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I 
 

ནང་དནོ་གནད་བསྡུས། 

སྤྱིར་དེང་གྤྱི་དུས་སུ་རང་རེར་སྤྱི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་དང་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་བར་སྣང་

ཡངས་མོ་འདྤྱི་འདྲ་ཡོད་པས་རྒྱུ་མཚན་དང་གཅྤྱིག གྤྱིས་སུ་དུས་རབས་ེར་གཅྤྱིག་གྤྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཁ་

ཕོགས་ཡོང་བའྤྱི་དུས་སྐབས་འདྤྱིར། དགོན་པའྤྱི་ནང་དུ་གནས་པའྤྱི་རབ་བྱུང་སེར་མོ་བའྤྱི་སེའྤྱི་ལྟ་རྒྱ་དང་

མཐོང་རྒྱ། ཐོས་རྒྱ་སོགས་ཆེར་ཕྤྱིན་པས། སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་དགོན་སེའྤྱི་ལྕགས་རྤྱིའྤྱི་བཀག་མཚམས་ལས་

བརྒལ་ཏེ། འཇྤྱིག་རེན་མྤྱི་ཆོས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ལྟེ་བར་གྱུར་པའྤྱི་ཆབ་དཔལ་རྤྱིག་གསུམ་གྤྱི་གནད་དོན་

གཙོས་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་འཚོ་གནས་དང། རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་པར་ཐུགས་ཞེན་ཆེ་བའྤྱི་སེར་མོ་

བ་མང་པོ་ཞྤྱིག་འབྱུང་གྤྱིན་འདུག་ཅྤྱིང་། དེ་དག་གྤྱི་ཁོད་དུ་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ནྤྱི་མཁའ་ན་གནས་པའྤྱི་

རྒྱུ་སྐར་གྤྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། ཐང་ན་སེས་པའྤྱི་སེར་ཆེན་གྤྱི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུར་གྱུར་པའྤྱི་ཁྱད་ཡོན་ལྡན་པས། ཁོ་

བོས་དེ་ྤྱིད་ཞྤྱིབ་འཇུག་གྤྱི་བརོད་གཞྤྱིར་བདམས་པ་ལགས་ཏེ། དེར་ཞྤྱིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་། སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ནྤྱི་རང་རེའྤྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་བསམ་བོའ་ིདགོངས་དོན་

གསལ་བོར་སོྟན་པའྤྱི་གཞུང་ཆེན་ལྔའྤྱི་ཟབ་དོན་ལ་བསླབ་པ་མཐྤྱིལ་ཟྤྱིན་པ་འདུག་པ་དང་གཅྤྱིག དེང་

དུས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་གསར་པ་སྟེ་ནུབ་ཕོགས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་སོགས་འཛམ་གྤྱིང་གྤྱི་

ཤེས་རྤྱིག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་ཁ་ཕོགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་དང་སོང་བ་མཐར་ཕྤྱིན་པའྤྱི་ཁྱད་ཡོན་གྤྱིས་སྟེ། རྤྱིགས་

དང་ཕོགས་མྤྱི་འདྲ་བའྤྱི་གཞུང་ལུགས་གྤྱིས་ཀྤྱི་དགེ་མཚན་ལ་ཤེས་རོགས་མངོན་མཚན་ལྡན་པས། རང་

རེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་སོལ་རྒྱུན་རྤྱིག་གནས་འདྤྱི་དུས་རབས་དང་མཐུན་པའྤྱི་ལམ་བུ་གསར་པ་གང་འདྲ་ཞྤྱིག་སྟེང་

དུ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཚུལ་གྤྱི་ཐད། ཁོང་གྤྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་བསམ་བོ་དང་ལྟ་ཚུལ་མང་པོ་

ཞྤྱིག་བཏོན་ཡོད་པར་མ་ཟད། སོས་སུ་དུས་རབས་ེར་གཅྤྱིག་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྤྱིངས་ཆར་རང་རེའྤྱི་ས་

སེར་ཡོངས་ལ་རྒྱུན་ཤེས་ཀྤྱིས་དབུལ་བ་དང་། མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་རེས་ལུས་ཀྤྱི་གནད་དོན་སོགས་མ་

ཤེས་པའྤྱི་རོངས་གྤྱིད་ལས་སད་དགོས་པར་བཏོན་པའྤྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་བསམ་བོ་ཐུན་མྤྱིན་དག་ནྤྱི་ཁོ་

བོས་ཞྤྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་དྭངས་མ་ལགས། དེ་ཡང་ཁོང་གྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རྤྱིག་

གཞུང་གྤྱི་བསམ་བོར་ཞྤྱིབ་འཇུག་དང་རྒྱུས་མངའ་མཐར་ཕྤྱིན་པ་ཞྤྱིག་དང་། མཐྤྱིལ་མངོན་པ་ཞྤྱིག་བྱེད་



 

II 
 

དགོས་ན་གཤམ་གྤྱི་གནད་དོན་འདྤྱི་དག་ནས་ཟབ་ཞུགས་གནང་དགོས་པར་འདོད་དེ། འདྤྱིར་ཁོ་བོས་

དཔྱད་རོམ་འདྤྱི་རབ་བྱེད་གསུམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་གྤྱིས་གྲུབ་ཡོད་དེ།  

རབ་བྱེད་དང་པརོ། སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་ཐུན་མོང་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་དཀྱུས་སུ་བཟུང་ནས། གང་

དུ་ལྟེ་ཁག་འཕོས་པའྤྱི་གཞྤྱི་དེར་ནང་བསྟན་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་གཙོས་ནང་ཆོས་གཞུང་

ལུགས་ཀྤྱི་ཟུར་ཡོངས་ལ་རྤྱིགས་པས་མས་ཞྤྱིབ་དང་དཔྱད་འཚོལ་ཇྤྱི་ལྟར་བྱས་མྤྱིན་གྤྱི་གནས་ཚུལ་དག་

ལ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཞྤྱིབ་བརོད་བྱས་ཤྤྱིང་། མཁས་པའྤྱི་རང་དོན་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྤྱི་འབྲས་བུར་

གཞན་དོན་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་དོན་ཁྱེར་མཛད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པས། འདྤྱིར་ཁོ་བོས་

རོད་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་གྤྱི་འབྲས་བུ་ངག་ནས་ངག་བརྒྱུད་ཡོང་བས་རེ་ཞྤྱིག་བཏང་སོམས་སུ་བཞག་གོ །  

རབ་བྱེད་གྤྱིས་པར། ཁོང་གྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་བསམ་བོ་མངོན་མཚོན་བྱེད་པའྤྱི་ཡོ་ཆས་དང་མེ་

ལོང་ལྟ་བུར་གྱུར་པའྤྱི་འཆད་རོམ་གྤྱི་འབྲས་བུ་གྤྱིས་ལྟེ་བར་བཟུང་ནས་དཔྱད་ཞྤྱིབ་བྱས་པ་སྟེ། ཁོང་གྤྱིས་

སོར་མོའ་ིའདུ་བྱེད་ཀྤྱིས་གསར་རོམ་གནང་བའྤྱི《ང་ཚོ་སད་རན》དང《རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ》ལྟ་བུ་རོམ་པའྤྱི་

རྣམ་གཞག་གྤྱི་འབྲས་བུ་དང་།  ཁོང་གྤྱི་འཆད་པ་དཔེ་བཟང་གྤྱི་འབྲས་བུ་གཞན་གྤྱིས་ཡྤྱི་གེར་ཕབ་པ《ཧྤྱི་

མ་ལ་ཡའྤྱི་ཕར་ཚུར》 དང《སེས་ཆེན་གྤྱི་བཞུད་ལམ》  《རང་ལམ་རང་འཚོལ》ལྟ་བུ་འཆད་པའྤྱི་རྣམ་

གཞག་གྤྱི་འབྲས་བུ་སོགས་ལ་དཔྱད་ཞྤྱིབ་བྱེད་པའྤྱི་བརྒྱུད་རྤྱིམ་ཁོད། ཁོ་བོས་གཤྤྱིབ་བསྡུར་རྤྱིག་པ་དང་

མར་ཁེ་སྤྱིའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དང་། རོད་སྒྲུབ་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའྤྱི་ལྟ་བ་དག་གཞྤྱིར་བཞག་ནས་
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摘 要 
 

面对新时代的思想文化新觉醒、理论创造新成果、文化建设新

成就，在与世隔绝的寺院文化环境下生活的僧侣群体中，陆续出现了

很多有时代意识及普世情怀的僧人。他们跨出寺院的传统教育围栏，

开始关心和注重社会稳定和民族文化发展的各项问题。其中果·喜饶

嘉措属最为出众和典型人物之一，他兼具传统寺院教育系统下积累的

扎实的佛教文化根基，同时吸收和掌握中西文化精髓及现代科学知识，

通过传统与现代文化有机结合，构建了其独特且丰富的知识结构，进

而直面现在、放眼未来，做到取其精华去其糟粕，为藏族的社会发展

与文化的进步开辟了全新的道路，故本文以其作为研究客体。论文共

分为三章，每章内容总结如下： 

第一章，果·喜饶嘉措的平生略传里主要阐述其出家为僧，专心

致志奠定扎实的理论根基的过程。 

第二章，著书立说注疏围绕其亲自创作的《喜饶嘉措文集（一）》

和《喜饶嘉措随笔》等作品为根，后续学而无忧为观的年轻学者在授

课的过程中所录音频抄写为书的《喜马拉雅文明探源记》和《宗喀巴

大师小传》《浅谈佛教哲学》等作品来深入的探讨和研究其学术思想。

此章节本人运用马克思历史唯物论、辩证唯物论及比教学等诸多研究

方法予以阐述。 

第三章，根据上一章阐述，系统分析和总结其情系世界文化的良

性发展，发扬以人为本、助人为乐、扎根当下、实事求是，与时俱进，

古为今用等观点来呈现他独特的学术思想成果。 
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传记的重要内容和任务是以人为本和真人真事的功绩为中心研

究作者的学术思想，因此本人本着这一宗旨，分析、果·喜饶嘉措的

著作进而论证其超伦轶群的学术思想。 

关键词  果•喜饶嘉措，学术思想，文化精神 
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གླེང་གཞ།ི 

འཇྤྱིག་རེན་ཟག་བཅས་ོན་མོངས་དག་བཅོམ་སོྟན་པའྤྱི་བསྟན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེས།། 

བྱྤྱིན་གྤྱིས་རླབས་ཤྤྱིང་ཞབས་ཀྤྱིས་བཅགས་པའྤྱི་ཁ་བ་ཅན་གྤྱི་ཡུལ་གྲུ་འདྤྱིར།། 

འགོ་དྲུག་འདྲེན་མཛད་ཀུན་བཟང་ཡོངས་སྤྲུལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྱི་འཁོར་ཚོགས་ལ།། 

སྐལ་བཟང་བདག་གྤྱིས་དད་འདུན་གཙང་མས་གུས་པར་བྱ་ཞྤྱིང་ཕག་འཚལ་ལོ།། 

 

སོྟན་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་བགང་གྤྱིས་མྤྱི་ལང་འཇྤྱིག་རེན་སེ་བོའ་ིདཔག་མྤྱི་ནུས།། 

སྐུ་རེན་ཞལ་སྤྱིན་ཀུན་བཟང་རྣམ་སྤྲུལ་གསུང་རེན་བདེན་བཞྤྱིའྤྱི་ཡེ་ཤེས་དང་།། 

ཐུགས་རེན་རྤྱིང་བསེལ་མཆོད་པར་བྱ་བའྤྱི་བསོད་ནམས་གསོག་པའྤྱི་ཞྤྱིང་ས་དག ། 

ཤཱཀས་མཛད་ཅྤྱིང་སྤྲུལ་སྐུས་རྒྱུན་བསྤྱིངས་ཤེས༵་རབ༵་རྒྱལ༵་མཚ༵ན་ཞབས་ལ་འདུད།། 

 

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ཟོ་ཆུན་ཁྱུད་མོ་འཕལ་བདེ་དུག་གསུམ་ོན་མོངས་གཞྤྱིར།། 

མ་རྤྱིག་རོངས་པས་རབ་བསྤྱིབས་བདེན་འཛིན་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྤྱི་ས་རྤྱིས་གསལ།། 

རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་དུས་ཀྤྱི་སྔ་གཞུག་གཏན་བདེའྤྱི་མངོན་འདོད་མེ་མུར་བཞྤྱིན།། 

འཕལ་བདེ་རག་འཛིན་འཁོར་བའྤྱི་ཁོྱན་དུ་བདག་འདྲའྤྱི་གེན་པའྤྱི་འགོ་ཀུན་རྒྱུ།། 

 

སྣང་སྤྱིད་བདེ་བའྤྱི་ཀུན་རོག་ཕ་མོར་རྤྱིས་ཆེན་ཕ་མ་ྤྱི་ཟར་འཇོག  

བདེ་སོྟང་དབྱེར་མེད་ཆོས་ཀྤྱི་གཏད་རབས་འགོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་མཐོང་།། 

རེ་ཞྤྱིག་བདེ་སྤྱིད་དབྱར་གྤྱི་མེ་ཏོག་དགུན་གཞུང་འཁྱག་པའྤྱི་ཁ་ཟས་བཞྤྱིན།། 

གཏན་བདེའྤྱི་ཐར་བ་ཆོས་སོྟན་སངས་རྒྱས་རྒྱལ༵་བ༵་རྒྱ་༵མ༵ཚོའྤྱི་ཞབས་སོར་འདུད།། 
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འགོ་བའྤྱི་སབས་མགོན་ར་གསུམ་ཀུན་འདུས་དྲྤྱིན་ཆེན་ར་བའྤྱི་བ་མ་ཡྤྱིས།། 

བདེན་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱིས་གྲུ་ལ་བརེན་ནས་འཁོར་བ་སྡུག་གྤྱི་རྒྱ་མཚོ་ནས།། 

ལས་ཅན་འགོ་བར་ཡྤྱིད་འབྱུང་སེ་ཞྤྱིང་ཡང་དག་ཐར་བའྤྱི་ལམ་སྣེ་ལ།། 

ཐུགས་རེས་གཟྤྱིགས་ཤྤྱིང་བྱྤྱིན་གྤྱིས་རླབས་ནས་བདག་སོགས་འགོ་ཀུན་འདྲེན་མཛད་གསོལ།། 

 

བསྐལ་བ་གངས་མེད་ཐ་གྲུ་ཀུན་ལ་བསྟན་པ་ཆོས་ཀྤྱི་ྤྱི་འོད་འདྤྱི།། 

རྤྱིས་མེད་ཕོགས་ཁྱབ་གྤྱིབ་སོ་མེད་པར་འགོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་སེལ་མཛད་ཅྤྱིང་།། 

བསྟན་འཛིན་སེས་བུའྤྱི་སྐུ་ཚེ་བརན་ཅྤྱིང་བསྟན་པ་ཡུན་རྤྱིང་གནས་འགྱུར་སོགས།། 

ཐུགས་བསེད་སོན་ལམ་བཞེད་དོན་འགྲུབ་ཅྤྱིང་འཁོར་བའྤྱི་ཆོས་ལས་བྲལ་བར་སོན།། 

 

ཆོས་གཤྤྱིས་གདོད་རྣམ་རྤྱིགས་པས་འཁྲུལ་སོང་དུས༵་རབ༵ས་ྤྱི་ཤུའྤྱི་སྐས་རྡང་དུ།། 

ཆོས་ྤྱིད་རྣམ་འབྱེད་བདེན་པའྤྱི་ལུགས་འཛིན་དཔྱོད་ལྡན་སེ་བོའ་ིསྐོར་ཚོ་རུ།། 

ཆོས་སྤྱིད་ལུགས་གྤྱིས་སོར་དབྱེའྤྱི་བརྒལ་བརག་ལུང་རྤྱིགས་གྤྱིས་ཀྤྱི་སོྟངས་གདབ་ཅྤྱིང།། 

ཆོས་དང་ཆོས་མྤྱིན་ཀུན་གྤྱི་འཕོ་འདུ་སེལ་འཛུད་བྱེད་མཁས་སེར༵་མོ་བ༵།། 

 

བྱུང་རགས་གསུམ་ལྡན་ངུར་སྨྲྤྱིག་རྣམ་འཆྤྱིང་སོ་གསུམ་ཡང་དག་ཆོས་ལ་གཏད།། 

ཤེས༵་རབ༵་རལ་གྤྱིས་རྣམ་དཀར་དགེ་ལས་དཔྱོད་བཅས་རྤྱིགས་པས་གཏན་འབེབས་པ།། 

གཞུང་ཆེན་ལྔ་ལྡན་གསེར་གྤྱི་ཚིགས་ཁེབས་ཐ་སད་རྤྱིག་གནས་གཡུ་ཡྤྱིས་བརྒྱན།། 

ཕྤྱི་ནང་རྤྱིག་གནས་རྒྱ་༵མ༵ཚོའྤྱི་ཁེབས་རྒྱ་རྣམ་དཔོྱད་བོ་ཡྤྱིས་གཅོད་འདྤྱི་སད།། 

 

རེན་མཆོག་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་ནོར་བུའྤྱི་དབང་མཛད་དྲྤྱིན་ཆེན་ཕ་མ་ྤྱི་ཟ་ཟུང་།། 

རྣམ་འབྱེད་བོ་གོས་ཆོས་ཀྤྱི་བདེན་ལུགས་གསལ་མཛད་མཚུངས་མེད་དགེ་བའྤྱི་བཤེས།། 
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ལེགས་བྱས་དགའ་བདེ་སྤྱིམ་པའྤྱི་སོངས་གོགས་དགའ་ེ་སྤུན་མཆེད་བྱེས་ཀྤྱི་ཚོགས།། 

དཀའ་བརྒྱ་ཧུར་བངས་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པའྤྱི་ཐམས་ཅད་དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་ཤོག ། 

དེ་ལྟར་ཡུལ་གངས་ཅན་གྤྱི་སྔོན་བྱོན་སེས་བུ་དམ་པ་གསེར་རྤྱིའྤྱི་འཕེང་བ་དག་གྤྱིས་བཏོད་པའྤྱི་

རོམ་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་གྤྱི་འཕོ་ཆགས་ལྟར། བརམ་པར་བྱ་བའྤྱི་བརོད་གཞྤྱིའྤྱི་སོ་ཀུན་ལྡན་བཅས་དཔྱད་

རོམ་སྤྱིའྤྱི་གཏམ་ཕུད་ཀྤྱི་ཡོལ་བ་དབྱེ་བར་བྱ་ཡྤྱི། རང་རེའྤྱི་གངས་ལོངས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཟམ་པ་སྤུ་རྒྱལ་

དུས་སུ་བཙུགས་ཤྤྱིང་འཛམ་གྤྱིང་ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་སྤྱིངས་ཆར་འཛུད་པའྤྱི་གོམ་པ་བཙན་པོའ་ིདུས་ནས་སོས་

པས། ལོ་ཟ་སོྣན་རྤྱིས་ཀྤྱི་མཐུ་འོག་ཏུ་གཏམ་དང་གཏམ་བྱུང་གྤྱིས་གཞུང་རར་བརྒྱུས་པའྤྱི་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ལོ་

རྒྱུས་ནྤྱི་རྒྱ་མ་རྒྱ་རོྡའ་ིཡོ་ལྡེམ་གྤྱི་འཕེལ་འགྤྱིབ་དང་བསྟུན། སྐབས་རེར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་རྒྱལ་མཚན་རྤྱི་

བརྒྱའྤྱི་རེ་མོར་བཙུགས་ཤྤྱིང། ལན་རེར་མས་རྒུད་ཀྤྱི་ཕགས་ལུད་གཞོང་བརྒྱའྤྱི་ངམ་རོང་དུ་དྲུད་པའྤྱི་

འཕར་ཆག་དོ་བདོ་བའྤྱི་འཕེལ་རྤྱིམ་ཁོད་དུ། རང་རེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཀང་སྤྱི་སོལ་དང་ཆོས་

ྤྱིད་དེའྤྱི་མཚམས་ལས་མ་འདས་པར་གནས་ཤྤྱིང་ཚུགས་ལ། རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་མས་རྒུད་

ཐམས་ཅད་མྤྱི་མཐུན་ཕོགས་གྤྱིས་ཀྤྱི་འགལ་འདུའྤྱི་འཕོ་སོར་དང་བརྡབ་གསྤྱིག་ཁོད་གཞྤྱི་རྐང་ཆགས་

ཤྤྱིང་། ཆོས་ལུགས་རྤྱིག་གནས་འཕེལ་རྒུད་ཀྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ནས་གསལ་བོར་ཤེས་ཐུབ་སྟེ། “བོད་ལོངས་ཆོས་

ལུགས་ལོ་རྒྱུས་ལ་གཟྤྱིགས་དང་། རྤྱིགས་མྤྱི་འདྲ་བའྤྱི་གྲུབ་མཐའ་གྤྱིས་ལུང་པ་གཅྤྱིག་ནང་གནས་སྐབས་

རག་ཏུ་རོད་གེང་དང་འཐབ་རོད་ཡོང་གྤྱི་ཡོད། དཔེར་ན། བཙན་པོའ་ིདུས་རབས་སྔ་དུས་སུ་ནང་བསྟན་

དང་བོན་ཆོས་འཐབ་རོད་དང་། བཙན་པོའ་ིདུས་རབས་སད་དུ་རྒྱ་ནག་ནང་བསྟན་དང་རྒྱ་གར་ནང་

བསྟན་འཐབ་རོད། ཡང་རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་ནང་བསྟན་མཇུག་སྤྱིལ་རེས་བོད་དར་ནང་བསྟན་ནང་ཁོངས་ལ་

ས་ས་བ་དང་འབྲྤྱི་གུང་པའྤྱི་ས་འབྲྤྱིའྤྱི་འཐབ་རོད། བཀའ་བརྒྱུད་པ་དང་དགེ་ལུགས་པའྤྱི་འཐབ་རོད་

སོགས་བྱུང་ཡོད་ལ། ཡུལ་ཕོགས་ལུང་པ་གཅྤྱིག་གྤྱི་ནང་དུའང་གཡའ་བཟང་བ་དང་ཕག་གྲུའྤྱི་འཐབ་རོད་

ལྟ་བུ་ཡོང་གྤྱི་ཡོད་པས་མཚོན།” ① ཞེས་འཐབ་རོད་ཀྤྱི་འགལ་འདུའྤྱི་ཕུང་པོ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་གཅྤྱིག་ཆགས་

གཅྤྱིག་མས་ཀྤྱི་གནས་འགྱུར་དང་། གཅྤྱིག་ནས་གྤྱིས་དང་གྤྱིས་ནས་སླར་ཡང་གཅྤྱིག་ཏུ་གོང་སྤྱིལ་
                                                        
①  ཞབས་ཤར་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་དང་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་གིས་བསིགས། 《ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་ཀི་ཞིབ་འཇུག》  པེ་ཅིན། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 
༢༠༡༤ལོ། ཤ ༢༠༥ 
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བའྤྱི་ཕྲུགས་སེབས་ཀྤྱི་རྤྱིམ་པ་སྟར་ཆགས་སུ་བརྒྱུད་མཐར། ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་རྤྱིང་སོྣན་བཙན་ཞྤྱིང་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་

ཁྱད་ཡོན་རང་མཚན་པ་ལྡན་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཤྤྱིག་གྤྱི་ཁྱྤྱིམ་སོ་བཟུང་ངོ་།། 

འོ་ན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྤྱི་ལྟ་བའྤྱི་གནས་འགྱུར་མ་བྱུང་བའྤྱི་གདོད་རྣམ་བོན་གྤྱི་ཆོས་

ལུགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཆོ་ག་དང། དགག་གཞག་འཁྲུལ་སོང་གྤྱིས་བཙན་རོང་འཕོག་པའྤྱི་གནས་འགྱུར་

རེས་ཀྤྱི་ནང་བསྟན་རྤྱིག་གནས་གང་ཡྤྱིན་རུང་། རོད་པའྤྱི་ཡོ་ལོང་གྤྱི་འཕོ་འདུས་བརས་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་

མྤྱི་འདྲ་བ་རེ་ཡྤྱིན་པས། དེའྤྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་སེལ་མཁས་ཀྤྱི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཐབས་དང་ཐབས་

བྱུས་ཀྤྱི་བོ་མྤྱིག་མྤྱི་ལྡོངས་བར་བྱ་རྒྱུ་ནྤྱི་མེད་ན་མྤྱི་ཡོང་བའྤྱི་འགག་རར་ཐུག་ཅྤྱིང་། དེ་འདྲའྤྱི་བསྟན་པའྤྱི་

སོག་འཛིན་གྤྱི་རླུང་རྒྱུ་བར་ཕྤྱི་ནང་བརན་གཡོའ་ིགཞྤྱི་སོད་ལུགས་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲོང་རྒྱུ་དང་ལག་བང་

འཕེར་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཤྤྱིན་ཆེ་སྟེ། རང་རེའྤྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྤྱི་ཚེ་བ་སོག་གསུམ་སྲུང་འཛིན་གྤྱི་

དབུགས་ཐག་ནྤྱི་ཐུབ་པའྤྱི་དབང་བོའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་མཛད་པའྤྱི་ཕོགས་ཆ་གོར་མོར་

ངེས་བཟུང་ཡོད་པ་དང་འཇུག་ལྡོག་གསལ་བར་བྱ་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་རེན། ནང་བསྟན་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཁྱྤྱིམ་

སོར་དཔྱོད་ཤེས་ཀྤྱི་བོས་གཞྤྱི་དངོས་པོའ་ིསོད་ཚད་ཕ་ཞྤྱིང་ཕ་བ་རྣམས་ལ་ངེས་ཆ་གསལ་བ་དང་རོག་པ་རྒྱུ་

མཁས། བང་དོར་བྱེད་མཁས། ལག་བང་ཁྱེར་མཁས། བརྒྱུད་སོག་མཛད་མཁས་ཀྤྱི་སེས་བུ་གནམ་གྤྱིས་ས་

བཀབ་པ་ལྟ་བུ་དག་གྤྱིས། རྤྱིགས་ཀྤྱི་ཞེན་པ་སྔོན་བཏང་གྤྱིས་ལ་རྒྱའྤྱི་ཁ་ཁྱེར་ཆེ་ལ། གྲུབ་མཐའྤྱི་ཕོགས་

འཛིན་མཆོག་བཀུར་གྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་བརྒལ་བརག་གྤྱིས་ར་བ་གཅྤྱིག་ལ་ཡལ་ག་གྤྱིས་སུ་གེས་པའྤྱི་གངས་

ལོངས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་འདབ་རྒྱས་པར་བྱས།  

དེ་ལྟའྤྱི་བསམ་པའྤྱི་ཁྱེར་སོ་བཙན་ཞྤྱིང་རོད་པའྤྱི་ཡོ་ལོང་རྒོད་པའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་

སྤྱིངས་ཆར། མཁས་པའྤྱི་བྱ་བ་རྣམ་གསུམ་དུ་གགས་པའྤྱི་འཆད་རོད་རོམ་པའྤྱི་དུད་རླངས་གངས་ལོངས་

ཀྤྱི་འཛིན་མའྤྱི་ཁོྱན་དུ་འཁྲུག དེ་དག་ལས་རོམ་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་གྤྱིས་ཤེས་བྱའྤྱི་གནས་ཚད་ཀྤྱི་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་

བར་བྱེད་ལ། ལྟ་གྲུབ་ལུགས་གསུམ་གྤྱི་རྤྱིག་པའྤྱི་ཕུང་བོ་ས་འཛིན་ཁོྱན་འདྤྱིར་གནས་ཤྤྱིང་འཕེལ་བས། 

དེའྤྱི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མྤྱིན་གྤྱི་ཁྱད་ཡོན་གྤྱིས་རྤྱིག་གནས་བརྒྱུད་སོག་གྤྱི་དགེ་མཚན་མངོན་མཚོན་བྱེད་

ཅྤྱིང་། དེར་རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཟབ་དགོངས་བརྒྱུད་སེལ་ལ་དམྤྱིགས་རྤྱིམ་སྔོན་སོང་གྤྱིས་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་
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ར་བ་ནང་རྤྱིག་པའྤྱི་བསམ་བོའ་ིདགོངས་དོན་དང་མཐུན་སོར་ཡོང་བར་བྱས་ཚེ། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་

ཕན་བདེའྤྱི་སས་ལམ་དུ་བཏེགས་པར་བོགས་འབྱྤྱིན་ལ་རོྔ་ཐོགས་པར་ངེས་པས། “དེས་ན་རོམ་པ་པོ་སུ་

འདྲའང་རོམ་པའྤྱི་ཀུན་སློང་བྱམས་པ་དང་བརེ་བས་རྒྱུ་བྱས་ཤྤྱིང་། བརམས་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་ཀང་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་

ལ་ཡ་རབས་སྣང་བའྤྱི་དཔལ་བསེད་དུ་བཏུབ་ན་མྤྱིའྤྱི་ཁེ་ཕན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་སེམས་ཅན་གཞན་

དང་གཞན་གང་ལའང་སོ་ཀུན་ནས་གཙེས་པའྤྱི་བསམ་སོད་དག་ཀང་ངང་གྤྱིས་ཇེ་ཉུང་དུ་འགོ་བས། རོམ་

པ་པོ་ནྤྱི་དོན་དུ་སེམས་ཅན་སྤྱིའྤྱི་བདེ་སྡུག་ལ་བསམ་གཞྤྱིགས་གནང་མཁན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་དགོས་སོ།།” ① ཞེས་

པར་རོམ་མཁན་གང་དེས་གཞྤྱི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ཕ་རགས་རྒྱས་གསུམ་གྤྱི་ཆར་ཀུན་སློང་རྣམ་

པར་དག་པའྤྱི་ེར་བསོགས་འཆྤྱིང་དགོས་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་དམྤྱིགས་ཡུལ། དེས་བསེད་པའྤྱི་ཁྱད་གཤྤྱིས་

སོགས་གསལ་ཐང་ཐང་གྤྱིས་བསྟན་འདུག་པས། གཤམ་དུ་བརོད་གཞྤྱིར་གྱུར་པ་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་

མཛད་པ་འཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་ཐུན་མྤྱིན་ཁྱད་ཆོས་དག་གཙོ་ཆེར་ཁོང་གྤྱིས་མས་མོང་ཚད་མ་དང་རྤྱིགས་པ་

ཚད་མ། ལག་ལེན་ཚད་མ་སྟེ་ཚད་མ་གསུམ་གཞྤྱིར་བཞག་དཔྱད་བཅས་ཀྤྱི་བོས་ཆོས་རྣམ་འབྱེད་ཀྤྱི་

རྤྱིགས་པར་རྤྱིང་གནོན་བྱས་ཤྤྱིང་། ངོ་མཚར་བའྤྱི་ལུང་རྤྱིགས་དྲྤྱི་མ་མེད་པར་རྒྱབ་བརེན། གོ་སླའྤྱི་དཔེ་དང་

གནད་ཆེ་བའྤྱི་གསུང་སོས་ཀྤྱིས་ཟུར་བརྒྱན་པའྤྱི་གསུང་གྤྱི་གྲུབ་དོན་ནམ་བརམས་ཆོས་དེ་དག་གྤྱི་ཟབ་

དགོངས་ཀྤྱི་ཁྱད་ཆོས་རང་མཚན་པ་ནས་གཞྤྱི་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ནོ།། 

རམོ་བྱང་འདླེམས་པའ་ིདམགིས་པ། 

ཞབི་འཇུག་ག་ིདམགིས་ཡུལ། 

སྤྱིར་རང་རེ་གནམ་གྤྱི་ནྤྱི་དབུས། སའྤྱི་ནྤྱི་དཀྤྱིལ། གྤྱིང་གྤྱི་ནྤྱི་སྤྱིང་བོ། གངས་ཀྤྱི་ནྤྱི་རྭ་བ། ཆུ་བོ་

ཀུན་གྤྱི་ནྤྱི་འགོ་ཁུངས། རྤྱི་མཐོ། ས་གཙང་། ཡུལ་བཟང་། མྤྱི་མཛངས་ཤྤྱིང་དཔའ་རུ་སེ། ཆོས་བཟང་དུ་

བྱེད། ར་མགོགས་སུ་འཕེལ་བའྤྱི་གནས་ཞེས་གངས་རྤྱིའྤྱི་བྱུན་ཀོར་གྤྱི་ཡུལ་འདྤྱིར། བསྐལ་པ་ཆགས་པའྤྱི་

                                                        
① བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ། 《བོད་ཀི་དུས་རབས་རིམ་བྱུང་གི་རོམ་རིག་ལས་བཀའ་གདམས་རོམ་རིག་གསལ་བའི་སོན་མ།》 པེ་ཅིན། མི་རིགས་དཔེ་
སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༨ལོ། ཤ ༥༧ 
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གངས་རྒན་དང་དུས་རབས་བརྒྱུད་པའྤྱི་མྤྱི་རྒན་བགང་གྤྱིས་མྤྱི་ལངས་བ་བྱོན་མོངས་ལ། དེའྤྱི་ཁོད་དུ་

མཁས་པ་གསེར་རྤྱིའྤྱི་འཕེང་བ་ལྟར་དུ་བྱོན་དང་འབྱོན་བཞྤྱིན་པ་ནྤྱི་མྤྱིག་མཐོང་ལག་ཟྤྱིན་རེད། སྔོན་

བཙན་པོ་ཁྤྱི་སོང་བཙན་གྤྱི་སྐུ་དུས་ནས་རང་རེའྤྱི་གངས་ཅན་གྤྱི་ཡུལ་འདྤྱིར་འགྱུར་ལྡོག་དང་འཕེལ་རྒྱས་

རླབས་ཆེན་ཞྤྱིག་བྱུང་འདུག་སྟེ། བཙན་པོ་དེའྤྱི་གོང་དུ་རང་རེར་བོན་སྒྲུང་ལྡེའུ་གསུམ་གྤྱི་གཙོ་རྒྱུགས་བྱས་

པའྤྱི་གདོད་རྣམ་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་དབུགས་ཐག་རྤྱིང་བོས། རང་སའྤྱི་གདོད་མའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཁ་མས་མ་

རྒུད་པར་ཐབས་ཤེས་ལུ་གུས་རྒྱུན་སེལ་བ་བཞྤྱིན་དུ་འོངས་ཤྤྱིང་། དེའྤྱི་གཞུག་ནས་སྔར་གྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་

བོ་གོས་ཀྤྱི་ཞྤྱིང་སར་གྤྱི་ཁར་རྣོ་དང་རྣོ་ལ་བརྡར་གྤྱི་དཔེ་བཞྤྱིན་ཕྤྱིའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ས་བོན་བཏབ་ཅྤྱིང་མྱུ་

གུ་འབུས། དེ་ནྤྱི་གཙོ་ཆེར་ཡུལ་དབུས་འགྱུར་མཆྤྱིང་ནས་བརྒྱུད་དང་བརེན་པའྤྱི་སེས་ཆེན་དག་གྤྱིས་རྣམ་

དཔྱོད་ཀྤྱི་རལ་རྒུ་དོང་སྤྲུགས་བྱས་ནས་ཆགས་ཤྤྱིང་གྲུབ་པ་རེད།  

མདོར་ན། རང་སའྤྱི་གདོད་རྣམ་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་གཞྤྱི་རའྤྱི་སྟེང་ལ་ཕྤྱིས་སུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

རྤྱིག་གནས་དང་རྤྱིག་གནས་དེས་བསེད་པའྤྱི་བསམ་བོ་སྟེ། གསེར་གྤྱི་ཚིགས་ཁེབས་ལ་གཡུ་ཡྤྱི་ཁ་བཏབ་

པར་ལྟར་དུ་བརྒྱུད་ཅྤྱིང་སེལ་ནས་ད་ལྟའྤྱི་བར་འོངས་བ་ཡྤྱིན། རྒྱུན་ཐག་རྤྱིང་བའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་དེའྤྱི་ཁོད་དུ་

མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བདེ་སྡུག་ལ་དོ་ནན་དང་ཐུགས་འཚེར་བྱེད་མཁན་གྤྱི་སེས་ཆེན་བྱོན་མོངས་ལ། མྤྱི་རྤྱིགས་

ཀྤྱི་སྤྱིད་སྡུག་དང་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་མས་ཆགས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཡུན་གནས་ཀྤྱི་དོན་དུ་དཀའ་བ་

བརྒྱ་དང་འབད་པ་སོྟང་ཕག་དོན་གེར་བྱེད་མཁས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་ཞེན་ཅན་གྤྱི་སེས་བུའང་ཆར་རེས་ཀྤྱི་ཤ་མོ་

རོྡལ་བ་བཞྤྱིན་བྱོན་མོངས། 

འདྤྱིར་དགོས་སུ་བབ་པ་ཁོ་བོས་སློབ་ཐོན་དཔྱད་རོམ་ལ་མཚན་བྱང་འདྤྱི་འདྲ་ཞྤྱིག་འདེམས་

དགོས་པའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ནྤྱི། དེའང་བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་ཀྤྱི་མཚར་སྡུག་གྤྱི་རབ་བྱེད་མཁའ་མཐར་

བཏེགས་ནས་སྤྱིལ་བའྤྱི་དུས་རབས་སུ་སླེབས་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་བརྡབ་གསྤྱིག་དང་རེས་ལུས་ཀྤྱི་མས་

སྣང་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་དང་སྣེ་སོྟན་བྱེད་མཁས་ཀྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་འཆྤྱིང་གོལ་གྤྱི་བསྐལ་བར་ཐུག་ཅྤྱིང་། སླར་

ཡང་སྤྱིད་སྡུག་གྤྱི་མཆུ་མ་གོད་རེས་རྔུབ་རེས་ཀྤྱིས་དུས་རབས་ེར་གཅྤྱིག་པའྤྱི་སབ་སོགས་འཆྤྱིང་བས་

བསམས་ཏེ་དེང་རབས་ཅན་གྤྱི་དུས་ལ་སླེབས། ཆགས་གནས་འཇྤྱིག་སོྟང་གྤྱི་བརྒྱུད་རྤྱིམ་དེའྤྱི་ཁོད་རང་
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རེའྤྱི་གངས་ལོངས་ཀྤྱི་སྤྱིད་འབྱོར་རྤྱིག་གསུམ་ལ་གནམ་ས་བ་འོག་བརེས་པ་ལྟ་བུའྤྱི་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་

མོངས། བསྐལ་བཟང་དུས་བཟང་གྤྱི་མས་ཁ་ལྡན་པའྤྱི་དེང་གྤྱི་དུས་སུ་རྤྱིག་གཞུང་ཞྤྱིབ་འཇུག་དང་ཐོས་

པ་དོན་གེར་གྤྱི་མཁས་པ་དང་སེས་བུ་ཤྤྱིན་ཏུ་མང་མོད། སྐབས་སུ་བབ་པ་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ནྤྱི་དུས་

རབས་འདྤྱིའྤྱི་ནང་སེ་འཚར་གྤྱི་སོ་མ་འགག་ཅྤྱིང་། རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་བོ་མྤྱིག་ཡངས་བའྤྱི་གྲྭ་བཙུན་དཀྱུས་མ་

ཞྤྱིག་སྟེ། དེང་འདྤྱིར་ས་སེར་རྒན་གཞོན་སྤྱི་བྱྤྱིངས་ཀྤྱིས་དང་དོད་དང་གུས་བཀུར་ཐོབ་པའྤྱི་གྲྭ་བཙུན་ཞྤྱིག་

གམ་མཁས་པ་ཞྤྱིག་རེད། དེའང་རྒྱུ་མཚན་དང་གཏད་སོ་མེད་པར་ཆགས་པའྤྱི་རླབས་རྒྱུན་ཞྤྱིག་མ་ཡྤྱིན་

པར། ཁོང་གྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་མཁྱེན་རྒྱ་དཀྱུས་སུ་བཏེགས་ནས་གྲུབ་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་རང་རོན་གྤྱི་སྤྱིང་

སོྟབས་དང་། རྒྱུན་ཤེས་ཀྤྱི་གོད་ཆག་ལས་བསེད་པའྤྱི་བརྡབ་གསྤྱིག དགོན་སེའྤྱི་རྤྱིག་གནས་སློབ་གསོའ་ི

མས་ཞན་ལ་ཐུགས་གཞྤྱིགས། དངོས་ཡོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་སློབ་སོང་ཁོད་ཐ་སད་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རྤྱིན་ཐང་

སྔོག་འདོན་དང་། འབྱུང་སྤུས་སློབ་གསོ་སོགས་ཀྤྱི་མ་རོགས་པའྤྱི་ལེ་ལག་ལ་རྣག་ཐོག་ཁབ་གཙག་གྤྱིས་ཕྤྱི་

ནང་རྤྱིག་གནས་ལ་སང་བང་བསལ་གསེས། ཡོངས་ཁྱབ་ལྟ་བའྤྱི་རྤྱིན་ཐང་དང་ལེགས་ལེན་གྤྱི་ཆ་བཅས་ལ་

རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱིས་དཔྱད་ཅྤྱིང་བདེན་ཚིག་གྤྱིས་སས་བཏབས་པའྤྱི་ཐུགས་གཞྤྱིགས་དང་འཕྤྱིན་ལས་སེལ་

ཅྤྱིང་དར་བས། ཁོ་བོས་ཁོང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྤྱིང་སོྟབས་དེ་ལ་སློབ་སོང་དང་དཔྱད་འཚོལ་གྤྱི་ལས་ཞྤྱིག་

བསྒྲུབ་པར་གོ་སྤྱིག་ཨང་གསར་སེ་ལེན་བྱེད་པའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་ཡྤྱིན།  

དེའྤྱི་དོན་གྤྱི་སྤྱིང་བོ་གང་ཞེ་ན། གཅྤྱིག་ཏུ་དེང་གྤྱི་ཆར་ས་སེར་ཐུན་མོང་གྤྱི་ཚོགས་སུ་རོམ་གྤྱི་རྣམ་

པའྤྱི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་གནས་བབ། དེའྤྱི་དགེ་སོན་གྤྱི་ཕོགས་ལ་སྐད་ཅོར་རྒྱག་མཁན་གྤྱི་

བསམ་བོ་བ་དང་མཁས་པ་འདུག་མོད། འོན་ཀང་། ཁོང་ལྟ་བུ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྤྱི་གནས་བབ་འདྤྱི་ལ་

དམྤྱིགས་ནས་ལས་ཀ་དང་ཕག་ལེན་བྱེད་མཁན་ཅུང་དཀོན་མོའ་ིཚུལ་དུ་སྣང་བས། ཁོང་གྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་

དང་བོ་གོས་ཀྤྱིས་བརྒྱན་པའྤྱི་ཕག་ལེན་དོན་འཁྱེར་གྤྱི་ཆ་འདྤྱིས་རེས་རབས་པར་སློབ་སོང་དང་དཔེ་སོྟན་

གྤྱི་སོྟངས་གདབ་པའྤྱི་ཕོགས་མང་པོ་འདུག་པར་སེམས། གྤྱིས་སུ་དེང་གྤྱི་དུས་འདྤྱིར་རྤྱིག་གཞུང་ཞྤྱིབ་

འཇུག་གྤྱི་ཆ་རང་བར་ཁ་ཕོགས་པ་དང་འབད་འབད་དུངས་དུངས་བྱེད་མཁན་གྤྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ། བོད་

རྒྱ་ཕྤྱི་ནང་གྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་ལ་ཆེད་མཁས་ཞྤྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྤྱི་མཁས་པ་མང་མོད། དགོན་སེའྤྱི་སློབ་གསོའ་ི
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མཐུན་འགྱུར་འོག་སེ་འཚར་བྱུང་ཞྤྱིང་གཞུང་ཆེན་ལྔར་ཐོས་བསམ་གྤྱི་གོམ་པ་བཏེགས་ནས། སླར་ཡང་

ཞར་བྱུང་ཐ་སད་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཆ་ལ་སློབ་སོང་དང་ཕག་ལེན་གཏྤྱིང་ཟབ་བྱེད་མཁན་གྤྱི་སེས་བུ་ཅུང་

དཀོན་པོར་སྣང་བས། ཁོང་ནྤྱི་ཏག་ཏག་གཞུང་ཆེན་གྤྱི་སྐམ་ཤ་བཟས་མོངས་བར་མ་ཟད་ཐ་སད་རྤྱིག་

གནས་ཀྤྱི་འོ་ཞོ་ཡང་བཏུང་མོངས་མཁན་དང་དེའྤྱི་ཕོགས་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང་མས་འཇོག་བྱེད་མཁན་གྤྱི་

སེས་བུ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། དེས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་དཔུང་སེ་མྤྱི་འདྲ་བ་དེ་གྤྱིས་ྤྱིང་མཚམས་སར་ནས་དེ་དག་

གྤྱི་ཐུན་མྤྱིན་གྤྱི་དགེ་མཚན་དང་ཁྱད་ཆོས་དམྤྱིགས་བསལ་བ་སྔོག་འདོན་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་འདུག་པས། 

མ་འོངས་པའྤྱི་གྲྭ་གཞོན་གསར་སེས་རྣམས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་རང་རོན་གྤྱི་ལེ་ལག་ལ་ཏྤྱིལ་ལ་ཏྤྱིལ་མར་ཚུལ་

གྤྱི་བོ་བསེད་དང་ཕན་ནུས་ཐོན་པར་འདོད། གསུམ་ཏུ་སྤྱིར་བཏང་མཁས་པ་སྔ་མ་བྱོན་ཟྤྱིན་པ་གང་ལ་གང་

འཚམ་རེར་ཕྤྱི་རབས་པས་ཞྤྱིབ་འཇུག་དང་རལ་འདོན་གྤྱི་ལས་ཀ་དོན་འཁྱེར་བྱས་འདུག་པར་མ་ཟད། ད་

ལྟ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་གནང་བའྤྱི་རོམ་པ་པོ་རེ་གྤྱིས་ལའང་ཞྤྱིབ་འཇུག་བྱས་འདུག་སྟེ། དེ་ཡང་སྔོན་བྱོན་

མཁས་པར་ཞྤྱིབ་འཇུག་དང་དེའྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་བོ་གོས་ཀྤྱི་ཆར་རལ་འདོན་བྱེད་པ་དེ་ནྤྱི”ལ་ལས་ཚེ་གང་

ཤུལ་བཞག་རུས་ཐལ་གྤྱི་སམ་ཆུང་།། ལ་ལ་འདས་རེས་རེས་དྲན་མཆྤྱིལ་ཞགས་ཀྤྱི་རྦ་ཀོང་།། ལ་ལས་གཞན་

ཕན་ལྷག་བསམ་བྱས་རེས་ཀྤྱི་གསེར་ཡྤྱིག ། ཕྤྱི་རབས་མྤྱི་ཡྤྱི་དྲན་པའྤྱི་གེགས་བུ་ལ་བརྐོས་སོ།།”①ཞེས་པའྤྱི་

ལས་རྐང་བ་གྤྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྤྱི་ཚིག་དོན་དུ་གྲུབ་པའྤྱི་ཀུན་སོད་དང་སྤྱིང་སོྟབས་ཤྤྱིག་ཏུ་གྱུར་

འདུག་ཅྤྱིང་། འཇྤྱིག་རེན་དཀར་ངོགས་སུ་བཞུགས་པའྤྱི་མཁས་པ་དག་ལ་ཞྤྱིབ་འཇུག་དང་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་

རུ་གཏོང་རྒྱུ་ནྤྱི། དེ་དག་གྤྱི་ཐུན་མྤྱིན་གྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་བོ་གོས་ཆར་བསོྟད་བསྔགས་དང་། དངོས་ཡོད་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྤྱི་མས་ེན་དང་སོན་ཆའྤྱི་ཕོགས་ལ་བསམ་བོའ་ིཀུན་སློང་རྣམ་པར་དག་པས་ཐུགས་གཞྤྱིགས་

