
ཨིན་ལི་ཁོ། ཁོད་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་སོབ་ཁིད་ལ་མཉན་ཏེ་ཕིར་རང་

ཁིམ་དུ་ལོག་མ་ཐག མ་ཡུམ་གི་པང་དུ་འཁྱུད་པ་ནི་དངོས་གནས་ཧ་

ཅང་བདེ་སྐིད་ལན་པ་ཞིག་རེད། རེད་ཡ། དགེ་རྒན་གིས་ཁོད་ལ་

གསུངས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བར་མ་ཟད། མི་ལ་སེམས་གསོ་ཐོབ་པ་

ཞིག་ཀྱང་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ལ་སྐེ་འཇུ་བེད་དུ་

བཅུག་ཅིང་། དཀོན་མཆོག་ང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་གནས་པས་རེད། ང་

རང་ཚེ་ལས་འདའ་སྐབས་དང་། ཁོད་ཀྱི་ཡབ་ཆེན་ཚེ་ལས་འདའ་

སྐབས། ང་ཚོས“མ་ཡུམ་ལགས། ཡབ་ཆེན་ལགས། ཨིན་ལི་ཁོ། གཏན་

གེས་ཞུ”ཞེས་པའི་འཇིགས་སུ་རུང་ལ་རེ་ཐག་ཆད་པའི་སྐད་ཆ་འདི་

སར་ཡང་བཟ་མི་དགོས། རྒྱུ་མཚན་ནི་མི་འགང་བར་ང་ཚོ་འཇིག་རེན་

གཞན་ཞིག་ནས་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་དགོས་པས་རེད། སུ་ཞིག་གིས་

བཟོད་དཀའ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱངས་མྱོང་ན། དེ་རུ་ལས་ལན་ཐོབ་ངེས། 

འཇིག་རེན་འདི་ནས་བརྩེ་བ་ཕུལ་མྱོང་བའི་མི་ལ། འཇིག་རེན་གཞན་

ཞིག་ནས་རང་ཉིད་ཆེས་དགའ་བའི་མི་དང་འཕྲད་ཐུབ་ངེས། དེ་རུ་

ནག་ཉེས་མེད་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་འཆི་བ་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོ་

རང་ཉིད་ཀྱིས་འཇིག་རེན་དེ་དང་མཐུན་སྡེབ་བ་དགོས། གཅེས་ཕྲུག་

ཁོད་ཀྱིས་ངའི་སྐད་ཆར་ཉོན། ཁོད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་གཅེས་པའི་མི་

རྣམས་ལ་ལས་བཟང་བོ་དང་བརྩེ་དུང་

རྣལ་མ་རེ་དབུལ་རྒྱུ་དང་། རང་གི་

སོབ་གོགས་ལ་སྤོད་ལམ་ཡག་པོ་རེ ་

སོན་པ་དང་བརྩེ་སེམས་ཡང་དག་རེ་བཟུང་ཚེ། འཇིག་རེན་དེར་བསྙེག་

པའི་གོམ་པ་གང་རེ་མདུན་སོ་བས་པ་དང་མཚུངས། དེར་མ་ཟད། མི་

འདོད་པའི་རྐྱེན་ངན་དང་སྡུག་བསྔལ་རེ་རེས་ཁོད་རང་འཇིག་རེན་

དེར་བར་ཐག་ཇེ་ཉེར་གཏོང་བཞིན་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་སྡུག་བསྔལ་རེ་

རེས་ཁོད་ཀྱི་ལུས་སེང་དུ་ཡོད་པའི་སྡིག་སྒིབ་སྦྱོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 

མིག་ཆུ་རོག་པོ་རེ་རེས་ཁོད་ཀྱི་མི་གཙང་བའི་དྲི་མ་འདག་པར་བེད་

པས་རེད། ཁོད་ཀྱིས་ཉི་མ་རེ་རེར་དེ་རིང་ཁ་སང་བསྒྲུབས་པ་ལས་

བཟང་ཞིང་། མི་རྣམས་དགའ་བར་བེད་པ་དེ་བསོམ་དགོས། ཉིན་རེའི་

ཞོགས་པའི་དུས་སུ་སེམས་ལ་འདི་ལྟར་བསོམ་དགོས་ཏེ། དེ་རིང་

དགེ་བའི་ལས་ཤིག་བསྒྲུབས་ནས་ཡབ་ཆེན་ཐུགས་

དགེས་པར་བེད་སྙམ་པ་དང་། མི་སུ་ཞིག་གམ་

སོབ་གོགས་དང་། དགེ་རྒན། རང་གི་ནུ་བོ་

དང་མི་གཞན་སུ་ཞིག་ཧ་ཅང་དགའ་

བའི་དོན་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་བསམ་

རོགས། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོད་ལ་

ལས་སྒྲུབ་ཀྱི ་ནུས ་པ ་གནང་བར་

གསོལ་བ་འདེབས་རོགས། ཁོད་ཀྱིས་

དཀོན་མཆོག་ལ་འདི ་ལྟར་གསོལ་བ་

གདབ་དགོས། སྐབས་མགོན་ལགས། ང་

རང་བམས་ལན་དང་བླ་མེད། དཔའ་བོ། གུས་

ལན། གཞུང་དྲང་བ་འདོད་པས། བདག་ལ་མགོན་

སྐབས་གནང་རོགས། དེ་ལྟར་མཚན་མོ་རེ་རེར་མ་ཡུམ་ལ་འོ་བས་ནས་

གེས་འཚམ་ཞུ་སྐབས། ངས་ཁོ་མོར“ཁེད་ཀྱིས་དེ་རིང་གཅེས་ཕྲུག་ལ་འོ་

བས་པ་དེ་ཁ་སང་ལས་བཟང་ཞིང་། ཁ་སང་ལས་འོ་བེད་རན་

འདུག”ཅེས་ཞུ་ཆོག ཁོད་ཀྱིས་དུས་གཏན་དུ་སེམས་ལ་གཟུང་དགོས། 

ཁོད་ལ་མི་ཚེ་འདི་མཇུག་རོགས་རེས་སར་ཡང་གཞན་དང་མི་འདྲ་

ཞིང་བདེ་སྐིད་ལན་པའི་ཨིན་ལི་ཁོ་ཞིག་ཡོད། གསོལ་བ་ཐོབས་ཤིག མ་

ཡུམ་ཞིག་གིས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་གིས་ལག་ཟུང་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་

ཕུར་ཚུགས་སུ་འདེབས་པ་མཐོང་སྐབས། ཁོ་མོའི་མཚར་སྡུག་ལན་ལ་

ཞིམ་མངར་འཛོམས་པའི་ཚོར་བ་དེ་ཁོད་ཀྱིས་ཀུན་རོག་བ་ཐབས་བལ། 

ངས་ཁོད་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས་ཀྱིན་པ་མཐོང་ཚེ། ངའི་སེམས་ལ་སུ་

