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 ལེའེུ་དང་པོ།ོ ར་མདའ།

༡

རྡོ་ོའབུམ་ཕོ་ོལོ་ོབཅུ་གསུམ་ལོ་སླེེབས་ནས་གནག་སྣུམ་གྱི་ིརལོ་པ་གཙང་མར་བཀྲུས་

ཤིངི་། སྐྲ་གཞུག་དམར་པ་ོབཏགས་ཏ་ེསྐྱེསེ་པ་ཕོ་ོཡ་ིགྲལོ་དུ་སླེབེས། 

རང་ལོ་ོབདུན་ནས་བཟུང་ད་བར་ལུས་དང་འབྲལོ་མེད་དུ་བཏགས་པའ་ིགློ་ོགྲ་ིཕྲ་

གསུམ་དེའ་ིསྟེང་དུ་ད་གཟོོད་རིང་ཐུང་མ་ིརྒན་པའ་ིཁྲུ་གང་ཙམ་ཡོད་པའ་ིསྐེེད་གྲ་ིརག་

ཤིན་ཞིིག་གཟོར་རྒྱུ་བྱུང་། གྲ་ིཡུའ་ིསྟེང་དུ་རྒྱ་གཡུ་དྲུག་དཀར་འབྲ་ིགཡག་ག་ིམིག་

རྡོོག་ཙམ་ཞིིག་ཡོད་པ་དེ། མི་ལོ་ལོས་ཟོེར་ན་ལོོ་མང་པོའ་ིགོང་ཁོོའ་ིཨ་མྱེེས་ཀྱིིས་

དབུས་ལྷ་སའ་ིཁྲོོམ་གཟོིགས་སྒང་ནས་འབྲ་ིགཡག་ལྔ་བཅུ་སྤྲད་ནས་ཉོོས་ཟོེར། ལོ་

ལོས་ཟོརེ་ན་ཁོའོ་ིཨ་མྱེསེ་ཀྱིསི་ཇག་པ་ཞིགི་ག་ིལོག་ནས་ཕྲགོས་པ་རདེ་ཟོརེ། 

ཁོོའ་ིཨ་མྱེེས་འཇིག་རྟེེན་མ་ིཡུལོ་ལོ་བྲལོ་ནས་མ་ིལོ་ོབཅུ་ལྷག་ཕྱིིན། ཡང་སྙིིང་

དབུས་ལྷ་སའ་ིཁྲོོམ་གཟོིགས་སྒང་ནས་ཉོོས་སམ་ཇག་པ་ཞིིག་ག་ིལོག་ནས་ཕྲོགས་པ་

ཡིན་གྱི་ིགནད་དོན་ཕུགས་ཐག་གཅོོད་དགོས་དོན་མེད། གང་ལྟར་ད་ལྟ་རྡོ་ོའབུམ་གྱི་ི

སྐེདེ་པར་བཟོར་ནས་ཡདོ།

ཁོ་སེང་ཕྲུ་གུའ་ིརལོ་སྟོན་ཉོིན་ནས་བཟུང་སྔར་ཁོོའ་ིགློ་ོརུ་བཏགས་པའ་ིགློ་ོགྲ་ིཕྲ་

གསུམ་དངུལོ་ཤིན་དསེ་ཁོ་ོལོ་སྔར་མདེ་ཀྱི་ིསྤོབོས་སམེས་ཤིགི་སྐྱེསེ། ཞིགོས་པ་སྔ་མ་ོ
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཨ་མས་རང་ཚང་གི་འཐུང་ཆུ་ལོེན་སའི་དྭངསས་ཤིིང་གཙང་པའི་ཆུ་མིག་ལོས་ཆུ་

བེམ་གང་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ཡོང་ནས་ཟོངས་དཀར་ལུང་བཞི་ིཞིིག་ག་ིནང་དུ་བླུགས་ནས་

དྲོོན་མ་ོབཟོོས་རྗེེས། རྡོ་ོའབུམ་སྤོང་ལྗོོངས་ཀྱིི་སྟེང་དུ་ཁྲོིད་ནས་རལོ་པ་གཙང་མར་

བཀྲུས། ཕོ་ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཁོ་ོརང་སྡོོད་སའ་ིརྒྱབ་ལོོགས་ནས་ཤིིང་ག་ིསྒམ་ལོ་ཀ་ོ

བའ་ིཕྱི་ིསྐེོགས་ཡོད་པ་ཞིིག་བླང་འོངས་ནས་ཉོམས་འགྱུར་ལྡན་པའ་ིསྒ་ོནས་ཕྱིིས་ཙམ་

བྱས་རྗེསེ་ཁོ་ོརང་ག་ིསྐེ་ེརུ་བཏགས་པའ་ིརག་ག་ིལྡ་ེམགི་གཅོགི་བླང་འངོ་ནས་ཁོ་ཕྱིསེ། 

ཤིིང་སྒམ་དེའི་ཐོག་མའི་རང་མདོག་སྤུ་ཙམ་མི་མངོན་པར་ནག་པ་ོསོལོ་པའི་མདོག་

དང་ཁྱད་པར་མདེ། སྒམ་གྱི་ིགྲུ་བརྒྱད་ལོ་རག་ག་ིཟུར་བཏུམ་རྒྱན་སྤྲསོ་དང་ལྡན་པ་ད་ེ

ལོ་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིིས་ཤིིང་སྒམ་ཀ་ོཤུབས་ཅོན་དེ་ནི་ཁོ་ོརང་གི་རིན་ཐང་བྲལོ་པའི་

དངོས་རྫས་འབའ་ཞིིག་བླུགས་པའི་ནོར་སྒམ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིན་པ་ཤིེས་ཐུབ། ཆོོས་

དཔལོ་གྱིིས་སྒམ་གྱི་ིནང་ནས་སྐྲ་གཞུག་དམར་པ་ོཞིིག་བླངས་འོང་ནས་རྡོ་ོའབུམ་པང་

དུ་བཟུང་ནས། ཉོ་ིམ་ད་ེརངི་ནས་བཟུང་། ངའ་ིསྙིངི་ག་ིནརོ་བུ་ཁྱདོ་བུ་གཞིནོ་པའ་ིགྲས་

སུ་ཚུད་ཟོིན་པས། སྐྱེེས་པ་ཕོ་ོཡ་ིལོས་ཀ་ལོས་དགོས། གཞིན་གྱིིས་བརྙས་བཅོོས་

བྱས་ན་ད་ེལོས་རྣམ་པར་རྒྱལོ་བར་བྱེད་དགོས་པ་ལོས་དཔའ་ཞུམ་ནས་སྡོོད་རྒྱུ་མེད། 

ཟོེར་ནས་དམར་མདངས་བཀྲ་བའ་ིསྐྲ་གཞུག་ད་ེརྡོ་ོའབུམ་གྱི་ིད་རེས་གསེས་མ་ཐག་

པའ་ིམག་ོསྐྱེསེ་ལོ་མཐུད་ད་ེམག་ོལོ་དཀྲསི།

རྡོ་ོའབུམ་ཁོ་ོརང་ག་ིངོས་ནས་བརྗེོད་ན། ད་ེན་ིགཟོ་ིབརྗེིད་ལྡན་པའ་ིལོམ་ཚད་ཀྱི་ི

རྡོ་ོརིང་ལྟ་བུ་ཞིིག་རེད། ཨ། ང་བུ་གཞིོན་པའ་ིགྲས་སུ་ཚུད་སོང་། ཨ་ོཨོ། ཞིེས་རྡོ་ོ

འབུམ་གྱིིས་ཁྱིམ་གྱི་ིསྟོད་སྨད་དུ་ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བྱས་ནས་སྐེད་བརྒྱབ། གལོ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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འགངས་ཆོ་ེལོ་ཤིིན་ཏུ་སྟབས་བད་ེབའ་ིམཛད་སྒ་ོདེའ་ིརྗེེས་སུ་གསེར་མཚོས་ཁྱིམ་མ་ི

རང་རང་ག་ིཇ་ཕོོར་གྱི་ིནང་དུ་གྲ་ོམ་འབྲས་སིལོ་གང་ར་ེབླུགས་ནས་གསོལོ་སྟོན་གྱི་ི

མག་ོབརྩམས། སྐེབས་དེའི་དུས་འབྲས་ཞིེས་པ་ནི་གནམ་ལོ་ོགསར་ཚེས་ཀྱིི་ཚེས་

གཅོིག་ཉོིན་དང་། བག་མ་བསུ་ལོེན་གྱི་ིབག་སྟོན། རྟེ་རྒྱུག་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་ིསྐེབས་

ཙམ་ལོས། རནི་ཆོནེ་དང་པ་ོགསརེ་དང་འདྲོ་བར་རྒྱུན་དུ་མཐངོ་རྒྱུ་མདེ། ཐ་ན་མ་ིམང་

པ་ོཞིིག་གིས་རྣ་བས་ཐོས་པ་ལོས་མིག་གིས་མཐོང་མྱེོང་མེད། དེ་རིང་རྡོ་ོའབུམ་གྱིི་

རལོ་སྟོན་སྐེབས། རྒྱུན་དུ་མཐོང་དཀོན་པའ་ིའབྲས་སིལོ་མར་ཁུ་ཡང་ཡོད་པས། རྡོ་ོ

འབུམ་གྱི་ིརལོ་སྟོན་ད་ེཁོོང་ཚོའ་ིངོས་ནས་བརྗེོད་ན་སྤྱིིར་བཏང་ག་ིཕྲུ་གུའ་ིརལོ་སྟོན་

ཞིགི་མནི་པ་གསལོ་པ་ོརདེ། 

འབྲས་སིལོ་མར་ཁུ་བཟོས་ཚར་རྗེེས། རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས་ཅོ་ིཡང་མ་བཤིད་པར་ཁོ་ོ

རང་ལོ་དབང་པའ་ིསྲབ་ད་ེཁྱརེ་ནས་བུད་སངོ་། 

ཉོ་ིམ་ད་ེརིང་ནས་བཟུང་། ངའ་ིསྙིིང་ག་ིནོར་བུ་ཁྱོད་བུ་གཞིོན་པའ་ིགྲས་སུ་ཚུད་

ཟོིན་པས། སྐྱེེས་པ་ཕོ་ོཡ་ིལོས་ཀ་ལོས་དགོས། གཞིན་གྱིིས་བརྙས་བཅོོས་བྱས་ན་ད་ེ

ལོས་རྣམ་པར་རྒྱལོ་བར་བྱེད་དགོས་པ་ལོས་དཔའ་ཞུམ་ནས་སྡོོད་རྒྱུ་མེད། དོན་

དངོས་ཐོག་རྡོོ་འབུམ་ནི་སེམས་རྒྱུད་ཞིི་ཞིིང་དུལོ་བ། མི་རྒན་གཞིོན་ཀུན་ལོ་གུས་

ཞིབས་ཡོད་པ། སྐེད་ཆོ་ཚིག་འཇམ་ཤིོད་མཁོན་ཞིིག་ཡིན་པས་ཡུལོ་མ་ིཀུན་གྱིིས་

མཐ་ེབོང་ཀེར་ནས་བསྔགས་པའ་ིཡུལོ་ཡིན། ཕོའ་ིཁོ་ཏ་བསླེབ་བྱ་ད་ེཉོ་ིམ་ད་ེརིང་ནས་

བཟུང་ཁོོའ་ིམ་ིཚ་ེགཅོིག་ག་ིརིང་འཇིག་རྟེེན་མ་ིཡུལོ་དུ་འཚ་ོབ་ཇ་ིལྟར་སྐྱེེལོ་བའ་ིལོམ་

སྟནོ་དང་ཁོ་ཕྱིགོས་ཡནི་ཡང་སྲདི་ལོ་མནི་ཡང་སྲདི།
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ད་ེསྔོན་ཕོ་མ་གཉོིས་ཀྱིིས་རྡོ་ོའབུམ། ད་ཉོ་ིམ་བཞུད་རན་སོང་། རྟེ་ཁྱུར་ཆུ་བླུད་

ནས་དེད་ཤིོག ཅོེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཤིད་རྗེེས་ཁོོས་གཞི་ིནས་སྒྱིིད་ལུག་ག་ིགོམ་

པ་སྤོ་ོབཞིནི་རྟེ་ཁྱུ་དདེ་ནས་ཡངོ་ག་ིཡདོ། 

ཁོ་ོརང་གི་ཕོ་མ་གཉོིས་གཅོིག་ང་ོགཅོིག་གིས་བལྟས་ནས་ང་ོགདོང་ལོས་ཡིད་

མགུ་བའ་ིམཛུམ་མདང་མངོན། ཕོ་ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིཁོ་ཏའ་ིསྐེད་ཆོ་ན་ིད་ེའདྲོའ་ིནུས་

མཐུ་ལྡན་པ་སུས་ཤིསེ། 

ཁོ་ོཚང་ལོ་རྟེ་ཁོ་ོན་ཉོ་ིཤུ་ཁོ་ལྷག་ཡདོ། 

ཉོ་ིམ་ནུབ་ར་ིལོས་བརྒལོ། སེར་ཆོེན་རྩྭ་ཐང་ག་ིམཁོའ་དབྱིངས་སུ་དགོང་མོའ་ི

མཚམས་སྤྲིན་དམར་སེར་གྱིིས་རྒྱན། ར་ིབྱིའུ་ར་ིརུ་ལོོག ཁུང་བྱིའུ་ཁུང་དུ་འཛུལོ། 

ཉོིན་གང་སྡོ་ེམཐར་འཁྱམས་པའ་ིཕོ་ོརོག་ནག་ཆུང་རྣམས་ཀྱིང་ཀྭ་ཀྭ་ཞིེས་སྐེད་རྒྱག་

བཞིིན་གཉོིས་ར་ེགཉོིས་ར་ེགཤིོག་འགྱུར་ངོམ་བཞིིན་བྲག་རིའ་ིགནས་སུ་ལོོག ལོ་ོན་

བཅུ་གསུམ་ལོས་མ་སངོ་བའ་ིརྡོ་ོའབུམ་གྱིསི་རྟེ་མཆོགོ་རྐྱང་པ་ོག་ེསར་རྒྱལོ་པའོ་ིཆོབི་

པ་འདྲོ་བ་ཞིིག་ལོ་བཞིོན་ཏ་ེརྟེ་ཁྱུ་དེད་ནས་ཡོང་ག་ིའདུག རྟེར་བཞིོན་ཏ་ེརྟེ་ཁྱུ་འདེད་རྒྱུ་

ན་ིནོར་ལུག་ཁྱུ་འདེད་པ་ལྟར་ལོས་སླེ་པ་ོཞིིག་མ་རེད། མ་ིརྒན་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་རྟེ་

ཁྱུ་ནོར་ལུག་ག་ིཁྱུ་ལྟར་འདེད་ཐུབ་མཁོན་ཉུང་ཉུང་ཡིན། ལོ་ོན་བཅུ་གསུམ་ལོས་མ་

སོན་པའ་ིརྡོ་ོའབུམ་གྱིིས་རྟེ་ཁྱུ་ནོར་ལུག་ག་ིཁྱུ་ལྟར་འདེད་པ་ན་ིད་ེརིང་ཙམ་མ་ཡིན། 

ཁོོའ་ིནུ་བོ་འཇིགས་བྱེད་ཚེ་རིང་གིས་དགོང་མོ་རེ་བཞིིན་ཕུ་བོ་རྡོོ་འབུམ་གྱིིས་རྟེ་

མཆོོག་རྐྱང་པ་ོག་ེསར་རྒྱལོ་པོའ་ིཆོིབས་པ་འདྲོ་བ་ཞིིག་ལོ་བཞིོན་ཏ་ེརྟེ་ཁྱུ་དེད་ནས་

ཡོང་བའ་ིཚུལོ་ལོ་བལྟ་རྒྱུར་དགའ་པ་ོཡོད། ད་ེརིང་ཡང་ཁོ་ོརང་ཚང་ག་ིསྒ་ོའགྲམ་གྱི་ི



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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སྤོང་ལྗོོངས་ཀྱིི་སྟེང་དུ་ལོངས་ནས་འདུག ཕུ་བོ་ཡིས་བྱང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གནམ་སའི་

མཚམས་ཐིག་ནས་རླུང་ནག་འཚུབ་མ་ཞིིག་དང་འདྲོ་བར་རྟེ་ཁྱུ་དེད་ནས་ཡོང་གིན་

འདུག རྡོ་ོའབུམ་ཆུང་དུས་ནས་རྟེ་ལོ་དགའ་པ་ོཡོད་ཅོིང་རང་ལོ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིསྐེབས་རང་

ཚང་ག་ིརྟེ་བ་ོཐ་ོརེངས་སྤྲིན་དཀར་ལོ་བཞིོན་ནས་ཚ་ོཔའ་ིརྟེ་རྒྱུག་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ིནང་

དུ་ཨང་དང་པ་ོལོནེ་མྱེངོ་།

ལོ་ོགཉོསི་ཀྱི་ིརྗེསེ་སུ་ང་ཡང་ཕོ་ོལོ་ོབཅུ་གསུམ་ཡནི། ཞིསེ་ཆོགི་ལོབ་བརྒྱབ།

རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས་ལྕག་ཚན་དགུང་དུ་འཕྱིར་ནས་རྟེ་ཁྱུ་འདེད་པའ་ིཞིར་དུ་མགྲིན་པ་

གཟོངེས་སུ་གཏདོ་ད་ེགླུ་བླངས་བྱུང་།

ཆོབིས་ར་ཤིར་ལོ་བཞུགས་པའ་ིཆོབིས་དཔནོ་ཚ།ོ

ཆོབིས་ར་རྙངི་པའ་ིལྡ་ེམགི་གཡར་རགོས་གནངོས།

ཆོབིས་ར་རྙངི་པའ་ིལྡ་ེམགི་བྱུང་ཟོརེ་ན།

ཆོབིས་པ་རྐྱང་རྒདོ་གཡརེ་པ་གཡར་རགོས་གནོངས་།

……

ཕུ་ནུ་གཉོིས་མཚན་མོ་ཕོ་མ་གཉོིས་དང་ལྷན་དུ་ས་ཕོག་དང་ལྕི་འདམ་གྱིིས་

བརྩགེས་པའ་ིཁོང་ཆུང་ཞིགི་ག་ིནང་དུ་ཉོལོ་གྱི་ིཡདོ། 

མཚན་མོ་རེ་རེ་བཞིིན་ཕོ་མ་གཉོིས་ཀྱིིས་བཤིད་པའི་སྙིན་འཇེབས་ལྡན་པའི་

གནའ་བོའ་ིབྱིས་སྒྲུང་གི་དོན་སྤྱིི་སྣ་ཚོགས་ཀྱིི་ཁྲོོད་ནས་བདེ་སྐྱེིད་ལྡན་པའི་འཛུམ་

མདངས་དང་ལྷན་དུ་ག་ལོེར་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་གཉོིད་ལོམ་གྱིི་ཞིིང་ཁོམས་སུ་

མྱུལོ། བྱིས་སྒྲུང་ན་ིང་ོམ་བྱིས་པའ་ིསེམས་ཁོམས་དང་མཐུན་པའ་ིགནའ་སྒྲུང་ཞིིག་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཡནི་པས་བྱསི་པ་རྣམས་ཀྱིསི་ཉོན་འདདོ་ཧ་ཅོང་ཆོ།ེ སྙིན་འཇབེས་ལྡན་པའ་ིབྱསི་སྒྲུང་

ད་ེདག་ཁྲོདོ་ཀྱི་ིབླ་ོགྲསོ་ལྡན་པའ་ིར་ིབངོ་གསི་ཐབས་དང་ཇུས་ལོ་བརྟེནེ་ནས་ར་ིདྭགས་

ཀྱི་ིརྒྱལོ་པ་ོསེང་ག་ེབཏུལོ་བ། ར་ལུག་ཁྱུར་མིད་དུ་གཏོང་རྒྱུར་རྔམ་པའ་ིསྤྱིང་ཀིའ་ི

ལོག་ནས་ལུ་གུ་བསྐྱེབས་པ། ར་ིབོང་གསི་རྐྱང་དང་། ཝ་མ།ོ བྱ་ད་ེསགོས་གྲོགས་སུ་

བསྒྲིིགས་ནས་འབྲོང་བསད་པ། རྩྭ་འཇག་མས་སྣ་ལོོ་ཁྲོིད་དེ་རིལོ་མ་མནའ་མར་

བསྐྱེལོ་པ། མནའ་མ་བྲག་བྱའིུ་ཁྲོ་མསོ་ཨུག་ཆོསོ་དམར་པའོ་ིཞྭ་མ་ོགྱིནོ། སྤོང་རྒྱན་མ་ེ

ཏོག་ག་ིཕྱུ་པ་སྔོན་པ་ོགྱིོན། རིལོ་ལུ་གུའ་ིམ་ེཏོག་ག་ིམགུལོ་རྒྱན་བཏགས། རྩྭ་འཇག་

མའ་ིསྐེ་རགས་བཅོིངས་ཏ་ེཕོ་ོརོག་ནག་ཆུང་ལོ། འབུ་ཆོ་ཀ་པའ་ིལོག་ཡ། འབུ་གོག་

རོག་པོའ་ིརྐང་ཡ་ཡིས་སྣ་ེལོེན་བྱས་ཞིེས་པ་ལྟ་བུ་ཕོ་ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཤིོད་པའ་ིསྒྲུང་

ནི་སེམས་ལྡན་རབ་རྟེོག་གི་སྒྲུང་ཡོད་ལོ། སེམས་མེད་རབ་རྟེོག་གི་སྒྲུང་ཡང་དང་། 

ལྷག་པར་དུ་ཨ་མྱེེ་མོ་སྟོན་ཕོག་མགོ་དང་། ཨ་ཁུ་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་དགོད་བྲོ་བའི་སྒྲུང་

གཏམ་ཡང་མང་། གཞིན་ཡང་རྒྱལོ་པ་ོཚང་དང་། བློན་པ་ོཚང་། སྤྲང་པ་ོཚང་ཞིེས་པ་

ལྟ་བུ་འཇིག་རྟེེན་མ་ིཡ་ིའཚ་ོབ་དངོས་དང་ཐག་ཤིིན་ཏུ་ཉོ་ེབའ་ིསྒྲུང་གཏམ་ཡང་མང་། 

སྙིན་འཇེབས་ལྡན་པའ་ིབྱིས་སྒྲུང་ད་ེདག་གིས་ཁོ་ོགཉོིས་ལོ་རྟེོག་པ་འཆོར་ཡན་གྱི་ིསྟོང་

བསམ་སྣ་ཚོགས་བསྐྲུན། བྲག་བྱིའུ་ཁྲོ་མོས་ཨུག་ཆོོས་དམར་པོའ་ིཞྭ་མ་ོདང། སྤོང་

རྒྱན་མ་ེཏོག་ག་ིཕྱུ་པ་ཇ་ིལྟར་གྱིོན་པ་ཡིན་ནམ། ཕོ་ོརོག་ནག་ཆུང་ལོ། འབུ་ཆོ་ཀ་པའ་ི

ལོག་ཡ། འབུ་གགོ་རགོ་པའོ་ིརྐང་ཡ་ཡསི་སྣ་ེལོནེ་ན་ཞིམི་པ་ོཞིགི་ཡདོ་དམ། རང་ག་ིཕོ་

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཡ་ིག་ེཀ་མད་སུམ་ཅུའ་ིག་ོརིམ་ཡང་འཛོལོ་ནས་ཀློོག་མ་ིཤིེས་པའ་ི

ཀློད་པའ་ིནང་དུ་ང་ོམཚར་ལྡན་ཞིིང་སྙིན་འཇེབས་ལྡན་པའ་ིབྱིས་སྒྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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མང་པ་ོའད་ིའདྲོ་གསགོ་ཉོར་བྱས་པར་ཧང་སངས། 

འོན་ཀྱིང་། ནུ་བ་ོའཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་གིས་ག་དུས་ཡིན་ཡང་ད་ེདག་སྙིན་པ་ོམ་ི

འདུག ད་ེལོས་ག་ེསར་དང་བདུད་ཨ་ཁྱུང་རྒྱལོ་པོའ་ིསྒྲུང་ཤིོད་དགོས། ཞིེས་འཁོང་ར་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཕོ་ོལོ་ོབཅུ་གསུམ་ལོོན་ནས་གནག་སྣུམ་མག་ོསྐྱེེས་ལོ་ཕོ་ོརྒོད་པོའ་ིམཚོན་བྱེད་

ཀྱི་ིསྐྲ་གཞུག་དམར་པ་ོབཏགས་པ་ནས་བཟུང་། རྡོ་ོའབུམ་ཕོ་མ་དང་ལྷན་དུ་ས་ཁོང་

དེའི་ནང་མཉོམ་དུ་ཉོལོ་ནས་སྙིན་འཇེབས་ལྡན་པའི་བྱིས་སྒྲུང་དེ་དག་ཉོན་པའི་གོ་

སྐེབས་མེད་པར་རང་ཉོིད་གཅོིག་པུ་སྦྲ་ཡ་ིནང་དུ་ཉོལོ་དགོས་པ་ནི། རྡོ་ོའབུམ་ཙམ་

མིན་པར་འབྱོར་བ་དྲོག་ཞིན་ལོ་མ་ལྟོས་པའ་ིའབྲོག་ཕྲུག་ཡོངས་ཀྱི་ིའཚར་ལོོངས་ཀྱི་ི

ལོ་ོརྒྱུས་ནང་ངེས་པར་དུ་མྱེོང་དགོས་པའ་ིབརྒྱུད་རིམ་ཞིིག་རེད། ད་ེལྟ་བུའ་ིབརྒྱུད་

རིམ་ཞིིག་མ་བརྒྱུད་ན་གས་ོརླུང་དཀོན་ལོ་གྲང་ངར་ཆོ་ེབའ་ིགངས་རིའ་ིཁྲོོད་དུ་ཇ་ིལྟར་

འཚ་ོགནས་ཐུབ།

ཆོོས་དཔལོ་ཚང་ལོ་བུ་གཉོིས་ཡོད་པས་ཡུལོ་མ་ིལོ་ལོས་ཆོོས་དཔལོ་ཚང་ག་ི

སྟག་ཕྲུག་གཉོིས་ཟོེར། ལོ་ལོས་ང་ོབསྟོད་ཀྱི་ིཚུལོ་དུ་ཆོོས་དཔལོ་ཚང་ག་ིཉོ་ིཟླ་གཉོིས་

ཟོརེ། རྡོ་ོའབུམ་ཕོ་ོལོ་ོབཞི་ིལྔ་ཉོ་ིཤུ་དང་། འཇགིས་བྱདེ་ཚ་ེརངི་ཕོ་ོལོ་ོདྲུག་གསུམ་བཅོ་ོ

བརྒྱད་སླེེབས་ཏ་ེབྱ་ཐང་དཀར་མིན་ཡང་གཤིོག་རྩལོ་ངོམ་འདོད་ཆོེ། རྟེ་འད་ོབ་མིན་

ཡང་བང་རྩལོ་ངམོ་འདདོ་ཆོ།ེ གཉོསི་ཀ་ཕོ་མ་བསག་པ་ཅོན་གྱི་ིཕྱུག་པའོ་ིབུ་ཡནི་པས་

སྐེེད་པར་རག་དང་དངུལོ་གྱིིས་ཤིན་ཞིིང་གཡུ་བྱུ་རུའ་ིཕྲ་བཏབ་པའ་ིགྲ་ིདགུ་གཟོ་ིར་ེ

བཟོར། རྐང་བྲལོ་མེད་སོག་ལྷམ་ཡུ་རིང་དང་མགོར་བྲལོ་མེད་ཝ་དམར་གྱི་ིགྲ་ལོ།ོ ཁོ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

བྲལོ་མེད་གླུ་དང་ལོ་གཞིས་ཡིན་པས་གསེར་ཆོེན་རྩྭ་ཐང་ག་ིདམན་ཆུང་རྣམས་ཀྱིིས་

མིག་ཁྲོ་ཆུང་ག་ིཟུར་མདའ་འཕོེན་ས་དང་སེམས་གོང་དཀར་གྱི་ིསྟོང་བསམ་སྦྲུམ་ས་

ཁོ་ོགཉོསི་ལོས་སུ། 

ཀུན་གསལོ་ཉོ་ིམའ་ིཞིལོ་ཁྱིམ་སེར་ཆོེན་རྩྭ་ཐང་ག་ིཕྱིོགས་བཞི་ིམཚམས་བརྒྱད་

དུ་འཕྲསོ། སརེ་ཆོནེ་རྩྭ་ཐང་གསི་ལྗོང་མདགོ་དབྱར་གྱི་ིདགའ་མའ་ིན་བཟོའ་ཕུད་ཅོངི་། 

གསརེ་མདགོ་འབྲས་ལྡན་དུས་ཀྱི་ིན་བཟོའ་བཀླུབས་པའ་ིམག་ོབརྩམས། གང་སར་ཤི་

ཤིདེ་རྒྱས་པའ་ིཕྱུགས་རགིས་དཀར་ནག་གསི་ཁྱབ། སྐེབས་སྐེབས་སུ་འབྲགོ་གླུ་སྙིན་

མ་ོའགའ་ིའགྱུར་ཁུག་སྟནོ་གྱི་ིཀྱི་ིབསརེ་རླུང་བུ་བརྒྱུད་ནས་གང་སར་ཁྱབ་འངོ་། ཡང་

སྐེབས་སྐེབས་སུ་ཕྱུགས་རྫ་ིགཞིོན་ནུ་ཕོ་ོམ་ོའགའ་ཤིས་ཀྱི་ིཧྭ་ཧྭ་ཧ་ོཧོའ་ིདགོད་སྒྲིའང་

ཁྱབ་འངོ་། 

ད་ེཉོིན་ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱིིས་རྟེ་མཆོོག་ཟོེར་བའ་ིསྤོང་རིའ་ིལོ་ཉོག་ག་ིའདབས་ཀྱི་ིརྩྭ་ཆུ་

ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའ་ིན་གཞུང་དུ་ནརོ་ལུག་འཚསོ་ནས་བསྡོད་ཡདོ། 

ཁོ་ོཚང་ལོ་གཡོག་ཕོ་ོགཡོག་མ་ོའགའ་ཤིས་ཡོད་ཀྱིང་། ཕོ་མ་གཉོིས་ཀྱིིས་ཕྱུག་

པོའ་ིབུ་ཕྲུག་ཡིན་ཡང་ཆུང་དུས་ནས་ཕྱུགས་དཀར་ནག་གི་འཚོ་སྐྱེོང་མ་ཤིེས་ན་

འབྲོག་པའ་ིའཚ་ོབ་ཇ་ིལྟར་སྐྱེེལོ། ད་ེནས་ཆོེར་ལོོངས་དུས་སུ་ཚྭ་ཚོང་ག་ིའཁོོར་ལོ་ོམ་

བསྐེོར་ན་བཟོའ་མ་བུ་ཕྲུག་ཇི་ལྟར་གས་ོཟོེར་བ་དེ་ནི་ཆོོས་དཔལོ་ཚང་ཙམ་མ་ཡིན་

པར་འབྱརོ་བ་བཟོང་ངན་གྱི་ིཁྱད་པར་མདེ་པ་འབྲགོ་པ་ཉོ་ིཚ་ེབ་རྣམས་ཀྱི་ིཁྱམི་སྐྱེངོ་ག་ི

བསྟན་བཅོསོ་ལྟ་བུ་ཞིགི་རདེ། 

ཉོི་མ་ཉོིན་གུང་ཕྱིི་ཡོལོ་ཙམ་ལོ་རྡོོ་འབུམ་གྱིིས་རང་གི་གློོ་ལོ་བཏགས་པའི་མེ་
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ལྕགས་རྒྱ་དངུལོ་གྱིིས་ཤིན་པ་ད་ེལོས་མ་ེསོན་བླངས་ནས་མ་ེབཏང་། འཇིགས་བྱེད་

ཚ་ེརིང་གིས་རྫ་མའ་ིདམ་བ་ེཞིིག་ག་ིནང་ནས་ཆུ་བླངས། དེའ་ིཞིོར་དུ་ལྕ་ིབ་སྐེམ་པ་ོ

གསོ་ཀྱི་ིཐུ་བ་གང་ཡང་སྒྲུག ཅུང་མ་འགརོ་བར། གསརེ་མདགོ་རྩྭ་ཐང་ག་ིསྟངེ་ནས་དུ་

བའ་ིགཡུ་འབྲུག་སྔོན་མ་ོཞིིག་གྱིེན་ནས་གྱིེན་དུ་འཕུར། ད་ེནས་དུ་བའ་ིགཡུ་འབྲུག་

རམི་གྱིསི་ཆུང་དུ་ཕྱིནི། ལྕ་ིབའ་ིམ་ེསྤུངས་ལོས་མ་ེལྕ་ེའུར་འུར་དུ་འབར། ཁོ་ོགཉོསི་མ་ེ

སྤུངས་ཀྱི་ིཤིར་ནུབ་ནས་ཁོ་སྤྲོད་དུ་བསྡོད། གཉོིས་ཀས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱེར་འོང་བའ་ིམར་

གཟོན། ཤི་རྡོོག་བཙོས་མདུན་གྱི་ིགཡའ་ལོེབ་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་བཞིག་ནས་གསེར་མདོག་

ལྡན་པའ་ིསརེ་ཆོནེ་རྩྭ་ཐང་ག་ིསྟངེ་དུ་གུང་ཟོས་རོལོ་རྒྱུའ་ིསྟ་གནོ་བྱས། 

ད་ེརིང་ག་ིགནམ་གཤིིས་ང་ོམ་བཟོང་། འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་གིས་མག་ོབ་ོཡར་

བསྐྱེག་ནས་དགུང་སྔོན་གྱི་ིཕྱིོགས་སུ་བལྟས། སྔ་ོཞིིང་དྭངས་བའ་ིནམ་མཁོའ་ིམཛེས་

རྒྱན་དུ་གྱུར་བའ་ིསྤྲིན་དཀར་ཚམ་ཚོམ་གྱི་ིཁྲོོད་ན་བྱ་རྒོད་ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་གཤིོག་རྩལོ་

ངོམ། ཚམ་ཚོམ་གྱི་ིསྤྲིན་དཀར་ད་ེདག་ན་ིགངས་རིའ་ིསྲིབ་ཀྱི་ིགངས་པདྨ་ཇ་ིབཞིིན་ད་ེ

འདྲོའ་ིདཀར་ཞིངི་གཙང་པ་ལོ་ཨང་།

རེད། ད་ནས་ནམ་དུས་ཇ་ེའཁྱགས་སུ་འགྲ་ོརྒྱུ་རེད། རྒྱང་རིང་ལྷ་ོཕྱིོགས་ནས་

ཡངོ་བའ་ིདུས་བྱ་རྣམས་ཀྱིསི་ཕོ་སྔནོ་མ་རྗེསེ་བུ་ཕྲུག་དཀྱིིལོ་ནས་ཁྲོདི་ད་ེལྷ་ོཕྱིགོས་སུ་

ལོགོ མཚའེུ་དང་ཆུ་ཕྲན་གྱི་ིངསོ་སུ་མཚན་མ་ོའཁྱགས་པ་སྲབ་མ་ོཆོགས།

རྡོོ་འབུམ་གྱིིས་རྩྭ་ཐུར་ཞིིག་བཟུང་ནས་རྐང་པ་འདམ་རྫབ་ཀྱིི་ཁྲོོད་དུ་ལྷུང་སྟེ་

འཕོག་ཚག་རྒྱག་བཞིིན་པའ་ིས་འབུ་རྐང་རིང་ཞིིག་འདམ་རྫབ་ཀྱི་ིཁྲོོད་ནས་སྐྱེོབས་

བཞིནི་དུ། ནམ་དུས་ཇ་ེའཁྱགས་སུ་ཕྱིནི་ནས་ས་འབུ་འད་ིདག་ཚ་ེརངི་པརོ་གནས་མ་ི
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

སྲདི། ཨམཾ་ཎི་ིཔདྨ་ེཧཱུཾ་ཾ་ཟོརེ།

ད་ེནས་དམ་བུའ་ིནང་ག་ིཇ་ཡང་ཁོོལོ་ཏ་ེཇ་དྲོ་ིཞིིམ་པ་ོཞིིག་ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱི་ིསྣ་ལོམ་

དུ་ཐུལོ། ཁོ་ོགཉོསི་ཀྱིསི་རང་རང་ག་ིམདུན་གྱི་ིརྡོ་ོལོབེ་ཀྱི་ིསྟངེ་དུ་ཇ་ཕོརོ་བཞིག་ཅོངི་ཇ་

ཕོརོ་གྱི་ིནང་དུ་མར་རྡོགོ་ཙམ་ར་ེབླུག་ནས་རྩམ་པ་དང་ཤི་ཟོ་བཞིནི་གུང་ཟོས་ལོ་རོལོ། 

ཁོོ་གཉོིས་དང་བར་ཐག་མི་རིང་པའི་སར་བྲག་དེའུ་རྐྱང་པ་ཞིིག་གི་སྟེང་དུ་ཕོོ་

རོག་གཉོིས་ཀྱིིས་ཀོང་ཀོང་ཞིེས་གྲོགས་སྐེད་རྒྱག་གིན་མཆུ་བྲག་རྡོོའ་ིསྟེང་དུ་

བརྡོར།འཇགི་བྱདེ་ཚ་ེརངི་གསི་ད་ེཕྱིགོས་སུ་བལྟ་ཙམ་བྱས་ནས། ད་ེརངི་ང་གཉོསི་ལོ་

གྲགོས་ཞིགི་འཕྲད་རྒྱུ་མིན་ནམ་ཟོརེ། 

རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས་གྲོགས་བཟོང་པ་ོད་ེརིང་འཕྲད་མིན་མ་ིཤིེས། གང་ལྟར་མ་ིརིང་

བར་ང་གཉོིས་ལོ་གྲོགས་བཟོང་པ་ོཞིིག་འཕྲད་ངེས་རེད། སྔོན་ལོ་ཡ་ིདྭགས་འད་ིལོ་

སྦྱིིན་པ་ཞིིག་གཏོང་། ཞིེས་ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱི་ིསར་ཟོས་སྒུག་མཁོན་བྱིའུ་སྨུག་རྒྱ་ཞིིག་ལོ་

སྤོག་འཆོན་བུ་ཞིིག་སྦྱིིན། བྱིའུ་སྨུག་རྒྱ་དེས་ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱི་ིང་ོགདོང་ལོ་བལྟ་བཞིིན་ཧ་

ལོམ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཟོེར་བ་མིན་ནམ་སྙིམ་པར་ཅོ་ིཅོ་ིཅོ་ིཞིེས་གཤིོག་པ་གཉོིས་ལྷེབ་ལྷེབ་

ཏུ་གཡུག་གིན་སྤོག་འཆོན་བུ་དེ་མཆུ་ཡིས་བཟུང་སྟེ་ཕོར་ཙམ་འཕུར་ནས་བྱིའུ་

རགོས་གཞིན་ཞིགི་དང་ལྷན་དུ་ལོངོས་སུ་སྤྱིད།

ཡ། ཉོ་ིམ་སྤྲིན་གྱིིས་སྒྲིིབ་པ་རེད་དམ། ཁོ་ོགཉོིས་མ་གྲོས་གཅོིག་མཐུན་གྱིིས་

མག་ོཡར་བསྐྱེག་སྟ་ེབལྟས་པ་ན། བསམ་ཡུལོ་ལོས་འདས་པ་ཞིིག་ལོ། ད་རེས་དྲོ་ོ

སྐྱེིད་ལྡན་པའི་གསལོ་ཆོེན་ཉོི་མའི་ཞིལོ་རས་གྱིི་སུམ་ཆོ་གཅོིག་གཟོའ་ནག་པོས་

བཟུང་ནས་འདུག 
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ད་ེམར་ཁོོང་གཉོིས་ཀྱིིས་གྲ་ིརིང་གནམ་ལོ་འཕྱིར་ནས། ཀ་ིཧ་ིཧི། ཀ་ིཧ་ིཧ་ིཞིེས་

དགྲ་ཀི་བཏབ། དེ་མར་ལུང་པའི་ཕུ་མདའ་ཡོངས་ནས་དགྲ་ཀི་འདེབ་པའི་སྒྲི་དང་

འགའ་ཤིས་ཀྱིིས་བོད་མདར་རྫས་རྫོང་བརྒྱབ་ནས་གནམ་ལོ་གཏད་ད་ེབརྒྱབ། ཁོ་ོ

ཚོས་ག་ཚོད་“ཕོར་རྒོལོ་”བྱས་ཀྱིང་། གཟོའ་ནག་པ་ོཧམ་སེམས་ཇ་ེཆོེར་གྱུར་ནས་

མཐར་ཉོ་ིམ་ཆོ་ཚང་ཁྱུར་མིད་དུ་བཏང་། ས་ེགོལོ་ཏོག་པའ་ིདུས་ཐུང་ནང་ཡངས་ཤིིང་

རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིསེར་ཆོེན་རྩྭ་ཐང་མུན་པའ་ིཡོལོ་ནག་གིས་གང་ཡང་མ་ིམཐོང་བར་གྱུར། 

མཐའ་ཡས་པའ་ིནམ་མཁོའ་ིཁྱོན་ཡོངས་སུ་གྲངས་ལོས་འདས་པའ་ིཁྲོ་ཆུང་སྐེར་མའ་ི

གུར་ཁོང་ཕུབས།

གྲོང་སྡོེའི་ནང་ཁྱིའི་ཟུག་སྐེད་དང་ངུ་སྐེད། ལུང་པའི་ཕུ་མདོ་གང་སར་འབྲི་

གཡག་ག་ིངུར་ལྡརི་དང་། ར་ལུག་ག་ིའབའ་སྐེད། རྟེ་བོའ་ིའཚརེ་སྐེད་དང་རྨིགི་སྒྲི། ཀ་ི

ཧ་ིཧ་ིཟོེར་བའ་ིངར་སྐེད། སླེང་ང་བརྡུང་པའ་ིསིང་སྒྲི ཐག་ཉོ་ེའགྱིང་གང་ས་ནས་བོད་

མདའ་ིསྐེད་དང་སྦི་ིཏ་ིཀློད་དུ་བསྐེོར་བའ་ིམ་ེཡ་ིགཟོེགས་མ་ཡིས་ལྷིང་འཇགས་རྩྭ་ཐང་

ག་ིམཁོའ་དབྱིངས་སུ་བརྗེིད་ཉོམས་ལྡན་ཞིིང་གཞི་ིཁྱོན་ཤིིན་ཏུ་ཆོ་ེབའ་ིམཉོམ་བཀྲོལོ་

རོལོ་མོའ་ིསྒྲིས་ཁོེངས། གློ་ོབུར་གྱི་ིམུན་ནག་ད་ེག་འདྲོ་བྱས་ནས་ཡོང་བར་མ་ཤིེས་

པར་འབྲ་ིགཡག་ཡོངས་འདྲོོགས་ཏ་ེཡར་མར་རྒྱུག་པའ་ིརྨིིག་སྒྲིས་མཉོམ་བཀྲོལོ་གྱི་ི

རལོོ་མ་ོལོ་རམ་འདགེས་བྱས།

དུས་ཡུན་ཅུང་ཙམ་སོང་རྗེེས་ཉོི་མའི་ཟུར་ཙམ་མཐོང་། ཁོོ་གཉོིས་ཀྱིིས་སྔར་

བཞིནི་གཟོའ་ནག་པརོ་དམདོ་ཀྱིནི་མག་ོབ་ོབཏགེས་ཏ་ེཉོ་ིམའ་ིཕྱིགོས་སུ་བལྟས། རམི་

བཞིིན་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་ཉོི་མའི་ཞིལོ་ཁྱིམ་ཇེ་ཆོེར་གྱུར་ནས་མཐར་གསལོ་གྱིི་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ལོེར་མཁོའ་དབྱིངས་སུ་འཆོར། ལྡོག་ཐབས་མེད་པའ་ིརང་བྱུང་ཁོམས་ཆོེན་པོའ་ིགློ་ོ

བུར་གྱི་ིའགྱུར་ལྡོག་དེས་མ་ིཕྱུགས་ཡོངས་ལོ་འཇིགས་སྐྲག་བསྐུལོ་ནས་ར་ེཞིིག་ཧང་

སངས་ནས་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིསྨྲ་སྒ་ོའགག ཕྱུགས་རིགས་ཡོངས་ད་དུང་འཇིགས་སྐྲག་ག་ི

རྒྱ་ལོས་མ་ཐར་བར་འགའ་ཤིས་རང་སར་ལོངས། འགའ་ཤིས་ད་དུང་དམིགས་ཡུལོ་

མདེ་པར་ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བྱས། འབྲ་ིགཡག་ལོ་ལོ་ན་ིདུས་ཡུན་ཐུང་བའ་ིགློ་ོབུར་

གྱི་ིམཚན་མ་ོད་ེཅོ་ིཡནི་མ་ཤིསེ་པར་མན་ོབསམ་གཏངོ་བའ་ིཁུལོ་གྱིསི་ར་ེཞིགི་རྩྭ་ཡང་

མ་ིལོ་ཆུ་ཡང་མ་ིའཐུང་བར་རང་སར་ལོངས་ཏ་ེ“འུན་འུན་།”ཞིསེ་ངུར་སྐེད་ཡང་ཡང་

རྒྱག་ག་ིའདུག

ཁོ་ོགཉོསི་ཀྱིང་ར་ེཞིགི་ག་ཤིདོ་འད་ིཤིདོ་མདེ་པར་རང་སར་ལོངས། 

ཉོ་ིམ་དགྲ་ཡསི་འཛནི་པ་ད་ེརངི་མ་གཏགོས་རགི་མྱེངོ་མདེ། 

གློ་ོབུར་དུ་མུན་རུབ་དུས་སྐྲག་པ་ལོ། 

ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱི་ིམ་ེཡང་ཤི་ིནས་ཐལོ་བར་གྱུར་ཟོིན་པས་ཡང་བསྐྱེར་ལྕ་ིབ་སྒྲུག་སྟ་ེ

མ་ེགཏངོ་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིགི་བྱས། 

ཡ། ད་ང་གཉོསི་ཡང་བསྐྱེར་མ་ེབཏང་ནས་ཇ་འཐུང་དགསོ། ཞིསེ་རྡོ་ོའབུམ་གྱིསི་

གོས་ཀྱིི་ཐུ་བ་ལོག་པས་བཟུང་ནས་ཆུ་འགྲམ་གྱིི་རྩྭ་ཐང་དུ་ལྕི་བ་འཐུ་བར་ཕྱིིན། 

འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་གིས་ལོན་གང་ཡང་མ་བཏབས་པར་གོས་ཀྱི་ིཐུ་བ་ལོག་པས་

བཟུང་ནས་གཟོའ་ནག་པ་ོཞིེས་པ་ད་ེཅོ་ིའདྲོ་ཞིིག་ཡིན། གསལོ་ཉོ་ིམ་ཡང་ཁྱུར་མིད་དུ་

གཏངོ་པ། དྲོནི་ཆོནེ་པ་ོཉོ་ིམ་ཞིསེ་པ་འད་ིམདེ་ན་འཇགི་རྟེནེ་ཡངོས་མུན་ནག་ག་ིནང་དུ་

ཇ་ིལྟར་འཚ་ོཐུབ། ཕོ་ོལོ་ོདྲུག་གསུམ་བཅོ་ོབརྒྱད་ཟོིན་པའ་ིཕོ་ོགཞིོན་ཡིན་ཡང་རང་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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བྱུང་ཁོམས་ཀྱི་ིགློ་ོབུར་གྱི་ིའགྱུར་ལྡགོ་དསེ་སམེས་ཀྱི་ིརྦ་རློངོས་དྲོག་ཏུ་འཁྲུག

རྡོོ་འབུམ་གྱིིས་ལྕི་བ་ཡར་སྒྲུག་སྟེ་སྣང་མེད་ཀྱིིས་ཕྱིོགས་བཞིིར་རྒྱང་མིག་ལྟ་

དུས་ལུང་པའ་ིལྷ་ོཡ་ིར་ིའདབས་ནས་སྐྱེ་མ་ིབཅུ་ཙམ་ཞིིག་གིས་ནོར་ཁྱུ་ཞིིག་དེད་ནས་

འགྲ་ོག་ིའདུག ཨ་ཡ་མཚན། སུ་ཡནི་ནམ། ད་ལྟའ་ིདུས་སུ་རུ་བ་སྐྱེ་སྤོསོ་བྱདེ་མཁོན་

ཡདོ་དམ། རྡོ་ོའབུམ་གྱིསི་ལྕ་ིབ་སྐེམ་པ་ོཐུ་བ་གང་ཁྱརེ་ཡངོ་ནས་མ་ེཚང་བཅོའ་བཞིནི་

དུ། ར་ིའདབས་ནས་ནརོ་ཁྱུ་དདེ་པའ་ིསྐྱེ་མ་ིམང་པ་ོད་ེའདྲོ་ཅོ་ིཡནི་ནམ། ད་ལྟའ་ིདུས་སུ་

རུ་བ་སྐྱེ་སྤོོས་བྱེད་མཁོན་ཡོད་དམ། ཞིེས་འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་ལོ་དྲོ་ིབའ་ིཁུལོ་གྱིིས་

ད་ེལྟར་བརྗེདོ། 

འཇགིས་བྱདེ་ཚ་ེརངི་གསི། ཨ། རུ་བ་སྐྱེ་སྤོསོ་བྱདེ་མཁོན་ཨད། ད་ལྟའ་ིདུས་སུ་

རུ་བ་སྐྱེ་སྤོོས་བྱེད་མཁོན་ཡོད་དམ། ཞིེས་རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས་བཤིད་པའ་ིར་ིའདབས་ཀྱི་ི

ཕྱིོགས་སུ་རྒྱང་མིག་བལྟས། ང་ོམ་ནོར་ཁྱུ་དེད་ནས་འགྲ་ོམཁོན་གྱི་ིསྐྱེ་མ་ིམང་པ་ོཞིིག་

འདུག གལོ་སྲིད་རུ་བ་སྐྱེ་སྤོོས་བྱེད་མཁོན་ཞིིག་ཡིན་ན་སྐྱེ་མ་ིམང་པ་ོའད་ིལྟ་བུ་ཡོད་

སྲདི་དམ། ཁོསོ་མུ་མཐུད་ད་ེའགྲུལོ་པའ་ིཕྱིགོས་སུ་རྒྱང་ལྟ་བྱདེ་ཀྱིནི་མན་ོབསམ་ཞིབི་

ཏུ་གཏངོ་དུས་ཚརོ་སྣང་ཡ་མཚན་ཞིགི་སྐྱེསེ་ནས། 

ཕུ་བ།ོ ཕུ་བ་ོརྡོ་ོའབུམ། མ་ེམ་གཏངོ་། མགྱིགོས་པ་ོམ་ེསདོ། ང་གཉོསི་ཀྱིསི་སྔནོ་

ལོ་རང་ཚང་ག་ིནརོ་ལུག་ཚང་བཤིརེ་བྱདེ། ད་རསེ་མུན་ནག་ག་ིཁྲོདོ་དུ་རྟེ་བའ་ིརྨིགི་སྒྲི་

དང་འཚརེ་སྐེད་གྲགས་པ་མ་ཟོད། སྦི་ིཏ་ིཀློད་དུ་བསྐེརོ་བའ་ིམ་ེསྟག་འཕྱུར་གྱིནི་འདུག་

པས་ཕོལོ་ཆོེར་ཇག་པས……རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས་མྱུར་སྟབས་ཀྱིིས་ད་རེས་ཁོོལོ་ལོ་ཁོད་

ཀྱིི་ཇ་དམ་བི་གང་པོ་མེ་བཏང་བའི་ཐལོ་བའི་སྟེང་དུ་བཤིོས། ཤི་དང་རྩམ་པ་བསྡུ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གསོག་རྒྱག་བཞིིན་དུ། ད་ེརེད། མགྱིོགས་པ་ོཚང་བཤིེར་བྱོས། སྤུ་རྟེགས་ཡ་མཚན་

ཅོན་རྣམས་བཤིེར། ར་ེར་ེབཞིིན་བཤིེར་ག་ལོ་ཐུབ། མང་ཉུང་མིག་ཚོད་བྱས་ན་ཤིེས་

ཀྱི་ིརདེ།

རྡོ་ོའབུམ་དང་འཇགི་བྱདེ་ཚ་ེརངི་གསི་འཚ་ོསྐྱེངོ་བྱདེ་པའ་ིའབྲ་ིཁྱུའ་ིནང་རྡོ་ོའབུམ་

ཁོ་ོརང་ག་ིཚ་ེཐར་འབྲ་ིམ་ོདཀར་མ་ོདུང་འདྲོ་བ་ཞིགི་ཡདོ་པ་ད་ེདང་། ཕོ་ཆོསོ་དཔལོ་གྱི་ི

ཚ་ེཐར་ཁོལོ་གཡག་སྟོད་དཀར་སྨད་ནག་གཅོིག་ཡོད་པ་མཐོང་རྒྱུ་མེད། མིག་ཚོད་

བྱས་ན་ཧ་ལོམ་འབྲ་ིགཡག་སུམ་ཅུ་ཁོ་ལྷག་ཚང་མ་ིའདུག 

ཇག་པ་སྐེོར་ཞིིག་གློ་ོབུར་དུ་གང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ། རང་སྡོ་ེཞི་ོལྟར་ཆོགས་

པ་ལོ་ཁྲོག་ལྟར་དཀྲུག་འདོད་ཡོད་ན་ངེད་ཚོ་རང་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ཤིི་མི་ཕོོད་པ་ཅོི་

ཡདོ།ཅོསེ་འཇགིས་བྱདེ་ཚ་ེརངི་གསི་གྲ་ིམག་ོལོག་པས་ཕུར་གྱིནི་དུ་ད་ེལྟར་བཤིད།

རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས། ད་ལྟ་ང་གཉོིས་ཀྱི་ིགམ་དུ་རྟེ་ན་ིམེད་པས་ང་གཉོིས་མྱུར་སྟབས་

ཀྱིིས་ནང་དུ་ལོོག་ནས་གནས་ཚུལོ་མ་བཤིད་ན་ཇག་པ་གང་དུ་འགྲ་ོམ་ིཤི་ེཞིེས་བཤིད་

ད་ེཁོ་ོགཉོིས་ཀྱིིས་ཇག་པ་འགྲ་ོབའ་ིཕྱིོག་སུ་ཕྱི་ིབལྟས་ལྟ་བཞིིན་རྒྱུག་མ་འདུར་གྱིིས་

ནང་དུ་ལོགོ 

ཉོ་ིམ་གཟོའཡསི་བཟུང་བས་སྐྲག་ནས་ལོགོ་ཡངོ་བ་ཡནི་ནམ།

མ་རདེ། ངདེ་ཚང་ག་ིནརོ་ཇག་པས་དདེ་སངོ་། 

ཨ། ནརོ་ཇག་པས་དདེ་སངོ་ཟོརེ་རམ། 

ནོར་ཁྱུ་ཆོ་ཚང་མ་རེད། ངེད་གཉོིས་ཀྱིིས་ཚོད་དཔག་བྱས་ན་ནོར་སུམ་ཅུ་ལྷག་

ཙམ་ཚང་མ་ིའདུག



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ཁོ་ོགཉོསི་ཀྱིསི་ཇག་པས་ཉོ་ིམ་བཟོའ་ཡསི་བཟུང་བའ་ིག་ོསྐེབས་དང་བསྟུན་ནས་

འབྲ་ིགཡག་འབོར་ཆོེན་དེད་པའ་ིགནས་ཚུལོ་བརྗེོད་པས་ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིཁོོག་ནང་དུ་

ཁོོང་ཁྲོོའ་ིམ་ེལྕ་ེརབ་ཏུ་འབར། ཧ་ོཧ།ོ དུས་ད་ེརིང་ཕོ་ོརྩེད་རྩ་ེའདོད་ཅོན་གྱི་ིཨ་མའ་ིབུ་

ཞིིག་ཐུག་པ་འདྲོ། དེང་སང་ག་ིདུས་འད་ིབྱ་ངན་སྤྱིོད་ངན་ཐམས་ཅོད་ལོམ་འགྲ་ོཡག 

དུས་ངན་སྙིིགས་མ་ཟོེར་བ་འད་ིམིན་ན་ཅོ།ི ཝ་ཡ།ེ ཞིག་རྡོ།ོ ཁྱོད་རང་རྒྱགས་ཕྱི་ེལྡེང་

ངེས་ཞིིག་ཁྱེར་ནས་སང་ཉོིན་གང་མགྱིོགས་ཕྱིིན་ནས་རྟེ་ཁྱུ་དེད་ཤིོག རྟེ་ཁྱུ་གང་དུ་

ཡོད་ན། ཕོལོ་ཆོེར་ཉོི་ལུང་གི་རྒྱུད་དུ་མེད་དམ། གང་སར་གྲམ་ནས་ཡོད་ནའང་

ཆོོག(འབྲོག་ཁུལོ་གྱིི་དབྱར་དུས་དང་སྟོན་དུས་རྟེ་ལོ་གཟོན་ཆོས་བསྟེར་མི་དགོས་

པས་རྒྱུན་དུ་རྩྭ་ཐང་གི་སྟེང་དུ་རང་གར་རྒྱ་ཡན་དུ་གཏོང་བ་ལོསསྡོོད་གནས་ཀྱིི་ཉོེ་

ཁོོར་དུ་མེད)ད་རེང་ཕོ་ོརྩེད་ཅོིག་མ་མ་རྩེས་ན་སྐྱེེས་པ་ཕོ་ོལུས་བླངས་པ་ལོ་དོན་སྙིིང་

མདེ་ཟོརེ་བཞིནི་མག་ོསྐྱེསེ་ཀྱི་ིསྐྲ་གཞུག་དམར་པ་ོད་ེདཀྲ་ིསྐྱེརོ་བྱདེ་ཀྱིནི་སྒརོ་དནོ་ནས་

བལྟས་དུས་ཇག་པ་ར་ིའདབས་ནས་གྲོལོ་ཟོནི། 

གསརེ་མཚསོ་བུ་གཉོསི་ཀྱི་ིམདུན་དུ་ཤི་ཞིངོ་དང་རྩམ་ཆུར་བཞིག་ནས། གློ་ོབུར་

དུ་མུན་རུབ་སོང་བས་ཁྱོད་གཉོིས་སྐྲག་བྱུང་ངམ། ད་ཟོ་མ་ཟོོ། ཞིེས་མ་ོརང་གིསཤི་

ཏགི་བཏུབ་སྟ་ེབུ་གཉོསི་ལོ་སྦྱིནི།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། བུ་གཞིོན་པ་མགོ་ལོ་སྐྲ་གཞུག་ཁྱི་རོ་ལོས་ཆོེ་བ་ཞིིག་

བཏགས་ནས་ད་དུང་མ་ཡིས་ཤི་བཏུབ་ན་མ་གཏོགས་ཤི་ཟོ་མ་ིཤིེས་སམ་ཟོེར་བཞིིན། 

ཁོ་ོརང་ག་ིགམ་དུ་ཡོད་པའ་ིརྡོ་ོའབུམ་གྱི་ིགྲ་ིད་ེལོག་ཏུ་བླངས་ནས་མྱེོང་རོལོ་བྱས། ད་ེ

མར་འདས་ཟོནི་པའ་ིཁོ་སངེ་དནོ་སྤྱི་ིསྐྱུར་མ་ོཞིགི་མགི་ལོམ་དུ་ཤིར་འངོ་།
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

༢

ད་ེདུས། ཆོསོ་དཔལོ་གྱི་ིཕོ་སངས་རྒྱས་ཕོ་ོལོ་ོདྲུག་གསུམ་བཅོ་ོབརྒྱད་ལོནོ་པའ་ི

ཕོོ་གསར་སྟག་ཕྲུག་འདྲོ་བ་ཞིིག་རེད། དེ་ལོོ་ཁོོ་དང་ཁོོའ་ིབློ་ཐུབ་ཀྱིི་གྲོགས་པོ་ཚེ་

དཀར། དགྲ་འདུལོ།(ཉོ་ིཟླ་སྤུན་གསུམ་གྱི་ིཕོ་སྐེབས་ད་ེདུས་ཕོ་ོལོ་ོ༢༥ཡིན)མ་ེལོོང་

དར་རྒྱས་བཞིིས་རྟེ་པ་ོནམ་མཁོའ་ིགཡུ་འབྲུག་འདྲོ་བ་ར་ེབཞིོན། རྒྱ་དྲོེལོ་སྨུག་ཆུང་

བཅུ་གསུམ་གྱི་ིསྟངེ་དུ་དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ། ཤི་བའ་ིཁྲོག་རྭ། གློ་རྩ།ི གངས་པདྨ། སྲ་ོ

ལོ་ོདམར་པ།ོ གུར་གུམ་སགོས་རྩ་ཆོའེ་ིསྨན་རྩྭ་དང་། གཟོགི་ལྤགས། ཝ་ལྤགས། གཡ་ི

ལྤགས་སོགས་ལྤགས་རིགས་རྩ་ཆོེན་གྱི་ནོམ་པ་ར་ེབསྐེལོ་ནས་དབུས་ཉོ་ིམ་ལྷ་སར་

མཆོདོ་མཇལོ་དང་སྦྲགས་ཚངོ་རྒྱག་པར་ཕྱིནི། 

དེ་དུས་ཁོ་ོཚ་ོཚང་མ་ལོ་ོན་ཆུང་བའི་ཕོ་ོགསར་མདའ་ཉོག་ཕྲན་འདྲོ་བ་ཤི་སྟག་

ཡིན་པས་འཆོ་ིབདག་བདུད་པ་ོཐུག་ཀྱིང་ཇ་ིམ་ིཉོམ། དམྱེལོ་ཁོམས་བཅོ་ོབརྒྱད་རྒྱུད་

དགསོ་བྱུང་ཡང་དཔའ་མ་ིཞུམ་མཁོན་ཡནི་པས་ལོམ་བར་དུ་ཁོ་ོཚསོ་གླུ་ལོ་ཡ་ིདང་ཁོ་

མཚར་ཀུ་ར་ེབཤིོད་ཀྱིིན་ཉོ་ིམ་རེའ་ིཉོིན་ཕྱིེད་ལོམ་ཐག་བཅོད། ཉོིན་ཕྱིེད་ས་གང་སྐྱེིད་

དང་ཆུ་གང་ཞིམི་གྱི་ིསར་ཇ་སྐེོལོ་ཏ་ེསྐྱེདི་པ་ོབཏང་། 

ད་ེལྟར་ཉོིན་གསུམ་གྱི་ིརྗེེས་སུ། ཁོ་ོཚ་ོདྲོག་ཏུ་རྒྱུག་པའ་ིརྫ་ཆུ་གཙང་པོའ་ིའགྲམ་

དུ་འབྱརོ། ནམ་དུས་ད་ེན་ིསྟནོ་ཀ་ཡནི་པས་གཙང་པའོ་ིཆུ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ནས་རྦ་རློབས་

ཀྱི་ིརལོ་པ་དགུང་དུ་བསིགས། གཙང་པོའ་ིལྷ་ོབྱང་གཉོིས་སུ་ར་ེཞིིག་གཙང་ཆུ་བགྲོད་

མ་ཐུབ་པར་སྒུག་ནས་བསྡོད་པའ་ིཚོང་སྒར་དང་། མཇལོ་བ། སྤྲང་པ་ོམང་པ་ོཞིིག་ལོ་

ལོས་གུར་ཕུབས་པ་དང་། ལོ་ལོས་ཚོང་ཟོོག་སྒོར་མོར་བརྩེགས་པའ་ིདབུས་སུ་མ་ེ
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བཏང་ནས་ཇ་བསྐེོལོ། ཕོལོ་ཆོ་ེབ་ན་ིདམག་འཁྲུག་ག་ིགོད་ཆོག་ཆོེན་པ་ོཞིིག་གིས་ཡ་ོ

ལོང་མ་གཟོོད་པར་ཡུལོ་གྱིར་དུ་ཕྱིིན་པའ་ིཉོམ་ཐག་མ་ིསེར་ལྟར། སྦྲ་གུར་མེད་པར་

རང་ལོ་དབང་པའ་ིཅོ་དངོས་ཧྲལོ་ཧྲུལོ་གྱི་ིདབུས་སུ་ཉོ་ིམ་སྐྱེིད་པ་ོཡོད་ཚ་ེགྱིོན་པ་ཕྱི་ི

ནང་སླེོག་ནས་ཤིིག་འཐུ་བ་དང་། ལོ་ལོས་སྣུམ་དྲོེག་གིས་ཟོིན་ནས་ཐོག་མའི་རང་

མདགོ་མངནོ་དཀའ་བའ་ིཚ་ིལོནེ་དང་རས་ལྭ་གཙང་ཆུའ་ིནང་དུ་བཀྲུས། ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོ

ཞིགི་ག་ིལུས་ལོ་མཚན་མ་སྦིས་བྱདེ་ལྷབེ་ཙམ་ཡང་མདེ་པར་ཆུ་འགྲམ་གྱི་ིསྤོང་ལྗོངོས་

ཀྱི་ིསྟེང་དུ་རྩེད་ཀྱིིན་རྒྱུག སྤྲང་པ་ོམང་པོས་ཟོས་སླེོང་པའ་ིཞིར་དུ་འགྲུལོ་པའ་ིམཚེར་

ཤུལོ་ནས་ལྕི་ཧྲུག་ཤིིང་ཧྲུག་སྒྲུག་སྟེ་མེ་བཏང་ནས་གཙང་པོའ་ིགཡས་གཡོན་གང་

སར་དུ་བ་སྔ་ོལྷགོ་ལྷགོ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག 

ཁོོང་ཚ་ོབཞི་ིལོ་ཡང་སྦྲ་གུར་མེད་པས་ཚོང་ཟོོག་ཡོངས་མཐའ་སྐེོར་དུ་བརྩེགས་

ཤིངི་འབུད་ཤིངི་སྐེམ་པ་ོཉོོས་ནས་ཇ་བསྐེོལོ། རྟེ་དྲོལེོ་ཉོ་ེའགྲམ་གྱི་ིརྩྭ་ཐང་དུ་བཏང་། 

ད་གཟོདོ་ཉོ་ིམ་ནུབ་ར་ིདང་བར་ཐག་ཉོ།ེ ནུབ་ཁོའ་ིཉོ་ིའདོ་ན་ིསྲདི་ན་འགྲན་ཟླ་བྲལོ་

བའ་ིདར་ཟོབ་དམར་སེར་ཞིིག་དང་ཡང་དག་མཚུངས་ཤིིང་། དགོང་མོའ་ིདམར་སེར་

མཚམས་སྤྲནི་གྱིསི་ནུབ་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིགནམ་སའ་ིམཚམས་ཐགི་མཛསེ་པར་རྒྱན།

གཙང་པོའ་ིངོགས་སུ་དགོང་མོའ་ིམཚམས་སྤྲིན་གྱི་ིདམར་མདངས་འཕྲོས་ནས་

ཡུལོ་ལུང་སྔར་བས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་ལོ་འཆོར་ཡན་གྱིིས་ཕྱུག་པར་གྱུར། རོང་མ་

འབྲོག་ག་ིས་ཆོ་དེའ་ིཉོིན་གང་ཟོས་ལོ་བཀྲམ་པའ་ིནོར་ལུག་ག་ིཁྱུ་རིམ་བཞིིན་སྡོ་ེབའ་ི

ཕྱིོགས་སུ་བསྐེོང་། རྫ་ིབོའ་ིསྙིན་འཇེབས་ཀྱི་ིགློིང་བུའ་ིསྒྲི་དྲོ་ིཡ་ིབཞིོན་པར་བལྕིབས་ཏ་ེ

རྩྭ་ཐང་ག་ིམཁོའ་དབྱིངས་དང་། དལོ་འབབ་རྫ་ཆུ་རིང་མོའ་ིགཡས་གཡོན་གྱི་ིའགྲུལོ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

པའ་ིརྣ་ལོམ་དུ་ཁྱབས།

གློ་ོབུར་དུ། ཀ་ིཧ་ིཧ།ི ཀ་ིཧ་ིཧ།ི དགྲ་ཀ་ིལྷང་ལྷང་དུ་གྲགས་པ་དང་དུས་མཉོམ། ཏྭ་

ཏྭ་ཏྭ་ཞིེས་མ་ེམདའ་ིསྐེད་ཀྱིང་གྲགས་བྱུང་བས་དེར་ཡོད་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས། ཅོ་ིརེད། ཅོ་ི

རེད་ཟོེར་བཞིིན་མག་ོཡར་བསྐྱེགས་ཏ་ེབལྟ་དུས། གཙང་པོའ་ིབྱང་ནུབ་ཀྱི་ིར་ིལྡེབས་

ནས་སྐྱེ་མ་ིདྲུག་བདུན་ཞིིག་གིས་རྟེ་ཁོལོ་དང་དྲོེལོ་ལྔ་བཅུ་སྐེོར་ཞིིག་མྱུར་འདེད་ཀྱིིས་

ད་དུང་རྟེ་ཐགོ་ནས་འད་ིཕྱིགོས་སུ་མ་ེམདའ་རྒྱབ་ནས་འཇགིས་སྐུལོ་བྱདེ་ཀྱིནི་འདུག

བུད་མེད་དང་བྱིས་པ་མང་པ་ོཞིིག་གིས་མག་ོསྦིར་མོས་བསྐེབས་ཏ་ེ། ཨ་མ་མ་

ཞིསེ་སྐེད་རྒྱག་གནི་སྲན་སྤུངས་གཡུགས་པས་བཞུས་པ་ལྟར་ཕྱིགོས་ས་ོསརོ་བྲསོ། 

ད་རེས་དར་ཟོབ་དམར་སེར་ལྟ་བུའ་ིདགོང་མོའ་ིམཚམས་སྤྲིན་ད་ེདམར་པ་ོཁྲོ་ག་

ག་ིམདགོ་ཏུ་གྱུར། ཇག་པ་སྐྱེ་མ་ིད་ེདག་དང་རྟེ་ཁོལོ་དང་དྲོལེོ་ལྔ་བཅུ་སྐེརོ་ད་ེཁྲོག་ལྟར་

དམར་པའི་དགོང་མོའ་ིམཚམས་སྤྲིན་གྱིི་རྒྱབ་ལྗོོངས་ཀྱིི་འོག་ཏུ་ནག་པོ་སོལོ་བ་ལྟ་

བུའ་ིམདོག་ཏུ་གྱུར་ཡང་ཕྱུགས་རིགས་ཀྱི་ིརྐང་ལོག་ག་ིའདེགས་འཇོག་ར་ེར་ེབཞིིན་

དང་། ཇག་མ་ིད་ེདག་ག་ིམཐོན་པོར་འཕྱིར་བའ་ིགྲ་ིདང་། མ་ེམདའ་འད་ིཕྱིོགས་སུ་

གཟོསེ་པའ་ིསྟངས་སྟབས་ལྷག་པར་གསལོ།

དགྲ་འདུལོ་གྱིསི། མ་ེམདའ་རྒྱབོ། མ་ེམདའ་རྒྱབོ། ཅོསེ་སྐེད་རྒྱག་བཞིནི་ཁོ་ོརང་

ག་ིའཕྲིས་སུ་ཡོད་པའ་ིབོའུ་ཡ་ིརུ་ས་ལོ་བཙུགས་ཏེ།ཏྭ་ཞིེས་མ་ེམདའ་ཞིིག་རྒྱབ་ཀྱིང་

ཕོན་འབྲས་མ་ཐནོ། 

དེའ་ིསྐེབས་གཙང་པོའ་ིགཡས་གཡོན་ནས་ཏྭ་ཏྭ་ཏྭ་ཞིེས་མ་ིམང་པོས་མ་ེམདའ་

རྒྱབ། ཁོོང་ཚ་ོདང་བར་ཐག་མ་ིའགྱིང་པའ་ིསར་ཡུལོ་ལུང་གཞིན་གྱི་ིམ་ིའགའ་ཤིས་
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ཀྱིིས་ཁོ་ོཚ་ོགཞིན་རྒྱུའ་ིདོན་དུ་ཤི་ིནུས་ན། ང་ཚ་ོརང་རྒྱུའ་ིདོན་དུ་ཤི་ིམ་ིནུས་པ་མེད། 

སྐྱེེས་པ་ཕོ་ོལོ་རུས་པ་ཨ་ེགདའ། སྔོན་མོའ་ིམཚོན་ལོ་རྣ་ོངར་ཁོ་ཨ་ེགདའ་ད་ེརིང་བལྟ་

བའ་ིདུས་ལོ་སླེབེས་སངོ་། ཞིསེ་ངར་སྐེད་སྒྲིགོ་གནི་མ་ིའགའ་ཤིས་ཀྱིསི་རྟེ་ལོ་བཞིནོ་ཏ་ེ

ཤིརོ། ད་ེདག་ག་ིམཇུག་ཏུ་རྐང་ཐང་མ་ིཉུང་བ་ཞིགི་གསི་ཀ་ིཧ་ིཧ་ིཞིསེ་དགྲ་ཀ་ིའདབེས་

ཀྱིནི་གྲ་ིརངི་ཀློད་དུ་འཕྱིར་ནས་རྒྱུག

དགྲ་འདུལོ་གྱིིས། ང་ཚོའ་ིརྟེ་དྲོེལོ་ཚང་འདུག་གམ་ཟོེར་གྱིིན་བྲེལོ་ཚབ་ཀྱི་ིནང་

ནས་རྩསི་བཤིརེ་བྱདེ་དུས་དགྲ་འདུལོ་ཁོ་ོརང་དང་། སངས་རྒྱས། མ་ེལོངོ་དར་རྒྱས་

གསུམ་གྱི་ིབཞིོན་རྟེ་དང་དྲོེལོ་ལྔ་མཐོང་ཡུལོ་དུ་མ་ིའདུག་པས་དགྲ་འདུལོ་གྱིིས། ཚ་ེ

དཀར་ཁྱོད་ཀྱིིས་རྟེ་དྲོེལོ་ལྷག་མ་འད་ིདག་བདག་པ་ོརྒྱོབ། ང་ཚ་ོགསུམ་འགྲ་ོཞིེས་མ་ི

རེའ་ིལོག་ཏུ་མ་ེམདའ་ར་ེཐོགས་ཏ་ེརྐང་ཐང་ད་ེདག་ག་ིརྗེེས་སུ་འབྲང་ནས་མྱུར་སྟབས་

ཀྱིསི་ཕྱིནི།

ཇག་པས་མ་ེམདའ་རྒྱབ་ནས་འད་ིཕྱིོགས་ཀྱི་ིརྐང་ཐང་གཉོིས་བསད་པ་དང་།སྐྱེ་

མ་ིགཅོིག་རྨིས་སྐྱེོན་ཕོོག་ནས་ཤུག་སྡོོང་རྐྱང་པ་ཞིིག་ག་ིའོག་ཏུ་ཁྲོག་སྐྱུག་གིན་འདུག 

མི་དེའི་ལུས་ལོ་གཡི་ལྤགས་ཀྱིི་ཚར་སླེོག་གི་གོང་བ་ཝ་ལྤགས་བཏང་ཞིིང་གཟོིག་

ལྤགས་ཀྱི་ིམཐའ་བཅུན་ཅོན་ཞིིག་དང་། རྐང་པར་སོག་ལྷམ་ཡུ་རིང་ཞིིག་གྱིོན་ལུགས་

ལོ་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིིས་འབྱོར་པ་ཅོན་གྱི་ིམ་ིཞིིག་ཡིན་པ་རྟེོག་ཐུབ། མ་ིད་ེཁྲོག་སྐྱུག་

དྲོག་པས་ལུས་ཀྱི་ིཟུངས་ཁྲོག་ཟོད་ད་ེཤི་ིལོ་ཉོ་ེབས་སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་རྨིས་མ་ད་ེརྒྱབ་

ཏུ་ཁུར་ནས་ཆུ་ཕྲན་ཞིིག་ག་ིའགྲམ་དུ་བསྐྱེལོ། མ་ིད་ེད་ེམར་ཆུ་འགྲམ་དུ་གོག་ནས་ཆུ་

བཏུང་བས་མགི་ཇ་ེགསལོ་དུ་གྱུར་པ་དང་། གཟུགས་པོའ་ིནུས་ཤུགས་ཇ་ེལོགེས་སུ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གྱུར་ནས། ཕོ་ོརྒོད་……སོང་……ཡ་……ཁོ་ོཚ་ོ……གཞིན་……གཞིན་རྒྱུའ་ིདོན་

དུ་ཤི་ིནུས་ན་…… ང་ཚ་ོརང་རྒྱུའ་ིདོན་དུ་ཤིི…… ཤི་ིམ་ིནུས་པ……ཅོ་ིཡོད་ཅོེས་

དབུགས་ཧལོ་བཞིནི་དུ། སྐེདེ་པ་ནས་ཚགས་སྤྲསོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ཤིངི་རྣ་ོངར་ལྡན་

པའི་རག་གི་གྲི་ཞིིག་བླངས་འོང་ནས། ཡ……ཕོ་ོགསར……འདི་ཁྱེར་ནས་སོང་། 

ཞིསེ་གྲ་ིད་ེསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིལོག་ཏུ་བཞིག་རྗེསེ་ཡང་ནུས་ཤུགས་གང་ཡདོ་བཏནོ་ནས་

ཆུ་འགྲམ་དུ་གགོ་ནས་ཆུ་བཏུང་། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་གྲ་ིད་ེལོག་ཏུ་མ་བླངས་པར། ང་ལོ་མ་ེམདའ་ཡོད། གལོ་སྲིད་

ད་རསེ་ཁྱདོ་གསནོ་མ་ཐུབ་ན་གྲ་ིད་ེསུ་ལོ་རྩིས་སྤྲདོ་བྱདེ། ཅོསེ་བཤིད། 

མ་ིདེས་སྔར་བཞིིན་ཆུ་འགྲམ་དུ་གོག་ནས་ཆུ་འཐུང་བའ་ིཞིར་དུ། ང་ད་རེས་ཤི་ི

མ་ིསྲིད……ངས་འདིར་ཁྱོད་སྒུག་ནས་སྡོོད……གལོ་སྲིད་ང་ཤི་ིསོང་བ་ཡིན་ན…… 

ཕྱི་ིམའ་ིལོམ་དུ་གྲ་ིཁྱེར་ནས་འགྲ་ོས་མེད། ཧུང། གལོ་སྲིད་ང་ཤི་ིབ་ཡིན་ན་……ཕྱི་ི

མའ་ིལོམ་དུ་རྒྱ་ཁོབ་གཅོིག་ཀྱིང་ཁྱེར་ས་མེད། ངའ་ིཆོེད་དུ་མཎི་ིར་ེགཉོིས་དྲོོངས་དང་

ད་ེགས་……འགྲིག ཟོེར་བཞིིན་ཁོོས་གྲ་ིད་ེཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིལོག་ཏུ་

བཞིག 

ཇག་པས། ཀ་ིཧ་ིཧ།ི ཀ་ིཧ་ིཧ།ི ཞིསེ་རྫགི་ཉོམས་ཀྱི་ིདགྲ་ཀ་ིརྒྱག་བཞིནི་ལོ་ལོས་

མ་ེསྒྲིོན་པའ་ིསྦི་ིཏ་ིཀློད་ལོ་བསྐེོར་བཞིིན་ཇག་ཟོོག་མྱུར་འདེད་བྱེད་པ་དང་། ལོ་ལོས་རྟེ་

ཐོག་ནས་ཁོ་ཕྱིིར་བསྐེོར་ཏེ་ཁོོ་ཚོའི་ཕྱིོགས་སུ་མེ་མདའ་རྒྱག་བཞིིན་རི་ཡི་རྩེ་རུ་

སླེབེས། 

ཁྲོག་ལྟར་དམར་པའ་ིནུབ་ཁོའ་ིམཚམས་སྤྲིན་གྱི་ིརྒྱབ་ལྗོོངས་ཀྱི་ིའོག་ཏུ་ཇག་པ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ད་ེདག་དང་ཁོ་ོཚོས་དེད་པའ་ིརྟེ་དྲོེལོ་སོགས་སེམས་ཅོན་ཡོངས་ཚོས་མདོག་ནག་པ་ོ

ཁོ་ོནར་གྱུར་ཡང་གོམ་པའ་ིའདེགས་འཇོག་དང་ལུས་ཀྱི་ིསྟངས་སྟབས་ར་ེར་ེབཞིིན་ཧ་

ཅོང་མངནོ་གསལོ་ཆོ།ེ 

སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་མ་ེམདའ་ིམཆུ་ཕོ་བོང་གཡག་ར་ོཙམ་ཞིིག་ག་ིསྟེང་དུ་བསྐེལོ་

ནས་ཏྭ་ཞིེས་འད་ིཕྱིོགས་ནས་མ་ེམདའ་ིསྐེད་གྲགས་པ་དང་དུས་གཅོིག་ཇག་པ་སྐྱེ་མ་ི

གཅོིག་དལོ་པོའ་ིངང་ནས་རྟེ་ཐོག་ནས་ལྷུང་སྟ་ེནག་ན་རེར་ལོང་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར། ད་ེ

མར་ཇག་པ་གཉོིས་ཀྱིིས་སྦི་ིཏ་ིཀློད་དུ་བསྐེོར་གྱིིན་མུ་མཐུད་ཇག་ཐོབ་ཀྱི་ིརྟེ་དྲོེལོ་དེད་

ནས་སོང་། ཇག་པ་ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་ཕོ་བོང་དང་གད་པའི་ས་བཟུང་ནས་མེ་མདའ་

འཕོངས་བྱུང་། གཞིན་ཞིགི་གསི་རྟེ་ཐགོ་ནས་ལྷུང་པའ་ིམ་ིདེའ་ིསར་རྒྱུག་ནས་མ་ིད་ེཁོ་ོ

རང་ག་ིརྟེ་ཡ་ིསྟེང་དུ་བསྐེལོ་ནས་བྲོས། སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་མདུན་གྱི་ིརྟེ་པ་དེར་གཟོེས་

ནས་མ་ེམདའ་གཅོིག་བརྒྱབ་ཀྱིང་ཕོན་འབྲས་མ་ཐོན། རྗེེས་འདེད་ར་མདའ་རྣམས་

ཀྱིསི་ཀྱིང་བཙན་ས་ཞིགི་བཟུངས་ནས་རྒརོ་ལོན་སླེགོ ཕོན་ཚུན་གཉོསི་ཀས་མ་ེམདའ་

རྒྱབ་པས་མ་ེམདའ་ིསྐེད་སྲན་མ་བསྔསོ་པ་དང་འདྲོ་ཡང་ཕོན་ཚུན་གཉོསི་ཀས་གད་པ་

དང་གྲོག་མོའ་ིབཙན་ས་བཟུང་ཡོད་པས་ཕྱིོགས་གཉོིས་ཀར་མི་ཤིི་རྨིས་ཀྱིི་གནས་

ཚུལོ་གང་ཡང་མ་བྱུང་། 

ད་ེདུས་ཉོ་ིམ་ནུབ་རིར་བཞུད་ཟོིན་པ་དང་། ནུབ་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིགནམ་སའ་ིའདྲོེས་

མཚམས་ནས་སྤྲིན་ནག་ག་ིཕུང་པ་ོཆོེན་པ་ོཞིིག་ལོང་ལོོང་དུ་འཕྱུར་ནས་རིམ་བཞིིན་

ནུབ་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིནམ་མཁོའ་ཡོངས་ལོ་ཁྱབ་དང་། གནམ་ས་འདྲོེས་མཚམས་སུ་འབུ་

དམར་གྱི་ིདབྱིབས་དང་འདྲོ་བའ་ིགློོག་འཁྱུག་པ་དང་། སྐེབས་ར་ེགཡག་རྒན་གྱི་ིངུར་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

སྐེད་དང་འདྲོ་བའ་ིའབྲུག་སྐེད་ལྗོ་ིམ་ོརའེང་གྲགས་འོང་།

ས་སྲོད་ཀྱི་ིམཚམས་སུ་ཇག་པའ་ིཕྱིོགས་ནས་མ་ེམདའ་ིསྐེད་འཇགས། སངས་

རྒྱས་ཀྱིིས་མ་ེམདར་རྫས་རྫོང་རྒྱབ་ནས་གད་པའ་ིའོག་ནས་ལོངས་ཏ་ེཇག་པའ་ིརྗེེས་

སུ་ཤིརོ་གྲབས་བྱདེ་དུས། གམ་དུ་ཡདོ་པའ་ིམ་ིང་ོགདངོ་སྨ་རས་ཕྱུག་པ་ཞིགི་གསི། ད་

ལྟ་ཉོེན་ཀ་ཆོ་ེབའ་ིསྐེབས་རེད། ཨ་ཉོོག་ཡར་མ་ལོངས། ཞིེས་ཁོོའ་ིགོས་མཐའ་ནས་

འཐནེ། ཇག་པས་བརྒྱབ་འངོ་པའ་ིམ་ེམདའ་ིམདའེུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིམདུན་གྱི་ིརྡོ་ོཕོ་བངོ་

ཞིིག་ལོ་ཐེབ་ནས་བིང་ཞིེས་རྡོ་ོཡ་ིགཟོེགས་མ་མང་པ་ོཕྱིོགས་ས་ོསོར་ཐོར། སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིའགྲམ་པ་གཡས་པར་རྡོ་ོཆོག་ག་ིགཟོེགས་མ་ར་ལུག་ག་ིརིལོ་མ་ཙམ་ཞིིག་

གིས་རྨིས་ཏ་ེཁྲོག་དམར་ཤིར་ར་ེབཞུར་ནས་བྱུང་། ཁོོས་ལོག་གཡས་པས་ཕྱིིས་ཙམ་

བྱས་པས་སྦིར་མོའ་ིནང་རང་གི་ཟུངས་ཁྲོག་བགོས་ནས་འདུག་པས་ཁོོ་ལོ་ཞིེ་སྡོང་

དྲོག་པ་ོཞིགི་ལོངས་ནས། ས་རུབ་ན་ཇག་པ་བྲསོ་ཤིརོ་རྒྱུ་རདེ། ད་མ་རྒྱུག་ན་ག་དུས་

རྒྱུག ཀ་ིཧ་ིཧི། ཞིེས་གྲ་ིཀློད་ལོ་བསྐེོར་བཞིིན་རྒྱུག གཞིན་རྣམས་ཀྱིང་ཐ་ེཚོམ་མེད་

པར་ཁོོའ་ིརྗེསེ་སུ་རྒྱུག 

ཇག་པ་ད་ེདག་ཡུལོ་དེའ་ིས་རྒྱུས་ཆུ་རྒྱུས་མེད་པ་ཤི་སྟག་རེད་འདུག ར་ིདེའ་ི

ཕོར་ལོགོས་ར་ིརྩ་ེནས་ཐུར་དུ་ཅུང་ཙམ་ཕྱིནི་པ་ན། གློང་མ། སུ་རུ། ཚརེ་མ་ཡ་ིནགས་

ཚལོ་སྟུག་པསོ་ཁྱབ་ནས་རྟེ་དྲོལེོ་འདདེ་རྒྱུ་དང་བཞིནོ་རྒྱུ་ཕོར་ཞིགོ རྐང་ཐང་ཡང་འགྲ་ོ

དཀའ་བའ་ིགནས་ཤིིག་རེད། ཇག་པ་གཅོིག་ཀྱིང་མཐོང་རྒྱུ་མ་ིའདུག ར་མདའ་ཚང་

མས་དགོས་ཟོནོ་ལྷདོ་མདེ་ཀྱིསི་གློང་མ། སུ་རུ། ཚརེ་མ་ཡ་ིགསབེ་ཏུ་གྲམ་པའ་ིརྟེ་དྲོལེོ་

ཚུར་འགུག་བཞིནི་འདུག ད་གཟོདོ་དགྲ་འདུལོ་དང་མ་ེལོངོ་དར་རྒྱས་གཉོསི་ཀྱིང་ཁོའོ་ི
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གམ་དུ་སླེབེས་ནས། སངས་རྒྱས། ཁྱདོ་ཀྱི་ིང་ོགདངོ་ག་ར་ེབྱས་སངོ་། ཞིསེ་དྲོསི་།

སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་ལོག་པ་ཕྲེད་དུ་གཡུག་ནས། སྒྲི་གདངས་དམའ་པོའ་ིསྒ་ོནས་

སྐེད་མ་རྒྱག ཅོེས་བཤིད་པ་དང་དུས་མཉོམ་གློང་མའ་ིགསེབ་ནས་མ་ིགཅོིག་གིས་གྲ་ི

རིང་འཕྱིར་ཏ་ེཁོ་ོཚོའ་ིཕྱིོགས་སུ་ཤིོར་ནས་བྱུང་། ཛ་དྲོག་ག་ིགནས་ཚུལོ་དེའ་ིསྐེབས་

མ་ེམངོ་དར་རྒྱས་ཀྱིསི་ལོག་ནང་ག་ིམ་ེམདའ་ིརུ་ཤུགས་ཀྱིསི་བཙུག་པས་ཇག་པའ་ིལྟ་ོ

བར་ཐེབ་ཀྱིང་། ཇག་པ་དེས། ཨ། ཞིེས་ངར་སྐེད་སྒྲིོག་བཞིིན་གྲ་ིགཡུག་བྱུང་བས་མ་ེ

ལོངོ་དར་རྒྱས་ཀྱི་ིརྣ་བ་གཡནོ་མ་བཅོད། ད་ེནས། ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ་霠霠ཨ། ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ་霠ཞིསེ་

ཁོ་གནམ་ལོ་གཏད་ད་ེངར་སྐེད་ཀྱི་ིགད་རྒྱངས་སྒྲིོག་བཞིིན་གོམ་པ་ཁྱ་ར་ེཁྱོར་ར་ེཁོ་

ཤིས་སྤོསོ་རྗེསེ། རྩ་བ་སྟ་རསེ་བཅོད་པའ་ིསྡོོང་པ་ོཇ་ིབཞིནི་གན་རྐྱལོ་དུ་འགྱིེལོ་ཏ།ེ ཨ། 

ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ། ང་མ་ཤི་ིགོང་མིག་ཕོ་ོརོག་གིས་འདྲུ་མ་ིཉོན། ཞིེས་ངར་སྐེད་ས་གནམ་དབྲལོ་

བ་ཞིགི་བརྒྱབ་རྗེསེ་མགརོ་གྱིནོ་པའ་ིརྒྱ་གར་གྱི་ིཡང་ཞྭ་ཧྲུལོ་པ་ོད་ེག་ལོརེ་ང་ོགདངོ་ལོ་

བཀབ། གློགོ་བརྙན་པར་གཞིའི་ིདལོ་འགུལོ་ར་ིམ་ོལྟར་རྐང་པ་གཉོསི་ཡར་བསྐུམ་ནས་

དཀྱིལིོ་དཀྲུང་ག་ིཚུལོ་དུ་བསྡོད། ཁོའོ་ིལུས་ཀྱི་ིསྨད་ཆོ་ཡངོས་ཟུངས་ཁྲོག་གསི་དམར་

པརོ་གྱུར། 

ཨ། ངའ་ིངའ་ིངའ་ིཨམ་ཅོོག ཨ་ཨ་ཚ་ཚ། མ་ེལོོང་དར་རྒྱས་ཀྱིིས་ལོག་གཅོིག་

གསི་སར་ལྷུང་ཟོནི་པའ་ིརྣ་གཤིགོ་ཡར་སྒྲུག་པ་དང་། ལོག་གཅོགི་གསི་རྣ་གཤིགོ་མདེ་

པའ་ིརྣ་བར་སྦིར་མོས་བཀབས་ཏེ། ངའ་ིཨམ་ཅོོག ངའ་ིཨམ་ཅོོག ཅོེས་སྐེད་བརྒྱབ། 

དེའ་ིདུས་སུ་ཡང་མ་ིགཞིན་གཅོིག་གིས་གློང་མའ་ིགསེབ་ནས་འཇབ་ཡོང་བའ་ིསྐེབས་

སུ་བསམ་ཡུལོ་ལོས་འདས་པ་ཞིགི་ལོ་མ་ེམདའ་ིསྐེམ་པ་གློང་མའ་ིཡལོ་ག་ལོ་འཁོནོ་ཏ་ེ
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཏྭ་ཞིསེ་ཁོ་མདའ་ཤིརོ། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་ད་ེམུར་ཁོ་ཕྱིིར་བསྐེོར་ནས་གྲ་ིགནམ་ལོ་འཕྱིར་ནས་བརྒྱག་

པར་བརྩམས། ཇག་པ་དེའ་ིལོག་ནང་ག་ིམ་ེམདའ་ིསྐེམ་པ་གློང་མའ་ིཡལོ་ག་ལོ་འཁོོན་

ཏ་ེཁོ་མདའ་ཤིརོ་ཟོནི་པས་ཁོ་ཕྱིརི་བསྐེརོ་ནས་བྲསོ་པར་བརྩམས། སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་

མྱུར་མགྱིགོས་ལྡན་པའ་ིསྒ་ོནས་ཇག་པའ་ིསྐྲ་ནས་བཟུང་སྟ་ེཤུགས་ཀྱིསི་འཐནེ་པ་དང་

དུས་མཉོམ་མགོ་ལོ་གཟོས་ཏེ་གྲི་ཞིིག་གཡུག་པ་ན་མགོ་ལོ་མ་ཐེབ་པར་སྐྲ་གཞུག་

དམར་པོའ་ིམཚམས་ནས་བཅོད། ད་ེམུར་དགྲ་འདུལོ་གྱིིས་སྔ་ས་ནས་ཁོ་མདའ་སྤྲས་

ཡདོ་པའ་ིམ་ེམདའ་ིརུ་ཇག་པ་དའེ་ིབྲང་ལོ་བཙུགས་ཏ།ེ ཡ་ཁྱདོ། ཅོསེ་མ་ེམདའ་བརྒྱབ་

ནས་བསད། ཇག་པ་ར་ེགཉོསི་ཤིགི་བྲསོ་པ་ལོས་ཕོལོ་ཆོ་ེབ་ཚར་བཅོད། ས་རུབ་ནས་

ཅུང་མ་འགོར་བར་བོད་ཟླ་དགུ་པའ་ིཚེས་བཅོ་ོལྔའ་ིདཀར་གསལོ་དུང་ག་ིཟླ་བའ་ིཞིལོ་

ཁྱིམ་ཤིར་ཕྱིོགས་ར་ིབོའ་ིརྩ་ེནས་ཤིར་ནས་གང་སར་གསལོ་ཐིང་ཐིང་དུ་གྱུར་ནས་མ་ེ

ལོོང་དར་རྒྱས་ཀྱིིས་ད་རེས་ཇག་པ་དེའ་ིགྲ་ིད་ེབླངས་ནས། ཨམ་ཅོོག་ག་ིརིན་བྱོས། 

ཟོེར་ནས་མ་ེལོོང་དར་རྒྱས་ཀྱི་ིལོག་ཏུ་བཞིག ད་རེས་དགྲ་འདུལོ་གྱིིས་བསད་པའ་ི

ཇག་པ་དེའ་ིསྐྲ་གཞུག་དམར་པ་ོད་ེསངས་རྒྱས་ཁོ་ོརང་ག་ིལོག་ཏུ་ཡདོ་པས། མ་ིམ་ཤི་ི

གངོ་ནས་བཅོད་པས་ར་ོཤུ་མནི་ཟོརེ་ནས་རུང་ནང་དུ་བཅུག 

ལུང་པ་གཅོིག་པ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་ཕོན་ཚུན་ཁོ་ོམ་ིཤིེས་ཀྱིང་། རང་རང་ག་ིརྟེ་

དྲོེལོ་གཅོིག་ཀྱིང་བོར་རློག་མེད་པ་ཚུར་ཐོབ་པའི་དགའ་སྤྲོའ་ིསེམས་པ་འཇགས་

ཐབས་མེད་པར། ཨ་ཕོ་ོཁྱོད་དཔའ་མ་རེད། ཁྱོད་མེད་ན་ང་བསད་ཚར། ཁྱོད་ཀྱི་ིམ་ེ

མདའ་སྐྱེེན་པ་ོརེད། སོགས་འགྲུལོ་པའ་ིམ་ིརྣམས་ཕོན་ཚུན་མངོན་པར་བསྟོད་ཀྱིིན་
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ཚང་མས་ཧུར་རུབ་འབད་རུབ་ཀྱིིས་རྟེ་དྲོེལོ་གཅོིག་ཀྱིང་མ་ལུས་ཚུར་དེད་ནས་ཡོང་། 

ཚུར་ལོོག་པའ་ིལོམ་བར་དུ་ད་རེས་མ་ིརྨིས་མ་དེའ་ིགྲ་ིཕྱིིར་སླེོག་བྱེད་དགོས་བསམ་

ནས་བཙལོ་ཡང་ཤུག་སྡོོང་འོག་གི་སྤོང་སྟེང་དུ་ཟུངས་ཁྲོག་གར་པོ་ཉུང་ཙམ་ཞིིག་

འཁྱིལོ་བ་ལོས་གང་ཡང་མི་འདུག ཆུ་འགྲམ་དུ་བཙལོ་ཡང་བྱ་འཕུར་རྗེེས་མེད་དུ་

གྱུར་བས་བྱ་ཐབས་མ་རྙེད། རྣ་གཤིོག་ན་ིཁྲུམ་རུས་ཡིན་པས་ཁྲོག་མང་པ་ོམེད། མ་ེ

ལོངོ་དར་རྒྱས་ཀྱིསི་བཅོད་ཟོནི་པའ་ིརྣ་གཤིགོ་ད་ེཡང་ཁྱརེ་ནས་འདུག 

སངས་རྒྱས་ཀྱིིས། རྣ་ཅོོག་བཅོད་ཟོིན་པས་ད་ད་ེཁྱེར་ནས་ཕོན་ཐོགས་ཅོ་ིཡོད། 

ཟོརེ། 

ཕོན་ཐོགས་མེད་ཀྱིང་གཡུག་ག་ལོ་རུང་། རྗེེས་མ་ང་ཤི་ིནས་དུར་ཁྲོོད་དུ་སྐྱེེལོ་

སྐེབས། གཟུགས་པོའ་ིཆོ་ཤིས་གཅོིག་མ་ཚང་ན་ག་ལོ་འགྲིག དགྲ་འདུལོ་གྱིིས་ཁོ་ོ

རང་རྣ་ཅོོག་མེད་པས་རྗེེས་སུ་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་འཕྱི་ཁྲོེལོ་བྱེད་པ་དང་ངན་མིང་འདོགས་

པ་། ལོ་ོན་ཆུང་ཆུང་ཡནི་པས་མ་ོགསར་རྣམས་ཀྱིསི་ཡ་མ་ིབྱདེ་པའ་ིསམེས་སྡུག་ཡདོ་

པ་རྟེགོས་ནས་མུ་མཐུད་བཤིད་དནོ། དཔའ་མ་ཁོ་རལོ་ང་ོརལོ་ཟོརེ། བུ་དཔའ་མར་མ་ི

དགའ་བའ་ིབུ་མ་ོཞིིག་ག་ལོ་ཡོད། ཅོེས་བཤིད། ཕྱིིས་སུ་ལྷ་སར་སླེེབས་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀྱིིས་ཁྲོོམ་གཟོིགས་སྒང་ནས་རྒྱ་གཡུ་དྲུག་དཀར་ཞིིག་ཉོོས་ཏ་ེགྲ་ིདེའ་ིཡུ་བའ་ི

སྟངེ་དུ་ཕྲ་བཏབ། ལྟངོ་སྐུད་ཀྱི་ིསྐྲ་གཞུག་དམར་པ་ོད་ེགཙང་མར་བཀྲུས་ཏ།ེ འད་ིདཔའ་

བའ་ིདཔའ་དར་ཡནི་པས་ང་རང་ལོ་ཚ་བུ་ཞིགི་ཡདོ་ངསེ་པས་ཁོ་ོལོ་སྤྲདོ་རྒྱུ་ཡནི་ཟོརེ། 

༣

ཡ། ཤིག་པ།ོ ངདེ་ཚང་ག་ིའབྲ་ིགཡག་ཀྱིང་ཕོལོ་ཆོརེ་ཉོ་ིཤུ་ཙམ་ཞིགི་དདེ་པ་འདྲོ། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ད་ེརིང་ཕོ་ོརྩེད་ཅོིག་རྩེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་འདྲོ་ཞིེས་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ཡུན་རིང་ར་ེསྒུག་

བྱས་པའ་ིདནོ་ཆོནེ་ཞིགི་འགྲུབ་པ་ལྟར་ལོག་པས་ལོག་པ་ཕུར་གྱིནི་ཁོ་ོཚང་དུ་སླེབེས། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། ད་རེས་ངེད་ཁྱིམ་ཚང་གཉོིས་ཀྱི་ིབུ་རྟེ་གཉོིས་ཀྱི་ིསྒྲི་ོའདོགས་

གཅོོད་པའ་ིཉོ་ིམ་ཤིར་བ་འདྲོ། ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིིན་སྦྲའ་ིཕུབ་ཀར་ལོ་བཅོིངས་པའ་ིབོའུ་ཁྲོ་

རིང་གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདའ་དེ་པང་དུ་བཟུང་ནས་ཅུང་ཟོད་མྱེོང་རོལོ་བྱས་རྗེེས། 

བོའུ་ཁྲོ་རིང་གནམ་ལྕགས་འད་ིཡུན་རིང་བེད་སྤྱིོད་མ་བཏང་པས་དུད་དྲོེག་གིས་ཟོིན་

ནས་ཕོན་མེད་ཀྱིི་གཡུག་པར་འགྱུར་ཉོེན་འདུག ཅོེས་རྫས་རྫོང་བརྒྱབ་ལོ་མདིལོ་

བླུགས་ནས་སྦྲའ་ིཕྱི་ིརུ་བཀལོ་ནས་བཞིག 

ཁྱིམ་འཛིན་མ་གསེར་མཚ་ོདང་ཕྱི་ིནང་ག་ིགཡོག་མ་ོརྣམས་བླ་ཁྱེར་ཟོིན་པ་ལྟར་

ང་ོགདངོ་ནས་སྐྱེ་ིགཡའ་བའ་ིརྣམ་འགྱུར་སྟནོ་ནས་ག་བྱདེ་འད་ིབྱདེ་མདེ་པར་གྱུར། ལོ་

ལོས་ངག་ནས་མ་ཎི་ིཡིག་དྲུག་དང་སྒྲིོལོ་མ་སོགས་རང་ག་ིབླ་ོརུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཡང་

ནས་ཡང་དུ་བཏནོ། ལོ་ལོས་མ་ན་ིཡགི་དྲུག་ཀྱིང་འདནོ་རྒྱུ་བརྗེེད། 

ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ད་གཟོོད་གདན་སྟེང་དུ་བསྡོད། ཉོ་ིམ་

རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་རུམ་ནས་གཟོ་ིཡ་ིསྣ་རུ་ལོ་བྱུ་རུའ་ིཁོ་གཅོོད་བྱས་པ་ད་ེབླངས་འོང་

ནས་ཁོ་ོརང་ག་ིམཐ་ེབོང་གཡོན་མའ་ིསེན་མོའ་ིསྟེང་དུ་ཅུང་ཟོད་གཅོིག་བླུག་རྗེེས་སྣ་རུ་

ད་ེད་རུང་ལོག་གཡས་པས་བཟུང་ནས་མྱེངོ་རོལོ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིི་ལོག་ནས་རིན་ཐང་བྲལོ་བའི་སྣ་རུ་དེ་

བླང་འོང་ནས་མཐེ་བོང་གཡོན་མའི་སེན་མོའ་ིསྟེང་དུ་མིག་གིས་བལྟས་ན་མཐོང་རྒྱུ་

ཡདོ་ཙམ་ཞིགི་བླུགས་ནས་སྣ་རུ་ཕྱིརི་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ལོ་སྤྲད། 
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ཝ་ཡ།ེ མགྱིགོས་པ་ོཇ་ཞིམི་པ་ོཞིགི་བཟོསོ་དང་། ཁྱདོ་ཚ་ོཚང་མ་བླ་ཁྱརེ་པ་ལྟར་

ག་ར་ེབྱས་སངོ་། མགྲོན་པ་ོསླེབེས་པ་མ་མཐངོ་ངམ། ཞིསེ་སྡོགིས། 

ད་གཟོོད་གཡོག་མ་ོགཅོིག་ག་ིལོག་ཏུ་ཕོ་ོནག་ཆུང་ལྟ་བུའ་ིརྫ་མ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་

མར་ཇ་བསྲུབ་མ་ཁྱེར་ཡོང་ནས་མགྲོན་སྦྱིིན་གཉོིས་ལོ་ཇ་བླུགས། ད་ེནས་གཡོག་མ་ོ

གཅོགི་ག་ིལོག་ཏུ་འབྲ་ིཤི་རྒྱགས་པ་ཀ་ཏ་ོར་གང་ཁྱརེ་ཡངོ་ནས་ཁོ་ོགཉོསི་ཀྱི་ིམདུན་དུ་

བཞིག ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིབཟོའ་ཟླ་གསེར་མཚ་ོབུ་གཉོིས་ཀྱི་ིགམ་དུ་བསྡོད་དེ། ཉོ་ིམ་

གཟོས་བཟུང་ནས་མུན་རུབ་པས་སྐྲག་མ་བྱུང་ངམ། ཇག་པ་ཁྱོད་གཉོིས་དང་གདོང་

ཐུག་མ་བརྒྱབ་པ་སྟབས་ཡག་པ་རེད། ད་ེམིན་ན་ཇག་པས་ག་ར་ེབྱེད་མིན་མ་ིཤིེས། 

ཞིེས་ཤི་ཟོ་བཞིིན་པའ་ིབུ་གཉོིས་ཀྱི་ིང་ོགདོང་ལོ་གཅོེར་ཏ་ེཁོ་ནས་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པའ་ི

ཁོ་ཏནོ་འདནོ་གྱིནི་འདུག

འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་གིས་ཨ་མའ་ིསྐེད་ཆོར་ད་ེཙམ་གྱི་ིད་ོསྣང་མ་ིབྱེད་པར། ཨ་

ཕོ། ད་རསེ་ང་ཡང་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡནི་ཟོརེ། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། ཧུང་། ཁྱོད་རང་གཉོིས་ཀ་ལོོས་འགྲོ བུ་རྟེ་གཉོིས་ཀྱིི་སྒྲིོ་

འདོགས་གཅོོད་པའ་ིཉོ་ིམ་ད་ེརིང་རེད། ཟོེར་བཞིིན་ཀ་ཏ་ོརའ་ིནང་ནས་ཤི་རྒྱགས་པ་

ཞིིག་བླངས་ནས་རྒྱ་དངུལོ་གྱི་ིགློ་ོགྲ་ིཕྲ་གསུམ་ད་ེཤུབས་ལོས་བཏོན་ཏ་ེཉོམས་འགྱུར་

ལྡན་པའ་ིསྒ་ོནས་ཤི་ཏགི་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་བཅོད་ད་ེཟོསོ། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། གང་མགྱིོགས་ཤི་ལྷུ་གཅོིག་ཟོོས་རྗེེས། ངེད་ཚང་ག་ིརྟེ་

སང་ཉོནི་སླེབེས་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ་དམ། ད་ང་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡནི། རྫས་ཀྱིང་ཉོ་ག་ད་ོགསུམ་ཞིགི་

འབྲུ་དགསོ་ཡདོ། ཅོསེ་གདན་ལོས་ལོངས་ཏ་ེཕྱིནི།
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཕྱི་ིཉོིན་ཉོ་ིམ་ཤིར་ནས་ཅུང་ཕྱིིན་རྗེེས་ཞིག་རྡོོས་ཆོོས་དཔལོ་ཚང་ག་ིརྟེ་ཁྱུ་གཅོིག་

ཀྱིང་མ་ཆོད་པར་ཉོི་མའི་འོད་ཟོེར་གྱིི་ཁྲོོད་ནས་རྟེ་རའི་ནང་དུ་བསྐེོངས། མི་དགའ་

དགའ་མདོག་བྱེད་པ་ད་ེཕོ་ོགསར་དམག་ལོ་འགྲ་ོཉོིན་ཡིན། མ་ིསྡུག་སྡུག་མདོག་བྱེད་

པ་ད་ེམ་ོགསར་གནས་ལོ་འགྲ་ོཉོནི་ཡནི་ཞིསེ་པ་ཅོསི་མ་བདནེ། གཡགོ་ཕོ་ོརྣམས་ཀྱི་ིང་ོ

གདོང་ནས་ཀྱིང་དགོད་འཛུམ་གྱིིས་ཁོེངས་ནས་གོམ་པའ་ིའདེགས་འཇོག་ཀྱིང་རྒྱུན་

ལྡན་ལོས་ཇ་ེམགྱིོགས་སུ་ཕྱིིན་ནས་ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིབཀོད་པ་ལྟར་རྟེ་སྒ་ར་ེར་ེབཞིིན་རྟེ་

རའ་ིནང་དུ་དབོར་ཏ་ེརྟེ་ར་ེར་ེབཞིིན་ལོ་སྒ་བསྟད་སྲབ་བསྐེོན་གྱིིས་ཕྱིོགས་ཐོན་གྱི་ིགྲ་

སྒྲིགི་ལོགེས་པར་བྱས། 

ཆོོས་དཔལོ་ཕོ་བུ་གསུམ་ཡང་རྟེ་རའ་ིནང་དུ་སླེེབས་ཏེ། ཁྱོད་ཚ་ོམགྱིོགས་པོར་

ནང་དུ་ཕྱིནི་ནས་ཟོ་མ་ཡག་པ་ོཟོ།ོ ད་ེནས་ང་ཚ་ོདང་མཉོམ་དུ་འགྲ་ོཟོརེ་གྱིནི་ཚ་ེསྐྱེབས་

ཀྱི་ིཕྲག་པར་ལྕག་ཙམ་བྱས་ནས། ཟོ་མ་ཡག་པ་ོཟོ་ོཞིེས་བཤིད། གཡོག་པ་ོད་ེདག་

དགའ་སྤྲོའ་ིསེམས་པ་འཇགས་ཐབས་མེད་པར་རྒྱུག་མ་འདུར་གྱིིས་ནང་དུ་ལོོག་ནས་

ལོ་ལོས་ཤི་ཏགི་ག་ར་ེགཉོསི་ཟོསོ། ལོ་ལོས་མགྱིགོས་དང་མྱུར་གྱིསི་ཇ་ལྡུར་ཕོརོ་ཆུང་

གང་ལྡག ལོ་ལོས་གང་ཡང་མ་ཟོོས་པར་མ་ེམདའ་ར་ེཁུར་ནས་ཕྱིིར་རྟེ་རའ་ིནང་དུ་

སླེེབས། གཡོག་པ་ོགཞིན་རྣམས་ཡིད་སྨོན་གྱིིས་ལོག་པས་ལོག་པ་ཕུར་གྱིིན་སྦྱིིན་

བདག་ག་ིམདུན་ནས་ཕོར་འགྲ་ོཚུར་འགྲ་ོབྱས། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། བུ་ཚོ། ངའ་ིམ་ིཚེའ་ིནང་ད་བར་འཕྲོག་བཅོོམ་དང་ར་མདར་

འགྲ་ོམྱེོང་མེད་པར་དྲོང་པོའ་ིལོམ་བླངས། བདེན་པའ་ིཟོས་ཟོོས་ནས་ད་བར་འཁྲུག་

འཛངི་ན་ིབྱུང་མྱེངོ་མདེ། ཁོ་ལོ་ཟོ་རྒྱུ་ཡདོ། ལུས་ལོ་གྱིནོ་རྒྱུ་ཡདོ། ང་མ་ལྟགོས་ན་ཁྱདོ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ཚ་ོལྟོགས་མ་ིསྲིད། ད་ེའདྲོ་རེད་དམ་མ་རེད། ཅོེས་ཚིག་མཇུག་རྫོགས་མ་ཐག དེར་

ཡོད་ཚང་མས། རེད། རེད། ཅོེས་རུ་དར་དམར་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡ་ོབཞིིན་མ་ེམདའ་

གནམ་དུ་འཕྱིར། 

ད་ེནས་ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིང་ོགདོང་ལོས་ཡིད་ཚིམ་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་བག་བྲ་ོཔ་ོཞིིག་

གིས་ཚང་མར་མིག་འགྲིམ་ཞིིག་བྱས་ནས། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིས་མ་ིགསོད་མ་

དགོས་པ་བྱེད་རྒྱུ་གལོ་ཆོེན་པ་ོརེད། མ་ིལུས་རིན་ཆོེན་ཐོབ་པ་ན་ིལོས་སླེ་པ་ོམ་རེད། 

ཡནི་ནའང་ཇག་པའ་ིཕྱིགོས་ནས་ཕོལོ་ཆོརེ་ཡ་ང་སྙིངི་རྗེ་ེམདེ་པར་ང་ཚ་ོཆོམ་ལོ་འབབེ་

རྩིས་ཡོད་ན། ང་ཚོས་རང་སྲོག་དང་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ིཆོེད་དུ་……ཞིེས་མཐའ་མའ་ིཚིག་ད་ེ

སྨྲ་སྒ་ོལོས་ཐོན་པའ་ིསྐེད་ཆོ་ལོས་ལྷག་པ་ན་ིལོག་གཡས་གནམ་དུ་འཕྱིར་ནས་གོང་

འཛུབ་ཀྱིསི་མ་ེམདའ་ིསྐེམ་པ་གནན་པའ་ིཚུལོ་བསྟན།

ཁོ་སང་གློ་ོབུར་ཉོ་ིམ་གཟོས་བཟུང་ནས་མུན་རུབ་པ་དང་། ད་ེནས་ཡང་ཉོ་ིམ་

ཤིར་བ། ད་ལྟ་ཡང་གློ་ོབུར་གྱི་ིའདུ་འཛ་ིད་ེཅོ་ིཡནི་ཆོ་མ་འཚལོ་བར་ཁྱ་ིརྣམས་ཀྱིསི་ཁོ་

གནམ་ལོ་གཏད་ད་ེཟུག་སྐེད་ཁོ་ཤིས་བརྒྱབ། 

ཞིག་རྡོོས་ཆོོས་དཔལོ་གྱིི་བཀོད་པ་ལྟར་ཁོོ་ཚང་གི་ཁུག་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའི་རྡོོ་

བརྩིགས་ཀྱི་ིབསང་ཁྲོ་ིཆོེན་པ་ོདེའ་ིསྟེང་དུ་བ་ལུ་དང་། སུ་རུ། ཤུག་པ་དང་། ཁོན་པ་

འདྲོསེ་མའ་ིལྷ་བསང་བཏང་སྟ་ེདུ་སྤྲནི་དགུང་དུ་འཕྱུར། ཡུལོ་ལུང་པ་བསང་དུད་ཀྱི་ིདྲོ་ི

བཟོང་གསི་ཁྱབས། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་གཡི་ལྤགས་ཀྱིི་ཚར་སླེོག་ལོ་ཝ་དམར་གྱིི་གོང་བ་བྱས་པ། 

གོས་ཆོེན་གྱི་ིཕྱི་ིསྐེོག་ཅོན་ལོ་ཆུ་སྲམ་སྨུག་མོའ་ིམཐའ་བཅུན་ཐ་ོགང་ཙམ་ཡོད་པ་ཞིིག་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ལུས་ལོ་གྱི།ོ རྐང་ལོ་སགོ་ལྷམ་ཡུ་རངི་ཞིགི་གྱིནོ། གཡུ་དང་བཟོ་ིབྱུར་གྱི་ིམགུལོ་རྒྱན་

བྲང་ག་ིཐད་དུ་དཔྱང་། སྐྲ་གཞུག་དམར་པ་ོཆོེན་པ་ོཞིིག་མག་ོལོ་བཀྲ་ིབཞིིན་དུ། གྱིོན་

གོས་གང་དྲོག་དྲོག་ཅོིག་མ་གྱིོན་ན་ཇག་པས་བསད་པ་ཡིན་ན་ར་ོགོས་ལོ་ལྟ་ས་མི་

འདུག་ཅོསེ་འཕྱི་ཁྲོལེོ་བྱེད་ཀྱི་ིརདེ་ཅོསེ་ཀུ་ར་ེབཤིད། 

གསེར་མཚོའི་ངོ་གདོང་མཆོི་མས་བརློན་པར་གྱུར་ནས་བུ་གཉོིས་ཀྱིི་ཕུ་དུང་

ལོས་བཟུང་སྟ་ེབྲལོ་མ་ིཕོོད་པ་དང་སེམས་ཁྲོལོ་གྱིིས་བུ་གཉོིས་ཀྱི་ིང་ོགདོང་ལོ་བལྟ་བ་

ལོས་ཁོ་ནས་སྐེད་ཆོ་གང་ཡང་མ་ཐོན། ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཁོ་ཕོར་གསེར་མཚོའི་

ཕྱིོགས་སུ་བསྐེོར་ནས། འ་ོཡ། ད་ཅོ་ིངུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་ཚང་མ་བད་ེབད་ེའཚམས་

འཚམས་ལོ་ངུས་ཡོང་ན་རྣམ་རྟེོག་ཟོ། ང་ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་དཔའ་རྒོད་ཀྱི་ིདཔུང་སྣ་ེ

ཁྲོིད་ད་ེར་མདར་འགྲ་ོདུས་ཁྱོད་ཀྱིིས་མིག་ཆུས་སྐྱེེལོ་མ་བྱས་ན་རྟེེན་འབྲེལོ་ཡག་པ་ོཨ་ེ

རེད། ཅོེས་སྐེད་ཤུགས་ཇ་ེཆོེར་བཏང་ནས་བཤིད་པས་གསེར་མཚོས་གང་ཡང་མ་

བཤིད་པར་བུ་གཉོསི་ལོ་འགྲམ་པ་བརློན་པ་ར་ེསྦྱིར་ནས་ནང་དུ་ལོགོ་སངོ་།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་སོག་ལྷམ་གྱིོན་པའ་ིརྐང་པ་གཡོན་མ་ཡོབ་དཀར་ཆུ་སྲིན་ཁོ་

སྤྲོད་ལོ་རེག་པ་དང་དུས་མཉོམ་བྱིའུ་གནམ་ལོས་བབས་པ་ལྟར་རྟེ་བོ་རྐྱང་རྒོད་ཀྱིི་

སྟེང་དུ་བཞིོན། གཞིན་རྣམས་ཀྱིང་བད་ེལྕག་དོད་པོའ་ིསྒ་ོནས་རང་རང་ག་ིརྟེ་ལོ་ཞིོན། 

ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི་རུ་སྣ་ེཁྲོདི་ད།ེ 

ཀ་ིཀ་ིས་ོས་ོལྷ་རྒྱལོ་ལོ།ོ 

རྒྱབ་ར་ིཁོ་འཛནི་ཅོན། 

སྲུང་མ་མྱུར་མགྱིགོས་ཅོན།
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ཕོར་འགྲ་ོདུས་ཀྱི་ིསྐྱེལེོ་མ།

ཚུར་ཡངོ་དུས་ཀྱི་ིབསུ་མ།

གྲགོས་མ་ིཡུལོ་ལོ་ཡདོ་ཚད་རང་ཡུལོ་ལོ་ཁུག

དགྲ་རང་ཡུལོ་ལོ་ཡདོ་ཚད་མ་ིཡུལོ་ལོ་ཁུག 

ལོ་གྲགོས་ཁོ་བ་འབབ་འབབ། 

ལུང་གྲོགས་བུ་ཡུག་ཚུབ་ཚུབ། 

མ་ིབ་ོའདྲོ་འདྲོའ་ིནང་ནས།

མག་ོརྨིགོ་དཀར་གང་གསི་མཐ་ོབར་ཤིགོ 

རྟེ་བ་ོའདྲོ་འདྲོའ་ིནང་ནས། 

ལོག་སྲབ་མདའ་གང་གསི་མགྱིགོས་པར་ཤིགོ

ཀ་ིཀ་ིས་ོས་ོལྷ་རྒྱལོ་ལོ།ོ 

ཅོེས་རང་ཡུལོ་གྱི་ིརྒྱབ་ར་ིདང་ལྷ་སྲུང་ལོ་འཕྲིན་བཅོོལོ་བྱས་ནས་ག་ེསར་དམག་

ག་ིརྒྱལོ་པ་ོབདུད་འདུལོ་དུ་ཆོས་པ་ཇ་ིབཞིནི་སྐྱེདོ། 

ཉོ་ིམ་ད་ེནས་བཟུང་ཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ཉོིན་མཚན་ལྟོས་མེད་ཀྱིིས《བར་ཆོད་

ལོམ་སལེོ》གཙ་ོབ་ོབྱས་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིགསུང་རབ་མང་པ་ོཞིགི་བཀློགས་ཏ་ེཡུལོ་

མི་རྣམས་རྐྱེན་ངན་བར་ཆོད་མི་ཡོང་བའི་གསོལོ་བ་སྨོན་ལོམ་བཏབས། གསེར་

མཚོས་ཐེངས་མང་པ་ོཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་མཚན་རང་ཁྱིམ་དུ་གདན་དྲོངས་ནས་ཟོས་གང་དྲོག་

དང་ཇ་གང་ཞིམི་གྱིསི་སྣ་ེལོནེ་བྱས་ནས་ཁྱམི་གྱི་ིལྷ་དང་ཡུལོ་ལྷ་གསལོོ་བ་དང་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིགསུང་རབ་མང་པ་ོཞིིག་ཀློགོས་འདནོ་བྱས།
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

༤

ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི་སྣ་ེཁྲོདི་པའ་ིརྡོ་ོའབུམ། འཇགིས་བྱདེ་ཚ་ེརངི་། ཚ་ེསྐྱེབས་བཞི་ི

ཡིས་རུ་དར་དམར་པ་ོབཏགས་པའི་བོད་མདའ་རེ་ཁུར། ར་རྫི་བུ་ཆུང་དང་ཉོི་ཤིར་

གཉོིས་རྟེ་བདག་པོ་རྒྱག་མཁོན་ཡིན་པས་ལུས་ལོ་རྒྱུན་ལྡན་ཤི་ཟོ་བྱེད་ཀྱིི་གྲི་ལོས་

གཡུག་པ་ཐ་ོགང་ཡང་ཁྱེར་རྒྱུ་མེད། འོན་ཀྱིང་། ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱི་ིསེམས་ནང་དུ་འབྱུང་

འགྱུར་སྡོེ་བའི་ན་ཆུང་མ་རྣམས་ཀྱིི་མདུན་དུ་རང་ཉོིད་སྦྱིིན་བདག་ཆོོས་དཔལོ་དང་

ལྷན་དུ་ཇག་པའ་ིར་མདར་སོང་བའ་ིལོ་ོརྒྱུས་ཤིོད་རྒྱུ་ཡོད་ཨང་སྙིམ་པའ་ིདགའ་ཚོར་

ཆོནེ་པ་ོསྐྱེསེ། 

ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན། ནུ་བོ་ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན། སྟག་སྐྱེབས་གསུམ་གྱིིས་བོད་

མདའ་ར་ེཁུར། རྟེ་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁོན་ལོ་ཆོའ་ིམག་ོབཅོས་སྐྱེ་མ་ིབཅུ་མྱུར་སྟབས་

ཀྱིིས་ལྷ་ོཕྱིོགས་སུ་ཕྱིིན། སྡོ་ེབའ་ིནང་ག་ིམ་ིཡོངས་ཀྱི་ིསེམས་སུ་སེམས་ཁྲོལོ་དང་ར་ེ

དོགས་ཀྱིིས་ཁོེངས་ནས་སྒ་ོཁོ་ནས་ཁོ་ོཚོའ་ིཕྱིོགས་སུ་བལྟས་ཏ་ེལོག་ཟུང་ག་ིསྙིིམ་པ་

སྤྱིི་བོར་བཀོད་དེ་ར་མདའ་རྣམས་ལོ་རྐྱེན་ངན་དང་བར་ཆོད་གང་ཡང་མི་ཡོང་བའི་

གསོལོ་བ་སྨནོ་ལོམ་བཏབས། སྦྲའ་ིཉོ་ེའདབས་གང་ས་གང་ནས་ད་དུང་མཆོདོ་བསང་

ག་ིདུ་ཞིགས་ཨ་སྔནོ་དབྱངིས་སུ་འཕྱུར།

ཉོིན་ཕྱིེད་ལྷག་ཙམ་ཕྱིིན་རྗེེས་ར་ིའདབས་ཀྱི་ིབྲག་ཚོམ་ཡོད་ས་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས་པ་

དང་ཆོོས་དཔལོ་རྟེ་ལོས་བཤིོལོ། བྱིང་རྣམས་ད་ེམར་རྟེ་ལོས་བབས། ཆོོས་དཔལོ་

གྱིསི། ཇག་པ་ལོ་འབྲ་ིགཡག་མང་པ་ོད་ེའདྲོ་འདདེ་རྒྱུ་ཡདོ་པས་ཐག་རངི་པོར་སླེབེ་མ་ི

སྲདི། ཁོ་ོཚསོ་དགོས་ཟོནོ་ཆོནེ་པ་ོབྱས་ནས་འགྲ་ོག་ིརདེ། ངས་བསམ་ན་ང་ཚསོ་སྔནོ་
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ལོ་མ་ིགཅོིག་སྤྱིིར་བཏང་ག་ིལོམ་འགྲུལོ་ལོ་བརྫུས་ནས་སྔོན་ལོ་ཕྱིིན་ན་མ་གཏོགས་ང་

ཚ་ོཕོམ་ཁོ་ཉོ་ོཉོེན་ཡོད། ར་ིའདིའ་ིཕོར་ལོོགས་སུ་བྲག་ཚོམ་དང་གློང་ཚེར་མང་པ་ོཡོད་

པས་ཁོ་ོཚ་ོདེའ་ིཁྲོོད་དུ་གབ་སྟ་ེརྗེེས་ར་མདའ་ཆོམ་ལོ་འབེབ་རྒྱུའ་ིཇུས་ངན་བཤིམས་

ཡོད་ཤིས་ཆོེ། ང་ཚོས་དཔའ་ཡོད་པ་ལོ་ཐབས་ཇུས་དང་སྤྱིང་གྲུང་ཡང་ཡོད་དགོས། 

ད་ེམནི་ན་ཉོནེ་ཁོ་ཆོནེ་པ་ོརདེ། ཅོསེ་བཤིད། མ་གཞི་ིངདེ་ཚ་ོཚང་མ་རྗེསེ་ར་མདའ་ིཉོམ་

མྱེོང་མེད་པ་ཤི་སྟག་ཡིན་པས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིས་སྤྱིང་ཙམ་དང་གྲུང་ཙམ་མ་བྱས་ན་

མ་ིའགྲགི་ཅོསེ་བཤིད། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། ལོ་ཆོའ་ིམག་ོཁྱོད་རང་སོང་། སྐྲག་དགོས་དོན་མེད། 

རྐང་ཐང་ལོམ་འགྲ་ོལོ་ཇག་པ་འཕྲད་ཀྱིང་གང་ཡང་བྱདེ་ཀྱི་ིམ་རདེ།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། ལོམ་དུ་མི་ག་འདྲོ་ཞིིག་ཐུག་ནས་སྐེད་ཆོ་འདྲོི་གི་ཡོད་ན་

གཡག་བོར་སོང་བར་འཚོལོ་མཁོན་ཡིན། གཡག་ནག་པ་ོཞིིག་དང་བྲ་ེསེར་ཞིིག་ཨ་ེ

རིག་ཅོེས་སྐེད་ཆོ་དྲོིས། ད་ལྟ་འདི་ནས་མཐོང་བའི་ལྷ་ོརིའི་རྩེར་སླེེབས་དུས་གནས་

ཚུལོ་གང་ཡང་མེད་ན་ཁྱོད་རང་དེར་ངལོ་གསོས་ནས་ང་ཚ་ོསྒུག གལོ་སྲིད་གནས་

ཚུལོ་འདྲོ་མནི་ཡདོ་ན་ཁྱོད་རང་མུ་མཐུད་ལོ་བརྒྱབ་ནས་སངོ་ཞིསེ་བཤིད།

ལོགས་ས།ོ ཞིསེ་ལོ་ཆོའ་ིམགསོ་རང་ག་ིརྟེའ་ིསྲབ་མདའ་ར་རྫ་ིབུ་ཆུང་ག་ིལོག་ཏུ་

གཞིག་ནས་ཡ་ོག་ཞིགི་ཡགོ་གནི་ཕྱིནི། 

ནམ་དུས་སྟོན་མཇུག་ཡིན་པས་ཉོིན་མོའ་ིདུས་ཚོད་ཐུང་ཞིིང་མཚན་མོའ་ིདུས་

ཚོད་རིང་པའ་ིསྐེབས་ཡིན་པས། ད་ལྟ་ཉོ་ིམ་ནུབ་ར་ིདང་བར་ཐག་རིང་པ་ོམེད།གྲང་

རླུང་བསལིོ་པ་ོཞིགི་གསི་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིསགོ་ཞྭའ་ིཚར་ལོ་ོདང་། མ་ེམདའ་ིརུ་དར། རྟེ་ཡ་ི



 38  

བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

རྔ་མ་དང་རྔགོ་མ་རླུང་གསི་གཡ།ོ མ་ེམདའ་ིརུ་དར་དམར་པ་ོལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡ་ོབཞིིན་

པའ་ིདཔའ་རྒོད་ཀྱི་ིདཔུང་ཚོགས་བྲག་ཚོམ་གྱི་ིརྒྱབ་ཏུ་ཡིབ་ནས་ལོ་ཆོའ་ིམག་ོལྷ་ོརིའ་ི

རྩེར་སླེེབས་མིན་བལྟས། ད་ེལྟར་གཞིན་གྱི་ིདོན་དག་གང་ཡང་མེད་པར་སྒུག་ནས་

སྡོོད་རྒྱུ་ན་ིརང་གིས་རང་ལོ་མནར་གཅོོད་གཏོང་བ་ལྟར་འཁྱོལོ་དཀའ་བའ་ིདུས་ཚོད་

ཞིགི་རདེ། རྡོ་ོའབུམ་དང་འཇགིས་བྱདེ་ཚ་ེརིང་། སྟག་སྐྱེབས་གསུམ་རྡོ་ོཕོ་བངོ་གཅོགི་

ལོ་རྒྱབ་སྔས་བྱས་ནས་ངལོ་གསོས། འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་དང་སྟག་སྐྱེབས་གཉོིས་

ཀྱིིས་མ་ེམདའ་ིལྕགས་ཧྲེང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕྱིིས་ཀྱིིན་ད་ལྟ་རང་ཇག་པ་དང་འཕྲད་

ནས་བུ་རྟེ་སྦིོད་གསུམ་གྱིི་སྒྲིོ་འདོག་ཅོིག་གཅོོད་རྒྱུ་བྱུང་ན་སྙིམ་པའི་ཕོོ་གསར་གྱིི་

དཔའ་གཏམ་མང་དུ་བཤིད། ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ཁོ་ཁྲོོད་དུ་

བསྡོད་ད་ེཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིསི་སྣ་ཐ་སནེ་མ་ོགང་བླུགས་ཏ་ེའཐནེ། ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི་

རྩྭ་ཐུར་ཞིིག་ཁོ་རུ་བཅུག་ནས་ལྡད་ཀྱིིན། སྐྱེེས་ཕོ་ོརབ་འཚར་འཚར་རྒྱ་གྲོང་མཐའ་

ནས་འཚར། འབྲུག་ཕོ་ོསྟོང་གྲགས་གྲགས་ཨ་སྔོན་མཐའ་ནས་གྲགས་ཟོེར། ད་ེརིང་

དཔའ་གཏམ་ཤིོད་མ་ིརུང་། ཕོ་ཨ་ཁུའ་ིདཔུང་རོགས་ཡོད་ས་ནས་དཔའ་གཏམ་ཤིོད་

མ་ིརུང་ཟོརེ། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིསི་ཁོ་ོཚོའ་ིཕྱིགོས་སུ་བལྟས་ནས་དགདོ་ཙམ་བྱས།

ལོ་ཆོའ་ིམག་ོན་ིག་བཏང་ག་ོཆོོད་པའ་ིམ་ིཞིིག་རང་རེད། མིག་ཡུད་ཙམ་ལོ་ལྷ་ོ

རིའ་ིརྩེར་སླེེབས་ནས་ཡར་མར་མྱུལོ་དཔྱད་བྱས་རྗེེས་ལོ་རྩ་ེད་ེརུ་ཐ་ོཡོར་ཞིིག་དང་

འདྲོ་བར་ནག་ཙགོ་གརེ་བསྡོད།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། འགྲོ། ལུང་པའ་ིནང་དུ་གབ་ཡིབ་བྱེད་མཁོན་མེད་པས་ང་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ཚོས་གང་མགྱིོགས་ལྷ་ོརིའ་ིརྩེར་སླེེབས་པ་བྱེད་དགོས། དག་ེབ་དང་ར་མདའ་མྱུར་

དགསོ་ཟོརེ།

ཆོོས་དཔལོ་ན་ིཆུང་དུས་ནས་རྟེ་རྩལོ་ལོ་མཁོས་ཞིིང་མདའ་རྩལོ་ལོ་བྱང་པ་ཞིིག་

ཡིན་པས། སོག་ལྷམ་ཡུ་རིང་གྱིོན་པའ་ིརྐང་པ་གཡོན་མ་ཡོབ་དཀར་ཆུ་སྲིན་ཁོ་སྤྲོད་

ཅོན་གྱིི་གྱིི་སྟེང་དུ་རིག་པ་དང་དུས་མཉོམ་རྐང་པ་གཡས་པའང་གཡས་ཀྱིི་ཡོབ་

དཀར་གྱི་ིསྟངེ་དུ་འཁོདོ། བའེུ་རས་ཀྱི་ིསྟདོ་གསོ་ཀྱི་ིཕུ་དུང་བྱ་ཐང་དཀར་གྱི་ིགཤིགོ་པ་

བསྐྱེང་པ་ལྟར་གནམ་ལོ་འཕྱིར་ཙམ་བྱས་པ་ན་རྟེ་བ་ོརྐྱང་རྒོད་ཀྱིིས་འགྲོས་གོམ་པའ་ི

འཁོོར་ལོ་ོབསྐེོར་གྱིིན་རུ་སྟར་གྱི་ིསྣ་ེཁྲོིད་ད་ེཕྱིིན། བྱིངས་རྣམས་གཅོིག་ཤིོར་གཉོིས་

ཤིོར་གྱིིས་རང་རང་ག་ིརྟེ་ལོ་བཞིོན་ཏ་ེརྐྱང་རྒོད་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་འབྲང་། ཇ་ཕོོར་གང་འཐུང་

བའ་ིདུས་ཚདོ་ནང་ཁོངོ་ཚ་ོལོ་ཆོའ་ིམག་ོཡདོ་སའ་ིལོ་རྩརེ་འབྱརོ། 

ལོ་ཆོའ་ིམག་ོའདུག་གནས་ལོས་ཧོབ་ལོངས་ཀྱིིས་ཕྱིིང་ཞྭ་ཧྲུལོ་པ་ོད་ེཕུད་ད་ེབྲང་

ཁོར་བཟུང་། ཐོག་མའི་རང་མདོག་མི་མངོན་པའི་སྐྲ་གཞུག་དམར་པོ་དེ་མདུན་དུ་

དཔྱངས་ནས། ཁྱདེ་རྣམས་ཀྱིསི་ལྟསོ་དང་། ཇག་པ་ད་ེདག་གསི་ཉོནི་མཚན་ལྟསོ་མདེ་

ཀྱིསི་ཕྱིནི་ནས་ལྷ་ཆུ་ཁོམས་པ་དནོ་པའ་ིཤུལོ་ལོ་ལྟསོ་དང་། ད་རསེ་ལུག་རྫ་ིཞིགི་ཐུག་

བྱུང་པ་དསེ་ཟོརེ་ན་ཇག་པ་རྟེ་པ་བཅུ་གསུམ་འདུག་ཟོརེ།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་རུམ་ནང་ནས་གོས་ཆོེན་གྱིིས་བཏུམས་པའ་ིའཇར་མན་ནས་

