐྱེོརི་གནང་བས་མིཚིོན། ཁོ་ོ

བོའ་ིདིེབ་ཆུང་འདི་ིལ་ཐོག་ཉི་ེརིིང་ག་ིནང་མི་ིགཉིེན་ཉི་ེདིང་། སྐྱེ་སེརི་གྲོོགས་པ་ོདུ་མི་

ཞིིག་གིས་ཐུགས་ཁུརི་རྒྱབ་སྐྱེོརི་ཚིདི་མིེདི་མིཛདི་པའ་ིབཀའ་དྲིན་རི་ིལས་ལྕ་ིན་ཡིང་། 

མིཚིན་གྱི་ིཟུརི་རི་ེརི་ེནས་བགྲོངས་ན་ཡིགི་ཚིགོས་ལ་འཇིགིས་པས། དི་ེདིག་ཐུན་མིངོ་

ལ་སྙོངི་ཐོག་པ་ནས་བཀའ་དྲནི་ཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ལགས། །

2011. 1. 3 རྩིམོི་པ་པསོ། 
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