
འཛམ་གིང་སེང་གི་མི་ཕལ་ཆེ་བར་དོགས་གཞི་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ང་

ལའང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་པ་དེ་རེད།

ངས་དྲི་བ་དེར། ཁོད་ལ་ཉིན་དེ་འདྲ་ཞིག་མེད་དོན་ཅི་ཞེས་ལན་

གདབ་ངེས།

ཡིད་ཕངས་པ་ཞིག་ལ། འཛམ་གིང་སེང་གི་མི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་

མ་མཐའི་རང་རོན་ཡང་མི་འདུག ཐ་ན་རང་གིས་བ་བ་གང་དང་དོན་

ཅི་ཞིག་བསྒྲུབས་ཀྱང་གཞན་གི་དོ་ཟར་མི་འོང་བསམ་གིན་འདུག རྒྱུ་

མཚན་ནི་གཅིག་ནས་ཁོ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཞན་ཆར་སྒོ་འདོགས་ཐལ་

དྲགས་པ་དང་། ཅིག་ཤོས་སུ་ཁོ་ཚོས་གཞན་གི་བཟང་ཆར་རོྨངས་ཚོད་

ཀྱིས་འུད་བརོད་བས་དྲགས་པས། ཕོགས་གཉིས་ཀ་བསྡུར་ཚེ། ཁད་པར་

ངེས་ཅན་རེ་ཡོད་སིད་པ་སོས་མ་དགོས། དེའི་རྐྱེན་གིས་མི་མང་བོ་ཞིག་

རང་དམན་གཞན་མཆོག་གི་འདམ་རབ་ཏུ་ངང་གིས་བིང་བ་རེད།

ཉི་མའི་དྲོད་ཁོལ་དང་། ས་གཞིའི་ལུད་བཅུད་མེད་པས། ལྗོན་ཤིང་

ལ་སྐེས་སོབས་དབེན་ཞིང་། རིང་འབུད་གསར་བརེ་བེད་དཀའ་བར་

གྱུར་ཏེ། ཐ་ན་སྐམ་རིད་དུའང་འགོ་སིད། དུས་མཚུངས་སུ། མི་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་རང་རོན་ནི་ཚེ་སོག་ཁོད་ཀྱི་ཉི་འོད་དང་འདྲ་ལ། རང་ཉིད་ལ་

ནམ་ཡང་ཡིད་ཆེས་ཀྱིས་ཁེངས་ཤིང་། ཞལ་རས་གསལ་ལ་ངང་

མདངས་གང་བ། ལུས་ཧིལ་བོར་སོབས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་མི་ནི་དཀའ་

ངལ་ལ་སྐྲག་པ་ཞིག་ཡེ་ནས་མིན། འོན་ཏེ། མི་ཞིག་ལ་རང་རོན་མེད་ཚེ། 

ཁོའི་ལུས་སོབས་རྒྱས་ཀྱང་། མི་གཞན་ལ་བཞག་པའི་ཚོར་སྣང་ནི་ལུས་

ཟུངས་ཟད་པའི་ནད་པ་ཞིག་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་དང་། བཞིན་

མདངས་ཉམས་ཤིང་དབུགས་ཁོག་ཏུ་བརིབས་ཏེ། འདུས་ཚོགས་ཁོད་

རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་བློ་བརོད་མི་ཕོད་པ་དེ་རེད། དེ་ལྟར་དུས་ཡུན་རིང་

བོ་ཞིག་འགོར་ཚེ། མི་གཞན་གི་སེམས་སུ་ཁོ་ནི་དཔའ་ཞུམ་ཞིང་བག་

འཁུམས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་མིས་མི་གཞན་ལ་རང་གིས་འགན་

ལྗིད་མོ་ཐེག་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐེད་དཀའོ། །

གཞོན་སོ ་དཀར་ནས་རྒན་མགོ་དཀར་བར་གི་མི ་རེ ་རེས་འཚོ་

སངས་མི་འདྲ་བའི་གནས་བབ་བརྒྱུད་ནས་

རང་གི་མི་ཚེ་བསྐལ་དགོས་པ་རེད། མིའི་

འཚོ་སྡོད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་དོན་སྙིང་དེ་

མཐར་གཏུགས་ན་ཅི་ཡིན། ཅིའི་ཕིར་དོན་

དག་འཁོངས་པར་ཚང་མས་མ་གོས་གཅིག་མཐུན་གིས་རེ་འདུན་དྲག་

པོ་བཅངས་པ་རེད། དེའི་ལན་གསལ་བོ་ཞིག་རྩད་མ་ཆོད་པའི་སོྔན་དུ། 

ང་ཚོས”ང་ནི་སུ་ཡིན”ཞེས་པའི་དྲི་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་བཏོན་ན། དེ་ལ་