ཐོན་པའི་རྒྱང་ཤིེལོ་རྙིང་སོང་ཞིིག་བཏོན་ནས་ཧ་ཅོང་རྫིག་ཉོམས་དོད་པོས་སྒོ་ནས་

བལྟས་པ་ན། ལོ་ཆོའ་ིམགོས་བཤིད་པ་ལྟར་ཇག་པ་ལྷ་ཆུ་ཁོམས་པའ་ིལུག་རབ་ཅོེས་

པ་ད་ེཐོན་པའ་ིཚུལོ་ལོ་བལྟས་ན། ས་རྒྱུས་ཆུ་རྒྱུས་ཡོད་པའ་ིམ་ིརེད། ས་རྒྱུས་ཆུ་



 40  

བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

རྒྱུས་མདེ་པའ་ིམ་ིཡནི་ན་ལུག་རབ་ཅོསེ་པ་ད་ེརྙདེ་དཀའ་བ་མ་ཟོད། ཆོ་རྒྱུས་མདེ་པའ་ི

མ་ིཡིས་ལྟས་ན་ཆུ་གཏིང་རིང་བ་དང་བྱ་ེའདམ་རྫབ་རྫོབ་ཀྱིིས་ཁོེངས་ཡོད་པས་རབ་

ད་ེནས་དནོ་མཁོན་ཡདོ་མ་ིསྲདི། 

ཁོོས་ལུག་རབ་རྒྱུད་ཀྱིི་ས་ཆོ་གང་སར་ཞིིབ་ཚགས་ཀྱིིས་བལྟས་ཀྱིང་དོགས་

གནད་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚུལོ་གང་ཡང་མ་མཐོང། ཁོོས་སྔར་བཞིིན་མིག་ཕོར་ཕྱིོགས་

སུ་བལྟས་ནས་ཉོམས་འགྱུར་ལྡན་པའ་ིསྒ་ོནས་རྒྱང་ཤིལེོ་ད་ེཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིལོག་

ཏུ་བཞིག་ནས། ཧྭ་ཧྭ། ཤིགི་ལོ་རྒྱབ་ཀྱིང་གངོ་བའ་ིཕྱི་ིརང་རདེ། ཅོསེ་བཤིད།

སྟོན་དུས་ཀྱི་ིཉོིན་མ་ོན་ིད་ེའདྲོའ་ིཐུང་བ་ལོ་ཨང་། སྐེབས་ད་ེདུས་ར་ིཆོེན་གྱི་ིགྲིབ་

མ་ཐང་གཞུང་དུ་བརྐྱང་། ནུབ་ཁོའི་ཉོི་མས་བྲལོ་མི་ཕོོད་པའི་དུང་སེམས་ཀྱིིས་ཕྱིི་

བལྟས་སླེོག་ནས་ཡངས་ཤིིང་རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིརྩྭ་ཐང་ལོ་ཙུམ་པ་ཡང་ཡང་སྦྱིར། ར་ིརབས་

ཀྱི་ིརྩ་ེམ་ོཡོངས་གསེར་གྱི་ིཁུ་བའ་ིནང་ནས་ད་ལྟ་བླང་མ་ཐག་པའ་ིཔིར་གྱི་ིརྩ་ེམ་ོདང་

ཡངོས་སུ་མཚུངས།

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། དཀའ་ཉོེན་ག་འདྲོ་ཞིིག་ཐུག་ཀྱིང་། ར་ིའདིའ་ིསྟེང་དུ་

འཁྱགས་རྒུར་བྱེད་པ་ལོས་གང་མགྱིོགས་སང་ཉོིན་ཇག་པའ་ིམདུན་དུ་སླེེབས་པ་བྱེད་

དགོས། ཇག་པས་ནོར་ཁྱུ་མྱུར་འདེད་བྱས་ཀྱིང་ང་ཚོའ་ིརྟེ་ལོས་མགྱིོགས་མ་ིསྲིད། ང་

ཚ་ོངེས་པར་དུ་ཇག་པའ་ིམདུན་དུ་སླེེབས་པ་བྱས་ནས་སང་ཉོིན་ས་བབས་ཡག་པ་ོ

བཟུང་སྟ་ེསྒུག་སྡོད་ན་ཁོ་ོཚསོ་དགོས་ཟོནོ་གང་ཡང་མདེ་པའ་ིསྒ་ོནས་ང་ཚའོ་ིམ་ེམདའ་ི

མཆུ་ལོ་སྦྱིར་ཡོང་ག་ིརེད། ཇག་པས་རྗེེས་ར་མདའ་ལོ་དོགས་ཟོོན་བྱེད་པ་ལོས་ར་

མདའ་རང་ག་ིམདུན་དུ་སླེེབས་རྒྱུར་ཧ་ལོམ་བླ་ོལོ་འཁོརོ་མ་ིསྲདི་ཅོསེ་བཤིད། 



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིཁོ་ོརང་ག་ིརིན་ཐང་བྲལོ་པའ་ིརྒྱང་ཤིེལོ་ད་ེགོས་ཆོེན་གྱིིས་ཡག་

པ་ོསྒྲིིལོ་ནས་རུམ་ནང་དུ་བཅུག་ནས། ད་ེརང་རདེ། ང་ཚསོ་ངསེ་པར་དུ་ལྷ་ཆུ་ཁོམས་

པའ་ིསྨད་རྒྱུད་ཀྱི་ིལྷ་མོའ་ིརབ་ནས་མ་ཕྱིནི་ན། ཇག་པས་ང་ཚ་ོམཐངོ་པའ་ིཉོནེ་ཁོ་ཡདོ། 

ང་ཚོས་དོགས་ཟོོན་མེད་པ་དང་ལྷོད་གཡེང་ཤིོར་མ་ིསྲིད། ཅོེས་བཤིད་པ་དང་རྟེ་བ་ོ

རྐྱང་རྒདོ་ཀྱི་ིསྟངེ་དུ་བཞིནོ་ནས་ལྕག་ཚན་གནམ་ལོ་འཕྱིར་ནས་བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་ཤིརོ། 

རྟེ་བོའ་ིགོམ་འགྲོས་དལོ་དུ་མ་བཏང་བར་བསྐྱེོད་པས་མིག་ཡུད་ཙམ་གྱི་ིདུས་ཚོད་ནང་

ཁོངོ་ཚ་ོཚང་མ་ལྷ་ཆུ་ཁོམས་པའ་ིལྷ་མོའ་ིརབ་ཁོར་སླེབེས། 

ད་གཟོོད་ཉོ་ིམ་ནུབ་རིའ་ིཕོག་ཏུ་ཡིབ། རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིརྩྭ་ཐང་ག་ིགནམ་སའ་ིའདྲོེས་

མཚམས་ཡོངས་མཚམས་སྤྲིན་དམར་སེར་གྱིིས་མཐའ་རྒྱན་སྤྲས། ཉོ་ེའཁོོར་གྱི་ིར་ི

ཐང་ཡོངས་ནས་ཤི་ཤིེད་རྒྱས་པའ་ིནོར་ལུག་ལྷས་སུ་ལོོག་པའ་ིལོམ་དུ་རམ་དཀར་རྩྭ་

མཆོགོ་ག་ིར་ོབཅུད་ལོ་རལོོ་བཞིནི་ར་རྩདེ་འགྲན། རྫ་ིབའོ་ིསྙིན་འཇབེས་ཀྱི་ིགླུ་དབྱངས་

ལོ་བྱ་རྒོད་ཀྱི་ིདེང་རུས་གློིང་བུས་རམ་འདེགས་བྱེད་ཀྱིིན་མ་ིརྣམས་ལོ་ཡུལོ་དེའ་ིསྣོད་

བཅུད་མ་ལུས་དབེན་འཇགས་དང་བབ་ཕོེབས། ཞི་ིམཐུན་དང་བད་ེསྐྱེིད་ཡིན་པའ་ིསྤྲ་ོ

སྣང་ག་ིཚརོ་བ་ཞིགི་སྦྱིིན། 

༥

ལོ་ོབདུན་གྱི་ིགངོ་། ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་སྤུན་ཟླ་གསུམ་གྱི་ིཕོ་དམ་པ་འཚ་ོབཞུགས་

ཀྱིི་སྐེབས་ཁོོང་ཚོ་སེར་ཆོེན་རྩྭ་ཐང་གི་གཡག་རུ་ཞིེས་པའི་ལུང་པ་ཞིིག་ཏུ་སྡོོད་ཀྱིི་

ཡོད། ཕོ་དམ་པའ་ིབཀོད་པ་ལྟར་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ཚོང་དཔོན་བྱས་ནས་ལྷ་ོཕྱིོགས་

དག་ཀངོ་རྒྱུད་དུ་ཞིངི་འབྲགོ་བརྗེ་ེཚངོ་དུ་སངོ་ནས་ཚུར་ལོགོ་ག་ིལོམ་ཁོར་ཁོ་ོརང་ནད་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གཞིི་དྲོག་པོ་ཞིིག་གིས་མནར་ཏེ་ཉོིན་གསུམ་རང་གི་གའུ་ཡི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བྱིན་

རློབས་རྩ་ཆོེན་འགའ་བཟོས་ནས་གཡོག་པ་ོརྣམས་ཀྱིིས་རྟེ་ལོ་སྐྱེོན་ཏ་ེསྡུག་རུས་བྱས་

ནས་ཡོང་། ལྷ་ཆུ་ཁོམས་པའ་ིལྷ་མོའ་ིརབ་ཁོར་སླེེབས་པའ་ིཉོིན་ནད་གཞི་ིཇ་ེངན་ཇ་ེ

སྡུག་ཏུ་སོང་ནས་རྟེ་ཡང་བཞིོན་མ་ིཐུབ་པའ་ིཚད་ལོ་སླེེབས་ ཚིགས་སར་སླེེབས་པ་

དང་གཡོག་པ་ོའགའ་ཤིས་ཀྱིིས་གུར་ཕུབ། འགའ་ཤིས་ཀྱིིས་མ་ེབཏང་། འགའ་ཤིས་

ཀྱིིས་ཆུ་བླངས། ཁོ་ོཚོའ་ིཚིགས་ས་དང་བར་ཐག་མ་ིའགྱིང་བའ་ིསར་སྦྲ་ནག་ཆོེན་པ་ོ

ཞིགི་འདུག་པས་གཡགོ་ལོ་ཆོའ་ིམག་ོརྒྱུ་མ་འདུར་གྱིསི་དརེ་སངོ་ནས་བཏུག་ཤུ་ཚག་

ཚག་ཚག་མ་ོཞིིག་བརྒྱབ། ད་ེདུས་ལོ་ོན་༥༠ཡོལོ་ཙམ་གྱི་ིམ་ིཞིིག་ཡོང་ནས། ཕོེབས་

ལོམ་ཉོ།ེ དནོ་དག་ཅོ་ིཡདོ། སྐྱེེལོ་ཇ་མར་ཁུ་སྐེོལོ་བྱདེ་ལྕ་ིབ་དགསོ་སམ། ཞིསེ་ཁོམས་

འདྲོ་ིདང་ལྷན་དུ་ད་ེལྟར་བཤིད།

ལོ་ཆོའ་ིམགོས་སེམས་སྔངས་འཚབ་ཀྱི་ིསྒ་ོནས་། བཞུགས་སྐྱེིད་ཆོ།ེ སྐུ་མཁྱེན་

ང་ཚོའ་ིཚོང་དཔོན་ན་ནས་ཉོིན་གསུམ་ཕྱིིན་ཡང་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འགྲ་ོབ་ལོས་དྲོག་སྐྱེེད་མ་ི

འདུག་པས་……

མ་ིདསེ། ཡ་ཡ། ཧ་ག་ོསངོ་ཁྱདོ་ཕོར་ལོགོ ང་ལོམ་སངེ་ཡངོ་དགསོ་ཟོརེ་ནས་ནང་

དུ་ལོགོ

ཅུང་མ་འགོར་བར་མ་ིདར་མ་དེས་ལོག་གཅོིག་གིས་རྫ་མའ་ིཁོོག་ལྟིར་ཞིིག་དང་

ལོག་གཅོགི་གསི་གསོ་ཆོནེ་གྱི་ིཁུག་མ་ཆུང་ཆུང་ཞིགི་ཁྱརེ་ནས་ཡངོ་བྱུང།

གུར་ནང་དུ་འཛུལོ་ནས་ཇ་ཡ་ིཁོོག་ལྟིར་ད་ེལོ་ཆོའ་ིམག་ོཡ་ིལོག་ཏུ་བཞིག་ནས། 

ཁྱོད་ཚོས་ཇ་ཐུངས། ནད་པ་ལོ་ཇ་གང་བླུགས་དང་། ཞིེས་བཤིོད་ཀྱིིན་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་
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མཚན་གྱི་ིགམ་དུ་བསྡོད་ད་ེནད་ཀྱི་ིའབྱུང་རྐྱེན། མ་ན་གོང་ག་ིཉོིན་དེར་ཟོས་གང་དང་

གང་བཟོས་པའ་ིསྐེརོ་སྐེད་ཆོ་དྲོསི། 

མ་ིདེས་གོས་ཆོེན་གྱི་ིསྨན་ཁུག་ཆུང་ཆུང་ད་ེཁོ་ཕྱིེས་ནས། ང་སྨན་པ་མིན། ཡིན་

ཡང་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ།ེ ཞིསེ་ཅུང་ཟོད་ངག་ནས་སྐེད་ཆོ་མདེ་པར་འདྲོནེ་བྱདེ་ཟུང་ཡང་

དམ་པར་བཙུམས་ཏ་ེགསོལོ་བ་སྨོན་ལོམ་རྒྱབ་རྗེེས།རྭ་སྒྲིེང་རིན་པ་ོཆོེས་གནང་པའ་ི

བྱིན་རློབས་རྩ་ཆོེན་འགའ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཐུངས། ད་ོནུབ་ཅུང་ཟོད་དྲོག་སྐྱེེད་ཡོད་ན་

ནད་པ་ངེད་ཚང་དུ་ངས་ལྟ་སྐྱེོང་བྱེད་ཆོོག ཚོང་པ་གཞིིས་སུ་ལོོག་པ་ལོས་འདིར་

བསྡོད་ནས་དག་ེམཚན་གང་ཡང་མེད། ཅོེས་བཤིད་ནས་ར་ིབོང་ག་ིརིལོ་མ་ལྟ་བུ་ཁོ་

ཤིས་ཤིགི་དང་སྨན་འདུར་མ་ཁྱམེ་གང་སྦྱིནི།

འབྲང་མ་ིཡོངས་ཀྱིིས། ཐུགས་རྗེ་ེཆོ།ེ འགྲུལོ་པ་འ་ཆོད་འུ་ཐུག་ག་ིསྐེབས་ར་ེབ་

ཡོངས་བཅོོལོ་ས་ཁྱེད་ལོས་མེད། ཅོེས་ཕོལོ་ཆོེར་བླ་མ་རྩ་ཆོེན་ཞིིག་མཇལོ་པ་ལྟར་

མགོའ་ིཞྭ་ཕུད་ཅོིང་སྤྱི་ིབོར་བཅོིངས་པའ་ིསྐྲའ་ིལྷས་མ་བཀྲོལོ་ཏ་ེགུས་ཕྱིག་འཚལོ་པའ་ི

ཕྱིག་རྒྱ་ཡང་བྱས། ལོ་ལོས་ཁོ་ོལོ་ཇ་བླུགས་པ་དང་ཤི་དང་ཐུད་དང་ཞིིང་ཁུལོ་ནས་

ཉོསོ་པའ་ིཁོམ་བུ་དང་སྟར་ཁོ་སགོ་མདུན་དུ་བཞིག་ནས་སྣ་ེལོནེ་བྱས།

མ་ིདསེ། ཁྱདོ་ཚསོ་ད་ེའདྲོ་མ་ཟོརེ། ང་སྨན་པ་མིན། སྨན་གྱི་ིསྐེརོ་ངས་ཅོ་ིཡང་མ་ི

ཤིསེ། མ་ིདགའ་ན་ཆོསོ་ཡནི་མ་ིཟོརེ་རམ། ང་སྨན་པ་མནི། ང་ན་ིམ་མྱེངོ་དགུ་མྱེངོ་ཅོན་

གྱིི་རྒད་པོ་ཞིིག་ཡིན། གནའ་མི་བོད་ཀྱིི་གཏམ་དཔེར། ཚེ་སྟོད་སླེོབ་དཔོན་པདྨའི་

འཚམ་གཡོག་བྱེད་མྱེོང་། ཚ་ེསྨད་སྲིན་པ་ོམག་ོདགུའ་ིར་རྫ་ིབྱེད་མྱེོང་ཞིེས་པ་ལྟར་ལོ་ོ

ཆུང་དུས་ཇག་པའ་ིལོས་ལོ་བཞུགས་ནས་མ་ིགསོད་རྒྱུ་འཕྲོག་ག་ིལོས་ངན་བརྩམས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

མྱེོང་། ཨཾམ་ཎི་ིཔདྨའ་ིངྷུཾ་ཾ། ད་ེནས་ལོ་ོབཅུའ་ིགོང་ང་དབུས་སུ་གནས་མཇལོ་དུ་འགྲ་ོ

བའ་ིལོམ་བར་དུ། ཨོ། བླ་མའ་ིབྱིན་རློབས་ཀྱི་ིམཐུས་ངའ་ིསེམས་ལོ་སྔར་བྱས་ཀྱི་ི

ལོས་ལོ་འགྱིོད་པ་དང་འཇིགས་སྐྲག་ཅོིག་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཤུགས་ཀྱིིས་འཁོོར་འོངས་

ནས་ཚ་ེཕྱི་ིམའ་ིལོམ་འཕྲང་དུ་འགྲ་ོདཀའ་བའ་ིསམེས་ཁྲོལོ་ཆོནེ་པ་ོསྐྱེསེ། 

ང་ཚ་ོཡུལོ་ལོས་ཐནོ་ཏ་ེཉོནི་ཞིག་བརྒྱད་ཕྱིནི་རྗེསེ་ས་ཆོ་སྐྱེདི་པ་ོརྭ་སྒྲིངེ་གཞུང་དུ་

སླེབེས།དརེ་ཉོནི་ཞིག་གསུམ་བསྡོད་ད་ེརྭ་སྒྲིངེ་དགནོ་པར་མཇལོ་སྐེརོ་ཕྱིནི། སྐེབས་ད་ེ

དུས་རིན་པོ་ཁོོང་ལྷ་སར་ཕོེབས་ནས་བཞུགས་མེད་པས་མི་ཚང་མའི་སེམས་སུ་

ཕོངས་སེམས་ཆོེན་པོ་སྐྱེེས། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ག་དུས་ཕྱིིར་དགོན་པར་

ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་མིན་ད་ལྟ་ཤིོད་དཀའ་ཟོེར། ད་ེནས་ང་ཚོས་ཕྱིིར་ལོམ་དུ་ངེས་པར་

དུ་བླ་མ་མཇལོ་ཐུབ་པ་བྱེད་ཅོེས་གྲོས་འཆོམ་ནས་ཕྱི་ིཉོིན་མུ་མཐུད་དབུས་ལྷ་སའ་ི

ཕྱིགོས་སུ་བསྐྱེདོ། 

ཁོསོ་ལོག་ཟུང་ག་ིསྙིམི་པ་སྤྱི་ིབརོ་བཀདོ། སྐེད་གདངས་ཇ་ེཆུང་དུ་བཏང་ནས་མུ་

མཐུད་བཤིད་དོན། ཨ་མ་མ། ཅོ་ིའདྲོའ་ིརྟེེན་འབྲེལོ་བཟོང་པ་ོཞིིག་མ་རེད་དམ། ང་ཚ་ོ

དབུས་ལྷ་སའ་ིསྒ་ོལོའ་ིརྩེར་སླེེབས་པ་དང་དུས་མཉོམ། རྭ་སྒྲིེང་རིན་པ་ོཆོེས་རྟེ་མཆོོག་

ངང་པ་ཞིིག་ལོ་བཅོིབ་ཏ་ེསྐུ་འཁོོར་དང་བཅོས་པ་སྐུ་ཡ་ིའོད་ཟོེར་ནམ་མཁོར་ཁྱབ་ནས་

ཚུར་ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་བ་དང་འཕྲད་པས་ང་ཚ་ོཡོངས་ཀྱིིས་བླ་མའ་ིཞིལོ་རས་ཉོ་ིམ་

ལྡ་ེབ་བཞིིན་མཇལོ་པའ་ིསྐེལོ་པ་བཟོང་པ་ོཐོབ། ང་རང་གིས་རིན་པ་ོཆོེའ་ིཞིབས་སྤྱི་ི

བོར་བཀོད་དེ། སྔར་བྱས་ཀྱི་ིལོས་ལོ་འགྱིོད་བཤིགས་བྱས་ཤིིང་ཕྱི་ིམའ་ིལོམ་དུ་འགྲ་ོ

དུས་དམྱེལོ་བར་མ་ལྷུང་པ་ཞིིག་ཁྱེད་ནས་སྐྱེབས་མཇུག་གནང་རོགས། ཞིེས་རང་
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དབང་མདེ་པར་མགི་མཆོ་ིམས་གང་ནས་བཤིགས་པ་ཕུལོ།

རིན་པོ་ཆོེ་ནས་ཐུགས་དགྱིེས་པའི་བཞིད་མོ་ལྷང་ལྷང་དུ་བཞིད་ཀྱིིན། ཡ་ད་

འགྱིདོ་བཤིགས་བྱདེ་པ་ཡག་པ་ོརདེ། ད་ནས་སྲགོ་གཅོདོ་ཀྱི་ིལོས་ཡངོས་སུ་སྤོངས་ཏ་ེ

མ་ིདྲོག་ཞིན་ཀུན་ལོ་སེམས་བཟོང་གིས་རོགས་པ་བྱེད་གང་ཐུབ་བྱོས་དང་། ད་ེལྟར་

བྱས་ན་ཁྱོད་དམྱེལོ་བར་མ་ིལྷུང་བས་མ་ིཚད་སྐྱེ་ེབ་ཕྱི་ིམ་ཤིཀྱིའ་ིདག་ེསླེོང་ཚུལོ་དང་

ལྡན་པ་ཞིགི་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུར་ང་རྭ་སྒྲིེང་གིས་ཁོས་ལོནེ་ཆོགོ ཅོསེ་གསུངས་ཏ་ེཕྱིག་ཕྲངེ་

ངའ་ིམག་ོཐགོ་ཏུ་བཞིག་ནས་ངའ་ིབླ་ོཁོ་ཡངོས་ཆོསོ་ལོ་བསྒྱུར་བ་རདེ། ཅོསེ་བཤིད།

འགྲོ་ཁོར་ཁོོས་ཁོ་ཕྱིིར་བསྐེོར་ནས་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་ལོ་སེམས་ཁྲོལོ་མ་བྱེད་

དྲོག་ཡོང་། སང་ཉོིན་དྲོག་སྐྱེེད་བྱུང་ན་ངའ་ིནང་དུ་སྡོོད། འབྲང་མ་ིཚང་མ་ཕོར་ལོོག་

བཏང་ན་ཡག་ག་ིརེད། ནང་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་གནས་ཚུལོ་གང་ཡིན་ཡང་ཧ་ག་ོན་ཡག་

ག་ིརདེ། བྱནི་རློབས་ད་ེདག་རྩ་ཆོནེ་ཡནི་པས་གཙགོ་པ་མ་ཤིརོ་བ་བྱདེ་དགསོ། ཞིསེ་

བཤིད། 

བྱིན་རློབས་དེ་དག་བཏུང་ནས་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་ཤིིག་ཕྱིིན་རྗེེས་ཉོི་མ་

རྒྱལོ་མཚན་གྱིི་དོན་ལྔ་སྣོད་དྲུག་སྟེང་འོག་རྗེེས་སོང་སྙིམ་པའི་ཟུག་གཟོེར་དྲོག་པོ་

ལོངས་ཏ་ེམག་ོཡ་ིསྐྲ་གསེབ་ནས་ཀྱིང་རྔུལོ་ཆུ་ཁྲུམ་ཁྲུམ་དུ་བཤིར། འབྲང་མ་ིརྣམས་

སྔངས་སྐྲག་གིས་བཟོོད་ཐབས་བྲལོ་ཡང་བྱ་ཐབས་མེད། འགའ་ཤིས་ཀྱིིས་སྐྱེ་མིན་

སརེ་མནི་གྱི་ིམ་ིཁོ་བད་ེདསེ་སྨན་ལོགོ་སྤྲད་པ་མནི་ནམ་ཟོརེ། དུས་ཡུན་གང་འཚམས་

ཕྱིིན་རྗེེས་ཁྲོག་ག་ིནང་དུ་མཁྲོིས་པའ་ིམདོག་དང་འདྲོ་བའ་ིའཛར་འཛོར་མང་པ་ོཞིིག་

བསྐྱུགས་ནས་ཟུག་གཟོེར་རིམ་གྱིིས་འཇགས། ཕྱིི་ཉོིན་མག་ོད་དུང་ཅུད་ཟོད་ན་བ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ལོས་གཞིན་གྱིི་ཟུག་གཟོེར་མེད་ཀྱིང་ལུས་ཀྱིི་སྟོབས་ཤིོར་ནས་རང་གི་སྐེེད་རགས་

རང་གིས་ཧ་ལོམ་བསྡོམ་མི་ཐུབ། ཚོང་དཔོན་མངོན་གསལོ་དོད་པོའ་ིསྒ་ོནས་དྲོག་

སྐྱེེད་བྱུང་བས་འབྲང་མི་ཡོངས་བློ་བདེ་བར་གྱུར་ནས་བཅོག་ཞིག་གཅོིག་བསྡོད་

རྗེེས།གཞིན་རྣམསགཞིིས་སུ་ལོོག ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་མར་ཁུ་ཚ་ེརིང་གིས་བཤིད་པ་

ལྟར་སྔར་བཞིིན་ཁོ་ོཚང་དུ་བསྡོད་ད་ེལུས་གས་ོབྱས། ཟླ་ཕྱིེད་ལོས་མ་འགོར་བར་ཉོ་ི

མ་རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིནད་གཞི་ིརྦད་ད་ེདྲོག་ཅོིང་ལུ་སྟོབས་རབ་ཏུ་རྒྱས། དུས་ད་ེནས་

བཟུང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་དང་མར་ཁུ་ཚ་ེརངི་གཉོསི་མཛུབ་མ་ོདམར་འགུག་བྱས་པའ་ི

ཤིག་པོར་གྱུར། ཕྱིིས་སུ་ཕོ་དགྲ་འདུལོ་གྲོང་རྗེེས་ཕོའ་ིཁོ་ཆོེམས་ལྟར་ཁོོང་ཚ་ོཆོོས་

དཔལོ་ཚང་ག་ིཉོ་ེའགྲམ་དུ་སྤོོས་ནས་དོན་དག་ཆོ་ེབ་ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིབཀོད་པར་ཉོན། 

ད་ེནས་ཞིངི་འབྲགོ་རྗེ་ེཚངོ་ག་ིལོམ་ཡང་མནི་པས་ཕོན་ཚུན་འགྲ་ོའངོ་དཀནོ་པར་གྱུར། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། ངའ་ིམནའ་བཞིག་ག་ིཤིག་པ་ོམར་ཁུ་ཚ་ེརིང་ཞིེས་པ་

ཞིིག་ཡོད། སྟོན་དུས་ཕོལོ་ཆོེར་ལྷ་མོའ་ིརབ་ཀྱིི་ཉོེ་ཁོོར་དུ་སྡོོད་ཀྱིི་ཡོད། ཁྱོད་ཚོས་

འདིར་ཏོག་ཙམ་སྒུག ཁོོང་ཚ་ོའད་ིཁུལོ་དུ་བསྡོད་ཡོད་ན་ངས་སྐེད་ཆོ་འདྲོ།ི ཁྱོད་ཚོས་

བག་ཟོོན་བྱེད་རྒྱུ་མ་བརྗེེད་ཟོེར་ནས་ལུས་ལོ་བཏགས་པའ་ིའཁོོར་གསུམ་བཀྲོལོ་ནས་

རྐང་ཐང་མར་ཕུ་དུང་ནག་ཡུག་གརེ་ཕྱིནི།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ར་རྫི་བུ་ཆུང་དང་ལོ་ཆོའི་མགོ་གཉོིས་ཁོག་སོ་སོར་ལྷ་མོའ་ི

རབ་ཀྱི་ིགཡས་གཡནོ་གྱི་ིར་ིསྟངེ་དུ་ས་ོབར་མངགས། གཞིན་རྣམས་ཀྱིསི་རང་རང་ག་ི

རྟེའ་ིཁོ་སྲབ་བཀྲལོོ་ནས་རྩྭ་ཟོ་རུ་བཅུག 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་སྤྱིིར་བཏང་ག་ིལོམ་འགྲུལོ་ཞིིག་ལོ་བརྫུས་ནས་ཕྱིིན། ལོ་ཉོག་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ད་ེནས་དོན་པ་ན་ཕོར་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིསྤོང་ལྗོོངས་ཀྱི་ིགཞུང་དུ་མ་ིཚང་གཉོིས་ཀྱི་ིསྦྲ་ནག་གྲུ་

བཞིི་གཉོིས་ལྷིང་འཇགས་གསེར་གྱིི་མཚོ་མོའ་ིསྟེང་གི་གྲུ་གཟོེངས་གཉོིས་དང་

མཚུངས། ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིསི་གང་སར་མགི་འགྲམི་ཞིགི་བརྒྱབ། སྦྲ་ནག་གཉོསི་

ཀྱི་ིཉོ་ེཁོོར་གང་སར་དབེན་ཞིིང་འཇགས། ཤིག་པ་ོམར་ཁུ་ཚ་ེརིང་ཚང་གཡོན་ཕྱིོགས་

ཀྱིི་སྦྲ་འདི་ཡིན་ནམ་གཡས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྦྲ་འདི་ཡིན། སྦྲ་གཉོིས་ཀའི་ཕྱིི་རུ་མི་ནི་མི་

འདུག གང་ཡནི་ཡང་ཡནི། གང་ལྟར་མ་ིཞིགི་སྒརོ་དོན་ན་སྐེད་ཆོ་དྲོསི་ན་མ་འགྲགི་པ་

ག་ལོ་ཡོད་སྙིམ་ནས། ཤུ་ཤུ་ཤུ་ཞིེས་གཏུག་ཤུ་བརྒྱབ། སྦྲ་གཅོིག་ནས་བུད་མེད་ལོ་ོ

ལོོན་གཅོིག་སྒོར་དོན་ཏ་ེཅོ་ིཡང་མ་བཤིད་པར་ཁོོའ་ིཕྱིོགས་སུ་བལྟས་ནས་བསྡོད། ད་ེ

དང་ཆོབས་ཅོིག་འདོག་ཁྱ་ིདོམ་ནག་འདྲོ་བ་གཉོིས་ཀྱིིས་སྐེ་ེཡ་ིལྕགས་ཐག་ལོ་ཡང་ས་ོ

འདེབ་ཀྱིནི་གནམ་ས་དབྲལོ་བ་ལྟ་བུའ་ིངར་སྐེད་སྒྲིགོ 

ཤིག་པ་ོམར་ཁུ་ཚ་ེརངི་བསྡོད་ཡདོ་དམ་ཞིསེ་དྲོསི། 

བུད་མེད་ལོ་ོལོོན་དེས་ཁོོའ་ིསྐེད་ཆོར་ལོན་མ་བརྒྱབ་པར་སྐེད་ཤུགས་ཆོེན་པོའ་ི

སྒ་ོནས། ཨ་བུ་མར་ཚ།ེ མགྲནོ་པ་ོཐནོ་སངོ་། ཞིསེ་སྐེད་བརྒྱབ།

མར་ཁུ་ཚ་ེརིང་གིས་སྦྲའ་ིནང་ནས་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིསྐེད་ག་ོནས། ཧྭ་ཧྭ། ཉོ་ི

མ་རྒྱལོ་མཚན་མ་རེད་དམ། ཁྱོད་རང་ཕྱི་ིཔ་ོའད་ིདྲོ་ག་ར་ེརེད། ཤིོག་ཤིོག ལོམ་བར་

དཀའ་ལོས་ཁོག་མ་སོང་ངམ། ཞིསེ་བཤིད། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིསི་གང་ཡང་མ་བཤིད་པར་སྦྲའ་ིནང་དུ་འཛུལོ།

མར་ཁུ་ཚ་ེརངི་འབལོོ་གདན་གྱི་ིསྟངེ་དུ་གཡག་དཀར་པའོ་ིཀ་ོབའ་ིགདན་ཞིགི་ག་ི

སྟངེ་དུ་བསྡོད་ད་ེདཔ་ེཆོ་ཞིགི་ཁོ་ཕྱིསེ་ནས་ལྟ་བཞིིན་འདུག ཡ། ག་ར་ེབྱས་པ་རེད། ད་ེ
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

རངི་ཞིབས་ཐང་མར་ཕོབེས་སམ། མགྱིགོས་པ་ོཇ་བླུགས། ཞིསེ་བཤིད། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གདན་སྟེང་དུ་བསྡོད་པ་དང་ཇ་ཧུབ་གང་བཏུང་ནས། ཤིག་པ།ོ 

ད་ེརིང་ཉོ་ིམ་གཟོའ་ཡིས་བཟུང་པའ་ིདུས་ང་ཚ་ོསེར་ཆོེན་གྱི་ིཁྱིམ་དུད་གཉོིས་ཀྱི་ིའབྲ་ི

གཡག་ཧ་ལོམ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཞིགི་ཇག་པས་དདེ་ནས་སངོ་། ཤིག་པ་ོཁྱདོ་ཚསོ་

ཇག་པ་ག་ོརགི་མ་བྱུང་ངམ། 

ཇག་པ། རྟེ་པ་ག་ཚདོ་འདུག

བཅུ་གསུམ་ཙམ་ཡདོ་པ་འདྲོ། ཁོ་ོཚ་ོས་རྒྱུས་ཅོན་རྐྱང་རྐྱང་ཡནི་པ་འདྲོ།

མར་ཁུ་ཚ་ེརིང་ག་ིང་ོགདོང་ལོས་ཧང་སངས་པའ་ིརྣམས་འགྱུར་གྱིིས་ཁོོའ་ིཚིག་

མཇུག་འཕྲགོ་ནས། ད་བྱས་ན་ཁོ་ོཚ་ོལྷ་མོའ་ིརབ་དནོ་འདུག་ཟོརེ་རམ། 

མ་ིའདུག སྤྱིིར་བཏང་ཡུལོ་ལུང་གཞིན་ནས་ཡོང་བའ་ིལོམ་འགྲུལོ་ཡིན་ན་ཕོལོ་

ཆོརེ་ལྷ་མོའ་ིརབ་ནས་མ་གཏགོས། ལུག་རབ་ནས་དནོ་མཁོན་ཉུང་ཉུང་ཡནི། 

མར་ཁུ་ཚ་ེརངི་གསི་ཁྱདོ་ཀྱི་ིརགོས་པ་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡདོ།

ཁོ་ོཚ་ོད་ལྟ་རིའ་ིཕོར་ལོགོས་སུ་སྒུག་ནས་ཡདོ། 

མར་ཁུ་ཚ་ེརིང་གིས་མན་ོབསམ་ཅུང་ཟོད་བཏང་རྗེེས། སྐྱེིད་པ་ོཚ་ེརིང་གང་དུ་

འདུག 

སྦྲའ་ིཕྱི་ིལོགོས་ནས། སྦྱིནི་བདག་ལོགས་ང་འདརི་ཡདོ། སྣམ་བུའ་ིཕྱུ་བ་ས་ོམནི་

རྙིང་གྱིོན་པའ་ིཕོ་ོགསར་གཟུགས་རིང་སྟོབས་ཆོེན་སྐྱེིད་པ་ོཚ་ེརིང་ཞིེས་པ་ད་ེསྐེེད་པ་

སྒུར་སྒུར་བྱས་ནས་འཛུལོ་བྱུང་། 

མར་ཁུ་ཚ་ེརངི་གསི། འབྲ་ིགཡག་ལྷས་སུ་སླེེབས་རྗེེས། ཁྱདོ་ཀྱིསི་ཕོ་ོགཡགོ་ཁོ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ཤིས་སྐེད་བཏང་ནས་རང་རེའི་སྦྲའི་ལྷོ་ཡི་སྤོངས་ལྗོོངས་ཀྱིི་སྟེང་དུ་གུར་མོ་ཆོེ་དེ་

ཕུབས། ད་ེནས་ལུག་ཤིེད་བཟོང་གཉོིས་བདམ་ནས་བཤིས་ཏ་ེཤི་ཚོས། མ་ོགཡོག་ད་ེ

དག་ལོས་ཁོ་ཤི་ཀྱིསི་མ་ེགཏངོ་ཆུ་ལོནེ་དང་ཇ་སྐེལོོ་རྒྱུ། ཤི་བཙ་ོརྒྱུའ་ིབཀདོ་སྒྲིགི་བྱསོ། 

ད་ེནས་ཁྱོད་རང་དགོང་ཟོས་ཡག་པ་ོབཟོས་རྗེེས་ལོའ་ིཕོར་ལོོགས་ན་ངའ་ིགྲོགས་པོའ་ི

རགོས་པ་རྟེ་པ་བཅུ་གྲངས་ཤིགི་ཡདོ་པ་བསུས་ཤིགོ་ཅོསེ་མངགས། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིསི། ད་ལྟ་ས་ཡང་རུབ་གྲབས་ཡདོ་པས་རྙགོས་དྲོ་ད་ེའདྲོ་མ་ི

དགོས་ཟོེར་ཡང་མར་ཁུ་ཚེ་རིང་གིས། རྙོགས་དྲོ་གང་ཡང་མེད། དེ་རིང་ངའི་སར་

སླེེབས་པས་ངའ་ིཁོར་ཉོན་དགོས། རང་རེའ་ིཁོ་དཔེར། གྲོགས་བཟོང་བརྒྱ་ཡོད་ཀྱིང་

ཉུང་།དགྲ་ཟླ་གཅོགི་ལོས་མདེ་ཀྱིང་མང་མ་ིཟོརེ་རམ། 

ཕྱི་ིརུ་གཡོག་པ་ོཕོ་ོགཞིོན་འགའ་ཤིས་ཀྱིིས། ཞིོག་གཅོིག མོག་གཉོིས། ཟོེར་

བཞིིན་གུར་མ་ོཆོ་ེཕུབ། གཡོག་པ་ོགཉོིས་ཀྱིིས་ཞིགས་པ་གཡུག་སྟ་ེལུག་ཁྱུའ་ིནང་

ནས་ཤི་གཟོན་ཤིེད་བཟོང་གཉོིས་བཟུང་ནས་སྐེ་ེལོ་ཐག་པ་བརྒྱབ་སྟ་ེཁྲོིད། རླུང་རྟེ་མ་

རྒྱུག་པའ་ིཤི་གཟོན་ལོས་ངན་གཉོིས་ཀྱིིས་ཀྱིང་རང་ཉོིད་ཤི་ཤིེད་བཟོང་བས་རང་སྲོག་

ཤིོར་བ་ཤིེས་པའ་ིཚུལོ་གྱིིས་། རྦ་རྦ་ཞིེས་སྐེད་བརྒྱབ་ཀྱིང་། ཡ་ང་སྙིིང་རྗེ་ེམེད་པའ་ི

གཤིེན་པ་གཉོིས་ཀྱིིས་ཁོ་ནས་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པའ་ིམ་ཎི་ིའདོན་བཞིིན་འཕྲལོ་ཐག་ཆོོད་

པའོ་ིསྒ་ོནས་ལུག་གཉོསི་ཕྱི་ིམའ་ིལོམ་དུ་བརྫངས་ཟོནི་ནས་ཤི་ར་ེར་ེབཞིནི་ཁྲོ་ོཟོང་ཆོནེ་

པ་ོཞིིག་ག་ིནང་དུ་བླུག་ནས་བཙོས། ད་དུང་ལོག་པ་ཁྲོག་དམར་གྱིིས་སྦིག་ནས་ཁོ་

སྤྲདོ་དུ་བསྡོད་ད་ེརྒྱུ་མ་བླུགས་ཀྱིནི་འདུག

སྐེབས་དོན་ལོས་ཀའ་ིབཀོད་སྒྲིིག་ཟོིན་རྗེེས་མར་ཁུ་ཚ་ེརིང་ཁོ་ོརང་ག་ིཆོེད་སྤྱིོད་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གཡག་དཀར་པོའ་ིཀོ་གདན་གཏིང་པའི་འབོལོ་གདན་གྱིི་སྟེང་དུ་དཀྱིིལོ་མོ་ཀྲུང་དུ་

བསྡོད་ད་ེཤིིང་ཕོོར་དངུལོ་ཤིན་ནང་ནས་ཇ་ཧུབ་གང་བཏུང་། ད་ེནས་ལོག་པ་རུམ་དུ་

བསྐྱེངས་ཏ་ེརྒྱ་གློང་ག་ིརྭ་ཅོ་ོདཀར་པ་ོལོ་རྒྱ་དངུལོ་གྱིིན་ཤིན་པའ་ིསྣ་རུ་བླངས་འོང་སྟ་ེ

ཉོམས་འགྱུར་ལྡན་པའི་སྒ་ོནས་རྐང་མགོར་ལོན་གསུམ་བརྡོབ་སྟེ་ལོག་གཡོན་མའི་

སེན་མོའ་ིསྟེང་དུ་ཉུང་ཙམ་ཞིིག་བླུག ད་ེནས་སྣ་རུ་ད་ེམག་ོནས་མཇུག་བར་མྱེོང་རོལོ་

ཐངེས་གཅོགི་བྱས་རྗེསེ་སྣ་རུ་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ལོ་གཡར། 

ཅུང་མ་འགོར་བར་གུར་མ་ོཆོ་ེཡང་ཕུབས་ཟོིན་ལོ། མག་ོཇ་དང་པ་ོལྷོག་ལྷོག་ཏུ་

ཁོལོོ། བུད་མེད་འགའ་ཤིས་ཀྱི་ིའབྲ་ིམར་སེར་པ་ོཀ་ཏ་ོར་གང་དང་ནས་དཀར་གྱི་ིརྩམ་

པ་ཀ་ཏ་ོར་གང་གུར་ནང་དུ་ཁྱེར་ནས་ལོ་ལོས་མར་ཇ་སྲུབ། ལོ་ལོས་ཤིིང་ག་ིཔ་རུའ་ི

ནང་དུ་ཕྱི་ེམར་སྤོལོོ། ལོ་ལོས་ཁྲོ་ོཟོང་ནང་ག་ིཤི་ཨ་ལོགོ་བརྒྱབ། དུས་ཚདོ་དའེ་ིནང་ད་ེ

ལྟ་བུའ་ིའདུ་འཛ་ིན་ིམར་ཁུ་ཚ་ེརིང་ཚང་ག་ིགནམ་ལོ་ོགསར་ཚེས་དགའ་སྟོན་སྐེབས་

དང་ཁྱིམ་དུ་བླ་སྤྲུལོ་དང་ཚོང་པ་ཆོ་ེཁོག་སྐུ་མགྲོན་དུ་ཕོེབས་སྐེབས་མ་གཏོགས་ཡོད་

མ་མྱེོང་། གཡོག་ཕོ་ོམ་ོརྣམས་ཀྱིིས་ད་ེརིང་ཕྱི་ིཔ་ོའད་ིའདྲོ་སྐུ་མགྲོན་སུ་ཞིིག་ཕོེབས་ཀྱི་ི

ཡོད་དམ། དུས་ཚོད་ཕྱི་ིཔ་ོའད་ིའདྲོ་བླ་སྤྲུལོ་ན་ིཡིན་མ་ིསྲིད། ད་ེསྔའ་ིཇག་ཚོགས་ད་ེ

དག་དང་འབྲལེོ་བ་བཅོད་ནས་ལོ་ོམང་ཕྱིནི། འ་ོན་ཇ་པ་རྒྱ་ཆོནེ་ཞིགི་ཡནི་ནམ། ད་ེཡང་

ཡིན་མ་ིསྲིད། ཁོོང་ཚོས་ད་ེལྟར་བསམ་བླ་ོགཏོང་བ་ལོས་སུ་ཞིིག་གིས་ཀྱིང་སྐེད་ཆོ་

འདྲོ་ིམ་ནུས།

ད་ེནས་ཅུང་མ་འགརོ་བར་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིརགོས་པ་རྣམས་སྐྱེདི་པ་ོཚ་ེརངི་

གསི་སྣ་ེཁྲོདི་ད་ེའབྱརོ་ནས་གུར་མ་ོཆོེའ་ིསྒ་ོརུ་འཛམོས།
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མར་ཁུ་ཚ་ེརངི་གསི། དཀའ་ལོས་ཁོག་མ་སངོ་ངམ་། ཞིསེ་ར་ེར་ེབཞིནི་ཐགོ་མའ་ི

ངོ་འཕྲད་ཀྱིི་འཚམས་འདྲོི་བྱས་རྗེེས་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་གུར་མོ་ཆོེའི་ནང་དུ་གདན་

དྲོངས། གཡོག་པ་ོག་ོཆོོད་འབུམ་སྐྱེབས་དང་བསོད་ཕུན་གཉོིས་ལོ་རྩམ་པ་ཐང་ཁུག་

ཆོེན་པ་ོགང་དང་། ད་ལྟ་བཙོས་མ་ཐག་པའ་ིལུག་ཤི་ལྷུ་གཉོིས། ཇ་ཚ་པ་ོརྫ་དམ་གང་

བསྐུར་ནས། ཁྱོད་གཉོིས་ཀྱིིས་རྟེ་རྣམས་ཉོ་ེཁོོར་དུ་འཚ་ོསྐྱེོང་ཡག་པ་ོབྱེད་དགོས་པ་

དང་། གནས་ཚུལོ་འདྲོ་མིན་ཡོད་ན་ལོམ་སེང་ང་ཚོར་བརྡོ་སྦྱིོར་དགོས། ཤིེས་སོང་

ངམ། གལོ་སྲིད་ཤི་དང་རྩམ་པ་ཁོ་ོནར་མག་ོཁོོར་ནས་རྟེ་བོར་བརློག་ག་ིགནས་ཚུལོ་

འདྲོ་མནི་བྱུང་ན་འགྲགི་ག་ིམ་རདེ་ད།ོ ཞིསེ་ནན་གྱིསི་སྐུལོ། 

མར་ཁུ་ཚེ་རིང་ད་ལྟའི་ངག་གི་སྐེད་ཆོ་དང་ལོག་གི་ཕྱིག་རྒྱ་དེའི་ཕྱིེད་ཀ་སྦྱིིན་

བདག་གིས་གཡགོ་ལོ་ཕོབ་པའ་ིབཀའ་ཡནི་པ་དང། ཕྱིདེ་ཀ་ན་ིརྒྱུས་མདེ་མགྲནོ་པོའ་ི

མདུན་དུ་རྫགི་ཉོམས་སྟནོ་པ་རདེ། 

གཡགོ་པ་ོགཉོིས་ཀྱིིས་ལོགས་ས་ོཞིེས་རྟེ་རྣམས་ཁྲོདི་ནས་ཕྱིནི། 

མར་ཁུ་ཚ་ེརིང་གིས་སྐྱེ་ཕྱིེད་སྔ་ོཕྱིེད་དུ་གྱུར་བའ་ིསྨ་ར་ར་རྔ་འདྲོ་བ་ད་ེབྱིལོ་བྱིལོ་

བྱེད་བཞིིན་དུ། ཡ་རྣམས་བུ་སོ（ཚོ）ཇ་བཞིེས་ཨ། ངས་ཇ་གར་པ་ོཞིིག་བསྐེོལོ་

ཡོད།དེ་རྒྱུག་ཇ་མགོ་འདར【 གནའ་བོའ་ིཇག་པ་དང་ཡང་ན་ར་མདའ་རྣམས་ཀྱིིས་

དངོས་སུ་གཡུལོ་གཤིམ་པའ་ིདུས་གཏན་ཁོེལོ་རྗེེས་གཉོིད་མ་ིཁུག་པའ་ིཆོེད་དུ་རྒྱུག་

ཇ་མག་ོའདར་ཞིེས་ཇ་གར་པ་ོཞིིག་བསྐེོལོ་སྲོལོ་ཡོད】 ཡིན། ངས་བྱས་ན་ཇག་པ་ད་ེ

དག་ལུག་རབ་ནས་གཟོས་རྒྱང་ཕྱིེད་གང་ལྷག་གི་སར་མེ་ཏོག་ལྷས་ཞིེས་པ་རྩྭ་ཆུ་

གཉོིས་འཛོམས་ཀྱི་ིས་ཆོ་སྐྱེིད་པ་ོཞིིག་ཡོད་པ་དེར་སྡོོད་ངེས་རེད། སེར་ཆོེན་ནས་འད་ི
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

བར་ཞིག་མ་གཅོིག་ཀྱིང་མ་སྡོད་པར་ནོར་ཁྱུ་མྱུར་འདེད་བྱས་ན་འབྲ་ིགཡག་འགའ་

ཤིས་རྗེེས་མ་ིཟོིན་པ་དང་། ཤི་ཤིེད་ཤིོར་འགྲ་ོངེས་ཡིན་པས་ངས་བྱས་ན་ཁོ་ོཚ་ོད་ེརིང་

མ་ེཏོག་ལྷས་སུ་སྡོོད་ངེས་རེད། ཐ་ན་འབྲ་ིསྐེམ་ཤིེད་བཟོང་ར་ེཙམ་བཤིས་ནས་སྐྱེདི་པ་ོ

གཏོང་རྒྱུ་ད་ེཇག་པའ་ིཁྱད་ཆོོས་རེད། ད་ེངས་མ་བཤིད་ཀྱིང་ཁྱོད་ཚོས་ཤིེས་ཀྱི་ིརེད་

ཅོསེ་བཤིད།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། ཁྱེད་ཀྱིིས་བཤིད་པའ་ིསྐེད་ཆོ་ད་ེའདྲོ་པ་ོའདུག དེས་ན་འད་ི

ནས་མ་ེཏོག་ལྷས་བར་ཉོ་ེའགྱིང་ཇ་ིཙམ་ཡོད་དམ། གཟོས་རྒྱང་གང་ཙམ་ཡོད་དམ་

ཞིསེ་དྲོསི། 

མར་ཁུ་ཚ་ེརངི་གསི་སྣ་ཐ་སནེ་མ་ོགང་འཐནེ་ནས། ཨུམ། འད་ིནས་གཟོས་རྒྱང་

གཅོིག་ལྷག་ཙམ་ཡོད། ཡ། སྤུན་ཟླ་ཚ་ོསྐེད་ཆོ་ག་ལོེར་ཤིོད་ཆོོག སྔོན་ལོ་ཟོ་འཐུང་

ཡག་པ་ོབྱསོ།

ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་བསམ་པར་རང་གི་ཤིག་པ་ོཡིན་པས་ངས་སྔོན་ལོ་མ་

བཟོས་ན་ཁོོང་ཚོས་མ་ིཟོ་བ་ཡིན་སྙིམ་ནས་། ཡ་ཡ། ད་ཤི་ཟོ།ོ ངས་ཤིག་པོར་ད་རེས་

ས་རུབ་ཚར་བས་མ་ིདགོས་བཤིད་ཀྱིང་མ་ིཉོན་པར་ཆོེད་མངགས་ང་ཚོར་ཤི་གཟོན་

གཉོིས་བཤིས་པ་རེད། ཤི་ཟོོ། ཤི་ཟོོ། ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིིན་ལུག་ག་ིབྲང་ཤི་ཞིིག་ལོག་ཏུ་

བླངས། གློོ་གཡས་ནས་གློོ་གྲི་ཕྲ་གསུམ་ཁྲུ་གང་ཙམ་ཞིིག་བླངས་ནས་ཤི་བཟོས། 

གཞིན་རྣམས་ཀྱིིས་ཇ་ཧུབ་གང་ར་ེབཏུང་ནས་ཤི་བཟོས། ཇ་ད་ེན་ིརྒྱུག་ཇ་མག་ོའདར་

འཁྲུལོ་མདེ་ཅོགི་རང་རདེ། 

རྡོ་ོའབུམ་དང་འཇགིས་བྱདེ་ཚ་ེརངི་། སྟག་སྐྱེབས་གསུམ་གྲལོ་དུ་བསྡོད་ད་ེཤི་ཟོ་
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བ་ལོས་རྒྱུག་ཇ་མག་ོའདར་ན་ིགར་དྲོག་པས་མང་པ་ོའཐུང་མ་ཐུབ།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཇག་པ་ད་ེདག་ངས་བལྟས་ན་ས་རྒྱུས་ཆུ་རྒྱུས་ཡོད་པ་འདྲོ་པ་ོ

འདུག ཡུལོ་ཕྱིགོས་གཞིན་གྱི་ིམ་ིཡནི་ན་ཕོལོ་ཆོརེ་ལྷ་མོའ་ིརབ་ཁོ་ནས་གཙང་པ་ོསྒྲིོལོ་

བ་ལོས་ལུག་རབ་ནས་གཙང་པ་ོསྒྲིོལོ་མཁོན་ཧ་ལོམ་ཡོད་མ་ིསྲིད། མད་ོསྨད་ནས་

ཡངོ་བའ་ིམཇལོ་བ་དང་། ཚངོ་པ། ཇ་བ་སགོས་རྒྱ་ཆོ་ེཆུང་ག་འདྲོ་ཞིགི་ཡནི་ཡང་ཚང་

མ་ལྷ་མོའ་ིརབ་ཁོ་ནས་གཙང་པ་ོསྒྲིོལོ་གྱི་ིཡདོ། ཅོསེ་གྲ་ིརྩ་ེཡསི་ཞྭ་མ་ོཡར་ཙམ་འབུད་

ད་ེཤི་ཟོ་བའ་ིཚུལོ་ལོ་བལྟས་ན་འབྲོག་པ་འབྱོར་ལྡན་པ་ཞིིག་ག་ིབཟོའ་དཔོན་དང་མ་

འདྲོ་བར་རང་སྲོག་འབེན་ལོ་འཛུགས་རྒྱུར་ཐ་ེཚོམས་མེད་པའ་ིཡ་མེད་ལོང་ཤིོར་ཞིིག་

དང་ཡང་འདྲོ། 

མར་ཁུ་ཚ་ེརངི་གསི། ཇག་པ་ས་འཁྱམས་རྡོ་ོའཁྱམས་ཀྱིསི་ཅོ་ིཡང་ཤིསེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཁོ་ོཚོས་མ་ིཀུན་གྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིལྷ་མོའ་ིརབ་ཁོ་ནས་མ་ིའགྲ་ོབ་ལུག་རབས་ནས་འགྲ་ོ

དོན་ན་ིཁོོང་ཚ་ོཇག་པ་ཡིན་པས་རེད། ལུག་རབ་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ཡིན་པས་ཕོར་

འགྲ་ོཚུར་འགྲ་ོབྱེད་མཁོན་ཉུང་པས་རེད། ད་ེསྔ་ང་རྒད་པ་ོཡང་སྐེད་གྲགས་ཅོན་གྱི་ི

ཇག་པ་ཞིིག་མིན་ཡང་ནོར་ལུག་བརྒྱ་སྐེོར་རེ་གཉོིས་ལྷས་སུ་འབེབ་མྱེོང་པའི་མ་

མྱེོངས་སྒུ་སྡུག་ཅོིག་ཡིན་པས་ཇག་པའ་ིའགྲ་ོལུག་སྡོོད་སྟང་ངས་ཤིེས། ངས་བྱས་ན་

ཁྱོད་ཚ་ོད་ལྟ་ཟོ་ཟོ་འཐུང་འཐུང་ཡག་པ་ོཞིིག་བྱོས། ཇག་པ་ཡིན་ནའང་འདྲོ། ར་མདའ་

ཡིན་ནའང་འདྲོ་མྱུར་དགོས་ལོ་སྤྱིང་གྲུང་གཙ་ོཆོ་ེབ་ཡིན། ཕོན་ཚུན་གཉོིས་ཀ་མ་ིཤི་ི

རྨིས་ཀྱི་ིགནས་ཚུལོ་ཡདོ་མདེ་སུས་ཀྱིང་ཤིདོ་དཀའ། ནམ་དཀྱིིལོ་ཙམ་ནས་ཕྱིནི་ཏ་ེསྐྱེ་

མདའ་མ་བཏང་གོང་མ་ེཏོག་ལྷས་སུ་སླེེབས་པ་བྱས་ནས་ཇག་པའ་ིམཐའ་ནས་བསྐེོར་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཏ་ེརྒོར་བརྡུང་བྱེད་རྒྱུ་གལོ་ཆོེ། ཨ་ཾམ་ཎི་ིཔདྨའ་ིངྷུཾ་ཾ། ཞིིབ་ཕྲའ་ིཇུས་འགོད་ཁྱོད་ཚོས་

བྱསོ། ངའ་ིཚ་བུ་ཞིགི་ཁྱདོ་ཚོའ་ིལོམ་རྒྱུས་ལོ་བཏང་པས་ཆོགོ 

……

ཁོ་ོཚ་ོཚང་མ་ན་ིརང་ག་ིརྒྱུ་ནོར་གཞིན་གྱིིས་འཕྲོག་པར་བློས་མ་ཐོངས་པར་ར་

མདའ་འགྲ་ོབ་ལོས། ད་ེསྔ་གཞིན་རྒྱུ་འཕྲོག་བཅོོམ་གྱི་ིལོས་ངན་རྩོམ་མ་མྱེོང་པས་ཁོ་ོ

ཚ་ོཚང་མས་ཁོསོ་བཤིད་པ་ལོ་རྒྱུ་མཚན་འདུག་སྙིམ་ནས་མག་ོབ་ོལྕགོ་ལྕགོ་བྱས། ར་ེ

ཞིགི་མ་ིཚང་མ་རང་རང་ག་ིསམེས་ནང་དུ་བཀདོ་པ་འདྲོ་མནི་ར་ེའཐནེ་བཞིནི་ཟོ་འཐུང་

ལོ་རོལོ་ཏ་ེཡང་ཞིིང་རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིརྩྭ་ཐང་ག་ིཁུ་སིམ་གྱི་ིཁོོར་ཡུག་ག་ིནང་དུ་རྟེ་ཡ་ིསྐེ་ེརུ་

བཏགས་པའ་ིདྲོིལོ་ཆུང་ག་ིསྒྲི་ལོས་གཞིན་ཅོ་ིཡང་མེད་པར་ཧ་ཅོང་ལྷིང་འཇགས་སུ་

གྱུར།

མར་ཁུ་ཚ་ེརིང་གིས། ནང་གཡོག་སྐྱེིད་པ་ོཚ་ེརིང་ཚ་བུ་འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་

མགྱིོགས་དང་མྱུར་གྱིིས་རྟེ་སྒ་རྒྱབ་ནས་ཐོན་ཆོོག་བྱེད་དགོས་པའི་བརྡོ་སྦྱིར་བར་

བཏང་།

ནམ་མཁོའ་གཡའ་དག་ཅོིང་སྤྲིན་བྱིའུ་གཤིོག་ཙམ་མེད་པའ་ིསྟོན་ཟླ་དགུ་པའ་ི

ཚེས་༡༦གི་ཟླ་བ་ཁྱུང་གི་སྒ་ོང་འདྲོ་བ་དེ་སྔར་བས་བཀྲག་མདངས་ཆོེ་བའི་སྒ་ོནས་

ཤིར་ཕྱིོགས་རི་བོའ་ིསྤོ་ོནས་ཤིར། རྩྭ་ཐང་གི་རི་ལུང་མ་ལུས་དཀར་མདོག་འ་ོམའི་

མདངས་ཀྱིིས་དཀར་ཞིིང་གཙང་པར་གྱུར། གུར་མོ་ཆོེ་ཡི་ནང་དུ་སོག་ཐབ་རྐང་

གསུམ་ཆོེན་པ་ོགཅོིག་བཙུག་ཡོད་པས་ལྕ་ིབའ་ིམ་ེལྕ་ེའུར་འུར་དུ་འབར། སོག་ཐབ་

ཀྱིི་མཐའ་སྐེོར་དུ་ཟོ་འཐུང་ལོ་རོལོ་བཞིིན་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིི་ང་ོགདོང་ལོ་དམར་ལྷམ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ལྷམ་གྱི་ིམ་ེམདངས་འཕྲསོ། 

ཚ་བུ་འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་ན་ིམར་ཁུ་ཚ་ེརིང་ག་ིསྲིང་མོའ་ིབུ་རེད། ད་རེས་ཉོ་ི

མ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ཐོག་མར་སྐེད་ཆོ་འདྲོི་སའི་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱིི་རྒན་མོ་ལོོ་ལོོན་དེ་

འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནརོ་གྱི་ིམ་རདེ།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། ཡ། བུ་ཚ།ོ ཟོ་འཐུང་ཚིམས་སོང་ན། སྐེེད་རགས་དང་ལྷམ་

སྒྲིོག་བདམ་དགོས་ན་སྡོོམས། ཨ་ཁུ་མར་ཁུ་ཚ་ེརིང་གིས་ད་ེརིང་ང་ཚོར་སྣ་ེལོེན་ཟོབ་

རྒྱས་བྱས་པ་མ་ཟོད། ཇག་པའ་ིའགྲ་ོལུགས་འདུག་སྟངས། དགྲ་དང་འཐབ་ལུགས་

འཐབ་སྟངས་མང་པ་ོབཤིད་བྱུང་བ་ད་ེང་ཚ་ོལོ་ཕོན་པའ་ིབཟོང་སེམས་ཀྱི་ིསྐེད་ཆོ་རྐྱང་

རྐྱང་རདེ། ང་ཚསོ་ར་མདའ་ཡངོ་བར་དནོ་ག་ོཆོདོ་ན་ཁོངོ་ལོ་དྲོནི་ལོན་ང་ོམ་ཚ་བ་ཞིིག་

འཇལོ་དགོས། ང་ཚ་ོསྔ་མོའ་ིཁོ་གཏམ་ལོ་བཟོང་བྱེད་མཁོན་ལོ་བཟོང་ལོན་མ་སླེོག་ན་

བཟོང་བྱདེ་མ་ིདཀནོ་དུ་དཀནོ་དུ་རདེ་ཟོརེ་སྲལོོ་ཡདོ།

མར་ཁུ་ཚ་ེརངི་གསི། དྲོནི་ལོན་འཇལོ་དགསོ་ལོ་ེམ་རདེ། གནའ་མའི་ིཁོ་དཔརེ་ཉོ་ེ

བ་བརྒྱ་ལོས་ང་ོཤིེས་གཅོིག་ཡག་ཟོེར་སྲོལོ་ཡོད། ངའི་མནའ་བཞིག་གི་ཤིག་པ་ོསྒ་ོ

འགྲམ་དུ་སླེེབས་དུས་སྣ་ེལོེན་མ་བྱས་ན་ང་ོཚ། ངས་གུར་མ་ོཆོེའ་ིནང་དུ་སྔར་བཞིིན་

ཁྱདོ་ཚརོ་སྒུག་ནས་སྡོདོ་ཀྱི་ིཡནི། ད་ེདུས་ངས་ཁྱདོ་ཚའོ་ིམཐ་ེབངོ་ལོ་མར་དཀར་གྱིསི་

རྒྱན་དགསོ་ཟོརེ། 

ཚེས༡༦ག་ིཟླ་བ་ཁྱུང་ག་ིསྒ་ོངའ་ིདབྱིབས་དང་འདྲོ་བ་ད་ེགནམ་དཀྱིིལོ་དུ་སླེེབས་

སྐེབས། མར་ཁུ་ཚ་ེརིང་གིས་ད་དུང་གཡོག་པ་ོཁོ་ཤིས་སྐེད་བཏང་ནས་གུར་མ་ོཆོེའ་ི

ཁུག་རྒྱབ་ཏུ་རྒྱུན་དུ་ཁོངོ་ཚསོ་བསང་གཏངོ་སའ་ིབསང་ཁྲོ་ིཆོནེ་པ་ོཞིགི་འདུག་པ་དརེ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

པ་ཤུག་འདྲོསེ་མའ་ིལྷ་བསང་དུ་སྤྲིན་གྱིསི་ས་གནམ་གང་བ་ཞིགི་བཏང་། 

གཡགོ་པ་ོག་ོཆོདོ་འབུམ་སྐྱེབས་དང་བསདོ་ཕུན་གཉོསི་ཀྱིསི་ཁོངོ་ཚའོ་ིརྟེ་རྣམས་

གུར་མ་ོཆོེའ་ིསྒོར་ཁྲོིད། སྒ་གཏོད་སྲབ་བཀོན་བྱས། ཁོོང་ཚོས་རང་རང་ག་ིརྟེ་མཆོོག་

ལོ་བཞིནོ་ཏ།ེ 

ཀ།ི 

ལྷ་རྒྱལོ་ལོ།ོ 

ག་ེསར་སྐྱེསེ་བུ་དོན་གྲུབ། 

སརེ་ཆོནེ་ལྷ་དག་ེསྙིན་ལྷུན་གྱི་ིརྩ་ེམ།ོ 

རྒྱབ་ར་ིཁོ་འཛནི་ཅོན། 

སྲུང་མ་མྱུར་མགྱིགོས་ཅོན། 

ཕོར་འགྲ་ོདུས་ཀྱི་ིསྐྱེལེོ་མ། 

ཚུར་ཡངོ་དུས་ཀྱི་ིབསུ་མ། 

མ་ིབ་ོའདྲོ་འདྲོའ་ིནང་ནས།

མག་ོརྨིགོ་དཀར་གང་གསི་མཐ་ོབར་ཤིགོ 

རྟེ་བ་ོའདྲོ་འདྲོའ་ིནང་ནས།

ལོག་སྲབ་མདའ་གང་གསི་མགྱིགོས་པར་ཤིགོ

ཀ་ིཀ་ིས་ོས་ོལྷ་རྒྱལོ་ལོ།ོ

……

རང་ཡུལོ་སེར་ཆོེན་གྱི་ིལྷ་ཀླུ་གཞི་ིབདག་ལོ་འཕྲིན་བཅོོལོ་བྱེད་ཀྱིིན་བསང་སྐེོར་
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ལོན་གསུམ་རྒྱབ་ནས་རྐྱང་ཁྱུ་འདྲོགོས་པ་ལྟར་བྱང་ཤིར་གྱི་ིཕྱིགོས་སུ་སྐྱེོད།

མར་ཁུ་ཚ་ེརངི་གསི། ད་རསེ་ལོམ་བར་དུ་རྒྱུག་དམག་དང་ནརོ་ཁྱུ་འདདེ་མཁོན། 

གཡས་དམག གཡོན་དམག་གཏན་འཁོེལོ་བཟོོས་ནས་རང་ཕྱིོགས་ཤི་ིརྨིས་གཅོིག་

ཀྱིང་མདེ་པ་བྱསོ་ཨང་ཟོརེ། 

ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི་རྟེ་བྲང་ག་ིསྣ་ེཁྲོདི་ནས་བྱང་ཤིར་གྱི་ིཕྱིགོས་སུ་བསྐྱེདོ། 

མར་ཁུ་ཚེ་རིང་གུར་མོ་ཆོེའི་སྒོ་རུ་ལོངས་ནས་ཁོོ་རང་གི་སྐེེ་རུ་བཏགས་པའི་

གོས་ཆོེན་གྱི་ིཁུག་མ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ག་ིནང་ནས། བླ་མ་རྩ་ཆོེན་ཞིིག་ག་ིརབ་ནས་ཁོ་ོ

ཚོའ་ིཕྱིོགས་སུ་གཏོར་གྱིིན་ཁོ་ནས་སྒྲི་མ་ིགསལོ་པའ་ིགསོལོ་བ་སྨོན་ལོམ་ཡང་ནས་

ཡང་དུ་བཏབ།

༦

གྲང་ཞིིང་བསིལོ་བའི་རྩྭ་ཐང་གི་སྟོན་མཇུག་གི་མཚན་མོ་ནི་དགུན་དུས་ཀྱིི་

མཚན་མ་ོལྟར་བཟོོད་གློག་བྲལོ་བའ་ིགྲང་ཟུག་མེད་ཀྱིང་། ལྷག་རླུང་གིས་མ་ེམདའ་ིརུ་

དར་དང་བཞིོན་རྟེའ་ིརྔ་རྔོག་ག་ིརྒྱན་དར་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡ་ོབ་དེས་ཕོ་ོརྒོད་རྣམས་ལོ་

སྔར་མདེ་ཀྱི་ིསྟབོས་ཤུགས་ཤིགི་སྦྱིནི། རྟེ་མཆོགོ་ར་ེར་ེབཞིནི་རབ་ལོ་འབྲ་ིགཡག་བཅུ་

གྲངས་དང་ཉུང་མཐར་ཡང་འབྲ་ིགཡག་ལྔ་དྲུག་ག་ིརནི་ཐང་ལྡན་པ་ཤི་སྟག་རདེ། 

ལོམ་རྒྱུད་པ་འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་གཤིིབ་ནས་

ཡོང་ག་ིཡོད། ད་རེས་ང་ཡང་ཁྱེད་ཚ་ོདང་མཉོམ་དུ་དགྲ་རྒྱག་ཏུ་འགྲ་ོབའ་ིདུས་ཤིིག་

རྙེད་པས་དངོས་གནས་སེམས་ནང་དགའ་བྱུང་། ད་ེན་ིའབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་གྱི་ིསྐེད་

ཆོ་རདེ། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཁྱེད་རང་ང་ཚ་ོཡ་ིལོམ་རྒྱུས་ཡིན་པས་དགྲ་ལོ་རྒྱག་དགོས་མེད། ངེས་པར་དུ་

རང་ཉོིད་ཀྱི་ིབད་ེའཇགས་ལོ་ཡིད་ཟོབ་བྱེད་དགོད། ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ད་ེལྟར་

བཤིད། 

ཡ་ཡ། གཡུལོ་འཐབ་སར་ལྟད་མ་ོལྟ་ག་ིཡནི་ན་ལྟད་མ་ོཆོནེ་པ་ོཡདོ་ངསེ་རདེ།

ཁྱདོ་ད་ེསྔནོ་ཇག་རྒྱག་པ་དང་ར་མདའ་ལྟ་བུ་འགྲ་ོཨ་ེམྱེངོ་།

འགྲ་ོམ་མྱེོང་། སེམས་འཕོང་པ་ཞིིག་ལོ་ཞིང་པ་ོམར་ཁུ་ཚ་ེརིང་ན་ས་ོགཞིོན་དུས་

ང་ལོོ་ན་ཆུང་བས་ནང་གིས་མི་གཏོང་ལོ་ཞིང་པོས་ཀྱིང་ཁོ་མཁོས་ཚིག་སྙིན་ཁོོ་ན་

བཤིད་ད་ེང་མ་ཁྲོདི་པ་རདེ། ཕྱིསི་སུ་ཞིང་པ་ོལོ་ོན་མཐ་ོརུ་ཕྱིནི་པ་དང་། ད་ེནས་ར་སྒྲིངེ་

བླ་མ་མཇལོ་པ་ནས་བཟུང་བླ་མའ་ིབཀའ་ལྟར་རྒྱུ་འཕྲོག་སྲོག་གཅོོད་ཀྱི་ིབྱ་བ་རྦད་ད་ེ

སྤོངས་པ་རདེ།

གཟོས་རྒྱང་གང་ཙམ་ཕྱིནི་རྗེསེ། མདུན་དུ་གནའ་སྔ་མོའ་ིའགྲུལོ་ལོམ་སྐྱེ་ཤིར་ར་ེ

ཡདོ་པའ་ིལོ་ཉོག་ཞིིག་ག་ིམདུན་དུ་སླེབེས། 

འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་གྱིིས། ཨ་ཁུ། ལོ་ཉོག་འདིའ་ིཕོར་ཕྱིོགས་ན་ིམ་ེཏོག་ལྷས་

ཀྱི་ིལུང་པའ་ིཕུ་ལོ་སླེབེས་པ་རདེ་ཟོརེ། 

ད་རེས་རྟེ་བྲང་ཨང་གསུམ་པར་འགྲོ་བཞིིན་པའི་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། ཁྱུ་

ཞིེས་ཡོབ་རྡོེབ་དང་ལྷན་དུ་ལྕག་ཚན་བཟུང་པའ་ིལོག་པ་གཡོན་མ་གནམ་ལོ་འཕྱིར་

ཙམ་བྱས་ཏ་ེཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིགམ་དུ་སླེེབས་པར་བྱས། འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་ཡང་

མྱུར་སྟབས་ཀྱིིས་དེར་སླེེབས་ནས་ད་རེས་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ལོ་བཤིད་པའ་ིསྐེད་ཆོ་

བསྐྱེར་ཟློས་ཀྱིིས། ལོ་ཉོག་འདིའ་ིཕོར་ཕྱིོགས་མ་ེཏོག་ལྷས་ཀྱི་ིལུང་པའ་ིཕུ་ལོ་སླེེབས་
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པ་རདེ་ཟོརེ། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ཆོོས་དཔལོ་ལོ་གཏད་དེ། སྤུན་ཟླ། ངས་བྱས་ན་ང་ཚ་ོ

འདིར་འཐབ་ལུགས་འཐབ་སྟངས་གཏན་འཁོེལོ་ཞིིག་མ་བཟོོས་ན་མ་ིའགྲིག ལོ་ཉོག་

འདིའ་ིཕོར་ཕྱིོགས་མ་ེཏོག་ལྷས་ཀྱི་ིལུང་པའ་ིཕུ་ལོ་སླེེབས་པ་རེད་ཟོེར། མ་གཞི་ིཁྱོད་

ཀྱིསི་ཅོ་ིབཤིད་ད་ེརང་ཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཕྲལོ་མར་རྟེ་ཁོ་བཀག་ནས་སྒ་མཆོོང་རྒྱབ་ནས་རྟེ་ལོས་

བཤིོལོ། ད་ེདང་དུས་མཉོམ་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ཡང་བྱིའུ་གནམ་ལོས་འབབ་པ་ལྟར་རྟེ་

ལོས་བཤིོལོ། མི་ཚང་མ་རྟེ་ལོས་བཤིོལོ། ལོ་ལོས་བསམ་པར་ཇག་པ་ཡོད་སར་

སླེབེས་པ་མནི་ནམ་སྙིམ་པའ་ིསམེས་འཚབ་དང་དཔའ་སྟབོས་ཆོ་ེབར་གྱུར།

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་དེར་ཡོད་ཚང་མར་མིག་འགྲིམ་ཞིིག་བརྒྱབ་ནས་སྐེད་

གདངས་དམའ་བོའ་ིསྒ་ོནས། བུ་ཚ།ོ ད་ལྟ་ང་ཚོའ་ིལོམ་རྒྱུས་པ་འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནརོ་

གྱིིས་བཤིད་པ་ལྟར་ན་འད་ིནས་མ་ེཏོག་ལྷས་ཐག་ཉོ་ེབ་མ་ཟོད། ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་

བྱས་ན་ང་ཚ་ོཇག་པ་དང་ཐག་ཅུང་ཉོ་ེབའ་ིསར་འབྱོར་ཟོིན་པས་ང་ཚོས་དགྲ་ཇག་དང་

འཐབ་སྟངས་གཏན་འཁོེལོ་བཟོ་ོརྒྱུ་རདེ། ཚང་མས་སམེས་ལོ་ངསེ་བར་བྱསོ། གཅོགི་

བྱས་ན་ཇག་པ་ལོ་ཉོག་འདིའི་ཕོར་ལོོགས་སུ་ཡོད་ན་ཡང་ཆོོག གང་ལྟར་འཐབ་

ལུགས་འཐབ་སྟངས་བཟོ་ོརྒྱུ་གལོ་ཆོ་ེཞིེས་བཤིད།

མ་ིཚང་མ་མ་གྲསོ་གཅོགི་མཐུན་གྱིིས་ཆོསོ་དཔལོ་དང་། ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན།འབྲ་ི

དགའ་གཡང་ནརོ་གསུམ་གྱི་ིམཐའ་རུ་འདུས། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། ད་ལྟ་ས་དཔྱད་གནམ་དཔྱད་ལོ་བལྟས་ན་ལྷ་ཆུ་ཁོམས་པའ་ི
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ལུག་རབ་དང་བར་ཐག་ཉོ་ེཔ་ོཡོད་ཚོད་འདུག་ལོ་འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་གྱིིས་མ་ེཏོག་

ལྷས་དང་ཐག་པ་ོཡོད་ཟོེར། རང་ར་ེན་ིརང་ཟོོག་རང་གིས་བདག་ཉོར་བྱེད་ནས་དུས་

བད་ེལྷིང་འཇགས་ཀྱིིས་ཉོམ་ཆུང་ག་ིཟོ་མ་ཟོ་མཁོན་རྐྱང་རྐྱང་ཡིན་པས་ས་ཆོ་འདིའ་ི

རྒྱུད་འགྲ་ོམྱེངོ་མཁོན་ཉུང་ཉུང་རདེ། འནོ་ཀྱིང་། ད་ེརངི་དུས་ཀྱི་ིཉོ་ིམ་ལོ། དགྲ་ཇག་ག་ི

ཁྲོག་དམར་གྱིིས་སྦིག་པའ་ིའདྲོ་ེལོག་ང་ཚ་ོསེར་ཆོེན་སྐྱེིད་པའ་ིཡུལོ་ལོ་བརྐྱང་ནས་རྒྱུ་

ནོར་འཕྲོག ང་ཚོ་ཚང་མ་རང་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ཡོང་བ་རེད། ང་ཚོས་སེམས་སུ་ངེས་

དགོས་པ་ཞིིག་ལོ། མག་ོརྒུར་མཁོན་ཡོད་ན། དེའ་ིལུས་ལོ་ཡོད་པའ་ིམདའ་གྲ་ིམདུང་

གསུམ་གང་ཡོད་ལོེན་པ་ལོས་རྒྱག་རྡུང་བྱེད་རྒྱུ་མེད། རང་རེའ་ིགནའ་གཏམ་ལོའང་

དགྲ་རང་ལོག་ཏུ་ཡདོ་ན་བུ་ལོས་གཅོསེ་ཟོརེ་སྲལོོ་ཡདོ།

ང་ཚོ་རྒྱུག་དམག་བདུན་གྱིི་རྟེ་བཟུང་མཁོན་ལོ་ཆོའི་མགོ་དང་ར་རྫི་བུ་ཆུང་

གཉོིས་ཡིན། ཉོ་ིཤིར་གྱིིས་ནོར་ཁྱུ་མ་ེམདའ་ིསྐེད་ཀྱིིས་འདྲོོག་མ་བཅུག་པར་གང་ཐུབ་

ཀྱིིས་ལུག་རབ་ཀྱིི་ཕྱིོགས་སུ་དེད་དགོས། ཛ་དྲོག་གི་གནས་ཚུལོ་མ་ཐུག་ན་ཚེ་

སྐྱེབས་ཀྱིིས་མ་ེམདའ་རྒྱག་མ་ིརུང་། ཁྱོད་ཀྱིིས་མ་ེམདའ་ིཤིན་མཆུའ་ིཁོ་ནས་མ་ིདང་

སེམས་ཅོན་གང་ཡིན་ཡང་གསོན་ཚུར་ཤིོག་ག་ིར་ེབ་མེད། ང་ཚོས་དམག་མཚམས་

བཞིག་པ་དང་ཇག་པའ་ིརྟེ་ད་ེདག་ལོ་སྒ་གཏོད་སྲབ་སྐེོན་བྱས་ནས་ཇག་པའ་ིརྒྱུ་ནོར་

རནི་ཐང་ཡདོ་པ་གཅོགི་ཀྱིང་མ་ལུས་པ་རྟེ་ལོ་འགེལོ་དགསོ། 

ད་ནས་བཟུང་རང་རང་གི་ལོས་འགན་སེམས་སུ་བཟུང་ནས་ཁོ་རྐུབ་འདྲོ་བ་

ཞིིག་ཚུམས། ཞིེས་བཤིད་རྗེེས་ར་ེཞིིག་རྟེ་ལོ་མ་བཞིོན་པར་ལོ་ཕོར་ཕྱིོགས་སུ་དཔུང་

འཇུག་བྱས།



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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གློོ་བུར་ད། ནམ་མཁོའ་ཡོངས་སྤྲིན་པ་ཁྲོ་ཁྲོོལོ་གྱིིས་ཁྱབ་སྟེ་འབྲོག་པ་དབུལོ་

ཕོངོས་ཀྱི་ིསླེགོ་ཧྲུལོ་དང་འདྲོ། ཚསེ་༡༦ག་ིཟླ་བ་ན་ིབྱསི་པ་སྤྲ་ཚགས་འགའ་གབ་རསེ་

འུབ་རསེ་ཀྱི་ིརྩདེ་མ་ོརྩ་ེབ་དང་འདྲོ་བར་སྐེབས་ར་ེསྤྲནི་པའ་ིལོགོས་སུ་ཡབི། སྐེབས་ར་ེ

སྤྲནི་པའ་ིབར་གསངེ་ནས་དཀར་གསལོ་གྱི་ིཞིལོ་ཁྱམི་མངནོ། ལྷངི་འཇགས་ཀྱི་ིརྩྭ་ཐང་

མུ་མཐའ་མདེ་པའ་ིབཞིནི་རས་ཡངོས་སྤྲནི་པ་ཁྲོ་ཁྲོོལོ་གྱིསི་གྲབི་མས་རྒྱན།

ད་གཟོོད་སྐེད་ཆོ་ཤིོད་མཁོན་གཅོིག་ཀྱིང་མེད་པས་རྟེ་ཡ་ིརྨིིག་སྒྲི་ཧ་ཅོང་གསལོ། 

ལོ་ཉོག་ག་ིསྒང་དུ་བོད་ཀྱི་ིས་ཕྱིོགས་གཞིན་དང་འདྲོ་བར་གཏོར་གཟུགས་ཀྱི་ིལོ་རྫས་

ཆོེན་པ་ོཞིིག་འདུག གཞི་ིརྒྱ་ཆོ་ེཆུང་ལོ་མ་ལྟོས་པར་ཕོར་འགྲ་ོཚུར་ཡོང་ག་ིམ་ིཅོ་ིའདྲོ་

ཞིིག་ཡིན་ཡང་ལོ་རྫས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་རྡོ་ོར་ེའཇོག་གསོལོ་ཡོད་པས་ད་རེས་ཁོོང་ཚོས་ཀྱིང་

ཁོ་ཁུ་སམི་པའོ་ིསྒ་ོནས་རྡོ་ོར་ེསྒྲུག་ནས་ལོ་རྫས་ཀྱི་ིསྟངེ་དུ་ག་ལོརེ་བཞིག་ནས་རང་རང་

གི་སེམས་ནང་དུ་ཀི་ཀི་བསོ་བསོ་ལྷ་རྒྱལོ་ལོོ་ཞིེས་ལོམ་འགྲོ་ཡོང་བའི་སྨོན་ལོམ་

བཏབ། 

ད་རེས་དཀར་གསལོ་གྱི་ིཟླ་བ་ད་ེསྤྲིན་པ་ནག་ལོེབ་འབྲོག་པའ་ིཀ་ོགདན་འདྲོ་བ་

ཞིིག་ག་ིལོོགས་སུ་ཡིབ། སྤྲིན་པ་ནག་ལོེབ་ད་ེརིམ་གྱིིས་རྒྱ་ཆོ་ེརུ་ཕྱིིན་ཏ་ེནམ་མཁོའ་ི

ཕྱིེད་ཀ་ཁྱབས། ཅུང་མ་འགོར་བར། འཇིག་རྟེེན་ཐོག་ག་ིཡོད་ཚད་ཀྱི་ིཡོད་ཚད་མུན་

པའི་ཁུང་ནག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ཅོི་ཡང་མི་མཐོང་། ཨེ་མ། མཐོ་སྒང་རྩྭ་ཐང་གི་གནམ་

གཤིིས་ན་ིབྱིས་པའ་ིང་ོགདོང་ཇ་ིབཞིིན་འགྱུར་སླེ་བ་ཞིིག་རེད། དུས་ཡུན་ཇ་ཕོོར་གང་

འཐུང་བའ་ིདུས་ཐུང་ནང་མཁོའ་དབྱིངས་སུ་སྤྲིན་ནག་ལོང་ལོོང་དུ་འཕྱུར་གྱིིན་ཁོ་བའ་ི

འདབ་མ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་འཕུར། ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། སྤྲང་གནམ། ད་ེརིང་གློ་ོབུར་གངས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཆོེན་པ་ོཞིིག་འབབ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། སྤྲང་གནམ། ད་ེརིང་གློ་ོབུར་གངས་འབབ་དགོས་

དོན་གང་ཡིན་ནམ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ང་ལོ་མ་འདོད་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་བསྟན་དགོས་དོན་ཅོ་ི

རེད། ཅོེས་གནམ་ལོ་དམོད་ཀྱིིན་མག་ོབ་ོབཏེགས་ཏ་ེགནམ་ལོ་བལྟས་པ་དང་ཁོ་བའ་ི

འདབ་མ་ཞིགི་ཐད་དཀར་ཁོོའ་ིམགི་ནང་དུ་ལྷུང་།

ཁོསོ་ཡང་བསྐྱེར། སྤྲང་གནམ། ཞིསེ་དམདོ་ད་ེམགི་ཕུར་ཙམ་བྱས།

ཁོ་བ་འབབ་ཤུགས་ཇ་ེཆོརེ་ཕྱིིན། ཅུང་མ་འགརོ་བར་ས་གནམ་ཁོ་འབྱར་པ་ལྟར་

ཉོ་ེའཁོརོ་ར་ིཐང་། རྡོ་ོཕོ་བངོ་གང་ཡང་མ་ིམཐངོ་བར་གྱུར། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་འཇིང་པ་གོང་པའ་ིནང་དུ་བསྐུམ་ནས། སྤྲང་གནམ་འདིས་ད་ེ

རིང་ངེད་ཚོར་མ་འདོད་པའ་ིཚུལོ་གྱིིས་གངས་ཆོེན་པ་ོའད་ིའདྲོ་བབས་པས་ཁོ་ཕྱིོགས་

གང་དུ་འགྲ་ོདགོས་མ་ིཤིེས་པས་ཅུང་ཙམ་སྒུག་ན། ཞིེས་གམ་དུ་ཡོད་པའ་ིཉོ་ིམ་རྒྱལོ་

མཚན་དང་ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོསི་ལོ་གྲསོ་འདྲོ་ིབའ་ིཚུལོ་གྱིསི་ད་ེལྟར་བཤིད། ཉོ་ིམ་

རྒྱལོ་མཚན་གྱིསི། ད་ལྟ་ནམ་དུས་སྟནོ་མཇུག་ཏུ་སླེབེས་ཟོནི་པས་གངས་ཡུན་རངི་པ་ོ

འབབ་ཨ་ཡངོ་། ཅུང་ཙམ་སྒུག་ན་དྭངས་ངསེ་རདེ། ཅོསེ་བཤིད། 

ཁོ་བའ་ིའདབ་མ་སྔར་བཞིིན་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་འཕུར་ནས་ཡོང་བ་ལོས་གནམ་དྭངས་

པའི་རེ་བ་ནི་མི་འདུག འདི་ལྟར་ས་ཆོ་འདི་རང་དུ་ལྐུག་པ་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་གནམ་

དྭངས་རྒྱུར་སྒུག་ན། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིིས་གནའ་སྔ་མ་ོཇག་པའ་ིར་མདའ་

སྐྱེ་མ་ིཁོག་གཅོིག་གངས་ཁྲོོད་དུ་འཁྱགས་ཤི་ིཐེབ་པ་རེད་ཅོེས་སྒྲི་ོའདོག་ག་ིཚིག་རྒྱན་

མང་པ་ོཞིིག་ག་ིཁོ་སྣོན་བྱས་ནས་གནའ་གཏམ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་རེད། འ་ོན་འགྲ་ོ

ཟོེར་ན་གང་དུ་འགྲོ། མི་ཚང་མས་འཇིང་པ་གོང་བའི་ནང་དུ་བསྐུམ་ནས་རང་སར་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ལོངས་ཏ་ེགནམ་དྭངས་རྒྱུར་སྒུག་པ་ལོས་འགྲ་ོསྐྱེདོ་བྱདེ་ཐབས་བྲལོ།

འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་གྱིིས་གོང་བའ་ིསྟེང་ག་ིགངས་དཀྲུག་གིན་དུ། འདིའ་ིརྒྱུད་

ང་ལོ་ས་རྒྱུས་ཡདོ་པས་ལོམ་ནརོ་ཐབེ་མ་ིསྲིད། 

ཨེ་མ། རྩྭ་ཐང་གི་གནམ་གཤིིས་ནི་སྒྱུ་མ་མཁོན་གྱིིས་སྒྱུ་འཁྲུལོ་སྟོན་པ་ལྟར་

འགྱུར་སླེ་པ་ཞིིག་རེད། རི་ཐང་ཡོངས་སུ་དངུལོ་གྱིི་ཁུ་བས་བྱུག་པ་བཞིིན་དཀར་

མདགོ་ཏུ་བསྒྱུར་རྗེསེ། ཁོ་བའ་ིའདབ་མ་ཇ་ེཉུང་ནས་ཇ་ེཉུང་དུ་ཕྱིནི་ནས་གངས་འབབ་

མཚམས་ཆོད་ཅོིང་ཟླ་བའ་ིཞིལོ་ཁྱིམ་སྐྱེ་ོཔ་ོཞིིག་འབྲོག་པ་དབུལོ་ཕོོངས་ཀྱི་ིསླེོག་ཧྲུལོ་

ལྟ་བུའ་ིསྤྲིན་པ་ཁྲོ་ཁྲོོལོ་གྱི་ིལོོགས་ནས་མངོན་ནས་བྱུང་བས། ར་ེཞིིག་ཤིར་ལྷ་ོནུབ་

བྱང་ག་ིདབྱ་ེབ་འབྱདེ་དཀའ་བའ་ིམ་ིརྣམས་ལོ་ཁོ་ཕྱིགོས་དང་ལོམ་ཕྱིགོས་གང་དུ་སྐྱེདོ་

དགོས་མིན་དང་། མདུན་སྐྱེོད་ཀྱི་ིལོམ་སྟེང་དུ་ཕོ་བོང་དང་གད་པ། ཀ་ོམོག་སོགས་ཀྱི་ི

འགལོ་རྐྱནེ་ཡདོ་མདེ་ཀྱི་ིཐད་ལོ་ལོམ་སྟནོ་གྱི་ིསྒྲིནོ་མ་ེལྟ་བུའ་ིནུས་པ་ཐནོ་པས་སྔར་གྱི་ི

འཆོར་གཞི་ིལྟར། ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་རྒྱུག་དམག་ག་ིརུ་སྣ་ེཁྲོིད་སྔོན་ནས་ཕྱིིན། བྱིང་

རྣམས་ཀྱིང་རྒྱུག་དམག་རྣམས་ཀྱི་ིརྗེསེ་སུ་འབྲངས།

ཁོོང་ཚ་ོཟླ་འོད་ཁྲོལོ་ཁྲོོལོ་གྱི་ིཁྲོོད་ཞི་ིམིས་བྱིའུ་ལོ་འཇབ་ལྟར་ག་ལོེར་མདུན་དུ་

སྐྱེོད་པའི་ཚེ་ཆོོས་དཔལོ་གྱིི་རྟེ་ཁུག་འདྲོོགས་ཤིིག་བྱས། དེ་དང་དུས་མཉོམ་ཆོོས་

དཔལོ་གྱི་ིམདུན་གོམ་པ་ལྔ་ཙམ་གྱི་ིས་ནས་མ་ིགཉོིས་ཀྱིིས། ད་ེརེད་ད་ེརེད……ཅོེས་

གཉོིད་ཧར་སད་ཀྱིིས་མལོ་ལོས་ནས་ཙོག་བྱུང་། ད་ེམར་ཆོོས་དཔལོ་དང་འཇིགས་

བྱེད་ཚ་ེརིང་གཉོིས་ནགས་ཁྲོོད་ཀྱི་ིརྒྱ་སྟག་ངར་མས་ཉོམས་ཆུང་ཤི་བ་མཐོང་བ་དང་

འདྲོ་བར་མཆོོང་ནས་ཇག་པའ་ིས་ོཔ་གཉོིས་སྐེད་ཙམ་ཡང་རྒྱག་པའ་ིག་ོསྐེབས་མེད་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

པར་གཉོིས་ཀའ་ིབྲང་སྟེང་དུ་པུས་མ་ོབཙུགས་ནས། སྐེད་མ་རྒྱག མག་ོརྒུར། སྐེད་

རྒྱབ་ན་ད་ལྟ་རང་གསོད་རྒྱུ་ཡིན་ཟོེར་བས། ད་གཟོོད་གཞིན་དབང་དུ་གྱུར་ཟོིན་པའ་ི

མ་ིད་ེགཉོིས་ཀྱིིས། མཐ་ེབོང་ར་རྔ་ལྟར་ཀེར་ནས། ཚ་ེཐར་གཏོང་རོགས། ཚ་ེཐར་

གཏོང་རོགས་ཟོེར། གཞིན་རྣམས་ཚང་མ་དེར་འཛོམས་ནས་རྟེའ་ིགཏོད་ཐག་བླངས་

ནས་ཇག་པའ་ིས་ོཔ་ད་ེགཉོིས་ཀྱི་ིདཔུང་པའ་ིཡལོ་འདབས་གཉོིས་ཕྱིིན་ཅོ་ིལོོག་པར་

བྱས་ནས་བསྡོམས།

བཟུང་དམག་གཉོིས་ནི་ཤིན་པའི་ལོག་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་ལུག་ལྟར་འདར་གྱིིན་

མག་ོབ་ོསྨད་ད་ེལོངས་ནས་འདུག

ཇག་པ་ད་ེགཉོིས་ལོ་བོད་མདའ་སྤུས་ལོེགས་ཞིིག་དང་། གཡུགས་པ་ལོས་དྲོག་

ཙམ་ཞིིག་འདུག་པ་ད་ེཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ལོག་ཏུ་བླངས་ནས་ཅུང་ཟོད་མྱེོང་རོལོ་བྱས་

རྗེསེ་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིལོག་ཏུ་བཞིག་ནས། ཡ། སུ་ལོ་སྤྲོད་ཁྱདོ་ཀྱིསི་ལྟསོ་ཟོརེ། 

དེར་ཡོད་མ་ེམདའ་མེད་པའ་ིཉོ་ིཤིར་དང་ར་རྫ་ིབུ་ཆུང་། ལོ་ཆོའ་ིམགོ གསུམ་

གྱིིས་ད་རེས་མ་ེམདའ་གཅོིག་རང་ཉོིད་ལོ་སྤྲོད་པའ་ིར་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིསྒ་ོནས་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་

མཚན་ལོ་བལྟས་ནས་བསྡོད། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ཟླ་འོད་ཁྲོ་ཁྲོོལོ་ལོ་བརྟེེན་ནས་མ་ེམདའ་ིམག་ོནས་མཇུག་

དང་མཇུག་ནས་མགོ་བར་མྱེོང་རོལོ་བྱེད་ཀྱིིན། གཡུགས་པ་ལོས་དྲོག་ཙམ་འདི་

འབར་རྒྱུ་ཡདོ་དམ་ཞིེས་ཇག་པ་གཉོིས་ལོ་དྲོསི། 

འབར་རྒྱུ་……ཡོད་……ཡོད། ཕྱི་ིམདོག་ངན་ཡང་། མདའ་……མདའ……

མདའ་རབ་ཅོགི་ཡདོ་ཟོརེ།
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འད་ིའདྲོའ་ིམདའ་རབ་ཅོགི་རགི་མྱེངོ་མདེ། ཡནི་ནའང་ཕོ་ོརགོ་ར་ེགཉོསི་དཀྲགོས་

ཐུབ་པ་འདུག ཟོརེ་ནས་གཡུགས་པ་ལོས་དྲོག་ཙམ་ད་ེལོ་ཆོའ་ིམག་ོལོ་སྤྲད། ཅུང་དྲོག་

པ་ད་ེའབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་ལོ་སྤྲད་ནས། བུ་ཚ་ོད་ེརིང་དཔའ་མ་ཞུམ། ང་ཚ་ོཚང་མ་

རང་གི་རྒྱུ་ནོར་གྱིི་ཆོེད་དུ་ར་མདའ་འགྲོ་བ་ཡིན་པས་ཁོོ་ཚོ་གཞིན་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ཤིི་

ནུས་ན། ང་ཚ་ོརང་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ཤི་ིམ་ིནུས་པ་ཅོ་ིཡོད། ཁྱོད་ལོ་ཡང་མ་ེམདའ་དགོས་

འདོད་ཡོད་པ་ངས་ཤིེས་ཀྱིི་འདུག མེ་མདའ་དགོས་འདོད་ཡོད་ན་དེ་རིང་དཔའ་མ་

ཞུམ། ཞིེས་སྐེད་ཤུགས་དམའ་པོའ་ིསྒ་ོནས་བཤིད་ད་ེར་རྫ་ིབུ་ཆུང་དང་ཉོ་ིཤིར་གཉོིས་

ཀྱི་ིཕྲག་པར་ལྕག་ཙམ་བྱས།

ད་ེནས་ཁོ་ོཚསོ་བཟུང་དམག་གཉོསི་ཀྱི་ིགཉོའ་བ་ནས་བཟུང་ནས་ཁྲོདི་ད་ེར་ིསྐེད་

བར་ཕྱིིར་བཤིོལོ་བྱས་ནས་བྲག་སྐྱེིབས་ཞིིག་ག་ིལོོགས་སུ་འཛོམས། བཟུང་དམག་

ག་ིབཅོིངས་ཐག་བཀྲོལོ་ཞིིང་མ་ེམདའ་ིཤིན་མཆུ་དཔྲལོ་པར་སྦྱིར་ཏེ། ཕོ་མྱེེས་དགུ་

རྒྱུད་ཀྱི་ིར་ོཟོ་རྒྱུ་ཁྱོད་གཉོིས་གསོན་འཇིག་རྟེེན་ཁོམས་ལོ་སྐྱེིད་མ་ིཡུལོ་གྱི་ིམ་ིཟོས་ཟོ་

འདོད་ཡོད་ན་སྐེད་ཆོ་དྲོང་པོ་ཤིོད། དེ་མིན་སྐེད་རྒྱབ་ན་ད་ལྟ་རང་དུས་དེ་རིང་མ་

གཏོགས་གསལོ་ཉོ་ིམའ་ིདྲོོད་མ་ིརིག་ལོ་ེཞིིག་དང་། དྲོིན་ཕོ་མའ་ིཞིལོ་རས་མ་ིམཐོང་བ་

ཞིགི་བཟོ།ོ ཞིསེ་འཇགིས་སྐུལོ་བྱས། 

བཟུང་དམག་ཇག་པ་གཅོིག་གིས་ནགས་ཁྲོོད་ཀྱི་ིསྡོོང་རྒན་འགྱིིལོ་པ་ལྟར་ཕྱིག་

འཚལོ་ཞིིང་དཔྲལོ་པ་ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ཀྱིི་རྐང་པར་སྦྱིར་

བཞིནི་དུ། ཨ་བུ། ཚ་ེ……ཚ་ེཐར་གཏངོ་……གཏངོ་རགོས། ཚ་ེཐར་……གཏངོ……

རགོས། ཟོརེ། གཅོགི་གསི་ཇ་ིམ་ིསྙིམ་པར་ལྟག་པ་དགྱི་ེནས་ངག་བསྡོམས།
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། ཁྱོད་གཉོིས་ཀྱི་ིསྡུག་སྲོག་རྟེ་རྔ་ཕྲ་མ་ོགཅོོད་རྒྱུ་ན་ིཤིིག་རྒན་

གཅོིག་གསོད་པ་ལོས་ལོས་སླེ། ཡིན་ཡང་བཙོན་པ་གསོད་རྒྱུ་ན་ིབུ་དཔའ་བོའ་ིབྱེད་

སྟངས་མ་རདེ། ཁྱདོ་ཚ་ོམ་ིག་ཚདོ་ཡདོ། ཡུལོ་ལུང་པ་ག་ནས་ཡནི། མ་ེམདའ་ག་ཚདོ་

ཡདོ། ཅོསེ་ཚ་འདྲོ་ིབྱས། 

ཇག་པ་གཉོིས་གཅོིག་ངོ་གཅོིག་གིས་བལྟས་ནས་རེ་ཞིིག་གང་ཡང་མ་བཤིད་

པར་དབུགས་རངི་འཐནེ་ནས་བསྡོད། 

འཇགིས་བྱདེ་ཚ་ེརངི་གསི། མ་བཤིད་ན་ད་ལྟ་རང་གསདོ་རྒྱུ་ཡནི། ཞིསེ་སྐེདེ་གྲ་ི

ཤུབས་ལོས་བཏནོ་ནས་གཉོའ་བའ་ིསྟངེ་དུ་བཞིག་སྟ་ེའཇགིས་སྐུལོ་བྱས། 

ཨ།ོ ཨ།ོ……ཨ།ོ དཔནོ་ཆུང་ལོགས། ཚ་ེ……ཚ་ེཐར་གཏངོ་རགོས།

ཆོོས་དཔལོ་གོམ་གང་མདུན་དུ་སྤོོས་ནས་འཇིགས་བྱེད་ཚེ་རིང་གི་གྲི་དེ་མར་

འཇོག་དགོས་པའ་ིལོག་བརྡོ་ཞིིག་བྱས་པ་དང་། ཇག་པ་གཉོིས་ཀྱི་ིསྣ་རྩེར་མཛུབ་མ་ོ

ཤུགས་ཀྱིིས་བཙུག་ནས། ད་ལྟ་བཤིད་ན་ཕྱིིས་མེད། ད་ེམིན་ན་གསོད་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱ་ི

རྒན་ཁྱོད་གཉོིས་ཀྱིི་ཁོ་ལོ་བལྟས་ནས་ནམ་ལོངས་སོང་ན་ང་ཚ་ོག་འདྲོ་བྱེད་དགོས་

རེད། ད་ེགཉོསི་ཀྱིིས་དུས་ཚོད་ནར་འགྱིང་གཏོང་ཐབས་ཁོ་ོན་བྱེད་ཀྱིིན་ཚ་ེཐར་གཏོང་

རགོས་ཁོ་ོན་མ་གཏགོས་གང་ཡང་ཤིདོ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། མག་ོསྒུར་ནས་དྲོིས་པའ་ིགཏམ་ལོ་ལོན་བཏབས་ན་གསོན་

འཇགི་རྟེནེ་ཁོམས་སུ་སྡོདོ་དབང་ཡདོ། ང་ཆོསོ་དཔལོ་ཟོརེ་དུས་ཕོ་ོརྒདོ་གཞིན་བར་རྒྱུ་

བཙན་འཕྲོག་ཁོ་ོན་བྱེད་མཁོན་ཞིིག་མིན་ཡང་ཁོ་བདེན་ཚིག་ལོ་གནས་མཁོན་ཞིིག་

ཡནི། 
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ཇག་པ་གཅོིག་གིས་གྲ་ེབསང་ཞིིག་བྱས་ནས། ང་ཚ་ོནི……ཞིེས་སྐེད་ཆོ་ཤིོད་

གྲབས་བྱདེ་པ་དང་། ཇག་པ་གཅོགི་ཤིསོ་ཀྱིསི་ཐུ་འ་ེཞིསེ་ཇག་པ་གཅོགི་དེའ་ིང་ོགདངོ་

ལོ་ཐུ་ལུད་ཅོགི་འཕོངས།

ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་དང་འཇགིས་བྱདེ་ཚ་ེརངི་གཉོསི་ཁོངོ་ཁྲོོའ་ིམ་ེལྕ་ེརབ་ཏུ་འབར་

ནས། ཇག་པ་དེའ་ིམག་ོསྐྱེེས་ཕོ་ོརོག་ག་ིཚང་འདྲོ་བ་ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེཤུགས་ཀྱིིས་

འཐེན་ཏ་ེཁོ་ཟུབ་ཏུ་བརྡོབ། ད་ེམར་སིང་ཞིེས་པའ་ིསྒྲི་དང་བཅོས་འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་

གིས་སླེར་ཡང་ཡུ་བ་རྒྱ་དངུལོ་ལོ་གཡུ་བྱུར་གྱི་ིཕྲ་ཅོན་གྱི་ིསྐེེད་གྲ་ིད་ེདཀར་གསལོ་ཟླ་

འོད་ཀྱི་ིའོག་ནས་འོད་ལོམ་མེར་ཤུབས་ལོས་བཏོན་ནས་གཡུགས་ཐེངས་གཅོིག་གིས་

ཚདོ་གྲསི་ལོ་ཕུག་བཤིག་པ་ལྟར་ཇག་པ་དེའ་ིཀློད་པ་ཕྱིདེ་གཤིགས་སུ་བཏང་།

མ་ིདེས་ཁོ་ནས་ཨག་’’ཅོེས་པའ་ིསྐེད་ངན་ཞིིག་ལོས་གང་ཡང་བཤིོད་དབང་མེད་

པར་སྐེལོ་པ་ཇི་སྲིད་ནས་ཇི་སྲིད་བར་འཇི་རྟེེན་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་ཆོས་སོ།(བོད་ཀྱིི་

དམངས་ཁྲོོད་རྨིོངས་དད་ཀྱི་ིཤིོད་སྲོལོ་ལྟར་ན། ཚོན་གྱིིས་བསད་པའ་ིམ་ིལོ་མ་ིལོ་ོལྔ་

བརྒྱ་སྐྱེ་ེབ་ལོནེ་མ་ིསྲདི་ཟོརེ།)

ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་དང་འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་གཉོིས་ཀྱི་ིལུས་ཀྱི་ིགོས་དང་། ང་ོ

གདོང་གང་སར་ཁྲོག་གི་ཟོེགས་མ་དང་ཀློད་ཞིོ་དྲོོན་མོ་འཐོར། དེ་མར་མཚན་མོའ་ི

མཁོའ་རླུང་ག་ིཁྲོདོ་དུ་སྐྱུག་བྲ་ོབའ་ིདམར་དྲོ་ིཞིགི་ཁྱབ། དཀར་མདགོ་གངས་ཀྱི་ིཁྲོདོ་དུ་

ཁྲོག་དམར་ཐགིས་རྗེསེ་ལྷག་པར་གསལོ། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། ཁོོ……ཞིེས་གོམ་གང་མདུན་དུ་སྤོོས་ནས་འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེ

རིང་བཀག་དགོས་བསམ་ཡང་ཁོོའ་ིགྲི་གཡུག་ཟོིན་པས་ཆོོས་དཔལོ་རེ་ཞིིག་ཧང་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

སངས་ནས་མགི་ཧུ་ར་ེད་ལྟ་བསད་མ་ཐག་ག་ིཇག་པའ་ིར་ོལོ་བལྟས་ཏ་ེརངེ་པརོ་ལུས། 

ཅུང་ཙམ་ཕྱིིན་རྗེེས་གཞི་ིནས་དྲོན་པ་སོས་པ་ལྟར་དབུགས་རིང་དང་ལྷན་དུ་ཁོ་ནས་

སྐེད་ཆོ་གང་ཡང་མེད་པར་འཇིགས་བྱེད་ཚེ་རིང་ལོ་འགྲམ་ལྕག་ཚ་བེ་རེ་བ་ཅོིག་

བཞུས།

ར་ེཞིིག་དེར་ཡོད་མ་ིཚང་མས་ད་ལྟ་མ་གཏོགས་མ་ིསྲོག་གཅོོད་པ་མཐོང་མྱེོང་

མེད་པས། ཚང་མས་འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་ག་ིགདོང་ལོ་བལྟས་ནས་ཅུང་ཟོད་ཡིད་མ་

རངས་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་བཏོན་པ་དང་ཧང་ཡང་སངས་ནས་རངེ་པརོ་ལུས། 

གྲ་ིབརྒྱབ་པས་མ་ིཚད་ཡུ་བས་དཀྲུག་དཀྲུག འབྲངོ་བསད་པས་མ་ིཚད་རྔ་མས་

འཕྱིར་འཕྱིར་ཞིསེ་པའ་ིདཔ་ེལྟར། འཇགིས་བྱདེ་ཚ་ེརངི་གསི་ཕོ་ཆོསོ་དཔལོ་གྱི་ིའགྲམ་

ལྕག་ཚ་བ་ེར་ེབ་དེར་ཇ་ིམ་ིསྙིམ་པར་མ་ིགསོན་པའོ་ིཁྲོག་དམར་གྱིིས་སྦིག་པའ་ིཤིན་གྲ་ི

དམར་པ་ོད་ེལོ་བལྟ་ཙམ་བྱས་རྗེེས། ཇག་པའ་ིར་ོགོས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་ཉོམས་འགྱུར་ལྡན་

པའ་ིསྒ་ོནས་གཙང་མར་ཕྱིིས་ནས་སླེར་ཤུབས་ནང་དུ་བཅུག ང་ོམ་མ་ེའབར་རལོ་གྲ་ི

ཐོག་པའ་ིཕོས་རྒོལོ་དགྲ་ཟླ་ཆོམ་དུ་ཕོབ་པ་ལྟར་ཇ་ིམ་ིཉོམ་པའ་ིརྫིག་ཉོམས་སྟོན་ལོ་། 

ཧ་ལོས་ཧང་སངས་ཀྱི་ིརྣམ་འགྱུར་ཙམ་ཡང་མེད་པ་རང་ག་ིལུས་སྟེང་ནས་ཤིིག་རྒན་

རྒྱགས་པ་གཅོགི་བསད་པ་དང་འདྲོ། 

རྡོ་ོའབུམ་དང་སྟག་སྐྱེབས་གཉོིས་འཇིགས་སྐྲག་གིས་མ་བཟོོད་པར་ད་ེཕྱིོགས་

སུ་ལྟ་བའ་ིསྤོོབ་པ་ཡང་མེད་པར་ཁོ་ཕོར་ཕྱིོགས་ནས་ཁོ་ནས་སྒྲི་མེད་པའ་ིམཎི་ིརྒྱུན་

རངི་པ་ོཞིགི་བགྲངས།

ཇག་པ་ད་ེཡང་འཇིགས་སྐྲག་གིས་མ་བཟོོད་པར་ད་ེཕྱིོགས་སུ་ལྟ་བའ་ིསྤོོབ་པ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།

 69  

ཡང་མདེ་པར་ཁོ་ཕོར་ཕྱིགོས་ནས། ཨ་ཁོ། ཁོ་ོ……ཁོ་ོ……ཁོ་ོརང་གསི་འཕུང་སངོ་། 

ཨོམ་……ཨོམ་ཎིི་པདྨའི་ངྷུཾཾ། ཞིེས་ཆོི་ལོབ་རྒྱག་བཞིིན་གཟུགས་པ་ོརི་འགོའ་ིདར་

ལྕོག་རླུང་གིས་བསྐྱེོད་པ་བཞིིན་ཡང་ཡང་འདར། འདྲོེན་བྱེད་ཟུང་ལོས་མཆོིལོ་མའ་ི

རྡོོག་པ་ོགཉོིས་ར་ིགཟོར་གྱི་ིརྦ་རྡོ་ོབཞིིན་མཁུར་མག་ོགཡས་གཡོན་གཉོིས་ནས་ཤིར་

མར་བཞུར་ནས་ས་རུ་ལྷུང་། 

ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་བཅོས་པའི་མི་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱིིས་དེ་ལྟར་

འཇགིས་སྐུལོ་བྱདེ་པ་ལོས། མ་ིསྲགོ་གཅོདོ་རྒྱུའ་ིཐབས་བཀདོ་མདེ་པ་མ་ཟོད། ད་རསེ་

ནས་ཀྱིང་གསོད་མ་དགོས་ཚ་ེམ་ིསྲོག་མ་ིགཅོོད་རྒྱུའ་ིཁོ་ཆོད་ཡོད་མོད། ད་ལྟ་རྐྱེན་པ་

མདའ་ཤིོར་གྱིིས་མདའ་ཤིོར། མདའ་ད་ེལོ་ལོོག་ཤིོག་ཟོེར་ས་མེད། ཅོེས་པ་ལྟར་འཇ་ི

རྟེེན་ཕྱི་ིམའ་ིལོམ་དུ་གཤིེགས་ཟོིན་པའ་ིམ་ིལོ་ལོོག་ཤིོག་ཟོེར་ན་བླ་སྤྲུལོ་རྣམས་ཀྱིིས་

ཀྱིང་སྒྲུབ་མ་ིཐུབ་པའ་ིབྱ་བ་ཞིགི་ཡནི་པས་བྱ་ཐབས་མདེ་པར་གྱུར།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་གོམ་ཞིེང་ཆོེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་མི་དེའི་ཕུང་པོའ་ིསར་ཕྱིིན་ནས་

རྐང་པ་ལོས་འཐེན་ཏ་ེགོམ་པ་བཅུ་ཙམ་གྱི་ིསར་དྲུད་རྗེེས། སྐེེད་རགས་གྲིས་བཅོད་ད་ེ

སླེོག་པ་ཕྱིིར་ཕུད། རུམ་ནང་ནས་རྒྱ་གློང་ག་ིརྭ་ཅོ་ོལོ་རྒྱ་དངུལོ་གྱིིས་ཤིན་པའ་ིསྣ་རུ་

སྤུས་ལོེགས་ཤིིག་འདུག་པ་ད་ེདང་སྐེ་ེརུ་ཡོད་པའ་ིབ་སོའ་ིཕྲེང་བ་ད་ེབླངས་ནས། ཡ། 

ད་ེགཤིིན་པོའ་ིཆོོས་སྐེལོ་དང་། གསོན་པོའ་ིའཚ་ོབརྟེེན་བྱོས། ཞིེས་བཟུང་དམག་དེར་

སྤྲད། སྐེདེ་པར་བཏག་པའ་ིགློ་ོགྲ་ིརག་ཤིན་ཞིིག་འདུག་པ་ད་ེབླངས་ནས། ཡ། ད་ེཤིན་

པ་ལོག་དམར་གྱིིས་མ་ིསྲོག་བཅོད་པའ་ིསྡོིག་གློ་བྱོས། ཞིེས་འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་ག་ི

མདུན་དུ་གཡུག
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཇག་པ་དེས་གཤིིན་པོའ་ིརྒྱུ་དངོས་དེ་གཉོིས་ལོ་བལྟ་བཞིིན་སེམས་སྡུག་ཚད་

མདེ་སྐྱེསེ་ནས་ང་ོགདངོ་ལོ་སྦིར་མ་ོབཀབ་སྟ་ེངུས། 

ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། ལྟོགས་ཀྱིང་ཉོིན་རྩྭ་མ་ིཟོ་ལོ།ེ བྲ་ེསེར་འབྲོང་ག་ིགཤིིས་

རྒྱུད་རེད། སྐེོམ་ཡང་ཉོིན་ཆུ་མ་ིའཐུང་ལོ།ེ ཁོ་དཀར་རྐྱང་ག་ིགཤིིས་རྒྱུད་རེད། སྡུག་

ཀྱིང་མིག་ཆུ་མ་ིགཏོང་ལོེ། སྐྱེེས་པ་ཕོ་ོཡ་ིགཤིིས་རྒྱུད་རེད། ཁྱོད་འདྲོ་བ་ོལོངས་ནས་

གཅོིན་པ་གཏོང་མཁོན་ཕོ་ོཐ་ཞིིག་རིག་མ་མྱེོང་། སྐྱེེས་པ་ཕོ་ོཡ་ིཞིབས་འདྲོེན། ཞིེས་

ཇག་པ་དེའ་ིསྣ་ལོ་མཛུབ་མ་ོབཙུགས།

དེའ་ིཚེ། རྒྱང་རིང་མྱེ་ངམ་གྱི་ིཐང་ཆོེན་ནས་སྐྱེ་ིགཡའ་བའ་ིསྤྱིང་ཀིས་ངུ་ཟུག་

དང་། ཉོ་ེའཁོརོ་གྱི་ིབྲག་ཚམོ་ནས་འུག་པའ་ིསྐེད་ཀྱིསི་ཇག་པའ་ིམ་ིདའེ་ིངུ་སྐེད་ལོ་རམ་

འདགེས་བྱས། ཤིར་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིནམ་ཚདོ་ལོ་བལྟས་ན་མཐ་ོརངེས་སྐེར་ཆོནེ་ཤིར་ལོ་ཉོ།ེ

ཇག་པ་དསེ་བཤིད་པ་ལྟར་ན་ད་ེརངི་ན་ིཇག་ཚགོས་གསི་རྟེ་རྒྱུག འགྲསོ་བསྡུར། 

ཡོབ་འགྱུར། རྦེད་ཀ རྡོ་ོའགྱིོག གླུ་ལོེན་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་ཀྱིིན་ཁོ་སེང་བཤིས་པའ་ི

འབྲ་ིསྐེམ་གྱི་ིཤི་ལོངོས་སུ་སྤྱིདོ་པའ་ིཉོནི་མ་ོཡནི་པ་དང་། ད་རེས་བསད་ཟོནི་པའ་ིམ་ིད་ེ

དང་ཁོོང་གཉོིས་ཀྱིིས་ནམ་སྨད་ནས་ཉོ་ིདྲོོད་བར་ས་ོའཛུགས་རྒྱུ་དང་ད་ེནས་མ་ིགཞིན་

གཉོིས་ཀྱིིས་བརྗེ་ེཔ་ོརྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་པ། ནོར་ཁྱུའ་ིམཐའ་རུ་མ་ིགཉོིས་ཀྱིིས་སྲུང་ག་ིཡོད། 

མི་དེ་གཉོིས་ལོ་བོད་མདའ་གསར་པ་སྤུས་ལོེགས་རེ་ཁུར་རྒྱུ་ཡོད། ཁོོང་གཉོིས་ནི་

སྐེམ་པོའ་ིརྒྱུ་དང་བརློན་པའི་ཟོས་ཏོག་ཙམ་རག་རེ་བྱས་ནས་ང་ཚོར་མགོ་བཏག་

ཞུས་པ་རེད། ངས་ཇག་དཔོན་ལོ་ཆོ་མེད་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་ིམ་ིད་ེཚ་ོམཉོམ་དུ་མ་ཁྲོིད་ལོབ་

པ་ཡནི། ཁོངོ་གསི་ཟོརེ་ན་ང་ཚོའ་ིརྗེསེ་སུ་འབྲང་མཁོན་ཞིགི་ཡནི་ཚ་ེང་ཚསོ་མཉོམ་དུ་
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ཁྲོདི་ནས་དཔུང་ཁོག་རྒྱ་ཆོ་ེརུ་གཏངོ་དགསོ་ཟོརེ། ད་ེམནི་ཚང་མ་གུར་ནང་དུ་ཉོལོ་གྱི་ི

ཡདོ་ཟོརེ། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ཁོོའ་ིཐོང་ཁོ་ནས་འཐེན་ཏེ། གཡ་ོསྒྱུའ་ིསྐེད་ཆོའ་ིལྷད་མ་

འདྲོེས་པའ་ིཁོས་ལོེན་དུ་ངའ་ིམ་ེམདའ་ིཤིན་མཆུ་ལྡག་ནུས་སམ། གལོ་སྲིད་གཡ་ོསྒྱུ་

དང་རྫུན་གཏམ་བཤིད་ན་ཁྱོད་རང་གསོན་མ་ིཡུལོ་དུ་སྡོོད་པའ་ིར་ེམ་བྱེད། ཅོེས་མ་ེ

མདའ་ིཤིན་མཆུ་ཁོོའ་ིཁོ་ལོ་གཏད། 

དཔནོ་རྒན་ལོགས། མཆོིལོ་མ་མ་གཏགོས་གཡ་ོསྒྱུ་དང་རྫུན་གཏམ་གཅོགི་ཀྱིང་

མེད་ཟོེར་ནས་མ་ཤི་ིརང་ལྕ་ེདྲོོན་མོས་མ་ིགཞིན་གྱི་ིམ་ེམདའ་ིཤིན་མཆུ་ནག་པ་ོལྡག་རྒྱུ་

དེ་བརྙས་བཅོོས་ཡིན་པ་ཤིེས་ཀྱིང་ད་ལྟ་རང་ཉོིད་གཞིན་དབང་དུ་གྱུར་ཟོིན་པས་བྱ་

ཐབས་མེད་པས། རང་ག་ིཕྱིོགས་སུ་གཏད་པའ་ིའཇིགས་སུ་རུང་བའ་ིམ་ེམདའ་ིམཆུ་

ད་ེལོན་གསུམ་ལྡག 

ད་ེནས་བཟུང་དམག་ག་ིལྷམ་ཕུད་ཅོིང་རྐང་པ་གཉོིས་དམ་པོར་བསྡོམས། ཆོོས་

དཔལོ་གྱིིས། ལོ་ཆོའ་ིམག་ོདང་འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་གཉོིས་ཀྱིིས་ཁོ་ོསྲུང་ནས་སྡོོད། 

ཉོ་ིཤིར། ར་རྫ་ིབུ་ཆུང་། ད་དུང་མ་ིགསོད་ལོག་དམར་ཁྱོད(འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་ལོ་

ཟོརེ་)གསུམ་གྱིསི་རྟེ་རྣམས་ན་ཐང་དུ་གཏད་རྗེསེ་བར་ཐག་ངསེ་ཅོན་ཡདོ་པའ་ིསྒ་ོནས་

ང་ཚོའ་ིརྗེེས་སུ་ཡོང་ནས་ཇག་ཤིོར་གྱི་ིའབྲ་ིགཡག་ཚུར་འདེད་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་དགོས། 

ཞིསེ་མ་ིསྣའ་ིལོས་འགན་བཀདོ་སྒྲིགི་བསྐྱེར་མ་ཞིགི་བཟོསོ།

འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་གིས། ཨ་ཕོ། ཨ་ཕོ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཅོ་ིཟོེར། ང་རྒྱུག་དམག་

ཡིན་པ་ལོས་འབྲ་ིགཡག་འདེད་མཁོན་མིན་……ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེ
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

རངི་ག་ིཚགི་མཇུག་འཕྲགོ་སྟ།ེ ཧུང་། ཁྱདོ་རྒྱུག་དམག་བྱས་ནས་མ་ིམང་ཙམ་གསདོ་

དགོས་བསམ་གྱི་ིའདུག་གམ། ཕོ་ོསྡོར་མ་བཙོན་ཐོག་ལོ་ངར་ཟོེར་བ་ཅོིས་མ་ིབདེན། 

ཞིསེ་སྣ་ལོ་མཛུབ་མ་ོབཙུགས། 

འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་ཤིིན་ཏུ་མ་མོས་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་གྱིིས་ད་ེམར་རྡོ་ོཞིིག་ཨོང་

སྐྱེགས་བྱས་ནས་བསྡོད། ད་རེས་ཁོ་ོརང་ལོ་སྡོིག་གློ་ཡིན་ཞིེས་སྤྲད་པའ་ིགྲ་ིད་ེཤུབས་

ལོས་བཏནོ་ནས་ས་རུ་བཙུགས།

རྒྱུག་དམག་རྣམས་མྱུར་སྟབས་ཀྱིསི་ཇག་དམག་ཡདོ་སར་དཔུང་འཇུག་བྱས།

ཤིར་ཕྱིོགས་སྤྲིན་པ་ཁྲོལོ་ཁྲོོལོ་གྱིི་ཁྲོོད་ནས་རབ་རིབ་ལོས་མི་མངོན་པའི་ས་

འཛིན་མུ་ཁྱུད་ཀྱི་ིཕྲེང་བའ་ིརྩ་ེནས་མཐ་ོརེངས་སྐེར་ཆོེན་གྱི་ིབཀྲག་མདངས་ཆོ་ེབའ་ི

གཟོ་ིའདོ་ངམོ། རྩྭ་ཐང་སྟནོ་མཇུག་ག་ིགྲང་ལྷག་ངར་མ་ོཞིགི་གསི་ཁོངོ་ཚའོ་ིགདངོ་ནས་

བསུས། རྩྭ་ཐང་ག་ིགང་སར་ད་རེས་བབས་པའ་ིསྐྱེ་ཐིང་ཐིང་ག་ིཁོ་བ་ན་ིའབྲ་ིམོའ་ིའ་ོ

མས་བཀྲུས་པ་དང་འདྲོ། ཁོོང་ཚོས་རྐང་འཇབ་ལོག་འཇབ་ཀྱིིས་ར་ིརྩེར་སླེེབས། མུ་

མཐུད་རྐང་འཇབ་ལོག་འཇབ་ཀྱིིས་བྲག་རིའ་ིརྩ་ེནས་ཐུར་ཙམ་ཕྱིིན་ནས་ཞིིབ་ཏུ་བལྟ་

དུས་སྦྲ་ཡ་ིསངེ་སྟདོ་མཐངོ་ནས་བྱུང་། རྒྱུག་དམག་རྣམས་བྲག་སྐྱེབིས་ཞིགི་ཏུ་སླེབེས་

དུས་རང་རང་ག་ིགློ་ོརུ་བཏག་པའ་ིམ་ེལྕགས་ཀྱིིས་སྦི་ིཏིར་མ་ེསྦིར། ད་ེནས་མུ་མཐུད་

སམེས་ཆུང་གསི་ཐུར་དུ་འཇབས་པ་ན་ཇག་པའ་ིསྦྲ་ཆོ་ཚང་མཐངོ་པས་མ་ིཚད། སྦྲའ་ི

ཚུར་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིན་ཐང་ཡང་ཕོལོ་ཆོེར་མཐོང་ག་ིའདུག འོན་ཀྱིང་། བསམ་ཡུལོ་ལོས་

འདས་པ་ཞིགི་ལོ་འབྲ་ིགཡག་དང་གཞིནོ་རྟེ་གཅོགི་ཀྱིང་མཐངོ་རྒྱུ་མ་ིའདུག

མ་ིཚང་མ་ཡ་མཚན་སྐྱེེས་ནས་སྐེེད་པ་འདྲོོང་པོར་ལོངས་ཏ་ེསྐེད་གདངས་དམའ་
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པོའ་ིསྒ་ོནས། བཟུང་དམག་དེས་རྫུན་བཤིད་པ་མིན་ནམ། རྟེ་ནོར་གཅོིག་ཀྱིང་མཐོང་

རྒྱུ་མ་ིའདུག

ར་ིའདིའ་ིའོག་ན་བྲག་ར་ིདང་འབྲེལོ་བའ་ིབྲག་ལྷས་ཞིིག་ཡོད་པ་མིན་ནམ། ཡ་

མཚན་རྟེ་ལྷས་སུ་འཇུག་མ་ིསྲིད ཅོེས་ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིརྣ་བར་

ཁོ་སྦྱིར་ནས་ད་ེལྟར་ཤིདོ་པའ་ིཞིར་དུ་རང་ག་ིརྗེསེ་སུ་འབྲང་པའ་ིདཔུང་རྒདོ་ཀྱི་ིཕྱིགོས་

སུ་བལྟ་ཙམ་བྱས། 

ཁོོང་ཚོས་བྲག་རྡོ་ོར་ེརེའ་ིརྒྱབ་ནས་སེམས་ཆུང་གིས་འཇབ་སྟ་ེཐུར་ཙམ་ཕྱིིན། 

ད་གཟོོད་སྦྲའ་ིཚུར་ཕྱིོགས་ནས་རིའ་ིགཤིམ་གྱི་ིས་ཆོ་ཚང་ལོག་མཐིལོ་དུ་བཞིག་པ་

ལྟར་གསལོ་ལྷང་ལྷང་ཞིགི་མཐངོ་ཡང་། འབྲ་ིགཡག་དང་རྟེ་ན་ིགཅོགི་ཀྱིང་མཐངོ་རྒྱུ་མ་ི

འདུག གནམ་རྒན་མ། འད་ིཅོ་ིཞིགི་ག་ིརྣམ་སྤྲུལོ་ཡནི་ནམ། འ་ོན་ཇག་པའ་ིནང་དུ་སྔར་

གཏམ་རྒྱུད་དུ་གྲགས་པའི<<མི་རོ་རྩེ་སྒྲུང>>ནང་གི་སྒྱུ་མ་མཁོན་སྤུན་བདུན་

ཞིསེ་པ་ད་ེརྣམས་འདྲོ་བའ་ིསྒྱུ་མ་མཁོན་ཞིགི་ཡདོ་པ་མནི་ནམ།

མི་ཚང་མ་ཧ་ལོས་ཧོན་ཐོར་ནས་སྐེད་དམའ་པོའ་ིསྒ་ོནས་ཇག་པས་མག་ོསྐེོར་

བཏང་ནས་བྲསོ་པ་མནི་ནམ། བཟུང་དམག་གསི་རྫུན་བཤིད་པ་ཨ་ཡནི། ཇག་པས་ང་

ཚོ་ཡོང་བ་ཧ་གོ་བ་ཨ་ཡིན། སྐེད་ཆུང་ངུའི་སྒོ་ནས་ལོབ་ལྒིིང་སྣ་ཚོགས་བྱེད་ཀྱིིན་

ཕྱིོགས་བཞིིར་རྒྱང་ལྟ་བྱས། ཕྱིོགས་བཞིིའ་ིདཀར་ཞིིང་གཙང་བའ་ིའཇིག་རྟེེན་ལོས་

གང་ཡང་མ་ིམཐངོ་།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཚང་མ་ཁོོའ་ིརྩར་འཛོམས་དགོས་པའ་ིལོག་བརྡོ་ཞིིག་བྱས་ཏ་ེ

ཁོ་ོརང་བྲག་རྡོ་ོཆོེན་པ་ོཞིིག་ག་ིལོོགས་སུ་དཀྱིིལོ་མ་ོཀྲུང་དུ་བསྡོད་དེ། ལོག་གཡོན་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

མའ་ིའདག་མཛུབ་ཀྱིསི་མཐ་ེབངོ་ག་ིམཐའ་ནས་བསྐེརོ་ཏ་ེཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིཕྱིགོས་

བསྐྱེངས་ནས་སྣ་ཐ་དགསོ་པའ་ིཚུལོ་བསྟན། ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ཆོསོ་དཔལོ་གྱི་ིཁོ་སྤྲདོ་

དུ་བསྡོད་དེ་སྣ་རུ་བླངས་འོང་ནས་ཆོོས་དཔལོ་གྱིི་མཐེ་བོང་གི་སྟེང་དུ་སྣ་ཐ་ཉུང་ངུ་

ཞིགི་བླུགས་ནས་ཁོོས་སྐེད་ཆོ་གང་ཞིགི་ཤིདོ་རྒྱུར་སྒུག

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་སྣ་ཐ་བླུགས་པའི་ལོག་གཡོན་མ་བྲང་ཁོར་སྦྱིར་ནས་འདྲོེན་

བྱདེ་གཉོསི་དམ་པར་བཙུམས་ནས་ནརོ་འཕྱུག་མདེ་པའ་ིམན་ོབསམ་བཏང་། ཁོོས་ད་

གཟོོད་ལོག་གཡས་པའ་ིམཐ་ེབོང་དང་ལྡག་མཛུབ་ཀྱིིས་སྣ་ཐ་ཅུང་ཟོད་ཅོིག་བཟུང་སྟ་ེ

ཧ་ཅོང་ཉོམས་འགྱུར་ལྡན་པའ་ིསྒ་ོནས་སྣ་ཁུང་གཡས་པའ་ིསྒརོ་སྦྱིར་ནས་སརི་སྒྲི་དང་

བཅོས་ཡར་འཐེན་པ་དང་ནོར་འཕྱུག་མེད་པའ་ིཐབས་བཀོད་ཅོིག་རྙེད་པ་ལྟར། ད་ལྟ་

ཇག་པའ་ིསྦྲ་ལོས་གང་ཡང་མཐངོ་རྒྱུ་མདེ་པ་ད་ེཡ་མཚན་ཞིགི་རདེ། གང་ལྟར་ད་ལྟ་ང་

ཚསོ་མགྱིགོས་མྱུར་ངང་ཕྱིནི་ནས་ཇག་པའ་ིསྦྲ་ཡ་ིལྷ་ོདང་ཤིར་ནས་མཐའ་སྐེརོ་ཏ་ེཐགོ་

མར་ཁོ་ོཚ་ོཚར་གཅོདོ་གཏངོ་དགསོ། ད་ལྟ་ནརོ་ཁྱུ་མཐངོ་རྒྱུ་མདེ་པས་ཁྱདོ་ཚསོ་རིའ་ི

སྟངེ་ནས་སྒུག་ནས་སྡོདོ། ཚང་མས་ཟོབ་ཟོབ་བྱེད་དགསོ་པ་ཞིགི་ལོ་མག་ོསྒུར་མཁོན་

ཡོད་ན་གསོན་པོ་འཛིན་པ་ལོས་གསོད་མི་རུང་། ཚེ་སྐྱེབས་ང་དང་མཉོམ་དུ་ཤིོག 

ཅོསེ་བཤིད་རྗེསེ། འཇིགས་བྱདེ་ཚ་ེརངི་ག་ིསྣ་ལོ་མཛུབ་མ་ོབཙུགས་ནས། བུ་སྡོར་མ་

བཙོན་ཐོག་ལོ་དཔའ། ད་དུང་དོན་མེད་མི་བསད་སོང་ན་ངས་ཁྱོད་གསོད་པ་ལོས་

ཐབས་མེད། ཅོེས་མིག་འབུར་ཚུགས་སུ་བལྟས་ནས་བྲང་ལོ་ཁུ་ཚུར་ལྕི་མོ་ཞིིག་

བསྣུན། འཇགིས་བྱེད་ཚ་ེརངི་ཨེན་ཙམ་མ་གཏགོས་ལྟག་འགྱིིལོ་ལོགོ 

རྒྱུག་དམག་དྲུག་གིས་མགྱིོགས་དང་མྱུར་གྱིིས་རིའ་ིའདབས་སུ་སླེེབས་པ་དང་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ཧ་ཅོང་སམེས་ཆུང་གསི་ཁོ་བཀྲམ་ནས་ཇག་པའ་ིསྦྲ་ཡ་ིཤིར་དང་ལྷ་ོནས་བསྐེརོ། ཆོསོ་

དཔལོ་དང་། ཚ་ེསྐྱེབས། རྡོ་ོའབུམ། གསུམ་གྱིིས་ཤིར་གྱི་ིམཐའ་ནས་བསྐེོར། ཉོ་ིམ་

རྒྱལོ་མཚན་དང་ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་སྤུན་གསུམ་དང་། ལོ་ཆོའི་མགོ་བཞིི་ཡིས་ལྷོ་