དང་འཕྤྱིན་ལས་དོན་ཁྱེར་གྤྱི་ཕོགས་དེར་དྲྤྱིན་ཤེས་དྲྤྱིན་གཟོའ་ིའདུ་ཤེས་ཀྤྱི་སོ་ནས་དགའ་བ་རེས་སུ་ཡྤྱི་

རང་དང་སློབ་སོང་། རྒྱུན་འཛིན་བཅས་ཀྤྱི་དགོས་པ་དང་དགེ་མཚན་ཡོད་པས་དོན་གྤྱི་སྤྱིང་བོའ་ིབསྡུ་སྐོང་

དུ་འགྱུར་བར་འདོད་དོ།། 

                                                        
① དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སེམས་བོ། 《སན་ཚིག་ཕོགས་བསིགས་ཕྱུགས་རིའི་གིང་བུ།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཤ ༨༦ 
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ཞབི་འཇུག་ག་ིགནས་བབ། 

སྤྱིར་བཏང་གནའ་ནས་ད་ལྟའྤྱི་བར་དུ་མཁས་པ་མང་པོར་གང་ལ་གང་འཚམ་གྤྱིས་ཞྤྱིབ་འཇུག་

བྱས་པ་མང་དུ་འདུག་སྟེ། ཐོན་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱིབ་འཇུག བཻ་རོ་ཙ་ན་ཞྤྱིབ་འཇུག ས་པཎ་ཞྤྱིབ་འཇུག ཚངས་

དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ཞྤྱིབ་འཇུག དགེ་ཆོས་ཞྤྱིབ་འཇུག རང་གོལ་ཞྤྱིབ་འཇུག སབས་ཆེན་བདེ་གོལ་ཞྤྱིབ་

འཇུག སེང་རོྡར་ཞྤྱིབ་འཇུག་སོགས་ཤྤྱིན་ཏུ་མང་མོད། མ་མཐོང་ཕྤྱིར་ན་མེད་པ་མྤྱིན་པས་ཁོ་བོས་མཐའ་

གཅྤྱིག་ཏུ་ཁ་ཚོན་གཅོད་པར་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀང། མྤྱིག་སྔར་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་དང་ཁོང་གྤྱི་བརམས་ཆོས་ཀྤྱི་

ཆར་ཆེད་མངགས་ཞྤྱིབ་འཇུག་དང་དཔྱད་འཚོལ་བྱས་པའྤྱི་གྲུབ་དོན་ཤྤྱིན་ཏུ་དཀོན་ཞྤྱིང་། ཡོད་པ་དག་

ཀང་དྲ་རོམ་ཐར་ཐོར་འབའ་ཞྤྱིག་ཏུ་སྣང་ལ། འདྤྱི་དག་ནྤྱི་གཙོ་ཆེར“སོ་ ཤེར་དོན་རེན”ལྟེ་བ་བྱས་པའྤྱི་

རོམ་ཐུང་དུ་གྲུབ་པ་དང་། གཞན་ཁོང་གྤྱི་དཔེ་ཁྤྱིད་ཀྤྱི་ཞར་དང་ཞོར་ལ་བྱུང་བའྤྱི་གདམས་ངག་དག་ས་

བཤུས་བྱས་ནས་དྲ་ཁོམ་དུ་བསགས་པའྤྱི་ཡྤྱིག་ཚོགས་རང་བར་འཁུམས་སོ།། 

ཞབི་འཇུག་ག་ིདཀའ་གནད། 

དེའང་ཐེངས་འདྤྱིར་ཁོ་བོའ་ིསློབ་ཐོན་དཔྱད་རོམ་འདྤྱི་ཆ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་ཕོགས་ཁ་ ཤས་ནས་

དཀའ་གནད་འདུག་སྟེ། གཅྤྱིག བརོད་བྱའྤྱི་རོྡ་དོན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྤྱི་དཔྱད་ཡྤྱིག་དང་རྒྱུ་ཆ་དཀོན་པ། 

གྤྱིས། ཡུལ་དངོས་བཅར་འདྲྤྱི་དང་ཟྤྱིན་ཐོ་འགོད་པར་ཡུལ་དུས་སོགས་ཕྤྱི་ནང་གྤྱི་མཐུན་འགྱུར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པོ་མྤྱིན་པ། གསུམ། སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་སྐོར་ནས་ཞྤྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྤྱི་དཔྱད་རོམ་སོགས་

ཀྤྱི་གྲུབ་འབྲས་ཉུང་བས་གསར་ཤུགས་ཀྤྱི་ལས་སྣེ་བྱྤྱིངས་ལ་ཟབ་ཞུགས་ཀྤྱི་དོན་སོ་ཆེ་བ་བཅས་སོ།། 

ཞབི་འཇུག་ག་ིརྒྱུ་ཆ། 

ཞྤྱིབ་འཇུག་གྤྱི་དཔྱད་གཞྤྱི་ནྤྱི་དཔྱད་རོམ་གང་དེའྤྱི་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་བ་མེད་ཀྤྱི་མཐུན་

རེན་དང་རོགས་དན་བྱ་སད་དེ། དེས་བརོད་གཞྤྱི་དངོས་ཀྤྱི་ལྟ་བའྤྱི་རྒྱ་རྤྱིམ་པར་རྤྱིགས་པའྤྱི་དཔྱད་བཅས་

ཀྤྱི་བོས་དཔྱོད་པར་བྱ་བར་ལུང་གྤྱི་རྒྱབ་གནོན་གྤྱི་སོྟངས་གདབ་འདུག་ཅྤྱིང་། ལུང་ཟྤྱིན་རྤྱིགས་པས་དཔྱད་
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པར་བྱ་བའྤྱི་དོན་གྤྱི་གནས་ལུགས་ཀྤྱི་ཟབ་ཚད་དང་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་སྟེ། “ཞྤྱིབ་འཇུག་གྤྱི་རྒྱུ་ཆ་ཞེས་པ་

གཞན་གྤྱིས་དཔྱད་ནས་བྱས་པའྤྱི་དཔེ་ཆའྤྱི་ཕུང་བོ་དོན་དུ་གེར་རྒྱུ་ཙམ་ལ་མྤྱི་གོ་བར། ཞྤྱིབ་འཇུག་གྤྱི་

བོའ་ིནུས་པ་གསོ་བའྤྱི་སྔོན་འགོ་སྟེ། ཐོས་བསམ་གྤྱི་ངལ་བ་བསྟེན་པ་སྔོན་དུ་སོང་ཞྤྱིང་། གཞན་གྤྱི་དཔྱད་

ཟྤྱིན་དང་རང་གྤྱིས་དཔྱད་པར་འགྱུར་བའྤྱི་གནས་ཕ་རགས་ཀུན་དོན་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚོད་དང་ཁད་ེ་

བར་བྱེད་ནུས་པའྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་ལ་ཟེར”① ཞེས་པ་ལྟར། དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་དང་ཆོས་རྣམས་ཀྤྱི་རང་

བཞྤྱིན། ཡང་ན་བྱ་བཞག་ཆེ་ཆུང་ཕ་རགས་སྣ་ཚོགས་ཀྤྱི་དོན་དངོས་གནས་ཚོད་རོགས་པའྤྱི་ཤེས་རབ་ཅན་

གྤྱི་མཁས་པའྤྱི་བསྟན་བཅོས་ཆ་ཡོངས་ལ། ཀོག་པ་ཐོས་བསམ་དང་སོང་བ་བསམ་གཏན་གྤྱིས་རྒྱ་བཏབ་

པའྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་རལ་ནྤྱི་ཁོ་བོར་མེད་པས། རང་གྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་བཀར་བཏེགས་པའྤྱི་ལྟ་བའྤྱི་ཁྱྤྱིམ་སོའ་ི

འདུ་འགོད་ལ་ཁབ་གསོག་ནས་འབྤྱིགས་རྡུང་། འབྤྱིག་གསོག་ནས་གྤྱི་རྡུང་གྤྱི་དཔེ་ལྟར་གཞན་གྤྱི་ཞྤྱིབ་

འཇུག་དང་བརམས་གྲུབ་གནང་བའྤྱི་བསྟན་བཅོས་སྣ་ཚོགས་ལས། ཕེ་ཁུག་ལྟོ་ལ་བསྟུན་པའྤྱི་ཟ་ལུགས་

དང་རྒྱུ་མ་ཁག་ལ་བསྟུན་པའྤྱི་གཡོ་ལུགས་བཞྤྱིན་རང་གྤྱི་དཔྱད་དཔྱོད་ཀྤྱི་རྐང་ཚུགས་པར་བྱ་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཏེ། 

འདྤྱིར་གཙོ་ཆེར་མཁས་དབང་ཁོང་གྤྱིས་དངོས་སུ་ཕག་རོམ་གནང་བའྤྱི་དེབ《ང་ཚོ་སད་རན》དང《རྒྱུན་

ཤེས་དང་ལམ》 《དཔྱད་འཚོལ་དང་ལྟ་ཚུལ》གསུམ་དང་། གང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ལགས་ཁྤྱིད་གནང་བའྤྱི་ས་བཤུས་

པའྤྱི་དེབ《བསམ་གཞྤྱིག་པའྤྱི་སེམས་ས》དང《སེས་ཆེན་གྤྱི་བཞུད་ལམ》 《ཧྤྱི་མ་ལ་ཡའྤྱི་ཕར་ཚུར》 《རང་

ལམ་རང་འཚོལ》 《བང་དོར་ལྟ་ཚུལ》བཅས་དཔྱད་རོམ་གྤྱི་དཔྱད་གཞྤྱིའྤྱི་སོག་ཤྤྱིང་དུ་བཟུང་ཡོད་ཅྤྱིང་། 

གཞན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྤྱིག་གནས་དང་ཐ་སད་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སོ་དབྱེར་དཔྱོད་བཅས་ཀྤྱིས་བོས་

བསྐྲུན་མཁས་ཀྤྱི་སྔོན་བྱོན་སེས་ཆེན་དག་གྤྱི་གསུང་གྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་བསྟན་བཅོས་ཁ་ཡར་

དང་། རྤྱིག་གསར་གྤྱི་ཡོ་ལོང་རྒོད་ཅྤྱིང་ལྟ་གསར་འུར་འདྲོགས་ཀྤྱི་རླངས་པ་འཁྲུག་པའྤྱི་ནུབ་ཕོགས་པ་དང་། 

འཕེལ་རྒྱས་ལ་མངོན་འདོད་དང་སྤྱིང་ཁམས་ཆེ་བའྤྱི་རྒྱལ་ནང་གྤྱི་དཔྱོད་ལྡན་པ་དག་གྤྱིས་བརམས་གྲུབ་

གནང་བའྤྱི་བསྟན་བཅོས་དག་ལས་གསེ་གསེས་བྱས་ཏེ། ལག་སོན་བྱུང་བ་དེ་དག་གྤྱི་ཚིག་དོན་གྤྱི་རོ་ལ་

རང་གྤྱིས་ཐོས་བསམ་གྤྱི་ལྕེས་མོངས་བ་དག་དཔྱད་རོམ་གྤྱི་དཔྱད་གཞྤྱིའྤྱི་རྒྱུ་ཆར་བཟུང་བ་ཡྤྱིན་ནོ།།  
                                                        
① བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ། 《བོད་ཀི་དུས་རབས་རིམ་བྱུང་གི་རོམ་རིག་ལས་བཀའ་གདམས་རོམ་རིག་གསལ་བའི་སོན་མ།》 པེ་ཅིན། མི་རིགས་དཔེ་
སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༨ལོ། ཤ ༡༦ 
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རབ་བྱླེད་དང་པ།ོ ས་ོཤླེས་རབ་རྒྱ་མཚའོ་ིཐུན་མངོ་ལ་ོརྒྱུས། 

དང་པ།ོ ཧླེ་ཁྲག་དམར་པ་ོམ་ིཡུལ་དུ་འཕསོ་ཚུལ། 

སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ནྤྱི་སྤྱི་ལོ༡༩༧༦ལོར། གནམ་མཐའ་ཁྤྱི་གདུགས་ཀྤྱི་འདབས་སོ་ཤེལ་དཀར་

ལྷུན་པོའ་ིམུ་ཁྱུད་ཀྤྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའྤྱི་བོད་གངས་ཅན་གྤྱི་ལོངས་འདྤྱིའྤྱི་བོད་དང་བོད་ཆེན་པོའ་ིསྤྱི་

འགོས་སུ་ཆགས་པ། ཤར་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གྤྱི་བྱང་ཕོགས་མདོ་སད་ར་ཡྤྱི་ཆོལ་ཁའྤྱི་ལེ་ལག་ཏུ་གྲུབ་པ། རྔ་

ཡུལ་གཡང་ལྡན་ཕྱུག་མོའ་ིཁོངས་གཏོགས་ཁ་ ཤུལ་སེ་བའྤྱི་ཁྱྤྱིམ་རུས་སོ་ནན་ཚང་ཞེས་པར་ཕ་དཔའ་བོ་སོ་

བརོན་འགྲུས་དང་། མ་མཛངས་མ་སོན་དཀར་གྤྱིས་ཀྤྱི་བསོད་ནམས་བསགས་པའྤྱི་ཞྤྱིང་སར་ལྟེ་ཁག་

དམར་པོ་འཕོས་ནས་དལ་བརྒྱད་འབྱོར་བཅུ་ཚང་བའྤྱི་མྤྱི་ལུས་རྤྱིན་ཆེན་རེད་ཅྤྱིང། ཁོང་ྤྱིད་སྐུ་འཚོ་སེ་

འཚར་གྤྱི་དུས་བབ་ནྤྱི་མེས་རྒྱལ་སང་གཞོང་གྤྱི”རྤྱིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པོའ ”ིགངས་ཞོད་ྤྱི་མས་ཞུ་

ནས“བཅོས་སྒྱུར་སོ་འབྱེད” ཀྤྱི་ལང་སྨྱུག་འབུས་འགོ་ཚུགས་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་དཀོགས་མཚམས་ཤྤྱིག་སྟེ། ན་

སོ་ཆུང་བའྤྱི་དུས་ན་བག་ཆགས་སུ“ཕ་མ་གྤྱིས་དང་། ཨ་ཅེ་བཅས་རྒྱུན་པར་མམ་ལས་ཀྤྱི་ལས་ཀར་འགོ་

དགོས་ཡས་འདུག” ①  དེ་ནས་དགུང་ལོ་བདུན་ཡས་མས་སྟེ་སྤྱི་ལོ༡༩༨༣ལོར་སྤྱིད་ཇུས་ྤྱི་མ་གཞོན་ནུར་

རང་དབང་བདེ་སྤྱིད་ཤར་ཏེ། མེས་རྒྱལ་གྤྱི་བདག་པོ་རྒྱ་ཆེ་བའྤྱི་ཞྤྱིང་འབྲོག་མྤྱི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་ཞྤྱིང་

དང་སོ་ཕྱུགས་སོ་སོར་སེར་ལ་དབང་བའྤྱི་སྤྱིད་ཇུས་ལག་ཏུ་བསྟར་བས། ཕྤྱི་སོ་བཀག་བཅད་ཀྤྱིས་སག་རྤྱིམ་

མཐུག་པོ་ནས་ཡོང་བའྤྱི་ཕ་སོ་བརོན་འགྲུས་ལགས། ནམ་ཞར་ཕྤྱིའྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་མཚར་སྡུག་གྤྱིས་ལྕགས་

ཀྱུས་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་བརན་པ་ཅྤྱིག་ཅར་ཏུ་འཕོག་ནས། ཁྱྤྱིམ་ཚང་གྤྱི་ལྟོ་ཕྤྱིད་ལ་ཁག་ཐེག་ཡོང་ཆེད་ཚོང་ལས་ཙག་

ཙིག་གྤྱི་ལས་ལ་འབུངས། ཁོང་གྤྱི་བྱྤྱིས་དུས་ནྤྱི་སྤྱིར་བཏང་གྤྱི་ཞྤྱིང་བའྤྱི་ཁྱྤྱིམ་ཚང་དཀྱུས་མ་ཞྤྱིག་གྤྱི་འཚོ་བ་

སེལ་སྟངས་ལྟར། ཁོང་ལས་ལོ་བཞྤྱིས་ཆེ་བའྤྱི་ཕུ་བོ་འཇྤྱིགས་མེད་དང་མམ་དུ་སོ་ཕྱུགས་འཚོ་སོང་

སོགས་ཀྤྱིས་བསལད།  

དགུང་ལོ་བརྒྱད་དང་ཕེད་ཀར། “དུས་ཚོད་ཆུ་ཚོད་མ་འགངས་གོལ་ནས་འགོ།། འཐུས་ཤོར་མེད་

                                                        
① ཁོང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སོར་ནས་བཀའ་འདི་གནང་བའི་ཞལ་ལན་ས་བཤུས་མ། ཤ ༡ 
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པར་བུ་ལ་ཡོན་ཏན་སློབས།། ཡོན་ཏན་ཀུན་གྤྱི་ར་བ་ཡྤྱི་གེ་དང་།། ཡོན་ཏན་ཡོངས་ཀྤྱི་རྒྱལ་པོ་ཡྤྱི་གེ་

རེད།།” ① ཅེས་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ལྟར། བརེ་ཆེན་ཕ་མ་ྤྱི་ཟ་ཟུང་གཙོས་དགའ་ེ་སྤུན་མཆེད་ཀྤྱི་མཐུན་

འགྱུར་དང་བྱམས་སོང་འོག་ཏུ། ཤེས་བྱ་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་མར་ཁུས་རང་ལུས་མཆོད་སོང་གྤྱི་འོད་སྣང་ཁ་ཤུལ་

སེ་བའྤྱི་སློབ་ཆུང་ནས་སར་བར་བྱེད་པའྤྱི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟེ། དེར་ཀོག་གྤྱི་དགེ་རྒན་ཤར་བ་དར་

རྒྱས② ་ལགས་བསྟེན་ནས་ངོ་མཚར་ཀ་མད་སུམ་ཅུའྤྱི་དཔག་བསམ་ལོན་པའྤྱི་མཛེས་ཞལ་ཐོག་མར་མཇལ། 

གཞན་དགེ་རྒན་མཆོག་ཁོ་སོགས་བསྟེན་ནས་དེར་སློབ་ལོ་གཅྤྱིག་དང་ཕེད་ཀའྤྱི་རྤྱིང་བསད་ཅྤྱིང་། དེ་ནས་

ཕྤྱིར་ཐོན་དུས་བོད་སྐད་ཡྤྱིག་སོར་ཀོག་དང་ངོས་འཛིན་ལ་བྱང་ཆ་ཤར་སེ་སོང་།  

དགུང་ལོ་དགུ་ནས་བཅུའྤྱི་འདབས་སོར་མ་རེབས་པའྤྱི་བར་སྐབས་དེར། སྔོན་བསགས་ཀྤྱི་ལས་

དང་འདུ་ཤེས་བག་ལ་བའྤྱི་ཆགས་ཞེན་སོགས་ཀྤྱིས། ཁྱྤྱིམ་མྤྱིས་སྐུལ་མ་གནང་བ་སོགས་གང་ཡང་མ་བྱས་

ཀང་སྤྱི་ཚོགས་སློབ་གྲྭའྤྱི་སོ་རྭ་ནས་ཕྤྱིར་བུད་དེ། དགོན་སེའྤྱི་སློབ་གསོའ་ིམངར་ཁ་ལ་རོལ་བའྤྱི་མངོན་

འདོད་དང་འདོད་བབས་ཤུགས་དྲག་སེས་པས། ཁ་ཤུལ་སེ་བའྤྱི་སློབ་ཆུང་དེར་འགོ་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་

ནས་དགོན་པར་ཞུགས་རྒྱུར་གོ་སྤྱིག་གམ་ེར་བསོགས་སུ་ལོ་གཅྤྱིག་ལ་ཁྱྤྱིམ་དུ་ཕུ་བོ་དང་མམ་དུ་

བཞུགས། སྐབས་དེར་མྤྱི་བཟང་ངན་སེ་བའྤྱི་ཁ་དང་འབབ་ཆེ་ཆུང་ཏ་ལེན་རྐུབ་ཅེས་པའྤྱི་དཔེ་ལྟར། ཡུལ་

སེའྤྱི་སློབ་ཆུང་གྤྱི་དགེ་རྒན་རེ་འགའ་ཁོང་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཁྱྤྱིམ་ཚང་དུ་ཡོང་ནས“སློབ་གྲྭར་ཐོངས་དང་རྤྱིག་པ་

ཡག་པོ་འདུག་པས་སློབ་སོང་ཡག་པོ་ཡོང་བ་དང་། མདུན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདུག”ཅེས་ཡང་སྐོར་བསར་

སྐོར་གྤྱིས་སྐུལ་མོད། ཁས་ལེན་དང་དམ་བཅའ། ཆོད་སེམས་མ་དོར་བར་རབ་བྱུང་བྱ་རྒྱུར་མོས། ཁོང་ྤྱིད་

ཀྤྱིས”དེ་དུས་སོ་སོ་ཡྤྱིན་རུང་རང་ངོས་ནས་གྲྭ་བ་བྱེད་རྒྱུར་མོས་པ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་མྤྱི་མོས་བཞྤྱིན་

དུ་ཕ་མས་སློབ་གྲྭ་ནས་བཙན་གྤྱིས་ཕྤྱིར་བངས་བ་འདྲ་གཏན་ནས་མ་རེད”③ཅེས་ཀང་གསུངས།  

                                                        
① 《ཞལ་གདམས་ཀི་སོར།》 ཟི་ལིང་། མཚོ་སོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༦ལོ། ཤ ༣༥༥ 
② ཤར་ཁོག་ནས་ཡིན་པའི་དགེ་རྒན་ཞིག་སྟེ། བར་སབས་ཤིག་ལ་རྔ་བ་ཁུལ་རོམ་སྒྱུར་ཅུད་ནས་ལས་གེར་བྱས་ཤིང་། ད་ལྟ་ལས་ཁྱུར་ངལ་གསོ་བྱས་
ཡོད།  
③ ཁོང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སོར་ནས་བཀའ་འདི་གནང་བའི་ཞལ་ལན་ས་བཤུས་མ། ཤ ༡ 
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གིས་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞངི་ཐསོ་བསམ་ག་ིརལ་ལག་རྒྱས་ཚུལ། 

གཅྤྱིག རྔ་ཡུལ་ཀྤྱིརྤྱི་དགནོ་པར་ཐསོ་བསམ་མཛད་ཚུལ། 

དགུང་ལོ་བཅུ་སྟེ་སྤྱི་ལོ༡༩༨༦ལོར། རྔ་ཡུལ་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པར་ཕུ་བོ་འཇྤྱིགས་མེད་ཁོང་རྣམ་གྤྱིས་

བཞེད་དོན་ལ་ཡེ་ལེ་ཕོང་ངེ་མེད་ཅྤྱིང་ཕུགས་གོས་གནོང་འགོད་མེད་པར་ཞུགས་ཤྤྱིང་། ཐོག་མར་ཤག་གྤྱི་

དགེ་རྒན ① དབུར་ཆུང་ཨ་ལགས་ཆོས་གགས་ཞེས་པའྤྱི་མདུན་དུ་ནང་མྤྱིས་བཅོལ་གདམས་གནང་ནས་

བཞག དེ་ནས“གང་ཞྤྱིག་སྟེན་པ་བྱེད་པའྤྱི་མྤྱི།། ོན་མོངས་ཞྤྱི་བར་འགྱུར་བ་དེ།། དེ་ཡྤྱིས་བརེན་བྱ་གང་གྤྱི་

ཕྤྱིར།། འདྤྱི་ལ་ོན་མོངས་མྤྱི་འཕེལ་ཕྤྱིར།།”②ཞེས་ོན་མོངས་པའྤྱི་ར་བ་འབུར་འཇོམས་དང་། ཆོས་རྣམ་

འབྱེད་ཀྤྱི་ཤེས་རབ་འཕེལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཤེས་ཡོན་སློབ་པའྤྱི་དགེ་རྒན་གཙོ་ཆེར་ཨ་ཁུ་བོ་བརན་ཅེས་པ་དེ་

བསྟེན་ཅྤྱིང་། དགེ་རྒན་དེ་ནྤྱི་ཁོང་གྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་ཁོད་ ཤུགས་རེན་ཆེ་བ་དང་བག་ཆགས་ཟབ་པ། བཀའ་དྲྤྱིན་

ཆེ་བའྤྱི་དགེ་རྒན་གསུམ་བགང་རྒྱུ་ཡོད་པའྤྱི་ནང་གྤྱི་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན།  

དགུང་ལོ་བཅུ་གྤྱིས་སྟེ་སྤྱི་ལོ༡༩༨༧ལོར། ལྷན་སེས་ཀྤྱི་ཤེས་བར་རྣོ་ཞྤྱིང་སངས་སོྟབས་ཡོན་ཏན་

གྤྱི་རང་གཞྤྱི་ས་ཞྤྱིང་བརན་པ་ཞྤྱིག་ཚུགས་གཤྤྱིས་ཁོང་ྤྱིད་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་བསྡུས་ཆུང་གྤྱི་སོར་དཔོན་སོགས་

སུ་བཀོད། དོན་དངོས་སུ་འགན་བཞེས་གནང་རྒྱུ་དེ་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཐོག་ཡྤྱིན་མོད་སོར་དཔོན་ལ་

མདུད་པ་འཕངས་ནས（སོར་དཔོན་བསོ་བཞག་གྤྱི་ཐབས་བྱུས་ཤྤྱིག）དགུང་ལོ་བཅུ་གྤྱིས་ཐོག་ནས་འགན་

ཁུར་དགོས་ཁེལ། དེ་ལྟར་ཁ་དོག་དཀར་དམར་ནས་བསྡུས་གྲྭ་ཆ་ཚང་། བོ་རགས་ཆ་ཚང་། རོད་པ་རོད་

རྒྱུགས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱིས་སངས་བརྡུངས་བྱས་ནས་སྔ་ཕྤྱིར་འཛིན་གྲྭའྤྱི་སོར་དཔོན་གྤྱི་

འགན་ཁོྱན་ལོ་བཅུ་གཅྤྱིག་ལ་ཁུར། 

དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་ཏེ་སྤྱི་ལོ༡༩༩༢ལོའ་ིསྟེང་། ཁོང་ྤྱིད་ཧྤྱི་མ་ལ་ཡའྤྱི་ཕ་རོལ་རྒྱ་གར་རོྡ་རེ་གདན་

དུ་གནས་གཟྤྱིགས་སུ་ཕག་ཕེབས་མཛད་འདུག་སྟེ། ཁོང་གྤྱིས”རང་ལོ་བཅུ་བདུན་སྟེང་ཁོ་བོ་རྒྱ་གར་དུ་

                                                        
① ཤག་གི་དགེ་རྒན་ཅེས་པ་ནི་ཤག་གམ་འདུག་ས་སྟེ་དེར་ཁིམ་ཚང་ནས་འབེལ་བ་བྱས་ནས་བཅོལ་གདམས་གནང་བ་རེད། 
② སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ། 《བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།》 ལྷ་ས། སེར་
གཙུག་ནང་བསྟན་དཔེ་རིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕོགས་སིག་ཁང་། གངས་ཅན་ཁད་ནོར། （པོད་ཕེང་ེར་གསུམ་པ།）ཤ ༢༥༩ནས་༢༦༠བར། 
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ཕྤྱིན་སྐབས་ན་ཚོད་ཀྤྱི་རེན་པས་ནཱ་ལེནྡྲཱར་མཇལ་འདོད་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་བསལ་དོ་སྣང་ཅྤྱི་ཡང་མེད་པ་དང་། 

ཞྤྱིབ་ཏུ་གསན་སྐོར་བྱ་བའྤྱི་དུས་ཚོད་ཀང་མ་འདང་བ་སོགས་ཀྤྱི་དབང་གྤྱིས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲཱའྤྱི་དགོན་ཤུལ་

ལ་མཇལ་མ་ཐུབ་པ་ནྤྱི་ཅྤྱི་འདྲའྤྱི་བོ་ཕམ་ཆེ་ཨང་།”①ཞེས་གསལ་ཞྤྱིང་། “སྔོན་མ་ང་ཆུང་དུས་བལ་ཡུལ་ལ་

སོང་མོང་བས། དེ་དུས་ཕ་ཡུལ་རྔ་པའྤྱི་ཚོང་པ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་དེ་རུ་གྤྱིང་ག་གཏོང་དུ་སོང་མོང་།”②ཞེས་

ལྟ་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བའྤྱི་གོ་སྐབས་བཟང་བོ་ཞྤྱིག་ཐོབ། 

དགུང་ལོ་ྤྱི་ཤུ་སྟེ་སྤྱི་ལོ༡༩༩༥ལོར། ཨ་ཁུ་ཐབས་མཁས་སམ་མཚན་ཡོངས་གགས་སུ་རོྡ་ཐབས་

སུ་འབོད་པས་དགེ་ཚུལ་གྤྱི་སློབ་དཔོན་དང་བསེན་རོགས་ཀྤྱི་མཁན་པོ་མཛད་ནས་བསེན་རོགས་སྒྲུབ་

ཅྤྱིང་། ལམ་རྤྱིམ་ཆེན་མོའ་ིབཤད་ལུང་ཆ་ཚང་དང་སྔགས་བསྡུས་ཀྤྱི་ཁྤྱིད་ཅུང་ཟད་ཐོབ། 

དགུང་ལོ་ེར་གཅྤྱིག་སྟེ་སྤྱི་ལོ༡༩༩༦ལོར། ནད་པའྤྱི་ཕ་བཞྤྱིན་ཞེས་པའྤྱི་དཔེ་ཆོས་ལྟར། མཚན་

ཡོངས་ལ་ཨ་རྤྱིག་བོ་བརན་ཞུ་བའྤྱི་དགེ་རྒན་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྤྱི་དབྱྤྱིངས་སུ་ཐྤྱིམས་ཤྤྱིང་། ཁོང་གྤྱི་མདུན་

ནས་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པའྤྱི་ཚོགས་འདོན་ཆ་ཚང་དང་། དབུ་མ་དང་ཕར་ཕྤྱིན། ཚད་མ། རྒྱན་འཇུག བསྡུས་གྲྭ། 

གྲུབ་མཐའ། བོ་རགས། ལམ་རྤྱིམ། དམྤྱིགས་བརག གསང་འདུས་འགེལ་བ་བཞྤྱི་སྦྲགས་སོགས་ཀྤྱི་ཁྤྱིད་ལུང་

མན་ངག་དང་བཤད་ལུང་ཐོབ་ཅྤྱིང། ལམ་རྤྱིམ་དང་བསྡུས་གྲྭ། བོ་རགས། དྲང་ངེས། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་

གྤྱིས་པ། ཕར་ཕྤྱིན་སྤྱི་དོན་སྐབས་དང་པོ་སོགས་བོ་འཛིན་བྱས་ཏེ། ཁ་དོག་དཀར་དམར་ནས་བསྡུས་གྲྭ་ཆ་

ཚང་། བོ་རགས་ཆ་ཚང་། རོད་པ་རོད་རྒྱུགས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱིས་སངས་བརྡུངས་རྒྱ་

ཆེན་མཛད། ཁོང་རྣམ་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པར་བཞུགས་སྐབས་ཀྤྱི་དགེ་བའྤྱི་

བཤེས་གེན་གཙོ་བོ་གྤྱིས་ཡྤྱིན། དེ་མྤྱིན་གཞན་ཁོང་དགོན་པ་དེར་བཞུགས་ཤྤྱིང་འཛིན་གྲྭའྤྱི་སོར་

དཔོན་གྤྱི་འགན་འཛིན་གཙང་ལེན་བྱས་པའྤྱི་སྐབས་དེར། རྔ་ཡུལ་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པར་སྔར་མེད་དེང་གནས་

ཀྤྱི་སློབ་གེར་བརྒྱུད་རྤྱིམ་ཞྤྱིག་སྟེ། གཞུང་ཆེན་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གྤྱི་དམ་བཅའ་འཇོག་པའྤྱི་སོལ་དེ་

ཁོང་གྤྱིས་དབུ་ཁྤྱིད་པའྤྱི་འཛིན་གྲྭས་གསར་དུ་བཏོད་པ་ལས། དེའྤྱི་ཡར་སྔོན་དུ་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པར་ཚད་མའྤྱི་

དམ་བཅའ་འཇོག་པའྤྱི་སོལ་མྤྱི་འདུག་ཅྤྱིང་། དེ་ལས་ཁོང་གྤྱི་དུས་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་བསམ་བོ་ཞྤྱིག་དང་
                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ང་ཚོ་སད་རན།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ལོ། ཤ ༤༠ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༤༢༠ 
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བསླབ་པ་སློབ་གེར་གྤྱི་མཁའ་དབུགས་ཤྤྱིག་སྤྱིག་འཛུགས་དང་ཧུར་ལེན་བྱེད་པའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཤྤྱིག་

མངོན་ཐུབ། 

དགུང་ལོ་ྤྱི་ཤུ་ར་དྲུག་སྟེ་སྤྱི་ལོ༢༠༠༡ལོའ་ིསྤྱི་ཟ༡༡པའྤྱི་ཚེས༡༡ྤྱིན། ངལ་རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཀྤྱི་

དུས་ཚོད་མཇུག་སྤྱིལ་ནས་ཕྤྱིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་ཅྤྱིང་། དགོན་པའྤྱི་ཚོགས་སུ་སྔར་སོལ་ལྟར་རྒྱུན་བཞུགས་

གནང་ནས་ཕར་ཕྤྱིན་གཙོས་གཞུང་ཆེན་དག་གྤྱི་ཚིག་དོན་འཕྤྱིག་ཆོད་པར་མཛད།  

དགུང་ལོ་ྤྱི་ཤུ་ར་བདུན་ཏེ་སྤྱི་ལོ༢༠༠༢ཟ་བ༢པའྤྱི་ཚེས༢༠ྤྱིན། ཁོང་བཞུགས་སའྤྱི་འཛིན་གྲྭ་

དེས་ཕར་ཕྤྱིན་དམ་བཅའ་བཞག་པ་དང་། འཛིན་གྲྭ་ནས་ཕར་ཕྤྱིན་གྤྱི་དམ་བཅའྤྱི་འབྲས་རགས་སུ《མཐའ་

དཔྱོད་ཀེ་ཏ་ཀའྤྱི་མགུལ་ཕེང》ཞེས་པའྤྱི་དེབ་ཅྤྱིག་ཕུད་པ་དེར། ཁོང་གྤྱིས《དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་ཀྤྱི་

ལེའུ་དང་པོའ་ིམཆན་འགེལ་མདོར་བསྡུས》ཞེས་པ་ཞྤྱིག་ཕག་རོམ་གནང་ཞྤྱིང་། འདྤྱི་ནྤྱི་ཁོང་གྤྱིས་གངས་

ལོངས་ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་མ་མར་ཕུལ་བའྤྱི་ལེགས་སེས་དང་པོ་རེད། 

དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ཏེ་སྤྱི་ལོ༢༠༡༣ལོར། “དུས་སྐབས་བཟང་པོ་དེ་དག་ཏུ་ཡང་བླུན་པོས་ཤེས་

ལྡན་ལ་གཤེ་བ་འདྤྱི་ཡོད་ཚོད་དུ་འདུག་གོ”①ཞེས་པ་ལྟར་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པའྤྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚོགས་

པས་༼གོས་ཆོད་ཡྤྱི་གེ༽ཞེས་པ་ཞྤྱིག་བཀྲམས་ནས། དགོན་པའྤྱི་རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་སེར་རོམ་ཡྤྱིག་

འགེམ་སེལ་གྤྱི་ཞལ་ལྕེ་ཞྤྱིག་བརྒྱ་ཁ་གཅྤྱིག་གཅོད་ཀྤྱིས་བཞག་པར། ཕྤྱི་ནང་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཟབ་ཁྱད་ལ་

ཕོགས་རྤྱིས་མེད་པར་འཇུག་ཅྤྱིང་། དུས་རབས་ཀྤྱི་གོམ་འགོས་དང་བསྟུན་ནས་འཛམ་གྤྱིང་འགོ་མྤྱིའྤྱི་ཐོབ་

ཐང་གསལ་བསགས་ཀྤྱི་དགོངས་གཞྤྱི་ལ་ཐོས་བསམ་ཡོད་པའྤྱི་ཁོང་གྤྱིས”རང་ྤྱིད་སེར་གྤྱི་རོམ་འབྲྤྱིའྤྱི་

ཐོབ་ཐང་གྤྱི་ཆེད་དུ་ཟེར་ནའང་ཆོག དགོན་པ་འདྤྱིར་ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་མཁའ་དབུགས་གཙང་མ་ཞྤྱིག་ཆགས་

པའྤྱི་ཆེད་དུ་ཟེར་ནའང་ཆོག དགོན་སེ་འདྤྱིའྤྱི་གཞོན་སེས་ཕྤྱི་རབས་པའྤྱི་ཆེད་དུ་ཟེར་ནའང་ཆོག་སྟེ། 

གང་ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་ཀྤྱི་ཚབ་བྱས་ཤྤྱིང་། བདེན་དོན་ལ་དཔུང་བཅོལ་ནས། བཙན་ཁྤྱིམས་འདྤྱི་བཟོ་མཁན་གྤྱི་

དབང་འཛིན་པ་ཚོ་ལ་གནས་ལུགས་ངོ་སོད་པའྤྱི་སྐད་ཆ་དང་། རྒྱུ་འབྲས་མདུན་ལ་བཤམས་པའྤྱི་འབོད་

                                                        
① རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་མོ་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། 《དེབ་ཐེར་དཔིད་ཀི་རྒྱལ་མོའ་ིགླུ་དབྱངས།》 པེ་ཅིན། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༨ལོ། ཤ ༢༡ 
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སྐུལ་ཞྤྱིག་མྤྱི་བྱེད་ཀ་མེད་བྱུང་སོང་།” ① ཞེས་སེམས་བསམ་པའྤྱི་གཏྤྱིང་དང་། སྤྱིང་རུས་པའྤྱི་གསེང་ནས་

དམྤྱིགས་ཡུལ་དང་ཀུན་སློང་རྣམ་དག་གྤྱིས་དགོན་པའྤྱི་འཆད་ན་གྤྱིས་བསྟན་པ་འཛིན་སྲུང་གྤྱི་ཁ་སྟབས་

བོགས་འབྱྤྱིན་པའྤྱི་ཆེད་དུ་རྤྱིགས་པའྤྱི་བརྒལ་བརག་གྤྱིས་སས་བཏབ་པའྤྱི་དགག་ལན་བྲྤྱིས་པར།  བདེན་

དང་གནས་ལུགས་བརྡར་ན་གསལ་བའྤྱི་དཔེར་གཞོལ་མཁས་ཀྤྱི་ ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚོགས་པས། རང་

ལྟ་མཁེགས་འཛིན་གྤྱིས་གོད་ཁ་བསླངས་པས། འཚོ་བའྤྱི་ཁ་སྟབས་འཁོས་ཆུང་མས་ཞན་པའྤྱི་སེར་མོ་བ་

ཁོང་གྤྱིས་རང་སྟེང་གྤྱི་ཆ་རེན་དང་གནས་ལུགས་ཀྤྱི་ཟབ་དགོངས་ལ་བདེན་ཁ་མ་སད་པར་གཞྤྱི་བཅོལ་

ནས། མྤྱི་ལོ་ྤྱི་ཤུ་ལྷག་ལ་ཤ་འདྲེས་སགས་འདྲེས་སོང་བའྤྱི་དགོན་པ་དེ་དང་ཁ་བྲལ་བའམ་གནས་དབྱུང་

བྱས་སོ།། 

 
（སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ལོའ་ིཟ༥པའྤྱི་ཚེས༢༡ྤྱིན། རྔ་བ་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པའྤྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ནང་བསྟན་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་

ཀྤྱིས་སེལ་བའྤྱི་གོས་ཆོད་ཡྤྱི་གེ） 

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《དཔད་འཚོལ་དང་ལྟ་ཚུལ།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོ། ཤ ༢༢༣ 
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གྤྱིས། ཡུལ་དབུས་སགོས་སུ་ཐསོ་བསམ་མཛད་ཚུལ། 

༡ གཞུང་ཆེན་གཙོས་བདོ་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ལ་སང་ཚུལ། 

དགུང་ལོ་ྤྱི་ཤུ་ར་བདུན་ཏེ་སྤྱི་ལོ༢༠༠༢ལོའ་ིདབྱར་ཁའྤྱི་ཆོས་མཚམས་སུ། ཞེན་ཆགས་ཀྤྱི་

འཁེང་སེམས་རྒྱབ་ཏུ་གཡུག་ནས་རྣམ་དཔྱོད་དང་བོ་གོས་ཀྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་རུམ་དུ་ར་ཏེ། ཡུལ་དབུས་ཀྤྱི་གྲྭ་

སར་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོར་བངས་ནས་ལྷགས། དཀའ་སྡུག་དང་ེན་ཚབས་ཀྤྱི་ལམ་ཁ་སོབས་པས་བཅད་

ནས་ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་ཕེབས། དེར་སྔོན་མ་ནས་གནས་བཅས་པའྤྱི་ཕ་ཡུལ་

གཅྤྱིག་པའྤྱི་གྲྭ་གཞོན་དག་དང་བསེབས་ནས། སྐབས་ཐོག་དེར་བོ་གསལ་གྤྱིང་གྤྱི་ཕོགས་ནས་དཔེ་ཁྤྱིད་

བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་སྟེ། དགེ་རྒན་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤྤྱིས་ཀྤྱིས་མདུན་ནས《དབུ་མ་འཇུག་པའྤྱི་རྣམ་བཤད་

དགོངས་པ་རབ་གསལ》གྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་མཐུན་སྣང་བའྤྱི་ཁྤྱིད་གནང་བཞྤྱིན་པའྤྱི་གལ་དུ་ཞུགས། སྤྱིར་བཏང་

ཐོག་མའྤྱི་དགོངས་གཞྤྱིར་སྔོན་མའྤྱི་ཕར་ཕྤྱིན་གྤྱི་མཇུག་སོང་མ་ཐུབ་པས་སྐབས་བཞྤྱི་བའྤྱི་འཛིན་གྲྭ་ཞྤྱིག་

ནས་འགོ་ཚུགས་རྒྱུར་དགོངས་མོད། མྤྱིའྤྱི་བསམ་ཐོག་ཏུ་རས་མྤྱི་སོ་ཞེས་པའྤྱི་དཔེ་བཞྤྱིན་ཡར་ཐོན་རེས་

འཛིན་གྲྭའྤྱི་གནས་སྟངས་ཀྤྱིས་དབུ་མའྤྱི་ཐད་ལ་ཁེལ་འདུག དེར་ཟ་ངོ་གསུམ་ལྷག་ལ་བཞུགས་མོད་དབུ་

མའྤྱི་ཁྤྱིད་དུམ་བུ་ཞྤྱིག་ལས་ཆ་ཚང་མ་ཐོབ།  

དགུང་ལོ་ྤྱི་ཤུ་ར་བདུན་ཏེ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ལོའ་ིསོྟན་ཟ་བདུན་པའྤྱི་གཡས་གཡོན་ཙམ་ལ། སེ་ར་

ནས་དགེ་བའྤྱི་བཤེས་གེན་ངག་དབང་ཟ་གགས་ཀྤྱིས《དབུ་མ་ར་བའྤྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་

བྱ་བའྤྱི་རྣམ་བཤད་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྒྱ་མཚོའྤྱི》དཔེ་ཁྤྱིད་གནང་བའྤྱི་གཏམ་ཞྤྱིག་ཐོས་ནས། “མཆོག་ལ་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་

སྡུག་བསྔལ་ཏེ།། ཐ་མལ་རྣམས་ལ་ལུས་སེས་སོ།།”①ཞེས་པའྤྱི་དོན་གྤྱི་གནས་ལུགས་དང་ཤེས་བྱའྤྱི་གཞྤྱི་ལ་

དོགས་སློང་དང་རོག་གཞྤྱིགས་ཀྤྱི་བོས་ཡྤྱིད་གདུང་བར་བྱས་པ་དང་གཅྤྱིག  སྤྱིར་བཏང་དུ་མཚན་ྤྱིད་

ཡོད་པའྤྱི་དགོན་སེ་དག་དུ་དགེ་ལུགས་པའྤྱི་ཕོགས་ནས་དགོན་པ་མང་ཆེ་བས་དབུ་མའྤྱི་སྐབས་སུ《དབུ་མ་

འཇུག་པའྤྱི་རྣམ་བཤད་དགོངས་པ་རབ་གསལ》མ་གཏོགས《ར་ཤེས་ཉྤྱིཀ་ཆེན》དེ་རྒྱུགས་ཆེར་འཁྤྱིད་པའྤྱི་

                                                        
① སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ། 《བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།》 ལྷ་ས། སེར་
གཙུག་ནང་བསྟན་དཔེ་རིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕོགས་སིག་ཁང་། གངས་ཅན་ཁད་ནོར། （པོད་ཕེང་ེར་གསུམ་པ།）ཤ ༥༠ 
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རྒྱུན་སོལ་མེད་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་ཀྤྱིས། ཁོང་གྤྱིས་ཐུགས་སུ་དགེ་བའྤྱི་བཤེས་གེན་དེའྤྱི་མདུན་ནས

《དབུ་མ་ར་བའྤྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བའྤྱི་རྣམ་བཤད་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྒྱ་མཚོའྤྱི》དཔེ་ཁྤྱིད་དེ་

གཅྤྱིག་ཐོབ་འདོད་ཀྤྱི་བོ་སྐོམ་པས་མནར་མོད། འོན་ཀང་། དེ་དུས་སེ་ར་དགོན་པར་རྒྱུན་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་

འབྲས་སྤུངས་དགོན་པ་ལྟར་སྟབས་བདེ་པོ་དང་ལས་སླ་བོ་མྤྱིན་པར་སྤྱིག་ཁྤྱིམས་ཅུང་དམ་པའྤྱི་ཚུལ་དུ་

འདུག་ཅྤྱིང་། དེ་ནྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་སྤྱིད་བྱུས་སུ་སྟངས་འཛིན་གྤྱི་དབྱེ་བའྤྱི་མ་ཡྤྱིན་པར་དགོན་པ་རང་གྤྱི་

ཞུགས་རྤྱིམ་གྤྱི་ཐད་གོ་རྤྱིམ་ཞྤྱིབ་ཚགས་པས། ཁོང་གྤྱིས་ཕ་ཡུལ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཚོང་བ་དང་གྲྭ་གོགས་གང་

མང་ལ་བཅོལ་གདམས་སོགས་ཐབས་ཤེས་མང་དུ་བཏང་ནས། མཐར་དེ་གའྤྱི་ཆ་རེན་དང་མཐུན་པའྤྱི་ཡྤྱིག་

ཆ་ཚད་ལྡན་སོགས་ལག་སོན་བྱུང་སྟེ་སྐོམ་འདོད་ཀྤྱི་བོ་དེ་བསལ་ཞྤྱིང་། དགེ་བའྤྱི་བཤེས་གེན་ངག་དབང་

ཟ་གགས་མཆོག་གྤྱི་མདུན་ནས། དབུ་ཚད་འདུལ་གསུམ་གཙོས་གཞུང་ཆེན་གྤྱི་ལྟ་གྲུབ་སྐོར་ཐོས་བསམ་གྤྱི་

མཛད་པ་ཡུན་རྤྱིང་བསངས་ཤྤྱིང་། དགེ་རྒན་དེ་ནྤྱི་ཁོང་གྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་ཁོད་དུ་ཤུགས་རེན་ཆེ་བ་དང་བག་