ན་གཞོན་གོགས་པོ་འགས་བྱུང་རྒྱལ་དུ་ང་ནི་ངའོ་ཟེར་ཞིང་། དེར་ཐེ་

ཚོམ་ཅི་ཡོད་ཅེས་འཆད་སིད།

དོན་དངོས་སུ། རང་ཉིད་ལ་ཡིད་རོན་དང་། རང་ཉིད་ངོས་ཟིན་

པའི་མིར། ད་གཟོད་ཚེ་སོག་གི་དོན་སྙིང་དངོས་དང་། རྒྱལ་ཁས་རང་

ཉིད་ཀྱི་འཇོན་ནུས་ལ་ར་སྤོད་བེད་ཐུབ་པ་དེ་གསལ་བོར་རོགས་ཐུབ།

རང་ཉིད་ལ་ཡིད་རོན་བོས་དང་། དེ་མིན་ཚེ་འཇིག་རེན་འདིར་

ཁོད་ལ་ཡིད་ཆེས་བེད་མཁན་ཞིག་ཡོད་མི་སིད་ལ། ཁོད་ཀྱིས་ཀྱང་

འཇིག་རེན་འདིར་ཡིད་ཆེས་བེད་དཀའ། རྒྱལ་ཁ་ལེན་མཁན་དག་ནི་

མོས་འདུན་བརན་པའི་མི་དཀྱུས་མ་ཁོ་ན་རང་ཡིན་ཞིང་། མི་སུ་ཞིག་

ཡིན་རུང་གནས་ལུགས་རོགས་ཙམ་ནས་བསབ་དགོས་པ་ནི་རང་ཉིད་

ལ་ཡིད་ཆེས་བ་རྒྱུ་དེ་རེད། 

ཕམ་ཁས་ཏག་ཏག་རང་ཉིད་ལ་འཇོན་ནུས་ཞན་པ་མཚོན་མོད། 

འོན་ཀྱང་རྒྱུན་དུ་རང་ཉིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་གིས་ཁེངས་པའི་མི་ནི་ཕམ་ཁའི་

འདམ་རབ་ཏུ་བིང་ས་བ་དེ་རེད། མི་མང་བོ་ཞིག་གིས་རང་གི་མདུན་དུ་

ལྷགས་ལ་ཉེ་བའི་རྒྱལ་ཁ་དེ་རང་ཉིད་ལ་དབང་སིད་པར་ཡིད་མི་ཆེས་

པས། མཇུག་མཐར་རྒྱལ་ཁ་དེ་ཡང་ཁོའི་མིག་མདུན་ནས་འོད་སྣང་ལྟར་

འཁྱུག་ཙམ་གིས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་ཡལ་འགོ། དེ་བས་རང་རོན་ཅུང་

ཙམ་ལན་ཚེ། མི་ཚེའི་མྱོང་བརྒྱུད་མང་བོ་ཞིག་རྒྱལ་ཁའི་སོྔན་འགོ་དང་

ས་གོན་དུ་འགྱུར་སིད་པ་རེད། 

རང་རོན་ནི་མིའི་སེམས་ཁམས་བཞེངས་བཀོད་བེད་མཁན་དེ་

ན་ནིང་དབར་གནང་གི་ཉིན་ཞིག་ལ། ར་ནོར་ལུག་གསུམ་ནི་སྐར་

ཚོགས་བཞིན་གང་སར་བཀྲམ་ཞིང་། རི་གླུ་སྙན་མོ་སིང་སིང་དུ་གགས་པས། 

གཡུ་བཟང་རྩྭ་ཐང་ནི་རི་མོ་མཁན་གི་པིར་རྩེ་ལས་ཐོན་པའི་ཕུལ་བྱུང་

བརྩམས་ཆོས་ཤིག་ཏུ་སྣང་།

ཏག་ཏག་སྐབས་དེར། སྡེ་མི་རྣམས་ག་ས་གང་ནས་སྡེ་དཔོན་ཚང་ལ་

འཚངས་ནས་ཐོན། ཐོག་མར་ཕན་ཚུན་ལ་ཁམས་བདེའི་འཚམ་འདྲི་ཞུས་

རེས། སྡེ་མི་ཞིག་གིས“དེ་རིང་རོང་ཐོག་ནས་ལས་བེད་

པ་འགའ་ཡོང་སེ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་རེད་

ཟེར། ཚོགས་དོན་ཅི་ཡིན་ཨེ་ཤེས”ཞེས་

དྲིས་བྱུང་བར།  སྡེ་མི་ལ་ལས་རོགས་སྐརོ་

དངུལ་སེར་རྒྱུ་རེད་དང་། ཡང་ལ་ལས་མུག་

སྐོབ་ཀྱི་འབྲུ་རིགས་སེར་བའི་སོྐར་ནས་ཤབ་

ཤུབ་རེ་བཤད་པ་ལས། ལན་ཡང་དག་ཅིག་མ་བྱུང་།

ཅུང་ཙམ་འགོར་རེས། སྡེ་འདབས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐ་བོའི་