ཕྱིགོས་ནས་བསྐེརོ་ནས་ཡདོ། 

༧

རྒྱུག་དམག་རྣམས་རུ་ཆུང་གཉོིས་སུ་བགོས་ནས་ཁོ་བཀྲམ་ཁོར་ཆོོས་དཔལོ་

གྱིིས་ལོ་ཆོའི་མགོ་ལོ། ཁྱོད་རང་གིས་ཁོོང་གཉོིས་ཀྱིི་མེ་མདར་རྫས་མདེལོ་བླུག་

རགོས་བྱེད་དགསོ། གང་མགྱིགོས་གང་མྱུར་གྱིསི། ཞིསེ་མངག་བཅོོལོ་བྱས། 

རྒྱུག་དམག་རྣམས་ཀྱིིས་རང་རང་གི་འཐབ་ས་བཟུང་། ཆོོས་དཔལོ་གྱིི། ཚེ་

སྐྱེབས་ལོ་ངས་རྒྱོབ་ཟོེར་ན་མ་གཏོགས་མ་ེམདའ་མ་རྒྱག ཅོེས་ནན་བཤིད་བྱས། ད་ེ

ནས་རྡོ་ོའབུམ་ལོ་ཁྱོད་རང་མག་ོདོན་མ་ཡོང་། གང་མགྱིོགས་མགྱིོགས་ཀྱིིས་རྫས་

མདིལོ་བླུགས་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། ཞིེས་བཤིད་རྗེེས་མ་ེམདའ་ིརུ་གད་པའ་ིསྟེང་དུ་

བཞིག་ནས་མི་གསོད་དོགས་ཀྱིིས་སྦྲ་ཡི་སེང་སྟོད་ལོ་གཟོས་ནས་ཏྭ་ཞིེས་རི་ཀླུང་

ཡོངས་སུ་བྲག་ཅོ་འཁོོར་བའི་མེ་མདའི་སྐེད་དང་ལྷན་དུ་སྦྲ་གུར་གྱིི་ནང་དུ་ཟོིང་ཆོ་

ལོངས་ཤིིང་སྐེད་སྒྲི་ལོོང་ལོོང་བྱས། ཧ་ལོམ་ད་ེདང་དུས་གཅོིག་ཏུ་ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་

གྱིསི་ཇག་པའ་ིསྦྲ་གཤིམ་འདབས་སུ་གཟོསེ་ཏ་ེམ་ེམདའ་རྒྱབ། ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི་ཚད་

ལོས་འདས་བའ་ིམགྱིོགས་ཚད་ཀྱིིས་རང་ག་ིམ་ེམདའ་རྡོ་ོའབུམ་གྱི་ིལོག་ཏུ་གཡུག་པ་

དང་དུས་མཉོམ་ཚད་ལོས་འདས་བའ་ིམགྱིགོས་ཚད་ཀྱིསི་རྡོ་ོའབུམ་གྱི་ིམ་ེམདའ་ལོག་

ཏུ་བླངས་ནས་རུ་གད་པའ་ིསྟངེ་ནས་གཟོསེ། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཇག་པ་མ་ིགཉོིས་ཀྱིིས་ལོག་གཡོན་མས་མདིལོ་ཁུག་བཟུང་ཞིིང་ལོག་གཡས་

ཀྱིིས་མ་ེམདའ་ཁྱེར་ནས་སྐེེད་རག་བཅོིངས་པའ་ིདུས་ཚོད་མེད་པ་ལྭ་བ་གཡང་ཤིམ་

བྱས་ནས་གུར་གྱི་ིནང་ནས་ཐནོ། ད་ེམ་ཐག་ཏུ་ལྷ་ོཕྱིགོས་ནས་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་

ཏྭ་ཞིེས་མ་ེམདའ་བརྒྱབ་པ་དང་མ་ིགཅོིག་ལོག་ནང་ག་ིམ་ེམདའ་ས་རུ་ཤིོར་ནས་གོམ་

པ་གསུམ་ཙམ་ཞིིག་མདུན་དུ་སོང་བ་དང་རང་སར་འགྱིིལོ། མི་གཞིན་དེ་རྒྱུག་མ་

འདུར་གྱིིས་ཕོར་ཕྱིོགས་སྦྲའ་ིབྱང་དུ་ཕོ་བོང་གཡག་ར་ོཙམ་ཞིིག་འདུག་པ་དེའ་ིཕྱིོགས་

སུ་རྒྱུག ཡང་ཏྭ་ཞིེས་ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིམ་ེམདའ་ིསྐེད་གྲགས་པ་དང་ཕོར་ཕྱིོགས་

ཀྱི་ིམ་ིད་ེགཟུགས་པ་ོགུག་ཙམ་བྱས་ནས་ག་ལོེར་ས་རུ་འགྱིིལོ་སོང་། ཆོོས་དཔལོ་

གྱིསི་ལྷ་ོཕྱིགོས་སུ་ཡདོ་པའ་ིཉོ་ིཟླ་སྤུན་གཉོསི་ཀྱི་ིཕྱིགོས་སུ་བལྟས་ནས། 

ཝ་ཡ།ེ མ་ིམ་གསདོ། ཅོསེ་སྐེད་བརྒྱབ། 

སྦྲའ་ིལྷ་ོཕྱིགོས་ཀྱི་ིམཐའ་གཤིམ་ནས་མ་ིགཅོགི་གསི་མག་ོག་ལོརེ་དནོ་ཏ་ེཏྭ་ཞིསེ་

མེ་མདའི་སྐེད་གྲགས་པ་དང་དུས་མཉོམ་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིི་ཞྭ་མོ་ཤིོག་བུ་རླུང་

འཚུབ་ཀྱིིས་ཁྱེར་པ་ལྟར་རྒྱབ་ཕྱིོགས་སུ་གཡུགས། ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་སྔ་ས་

ནས་རུ་གད་པའ་ིསྟེང་དུ་བཙུགས་ནས་ཡོད་པས། མ་ིདེས་མགྱིོགས་མྱུར་གྱིིས་མ་ེ

མདར་རྫས་མདིལོ་བླུག་པའ་ིག་ོསྐེབས་ད་ེབེད་སྤྱིད་ད་ེབླ་ོརྩ་བ་པོའ་ིསྒ་ོནས་ག་ལོེར་

ཀམ་པ་གནན་པ་ན་འདི་ཕྱིོགས་ནས་ཏྭ་ཞིེས་པའི་སྐེད་གྲགས་པ་དང་སྦྲའི་མཐའ་

གཤིམ་ན་ཡདོ་པའ་ིམ་ིད་ེའགུལོ་སྐྱེདོ་ཀྱི་ིདབང་རྩ་ཉོམ། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཇག་པའ་ིསྦྲའ་ིགཡས་གཡོན་གང་སར་མིག་མྱུལོ་ཞིིག་བྱས། 

དེ་ནས་ཁོ་ཕྱིིར་བསྐེོར་ནས་ལྟ་དུས་རྡོོ་འབུམ་དང་ཚེ་སྐྱེབས་གཉོིས་ཀྱིིས་མེ་མདའ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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གཉོིས་ཀ་རྫས་མདིལོ་བླུགས་ཟོིན་པས་མ་ིཚད་མག་ོགད་པའ་ིསྟེང་ནས་དོན་ཏ་ེའདུག 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཁོ་ོགཉོིས་ལོ་བལྟས་ནས་གང་ཡང་མ་བཤིད་པར་དགོད་ཙམ་བྱས། 

སྦྲའ་ིཉོ་ེཁོོར་གང་སར་མིག་མྱུལོ་བྱས་ཀྱིང་གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མེད། ཁོོས་མགྲིན་པ་

གཟོེངས་སུ་གཏོད་དེ། ཝ་ཡེ། ཕོ་ར་ོཟོ་རྒྱུ་ཁྱོད་ཚ་ོམག་ོསྒུར་རམ་ར་ོའཇོག་རྒྱུ་ཡིན། 

མག་ོསྒུར་ན་ཚ་ེཐར་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། ར་ོའཇོག་ན་གོམ་གསུམ་སྤོ་ོདབང་མེད་པར་ཚང་

མ་ད་ལྟ་རང་སྦྲ་གགོ་དེའ་ིནང་ར་ོསྤུངས་རྒྱག་རྒྱུ་ཡནི། ཞིསེ་སྐེད་བརྒྱབ།

སྦྲ་ཡ་ིནང་དུ་སྨྲ་ེསྔགས་འདོན་པའ་ིསྒྲི་དང་ཆོབས་ཅོིག་སྐེད་ཆོ་དབ་དིབ་བཤིོད་

པའ་ིསྒྲི་ཡང་ག ོའནོ་ཀྱིང་། ཆོསོ་དཔལོ་གྱི་ིསྐེད་ཆོར་ལོན་རྒྱག་མཁོན་མ་ིའདུག ཆོསོ་

དཔལོ་གྱིིས་ཅུང་ཟོད་སྒུག་རྗེེས་སྐེད་ཤུགས་ལྡབ་འགྱུར་གྱིིས་མཐ་ོབར་བཏང་ནས། 

ཝ་ཡ།ེ ག་ོཨ་ེསོང་། ཁྱོད་ཚོས་སྒུག་པའ་ིཨ་མགྲོན་སླེེབས་ནས་ཡོད། བསྙིལོ་པའ་ིལོ་ོ

ཆོང་ལོངས་ནས་ཡོད། མག་ོསྒུར་ན་ཚ་ེཐར་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། མག་ོམ་སྒུར་ན་སྐྱེག་

འཛར་ཁྱོད་ཚ་ོདེ་རིང་ཕོན་ཆོད་གསལོ་ཉོི་མའི་དྲོོད་སྐྱེིད་མི་ཚོར་ལོེ་དང་དྲོིན་ཕོ་མའི་

ཞིལོ་རས་མ་ིམཇལོ་ལོ་ེབཟོ།ོ ད་ེམནི་ན་མག་ོསྒུར། ཞིསེ་བསོ། 

ད་རསེ་རྡོ་ོཕོ་བངོ་ག་ིགམ་དུ་ས་རུ་འགྱིལིོ་པའ་ིམ་ིད་ེརྨིས་པ་ལོས་ཤི་ིམདེ་པས་ཁོ་ོ

དྲོན་པ་སསོ་རྗེསེ། ང་……ང་སྲགོ་སྐྱེབོས་……སྐྱེབོས་རགོས་ཞིསེ་ལོག་ག་ིམ་ེམདའ་

མཐནོ་པརོ་བསྟགེས་ཏ་ེའདྲོངོ་པརོ་ལོང་མ་ིཐུབ་པ་ནུད་ཀྱིནི་འདུག

སྦྲའི་ནང་གི་མིས་ད་དུང་ཆོོས་དཔལོ་གྱིི་སྐེད་ཆོར་ལོན་མི་འདེབས་པས་ཆོོས་

དཔལོ་གྱིིས་རྡོ་ོའབུམ་རང་ག་ིགམ་དུ་ཚུར་འཐེན་ནས། སྐྱེག་འཛར་ད་ེཚོར་འཇིགས་

སྣང་སྐུལོ་ཆོེད་ཁོོང་ཚོའི་སྦྲའི་གུང་ཤིིང་ལོ་གཟོེས་ནས་རྒྱོབ་དང་། གུང་ཤིིང་ལོ་མ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གཏོགས་མ་ིབསད་ན་འགྲིག་ག་ིམ་རེད་། ཁོ་ོཚོར་འཇིགས་སྣང་སྐུལོ་དགོས། ཞིེས་

ནན་བཤིད་བྱས། 

རྡོ་ོའབུམ་གྱི་ིསེམས་ནང་དུ་གུང་ཤིིང་བཅོད་པ་ཡིན་ན་ནང་ལོོགས་ཀྱི་ིམ་ིད་ེདག་

ལོ་འཇགིས་སྣང་ཞིགི་སྐུལོ་ཏ་ེམ་མཐར་མ་ིཁོ་ཤིས་ཀྱི་ིཚ་ེསྲགོ་སྐྱེབོ་ཐུབ་ངསེ་རདེ་ཨང་

སྙིམ་པའ་ིདགའ་སྤྲ་ོདང་། ད་རེས་གུང་ཤིིང་ལོ་ཐེབ་ཨ་ཡོང་སྙིམ་པའ་ིསྔངས་འཚབ་

ཅུང་ཟོད་ལོངས་ཏ་ེགཟོབ་ནན་གྱིིས་མ་ེམདའ་ིཀམ་པ་གནན་པ་ན་མདིའུ་གང་དུ་ལྷུང་

མནི་མ་ིཤིསེ།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། ཁོ་ོལོ་མ་ེམདའ་ཁུར་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱིང་གཡུགས་པ་ཁུར་པ་དང་

ཁྱད་ཅོ་ིཡོད། ད་ེལོས་ད་རེས་ཚ་ེསྐྱེབས་ཁྱོད་རང་ཡིན། གུང་ཤིིང་ལོ་མ་གཏོགས་མ་ི

བསད་ན་མ་ིའགྲགི ཅོསེ་ནན་བཤིད་བྱས།

ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས་ཡུན་རིང་ར་ེསྒུག་བྱས་པའ་ིཕུགས་བསམ་ཞིིག་མངོན་འགྱུར་

བྱུང་བ་ལྟར་ང་ོགདོང་ལོས་སྤྲ་ོསྣང་ག་ིརྣམ་འགྱུར་དབང་མེད་དུ་ཐོན་ནས་མ་ེམདའ་ིརུ་

གད་པའ་ིསྟངེ་བརྟེན་པརོ་བཙུགས་ནས་གཟོསེ། 

ཆོསོ་དཔལོ་གྱི།ི ཝ་ཡ།ེ མ་ིགསདོ་མ་ིདགསོ། ཡནི་གཅོགི་མནི་གཉོསི་གུང་ཤིངི་

ལོ་གཟོསེ་ནས་རྒྱོབ་དང་ཞིེས་ཡང་བསྐྱེར་ནན་བཤིད་ཐངེས་གཅོགི་བྱས།

ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས་མ་ེམདའ་ིརུ་ཡང་གད་པའ་ིསྟེང་དུ་བཙུགས་ཏ་ེབླ་ོརྩ་བརྟེན་པོའ་ི

སྒ་ོནས་གཟོསེ་ཏ་ེཏྭ་ཞིསེ་འད་ིཕྱིགོས་ནས་མ་ེམདའ་ིསྐེད་གྲགས་པ་དང་ཇག་པའ་ིསྦྲ་ད་ེ

སྒྱུ་མ་མཁོན་གྱིསི་སྒྱུ་འཕྲུལོ་སྟནོ་པ་ལྟར་སྟདོ་ལོང་སྨད་འགྱིིལོ་དུ་གྱུར། མ་ེམདའ་ིསྐེད་

གྲགས་པ་དང་ར་ེཞིིག་ཆོོས་དཔལོ་དང། རྡོ་ོའབུམ་ཚེ་སྐྱེབས་ཁོ་ོརང་གསུམ་ཀ་དུ་
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ཞིགས་ཀྱིིས་བཏུམས། མངར་སྐྱུར་འདྲོེས་མའ་ིརྫས་དྲོ་ིཞིིག་མཁོའ་དབྱིངས་སུ་ཁྱབ། 

ཚེ་སྐྱེབས་ཀྱིི་མེ་མདའ་གཟོེས་རྐྱེན་པོ་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཤིེས་གསལོ་ཡིན་ཡང་ད་

རསེ་ཀྱིང་ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི་རྒྱབོ་ཟོརེ་ས་ད་ེརང་དུ་བརྒྱབས་པས་ཕྱིགོས་གཉོསི་ཀྱི་ིམ་ི

ཚང་མ་སྔར་བས་ཧང་སངས་པར་གྱུར། དེའི་ཚེ་སྦྲ་སྒ་ོལོས་གཅོིག་མཇུག་གཉོིས་

མཐུད་ཀྱིིས་མི་གསུམ་དོན་ཡོང་ནས་བལོ་འཛར་ལོས་ཀྱིང་མདོག་ཉོེས་པའི་ཁོ་

བཏགས་མཐོན་པོར་བསྟེགས་ནས། ཇག་དཔོན་……ལོགས། ང་……ང་ཚ་ོཚ་ེཐར་

གཏོང་རོགས། དེའ་ིམཇུག་ནས་གྲ་ིདང་མ་ེམདའ་མང་པ་ོཁྱེར་བའ་ིམ་ིགཉོིས་ཚོན་ཆོ་

ཡོངས་རྫོགས་རྩིས་འབུལོ་གྱི་ིཚུལོ་དུ་གུར་གྱི་ིམདུན་གྱི་ིསྤོང་ལྗོོངས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་བཞིག་

ནས་ང……ང་ཚོ་ཚེ་……ཚེ་ཐར་གཏོང་རོགས་ཟོེར་བཞིིན་སྙིིང་ཁོོངས་རུས་པའི་

གཏིང་ནས་དད་པ་ཅོན་གྱི་ིརྣལོ་འབྱོར་པ་ཞིིག་ཡུན་རིང་བྲལོ་པའ་ིརྩ་བའ་ིབླ་མ་མཇལོ་

པ་ལྟར་ཁོ་ོཚོའ་ིཕྱིགོས་སུ་ཕྱིག་ཡང་ཡང་བཙལོ། 

ཁོོང་ཚ་ོཀ་ོམོག་དང་ས་ཤུར་གྱི་ིནང་ནས་ཡར་ལོངས་ཏ་ེམ་ིལྔ་པ་ོདེའ་ིརྩར་ཕྱིིན་། 

ལོམ་བར་དུ་ད་རེས་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིམ་ེམདས་བསད་པའ་ིམ་ིདེའ་ིཕུང་པ་ོདང་། 

ཁོ་ོདང་བར་ཐག་མ་ིརངི་པའ་ིསར་རང་དབང་མེད་པར་ས་རུ་ཤིརོ་པའ་ིམ་ེམདའ་ཐུག

ད་ལྟ་ཕྱིི་མའི་ལོམ་དུ་གཤིེགས་ཟོིན་པའི་མི་དེ་གཞིོགས་གཡས་པ་ས་ལོ་ཕོབ་

ནས་ང་ོགདོང་ལོས་ཞི་ེསྡོང་ག་ིརྣམ་འགྱུར་མ་ིའདུག་ལོ། སྐྱེིད་ལོ་སྡུག་པའ་ིམ་ིཡུལོ་ལོ་

བློས་མ་ཐོང་པའ་ིསེམས་ཆོགས་ག་ིརྣམ་འགྱུར་ཡང་མ་ིའདུག གཞིོགས་གཡས་པའ་ི

ཁོལོ་མའ་ིཐད་ཀྱི་ིཚར་སླེགོ་ག་ིཕྱི་ིཟུངས་ཁྲོག་གསི་ཚསོ་པ་དང་ས་སྟངེ་དུ་ཟུངས་ཁྲོག་

གར་པ་ོཞིིག་འཁྱིལོ་ནས་ཡོད་པའ་ིསྟེང་དུ་སྦྲང་འབུ་ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་ལྡིང་སྐེོར་རྒྱག་གིན་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཟུངས་ཁྲོག་དྲོནོ་མ་ོལོངོས་སུ་སྤྱིདོ་རྒྱུའ་ིསྟ་གནོ་ལོ་བྲལེོ། ས་འབུ་རྐང་རངི་ཞིགི་སྟབས་

མ་ལོེགས་པར་ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་ཟུངས་ཁྲོག་གི་ནང་དུ་ལྷུང་པ་མི་ཤིེས་པར་ནུས་

ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིིས་ཟུངས་ཁྲོག་གར་པ་ོདེའ་ིཁྲོོད་ནས་ཕྱིིར་དོན་ཐབས་བྱས་ཀྱིང་

དོན་མ་ཐུབ་པས། ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་རྩྭ་རྐང་གཅོིག་གིས་ས་འབུ་རྐང་རིང་ད་ེཟུངས་

ཁྲོག་ག་ིཁྲོོད་ནས་བླངས་ཏ་ེརྩྭ་རྐང་ད་ེསྤོང་ལྗོོངས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་བཙུགས། ས་འབུ་རྐང་

རངི་དསེ་ད་གཟོདོ་བད་ེལྕག་འཁྱུག་པསོ་སྒནོ་ནས་རྩྭ་རྐང་ག་ིསྟངེ་དུ་འཛགེས ད་ེནས་

ཐུར་དུ་བབ་ཏ་ེརྩྭ་གསབེ་ཏུ་འཛུལོ་སངོ་།

ཆོསོ་དཔལོ་གྱི་ིཁོ་ོརང་ག་ིསྐེ་ེརུ་གྱིནོ་པའ་ིཕྲངེ་བ་ལོག་ཏུ་བླངས་ནས་སྒྲི་མདེ་པའ་ི

ཁོ་འདནོ་ཞིགི་འདནོ་གྱིནི་གཤིནི་པའོ་ིམགི་ལྕབིས་ཕོབ། མགི་ག་ིརྒྱལོ་མའོ་ིམདགོ་སྔནོ་

པོར་གྱུར་པ་ན་ིམ་ིཟོོག་སེམས་ཅོན་ག་འདྲོ་ཞིིག་ཡིན་ཡང་ཐུན་མོང་ག་ིཁྱད་ཆོོས་རེད། 

ད་ེནས་ད་རེས་གཡང་ཤིམ་བྱས་པའ་ིསླེོག་པའ་ིགོང་བ་ལོས་ཡར་འཐེན་ནས་ང་ོགདོང་

ལོ་བཀབས། 

རྡོོ་འབུམ་ནི་མི་རོ་མཐོང་བ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པས་དེ་ཕྱིོགས་སུ་ལྟ་མི་བཟོོད་

པར་ཁོ་ཕྱིརི་བསྐེརོ་ཏ་ེཁོ་ནས་སྒྲི་མདེ་པའ་ིཁོ་འདནོ་མང་པ་ོཞིགི་འདནོ་གྱིནི་འདྲོནེ་བྱདེ་

ཟུང་ནས་མཆོིལོ་མ་རྡོགོ་གཉོསི་ལྷུང་། 

ལོ་ཆོའི་མགོས་མི་དེའི་མེ་མདའ་ཡར་སྒྲུག་ནས། ཁོོ་རང་གི་མེ་མདའ་དང་དེ་

གཉོསི་ཀྱི་ིལྕགས་རགིས་ཀྱི་ིགྲུབ་ཚུལོ་ལོགེས་ཉོསེ་བསྡུར་བཞིནི། བའོུ་ཁྲོ་རངི་གཅོགི་

དང་ཁྲོ་ཐུང་གཉོིས། ཁྲོ་རིང་རང་ག་ིཁུར་མདའ་ཡིན། ཁྲོ་ཐུང་མ་ིལོ་ངོམ་རྒྱུ་ཡིན་ཟོེར། 

ཞིསེ་བྱང་ཐང་ག་ིལོ་ཡ་ིབླངས་ཏ་ེཀུ་ར་ེརྩསེ།
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ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། ཧ་ེཧེ། ད་ེརིང་ང་ཚ་ོཚང་མར་ཁུར་མདའ་ར་ེདང་ངོམ་

མདའ་ར་ེཡདོ་ཟོརེ།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་མ་ན་ིཕྲེང་སྐེོར་གཅོིག་བཏང་རྗེེས། ཕྲེང་བ་ད་ེམགུལོ་ལོ་གྱིོན་

ནས་མག་ོརྒུར་བའ་ིཇག་པ་ད་ེདག་ག་ིསར་ཕྱིིན་ནས་མིག་འབུར་ཚུགས་ཀྱིིས་བལྟས་

ནས། ནརོ་ཁྱུ་གང་དུ་ཡདོ། རྟེ་དང་ནརོ་ཁྱུ་གང་དུ་སྦིས་ཡདོ། ཅོསེ་ཚ་འདྲོ་ིབྱས།

མ་ིལྔ་པ་ོད་ེརྦད་ད་ེཧང་སངས་ནས། ནོར་ཁྱུ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིིས་དེད་……དེད་པ་

མ་རེད་དམ། ད་རང་སྔ་དྲོ་ོཁྱེད་རྣངས་ཀྱིིས་ཕྱིག་མདའ་འཕོངས་ཏ་ེགཉོིད་ལོས་སད་

དུས་ཟོང་ཟོིང་ག་ིཁྲོོད་དུ་ནོར་ཁྱུ་སྡོད་ཡོད་མེད་ཚོར་མ་བྱུང་། ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱིིས་ཚང་མ་

མ་ིཡནི་པ་འདྲོ་འདྲོ་རདེ། རང་སྲགོ་རྟེ་རྔ་ཕྲ་མ་ོལོ་ཕྲ་སྦིམོ་མདེ། ཅོསེ་དཔའ་གཏམ་ཤིདོ་

ཀྱིནི་སྒརོ་དོན་ཡང་ཕོམ་ཉོསེ་ཕྱིནི་ནས……།

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། ཁྲོ་ཆུང་མིག་ལོ་རྡུལོ་འགྲ་ོས་མེད། དམ་པའ་ིཆོོས་ལོ་

རྫུན་འགྲ་ོས་མདེ། ཚ་ེཐར་གཏངོ་དགསོ་ན་རྫུན་གཏམ་ལོབ་ས་མདེ། ཅོསེ་བཤིད།

ཇག་པ་གཅོིག་གིས། གནམ་སྔོན་པ་ོཚད་འཛུགས། ནོར་ཁྱུ་ཁྱེད་……རྣམས་

པས་དེད་མེད་ན།……མཚན་མོ་ང་ཚོའི་ནོར་ཁྱུ་སྲུང་མཁོན་མི་གཉོིས་ཡོད་པ་དེ་

གཉོིས་ཀྱིིས་དེད་པ་ཡིན་གྱི་ིརེད། ཨ་ོཨོ། ད་བྱེད་དུས་ང་ཚོའ་ིརྟེ་ཡང་གཅོིག་ཀྱིང་མ་ི

འདུག ད་ེམནི་ན་……། ཁོསོ་ཉོ་ིའདོ་ལོག་པས་འགབེས་ཀྱིནི་ཕྱིགོས་བཞིརི་རྒྱང་མགི་

བཅོད།

ད་ལྟ་ཤིར་རིའ་ིརྩ་ེནས་ཉོ་ིམ་ཤིར་མ་ཐག་ཡིན་ཡང་། ནམ་དུས་སྟོན་མཇུག་ཡིན་

པས་རྩྭ་ཐང་གི་སྟེང་དུ་ད་དུང་སྟོན་དུས་ཀྱིི་དྲོོད་ལྷག་ཡོད་པས། མདང་མཐ་ོརེངས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

བབས་པའ་ིགངས་རམི་གྱིསི་བཞུར་ཏ་ེགང་སར་སྨུག་རློངས་ལྡང་ཞིངི་སྐྱེ་ེབའོ་ིཚགོས་

ལོ་དྲོོད་རློངས་ཀྱི་ིབད་ེདྲོོད་ཁྱབས། མཐ་ོརེངས་ཀྱི་ིགངས་ད་ེན་ིརྟེ་ནོར་གཅོིག་ཀྱིང་མ་

ལྷག་པ་དེད་ནས་འགྲ་ོམཁོན་གྱིི་མི་དེ་གཉོིས་ཀྱིི་ཡུལོ་གྱིི་རྒྱབ་རིས་ཁོ་ོགཉོིས་ལོ་ཁོ་

འཛིན་མགོན་སྐྱེབས་བྱས་པ་རང་རེད། འད་ིལོ་ོསྟོན་ཀ་ཤིར་བ་ནས་གངས་མ་ཆོར་

ཙམ་ཡང་འབབ་མྱེོང་མེད་པ་ནས་མཐོ་རེངས་སུ་གངས་བབས་པ་དེ་ལོ་བལྟས་པ་

ཙམ་གྱིིས་ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱི་ིཡུལོ་གྱི་ིརྒྱབ་ར་ིད་ེཅོ་ིའདྲོའ་ིཁོ་འཛིན་ཅོན་ཞིིག་མ་རེད་དམ། 

མདང་ག་ིཐ་ོརེངས་སུ་གངས་བབས་ཀྱིང་ད་ལྟ་གངས་མེད་པས་རྟེ་ནོར་གྱི་ིརྨིིག་རྗེེས་

ཙམ་ཡང་མཐངོ་མདེ་དུ་གྱུར། གངས་མ་བཞུ་བའམ། ཡང་ན་གངས་བབས་མྱེངོ་མདེ་

ན་རྟེ་ནརོ་མང་པ་ོད་ེའདྲོ་ཕྱིགོས་གང་དུ་དདེ་ཀྱིང་གཤིགོ་གཉོསི་ཀྱི་ིབྱ་མནི་ན་རྨིགི་རྗེསེ་

གསལོ་ལྷང་ངེར་ཡིན་པས་ཤིིག་ལོ་རྒྱབ་ཀྱིང་གོང་བའ་ིཕྱི་ིརེད། འོན་ཀྱིང་ ད་ལྟ་ན་ིབྱ་

འཕུར་རྗེེས་མེད་ཀྱི་ིདཔ་ེརང་རེད་། ཁོོང་ཚོས་ཀྱིང་ཉོ་ིའོད་ལོག་པས་འགོག་གིན་དུ་

རྒྱང་མགི་བཅོད་ད་ེཕྱིགོས་བཞིརི་བལྟས་ཀྱིང་གང་ཡང་མཐངོ་རྒྱུ་མདེ། 

བྱ་ཐང་དཀར་ལོ་ཤི་མགི་ཅོསེ་ལོ་ེདབར་ཁྲོ་ིཁྲོག་ག་ིསར་ཡདོ་པའ་ིམ་ིཟོགོ་སམེས་

ཅོན་གང་རུང་ག་ིབེམ་ར་ོམཐོང་པའ་ིནུས་པ་ཡོད་ཅོེས་པ་བདེན་པ་ཡིན་པ་འདྲོ། ད་

རསེ་གང་ཡང་མཐངོ་རྒྱུ་མདེ་ཀྱིང་ད་ལྟ་ཁོ་ོཚའོ་ིཀློད་ཀྱི་ིནམ་མཁོའ་ིདབྱངིས་སུ་བྱ་ཐང་

དཀར་བཅུ་གྲངས་ཤི་ིགསི་ལྡངེ་སྐེརོ་ཁོ་ོན་རྒྱག་གནི་འདུག

སྦྲའ་ིནང་དུ་ད་དུང་སུ་ཡདོ། ཁྱདོ་ཚའོ་ིཇག་དཔནོ་སུ་རདེ། 

ཇག་དཔནོ་ད་རསེ་གྲངོ་ཚར་སངོ་། སྦྲའ་ིནང་དུ་རྨིས་མ་གཉོསི་ལོས་མདེ་ཟོརེ།

ད་ེནས་ཁོོང་ཚོས་བཟུང་དམག་ལྔ་ཡ་ིསྐེེད་རགས་བཀྲོལོ་ནས་མག་ོནས་མཇུག་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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བར་ལུས་བཤིེར་གཙང་མ་བྱས། ང་ོགདོང་མཆོིན་པ་སྐེམ་པོའ་ིམདོག་ཅོན་གྱི་ིབཟུང་

དམག་གཅོགི་སྦྲའ་ིབྱང་ཕྱིགོས་སུ་ཡདོ་པའ་ིརྨིས་མ་ད་ེརགོས་བྱེད་པར་བཏང་། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་རྡོ་ོའབུམ་མི་ར་ོམཐོང་ན་ཞིེད་ཀྱིི་ཡོད་པ་ཤིེས་ནས་རིའི་ཕོར་

ལོོགས་དང་མཇུག་ཏུ་ཡོད་པའ་ིམ་ིརྣམས་སྐེད་གཏོང་བར་མངགས། བཟུང་དམག་

རྣམས་རྒྱུག་དམག་ལྔ་ཡ་ིམ་ེམདའ་ིཤིན་མཆུ་ཚ་མའོ་ིརྒྱབ་འདདེ་འགོ་སྟདོ་ལོངས་སྨད་

འགྱིལིོ་གྱི་ིསྦྲ་དའེ་ིནང་དུ་སངོ་། 

སྦྲའི་ནང་དུ་ཁོམས་གསུམ་སྐྱེོ་བ་སྐྱེེ་འོས་པའི་མི་ཡུལོ་གྱིི་དམྱེལོ་བ་ཞིིག་རེད་

འདུག སོག་ཐབ་རྐང་གསུམ་མ་ཞིིག་ག་ིསྟེང་དུ་རྒྱ་གར་ནས་ཐོན་པའ་ིརག་སྡོིག་ཆོེན་

པ་ོཞིིག་ག་ིནང་དུ་འབྲིའ་ིབྲང་ཤི་བཙོས་མ་བཟོས་འཕྲ་ོཡོད་ལོ་དེའ་ིཁོ་གཅོོད་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་

ཡང་ཤི་བཟོས་པའ་ིརུས་རྐང་དང་མར་གཟོན་སོགས་ཟོས་རིགས་འཛར་འཛོལོ་གྱིིས་

ཁོངེས། སྦྲའ་ིགཡས་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིསྟདོ་སྨད་གཉོསི་སུ་གཅོགི་རྐང་པའ་ིཔུས་མ་ོབཅོག་པ་

དང་། གཅོིག་བརློ་ཡ་ིརྒྱུད་དུ་ཁྲོག་གིས་ཟུངས་ཁྲོག་གིས་ཁྱབ། རྨིས་མ་གཉོིས་མལོ་

ས་ལོས་ལོང་པའི་གོ་སྐེབས་མ་རྙེད་པར་སྨེ་བསྔགས་འདོན་བཞིིན་འདྲོེན་བྱེད་ཟུང་

ལོས་ར་ེཐག་ཆོད་པའ་ིའཆོ་ིམིག་གིས་ཁོོང་ཚོར་བལྟ་བཞིིན་དུ། ཆུ་……བླུད……་

རགོས། ཆུ་བླུད་……རགོས། ཁོ་……ཁོ་སྐེམོ་ནས་ཤི་ིགྲབས་བྱདེ་ཀྱི་ིའདུག་ཟོརེ། 

སྦྲའི་གཡོན་ཕྱིོགས་སུ་གཡི་ལྤགས་གྱིི་ཚར་སླེོག་ལོ་སྲམ་ལྤགས་ཀྱིི་མཐའ་

བཅུན་ཅོན་ལོ་གསོ་ཆོནེ་སྨུག་ཁྲོའ་ིཕྱི་ིསྐེགོ་དང་ཝ་ལྤགས་ཀྱི་ིགངོ་བ་བྱས་པ་ཞིགི་ལྭ་བ་

གཡང་ཤིམ་བྱས་ཞིིང་རྐང་པ་གཡས་པར་སོག་ལྷམ་ཡུ་རིང་ཞིིག་གྱིོན་པ་དང་། རྐང་

པ་གཡོན་མའི་རྐང་མག་ོརྨིས་སྐྱེོན་ཕོོག་པའི་མི་ཞིིག་ཁོ་སྦུབ་ཏུ་ཤིི་ཞིིང་ཀློད་ཞི་ོཡང་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གང་སར་ཐོར་ནས་འདུག ལུང་ཐག་ཀ་ོབ་མཉོེད་མ་ཚོས་དམར་ཅོན་ལོ་དངུལོ་གྱིི་

རྒྱན་སྤྲོས་ཡོད་པའ་ིམ་ེམདའ་ཞིིག་ད་དུང་ཁོ་ོརང་ག་ིརོའ་ིའོག་ཏུ་གནན་ནས་དུག མ་ི

དེའི་གྱིོན་གོས་དང་རྒྱན་ཆོ་གང་གི་ཐད་ནས་བལྟས་ཀྱིང་དེ་ནི་འབྱོར་པ་ཅོན་གྱིི་མི་

ཞིིག་གམ་ཡང་ན་གཞིན་གྱི་ིརྒྱུ་ནོར་ཁོ་ོན་ལོོངས་སུ་སྤྱིོད་མཁོན་གྱི་ིཇག་དཔོན་ཞིིག་

ཡིན་པ་ཤིེས་ཐུབ། ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་མ་ིདེའ་ིརྐང་པ་ནས་ཚུར་འཐེན་ནས་གན་རྐྱལོ་

སླེགོ་སྟ་ེརྒྱན་སྤྲསོ་ཚད་ལོས་འགལོ་པའ་ིམ་ེམདའ་ད་ེལོག་ཏུ་བླངས་ནས་ཅུང་ཟོད་མྱེངོ་

རོལོ་བྱས་རྗེེས་གང་ཡང་མ་བཤིད་པར་མེ་མདའ་དེ་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིི་ལོག་ཏུ་

བཞིག ད་ེནས་ཁོའོ་ིསྐེ་ེནས་གཟོ་ིཡ་ིཕྲངེ་བ་ཞིགི་དང་རྒྱ་དངུལོ་ལོ་ཚ་གསརེ་གྱི་ིབརྐསོ་

སྤྲསོ་ཡདོ་པའ་ིགའུ་ཞིགི་འདུག་པ་ད་ེབླངས་རྗེསེ། 

ཤི་ིབ་ོདང་གསོན་པ་ོལྷན་དུ་སྡོོད་སྲོལོ་ག་ལོ་ཡོད། ཁྱོད་གཉོིས་ཀྱིིས་ཁོོའ་ིཕུང་པ་ོ

སྦྲའ་ིཕྱི་ིརུ་སྐྱེལོོ། ར་ོགསོ་ད་ེབཤུས། ཞིསེ་བཟུང་དམག་གཉོསི་མངགས། མ་ིད་ེགཉོསི་

ཀྱི་ིའདྲོེན་བྱེད་ལོས་སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིམཆོ་ིམ་ལྷུང་ལྷུང་དུ་འབབ་བཞིིན་ཧ་ཅོང་བྱམས་

སྐྱེོང་ག་ིཚུལོ་གྱིིས་མ་ིར་ོད་ེསྦྲ་དང་བར་ཐག་ངེས་ཅོན་གྱི་ིསར་བྲག་རྡོ་ོལོེབ་མ་ོཞིིག་ག་ི

སྟེང་དུ་བཞིག་ནས་ཆུ་སྲམ་སྨུག་པོས་མཐའ་བཅུན་ཅོན་གྱིི་ཚར་སླེོག་དེ་བཤུས་ཏེ་

སྦྲའ་ིཆོནོ་ཐག་ག་ིསྟངེ་དུ་བསྐེལོ། 

ད་ེནས་ཁོ་ོཚ་ོཧ་རུབ་སྦི་རུབ་ཀྱིིས་མ་ེབཏངས། རྨིས་མ་གཉོིས་ལོ་ཆུ་གྲང་མ་ོ

ཡང་ནས་ཡང་དུ་བླུད། སྦྲའ་ིཕྱི་ིརུ་ཡདོ་པའ་ིརྨིས་མ་ད་ེཡང་བཟུང་དམག་གཅོགི་གསི་

སྐྱེརོ་ཏ་ེསྦྲའ་ིནང་དུ་སླེབེས་པ་ད་ེལོ་ཡང་ཆུ་གྲང་མ་ོབླུད། 

ལོ་ཆོའི་མགོ་དང་ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ཀྱིིས་ཕྱིི་རུ་གོ་མཚོན་རེ་རེ་བཞིིན་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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རྩསི་བླངས་ནས་ཕྱིགོས་གཅོགི་ཏུ་སྤུངས། 

ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ཀྱིིས་རང་རང་ག་ིསྐེ་ེརུ་ཡོད་པའ་ིགའུ་

དང་ཇག་པའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱི་ིགའུ་ཡ་ིནང་ནས་བྱིན་རློབས་སྣ་ཚོགས་མཉོམ་དུ་བསྲེས་

ནས་རྨིས་མ་རྣམས་ལོ་བླུད། དོན་དངོས་ཐོག་ལོ་ལོ་ན་ིབྱིན་རློབས་ཡིན་པ་དང་ལོ་ལོ་

ན་ིརྩ་ཆོའེ་ིབདོ་སྨན་ཡནི་ངསེ་རདེ། རྒྱུན་དུ་རྩ་ཆོའེ་ིབདོ་སྨན་འཐུང་མྱེངོ་མདེ་པའ་ིརྨིས་

མ་རྣམས་ཀྱིིས་ད་རེས་རྩ་ཆོེའ་ིབོད་སྨན་བཏུང་པ་ཙམ་གྱིིས་ལུས་ཀྱི་ིཟུག་གཟོེར་ཅུང་

ཟོད་ཞི།ི

རི་སྟེང་དུ་སྒུག་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིིས་བཟུང་དམག་གསོན་པོ་དེ་ཁྲོིད་དེ་སླེེབས། 

བཟུང་དམག་དེས་ཁོ་ོརང་ཚ་ོཕོམ་ཉོསེ་ཚབས་ཆོནེ་ཕྱིནི་པའ་ིམ་ིར་ོདང་རྨིས་མ། ད་ལྟ་

གཞིན་དབང་དུ་གྱུར་ནས་རང་ག་ིསྐེ་ེརགས་ཀྱིང་བཅོིང་དབང་མེད་པའ་ིཇག་གྲོགས་

རྣམས་མཐོང་དུས་ཡིད་སྐྱེ་ོགདུང་གིས་མ་བཟོོད་པར……སྡུག་པ་ོའད་ིའདྲོ……ངས་

ད་ེརངི་མ་གཏགོས་……རགི་མྱེངོ་མདེ……ཨནི། འ་ོན་……ཨ་བུ་པདྨ་བདུད་འདུལོ་

ཡང……གྲོང་སོང་བ་རེད་དམ། ངས་སྡུག་པ་ོའད་ིའདྲོ་མྱེོང་དགོས་རྒྱུ། ཨིན་……

ངས་ཚ་ེསྔོན་མ་ལོས་ངན་ཅོ་ིཞིིག་བྱས་པའ་ིརྣམ་སྨིན་ཡིན། ཞིེས་འདྲོོང་པོར་ལོང་པའ་ི

ནུས་པ་ཡང་མེད་པར་ཁོ་སྦུབ་ཏུ་འགྱིིལོ་ནས་སྐེབས་ར་ེས་ལོ་སྦིར་འདྲོེད་བརྒྱབས། 

སྐེབས་ར་ེརང་གིས་རང་ལོ་ཤི་ཚ་མེད་པར་མག་ོསྐྱེེས་བཏོག སྐེབས་ར་ེས་ལོ་ཁུ་ཚུར་

གྱིསི་བསྡུང་།

བཟུང་དམག་གཞིན་རྣམས་གཞིན་དབང་དུ་གྱུར་ཏ་ེམཇིང་པ་ཡང་ཕྱིེད་ཀ་ཐུང་

དུ་ཕྱིིན་པ་ལྟར་མག་ོགོང་བའི་ནང་ནས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཙམ་བྱས་ནས་མིག་ཆུ་ཁྲུམ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཁྲུམ་དུ་གཏངོ་བཞིནི་རང་སར་ལོངས་པ་ལོས་ཁོ་ོལོ་སམེས་གས་ོབྱདེ་མཁོན་མ་ིའདུག

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་བཟུང་དམག་དེའ་ིགོང་བ་ལོས་ཡར་འཐེན་ནས། ཁོ་ོརེ། 

སྐྱེེས་པ་ཕོོ་ལུས་བླངས་ནས་འདི་ལྟར་ངུ་སྲོལོ་ཞིིག་ག་ལོ་ཡོད། སྡུག་གི་མུན་པ་

སངས་དུས་ཡདོ། མསི་རྒྱུ་ནརོ་གསགོ་པ་ལོས་རྒྱུ་ནརོ་གྱིསི་མ་ིགསགོ་པ་མ་རདེ། ད་ེ

ལྟར་ངུས་ན་ང་ཚ་ོསྐྱེེས་པ་ཕོ་ོཡ་ིཕོ་ོལྷ་ལོ་ཡང་ཕོོག་ཐུག་བཟོ་ོཡོང་། བུ་ཡིས་བུ་མ་ད་ོ

ཡང་ངུ་དགོས་དོན་ཨ་ཡོད། ཐབས་ཤིེས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེལོས་མ་ེཐོངས། ཤི་ཚོས། 

ཞིེས་སྡོིག་གཏམ་བཏང་། ད་གཟོོད་བཟུང་དམག་དེས་ཁོ་ཆུ་མིག་ཆུ་སྣབ་ཆུ་འདྲོེས་མ་

སྦིར་མ་ོགང་ཐབ་འགྲམ་གྱི་ིག་ོཐལོ་གྱི་ིནང་དུ་བཤིསོ་ནས་ཐབ་ནང་དུ་ལྕ་ིབ་སྣནོ། 

སྦྲ་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བཟུང་དམག་རྣམས་ཀྱིིས། ནོར་ཁྱུ་དང་རྟེ་གཅོིག་ཀྱིང་མི་

འདུག སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་དང་ཞི་ོདགའ་ཚ་ེརངི་གཉོསི་ཀྱིསི་དདེ་པ་རེད། ཁྱདོ་གཉོསི་ཀྱིསི་

མ་ཚརོ་བ་ཨ་ེརདེ། ཅོསེ་དྲོསི།

ར་ིསྟེང་ག་ིབཟུང་དམག་ད་ེཧ་ལོས་ཧོན་ཐོར་གྱི་ིསྒ་ོནས། ཨཾམ་ཎི་ིཔདྨའ་ིངྷུཾཾ། ང་

གཉོིས་ཀྱིིས་ས་ོཔ་བརྗེ་ེདུས་ནོར་ཁྱུ་རང་འཇག་སྡོད་ནས་ཡོད། ཨ་ཨ། ངས་ཁོ་སྔོན་

ནས་ལུག་ཐང་ག་ིཆོ་རྒྱུས་མེད་པའ་ིམ་ིའཁྱམ་ད་ེགཉོིས་མ་ཁྲོིད་ན་བཟོང་ཟོེར་ཡང་ཁོོང་

གིས་མ་ཉོན་པར་གཡོག་པ་ོར་ེཟུང་ཡོད་ན་ལོས་ཀ་ལོས་མཁོན་ཡོད། མ་གཞི་ིང་ཚོར་

མག་ོབཏག་ཞུ་མཁོན་ག་ཚོད་ཀྱི་ིམང་པ་ད་ེཙམ་གྱིིས་རང་ག་ིསྟོབས་ཤུགས་རྒྱ་ཆོེར་

བཏང་ནས་འབྲངོ་ནག་ལྷུག་དང་ས་སརེ་དགྲ་འདུལོ་གཉོསི་གཉོདི་མ་ིཁུག་པ་ཞིགི་བཟོ་ོ

དགོས་ཟོེར། ཀྱི་ེམ་ཀྱི་ེཧུད། ད་ད་ེཚ་ོལོབ་ནས་ཅོ་ིཕོན། ཨཾམ་ཎི་ིཔདྨའ་ིངྷུཾཾ། དབུགས་

རངི་ཤུར་སྒྲི་གྲགས་པ་ཞིགི་བཏང་། 
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ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་རག་སྡོིག་ནང་ག་ིཤི་ཚ་པ་ོདག་ཁོ་གཅོོད་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་བླངས། ད་ེ

ནས་ཇ་ཡོད་དམ་ཞིེས་དྲོིས་པ་ན། ཡོད་ཡོད་ཅོེས་བཟུང་དམག་གཅོིག་གིས་ཀ་ོམཉོེད་

ཀྱི་ིཇ་ཁུག་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་བླངས་འངོ་ནས་ཆོསོ་དཔལོ་གྱི་ིལོག་ཏུ་བཞིག

ཚ་ེསྐྱེབས་དང་ར་རྫ་ིབུ་ཆུང་གཉོིས་ཀྱིིས་རག་སྡོིག་གཞིན་ཞིིག་དང་ཧ་ཡང་ག་ི

ཁོགོ་ལྟརི་གཉོསི་ཁྱརེ་ནས་རྒྱུག་ཆུའ་ིའགྲམ་ནས་ཆུ་བླངས་ཏ་ེསླེབེས། 

ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི། ཡ། ད་ེརངི་ཇ་ཞིམི་པ་ོཞིགི་སྐེོལོ་ནས་འཐུང་ཞིསེ་ཇ་ཁུག་ནང་

ག་ིཇ་སུམ་ཆོ་གཅོིག་བླུགས། ད་ེནས་ད་རེས་ཇག་དཔོན་ལོ་དབང་པའ་ིགྲུ་རྩིའ་ིགདན་

སྟེང་དུ་བསྡོད་ད།ེ ཤི་ཡང་ཁོོང་ཚོས་སྔ་ས་ནས་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་ནས་འདུག བུ་ཚ་ོཤི་ཟོ།ོ 

ཞིསེ་ཤི་རྡོགོ་གཅོགི་བླངས་ནས་ལོག་གཡནོ་གྱི་ིགློ་ོགྲ་ིབཏནོ་ནས་ཧ་ཅོང་ཉོམས་འགྱུར་

ལྡན་པའ་ིསྒ་ོནས་བཟོས། 

ཇག་པ་དང་ར་མདའ་གཉོིས་ཀ་ད་ེརིང་སྔ་དྲོ་ོནས་ད་བར་ཟོས་ཁོམ་གང་ཟོ་མྱེོང་

མདེ་པས་གྲདོ་པ་མ་ལྟགོས་པ་གཅོགི་ཀྱིང་མདེ་མདོ་ཇག་པ་རྣམས་ར་མདས་རྗེསེ་ཟོནི་

ནས་མ་ིགསུམ་རྐྱེན་ལོམ་དུ་སོང་བ་དང་། མ་ིགསུམ་ལོ་ཚད་འདྲོ་མིན་གྱི་ིརྨིས་སྐྱེོན་

ཕོོག་པ། ཉོིན་མཚན་ལྟོས་མེད་ཀྱིིས་དཀའ་བ་མང་པ་ོསྤྱིད་ཅོིང་སྲོག་ལོ་མ་འཛེམ་པར་

འཕྲོག་བཅོོམ་བྱས་པའི་ཇག་ཐོབ་ཀྱིི་རྒྱུ་ནོར་མི་གཞིན་གྱིི་ལོག་ཏུ་ཤིོར་བའི་སྡུག་

བསྔལོ། ཞི་ེསྡོང་། བླ་ོའགྱིདོ། ཕོངས་སམེས་ཀྱིསི་ཟོས་ཀྱི་ིདང་ག་མདེ་པར་གྱུར། སྤྱིང་

ཀིའ་ིརྔ་མ་ཕོར་བས་བཅོད། ན་ཚ་ཅོ་ིཡོད་ད་ེདུས་ཤིེས། རྐུ་མའ་ིརྟེ་ཇག་པས་འཕྲོག 

སྡུག་ངལོ་ཅོ་ིཡོད་ད་ེདུས་ཤིེས། ཞིེས་པའ་ིདཔ་ེད་ེད་རེས་ཁོ་ོཚོའ་ིལུས་ཐོག་ཏུ་བྱུང། 

ཁོ་ོཚོས་ལྭ་བ་གཡང་ཤིམ་གྱིིས་རྨིས་མ་རྣམས་ལོ་ཆུ་བླུད་རྒྱུ། ཐབ་ནང་དུ་ལྕ་ིབ་སྣོན་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

རྒྱུ། ག་ོཐལོ་ཕྱིིར་འདོན་རྒྱུ་སོགས་སྐེབས་དོན་གྱི་ིཙག་ཙིག་ལོས་ཀ་མ་སྐུལོ་དང་བླང་

གསི་སྒྲུབ་ཀྱིནི་འདུག 

སྦྲའ་ིནང་ག་ིརྨིས་མའ་ིཟུག་གཟོེར་གྱི་ིའ་ོདོད་དང་ཁྲོག་དྲོ་ིཡིས་སྡོོད་བཟོོད་མ་ིབད་ེ

བས། རྡོ་ོའབུམ། ར་རྫ་ིབུ་ཆུང་། ལོ་ཆོའ་ིམག ོའབྲ་ིདགའ་གཡང་ནརོ་སགོས་ན་གཞིནོ་

ཕོལོ་ཆོེར་མ་ིརེའ་ིལོག་ཏུ་ཤི་ལྷུ་ར་ེབླངས་ནས་ཟོ་བཞིིན་དུ་སྦྲའ་ིཕྱི་ིརུ་ཕྱིོགས་གཅོིག་ཏུ་

སྤུངས་པའ་ིག་ོམཚནོ་ད་ེདག་ག་ིསྐེརོ་ལོབ་ལྒིིང་བྱས།

ད་རེས་ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་བཤིད་པ་ལྟར་ང་ཚ་ོཚང་མར་བོའུ་ར་ེབྱུང་སོང་། 

ཨ་ཾམ་ཎི་ིཔདྨའ་ིཧཱུཾ།ཾ

ང་ལོ་མ་ེམདའ་ཡདོ་པས་སྐེདེ་གྲ་ིདངུལོ་ཤིན་ད་ེགས་འགྲགི ཨ་ཾམ་ཎི་ིཔདྨ་ེཧཱུཾ།ཾ

ཨ་ཾམ་ཎི་ིཔདྨ་ེཧཱུཾཾ། ང་ལོ་གཞིན་གང་ཡང་མ་ིདགོས། ཇག་དཔོན་གྱི་ིམ་ེམདའ་ད་ེ

སྤྲད་ན་འགྲགི ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ།

ཧ་ེཧ།ེ ཁྱདོ་སྐྱེདི་ཐག་ཆོདོ་པ་རདེ། ཇག་དཔནོ་གྱི་ིམ་ེམདའ་ཁྱདོ་ལོ་སྤྲདོ་ཨ།ེ

ཕོ་ོགཞིོན་རྣམས་ད་ལྟ་ཇག་ཐོབ་ཀྱི་ིག་ོམཚོན་ད་ེདག་ལོ་མྱེོང་རོལོ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡིད་

སྨོན་གྱི་ིསྐེད་ཆོ་སྣ་ཚོགས་ཤིོད་ཀྱིིན་དུ་གོམས་གཤིིས་སུ་གྱུར་བ་ལྟར་ཁོ་ནས་མ་ཎི་ི

བར་མདེ་དུ་བགྲངས།

ཁོ་ོཚ་ོདང་བར་ཐག་མ་ིརིང་པའ་ིབྱང་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིརྡོ་ོཕོ་བོང་སྟེང་ག་ིཇག་དཔོན་གྱི་ི

ཕུང་པ་ོསྐྱེ་ིགཡའ་བ་དེའ་ིསྟེང་དུ་ཕོ་ོརོགས་གསུམ་བཞི་ིཞིིག་གིས་ཇག་དཔོན་གྱི་ིམིག་

འབྲས་ལོ་ཧབ་ཐབོ་རྒྱག་ག་ིའདུག 

ཅུང་མ་འགོར་བར་ད་རེས་ལྡིང་སྐེོར་རྒྱག་བཞིིན་པའ་ིབྱ་ཐང་དཀར་ད་ེདག་ཕྲེང་
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བའི་ལུང་ཐག་ཆོད་པ་ལྟར་གཅོིག་རྗེེས་གཉོིས་མཐུད་ཀྱིིས་ཕུང་པོའ་ིསྟེང་དུ་བབས་

ནས་ཤི་ཁྲོག་ལོ་ཧབ་ཐབོ་བརྒྱབ། ད་རསེ་མགི་འབྲས་གཉོསི་ལོ་ཧབ་ཐབོ་རྒྱག་བཞིནི་

པའ་ིཕོ་ོརོག་ད་ེདག་ད་གཟོོད་ཀྭ་ཀྭ་ཞིེས་སྐེད་རྒྱག་གིན་རྒྱང་ཐག་ངེས་ཅོན་གྱི་ིས་ནས་

ལྟས་ཏ་ེསྡོདོ་པ་ལོས་ཤི་ཁྲོག་བྱའིུ་ཡ་ིལྕ་ེཙམ་ཡང་ཟོ་བའ་ིདབང་ཆོ་མདེ་པར་གྱུར། 

རྡོ་ོའབུམ་ཇག་ཐོབ་ཀྱི་ིག་ོམཚོན་ད་ེདག་ག་ིསྐེོར་ལོབ་ལྒིིང་བྱེད་པའ་ིསྤྲ་ོབ་མེད་པ་

མ་ཟོད། ཤི་ཟོ་བའ་ིདང་ག་ཡང་འགག་པར་གྱུར་ནས། ད་རེས་ཤི་ཁྲོག་གསོན་པ་ོཡིན་

ཡང་ལོ་ལྟ་བེམ་པོར་གྱུར་ཟོིན་པའི་ཇག་དཔོན་གྱིི་ཤི་ཁྲོག་ལོ་བྱ་མང་པ་ོདེ་འདྲོ་ཞིིག་

གིས་ཧབ་ཐོབ་རྒྱག་པའ་ིཚུལོ་ལོ་བསམ་ན་མ་ིགསོད་རྒྱུ་འཕྲོག རྟེ་བོའུ་གཉོིས་ཀྱིིས་

རྩེད་མ་ོརྩ་ེབའ་ིཇག་པ་ཡིན་ནའང་འདྲོ། ཇག་དཔོན་ཡིན་ནའང་འདྲོ་གསོན་འཇིག་རྟེེན་

དུ་སྡོོད་དབང་མེད་པར་གྱུར་ན་ཤིིན་ཏུ་ནས་ཡ་ང་བ་དང་སྙིིང་རྗེ་ེསྐྱེ་ེའོས་པ་ཞིིག་རེད་

སྙིམ་ནས། སེམས་གཏིང་ནས་ཡ་ང་སྙིིང་རྗེ་ེཚད་མེད་ཅོིག་སྐྱེེས་ནས་རང་དབང་མེད་

པར་མགི་ཆུ་ཁྲུམ་ཁྲུམ་དུ་ལྷུང་། ཇག་དཔནོ་ཡནི་ནའང་འདྲོ། ཇག་ཕྲུག་ཡནི་ནའང་འདྲོ། 

རྟེོག་པ་ནམ་མཁོའ་དང་མཉོམ་པའ་ིབླ་སྤྲུལོ་ཡིན་ནའང་འདྲོ། གོས་ཀྱིིས་ལུས་མ་ིདྲོོས། 

ཟོས་ཀྱིིས་ལྟ་ོབ་མ་ིརྒྱག་པའ་ིནོར་མེད་སྤྲང་བ་ོཡིན་ནའང་འདྲོ། གནམ་ཕྱིེད་གོས་སུ་

གྱིོན་པའ་ིརྒྱལོ་པ་ོཡིན་ནའང་འདྲོ། ས་ཕྱིེད་གདན་དུ་བཏིངས་པའ་ིཕྱུག་བདག་ཡིན་

ནའང་འདྲོ། གསོན་འཇིག་རྟེེན་ཁོམས་སུ་སྡོོད་པའ་ིདུས་ཡུན་ཉོིན་གཅོིག་ལོས་མེད་

ཀྱིང་ད་ེལོས་སྐྱེིད་པ་ཞིིག་ག་ལོ་ཡོད་སྙིམ་ནས་ད་ལྟ་བྱ་ཡ་ིཁོ་ཟོས་སུ་གྱུར་པའ་ིཇག་

དཔོན་ལོ་སྙིིང་རྗེ་ེཚད་མེད་སྐྱེེས། ཡང་གཅོིག་བསམ་ན། འཆོ་ིབ་མ་ིརྟེག་པ་ཞིེས་པ་ད་ེ

ན་ིའཇགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁོམས་སུ་རྒྱ་སྲང་ལོ་བཏགེས་ཀྱིང་ཡང་ལྕ་ིམདེ་པ། ཚངས་པའ་ིཐགི་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཤིིང་གིས་འཇལོ་ཡང་ཡོ་འཁྱོག་མེད་པ་ཤིིན་ཏུ་ནས་འདྲོ་མཉོམ་གྱིི་ལོས་སྐེལོ་ཞིིག་

རདེ། དབང་གྲགས་ཆོ་ེཆུང་གསི་འཕྲགོ་ཐབས་མདེ་པ་དང་། རྒྱུ་ནརོ་ཕྱུག་ཞིན་གྱིསི་ཉོ་ོ

ཐབས་མེད་ལོ་རྒྱུ་ནོར་ཁོབ་སྐུད་ཙམ་ཡང་ཁྱེར་དབང་མེད་པ་འགྲ་ོས་དང་འགྲ་ོསྟངས་

གཅོིག་པ་རེད་ལོ། ཤི་ཁྲོག་ག་ིཕུང་པ་ོསྦྲང་གཤིོག་ཙམ་ཡང་མ་ིལྷག་པ་སྦྱིིན་པ་གཏོང་

བ་ན་ིམ་ིལུས་ཀྱིིས་ཆོེས་ཐ་མའ་ིསྦྱིིན་པ་ཆོ་ེཤིོས་ད་ེརེད་སྙིམ་པ་དང་། ད་ེནས་ཁྲོ་ོབ་ོ

རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་དུས་རྟེག་ཏུ་འཁོོར་བ་ཁོབ་ཀྱི་ིརྩ་ེམ་ོལོ་བད་ེབ་ཏིལོ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་

མེད། ཅོེས་གསུངས་པ་དེ་ཡིད་ལོ་དྲོན་ཏེ་རང་དབང་མེད་པར་ཤུར་སྒྲི་གྲགས་པའི་

སྔམ་པ་རིང་པ་ོཞིིག་འཐནེ། 

ཇ་ཁོོལོ་སོང་། ཇ་ཁོོལོ་སོང་། ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས་ཕུ་དུང་གཉོིས་ཀྱིིས་ལྗོིབས་ནས་

ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་ཁོོལོ་བཞིིན་པའ་ིཇ་རག་སྡོིག་ཆོེན་པ་ོགང་ཐབ་སྟེང་ནས་ས་རུ་ཕོབ་སྟེ། 

ཨ་ཚ་ཚ་ཚ་ཟོེར་བཞིིན་དུ་ལོག་པ་གཉོིས་ཀྱི་ིལྡག་མཛུབ་དང་མཐ་ེབོང་གིས་གཡས་

གཡོན་གྱི་ིརྣ་ཤིལོ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕུར། ད་རེས་ཁྲོག་དྲོ་ིཡིས་ཁྱབ་པའ་ིསྦྲ་གོག་དེའ་ི

མཁོའ་རླུང་གི་ཁྲོོད་དུ་མི་རྣམས་ལོ་ཟོས་ཀྱིི་དང་ཁོ་འབྱེད་པའི་ཇ་ཡི་དྲོི་སྲུངས་ཀྱིིས་

ཁྱབ།

ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། ཇ་ཞིིམ་པོ་འདི་སྒོ་རུ་བཏུང་ན་ཞིིམ་གི་རེད། དེ་མ་

གཏགོས་ཁྲོག་དྲོ་ིངར་མ་ོདསེ་དང་ག་མདེ་པར་བཟོ་ོའདུག ད་ེལོས་ང་ཚ་ོསྒ་ོརུ་སྡོདོ། ད་

ལྟ་གནམ་གཤིསི་ཡག་པ་ོའདུག ཅོསེ་གྲསོ་འདྲོ་ིབའ་ིངག་གསི་ད་ེལྟར་བཤིད།

ཆོོས་དཔལོ་དང་ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་སོགས་ཀྱིིས་ད་ེརང་རེད། ད་ེརང་རེད་ཟོེར་

བཞིནི་རྟེ་བྲའོ་ིནང་ནས་ཇ་ཕོརོ་བླངས་ཏ་ེས་རུ་བཞིག ཁོངོ་ཚསོ་བཀདོ་པ་ལྟར་གྱིནོ་པ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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གཡང་ཤིམ་ཅོན་གྱི་ིབཟུང་དམག་ཡོངས་རང་རང་ག་ིཇ་ཕོོར་ཁྱེར་ནས་ཁོ་ོཚ་ོདང་ལྷན་

དུ་ཇ་བཏུངས། ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། ཐ་ོརངས་རིའ་ིསྟེང་ནས་བཟུང་པའ་ིཇག་པ་

དརེ་གཏད་ད་ེཁོ་ོར།ེ ཁྱདོ་ཀྱི་ིམངི་ལོ་ཅོ་ིཟོརེ་ཞིསེ་དྲོསི།

བཟུང་དམག་དེས་སྐེད་དམའ་པོའ་ིསྒ་ོནས། བད་ེཆོེན་དབང་འདུས། ཞིེས་ལོན་

སྟབས་བད་ེཔ་ོབཏབ།

ཡ་འ་ོན། བད་ེཆོནེ་དབང་འདུས་ཁྱདོ་རང་གསི་ཁོངོ་ཚ་ོརྨིས་མ་གསུམ་ལོ་ཇ་ཐང་

གར་པ་ོལྡུད་ལོ་ཇ་ཐང་ག་ིསྐྱེ་ོམ་ལྡག་ཏུ་ཆུགས། ཁྱོད་རང་ཡང་ཇ་ཐུང་། ཞིེས་བཤིད་

རྗེེས་རག་སྡོིག་གཞིན་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ཤི་བཙ་ོརྒྱུའ་ིགྲབས་བྱས། གྱིོན་པ་གཡང་ཤིམ་

ཅོན་གྱི་ིབཟུང་དམག་ད་ེདག་ཟོས་ཟོ་བད་ེབའ་ིཆོེད་དུ་ཕུ་དུང་གྱིོན་དུ་བཅུག་ཀྱིང་བད་ེ

འཇགས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་ཁོ་ོཚོའ་ིཤི་ཟོ་བྱེད་ཀྱི་ིགྲ་ིཡང་ལོག་ཏུ་མ་བཞིག་པར་ཁོོང་ཚོས་ཤི་

ཏགི་བཏུབས་ནས་ཁོ་ོཚརོ་སྦྱིནི།

ཨ་ེམ། རྩྭ་ཐང་སྟོན་མཇུག་ག་ིརླུང་བསིལོ་གྱིིས་ཇ་དྲོ་ིཞིིམ་པ་ོད་ེསྐྱེ་ེབ་ོཚང་མའ་ི

སྣ་ལོམ་དུ་བསྐྱེེལོ། དྭངས་ཞིིང་གཙང་ལོ་ལྷད་དང་བྲལོ་ཞིིང་ཁུ་བ་དམར་སེར་མདོག་

ག་ིར་ིཇ་ཞིིམ་པ་ོདེས་ད་ལྟ་གཞིན་དབང་དུ་གྱུར་པའ་ིམ་ིད་ེརྣམས་ཀྱི་ིངོས་ནས་བརྗེོད་

ན་གསོན་མ་ིཡུལོ་དུ་མ་ིཟོས་བཟོས་ནས་སྡོོད་རྒྱུ་ན་ིཅོ་ིའདྲོའ་ིསྐྱེ་ིཔ་ོཞིིག་མ་རེད་དམ། 

རེ་ཞིིག་རང་དབང་དང་བྲལོ་ཡང་ཤི་ཁྲོག་གི་ཕུང་པོ་བདེ་བདེ་ཐང་ཐང་ཡིན་པ་ཙམ་

གྱིསི་བསམ་དནོ་ལྷུན་གྱིསི་གྲུབ་པ་རདེ་སྙིམ་པ་དང་། ཡ་ང་སྙིངི་རྗེ་ེལྡན་པའ་ིར་མདའ་

འད་ིདག་གིས་ད་བར་སྐེད་ཆོ་ཚིག་གཅོིག་ཀྱིང་འདྲོ་ིབཙད་མ་ིབྱེད་པར་ཅོ་ིཡིན་ནམ། 

འ་ོན་ཁོོང་ཚོས་སྔ་ས་ནས་ང་ཚ་ོཡུལོ་གང་ནས་ཡིན་པ་ཤིེས་སམ་སྙིམ་པའ་ིསེམས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

པའ་ིརྡོོག་ཁྲོལོ་གྱིིས་སྐྲ་གཞུག་ལོ་ཚར་ལོ་ོནག་པ་ོཅོན་གྱི་ིགཟུགས་རིང་དེས་སེམས་

ནང་ག་ིརྡོོག་ཁྲོལོ་ད་ེམ་བཤིད་ན་ཁོོག་ནང་དུ་འབར་གས་འགྲ་ོཉོེན་ཡོད་པ་ལྟར་གྱིིས། 

ཁྱེད་རྣམ་པས་ང་ཚ་ོཡུལོ་ག་ནས་ཡིན་པ་ཤིེས་སམ། ཉོིན་བཅུ་གཉོིས་རིང་ཁྱོད་ཚོས་

ང་ཚའོ་ིརྗེསེ་རྙགེ་ནས་ཡངོ་བ་རེད་དམ་ཞི་ེདྲོསི། 

དོན་དངོས་ཐོག་ཁོོང་ཚ་ོན་ིཆོེད་མངགས་ཡོང་བའ་ིར་མདའ་ཡིན་པས་གཟུགས་

རིང་གིས་དྲོིས་པའི་སྐེད་ཆོ་ལྟར་དྲོི་དགོས་ངེས་ཀྱིི་སྐེད་ཆོ་དེ་དག་ཁོོས་དྲོན་སྐུལོ་མ་

བྱས་ཀྱིང་འདྲོ་ིདགོས་པ་ལོོས་ཤིེས། འོན་ཀྱིང་། ད་ེརིང་ཞིོགས་པ་ནས་ད་རེས་བར་

ཇག་པའ་ིཕྱིོགས་ཀྱི་ིམ་ིགསུམ་རྐྱེན་ལོམ་དུ་གཏོང་དགོས་བྱུང་བའ་ིའགྱིོད་གདུང་། ད་ེ

རིང་ཕོར་མ་བསད་ན་ཇག་པས་ཁོ་ོཚ་ོཆོམ་ལོ་འབེབ་རྒྱུ་མ་ཟོད། ད་ེབས་ལྷག་པའ་ི

འཕྲོག་བཅོོམ་དང་མ་ིགསོད་ཀྱི་ིདོན་རྐྱེན་སླེོང་ངེས་རེད། ད་ེརིང་མ་ིགསུམ་བསད་པ་

དང་གསུམ་ལོ་ཚད་མ་ིའདྲོ་བའ་ིརྨིས་སྐྱེོན་བཟོོས་པ་ད་ེཕྱིོགས་གཅོིག་ནས་བཤིད་ན་

ཁོ་ོཚ་ོལོ་ལོན་ཁོག་མེད་པ། ཇག་པ་ཁོ་ོརང་ཚོས་རང་སྡུག་རང་གིས་ཉོོས་པ་ཞིིག་རང་

རེད། འོན་ཀྱིང་། ཤིིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་བའ་ིདལོ་འབྱོར་གྱི་ིམ་ིལུས་བླངས་ཀྱིང་གསོན་

འཇིག་རྟེེན་མི་ཡུལོ་དུ་སྡོོད་དབང་མེད་པ་ལོས་སྡུག་བསྔལོ་ཆོེ་བ་ཞིིག་ག་ལོ་

ཡོད།གསུམ་བསད་པ་དང་གསུམ་ལོ་རྨིས་སྐྱེོན་བཏང་བ་ན་ིས་འབུ་འམ་ཡང་ན་འབྲ་ི

གཡག་དང་ར་ལུག་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་ཤིེས་དོན་གོ་བ་རང་དང་འདྲོ་བའི་མི་ཡིན་པས་

ཁོོང་ཚ་ོཕོལོ་ཆོེར་ད་རེས་ཁོོག་ནང་དུ་ཞི་ེསྡོང་གིས་ཁོེངས་ཀྱིང་། ད་གཟོོད་གཤིིན་པ་ོ

རྣམས་ཀྱི་ིཀློད་ཞི་ོགང་སར་འཐོར་བ། ཟུངས་ཁྲོག་སྤོང་སྟེང་དུ་འཁྱིལོ་བ། ཉོམ་ཐག་

པའ་ིརྨིས་མ་རྣམས་ཀྱི་ིཨ་ར་ཨ་ཚའ་ིའ་ོདདོ་ཀྱི་ིསྨྲ་ེསྔགས་ཐསོ་དུས་ཇག་པའ་ིམདུན་དུ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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རྫིག་ཉོམས་སྟོན་པ་ཙམ་ལོས་སྙིིང་རྗེ་ེམ་ིསྐྱེ་ེམཁོན་གཅོིག་ཀྱིང་མེད་པ་མ་ཟོད། ཡིད་

སེམས་རབ་ཏུ་འཁྲུག་ནས་ད་ལྟ་ན་ིཟོ་འཐུང་ག་ིགནད་དོན་ཐག་གཅོོད་བྱ་རྒྱུ་ད་ེགལོ་

ཆོ་ེཤིོས་རེད། མདང་ནུབ་གཉོིད་ཐུན་གཅོིག་ཀྱིང་ཁུག་མ་མྱེོང་བའ་ིལུས་ཀྱི་ིདཀའ་བ། 

ད་ེརངི་ཞིགོས་པ་ནས་ད་བར་ཇ་ཕོརོ་པ་གང་དང་ཟོས་ཁོམ་གང་ཟོ་རྒྱུ་མ་རྙདེ་པའ་ིསྐེམོ་

གདུང་གིས་ཀྱིང་གཟུགས་པོའ་ིསྟེང་དུ་སྣོན་ཤུགས་དྲོག་པ་ོཞིིག་གིས་འདྲོ་ིདགོས་ངེས་

ཀྱི་ིསྐེད་ཆོ་མང་པ་ོཞིགི་ར་ེཞིིག་སྣང་མདེ་དུ་བཞིག་པ་ལོས་རྗེེད་པ་ཞིགི་ག་ལོ་ཡནི།

མདང་ནུབ་རྒད་པ་ོམར་ཁུ་ཚ་ེརིང་ག་ིཕུན་སུམ་ཚོགས་པའ་ིསྣ་ེལོེན་དང་། ཁོ་

ཏིག་ཆོ་ེབའ་ིརྒྱུག་ཇ་མག་ོའདར་བཏུང་པ་ནས་ད་བར་མ་ིཟོས་ཁོམ་གང་ཡང་ཟོ་མྱེོང་

མེད་པ་དང་། ཆོོས་དཔལོ་ཕུད་ཁོོང་ཚ་ོཚང་མ་ཚར་ལོོངས་ཡོང་བཞིིན་པའ་ིགཞིོན་ནུ་

ཤི་སྟག་ཡིན་པས་ཁོ་ོཚོས་ཤི་ཡང་བཟོས་ལོ་ཇ་ཡང་བཏུང་པས་མ་ིཚད། ཇག་པའ་ི

རྩམ་ཁུག་དང་ཆུར་ཁུག མར་བླངས་འངོ་ནས་ལོ་ལོས་སྐྱེ་ོམ་ལྡག ལོ་ལོས་མར་གཟོན་

ཡདི་ཚམིས་པ་བཟོས། 

ཉོིན་བཅུ་གཉོིས་རིང་ཁྱོད་ཚོས་ང་ཚོའ་ིརྗེེས་རྙེག་ནས་ཡོང་བ་རེད་དམ་ཟོེར་ན་ཅོ་ི

ཟོེར་བ་རེད། ཁོོང་ཚ་ོཚང་མ་ཡ་མཚན་སྐྱེེས། ང་ཚོས་ཁྱོད་ཀྱི་ིསྐེད་ཆོ་ཧ་ག་ོམ་སོང་། 

ཁྱོད་ཚོ་ཡང་སྙིིང་ཡུལོ་གང་ནས་ཡིན། དཔོན་གྱིིས་བཀའ་རེད་དམ་ཁྱོད་ཚོ་རང་

འགུལོ་གྱིིས་ཡོང་བ་ཡིན། དྲོང་པ་ོམ་བཤིད་ན་འདིས་ཡ་ང་སྙིིང་རྗེ་ེམ་ིཤིེས་ཞིེས་ཆོོས་

དཔལོ་གྱིསི་ད་ལྟ་ཤི་ཟོ་བྱདེ་ཀྱི་ིགྲ་ིད་ེམཁོའ་རུ་འཕྱིར་ཙམ་བྱས། 
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 ལེའེུ་གཉིསི་པོ། པོདྨ་བདུད་འདུལེ། 

༨

མ་ིགཟུགས་རིང་དེས་ཕོར་ཙམ་ནུད། ཤི་རྡོོག་གཅོིག་ལོ་ས་ོའབྲད་རྒྱག་བཞིིན་

བཤིད་པ་རྣམས་བསྡུས་འབྲ་ིབྱས་པ་གཤིམ་གསལོ།

པདྨ་བདུད་འདུལོ་ཞིེས་པ་དེ་ནི་རང་གི་སྲོག་ལོ་ཐུག་ཀྱིང་ཉོེ་བའི་ཁྲོེལོ། རྣལོ་

འབྱོར་གྱི་ིདམ་ཚིག ཤིག་པོའ་ིམནའ་བླ་ོགཅོིག་སེམས་གཅོིག་གིས་སྲུང་མཁོན་གྱི་ིམ་ི

ཁྲོེལོ་ཡོད་ཚུལོ་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་རེད། དེར་བརྟེེན་ཡུལོ་ལུང་པའ་ིམ་ིཚང་མས་ཁོ་ོལོ་

དགའ་པ་ོབྱེད་ཀྱི་ིཡོད། གལོ་སྲིད། ཁོ་ོལོ་དགྲ་འཛིན་གྱི་ིབསམ་བླ་ོཡོད་མཁོན་ཞིིག་

ཡིན་ནའང་འདྲོ། ཡུལོ་སྡོ་ེལོ་ཕུང་གྲོལོ་སླེོངས་མཁོན་ཞིིག་ཡིན་ན། རང་སྲོག་བློས་

གཏོང་ག་ིབསམ་བླ་ོཡོད་ལོ། དཔའ་ངར་རྟུལོ་ཕོོད་ལྡན་པའ་ིདགྲ་འདུལོ་གཉོེན་སྐྱེོང་ག་ི

སྐྱེསེ་ཕོ་ོརབ་ཅོགི་རདེ།

ར་ལུང་ཚོ་པའི་སྡོེ་དཔོན་ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་དང་ཁོོ་གཉོིས་དང་ཐོག་མར་མི་

འཆོམ་རྒྱུ་མེད། ལྷག་པར་དུ་པདྨ་བདུདའདུལོ་གྱིིས་རང་ཉོིད་ར་ལུང་ཚ་ོཔའ་ིམ་ིསེར་

ཡིན་པས་ཡུལོ་ཆུ་བཏུང་ན་ཡུལོ་ཁྲོིམས་སྲུང་དགོས་པ་མ་ཟོད། རང་སྲོག་ལོ་ཐུག་

ཀྱིང་དཔནོ་གྱི་ིབཀའ་དང་ལོནེ་བྱདེ་རྒྱུ་ལོས་དཔནོ་ས་སརེ་དགྲ་འདུལོ་དང་མཐ་ོདམན་

འགྲན་པའ་ིབསམ་བླ་ོགཉོདི་ལོམ་དུའང་གཏངོ་མ་མྱེངོ་། 
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ར་ལུང་ཚ་ོཔའ་ིའཁྱམ་པ་ོཚ་ེཚ་ེབྱ་བ་ད་ེརྒྱུ་ནོར་གྱིིས་དབུལོ་ཡང་ཁོ་ཤིགས་དང་

ཀུ་ར་ེལོ་མཁོས་པས་ཡུལོ་མ་ིཀུན་གྱིིས་མ་ིཆུང་ཁོ་བད་ེཞིེས་ཁོ་ོལོ་དགའ་པ་ོབྱེད་ཀྱི་ི

ཡོད། ཐ་ན་སྐེབས་ར་ེམ་ིགཞིན་གྱི་ིབྱ་སྤྱིོད་དང་ལོས་འཛོལོ། མ་ིཕོན་ཚུན་དོན་རྐྱེན་

ཕྲན་ཚེགས་སོགས་གང་ཡིན་རུང་མ་ིཆུང་ཁོ་བདེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིཤིེས་རབ་

ལོ་བརྟེེན་ནས་ཧ་ལོམ་སྔ་ས་ནས་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་པ་ལྟར། མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིབློར་ངེས་བད་ེ

བའི་ཁོ་མཚར་དང་ཀུ་རེའི་ཁོ་ཤིགས་ངག་ཐོག་ནས་ཐོགས་པ་མེད་པ་རྩོམ་ཐུབ་ཀྱིི་

ཡོད་པས་ཡུལོ་མ་ིཀུན་གྱིིས་ཁོ་ོལོ་དགའ་པ་ོབྱེད་པ་ལོས། ར་ལུང་ཚ་ོཔའ་ིམ་ིསུ་འདྲོ་

ཞིིག་ཡིན་ཡང་ཁོོས་ངའ་ིངན་མཚང་བྲུས་བྱུང་། ཁོོས་ང་ལོ་ཟུར་བ་བྱས་བྱུང་ཞིེས་པ་

ལྟ་བུའ་ིའཁོང་ར་བྱེད་མཁོན་གཅོིག་ཀྱིང་མེད་ལོ། མ་ིམང་པོས་ཁོ་ོལྟ་བུའ་ིཁོ་བད་ེཔ་ོད་ེ

འདྲོ་མདེ་ཀྱིང་ཁོ་ོདང་ཁོ་ཤིགས་འགྲན་རྒྱུར་དགའ་པ་ོཡདོ། ཁོོའ་ིཉོམས་མཚར་བའ་ིཁོ་

ཤིགས་ཀྱིསི་མ་ིཕོན་ཚུན་དནོ་རྐྱནེ་ཕྲན་ཚགེས། ཕོ་ོམོའ་ིབར་གྱི་ིདནོ་རྐྱནེ་ཕྲན་ཚགེས་

སོགས་ཀྱི་ིཐད་དཔོན་གྱི་ིབཀའ་ལོས་ཀྱིང་ཕོན་འབྲས་ཆོ་ེབའ་ིནུས་པ་ཐོན་ཏ་ེདོན་རྐྱེན་

ཕྲན་ཚགེས་ཞིདོ་འཇགས་གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ།

ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་ན་ིམ་ིརབས་གསུམ་ལོ་དཔོན་རྒྱུད་ཆོད་མྱེོང་མེད་པས་ཚ་ོ

པའ་ིནང་ནས་ཟོ་སྒ་ོམ་ིཉུང་བ་ཡོད་པས་སྒོའ་ིཕྱུགས་རིགས་དཀར་ཁྲོ་ིནག་སྟོང་ག་ིམ་ི

ཚད། ལྷ་ོཕྱིོགས་ཞིིང་ཁུལོ་ནས་ཤིིང་ཆོ་སྒྲུབ་ཅོིང་བཟོ་ོབ་ོགདན་དྲོངས་ཏ་ེལོ་ོགསུམ་

མཁོར་ལོས་བྱས་ནས་ཤིིང་མཛུབ་མོ་ཙམ་ཡང་སྐྱེེ་འཚར་མི་བྱེད་པའི་བྱང་ཐང་དུ་

ཀླུའ་ིཕོ་ོབྲང་འདྲོ་བའ་ིཁོང་མགི་བདུན་བརྒྱབ་ནས་སྒྲིལོོ་མ་ལྷ་ཁོང་དང་བཀའ་འགྱུར་ལྷ་

ཁོང་། ཞི་ེཁྲོ་ོལྷ་ཁོང་། ཞིསེ་རང་ག་ིའདདོ་མསོ་ལྟར་མངི་སྙིན་པ་ོར་ེབཏགས་ཀྱིང་། དནོ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

དུ་རྒྱུན་སྤྱིདོ་ཁོ་འདནོ་གྱི་ིདཔ་ེཆོ་ར་ེཟུང་ལོས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེནེ་གང་ཡང་མདེ། 

ཐངེས་ཤིིག་མ་ིཆུང་ཁོ་བད་ེཚ་ེཚ་ེཡསི།

བཀའ་འགྱུར་ལྷ་ཁོང་བཀའ་ན་ིམ་ིའདུག་ཁོ་འདནོ་དཔ་ེཆོ་སྐྱེབས་སུ་མཆོ།ི 

སྒྲིལོོ་མ་ལྷ་ཁོང་སྐུ་ན་ིམ་ིའདུག་ས་ཁོང་བ་སྟངོ་པར་ཕྱིག་འཚལོ་ལོ།ོ 

འད་ིཕྱི་ིགཉོསི་ཀྱི་ིསྐྱེབས་གནས་དམ་པ་དཀར་ནག་སྟོང་དང་ཁྲོ་ིཡ་ིཁྱུ། 

འབྲུ་སྣ་རྐང་གཅོགི་མེད་པའ་ིབང་བ་སྟངོ་པ་སྟོང་ཉོདི་སྒོམ་པའ་ིགནས། 

ཞིསེ་དཔནོ་ས་སརེ་དགྲ་འདུལོ་ཚང་ག་ིམངི་སྙིན་པ་ོབཏག་པའ་ིཁོང་པ་ད་ེདག་ག་ི

ནང་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེེན་གང་ཡང་མེད་པར་ཟུར་ཟོ་བྱེད་པའི་ཁོ་ཤིགས་ཤིིག་

བརྩམས། རགི་གནས་འཚ་ོབ་ཤིནི་ཏུ་དབུལོ་པའ་ིསྐེབས་དའེ་ིལོ་ོཟླའ་ིནང་། ར་ལུང་ཚ་ོ

བའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིསི་མ་ིཆུང་ཁོ་བད་ེཚ་ེཚའེ་ིབརྩམས་པའ་ིཁོ་ཤིགས་ཤིདོ་རསེ་དང་ཉོན་

རེས་བྱེད་པ་ད་ེབསམ་པའ་ིལོོངས་སྤྱིོད་གྱི་ནོམ་པ་ཞིིག་ལོ་བརྩ་ིསྲོལོ་ཡོད། གོང་ག་ིཁོ་

ཤིགས་ཚིག་དུམ་ད་ེས་སེར་དགྲ་འདུལོ་གྱིིས་ག་ོཐེངས་རེར་སེམས་ནང་དུ་དགའ་པ་ོ

མེད་ཀྱིང་། ཡུལོ་མི་སུ་འདྲོ་ཞིིག་ཡིན་ཡང་མི་ཆུ་ང་ཁོ་བདེ་ཚེ་ཚེ་ཡི་ཁོ་ཤིགས་ལོ་

དགའ་པ་ོབྱདེ་པ་ལོས་བཟོདོ་སྒམོ་མ་ིཐུབ་མཁོན་གཅོགི་ཀྱིང་མདེ་པས་ཁོ་ོརང་སམེས་

ནང་དུ་ཚགིས་པ་ར་ིཙམ་ཟོ་ཡང་ར་ེཞིགི་ཁོ་རགོ་ཏུ་བསྡོད། 

ཡང་ཐེངས་ཤིིག ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་གྱི་ིབུ་ལོ་མནའ་མ་ལོེན་པའ་ིབག་སྟོན་རྒྱ་

ཆོེན་ཞིིག་ག་ིཐོག་ཏུ། ཡུལོ་ལུང་དེའ་ིཅུང་ཟོད་འབྱོར་པ་ལྡན་པའ་ིཁྱིམ་དུད་ཚང་མར་

མགྲནོ་བརྡོ་བཏང་ཡདོ། བྱང་ཐང་ག་ིལུགས་སྲལོོ་ལྟར། མགྲནོ་པ་ོམ་ིར་ེནས་མ་མཐར་

ཉུང་ཤིོས་ལོའང་ལུག་ཤི་ལོག་ཡ་གཅོིག སྟེང་དུ་བུལོ་ཏོག་ཕྲན་བུ་ཡོད་པའ་ིཇ་ཕོག་
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ཆུང་གཅོགི མར་དཀྲགོ་གཅོགི ཐུད་གཅོགི་དགསོ། ད་ེམནི་ཁྱམི་ཚང་ག་ིའབྱརོ་པ་ཆོ་ེ

ཆུང་ལོ་གཞིགི་ནས་ལོ་ལོས་སྣམ་བུ་དང་གསོ་ཆོནེ་གསོ་འདང་གཅོགི་གཉོསི། ར་ལུག་

ལྔ་དྲུག འབྲ་ིགཡག་གཅོིག་གཉོིས། རྟེ་ར་ེགཉོིས་སོགས་སྤྲོད་ཀྱི་ིཡོད། ད་ེན་ིཕྱུག་པ་ོ

རྣམས་ཀྱིིས་རྒྱུ་ནོར་གསོག་པའི་དུས་སྐེབས་ཡག་ཤིོས་ཤིིག་རེད། ས་སེར་དགྲ་

འདུལོ་ཁོོ་རང་གིས་འཆོར་འགོད་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་སྐེབས་དོན་གསོལོ་དཔོན་གྱིི་

འཆོར་འགོད་ཡིན་མི་ཤིེས་པར་དེ་ཉོིན་ཚྭ་མང་དྲོག་པ། མར་ཉུང་དྲོག་པའི་མར་ཇ་

ཡསི་མགྲནོ་པ་ོརྣམས་ལོ་སྣ་ེལོནེ་བྱས། 

པདྨ་བདུད་འདུལོ་ཡང་ས་སརེ་དགྲ་འདུལོ་གྱི་ིམགྲནོ་བརྡོ་འབྱརོ་བས་ཁོསོ་ལུས་

ལོ་གཡ་ིདཀར་གྱི་ིཚར་སླེོག་ལོ་ཆུ་སྲམ་གྱི་ིམཐའ་བཅུན་ཅོན་ལོ་ཝ་ལྤགས་ཀྱི་ིགོང་བ་

བྱས་པ་ཞིགི་གྱིོན། མག་ོལོ་རྒྱ་གར་ཡང་ཞྭ་རྫ་མདགོ་ཞིགི་དང་། རྐང་ལོ་སགོ་ལྷམ་ཡུ་

རངི་ཞིགི་གྱིནོ། རྟེ་མཆོགོ་གཡུ་བྱ་སྔནོ་མརོ་བཞིནོ་ཏ་ེལོག་རྟེགས་གྱི་ནམོ་པ་ཁྱརེ་ནས་

གཉོེན་སྟོན་ལོ་བཞུགས་པས་མི་ཚད། གསོལོ་དཔོན་གྱིིས་བཞུགས་གྲལོ་གྱིི་གཙོ་

གྲས་སུ་བཀདོ་སྒྲིགི་བྱས་ཡདོ།

དགངོ་དྲོ་ོཔདྨ་བདུད་འདུལོ་གྱིསི་མགྲནོ་པ་ོཕྱིརི་ལོགོ་སྐེབས་ས་སརེ་དགྲ་འདུལོ་

ཚང་གསི་གཡགོ་པའ་ིཁོ་བཏགས་སྐེ་ེལོ་གྱིནོ་ན། ལོག་རྟེགས་ཐུད་གལོ་ཟླའ་ིནང་བླུག་

ན་འགྲསོ་གམོ་པའ་ིའཁོརོ་ལོ་ོསྐེརོ་གྱིནི་ཕྱིརི་རང་ཚང་དུ་ལོགོ་པའ་ིལོམ་བར་དུ་མ་ིཆུང་

ཁོ་བདེ་ཚེ་ཚེ་འཕྲད། ཁོོས་རྟེའི་གོམ་འགྲོས་དལོ་དུ་མ་བཏང་གོང་བྱ་གནམ་ལོས་

བབས་པ་ལྟར་ས་རུ་བབས། 

མ་ིཆུང་ཁོ་བད་ེཚ་ེཚསེ། 



 98  

བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཇ་ོལོགས་ཕོེབས་ལོམ་ཉོེ། ཞིེས་ཞྭ་ཕུད་ཞུས་ཤིིང་ཚད་ལོས་འདས་པའ་ིགུས་

ཕྱིག་ཅོགི་བཙལོ། 

པདྨ་བདུད་འདུལོ་གྱིསི་ས་སརེ་དགྲ་འདུལོ་ཚང་གསི་སྤྲད་པའ་ིལོག་རྟེགས་ཐུད་

ཆོེན་པ་ོདེ་མི་ཆུང་ཁོ་བདེ་ཚེ་ཚེ་ལོ་སྤྲད། ཁོ་ོགཉོིས་ཁོ་བརྡོ་གློོད་ཀྱིིན་ཅུང་ཟོད་ངལོ་

གསསོ་ཏ་ེཅོ་ིགྲོལོ་མལོོ་གྲལོོ་གྱི་ིགཏམ་ལྒིངི་བྱས།

པདྨ་བདུད་འདུལོ་གྱིསི། ད་ེརངི་ས་སརེ་དགྲ་འདུལོ་ཚང་ག་ིཇ་ལོ་ཚྭ་མང་དྲོག་པ་

དང་མར་ཉུང་ཉུང་རདེ། ཁྱདོ་ཀྱིསི་དརེ་ཁོ་ཤིགས་ཤིགི་རྩམོས་དང་ཞིསེ་བཤིད།

མ་ིཆུང་ཁོ་བད་ེཚ་ེཚསེ་སྔ་ས་ནས་གྲ་སྒྲིགི་བྱས་ཡདོ་པ་ལྟར་ཤིགས་བརྒྱབ་པར།

མར་མ་ིམངནོ་དབྱངིས་ནས་རྫགོས་སངས་རྒྱས།

ཚྭ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པ་ོཀུན་ལོ་ཁྱབ།

ཆུ་ད་ེབཞི་ིགཤིགེས་པས་རང་མདགོ་མངནོ།

ད་ེས་སརེ་གྱི་ིསརེ་སྣའ་ིགཉོནེ་སྟནོ་ར།ེ

མི་ཆུང་ཁོ་བདེ་ཚེ་ཚེས་སྙིན་འཇེབས་ལྡན་པའི་ཁོ་ཤིགས་དེ་ཉོིན་རེ་གཉོིས་ཀྱིི་

ནང་ལུང་པའ་ིཕུ་མདའ་གང་སར་ཁྱབ་པས་མ་ཚད། མཐའ་སྐེརོ་གྱི་ིས་སརེ་དང་རྩྭ་ས་

རྩདོ་ལྒིངི་ཡདོ་པའ་ིཚ་ོཔ་འགའ་ཤིས་སུ་ཡང་ཁྱབས་ཏ།ེ ད་ེས་སརེ་གྱི་ིསརེ་སྣའ་ིགཉོནེ་

སྟོན་རེད། ཅོེས་འཕྱི་དམོད་བྱེད་ཀྱི་ིཡོད་པའ་ིསྐེད་ཆོ་ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་གྱིིས་ག་ོཐོས་

བྱུང་བས་ཁོོའ་ིསྙིིང་ལོ་གྲི་བཙུགས་པ་ལྟ་བུའི་ན་ཟུག་སྐྱེེས་བྱུང་། ཐོག་མར་སྔོ་ལོོ་

གཞིན་འཕྱིར་མཁོན་གྱི་ིགཏ་ེབ་ོད་ེརྩད་གཅོོད་བྱས་ནས་སྒུར་སྒུར་ཟོོར་བ་འདྲོ་བ་ཞིིག་

ལོ་སྒུ་ནས་དགྱི་ེདབང་མེད་པ། རིལོ་རིལོ་གྲུ་གུ་འདྲོ་བ་ཞིིག་ལོ་གྲུ་གུ་ལོ་གྲུག་འཇོག་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།

 99  

མེད་པ་ཞིིག་མ་བཟོོས་ན་སླེད་ཕྱིིན་ཆོད་ཚོ་པ་དེ་དག་གི་ཁྲོོད་དུ་མགོ་འགྱིོག་དབང་

མེད་སྙིམ་ནས་ཐོག་མར་མ་ིཆུང་ཁོ་བད་ེཚ་ེཚ་ེའགུག་པར་ནང་གཡོག་རྩུབ་སྤྱིོད་ཅོན་

ཞིིག་བཏང་། ནང་གཡོག་རྩུབ་སྤྱིོད་ཅོན་དེས་ར་ིསྣང་དཔོན་པ་ོསྒྲི་ཆོེན་གྱིིས་བུ་མ་ོསྣང་

བཟོའ་འོད་འབུམ་བཙན་གྱིིས་འཕྲོག་པ་ལྟར་ཉོམ་ཆུང་ཚ་ེཚ་ེབཞིོན་རྟེའ་ིའཕོོངས་ལོ་

བཟུང་ནས་སྒ་ོཁོའ་ིཀ་ོགདན་སྤུ་མདེ་ཅོགི་ག་ིསྟངེ་དུ་སྡོདོ་དུ་བཅུག

རྒྱུན་པར་ཡུལོ་མ་ིཡོངས་ཀྱིིས་ཚ་ེཚ་ེལོ། ཡ། མ་ིཆུང་ཁོ་བདེ། ཁོ་ཤིགས་ཤིིག་

ཤིོད་དང་། ཀུ་ར་ེཞིིག་ལོོབ་དང་། ཞིེས་ཀུན་གྱིིས་ཤི་མར་གྱི་ིསྣ་ེལོེན་བྱེད་ཀྱི་ིཡོད། ད་ེ

རིང་ཚོ་པའི་དཔོན་པོ་ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་གྱིི་ཁྱིམ་དུ་དམིགས་བསལོ་གྱིི་“གདན་

འདྲོེན་”ཞུས་པ་དང་། ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་གྱིིས་མཛུབ་མ་ོགཡག་རྒྱུ་འདྲོ་བ་ཞིིག་སྣ་

རྩེར་བཙུགས་ནས། ངའ་ིབུའ་ིབཀྲ་ཤིིས་གཉོེན་སྟོན་སྐེབས་ཇ་ཞིིམ་པ་ོལོ་མར་མེད་པ་

ཚྭ་མང་པའ་ིཆོལོོ་གཏམ་སུས་བཤིད་བྱུང་། ཕྱིནི་ཆོད་ཁྱདོ་ཁོ་བད་ེཔ་ོཡནི་མདགོ་གསི་

ང་དང་ངའ་ིགཉོེན་འཁོོར་ལོ་ཤིགས་བརྒྱབ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ིལྕ་ེབཅོད་མ་སོང་ན་ང་ས་སེར་

དགྲ་འདུལོ་གྱིི་མིང་ནས་མ་འབོད་ཟོེར། རང་དབང་མེད་པའི་དམིགས་བསལོ་གྱིི་

“གདན་འདྲོེན་”དེས་མ་ིཆུང་ཁོ་བད་ེཚ་ེཚ་ེའཇིགས་སྐྲག་གིས་མ་བཟོོད་པར་ཀ་ོགདན་

སྤུ་མདེ་ཀྱི་ིསྟངེ་དུ་གཅོནི་པའང་ཤིརོ།

སྐེད་ཆོ་ཐོག་མར་ཤིོད་མཁོན་པདྨ་བདུད་འདུལོ་ཡིན་པ་ཤིེས་ཀྱིང་། པདྨ་བདུད་

འདུལོ་ན་ིཆུང་དུས་ནས་མདའ་གྲ་ིདང་རྟེ་སྦིོད་ཁོ་ོནའ་ིརྩེད་མོའ་ིནང་འཚར་ལོོངས་བྱུང་

བ་མ་ཟོད། གཤིིན་རྗེ་ེཆོོས་རྒྱལོ་མཇལོ་ཡང་ཁུ་ཚུར་གནམ་ལོ་འཕྱིར་ཏ་ེགྱིེན་ལོོག་

བྱེད་མཁོན་ཞིིག་ཡིན་པས། ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་གྱིིས་འགྲན་ཟླ་ག་ལོ་ནུས། འོན་ཀྱིང་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཐབས་བཀོད་འཕྱུག་པ་མེད་པ་ཞིིག་འཐེན་ནས་པདྨ་བདུད་འདུལོ་ཞིེས་པ་ན་ིས་སེར་

ཚ་ོཔའ་ིལོ་ོརྒྱུས་ཐོག་ག་ིམ་ིསྣ་ཞིིག་ཡིན་པ་ལོས་གསོན་པོར་གནས་པའ་ིམ་ིཞིིག་ཡིན་

མ་ིརུང་སྙིམ་ནས་ལོ་ོཤིས་ལུས། 

ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་གྱིིས་ད་བར་ཐབས་བཀོད་ཅོ་ིའདྲོ་ཞིིག་འཐེན་ཡང་། གཅོིག་

ནས་པདྨ་བདུད་འདུལོ་གསོད་ཐུབ་པ་དང་། གཉོིས་ནས་རང་ཉོིད་ལོ་འབྲེལོ་བ་རྟེ་རྔ་

ཙམ་མདེ་པའ་ིཇུས་བཟོང་ཞིགི་མ་རྙདེ། འནོ་ཀྱིང་བསམ་བླ་ོག་ཚདོ་བཏང་ཡང་ཐབས་

དམ་པ་ན་ིཇག་ཚོགས་ཞིིག་ག་ིདྲོག་ཤུགས་ལོ་བརྟེེན་ནས་པདྨ་བདུད་འདུལོ་་རྩ་མེད་

གཏངོ་རྒྱུ་ད་ེརདེ་སྙིམ་ནས་རང་ཉོིད་ཀྱི་ིགཡ་ོཇུས་འགབེས་སྲུང་ག་ིཆོདེ་དུ། རྒྱུན་པར་

པདྨ་བདུད་འདུལོ་ལོ་ཚ་ོཔའ་ིནང་བུ་ཁྱོད་ལོས་དཔའ་རྩལོ་ཆོ་ེབ་མེད་པ། མ་ིརིང་པར་

ཚ་ོཔའ་ིདམག་དཔོན་དུ་བསྐེ་ོབཞིག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་ཁོ་ཡག་ང་ོབསྟོད་ཀྱི་ིགཏམ་

མང་པ་ོབཤིད་པ་མ་ཟོད། ཐེངས་ཁོ་ཤིས་ཁྱིམ་དུ་གདན་འདྲོེན་ཞུས་ནས་ཤི་ོསྦིག་རྩེད་

ཅོངི་ཇ་ཆོང་ལོངོས་སུ་བཅོད་ད་ེསྤྲ་ོསྐྱེདི་བཏང་། 

ཡུན་རངི་ར་ེསྒུག་བྱས་པའ་ིགཡ་ོཇུས་མངནོ་འགྱུར་གྱི་ིདུས་ལོ་བབས་སངོ་། ད་ེ

ཡང་ཐངེས་ཤིགི་ས་སརེ་དགྲ་འདུལོ་གྱིསི་མ་ིསྣ་ཆོདེ་མངགས་ཀྱིསི་གདན་འདྲོནེ་ཞུས་

ཀྱིང་པདྨ་བདུད་འདུལོ་གྱིིས་ཁྱེད་ཀྱིིས་གདན་འདྲོེན་ཞུས་པ་བཀའ་དྲོིན་ཆོ།ེ གནངས་

ཉོིན་ངེད་ཚང་གིས་ལོ་ོལྔའ་ིགོང་རོང་པ་སྡོ་ེགསར་གྱི་ིདུད་ཁྱིམ་འགའ་ལོ་ཇ་འབྲུ་བཙོང་

པའི་རིན་ལོེན་པར་འགྲོ་དགོས་ཡོད། དེ་ནས་ཚུར་འཁོོར་རྗེེས་ཐུགས་རྗེེ་ལོེགས་

གསོལོ་གྱི་ིཚུལོ་དུ་ཁྱེད་རང་ཁྱིམ་དུ་གདན་འདྲོེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས་། ཁྱེད་ནས་མིན་མ་

གསུང་པར་ངསེ་ཕོབེས་གནང་རགོས། ང་རང་ཚུར་འཁོརོ་རྗེསེ་གཡགོ་པ་ོཆོདེ་གཏངོ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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གིས་གདན་འདྲོེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིེན་ཁོ་ལོན་བསྐུར་བ་དང་སྦྲགས། མ་ེཏོག་ཆུང་ཡང་

བུམ་པའ་ིརྒྱན་ཡནི་ཞིསེ་ལོག་རྟེགས་སུ་ཇ་བག་ཆུང་ཞིགི་བསྐུར། ་

ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་དགའ་ནས་བྱིས་པ་སྤྲ་ཚག་ཞིིག་དང་འདྲོ་བར་རྐང་འཁྲོབ་

ལོག་འཁྲོབ་བྱདེ་ཀྱིནི་དུ་། ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ། མངནོ་ཤིསེ་མདེ་པས་མ་ིསྡུག ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ། སྙིིང་རྗེ།ེ ཁོ་ོ

རང་ག་ིསྲགོ་རནི་ལོ་ད་དུང་ཇ་བག་ཆུང་ཞིགི་ཀྱིང་བསྐུར། ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ། 

ཉོིན་དེའི་མཚན་མོ་རང་དུ། ཤིི་དུར་ཁུང་དུ་མངགས་ཀྱིང་ཁོས་ལོེན་མཁོན་

གཡོག་པ་ོཁོ་ཉོན་ག་ོཆོོད་ནོར་སྦྱིིན་ཞིེས་པ་ད་ེཡ་ིལོག་ཏུ་འཕྲིན་ཡིག་ཅོིག་བཞིག་ནས་

ཁོ་ོརང་ག་ིཤིག་པ་ོམ་ེརངོ་ཇག་ཚ་ོཡ་ིའག་ོཔ་འབྲངོ་ནག་ལྷུག་ག་ིསར་མངགས་། 

༄༅།། ཚ་ེསྔནོ་སྨནོ་ལོམ་བཟོང་པའོ་ིལོས་འཕྲ་ོལོས་བྱུང་ཤིག་པ་ོའབྲངོ་ག་ིསྙིན་

ལོམ་དུ་ཞུ་གསོལོ། 

བར་ལོམ་མ་མཇལོ་ཟླ་ཤིས་རིང་། ཁྱེད་སྐུ་གངས་དཀར་གྱི་ིལྷུན་པ་ོསྔར་བས་

དཀར་གཙང་བརྗེདི་ཆོགས་སུ་གནས་མུས་ཡནི་ངསེ་ལོ་གུས་པ་དགའ་སྤྲ་ོཆོ།ེ 

ད་རསེ་ཚགི་ཉུང་དནོ་སྡུས་ཀྱི་ིཞུ་དནོ་འད་ིལྟར་ཏ།ེ ངདེ་གཉོསི་ཀྱི་ིས་ོནང་ག་ིསྲནི། 

སེམས་ནང་ག་ིམཛེར་རུ། མིག་ནང་ག་ིགྲ་མ་ལོེན་པའ་ིདུས་ལོ་བབས་སོང་། ཁོ་ོཔ་

གནངས་ཉོིན་ཉོ་ིཤིར་གྱི་ིམཚམས་སུ་སྡོ་ེགསར་ལོ་ད་ེསྔ་ཁོ་ོཚང་གིས་ཇ་འབྲུ་བཙོངས་

པའ་ིརིན་ལོེན་པར་འགྲ་ོརྒྱུ་གཏན་འཁོེལོ་ཡིན། ད་ེདོན་ཁྱེད་ནས་འཕྱུག་པ་མེད་པའ་ི

བཀོད་པ་གང་ལོེགས་ཤིིག་འཐེན་ནས། རང་དོན་འགྲུབ་ཅོིང་གཞིན་གྱིིས་ཟོེར་རྒྱུ་མེད་

པའ་ིབྱ་བཟོང་ད་ེབཞིནི་ལོམ་ལྷངོ་དུ་འགྲ་ོབ་མཁྱནེ།

གུས་པ་དགྲ་འདུལོ་གྱིསི་སྤྲངིས།
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

འབྲོང་ནག་ལྷུག་གིས་གཟོིགས་ལྤགས་ཀྱི་ིམཐའ་བཅུན་ཅོན་གྱི་ིསླེོག་པ་ཚ་ིདྲོེག་

གིས་ཟོིན་པ་ཞིིག་གྱིོན། སྐྲ་གཞུག་མེད་པའ་ིམག་ོསྐྱེེས་སིལོ་མ་ཕྲག་པའ་ིབར་ཁོེབ་པ་

བྱས་ནས་ས་སརེ་དགྲ་འདུལོ་གྱི་ིའཕྲནི་ཡགི་དརེ་བལྟས་རྗེསེ། ནག་ལོ་སྟུག་པའ་ིསྨ་ར་

བྱིལོ་བྱིལོ་བྱས་ཏ་ེམན་ོབསམ་ཡུན་རིང་བཏང་རྗེེས་ཇག་པའ་ིཨབ་ཕྲུག་ལྔ་མདུན་དུ་

བསྐེོངས་ནས། ཨཾམ་ཎི་ིཔདྨའ་ིངྷུཾ།ཾ ད་ཡང་ཚ་ེཕྱི་ིམའ་ིསྡོིག་པའ་ིཁོ་ནོན་ཞིིག་མ་ིགསོག་

ཀ་མདེ་རདེ། ཅོེས་བཤིད།

ཇག་ཕྲུག་ད་ེདག་གིས་ཤི་ཆོང་ལོ་ཧབ་ཐོབ་རྒྱག་བཞིིན་དུ། ཁྱེད་ཀྱིིས་གསུང་

དང་། འཐབ་ཡ་གཤིནི་རྗེ་ེཆོསོ་རྒྱལོ་ཡནི་ཡང་སྐྲག་རྒྱུ་མདེ་ཟོརེ། 

འབྲོང་ནག་ལྷུག་གིས་རྫིག་ཉོམས་ཆོེན་པོའ་ིསྒ་ོནས་ཤི་རྒྱགས་པ་རྡོོག་ཙམ་ཞིིག་

ཁོ་རུ་བླུགས་ནས་ལྡད་ཀྱིིན་ཁོ་ཟུར་གཡས་གཡོན་ནས་ཞིག་ཚིལོ་བཞུར་གྱིིན་དུ། 

དོན་ད་ེངས་ད་ེརིང་མ་བཤིད་ཀྱིང་ཁྱོད་ཚོས་ཤིེས་ཤིེས་རེད། ངེས་པར་དུ་ཇག་ཤུར་

ནས་སྒུག་ན་འགྲིག་པ་རེད། ཤིིག་གསོད་པར་སྟ་ར་ེའཕྱིར་དགོས་དོན་མེད། ཨ་ཾམ་ཎི་ི

པདྨ་ེཧཱུཾ།ཾ ཁྱདོ་ཚ་ོལྔ་ཡང་མང་དྲོག་འདུག་ཀྱིང་ད་ེལྟར་བྱསོ། ད་ེནས་ཁོའོ་ིབཞིནོ་རྟེ་ཐག་

འགྱིང་ཙམ་གྱིི་སར་ཚོངས། ཕུང་པོ་ཆུ་རུ་སྐྱུར། ཁོོ་རང་སྡོེ་གསར་ནས་ཇ་འབྲུ་

བཙོངས་པའ་ིརིན་ལོེན་རྒྱུ་ཡོད་པས་ཚུར་ལོམ་ནས་ཁོ་ོརང་ཇག་ཤུར་དུ་སླེེབས་དུས་

ནུབ་བད་ེབ་ཅོན་གྱི་ིཞིངི་ཁོམས་ལོ་གདན་འདྲོནེ་ཞུས་ཞིསེ་མངགས།

པདྨ་བདུད་འདུལོ་གྱིིས་ཇ་འབྲུ་བཙོངས་པའ་ིརིན་བླངས་ནས་རྟེ་གཅོིག་བཞིོན་

གཅོགི་ཁྲོདི་བྱས་ནས་ཇག་ཤུར་ཟོརེ་བའ་ིས་ཆོ་ད་ེརྒྱུད་ནས་ལོགོ་ཡངོ་། 

ཇག་ཤུར་ཟོེར་བའ་ིས་ཆོ་ད་ེན་ིཡ་མཚན་ཅོན་གྱི་ིལུང་པ་སྟེ། ལྷ་ོབྱང་གཉོིས་ཀྱི་ི
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རིའ་ིབར་ཐག་ཉོ་ེབ་གཅོོང་རོང་དང་འདྲོ་བ། ལྷ་ོར་ིདང་བྱང་རིའ་ིལྡེབས་ནས་གྲངས་

ལོས་འདས་པའ་ིགྲོག་རོང་དང་ངམ་གྲོག་ར་ིགཤིམ་དུ་བརྐྱངས་པ་ལོས་དབྱར་དཔྱིད་

སྟོན་གསུམ་རྫ་ཆུ་ཤིང་ཤིང་དུ་རྒྱུག་ཅོིང་ཆུ་འགྲམ་གང་སར་ནེའུ་གསེང་ནེ་ཙོའི་

གཤིོག་པ་བརྐྱངས་པ་དང་འདྲོ། དགུན་དུས་གྲངས་ལོས་འདས་པའ་ིགྲོག་རོང་དང་

ངམ་གྲོག་ལོས་བབས་པའི་ཆུ་ཕྲན་གྱིི་འཁྱགས་པའི་ཕུང་པོ་གཅོིག་ཐོག་གཉོིས་

བརྩགེས་ཀྱིསི་གསག་ནས་ནམ་མཁོའ་ིབྱ་མ་གཏགོས་འགྲ་ོལོམ་མདེ།

པདྨ་བདུད་འདུལོ་གྱིིས་ལུས་ལོ་དཀར་ཆུང་ལུ་གུའ་ིཚ་རུ་གྱིོན། རྐང་ལོ་སོག་

ལྷམ་ཡུ་རིང་གྱིོན་ནས། ནེའུ་གསེང་ན་ེཙོའ་ིགཤིོག་པ་བརྐྱངས་པ་དང་འདྲོ་བའ་ིགཞི་ི

ནས་འགྲསོ་གམོ་པའ་ིའཁོརོ་ལོ་ོབསྐེརོ་གྱིིན་ལོགོ་ཡངོ་ག་ིཡདོ། 

གློ་ོབུར་དུ་ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་གྱི་ིའཆོར་བཀོད་ལྟར་འབྲོང་ནག་ལྷུག་གིས་བཏང་

པའ་ིཇག་པ་ལྔ་ལྷ་ོབྱང་ར་ིལྡབེས་ཀྱི་ིགྲགོ་ཤུར་ལོས་ཀ་ིཧ་ིཧ་ི། ཞིསེ་ངར་སྐེད་སྒྲིགོ་ཅོངི་

གྲི་རིང་དགུང་དུ་འཕྱིར་ཏེ་མཆོོང་མ་ལྡིང་གིས་དོན་ཡོང་ནས་པདྨ་བདུད་འདུལོ་གྱིི་

མདུན་ནས་བཀག 

བསམ་ལོོང་བྱེད་ལོོང་མེད་པའི་གློོ་བུར་གྱིི་འཇབ་རྒོལོ་དེའི་ནང་པདྨ་བདུད་

འདུལོ་གྱིིས་ལྦ་ཚིགས་གསུམ་གྱིི་ལྕག་ཚན་དེ་ནུས་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིིས་གཡས་

ཕྱིོགས་ཀྱིི་མི་དེར་བརྒྱབ་པས་མི་དེའི་མིག་ལོ་ཐེབ་ནས་ཨ……ཞིེས་སྐེད་ངན་དང་

ཆོབས་ཅོིག་གྲི་རིང་ས་རུ་ཤིོར་ཞིིང་ངོ་གདོང་སྦིར་མོས་བཀབས་ནས་སྡོོད་པ་ལོས་

འཐབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པར་གྱུར། དེ་མར་ཇག་པ་གཅོིག་གིས་གྲི་རིང་གནམ་ལོ་

འཕྱིར་ནས་ཁོོའ་ིརྐང་པ་གཡས་པར་དམིགས་ཏེ་གཡུག་བྱུང་། པདྨ་བདུད་འདུལོ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གྱིིས་ལོག་གཡས་པས་སྐེེད་གྲི་ཤུབས་ལོས་འབུད་པ་དང་དུས་མཉོམ། སྒ་ཐ་ོནས་

ནམ་མཁོའ་ིབྱ་དང་འདྲོ་བར་ས་སྟངེ་དུ་མཆོངོ་། མ་ིདེའ་ིགྲ་ིཐངི་ཞིསེ་པའ་ིསྒྲི་དང་བཅོས་

ཡོབ་དཀར་ཆུ་སྲིན་ཁོ་ཁྲོོད་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་བརྒྱབ། པདྨ་བདུད་འདུལོ་རྟེ་ཐོག་ནས་ས་རུ་

མཆོོང་སྟ་ེས་རུ་བབས་པ་དང་མ་ིགཅོིག་གིས་ཨ་ཞིེས་ངར་སྐེད་སྒྲིོག་གིན་དུ་གྲ་ིརིང་

ཞིིག་གནམ་ལོ་འཕྱིར་ཏ་ེགཡུག་བར་བརྩམས། པདྨ་བདུད་འདུལོ་བྲེལོ་ཚབ་ཀྱི་ིཁྲོོད་

ནས་གློོ་གྲོས་རྙེད་དེ་མི་དེས་གྲི་རིང་གནམ་ལོ་འཕྱིར་ཏེ་གཡུག་པར་རྩོམ་པའི་སྐེད་

གཅོིག་མའ་ིདུས་ཐུང་དེའ་ིནང་ཕྱིིར་བྲོས་མ་བྱས་པར་ནགས་ཁྲོོད་ཀྱི་ིསྟག་རྒོད་གཅོིག་

དང་འདྲོ་བར་ཕོར་མཆོོང་སྟེ་མགོ་ཡིས་ནུས་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིིས་མི་དེའི་བྲང་ལོ་

བརྡུང་པས་མ་ིད་ེགན་རྐྱལོ་དུ་མུན་རུབ་འདྲོ་ཞིགི་བརྡོབས། དའེ་ིཚ་ེརྒྱབ་ཕྱིགོས་ནས་

མ་ིགཅོིག་གིས་པདྨ་བདུད་འདུལོ་གྱི་ིདཔུང་པ་གཡོན་མར་གྲ་ིཞིིག་གཡུག་ནས་ཚར་

སླེོག་ག་ིཕུ་དུང་མཐ་ོགང་ཙམ་དབྲལོ་བ་དང་དཔུང་པ་གཡོན་མའ་ིཤི་ལྷེམ་ཞིིག་བཅོད། 

ཁོོས་སེམས་སུ་ད་ེརིང་མ་ིམང་ན་ར་ོམང་། མ་ིཉུང་ན་ར་ོཉུང་ཞིེས་པ་ལྟར་ད་ེརིང་ཁོ་ོ

ཚོས་ང་བསད་ཀྱིང་ངས་ཁོ་ོཚ་ོརྨིས་མ་མ་བཟོོས་ན་ཤི་ིབའ་ིར་ོདང་ཁྱད་པར་མེད་སྙིམ་

ནས་ད་ལྟ་གན་རྐྱལོ་དུ་བརྡོབས་པའི་མི་དེའི་མགོར་གྲི་ཞིིག་གཡུག མི་དེ་གྲི་རིང་

གནམ་ལོ་འཕྱིར་བ་མཐོང་པས་ཨ་ཞི་ེསྐེད་བརྒྱབ། ད་ེནས་ཀློད་ཞི་ོས་ལོ་འཐོར། ཨག་

ཨག་ཅོེས་སྐྱུག་ལྡང་བྱེད་པ་ལྟ་བུའ་ིསྐེད་གཉོིས་གྲགས་པ་དང་དུས་མཉོམ་རྐང་ལོག་

བཞིི་བསྐུམ་ཙམ་བྱས་པ་དང་དེ་ནས་ཡང་བསྐྱེར་ཕྱིོགས་བཞིིར་བརྐྱངས་ནས་ཤིི། 

ཚུལོ་ད་ེམཐོང་བས་མ་ིགཅོིག་ད་ེའཇིགས་སྐྲག་གིས་མ་བཟོོད་པར་རྐང་ཐང་མར་བྲོས། 

ད་ེམར་ཡང་མ་ིགཅོིག་གིས་ཨ་ཞིེས་གྲ་ིརིང་གནམ་ལོ་འཕྱིར་ཏ་ེམཆོོང་ནས་བྱུང་བས་
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པདྨ་བདུད་འདུལོ་གྱིིས་ཀྱིང་ཨ་ཞིེས་ངར་སྐེད་སྒྲིོག་ནས་གྲ་ིའཕྲེད་དུ་གཡུག་ཏ་ེཐིང་

ཞིེས་གྲི་ཁོ་བཀག་པ་དང་དུས་མཉོམ་ས་ངོས་ནས་གྲི་ཤུགས་ཀྱིིས་གཡུག་པས་མི་

དའེ་ིརྐང་པ་གཡས་པའ་ིཔུས་མའོ་ིམཚམས་ལོ་ཐབེ་ནས་རྒྱུས་པ་ཕྲ་མ་ོཙམ་ཞིགི་ལོས་

མ་ལྷག་པར་བཅོད། མ་ིདེས་སྐེད་ངན་འབྱིན་གྱིིན་ས་རུ་འགྱིིལོ་ནས་དྲོན་པ་ཐོར་ནས་

རྒྱལོ། མ་ིགཞིན་གཅོིག་གིས་ཁོོའ་ིརྟེ་བཞིོན་ནས་བྲོས་རྩིས་བྱེད་ཀྱིང་། རྟེ་མཆོོག་མ་ི

དང་འདྲོ་བ་ད་ེཡིས་རང་ག་ིབདག་པ་ོམིན་པ་ཤིེས་ནས་སྐེོར་བ་བསྐེོར་གྱིིན་གཞིོན་དུ་

མ་ིབཅུག་པས་པདྨབདུད་འདུལོ་གྱིིས་ཀ་ིཧ་ིཧ་ིཞིེས་ངར་སྐེད་ནམ་མཁོའ་དབྲལོ་པ་

ཞིིག་དང་ཆོབས་ཅོིག་མ་ིདེའ་ིསྟེང་དུ་མཆོོང་ནས་པུས་མ་ོགཉོིས་ཀྱིིས་བྲང་སྟེང་ལོས་

གནོན་ཏ།ེ ཕོ་ར་ོཟོ་རྒྱུ་ཁྱོད་ཚ་ོག་ནས་ཡིན། ང་ཚོའ་ིབར་ལོ་ཕོ་རྒྱུ་བསག་པ་ཅོན། མ་

རྒྱུ་དྲོེག་པ་ཅོན་གྱི་ིརྩོད་གཞི་ིཅོ་ིཡོད། མག་ོརྒུར་རམ་ར་ོའཇོག་རྒྱུ་ཡིན། ཞིེས་གྲ་ིརིང་

མ་ིདེའ་ིསྐེ་ེཡ་ིའཕོར་རྩའ་ིསྟེང་དུ་ཕྲདེ་དུ་བཞིག 

མ་ིདེས་ད་རེས་རྟེ་བཞིོན་རྩིས་བྱེད་སྐེབས་སྐེེད་གྲ་ིཤུབས་སུ་བཅུག་ཟོིན་པས་ད་

ལྟ་ལོག་ཏུ་རྔ་ོཐོག་པའ་ིམཚོན་ཆོ་མེད་ཀྱིང་ད་དུང་ཨམ་གཙིགས་བསྡོམ་ནས། ད་ེརིང་

བུ་དང་བུ་ཐུག་དུས་རླུང་རྟེ་མ་རྒྱུག་པས། མ་ིཁྱདོ་ཀྱི་ིམཚནོ་འགོ་ཏུ་ཤི་ིསངོ་ཡང་ཚ་ེཕྱི་ི

མ་དགྲ་ལོན་ཡོད་བསམ་པ་བྱོས། ཞིེས་འཕོག་ཚག་རྒྱག་གིན་སྐེེད་དུ་གཟོེར་པའ་ིགྲ་ི

རིང་ཤུབས་ལོས་འདོན་ཐབས་བྱེད་པ་ལོས་མག་ོམ་ིརྒུར་པས། པདྨ་བདུད་འདུལོ་

གྱིིས་བསམ་བླ་ོམང་པ་ོགཏོང་པའ་ིདུས་ཚོད་མེད་པས་གྲ་ིགཡས་ཕྱིོགས་སུ་ཤུགས་

ཀྱིིས་འཐེན་པས་མི་དེས་ཨོག་ཅོེས་པའི་སྒྲི་དང་དུས་མཉོམ་རྐང་པ་ཟུང་རང་དབང་

མེད་པར་ཡར་བསྐུམས་པ་དང་མིག་ཟུང་ཆོེར་གདང་། ད་ེམར་ཟུངས་ཁྲོག་ག་ིལྟེང་ཀ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

རྡོོལོ་ཏ་ེསྤོང་ལྗོོངས་ཀྱི་ིསྟེང་ནས་རྒྱུག་སྟ་ེབྱ་ེམའ་ིཁྲོོད་དུ་སིམ། ད་རེས་ཡར་བསྐུམས་

པའི་རྐང་པ་གཉོིས་དལོ་ཞིིང་ལྷོད་པའི་སྒོ་ནས་ཐུར་དུ་བརྐྱངས་ཏེ་མིག་གི་རྒྱལོ་མོ་

གཉོིས་རིམ་གྱིིས་ནག་པ་ོནས་སྔོན་པོར་གྱུར་ཏ་ེའཇིག་རྟེེན་གཞིན་ཞིིག་ག་ིསྣོད་བཅུད་

ལོ་མྱེོང་རོལོ་བྱེད་པར་གཤིགེས་ས།ོ 

ད་གཟོོད་པདྨ་བདུད་འདུལོ་ཡང་གཟུགས་པོའ་ིགཡོན་ཕྱིོགས་ལྗོིད་ཅོིང་མིག་

གཉོིས་ཀྱིི་མཐོང་ལོམ་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། དཔུང་པའི་ཤི་ལྷེབ་ཙམ་བཅོད་པ་

ལོས་ཟུག་གཟོརེ་དྲོག་པ་ོལོངས། 

མིག་ལོ་ལྕག་ཚན་བརྒྱབ་པའ་ིམ་ིད་ེསྔ་ོལྗོངས་ནེའུ་གསེང་ག་ིསྟེང་ག་ིལྷན་སྐྱེེས་

ཀྱི་ིརྡོ་ོཕོ་བོང་ཞིིག་དང་འདྲོ་བར་ད་རེས་ཀྱི་ིས་ད་ེརུ་ང་ོགདོང་སྦིར་མོས་བཀབས་ཏ་ེཁོ་

སྦུབ་ཏུ་ཉོལོ་འདུག 

རྐང་པའ་ིཔུས་མོའ་ིམཚམས་ནས་བཅོད་པའ་ིམ་ིད་ེཆུ་ཕྲན་ཞིིག་ག་ིའགྲམ་དུ་ཁོ་

སྦུབ་ཏུ་ཉོལོ་ནས་ཆུ་འཐུང་བཞིིན་འདུག ཁྲོག་དམར་གྱིིས་སྦིག་པའ་ིརྐང་པ་གཡས་

པའ་ིསྟངེ་དུ་ཤི་སྦྲང་འགའ་ཡསི་གཤིགོ་འགྱུར་ངམོ་གྱིནི་འདུག 

པདྨ་བདུད་འདུལོ་ཁོོ་རང་ཡང་སྐེེད་གྲིའི་འཁོར་བར་བརྟེེན་ནས་གོམ་པ་ཁྱ་རེ་

ཁྱོར་རེ་ཞིིག་སྤོ་ོབཞིིན་དུ་མི་དེ་དང་ཐག་ཉོེ་བའི་སར་ས་རུ་ཉོལོ་ནས། ཡུན་རིང་ཆུ་

འཐུང་རྒྱུ་མ་རྙེད་པའ་ིགཙོད་ཡུ་མ་ོཞིིག་དང་འདྲོ་བར་ཆུ་ཡུན་རིང་བཏུངས། ད་གཟོོད་

མིག་གི་མཐོང་ལོམ་ཤིིན་ཏུ་གསལོ་བར་གྱུར་པ་དང་ལུས་ཀྱིི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱིང་

འཕོེལོ་ཏ་ེརྐང་པ་རྨིས་སྐྱེོན་ཚབས་ཆོེན་ཕོོག་པའ་ིམ་ིད་ེཡ་ིགམ་དུ་སོང་། ཁོ་ོན་ིད་དུང་

ཁོ་སྦུབ་ཏུ་ཉོལོ་ནས་ཆུ་འཐུང་བཞིིན་འདུག པདྨ་བདུད་འདུལོ་གྱིིས་མ་ིདེའ་ིགོས་ཀྱི་ི



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།

 107  

གངོ་བ་ལོས་ཤུགས་ཀྱིསི་འཐནེ་ནས་གན་རྐྱལོ་དུ་བརྡོབ། 

ཁོོས་དབུགས་ཧལོ་བཞིིན་དུ། ང་……ང་ང་མི་……མི་ཉོམས་ཆུང་དྲོང་པོའ་ི

ལོམ་དུ་སོང། བདེན་པའ་ིཟོས་……ཟོས་……བཟོས་ནས་སྡོད་པ་ལོ་བླ་ཚོང་ཁྱོད་

ཚོས་གློ་ོབུར་འཇབ་རྒོལོ་བྱེད་དགོས་དོན་ཅོ་ིརེད། བླ་ཚོང་ཁྱོད་ཚ་ོབདུད་སྡོ་ེགང་ནས་

ཡནི། ཞིསེ་སྐེདེ་གྲ་ིའཇངི་པའ་ིའཕོར་རྩའ་ིསྟངེ་དུ་བཞིག་ནས་ཚ་འདྲོསི་བྱས།

མ་ིདསེ། སྒུག……སྒུག་དང་། ཏགོ་ཙམ་སྒུག་……སྒུག་དང་……ང་ང་…ང་ང་

ཆུ་མ་བཏུང་ན་ང་ང་ང་ཤི་ིཤི་ི……གྲབས་བྱེད……བྱེདཀྱི་ིའདུག་ཅོེས་སྐེད་དབ་དིབ་

ཅོིག་ཤིོད་ཀྱིིན་ཆུ་འཐུང་དགོས་པའ་ིཚུལོ་བསྟན་པ་ལོས་རང་ཉོིད་ཀྱི་ིགཟུགས་པ་ོཆུའ་ི

འགྲམ་དུ་གགོ་པའ་ིནུས་པ་ཡང་མ་ིའདུག

ཨ། ཁྱདོ་ཀྱིསི་ཅོ་ིཟོརེ། བདུད་རྒན་ཁྱདོ་ཚ་ོ……ཤི་ི……ཤི་ིསངོ་ན……ས་སྟངེ་

འདརི་སྤྱིང་ཀ་ིགཅོགི་ཉུང་དུ་ཕྱིནི་པ་མ་རདེ་དམ། ཞིསེ་མ་ིརྨིས་མ་དའེ་ིགསོ་ཀྱི་ིགངོ་བ་

ལོས་འཐེན་ཏ་ེཆུའ་ིནང་དུ་ཤུགས་ཀྱིིས་འབུད་པ་དང་དུས་མཉོམ། ཁོ་ོརང་ཡང་ལུས་

ཀྱི་ིཚུགས་ཀ་མ་ིཐུབ་པར་སྡོངོ་རྒན་ས་རུ་འགྱིལིོ་པ་ལྟར་ཆུའ་ིའགྲམ་དུ་འགྱིལིོ་མ་ཉོལོ་

གྱིིས་ཆུ་བཏུང་། ཆུ་ཡུན་རིང་བཏུང་རྗེེས་ལུས་ཀྱིི་སྟོབས་ཤུག་འཕོེལོ་ཞིིང་མིག་གི་

མཐོང་ལོམ་ཇེ་གསལོ་དང་ཁོ་ཡང་མི་སྐེོམ་པས་ད་རེས་ཀྱིི་མི་དེའི་གཉོའ་བ་ལོས་

བཟུང་ནས་ཤུགས་ཀྱིིས་ཡར་འཐེན་དུས། མ་ིད་ེསྔ་ས་ནས་ཤི་ིཚར་ནས་འབྲས་ཤིིང་

ག་ིཡལོ་ག་རླུང་གསི་གཡ་ོབ་ལྟར་མཇངི་པས་མག་ོའདགེས་མ་ིཐུབ་པར་ཐུར་དུ་ལྷུང་།

ད་ེནས་མིག་ལོ་ལྕག་ཚན་བརྒྱབ་པའ་ིམ་ིདེའ་ིསར་སོང་ནས། མ་ིངན་ཁྱོད་ཚ་ོག་

ནས་ཡིན། དྲོང་པ་ོམ་བཤིད་ན་ཀློད་པ་ལོ་ཕུག་གཤིག་གཤིག་བྱས་ནས་སྙིིང་དམར་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

པ་ོབཏནོ་ཏ་ེཟོ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ེརངི་བཤིད་ན་ཚ་ེཐར་གཏངོ་ཞིསེ་ཚ་འདྲོ་ིབྱས། 

ཨ་མ་མ། ཁྱདོ་……ཁྱདོ་……ཤི་ིམདེ་པ་……རདེ་དམ། 

སྤྱིང་རྒན་ཁྱོད་ཚོས་ང་གསོད་བསམ་པ་ནི་སྟོང་བསམ་རང་རེད། དྲོང་པོའ་ི

གཏམ་ཞིིག་མ་བཤིད་ན་འདིས་ཡ་ང་སྙིིང་རྗེ་ེམ་ིཤིེས་ཞིེས་གྲ་ིརིང་མ་ིདེའ་ིམཇིང་པའ་ི

སྟངེ་བཞིག་སྟ་ེའཇགིས་སྐུལོ་བྱས།

ང་ཚོ་ནི་……ཁོོས་ཤིོད་མཚམས་བཞིག་ནས་ངའི་རོགས་པ་རྣམས་གང་དུ་

འདུག

ཨ། ད་ལྟ་འཇིག་རྟེེན་འད་ིཡ་ིཐོག་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱི་ིརོགས་པ་ཞིེས་པ་བལྟས་ན་མཐོང་

རྒྱུ་མདེ་པ། སྙིབོ་ན་འཛནི་རྒྱུ་མདེ་པའ་ིརྣམ་ཤིསེ་ལོས་གང་ཡང་མདེ། ཁྱདོ་ཀྱི་ིརགོས་

པ་ཡངོས་ངས་ནུབ་བད་ེབ་ཅོན་གྱི་ིཞིིང་ཁོམས་སུ་སྐྱེེལོ་ཚར།

ངས་……ངས་ཁྱདོ་ཁྱོད་བུ་དཔའ་བ་ོཡནི་པ་ཁོས་ལོནེ་ཆོགོ ངའ་ིརགོས་པ་རྣམ་

གང་དུ་འདུག ད་……ད་……ད་ངའ་ིམ་ིཚེའ་ིཕྱིེད་ཀ་མུན་ནག་ག་ིནང་དུ་སྡུག་མྱེོང་

རྒྱུ་ལོས་མ་ིའདུག ད་ེན་ིང་རང་རིན་གྱིིས་ཉོོས་པའ་ིསྡུག་སྐེལོ་རེད། ད་ེན་ིབུ་རྒོད་ཞིན་

དང་སྤྱིང་གྲུང་མ་འདྲོ་བའ་ིལོས་འབྲས་རེད། ང་ཚ་ོན་ིམ་ེརོང་འབྲོང་ནག་ལྷུག་ག་ིཨབ་

ཕྲུག་ཡནི། ངའ་ིམ་ིཚའེ་ིཕྱིདེ་ཀ་ཇ་ིལྟར་འཚ་ོདགསོ་སམ། ངུ་སྐེད་དང་འདྲོསེ་ནས་སྡུག་

སྐེད་རྒྱབས།

ཨ། འདྲོ་ེཕྲུག་ཁྱོད་ཀྱིིས་བཤིད་པ་བདེན་པ་ཡིན་ནམ། ཕོ་ར་ོཟོ་རྒྱུ། འབྲོང་ནག་

ལྷུག་དང་ང་གཉོིས་བར་ཕོ་རྒྱུ་མ་རྒྱུ་གང་ཡང་རྩོད་རྒྱུ་མེད་པར་ཁོོས་ང་གསོད་དགོས་

དནོ་ཅོ་ིརདེ། དྲོང་པ་ོཤིདོ། ཅོསེ་དྲོསི།



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ཨུམ། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ངས་ཀྱིང་མ་ིཤིསེ། ད་ེཁྱདོ་ཚ་ོས་སརེ་གྱི་ིདགྲ་འདུལོ་

ལོ་དྲོིས་ཤིིག ཅོེས་ཤིོད་ཀྱིིན་ཡར་ལོངས་ཏེ་གཅོིན་པ་གཏོང་བར་ཕྱིིན། ད་རེས་

གཟུགས་གཞི་ིབད་ེཐང་ཡནི་ཡང་། ད་ལྟ་དམུས་ལོངོ་དུ་གྱུར་ཟོནི་པས་གམོ་པ་གསུམ་

སྤོོས་པ་དང་རྐང་ཡ་རྡོ་ོལོ་འཐོག་ནས། ཨ་མ་མ། ཞིེས་སྡུག་སྐེད་དང་ལྷན་དུ་ཁོ་སུབ་

ལོགོ

པདྨ་བདུད་འདུལོ་ཧ་ལོས་ཧོན་ཐོར་གྱིིས་གནས་ད་ེལོས་བྲལོ་ཏ་ེརང་ག་ིབཞིོན་

རྟེའ་ིགམ་གྱི་ིཆུ་ཕྲན་ནས་ཆུ་ཡུན་རིང་བཏུང་རྗེེས་ག་ལོེར་རང་ག་ིབཞིོན་རྟེ་ལོ་བཞིོན་

ནས་ཕྱིིན། 

མ་ེརོང་ཚ་ོཔའ་ིའབྲོང་ནག་ལྷུག་གིས་ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་གྱིིས་ར་ེབ་ལྟར་ཇག་