ཞིག་གིས་ཁོད་ལ་གཟབ་ལྟ་དང་གཟབ་ཉན་བེད་ཀྱིན་ཡོད་པའི་ཚོར་

སྣང་སྐེས་འོང་། དེའི་རྐྱེན་གིས་བླ་ན་མེད་ཅིང་བང་སེམས་ལན་པའི་

དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོར་མགོན་སྐབས་གནང་གིན་ཡོད་པ་ང་ལ་ཡིད་

ཆེས་བརན་པོ་ཡོད་ཅིང་། ངས་སྔར་བས་ཀྱང་ཁོད་ལ་གཅེས་འདོད་པ་

དང་བ་བར་ཧུར་བརོྩན་བ་འདོད། དཀའ་ངལ་ལ་བཟོད་བསན་དང་

ཐུགས་དཀྱེལ་ཆེན་པོར་བས་ཏེ། བག་ལྷོད་པོས་འཆི་

བ་གདོང་གིས་བསུ་བར་འདོད། ཀྱེ། བང་

སེམས་ལན་པའི་སྐབས་མགོན་ལགས། ང་

ཚེ ་ལས་འདས་རེས་ངས་རང་གི ་མ་

ཡུམ་གི ་སྐད་གདངས་ཐོས་ཐུབ་པ་

དང་། ངའི་གཅེས་ཕྲུག་ཚོ་དང་ལྷན་

འཛོམས་བེད་དུ་འཇུག་རོགས། ངས་

ཨིན་ལི་ཁོ་བསྐར་དུ་མཐོང་བའི་ཚེ་

ན། ཚེ་ཐག་རིང་བའི་ཨིན་ལི་ཁོ་ལ་རེན་

འབེལ་ཞུ་ཞོར། ཁོ་ལ་སྐེ་འཇུ་བས་ནས་

དུས་གཏན་དུ་གེས་མི་སིད། ཀྱེ། གསོལ་འདེབས་

གིས་དང་། ང་ཚོས་མཉམ་དུ་གསོལ་འདེབས་བེད། ང་

ཚོས་འདི་ལྟར་དུང་བ་དང་བམས་བརྩེའི་ངང་དག་ཞིང་གི་ཡིད་ཆེས་

སེམས་སུ་དམ་པོར་འཛིན་ཨང་། ངའི་གཅེས་སུ་འོས་པའི་བུ་ཕྲུག

-----ཁྱོད་ཀི་མ་ཡུམ་གིས།

28.སྐད་ཆ་ཞིག་ལ་སིད་ལྟོས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཆ་དང་འཕེད་ལྟོས་ཡུལ་སྐད་ཀི་ཆ་གཉིས་གཉིས་དབྱེ་རུང་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་

གང་ལ་ཐུག

སྐད་ཆའི་སིད་ལྟོས་དང་འཕྲེད་ལྟོས་ཀྱི་ལྟ་བ་ནི། དེང་རབས་སྐད་ཆ་རིག་པའི་ཤིང་རའི་སོལ་འབེད་པ་སུ་

སུར་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་སྤིར་བཏང་སྐད་ཆ་རིག་པའི་ཁིད་ཡིག(1916ལོ)ཅེས་པ་ལས་ཐོག་མར་བཏོན་པ་

ཡིན་ལ། སྐད་ཆ་གང་ཡིན་ཡང་མི་རིགས་ཤིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་དང་བསྡོངས་ཏེ། སྐད་གདངས་དང་། 

ཐ་སྙད། ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་སྦྱོར་བ། ཐ་ན་སྐད་ཆའི་སྒིག་གཞི་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བ་ངང་གིས་འབྱུང་གིན་ཡོད་ཕིར། 

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་རིམ་ལྟར་སྐད་ཆའི་འཕེལ་རིམ་ལ་དཔྱད་པ་ནི། སྐད་ཆ་རང་སེང་གི་སྦྱོར་བ་དང་དེ་ལ་བརེན་

པའི་རིག་གནས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལ་བརག་པའི་ཐབས་དམ་པར་ངེས་པར་མ་ཟད། སྐད་ཆ་དེ་སྤོད་པའི་མི་རིགས་

གང་གི་འཕེལ་འགྱུར་ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔྱད་པའི་བེད་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པ་ནི། སྐད་ཆ་ལ་ལོ་

རྒྱུས་ཉར་ཡོད་ལ། ལོ་རྒྱུས་ནི་ད་ནས་གནའ་བོའི་དུས་ལ་དཔྱད་པའི་སིད་ལྟོས་ཀྱི་དོན་

ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར་དང་། སྤིར་སྐད་ཆ་གང་ཡིན་ཡང་ཡུལ་གྲུ་ངེས་ཅན་

ཞིག་ཏུ་བྱུང་ཞིང་སྤོད་པ་ཡིན་པས་ཡུལ་སྐད་ཅིག་ངེས་པར་ཡིན་

ཡང་། སྐད་ཆ་གཅིག་བརོད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བཤུལ་

ལམ་རིང་མོའི་ནང་དུ་སྤི་ཚོགས་ཀྱི་སྒིག་འཛུགས་དང་ཆབ་སིད་ཀྱི་དབང་

ཤུགས་མི་མཐུན་པའི་ནང་དུ་འཚོ་བཞིན། ལས་རིགས་སྣ་ཚོགས་མི་བེད་རང་དབང་

མེད་པས་གཏུགས་པའི་ཁར། དམག་འབངས་མངགས་འདྲེན་དང་། ཕི་ནང་གི་ཆབ་སིད་ཀྱི་

བཀག་སྡོམ། རིག་གནས་གཞན་པའི་ཤན་ཤུགས། འགིམ་འགྲུལ་སབས་བདེ་མི་བདེ་ཅི་རིགས་ཀྱི་

དབང་གིས། དུས་སྐབས་གཅིག་གི་ནང་དུ་ས་གནས་མི་འདྲ་བར་སྤོད་པའི་སྐད་ཆ་གཅིག་པ་ལའང་ཁད་

པར་གཏན་ནས་མེད་པ་མི་སིད་པའི་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་ནི། སྐད་ཆ་ཞིག་གི་གནས་སངས་ལ་དཔྱད་པའི་ཐབས་

ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཕིར། ཨེན་ཀེ་སིས(恩格斯)ཀྱང་། ཁོད་ཀྱིས་མི་རིགས་རང་གི་སྐད་ཆ་དང་སྐད་ཆ་

གཞན་པ་གཤིབ་སྡུར་བས་ན། ད་གཟོད་རང་གི་སྐད་ཆ་ལ་ཆ་རྒྱུས་གསལ་བོ་རེད་ཐུབ་ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན། མི་