ནང་དུ་རླངས་འཁོར་ནག་པོ་ཞིག་ས་རྡུལ་གིས་བཏུམས་ནས་སེབས་བྱུང་། ནང་

དུ་རངོ་སབོ་ཆུང་གི་དགེ་རྒན་འགའ་འདུག ཁོ་ཚོ་ཡངོ་དནོ་ནི་བིས་པ་སབོ་

གྲྭར་བསྐལ་རྒྱུ་དང་། གཡུ་བཟང་སྡེ་བར་སབོ་མ་ཉུང་ཚུལ།  མ་འངོས་པར་ཤེས་

བ་ཡནོ་ཏན་ལ་བརེན་ན། ད་གཟོད་འཚོ་བ་ཇེ་རྒྱས་ཇེ་ལེགས་དང་། ཕ་ཡུལ་

གསར་བ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་ཐུབ་པའི་སོྐར་

ནས་གཏམ་གེང་མང་བོ་གནང་བྱུང་།

བར་སྐབས་ཤིག་ལ། ནུབ་ལྭ་ནག་པོ་གོན་ཞིང་གདོང་ལ་སྤན་ཤེལ་གོན་

པ། སྐྲ་ལོ་ཅུང་རིང་ལ། ཕར་བལྟས་ཚོད་ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞིག་ལོས་ཡིན་

སྙམ་པ་ཞིག་ཡར་ལངས་ཏེ་གཟི་ཉམས་དང་བཅས“ཁོད་ཚོས་བིས་པ་སོབ་

གྲྭར་མ་བསྐལ་ན། བིས་པ་ཚོ་མིག་ཞ་ར་དང་རྣ་འོན་པར་བཏང་ཡོད་པ་ཨེ་

ཤེས། ཚེ་གང་བོར་ཞ་ར་རེད་ཡ། ང་ངོ་མ་ཡིད་སྐོ་བྱུང”ཞེས་སྡེ་མི་རྣམས་ལ་

གཤེ་གཤེ་བཏང་བས། མི་ཚོགས་ལས་རྒན་པོ་ཕིང་ཞྭ་གོན་ཞིང་། ལག་གཡས་

པར་ཕྲེང་བ་དང་གཡོན་པར་རྭ་ཙེ་བཟུང་སེ། དུ་བ་སྔོ་

ལྷོག ་ལྷོག ་བེད ་པ ་ཞིག ་གིས ་ ཁོང ་ཁོ ་དང་

བཅས“དོན་ངོ་མར་སུས་སུ་ཞར་དུ་བཅུག 

ངས་བལྟས་ན་ཁོད་ཚོ་རེད”ཅེས་ཚིག་སོག་

བརྒྱབ་པ་ན། དེར་ཡོད་ཚང་མས་ཧབ་ཆ་

བརྒྱབ་ཅིང་། དགེ་རྒན་དེས་གདོང་མདོག་

དཀར་སྐ་ནས་དམར་ནག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་མི་སྡོད་ཀ་

མེད་བྱུང་། 

དོན་དུ་རྒན་པོ་དེས་བཤད་པ་ཡང་བདེན་ཏེ། སྡེ་བའི་ནང་དུ་སོབ་གྲྭར་

འགོ་མཁན་སོབ་མ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ལས་མེད་ཀྱང་། ཚང་མས་མིག་ཤེལ་གོན་

ཡོད་པ་དེ་རེད།

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

མཐོ་གཅིག་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ། 

• ཕག་མོ་དོན་གྲུབ •

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གུང་ཧོ་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་།

• བླ་མ་ཚེ་རིང •

ཡིན། འཚོ་བ་དངོས་ཀྱི་ཁོད་རང་རོན་དེ་བསམ་གཞིག་དང་གཞི་གཅིག་

ཏུ་སྦྲེལ་ཚེ། བག་ལ་ཞ་བའི་འདུ་ཤེས་དག་མངོན་པར་འཕགས་ནས་མི་

རྣམས་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་སོབས་ཤུགས་ཚད་མེད་བསྐེད་ཅིང་། མི་རྣམས་

ཀྱི་འདོད་པ་དེ་ཡང་དངོས་པོ་དང་། དངུལ་སོར། ལས་དོན་སོགས་ཕོགས་

གང་ཅིའི་ཐད་ནས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་རིན་ཐང་དུ་བསྒྱུར་སིད། རང་རོན་གི་

ནུས་པ་ནི་དངོས་གནས་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་སེ། དེས་གནས་བབ་སྡུག་པོར་

བསྒྱུར་ཐུབ་ཅིང་། “འདི་ཡང་དཔེ་མི་སིད། གན་ཡང་འབྱུང་མི་

ནུས”ཞེས་པའི་སེམས་ཀྱི་ནད་གཞི་དག་རྩ་བ་ནས་འཇོམས་ནུས་པའི་

སན་མཆོག་ཅིག་ཀྱང་ཡིན། ཁ་ཕོགས་ངེས་པའི་རང་རོན་གི་འདུ་ཤེས་

དེས། ང་ཚོའི་འདོད་བློ་རེ་རེར་སོབས་ཤུགས་ཀྱིས་ཁེངས་པར་བ་ཐུབ་

པས། ཁོད་ཀྱིས་རང་རོན་གི་འདུ་ཤེས་ཆེན་པོ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་ཁའི་

འཁོར་ལོ་སོྐར་དུས། གེགས་མེད་བདེ་བླག་ངང་རྒྱལ་ཁའི་རི་རྩེར་བསྙེག་

ཐུབ།

རང་རོན་ནི་སེམས་ཀྱི་སྒྱུ་མ་མཁན་ཞིག་སེ། རང་རོན་དང་བསམ་

བློ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཚེ། བག་ལ་ཞ་བའི་འདུ་ཤེས་དག་