ཕྲུག་ལྔ་མངགས་ཀྱིང་། རང་ལོ་ོ༢༠ལོས་མ་སོན་པའ་ིཔདྨ་བདུད་འདུལོ་མ་ིགཅོིག་རྟེ་

རྐྱང་གིས་དེ་དག་ལོས་རྣམ་པར་རྒྱལོ་ནས། གཏམ་ངན་ཤིོད་མཁོན་གཅོིག་ལོས་

གསུམ་བསད། གཅོིག་ག་ིམིག་གཉོིས་དུས་ནམ་ཡང་སྐྱེིད་ལོ་སྡུག་པའ་ིའཇིག་རྟེེན་གྱི་ི

ལྟད་མ་ོལྟ་བའ་ིསྐེལོ་པ་མེད་པར་བཟོོས་པའ་ིགཏམ་གཤིོག་པ་སྐྱེེས་པ་ལྟར་ས་སེར་ཚ་ོ

པ་དང་། མ་ེརངོ་ཚ་ོཔའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱི་ིརྣ་བར་གྲགས། ཉོནི་ཤིས་གཏམ་བཟོང་སྒུག་ནས་

ཡོད་པའ་ིས་སེར་དགྲ་འདུལོ་དང་། མ་ེརོང་ག་ིའབྲོང་ནག་ལྷུག་གཉོིས་ཧ་ལོས་ཧོན་

ཐརོ་གྱིསི་ག་བྱདེ་འད་ིབྱདེ་མདེ་པའ་ིགནས་སུ་གྱིར། 

དུས་དེར་ཚ་ོཔ་གཉོིས་ཀྱི་ིདམངས་ཁྲོོད་དུ་པདྨ་བདུད་འདུལོ་ལོ་མཚོན་མ་ིའགྲ ོ

མ་ིལྔས་སྔ་ས་ནས་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་ནས་སྒུག་ཡོད་ཀྱིང་ད་ེདག་ལོས་རྣམ་པར་རྒྱལོ་བ་ད་ེ

མཚོན་མ་ིའགྲ་ོབ་ལོོས་ཡིན་ཟོེར། ད་ེམིན་ན་མ་ིད་ེལོ་གསོན་པའ་ིར་ེབ་ཞིིག་ག་ལོ་ཡོད་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཅོསེ་པའ་ིའུད་སྒྲིགོ་ག་ིསྐེད་ཆོ་གང་སར་ཁྱབ།

༩

འབྲོང་ནག་ལྷུག་ག་ིཨབ་ཕྲུག་གཏམ་ངན་ཤིོད་མཁོན་གསོན་པ་ོགཅོིག་རང་ཡོད་

པ་དེས་པུས་མ་ོགཉོིས་ས་ལོ་བཙུགས་ཏ་ེདཔྲལོ་པ་ས་ལོ་སྦྱིར་ནས་འབྲོང་ནག་ལྷུག་

ག་ིམདུན་དུ་ངུ་བཞིནི་འདུག

འབྲོང་ནག་ལྷུག་ག་ིསྡོོད་གནས་ན་ིམ་ེརོང་སྐྱེིད་པ་ོལུང་ཞིེས་པའ་ིརྩྭ་ཐང་དུ་སྡོོད་

ཀྱི་ིཡོད། ད་ེརིང་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་ཁོ་ོརང་མདུན་དུན་གྱི་ིཟོས་ཅོོག་ག་ིསྟེང་དུ་ཟོངས་

ཀྱི་ིཀ་ཏ་ོར་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ཤི་བཙོས་མ་དང་། ཤི་རྗེེན་པ་གང་དང་། རག་ག་ིསྡོེར་མ་

ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ཐུད་དང་འ་ོཕྱུར་སོགས་ཀྱི་ིསྡོེར་ཁོ་བསྒྲིིགས་པ་དང་། ཇ་ཕོོར་རྫབ་ཡ་

འུག་སྒྲི་ོཡ་ིནང་དུ་མར་ཇ་སྲུབ་མ་གར་པ་ོཞིིག་བླུག་ནས་འདུག འོན་ཀྱིང་། ད་ེརིང་ཁོ་ོ

རང་ཟོས་ཀྱི་ིདྭངས་ཁོ་འགག གཉོིད་ཀྱི་ིབད་ེབ་བྲལོ། སྨུག་ནག་ག་ིང་ོགདོང་ད་ེརིང་སྔ་ོ

ནག་ཏུ་གྱུར། ནག་ལོ་སྟུག་པའ་ིསྨ་ར་ཚརེ་མ་ལྟར་འཛངི་། མགི་རྩ་དམར་པ་ོབྱུ་རུ་འདྲོ་

བ་ད་ེལོས་ཁོངོ་ཁྲོའོ་ིམ་ེལྕ་ེརབ་ཏུ་འབར་བཞིནི་དུ། ཐུ། ཁྱ་ིརྒན་ཁྱདོ་ཚ་ོམ་ིལྔས་ད་བར་

སྐྱེག་པ་བཟོས་ནས་འཚར་ལོོངས་བྱུང་པ་ཨ་ེརེད། ང་འབྲོང་གིས་ད་ེརིང་མ་གཏོགས་

སྡོ་ེཚ་ོཔའ་ིནང་དུ་སྔ་ོལོ་ོད་ེའདྲོ་འཕྱིར་མ་མྱེངོ་། གསདོ་དགསོ་པའ་ིམ་ིད་ེམ་སདོ་གསནོ་

པ་ོར་ིལོ་ཤིརོ། སྡོ་ེཚ་ོཔའ་ིནང་ངའ་ིང་ོགདངོ་ཆུ་ལོ་གཡུགས། ཞིསེ་ཁོགོ་ནང་ག་ོཁོངོ་ཁྲོ་ོ

གནོན་ཐབས་བྲལོ་ནས་ཁུ་ཚུར་ལྕགས་སྒོང་འདྲོ་བ་ཞིིག་ཟོས་ཅོོག་ག་ིསྟེང་དུ་བཞུས། 

ཤུགས་དྲོག་ཆོ་ེདྲོག་པས་རག་ག་ིསྡོེར་མའ་ིནང་ག་ིཐུད་དང་ཟོངས་ཀྱི་ིཀ་ཏ་ོརའ་ིནང་

ག་ིཤི་ལྷུ་འགའ་ས་རུ་ལྷུང་། ཇ་ཕོོར་ནང་ག་ིཇ་ཡ་ིགཟོེགས་མ་ཁོ་ོརང་ག་ིང་ོགདོང་ལོ་
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ཐརོ། ཁོོའ་ིཁོགོ་ནང་ག་ིཁོངོ་ཁྲོ་ོའཇགས་ཐབས་མདེ་པ་མ་ེལྕ་ེའུར་འུར་དུ་འབར་བཞིནི་

པའ་ིཐབ་ནང་དུ་འབུད་ཤིངི་ཁོ་སྣནོ་བརྒྱབ་པ་ལྟར། ཨམ་གཙགིས་བདམས། དབུགས་

ཧལོ་བཞིིན་དུ་ཇ་ཕོོར་རྫབ་ཡ་འུག་སྒྲིོ་ཡི་ནང་གི་ཇ་ཧུབ་གང་བཏུང་ནས་ཇ་ཕོོར་

ཤུགས་ཀྱིིས་ཟོས་ཅོོག་གི་སྟེང་དུ་བཞིག་པ་དང་ཨབ་ཕྲུག་དེའི་མགོ་ལོ་རྡོོག་རྒྱག་

བཞུས་ཏ།ེ སངོ་། ཁོ་ོཚོའ་ིསྡུག་ར་ོམ་ལུས་ཁྱརེ་ནས་ཤིགོ ཁོ་ོཚ་ོབུས་བུ་མ་ད་ོཔ་རདེ། 

བླ་ཁྱེར་ཁྱོད་རང་འདྲོ་བའི་སྡོར་མ་ཞིིག་ངའི་ཇག་ཚོགས་ནང་ཡོད་པ་དེ་རིང་མ་

གཏགོས་མ་ཤིསེ། ཞིསེ་ཨབ་ཕྲུ་ད་ེར་ོབདག་པ་ོརྒྱག་པར་བཏང་། 

ཐོག་མར་འབྲོང་ནག་ལྷུག་གིས་བསམ་ན། ཨབ་ཕྲུག་ལྔ་ཡང་མང་སོང་བསམ། 

གྲ་སྒྲིིག་གང་ཡང་མེད་པའི་མི་གཅོིག་རྟེ་ལོ་བཞིོན་ནས་ཡོང་སྐེབས། གྲ་སྒྲིིག་ཨང་

བསར་བྱས་པའ་ིཨབ་ཕྲུག་སྟག་ཕྲུག་འདྲོ་བ་ལྔས་མཐའ་ནས་སྐེོར་ཏ་ེགཤིོག་པ་ཡོད་

ཀྱིང་གནམ་ལོ་འཕུར་དབང་མེད་པ་ཞིིག་དང་། སྡོེར་མ་ོརྣ་ོཡང་ཁུང་དུ་འཛུལོ་དབང་

མདེ་པ། ཤི་ིབའ་ིར་ོདང་གསནོ་པའ་ིགཟུགས་མཐངོ་རྒྱུ་མདེ་པ་གཞིགི་བྱས་ཏ་ེང་ོམ་ས་

སརེ་དགྲ་འདུལོ་གྱི་ིར་ེབ་ད་ེསྒྲུབ་དགསོ་བསམ། ད་ེའདྲོ་བྱས་ན་གཙ་ོབ་ོན་ིརང་ག་ིསྙིན་

གྲགས་ཆོེ་རུ་འགྲ་ོརྒྱུ་དང་། ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་གྱིི་ལོག་ནས་སྡོིག་གློ་རྟེ་ནོར་ལུག་

གསུམ་མ་ིཉུང་བ་ཞིིག་ལོནེ་རྒྱུའ་ིབཀདོ་པ་འཐནེ་ཡདོ་ཀྱིང་། བསམ་ཡུལོ་ལོས་འདས་

པ་ཞིགི་ལོ་ད་ལྟ་བྱ་གནམ་ལོ་འཕུར། སྒ་ོང་ས་རུ་ལྷུང་ཞིསེ་པའ་ིདཔ་ེརུ་གྱུར། མ་གཞི་ི

ལྟས་ངན་ད་ེཆུང་ཆུང་རང་ལོ་ོབཅོ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིདུས་སུ། མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་མིང་ག་ོབ་ཙམ་

གྱིིས་བླ་སྲོག་འདར་བའི་དྲོིལོ་གཞུང་ཚོ་བའི་དཔོན་པོ་དང་ཇག་དཔོན་གཅོིག་ལྕོག་

བཙན་སྐྱེབས་ཀྱིི་མག་ོསྙིེ་རྡོོག་བྲེག་པ་བཞིིན་ཐང་ལོ་གཡུག་ནས་ཁོ་ོརང་གི་ཕོ་རྒད་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

པོའ་ིདགྲ་ཤི་བླངས་པ་མ་ཟོད། བཙན་སྐྱེབས་ཀྱི་ིབུ་མ་ེལོོང་ཟླ་བ་གསོན་པོར་བཟུང་

ནས་ཁོ་ོརང་ཚང་ག་ིསྒ་ོཁོའ་ིརྟེ་འདོག་སའ་ིརྡོ་ོཕུར་ལོ་བཏགས། ད་ེདུས་སྐེད་གྲགས་

ཆོནེ་པ་ོབྱུང་ནས་མ་ེརངོ་། ར་ལུང་། ཐ་ན་དྲོལིོ་གཞུང་ག་ིཕོ་ོགསར་རྣམས་ཀྱི་ིདད་གུས་

སྐྱེ་ེཡུལོ་གྱི་ིདཔའ་བ་ོཞིིག་ཏུ་གྱུར་པས་འབྲོང་ནག་ལྷུག་ག་ིསེམས་པ་མ་ིབད་ེབ་བཟོོས་

ནས་ཉོནི་མང་པ་ོམན་ོབསམ་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིཚད་དུ་སླེེབས།

ས་སརེ་དགྲ་འདུལོ་གྱི་ིངསོ་ནས་བཤིད་ན། རང་ག་ིབུའ་ིགཉོནེ་སྟནོ་སྐེབས་ཀྱི་ིསྔ་ོ

ལོ་ོརྒྱ་སྡོེའ་ིརྣ་ལོམ་དུ་བསྒྲིགས་པའ་ིསྙིིང་ནད་དང་གཅོིག  ཡུལོ་ལུང་སྟོད་སྨད་གང་

སར་སྐེད་དུ་གྲགས་པའི་དྲོིལོ་གཞུང་ཚོ་བའི་ཚོ་དཔོན་དང་ཇག་དཔོན་གཅོིག་ལྕོག་

བཙན་སྐྱེབས་ཀྱི་ིམག་ོསྙི་ེརྡོོག་བྲེག་པ་བཞིིན་ཐང་ལོ་གཡུག་སྟ་ེདེའ་ིབུ་གསོན་བཟུང་

བྱས་པ་དེས་འབྲོང་ནག་ལྷུག་གིས་བཤིད་པ་ལྟར་མ་ེཆུང་ཚ་ེམ་བསད་ན་ནགས་ར་ི

སྟུག་པོ་མེ་རྒྱག་མཁོན་ཞིིག་ཏུ་འཚར་ལོོངས་བྱུང་ནས་འབྱུང་འགྱུར་རང་ཉོིད་ཁོོའ་ི

ལོག་པའི་སྒྱུར་ཕྱིོགས་དང་། སྐེད་ཆོའི་བཤིོད་ཕྱིོགས་ལོ་བལྟས་ནས་ལོས་ཀ་བྱེད་

དགསོ་པ་ཞིགི་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་རདེ་སྙིམ།

ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱིིས་སྤྱིིར་བཏང་སྐྱེ་ེབོའ་ིབླ་ོལོས་འགོངས་པའ་ིཐབས་ཤིེས་མཆོོག་ཏུ་

གྱུར་བ་ལོ་བརྟེེན་ནས། ད་རེས་ས་སྟེང་འདི་རུ་པདྨ་བདུད་འདུལོ་ཞིེས་པ་སྔ་མོའ་ི

གཏམ་རྒྱུད་ནང་ག་ིམ་ིཞིགི་ལོས་འཇགི་རྟེནེ་མ་ིཡུལོ་དུ་ཁོ་ཡསི་མ་ིཟོས་ཟོ་ཞིངི་། 

ལུས་ཀྱིིས་མི་གོས་གྱིོན་པའི་གསོན་པོ་ཞིིག་མིན་ཨང་སྙིམ་ཡང་དེ་ཡང་ཕོམ་

ཉོསེ་སུ་སངོ་བས། ད་ན་ིང་ོམ་སྡོདོ་གཟོདོ་མ་ིབད་ེབ་ཚརེ་མའ་ིསྟངེ་དུ་བསྡོད་པ་ལྟ་བུའ་ི

ཚརོ་སྣང་ཞིགི་བྱུང་། དང་པ་ོནས་ཁོ་ོལོ་ཁོ་དགྲ་སྣ་སྒྲི་མ་བསག་ན་ཅོ་ིའདྲོ་མ་རདེ། སྔར་
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རྒྱུན་བཞིིན་གྲོགས་པ་ོཡིན་ཁུལོ་རང་བྱས་ནས་བསྡོད་ན་ཅོ་ིའདྲོ་མ་རེད། ད་ན་ིང་དང་

ཤིག་པ་ོའབྲོང་གཉོིས་ང་ོམ་ཁོོའ་ིམིག་ནང་ག་ིགྲ་མ་དང་ས་ོནང་ག་ིསྲིན་ཡིན་པས་ཐར་

པ་གཏོང་མ་ིསྲིད། ལྟས་ངན་འད་ིང་ོམ་མཚོན་མ་ིའགྲ་ོབའ་ིབདུད་ཕྲུག་ཅོིག་མིན་ནམ། 

མ་ིལྔ་ཡསི་ཁོ་གཏད་གཅོགོ་མ་ིཐུབ། འད་ིཡང་མནི་ན་བཙན་གྱི་ིབུ་མནི་ནམ། མ་ིལྔས་

མི་ཐུབ་པའི་དཔའ་རྩལོ་ཞིིག་ཡོད་འགྲོ་བསམ་མ་བྱུང་། ཨོ། མ་གཞིི་རང་ལོོ་བཅོོ་

བརྒྱད་ཀྱི་ིདུས་སུ་ཁོ་ོརང་མ་ིརྐྱང་རྟེ་རྐྱང་གིས་ཡུལོ་ལུང་སྟོད་སྨད་གང་སར་སྐེད་དུ་

གྲགས་པའ་ིདྲོིལོ་གཞུང་ཚ་ོབའ་ིཚ་ོདཔོན་དང་ཇག་དཔོན་གཅོིག་ལྕོག་བཙན་སྐྱེབས་

ཀྱིང་བསད་པས་མ་ིཚད་དགྲ་ཤི་ལོག་པ་གཡས་པ་བླངས། ཁོོའ་ིབུ་མ་ེལོོང་ཟླ་བ་རྟེ་

ཕུར་གྱི་ིསྟངེ་དུ་ཉོནི་གསུམ་བཀྱིགི ཨ་མ་མ། ས་སརེ་དགྲ་འདུལོ་སམེས་ཁྲོལོ་གྱིསི་མ་

བཟོོད་པར་ཁོོང་འདར་ཤིོར་ནས་ལོག་ནང་ག་ིཇ་ཕོོར་ས་རུ་ལྷུང་། དུས་ད་ེནས་བཟུང་

ཉོནི་མའོ་ིཟོས་ལོ་བྲ་ོབ་མདེ་པ། མཚན་མོའ་ིགཉོིད་ལོ་བད་ེབ་མདེ་པར་གྱུར། ཐངེས་ཁོ་

ཤིས་མཚན་མའོ་ིགཉོདི་ལོམ་དུ་པདྨབདུད་འདུལོ་གྱིསི་གྲ་ིརངི་གནམ་ལོ་མ་ཐུག་ཙམ་

ཞིིག་འཕྱིར་ཏ་ེཁོོའ་ིམག་ོལོག་བཅོད་པ་སྨིས་ནས། ཨ་མ་་རྒྱུག་ཤིོག་ཅོེས་སྐེད་ངན་

ཤིོར་ཏ་ེགཉོིད་ཧར་སད་ཀྱིིས་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིས་མ་ཡ་ིའ་ོམ་འཇིབ་པ་ལྟར་

ཆུང་མ་ཨ་ཆུང་སྒྲིོལོ་མའ་ིབྲང་ལོ་འཁྱུད། ཉོིན་མོ། ས་ཕྱིོགས་གཞིན་ནས་སྐྱེ་མ་ིའདྲོ་

ཡོང་བ་མཐོང་ན་པདྨ་བདུད་འདུལོ་མིན་ནམ་སྙིམ་པའ་ིའཇིགས་སྐྲག་གིས་ཁོ་ོརང་མ་ེ

མདའ་བཟུང་ནས་སྦྲ་ཡི་སྲག་འདབས་སུ་ཡིབ་ཏེ་ཐག་རིང་པོའ་ིས་ནས་གཡོག་པོ་

བཏང་སྟ།ེ གལོ་སྲདི་པདྨ་བདུད་འདུལོ་ཡནི་ན། ང་རང་ནང་དུ་སྡོད་མདེ་ཅོསེ་བཤིད།

པདྨ་བདུད་འདུལོ་རང་ཉོདི་ཀྱི་ིདཔའ་རྩལོ་ལོ་བརྟེནེ་ཏ་ེསྲནི་པའོ་ིཁོ་ནས་ཐར་ཏ་ེཁོ་ོ
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

རང་ཡོང་བའི་ལོམ་རྒྱུད་དུ་ཁྲོག་དམར་གྱིི་རྗེེས་དམར་ཤིར་རེ་མ་ཤིི་ཙམ་ནས་རང་

ཡུལོ་དུ་འབྱརོ། ཡུལོ་གྱི་ིསྨན་པ་དང་བསྔགས་པས་ཐབས་ཤིསེ་ལོ་བརྟེནེ་ནས་ལོག་པ་

གཡོན་མའ་ིསྨས་སྐྱེོན་ཉོིན་ར་ེབཞིིན་གྲག་སྐྱེེས་བྱུང་ཡང་། སྨན་པ་དང་བསྔགས་པའ་ི

བཀའ་ལྟར་ཟོས་གང་ལོགེས་གང་ཞིམི་ལོ་རོལོ་ཏ་ེཁྱམི་དུ་ངལོ་གསསོ་ནས་ཡདོ། 

ཉོིན་ཞིིག་ཁོོས་གཡོག་པ་ོཁོ་ཉོན་ག་ོཆོོད་གཅོིག་ལོ་ནས་རྒྱབ་ཅོིག་བསྐེལོ་པའི་

གཡག་གཉོསི་བསྐུར་ནས་ཡུལོ་གྱི་ིཡགི་མཁོན་ཞིགི་གདན་དྲོངས་ཏ།ེ ཤི་ཆོང་ག་ིསྟནོ་

གི་སྟོན་མོ་སྟབས་བདེ་ཞིིག་གཤིམས་ནས། ཁོོ་རང་གིས་ཁོ་ནས་བཤིད་དེ་ཡིག་

མཁོན་གྱིིས་སུག་བྲ་ིབགྱིིས་ཏ་ེས་སེར་དགྲ་འདུལོ་ལོ་བོད་མདའ་ིམདེའུ་གཅོིག་དང་

མཉོམ་དུ་འཕྲནི་ཞིགི་བསྐུར་དནོ། 

༄༅།། དགྲ་འདུལོ་གཉོེན་སྐྱེོངས་དཔའ་བ་ོཔདྨ་བདུད་འདུལོ་གྱིིས་ང་ོཚ་ཁྲོེལོ་

མདེ་ཀྱི་ིགྲགོས་རུལོ་དགྲ་འདུལོ་ལོ་བཀའ་རྩལོ་དནོ། 

ཁོ་སྔོན་ཁྱེད་ནས་མ་ིསྣ་ཆོེད་གཏོང་གིས་ང་རང་མགྲོན་འབོད་བྱས་ཀྱིང་། ང་རང་

ང་ོཚ་ཁྲོེལོ་མེད་ཀྱི་ིསྒ་ོནས་ཁྱེད་ཀྱི་ིམགྲོན་འབོད་དང་ལོེན་མ་བྱས་པས་ནོངས་འགྱིོད་

ཤིནི་ཏུ་ཆོ།ེ སྡོ་ེགསར་ནས་ཚུར་ལོགོ་པའ་ིལོམ་བར་དུ། ཁྱདེ་ནས་སྤྱིང་ཕྲུག་ནུས་མདེ་

སྐྱེ་ོཔ་ོལྔ་ཆོེད་གཏོང་གིས་ང་ལོ་རྨུགས་ཏ་ེརྨིས་སྐྱེོན་ཅུང་ཟོད་ཕོོག་ཀྱིང་། ང་རང་རྒྱུན་

དུ་རང་སྲགོ་ལོ་ཐུག་ཀྱིང་། ལོས་རྒྱུ་འབྲས་སྲུང་ག་ིཡདོ་པས་སྔ་ས་ནས་དྲོག་སྐྱེདེ་བྱུང་

སྟ་ེསྔར་ཡག་དར་མཛེས་ཡིན་པས་ཁྱེད་རང་སྡུག་སེམས་སྡུག་བསྔལོ་གྱིིས་མནར་

སྲིད། ག་ོཐོས་ལྟར་ན་སྤྱིང་ཕྲུག་ལྔ་ད་ེཁྱེད་ཀྱི་ིགྲོགས་པ་ོབདུད་པ་ོཞིིག་ག་ིསྒ་ོཁྱ་ིརེད་

ཟོརེ། ངས་བསམ་ན་ཆོ་ེཡང་མ་ིཆོ་ེཚ་ོཔའ་ིདཔནོ། ཆུང་ཡང་མ་ིཆུང་ཚ་ོཔའ་ིདཔནོ་ཁྱདེ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།

 115  

ལྟ་བུ་བྱམས་སྙིིང་རྗེ་ེདང་ང་ོཚ་ཁྲོེལོ་ཡོད་ཀྱི་ིདཔོན་ཆོེན་ཞིིག་ལོ་བདུད་ཀྱི་ིགྲོགས་ཤིིག་

ག་ལོ་ཡདོ་སྙིམ། ང་རང་གསི་ཁྱདེ་ལྟ་བུ་གྲགོས་སུ་འགྲགི་པ་ད་ེང་རང་ག་ིཚ་ེསྔནོ་ལོས་

བཟོང་ཞིིག་ག་ིརྒྱུ་འབྲས་རེད་བསམ་གྱི་ིཡོད། གལོ་སྲིད། ཁྱེད་ཀྱི་ིསྐུ་ལོ་མཐ་ོདམན་

འགྲན་མཁོན་བྱུང་ན་རང་སྲོག་འབེན་ལོ་འཛུགས་རྒྱུའ་ིཆོོད་སེམས་ཡོད། འོན་ཀྱིང་

ངའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དེ་ནི་རྦད་དེ་ནོར་འཁྲུལོ་ཡིན་པ་ད་ལྟ་གཞིི་ནས་ངོས་

འཛིན་ཐོབ། སྤྱིང་ཕྲུག་ལྔ་ད་ེསུ་ཚང་ག་ིཡིན་ངས་ལོོས་ཀྱིང་ཤིེས། ཁོ་སྔོན་ཁྱེད་ཀྱིིས་

མགྲོན་འབོད་བྱས་ཀྱིང་ལོས་བྲེལོ་གྱིིས་བཅོར་མ་ཐུབ་པས་ད་རེས་ང་ཁྱེད་ཀྱིི་སར་

བཅོར་དགོས་སམ། ཡང་ན་ཁྱེད་ངའ་ིསར་ཕོེབས་ཁྱེད་ཀྱི་ིའདོད་པ་ལྟར་བྱོས། གང་

ལྟར་ང་གཉོིས་མཉོམ་དུ་རྩེད་མ་ོཞིིག་མ་ིརྩ་ེཐབས་མེད་རེད། མ་ེཏོག་ཆུང་ཡང་བུམ་

པའ་ིརྫས་བཞིནི་ད་རསེ་ལོགས་རྟེགས་སུ་ཞི་མདེལོ་གཅོགི་ལོས་སྐུར་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་

ཁྱདེ་ནས་ཐུགས་འཛམེ་མདེ་པར་བཞིསེ་གནང་ཡདོ་པར་ཞུ།

དཔའ་བ་ོཔདྨ་བདུད་འདུལོ་གྱིསི་སྤྲིངས་ས།ོ

གཡོག་པ་ོདེས་གུས་ཕྱིག་དང་བཅོས་ལྟེབ་བརྩེགས་བརྒྱབ་པའ་ིའཕྲིན་ཡིག་ད་ེ

དང་མདེའུ་དེ་ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་ལོ་སྤྲོད་སྐེབས། ཁོོའ་ིབསམ་པར། གཤིིན་རྗེེའི་

བཀའ་ཤིོག་ཅོེས་པ་སྔར་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ིནང་དུ་ཤིོད་པ་ཙམ་ལོས་མངོན་གསུམ་དབང་

པོས་སྤྱིོད་ཡུལོ་དུ་མ་གྱུར་ཡང་། དེ་རིང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཞི་ཉོེའི་མདེའུ་དང་

མཉོམ་དུ་བསྐུར་བའི་འཕྲིན་ཡིག་འདི་ནི་གཤིིན་རྗེེའི་བཀའ་ཤིོག་ངོ་མ་ཡིན་རྒྱུ་རེད་

སྙིམ་ནས་ལོག་གཉོིས་འདར་གྱིིན་མི་ལོེན་ཀ་མེད་རེད། འོན་ཀྱིང་ཅོོག་རྩེའི་སྟེང་དུ་

འཇགོ་པ་ལོས་ཀློགོ་མ་ནུས། གཡགོ་པ་ོད་ེཕྱིིན་རྗེསེ་ག་ལོརེ་ཅོགོ་རྩེའ་ིསྟངེ་ནས་འཕྲནི་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཡིག་ད་ེཡར་བླངས་ཏ་ེལོག་ཟུང་འདར་གྱིིན་བཀློགས་རྗེེས། ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་དུག་

མ་བཟོས་མག་ོན་། ཆོང་མ་བཏུང་ར་བཟོ་ིཔ་ལྟར་གྱུར། བྱང་འབྲོག་ག་ིལུགས་སྲོལོ་

ལྟར་ན། ཡུལོ་སྡོ་ེཕོན་ཚུན་དང་། མ་ིཕོན་ཚུན་འཁྲུག་རྩོད་ཀྱི་ིཀློན་ཀ་བྱུང་ཚེ། མདའ་

འམ་མདེའུ་གཅོིག་བསྐུར་པ་ན་ིགསོད་རྒྱུ་ཡིན་པའ་ིག་ོདོན་ལྡན་པ་དང་ད་ེབས་བརྙས་

བཅོསོ་ཆོ་ེབ་ཞིགི་མདེ།

ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་རང་སྡུག་རང་གིས་ཉོོས་པའ་ིསྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིའོབས་དོང་ག་ི

ནང་དུ་ལྷུང་སྟ།ེ ཉོིན་མང་པ་ོབསམ་བླ་ོབཏང་མཐར་ལོག་ཟུང་གཟོའ་ནད་ཚབས་ཆོེན་

ཕོོག་པའ་ིནད་པའ་ིལོག་པ་ལྟར་འདར་གྱིིན་དུ་འབྲོང་ནག་ལྷུག་ལོ་འཕྲིན་ཡིག་གཉོིས་

པ་ད་ེབྲསི་ཏ་ེསྐུར་དནོ།

༄༅།། ཚ་ེསྔནོ་སྨནོ་ལོམ་བཟོང་པའོ་ིལོས་འཕྲ་ོལོས་བྱུང་ཤིག་པ་ོའབྲངོ་ག་ིསྙིན་

ལོམ་དུ་ཞུ་གསོལོ།

ངེད་སྤུན་ཟླ་གཉོིས་ཀྱི་ིམིག་ནང་ག་ིགྲ་མ་ད་ེའདུལོ་སྐེལོ་ངེད་གཉོིས་ལོ་མེད་པ་ཨ་

ཡིན། དེ་གདོན་འདྲོེ་གསོན་པོ་ཞིིག་མིན་ནམ། འབྱུང་འགྱུར་གདོན་འདྲོེ་དེས་ངེད་

གཉོིས་ལོ་གནོད་པའ་ིལོས་མ་ིཉུང་བ་ཞིིག་སྤོེལོ་རྒྱུར་གོར་མ་ཆོག མང་པོའ་ིདམག་

གིས་འདུལོ་མ་ཐུབ་པའ་ིགདོན་འདྲོ་ེད་ེབཏུལོ་བའ་ིཐབས་གཞིན་ཡོད་དམ། གལོ་སྲིད་

ཡདོ་ན་རྒྱུ་དངསོ་ག་ཚདོ་གཏངོ་དགསོ་ཀྱིང་ངས་བཏང་ན་ཆོགོ མང་པོའ་ིདམག་གིས་

འདུལོ་མ་ཐུབ་ཀྱིང་། དྲོག་པོའ་ིམཐུ་བསྔགས་་ཀྱིིས་འདུལོ་མ་ཐུབ་པའ་ིའདྲོ་ེཞིིག་ཡོད་

དམ། ཁོ་སེང་ག་ིཇུས་བཀོད་ད་ེན་ིཁྱད་དུ་འཕོགས་པའ་ིཐུས་བཟོང་ཞིིག་ཡིན་ཡང་། 

གདོན་འདྲོ་ེད་ེཡ་ིམདུན་དུ་ཇུས་བཟོང་་མིན་པར་ཆོག་སྒ་ོཞིིག་རེད་འདུག གདོན་འདྲོ་ེ



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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འད་ིཡིས་ང་ལོ་འཕྲིན་ཡིག་དང་ལྷན་དུ་མདེའུ་སྐུར་ནས་འཇིགས་སྐུལོ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག 

ད་ངེད་གཉོིས་ཀྱིིས་ཇ་ིལྟར་བྱས་ན་དགའ། ཁྱདེ་ལོ་སྔར་བས་ལོེགས་པའ་ིཐབས་ཤིེས་

བཟོང་པ་ོའདྲོ་ཡདོ་དམ། 

གུས་པ་དགྲ་འདུལོ་གྱིསི་སྤྲངིས།

འབྲོང་ནག་ལྷུག་གིས་འཕྲིན་ཡིག་ལོ་བལྟས་རྗེེས། སྐེད་ཆོ་གང་ཡང་མ་བཤིད་

པར་ཁོ་ོརང་ག་ིརྟེ་སྒ་གསེར་སྒ་ཉོ་ིམ་རང་ཤིར་ཞིེས་པ་ད་ེསྔས་བྱས།(རྒྱུན་དུ་ཕྱིིར་སྐྱེོད་

བྱེད་པའ་ིདུས་ཡིན་ནའང་འདྲོ། ནང་དུ་སྡོོད་པའ་ིདུས་གང་ཡིན་ཡང་ཁོོའ་ིརིན་ཐང་ཆོ་ེ

བའི་རྟེ་སྒ་དེ་ནི་ཁོོའ་ིསྔས་ཡིན།)གཙོག་དྲོེག་ཅོན་གྱིི་རྒྱ་གར་ཡང་ཞྭ་རྫ་མདོག་དེ་ངོ་

གདོང་དུ་བཀབ་ནས་ཉོལོ། སོག་ལྷམ་ཡུ་རིང་གྱིོན་པའི་རྐང་པ་གཉོིས་གཅོིག་ཐོག་

གཅོིག་བཞིག་ནས་ཀྲབ་ཀྲབ་བྱེད་པའ་ིཚུལོ་ལོ་བལྟས་ན་ཁོ་ོརང་དངོས་སུ་གཉོིད་ཁུག་

མེད་པ་ཤིེས་ཐུབ། ཁོ་ོརང་གཉོིད་ཉོལོ་པའ་ིདུས་སུ་མ་ིསུ་ཡིན་ཡང་སྐེད་ཆོ་ཤིོད་མ་ི

ཆོོག་པ་དང་། ཁོོའ་ིགམ་དུ་ཆུང་མ་ཨ་འཛོམས་དང་ཞི་ིམ་ིགཟོིག་ཁྲོ་ཞིིག་ཡོད་པ་ད་ེ

གཉོསི་ལོས་སུ་ཡང་གམ་དུ་བཅོར་མ་ིཆོགོ ཞི་ིམ་ིགཟོགི་ཁྲོ་ད་ེགམོས་གཤིསི་སུ་ཆོག་

པ་ལྟར་ད་ེམར་ཀང་འཇབ་ལོག་འཇབ་ཀྱིིས་ཁོོའ་ིབྲང་སྟེང་དུ་འཛེགས་ནས་སྒོར་མ་ོཨ་

ལོོང་འདྲོ་བ་ཞིིག་བྱས་ནས་ཉོལོ། ཨ་འཛོམས་ཀྱིིས་ནང་ལོས་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིགཡོག་

མ་ོརྣམས་ཀྱི་ིཕྱིོགས་སུ་ལོག་པ་གཡབ་ནས་ཕྱི་ིརུ་འགྲ་ོདགོས་པའ་ིབརྡོ་བཏང་། ད་ེ

མར་སྦྲ་ནག་དེའི་ནང་དུ་ཚད་ལོས་འདས་བའི་ལྷིང་འཇགས་སུ་གྱུར། ཚད་ལོས་

འདས་བའི་ཁུ་སིམ་གྱིི་ཁོོར་ཡུག་དེའི་ནང་དུ་ཞིི་མི་གཟོིག་ཁྲོའི་ཧུར་ཧུར་ཧུར་ཞིེས་

སྔུར་པ་འཐེན་པའ་ིསྒྲི་ན་ིང་ོམ་རྣ་བར་གཟོན་པ་ཞིིག་ཡིན་ཡང་། ཞི་ིམ་ིད་ེལོ་འབྲོང་ནག་



 118  

བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ལྷུག་ག་ིདམགིས་བསལོ་གྱི་ིགཟོགིས་སྐྱེངོ་ཡདོ་པས་བྱ་ཐབས་ཅོ།ི

འབྲངོ་ནག་ལྷུག་གསི་གྲམི་རལིོ་ཞིགི་བརྒྱབ་ནས། ཨ་འཛམོས།

ཨ། ཁྱདོ་གཉོདི་ཉོལོ་པའ་ིསྐེབས་སྐེད་ཆོ་བཤིོད་མ་ིཆོགོ་པ་མནི་ནམ།

ཨུམ། ད་ེརངི་ང་གཉོདི་ཁུག་ག་ིམ་ིའདུག 

ཅོ་ིརདེ། ལུས་ཁོམས་མ་ིབད་ེབ་རདེ་དམ། 

མ་རདེ། ཨུམ། ཁྱདོ་ཀྱི་ིལུས་ལོ་ད་རུང་ཕྲུ་གུ་མ་ིའཁོརོ་བ་ཅོ་ིཡནི་ནམ།

ད་ེངས་ཅོ་ིཤིསེ། ད་ེཁྱདོ་ཀྱི་ིསྐྱེནོ་ཡམི་ནམ་ངའ་ིསྐྱེནོ་ཡནི་སུས་ཤིསེ།

ཁྱོད་ཀྱི་ིསྐྱེོན་ཡིན་པ་ཁོ་ོཐག་རེད། ཁྱོད་ཀྱི་ིད་ེགཞིན་དང་མ་ིའདྲོ་བ་གྲང་མ་ོརེད་

འདུག ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ་……

སྐེད་མ་རྒྱག མ་ིགཞིན་གྱིིས་ག་ོཡོང་། ཁྱོད་ཀྱིིས་ད་ེརིང་ཅོ་ིཞིིག་ལོ་བསམ་བླ་ོ

གཏངོ་ག་ིཡདོ། ཨ། ཁྱདོ་ད་ེརངི་སྣང་བ་འཁྲུལོ་བ་མ་རདེ་དམ།

ཧ།ེ ང་མ་ེརངོ་ག་ིདཔནོ་པ་ོསྣང་བ་འཁྲུལོ་སྲདི་ལོ་ེཨ་ེརེད། མ་ེརོང་སྡོ་ེབ་རིལོ་རིལོ་

གྲུ་གུ་འདྲོ་བ་ཞིིག་བཟོོའམ་ནར་ནར་གཙོད་རྭ་འདྲོ་བ་ཞིིག་བཟོ་ོང་འབྲོང་ག་ིལོག་རེད། 

སྣང་བ་འཁྲུལོ་དགསོ་དནོ་ཅོ་ིརདེ།

འ་ོན་ད་ེརིང་ཅོ་ིབསམ་གྱི་ིའདུག ངའ་ིལུས་ལོ་ཕྲུ་གུ་མ་འཁོོར་བས་ང་གཡུག་སྟ་ེ

མནའ་ཆུང་མ་ེཏགོ་འདྲོ་བ་ཞིགི་ལོནེ་བསམ་པ་ཨ་ེརདེ། 

ཧེ། སྣང་བ་ཁྱོད་རང་འཕྲུལོ་པ་འདྲོ། མནའ་ཆུང་ཞིིག་བླངས་ན་མ་འགྲིག་པ་ཅོ་ི

ཡདོ།

ཧུང་། ཨ་འཛོམས་གདན་ལོས་ཧོབ་ལོངས་ཀྱིིས་འཚུབ་ཉོ་ིལོེར་སྒོར་དོན་རྩིས་
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བྱས། འབྲོང་ནག་ལྷུག་ག་ིདྲོེད་མོང་ག་ིསྡོེར་མ་ོའདྲོ་བ་དེས་ཨ་འཛོམས་ཀྱི་ིསྐེ་རགས་

ལོས་བཟུང་ནས་འཐནེ་ཐངེས་གཅོགི་གསི་ཁོ་ོརང་ག་ིབྲང་སྟེང་དུ་འཐནེ། 

ཞིི་མི་གཟོིག་ཁྲོ་དེ་གཞིན་དབང་དུ་གྱུར་བའི་ཨ་འཛོམས་ཀྱིི་གཟུགས་པོས་

གནན་པའ་ིན་ཟུག་དང་གློ་ོབུར་གྱི་ིའཇགིས་སྐྲག་གསི་མ་བཟོདོ་པར་རྨིའོུ་ཞིསེ་མཆོངོ་

ཐེངས་གཅོིག་གིས་མཆོོད་གཤིོམ་གྱིི་སྟེང་དུ་མཆོོང་ནས་བདག་པོ་དང་བདག་མོ་

གཉོསི་ཀྱི་ིཆོག་སྲདེ་ཀྱི་ིསྟངས་སྟབས་ལོ་བལྟས་ཏ་ེཙགོ་ནས་འདུག

ངས་ཁྱོད་སྐྱུར་སྲིད་དམ། སྨ་ར་རྫོབ་རྫོབ་ཀྱིིས་ཁོེངས་པའ་ིམཆུ་ཏ་ོནག་པ་ོདྲོེད་

མོང་གི་ཁོ་འདྲོ་པ་དེ་ཨ་འཛོམས་ཀྱིི་མཆུ་ཏོ་བྱུ་རུའི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་དེར་སྦྱིར་ཏེ་ཚད་

ལོས་འགལོ་པའ་ིའ་ོཞིིག་བསྐྱེལོ། ཨ་འཛོམས་ཨེན་ཙམ་མ་གཏོགས་དབུགས་སུབ་

ཀྱིསི་ཤི།ི

ད་……ད་ད་ེའདྲོ་མ་བྱེད། གཉོིད་ཁུག་ག་ིམ་ིའདུག་ན་ངས་ཇ་ཞིིམ་པ་ོཞིིག་བཟོ་ོ

ཡོང་། ལྷམ་ཕུད་ད་ེསྐྱེིད་པ་ོབྱས་ནས་སྡོོད། ཅོེས་སོག་ལྷམ་ཡུ་རིང་ད་ེཕུད་ད་ེཉོ་ིམར་

སྐེམ། ད་ེམར་སྦྲ་ནང་དུ་རྐང་དྲོ་ིསྐྱུར་མ་ོཞིིག་ཁྱབ་ནས་བྱུང་ལོ་ག་ནས་ཡོང་བ་མ་ིཤིེས་

པའ་ིཤི་སྦྲང་འགས་འུང་འུང་ཟོརེ་གྱིསི་ལྡངི་སྐེརོ་བརྒྱབ།།

ཨ་འཛམོས་ཀྱིསི་གཡགོ་མ་ོསྐེད་མ་བཏང་པར་མ་ོརང་སྐུ་ང་ོམས་མར་ཇ་ཞིམི་པ་ོ

རྫ་མའ་ིཁོགོ་ལྟརི་གང་བཟོསོ་ནས་ཇ་ཕོརོ་རྫབ་ཡ་འུག་སྒྲི་ོཡ་ིནང་དུ་བླུགས།

འབྲངོ་ནག་ལྷུག་གིས་ཇ་རྔམ་འཐུང་ཞིིག་བྱས་རྗེསེ་ཟོངས་ཀྱི་ིཀ་ཏ་ོརའ་ིནང་ནས་

ཚི་ལུ་རྡོོག་གཅོིག་ལྡད་ཀྱིིན་ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་གྱི་ིའཕྲིན་ཡིག་ད་ེམག་ོནས་མཇུག་

བར་ཡང་བསྐྱེར་ཐེངས་གཅོིག་བཀློགས་རྗེེས་ཐོག་མའ་ིལྟེབ་བརྩེགས་བརྒྱབ་ནས་ཁོ་ོ
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

རང་སྡོདོ་པའ་ིའབོལོ་གདན་གྱི་ིའོག་ཏུ་བཅུག 

ཨ་འཛམོས། ཁྱདོ་ཀྱིསི་བྱས་ན་ས་སརེ་གྱི་ིདགྲ་འདུལོ་ཞིསེ་པ་ད་ེམ་ིཅོ་ིའདྲོ་ཞིགི་

རདེ།

ཨ་འཛོམས་གྱིིས་ཁོ་ོལོ་ཇ་བླུགས་ཞིོར་དུ། ད་ེདང་ཁྱོད་གཉོིས་མནའ་བཞིག་ག་ི

ཤིག་པ་ོམ་ཡནི་ནམ།

ང་གཉོསི་ཤིག་པ་ོཡནི་ཡང་ད་བར་ངས་མ་ིད་ེརྒྱུས་ལོནོ་མ་སངོ་། ཁྱདོ་ཀྱིསི་བྱས་

ན་མ་ིཅོ་ིའདྲོ་ཞིགི་རདེ།

ངས་བྱས་ན་ཁྱོད་དེ་རིང་སྣང་བ་འཁྲུལོ་པ་འདྲོ། ཨ་འཛོམས་ཀྱིིས་བསྐེམས་

ཆོགས་ཀྱི་ིརྣམ་འགྱུར་སྟནོ་གྱིནི་ཟུར་མགི་མ་ིསམེས་འགུལོ་བ་ཞིགི་བལྟས།

འབྲངོ་ནག་ལྷུག་གསི་ཤི་གཞིངོ་ནང་ནས་ཤི་ཚནོ་པ་ོཞིགི་བླངས་འངོ་ནས་ཤི་ཏགི་

གཅོིག་བཅོད་ད་ེཨ་འཛོམས་ལོ་སྦྱིིན། ད་ེནས་ཤི་ཏིག་ཆོེན་པ་ོཞིིག་བཅོད་ད་ེཁོ་ོརང་

གསི་ཟོ་བཞིནི་དུ། མ་ིཁོགོ་མསི་མ་ིལོནོ་ཞིསེ་པ་ཅོསི་མ་བདེན། འབོལོ་གདན་གྱི་ིའོག་

ནས་ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་གྱིི་འཕྲིན་ཡིག་དེ་བླངས་འོང་ནས། ཁྱོད་ཀྱིིས་ལྟོས་དང་། 

ཞིསེ་ཡ་ིག་ེད་ེཨ་འཛམོས་ལོ་སྤྲད། 

ཧུང་། ཁྱོད་ཀྱིིས་རྩེད་མ་ོད་ེའདྲོ་མ་རྩེད་དང་། ཡ་ིག་ེཁྱོད་ལོས་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ང་ཡ་ི

མདུན་དུ་ལོངས་ནས་ཡོད་ཀྱིང་མ་ིཤིེས་པར་ང་ལོ་བསྟན་ནས་ཅོ་ིབྱེད། ཁྱོད་ང་ོམ་ད་ེ

རངི་སྣང་བ་འཁྲུལོ་པ་འདྲོ། མག་ོམ་ིནའམ། ཁྱདོ་ད་ེརངི་ལུས་མ་ིབད་ེཔ་མ་ིའདུག་གམ།

ཨོ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཡ་ིམ་ིཤིེས་པའང་རྗེེད་སོང་། ངས་ད་རེས་བསམ་བླ་ོཡུན་རིང་

བཏང་ཡང་མ་ིད་ེརྒྱུས་ལོནོ་མ་སངོ་། ད་ེརིང་ཁྱདོ་ཀྱིསི་ཅོ་ིབསམ་ང་ལོ་ཁོ་ཁོགོ་པས་མ་
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གསང་། གློ་ོརྒྱུ་མས་མ་སྦིས་པར་དྲོང་པ་ོཞིིག་ཤིོད་དང་། ས་སེར་དགྲ་འདུལོ་ཞིེས་པ་

ད་ེདཔའ་དཔུང་པ་མེད་པ། གཡ་ོསྒྱུ་ཇུས་ངན་ཁོ་ོན་མ་གཏོགས་གཞིན་གྱི་ིའཇོན་ཐང་

གང་ཡང་མདེ་པ། ཁོགོ་རྒྱ་ཆུང་བ། ཤིསེ་བྱ་མདེ་པ། སྐྱེསེ་ཕོ་ོརབ་ཀྱི་ིགྲས་སུ་སྡོདོ་པའ་ི

འསོ་བབས་མདེ་པའ་ིམ་ིཐ་ཆོད་ཅོགི་རདེ་བསམ་གྱི་ིཡདོ། ཁྱདོ་ན་ིདེའ་ིགཡ་ོསྒྱུའ་ིཇུས་

ངན་གྱི་ིའོག་ཏུ་ཚུད་པའ་ིམ་ིལྐུག་པ་ཞིིག་རེད།བྱ་ངན་སྤྱིོད་ངན་ཚང་མ་ཁྱོད་ལོ་སྐུལོ། 

ཁོ་ོརང་གང་དགའ་གང་སྐྱེིད་བྱས་ནས་བསྡོད། ནམ་ཞིིག་རང་སྲོག་ལོ་ཐུག་པའ་ིརྩོད་

འཛངི་ཞིགི་བྱུང་ན་གཡ་ོསྒྱུ་ཅོན་དསེ་ཁྱདོ་འཚངོ་རྒྱུ་རདེ། མ་ིཆུང་ཁོ་བདསེ་ཁོ་ཤིགས་

ཚིག་ར་ེགཉོིས་བཤིད་པ་ཡང་ཁོོག་ནང་དུ་མ་ིཤིོང་པ་ད་ེསྐྱེེས་པ་ཕོ་ོཡ་ིབྱེད་སྟངས་ཞིིག་

ག་ལོ་ཡིན། ད་ེལོ་ོཁྱོད་གཉོིས་མནའ་བཞིག་ནས་ཤིག་པ་ོསྒྲིིག་སྐེབས། ངའ་ིསེམས་

ནང་མ་ིདགའ་ཡང་སྐྱེེས་མ་བུད་མེད་གཅོིག་གིས་སྐྱེེས་པ་ཕོ་ོཡ་ིལོས་ལོ་ཐ་ེཇུས་བྱེད་

མ་ིརུང་བས་ཁོ་རོག་ཏུ་སྡོོད་རྒྱུ་ལོས་ཅོི། མ་གཞི་ིནས་སྐྱེེས་མ་བུད་མེད་སྐྲ་ལོ་ོརིང་

ཡང་བླ་ོསྣ་ཐུང་མ་ིཟོརེ་རམ། 

ཨ་འཛོམས་ཀྱིིས་འབྲོང་ནག་ལྷུག་ག་ིར་ེབ་ལྟར་ཁོ་ཁོོག་པས་མ་གསང་། བླ་ོརྒྱུ་

མས་མ་སྦིས་པར་བཤིད་པས་ཁོ་ོརང་ཤིནི་ཏུ་མགུ་ནས་མག་ོལྕགོ་ལྕགོ་བྱདེ་ཀྱིནི་སྐྱེསེ་

མ་བུད་མེད་སྐྲ་ལོ་ོརིང་ཡང་བླ་ོསྣ་ཐུང་ཟོེར་བ་ན་ིརྫུན་རེད། མ་ིལོ་རས་པའ་ིམ་མྱེང་ཚ་

དཀར་རྒྱན་ཞིེས་པ་དེ་ཅོི་འདྲོའི་སྤྱིང་པོ་ཞིིག་མ་རེད་དམ་ཟོེར་ནས་ཨ་འཛོམས་ཀྱིི་

གཡུ་བྱུར་དང་སྤོོས་ཤིེལོ་ལོ་སོགས་རིན་པ་ོཆོེས་བརྒྱན་པའ་ིསྐྲ་ལོ་ོརིང་པ་ོདེར་རེག་

ཙམ་བྱས།

ད་ེརིང་སྔ་དྲོ་ོཡང་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར། མར་གཟོན་དང་ཤི་ཚོན་པོའ་ིཞིོགས་ཇ་ཡིད་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཚིམ་པ་བཏུང་ཡང་ད་ལྟ་ཨ་འཛོམས་སྐུ་ང་ོམས་བསྲུབས་པའ་ིཇ་གར་མ་ད་ེཞིིམ་པས་

ཡནི་ནམ་མ་ིཤིསེ་པར་ཁོསོ་ཡུད་ཙམ་ཞིགི་ག་ིརངི་ཤི་ཚནོ་པ་ོལྷུ་གཅོགི་བཟོས་པས་མ་ི

ཚད་ལྷུ་གཞིན་ནས་ཚ་ིལུ་ཁོ་ོན་བཅོད་ད་ེབཟོས།

ཨ་འཛོམས། ཐོག་མར་ངས་ཁྱོད་ཁྱིམ་ཐབ་ཏུ་བསུས་དུས་འགྱིོད་པ་སྐྱེེས་བྱུང་

ངམ། ད་ལྟ་འགྱིདོ་པ་སྐྱེ་ེག་ིའདུག་གམ།

ཁྱོད་ད་ེརིང་ག་ར་ེབྱས་པ་རེད། སྙིིང་པ་ོམེད་པའ་ིསྐེད་ཆོ་མང་པ་ོད་ེའདྲོ་བཤིད་

ནས་ཅོ་ིབྱདེ། ཁྱདོ་ད་ེརངི་རྒྱུན་ལྡན་དང་མ་ིའདྲོ་བར་སྣང་བ་འཁྲུལོ་པ་མ་རདེ་དམ། ཚ་ེ

སྔོན་མའ་ིལོས་བསྐེོས་ཡིན་པས་ཤི་ིན་མཉོམ་ཤི་ིདང་གསོན་ན་མཉོམ་གསོན་བྱེད་རྒྱུ་

ལོས་གཞིན་གང་ཡང་བསམ་མ་མྱེོང་། ངས་ཁྱོད་ལོ་ཆོད་པའ་ིབུ་ལོོན་ཆོ་ེཤིོས་ན་ིང་ལོ་

མངལོ་མ་ིའཁོརོ་བས་……

ད་ེམ་ལོབ། ངས་ད་བར་ཡུན་རངི་སྡོ་ེཇུས་ཡནི་སྙིམ་བྱས་ནས་ཡར་ཡར་ཡར་ལོ་

རྒྱུག དམག་ཇུས་ཡིན་སྙིམ་བྱས་ནས་མར་མར་མར་ལོ་རྒྱུག རང་ག་ིཁྱིམ་ཐབ་དང་

ལྷན་དུ་ཁོ་བརྡོ་གློོད་པའ་ིདུས་ཚོད་ཀྱིང་མ་བྱུང་བས་ང་ད་ེརིང་ཁྱོད་དང་མཉོམ་དུ་སྐེད་

ཆོ་ཤིདོ་འདདོ་འདུག ད་བར་ངས་བསད་བསད་ཁྲོག་ག་ིརྒྱ་མཚ་ོའཁྱལིོ། བཏུབ་བཏུབ་

ཤི་ཡ་ིར་ིརབ་བརྩེགས། རང་སྡོ་ེགཞིན་སྡོ་ེསུ་ཡིན་ཡང་ཕུང་པའ་ིལོས་ངན་ཁོ་ོན་བྱས། 

ཨ། ད་ེཚང་མ་སྡོགི་པའ་ིལོས་རདེ། ཁོ་སྔནོ་ངས་《མ་ིལོ་རས་པའ་ིརྣམ་ཐར་》ཚར་གཅོིག་

བཀློགས། ད་ནས་དམ་པའ་ིཆོསོ་ལོ་འཇུག་ན་ང་ཡང་སངས་མ་རྒྱས་ཀྱིང་དམྱེལོ་བར་

མ་ིལྷུང་པ་ཁོ་ོཐག་རདེ།

ཨ་འཛོམས་ཧ་ལོས་ཧང་སངས་ནས་འབྲོང་ནག་ལྷུག་གི་ངོ་གདོང་ལོ་མིག་ཧུ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།

 123  

རེར་བལྟས། མ་ོརང་ག་ིཁྱ་ོབ་ོལོ་འབྲོང་ནག་ལྷུག་ཞིེས་པ་ན་ིདོན་དང་མཐུན་པ་ཞིིག་

རདེ། ཨ་མ་མ། ད་ེརངི་ཁོའོ་ིང་ོམདགོ་རྒྱུན་ལྡན་ལོས་ཀྱིང་ནག་པ་འདུག ཁོ་ོད་ེརངི་སྣང་

བ་འཁྲུལོ་བ་མ་མནི་ནམ། ཁོ་ོརང་གསི་བཤིད་པ་ལྟར་ད་བར་བསད་བསད་ཁྲོག་ག་ིརྒྱ་

མཚ་ོའཁྱིལོ། བཏུབ་བཏུབ་ཤི་ཡ་ིར་ིརབ་བརྩགེས། ད་ེརངི་ཁོོའ་ིཁོ་ནས་དམ་པའ་ིཆོསོ་

ཞིེས་པའ་ིཐ་སྙིད་གཅོིག་ཀྱིང་དོན། ཨ།ོ མ་རེད་མ་རེད། ཨཾམཎི་ིཔདྨའ་ིངྷུཾ།ཾ འད་ིམ་ིལོ་

རས་པ་རིན་པ་ོཆོེས་བྱིན་གྱིིས་བརློབས་པ་ལོོས་ཡིན་སྙིམ་ནས། ང་ཡང་ད་ེརིང་ལོས་

སྐྱེདི་པ་བྱུང་མྱེངོ་མདེ། རྒྱུན་པར་སམེས་ཁྲོལོ་གྱིསི་མཚན་མོའ་ིགཉོིད་ལོ་བད་ེབ་མདེ། 

ཉོནི་མའོ་ིཟོས་ལོ་བྲ་ོབ་མདེ།

འབྲངོ་ནག་ལྷུག་གསི་སྐེ་རགས་ལྷདོ་དུ་བཏང་ནས། ཨ་འཛམོས། དྲོནི་ཆོ་ེརྒྱུ་མ། 

ང་ལོ་ཞི་ོཕོརོ་པ་གང་བླུགས་དང་།

ཨ། ཁྱོད་ད་རུང་ཞི་ོལྡག་རྒྱུན་ཡིན་ཟོེར་རམ། མང་པ་ོད་ེའདྲོ་ཁྱོད་ཀྱི་ིཕོ་ོབའ་ིནང་

ཤིངོ་ངམ།

ཕོ་ོབའ་ིནང་མ་ཤིོང་པའ་ིདཔ་ེམེད། གསོན་མ་ིཡུལོ་དུ་སྡོོད་དུས་ཟོ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་

ཡོད་ན་བད་ེསྐྱེིད་རེད། མ་ིམང་པ་ོཞིིག་ཟོ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་མེད་པར་མུ་ག་ེཤི་ིའགྲ་ོབ་ན་ི

དམྱེལོ་བ་རང་རེ། འཇིག་རྟེེན་གྱི་ིཁོ་དཔེར། ཟོ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་མང་ན་དགའ། ལོབ་རྒྱུ་

ལྒིངི་རྒྱུ་ཉུང་ན་དགའ་མ་ིཟོརེ་རམ། ཧྭ་ཧྭ། ང་ད་ེརངི་སྣང་བ་ཧ་ཅོང་སྐྱེདི། 

སྒྲིོལོ་མ། ད་རིང་ཞིོགས་པའི་འབྲི་ཞིོ་གསར་པ་དེ་ནས་ཕོོར་པ་གང་ཁྱེར་ཤིོག་

ཅོསེ་ཨ་འཛམོས་ཀྱིསི་ཕྱི་ིརུ་ལོས་ཀ་བྱདེ་བཞིནི་པའ་ིགཡགོ་མ་ོགཅོགི་ལོ་སྐེད་བཏང་།

ཡོ། ད་ེམར་གཡོག་མ་ོསྒྲིོལོ་མ་ཞིེས་པ་དེས་འབྲ་ིཞི་ོགསར་པ་ཕོོར་པ་གང་དང་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

དངུལོ་ཁྱེམ་བྱུ་རུའ་ིཕྲ་ཅོན་ཞིིག་ཁྱེར་ནས་གུས་ཞིབས་ལྡན་པའ་ིསྒ་ོནས་ཁོོའ་ིམདུན་

གྱི་ིཟོས་ཅོགོ་ག་ིསྟངེ་དུ་བཞིག

ད་ེརངི་ག་ིཉོ་ིམ་ཧ་ཅོང་ཡག ང་གཉོིས་ཆུ་འགྲམ་དུ་འགྲ ོངས་སྐྲ་དཀྲུ་དགསོ། སྐྲ་

མ་བཀྲུས་པར་ཡུན་རངི་སོང་པས་རལོ་པར་གྱུར་རན་འདུག

ད་ེརང་ཡནི་། ངས་ཀྱིང་ད་ེལྟར་བསམ་ནས་ཡདོ།

སྐྲ་ཞིསེ་པ་འད་ིཡུན་རངི་མ་བཀྲུས་ན་ཟོ་འཕྲུག་ལོངས་ཀྱི་ིའདུག ཨ་རུ། ཞིསེ་ཕོ་ོ

རོག་གི་ཚང་ལྟ་བུའི་མགོ་སྐྱེེས་ཕུར་ཕུར་ལོན་འགའ་བྱས་ནས་ཡར་ལོངས་ཏེ་སྐེ་

རགས་དམ་པར་བཅོངིས། རྒྱ་གར་ཡང་ཞྭ་རྫ་མདགོ་ད་ེཟུར་གྱིནོ་བྱས་ནས་སྒརོ་དནོ། 

ཨ་འཛོམས་ཀྱིིས་བུལོ་ཏོག་སྦིར་མ་ོགང་ཁྱེར་ནས་རྗེེས་སུ་འབྲངས། སྒོར་དོན་ནས་

གོམ་པ་བཅུ་གྲངས་ཤིིག་ཕྱིིན་རྗེེས། འབྲོང་ནག་ལྷུག་གློ་ོབུར་དུ་མག་ོཡུ་འཁོོར་ཞིིང་

མིག་ག་ིམཐོང་ལོམ་ཡོངས་དམར་མདོག་དང་སེར་མདོག་ག་ིརྦ་ཀློོང་རབ་ཏུ་འཁྲུག་ཏ་ེ

ཁོ་ནས་སྐེད་ཆོ་ཚགི་གཅོགི་ཀྱིང་ཤིདོ་དབང་མདེ་པར་རྡོངོ་རྒན་གྱི་ིརྩ་བ་སྟ་རསེ་བཅོད་

པ་ལྟར་ས་རུ་འགྱིེལོ། 

ཨ་འཛོམས་ཀྱིིས། མ་ིརྒྱུག་ཤིོག ཅོེས་ལོག་ནང་ག་ིབུལོ་ཏོག་གནམ་ལོ་བཏོར། 

ངུ་མ་དངངས་ཀྱིིས་སྐེད་རྒྱབ་ནས་ད་ེམར་འབྲོང་ནག་ལྷུག་ཡར་སྐྱེོར་ཡང་གཟུགས་

པའོ་ིལྗོདི་ཚད་མ་ོརང་ལོས་ལྡབ་གསུམ་གྱིསི་ལྕ་ིབ་དང་། འགུལོ་སྐྱེདོ་ཀྱི་ིདབང་རྩ་རྦད་

དེ་ཉོམ་ཟོིན་པས་མགོ་མོ་རང་གི་པང་དུ་འཇོག་པ་ལོས་གཞིན་གྱིི་ཐབས་ཤིེས་གང་

ཡང་མེད། གཡོག་ཕོོ་མོ་རྣམས་ཤིིན་ཏུ་མྱུར་བའི་སྒོ་ནས་དེར་སླེེབས་ཏེ་ལོག་པ་

གཡས་གཡོན་དང་རྐང་པ་གཡས་གཡོན་ལོས་བཏེགས་ཏ་ེཁྱིམ་ནང་དུ་འདེགས་ཐུབ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ཙམ་བྱུང་། ད་ེམར་ལོ་ལོས་བྱིན་རློབས་རྩ་ཆོེན་ཡིན་ཞིེས་རིལོ་བུ་འགའ་ཆུ་རུ་སྦིང་

ནས་ཁྱེམ་གང་རེ་གང་རེ་བྱས་ནས་བླུད། ད་རེས་རང་དབང་མེད་པར་རྒྱལོ་པའི་

སྐེབས་གོས་ཐུང་ག་ིནང་དུ་སྐྱེག་གཅོིན་ཡང་ཤིོར་ནས་འདུག་པས་ལོ་ལོས་གོས་ཐུང་

འབུད་ད་ེརྐུབ་ཚསོ་དང་འདམོས་ལོ་གཙང་སྦྲ་བྱས། 

ཨ་འཛོམས་ཀྱི་ིང་ོགདོང་མཆོ་ིམས་བརློན་པར་གྱུར་ཡང་ངུ་སྐེད་མེད་པར་བླ་ོརྩ་

བརྟེན་པའོ་ིསྒ་ོནས་སྐེབས་དནོ་གྱི་ིལོས་ཀ་ར་ེར་ེབཞིནི་བཀདོ་སྒྲིགི་བྱདེ་པ་དང་ཁོ་ནས་

མཎི་ིབར་མེད་དུ་བགྲངས་བཞིིན་དུ། བད་ེཆོེན་དབང་འདུས། ཁྱོད་ཀྱིིས་ད་ལྟ་རང་རྟེ་

ཁྱུའ་ིནང་ནས་རྟེ་ཡག་ཤིོས་གཉོིས་ལོ་སྒ་བརྒྱབ་ནས་གཅོིག་བཞིོན་གཅོིག་ཁྲོིད་ཀྱིིས་

མགྱིགོས་དང་མྱུར་གྱིསི་སྨན་པ་བླ་ོབཟོང་འཇམ་དབྱངས་གདན་དྲོངོས་ཤིགོ ཡནོ་དང་

འབུལོ་བ་གང་དགསོ་སྟརེ་ཟོརེ། སྐེབས་དནོ་གྱི་ིལོས་ཀའ་ིབཀདོ་སྒྲིགི་ཚར་རྗེསེ་འབྲངོ་

ནག་ལྷུག་གི་མགོ་མོ་རང་གི་པང་དུ་བཞིག་ནས་ངོ་གདོང་གང་སར་བྱམས་པོའ་ིསྒོ་

ནས་ཕུར་མཉོེད་བྱེད་ཀྱིིན་ཁོོ། ཁོོ། ཁོོ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ངའ་ིསྐེད་ཆོ་ཨ་ེགོ ཞིེས་ལོན་མང་

དྲོིས་ཀྱིང་འབྲོང་ནག་ལྷུག་ག་ིསྐེ་ེཡ་ིའཕོར་རྩ་ཁྱུག་ཁྱུག་ཏུ་འགུལོ་པ་ལོས་ཁོ་ོརང་ད་

དུང་དབུགས་ཀྱི་ིརྒྱུ་བ་ཆོད་མེད་པ་ཤིེས་ཐུབ། གཡོག་པ་ོའགའ་ཤིས་ཀྱིིས་རྐང་པའ་ི

རྩ་ཕུར་མཉོདེ་བཏང་། འགའ་ཤིས་ཀྱིསི་ལོག་པའ་ིརྩ་ཕུར་མཉོདེ་བཏང་། 

ཉོི་མ་མ་ནུབ་ཙམ་ལོ་བདེ་ཆོེན་དབང་འདུས་ཀྱིིས་སྨན་པ་བློ་བཟོང་འཇམ་

དབྱངས་གདན་དྲོངས་ཏ་ེསླེེབས། སྨན་པ་ད་ེན་ིལོ་ོན་ལྔ་བཅུ་མ་ཟོནི་ཙམ་གྱི་ིམ་ིདར་མ་

ང་ོགདོང་དཀར་ལོ་ཡ་ཁོའ་ིསྟེང་ག་ིསྨ་རའ་ིསྣ་ེགཉོིས་གྱིེན་དུ་འཁྱིལོ་བ། རྡོ་ོཤིེལོ་ནག་

པོའ་ིམིག་ར་གྱིོན་པ། རྐང་པར་སོག་ལྷམ་ཡུ་རིང་གྱིོན་པ། མག་ོསྐྲ་ཚོམ་བུ་ལྟག་རྒྱབ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཏུ་་བཅོིངས་པ་བཅོས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིཐད་ནས་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིིས་ཁོ་ོན་ིའབྱོར་བ་

ལྡན་པའ་ིམ་ིཚང་ཕྱུག་པ་ོཞིགི་ཡནི་པ་ཤིསེ་ཐུབ། ཁོསོ་ར་ིདྭགས་གནའ་བའ་ིཔགས་པ་

མཉོེད་མའ་ིསྨན་ཁུག་ཟླུམ་གཟུགས་ཞིིག་ཁྱེར་ནས་ནང་དུ་འཛུལོ། ཨ་འཛོམས་ཀྱི་ིང་ོ

གདངོ་མཆོལིོ་མས་བརློན་པར་གྱུར་ཞིིང་ངུ་ངག་དང་བཅོས། ལྷ་རྗེ།ེ ལྷ་རྗེ་ེལོགས། སྐུ་

མཁྱནེ་ཡནོ་དང་འབུལོ་བ་ཅོ་ིདགསོ་ཕུལོ་ཆོགོ ཅོསེ་སྨན་པར་ཕྱིག་བཙལོ་ནས་ངུས།

སྨན་པ་དེས་ཨ་འཛོམས་ལོ་སེམས་གསོའ་ིསྐེད་ཆོ་མེད་ལོ་ནད་པའ་ིལོ་ོགྲངས། 

ན་རྐྱེན། རྒྱུན་ལྡན་གཟུགས་གཞི་ིབད་ེཐང་སྐེོར་གྱི་ིསྐེད་ཆོ་ཚིག་གཅོིག་ཀྱིང་མ་ིའདྲོ་ི

བར་ནད་པའ་ིགམ་དུ་ཕྱིིན་ནས་ང་ོགདོང་ལོ་ཅུང་ཙམ་བལྟས་རྗེེས རྡོ་ོཤིེལོ་ནག་པོའ་ི

མིག་ར་ད་ེམར་ཕུད་ད་ེརུམ་ནང་དུ་བཅུག ལོག་གཡས་པའ་ིཕུ་དུང་ཡར་ཙམ་བརྫེས་

ནས་ནད་པའ་ིམིག་ལྕིབས་ཡར་མར་བསྒྱུར་ཏ་ེམིག་འབྲས་ལོ་རྟེགས་དཔྱད་ཞིིབ་མ་ོ

བྱས་རྗེསེ། ལོག་པ་གཡས་གཡནོ་གཉོསི་ཀྱི་ིརྩ་བལྟས། སྨན་པའ་ིལོག་པ་ན་ིའབྲགོ་པ་

རྣམས་ཀྱི་ིམཐ་ོསྒང་ཁོ་ཆོར་བུ་ཡུག་ག་ིཁྲོོད་དུ་དཀའ་བ་སྤྱིད་པའ་ིལོག་པ་ལྟར་རྩུབ་

དྲོེག་དང་རུས་རྐང་ར་ེར་ེམཁྲོེགས་སྦིོམ་ད་ེའདྲོ་མ་ཡིན་པར་མཛུབ་མ་ོར་ེར་ེཡ་ོའཁྱོག་

མེད་པ། འ་ོམའ་ིམདོག་ལྟར་དཀར་བ། མཐ་ེབོང་གཡོན་མར་བ་སོའ་ིམཐེབ་སྒོར་གྱིོན་

པ། སྲིན་མཛུབ་གཡས་གཡོན་གཉོིས་ལོ་དངུལོ་གྱི་ིམཛུབ་རྒྱུས་སྒ་གཟུགས་མ་ར་ེ

གྱིོན་པ་བཅོས་ཁོོའ་ིགོས་རྒྱན་དང་། གཙང་སྦྲ་དང་དོད་ལོ་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིིས་མི་

རྣམས་ལོ་སྨན་པ་མཁོས་པ་ཞིེས་པ་འདི་མིན་ན་སུ་ཡིན་སྙིམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཟོབམོ་

ཞིགི་བསྟརེ། 

ཨ་འཛོམས་ཀྱི་ིཕྱིོགས་སུ་བལྟས་ནས་སྐེད་གདངས་དམའ་པའོ་ིསྒ་ོནས། ད་ེརིང་
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ནད་པས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ིཟོ་བའ་ིཁོ་ཟོས་ཟོ་འཐུང་བྱས་ཡདོ་དམ། ཞིསེ་དྲོསི། 

རྒྱུན་ལྡན་མ་ིཟོ་བའ་ིཁོ་ཟོས་ཟོ་འཐུང་བྱེད་མྱེོང་མེད། ད་ེཉོིན་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་

ཇ་བསྲུབས་མ། མར་གཟོན། ཤི  ……ཨ།ོ ད་དུང་……ཞི་ོད་ེམིན་པ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ིཟོ་

བའ་ིཁོ་ཟོས་ཟོ་འཐུང་བྱདེ་མྱེངོ་མདེ། ནམ་རྒྱུན་དང་བསྡུར་ན་ཅུང་ཟོ་མང་པ་ཡདོ།

དེ་ནས་སྨན་པ་འབོལོ་གདན་གྱིི་སྟེང་དུ་བཞུགས་སུ་བཅུག བདེ་ཆོེན་དབང་

འདུས་ཀྱིིས་གནའ་ལྤགས་ཀྱི་ིསྨན་ཁུག་ད་ེཁོོའ་ིགམ་དུ་གཞིག གཡོག་ཕོ་ོམ་ོརྣམས་

བྲེལོ་བ་ཚུབ་ཚུབ་ཀྱིིས་འབྲ་ིགཡག་ག་ིཤི་རྡོོག་བཙོས་བླུགས་པའ་ིཤི་གཞིོང་། ཐུད་ཀྱི་ི

སྡོརེ་ཁོ། ཞི་ོསགོས་ཁོའོ་ིམདུན་དུ་བཤིམས། 

སྨན་པས་ཐོག་མར་རུམ་ནས་ཟོངས་ཀྱི་ིཕོོར་ཤུབས་ཁོ་གཅོོད་རང་འགྲིག་ཅོིག་

བཏནོ་ཡངོ་། དའེ་ིནང་ནས་གསོ་ཆོནེ་གྱིསི་ཕྱི་ིབཏུམས་ནང་བཏུམས་བྱས་པའ་ིདཀར་

ཡོལོ་འབྲུག་རིས་མ་ཞིིག་བཏོན་ཡོང་ནས་གོས་ཆོེན་གྱིིས་ཡང་ཡང་ཕྱིིས་ཏེ་ཧ་ཅོང་

སེམས་ཆུང་ག་ིསྒ་ོནས་ཟོས་ཅོོག་ག་ིསྟེང་དུ་བཞིག གཡོག་མ་ོསྒྲིོལོ་མས་ད་ེལོ་ལོད་

ཟློས་བྱེད་པ་ལྟར་ཧ་ཅོང་སེམས་ཆུང་གི་སྒོ་ནས་མར་ཇ་བསྲུབས་མ་གར་པོ་ཞིིག་

བླུགས།

སྨན་པས་ཡང་དངུལོ་གྱིི་ཁོ་གཅོོད་གཅོིག་བཏོན་ཡོངས་ནས་གོས་ཆོེན་གྱིིས་

ཡང་ཡང་ཕྱིསི་ཏ་ེཇ་ཕོརོ་གྱི་ིསྟངེ་དུ་བཀབས། 

དེ་ནས་ཨ་འཛོམས་ཀྱིིས་ནད་པའི་མག་ོསྔས་འབོལོ་པ་ོཞིིག་གི་སྟེང་དུ་བཞིག་

རྗེེས་མ་ོརང་སྨན་པའ་ིཁོ་སྤྲོད་དུ་བསྡོད་ད་ེསེམས་རྩ་འཁོོལོ་པོས་སྣ་ེལོེན་བྱེད་ཀྱིིན་དུ་

ནད་པའ་ིནད་ཀྱི་ིའབྱུང་རྐྱེན། ཚབས་ཆོ་ེཆུང་། དྲོག་སྐྱེེད་ཡོང་བར་དུས་ཡུན་ཇ་ིཙམ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

དགསོ་མནི་དང་སྲགོ་ལོ་ཉོནེ་ཁོ་ཡདོ་མདེ་སྐེརོ་སྐེད་ཆོ་ཡང་ཡང་དྲོསི། 

སྨན་པས་ཇ་ཕོརོ་པ་གང་བཏུང་རྗེསེ། ནད་པ་སྔ་མ་ོནས་ཁྲོག་ཤིས་མཐནོ་པ་ོརདེ། 

ད་ེནས་རྒྱུན་དུ་ཤི་ཚནོ་པ་ོདང་མར་ཇ་བསྲུབས་མ། མར་གཟོན་ལྟ་བུ་བཟོས་དྲོག་ནས་

ཁྲོག་གར་པ་ོཆོགས་ཏེ་ཀློད་པའི་དབང་རྩ་འགག་པ་རེད། རྗེེས་སུ་ཆུ་ཁོོལོ་ལོས་ཇ་

བསྲུབས་མ་འཐུང་མ་ིརུང་། སྣུམ་བག་མེད་པའ་ིརྩམ་པ་མང་ཙམ་ཟོ་དགོས། རྩམ་པ་

རནི་པ་ོཆོ་ེལོས་ཡག་པ་གང་ཡང་མདེ། ཤི་ཚ་ིལུ་མདེ་པ་ཡང་ཉུང་ཙམ་ལོས་ཟོ་མ་ིརུང་

པ་སོགས་ཟོ་འཐུང་ཐད་ད་ོསྣང་བྱེད་དགོས་པ་འགའ་བཤིད་རྗེེས། སྨན་ཁུག་ལོས་

པགས་པའ་ིཁུག་མ་ཆུང་ཆུང་ལོ་ཤིིང་ག་ིབྱང་བུ་ཆུང་ངུའ་ིསྟེང་དུ་སྨན་གྱི་ིམིང་ཡོད་པ་

འགའ་བླངས་འངོ་ནས་བོད་སྨན་རལིོ་བུ་དང་དུལོ་མ་ཁོག་གཅོིག་སྤྲད། 

ཕྱི་ིཉོིན་ནས་བཟུང་། འབྲོང་ནག་ལྷུག་ཚང་ག་ིནང་དུ་གྱིོན་པ་དམར་སེར་གྱིོན་

པའ་ིགྲྭ་པ། རལོ་པའ་ིཐོར་ལྕོག་བཅོིངས་པའ་ིབསྔགས་པ། ད་ེབཞིིན་ཕྱིོགས་ངེས་མེད་

ནས་ཡོང་བའ་ིལྷ་པ། མ་ོཔ་སོགས་གྱིོན་པ་དམར་སེར་ཅོན་མང་པ་ོཞིིག་འདུས་ཏ་ེལོ་

ལོས་གཏོར་མ་མ་ིཚད་ཙམ་མང་པ་ོབཞིེངས་ཏ་ེསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིགསུང་རབ་སྣ་ཚོགས་

གྱིེར་འདོན་བྱེད་པ་དང་། ལོ་ལོས་གནའ་རབ་བོད་མིའ་ིགྱིོན་པ་ལྟ་བུ་གྱིོན་ཏ་ེརང་ག་ི

རྣམས་ཤིེས་ར་ེཞིིག་རྔ་གོག་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་བཅོོལོ། ལྷ་ཡ་ིརྣམས་ཤིེས་རང་ག་ིཁོོག་

ནང་དུ་གདན་འདྲོེན་བཞུས་ནས་རང་ཉོིད་ར་ེཞིིག་ལྷ་ཡ་ིམགྲིན་ཚབ་པར་གྱུར་ཏ་ེརང་

དབང་མེད་པར་གཟོའ་ནད་ཅོན་གྱི་ིནད་པ་དང་སྨྱོོན་པའ་ིརྟུལོ་ཞུགས་ཀྱིིས་རྐང་འཁྲོབ་

ལོག་འཁྲོབ་བྱདེ་ཀྱིནི་འདས། མ་འངོས། ད་ལྟའ་ིལུང་བསྟན་སྣ་ཚགོས་བཤིད། འབྲངོ་

ནག་ལྷུག་ཚང་ག་ིསྒ་ོཕྱི་ིནང་ག་ིམ་ིརྣམས་ཀྱི་ིསེམས་པ་མ་གཞི་ིཟོང་ཟོིང་ཡིན་པའ་ིཁོར་
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འུར་འུར་དུ་འབར་པའ་ིམ་ེཐབ་ཀྱི་ིནང་དུ་འབུད་ཤིིང་ག་ིཁོ་སྣོན་བརྒྱབ་པ་ལྟར་སྔར་

བས་ཟོང་ཟོངི་དང་འཇགིས་སྐྲག་གསི་འདུག་བཟོོད་མ་ིབད་ེབར་གྱུར་ཡང་། ད་དུང་ཁོ་

ནས་ཁོོང་རྣམས་ནི། འདས། མ་འོངས། ད་ལྟ་ལོག་མཐིལོ་ལོ་བཞིག་སྟ་ེབལྟས་པ་

བཞིནི་མཁྱནེ་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཤི་སྟག་རདེ་ཟོརེ། 

དུས་ཡུན་རིང་པ་ོཞིིག་གི་རིང་རྐང་གློིང་། རྔ། སྦུག་ཆོལོ། རྒྱ་གློིང་གི་མཉོམ་

བཀྲོལོ་རལོོ་དབྱངས་ཤིགི་འབྲངོ་ནག་ལྷུག་ཚང་ག་ིནང་དུ་འཚགོས།

གྲྭ་པ་དང་། ལྷ་པ་བསྔགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིཞིལོ་ལོས་ཐནོ་པའ་ིལུང་བསྟན་དང་སྨན་

པའ་ིབཤིད་པའ་ིསྐེད་ཆོ་ཧ་ཅོང་ཐ་དད་དུ་སོངས་པ་སྟ།ེ སྨན་པས་བཤིད་པ་ན་ིརྒྱུན་དུ་

སྣུམ་བག་ཅོན་གྱི་ིཟོས་རིགས་བཟོས་དྲོག་ནས་ཁྲོག་རྩའ་ིནང་ག་ིཁྲོག་གར་པ་ོཆོགས་

ཏ་ེཀློད་པའ་ིཁྲོག་རྩ་འགག་པ་རེད་ཟོེར། གྲྭ་པ་དང་། ལྷ་པ། བསྔགས་པ་རྣམས་ཀྱིིས། 

འབྲོང་ནག་ལྷུག་གིས་རྒྱུན་དུ་མི་གསོད་རྒྱུ་འཕྲོག་བྱས་པའི་ལོས་འབྲས་རེད་ཟོེར། 

ལྷག་པར་ད་རསེ་ཀྱི་ིནད་འདའི་ིའབྱུང་རྐྱནེ་གཙ་ོབ་ོན།ི མ་ིརངི་པའ་ིགངོ་དུ། འབྲངོ་ནག་

ལྷུག་གིས་མད་ོསྨད་ཀྱི་ིཚོང་སྒར་ཞིིག་བཅོོམ་ནས་གྲ་ིདགུ་ཟོ་ིགཡུ་དང་བྱུ་རུའ་ིཕྲ་ཅོན་

ལོ་ཙན་དན་གྱི་ིཤུབས་ལོ་གསརེ་གྱིསི་ཤིན་པ་ཞིགི་འཕྲགོ་འདུག་པ་ད་ེལོ་རྒྱུ་བདག་ག་ི

གདནོ་ཞུག་ནས་གནོད་པ་རདེ། ཅོསེ་མ་ིརྣམས་ཧང་སངས་པའ་ིལུང་བསྟན་བཤིད། 

ཨ་འཛམོས་ཀྱིསི། བསྐྱེབས་སུ་འཆོའི།ོ ཁྱདེ་རྣམས་པས་མ་མཁྱནེ་པ་ཅོ་ིཡདོ། ད་ེ

འདྲོ་ཞིགི་རང་ཡདོ། ཅོསེ་རནི་ཐང་གཞིལོ་དུ་དཀའ་བའ་ིགྲ་ིདགུ་ཟོ་ིད་ེལོག་གཉོསི་ཀྱིསི་

མཐོན་པོར་བསྟེགས་ཏ་ེདུས་གསུམ་མཁྱེན་པའ་ིབདག་པ་ོད་ེཡ་ིལོག་ཏུ་བཞིག (དོན་

དུ་ད་ེན་ིད་ེཁུལོ་གྱི་ིམ་ིཀུན་གྱིིས་ག་ོམྱེོང་ཞིིང་ལོ་ོགསར་དགའ་སྟོན་དང་རྟེ་རྒྱུག་རྒྱས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

འཛོམས་སོགས་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་ིསྐེབས། འབྲོང་ནག་ལྷུག་གིས་སྐེེད་པར་གཟོེར་ཏ་ེ

ངམོ་པ་ཀུན་གྱིསི་མཐངོ་མྱེངོ་།)

རྨིོངས་གཉོིད་མ་སད་པའི་ཐག་རིང་ས་མཐའི་འབྲོག་མི་རྣམས་ཀྱིིས་སྨན་པས་

བཤིད་པའི་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པའི་སྐེད་ཆོ་ལོས། ལྷ་ཡི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཡིས་

གསུང་པའ་ིལུང་བསྟན་བདེན་པར་འཛིན། ད་དུང་མ་ིའགའ་ཤིས་ཀྱིིས། ད་བར་མིའ་ི

ཀློད་པའ་ིཁྲོག་རྩ་འགག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ག་ོམ་མྱེོང་། གལོ་སྲིད་ད་ེའདྲོ་ཡིན་ན་འབྲ་ིགཡག་

དང་ར་ལུག་ཧ་ཅོང་ཚོན་པོ་དེ་འདྲོ་ཤིིན་ཏུ་མང་ཡང་ཁྲོག་རྩ་འགག་ནས་ཤིི་བའི་ར་

ལུག་ནརོ་གསུམ་ད་བར་རགི་མ་མྱེངོ་ལོ་ག་ོཡང་མ་མྱེངོ་ཟོརེ། 

ས་སརེ་དགྲ་འདུལོ་གྱིསི་འཕྲནི་ཡགི་བཏང་པ་ནས་བཟུང་། ཤིག་པསོ་འཕྱུག་པ་

མེད་པའ་ིཐབས་བཀོད་གང་ཞིིག་ལོ་བརྟེེན་ནས་ཁོོའ་ིམིག་ནང་ག་ིགྲ་མ་ད་ེམེད་པ་བཟོ་ོ

ངེས་རེད་སྙིམ་ནས་སྒུག་ཀྱིང་། ཉོིན་ཤིས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་ཁོོའ་ིརྣ་བར་ག་ོཐོས་བྱུང་པའ་ིཆོ་

འཕྲིན་ན་ིཁོོའ་ིབླ་ོཡུལོ་ལོས་འདས་པ་སྟེ། ཁོ་ོརང་གིས་འཕྲིན་ཡིག་བཏང་ནས་འབྲོང་

ནག་ལྷུག་གི་ཁྲོག་ཤིས་འཕོར་ནས་དྲོན་མེད་དུ་རྒྱལོ་ཏེ་ད་ལྟ་ཤིི་མིན་གསོན་མིན་དུ་

གྱུར་ཞིེས་པ་ད་ེརེད། ད་ེབས་འཇིགས་སུ་རུང་པ་ཞིིག་ནི། འབྲོང་ནག་ལྷུག་ག་ིཨབ་

ཕྲུག་ཚོས་གལོ་སྲིད་ང་ཚོའི་དཔོན་རྒན་ཤིི་སོང་ན་ཤིི་རྐྱེན་འདེད་ས་མི་ངན་ས་སེར་

དགྲ་འདུལོ་ལོས་མེད་པས་དགྲ་ཤི་ལོག་པ་གཡས་པ་ལོེན་རྒྱུ་ཡིན་ཟོེར་ཚུལོ་གྱིི་

གཏམ་ཞིགི་གནམ་ལྕགས་ཐགོ་དང་འདྲོ་བ་ཞིགི་ཁོོའ་ིརྣ་བར་ལྷུང་།

༡༠

ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་མ་གྲོས་གཅོིག་མཐུན་གྱི་ིསྒ་ོནས། འ་ོ



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ན་པདྨ་བདུད་འདུལོ་ཞིསེ་པ་ད་ེད་རསེ་ད་ེརདེ་དམ་ཞིསེ་དྲོསི། 

བད་ེཆོེན་དབང་འདུས་ཀྱི་ིམིག་མཆོ་ིམས་ཁོེངས་ནས། རེད། ཅོེས་བྱ་རྒོད་མང་

པསོ་ཟོ་བཞིནི་པའ་ིཕུང་པོའ་ིཕྱིགོས་སུ་བལྟ་ཙམ་བྱས།

ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི། འ་ོན། བད་ེཆོནེ་དབང་འདུས་ཟོརེ་བ་སུ་རདེ། 

ད་ེང་ཡནི། ངའ་ིམངི་ད་རསེ་ནས་ཁྱདོ་ཚརོ་བཤིད་པ་ཡནི།

ཁྱདོ་འབྲངོ་ནག་ལྷུག་ཅོསེ་པ་དེའ་ིཨབ་ཕྲུག་ཡནི་མ་ིཟོརེ་རམ། འ་ོན། པདྨ་བདུད་

འདུལོ་དང་ཁྱོད་ཚ་ོསྔར་དགྲ་ཟླ་ཡིན་བཞིིན་དུ་ད་རེས་ག་འདྲོ་བྱས་ནས་མཉོམ་དུ་ཡོང་

བ་རདེ།

བད་ེཆོེན་དབང་འདུས་ཀྱིིས། ད་ེཚ་ོཤིོད་དགོས་བྱུང་ན་སྐེད་ཆོ་མང་པ་ོརེད།རྗེེས་

མ་བཤིད་ན་ཤིདོ་པའ་ིདུས་ཚདོ་ཡདོ་རདེ། ངས་བྱས་ན་སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་དང་ཞི་ོདགའ་ཚ་ེ

རིང་གཉོིས་ཀྱིིས་ནོར་ཁྱུ་དེད་ད་ེཕྱིིན་པས་སྔར་གཏམ་ཤིོད་ཀྱིིན་དུས་ཚོད་བསྐྱེེལོ་པ་

ལོས་ཁྱདོ་ཚ་ོར་མདའ་འགྲ་ོརྒྱུ་གལོ་ཆོ་ེཟོརེ།

སྐེད་ཆོ་ད་ེན་ིང་ོམ་རྒྱུ་མཚན་ཡདོ་པའ་ིསྐེད་ཆོ་ཞིགི་རདེ། ས་ཆོ་འདའི་ིབར་དཀའ་

བ་སྤྱིད་ད་ེསླེབེས། མ་བསམ་ས་ནས་མ་ིཡང་གསདོ་དགསོ་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་ཕོ་ོརྒདོ་

པོ་པདྨ་བདུད་འདུལོ་ཞིེས་པ་ཞིིག་རང་རེའི་ལོག་འོག་ཏུ་ཤིི་སོང་བ་ནི་བསམ་ཡུལོ་

ལོས་འདས་པ་ཞིིག་རེད། ཁོོའ་ིསེམས་གཏིང་ནས་པདྨ་བདུད་འདུལོ་ལོ་ཡིད་སྨོན་སྐྱེ་ེ

ཡ་ིའདུག འོན་ཀྱིང་། ཤི་ིཚར་པའ་ིམ་ིན་ིཕྱིིར་ལོོག་ཤིོག་ཟོེར་ས་མེད། རང་ག་ིནོར་ཁྱུ་

ཚུར་འཕྲགོ་མ་ཐུབ་པར་མ་ིམང་པ་ོད་ེའདྲོ་བསད་པས་ཅོ་ིཕོན། རྨིས་མ་འད་ིདག་མ་ཤི་ི

ཙམ་བྱུང་ན་རབ་རདེ་བསམ་ནས་ཆོསོ་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོསི་ཕོར་ཙམ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཕྱིིན་ནས་སྐེད་ཆོ་ཅུང་ཟོད་བཤིད་རྗེེས་ཁོོ་ཚོའི་མི་རྣམས་དེ་ཕྱིོགས་སུ་འཛོམས་

དགོས་པའ་ིབརྡོ་བཏང་། ཁོོང་ཚ་ོད་ེམར་ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ཀྱི་ི

གམ་དུ་འབྱོར། མདང་དགོང་མཚན་གང་གཉོིད་མེད་པའ་ིཁོར་ད་ེརིང་སྔ་དྲོ་ོཡང་ངལོ་

གས་ོབའ་ིག་ོསྐེབས་མ་རྙདེ་པས་མ་ིཚང་མའ་ིང་ོགདངོ་ལོ་ཉོབོ་མདངས་ཤིགི་ཤིར་ནས་

འདུག 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཨ……ཞིེས་ཨ་སྟོང་ཞིིག་བརྒྱབ་ནས། ད་ལྟ་ང་གཉོིས་ཀྱིིས་

གྲསོ་ཤིགི་བསྡུར་བ་ཡནི། ང་ཚ་ོརང་རྒྱུའ་ིདནོ་དུ་ར་མདར་ཡངོ་པས་ལོག་པ་སྟངོ་པར་

ལོོག་ན་ང་ོཡང་ཚ། ཇག་པས་དེད་པའ་ིནོར་ཁྱུ་ཇག་ཕྲུག་གཉོིས་ཀྱིིས་དེད་ད་ེཕྱིིན་པ་

རདེ། སྤྱིང་ཀའ་ིརྔ་མ་འཕོར་རས་བཅོད། ན་ཚ་ཅོ་ིཡདོ་ད་ེདུས་ཤིསེ། རྐུན་མའ་ིརྟེ་ཇག་

པས་འཕྲོག སྡུག་བསྔལོ་ཅོ་ིཡོད་ད་ེདུས་ཤིེས་ཞིེས་པའ་ིདཔ་ེད་ེད་རེས་དངོས་སུ་བྱུང་

བ་རེད། ཇག་པའ་ིརྟེ་ཡང་གཅོིག་ཀྱིང་མ་ལྷག་པར་མ་ིད་ེགཉོིས་ཀྱིིས་ཁྲོིད་ནས་ཕྱིིན་པ་

རེད། བཟུང་དམག་གཅོིག་མཉོམ་དུ་ཁྲོིད་ན་དག་ེམཚན་མེད་པ་རེད་མ་ིའདུག་ཀྱིང་། 

ཁོ་ོཚོར་རྟེ་མེད་པས་བྱ་ཐབས་མེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཡང་བསྐྱེར་མུ་མཐུད་ར་མདར་འགྲ་ོ

དགསོ་ཀྱིང་ཤིར་ལྷ་ོནུབ་བྱང་ཕྱིགོས་གང་དུ་དགྲ་ོདགསོ་མ་ིཤིསེ། འནོ་ཀྱིང་མ་ཕྱིནི་ན་

ག་ལོ་འགྲགི ང་ཚ་ོད་དུང་ཉོནི་ག་ཚདོ་འགྲ་ོདགསོ་མནི་མ་ིཤིསེ་པས་ང་ཚསོ་ལོམ་རྒྱུད་

ཀྱི་ིམ་ིལོ་སྐེད་ཆོ་དྲོསི་ནས་འགྲ་ོརྒྱུ་རདེ། ལོམ་ཟོས་ན་ིང་ཚ་ོརང་གིས་ཐབས་ཤིསེ་བྱདེ་

རྒྱུ་ལོས་ཇག་པའི་རྩམ་པས་ལྡེང་བ་མེད་པས་རྩམ་པ་རྨིས་མ་རྣམས་ལོ་བཞིག་ན་

ཡག་ག་ིརདེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཚང་མར་མ་ེམདའ་ཡདོ་པས་མ་ིཚད་ལྷག་མ་ཡང་ཡདོ། ཚང་

མས་གང་མགྱིོགས་ཧ་རུབ་སྦི་རུབ་ཀྱིིས་འགའ་ཤིས་ཀྱིིས་ཆུ་ལོོངས། འགའ་ཤིས་
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ཀྱིསི་ལྕ་ིབ་ཐུས། མགྱིགོས་པ་ོཇ་ཁོལོོ། ཟོ་འཐུང་བྱས་རྗེསེ་ང་ཚ་ོགནས་འད་ིནས་བྲལོ་

ཏ་ེད་ོདགོང་གཉོིད་ཡག་པ་ོཉོོལོ། སང་ཉོིན་ཇ་ིལྟར་བྱ་དགོས་སང་ཉོིན་ཧ་ག་ོག་ིརེད། 

ཅོསེ་བཤིད།

མི་མང་ལོག་མང་གིས་ཇ་ཕོོར་གང་འཐུང་བའི་དུས་ཚོད་ཀྱིི་ནང་དུ་མེ་བཏང་

ཞིངི་། ཆུ་བླངས་ཏ་ེཇ་བཀོལོ། ད་གཟོདོ་ཐབ་ནང་ག་ིདུ་བ་སྔ་ོལྷགོ་ལྷགོ་ཏུ་འཕྱུར། ཅུང་

མ་འགོར་བར་མ་ེའུར་འུར་དུ་འབར་ནས་ཇ་སྡོིག་ག་ིཁོ་ནས་རློངས་པ་ཐུལོ། ཇ་ཁོོལོ་

རྗེསེ་ཁོངོ་ཚ་ོཚང་མས་ཟོ་འཐུང་ཡདི་ཚམི་པ་བྱས། རྨིས་མ་རྣམས་ལོ་ཇ་ལྡུར་བླུད། 

ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ཀྱིིས་མེ་མདའ་བཅུ་གཉོིས་ལོས་མེ་

མདའ་ཡག་པ་ལྔ་བདམ་ནས་རྫས་ཁུག་མདེའུ་ཁུག་དང་ལྷན་དུ་མ་ེམདའ་མེད་པའ་ིམ་ི

ཚང་མར་དྲོག་ཆོས་སྤྲས། ཇག་པའ་ིགྲ་ིརིང་པ་ཡོངས་བག་ོབཤིའ་བརྒྱབ། ཤི་ཟོ་བྱེད་

གྲ་ིཐུང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ད་ེགར་བཞིག རྫས་མདེའུ་དང་སྦི་ིཏ་ིགཅོིག་ཀྱིང་མ་ལྷག་པ་

ཁྱེར་ནས་བཟུང་དམག་བདེ་ཆོེན་དབང་འདུས་ལོ་རྨིས་མ་ཡོངས་ཁྱོད་ཚོ་གསུམ་

གྱིསི་ལྟ་སྐྱེངོ་ཡག་པ་ོབྱེད་དགསོ་པའ་ིམངག་བཅོོལོ་བྱས། 

ཁོ་ོཚོས་དོགས་ཟོོན་གྱི་ིཆོེད་དུ་ཇག་པ་དང་འགྱིང་ཐག་ཅུང་ཡོད་པའ་ིསར་ཕྱིིན་

ནས་ཞིག་སྡོོད་ཀྱི་ིགྲ་སྒྲིིག་བྱས། ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་དང་ཞི་ོདགའ་ཚ་ེརིང་

ཞིེས་པ་དེའ་ིསྐེོར་གྱི་ིསྐེད་ཆོ་ཉོན་འདོད་ཆོ་ེབས་བད་ེཆོེན་དབང་འདུས་མདུན་དུ་བོས་

ནས་སྐེད་ཆོ་དྲོསི། 
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 ལེའེུ་གསུམ་པོ། ཞོ་ོདགའ་ཚོ་ེརངི་དང་སྐྱ་ལེ་ོབུ་ཆུང་།

བཟུང་དམག་བད་ེཆོེན་དབང་འདུས་ཀྱིིས་ད་རེས་ཁོོང་ཚོར་བཤིད་པ་ལྟར་ན་སྐྱེ་

ལོ་ོབུ་ཆུང་དང་ཞི་ོདགའ་ཚ་ེརངི་ཞིེས་པ་ད་ེགཉོསི་ན་ིལུག་ཐང་ཚ་ོབའ་ིམ་ིཡནི། 

༡༡

སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་དང་ཞི་ོདགའ་ཚེ་རིང་ཁོ་ོརང་གཉོིས་ཀྱིིས་བཤིད་པ་ལྟར་ན། ཁོ་ོ

གཉོིས་ན་ིལུག་ཐང་ཚ་ོཔའ་ིམ་ིཡིན་ཟོེར། ལུག་ཐང་ནས་ང་ཚ་ོམ་ེརོང་བར་རྟེ་པས་ཉོིན་

ལོམ་གཉོིས་ལྷག་ཡོད། ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱིིས་བཤིད་པ་ལྟར་ན། ལུག་ཐང་རྩྭ་ཐང་ན་ིར་ིཀླུང་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིིང་ན་ཐང་རྒྱ་ཆོེ་བའི་འབྲོག་ས་ཕུལོ་དུ་བྱུང་བ་ཞིིག་རེད། འོན་

ཀྱིང་། དགུན་དུས་ཀྱི་ིལུག་ཐང་རྩྭ་ཐང་ན་ིཁོ་བ་བུ་ཡུག་ཤིིན་ཏུ་སྡོང་བའ་ིས་ཆོ་ཞིིག་

ཡནི། 

ད་ེལོ་ོདགུན་ཤིར་བ་ནས་བཟུང་། ད་བར་གངས་ཐེངས་གཅོིག་ཀྱིང་མ་བབས་

པས་འབྲོག་པ་ཉོ་ིཚ་ེབ་རྣམས་ཀྱིིས་འད་ིལོ་ོན་ིཁོ་བ་བུ་ཡུག་མེད་པའ་ིལོ་ོཡག་པ་ོཞིིག་

མནི་ནམ་སྙིམ་པའ་ིདགའ་ཚརོ་སྐྱེསེ། མ་ིཡ་ིཅོ་ིབསམ་གནམ་གྱིསི་མ་ིབྱདེ་པ་ན་ིའཇགི་

རྟེནེ་ཆོསོ་ཉོདི་རེད། བདོ་ཟླ་བཅུ་པའ་ིཟླ་མཇུག་ག་ིཉོནི་ཞིགི་ནམ་མཁོར་སྤྲནི་ནག་ལོང་

ལོངོ་དུ་འཕྱུར། ཁོ་བའ་ིའདབ་མ་ལྷབ་ལྷུབ་འཕུར། སྟུད་མར་ཉོནི་མཚན་གསུམ་གངས་

བབས་ཏ་ེལུག་ཐང་རྩྭ་ཐང་ག་ིཕྱི་ིཡ་ིསྣོད་མ་ལུས་དཀར་མདོག་ག་ིའཇིག་རྟེེན་ཞིིག་ཏུ་

གྱུར། འནོ་ཀྱིང་། འད་ིལོ་ོརྒྱུན་ལྡན་དང་མ་ིའདྲོ་བ་ཞིིག་ལོ་ལུག་ཐང་ཚ་ོཔའ་ིདཔནོ་སྤྱིང་
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ཀ་ིལྷ་རྒྱལོ་གྱི་ིསྒེར་བདག་རྩྭ་ཐང་ཆོ་ེབ་བཞི་ིཡོད་པ་ད་ེདག་ལོ་གངས་གསོག་ཤིིན་ཏུ་

མཐུགས་པ་སྟ་ེགངས་ཐང་ག་ིསྟེང་ནས་རྩྭ་རྐང་གཅོགི་ཀྱིང་མཐངོ་མ་ིཐུ།

གཞིན་གྱི་ིརྩྭ་ཐང་གངས་སར་ཕྱུགས་རགིས་འཚ་ོསྐྱེངོ་ཐུབ་ཙམ་ཡདོ། ཁོའོ་ིསྒརེ་

བདག་རྩྭ་ཐང་གྱི་ིསར་མངའ་འབངས་མ་ིསེར་གྱི་ིཕྱུགས་རིགས་གཅོིག་ཀྱིང་གཏོང་མ་ི

ཆོོག གལོ་སྲིད་མ་བསམ་ས་ནས་ཕྱུགས་རིགས་ཁོ་ོཚང་གི་སྒེར་བདག་རྩྭ་ཐང་དུ་

ཤིརོ་ནས་རྩྭ་ཁོམ་གང་ད་ོབཟོས་པ་ཡནི་ན། འབྲ་ིགཡག་གསི་བཟོས་ན་རྩྭ་རནི་དུ་འབྲ་ི

གཡག་ར་ེསྤྲོད་དགོས། ར་ལུག་གིས་བཟོས་ན་རྩྭ་རིན་དུ་ར་ལུག་ར་ེསྤྲོད་དགོས། ད་ེ

ལྟར་ཚོ་པའི་རྩྭ་ས་གང་ལོེགས་ཁོོ་རང་གིས་སྒེར་བདག་བྱས་ནས་མི་རབ་ཁོ་ཤིས་

ཕྱིིན་ཡང་ལྐོོག་ཏུ་ཁོོ་ཚང་ལོ་དམོད་མཁོན་མང་ཡང་། དོན་དུ་གྱིེན་ལོོག་བྱེད་ཕོོད་

མཁོན་གཅོགི་ཀྱིང་བྱུང་མྱེངོ་མདེ། ལོ་ོདརེ་རྒྱུན་ལྡན་མནི་པའ་ིགངས་སྐྱེནོ་གྱིསི་དཔནོ་

སྤྱིང་ཀ་ིལྷ་རྒྱལོ་ཚང་ལོ་ཕོགོ་ཐུག་ཚད་མདེ་ཅོགི་བཟོསོ། 

རྒྱུན་ལྡན་རང་གི་སྒེར་བདག་རྩྭ་ཐང་སྟེང་རང་གི་འབངས་མི་སེར་གྱིི་ཕྱུགས་

རིགས་ཀྱིིས་རྩྭ་ཁོམ་གང་ཡང་ཟོ་མ་ིརུང་བས་ད་རེས་གཞིན་གྱི་ིས་རུ་ཕྱུགས་རིགས་

འཚ་ོསྐྱེོང་བྱེད་དགོས་ན་ང་ོཚ་བས། རླུང་ཆོེན་བརྒྱབ་ནས་གངས་གསོག་ལྷག་པས་

ཁྱེར་རྒྱུའ་ིར་ེབ་བཅོང་སྟ་ེསྒུག་ཀྱིང་རང་བྱུང་ཁོམས་ཀྱིིས་ཁོ་ོཚང་ལོ་ངན་བྱེད་པ་ལྟར་

རླུང་ཆོེན་ཕོར་ཞིོག་རླུང་སྤུ་ཙམ་མེད་པ་དང་། ནམ་མཁོར་སྐེབས་རེ་སྤྲིན་ནག་

འཁྲོགིས། སྐེབས་ར་ེཉོ་ིམ་བསྟན། ཁོསོ་རླུང་ཆོནེ་གཡསོ་ཏ་ེགངས་གསགོ་ཉུང་དུ་འགྲ་ོ

རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཆུད་ཟོོས་སུ་སོང་། ད་ེལྟར་ཕྱུགས་རིགས་རྩྭ་རྐང་གཅོིག་ཀྱིང་ཟོ་རྒྱུ་མེད་

པར་ལྷས་རའ་ིནང་བཅུག་བཞིག་ན་ཡངོས་རྫགོས་ཤི་ིརྒྱུ་ལོས་མདེ་པས། ཉོནི་གསུམ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

པར་བློན་པ་ོམགར་བའ་ིནོར་བུས་(སྤྱིང་ཀ་ིལྷ་རྒྱལོ་གྱི་ིསྲིང་མོའ་ིམག་པ། བློན་པ་ོཟོེར་

ཡང་དོན་དུ་རྒྱུན་ལྡན་སྤྱི་ཀ་ིལྷ་རྒྱལོ་ཚང་ག་ིཕྱི་ིནང་ག་ིལོས་ཀ་ཡོངས་ཀྱི་ིའགན་ཁུར་

མཁོན། འབྲོག་ལོས་ཐོན་སྐྱེེད་ལོ་ཤིིན་ཏུ་བྱང་བའ་ིམ་ིའཇོན་ཐང་ཅོན་ཞིིག་ཡིན།)སྣ་ེ

ཁྲོིད་ད་ེགངས་གསོག་སྲབ་པའ་ིརྩྭ་ཐང་འགའ་ཤིས་སུ་རང་སྣང་གང་ཤིར་གྱིིས་རུ་བ་

སྐྱེ་སྤོོས་བྱས་ནས་དཀར་གུར་ཐོད་ནག་(ད་ེན་ིའབྲོག་ཁུལོ་དུ་རས་དཀར་པོའ་ིགུར་ལོ་

འབྲི་གཡག་གི་ཁུལོ་རྩིད་ཀྱིིས་བཏགས་པའི་རེ་བ་ནག་པོའ་ིསེང་སྟོད་ཅོན་གྱིི་གུར་

ཞིིག་སྟ་ེཚྭ་ལོེན་པ། ཞིིང་འབྲོག་རྗེ་ེཚོང་། ཕྱུགས་རིགས་སྐྱེ་སྤོོས་སོགས་ཕྱིིར་སྐྱེོད་

སྐེབས་སྤྱིདོ་ག་ོཆོ་ེབའ་ིསྟབས་བདེའ་ིགུར་ཞིགི་ག)ོཅོགི་ཕུབ། 

སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་དང་ཞི་ོདགའ་ཚ་ེརིང་གཉོིས་ཀ་ད་ེལོ་ོརང་ལོ་ོབཅོ་ོབརྒྱད་ལོ་སོང་

བའ་ིཕོ་ོགཞིོན་སྟག་ཕྲུག་འདྲོ་བ་གཉོིས་ཡིན་ཞིིང་། འོག་ལོ་བཞིོན་པའ་ིརྟེ་ཡོད་ལོ་སྐེེད་

པར་གཟོརེ་པའ་ིགྲ་ིརངི་ཡང་ཡདོ། དགྲ་ཡ་གཤིནི་རྗེ་ེཆོསོ་རྒྱལོ་ཡནི་ཡང་མག་ོམ་ིརྒུར་

བའ་ིཕོ་ོགཞིོན་གཉོིས་ཡིན་པས་ནང་མ་ིགཉོེན་འཁོོར་དང་། ཕོ་ོགྲོགས་མ་ོགྲོགས་མང་

པའོ་ིཁོ་ཏ་ལོ་མ་ཉོན་པར་དཔནོ་སྤྱིང་ཀ་ིལྷ་རྒྱལོ་ཚང་ག་ིཟོགོ་སྦྲའ་ིཐད་དུ་ཕྱིནི། 

དེའ་ིདུས་བློན་པ་ོམགར་བའ་ིནོར་བུ་སྦྲ་གུར་གྱི་ིསྦུག་ཏུ་སྤུ་གྲ་བཀྲག་མདང་ཅོན་

གྱི་ིཀ་ོགདན་ཞིགི་ག་ིསྟངེ་དུ་དཀྱིལིོ་མ་ོདཀྲུང་དུ་བསྡོད་ད་ེཁོ་འདནོ་གྱི་ིདཔ་ེཆོ་ཆུང་ཆུང་

ཞིགི་པང་དུ་བཞིག་ནས་རིག་པ་རྩ་ེགཅོགི་ཏུ་བསྒྲིམི་ནས་འདནོ་གྱིནི་འདུག

འུ། འུ། འུ།

ཁྱི་ཡི་ཟུག་སྐེད་ཐོས་པ་དང་མགར་པའི་ནོར་བུས་དཔེ་ཆོ་འདོན་པའི་ཞིར་དུ། 

ལྟསོ་དང་། མགྲནོ་པ་ོཞིགི་སླེབེས་པ་འདྲོ། ད་ེརངི་སྔ་དྲོ་ོང་ཚའོ་ིསྦྲའ་ིཆོནོ་ཐག་ག་ིསྟངེ་དུ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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མགྲོན་བྱིའུ་བྲང་སེར་ཞིིག་གིས་སྐེད་མང་པ་ོབརྒྱབ་སོང་། ཕོལོ་ཆོེར་མགྲོན་པ་ོཞིིག་

སླེབེས་པ་ཡནི་ངསེ་རདེ།

གཡོག་མ་ོཞིིག་དང་ཁོ་ོརང་ག་ིཆུང་མ་གཉོིས་སྒོར་དོན་ཏ་ེབལྟས་པ་ན། ད་ེན་ིསྐྱེ་

ལོོ་བུ་ཆུང་དང་ཞིོ་དགའ་ཚེ་རིང་གཉོིས་ཀྱིིས་སྦྲ་སྒོའ་ིགཡས་གཡོན་གཉོིས་སུ་

བཏགས་པའ་ིའདགོ་ཁྱ་ིརྒྱ་སྟག་འདྲོ་བ་གསུམ་གྱི་ིངར་སྐེད་ཀྱིསི་གནམ་ས་དབྲལོ་ཞིངི་

ས་མཆོོང་གནམ་མཆོོང་བྱེད་བཞིིན་པ་ལོ་ཡང་འཇིགས་སྣང་སྤུ་ཙམ་མེད་པར། ལོག་

གཡས་ཀྱིིས་གྲ་ིམག་ོཕུར་གྱིིན་ཐད་ཀར་ནང་དུ་འཛུལོ་ཏ་ེམགར་བའ་ིནོར་བུའ་ིསྣ་ཐ་

བགསོ་པའ་ིསྣ་ལོ་མཛུབ་མ་ོགཏད་ད།ེ ཁྱདོ་ཚའོ་ིརྩྭ་ཐང་དུ་ང་ཚསོ་ཕྱུགས་རགིས་འཚ་ོ

སྐྱེོང་བྱེད་མ་ིརུང་པ་མ་ཟོད། མ་བསམ་ས་ནས་ར་ལུག་འབྲ་ིགཡག་ཁྱོད་ཚོའ་ིསྒེར་

བདག་རྩྭ་ཐང་དུ་ཤིོར་ཏ་ེརྩྭ་ཁོམ་གང་ད་ོབཟོས་པ་ཡིན་ན། འབྲ་ིགཡག་གིས་བཟོས་ན་

རྩྭ་རིན་དུ་འབྲ་ིགཡག་ར་ེསྤྲོད་དགོས། ར་ལུག་གིས་བཟོས་ན་རྩྭ་རིན་དུ་ར་ལུག་ར་ེ

སྤྲོད་དགོས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཉོམ་ཆུང་གི་ས་རུ་ཁྱོད་ཚོའི་ར་ལུག་རེ་གཉོིས་དང་འབྲི་

གཡག་ར་ེགཉོསི་མནི་པར་ཁྱུ་ཚ་ོམང་པ་ོའད་ིའདྲོ་འཚ་ོསྐྱེངོ་བྱས་ན་རྩྭ་རནི་སྤྲདོ་སྟངས་

སྔ་མོའ་ིལུགས་རང་རདེ་དམ་ཞིསེ་དྲོསི།

མགར་བའི་ནོར་བུས་ཡ་མེད་འདི་གཉོིས་ཀྱིིས་མི་བསོད་བསམ་པ་མིན་ནམ་

སྙིམ་པའ་ིའཇིགས་སྐྲག་སྐྱེེས་ཏེ། ཨ་ཨ་……སྐེད་ཆོ་ག་ལོེར་ཤིོད། སྔོན་ལོ་ཇ་ཐུང་། 

ཧ་ེཧ།ེད་ེརངི་སྔ་དྲོ་ོང་ཚའོ་ིགུར་གྱི་ིཆོནོ་ཐག་ག་ིསྟངེ་དུ་མགྲནོ་བྱའིུ་ཞིགི་གསི་སྐེད་མང་

པ་ོབརྒྱབ་སངོ་། ངས་བསམ་པར་ད་ེརངི་མགྲནོ་པ་ོཞིགི་སླེབེས་ངསེ་རདེ་བསམ་བྱུང་། 

ད་བྱེད་དུས་ཁྱོད་རང་གཉོིས་ཡིན་པ་རེད། ཧ་ེཧ་ེཧ།ེ ཞིེས་ཁོ་ོརང་སྡོོད་སའ་ིརྒྱབ་ནས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཤིིང་ཕོོར་གཉོིས་བླངས་འོང་ནས་ཐབ་ཕྱིིས་ཀྱིིས་མཚོན་བྱེད་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཕྱིིས་

ཙམ་བྱས་རྗེེས། ཐབ་ནང་ག་ིམ་ེལྕེའ་ིསྟེང་དུ་གཡུག་ཙམ་བྱས་ནས་ཁོ་ོགཉོིས་ལོ་ཇ་

བླུག་རྗེསེ་གཡགོ་མ་ོདང་ཆུང་མ་གཉོསི་སྒརོ་དནོ་དགསོ་པའ་ིལོག་བརྡོ་བྱས།

ཕོ་ོགསར་གཉོིས་ཀྱིིས་འཛེམ་ཟོོལོ་མེད་པར་གདན་དུ་བསྡོད། མགར་པའ་ིནོར་

བུས་བླུག་དགསོ་མདེ་པར་ཁོ་ོརང་གཉོསི་ཀྱིསི་བླུག་སྟ་ེཇ་རྔམ་འཐུང་བྱདེ་ཀྱིནི་ད་དུང་

མགར་བའ་ིནོར་བུ་ལོ་ཁྱོད་ལོ་ཇ་བླུག་དགོས་སམ་ཞིེས་དྲོིས། ཁྱ་ིབདག་པོས་འག་ོརྒྱུ་

མགྲོན་པོས་བཀག གཏམ་ཨ་ཕོས་འཆོད་རྒྱུ་ཨ་མས་བཤིད། ཅོེས་པའ་ིཁོ་དཔ་ེད་ེད་

རེས་མགར་པའ་ིནོར་བུས་སྣ་ེཁྲོིད་བྱས་པའ་ིསྤྱིང་ཀ་ིལྷ་རྒྱལོ་ཚང་ག་ིཟོོག་སྦྲའ་ིནང་ལོ་

བྱུང་། 

ཕོོ་གསར་གཉོིས་ཀྱིིས་ཁོོ་ལོ་གུས་བཀུར་སྤུ་ཙམ་མེད་པའི་བྱ་ལུགས་བྱེད་

སྟངས་མགར་པའ་ིནོར་བུའ་ིསེམས་ནང་དུ་ཤིིན་ཏུ་མ་ིདགའ་མོད། མ་དགའ་དགའ་

མདོག་གི་འཛུམ་མདང་ངུ་བ་ལོས་སྐྱུག་དྲོོ་པ་ཞིིག་བསྟན་ནས། ང་ལོ་ཇ་བླུག་མི་

དགསོ། ཧ་ེཧ་ེཧ།ེ ཁྱདེ་གཉོསི་ཀྱིསི་ཐུངས་དང་ཟོརེ་བཞིནི་ཟུར་ཞིགི་ཏུ་བསྡོད་ད་ེདཔ་ེ

ཆོ་ཀློོག་འཕྲ་ོད་ེམུ་མཐུད་བཀློགས། མིག་དཔ་ེཆོའ་ིསྟེང་དུ་ཡོད་ཀྱིང་སེམས་དཔ་ེཆོའ་ི

སྟེང་དུ་མེད་པ་ཕོ་ོགསར་གཉོིས་ཀྱི་ིབྱེད་སྟངས་ལོ་ཚིགས་པ་ཟོ་ནས་ང་ོམདོག་ཀྱིང་སྔ་ོ

ནག་ནས་དམར་ནག་ཏུ་གྱུར།

ཕོ་ོགསར་སྟག་ཕྲུག་འདྲོ་བ་གཉོསི་ཀྱིསི་ཇ་ཞིམི་པ་ོརྫ་ཡ་ིཁོགོ་ལྟརི་གང་འཐུང་རྒྱུ་

ན་ིལོས་སླེ་མ་ོརེད། སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་གིས་ཁོོག་ལྟིར་སྟོང་པ་ད་ེམགར་བའ་ིནོར་བུའ་ིཔང་

དུ་གཡུག་ནས་ཡང་བསྐྱེར་ཇ་འཐུང་དགསོ་པའ་ིཚུལོ་བསྟན། 



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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མགར་བའི་ནོར་བུས་དཔེ་ཆོ་བཀློགས་ཟོིན་ནས་དཔེ་ཆོ་རང་གི་མགོ་ཐོག་ཏུ་

འཇོག་ཙམ་བྱས་ནས་ཡར་ལོངས་ཏ་ེཡང་མར་ཇ་བསྲུབས་མ་ཁོོག་ལྟིར་གང་བཟོོས་

ནས་ཁོ་ོགཉོསི་མདུན་གྱི་ིམ་ེམདག་ག་ིནང་དུ་བཞིག 

ཇ་དམ་བ་ེགཉོསི་བཏུང་རྗེསེ་ཕོ་ོགསར་གཉོསི་ཀྱིསི། ཇ་ཞིིམ་བྱུང་། ད་ཁྱདོ་ཀྱིསི་

ང་གཉོིས་ཀྱི་ིསྐེད་ཆོར་ལོན་ཞིིག་རྒྱོབ། ང་གཉོིས་ཀ་ར་ེཀོར་ར་ེམང་པ་ོབྱེད་པའ་ིདུས་

ཚདོ་མདེ། ཅོསེ་བཤིད། 

ཕོ་ོགསར་གཉོིས་བྲེལོ་བ་མ་བྱེད་དང་། མ་གཞི་ིངས་ཁྱོད་གཉོིས་ལོ་ལོན་གང་

འདེབས་དགོས་རེད། ངས་ད་ལྟ་ཁྱོད་གཉོིས་ཀྱི་ིསྐེད་ཆོའ་ིནང་དོན་གསལོ་པ་ོཞིིག་ཧ་

ག་ོམ་སངོ་།

ཞི་ོདགའ་ཚ་ེརིང་ཀྱིིས་ཁོོའ་ིཇ་ཕོོར་གྱི་ིནང་དུ་ག་ོཐལོ་སྦིར་མ་ོགང་བླུགས་ཏ།ེཁྱོད་

ཀྱིིས་བསམ་ན་ང་གཉོིས་ཇ་དམ་བ་ེགཉོིས་ཀྱིིས་ཁོ་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་བསམ་པ་ཨ་ེ

རདེ། ག་ོབ་ལོནེ་སྟངས་རྦད་ད་ེནརོ་པ་རདེ།

ཇ་ཕོོར་གྱི་ིནང་དུ་ག་ོཐལོ་བླུགས་པ་ན་ིཁྱོད་རང་ཐལོ་བ་འགམ་གྱིིན་སྡོོད། ཅོེས་

པའ་ིག་ོདནོ་ཡདོ་ལོ་ཆོསེ་མཐངོ་ཆུང་དང་བརྙསབཅོསོ་ཡནི་པས་མགར་བའ་ིནརོ་བུའ་ི

སམེས་ནང་དུ་ཁོངོ་ཁྲོ་ོམ་ེལྟར་འབར། ཁྲོལེོ་མདེ་འད་ིགཉོསི་ཀྱིསི་ད་རསེ་བརྙས་བཅོསོ་

ཀྱིིས་ཁྱ་ིབདག་པོས་འགོག་རྒྱུ་མགྲོན་པོས་བཀག གཏམ་ཨ་ཕོས་འཆོད་རྒྱུ་ཨ་མས་

བཤིད། ཧ་ལོམ་ཁོ་ོརང་ག་ིནང་དུ་སླེབེས་པ་ལྟར་ཧམ་པ་ཚད་ལོས་འདས་པའ་ིསྒ་ོནས་

མར་ཇ་བསྲུབས་མ་དམ་བ་ེགཉོིས་བཏུང་། ཧུང་། ང་མགར་བའ་ིནོར་བུ་ཟོེར་དུས་སྡོ་ེ

ཁྲོ་མ་ོའཚོགས་དུས་གྲལོ་མགོར་སྡོོད་ཀྱི་ིཡོད། ད་ེརེང་འདྲོ་ེཕྲུག་ལོང་ཤིོར་གཉོིས་ཀྱིིས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ང་ལོ་གུས་བཀུར་བརྩི་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་ཕོར་ཞིོག ད་དུང་དཔེར་མི་འོས་པའི་བརྙས་

བཅོོས་འདི་འདྲོ་བྱེད་ན་ད་དུང་ཉོམ་ཆུང་གིས་མགོ་སྒུར་ནས་བསྡོད་ན་ཕྱིིས་འབྱུང་

བརྙས་བཅོསོ་མང་དུ་མང་དུ་འགྲ་ོངསེ་རེད། འནོ་ཀྱིང་། ད་རསེ་ཁོ་མཁོས་པོའ་ིསྒ་ོནས་

འདྲོ་ེཕྲུག་འད་ིགཉོིས་ཕོར་ལོོག་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞིིག་མ་བྱས་པར་མཚོན་སྔོན་མོའ་ིརྩེད་

མ་ོརྩ་ེདགསོ་ན་ད་ེརངི་མང་ཁོ་ཉུང་གསི་མ་ིགཏན་པར་ཕོམ་ཁོ་ཉོ་ོརྒྱུ་ལོས་མདེ། གནའ་

མ་ིརྒན་པོའ་ིགཏམ་དཔ་ེལོ། སྐེབས་འགར་འཐབ་ནས་རྒྱལོ་ན་དཔའ་བ་ོཡིན།སྐེབས་

འགར་བྲསོ་ནས་ཐར་ནའང་དཔའ་བ་ོཡནི། ད་ེརངི་རང་ཚདོ་རང་གསི་ཟོནི་ནས་བསྡོད་

དེ་ཁོ་མཁོས་ཚིག་འཇམ་གྱིིས་མགོ་སྐེོར་ཞིིག་གཏོང་ཐུབ་ན་དེའང་དཔའ་བོ་ཡིན། 

འབྱུང་འགྱུར་འདྲོེ་ཕྲུག་འདི་གཉོིས་དུས་ནམ་ཡང་མིག་གིས་མི་མཐོང་བ་ཞིིག་མ་

བཟོོས་ན་ཡུལོ་སྡོེ་བདེ་རུ་མི་འཇུག་ཁོོ་ཐག་རེད་སྙིམ་ནས་སེམས་མནལོ་དུ་ཕོབ། 

མཆོལིོ་མ་སྐྱུར་མ་ོཁོ་གང་མིད། གྲ་ེབསང་ཞིགི་བྱས་ནས། ད་ེའདྲོ་མ་བྱདེ། ག་ོཐལོ་ན་ི

ལྕ་ིབ་མ་ེརུ་བུས་པའ་ིཐལོ་བ་ཡིན་པས་གཙང་མ་རེད། ཡིན་ཡང་ད་ེའདྲོ་བྱས་ན་ང་ལོ་

མ་ིགནོད་ཁྱོད་རང་གཉོིས་ཀྱི་ིབསོད་ནམས་ཉོམ་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་ཁྱོད་གཉོིས་ལོ་འོག་ལོ་

བཞིནོ་རྒྱུའ་ིརྟེ་ཕོ་ོཡདོ། ལུས་ལོ་གྱིནོ་རྒྱུའ་ིམཆོརོ་ལྭ་ཡདོ་བཞིནི་དུ་མ་ིགཞིན་ལོ་བརྙས་

བཅོོས་ཡིན་ཁུལོ་གྱི་ིརང་ག་ིབསོད་ནམས་ཉོམ་སོང་ན་ཕོངས་པ་ོརེད། གཅོེས་ཕྲུག་

གཉོིས། ངེད་ཚོ་སྲིད་པ་ས་ལོ་ཆོགས་པ་ནས་བཟུང་ཕོ་ཚེ་བུ་རབས་ལུག་ཐང་དུ་

བསྡོད་པ་རེད། ཁྱོད་ཚོར་གྱིོང་གཏོང་ག་ིམ་རེད། ངས་སྔ་མ་ོནས་གཅོེས་ཕྲུག་འད་ི

གཉོིས་དཔའ་བླ་ོཁོོག་ཡོད་པ། ཐབས་ཤིེས་རབ་ཡོད་པའ་ིགཅོེས་ཕྲུག་སྟག་ཕྲུག་འདྲོ་

བ་གཉོིས་ལོ་བོའུ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་དང་འདྲོ་བ་ར་ེཉོོས་ནས་ཚ་ོབའ་ིདམག་དཔོན་
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རྒན་གཞིོན་ལོ་བསྐེ་ོབཞིག་བྱས་ན། ཕྱིིས་འབྱུང་རྩྭ་ཟོ་ཆུ་འཐུངསོགས་ཀྱི་ིརྩོད་ལྒིིང་ག་

འདྲོ་ཞིིག་བྱུང་ཡང་དྲོག་པའོ་ིགཡུལོ་བཤིམ་དགོས་ན་ཁྱདོ་གཉོིས་དང་། འཇམ་པོའ་ིཁོ་

མཆུ་དགོས་ན་སྤྱིང་ཀ་ིལྷ་རྒྱལོ་ང་གཉོིས་ཀྱིིས་བྱས་ན་ཅོ་ིའདྲོ་མ་རེད། ནང་བཀྲ་མ་

ཤིསི་ན་ཕྱི་ིདནོ་མ་ིའགྲུབ། ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ། ངས་ཁོ་སྔནོ་ཁོངོ་ལོ་ད་ེའདྲོ་བཤིད་པ་ཡནི། ད་ེནས་

གནམ་སྨྱོོན་འདིས་མ་ིཟོོག་ཡོངས་ཤི་ིགསོན་བྱ་ེམའ་ིལོ་སྒང་དུ་སྐྱེེལོ།ལོས་ཀ་མང་པ་ོ

ཞིགི་ར་ེཞིགི་མཚམས་མ་ིའཇགོ་ཀ་མདེ་རདེ།

ཕོ་ོགསར་ན་ིཕོ་ོགསར་རང་རེད། ཡིན་མིན་བསྡོར་ཤི་གཅོོད་པའ་ིབླ་ོགྲོས་མེད་

པས། ཚ་ོབའ་ིདམག་དཔོན་རྒན་གཞིོན་ལོ་བསྐེ་ོབཞིག་བྱས་ན། ཕྱིིས་འབྱུང་རྩྭ་ཟོ་ཆུ་

འཐུང་སོགས་ཀྱི་ིརྩོད་ལྒིིང་ག་འདྲོ་ཞིིག་བྱུང་ཡང་དྲོག་པོའ་ིགཡུལོ་བཤིམ་དགོས་ན་

ཁྱོད་གཉོིས་ཞིེས་པའ་ིགཡ་ོགཏམ་ན་ིཝ་མ་ོའཛིན་པའ་ིརྙ་ིདང་ཉོ་མ་ོའཛིན་པའ་ིལྕགས་

ཀྱུ་ཡིན་པ་མ་ཤིེས་པས་དགའ་དྲོག་ནས་ཞི་ོདགའ་ཚ་ེརིང་གིས།ཁྱོད་ཀྱི་ིསྐེད་ཆོ་ད་ེང་ོ

མ་ཡནི་ནམ་ཞིསེ་མགི་ཆོརེ་གདང་ནས་དྲོསི་པ་ན། 

མགར་བའ་ིནརོ་བུའ་ིསམེས་ནང་དུ་རྒྱལོ་ཁོའ་ིདགའ་སྤྲསོ་ཁོངེས་ཏ།ེ ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ། ཕོ་ོ

གསར་ན་ིཕོ་ོགསར་རང་རེད། ཁྱོད་གཉོིས་ཀྱིིས་བསམ་བླ་ོཐོངས་དང་། རང་རེའ་ིཚ་ོ

བའ་ིནང་ད་བར་དམག་དཔནོ་འད་ིཡནི་ཞིསེ་པའ་ིམ་ིགཅོགི་ཀྱིང་མདེ། རྒྱུ་རྐྱནེ་གཙ་ོབ་ོ

ན་ིད་བར་དཔའ་བླ་ོཁོོག་དང་ཐབས་ཤིེས་རབ་གཉོིས་འཛོམས་ཀྱི་ིའོས་མ་ིགཅོིག་མ་

རྙདེ། ཁྱདོ་གཉོསི་ན་ིལོ་ོན་ཆུང་བས་ད་ེལྟར་ལུས་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཁྱདོ་གཉོསི་ཕོ་ོལོ་ོདྲུག་

གསུམ་བཅོ་ོབརྒྱད་ལོ་སླེེབས། དཔའ་བླ་ོཁོོག་དང་ཐབས་ཤིེས་རབ་གཉོིས་འཛོམས་

ཀྱི་ིའོས་མ་ིཁྱོད་གཉོིས་ལོས་སུ། ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ། མ་རེད་དམ་ཞིེས་སེམས་ནང་དུ་དགའ་བ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

འབུམ་གྱིིས་མྱེོས་ནས་ད་གཟོོད་རུམ་ནང་ནས་རྒྱ་གློང་གི་རྭ་ཅོོ་ལོ་རྒྱ་དངུལོ་གྱིིས་

ཤིན་པའ་ིསྣ་རུ་ད་ེབཏོན་ནས་རྐང་མགོར་ལོན་གསུམ་བརྡོབ། ད་ེནས་ཉོམས་འགྱུར་

ལྡན་པའ་ིསྒ་ོནས་ལོག་གཡོན་མའ་ིམཐ་ེབོང་ག་ིསེན་མོའ་ིསྟེང་དུ་སྣ་ཐ་ཅུང་ཟོད་བླུག་

ནས་ཡིན་མིན་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱིི་བློ་གྲོས་དམན་པའི་ཕོོ་གསར་གཉོིས་ཀྱིི་ངོ་གདོང་ལོ་

བལྟས་ནས་གད་མ་ོཡ་མ་ཟུང་ཞིགི་བགདོ།

༡༢

སྦྲང་རྩི་ལོས་མངར་པའི་གཡོ་གཏམ་གྱིིས་རབ་ཏུ་མྱེོས་པའི་ཕོོ་གསར་གཉོིས་

ཀྱིིས་མགར་བའ་ིནོར་བུར་གྱིེས་ཕྱིག་ཅོིག་ཕུལོ་ཏ་ེད་ེརིང་ཕྱིིན་པའ་ིདོན་ག་ོཆོོད་སོང་

ས་སྙིམ་ནས་ཕྱིིར་ལོོག མགྱིོགས་ཙམ་གངས་ཆོེན་འདི་བཞུས་ནས་དམག་དཔོན་

རྒན་གཞིནོ་གྱི་ིག་ོགནས་ལོ་བསྐེ་ོབཞིག་བྱས་ན་ཅོ་ིམ་རུང་སྙིམ།

མགར་བའ་ིནོར་བུས་རྒྱ་གློང་རྭ་ཅོོའ་ིསྣ་རུ་དེར་མྱེོང་རོལོ་བྱེད་ཀྱིིན་དུ། མག་ོབ་ོ

འཕྲེད་དུ་གཡུག་ནས་ཁྲོེལོ་བགོད་ཅོིག་བྱས་ནས། ཕོ་ོགསར་གྱི་ིངར་ད་ེཁྱ་ིངར་རང་

རེད། རུས་པ་རྡོོག་ཙམ་ཞིིག་བསྟེར་ན་རྔ་མ་གཡུག་གིན་སྡོོད་རྒྱུ་རེད། ཅོེས་རང་ཉོིད་

ཀྱིི་ཐབས་དང་ཤིེས་རབ་ལོ་བརྟེེན་ནས་ཕོོ་གསར་གཉོིས་ལོས་རྣམ་པར་རྒྱལོ་པའི་

དགའ་སྤྲོའ་ིསེམས་པ་དེ་འཇགས་ཐབས་མེད་པར་ཁོ་ནས་ཤུ་གླུ་ལོེན་གྱིིན་རྐང་པ་

གཅོགི་ཐགོ་གཅོགི་བཞིག་ནས་ཡང་ཡང་བཀྲབ།

གྲང་རླུང་ཆོསེ་ཆོརེ་ལྡང་། ནམ་ཟླ་ཉོནི་ར་ེབཞིནི་ཇ་ེའཁྱགས་སུ་གྱུར་ནས་བདོ་ཟླ་

བཅུ་གཉོིས་སུ་སླེེབས། གངས་གསོག་མཐུག་པ་ོད་ེདག་རིམ་བཞིིན་སྲབ་ཏུ་ཕྱིིན། ར་ི

ཡ་ིསྟངེ་དང་ས་གད་ཅུང་མཐ་ོབའ་ིསྒང་དུ་རླུང་གསི་ཁུར་ནས་ཧ་ལོམ་གངས་མདེ་པར་
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གྱུར། ལུང་པའ་ིསྲིབ་དང་ཐང་གཞིོང་ག་ིམཐིལོ་སོགས་སུ་ད་དུང་གངས་གསོག་ཤིིན་