རིགས་ཤིག་གི་སྐད་ཆ་ལ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་རྒྱུས་ལོན་བ་དགོས་ན། སྐད་ཆའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་དང་དུས་

མཉམ་གི་གནས་སངས་ལ་དཔྱད་དགོས་ཕིར། སྐད་ཆ་གང་ལ་སིད་ལྟོས་དང་

འཕྲེད་ལྟོས་ཀྱི་རིག་པ་གཉིས་གཉིས་ཕེ་ནས་དཔྱད་པ་ལ་ལེགས་ཆའང་མི་

དམན་པ་ཐོན་དང་འཐོན་བཞིན་པའོ། །

29.སྐད་ཆ་ནི་མི་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་བར་ཐབས་ཀི་མ་ལག་ཅིག་ཡིན་ན། འདབ་ཆགས་ཀི་སྐད་ཆ་དང་རིས་འཁོར་

གི་སྐད་ཆ་སོགས་ཀི་བརོད་ལུགས་ཀང་བདོག་པས། གནད་དོན་འདིར་ཇི་ལྟར་དཔྱད་འོས། 

སྤིར་སྐད་དམ་སྐད་ཆ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་གཅིག་པུའི་བཏགས་དོན་གི་ཆ་ནས་འགལ་བར་གཟུང་མི་རུང་བ། 

རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་རི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། འདབ་ཆགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་ཀྱང་སྦྱར་རུང་བས་མཚོན་ཞིང་། འདིར་

གཙོ་བོ་སྐད་ཆ་ཞེས་པ་དེ་གདགས་གཞི་གང་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། བཏགས་དོན་ཅི་ཞིག་ལ་བེད་པ་གནད་ཀྱི་འགངས་སུ་

གཟུང་དགོས་པ་སེ། འགོ་བ་མིའི་སྐད་ཆ་ཞེས་པ་ནི་སྐད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་བེ་བག་པ་ལ་སྤི་མཐུན་དུ་གྲུབ་པའི་སྐེ་གནས་

འདུ་འཕྲལ་ལས་བྱུང་ཞིང་། ཆ་ཤས་སོ་སོར་གསིལ་རུང་བ། ཡང་ཡང་བསྐར་ཏེ་སྦྱོར་བ་གསར་བ་སེལ་བའི་བར་

ཐབས་ཀྱི་མ་ལག་ཅིག་ལ་བ་དགོས་གཤིས། རང་བཞིན་ལྷན་སྐེས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་སྐད་ཆའི་ནུས་པ་བག་ལ་

ཉལ་བ་གང་ཞིག་ཁོར་ཡུག་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྐད་ཆ་ཡང་ཡང་ཐོས་པས་གསལ་བཏབ་ཅིང་། མིང་

བར་རེ་རེ་བཞིན་བསབས་ཤིང་ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་དུ་གྲུབ་པའི་སྒིག་གཞི་ལྟར། ཚིག་སྦྱོར་སྣ་

ཚོགས་སེལ་གིན་སེལ་གིན་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལ་གཞོལ་བར་མ་ཟད། “སྐད་གདངས་ཀྱི་

སྦྱོར་ལུགས་ནི་སྐད་ཆའི་རིག་གནས་ཀྱི་རྣམ་པའི་རེན་གཞིར་གྲུབ་ཅིང་།” “མི་

རིགས་ཤིག་གི་སྐད་གདངས་དང་མི་རིགས་དེའི་རིག་གནས་ཀྱི་གཤིས་ཀའི་

བར་ལ་ལྟོས་གྲུབ་ཀྱི་འབེལ་བ་ཟབ་མོ་ཆགས་ཏེ།” སྐད་ཆའི་སྦྱོར་བ་ཆ་

ཚང་ཞིག་ཐོས་པའི་མོད་ལ། མི་རིགས་གང་གི་སྐད་ཆ་ཡིན་པ་དཔག་

ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཀྱང་། སོག་ཆགས་ཕལ་བའི་སྐད་སྒ་ནི་ལྷན་སྐེས་

ཀྱི་སྒ་ངེས་ཅན་ཞིག་མ་གཏོགས་པར་ཁོར་ཡུག་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གནས་ཀྱང་གོ་བུར་ངག་

བརོལ་ནས་སྐད་ཆའི་སྦྱོར་བ་སྣ་ཚོགས་སེལ་བའི་ནུས་པ་ནམ་ཡང་འབྱུང་མི་སིད་ཅིང་། ཁ་ནས་

ཐོན་པའི་སྐད་སྒ་དེ་ཡང་རྣམ་གངས་ངེས་པ་ཅན་དེ་ལས་འཕར་དུ་མེད་པར། སྐད་སྒ་མཚུངས་པ་འོར་མར་

བསྐར་ཏེ་བར་ཙམ་སོན་བེད་དུ་སྤོད་པའི་ཕིར་ན། སྐད་ཆ་ཙམ་པོ་བ་ཞེས་གདགས་ཆོག་ཀྱང་འགོ་བ་མིའི་སྐད་ཆའི་

བེ་བག་གང་ལའང་བསྒྲུན་དུ་མེད་པ་དང་། རྩིས་འཁོར་གི་སྐད་ཆ་ཞེས་པ་ནི་མི་ཡི་སྐད་ཆའི་སྦྱོར་བ་རྩིས་འགོས་

ཅན་དུ་བསྡེབས་ཏེ། སེམས་མེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ནང་ལ་བཅུག་རེས། བར་རགས་ཀྱིས་བཀོད་འདོམས་འོག་ཚིག་

སྦྱོར་སྣ་ཚོགས་སེལ་བར་བེད་ཀྱང་། དེ་ཡང་མི་ཡིས་བཀོད་འདོམས་དང་བལ་ན་རང་དབང་གིས་སྐད་ཆ་གང་ཡང་

གསར་དུ་སེལ་མི་ནུས་པས། དོན་དངོས་སུ་མི་ཡི་སྐད་ཆ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་སྐོར་བ་རེད་དོ། ། 

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་།

• སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གིས་བསྒྱུར •

མཚོ་སྔོན་དགེ་འོས་སོབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་འོས་སོབ་གིང་།   • ལྕགས་ཐར་རྒྱལ •



འཇར་མན་ཞེས་པ་ནི་གནའ་བོའི་འཇར་

མན ་གི ་ སྐད ་ལས“མི ་ དམངས ་ཀྱི ་ རྒྱལ ་

ཁབ”ཅེས་པའི་དོན་ཡིན།   ཡོ་རོབ་དབུས་མར་

མཆིས་ཤིང་།    ཡོ་རོབ་སྐམ་ས་ཆེན་པོའི“བཞི་

མདོ”རུ་འབོད་པ་རེད།   རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནི་མིང་