འཕྲལ་མར་གཡོ་ཞིང་། དེ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཀྱི་སོབས་ཤུགས་ཤིག་

ཏུ་གྱུར་ནས། ཚད་མེད་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁམས་སུ་ཞུགས་ཏེ་རྒྱལ་ཁའི་

འདོད་བློ་དེ་གཟུགས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཐུབ།

རང་རོན་ནི་དོན་ཆེན་འཁོངས་མཁན་ལ་ངེས་པར་དུ་ལན་དགོས་

པའི་སེམས་ཁམས་ཤིག་ཡིན། སྐབས་འགར་དེ་ནི་རང་ནུས་ལས་ཀྱང་

ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་མི་ཞིག་ལ་ནུས་པ་སྤིར་བཏང་ཙམ་ལས་

མེད་ཀྱང་། རང་རོན་གི་འདུ་ཤེས་བཟང་བོ་ལན་ཚེ། རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་

སེང་ན་བག་ལ་ཞ་བའི་ནུས་པ་དག་གང་ལེགས་སོས་གདོན་ཐུབ་པར་མ་

ཟད། བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་གྲུབ་འབས་ཀྱང་ལེན་ཐུབ་པ་རེད། གལ་

ཏེ་མི་ཞིག་ལ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ལན་རུང་། རང་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཡིད་

རོན་མེད་ཚེ། དཀའ་ཁག་ལ་གདོང་གཏོད་དུས། ཐོག་མར་སེམས་ཁམས་

ཀྱི་སེང་ནས་ཕེད་ཙམ་ཕམ་ཟིན་པ་རེད། དེ་བས། རང་ཉིད་ཀྱི་ནུས་པ་ཅི་

ནུས་ཀྱིས་གདོན་མི་ཐུབ་ཅིང་། མཐའ་མཇུག་ལས་གང་ཞིག་བསྒྲུབས་པ་

དེས་ཀྱང་གཞན་ཡིད་ཚིམ་དཀའ།

སེམས་རྒྱུད་ལེགས་པའི་མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། ནམ་ཡང་རང་ལ་

ཁད་གསོད་མི་བེད་ཅིང་། གཞན་གི་བཟང་ཆ་བླངས་ནས་རང་གི་ཞན་

ཆ་སྐུང་བའི་གེན་རགས་དེ་བས་ཀྱང་སོན་མི་སིད་པས། རང་དོན་ཅི་

དང་གང་ལ་འཕྲད་དུས། མཇུག་མཐའི་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་རེག་བར་དུ་མི་

བེལ་མི་འཚུབ་ལ། མི་ཞུམ་མི་ཁེངས་སོ། །

མཚོ་སོྔན་མི་རིགས་སོབ་ཆེན་བོད་རིག་པ་སོབ་གིང་གི

2014ལོའི་ཞིབ་འཇུག་སོབ་མ།

• འཇམ་དབྱངས་འཚོ •



དགོང་སྦྱངོ་གལོ་བའི་ཅངོ་བར་གགས་མ་ཐག ངས་སང་ཉིན་བླ་ོ

འཛིན་བ་རྒྱུའི་དཔེ་དེབ་ཁེར་ཏེ་མལ་ཁང་དུ་ལགོ་པ་དང་།  མདང་དགོང་

གི་ལྟ་འཕོྲར་ལུས་པའི་དེབ་དེའི་འཕོྲར་ཅུང་ཙམ་བལྟས་རེས།  ཕལ་ཆེར་

དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་ཕེད་ཀ་ལྷག་ལ་སེབས། སབོ་གགོས་ཁ་ཤས་

ཀྱིས་སྔུར་བ་ཡང་མ་ོརེ་འཐེན་བཞིན་གཉིད་དུ་ཡུར་འདུག ད་ོདགོང་ངས་

མགོ་བོ་སྔས་ལ་བཞག་མ་ཐག་རང་དབང་མེད་པར་འདས་ཟིན་པའི་དམའ་

འབིང་གི་འཚོ་བ་དྲན་བྱུང་། 

ང་ལ་མཚོན་ན་ལོ་དགུའི་རིང་འཛིན་གཙོ་ཁུར་མྱོང་བའི་སོབ་མ་

ཞིག་ཡིན་པས། དགེ་རྒན་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དང་རེ་བ་ཤེས་ལ་སབོ་གགོས་

ཚོའི་པྲ་ཆལ་གི་རང་གཤིས་ནི་དེ་ལས་ཀྱང་གསལ།  འནོ་ཀྱང་དེ་དག་ལས་

བག་ཆགས་ཆེས་ཟབ་པ་ནི་དམའ་གཅིག་སྐབས་ཀྱི་དོན་དག་ཅིག་སེ།  

གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཞིག་གི་འཛིན་ཚོགས་སྐབས་སུ།  འཛིན་བདག་གིས་