ཏུ་མཐུག 

སྤྱིང་ཀི་ལྷ་རྒྱལོ་ཚང་གི་ཕྱུགས་ཟོོག་ཡོངས་སླེར་ཡང་མགར་བའི་ནོར་བུས་

ཇུས་བཀོད་དང་སྣ་ེཁྲོིད་བྱས་ནས་གཞིིས་སུ་ལོོག་སྟ་ེལོ་ོགསར་གྱི་ིགྲ་སྒྲིིག་ལོ་བྲེལོ། 

བོད་ཀྱི་ིལོ་ོགསར་བཏང་པ་དང་ནམ་ཟླ་ཇ་ེདྲོ་ོརུ་གྱུར། ཉོིན་མ་ོགངས་སར་སྨིག་རྒྱུའ་ི

ཆུ་བ་ོལྷུང་ལྷུང་དུ་འབབ་པའ་ིཁྲོོད་ཐག་རིང་ག་ིརྡོ་ོཕོ་བོང་དང་ཉོ་ེཁོོར་གྱི་ིཕྱུགས་རིགས་

དཀར་ནག་ཡོངས་དྲོོད་རློངས་དང་མཁོའ་དབུགས་ཀྱིིས་ཆོེ་རུ་བཏང་ནས་གནམ་

འདེགས་ཀྱི་ིཀ་བ་དང་འདྲོ་ལོ། འཇག་རྩྭ་རླུང་གིས་གཡ་ོབ་ལྟར་འདར་ཡོམ་ཡོམ་བྱེད་

ཀྱི་ིའདུག

ལུག་ཐང་ལོ་སྔར་བྱུང་མ་མྱེངོ་པའ་ིདབྱར་ཀ་ཞིགི་ཤིར། 

ལོ་ོསྔ་མའ་ིགངས་གསོག་སེན་མོའ་ིསྒོར་རྒྱ་ཙམ་མེད་པར་བཞུ། གངས་སར་ཆུ་

ཕྲན་ལྷུང་ལྷུང་དུ་འབབ་པའ་ིའགྲམ་དུ་ནེའུ་གསེང་གཡུ་ལྟར་སྔ།ོ གསར་སྐྱེེས་རྩྭ་སྔོན་

གྱི་ིཁྲོོད་དུ་མ་ེཏོག་ག་ིམག་ོལྕོག་ལྡེམ། སྣ་མང་ཏ་ེཏོག་དང་རྩ་ིཏོག་ག་ིཁྲོོད་དུ་ད་ལོ་ོསྐྱེེས་

པའ་ིབེའུ་མང་པ་ོབོར་བརློགས་ཕྱིིན་པའ་ིགནས་ཚུལོ་མང་དུ་ཐོན། འབྲ་ིམ་ོགཅོིག་ག་ི

འ་ོམས་ཟོ་ོབ་གཉོིས་གང་། རྒན་འཁོོགས་མག་ོདཀར་ཚང་མས་འད་ིལྟ་བུའ་ིདབྱར་ཀ་

ཞིགི་མཐངོ་མ་མྱེངོ་ཟོརེ། མཚ་ོདང་མཚའེུ་ཡ་ིངགོས་སུ་རློབས་ཀྱི་ིལྦུ་བ་དཀར་པའོ་ིཁོ་

བཏགས་བཏགེ ལྷ་བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མ།ོ གསརེ་བྱ་ངང་པ། ངང་པ་དཀར་པ།ོ ཉོ་གློག་

སོགས་དུས་བྱ་རྣམས་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་གཉོིས་རེ་དང་གཉོིས་རེ་བྱས་ནས་གཤིོག་འགྱུར་

ངོམ་བཞིིན་སླེར་ཡང་འབྱོར་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའ་ིརྩྭ་ཐང་ག་ིམགྲོན་པོར་སླེེབས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

པར་དགའ་བསུ་ཞུས། བྱ་བྱའིུ་ཚགོས་ཀྱིསི་ཙ་ིཙ་ིཀ་ོཀ་ོཞིསེ་མགྲནི་པའ་ིརྫ་རྔ་བརྡུང་། 

ཞི་ོདགའ་ཚ་ེརིང་དང་སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་གཉོིས་ཀྱིིས་ར་ེསྒུག་བྱེད་པའ་ིདམག་དཔོན་

རྒན་གཞིནོ་ཞིསེ་པ་ན་ིཁོ་ོགཉོསི་དང་འགྱིང་ཐག་ཇ་ེརངི་དུ་ཕྱིནི། མགར་བའ་ིནརོ་བུས་

བཤིད་པ་ལྟར་ད་ེསྔནོ་ཚ་ོཔར་དམག་དཔནོ་རྒན་གཞིནོ་ཞིསེ་པ་མདེ་ཀྱིང་ད་ལྟ་སྤྱིང་ཀ་ི

ལྷ་རྒྱལོ་གྱི་ིབུ་དགའ་བའི་ཕྱིག་རྡོོར། ཁོོའ་ིཆུང་མའི་མིང་པ་ོདམར་པོའ་ིགུར་འབུམ་

གཉོིས་དམག་དཔོན་རྒན་གཞིོན་དུ་བསྐེོས་ཏ་ེཟོ་ིལོིང་ག་ིཁོ་ཆོེའ་ིཚོང་པ་ཞིིག་ག་ིལོག་

ནས་བོད་མདའ་ཁུར་ན་མཛེས་ཤིིང་བརྒྱབ་ན་འབེན་ལོ་གཟོེས་པ་ར་ེཉོོས་པའ་ིགཏམ་

ག་ོཐོས་བྱུང་བས། ཕོ་ོགསར་གཉོིས་ཀྱིིས་ད་གཟོོད་མགར་བའ་ིནོར་བུའ་ིགཡ་ོསྒྱུའ་ི

མག་ོསྐེོར་གྱི་ིའོག་ཏུ་ཚུད་པ་ཤིེས་ནས། འཁོོན་ལོེན་ཚ་ཐག་ཆོོད་ཅོིག་སླེོག་རྒྱུའ་ིཇུས་

འགདོ་ཡ་ོའཕྱུག་མེད་པ་ཞིགི་བཤིམས། 

༡༣

སྤྱིང་ཀི་ལྷ་རྒྱལོ་ཚང་གིས་ལོ་ོལྟར་དབྱར་ཚྭ་མི་ལོག་དྲུག་གམ་བརྒྱད་རེ། དེ་

བས་མང་ན་མ་ིམག་ོབཅུ་ཕྱིིན་ནས་སྟོན་ཀ་ཤིར་མ་ཐག་ཕྱིིར་ཚོང་བྱེད་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོཚྭ་

ཡིན་པའ་ིཁོར་ལོ་ོགཅོིག་ག་ིའབྲོག་ལོས་ཐོན་སྐྱེེད་ཀྱི་ིཡོང་འབབ་ཀ་ོལྤགས། སྤུ་རྩིད། 

མར་ཕྱུར། ཤི་ཚིལོ་སོགས་ཕྱུགས་ཐོན་དངོས་རྫས་བཅོས་ལྷ་ོཕྱིོགས་འགྱིང་ན་དག་

ཀངོ་དང་། ཉོ་ེན་ཆུ་ཤུར། སྙི་ེམ།ོ ཕོན་པོའ་ིརྒྱུད་དུ་དངསོ་ཟོགོ་བརྗེ་ེཚངོ་དུ་འགྲ་ོག་ིཡདོ། 

ཞིིང་འབྲོག་བརྗེ་ེཚོང་ན་ིསྤྱིང་ཀ་ིལྷ་རྒྱལོ་ཚང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འབྲོག་པའ་ིཁྱིམ་དུད་

ཚང་མས་ལོོ་གཅོིག་གི་ཟོ་འབྲུ་གཙོ་བའི་ཟོས་རིགས་དང་རྒྱན་གོས་ཕྲུག་སྣམ་ལོ་

སོགས་ཉོ་ོསྒྲུབ་དང་རང་གི་ཕྱུགས་ཐོན་དངོས་རྫས་ཕྱིིར་འཚོང་བྱེད་པའི་གལོ་ཆོེའི་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ཞིོར་ལོས་ཐོན་སྐྱེེད་ཀྱི་ིབྱེད་སྒ་ོཞིིག་རེད། ཁྱིམ་དུད་རབ་ཀྱིིས་མ་ིལོག་བཞི་ིདྲུག ད་ེ

བས་ཡག་ན་མ་ིལོག་བརྒྱད་ཙམ། སྐྱེ་ོགྲས་རྣམས་ཀྱིིས་རང་ག་ིདགའ་ཉོ་ེསྤུན་གྲོགས་

དང་སྡོབེ་ནས་འགྲ་ོག་ིཡདོ། 

ག་ོཐོས་ལྟར་ན། འད་ིལོ་ོསྤྱིང་ཀ་ིལྷ་རྒྱལོ་ཚང་ག་ིཞིིང་འབྲོག་བརྗེ་ེཚོང་དེ། རྒྱུན་

ལྡན་ལྟར་མགར་བའ་ིནོར་བུས་ཚོང་དཔོན་གྱི་ིའགན་ཁུར་ནས་མ་ིལོག་བརྒྱད་འབྲང་

གཅོགི་ཁྲོདི་ད་ེཆུ་ཤུར་དུ་འགྲ་ོརྒྱུ་གཏན་ཁོེལོ་པ་དང་། གསར་དུ་བསྐེ་ོབཞིག་བྱས་པའ་ི

དམག་དཔནོ་རྒན་གཞིནོ་གཉོསི་ཀྱིང་ལོག་ད་ོབྱས་ནས་འགྲ་ོམཁོན་རདེ།

འབྲགོ་ཁུལོ་གྱི་ིཚྭ་པ་དང་ཞིངི་འབྲགོ་བརྗེ་ེཚངོ་ཐགོ་མར་གཞིསི་ལོས་ཐནོ་སྐེབས་

གཞིིས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་འགྲམ་པ་སྦྱིར་བ། ཁོ་བཏགས་གཡོག་པ། སྨོན་ལོམ་འདེབས་

པ་སོགས་ཀྱིིས་ཕོེབས་སྐྱེེལོ་ཞུ་བ། བྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་གྱིོན་ཆོས་ང་ོདྲོག་པ་ར་ེགྱིོན་

ཞིིང་མ་ིགཉོིས་ར་ེལོག་ད་ོབྱས་ནས་ཞིོགས་པ་ཉོ་ིམ་ཤིར་པ་དང་ཤུ་སྒྲི་དང་སྐེད་སྒྲིའ་ི

ཁྲོདོ་ནས་ཐནོ་གྱི་ིཡདོ་པས་དུས་ད་ེན་ིཧ་ཅོང་འཁྲུག་ཆོ་དདོ་པའ་ིདུས་ཤིགི་རདེ།

སྤྱིང་ཀ་ིལྷ་རྒྱལོ་ཚང་ག་ིཚོང་འགྲུལོ་གཞིིས་ལོན་ཐོན་ཏ་ེཉོིན་ཞིག་བདུན་གྱི་ིཉོིན་

མ་ོསྔ་ས་ནས་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་པའ་ིཞི་ོདགའ་ཚ་ེརིང་དང་སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་གཉོིས་ཀྱིིས་ཉོིན་

དང་པོའ་ིས་སྲོད་ཀྱིི་མཚམས་ནས་གསང་སྟབས་ཀྱིི་སྒོ་ནས་རང་རང་གི་རྟེ་སྒ་དང་

སྲབ། རྒྱགས་ཕྱི་ེབླུག་པའ་ིསྒྱི་ེཆུང་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ནས་ན་གཞུང་ནས་སྤྱིང་ཀ་ིལྷ་རྒྱལོ་

གྱིིས་འབྲི་གཡག་བཅོོ་ལྔ་རེ་སྤྲད་དེ་ཉོོས་པའི་རྟེ་འགྲོས་མ་ཡུལོ་ཚོ་པའི་ནང་སྐེད་དུ་

གྲགས་པ་གཉོིས་ཡོད་པ་ད་ེབཟུང་ནས་བཞིོན་ཏ་ེཕྱིིན། ད་རེས་ན་ིཤིོར་མ་ིརུང་པའ་ིག་ོ

སྐེབས་ཤིིག་ཡིན་པས་ཁོོང་གཉོིས་ཡུལོ་ལོས་ཐོན་པ་ནས་བཟུང་ཉོིན་མ་ོར་ིརུ་གབ་སྟ་ེ



 146  

བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ས་སྲདོ་ནས་ནམ་མ་ལོང་བར་ལོམ་ལོ་བཞུད། གཅོགི་ན་ིཁོ་ོགཉོིས་ལོ་རྟེ་བཟོང་པ་ོཡདོ་

ཀྱིང་མཚོན་ཆོ་ནི་སྐེེད་གྲི་རེ་ལོས་མེད་པས་གལོ་ཏེ་ལོམ་དུ་དགྲ་ཇག་འདྲོ་ཐུག་ན་

མགར་པའ་ིནརོ་བུར་འཁོནོ་ལོན་སླེགོ་རྒྱུ་ཕོར་ཞིགོ རང་ག་ིརྟེ་དང་སྐེདེ་གྲ་ིཤིརོ་རྒྱུ་ཡནི་

པ་དང་། གཉོིས་ན་ིགཞིིས་ནས་བཙལོ་འཚོལོ་བྱེད་མཁོན་ཡོང་ན་མ་ིརྙེད་པའ་ིཆོེད་དུ་

ཡནི། 

ཉོནི་གསུམ་པར་ར་ིསྟངེ་ནས་ག་ལོརེ་འཇབ་སྟ་ེབལྟས་པ་ན། འདམ་ཅོགོ་ཙ་ེལོ་ཡ་ི

ཕོར་ནང་ན་ལུང་ཞིེས་པའ་ིས་ཆོར་སྤྱིང་ཀ་ིལྷ་རྒྱལོ་ཚང་ག་ིཚོང་པས་དཀར་གུད་ཐོད་

ནག་ད་ེཕུབ་ནས་བསྡོད་ཡོད་པ་མཐོང་། དཀར་གུར་ཐོད་ནག་ད་ེན་ིཁོ་ོགཉོིས་ལོ་ཆོ་

རྒྱུས་ཤིིན་ཏུ་ཆོ།ེ དཀར་གུར་ཐོད་ནག་ད་ེཡ་ིནང་དུ་ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱིིས་ཇ་ཞིིམ་པ་ོདམ་བ་ེ

གཉོིས་བཏུང་བ་དང་མགར་བའ་ིནོར་བུའ་ིཇ་ཕོོར་ནང་དུ་ག་ོཐལོ་བླུགས་པ། འགྲ་ོཁོར་

ཁོ་ོལོ་གྱིེས་ཕྱིག་ཀྱིང་ཕུལོ་མྱེོང་། ད་ལྟ་མུན་རུབ་པར་དུས་ཡུན་ངེས་ཅོན་ཞིིག་སྒུག་

དགོས་ཡོད་པས་ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱིིས་ཇ་སྡོིག་ཆུང་གང་བསྐེོལོ། སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་གིས་ཤི་ལྷུ་

གཉོིས་ཐབ་འགྲམ་དུ་བསྲེགས་ཀྱིིན། ད་ོདགོང་ཇ་ིལྟར་བྱས་ནས་འཇབ་རྒྱུའ་ིསྐེོར་ལོ་

བཀདོ་པ་འཐནེ། 

ཞི་ོདགའ་ཚ་ེརངི་གསི་རྡོ་ོཕོགོ་གསུམ་གྱི་ིཐབ་ནང་དུ་ལྕ་ིབ་བླུག་གནི་དུ། ཨུམ། ད་ེ

རངི་བདོ་ཚསེ་ག་ཚདོ་རདེ། བཅུ་གཉོསི་རདེ་དམ། བདོ་ཟླ་དགུ་པའ་ིཚསེ། ཚསེ་ཞིསེ་

ལོག་གཡས་པའ་ིལྡག་མཛུབ། དཀྱིིལོ་མཛུབ། སྲནི་མཛུབ། མཐེལོ་ཆུང་ག་ིཚགིས་ར་ེ

ར་ེབཞིིན་གཅོིག་གཉོིས་གསུམ་ཞིེས་མཐ་ེབོང་གིས་བརྩིས་ཏ་ེཡང་མིན་ན་བཅུ་རེད། 

ད་ེམནི་ན་བཅུ་གཅོགི་རདེ། ཁྱདོ་ངའ་ིསར་ཡངོ་དུས་ཚསེ་བརྒྱད་མ་རེད་དམ་ཟོརེ།



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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འ་ོརདེ། ཏག་ཏག་རདེ། ཚསེ་བཅུ་གཅོགི་རདེ། 

ད་ེནས་ཇ་སྡོིག་ག་ིཁོ་ནས་རློངས་པ་སྐྱེ་སྐྱེ་ཆོིལོ་ཆོིལོ་དུ་འཕྱུར་གྱིིན་དུ་ཇ་ཡང་

ཁོོལོ་སོང་བས་སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་གིས་ཕུ་དུང་གིས་ལྗོིབ་ནས་ཇ་སྡོིག་ཐབ་ལོས་ཕོབ་པ་

དང་། ཨ་ཚ་ཚ་ཞིསེ་རྣ་ཤིལོ་གཡས་གཡནོ་གཉོིས་ཕུར། ད་ེམར་ཇ་དྲོ་ིཞིམི་པ་ོཞིགི་སྣ་

ལོམ་དུ་ཐུལོ། ཁོསོ་ཐགོ་མར་རང་ཡུལོ་གྱི་ིརྒྱབ་ར་ིལོ་ཇ་ཕུད་ཕུལོ། 

མཆོདོ་མཆོདོ་མཆོདོ།

རྒྱབ་ར་ིཁོ་འཛནི་ཅོན། 

སྲུང་མ་མྱུར་མགྱིགོས་ཅོན། 

ཕོར་འགྲ་ོདུས་ཀྱི་ིསྐྱེལེོ་མ། 

ཚུར་ཡངོ་དུས་ཀྱི་ིབསུ་མ།

མ་ིབ་ོའདྲོ་འདྲོའ་ིནང་ནས།

མག་ོརྨིགོ་དཀར་གང་གསི་མཐ་ོབར་ཤིགོ 

རྟེ་བ་ོའདྲོ་འདྲོའ་ིནང་ནས།

ལོག་སྲབ་མདའ་གང་གསི་མགྱིགོས་པར་ཤིགོ

ཁོ་ོགཉོསི་ཀྱིསི་ཤི་བསྲགེས་མ་ཟོ་བཞིནི་ཇ་ཐང་གར་པ་ོཞིགི་བཏུང་། ཞི་ོདགའ་ཚ་ེ

རངི་གསི་ཇ་ཕོརོ་གང་བཏུང་ནས་ཨ……ད་ེའདྲོ་ཞིམི་པ་ལོ། ཞིསེ་ཇ་ཕོརོ་རྡོ་ོཡ་ིཅོ་ོཙའེ་ི

སྟེང་དུ་བཞིག་ནས་ཕྱིོགས་བཞིིའི་རི་ཆུ་ལོ་རྒྱང་ལྟ་བྱེད་ཀྱིིན་དུ། ལྟོས་དང་། ཡུལོ་

ལྗོངོས་སྐྱེིད་པ་ོག་འདྲོ་མ་ིའདུག་གམ།

སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་གིས་ཕྱིོགས་བཞིིར་རྒྱང་ལྟ་བྱས་ཏ་ེརང་དབང་མེད་པར་ཆུང་དུས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ནས་གཏངོ་རྒྱུར་དགའ་པའ་ིཁྲོམ་གླུ་ཞིགི་བཏང་པར།

བུ་ཁྲོམ་པ་ང་ལོ་མག་ོསྦྲ་མདེ། །

རྫ་ཁྲོ་ཡག་ཁྲོམ་པའ་ིམག་ོསྦྲ་ཡནི། །

བུ་ཁྲོམ་པ་ང་ལོ་མག་ོདཔནོ་མདེ། །

དགུངས་ཨ་སྔནོ་ཁྲོམ་པའ་ིམག་ོདཔནོ་ཡནི། །

བུ་ཁྲོམ་པ་ང་ལོ་དཔུང་རགོས་མདེ། །

བའོུ་ཁྲོ་རངི་ཁྲོམ་པའ་ིདཔུང་རགོས་ཡནི། །

བུ་ཁྲོམ་པ་ང་ལོ་འགྲ་ོརགོས་མདེ།

རྟེ་འད་ོདགའ་ཁྲོམ་པའ་ིའགྲ་ོརགོས་ཡནི། །

ཞི་ོདགའ་ཚ་ེརིང་གིས་ད་ལྟ་ང་གཉོིས་ལོ་བོའུ་ཁྲོ་རིང་ག་ིདཔུང་རོགས་མེད་ཀྱིང་

ད་ོདགོང་བོད་ཁྲོ་རིང་ག་ིདཔུང་རོགས་ལོེན་པར་འགྲ་ོདགོས་རེད། ཤི་བྲ་ོབ་ཆོ་ེལོ་ཇ་ན་ི

ཞིིམ། ང་ོམ་ཁྲོ་ིཐོག་ག་ིདཔོན་ལོ་ཡང་སྣང་བ་སྐྱེིད་པོའ་ིལོོངས་སྤྱིོད་འད་ིའདྲོ་ཡོད་སྲིད་

དམ། ང་རྟེ་ཐགོ་ཁྲོམ་པའ་ིསྣང་སྐྱེདི་ད།ེ ཁྱདོ་ཁྲོ་ིཐགོ་དཔནོ་ལོ་ཡདོ་ལོ་ེམནི་ཞིསེ་པ་ཅོསི་

མ་བདནེ། 

ད་ལྟ་ཁོོང་གཉོིས་ཀ་ལོོ་ན་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ཞིིང་གང་དུ་འགྲོ་བསམ་ཡང་འོག་ལོ་

བཞིནོ་པའ་ིརྟེ་ཡདོ་པ། བསམ་བླ་ོགཞིན་གང་ཡང་གཏོང་དགསོ་མདེ་པ། ས་གང་སྐྱེདི་

ནས་སྡོོད། ཆུ་གང་ཞིིམ་ནས་འཐུང་། ཉོིན་མ་ར་ེལོ་ས་ཆོ་གཙང་མ་ར་ེསྤོོས་ཏ་ེའགྲ་ོབ་

ལོས་སྐྱེིད་པ་ག་ལོ་ཡོད། ད་རེས་སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་གིས་བཏང་པའ་ིཁྲོམ་གླུ་ལྟར་སྡོོད་པའ་ི

སྦྲ་གུར་མདེ་པ་ཁྲོ་ཡག་རྫ། འད་ིབྱསོ་འད་ིམ་བྱདེ་ཟོརེ་མཁོན་གྱི་ིམག་ོདཔནོ་མདེ་པ་ཨ་
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སྔོན་གནམ། ཡུལོ་ཚ་ོཔའ་ིནང་སྐེད་དུ་གྲགས་པའ་ིརྟེ་འགྲོས་མ་ན་ིརིན་གྱིིས་ཉོ་ོདགོས་

མདེ་པར་ཁོ་ོགཉོསི་ལོ་དབང་། འཛམ་བུའ་ིགློངི་ན་རང་དབང་ཅོན་ཁོ་ོགཉོསི་ལོས་སྐྱེདི་

པ་ག་ལོ་ཡོད་སྙིམ། བྱང་ཐང་ག་ིཕོ་ོགསར་རྣམས་ཀྱིིས་ཁྲོམ་པ་ལོ་ཡིད་སྨོན་སྐྱེ་ེདོན་

ཡང་ད་ེལོས་ཅོ།ི བོད་ཟླ་དགུ་པའ་ིགནམ་གཤིིས་བསལིོ་དྲོོད་སྙིོམ་ཞིིང་། རིན་གྱིིས་ཉོ་ོ

དགོས་མེད་པའ་ིརྟེ་མཆོོག་གཉོིས་ཀྱིིས་ཆུ་ཕྲན་གྱི་ིའགྲམ་དུ་རམ་དཀར་རྩྭ་མཆོོག་ག་ི

ར་ོབཅུད་ལོ་རོལོ་བཞིནི་སྐེ་ེཡ་ིདྲོལིོ་བུའ་ིཏངི་ཏངི་ག་ིསྒྲི་ན་ིརྣ་བར་སྙིན་ཞིངི་འཇབེས།

ཁོ་ོགཉོསི་ཟོ་འཐུང་ཡདི་ཚམིས་པ་བྱས་རྗེསེ་རྟེ་གཉོསི་གཏདོ་ཁོ་སྤོསོ། ད་ེནས་ཆུ་

ཕྲན་གྱི་ིའགྲམ་ནས་ཆུ་བླངས་ཏ་ེམ་ེབཏང་པའ་ིཤུལོ་དུ་ཆུ་སྡོིག་གང་བླུག ཤི་མར་དང་

རྩམ་པ་སོགས་ཟོས་རིགས་མ་ལུས་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་ནས་ཕྱིོགས་བཞིིའི་རླུང་

འགགོ་ཐུབ་པའ་ིརྫ་སྦུག་ཞིགི་ནང་དུ་གཉོདི་ལོམ་གྱི་ིཞིངི་ཁོམས་སུ་གཤིགེས།

ཞི་ོདགའ་ཚ་ེརིང་གཉོདི་ལོས་སད་དུས། ཉོ་ིམ་ནུབ་ར་ིལོས་བཞུད་ཟོནི་ནས་ནུབ་

ཕྱིོགས་གནམ་གྱི་ིཕྱིེད་ཀ་དགོང་མོའ་ིདམར་སེར་མཚམས་སྤྲིན་གྱིིས་བརྒྱན་ཏེ། རྩྭ་

ཐང་སྣོད་ཀྱིི་འཇིག་རྟེེན་མ་ལུས་འཆོར་ཡན་གྱིིས་ཕྱུགས། སྒང་གཤིོང་དང་། མཐ་ོ

དམན་མི་འདྲོ་བའི་ས་འཛིན་མུ་ཁྱུད་ཀྱིི་ཕྲེང་ཚོགས་ཀྱིི་དབྱེ་མཚམས་སྔར་བས་

གསལོ། ཉོིན་གང་གཟོས་སུ་བཀྲམ་པའ་ིདཀར་ནག་ཕྱུགས་རིགས་ཀྱི་ིཁྱུ་ཚོགས་རྫ་ི

བོའ་ིསྙིན་འཇེབས་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་ིའགྱུར་ཁུག་དང་སྡོེབས་ནས་ལྷས་ར་དྲོ་ོམོའ་ིཕྱིོགས་

སུ་ལོགོ སྐེབས་དརེ་སྐུ་ཉོདི་གལོ་སྲདི་ར་ིམ་ོམཁོས་ཅོན་ཞིགི་ཡནི་ན། སྔར་སྲདི་ན་མ་

གྲགས་པའ་ིསྣུམ་ཚོན་ར་ིམ་ོཞིིག་གསར་རྩོམ་ཐུབ། སྐུ་ཉོིད་གལོ་སྲིད་དབྱངས་རྩོམ་

མཁོས་ཅོན་ཞིགི་ཡནི་ན། རྔམ་བརྗེདི། འཆོམ་མཐུན། མུ་མཐའ་མདེ་པའ་ིམཉོམ་སྡོབེ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

རལོོ་དབྱངས་ཤིགི་རྩམོ་ཐུབ།

ཁོ་ོགཉོིས་ད་ེམར་ཡར་ལོངས་ཏ་ེརྟེ་སྒ་བརྒྱབ། རྒྱགས་ཕྱི་ེཤི་ཐག་གིས་དམ་པར་

བསྡོམས། རྟེའ་ིསྐེ་ེརུ་བཏགས་པའ་ིདྲོིལོ་ཆུང་བླངས་ཏ་ེརུམ་དུ་བཅུག སྐེ་རགས་དང་

ལྷམ་སྒྲིོག་དམ་པར་བསྡོམས་ནས་ར་ིསྣ་དེའ་ིརྒྱབ་ནས་ཐུར་དུ་བབས། ས་མ་རུབ་

ཙམ་ལོ་ར་ིགཤིམ་གྱི་ིགཙང་ཆུ་ཡོད་ས་ཞིིག་ཏུ་དུ་སླེེབས། སྟུད་མར་ཉོིན་མང་པ་ོཁོ་

ཆོར་གང་ཡང་མ་བབས་པས་གཙང་ཆུ་ད་ེཙམ་གྱི་ིཆོེན་པ་ོམེད། ཁོ་ོགཉོིས་ར་ེཞིིག་རྟེ་

ལོས་བཤིོལོ་ཏ་ེཕྱིོགས་བཞིིར་རྒྱང་མིག་བལྟས་པ་ན་ད་ེཁུལོ་གྱི་ིའབྲོག་སྡོ་ེའདུས་སྡོོད་

ཅུང་ཁུ་དགོ་པ་དང་། ན་ཐང་རྒྱ་ཆོ་ེབ། ཚརེ་མ། པདྨ། སུ་རུ་སགོས་ཤིངི་ཕྲན་ཡང་རྒྱ་

ཆོ་ེཙམ་འདུག ཁོ་ོགཉོིས་རྟེར་བཞིོན་ནས་གཙང་ཆུ་བགྲལོོ་རྗེེས་གཙང་འགྲམ་གྱི་ིབྲག་

ཚམོ་ཞིགི་ག་ིནང་ནས་མྱུལོ་ཞིབི་བྱས། སྤྱིང་ཀ་ིལྷ་རྒྱལོ་ཚང་ག་ིཚངོ་སྒར་གྱི་ིགུར་དང་

ཁོ་ོགཉོིས་བར་ཧ་ཅོང་ཉོེ་བ་དང་། ཁོ་ོཚོའི་ཁོལོ་གཡག་གི་གདང་སྦྲའི་ལྷ་ོཕྱིོགས་སུ་

བརྒྱབ་ནས་འདུག རྫ་ིབོས་འུར་རྡོ་ོཀློད་ལོ་བསྐེོར་གྱིིན་ཁོལོ་གཡག་གདང་དང་བར་

ཐག་ཉོ་ེབའ་ིས་ནས་སྐེོང་བྱུང་། ད་གཟོོད་འབྲང་མ་ིཡོངས་སྒོར་དོན་ནས་འབྲ་ིགཡག་

གདང་ལོ་འདོག་རྩིས་ཀྱིིས་ལོ་ལོ་གདང་ག་ིཁྲོོད་དུ་སོང་། ལོ་ལོ་གཅོིན་པ་གཏོང་བར་

ཕྱིནི། ལོ་ལོས་ཕོན་ཚུན་སྦིདེ་ཀ་འགྲན། མ་ིགཅོགི་ག་ིལོག་ཏུ་ཆུ་སྣདོ་ཅོིག་ཁྱརེ་ནས་ཁོ་ོ

གཉོིས་ཀྱི་ིཕྱིོགས་སུ་ཆུ་ལོེན་པར་འོང་། གཙང་འགྲམ་གྱི་ིཆུ་ལོེན་སའ་ིཐད་དུ་ཆུ་བེམ་

འཇོག་ས་རྡོ་ོཁྲོ་ིཞིིག་ཡོད་པ་དེའ་ིགཡོན་ཕྱིོགས་སུ་ཆུ་ལོེན་མཁོན་གྱི་ིལོམ་ཕྲན་སྐྱེ་ཤི་

ར་ེབ་ཞིིག་འདུག ད་ེམར་ཁོ་ོགཉོིས་རྡོ་ོཁྲོིའ་ིགཡས་ཕྱིོགས་སུ་གབ་སྟ་ེགྲ་ིརིང་ཤུབས་

ལོས་ཕྱུང་ནས་སྒུག མ་བྱན་ད་ེགླུ་ཆུང་གྱིེར་བཞིིན་སྣང་མེད་ཀྱིིས་ལོམ་ཕྲན་ད་ེབརྒྱུད་
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དེ་གཙང་འགྲམ་དུ་ཡོང་སྟེ་རག་སྐྱེོགས་ཀྱིིས་ཆུ་བཅུ་གྲབས་བྱེད་པ་དང་ཁོོ་གཉོིས་

ཞིོགས་གཡས་ཕྱིོགས་ནས་དོན་ཏེ། སྐེད་རྒྱག སྐེད་བརྒྱབ་ན་གསོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞིེས་

འཇགིས་སྐུལོ་བྱས།

མ་ིད་ེན་ིསྤྱིང་ཀ་ིལྷ་རྒྱལོ་ཚང་ག་ིཚྭ་པ་དང་ཚོང་པའ་ིགནས་སྐེབས་ཀྱི་ིགཡོག་པ་ོ

ངན་མིང་དུ་ས་གནམ་ཁོ་ཁྲོོད་ཟོེར་བ་དེ་རེད། ཁོོས་ཁོོ་གཉོིས་ཡིན་པ་ཤིེས་ཏེ་སྐེད་

ཤུགས་ཆུང་ངུའི་སྒོ་ནས་ཁྱེད་……ཁྱེད་……ཁྱེད་གཉོིས་……ཞིོ་དགའ་ཚེ་རིང་

གསི་ཁོ་ཚུམས་ཞིསེ་གྲ་ིམཇངི་པའ་ིསྟངེ་དུ་བཞིག སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་གསི་ཚད་ལོས་འདས་

པའི་མགྱིོགས་ཚད་ཀྱིིས་མི་དེའི་སྐེེད་རགས་བཀྲོལོ་ནས་དཔུང་པའི་ཡལོ་འདབ་

གཉོསི་དང་རྐང་པ་ཕྱིནི་ཅོ་ིལོགོ་པར་རལིོ་རལིོ་གྲུ་གུ་འདྲོ་བ་བཀྱིགིས། གསོ་ཀྱི་ིཕུ་དུང་

ག་ིཁོ་བཅོད་ད་ེཁོ་ནང་དུ་བཅུག་སྟ་ེསྨྲ་སྒ་ོབཀག རག་སྐྱེོགས་ད་ེམག་ོལོ་གཡོག ད་ེ

ནས་གུར་གྱིི་འགེབས་སྲུང་གི་འོག་མགྱིོགས་ཞིིང་མྱུར་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱིིན་ཏེ་གུར་

འདབས་ཀྱི་ིཕུར་པ་བླངས་ནས་གུར་གྱི་ིནང་དུ་འཛུལོ། 

སྐྱེ་ལོོ་བུ་ཆུང་གིས་གྲི་རིང་ཀློད་དུ་འཕྱིར་ཞིིང་རྣ་བ་བླགས་ཏེ་སྦྲའི་ཕྱིི་རོལོ་དུ་

གནས་ཚུལོ་ཡདོ་མེད་ཉོན། 

སྦྲའ་ིཕྱི་ིརོལོ་དུ། ཤི་ོལོ་ེཤི་ོལོེ། གདང་མགོའ་ིལྷ་གཡག་གྭ་པ་ད་ེཤི་ོལོ་ེཤི་ོལོེ། ད་ེ

འོག་ཁུ་འདུ་རོག་པོ་དེ་ཤིོ་ལོེ་ཤིོ་ལོེ། ཞིེས་འབྲང་མི་རྣམས་ཀྱིིས་ནོར་འདོག་གི་གླུ་

དབྱངས་གྱིརེ་གྱིནི་རང་རང་ག་ིཁོལོ་གཡག་གདང་ག་ིག་ོརམི་ཇ་ིབཞིནི་ར་ེརརེ་མངི་ར་ེ

ཡོད་པ་བྱས་ནས་གདང་ལོ་འདོགས་པ་ལོས་སྦྲ་ནང་དུ་མ་བྱན་ས་གནམ་ཁོ་ཁྲོོད་

བསྡོད་ཡདོ་པས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་མཁོན་སུ་ཡདོ།
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཞི་ོདགའ་ཚ་ེརིང་གིས་དགའ་བའ་ིཕྱིག་རྡོོར་དང་དམར་པོའ་ིགུར་འབུམ་གཉོིས་

ཀྱིསི་ཀ་བར་བཅོངིས་པའ་ིམ་ེམདའ་གསར་པ་གཉོིས་ཀ་བླངས། གཅོིག་སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་

ག་ིལོག་ཏུ་བཞིག ད་ེནས་ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱིིས་རྫས་ཁུག་དང་མདེལོ་ཁུག་ཕོལོ་ཆོེར་ལོ་ལོ་

རུམ་དུ་བཅུག ལོ་ལོ་སྐེེད་པར་བཅོིངས། ཞིར་དུ་ཇ་བླུག་པའ་ིར་ིདྭགས་གནའ་བའ་ི

གློིས་བུ་གཅོིག་འདུག་པ་དེའང་ཕྲག་པར་ཁུར་ནས་ཇ་ཕོོར་པ་གང་འཐུང་བའི་དུས་

ཚོད་ཀྱིང་མ་དགོས་པར་སླེར་སྦྲའི་བྱང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཤིམ་འདབས་ནས་དོན་ཏེ་

མགྱིགོས་དང་མྱུར་གྱིསི་རྒྱུག་ནས་རྟེ་ཡདོ་སར་སླེེབས། 

ཁོ་ོགཉོིས་གཉོིས་ཀ་ཆུང་དུས་ནས་རྟེ་རྩལོ་ལོ་ཤིིན་ཏུ་བྱང་པས་རྐང་པ་ཡོབ་ལོ་

རེག་ཙམ་ཡང་བྱེད་དགོས་མེད་པར་སྒ་མཆོོང་བྱིའུ་གནམ་ལོས་བབས་འདྲོ་ཞིིག་

བྱས་ནས་རང་རང་ག་ིརྟེ་ལོ་བཞིོན་ཞིིང་ལྕག་ཚན་དགུང་དུ་འཕྱིར་ནས་བྱ་འཕུར་པ་

ལྟར་ཕྱིནི། 

འགྱིང་ཐག་རྒྱང་གྲགས་གཅོིག་ཙམ་ཕྱིིན་རྗེེས། ཏྭ། ཞིེས་མ་ེམདའ་ིསྐེད་གཅོིག་

གྲགས་ནས་བྱུང་། ད་ེན་ིའབྲང་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་འབྲ་ིགཡག་གདང་ལོ་བཏགས་ཟོ་ིཏ་ེ

གུར་ནང་དུ་སླེེབས་དུས་གསར་དུ་ཉོོས་བྱས་པའ་ིམ་ེམདའ་གཉོིས་མེད་པ་དང་། མ་

བྱན་ས་གནམ་ཁོ་སྤྲོད་མཐོང་ཡུལོ་དུ་མེད་པ་སོགས་བསམ་ཡུལོ་ལོས་འདས་པའི་

བྱུར་ཉོེས་མག་ོཐོག་ཏུ་ལྷུང་པས་སེམས་ནང་ག་ིཁོོང་ཁྲོ་ོའཇགས་ཐབས་མེད་ཀྱིང་བྱ་

ཐབས་ཟོད་ད་ེདམགིས་ཡུལོ་མེད་པའ་ིམ་ེམདའ་རྒྱག་རདེ། 

ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི། ང་ོམ་ད་ེའདྲོ་ཡནི་ན་མ་ིད་ེགཉོསི་ལོས་སླེ་པ་ོཞིགི་མ་རདེ། འནོ་

ཀྱིང་ང་ཚ་ོརང་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ཤི་ིམ་ིནུས་པ་མེད་མོད། ཕྱིོགས་གང་དུ་འགྲ ོམ་ིད་ེགཉོིས་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ཀྱིསི་བཤིད་པ་བདནེ་ན་ཁོ་ོགཉོསི་རང་ཡུལོ་དུ་ལོགོ་མ་ིསྲདི།

བད་ེཆོནེ་དབང་འདུས་ཀྱིསི། བདནེ་པ་ཡནི་མནི་ཧ་མ་ིག ོཁོ་ོགཉོསི་ཀྱིསི་བཤིད་

པ་ལྟར་ན། ཁོ་ོགཉོིས་རང་ཡུལོ་བསྐྱུར་ནས་ལོ་ོང་ོགསུམ་ཕྱིིན། མ་ིརྐྱང་རྟེ་རྐྱང་བྱས་

ནས་མཚན་མ་ོནང་དུ་ཐེངས་ཁོ་ཤིས་ལོོག་མྱེོང་པ་མ་ཟོད། ཕོ་མ་སྤུན་མཆོེད་ལོ་ཇག་

ཐབོ་ཀྱི་ིདངསོ་རྫས་སྣམ་བུ་དང་སྤུ་ཕྲུག ཇ། བུ་རམ་ལོ་སགོས་ལོག་རྟེགས་གྱི་ནམོས་

པ་བསྟརེ་མྱེངོ་ཟོརེ།

ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིསི་ཅུང་ཟོད་མན་ོབསམ་བཏང་ནས། འ་ོན་ཁོ་ོགཉོསི་ག་འདྲོ་

བྱས་ནས་ཁྱདོ་ཚའོ་ིནང་དུ་འཛུལོ་པ་རདེ།

རྡོོ་འབུམ་དང་འཇིགས་བྱེད་ཚེ་རིང་། བུ་སྟག་སྐྱེབས། ལོ་ཆོའི་མགོ་སོགས་

གཏམ་རྒྱུད་དང་མི་རྒན་པའི་སྐེད་ཆོར་ཉོན་རྒྱུར་དགའ་བའི་ཕོོ་གཞིོན་མང་པོ་ཞིིག་

གིས། ངས་ཀྱིང་ད་ེའདྲོ་ིདགོས་བསམ་བྱུང་། ངས་ཀྱིང་ད་ེའདྲོ་ིདགོས་བསམ་བྱུང་། 

ཞིེས་སྐེད་ཅོོར་ལོོང་ལོོང་གིས་བད་ེཆོེན་དབང་རྒྱལོ་གྱི་ིཕྱིོགས་སུ་ནུད་ད་ེསྐེད་ཆོ་ཉོན་

འདོད་ཀྱི་ིསྤྲ་ོབ་རབ་ཏུ་འཕོེལོ།
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 ལེའེུ་བཞོ་ིཔོ། མྱུལེ་དཔྱད་དང་རྔོནོ་རྒྱག

༡༤

ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་བདེ་ཆོེན་དབང་འདུས་ཀྱིི་སྐེད་ཆོར་དེ་ཙམ་གྱིི་ད་ོསྣང་

མེད་པར་ཤི་ཏིག་ཆོེན་པ་ོཞིིག་བཅོད་ད་ེཟོས་སྒུག་པའ་ིར་ིབྱིའུ་ལྡོང་ཏིལོ་ཞིེས་པ་དེའ་ི

ཕྱིོགས་སུ་གཡུག རི་བྱིའུ་དེས་ཏིས་ཏིང་ཏིང་ཞིེས་དགའ་བའི་སྐེད་རྒྱག་བཞིིན་ཤི་

ཏིག་ད་ེམཆུ་ཡིས་བཟུང་ནས་ཕྱིོགས་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་འཕུར། ད་ེམར་ཡང་ནས་བྱིའུ་

ཞིེས་པའ་ིར་ིབྱིའུ་རྒྱ་སྨུག་གཅོིག་ཁོོའ་ིགམ་དུ་ཡོང་ནས་སྐེབས་ར་ེཁོོའ་ིང་ོགདོང་ལོ་

བལྟ་བ་དང་། སྐེབས་ར་ེས་སྟངེ་དུ་རྒུན་འབུ་འཚོལོ་གྱིནི་འདུག 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། ཧུང་། ཁྱོད་ལོ་ཡང་ཤི་དགོས་སམ། འོ། ཁྱོད་ཤི་ཟོ་

མཁོན་མིན་པས་ངས་སྤོག་ཅོིག་བསྟེར་ཞིེས་སྤོག་འཆོན་བུ་ཞིིག་བྱིའུ་དེར་སྤྲད། ད་ེ

ནས་བྱ་མྱེང་ཞིགི་བྱས་ནས། ཝ་ཡ།ེ ཁོ་ོཚ་ོཁོ་ོཚ།ོ ད་མ་ིདེའ་ིཁོ་ལོ་མ་ལྟ། ངས་བལྟས་

ན་འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་ལོོག་ཐོངས། ངའ་ིཤིག་པ་ོམར་ཁུ་ཚ་ེརིང་ལོ་གནས་ཚུལོ་

ཤིོད། ད་ེམིན་ན་ཁོོས་ང་ཚ་ོསྒུག་ཡོད་ངེས་རེད། འད་ིརྒྱུད་དུ་དུད་ཁྱིམ་ན་ིམཐོང་རྒྱུ་

མདེ་པའ་ིས་སྟངོ་རདེ་འདུག་ཀྱིང་། ཐག་རངི་ཙམ་ཕྱིིན་ན་ཡུལོ་སྡོ་ེམ་ིགསུམ་ཡདོ་ངསེ་

རདེ། ང་དང་ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན། ལོ་ཆོའ་ིམག ོར་རྫ་ིབུ་ཆུང་ང་ཚ་ོབཞི་ིཤིར་ལྷ་ོནུབ་བྱང་

ཁོག་བགསོ་ནས་ཡུལོ་སྡོ་ེམ་ིགསུམ་ལོ་སྐེད་ཆོ་འདྲོ་ིབར་འགྲ ོཉོནི་ཞིག་ག་ཚདོ་དགསོ་

མིན་ད་ལྟ་སུས་ཀྱིང་ཤིོད་དཀའ། ཉོིན་ཞིག་ཁོ་ཤིས་འགོར་བ་ཡིན་ན་ར་ིདྭགས་འདྲོ་མ་
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བསད་ན་མ་གཏགོས་ཟོ་རྒྱུ་མདེ་པས་ཐབས་མདེ།

ད་ེམར་ད་རེས་བླ་ོརྩ་ེགཅོིག་སྒྲིིམ་གྱིིས་བཟུང་དམག་ག་ིསྐེད་ཆོ་ཉོན་བཞིིན་པའ་ི

མི་རྣམས་སྒྱུ་འཕྲུལོ་ལྟ་བུའི་དོན་སྤྱིི་སྣ་ཚོགས་ཀྱིི་རྒྱ་ལོས་ད་དངོས་ཀྱིི་འཁོོར་པའི་

འདམ་རྫབ་ཀྱི་ིནང་དུ་ལོགོ་སྟ་ེཚང་མ་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་གྱི་ིགམ་དུ་འདུས།

ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི། རདེ། ཁྱདོ་ཀྱིསི་བཤིད་པ་ད་ེརང་རདེ། ངས་བྱས་ན་ཁྱདོ་རང་

འགྲ་ོདགོས་མ་ིའདུག འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་དང་ཁོོང་ཚ་ོབཞི་ིཕྱིིན་ན་འགྲིག་ག་ིརེད། 

ཅོསེ་བཤིད། 

འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་གྱིིས། ངའ་ིནང་ལོ་མ་ིལོག་མང་པ་ོཡོད། ང་ལོ་ལོས་བྲེལོ་

གང་ཡང་མེད། ངས་ཁྱོད་ཚོར་ཕོན་ཞིིག་མ་ཐོགས་ཀྱིང་……ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། མ་

རེད། མ་རེད། ཁྱོད་ཀྱིིས་ང་ཚོར་ལོམ་སྣ་ཁྲོིད་དེ་ང་ཚོར་རོགས་བྱས་ནས་ཕོན་

བཏགས་པ་རདེ། ཁྱདོ་རང་ད་ལྟ་མ་ལོགོ་ན་ནང་མ་ིརྣམས་ཀྱིསི་སམེས་ཁྲོལོ་བྱདེ་ངསེ་

རདེ། ང་ཚོའ་ིགནས་ཚུལོ་མར་ཁུ་ཚ་ེརིང་ལོ་ཤིདོ། ཅོསེ་བཤིད། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ཇག་ཐོབ་ཀྱི་ིགྲ་ིཡག་ཙམ་ཞིིག་རྔན་པར་སྤྲད་དེ། ཁྱོད་

ཀྱིསི་ཤིག་པ་ོམར་ཁུ་ཚ་ེརངི་ལོ་ང་ཚོའ་ིགནས་ཚུལོ་གསལོ་པ་ོཤིདོ། ང་ོཚསོ་ར་མདའ་

འགྲོ་རྒྱུར་ཕོལོ་ཆོེར་ཉོི་མ་ཁོ་ཤིས་དགོས་ངེས་རེད། ཐོག་མར་ཕྱིོགས་གང་དུ་འགྲོ་

དགསོ་མནི་ད་ལྟ་ཧ་མ་ིག་ོབས་ཉོ་ིམ་ཁོ་ཤིས་དགསོ་ངསེ་རདེ་ཅོསེ་ཤིདོ།

འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་ལོ་མ་ེམདའ་དང་གྲ་ིཡ་ིརྔན་པ་རག་པས་རྟེ་སྤྲད་པ་ལོས་

ཀྱིང་དགའ་བར་གྱུར་ནས། གྲ་ིཡ་ིརྒྱབ་མདུན་གང་སར་ཡང་སྐེོར་བསྐྱེར་སྐེོར་གྱིིས་

མྱེངོ་རོལོ་བྱདེ་ཀྱིིན་དུ། ཡག་བྱུང་། ཁོ་དྲོ།ོ ཞིསེ་བཤིད།
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། ད་ེརང་རེད། དོན་དག་ཆུང་ཆུང་ད་ེའདྲོ་ཞིིག་ལོ་གྲོས་

མང་པ་ོད་ེའདྲོ་བཤིམ་དགསོ་དནོ་ཅོ་ིཡདོ། ཡ། བུ་ཚ་ོརྟེ་སྒ་རྒྱབོ། ཅོསེ་ཁོ་ོརང་ག་ིརྟེ་ལོ་

སྒ་བརྒྱབ་ཅོངི་རྔ་མདུད་བསླེས། ད་ེནས་མ་ེམདའ་ིརྣ་རྫས་བླུགས།

ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ཀྱིིས། ཁྱོད་ཚོས་ཇག་པའི་གནས་

ཚུལོ་ག་ོརིག་ཐོས་གསུམ་བྱུང་ན་ཇག་པ་འགྲ་ོབའ་ིཕྱིོགས་སུ་ཆུ་ཆོེན་པ་ོདང་ལོ་ཆོེན་

པོ་གང་ཡོད་ཞིིབ་ཕྲའི་སྐེད་ཆོ་དྲོིས་ནས་མགྱིོགས་དང་མྱུར་གྱིིས་ཚུར་ལོོག་ཡོང་

དགོས། ད་ེརིང་ཁྱོད་ཚོར་གྲ་ོཤི་（ལོམ་རྒྱགས）རྐུར་རྒྱུ་མ་རྙེད་ཀྱིང་བོའུ་ཁྲོ་རིང་

རྒྱབ་ལོ་ཁུར་པའི་སྐྱེེས་པ་ཕོོ་ལོ་ཤི་ཟོ་རྒྱུ་མ་རྙེད་པའི་ལོོ་རྒྱུས་ག་ལོ་ཡོད། ཁྱོད་ཚོ་

ལྟོགས་མ་ིསྲིད། ཅོེས་བཤིད། ད་ོདགོང་ས་ཆོ་གང་དུ་སླེེབས་ཀྱིང་ས་རུབ་རྗེེས་གཉོིད་

ཡག་པ་ོཉོལོོ། ས་མ་རུབ་གངོ་ཉོལོ་བ་ཡནི་ན་ར་ིམག་ོནས་ཇག་པ། ཨུམ། མ་ིད་ེགཉོསི་

ཀྱིིས་མཐོང་ན་ཉོན་ཁོ་ཆོེ། ཁོོས་བཤིད་པ་ལྟར་ན་མ་ིད་ེགཉོིས་ཡང་སྤྱིིར་བཏང་མིན་

པའ་ིཕོ་ོརྒདོ་གཉོསི་ཡནི་པ་འདྲོ། ཞིསེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བདམས།

ཇག་པའ་ིརྗེེས་རྩད་བཅོོད་བྱེད་མཁོན་གྱི་ིསྐྱེ་མ་ིབཞི་ིདང་འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་

བཅོས་པ་ཕྱིགོས་ས་ོསརོ་ཕྱིནི།

༡༥

ཕྱི་ིཉོིན་ཞིོགས་ཇ་བཏུང་རྗེེས་ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ཀྱིིས་ཚ་ེ

སྐྱེབས སྟག་སྐྱེབས་ རྡོ་ོའབུམ་གསུམ་ལོ་ང་ཚོའ་ིའབྲ་ིགཡག་བྱ་འཕུར་རྗེེས་མེད་དུ་

གྱུར། ནང་ནས་ཡོང་དུས་ལོམ་རྒྱགས་མང་པ་ོམེད། ཇག་པ་འ་ིཟོས་རིགས་ཤི་ཏོག་

ཙམ་མ་གཏོགས་མར་ཕྱུར་ན་ིམང་པ་ོམ་ིའདུག མ་གཞི་ིང་ཚ་ོམ་ིམང་པའ་ིཁོར་ད་ལྟ་
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བཟུང་དམག་དང་རྨིས་མ་ཡོད་པས་ཟོ་མཁོན་མང་ལོ་ཟོ་རྒྱུ་ཉུང་བས་ང་ཚོས་ད་ནས་

ར་ིདྭགས་མ་བསད་ན་ཐབས་མེད་རེད། ཁྱོད་ཚ་ོགསུམ་ར་ིདྭགས་རྔོན་པར་གཏོང་བ་

ཡིན། དེའ་ིཞིར་དུ་ས་སྡོ་ེམ་ིགསུམ་ཐུག་ན་ཁྱོད་ཚོས་ཀྱིང་ང་ཚོའ་ིའབྲ་ིགཡག་འདེད་

མཁོན་སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་དང་ཞི་ོདགའ་ཚ་ེརིང་ཞིེས་པ་ད་ེགཉོིས་ག་ོརིག་ཐོས་གསུམ་གྱི་ི

སྐེད་ཆོ་དྲོསི། ཞིསེ་གལོ་པ་ོཆོ་ེལོ་ནན་གྱིསི་བསྐུལོ་ནས་མ་ེམདའ་དང་རྫས་མདལེོ་ལྡངེ་

ངསེ་ཞིགི་དང་དསོ་རྟེ་བསྐུར་ནས་ར་ིདྭགས་རྔནོ་པར་བཏང་། 

འད་ིད་ེརངི་ཉོནི་གུང་ཉོནི་གུང་ཚ་འབགོ་རྒྱག་བྱདེ་ཡནི། ད་ོདགངོ་ཕོལོ་ཆོརེ་ཚུར་

འཁོརོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། དའེ་ིརངི་ར་ིདྭགས་བསད་ད་ེཟོ་རྒྱུ་རདེ། ཅོསེ་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་

གྱིིས་ཇག་པའ་ིསྦྲ་ནང་ནས་མར་གཟོན་ཐང་ཁུག་ཆོེན་པ་ོགང་དང་ཇ་སྦིར་མ་ོད།ོ རག་

སྡོགི་ལུང་གཉོསི་མ་གཅོགི་བསྐུར།

འགྲ་ོཁོར་ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། ད་རེས་རྒྱུན་པར་རྟེ་རྒྱུག་སྐེབས་ཞིར་འཕོན་གྱིི་

དཔའ་རྩལོ་སྟནོ་ཤིགོ་ཨང་། ཞིསེ་དམག་སྤྱི་ིཞིགི་གསི་འཐབ་འཛངི་པར་ར་ེབ་ནན་པའོ་ི

ལོས་འགན་སྤྲོད་པ་དང་། སྐུལོ་ལྕག་གཏོང་པ་ལྟར་ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ིཕྲག་པར་ལྕག་ཙམ་

བྱས། 

༡༦

ང་ོམ་རེད། ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ིརྟེ་རྩལོ་དང་མདའ་འཕོེན་ཀྱི་ིཉོམས་འགྱུར། མ་ེམདའ་ི

གཟོེས་ཁོ་སེར་ཆོེན་རྩྭ་ཐང་དུ་སྐེད་གྲགས་ཡོད། ཡུལོ་གྱི་ིར་ིགས་ོདང་རྟེ་རྒྱུག་འདུ་

འཛོམས་ཀྱི་ིསྐེབས་སེར་ཆོེན་རྩྭ་ཐང་ག་ིཆོེད་དུ་གཟོ་ིབརྗེིད་མང་པ་ོབརྩོན་ལོེན་བྱེད་

མྱེོང་། ད་ེཡང་ཐེངས་ཤིིག་ཁོམས་ཕྱིོགས་ནས་ཡོང་པའ་ིཇ་པའ་ིཚོང་དཔོན་ཞིིག་དང་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཆོོས་དཔལོ་གཉོིས་ཤི་ཆོང་ག་ིསྟོན་མོར་རོལོ་བཞིིན་ཅོ་ིགྲོས་མོལོ་གྲོས་ཀྱི་ིགཏམ་ལྒིིང་

བྱདེ་སྐེབས། ཇ་པའ་ིཚངོ་དཔནོ་གྱིསི་ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ིམ་ེམདའ་ིཚ་ཁོ་གཞིན་གྱིསི་འགྲན་

ཟླ་བྲལོ་བ་ཤིེས་རྟེོག་བྱུང་བས། དངོས་གནས་སྤྱིིར་བཏང་མིན་པའ་ིམ་ིཞིིག་ཡིན་ན་

རང་ག་ིསྐུ་སྲུང་དུ་ཉོར་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཅོ་ིམ་རུང་སྙིམ་པའ་ིབསམ་བླ་ོའཁོོར་ནས། འགྱིང་

ཐག་མདའ་རྒྱང་གཅོིག་གི་སར་ཇ་བག་ཆུང་ཞིིག་གི་སྟེང་དུ་དྭ་ཡང་སྒོར་མོ་གཅོིག་

འབེན་དུ་བཙུགས་ནས་ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ིལོག་ཏུ་ཚོང་དཔོན་རང་ཉོིད་ཀྱི་ིམ་ེམདའ་སྤྲད་ན་

རྒྱག་ཏུ་བཅུག 

ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིངོས་ནས་བཤིད་ན། ད་རེས་ན་ིརང་ཉོིད་ཀྱི་ིཁོོར་གཡོག་ག་ིཁྲོོད་

དུ་མདའ་རྩལོ་གཞིན་གྱིིས་འགྲན་ཟླ་བྲལོ་བ་འད་ིལྟ་བུ་ཚོང་དཔོན་གྱི་ིམདུན་དུ་ངོམ་

པའ་ིདུས་རདེ་ལོ། ཚ་ེསྐྱེབས་ཁོ་ོརང་ག་ིངསོ་ནས་བཤིད་ན། མ་ིགཞིན་གྱིསི་འགྲན་ཟླ་

བྲལོ་བའི་རང་གི་འཇོན་ཐང་དེ་གཞིན་ལོ་ངོམ་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་སྦྱིིན་བདག་ཆོོས་

དཔལོ་གྱི་ིཆོེད་དུ་གཟོ་ིབརྗེིད་བརྩོན་ལོེན་བྱེད་པའ་ིདུས་ལོ་བབས་པ་རེད་སྙིམ་ནས་བླ་ོ

རྩ་བརྟེན་པོའ་ིསྒ་ོནས་མ་ེམདའ་ིརུ་ས་ལོ་བཙུགས་ནས་གཟོེས་ཁུང་ནས་གཟོེས་དུས། 

དྭ་ཡང་སྒོར་མ་ོད་ེན་ིད་རེས་ལོས་ཀྱིང་ཆོ་ེབར་གྱུར་བའ་ིཚོར་སྣང་ཡ་མཚན་ཅོན་ཞིིག་

བསྟརེ་ནས་བྱུང་། 

ཚེ་སྐྱེབས་ཀྱིིས་ཁོ་ཕྱིིར་ཚོང་དཔོན་གྱིི་ཕྱིོགས་སུ་བསྐེོར་ནས། ཚོང་དཔོན་

ལོགས། དྭ་ཡང་ག་ིདཀྱིིལོ་ལོ་བུ་ག་གཏོད་དགོས་སམ་ཡང་ན་ཟུར་ལོ་བུ་ག་གཏོད་

དགསོ་རེད་ཅོསེ་དྲོསི། 

ཚངོ་དཔནོ་རྦད་ད་ེཧང་སངས་ནས། ཨ། ཨ། བུ་ཁྱདོ་ལོ་མ་ེམདའ་ིརང་དབ



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ང་ཐོབ་པ་འདྲོ། ད་བྱས་ན་གཡས་ལོ་མ་ཀྱིོག གཡོན་ལོ་མ་ཡ་ོབར་དྭ་ཡང་ག་ི

དཀྱིལིོ་དུ་བུ་ག་ཐདོ་དང་ཞིེས་བཤིད།

ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས་སླེར་ཡང་མ་ེམདའ་ིརུ་བརྟེན་པོའ་ིསྒ་ོནས་ས་ལོ་བཙུགས་ནས་

ཚོང་དཔོན་གྱིིས་བཤིད་པ་ལྟར་གཡས་ལོ་མ་ཀྱིོག གཡོན་ལོ་མ་ཡ་ོབར་དྭ་ཡང་ག་ི

དཀྱིལིོ་ལོ་གཟོསེ་ནས་བརྒྱབ།

ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ིམདའ་རྩལོ་ན་ིང་ོམ་གཞིན་གྱི་ིའགྲན་ཟླ་བྲལོ་བ་རང་རེད། མདེའུ་

གཅོིག་ད་ེདྭ་ཡང་སྒོར་མ་ོདེའ་ིདཀྱིིལོ་ནས་བུ་ག་བཏོལོ་པས་ཚོང་དཔོན་ཧང་སངས་

ནས་ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ིདཔུང་པ་ནས་བཟུང་སྟ།ེ ཡ། ཨ་ཙ་ིཙ།ི ཨ་ཉོགོ་ཁྱོད་དངསོ་གནས་

དཔ་ེརེད། ཅོེས་ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ིམགོའ་ིསྤྱི་ིགཙུག་ནས་རྐང་མཐིལོ་དྲུག་བར་དང་རྐང་

མཐིལོ་དྲུག་ནས་མགོའ་ིསྤྱིི་གཙུག་བར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མྱེོང་རོལོ་བྱས་རྗེེས། བྱ་

དགའ་ིཚུལོ་དུ་ཆོང་ཕོརོ་པ་གང་དྲོང་ནས། ངས་སྟདོ་རྒྱ་གར། སྨད་རྒྱ་ནག་ས་ཕྱིགོས་

གང་སར་འགྲ་ོམྱེོང་ལོ་མིག་གིས་ལྟད་མ་ོཅོ་ིཡང་མཐོང་མྱེོང་། འོན་ཀྱིང་། ད་ེརིང་ཨ་

ཉོོག་འད་ིཡ་ིམདའ་རྩལོ་འདྲོ་བ་ཞིིག་མཐོང་མྱེོང་མེད། ཅོེས་ཚ་ེསྐྱེབས་ཁོ་ོརང་ག་ིགམ་

དུ་སྡོོད་དུ་བཅུག་ནས། ཨ་ཉོོག ཁྱོད་ངའ་ིསྐུ་སྲུང་བྱེད་ན་……ཨ་ོམ་རེད། སྔོན་ལོ་

དཔོན་པོས་དགོངས་ཁྲོོལོ་མ་བྱུང་ན་ག་ལོ་འགྲིག ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ། ཁོོས་སྨ་ར་བྱིལོ་བྱིལོ་བྱེད་

ཀྱིནི་དུ་ཆོང་ཕོརོ་པ་གང་བཏུང་།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་འགྱིིང་ཉོམས་ཆོེན་པོའ་ིསྒ་ོནས་ར་ེཞིིག་ཁོ་ནས་སྐེད་ཆོ་མེད་

པར་སྔ་འདང་ཕྱི་ིའདང་ཞིིག་བརྒྱབ། ད་ེནས་ལོག་གཡས་པ་གནམ་ལོ་འཕྱིར་ཙམ་

བྱེད་དུས་བེའུ་རས་ཀྱི་ིཚ་ིལོེན་གྱི་ིཕུ་དུང་ཆོེན་པ་ོད་ེདཔུང་པའ་ིབར་དུ་ཞུད་པར་བྱས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ནས་ཆོང་ཕོོར་པ་གང་བཟུང་ནས། མ་ིའད་ིབཏང་ན་ག་ོཆོོད་པ། སྡོད་ན་ཕོན་ཐོགས་

པའ་ིམ་ིའད་ིལྟ་བུ་ཞིགི་ཡནི། ཞིསེ་ལོག་གཡནོ་མའ་ིམཐ་ེབངོ་ར་རྔ་འདྲོ་བ་ཞི་ིཀརེ་ནས་

མུ་མཐུད་བཤིད་རྒྱུར། ངས་ཕྱི་ིནང་ག་ིགཡགོ་པ་ོའད་ིལོ་མ་གཏགོས་མ་ེམདའ་ཉོ་ོམྱེངོ་

མེད། ཚོང་དཔོན་གྱི་ིསྐུ་སྲུང་བྱེད་མིན་ཁོ་ོརང་གིས་ཤིེས་ཀྱི་ིརེད། ཚོང་དཔོན་གྱི་ིསྐུ་

སྲུང་བྱས་ན་འདིར་ངའ་ིགཡོག་པ་ོབྱེད་པ་ལོས་སྐྱེིད་འདོག་ཁོ་པ་ོརེད། ཡིན་ཡང་ཁོ་ོ

རང་ག་ིལོ་ོརྒན་དྲུག་ཅུས་གཉོའ་གནོན་པའ་ིཕོ་མ་རྒན་འཁོོགས་གཉོིས་ལོ་ལྟ་སྐྱེོང་བྱེད་

མཁོན་མེད་པས་……ཞིེས་ཚོང་དཔོན་གྱི་ིསེམས་ལོ་ཕོོག་ཐུག་མེད་པ་རང་ག་ིདོན་

ཡང་འགྲུབ་པའ་ིསྐེད་ཆོ་འདྲོ་ཆོག་པ་ོཞིིག་བཤིད་ད་ེཆོང་ཕོོར་ནང་ག་ིཆོང་གཙང་མར་

བཏུང་ནས་ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ིང་ོགདོང་ལོ་བལྟས་ནས་སྡོད།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་སྐེད་ཆོ་འདྲོ་ཆོག་པ་ོད་ེལྟ་བུ་ཞིིག་མ་བཤིད་ཀྱིང་། ཚ་ེསྐྱེབས་

ཀྱི་ིཕོ་མ་རྒན་འཁོོགས་གཉོིས་ལོ་བུ་ཁོ་ོརང་ལོས་མེད་པས་ཕོ་མ་རྒན་འཁོོགས་བསྐྱུར་

ནས་འགྲ་ོབའ་ིབླ་ོག་ལོ་ཡོད། ཁོོས་ཚོང་དཔོན་ལོ་ཆོང་ཕོོར་པ་གང་དྲོངས་ནས། ཚོང་

དཔོན་བཀའ་དྲོིན་ཆོ།ེ ཁྱེད་དང་མཉོམ་དུ་སོང་ན་ཡར་ཡར་རྒྱ་གར་སྟོད་ལོ་འགྲོ མར་

མར་རྒྱ་ནག་སྨད་ལོ་འགྲོ མིག་ཁྲོ་ཆུང་གིས་ལྟད་མ་ོཅོ་ིཡང་མཐོང་། སྐྱེིད་པ་ོཡོད་པ་

ངས་ཤིེས། འོན་ཀྱིང་།ཕོ་མ་རྒན་འཁོོགས་གཉོིས་ལོ་ཕྲུ་གུ་ང་ལོས་མེད་པས་ངས་ཁོོང་

གཉོསི་བསྐྱུར་ནས་འགྲ་ོམ་ིནུས། ཞིསེ་བཤིད།

ཚོང་དཔོན་གྱིིས་མཆུ་ཟུར་གཡས་གཡོན་གཉོིས་ནས་འཛུམ་མདངས་ཕྲ་མོ་

ཞིིག་སྟོན་ཞིིང་ཉོམས་འགྱུར་ལྡན་པའ་ིསྒ་ོནས་མག་ོབ་ོལྕོག་ལྕོག་ལོན་གཉོིས་བྱེད་པ་

ལོས་ཁོ་ནས་སྐེད་ཆོ་གང་ཡང་མ་བཤིད་པར་ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ིཕྲག་པར་ལྕག་ཙམ་བྱས། 



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།

 161  

འགྲོ་ཁོར་ཚོང་དཔོན་གྱིིས་སླེར་ཡང་ཚེ་སྐྱེབས་ཀྱིི་ཕྲག་པར་ལྕག་ལྕག་ལོན་

གཉོིས་བྱས་ནས། ཕོ་བཟོང་ག་ིཨ་ཉོོག འཇིག་རྟེེན་གྱི་ིཁོ་དཔེར། དྲོིན་ཕོ་མ་གསེར་ཕྱི་ེ

སིལོ་མ་རེད། གསེར་ས་ལོ་འཐོར་ན་སྒྲུག་རྒྱུ་མེད་ཟོེར། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཕོ་མ་གཉོིས་ལོ་ཇ་

ཞིམི་པ་ོཞིགི་སྐེལོོ་ནས་ལྡུད་རགོས། ཞིསེ་ད་རསེ་ཀྱི་ིཇ་བག་ཆུང་ད་ེཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ིལོག་

ཏུ་བཞིག དེ་ནས་ད་རེས་ཚེ་སྐྱེབས་ཀྱིི་མེ་མདས་བུ་ག་བརྟེོལོ་པའི་དྭ་ཡང་དེ་ལོག་

མཐལིོ་དུ་བཞིག་ནས། འད་ིངས་ས་ཕྱིགོས་གཞིན་དུ་སླེབེས་དུས་ཚངོ་ཤིག་རྣམས་ལོ་

ལྟད་མ་ོསྟནོ་རྒྱུ་ཡནི། ཞིསེ་ཅུང་ཟོད་མྱེངོ་རལོོ་བྱས་རྗེསེ་རུམ་ནང་དུ་བླུགས། ད་ེནས་

རྟེ་མཆོགོ་རྐྱང་རྒདོ་ཅོགི་ལོ་བཞིནོ་ནས་བུད་སངོ་།

༡༧

མ་ིཤི་ིབའ་ིབེམ་རོའ་ིདྲོ་ིངན་དང་། སྨས་མའ་ིཨ་ཚ་ཨ་རའ་ིསྨྲ་ེངག་ག་ིཁྲོོད་དུ་སྡོོད་

དགོས་མེད་པར་ད་གཟོོད་ཁོ་ོཚ་ོགསུམ་དང་གཙང་ལྷད་མེད་ཀྱི་ིམཁོའ་རླུང་ག་ིཁྲོོད་དུ་

རང་དབང་ག་ིའཚ་ོབར་རལོོ་པའ་ིག་ོསྐེབས་ཞིགི་རྙདེ་པས་ཕོ་ོགཞིནོ་གསུམ་གྱིསི་རྟེ་བ་ོ

ལྕག་གསི་བསྐུལོ་ཏ་ེཕྱིནི། 

ཕོ་ོགསར་གསུམ་གྱིསི་ཁོ་ནས་གང་ཐནོ་གྱིསི་གཏམ་ལྒིངི་བྱས་བྱུང་།

སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིསི། ད་ེརངི་ང་ཚསོ་འབྲངོ་རྒན་གཅོགི་སདོ་ན་ཅོ་ིའདྲོ་མ་རདེ།

རྡོོ་འབུམ་གྱིིས། མི་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཟོེར་ན་འབྲོང་རྒན་གཅོིག་གི་ཤི་འབྲི་

གཡག་ལོ་བསྐེལོ་ན་ཁོལོ་རྒྱབ་དྲུག་ཡོད་ཟོེར། འབྲོང་རྒན་གཅོིག་སོད་ན་ཅོ་ིམ་རུང་། 

ཟོ་པའ་ིཤི་ན་ིམང་། གཅོོད་རྒྱུའ་ིསྲོག་ན་ིགཅོིག་རང་རེད། འབྲོང་གཅོིག་བསད་པ་དང་

སྦྲང་འབུ་གཅོགི་བསད་པ་སྡོགི་པ་ཆོ་ེཆུང་གཅོིག་རང་རེད།
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིསི། འ་ོན་དསོ་རྟེ་གཅོགི་གསི་ག་ལོ་ཐགེ

རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས། ད་ེསེམས་ཁྲོལོ་བྱེད་དགོས་མེད། འབྲོང་སོད་ན་ང་དོས་རྟེ་ལོེན་

པར་འགྲ་ོཆོགོ མ་གཞི་ིས་ཆོ་འད་ིརྒྱུད་དུ་འབྲངོ་ཡདོ་མདེ་མ་ིཤིསེ།

ཚ་ེསྐྱེབས་གཉོིས་ཀྱིིས། གནའ་བ་དང་གཙོད་ཡང་ན་དག་ོབ་འདྲོ་བསད་ན་ཡག་

ཤིསོ་རདེ། མ་ིཐགེ་པའ་ིདཀའ་ངལོ་ཡང་མདེ་པ། ཟོ་རྒྱུ་ཡང་ཡདོ་པ།

ཚ་ེསྐྱེབས་དང་སྟག་སྐྱེབས་གཉོསི་ཀྱིསི། འབྲངོ་རྒན་ཞིགི་བསད་པས་སྡོགི་པ་ཆོ་ེ

རོགས་རེད། འབྲོང་རྒན་གྱི་ིཤི་ཞིིམ་པ་ོམེད་ལོ་ཚ་ིལུ་ཡང་མེད་པ་ད་ེལོས་འབྲོང་འབྲ་ི

སྐེམ་ཞིིག་གསད་ན་ཅོ་ིའདྲོ་མ་རེད། མ་ིཐེག་པའ་ིདཀའ་ངལོ་ཡང་མེད་པ་ཤི་ཡང་ཞིིམ་

པ་ོཡདོ་ཟོརེ། 

ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱི་ིསྐེད་ཆོ་ད་ེརྡོ་ོའབུམ་གྱི་ིསེམས་སུ་ཤིིན་ཏུ་འཐད་པར་གྱུར་ནས། འ་ོ

ན་ད་ེརངི་ང་ཚསོ་ངསེ་པར་དུ་འབྲངོ་འབྲ་ིསྐེམ་གཅོགི་གསདོ་ཐབས་བྱདེ་ཟོརེ།

ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིསི། འབྲ་ིསྐེམ་ཞིགི་གསདོ་ཐུབ་ན་ཡག་ཤིསོ་རདེ། ཡནི་ཡང་ད་ེཡང་

ང་ཚོས་ཐེངས་གཅོིག་ལོ་ཐེག་རྒྱུ་དཀའ་མ་ོརེད། མ་གཞི་ིའད་ིརྒྱུད་དུ་འབྲོང་ཨ་ཡོད། 

རྐྱང་ཡོད་ངེས་རེད། ཡིན་ཡང་ང་རང་ཚོའ་ིསྲུང་མ། ལྷ་དག་ེབརྙན་གྱི་ིཆོིབས་པ་རྐྱང་

ཆུང་ཁོ་དཀར་ཡིན་པས་རྐྱང་ན་ིགསོད་མ་ིརུང་ལོ་ངེད་ཚོའ་ིཡུལོ་དུ་རྐྱང་ཤི་ཟོ་སྲོལོ་

ཡང་མདེ། 

ད་ེནས་ཕོར་ཙམ་ཕྱིིན་ནས་ལོ་ཆུང་རྟེ་སྒ་འདྲོ་བ་ཞིིག་ག་ིཕོར་ལོོགས་སུ་སྤོང་ཐང་

བད་ེམ་ོམ་ེལོོང་འདྲོ་བ་ཞིིག་ག་ིདབུས་སུ། གཡུ་ཡ་ིམ་ེལོོང་འདྲོ་བའ་ིམཚེའུ་ཡ་ིལྷ་ོདང་

ནུབ་ཀྱི་ིཕྱིོགས་སུ་བྲག་རིའ་ིམུ་ཁྱུད་ཀྱིིས་སྐེོར་པ། སྤོང་ལྗོོངས་ཀྱི་ིདཀྱིིལོ་ནས་ལྷུང་
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ལྷུང་དུ་འབབ་པའ་ིཆུ་ཕྲན་མང་པ་ོམཚེའུ་ཡ་ིནང་དུ་འབབ་པའ་ིས་ཆོ་སྐྱེིད་པ་ོཞིིག་ཏུ་

སླེེབས། ལྷག་པར་ཡིད་དབང་འཕྲོག་འོས་པ་ཞིིག་ན་ིམཚེའུ་ཆུང་ཆུང་དེའ་ིདབུས་སུ་

བྲག་ཚོམ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་འདུག གལོ་སྲིད་སྐེབས་དེ་དུས་ནམ་དུས་དཔྱིད་ཁོ་དང་

དབྱར་ཀ་ཡིན་ན། མཚེའུ་ཡི་ཕྱིོགས་བཞིིར་ལྷ་ོཕྱིོགས་ཚ་བའི་ཁུལོ་ནས་ཡོང་བའི་

དུས་བྱ་སྣ་ཚགོས་ཀྱི་ིཚ་གཡོལོ་བྱདེ་པའ་ིགནས་མཆོགོ་ཏུ་གྱུར་བ་ཞིགི་རདེ།

ཨ་ེམ། ཤིིན་ཏུ་ཉོམ་དགའ་བའ་ིས་ཆོ་སྐྱེིད་པ་ོའད་ིའདྲོར་ཡུལོ་མ་ིའཚ་ོསྡོོད་བྱེད་

མཁོན་མདེ་པ་ཡ་མཚན་རདེ། ཕོལོ་ཆོརེ་དབྱར་མཚེར་སྡོདོ་ས་མིན་ནམ། 

མཚེར་རྙངི་ད་ེའདྲོ་མཐངོ་རྒྱུ་མ་ིའདུག

མཚེར་རྙིང་ཕོལོ་ཆོེར་ཡོད་ངེས་རེད། འད་ིཕྱིོགས་སུ་མེད་ཀྱིང་མཚོའ་ིབྱང་རྒྱུད་

དུའམ། བྲག་རིའ་ིའདབས་སུ་ཡདོ་ཀྱི་ིརདེ།

ཁོ་སེང་བྱང་དུ་འགྲ་ོམཁོན་སུ་རདེ།

འཇགི་བྱདེ་ཚ་ེརིང་ཕྱིནི་སངོ་།

མ་རདེ། ལོ་ཆོའ་ིམག་ོརདེ། 

རདེ་རདེ། ལོ་ཆོའ་ིམག་ོརདེ།

ཁོ་ོརང་ད་ལྟ་གང་དུ་འགྲགོ་ག་ིཡདོ་དམ། ཅོསེ་ཁོ་ོཚ་ོགསུམ་ཀ་རྟེ་ལོས་བཤིོལོ་ཏ་ེ

རེ་ཞིིག་ཡུལོ་དེའི་མཆོོག་གྱུར་གྱིི་བཀོད་པར་ཡིད་སྨོན་ནས་སྤོང་ལྗོོངས་ཀྱིི་སྟེང་དུ་

བསྡོད་ད་ེངལོ་གསསོ། མཚའེུ་དང་བར་ཐག་ཅུང་འགྱིང་པའ་ིབྱང་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིན་ཐང་དུ་

རྐྱང་ཁྱུ་གཅོགི་བག་ཕོབེ་ཏུ་གནས། 

རྩྭ་ཆུ་གཉོིས་གཉོིས་འཛོམས་ཀྱི་ིས་ཆོ་སྐྱེིད་པ་ོའད་ིའདྲོ་ལོ་ཡུལོ་སྡོ་ེམ་ིཆོགས་པ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཅོ་ིཡནི་ནམ། ཞིསེ་རྡོ་ོའབུམ་གྱིསི་རྩྭ་རྐང་གཅོགི་ཁོ་རུ་བཟུང་ནས་ད་ེལྟར་བཤིད།

ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས། ད་ེརིང་ང་ཚ་ོགསུམ་གྱིིས་མ་གཏོགས་མ་ིསུས་ཀྱིང་ས་ཆོ་སྐྱེིད་

པ་ོའད་ིའདྲོ་ཞིགི་ཡདོ་པ་མ་ཤིསེ་པ་ཡནི་ནམ། ཞིསེ་ཁོ་མཚར་བཤིད།

སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིིས་ལྷམ་སྒྲིོག་བཅོིངས་ཀྱིིན་དུ། མ་རེད་མ་རེད། ས་འདིའ་ིརྩྭ་ཆུ་

ཞིམི་པ་ོམདེ་པས་ཡུལོ་སྡོ་ེམ་ཆོགས་པ་རདེ། ཅོསེ་ཁོ་མཚར་བཤིད།

ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས་ཁོ་རུ་རྩྭ་རྐང་གཅོིག་ལྡད་བཞིིན་པའ་ིརྡོ་ོའབུམ་ལོ་བལྟས་ནས། 

ས་འདིའ་ིརྩྭ་ཆུ་ཞིིམ་པ་ོཡོད་མེད་རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས་ཤིེས་ཀྱི་ིརེད། ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱིིས་ལྡད་

བཞིནི་པའ་ིརྩྭ་དེའ་ིབྲ་ོབ་ཅོ་ིའདྲོ་རདེ། ཅོསེ་ཀུ་ར་ེརྩདེ།

ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ།

……

ད་ེནས་ཁོོང་ཚོས་ཡུལོ་དེའ་ིཕྱིོགས་བཞིིའ་ིམཛེས་ལྗོོངས་ལོ་མྱེོང་རོལོ་བྱེད་ཀྱིིན་

རྟེ་ཁོ་ཁྲོིད་ད་ེཕོར་ཙམ་ཕྱིིན་རྗེེས། གནམ་མ་ེལོོང་ཙམ་ཞིིག་ལོས་གང་ཡང་མ་ིམཐོང་

བའ་ིཐང་གཤིོང་སྒོར་མ་ོཞིིག་ག་ིཁོ་རུ་སླེེབས། ཐང་གཤིོང་ག་ིམཐིལོ་དུ་དབྱར་ཀའ་ི

ཆོར་ཞིོད་ཀྱིིས་བསག་པའི་ཆུ་ཅུང་ཟོད་འཁྱིལོ་བ་དང་དབྱར་རྩྭ་ཡང་སྟུག་པ་ོའདུག་

པས་ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས། ང་ཚོས་རྟེ་དིར་གཏད་ནས་རྐང་ཐང་ལོ་སོང་ན། ཕོ་གིའ་ིབྲག་

རིའི་རྒྱུད་དུ་རི་དྭགས་ཡོད་ངེས་རེད། ཅོེས་བཤིད། ཁོོ་རང་ཆོོས་དཔལོ་ཚང་གི་

གཡོག་ཡིན་ཡང་ལོ་ོན་རྒན་པའ་ིདབང་གིས་ཕོ་ོགསར་གཉོིས་ཀྱིིས་ཁོོའ་ིཁོ་ལོ་ཉོན་པ་

ལོས་ཚེ་སྐྱེབས་ལོ་གཡོག་པོ་ཡིན་པའི་ལྟ་སྟངས་གང་ཡང་མེད་པར་ཁོོའ་ིཁོར་ཉོན་

ནས་ཐང་གཞིོང་ག་ིནང་དུ་བབས་ནས་རྟེ་སྒ་བླངས་ཏ་ེརྟེ་རྣམས་ཐང་གཤིོང་ག་ིནང་དུ་
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བཏགས། མེ་མདའ་ཁུར་ཞིིང་རྫས་ར་དང་མདེལོ་ཁུག་སྐེེད་པར་བཏགས། ལོམ་

རྒྱགས་སྤོག་ཐང་ཁུག་གང་ཨམ་འབག་ཏུ་བཅུག་ནས་ཕྱིནི། 

བྲག་རིའ་ིའདབས་སུ་འབྲོག་དུད་ཀྱིིས་དབྱར་ཀ་རུ་བ་སྐྱེ་སྤོོས་ཀྱི་ིདབྱར་མཚེར་

མང་པོའ་ིཉོ་ེའཁོོར་དུ་འབྲོག་མ་ོརྣམས་ཀྱི་ིལྕ་ིསྤུངས་མང་པ་ོའདུག་ལོ་ལྕ་ིབས་བརྩིགས་

པའ་ིཕྱུགས་ར་དང་ཐང་དུ་གདལོ་བའ་ིལྕ་ིབ་མང་པ་ོའདུག

མཚེར་རྙིང་གཅོིག་ག་ིམདུན་ནས་དྭངས་ཤིིང་གཙང་བའ་ིཆུ་ཕྲན་ཞིིག་མཚེའུ་ཡ་ི

ཕྱིོགས་སུ་འབབ་བཞིིན་འདུག ནམ་དུས་སྟོན་མཇུག་ཏུ་སླེེབས་ཀྱིང་། ཆུ་ཕྲན་གྱིི་

འགྲམ་དུ་ད་དུང་དབྱར་གྱི་ིརྩྭ་སྔོན་ཅུང་ཟོད་སྟོན་གྱི་ིགྲང་ལྷག་ལོ་ཇ་ིམ་ིསྙིམ་པ་སྔ་ོལྟེམ་

མརེ་འདུག

ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས། ཡ་བུ་གཉོིས། ད་ཉོ་ིམ་ཉོིན་གུང་སླེེབས་འདུག་ལོ་ས་འདིར་ཆུ་

གཙང་མ་ཡང་འདུག་པས་འདིར་ཚ་འབགོ་རྒྱག་གམ འད་ིམནི་པའ་ིས་ཚ་གཞིན་ཞིགི་

ཏུ་ཚ་འབོག་རྒྱག ཅོེས་ཕྱུག་པོའ་ིབུ་གཉོིས་ལོ་གྲོས་འདྲོ་ིབཞིིན་མར་གཟོན་ཐང་ཁུག་

གང་ད་ེཨམ་འབག་ལོས་བཏནོ།

སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིསི། ད་ལྟ་ལྟགོས་ཀྱི་ིམ་ིའདུག མ་གཞི་ིཁྱདོ་གཉོསི་ཀྱིསི་ཅོ་ིཟོརེ་ད་ེ

ཡནི་ཞིསེ་བཤིད།

རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས། ད་ལྟ་གྲོད་པ་ལྟོགས་ཀྱི་ིམ་ིའདུག འོན་ཀྱིང་ས་ཆོ་གཞིན་དུ་ཆུ་

ཡག་པོ་འདི་འདྲོ་ཐུག་མིན་མི་ཤིེས་པས་འདིར་སྤོག་ཆོངས་བུ་རེ་གཉོིས་བཟོས་ན་

ཡག་ག་ིརདེ། ཅོསེ་བཤིདོ་ཀྱིནི་ཐང་ཁུག་ག་ིཁོ་སྒྲིགོ་བཀྲལོོ་ནས་སྤོག་ཆོངས་བུ་གཅོགི་

ཁོ་རུ་བཅུག
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཁོ་ོཚསོ་མར་གཟོན་ཟོ་བཞིནི་ཆུ་ཕྲན་གྱི་ིའགྲམ་དུ་ངལོ་གསསོ།

བྲག་རའི་ིམུ་ཁྱུད་ཀྱི་ིབྲག་རྡོ་ོཡངོས་རྡོ་ོརུས་དཀར་པ་ོ（喀斯特）ཡ་ིབྲག་

རྡོགོ་ལོས་གྲུབ་འདུག བྲག་རྡོ་ོད་ེཡ་ིཁྱད་ཚསོ་གཙ་ོབ་ོན་ིརང་བྱུང་ག་ིབྲག་ཕུག་ཆོ་ེཆུང་

སྣ་ཚགོས་གཅོགི་ལོ་གཅོགི་འབྲལེོ་ནས་ཡདོ་པ། བྲག་ཕུག་ཆོ་ེབ་འགའ་ཤིས་སུ་མ་ིལྔ་

དྲུག་སྡོདོ་རུང་པ། བྲག་ཕུག་ལོ་ལོར་མ་ིགཉོསི་གསུམ་སྡོདོ་རུང་པ། བྲག་ཕུག་ཕོལོ་ཆོ་ེ

བ་མ་ིགཅོགི་གཉོིས་སྡོདོ་རུང་བ་རྐྱང་རྐྱང་རེད།

ཉོམ་མཚར་བའི་ས་ཆོ་དེ་གནས་མཆོོག་ཞིིག་མིན་ཡང་གནས་མཆོོག་ཅོིག་ཏུ་

སླེབེས་པ་ལྟར་བྲག་ཕུག་ལོ་ལོའ་ིསྒརོ་སླེབེས་དུས་རྡོ་ོའབུམ་གྱིསི་ལོག་ཟུང་ག་ིསྙིམི་པ་

བྲང་ཁོར་བཀདོ་ད་ེགསལོོ་བ་སྨནོ་ལོམ་ཡང་བཏབས། བུ་སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིསི། ཧ་ེཧ།ེ ཨ་

བུ་རྡོ་ོའབུམ། བྲག་ཁུང་སྟངོ་པར་ཅོ་ིཞིགི་ལོ་གསོལོ་བ་སྨནོ་ལོམ་འདབེས་ཀྱི་ིཡདོ།

རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས། ཤིོད་མ་ིཤིེས། ད་ལྟ་བྲག་ཁུང་སྟོང་པ་ཡིན་ཡང་རྣལོ་འབྱོར་བྱིན་

རློབས་ཅོན་འདྲོ་བཞུགས་མྱེོང་ཡོད་མེད་མ་ིཤིེས། བྲག་ཁུང་ར་ེར་ེབཞིིན་གཅོིག་ཀྱིང་

མ་ལུས་པ་མཇལོ་རྒྱུ་ནི་ངལོ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ད་གཟོོད་ཁོོང་ཚོ་གསུམ་བྲག་ལོས་

ཐུར་དུ་བབས་ནས་ར་ིའདབས་ཀྱི་ིསྤོང་ལྗོངོས་ལོས་ཕྱིནི། 

ས་ཆོ་སྐྱེདི་པ་ོའད་ིའདྲོར་གནས་སྐེབས་ཀྱི་ིདབྱར་མཚརེ་ཡནི་པ་ལོས་ཡུལོ་སྡོ་ེམ་ི

ཆོགས་པ་ཡ་མཚན། རྡོ་ོའབུམ་གྱིསི་མདུན་དུ་འགྲ་ོབཞིནི་ཡང་སྐེརོ་བསྐྱེར་སྐེརོ་གྱིསི་

ཕྱི་ིལྟས་སླེགོ

སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིསི། ས་ཆོ་སྐྱེིད་དྲོག་པས། སྐྱེསེ་ཆོནེ་དམ་པ་ཞིགི་མ་སླེབེས་བར་

དུ་ཡུལོ་སྡོ་ེཆོགས་མ་ིནུས་པ་མནི་ནམ། ཞིསེ་ཀུ་ར་ེབཤིད། 



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཀུ་ར་ེཡིན་ཡང་། དོན་དངོས་ཁྱོད་ཀྱིིས་བཤིད་པ་ད་ེ

འདྲོ་པ་ོརེད། སྐྱེེས་ཆོེན་དམ་པ་ཞིིག་གིས་རབ་གནས་མ་བྱས་བར་ཡུལོ་སྡོ་ེཆོགས་མ་ི

ནུས་བའ་ིས་ཆོ་བཙན་པ་ོཕོགོ་ཐུག་ཅོན་ཞིིག་ཡནི་ན་ཡང་ཆོགོ

རྩྭ་ཐང་རྒྱ་ཆོནེ་པ་ོའད་ིའདྲོ་ལོ་རབ་གནས་ཇ་ིལྟར་བྱདེ། སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིསི་དྲོ་ིབའ་ི

ཚུལོ་གྱིསི་ད་ེལྟར་བཤིད།

ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས། གལོ་སྲིད་ད་ེའདྲོ་ཡིན་ན། རབ་ནས་ཞིེས་པ་མཚོན་བྱེད་ཙམ་

ཞིགི་ཡནི་པས་ད་ེལོས་སླེ་མ་ོརདེ། ཅོསེ་ཁོ་ཕྱིརི་བསྐེརོ་ནས་རང་ག་ིའདདོ་ཚུལོ་བརྗེདོ། 

སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིིས་དྲོ་ིབ་དེར་ད་ེལོས་ལྷག་པའ་ིལོན་ཞིིག་མེད་པས་རྡོ་ོའབུམ་གྱི་ི

སེམ་ས་སུ་ཧ་ཅོང་འཐད་པར་གྱུར་བ་དང་ཆོབས་ཅོིག ཁོོའ་ིབླ་ོསྒ་ོསྔར་བས་རྒྱ་ཆོ་ེརུ་

ཕྱིིན་ནས། ཨ་བུ་ཚ་ེསྐེབས་ཀྱིིས་བཤིད་པ་ད་ེརང་རེད། དཔེར་ན། སྐྱེེས་ཆོེན་དམ་པ་

ཞིིག་གནས་འདིར་བྱོན་ནས་དགོན་པ་ཞིིག་ཆོག་བཏབས་ན་གཞིི་ནས་དགོན་པའི་

འདབས་སུ་ཡུལོ་སྡོ་ེཆོགས་སྲདི་ཅོསེ་བཤིད། ད་ེནས………… །

སྐེད་མ་རྒྱག སྐེད་མ་རྒྱག 

མདུན་དུ་ཡོད་པའ་ིཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ིམག་ོསྒར་སྒུར་བྱས་ནས་ལོག་པ་གཡས་པ་ཁོ་ོ

གཉོསི་ཀྱི་ིཕྱིགོས་སུ་མག་ོསྒུར་སྒུར་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིཚུལོ་བསྟན་བཞིནི་མ་ེམདའ་ཕོབ་

སྟ་ེག་ལོརེ་འཇབ། 

རྡོ་ོའབུམ་དང་སྟག་སྐྱེབས་གཉོིས་ཀྱིིས་ངག་གདམས་ནས་ག་ལོེར་ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ི

རྗེེས་སུ་འབྲང་། ག་དུས་མ་ེསྦིར་བ་མ་ིཤིེས་པར་ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ིསྦི་ིཏ་ིནས་དུ་བ་ཕྲ་མ་ོ

ཞིགི་རླུང་བསིལོ་གྱིསི་དེད་ད་ེཁོ་ོགཉོིས་ཀྱི་ིསྣ་ལོམ་དུ་རྫས་དྲོ་ིམངར་སང་ཞིགི་ཐུལོ། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

རྡོོ་འབུམ་གྱིིས་ག་ལོེར་མགྲིན་པ་གཟོེངས་སུ་གཏོད་ནས་མདུན་ཕྱིོགས་སུ་

བལྟས་པ་ན་མདུན་གྱི་ིརྡོ་ོཕོ་བོང་ཚམ་ཚོམ་ཡོད་པའ་ིསྤོང་དེའུ་དེའ་ིལོོགས་སུ་ཇག་པ་

མ་ིཉུང་པ་ཞིིག་ག་ིམ་ེམདའ་ིརུ་གནམ་སའ་ིམཚམས་སུ་ཁྲོ་ཤིིག་གེར་ཡོད་པ་མཐོང་

པས་ད་ེརིང་རང་སྲོག་རྟེ་རྔ་ཕྲ་མ་ོའད་ིཇག་པའ་ིལོག་ཏུ་ཤིོར་སོང་སྙིམ་པའ་ིའཇིགས་

སྐྲག་གིས་མ་བཟོོད་པར་ཧ་ལོམ་མགོ་སྐྲ་རྐང་རེ་རེ་བཞིིན་འདྲོོང་པོར་ལོངས་པའི་

འཕྲུལོ་སྣང་སྐྱེེས་པ་དང་། ལོག་མཐིལོ་རྔུལོ་ཆུས་ཁོེངས། ཁོ་ལྕ་ེསྐེམ་པོར་གྱུར། སྙིིང་

སྡོགི་སྡོགི་ཏུ་གཡུག གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིསི་རང་སམེས་གནལོ་དུ་ཕོབ་ནས་ག་ལོརེ་སྟག་

སྐྱེབས་ཀྱིི་ཕྱིོགས་སུ་ཁོ་གཏད་དེ་སྐེད་གདངས་དམའ་པོའ་ིསྒོ་ནས། ཇག་……

ཇག……ཇག་པ། ཞིསེ་ངག་མ་ིའཁྲོོལོ་པའ་ིསྒ་ོནས་ད་ེལྟར་བཤིད། སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིསི་

བད་ེལྕག་དོད་པོའ་ིསྒ་ོནས་ཕྱིིར་ནུད་ཙམ་བྱས་ནས་རྡོ་ོཕོ་བོང་ཞིིག་ག་ིལོོགས་སུ་མ་ེ

ལྕགས་ཀྱི་ིམ་ེསོན་བླངས་ནས་མ་ེམདའ་ིསྦི་ིཏིར་མ་ེསྦིར་པ་དང་ཡང་བད་ེལྕག་དོད་པོའ་ི

སྒ་ོནས་གགོ་ནུད་ཀྱིསི་རྡོ་ོའབུམ་གྱི་ིམདུན་དུའང་སླེབེས། 

བུ་སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིིས་བད་ེལྕག་དོད་པའ་ིགཟུགས་པོའ་ིཉོམས་འགྱུར་དང་བླ་ོརྩ་

བརྟེན་པ། ལོག་མྱུར་གྱིིས་མ་ེམདའ་ིསྦི་ིཏིར་མ་ེསྦིར་ནས་དགྲ་ཇག་དང་འཐབ་གྲ་སྒྲིིག་

པ་སོགས་ཀྱིིས་རྡོ་ོའབུམ་གྱི་ིབསམ་པར་ཚད་ལོས་འདས་པའ་ིསྐུལོ་ལྕག་ཐེབ་ནས། 

བུ་སྟག་སྐྱེབས་ན་ིརང་ཉོདི་ལོས་ལོ་ོཆུང་ཡང་འད་ིལྟ་བུའ་ིདཔའ་ངར་ལྡན་པ། བད་ེལྕག་

དོད་པ། རང་ཉོིད་ཁོ་ོལོས་ལོ་ོཆོ་ེཡང་དཔའ་ཞུམ་པའ་ིཐབས་སྡུག་འད་ིའདྲོ་སྐྱེེས་པ་ཕོ་ོ

ཡི་ཕོོ་ལྷའི་ཐུགས་ལོའང་ཕོོག་ཐུག་མེད་དམ་སྙིམ་པའི་ངར་ཤུགས་ཞིིག་ངམ་ངམ་

ཤུགས་ཀྱིསི་སླེེབས་བྱུང་བས། ད་གཟོདོ་ཀློད་པའ་ིཚརོ་སྣང་ཡང་ད་རསེ་ལོས་ཇ་ེགྲུང་
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དུ་ཕྱིིན་ནས་རང་ཉོིད་དང་བར་ཐག་མ་ིརིང་པའ་ིསར་རྡོ་ོཕོ་བོང་གཡག་ར་ོཙམ་ཞིིག་

འདུག་པས་རླུང་གཡལོོ་གྱི་ིཆོདེ་དུ་མགྱིགོས་དང་མྱུར་གྱིསི་དའེ་ིགམ་དུ་ནུད་ད་ེགློ་ོརུ་

བཏགས་པའ་ིམ་ེལྕགས་བླངས་ཏ་ེམ་ེསནོ་གྱིསི་སྦི་ིཏརི་མ་ེསྦིར།

ཏྭ་ཞིེས་ར་ིཀླུང་བྲག་བཅོའ་འཁོོར་བའ་ིམ་ེམདའ་ིསྐེད་གྲགས་པ་དང་མངར་སང་

སང་ག་ིརྫས་དྲོ་ིཞིགི་སྣ་ལོམ་དུ་ཐུལོ། ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིསི་ད་ེམར་སྟག་སྐྱེབས་ཀྱི་ིམ་ེམདའ་

ལོག་ཏུ་བླངས་ནས་ཡང་བསྐྱེར་གཅོིག་བརྒྱབ། ད་ེནས་སྐེད་ཆུང་ངུའ་ིསྒ་ོནས། རྡོ་ོ

འབུམ། མ་ེམདའ་ང་ལོ་སྤྲོད་དང་ཟོེར། ཡ་མཚན་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ལོ་ཇག་པ་ད་ེདག་ག་ིམ་ེ

མདའ་ིརུ་ར་ེར་ེབཞིིན་ད་རེས་གནམ་སའ་ིའདྲོེས་མཚམས་ནས་གསལོ་ལྷང་ལྷང་དུ་

མཐོང་ཡང་ཁོོ་ཚོས་ཚུར་མེ་མདའ་གཅོིག་ཀྱིང་མི་རྒྱག་པ་ཅོི་ཡིན་ནམ་སྙིམ་བཞིིན་

མགོ་བོ་སྔར་བཞིིན་གོང་བའི་ནང་དུ་བསྐུམ་ནས་ལོག་གཡས་ཀྱིིས་མེ་མདའ་ཚེ་

སྐྱེབས་ཀྱི་ིཕྱིགོས་སུ་བསྲངིས། 

ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ིརྡོ་ོའབུམ་གྱི་ིལོག་ནས་མ་ེམདའ་ལོེན་སྐེབས་རྡོ་ོའབུམ་ན་ིམཇིང་པ་

གོང་བའ་ིནང་དུ་བསྐུམ་ནས་ཧ་ལོམ་བླ་སྲོག་ཁྱེར་ཟོིན་པའ་ིརྣམ་ཤིེས་དང་འདྲོ་བས་ཁོ་ོ

ན་བ་མིན་ནམ་སྙིམ་ནས། སྐེད་གདངས་དམའ་པོའ་ིངང་ནས། ཁོ་ོརྡོ་ོའབུམ། ཅོ་ིརེད། 

ཁྱོད་ན་བ་འདྲོ་མ་རེད་དམ། སྟག་སྐྱེབས་ཁྱོད་རང་ག་ིམ་ེམདར་རྫས་མདིལོ་བླུག་ཚར་

ན། བྲག་ཚོམ་དེའ་ིརྒྱབ་ནས་འཇབ་སྟ་ེམདུན་དུ་རྒྱུག་ནས་ཁོ་ོཚ་ོམཚ་ོའགྲམ་དུ་ཤིོར་

མ་བཅུག ངས་འད་ིནས་སྒུག ད་ལྟ་ཁོ་ོཚོས་གང་ནས་བརྒྱབ་པ་ཧ་མ་ིབར་རང་སར་

སྐེརོ་བ་བསྐེརོ་གྱིནི་འདུག 

མཇིང་པ་གོང་བའི་ནང་དུ་བསྐུམ་ནས་ཡོད་པའི་རྡོོ་འབུམ་གྱིིས་ག་ལོེར་མགོ་



 170  

བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཡར་བསྐྱེག་སྟ་ེརྡོ་ོཕོ་བོང་ཞིིག་ག་ིལོོགས་ནས་བལྟས་དུས། བསམ་ཡུལོ་ལོས་འདས་

པ་ཞིིག་ལོ་ད་རེས་ཁོོ་རང་གིས་མཐོང་བའི་ཇག་པ་མི་ཉུང་པ་ཞིིག་གི་མེ་མདའི་རུ་

གནམ་སའ་ིམཚམས་ཐིག་ཏུ་ཁྲོ་ཤིིག་གེར་མཐོང་པ་ད་ེན།ི ཇག་པ་མ་ཡིན་པར་གཙོད་

ཁྱུ་ཞིིག་འདུག་པ་ད་ེདག་ག་ིརྭ་ཅོ་ོརིང་པ་ོད་ེམ་ེམདའ་ིརུ་ལོ་འཕྲུལོ་པ་རེད་འདུག་པས་

ཁོ་ོཧ་ཅོང་ཁོ་སྐྱེངེས་པ་ོབྱུང་ནས་ཁོ་ནས་སྐེད་ཆོ་གང་ཡང་མ་བཤིད་པར་ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ི

མ་ེམདའ་ཚུར་བླངས་ཏ་ེརྫས་མདིལོ་བླུག་ཅོིང་སྦི་ིཏ་ིཡང་ཀམ་པའ་ིསྟེང་དུ་བསྐེལོ་ནས་

ཚ་ེསྐྱེབས་ལོ་སྤྲདོ་ཆོགོ་ཆོགོ་བྱས།

ཏྭ་ཞིེས་ར་ིལུང་ཡོངས་སུ་བྲག་བཅོའ་འཁོོར་བའ་ིམ་ེམདའ་ིསྐེད་ཅོིག་གྲགས་བྱུང་

པ་ད་ེན་ིསྟག་སྐྱེབས་ཀྱི་ིམ་ེམདའ་ིསྐེད་རེད། འད་ིཕྱིོགས་ནས་མ་ེམདའ་ིསྐེད་གྲགས་པ་

དང་དུས་མཚུངས་ཕོར་ཕྱིོགས་གཙོད་ཁྱུའ་ིནང་ནས་གཅོིག་སྐེོར་རུ་ལུང་ཐག་ཆོད་པ་

བཞིིན་ས་རུ་འགྱིིལོ། གཙོད་ཁྱུ་ད་གཟོོད་ཁོ་ཕྱིིར་བསྐེོར་ནས་རླུང་ནག་འཚུབ་མ་ཞིིག་

དང་འདྲོ་བར་ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱི་ིཕྱིོགས་སུ་འདྲོོགས་ནས་བྱུང་། གཙོད་རྨིས་མ་ད་ེཅུང་མ་

འགོར་བར་འགྱིིལོ་བ་ནས་ཡར་ལོངས་ཏ་ེརྨིས་སྐྱེོན་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ལྟར་གཙོད་

བྱིང་ག་ིརྗེེས་སུ་འབྲང་ནས་རྒྱུག ཧ་ལོམ་བར་ཐག་མདའ་རྒྱང་གང་ཙམ་ཕྱིིན་རྗེེས་

སླེར་ཡང་ས་རུ་འགྱིལིོ་ནས་མག་ོའགུལོ་ཙམ་འགུལོ་ཙམ་བྱདེ་པ་ལོས་འགུལོ་སྐྱེདོ་ཀྱི་ི

དབང་རྩ་གཞིན་ཕོན་མདེ་དུ་གྱུར་ནས་འདུག 

གཙོད་ཀྱི་ིབང་རྩལོ་ན་ིསྲོག་ཆོགས་གཞིན་གྱིིས་འགྲན་ཟླ་བྲལོ་བ་ཞིིག་ཡིན་པས་

འབྲོག་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་ངག་རྒྱུན་ཤིོད་སྲོལོ་དུ། ཁོམས་མ་གཙོད་ལོ་མགྱིོགས་པ་རླུང་

ག་ིགཤིོག་པ་ཡོད་ཟོེར། འབྲོག་མིའ་ིངག་རྒྱུན་ཤིོད་སྲོལོ་ད་ེང་ོམ་དོན་དང་མཐུན་པའ་ི
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གཏན་ཚིག་ཅོིག་མིན་ནམ་སྙིམ། གཙོད་ཁྱུ་ད་ེན་ིཐལོ་རྡུལོ་གྱི་ིཕུང་པ་ོཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཏ་ེ

གང་ཡང་མ་ིམཐངོ་། 

ངས་གཉོིས་བསད་ཚར། ད་དུང་གཉོིས་གསུམ་ཞིིག་གསོད་ཐུབ་ན་ལྡེང་ངེས་

རེད། ཅོེས་ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས་ཁོ་ཕྱིིར་བསྐེོར་ནས་རྡོ་ོའབུམ་ལོ་བལྟ་དུས་རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས་

ལོག་གཡས་སུ་མ་ེམདའ་བཟུང་ཞིིང་ལོག་གཡོན་མས་ཕྲེང་བ་འདྲོེན་གྱིིན་ཁོ་ནས་སྒྲི་

མེད་པའི་ཁོ་འདོན་ཞིིག་འདོན་གྱིིན་འདུག  ཚེ་སྐྱེབས་ཀྱིི་སེམས་སུ་མི་འདི་འབྱུང་

འགྱུར་ཕུལོ་དུ་བྱུང་བའི་སེར་མོ་བ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་རེད། རི་དྭགས་རྔོན་པའི་

སྐེབས་ཕྲེང་བ་འདྲོེན་པ་དང་ཁོ་འདོན་འདོན་མཁོན་འད་ིའདྲོ་ཡོད་སྲིད་དམ་སྙིམ། ཚ་ེ

སྐྱེབས་ཀྱི་ིམ་ེམདའ་ིརུ་སྔ་ས་ནས་གད་པའ་ིསྟེང་དུ་བཙུགས་ཡོད་ཀྱིང་ཐལོ་རྡུལོ་གྱི་ི

ཕུང་པོའ་ིཁྲོོད་ནས་གཙོད་གཅོིག་ཀྱིང་མ་ིམཐོང་བས་ར་ེཞིིག་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མ་

རྙེད། སྟག་ཁྱབ་སྔར་བཞིིན་ད་རེས་ཀྱི་ིབྲག་ཚོམ་དེའ་ིཁྲོོད་དུ་ཡིབ་ནས་ཐལོ་རྡུལོ་གྱི་ི

ཕུང་པ་ོད་ེཕྱིརི་ཁོའོ་ིཕྱིགོས་སུ་འཁོརོ་རྒྱུར་སྒུག 

ཡུད་ཙམ་ཕྱིནི་རྗེསེ་གཙདོ་ཁྱུའ་ིནང་ནས་གཟུགས་སྟབོས་ལོགེས་ཉོསེ་ཀྱི་ིདབང་

གསི་བང་རྩལོ་ཞིན་པ་འགའ་ཤིས་ར་ེར་ེབཞིནི་རྗེསེ་སུ་ལུས། ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིསི་རྗེསེ་སུ་

ལུས་པའི་གཙོད་གཉོིས་མཉོམ་གཤིིབ་བྱས་ནས་རྒྱུག་པའི་སྐེབས། འདི་ནས་མེ་

མདའ་ིསྐེད་གྲགས་པ་དང་ཕོར་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིགཙོད་གཅོིག་རང་སར་སྐེོར་བ་ལོེན་གསུམ་

བསྐེོར་རྗེེས་མག་ོམཇུག་ལྡོག་ནས་ས་རུ་འགྱིིལོ། གཙོད་གཞིན་ད་ེགནམ་དུ་མཆོོང་

ཙམ་བྱས་པ་དང་དུས་མཚུངས་ས་རུ་ལྷུང་ནས་ཤི།ི རྡོ་ོའབུམ་གྱི་ིསེམས་སུ་སྙིིང་རྗེེའ་ི

ན་ཟུག་དྲོག་པ་ོཞིིག་སྐྱེདེ་ད་ེཁོ་ནས་རང་དབང་མདེ་པར། ཨམཾ་ཎི་ིཔདྨའ་ིངྷུཾ།ཾ ཨ་ཁུ་ཚ་ེ
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

སྐྱེབས། 

ད་དུང་བསད་ན་ང་ཚསོ་ཐགེས་ཨ་ཡངོ་། ཞིསེ་བཤིད། 

ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ིསེམས་སུ་ཡང་ད་ལྟ་གཙོད་ལྔ་ཡོད་པས་ཉོིན་ཤིས་ལྡེང་དེས་རེད། 

གལོ་སྲིད་མ་ལྡེང་ན་དེ་དུས་ཡང་བསྐྱེར་རྔོན་རྒྱག་པར་ཡོང་ན་འགྲིག་གི་རེད་སྙིམ་

ནས་ས་ལོས་ཡར་ལོངས་ཏེ། བུ་སྟག་……སྐྱེབས་ཞིེས་སྐེད་རྒྱག་བཞིིན་ཞྭ་མ་ོལོག་

ཏུ་བཟུང་ནས་གཙདོ་བཤིའ་བར་འགྲ་ོདགསོ་པའ་ིལོག་བརྡོ་བྱས། ཁོ་ོགཉོསི་ཀྱིསི་རང་

རང་ག་ིམ་ེམདའ་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ནས་བྲག་ཚམོ་ད་ེལོས་བབས་ཏ་ེགཙདོ་རོའ་ིསར་ཕྱིནི།

ཝ་ཡ།ེ ཝ་ཡེ

བསམ་ཡུལོ་ལོས་འདས་པ་ཞིགི་ལོ་རྒྱབ་ལོགོས་ཀྱི་ིབྲག་རའི་ིསྟངེ་ནས་རལོ་པའ་ི

ཐོར་ལྕོག་ཁྱ་ིར་ོའདྲོ་བ་ཞིིག་གིས་ཁོ་ོཚོའ་ིཕྱིོགས་སུ་ལོག་གཡུག་བྱས། འ་ོཡ་མཚན་

དོན་དག་ཅོིག་ཞིིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། ཁོོང་ཚོས་ཡ་མཚན་དང་དོགས་འཆོར་གྱི་ིསྐེད་

ཆོ་སྣ་ཚོགས་ཤིོད་ཀྱིིན་རང་སར་ལོངས། གཙོད་ར་ོད་ེདག་ག་ིནང་ཁྲོོལོ་ཕྱིིར་མ་བཏོན་

པར་ད་ེལྟ་ེཡུན་རངི་བཞིག་ན་ཤི་རུལོ་ནས་ཟོ་མ་ིལོ་ོབ་གྱུར་ན་སམེས་ཕོངས་པ་ོརདེ།ང་

ཚ་ོགསུམ་ཀ་འགྲ་ོདགོས་དོན་ཨ་ཡོད། ང་ཕྱིིན་ནས་ཁོོས་་ཆོ་ཅོ་ཞིིག་ཤིོད་ཀྱིིན་འདུག 

དོན་དག་ཅོིག་ཞིིག་ཡོད་སྐེད་ཆོ་འདྲོ་ིཡོང་། ཁྱོད་གཉོིས་ཕྱིིན་ནས་གཙོད་ཤི་པགས་པ་

བཤུས་ལོ་ནང་ཁྲོལོོ་བཏནོ་སྒུག་ངས་ཁོའོ་ིརྩར་ཕྱིནི་རྗེསེ་རྟེ་ལོནེ་ནས་ཡངོ་ཞིསེ་བཤིད།

གམ་དུ་སླེེབས་དུས་རལོ་པའི་ཐོར་ལྕོག་ཅོན་གྱིི་མི་དེའི་ངོ་གདོང་ལོས་ཧ་ཅོང་

ཡིད་མ་རང་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་གྱི་ིཐོག་ནས་རྡོ་ོའབུམ་ལོ་མིག་འབུར་ཚུགས་སུ་བལྟས་

ཏེ། སྡོིག་རྒན་ཁྱོད་ཚ་ོཡུལོ་ལུང་གང་ནས་ཡིན། རང་སྣང་གང་ཤིར་གྱིིས་མ་ེམདའ་
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བརྒྱབ་ནས་ངའ་ིའཚམ་དཀྲུག མ་ེམདའ་གཅོིག་མིན་གཉོིས་མིན་བརྒྱབ། ཆོོས་ལོ་

བར་ཆོད་ད་ེའདྲོ་བ་ོབཟོ་ོམཁོན་ལོ་ཉོེས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་ཨ་ེཤིེས། ཞིེས་འཁོར་གཡོག་

གིས་རྡོ་ོའབུམ་གྱི་ིབྲང་ལོ་བསྣུན། རྡོ་ོའབུམ་དད་པ་དང་འཇིགས་སྐྲག་གཉོིས་ཀྱི་ིསྒ་ོ

ནས་པུས་མ་ོས་ལོ་བཙུགས་ཤིིང་སྔགས་པའ་ིཞིབས་སྤྱི་ིབོར་བླངས་ཏ་ེཁོོང་ཚ་ོཇག་

པའ་ིར་མདར་ཡོང་པ་དང་ཇག་པ་ནང་ཁུལོ་གྱི་ིམིས་ཁོལོ་གཡག་དང་བཞིོན་རྟེ་དེད་ད་ེ

ད་བར་བྱ་འཕུར་རྗེེས་མེད་དུ་གྱུར་ནས་ཟོ་རྒྱུ་མེད་པའ་ིཚད་དུ་སླེེབས་ནས་ར་ིདྭགས་

མ་ིགསོད་ཐབས་མེད་ཡིན་ཡིན་པའ་ིསྐེོར་གྱི་ིགནས་ཚུལོ་གཡ་ོརྫུན་མེད་པར་བཤིད། 

རལོ་པའ་ིཐོར་ལྕོག་ཅོན་གྱི་ིསྔགས་པ་དེས་རྡོ་ོའབུམ་གྱི་ིམག་ོནས་མཇུག་བར་ཞིིབ་ལྟ་

ལོན་འགའ་བྱས་རྗེེས། མ་ཤིེས་མ་ིལོ་ཉོེས་པ་མེད། ད་ེརིང་བསད་ཟོིན་པ་རྣམས་སླེར་

གསོན་ཐབས་མེད། རྗེེས་སུ་འད་ིཕྱིོགས་ནས་བྱིའུ་གཅོིག་ཀྱིང་གསོད་མ་ིརུང་། འད་ི

ངདེ་ཚའོ་ིཐུགས་རྗེ་ེཀུན་ལོ་ཁྱབས་པའ་ིབསྟན་པའ་ིསྒྲིནོ་མ་ེབླ་མ་ཉོ་ིམའ་ིའདོ་ཟོརེ་གྱི་ིབླ་

བྲང་ག་ིདཔྱདི་དུས་དང་དབྱར་དུས་ཀྱི་ིརྩྭ་ཐང་ཡནི་པས་ར་ིདྭགས་རྔོན་མ་ིཆོགོ་པའ་ིར་ི

རྒྱ་སྔོ་ཁྲོིམས་ཡོད། ཅོེས་བཤིད་རྗེེས་ཡང་བསྐྱེར་ཁོོའ་ིམགོ་ནས་མཇུག་བར་དང་

མཇུག་ནས་མག་ོབར་ཞིབི་མ་ོཞིགི་བལྟས་རྗེེས། བུ་ཁྱདོ་ཀྱིང་སྤྱིིར་བཏང་ག་ིགང་ཟོག་

ཅོགི་མ་རདེ། ད་ེརངི་ང་གཉོསི་ཐུག་པའ་ིསྐེརོ་གྱི་ིསྐེད་ཆོ་ཚགི་འབྲུ་གཅོགི་མ་ིགཞིན་ལོ་

མ་ིཤིོད་པའ་ིདམ་བཅོའ་ཡོད་དམ་མེད། ཟོེར་བ་ལོརྡོ་ོའབུམ་གྱིིས། མ་ིགཅོིག་ལོའང་མ་ི

ཤིོད་པའ་ིདམ་བཅོའ་ཡོད། གནམ་སྔོན་པ་ོཚད་བཙུགས་ཏ་ེཁོས་ལོེན་བྱས། སྔགས་

པས་བ་སོའ་ིཕྲེང་བ་གཅོིག་བླངས་འོང་ནས་རྡོ་ོའབུམ་གྱི་ིམག་ོཐོག་ཏུ་བཞིག་ནས་ཁོ་

ནས་སྨྲ་བ་མེད་པའ་ིགཟུངས་མང་པ་ོཞིིག་བཏོན་རྗེེས། འབྱུང་འགྱུར་མཇལོ་པའ་ིསྨོན་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཐོབས་ཤིིག་ཟོེར་ནས་སྒོམ་ཐག་ག་ིགཤིོག་པ་ལོ་བརྟེེན་ནས་འཕུར་སོང་།རྡོ་ོའབུམ་ཧ་

ལོས་ཧོན་ཐོར་ཞིིང་དད་པའ་ིསྤུ་ལོོང་རབ་ཏུ་གཡ་ོབཞིིན་ཕྱིག་ཡང་ཡང་བཙལོ་རྗེེས་

ཐད་ཀར་རྟེ་ལོནེ་པར་ཕྱིནི།

༡༨

ཐོག་མར་གཙོད་རོའ་ིའགྲམ་དུ་སླེེབས་པ་དང་ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་པའ་ི

མ་ེམདའ་ལོག་ཏུ་བཟུང་སྟ་ེསྐེད་གསང་མཐནོ་པསོ་སྒ་ོནས། 

སྐྱེནེ་པ་ཤི་ཟོན་གྱིསི་ཤི་ཟོ། 

གཟོས་མ་ོཁྲོག་འཐུང་གསི་ཁྲོག་འཐུང་། 

ཞིེས་མ་ེམདའ་ིམཆུ་ལོ་མདེའུ་ཁུང་ག་ིཁྲོག་འག་ོབར་བྱས། སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིིས་

ཀྱིང་མ་ེམདའ་ིམཆུ་ལོ་མདེའུ་ཁུང་ག་ིཁྲོག་འག་ོབར་བྱས། ད་ེནས་ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས་

ལོག་པ་གཡས་པའ་ིཕུ་དུང་ཕུད་ད་ེགློ་ོགྲ་ིརག་ཤིན་རིང་ཐུང་ཁྲུ་གང་ཙམ་ཞིིག་བཏོན་

ནས་རྡོ་ོལོབེ་མ་ོཞིགི་ག་ིསྟེང་དུ་མཆོིལོ་མ་བཏབ་ནས། 

བརྡོར་ལོ།ོ བརྡོར་ལོ།ོ 

རྫ་རག་དཀར་འདྲོ་དེའ་ིགཡས་ཟུར། 

གངས་ནུ་མ་འདྲོ་དེའ་ིགཡནོ་ཟུར།

བརྡོར་ལོ།ོ བརྡོར་ལོ།ོ

རྐྱང་མ་མཁྲོསི་ཅོན་གྱི་ིཤི་གཡང་བརྡོར་ལོ།ོ

སྤྱིང་ལོ་ཚམོ་ཅོན་གྱི་ིསྤུ་གཡང་བརྡོར་ལོ།ོ 

ཝ་མ་ོལོག་དཀར་གྱི་ིགྲ་གཡང་བརྡོར་ལོ།ོ 



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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གཡ་ིསྤུ་ར་ཅོན་གྱི་ིཤི་གཡང་བརྡོར་ལོ།ོ

བརྡོར་ལོ།ོ བརྡོར་ལོ།ོ

ལོ་གྲགོས་ཁོ་བ་འབབ་འབབ།

ལུང་གྲོགས་བུ་ཡུག་ཚུབ་ཚུབ།

བུ་རྟེ་གཉོསི་ཀྱི་ིདམུ་ཁོབེ་ད།ེ

དགྲ་འབྲངོ་གཉོསི་ཀྱི་ིམག་ོལོ་ཁོབོ 

ཅོསེ་མཚནོ་བྱདེ་རང་བཞིནི་གྱིསི་ལོན་གསུམ་བརྡོར། 

རྡོོ་འབུམ་གྱིི་སེམས་སུ་ད་ཡང་ཤི་ཁྲོག་གི་དམར་ལོས་ལོས་དགོས་པའི་སྡུག་

ལོས་ད་ེལོས་ད་ེརངི་ར་ིདྭགས་རྒྱག་པར་མ་ཡངོ་ན་ཅོ་ིའདྲོ་མ་རདེ་སྙིམ་ནས་ཁོ་ནས་ཁོ་

འདོན་བར་མེད་དུ་བཏོན། འོན་ཀྱིང་བསམ་ཡུལོ་ལོས་འདས་པ་ཞིིག་ལོ། རྫུ་འཕྲུལོ་

ནམ་མཁོའ་ིབྱ་ལྟར་འཕུར་ཐུབ་པའ་ིབླ་མ་འཕྲུལོ་མེད་ཅོིག་མཇལོ་པ་ན་ིཚ་ེསྔོན་མའ་ི

ལོས་བཟོང་ཞིིག་བྱས་པའ་ིལོས་འཕྲ་ོརེད་སྙིམ་པའ་ིདགའ་སྤྲ་ོརབ་ཏུ་འཕོེལོ་ནས་ཤུ་གླུ་

ཀྱུ་རུ་རུ་ལོནེ་གྱིནི་ཕྱིནི། 

ཚེ་སྐྱེབས་དང་བུ་སྟག་སྐྱེབས་གཉོིས་ཀྱིིས་ཧ་རུབ་སྦི་རུབ་ཀྱིིས་གཙོད་རེ་རེ་

བཞིནི་པགས་པ་བཤུས་ཤིངི་ནང་ཁྲོོལོ་འཛར་འཛརོ་མ་ལུས་ཕྱིརི་བཏནོ། མག་ོབཅོད། 

རྭ་ཅོ་ོརངི་པ་ོད་ེདག་བླངས། ལོག་པ་དང་རྐང་པ་བཞི་ིལོངི་དུ་བགསོ། ད་ེནས་ཁོ་ོགཉོསི་

ཀྱི་ིགཙོད་ལྔ་ཡ་ིཤི་ཕྱིོགས་གཅོིག་ཡུ་སྤུངས། ཕོ་ོརོག་མང་པ་ོཞིིག་གིས་ད་རེས་རང་

སར་གཡུག་པའ་ིགཙོད་ཀྱི་ིཔགས་པ་དང་། ནང་ཁྲོོལོ་དང་། མག་ོཡ་ིཤི་ལོ་ཧབ་ཐོབ་

རྒྱག་བཞིནི་འདུག 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ལོས་ཀ་ད་ེདག་ཡོངས་རྫོགས་མཇུག་འགྲིལོ་དུས་རྟེ་བདུན་དབང་པ་ོཉོིན་གཅོིག་

ག་ིའགྲུལོ་བཞུད་མཇུག་བསྡུ་ལོ་ཉོ་ེནས་ནུབ་ར་ིདང་བར་ཐག་ཉོ།ེ ནུབ་རིའ་ིགྲིབ་ནག་

ར་ིགཤིམ་བར་དུ་བསྐྱེངས། རྡོ་ོའབུམ་གྱིསི་དསོ་རྟེ་ལོ་བཞིནོ་ནས་གྲབི་མ་རངི་པ་ོཞིགི་

དང་ལྷན་དུ་ཡངོ་གནི་འདུག

ཁོ་ོགཉོསི་འགྲམ་གྱི་ིཆུ་ཕྲན་ཞིགི་ག་ིགམ་དུ་སངོ་ནས་ཁྲོག་དམར་གྱིསི་སྦིག་པའ་ི

གློ་ོགྲ་ིདང་ལོག་པ་གཙང་མར་བཀྲུས་ཏ་ེར་ེཞིགི་ངལོ་གསསོ།

སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིིས། ཨ་ཁུ་ཚ་ེསྐྱེབས། ཁྱོད་ཀྱིིས་མ་ེམདའ་གཟོ་ེཔ་ོད་ེའདྲོ་ག་འདྲོ་

བྱས་ནས་སྦྱིོང་པ་རེད། མདའ་རྩལོ་ད་ེའདྲོ་ཞིིག་ཡོད་ན་དགྲ་སྤྱིང་ཁྱུ་འདྲོ་བ་ཞིིག་ཡོད་

ཀྱིང་སྐྲག་རྒྱུ་ཅོ་ིཡོད། ད་རེས་མདེའུ་གཅོིག་གིས་གཙོད་གཉོིས་བསད་སོང་། ཞིེས་

ཆོསེ་ཡདི་སྨནོ་སྐྱེསེ།

ཧྭ་ཧྭ། ད་ེསྦྱིོང་ནས་ཤིེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིིག་ཨ་ཡིན། ད་ེཡང་ལོ་ོའགའ་ིསྔོན། ཨ་ོད་ེ

དུས་རྡོ་ོའབུམ་ལོ་ོབཅུ་དང་ཁྱོད་ལོ་ོབདུན་ཙམ་མིན་ནམ། ད་ེལོོའ་ིདགུན་དུས་སུ་རང་

རའེ་ིརྩྭ་ཐང་དུ་སྔར་བྱུང་མྱེངོ་མདེ་པའ་ིགངས་སྐྱེནོ་ཚབས་ཆོནེ་ཞིགི་གསི་ལུང་པའ་ིཕུ་

མད་ོགང་སར་ཕྱུགས་རགིས་ཤི་ིབའ་ིར་ོཡསི་ཁོངེས། བྱ་རྒདོ་དང་ཕོ་ོརགོ་གསི་ཀྱིང་ཟོ་

མ་ིཐུབ་པའ་ིཚད་དུ་སླེབེས། ཨ།ེ ངའ་ིཕོ་རྒད་པའོ་ིརྐང་པ་ད་ེཡང་ད་ེདུས་གངས་གསགོ་

ག་ིཁྲོདོ་དུ་འཁྱགས་རངེ་སུ་ཤིརོ་ནས་རྐང་གྱིལོོ་དུ་ཆོགས་པ་རདེ། སྦྱིནི་བདག་ཚང་ག་ི

འབྲི་གཡག་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ནང་ནས་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞིིག་ལོས་མེད་པ་ཤིི། ཨཾ་མཎིི་

པདྨའ་ིངྷུཾཾ། ལུག་གཡང་དཀར་སྟོང་ཁོ་ལྷག་ག་ིནང་ནས་བརྒྱ་ཁོ་ལྷག་མ་གཏོགས་ཤི་ི

གོད་དུ་སོང་། ཨ།ེ ད་ེའདྲོའ་ིགངས་སྐྱེོན་ལོ་ོརྒན་རྣམས་ཀྱིིས་ད་ེསྔོན་རྣ་བས་ཀྱིང་ཐོས་
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མ་མྱེོང་ཟོེར། ཕྱིི་ལོོའ་ིསྟོན་མཇུག་ཏུ་སྦྱིིན་བདག་གིས་ང་ཚ་ོམི་མག་ོབརྒྱད་ཁྲོིད་དེ་

འབྲང་ཁོག་གཉོིས་བྱས་ནས་བྱང་ག་ིམ་ཡེར་གངས་རིའ་ིརྒྱུད་དུ་ར་ིདྭགས་རྔོན་པར་

སངོ་། སྦྱིནི་བདག་གསི་ཤིག་པ་ོསྡོ་ེགསར་ཚ་ོཔའ་ིསྤྱིང་མཚརེ་ཉོ་ིགྲགས་ཀྱི་ིས་ནས་མ་ེ

མདའ་ཞིགི་གཡར་པ་ད་ེརྫས་མདལིོ་དང་ཆོབས་ཅོགི་ངའ་ིལོག་ཏུ་བཞིག ཕོ་རྒན་གྱིསི་

མ་ེམདའ་གཟོེས་སྟངས་དང་རྫས་མདིལོ་བླུག་སྟངས་ར་ེར་ེབཞིིན་ང་ལོ་བསླེབས། ད་ེ

སྔོན་ངས་མ་ེམདའ་རྒྱག་མྱེོང་མེད་ལོ་ལོག་པས་ཐུག་ཙམ་ཡང་བྱེད་མྱེོང་མེད་པས་

སམེས་འཚབ་དང་དགའ་སྤྲོའ་ིདབང་གསི་ད་ེདགངོ་ང་མཚན་གང་གཉོདི་མ་ཁུག  

ད་ེདུས་ཨ་ཁུ་ལོ་ོག་ཚདོ་རེད།

ང་ད་ེདུས་ལོ…ོ…

ཁྱདོ་གཉོསི་སྒུག་ཡུན་རངི་མ་སངོ་ངམ། དཀའ་ལོས་ཁོག་སངོ་།

ཁོ་ོགཉོསི་སྐེད་ཆོར་མག་ོཁོརོ་ནས་བསྡོད་པས་རྡོ་ོའབུམ་གམ་དུ་སླེབེས་ཟོནི་པ

་ཡང་མ་ཚརོ། 

ཁྱོད་དཀའ་ལོས་ཁོག་སོང་ངམ། ཁྱོད་ད་ེའདྲོ་མགྱིོགས་པ་ལོ་ཨང་། ང་གཉོིས་

སྐེད་ཆོར་མག་ོའཁོརོ་ནས་དུས་ཚདོ་ག་འདྲོ་ཕྱིནི་པ་ཡང་ཧ་མ་གོ

སྐེད་ཆོ་སྙིན་པ་ོགང་ལོབ་པ་ཡནི།

ད་དུང་བཤིད་མ་ཚར། ད་ོདགངོ་མུ་མཐུད་ཤིདོ།

ད་ོདགངོ་ཉོལོ་ཁོར་མུ་མཐུད་བཤིད་ན་ཆོགོ

ད་ཉོི་མ་ཡང་བཞུད་གྲབས་འདུག ཁོ་ོཚོས་གཙོད་ཤི་རྣམས་དོས་རྟེར་བསྐེལོ་

ནས་ཕྱིིན།
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

སྔགས་པ་དསེ་ཅོ་ིཟོརེ།

སྔགས་པ་དེས་ཟོེར་ན་ས་ཆོ་འད་ིཁོོང་ཚོའ་ིབླ་མ་ཉོ་ིམ་འོད་ཟོེར་ཡིན་ནམ་ཞིིག་ག་ི

བླ་བྲང་གི་སྒེར་བདག་ཡིན་པས་རི་དྭགས་བརྔོན་མི་ཆོོག་ཟོེར། ངས་མ་ཤིེས་པ་མ་

གཏོགས་རྐང་བཙུགས་ནས་བསད་པ་མིན་ཞིེས་བཤིད་པས་ཁོ་ོད་ནས་བྱ་བྱིའུ་ཙམ་

ཡང་གསདོ་མ་ིཆོགོ མ་ཤིསེ་མ་ིལོ་ཉོསེ་པ་མདེ་ཟོརེ། 

བྱང་ཐང་ག་ིསྟནོ་མཇུག་ག་ིཁྲོག་ལྟར་དམར་པའ་ིནུབ་ཁོའ་ིཉོ་ིམ་དང། ངུར་མགི་

མདངས་འཛིན་དགོང་མོའ་ིམཚམས་སྤྲིན་ན་ིཤིིན་ཏུ་མཛེས་ཤིིང་བརྗེིད་ཉོམས་ལྡན་པ། 

མཚམས་སྤྲིན་གྱིིས་དམར་མདངས་འཕྲོས་པའ་ིདགུང་སྔོན་གྱི་ིབཟོ་ོདབྱིབས་རྣམ་པ་

སྣ་ཚོགས་ཅོན་གྱི་ིཆུ་འཛིན་གྱི་ིཕུང་པ་ོན་ིསྲིད་ན་འགྲན་ཟླ་བྲལོ་བའ་ིསྣུམ་ཚོན་ར་ིམ་ོ

ཞིགི་དང་འདྲོ། སརེ་མདངས་རབ་ཏུ་བཀྲ་བའ་ིའཇམ་ཀློས་རྩྭ་ཐང་ག་ིཕྱིགོས་བཞིིའ་ིས་

འཛིན་མུ་ཁྱུད་ཀྱི་ིཕྲེང་བའ་ིམཐ་ོདམན་སོག་ལོེའ་ིཁོ་དང་མཚུངས་པའ་ིལྷུན་པོའ་ིརྩ་ེམ་ོ

དག་ནི། སྲིད་ན་འགྲན་ཟླ་བྲལོ་བའ་ིསྣུམ་ཚོན་ར་ིམ་ོད་ེའབྲ་ིབཞིེངས་བྱེད་པར་མེད་དུ་

མ་ིརུང་བའ་ིཔིར་རྩ་ེམང་པ་ོགསེར་གྱི་ིཁུ་བའ་ིནང་ནས་བླངས་ཏ་ེགྲལོ་དུ་བསྒྲིིགས་པ་

དང་འདྲོ། མཐའ་ཡས་རྩྭ་ཐང་ག་ིཔང་དུ་ལྷིང་འཇགས་སུ་གནས་པའ་ིཡིད་དུ་འོང་པའ་ི

མཚེའུ་དེ་ཡི་ངོགས་སུ་དགོང་མོའ་ིདམར་སེར་མཚམས་སྤྲིན་གྱིི་ལྡོག་འོད་ཀྱིིས་

གསེར་མདོག་རྩྭ་ཐང་གི་སྟེང་དུ་དར་གཟོབ་དམར་སེར་གྱིི་ལྷན་པ་བརྒྱབ་པ་དང་

ཡངོས་སུ་མཚུངས། གང་ལྟར་ད་ེཡ་ིདུས་སུ། སྐེབས་དའེ་ིརྩྭ་ཐང་ག་ིཕྱི་ིསྣདོ་ཀྱི་ིའཇགི་

རྟེེན་གྱིིས་ནང་བཅུད་ཀྱིི་སེམས་ཅོན་གྱིི་བློ་ལོ་རྟེོག་པ་འཆོར་ཡན་གྱིི་རིག་པའི་ཀློོང་