གགས་ཆེ་བའི་བཟོ་ལས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་

ཞིག་ཡིན་པ་དང་།   བཟོ་ལས་ཐོན་འབབ་ཀྱི་

ཚད་འཛམ་གིང་གི་མདུན་གས་སུ་སེབས་ཤིང་།   

དཔལ་འབོར་གི་སོབས་ཤུགས་ཡོ་རོབ་གིང་གི་

རྩེ་གར་གྱུར་ཡོད།   མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ས་བབ་ལྷོ་

རྒྱུད་མཐོ་ཞིང་བང་རྒྱུད་དམའ་བ་དང་།  མུ་

མཐའ་མེད་པའི་བདེ་ཐང་དང་།   ལུ་གུའི་རྒྱུད་

དུ་ཆགས་པའི་རི་ཚོགས།  སྐར་ཚོགས་ལྟར་བཀྲམ་པའི་

མཚེའུ།  ཆུ་མགོ་མང་ལ་བཞུར་རྒྱུན་རིང་བའི་ཆུ་བོ་སོགས་

ཀྱིས་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སུ་ཡོད་པའི་འཇར་མན་གི་

མཛེས་ལྗོངས་དག་གྲུབ་པ་རེད།  བང་མཚོ་དང་པའོ་ལའོ་དེ་

མཚོའི་འགམ་རྒྱུད་ནི་དྲོ་ལ་རླན་གཤེར་ལན་ཞིང་ཡུལ་ལྗོངས་

མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་དང་།   ཨེར་པེ་སི་རི་ཟོམ་དང་ཁ་བ།  

ནགས་ཚལ་སོགས་ཀྱིས་གནས་སོྐར་པ་དག་གི་ཡིད་ཀྱི་དང་

བ་དྲངས་ཡོད།   ལེད་

དབིན ་ཆུ ་ བོའི ་འགམ ་

རྒྱུད་ཀྱི་བར་མ་ཆད་པར་

ཡོད་པའི་རྒུན་འབྲུམ་ར་བ་དང་།  ཕྲེང་རོག་བཞིན་བསར་

བའི་གནའ་བོའི་མཁར་རོང་།   དབེན་ཞིང་གལ་དག་པར་

བདོག་པའི་ཞིང་སྡེའི་ཡུལ་ལོྗངས་སོགས་ཀྱིས་ཡིད་དབང་

འཕྲོག་པའི་འཆར་ཡན་གི་ཁ་དོག་ངང་གིས་གྲུབ་ཡོད།   

འཇར་མན་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་རིམ་སོ་སོར་བསྐྲུན་པའི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཟོ་སྐྲུན་གི་བཀོད་པ་དང་།  དཔེ་

མཛོད་ཁང་།   རེན་མཛོད་ཁང་ཤིན་ཏུ་མང་བོ་ཡོད།    འཇར་

མན་དུ་ཆེས་སྔ་ཤོས་ཀྱི་ལའོ་ཁི་ཁིའི་བཟོ་སྐྲུན་གི་ཁད་ཆོས་

ལན་པའི་ཨའོ་ཀའོ་སི་ཐོལ་སི་མཁར་རོང་གི་མཛེས་སྤས་ཧ་

ཅང་ཞིབ་ཚགས་ལན་ཞིང་སྤུས་ལེགས་པ་དང་།  སུའུ་ཕེ་ལེ་

ཆོས་ཁང་ཆེན་པོ་ནི་ཤར་ཕོགས་བཟོ་སྐྲུན་གི་སྒྱུ་རྩལ་དང་

ལྷ་ཆོས་བདུན་ལྡན་བཀའ་གདམས་པ། །

བཀའ་བབས་བཞི་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་པ། །

གསེར་ཆོས་ལྔ་ལྡན་ཤངས་པ་བ། །

ལམ་སྐོར་དགུ་བརྒྱུད་ས་སྐ་པ། །

བདག་འཛིན་དབྱིངས་སྐེལ་གཅོད་ཡུལ་བ། །

ཆེ་བ་བཞི་ལྡན་ཞ་ལུ་པ། །

གདམས་ངག་ཕལ་ཆེར་དུས་འདིར་བྱུང་། །

དང་པོ།  བཀའ་གདམས་པ།  བོད་འདིར་ཇོ་བོ་བཀའ་

གདམས་པའི་བསན་པ་དར་ཚུལ་ནི།  དེ་ཡང་བོད་དུ་བསན་པ་

ཕི་དར་གི་དུས་སུ་རང་སྣང་གང་དྲན་གི་གསང་སྔགས་ལ་ཁ་

གཡར་ནས་བོད་འབངས་རྣམས་ལ་མགོ་སོྐར་གཏོང་མཁན་

ཆོས་ལོག་བེད་མཁན་མང་བོ་ཞིག་བྱུང་ཞིང་བོད་ཀྱི་སྤི་ཚོགས་

ལ་གནོད་འཚེ་ཆེན་པོ་བྱུང་སྐབས།  ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་

སོགས་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ལོག་ལ་དགག་པ་

བས་ཀྱང་འགོག་མ་ཐུབ།  ཆོས་དང་ཆོས་མིན་རྣམ་པར་འབེད་

ཅིང་ཆོས་ལོག་སུན་འབིན་པའི་ཆེད་དུ་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་

ཀྱིས་རྒྱ་བརོྩན་འགྲུས་སེང་གེ་ལ་གསེར་མང་བོ་བསྐུར་ཏེ་རྒྱ་

གར་དུ་ཇོ་བོ་རེ་གདན་

འདྲེན ་ལ ་བཏང་ཡང་

སྤན་མ་འདྲོངས།  ལྷ་བླ་

མ་ཡེ ་ཤེས་འོད་འདའ་

ཁའི་ཞལ་ཆེམས་ལྟར།  ལྷ་བཙུན་བང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས་

ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་པ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་

སོབ་ཏུ་མངགས་པ་རང་ཡུལ་དུ་འཁོར་བ་དང་ཇོ་བོ་

རེ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པའི་སོྐར་རྣམས་

གསུངས་ཏེ་སར་ཡང་གསེར་མང་བོ་དང་བཅས་རྒྱ་

གར་དུ་མངགས།  སྐབས་དེར་བི་ཀྲ་མ་ཤྲི་ལའི་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྒྱ་བརོྩན་འགྲུས་སེང་གེ་ཆོས་ལ་

སོབ་གཉེར་བེད་བཞིན་པ་དང་མཇལ་ཏེ་ཁོང་གཉིས་

གོས་མོལ་བས་ཏེ་མཐར་ཆུ་ར་སྤི་ལོ1042ལོར་ཇོ་བོ་

རེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤ་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་མངའ་རིས་

གུ་གེ་རུ་སྤན་འདྲེན་ཞུས།  ཇོ་བོས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དང་འདུལ་