ཆགས་ཟབ་པ། བཀའ་དྲྤྱིན་ཆེ་བའྤྱི་དགེ་རྒན་གསུམ་པ①དེ་ཡྤྱིན།  

དེ་ལྟར་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་གདན་ས་ཆེན་མོ་སེ་འབྲས་གྤྱིས་གཞུང་ཆེན་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་

གྤྱི་རྒྱུན་བསངས་ཤྤྱིང་། རྤྱིགས་པའྤྱི་བརྒལ་བརག་གྤྱི་རོད་པའྤྱི་འཁོར་ལོ་མང་དུ་བསྐོར་མཐར། དགུང་ལོ་སོ་

ཅུ་སོ་གསུམ་སྟེ་སྤྱི་ལོ༢༠༠༨ལོར། ཐོས་བསམ་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཁུར་དུ་བངས་ཏེ། དབུས་ལྷ་ལྡན་ནས་མདོ་

ཁམས་ཤར་ཕོགས་ཀྤྱི་དབུས་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཕྤྱིར་ཕ་ཡུལ་ལ་ཕེབས་གནངས། 

སྤྱི་ལོ༢༠༡༣ནས་༢༠༡༦ལོའ་ིབར་ཏེ། ཕ་ཡུལ་གྤྱི་དགོན་པ་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བའྤྱི་གཞུག་

ཏུ། ཁོང་ྤྱིད་ཡུལ་གལ་བའྤྱི་ལས་ལྟར་ཁམས་ཕོགས་ཀྤྱི་ར་དབོན་པོ་དགོན་སོགས་གཙོས་དགོན་གནས་ཆེ་

ཕ་ཆུང་གསུམ་ནས། བསླབ་པ་སློབ་གེར་དང་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྤྱི་བྱ་བའྤྱི་ཡལ་འདབ་རྒྱས་པར་

བྱས།  

༢ སྤྱིག་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་རྒྱ་ལས་འདས་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་གཞན་ལ་སངས་ཚུལ། 

དགུང་ལོ་ེར་གསུམ་སྟེ་སྤྱི་ལོ༡༩༩༨ལོའ་ིསྤྱི་ཟ༡༡པའྤྱི་ཚེས༡༡ྤྱིན་ནས༢༠༠༡ལོའ་ིསྤྱི་ཟ༡༡པའྤྱི་

                                                        
① 《ལམ་སྟོན་བཤེས་གེན་དམ་པ་མཇལ་བའི་ཐོ།》 བཅར་འདིའི་རེག་ཟིག ཤ ༣ 
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ཚེས༡༡ྤྱིན་བར་སྟེ། ལོ་ངོ་གསུམ་གྤྱི་རྤྱིང་ལ་རྒྱུ་རེན་གང་རུང་གྤྱིས་ངལ་རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཐེངས་ཤྤྱིག་

བྱེད་དགོས་ཁེལ་ཞྤྱིང་། དེའྤྱི་བརྒྱུད་རྤྱིམ་དུ་རེན་ངན་གོགས་སུ་ཤར་ནས་རྒྱ་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ལས་རོགས་ཤྤྱིག་ཡོད་

པ་དེ་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་ཡྤྱིག་རྒྱ་སྐད་སོང་རྒྱུའྤྱི་གོ་སྐབས་ཤྤྱིག་ལྷུན་གྤྱིས་གྲུབ་ཅྤྱིང་། བསྒྱུར་བཀོད་ཀྤྱི་དུས་ཚོད་

མཇུག་སྤྱིལ་ནས་ཕྤྱིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་དུས་རྒྱའྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་གྤྱི་སོར་ཀོག་ལ་བྱང་ཆ་ངེས་ཅན་ཞྤྱིག་ལྡན་ཞྤྱིང་། 

དེ་ནྤྱི་ཁོང་གྤྱིས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རྒྱལ་ཁམས་གཞན་ཞྤྱིག་ཏུ་འགྤྱིམ་པའྤྱི་ཁ་ལོའ་ིཆོག་ཡྤྱིག་ལྟ་བུ་གྱུར། 

དགུང་ལོ་བཞྤྱི་བཅུ་སྟེ་སྤྱི་ལོ༢༠༡༦ལོར། ཁོང་གྤྱི་གོགས་དམ་པ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྤྱི་རོགས་

དན་དང་མཐུན་འགྱུར་འོག རྒྱལ་ནང་གྤྱི་ཀྲུང་ཧྲན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་སློབ་དུས་གཅྤྱིག་གྤྱི་ཡུན་ལ《ནུབ་

ཕོགས་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས》ཀྤྱི་སློབ་ཁྤྱིད་ཆ་ཚང་ཞུས་ཤྤྱིང་། སེ་ཁམས་ཀྤྱི་གདོན་ལུགས་དང་རང་

གཤྤྱིས་ཀྤྱི་སྟངས་འཛིན་གྤྱིས། མཐར་སློབ་དུས་གསུམ་གྤྱི་སློབ་སོང་གྤྱི་ེར་བསོགས་དེ་ལྷོད་ནས་ཕྤྱིར་ཕ་

ཡུལ་གྤྱི་ཕོགས་སུ་ཞབས་བཅག་ཅྤྱིང་། ད་ལྟའྤྱི་བར་དུ་ཀོག་པ་ཐོས་བསམ་དང་སོང་བ་བསམ་གཏན་གྤྱི་རྒྱུན་

མ་ཆད་པར་ཚེ་གང་སློབ་གེར་གྤྱི་འདུན་པར་དམ་འཁྱུད་བྱས་འདུག་གོ།།  

གསུམ་པ། འཆད་རམོ་ག་ིའཕནི་ལས་བཀྵངས་ཚུལ། 

དེ་ཡང་རང་རེའྤྱི་གངས་རྤྱིས་བསྐོར་བའྤྱི་ཡུལ་འདྤྱིའྤྱི་ནང་བསྟན་ལྟ་བའྤྱི་ར་ལག་གྤྱི་ཁ་སྟབས་དེ་

ལྟག་ཆུ་ཆད་པའྤྱི་རྤྱིང་བུར་འགྱུར་ེན་གྤྱི་དུས་བབ་འདྤྱིར། ཆོས་ལུགས་རྤྱིག་གནས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ནང་

ཆོས་རྤྱིག་གནས་དེ་དུས་རབས་ེར་གཅྤྱིག་པའྤྱི་གོམ་འགོས་དང་ཇྤྱི་ལྟར་མཐུན་པ་བྱ་ཚུལ་དང་། དུས་

བསྟུན་གྤྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཇྤྱི་ལྟར་གཏོང་རྒྱུ་ནྤྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་རེས་འཇུག་སྤྱིའྤྱི་ཕག་སྟེང་དུ་ལྷུང་བའྤྱི་

རྣམ་གངས་ཆེན་མོ་ཞྤྱིག་ལ་འགྱུར་གཤྤྱིས། སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཁོང་ལྟ་བུའྤྱི་སེས་བུ་རྣམ་དཔྱོད་དང་བོ་གོས་

ལྡན་ཞྤྱིང་འགན་འཁྤྱིའྤྱི་བསམ་བོ་ལྡན་པ་མང་པོ་ཞྤྱིག་གྤྱིས། ནང་པའྤྱི་བསྟན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྤྱི་ཟབ་

དོན་དུས་འགྱུར་གྤྱི་ེན་ཚབས་དང་སར་ནས་དུས་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་ཕོགས་སུ་བོགས་འབྱྤྱིན་པར་བྱེད་

བཞྤྱིན། གངས་ལོངས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་བར་ཐུགས་བྲེལ་ཡྤྱིད་མུག་པའྤྱི་གནས་

སུ་གྱུར་འདུག་པས། ཁོང་གྤྱིས་དལ་བའྤྱི་རེན་ལ་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་ནོར་བའྤྱི་འདུ་ཤེས་རྣམ་དག་གྤྱིས་ཚེའྤྱི་རབས་
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བྱེད་ཀྤྱི་གོང་ཐང་ཆུད་ཟོས་སུ་མྤྱི་གཏོང་བར་རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་ཚོགས་ནས། ཁ་ཕྤྱིར་འཁོར་དང་སེམས་

ནང་བཀུག་གྤྱིས་ས་སེར་ཐུན་མོང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་བསམ་བོའ་ིཕོགས་ལ་ཕན་སེམས་ཁུར་འཁྱེར་བྱས་ཏེ། 

དེང་གྤྱི་དགོན་རྤྱི་གོང་གསུམ་དུ་མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཆག་འཇྤྱིག་དང་མས་ཞན་ལ་རྤྱིགས་པ་སྔོན་

སོང་གྤྱིས་བཤད་ཁྤྱིད་བསྡུར་གསུམ་བྱས་ཤྤྱིང་། དེའྤྱི་ཞར་དང་ཞོར་ལ་རྤྱིགས་པའྤྱི་བརྒལ་བརག་གྤྱི་རྣོ་ཁ་

དབལ་བའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྤྱིག་གནས་དགག་གཞག་གྤྱི་རྣམ་སོལ་ལྡན་པའྤྱི་གསུང་རོམ་མུ་མཐུད་ཀྤྱིས་སོར་

ཐོན་པར་བྱས་པས། ཁོང་ྤྱིད་སྔོན་བྱོན་སེས་ཆེན་དམ་པ་དག་གྤྱིས་དགོན་རྤྱི་གོང་གྤྱི་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་གྤྱི་

ཚོགས་སུ་དབང་ལུང་མན་ངག་གྤྱི་ཁྤྱིད་རྒྱ་ཆེན་དང་། དམ་ཆོས་ཡང་གསང་གྤྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དག་དང་

བསྡུར་ན་གཞྤྱི་ཁོྱན་གྤྱི་ཆ་ནས་ཅུང་མས་ཞན་འཁོས་ཆུང་དུ་གྲུབ་མོད། དུས་ཀྤྱི་འགྱུར་བག་དང་བསྟུན་ཏེ་

དགོན་རྤྱི་གོང་གྤྱི་ས་སེར་སྤྱི་བྱྤྱིངས་ཀྤྱི་བསམ་པའྤྱི་འཕོ་འདུའྤྱི་ལྡེབས་རྤྱིས་སུ་ཤུགས་རེན་དང་བག་ཆགས་

མྤྱི་དམན་པ་བཞག་འདུག་པ་མྤྱིག་མཐོང་ལག་ཟྤྱིན་རེད།  

འོ་ན། མཁས་པའྤྱི་བྱ་བ་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དེ་གསུམ་ལས་ཀང་རོམ་པ་ཤྤྱིན་ཏུ་

གལ་ཆེ་བས། མཁས་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་མྤྱིན་ནྤྱི་རོམ་པའྤྱི་ཕག་འབྲས་ཆེ་ཆུང་གྤྱི་འགོ་ལྡོག་བྱེད་པས། གཤམ་དུ་ང་

ཚོས་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་བརམས་ཆོས་དེ་དག་ལས་ཁོང་ལ་ཤེས་རོགས་དང་རྒྱུས་མངའ་ཞྤྱིག་བྱས་ན་

སམ། 

གཅྤྱིག རམོ་པའྤྱི་འབྲས་བུ།  

《ང་ཚོ་སད་རན》ནྤྱི་ཁོང་གྤྱི་ཚེ་རབས་འདྤྱི་སྟེང་གྤྱི་བརམས་ཆོས་ཐོག་མ་དང་། མྤྱི་ཚེའྤྱི་བགོད་

ལམ་ལ་གདམས་གསེས་གསར་བ་ཞྤྱིག་བྱས་པའྤྱི་དཀོགས་མཚམས་སུ་སྣང་བར་མ་ཟད། རང་རེ་བོད་ཀྤྱི་སྤྱི་

ཚོགས་རྤྱིག་གནས་དགག་གཞག་གྤྱི་སྤྱིངས་ཆར་འཁབ་ཡོལ་གསར་བར་ཞྤྱིག་ཕེས་པ་དང་མཚུངས་པར། 

ས་སེར་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་སྤྱི་མཐུན་གྤྱི་སྣང་ངོར་ཤུགས་རེན་དང་བག་ཆགས་ཆེས་ཟབ་ཤོས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། 

ད་ལྟའྤྱི་བར་དགོན་རྤྱི་གོང་ནས་བན་ས་སེར་སུ་ལ་གཏུགས་ཤྤྱིང་དྲྤྱིས་ཚེ་ཐོག་མར་བརོད་པ་ནྤྱི《ང་ཚོ་སད་

རན》ཅེས་པའྤྱི་དེབ་འདྤྱི་ྤྱིད་ཀྤྱི་བརོད་གཞྤྱི་དང་དེའྤྱི་ཟ་དང་ཟུར་ནས་མངོན་པའྤྱི་ཁོང་གྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་



 

21 
 

བོ་གོས་རེད། ཁོང་གྤྱིས་དེབ་ཆུང་འདྤྱི་མྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་གཟྤྱིགས་མོར་བཀྲམ་དོན་ནྤྱི། ཁ་བ་གངས་ཅན་པའྤྱི་

འཇྤྱིག་རེན་ལ་ལྟ་བ་རང་དབང་གྤྱི་མཁའ་དབུགས་ཤྤྱིག་བསུ་རྒྱུ་དང་། ནང་བསྟན་གྤྱི་ཆབ་རྒྱུན་གཙང་མར་

གནས་རྒྱུའྤྱི་ཀུན་སློང་དང། དེབ་འདྤྱི་རོམ་འབྲྤྱི་གནང་བའྤྱི་དམྤྱིགས་གཞྤྱི་ནྤྱི་རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་སེ་ཡྤྱིན་

པར་བཞེད་མོད། གྲྭ་གཞོན་ཚོའྤྱི་ཕྤྱིར་བྲྤྱིས་པ་ནྤྱི། དོན་དངོས་ཐོག་མྤྱི་རབས་ཕྤྱི་མ་རྣམས་བཏང་བའྤྱི་དུང་

བརྡ་ཞྤྱིག་ཀང་ཡྤྱིན་པས། ས་སེར་ཐུན་མོང་གྤྱི་བསམ་པའྤྱི་རྤྱིག་ལྡེབས་སུ་གནས་འཆའ་བའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་

རྤྱིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་དང་། མས་ཞན་གྤྱི་གནས་ཚུལ་དེས་བསེད་པའྤྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་བརག་གཞྤྱིགས་

དང་བརྒལ་བརག་ཅྤྱིག་ཏུ་གྲུབ།  

དེ་མྤྱིན་ད་ལྟའྤྱི་ཡུལ་དུས་ཀྤྱི་འགྱུར་བའྤྱི་ཆོས་ྤྱིད་འོག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསྟན་པ་གནས་དགོས་

ན། ངེས་པར་དུ་ལྟ་བ་མམ་གནས་དང་བསམ་བོ་རང་དབང་གྤྱི་སམ་དཀེལ་ཡོད་དགོས་པ་དང་། མ་འོངས་

པར་ཆོས་སྤྱིད་ཐ་དད་ཀྤྱི་ལམ་དུ་འགོ་དགོས་པའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྤྱིག་ཀང་བཏོན་ཅྤྱིང་། མདོར་ན། རང་རེའྤྱི་སྤྱི་

ཚོགས་འདྤྱིའྤྱི་སློབ་གེར་པའྤྱི་སེ་ཡྤྱིད་ཚིམས་པ་དང་རང་མཐོ་བའྤྱི་མས་སྣང་གྤྱིས་ཕྱུག་པའྤྱི་རོངས་

གྤྱིད་ཅྤྱིག་ཏུ་ཡུར་འདུག་པས། ང་ཚོ་ངེས་པར་དུ་དེ་ལས་སད་དགོས་པ་དང་མ་སད་པའྤྱི་ེན་ཁ། སད་

པའྤྱི་འབྲས་བུ་བཅས་ཀྤྱི་ཐད་ལ་རྤྱིགས་པ་སྔོན་སོང་གྤྱིས་དཔྱད་ཞྤྱིབ་བྱས་འདུག་པར་སེམས། 

《རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ》ནྤྱི་སྔ་མའྤྱི་དེབ་ཀྤྱིས་བསེད་པའྤྱི་ལྟ་བའྤྱི་ཕོགས་ཁྱེར་གྤྱི་རོད་པར་སོངས་གོགས་

ཀྤྱི་ཕན་བཏགས་ཡོད་དེ། དེར་གཙོ་ཆེར་རང་རེའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་རྒྱུན་ཤེས་དབུལ་བའྤྱི་ཆག་འཇྤྱིག་མང་བོ་

ཞྤྱིག་འབྱུང་བཞྤྱིན་པའྤྱི་མས་སྣང་ལ་ཁ་གཏད་ནས། 《ཚད་མ་རྣམ་འགེལ》གྤྱི་ལེའུ་གྤྱིས་པ་ཚད་གྲུབ་

ལེའུར་གནས་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་རྤྱིག་པའྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་སོགས་འདོར་ལེན་དང་། དེ་དག་ངོས་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཁ་

སྟབས་ལ་གསལ་བཤད་ཀྤྱི་རྣམ་པས་གཞུང་དོན་བསྤྱིངས་ཤྤྱིང། གཞན་ཁོང་གྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ཐན་ཐུན་རེ་དང་

འཆར་སྣང་ཐར་ཐོར་རེས་རྒྱུན་ཤེས་ཀྤྱི་ཤེས་བྱ་མང་པོ་གསལ་བར་བྱས་འདུག་ལ། ལྟ་བ་མཁེགས་ཚིགས་ལ་

བརྒྱུས་པའྤྱི་རོད་པའྤྱི་ཕུང་བོ་དག་ལ་རང་གྤྱི་རྣམ་མཁྱེན་གྤྱི་རྤྱིག་པས་དགག་ལན་ཡང་བཏབ་འདུག དེ་

བས་རང་རེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ་ངན་པས་ཡར་བལྟ་དང་བཟང་བོ་ལམ་ལྷོངས་ཀྤྱི་བོགས་ཆེན་པ་

ཐོན་འདུག་པར་འདོད།  
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《དཔྱད་འཚོལ་དང་ལྟ་ཚུལ》ནྤྱི་ཁོང་གྤྱིས་རང་ལོ་སོ་བརྒྱད་བརམས་འགྲུབ་གནང་ཞྤྱིང་། དེར་སྔ་

མའྤྱི”དཔལ་ནལེནྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྤྱིང་སོྟབས”ཀྤྱི་ལྷན་ཐབས་གྤྱིས་པར་སློབ་དཔོན་ཟ་བ་གགས་པའྤྱི《དབུ་

མ་འཇུག་པའྤྱི》ཟབ་དོན་ལས་དུས་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་གཞྤྱི་རར་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའྤྱི་ཤེས་བྱའྤྱི་སེ་ཚན་

དག་ངོ་སོད་བྱས་པར་མ་ཟད། དགོན་སེའྤྱི་སློབ་གསོའ་ིཁ་སྟབས་རྡུགས་པོར་ཁ་ནང་འཁོར་དང་མེ་ལོང་རང་

མཐོང་གྤྱིས། སློབ་གསོའ་ིའགན་ཁུར་དང་གྲྭ་པའྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་གོང་ཐང་། འགན་འཁྤྱི་སོགས་ལ་ཕྤྱི་ནང་རྤྱིག་

གནས་གྤྱིས་གོ་བསྡུར་གྤྱིས་བགོད་ལམ་གསལ་སོྟན་གནང་བ་སོགས་བྱས་པས། དེ་ནས་བཟུང་རང་རེའྤྱི་སྤྱི་

ཚོགས་སུ་དགོན་སེའྤྱི་སློབ་གསོའ་ིཁ་སྟབས་ཀྤྱི་ནམ་ཕུགས་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་དང་ཇུས་གཏོགས་

བྱེད་མཁན་ཅུང་ཇེ་མང་ཇེ་སྟུག་གྤྱི་མས་སྣང་དོད་པར་བྱས་སོང་སམ། 

གྤྱིས། འཆད་པའྤྱི་འབྲས་བུ།  

《བསམ་གཞྤྱིག་པའྤྱི་སེམས་ས》ཞེས་པ་ནྤྱི་ཁོང་གྤྱི་ས་བཤུས་ཀྤྱི་དཔེ་དེབ་ཐོག་མ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དེར་

གཙོ་ཆེར་ནང་པའྤྱི་རེས་འཇུག་དག་གྤྱི་བསྟན་པའྤྱི་འཇུག་སོ་སབས་འགོའ་ིརྣམ་གཞག་དེ་ཁ་གསལ་གོ་

བདེ་བའྤྱི་སོ་ནས་འཆད་ཁྤྱིད་གནང་ཞྤྱིང་། ཡོངས་ཁྱབ་རྤྱིན་ཐང་གྤྱིས་རང་རེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྤྱིག་

གནས་འཕེལ་རྒྱས་དང་དགོན་སེའྤྱི་རྤྱིག་གནས་འཐུས་ཚང་ཡོང་བའྤྱི་དགེ་མཚན་གྤྱི་ཆར་གསལ་འདོན་

བྱས་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན། 

《སེས་ཆེན་གྤྱི་བཞུད་ལམ》ནྤྱི་རེ་བདག་ྤྱིད་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པའྤྱི་རང་རྣམ《རོགས་བརོད་

འདུན་ལེགས་མའྤྱི》དཔེ་ཁྤྱིད་ཅྤྱིག་སྟེ། དེ་ནྤྱི་རང་རེའྤྱི་སྔོན་བྱོན་དམ་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆོས་འབྱུང་དག་ཏུ་བྱུང་

བའྤྱི་གདན་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་། རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་དག་དང་བསྡུར་ན་དམྤྱིགས་བསལ་གྤྱི་ཁྱབ་ཆེའྤྱི་

ཁྱད་གཟུགས་ཤྤྱིག་ཏུ་གྲུབ་འདུག་པས། དེ་ྤྱིད་རྣམ་ཐར་རོགས་གསར་རོམ་གྤྱི་ལག་ཐབས་ཐུན་མྤྱིན་ཞྤྱིག་ཏུ་

གྲུབ་པར་བྱས་ཤྤྱིང། དེར་སློབ་སོང་བྱེད་དོན་གྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ལ་གྤྱིས་སྟེ།  གཅྤྱིག་ནྤྱི་འཇམ་མགོན་བ་མ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའྤྱི་ངེས་དོན་གྤྱི་སེས་བུ་དམ་པའྤྱི་རྣམ་ཐར་ལས། རེའྤྱི་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་

གྤྱི་སྐུ་ཚེའྤྱི་རྣམ་ཐར་ལ་རེས་སུ་ཡྤྱི་རང་གྤྱི་བསམ་བོ་སེ་བ་དང་། མྤྱི་སེར་གྤྱི་སློབ་སོང་དོན་གེར་གྤྱི་འདུན་



 

23 
 

མའྤྱི་དཔེ་གཞྤྱི་འགྱུར་བའྤྱི་ནུས་པ་དང་ངེས་རོགས་གསར་བ་འཁྲུངས་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན་པ་དང་། གཞན་ཁོང་དང་

ཁོང་ལྟ་བུའྤྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྤྱི་སེས་ཆེན་ཚོའྤྱི་སྐུ་ཚེའྤྱི་བགོད་ལམ་ལ་བལྟས་ནས། ད་ལྟའྤྱི་རང་རེའྤྱི་དགོན་

སེའྤྱི་སློབ་གསོ་དང་སྤྱིག་ལམ། དོ་དམ་བྱེད་ཕོགས། འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀྤྱི་དགོན་པའྤྱི་ལམ་ཕོགས་བཅས་ལ་

བོ་བསེད་ཐོན་པར་བྱ་རྒྱུ་དམྤྱིགས་ཡུལ་དེའྤྱི་རང་གཞྤྱི་སྟེང་། ཆོས་བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་རྤྱིས་སུ་མ་ཆད་པར་

ཀུན་ལ་གུས་བཀུར་ཞུས་ཏེ། སོ་སོ་རང་ྤྱིད་གང་ལ་མོས་པའྤྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྤྱི་སོ་ནས་འཛིན་

སོང་སེལ་གསུམ་གནང་རྒྱུ་ནྤྱི་རེ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་དོན་གྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་དྲྤྱིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་བཅས་

ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ཆོས་རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་ཀྤྱིས་སོྟན་ཞེས་པ་ལྟར་འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའ་ིརྣམ་

ཐར་ལས་ཆོས་པ་རྣམ་དག་ཅྤྱིག་དང་། ཐོས་བསམ་རྣལ་མ་ཞྤྱིག་བྱེད་རྒྱུའྤྱི་བསམ་བོ་རེད་ཐུབ་པས། ཁོང་གྤྱིས

《སེས་ཆེན་གྤྱི་བཞུད་ལམ》ཞེས་པ་འཆད་ཁྤྱིད་གནང་བ་རེད་སམ། 

《ཧྤྱི་མ་ལ་ཡའྤྱི་ཕར་ཚུར》ནྤྱི་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྤྱི《རྒྱལ་ཁམས་རྤྱིག་པས་

བསྐོར་བའྤྱི་གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྤྱི་ཐང་མ》ཡྤྱི་འགེལ་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དེ་འཁྤྱིད་བྱར་འདེམ་པའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་

ནྤྱི། གཅྤྱིག་ནས་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྤྱིའྤྱི་ཆ་ནས་ཕྤྱིར་ལྟ་ཞྤྱིག་དང། གྤྱིས་ནས《གཏམ་རྒྱུད་

གསེར་ཐང》ནྤྱི་ང་ཚོའྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་ཁུངས་དང་ངོ་བོ་མཐོང་བའྤྱི་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། འདྤྱི་ལ་

བརེན་ནས་ང་ཚོའྤྱི་ཤེས་དཔལ་གྤྱིས་མྤྱིའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བཟུང་བའྤྱི་གོ་གནས་ལ་དཔག་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང། 

གཞན་དེའྤྱི་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་དང་ཁྱད་ཡོན་ལ་ངོས་འཛིན་ཡང་དག་ཅྤྱིག་དང་། 

བརམས་ཆོས་ཀྤྱི་རྤྱིན་ཐང་སོགས་ལ་གོ་རྒྱ་ཞྤྱིག་བསེད་རྒྱུ། དོ་སྣང་གསར་པ་ཞྤྱིག་སླེབས་ནས་བསམ་བོ་རེ་

གཏོང་བའྤྱི་རེན་དུ་འགྱུར་ཐུབ་པར་བྱ་རྒྱུ་རེད་སམ།  

དེ་བས་སློབ་ཁྤྱིད་འདྤྱི་བརྒྱུད་ནས་རང་རེའྤྱི་ས་སེར་ཡོངས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་རང་རོན་དང་རོག་ཞྤྱིབ་

ཀྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཤྤྱིག་སྔོག་འདོན་དང་། ཕྤྱིས་ཀྤྱི་དཔྱོད་ལྡན་པ་དག་ཐབ་རའྤྱི་རྒན་མོའ་ིདཔེ་ཟར་མྤྱི་འགྱུར་

བར་བདེན་པར་གཞལ་གཅོད་ལ་བོ་མོས་ཤྤྱིང་གནས་ལུགས་ཁུར་ཁྱེར་ལ་ཡྤྱིད་དགའ་བ། ཤེས་རབ་སྔོན་

སོང་ལ་ཐུགས་དགེས་པའྤྱི་སེས་བུ་དོན་ལྡན་ཞྤྱིག་ཏུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་ལྕག་གྤྱི་དགེ་ཆེན་པོ་ཐོན་ནོ།། 

《རང་ལམ་རང་འཚོལ》ནྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ནང་བསྟན་དང་སེར་མོ་བའྤྱི་མདུན་ལམ་གེང་བའྤྱི་གཏམ་ཚོམས་
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ཤྤྱིག་སྟེ། དེའྤྱི་བརོད་བྱའྤྱི་གྲུབ་ཚུལ་གྤྱི་སྟེང་ནས་མང་ཤོས་དགོན་སེའྤྱི་རྤྱིག་གནས་སློབ་གསོ་དང་བསྟན་པ་

སྲུང་འཛིན་གྤྱི་ཆར་མྤྱིག་རྒྱང་རྤྱིང་བོ་དང་གོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསེད་པར་སྐུལ་ལྕག་དང་སྣེ་ཁྤྱིད་ཀྤྱི་ཕན་བཏགས་

ཤྤྱིང་། དུས་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་བསམ་པའྤྱི་འཕོ་འདུ་ལ་ཕྤྱི་ནང་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་གཞོགས་འདེགས་བྱས་

འདུག་པས། དུས་རབས་ེར་གཅྤྱིག་པ་དང་མཐུན་པའྤྱི་གྲྭ་བ་རྣམས་ལ། གཅྤྱིག་ནས་དམངས་གཙོ་དང་རང་

དབང་སོགས་ཡོངས་ཁྱབ་རྤྱིན་ཐང་ཐད་ཀྤྱི་ངེས་རོགས་ཅུང་ཟད་ཡོད་དགོས་པར་མ་ཟད། འཇྤྱིག་རེན་ཀུན་

ཁྱབ་ཀྤྱི་རྤྱིན་ཐང་དེ་དང་མཐུན་པའྤྱི་ལམ་གྤྱི་ཐོག་ནས་ནང་བསྟན་འཛིན་སོང་བྱེད་ཤེས་པའྤྱི་སེས་བུ་ཞྤྱིག་

ཏུ་ཆགས་རྒྱུ་དང་། གྤྱིས་ནས་དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཚན་རྤྱིག་གྤྱིས་དངོས་པོའ་ི

གནས་ལུགས་ལ་ཞྤྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྤྱི་གྲུབ་དོན་ལ་མཐོང་ཐོས་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་

དགོངས་དོན་བསྟན་ཞྤྱིང་། ནང་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་སྐོར་གྤྱི་བསླབ་དེབ་དང་ཀོག་དེབ་མང་པོ་བཟོས་

ནས་དེ་དག་ལ་འགེལ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། འགེལ་རྒྱག་ཚུལ་ལ་ཡང་དེང་གྤྱི་མྤྱིས་གོ་བདེ་བ་དང་དེང་གྤྱི་མྤྱིའྤྱི་བོ་

ངོར་འཆར་ཐུབ་པ་ཞྤྱིག་ཡོང་ཐབས་ལ་བརོན་པ་དང་གཅྤྱིག སློབ་གྲྭའྤྱི་དགེ་རྒན་གྤྱི་ཁོད་ནས་འདྤྱིའྤྱི་ཕོགས་

སུ་མོས་པ་ཡོད་མཁན་དག་གྤྱིས་དུས་ཚོད་ཀྤྱི་བར་གསེང་སད་དེ། དགོན་པར་ཕེབས་ནས་ནང་པའྤྱི་མཚན་

ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་སྐོར་ལ་ཞྤྱིབ་ཏུ་སངས་ནས། ས་བོའ་ིཁོད་དུ་བོད་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་ཁོང་དུ་

ཆུད་པའྤྱི་དཔུང་ཁག་ཅྤྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་དང་གྤྱིས་ནྤྱི། ནང་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའམ་ཤེས་རབ་ཀྤྱི་འཕྤྱིན་

ལས་དེ་དགོན་པའྤྱི་ལྕགས་རྤྱིའྤྱི་ཕྤྱི་རོལ་ཏུ་འབུད་དགོས་པར་བསྒྲུབ་དགོས་པའྤྱི་ལས་ཀའམ་གོམ་པ་གྤྱིས་

སུ་འདོད་པའྤྱི་དགོངས་པ་བཏོན་ཞྤྱིང་། ཁོང་གྤྱིས་ནང་བསྟན་ཤེས་རྤྱིག་དེ་དགོན་སེའྤྱི་ལྕགས་རྤྱི་ལས་བརྒལ་

ནས་ས་སེར་གྤྱིས་ཀས་གོ་ཐུབ་པ་ཞྤྱིག་རོམ་དགོས་པའྤྱི་དགོངས་གཞྤྱི་དེ་ལག་ལེན་དངོས་ཀྤྱི་ནང་ནས་ར་

སོད་ཐུབ་པ་གནང་འདུག 

《བང་དོར་ལྟ་ཚུལ》ནྤྱི་ས་པཎ་ཀུན་དཀའ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི《ལེགས་པར་བཤད་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་གཏེར》

གྤྱི་རབ་བྱེད་དང་པོ་མཁས་པ་བརག་པའྤྱི་ལེའུའྤྱི་འཆད་འགེལ་ཞྤྱིག་སྟེ། དེ་ནྤྱི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ལོར་ཁོང་གྤྱིས་

དཀར་མཛེས་ྤྱི་དར་དགོན་པའྤྱི་རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་སེར་ཁྤྱིད་ཅྤྱིང་། ལེགས་བཤད་བསྟན་བཅོས་འདྤྱིའྤྱི་

འགེལ་བར་སྔོན་བྱོན་སེས་ཆེན་དམ་པ་གནམ་གྤྱིས་ས་བཀབ་པ་དག་གྤྱིས་རྤྱིག་པའྤྱི་ཀོང་བརོྡལ་བའྤྱི་
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འབྲས་རགས་སུ་གྲུབ་པ་བགང་གྤྱིས་མྤྱི་ལང་མོད། སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་ལེགས་བཤད་འདྤྱིར་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་

དགའ་བདེ་སྤྱིམ་གསུམ་གྤྱི་མངོན་འདོད་དོན་འཁྱེར་དང་། བསམ་བོས་གཞྤྱི་རེན་བྱས་པའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྤྱིག་

གནས་ཀྤྱི་ལེགས་ེས་བང་དོར་གསལ་སོྟན་བྱས་པའྤྱི་དུས་རབས་ཀྤྱི་དགེ་མཚན་དང་། མྤྱི་ཚུལ་རྤྱིང་ལུགས་

ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་བསམ་བོའ་ིལྟ་བའྤྱི་གྲུབ་གཟུགས་ཤྤྱིག་གང་ལ་གང་འཚམ་གྤྱིས་གབ་པ་མངོན་དབྱུང་བྱས་

འདུག་སྟེ། འདྤྱིས་ནྤྱི་བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་སྤྱིའྤྱི་རྤྱིན་ཐང་ལྟ་ཚུལ་ཕོགས་བསྡུས་ཀྤྱིས་མཚོན་ཐུབ་པའྤྱི་ཆོད་

བསོམས་བཞག་འདུག་ཅྤྱིང་། དེ་འཁྤྱིད་པའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ནྤྱི། རྤྱིགས་པས་གཞལ་ན་ཆོས་ལུགས་མྤྱི་འགལ་

བའྤྱི་བསམ་བོ་ཞྤྱིག་གསལ་སོྟན་གནང་རྒྱུ་སྟེ། རྤྱིགས་པ་དྲྤྱི་མ་མེད་པས་དེད་ཚེ་སོ་སོའ་ིགང་ལ་དད་མོས་

བྱེད་ཡུལ་གྤྱི་ལྟ་གྲུབ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་དེ་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་མེད་ཅྤྱིང་། ནམ་རྒྱུན་གྤྱི་འཚོ་བའྤྱི་ནང་

ལའང་མས་ལེན་ཐུབ་པའྤྱི་དགོངས་པ་བཏོན་གནང་བས། འདྤྱི་ནྤྱི་ཁོང་གྤྱིས་ཕྤྱི་ནང་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱིས་གཞྤྱི་

དངོས་པོའ་ིསོད་ལུགས་ཕ་ཞྤྱིང་ཕ་བར་དཔྱད་པའྤྱི་ཤེས་བྱའྤྱི་ཟབ་དོན་ཅན་དག་འདོར་ལེན་བྱས་ནས། 

དགོན་རྤྱི་གོང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་འདྤྱི་དུས་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་དང་ཡུལ་བསྟུན་གོམས་ལོན་གྤྱི་གཤྤྱིས་སུ་གྲུབ་

པར་འབད་པ་ཤ་ཐང་ཐང་གནང་བའྤྱི་དཔེ་གཞྤྱི་གསོན་པོ་ཞྤྱིག་ཏུའང་འདོད།  
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རབ་བྱླེད་གསི་པ། བརམས་ཆསོ་ཞབི་མ་ོཬམ་འཐག 

དང་པ།ོ རང་རགིས་ལ་སྨན་པའ་ིཕརི་སགོ 

གཅིག 《ང་ཚོ་སད་རན》གི་འཕོས་དོན།  

ང་ཚོ་ཕྤྱིས་འབྱུང་གྤྱི་གཞོན་སེས་ཚོའྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་བོས་དངོས་པོའ་ིརང་བཞྤྱིན་དང་བྱ་བའྤྱི་

གནས་ལུགས་ཀྤྱི་བདེན་པ་བརྡར་ནས། དུས་གསུམ་གྤྱི་བྱ་བཞག་ལ་སྔོན་དཔག་དང་ཕོགས་སོམ་བྱེད་པའྤྱི་

གོམས་གཤྤྱིས་ཤྤྱིག་འཆྤྱིང་རྒྱུ་ལས། ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྤྱི་རུ་མ་ཅྤྱི་ཡང་མེད་པར་སོྟང་སྐད་ཀྤྱིས་རྤྱིག་

གནས་དང་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་བཤད་པ་ནྤྱི་དགོད་བྲོ་བའྤྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཞྤྱིང་། དུས་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་དང་ལེགས་

བསྒྱུར་གྤྱི་འདུ་ཤེས་དབེན་པ་ནྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་སྔོན་ཐོན་གྤྱི་གལ་དུ་སེག་པར་བཀག་རོྡ་བཟོ་བར་མ་ཟད། 

དེ་ལས་ལྡོག་རེས་ལུས་དང་མས་རྒུད་ཀྤྱི་ལེའུ་གསར་རོམ་གནང་ངེས་པས།  ང་ཚོ་ཕྤྱིས་ཀྤྱི་གཞོན་རབས་

དག་གྤྱིས་སྔར་སོང་ལ་ཕྤྱིར་འདང་དང་ཕྤྱིས་འབྱུང་ལ་བསམ་གཞྤྱིགས་ཀྤྱི་རྤྱིང་སོྣན་ཡོད་པར་བྱ་རྒྱུ་ནྤྱི་

འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་སོག་རར་འཁུམས་སོ།། 

༡ གང་ལས་སད་དགསོ་ཚུལ། 

རང་རེའྤྱི་བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་ནྤྱི་ས་སེར་ཐུན་མོང་གྤྱི་ཚོགས་སྤྱིས་གྲུབ་པས། དེའྤྱི་རྤྱིག་གནས་བསམ་

བོ་དང་དངོས་ཡོད་འཚོ་བའྤྱི་ཆ་གང་ལའང་ཕོགས་གྤྱིས་སུ་དགར་བའྤྱི་འདུ་ཤེས་དང་སྟངས་འཛིན་ཞྤྱིག་

ཆགས་ཡོད། ཁོང་གྤྱིས་བརོད་བྱ་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་གདམ་དགོས་པའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ནྤྱི་སྐབས་དེའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་

བསམ་བོ་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཁ་སྟབས་དང་མས་སྣང་གཞྤྱིར་བཟུང་བར་ངེས་ཏེ། དེང་དུས་ཕྤྱིའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་

དང་རྒྱལ་ཁབ་དག་འཕེལ་རྒྱས་དང་བཅོས་བསྒྱུར་གྤྱི་བསམ་བོའ་ིའདུ་ཤེས་ཀྤྱི་ཁ་སྟབས་བཙན་པ་དང་

གཅྤྱིག ནང་དུ་མྤྱི་རྤྱིགས་རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རང་རོན་དང་བསམ་བོ་གསར་བརེ་ལ་གཏད་སོ་མེད་པ་

དང་གྤྱིས་ཀྤྱི་བར་སྣང་དང་གནོན་ཤུགས་འོག་ཏུ།  མཐོ་རྤྱིས་དང་ཐར་བའྤྱི་གེགས་སུ་གྱུར་ཅྤྱིང་། འཁོར་

བ་དང་ངན་སོང་གྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་ེས་ལྟུང་གྤྱི་ཚོགས་ཅྤྱི་མཆྤྱིས་པར་གཞོམ་གཞྤྱིག་གྤྱི་སྤྱིང་ཁམས་ཆེ་
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བའྤྱི་རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་སེས། མྤྱི་རྤྱིགས་དང་རྤྱིག་གནས་མམ་སོར་གྤྱི་འདུ་ཤེས་དང་འདུན་པ་ཕག་

པར་ཁྱེར་ནས། གངས་རྤྱི་རྭ་བས་བསྐོར་བའྤྱི་ཞྤྱིང་ཁམས་འདྤྱིའྤྱི་མཐོངས་ན། བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་ཞེས་པ་གསེར་

གྤྱི་རྒྱ་ཕྤྱིབས་ཅན་གྤྱི་འདུ་ཁང་དེ་དང། རྒྱབ་ཀྤྱི་ཚོས་གཞྤྱི་དམར་པོའ་ིན་བཟའྤྱི་སྲུང་མཚམས་སུ་འདོད་

ནས། སོལ་རྒྱུན་འགེབས་སྲུང་གྤྱི་རུ་དར་སེང་སྟེ་ཆོས་དང་ཆོས་མྤྱིན་གྤྱི་སོར་དབྱེ་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ས་བཤད་ལ་

སར་ཞྤྱིང་། དགོན་སེའྤྱི་ལྕགས་རྤྱིའྤྱི་ཕྤྱི་ནང་གྤྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གོ་ཁའྤྱི་རྒན་མོའ་ིབསམ་བོ་ཁྱེར་ཏེ། རྤྱིང་བ་

ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡྤྱི་སྤྲུལ་བར་སེམས་ཤྤྱིང་གསར་མཐའ་དག་བདུད་ཀྤྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་འདོད་ནས། དུས་རབས་

འདྤྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་མྱུར་ཚད་ལ་བོས་མ་དཔག་པར་མཆྤྱིས་པས། དུས་རབས་ལ་ཁ་ཕོགས་པ་དང་འཛམ་

གྤྱིང་ལ་ཁ་ཕོགས་པ། མ་འོངས་པར་ཁ་ཕོགས་པའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་དང་འདུ་ཤེས་བག་ལ་བྱས་རེན། མྤྱི་

རྤྱིགས་ཀྤྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་སྔོན་ཐོན་གྤྱི་དམྤྱིགས་འབེན་ཁད་རྤྱིང་བའྤྱི་རྤྱི་ལམ་ལྟ་བུར་སོམ་པའྤྱི་རོངས་པ་

ལས་སད་པར་བྱ་ཡྤྱི། འདུ་ཁང་དང་གྲྭ་ཤག་གྤྱི་རྒྱ་ཁོྱན་གྤྱིས་འཛམ་གྤྱིང་ལ་གཞལ་བ་དང་། བཤད་གྲྭ་དང་

སྒྲུབ་གྲྭའྤྱི་སྟངས་འཛིན་གྤྱིས་རྤྱིག་གནས་ལ་ཆོད་སོམ་འཇོག་པ་ནྤྱི་རེས་ལུས་དང་མས་རྒུད་ཀྤྱི་རྒྱུར་

མཐོང་རེན། རང་རེའྤྱི་ཁྱྤྱིམ་ནག་པའྤྱི་ཚོགས་སུ་ཤེས་ལོའ་ིགགས་པ་སྤྱིང་བལ་རླུང་བདས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་ཞེན་

ཅན་སྐོར་ཚོས། ཕྤྱིའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྤྱི་རྤྱིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་བགོད་ལམ་ལ་མས་ཞྤྱིབ་དང་བཅས། 

བསམ་བོ་དང་རྤྱིག་གནས་གསར་བར་ཤེས་པ་རྒྱང་ངེ་ཅོག་གེ་བས་དཔྱད་འཇོག་དང་བཅོས་སྒྱུར་བྱེད་པའྤྱི་

མངོན་འདོད་ཀྤྱི་སྤྱིང་ར་དྲག་ཏུ་ལྡྤྱིང་མོད། དེའང་རྤྱིང་ཚབ་གསར་བརེའྤྱི་སྤྱིང་ཁམས་ཆེ་དྲག་པས་འཕེལ་

རྒྱས་ཀྤྱི་གཞྤྱིའྤྱི་གནས་ལུགས་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་གྱུར།  

དེ་བས་འདྤྱིར་ཕོགས་དེ་གྤྱིས་ལས་གཅྤྱིག་གྤྱིས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་གཏྤྱིང་རྤྱིམ་ཤེས་དཔྱོད་ཀྤྱིས་འགྤྱིམ་

མོད། འོན་ཀང་། དད་འདུན་དང་དུངས་ཞེན་གྤྱིས་རྤྱིས་བསྤྱིབས་ནས་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་རགས་

ཡང་དག་པས་དཔྱོད་པར་དད་ཞེན་གྤྱིས་བཏུམས་པས། ཆོས་དང་འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་མཐར་ཐུག་ལྟ་གྲུབ་གྤྱི་

སོམ་རྒྱ་ལས་མ་འདས་པའྤྱི་སེམས་དང་། གཞན་གཅྤྱིག་གྤྱིས་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་སྔོན་ཐོན་གྤྱི་ར་

བ་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་སོག་གུ་ཤེད་ཀྤྱིས་གཏོར་ནས་གསར་བྱུང་ནུབ་ལུགས་པའྤྱི་བསམ་བོའ་ིསོམ་དང་རྐང་རེས་

སེགས་པས། སྔ་མ་སོལ་རྒྱུན་གཙིགས་འཛིན་གྤྱི་བསམ་བོའ་ིའདུ་ཤེས་དྲག་པ་དང་ཕྤྱི་མར་ཨ་གསར་འུར་
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འདྲོགས་ཀྤྱི་བཟྤྱི་ཁ་རྒོད་པས། དོན་ལ་གནས་པའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་སྔོན་ཐོན་གྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་

མངོན་འགྱུར་བྱ་ཐབས་དབེན། 

འོ་ན་སད་དགོས་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། གང་ཟག་བྱྤྱིངས་ཀྤྱི་སོར་དབྱེ་ནས”བོད་མྤྱི་ནྤྱི་བརྒྱ་ཆའྤྱི་མང་

ཕོགས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ལྷག་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པ་རེ་གཅྤྱིག་བྱེད་པའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་

དུས། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ནྤྱི་བོད་མྤྱིའྤྱི་གཙོ་རྒྱུགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་གཞུང་ར་

ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་ཏུ་ཆགས་འདུག དེ་བས་ང་ཚོའྤྱི་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་ཆགས་ཚུལ་ཡྤྱིན་ན་དགོན་པ་དང་

རབ་བྱུང་བའྤྱི་སེ་འདྤྱིས་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཁོད་གྲུབ་ཆ་ཤྤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་བཟུང་འདུག་པས། 

ངས་སྐབས་དེ་དུས་ཀྤྱི《ང་ཚོ་སད་རན》ཞེས་བཤད་དགོས་པ་དང་རོམ་འབྲྤྱིའྤྱི་ཁ་ཕོགས་སམ་དམྤྱིགས་

གཏད་ས་གཙོ་བོ་རབ་བྱུང་པའྤྱི་སེ་འདྲ་བོ་ཆགས་འདུག” ① ཅེས་སད་དགོས་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་

ཁ་ལ་ཁྱེར་ནས་རྤྱིང་ཞེན་དང་བག་འཁུམས། རྤྱི་ཁོད་དང་དགོན་སེའྤྱི་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ཀྤྱི་ནང་དུ་

གངས་རྤྱི་རྭ་བས་བསྐོར་བའྤྱི་ཞྤྱིང་ཁམས་ཞེས་དུས་རབས་ེར་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་འཕེལ་ཕོགས་ཀྤྱི་