ཡངས་ཅོ་ིདང་ཅོ་ིཡང་རྡོོལོ་སྲིད། གལོ་སྲིད་སྐུ་ཉོིད་དབྱངས་ཅོན་ངག་ག་ིརོལོ་མཚོའ་ི
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དབང་ལུང་ཐོབ་པའ་ིསྙིན་ངག་པ་ཞིིག་ཡིན་ན་སྙིན་འཇེབས་ཚིག་ག་ིཕྲེང་མཛེས་ཤིང་

ཤིང་ཆུ་མོའ་ིརྒྱུན་བཞིིན་རྩོལོ་བ་མི་དགོས་པ་སྐེད་གསེང་མཐོན་པོའ་ིསྒོ་ནས་གྱིེར་

འདོན་བྱདེ་ངསེ། 

ར་ིབྱིའུ་ར་ིརུ་ལོོག ཁུང་བྱིའུ་ཁུང་དུ་འཛུལོ། ཉོིན་མང་ཁོ་ཟོས་ཀྱི་ིདོན་དུ་གང་

སར་འཁྱམས་པའ་ིཕོ་ོརགོ་ནག་ཆུང་ཡང་། གཉོསི་ར་ེགཉོསི་ར་ེགྲགོས་སུ་སྡོབེས་ནས་

གཤིགོ་འགྱུར་ངམོ་བཞིནི་བྲག་དམར་གྱི་ིཚང་མལོ་དུ་ལོགོ

ཝ་མ་ོགཅོགི་ཁོངོ་ཚ་ོདང་བར་ཐག་མདའ་རྒྱང་གང་ཙམ་གྱི་ིསར། སྐེབས་ར་ེརྣ་བ་

ཀྲོང་ཀྲོང་གིས་ཁོོང་ཚོའ་ིཕྱིོགས་སུ་ལྟ་བ་དང་། སྐེབས་ར་ེས་ལོ་སྣོམ་བཞིིན་རྩྭ་ཐང་ག་ི

ཨ་བྲ་འཛིན་རྒྱུའ་ིལོས་ལོ་བྲེལོ། དེའ་ིཕོར་ཙམ་ན་ནེའུ་ལོ་ེགཅོིག་འགུལོ་སྐྱེོད་སྤུ་ཙམ་

མདེ་པར་ཨ་བྲའ་ིཁུང་བུ་ཞིགི་ག་ིཁོར་ཙགོ་སྟ་ེསྒུག་ནས་འདུག

སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིསི། ཨ་ཁུ་ཚ་ེསྐྱེབས། ཝ་མ་ོད་ེལོ་མ་ེམདའ་ཞིགི་རྒྱབོ་དང་། ཞིསེ་

ཤིོད་ཀྱིིན་ལོག་པ་གཉོིས་ཕུར་གྱིིན་ཚེ་སྐྱེབས་མེ་མདའ་ཚ་པོ་ཡོད་པ་སྔ་མོ་ནས་རྣ་

ཐོས་ཡོད་པ་མ་ཟོད། ད་ེརིང་མངོན་གསུམ་དབང་པོས་སྤྱིོད་ཡུལོ་དུ་གྱུར་ཡང་ད་རེས་

ཡང་བསྐྱེར་ལྟད་མ་ོཞིགི་ལྟ་དགོས་སྙིམ།

ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས་ད་རེས་རྡོ་ོའབུམ་ལོ་ཐུག་པའ་ིསྔགས་པས་ད་ནས་བྱ་བྱིའུ་ཙམ་

ཡང་གསདོ་མ་ིཆོགོ་ཟོརེ་བས། ང་ཚསོ་ཤིསེ་བཞིནི་དུ་ད་ེའདྲོ་བྱདེ་ན་ག་ལོ་འགྲགི ངས་

རྒྱབ་ན་མདེའུ་གཅོིག་གིས་མག་ོལོ་རྒྱོབ་ཟོེར་ན་མག་ོདང་རྔ་མར་རྒྱོབ་ཟོེར་ན་རྔ་མ་

གཅོདོ་ཐུབ། ཅོསེ་བཤིད།

རྡོོ་འབུམ་གྱིིས། ཨ་ཁུ་ཚེ་སྐྱེབས་ཀྱིིས་བཤིད་པ་དེ་རང་རེད། ང་ཚོས་ཤིེས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

བཞིིན་དུ་ད་ེའདྲོ་བྱས་ན་ག་ལོ་འགྲིག ཤི་ན་ིཟོ་མ་ིརུང་པགས་པའ་ིསྤུ་གྲ་ལོ་ལྟ་ས་མེད་

པས་ང་ཚོས་ད་ེབས་ལོམ་དུ་ལྕ་ིབ་སྒྲུག་ན་ཕོན་ཐོགས་ཆོེ། ཞིེས་བཤིོད་ཀྱིིན་སྔོན་དུ་

སངོ་ནས་གསོ་ཀྱི་ིཐུ་བའ་ིནང་དུ་ལྕ་ིབ་སྒྲུག

ད་གཟོོད་ཉོི་མ་ནུབ་རི་ལོས་རྒལོ་ནས་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་ཕྱིིན། ད་རེས་

ནམ་མཁོའི་ཕྱིེད་ཀར་ཁྱབ་པའི་བརྗེིད་ཉོམས་ལྡན་པའི་སྣུམ་ཚོན་རི་མོ་དེ་བྱ་འཕུར་

རྗེེས་མེད་དུ་གྱུར། ནམ་མཁོའ་ིཁྱོན་དུ་དཀར་ཞིིང་གཙང་བའ་ིསྟོན་གྱི་ིཆུ་འཛིན་ཕོང་

ཕུང་ལྷངི་འཇགས་སུ་གནས། 

འབྲོག་པའ་ིདབྱར་མཚེར་གྱི་ིམཚེར་རྙིང་ཁོོང་ཚ་ོདང་རབ་ཐག་རིང་པ་ོམ་ིའདུག 

ད་ལྟ་ས་རུབ་ལོ་ཉོ་ེབས་ཁོ་ོཚོས་གང་མགྱིོགས་ལྕ་ིབ་སྒྱི་ེགཅོིས་བླུག་ནས་ཐང་གཤིོང་

ག་ིཕྱིོགས་སུ་སོང་། ཐང་གཤིོང་དུ་སླེེབས་སྐེབས་ས་རྦད་ད་ེརུབ་ཟོིན།གནམ་མཐའ་

ནས་འདོ་མདངས་ཉོམ་པའ་ིསྐེར་མ་ར་ེཟུང་འདར་ཡམོ་ཡམོ་བྱདེ་ཀྱིནི་འདུགཁོངོ་ཚསོ་

དོས་རྟེའ་ིསྟེང་ནས་ཤི་དང་ལྕ་ིབ་ཕོབ། ད་ེནས་ཧ་རུབ་སྦི་རུབ་ཀྱིིས་སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིིས་

ཆུ་བླངས། རྡོ་ོའབུམ་གྱིསི་མ་ེབཏང་། ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིསི་གཙདོ་ཤི་བཙ་ོབའ་ིགྲ་སྒྲིགི་བྱས། 

ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས་ནང་དུ་ཚ་ིལུ་བླུག་པའ་ིགཙོད་ཀྱི་ིམཆོིན་པ་གསུམ་རྡོ་ོལོེབ་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་

བཞིག་ནས་མ་ེལོ་བསྲགེས། 

ལོ་ོཆུང་གཉོསི་ཀྱིསི། གཙདོ་ཀྱི་ིམཆོནི་ཡང་པ་བསྲེགས་ནས་ཟོ་རུང་ངམ། ཞིསེ་

དྲོསི།

ཚེ་སྐྱེབས་ཀྱིིས། ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ར་ལུག་གི་མཆོིན་པ་བསྲེགས་ཏེ་ཟོ་བ་དང་

གཙོད་ཀྱིི་མཆོིན་པ་བསྲེགས་ཏེ་ཟོ་བ་གཉོིས་ལོ་ཁྱད་པར་ཅོི་ཡོད། རྔོན་པ་རྒད་པོ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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རྣམས་ཀྱིིས་མཆོིན་ཚྭ་ཞིེས་བསད་མ་ཐག་པའ་ིར་ིདྭགས་ཀྱི་ིམཆོིན་པ་རྗེེན་པ་ཚྭ་ལོ་

བསྲེས་ཏ་ེཟོ་སྲོལོ་ཡོད་ཀྱིང་། དེ་འདྲོ་ཁྱོད་གཉོིས་ཀྱིིས་ཟོ་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད་སྙིམ་ནས་

ངས་ནང་དུ་ཚི་ལུ་བླུག་པ་ཡིན། ཞིེས་བཤིད་རྗེེས། ད་ེརིང་སྔ་དྲོ་ོཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་

གྱིིས་སྐུར་བའི་ཇ་དེའི་ཕྱིེད་ཀ་རག་སྡོིག་གི་ནང་དུ་བླུགས་ཏེ། དེ་རིང་ཉོིན་གང་ཇ་

འཐུང་རྒྱུ་མ་རྙདེ་པས་སྔནོ་ལོ་ཇ་ཞིམི་པ་ོཞིགི་སྐེལོོ་ཏ་ེའཐུང་། ཨ། ཁོ་སྐེམོ་པ་ལོ། ཞིསེ་

ཤིོད་ཀྱིིན་དུ་རྡོ་ོཕོོག་གསུམ་གྱི་ིཐབ་འགྲམ་དུ་དཀྱིིལོ་ཀྲུང་དུ་བསྡོད་ད་ེལྕ་ིབ་ཡང་ནས་

ཡང་དུ་བླུགས། 

ཁོོང་ཚོས་རྫས་མདིལོ་བླུགས་ནས་ཡོད་པའ་ིམ་ེམདའ་རང་རང་ག་ིའཁྲོིས་སུ་རུ་

ས་ལོ་བཙུགས་ནས་བཞིག ད་ེརིང་སྔ་དྲོ་ོནས་ད་བར་ཇ་ཕོར་ཞིོག ཆུ་ཚ་པ་ོཁོམ་གང་

ཡང་འཐུང་རྒྱུ་མ་རྙེད་པས་ཁོ་སྐེོམ་གྱིིས་གདུངས་ནས་ཡས་མཆུ་དང་མས་མཆུ་སྐེམ་

ནས་མཆོིལོ་མ་ཡང་ཞི་ོལྟར་གར་པ་ོཆོགས། ཚང་མའ་ིསེམས་སུ་ཇ་མགྱིོགས་ཙམ་

ཁོལོོ་ན་ཅོ་ིམ་རུང་སྙིམ། མ་ིཚང་མས་ཐབ་སྟངེ་ག་ིརག་སྡོགི་དང་ཐབ་འགྲམ་གྱི་ིམཆོནི་

བསྲེག་ལོ་བལྟས་ནས་ར་ེཞིིག་ག་ཤིོད་འད་ིཤིོད་མེད་པར་འཇམ་ཐིང་ངེར་གནས། ཧ་

ཅོང་ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་ིསྐེབས་དེར་རྟེ་བཞི་ིཡ་ིདྲོིལོ་བུའ་ིསྒྲི་ལྷག་པར་གསལོ། སྐེབས་ར་ེ

ཐག་རིང་པོའ་ིས་ནས་སྐྱེ་ིགཡའ་བའ་ིསྤྱིང་ཀིའ་ིསྐེད་གྲགས་འོང་པ་ན་ིརིགས་གཅོིག་

ཕོན་ཚུན་བརྡོ་སྦྱིོར་བ་ཡིན་ནམ་ཉོིན་ཞིག་མང་པོའ་ིརིང་ཁོ་ཟོས་མ་རྙེད་པའ་ིསྡུག་ངུའ་ི

སྐེད་ཀྱིང་ཡནི་ཤིས་ཆོ།ེ 

ད་གཟོོད་རག་སྡོིག་ག་ིཁོ་ནས་ཆུ་ཁོོལོ་པའ་ིརློངས་པ་ཕྱུར་ཏ་ེཇ་དྲོ་ིཞིིམ་པ་ོཞིིག་

སྣ་ལོམ་དུ་ཐུལོ། ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས་ཕུ་དུང་གིས་ལྗོིབ་ནས་རག་སྡོིག་ཐབ་འགྲམ་གྱི་ིམ་ེ
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

མདག་ག་ིནང་དུ་ཕོབ། ཐགོ་མར་རག་སྐྱེགོས་ཀྱིསི་ཇ་ཁུ་ཉུང་ཙམ་ཞིགི་བཅུས་ནས་ཇ་

མཆོདོ་ཕུལོ། ད་ེནས་ཕོརོ་པ་གསུམ་གྱི་ིནང་དུ་ཇ་ཐང་བླུགས། ད་ེནས་ད་ེརངི་ཉོནི་གུང་

ཟོས་འཕྲ་ོཐང་ཁུག་ཆོེན་པ་ོདེའ་ིནང་ནས་མར་རྡོོག་འགའ་བླངས་འོང་ནས་ཇ་ཕོོར་གྱི་ི

ནང་དུ་བླུགས། ད་ེམར་ཇ་ཕོརོ་གྱི་ིཁོ་རུ་མར་ཁུ་སརེ་འཁྱལིོ་ལོརེ་ཁྱབ། ཇ་ཁོམ་གང་ར་ེ

འཐུང་བ་དང་ཐང་ཁུག་ག་ིནང་ནས་སྤོག་ར་ེཟོ་བཞིིན་རྔོན་པ་གསུམ་གྱིིས་འཇམ་ཀློས་

ཀྱི་ིརྩྭ་ཐང་ག་ིསྟངེ་དུ་ཉོནི་དའེ་ིདགངོ་ཟོས་ལོ་རོལོ། 

རྡོོ་ཕོོག་གསུམ་གྱིི་ཐབ་ནང་གི་ལྕི་བའི་མེ་ལྕེ་ལྷབ་ལྷབ་ཏུ་འབར་གྱིིན་རྔོན་པ་

གསུམ་གྱི་ིང་ོགདོང་དུ་མ་ེམདངས་དམར་ལྷམ་ལྷམ་དུ་ཁྲོོས། ནམ་དུས་སྟོན་མཇུག་ཏུ་

སླེེབས་ཟོིན་པས་བསིལོ་རླུང་འཇམ་པོ་ཞིིག་གཡུག་ནའང་མི་གཟོོད་པའི་གྲང་རེག་

མེད། ཁོ་ོཚ་ོད་ོདགོང་སྦྲ་གུར་ཙམ་ཡང་མེད་ཀྱིང་། བོད་རིགས་དམངས་ཁྲོོད་ཀྱི་ིངག་

རྒྱུན་ལྟར་ཨ་ོརྒྱན་གྱི་ིཡུལོ་ནས་ཕོེབས་པའ་ིསླེོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིིས་ལུང་

དུ་བསྟན་པའི་སྦིས་ལུང་ལྟ་བུའི་ཐང་གཞིོང་དེ་ནི་གཞིན་གྱིིས་རྙེད་དཀའ་བ་མ་ཟོད། 

རླུང་བསིལོ་ཕྲ་མ་ོཙམ་ལོས་མེད་པ་དབེན་ཞིིང་འཇགས་པ་། ལྷག་པར་དུ་བེམ་རོའ་ིདྲོ་ི

ངན་དང་རྨིས་མའ་ིཨ་ཚ་ཨ་ཚའ་ིའ་ོདོད་མེད་པར་རྣ་སོལོ་བད་ེབ། སྤོང་ལྗོོངས་ཀྱི་ིསྟེང་

ནས་ལྷུང་ལྷུང་དུ་འབབ་པའ་ིཆུ་ཕྲན་དྭངས་ཞིིང་གཙང་བ། རྩྭ་མཆོོག་ག་ིདྲོ་ིབཟོང་ཁྱབ་

པའ་ིཁོ་རླུང་གཙང་མའ་ིཁྲོོད་དུ་རྒྱ་ཇ་ཡུ་དམར་གྱི་ིབྲ་ོབར་མྱེོང་རོལོ་བྱེད་པ་ན་ིགཞིན་

གྱིསི་འགྲན་ཟླ་བྱདེ་ཐབས་མདེ་པ། འབག་བཙགོ་དང་བྲལོ་པ། རང་དབང་། ཞི་ིམཐུན། 

ལྷད་མེད་ཀྱི་ིལོོངས་སྤྱིོད་རང་རེད། ཁོོང་ཚ་ོགསུམ་གའ་ིམྱེོང་ཚོར་གཅོིག་མཐུན་ཏེ། 

སྐྱེེས་པ་ནས་ད་ེརིང་བར་ཇ་ཞིིམ་པ་ོད་ེའདྲོ་འཐུང་མྱེོང་མེད་ལོ་མར་གཟོན་ཞིིམ་པ་ོད་ེ
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འདྲོ་ཡང་ཟོ་མྱེངོ་མདེ།

ཅུང་ཟོད་ནས་རྡོོ་ལོེབ་ཀྱིི་སྟེང་དུ་བསྲེགས་པའི་མཆོིན་པ་གསུམ་ནས་ཞིག་ཚི་

བཞུར་ཏ་ེརྡོ་ོལོེབ་ཀྱི་ིསྟེང་འོག་བར་གསུམ་སྣུམ་ཚིར་ཚིར་དུ་གྱུར། མ་ེམདག་གིས་

ཚིག་པའ་ིམཆོིན་པ་སྣུམ་བག་ཅོན་ད་ེམ་ིསུས་མཐོང་ཡང་ཟོ་འདོད་ཀྱི་ིའགྲམ་ཆུ་ལྡང་

འོས་པ་ཞིིག་རེད། ཐོག་མར་སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིིས་གློ་ོགྲ་ིཕྲ་གསུམ་ཤུབས་ལོས་བཏོན་

ནས། ད་ཟོ་རན་ཞིག ཅོེས་ཇ་ཐང་ཚ་པ་ོའཐུང་བཞིིན་དུ་མཆོིན་བསྲེགས་བཟོས། ད་ེ

ནས་ཚེ་སྐྱེབས་དང་རྡོོ་འབུམ་གཉོིས་ཀྱིིས་ཀྱིང་རང་རང་གི་གློོ་གྲི་བཏོན་ཏེ་མཆོིན་

བསྲགེས་བཟོས།

སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིིས་ཇ་ཕོོར་གང་བཏུང་ནས། ཨ་ཁུས་སྐེད་ཆོ་བཤིད་འཕྲོ་མུ་

མཐུད་ཤིདོ་དང་། ཞིསེ་ཁོ་ོརང་ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱི་ིཕྱིགོས་སུ་ནུད་ཙམ་བྱས།

ཨུམ། ངས་ད་རསེ་ཤིདོ་མཚམས་……ཨ་ོ། ངས་དྲོན་སངོ་། ད་ེདུས་ང་ལོ་ོ……

ཨུམ་……རྟེ། ལུག སྤྲལེོ། བྱ། ཁྱ།ི ཞིསེ་སརོ་མོའ་ིཡལོ་འདབ་ཀྱི་ིཚགིས་ར་ེར་ེབཞིནི་

བརྩིས་ནས། ཏག་ཏག་ལོ་ོབཅུ་དྲུག་རེད། སྦྱིིན་བདག་གིས་ད་དུང་ཤིག་པོའ་ིས་ནས་

གཡག་སུམ་ཅུ་ལྷག་གཡར་ནས་ང་ཚོས་གཡག་བདུན་ཅུ་ལྷག་དེད་ད་ེཕྱིིན། མ་ཡེར་

གངས་རིའ་ིརྒྱུད་དུ་སླེེབས་ནས་ང་ཚ་ོའབྲང་ཁོག་གཉོིས་ཀྱིིས་སྦྲ་གུར་གཉོིས་ཕུབ་ཏ་ེ

རྔོན་རྒྱག་ག་ིམག་ོབརྩམས།འབྲོང་ཐོག་མ་ད་ེངས་བསད། འབྲང་ཁོག་གཉོིས་ཀྱིིས་ད་ེ

དགོང་སྔ་མོའ་ིལུགས་ལྟར་འབྲོང་ག་ིབྲང་ཤི་ཆོ་ཚང་བཙོས་ཏ་ེགྲོགས་སྐེོར་ནས་བག་ོ

ཤི་བརྒྱབ་ནས་ལོོངས་སུ་སྤྱིད་པ་དང་སྔ་མོའ་ིལུགས་ལྟར་རང་རང་ག་ིཁྱིམ་ནས་ཁྱེར་

ཡོང་པའ་ིཐུད་ཀྱིང་ཉོིན་དེར་གཞི་ིནས་བཅོད་ད་ེཕོན་ཚུན་འདེགས་རེས་ཀྱིིས་སྣ་ེལོེན་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

བྱས། དུས་ཡུན་ཟླ་གཅོིག་ལྷག་གི་རྔོན་རྒྱག་བྱེད་པའི་རིང་རི་དྭགས་བསད་པའི་

གྲངས་འབོར་མང་ཤིོས་ང་ཡིན། ཚུར་ལོོག་པའི་སྐེབས་ང་ཚོས་མ་གཡེར་གངས་

འདབས་ནས་ཚིགས་མལོ་དྲུག་སྤོོས་ཏ་ེརྩྭ་ཆུ་གཉོིས་འཛོམས་གྱི་ིས་ཆོ་ཞིིག་ཏུ་ཞིག་

གསུམ་གྱི་ིརངི་ངལོ་གས་ོདང་སྤྲ་ོསྐྱེདི་བཏང་ནས་བསྡོད། 

ས་ཆོ་དེར་སླེེབས་པའ་ིཕྱི་ིཉོིན། ལུང་པ་དེའ་ིབྱང་ནུབ་ཏུ་རྫ་རྒན་ཞིེས་པ་ར་ིརྩ་ེ

བྲག་དམར་གྱི་ིམཁོར་རྫོང་དང་ར་ིའདབས་རྫ་དང་སྤོང་ཡིན་པའ་ིར་ིཆོེན་དེའ་ིརྒྱུད་དུ་

གནའ་ཡོད་ངེས་ཡིན་པས་སྦྱིིན་བདག་གིས་ང་ཚ་ོལོ་ོཆུང་བ་གསུམ་གནའ་རྒྱག་པར་

བཏང་། ང་ཚོས་རྟེ་ཐོག་ནས་ལོམ་གཡས་གཡོན་གྱི་ིས་སྟེང་ནས་རྡོེའུ་སྒྲུག་མང་ཉུང་

འགྲན་བསྡུར་བྱདེ་པ་དང་། གཟུགས་པ་ོརྟེའ་ིལོགོས་སུ་གབ་ནས་མ་ེམདའ་རྒྱག་ཁུལོ་

བྱེད་པ་སོགས་རང་སྣང་གང་ཤིར་གྱིིས་རྟེ་རྩེད་སྣ་ཚོགས་རྩེད་ཀྱིིན་སོང་། ར་ིའདབས་

སུ་སླེེབས་ནས་རྟེ་གསུམ་རྩྭ་ཐང་གི་སྟེང་དུ་གཏད་ནས་ང་ཚོ་བྲག་རིའི་གཤིམ་དུ་

སླེེབས་ཏ་ེཡར་ལྟ་དུས་གནའ་བ་ོཁྱུ་གཅོིག་འདྲོོག་ལོ་ཉོ་ེབར་ང་ཚོའ་ིཕྱིོགས་སུ་བལྟས་

ནས་འདུག ངས་མ་ེམདའ་ིམཆུ་བྲག་རྡོ་ོཞིགི་ག་ིསྟེང་དུ་བཞིག་ནས་གཅོགི་བརྒྱབ། ད་ེ

མར་མགྱིོགས་མྱུར་ངང་སྔ་ས་ནས་རྫས་མདེའུ་བླུགས་ནས་ཡོད་པའ་ིཁོོང་གཉོིས་ཀྱི་ི

མ་ེམདའ་ཚུར་བླངས་ནས་ར་ེར་ེབརྒྱབ། རྩ་ེམོར་བལྟས་ན་སྤྱི་ིབོའ་ིཞྭ་ཡང་ལྷུང་པའ་ི

བྲག་རིའི་ལྡེབས་ནས་གནའ་རོ་གསུམ་སྔ་རྗེེས་ཀྱིི་གོ་རིམ་བཞིིན་ང་ཚོའི་མདུན་དུ་

ལྷུང་། མདའ་རྩལོ་རྐྱེན་པ་ོད་ེའདྲོ་ཞིིག་ཡོད་པས་ང་རང་ཡང་ཧང་སངས་ལོ་སྤོོབ་པ་

ཡང་སྐྱེེས་ལོ་ད་ནས་རང་ག་ིལུས་ལོ་གདོན་འདྲོ་ེཞུགས་པ་མིན་ནམ་སྙིམ་པའ་ིསེམས་

དོགས་ཀྱིང་སྐྱེེས། རོགས་པ་གཉོིས་རྦད་ད་ེཧ་ལོས་ཧོན་ཐོར་ནས་ར་ེཞིིག་ག་ཤིོད་འད་ི
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ཤིདོ་མདེ་པར་ང་ལོ་བལྟས་ན་ས་བསྡོད། 

སྦྱིིན་བདག་གིས་བཀའ་ལྟར། ཞིག་མ་གསུམ་གྱི་ིརིང་ང་ཚོས་འབྲོང་ག་ིབྲང་ཤི་

མང་པ་ོབཙསོ། གནའ་ཤི་ཡ་ིཤི་མགོ་བཟོསོ། འབྲངོ་ག་ིརྐང་ཞིག་གསི་གྲ་ོགཟོན་མང་པ་ོ

བསྲགེས། ང་ཚསོ་རྟེ་རྒྱུག་དང་མདའ་རྩལོ། རྦདེ་ཀ  རྡོ་ོའདགེས། ཤི་ོདང་མགི་མང་གྱི་ི

འགྲན་བསྡུར་ནང་ངས་མདའ་རྩལོ་གྱི་ིཨང་ཀ་ིདང་པ་ོབླངས། ད་ེཉོིན་འབྲང་གུར་དང་

བར་ཇག་མ་ིརིང་པའ་ིས་ནས་བྱ་གློག་ཞིིག་གིས་མདའ་མ་ོའཕོང་པ་ལྟ་བུའ་ིམྱུར་ཚད་

ཀྱིི་གཤིོག་འགྱུར་ངོམ་གྱིིན་རི་གདོང་ཞིིག་ནས་རི་བོང་ཞིིག་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའི་སྡོེར་

མོས་བཟུང་ནས་ནམ་འཕོང་གཅོོད་པར་བརྩམས། ངས་མ་ེམདར་སྔ་ས་ནས་རྫས་

མདིལོ་བླུགས་ཡོད་ཀྱིང་གཟོེས་པའི་གོ་སྐེབས་མེད་ཀྱིང་མེ་མདའི་མཆུ་བྱ་གློག་གི་

ཕྱིོགས་སུ་གཏད་ད་ེབརྒྱབ་པས་འད་ིཕྱིོགས་ནས་མ་ེམདའ་ིསྐེད་གྲགས་པ་དང་དུས་

མཉོམ་བྱ་གློག་དང་ར་ིབོང་གཉོིས་མཉོམ་དུ་ས་རུ་ལྷུང། དུས་ད་ེནས་བཟུང་མ་ིཀུན་

གྱིསི་ང་ལོ་དགྲ་ལྷ་འཁོརོ་བ་རདེ་ཟོརེ། དགྲ་ལྷ་ཅོ་ིའཁོརོ་ཡདོ་མ་ིཤིསེ། བསད་པའ་ིསྲགོ་

ཆོགས་ད་ེདག་ང་རང་དང་སྲགོ་ལོག་འབྲལེོ་པ་ཤི་སྟག་ཡནི་ངསེ་རདེ། ཚ་ེཕྱི་ིམའ་ིསྡོགི་

པའ་ིཁོ་གནནོ་རང་རདེ།

༡༩

ཨ་ཧྭ་ཧྭ། ཁྱདོ་ཚ་ོདཀའ་ལོས་ཁོག་མ་སངོ་ངམ།

སུ་ཡནི། ཡ།……ལོ་ཆོའ་ིམགོ

ལོག་ཏུ་མ་ེམདའ་བླངས་པའ་ིམ་ིགསུམ་གྱིསི་ད་ེམར་མ་ེམདའ་ས་རུ་བཞིག་ནས་

ཡུན་རིང་བྲལོ་པའ་ིསྤུན་ཟླ་སླེར་འཕྲད་པ་ལྟར་ཁོོང་ཚ་ོགཅོིག་ལོ་གཅོིག་འཁྱུད་ཀྱིིས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གོང་བུ་གཅོིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ར་ེཞིིག་ལུས། ཁོོང་ཚ་ོབྲལོ་ནས་ཞིག་གཅོིག་ཉོིན་གཉོིས་

ལོས་ཕྱིིན་མེད་ཀྱིང་། ས་སྡོ་ེམ་ིགསུམ་གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་དང་ཐག་རིང་ག་ིས་

ནས་སྐྱེ་ིགཡའ་བའ་ིསྐྱེང་ཀིས་སྐེད་ལོས་གང་ཡང་ག་ོརྒྱུ་མེད་པའ་ིམྱེ་ངམ་རྩྭ་ཐང་ག་ི

མཚན་མརོ་སླེར་འཕྲད་པ་ན་ིམསི་བསམ་ཡུལོ་ལོས་འདས་པ་ཞིགི་རདེ། ལྷག་པར་དུ་

ལོ་ཆོའ་ིམགོའ་ིངོས་ནས་བཤིད་ན་མ་ིརྐྱང་རྟེ་རྐྱང་ཡིན་པས་ད་ེབས་དགའ་བ་སྐྱེ་ེའོས་

པ་ཞིགི་རདེ། 

ད་ེནས་ཚང་མ་ཐབ་ཀྱི་ིམཐའ་སྐེོར་དུ་བསྡོད། ཐོག་མར་ལོ་ཆོའ་ིམག་ོལོ་ཇ་བླུག་

ཅོིང་ཐང་ཁུག་ནང་ག་ིསྤོག་བསྟེར། ཚི་ལུ་བླུགས་པའ་ིགཙོད་ཀྱི་ིམཆོིན་པ་གཅོིག་ད་

དུང་ལྷག་ཡོད་པས་རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས། ཁྱོད་ང་ོམ་ཁོ་བསོད་ཅོན་ཞིིག་རེད། ཟོེར་བཞིིན་

མཆོནི་པ་ད་ེམ་ེམདག་ཁྲོདོ་ཀྱི་ིརྡོ་ོཡ་ིསྟངེ་བཞིག་ནས་བསྲགིས། ལོ་ཆོའ་ིམགསོ་སྤོག་ཟོ་

བཞིནི། ད་ེའདྲོའ་ིདགའ་བ། ང་ཚ་ོམཉོམ་དུ་འཛམོས་ཐུབ་པས་ང་ོམ་སམེས་སྐྱེདི། ཅོསེ་

ང་ོགདངོ་ལོས་དགའ་སྤྲའོ་ིརྣམ་འགྱུར་རབ་ཏུ་ཕྱུང་། ཇ་ཕོརོ་པ་གང་བཏུང་ནས། ངའ་ིརྟེ་

ཐང་གཤིངོ་འདའི་ིཁོར་ཡདོ་པས་ངས་རྟེ་འདརི་ཁྲོིད་ནས་ཡངོ་། ཞིསེ་རྟེ་ལོནེ་པར་སངོ་། 

སྟག་སྐྱེབས་ཀྱིང་རགོས་པར་སངོ་།

རྒྱུས་མེད་རྩྭ་ཐང་ག་ིམཚན་མོར་བྱོལོ་སོང་རྟེ་ཡང་རང་རིགས་ཀྱི་ིརོགས་པ་མེད་

པ་མ་ཟོད། རང་ག་ིབདག་པ་ོཡང་ད་ལྟ་བྱ་འཕུར་རྗེེས་མེད་ལྟར་གྱུར་པས་ཡིད་མུག་

སྐྱེེས་ནས་རྩྭ་ཡང་མ་ིཟོ་བ་འཚེར་སྐེད་ལྷང་ལྷང་གྲགས། ཅུང་ཙམ་ནས་སྟག་སྐྱེབས་

ཀྱིསི་རྒྱབ་ཏུ་གནའ་ར་ོཞིིག་ཁུར་ནས་སླེབེས།

ལོ་ཆོའ་ིམག་ོཁྱདོ་འཇནོ་པ་ོརདེ། གནའ་བ་གཅོགི་བསད་པ་ཡནི་ནམ། 
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ཁོ་སེང་ར་ིདྭགས་གཅོིག་མ་བསད་ན་ཟོ་རྒྱུ་མེད་པས་མདེའུ་གསུམ་འཕྲ་ོབརློག་

བཏང་སྟ་ེགཞི་ིནས་གནའ་བ་གཅོགི་གསདོ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་། ཁོ་སངེ་དང་ད་ེརངི་ག་ིཉོནི་

གུང་གནའ་ཤི་བསྲེགས་ཏེ་བཟོས་པ་ཡིན། གྲོད་པ་མ་ལྟོགས་ཀྱིང་ཁོ་སྐེོམ་པོ་ཞིིག་

བྱུང་། ད་དུང་ཇ་འདུག་གམ། འདུག་ན་ཕོོར་པ་གང་བླུགས་དང་། ཁྱོད་ཚོ་ཆོེད་

མངགས་ར་ིདྭགས་རྒྱག་པར་ཡངོ་བ་ཡནི་ནམ།

ཡིན། ར་ིདྭགས་མ་བསད་ན་ཟོ་རྒྱུ་མེད། ཇག་པས་བཤིས་པའ་ིའབྲ་ིཤི་རྫོགས་

རན་སངོ་། ཇག་པ་ད་ེདག་ལོ་རྩམ་ཆུར་མང་པ་ོམ་ིའདུག 

ད་ེརིང་ངས་སྐྱེ་མ་ིཁོ་ཤིས་ཤིིག་ཡོང་བ་མཐོང་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་། ཐག་འགྱིང་དྲོག་

པས་གསལོ་པ་ོཞིགི་མ་ིམཐངོ་ཡང་ང་ཚའོ་ིམ་ིམནི་ནམ་སྙིམ་བའ་ིར་ེབ་འཆོར།

འད་ིརྒྱུད་དུ་མ་ིཁྱིམ་འདྲོ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་གམ། ས་ཆོ་སྐྱེིད་པ་ོའད་ིའདྲོར་རྒྱུན་

སྡོདོ་བྱདེ་མཁོན་མེད་པ་ཡ་མཚན། 

མ་ིཚང་འདུག མཚེའུ་ཡ་ིབྱང་ཕྱིོགས་ལུང་པ་གཅོིག་ག་ིནང་དུ་མ་ིཚང་གསུམ་

འདུག ད་ེནས་ལོ་ཉོག་ཞིགི་ག་ིཕོར་ལོགོས་སུ་ཡང་མ་ིཚང་ཤི་ཤིས་འདུག ད་ེདག་ཚང་

མར་སྐེད་ཆོ་དྲོིས་ཀྱིང་གོ་རིག་མཐོང་གསུམ་མི་འདུག ངས་གནའ་བ་གདའ་བའི་

སྐེབས་ལུག་རྫ་ིབུ་མ་ོགཉོསི་ཐུག་པ་ལོ་སྐེད་ཆོ་དྲོསི་ཀྱིང་མཐངོ་མ་བྱུང་ཟོརེ། 

ཡ། ད་བྱས་ན་ཁྱདོ་བསདོ་ནམས་ཆོནེ་པ་ོརདེ། ལུག་རྫ་ིབུ་མ་ོགཉོསི་ཀྱིང་འཕྲད། 

ང་ཚ་ོལོ་གཙདོ་ཁྱུ་གཅོགི་ཐུག་པ་ཡང་གགོ་པ་ོརྐྱང་རྐྱང་རདེ།

ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ། 

ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ།
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

མ་ིཚང་ད་ེདག་ཡུལོ་ཚ་ོགང་ནས་རདེ་འདུག 

ཁོངོ་ཚསོ་ཟོརེ་ན་ཁོངོ་ཚ་ོན་ིའབྲངོ་མཚ་ོཚ་ོབའ་ིསྡོ་ེཡནི་ཟོརེ། མཚའེུ་འད་ིཡ་ིམངི་

ལོ་འབྲོང་མཚ་ོཕྱུག་མ་ོཟོེར། ས་ཆོ་འད་ིཁོོང་ཚོའ་ིབླ་མ་ཉོ་ིམའ་ིའོད་ཟོེར་ཡིན་ནམ་ཞིིག་

གི་བླ་བྲང་གི་དབྱར་མཚེར་གྱིི་རྩྭ་ཐང་དང་ཚོ་པའི་ལོོ་རེ་དུས་རེའི་རྟེ་རྒྱུག་རྒྱུག་ས་

ཡནི་པ་དང་ས་མངི་ལོ་མར་ཁུ་ཐང་ཟོརེ། མཚོའ་ིལྷ་ོརྒྱུད་དུ་ར་ིདྭགས་རྔནོ་མ་ིཆོགོ་ཟོརེ་

ཡང་ཁྱདོ་ཚསོ་མ་ཤིསེ་པས་ཉོསེ་པ་ཅོ་ིཡདོ།

རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས། ད་རེས་བྲག་རིའ་ིསྟེང་ག་ིམ་ིདེས་ཀྱིང་ད་ེའདྲོ་ཟོེར། འད་ིརྒྱུད་དུ་

ར་ིརྒྱ་སྔ་ོཁྲོིམས་བདམས་ཡདོ་པས་ར་ིདྭགས་གསདོ་མ་ིཆོགོ་ཟོརེ།

མ་ིད་ེསྔགས་པ་ཞིགི་དདེ་དམ། 

མ་རདེ། ད་རསེ་ང་ཚསོ་ཐག་འགྱིང་ས་ནས་བལྟས་དུས་རལོ་པའ་ིཐརོ་ལྕགོ་འདྲོ་

ཡང་དོན་དུ་ཕྱིིང་ཞྭ་ཧྲུལོ་པ་ོགྱིོན་པའ་ིམ་ིགཅོིག་འདུག ཅོེས་གཞིན་གྱི་ིསྐེད་ཆོ་ཕྱིིར་

གྱིར་མ་ིརུང་པའ་ིདམ་བཅོའ་ཡདོ་པས་འ་ོན་ལུག་རྫ་ིབུ་མ་ོགཉོསི་ཀྱིསི་ཁྱདོ་ལོ་སྐེད་ཆོ་

ཅོ་ིཞིགི་ལོབ་བྱུང་། ཞིསེ་སྐེད་ཆོ་གཞིན་གྱི་ིཕྱིོགས་སུ་བསྒྱུར།

ལུག་རྫི་བུ་མོ་གཉོིས་ཀྱིིས་ང་ཁོོང་གཉོིས་ཀྱིི་མག་པར་སྡོོད་ཟོེར། ངས་བུ་མོ་

གཉོིས་ཀྱིི་ཁོ་གཏད་མི་ལྕོག དེ་བས་རྡོོ་འབུམ་ཞིེས་པ་ཞིིག་ཡོད་པ་དེ་ཁོོ་གཉོིས་ལོ་

བསྟེར་ཟོེར་བས་སང་ཉོིན་རང་སྐྱེེལོ་ནས་ཤིོག་ཟོེར། སང་ཉོིན་རྫོང་སྐེལོ་དུ་གཙོད་ཤི་

ཁོགོ་གཅོགི་སྐུར་ནས་ང་ཚསོ་སྔནོ་ལོ་ཁྱདོ་ཕོར་སྐྱེེལོ། 

ཁོ་ོརང་ད་ེརིང་གནའ་ཤི་ཁོོག་གཅོིག་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ནས་མག་པ་འགྲ་ོབསམ་ཡང་

བུ་མ་ོགཉོསི་མཐངོ་པས་སྐྲག་ནས་བྲསོ་ཡངོ་བ་ཡནི་གྱི་ིརདེ།



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ།

ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ།

……

མ་ོརིགས་ཀྱིིས་དབེན་པའི་རྩྭ་ཐང་གི་ཁྲོོད་དུ་ཕོ་ོགཞིོན་ཚོའི་ཁོ་ནས་ཁོ་མཚར་

དང་ཀུ་ར་ེཅོ་ིཡང་ཤིདོ་སྲདི།

མར་ཁུ་ཐང་རྩྭ་ཐང་གི་མཚན་མོ་ནི་འཇིག་རྟེེན་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས་པ་

ལྟར།འཇིག་རྟེེན་འཁོོར་བའི་འདུ་འཛི་དང་བྲལོ་ཏེ་དབེན་ཞིིང་འཇགས། རྟེ་ཡི་སྐེེ་རུ་

བཏགས་པའི་དྲོིལོ་ཆུང་གི་ཏིང་སྒྲི་ནི་རྒྱང་རིང་དབེན་པའི་རི་ཁྲོོད་ཅོིག་ནས་བར་

མཚམས་མེད་པར་གྲགས་འོང་བའ་ིཅོོང་སྒྲི་དང་འདྲོ། མ་ོརིགས་ཀྱིིས་དབེན་པའ་ིཕོ་ོ

གཞིོན་རྣམས་ར་ེཞིིག་དགའ་སྐྱེ་ོཆོགས་སྡོང་མེད་པར་ཧྭ་ཧྭ་ཧ་ོཧོའ་ིདགོད་སྒྲིའ་ིཁྲོོད་དུ་

རྒྱ་ཇ་ཡུ་དམར་འཐུང་ཞིིང་ར་ིདྭགས་ཀྱི་ིཤི་ལོོངས་སུ་སྤྱིོད་ཀྱིིན་ཁོ་མཚར་གྱི་ིཀུ་ར་ེཅོ་ི

ཡང་བཤིད།

རྡོ་ོའབུམ་གྱིསི། མདང་དགངོ་གང་དུ་ཞིག་སྡོདོ་བྱས་པ་ཡནི། ཞིསེ་དྲོསི།

མདང་དགོང་རྒྱབ་ལུང་ཞིེས་པའ་ིལུང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་འདུག་པ་དེར་རྒན་མ་ོམ་

བུ་གཉོིས་ཀྱི་ིསར་གནས་ཚང་གཡོར་རོགས་ཞིེས་བཤིད་པས། ཁོོང་གཉོིས་ཀྱིིས་ང་

ལོ་མ་ེམདའ་ཡོད་པ་མཐོང་བས་སྐྲག་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག ངས་རང་ག་ིགནས་བབས་

དང་ད་རེས་ཀྱི་ིཡོང་དོན་བཤིད་པས་ང་ལོ་སྙིིང་རྗེ་ེསྐྱེེས་ནས་གནས་ཚང་གཡར་པས་

མ་ིཚད་ཞི་ོའ་ོམ་དང་རྩམ་པ། མར་ཇ་བསྲུབས་མ་ཡསི་སྣ་ེལོནེ་བྱས། ངས་གནའ་ཤིའ་ི

བྲང་ཆོ་ཚང་བླངས་ནས་ང་ཚསོ་ཤི་བཙསོ་ཏ་ེམཉོམ་དུ་བཟོས། ང་ོམ་སྐྱེདི་པ་ོབྱུང་།
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིསི། འ་ོན་ཁྱདོ་ཀྱིསི་ང་ཚ་ོཡནི་པ་ག་འདྲོ་བྱས་ནས་ཤིསེ་བྱུང་། ཞིསེ་

དྲོསི། 

ང་ལུག་རྫ་ིབུ་མ་ོགཉོིས་ཀྱི་ིསར་སྐེད་ཆོ་དྲོིས་རྗེེས། ནུབ་ཀྱི་ིལུང་པ་དེའ་ིཕྱིོགས་

སུ་འགྲ་ོབའ་ིསྐེབས། ཐག་འགྱིང་དྲོག་པས་གསལོ་པ་ོཞིགི་མ་ིམཐངོ་ཡང་སྐྱེ་མ་ིགསུམ་

བཞི་ིཞིིག་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་མཐོང་པས་ངེད་ཚོའ་ིམ་ིམིན་ནམ་སྙིམ་པའ་ིར་ེབ་སྐྱེེས། ར་ེ

ཞིིག་ཕྱི་ིབལྟས་མ་ལྟས་པར་ཕོར་ཙམ་ཕྱིིན་ནས་སླེར་ཕྱི་ིབལྟས་ཤིིག་བལྟས་པ་ན་སྐྱེ་

མ་ིགསུམ་བཞི་ིད་ེམཐོང་ཡུལོ་དུ་མེད་པས་ང་ཡ་མཚན་ཆོེན་པ་ོསྐྱེེས། ད་རེས་གདོན་

འདྲོ་ེཞིེས་པ་ད་ེདངོས་སུ་མཐོང་པ་རེད། ད་རེས་མངོན་གསུམ་མཐོང་པས་མ་ིཚད་ཁོ་

ཕྱིོགས་ཀྱིང་ཚུར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟ་བྱ་འཕུར་རྗེེས་མེད་དུ་གྱུར་བས་དངོས་

གནས་འདོན་འདྲོ་ེམཐོང་པ་རེད་སྙིམ་ནས་སེམས་ནང་དོགས་འཆོར་སྣ་ཚོགས་སྐྱེེས། 

ད་བྱེད་དུས་ཁྱོད་ཚ་ོཐང་གཤིོང་འདིའ་ིནང་དུ་སླེེབས་པ་རེད། ནུབ་ཀྱི་ིལུང་པ་གཉོིས་

ཀར་སྐེད་ཆོ་དྲོིས་ནས་ཚུར་ཡོང་པའ་ིསྐེབས་ཉོ་ིམ་ཚ་དྲོག་པས་ན་ཐང་སྐྱེིད་པ་ོཞིིག་ཏུ་

ངལོ་གསོས། བསམ་རྒྱུ་དྲོན་རྒྱུ་མེད་པར་གཉོིད་དུ་ཡུར། གཉོིད་སད་དུས་ཉོ་ིམ་ཕྱི་ི

དྲོོའ་ིདུས་ལོ་སླེེབས་ཟོིན། ངས་ལོམ་སེང་རྟེ་སྒ་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་དུས་མ་ེམདའ་ིསྐེད་

གཉོིས་ག་ོབས་ངས་ཇག་པ་འདྲོ་སླེེབས་པ་མིན་ནམ་སྙིམ་ནས་ད་ེམར་རྟེ་ལོས་བཤིོལོ་

ཏ་ེརང་སར་བསྡོད་ད་ེམ་ེམདའ་ིསྐེད་གྲགས་འངོ་པའ་ིཕྱིགོས་སུ་བྱ་ར་བྱས་ནས་བསྡོད། 

ཉོི་མ་ནུབ་རི་ལོས་མ་བཞུད་ཙམ་ལོ་དོགས་ཟོོན་གྱིི་སྒོ་ནས་མཚོ་འགྲམ་ནས་ཡོང་

དུས། ང་དང་བར་ཐག་རིང་པོའ་ིས་ནས་རྟེ་གཅོིག་ཁྲོིད་པའ་ིམ་ིགསུམ་འགྲ་ོབ་མཐོང་

བས་ཤིིན་ཏུ་ཡ་མཚན་སྐྱེེས་ནས་སྔར་བཞིིན་མཚ་ོའགྲམ་ནས་དོགས་ཟོོན་ཆོེར་སྐྱེེད་
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ཀྱིིས་ཡོང་ནས་བྲག་རྡོོའ་ིམུ་ཁྱུད་ཀྱི་ིརྒྱབ་ཏུ་སླེེབས་ཏ་ེར་ེཞིིག་ཁྱོད་ཚ་ོམ་ིམཐོང་བར་

གྱུར།

སྲོད་མ་རུབ་ཙམ་ལོ་ངས་ཁྱོད་ཚོ་གསུམ་གྱིིས་དོ་པོ་ཆོེན་པོ་བསྐེལོ་བའི་རྟེ་

གཅོགི་ཁྲོདི་ད་ེསའ་ིའགོ་ཏུ་འགྲ་ོབ་ལྟར་ཐང་གཤིངོ་ག་ིནང་དུ་སངོ་བ་མཐངོ་བྱུང་། ངའ་ི

སེམས་ནང་དུ་རང་རེའ་ིམ་ིཡིན་པའ་ིར་ེབ་ཆོེན་པ་ོཡོད་ཀྱིང་ས་མ་རུབ་བར་དུ་ཡོང་མ་

ནུས། ས་རུབ་པ་དང་ངས་གང་མགྱིོགས་མགྱིོགས་ཀྱིིས་ཡོང་ནས་ཐང་གཤིོང་ག་ིཁོ་

རུ་སླེེབས་པ་དང་རྟེ་དེར་བཏགས་ནས་རྐང་འཇབ་ལོག་འཇབ་ཀྱིིས་ལྐོོག་ལྟ་བྱེད་དུས་

དམར་ལྷམ་ལྷམ་དུ་འབར་བའ་ིམ་ེམདངས་ཀྱི་ིཁྲོོད་ནས་ཁྱོད་ཚ་ོཡིན་པ་ཤིེས་ཏ་ེདགའ་

ཚརོ་གྱིསི་ཏགོ་ཙམ་མ་གཏགོས་སྐྱེདི་དྲོག་པའ་ིམགི་ཆུ་ཡང་ཤིརོ་བྱུང་ཞིསེ་བཤིད།

ཇ་གར་དྲོག་པའ་ིདབང་གིས་ཁོ་ོཚ་ོཚང་མའ་ིང་ོགདོང་ལོ་གཉོིད་ཁུག་པའ་ིཉོོབ་

མདངས་མེད་པ་དང་། རྩྭ་ཐང་ག་ིསྟོན་མཇུག་ན་ིགྲང་ཞིིང་བསིལོ་བ་ཞིིག་ཡིན་ཡང་། 

ཐང་གཤིོང་དེའ་ིནང་དུ་ད་ེཙམ་གྱིིས་གྲང་མ་ོམེད་པའ་ིཁོར། ཁོ་ོཚ་ོབཞི་ིཀ་མ་ེཐབ་ཀྱི་ི

མཐའ་ནས་བསྐེོར་ཏེ་བསྡོད་ཡོད་པས་ལུས་ཡོངས་ཚ་ལོམ་ལོམ་ལོས་གྲང་རིག་གི་

ཚརོ་སྣང་མདེ། ཁོངོ་ཚ་ོལོ་ོམང་འགྲ་ོལོམ་ཐ་དད་དུ་ཕྱིནི་ཏ་ེཕོན་ཚུན་མ་འཕྲད་པའ་ིསྤུན་

མཆོེད་སླེར་འཕྲད་པ་བཞིིན་ཅོ་ིགྲོལོ་མོལོ་གྲོལོ་གྱི་ིསྐེད་ཆོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིིས་དུས་ཚོད་

བསྐྱེལོ། མུ་མཐུད་ཆུ་ཕྲན་གྱི་ིའགྲམ་ནས་ཆུ་བླངས་ཞིིང་བུལོ་ཏོག་བླུགས་ཏ་ེཇ་ཡང་

ནས་ཡང་དུ་སྐེལོོ་ཏ་ེཇ་བཏུང་ལོ་ཤི་ཡང་བཟོས། 

མདང་ནུབ་ཉོལོ་ཕྱི་ིབའ་ིདབང་གིས་ཕྱི་ིཉོིན་ཁོོང་ཚ་ོགཉོིད་ལོས་སད་དུས་ཉོ་ིམ་

ཡང་ཤིར་ཟོནི་ནས་འདུག ཕོ་ོགཞིནོ་བཞི་ིམལོ་ལོས་ལོངས་ཏ་ེལོ་ལོས་ཆུ་ཕྲན་ལོས་ཆུ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

བླངས། ལོ་ལོས་མ་ེབཏང་། ལོ་ལོས་རྟེ་ལོ་སྒ་བརྒྱབ། ལོང་ཤིརོ་འཁྱམ་པསོ་ཉོནི་གཅོགི་

གི་དུས་ཐུང་ནང་རང་གི་ཕོ་གཞིིས་བརློགས་པ་བཞིིན་མདང་ནུབ་ཇ་ཡོངས་བཏུང་

ཟོནི་པས་ཆུ་སྐེལོོ་ཏ་ེབཏུང་།

ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིསི། ཐང་ཁུག་འད་ིཆོ་ེདྲོག་པས་ད་དུང་སྤོགས་ཕྱིདེ་ཀ་ལྷག་འདུག

འདི་དེ་རིང་གི་ཞིོག་ཇ་འདི་ཡིན། ཞིེས་ཐང་ཁུག་གི་ཁོ་སྒྲིོག་བཀྲོལོ་ནས་ཕུར་

མཉོེད་ཡང་ཡང་བཏང་ནས་མདུན་དུ་བཞིག ཚང་མས་སྤོགས་ཆོང་བུ་འགའ་ཞིིག་

བཟོས་པ་དང་ཆུ་ཁོོལོ་བཏུང་རྗེེས་ཐང་གཤིོང་ལོས་དོན་ཏེ་འགྲོས་གོམ་པའི་ཁོ་ལོོ་

བསྒྱུར་གྱིནི་ཕྱིནི། 

སྔ་ནས་ད་བར་འབྲོག་པའ་ིཕོ་ོགཞིོན་རྣམས་ན་ིརྟེ་ལོ་ཤིིན་ཏུ་དགའ་བ་དང་རྟེ་རྩལོ་

ཡང་གཅོིག་ལོས་གཅོིག་མཁོས་པའ་ིཁྱད་ཆོོས་ལྡན་པས། ལོམ་ཐག་རིང་ཐུང་ཅོ་ིའདྲོ་

ཞིིག་དང་རྟེ་བཟོང་ངན་ག་འདྲོ་ཞིིག་ཡིན་ཡང་། རྟེ་ལོ་བཞིོན་པ་དང་ཁོ་བྲལོ་མེད་ལོ་གླུ་

དང་ཡང་ན་ཁོ་མཚར་ཀུ་ར་ེབཤིདོ་ཀྱིནི་ལོགོ

༢༠

ཕྱིོགས་བཞིིར་རྩད་གཅོོད་དུ་སོང་པའ་ིམ་ིརྣམས་ལོ་ལོ་ཞིག་མ་ལྔ་དྲུག་དང་། ལོ་

ལོ་ཞིག་མ་གསུམ་བཞིིའ་ིནང་ངལོ་བ་དོན་མེད་ཀྱི་ིསྒ་ོནས་ཕྱིིར་ལོོག་ནས་བྱུང་། རྩད་

གཅོོད་དུ་སོང་པའ་ིམ་ིརྣམས་ལོ་འབྲས་བུ་རྟེ་རྔ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་འད་ིང་ོམ་ཤིིན་ཏུ་ཡ་

མཚན་པ་ཞིིག་རེད། ཞི་ོདགའ་ཚེ་རིང་དང་སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་ཞིེས་པ་དེ་གཉོིས་ལོ་རྫུན་

འཕྲུལོ་སྟནོ་ཐུབ་པའ་ིནུས་མཐུ་ཡདོ་པ་མནི་ནམ། འ་ོན་ས་ལོ་འཛུལོ་བ་དང་གནམ་ལོ་

འཕུར་བའ་ིནུས་མཐུ་ཡོད་པ་མིན་ནམ། ཁོ་སེང་བད་ེཆོེན་དབང་འདུས་ཀྱིིས་བཤིད་
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པ་ད་ེབདེན་པ་ཡིན་ན་ཕོ་ོགསར་ད་ེགཉོིས་ཀྱི་ིདཔའ་བླ་ོཁོོག་དང་། སྤྱིང་གྲུང་ན་ིསྤྱིིར་

བཏང་ག་ིམསི་འགྲན་ཟླ་མ་ིཐུབ་པ་ཞིིག་རདེ། 

ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོ་ིཟླ་སྤུན་གཉོིས་སྤོང་ལྗོོངས་བད་ེམ་ོཞིིག་ག་ིསྟེང་དུ་བསྡོད་ད་ེད་

རེས་ཀྱི་ིའགྲ་ོལུགས་སྡོོད་སྟངས་དང་། འབྲ་ིགཡག་མང་པ་ོད་ེའདྲོ་བྱ་འཕུར་རྗེེས་མེད་

དུ་གྱུར་པས་ཕྱིསི་འབྱུང་དགྲ་ལོནེ་ཇ་ིལྟར་ལོནེ་རྒྱུའ་ིསྐེརོ་སྐེད་ཆོ་མང་པ་ོལོབ། 

ཆོསོ་དཔལོ་དང་ཉོ་ིཟླ་སྤུན་གཉོསི་ཀྱི་ིངསོ་ནས་བཤིད་ན། ད་རསེ་རང་ག་ིརྒྱུ་ནརོ་

གཞིན་གྱིིས་འཕྲོག་བཅོོམ་བྱས་པ་བློས་མ་ཐོངས་པར་ལྟས་དབང་གིས་ཇག་པའ་ིར་

མདའ་སོང་བ་དང་ཇག་པའི་མི་གསུམ་རྐྱེན་ལོམ་དུ་སོང་ཡང་། རང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་མི་

རྣམས་ན་ན་ཚ་ཚ་མདེ་པ་ན་ིཤིནི་ཏུ་ནས་བཀྲ་ཤིསི་པ་ཞིགི་རདེ། འནོ་ཀྱིང་དགྲ་ལོག་ཏུ་

ཤིརོ་པའ་ིའབྲ་ིགཡག་ལྟ་ཅོ།ི ཁུལོ་རྩིད་སྦིར་མ་ོགང་ཡང་མདེ་པར་ལོག་སྟོང་དུ་ལོགོ་ན་

སྡོ་ེབ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམསི་འཕྱི་ཁྲོལེོ་བྱདེ་རྒྱུ་ན་ིམ་སྐུལོ་དང་བླངས་ཀྱི་ིའསོ་འགན་ལྟ་བུ་ཞིགི་

ལོ་བརྩི་ངེས་རེད། དེང་སང་གི་མི་ནི་ཕྲག་དོག་ཆོེ། ཕྱིིར་མ་ལོོག་པར་ས་ཆོ་འདིར་

ལྐུགས་པ་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིསི་བསྡོད་པས་ཕོན་འབྲས་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟོད། མ་ིརྟེ་མང་

པ་ོའད་ིའདྲོ་ལོ་ཟོ་མ་དང་གཟོན་ཆོག་ཀྱིང་མདེ་པ་དང་། རྨིས་མ་འད་ིརྣམས་སྨན་བཅོསོ་

ཀྱི་ིཆོ་རྐྱེན་མེད། ཁོོང་གསུམ་གྱིིས་སྐེད་ཆོ་མང་པ་ོབཤིད་པའ་ིནང་དུ་མ་ིགསུམ་ཀའ་ི

སེམས་ནང་དུ་ཁོོང་ཚོས་ཚར་བཅོད་པའི་ཇག་དཔོན་པདྨ་བདུད་འདུལོ་ཞིེས་པ་དེ་

དང་།ད་རསེ་ཇག་པ་དང་ཁོངོ་ཚའོ་ིའབྲ་ིགཡག་རྫུ་འཕྲུལོ་མཁོན་གྱིསི་རྫུ་འཕྲུལོ་སྟནོ་པ་

ལྟར་བྱ་འཕུར་རྗེསེ་མདེ་དུ་དདེ་ནས་བྲསོ་པའ་ིཇག་ཕྲུག་གཉོསི་ལོ་སྔར་ཁོངོ་ཁྲོ་ོལོང་པ་

ནས་ད་ལྟ་ཡིད་སྨོན་དང་ཐ་ན་དད་གུས་ཀྱིང་སྐྱེེས། མདའ་མདེའུ་ཡིས་འགྲ་ོསོང་ལོས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

དཀའ་ལོས་ཆོེན་པ་ོརྒྱག་མ་ིདགོས་པར་རྒྱུ་ནོར་གསོག་རྒྱུ་ད་ེསྐྱེེས་པ་ཕོ་ོཡ་ིརིན་ཐང་

བྲལོ་པའ་ིའཇནོ་ཐང་ཞིགི་རདེ། སྔ་ཙམ་ནས་བསམ་བླ་ོད་ེའདྲོ་ཞིགི་མ་ཁོརོ་བར་འགྱིདོ་

པ་སྐྱེེས། ད་ཐེངས་ལྟས་དབང་གིས་མ་འགྲོ་ཐབས་མེད་ཀྱིི་ར་མདའ་དེས་ཁོོང་ཚོ་

གསུམ་གྱི་ིབསམ་བླརོ་གཡ་ོའགུལོ་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་ཐབེ། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་རྩྭ་རྐང་གཅོིག་ཁོ་ནང་དུ་ལྡད་ཀྱིིན་དུ། རྒྱུན་དུ་ཇག་ཁྲོམ་

ལོ་དགའ་བའ་ིཕོ་ོགཞིོན་རྣམས་ཀྱིིས་ཨོང་ད་ོརྟེ་རྒྱབ་ཏུ་བཞིག་པ་དང་གླུ་ཞིིག་གཏོང་ག་ི

ཡདོ་པ་ད་ེམ་ིབདནེ་རྒྱུ་ཞིགི་མ་ིའདུག་ཟོརེ།

ཨ།ོ ད་ེངས་ཀྱིང་ཤིསེ། ཞིསེ་ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། 

ང་རྟེ་ཐགོ་ཁྲོམ་པའ་ིསྣང་སྐྱེདི་ད།ེ །

ཁྱདོ་ཁྲོ་ིཐགོ་དཔནོ་ལོ་ཡདོ་ལོ་ེམནི། ། 

ཞིེས་བྱང་ཐང་དམངས་ཁྲོོད་ཀྱི་ིཁྲོམ་གླུ་ཚིག་དུམ་གཉོིས་བཏང་། ཆོོས་དཔལོ་

གྱིིས། ད་ེམིན་པའ་ིཁྲོམ་གླུ་ཞིིག་ཐོངས་དང་། ཞིེས་ད་རེས་ཀྱི་ིཁྲོམ་གླུ་དེས་ཡིད་ཀྱི་ི

དབང་པ་ོའཕྲོག་པས་ཉོན་འདོད་ཀྱི་ིསྤྲ་ོབ་འཕོེལོ་ནས་ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིཕྱིོགས་སུ་

ནུད་ཙམ་བྱས། 

ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། ད་རུང་གཅོིག་ཐོངས་ཟོེར་ན། ཨུམ། ཞིེས་ཅུང་ཟོད་

འདང་བརྒྱབ་ནས། ཨ་ོད་ངས་དྲོན་སངོ་། ཨ་ཧུ་ཞིེས་གྲ་ེབསང་ཞིགི་བྱས་ནས། 

བུ་ཁྲོམ་པ་ང་ལོ་མག་ོསྦྲ་མདེ། །

རྫ་ཁྲོ་ཡག་ཁྲོམ་པའ་ིམག་ོསྦྲ་རདེ། །

བུ་ཁྲོམ་པ་ང་ལོ་འགྲ་ོརགོས་མདེ། ། 

རྟེ་འད་ོདགའ་ཁྲོམ་པའ་ིའགྲ་ོརགོས་རདེ། ། 



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།

 195  

བུ་ཁྲོམ་པ་ང་ལོ་དཔུང་རགོས་མདེ། །

བའོུ་ཁྲོ་རངི་ཁྲོམ་པའ་ིདཔུང་རགོས་རེད། ། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིང་ོགདོང་ལོས་དགོད་འཛུམ་ཡ་མ་ཟུང་གཅོིག་བསྟན་ནས། ར་ེ

ཞིིག་ངག་ནས་སྐེད་ཆོ་གང་ཡང་མེད་པར་རྒྱང་རིང་གི་ས་མཐའི་གནམ་ས་འདྲོེས་

མཚམས་ཀྱི་ིཕྱིོགས་སུ་བལྟས། དགོད་འཛུམ་ཡ་མ་ཟུང་ད་ེདང་ངག་ནས་སྨྲ་བ་མེད་

པར་རྒྱང་རིང་ག་ིཕྱིོགས་སུ་བལྟ་བ་ན་ིདོན་དུ་ག་ོདོན་ཤིིན་ཏུ་གཏིང་ཟོབ་པའ་ིསྐེད་ཆོ་

ཚགི་དུམ་ཞིགི་བཤིད་པ་ལོས་ཀྱིང་ལྷག 

ཉོིན་ཤིས་དེའ་ིརིང་། ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ད་ལྟའ་ིགནས་

བབས་དང་མ་འོངས་ཀྱིི་བྱེད་ཕྱིོགས་ཐད་འདང་རྒྱག་གི་ནང་དུ་ལྷུང་། ཁོ་སྔོན་རི་

དྭགས་རྔནོ་མཁོན་མ་ིགསུམ་གྱིསི་བསད་པའ་ིགཙདོ་ཤི་ཁོགོ་ལྔ་དང་། ལོ་ཆོའ་ིམགསོ་

ཁྱེར་འོང་པའ་ིགནའ་ཤི་ཡོད་ཀྱིང་། ཟོ་མཁོན་མང་བས་ད་ེདག་ཚར་ལོ་ཉོེ། ཇག་པའ་ི

གན་དའི་ནང་གི་རྩམ་ཆུར་མང་པོ་མེད་པའི་ཁོར་གཙོ་བོ་རྨིས་མ་གསུམ་ལོ་སྟེར་

དགོས། རི་དྭགས་ཀྱིི་ཤི་ཚར་སོང་ན་ཡང་ཚེ་སྐྱེབས་གཙོ་བའི་མི་ཁོ་ཤིས་ཤིིག་རི་

དྭགས་རྔནོ་པར་བཏང་ན་ཤི་ཟོ་རྒྱུ་རྙདེ་ཀྱིང་ད་ེལྟར་སྡོདོ་རྒྱུ་ན་ིཐབས་ཤིསེ་མ་རེད། 

རང་རེའ་ིམ་ིརྣམས་ན་ན་ཚ་ཚ་མེད་པར་ལོོག་རྒྱུ་བྱུང་བ་ད་ེལོས་ཡག་པ་ཞིིག་ལོ་

ཡོད། ང་ཚོའ་ིཇག་ཤིོར་གྱི་ིའབྲ་ིགཡག་འདེད་རྒྱུ་མེད་པར་ལོོག་ན་སྡོ་ེབ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམ་ི

རྣམས་ཀྱིིས་འཕྱི་ཁྲོེལོ་གྱི་ིསྐེད་ཆོ་སྣ་ཚོགས་ཤིོད་ངེས་རེད། དེང་སང་ག་ིམ་ིན་ིཕྲག་

དོག་ཆོེ། ལོབ་རྒྱུ་ལྒིིང་རྒྱུ་ཞིིག་བྱུང་ན་ད་དུང་གཟུགས་མེད་གྲིབ་བཟོ་ོབཟོ་ོབྱས་ནས་

ཁོ་སྣནོ་གང་མང་རྒྱག་སྲལོོ་ཡདོ། འབྲ་ིགཡག་ན་ིསྐྱེ་ལོའོ་ིབུ་ཆུང་དང་ཞི་ོདགའ་ཚ་ེརིང་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཞིེས་པ་གཉོིས་ཀྱིིས་དེད་ནས་བྱ་འཕུར་རྗེེས་མེད་དུ་གྱུར་བས་དཔའ་ཡོད་ཀྱིིས་འཐབ་

ས་མ་རྙེད། སྐྱེང་གྲུང་གིས་འགུག་ས་མ་རྙེད། གཡ་ོསྒྱུས་སླུ་ས་མ་རྙེད། མིས་རྒྱུ་ནོར་

སྒྲུབ་པ་ལོས་རྒྱུ་ནོར་གྱིིས་མ་ིསྒྲུབ་པ་ན་ིམིན། འབྲ་ིགཡག་ད་ེདག་ཚ་ེསྔོན་མ་ང་ཚོས་

ཁོ་ོགཉོིས་ལོ་ཆོད་པའ་ིབུ་ལོོན་ཡིན་ཡང་སྲིད། ང་ཚོར་འོག་ལོ་བཞིོན་རྒྱུའ་ིརྟེ་ན་ིཡོད། 

རྒྱབ་ལོ་ཁུར་རྒྱུའི་བོའུ་ནི་ཡོད་པས་གང་དགའ་གང་སྐྱེིད་རེད། སྡུག་ཤིོས་ནི་ལོན་

ཆོགས་ཀྱི་ིབུ་ལོོན་ལྟ་བུའ་ིརྨིས་མ་འད་ིདག་ན་ིསེམས་ནང་ག་ིམཛ་ེརུ་རེད། ཁོ་ོཚ་ོས་

ཆོ་འདིར་བསྐྱུར་བཞིག་ན་ཚང་མ་ལྟོགས་ཤི་ིའགྲ་ོརྒྱུ་རེད། ད་ེན་ིཚ་ེཕྱི་ིམའ་ིལོམ་ལོ་

འགྲ་ོམ་ིབཅུག་པའ་ིསྡོིག་པའ་ིཁོ་སྣོན་རེད། འ་ོན་མཉོམ་དུ་ཁྲོིད་ད་ེསྨན་བཅོོས་བྱས་པ་

ཡནི་ན། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། ངས་ཀྱིང་ད་ེའདྲོ་བསམ་གྱི་ིའདུག ཁོ་ོཚ་ོལྟོགས་ཤིིར་

འགྲོ་བཅུག་ན་ད་བར་ཁོ་བཏོན་པའི་ཁོ་འདོན་ཚང་མ་འཕྲོ་བརློག་རེད། ཡིན་ཡང་

མཉོམ་དུ་ཁྲོིད་ད་ེང་ཚོའ་ིསྡོོད་གནས་ཧ་ག་ོནས་འབྱུང་འགྱུར་ཁོོན་ལོེན་སླེོག་མ་ིཡོང་

ངམ། ཞིསེ་བླ་ོགཉོསི་འགལོ་གྱིསི་ད་ེལྟར་བཤིད།

ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི། ཁོ་ོཚོའ་ིམ་ེམདའ་ཕྱིརི་སྤྲདོ་བྱས་ན། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། ག་པ་ག་པ། ད་ེའགྲིག་ག་ིམ་རེད། ཁོ་ོཚོའ་ིརོགས་པ་

གསུམ་རྐྱེན་ལོམ་དུ་ཤིོར་པའ་ིསེམས་སྡུག་དང་ཞི་ེསྡོང་འཇགས་མེད། ལྷག་པར་དུ་

ཇག་དཔོན་བསད་པའི་དགྲ་ཤི་ལོེན་རྒྱུའི་བསམ་ངན་བཅོངས་ནས་ཡོད་པས་གོ་

སྐེབས་ཤིིག་བྱུང་ན། རང་སྲོག་བློས་བཏོང་རྒྱུའ་ིསེམས་ངན་བཅོངས་ནས་ཡོད་རེད། 

མ་ེམདའ་ཕྱིརི་སྤྲདོ་བྱདེ་མ་ིརུང་། ཞིསེ་བཤིད། 
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ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི། རྫས་མདིལོ་གཅོགི་ཀྱིང་མ་སྤྲད་ན། 

ད་ེམ་ེམདའ་མ་སྤྲད་པ་དང་གཅོིག་པ་རེད། རྫས་མདིལོ་མེད་པའི་ལྕགས་ཧྲེང་

སྟངོ་པ་ཞིིག་གསི་ར་ིདྭགས་ན་ིགསདོ་མ་ིཐུབ།

རདེ་རདེ། ལྕགས་ཧྲངེ་སྟངོ་པ་ཞིགི་གསི་ཁོངོ་ཚརོ་ཅོ་ིཡང་མ་ིཕོན།

ཕོན་ཐགོས་གཅོིག་རང་ཡདོ།

ཕོན་ཐགོས་ཅོ་ིཡདོ།

རྨིས་མ་ད་ེདག་གིས་འཁོར་གཡོག་བྱེད་ཆོོག་ག་ིརེད། ཅོེས་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་

གྱིསི་ཀུ་ར་ེབཤིད། 

ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ། ཞིསེ་ཆོསོ་དཔལོ་གད་མ་ོཤིརོ།

ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། ད་ཐབས་ཤིེས་དྲོག་ཤིོས་ནི་མཉོམ་དུ་ཁྲོིད་ནས་སྨན་

བཅོོས་ཡག་པ་ོབྱེད། ད་ེནས་ཁོོང་ཚ་ོགར་འགྲོའ་ིསར་ཐོངས། དགའ་སྡུག་ལྐུག་པའ་ི

སེམས་ལོ་ཡོད། ཞིིམ་མངར་ལོོང་བའ་ིརྐན་ལོ་ཡོད་ཅོེས་པ་ལྟར་ཁོ་ོཚ་ོཚང་མ་བསམ་

བླ་ོགཏོང་ཤིེས་མཁོན་གྱི་ིམ་ིཡིན་པས་ང་ཚོས་བྱམས་སྙིིང་རྗེེའ་ིསྒ་ོནས་འཆོ་ིགསོན་བྱ་ེ

མའ་ིལོ་ཁོ་ནས་བསྐྱེབས་པས་སེམས་འགུལོ་ཞིིག་མ་ཐེབ་ཀྱིང་དྲོིན་ལོན་ལོོག་འཇལོ་

བྱེད་ཨ་ཡོང་། ཟོ་འཐུང་གང་ཡང་མེད་པར་འདིར་བསྐྱུར་བཞིག་ན་སྡོིག་པ་རི་རབ་

ལོས་ཆོ་ེབ་ཞིགི་བསག་པ་རདེ། དཀནོ་མཆོགོ་གསུམ། ཞིསེ་མནའ་ཡང་བསྐྱེལོ།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཅོ་ིཡང་མ་བཤིད་པར་མག་ོལྕོག་ལྕོག་བྱ་ེབཞིིན་ལོག་གཡོན་

མའ་ིམཐ་ེབོང་ག་ིསེན་མ་ོཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིཕྱིོགས་སུ་བསྲིངས་ནས་སྣ་ཐ་དགོས་

པའ་ིཚུལོ་བསྟན།
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 ལེའེུ་ལྔ་པོ། གཞོསི་སུ་ལེགོ་པོ།

༢༡

ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ཀྱིིས་སྣ་ེཁྲོིད་པའ་ིར་མདས་ཇག་པའ་ི

མ་ིགསུམ་བསད། གསུམ་རྨིས། དྲུག་བཟུང་པ་ལོས་འབྲ་ིགཡག་གཅོིག་ཀྱིང་འདེད་

རྒྱུ་མདེ་པར་ཕྱིརི་རང་ཡུལོ་ལོགོ

ནང་མ་ིཉོ་ེའཁོོར་ཕོལོ་ཆོེར་གྱིིས། ཁྱོད་ཚ་ོཚང་མ་བད་ེབད་ེའཚམས་འཚམས་

ཡིན་པས་དེ་ལོས་ཡག་པ་ཅོི་ཡོད། ཅོེས་བཤིོད་པ་ལོས་ཇག་ཤིོར་གྱིི་འབྲི་གཡག་

ཕོངས་སམེས་བྱདེ་མཁོན་མདེ། 

ཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ཞིག་མ་བཞི་ིབཅུ་ཞི་ེདགུའ་ིརིང་རྐྱེན་ལོམ་དུ་སོང་པའ་ི

ཇག་པའ་ིམ་ིགསུམ་གྱི་ིཆོདེ་དུ། ཁྱམི་ཚང་ར་ེནས་རྩམ་པ་བྲ་ེལྔ་ར་ེབསྡུས་པ་དང་། སྡོ་ེ

བའི་ཕོོ་གཞིོན་གསུམ་བསྐེོང་ནས་ཅོོག་ཙེའི་སྟེང་དུ་གཏོར་མ་མི་ཚད་ཙམ་ཁོ་ཤིས་

བཞིེངས་ཏ་ེ། ཉོིན་མཚན་མང་པ་ོཞིིག་དཔ་ེཆོ་རིང་ཐུང་མང་པ་ོཞིིག་གྱིེར་འདོན་བྱེད་

ཀྱིིན་དྲོིལོ་བུའ་ིསྒྲི་ཏིང་ཏིང་དང་རྐང་གློིང་ག་ིསྒྲི་ཚག་ཚག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཀྱིིན་མཐོང་རྒྱུ་

མེད་པའ་ིལྷ་འདྲོ་ེམང་པ་ོམདུན་དུ་བཀུགས་ནས་གཤིིན་པ་ོགསུམ་ངན་སོང་མེད་པའ་ི

ཁོག་ཐགེ་བྱས། 

ཡུལོ་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་ཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་མཚན་ལོ་སྔར་བས་ལྷག་པའ་ིདད་པ་སྐྱེེས་ཏ་ེབླ་
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མ་འཕྲུལོ་མདེ་རདེ། སྐྱེབས་སུ་མཆོིའ།ོ ཞིསེ་ལོག་ཟུང་ག་ིསྙིམི་པ་བྲང་ཁོར་སྦྱིར།

ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ཀྱིིས་སྣེ་ཁྲོིད་པའི་ར་མདས་ཇག་པ་

གསུམ་བསད། གསུམ་རྨིས། དྲུག་བཟུང་པ་ལོས་ཇག་ཤིརོ་གྱི་ིའབྲ་ིགཡག་ག་ིརྩདི་པ་

སྦིར་མོ་གང་ཡང་མེད་པ་ཕྱིིར་ལོོག་པའི་གཏམ་དེ་སེར་ཆོེན་ཙམ་མ་ཟོད། གཡས་

གཡོན་གྱི་ིཚ་ོཔ་མང་པོའ་ིནང་དུའང་ཁྱབ། དེའ་ིསྐེོར་ཚ་ོཔ་ཕྱི་ིནང་དུ་ལོབ་ལྒིིང་བྱེད་

མཁོན་མ་ིཉུང་པ་ཞིིག་བྱུང་། ཐ་ན་རྒྱུན་དུ་ད་ེཙམ་གྱི་ིའདྲོིས་པ་ོདང་འཆོམ་པ་ོམེད་པའ་ི

མི་གཉོིས་གསུམ་མཉོམ་དུ་འཛོམས་ནའང་ཐོག་མར་ལོབ་ལྒིིང་བྱེད་རྒྱུ་ནི་དེའི་སྐེོར་

རདེ། 

ལོ་ལོས་ཆོོའ་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ཁོག་གཉོིས་ན་ིསེར་ཆོེན་རྩྭ་ཐང་དུ་

སྐེད་གྲགས་ཡོད་པའི་ཕྱུག་བདག་རེད། ས་ཕྱིེད་ནག་ཆུང་ནོར་དང་ས་ཕྱིེད་གཡང་

དཀར་ལུག་ཡིན་པས་ནོར་ནག་དེ་ཙམ་ཞིིག་ཇག་པས་དེད་ཀྱིང་གྱིོང་གུད་སྤུ་ཙམ་

ཡདོ་མ་ིསྲདི། ཇག་དཔནོ་ན་ིབསད། ཇག་ཕྲུག་ལོ་ལོ་བསད། ལོ་ལོ་འཛནི་བཟུང་བྱས་

པས་དགྲ་བའོ་ིགཉོའ་རུས་བཅོག་ཟོནི་པས་འབྱུང་འགྱུར་ཁོངོ་ཁྱམི་ཚང་གཉོསི་ལོ་དགྲ་

འཛིན་བྱེད་ནུས་མཁོན་ཡོད་མ་ིསྲིད། གངས་ཅོན་བོད་ཀྱི་ིཁོ་དཔེར། ངན་པའ་ིཞིར་དུ་

རྒྱག་བརྡུང་རག བཟོང་པོའ་ིཞིར་དུ་ཇ་ཆོང་རག་ཅོེས་པའ་ིདཔ་ེལྟར། འབྱུང་འགྱུར་

ཁོོང་ཁྱིམ་ཚང་གཉོིས་ཀྱི་ིགྲིབ་ནས་རང་ར་ེཉོམ་ཆུང་རྣམས་ལོ་ཡང་བརྙས་བཅོོས་བྱེད་

མཁོན་ཡདོ་མ་ིསྲིད་ཟོརེ། 

ལོ་ལོས། ཧུང་། མ་ིཧྲག རྟེ་ཧྲག ག་ོཧྲག་བསྡུས་ནས་གློིང་རྗེ་ེག་ེསར་རྒྱལོ་པ་ོ

དམག་ལོ་ཆོས་པ་ལྟར་སོང་སྟ་ེམ་ིབསད། རྟེ་བསྒྱིེལོ་ཡང་ནོར་སྤུ་སྦིར་མ་ོགང་ཡང་མ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཐབོ་པས་མ་ིཚད། ལོམ་གྲ་ོརྫགོས་ནས་ར་འབུ་ར་ིདྭགས་ཀྱི་ིཤི་ལོས་ཟོས་དྲོ་ིབྲ་ོབ་མདེ་

པར་མ་ཤིི་ཙམ་ཕྱིིར་ལོོག་པ་ནི་དཔའ་བོ་རེད་ཟོེར་དགོས་སམ་སྡོར་མ་རེད་ཟོེར་

དགོས། སྡོར་མ་རེད་ཟོེར་ན། མ་ིབསད་རྟེ་བསྒྱིེལོ། སྐེད་གྲགས་ཅོན་གྱི་ིཇག་དཔོན་

ཡིན་ནམ་ཞིིག་ཚར་བཅོད། དཔའ་བ་ོརེད་ཟོེར་ན། མཚན་མ་ོའཇབ་རྒོལོ་བྱས་ནས་

ཇག་པ་གཉོིད་ཐོག་ལོ་ཁོ་ཤིས་བསད། ཁོ་ཤིས་རྨིས་རང་ག་ིནོར་ཁྱུ་གར་སོང་རྗེེས་

མེད་ཟོེར་པ་ན་ིསྐྱེག་རྫུན་རེད། ནག་ཆུང་ནོར་སོང་སར་རྗེེས་མེད་པ་ཟོེར་པ་ད་བར་ག་ོ

མྱེོང་མེད། ལྷག་པར་དུ་ནོར་གཅོིག་མ་རེད། གཉོིས་མ་རེད། ནོར་ཁྱུ་མང་པ་ོད་ེའདྲོ་

རྗེསེ་མདེ་པར་འགྲ་ོཤིསེ་སམ། འ་ོན་ནརོ་ད་ེདག་ལོ་གཤིགོ་པ་སྐྱེསེ་སམ། རྣ་བ་མ་ིའགྲ་ོ

བའ་ིསྐེད་ཆོ། ནོར་ཁྱུ་ན་ིཁོ་ོཚ་ོལོས་སྟོབས་ཤུགས་ཆོ་ེབའ་ིཇག་པས་འཕྲོག་པ་ཁོ་ོཐག་

རེད། ཆུ་ཚོགས་པའི་སྣོད་ཡོད་ཀྱིང་གཏམ་ཚོགས་པའི་སྣོད་མེད་ཅོེས་པ་ཅོིས་མ་

བདེན། ཚ་ོཔ་ཕྱི་ིནང་ག་ིལོབ་ལྒིིང་ད་ེདག་བྱིས་པའ་ིཁོ་ལོས་ཁྱབ། རང་ལོ་བླ་ོདཀར་

པའི་མི་འགའ་ཤིས་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚོའི་རྣ་བའི་ནང་དུ་བསྐྱེེལོ། ཚ་ོཔ་ཕྱིི་ནང་གི་མི་རྣམས་

ཀྱིིས་སྐེད་ཆོ་རྣ་བར་ག་ོཡང་ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ཀྱིིས་སྣང་མེད་

དུ་བཞིག་ནས། ཟོ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་མང་ན་དགའ། ལོབ་རྒྱུ་ལྒིིང་རྒྱུ་ཉུང་ན་དགའ། ལྷག་

པར་དུ་རང་ཚ་ོབའ་ིནང་ང་ོཡང་ཚ། ཁོ་ོཚསོ་ཅོ་ིཤིདོ་འདོད་ཀྱིང་ཤིདོ་དུ་ཆུག ཅོསེ་ལོབ་

ལྒིངི་ཚང་མ་རྣ་རྒྱབ་ཀྱི་ིལྷག་པར་བརྩསི། 

འོན་ཀྱིང་། ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིབུ་འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་དང་། ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ི

ནུ་བ་ོཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་དང་སྟག་སྐྱེབས་གསུམ་གྱིིས་ལོབ་རྒྱུ་ལྒིིང་རྒྱུ་ཉུང་ན་དགའ་

ཡང་ཁོོང་ཚོས་ལོབ་པ་མ་རེད་དམ། ད་ེངེད་ཚོར་འཕྱི་ཁྲོེལོ་བྱེད་པ་མ་རེད་དམ། ཁྱེད་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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རྣམས་གཉོིས་གསེར་དངུལོ་གྱི་ིསྐུ་ལོ་བྱིལོ་བྱིལོ་དང་ཕུར་ཕུར་ག་ཚོད་བྱས་ཀྱིང་འོད་

མདངས་ཇ་ེཆོེར་འགྲ་ོཡང་། ང་ཚ་ོས་འདམ་གྱི་ིསྐུ་ལོ་བྱིལོ་བྱིལོ་དང་ཕུར་ཕུར་མང་ན་

ཆོག་ཉོནེ་ཡདོ། མ་ིཧྲག རྟེ་ཧྲག ག་ོཧྲག་བསྡུས་ནས་གློངི་རྗེ་ེག་ེསར་རྒྱལོ་པ་ོདམག་ལོ་

ཆོས་པ་ལྟར་སོང་སྟ་ེམ་ིབསད། རྟེ་བསྒྱིེལོ་ཡང་ནོར་སྤུ་སྦིར་མ་ོགང་ཡང་མ་ཐོབ་པས་

མི་ཚད། ལོམ་གྲོ་རྫོགས་ནས་ར་འབུ་རི་དྭགས་ཀྱིི་ཤི་ལོས་ཟོས་དྲོི་བྲོ་བ་མེད་ཟོེར་

མཁོན་གྱི་ིམ་ིད་ེདག་རྩད་གཅོོད་མཐར་ཕྱིིན་པ་བྱས་ནས་ར་ེར་ེབཞིིན་ལྕ་ེརྩ་ེབྲེག་རྒྱུ་

ཡནི། ཞིསེ་གྲ་ིརངི་གནམ་ལོ་འཕྱིར་ནས་ཤིརོ་ལོ་ཁོད་བྱས། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིཆུང་མ་གསེར་མཚོས། ཆོོས་དཔལོ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཇུས་ཏོག་མ་ི

བྱདེ་དམ། མ་ིའད་ིཚསོ་ནང་དམ་ེབྱདེ་ཉོནེ་འདུག མགྱིགོས་པ་ོམ་བཀག་ན་ཡུལོ་ལུང་

པ་ནག་པ་ོབཟོ་ོཉོེན་འདུག ཅོེས་བུ་འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་ག་ིགོས་མཐའ་ནས་འཐེན་

གྱིནི། བུ། ཨ་མའ་ིསྙིངི་། ད་ེའདྲོ་བྱདེ་མ་ིརུང་། སྡོ་ེཚ་ོབའ་ིནང་ང་ོཡང་ཚ། ཝ་ཡ།ེ ཆོསོ་

དཔལོ། ཞིསེ་ངུ་འབདོ་བྱས། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། ལོབ་རྒྱུ་ལྒིིང་རྒྱུ་མང་ན་དགའ་ག་ིཡོད་ན་བཀག་དགོས་དོན་

མེད། ཐོངས་ཞིོག རྗེེས་སུ་སྡོ་ེཚ་ོཔའ་ིནང་དུ་འདུག་བཟོོད་བད་ེཔ་ོཨ་ེའདུག་ངས་ལྟ་

དགོས། ཕོ་ོགསར་གྱི་ིངར་ད་ེཁྱ་ིངར་ཡིན་ཞིེས་པ་ཅོིས་མ་བདེན། དོན་མེད་ཇག་པའ་ི

ས་ོཔ་བསད། ཁྱདོ་ཕོ་ོལོ་ོདྲུག་གསུམ་བཅོ་ོབརྒྱད་རདེ། མ་ིཚ་ེབསྐྱེལོ་པ་ལོས་སྐྱེེལོ་རྒྱུ་

རངི་། ད་ལྟ་ཚདོ་བྱས་ན་བྱདེ་ཚདོ་རདེ། ཅོསེ་ངར་གྱིསི་མ་བཟོདོ་པར་འགྲམ་པ་འདར་

གྱིིན་འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་ག་ིཕྱིོགས་སུ་ལྟ་ཙམ་ཡང་མ་ིབྱེད་པར་ཤི་གཞིོང་ག་ིནང་

ནས་འབྲ་ིསྐེམ་རྒྱགས་པའ་ིཤི་ལྷུ་གཅོིག་ལོག་ཏུ་བླངས་ཤིིང་སྐེེད་ལོ་བཏགས་པའ་ིརྒྱ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

དངུལོ་གྱི་ིགློ་ོགྲ་ིགཡུ་བྱུར་གྱི་ིཕྲ་ཅོན་ད་ེབླངས་ནས་ཉོམ་འགྱུར་ལྡན་པའ་ིསྒ་ོནས་ཤི་

བཟོས། 

གསརེ་མཚསོ་རང་ག་ིརྣ་བར་ཡདི་མ་ཆོསེ་པར། ཨ། ཕྲུ་གུ་མཐ་ེབངོ་ཙམ་འདསི་

མ་ིབསད་པ་རེད་ཟོེར་རམ། ཞིེས་འདྲོེན་བྱེད་ཟུང་ཁོ་ལོས་ཆོ་ེབར་གདང་ནས་ཆོོས་

དཔལོ་གྱི་ིདཔུང་པ་ནས་བཟུངས་ཏ་ེདཀྲུག་དཀྲུག་བཏང་། ད་ེནས་འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེ

རིང་ག་ིཁོ་ཁྲོོད་དུ་ལོངས་ནས། ཁྱོད་ཀྱིིས་ང་ོམ་མ་ིབསད་པ་ཡིན་ནམ། དཔ་ེལོ། མ་ི

བསད་པ་ལོས་སྡོགི་པ་ཆོ་ེབ་གལོ་ཡདོ། ཨ་ཾམ་ཎི་ིཔདྨའ་ིངྷུཾ།ཾ ཞིསེ་མ་ཎི་ིའདོ

ན་གྱིནི་འདནོ་གྱིནི་ཁོ་ནས་ལྦུ་བ་དཀར་པ་ོཞིིག་ཐནོ་ནས་དྲོན་མདེ་དུ་རྒྱལོ།

ཨ་མ། ཨ་མ། ཨ་མ། ཨ……མ……

རྡོ་ོའབུམ་དང་འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་གཉོིས་ཀྱིིས་སྟབས་སྟབས་པོར་ཨ་མ་སྐྱེོར་

ནས། ཨ་ཕོ། མགྱིགོས་པ་ོགདུགས་པ་ཁྱརེ་ཤིགོ ཨ་མ་ཨ་མ་ཁྱདོ་གང་བྱས་སངོ་།ཨ་

མ……།

ཆོོས་དཔལོ་སེམས་འཚབ་ཀྱིིས་ལོག་ནང་གི་འབྲི་ཤི་དང་རྒྱ་དངུལོ་གྱིི་གློོ་གྲི་

གཡུ་བྱུར་གྱི་ིཕྲ་ཅོན་ད་ེད་དུང་ལོག་ཏུ་བཟུང་ནས། མགྱིོགས་པ་ོཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་མཚན་

སྐེད་ཐངོས་ཤིགོ 

ཨ་མ་དྲོན་པ་སསོ་སངོ་། 

ཨ་མ། ཇ་ཐུངས་དང་། 

ཨ་མ། བྱནི་རློབས་འད་ིཐུངས་དང་། ཆོསོ་དཔལོ་ཕོ་བུ་གསུམ་གྱིསི་བྱནི་རློབས་

དང་ཁོ་རུ་བླུགས། ལོ་ལོས་རླུང་གསང་བཀག



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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གསེར་མཚ་ོདབུགས་ཧལོ་བཞིིན་དུ་འདྲོེན་བྱེད་ཟུང་ག་ལོེར་གདང་བྱུང་བས་

ནང་མ་ིཡོངས་ཀྱི་ིསེམས་ལྷོད་དུ་བབས། ད་གཟོོད་ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་འབྲ་ིཤི་དང་རྒྱ་

དངུལོ་གྱི་ིགློ་ོགྲ་ིགཡུ་བྱུར་གྱི་ིཕྲ་ཅོན་ད་ེད་དུང་ལོག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཡོད་པ་ཚོར་ནས། 

ཧེ། མི་སྐྲག་ནས་སྨྱོོ་གྲབས་བྱས་བྱུང་། ཞིེས་གཞིི་ནས་ལོག་ནང་གི་ཤི་དང་གྲི་ཤི་

གཞིངོ་ག་ིནང་དུ་བཞིག ད་ེནས་དཀྱིིལོ་ཀྲུང་དུ་བསྡོད་ད་ེཇ་ཧུབ་གང་བཏུངས། ཇ་ཕོརོ་

དེ་ཉོམས་འགྱུར་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཅོོག་ཙེའི་སྟེང་དུ་བཞིག་ནས་གསེར་མཚོའི་ངོ་

གདོང་ལོ་བལྟས་ནས། ཏོག་ཙམ་ངལོ་སོས་དང་། ཨ།ོ སྔོན་ལོ་བྱིན་རློབས་ད་ེཐུངས། 

རྡོ་ོའབུམ། ཨ་མ་ལོ་སྔས་བད་ེམ་ོཞིགི་བཅོོལོ་དང་ཞིསེ་བཤིད།

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ཀྱིང་ཕོ་ོརྒོད་པོའ་ིཁོོངས་ཡངས་དཀྱིིལོ་ཆོེའ་ིཉོམས་དང་

བཅོས། ཟླ་བའི་རྒྱལོ་མཚན་དང་སྟག་སྐྱེབས་གཉོིས་ལོ། ད་ལྟ་ཁྱོད་གཉོིས་ཀ་ལོོ་

གསུམ་བྱསི་པ་ལྟར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་མ་ིཤིསེ་པའ་ིཆུང་ཆུང་མ་རདེ། གལོ་སྲདི་ད་རསེ་

ར་མདའ་འགྲ་ོམཁོན་ང་ཚ་ོམ་ཡིན་པར་ཁོ་ོཚ་ོཡིན་ན། ང་ཚོས་ཀྱིང་ད་ེལྟར་ཤིོད་ངེས་

རེད། རང་སྡོ་ེཚ་ོཔའ་ིནང་ཕོ་ོཕྱིེད་ཕོ་དང་ཨ་ཁུ། མ་ོཕྱིེད་མ་དང་སྲུ་མ་ོཡིན། ནང་དམ་ེ

བྱེད་མ་ིབྱེད་ཁྱོད་གཉོིས་ཀྱི་ིའདོད་པ་བྱོས། ནང་བཀྲ་མ་ཤིིས་ན་ཕྱི་ིདོན་མ་ིའགྲུབ་ཟོེར། 

ཞིསེ་བཤིད། 

སྲིང་མ་ོའ་ོམ་སྐྱེིད་ཀྱིིས་ཀྱིང་། ཨ་ཇོས་བཤིད་པ་ལོས་བདེན་པ་ཅོ་ིཡོད། ཁོོང་

ཚསོ་ར་ེཞིགི་གང་བཤིད་ཀྱིང་ཤིདོ་དུ་ཆུག ད་ེབས་རྨིས་མ་ད་ེདག་ཡ་ང་། ང་གཉོསི་ཁོ་ོ

ཚརོ་ཇ་སྐྱེལེོ་བར་འགྲ ོཞིསེ་ལོག་གཡས་ཀྱིསི་མར་ཇ་བླུག་པའ་ིརྫ་མའ་ིཁོགོ་ལྟརི་ཞིགི་

བཟུང་། ལོག་གཡོན་གྱིིས་སྟག་སྐྱེབས་ཀྱི་ིཕུ་དུང་ལོས་བཟུང་སྟ་ེབཟུང་དམག་དང་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

རྨིས་དམག་ག་ིགུར་གྱི་ིཕྱིགོས་སུ་ཕྱིནི། ཁོངོ་གཉོསི་གུར་གྱི་ིསྒརོ་མ་སླེབེས་ཙམ་་བད་ེ

ཆོནེ་དབང་འདུས་ཀྱིསི་ཕོརོ་བ་ཞིིག་བཟུང་ནས་གུར་སྒ་ོལོས་དནོ་ཏ།ེ 

འ་ོཁོ་དྲོ།ོ བྱུང་ན་ད་དུང་འ་ོམ་ཕྲན་ཙམ་ཞིགི ཅོསེ་ཕོརོ་བ་དརེ་བལྟས་ཏ་ེརང་སར་

ལོངས་ནས་འདུག 

སྟག་སྐྱེབས་གྱིསི། འ་ོམ་འཐུང་རྒྱུ་ཡནི་ནམ། ཞིསེ་དྲོསི།

རྨི་ཁོ་གས་ོབར་འ་ོམས་ཕོན་ཐོག་ཆོེན་པ་ོཡོད། རབ་བྱུང་ན་བྱ་དེའ་ིསྒ་ོང་རེད།ད་ེ

འདྲོ་ན་ིངདེ་ཚརོ་མདེ།

འ་ོམ་སྐྱེིད་ཀྱིིས་གང་ཡང་མ་བཤིད་པར་ཕོོར་བ་ད་ེལོག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཐད་ཀར་

ནང་དུ་ཕྱིནི། 

སྟགས་སྐྱེབས་ད་ེམར་ནང་དུ་ལོགོ་ནས་རྐང་ཡ་སྒ་ོཐམེ་གྱི་ིཕྱི་ིདང་རྐང་ཡ་སྒ་ོཐམེ་

གྱི་ིནང་བྱས་ནས། མ་ེམདའ་གཙང་སྦྲ་བྱདེ་བཞིནི་པའ་ིཕུ་བ་ོལོ། ངས་ཆོསོ་དཔལོ་སྐེད་

གཏངོ་ཡངོ་། བད་ེཆོནེ་དབང་འདུས་ཟོརེ་བ་དསེ་རྫུན་མནི་ན། ཁོ་ོཚོའ་ིཡུལོ་དུ་ལྷ་རྗེ་ེབླ་ོ

བཟོང་འཇམ་དབྱངས་ཞིསེ་པའ་ིམཁོས་པ་ཞིགི་ཡདོ་མ་ིཟོརེ་རམ། ད་ེ

སྐེད་བཏང་ན་མ་གཏོགས་རྨིས་མ་དེ་དག་མགྱིོགས་པ་ོཞིིག་དང་ཡག་པ་ོཞིིག་

དྲོག་ཨ་ེཡངོ་། ཞིེས་བཤིད། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ད་ལྟ་གཙང་སྦྲ་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིམ་ེམདའ་ད་ེསྦྲ་ཡ་ིཕུབ་

ཀར་ལོ་བཅོིངས་ནས། སྟག་སྐྱེབས་ལོ་བལྟས་ཏ་ེང་ོགདོང་ལོས་ཡིད་མགུ་བའ་ིའཛུམ་

མདངས་ཤིགི་ཤིར་ནས། ད་ནས་བཟུང་ཁྱདོ་རང་ཆོནེ་པ་ོཆོགས་འདུག འ་ོརདེ། ཁོསོ་

བཤིད་པ་རྫུན་ཡིན་གྱི་ིམ་རེད། འགྲ་ོང་ཚ་ོཆོོས་དཔལོ་ཚང་དུ་འགྲོ ཞིེས་གདན་ལོས་
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ཧབོ་ལོངས་ཀྱིིས་ཁོངོ་སྤུན་གསུམ་ཆོསོ་དཔལོ་ཚང་དུ་ཕྱིནི། 

ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་ཁྱིམ་ཚང་གཉོིས་བར་ཐག་ངེས་ཅོན་ཡོད་

པས་རྒྱུན་པར་དནོ་དག་གལོ་ཆོནེ་མདེ་ན་ཕོན་ཚུན་འགྲ་ོའངོ་ད་ེཙམ་གྱིསི་མང་པ་ོམནི་

པས་ཆོོས་དཔལོ་ཚང་ག་ིསྐེོར་ཁྱ་ིགསུམ་གྱིིས་མཆོ་ེབཙེགས་སྡོེར་བགྲད་ཀྱིིས་ཟུག་

སྐེད་ཀྱིིས་གནམ་མ་དབྲལོ་ཙམ་བྱས། ཁྱ་ིཡ་ིསྐེད་ག་ོབ་དང་བལོ་སྐུད་འཁོེལོ་བཞིིན་

པའ་ིགཡོག་མ་ོགཅོིག་ཁྱ་ིགསུམ་གྱི་ིམདུན་ནས་བཀག་ཁུལོ་གྱིིས་ལོངས་ནས། སྐེད་

མ་རྒྱག ཅོེས་བཤིད་པ་དང་ཉོ་ིམ་ཟླ་སྐེར་གསུམ་གྱིིས་ཁྱ་ིགསུམ་གྱི་ིང་ོལོེན་མ་ིཐུབ་

བམ།（སྟག་སྐྱེབས་གི་ཕུ་བོ་གཉོིས་ཀྱིི་མིང་ཉོི་མ་དང་ཟླ་བ་ཡིན་པས་ཁོོང་གསུ་

མཉོམ་དུ་ཡོད་ཚ་ེཡུལོ་མ་ིརྣངས་ཀྱིིས་ཁོ་མཚར་གྱི་ིསྒ་ོནས་ཉོ་ིཟླ་སྐེར་གསུམ་ཟོེར་གྱི་ི

ཡདོ།） ཧ་ིཧ་ིཧ།ི

ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིསི། ཁྱ་ིང་ོལོནེ་ཐུབ་མནི་ད་ོདགངོ་ལྟ་ཟོརེ།

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིསི། ད་ེརངི་ག་ིཉོ་ིམ་སྐྱེདི་པ་ལོ། ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱིནི་སྤོང་སྟངེ་དུ་

བསྡོད་ད་ེགཡགོ་མ་ོདརེ་གཏད་ནས། ཝ་ཡ།ེ མར་མཚ།ོ ཁྱདོ་ཁོ་རྒྱགས་པ་འགའ་བྱས་

ན་མ་ིརངི་པར་ང་ཚ་ོཉོ་ིཟླ་སྐེར་གསུམ་གྱིསི་གྲདོ་པ་མར་ལྟང་འདྲོ་བ་ཞིགི་དང་། བྲང་ནུ་

ཆུ་འཛར་བ་ཞིིག་བཟོ་ོདགོས། ད་ེབས་ཨ་ཕོ་ོཆོོས་དཔལོ་འདིར་ཤིོག་ལོོབ་དང་། ཞིེས་

བཤིད། 

གཡོག་མོ་དེས་ཉོི་ཟླ་སྐེར་གསུམ་གྱིི་ཕྱིོགས་སུ་མི་སེམས་དབང་མེད་འགུག་

པའ་ིཟུར་མིག་ཅོིག་བལྟས་ནས། ཁྱ་ིགསུམ་གྱི་ིང་ོལོེན་མ་ིཐུབ་ན་……ཞིེས་ག་ོརྒྱུ་

ཡདོ་པའ་ིསྐེད་ཆོ་ཞིགི་བཤིད་ད་ེསྦྲའ་ིནང་དུ་ཕྱིནི། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་རྡོེའུ་ཞིིག་སྒྲུག་ནས་མར་མཚོའི་མགོ་ལོ་གཟོེས་ནས་

འཕོངས། རྡོེའུ་ད་ེཏག་ཏག་མར་མཚོའ་ིཕྲག་སྟེང་དུ་ཐེབས། མར་མཚོས་ཟུར་མིག་

ཞིགི་ལྟས་ནས། ཁྱདོ་ཀྱིསི་ང་གསོད་བསམ་པ་མ་རདེ་དམ། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་རྒྱ་གར་ཡང་ཞྭ་རྫ་མདོག་ཅོིག་གྱིོན། ལྷམ་སྒྲིོག་མ་བཅོིངས་

པའ་ིསགོ་ལྷམ་ཞིགི་གྱིནོ་ཏ།ེ ཧ་ཧུ། ཕོ་ོགསར་གསུམ་གྱིསི་ང་ཚའོ་ིའབྲ་ིསྐེམ་འད་ིའཁོརོ【 

ཁོོར་ཞིེས་པ་ནི་འབྲོག་པའི་ཕྱུགས་རིགས་རྒྱུད་སྤོེལོ་ལོ་ག】ོ བསམ་པ་མ་རེད་དམ། 

ཁྱོད་གཉོིས་ཀྱིི་སྲིང་མོ་མི་རིང་པར་མནའ་མར་འགྲོ་མཁོན་མ་རེད་དམ། ཇ་སྐེོལོ་

མཁོན་ཞིགི་ལོསོ་དགསོ། ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ།

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིསི། ད་ེཚ་ོརྗེསེ་སུ་ལོབ་ན་ཆོགོ ཟོརེ་བཞིནི་སྣ་རུ་བཏནོ་ནས་

མཐ་ེབངོ་གཡནོ་མའ་ིསན་མའོ་ིསྟངེ་དུ་ཅུང་ཟོད་ཅོགི་བླུགས་ནས་ད་ེརངེ་དནོ་དག་ཞིགི་

ང་ཚོས་གྲོས་ཤིིག་མ་བྱས་ན་འགྲིག་པ་མ་ིའདུག་པས་ངེད་གཉོིས་ཀྱིིས་ཐག་ཆོོད་པ་

ཞིགི་བཟོ་ོདགསོ་འདུག ཟོརེ་ནས་ལོག་གཡས་ཀྱི་ིལྡག་མཛུབ་དང་མཐ་ེབངོ་གསི་སྣ་ཐ་

ཅུང་ཙམ་ཞིིག་སྣ་ཁུང་གཡས་པའ་ིསྒརོ་སྦྱིར་ནས་འཐནེ།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ལོག་པ་གཡས་པ་གནམ་ལོ་འཕྱིར་ཙམ་བྱས་པས་བེའུ་རས་

སྟོད་གོས་ཀྱི་ིཕུ་དུང་དཔུང་པའ་ིབར་དུ་ཞུད། ཝ་ཡ།ེ མར་མཚ།ོ ཇ་དམ་བ་ེགང་ཁྱེར་

ཤིོག ད་ེརིང་ག་ིཉོ་ིམ་དྲོོ། ངེད་གཉོིས་ཟོེར་རྒྱུ་ཞིིག་གང་ནས་ཡོད་། ཁོོང་གཉོིས་ཀྱིང་

སླེབེས་འདུག 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། བད་ེཆོེན་དབང་འདུས་ཟོེར་བ་དེས། ཁོོང་ཚོའ་ིཡུལོ་དུ་

ལྷ་རྗེ་ེསྐེད་གྲགས་ཅོན་བླ་ོབཟོང་འཇམ་དབྱངས་ཞིེས་པ་ཞིིག་ཡོད་མ་ིཟོེར་རམ། ངས་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།

 207  

བསམ་ན་བད་ེཆོེན་དབང་འདུས་ལོ་རོགས་པ་ག་ོཆོོད་མ་ིགཉོིས་ཙམ་ཞིིག་བཏང་ནས་

ལྷ་རྗེ་ེད་ེགདན་འདྲོེན་ཞུས་ཏ་ེརྨིས་མ་འད་ིདག་སྨན་བཅོོས་ཤིིག་བྱས་ནས་ཁོ་ོཚ་ོགར་

འགྲོའ་ིསར་བཏང་སྟ་ེཁོ་ོཚ་ོའགྲ་ོབད་ེབ་ཞིིག་དང་། ང་རང་ཚ་ོཡང་རྣ་སོལོ་བད་ེབ། ས་

གཙང་བ་ཞིགི་བྱས་ན་ཅོ་ིའདྲོ་རདེ། ཅོསེ་གྲསོ་འདྲོ་ིབའ་ིཚུལོ་གྱིསི་ད་ེལྟར་བརྗེདོ།

མར་མཚོས་ངོ་སྨད་ཁོ་རས་ཀྱིིས་བཏུམས་ཏེ་གཟོི་མིག་དགུ་པ་ལྟ་བུའི་འདྲོེན་

བྱེད་ཟུང་ལོས་མི་མཐོང་བ་བྱས་ནས་ལོག་ཏུ་མར་ཇ་ཁོ་ོལྟིར་གང་དང་ཕོོར་པ་ཁྱེར་

འོང་ནས་ཁོོང་ཚོར་ཇ་བླུགས། ཇ་བླུགས་པའ་ིཞིར་དུ་ཟླ་བའ་ིརྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་མིག་

བརྡོ་ཞིགི་བརྒྱབ།

མར་མཚོའ་ིང་ོགདངོ་དམར་པརོ་གྱུར། 

ཆོོས་དཔལོ་ཡང་མ་ིབསྟན་བཤིིག་ཅོན་ཞིིག་ཡིན་པས། མར་མཚ་ོདང་ཟླ་བའ་ི

རྒྱལོ་མཚན་ཁྱོད་གཉོིས་སོང་ནས་བད་ེཆོེན་དབང་འདུས་ཞིེས་པ་ད་ེསྐེད་ཐོངས་ཤིོག་

ཟོརེ་བ་ལོ་མར་མཚསོ། མནི། ང་ཇག་པ་ལོ་སྐྲག་ག་ིཡདོ། 

སྐྲག་ག་ིརདེ་བསམ་ནས་ཟླ་བའ་ིརྒྱལོ་མཚན་ཁྱདོ་ཀྱི་ིརགོས་པར་བཏང་པ་ཡནི། 

མིན། ང་འགྲ་ོདགོས་དོན་ཅོ་ིཡོད། ད་ེཚ་ོཁྱོད་ཚ་ོསྐྱེེས་པའ་ིལོས་ཀ་རེད། ཅོེས་

མར་ཇ་ཁོོག་ལྟིར་གང་ཁོོང་ཚོའ་ིམདུན་དུ་བཞིག་ནས། ཧ་ིཧ་ིཧ་ིཞིེས་བགད་སྒྲི་ལྷང་

ལྷང་གིས་ལོོག་ནས་སོང་། ཟླ་བའ་ིརྒྱལོ་མཚན་ཡང་ང་ོགདོང་དམར་རྐྱང་དུ་ཆོགས་

ནས་བད་ེཆོནེ་དབང་འདུས་སྐེད་གཏངོ་བར་སོང་། 

བད་ེཆོེན་དབང་འདུས་རང་འགུལོ་གྱིིས་དམན་སར་བསྡོད་ད་ེགུས་གུས་ཞུམ་

ཞུམ་གྱི་ིཚུལོ་བསྟན། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། ཁོ་སྔོན་ཁྱོད་ཀྱིིས་ཟོེར་བའ་ིལྷ་རྗེ་ེབླ་ོབཟོང་འཇམ་དབྱངས་

ཞིསེ་པ་ད་ེགདན་འདྲོནེ་ཞུས་ན་འད་ིནས་སྐྱེ་མིའ་ིལོམ་ཐག་ཇ་ིཙམ་ཡདོ་ཅོསེ་དྲོསི།

ཨུམ། འདིའ་ིརྒྱུད་ནས་ལོམ་ཐག་འད་ིཙམ་ཡོད་ཅོེས་ཤིོད་དཀའ། ཚོད་དཔག་

བྱས་ན་མ་མཐར་ཉོནི་གསུམ་བཞི་ིདགསོ་ངསེ་རེད། ཅོསེ་བཤིད།

ང་ཚོའ་ིཡུལོ་དུ་ལྷ་རྗེ་ེམཁོས་པ་ན་ིམེད། རྨིས་མ་འད་ིདག་འད་ིལྟར་གསོན་པོའ་ི

དམྱེལོ་བའ་ིསྡུག་བསྔལོ་མྱེོང་བ་ལོས་ང་ཚོས་ཡོན་དང་འབུལོ་བ་གང་དགོས་སྤྲད་ད་ེ

ལྷ་རྗེ་ེགདན་འདྲོནེ་ཞུས་ནས་གསནོ་ཐག་འཆོ་ིཐག་ཆོདོ་ན་ལོགེས་ངསེ་རདེ། ད་བར་ཁྲོ་ོ

བོ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་གང་དྲོག་ཅོི་དྲོག་གིས་བྱིན་རློབས་རྩ་ཆོེན་ལྡུད་ཅོིང《བར་ཆོད་

ལོམ་སེལོ》བཏོན་པས་མ་ཤིི་ཙམ་དུ་བསྡོད་ཅོེས་བཤིད་པས་བདེ་ཆོེན་དབང་འདུས་

དགའ་ཐག་ཆོོད་ནས་ཐོག་མར་ཁོོང་ཚོར་ཕྱིག་གསུམ་བཙལོ་ནས། ཁྱོད་ཚ་ོཚང་མ་

སངས་རྒྱས་གསནོ་པ་ོརྐྱང་རྐྱང་རདེ། ལྷ་རྗེ་ེངས་གདན་འདྲོནེ་ཞུས་ཆོགོ ཁྱདེ་ཚསོ་ང་

ལོ་ཡདི་ཆོེས་ཡདོ་ན། ཞིསེ་ཤིདོ་ཀྱིནི་ཕྱིག་འབུལོ་ཡང་ཡང་ཞུས། 

སེར་ཆོེན་ཚ་ོབའ་ིནང་བཞིག་ན་ཞིབས་ར་དང་འཛིན་ན་ལུང་ཐག་ཡོད་པའ་ིམ་ི

གསུམ་（སྟག་སྐྱེབས་ནི་ཕྲུ་གུའི་གྲས་སུ་འཇོག་གི་ཡོད།）གྱིིས་གང་མ་བཤིད་

པར་ཁོ་རགོ་ཏུ་བསྡོད། ཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་མཚན་ན་ིསརེ་ཆོནེ་ཚ་ོབའ་ིནང་བཞིག་ན་ཞིབས་ར་

དང་འཛིན་ན་ལུང་ཐག་ཡོད་པའ་ིམ་ིགསུམ་གྱིིས་མ་ིཚད་སེར་ཆོེན་སྡོ་ེཚོའ་ིཡུལོ་མ་ི

ཀུན་གྱིིས་བརྩ་ིབཀུར་ཆོ་ེཤིོས་ཀྱི་ིམ་ིཞིིག་ཡིན། དོན་དག་གལོ་ཆོེན་མང་པ་ོཁོོང་ལོ་

སྐེད་ཆོ་དྲོསི་ཀྱིང་། ཁོངོ་གསི། ཨ་ཾམ་ཎི་ིཔདྨའ་ིངྷུཾ།ཾ ད་ེཚ་ོང་ལོས་ཁྱདོ་ཚསོ་ཐག་བཅོད་

ན་ཡག་གི་རེད། ངས་ཤིེས་པ་ནི་དཔེ་ཆོ་ཨ་ལོ་མ་ལོ་འདྲོ་ཀློོག ཁོ་འདོན་མ་ཎིི་འདྲོ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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འདོན་རྒྱུ་ལོས་ཅོ་ིམ་ིཤིེས་ཟོེར་བ་ལོས་བཟོང་ངན་གྱི་ིསྐེད་ཆོ་གང་ཡང་མ་ིབཤིོད་མོད། 

ད་རེས་ཁོོང་གིས་མིག་ཇེ་ཆོེར་གདང་ནས། ལྷ་རྗེེ་ཨེ། ལྷ་རྗེེ་ཞིིག་ཡོད་ན་དེ་གདན་

འདྲོེན་མ་ིཞུ་པ་ཅོ་ིརེད། ཨཾམ་མ་ཎི་ིཔདྨའ་ིངྷུཾཾ། ཞིེས་བཤིད་ད་ེཡང་ལོག་གིས་ཕྲེང་བ་

འདྲོནེ་གྱིནི་འདྲོནེ་བྱདེ་ཟུང་དམ་པར་བཙུམས། 

༢༢

བད་ེཆོེན་དབང་འདུས་དང་། ཚ་ེསྐྱེབས། ལོ་ཆོའ་ིམག་ོགསུམ་གྱིིས་ཕོར་ཚུར་

ཉོིན་ཞིག་དྲུག་ག་ིལོམ་ཐག་བཅོད་ད་ེལྷ་རྗེ་ེབླ་ོབཟོང་འཇམ་དབྱངས་སེར་ཆོེན་རྩྭ་ཐང་

དུ་གདན་དྲོངས་ནས་སླེེབས། ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན། ཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་མཚན་

གསུམ་གྱིིས་སྔ་ས་ནས་རྨིས་མ་དང་བཟུང་དམག་ག་ིགུར་དང་བར་ཐག་ཅུང་ཉོ་ེབའ་ི

ས་ན་སྤོང་མ་ེལོོང་འདྲོ་བ་ཞིིག་ཡོད་པ་དེར་གུར་དཀར་པ་ོསྤོང་ལོ་ཤི་མ་ོསྐྱེེས་པ་ལྟ་བུ་

ཞིིག་ཕུབ་ནས་ཡོད། འབོལོ་གདན་གྱི་ིསྟེང་དུ་བོད་རུམ་གྱི་ིགདན་གཏིང་ཞིིང་རྒྱ་ཅོོག་

དམའ་པ་ོགཉོིས་མདུན་དུ་བསྒྲིིགས་པའ་ིསྟེང་དུ་འབྲོག་པའ་ིལུགས་ལྟར་ཐུད་ལོ་ལོའ་ི

སྡོརེ་ཁོ་དང་ཞི་ོའ་ོམ། ཤི་སྐེམ། ཤི་རྡོགོ་བཙསོ་བཤིམས་ཏ་ེསྒུག་ནས་ཡདོ།

ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ཀྱིིས་སེར་ཆོེན་ཚ་ོཔ་ཡོངས་ཀྱི་ིཚབ་

བྱས་ཏེ་ལོག་ཏུ་དཀར་གཙང་ཁོ་བཏགས་ཐོགས་ནས་ལྷ་རྗེེ་རྟེ་ལོས་བཤིོལོ་མ་ཐག 

ཕོེབས་ལོམ་ཉོེ། སྐུ་ཐང་མཉོེལོ་མ་བྱུང་ངམ། ཞིེས་ཁོམས་འདྲོ་ིབྱེད་ཀྱིིན་ཧ་ཅོང་བག་

ཡོད་ཀྱིིས་ཁོ་བཏགས་ཕུལོ། ལྷ་རྗེེས་། འད་ིའདྲོ་མ་ིདགོས།འད་ིའདྲོ་མ་ིདགོས་ཞིེས་ཁོ་

བཏགས་མགུལོ་དུ་གྱིནོ་ནས་དབུ་གུར་གྱི་ིནང་དུ་བཞུགས།

བད་ེཆོེན་དབང་འདུས་ཀྱིིས་བཤིད་པ་ལྟར་ལྷ་རྗེ་ེན་ིགཟུགས་པ་ོད་ེཙམ་གྱི་ིཆོེན་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

པ་ོམིན་པ། ལོ་ོན་ལྔ་བཅུ་ཡོལོ་ཙམ་གྱིི་མི་འདྲོ་ཆོག་པ་ོཞིིག་འདུག དེ་སྔོན་མེ་རོང་

འབྲོང་ནག་ལྷུག་ཚང་གི་གདན་འདྲོེན་ཞུ་སྐེབས་དང་མི་འདྲོ་བ་ནི་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་ཚོམ་

བུར་བཅོིངས་པའ་ིམག་ོསྐྱེེས་ད་ེལྡབ་གཅོིག་གིས་རིང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཙམ་ལོས་གཞིན་གྱི་ི

འགྱུར་ལྡོག་གང་ཡང་མ་ིའདུག ཁོ་ོགདན་དུ་འཁོོད་པ་དང་ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས་ར་ིདྭགས་

གནའ་བའ་ིཔགས་པ་མཉོདེ་མའ་ིསྨན་ཁུག་ཟླུམ་གཟུགས་ད་ེལྷ་རྗེེའ་ིགམ་དུ་བཞིག 

ལྷ་རྗེེའི་ཁོ་ནས་སྐེད་ཆོ་གང་ཡང་མེད་པར་རྡོ་ོཤིེལོ་ནག་པོའ་ིམིག་ར་དེ་ཕུད་དེ་

ཅོོག་ཙེའ་ིསྟེང་དུ་བཞིག གཡོག་ཕོ་ོམ་ོརྣམས་བྲེལོ་བ་ཚུབ་ཚུབ་ཀྱིིས་མཆོོད་དང་ཟོེར་

བཞིིན་འབྲི་གཡག་གི་ཤི་རྡོོག་བཙོས་བླུགས་པའི་ཤི་གཞིོང་། ཐུད་ཀྱིི་སྡོེར་ཁོ། ཞིོ་

སོགས་ཁོོའ་ིམདུན་དུ་བཤིམས། སྨན་པས་ད་ེསྔོན་འབྲོང་ནག་ལྷུག་ཚང་དུ་སླེེབས་པ་

ལྟར་ཐོག་མར་རུམ་ནས་ཟོངས་ཀྱི་ིཕོོར་ཤུབས་ཁོ་གཅོོད་རང་འགྲིག་ཅོིག་བཏོན་ཡོང་། 

དེའ་ིནང་ནས་གོས་ཆོེན་གྱིིས་ཕྱི་ིབཏུམས་ནང་བཏུམས་བྱས་པའ་ིདཀར་ཡོལོ་འབྲུག་

རིས་མ་ཞིིག་བཏོན་ཡོང་ནས་གོས་ཆོེན་གྱིིས་ཡང་ཡང་ཕྱིིས་ཏ་ེཧ་ཅོང་སེམས་ཆུང་ག་ི

སྒ་ོནས་ཟོས་ཅོོག་ག་ིསྟེང་དུ་བཞིག གཡོག་མ་ོམར་མཚོས་ཧ་ཅོང་སེམས་ཆུང་ག་ིསྒ་ོ

ནས་མར་ཇ་བསྲུབས་མ་གར་པོ་ཞིིག་བླུགས།སྨན་པས་ཡང་དངུལོ་གྱིི་ཁོ་གཅོོད་

གཅོགི་བཏནོ་ཡངོ་ནས་གསོ་ཆོནེ་གྱིསི་ཡང་ཡང་ཕྱིསི་ཏ་ེཇ་ཕོརོ་གྱི་ིསྟངེ་དུ་བཀབས། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་གཡོག་ཕོ་ོམ་ོརྣམས་ཕྱི་ིརུ་འགྲ་ོདགོས་པའ་ིལོག་བརྡོ་བྱས། ད་ེ

ནས་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་དང་ཁོ་ོགཉོིས་ལྷ་རྗེེའ་ིཁོ་ཁྲོོད་ཀྱི་ིགདན་སྟེང་དུ་བསྡོད་ད་ེཧ་ཅོང་

གུས་ཞིབས་ཀྱིསི་ལྷ་རྗེ་ེལོམ་བར་དུ་སྐུ་ཐང་མཉོེལོ་སངོ་། སྔནོ་ལོ་གསོལོ་ཆོས་བཞིེས། 

ཞིེས་ཆོོས་དཔལོ་ཁོ་ོརང་སྐུ་ང་ོམས་རྫ་མའ་ིཁོོག་ལྟིར་ད་ེལོག་ཏུ་བཟུང་ནས་ལྷ་རྗེ་ེལོ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།

 211  

མར་ཇ་ཡང་ཡང་བླུགས། ལྷ་རྗེེས་ཇ་ཕོོར་གྱི་ིཁོ་གཅོོད་ཕྱིེས་ནས་སེམས་ཆུང་གིས་

ཅོོག་ཙེའ་ིསྟེང་དུ་བཞིག་པ་དང་། ཇ་དཀར་ལོག་གཡས་ཀྱིིས་བྲང་ག་ིཐད་དུ་བཟུང་སྟ་ེ

འདྲོེན་བྱེད་ཟུང་བཙུམས་ནས་སྒྲི་མེད་པའ་ིསྒ་ོནས་ཚིག་དུམ་ཁོ་ཤིས་བཏོན་རྗེེས་ལོག་

གཡོན་གྱི་ིསྲིན་མཛུབ་རྒྱ་དངུལོ་གྱི་ིམཛུབ་རྒྱུས་ཅོན་དེས་མཆོོད་ཁོ་ཐེངས་གསུམ་

ཕུལོ་ཏ་ེཇ་ཧུབ་གང་བཏུང་སྟ་ེཇ་དཀར་ཅོགོ་ཙེའ་ིསྟངེ་དུ་བཞིག ད་ེནས་སྡོདོ་སྐྱེརོ་ཞིགི་

བྱས་ནས། རྨིས་མ་མ་ིགསུམ་གྱི་ིནང་གྲ་ིརྨིས་ཡདོ་དམ། ཞིསེ་ཆོསོ་དཔལོ་ལོ་བལྟས་

ཏ་ེདྲོསི། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་མག་ོཡང་ཅུང་སྒུར་ནས། གསུམ་ག་མདའ་རྨིས་ཡིན་པ་ལོས་

གྲ་ིརྨིས་གཅོིག་ཀྱིང་མེད། ད་ལོ་ོམ་གཏོགས་མ་ིགསོད་རྟེ་བསྒྱིེལོ་གྱི་ིལོས་ངན་སྤོེལོ་

མྱེངོ་མདེ། མ་ིནག་པ་ོབཟོ་ོམཁོན་རྒྱུ་ནག་རདེ་ཅོསེ་པ་ན་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབཀའ་འཁྲུལོ་

མེད་དང་འདྲོ་ཨང་། ཇག་པས་ང་ཚོའ་ིནོར་ཁྱུ་དེད་མེད་ན་ང་ཚོས་ལོས་ངན་ད་ེའདྲོ་

རྩམོ་དགསོ་དནོ་མདེ། ཅོསེ་བཤིད།

ལྷ་རྗེེས་ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིསྐེད་ཆོར་ད་ེཙམ་གྱི་ིད་ོསྣང་མེད་པར་ཇ་ཧུབ་གང་བཏུང་

པ་དང་ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཇ་བླུགས་པར་བརྩམས་པ་ན། ཁོོས་ལོག་པ་འཕྲེད་དུ་

གཡུགས་ནས་ཇ་བླུགས་མ་ིདགོས་པའ་ིཚུལོ་བསྟན་པ་དང་། ཡ། ཁྱོད་ཚོས་མ་ིརྟེ་

གཉོསི་ཀྱིསི་ལོ་ཆོནེ་ཆུ་ཆོནེ་ལོ་མ་འཛམེ་ལོམ་ཐག་རངི་པ་ོབཅོད། དཀའ་ལོས་ཆོནེ་པ་ོ

མྱེངས། ང་ལོ་ར་ེབ་ཆོེན་པ་ོབཅོངས། ངས་ཀྱིང་གང་ཡང་མ་ིའཇོན་ཡང་འཇོན་ཁུལོ་

བྱས་ནས་ཡོང་། སྔོན་ལོ་རྨིས་མ་ད་ེདག་ཅོིག་ལྟ། ཞིེས་གདན་ལོས་ལོངས་ཤིིང་སྨན་

ཁུག་ཁྱརེ། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིསི། ངས་ཁྱེར། ཞིེས་སྨན་པའ་ིལོག་ནས་སྨན་ཁུག་བླངས། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ས་ཐག་རིང་པ་ོབཅོད་པས་ལྟོགས་སྐེོམ་མྱེངས་ཡོད་ཀྱི་ིརེད། 

སྔནོ་ལོ་གསོལོ་ཆོས་བཞིེས། གསོལོ་ཇ་བཞིསེ། ད་ེརངི་ངལོ་གས་ོཡག་པ་ོགནང་། 

སང་ཉོནི་ནས་བལྟས་ན་འགྲགི་ག་ིརདེ། ཅོསེ་བཤིད། 

ལྷ་རྗེེས། སྨན་པ་གམ་དུ་ཡོད་ན། ནད་པ་གང་མགྱིོགས་མགྱིོགས་ན་ཚ་དྲོག་

ཐབས་དང་། སེན་མ་ོཙམ་མིན་ཡང་ན་གཟོེར་ཚ་གཟོེར་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་

ན་ིང་ཚ་ོསྨན་པའ་ིཡོན་ཏན་གཅོིག་རེད། ཅོེས་རྨིས་མ་དང་བཟུང་དམག་ག་ིགུར་གྱི་ི

ཕྱིགོས་སུ་ཕྱིནི། 

ཆོསོ་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན། ཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་མཚན་གཙ་ོབའ་ིཉོ་ེའཁོརོ་གྱི་ིགྲངོ་

མ་ིཡོངས་ཀྱིིས་ཟོ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ། འབུད་ཤིིང་འཛད་མཐའ་མེད་པ་སྐྱེེལོ་བས་གུར་ནང་

དུ་མ་ིརྣམས་ལོ་སྐྱེ་ོབ་སྐྱེ་ེའོས་པའ་ིགནས་ཤིིག་མ་ཡིན་པར་ཐབ་ནང་དུ་མ་ེའུར་འུར་

དུ་འབར་བཞིིན་འདུག ད་རེས་འ་ོམ་སྐྱེིད་ཀྱིིས་བསྐྱེལོ་བའ་ིམར་ཇ་དང་ཁོ་སེང་ཁྱིམ་

དུད་རྣམས་ཀྱིསི་བསྐྱེེལོ་བའ་ིཤི་རྡོགོ་བཙསོ། རྩམ་ཐུག རྩམ་པ་བཅོས་ཟོ་འཐུང་ན་ིགྱི་

ནམོ་པ་འདུག 

ལྷ་རྗེེས་རྨིས་མ་ར་ེར་ེབཞིིན་མིང་དང་ལོ་ོགྲངས་དྲོིས། རྨིས་དམག་ད་ེདག་ན་ིས་

ཕྱིོགས་མི་འདྲོ་བ་ནས་འཛོམས་པ་ཤི་སྟག་རེད། ར་བའི་མར་ཁུ་ནི་ཡུལོ་གྱིི་དཔོན་

དངམ་འཆོམ་པར་འགལོ་ཟླ་བྱུང་ནས་པདྨ་བདུད་འདུལོ་གྱི་ིརྗེསེ་སུ་འབྲང་བ་དང་། 

ཇ་ོསྲས་ཀྱིིས་ལྷ་སའ་ིབར་སྐེོར་དང་ཁྲོོམ་གཟོིགས་སྒང་ག་ིརྒྱུད་དུ་ང་ོགདོང་ལོ་ཀྲ་ེ

ནག་བྱུག་ཅོངི་མག་ོསྐྱེསེ་ཕོ་ོརགོ་ག་ིཚང་ལྟ་བུ་ཞིགི་བྱས། ལྭ་བ་གཡང་ཤིམ་ཀྱིསི་སྨྱོནོ་
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པ་དང་སྤྲང་པོར་བརྫུས་ཏ་ེཁྲོོམ་སྲང་དུ་ཉོལོ། ཉོིན་ཞིིག་ས་སྲོས་ཀྱི་ིམཚམས་སུ་ཤིོར་

མ་ིརུང་པའ་ིག་ོསྐེབས་རྙེད་ད་ེབོའུ་ཞིིག་དང་དྭ་ཡང་ཉོ་ིཤུ་བརྐུས་ཏ་ེབྲོས་ཏ་ེརང་ཡུལོ་

དུ་མ་ལོགོ་པར། པདྨ་བདུད་འདུལོ་ཞིསེ་ལོ་གྲགས་ལུང་གྲགས་ཀྱི་ིགྱི་ིདཔའ་བ་ོད་ེ་

བཙལོ་ནས་དརེ་མག་ོབཏག་པ་ཡནི་ཟོརེ། 

ནརོ་དགའ་བཀྲ་ཤིསི་ན་ིརྒྱུ་ནརོ་འབའ་ཞིགི་ག་ིཆོདེ་དུ་པདྨ་བདུད་འདུལོ་ལོ་ཕྱིག་

བཙལོ་ཏ་ེམག་ོབཏག་ནས་ད་བར་ལོ་ོགཅོགི་ལྷག་ཕྱིནི་པ་ཡནི་ཟོརེ། 

ལྷ་རྗེསེ་རྨིས་མ་རྣམས་ཀྱི་ིརྨི་ཁོ་ར་ེར་ེབཞིནི་བལྟས་རྗེསེ། ཁྱདོ་གཉོསི་（ར་བའ་ི

མར་ཁུ། ནརོ་དགའ་བཀྲ་ཤིསི།）ཀྱི་ིརྨི་ཁོ་ཚབས་ཆོནེ་མ་རདེ། རུས་པར་སྐྱེནོ་ཆོག་

མ་ིའདུག  འདིའ་ི（ཇ་ོསྲས།）རྐང་པ་གཡོན་མའ་ིཔུས་མོའ་ིརུས་པར་ཆོག་སྐྱེོན་

འདུག་པས་བཅོོས་དཀའ་མ་ོརེད། པུས་མོའ་ིཚིགས་འགྲིག་དཀའ་པ་ོརེད། ན་གཟོེར་

ཚ་གཟོེར་མེད་པ་དྲོག་སྐྱེེད་བྱུང་ཡང་། རྗེེས་སུ་རྐང་པ་མ་ིའཐེང་པའ་ིའགན་ངས་ལོེན་

མ་ིཐུབ། ཅོསེ་ཆོསོ་དཔལོ་ལོ་བལྟས་ཏ་ེད་ེལྟར་བཤིད། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ག་ཤིོད་འད་ིཤིོད་མེད་པར་ཇ་ོསྲས་ལོ་བལྟས། ཇ་ོསྲས་ཀྱི་ིང་ོ

གདངོ་ལོས་སེམས་པ་ཧ་ཅོང་ཉོམ་ཐག་དང་། རྐང་པ་རྨིས་པའ་ིན་ཟུག་ག་ིསྡུག་བསྔལོ་

གྱི་ིརྣམ་འགྱུར་སྟོན་ནས། འད་ིངས་ཚ་ེསྔོན་མ་ལོས་ངན་གང་ཞིིག་བྱས་པའ་ིསྡོིག་པའ་ི

བུ་ལོོན་ཡིན་གྱི་ིརེད། ངས་མ་ིཚ་ེསྐྱེལོ་ཟོིན་པ་ལོས་སྐྱེེལོ་རྒྱུ་རིང་བ་ཡོད་ཀྱིང་། རྐང་

གྱིོལོ་ཞིིག་གིས་མི་ཚེ་སྐྱེེལོ་ག་ལོ་ཐུབ། དེ་བས་དཔོན་ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོི་མ་རྒྱལོ་

མཚན་ཁྱེད་གཉོིས་ཀྱིིས་ཕྱིག་མདའ་ཞིིག་འཕོངས་རོགས། ང་འདི་ལྟར་གསོན་པོ་

བསྡོད་པས་ཅོ་ིཕོན། ཞིསེ་བཤིད། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

སྐེད་ཆོ་དེ་ག་ོབས་དེར་ཡོད་མི་ཀུན་ཧང་སངས། ཉོལོ་ནས་ཡོད་པའི་རྨིས་མ་

གཉོསི་ཀྱིང་ཧང་སངས་ནས་ཅུང་ཙམ་མ་གཏགོས་གདན་སྟངེ་ནས་ཧབོ་ལོངས་བྱས། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཇ་ོསྲས་ཀྱི་ིཟོ་འགྲམ་གཡོན་མར་འགྲམ་ལྕག་ཚག་སྒྲི་གྲགས་