བའི་སྤོད་པ་གཉིས་གཙོར་བསན་ནས།  གཞུང་ལུགས་དང་

གདམས་ངག་གཉིས་ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་བསན་བཅོས།  བང་

ཆུབ་ལམ་གི་སྒོན་མ་ཞེས་པ་བརྩམས།  ཇོ་བོ་རེའི་སོབ་མ་

རྣམས་ལས་གཙོ་བོར་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པར་གགས་

པའི་འབོམ་སོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་འདི་ལ།  

ལྷ་ཆོས་བདུན་ལན་གི་བསན་པའི་བདག་པོ་བཀའ་གདམས་

རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་ཟེར།  དེ་ལ་ལྷ་ཆོས་བདུན་ལན་ནི།  བཀའ་

གདམས་ལྷ་བཞི་སེ།  ཐུབ་པ།  སྤན་རས་གཟིགས། མི་གཡོ་བ། 

སྒོལ་མ་བཅས་ལྷ་བཞི་དང་།  ཆོས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་བཅས་ལ་

ཟེར། 

བཀའ་གདམས་པའི་བླ་མའི་གཙོ་བོར་མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་

ཡབ་སས་ཞེས་པ་ཇོ་བོ་རེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤ་དང་།  འབོམ་

སོན་པ་རྒྱལ་པའི་འབྱུང་གནས་རྣམ་གཉིས་དང་།  ལྷག་པར་

མཁས་པའི་མཚན་སྙན་འཛིན་པ་རྔོག་ལོ་ཙཱ་པ་བློ་ལན་ཤེས་

རབ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

ཕྱྭ་པ་ཆོས་སེང་མཆིམས་སོན་ནམ་མཁའ་གགས། །

བ་སོན་བརྩོན་འགྲུས་གཏུམ་སོན་བློ་གོས་ཞབས། །

བཅོམ་ལན་རིག་རལ་དངུལ་ཆུ་ཐོགས་མེད་སོགས། །

བཀའ་གདམས་བསན་པ་སེལ་བའི་མཁས་གྲུབ་ཚོགས། །

དེང་གི་དུས་ལའང་གནས་ཡོད་པའི་བཀའ་གདམས་རིང་མའི་དགོན་པ་

གཙོ་བོ་ནི།  1.རྭ་སྒེང་དགོན་པ།  རབ་བྱུང་དང་པོའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལོ1056ལོར་

འབོམ་སོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ཕག་བཏབ།  དེང་དུས་བོད་རང་

སྐོང་ལྗོངས་ལྷུན་གྲུབ་རོང་ཁོངས་སུ་ཡོད།

2.གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐོག་དགོན་པ།  རབ་བྱུང་དང་པོའི་ཆུ་གང་སྤི་ལོ1073ལོར་

རྔོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཕག་བཏབ།  དེང་དུས་བོད་རང་སྐོང་ལྗོངས་

གཞིས་རྩེ་རོང་ཁོངས་སུ་ཡོད།

3.སྣར་ཐང་དགོན་པ།  རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལོ1153ལོར་གཏུམ་

སོན་བློ་གོས་གགས་པས་ཕག་བཏབ།  དེང་དུས་བོད་རང་སྐོང་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་

ས་ཁུལ་ཁོངས་སུ་ཡོད།

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པ་སོབ་གིང་། 

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

ནུབ་ཕོགས་སྒྱུ་རྩལ་གི་ཉིང་བཅུད་བསྡུས་པའི་མིག་དཔེ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད།    

བེར་ཙི་མཁར་རོང་གི་ཕོ་བང་ནི་འཇར་མན་གི་ཆེས་ཆེ་བ་དང་ཆེས་བརིད་

ཉམས་ལན་པའི་པཱ་ལོ་ཁིའི་བཟོ་སྐྲུན་གི་ཁད་ཆོས་ལན་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་

ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  མེ་ཏོག་ར་བའི་བཟོ་སྤུས་དག་ལྟ་ན་སྡུག་པ་དང་།  ཕོ་བང་

དེའི་ཐང་ཆེན་ནི་འཇར་མན་གིས་ད་ཕན་བར་སྲུང་འཛིན་བས་པ་ཆེས་

ལེགས་པའི་ཕོ་བང་གི་ཐང་ཆེན་འགའ་ཡོད་པའི་ཁོད་ཀྱི་གཅིག་ཡིན་པ་རེད།     

གང་ལྟར“ནགས་ཚལ་དང་མཚེའུ་ཡི་གོང་ཁེར”དུ་འབོད་པའི་རྒྱལ་ས་པེར་

ལིན་དང་།    ལོ་ངོ་ཆིག་སོང་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལན་པའི་གོང་ཁེར་ཧན་བོར་རྒུ།  

གོང་ཁེར་ཧ་རན་ཁི་ཧིར་ཡོད་པའི་རླབས་ཆེན་གི་རོྩམ་པ་པོ་ཀི་ཏིག་གི་

གཞིས་རིང་།   ཞིང་སྡེའི་ཁད་ཆོས་མངོན་པར་གསལ་བའི་གོང་ཁེར་པའོ་

ཨན་སོགས་ཡོད་ཚད་ལོྗངས་རྒྱུ་པ་དག་ཆེས་འགོ་འདོད་ཡོད་པའི་གནས་

མཆོག་ཡིན་པ་རེད།  

འཇར་མན་ནི་འཛམ་གིང་འཁྲུག་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་ལ་སོང་མཁན་

དང་།  འཁྲུག་ཆེན་གཉིས་པའི་རེས་སུ་ཨ་མེ་རི་ཁ་དང་དབིན་ཇི།   ཧ་རན་

སེ་བཅས་ཀྱིས་བཙན་བཟུང་བས་པའི་འཇར་མན་ནུབ་རྒྱུད་དུ་འཇར་མན་

རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབེལ་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་པ་དང་།   སུའུ་ལེན་

གིས་བཙན་བཟུང་བས་པའི་ཤར་རྒྱུད་དུ་འཇར་མན་དམངས་གཙོ་སྤི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་མོད།  སྤི་ལོ1990ལོའི་ཟ10པའི་ཚེས3ཉིན་དམངས་གཙོ་

འཇར་མན་དེ་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབེལ་སྤི་མཐུན་འཇར་མན་དང་དངོས་སུ་

ཟ་སྒིལ་དུ་བཏང་ཞིང་། འཇར་མན་གཉིས་གཅིག་གྱུར་དུ་མངོན་འགྱུར་བས།    

འཇར་མན་མི་རིགས་ནི་བློ་གོས་ལན་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཏེ།  ལོ་རྒྱུས་

སེང་དུ་རླབས་ཆེན་གི་བསམ་བློ་པ་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ།  རོལ་མོ་པ།  