སོབ་གོགས་ཚོར་འཛིན་གཙོ་འདེམ་པའི་དམངས་གཙོའི་བེད་སོ་ཞིག་

སེལ་བྱུང་ལ།  དེ་ནི་སུ་ཞིག་འཛིན་གཙོར་འཚམ་ན་དེའི་མིང་ཤོག་བུའི་

སེང་བིས་ཏེ་དགེ་རྒན་ལ་སྤདོ་རྒྱུ་དེ་རེད།  

སྐར་མ་འགའི་རིང་གི་འདེམ་བསོྐ་ཅུང་མ་འགོར་བར་མཇུག་རོགས་

ཤིང་།  ས་ོསསོ་རང་རང་གིས་གདམ་འདདོ་པའི་མིའི་རུས་མིང་ཤོག་བུའི་

སེང་བིས་ནས་ཡར་སྤད།  ས་ོསམ་ངོས་སུ་འདེམ་ཤོག་སེང་གི་སབོ་གགོས་

ཚོའི་མིང་གིས་ཁེངས་ཤིང་ཡིད་ལའང་མ་ཤར་པ་ཞིག་ལ་ཕྲན་གི་མིང་ཡང་

ཐེངས་འགར་བཏོན་བྱུང་།  དེ་ལྟར་གོ་རིམ་རེ་རེ་བརྒྱུད་ནས་མཇུག་ཏུ་

སེབས་དུས་སབོ་མ་ང་གསུམ་ལས་ཉེར་བདུན་གིས་ང་རང་བདམས་འདུག་

ལ། འཛིན་བདག་གིས་མཇུག་མཐའི་སྤི་སྡམོ་ཁབ་བསྒགས་བས་ཏེ་ང་རང་

དངོས་སུ་འཛིན་གཙོར་བཞག ཁོང་གིས་ཧ་ཅང་སམ་བརླིང་གི་ཉམས་ཤིག་

བཏོད་ནས་ང་རང་ཁིད་སེགས་སུ་བོས་ཏེ་རང་གིས་བཤད་འདོད་པའི་སྐད་

ཆ་འགའ་བཤད་པར་སྐུལ་པས།  ང་རང་ཡང་བོང་བུ་དར་ཐོག་ཏུ་དེད་པའི་

དཔེ་ལྟར་མི་འདདོ་བཞིན་དུ་ཡར་ཁིད་སེགས་སེང་སངོ་བ་ཡིན། 

ང་རང་ཁིད་སེགས་སེང་དྲང་མོར་ལངས་ནས་སོབ་གོགས་ཚོར་ཕ་མ་

དང་དགེ་རྒན་གི་བཀའ་དྲིན་ཚོར་དགོས་པ་དང་ཐུན་མོང་ལ་སེམས་ཁུར་

དང་མཐུན་སྒིལ་བ་དགོས་པ།  སབོ་སྦྱངོ་ལ་འཆར་གཞི་དགོས་པ་སགོས་

གནའ་དེང་གི་གཏམ་རྒྱུད་འགའ་ལ་སྦྱར་ཏེ།  སྐར་མ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ལ་

བཤད་པས་དགེ་སབོ་ཀུན་གིས་ཡིད་ཆེས་དང་དགའ་སྤའོི་ཐལ་མ་ོབརབས་

བྱུང་། སྐབས་དེར་ད་གཟོད་ངས་ཁོ་ཚོའི་སྐུལ་ལྕག་གི་མིག་མདངས་ཁདོ་

ནས་ཆེས་ཐོག་མར་འགན་འཁི་ཞེས་པ་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་ཡངོས་སུ་རགོས། 

ཕི་ཉིན་སྔ་མོ་ནས་བཟུང་ངས་རང་གི་འགན་འཁི་ལག་བསར་བེད་

མགོ་བརྩམས་ཏེ།  ཆེས་ཐོག་མར་

འཛིན་གྲྭའི་ནང་གི་སོབ་གོགས་

པྲ་ཆལ་དག་ལ་སྒིག་ལམ་བཟོ་

བའི་འཆར་གཞི་བཀདོ།  ཁ་བཤད་དང་དནོ་དངོས་གཉིས་ཀྱི་བར་ཐག་ཤིན་

ཏུ་རིང་སེ།  ཉིན་དེའི་ཞགོས་སྦྱངོ་གི་སྐབས་སྤདོ་ངན་ལ་གོམས་པའི་སབོ་མ་

འགས་མདང་དགོང་ངས་བཤད་པ་མཐའ་དག་རྣ་རྒྱབ་ཀྱི་རླུང་བུར་བརྩིས་ཏེ་

དཔེ་ཆ་ཅགོ་ཙེའི་སེང་དུ་གཡུགས་ཏེ་ཁ་པར་རྩེ་མགོ་བརྩམས་སངོ་། ངས་ཧ་

ཅང་གཟབ་ནན་ངང་ཁོ་ཚོའི་ལག་ནས་ཁ་པར་བླངས་ཤིང་དཔེ་ཆར་བལྟ་

བར་སྐུལ། སབོ་མ་དེ་ཚོས་འུ་ཅག་བཟང་ས་ཡིན་པས་ད་ཐེངས་གུ་ཡངས་

གཏོང་རོགས་ཟེར།  ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོ་གུ་ཡངས་སུ་བཏང་ན་རེས་སུ་སབོ་