དྲྤྱི་ཙམ་ཡང་མྤྱི་ཚོར་བ་དེ་དག་ལ་དམྤྱིགས་པར་སམ་སྟེ། ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་ལྟ་བ་དང་མྤྱི་ཚེའྤྱི་

རྤྱིན་ཐང་གྤྱི་ལྟ་བའྤྱི་སྤྱིང་པོ་ལེན་ཚུལ་ནྤྱི་དཔྱོད་བྱེད་གཏན་ཚིགས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་མྤྱི་རྤྱིགས་རང་གྤྱི་འཚོ་

གནས་དངོས་ལ་སར་རྒྱུ་ཏེ། མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་པའྤྱི་བོས་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚོད་དང་མཐུན་པའྤྱི་འགེལ་

གསར་པ་རྒྱག་པ་དང་ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་བ། དགག་སྒྲུབ་རྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་རྣོན་གྤྱིས་མས་དམའ་བར་བཏང་

བའྤྱི་ཐུན་མོང་གྤྱི་དད་པའྤྱི་མགོ་བོ་ཡང་བསར་གོང་དུ་འདེག་ཅྤྱིང་། འདུ་ཤེས་ཀྤྱི་ཞབས་ཟུང་བསར་དུ་

འོག་ནས་འཐེན་པའྤྱི་སོར་བ་སོགས་ལ་བརེན་ནས་གནའ་བཟང་དེང་སོད་དང་དུས་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་

ཁག་རྒྱས་པར་བྱས་ཏེ། སྐབས་དེར་ཕོགས་གྤྱིས་སུ་ལྷུང་བའྤྱི་ཁ་ཁྱེར་གྤྱི་རོད་རོག་ཅྤྱིག་ཏུ་སྣང་མོད། དོན་

དུ་རང་ལྟ་མཆོག་འཛིན་གྤྱི་འདུ་ཤེས་མཐུག་པོ་དེས་བསྤྱིབས་པའྤྱི་རོངས་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལས་སད་པར་བྱ་

དགོས་པ་ནན་བཤད་བྱས་འདུག 

                                                        
① 《སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་སན་སར་དི་གཏུགས་ཞུ་བྱ།》བཅར་འདིའི་རེག་ཟིག ༢༠༡༨ལོའ་ིཟླ༣པོའ་ིཚེས་༡༨ིན། ཤ ༢ 
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༢ སད་དགསོ་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན། 

དེ་ཡང་སད་པའྤྱི་དགོས་པ་ནྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་འདྤྱི་ཡར་རྒྱས་ཡར་དར་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། སད་

དགོས་པའྤྱི་རྒྱུ་རེན་ནྤྱི་སད་དང་མ་སད་ཀྤྱིས་བསེད་པའྤྱི་འབྲས་བུའྤྱི་ངོས་ནས་བཤད་དགོས་སྟེ། “འདས་

ཟྤྱིན་པའྤྱི་དུས་རབས་དེའྤྱི་ལོ་རབས་ལྔ་བཅུ་པའྤྱི་ནང་། རང་རེའྤྱི་མགོར་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་ཆག་འཇྤྱིག་སྣ་ཚོགས་

བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེར་རྒུད་པ་དང་མས་ཆག་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་ང་ཚོའྤྱི་མགོར་ལྷུང་དོན་གྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་

བོ་ནྤྱི། ང་ཚོ་ལ་དུས་དང་འཚམས་པའྤྱི་ཤེས་རབ་མ་སྤྱིན་པ་དང་། ཚན་རྤྱིག་ལག་རལ་སོགས་དེང་རབས་

རྤྱིག་གནས་དར་མ་ཐུབ་པའྤྱི་རེན་ལ་ཐུག་ཡོད། དེ་དག་མ་དར་བའྤྱི་དབང་གྤྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་འགྱུར་ལྡོག་

མང་པོ་ཞྤྱིག་ལ་ང་ཚོས་གདོང་ལེན་བྱེད་མ་ནུས་པར་མགོ་ཐོག་ཏུ་ཆག་འཇྤྱིག་བྱུང་བ་རེད།” ① ཅེས་ང་ཚོ་

རོངས་གྤྱིད་ལས་མ་སད་པའྤྱི་གོང་གུད་ལས། མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་མས་པ་སླར་

གསོ། མ་མས་གོང་འཕེལ་གྤྱི་རོྡག་ལམ་ཞྤྱིག་ཏུ་བགོད་དགོས་ན། ཐོག་མར་དུས་དང་འཚམ་པའྤྱི་བསམ་

བོའ་ིའདུ་ཤེས་ཤྤྱིག་དང་ཤེས་རབ་ཅྤྱིག་སྤྱིན་པའྤྱི་རང་གཞྤྱིའྤྱི་ཐོག་ནས། རྤྱིག་གསར་གྤྱི་ཐུན་མྤྱིན་ཁྱད་ཡོན་

དག་འདོར་ལེན་མ་ནོར་བར་བྱས་ཏེ། རང་གྤྱི་སྔར་ཡོད་སོལ་རྒྱུན་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཞྤྱིང་སར་ཚན་རལ་གྤྱི་

འབྲས་བུར་གྲུབ་པའྤྱི་ལུད་དང་ཆུ་སོགས་ཀྤྱི་ལས་སྣ་ཚོགས་ལ། ལེགས་ེས་བང་དོར་བྱེད་དགོས་པའྤྱི་ཐུན་

མྤྱིན་གྤྱི་དགོངས་པ་ཞྤྱིག་མངོན་ཐུབ་སྟེ། གལ་སྤྱིད་སེས་བུ་སེར་རེ་རེའྤྱི་རོངས་པའྤྱི་སོག་གུ་མ་གཏོར་ཚེ། 

མྤྱི་རྤྱིགས་འདྤྱི་དང་རྤྱིག་གནས་འདྤྱི་གྤྱིད་དུ་ཡུར་བའྤྱི་དན་རགས་ཤྤྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཅྤྱིང་། མཚམས་དེར་

སླེབས་དུས་འཕྤྱི་དྲག་པའྤྱི་མས་ཁ་ཞྤྱིག་དང་རྒུད་པ་ཞྤྱིག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་རེན། ང་

ཚོས་མཚར་སྡུག་འོད་སོྟང་འབར་བའྤྱི་ཁ་སང་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བ་ཚྭའྤྱི་དྲྤྱི་དང་འགོགས་པའྤྱི་ཁ་སང་གྤྱི་ཆུས་

དེ་རྤྱིང་གྤྱི་སྐོམ་པ་མྤྱི་སོད་པ་བོས་དཔྱད་ཏེ།  “ཡུལ་དུས་ཀྤྱི་འགྱུར་བའྤྱི་ཆོས་ྤྱིད་དང་མཐུན་པའྤྱི་ལམ་

ཞྤྱིག་གྤྱི་ཐོག་ནས་ནང་བསྟན་འཛིན་སེལ་བྱ་དགོས་པའྤྱི་དུས་ཅྤྱིས་མ་ཡྤྱིན” ② ཞེས་སྤྱི་ཚོགས་རྤྱིང་ལུགས་

ཀྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཆོས་ལུགས་གྤྱིས་མཐུན་སོར་ཡོང་བའྤྱི་བསམ་བོ་བསྟན་འདུག་པས། དུས་རབས་ཀྤྱི་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རང་ལམ་རང་འཚོལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༧ལོ། ཤ ༦༤ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ང་ཚོ་སད་རན།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ལོ། ཤ ༡༩༧ 
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འགྱུར་ལྡོག་ལ་ཡྤྱིད་ཟོན་དང་སྣང་འཇོག་མ་བྱས་པར་ཁོམ་པའྤྱི་ནང་གྤྱི་སལ་བའྤྱི་གཏམ་རྒྱུད་དོན་གེར་

བྱས་ཚེ། མྤྱི་རྤྱིགས་སྔོན་ཐོན་དང་རྤྱིག་གནས་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་ས་བོན་རླུང་གྤྱིས་ཁྱེར་ནས། གཞར་ཡང་རེས་

ལུས་དང་མས་ཞན་གྤྱི་རྣམ་ཐར་སོང་དགོས་ཁེལ་ཞྤྱིང་། སྔར་ཡོད་ཀྤྱི་མཚར་སྡུག་དང་གཟྤྱི་བྱྤྱིན་རྒུད་པའྤྱི་

གྤྱིབ་མས་གཡོགས་ཏེ། སྔར་སོང་གྤྱི་བ་བཙོང་ཕྤྱིས་འོང་གྤྱི་ལམ་བཅད་ནས་མས་པ་རྒུད་པའྤྱི་རལ་དུ་

འགྱུར་ཞྤྱིང། བོ་གོས་དང་ཤེས་རབ་ཀྤྱི་ནུས་ཤུགས་གཙོར་བཟུང་ནས་དོན་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་

དཔྱོད་པའྤྱི་བོ་གོས་ཀྤྱི་རང་རོྡ་མེད་པར། སྤྱི་དོན་ལ་ཨུ་ཚུགས་མཁེགས་འཛིན་གྤྱིས་བྱས་པ་ནྤྱི་འཕལ་ལ་

མཚར་མོད། འོན་ཀང་ཕུགས་སུ་རྒུད་པ་ཀུན་གྤྱི་ར་བར་འགྱུར་བས། ཆེ་ས་ནས་དུས་རབས་ལ་ཁ་ཕོགས་པ་

དང་མ་འོངས་པར་བསམ་གཞྤྱིགས་བྱས་པའྤྱི་རང་གཞྤྱིའྤྱི་སྟེང་ནས་སྤྱིགས་དོར་བཅུད་ལེན་གྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་

ཤྤྱིག་དང་། མྤྱི་ཚང་བར་ཁ་སྐོང་དང་མྤྱི་འགྤྱིག་པར་ཡོ་བསང་བ། མྤྱིན་པར་ཁས་ལེན། མེད་པར་ཁ་གསབ་

གྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་དང་མངོན་འདོད་ཆེར་བསེད་རྒྱུ་དེ་མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཡར་ཐོན་ཡོང་བའྤྱི་ཐབས་མཆོག་

ཏུ་སེམས་ཤྤྱིང་། ཆུང་སའྤྱི་ལྟ་བ་ཡན་གར་བའྤྱི་འགལ་འདུའང་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།  

ཁོང་གྤྱིས”འགོ་བ་མྤྱི་ཟེར་བ་འདྤྱི་རང་གྤྱི་ཡབ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པའྤྱི་བག་ཆགས་དང་གོམས་སོལ་

དེ། རུས་པའྤྱི་གཏྤྱིང་ལ་ཟུག་ཡོད་པས། དེ་ྤྱི་མ་གཅྤྱིག་ལ་འདོར་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཟེར་ནའང་འདོར་འཇོག་ཐུབ་རྒྱུ་

ཞྤྱིག་མ་རེད་མོད། འོན་ཀང་མྤྱི་རྤྱིགས་ཟེར་ན་ཆོག གང་ཟག་སེར་རེ་རེ་ཟེར་ནའང་ཆོག སྤྱིའྤྱི་མདུན་ལམ་

དང་མ་འོངས་པའྤྱི་དོན་དག་གྤྱི་ཐད་ལ་མྤྱི་རེ་རེར་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྤྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པས། དེ་ལྟར་སོང་ན་

ང་ཚོའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་སོགས་པར་རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ལ་དགག་སྒྲུབ་དང་དོགས་སློང་བྱེད་རྒྱུ་

ཐོབ་ཐང་ཡོད། དེ་འདྲའྤྱི་དགག་སྒྲུབ་དང་དོགས་སློང་ཞྤྱིག་བྱས་པ་ཙམ་གྤྱིས་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་གྤྱི་དག་བོར་

རེད་ཟེར་བ་དེར་ང་རང་སེམས་ནས་མྤྱི་འཐད།”①  ཅེས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྣང་ཚུལ་ཅྤྱི་འདྲ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ན་ཡང་

མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་དང་། ཆ་མྤྱི་ཚང་བ་ནས་ཆ་ཚང་བ། ཡང་མྤྱི་དག་པ་ནས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དག་པའྤྱི་ཕོགས་

ལ་འཕེལ་རྒྱས་འགོས་བའྤྱི་བརྒྱུད་རྤྱིམ་ཞྤྱིག་བརྒྱུད་དགོས་ཤྤྱིང་། དེ་འདྲའྤྱི་བརྒྱུད་རྤྱིམ་ནང་ཤེས་རབ་ཅན་

གྤྱི་སེས་བུ་མང་པོས། རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་བོ་གོས་དང་ཤེས་རབ། མོང་བ་སོགས་ལ་བརེན་ནས་དོགས་སློང་དང་

                                                        
① 《སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་སན་སར་དི་གཏུགས་ཞུ་བྱ།》བཅར་འདིའི་རེག་ཟིག ༢༠༡༨ལོའ་ིཟླ༣པོའ་ིཚེས་༡༨ིན། ཤ ༢ 
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དགག་སྒྲུབ། ཆོད་བསོམས་སོགས་བཞག་ནས་ཚད་ལྡན་གྤྱི་གཞུང་ལུགས་ཤྤྱིག་ཆགས་བཞྤྱིན་ཡོད་པ་དེ་

ཆོས་ྤྱིད་ཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ན། ང་ཚོ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་ཡང་དོགས་སློང་དང་དགག་སྒྲུབ་བྱས་ཆོག་པ་

ཞྤྱིག་རེད། དེ་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དེ་ཚན་རྤྱིག་དང་མཐུན་པའྤྱི་གཞུང་ལུགས་ཤྤྱིག་ཆགས་རྒྱུའྤྱི་

བསམ་པ་དང་ཀུན་སློང་འཁྱེར་བ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ར་མེད་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཡང་ན་མས་ཞན་དུ་གཏོང་

རྒྱུའྤྱི་ཆེད་དུ་མྤྱིན་པ་འདྤྱི་ཤེས་དགོས་པའྤྱི་གནས་ལུགས་བཤད་འདུག 

དེ་བས། ང་ཚོས་སྤྱི་མཐུན་གྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ལ་ཕོགས་རྤྱིས་དང་ཆགས་སང་གྤྱིས་མ་ལྷད་པར་རང་

སོ་སའོ་ིསྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་གོ་བབ་ཁོད་བསྟུན་ཤེས་འགོགས་མཁས་སོས་མདུང་ཡུ་གཅྤྱིག་ལ་མཆྤྱིལ་མ་གདབ་

ཅྤྱིང་། པོ་ཏོ་གཅྤྱིག་ལ་རྡེག་པ་གཏོད་རྒྱུར་གོམས་པ་དང་བརོན་པའྤྱི་ཀུན་སློང་གཙང་མ་བཅྤྱིངས་ཏེ། རབ་

བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་སེ་གཙོས་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་བྱྤྱིངས་ཀྤྱིས་དཀེལ་ཡངས་ཀྤྱི་བསམ་བོའ་ིསྟངས་འཛིན་

ཚད་མ་ཞྤྱིག་ཆགས་པར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེའོ།། 

༣ སད་པར་བྱ་བའྤྱི་མཐུན་རེན། 

“མྤྱི་རྤྱིགས་གཞན་གྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་སྤྱིང་སོྟབས་ཁས་མྤྱི་ལེན་པའྤྱི་ཕུང་གསུམ་པ་ཚོས། འཛམ་

གྤྱིང་སྔོན་ཐོན་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་དཔལ་ཡོན་ནང་འདྲེན་བྱེད་མྤྱི་སྤྱིད། མྤྱི་རྤྱིགས་རང་གྤྱི་བླུན་རོངས་དང་བག་

འཁུམས་ཁས་མྤྱི་ལེན་པའྤྱི་ཕུང་གསུམ་པ་ཚོས། ཁ་སང་གྤྱི་ཕམ་ཁའྤྱི་མས་མོང་ལས་སང་ྤྱིན་རྒྱལ་ཁ་

འཐོབ་པའྤྱི་ེར་བསོགས་བསྒྲུབ་མྤྱི་ཤེས། སུ་ཞྤྱིག་རང་དང་མྤྱི་མཐུན་ན་དག་བོའ་ིདྭངས་མ་དང་གེན་པའྤྱི་

ཡང་རེར་ངོས་འཛིན་པའྤྱི་ཕུང་གསུམ་ཚོས། ལྟ་བ་མམ་གནས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཁོར་ཡུག་གྤྱི་དགེ་མཚན་

མྤྱི་ཤེས་པས། རག་ཏུ་མུན་ནག་སེར་གཅོད་ཀྤྱི་ལམ་ལ་སབས་སུ་རེ་བ་ལས། རང་དབང་དང་དམངས་

གཙོའྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་ཞྤྱིག་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་འཛིན་མྤྱི་སྤྱིད། དུངས་ཞེན་གྤྱི་ཆེད་དུ་དུངས་ཞེན་གསོ་བའྤྱིཕུང་

གསུམ་པ་ཚོས། ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྤྱི་མཛེས་སྡུག་ཅྤྱིག་དང་། སྤྱིད་ལ་སྤྱིད་ཀྤྱི་རང་རྐང་ཞྤྱིག་ཡོད་པའྤྱི་བྱེ་བྲག་གྤྱི་

ཆོས་ྤྱིད་མྤྱི་ཤེས་པས། རྒྱུན་དུ་མག་མོག་གྤྱི་ལམ་བུ་གཞན་ཞྤྱིག་འདེད་ཅྤྱིང་བསེགས་པ་ལས། རྤྱིག་གནས་

རེ་རེའྤྱི་བྱེ་བྲག་གྤྱི་ལྟ་གྲུབ་ལས་རྤྱིག་གནས་དེའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་སྔོག་འདོན་ནྤྱི་དེ་ལས་ཀང་བྱེད་ག་ལ་
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ཤེས།” ① ཞེས་རང་རེའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྤྱིངས་ཆར་གནས་བཅས་པའྤྱི་ཕུང་གསུམ་པ་ཚོར་ཆེས་གཞྤྱི་རར་

གྱུར་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་བརེ་རེས་དང་འདོར་ལེན་གྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་དང་བར་སྣང་དགོན་པའྤྱི་མས་སྣང་ལ་ཡྤྱིད་

མུག་པའྤྱི་རྣམ་པས། དེ་ལས་སད་པར་བྱ་དགོས་པ་དང་སད་པར་གུ་ཡངས་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་མཁའ་

དབུགས་ཤྤྱིག་གྤྱི་མཐུན་འགྱུར་མེད་དུ་མྤྱི་རུང་བས། ང་ཚོ་ནམ་ཕུགས་སྤྱི་ཚོགས་དང་རྤྱིག་གནས་འཕེལ་

རྒྱས་ཀྤྱི་ཚ་རླབས་འཕྱུར་བའྤྱི་དུས་རབས་གསར་བ་འདྤྱིའྤྱི་སལ་བ་ནས། རོགས་སད་དང་ཡར་བརོན་གྤྱི་

སེམས་ཤུགས་ཡོད་པའྤྱི་སོ་ནས་སད་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སད་དགོས་པ་དེ་དོན་ཆེན་པོར་མཐོང་

བས། དེར་གཞྤྱི་འཛིན་ས་དང་མྤྱིག་ལྟོས་འཕེར་བའྤྱི་གནས་ཤྤྱིག་དཔེ་གཞྤྱི་བྱས་ན་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་སྤྱིད་ཕོད་

ཆེ་བ་ཆོས་ྤྱིད་དུ་གྲུབ་པས། “ངས་རོམ༼དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲཱའྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྤྱིབ་སོྟབས༽དེ་འབྲྤྱི་དོན་གྤྱི་

དམྤྱིགས་ཡུལ་གཅྤྱིག་གང་ཡྤྱིན་ཟེར་ན། བོད་དུ་ཡང་ཡོངས་ཁྱབ་རྤྱིན་ཐང་གྤྱི་ལྟ་བ་དར་ནས། དད་མོས་སྣ་

ཚོགས་དང་། ལྟ་བ་སྣ་ཚོགས་ཅན་གྤྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྤྱིག་ཏུ་གྱུར་ན་ཡང་། དེ་ལ་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་སྐྲག་དགོས་དོན་

ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡང་སྐྲག་སྣང་སེས་ཏེ་ནོར་འཁྲུལ་གྤྱི་ལས་མང་བོ་བསྒྲུབ་མྤྱི་ན་ཟེར་ནས་རབ་བྱུང་

པའྤྱི་སེ་ལ་བརྡ་ལན་ཞྤྱིག་སད་རྒྱུ་དེ་ནྤྱི་རོམ་དེའྤྱི་དམྤྱིགས་འདུན་གྤྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཡྤྱིན་ཟེར་ཆོག”②ཅེས་

ནང་ཁུལ་གྤྱི་གྲུབ་མཐའ་ཕོགས་རྤྱིས་དང་བན་བོན་ཀྤྱི་འཐབ་རོད། དེ་བཞྤྱིན་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་མ་

གཏོགས་གཞན་མྤྱིག་ནང་དུ་མེད་པའྤྱི་ཀད་རྤྱིང་མཁེགས་འཛིན་གྤྱི་སེར་མོ་བ་རྣམས་ལ་དུས་རབས་ཀྤྱི་

དུང་བརྡ་ཞྤྱིག་སད་དེ། གུ་ཡངས་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་བར་སྣང་ནྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་དར་འཕེལ་ཡོང་བའྤྱི་རྒྱུ་རེན་

གལ་ཆེན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་བཏོན་ཡོད།  

“དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྤྱི་མཁས་པའྤྱི་བཞེད་གཞུང་ནྤྱི་ང་ཚོ་བོད་ཀྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་སོག་ལྟ་བུ་

རེད། དེ་ང་ཚོ་བོད་ཀྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་སོག་འདྲ་བོ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་དུས་མཁས་པ་དེ་དག་གྤྱི་གཏན་

ཚིགས་རྤྱིག་པའྤྱི་བསམ་བོ་དང་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས་ང་ཚོའྤྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་

དེ་དག་ལ་ཚུར་བལྟས་ན། ང་ཚོས་སྔར་རོངས་པའྤྱི་ལས་མང་པོས་སྒྲུབ་ཡོད་པ་དང་ཕྤྱིས་སུ་རོངས་པ་དེ་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ང་ཚོ་སད་རན།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ལོ། ཤ ༡༨༤ ༡༨༥ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《བསམ་གཞིག་པའི་སེམས་ས།》 ཆུ་མིག་དགུ་ཁྲ་རིག་གནས་ལས་སྒྲུབ་ཁང་གིས་བསིགས། ཤ ༡༣༡ 
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དག་གྤྱི་དབང་དུ་འགོ་མྤྱི་རུང་བ་དེ་ལས་སླ་བོར་རོགས་རྒྱུ་རེད་འདོད” ① ཅེས་དོན་གྤྱི་སྤྱིང་བོ་ནྤྱི་དཔལ་ནཱ་

ལེནྡྲའྤྱི་གུ་ཡངས་དང་སམ་དཀེལ་ཆེ་བའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཐོས་བསམ་གྤྱི་བར་སྣང་ཞྤྱིག་སྟེ། དཔྱོད་ཤེས་དང་

ལེགས་བཅོས་གྤྱིས་ནྤྱི་ཆོས་ལུགས་དང་སོལ་རྒྱུན་རྤྱིག་གནས་གང་དེའྤྱི་ཁ་མ་ཚང་བ་རྣམས་ཚང་བར་

བྱེད་པ་དང་། དོན་མྤྱི་གསལ་བ་རྣམས་གསལ་བར་བྱེད་པ། ཡང་མ་དག་པ་རྣམས་དག་པར་བྱེད་པ། དཔྱད་

མྤྱི་བཟོད་པ་རྣམས་དཔྱད་བཟོད་དུ་བཅོས་ཏེ་འཛམ་གྤྱིང་ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་བཞུགས་གལ་ལོན་ཞྤྱིང་། མྤྱི་རྤྱིགས་

ཀྤྱི་འཁོར་བའྤྱི་བྱ་གཞག་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱ་བར་བསྐུལ་བའྤྱི་ེར་བསོགས་འབའ་ཞྤྱིག་ཏུ་སྣང་སྟེ། ང་ཚོས་

དངོས་པོའ་ིརང་བཞྤྱིན་དང་བྱ་བའྤྱི་གནས་ལུགས་མ་རྤྱིག་པའྤྱི་རོངས་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལས་སད་པར་མཁས་

བརྒྱ་འགན་གེང་དང་མེ་ཏོག་མམ་བཞད་ཀྤྱི་གུ་ཡངས་བའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་བར་སྣང་གསོན་པོ་ཞྤྱིག་

ཆགས་རྒྱུ་དང་། གངས་རྤྱི་རྭ་བའྤྱི་བསྐོར་བའྤྱི་ཞྤྱིང་ཁམས་འདྤྱིའྤྱི་ནང་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་སྣ་ཚོགས་

ཤྤྱིག་ཡོད་ཆོག་ལ། རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྣང་ཚུལ་ཐ་དད་པ་མང་པོ་ཡང་ཡོད་ཆོག དེ་ལྟར་བྱུང་ན། ང་ཚོས་

གཞན་གྤྱི་ལེགས་ཆ་དང་བཟང་ཆ་ལེན་ཐུབ་ལ་རང་གྤྱི་ཞན་ཆ་དང་སོན་ཡང་དོར་ཐུབ་པས། སངས་རྒྱས་

ཆོས་ལུགས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་སྔར་ལྟར་ང་ཆེ་ང་མཁས་དང་། སེ་ཆེ་དཔོན་མཁས་ཀྤྱིས་ལྟ་བ་གུ་དོག་པོས་མྤྱི་

རྤྱིགས་སྔོན་ཐོན་དང་རྤྱིག་གནས་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་འདུན་མར་བརོན་པ་ནྤྱི་དུས་དང་མ་བསྟུན་པའྤྱི་སོ་ནམ་དུ་

འགྱུར་བས། འདས་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གྤྱི་ནོར་འཁྲུལ་ལ་ངོས་འཛིན་དང་འབྱུང་འགྱུར་གྤྱི་ལམ་ཁ་དེ་ཕྤྱི་

དངོས་པོའ་ིའཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆོས་ྤྱིད་དང་མཐུན་ཞྤྱིང་། ནང་བསམ་བོའ་ིདཔྱད་ཞྤྱིབ་ཀྤྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་

མཐུན་པ། མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་སྤྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དང་མཐུན་པའྤྱི་ལམ་དུ་འགོ་ན་ཐོག་མར་རོངས་

གྤྱིད་དེ་སད་པར་བྱ་དགོས་པ་དང་། སད་པར་བྱ་བའྤྱི་མཐུན་འགྱུར་དུ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྤྱི་གུ་ཡངས་བའྤྱི་

རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་བར་སྣང་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་ཆགས་དགོས་པའྤྱི་དགོངས་པ་བཏོན་གནང་འདུག 

མདོར་ན། ཆོས་ཁྤྱིམས་དར་གྤྱི་མདུད་པ་འཇམ་ལ་དམ་པ་དང་རྒྱལ་ཁྤྱིམས་གསེར་གྤྱི་གའ་ཤྤྱིང་

སྦྲམ་ལ་ལྕྤྱི་བའྤྱི་གནས་སྐབས་ཤྤྱིག་ནས་སླར་ཡང་འཇམ་དེར་རྩུབ་ཅྤྱིག་ཐོན་ཞྤྱིང་། དུས་ཀྤྱི་འགྱུར་ལྡོག་

དང་ཡུལ་གྤྱི་འཕེལ་འགྤྱིབ་ཀྤྱི་སོད་ལུགས་ལ་རང་རེའྤྱི་ཤེས་ལོ་གགས་པ་རླུང་གྤྱིས་བདས་པ་ཁ་ཅྤྱིག་གྤྱིས་

                                                        
① 《སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་སན་སར་དི་གཏུགས་ཞུ་བྱ།》བཅར་འདིའི་རེག་ཟིག ༢༠༡༨ལོའ་ིཟླ༣པོའ་ིཚེས་༡༨ིན། ཤ ༢ 
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བང་དོར་གྤྱི་མཐའ་ལ་ལྷུང་བའྤྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་གཞྤྱིག་ཏེ། ཁོང་གྤྱིས་དོན་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ཀྤྱི་གྲུབ་

དོན་ལ་རྤྱིགས་པ་ཡང་དག་བརག་ཅྤྱིང་དཔྱད། གཡས་ལྷུང་གཡོན་ཁྱེར་གྤྱི་མས་སྣང་གྤྱིས་མྤྱི་རྤྱིགས་རེས་

ལུས་དང་རྤྱིག་གནས་མས་རྒུད་དུ་གྱུར་པའྤྱི་རོངས་པར་ཐེར་འདོན་དང་སུན་འབྱྤྱིན་བྱས་ཏེ། མ་སད་པའྤྱི་

ེན་ཚབས་ཀྤྱི་གཞྤྱིར་སད་དགོས་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་རྤྱིང་སོྣན་བྱས་ཤྤྱིང་། ཚུར་ཇྤྱི་ལྟར་སད་པར་བྱ་བ་དང་

དེའྤྱི་མཐུན་འགྱུར་སོགས་རལ་འདོན་བྱས་ནས། རྤྱིག་གནས་སམ་དཀེལ་གྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་དང་ཞྤྱིབ་དཔྱོད་

བདེན་འཚོལ་གྤྱི་སོལ་རྒྱུན། ལྟ་བ་རང་དབང་གྤྱི་མཁའ་དབུགས། སོད་པ་ངོས་གཙང་གྤྱི་འགྤྱིག་ལམ་ཞྤྱིག་

རྒྱུན་འབྱམས་དང་བྱང་གོམས་བྱ་རྒྱུར། ངོས་འཛིན་རྣམ་དག་ཅྤྱིག་དང་གདེང་འཇོག་གསར་པ་ཞྤྱིག ལྟ་

སྟངས་དོན་མཐུན་ཞྤྱིག་བྱེད་པའྤྱི་བགོད་ལམ་བསྟན་འདུག་གོ ། 

གིས། རྒྱུན་ཤླེས་ཀི་གལ་ཆླེའི་རང་བཞིན།  

ཆོས་ལུགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སེ་ཚན་མྤྱི་འདྲ་བར་ཆོས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྤྱི་བོ་གོས་ཀྤྱིས་རལ་

འདོན་བྱས་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་རེ་དང་། སྤྱིད་པ་འཇྤྱིག་རེན་པའྤྱི་སེར་ཡང་འཚོ་

གནས་ཀྤྱི་ཐབས་བྱུས་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆེ་བའྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཤྤྱིག་ཡོད། རྒྱུན་ཤེས་ཀྤྱི་ཤེས་

བྱ་འདྤྱིས་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱིས་ཕྤྱིས་འབྱུང་གྤྱི་བྱ་ལས་ལ་སྔོན་འགོག་དང་ེར་བསོགས་ཀྤྱི་ལས་སྒྲུབ་པར་རོྔ་

ཐོགས་ཤྤྱིང་། བྱ་བའྤྱི་མཐར་ཐུག་གྤྱི་ལེགས་ེས་ལ་སྣེ་ཁྤྱིད་དང་རམ་འདེགས་ཀྤྱི་བྱེད་ནུས་ཆེན་པོ་ཐོན་

བཞྤྱིན་ཡོད་པས། དེའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་ང་ཚོས་གཏན་ཚིགས་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་ལ་ཤེས་བྱའྤྱི་རྣམ་གཞག་

དང་གཞྤྱི་སོམ་ཡོད་པའྤྱི་སོ་ནས། མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བསམ་བོའ་ིརྤྱིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་དང་དངོས་པོའ་ིརྤྱིག་

གནས་ཐར་ཆགས་སུ་ཡོང་བར། བོ་མྤྱི་རོངས་བའྤྱི་འདོར་ལེན་ཡོད་པར་བྱ་རྒྱུ་ནྤྱི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གྤྱི་

གནས་བབ་ཏུ་གྱུར་འདུག  
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༡ རྒྱུན་ཤེས་ཀྤྱིས་དབུལ་བའྤྱི་ཆགས་འཇྤྱིག 

རང་རེའྤྱི་ས་སེར་ཐུན་མོང་གྤྱི་བསམ་བོའ་ིའཁྱེར་སོ་དང་འདུ་ཤེས་ཀྤྱི་སྟངས་འཛིན་དུ། རྤྱིག་

གནས་གསར་རྤྱིང་གྤྱི་ཁ་འཁྱེར་གྤྱིས་བསེད་པའྤྱི་སོང་པོ་ལ་ཆགས་སང་གྤྱི་ཡལ་འདབ་རྒྱས་ཤྤྱིང་། ཡལ་

འདབ་དེའྤྱི་སྟེང་དུ་ཕོགས་རྤྱིས་དང་ཨམ་གཙིགས་གྤྱི་མེ་ཏོག་བཞད་པའྤྱི་སྤྱིགས་དུས་ཀྤྱི་དཔྱྤྱིད་དཔལ་ལ། 

མྤྱི་རྤྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྤྱི་སྔོན་ཐོན་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ལུད་དང་དྲོད་གཤེར་ལ་མས་ལེན་སོགས། 

ལོངས་སོད་ཀྤྱི་བོ་མྤྱིག་ཕ་བས་སློབ་སོང་གྤྱི་འདུན་པ་མེད་པ་དང་དང་ལེན་གྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་མེད་པས། མྤྱི་

རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་རེས་ལུས་དང་འཚོ་བའྤྱི་ཁ་སྟབས་དབུལ་ཕོངས་ཀྤྱི་མས་སྣང་འདྤྱི་དུས་ེར་གཅྤྱིག་

པའྤྱི་སྤྱིངས་ཆར་སོབས་པའྤྱི་སྐེད་པ་འགེང་མྤྱི་ནུས་ཤྤྱིང་། ཚིམ་པའྤྱི་ང་རྒྱལ་ངོ་གདོང་སོྟན་མྤྱི་ནུས་པར་

གནས་པས། “རྒྱུན་ཤེས་ཟེར་བ་འདྤྱི་མ་གཞྤྱི་ང་ཚོ་མྤྱི་རེ་རེའྤྱི་འཚོ་བའྤྱི་ནང་ནས་ནམ་རྒྱུན་འཕོད་བསྟེན་

གྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་ར་བར་གྱུར་བའྤྱི་འཚོ་བའྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་མང་པོ་ཞྤྱིག་འདུག དེ་བཞྤྱིན་དུ་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་ལ་

མཚོན་ན་ཡང་དེ་དཔལ་ཡོན་ལྡན་པའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་ཏུ་ཆགས་དགོས” ① ཞེས་མྤྱི་རྤྱིགས་སོ་སོའ་ིདཔལ་

ཡོན་གྤྱི་ར་བའྤྱི་གྲུབ་ཆར་རྒྱུན་ཤེས་ཀྤྱི་ཆ་ཞྤྱིག་འདུག་ཅྤྱིང་། དེ་བཞྤྱིན་དུ་རྤྱིག་པའྤྱི་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ིནང་ན་

ཡང་རྒྱུན་ཤེས་རེ་འདུག་སྟེ། དཔེར་ན་ཆབ་སྤྱིད་རྤྱིག་གནས་ལ་ཆབ་སྤྱིད་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་དང་། 

ཁྤྱིམས་ལུགས་རྤྱིག་གནས་ལའང་ཁྤྱིམས་ལུགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་ཤྤྱིག དཔལ་འབྱོར་རྤྱིག་གནས་

ལའང་དཔལ་འབྱོར་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་ཤྤྱིག་ཡོད་པས། རྒྱུན་ཤེས་ཟེར་བ་འདྤྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྤྱི་ཐོག་

ནས་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་དང་། ཤེས་བྱའྤྱི་སེ་ཚན་བྱེ་བྲག་རེ་རེའྤྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དགོངས་ཚུལ་

བསྟན་འདུག་པས། ང་ཚོར་དེ་ལྟའྤྱི་སྤྱི་བྱེ་བྲག་གྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་ཀྤྱི་རྤྱིག་པ་དང་ཤེས་བྱས་དབུལ་ཚེ། མྤྱི་རྤྱིགས་

རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཁ་སྟབས་ཇེ་དམའ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའྤྱི་སྤུས་ཀ་སོགས་མར་མར་ཐུར་ཐུར་དུ་འགོ་

བའྤྱི་རྒུད་པ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་ཐོད་དུ་བཏེགས་ངེས་པས།  ང་ཚོ་དཔལ་ཡོན་ལྡན་པའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་དང་

དཔལ་ཡོན་ལྡན་པའྤྱི་ལུང་པ་ཞྤྱིག་ཆགས་དགོས་ན། རྒྱུན་ཤེས་ཀྤྱིས་མ་སོྟང་བ་དང་མ་མནར་བའྤྱི་རྤྱིག་

གནས་ཀྤྱི་སོམ་གཞྤྱི་ཞྤྱིག་ཆགས་ནས། དེ་ར་བ་བྱས་པའྤྱི་དཔལ་ཡོན་ཐམས་ཅད་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་བདེ་ལམ་
                                                        
① 《སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་སན་སར་དི་གཏུགས་ཞུ་བྱ།》བཅར་འདིའི་རེག་ཟིག ༢༠༡༨ལོའ་ིཟླ༣པོའ་ིཚེས་༡༨ིན། ཤ ༥ 
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ཞྤྱིག་ཏུ་བགོད་དགོས་པ་འགོ་བ་མྤྱིའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱིས་ར་སད་འདུག་ཅྤྱིང། དེ་འདྲའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་

མཁའ་དབུགས་ཁོད་དུ་ལེགས་ེས་བང་དོར་གྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་བོ་མྤྱིག་ཡངས་བོ་དང། བོ་གཟུ་བོ་ཞྤྱིག་གྤྱི་

ེར་བསོགས་དགོས་པའྤྱི་དགོངས་པ་བསྟན་གནང་འདུག 

༢ གཏན་ཚིགས་རྤྱིག་པའྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་ཀྤྱི་གནས་བབ། 

རང་རེའྤྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ནྤྱི་དད་མོས་དང་སབས་འཇུག་འབའ་ཞྤྱིག་དོན་

དུ་གེར་བའྤྱི་ཆོས་ལུགས་ཤྤྱིག་མྤྱིན་པར། “ནང་ཆོས་ནྤྱི་བདེན་པ་འཚོལ་བར་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་ལམ་ཞྤྱིག་

ཡྤྱིན། ནང་ཆོས་ནྤྱི་ཆོས་ལུགས（Religion）ཤྤྱིག་མྤྱིན། ཡྤྱིན་ནའང། བདེན་པ་མས་སུ་མོང་བར་བྱེད་

པའྤྱི་ཐབས་ལམ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན” ① པས། རང་རེའྤྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་ལྟ་གྲུབ་མྤྱི་འདྲ་བའྤྱི་སེ་སོ་སོས་བདེན་པ་

འཚོལ་བའྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་བརྒལ་བརག་གྤྱི་རྤྱིན་ཐང་ལ་དང་དོད་དང་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་ནས། སོྟན་པ་

གཅྤྱིག་གྤྱི་བསྟན་པའྤྱི་འཕེལ་འགྤྱིབ་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་བོ་གོས་བརྡར་བ་ལས། རང་ལྟ་མཁེགས་འཛིན་གྤྱི་

གྲུབ་མཐའྤྱི་ཁ་ཁྱེར་གྤྱིས་མྤྱི་རྤྱིགས་ཧྲྤྱིལ་བོའ་ིའཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་གཞུང་ལམ་ལ་འགལ་རེན་གྤྱི་འོབས་དོང་མྤྱི་

རྐོ་རྒྱུ་དོན་ཆེ་བས།  

འདྤྱིར་ཁོང་གྤྱིས《ཚད་མ་རྣམ་འགེལ》གྤྱི་གཞུང་དོན་ཁོག་བུབས་ནས་བྱེ་བྲག་ཚད་གྲུབ་གྤྱི་

ལེའུར་ཆེད་མངགས་ཀྤྱིས་འགེལ་བརོད་དང་དབྱེ་ཞྤྱིབ་གནང་བའྤྱི་དགོས་པ་ནྤྱི། “ང་ཚོ་བོད་ཀྤྱི་རབ་བྱུང་

པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ད་ལྟའྤྱི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསྟན་པ་ཡག་པོ་ཞྤྱིག་འཛིན་དགོས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆོས་

ཀྤྱི་ནང་གྤྱི་ཤེས་རབ་གྤྱི་ཆ་དེ་རལ་འདོན་བྱེད་རྒྱུ་ནྤྱི་ད་ལྟའྤྱི་དུས་རབས་ཀྤྱི་དགོས་མཁོར་ཆགས་ཀྤྱི་རེད། དེ་

ནས་ང་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ན”དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྤྱིང་སོྟབས”འབྲྤྱི་ཁུལ་བྱས་ནས་དེའྤྱི་རེས་སུ《ཚད་

མ་རྣམ་འགེལ》འདྤྱིར་བྲྤྱིས་པ་དེ་འདྲའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་ནང་གྤྱི་ཤེས་རབ་ཀྤྱི་ཆ་

འདྤྱི་རལ་འདོན་བྱེད་པའྤྱི་ཆེད་དུ་འདྤྱི་འདྲ་ཞྤྱིག་འབྲྤྱི་ཁུལ་བྱས་པ་ཡྤྱིན།” ② ཞེས་ཁོང་གྤྱིས་རྣམ་འགེལ་གྤྱི་

བསམ་བོའ་ིརྒྱུན་ཤེས་ཀྤྱི་ཆ་རལ་འདོན་བྱེད་པའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ། བསམ་བོའ་ིརྒྱུན་ཤེས་དང་
                                                        
① སིད་ན་དཀོན་དཔེ་ཁང་གིས་གཙོ་སིག་བྱས། 《རོང་སར་མཁེན་བརེ་ཀོག་པ།》 ཐེན་ཅིན། ཐེན་ཅིན་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༨ལོ། ཤ ༢ 
②
《སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་སན་སར་དི་གཏུགས་ཞུ་བྱ།》བཅར་འདིའི་རེག་ཟིག ༢༠༡༨ལོའ་ིཟླ༣པོའ་ིཚེས་༡༨ིན། ཤ ༥ 
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རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་སེའྤྱི་རྤྱིག་གནས་རང་རོན་གྤྱི་འདུ་ཤེས་གཙང་མ་ནས་འགོ་ཚུགས་སྟེ། རང་རེའྤྱི་རྤྱིག་

གནས་ཀྤྱི་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ིཕུགས་སུ་མྤྱི་མངོན་པའྤྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པའྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་ཀྤྱི་ཤེས་བྱ་དག་ལ་ངོས་

འཛིན་དང་སློབ་སོང་ཡོད་པར་མ་ཟད། མྤྱི་རྤྱིགས་གཞན་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་བསམ་བོའ་ི

སྤྱིང་བཅུད་དུ་གྱུར་པའྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་ཀྤྱི་ཆ་དག་ལ་ངོས་འཛིན་ཡང་དག་ཅྤྱིག་ཡོད་པར་བྱས་ཏེ། ང་ཚོའྤྱི་རྤྱིག་

གནས་ཀྤྱིས་ཕུགས་སུ་ཆོས་ྤྱིད་ཁས་ལེན་པ་དང་ཆོས་ྤྱིད་ལ་རོན་པ། གནས་ལུགས་ཁས་ལེན་པའྤྱི་རྤྱིག་

གནས་ཀྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་དེ་རལ་འདོན་བྱས་ཐོག ནུབ་ཕོགས་པའྤྱི་ཤེས་རབ་ཀྤྱིས་བསྐྲུན་པའྤྱི་ལམ་དང་ལུགས་

སོལ་འདྤྱི་དག་ཚུར་ལེན་དང་འཕོད་སོར་འོས་མཐུན་ཡོང་བར་རྤྱིན་ཐང་ལྡན་པ་སོགས་ཀྤྱི་དགོངས་པ་

བཏོན་འདུག 

མདོར་ན། མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་རོགས་པའྤྱི་ར་བའྤྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྤྱིག་ཐོག་མར་མཚན་

ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་བསམ་བོའ་ིཐད་ནས་རྤྱིག་གནས་དེ་རོགས་དགོས་ཤྤྱིང་། མྤྱི་རྤྱིགས་སོ་སོའ་ིམཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་

པའྤྱི་མ་ལག་གྤྱིས་ཀྲུང་ཧྭ་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་མ་ལག་གྲུབ་ཡོད་ལ། མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་མ་

ལག་དེ་དག་གྲུབ་པར་གཏན་ཚིགས་རྤྱིག་པའྤྱི་རྤྱིང་སོྣན་དང་རྒྱུན་ཤེས་ངེས་ཅན་ཞྤྱིག་རྒྱུད་ལ་གནས་དགོས་

རེན། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་བར་གྤྱི་གཅྤྱིག་ལ་གཅྤྱིག་བརེན་གྤྱི་འབྲེལ་བ་ལྟར། རང་རེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་

གཞྤྱི་རྐང་དུ་འཐྤྱིམས་པའྤྱི་ནང་བསྟན་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་ལེ་ལག《ཚད་མ་རྣམ་འགེལ》གྤྱི་དོན་

དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་ཤེས་རབ་སྔོན་སོང་གྤྱིས་དཔྱོད་པའྤྱི་རྤྱིན་ཐང་འདོན་སོད་བྱས་པར་མ་ཟད། 

ཆེད་མངགས་ཚད་གྲུབ་ལེའུའྤྱི་དམྤྱིགས་བསལ་གྤྱི་ཁྱད་ཡོན་འབུར་དུ་ཐོན་པའྤྱི་སོ་ནས་ཕྤྱིས་ཀྤྱི་བོ་ལྡན་

རྣམས་ལ་བོ་འབྱེད་ཀྤྱི་ཕན་བཏགས་ཤྤྱིང། ཚད་མ་རྤྱིགས་པའམ་གཏན་ཚིགས་རྤྱིགས་པ་འདྤྱི་ཡང་ནང་

ཆོས་ཀྤྱི་ཁོངས་སུ་བཞག་ན་ཅུང་མྤྱི་འཐད་པར། རྒྱ་སྐད་ཀྤྱི་ཀྲྤྱི་ཤ（ེ哲学）ཞེས་པ་དང་མཚུངས་པར་རྤྱིག་ཚན་

རང་པ་ཞྤྱིག་ལ་འདོད་ན་ལེགས་ཚུལ་གྤྱི་དགོངས་གཞྤྱི་བཏོན་ཞྤྱིང། རྣམ་འགེལ་དེ་དགོན་སེའྤྱི་རྤྱིག་གནས་

ཀྤྱི་ལྕགས་རྤྱི་ནས་ཕྤྱིར་བཏོན་ནས་གཏན་ཚིགས་རྤྱིག་པའྤྱི་རྤྱིག་ཚན་གྤྱི་ལེ་ལག་ཏུ་བགར་ནས། ཕྤྱིས་བྱོན་

མཁས་པ་དང་གཞོན་སེས་རྣམས་རང་རེའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཁོད་དུའང་འཇྤྱིག་རེན་ཐུན་མོང་གྤྱིས་བོས་

དཔྱད་བཏུབ་པའྤྱི་རྤྱིག་པའྤྱི་ཚན་ཁག་ཅྤྱིག་ཡོད་པར་ཆེད་མངགས་ཀྤྱི་རལ་འདོན་བྱས་འདུག 
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གསུམ། བདླེན་པ་མཐའ་འཁོངས་ཀི་དགོངས་པ། 

ང་ཚོས་ནང་བསམ་པའྤྱི་དཔལ་ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་བསམ་བོའ་ི

རྒྱགས་ཕེའྤྱི་ེར་བསོགས་ལ་ཨང་གསར་སེ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ནྤྱི་སྐབས་དོན་དུ་གྱུར་བས། དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བར་ཇྤྱི་

ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྤྱི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་དང་། ཤེས་བྱའྤྱི་བདེན་དོན། སེམས་ཀྤྱི་རང་བཞྤྱིན། ཚེ་

སོག་གྤྱི་གྲུབ་ཚུལ། བོ་དང་ཤེས་པའྤྱི་རྣམ་གཞག ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྤྱི་འབྲེལ་བ། བདེ་སྡུག་གྤྱི་འབྱུང་ར་

དང་དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་སྟངས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྤྱི། འཇྤྱིག་རེན་འདྤྱིར་གཞྤྱིས་ཆགས་པའྤྱི་སྤྱི་བོ་

གནམ་བསྟན་ཡོངས་ཀྤྱིས་དཀར་ནག་ཆ་རེ་བརྒྱུད་པའྤྱི་ྤྱིན་རེའྤྱི་འཚོ་བ་དང་། སྔོ་སེར་ཐེངས་རེ་བརྒྱུད་

པའྤྱི་ལོ་རེའྤྱི་སྤྱི་སོམ་དུ་གྲུབ་པའྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་དོན་སྤྱིང་འཚོལ་ཞྤྱིབ་དང་། ཚུར་སྣང་བྱེད་པར་འབྲེལ་བ་དམ་

ཟབ་ཡོད་པས། ཤེས་བྱ་གཞྤྱིའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ལ་དཔྱོད་ཤེས་ཀྤྱི་གཟུངས་གཞུག་སྦྲུམ་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་

པའྤྱི་བསྟན་བཅོས་འདྤྱི་དག་དགོན་སེའྤྱི་ལྕགས་རྤྱི་དང་རྤྱི་ཁོད་པའྤྱི་སོ་ཐེམ་ལས་བརྒལ་ཏེ། ཤེས་བྱའྤྱི་དེ་

ྤྱིད་དཔྱོད་པའྤྱི་འདུན་པ་དང་མངོན་འདོན་ཤུགས་ཆེན་ལྡན་པའྤྱི་སེས་བུ་སྤྱི་མཐུན་གྤྱི་སང་བྱར་འོས་པས། 

མཐོན་པོའ་ིར་ན་བཞུགས་པའྤྱི་དབེན་པ་སབས་ཡོད་ཀྤྱི་སོམ་ཆེན་ཡྤྱིནའང་འདྲ། དེ་ཡྤྱི་ཞོལ་གནས་དགོན་

པའྤྱི་བ་སྤྲུལ་དགེ་བའྤྱི་བཤེས་གེན་ཡྤྱིན་ནའང་རུང་། བདེ་མོ་གོང་ན་གནས་པའྤྱི་དཔྱོད་ལྡན་ཤེས་ཡོན་པ་

ཡྤྱིན་ནའང་ཐལ། དམའ་མོ་ཐང་ན་གནས་པའྤྱི་ཞྤྱིང་འབྲོག་ཁྱྤྱིམ་ནག་པ་ཡྤྱིན་ཡང་ཆོག་སྟེ། གནས་ལུགས་

ཀྤྱི་མདུན་དུ་སུ་ལའང་དམྤྱིགས་བསལ་མེད་པས། བདེན་པ་མཐའ་འཁོྱངས་ཀྤྱིས་སོ་སོའ་ིདངོས་སྣང་སྤྱི་

ཚོགས་འཚོ་བར་གནས་རྒྱུ་ལས་མེད་པས། དཔྱོད་ལྡན་གྤྱི་སེ་བོ་སུ་དང་གང་ཡྤྱིན་རུང་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་བོ་ྤྱི་

ཚེ་བའྤྱི་ངེས་རོགས་ཙམ་གྤྱིས་ཡྤྱིད་མྤྱི་ཚིམ་པར། ལྷན་སེས་ཀྤྱི་ཤེས་རབ་དང་སངས་སོྟབས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་ལ་

བརེན་ནས་དོན་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་དཔྱད་རྒྱུ་ཤྤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཚུལ་གྤྱི་བསམ་བོ་བསྟན་འདུག 
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༡ ཟབ་ཁྱད་གྤྱིས་ལྡན་གྤྱི་གཞུང་དནོ་ག་ོརྒྱ་གཅོད་པ། 

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྤྱི་གཞུང་ཆེན་དག་ཏུ་གནས་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་རང་བཞྤྱིན་ཅན་གྤྱི་བསམ་

བོའ་ིསྤྱིང་སོྟབས་ཀྤྱིས། ཕྤྱི་རབས་པའྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་འགོ་འདུག་སོད་གསུམ་གྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ཁོད་དུ་ནུས་པ་དང་ཕན་

ཁེའྤྱི་རྤྱིན་ཐང་ནས་ཅུང་ཟད་སོ་བར་བྱ་སྟེ། ང་ཚོས་ཐོག་མར་ནང་གྤྱི་དཔྱོད་ཤེས་དང་དོགས་འཚོལ་གྤྱི་

རྤྱིགས་པས་ཕྤྱི་དངོས་པོའ་ིའཇྤྱིག་རེན་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་མོད། སླར་ཡང་ཕྤྱི་དངོས་པོའ་ིའཇྤྱིག་རེན་འདྤྱིའྤྱི་

ལེགས་ེས་ཀྤྱིས་ནང་བསམ་པའྤྱི་དཔལ་ཡོན་གྤྱི་ལོངས་སོད་ལ་ཤན་ཤུགས་ཐེབས་པས། དེ་འདྲའྤྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ཁོར་ཡུག་གྤྱི་གནས་བབ་འོག་ཏུ་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ལ་ཕྤྱི་སོྣད་འབྱུང་བའྤྱི་ཁམས་མྤྱི་རག་པ་དང་། ནང་

བཅུད་སེམས་ཅན་ཚེ་མྤྱི་རག་པ་སོགས་ཀྤྱི་ཆོས་ྤྱིད་ལས་བསེད་པའྤྱི་རོག་པ་ཞྤྱིག་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྤྱིས་

སེས་ནས། ནང་བསམ་པའྤྱི་དཔལ་ཡོན་གྤྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་མས་ཞྤྱིབ་དང་གཙིགས་འཛིན་བྱེད་བཞྤྱིན་

འདུག་སྟེ། ས་འཁྱག་ལ་མཆྤྱིན་པ་གན། རོྡ་འཁྱག་ལ་སྔས་མགོ་བྱས་ཏེ་སེ་སོྣད་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོའྤྱི་

དགོངས་དོན་བཤད་སྒྲུབ་གྤྱིས་ཀྤྱི་སོ་ནས་འཛིན་མཁན་གྤྱི་སེས་བུ་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་དག་གྤྱིས་ནང་པའྤྱི་

གཞྤྱི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ལྟ་གྲུབ། མས་ལེན་གྤྱི་རྤྱིམ་པའྤྱི་སེ་

དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཐོས་བསམ་གྤྱིས་ཡང་ཡང་ཞུན་བརྡར་དང་དཔྱད་ཅྤྱིང་། དཔྱད་དོན་རྣམས་ལ་སོམ་

སྒྲུབ་མས་ལེན་གྤྱིས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དག་གེགས་བམ་དུ་གྲུབ་པས། ཕུ་ནུ་ནང་བགོས་ང་དང་ཁོྱད། 

ལུང་བ་རྩྭ་བགོས་ྤྱིན་དང་སྤྱིབ་ཏུ་གྱུར་པའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་ཅྤྱིག་ཏུ་སོ་སོའ་ིནང་སེམས་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་

རེན་ལ་ཕྤྱིད་བརྡར་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་དང་ལེགས་སེས་ར་ཆེན་ཞྤྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞྤྱིན་འདུག 

དེ་བས་ང་ཚོས་གཞྤྱི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ཕ་མོར་བོ་གོས་ཀྤྱི་མྤྱིག་མྤྱི་ལྡོངས་བར། ཟབ་ཁྱད་

ཟུང་འཇུག་གྤྱི་བསྟན་བཅོས་འདྤྱི་དག་ལ་སོང་རྒྱུ་ནྤྱི། གཅྤྱིག་ནས་རང་སོ་སོའ་ིནང་སེམས་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་

ལ་དགའ་དགེ་ཚིམ་གསུམ་གྤྱི་དཔལ་ཡོན་གསར་བ་ཞྤྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་། གྤྱིས་ནས་དེ་དག་གྤྱིས་བསེད་

པའྤྱི་གཞྤྱི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་ཕ་མོ་དག་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་གྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རྒྱུན་

ཤེས་སུ་འགྱུར་བར་བརོན་རྒྱུ་དང། ལམ་ལུགས་ཀྤྱི་སོག་ཏུ་གཟུད་པའྤྱི་འདུ་ཤེས་གོམ་ཆུང་དེ་བཅྤྱིངས་

གོལ་བཏང་སྟེ། དཔལ་ན་ལེནའྤྱི་གུ་ཡངས་བའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་བར་སྣང་ལ་རེས་ཟོས་བྱས་ནས། ཕྤྱིས་སུ་
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སྔོན་ཐོན་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་གཞུང་ལམ་ཐོག་ཏུ་རྒྱུན་ཤེས་ཀྤྱི་མགོགས་འགོས་བང་ཁ་བཅད་དེ། རྤྱིག་པ་

གསར་རྤྱིང་གྤྱི་འཐེན་འཁྱེར་གྤྱི་ཕར་བ་གཅྤྱིག་ཏུ་སྤྱིལ། གྲུབ་མཐའ་གསར་རྤྱིང་གྤྱི་ཞེ་སང་རྤྱིགས་པས་

གཞོམ། ལྟ་བ་གུ་དོག་ྤྱི་ཚེ་བའྤྱི་ཨམ་གཙིགས་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་རྤྱིགས་པའྤྱི་བརྒལ་བརག་གྤྱི་མེ་དཔུང་

དཀེལ་ཡངས་ཀྤྱིས་གསོས་ཏེ། གྲུབ་མཐའྤྱི་ཁ་འཁྱེར་གྤྱི་མཁེགས་ཚིགས་དྲྤྱི་མེད་གཏན་ཚིགས་ཀྤྱིས་ཚར་

བཅད ① ནས། ལྟ་བ་མམ་གནས་དང་བསམ་བོ་རང་དབང་གྤྱི་མཁའ་དབུགས་ཤྤྱིག་ལོངས་སུ་སོད་རྒྱུ་ནྤྱི་

དུས་ཀྤྱི་ཅོང་བརྡ་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་པས། ཁོང་གྤྱིས་ཀང”གལ་ཏ《ེདབུ་མ་འཇུག་པ》ལྟ་བུའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་

བསྟན་བཅོས་ལ་ཐོས་བསམ་བྱས་ན། དེས་ནྤྱི་ཁྱེད་ྤྱིད་རང་གྤྱི་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་བོའ་ིགཞལ་བྱའྤྱི་ཁྱབ་ཁོངས་

སུ་ཡོད་མ་མོང་བའྤྱི་ཤེས་བྱའྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་གསར་པ་ཞྤྱིག་ཏུ་འཁྤྱིད་པར་ངེས་ལ། ཤེས་བྱའྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་

གསར་པ་དེ་ནས་ནྤྱི། ཁྱེད་ཀྤྱིས་རང་གྤྱི་ཚེ་སོག་དང་། མྤྱི་ཚེ། སེ་འཆྤྱི། འཚོ་བའྤྱི་རྤྱིན་ཐང་བཅས་ལ་ངེས་

རོགས་གསར་པ་ཞྤྱིག་ཀང་རེད་སྤྱིད་དོ།།” ② ཞེས་མ་རྤྱིག་ར་འཇོམས་ཀྤྱི་བོས་རང་གྤྱིས་བྱ་བའྤྱི་གནས་

ལུགས་ཀྤྱི་ཕ་རགས་ཡོངས་ལ་དོན་མཐུན་གྤྱི་བདེན་ཁ་ཤྤྱིག་དང་། མྤྱི་ཚེའྤྱི་རྤྱིན་ཐང་སོགས་ལ་ངེས་ཤེས་

ཡང་དག་ཅྤྱིག་ཆགས་ནས། ཕྤྱིས་ཀྤྱི་བགོད་ལམ་ཁོད་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བར་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་ནུས་པའྤྱི་

ཁྱད་ཡོན་འབུར་འདོན་བྱས་འདུག་ལ། དབུ་མའྤྱི་གཞུང་ལུགས་འདྤྱི་ལ་ཚན་རྤྱིག་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་ཁྱད་ཆོས་

ལྡན་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ཤྤྱིག་ཀང་གསལ་སོྟན་གནང་འདུག 

༢ དབུ་མ་ཐལ་བཟགོ་གྤྱི་རདོ་པའྤྱི་རྤྱིན་ཐང་། 

རོད་པའྤྱི་ཕུང་བོས་སོྣད་བཅུད་ཀྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་དང་དཔལ་ཡོན་ལ་སྔར་མྤྱིན་གྤྱི་གསོན་ཤུགས་དང་

འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་རོགས་དན་བྱེད་པས། དངོས་པོའ་ིཡག་བཙོག་དང་བྱ་བའྤྱི་བཟང་ངན། རྤྱིག་པའྤྱི་རྣོ་རྟུལ། 

གོང་ཐང་ཆེ་ཆུང་། གོ་ཐོབ་མཐོ་དམའ། དོན་གྤྱི་འཕལ་ཕུགས་སོགས་མང་པོ་ཞྤྱིག་གྤྱི་སྣེར་འཇུས་ནས་སོ་

སོའ་ིབོ་གོས་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་གོ་བསྡུར་བའྤྱི་རོད་པ་བགང་གྤྱིས་མྤྱི་ལང་མོད། དེའྤྱི་ཁོད་དམྤྱིགས་བསལ་
                                                        
① རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་མོ་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། 《བོད་ཀི་དེབ་ཐེར་དཔིད་ཀི་རྒྱལ་མོའ་ིགླུ་དབྱངས།》 པེ་ཅིན། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༨ལོ། ཤ 
༦༤པར། སར་བོད་འདིར་བོན་དར་ཞིང་ཕལ་ཆེར་དེའི་རེས་སུ་འཇུག་པས། ཆོས་སྒྲུབ་པའི་གེགས་མང་དུ་བྱུང་ཡང་། དུས་དེར་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀིས་
བོན་གི་རིང་ལུགས་མཐའ་དག་དི་མ་མེད་པའི་གཏན་ཚིགས་རིག་པས་ཚར་བཅད་ཅེས་གསུངས།  
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《དཔད་འཚོལ་དང་ལྟ་ཚུལ།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོ། ཤ ༡༣ 
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དུ་རྤྱིག་པའྤྱི་རྣོ་རྟུལ་གྤྱིས་གཞལ་བྱའྤྱི་དངོས་པོའ་ིརང་བཞྤྱིན་དང་བྱ་བའྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ་ནྤྱི། 

མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་གོམ་གང་མདུན་སོས་ཀྤྱིས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དུ་འགོ་བའྤྱི་རྤྱིང་སོྣན་དང་གཞྤྱི་རྒྱུ་ལྟ་བུར་

གྲུབ་པས། རོད་པའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་གྤྱི་སྔ་ཕྤྱི་གང་དུའང་རྤྱིགས་པའྤྱི་རལ་ནུས་ཀྤྱི་བདེན་ལུགས་བརྤྱི་འཇོག་དང་། 

འདོད་བབས་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ར་རྤྱི་ཕག་དོག་གྤྱིས་བདེན་ཁ་འཇོམ་པ་ནྤྱི་རང་ྤྱིད་རང་གྤྱི་བཀག་རོྡ་དང་ཕྤྱིར་

ནུད་ཀྤྱི་ལས་འབའ་ཞྤྱིག་ལས་མ་འདས་སྟེ། “ཆོས་ར་ནས་རོད་པ་བྱེད་སྐབས་གཅྤྱིག་གྤྱིས་གཅྤྱིག་མགོ་

གནོན་པར་བརོན་པར་མྤྱི་བྱེད་པར། ཕན་ཚུན་ལ་བོ་བསེད་སྟེར་བར་བྱེད་དགོས” ① ཞེས་ཡང་དག་པའྤྱི་

རོད་པའྤྱི་ངོ་བོ་གསལ་འབྱྤྱིན་བྱས་འདུག་ཅྤྱིང། “རོད་པ་ནྤྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་གོ་རྒྱ་གཅོད་པའྤྱི་ཐབས་ཚུལ་

གྤྱི་རྣམ་གངས་ཙམ་ཡྤྱིན་པ་ལས། མྤྱི་ཚེ་ཐོས་བསམ་ལ་གཞོལ་བའྤྱི་དོན་དམ་གྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ཡྤྱིན་ན་ག་ལ་

འགྤྱིག”②ཅེས་རོད་པ་ནྤྱི་གཞུང་ལུགས་སོགས་ལ་གོ་རྒྱ་གཅོད་བྱེད་དང་། དེའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ཁོད་ཕན་ཚུན་ལ་བོ་

བསེད་ཀྤྱི་གཏང་རག་སོད་བྱེད་ཅྤྱིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ངོས་འཛིན་དགོས་པས། ཕག་དོག་དང་ཞེ་སང་གྤྱིས་

ཚུར་རྒོལ་གྤྱི་མགོ་གནོན་ལ་བརོན་རྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་པར། དེ་གཞུང་ལུགས་དང་སར་ནས་མས་སུ་ལེན་སྐབས་

ཚིག་དོན་གྤྱི་འཁྤྱི་བ་གཅོད་བྱེད་ལས། དེ་ྤྱིད་མྤྱི་ཚེའྤྱི་བསླབ་པ་སློབ་གེར་གྤྱི་ནམ་ཕུགས་སུ་རེ་ན་མྤྱི་

རྤྱིགས་པའྤྱི་དགོངས་པ་བཏོན་འདུག   

འོ་ན། རོད་པ་ནྤྱི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འཇུག་གྤྱི་ལས་དངོས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། དེར་སོ་སོའ་ིརྤྱིན་

ཐང་དང་དགེ་མཚན་དམྤྱིགས་འདོན་བྱེད་པར་དཀེལ་ཡངས་དང་སམ་བརླྤྱིང་གྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཤྤྱིག་འཛོམས་

དགོས་པ་གལ་ཆེ་བས། འདྤྱིར་དབུ་མའྤྱི་ཐལ་བཟོག་གྤྱི་རོད་པ་ལས་དཔལ་ན་ལེནའྤྱི་དཀེལ་ཡངས་ཀྤྱི་སྤྱིང་

སོྟབས་ཤྤྱིག་མངོན་པར་མཐོང་སྟེ། བདེན་འཚོལ་གྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་རྣལ་མ་དང་གཟུར་གནས་ཀྤྱི་རང་གཤྤྱིས་

གཙང་མ། དོགས་སློང་གྤྱི་ཤེས་རབ་སེན་པོ་སོགས་ཚུར་སྣང་བྱས་འདུག་པས། དབུ་མ་ཐལ་བཟོག་གྤྱི་རོད་

པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་རྤྱིན་ཐང་ལ་ངོས་འཛིན་དང་དང་དོད་ཡོང་བར་བྱེད་རྒྱུ་ནྤྱི། ད་ལྟའྤྱི་རོད་པའྤྱི་ཐལ་རྡུལ་གྤྱི་

ཁོད་ཤྤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཏེ། ཁོང་གྤྱིས”གནས་ལུགས་མ་གཏོགས་བརྤྱི་རྒྱུ་གཞན་མེད་པའྤྱི་བདེན་

                                                        
① བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། 《ཡོངས་རོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་རེ་བཙུན་བོ་བཟང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་བོའ་ིབྱུང་བ་མདོར་བསྡུས་
སུ་བརོད་པ་དད་གསུམ་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་ཟེར།》པེ་ཅིན། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ལོ། ཤ ༡༨༦ ༡༨༧ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ལོ། ཤ ༡༨ 
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དྲང་གྤྱི་ཀུན་སོད་མངའ་བའྤྱི་མཛེས་སྡུག་ནྤྱི་གཞན་གང་ལས་ཀང་སེམས་ལ་ལྕྤྱིའོ།།” ① ཞེས་པའྤྱི་གསུང་

ཚིག་དེ་ནྤྱི་ད་ལྟའྤྱི་ཤེས་ཡོན་པ་དང་རེས་རབས་པ་དག་ལ་རྤྱིགས་པའྤྱི་སལ་ཚིགས་སྤྱིན་པའྤྱི་འཚོ་བཅུད་

དང་སྤྱིང་སོྟབས་ཀྤྱི་རྒྱབ་རྤྱི་ལྟ་བུར་གྱུར་པས། གནས་ལུགས་ངོ་མ་དང་བདེན་པ་རྣལ་མ་ཞྤྱིག་གྤྱི་མདུན་ན་

སངས་རྒྱས་མྤྱི་དགོས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཡབ་ཡྤྱིན་ཡང་དམྤྱིགས་བསལ་མེད་པའྤྱི་ཚན་རྤྱིག་གྤྱི་དགོས་པ་ཞྤྱིག་

གསལ་སོྟན་དང་། དེ་ནྤྱི་དབུ་མའྤྱི་སྤྱིང་པོ་ཡང་ཡྤྱིན་ཚུལ་བསྟན་འདུག 

མདོར་ན། དངོས་པོའ་ིརང་བཞྤྱིན་དང་བྱ་བའྤྱི་གནས་ལུགས་ནྤྱི་ནམ་ཡང་གནས་ལུགས་རང་སྟེང་

ན་གཞྤྱི་གྲུབ་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ཡྤྱིན་ནའང་འདྲ། མཚན་ྤྱིད་གཞུང་ལུགས་ཡྤྱིན་

ཡང་རུང་། ཚན་རྤྱིག་གྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིནའང་ཆོག་སྟེ། སུ་ཡྤྱིན་རུང་གནས་ལུགས་འཚོལ་དཔྱོད་ཀྤྱི་གཞུང་ལམ་

དུ་བགོད་ཀྤྱིན་པའྤྱི་འགྲུལ་བཞུད་པ་ཙམ་ཡྤྱིན་གྤྱི། གནས་ལུགས་ཀུན་གྤྱི་ཚབ་བྱེད་ཐུབ་པའྤྱི་ལྟོས་མེད་ཀྤྱི་

ཚད་མ་ལར་ནས་མེད་ལ། གནས་ལུགས་ལ་རྒྱལ་མཚམས་ཀྤྱི་དབྱེ་བ་མེད་ཅྤྱིང་། དངོས་པོའ་ིརང་བཞྤྱིན་ལ་

མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་དབྱེ་བ་མེད་པས། དེའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དང་གནས་ལུགས་ཀྤྱི་མདུན་དུ་རྤྱིག་གནས་དང་ཤེས་རབ་

ཡོད་ཚད་འདྲ་མམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དགོངས་པ་བཏོན་ཞྤྱིང། ཁོང་རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཀང་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་

དང་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་སོགས་ཀྤྱི་བརྒྱུད་རྤྱིམ་ནང་། ཕྤྱི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་སོགས་ལྟེ་བར་

འཇོག་དགོས་པའྤྱི་བསམ་བོ་མཐའ་འཁོྱངས་བ་གནང་འདུག  

གིས་པ། རགི་གནས་ཀ་ིའདུ་ཤླེས་ཟབ་ཏུ་གཏངོ་དགོས་ཚུལ། 

གཅིག ཬམ་ཐར་སོགས་བརོད་ཀི་ཀྵོ་རིང་ཞིག 

རང་རེའྤྱི་ཡུལ་འདྤྱིར་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་ཁོ་ལག་རོགས་པའྤྱི་སེས་ཆེན་གསེར་རྤྱིའྤྱི་ཕེང་བ་ལྟར་

འཁྲུངས་ཤྤྱིང་། ཕྤྱི་ནང་རྤྱིག་གནས་དང་ཤེས་བྱའྤྱི་རྒྱ་མཚོར་གྲུ་དང་གྲུ་ཆེན་གྤྱི་རྣམ་པས་ཞུགས་ནས། སོ་

སོའ་ིརྤྱིག་སོྟབས་ཀྤྱི་གྲུ་ཁེམ་ལ་དུས་བཟང་གྤྱི་ལྷགས་པས་གཞོགས་འདེགས་ཀྤྱིས། འོ་སྐོལ་ཁ་བ་ཅན་གྤྱི་

རྤྱིག་གཞུང་གྤྱི་བང་མཛོད་སྣ་མང་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱིས་བརྒྱན་པར་བྱས་པ་ནྤྱི་བཀའ་དྲྤྱིན་དང་ཕག་རེས་བ་ན་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《དཔད་འཚོལ་དང་ལྟ་ཚུལ།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོ། ཤ ༡༣༣ 
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མེད་པ་ཞྤྱིག་ཏུ་འདོད་ཅྤྱིང་། དེའང་གཙོ་ཆེར་ཐོས་བསམ་སློབ་གེར་གྤྱི་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་རྤྱིང་དུ་བསྤྱིང་བ་སྟེ། 

རྤྱིག་པར་ནང་པར་འཆྤྱི་ཡང་བསླབ་པའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཤྤྱིག་གྤྱིས་ད་ཡོད་རྤྱིག་གནས་འདྤྱི་དང་མཚར་སྡུག་

འདྤྱི་དག་བསྐྲུན་པས། སློབ་སོང་ནྤྱི་ཏན་ཏན་ང་ཚོའྤྱི་དགོན་སེར་གནས་པའྤྱི་རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་སེ་དང་། 

སློབ་གྲྭར་གནས་པའྤྱི་རྤྱིག་ལྡན་སློབ་བུའྤྱི་ཚོགས་ཁོ་ནའྤྱི་འགན་འཁྤྱིར་བབ་པའྤྱི་དོན་ཞྤྱིག་ཏུ་མྤྱི་འདོད་

པར། མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་སྤྱིའྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་དཔལ་ཡོན་ལ་རོལ་མོང་གྤྱི་གོམ་པ་སོ་བར་སློབ་སོང་གྤྱི་རྒྱུན་ཐག་

བསྤྱིངས་རྒྱུ་དང་དོན་ཁྱེར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན་པས། རང་རེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་དགོན་སེ་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཕུད། མཐོ་ར་ན་

གནས་པའྤྱི་འབྲོག་པ་དང་དམའ་ཐང་ན་གནས་པའྤྱི་ཞྤྱིང་པ། བར་གམ་པར་གནས་པའྤྱི་རོང་འབྲོག་ཡོངས་

ཀྤྱིས་སློབ་སོང་གྤྱི་འདུ་ཤེས་གསོན་པོར་གནས་རྒྱུ་དང་། བར་སྣང་ཡངས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་ཤྤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་

དགོངས།  

དེ་མྤྱིན་དུས་ཀྤྱི་འཕེལ་འགོས་དང་བསྟུན་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྤྱི་ལང་ཚོ་ལ་དུས་

འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཀྤྱིས་གཙེས་ཤྤྱིང་། དེ་ྤྱིད་རེ་ཞྤྱིག་སྤྱིད་ལུགས་བཅོས་བསྒྱུར་དང་གོ་ཐོབ་བརོན་ལེན་གྤྱི་

ཐབས་ཤེས་དང་ལག་ཆར་གྱུར་བའྤྱི་སྣང་ཚུལ་ཞྤྱིག་ཐོན་འདུག་སྟེ། བསྟན་འཛིན་གྤྱི་སེས་བུ་རེ་འགས་རང་

གྤྱི་གྲུབ་མཐའྤྱི་ལྟ་དགོངས་ཟབ་སྤྱིང་གསལ་འདོན་དང་། བརྒྱུད་བསགས་ཀྤྱི་ཆེད་དུ་འཇྤྱིག་རེན་གགས་

ཚོད་ལས་བརྒལ་བའྤྱི་རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་རོམ་པའྤྱི་ལས་ཀྤྱི་སོར་བ་སྣ་ཚོགས་བརམས་མོད། 《སེས་

ཆེན་གྤྱི་བཞུད་ལམ》ཞེས་པའྤྱི་ས་བཤུས་འདྤྱི་ནྤྱི་སྔོན་བྱུང་མཁས་པས་མཛད་པའྤྱི་རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་

དག་དང་མྤྱི་འདྲ་བར་ཐུན་མྤྱིན་གྤྱི་ཁྱད་ཡོན་ལྡན་ཏེ། རོགས་བརོད་རོམ་རྤྱིག་ཀྤྱི་དངོས་ཡོད་རྤྱིང་ལུགས་ཀྤྱི་

ལྟ་བ①་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་དངོས་ཡོད་འཚོ་བའྤྱི་མས་སྣང་དེ་རོམ་པ་པོས་ཚུར་སྣང་བྱས་

                                                        
① བུ་ཚེ་རིང་། 《 བོད་ཀི་རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་རོམ་རིག་ནི་དངོས་ཡོད་དང་འཆར་ཡན་རིང་ལུགས་ཀི་རོམ་ཐབས་ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་འབས་བུ་ཡིན་
ཚུལ་སོར་གེང་བ།》 
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njc0NDcwMQ==&mid=2656761811&idx=4&sn
=5029be1d88821e18fd7693cfdd18a3cc&chksm=bd4acb418a3d42570c37130d1f50f07ce
df06ddd1f8b9fab7ac7a6651475cc7ff5b0048147a2&mpshare=1&scene=24&srcid=02205
QUFXNOGxgXYp4zNB6qN#rd “དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་གཙོ་བོ་ནི། སི་ཆོགས་ཀི་འཚོ་བ་དངོས་གཙོ་བཟུང་དང་དངོས་
ཡོད་འཚོ་བ་ལ་བསྟུན་གང་ཐུབ་ཀིས་མཚོན་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། ཁོང་ཚོས་རོམ་ཡིག་གི་བརམ་བྱ་ནི་སི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བ་དེ་རོམ་པ་པོའ་ིསེམས་ལ་
ཚུར་སྣང་བའི་ཐོན་དངོས་ཤིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཅིང་། དེ་ནི་ཕི་རོལ་ཡུལ་གི་འཇིག་རེན་གི་འཚོ་བའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པས། དངོས་ཡོད་ཀི་འཚོ་
བ་ཡིས་རྨང་གཞི་དང་ས་བོན་བྱས་ཏེ་བརམ་དགོས་པར་འདོད།” 

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njc0NDcwMQ==&mid=2656761811&idx=4&sn=5029be1d88821e18fd7693cfdd18a3cc&chksm=bd4acb418a3d42570c37130d1f50f07cedf06ddd1f8b9fab7ac7a6651475cc7ff5b0048147a2&mpshare=1&scene=24&srcid=02205QUFXNOGxgXYp4zNB6qN#rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njc0NDcwMQ==&mid=2656761811&idx=4&sn=5029be1d88821e18fd7693cfdd18a3cc&chksm=bd4acb418a3d42570c37130d1f50f07cedf06ddd1f8b9fab7ac7a6651475cc7ff5b0048147a2&mpshare=1&scene=24&srcid=02205QUFXNOGxgXYp4zNB6qN#rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njc0NDcwMQ==&mid=2656761811&idx=4&sn=5029be1d88821e18fd7693cfdd18a3cc&chksm=bd4acb418a3d42570c37130d1f50f07cedf06ddd1f8b9fab7ac7a6651475cc7ff5b0048147a2&mpshare=1&scene=24&srcid=02205QUFXNOGxgXYp4zNB6qN#rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njc0NDcwMQ==&mid=2656761811&idx=4&sn=5029be1d88821e18fd7693cfdd18a3cc&chksm=bd4acb418a3d42570c37130d1f50f07cedf06ddd1f8b9fab7ac7a6651475cc7ff5b0048147a2&mpshare=1&scene=24&srcid=02205QUFXNOGxgXYp4zNB6qN#rd
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པའྤྱི་ཐོན་དངོས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་ལྟེ་བར་འཛིན་ཞྤྱིང་། དངོས་ཡོད་ཀྤྱི་འཚོ་བས་རང་གཞྤྱི་དང་ས་བོན་བྱས་ཏེ་

བརམ་དགོས་པའྤྱི་བང་བྱ་བཏོན་འདུག་སྟེ། “ང་ཚོ་སེ་བོ་ཐུན་མོང་གྤྱི་བསམ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྤྱིག་གྤྱི་

ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ། སེས་བུ་ཐུན་མོང་གྤྱི་བསམ་ཚོད་མཐུན་པར་སེམས་ལ་ཤར་ཐུབ་པ་ཞྤྱིག་

བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་ཞྤྱིག་ཏུ་མཐོང་ནས་ང་རང་གྤྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ཐོག་ནས་རོགས་བརོད་

འདུན་ལེགས་མ་འདྤྱི་ཁྤྱིད་ཁུལ་བྱས་པ་ཡྤྱིན།” ① ཞེས་རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་གསར་རོམ་བྱེད་པའྤྱི་བརྒྱུད་

རྤྱིམ་ནང་དོན་དངོས་གཙོ་བོར་འཛིན་དགོས་པ་དང། རལ་དུ་འདོན་དགོས་པའྤྱི་དགོངས་གཞྤྱི་གསལ་

འདོན་གནང་བ་དང་། རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་ནྤྱི་ལྷ་སྒྲུང་དང་གེ་སར་གྤྱི་སྒྲུང་ལྟ་བུ་ཞྤྱིབ་འབྲྤྱི་མྤྱི་རུང་བའྤྱི་

གནས་ལུགས་ཤྤྱིག་གསལ་སོྟན་བྱས་འདུག 

༡ རྣམ་ཐར་རགོས་བརོད་གསར་རམོ་གྤྱི་རེ་འདུན། 

རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་གསར་རོམ་གྤྱི་ཀུན་རོག་དང་དམྤྱིགས་རྤྱིམ་སོགས་ཀྤྱི་ཐད་དུའང་། ཁོང་

གྤྱིས་གཞན་གྤྱིས་དཔྱད་པའྤྱི་ཆོད་སོམ་རང་ལུགས་སུ་ཁ་སོ་མཛད་པ་ལྟར་མ་ཡྤྱིན་པར། རང་ལུགས་ཀྤྱི་

བརག་འབྲས་དམྤྱིགས་བསལ་གལ་འདོན་བྱས་འདུག་སྟེ། “བཀའ་གདམས་པའྤྱི་དགེ་བའྤྱི་བཤེས་གེན་

ཚོའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ནྤྱི། དེང་གྤྱི་བ་སྤྲུལ་ཚོ་ལ་རྣམ་ཐར་འབྲྤྱི་སྟངས་དང་འུད་བསོྟད་བྱེད་ཚུལ་ལྟར། ཚེ་རབས་

སྔོན་མ་སྔོན་མ་ཞྤྱིག་ནས་སངས་རྒྱས་ཟྤྱིན་ཀང་། ཚེ་འདྤྱིར་མཛད་པ་ཅྤྱིག་ཅྤྱིག་དང་ྤྱིག་ྤྱིག་བསྟན་པ་

ཡྤྱིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མ་རེད།” ② ཅེས་རང་སོ་སོའ་ིམྤྱིག་སྔའྤྱི་ཁེ་ཕན་འབའ་ཞྤྱིག་དོན་གེར་གྤྱི་དམྤྱིགས་པ་

གཙོར་བཟུང་ནས་མེད་པ་ཡོད་པར་བཅོས་པའྤྱི་སོ་འདོགས་དང་། ཡོད་པ་མེད་པར་ས་བའྤྱི་སྐུར་འདེབས་

ཀྤྱི་ཚིག་གྤྱི་ཚོགས་པས། རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་ཁོ་ལག་མ་རོགས་པ་དང་འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་ལྟད་མོ་མ་མཐོང་བའྤྱི་

གདུལ་བྱའྤྱི་སྐོར་ཚོའྤྱི་མཚར་འཛིན་གྤྱི་ཡྤྱིད་ཤེས་བཀུག་ཅྤྱིང་། དད་འདུན་གྤྱི་ཡྤྱིད་ཆེས་བཅྤྱིངས་བའྤྱི་ལས་

ཁོ་ནར་འབད་པ་ཤ་ཐང་ཐང་བྱེད་རྒྱུ་ཁོ་ན་གེར་བ་ནྤྱི། “དེ་ལྟ་ན་ཡང་བསྔགས་འོས་ཡོན་ཏན་གྤྱི།། རོ་བྲལ་

ཚིག་གྤྱི་ཚོགས་པ་རྒྱ་ཆེ་བས།། རང་རྤྱིགས་རོངས་པས་བཀུར་བའྤྱི་ང་རོ་ཆེ།། མཁས་པའྤྱི་རྣ་བར་མྤྱི་མཛེས་
                                                        
① 《སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་སན་སར་དི་གཏུགས་ཞུ་བྱ།》བཅར་འདིའི་རེག་ཟིག ༢༠༡༨ལོའ་ིཟླ༣པོའ་ིཚེས་༡༨ིན། ཤ ༨ 
②  སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༧༥ 
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མགྤྱིན་བཟང་སྐད།།” ① ཅེས་པ་ལྟར་ཡྤྱིན་པས། དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གྤྱི་བསམ་བོའ་ིཀུན་སློང་གྤྱིས་

བསྐྲུན་པའྤྱི་སོ་སོའ་ིམྤྱི་ཚེའྤྱི་མཛད་པ་ཕྤྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱེད་པའྤྱི་རྤྱིན་ཐང་གསལ་འདོན་བྱས་འདུག  

དེ་ཡང་། “རེས་སུ་རྤྱིམ་གྤྱིས་བོད་ཡུལ་དུ་བ་སྤྲུལ་ཚོའྤྱི་རྣམ་ཐར་བརོད་ཚེ་སོ་བཏགས་དང་རྫུན་

འཛེམ་མེད་དུ་ཅྤྱི་ཙམ་སྨྲས་ཀང་རྒྱུན་ལྡན་ལྟ་བུར་བརྤྱི་བའྤྱི་གོམས་སོལ་ཐ་ཆད་ཅྤྱིག་བྱུང་བས། ཡོན་ཏན་

ཅྤྱི་ཡང་མེད་པ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའྤྱི་སྤྲུལ་གཟུགས་རྣམས་ཀང་སངས་རྒྱས་རོླན་པ་ཡྤྱིན་རབས་དང་། 

བྱང་སེམས་རྣལ་མ་ཡྤྱིན་ཚུལ་སོགས་བྲྤྱིས་པའྤྱི་གེགས་བམ་གྤྱི་སྤྱིགས་རོ་མང་དུ་སྤུངས་པའྤྱི་སོྟབས་ཀྤྱིས། 

བར་སྐབས་ཤྤྱིག་ནས་ངེས་པ་དོན་གྤྱི་སེས་བུ་དམ་པ་ཚོའྤྱི་རྣམ་ཐར་རྣམས་ཀང་རྫུན་བཤད་པ་ཨེ་ཡྤྱིན་ནམ་

སམ་པའྤྱི་དོགས་པ་སེ་གཞྤྱིར་གྱུར། གྱུར་ནས་ཀང་སེས་བུ་དམ་པ་ཚོའྤྱི་བྱུང་རབས་དངོས་ཀྤྱི་འོད་མདངས་

ཀང་རེ་ཞྤྱིག་བསྤྱིབས་སོང་།”②ཞེས་པར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྤྱི་འཆར་ཡན་རྤྱིང་ལུགས་ཀྤྱི་གསར་རོམ་བྱེད་

ཐབས་ཀྤྱིས། དོན་དངོས་པོའ་ིདངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་དང་ངོ་གདོང་བསྤྱིབས་པར་བྱ་སྟེ། “གཞུང་འདྤྱིའྤྱི་

ར་འཛིན་ནྤྱི་རོམ་པ་པོའ་ིརང་སྣང་གྤྱི་ཕུགས་བསམ་དང་རོག་བཟོ་ཤུགས་ཆེན་བསེས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་འཚོ་

བ་མཚོན་པར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད།”③ཅེས་པས། སོ་སོའ་ིདབང་ཤུགས་དང་གོ་ཐོབ་བརན་པའྤྱི་སླད་དུ། ཡུལ་གྲུ་

སོ་སོའ་ིཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཤྤྱིག་བྲྤྱིས་ནའང་ཡུལ་གྤྱི་སྤྲུལ་སྐུར་སྐུ་ཕེང་མང་རབས་དང་མངོན་མཁྱེན་ཡོད་

ལུགས། རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་ལུགས་སོགས་ཀྤྱི་གཏམ་ཤ་སྟག་བསྤྱིགས་ནས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྤྱི་རྣར་བླུགས་

པས། དོན་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚོད་དང་བསྟུན་པའྤྱི་སོ་ནས་གསར་རོམ་གྤྱི་ཀུན་སློང་མ་བསེད་ཚེ། རྣམ་ཐར་

རོགས་བརོད་ཀྤྱི་བྱེད་ནུས་རྡུལ་དུ་བརླག་པ་སྟེ། “དེ་བཞྤྱིན་དུ་ཡང་སྔོན་གྤྱི་དམ་པ་དཀའ་ཐུབ་དང་སྤྱིང་

རུས་ཆེ་བ་དག་གྤྱི་ངོ་མཚར་གྤྱི་རྣམ་ཐར་རེ་དཔེར་དྲངས་ཏེ། སློབ་གེར་པ་དཀྱུས་མའྤྱི་སྡུག་རུས་ཀྤྱི་ནུས་

                                                        
①  《དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དའི་གསུང་འབུམ།》 （པོད་དང་པོ།）གངས་ཅན་རིག་མཛོད། ༤༩ ལྷ་ས། བོད་ལོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 
༢༠༡༠ལོ། ཤ ༡༥ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《སེས་ཆེན་གི་བཞུད་ལམ།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོ། ཤ ༢༢༡ 
③ བུ་ཚེ་རིང་། 《 བོད་ཀི་རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་རོམ་རིག་ནི་དངོས་ཡོད་དང་འཆར་ཡན་རིང་ལུགས་ཀི་རོམ་ཐབས་ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་འབས་བུ་ཡིན་
ཚུལ་སོར་གེང་བ།》  

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njc0NDcwMQ==&mid=2656761811&idx=4&s
n=5029be1d88821e18fd7693cfdd18a3cc&chksm=bd4acb418a3d42570c37130d1f50f07
cedf06ddd1f8b9fab7ac7a6651475cc7ff5b0048147a2&mpshare=1&scene=24&srcid=
02205QUFXNOGxgXYp4zNB6qN#rd  

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njc0NDcwMQ==&mid=2656761811&idx=4&sn=5029be1d88821e18fd7693cfdd18a3cc&chksm=bd4acb418a3d42570c37130d1f50f07cedf06ddd1f8b9fab7ac7a6651475cc7ff5b0048147a2&mpshare=1&scene=24&srcid=02205QUFXNOGxgXYp4zNB6qN#rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njc0NDcwMQ==&mid=2656761811&idx=4&sn=5029be1d88821e18fd7693cfdd18a3cc&chksm=bd4acb418a3d42570c37130d1f50f07cedf06ddd1f8b9fab7ac7a6651475cc7ff5b0048147a2&mpshare=1&scene=24&srcid=02205QUFXNOGxgXYp4zNB6qN#rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njc0NDcwMQ==&mid=2656761811&idx=4&sn=5029be1d88821e18fd7693cfdd18a3cc&chksm=bd4acb418a3d42570c37130d1f50f07cedf06ddd1f8b9fab7ac7a6651475cc7ff5b0048147a2&mpshare=1&scene=24&srcid=02205QUFXNOGxgXYp4zNB6qN#rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njc0NDcwMQ==&mid=2656761811&idx=4&sn=5029be1d88821e18fd7693cfdd18a3cc&chksm=bd4acb418a3d42570c37130d1f50f07cedf06ddd1f8b9fab7ac7a6651475cc7ff5b0048147a2&mpshare=1&scene=24&srcid=02205QUFXNOGxgXYp4zNB6qN#rd
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པ་ལས་བརྒལ་པའྤྱི་སློབ་སོང་གྤྱི་ལམ་སོལ་བཙན་གྤྱིས་འཇོག་གྤྱིན་པ་དེ་ཡང་སློབ་གསོའ་ིབྱེད་ཐབས་

ལེགས་པོ་ཞྤྱིག་ཏུ་མྤྱི་མཐོང་སྟེ། དམ་པ་སྔ་མའྤྱི་ངོ་མཚར་གྤྱི་མཛད་སོད་རྣམས་ནྤྱི། འུ་ཅག་ཕྤྱི་རབས་པའྤྱི་

ཡྤྱིད་སེམས་སྒུལ་བའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཤྤྱིག་ཏུ་བལྟ་དགོས་པ་ལས། ཕྤྱི་རབས་པས་འཁུར་མྤྱི་ནུས་པའྤྱི་ཁྤྱིམས་

ལུགས་ཤྤྱིག་ཏུ་གཏན་ལ་འབེབ་རྒྱུ་ག་ལ་ཡྤྱིན།”① ཞེས་ཤེས་བྱའྤྱི་སེ་ཚན་དང་རྤྱིག་ཚན་གང་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་རུང་

དངོས་ཡོད་འཚོ་བའྤྱི་ཁོད་ཁ་ལག་མཐུན་པའྤྱི་བོགས་འབྱྤྱིན་རྒྱུ་གཙོར་འཛིན་དགོས་པ་དང་། ཆོས་དང་

ཆོས་མྤྱིན་གྤྱི་དབྱེ་གཞྤྱི་རྣམ་པར་བྱས་ནས་དོན་གྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་བརྤྱི་འཇོག་དང་སློབ་སོང་བྱེད་དགོས་

ཤྤྱིང་། མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་དོན་ལ་བབ་པའྤྱི་དངོས་སྣང་གྤྱི་རྤྱིན་ཐང་དག་སྔོག་འདོན་བྱེད་དགོས་པའྤྱི་

བང་བྱ་བཏོན་འདུག་པས། 《སེས་ཆེན་གྤྱི་བཞུད་ལམ》ཞེས་པའྤྱི་བརམས་ཆོས་འདྤྱིས། ང་ཚོར་རྣམ་ཐར་

རོགས་བརོད་ལ་ལྟ་ཀོག་བྱེད་པའྤྱི་མྤྱིག་གསར་པ་ཞྤྱིག་ཕེ་བར་མ་ཟད། ཞྤྱིབ་འཇུག་དང་སློབ་སོང། ཐ་ན་

གསར་རོམ་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་དང་མ་དཔེ་གསར་པ་ཞྤྱིག་ཀང་སད་འདུག་གོ ། 

༢ 《སེས་ཆེན་གྤྱི་བཞུད་ལམ》 

སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་ཐུགས་ཀྤྱི་དཔལ་བེའུ་རུ་བསྤྱིལ་ཅྤྱིང་། མགུལ་གྤྱི་བུམ་པ་ནས་ཕྱུང་བ། 

ལགས་ཀྤྱི་པདྨ་རུ་བཀྲམ་སྟེ། དུང་གྤྱི་ཚེམས་བར་ནས་ཐོན་བའྤྱི《སེས་ཆེན་གྤྱི་བཞུད་ལམ》ཞེས་པ་འདྤྱི་

རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་གཞན་དག་དང་མྤྱི་འདྲ་བའྤྱི་ཆ་གཙོ་བོ་ནྤྱི། འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་

པོའ་ིརྤྱིག་པ་ནང་པར་འཆྤྱི་ཡང་སློབ་པའྤྱི་ཐུགས་དགོངས་ཀྤྱིས་བསྐྲུན་པའྤྱི་དཀའ་བ་དང་ལེན་དང་ངལ་བ་

ཁྱད་གསོད་ཀྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་གསོན་པོ་དང་། དངོས་སྣང་ལོ་རྒྱུས་བདེན་པ་གཙིགས་སུ་བཟུང་ནས་ཕྤྱི་རབས་

བཟང་བོར་ཡར་ལྟོས་ཀྤྱི་བོགས་འབྱྤྱིན་པའྤྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འགེལ་བརོད་ཀྤྱི་ཀུན་སློང་གཙང་མ་