ཚན་རིག་པ་སོགས་གང་མང་བོན་མྱོང་ཞིང་།   མིང་གགས་ཆེ་བའི་མར་ཁེ་

སི་དང་ཨེན་ཀེ་སི།  ཧེ་ཀེར།   པེ་ཏའོ་ཧིན་སོགས་ཡོད་དོ༎

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་།

•སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན•



བང་ཕོགས་མྱུར་བགོད་མེ ་འཁོར་རིམ་གིས་རྒྱལ་མཚམས་སུ་

སེབས། ལྕམ་མོ་ཞིག་གིས་རོག་ཁེས་འཇོག་སའི་སེང་ནས་ཀོ་སམ་

དམར་པོ་ཞིག་མར་བླངས་ནས་ལག་ལ་བཟུང་སེ།  འདུག་སམ་གི་

བར་ཤུར་དུ་ཡོང་། 

"ལྕམ་མོ། ངས་སེའུ་ཁུང་ཕེ་ཆོག་གམ།"

ལྕམ་མོ་སྔངས་འཚབ་དང་བཅས་ཁ་ཕིར་འཁོར་བ་ན།  འཚུབ་

ཆས་ཁེངས་པའི་སྐུ་ཞབས་ཤིག་མོའི་རྒྱབ་ཏུ་ལངས་འདུག་པ་ཚོར།

"གལ་སིད་ངའི་སྤོད་སངས་འདིས་ཁེད་རང་དོགས་མི་བདེ་བར་

བཏང་སོང་ན། དགོངས་དག་ཞུས་པ་ཡིན།"  སྐུ་ཞབས་དེས་གུས་

ལུགས་དང་ལན་པར"མེ་འཁོར་སེང་བུད་མ་ཐག་ངས་ཁེད་རང་ལ་ངོ་

ཤེས་ཤིག་བཅའ་འདོད་ཡོད"ཟེར།  

མེ་འཁོར་ཇེ་དལ་དུ་གཏོང་མགོ་བརྩམས། ལྕམ་མོས་གོ་བུར་དུ་ཁ་

ཕིར་འཁོར་ནས་སྐུ་ཞབས་དེར"ཁེད་ཀྱིས་ང་ལ་རོགས་ཤིག་བས་ཆོག་

གམ།" 

"ལོས་ཆོག......"

"དེས་ན་ང་ལ་རོགས་བས་ནས་ཀོ་སམ་འདི་ཁེད་ཀྱི་རོག་ཁེས་ཀྱི་

འཁིས་སུ་འཇོག་རོགས།  མདུན་གི་འབབ་ཚུགས་དེར་མེ་འཁོར་

འདུག་དུས། ང་སོ་ཕིར་བུད་ནས་གོག་འཕྲིན་ཞིག་

གཏོང་དགོས་སོང་།  ངས་སོ་ཁལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས ་ཞིབ ་བཤེར ་ ཁོད ་དུས་

ཚོད་འགོར་འགངས་བས་ན་མི ་

འདོད།  ང་ལ་བརེ་སོར་བེད་

པའི ་ལྭ ་བ ་འཇུག་བེད ་ཀྱི ་ཀོ ་

སམ་འདི་མ་གཏོགས་རོག་ཁེས་

གཞན་མེད།  དེར་བརེན།  གལ་

ཏེ་ཁེད་རང་འཐད་ན། གཞན་གིས་

འདྲི་དུས།  ཁེད་ཀྱིས་ཀོ་སམ་འདི་

ཁེད་ཀྱིས་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཆོག"     

སྐེས་པ་དེས་ཀོ ་སམ་ཚུར་བླངས་ནས་རང་གི་

འདུག་སམ་ནང་དུ་ཁེར།  

ལྕམ་མོས"ཁེད་ཀྱི་ཀོ་སམ་གི་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་འཇོག་རོགས། དེ་ལྟར་

ན་ཀོ་སམ་འདི་གཞན་གིས་མཐོང་མི་ཐུབ།  གཞན་གིས་རང་གི་དངོས་

པོ་གོང་བར་ང་རང་མི་མོས། ཁེད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཞུ"ཞེས་ཞུ་བ་བས། 

"གུས་པར་འོས་པའི་ལྕམ་མོ་ལགས།  ཁེད་ཀྱིས་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་

བས་པར་བཀའ་དྲིན་ཞུ་འོས།"  སྐུ་ཞབས་དེས་མོའི་ལག་མགོ་ནས་

བཟུང་སེ་ལག་རྒྱབ་ལ་འོ་ཞིག་བས།  ལྕམ་མོར་ལོག་འཛུམ་ཞིག་

མངོན་འདུག 

མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་སུ་སེབས་ཏེ་བསྡད།  ལྕམ་མོ་དེ་སོ་ཁར་

སོང་།  སོ་ཁལ་པ་ཞིག་གིས་མོ་བཀག་ནས"ཁེད་ཀྱིས་ལམ་ཡིག་སོན་

རོགས"ཟེར། 

མོས་ལག་ཁུག་གི་ཁ་ཕེ ་སེ ་ལམ་ཡིག་ཕིར་བླངས་ནས་མི་དེར་

བིན། 

སོ་ཁལ་པས་སེམས་ཆུང་ངང་ལམ་ཡིག་གི་ཁ་ཕེ་སེ། དེ་ནས་ཁ་

ཕིར་འཁོར་ནས་ལག་བར་ཞིག་བསན།  སྐེས་པ་གཉིས་མྱུར་དུ་ལྕམ་

མོའི་གམ་དུ་ཡོང་། 

"ཁེད་ནི་ལྕམ་མོ་ཨ་ཉིའུ་ཐིག་ཡིན་ནམ"ཞེས་ཟེར་ཞོར།  མོར་གུས་

འདུད་ཅིག་བས་ཏེ"ང་ཚོ་དང་མཉམ་

དུ་འགོ།  ང་ཚོ་ནི་ཉེན་རོག་པ་ཡིན།"    

"ངས་ཧ་མི་གོ"

      ཁོ་ཚོ་ཁང་མིག་ཅིག་གི་ནང་དུ་སོང་།

"ང་ཚོར་ཕ་རི་སི་ནས་བསྐུར་ཡོང་བའི་གོག་འཕྲིན་ཞིག་འབོར།"  

ཉེན་དཔོན་གིས་དེ་ལྟར་ཟེར་ཞོར"དེའི་སེང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ན་ཁེད་