གགོས་གཞན་དག་གི་སྤདོ་པའང་རྒྱ་ཡན་དུ་འགྱུར་ངེས་པས། ངས་བླ་ོཐག་

རྦད་ཆདོ་ཀྱིས་ཁ་པར་དེ་ཚུར་བླངས་པ་ན།    ཉེ་འཁོར་གི་སབོ་གགོས་

འགའ་རེས་ཤབ་ཤུབ་ངང“ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་ལ”སོགས་སྐད་ཆ་རེ་གཉིས་ཀྱང་

ལབ་ཡངོ་།  ངས་ཕིར་ཁོ་ཚོར“འདི་ནི་འཛིན་གཙོ་ཞིག་གི་འསོ་འགན་ཡིན། 

གནང་བ་གཏོང་སྐབས་ངས་ཁ་པར་དེ་ཡག་པོར་ཕིར་སེར”ཞེས་བཤད་དེ་

འཛིན་བདག་ལ་སྤད།  འདི་ལྟ་བུའི་དནོ་དག་ནི་ཐེངས་གཅིག་གཉིས་ཀྱིས་

ག་ལ་ཚད། རེས་སུའང་ཐེངས་འགར་བྱུང་མྱངོ་། ཡིན་ནའང་ངས་རང་གི་

འགན་འཁི་དེ་གཏན་ནས་མ་བོར་པས་ཟ་འགའི་རེས་སུ་ཁོ་ཚོའང་སོྔན་དང་

བསྡུར་ན་དཔེ་ཆར་བལྟ་རྒྱུར་དགའ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག 

འཛིན་གཙོ་བས་པའི་ཐོག་མའི་ཟ་འགའ་ལ་མཚམས་ལན་རེར་ང་རང་

གཅིག་པུ་ཁེར་རྐྱང་དུ་ལུས་པ་དང་།  ཁོ་ཚོས་མངོན་ལགོ་གང་རུང་ནས་ང་

ལ“འཛིན་བདག་གི་མྱུལ་མ་དང་ངོ་ལོག་པ”ཞེས་ཚིག་མཚོན་རྣོ་ངར་ཅན་

གང་མང་འཕངས་བྱུང་།  སྐབས་དེར་ངས་དཔེ་དེབ་འགའ་རེ་བཀགས་

པའམ་རོྩམ་ཡིག་རེ་བིས་ཏེ་རང་སེམས་གསསོ།  ཁོ་ཚོས་ང་ལ་ལྟ་སངས་ཇི་

འདྲ་ཞིག་བཟུང་ཡང་ངས་སྔར་བཞིན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་རང་འགན་

བསྒྲུབ་དགོས་ཏེ། འདི་ནི་དགེ་རྒན་གི་རེ་བ་དང་ཕ་མ་ཚོའི་སེམས་འདུན་

ཡིན་ལ།  ངའི་ལས་ཀའང་ཡིན། དེ་ལྟར་ཟ་ངོ་འགའི་མངར་སྐྱུར་འདྲེས་མའི་

འཚོ་བའི་རེས་སུ་མཇུག་རྒྱུགས་སེབས་ཤིང་།  ང་ཚོས་རང་གིས་ཤེས་ཚོད་

ཀྱིས་རྒྱུགས་ཤོག་ལེགས་པར་བིས།  རེས་སུ་མཇུག་རྒྱུགས་ལ་སྤི་སྡམོ་བེད་

པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་འཛིན་གྲྭའི་སྙོམས་སྐར་ལོ་རིམ་གི་རྩེ་གས་སུ་སེབས་

ཡདོ་ཅིང་སབོ་གགོས་ཚོས་དགའ་སྤའོི་ཀི་སྒ་བར་མེད་དུ་བསྒགས་སངོ་།

སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་ངའི་ཁེར་རྐྱང་གི་འཚོ་བར་དགོད་སྒས་ཁེངས། ལ་ོ

ཟ་ནི་ཇི་ལྟར་འདས་པའང་མ་ཚོར་ལ། སབོ་གགོས་ཚོའི་བིས་དུས་ཀྱི་བསམ་

པ་དེའང་ནར་སནོ་ནས་ང་ལ་འཛིན་གཙོ་ཞེས་བརྩི་ཞིང་བཀུར་ལ་དགེ་རྒན་

ཚོས་སབོ་མ་ཡ་རབས་ཞེས་བསདོ་བསྔགས་ཀྱང་ཡང་ཡང་བས་མྱངོ་། འདས་

པའི་ལ་ོངོ་དེ་དག་ལ་ཕིར་དྲན་ཞིག་བས་ན།  མ་ཡུམ་སབོ་གྲྭའི་ལུས་རྩལ་ར་

བ་ན་ངས་སབོ་གགོས་ཚོར་ངར་ཤུགས་བསྐེད་པའི་ཀི་སྒ་ཡདོ་ལ། བླ་ོའཛིན་

དང་དཔེ་ཀགོ ཤེས་བ་འགན་སྡུར་བཅས་ཀྱི་གར་སེགས་སུ་ངས་སབོ་གགོས་

ཚོར་སྣེ་ཁིད་བས་པའི་གིབ་མ་ཡདོ།  ད་དུང་ཡིད་འངོ་གི་སབོ་ཁང་དེ་རུ་ངས་

སབོ་མ་རེ་རེར་སེམས་གས་ོདང་སྐུལ་མ་བས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཡདོ་ལ། སབོ་