དེས་ཐོག་དྲངས། འཇམ་མགོན་བ་མས་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་དང་། འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྤྱི་མཛད་

འཕྤྱིན་བསངས་གནང་བའྤྱི་དཀའ་སད་སྡུག་རུས་ཀྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ལ་སློབ་སོང་བྱེད་རྒྱུའྤྱི་ལྟ་བ་བརྒྱུད་

བསགས་གནང་འདུག 

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ།》ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ལོ། ཤ ༣༦༩ 
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གཅྤྱིག ཕྤྱི་སྤྱིག་གཞྤྱིའྤྱི་ཁྱད་ཡནོ་རང་མཚན་པ།  

མཚར་སྡུག་འོད་སོྟང་འབར་བའྤྱི་སྔོན་ཆད་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཁས་དབང་དམ་པ་ཚོར་ཕྤྱིར་དྲན་

དང་། ས་ཆད་སྔོ་རྡུགས་ཀྤྱི་ད་ལྟའྤྱི་གནས་བབ་ཀྤྱི་གནད་དོན་དང་སོྟང་ཆ་ལ་ཁ་སྐོང་གྤྱི་ཀུན་སློང་གཙོར་

བཟུང་ནས། ཁོང་གྤྱིས”《རོགས་བརོད་འདུན་ལེགས་མ》ལ་སློབ་གེར་བྱས་པའྤྱི་དགོས་པ་ཡང་། གཅྤྱིག་ན་

རེའྤྱི་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྤྱི་སྐུ་ཚེའྤྱི་རྣམ་ཐར་ལ་རེས་སུ་ཡྤྱི་རང་ཞྤྱིག་སེ་བའྤྱི་ཆེད་དང་། གྤྱིས་སུ། 

ཁོང་དང་ཁོང་ལྟ་བུའྤྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྤྱི་སེས་ཆེན་ཚོའྤྱི་སྐུ་ཚེའྤྱི་བྱུང་རྤྱིམ་གྤྱི་སྟེང་ནས། འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀྤྱི་

དགོན་པའྤྱི་ལམ་ཕོགས་དང་། གྲྭ་པའྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་བགོད་ལམ་བཅས་ལ་ངེས་རོགས་གསར་པ་ཞྤྱིག་སེ་བའྤྱི་

ཆེད་དུ་ཡྤྱིན། དེས་ན། ཆོས་བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་རྤྱིས་སུ་མ་མཆྤྱིས་པར་ཀུན་ལ་གུས་བཀུར་ཞུས་ཏེ། སོ་སོ་

རང་ྤྱིད་གང་ལ་མོས་པའྤྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྤྱི་ངང་ནས་འཛིན་སོང་གནང་རྒྱུ་ནྤྱི་རེ་རྤྱིན་པོ་

ཆེའྤྱི་དོན་གྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ལགས་ན། གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་ཤར་བའྤྱི་ཚུལ་ཡང་གནད་དེ་དག་གྤྱི་སོ་

ནས་ཤེས་པར་བྱའོ།།” ① ཞེས་མཁས་པའྤྱི་ཚིག་གྤྱི་ཟུར་དང། གནམ་ལྕགས་རལ་གྤྱིའྤྱི་འོད་ཅེས་པ་ལྟར་

དངོས་ཡོད་འཚོ་བའྤྱི་ཁོད་མྤྱི་འདང་བའྤྱི་ཆ་ལ་ཡྤྱིད་མ་ཚིམ་པའྤྱི་མས་འགྱུར་དེས། འབྱུང་འགྱུར་ཕོགས་

གང་ལ་བརོན་པ་དང་འཇུག་དགོས་པའྤྱི་ཚུལ་ཤུགས་ཀྤྱིས་བསྟན་འདུག་པ་དང་། རོགས་བརོད་འདྤྱི་སློབ་

ཁྤྱིད་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་ཤེས་ཐད་ནས་ཀང་། སྔར་བྱོན་དམ་པའྤྱི་རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་དག་དང་བསྡུར་ན་

མཐོང་དཀོན་པའྤྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤྤྱིག་འདུག་སྟེ། རེ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་རོགས་བརོད་ཀྤྱི་གཞུང་དངོས་ལ་འཇུག་

སྐབས། དང་པོར་རྒྱ་ཆེན་ཐོས་པ་མང་དུ་བཙལ་ཅེས་པའྤྱི་ཚིགས་བཅད་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅྤྱིག་པུ་དེ་གཞྤྱི་བྱས་

ནས་རེའྤྱི་སྐུ་ཚེ་གཅྤྱིག་གྤྱི་མཛད་པ་ཡོངས་སུ་འདུས་པ་སོྟན་པར་བྱས་འདུག་པས། དེ་ནྤྱི”རྣམ་དག་སེ་སོྣད་

གསལ་བའྤྱི་མེ་ལོང་ལ།། ཆོས་དང་ཆོས་མྤྱིན་གནས་ལུགས་ལེགས་མཐོང་བའྤྱི།། འཇྤྱིག་རེན་ལེགས་པའྤྱི་

ལམ་ལ་མྤྱི་བརེན་པར།། མཁས་རྣམས་ཞུགས་པའྤྱི་ལམ་ལ་རེས་སུ་འཇུག །”②ཅེས་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ལྟར། 

“སྐུ་ཚེ་འདྤྱི་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་ཐར་སྤྱིའྤྱི་སོམ་ནྤྱི། རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའ་ིཞལ་ནས། དང་པོ་རྒྱ་ཆེན་ཐོས་

པ་མང་དུ་བཙལ།། བར་དུ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར།། ཐ་མར་ྤྱིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་མས་
                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《སེས་ཆེན་གི་བཞུད་ལམ།》པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོ། ཤ༡༨༡ནས༡༨༢བར། 
② ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། 《ལམ་རིམ་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར།》 ལྷ་ས། བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ལོ། ཤ ༣༨༧ 
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སུ་བངས།། ཀུན་ཁྱང་བསྟན་པ་རྒྱས་པའྤྱི་ཆེད་དུ་བསྔོས།།་་་་་་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དང་པོ་གྲྭ་རང་དཀྱུས་

མའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱིས་མདོ་སྔགས་རྤྱིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་ཐོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མང་དུ་བཙལ་བ་དང་། བར་

དུ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར་ཏེ། འཁོར་བ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལས་ཐུགས་བྱུང་ཞྤྱིང་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་མ་བུ་གཅྤྱིག་པ་ལ་སྤྱིང་བརེ་བ་ལྟ་བུའྤྱི་བརེ་བ་སྤྱིང་རེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསེད་པ། ཐ་མར་ྤྱིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་མས་སུ་བངས་ཏེ་མས་དང་རོགས་པ་

གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྤྱི་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ཀང་བསྟན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་རྒྱས་པའྤྱི་

ཆེད་དུ་བསྔོས་ཏེ་ཆོས་ཀྤྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཅྤྱིང་། བྱ་བ་ལས་ཀྤྱི་འཁོར་ལོའ་ིསོ་ནས་ཀང་བསྟན་འགོའ་ིདོན་

རླབས་ཆེན་མཛད་པ་སྟེ་བཞྤྱིར་འདུ་བ་ཡྤྱིན་ནོ།།” ① ཞེས་པའྤྱི་རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་གསར་རོམ་གྤྱི་སྤྱིག་

གཞྤྱི་དང་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་ཅྤྱིང། དེ་ནྤྱི་སྔར་སོང་ལ་དཔེ་བངས་ཤྤྱིང་། ཕྤྱིར་འོང་ལ་འདྤྱིང་བརྒྱབ་པའྤྱི་

བསམ་འདུན་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅྤྱིག་པུ་དེ། རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་ཀྤྱི་སྤྱིག་གཞྤྱིའྤྱི་མ་དཔེ་དང་གཞྤྱི་

འཛིན་སར་བཞག་པ་འགལ་མེད་དུ་མཐོང་བས། དེ་ལྟ་བུའྤྱི་ཁྱད་ཆོས་ནྤྱི་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་སྔར་སོང་

མཁས་པའྤྱི་གསུང་གྤྱི་བདུད་རྤྱི་ངོམ་མེད་དུ་མངས་བའྤྱི་རེས་ཤུལ་དང་། ཕྤྱིས་འབྱུང་རོམ་ལུས་གསར་མའྤྱི་

སྤྱི་ཁོག་མཚན་ྤྱིད་ཅན་དུ་སྒྱུར་བའྤྱི་ེར་བསོགས་ཀྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་འབའ་ཞྤྱིག་ཏུ་འདོད་དོ།། 

མདོར་ན། ཁོང་གྤྱིས་གཞུང་བསྤྱིང་ཚུལ་ལ་སོང་པོའ་ིཡལ་ག་དང་ལོ་མ་རྤྱིམ་གེས་ཀྤྱི་ཚུལ་དང་། 

བྱུང་རྤྱིམ་རྤྱི་མོ་མུ་འབྲེལ་དུ་འགོད་པའྤྱི་ཚུལ། གལ་གནད་ཕོགས་བསྡུས་རྤྱིན་ཆེན་ཕེང་བའྤྱི་ཚུལ་ཇྤྱི་

བཞྤྱིན་དུ་གཞུང་དོན་ཁོག་དབུབ་དང་གསལ་བོར་བསྟན་པའྤྱི་ཁྱད་ཡོན་དང་དགེ་མཚན་མྤྱི་དམན་པ་

འདུག་གོ ། 

གྤྱིས། བརོད་དནོ་གྤྱི་ཁྱད་ཡནོ་རང་མཚན་པ།       

ཁོང་གྤྱིས”སྔར་གྤྱི་ང་ཚོའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་སེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྤྱི་ཆེ་བའྤྱི་ཡོན་ཏན་དང་ཁོང་རྣམས་པ་

སེས་བུ་དམ་པ་ཡྤྱིན་སྟངས་དེ་ཡང་ཡྤྱིན་གཅྤྱིག་མྤྱིན་གྤྱིས་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་རྒྱུ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་

པའྤྱི་སྟེང་ནས་བལྟ་དགོས་པ་ཞྤྱིག་ར་ནས་མ་རེད། ཆོས་ལ་དད་པས་ན་བལྟས་ན་ཁོང་རྣམས་པ་སེས་བུ་
                                                        
① 《རེ་བཙུན་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་བོའ་ིགསུང་འབུམ་པོད་དང་བོ་བཞུགས་སོ།།》 ཁྲིན་ཏུའུ། སི་ཁྲོན་ཏང་དེབ་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་
རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོ། ཤ ༦ནས༧བར། 
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དམ་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་དང་། ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་མཁན་ཞྤྱིག་གྤྱིས་བལྟས་ན་ཁོང་རྣམས་པའྤྱི་སྟེང་དུ་སེས་བུ་

དམ་པའྤྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཡང་མེད་མཁན་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་རེད་དམ་ཅེ་ན། དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་ར་བ་ྤྱིད་ནས་མ་རེད། 

ང་ཚོ་བོད་ལའང་འཇྤྱིག་རེན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྤྱི་མྤྱིག་གྤྱིས་བལྟས་ན་གེང་འོས་པ་དང་བསྔགས་འོས་པ་གང་ལ་

གང་འཚམ་བྱོན་མོངས་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་ན་ཁོང་རྣམས་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་དེའང་ང་ཚོ་སེ་བོ་ཐུན་མོང་གྤྱི་

བསམ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ། སེས་བུ་ཐུན་མོང་གྤྱི་བསམ་ཚོད་མཐུན་

པར་སེམས་ལ་ཤར་ཐུབ་པ་ཞྤྱིག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་ཞྤྱིག་ཏུ་མཐོང་ནས་ང་རང་གྤྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲ་

ཞྤྱིག་གྤྱི་ཐོག་ནས་རོགས་བརོད་འདུན་ལེགས་མ་འདྤྱི་ཁྤྱིད་ཁུལ་བྱས་པ་ཡྤྱིན།”①ཞེས་པའྤྱི་ཀུན་སློང་གཙང་

མ་དེ་འདྲའྤྱི་ཐོག་ནས། ཁོང་གྤྱིས་རེ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་སྐུ་ཚེ་གང་བོར་མཛད་སོད་དེ་མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་སོ་

འདོགས་པའམ་དངོས་ཡོད་ལ་བཟུར་ནས་འགོ་བ། དེ་བཞྤྱིན་ཐེག་ཆེན་གྤྱི་མཛད་སོད་ཁ་ལ་ཁྱེར་ཏེ་ཐུན་

མོང་གྤྱི་སོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའྤྱི་ལྷ་སྒྲུང་ལྟ་བུས་ཡེ་ནས་མ་བསླད་པར། རེ་རྤྱིན་པོ་ཆེས་ཚེ་རབས་གཅྤྱིག་

ལ་གང་ཞྤྱིག་བརྒྱུད་པའྤྱི་དཀའ་སྡུག་གྤྱི་འཚོ་བ་དང་། སྐབས་དེའྤྱི་ཁོར་ཡུག་གྤྱི་གནས་བབ་ངན་ངོན་

སོགས་གཙོར་འདོན་དང་། དེ་དག་ལ་བཟོད་པའྤྱི་གོ་བགོས་ཏེ་གདོང་ལེན་ཇྤྱི་ལྟར་མཛད་པའྤྱི་རྤྱིམ་པ་ཁག་

མ་བཅོས་མ་བསླད་པར་གསང་པོར་བརོད་འདུག  

རང་དོན་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྤྱི་ར་བ་བརན་པོ་བྱས་ནས་གཞན་དོན་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་

གྤྱི་རེ་མོ་རབ་ཏུ་བསྤྱིང་བའྤྱི་བརོད་བྱ་དག་ལ། ཕྤྱི་ནང་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རྒྱབ་གནོན་དང་རང་གྤྱི་བོ་གོས་ཀྤྱིས་

ཞུན་བརྡར་དང་དཔྱོད་ཤེས་ཀྤྱིས་རེའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་དགུ་འགྱུར་སོག་གྤྱི་ཀ་བ་དེ་ལུང་རྤྱིགས་དཔེ་གསུམ་

གྤྱིས་གསལ་བར་བྱས་འདུག་པས། དེ་ལས་རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་རོམ་རྤྱིག་གྤྱི་གསར་རོམ་བྱེད་ཐབས་

ལས་དངོས་ཡོད་ལྟེ་བར་བཟུང་བའྤྱི་མས་སྣང་ཐོན་སྟེ། “བོད་ཀྤྱི་རོམ་རྤྱིག་བརམ་བྱ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་

རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་ཀྤྱི་རོམ་རྤྱིག་བརམ་བྱ་དག་ནྤྱི། བོད་ཀྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བས་ས་བོན་དང་རང་གཞྤྱི་

བྱས་པ་དང་བོད་ཀྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བ་དེ་དག་བོད་རྤྱིགས་ཀྤྱི་རོམ་པ་པོའ་ིསེམས་ལ་ཚུར་སྣང་བྱུང་བའྤྱི་

                                                        
① 《སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་སན་སར་དི་གཏུགས་ཞུ་བྱ།》བཅར་འདིའི་རེག་ཟིག ༢༠༡༨ལོའ་ིཟླ༣པོའ་ིཚེས་༡༨ིན། ཤ ༨ 
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ཐོན་དངོས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། དངོས་ཡོད་རྤྱིང་ལུགས་ཀྤྱི་ཆ་ངེས་ཅན་ཞྤྱིག་ལྡན་ཡོད།” ① ཅེས་པའྤྱི་གཞུང་

ལུགས་ཀྤྱི་ཟབ་ཚད་གསལ་སོྟན་བྱས་ཤྤྱིང་། རེ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་བོས་གཏོང་ཆེན་པོའ་ིསྤྱིང་སོྟབས་དང་ཐོས་

བརོན་རྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས། བསླབ་པ་མཐའ་མེད་ཀྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས། བདེན་པ་གཙིགས་འཛིན་གྤྱི་སྤྱིང་

སོྟབས། རྒྱལ་བསྟན་སོག་བདོས་ཀྤྱིས་སྲུང་འཛིན་བྱས་པའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་བཅས་ལྟེ་བར་བཟུང་ནས། གལ་བོ་

ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྤྱི་སོ་ནས་ད་ལྟའྤྱི་རྤྱིག་གནས་སློབ་སོང་གྤྱི་མཁའ་དབུགས་ལ་བརག་གཞྤྱིགས་དང་། ཕྤྱི་

རབས་པའྤྱི་བོ་ངོར་བག་ཆགས་དང་སྐུལ་འདེབས་ཀྤྱིས་ཤེད་ཤུགས་སམ་ནུས་པ་བཏོན་འདུག་སྟེ། ཆོས་རེ་

དོན་གྲུབ་རྤྱིན་ཆེན་གྤྱི་གུ་ཡངས་ལ་གནད་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སློབ་གསོའ་ིཐབས་ལམ་གྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་དང་། དགོངས་

པ་རལ་འདོན་བྱས་པ་ནྤྱི་དེང་དུས་སློབ་གསོ་སེམས་ཁམས་རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་ལུགས་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་

པའྤྱི་ཆོད་བསོམས་ཤྤྱིག་ཏུ་མངོན་ལ། “གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྤྱིས་འཇྤྱིག་རེན་འདྤྱི་ནས་བྱ་བ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་བསྒྲུབ་

འདོད་ཚེ། དེའྤྱི་ཆེད་དུ་བོས་བཏང་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་བྱེད་དགོས་པའང་གཏན་ཁེལ་ཡྤྱིན་ཏེ། བོས་བཏང་ཅྤྱི་ཡང་

མ་དགོས་པར་རླབས་ཆེན་གྤྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་ཐབས་ཡོད་ན་ནྤྱི། འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་སེ་བོ་ཡོད་ཚད་རླབས་ཆེན་གྤྱི་

སེས་བུར་འགྱུར་ཆོག་མོད། འཇྤྱིག་རེན་འདྤྱི་ན་སེས་བུ་ཆེན་པོ་ཉུང་ཙམ་ལས་མྤྱི་འབྱུང་བའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྤྱི་

མྤྱི་ཕལ་མོ་ཆེར་བོས་བཏང་གྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་མེད་པས་རེད”②ཅེས། རེ་རྤྱིན་པོ་ཆེས་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་གྤྱི་

བྱ་བཞག་ཆེན་པོའ་ིཆེད་དུ་དཀའ་བ་བརྒྱ་དང་འབད་པ་སོྟང་གྤྱིས་གུས་རག་གྤྱི་བརོན་པའྤྱི་རྒྱུན་བསྤྱིང་

བའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་དང་། ཐ་ན་རང་གྤྱི་སེས་མར་ཞལ་ཐུག་པའྤྱི་སྐལ་བ་བོས་བཏང་པའྤྱི་དོན་དངོས་སོགས་ནྤྱི་

སེས་བུ་ཆེན་པོ་ཉུང་བ་ལས་མྤྱི་འབྱུང་བའྤྱི་རྒྱུ་རེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དགོངས་ཚུལ་བཏོན་གནང་འདུག་པ་དང་། 

རང་རེའྤྱི་འཆར་ཅན་གྤྱི་རྤྱིགས་པར་སྐུ་སེ་དང་མངོན་མཁྱེན་རོགས་སད་ཀྤྱི་སེས་བུ་ཆེན་པོ་ཆུང་དུས་ནས་

ངོས་འཛིན་བྱས་པའྤྱི་སྣང་ཚུལ་ལས་བརྒལ་ཏེ། རེ་ྤྱིད་འཚོ་གཞེས་ཀྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་ཁོད་ཡངས་མོ་

                                                        
① བུ་ཚེ་རིང་། 《 བོད་ཀི་རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་རོམ་རིག་ནི་དངོས་ཡོད་དང་འཆར་ཡན་རིང་ལུགས་ཀི་རོམ་ཐབས་ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་འབས་བུ་ཡིན་
ཚུལ་སོར་གེང་བ།》 
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njc0NDcwMQ==&mid=2656761811&idx=4&s
n=5029be1d88821e18fd7693cfdd18a3cc&chksm=bd4acb418a3d42570c37130d1f50f07
cedf06ddd1f8b9fab7ac7a6651475cc7ff5b0048147a2&mpshare=1&scene=24&srcid=
02205QUFXNOGxgXYp4zNB6qN#rd  
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《སེས་ཆེན་གི་བཞུད་ལམ།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོ། ཤ ༨༥ 

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njc0NDcwMQ==&mid=2656761811&idx=4&sn=5029be1d88821e18fd7693cfdd18a3cc&chksm=bd4acb418a3d42570c37130d1f50f07cedf06ddd1f8b9fab7ac7a6651475cc7ff5b0048147a2&mpshare=1&scene=24&srcid=02205QUFXNOGxgXYp4zNB6qN#rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njc0NDcwMQ==&mid=2656761811&idx=4&sn=5029be1d88821e18fd7693cfdd18a3cc&chksm=bd4acb418a3d42570c37130d1f50f07cedf06ddd1f8b9fab7ac7a6651475cc7ff5b0048147a2&mpshare=1&scene=24&srcid=02205QUFXNOGxgXYp4zNB6qN#rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njc0NDcwMQ==&mid=2656761811&idx=4&sn=5029be1d88821e18fd7693cfdd18a3cc&chksm=bd4acb418a3d42570c37130d1f50f07cedf06ddd1f8b9fab7ac7a6651475cc7ff5b0048147a2&mpshare=1&scene=24&srcid=02205QUFXNOGxgXYp4zNB6qN#rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njc0NDcwMQ==&mid=2656761811&idx=4&sn=5029be1d88821e18fd7693cfdd18a3cc&chksm=bd4acb418a3d42570c37130d1f50f07cedf06ddd1f8b9fab7ac7a6651475cc7ff5b0048147a2&mpshare=1&scene=24&srcid=02205QUFXNOGxgXYp4zNB6qN#rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njc0NDcwMQ==&mid=2656761811&idx=4&sn=5029be1d88821e18fd7693cfdd18a3cc&chksm=bd4acb418a3d42570c37130d1f50f07cedf06ddd1f8b9fab7ac7a6651475cc7ff5b0048147a2&mpshare=1&scene=24&srcid=02205QUFXNOGxgXYp4zNB6qN#rd
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དེ་ནྤྱི་སེས་ཆེན་དམ་པར་འགྱུར་ཐུབ་པའྤྱི་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བོ་སོགས་སུ་རྤྱིགས་པས་དཔྱད་པ་སོགས་ལས། སོ་

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་སྔ་འཕོར་ཕྤྱི་མཐུད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྤྱིང་སོྟབས་དེ་ཡང་མངོན་ཐུབ་བོ།། 

མདོར་ན། ཁོང་གྤྱིས་རེ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་རོགས་བརོད་ལ་དཔྱད་འགེལ་བྱེད་ཐབས་ནྤྱི། སྔར་བྱོན་

སེས་བུའྤྱི་རྣམ་ཐར་གསར་རོམ་གྤྱི་ཚད་བཀག་དང་སོམ་གཞྤྱི་དེ་ལས་བརྒལ་ཏེ། གནའ་དེང་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་

གཤོག་ཟུང་གྤྱིས་དུས་སྐབས་གསར་བའྤྱི་རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་ཀྤྱི་ནམ་མཁའ་ལ་སྔར་བྱུང་མ་མོང་བའྤྱི་

རྤྱིག་པའྤྱི་ལྡྤྱིང་སྐོར་ཐེངས་ཤྤྱིག་བརྒྱབ་པ་དང་གྤྱིས་སུ་མེད་ལ། སེར་སའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཕག་ཟུང་གྤྱིས་

དུས་སྐབས་གསར་བའྤྱི་ཐ་སད་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ལྡུམ་རྭར་སྔར་སེ་མ་མོང་བའྤྱི་མེ་ཏོག་ཅྤྱིག་འདེབས་

འཛུགས་བྱས་པ་དབྱེར་མ་མཆྤྱིས་སོ།།  

༣ མཚན་དནོ་ལ་བརག་པ། 

རྣམ་ཐར་འདྤྱིའྤྱི་མཚན་བྱང་གྤྱི་ངོས་ནས་བརོད་དོན་གསལ་བར་སོྟན་པའྤྱི་ནུས་པ་དང་ཁྱད་

ཆོས་འདུག་སྟེ། སྤྱིར་མཚན་འདོགས་པའྤྱི་དགོས་པ་ནྤྱི། མཚན་དོན་གྤྱི་འབྲེལ་བ་ཤེས་ནས་བང་དོར་གྤྱི་

དོན་ལ་མྤྱི་རོངས་པ་དེ་ཡྤྱིན། “ཁྱད་པར་འདྤྱིར་བརོད་བྱ་ལ་བཏགས་པས། དབང་པོ་རབ་ཀྤྱིས་མཚན་ཙམ་

མཐོང་བས་དབུ་ཞབས་ཀྤྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད། འབྲྤྱིང་གྤྱིས་ཕོགས་ཙམ་རོགས། ཐ་མས་སན་སོྣད་

ལ་ཁ་བྱང་བཏགས་པ་ལྟར་གེགས་བམ་བཙལ་སླ་བའྤྱི་དགོས་པ་ཡོད་དོ” ① ཞེས་པ་ལྟར། ཁོ་བོར་དབང་བོ་

རབ་བཞྤྱིན་དབུ་ཞབས་ཀྤྱི་དོན་བྱང་ཆུབ་པའྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་མྤྱི་མངའ་མོད། དབང་བོ་འབྲྤྱིང་གྤྱིས་ཕོགས་ཙམ་

རོགས་པའྤྱི་རྣམ་རོག་བྱུང་བ་སྟེ། རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པའྤྱི་མས་རོགས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་

པའྤྱི་བརྒྱུད་རྤྱིམ་བརོད་པའྤྱི་རང་རྣམ་གྤྱི་འགེལ་བ་ཡྤྱིན་པ་མཐོང་ཐུབ་ལ། སེས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་སོ་སོ་

སེས་བོ་ཕལ་བའྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་བཞུད་ལམ་རྤྱིང་མོ་དེ་བརོད་པ་མྤྱིན་པ་མངོན་གསལ་ཏེ། “སེས་བུ་གང་ཞྤྱིག་

རང་རྒྱུད་གཏོགས་པའྤྱི་སྡུག་བསྔལ་གྤྱིས་མྤྱི་བཟོད་པས་རེན་བྱས་ནས་གཞན་གྤྱི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཡྤྱིན་

ཀུན་ཡང་དག་པ་སྟེ་གཏན་ཟད་པར་འདོད་པའྤྱི་སེས་བུ་དེ་ནྤྱི་མཆོག་གམ་ཆེན་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་
                                                        
① མཁན་པོ་ཀུན་དཔལ། 《སོད་འཇུག་སོམ་རིམ་དང་ཚིག་འགྲེལ་བ་མའི་ཞལ་ལུང་།》 ལྷ་ས། སེར་གཙུག་ནང་བསྟན་དཔེ་རིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕོགས་སིག་
ཁང་། ཤ ༣༠ 
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ནོ།།” ① ཞེས་ས་དོན་གསལ་བས། འདྤྱི་ལྟ་བུའྤྱི་སེས་ཆེན་ནྤྱི་འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའ་ིཚེ་

རབས་གཅྤྱིག་གྤྱི་འདུན་མ་ལམ་ཁྱེར་གྤྱི་འབྲས་བུའྤྱི་སྟེང་ནས་བཏགས་གནང་བ་ཞྤྱིག་ཏུ་སེམས།  

དེ་བས་རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་འདྤྱིའྤྱི་མཚན་བྱང་འདོགས་ལུགས་ཀྤྱི་ངོས་ནས་བརོད་ནའང་ཁྱད་

ཆོས་རང་མཚན་པ་ལྡན་ཏེ། སྔོན་གྤྱི་དམ་པ་གོང་མའྤྱི་རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་ཀྤྱི་མཚན་བྱང་ནྤྱི་ཚིག་རྒྱན་

སན་ངག་གྤྱིས་ཆེས་ཆེར་བརྒྱན་པའྤྱི་ཚིག་ཚོགས་རྤྱིང་བོ་ཕལ་ཆེ་བ་སྟེ། དཔེར་ན། མཁས་དབང་ཚེ་ཏན་

ཞབས་དྲུང་གྤྱིས་བརམས་པའྤྱི《འཇམ་དབྱངས་བ་མ་རོྡ་རེ་སེམས་དཔའྤྱི་ངོ་བོ་བཀའ་དྲྤྱིན་མཚུངས་མེད་རེ་

བཙུན་འཇྤྱིགས་མེད་རྤྱིགས་པའྤྱི་བོ་གོས་དཔལ་བཟང་བོའ་ིརྣམ་པར་ཐར་བ་བདེན་གཏམ་རྣ་བའྤྱི་བདུད་

རྤྱི་ཞེས་བྱ་བའྤྱི་ཁ་སྐོང་སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་བཞད་པའྤྱི་འཁྤྱི་ཤྤྱིང》དང་། 《ཁྱབ་བདག་རོྡ་རེ་སེམས་དཔའྤྱི་ངོ་

བོ་བཀའ་དྲྤྱིན་མཚུངས་མེད་རེ་བཙུན་འཇྤྱིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་བོའ་ིགསང་གསུམ་

རད་དུ་བྱུང་བའྤྱི་རོགས་པ་བརོད་པ་གདུང་སེལ་སན་གྤྱི་ལོན་པ》 བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་མཛད་

པའྤྱི《ཡོངས་རོགས་བསྟན་པའྤྱི་མངའ་བདག་རེ་བཙུན་བོ་བཟང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་བོའ་ི

བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས་སུ་བརོད་པ་དད་གསུམ་ཀུ་མུད་བཞད་པའྤྱི་ཟ་ཟེར》སོགས་སྔ་མའྤྱི་སོལ་ལྟར་ཚིག་སྣ་

རྤྱིང་བའྤྱི་རྣམ་ཐར་མཚན་བྱང་དུ་སྣང་མོད། འོན་ཀང་། 《སེས་ཆེན་གྤྱི་བཞུད་ལམ》ལྟ་བུའྤྱི་ཚིག་ཉུང་

གནད་འདུས་པ་རྤྱིན་ཆེན་རྤྱིལ་བུའྤྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་། བསམ་དོན་ཁོང་དུ་སེད་པ་ན་ཆུང་ཟུར་མྤྱིག་གྤྱི་ཁྱད་

ཆོས་ཟུང་ལྡན་གྤྱི་མཚན་བྱང་བཏགས་པའྤྱི་རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་ཅུང་དཀོན་མོའ་ིཚུལ་དུ་གནས་པས། 

མཚན་བྱང་མཇལ་བ་ཙམ་གྤྱིས་ལྟ་འདོད་ཀོག་འདོད་ཀྤྱི་བོ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཤུགས་སུ་སེ་བ་སྟེ། སེས་ཆེན་

འདྤྱི་སུ་ཡྤྱིན་ནམ། ཁོང་གྤྱི་ངོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའྤྱི་ལམ་ཅྤྱི་འདྲ་ཞྤྱིག་ལ་བཞུད་དེ། རླབས་ཆེན་གྤྱི་མྤྱི་སྣ་

ཞྤྱིག་ལ་གྱུར་བ་ཡྤྱིན་ནམ་ལྟ་བུ་རོགས་པ་འཆར་ཡན་གྤྱི་འདྲྤྱི་རགས་མང་པོ་ཞྤྱིག་བོ་ནང་དུ་འཆར་ནས། ལྟ་

ཀོག་གྤྱི་ལས་ལ་དགའ་བཞྤྱིན་སོ་བཞྤྱིན་འཇུག་པའྤྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐོན་པ་ནྤྱི་ཁོང་གྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་རལ་དང་

ཐུན་མྤྱིན་བོ་གོས་ཀྤྱི་རྤྱིག་འཕྲུལ་ཞྤྱིག་ཏུ་འདོད་དོ།། 

མདོར་ན། 《སེས་ཆེན་གྤྱི་བཞུད་ལམ》ནྤྱི་ཕྤྱི་སྤྱིག་གཞྤྱིའྤྱི་རྣམ་པ་དང་ནང་བརོད་བྱའྤྱི་ཟབ་དོན་
                                                        
① རེ་བཙུན་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།《ལམ་སོན་གི་འགྲེལ་བ་ཡིད་ཀི་སྟེགས་བུ།》ལྷ་ས། སེར་གཙུག་ནང་བསྟན་དཔེ་རིང་འཚོལ་བསྡུ་
ཕོགས་སིག་ཁང་། ཤ ༡༡ནས༡༢བར། 
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ལ་སོགས་ལ་ཁྱད་ཡོན་རང་མཚན་པ་ཞྤྱིག་མཆྤྱིས་པ་མ་ཟད། ཕྤྱི་རབས་པར་རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་དགེ་

སོན་ལ་སྟངས་འཛིན་ཡང་དག་ཡོང་བ་དང་། དཀའ་བ་ཁྱད་གསོད་དང་ངལ་བ་དང་ལེན་གྤྱིས་ཐོས་པ་

གསོག་པའྤྱི་ལམ་བུ་ཤྤྱིག་ཏུ་ཕྤྱིར་ལྡོག་མེད་པར་འཇུག་པའྤྱི་བོ་སོབས་སེད་བསྤྱིངས་དང་། བདེན་པ་བདེན་

ཐུབ་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་འགེལ་བརོད་ཀྤྱི་འདུ་ཤེས་དང་རྤྱིན་ཐང་ཟབ་ཏུ་བཏང་གནང་བས། ཁོང་གྤྱིས་དུས་རབས་

ཀྤྱི་སྤྱི་འགོས་དང་མཐུན་པའྤྱི་རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་ཀྤྱི་གསར་རོམ་ཐབས་ལམ་འདྤྱིས། མ་འོངས་པའྤྱི་བོད་

ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྲུང་འཛིན་གྤྱི་རྒྱུན་མཐུད་པ་དང་། རྤྱིག་གནས་རང་རོན་གྤྱི་ཤེད་མོང་རྒྱས་པར་བྱས་པ་ལ་

ང་ཚོས་དང་དོད་དང་སྣང་འཇོག་གྤྱི་བོ་གཟུ་བོ། རྤྱིག་པ་མྱུར་མོ། རྤྱི་རྣོན་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཤྤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་

འདོད་དོ།།  

གིས། རིག་གནས་ཀི་འགྲུལ་བཞུད《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར》  

རྤྱིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་མ་ཤེས་ན་རྤྱིག་གནས་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ཐབས་བྲལ་ཞྤྱིང་། 

རྤྱིག་གནས་འཕོ་འགྱུར་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱས་ན། ང་ཚོས་ད་ལྟའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྣང་ཚུལ་གསལ་

བོར་རོགས་པར་རོྔ་ཐོགས་པས། 《ཧྤྱི་མ་ལ་ཡའྤྱི་ཕར་ཚུར》ཞེས་པ་ནྤྱི་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་

གྤྱིས་རང་རྤྱིགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་འགོ་ཁུངས་སུ་བཞེད་པའྤྱི་རྒྱ་གར་ཀྤྱི་ས་ཆུའྤྱི་དཔྱད་པ་ནས་

འགོ་བཟུང་། མྤྱི་རྤྱིགས་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་ར་བར་སྔོག་འདོན་དང་འབྲེལ། རང་རྤྱིགས་མེས་པོའ་ིསེས་ཁུངས་དང་

རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཆུ་འགོ་བཅས་ལ་རྤྱིགས་པས་བསྐོར་བའྤྱི་རེག་ཟྤྱིག《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྤྱི་ཐང་མའྤྱི》ལེའུ་

དང་པོ་འཆད་ཁྤྱིད་གནང་བའྤྱི་བརམས་ཆོས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། བརམས་ཆོས་དེས་སླར་ཡང་ང་ཚོ་རྤྱིག་

གནས་ཀྤྱི་འགྲུལ་བཞུད་ཅྤྱིག་ལ་འཁྤྱིད་ཅྤྱིང་། ཞྤྱིབ་འཇུག་གྤྱི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞྤྱིག་བསྟན་གནང་བར་

སེམས་པས། གཤམ་དུ་དེའྤྱི་དོན་ཞྤྱིབ་པར་བཤད་ན།  

༡《གསེར་ཐང》འཆད་འགེལ་གྤྱི་ཀུན་སླངོ་། 

ཁོང་གྤྱིས《གསེར་གྤྱི་ཐང་མའྤྱི》ཚིག་དོན་གྤྱི་ངོ་གདོང་རེ་རེར་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་བོས་དཔྱད་ཅྤྱིང་། 
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ཚིག་ལུས་ཀྤྱི་རྒྱབ་དོན་རེ་རེ་སྔོག་འདོན་གྤྱིས་ཕྤྱི་རབས་ས་སེར་ཡོངས་ཀྤྱི་ལེགས་བྱང་གྤྱི་གན་མཛོད་

བགང་བར་བྱེད་པ་དང་རྣམ་འབྱེད་ཀྤྱི་རྤྱིག་པའྤྱི་རྣོར་བཏང་སྟེ། ཆོས་དང་ཆོས་མྤྱིན་གྤྱི་ལེ་ལག་ཡོངས་ལ་

དཔྱོད་ཤེས་ཀྤྱི་མྤྱིག་ཕ་དོག་མེད་པར་བལྟ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེབས་དང་ཕོགས་སོྟན་བྱས་འདུག་པར་འདོད་དེ། 

“ཁོང་གྤྱི《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》གྤྱི་ནང་ནས་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་འགོ་ཁུངས་འདེད་སྟངས་ཀྤྱི་དཔྱད་

ཐབས། བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་དེ་མང་ཕོགས་ཤྤྱིག་དེང་རབས་ཀྤྱི་ནུབ་ཕོགས་ཀྤྱི་མཁས་པའྤྱི་དཔྱད་ཐབས་

དང་། བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ཀྤྱི་ཤུགས་རེན་ཐེབས་འདུག་པ་གསལ་བོ་རེད། ང་ཚོ་བོད་ཀྤྱི་དགོན་པ་

རྣམས་ལ་མཚོན་ན། བོད་རང་གྤྱི་སོལ་རྒྱུན་གཏན་ཚིགས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་འགོ་ཕོགས་ཀྤྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་

བྱའྤྱི་རྣམ་གངས་ལ་བརྡར་ཤ་གཅོད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྤྱིན་པར་མ་ཟད། དེའྤྱི་སྟེང་ལ་དེང་གྤྱི་ནུབ་ཕོགས་

པའྤྱི་དཔྱད་ཐབས་དང་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ཀྤྱི་འདྤྱིའྤྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་བྱའྤྱི་རྣམ་གཞག་ཕ་རགས་ལ་

དཔྱད་པ་གཏོང་རྒྱུ་འདྤྱི་ཅུང་རྒྱུན་ཆད་འདུག་པས། 《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》ནང་གྤྱི་དཔྱད་པ་གཏོང་

ཕོགས་དང་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ལ་དལ་མོ་བྱས་ནས་ཅྤྱིག་བལྟས་ཏེ། ང་ཚོའྤྱི་དེང་རབས་ནུབ་ཕོགས་ཀྤྱི་

མཁས་པའྤྱི་དཔྱད་ཐབས་དང་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ཀྤྱི་སྟེང་ནས། རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་འགོ་ཁུངས་

འཚོལ་སྟངས་འདྤྱི་དག་ཐད་ལ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་ནས། ངས《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་

ཐང》གྤྱི་ལེའུ་དང་པོ་དེ་ཁྤྱིད་ཁུལ་བྱེད་དོན་དེ་ཡྤྱིན།”①ཞེས་ ཁོང་གྤྱིས་གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང་འཆད་ཁྤྱིད་

གནང་དོན་ནྤྱི། ང་ཚོས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྣང་ཚུལ་ཅྤྱི་འདྲ་ཞྤྱིག་ལ་སློབ་སོང་དང་ཞྤྱིབ་འཇུག དཔྱད་པ་བྱས་

ཀང་གཙོ་བོར་བདེན་དོན་མཐའ་འཁོྱངས་བ་དང་། གནས་ལུགས་ངོ་མ་ཤེས་རོགས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན་པ་

ལས། དད་པའྤྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ཅྤྱི་གསུངས་ཚད་མར་འཛིན་པའྤྱི་བྱེད་སྟངས་དེ་རྤྱིགས་གཏན་ནས་སོང་

དགོས་པའྤྱི་བསམ་བོ་ཞྤྱིག་བསྟན་གནང་ཡོད་ལ། མྤྱི་རྤྱིགས་གཞན་གྤྱི་སྔོན་ཐོན་གྤྱི་ཞྤྱིབ་འཇུག་ཐབས་ཤེས་

དང་ལག་རལ་སོགས་སློབ་སོང་བྱས་ཏེ། རང་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་འཐུས་སོ་ཚང་བ་དང་ལེགས་སུ་

གཏོང་དགོས་པའྤྱི་བསམ་བོ་ཞྤྱིག་བརྒྱུད་བསགས་གནང་ཕྤྱིར་འཆད་ཁྤྱིད་གནང་བར་འདོད་དེ། རང་རེའྤྱི་

དགོན་སེའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་འོ་མས་གསོས་པའྤྱི་རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་སེ་དང་སྤྱི་ཚོགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་མ་

                                                        
① 《སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་སན་སར་དི་གཏུགས་ཞུ་བྱ།》བཅར་འདིའི་རེག་ཟིག ༢༠༡༨ལོའ་ིཟླ༣པོའ་ིཚེས་༡༨ིན། ཤ ༦ 
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མས་བསངས་པའྤྱི་གཞོན་གསར་དག་གྤྱིས། དཔྱོད་ཤེས་བོ་མྤྱིག་མ་རྤྱིག་པའྤྱི་ཕ་ཡོལ་གྤྱིས་མྤྱི་སྤྱིབ་པར་

མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྤྱི་བསམ་བོའ་ིསྤྱིང་སོྟབས་དང་། དྲང་གཞག་གྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་ལྟ་བར་སློབ་

སོང་དང་། ཕྤྱིས་ཀྤྱི་ཞྤྱིབ་འཇུག་གྤྱི་གྲུབ་དོན་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བ་བཅས་ལ་མྤྱིག་ལྟོས་འཕེར་བའྤྱི་དགེ་

མཚན་འདུག་པས། དེ་དག་གྤྱི་ཕོགས་རེ་རེ་ནས་དམ་པའྤྱི་ཆོས་ལ་བརྒྱ་ཚར་གྤྱི་དཔེ་ལྟར་འཇུག་པའྤྱི་

དགོས་པ་དང་། ཀུན་སློང་སྔོན་སོང་གྤྱིས་འཕྤྱིན་ལས་འདྤྱི་དོན་འཁྱེར་གནང་འདུག་གོ ། 

༢《ཧྤྱི་མ་ལ་ཡའྤྱི་ཕར་ཚུར》གྤྱི་འགྲུལ་བཞུད། 

མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྤྱི《རྒྱལ་ཁམས་རྤྱིག་པས་བསྐོར་བའྤྱི་གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྤྱི་

ཐང་མ》ནྤྱི་ཁོང་ྤྱིད་དགུང་ལོ་སོ་གྤྱིས་སྟེང་བརམས་གྲུབ་གནང་ཞྤྱིང་། གཙོ་ཆེར་རྤྱི་བོ་ཧྤྱི་མ་ལ་ཡའྤྱི་ཕ་

རོལ་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་འགོ་ཁུངས་རད་ཞྤྱིབ་བྱས་པའྤྱི་བརྒྱུད་རྤྱིམ་ཟྤྱིན་ཐོར་བཀོད་པའྤྱི་བསྟན་བཅོས་ཤྤྱིག་

ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དེང་གྤྱི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་འབྲེལ་བར་རྒྱུས་ལོན་དང་བརག་གཞྤྱིག་ལ་མེད་

དུ་མྤྱི་རུང་བའྤྱི་བསྟན་བཅོས་ཤྤྱིག་ཏུ་གྲུབ་འདུག་པར་མ་ཟད། བརོད་བྱ་དོན་གྤྱི་ལུས་དང་རོད་བྱེད་ཚིག་གྤྱི་

ལུས་གྤྱིས་ལ་དགེ་མཚན་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་སན་པའྤྱི་གགས་པ་ས་སྟེང་དུ་ཁྱབ་ཅྤྱིང་། མཛད་པའྤྱི་འཕྤྱིན་

ལས་བསྐལ་བརྒྱར་གནས་པ་སྟེ། འདྤྱིས་རང་རེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་གཙོ་བོས་ཧྤྱི་མ་ལ་ཡའྤྱི་ཕ་རོལ་གྤྱི་

རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་མཛེས་སྡུག་ཅྤྱིག་ཀང་མཐོང་བར་བྱས་འདུག་ཅྤྱིང་། ཚིག་དོན་གྤྱི་ཆ་གང་ནས་ཀང་རྤྱིག་

གསར་གྤྱི་ལྷད་ཞུགས་པས་རོྡ་དོན་ལ་བདེན་ཁ་ཤྤྱིན་ཏུ་ཆེའོ།། 

གཞུང་དངོས་ཀྤྱི་འཆད་པའྤྱི་ཁོད་དུ་རང་རེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་དེ་གཞུང་ར་ཆེན་པོ་གྤྱིས་ལ་

བརྒྱུས་ཤྤྱིང་། འཁྤྱིལ་འཁྱུད་ཀྤྱི་རྣམ་པས་འཕེལ་ཞྤྱིང་རྒྱས་པའྤྱི་སོར་དབྱེ་གནང་འདུག་སྟེ། དེ་ཡང”རྒྱལ་པོ་

སོང་བཙན་སམ་པོའ་ིཡར་སྔོན་དུ་བོད་ཡུལ་སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་གསུམ་གྤྱིས་བསངས་པའྤྱི་དུས་རབས་ཏེ། 

གཡུང་དྲུང་བོན་དེ་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ལྟེ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྐབས་དེ་ཡྤྱིན།” ① ཞེས་བཙན་པོ་ཁྤྱི་སོང་བཙན་

སྐུ་གོང་གྤྱི་དུས་བབ་ཀྤྱི་གཞྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་གདོད་རྣམ་རྤྱིག་གནས་སྟེ། གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་གདོད་ཆོས་ཀྤྱི་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༡༡ 
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རོང་སྟུག་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྤྱིག་དང་། “རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་སམ་པོའ་ིསྐབས་མན་་་་་་དེ་ནས་

བཟུང་རྒྱ་གར་གྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་བོད་ལ་རྤྱིམ་གྤྱིས་དར་ཞྤྱིང་། དུས་ཕྤྱིས་སུ། ཤེས་རྤྱིག་དེ་ྤྱིད་བོད་

ཀྤྱི་གཙོ་རྒྱུགས་རྤྱིག་གནས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས། ད་ལྟའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་གཙོ་རྒྱུགས་རྤྱིག་གནས་ནྤྱི་གཙོ་བོ་རྒྱ་

གར་ནས་བརྒྱུད་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་ལྟ་གྲུབ་སྤྱིང་པོར་བྱས་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་

རེད།”①ཅེས་ཆོས་ལུགས་རྤྱིགས་མྤྱི་འདྲ་བ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བརྒྱུད་རྤྱིམ་བརོད་ཅྤྱིང་། སེམས་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་རེ་

དོགས་གཅོད་བྱེད་ཀྤྱི་ཆོས་ལུགས་སམ་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱིས་སོག་ཤྤྱིང་བྱས་པའྤྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་བསམ་

བོའ་ིདགོངས་གཞྤྱིས་རྒྱ་བཏབ་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས། ཚུར་རྤྱི་བོ་གངས་ཅན་གྤྱི་འགོ་བའྤྱི་དཔྱྤྱིད་དུ་ཤར་བའྤྱི་