ཀྱིས་པ་ཡེ་ཁུག་སི་སང་ལམ་གི་དངུལ་ཁང་ཞིག་འཕོྲག་བཅོམ་བས་

ཏེ་རིན་པོ་ཆེའི ་རྒྱན་ཆ་གང་མང་ཕི་རྒྱལ་དུ་རྐུ་འཁེར་བེད་པར་ག་

སྒིག་བས་འདུག་ཟེར།  ཁེད་ཀྱི་རོག་ཁེས་གང་ན་ཡོད། ལག་འཁེར་ཀོ་

སམ་དམར་པོ་དེ"ཞེས་ཟེར།  

ལྕམ་མོས་ཅི ་ཡིན་ཆ་མི ་འཚལ་བ་ལྟར་ཕྲག་པ་གསིག་གསིག་

ཙམ་བས། 

"ང་ཚོས་ཁེད་ལ་ཁ་ཏ་བས་པ་ཡིན། ཨུ་

ཚུགས་མཐའ་སྐེལ་མ་བེད། རེམ་པར་

ཤོད། ཁེད་ཀྱི་རོག་ཁེས་གང་ན་

ཡོད།"

ལྕམ་མོ་ངུས་བྱུང་། མོ་

བཤུམ་ཞོར"ཁོད་ཚོས་འགྲུལ་

བཞུད་ལ་སྐོད་བཞིན་པའི་བུད་

མེད་ཁེར་ཧེང་ཞིག་ལ་འདི་ལྟར་

བེད་དོན་ཅི་ཡོད།  ལག་ཁུག་འདི་

མ་གཏོགས།  ང་ལ་རོག་ཁེས་གཞན་

མེད། ངས་རོག་ཁེས་རྩ་ཆེན་དེ་འདྲ་ཞིག་

འདུག་སམ་དུ་འཇོག་ཕོད་དམ།" 

"ང་ཚོས་མྱུར་མོར་གསལ་ཁ་ཆོད་ངེས།" ཉེན་དཔོན་གིས་དེ་ལྟར་

བཤད་ཞོར"ང་ཚོས་མེ་འཁོར་ཧིལ་བོར་སོྔག་བཤེར་བེད་བཞིན་ཡོད།  

ད་ལྟ་བུད་མེད་ཉེན་རོག་པ་ཞིག་གིས་ཁེད་ཀྱི་ལུས་ལ་སོྔག་བཤེར་བ་

རྒྱུ།  ཁེད་མི་འཐད་རྒྱུ་ཡོད་དམ།" 

ཉེན་རོག་པ་ཚོས་ལྕམ་མོ་སོའི་ཕིར་ཁིད།  སོ་ཁར་བསྒུགས་

འདུག་པའི་སོ་ཁལ་པ་གཉིས་ནང་དུ་ཡོང་ནས"ཡར་ཞུ།  ང་ཚོས་མེ་

འཁོར་ཧིལ་བོར་བསོྔགས་ཀྱང་ལག་འཁེར་ཀོ ་སམ་དམར་པོ་ཞིག་

མཐོང་མ་བྱུང་།"  

སོ་ཕེ་བྱུང་།  བུད་མེད་ཉེན་རོག་པ་ཞིག་ནང་དུ་ཡོང་ནས"ངས་

ཅི་ཡང་མ་རེད"ཟེར། 

ཉེན་དཔོན་ཁོང་ཁོ་དང་བཅས"དཔང་རགས་མེད་ན།  ང་ཚོས་

ལྕམ་མོ་འདི་མི་གཏོང་ཀ་མེད་རེད"ཟེར། 

མེ་འཁོར་ཡང་བསྐར་ལམ་ལ་ཆས། ལྕམ་མོ་ཨ་ཉིའུ་ཐིག་འདུག་

སམ་གི་སེའུ་དྲུང་ཞིག་ཏུ་སེམས་བག་ཕེབས་པའི་ངང་དུ་བ་ཞིག་རྔུབ་

ཀྱིན་འདུག  ཅུང་ཙམ་འགོར་རེས།  མོ་རང་སོྔན་ཏག་ཏག་ལ་ངོ་ཤེས་

པའི་སྐེས་པ་དེའི་འདུག་སམ་ནང་དུ་སོང་། སྐེས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་གུས་

ལུགས་དང་ལན་པར་ཡར་ལངས་ནས་སེའུ་དྲུང་རྩིབ་ཀྱི ་འདུག་

སེགས་དེ་མོར་གཏད། 

"ཁེད་ཀྱིས་དོན་དག་བསྒྲུབས་ཚར་རམ།" 

"བཀའ་དྲིན་ཆེ།" ལྕམ་མོ་ཨ་ཉིའུ་ཐིག་གིས་འཛུམ་ཞིག་མངོན་

བཞིན"དོན་དག་ངས་སོྔན་དཔག་བས་པ་ལྟར་རེད། ངས་བསམས་ན་

ངའི་ཀོ་སམ་དམར་པོ་དེ་སུས་ཀྱང་མཐོང་མེད་ངེས།"

"མེད་མེད། ཉེན་རོག་པ་ཐེངས་གཉིས་ལ་ཡོང་ནས་འབོལ་ཁིའི་

སྔས་འབོལ་ཡང་ཕིར་བླངས་མོད་ཅི་ཡང་རེད་མ་སོང་།" 

"ད་འགིག་འདུག ཁོས་དེ་གང་ལ་སྦས་ཡོད།"

 "ངས་མ་སྦས། མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་སུ་མ་སེབས་གོང་དུ་ངས་

ཀོ་སམ་དེ་སེའུ་ཁུང་ལས་ཕིར་གཡུགས་ཟིན།" 

ལྕམ་མོ་ཨ་ཉིའུ་ཐིག་སྔངས་འཚབ་དང་བཅས་ཡར་ལངས་ནས། 

"ཨ་གནམ་རྒན་མ། སམ་དེའི་ནང་ན་ངའི་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་ཡོད་

ཡ......" 

"སམ་ཕིར་མ་གཡུགས་པའི་སོྔན་ལ།  ངས་དེ་དག་ཚང་མ་ཕིར་

བླངས་ཡོད། གུས་པར་འོས་པའི་ལྕམ་མོ་ལགས། ངས་དེ་དག་ག་མ་

ཉམས་གྲུ་མ་ཞིག་པར་ཕིར་ཕ་རི་སིར་འཁེར་རྒྱུ་ཡིན།  རྒྱུ་མཚན་ནི་

ང་རང་གོད་ཁ་བརྒྱབ་པའི་དངུལ་ཁང་དེས་གས་སབས། ད་གཟོད་

འགྲུལ་བཞུད་ཐེངས་འདིའི་སྐལ་བ་ལན་སོང་བ་ཡིན། ཁེད་རང་ལ་

མཚོན་ན།  ལྕམ་མོ་ཨ་ཉིའུ་ཐིག  ངས་འདང་བརྒྱབ་ན་ལག་སོང་ནང་

ལ་ཁུག་སོང་ཞིག་བཟུང་ནས་བགོད་དགོས་ཀྱང་།  ལག་སྒོག་བརྒྱབ་

ནས་ཁིད་པ་ལས་བཟང་བར་ངེས།"