རའི་གྲུ་ཟུར་རེ་རེ་ན་ངས་དཔེ་ཀགོ་བས་པའི་དབངས་ར་ཡདོ། 

མིག་རེབ་དབང་ཙམ་གིས་དམའ་འབིང་མཐར་ཕིན་སངོ་།  ང་ཚོས་མ་

ཡུམ་སོབ་གྲྭར་གེས་ཕག་ཕུལ་ཏེ་མཉམ་དུ་འབིང་རྒྱུགས་སྤད་ཅིང་སོབ་

གགོས་ང་གསུམ་ལས་ཞེ་དགུས་རྒྱུགས་འཕོྲད།  འདི་ནི་ང་ལ་མཚོན་ན་མི་

ཚེ་འདིའི་ཆེས་བརོད་རིན་ཡོད་པའི་ཕིར་དྲན་ཞིག་དང་ལང་ཚོའི་གཟི་

དཔལ་གིས་ཕྱུག་པའི་སབོ་འབིང་གི་ཡིད་འངོ་འཚོ་བ་ཡིན། ངས་སེམས་

གཏིང་ནས་ཁོ་ཚོས་མི་ཚེ་ཡི་དཀྱགོ་མཚམས་དང་པོ་བརྒལ་པར་རེན་འབེལ་

ཞུ་ལ། མ་འངོས་པའི་མདུན་ལོྗངས་ཡངས་པར་སནོ་ལམ་འདེབས།  

ད་ནི་སྔས་འོག་ཏུ་བཞག་པའི་ཆུ་ཚོད་བླངས་ནས་ལྟ་དུས་དུས་ཚོད་ཀྱི་

མདའ་ཁབ་དེ་གངས་ཀ་བཅུ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་ལས་བརྒལ་འདུག སང་

ཉིན་སྔ་མོར་ད་དུང་བློ་འཛིན་བ་དགོས་ལ་སོབ་མའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་

ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཞོགས་རྩལ་སྐབས་སུ་འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའི་མི་རྩིས་ཀྱང་

ལེན་དགོས་པས།   ང་རང་ཡང་མྱུར་མོར་གཉིད་དུ་ཡུར་མགོ་བརྩམས་པ་

ཡིན།

ནོོར་གནག་ནི་ལུས་བོངས་ཆེ་ཞིང་གཟུགས་སོབས་རྒྱས་པའི་སོག་

ཆགས་ཤིག་ཡིན་མདོ།  འནོ་ཀྱང་དེའི་རྐང་ལག་ཅུང་ཐུང་བ་དེས་གཟུགས་

ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ད་ོམི་མཉམ་པའི་སྣང་བ་ཞིག་སེར་བར་བེད།  ནརོ་ལ་ལུས་སེང་

དུ་ཆེས་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆསོ་ཤིག་ཡདོ་པ་ནི། གནག་ཅིང་སྣུམ་

ལ་ཐུར་དུ་དཔྱངས་པའི་རྩིད་ཞོལ་དག་ལུས་སད་དུ་ཁེབས་ནས་རྒྱན་ཆ་

ཞིག་དང་འདྲ་བ་དེ་ཡིན།     ནོར་གི་ལྷད་མེད་པའི་མིག་ཟུང་དང་ཚོར་བ་

སྐེན་པའི་སྣ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་མིའི་ཡིད་སེམས་དབང་མེད་དུ་

འགུགས་པར་བེད་ལ།  མཉམ་པོར་གེན་དུ་འགེང་

ཞིང་རྩེ་མོ་ཕི་ལ་དགེ་བའི་རྭ་ཅོ་ཟུང་ནི།  

རང་ལུས་སྲུང་བ་དང་ཕི་དག་འགོག་

བེད་ཀྱི་མཚོན་ཆ་ཉམས་དང་ལན་པ་

ཞིག་ཡིན་པས།  ག་དུས་ཡིན་རུང་དག་

ལ་འཐབ་འཛིང་བེད་པར་ག་སྒིག་བས་

ཡདོ་པ་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས། 

བོད་དུ་ནོར་ལ་སོལ་རྒྱུན་གི་ལོ་རྩི་སངས་

ཤིག་ཡདོ་དེ།  ལ་ོགཅིག་ཅན་ལ་བེའུ་དང་། ལ་ོགཉིས་

ཅན་ལ་ཡ་རུ། ལ་ོགསུམ་ཅན་ལ་སུམ་ཡར་རམ་ཤད།  ལ་ོབཞི་ཅན་ལ་ས་ོ

གཉིས། ལ་ོལྔ་ཅན་ལ་ས་ོབཞི། ལ་ོདྲུག་ཅན་ལ་ས་ོདྲུག་དང་ཁ་གང་ཞེས་ཟེར་

བ་དང་། དེའི་རེས་རིམ་བཞིན་དུ་ཁ་གང་ནས་ལ་ོགཅིག   ཁ་གང་ནས་ལ་ོ

གཉིས་ཞེས་བརྩི་བ་ཡིན།

ནོར་གནག་ནི་འབོག་མིའི་འཚོ་བ་ལ་ཧ་ཅང་དགོས་མཁོ་ཆེ་སེ།   

དཔེར་ན་འབི་མའོི་འ་ོམ་ལས་རྩམ་པ་ཟ་དུས་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་མར་དང་