བསེད་འབྲས་དེ་གྤྱིས་སྟེ། ཕྤྱི་མ་ནྤྱི་གཙོ་ཆེར”རྤྱིག་པའྤྱི་ཁྱེའུ”②དག་གྤྱིས་དཀའ་མོའ་ིཚེགས་དང་དཀོན་

མོའ་ིརྒྱུའྤྱི་འགོ་སོང་གྤྱིས་བཀུག་ཅྤྱིང་སེལ་བའྤྱི་བསམ་བོའ་ིརྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་གྲུབ་དོན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། ད་

ལྟའྤྱི་བར་རང་རེའྤྱི་ཡུལ་འདྤྱིར་དུས་ཀྤྱི་སྐལ་བའྤྱི་བསེགས་བསྤྱིང་ཡུན་རྤྱིང་ལ། ཡུལ་གྤྱི་ཁེབས་ཚད་ཀྤྱི་རྒྱ་

ཁོྱན་ཆེ་བའྤྱི་རྣམ་པས་གནས་ཤྤྱིང་ཚུགས་པས་གཙོ་རྒྱུགས་རྤྱིག་གནས་ལྟ་བུར་ཆགས་འདུག་པར་མ་ཟད། 

རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་གདོད་རྣམ་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རང་རོྡ་ལ་སྒུལ་སོད་དང་གཡོ་སོམས་ཤུགས་ཆེར་བྱས་པའྤྱི་རང་

བཟོའ་ིབདག་འཛིན་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཤྤྱིག་ཀང་ཡྤྱིན། དེ་བས”ཕྤྱིས་སུ་བོད་པའྤྱི་གཙོ་རྒྱུག་རྤྱིག་གནས་སུ་

གྱུར་པའྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་གང་དེའྤྱི་བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཤྤྱིག་བྲྤྱི་བ་ལའང་། རྤྱིག་གནས་དེ་ཧྤྱི་མ་ལའྤྱི་ཕ་རོལ་ན་

ཡོད་དུས་ཀྤྱི་གནས་ཚུལ་དང་། དེ་ནས་ཧྤྱི་མ་ལའྤྱི་ཚུ་རོལ་ཏུ་སླེབས་རེས་ཀྤྱི་གནས་ཚུལ་བཅས་ཚན་པ་

གྤྱིས་སུ་ཕེ་ནས་མ་བྲྤྱིས་ཐུ་མེད་ཆགས་ཡོད”③ཅེས། ཁོང་གྤྱིས་རྤྱིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་འདྤྱིའྤྱི་སྔ་ཕྤྱིའྤྱི་ཆགས་

འཇྤྱིག་གྤྱིས་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་དུས་བབ་གཞྤྱིར་བཟུང་ནས། རྤྱི་བོ་ཧྤྱི་མ་ལ་ཡའྤྱི་ཕར་ཚུར་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ལྟ་

བའྤྱི་སྟངས་འཛིན་འདྤྱི་ཆགས་པར་བཞེད། འོ་ན། རྤྱིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་བྱེད་པ་ནྤྱི་གང་དགའ་ཅྤྱི་འགེབ་

ཀྤྱིས་མྤྱི་འོང་པར་དེ་ལ་ལུང་རྤྱིགས་ཟུང་འཇུག་གྤྱིས་རྤྱིང་སོྣན་དང་། དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ཀྤྱི་ཟབ་ཁྱད་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༡༢ 
② འདིར་རིག་པའི་ཁེའུ་ཞེས་གདགས་དོན་ནི་རོང་བོ་དགེ་འདུན་རབ་གསལ་ལགས་ཀ《ིརིག་པའི་ཁེའུ》ཞེས་པའི་དེབ་ཀི་མཚན་བྱང་གི་བརོད་དོན་གི་
འགྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་གི་འདལ་ཀ་ཆེར་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ།། 
③ སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༡༢ནས༡༣བར། 
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ལ་དཔྱོད་མཁས་ཀྤྱི་བོས་དཔྱད་དཔྱོད་ཡོད་པ་ནྤྱི་འོས་པའྤྱི་གནས་ཤྤྱིག་ཏུ་འཁུམས།  

རང་སོ་སོའ་ིརྤྱིགས་པའྤྱི་བརྡར་གཅོད་ཀྤྱི་རྣོ་དབལ་མྤྱི་འདྲ་བར་དེའྤྱི་བསེད་པའྤྱི་གྲུབ་དོན་ལའང་

ཚུལ་ལུགས་དང་འགབ་མྤྱིན་གྤྱི་ཆ་མང་པོ་ཡོད་པས། རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་དཔྱད་གཞྤྱི་གང་ལ་སོམ་ཚིག་གྤྱིས་རྒྱ་

འདེབས་པ་ནྤྱི་གཟུང་རྣམ་གྤྱི་རྤྱིགས་པས་གཞྤྱི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ཀྤྱི་གྲུབ་དོན་ཕ་ཞྤྱིང་ཕ་བ་རྣམས་

ལ་དཔྱོད་ཤེས་ཀྤྱི་མྤྱིག་གྤྱིས་བལྟས་ཏེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པས། དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ཀྤྱི་གདོད་

གཞྤྱི་ལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སོགས་འགལ་བ་ལྟག་སོད་དང་། ངོ་བོ་གཅྤྱིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའྤྱི་གནས་ལུགས་

ཤྤྱིག་འདུག་རེན། ལྟོས་མེད་ཀྤྱི་སོམ་ཚིག་འཇོག་པ་ནྤྱི་གནམ་ངོར་མཆྤྱིལ་མ་འདེབས་པའྤྱི་དཔེར་འགྱུར་

པས། ཁོང་ལྟ་བུ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་ཆུ་གང་རྒྱས་པའྤྱི་དཔྱོད་ལྡན་གྤྱིས་དེ་ལྟར་སོར་དབྱེ་གནང་བའྤྱི་གཞྤྱི་མྤྱི་

རྤྱིགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་འཕེལ་རྤྱིམ་ངེས་ཅན་དང་འབྲེལ་བས། ཤེས་རབ་སྔོན་སོང་གྤྱིས་དཔྱད་པ་

དང་དོགས་དཔྱོད་ཀྤྱི་ཆ་ཡོངས་སུ་མ་ཁེབས་པ། འདྤྱིར་རྤྱིགས་པ་ཕོགས་ལྷུང་བས་བརྒལ་བརག་ཨ་འཐས་

བྱེད་པའང་སེའུ་བཅུ་པའྤྱི་ངག་དང་བོ་ལས་མ་འདས་སོ།། 

༣  ཞྤྱིབ་འཇུག་གྤྱི་ཐབས་ལམ་གསར་པ།  

《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》སློབ་ཁྤྱིད་བྱེད་པའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྤྱི། “འཇྤྱིག་རེན་རྤྱིལ་རྤྱིལ་

ཡྤྱིན་པ་དང༌། ས་ལྒང་འཁོར་བཞྤྱིན་ཡོད་ཅེས་པ་འདྤྱི་རོད་ར་གོར་གོར་ཞྤྱིག་ཏུ་དཀྤྱིལ་ཀྲུང་གྲུ་བཞྤྱི་ཞྤྱིག་

བཅས་ཏེ་བཞུགས་མཁན་གྤྱི་དམ་བཅའ་པ་ཞྤྱིག་དང༌། དེའྤྱི་དྲུང་དུ་ཐལ་མོ་དྲག་ཏུ་བརྡེབ་བཞྤྱིན་ཡར་རྒྱུག་

མར་རྒྱུག་གནང་མཁན་གྤྱི་རགས་གསལ་པ་ཞྤྱིག་དང་བཅས་མྤྱི་གྤྱིས་ཁ་ཤགས་བཀེས་པའྤྱི་གྲུབ་དོན་ཙམ་

ཞྤྱིག་མྤྱིན། མཚོ་འགྲུལ་པ་ཚོས་ཕོགས་སོྟན་འཁོར་ལོ་ལ་བརེན་ནས་དངོས་སུ་བསྐོར་བ་བརྒྱབ། མཁའ་

སོད་པ་ཚོས་བར་སྣང་ཁམས་ནས་མྤྱིག་གྤྱིས་བལྟས། མཐོང་བའྤྱི་དོན་དག་པར་དང་བརན་འཕྤྱིན་བརྒྱུད་

ནས་འཛམ་གྤྱིང་གྤྱི་མྤྱི་ཡོངས་རོགས་ལ་ལྟད་མོ་བསྟན། དེས་མྤྱི་ཚད་བཅོས་མའྤྱི་སྐར་མ་དག་གྤྱིས་ས་ལྒང་

ཧྲྤྱིལ་པོ་བསྐོར་བ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་བརྒྱབ་སྟེ། དཔག་ཚད་རྒྱང་གགས་ཚུན་ཆད་ཚད་ལེན་ཐྤྱིག་འདེབས་བྱས་

པ་སོགས་བསླུ་མེད་མངོན་སུམ་གྤྱི་མས་མོང་ཤ་སྟག་ཡྤྱིན་པས་དེ་ལ་རྤྱིགས་པ་སྐམ་པོས་ཅྤྱི་ཞྤྱིག་བྱར་
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ཡོད།” ① ཅེས་པའྤྱི་ཞྤྱིབ་འཇུག་གྤྱི་ཁ་སྟབས་གོམ་པོ་དང་བྱེད་ཐབས་གུ་དོག་མོ་དེར་ཁ་གཏད་ནས། བ་

སྤྲུལ་དགེ་བའྤྱི་བཤེས་གེན་རྣམས་གཙོ་བྱས་པའྤྱི་རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་ཚོགས་དགོན་སེའྤྱི་ཤག་ཁང་ནས་

ཞབས་ཐོན་བྱས་ཏེ། འཇྤྱིག་རེན་འདྤྱིའྤྱི་འཕེལ་ཕོགས་ལ་བལྟས་ནས་སྔར་སོང་ལ་ཕྤྱིར་མྤྱིག་དང་། མ་འོངས་

པར་རྒྱང་ལྟ་བྱ་དགོས་ཚུལ་དང་། དེ་དག་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཡྤྱིན་པས་དུས་རབས་ལ་ཕྤྱིར་མྤྱིག་ལྟ་ཤེས་པ་དང་

ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་བསླབ་བྱ་ལེན་མཁས་པ། དུས་རབས་ཀྤྱི་མདུན་ལ་ལངས་ནས་དེའྤྱི་འཕེལ་ཕོགས་མཐོང་ཐུབ་པ། 

སྤྱིད་ཇུས་ཀྤྱི་ལམ་ཕོགས་དང་སྤྱིག་སོལ་ལ་ངེས་ཆ་ལྡན་པ་སོགས་ཀྤྱི་ཁྱད་ཡོན་འབུར་འདོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན་

ཞྤྱིང་། སྤྱི་ཚོགས་སློབ་གསོའ་ིམཐོངས་འོག་ན་གནས་པའྤྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དག་གྤྱིས་ཞྤྱིབ་འཇུག་གནང་ཚུལ་

དེ་འཛམ་གྤྱིང་སྔོན་ཐོན་གྤྱི་རྒྱལ་ཕྤྱི་ནང་གྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་དེ་ཚོའྤྱི་ཞྤྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཐབས་ཀྤྱི་རེས་སེག་བཞྤྱིན་

ཡོད་པས། འདྤྱིར་འགེལ་བཤད་གནང་སའྤྱི་ཡུལ་ནྤྱི་གཙོ་བོ་དགེ་འདུན་པའྤྱི་ཚོགས་ཡྤྱིན་ཏེ། མཐོན་པོ་

རའྤྱི་བྲག་ཁུང་ནང་དང་དགོན་པའྤྱི་གྲྭ་ཤག དཔེ་ཆ་རང་བའྤྱི་ནང་དུ་མགོ་ཚུད་པའྤྱི་ཤེས་ཡོན་པའྤྱི་སེའྤྱི་

སྔར་གྤྱི་འཁོར་རྒྱ་དེ་ནས་གོལ་མ་ཐུབ་པའྤྱི་མས་སྣང་ལ་གདོང་གཏད་ནས། 《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》

འཆད་ཁྤྱིད་གནང་ནས་སླར་ཡང་འཇྤྱིག་རེན་ལ་ཡུལ་སྐོར་དུ་ཁྤྱིད།  

དེ་བས་བརོད་བྱ་ནྤྱི་རྤྱིག་གནས་འགྲུལ་བཞུད་ཀྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ཙམ་མ་ཡྤྱིན་པར། རབ་བྱུང་བཙུན་

པའྤྱི་སེར་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་གཏན་ཚིགས་རྤྱིགས་པའྤྱི་འགོ་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཤེས་བྱའྤྱི་རྣམ་གངས་ལ་བརྡར་ ཤ་

གཅོད་པའྤྱི་རང་གཞྤྱིའྤྱི་སྟེང་། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྤྱིས་དེང་རབས་ནུབ་ཕོགས་མཁས་

པའྤྱི་ཞྤྱིབ་འཇུག་གྤྱི་ཐབས་ལམ་དང་། བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་པ་གསར་བར་དང་ལེན་དང་། 

“མཐོང་ཐོས་དབང་པོའ་ིཡུལ་དུ་མ་གྱུར་བར།། ཁྱྤྱིམ་གྤྱི་མལ་དུ་དཔྱད་པས་མྤྱི་ཤེས་པའྤྱི།། ཕ་རགས་དོན་གྤྱི་

ཁྱད་པར་ཇྤྱི་སེད་ཅྤྱིག ། རྣམ་གསལ་དཔེ་ཡྤྱི་ལམ་ནས་འདྤྱིར་བཤད་བྱ།།” ② ཞེས་པ་ལྟ་བུའྤྱི་འདྲྤྱི་རགས་

བཀོད་པའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཀྤྱི་རང་གཞྤྱིའྤྱི་སྟེང་ནས། རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་འགོ་ཁུངས་འཚོལ་སྟངས། བསམ་

གཞྤྱིགས་བྱེད་ཐབས། གསར་རོམ་གནང་སྟངས་སོགས་ཕོགས་མང་པོའ་ིཐུན་མྤྱིན་གྤྱི་དགེ་མཚན་དང་ཁྱད་

ཆོས་དང་ལེན་གྤྱི་དགོས་པ་གཙོར་བཟུང་བས། དེ་འདྲའྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཐབས་ལམ་གྤྱི་གཞྤྱི་རྐང་དང་རེན་
                                                        
① ཚ་བ་མདའ་སྨྱུག 《ལོག་རོགས་སིང་སྟོབས།》འཕྲུལ་དེབ། ཤ ༨ནས༩བར། 
② 《དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གི་གསུང་རོམ།》（དེབ་དང་པོ།）ལྷ་ས། བོད་ལོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༨ལོ། ཤ ༢ 
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ཚུགས་པར། དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་དང་དུས་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་བསམ་བོའ་ིསྤྱིང་སོྟབས་ཤྤྱིག་གྲུབ་པར་

བྱེད་རྒྱུ་ཤྤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བའྤྱི་གནས་སུ་གྱུར་པས། ཆོས་ལུགས་དང་རྤྱིག་གནས། ལོ་རྒྱུས་སོགས་གང་ལ་

དཔྱད་པ་དང་ཞྤྱིབ་འཇུག་བྱ་བར་སྔོན་གྤྱི་ཤོད་རྒྱུན་དང་མཁས་པའྤྱི་བསྟན་བཅོས་ནང་གསལ་བའྤྱི་ལུང་

ཚིག་སྐམ་པོ་ཙམ་ལ་མྤྱི་བརེན་པར། ཀེ་རེར་ལངས་པའྤྱི་རོྡ་རྤྱིང་དང་། གསལ་ལེར་བྲྤྱིས་པའྤྱི་བྱང་བུ་དང་

ཤོག་དྲྤྱིལ། ས་ཡུལ་དངོས་ཀྤྱི་ར་སོད་ཕེར་བའྤྱི་དཔང་རགས་ཁུངས་བཙན་མང་པོ་ལྟེ་བར་འཛིན་པའྤྱི་

དགོངས་བ་རལ་འདོན་གནང་འདུག་སྟེ། “མ་གཞྤྱི་ནས་ལོ་རྒྱུས་ནྤྱི་ཆབ་སྤྱིད་ཀྤྱི་དགོས་དབང་སོགས་ལ་

བརེན་ནས་འཁོྱག་བརོད་བྱ་རྤྱིགས་པ་ཞྤྱིག་མ་ཡྤྱིན་པར། དོན་དངོས་གང་ཡྤྱིན་ྤྱིད་ལ་གཞྤྱིར་བྱས་ཏེ་སྨྲ་

དགོས་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། དཔང་རགས་དང་བཅས་པའྤྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁས་ལེན་རྒྱུ་ནྤྱི་ར་བ་ཡྤྱིན་

པ་རེད།” ① ཅེས་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་བདེན་དངོས་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་རྤྱིན་ཐང་དང་། དྲང་བདེན་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་སྤྱིང་

སོྟབས་ལ་གཙིགས་འཛིན་བྱ་དགོས་པའྤྱི་ལྟ་བ་བཟུང་འདུག་ཅྤྱིང་། “མྤྱིག་གྤྱིས་མཐོང་བ་དང་། རྣ་བས་ཐོས་

པ་ཁོ་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། ཤེས་པས་མཁས་པར་འགོ་བ་དང་། མྤྱི་ཤེས་པས་བླུན་པོར་

འགོ་བ་ཞྤྱིག་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ནའང་། རོླམ་པས་སྨྲས་ན་རྫུན་མཁན་དུ་འགོ་བ་ནྤྱི་སྨྲ་མྤྱི་དགོས་ལ། དེར་མ་ཟད་

སྐབས་འགར་གནད་ཆེན་པོ་རེ（མ）གོ་བ་དང་། ནོར་བའྤྱི་སོན་དུ་སོང་བ་ཡང་མང་བས། ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་

ཤེས་པ་ཞྤྱིག་བྱུང་ན་ནྤྱི་ཅྤྱིས་ཀང་དོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་ངེས།” ②  ཞེས་པར་ཡུལ་དངོས་རོག་ཞྤྱིབ་དང་དོན་

དངོས་བདེན་པར་ར་འཕོད་པའྤྱི་མས་ཞྤྱིབ་ཀྤྱི་མཐུན་འགྱུར་ཡོད་དགོས་པ་ནྤྱི། ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་གཞྤྱི་རའྤྱི་བང་

བྱར་ཁེལ་བས། ང་ཚོས་ཀང་ལོ་རྒྱུས་མས་ཞྤྱིབ་དང་བསར་སློག་གྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ཁོད་དུ་ར་དོན་དེ་རྒྱབ་བརེས་

སའྤྱི་བྲག་དང་རོྡག་གཏད་སའྤྱི་པོ་ཏོ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བས། རྤྱིག་པ་གསར་བས་རྤྱིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་

ལ་ཞྤྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་བྱུས་ཀྤྱི་ལེགས་བཤད་དེ་དག་གའུ་ཁ་སོར་གྤྱི་དཔེ་ལྟར་ཡྤྱིན་པས། དཔལ་

ཡོན་དང་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཟབ་ཁྱད་མྤྱི་འདྲ་བའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་རྤྱིག་པའྤྱི་སྟངས་འཛིན་གྤྱི་

ཆ་རེ་ཡོད་པ་གཞྤྱིར་བཟུང་ནས། ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་རྤྱིན་ཐང་ལྟ་བར་དུས་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་བྱས་ཏེ། གདོད་རྣམ་

ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱི་གདགས་གཞྤྱིར་གྱུར་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཕ་རགས་ཀུན་ལ་རྤྱི་རྣོན་པོ་དང་རྤྱིག་པ་གྤྱིམ་པོ་བྱེད་རྒྱུ་
                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༡༠ 
②
《དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གི་གསུང་རོམ།》（དེབ་དང་པོ།）ལྷ་ས། བོད་ལོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༨ལོ། ཤ ༢ 
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གལ་ཆེ་ཞྤྱིང་། དེ་ལས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྣང་ཚུལ་ཅྤྱི་འདྲ་དང་གང་འདྲ་ཞྤྱིག་ལ་ཞྤྱིབ་འཇུག་དཔྱད་པ་བྱེད་

དགོས་ན་ཡང་། རྤྱིགས་ལམ་ཕ་མོས་བརྡར་ཤ་གཅོད་རྒྱུ་དང་ས་ཡུལ་དངོས་ཀྤྱི་རོགས་ཞྤྱིབ་བྱ་རྒྱུ་གྤྱིས་ཁ་

བྲལ་ཐབས་མེད་པའྤྱི་ཚན་རྤྱིག་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་ལྟ་བ་འཛིན་དགོས་པའྤྱི་བསམ་བོ་དེ་བསྟན་འདུག 

མདོར་ན། འདྤྱིར་ཁོང་གྤྱིས་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྤྱིས་ཆོས་སྤྱིད་ཀྤྱི་བྱ་བ་ཆེ་ཕ་གང་འདྲ་ཞྤྱིག་

ལའང་རང་སོྟབས་ཀྤྱིས་བརག་དཔྱད་མཐར་ཕྤྱིན་པ་བགྤྱིས་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་གྤྱི་དྲྭ་བ་མཐའ་དག་བསལ་བའྤྱི་

རེས་སུ་གནའ་དེང་གྤྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གགས་པ་དག་གྤྱི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་མྤྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། 

རེ་དོགས་ཀྤྱི་འཆྤྱིང་རྒྱ་མཐའ་དག་ཅྤྱི་མྤྱི་སམ་པར་ཁྱད་དུ་བསད་དེ། དྲང་བདེན་གྤྱི་ལམ་ལ་ཐེ་མྤྱི་ཚོམ་པར་

འཇུག་པའྤྱི་མྤྱི་གཤྤྱིས་དང་སྤྱིང་སོྟབས་ལྟེ་བར་བཟུང་སྟེ། རང་རེའྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་འགོ་ཁུངས་དང་ངོ་བོ་

མཐོང་བའྤྱི་མེ་ལོང《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》འདྤྱི་ལ་བརེན་ནས། ང་ཚོའྤྱི་ཤེས་དཔལ་གྤྱིས་མྤྱིའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་བཟུང་བའྤྱི་གོ་གནས་ལ་དཔག་ཅྤྱིང་། བསམ་བོའ་ིསྤྱིང་སོྟབས་འདྤྱི་དང་བདེན་པ་དོན་འཁྱེར་གྤྱི་

འདུན་པས། ང་ཚོར་རྤྱིག་གསར་གྤྱིས་རྤྱིང་སོྣན་ཡོད་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཞྤྱིབ་འཇུག་གྤྱི་ཐབས་བྱུས་ཤྤྱིག་ལ་

སྟངས་འཛིན་ཡང་དག་ཡོང་བར། དངོས་གཙོ་རོད་སྒྲུབ་རྤྱིགས་པའྤྱི་ལག་ཐབས་དང་དཔྱད་ཞྤྱིབ། བརག་

གཞྤྱིགས་བྱེད་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེ་བར་འདོད་ལ། ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་དོན་དངོས་གཞྤྱིར་འཛིན་པའྤྱི་ར་དོན་གྤྱི་རྤྱིན་

ཐང་བོར་ནས། ལུང་ཚིག་སྐམ་པོའ་ིགངས་ཀ་མང་ཉུང་ཙམ་ལ་བོ་བག་ཚིམས་ནས་མྤྱི་གནས་པ་དང་། 

མཛངས་ལ་རོན་པ་ཆེར་རེ་བས་གཞྤྱི་དངོས་པོའ་ིབདེན་པར་མྤྱི་དཔྱོད་པར། གཞན་གྤྱི་གང་སྨྲས་གང་

འདོན་ལ་མཆུ་ཐར་གྤྱིས་བཙུགས་ནས་གཤེ་བ་ནྤྱི་རང་གཞན་གྤྱིས་ཕུང་གྤྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བས། འགེལ་

བརོད་ཀྤྱི་ཐོག་མའྤྱི་ཀུན་སློང་ལས། ཁོང་གྤྱིས་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྤྱིང་སོྟབས་དང་དྲང་

བདེན་གྤྱི་མྤྱི་གཤྤྱིས། མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ལ་རྒྱ། ཚན་ཞྤྱིབ་ཀྤྱི་ཐབས་ལམ་སོགས་ལ་རེས་སུ་ཡྤྱི་རང་ཆེན་པོ་གནང་

བ་མཐོང་ཐུབ་ལ། བོད་ཀྤྱི་སེར་མོ་བ་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྤྱི་སེའྤྱི་ནང་ལུང་ཁོ་ན་ཚད་མར་མྤྱི་འཛིན་པར་རྤྱིགས་

པས་བརྡར་ཤ་བཅད་དེ། གང་ལ་བདེན་པ་ཡོད་ན་དེ་ཡྤྱི་རྒྱབ་ལ་ལངས་བའྤྱི་བ་མེད་ཀྤྱི་མྤྱི་གཞྤྱི་ཞྤྱིག་དགོས་

པ་སོྟན་གནང་མཛད་ཡོད། 
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གསུམ་པ། དགནོ་ཫླེའ་ིསབོ་གསོའ་ིཐད་ཀ་ིབསམ་གཞགིས། 

གཅིག 《བསམ་གཞིག་པའི་སླེམས་སྒྲ》 

དགོན་སེའྤྱི་སློབ་གསོ་ནྤྱི་བོད་ལ་ཞྤྱི་བས་བཅྤྱིངས་གོལ་མ་ཐོབ་སྔོན་གྤྱི་སོལ་རྒྱུན་སློབ་གསོའ་ིརྣམ་

པ་གཙོ་བོ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། ད་ལྟའང་དེའྤྱི་རྒྱུན་མས་མེད་དུ་གནས་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་། སློབ་གསོའ་ིརྣམ་

པ་འདྤྱི་ནྤྱི་སོན་མེད་དགེ་མཚན་གྤྱི་ཕུང་པོ་ཞྤྱིག་མྤྱིན་པར། འདྤྱི་ལ་བསམ་གཞྤྱིགས་དང་འདང་རྒྱག སྤྱིགས་

དོར་བཅུད་ལེན་བྱ་དགོས་པའྤྱི་གནད་ཀང་མྤྱི་ཉུང་བ་ཞྤྱིག་ཡོད་གཤྤྱིས། བསྟན་པ་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་

གྤྱིས་མྤྱི་ཚེའྤྱི་འཕེན་པ་རོགས་པའྤྱི་སེར་མོ་བའྤྱི་སེ་ལ་མཚོན་ན། རང་སོ་སོའ་ིམྤྱི་ཚེའྤྱི་ཁ་ཕོགས་དང་

འགན་འཁྤྱིའྤྱི་ཆ་ལ་ཡྤྱིད་སེམས་རྣལ་འབེབས་ཀྤྱིས་ཐུགས་གཞྤྱིགས་དང་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བས། 

བསྟན་པ་རྒྱུན་འཛིན་གྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ཁོད་རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་ཁ་ཕོགས་དང་འགན་འཁྤྱི་གྤྱིས་ཚུལ་ཇྤྱི་ལྟར་

སོམས་སྤྱིག་ཡོང་བར་བྱ་རྒྱུ། དེའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་གྤྱི་ཁོད་དུ་རྤྱིག་གནས་གསར་བའྤྱི་དགེ་སོན་ཀྤྱི་ཆར་ངོས་འཛིན་

ཡང་དག་དང་ལག་ལེན་དོན་འཁོྱལ་ཡོང་བར་བྱ་རྒྱུ་ནྤྱི་གལ་ཆེ་ཞྤྱིང། སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོར་དེའྤྱི་ཐད་ཐུན་

མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དགོངས་ཚུལ་མྤྱི་ཉུང་པ་ཞྤྱིག་ཡོད་པས། དེ་དོན་ཅུང་ཟད་ཞུས་ན། 

༡ སབས་ཀྤྱི་དམ་པ་རང་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཚུལ་གྤྱི་བསམ་བ།ོ 

སྤྱིར་བསྟན་པའྤྱི་འཇུག་སོ་སབས་འགོའ་ིརྣམ་གཞག་གྤྱི་ཆ་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའ་ི

གཞྤྱི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་ཁོད་དང་། སྔོན་བྱོན་མཁས་པ་མང་པོའ་ིགསུང་རབ་བསྟན་བཅོས་

བྲག་རྤྱི་བརེགས་མའྤྱི་དབུས། དེའྤྱི་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་དང་བཅས་འགེལ་བའྤྱི་བསྟན་བཅོས་ཤྤྱིན་ཏུ་མང་བས། 

ཁོ་བོས་འདྤྱིར་སངས་རྒྱས་ལ་ཀ་ཁ་མྤྱི་འགབ་པས། བརོད་གཞྤྱིར་བབ་པ་སབས་འགོའ་ིབསྟན་པ་སྲུང་

འཛིན་གྤྱི་གནས་ཚུལ་དང་། གོ་བའྤྱི་བརྡ་དོན་གྤྱི་འཕྤྱིག་གཅོད་ལ་དཔྱད་ཞྤྱིབ་ཀྤྱི་ལས་ཕ་མོ་ཙམ་སྒྲུབ་པར་

བྱ་སྟེ། ཁོང་གྤྱིས“སབས་འགོ་ཟེར་བ་དེ་ཅྤྱི་འདྲ་ཞྤྱིག་རེད་ཅེ་ན། དེ་ནྤྱི་རང་ྤྱིད་རང་ལ་ཡྤྱིད་ཆེས་པ་དང་། 
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རང་ྤྱིད་ཤེས་རབ་ལ་ཡྤྱིད་ཆེས་པའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན”①ཞེས་པའྤྱི་མཚན་གཞྤྱིར་བཞག་པའྤྱི་གོ་དོན་ལས། 

སབས་འགོ་བྲན་གཡོག་གྤྱི་འདུ་ཤེས་ཡྤྱིན་མྤྱིན་གྤྱི་རོད་པའྤྱི་མེ་ཕུང་གྤྱི་སྟེང་དུ་རྤྱིགས་པའྤྱི་བརྒལ་བརག་

གྤྱིས་ཆུ་བླུག་ནས་བདེན་བཟང་མཛེས་གསུམ་གྤྱི་ཀུན་སོད་ཀྤྱི་གཞྤྱི་མར། དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་ཆོས་

རྣམ་འབྱེད་ཀྤྱི་བོ་རྤྱིག་གྤྱིས་རྤྱིང་སོྣན་བྱས་ཏེ་གཏན་ཚིགས་བཀོད་འདུག་ཅྤྱིང་། ད་ལྟའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་དུས་

བབ་དང་ཁོར་ཡུག་གྤྱི་ཆགས་རྤྱིམ་ནས་བལྟས་ཏེ། དུས་སུ་བབས་པ་དང་ཡུལ་དུ་ཆགས་པའྤྱི་གདོད་རྣམ་

ཆོས་ལུགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་རང་གཞྤྱིའྤྱི་ཐོག་ནས། རྤྱིགས་གསར་གྤྱི་སྤྱིམ་འཛུལ་

ལ་གདོང་ལེན་ཐུབ་པའྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་བརྒལ་བརག་གྤྱིས་དོན་གྤྱི་དཔྱད་གཞྤྱིར་གོ་བརྡ་འཕོད་པར་བྱས་པས། 

ཐུབ་རྣམས་སྤྱིག་པ་ཆུ་ཡྤྱིས་མྤྱི་འཁྲུ་ཞྤྱིང་།། འགོ་བའྤྱི་སྡུག་བསྔལ་ཕག་གྤྱིས་མྤྱི་སེལ་ལ།། ྤྱིད་ཀྤྱི་རོག་པ་

གཞན་ལ་སོ་མྤྱིན་ཏེ།། ཆོས་ྤྱིད་བདེན་པར་སོྟན་པས་གོལ་བར་མཛད་ཅེས་པའྤྱི་གསུང་གྤྱི་འགེལ་བརོད་ཀྤྱི་

ཚུལ་དུ་ཆགས་འདུག་སྟེ། རང་ྤྱིད་ལ་ཡྤྱིད་ཆེས་ཞེས་པ་ལས་མྤྱི་འདག མྤྱི་སེལ། སོ་མྤྱིན་གྤྱི་ཟབ་དགོངས་

ཀྤྱིས་རྒྱབ་དོན་ཤེས་པར་བྱེད་ཐུབ་ལ། འདྤྱིར་སབས་འགོའ་ིཆེད་དུ་སབས་འགོ་འཆད་པ་མ་ཡྤྱིན་པར། རང་

ྤྱིད་རང་གྤྱིས་སོབ་པ་སབས་ཀྤྱི་དམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ཤྤྱིག་བསྟན་ཞྤྱིང་། རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཤེས་རབ་

ལ་ཡྤྱིད་ཆེས་པ་ཞེས་པས་ཆོས་ྤྱིད་བདེན་པར་སོྟན་པས་གོལ་བར་མཛད་ཅེས་པའྤྱི་རོྡ་དོན་ལ་ཐབས་ཤེས་

ཟུང་འཇུག་གྤྱི་སོྟབས་མངའ་བའྤྱི་རང་གཞྤྱིར། ཆོས་ཀྤྱི་གནས་ལུགས་དང་རང་བཞྤྱིན་ཤེས་རབ་ཀྤྱིས་གོལ་

བར་ངེས་ཤེས་རེད་པའྤྱི་ལམ་བསྟན་འདུག   

“ང་ཚོ་སུ་དང་སུ་ཡྤྱིན་ན་ཤེས་རྤྱིག་སེ་ཚན་གང་དང་གང་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་རུང་། སོ་སོའ་ིལམ་སོ་སོས་

བཙལ་ནས་སོ་སོས་སོ་སོ་བསབ་དགོས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་སོབ་པ་པོ་གཞན་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྤྱི་

ཕྤྱིར། སྤྱིར་བཏང་གྤྱི་ང་ཚོ་སེས་བུ་སེར་རེ་རེ་འཁོར་བའྤྱི་གནས་ནས་རང་གྤྱིས་རང་བསབ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་

སོབ་པ་པོ་གཞན་མེད་ཟེར་བ་འདྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་གཞྤྱི་རའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཀྤྱི་ལྟ་བ་ཞྤྱིག་རེད། དེ་

འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་བྱ་བ་གང་དང་གང་། ལས་རྤྱིགས་གང་དང་གང་ལ་སར་རུང་ཕྤྱིའྤྱི་མཐུན་རེན་དང་གཞན་

གྤྱི་མཐུན་རེན་ཅུང་ཙམ་རེ་ཡོང་སྤྱིད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ར་བའྤྱི་ཆ་ནས་རང་གྤྱི་ལམ་ཁ་རང་གྤྱིས་བཙལ་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《བསམ་གཞིག་པའི་སེམས་ས།》ཆུ་མིག་དགུ་ཁྲ་རིག་གནས་ལས་སྒྲུབ་ཁང་ནས་བསིགས། ཤ ༣༠ 
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ནས་རང་གྤྱི་མདུན་ལམ་རང་གྤྱིས་འཚོལ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རེད་དགོས་པའྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྤྱིག་

རེད།” ① ཅེས་ལུང་གྤྱི་རྒྱབ་རེན་ལ་རྤྱིགས་པ་སྔོན་སོང་གྤྱིས་དཔྱད་ཞྤྱིབ་བྱས་འདུག  གཞན་དེང་གྤྱི་ཆར་

དགོན་རྤྱི་གོང་གང་དུ་འཚོ་བའྤྱི་ས་སེར་རྒན་གཞོན་ཕོ་མོ་སུ་ཡྤྱིན་རུང་། ཆོས་ལ་དད་མྤྱིན་གྤྱི་རང་དབང་

གྤྱི་མཁའ་དབུགས་སྔོན་དུ་བཏང་བའྤྱི་རེས་སུ། གང་ལ་དད་པའྤྱི་གཞྤྱི་དེར་རང་གྤྱི་དཔྱོད་ཤེས་བོས་སེལ་

འཛུད་བྱས་ཏེ། དེའྤྱི་དོན་གྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་ངེས་ཤེས་ཡང་དག་ཅྤྱིག་རེད་རྒྱུ་དང་། རང་སོ་སོའ་ིམྤྱི་ཚེའྤྱི་

ཁོད་དུ་བདེན་བཟང་མཛེས་གསུམ་གྤྱི་སྤྱིམ་པ་ཡོང་བར་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ལས། རྤྱི་བོང་ཅལ་འདྲོགས་དང་

གང་ཁའྤྱི་འཇག་མ་ནང་བཞྤྱིན་རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྤྱིག་པ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར། ཕོགས་རྤྱིས་དང་ཁ་ཁྱེར་བྱེད་པ་

ནྤྱི་རང་ྤྱིད་མྤྱི་རུ་སེས་པའྤྱི་རོྡ་དོན་ལ་རོྡག་བརྤྱིས་ཀྤྱིས་ངན་པའྤྱི་མཐར་ཐུག་ལ་མྤྱི་འགྱུར་གང་། 

དེ་བས་ཕྤྱི་ནང་གཞུང་ལུགས་ཀྤྱི་དགོངས་དོན་ལ་གོ་རྒྱ་ཆོད་པའྤྱི་རང་གཞྤྱིའྤྱི་སྟེང། གང་དེའྤྱི་སོན་

ཆ་དང་དགེ་མཚན་གྤྱི་ཕོགས་ལ་དཔྱོད་ཤེས་ཀྤྱི་བོ་ཡོད་ན་གསེར་གྤྱི་ཚིགས་ཁེབས་ལ་གཡུའྤྱི་ཕ་རྒྱན་དུ་

འགྱུར་བས། དེ་ལྟའྤྱི་གོ་རྒྱ་སེད་པར་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྤྱི་ཤེས་རབ་རལ་འདོན་བྱེད་དགོས་ཤྤྱིང་། 

ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གྤྱིས་གཞྤྱི་སབས་འགོའ་ིརྣམ་གཞག་དང་རོྡ་དོན་ལ་ངེས་ཤེས་ཡང་དག་དང་ངོས་

འཛིན་ཚད་མ་ཡོང་རྒྱུ་ནྤྱི་དཔྱོད་ཤེས་ཀྤྱི་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་བའྤྱི་བསེད་འབྲས་ཡྤྱིན་པས། དེའྤྱི་སྐོར་ལ་དང་

དོད་དང་ཡྤྱིད་འཇོག་ཡོང་བར་བྱེད་རྒྱུ་ནྤྱི་རང་རེའྤྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྤྱི་ཁེབས་ཚད་ཆེ་རུ་འགྱུར་བ་

དང་དབུགས་ཐག་རྤྱིང་དུ་བསྤྱིང་བའྤྱི་ཐབས་འབའ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ཁོང་གྤྱིས་འདྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཡང་བསྐོར་

བསར་བསྐོར་གྤྱིས་འགེལ་བརོད་བྱེད་པའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ཡང་། “གནས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྤྱི་

གཏན་ཚིགས་ཀྤྱིས།། འཐད་སྒྲུབ་རྤྱིགས་པ་སྨྲ་བ་མཁས་པའྤྱི་ལུགས།། གཞན་གྤྱི་ཟེར་ཟོས་ཙམ་ཞྤྱིག་རེས་

འབྲངས་ནས།། སབས་འགོའ་ིཚིག་ཙམ་བཟོ་བ་ཀད་ཆུང་ངོ་།།”②ཞེས་པའྤྱི་དོན་གནས་ལུགས་ལ་གོ་རྒྱ་དང་

ངེས་ཤེས་སེས་པའྤྱི་ཐོག་ནས་དོན་དུ་གེར་བར་འདོད་དེ། དོན་དངོས་ཐོག་མྤྱི་བུ་སེར་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ནའང་

འདྲ། མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་ནའང་རུང་། རྒྱལ་ཁབ་ཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ནའང་འཐད། གང་ལྟར། སོ་སོས་སོ་སོར་ཡྤྱིད་

ཆེས་ཀྤྱི་སྐེད་པ་འགེངས་ཏེ། ཁ་མྤྱིག་ཡར་ལྟའྤྱི་ཐོག་ནས་མདུན་སོད་བྱེད་ཐུབ་ན། དེ་ནྤྱི་སབས་ཀྤྱི་དམ་པ་
                                                        
① 《སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་སན་སར་དི་གཏུགས་ཞུ་བྱ།》བཅར་འདིའི་རེག་ཟིག  ༢༠༡༨ལོའ་ིཟླ༣པོའ་ིཚེས་༡༨ིན། ཤ ༩ 
② 《བསྟན་དར་ལྷ་རམས་པའི་གསུང་འབུམ་བཞུགས་སོ།།》 ལྷ་ས། བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༨ལོ། ཤ ༣༥ 
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ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་ལས། དཀའ་སད་སྡུག་ཁུར་དང་དཀའ་ངལ་གདོང་ལེན་གྤྱིས་འབད་བརོན་དང་འགན་རོད་

བྱེད་མ་ཐུབ་ན། འཇྤྱིག་རེན་ཁ་དཔེར་ཨ་ཕོ་རང་གྤྱིས་མ་འཇོན་ན། སབས་མྤྱི་ལ་བཅོལ་བ་ལས་ཀྤྱི་ཐ་ཞེས་

པའྤྱི་དཔེ་ལྟར། སོབས་མཁན་གཞན་ཞྤྱིག་མེད་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ངོ་མའྤྱི་བདེན་གཏམ་ཞྤྱིག་བསགས་ཏེ། 

གཞོན་སེས་རྣམས་ཀྤྱི་རང་ལ་རང་གྤྱིས་ཡྤྱིད་ཆེས་བྱས་ཏེ། གོམ་ཞེང་ཆེན་པོས་དུས་རབས་ཀྤྱི་མདུན་དུ་

བསོད་ཚུལ་གྤྱི་བསམ་བོ་ཞྤྱིག་བསྟན་འདུག་གོ ། 

༢ སེར་མ་ོབའྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་ཁ་ཕགོས་དང་འགན་འཁྤྱི། 

འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་གོམ་འགོས་གཞུང་ཆུ་ལས་མགོགས་པའྤྱི་ཆ་འཕྤྱིན་དུས་རབས་ཀྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ། 

དབང་ལྔའྤྱི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཚན་རལ་གྤྱི་འབྲས་བུ་མྤྱི་རྒན་གྤྱི་ཁ་སྤུ་ལས་མང་བ་དར་རེན། དགོན་

པའྤྱི་རབ་བྱུང་བའྤྱི་ཚོགས་སུ་འབྲས་བུ་དེ་དག་གྤྱི་ལོངས་སོད་ལ་ཁ་སྨྲར་གདགས་མཁན་དང་ཁ་ཚོན་

གཅོད་མཁན་ཞྤྱིག་ཁྤྱི་འདོན་བྱེད་རྒྱུ་ནྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་དཀའ་བའྤྱི་གནས་སུ་གྱུར་པས། སེར་མོ་བའྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱིས་

དེའྤྱི་དགེ་སོན་ལེགས་ེས་ཀྤྱི་ཆ་ལ་རང་གྤྱི་རྤྱིག་པས་རྣམ་དབྱེ་ཚགས་སུ་ཚུད་པ་མཛད་ནས། རང་ྤྱིད་

ཁྱྤྱིམ་ནས་ཁྱྤྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་དོན་གྤྱི་རོྡ་ཁ་ལ་ངེས་རོགས་ཟབ་འཁྲུངས་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་

ཆེ་བས། དེ་ལས་ལྡོག་རང་གཅུན་གྤྱི་འདུ་ཤེས་ར་བརླག་བྱས་ན་ཆོས་དང་འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་བྱ་བ་གང་ཡང་མྤྱི་

འགྲུབ་པས། ས་དེ་ཁ་ཞུ་གཏྤྱིང་འཁྱག ། ར་ཕོ་གཏོང་ས་མ་རེད།། བན་དེ་ས་མྤྱིན་སེར་མྤྱིན།། སངས་རྒྱས་

བསྟན་པའྤྱི་དག་བོ་ཞེས་པའྤྱི་གནས་ལུགས་སོྟན་གནང་བའྤྱི་ཆེད་དུ། འདུལ་བའྤྱི་བཅས་མཚམས་ཀྤྱི་སོ་

ཚིགས་ནས་མ་འདས་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་བསམ་བོའ་ིསྤྱིང་སོྟབས་ཀྤྱིས་བསྒྲུན་པའྤྱི་མཁའ་དབུགས་དེས། དུས་

དང་དུས་སུ་སྤྱི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་ཁོད་དུ་བདེན་བཟང་མཛེས་གསུམ་གྤྱི་འདོར་ལེན་ལ་སྤྱིང་སོྟབས་རྒྱས་

པར་བྱེད་པ་སོགས་ཀྤྱི་ངོས་ནས་བལྟས་ན། སེར་མོ་བའྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་གཏན་གྤྱི་འདུན་མ་བསླབ་པ་སློབ་གེར་

གྤྱི་དགོས་པ་གཙིགས་འཛིན་བྱས་ཏེ། འདུལ་བའྤྱི་བཅས་མཚམས་ལ་སྲུང་འཛིན་དང་དོན་འཁོྱལ་བྱེད་རྒྱུ་

གལ་ཆེ་སྟེ། “ནམ་རྒྱུན་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་བྱེད་པ་ནྤྱི། སངས་རྒྱས་པའྤྱི་གཙུག་ལག་ལས་བསྟན་པའྤྱི་

ཤེས་རབ་དེས་བསྟན་པའྤྱི་སོར་ཞུགས་པའྤྱི་སེས་བུ་སེར་རེ་རེར་འཇྤྱིག་རེན་ལ་ལྟ་བའྤྱི་མྤྱིག་འབྱེད་ཐུབ་པ་
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ཞྤྱིག་བྱུང་ན་སམ་པ་སོགས་ཀྤྱི་སྟེང་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསྟན་པ་

དར་མྤྱི་དར་དང་། དགོན་པ་ཚོའྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་ཡུན་རྤྱིང་དུ་གནས་པའྤྱི་དགོས་པ་ནྤྱི། བ་མ་དང་། དགེ་

བཤེས། སྤྲུལ་སྐུ། གྲྭ་པ་སོགས་ཀྤྱི་དབང་དང་རྒྱུ་ནོར་གྤྱི་ཁེ་ཕན་གང་ཞྤྱིག་ཡུན་རྤྱིང་དུ་གནས་ཐུབ་དང་མྤྱི་

ཐུབ་ཀྤྱི་དོན་དུ་གོ་བ་བངས་ན་ར་བ་ྤྱིད་ནས་ནོར་སོང་བསམ་གྤྱི་ཡོད།” ① ཅེས་གཅྤྱིག་ན་གྲྭ་བ་སོ་སོའ་ིམྤྱི་

ཚེའྤྱི་རྤྱིན་ཐང་དེ་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བར་ཤེས་རབ་ཀྤྱིས་སོ་སོའ་ིམྤྱི་ཚེར་འཇྤྱིག་རེན་ལ་བལྟ་བའྤྱི་མྤྱིག་ཕེས་

པའྤྱི་རང་གཞྤྱི་སྟེང་ནས་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་བྱ་རྒྱུ་དང་། “ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཟེར་མཁན་འདྤྱི་ཚོ་སོམ་

བརྒྱབ་ནས་ཁང་སོྟང་ཞྤྱིག་གྤྱི་ནང་ཡར་འཛུལ། ཡེ་ཤུ་དང་ཁ་ཆེ་དེ་ཚོས་ནྤྱི་ཆུ་དང་ས་ཡོམ་ལ་སོགས་པའྤྱི་

གནོད་འཚེ་ཕོག་སར་རྤྱིགས་སོར་བྱས། ད་དུང་ཆ་རེན་མེད་པའྤྱི་ས་ཆ་དེ་ཚོ་ལ་སན་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ། 