【དཔྱད་བརོད】 ངས་འདང་བརྒྱབ་ན་གུས་ལུགས་ལན་པའི་སྐུ་

ཞབས་དེ་དང་ལྕམ་མོ་དེ་གཉིས་ཁ་བར་བས་པ་ནས་མཇུག་འབས་ཅི་

འབྱུང་ལ་ཁོད་ཀྱིས་སེམས་ཤུགས་གཏད་ཡོད་ངེས།  སྐུ་ཞབས་དེས་

ཅིའི་ཕིར་ལྕམ་མོ་དེར་ངོ་ཤེས་བཅའ་དགོས་སམ། ལྕམ་མོ་དེས་ཅིའི་

ཕིར་རང་གི་ཀོ་སམ་སྐུ་ཞབས་དེར་བདག་བེད་དུ་བཅུག་པ་ཡིན།  ང་

ཚོས་རྒྱུན་ལན་གི་དཔེ་ཀོག་གོམས་གཤིས་ལ་གཞི་བཅོལ་ན།  སམ་

དེར་དོན་དག་ཅིག་ཡོད་ངེས་སྙམ། 

བྱུང་རིམ་གི་འཕེལ་རྒྱས་དང་བསྟུན་ང་ཚོས་ལྕམ་མོ་དེས་དངུལ་

ཁང་ཞིག་འཕོྲག་བཅོམ་བས་ཏེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཕི་རྒྱལ་དུ་རྐུ་འཁེར་

བེད་བསམ་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་ལ།  དེར་བརེན་ཀོ་སམ་དམར་པོ་དེར་

གནད་དོན་ཞིག་ཡོད་པའང་རིགས་བསྒེས་ན་ཤེས་ཐུབ།  སྒྲུང་གཏམ་

འདི་ཀོག་པའི་གོ་རིམ་ཁོད་ང་ཚོས་མཇུག་འབས་ཅི་བྱུང་ཨེ་ཁེད་ལ་

ལྟ་བཞིན་ཡོད།  དཔེར་ན་སྐུ་ཞབས་དེས་སབས་ལེགས་ཏེ་ཞིབ་བཤེར་

ལས་གཡོལ་བ་ལྟ་བུ། གལ་ཏེ་ཁོད་རང་རོྩམ་མཁན་ཡིན་རྒྱུ་ན། ཇི་

ལྟར་བིས་ན་མཇུག་འབས་དེ་གཞན་ཡིད་ལས་འགོང་ཐུབ།  

 ཡ། ཅུང་ཙམ་སྒུགས་དང་། ད་ནི་ཕིར་གཏམ་རྒྱུད་མགོ་རོྩམ་

སྐབས་ཀྱི་དོགས་གནས་དེར་ཕིར་འགོ། སྐུ་ཞབས་དེས་ཅིའི་ཕིར་ལྕམ་

མོ་དེར་ངོ་ཤེས་བཅས་པ་ཡིན།  དེས་སྔར་ནས་མོའི་ཀོ་སམ་ནང་དུ་

རིན་པོ་ཆེ་བཅུག་ཡོད་པ་ཤེས་སམ། གཞན་དུ་ན།  ཁོས་རྒྱུ་འཕོྲག་

བསམ་པ་ཡིན་ནམ།  དོགས་པ་དེ་དག་ཡིད་ལ་བཅངས་ནས་ང་ཚོས་

མཇུག་འབས་གཞི་ནས་མཐོང་བྱུང་། མ་གཞི་སྐུ་ཞབས་དེ་ནི་རྒྱུ་ནོར་

དེ་དག་གི་ར་མདར་ཡོང་བ་ཡིན།  མཇུག་འབས་དེ་ཁོས་ཁེལ་ཡོད་

དམ།  དོན་དུ། དོན་རྐྱེན་ཡོངས་དུས་ཀྱི་གོ་རིམ་ལྟར་དེད་ནས་བལྟས་

ན།  གཏམ་རྒྱུད་འདི་ནི་སྤིར་བཏང་བ་ཞིག་ལས་མ་འདས་མོད། འོན་

ཀྱང་རོྩམ་མཁན་གིས་བློས་བསངས་མཚར་བོ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་

ཀོག་མཁན་རྣམས་ལ་མ་བཀགས་ཐབས་མེད་ཀྱི་འགུགས་ཤུགས་ཤིག་

བསྐྲུན་བྱུང་། ལྟོས་དང་།  སྒིག་གཞི་ལེགས་ཤིང་། མི་ལ་བློར་མི་ཤོང་

བའི་ཆ་དེ་ཐབས་མཁས་སོས་བཀོད་སྒིག་བེད་ཤེས་པ་དེ་ནི་བརྩམས་

ཆོས་ཤིག་ལེགས་འགྲུབ་འབྱུང་བར་ཇི་འདྲའི་གལ་ཆེ་བ་ལ་ཨང་།

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་ཉི་གཞོན་བིས་སྐོང་གིང་། 

• ཚེ་གོས་སྒིག་སྒྱུར་བྱས •



ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན།  

•གངས་རྒྱན•

པར་ལེན་མཁན།

•ཀུན་བཟང•
ཨང896པ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་ཏེ་རོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སོབ་གྲྭའི་

ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ། 

•འཕགས་མོ་གཡང་འཛིན•

སི་ཁོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རོང་

འབུམ་རིང་ཤེས་རིག་སོབ་གྲྭ། 

•སྐལ་བཟང•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་རོང་བཅའ་སྡོད་སོབ་ཆུང་གཉིས་པའི་

ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ། 

•སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ•（ཆེ）

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་

རིགས་མཐོ་འབིང་གསུམ་པ། 

•གྲགས་པེ•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ལག་

རྩལ་སོབ་གྲྭའི་སོབ་སྔོན་འཛིན་གྲྭ། 

•ཟླ་བ་དྲི་མེད•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་ཏེ་རོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་

སོབ་གྲྭའི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ། 

•དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་གི་

དམའ་འབིང་དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ། 

•རྟ་མགྲིན་རྒྱལ•

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གཙོས་དགོན་པའི་རིག་ཚལ་

སོབ་གྲྭའི་དངོས་གཞི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ། 

•དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚ•ོ（ཆེ）

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀླུ་ཆུ་རོང་མཚོ་ཉིན་ལྟེ་བའི་

སོབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་བཞི་པ། 

•རིག་འཛིན་སྐིད•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐོ་འབིང་

དང་པོའི་མཐོ་གཅིག་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ། 

•གཡང་དཀར་རྒྱལ•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐོ་འབིང་

དང་པོའི་མཐོ་གཅིག་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ། 

•ལྷ་མཆོག•