པ་ཞིིག་བཞུས་ནས། མི་འདིའི་ཁོོག་ནང་དུ་དེ་རིང་གདོན་བཞུགས་པ་འདྲོ། ལྷ་རྗེེ་

ལོགས་ཁོའོ་ིཁོ་ལོ་ཉོན་དགསོ་མདེ། ཅོསེ་ལོག་གཡས་པའ་ིལྡག་མཛུབ་གཡག་རྒྱུ་འདྲོ་

བ་ཞིིག་ཇ་ོསྲས་ཀྱི་ིསྣ་ལོ་བཙུགས་ཤིིང་མིག་འབུར་ཚུགས་ཀྱིིས་བལྟས་ནས། ཁྱོད་

སྐྱེེས་པ་ཕོ་ོལུས་བླངས་པའ་ིཁོ་ནས་སྐེད་ཆོ་ད་ེའདྲོ་ཐོན་སྲིད་དམ། ཁོ་ཁྱ་ིརྐུབ་འདྲོ་བ་

ཞིགི་མ་བཙུམ་ན། ཞིསེ་ཡང་བསྐྱེར་ལོག་པ་གཡས་པ་གནམ་ལོ་འཕྱིར། 

ཇ་ོསྲས་ཀྱིསི་འགྲམ་ལྕག་ཚ་བརེ་ར་ེབ་དརེ་ཇ་ིམ་ིསྙིམ་པར། རྐང་གྱིལོོ་ཞིགི་གསི་

མ་ིཚ་ེསྐྱེེལོ་ཐུབ་བམ། ངས་ད་བར་བུད་མེད་ཀྱི་ིབྲ་ོབ་མྱེངས་མ་མྱེོང་། རྗེེས་མ་བུ་མ་ོ

སུས་ང་ལོ་ཡ་བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ། རྐང་གྱིོལོ་ཞིགི་གསི་ཚྭ་ལོནེ་ཚངོ་སྐེརོ་བྱདེ་མ་ིཐུབ། ཕུ་ལོ་

སོང་ན་ཕྱུགས་རྫ་ིམ་ིལོོ། མདའ་ལོ་སོང་ན་ཆུ་ལོེན་མ་ིལོོ། རང་ཁོ་རང་གིས་གས་ོམ་ི

ཐུབ་པར་ལྟོགས་ཤི་ིའགྲ་ོརྒྱུ་རེད། ཅོེས་སྐེད་གདངས་ཅུང་ཟོད་དམའ་རུ་བཏང་སྟ་ེད་ེ

ལྟར་བཤིད། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིང་ོགདོང་དམར་ནག་ཏུ་གྱུར་ཏ་ེཁོ་ནས་སྐེད་ཆོ་ཚིག་གཅོིག་མ་

ཐོན་གོང་གནམ་ལོ་འཕྱིར་བའ་ིལོག་པ་གཡས་པ་ཡང་ཇ་ོསྲས་ཀྱི་ིཟོ་འགྲམ་པ་གཡོན་

མའ་ིསྟངེ་དུ་བབས་ཏ།ེ ཇ་ོསྲས་ཀྱི་ིཟོ་འགྲམ་གཡནོ་མའ་ིསྟངེ་ཆོསོ་དཔལོ་གྱི་ིཕྱིག་རྗེསེ་

དམར་པ་ོཞིགི་རིམ་གྱིསི་རམི་གྱིསི་མངནོ་ཡངོ་།

ལྷ་རྗེེས་ཀ་ོསྒམ་གྲུ་བཞི་ིཆུང་ཆུང་ཞིིག་ལོས་རྣ་ོལྕགས་ཀྱིིས་བཟོོས་པའ་ིདབྱིབས་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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འདྲོ་མིན་གྱི་ིགཙགས་བུ་འགའ་བླངས་ནས་རྨིས་མ་རྣམས་ཀྱི་ིརྨི་ཁོའ་ིརྣག་མ་ལུས་བ་

བཙིར། ད་ེནས་རྣག་གིས་ཟོིན་པའ་ིཤི་རུལོ་པའ་ིཟུར་ནས་གཙགས་བུས་བྲེག་ཅོིང་

དྭངས་གཙང་ལྷད་མེད་ཀྱི་ིརང་བྱུང་ཆུ་ཡིས་གཙང་མར་བཀྲུས། ཁྲོག་གཅོོད་ཀྱི་ིནུས་

པ་ལྡན་པའ་ིསྨན་ཕྱི་ེབླུགས་ཏ་ེཉོ་ིམ་ཡོད་ཚ་ེཉོ་ིམ་བསྟན་དགོས། ཞིེས་བཤིད་ད་ེརྨིས་

ཆོངིས་བཅོིངས་བྱས།

ད་ེནས་ཇ་ོསྲས་ཀྱི་ིཁོ་རུ་འབྲོག་པའ་ིའབྲ་ིགཡག་གདང་ལོ་འདོག་བྱེད་ཤིིང་ག་ིཆོ་

རུ་གཅོིག་བཅུག ལུས་ཀྱི་ིསྟོད་དང་ལོག་པ་གཉོིས་ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་

གཉོིས་ཀྱིིས་དམ་པོར་བཟུངས། རྐང་པ་གཡས་པ་བདེ་ཆོེན་དབང་འདུས་ཀྱིིས་

བཟུང་། ལྷ་རྗེེས་ཇ་ོསྲས་ཀྱི་ིརྐང་པ་གཡོན་མའ་ིརྐང་མག་ོལོག་པ་གཡས་པས་བཟུང་

ཞིིང་། ལོག་པ་གཡོན་མས་པུས་མོའ་ིམཚམས་ནས་བཟུང་སྟ་ེག་ལོེར་སྒུལོ་ཏ་ེརུས་

པའ་ིཆོག་མཚམས་འགྲགི་ཐབས་བྱས། ད་ེན་ིགསནོ་པོའ་ིདམྱེལོ་བ་ལྟ་བུ་ན་གཟོརེ་ཚ་

གཟོེར་ཤིིན་ཏུ་བཟོོད་དཀའ་བ་ཞིིག་ཡིན་པས་ཇ་ོསྲས་ཀྱི་ིང་ོགདོང་དང་སྐྲ་རྔུལོ་ཆུས་

བརློན་པར་གྱུར་ནས་རློངས་པའང་འཕྱུར། ཁོ་ནས་ཨ་……ཞིེས་ན་གཟོེར་གྱི་ིའ་ོདོད་

འབོད་ཅོིང་ཁོ་ནང་ག་ིཆོ་རུ་ཧྲུག་བཅོག་བཏང་། ད་གཟོོད་རུས་པའ་ིཆོག་མཚམས་

འགྲགི ད་ེན་ིལྷ་རྗེ་ེཁོངོ་རང་གསི་ཡུན་རངི་ག་ིསྨན་བཅོསོ་ལོག་ལོནེ་དངསོ་ཀྱི་ིནང་ནས་

གསགོ་འཇགོ་བྱས་པའ་ིཉོམས་མྱེངོ་རདེ། ད་ེནས་རྨི་ཁོའ་ིརྣག་ཁྲོག་གཙང་མར་བཀྲུས་

ཏ་ེཁྲོག་གཅོོད་དང་རུས་སྨན་ཕྱི་ེམ་དང་བྱུག་རྫས་ཡང་ཡང་བྱུགས་རྗེེས་ཤིིང་ག་ིཆོག་

བཅོིང་གིས་དོམ་ལྷོད་སྙིོམ་པོའ་ིསྒ་ོནས་ཆོག་བཅོིངས་བྱས་ཤིིང་ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་

རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ནས་ཇ་ོསྲས་ལོ་རུས་ཐང་མང་ཙམ་ལྡུད་དགསོ་ཟོརེ།
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ལྷ་རྗེ་ེཉོིན་བདུན་བསྡོད་པའ་ིརིང་བླ་མ་རྩ་ཆོེན་ཕོེབས་པ་ལྟར་སེར་ཆོེན་ཡུལོ་ཚ་ོ

ལྟ་ཅོ་ིཉོ་ེཁོོར་གྱི་ིཚ་ོཤིོག་ག་ིནད་པ་མ་ིཉུང་པ་ཞིིག་གིས་སྨན་པར་སྟེན། ལྷ་རྗེེས་ནད་པ་

ཚང་མར་རནི་མདེ་སྨན་བཅོསོ་བྱས། ལྷ་རྗེསེ་ཉོནི་བདུན་གྱི་ིརངི་ནད་པ་གཞིན་ལོ་སྨན་

བཅོསོ་ཀྱི་ིཞིར་དུ། རྨིས་མ་གསུམ་གྱི་ིརྨིས་སྐྱེནོ་ལོ་སམེས་ཁུར་ཆོནེ་པོའ་ིསྒ་ོནས་ཡང་

ནས་ཡང་དུ་གུར་ནང་དུ་ཕྱིིན་ནས་རྨི་ཁོའ་ིའགྱུར་བ་དང་སྐྲངས་ཁོར་གཉོེན་ཁོ་ཡོད་

མེད་སོགས་ཞིིབ་ཅོིང་ཕྲ་བའི་སྒོ་ནས་བལྟས་ཏེ་གནས་ཚུལོ་འགྱུར་ལྡོག་ཡོད་ན་

སྐེབས་བསྟུན་གྱིིས་སྨན་བཅོོས་བྱེད་པ། ཇ་ོསྲས་ཀྱི་ིརྐང་པའ་ིཆོག་ཆོིངས་དམ་ལྷོད་

རན་མིན་ལྟ་བ་དང་། ཉོིན་གཉོིས་རེའ་ིནང་ཆོག་ཆོིངས་བཀྲོལོ་ནས་རུལོ་སྐྱེོན་མ་ིཡོང་

བའ་ིཆོེད་དུ་རྨི་ཁོ་བཀྲུ་བ་དང་རྨིས་ཆོིངས་གསར་པ་བརྗེ་ེབ། ཉོ་ིམར་སྐེེམ་པ་སོགས་

བུད་མེད་མཛངས་མས་བྱིས་པ་སྙིོར་སྐྱེོང་བྱེད་པ་ལྟར་ཀྱིིས་སྨན་བཅོོས་དང་ལྟ་སྐྱེོང་

བྱས་པས་ད་གཟོོད་ར་བའ་ིམར་ཁུ་དང་ནོར་དགའ་བཀྲ་ཤིིས་གཉོིས་ཀྱི་ིརྨིས་སྐྱེོན་རྩ་

བའི་ཆོ་ནས་དྲོག་སྐྱེེད་བྱུང་ནས་འགྲོ་སྐྱེོད་བྱེད་སྐེབས་ལུས་འཁོར་བ་ལོ་བརྟེེན་མི་

དགོས། ཇ་ོསྲས་ད་གཟོོད་འཁོར་བ་ལོ་བརྟེེན་ནས་འདྲོོང་པོར་ལོང་ཐུབ་པ་དང་། གུར་

གྱི་ིཕྱི་ིརུ་ཡང་འགྲ་ོཐུབ་མདོ། ལྷ་རྗེསེ་མག་ོབ་ོའཕྲདེ་དུ་གཡུག་བཞིནི་ཡདི་ཕོངས་པའ་ི

སྒ་ོནས། རུས་པའ་ིཆོག་མཚམས་ཡག་པ་ོའགྲིག་མ་ིའདུག མ་གཞི་ིད་ེཡང་རྐྱེན་ངན་

རྐྱནེ་བཟོང་དུ་འགྱུར་བའ་ིརྒྱུ་ཡནི་ཡང་སྲདི། ཅོསེ་བཤིད། 

ད་ེཉོིན་ལྷ་རྗེེས་ཆོོས་དཔལོ་གུར་ནང་དུ་བོས་ནས། ཨ་ཕོ་ོཆོོས་དཔལོ། ཇ་ོསྲས་

ཞིེས་པ་དེའ་ིརྐང་པའ་ིཆོག་མཚམས་ཡག་པ་ོའགྲིག་མ་ིའདུག ངས་ཚོད་དཔག་བྱས་

ན་མ་ིད་ེདྲོང་ལོམ་དུ་ཞུགས་ན་མ་ིསྙིངི་རུས་ཅོན་ཞིགི་རདེ། ལྷ་སའ་ིཁྲོམོ་གཟོགིས་སྒང་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ནས་མ་ེམདའ་བརྐུས་ཏ་ེབྲསོ་པ་ཡནི་ཟོརེ་དུས་ང་ཧང་སངས། ད་ནས་རྐང་པ་མ་ིགྱིོལོ་

པའ་ིཐབས་ཤིེས་ན་ིམེད། ཁོ་ོརང་མོས་པ་ཡོད་ན། ངས་དག་ེཕྲུག་ཏུ་ཁྲོིད་ནས་གས་ོབ་

རགི་པ་སྦྱིང་ན། ཁོ་ོརང་གསི་ད་ེསྔ་བསག་པའ་ིསྡོགི་པའ་ིབུ་ལོནོ་འཇལོ་ཐུབ་ལོ་འབྱུང་

འགྱུར་མག་ོནག་མ་ིལོ་ཕོན་པའ་ིལོས་ཀ་བཟོང་པ་ོའབའ་ཞིིག་ཀྱིང་སྒྲུབ་ཐུབ། ཅོེས་

བཤིད།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ལྷ་རྗེ་ེལོ་སྔར་ལྷག་ག་ིདད་གུས་སྐྱེེས་ནས། བླ་མ་ཟོེར་བ་ཁྱེད་

རདེ། ལྭ་བ་དམར་སརེ་གྱིནོ་པའ་ིམག་ོརལིོ་ཚང་མ་བླ་མ་ཡནི་པའ་ིངསེ་པ་མ་ིའདུག ད་

ལོོ་ནི་དགུན་ཤིར་ཉོེ་བས་ཁྱེད་རང་སྐུ་ལོས་ཁོག་སོང་། སང་ལོོ་དབྱར་ཀ་ངས་མི་

མངགས་ནས་ཁྱེད་རང་གདན་འདྲོེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོའ་ིས་ཆོ་འད་ིདབྱར་ཟླ་གསུམ་

གྱི་ིརིང་ལོ་ལུང་རྩྭ་དང་མ་ེཏོག་ག་ིརྒྱ་མཚ་ོལྟ་བུར་གྱུར་ནས་ཡུལོ་ཞིན་གྱིིས་འགྲན་ཟླ་

མ་ིཐུབ་པའ་ིས་ཆོ་སྐྱེདི་པ་ོཞིགི་ཡནི། ཞིསེ་བརྗེདོ།

ལྷ་རྗེེས་ཇ་ཕོོར་གང་བཏུང་ནས་སང་ལོ་ོདབྱར་ཀ་ང་ལྷ་སར་གནས་མཇལོ་དང་

སྦྲག་སྨན་རྩྭ་རྩ་ཆོེན་དང་རིན་ཆོེན་རིལོ་བུ་སོགས་ཉོ་ོདགོས་ཡོད། ད་དུང་འགྲ་ོཐུབ་ན་

ན་ེཔ་ལོ་དང་རྒྱ་གར་དུ་ཆོོས་མཇལོ་དང་སྦྲགས་ཙན་དན། གུར་གུམ་སོགས་རྩ་ཆོེའ་ི

སྨན་རྩྭ་ཉོ་ོསྒྲུབ་བྱདེ་དགསོ་བསམ། གལོ་སྲདི་ཇ་ོསྲས་ང་དང་མཉོམ་དུ་ཕྱིནི་པ་ཡནི་ན་

ཁོ་ོརང་ཡང་ཁྲོདི་རྒྱུ་ཡནི། འ་ོན་ང་གཉོསི་ཁོ་ོལོ་སྐེད་ཆོ་འདྲོ་ིབར་འགྲ ོཞིསེ་གདན་ལོས་

ལོངས།

ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི ཁོ་ོའགྲ་ོག་ིམནི་ཟོརེ་ན་ཡང་ངས་ཕྱིག་དབང་ཞིགི་བསྐུར། ཞིསེ་

ཁོ་མཚར་ཤིདོ་ཀྱིནི་ལོག་པ་གནམ་ལོ་འཕྱིར་ནས་འགྲམ་ལྕག་ཞུ་བའ་ིཚུལོ་བསྟན། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ལྷ་རྗེསེ་མག་ོབ་ོའཕྲདེ་དུ་གཡུག་ནས། གཡག་གསི་རྩྭ་ཟོ་མ་ིའདདོ་ན་གཉོའ་ནས་

གནོན་ཡང་ཕོན་ཐོགས་མེད་པ་བཞིིན་ཁོ་ོརང་ག་ིམོས་པ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། བཙན་

ཤིདེ་བྱས་པས་ཕོན་ཐགོ་མདེ། ད་རསེ་ཁོ་ོརང་ལོ་མསོ་པ་ཡདོ་མདེ་འདྲོ་ིབ་ལོས་བཙན་

ཤིདེ་མ་བྱདེ་ཟོརེ། 

རྨིས་རྣམས་ཉོིན་ར་ེབཞིིན་དྲོག་སྐྱེེད་བྱུང་བས་ཁོ་ོཚོས་གུར་གྱི་ིནང་དུ་གད་ཕྱིིས་

གཙང་མ་བྱས་ནས་བསྡོད་འདུག རྨིས་མ་དང་བཟུང་དམག་རྣམས་ཀྱིིས་ལྷ་རྗེ་ེདང་

ཆོོས་དཔལོ་གཉོིས་མཐོང་མ་ཐག་གདན་ལོས་ལོངས་ཞིིང་སྐེེད་པ་སྒུར་སྒུར་དང་ལྕ་ེ

མནར་ནས་བསྡོད། ཇོ་སྲས་ཕྱིིང་གདན་ནར་མོ་ཞིིག་གི་ཐོག་ཏུ་རྐང་པ་གཡོན་མ་

མདུན་དུ་བསྐྱེངས། ལྕ་ིབ་བླུགས་པའ་ིསྒྱི་ེཞིིག་ལོ་སྔས་སུ་བྱས་ནས་ང་ོགདོང་དུ་ཕྱིིང་

ཞྭ་ཧྲུལོ་པ་ོཞིགི་བཀབ་སྟ་ེགཉོདི་ནས་འདུག 

ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི། ཇ་ོསྲས། ཁྱདོ་གཉོདི་ཁུག་ཡདོ་དམ་། ཞིསེ་བསོ་པས་ཁོསོ་ད་

གཟོོད་གཞིི་ནས་གཉོིད་ལོས་སད་པའི་ཚུལོ་གྱིིས་ཕྱིིང་ཞྭ་ཕུད་དེ་ཉོལོ་མ་ཙོག་གིས་

ཆོོས་དཔལོ་ལོ་བལྟས་ནས། ཡག་བྱུང་། ང་འཆོ་ིབདག་བདུད་པོའ་ིཁོ་ནས་གསོན་མ་ི

ཡུལོ་དུ་བསྐྱེབས།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། ཡག་བྱུང་ཟོེར་ན་ལྷ་རྗེ་ེལོ་ཡག་བྱུང་ཟོེར་དགོད་རེད། ངས་

ཁྱོད་ལོ་ད་ེརིང་གཏམ་བཟོང་ཞིིག་ཤིོད་རྒྱུ་ཡོད། ལྷ་རྗེེས་ཁྱོད་རང་མོས་པ་ཡོད་ན་ད་

ལོན་མཉོམ་དུ་ཁྲོིད་ནས་དག་ེཕྲུག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཟོེར། ཁྱོད་རང་མོས་པ་ཡོད་ན་སླེོབ་

ཡནོ་ག་ཚདོ་དགསོ་ཀྱིང་ངས་ཕུལོ་ཆོགོ ཅོསེ་བཤིད། 

ལྷ་རྗེེས་ཡོན་སྤྲོད་དགོས་མ་རེད། ཟོས་གོས་ངས་བསྟེར་རྒྱུ་རེད། ཅོེས་བཤིད་
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རྗེསེ་ཇ་ོསྲས་ཀྱི་ིརྐང་པར་ལྟ་ཙམ་བྱས། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། བྱས་ན་མ་ིལོ་རལོ་པ་བླ་མ་མར་པའ་ིདྲུང་དུ་ཆོོས་ཞུ་སྐེབས། 

ལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་ཡང་འབུལོ། ལྟ་ོགསོ་གཏམ་གསུམ་ཡང་ཞུ་ཞིསེ་པ་དང་གཅོགི་

པ་རདེ། ད་ེལྟར་བྱས་ན་ངས་ཁྱདོ་རང་ག་ིམ་ེམདའ་ཡང་ཕྱིརི་སྤྲདོ་བྱདེ་ཅོསེ་བཤིད།

འ་ོན་ལྷ་རྗེ་ེབཀའ་དྲོིན་ཆོེ། ང་མ་ིརྐང་གྱིོལོ་ཞིིག་ལོ་མ་ེམདའ་ཞིིག་ཡོད་པས་ཅོ་ི

ཕོན། 

ལོག་པ་གཉོསི་ཀྱིསི་གུས་ཕྱིག་ཡང་ཡང་ཕུལོ། 

ད་ེནས་ཉོནི་བཅུའ་ིརྗེེས། 

ཇ་ོསྲས་ཀྱི་ིརྐང་པ་ཅུང་འཐེང་པ་ལོས་ན་གཟོེར་ཚ་གཟོེར་མེད་པ་དང་རྨི་ཁོ་ཡང་

སོས་ནས་ཆོག་ཆོིངས་བཀྲོལོ་ཟོིན། ལྷ་རྗེེ་ཡང་ཕྱིིར་ལོོག་བྱེད་ཉོེར་ཡོད་པས་ཆོོས་

དཔལོ་དང་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ཀྱིིས་འབྲི་སྐེམ་ཤིེད་བཟོང་ཞིིག་བཤིས་ནས་

ཕོབེས་སྐྱེལེོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱས། ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི་ཟོརེ་ན་ཁོངོ་ཚའོ་ིནརོ་ཁྱུའ་ིནང་དུ་འབྲ་ིསྐེམ་

ཤིེད་བཟོང་ཞིིག་ཡོད་པ་ད་ེབཤིའ་རྒྱུ་ཡིན་ཟོེར། ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མ།ན་གྱིིས་ཟོེར་ན་ད་ེལོས་

ཤིེད་བཟོང་པ་ཞིིག་ང་ཚོའ་ིནོར་ཁྱུའ་ིནང་དུ་ཡོད་པ་ད་ེབཤིའ་རྒྱུ་ཡིན་ཟོེར། ཁོ་ོགཉོིས་

“རྒྱལོ་ཕོམ་”གྱིི་དབྱེ་བ་མ་ཆོོད་པས་མཐར་ཤིོ་གཡུག་ནས་ཤིོ་མིག་མང་ཉུང་གིས་

རྒྱལོ་ཕོམ་ཐག་གཅོདོ་རྒྱུ་བྱས། 

ཆོསོ་དཔལོ་གྱི་ིབུ་གཉོསི་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིནུ་བ་ོཆུང་བ་སྟག་སྐྱེབས། ད་ེ

མནི་གཡས་གཡནོ་སྡོ་ེཚ་ོནས་ན་ཚ་ལྟ་བར་ཡངོ་པའ་ིམ་ིམང་པ་ོཞིགི་གསི་ཁྱདོ་གཉོསི་

ཀྱིིས་ཤི་ོམིག་མང་ཉུང་འགྲན་པ་ལོས་ཤི་ོསྐེོར་གཅོིག་རྩེས་ནས་རྒྱལོ་ཕོམ་ཐག་ཆོོད་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

པར་བྱོས། ང་ཚོས་ཀྱིང་ལྟད་མ་ོཞིིག་ལྟ་ཞིེས་འུར་ཟོིང་ངེར་སྐེད་བརྒྱབ། ཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་

མཚན་གྱིིས་ཀྱིང་ད་ེརང་ཡིན། ཁྱོད་གཉོིས་སུ་ཤི་ོམཁོས་པ་འདུག་ད་ེརིང་ཐག་ཆོོད་

པར་བྱསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ། སྐེབས་དརེ་རགི་གནས་ཀྱི་ིའཚ་ོབ་ཤིནི་ཏུ་དབུལོ་པའ་ིས་ཁུག་

འབྲོག་པའི་ཁྲོོད་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་ཤིོ་སྐེོར་ཐེངས་གཅོིག་རྩེད་པ་ཡང་བསམ་པའི་ལོོངས་

སྤྱིོད་དུ་བརྩ་ིཞིིང་ཉོིན་ཞིག་མང་པོའ་ིརིང་ཕོན་ཚུན་ཤིོད་རེས་ལོབ་རེས་བྱེད་པའ་ིརྒྱུ་རུ་

འགྱུར་བས་ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི། ཡ། ཡ། འཇགི་བྱདེ་ཚ་ེརངི་ཁྱདོ་སངོ་ནས་ཤི་ོཁྱརེ་ཤིགོ 

ཅོེས་གུར་གྱི་ིཕྱི་ིཡ་ིསྤོང་ལྗོོངས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་བསྡོད། ལྟད་མ་ོབ་རྣམ་སྐེད་ཅོོར་ལོོང་ལོོང་

དང་ཚང་ཁོ་ཤིིག་ཤིིག་གིས་ཤི་ོཔ་གཉོིས་ཀྱི་ིམཐའ་སྐེོར་དུ་ལོ་ལོ་ས་རུ་བསྡོད། ལོ་ལོ་

ལོང་ནས་འདུག རྨིས་མ་དང་བཟུང་དམག་རྣམ་ཡང་ལྟད་མ་ོལྟ་བར་ཡོང་། ཤི་ོགདན་

གཏིང་པ་དང་ཆོོས་དཔལོ་གྱིིསསྔ་དྲོ་ོཆོ་ེདང་དགོང་མ་ོཆུང་ཟོེར་པས་ད་ལྟ་ཉོ་ིམ་ཕྱི་ིདྲོ་ོ

ཡལོོ་ཟོནི་པས་ཁྱདོ་ཀྱིསི་སྔནོ་ལོ་ཚུགས་ཟོརེ།

ཉོ་ིམརྒྱལོ་མཚན་གྱིསི། ཤི་ོཕོརོ་ཡང་ཡང་བསྐེརོ་བཞིནི་དུ། 

ཤི་ོའཛུགས་ཀྱི་ིདགྲ་ལྷ་དཀར་པ།ོ

ཉོ་ིཟོརེ་གྱི་ིཕྱིག་ན་རྡོ་ོརྗེ།ེ 

ཕོ་རྒས་ས་བུ་འཚར་ས།

གཡང་མ་ོལུག་ག་ིསྐྱེདི་ཉོལོ་འཐནེ་ས། 

རང་ཁྱུ་དགུ་པ་ོའཛུགས་ས། 

མ་ིཁྱུ་དགུ་པ་ོགསོད་ས་ད་ེརུ་ཚུགས། ཞིེས་ཤི་ོའབོད་གྱིེར་ནས་འགྲན་བསྡུརགྱི་ི

འག་ོབཙུགས། ལྟད་མ་ོརྣམས་ཀྱིསི། འ་ོད་པ་ར་རྒྱབོ། ད་ེསདོ་ཅོགི ད་ེགསདོ་མ་ིརུང་
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ཞིེས་པ་སོགས་སྐེད་ཅོོར་ལོོང་ལོོང་དང་། ཧྭ་ཧྭ་ཧ་ོཧོའ་ིསྒྲིའ་ིཁྲོོད་དུ་མཐར་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་

མཚན་རྒྱལོ་པས་མ་ིཚང་མས་ཤི་ོཔ་རང་རེད། ཁྱོད་ལོ་ཐེའུ་རང་ག་ིའདྲོ་ེཁོོར་བ་མ་

རེད་དམ་ཞིེས་ཁོ་མཚར་དང་ཀུ་ར་ེབཤིད།ཕྱི་ིཉོིཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ཚང་ག་ིའབྲ་ིསྐེམ་པ་

ད་ེབཤིས་ཏ་ེཤི་ཆོང་ག་ིསྟོན་མ་ོཉོིན་གསུམ་བྱས། ལྷ་རྗེ་ེའགྲ་ོཁོར་སྨན་ཡོན་ཅོ་ིདགོས་

གང་དགསོ། རྟེ་དགསོ་ན་རྟེ་འབུལོ་རྒྱུ་ཡནི། འབྲ་ིགཡག་དགསོ་ན་འབྲ་ིགཡག་འབུལོ་

རྒྱུ་ཡིན་ཟོེར་ཡང་ལྷ་རྗེེས་གང་ཡང་མ་ིདགོས། ད་རེས་རུས་ཆོག་ག་ིསྨན་དང་རྨི་སྨན་

ཙམ་ལོས་རིན་ཆོེན་གྱིི་རིགས་ནི་བེད་སྤྱིོད་བྱས་མེད་པས་གང་ཡང་མི་དགོས་ཟོེར་

ནས་ཇ་ོསྲས་ཁྲོིད་དེ་ཟླ་བའི་རྒྱལོ་མཚན་དང་འཇིགས་བྱེད་ཚེ་རིང་གིས་སྐྱེེལོ་ནས་

ཕྱིརི་ལོ།ོ 

ཇག་པ་གཞིན་རྣམས་རང་རང་ག་ིནང་དུ་ལོོག་གམ་གང་དུ་འགྲ་ོཁྱོད་ཚོས་ཤིེས། 

ཞིེས་ལོམ་རྒྱགས་ཕྱིེད་ཐིག་བསྐུར་ནས་གཏོང་རྒྱུ་བྱས། རྟེ་ན་ིསྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་དང་ཞི་ོ

དགའ་ཚ་ེརིང་གིས་དེད་པས་ཐབས་ཤིེས་མེད་ཀྱིང་མ་ེམདའ་ཕྱིིར་སྤྲོད་ཀྱི་ིར་ེབ་བྱས། 

ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ཀྱིིས་ཁོ་ོཚ་ོགསོན་པ་ོརྣམས་ཀྱི་ིམ་ེམདའ་

སྤྲོད་མིན་སྐེད་ཆོ་བྱས། ཆོོས་དཔལོ། གྱིིས་མ་ེམདའ་སྤྲད་ན་ཁོོང་ཚོས་ང་ཚོར་ཁོོང་

ལོནེ་སླེགོ་ག་ིམེད་དམ། 

འ་ོན་མ་ེམའ་ིཁོོག་པའ་ིནང་དུ་ཞི་ཉོ་ེབཞུས་ཏ་ེབླུགས་ནས་སྤྲད་ན་། ད་ེན་ིཉོ་ིམ་

རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིསྐེད་ཆོ་རདེ། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་མན་ོབསམ་ཅུང་བཏང་ནས། ད་ེའདྲོ་བྱས་ན་མ་ེམདའ་མ་སྤྲད་

པ་དང་ཁྱད་པར་ཅོ་ིཡདོ། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

འ་ོན་མ་ེམདའ་སྤྲད་སྤྲདོ་ཟོརེ་རམ། ང་ཚསོ་ཡ་ང་སྙིངི་རྗེ་ེབྱས་ཀྱིང་། ཁོ་ོཚའོ་ིཇག་

དཔོན་བསད་པའ་ིཁོོང་ཁྲོ་ོད་དུང་འཇགས་མེད་པ་དང་བཞིོན་རྟེ་མེད་པས་ག་ོསྐེབས་

བཙལོ་ནས་ང་ཚོའ་ིརྟེ་ཇག་རྒྱག་པའ་ིཉོེན་ཁོ་ཡོད། དེས་ཀྱིང་མ་ཚད་ཁོོང་ལོེན་སླེོག་

པའ་ིཉོནེ་ཀ་ཡང་ཡདོ། 

རདེ་ཡ། བརྙབས་ན་ལོག་པ་འཚགི ཀློདོ་ན་རྫ་མ་ཆོག་ཞིེས་པའ་ིདཔ་ེད་ེརདེ། ང་

ཚོས་བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོཞིིག་མ་བཏང་ན་ཡོང་ཐབས་མེད། ཁྱོད་ཀྱིིས་བཤིད་པ་ལྟར་

ག་ོསྐེབས་བཙལོ་ནས་ཁོངོ་ལོནེ་སླེགོ་པའམ་རྟེ་ཇག་རྒྱག་པའ་ིཉོནེ་ཀ་ཧ་ཅོང་ཆོ།ེ 

ཨ་ཕོ། ཨ་ཁུ་ཉོ་ིརྒྱན་ཁྱོད་གཉོིས་ཀྱིིས་ཅོ་ིཞིིག་ལོབ་ཀྱིིན་ཡོད། ནང་དུ་ལོབ་ན་མ་ི

འགྲགི་གམ། རྡོ་ོའབུམ་གྱིསི་སྒ་ོའགྲམ་ནས་སྐེད་བཏང་བྱུང་། 

འགྲོ་ངའི་ནང་དུ་འགྲོ མ་རེད་ངས་བྱས་ན་ང་གཉོིས་སྔོན་ལོ་བདེ་ཆོེན་དབང་

འདུས་བཙལོ་ནས་སྐེད་ཆོ་ཡག་པ་ོཞིགི་ལོབ་ན་བཟོང་། ཞིསེ་བཤིད། 

ཁོ་ོཚོའ་ིགུར་གྱི་ིཕྱིོགས་སུ་ལྟ་སྐེབས་ཏག་ཏག་བད་ེཆོེན་དབང་འདུས་སྒ་ོའགྲམ་

དུ་འདུག་པས་ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱི་ིགམ་དུ་ཡོང་དགོས་པའ་ིལོག་བརྡོ་བྱས། གམ་དུ་སླེེབས་

དུས་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིསི། ང་ཚསོ་ཁྱདོ་ཚརོ་ཡ་ང་སྙིངི་རྗེ་ེསྐྱེདེ་ད་ེརྨིས་མ་རྣམས་ལོ་

སྨན་བཅོོས་བྱས། ད་བར་ཁོ་ལོ་ཟོ་རྒྱུ་སྦྱིིན། རྒྱབ་ལོ་གྱིོན་རྒྱུ་གཡར་དེ་འདྲོ་བྱེད་

དགོས་དོན་ན་ིཁྱོད་ཚོར་སྙིིང་རྗེ་ེསྐྱེེད་པ་ལོས་སྐྲག་པ་མ་རེད། ད་ནས་ང་ཚོའ་ིབར་ལོ་

རྒྱ་སྲང་ལོ་བཏགེས་ཀྱིང་ཡང་ལྕ་ིམདེ། ད་ནས་མུ་མཐུད་གཞིནོ་པ་སྟག་ཕྲུག་འདྲོ་བ་ལྔ་

གས་ོམ་ིཐུབ་པས་གང་དུ་འགྲ་ོཁྱོད་ཚོས་ཤིེས་ཀྱི་ིརེད། ཁྱོད་ཚ་ོགང་དུ་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡིན། 

མུ་མཐུད་ཇག་པ་བྱདེ་རྒྱུ་ཡནི་ནམ། ཞིསེ་དྲོསི། 



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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བད་ེཆོནེ་དབང་འདུས་ཀྱིསི་དབུགས་རངི་ཞིགི་བཏང་ནས། ང་ན་ིཆུང་དུས་ནས་

དྭ་ཕྲུག་ཡིན་པས་གར་འགྲོའ་ིགནས་མེད། ཁོ་ོཚ་ོན་ིཕོ་འཛོམས་མ་འཛོམས་གཅོེན་

གཅུང་མངི་སྲངི་ཡདོ་པ་ཤི་སྟག་རདེ། རྗེསེ་སུ་གང་དུ་འགྲ་ོངས་ཤིདོ་མ་ིཐུབ།གལོ་སྲདི་

ང་ང་ཡང་ཕོ་འཛོམས་མ་འཛོམས་གཅོེན་གཅུང་མིང་སྲིང་ཡོད་པ་ཞིིག་ཡིན་ན་རང་

རང་ཁྱིམ་དྲོ་ོམ་ོལོས་སྐྱེིད་པ་ཞིིག་གང་ན་ཡོད། ང་རང་སྔོན་ལོ་དབུས་ལྷ་སར་གཤིིན་

པ་ོརྣམས་ཀྱི་ིཆོདེ་དུ་ཆོསོ་ཤིགི་བྱདེ་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ིཡདོ། ཨ་ཕོ་ོཆོསོ་དཔལོ་དང་ཨ་

བུ་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ཁྱེད་གཉོིས་ན་ིབྱམས་སྙིིང་རྗེ་ེལྡན་པའ་ིབོད་མ་ིའཁྲུལོ་མེད་ཅོིག་

རདེ། ངས་དུས་ནམ་ཡང་རྗེདེ་མ་ིསྲདི། གསནོ་མ་ིཡུལོ་དུ་བསྡོད་པའ་ིརངི་། ངས་ཁྱདེ་

རྣམས་ལོ་དྲོིན་ལོན་ཞིིག་འཇལོ་མ་ཐུབ་ཀྱིང་ཕོན་འདོགས་མ་ིཐུབ་པའ་ིངེས་པ་མེད། 

ཅོསེ་མགྲནི་པ་སྣང་བཞིནི་ད་ེལྟར་བཤིད། 

ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི། ཡ། ང་ཚ་ོཉོམ་ཆུང་མ་ིསརེ་ད་བར་དྲོང་པའོ་ིལོམ་བླང་། བདནེ་

པའ་ིཟོས་བཟོས། གཞིན་གྱིིས་བརྙས་བཅོོས་མྱེངས་མྱེོང་མེད། རང་གིས་གཞིན་ལོ་

བརྙས་བཅོོས་བྱེད་མྱེོང་མེད། ད་རེས་རང་རྒྱུ་ནག་པོའ་ིཆོེད་དུ་མ་ིཡང་བསད། འོན་

ཀྱིང་ང་ཚ་ོན་ིཡ་ང་སྙིིང་རྗེ་ེམེད་པ་རྐྱང་རྐྱང་མ་ཡིན་པར་ཁྱོད་ཚ་ོའད་ིབར་དུ་རྨིས་མ་རྟེ་

ལོ་བརྐྱོན་དེ་སྨན་བཅོོས་བྱས། ཁོ་ལོ་ཟོས་སྦྱིིན། ཁྱོད་ཀྱིིས་གཤིིན་པོའ་ིབདག་པོ་

རྣམས་ལོ་ཤི་ལོེན་ལོེན་དགོས་ན་སྐྲག་མ་ིདགོས་ཐད་ཀར་ཤིོག ངས་མདེའུ་སྔོན་མོས་

བསུ་བ་ཞུས་ཆོགོ་ཅོསེ་ཤིདོ། ཁྱདོ་དབུས་ལྷ་སར་འགྲ་ོབའ་ིམཐུན་རྐྱནེ་ངདེ་ཁྱམི་ཚང་

གཉོསི་ཀྱིསི་བསྐྲུན། ཞིདེ་བཤིད།

ཕྱི་ིཉོིན་ཆོོས་དཔལོ་ཚང་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ཚང་གིས་བད་ེཆོེན་དབང་འདུས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གཤིིན་པོའ་ིམཆོོད་མ་ེསྦིར་བྱེད་དྭ་ཡང་གསུམ་སྦྱིིན། སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་དང་ཞི་ོདགའ་ཚ་ེ

རངི་ཐུག་ན་ང་ཚའོ་ིགནས་ཚུལོ་ཤིདོ། ང་ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི་ད་ནས་བཟུང་ཁོ་ོཚརོ་དགྲ་

འཛིན་གྱི་ིབསམ་བླ་ོམེད། ང་ོཞིིག་ཤིེས་ཏ་ེགྲོགས་ཤིིག་བསྒྲིིགས་ན་བསམ་གྱི་ིའདུག་

ཅོེས་ཤིོད། དེང་སང་ག་ིདུས་འདིར་གཅོིག་བྱས་ན་འཕྲོག་བཅོོམ་གྱིིས་རྒྱུ་ནོར་གསོག་

རྒྱུ་ད་ེཐབས་ལོམ་ཞིགི་ཡནི་ཤིས་ཆོ་ེ བཤིད། བཟུང་དམག་ལྔས་རང་རང་ག་ིམ་ེམདའ་

རྫས་མདའེུ་རང་རང་ག་ིལོག་ཏུ་བཞིག

ཁོ་ོཚོས་གྱིེས་ཕྱིག་ཡང་ཡང་འབུལོ་བཞིིན་དུ། ཨ་ཕོ་ོཆོོས་དཔལོ། ཨ་བུ་ཉོ་ིམ་

རྒྱལོ་མཚན། མག་ོནག་བདོ་མིའ་ིདྭངས་མ་ཁྱདོ་གཉོསི་ལོས་སུ། ཞིསེ་བཤིད་ད་ེརྟེ་སྒ་

རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ནས་རྐང་ལོམ་ཕྲ་མ་ོགྱི་མ་གྱུ་ད་ེབརྒྱུད་ནས་གནམ་སའ་ིའདྲོསེ་མཚམས་

ཀྱི་ིརབ་དཀར་ཆུ་འཛིན་གྱི་ིཕུང་པོའ་ིནང་དུ་འཛུལོ་པ་བཞིིན་སེར་ཆོེན་རྩྭ་ཐང་ག་ིམ་ི

རྣམས་ཀྱི་ིམཐངོ་ལོམ་ལོས་ཡལོ། 

དུས་ཀྱི་ིའཁོརོ་ལོ་ོན་ིསྐེད་ཅོགི་ཙམ་ཡང་མ་ིསྡོདོ་པར་མདུན་ནས་མདུན་སྐྱེདོ། ལོ་ོ

ཤིས་ཀྱི་ིརྗེསེ་སུ་སརེ་ཆོནེ་རྩྭ་ཐང་ག་ིམ་ིརྣམས་ཀྱི་ིདྲོན་ཤིསེ་མ་ེལོངོ་ག་ིངསོ་སུ་ད་ེན་ིསྔ་

མའོ་ིགཏམ་རྒྱུད་ལྟ་བུར་གྱུར།
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 ལེའེུ་དྲུག་པོ། རྟ་རྒྱུག

༢༣

ལོ་ོགཉོསི་ཀྱི་ིརྗེསེ་སུ། རང་བྱུང་གཡུ་ཡ་ིགཞིངོ་པ་དང་འདྲོ་བའ་ིསེར་ཆོནེ་རྩྭ་ཐང་

ལྡོག་ཏུ་མེད་པའ་ིརང་བྱུང་ཁོམས་ཀྱི་ིའགྱུར་ལྡོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ིཁྲོོད་དུ། དབྱར་དགུན་

སྟོན་དཔྱིད་ཀྱི་ིའགྱུརབ་ལོས་གཞིན་མ་ིའདྲོ་བའ་ིའགྱུར་ལྡོག་ཅོ་ིཡང་མེད། རང་སྡོ་ེདང་

གཡས་གཡནོ་སྡོ་ེཚའོ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱི་ིའཕྱི་ཁྲོེལོ་དང་ཟུར་ཟོ། ཡདི་སྨནོ་གྱི་ིགཏམ་ལྒིངི་སྣ་

ཚོགས་ཀྱིང་དུས་བཞིིའ་ིའགྱུར་བ་དང་འདྲོ་བར་རིམ་གྱིིས་ལོབ་ལྒིིང་བྱེད་མཁོན་མེད་

པར་གྱུར།

མ་ིན་ིརྒས་ལོ་གནམ་ན་ིརྒས་མ་ིའགྱུར། འགྱུར་ལྡགོ་ཡདོ་པ་འཇགི་རྟེནེ་ཆོསོ་ཉོདི་

རེད་ཅོེས་པ་ཅོིས་མ་ིབདེན། སེར་ཆོེན་ཚ་ོཔའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱི་ིསྣག་སྣུམ་མག་ོསྐྱེེས་ཀྱི་ི

ཁྲོོད་དུ་སྔར་མེད་ཀྱིི་སྐྲ་དཀར་རྐང་ཁོ་ཤིས་སྐྱེེས་པ་དང་། །ངོ་གདོང་ལོ་རྒས་པའི་

གཉོརེ་རིས་ནར་མ་ོར་ེགཉོསི་མང་དུ་ཕྱིནི་ཡདོ་ན་ིའཇགི་རྟེནེ་ཀྱི་ིཆོསོ་ཉོདི་རདེ། འད་ིལོ་ོ

ཡང་ཆོར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་པས་སེར་ཆོེན་ལོ་ལོ་ོརྒྱུས་ཐོག་ཐོན་དཀོན་པའ་ིདབྱར་ཀ་

ཞིིག་ཤིར། ལྗོང་མདོག་ག་ིདར་གཟོབ་བཀླུབས་པའ་ིདབྱར་གྱི་ིདགའ་མ་སྒེག་འཆོང་

མས་མེ་ཏོག་གི་མགུལོ་རྒྱན་ཡང་ཡང་བཏགས། ཡངས་ཤིིང་རྒྱ་ཆོེ་བའི་རྩྭ་ཐང་

ཡོངས་མ་ེཏ་ོག་ིརྒྱ་མཚོའ་ིརྦ་རློབས་འཕྱུར། ཕྱུགས་རིགས་དཀར་ནག་ཉོིན་ར་ེབཞིིན་

ཤི་ཤིེད་ཇ་ེབཟོང་དུ་ཕྱིིན། ལོ་ོལོོན་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་འད་ིལྟ་བུའ་ིདབྱར་ཀ་ཞིིག་སྔར་རྣ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

བས་ཀྱིང་མ་ཐསོ་ཟོརེ། 

སེར་ཆོེན་སྡོ་ེཚོའ་ིཁྱིམ་དུད་ཕོལོ་ཆོ་ེབ་དབྱར་མཚེར་ཉོ་ིམ་ལུང་དུ་སྤོོས། ཉོ་ིམ་

ལུང་རྩྭ་ཐང་ན་ིང་ོམ་རྩོམ་རིག་བརྩམས་བྱ་མང་པོའ་ིནང་དུ་བཀོད་འབྲ་ིབྱས་པའ་ིམུ་

མཐའ་མེད་པའ་ིརྩྭ་ཐང་ཞིེས་པ་རང་རེད། སེར་ཆོེན་སྡོ་ེཚོའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིིས་གནམ་གྱི་ི

མཐའ་ལོ་འགྲ་ོབསམ་ན་བྱ་ཐང་དཀར་གྱི་ིགཤིོག་རྩལོ་དགོས། ཉོ་ིམ་ལུང་རྩྭ་ཐང་ག་ི

མཐའ་ལོ་འགྲ་ོབསམ་ན་འགྲོས་ཆོེན་རྟེ་བོའ་ིགོམ་རློབས་དགོས་ཟོེར་སྲོལོ་ཡོད། དེ་

ཁུལོ་གྱི་ིའབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ིངག་རྒྱུན་དུ། བྱང་འབྲོག་ས་ཆོའ་ིསྡོ་ེཚ་ོམང་པ་ོཞིིག་ག་ི

ཡུལོ་ལྷ་མཉོམ་དུ་འཛོམས་ཏ་ེཤི་ོབརྒྱབ་ནས་རྩྭ་ཐང་བགོས། ཁོོང་ཚོའ་ིཡུལོ་ལྷ་དག་ེ

བསྙིན་ལྷུན་གྱི་ིརྩ་ེམ་ོཞིསེ་བྱ་བ་ད་ེཡུལོ་ལྷ་གཞིན་ལོས་རྣམ་པར་རྒྱལོ་ཏ་ེཁོངོ་ཚའོ་ིཆོདེ་

དུ་ཉོ་ིམ་ལུང་རྩྭ་ཐང་ད་ེཐབོ་པ་རདེ་ཟོརེ། ཁོངོ་ཚའོ་ིཡུལོ་ལྷ་ཤི་ོམཁོས་པ་ོཡདོ་པས་ཁོངོ་

ཚོའ་ིཡུལོ་མ་ིརྣམས་ཤི་ོལོ་དགའ་བ་མ་ཟོད་ཤི་ོམཁོས་པ་ོཡོད་ཅོེས་པའ་ིཤིོད་སྲོལོ་ཡང་

ཡདོ།

སྤྱིིར་བཏང་མིན་པའ་ིདབྱར་ཀ་ད་ེའདྲོ་ཞིིག་ཤིར་བས། འབྲོག་པའ་ིགཅོེས་ནོར་

འད་ོབ་རྟེ་རྣམས་ཤི་ཤིེད་རྒྱས་ཤིིང་སྤུ་གྲ་བཀྲག་མདང་ཆོ་ེབ་དར་ཟོབ་དང་གོས་ཆོེན་

གཡོག་པ་དང་ཡོངས་སུ་མཚུངས། ཕོ་ོགཞིོན་རྣམས་ཀྱིིས་སྔ་དགོང་ཕྱུགས་རིགས་

ལྷས་སུ་བསྐེོང་པའ་ིག་ོསྐེབས་དང་ཉོིན་མ་ོཕྱི་ིརུ་ཕྱུགས་འཚ་ོབའ་ིསྐེབས་རང་འགུལོ་

གྱིསི་རྟེ་བོའ་ིབང་རྩལོ་འགྲན་གྱི་ིཡདོ། མ་གཞི་ིནས་སྐེབས་ད་ེདུས་འབྲགོ་ཁུལོ་དུ་ཚངོ་

འདུས་དང་འགྲན་ཚོགས་གང་ཡང་མེ་མེད་ཀྱིང་། ཆོར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་རྩྭ་ཆུ་

ཡག་པ་ོརྒྱས་པ་ཡིན་ན་རྟེ་རྒྱུག་འགྲན་ཚོགས་ན་ིསྡོ་ེཚོའ་ིདཔོན་གྱིིས་རྩ་འཛུགས་བྱེད་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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དགོས་མེད་པར་རང་འགུལོ་གྱིིས་སྤོང་ཐང་བད་ེས་ཞིིག་ལོ་གུར་ཁོ་ཤིས་ཤིིག་ཕུབ། 

མ་ིརྣམས་གྱིིས་གྱིོན་ཆོས་ཡག་པ་སྣ་ར་ེགྱིོན་ཞིིང་རྒྱན་ཆོ་བཏག་ན་དགོས་ངེས་ཀྱི་ིཆོ་

རྐྱནེ་འཛམོས་པ་རདེ། རྟེ་རྒྱུག་ན་ིརྟེ་བོའ་ིབང་རྩལོ་འགྲན་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡནི་པར། གཞིནོ་

ནུ་ཕོ་ོམ་ོརྣམས་ཀྱིིས་གླུ་ལོེན་གར་རྩེད་དང་སེམས་མཐུན་གྱི་ིདགའ་རོགས་སྒྲིིག་པའ་ི

དུས་ཡིན་པས་སྡོ་ེཚ་ོགཞིན་གྱི་ིགཞིོན་ནུ་ཕོ་ོམ་ོམ་ིཉུང་པས་ཀྱིང་ལུས་ལོ་རྒྱན་གོས་

གང་ལོེགས་ཀྱི་ིགཟོབ་མཆོོར་སྤྲས་ཏ་ེརྟེ་རྒྱུག་འགྲན་ཚོགས་ལོ་ཞུགས་ཀྱི་ིཡོད། འད་ི

ལོ་ོཡང་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་སྡོ་ེགསར་ཚ་ོབའ་ིགཞིོན་ནུ་ཕོ་ོམ་ོམ་ིཉུང་པ་ཞིིག་ཉོ་ིམ་ལུང་དུ་

སླེབེས་འདུག སྡོ་ེགསར་ཚ་ོབ་ན་ིསརེ་ཆོནེ་སྡོ་ེཚ་ོལོས་གྱིསེ་པའ་ིསྡོ་ེཚ་ོཞིགི་ཡནི་པས་

མིང་ལོ་སྡོ་ེགསར་ཞིེས་ཐོག་པ་རེད་ཟོེར་སྲོལོ་ཡོད་ཀྱིང་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅོ་ིདང་དུས་ནམ་ཞིིག་

ལོགོས་སུ་གྱིསེ་པ་ཡནི་སུ་ལོ་ཡང་བཤིདོ་རྒྱུ་མ།ེ འནོ་ཀྱིང་། སྡོ་ེཚ་ོགཉོསི་བར་ད་བར་

རྩྭ་ཐང་ག་ིརྩོད་གཞི་ིདང་ཕྱུག་རིགས་བོར་བརློག་སོགས་འགལོ་ཟླ་གང་ཡང་མེད་པ་

དགུན་དུས་གངས་སྐྱེོན་གྱི་ིགནོད་འཚ་ེབྱུང་ན་རྩྭ་ཐང་གཡར་རེས་བྱེད་པ་སོགས་ཧ་

ཅོང་འཆོམ་མཐུན་ཡིན་པ་མ་ཟོད། སྡོ་ེཚ་ོགཉོིས་ཕོ་ོཕྱིེད་ཕོ་དང་ཨ་ཁུ། མ་ོཕྱིེད་མ་དང་

སྲུ་མ་ོཡིན་ཟོེར་སྲོལོ་ཡོད་པ་བཞིིན་བུ་ཕོར་འགྲ་ོདང་མནའ་མ་ཚུར་བསུའ་ིའབྲེལོ་བ་

རྒྱུན་ཆོད་མདེ། རྟེ་རྒྱུག་ག་ིལྟད་མའོ་ིལོ་ེཚན་ཁོག་ཀྱིང་ཕོལོ་ཆོ་ེའབྲགོ་ལོས་གཉོརེ་སྐྱེངོ་

ག་ིཞིར་དུ་གཞིནོ་ནུ་རྣམས་ཀྱི་ིར་ེའདདོ་བླ་ོལྟར་རང་འགུལོ་གྱིིས་སྤོེལོ་གྱིནི་ཡདོ། 

རྟེ་རྒྱུག་ཉོིན་ཤིས་ཀྱི་ིརངི་། ཁྱམི་དུ་འབྲགོ་གཡགོ་ཡདོ་པ་རྣམས་ཀྱི་ིགཡགོ་ཕོ་ོམ་ོ

ཕོལོ་ཆོ་ེབ་དབྱར་མཚེར་གྱི་ིསར་འབྲོག་ལོས་གཉོེར་སྐྱེོང་ག་ིཞིར་དུ་ཁོོམ་པ་བྱུང་ན་

སྒརོ་གཞིས་འཁྲོབ་པ་དང་རྟེ་རྒྱུག་རྣམ་གྲངས་ཁོག་ག་ིརྟེ་རྩལོ་ལྟད་མ་ོབལྟས་ན་ཆོགོ
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཆོོས་དཔལོ་ཚང་གིས་དབྱར་མཚེར་གྱིི་སར་ཚེ་སྐྱེབས་ཀྱིིས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱིི་

འགན་ཁུར་ནས་འབྲགོ་ལོས་ཐད་ཐུས་ཤིརོ་མདེ་པ་གཉོརེ་སྐྱེངོ་བྱདེ་ཀྱིནི་ཡདོ། དབྱར་

མཚེར་གྱི་ིས་ལོས་ཅུང་འགྱིང་ཙམ་གྱི་ིསྤོང་ལྗོོངས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་རས་དཀར་པ་ོལོ་ཐོག་

སྣམ་སྣ་ཚགོས་ཀྱི་ིརྒྱན་སྤྲསོ་ཡདོ་པའ་ིགུར་ཞིགི་ཕུབས་ནས་ཡདོ། ཉོནི་ཤིས་དའེ་ིརངི་

ཆོསོ་དཔལོ་ཕོ་མ་བུ་བཞི་ིལུག་ཤི་ཚནོ་པ་ོདང་། ཞིམི་མངར་ལྡན་པའ་ིཞི།ོ འ་ོམ། ཐུད། 

ནས་ཆོང་ག་ིཉོིང་ཁུ་ལོོངས་སུ་སྤྱིོད་ཀྱིིན་ཕོལོ་ཆོེར་རྟེ་རྒྱུག་ག་ིསར་སྡོོད་ཀྱི་ིཡོད། བུ་

གཉོིས་ན་ིཆུང་དུས་ནས་རྟེ་རྩལོ་ལོ་ཤིིན་ཏུ་བྱང་པའ་ིསྡོ་ེབ་ཕྱི་ིནང་ག་ིཕོ་ོགཞིོན་གྱི་ིགྲས་

ཡིན་པས་དུས་ཚོད་ཕོལོ་ཆོེར་རྟེ་རྩེད་རྩ་ེབ་དང་། སྒོར་གཞིས་འཁྲོབ་པ། སྡོ་ེབ་ཕྱི་ིནང་

ག་ིཕོ་ོགཞིོན་གཞིན་དང་མཉོམ་དུ་ཤི་ོརྒྱག་པ་ལོས་ནང་དུ་སྡོོད་པའ་ིདུས་ཚོད་ཧ་ཅོང་

ཉུང་། དེ་ལོོས་ཡིན། རིག་གནས་ཀྱིི་འཚོ་བ་ཧ་ཅོང་དབུལོ་པའི་སྐེབས་དེ་དུས་ཀྱིི་

གཞིོན་ནུ་ཕོ་ོམོའ་ིངོས་ནས་བཤིད་ན། རྟེ་རྒྱུག་དང་ར་ིགས་ོལྟ་བུའ་ིའདུ་འཛོམས་ན་ི

རྙེད་པར་དཀའ་བའ་ིག་ོསྐེབས་ཞིིག་ཡིན་པས་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་གྱིིས་བསམ་པའ་ི

འཚ་ོབ་ད་ེལོངོས་སུ་སྤྱིདོ་རྒྱུ་རདེ། 

པར་གཅོགི་པ་རའ་ིགངོ་ཐགོ་ད་ེནས།

པ་ར་གཅོགི་གསི་ང་འགྲ་ོཟོརེ།

པར་གཉོསི་པ་རའ་ིགངོ་ཐགོ་ད་ེནས། 

པ་ར་གཉོིས་ཀྱིསི་ང་འགྲ་ོཟོརེ།་

་་་་་་་་་་་་་

འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་དང་སྟག་སྐྱེབས་གཉོིས་ཀྱིིས་ལུས་ལོ་ཚར་སླེོག་སྲམ་ཤིན་
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གྱིོན་ནས་ཁོ་སྤྲོད་དུ་བསྡོད་ད་ེསྤོང་ལྗོོངས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་ཤི་ོརྒྱག་གིན་འདུག ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱི་ི

མཐའ་ཁོརོ་དུ་ལུས་གཟོབ་མཆོརོ་སྤྲས་པའ་ིཕོ་ོགཞིནོ་དང་ལོག་ཏུ་མ་ན་ིལོག་སྐེརོ་སྐེརོ་

བཞིིན་པའ་ིབགྲེས་སོང་མང་པ་ོལོ་ལོ་ས་རུ་བསྡོད། ལོ་ལོ་རང་སར་ལོངས་ནས་ཁོ་ོ

གཉོིས་སུ་རྒྱལོ་སུ་ཕོམ་གྱིི་འགྲན་སྡུར་ལོ་ལྟད་མོ་ལྟ་བཞིིན་དུག ད་དུང་ཕོོ་གཞིོན་

འགའ་ཤིས་ཀྱིསི་རྟེར་བཞིནོ་ཏ་ེལྟད་མ་ོལྟ་གནི་འདུག

ཕོ་ོགཞིོན་རྣམས་ཀྱིིས་ཞིར་འཕོེན་གྱིི་རྟེ་རྩལོ་མག་ོཚུགས་སོང་། དེ་ནི་རྟེ་ཐོག་

ནས་ས་ངསོ་ཀྱི་ིདངསོ་རྫས་སྒྲུག་པའ་ིགནའ་བའོ་ིདམག་རྩལོ་གྱི་ིརྣམ་གྲངས་ཞིགི་རདེ། 

ཕོོ་གཞིོན་རྣམས་ཀྱིིས་རྩྭ་ཐང་གི་སྟེང་དུ་བལོ་འཛར་དང་དར་དཀར་མང་པོ་ཞིིག་

བཀྲམས། རྟེ་རྩལོ་ལོ་བཞུགས་མཁོན་རྣམས་ཀྱིིས་རྒྱན་གྱིིས་སྤུད་པའ་ིརྟེ་མཆོོག་ལོ་

བཞིོན་ཏེ། ཕྲེང་བའ་ིལུང་ཆོད་པ་ལྟར་གཅོིག་མཇུག་གཉོིས་མཐུད་ཀྱིིས་བྱ་འཕུར་པ་

ལྟར་རྟེ་རྒྱུག་པའ་ིཞིར་དུ་ས་ངོས་ཀྱི་ིདར་དཀར་དང་བལོ་འཛར་གཅོིག་ཀྱིང་མ་ལུས་

པ་སྒྲུག ད་ེནས་ཞིར་འཕོནེ་ཞིསེ་རྟེ་རྒྱུག་པའ་ིཞིར་དུ་མ་ེམདའ་ིཚ་ཁོ་འགྲན་པའ་ིདམག་

རྩལོ་གྱིི་རྣམ་གྲངས་ཤིིག་རེད། ཕོོ་གཞིོན་རྣམས་ཀྱིིས་རྩྭ་ཐང་གི་སྟེང་དུ་གཡག་ཀོ་

འབེན་དུ་བཙུགས། རེ་རེ་བཞིིན་རྟེ་ལོ་བཞིོན་ཞིིང་སྦིི་ཏིའི་དུ་སྔོ་འཕྱུར་འཕྱུར་བྱེད་

བཞིིན་པའི་བོའུ་ལོག་ཏུ་བཟུང་ནས་རྟེ་རྒྱུག་པ་དང་ཆོབས་ཅོིག མེ་མདའ་ཀློད་དུ་

བསྐེརོ་ཞིངི་རྟེའ་ིཐངོ་འགོ་ནས་བླངས་ཏ་ེའབནེ་ལོ་རྒྱག་པ་དང་། སླེར་ཡང་རྟེའ་ིཐངོ་འགོ་

ནས་བླངས་ཏེ་ཀློད་དུ་བསྐེོར་ནས་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར། རྣམ་གྲངས་དེ་གཉོིས་ནི་རྟེ་རྒྱུག་

འགྲན་བསྡུར་གྱི་ིནང་དུ་ལྟད་མ་ོཆོ་ེཤིོས་ཡིན་པས་ཕོ་ོམ་ོརྒན་གཞིོན་མ་ལུས་མིག་ག་ི

ལོངོས་སྤྱིདོ་ལོ་རོལོ།
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་གིས་རྟེ་རྐྱང་པ་ོཞིིག་ལོ་བཞིོན་ནས་སྔོན་ལོ་རྒྱུག་པ་དང་། 

ད་ེརྗེེས་རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས་རྟེ་དཀར་པ་ོཆུ་འཛིན་གྱི་ིཕུང་པ་ོདང་འདྲོ་བ་ཞིིག་ལོ་བཞིོན། ད་ེ

ནས་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན། ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན། སྟག་སྐྱེབས་སོགས་སྡོ་ེབ་ཕྱི་ིནང་ག་ིཕོ་ོ

གཞིོན་རྣམས་ཀྱིིས་རང་རང་གི་རྟེ་ལོ་བཞིོན་ནས་ས་ངོས་ཀྱིི་དར་དཀར་དང་བལོ་

འཛར་ར་ེར་ེབཞིིན་མ་ལུས་པ་སྒྲུག་པ་དང་གནམ་ལྕགས་ཐོག་ག་ིསྐེད་དང་འདྲོ་བའ་ིམ་ེ

མདའ་ིསྐེད་ཀྱིིས་ར་ིལུང་བྲག་བཅོའ་འཁོོར། ལྟད་མ་ོབ་རྣམས་ཀྱི་ིཡིད་དབང་གཅོིག་

ཅོར་འཕྲགོ་ནས་བསྔགས་བརྗེདོ་ཀྱི་ིགཏམ་ལྒིངི་སྣ་ཚགོས་བྱདེ་ཀྱིནི་འདུག 

ཕོོ་གཞིོན་རྣམས་ཀྱིིས་རང་རང་གི་རྟེ་ལོ་བཞིོན་ནས་ལུས་ཀྱིི་ཉོམས་འགྱུར་སྣ་

ཚོགས་སྟོན་བཞིིན་རྟེ་རྩལོ་ངོམ་པས་ན། སྐྱེེས་པ་དར་མ་རྣམས་ལོ་ཡང་ངར་

ཤིབསླེངས་པས་རང་དབང་མེད་པར་རང་གི་རྟེ་ལོ་སྒ་སྲབ་ལོེགས་པར་སྤྲས་ནས་

གཞིནོ་ནུ་རྣམས་དང་མཉོམ་དུ་རྟེ་རྩལོ་ངམོ། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་རྟེ་ནག་པ་ོགདོང་ལོ་འཛ་ིདཀར་པ་ོཡོད་པ་ཞིིག་བ་བཞིོན་ནས་

ལོག་གཡས་ཀྱིི་བོའུ་མཐོན་པར་བསྟེགས་ཏེ་རྒྱུག་ཡོང་བ་དང་ད་རེས་མཐོན་པོར་

བསྟགེས་པའ་ིབའོུ་ད་ེཀློད་དུ་ཡང་ཡང་བསྐེརོ་བ་དང་དུས་མཚུང་རྟེའ་ིཐངོ་གའ་ིལྷ་འགོ་

ནས་བླངས་ཏ་ེཏྭ་ཞིེས་བརྒྱབ། གཡག་ཀོའ་ིའབེན་ད་ེཤིོག་བུ་རླུང་གིས་ཁྱེར་བ་ལྟར་

གམོ་པ་གཉོསི་གསུམ་གྱི་ིསར་གཡུག ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི་རྟེ་ཐགོ་ནས་ཕོར་འགྱུར་ཚུར་

འགྱུར་བྱདེ་ཀྱིནི། ལྷ་རྒྱལོ་ལོ།ོ ཞིསེ་སྐེད་གསང་མཐནོ་པོའ་ིསྒ་ོནས་ལྷ་རྒྱལོ་བཏང་། ད་ེ

མར་ལྟད་མ་ོབ་ཡངོས་ཀྱིསི། ལྷ་རྒྱལོ་ལོ།ོ ལྷ་རྒྱལོ་ལོ།ོ ཞིསེ་དགའ་འབདོ་བྱས།

འཛམོས་ཤིགོ་འཛམོས་ཤིགོ་ཟོརེ་ན། 



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ཨ་སྔནོ་སྔ་ོཁྲོའ་ིདཀྱིིལོ་ལོ་འཛམོས་ཤིགོ 

གསལོ་ཆོནེ་ཉོ་ིམ་ད་ེདང་།

དཀར་གསལོ་ཟླ་བ་ད་ེགཉོིས་འཛམོས་ཤིགོ 

གསལོ་ཆོནེ་ཉོ་ིམ་ད་ེན།ི

འཛམ་གློངི་དྲོདོ་སྐྱེདི་སྦྱིནི་ལོ་དགསོ་ངསེ།

དཀར་གསལོ་ཟླ་བ་ད་ེན།ི 

མ་རགི་མུན་པ་གསལོ་ལོ་དགསོ་ངསེ།

……

གང་དུ་མ་ིའགྲུལོ་རྟེ་ཚོགས་ཀྱི་ིའདུ་འཛོམས་ཡོད་ན་ད་ེརུ་སྐྱེིད་པའ་ིསྐྱེིད་གླུ་དང་

དགའ་བའ་ིདགའ་བྲ་ོན།ི མ་ཡ་ིརྗེསེ་སུ་འབྲང་པའ་ིབུ་དང་འདྲོ་བ་ཁོ་བྲལོ་ཐབས་མདེ་པ་

ཞིིག་རེད། ཕོོ་གཞིོན་དང་དར་མ་རྣམས་ཀྱིི་རྟེ་རྩལོ་གྱིི་རྣམ་གྲངས་རེ་ཞིིག་མཇུག་

འགྲིལོ། སྨན་ཆུང་བུ་མ་ོརྣམས་ཀྱིིས་འཛོམས་གཞིས་ཀྱི་ིགླུ་དབྱངས་ལོེན་གྱིིན་སྒོར་

གཞིས་ཀྱིི་མགོ་ཚུགས། ཕོོ་གཞིོན་རྣམས་ཕྱིོགས་གཅོིག་ཏུ་ལོག་གདང་སྤྲེལོ་ནས་

འཁྲོབ་པ་དང་། མ་ོགཞིོན་རྣམས་ཕྱིོགས་གཅོིག་ཏུ་ལོག་གདང་སྤྲེལོ་ནས་འཁྲོབ། མ་ོ

གཞིོན་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིགཞིས་དཔོན་ན་ིཉོ་ིཟླ་སྐེར་གསུམ་གྱི་ིསྲིང་མ་ོའ་ོམ་སྐྱེིད་རེད། འ་ོམ་

སྐྱེིད་ན་ིསེར་ཆོེན་རྩྭ་ཐང་དུ་སྐེད་དུ་གྲགས་པའ་ིགླུ་མ་ཞིིག་ཡིན་པས་སྒོར་གཞིས་ཀྱི་ི

གཞིས་ར་གང་དུ་ཡོད་པ་ད་ེརུ་འ་ོམ་སྐྱེིད་ཀྱིིས་གཞིས་སྣ་ེཁྲོིད་ད་ེརང་སྡོེའ་ིཆོེད་དུ་གཟོ་ི

བརྗེིད་མང་པོ་རྩོད་ལོེན་བྱེད་མྱེོང་། དེ་རིང་མོའ་ིམགོ་རྒྱན་རིང་པོ་གོས་མཐའ་དང་

མཉོམ་པ་ད་ེཡ་ིསྟངེ་དུ། གཡུ་དང་། བྱུ་རུ། སྤོསོ་ཤིལེོ་སགོས་རནི་ཆོནེ་རྒྱན་གྱིསི་སྤུད། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ལུས་ལོ་སྲམ་ལྤགས་ཀྱིི་མཐའ་བཅུན་ཅོན་གྱིི་ཕྲུག་ལྭ་སྨུག་ནག་གཅོིག་གྱིོན། གློོ་

གཡས་གཡོན་གཉོིས་སུ་བཏགས་པའི་གློོ་བཟུང་གི་སྣེ་རུ་རྒྱ་དངུལོ་གྱིི་གློོ་གྲི་ཕྲ་

གསུམ་དང་རྒྱ་དངུལོ་གྱི་ིཁོབ་ཤུབས་བཏགས། གྲུ་ཙ་ིདམར་པའོ་ིསྟདོ་གསོ་ཀྱི་ིཕུ་དུང་

རངི་པ་ོད་ེབར་སྣང་དུ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡ་ོབཞིནི་གཞིས་སྣ་ེཁྲོདི་ད་ེགླུ་བླངས་བྱུབ་བ་སྟ།ེ

ཁྱདོ་ཚསོ་གསེར་མདའ་གསརེ་གཞུ་ཁྱརེ་ནས་ཤིགོ 

ངདེ་ཚསོ་གསེར་གཤིགོ་གཡས་པ་ངམོ་ནས་ཡངོ་། 

ཕོགོ་པའ་ིམདའ་མ་ོབྱུང་ན་ང་ོམཚར་ཆོ།ེ 

མ་ཕོགོ་མདའ་མ་ོབྱུང་ན་ང་ོར་ེཚ། 

ཁྱདོ་ཚསོ་དངུལོ་མདའ་དངུལོ་གཞུ་ཁྱརེ་ནས་ཤིགོ 

ངདེ་ཚསོ་དངུལོ་གཤིགོ་གཡས་པ་ངམོ་ནས་ཡངོ་། 

ཕོགོ་པའ་ིམདའ་མ་ོབྱུང་ན་ང་ོམཚར་ཆོ།ེ 

མ་ཕོགོ་མདའ་མ་ོབྱུང་ན་ང་ོར་ེཚ། 

དམན་ཆུང་བུ་མ་ོརྣམས་ཀྱིསི་ལྡམེ་ལྡམེ་འཁྱུག་འཁྱུག་ག་ིགར་སྟབས་དང་། ཚད་

ལོས་འདས་པའ་ིཕུ་དུང་རིང་པ་ོདཀར་དམར་སྔ་ོལྗོང་ད་ེདག་བར་སྣང་དུ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་

གཡོ། ཕོོ་གཞིོན་རྣམས་ཀྱིི་གཞིས་དཔོན་ནི་ལོ་མོའ་ིརྒྱབ་ཀྱིི་སྡོེ་ཚོའི་རྔོན་པ་དབང་

གྲགས་ཀྱི་ིབུ་པདྨ་དྲོ་ིམེད་རེད། སྡོ་ེཚ་ོགཉོིས་ལོ་མོའ་ིརྒྱབ་མདུན་དུ་གནས་པས་འ་ོམ་

སྐྱེིད་དང་པདྨ་དྲོ་ིམེད་གཉོིས་ཆུང་ཆུང་བྱིས་པའ་ིདུས་སུ་ར་ིསྟེང་དུ་མཉོམ་དུ་བེའུ་འཚ་ོ

མྱེོང་པ་དང་། མ་ེཏོག་བཏུས་ཏ་ེཕོན་ཚུན་ལོེགས་སྐྱེེས་འབུལོ་མྱེོང་ལོ་པདྨ་དྲོ་ིམེད་ཕོ་

དང་འ་ོམ་སྐྱེིད་མ་ཡ་ིཚུལོ་དུ་བྱས་ནས་རྡོ་ོལོེབ་དང་གཡའ་ལོེབ་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་མར་གཟོན་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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དང་གྱི་ིཞིལོ་ཏགོ་འབུལོ་རསེ་བྱདེ་མྱེངོ་། གཞིནོ་ནུའ་ིདུས་གཉོསི་ཀ་ཁྱམི་ཚང་ག་ིངལོ་

རྩོལོ་གྱི་ིགཙ་ོཤུགས་སུ་གྱུར་ནས་ཕོན་ཚུན་འཕྲད་པའ་ིག་ོསྐེབས་ད་ེཙམ་གྱི་ིམང་པ་ོ

ཞིིག་མེད་ཀྱིང་། ར་ིགས་ོདང་རྟེ་རྒྱུག་སོགས་དགའ་འཛོམས་ཀྱི་ིསྐེབས་མིག་ཁྲོ་ཆུང་

གསི་ལྐོགོ་མདའ་འཕོནེ་པ་དང་སམེས་མཐུན་པའ་ིགླུ་ཆུང་ལོནེ་རེས་བྱེད་ཀྱི་ིཡདོ། 

ད་ེརིང་ཁོོས་མག་ོལོ་འཕྲུ་དམར་པ་ོཚོམ་བུ་ཡོད་པའ་ིཨར་ཞྭ་ཞིིག་གྱིོན། རྣ་བ་

གཡོན་མའ་ིཐད་ནས་ལྟོང་སྐུད་དམར་པོའ་ིསྐྲ་གཞུག་ཐུར་དུ་དཔྱང་། བེའུ་རས་ཀྱི་ི

སྟོད་གོས་ཀྱི་ིཕུ་དུང་བྱ་ཐང་དཀར་གྱི་ིགཤིོག་པ་ལྟར་བརྐྱངས་ནས་ཕོ་ོགཞིོན་རྣམས་

ཀྱི་ིསྣ་ེཁྲོདི་ད་ེགླུ་བླངས་ནས་བྱུང་། 

བྱ་ཁུ་ཡུག་（བྱུག）ཙན་དན་ནགས་ལོ་གདའ།

གསུང་སྙིན་མ་ོནགས་རྫངོ་དཀྱིིལོ་ནས་གྲགས། 

ད་ེཡང་ཡང་གྲགས་པའ་ིརྟེེན་འབྲལེོ་བཟོང་། 

དམན་བུ་མ་ོཕོ་མའ་ིསྒ་ོལོ་གདའ། 

གླུ་སྙིན་མ་ོརྒྱ་གྲོང་དཀྱིིལོ་ལོས་གྲགས། 

ད་ེཡང་ཡང་གྲགས་པའ་ིརྟེེན་འབྲལེོ་འགྲགི

སྡོ་ེབའ་ིཕོ་ོགཞིོན་རྣམས་ཀྱིིས་རང་འགུལོ་གྱིིས་སྤོེལོ་བའ་ིརྟེ་རྒྱུག་འདུ་འཛོམས་

ད་ེཡང་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིིག་ག་ལོ་ཡིན། སྲོལོ་རྒྱུན་གྱི་ིའགྲན་བསྡུར་ཁོག་ལོེགས་

གྲུབ་བྱུང་ཟོིན་པ་ཡིན་ན་འདུ་འཛོམས་ད་ེཡང་མཇུག་འགྲིལོ་བ་ཡིན། མཇུག་འགྲིལོ་

ལོ་ཉོེ་བའི་དགོང་མ་ོཞིིག སྲོད་རུབ་ནས་ཅུང་མ་འགོར་བར་ཤིར་ཕྱིོགས་རི་བོའ་ིརྩེ་

ནས་ཚསེ་བཅོ་ོལྔའ་ིདཀར་གསལོ་དུང་ག་ིཟླ་བའ་ིའཛུམ་མདངས་མངནོ། ཡངས་ཤིངི་



 234  

བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིཔའ་ིརྩྭ་ཐང་འ་ོམས་ཁོེངས་པའ་ིགཡུ་ཡ་ིགཞིོང་པ་འདྲོ། ཉོིན་མ་ོའཁྲུག་ཆོ་ 

དདོ་པའ་ིརྩྭ་ཐང་ར་ེཞིགི་དབནེ་འཇགས་སུ་གྱུར། རྩྭ་ཐང་ག་ིགྲུ་ཁུག་ཅོིག་ན། བརྩ་ེདུང་

གིས་མདུད་བརྒྱས་དམ་དུ་བཅོིངས་པའ་ིགཞིོན་ནུ་ཕོ་ོམ་ོགཉོིས་བྲལོ་མ་ིཕོོད་པའ་ིརྣམ་

པའ་ིསྒ་ོནས་གཅོིག་གིས་གཅོིག་ལོ་འཁྱུད་ད་ེའདུག པདྨ་དྲོ་ིམེད་ཀྱི་ིལོག་པ་གཡས་

པའ་ིགྲུ་ཁུག་སྔས་སུ་བྱས་པའ་ིའ་ོམ་སྐྱེདི་ལོ་བལྟས་ནས། 

འ་ོམ་སྐྱེིད། 

ཨ། 

ང་ཚའོ་ིནང་གསི་ང་གཉོསི་ཀྱི་ིའབྲལེོ་བ་དང་ཁྱདོ་ངདེ་ཚང་དུ་བསུ་རྒྱུའ་ིསྐེརོ་ཁྱདོ་

ཀྱི་ིཇ་ོཇ་ོཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ལོ་བཤིད་པ་ཁྱདོ་ཀྱིསི་ཤིསེ་སམ།

ངས་མ་ིཤིསེ།

ཁྱོད་ཀྱིིས་ངོམ་མ་ཤིེས་སམ། ཁྱོད་ཚོའ་ིམནའ་མར་ལོེན་རན་པའ་ིམར་མཚོས་

ཁྱདོ་ལོ་བཤིད་མ་བྱུང་ངམ། 

ཧི་ཧི། བརྩེ་དུང་གིས་མདུད་བརྒྱས་བཅོིངས་པའི་གཞིོན་ནུ་གཉོིས་ལོག་པ་

གཅོགི་གསི་གཅོགི་ལོ་འཁྱུད་ད་ེདམ་ནས་དམ་དུ་བཅོངིས། དམ་ནས་དམ་དུ་བཅོངིས།
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 ལེའེུ་བདུན་པོ། སྡེ་ེཇུས།

༢༤

འཐིབ་དྭངས་རེས་མོས་དང་དྲོ་ོགྲང་ག་ིའགྱུར་ལྡོག་མང་པའ་ིགནམ་གཤིིས་ཀྱིིས། 

བྱང་ཐང་ག་ིཡུན་རིང་པའ་ིདགུན་དུས་ད་ེད་གཟོོད་གཞི་ིནས་མཇུག་རྫོགས་པའ་ིཚུལོ་

བསྟན། སྐེབས་ར་ེཉོ་ིའོད་ས་གཞིིར་ཁྱབ་ཅོིང་གང་སར་དྲོོད་རློངས་ལྡང་། རྒྱང་རིང་

སྨགི་སྒྱུའ་ིཁྲོདོ་དུ་འབྲ་ིགཡག་དང་། ར་ལུག རྡོ་ོཕོ་བངོ་གནམ་འདགེས་ཀྱི་ིཀ་བ་བཞིནི་

ཕྲ་ལོ་རིང་པ་དང་འདར་ཡོམ་ཡོམ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག སྐེབས་རེ་སྤྲིན་ནག་ལོང་ལོོང་

འཕྱུར་གྱིིན་གནམ་ཐིབ་སྟ་ེགྲང་རླུང་ལྡང་བ་མ་ཟོད། ཐ་ན་གངས་ཆུང་ཆུང་ཡང་འབབ་

ཀྱིནི་འདུག

ཡིད་མུག་པའ་ིཕྱུགས་རྫ་ིརྣམས་ཀྱིིས། དུས་བཞིིའ་ིཐོག་མ་དཔྱིད་དུས་ཀྱི་ིབརྡོ་

གཏངོ་ག་ིཕོ་ོཉོ་བྱང་འཕུར་བྱ་ལོངོ་ག་ིམཐའ་མཇུག་ག་ིཁྱུ་ཚགོས་ཀྱི་ིད་ེམགི་གསི་སྐྱེལེོ་

མ་བྱས། གནམ་གཤིིས་ཉོིན་ར་ེབཞིིན་དྲོ་ོརུ་ཕྱིིན་ནས་ཆུ་འགྲམ་དང་བརློན་གཤིེར་ཆོ་ེ

བའ་ིས་ཆོར་གསར་སྐྱེསེ་རྩྭ་སྔནོ་སྔ་ོཐངི་ཐངི་དུ་འདུག འབྲགོ་པའ་ིཁྱམི་དུད་མང་པསོ་

ཕྱུགས་རིགས་ས་ཁོ་མཐོ་པའི་དབྱར་མཚེར་གྱིི་རྩྭ་ཐང་དུ་རུ་བ་སྐྱེ་སྤོོས་བྱེད་ཀྱིིན་

ཡདོ། 

ཆོོས་དཔལོ་ཚང་ག་ིགཡོག་མ་ོམར་མཚོའ་ིལུས་ལོ་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་དང་ཟླ་བ་

རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིཕྲུ་གུ་འཁོོར་ནས་ཟླ་ཤིས་ཕྱིིན། ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིཇུས་བཀོད་ལྟར་ཉོ་ི
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཤིར་གནམ་འབབ་སྤོང་ལོ་འཇའ་ཚོན་ཤིར་བའ་ིཉོིན་ཞིིག མར་མཚ་ོརྟེ་དཀར་པ་ོདུང་

འདྲོ་བ་ཞིགི་ལོ་བཞིནོ་ཏ་ེཆོསོ་དཔལོ་རང་ཉོདི་ཀྱིསི་རྟེ་ཁོ་ཁྲོདི་ད་ེཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ཚང་

ལོ་སྐྱེེལོ་ཏ་ེཤི་ཆོང་ག་ིསྟོན་མ་ོསྟབས་བད་ེཞིིག་བྱས། ད་ེནས་བཟུང་མར་མཚ་ོདང་ཉོ་ི

མ་རྒྱལོ་མཚན་དང་ཟླ་རྒྱལོ་མཚན་བུ་སྟག་སྐྱེབས་ཁྱ་ོམང་ཤུག་གཅོིག་ག་ིའཚ་ོབའ་ི

མག་ོབརྩམས། 

སརེ་ཆོནེ་སྡོ་ེཚ་ོན་ིས་རྒྱ་ཆོ་ེཞིངི་ཐམེ་གྲངས་མང་པ་ོམེད་པ། རྩྭ་ཐང་མང་པ་ོཞིགི་

ན་ིལོ་ོརེའ་ིདབྱར་དུས་ཕྱུགས་རིགས་འཚ་ོསྐྱེོང་བྱེད་པ་ལོས་རྒྱུན་པར་གཏན་སྡོོད་ཀྱི་ི

འབྲགོ་དུད་མདེ་པའ་ིའབྲགོ་ས་ཁྱད་པར་ཅོན་ཞིགི་རདེ། སྔར་ནས་ད་བར་རྒྱ་བདོ་ཧརོ་

གསུམ་གྱི་ིདབུལོ་མཇལོ་པ་དང་ཚོང་འགྲུལོ་གྱི་ིབྱང་ལོམ་ཡིན་པ་དང་། ལྷ་ོརྒྱུད་ར་

སྒྲིེང་འབྲ་ིགུང་རྒྱུད་ཀྱི་ིབྱང་ཚྭ་ལོེན་མཁོན་གྱི་ིའགྲུལོ་པའ་ིལོམ་ཡང་ཡིན། ལོ་ོཤིས་ཀྱི་ི

ནང་དུ་ལྷ་ོཕྱིོགས་ནས་ཡོང་པའ་ིབྱང་ཚྭ་ལོེན་མཁོན་གྱི་ིའགྲུལོ་པ། མད་ོསྨད་ནས་ཡོང་

བའ་ིམཇལོ་པ་མང་པོས་སྔར་སྲོལོ་ལོས་འགལོ་ཏ་ེསེར་ཆོེན་སྡོ་ེཚོའ་ིརྩྭ་ཐང་སྐྱེིད་པ་ོད་ེ

དག་ཏུ་འབྱོར་ཚ་ེབསྟུད་མར་ཉོིན་ཞིག་གསུམ་བཞིིའམ་ཐ་ན་འགའ་ཤིས་ཀྱིིས་གཟོའ་

ཁོརོ་གཅོགི་ལྷག་བསྡོད་ད་ེརང་སྣང་གང་ཤིར་གྱིསི་རྩྭ་ཆུ་ལོངོས་སྤྱིདོ་པ་དང་ར་ིདྭགས་

རྔོན་པའ་ིགནས་ཚུལོ་མ་ིཉུང་བ་ཞིིག་ཐོན། ད་ེདོན་དུ་མ་ིགསོད་རྟེ་སྒྱིེལོ་གྱི་ིདོན་རྐྱེན་

ངན་པ་མི་ཡོང་བའི་ཆོེད་དུ་ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་ཐེངས་ཁོ་ཤིས་ལོམ་

འགྲུལོ་དེ་དག་གི་སར་ཕྱིིན་ནས་ས་ཆོ་འདི་དག་རེ་ཞིིག་ས་སྟོང་ཡིན་ཡང་འདི་ནི་ང་

ཚོའ་ིསྡོ་ེཚོའ་ིདུད་ཁྱིམ་བཅུ་ལྷག་ག་ིདབྱར་དུས་ཀྱི་ིརྩྭ་ཐང་ཡིན། ཁྱོད་ཚ་ོས་ཐག་རིང་

པ་ོནས་ཡོང་པའ་ིའགྲུལོ་པ་ཚིགས་ཞིག་གཅོིག་གཉོིས་སྡོོད་མ་ིཆོོག་ཟོེར་ན་ང་ཚ་ོཧམ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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པ་ཆོེ། འོན་ཀྱིང་ཉོིན་ཞིག་མང་ད་ོབསྡོད་ད་ེརྩྭ་ཆུ་ལོོངས་སུ་སྤྱིོད་པ་མ་ཟོད་ར་ིདྭགས་

བརྔོན་ན་ཁྱོད་ཚོ་ཧམ་པ་ཆོེ་སོང་བས་མུ་མཐུད་གནས་དེར་མ་བསྡོད་པར་གང་

མགྱིོགས་འགྲ་ོདགོས་པའ་ིར་ེབ་བཏོན་ཡང་དལོ་དལོ་འགོར་འགོར་བྱེད་པ་ལོས་ཁོ་ོ

ཚོའ་ིསྐེད་ཆོར་ཉོན་འཇགོ་ད་ེཙམ་མ་ིབྱདེ།

ཐེངས་གཅོིག་ཡུལོ་ཕྱིོགས་གང་ནས་ཡོང་བ་མི་ཤིེས་པའི་རྟེ་འགྲུལོ་མི་བཅུ་

གྲངས་ཤིིག་སེར་ཆོེན་སྡོ་ེཚོའ་ིཉོ་ིལུང་རྩྭ་ཐང་དུ་ཉོིན་ཞིག་མང་པ་ོབསྡོད་ད་ེར་ིདྭགས་

བརྔོན་ནས་ཟོ་བ་མ་ཟོད། སྡོེ་ཚོའི་མི་ཁྱིམ་རེ་ཟུང་གི་འབྲི་གཡག་བོར་བརློགས་ཀྱིི་

གནས་ཚུལོ་བྱུང་། ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི་ཞིག་རྡོ་ོདང་འབྲ་ིགཡག་བརོ་བརློགས་སངོ་བའ་ི

རྒྱུ་བདག་ལྷ་དབང་གཉོིས་ལོ་གོས་ངན་པུས་མ་ོམ་ིཁོེབ་པ་ཞིིག་གཡོག ང་ོལོ་ཀྲ་ེནག་

དང་རྩམ་སྐྱེ་བྱུག་ཅོངི་ལོག་ཏུ་ཐང་ཁུག་གཅོགི་དང་གཡུག་པ་གཅོགི་བཞིག་སྟ་ེསྤྲང་པ་ོ

ཕོ་བུར་བརྫུས་ནས་གནས་ཚུལོ་རྟེགོ་ཞིབི་བྱདེ་པར་བཏང་།

“སྤྲང་པ་ོཕོ་བུ་”གཉོིས་ཀྱིིས་ལོམ་ཐག་རིང་པའ་ིངལོ་དུབ་དང་རྐང་པའང་འཐེང་

པ་ོཞིིག་ལོ་བརྫུས་ཏ་ེངལོ་གས་ོཙམ་བྱེད་ཀྱིིན་རྟེ་འགྲུལོ་གྱི་ིཚིགས་སར་སླེེབས། མ་ིད་ེ

དག་ལོ་ཁོ་ོགཉོིས་ཀྱིིས་མཐོང་མ་མྱེོང་བའ་ིམ་ེམདའ་རིང་ཐུང་མང་པ་ོའདུག ད་ེཉོིན་ཁོ་ོ

ཚོས་རྐུ་འཕྲོག་བྱས་པའ་ིའབྲ་ིགཡག་ག་ིཤི་ལོ་ལོ་བཙོས། ལོ་ལོ་མ་ེལོ་བསྲེགས་པ་

དང་། གཡོག་པ་ོམིན་ནམ་སྙིམ་པའ་ིམ་ིགྱིོན་པ་ད་ེཙམ་གྱི་ིགཙང་མ་དང་ཡག་པ་ོམེད་

པའ་ིམ་ིགཅོིག་གིས་ཤི་གཙབས་པ་དང་གཅོིག་གིས་གྲ་ོབརྫ་ིབཞིིན་ཤི་མོག་བཟོ་ོརྒྱུའ་ི

གྲབས་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག ཁོོང་གཉོིས་ཀྱིིས་མཐ་ེབོང་ར་རྔ་ལྟར་ཀེར་ནས་ཟོས་སླེོང་པའ་ི

ཞིར་དུ་ཉོེ་འཁོོར་དུ་བལྟས་དུས། ཁོ་ོཚང་གི་འབྲི་སྐེམ་ཤིེད་བཟོང་ཞིིག་ཡོད་པ་དེའི་



 238  

བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

མགོ་གུར་གྱིི་ཧྲག་འདབས་ནས་མཐོང་གི་འདུག ཁྱིམ་མཚེས་ཀླུ་དགའ་ཚང་གི་

གཡག་བྲེ་སེར་ཞིིག་ཡོད་པ་དེའི་ལྕེ་བླངས་ཟོིན་པའི་མགོ་ཀོང་དོང་ཞིིག་གི་ནང་དུ་

གཡུག་ནས་འདུག ཁོ་ོཚོས་ཨ་བུ（ཇ་ོལོགས་ཞིེས་པའ་ིདོན）རུ་འབོད་པའ་ིམ་ི

སྟབོས་ཆོནེ་རྒྱ་གར་ཡང་ཞྭ་གྱིོན་པ། ང་ོགདངོ་ག་ིསྨ་ར་ཕྱུག་པ་རྩདི་པའ་ིའཁོརོ་ལོ་ོའདྲོ་

བ་ཞིིག་གིས་རྒྱ་དངུལོ་གྱི་ིགློ་ོགྲ་ིཕྲ་གསུམ་ཞིིག་གིས་ཉོམས་འགྱུར་ལྡན་པའ་ིསྒ་ོནས་

ཤི་ཟོ་བཞིིན་འདུག ཁོོས་ཤི་ཕྱིེད་ཀ་བཟོས་རྗེེས་ད་དུང་ཟོ་རུང་པའ་ིཤི་ལྡན་པའ་ིརུས་

པ་ད་ེཕྱི་ིརུ་གཡུག ཅུང་མ་འགརོ་བར་ཕོ་ོརགོ་ནག་ཆུང་ཚ་ེཟོད་གཉོསི་ཀྱིསི་ཀྭ་ཀྭ་ཞིསེ་

སྐེད་རྒྱག་གིན་ཤི་བཟོས་འཕྲ་ོཡོད་པའ་ིརུས་པ་དེའ་ིསྟེང་དུ་བབས། ཨ་བུ་རུ་འབོད་

པའ་ིམ་ིདེས་ད་ེམར་སྐེེད་པ་ནས་ཐུང་མདའ་གསར་རྐྱང་ཞིིག་བཏོན་ནས་འད་ིཕྱིོགས་

ནས་ཏྭ་ཞིེས་སྐེད་གྲགས་པ་དང་ཕོ་ོརོག་གཅོིག་ཤིོག་བུ་ནག་པ་ོཞིིག་རླུང་གིས་ཁྱེར་པ་

ལྟར་གོམ་པ་གཉོིས་གསུམ་གྱི་ིསར་གཡུག གཅོིག་ད་ེའཇིགས་སྐྲག་གིས་མ་བཟོོད་

པར་ཀྭ་ཞིེས་སྐེད་ངན་ཤིོར་ཏེ་གནམ་དུ་འཕུར། ཁོོས་ཡང་བསྐྱེར་མེ་མདའ་གཅོིག་

བརྒྱབ། འད་ིཕྱིོགས་ནས་ཏྭ་ཞིེས་མ་ེམདའ་ིསྐེད་གྲགས་པ་དང་ཕོ་ོརོག་དེའ་ིར་ོགནམ་

ནས་ལྷུང་སྟ་ེས་རུ་ཟོག

ཁོ་ོཚ་ོཚང་མས། ཨ་བུའ་ིམདའ་རྩལོ་ལོ་མ་ིསུས་ཀྱིང་འགྲན་ཟླ་བྱ་ེམ་ིཐུབ།ཅོེས་

འུར་རྒྱག་བཞིནི་མངནོ་པར་བསྟདོ། ཁོ་ོགཉོསི་ཧང་སངས་ནས་ཁོ་གདང་མིག་བགྲད། 

ཨ་བུ་ཞིསེ་པ་ད་ེཡ་ིབཀའ་ལྟར། མ་ིགཅོགི་གསི་འབྲ་ིཤི་ལོས་རྐང་ཡ་གཅོགི་ཁོ་ོག

ཉོསི་ལོ་སྤྲད་ནས། ད་སངོ་སངོ་སངོ་། སྤྲང་པ་ོཁོ་མ་མང། ནར་ནར་ལྕ་ེལོ་བདག་

པ་ོམ་རྒྱབ་ན། རིལོ་རིལོ་དབུ་ལོ་འ་ོརྒྱལོ་བཟོ་ོཡོང་ང་ོ། ཞིེས་ཞིག་རྡོོའ་ིམག་ོལོ་ནུས་
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ཤུགས་མདེ་པའ་ིཐལོ་ལྕག་ཅོགི་བཞུས། 

དེ་ནས་ཁོོ་གཉོིས་ཀྱིིས་གོ་རིག་ཐོས་གསུམ་གྱིི་ཞིིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལོ་ཆོོས་

དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ལོ་བཤིད། 

ཇག་པ་མ་ིག་ཚདོ་འདུག 

མ་ིམག་ོབཅུ་གཉོསི་འདུག

ད་ེདག་ཚང་མར་མ་ེམདའ་ད་ེའདྲོ་འདུག་གམ།

འདུག མ་ིའགས་ཤིས་ལོ་རངི་ཐུང་གཉོསི་ཀྱིང་འདུག

ད་ེརེད། ད་ེརེད། ངས་ཀྱིང་ག་ོབྱུང་། དེང་སང་རང་འབར་ཞིེས་པའ་ིམ་ེམདའ་

རྫས་མདེའུ་མ་ིདགོས་པ་ཞིིག་ཡོད་པས་མ་ིདྲོག་ཆོ་ེརིགས་དང་ཇག་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ད་ེ

ལོས་ང་ཚའོ་ིམ་ེམདའ་འད་ིའདྲོ་ཁུར་མཁོན་མ་ིའདུག་ཟོརེ། དསེ་ན་ང་ཚསོ་ལྷ་དབང་ག་ི

འབྲ་ིགཡག་ར་ེགཉོིས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་བོའུ་ཁྱེར་ནས་ར་མདའ་སོང་ཡང་རང་ཉོིད་ཕོམ་རྒྱུ་

ལོས་མ་ིའདུག ད་ེབས་ང་ཚསོ་མ་ེམདའ་ད་ེའདྲོ་ཉོ་ོཐབས་བྱ་རྒྱུ་རདེ། ཅོསེ་ཆོསོ་དཔལོ་

གྱིསི་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ལོ་བལྟས་ཏ་ེད་ེལྟར་བཤིད། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ཨམ་གཙིགས་བསྡོམ་ནས་ཅུང་ཟོད་མན་ོབསམ་བཏང་

རྗེེས། དེང་སང་ཉོམ་ཆུང་ག་ིནོར་བུ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ོན་བྱེད་པ་ལོས། མདའ་མདུང་ག་ི

རྩེད་མ་ོརྩ་ེརྒྱུ་ད་ེལོམ་འགྲ་ོཡག་པ་འདུག དེང་སངས་ནག་པ་ོཁོ་དར་གྱི་ིདུས་རེད་ཟོེར་

བ་བདནེ་པ་རདེ་འདུག ཅོསེ་ལྗོདི་ཚད་ངསེ་ཅོན་ཡདོ་པའ་ིསྐེད་ཆོ་ད་ེབཤིད།

ལྷ་དབང་གིས། བུ་གཉོསི། ཉོམས་ཆུང་བྱས་ནས་སྡོདོ་རྒྱུ་རང་རདེ། མ་ེམདའ་ད་ེ

འདྲོ་ང་ཚོས་འཐབ་ཡ་ཡོང་ཐབས་མ་ིའདུག ངའ་ིའབྲ་ིགཡག་ར་ེགཉོིས་ཀྱི་ིདོན་དུ་ཁྱོད་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཚསོ་སྲགོ་འབནེ་དུ་བཙུགས་ན་ག་ལོ་འགྲགི ཅོསེ་བཤིད། 

མ་ིད་ེདག་གསི་ཉོ་ིལུང་རྩྭ་ཐང་དུ་རང་སྣང་གང་ཤིར་གྱིསི་ཉོནི་ཞིག་བདུན་བསྡོད། 

འགྲ་ོཁོར་ལུག་རྫ་ིརྒད་པ་ོཞིིག་ལོ། ས་ཆོ་སྐྱེིད་པ་ོའདུག རྩྭ་ཆུ་གཉོིས་འཛོམས་རེད། 

འོན་ཀྱིང་ས་ཆོ་སྐྱེིད་པ་ོའད་ིའདྲོ་ལོ་ལོངས་ནས་གཅོིན་པ་གཏོང་མཁོན་གྱི་ིམ་ིགཅོིག་

ཀྱིང་མ་ིའདུག ཅོསེ་བཤིད།

ལོངས་ནས་གཅོིན་པ་གཏོང་མཁོན་གཅོིག་ཀྱིང་མ་ིའདུག་ཡིན་ནམ་ཞིིག བརྙས་

བཅོོས་དང་མཐོང་ཆུང་ག་ིསྐེད་ཆོ་ད་ེའདྲོ་ད་ེརིང་མ་གཏོགས་ག་ོམ་མྱེོང་། ཡང་སྙིིང་

གཅོནི་པ་ལོངས་ནས་གཏངོ་ག་ིའདུག་གམ་བསྡོད་ནས་གཏངོ་ག་ིའདུག་ད་ེརངི་ལྟ་ཆོགོ 

ཅོེས་ཆོོས་དཔལོ་དང་བུ་འཇིག་བྱེད་ཚ་ེརིང་། ཉོ་ིཟླ་སྐེར་གསུམ་གྱི་ིསེམས་ནང་ག་ི

ཁོངོ་ཁྲོ་ོའཇགས་ཐབས་མདེ་པར་གྱུར་ནས་ས་བའོུ་ཁྲོ་རངི་ལོ་རྫས་རྫངོ་བརྒྱབ། གྲ་ིཔ་

དམ་རྡོ་ོལོ་ལོན་གསུམ་བསྡོར།

ཆོོས་དཔལོ་ཕོ་བུ་གསུམ་དང་ཉོ་ིཟླ་སྐེར་གསུམ་གྱིིས། རྟེ་བཟོང་པ་ོལོ་བཞིོན་ཏ་ེ

རང་ར་ེསེར་ཆོེན་ཚ་ོཔ་ལོ་ལོངས་ནས་གཅོིན་པ་གཏོང་མཁོན་ཡོད་ན་ད་ཤིོག ངན་པ་

རྒྱ་ཡན་དུ་བཏང་ན་ཡུལོ་ལུང་མ་ེརྒྱག་ཉོནེ་འདུག  ཅོསེ་ངར་སྐེད་བརྒྱབ། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིི་ཆུང་མ་གསེར་མཚོ། ཉོི་ཟླ་སྐེར་གསུམ་གྱིི་སྲིང་མ་ོའ་ོམ་སྐྱེིད། 

མནའ་མ་མར་མཚ་ོབཅོས་ངུ་བཞིིན་དུ། ཁྱོད་ཚོས་ལྒིིན་རྟེགས་མ་བྱེད། ཁོ་ོཚོར་མ་ེ

མདའ་གསར་པ་མང་པ་ོད་ེའདྲོ་ཡདོ་པས་ཁྱདོ་ཚ་ོཤི་ིསངོ་ན་ང་ཚ་ོཡུགས་མ་ོའཚ་ོབ་ཇ་ི

ལྟར་སྐྱེེལོ། ཞིསེ་ཞུ་བ་འཐནེ་བཞིནི་ཕྱིག་ཀྱིང་བཙལོ། 

ཁོ་ོཚོས་ཁུ་ཚུར་ལྕགས་སྒོང་འདྲོ་བ་གནམ་ལོ་འཕྱིར་ཏ།ེ བུ་དཔའ་བ་ོཤི་ིན་ཤི་ིས་
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དགྲ་བོའ་ིམདུན་ཡིན། སྨན་དྲོ་ིའཚུབ་བེར་ཉོལོ་སའ་ིནང་ཤི་ིན་བུ་དཔའ་བ་ོམ་ིཟོེར། ཝ་

རྔ་མ་ཤིར་ར་ེབྲོས་པ་ལོས་སྟག་འཛུམ་དྲུག་རྒྱས་ནས་ཤི་ིན་དགའ། ཞིེས་ངར་སྐེད་

བརྒྱབ། ད་དུང་ཕྲུག་ལྭ་དང་ཚར་སླེོག་གོས་ཆོེན་གྱི་ིཕྱི་ིཤུན་ཅོན་ལོ་ཆུ་སྲམ་པགས་

པའ་ིམཐའ་བཅུན་་ད་ེདག་སྦྲ་ཡ་ིཆོོན་ཐག་ལོ་བསྐེལོ་ཏ་ེརྡོེབ་ཀྱིིན་མཆོོར་ཆོས་མ་གྱིོན་

ན། སེར་ཆོེན་རྩྭ་ཐང་ལོ་ལོངས་གཅོིན་པ་གཏོང་མཁོན་འདུག་ཀྱིང་ར་ོལོ་ར་ོགོས་མ་ི

འདུག་ཟོེར་ན་སྡོང་དགྲ་བོའ་ིམདུན་དུ་ང་ོཡང་ཚ། དེང་སང་ལོས་རྒྱུ་འབྲས་ཁོ་ོན་སྲུང་

ནས་བསྡོད་ན་བརྙས་བཅོོས་བྱེད་མཁོན་ཇ་ེམང་རེད་འདུག ཅོེས་ད་རེས་རང་སྲོག་

བླསོ་གཏངོ་ག་ིདམ་བཅོའ་བཞིག

ཉོི་ཟླ་སྐེར་གསུམ་གྱིི་མནའ་མ་མར་མཚོས་ངུ་མཚམས་བཞིག ངོ་གདོང་གི་

མཆོལིོ་མ་གཙང་མར་ཕྱིསི་ནས། ཨ་ཅོ་ེཚ།ོ ཁོ་ོཚ་ོཤི་ིརནི་ཡདོ་ན་ང་ཚ་ོཤི་ིརནི་མདེ་པ་

ཅོ་ིརེད། ཞུ་བ་འཐེན་བཞིིན་ཕྱིག་བཙལོ་ཡང་མ་ིཕོན་ན་ཤི་ིན་མཉོམ་ཤི་ིབྱེད་དགོས། 

ཤིོག ཅོེས་ནང་དུ་རྒྱུག་ནས་ཁོ་ོཚང་ག་ིར་ལུག་དང་ནོར་བཤིའ་སྐེབས་རུས་ཚིགས་

ཕྲལོ་བྱེད་ཁོ་སོག་ལོ་ེདང་འདྲོ་བའ་ིགྲ་ིརིང་ཡུ་བ་རས་དང་ལྤགས་འཛར་གྱིིས་བཀྲིས་

པ་ད་ེཁྱེར་ནས། ཨ་ཅོ་ེཚ།ོ ཞུ་བ་འཐེན་བཞིིན་ཕྱིག་བཙལོ་ཡང་མ་ིཕོན་ན་ཤི་ིན་མཉོམ་

ཤི་ིབྱདེ་དགསོ། ཤིགོ་ཅོསེ་སྐེད་བརྒྱབ། 

གསེར་མཚོས། ད་ེརང་ཡིན་ཁོོང་ཚོའ་ིསྲོག་ལོ་ཕོངས་རྒྱུ་མེད་ན་ང་ཚོའ་ིསྲོག་

ལོའང་ཕོངས་རྒྱུ་མེད། ཅོེས་མྱུར་མགྱིོགས་ཀྱི་ིསྒ་ོནས་རྟེ་རའ་ིནང་དུ་རྒྱུག་ནས་རྟེ་ལོ་

སྒ་སྲབ་སྤྲས་ཤིིང་རང་ག་ིམེས་པོའ་ིཤུལོ་བཞིག་འཕོང་མདུང་རིང་པ་ོཞིིག་ཡོད་པ་ད་ེ

ཐོགས་ཏ་ེརང་དབང་ལྷ་མོས་དཔའ་རྒོད་ཀྱི་ིསྣ་ེཁྲོིད་པ་ལྟར། ད་ེརིང་ནས་བཟུང་ང་ཚ་ོ
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཡང་ལོངས་ནས་གཅོིན་པ་གཏོང་མཁོན་ཡིན། ཞིེས་ངར་སྐེད་སྒྲིོག རྡོ་ོའབུམ་དང་

འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་གཉོིས་རང་ག་ིཨ་མའ་ིད་ལྟ་བཤིད་པའ་ིསྐེད་ཆོ་དང་མ་ོརང་ག་ི

ཆོེད་མངགས་གད་མ་ོསླེོང་མཁོན་ལྟ་བུའ་ིསྟངས་ཀ་ད་ེམཐོང་བས་ང་ོཚས་མ་བཟོོད་

པར་ཁོ་ཕྱིརི་བསྐེརོ། གཞིན་རྣམས་གད་མ་ོཤིརོ།

མནའ་མ་མར་མཚོས་གྲ་ིངན་དབྱུགས་པ་འདྲོ་བ་ཞིིག་འཕྱིར་ནས་ངར་སྐེད་སྒྲིོག་

པའ་ིཚུགས་ཀ་ད་ེམཐོང་བས་བུ་སྟག་སྐྱེབས་རང་དབང་མེད་པར་གད་མ་ོཤིོར་ཏ་ེཨེན་

ཙམ་མ་གཏགོས་རྟེ་རྒྱབ་ནས་ལྷུང་།

ད་གཟོདོ་མར་མཚསོ་མ་ོརང་ག་ིཚུགས་ཀ་ད་ེམ་ོརང་ཡང་གད་མ་ོཤིརོ་ནས་ད་ལྟ་

མཐནོ་པརོ་འཕྱིར་བའ་ིགྲ་ིརངི་ད་ེསིང་ཞིསེ་ས་རུ་གཡུག

ཉོ་ིལུང་ག་ིལྷ་དབང་དང་ཀླུ་དགའ་གཙ་ོབའ་ིརྒན་འཁོོགས་མ་ིཉུང་པས་ཁྱོད་ཚ་ོ

ཚང་མ་བུ་རྒདོ་པ་ོཡནི་པ་སུས་མ་ིཤིསེ། ར་ེཞིགི་ཁོ་ོཚསོ་གང་བཤིད་ཀྱིང་ཤིདོ་དུ་ཆུག 

ཟོརེ། 

ཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། ཁོ་སྔོན་ལྷ་རྗེེས་བཤིད་པའ་ིསྐེད་ཆོ་ཁྱོད་ཚོས་རྗེེད་པ་

རེད་དམ། གཙང་དུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའ་ིསྤྱི་ིདགྲ་སྐྲ་སེར་སྤྲེའུ་དང་དམག་རྒྱག་

སྐེབས་མཚོན་ཆོ་ཡག་སྡུག་ག་ིཁྱད་པར་ཆོ་ེདྲོག་པས་ང་ཚ་ོཕོམ་པ་རེད་ཟོེར། ད་རེས་

ཁྲོིམས་མེད་ལུགས་མེད་བྱེད་མཁོན་ད་ེདག་ལོ་ཡང་མ་ེམདའ་གསར་པ་ད་ེའདྲོ་ཡོད་

པས་ང་ཚ་ོཕོམ་རྒྱུ་རདེ། ལྒིནི་པ་ཨུ་ཚུགས་ད་ེའདྲོ་བྱས་ན་ང་ཚ་ོཉོམས་ཆུང་སྡོ་ེདུམ་ལོ་

མག་ོའདྲོེན་མེད་པས་བརྙས་བཅོོས་བྱེད་མཁོན་མང་དུ་མང་དུ་འགྲ་ོག་ིརེད། ཅོེས་ངང་

རྒྱུད་རངི་པོའ་ིསྒ་ོནས་རྒྱུ་མཚན་བཤིད་ད་ེརྗེསེ་འདདེ་གཏངོ་མ་ིརུང་པའ་ིཁོ་བརྡོ་བྱས། 



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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དོན་དུ་ཆོོས་དཔལོ་གཙ་ོབའི་ཁོ་ོཚོས་ཀྱིང་མེ་མདའ་གསར་རྙིང་གི་ཧེ་བག་ཆོེ་

བས་ད་རེས་སྔ་མ་ོལྟར་ཀ་ིཧ་ིཧ་ིཞིེས་ངར་སྐེད་ཀྱིིས་ནམ་མཁོའ་དབྲལོ་གྱིིན་གྲ་ིརིང་

ཀློད་དུ་བསྐེརོ་ཏ་ེཤིརོ་པ་ཡནི་ན། མ་ིད་ེདག་ཤི་ིརྒྱུ་མ་ིསྐྲག་པའ་ིདཔའ་བ་ོརེད། ང་ཚསོ་

མཇུག་འབྲས་ལོ་བསམ་བླ་ོམ་ིགཏོང་པའ་ིལྒིིན་རྟེགས་བྱས་ན་གྱིོང་རག་རྒྱུ་རེད། ལྷ་

དབང་དང་ཞིག་རྡོོས་བཤིད་པ་ལྟར་ན་མི་ངན་དེ་ཚོར་མེ་མདའ་གསར་པ་རིང་ཐུང་

གཉོིས་ར་ེཡོད་པ་དང་ནམ་མཁོའ་ིབྱ་ཡང་འཕུར་དབང་མེད་པའ་ིམདའ་རྩལོ་རྐྱེན་པ་ོ

ཚ་ེསྐྱེབས་ལྟ་བུ་རྐྱང་རྐྱང་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚོའ་ིལུང་པ་འད་ིཕོ་ོརིགས་གཅོིག་

ཀྱིང་མེད་པའ་ིལུང་པ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུར་གོར་མ་ཆོག དཔའ་དང་སྤྱིང་གྲུང་གཉོིས་

འཛམོས་ཀྱི་ིསྟངེ་དུ་ད་དུང་མཚནོ་ཆོ་ཡག་པ་ོཞིགི་དགསོ། གློངི་རྗེ་ེག་ེསར་ནརོ་བུ་དགྲ་

འདུལོ་ལྟ་བུའ་ིརྫུ་འཕྲུལོ་ན་ིམེད། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིས་ལོས་རྒྱུ་འབྲས་སྲུང་ཡང་བརྙས་

བཅོོས་བྱེད་མཁོན་ན་ིམང་དུ་མང་དུ་རེད། བྱ་ངན་སྤྱིོད་ངན་སྤོེལོ་མཁོན་ལོམ་འགྲ་ོཇ་ེ

ཡག་ནས་ཇ་ེཡག་ཏུ་འགྲ་ོབ་འདིའ་ིརྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡནི་ནམ། 

འཕོང་མདུང་ལོག་ཏུ་ཐགོས་པའ་ིགསརེ་མཚ་ོདང་གྲ་ིངན་ནམ་མཁོར་འཕྱིར་བའ་ི

མར་མཚོས་བསྟན་གཤིིག་སླེོང་པ་ལྟ་བུའི་བྱེད་སྟངས་ཀྱིིས་མི་རྣམས་ལོ་གད་མོ་

བསླེངས་པས་མ་ིཚད་ཁོངོ་ཁྲོོའ་ིམ་ེལྕ་ེཡང་ཞི་ིབར་བྱས། 

༢༥

ཕྱི་ིརོལོ་ཡུལོ་གྱི་ིརྒྱུ་རྐྱེན་འདྲོ་མིན་དང་། ལྟས་དབང་ག་ིཕོོག་ཐུག་འདྲོ་མིན་གྱིིས་

མི་ཡི་རང་གཤིིས་མང་པོ་ཞིིག་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་བ་ནི་ཆོོས་ཉོིད་རེད། དུས་དེ་ནས་

བཟུང་ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གཙ་ོབའ་ིསེར་ཆོེན་གྱི་ིསྐྱེེས་པ་རྣམས་སྔར་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

དང་མ་ིའདྲོ་བ་ལོ་ོཤིས་སྔོན་ཁོོང་ཚོས་བསད་པའ་ིཇག་དཔོན་པདྨ་བདུད་འདུལོ་ཟོེར་

བ་ད་ེལོ་སྔར་ལྷག་གིས་དད་གུས་ཆོ་ེརུ་ཕྱིིན། འོན་ཀྱིང་ཤི་ིཟོིན་པའ་ིམ་ིལོ་ལོོག་ཤིོག་

ཟོེར་ཐབས་ན་ིམེད། སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་དང་ཞི་ོདགའ་ཚ་ེརིང་ཞིེས་པ་ད་ེགཉོིས་ཀྱིང་སྤྱིིར་

བཏང་མནི་པའ་ིསྐྱེསེ་ཕོ་ོརབ་རདེ། ཅོསེ་བུ་སྟག་སྐྱེབས་དང་འཇགིས་བྱདེ་ཚ་ེརངི་། ཚ་ེ

སྐྱེབས། ཟླ་བ་རྒྱལོ་མཚན་སོགས་སྡོ་ེབའ་ིཕོ་ོགཞིོན་རྣམས་ཀྱིིས་ཡིད་སྨོན་སྐྱེ་ེསར་

གྱུར་ནས་རྟེག་པར་དེའ་ིསྐེརོ་ལྒིངི་ག་ིཡདོ། ལུག་ཐང་སྡོ་ེཚ་ོན་ིའད་ིནས་ད་ེཙམ་གྱི་ིཐག་

འགྱིང་པོ་ཞིིག་མིན་ཡང་ཁོོ་གཉོིས་ཡུལོ་དུ་ལོོག་པའི་དུས་ཧ་ཅོང་དཀོན་པས་ཐུག་

འཕྲད་གོ་སྐེབས་ནི་ཡོད་མི་སྲིད། གལོ་སྲིད་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིི་གོ་སྐེབས་ཞིིག་ཡོད་ན་

མནའ་བཞིག་ག་ིཤིག་པ་ོཞིིག་སྒྲིིག་ཐུབ་ན་ཅོ་ིའདྲོ་མ་རེད། དེང་སང་སྔ་མ་དང་མ་ིའདྲོ་

བར་རང་རེའ་ིས་ཆོ་ནས་ཡར་མར་འགྲ་ོའོང་བྱེད་མཁོན་ཇ་ེམང་ནས་ཇ་ེམང་དུ་འགྲ་ོ

བས་མ་ིཚད་རང་སྣང་གང་ཤིར་གྱིིས་རྩྭ་གང་ཞིིམ་གྱི་ིས་ནས་ཟོ། ཆུ་གང་ཞིིམ་གྱི་ིས་

ནས་འཐུང་བས་མ་ིཚད་བརྙས་བཅོོས་དང་དམའ་འབེབ་ཀྱི་ིསྐེད་ཆོ་ཤིོད། མུ་མཐུད་

འད་ིལྟར་བྱས་ན་བཟོོད་སྒོམ་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ིའདུག དེས་ན་ངེད་ཚོས་གང་མགྱིོགས་

མ་ེམདའ་གསར་པ་ད་ེའདྲོ་ཉོ་ོཐབས་བྱས་ན་མ་གཏོགས་བོའུ་ཁོ་ོནར་བརྟེེན་དགོས་ན་

ཁོག་པ་ོརེད། སྔོན་ལོ་ངེད་གཉོིས་དང་ཚ་ེསྐྱེབས་ལོ་མ་ེམདའ་ཞིིག་ཉོ་ོཐུབ་ན་འགྲིག 

ཅོེས་ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ཀྱིིས་འབྱུང་འགྱུར་སྡོེ་ཚོའི་བདེ་

འཇགས་དང་རྩྭ་ཐང་བདག་ཁོངོས་ད་ོདམ་གྱི་ིཆོདེ་དུ་བཀདོ་པ་ད་ེའདྲོ་ཞིགི་འཐནེ། 

ད་ེཉོིན་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ཚར་སླེོག་གསར་པ་ཞིིག་གྱིོན་ནས་ཆོོས་དཔལོ་

ཚང་དུ་སླེབེས། 



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། གསེར་མཚ།ོ མགྱིོགས་པ་ོཇ་བླུག་དང་། ད་ེནས་ཤི་ཡག་པ་ོ

ཞིགི་ཚསོ། ངདེ་ཚོའ་ིམག་པ་སླེབེས་འདུག ཅོསེ་ཀུ་ར་ེརྩསེ། 

ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས། མག་པའང་རུ་སྐེོར་ཁྱིམ་མཚེས་ཡིན་པས་ཤི་བཙོ་

དགོས་མེད། ད་ེརིང་ལོས་ཀ་ཅོང་མེད་པས་འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་ང་གཉོིས་ཤི་ོསྐེོར་ར་ེ

གཉོསི་རྒྱག་དགསོ་བསམ། ཞིསེ་བཤིད། 

འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་གིས། ཡ་ད་ེརིང་ང་ལོ་ཡང་ལོས་ཀ་མེད་པས། ཤི་ོསྐེོར་

གསུམ་གྱིསི་རྒྱལོ་ཕོམ་ཐག་གཅོདོ་བྱདེ། ཅོསེ་ཤི་ོགདན་འདངི་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིགི་བྱས། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིསི། ཏགོ་ཙམ་སྒུག་ཨང་། ང་ལོ་དནོ་དག་ཅོགི་བཤིདོ་དགསོ་

ཡོད། ཅོེས་སྣ་རུ་བླངས་འོང་ནས་ཅུང་ཟོད་མྱེོང་རོལོ་ཅུང་ཟོད་བྱས་རྗེེས་རྐང་མགོར་

ལོནེ་གསུམ་བརྡོབ། 

དོན་དག་ཅོིག་བཤིོད་དགོས་ཡོད་ཟོེར་ཡང་ཧ་ལོམ་ཤིོད་མ་ིབད་ེཔ་ལྟ་བུའ་ིརྣམ་

འགྱུར་དེར་ཆོོས་དཔལོ་སེམས་འཚབ་ལོངས་ནས། དོན་དག་གང་རེད། ཁྱོད་ཀྱིིས་

ཤིདོ་དང་ཟོརེ། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་གྲ་ེབསང་ཞིིག་བྱས། ཇ་ཕོོར་གང་བཏུང་ནས། ཁོ་སྔོན་

ཁྱོད་ཀྱིིས་བཤིད་པ་ད་ེརང་རེད། དྲོིན་ལོ་དྲོིན་ལོན་མ་འཇལོ་ན་དྲོིན་བཟོ་ོམཁོན་ཉུང་དུ་

ཉུང་དུ་རེད། དགྲ་ལོ་དགྲ་ལོན་མ་གློོག་ན་དགྲ་བྱེད་མཁོན་མང་དུ་མང་དུ་རེད། ངས་

བྱས་ན་ང་ཚོའ་ིཉོ་ིམ་ལུང་རྩྭ་ཐང་ད་ེང་ཚོས་དབྱར་མཚེར་འགྲ་ོས་ཁོ་ོན་ལོས་གཏན་

སྡོོད་བྱེད་མཁོན་མེད་པས་ངས་བྱས་ན་ངེད་ཚང་ཉོ་ིམ་ལུང་དུ་སྤོོས་ནས་གཏན་སྡོོད་

བྱས་ཏེ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིས་ཉོི་མ་ལུང་གི་རྩྭ་ཟོ་ཆུ་འཐུང་དོ་དམ་བྱེད་ན་བསམ། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཕྱིོགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་ང་ཚོའ་ིསྲིང་མ་ོཡང་མ་ིརིང་པར་མནའ་མར་འགྲ་ོདགོས་པས་

ཨ་ཕོ་ོཁྱདོ་ཀྱིསི་ཇ་ིལྟར་བྱདེ་དགསོ་མནི། མཁོ་ོདགསོ་ཉོ་ོསྒྲུབ་བྱདེ་དགསོ་པ་གང་ཡདོ་

ཁྱེད་ནས་ལྟ་རོགས། ང་ཚ་ོགསུམ་གྱིི་ཕོ་མ་ནི་སྐུ་ཚེ་མ་བརྟེན་པས་ཁྱེད་ལོ་སྐྱེབས་

མཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ལོས་མ་འདས། མག་པའ་ིཕྱིོགས་ནས་གཉོེན་སྟོན་རྒྱ་ཆོེན་པ་ོབྱེད་རྒྱུ་

ཡིན་ཟོེར་བས་ང་ཚ་ོབུ་སྤུན་གསུམ་གྱིིས་མནའ་མ་བླངས་པ་ལྟར་གྱི་ིསྟབས་བད་ེཔ་ོ

ཞིིག་གིས་འགྲིག་ཐབས་མ་ིའདུག དེར་བརྟེེན་ང་ཚོས་གཉོེན་སྟོན་གྱི་ིའགྲོག་ལུགས་

འགྲ་ོསྟངས་གང་ཡང་མ་ིཤིེས་པས། ཁྱེད་ཀྱིིས་ང་ཚ་ོམནའ་མའ་ིཕྱིོགས་ཀྱི་ིགཉོེན་སྟོན་

གྱི་ིམག་ོབྱདེ་རགོས། ཞིེས་བཤིད་ད་ེསྣ་ཐ་སནེ་མ་ོགང་བླུགས། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་མན་ོབསམ་ཅུང་ཟོད་བཏང་ནས། ཁྱེད་ཚོས་གཉོེན་སྟོན་གྱི་ི

ཐད་སམེས་ཁྲོལོ་མ་ིདགསོ། ང་རྒད་པ་ོཁྱདོ་ཚ་ོལོས་ལོ་ོཆོ།ེ མྱེངོས་པ་མང་། ཉོ་ིམ་ལུང་

དུ་སྤོ་ོསྐྱེོད་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེངས་བྱས་ན་ཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་མཚན་ལོ་མ་ོཞིིག་འདེབས་རོགས་ཞིེས་

ཞུས་ན་བསམ། ཞིསེ་བཤིད། 

མ་ོའདེབ་དགོས་དོན་ཨ་ེཡོད། ཉོ་ིམ་ལུང་ལོ་ོའཁོོར་ཟླ་བ་བཅུ་གཉོིས་རིང་ད་ོདམ་

བྱེད་རྒྱུ་ད་ེངས་བསམ་ན་ཁོ་ཚ་དགོས་ཐུག་རེད། ཡིན་ཅོིག་མ་ོའདེབ་དགོས་དོན་ཨ་ེ

ཡདོ།

ད་ེརེད། ཁོ་ཚ་དགོས་ཐུག་རེད། ངས་ཟོེར་ན་ཁྱོད་ཚ་ོསྤོོའམ་ཡང་ན་ང་ཚ་ོསྤོ་ོམ་ོ

ཞིགི་བཏབ་ན་མ་ིབཟོང་ངམ། 

ཁྱོད་ཚ་ོསྤོ་ོབའ་ིལུགས་སྲོལོ་གང་ན་ཡོད། ཁྱོད་ཚ་ོཕོ་མེས་ཡང་མེས་ནས་སེར་

ཆོནེ་ལུང་དུ་གཏན་སྡོདོ་བྱས་པ་མ་ཟོད། ཁྱདོ་ཀྱི་ིཨ་མྱེ་ེདམ་པའ་ིདུས་ནས་བཟུང་ང་ཚ་ོ
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སེར་ཆོེན་སྡོ་ེཚོའ་ིསྡོ་ེདཔོན་བྱས། ང་ཚོའ་ིཕོ་མེས་ཀྱི་ིདུས་ནས་ས་ཆོ་འདིར་སྡོོད་མྱེོང་

མེད་པ་མ་ཟོད། ད་བར་གཏན་སྡོོད་ཀྱི་ིས་ཆོ་འད་ིཡིན་ཞིེས་པ་མེད། ཅོེས་ཡང་སྣ་རུ་

བཏོན་ནས་རང་ག་ིམཐ་ེབོང་གཡོན་མའ་ིསེན་མོའ་ིསྟེང་དུ་བླུགས་པ་དང་། ཡ་ད་ེལོས་

སྣ་ཐ་ཐནེ། ཞིམི་པ་ོཞིགི་ཡདོ། ད་ེནས་འཇགིས་ཚ་ེང་གཉོིས་ཤི་ོརྒྱག་ག་ིཡནི་ཞིསེ། སྣ་

རུ་ད་ེཆོསོ་དཔལོ་གྱི་ིཕྱིགོས་སུ་བསྲངིས།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་གང་ཡང་མ་བཤིད་པར་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིི་སྣ་རུ་དེ་ཚུར་

བླངས་ནས་མཐ་ེབོང་གཡོན་མའ་ིསེན་མོའ་ིསྟེང་དུ་མིག་གིས་བལྟས་ན་རིག་རྒྱུ་ཡོད་

ཙམ་གྱི་ིསྣ་ཐ་བླུགས་ཏ་ེའགྱིིང་ཉོམས་ལྡན་པའ་ིསྒ་ོནས་བུ་འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་དང་ཉོ་ི

མ་རྒྱལོ་མཚན་གཉོིས་ཀྱིི་ཤིོ་རྒྱག་སར་བལྟས་ཏེ། ད་ཤིེས་སོང་། ད་རེས་བུ་

（འཇིགས་ཚ་ེ）རྒྱལོ་སོང་ན་ང་ཚ་ོཉོ་ིལུང་དུ་སྤོ་ོརྒྱུ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་རྒྱལོ་

སངོ་ན་ཁྱདོ་ཚ་ོསྤོ་ོརྒྱུ་བྱདེ། ཅོསེ་གྲསོ་འག་ོའདནོ་པ་ལྟར་གྱིསི་བཤིད། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ལོག་པ་གནམ་དུ་འཕྱིར་ཞིིང་འཕྲེད་དུ་གཡུ་ནས། མིན་

མིན། ད་རེས་ཁྱོད་ཀྱིིས་ངའ་ིཁོར་ཉོན་དགོས། ང་གཉོིས་ཁྱོད་ཚོས་ཤི་ོཔ་སྤུན་གཉོིས་

ཞིེས་མིང་འདོགས་ཐོག་པའི་མི་གཉོིས་ཡིན། ཡུན་རིང་པ་ོཞིིག་ཤི་ོརྒྱག་རྒྱུ་མ་བྱུང་

བས་ད་ེརིང་ཤི་ོསྐེོར་ཁོ་ཤིས་མ་རྒྱབ་ན་ལོག་པའ་ིཟོ་འཁྲུག་འཇགས་ས་མ་རེད། ཅོེས་

བཤིདོ་ཞིརོ།

ཚུགས་ཚུགས་ཚུགས། 

ཕོ་རྒས་ས།

བུ་འཚར་ས། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གཡང་མ་ོལུག་ག་ིསྐྱེདི་ཉོལོ་འཐེན་ས་ལོ།

ཚུགས་ཚུགས།

ཞིསེ་ཤི་ོའབདོ་འབདོ་ཀྱིནི་ཤི་ོཕོརོ་ཡང་ཡང་སྐེརོ་ཏ་ེཤི་ོགདན་གྱི་ིསྟངེ་དུ་ཁོ་སྦུབ།

འཇགིས་བྱདེ་ཚ་ེརངི་གསི། 

ཤི་ོཅོ་ིའབབ་ཤི་ོམོའ་ིའགྲསོ་ལོ་ལྟསོ། 

བུ་ང་ཚསོ་ཤི་ོཤིད་ཤིསེ་ལོ་ེམནི།

……

ཆོོས་དཔལོ། ཚ་ེསྐྱེབས། ཉོ་ིཤིར་སོགས་མ་ིམང་པ་ོཞིིག་གིས་ལྟད་མ་ོབལྟས་པ་

མ་ཟོད་འགའ་ཤིས་ཀྱིིས་ཤི་ོརྒྱག་མཁོན་གཉོིས་ཀྱི་ིཤི་ོཇུས་ལོ་ཡང་ཐ་ེཇུས་བྱས་ནས། 

ད་ེའདྲོ་མ་རེད། ད་ེསོད། ད་ེབསད་ན་འགྲ་ོཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད། ད་པ་ར་མ་རྒྱབ་ན་ཚར་

སངོ་། འ་ོད་སུ་རྒྱལོ་སུ་ཕོམ་ཤིདོ་དཀའ། ར་ེཞིགི་ཆོསོ་དཔལོ་ཚང་ག་ིནང་དུ་སྐེད་ཅོརོ་

ལོོང་ལོོང་གིས་ཁོེངས། རྡོ་ོའབུམ་ན་ིཁོོང་ཚོའ་ིཐད་ལོ་ཇུས་ཏོག་མེད་པར་ཟུར་ཞིིག་ཏུ་

བསྡོད་ད་ེདཔ་ེཆོ་ཆུང་ཆུང་ཞིགི་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་སྦྱིརོ་ཀློགོ་རྒྱག་གནི་ཀློགོ་ག་ིའདུག

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ཤི་ོལོག་པ་གཉོིས་ཀྱིིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕུར་གྱིིན། ད་

དགུ་གཅོགི་མ་རྒྱབ་ན་ང་ཕོམ་སངོ་། དགུ་རྒྱབ་ན་ང་རྒྱལོ་སངོ་ཞིསེ་ཤི་ོགཉོསི་ཤི་ོཕོརོ་

གྱི་ིནང་དུ་བླུགས་ཏ་ེབར་གནམ་དུ་སྐེརོ་གྱིནི། 

དགུ་རུ་རུ་དགུ་རུ་རུ། 

རྒད་པ་ོགྱིནེ་ལོ་འགྲ་ོདུ་ས་དགུ་རུ་རུ། 

རྒན་མ་ོཐུར་ལོ་འགྲ་ོདུས་དགུ་རུ་རུ། 
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ཕྲུ་གུས་མ་ེཏགོ་སྒྲུག་དུས་དགུ་རུ་རུ།

ཞིེས་ཤི་ོའབོད་རྫོགས་པ་དང་ཤི་ོཕོོར་ཤུགས་ཀྱིིས་ཤི་ོགདན་གྱི་ིསྟེང་དུ་སྦུབ་པས་

མ་ིཚད་ལོག་པའ་ིལྡག་མཛུབ་ཀྱིིས་ཡང་ཡང་གནོན། འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་གིས་ཧ་

ཅོང་སེམས་ཆུང་གིས་ཤི་ོཕོོར་ཕྱིེས་པ་ན་ཏག་ཏག་དགུ་རེད་འདུག་པས་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་

མཚན་གྱིསི། བརྒྱབ་པའ་ིཤི་ོད་ེཚ་ལོསོ་བྱུང་། བསོ་པའ་ིམངི་ད་ེསྙིན་ལོསོ་བྱུང་། ཞིསེ་

མུ་མཐུད་ཤི་ོའབོད་བརྒྱབ། ལྟད་མ་ོབ་ཚང་མ་ཧང་སངས་ནས་སྐེད་ཅོོར་ལོོང་ལོོང་ག་ི

སྒ་ོནས། ཤི་ོཔ་རང་རེད། ང་ོགནོང་མ་ིདགོས་པའ་ིཤི་ོཔ་རེད། ཅོེས་བཤིད། ཤི་ོསྐེོར་

གསུམ་རྒྱབ་པའ་ིཐ་མ་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ལོ་གཉོསི་ཐབོ་གཅོགི་ཤིརོ། འཇགིས་བྱདེ་ཚ་ེ

རངི་ལོ་གཅོགི་ཐབོ་གཉོསི་ཤིརོ། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིསི། ཤི་ོརྒྱབ་ནའང་ང་ལོ་ཐབོ་སངོ་ཟོརེ།

ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི། ཁྱདོ་ཚ་ོསྤོ་ོརྒྱུ་ད་ེབྲལེོ་བ་མདེ། ག་ལོརེ་བྱས་ན་འགྲགི་ད་ལོོའ་ི

དགུན་ཀ་ད་ེབས་སྤོ་ོཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། གཉོནེ་སྟནོ་རྒྱ་ཆོ་ེཙམ་བྱདེ་དགསོ་ན་དགསོ་ངསེ་

ཀྱི་ིའབྲས། ཀ་ར། རྒུན་འབྲུམ། ཁོམ་བུ་ལྟ་བུའ་ིཟོས་རིགས་དང་། ཕྲུག་སྣམ། གོས་

ཆོེན། སྲམ་ལྤགས་སོགས་ལྷ་སར་ཕྱིིན་ན་མ་གཏོགས་འགྲུབ་ཐབས་མེད་པས་ངས་

ལྟས་ན་ཚ་ེསྐྱེབས་ཁྱོད་གཉོིས་གང་མགྱིོགས་ལྷ་སར་ཐེངས་གཅོིག་འགྲ་ོདགོས་འདུག 

ཅོསེ་བཤིད།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་བཀོད་པ་ལྟར་ཟླ་གཅོིག་ག་ིརྗེེས་སུ་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་དང་ཚ་ེ

སྐྱེབས་གཉོིས་དང་། རྡོ་ོའབུམ་ཡང་སྔ་མ་ོནས་ལྷ་སར་ཐེངས་གཅོིག་འགྲ་ོརྒྱུའ་ིའདུན་

པ་ཤིིན་ཏུ་ཆོ་ེབས་ཁོོས་ར་ེབ་ལྟར་ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། འ་ོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཨ་མ་ཡང་ལྷ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

སར་ཁྲོིད་ད་ེམཆོོད་མཇལོ་ཡག་པ་ོཞིིག་བྱོས། མ་ོརང་ད་བར་ལྷ་སར་ཐེངས་གཅོིག་

ཀྱིང་འགྲ་ོམྱེོང་མེད། དེང་སྐེབས་ལོས་བྲེལོ་མ་ིཆོ་ེབས་ད་ལོན་ཕྱིིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག 

ལོ་ོརྗེེས་མ་མ་ོརང་ག་ིལོ་ོབཀག་ཀྱིང་རེད། ད་ེསྔོན་ཐེངས་ཁོ་ཤིས་འགྲ་ོརྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིིག་