ཆུར་བ།  ཞ་ོསགོས་རོ་བཅུད་མཆགོ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཟས་རིགས་བླངས་ཆགོ་ལ།   

ནོར་གི་རྩིད་པ་དང་ཁུ་ལུའི་བཀོལ་སོྤད་ཀྱི་རིན་ཐང་ཡང་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་སེ།  

ཆེས་གསལ་ཆ་ཡདོ་པའི་ངོས་ནས་བཤད་ན།  སྦྲ་ནག་གི་གཞི་རྩའི་རྒྱུ་ཆ་ནི་

རྩིད་པ་ཡིན་ལ།   ནོར་ཁུལ་གི་སདོ་གོས་དང་།  ནརོ་ཁུལ་གི་སྐེ་དཀྲིས་

སོགས་ནི་འཇམ་ཞིང་དྲོད་ཁོལ་

ཆེ་བས་གང་འགོག་གི་ནུས་པ་

བསམ་གིས་མི་ཁབ།  གཞན་ཡང་

ནོར་ཀ་ོནི་ཀ་ོལྷམ་དང་ཀ་ོལྭ།  ཀ་ོསྐགས།   ཀ་ོཁུག  སྒ་ོབ།  འབགོ་པའི་

ཁལ་འགེལ་བེད་ཀྱི་འབེང་ལེབ།  རོང་བའི་ཤོག་འགེལ་བེད་ཀྱི་འབེང་

རིལ་སོགས་རྒྱུན་ལན་འཚོ་བར་མཁོ་བའི་གོན་ཆས་དང་ཡོ་བད་སོགས་སུ་

འཁོལ་གིན་ཡདོ་པས། ནོར་ལ"ཁ་དགོ་ནག་པོ་ཅན་གི་རིན་པོ་ཆེ"ཞེས་

འབོད་སལོ་ཀྱང་ཡདོ། 

ནརོ་ལ་ད་དུང"མཐོ་སང་གི་གྲུ་གཟིངས"ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་གཞན་

ཞིག་ཀྱང་མཆིས་ཏེ།  དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ཚོ་མཚོ་བོད་མཐོ་

སང་ནི ་ས་རོང་རྩུབ་ཅིང་ལ་ཐུར་རྒོད་ལ།   

འགིམ་འགྲུལ་སབས་མི་བདེ་བས་དེང་

རབས་ཅན་གི་འཁོར་ལའོི་རིགས་ཇི་

ལྟར་དར་ཡང་བེད་སོྤད་བེད་མི་

བདེ།  དེ་བས་འབགོ་པས་མཚེར་

ས་སོ་བ་དང་ཚོང་རས་སྐེལ་འདྲེན་

བེད་དུས་ངེས་པར་དུ་གཡག་ལ་ཁལ་

བཀལ་ཏེ་ར་བག་གི་ཁོང་གསེང་དུ་འཛུལ་

དགོས་པ་དང་།   ནོར་གཡུང་ཤོས་ལ་སྣ་ལ་ོབཏུལ་ཏེ་

བཞནོ་པའི་ཚབ་བེད་པའང་ཧ་ཅང་མང་བས་ན། མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་

མཚན་སྙན་དེ་འདྲ་ཞིག་གསལོ་བ་ལསོ་ཡིན།

ནོར་གནག་ནི་མཚོ་བོད་མཐོ་སང་ཁོ་ནར་ཡོད་པའི་སོ་ཕྱུགས་ཀྱི་

རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ།  གནའ་ནས་ད་བར་དུ་མཐོ་སང་གི་ཁོར་ཡུག་དང་

རང་བྱུང་གི་ནམ་ཟ་ལ་གོམས་ཤིང་འདྲིས་པར་གྱུར་ཏེ།   དགུན་གསུམ་གི་

ལྷགས་པ་གདངོ་གིས་བསུ་ཕདོ་པ་དང་།  དབར་གསུམ་གི་ཆར་ཆུ་ལུས་ཀྱིས་

འགོག་ནུས་ཤིང་།  དཔྱིད་གསུམ་གི་མུ་གེ་བཟོད་བསན་བེད་ཐུབ་པའི་སྙིང་

སབོས་ཀྱང་ཡདོ་པས་ན།   དེང་སང་ཕི་གིང་པ་མང་བོ་ཞིག་གིས་མཐེ་བོང་

སྒེང་བཞིན། "ནོར་གནག་ནི་འཛམ་གིང་གི་ཡང་རྩེ་རུ་འཚོ་སྡདོ་བེད་པའི་

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རང་གཤིས་དང་སྙིང་སོབས་ཀྱི་མཚོན་བེད་ཡིན"ཞེས་

བསྔགས་བརདོ་བེད་ཀྱིན་ཡདོ།    

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་གི་
དམའ་འབིང་གཉིས་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ། 

•ཡེ་ཤེས་སྒོལ་མ•

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

སོབ་འབིང་གཉིས་པའི་མཐོ་གཅིག་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ།

•ལྕགས་ཐར་རོ་རེ•