བྱས་ཀྱིང་ལོས་བྲལེོ་གྱི་ིདབང་གསི་འགྲ་ོཐུབ་མ་སངོ་། ཞིསེ་ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི་དྭ་ཡང་

ཉོསི་བརྒྱ། ཚ་རུ་བརྒྱ། གཡ་ིལྤགས་བཅུ། བལོ་རྒྱབ་བཞི།ི ད་ེབཞིནི་ཕོར་ཚུར་གཉོསི་

ཀྱི་ིལོམ་རྒྱགས། ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ཀྱིང་ཚོང་ཟོོག་དང་དྭ་ཡང། ཡུལོ་མ་ིརྣམས་

ཀྱིིས་ཅོ་ལོག་ཙག་ཙིག་ཉོོ་རྒྱུ་སྐུར་བའི་སྐུར་མ། ཇོ་བོའ་ིསྐུ་མདུན་དུ་འབུལོ་རྒྱུའི་

མཆོོད་མར་སོགས་ཁྱོན་སྡོོམ་དྲོེལོ་རྒྱབ་དགུ་དེད། ཡུལོ་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་ཡིད་སྨོན་སྐྱེ་ེ

འསོ་པའ་ིམ་ིབཞིསི་རྒྱན་གྱིསི་སྤུད་པའ་ིརྟེ་མཆོགོ་ལོ་བཞིནོ། ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་དང་རྡོ་ོ

འབུམ་ཚེ་སྐྱེབས་གསུམ་གྱིིས་བོའུ་ཁྲོ་རིང་གནམ་ལྕགས་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་། གསེར་

མཚོས་ལུས་ལོ་གོས་ཆོེན་འག་ོསྣམ་སྔ་ོཔོའ་ིཕྱི་ིསྐེོགས་ཅོན་གྱི་ིཚར་སླེོག་གྱིོན། མག་ོ

ལོ་ཝ་དམར་གྲ་ལོོའ་ིཞྭ་མ་ོགྱིོན། མགུལོ་དུ་གཡུ་དང་བྱུ་རུའ་ིམགུལོ་རྒྱན་དང་དངུལོ་

གྱི་ིགའུ་གསརེ་ཚགས་ཅོན་གྱིསི་བརྒྱན། སྐྱེ་མ་ིབཞིསི་རྟེ་བཟོང་པ་ོལོ་བཞིནོ་ཞིངི་དྲོལེོ་

རྣམས་དདེ་ད་ེཕྱིནི། 

གཞིིས་སྡོོད་པ་རྣམས་ཀྱིིས། ཁོོང་ཚ་ོབཞི་ིན་ིངེད་ཚ་ོས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ནང་ག་ི

བསདོ་ནམས་ཅོན་གྱི་ིམ་ིརདེ། དབུས་ལྷ་སའ་ིཇ་ོབོའ་ིགསརེ་ཞིལོ་མཇལོ་ན་ཕྱི་ིམ་དག་

པའ་ིཞིིང་དུ་འགྲ་ོབར་དཀའ་ངལོ་ཅོ་ིཡོད། ཅོེས་ཡིད་སྨོན་གྱིིས་སྐེད་ཆོ་བཤིོད་པ་དང་། 

ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་མདུན་དུ་ངའི་ཆོེད་དུ་སྨོན་ལོམ་ཡག་པོ་ཞིིག་འདེབས་རོགས། 

བྱནི་རློབས་མང་ཚམ་ཁྱརེ་ཤིགོ ཅོསེ་པ་སགོས་ལོབ་སྒྲི་ད་ེརརེ་སངོ་། 



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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༢༦

རེད་ཡ། ཁོོང་ཚོའ་ིས་ནས་སྐྱེ་མ་ིཁོ་ཐུག་ཕྱིིན་ན་ཉོིན་ཞིག་དྲུག་བདུན་ལོས་མ་ི

དགསོ་ཀྱིང་། ཁོངོ་ཚ་ོལྟ་བུ་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ནང་ག་ིམ་ིརྣམས་ཀྱི་ིངསོ་ནས་བཤིད་ན། 

དབུས་ལྷ་སའ་ིཇ་ོབ་ོམཇལོ་རྒྱུ་ན་ིམ་ིཚ་ེགཅོིག་ག་ིཕུགས་ར་ེཡིན་ཡང་དངོས་སུ་འགྲ་ོ

ཐུབ་མཁོན་ཧ་ཅོང་ཉུང་ཉུང་ཡིན། ས་ཆོ་ད་ེརྒྱུད་འབྲོག་པའ་ིཁོ་རྒྱུན་དུ། དབུས་ལྷ་ས་

དག་པའ་ིཞིིང་དུ་འགྲ་ོཐུབ་མཁོན་གྱིིན་མ་ིགསུམ་རང་སྟ།ེ མག་ོགསེར་ཐེབ་ཅོན་གྱི་ིབླ་

མ་བླ་ཆོནེ། ལུས་གོས་ཆོནེ་ཅོན་གྱི་ིདཔནོ་པ་ོདཔནོ་ཆོནེ། ཆོསོ་སྙིངི་རུས་ཅོན་གྱི་ིརྣལོ་

འབྱརོ་པ་ལོས་མདེ་ཟོརེ། 

བྱངའབྲགོ་ག་ིཁོ་དཔརེ། བུད་མདེ་ལོང་གཏམ་རྟེ་པའ་ིཉོནི་ལོམ་གཅོགི（ལོངས་

ནས་སྐེད་ཆོ་ཤིོད་པའ་ིདོན།）ཅོེས་པ་ལྟར། བུད་མེད་འགའ་ཕྱིོགས་གཅོིག་ཏུ་འདུས་

ནས ཨ་ཅོ་ེགསེར་མཚ་ོམ་ོལོ་ོབཞི་ིབཅུ་ཞི་ེབརྒྱད་སླེེབས་ཀྱིང་བུ་མ་ོཆུང་ཆུང་དང་ཨ་

ན་མ་ན་རེད། ཁོོང་ཚང་གིས་མནའ་མ་ཅོ་ིའདྲོ་ཞིིག་བླང་ཡང་ཨ་ཅོ་ེགསེར་མཚོའ་ིརྐང་

རྗེསེ་ཀྱིང་ད་ོམ་ིསྲདི། 

ཁྱདོ་ཚོའ་ིབུ་མ་ོཁོངོ་ཚང་ག་ིབུ་གཉོསི་ལོ་མནའ་མ་བསྟརེ་ན་……།

སྤྱིང་མཚརེ་ནས་བུ་མ་ོགཅོགི་མནའ་མ་ལོེན་རྩསི་ཡདོ་རདེ་ཟོརེ་གྱི་ིའདུག 

ད་ེངས་ག་ོམ་མྱེངོ་།

ངས་ཀྱིང་ག་ོམ་མྱེངོ་།

བུ་གཉོསི་ཀྱི་ིམནའ་མ་བྱདེ་དགསོ་ན་གཉོདི་ཉོལོ་པའ་ིག་ོསྐེབས་ཡདོ་དམ།

གཟུགས་པ་ོཐང་པ་ོཞིགི་མདེ་ན་……།
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

མཚན་མ་ོགཉོདི་ཉོལོ་པའ་ིག་ོསྐེབས་ཡདོ་མདེ་ཁྱདོ་ཀྱིསི་མ་ིཤིསེ་སམ།

ཧ་ིཧ་ིཧ།ི 

ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ་

༢༧

བྱང་འབྲོག་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ནས་ཡོང་བའི་བསོད་ནམས་ཅོན་གྱིི་མི་བཞིིས་

འགྲུལོ་བཞུད་ཉོིན་བདུན་བྱས་ཏ་ེམཐར་ལྷ་ལྡན་ཞིིང་དུ་བད་ེགློག་ངང་འབྱོར། དོག་སྡོ་ེ

ལུང་པའི་ཕུ་ཡི་སྒོ་ལོའི་སྟེང་དུ་སླེེབས་དུས་དབུས་ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་ལོག་

མཐིལོ་དུ་བཞིག་པ་ལྟར་ཧ་ཅོང་གསལོ། སྐེབས་ད་ེདུས་ཐག་རིང་ལུང་ཁུག་ནས་ཡོང་

བའ་ིཁོངོ་ཚསོ་སྣང་བར་མ་ིཁྱམི་འབུམ་ཁྲོག་མང་པ་ོམདེ་དམ་སྙིམ་པའ་ིལྷ་ས་གྲངོ་ཁྱརེ་

ད།ེ བརྗེདི་ཆོགས་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལོག་ཁོང་དབུས་སུ་བྱས་པའ་ིམཐའ་སྐེརོ་དུ་མ་ིཁྱམི་

འབུམ་ཁྲོག་ཙམ་ཞིིག གསེར་ཟོངས་རྒྱ་ཕོིབས་ཀྱི་ིགཟོ་ིའོད་འབར་བའ་ིའཕོགས་པ་

སྤྱིན་རས་གཟོིགས་ག་ིཕོ་ོབྲང་པ་ོཏྭ་ལོའ་ིཞིོད་དུ་ཡང་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་ཞིོད་པ་རུ་འབོད་

པའ་ིམ་ིཁྱིམ་འབུམ་ཁྲོག་ཙམ་ཞིིག ལྷ་མ་ིཀུན་ཏུ་དགའ་བའ་ིལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ིསྐྱེེད་ཚལོ་

ནོར་བུའ་ིགློིང་གའ་ིམཐའ་སྐེོར་དུ་གནས་པའི། སྐུ་དྲོག་རིམ་གྲས་ཀྱི་ིཉོིས་ཐོག་ཅོན་གྱི་ི

གཞིསི་ཀའ་ིཕོ་ོབྲང་ར་ེར་ེབཞིནི་ལྷངི་འཇགས་ཁུ་སམི་གྱི་ིལྕང་མ་དང་སྦྱིར་པའ་ིགསབེ་

ལོས་མངོན། བྱང་འབྲོག་ག་ིཡུལོ་དུ་མེད་པའ་ིབྱ་བྱིའུ་མང་པོས་གྲ་ེའགྱུར་ངོམ། བད་ེ

འཇགས་པ་པུ་ལོ་ིས་ིད་ེདག་གིས་མ་ེམདའ་ཤིིང་ཁོང་ལོ་བཀལོ་ནས་ཟོོན་པ་འཚེམ་པ་

དང་ཡ་ོག་ཡོག་པ་བཅོས་སྒེར་དོན་ཁོ་ོན་སྒྲུབ། སྐེབས་སྐེབས་སུ་སོག་ཞྭ་གྱིོན་པའ་ི

གཡོག་པོས་རྟེ་ཁོ་ཁྲོིད་པའི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་གོས་ཆོེན་སེར་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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པོའ་ིལོས་གོས་གྱིོན་པའ་ིརྟེ་ཧྲག་འབྱོར་སྐེབས་སྐེད་ཅོིག་ཏུ་མ་ེམདའ་ལོག་ཏུ་བཟུང་

ནས་འདྲོངོ་པརོ་ལོངས་ནས་ས་ལོམ་ཞུ་ག་ིའདུག ཡང་སྐེབས་སྐེབས་སྐུ་དྲོག་སྒརེ་པའ་ི

སྐུ་ངོས་གསེར་གྱི་ིརྣ་ལོོང་བཏག་པ། ཐེར་མའ་ིཕྱུ་པ་དང་རྒྱ་གར་ཡང་ཞྭ་དང་རྒྱ་གར་

ཀ་ོལྷམ་གྱིོན་པ་ཐར་ཐོར་ཡར་འགྲ་ོམར་འོང་བྱེད་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། ས་གནས་སྲིད་

གཞུང་ག་ིདཔོན་རིགས་ཀྱི་ིརྟེ་ཧྲག་ལོམ་དུ་བཞུད་སྐེབས་འགྲུལོ་པས་རང་ག་ིརྟེ་དྲོེལོ་

ལོམ་ཟུར་དུ་དེད་ནས་ལོམ་བཤིངས་དགསོ་འདུག

ཁོོང་ཚོས་པོ་ཏྭ་ལོའི་ཞིོད་ཀྱིི་དུད་ཁྱིམ་ཕོལོ་པ་ཞིིག་ལོ་གནས་གློ་ལུག་ཤི་ཁོོག་

གཅོིག་དང་ལུ་ག་ིབལོ་རྒྱབ་གཅོིག མར་དཀྲོག་གཅོིག་སྤྲད་ད་ེཁོང་པ་ཁོ་ཚང་གཅོིག་

གློས་ཏ་ེབསྡོད། གནས་མ་ོཨ་མ་མཚམས་གཅོདོ་ཀྱིསི་ཁོངོ་ཚ་ོལྷ་སར་སྡོདོ་པའ་ིརངི་རྟེ་

དྲོེལོ་བཅུ་བཞི་ིའཚ་ོསྐྱེོང་བྱེད་མཁོན་བུ་ཕོག་སྐྱེག་ཅོེས་པ་ཞིིག་ཁོོས་ཚོར་ང་ོསྤྲོད་བྱས། 

ཨ་མ་མཚམས་གཅོོད་ཀྱིིས་བཀའ་མངགས་ལྟར་བུ་ཕོག་སྐྱེག་ལོ་དངུལོ་སྲང་བཅུ་

དང་ལུག་བྲོད་ཀྱིི་ནང་དུ་བཏུམས་པའི་ཚི་ལུ་གཅོིག་སྤྲད།བུ་ཕོག་སྐྱེག་གིས་རྟེ་དྲོེལོ་

ཡངོས་རྐྱང་ཐང་ན་གར་དདེ་ད་ེའཚ་ོསྐྱེངོ་བྱས། 

ཁོང་པའི་ནང་དུ་ཉོལོ་ཁྲོི་དང་ཟོས་ཅོོག་རང་འགྲིག་ཡོད། ཉོིན་གཉོིས་པ་ནས་

བཟུང་གནས་མ་ོཨ་མ་མཚམས་གཅོོད་ཀྱིིས་ཁོོང་ཚོའ་ིར་ེབ་ལྟར་གཙུག་ལོག་ཁོང་། 

པ་ོཏྭ་ལོ། ས་ེའབྲས་དགའ་གསུམ། ནོར་བུའ་ིགློིང་ག་སོགས་སུ་མཇལོ་སྐེོར་དུ་ཁྲོིད། 

ཁོོང་ཚོས་ཉོིན་གུང་གི་ཇ་སྐེོལོ་རྒྱུ་དང་ཉོིན་གུང་གི་རྒྱགས་ཕྱིེ་ཁུར་ཏེ་ལྷ་སའི་ཁྲོོམ་

གཟོིགས་སྒང་དང་བར་སྐེོར་དུ་ཧ་ལོམ་ཉོ་ིམ་རེར་ཐེངས་ར་ེཕྱིིན། མཁོ་ོདགོས་མ་ལུས་

ཉོ་ོསྒྲུབ་བྱས། ལྷ་ལྡན་དག་པའ་ིཞིིང་ཇ་ིལྟར་བད་ེསྐྱེིད་ལྡན་པའ་ིསེམས་ཀྱི་ིཞིིང་མཆོོག་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཞིིག་ཡིན་ཡང་། ཁོོང་ཚ་ོཡུན་རིང་དུ་སྡོོད་པའ་ིགནས་ཤིིག་ག་ལོ་ཡིན། ཐག་རིང་བྱང་

ཕྱིགོས་འབྲགོ་ཐང་ག་ིགཉོནེ་ཉོ་ེརྣམས་ཀྱིསི་ཁོངོ་ཚ་ོསྒུག་ནས་ཡདོ། ནག་ཆུང་ནརོ་དང་

གཡང་དཀར་བལོ་ལྡན་ཚགོས་ཀྱིསི་ཀྱིང་ཁོངོ་ཚ་ོསྒུ་ནས་ཡདོ།

ལྷ་ས་ནས་མ་ཐོན་གོང་ག་ིཉོིན་དེར་ཕྱིིར་རང་ཡུལོ་དུ་མ་སླེེབས་བར་གྱི་ིཇ་མར་

ལྡེང་ངེས་ཞིིག་ལོས་ད་ཡོད་མར་ལྷག་འཕྲ་ོཡོངས་མར་ཁུ་བཞུས་ཏ་ེགཙུག་ལོག་ཁོང་

དུ་མཆོོད་མཇལོ་བྱས་ཏ་ེམར་ཁུ་ཡོངས་ཇ་ོབ་ོཤཱཀྱི་མུ་ནེའ་ིསྐུ་མདུན་གྱི་ིགསེར་ཀོང་

ག་ིནང་དུ་བླུགས། ཚང་མས་ལོག་ཟུང་ག་ིསྙིིམ་པ་སྤྱི་ིབོར་བཀོད་ད་ེབླ་ོརྩ་ེགཅོིག་གིས་

གསོལོ་བ་སྨོན་ལོམ་ཡང་ཡང་བཏབས་ནས་ཉོིན་གཉོིས་པ་ནས་སླེར་རང་ཡུལོ་དུ་

བསྐྱེདོ་ད།ོ
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 ལེའེུ་བརྒྱད་པོ། གཉིནེ་སྒྲིགི

༢༨

འབྲས་ལྡན་སྟོན་གྱི་ིདུས་ཚིགས་ཤིར། ར་ིལུང་གང་སར་གསེར་གྱི་ིཁུ་བས་ཡང་

ནས་ཡང་དུ་བྱུག་པ་དང་འདྲོ། རྟེ་ནོར་ལུག་གསུམ་ཤི་ཤིེད་རྒྱས།འབྲོག་པའ་ིལྷས་རའ་ི

ཕྱི་ིནང་གང་སར་འབྲ་ིགཡག་ག་ིངུར་ལྡིར་དང་། ར་ལུག་ག་ིའབའ་སྐེད་ཀྱིིས་ཐག་རིང་

བྱང་ཐང་ལུང་ཁུག་གི་འབྲོག་སྡོེ་ཆུང་ཆུང་དེ་རེ་ཞིིག་འདུ་འཛིའི་དཔལོ་ལོ་བཀོད། 

འབྲོག་པའི་སྦྲ་ནག་མཐིང་སྨུག་གི་ནང་དུ་ཞིོ་འོ་མ་མར་ཆུར་གྱིིས་ཁོེངས། འབག་

བཙོག་མེད་པའ་ིརང་བྱུང་ཁོམས་ཀྱི་ིཕོ་ས་དྲོ་ོམོའ་ིགཞི་ིརུ་ཟོས་དྭངས་གཙང་ལྷད་མེད་

ཟོ་ཞིིང་བླ་ོབཟོོད་བད་ེཔོའ་ིའཚ་ོབ་སྐྱེིད་པ་ོད་ེལྟ་བུ་ན་ིདེང་སྐེབས་གྲོང་ཁྱེར་པ་རྣམས་

ཀྱིསི་ཡདི་སྨནོ་སྐྱེ་ེས་རདེ།

ད་ེཉོིན། ཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་མཚན་དང་ཆོོས་དཔལོ་གཉོིས་ཀྱིིས་ཇུས་བཀོད་ཀྱི་ིའོག་ཏུ། 

ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ཚང་ག་ིནང་དུ་འཇགིས་བྱེད་ཚ་ེརངི་དང་། ཚ་ེསྐྱེབས། ལོ་ཆོའ་ིམག་ོ

སོགས་ལོས་མ་ིརྣམས་བྲེལོ་བ་ཚུབ་ཚུབ་ཀྱི་ིསྒ་ོནས་ལོ་ལོས་འབྲས་དང་གྲ་ོམ་བཙ་ོབ། 

ལོ་ལོས་རྔུལོ་ཆུ་ཁྲུམ་ཁྲུམ་དུ་བཞུར་གྱིིན་ཐུད་བརྫ་ིབ། ལོ་ལོས་ཆོང་ལོ་ཆུ་རྒྱག་པ། 

ལོ་ལོས་སྦྲའ་ིཕྱི་ིརུ་རྡོ་ོཕོོག་གསུམ་གྱི་ིཐབ་ཆོེན་པ་ོཞིིག་ག་ིསྟེང་དུ་ཟོངས་མ་ལུང་བཞི་ི

ཆོནེ་པ་ོཞིགི་ག་ིནང་དུ་ཤི་བཙ་ོབཞིནི་འདུག 

གསེར་མཚ་ོདང་མར་མཚ་ོགཉོིས་ཀྱིིས་ཉོ་ིཟླ་སྐེར་གསུམ་གྱི་ིསྲིང་མ་ོའ་ོམ་སྐྱེིད་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

སྦྲའ་ིཕྱི་ིརུ་སྐྲ་གཙང་མར་བཀྲུས། ད་ེནས་མག་ོསྐྱེེས་ཀྱི་ིལོན་བུ་གྲངས་ལོས་འདས་པ་

སླེས་ཏ་ེགཡུ། བྱུ་རུ། སྤོོས་ཤིེལོ་སྔ་མོའ་ིལུགས་ལྟར་མག་ོསྐྱེེས་ཀྱི་ིལོན་བུའ་ིསྟེང་དུ་

རམི་པ་བཞིནི་བཀདོ།

ཕྱི་ིཉོིན་སྔ་མ་ོནས་གྲོང་མ་ིཚང་མས་ཧ་རུབ་རྦ་རུབ་གྱིིས་སྦྲའ་ིཕྱི་ིནང་གང་སར་

གཙང་སྦྲ་ལོེགས་པོ་བྱས། དེ་ནས་ཐུད། ཞིོ། གྲོ་གཟོན་སོགས་ཟོས་ཀྱིི་བྱེ་བྲག་

བསྒྲིིགས་གཤིོམ་བྱས། ཉོ་ེའགྱིང་གང་ས་ནས་མགྲོན་པ་ོརྣམས་ཀྱིིས་རང་ཡུལོ་ཁྱད་

ཆོསོ་ལྡན་པའ་ིགཟོབ་མཆོརོ་སྤྲས་ཤིངི་རྟེ་བཟོང་པ་ོལོ་བཞིནོ་ནས་འབྱརོ། 

མགྲོན་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་མ་མཐར་འཛོམས་དགོས་པའི་ལོག་རྟེགས་ནི་ལུག་ཤི་

ལོག་ཡ་གཅོིག ཇ་བག་ཆུང་གཅོིག ཐུད་གཅོིག་དགོས་པ་ན་ིཡུལོ་དེའ་ིསྲོལོ་རེད། ད་ེ

མིན་རྒྱན་གོས། ཡོལོ་གོ འབྲུ་རིགས། ཕྱུགས་རིགས་སོགས་ལོག་རྟེགས་གང་རུང་

གིས་འཐུས། ཟོས་ཀྱི་ིགཡོས་སྦྱིོར་ལོ་མཁོས་པའ་ིགསེར་མཚོས་ཇུས་བཀོད་འོག་

རྒྱན་གྱིིས་སྤུད་པའ་ིན་ཆུང་མ་འགས་བྲེབ་བ་ཚུབ་ཚུབ་ཀྱིིས་མགྲོན་སྦྱིིན་ཡོངས་ལོ་

མར་ཇ་དང་འ་ོཇ་དྲོངས་ཤིངི་ཁོམ་བུ་སྐེམ་པ།ོ སྟར་ཁོ། ཆུར་བ་ཡ་ིཞིལོ་ཏགོ་ཡང་ཡང་

བསྟགེས།

ཉོིན་གུང་མ་ཟོིན་ཙམ་ནས་རྔོན་པ་དབང་གྲགས་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིགཉོེན་པ་ོ（བག་མ་

ལོེན་མཁོན།）ཡིས་རྟེ་མཆོོག་རྐྱང་པ་ོཞིིག་ལོ་བཞིོན་ཞིིང་རྒ་ོམ་དཀར་མ་ོགཅོིག་ཁྲོིད་

ད་ེགཉོེན་ཚང་དུ་འབྱོར། མག་ོགཡུ། བྱུ་རུ། སྤོོས་ཤིལེོ་གྱིིས་བརྒྱན། ལུས་ལོ་དཀར་

ཆུང་ལུ་གུའི་ཚ་རུའི་ཚར་སླེོག་རྒྱན་ཁྲོ་ལོ་ཆུ་སྲམ་སྨུག་པོའ་ིམཐའ་བཅུན་ཅོན་དང་

གོས་ཆོེན་དམར་པོའ་ིའོག་འཇུག་གྱིོན། སྐེ་ེརུ་གཡུ་དང་བྱུ་རུ་གཟོ་ིཡ་ིམགུལོ་རྒྱན་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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དང་རྒྱ་དངུལོ་གྱི་ིགའུ་གྱིོན་ཏ་ེའ་ོམ་སྐྱེིད་ཐོག་མ་ནས་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་པའ་ིའབོལོ་གདན་

གྱི་ིསྟེང་དུ་ང་ོཚ་སྨིན་པོའ་ིསྒ་ོནས་བསྡོད། མདུན་གྱི་ིཅོོག་ཙེའ་ིསྟེང་དུ་ཁོ་གྲ་ོབའ་ིགྲ་ོམ་

མར་ཁུ་དང་འབྲས་སིལོ་མར་ཁུ།ཐུད་སགོས་བསྒྲིགིས་ནས་འདུག 

ཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ཕྲུག་ལྭ་སྨུག་པ་ོཞིིག་ག་ིའོག་ཏུ་ཚི་ལོེན་དཀར་པ་ོཞིིག་

གྱིོན་ཏ་ེབཞུགས་གྲལོ་གྱི་ིའག་ོཡ་ིའབོལོ་གདན་གྱི་ིསྟེང་དུ་འཁོོད་ད《ེབཀྲ་ཤིིས་བརྩེགས་

པ》གཙོ་བོ་བྱས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུང་རབ་གྱིེར་འདོན་བྱེད་པ་ལོ་དྲོིལོ་བུ་དང་

ཌམ་རུའ་ིཡསི་རམ་འདགེས་བྱས། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་མག་ོལོ་ཨར་ཞྭ་ཞིེས་ཆོིང་གོང་མའ་ིདཔོན་ཞྭ་དང་འདྲོ་བ་སྟེང་

ན་ལྟོང་སྐུད་དམར་པོའ་ིའཕྲུ་ཡོད་པ་ཞིིག་གྱིོན། ལུས་ལོ་གོས་ཆོེན་གྱི་ིཕྱི་ིསྐེོགས་བྱས་

པའ་ིཚར་སླེགོ་གཟོགིས་ལྤགས་ཀྱི་ིམཐའ་བཅུན་བྱས་པ་ཞིགི་གྱིནོ། རྐང་ལོ་སགོ་ལྷམ་

ཡུ་རངི་ཞིགི་གྱིནོ་ཏ་ེབཞུགས་གྲལོ་གྱི་ིཁྲོདོ་དུ་ཡར་ལོངས་ནས་འགྱིངི་ཉོམས་ལྡན་པའ་ི

སྒ་ོནས་ཕོར་འགྲ་ོཚུར་འགྲ་ོདང་མགྲོན་པ་ོརྣམས་གྱི་ིམདུན་ནས་འཛུམ་མདངས་རབ་

ཏུ་ཕྱུང་སྟེ། ད་ེརིང་བཀྲ་ཤིིས་པའ་ིཉོ་ིམ་འད་ིལོ། ངེད་ཚོའ་ིཉོ་ིཟླ་སྐེར་གསུམ་བུ་སྤུན་

གསུམ་གྱི་ིསྲངི་མ་ོའ་ོམ་སྐྱེདི་གནས་ལོ་འགྲ་ོབའ་ིཉོནི་མ་ོཡནི་པས་སྐུ་མགྲནོ་ལྷན་རྒྱས་

ཀྱིིས་ང་ཚ་ོཚ་ོཆུང་དུད་ཆུང་ག་ིསྟོན་མ་ོརེད་མ་བསམ་པར་ཕོེབས་པར་དགའ་སྤྲ་ོཆོེ། 

རང་རེའི་ལུགས་སྲོལོ་ལོ་སྟོན་མོ་སྐྱེིད་ནའང་ཉོིན་གཅོིག ཁོ་མཆུ་སྡུག་ནའང་ཉོིན་

གསུམ་ཟོེར་སྲོལོ་ཡོད་པས་སྔོན་ལོ་ང་ཚ་ོགཉོེན་ཚན་དང་སྐུ་མགྲོན་ལྷན་རྒྱས་ནས་ད་

ལྟ་བག་མ་ལོ་བཀྲ་ཤིསི་ཁོ་བཏགས་གཡགོ ད་ེནས་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་དགའ་དགའ་སྤྲ་ོ

སྤྲ་ོགནང་ན་མ་རེད་པས། ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ། ཞིེས་ཅོོག་ཙེའ་ིསྟེང་ག་ིསོག་ཕོོར་དངུལོ་ཤིན་ནང་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ག་ིཆོང་ལོག་ཏུ་བླངས་ནས་མཆོོད་ཁོ་ལོན་གསུམ་ཕུལོ་ཏ་ེགཙང་མར་བཏུང་། ཆོོས་

དཔལོ་གྱིིས་བཀའ་བཀོད་ལྟར་ཚང་མས་འོ་མ་སྐྱེིད་ལོ་བཀྲ་ཤིིས་པའི་ཁོ་བཏགས་

གཡགོ་པ་དང་ལོག་རྟེགས་སྤྲད། 

ད་ེནས་མགྲོན་སྤྱིིན་ཚང་མ་དགའ་དགའ་སྤྲ་ོསྤྲོའ་ིགཏམ་ལྒིིང་བྱེད་བཞིིན་གསོལོ་

སྟོན་ལོ་རོལོ། རྒན་རབ་རྣམས་ཀྱིིས་མ་ཎི་ིའདོན་གྱིིན་གཏམ་ལྒིིང་སྣ་ཚོགས་བྱས། ན་

ཆུང་གཞིོན་ནུ་ཕོ་ོམ་ོཕོལོ་ཆོེ་བ་ཁོག་ཅོིག་སྤོང་ལྗོོངས་ཀྱིི་སྟེང་དུ་འཛོམས་ནས་སྐེོར་

གཞིས་འཁྲོབ། ཕོ་ོགཞིནོ་དང་དར་མ་ཁོག་ཅོགི་གུར་གྱི་ིནང་དུ་འཛོམས་ནས་ཤི་ོརྒྱག

ཕྱིིན་ཉོིན་ཞིོགས་པ་ཉོ་ིམ་ཤིར་ཙམ་ནས་འ་ོམ་སྐྱེིད་རྒྱན་གྱིིས་སྤུད་པའ་ིརྒ་ོམ་དེར་

བཞིནོ་ཞིངི་གཉོནེ་པསོ་རྟེ་ཁོ་ཁྲོདི། ཉོ་ིཟླ་སྐེར་གསུམ་གྱིསི་སྐྱེལེོ་མ་བྱས་ཏ་ེལོ་མའོ་ིཕོར་

ནང་ག་ིརྔནོ་པ་དབང་གྲགས་ཚང་ག་ིཕྱིགོས་སུ་བསྐྱེདོ་ད།ོ

ལོོ་དེའི་རྗེེས་ཀྱིི་ལོོ་གཉོིས་པའི་དཔྱིད་ཀ་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་ཚང་ཉོི་མ་ལུང་དུ་

སྤོསོ། ད་ེནས་བཟུང་ཁྱམི་ཚང་གཉོིས་བར་འགྱིང་ཐག་རྟེ་པའ་ིཉོནི་ཕྱིདེ་ལོས་མདེ་པས་

དེ་སྔའི་འདྲོིས་བཤིིབས་ཟོབ་པས་ཕོན་ཚུན་འགྲོ་འོང་མང་། ཁོོང་གཉོིས་མཉོམ་དུ་

འཛོམས་ཚ་ེསྐེད་ཆོའ་ིགཙ་ོགནད་ན་ིམ་ེམདའ་གསར་པ་ད་ེའདྲོ་ཉོོས་ཏ་ེཚ་ོཔའ་ིསྟོབས་

ཤུགས་རྒྱ་ཆོེར་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེརེད། དེང་ག་ིདུས་ལོ་ོཤིས་གོང་ཁོ་ོཚོའ་ིམ་ེམདའ་ིཁོ་འོག་

ཏུ་རྐྱེན་ལོམ་ད་ིཤིོར་བའ་ིཔདྨ་བདུད་འདུལོ་དང་ནོར་ཁྱུ་དང་རྟེ་ཁྱུ་སྒྱུ་མ་མཁོན་གྱིིས་

སྒྱུ་མའ་ིསྤྲུལོ་པ་སྟནོ་པ་ལྟར་དདེ་ནས་ད་བར་བྱ་འཕུར་རྗེསེ་མདེ་དུ་གྱུར་པའ་ིཞི་ོདགའ་

ཚ་ེརངི་དང་སྐྱེ་ལོ་ོབུ་ཆུང་གཉོསི་ལོ་སྔར་ལྷག་ག་ིཡདི་སྨནོ་སྐྱེསེ།
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༢༩

སླེར་ཡང་ནམ་ཟླ་དཔྱདི་ཀྱི་ིདུས་སུ་སླེབེས། གང་སར་དཀྱིདི་ཀྱི་ིདྲོ་ོརླུང་ལྡང་། ལོ་ོ

གངོ་མའ་ིགངས་གསགོ་རམི་གྱིསི་བཞུར་ཏ་ེགཞུང་ཆུ་རྒྱས། རྒྱང་རངི་སྨིག་རྒྱུའ་ིཁྲོདོ་

དུ་ར་ིདྭགས་དང་སྒ་ོཕྱུགས། ཕོར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་བྱདེ་མཁོན་གྱི་ིརྐང་ཐང་དང་སྐྱེ་མ།ི རྡོ་ོ

ཕོ་བོང་སོགས་ཀྱིི་གཟུགས་དབྱིབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་འགྱུར། ནམ་ཟླ་ཉོིན་རེ་

བཞིནི་ཇ་ེདྲོ་ོནས་ཇ་ེདྲོརོ་གྱུར། ཡུད་ཙམ་ཞིགི་ལོ་དབྱར་གྱི་ིདགའ་མ་སརེ་ཆོནེ་རྩྭ་ཐང་

ག་ིམགྲནོ་པརོ་སླེབེས།

ཚ་གདུགས་ཆོ་ེབའ་ིཉོནི་ཞིགི ཁོ་རླུང་ག་ིཁྲོདོ་དུ་རྩ་ིཤིངི་སྐེམ་བསྲགེས་ཀྱི་ིགཞིབོ་

དྲོ་ིགང་སར་ཁྱབ་པ་དང་། གཤིོག་འགྱུར་ངོམས་ལོ་དགའ་དགའ་བའ་ིཕྱི་ེམ་ལོེབ་དག་

ཀྱིང་ར་ེཞིིག་ཚ་གདུགས་བཟོོད་སྲན་མ་ིཐུབ་པར་རྡོ་ོཧྲོབ་དང་། ལྕ་ིསྤུངས་ཀྱི་ིབསིལོ་

གྲིབ་ཡོད་སར་གབ་སྟེ་རྨི་བྱའི་སྒྲིོ་མིག་ལོའང་སྐྱེེངས་པ་བསྟེར་བའི་གཤིོག་པ་ཆུང་

ཆུང་གཉོསི་ལྷབེ་ཙམ་ལྷབེ་ཙམ་བྱདེ་ཀྱིནི་འདུག

གཡོག་མ་ོརྣམས་ཀྱིིས་ལོག་གཡས་པའ་ིཕུ་དུང་ཕུད་ད་ེའབྲ་ིཡ་ིའ་ོམ་འཇ་ོབཞིིན་

འདུག ལོག་མཐལིོ་ནས་ཆུ་ཀློངོ་བརྡོལོོ་བ་ལྟ་བུའ་ིརྔུལོ་ཆུ་ཡང་འབྲའི་ིའ་ོམ་དང་ལྷན་དུ་

འ་ོཟོོམ་རག་ཤིན་ད་ེདག་ག་ིནང་དུ་བཞུར། འབྲ་ིགཡག་ག་ིརྫ་ིབ་ོད་ེདག་ལོ་ད་གཟོོད་

ངལོ་གས་ོརྒྱག་པའི་ག་ོསྐེབས་ཕྲན་བུ་ཞིིག་རྙེད་པས་ཚང་མ་ཕྱིིང་ཞྭ་རྙིང་ཧྲུལོ་རེ་ང་ོ
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གདོང་ལོ་བཀབ་ནས་འབྲ་ིགདང་ག་ིཉོ་ེཁོོར་གྱི་ིསྤོང་ལྗོོངས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་རང་སར་ཉོལོ་

ནས་འདུག

དའེ་ིཚ་ེསརེ་ཆོནེ་བ་ཆོསོ་དཔལོ་གྱི་ིལོག་གཡས་པའ་ིཕུ་དུང་ཕུད་ད་ེསྦྲའ་ིནུབ་ཀྱི་ི

སྤོང་ལྗོོངས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་འགྱིིངས་ཉོམས་ལྡན་པའ་ིསྒ་ོནས་ལོངས་ཏ་ེརང་ཁྱིམ་གྱི་ིཕྱུགས་

རིགས་ཀྱི་ིཁྱུ་ལོ་མྱེོང་རོལོ་བྱེད་བཞིིན་འདུག ཁོ་ོཚང་ལོ་གཡང་དཀར་ལུག་ག་ིམག་ོ

གྲངས་སྟོང་གཉོིས་ལོ་ཉོ་ེཔ་དང་། འབྲ་ིགཡག་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པའ་ིནང་འབྲ་ིཁོ་ོན་

ཉོིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད། ཁོ་ོཚང་ན་ིསེར་ཆོེན་རྩྭ་ཐང་དུ་སྐེད་གྲགས་ཅོན་གྱི་ིཕྱུགས་

བདག་མང་པོའ་ིཁྲོདོ་ཀྱི་ིཨང་ལྔ་པ་དྲུག་པའ་ིཚད་དུ་སླེབེས། 

དེའ་ིསྐེབས། ཁོ་ོཚང་ག་ིཤིར་ཕྱིོགས་སུ་ཡོད་པའ་ིརྟེ་སྒ་ཞིེས་བྱ་བའ་ིས་འཛིན་མུ་

ཁྱུད་རིང་མོའ་ིལོ་ཉོག་ག་ིགནམ་ས་འདྲོེས་མཚམས་ཀྱི་ིམཚམས་ཐིག་ད་ེནས་སྐྱེ་མ་ི

ཁོེར་རྐྱང་ཞིིག་ར་ིཐུར་དུ་ཡང་རྟེ་ལོས་མ་ིབཤིོལོ་བར་མགྱིོགས་དང་མྱུར་གྱིིས་ཡོང་

བྱུང་།

སྐྱེ་མི་དེ་མདུན་གྱིི་ཆུ་འགྲམ་དུ་སླེེབས་དུས་དེ་ནི་རང་གི་ཤིག་པོ་ཉོི་མ་རྒྱལོ་

མཚན་གྱིི་ག་བཏང་གོ་ཆོོད། ཤིི་དུར་ཁུང་དུ་བརྫངས་ཡང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ནང་

གཡོག་ལོ་ཆོའ་ིམག་ོཡིན་པ་ཤིེས་ཏ།ེ ཁོ་ོད་ེརིང་མགྱིོགས་མ་མྱུར་གྱིིས་ཡོང་བར་དོན་

དག་གལོ་ཆོནེ་ཞིགི་ཡདོ་ངསེ་སྙིམ་ནས་མདུན་དུ་སངོ་།

ཚུར་ཡོང་མཁོན་དང་བསུ་མཁོན་གཉོིས་ཀྱི་ིགནས་བབས་ཀྱི་ིམཐ་ོདམན་གནམ་

སའ་ིཁྱད་པར་ཡོད་པས་འབྲོག་མིའ་ིརྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིགུས་ལུགས་ལྟར་འགྲམ་པ་སྦྱིར་མ་ི

རུང་བས། ལོ་ཆོའ་ིམགོས་རྒྱ་གར་ཡང་ཞྭ་རྙིང་སོང་ད་ེཕུད་ཅོིང་སྐྲའ་ིཐོར་ལྕོག་སིལོ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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མར་བཀྲོལོ་ཏ་ེམདུན་དུ་དཔྱངས། ཕུ་དུང་གཡས་པ་ཕྲག་སྟེང་དུ་བཞིག་ནས་རྒྱུན་

ལྡན་གྱི་ིཚད་ལོས་རྒལོ་པའ་ིགུས་ཕྱིག་བཙལོ་རྗེསེ། ཆོསོ་དཔལོ་སྐེད་ཀ་ཚགི་ཁོ་ཤིས་

ཤིགི་ལོས་རྗེསེ་སླེར་རྟེར་བཞིནོ་ནས་ཕྱིརི་ལོགོ་རྩསི་བྱས།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ལོ་ཆོའི་མགོ་ཡི་ཕུ་དུང་ལོས་འཐེན་ཏེ། ཅོིས་ནས་ཀྱིང་ཇ་

འཐུང་དགོས། ངེད་ཚ་ོལུང་པ་གཅོིག་ག་ིནང་དུ་ཆུ་མག་ོགཅོིག་ག་ིཆུ་བཏུང་ནས་ལོ་ོ

མང་པ་ོད་ེཙམ་མཉོམ་དུ་བསྡོད། ཇག་པའ་ིར་མདའ་སོང་ནས་དཀའ་སྡུག་མང་པ་ོད་ེ

འདྲོ་མྱེངས། ངའ་ིསྒ་ོའགྲམ་དུ་སླེེབས་དུས་ཇ་ཕོོར་གང་ཡང་མ་བཏུང་ན་རྗེེས་མ་ངའ་ི

ཤིག་པ་ོཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ལོ་ང་ོཡང་བསྟན་མ་ིནུས། ཞིེས་བཤིོད་ཀྱིིན་ནང་དུ་ཁྲོིད་

ནས་ཕོརོ་པ་ཞིགི་ག་ིནང་དུ་འབྲ་ིཡ་ིའ་ོམའ་ིསྤྲ་ིདང་། ཆུར་བ། རྩམ་པ་བླུགས་ཏ་ེསྣ་ེལོནེ་

བྱས། 

ཁོངོ་ཚ་ོརྒྱ་རདེ་དམ་སགོ་རདེ། 

རྒྱ་སགོ་གཉོསི་ཀ་མ་རདེ། ཁོ་ོཚསོ་ཧ་ེཧ་ེཟོརེ་གྱི་ིའདུག

ཧ་ེཧ་ེཞིེས་པ་ད་རེས་མ་གཏོགས་ག་ོཡང་མ་མྱེོང་། མ་ེམདའ་ཉོ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེ

གས་འགྲགི་སངོ་། ད་མ་ེམདའ་གསར་པ་ད་ེའདྲོ་མ་ཉོསོ་ན་མ་ིགཞིན་གྱི་ིབརྙས་བཅོསོ་

མྱེངོ་རྒྱུ་རདེ། ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིཇུས་ད་ེའད་ིརདེ་ཅོསེ་མཐ་ེབངོ་ཀརེ།

ལོ་ཆོའ་ིམག་ོཟོ་འཐུང་བྱས་རྗེེས་སྒ་ོརུ་བཏག་པའ་ིརྟེ་ཡ་ིསྲབ་མདའ་ལོས་ཁྲོིད་ད་ེ

ཕྱིརི་ལོགོ ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི་གམོ་པ་བཅུ་ཙམ་ཞིགི་སྐྱེལེོ་མ་བྱས། ལོ་ཆོའ་ིམགསོ་རྐང་

པ་གཡས་པ་ཡབོ་ཀྱི་ིསྟངེ་དུ་བཞིག་ནས་རྟེ་གཞིནོ་པར་བརྩམས་པ་དང་དནོ་དག་གལོ་

ཆོེན་ཞིིག་དྲོན་ཏ་ེཕྱིིར་བཤིོལོ་ནས། ཨ་ཁུ་ཆོོས་དཔལོ་དོན་དག་གཅོིག་རྗེེད་གྲབས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

རེད། ཧེ་ཧེ་ཟོེར་བ་དེ་ཚོས་ཁོོ་རང་ཚོས་བསད་པའི་ཤི་མ་གཏོགས་ཟོ་གི་མི་འདུག 

ཅོསེ་བཤིད།

ཚོས་དཔལོ་ཅུང་ཟོད་ཧང་སངས་ནས། ཧ་ེཧ་ེཟོེར་བ་ད་ེརིང་མ་གཏོགས་ག་ོམྱེོང་

མེད། སྲིན་པོའ་ིརིགས་མིན་ནམ། ཞིེས་རང་སར་ལོངས་ནས་ཆོིག་ལོབ་བརྒྱབ་རྗེེས་

གོམ་ཞིེང་ཆོེན་པོའ་ིསྒ་ོནས་ནོར་གདང་ག་ིཁྲོོད་དུ་ཡོང་ནས། ཡར་ལོོངས། ཁྱོད་ཚ་ོ

མགྱིགོས་པ་ོལོངོས། ཞིསེ་སྐེད་བཏང་།

ད་ེནས། ཁྱདོ། ཁྱདོ། ཁྱདོ་ཚ་ོགསུམ་གྱིིས་རྟེ་ཁྱུ་ཕྲལོ་མར་རྟེ་རར་སྐེངོས་ཤིགོ ཁོ་

སྐེོམ་གྱི་ིཡོད་ན་ད་ར་ཐུངས། རྟེ་གཅོིག་ཀྱིང་མ་ལུས་པར་རྟེ་རར་སྐེོངས་ཤིོག ག་ོབྱུང་

ངམ་ཞིསེ་ནན་བཤིད་བྱས།

ཚེ་སྐྱེབས་གཙ་ོབའི་གཡོག་པ་ོགསུམ་གྱིིས་དཀར་ཚང་དུ་སོང་ནས་ས་རུ་མ་

བསྡོད་པར་མ་ིརེས་ད་ར་ཕོོར་བ་གཉོིས་གསུམ་བཏུང་རྗེེས་སྲབ་ར་ེབཟུང་ནས་རྟེ་ཁྱུ་

སྐེངོ་བར་ཕྱིནི། 

ད་ེནས་སེར་ཆོེན་བ་ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་བུ་ཆོ་ེབ་རྡོ་ོའབུམ་རང་ཡུལོ་གྱི་ིརྒྱབ་ར་ིཁོ་

འཛིན་ཅོན་དག་ེབསྙིེན་ལྷུན་གྱི་ིརྩ་ེམ་ོགས་ོབར་འགྲ་ོདགོས་པའ་ིབཀའ་ཕོབས། དག་ེ

བསྙིེན་ལྷུན་གྱི་ིརྩ་ེམ་ོན་ིམཐའ་ཡས་པའ་ིསེར་ཆོེན་རྩྭ་ཐང་སྟེང་ཞིོགས་པའ་ིཉོ་ིགཞིོན་

ཐོག་མ་བསུ་མ་བྱེད་ཅོིང་། དགོང་མ་ོགསེར་མདངས་རབ་ཏུ་བཀྲ་བའ་ིམཚམས་སྤྲིན་

སྐྱེལེོ་མ་བྱདེ་མཁོན་ཐ་མ་ད་ེརདེ། 

ནམ་མཁོའ་རུ་སྤྲནི་བྱའིུ་མག་ོཙམ་མདེ་ཅོངི་ཚ་གདུགས་ཀྱིསི་བཟོདོ་པར་དཀའ་

བས་བུ་རྡོ་ོའབུམ་ར་ིམཐནོ་པ་ོདེའ་ིསྟངེ་དུ་འགྲ་ོམ་འདདོ་པར་ཕོ་རྒན་ལོ་གུས་ཕྱིག་ཅོགི་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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ཕུལོ་ཏེ། ཨ་ཕོ། ད་ེརིང་ཚེས་བཟོང་དུས་བཟོང་ན་ིམིན། ར་ིགས་ོདགོས་དོན་ཅོ་ིརེད། 

ཅོསེ་དྲོསི། 

ཁྱོད་ཀྱིིས་ག་ར་ེཤིེས་ཀྱི་ིཡོད། ཟོ་རྒྱུ་ཉོལོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མ་ིཤིེས་མཁོན། ཞིེས་

སེར་ཆོེན་བ་ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་མིག་འབུར་ཚུགས་སུ་བལྟས་ཏ་ེངས་བཤིད་པ་ལྟར་

བྱས་ན་འཆུག་མདེ། མགྱིགོས་པ་ོགྱིསི་ཤིིག ། ག་ོབྱུང་ངམ། ཞིེས་བཤིད། 

རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས་ཕོའ་ིབཀའ་ལྡོག་མ་ནུས་པར་བསངས་དང་། རླུང་རྟེ། དར་ལྕོག་

གྲ་སྒྲིགི་བྱདེ་ཀྱིནི་དུ། ཨ་ཕོ། ད་ལྟ་ཉོ་ིམ་ཚ་པ་ོརདེ། གཡགོ་པ་ོཞིགི་ངའ་ིཚབ་དུ་བཏང་

ན།

ཧུང། ང་ཆོོས་དཔལོ་ཟོེར་དུས་རྒྱ་གྲགས་བོད་གྲགས་ཤིིག་ཡིན་ཡང་བུ་རུལོ་

ཁྱདོ་ལྟ་བུ་ཞིགི་སྐྱེ་ེཡངོ་བསམ་མ་བྱུང་། རང་ག་ིརྒྱབ་ར་ིརང་གསི་མ་ིགས་ོབར་གཞིན་

གྱིསི་གས་ོརུང་ངམ། ཨ། མགྱིགོས་ཙམ་གྱིསི་ཤིགི ཅོསེ་སྨྲ་བཞིནི་ཁོ་ཆུའ་ིཟོགེས་མ་

བུ་ཡི་ངོ་གདོང་དུ་འཐོར་བར་བྱས། དེ་ནས་ཕྱིིང་དཀར་གྱིི་གདན་སྟེང་དུ་བསྡོད་དེ་

མདུན་གྱི་ིཟོངས་ཀྱི་ིཀ་ཏ་ོར་ད་ེལོས་ལུག་ཤི་རྒྱགས་པ་གཅོགི་བླངས་ཏ་ེབཟོས། 

རྟེ་རྩལོ་ལོ་བྱང་པའ་ིགཡགོ་པ་ོགསུམ་གྱིསི་རྟེ་ཁྱུ་གཅོགི་ཀྱིང་མ་ཚང་བ་མདེ་པར་

རྟེ་རར་བསྐེངོ་སྟ་ེར་ེར་ེབཞིནི་རྡོ་ོཕུར་གྱི་ིསྟངེ་སྟངེ་དུ་བཏགས།

ཁོ་ོཚ་ོགསུམ་ད་ེམར་རྒྱུག་མ་འདུར་གྱིིས་ཐབ་ཚང་དུ་སོང་། དེར་ཆོེད་མངགས་

ཁོ་ོཚརོ་ལུག་ག་ིརྒྱུ་མ་དང་། མཆོནི་པ། བླ་ོབ་སགོས་ནང་ཁྲོོལོ་ཀ་ཏ་ོར་གང་། མར་ཇ་

རྫ་མའ་ིཁོགོ་ལྟརི་ད།ོ རྩམ་པ་སྒྱི་ེཕྱིདེ་གཅོགི་བཞིག་ནས་འདུག

ཚ་ེསྐྱེབས་ཀྱིིས་རྩམ་པ་ཟོ་བཞིིན་པའ་ིཞིག་རྡོ་ོལོ་བལྟས་ཏ།ེ ཁྱོད་མ་ིཆུང་ཡང་ཕོ་ོ
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

བ་ཆོ་ེབ་གཡག་ག་ིཕོ་ོབ་དང་གཅོིག་པ་རེད་འདུག སང་ཉོིན་གྱི་ིཟོ་སྐེལོ་ད་ེརིང་བཟོས་

ནས་སང་ཉོནི་ཟོ་དགསོ་ཨ་ཡདོ། ཅོསེ་ཀུ་ར་ེབུ་བ་བཤིད།

ཨ། ཟོ་ོཟོེར་དུས་ཟོ་མ་ཐུབ་ན་སྡུག་གྱིོང་རེད། ང་ཟོ་དུས་མ་རྣང་ཙམ་ཞིིག་དང་

འགྲ་ོདུས་མ་འགྱིིལོ་ཙམ་གྱི་ིབུ་སྡུག་ཅོིག་ཡིན། ཟོེར་བཞིིན་ཟོན་རྡོོག་གཅོིག་བར་སྣང་

དུ་གཡུབ་ཅོངི་ད་ེམར་བད་ེལྕག་དདོ་པོའ་ིསྒ་ོནས་ཁོ་ཡསི་བླངས་ཏ་ེབཟོས།

ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ།

ཁྱ་ིདང་གཅོགི་པ་རདེ།

ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ། ང་ོམ་ཁྱ་ིདང་གཅོིག་པ་རདེ། ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ།

ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ།

ཁོ་ཚུམས། རྗེེས་མ་ང་ཁྱ་ིདང་གཅོིག་པ་རེད་ཟོེར་ན་ངའ་ིགྲ་ིའདིས་སྙིིང་རྗེ་ེཤིེས་

སྲོལོ་མེད། ཅོེས་ད་རེས་ཁོ་ོརང་ག་ིཤི་ཟོ་བྱེད་གྲ་ིཆུང་ཀ་ོཤུབས་ཅོན་ད་ེཡར་བླངས་ཏ་ེ

ཚ་ེསྐྱེབས་ལོ་གྲ་ིའཛུགས་པའ་ིཕྱིག་རྒྱ་བྱས

དའེ་ིསྐེབས། སརེ་ཆོནེ་པ་ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི་གསརེ་སྒ་ཞིགི་སྔས་སུ་བྱས་ཏ་ེཉོལོ་

ནས་འདུག རྒྱ་གར་ཡང་ཞྭ་རྫ་མདགོ་གཅོགི་ང་ོགདངོ་དུ་བཀབ་ཅོངི་སགོ་ལྷམ་ཡུ་རངི་

གྱིོན་པའ་ིརྐང་པ་གཅོིག་ཐོག་གཅོིག་བཞིག་ནས་ཉོམས་འགྱུར་ལྡན་པའ་ིསྒ་ོནས་ཡང་

ཡང་དཀྲུག་བཞིིན་པ་ལོས་ཁོོ་རང་ཕྱིི་ཚུལོ་དུ་ཉོལོ་པ་ཙམ་ལོས་དོན་དུ་གཉོིད་ཁུག་

མདེ་པ་ཤིསེ་ཐུབ། མག་ོམཇུག་ག་ིདབྱ་ེབ་འབྱེད་དཀའ་བའ་ིཧ་པ་ནག་པ་ོཔུ་རངི་ཞིིག་

འགྲམ་དུ་ཙོག་ནས་ཡོད་པ་ནི་ཁོོའ་ིབདེ་འཇགས་ལོ་སྲུང་སྐྱེོབས་བྱེད་པའི་སྐུ་སྲུང་

དམག་མ་ིདང་མཚུངས། 



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།

 265  

རྡོ་ོའབུམ་ནང་དུ་འཛུལོ་པ་དང་ཧ་པ་པུ་རིང་ནག་པ་ོདེས་མཇུག་མ་གཡུག་གིན་

མདུན་དུ་རྒྱུག་ནས་བྱུང་། ཧ་པའ་ིསྐེ་ེརུ་བཏག་པའ་ིདྲོིལོ་ཆུང་ག་ིསྒྲི་ཐོས་མ་ཐག་ཆོོས་

དཔལོ་གྱིསི། སུ་ཡནི། ཞིསེ་དྲོསི་བྱུང་བས་རྡོ་ོའབུམ་གྱིསི། ཨ་ཕོ། ང་ཡནི། ཞིསེ་ལོན་

བཏབས། 

ཡ། ཁྱདོ་དཀའ་ལོས་ཁོག་མ་སངོ་ངམ།

དཀའ་ལོས་ཁོག་མ་སོང་། 

ཅུང་མ་འགོར་བར་ཁོོའ་ིཨ་མ་དང་གཡོག་མ་ོའགའ་ཡ་ིལོག་ཏུ་འ་ོཟོོམ་ར་ེཐོགས་

ཏ་ེནང་དུ་འཛུལོ། ཁོའོ་ིཨ་མས་མར་ཆུར་དང་རྩམ་ཁུག་མདུན་དུ་བཞིག་ནས། སྤོགས་

ཟོ།ོ དཀའ་ལོས་ཁོག་ཡདོ་འགྲ ོད་ེརིང་ཚསེ་བཟོང་དུས་བཟོང་འདྲོ་ནམིནི……

ག་ར།ེ ག་ར།ེ ཞིསེ་ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི་གསརེ་མཚའོ་ིཚགི་མཇུག་འཕྲགོ་སྟ།ེ ཧུང་། 

ཁྱདོ་ཚ་ོནག་མསོ་ག་ར་ེཤིསེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཁོ་རགོ་སྡོདོ། ཅོསེ་ལོག་པ་གཡས་པ་བར་སྣང་

དུ་གཡུག་ཙམ་བྱས།

དེའ་ིཚ་ེསྦྲ་ཡ་ིནང་དུ་ཚད་ལོས་རྒལོ་པའ་ིལྷིང་འཇགས་ཀྱིིས་སྤུ་རྐང་གཅོིག་རླུང་

གིས་ཁྱེར་བའ་ིསྒྲི་ཡང་ཐོས་སྲིད། ཞི་ིམ་ིགཟོིག་ཁྲོ་དེས་སེར་ཆོེན་བ་ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ི

སྡོིག་གཏམ་ལོ་ཇ་ིམ་ིསྙིམ་པ་ལྟར་སྔར་བཞིིན་རྔུར་པ་འཐེན་གྱིིན་ཐབ་འགྲམ་དུ་གཉོིད་

ནས་འདུག

སེར་ཆོེན་པ་ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིང་ོགདོང་དུ་བཀབས་པའ་ིཡང་ཞྭ་ཕོར་བླངས་བླང་

ནས་བྱ་མྱེང་ཞིགི་དང་ཆོབས་ཅོགི་ཨ……ཞིསེ་ཨ་སྟངོ་ཞིགི་བརྒྱབ།

ཆོོས་དཔལོ་ཕོ་བུ་གསུམ། ཨ་ཁུ་དང་། ཨ་ཞིང་། གཡོག་ཚ་ེསྐྱེབས་སོགས་མ་ི
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

མག་ོབདུན་གྱིིས་ལོ་ོགསར་དགའ་སྟོན་དང་། རྟེ་རྒྱུག་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་ིདུས་སྟོན་ལོས་

རྒྱུན་པར་གྱིོན་སྲོལོ་མེད་པའི་རྒྱན་གོས་ཀྱིིས་གཟོབ་མཆོོར་སྤྲས་ཏེ་སྐེབས་དེའི་སྤྱིི་

ཚོགས་ཀྱི་ིམག་ོཔ་དང་། ཕྱུག་བདག་ག་ིདམིགས་བསལོ་གྱི་ིརྫིག་ཉོམས་མངོན་པར་

བྱས། ལྷག་པར་དུ་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་བའ་ིབོའུ་རུ་རིང་ར་ེརེའ་ིརུ་དར་དམར་པ་ོརླུང་གིས་

ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡ་ོཚ་ེགཞིན་ལོ་མེད་པའ་ིལྷག་པར་གྱི་ིཟོིལོ་ཉོམས་ཞིགི་མངནོ། 

གཡོག་པ་ོཕོ་ོགཞིོན་འགའ་ཤིས་ཀྱིིས་སྦྲའ་ིལྷ་ོཕྱིོགས་ཀྱི་ིསྤོང་ལྗོོངས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་

རྒྱན་བརྐོས་ཀྱིིས་ཕྱུག་པའ་ིརས་གུར་ཆོེན་པ་ོཞིིག་ཕུབ་པ་དང་སྒ་ོའགྲམ་དུ་ཤི་གཟོན་

ཤིདེ་བཟོང་གསུམ་བཏགས་ནས་འདུག

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་འདོ་བ་ཐང་དཀར་རླུང་གཤིོག་གི་མགོ་བོར་བྱིལོབྱིལོ་བྱེད་

ཀྱིནི་ཤིར་ཕྱིགོས་རྟེ་སྒ་ལོ་ཡ་ིཕྱིགོས་སུ་རྒྱང་མིག་གཅོདོ་ཀྱིནི་འདུག

གཟོབ་མཆོོར་ལོགེས་པར་སྤྲས་པའ་ིསྐྱེསེ་པ་བདུན་དང་། རྒྱན་གྱིསི་སྤུད་པའ་ིརྟེ་

མཆོོག་བདུན་ད་ེར་ེཞིིག་གཡོག་ཕོ་ོམ་ོརྣམས་ཀྱི་ིམིག་ག་ིལོོངས་སྤྱིོད་དུ་གྱུར། ད་ེརིང་

ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིབཀའ་བཀོད་ལྟར་ཕྱུགས་རིགས་ཀྱི་ིཁྱུ་ཡོངས་ཉོ་ེཁོོར་གྱི་ིརྩྭ་ཐང་སྟེང་

དུ་བསྐེོངས་ནས་ཡོད་པས། ནམ་མཁོའི་སྤྲིན་ཚོགས་སམ་ས་ཡི་རྩི་ཏོག་ལྟ་བུའི་

ཕྱུགས་རིགས་རྩྭ་ཐང་སྟེང་དུ་འགྲ་ོསྐྱེོད་བྱས་ཚ།ེ ཡངས་ཤིིང་རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིསེར་ཆོེན་རྩྭ་

ཐང་ཡམ་ཡམོ་བྱདེ་པའ་ིཚརོ་སྣང་བ་སྟརེ། ནག་ཆུང་ནརོ་གྱི་ིངུར་ལྡརི། གཡང་དཀར་

ལུག་ག་ིའབའ་སྐེད། འད་ོདགའ་རྟེ་བོའ་ིའཚེར་སྐེད་ཀྱིིས་སྔར་སྲིད་ན་མ་གྲགས་པའ་ི

བརྗེིད་ཆོགས་ཀྱིི་མཉོམ་བཀྲོལོ་རོལོ་དབྱངས་ཤིིག་སེར་ཆོེན་རྩྭ་ཐང་གི་མཁོའ་

དབྱངིས་སུ་ཁྱབ།
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དེའ་ིཚ།ེ ཤིར་ཕྱིོགས་རྟེ་སྒ་ལོ་ཡ་ིསྒང་གཤིོང་མ་ིསྙིོམ་པའ་ིགནམ་སའ་ིམཚམས་

ཐིག་ནས་ཤི་འོད་རྒྱུག་པ་ལྟ་བུའ་ིའགྲུལོ་པ་རྒྱ་ཆོེན་ཞིིག་ཡོང་བ་སེར་ཆོེན་ཆོོས་དཔལོ་

གྱི་ིའདྲོན་བྱེད་ཀྱི་ིལོམ་དུ་ཤིར་བྱུང་བས། རྟེ་ཞིོན་ཞིེས་བཀའ་ཕོབས་པ་ལྷན་ཅོིག་ཁོ་ོ

རང་ག་ིརྐང་པ་གཡོན་མ་ཡོབ་དཀར་ཆུ་སྲིན་ཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་འཁོོད་པ་དང་ཆོབས་

ཅོིག རྐང་པ་གཡས་པ་བར་སྣང་གི་དབྱིངས་ནས་མྱུར་མགྱིོགས་ཀྱིི་སྒོ་ནས་གཞུ་

དབྱབིས་ལྟ་བུའ་ིམཆོངོ་ལྡངེ་གསི་ཡབོ་དཀར་གྱི་ིསྟངེ་དུ་རགེ་པ་དང་བའེུ་རས་ཀྱི་ིསྟདོ་

གོས་གྱིོན་པའ་ིལོག་གཡས་པའ་ིལྕག་ཚན་དགུང་དུ་འཕྱིར་ཙམ་བྱས་པས་རྟེ་བ་ོའད་ོ

བ་ཐང་དཀར་རླུང་གཤིགོ་གསི་འགྲསོ་གམོ་པའ་ིའཁོརོ་ལོ་ོབསྐེརོ་གྱིནི་རྟེ་ཕྲངེ་ག་ིརུ་སྣ་ེ

ཁྲོདི་ད་ེམདུན་ནས་མདུན་དུ་བསྐྱེདོ།

གཞིིས་སྡོོད་ཕོ་ོམ་ོརྒན་གཞིོན་ཀུན་སྦྲའ་ིཕྱི་ིརོལོ་དུ་ལོངས་ཏ་ེཁོ་ོཚོའ་ིརྒྱན་གོས་

དང་རྟེ་རྩལོ་ལོ་མྱེོང་རོལོ་བྱས། ལོ་ལོས་ལོག་ཟུང་གི་སྙིིམ་པ་བྲང་ཁོར་སྦྱིར་ནས་

སྐྱེབས་སུ་མཆོིའོ། ད་ཡང་བླ་ཆོེན་བཀའ་དྲོིན་ཅོན་ཉོ་ིམའ་ིདཀྱིིལོ་འཁོོར་འདྲོ་བ་ཞིིག་

དབུས་ལྷ་སར་ཕོེབས་མཁོན་རེད། ཚ་ེཕྱི་ིམ་ད་ེཤཱཀྱིའ་ིདག་ེསླེོང་ཞིིག་བྱེད་པར་ཤིོག 

ཅོསེ་སྨནོ་ལོམ་བཏབས།

འགྲུལོ་པ་རྒྱ་ཆོེན་ད་ེན་ིདབུས་ལྷ་སར་ཕོེབས་མཁོན་གྱི་ིབླ་ཆོེན་བཀའ་དྲོིན་ཅོན་

ཞིིག་མིན་པར་ད་ེན་ིདབུས་ལྷ་སར་ཚོང་དོན་དུ་འགྲ་ོམཁོན་གྱི་ིཚོང་པ་རྒྱ་ཆོེན་ཞིིག་

རེད། ཚོང་པའ་ིམ་ིརྣམས་རྟེ་ལོས་བཤིོལོ། ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཀྱིང་རང་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིམ་ི

རྣམས་རྟེ་ལོས་བཤིོལོ་དགོས་པའི་བཀའ་བགོས། ཚོང་འགྲུལོ་པ་དང་བསུ་མ་ཞུ་

མཁོན་སྐྱེ་མ་ིརྣམས་དགའ་སྤྲོའ་ིརྣམ་པའ་ིཁྲོདོ་དུ་ང་ོའཕྲད་བྱུང་། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

སྐེབས་དེའ་ིདུས་ན།ི འཛམ་བུའ་ིགློིང་ག་ིས་གཞི་ིཡོངས་རྦ་ཀློོང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་

པའ་ིརྒྱ་མཚའོ་ིཁྲོདོ་ཤི་ིགསནོ་ཆོགས་འཇགི་ལོ་ཐུག་པའ་ིགཡརོ་གྲུ་ཆུང་ཆུང་ཞིགི་དང་

མཚུངས་པར་འཛམ་གློིང་དམག་འཁྲུག་དང་པ་ོདང་གཉོིས་པ་ཞིེས་པའ་ིདུ་ཞིག་གིས་

བསྒྲིབིས་ནས་ཡདོ་ཀྱིང་། གངས་རའི་ིར་བས་བསྐེརོ་པའ་ིམཐ་ོསྒང་ག་ིའབྲགོ་ཁུལོ་འད་ི

བོད་ཀྱི་ིས་ཕྱིོགས་ཡོངས་དང་མཐུན་པར་འཛམ་གློིང་ག་ིགནས་ཚུལོ་ཧ་ཅོ་ིཡང་མ་ིག་ོ

བར་ང་ོཤིེས་པ་ན་ིརྟེ་ནོར་ར་ལུག ཧ་ག་ོབ་ན་ིཉོ་ིམ་ད་ེརིང་ནུབ་ཀྱིང་སང་ཉོིན་ཤིར་རྒྱུ་

ཡོད་པ་དེ་རེད། དོན་རྟེོགས་པ་ནི་རང་གི་རྩྭ་ས་དང་རྒྱུ་ནོར་ལོ་འཇིགས་སྐུལོ་བྱེད་

མཁོན་ཞིིག་ཡོད་ན་རང་སྲོག་འབེན་ལོ་འཛུགས་དགོས་པ་ད་ེརེད། སྐེབས་ར་ེའཛམ་

གློིང་ས་ཕྱིོགས་གཞིན་གྱིི་རྡུལོ་ཕྲན་འབར་མདེའུ་འབར་གས་ཀྱིི་སྐེད་ཆོེན་པ་ོརེ་ག་ོ

ཐུབ་མོད། གྱིོན་པ་དམར་སེར་ལོ་དགའ་ཞིིང་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་ལོག་མཐིལོ་ལོ་ཀྱུ་

རུ་ར་བཞིག་པ་ལྟར་མཁྱེན་ཐུབ་བའི་མི་དེ་དག་གིས་དེ་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་འཐབ་པའི་སྒྲི་

ཡནི་ཟོརེ།

ཐག་རིང་ག་ིའབྲོག་ཁུལོ་འད་ིཡང་ས་ཕྱིོགས་གཞིན་གྱི་ིའབྲོག་ཁུལོ་དང་དབྱ་ེབ་

མདེ་པར་ཚངོ་འགྲུལོ་རྒྱ་ཆོནེ་པ་ོསླེབེས་ན། ང་ོམཚར་གྱི་ིལྟད་མ་ོཅོ་ིཡང་མཐངོ་སྲདི་ལོ་

དགསོ་མཁོ་ོམ་ལུས་ཉོ་ོསྒྲུབ་ཐུབ་པའ་ིའདདོ་ཚུལོ་འཛནི་གྱི་ིཡདོ།

ཚངོ་འགྲུལོ་བརྒྱ་ཆོནེ་དརེ་དགུན་གྱི་ིགྲང་ངར་དང་། དབྱར་གྱི་ིཉོ་ིའདོ་གང་ལོའང་

མ་ིཕོན་པའ་ིརས་དཀར་གྱི་ིཞྭ་མ་ོཕོོར་བ་དང་འདྲོ་བ་ར་ེདང་། སྐེ་རགས་མེད་པའ་ིབོད་

ལྭ་བ་ལྟ་བུའ་ིརས་གོས་ཐལོ་མདོག་ཅོན་གྱིོན་པའ་ིམ་ིར་མའ་ིཨོག་ཚོམ་སེར་པ་ོཅོན་

བཅུ་དང་། གཟུགས་བྱད་ཤིིན་ཏུ་བཟོང་བའ་ིཁོམས་པའ་ིཕོ་ོགཞིནོ་སྟབོས་ཆོནེ་གསུམ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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འདུག  ལོ་ོན་ཅུང་བགྲེས་ལོ་ཤི་ཡང་ཅུང་རྒྱགས་པའ་ིཔའ་ིམ་ིརྒྱའུ་ཞིིག་གིས་སེར་

ཆོེན་ཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིལོག་ནས་འཇུས་ཏ་ེབོད་སྐེད་བད་ེཔ་ོརང་མེད་པའ་ིཐོག་ནས་ངའ་ི

ཤིག་པ་ོཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་ཀྱིསི་ཁྱདེ་ན་ིསྤྱིརི་བཏང་མནི་པའ་ིཕྱུག་བདག་ཅོགི་རདེ་ཟོརེ་

གྱི་ིའདུག ཅོསེ་བཤིད། 

མ་ིགཞིན་རྣམས་ཚང་མའ་ིརྒྱབ་ཏུ་ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ཡུན་

རིང་ནས་ར་ེསྨོན་སྐྱེ་ེཞིིང་ད་བར་མཐོང་མ་མྱེོང་བའ་ིམ་ེམདའ་རུ་མེད་པ་ར་ེཁུར་ནས་

འདུག 

ག་པ། ག་པ། ཞིསེ་སརེ་ཆོནེ་ད་ཆོསོ་དཔལོ་གྱི་ིང་ོགདོང་ལོ་འཛུམ་མདངས་ཕྱུར་

བཞིནི་ཁོངེས་སྐྱུང་ག་ིཚུལོ་དུ་མག་ོབ་ོཕྲདེ་དུ་གཡུག  

ད་ེནས་ཁོམས་པའ་ིཕོ་ོགཞིོན་ཞིིག་ལོ་སྐེད་སྒྱུར་དུ་བཅུག་ནས། ང་ཚོའ་ིམ་ཀྲུ་ཞི་ི

ཚང་ལོ་ཡང་ནོར་ལུག་མང་པ་ོའད་ིའདྲོ་མེད། ཁྱོད་ན་ིདངོས་གནས་མིང་དོན་མཚུངས་

པའ་ིཕྱུགས་བདག་ཅོགི་རདེ། 

ག་པ་ག་པ། ཁྱེད་ཚོའ་ིམ་བཀྲ་ཤིིས་ཚང་དངོས་གནས་གནམ་འོག་འགྲན་ཐབས་

མདེ་པའ་ིཕྱུགས་བདག་ཅོགི་ཡནི་གྱི་ིརདེ།

མ་བཀྲ་ཤིསི་མ་རདེ། མ་ཀྲུ་ཞི་ིརདེ། བཀྲ་ཤིསི་ཟོརེ་ན་ཁྱདོ་ཚ་ོབདོ་རགིས་ཀྱི་ིམངི་

རདེ། ཁོངོ་ཚ་ོགཏམ་ལྒིངི་བྱདེ་ཀྱིནི་སྡོ་ེབའ་ིནང་དུ་སླེབེས། 

གཡོག་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་བྲེལོ་བ་ཚུབ་ཚུབ་ཀྱིིས་རྟེ་དྲོེལོ་གྱིི་སྟེང་ནས་ཚོང་ཟོོག་

འབབེ་རགོས་བྱས། ཚངོ་འགྲུལོ་དའེ་ིཚངོ་ཆོས་ཕོལོ་ཆོ་ེབ་ན་ིཇ་སྒམ། རས་ཆོ། གསོ་

ཆོནེ། འབྲས་ལྟང་། བུར་ལྟང་། གྲ་ོཞིབི། མ་ེམདའ་དང་མདའེུ། བྱ་ེམ་ཀ་ར་བཅོས་རདེ། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཐག་རིང་ལུང་ཁུག་འབྲོག་དུད་ཀྱིི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིིས་ཕུ་དུང་གིས་ངོ་སྨད་

བཀབ་པའ་ིཚུལོ་ལོ་བལྟས་ན་ད་ལྟ་གསར་འབྱོར་གྱི་ིཚོང་འགྲུལོ་རྒྱ་ཆོེན་ད་ེན་ིཚབས་

ཆོེན་གྱི་ིནད་ཡམ་ཁུལོ་ཞིིག་ནས་ཡོང་པའ་ིནད་པ་འདྲོ། ཁོོང་ཚོས་སྐེད་ཆུང་ངུའ་ིསྒ་ོ

ནས། ཡ་མཚན། མ་ིའད་ིདག་ག་ིཁོ་སྤུ་རངི་བ་ལོ། ཁོ་སྤུ་ཕོལོ་ཆོརེ་སརེ་པ་ོརདེ། ཉོ་ིམ་

འགོག་མ་ིཐུབ་ལོ་ཆོར་པའང་འགོག་མ་ིཐུབ་པའ་ིཞྭ་མ་ོཤི་ོཕོོར་འདྲོ་བ་ད་ེཡ་མཚན་པ་

ལོ། ཕྱུ་པར་སྐེ་རགས་མ་ིཆོངི་པ་ཡ་མཚན། 

ཆོོས་དཔལོ་ཚང་ག་ིཁྱ་ིནག་དོམ་འདྲོ་བ་ད་ེདག་གིས་བླ་ོབུར་གྱི་ིའདུ་འཛ་ིད་ེའདྲོ་

ཅོ་ིཡིན་ཆོ་མ་མཚལོ་བར་ཟུག་སྐེད་ཀྱིིས་ནམ་མཁོའ་དབྲལོ་ཞིིང་སྐེབས་ར་ེགནམ་དུ་

མཆོོང་། སྐེབས་རེ་ས་ལོ་སྦིར་འདྲོེད་རྒྱག་གི་འདུག གུར་གྱིི་སྒོ་རུ་བཏག་པའི་ཤི་

གཟོན་གསུམ་གྱིིས་ར་ིལོས་ཆོ་ེབའ་ིརྐྱེན་ངན་ཞིིག་ཁོ་ོཚའོ་ིམག་ོཐོག་ཏུ་ལྷུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་

ཤིསེ་པ་ལྟར་རྦ་རྦ་རྦ་……ཞིསེ་སྐེད་རྒྱག་བཞིནི་སྐེ་ེཐག་ནས་འཐནེ། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཁོོང་ཚ་ོགུར་ནང་དུ་གདན་འདྲོེན་ཞུས་ཤིིང་ལོ་ོཙཱ་བ་ཨ་ཆུང་

བརྒྱུད་ནས། ངའ་ིགྲོགས་མཆོོག་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་ཁོ་སང་ཆོེད་མངགས་ངའ་ི

སར་མ་ིསྣ་ཆོེད་གཏོང་གིས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིིས་རང་གིས་བསད་པའ་ིཤི་ལོས་མ་ིཟོ་ཟོེར་

བས་ངས་ཤི་གཟོན་གསུམ་གྲ་སྒྲིགི་བྱས་ནས་ཡདོ། ཅོསེ་བཤིད། 

ཁོོང་ཚོས་མར་ཇ་མི་འཐུང་བས་ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་མགྱིོགས་པོ་འོ་མ་བསྐེོལོ་

ནས་སྣ་ེལོནེ་བྱདེ་དགསོ་ཞིསེ་བཤིད། ཅུང་ཙམ་ཕྱིནི་རྗེསེ་གཡགོ་མ་ོགཉོསི་ཀྱིསི་ད་ལྟ་

བསྐེོལོ་མ་ཐག་པའ་ིའབྲིའ་ིའ་ོམ་ཚ་པ་ོའ་ོཟོོམ་གཉོིས་ཁྱེར་འོང་ནས་མགྲོན་སྦྱིིན་གཉོིས་

ལོ་འ་ོམ་བླུགས་པའ་ིསྟ་གོན་བྱས། ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ལོག་གཡས་ཀྱི་ིཕུ་དུང་ཕུད་ད་ེ



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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བེའུ་རས་ཀྱི་ིསྟོད་གོས་དཀར་པ་ོད་ེལྷབ་ལྷབ་ཏུ་གཡུག་བཞིིན་དུ། ཚོང་དཔོན་རྣམས་

ལོ་འ་ོམ་ལྡུད། ང་ཚོར་ཇ་ཞིམི་པ་ོཞིགི་ཁྱརེ་ནས་ཤིགོ ཅོསེ་བཤིད།

འ་ོམ་བཏུང་སྟ་ེཅུང་ཟོད་ངལོ་གསོས་རྗེེས། མ་ིགསུམ་གྱི་ིས་ོཡིས་མན་ོངར་ལྡན་

པའ་ིཤིན་གྲ་ིར་ེབཟུང་ཞིིང་ཁྲོ་ོལྕགས་ཀྱི་ིབུམ་ཆུང་སྙིིང་རྗེ་ེཔ་ོར་ེམདུན་དུ་བཞིག་ནས་

ལོག་པ་གཙང་མར་བཀྲུས་རྗེེས། ཤི་གཟོན་ར་ེར་ེབཞིིན་ས་རུ་བརྡོབས་པ་དང་སྐེ་ེཡ་ི

འཕོར་རྩ་བཅོད་ད་ེཟུངས་ཁྲོག་དྲོོན་མ་ོཕྱི་ིརུ་བཏོན། སྐྱེེས་པ་རྣམས་ཧ་ལོས་ཧོན་ཐོར་

ནས་ཁོ་གདང་མིག་བགྲད་ཀྱིིས་ར་ེཞིིག་ར་ིམོའ་ིགཟུགས་བཞིིན་འགུལོ་སྐྱེོད་ཀྱི་ིདབང་

རྩ་ཉོམ། སྐྱེེས་མ་རྣམས་ཀྱིིས་ཨ་མ་མ་ཞིེས་སྐེད་རྒྱག་བཞིིན་བྲོས། ཚུལོ་ད་ེམཐོང་

བས་ཆོོས་དཔལོ་ཡང་ར་ེཞིིག་ཧང་སངས་པར་གྱུར་ནས།ལྟས་ངན་འད་ིཚ་ོབདུད་པ་ོ

ངོ་མ་མིན་ནམ། ཨཾམ་ཎིི་པདྨའི་ངྷུཾཾ།ཞིེས་ཁོ་འདོན་འདོན་བཞིིན་དེ་ཕྱིོགས་སུ་ལྟ་མ་

བཟོདོ།

འབག་བཙོག་གིས་ལྷད་དང་བྲལོ་པའ་ིརྩྭ་ཐང་ག་ིཁོ་རླུང་གཙང་མའ་ིཁྲོོད་དུ་གློ་ོ

བུར་དུ་ཤི་གཟོན་གསུམ་གྱི་ིཟུངས་ཁྲོག་དྲོོན་མོའ་ིདམར་དྲོ་ིཁྱབ་པས་ཁྱ་ིནག་དོམ་འདྲོ་

བ་ད་ེདག་གིས་གང་ཡིན་མ་ཤིེས་ཀྱིང་མཇུག་མ་གཡུག་གིན་སྐེབས་ར་ེས་རུ་སྣོམས། 

སྐེབས་ར་ེཕྱིོགས་ངེས་མེད་ཀྱིིས་ཟུག་སྐེད་བརྒྱབ། ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་རྡོ་ོའབུམ་ཁྲོ་ོབ་ོ

རྒྱལོ་མཚན་སྐེད་གཏངོ་བར་མངགས། 

ཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་དཔ་ེཆོ་ལྟ་བ་ལོ་ཕོན་ཐོགས་མེད་པའ་ིརྡོ་ོཤིེལོ་ནག་པོའ་ི

མིག་ར་ཞིིག་སྣ་རྩེ་ལོ་ཞུད་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུང་རབ་མཐུག་པོ་ཞིིག་ཀློོག་གིན་

འདུག 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

རྡོ་ོའབུམ་གྱིིས། ངའ་ིཨ་ཕོས་ཁྱེད་གུར་ནང་དུ་ཕོེབས་ཤིོག་ཟོེར་གྱི་ིའདུག ཅོེས་

བཤིད་རྗེེས་ཁོོས་སྔར་མཐོང་མྱེོང་མེད་པའ་ིལུག་གསོད་སྟངས་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ད་ེ

ཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་མཚན་ལོ་བཤིད།

ཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིསེམས་སུ་འཇིགས་སྐྲག་ཚད་མེད་ཅོིག་སྐྱེེས་ཏ་ེམིག་ཧུ་ར་ེ

རྡོ་ོའབུམ་ལོ་བལྟས་ནས། ཨ། ཁྱདོ་ཀྱིསི་ཅོ་ིཟོརེ། ང་ོམ་རདེ་དམ།

ང་ོམ་རདེ། ཅོསེ་རྡོ་ོའབུམ་གྱིསི་བསྐྱེར་བཤིད་ཐངེས་ཤིགི་བྱས། 

ཨམཾ་ཎི་ིཔདྨའ་ིངྷུཾ།ཾ སྐེལོ་པའ་ིམཐའ་ལོ་སླེབེས་པ་མནི་ནམ། ཕྱི་ིབ་མུ་སྟགེ་པ་ཞིསེ་

དེ་མིན་ནམ། ཞིེས་ད་ལྟ་ཀློོག་བཞིིན་པའི་དཔེ་ཆོ་དེ་ཕོར་བཞིག་ནས《རྒྱ་ནག་སྐེག་

འདོགས》ཞིེས་པའ་ིདཔ་ེཆོ་ཞིིག་བཀློགས། དཔ་ེཆོ་དེའ་ིཕྱིེད་ཀ་ཁོོའ་ིབླ་ོརུ་ཡོད་སྟབས་

ཀློོག་མགྱིོགས་པས་སྒྲི་ཡང་གསལོ་པ་ོམེད། དཔ་ེཆོ་ཀློོག་པ་དང་ལྷན་དུ་ལོག་གཉོིས་

ཀྱི་ིཐལོ་མ་ོཡང་ཡང་བརྡོབ། ད་ེནས་མག་ོབ་ོསྨད་ད་ེཅུང་ཟོད་མན་ོབསམ་བཏང་རྗེེས། 

ང་མ་ིའགྲ་ོཁྱདོ་ཚསོ་ད་ེརངི་བསད་པའ་ིལུག་གསུམ་གྱི་ིཤི་མ་ཟོ་ཞིསེ་བཤིད།

རྡོ་ོའབུམ་སེམས་མ་ིབད་ེབའ་ིསྒ་ོནས་ཕྱིིར་གུར་གྱི་ིཕྱིོགས་སུ་ཕྱིིན། དེའ་ིསྐེབས་

ཆོོས་དཔལོ་ཕྱི་ིརུ་གཅོིན་པ་གཏོང་བཞིིན་འདུག ཨ་མྱེ་ེཁྲོ་ོབ་ོརྒྱལོ་མཚན་ཡོང་ག་ིམ་ི

འདུག ཁོོང་གིས་ཟོེར་ན་མི་འདི་དག་ནི་རང་རེའི་ནང་པའི་ཆོོས་ལུགས་དང་རྒྱབ་

འགལོ་དུ་ཕྱིིན་པའ་ིཕྱི་ིབ་མུ་སྟེག་པ་ཞིེས་པ་ཞིིག་རེད། ད་ེརིང་ཁོ་ོཚོས་བཤིས་པའ་ི

ལུག་ཤི་མ་ཟོརེ་གྱི་ིའདུག་ཅོསེ་བཤིད། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཚོང་རྒྱབ་པས་གནོད་པ་གང་ཡང་མེད། ཤི་མ་ཟོས་ན་

འགྲིགཅོེས་བཤིད་ཞིོར་འཇམ་རླུང་གིས་དལོ་བུར་གཡ་ོབའི་ལྗོང་མདོག་གི་དར་ཆོ་
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དརེ་བལྟ་ཙམ་བྱས།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་རྡོ་ོའབུམ་གྱི་ིལོག་ཏུ་ཚ་རུ་ལྔ་བཅུ་དང་རང་ག་ིལོག་ཏུ་གཡག་

ག་ིརྔ་མ་ལྔ་དང་ཝ་ལྤགས་གཅོིག་ཁྱེར་ནས། ཚོང་དཔོན་ལོགས། མ་ེཏོག་ཆུང་ཡང་

བུམ་པའ་ིརྒྱན་ཞིེས་པའ་ིདཔ་ེལྟར་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ཡང་བསམ་པའ་ིམཚོན་བྱེད་ཡིན། 

ཞིསེ་ལོག་གཉོིས་ཀྱིིས་མཐནོ་པརོ་བསྐྱེག་ནས་ཚོང་དཔནོ་མ་མུ་ཟོ་ཡ་ིལོག་ཏུ་བཞིག 

མ་མུ་ཟོ་ཡ་ིཨགོ་ཚམོ་ལྷབ་ལྷབ་ཏུ་གཡ་ོབཞིནི། ཨ་ཙ།ི བཀའ་དྲོནི་ཆོ།ེ བྲལེོ་བ་མ་

གནང་སྔནོ་ལོ་ལྷདོ་ལྷདོ་དུ་བཞུགས། བུ་འད་ིཁྱདེ་ཀྱི་ིབུ་རདེ་དམ། 

རདེ་རདེ། ང་ལོ་བུ་གཉོིས་ཡདོ་པའ་ིཆོ་ེབ་འད་ིརདེ། 

སྤྱིང་གྲུང་ལྡན་པའ་ིབུ་འད་ིའབྱུང་འགྱུར་ཚོང་ལོས་གཉོེར་ན་འཇོན་པ་ོཡོད་ངེས་

རེད། སྐེད་གཉོིས་སྨྲ་བའི་ལོོ་ཙཱ་བ་ཨ་ཆུང་མགྲོན་སྦྱིིན་གཉོིས་ཀྱིི་བར་དུ་བསྡོད་དེ་

སྐེབས་རེ་རྒྱ་སྐེད་བོད་སྐེད་དུ་བསྒྱུར་པ་དང་སྐེབས་རེ་བོད་སྐེད་རྒྱ་སྐེད་དུ་བསྒྱུར་

བཞིནི་འདུག 

ད་རེས་ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཚ་རུ་ཉོིས་སྟོང་། གློ་རྩ་ིལྔ་བཅུ། ཤི་བའ་ིཁྲོག་རྭ་དྲུག 

གཡ་ིལྤགས་ཉོིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞིིག ཝ་ལྤགས་བརྒྱ་ཙམ་ཞིིག དྭ་ཡང་སྒོར་མ་ོབཞི་ི

སྟོང། གཡག་ག་ིརྔ་མ་ཉོ་ིཤུ་ཡིས་མ་ེམདའ་ལྔ་དང་འབྲས་ལྟང་ལྔ། ཇ་སྒམ་གསུམ་

ཉོསོ། ཚངོ་དཔནོ་གྱིསི་གོས་ཆོནེ་ཡུག་གཅོགི གྲ་ོཕྱི་ེསྒྱི་ེད།ོ ཇ་བག་ཆུང་གསུམ་ལོག་

རྟེགས་སུ་སྤྲད་ནས། ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་དང་ཁྱསོ་གཉོསི་ན་ིངའ་ིགྲགོས་པ་ོབླ་ོཐུབ་ཅོགི་

རདེ། ད་རསེ་ངས་ནག་ཆུར་ཚངོ་ཁོང་གཅོགི་འཛུགས་དགསོ་བསམ། ད་ེལྟར་ན་ང་ཚ་ོ

ལོ་ོརྟེག་པར་ཐུག་འཕྲད་ཡོང་ག་ིརེད། ཁྱེད་རང་དགོས་མཁོ་ོགང་ཡོད་ང་ལོ་ཤིོད་དང་། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ངས་ཟོ་ིལོིང་དང་སྟོང་འཁོོར་ནས་ཉོ་ོམ་ཐུབ་པའ་ིདངོས་རྫས་གཅོིག་ཀྱིང་མེད། ཅོེས་

ཨོག་ཚོམ་བྱིལོ་བྱིལོ་བྱེད་ཀྱིིན་གློ་རྩ་ིགཅོིག་ལོག་ཏུ་བཞིག་ནས། གློ་རྩ་ིན་ིབོང་ཚད་

ཆུང་ལོ་རྩ་ཆོེ་བས་ཁྱེད་གཉོིས་ཀྱིིས་ངའི་ཁུར་པ་ོམང་པ་ོཡང་དུ་བཏང་སོང་། ཞིེས་

ལོག་མཐལིོ་གྱི་ིགློ་རྩ་ིད་ེསྣ་ལོ་སྦྱིར་ནས་བསྣམས་ཏ་ེཨ……ཞིསེ་འདྲོནེ་བྱདེ་ཟུང་ཡང་

ཟོམི་བུར་གྱུར་ནས་གློ་རྩིའ་ིདྲོ་ིབཟོང་གསི་རབ་ཏུ་མྱེསོ་པའ་ིཚུལོ་བསྟན།

ཉོ་ིམ་མ་བཞུད་ཙམ་ལོ་མར་ཚའེ་ིཚ་བུ་འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནརོ་དང་བཅོས་པའ་ིཕོ་ོ

གཞིོན་གསུམ་ཡང་ཉོི་མ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་བརྡོ་སྦྱིར་པ་བཞིིན་ཆོེད་མངགས་མེ་

མདའ་ཉོ་ོབར་སླེབེས།

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། འད་ིཡང་ངའ་ིཤིག་པ་ོབློས་ཐུབ་ཅོིག་ཡིན། ཞིེས་འབྲ་ིདགའ་

གཡང་ནརོ་ག་ིལོག་ནས་བཟུང་སྟ་ེགུར་ནང་དུ་ཁྲོདི་ད་ེཚངོ་དཔནོ་ལོ་ང་ོསྤྲདོ་བྱས། 

འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་གྱིིས་ཞིོགས་པའ་ིམཚམས་སྤྲིན་ལོའང་སྐྱེེངས་པ་བསྟེར་

བའ་ིཝ་ལྤགས་མཇུག་མ་འབྱར་བ་ཞིགི་ཚངོ་དཔནོ་ལོ་ལོགས་སུ་སྤྲད་ད།ེ ཁོ་སང་ངའ་ི

ཞིང་པོའ་ིཤིག་པ་ོཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱིིས་བང་མ་ིཆོེད་གཏོང་གིས་མ་ེམདའ་གསར་པ་

ཉོོ་དགོས་ཡོད་ན་ཆོོས་དཔལོ་ཚང་ལོ་ཡོང་ན་འགྲིག་ཅོེས་ལོན་སྐྱེེལོ་བྱུང་། དེ་མ་

གཏགོས་ང་ཚ་ོསྡོདོ་ས་ཁུག་ཁུག་ཡནི་པས་གང་ཡང་ག་ོཀྱི་ིམ་ིའདུག ཅོསེ་བཤིད། 

ཁྱདེ་ལྟ་བུའ་ིཚངོ་དཔནོ་ཆོནེ་པ་ོང་ོཤིསེ་པ་ན་ིང་ཚའོ་ིབསདོ་ནམས་རདེ། ང་ཚ་ོལོ་

ལྤགས་རགིས་དང་དྭ་ཡང་མང་པ་ོཡདོ་ཀྱིང་ཕོན་ཡདོ་པའ་ིདངསོ་པརོ་འགྱུར་དཀའ་མ་ོ

རདེ། དྭ་ཡང་ཕོལོ་ཆོརེ་བུད་མདེ་ཀྱི་ིམག་ོརྒྱན་ལོས་གཞིན་གྱི་ིཕོན་ཐགོས་མདེ ། ཅོསེ་

བཤིད། 
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ཚོང་དཔོན་གྱིིས་ཝ་ལྤགས་ཀྱི་ིམག་ོནས་མཇུག་བར་ཉོམས་འགྱུར་ལྡན་པའ་ིསྒ་ོ

ནས་བྱལིོ་བྱལིོ་ལོན་འགའ་བྱས་ཏ།ེ བཀའ་དྲོནི་ཆོ།ེ ཝ་ལྤགས་མཛསེ་པ་ོའདྲོ་རགི་མྱེངོ་

མདེ། ཅོསེ་བཤིད་ད་ེལོགས་རྟེགས་ཀྱི་ིརནི་དདོ་དུ་ཇ་བག་ཆུང་གཉོསི་སྤྲད།

འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་དང་ཅོེས་པའ་ིཕོ་ོགཞིོན་གསུམ་གྱིིས། གཡ་ིདཀར། ཝ། 

སྦྲ་ེསོགས་ཀྱི་ིལྤགས་རིགས་དང་གློ་རྩི། ཤི་བའ་ིཁྲོག་རྭ། དྭ་ཡང་སྤྲད་ད་ེམ་ིརེས་མ་ེ

མདའ་ར་ེཉོསོ། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་ལོ། ང་ཚ་ོམ་ཐུག་ལོ་ོཤིས་ཕྱིིན་སོང། 

ད་ེསྔ་ཁྱདོ་དང་ཨ་ཁུ་མར་ཁུ་ཚ་ེརངི་གསི་ང་ཚརོ་ད་ེལྟ་བུའ་ིརགོས་བྱས། ད་རསེ་ཁྱདོ་

འདིར་སླེེབས་པ་ང་རང་སེམས་པ་དགའ་བྱུང་། ཉོིན་ཤིས་འདིར་སྐྱེིད་པ་ོབྱས་ནས་

སྡོོད། ང་ཚོས་མ་ེམདའ་ིཚ་ཁོ་འགྲན། ཨ་ཁུ་མར་ཁུ་ཚ་ེརིང་སྐུ་གཟུགས་བད་ེམ་ོཨ་ེ

རདེ། 

འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་གྱིིས། འད་ིལོ་ོཞིང་པོའ་ིགཟུགས་གཞི་ིསྔར་བས་ཐང་པ་

འདུག ལོ་ོགཉོསི་ཀྱི་ིགངོ་ལྷ་སར་གནས་མཇལོ་ཐངེས་གཅོགི་ཕྱིིན་པ་ནས་བཟུང་། ཤི་

སྤོངས་པ་མ་ཟོད་མར་ཇ་ཡང་མ་ིའཐུང་བ། ཉོནི་ར་ེཕྱིག་ལྔ་བརྒྱ་ར་ེབཙལོ་པ་དང་ཉོ་ིམ་

ཕྱི་ིདྲོ་ོནས་བཟུང་ཆུ་ཁོམ་གང་ཡང་མ་ིའཐུང་བར་ཁོ་འདོན་ཁོ་ོན་བཏོན་ནས་སྡོོད་ཀྱི་ི

ཡདོ། ཅོསེ་བཤིད།

ཨོ། ད་ང་ོམ་ཆོོས་པ་འཁྲུལོ་མེད་ཅོིག་ཆོག་པ་རེད། ད་རེས་ངས་ཇ་བག་ཆུང་

གཅོིག་དང་གོས་ཆོེན་གོས་འདང་གཅོིག་ལོག་རྟེགས་སུ་བསྐུར་རྒྱུ་ཡིན།ཁོོང་ཐུག་

པར་འགྲ་ོདགསོ་བསམ་ཡང་། འཇགི་རྟེནེ་འཁོརོ་པའ་ིལོས་ལོ་རྫགོས་མཐའ་མདེ་པས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ད་བར་སྒ་ོཐམེ་པའ་ིལོ་ཆོནེ་འད་ིདོན་མ་ཐུབ། ཅོསེ་བླ་ོཕོམ་གྱི་ིདབུགས་རངི་ཡང་ཤིརོ།

ཆོོས་དཔལོ་ཚང་གི་གུར་མོ་ཆོེ་ཡི་སྦུག་ཏུ་ཚོང་དཔོན་དང་ལོོ་ཙཱ་བ་ཨ་ཆུང། 

ཆོོས་དཔལོ་ཕོ་བུ་གསུམ། འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་སོགས་བསྡོད་ད་ེཚོང་ག་ིསྐེོར་དང་

སྔར་ནས་ད་བར་རང་རང་ག་ིམཐོང་ཐོས་ག་ོརིགས་ཀྱི་ིསྐེད་ཆོ་ཤིོད་ཀྱིིན་འདུག ཆོོས་

དཔལོ་ཕོ་བུ་དང་། འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར། ལོ་ོཙཱ་བ་ཨ་ཆུང་བཅོས་ཀྱི་ིམདུན་དུ་མར་

ཇ་བླུགས་པའ་ིཇ་ཕོོར་བཞིག་ནས་འདུག ཚོང་དཔོན་དང་བཅོས་པའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱི་ི

མདུན་དུ་ལུང་ཡོད་པའ་ིགུ་གུ་ཤིའ་ིཇ་ཕོོར་གྱི་ིནང་དུ་ཇ་ལོ་ོདང་ཀ་ར་མང་ཉུང་མེད་པ་

བླུག་ནས་འདུག 

ལོག་གཡོག་རྣམས་ལོ་ལོས་མ་ེའབུད་པ་དང་། ལོ་ལོས་ཐབ་སྟེང་ག་ིཤི་ཨ་ལོོག་

བརྒྱག་བཞིིན་ཤི་ལྦུ་མ་ལུས་སྐྱེོགས་ཀྱིིས་བཅུས་ནས་ཐབ་ཀྱིི་ཕྱིི་རུ་བཤིོས། ཆོོས་

དཔལོ་ཚང་ག་ིམག་ོམཇུག་ག་ིདབྱ་ེབ་འབྱེད་དཀའ་བའ་ིཧ་པ་སྤུ་སུག་དེས་ཤི་ཁུ་ཡ་ིདྲོ་ི

མ་སྣོམ་བཞིིན་ལོག་གཡོག་པ་རྣམས་ཀྱིི་རྐང་པ་གཉོིས་ཀྱིི་བར་ནས་ཉོ་མ་ོཇི་བཞིིན་

ཕོར་འཁྱུག་ཚུར་འཁྱུག་འགའ་བྱས་ནས་སྤོང་སྟེང་ག་ིཤི་ལྦུ་ལྡག་གནི་འདུག 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས། སྤྲང་ཁྱ་ིད་ེཕོར་ཁྲོིད། ཁོོས་རྒྱགས་ཚད་བཟོས་ཀྱིང་ད་དུང་

ལྟགོས་ནས་ཤི་ིགྲབས་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པ་འདྲོ། རྣམ་རྟེགོ་མ་སླེངོས། ཞིསེ་བཤིད།

དེ་མར་གཡོག་མ་ོཞིིག་གིས་ཞིབས་འདྲོེན་མ་ཞུ། ཁྱོད་ངེད་ཚོས་གཅོེས་ཕྲུག་

བཞིནི་དུ་བསྐྱེངས་ཏ་ེཟོ་ཅོ་ིའདདོ་ཟོ་རྒྱུ་ཡདོ་བཞིིན་དུ་འདརི་ཞིབས་འདྲོནེ་ཞུས་ནས་ཅོ་ི

བྱདེ། ཅོསེ་ཧ་པ་ནག་པ་ོད་ེཔང་དུ་བཟུང་ནས་ཕྱིནི།

ཏོག་ཙམ་ནས་ཤི་ཚོས་ནས་ལོག་གཡོག་ཚོས་ཀ་ཏ་ོར་གཉོིས་ཀྱི་ིནང་དུ་ལུག་ཤི་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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བཙོས་མ་རློངས་པ་ཐུལོ་ཐུལོ་བླུགས་ཏ་ེམགྲོན་སྦྱིིན་གཉོིས་ཀྱི་ིམདུན་དུ་བཞིག ལོག་

གཡོག་ཅོིག་གིས་ཤིེལོ་དམ་ཞིིག་ག་ིཁོ་ལོེབ་ཕྱིེས་ནས་ས་ེཔན་དམར་འདུར་སྡོེར་ཆུང་

འགའ་ིནང་དུ་བླུགས་ནས་ཁོངོ་ཚའོ་ིམདུན་དུ་བཞིག ཁོངོ་ཚསོ་ལོག་ཏུ་གྲ་ིར་ེབཟུང་སྟ་ེ

ལུག་ཤི་རྡོོག་བཙོས་བཟོས། མ་མུ་ཟོས་ཤི་ཏིག་གཅོིག་བཅོད་ད་ེས་ེཔན་དམར་འདུར་

དང་ལྷན་དུ་ཟོ་བཞིིན་དུ། ཨུམ། ཤིག་པ་ོཁྱོད་ཚོའ་ིལུག་ཤི་ད་ེའདྲོའ་ིཞིིམ་པ་ལོ། ཨུམ། 

བྲ་ོབ་ཡག་པ་ོདཔ་ེརེད། ཅོསེ་བཤིད། 

ཆོསོ་དཔལོ་གྱིསི་ཤི་ཏགི་གཅོགི་ལོ་ས་ེཔན་ཉུང་ངུ་ཞིིག་བསྲསེ་ཏ་ེབཟོས།

འཇིགས་བྱེད་ཚ་ེརིང་། འབྲ་ིདགའ་གཡང་ནོར་སོགས་ལོ་ོཆུང་ཕོལོ་ཆོེར་གྱིིས་

ས་ེཔན་ཞིེས་པ་རྣ་བས་ཐོས་མྱེོང་མེད་ལོ་མིག་གིས་ད་ེབས་མཐོང་མྱེོང་མེད། མ་མུ་

ཟོས་ཞིིམ་མདོག་ཁོ་པོའ་ིསྒ་ོནས་ཟོ་བའ་ིཚུལོ་ལོ་བལྟས་ན་སྔར་མིག་གིས་མཐོང་མྱེོང་

མེད་པའ་ིདམར་འདུར་འདུར་ད་ེཞིིམ་པ་ོཞིིག་ཡོད་ངེས་རེད་སྙིམ་ནས་མ་ིརེས་ཤི་ཏིག་

ར་ེབཅོད་ནས་ས་ེཔན་བསྲས་ཏ་ེབཟོས་པ་ན། ཁོ་ནང་མ་ེའབར་བའམ་ལྕ་ེདུམ་བུ་མང་

པོར་གྱུར་བའི་ཚོར་སྣང་གིས་ཧ་ཅོང་བཟོོད་བསྲན་དཀའ་བའི་ཚད་དུ་སླེེབས་ནས་

མིག་ཆུ་རང་དབང་མེད་པ་ཤིོར། ལོག་གཡོག་དང་མ་མུ་ཟོ། ཆོོས་དཔལོ་སོགས་དེར་

ཡདོ་ཚང་མ་རང་དབང་མེད་པར་གད་མ་ོལྷང་ལྷང་དུ་ཤིརོ། 

ལོ་ོཙཱ་བ་ཨ་ཆུང་གིས། ས་ེཔན་ཟོ་མྱེངོ་མདེ་པ་ཨ་ེརདེ། ཇ་ཚ་པ་ོཐུངས་དང་སྐྱེནོ་

མདེ། ཧྭ་ཧྭ་ཧྭ། ང་ཡང་ཐངེས་དང་པ་ོས་ེཔན་ཟོ་དུས་ཁྱདོ་ཚ་ོདང་གཅོགི་པ་རདེ། 

ཕོ་ོགསར་གཉོསི་རང་དབང་མདེ་པར་མགི་ཆུ་ཁྲུམ་ཁྲུམ་དུ་བཞུར་གྱིནི་ཕོན་ཚུན་

གཅོིག་ང་ོགཅོིག་གིས་བལྟས་ཏ་ེགད་མ་ོཤིོར་བ་དང་། འདིས་མ་ིཤི་ིག་ིམ་རེད་པས། 
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

ཞིསེ་ལོ་ོཙཱ་བ་ཨ་ཆུང་ལོ་དྲོསི། 

ཨ་ཆུང་གསི་གད་མ་ོབགདོ་ཀྱིནི་དུ། མ་ིཤི་ིག་ིམ་རདེ། ཁོ་གམོས་སངོ་ན་ཞིིམ་པ་ོ

ཞིགི་ཡདོ། ཅོསེ་ཡང་ཤི་ཏིག་གཅོགི་བཅོད་ད་ེས་ེཔན་མང་ཙམ་ཞིགི་བསྲས་ནས་ཞིམི་

མདགོ་ཁོ་པོའ་ིསྒ་ོནས་བཟོས།

རྡོ་ོའབུམ་གིས་རང་ཉོིད་ད་ེརིང་ཁོོག་ནང་དུ་བད་ེཔ་ོམེད་པར་ཁོ་གཡར་ནས་ཟུར་

ཞིགི་ཏུ་བསྡོད་ད་ེཇ་ཁོ་ོན་བཏུང་པ་ལོས་ཤི་སྦྲང་གཤིགོ་ཙམ་ཡང་མ་ཟོས།

ཞྭ་མ་ོདཀར་པ་ོཤི་ོཕོོར་དང་འདྲོ་བ་གྱིོན་པའ་ིལོག་གཡོག་པ་རྣམས་ན་ིལོས་ལོ་

བརྩོན་པའ་ིམ་ིརྐྱང་རྐྱང་རེད། ཁོ་ོཚོས་ཆུ་ཁོོལོ་འཐུང་བཞིིན་བག་ལོེབ་སྐེམ་པ་ོདང་ཤི་

ས་ེཔན་དང་བསྲས་ཏ་ེཅུང་ཟོད་བཟོས་རྗེསེ། ལོ་ལོས་གྲ་ོབརྫསི། ལོ་ལོས་ཤི་བཏུབ། ལོ་

ལོས་རས་ཁུག་ཞིགི་ག་ིནང་ནས་སྒགོ་པ་དང་ཙངོ་སྐེམ་པ།ོ ཕོངི་བླངས་འངོ་ནས་ཆུ་རུ་

སྦིང་རྗེེས་རག་སྡོིག་ཆོེན་པ་ོཞིིག་ག་ིནང་དུ་ཐུག་པ་སྐེོལོ་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིིག་བྱས། མ་ིགཅོིག་

གིས་མ་ེའབུད་པ་དང་། མ་ིགསུམ་ཐབ་ཀྱི་ིགཡས་གཡོན་དུ་ལོངས་ཏ་ེམ་ིརེའ་ིལོག་ཏུ་

གྲ་ོནར་མ་ོདུང་ག་ིཞིགས་པ་འདྲོ་བ་ར་ེབཟུང་ནས་བཙིར་ལོ་གསང་བའ་ིསྐེད་ཀྱིིས་ག་ོ

རྒྱུ་མདེ་པའ་ིགླུ་དབྱངས་གྱིརེ་བཞིནི་གྲ་ོལྷབེ་མ་ོཆོ་ེཆུང་ག་ིདབྱ་ེབ་འབྱདེ་དཀའ་བ་སན་

མོའ་ིསྒོར་རྒྱ་ཙམ་ར་ེབར་སྣང་ནས་ཁོ་བའ་ིའདབ་མ་ཇ་ིབཞིིན་ཐབ་སྟེང་དུ་ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་

ཁོལོོ་བཞིནི་པའ་ིཐུག་པའ་ིནང་དུ་འཕོངས། 

ཁོ་བའ་ིའདབ་མ་ལྟ་བུའ་ིགྲ་ོལྷེབ་ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་ཁོོལོ་བཞིིན་པའ་ིཐུག་པའ་ིནང་དུ་

འཕོངས་ཟོིན་པ་དང་ཐུག་པ་ཁོོལོ་པ་ཧ་ལོམ་དུས་མཉོམ་རེད། ལོག་གཡོག་རྣམས་

ཀྱིསི་ཁོངོ་ཚ་ོཚང་མར་ཐུག་པ་ཕོརོ་པ་གང་ར་ེབླུགས། ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ག་ིའབྲགོ་པ་



ཁ་སང་གིི་ཚོོ་བ།
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རྣམས་ཀྱི་ིངོས་ནས་བཤིད་ན་ཐུག་པ་བག་ཐུག་ཅོེས་པ་ཆོ་རྒྱུས་མེད་པ་ཞིིག་མ་ཡིན་

ཡང་ད་ེརངི་ག་ིབག་ཐུག་བྲ་ོབཅུད་ཅོན་འད་ིའདྲོ་ཐུང་མྱེངོ་མདེ་

༣༠

ཕྱི་ིཉོནི་ཞིགོས་ཟོས་བཟོས་རྗེསེ། སྦྱིནི་བདག་མ་ལོགས་ཀྱིསི་གསོ་ཁུག་ལོས་ཆུ་

ཚོད་ལྕགས་ཐག་ག་ིའདོགས་ཐག་ཅོན་ཞིིག་བཏོན་ཏ་ེབལྟ་ཙམ་བྱས་ནས་ཆུ་ཚོད་ཕྱིེད་

ཀའ་ིནང་ཚུན་དུ་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། ཁྱོད་ཚོས་མགྱིོགས་པ་ོབསྡུ་གསོག་རྒྱོབ་

ཤིགི ཅོསེ་ལོག་གཡགོ་ཚརོ་བཀའ་ཕོབ།

ན་ཆོེན་བ་ཆོོས་འཕོེལོ་གྱི་ིམིག་གཉོིས་མ་མུ་ཟོ་ཡ་ིཆུ་ཚོད་དེའ་ིསྐེོར་རྒྱ་ལོས་ཆོ་ེ

བར་གདངས་ནས་ཅོ་ལོག་ད་ེག་ར་ེརདེ། ཅོསེ་ཨ་ཆུང་ལོ་དྲོསི།

ད་ེཆུ་ཚདོ་རདེ།

ཆུ་ཚདོ་ཟོརེ་ན་ག་ར་ེརདེ།

དུས་ཚདོ་བལྟ་ཆོདེ་རདེ།

དུས་ཚོད་ལོ་ཅོ་ིབལྟ་རྒྱུ་ཡོད། རྟེག་པར་ཞིོགས་པ་ཉོ་ིམ་ཤིར་ནས་ཤིར་ཞིིང་ནུབ་

ནས་ནུབ་འགྲ་ོབ་ལོ་ད་དུང་ཅོ་ིཞིགི་བལྟ་རྒྱུ་ཡདོ།

ཕྱིིའི་འཇིག་རྟེེན་ལོ་ཆོ་རྒྱུས་གང་ཡང་མེད་པའི་ན་ཆོེན་བ་ཆོོས་འཕོེལོ་གྱིི་རྒྱུ་

མཚན་མེད་ལོ་ཨུ་ཚུགས་ཆོ་ེབའ་ིའདྲོ་ིཚིག་དེས་ཨ་ཆུང་ལོ་སུན་སྣང་ཞིིག་བསྟེར་བ་

དང་གསལོ་བཤིད་བྱེད་ནུས་ཐོན་པའ་ིསྐེད་ཆོ་ཚད་ལྡན་ཞིིག་མ་རྙེད་པས་གང་ལྟར་

དུས་ཚོད་བལྟ་ཆོེད་རེད། ད་ེང་ཚ་ོཕོན་ཐོག་མེད། ཁྱོད་ཀྱི་ིབཤིད་པ་ནང་བཞིིན་རེད། 

ཞིོགས་པ་ཉོ་ིམ་ཤིར་ནས་ཤིར་ཞིིང་ནུབ་ནས་ནུབ་པ་ལོ་བལྟ་རྒྱུ་ཞིིག་ཅོ་ིཡོད། ཅོེས་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

བཤིད། 

ཡ་ཡ། འཛམ་པ་བརྒྱ། གདནོ་འདྲོའེ་ིཅོ་ལོག་ད་ེའདྲོ་ངས་ད་ེརངི་མ་གཏགོས་རགི་

མྱེངོ་མདེ་པས་ཅོ་ིཞིིག་ཡནི་ནམ་སྙིམ་བྱུང་ཞིསེ་མག་ོབ་ོལྕགོ་ལྕགོ་བྱས།

ཚོང་དཔོན་གྱི་ིལོག་གཡོག་དང་ཆོོས་དཔལོ་ཚང་ག་ིགཡོག་པ་ོཚོས་རྟེ་དྲོེལོ་གྱི་ི

སྒར་ེར་ེབཞིནི་བདམས་ནས་ཚངོ་ཟོགོ་བསྐེལོ།

ཚོང་འགྲུལོ་ལོམ་དུ་ཆོས། དྲོེལོ་པ་རྣམས་ལོ་ལོས་རྟེ་ལོ་བཞིོན། ལོ་ལོས་དྲོེལོ་ལོ་

བཞིནོ། ཚངོ་དཔནོ་མ་མུ་ཟོས་རྒྱ་དྲོལེོ་ནག་པ་ོཆོནེ་པ་ོཞིགི་ལོ་བཞིནོ་བཞིནོ་ནས་འདུག 

ཆོསོ་དཔལོ་སགོས་མ་ེམདའ་གསར་པ་དང་བའོུ་ཁུར་པའ་ིསྐྱེསེ་པ་བཅུ་ཡསི་ཁོ་

ས་ལྟར་གཟོབ་མཆོོར་ལོེགས་པར་སྤྲས་ནས་སྦྱིིན་བདག་མ་ལོགས་གཙོ་བའི་ཚོང་

འགྲུལོ་ལོ་སྐྱེལེོ་མ་བྱས།

ལོ་གཤིམ་དུ་སླེེབ་དུས་ཆོོས་དཔལོ་འད་ོབ་ཐང་དཀར་གྱིི་སྟེང་ནས་བཤིོལོ་ཏེ། 

ཤིག་པ།ོ ང་ཚ་ོབོད་མིས་སྐྱེ་ེཐག་མ་རིང་། བསུ་ཐག་མ་ཐུང་ཟོེར་སྲོལོ་ཡོད་པས་འད་ི

མཚམས་ལོས་སྐྱེེལོ་རྒྱུ་མནི་ཞིསེ་བཤིད། 

ཡག་བྱུང་། ཁྱོད་ནི་ཤིི་ཡང་བློས་འགེལོ་རུང་བའི་ཤིག་པ་ོགསེར་འདྲོ་བ་ཞིིག་

རདེ། ཁྱདོ་ཀྱིསི་སམེས་རྩ་འཁོོལོ་བའ་ིསྣ་ེལོནེ་དང་། རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིསྐྱེལེོ་བསུ་གནང་བར་

ངས་སྙིིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞིེས་ཤིོད་བཞིིན་མ་མུ་ཟོ་ཡིས་གོས་

ཁུག་ལོས་ལྕགས་རྩི་འོད་མདངས་བཀྲ་ཞིིང་ཡུ་བ་བ་སོ་བྱས་པའི་ཐུང་མདའ་ཞིིག་

བཏོན་ཏ་ེཤིག་པོ། འད་ིན་ིརང་སྲུང་ག་ིམཚོན་ཆོ་ཁྱད་དུ་འཕོགས་པ་ཞིིག་རེད། ངའ་ི

གྲོགས་པོ་དམག་དཔོན་ཞིིག་གིས་ང་ལོ་སྤྲད་བྱུང་། ད་རེས་ངས་དྲོན་རྟེེན་དུ་ཐུང་
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མདའ་འད་ིཁྱདོ་ལོ་བསྟེར་རྒྱུ་ཡནི། ཞིསེ་ཐུང་མདའ་དང་ལྷན་དུ་མདའེུ་སྒམ་ཆུང་གང་

སྤྲད་ད་ེམདའེུ་བླུགས་སྟངས། མ་ེམདའ་རྒྱག་སྟངས་བསླེབས། 

ཆོོས་དཔལོ་དགའ་སྤྲོའ་ིརྦ་རློབས་རབ་ཏུ་འཕྱུར་བཞིིན་མ་མུ་ཟོར་འཁྱུད་དེ་

འགྲམ་པ་ཡང་ཡང་སྦྱིར་བཞིིན་དུ་ཤིག་པ་ོཁྱོད་ག་དུས་ཚུར་སླེེབས་རྒྱུ་རེད། ཅོེས་

དྲོསི། མ་མུ་ཟོ་ཡསི་ཨགོ་ཚམོས་བྱིལོ་བྱལིོ་བྱེད་བཞིན་དུ། ཤིག་པ།ོ ད་ལྟ་ཤིདོ་དཀའ། 

གཙ་ོབ་ོང་ཚོའ་ིཚོང་ཟོོག་བྲིན་རྒྱུག་ལོེགས་ཉོེས་ལོ་བལྟ་རྒྱུ་རེད། ཕོལོ་ཆོེར་འགྱིང་ན་

ཟླ་གཉོསི་ནང་ང་ཕྱིརི་སླེབེས་ཐུབ་ངསེ་རདེ། ཅོསེ་བཤིད། 

ཁྱདེ་ཕྱིརི་སླེབེས་སྐེབས་ངསེ་པར་དུ་ངའ་ིསར་ཉོནི་ཞིག་བདུན་ཙམ་སྐྱེདི་པ་ོབྱས་

ནས་བཞུགས། ང་ཚའོ་ིསར་ར་ིདྭགས་ཀྱིང་མང་པ་ོཡདོ་པས་སྐེབས་ར་ེར་ིདྭགས་རྒྱག་

པར་འགྲ།ོ སྐེབས་ར་ེཤི་ོསྦིག་རྩདེ་ད་ེསྐྱེདི་པ་ོབྱདེ། ཅོསེ་མ་མུ་ཟོ་ཡ་ིལོག་ནས་འཇུས་ཏ་ེ

བྲལོ་མ་ིཕོདོ་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་བསྟན། 

གྱིེས་ཁོར་ན་ཆོེན་བ་ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་གཡོག་པོ་ཉོི་ཤིར་ཞིེས་བ་དེ་མདུན་དུ་

བསོ་ཏ།ེ འད་ིན་ིངའ་ིགཡགོ་པ་ོཁོ་ཉོན་ག་ོཆོདོ་ཅོགི་ཡནི། མངི་ལོ་ཉོ་ིཤིར་ཟོརེ། ཁྱདོ་ཚ་ོ

ད་ེརངི་ན་ལུང་དུ་ཚགིས་ཞིག་སྡོདོ། ད་ེན་ིངའ་ིདཔྱདི་ཀའ་ིརྩ་ཐང་ཡནི། རྩྭ་ཆུ་བཟོང་ལོ་

ཡུལོ་ལྗོོངས་ཀྱིང་སྐྱེིད་པ་ོཡོད། ད་ེརིང་རྟེ་དྲོེལོ་གྱི་ིརྫ་ིབ་ོཁོ་ོའགྲ་ོག་ིརེད། ཅོེས་བཤིད་

རྗེེས་ཉོི་ཤིར་ལོ་སྐེད་ཤུགས་ཆོེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་གོ་བྱུང་ངམ། ངའི་ཤིག་པོའ་ིརྟེ་དྲོེལོ་

གཅོགི་ཀྱིང་བརོ་རློགས་མདེ་པར་འཚ་ོསྐྱེངོ་བྱདེ་དགསོ། གལོ་སྲདི་རྟེ་དྲོལེོ་གཅོགི་བརོ་

རློགས་སམ་རྐང་ལོག་ཆོག་སྐྱེནོ་བྱུང་ན་ཁྱདོ་རང་ག་ིམག་ོཕོ་ོརགོ་ག་ིཚང་འདྲོ་བ་ད་ེས་

རུ་ལྷུང་རྒྱུ་རེད། ཅོེས་ལྕག་ཚན་ཉོ་ིཤིར་གྱི་ིགཉོའ་རུ་གཞིག་ནས་རྐ་ེགཅོོད་པའ་ིཚུལོ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

བསྟན།

ཕོེབས་སྐྱེེལོ་ཞུ་མཁོན་སྐྱེ་མ་ིབཅུ་པ་ོཆོོས་དཔལོ་གྱི་ིསྣ་ེཁྲོིད་འོག་རླུང་ནག་འཚུབ་

མ་ཞིིག་དང་འདྲོ་བར་གཡས་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིར་ིསྣ་ད་ེནས་བསྐེོར་ཏ་ེཅུང་མ་འགོར་བར་ན་

ལུང་གཡས་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིར་ིབ་ོདེའ་ིརྒྱབ་ཏུ་སླེེབས་ཏ་ེམགྱིོགས་པ་ོརྟེ་ལོས་བབས་ཏ་ེརྟེ་

སྒྲིོག་ཡག་པ་ོརྒྱོབ་ཅོེས་བཀའ་བསྒ་ོབཞིིན་ཁོ་ོརང་ཐོག་མར་བྱིའུ་ས་རུ་བབས་པ་དང་

འདྲོ་བར་འད་ོབ་ཐང་དཀར་རླུང་གཤིོག་ག་ིསྟེང་ནས་བཤིོལོ་ཏ་ེརྟེ་ཡ་ིལོག་པར་སྒྲིོག་

དམ་པ་ོཞིིག་བརྒྱབ་ནས་ཚང་མར་མིག་འགྲིམ་ཞིིག་བྱས་ཏ་ེད་ེརིང་རྩ་ེམ་ོསྐྱེིད་པ་ོཞིིག་

རྩེད་དེ་མེ་མདའ་འདི་དག་ཚོད་ལྟ་ཞིིག་བྱེད་དགོས་ཞིེས་བཤིད་དེ་མེ་མདའ་མར་

ཕོབས་ཏེ་ཅུང་ཟོད་མྱེོང་རོལོ་བྱེད་ཀྱིིན་ཉོམས་འགྱུར་ལྡན་པའི་སྒ་ོནས་ཕུ་དུང་གིས་

ཕྱིིས་ཙམ་བྱས་རྗེེས་དཔུང་ཚོགས་ཀྱི་ིསྣ་ེཁྲོིད་ད་ེམྱུར་སྟབས་ཀྱིིས་ཕྱིིན་ཏ་ེན་ལུང་ལྷ་ོ

ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྡོོ་ཕོ་བོང་ལུག་ཁྱུ་གྲམ་པ་ལྟ་བུ་དེའི་ཁྲོོད་དུ་སླེེབས། ཉོི་ཟླ་སྐེར་གསུམ་

ཕྱིོགས་ཀྱིི་དཔུང་ཚོགས་སྔ་མོ་ནས་དེར་འབྱོར་ཏེ་ན་ལུང་བྱང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བྲག་རིའི་

གསབེ་ཏུ་གབ་ནས་ཡདོ། 

རྩྭ་ཐང་ག་ིགནམ་གཤིིས་ན་ིད་ེའདྲོའ་ིའགྱུར་སླེ་བ་ལོ་ཨང་། ད་རེས་དྲོ་ོསྐྱེིད་ལྡན་

པའ་ིརྟེ་བདུན་དབང་པོའ་ིའོད་སྣང་ད་ེགློ་ོབུར་དུ་སྤྲིན་ནག་ག་ིཡོལོ་བས་བསྒྲིིབས། ལྷ་ོ

ཕྱིགོས་གང་བཟོང་ར་ིབའོ་ིསྟངེ་ནས་ཆོར་སྤྲནི་གྱི་ིཕུང་པ་ོཞིགི་ལོང་ལོངོ་དུ་འཕྱུར། ཐག་

རངི་ག་ིགནམ་སའ་ིམཚམས་ཐགི་ཏུ་འབུ་དམར་གྱི་ིདབྱབིས་དང་འདྲོ་བའ་ིགློགོ་དམར་

ཁྱུག་ཁྱུག་བྱེད་ཅོིང་གཡག་རྒན་གྱི་ིངུར་སྐེད་ལྟ་བུའ་ིའབྲུག་སྐེད་ལྗོིད་པ་ོའགའ་ཡང་

གྲགས་འོང་བ་ན་ིཐམས་ཅོད་དམིགས་མེད་དུ་བཅོོམས་པར་ནུས་པའ་ིགྲགས་ཆོར་
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རླུང་འཚུབ་ཅོགི་སླེབེས་ཉོེར་ཡདོ་པའ་ིཆོ་འཕྲནི་འཇགིས་སུ་རུང་བ་ཞིགི་དང་འདྲོ། 

དེའི་ཚེ། ཚོང་འགྲུལོ་དལོ་པོའ་ིངང་ནས་ན་ལུང་རྩྭ་ཐང་གི་ཆུ་བོའ་ིའགྲམ་དུ་

སླེེབས། དྲོེལོ་བ་ཚོས་བྲེལོ་བ་ཚུབ་ཚུབ་ཀྱིིས་ད་ོཔ་ོཕོབས་རྗེེས་ན་ེཙོའ་ིགཤིོག་པར་

གཅོོ་འདྲོི་བའི་སྤོང་ལྗོོངས་ཀྱིི་སྟེང་དུ་ཏིར་པར་གྱིི་གུར་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཕུབས་པ་དང་། 

མཚོན་བྱེད་རང་བཞིིན་གྱིི་དར་ཆོ་ལྗོང་མདོག་དེ་རླུང་གིས་དལོ་བུར་གཡོ་བཞིིན་

འདུག  

སྤྱིང་གྲུང་ལྡན་པའ་ིཉོ་ིཤིར་གྱིིས་རྟེ་དྲོེལོ་ཡོངས་ཆུ་བོའ་ིཕོ་རོལོ་དུ་དེད་ཅོིང་རང་

ཉོདི་དའེུ་ཆུང་ཆུང་ཞིགི་ག་ིསྟངེ་དུ་བསྡོད་ནས་འདུག

ཅུང་ཙམ་ཕྱིིན་རྗེེས། ཏིར་པར་གུར་ཆོེན་པ་ོདེའ་ིསྟེང་ནས་མ་ེགཏོང་བའ་ིདུ་བ་

གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མ་ོལྟར་གྱིེན་ནས་གྱིེན་དུ་འཕྱུར། མ་མུ་ཟོ་སོགས་གནས་བབས་

ཡོད་པའ་ིམ་ིར་ེཟུང་སྤོང་ལྗོོངས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་བསྡོད་ནས་འདུག  གཞིན་རྣམས་འགའ་

ཤིས་ཆུ་འགྲམ་དུ་ཆུ་ལོེན་པར་ཕྱིིན་པ་དང་འགའ་ཤིས་ཀྱིིས་ནང་ལོས་བྱེད་ཀྱིིན་ཉོིན་

གུང་ག་ིཟོ་མ་བཟོ་ོབཞིིན་ཡོད་པ་འདྲོ། ཅུང་ཟོད་ཕྱིིན་རྗེེས། ད་རེས་གང་བཟོང་ར་ིབོའ་ི

སྟངེ་ག་ིཆོར་སྤྲནི་གྱི་ིཕུང་པ་ོད་ེརྒྱ་ཆོ་ེརུ་ཕྱིནི་ཏ་ེམཁོའ་དབྱངིས་ཀྱི་ིཕྱིདེ་ཀར་ཁྱབ་པ་མ་

ཟོད། ཆོར་བ་ཐར་ཐོར་འགའ་བབས་ནས་བྱུང་བས་ད་རེས་ཕྱི་ིརོལོ་གྱི་ིསྤོང་ལྗོོངས་

སྟངེ་དུ་ངལོ་གས་ོབཞིནི་པའ་ིམ་ིརྣམས་བྲལེོ་བ་ཚུབ་ཚུབ་ཀྱིསི་གུར་ནང་དུ་འཛུལོ། ལྷ་ོ

བྱང་རི་བོ་གཉོིས་ཀྱིི་བྲག་གསེབ་དང་རྡོོ་ཕོ་བོང་གི་ཕོག་ནས་སྡོིག་ཉོེས་ཅོན་གྱིི་མེ་

མདའ་ིཁོ་ར་ེར་ེབཞིནི་ཏརི་པར་གྱི་ིགུར་གྱི་ིསྟེང་དུ་གཟོས་ནས་འདུག  རྡོ་ོའབུམ་གྱི་ིམ་ེ

མདའི་ཁོ་གུར་གྱིི་ནུབ་ཕྱིོགས་སུ་ཡོད་པའི་བྱེ་མའི་དེའུ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གི་སྟེང་དུ་
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བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་ཀིྱིས་བརྩམས།

གཟོས་ནས་ཡདོ་པ་ཁོ་ོརང་གསི་མ་གཏགོས་སུས་ཤིསེ། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཐུང་མདའ་ད་ེརུམ་ནས་བླངས་ཏ་ེམ་ེམདའ་ིཕྲུ་གུ་འདིས་བོའུ་

སྣ་ེའདྲོེན་དགོས་ཞིེས་ཆོིག་ལོབ་རྒྱག་བཞིིན་དུ་ཏྭཞིེས་རྒྱབ་པ་དང་དུས་མཉོམ་ལྷ་ོབྱང་

ར་ིགཉོིས་ཀྱི་ིསྟེང་ནས་མ་ེམདའ་ིསྐེད་སྲན་མ་བརྔོས་པ་ལྟར་གྲགས་ཤིིང་མདེའུ་དྲོག་

ཆོར་ལྟར་གུར་གྱི་ིསྟེང་དུ་བབས། ད་ེའཕྲལོ། གུར་ནང་ཟོིང་ལོོང་ལོོང་དུ་གྱུར། མ་ེ

མདའ་ཐོག་པའ་ིམ་ིབཞི་ིགཅོིག་རྗེེས་གཉོིས་མཐུད་ཀྱིིས་ཕྱིིར་ཐོན་ནས་གོམ་པ་གསུམ་

བཞི་ིཕྱིིན་པ་དང་དུས་མཉོམ་མ་ིགཉོིས་རྐྱེན་ལོམ་དུ་ཤིོར། གཞིན་གཉོིས་འཕྲལོ་མར་

ས་རུ་ཉོལོ་ཏ་ེལྷ་ོབྱང་ར་ིགཉོིས་ཀྱི་ིཕྱིོགས་སུ་མ་ེམདའ་རྒྱབ་བྱུང་བས་དཔུང་ཚོགས་

གཉོིས་ཀྱི་ིམ་ེམདའ་ིཁོ་མ་ིད་ེགཉོིས་ལོ་གཟོེས་ཏ་ེརྒྱབ། དེའ་ིསྐེབས་གུར་གྱི་ིགཤིམ་

འདབས་ནས་ཞྭ་མ་ོདཀར་པ་ོཞིིག་ཕྱིིར་དོན་པ་དང་ད་ེཕྱིོགས་ནས་མ་ེམདའེ་ིཁོ་གྲགས་

པ་དུས་མཉོམ་ཉོ་ིམ་རྒྱལོ་མཚན་གྱི་ིཞྭ་མ་ོཤིོག་བུ་རླུང་གིས་ཁྱེར་བ་ལྟར་རྒྱབ་ཕྱིོགས་

སུ་གཡུག་པས་ཁོོས་མ་ེམདའ་ིཁོ་ཞྭ་མ་ོདཀར་པ་ོདེར་གཟོེས་ཏ་ེརྒྱབ། ཅུང་མ་འགོར་

བར་ཞྭ་མོ་དཀར་པོ་དེ་རིམ་གྱིིས་དམར་པོར་གྱུར། ད་རེས་ས་རུ་ཉོལོ་བའི་མི་དེ་

གཉོིས་ཀྱིང་ཡ་ང་པའ་ིསྒ་ོནས་འཇིག་རྟེེན་ཕྱི་ིམའ་ིལོམ་དུ་གཤིེགས་པ་ལོ་མ་ེལྕ་ེལྟར་

རབ་ཏུ་འབར་བའ་ིཁོངོ་ཁྲོསོ་སྐྱེལེོ་མ་བྱས། ད་ེའཚམས་ནས་མ་ེའདའ་ིསྐེད་འཇགས། 

སེར་ཆོེན་བ་ཆོོས་དཔལོ་དང་ཉོི་ཟླ་སྐེར་གསུམ་གྱིིས་ཞིིབ་ཅོིང་ཕྲ་བའི་ལྐོོག་

གཡའོ་ིཇུས་ངན་ལོམ་དུ་སངོ་ནས་ཇ་ཡུན་ཙམ་གྱི་ིདུས་ཐུང་དའེ་ིནང་ཉོསེ་པ་མདེ་པའ་ི

མ་ིབཅུ་གསུམ་གྱི་ིསྲོག་བཅོད་པ་མ་ཟོད། རིན་ཐང་ཆོ་ེབའ་ིཚོང་ཟོོག་འབོར་ཆོེན་ཞིིག་

དང་རྟེ་དྲོེལོ་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་ལོག་ཏུ་ཐོབ་པས་རྒྱུ་དངོས་དང་རྟེ་དྲོེལོ་ཕྱིེད་དགོས་བྱས་ཏ་ེ
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དགའ་སྟོན་གྱི་ིཚུལོ་དུ་ན་ཆོེན་བ་ཆོོས་འཕོེལོ་གྱི་ིསྦྲ་དང་ཐག་མ་ིརིང་བའ་ིསྤོང་ལྗོོངས་

ཀྱི་ིསྟངེ་དུ་ཉོནི་ཞིག་བདུན་རངི་ཟོ་འཐུང་དང་རྩེད་འཇརོ་རལོོ། 

ཉོིན་གསུམ་པའ་ིདགོང་མ་ོརྡོ་ོའབུམ་བྱ་འཕུར་རྗེེས་མེད་དུ་གྱུར། ཁོོའ་ིཉོལོ་ས་རུ་

སྐྲ་གཞུག་དམར་པ་ོད་ེདང་རྒྱུན་དུ་སྐེེད་པར་གཟོེར་བའ་ིསྐེེད་གྲ་ིཕྲ་རིང་ད་ེལོས་གཞིན་

གང་ཡང་མ་ིའདུག 

གསརེ་མཚསོ་ངའ་ིབུ་ངའ་ིབུ་ཞིསེ་ངུས། 

ཆོོས་དཔལོ་གྱིིས་ཤིིག་ལོ་རྒྱབ་ཀྱིང་གོང་བའ་ིཕྱི་ིརེད་ཅོེས་ཇ་ཕོོར་ཤུགས་ཀྱིིས་

ཅོགོ་ཙེའ་ིསྟངེ་དུ་བརྡོབ། 

༢༠༡༢ལོོའ་ིཟླ་ལྔ་པའ་ིཚེས་བཅུ་ཉོིན་ཁོམས་ཚ་བ་པ་ཤིོད་དུ་འབྲ་ིམག་ོབརྩམས་

ཤིིང་། ༢༠༡༣ལོོའ་ིཟླ་ལྔ་པར་པེ་ཅོིང་དུ་མཇུག་རྫོགས་པར་བྲིས། ཟླ་ལྔ་པ་ནས་

བརྒྱད་པའ་ིབར་པ་ེཅོངི་དང་ལྷ་སར་བཟོ་ོབཅོསོ་རྒྱབ་ཏ་ེགཏན་ལོ་ཕོབ། 
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