རྒན་གསོ་ཁང་དེ་འདྲ་མང་པོ་བརྒྱབ་ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྤྱིས་རོགས་རམ་བྱས་ཡོང་དུས། ད་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པ་འདྤྱི་ཚོ་ཅྤྱི་འདྲ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ན་མཐོང་རྒྱུ་རྤྱིག་རྒྱུ་མེད་པའྤྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྤྱི་སེམས་ཟེར་བ་དེ་ག་

འདྲ་ཡྤྱིན་ན་དྲན་ནས་དོགས་པ་ཟ་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགོ་རེད།” ② ཅེས་པའྤྱི་མས་སྣང་ལས། གྤྱིས་སུ་

དགོན་སེའྤྱི་ལྕགས་རྤྱིའྤྱི་མུ་ཁྱུད་ཀྤྱི་སོ་ཚིགས་ལས་བརྒལ་དེ། མྤྱི་རྤྱིགས་བྱྤྱིངས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་བསམ་བོའ་ི

མཐུན་སྣང་ལ་རྤྱིང་སོྣན་དང་གོ་རྒྱ་ཆོད་པའྤྱི་བྱ་ལས་གྤྱིས་ཀྤྱིས་སྟེང་ནས་གྲུབ་ཅྤྱིང་། ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པའྤྱི་གོ་འཕང་དང་ཚེ་ཕྤྱི་མ་ཁོ་ན་ཙམ་མ་ཡྤྱིན་པར། ཚེ་འདྤྱི་དང་མྤྱི་རྤྱིགས་འདྤྱིའྤྱི་རྤྱིག་གནས་

དང་སྤྱི་ཚོགས་ཧྲྤྱིལ་པོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་ཡང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའྤྱི་སྐུལ་མ་ཞྤྱིག་ཀང་གནང་

འདུག་པས། འཕལ་ཕུགས་ཀྤྱི་ཁེ་ེན་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱིས་གྤྱིས་བཅད་ན་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་དང་

བསམ་བོའ་ིརྒྱགས་ཕེར་གྲུབ་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་དང་ཆོས་ཀང་ཤྤྱིན་ཏུ་མང་ལ། སེར་མོ་བའྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་རྤྱིན་ཐང་

གྤྱི་མངོན་ཚུལ་གྤྱི་ཕོགས་གཅྤྱིག་རང་སོ་སོའ་ིརྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་བསེད་འབྲས་དེ་ཡྤྱིན་ལ། ཕོགས་གཞན་ཞྤྱིག་

ནྤྱི་ཤེས་རབ་ཀྤྱི་བསེད་འབྲས་དག་གྤྱིས་མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཁོད་བཞག་པའྤྱི་ལག་བང་གྤྱི་

ཆ་ཤས་དེ་ཡྤྱིན་པས། རབ་བྱུང་བཙུན་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ནང་ཆོས་ཤེས་རྤྱིག་སོང་རྒྱུ་གཙོ་བོར་བཞག་པའྤྱི་ཐོག 

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《དཔད་འཚོལ་དང་ལྟ་ཚུལ།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོ། ཤ ༣༣༤ནས༣༣༥བར། 
② སིད་ན་དཀོན་དཔེ་ཁང་གིས་གཙོ་སིག་བྱས། 《རོང་སར་མཁེན་བརེ་ཀོག་པ།》ཐེན་ཅིན། ཐེན་ཅིན་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༨ལོ། ཤ 
༢༦ནས༢༧བར། 
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ཐ་སད་རྤྱིག་གནས་ལའང་སང་པ་གང་ཆེ་བྱས་ཏེ། ཤེས་ཡོན་ཅན་པ་ཞྤྱིག་གྤྱི་འོས་འགན་དང་འགན་འཁྤྱི་

ཕག་ཏུ་ལེན་དགོས་པའྤྱི་དགོངས་གཞྤྱི་ཟབ་མོ་སོྟན་གནང་མཛད་འདུག 

མདོར་ན། སེར་མོ་བ་ཞྤྱིག་གྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་རྤྱིན་ཐང་དེའང་བསྟན་པའྤྱི་དགོངས་དོན་གྤྱི་ཟབ་གསལ་

དེས་ས་ོསོའ་ིའཇྤྱིག་རེན་ལ་ལྟ་བའྤྱི་མྤྱིག་འབྱེད་རྒྱུ་དང་། ལེགས་ེས་བང་དོར་གྤྱི་བྱ་བའྤྱི་འཇུག་ལྡོག་ལ་བོ་

མ་རོངས་པར་བྱས་ན། བསྟན་པའྤྱི་དོན་གཞྤྱིར་བཟུང་གྤྱིས་སྤྱི་ཚོགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་གོམ་ཁ་དགེ་ལེགས་

ཀྤྱི་ཕོགས་སུ་སོ་བར་བོགས་འབྱྤྱིན་དགོས་ཤྤྱིང་། དུས་ཀྤྱི་གོམ་འགོས་དང་བསྟུན་ཞྤྱིང་ཡུལ་གྤྱི་གཤྤྱིས་གོམས་

མཐུན་པའྤྱི་ཡར་རྒྱས་དང་སྔོན་ཐོན་གྤྱི་ལེ་ལག་ལ་མདུན་སོད་ཀྤྱི་གོམ་པའྤྱི་འདེགས་འཇོག་སོ་བར། གྲྭ་བ་

ཚོས་ཚེ་ཕྤྱི་མ་བདེ་སྤྱིད་ཡོང་ཐབས་དང་ཐར་བ་ཐོབ་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཙམ་མ་ཡྤྱིན་པར། ཚེ་འདྤྱི་ལ་བདེ་སྤྱིད་ཡོང་

ཐབས་དང་ཤེས་དཔྱོད་ཅན་གྤྱི་མྤྱི་བུ་ཞྤྱིག་དང་། ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞྤྱིག་གྤྱིས་རང་མྤྱི་རྤྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་

རང་ནུས་ཀྤྱི་བསྤྱི་ཞུ་བསྒྲུབ་དགོས་པའྤྱི་སློབ་སོྟན་ཡང་གནང་འདུག་པས། དེ་ནྤྱི་སེར་མོ་བ་ཞྤྱིག་གྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་

ཁ་ཕོགས་དང་དོན་སྤྱིང་ཡྤྱིན་ལ། ངེས་པར་དུ་འཁུར་དགོས་པའྤྱི་འགན་འཁྤྱི་ཞྤྱིག་ཀང་རེད། 

གིས། དུས་རབས་དང་འཚམ་པའི་དགོན་ཫླེའི་སོབ་གསོ། 

འདྤྱིར་བརོད་པར་འདོད་པའྤྱི་དོན་ནྤྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའྤྱི་ཁ་ཁྱེར་གྤྱི་སང་མྤྱིག་མྤྱི་ཅེར་བར་

བསྟན་པ་འཛིན་སོང་གྤྱི་གནས་གཞྤྱི་དགོན་སེའྤྱི་ཆོས་ལུགས་སོལ་རྒྱུན་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་འཛིན་སོང་སེལ་

གསུམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་དཀྱུས་སུ་བཟུང་ནས། དེའྤྱི་ཟུར་ཀུན་ལ་གནས་པའྤྱི་སོན་དང་དགེ་མཚན་གྤྱི་ཆ་

འབུར་འདོན་བྱེད་པའྤྱི་དོན་གནད་དག་ནས་འགོ་ཚུགས་ཤྤྱིང། དུས་དང་བསྟུན་པའྤྱི་ཚོད་ཤེས་ན།། རྒུད་པ་

ཆེན་པོས་མནར་མྤྱི་འགྱུར་བའྤྱི་ལེགས་བཤད་དེའྤྱི་དོན་གྤྱི་རོྡ་ཁ་ལྟར། རང་རེའྤྱི་དགོན་སེའྤྱི་རྤྱིག་གནས་

ཡུན་གནས་གྤྱི་ཐབས་སུ་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་དང་དུས་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་ར་དོན་གཞྤྱིར་བཟུང་ནས། 

དུས་རབས་ཀྤྱི་དགོས་མཁོ་དང་གོམས་འགོས་ལ་བསྟུན་པའྤྱི་དགོན་སེའྤྱི་སློབ་གསོའ་ིལམ་ལུགས་ཤྤྱིག་རང་

གྤྱིས་འཚོལ་སེག་བྱ་དགོས་པའྤྱི་བསམ་བོ་ཞྤྱིག་བཏོན་འདུག  
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༡ འཇང་དགུན་ཆསོ་ཀྤྱི་སྤྱིང་སྟབོས་དར་སེལ་གཏངོ་དགསོ་ཚུལ།  

བཙན་པོ་ཁྤྱི་སོང་ལྡེའུ་བཙན་གྤྱི་སྐུ་རྤྱིང་ནས་བོད་དུ་གྲུབ་མཐའ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་མྤྱི་འདྲ་བའྤྱི་བར་

དུ་རོད་པའྤྱི་མེ་ལྕེ་ལན་ཤས་སུ་སར་མོད། དུས་དེའྤྱི་རོད་པར་མཁས་བརྒྱ་འགན་གེང་གྤྱི་རྣམ་པ་ཙམ་ལས་

མེ་ཏོག་མམ་བཞད་ཀྤྱི་མས་སྣང་དེ་འདྲའྤྱི་གསོན་མས་དོད་པོར་མྤྱི་གནས།  འོ་ན། “བོད་ཡུལ་དབུས་

ཀྤྱི་ར་（རྭ）སོྟད་དགོན་པ་དང་ཐག་ེ་བའྤྱི་སའྤྱི་ཆར་འཇང་ཟེར་བའྤྱི་དགོན་པ་ཆུང་ངུ་ ① ཞྤྱིག་ཡོད་ལ། 

གནའ་སྔ་མོར་དགུན་ཁའྤྱི་དུས་ཚིགས་སུ་གདན་ས་སོ་སོའ་ིསློབ་གེར་པ་རྣམས་དེར་ཕོགས་གཅྤྱིག་ཏུ་

འཚོགས་ཏེ། 《ཚད་མ་རྣམ་འགེལ》གཙོར་གྱུར་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཀྤྱི་དོན་ཕན་ཚུན་

གཅྤྱིག་གྤྱིས་གཅྤྱིག་ལ་གོ་བསྡུར་དང་། བགོ་གེང་། རོད་པ་མཛད་པའྤྱི་ཆོས་ཐོག་ཅྤྱིག་བྱུང་བ་དེ་ཡྤྱིན་པ་

རེད།” ② ཅེས་འཇང་དགུན་ཆོས་ཀྤྱི་ཐོག་མའྤྱི་བྱུང་རྤྱིམ་ནྤྱི་འཁོས་ཆུང་གོ་མེད་ཀྤྱི་དགོན་གནས་ཆུང་ངུ་

འཇང་ཞེས་པར། བསླབ་པ་སློབ་གེར་གྤྱི་མཁའ་དབུགས་མྤྱི་འདྲ་བ་དང་ཁས་ལེན་གྤྱི་ཆོས་རྒྱུན་མྤྱི་འདྲ་

བ། མཁས་པའྤྱི་བཞེད་མཚམས་མྤྱི་འདྲ་བ། དགེ་རྒན་གྤྱི་ཁྤྱིད་རྒྱུན་མྤྱི་འདྲ་བ་སོགས་ཡོད་པའྤྱི་རབ་བྱུང་

བཙུན་པའྤྱི་ཚོགས་ཤྤྱིག  ས་ཆུ་སོྟད་སད་བར་གསུམ་དང་ྤྱི་མ་ཤར་ལྷོ་སང་དྲུག་ནས་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཁྱད་དུ་

བསད་ཅྤྱིང་འབད་པ་སོྟང་དང་དུ་བངས་ནས་གནས་དེར་ཚོགས་ཤྤྱིང་། གཙོ་བོ་དཔྱོད་ཤེས་ཀྤྱི་བོ་མྤྱི་འདྲ་བ་

དེ་དག་གྤྱི་བསེད་འབྲས་དག་མང་པོའ་ིཚོགས་སུ་རྤྱིགས་པའྤྱི་བརྒལ་བརག་གྤྱིས་ཞུན་བརྡར་བྱེད་པའྤྱི་ལས་

ལྟེ་བར་བཟུང་བའྤྱི་བྱ་འགུལ་ཞྤྱིག་སྟེ། དེར་རྤྱིགས་པའྤྱི་འདུ་ཚོགས་མྤྱི་འདྲ་བ་སྣ་དགུས་སོ་སོས་རང་

                                                        
①http://www.xzitv.com/tibetan/culture/travel2/folder427/2017-03-17/83904.html དྲྭ་ཚིགས་
སུ།“དེ་ཡང་གྲོང་ཁེར་ལྷ་སའི་ནུབ་ཕོགས་ཆུ་ཤུར་རོང་ཁོངས་འཇང་གྲོང་ཚོའི་ཕུར་འཇང་དགོན་པ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་རིང་ལ་གྲགས་ཆེ་
བ་ཞིག་ཡིན། ། དགོན་གནས་དེ་ནི་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་བྱིན་གིས་རླབས་པའི་གནས་ཤིག་ཡིན་པར་གྲགས་ཤིང་། དགོན་པ་དེ་ཕག་
འདེབས་མཛད་པོ་ནི་འཇམ་དབྱངས་མངོན་མཁེན་པའམ་འཇང་ཕུ་མངོན་མཁེན་པ་ཞུ། ཕལ་ཆེར་སི་ལོའ་ིདུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོང་ཙམ་ལ་ཡིན་
ཟེར། འཇང་དགོན་པར་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་དང་། སེ་ཐང་རྭ་སྟོད་དགོན་གི་ཁང་ཚན་སོ་སོའ་ིསི་ཁང་། འབས་སྤུངས་བོ་གསལ་གིང་དང་། བྱེས་མཁས་
སན་གྲྭ་ཚང་། འབས་སྤུངས་སོ་མང་། སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་ནོར་གིང་གྲྭ་ཚང་། དགའ་ལྡན་ཤར་རེ་དང་། བྱང་རེ་སོགས་གྲྭ་ཚང་སོ་སོའ་ིསི་ཁང་དང་། 
ཁང་ཚན་ཁག་གཅིག་གི་སི་ཁང་ཡོད།”ཞེས་དང་།“དགོན་པ་དེར་རེན་གཙོ་ཇོ་བོ་སིད་ཞིའི་རྒྱན་གཅིག་ཅེས་སྐུ་རྒྱུ་ལི་མ་ལས་གྲུབ་པའི་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་
བརན་མི་ཚད་མ་སེང་ཁྲི་རྒྱབ་ཡོལ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་དང་། འཇམ་དབྱངས་མངོན་མཁེན་པ། བསྟན་སྲུང་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་སོགས་ཀི་སྐུ་
བརན་དང་། བཀའ་འགྱུར་སོགས་གསུང་རེན་གེགས་བམ། ཐུགས་རེན་མཆོད་རེན་མང་པོ་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་དུ་མ་བཞུགས།”ཞེས་གསལ་
ལོ།། 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རང་ལམ་རང་འཚོལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༧ལོ། ཤ ༧ 
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ལུགས་ཀྤྱི་གཏན་ཚིགས་སྲུང་ཆེད་དུ་རྤྱིགས་པའྤྱི་བརྒལ་བརག་གྤྱིས་གཞན་ལུགས་ལ་དགག་སྒྲུབ་མཛད་

ཅྤྱིང་། རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་རལ་འགན་པའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་དེས་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྩྭ་ཐང་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྤྱི་མེ་ཏོག་བཞད་

པར་བྱ་ངེས་པས། དྲས་ཤྤྱིང་གཏུབ་ནས་ཐོན་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་དེ་དག་གྤྱིས་འཇང་དགུན་ཆོས་ཀྤྱི་སོག་

འཛིན་རླུང་གྤྱི་ཁ་སྟབས་རྒྱས་པར་བྱས་ཏེ། ཐུན་མོང་གྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་འབྲས་རགས་སུ་ཐུན་མྤྱིན་གྤྱི་ལོ་

ལེགས་བྱུང་ལ། དེ་འདྲའྤྱི་ཚ་འུར་གྤྱི་འཕོ་འདུ་ཤུགས་དྲག་པའྤྱི་བརྒྱུད་རྤྱིམ་ཁོད་རྤྱིགས་པ་གཙིགས་འཛིན་

གྤྱི་འདུ་ཤེས་འཁྲུངས་ཤྤྱིང་། བདེན་ལུགས་མཆོག་བཀུར་གྤྱི་བསམ་པའྤྱི་འདུ་ཤེས་ཀྤྱིས་རང་རྒྱུད་དུལ་བས། 

མཐར་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྣམ་དབྱེ་བྱས་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་གནས་ཚོད་དེར་སྤྱི་བྱྤྱིངས་བརྤྱི་འཇོག་གྤྱི་འདུན་པ་དང་

ཀུན་རོག་རལ་འདོན་བྱས་པ་གནད་དུ་ཁེལ་བའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཤྤྱིག་སྐུ་བལྟམས་པས། ཁོང་གྤྱིས“འཇང་ཆོས་

སྤྱིང་སོྟབས་ནྤྱི་ཤེས་རབ་འཚོལ་བའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཡྤྱིན་ལ། དཀའ་སད་དང་སྡུག་རུས་ཆེན་པོས་ནང་པའྤྱི་

གཙུག་ལག་གསུང་རབ་ལ་ཐོས་བསམ་རྣལ་མ་བྱེད་པའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཡྤྱིན”①ཞེས་ས་ནག་སྟེང་ལ་མཆྤྱིན་པ་

གན། རོྡ་འཁྱག་སྟེང་ལ་མགོ་བོ་བསེས་ཏེ། འཚོ་གནས་ཀྤྱི་ལམ་ཁ་ས་ཆད་སྔོ་རྡུགས་ཀྤྱིས་སེལ་མཁན་གྤྱི་

སློབ་གེར་པའྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱིས། ནང་བསམ་པའྤྱི་དཔལ་ཡོན་གྤྱི་ལོངས་སོད་དྭངས་རེར་བཟུང་ནས་ཕྤྱི་དངོས་

པོའ་ིགནས་ལུགས་ཕ་ཞྤྱིང་ཕ་བའྤྱི་གཤྤྱིས་གོམས་ལ། རྣམ་པར་དཔྱོད་པའྤྱི་ཤེས་རབ་དང་བརོན་པ་དོན་

འཁྱེར་བྱེད་པར་མངོན་འདོད་ཆེ་བས། རྤྱིགས་པའྤྱི་བརྒལ་བརག་གྤྱིས་རེད་པའྤྱི་དཔྱད་བཅས་ཀྤྱི་བསེད་

འབྲས་དོན་དུ་གེར་བའྤྱི་བོ་སོབས་ཀྤྱིས་ལྟ་བ་མྤྱིག་གྤྱིས་མྤྱི་བཟོད་པ་དང་། བསམ་པ་ཡྤྱིད་ཀྤྱིས་མྤྱི་ལངས་

པའྤྱི་འཚོ་གནས་ཐབས་རྡུགས་དེ་ནྤྱི། ཤེས་རབ་དང་སློབ་སོང་ལྟེ་བར་འཛིན་པའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཀྤྱི་མངོན་

ཚུལ་གཞན་ཞྤྱིག་ཏུ་འདོད།  

དེ་བས་ཁོང་གྤྱིས་འཇང་དགུན་ཆོས་ཀྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ལ་ནན་བཤད་གནང་དགོས་དོན་ནྤྱི། ཕྤྱིས་

འབྱུང་གྤྱི་རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་སེ་ཡྤྱིན་ན་འདྲ། ས་བོ་མྤྱི་ཕལ་གྤྱི་སེ་ཡྤྱིན་ནའང་རུང་། གང་ལྟར་རྤྱིག་

གནས་སོང་བར་དཀའ་སད་སྡུག་ཁུར་གྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་དགོས་ལ། མཁས་བརྒྱ་འགན་གེང་དང་མེ་ཏོག་

མམ་བཞད་ཀྤྱི་འཇང་དགུན་ཆོས་ལྟ་བུའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་མཁའ་དབུགས་ཤྤྱིག་དང་། ཁོར་ཡུག་ཅྤྱིག་ཀང་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རང་ལམ་རང་འཚོལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༧ལོ། ཤ ༣༠ 
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དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་ཡྤྱིན་པས། གྲུབ་མཐའ་སོགས་ཀྤྱི་ཕོགས་རྤྱིས་འཐེན་འཁྱེར་མེད་པར། ཚང་མ་གདན་

ཅོག་གྲུ་བཞྤྱིའྤྱི་སྟེང་མམ་འཛོམས་ཀྤྱིས་རྤྱིགས་པའྤྱི་བརྡར་ཤ་བཅད་དེ། བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་དག་རྒྱུན་

འཛིན་གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས་པའྤྱི་དགོངས་གཞྤྱི་བཏོན་འདུག 

༢ ནང་རྤྱིག་པའྤྱི་སྤྱིང་བཅུད་ལེན་ཚུལ། 

“དངོས་གནས་བྱས་ན་ནང་ཆོས་ནྤྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་དང་། རྒྱུ་མཚན་

ཡང་དག་པ་ཡོད་པ།” ① ཞེས་དངོས་སྣང་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའྤྱི་འགལ་འདུའྤྱི་འཕོ་ཆགས་སུ། དངོས་པོའ་ི

གནས་ལུགས་ཀྤྱི་རོྡ་དོན་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པས་དཔྱད་ཅྤྱིང་། དངོས་ཡོད་འཚོ་བའྤྱི་ཁ་སྟབས་ལ་རོྔ་

ཐོགས་རྒྱུ་དང་བོགས་འབྱྤྱིན་བྱེད་རྒྱུ་དེར་བཞེད་དེ། རང་རེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་བན་ས་སེར་རྒན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཡོངས་

ཀྤྱིས་ནང་རྤྱིག་པའྤྱི་རྒྱ་མཚོར་དཔྱོད་ཤེས་ཀྤྱི་རྤྱིས་ཟྤྱིན་པར་བྱས་ཏེ། གཏན་འདུན་གྤྱི་དམྤྱིགས་པར་འབད་

འབུངས་དོན་འཁྱེར་ཡོང་བར་བྱས་ནས། རང་གཞན་ཐུན་མོང་གྤྱི་ཕྤྱི་དངོས་པོ་དང་ནང་བསམ་པའྤྱི་ལོངས་

སོད་ཀྤྱི་མངོན་འདོད་ལ་དངོས་སྣང་གཞྤྱིར་འཛིན་གྤྱིས་གཞོལ་རྒྱུ་ལས། ཕྤྱི་ནང་ལྟ་བའྤྱི་ཁ་ཁྱེར་གྤྱིས་ཕོགས་

འཛིན་ཞེ་སང་གྤྱི་མེ་ལྕེ་དགུང་དུ་འཕྱུར་བར་བྱ་རྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་པར། བདེན་བཟང་མཛེས་གསུམ་གྤྱི་ཕག་ལེན་

རོྡ་དོན་དུ་སེམས་པའྤྱི་ཀུན་སློང་འཆྤྱིང་བར་བྱས་ནས་ནང་རྤྱིག་པའྤྱི་གཞུང་ཆེན་གྤྱི་གོ་རྒྱ་གཅོད་རྒྱུ་དེ་

ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། གཞན་ཐོས་གསོག་ནྤྱི་རྤྱིགས་པ་རང་ཚུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་སྟེ།“ཐོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསགས་

པ་ན། ཤེས་བྱའྤྱི་གནས་ཕ་རགས་གང་གྤྱི་ཐད་དུའང་རང་ལ་ཐུན་མོང་མྤྱིན་པའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྤྱིག་དང་། དཀའ་

རོག་ཆེ་ཆུང་རྣམས་ཐག་གཅོད་སྟངས་ཀྤྱི་བསམ་ཚུལ་ཐུན་མོང་མྤྱིན་པ་ཞྤྱིག་གྲུབ་ཡོང་བ་ཆོས་ྤྱིད་ལྟ་བུ་

ཡྤྱིན་པས། དེ་ནྤྱི་ད་གཟོད་རྤྱིགས་པའྤྱི་རང་ཚུགས་རེད།” ② ཅེས་རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་སེའྤྱི་སློབ་སོང་གྤྱི་

དགོས་དོན་རང་རྒྱུད་དུ་སྤྱིན་པའྤྱི་རགས་སུ་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཤེས་རབ་དེ་ལས་སུ་རུང་བར་ཆགས་རྒྱུ་དང་། 

ཤེས་རབ་ལས་རུང་དུ་ཆགས་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་གྤྱིས་རྒྱུད་སྤྱིན་པ་ལ་རག་ལས་ཀྤྱི་ཡོད་པས། ཤེས་བྱའྤྱི་

གནས་ལ་མཐོང་ཐོས་མང་དུ་བསགས་ཏེ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེ་རུ་སོང་ན་ཤེས་རབ་ཀང་ལས་སུ་རུང་ཆགས་ཤྤྱིང་། 
                                                        
①སིད་ན་དཀོན་དཔེ་ཁང་གིས་གཙོ་སིག་བྱས།《རོང་སར་མཁེན་བརེ་ཀོག་པ།》ཐེན་ཅིན། ཐེན་ཅིན་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  ༢༠༡༨ལོ། ཤ ༦༤ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རང་ལམ་རང་འཚོལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༧ལོ། ཤ ༩༣ 
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དེ་ནྤྱི་བསླབ་པ་སློབ་གེར་གྤྱི་འབྲས་རགས་རང་རྒྱུད་དུ་སྤྱིན་དང་མ་སྤྱིན་གྤྱི་སོར་དབྱེར་ངོས་འཛིན་བྱེད་

ཅྤྱིང་། སློབ་པར་བྱ་རྒྱུའྤྱི་ཤེས་བྱའྤྱི་རྣམ་གངས་ཀྤྱི་ངོས་ནས་བན་ས་སེར་རྒན་གཞོན་ཕོ་མོ་སུ་ཡྤྱིན་གྤྱིས་ནང་

ཆོས་རྤྱིག་གནས་དང་དེང་གྤྱི་ཚན་རྤྱིག་ཤེས་བྱ་གྤྱིས་མེ་དང་སྤུ། བྱ་རོག་དང་འུག་པ་ལྟ་བུའྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་མྤྱི་

གནས་འགལ་བ་དེ་འདྲ་མ་ཡྤྱིན་པར། ནང་ཆོས་རྤྱིག་གནས་ཁོད་དུ་ཚན་རྤྱིག་དང་མཐུན་པའྤྱི་ལྟ་བ་མང་

པོ་ཡོད་པ་དང་། ཚན་རྤྱིག་ཁོད་ནང་ཆོས་ཀྤྱི་ཤེས་བྱ་མང་པོ་ཞྤྱིག་ཕན་ཚུན་ར་སོད་ཐུབ་པས། ནང་ཆོས་རྤྱིག་

གནས་སོང་བ་ནྤྱི་ཚན་རྤྱིག་ཤེས་བྱ་སོང་བ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་། དེ་གྤྱིས་གཅྤྱིག་ཕན་གཅྤྱིག་

གོགས་བྱ་དགོས་པའྤྱི་དགོངས་གཞྤྱི་བཏོན་འདུག་ཅྤྱིང་། ནང་ཆོས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སོག་ཤྤྱིང་ནྤྱི་མྤྱིའྤྱི་སེམས་

བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཀུན་སོད་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། བན་དེ་ཁོ་ནས་སོང་དགོས་

པ་ཞྤྱིག་ལས། ས་བོས་སོང་མྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱ་མྤྱི་རུང་། ཚད་གཞྤྱི་

འདྤྱིའྤྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདྤྱི་ལ་ཤེས་སོད་གྤྱིས་ལྡན་གྤྱི་བྱང་ཚད་མཐོ་བའྤྱི་མྤྱི་སྣ་

མང་པོ་ཞྤྱིག་ཐོན་ཐུབ་ན། སྤྱི་ཚོགས་ཧྲྤྱིལ་པོའ་ིབྱང་ཚད་མཐོ་རུ་ཕྤྱིན་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་རྤྱིང་ལུགས་ཀྤྱི་ཀྲུང་གོའ་ི

བོད་ལོངས་འདྤྱི་ྤྱིད། སྤུན་ཟའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་གཞན་དང་མམ་དུ་དུས་རབས་ེར་གཅྤྱིག་པའྤྱི་གལ་འགོར་

སེག་ཐུབ་བོ།། 

༣ དགནོ་སེའྤྱི་རང་གཞྤྱིའྤྱི་སླབོ་གསརོ་ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་དགསོ་ཚུལ། 

རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་ཆེ་ཆུང་གང་ལ་སོང་ནའང་དེ་དག་སོ་སོའ་ིརང་གཞྤྱིར་གྱུར་པའྤྱི་ཤེས་བྱ་རེ་ཡོད་

ངེས་པས། རང་རེའྤྱི་འབྲོག་དགོན་པར་གནས་པའྤྱི་བ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་སུ་ལའང་གཞུང་ཆེན་ལྔ་དང་རྒྱུད་

སེ་བཞྤྱིའྤྱི་ཚིག་དོན་གྤྱི་འཁྤྱི་བ་གཅོད་པར། བོད་ཀྤྱི་བརྡ་སོད་པ་སུམ་རགས་དག་གསུམ་གྤྱི་རང་གཞྤྱིའྤྱི་ཤེས་

བྱ་དང་ེར་ལེན་དགོས་པ་ངེས་གཏན་རེད། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ན་གཞུང་གྤྱི་སྤྱིང་བཅུད་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་ལེན་མྤྱི་ཐུབ་

པ་དང་། གལ་ཏེ་ལེན་ཐུབ་པའྤྱི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། དེ་ལས་བསེད་པའྤྱི་མས་རོགས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་དང་

ལྟ་བ་མྤྱི་འདྲ་བ་ཚིག་དོན་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་དུ་འབྲྤྱི་མྤྱི་ཐུབ་པས། མྤྱི་ཚེ་སོྟང་ཟད་གྤྱི་གོང་གུད་ཆེན་པོ་འདུག་སྟེ། 

དཔེར་ན་སྔོན་དུས་སུ་གཞུང་ཆེན་ལྔའྤྱི་ཟབ་དོན་ཐུགས་སུ་ཤར་མར་འཁྲུངས་བའྤྱི་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོའ་ི
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ནང་དུའང་བརྡ་སོད་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་གྤྱི་དབུལ་ཆག་ཐེབས་ཡོད་པའྤྱི་དུས་ཤྤྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། འོན་

ཀང་དུས་རབས་ཀྤྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན། དངོས་ཤུགས་རྒྱུ་གསུམ་གྤྱི་འགོ་སོང་མེད་པར་སྐུ་རེན་གྤྱི་

ཚོགས་བཞེངས་མྤྱི་ཐུབ་པ་དང་། སུམ་རགས་དག་གསུམ་གྤྱི་རང་གཞྤྱི་ཙམ་ཡང་མེད་པར་གཞུང་ཆེན་གྤྱི་

གོ་གཅོད་མྤྱི་ཐུབ་པའྤྱི་གནས་ལུགས་འདྤྱིས་ནན་བསུས། 

སྤྱི་ན་དགོན་སེ་ནྤྱི་དེར་བཞུགས་པའྤྱི་རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་སེས་རང་རང་སོྟན་པའྤྱི་ལུང་གྤྱི་བསྟན་

པར་ཐོས་བསམ་བྱེད་ས་དང་། དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་དཔྱད་ཞྤྱིབ་གནང་ས། རོགས་པའྤྱི་བསྟན་པར་

མས་ལེན་གནང་ས་ཡྤྱིན་པས། དེའྤྱི་སློབ་གསོའ་ིསྤྱིག་གཞྤྱི་ཡང་འདུལ་བའྤྱི་བཅས་མཚམས་ཀྤྱི་ལྕགས་རྭ་

མ་གཏོར་བའྤྱི་ནང་གྤྱི་སོྟབས་ཤུགས་ཆེ་བའྤྱི་ཡན་ལག་དུ་གྲུབ་དགོས་སྟེ། “བོད་ཡུལ་གྤྱི་དགོན་སེའྤྱི་སློབ་

གསོ་ནྤྱི་བརག་དཔྱད་མ་བྱས་པར་ཆོས་ལུགས་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་ཚུལ་དུ་འཇོག་པའང་མྤྱི་འགྤྱིག་སྟེ། 

སློབ་གསོའ་ིསེ་དེ་ྤྱིད་ལོ་ངོ་སོྟང་ཕག་ཏུ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྡན་ལ། བོད་ས་གནས་སུ་ཁྱད་ཆོས་འབུར་

དུ་ཐོན་ཞྤྱིང་། ནུས་པ་ཆེ་ལ་ཐང་ཐོབ་ཀང་ཆེས་ཆེར་ལྡན། དགོན་སེའྤྱི་སློབ་གསོ་ནྤྱི་བྲན་གཡོག་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྤྱི་ཐབས་ཆག་གྤྱི་སློབ་གསོའ་ིརྣམ་པའང་མྤྱིན་ཏེ། དགོན་པས་ར་འཛུགས་བྱས་ཤྤྱིང་བདག་གེར་གྤྱི་མ་

ལག་ཆ་ཚང་བའྤྱི་སློབ་གསོའ་ིསེ་ཞྤྱིག་རེད།” ① ཅེས་འགེལ་བརོད་དང་ངོས་འཛིན་གནང་པ་ལྟར། དགོན་

སེའྤྱི་རང་གཞྤྱིའྤྱི་སློབ་གསོ་ཡང་འདུལ་བའྤྱི་བཅས་མཚམས་ཀྤྱི་ལྕགས་རྤྱིའྤྱི་ནང་གྤྱི་གཞྤྱི་ལམ་འབྲས་

གསུམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་ཚུལ་དང་ལྡན་པར་ཕྤྱིན་རོགས་ཡོང་བའྤྱི་དམྤྱིགས་འཛིན་གྤྱི་བརོད་བྱ་དེ་ཡྤྱིན་ལ། མྤྱི་

རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཁ་སྟབས་ལ་ཡར་བཅོས་ཀྤྱི་བོགས་འབྱྤྱིན་པའྤྱི་ལོ་ཆུང་གསར་སེས་ཀྤྱི་སེར། སོལ་

རྒྱུན་སློབ་གསོའ་ིརྒྱབ་རེན་གྤྱི་བྲག་རྤྱི་བརན་ཅྤྱིང་། རྤྱིག་གནས་སློབ་གསོའ་ིགསོན་ཤུགས་རྒྱས་པར་བྱ་བའྤྱི་

རང་གཞྤྱིའྤྱི་སློབ་གསོའང་འདུ་བར་བྱས་ཡོད་པས། གོང་དུ་བཤད་ཟྤྱིན་པའྤྱི་དཔལ་ནལེནའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་

ཡྤྱིན་ནའང་འདྲ། འཇང་དགུན་ཆོས་ཀྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཡྤྱིན་ནའང་རུང་། གང་ལྟར་ཚང་མ་དགོན་སེའྤྱི་སློབ་

གསོ་དར་སེལ་དང་ལེགས་བཅོས། དེང་རབས་དུས་ལ་མཐུན་པ་ཆོས་ལུགས་རྤྱིག་གནས་ཙམ་མྤྱིན་པར། ཐ་

སད་རྤྱིག་གནས་ལ་འབད་བརོན་ཆེན་པོས་སོང་དགོས་རྒྱུའྤྱི་གལ་ཆེའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དང་། དེ་འདྲའྤྱི་མཁའ་
                                                        
① དཔལ་ལྡན་ི་མས་བརམས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་ཀིས་བསྒྱུར། 《རིག་པའི་དཔལ་ཡོན་གི་དོགས་སེལ།---བོད་ཀི་སོབ་གསོའ་ིའཇུག་ངོགས།》 པེ་
ཅིན། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོ། ཤ ༦༠༤ 
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དབུགས་ཤྤྱིག་ཆགས་པ་བྱེད་རྒྱུའྤྱི་རླབས་ཆེན་གྤྱི་དགོངས་པ་ཞྤྱིག་བསྟན་འདུག   

ལོ་བརྒྱའྤྱི་ཇུས་ཆེན་སློབ་གསོར་ཐུག ① ཅེས་པ་ལྟར། དགོན་སེ་ཞྤྱིག་ཆགས་པའྤྱི་དགོས་པ་ནྤྱི་

བསྟན་པ་འཛིན་སོང་གྤྱི་ཆེད་དུ་ཡྤྱིན་ལ་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་ནྤྱི་མཐར་ཐུག་ན་དགོན་སེའྤྱི་བསླབ་པ་སློབ་

གེར་གྤྱི་བར་སྣང་ལ་རགས་ལས་ཏེ། “དགོན་སེ་ཞྤྱིག་ལ་མཚོན་ན་ཆེས་མེད་དུ་མྤྱི་རུང་བ་དང་གལ་

འགངས་ཆེ་ཤོས་འབའ་ཞྤྱིག་ནྤྱི། དགོན་པ་དེས་དཔེ་ཆ་བ་དང་སློབ་གེར་པ་ཚད་དང་ལྡན་པ་གསོ་སོང་

དང་སེད་བསྤྱིང་བྱེད་ཐུབ་ཚེ། ད་གཟོད་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།” ② ཞེས་དགོན་པའྤྱི་

འགན་ཁུར་གྤྱི་ངོས་ནས། བསླབ་པ་ཐོས་བསམ་གྤྱི་གོ་རྒྱ་གཏྤྱིང་ནས་གཅོད་མཁས་ཀྤྱི་སློབ་གེར་བའྤྱི་

ཚོགས་ལ་གཅེས་འཛིན་དང་དོ་ནན་ཡོང་བར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང། བསྟན་པ་གནས་དང་མྤྱི་གནས་ཀྤྱི་དོན་

གནད་ཆེ་ཤོས་དེ་རབ་བྱུང་སློབ་གེར་པ་དག་ལ་རག་ལས་པས། དགོན་པ་ཞྤྱིག་གྤྱི་འགོ་ནས་མཇུག་བར་

གྤྱི་ནུས་ཤུགས་ཡོངས་རོགས་སློབ་གེར་བའྤྱི་ཆེད་དུ་ཡྤྱིན་དགོས་པ་ལས། ྤྱིན་གང་རྔ་བརྡུངས། སྦུབ་ཆལ་

དཀྲོལ། མ་ཎྤྱི་ཡྤྱིག་དྲུག་འདྲེན་པ་ཙམ་གྤྱིས་ནང་བསྟན་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་བྱ་མྤྱི་ཐུབ་པའྤྱི་གནས་

ལུགས་ཟབ་མོ་ཞྤྱིག་བསྟན་འདུག 

འོ་ན། དགོན་པ་དེར་ཤེས་སོད་གྤྱིས་ལྡན་གྤྱི་སློབ་གེར་པ་བསེད་བསྤྱིང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དགོན་སེའྤྱི་

རང་གཞྤྱིའྤྱི་སློབ་གསོ་ལ་རག་ལས་པས། “འབྱུང་འགྱུར་གྤྱི་དུས་ཚོད་ནང་དགོན་པ་ཞྤྱིག་གྤྱི་རྒྱལ་ཕམ་གྤྱི་

གནད་ཐུག་ས་ནྤྱི། དགོན་པ་དེ་རུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་སློབ་གསོའ་ིམ་ལག་

ཚད་ལྡན་ཡོད་མེད་དེ་ཡྤྱིན་ལ། དེ་འདྲའྤྱི་སློབ་གསོ་ལེགས་པོ་ཡོད་མེད་ཀྤྱི་ར་བ་ནྤྱི། རང་གཞྤྱིའྤྱི་སློབ་གསོ་

ཡག་པོ་ཞྤྱིག་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་ཤྤྱིང་། རང་གཞྤྱིའྤྱི་སློབ་གསོ་ཡག་པོ་ཞྤྱིག་ཡོད་མེད་ཀྤྱི་ར་བ་ནྤྱི། རང་

གཞྤྱིའྤྱི་སློབ་གསོ་སྒྲུབ་མཁན་ཚོས་རང་གཞྤྱིའྤྱི་སློབ་གསོའ་ིདོན་རྣམ་དག་ཅྤྱིག་གོ་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་པ་

                                                        
① 百年大计，教育为本。 
②https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3ODQ2MTk0MA==&mid=2247485450&idx=1&s
n=ffcb8eb05e682543ea1969085989f71a&chksm=eb57e491dc206d87c25b7d02a32a718c
48380d77cbd39d16aaca7ad70c7dd3785ca6c059d9df&scene=0&pass_ticket=JHsL60on%
2BKmr6M5Pkw9S7ka%2B9YPxI3NJISeeC6GS2ZzUEj%2F%2BxsAGw%2FHxu0KHUqVa#rdདྲྭ་
ཚིགས་སུ། སེར་བྱེས་ལྷ་རམས་པ་དགེ་བཤེས་འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར་མཆོག་གིས《མདོ་ཁམས་ར་སེར་ཤུལ་དགོན་རིས་མེད་གངས་རྒྱན་སྨོན་ལམ་
ཆེན་མོ་ཐེངས་བཅོ་ལྔ་པའི་སབས་ཀི་འདུས་ཚོགས》སུ“དགོན་པའི་འགན་ཁུར་དང་གྲྭ་པའི་ཁ་ཕོགས”ཞེས་པའི་གསུང་བཤད་ས་བཤུས་ཀིས་བཀོད།  

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3ODQ2MTk0MA==&mid=2247485450&idx=1&sn=ffcb8eb05e682543ea1969085989f71a&chksm=eb57e491dc206d87c25b7d02a32a718c48380d77cbd39d16aaca7ad70c7dd3785ca6c059d9df&scene=0&pass_ticket=JHsL60on%2BKmr6M5Pkw9S7ka%2B9YPxI3NJISeeC6GS2ZzUEj%2F%2BxsAGw%2FHxu0KHUqVa#rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3ODQ2MTk0MA==&mid=2247485450&idx=1&sn=ffcb8eb05e682543ea1969085989f71a&chksm=eb57e491dc206d87c25b7d02a32a718c48380d77cbd39d16aaca7ad70c7dd3785ca6c059d9df&scene=0&pass_ticket=JHsL60on%2BKmr6M5Pkw9S7ka%2B9YPxI3NJISeeC6GS2ZzUEj%2F%2BxsAGw%2FHxu0KHUqVa#rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3ODQ2MTk0MA==&mid=2247485450&idx=1&sn=ffcb8eb05e682543ea1969085989f71a&chksm=eb57e491dc206d87c25b7d02a32a718c48380d77cbd39d16aaca7ad70c7dd3785ca6c059d9df&scene=0&pass_ticket=JHsL60on%2BKmr6M5Pkw9S7ka%2B9YPxI3NJISeeC6GS2ZzUEj%2F%2BxsAGw%2FHxu0KHUqVa#rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3ODQ2MTk0MA==&mid=2247485450&idx=1&sn=ffcb8eb05e682543ea1969085989f71a&chksm=eb57e491dc206d87c25b7d02a32a718c48380d77cbd39d16aaca7ad70c7dd3785ca6c059d9df&scene=0&pass_ticket=JHsL60on%2BKmr6M5Pkw9S7ka%2B9YPxI3NJISeeC6GS2ZzUEj%2F%2BxsAGw%2FHxu0KHUqVa#rd
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དེ་ཡྤྱིན།” ① ཞེས་རང་གཞྤྱིའྤྱི་སློབ་གསོའ་ིགལ་ཆེ་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་ཆར་ཆེད་མངགས་ཀྤྱི་ནན་ཏར་མཛད་

འདུག་ཅྤྱིང་། དེ་འདྲའྤྱི་བསམ་བྱུང་གྤྱི་བོའ་ིགཏྤྱིང་རྤྱིམ་དུ་དགོན་སེའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་ལས་

དབང་ལ་ཐུགས་གཞྤྱིགས་ཀྤྱི་སེམས་པའྤྱི་འཕོ་འདུ་ཞྤྱིག་ངང་གྤྱིས་འཁྲུངས་པ་ཤེས་ཐུབ་པར་མ་ཟད། “རང་

གཞྤྱིའྤྱི་སློབ་གསོའ་ིསྐབས་སུ། བྱྤྱིས་པ་དེ་དག་མ་འོངས་པར་ས་སེར་གང་གྤྱི་ལམ་དུ་སོང་རུང་ཕན་ངེས་

པའྤྱི་སློབ་སོང་ཞྤྱིག་སོད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བས། བྱྤྱིས་པ་དེ་རྣམས་མྤྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ལྡན་པ་ཞྤྱིག་ཏུ་འགྱུར་

རྒྱུའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ། སྐད་ཆའྤྱི་ནུས་པ་དང་། བསམ་གཞྤྱིགས་ཀྤྱི་ནུས་པ། བང་དོར་ལྟ་བ་སོགས་

འགོ་བ་མྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ལྡན་པ་ཞྤྱིག་ལ་ཚང་འོས་པའྤྱི་ར་བའྤྱི་མཐུན་རེན་རྣམས་བསྐྲུན་རྒྱུར་ཤུགས་རྒྱག་

དགོས་པ་རེད།”②ཅེས་འགོ་མྤྱི་མཚན་ྤྱིད་པ་ཞྤྱིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའྤྱི་ཀུན་སློང་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། བྱྤྱིས་པ་དེ་

དག་གྤྱི་ནང་བསམ་པའྤྱི་འཕོ་འདུར་ནང་པའྤྱི་ཐུན་མྤྱིན་གྤྱི་རྒྱགས་ཕེ་མཁོ་འདོན་བྱས་དེ། ཕྤྱིས་ཀྤྱི་ལམ་

ཁར་བཟང་སོད་གྤྱིས་ལྡན་གྤྱི་མྤྱི་བུ་རེ་སེད་བསྤྱིང་ལ་འབད་འབུངས་དོན་འཁོྱལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། དགོན་སེའྤྱི་

སློབ་གསོ་འདྤྱི་དེང་རབས་སློབ་གསོའ་ིཕོགས་ལ་ཁ་ཕོགས་དགོས་པའྤྱི་བསམ་བོ་བསྟན་འདུག 

དེས་ན་དགོན་སེའྤྱི་རང་གཞྤྱིའྤྱི་སློབ་གསོ་ལས་སུ་ཁྱེར་བའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ཁོད་དུ་རང་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ཐ་

སད་རྤྱིག་གནས་དང་། མྤྱི་རྤྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྤྱི་རྤྱིག་པའྤྱི་དཔལ་ཡོན་གྤྱི་འོད་སྣང་གཡར་ལེན་

ལ་བང་དོར་གསལ་བའྤྱི་སོས། བྱྤྱིས་པ་དེ་དག་འགོ་མྤྱི་མཚན་ལྡན་གྤྱི་སྤྱིངས་ཆར་བུད་སེག་ཐོན་གསུམ་

བྱེད་པར་ཀུན་སློང་རྣམ་པར་དག་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ། ཀོག་པ་ཐོས་བསམ་དང་སོང་བ་བསམ་གཏན་གྤྱི་

གཞྤྱི་ལ་རྔ་གདང་རྒྱུག་དང་དུད་པ་ལང་རྒྱུག་གྤྱིས་འབད་པ་ཤ་ཐང་ཐང་བྱས་ནས་ཕྤྱི་གོས་ཆེན་གྤྱི་རམ་ཁུག་

ལ་ནང་སང་མའྤྱི་རམ་པར་མྤྱི་འགྱུར་བར་བྱ་རྒྱུ། དེ་འདྲའྤྱི་ཀུན་སློང་དོན་ཁྱེར་གྤྱི་འབྲས་རགས་སུ་མྤྱི་

རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཕོགས་ལ་ཁབ་གོང་གཟེར་གྤྱི་དགེ་མཚན་ཐོན་པར་བྱས་ནས། སྟག་འཇྤྱིགས་ཝས་

ཁྱེར་བའྤྱི་སྔོན་བྱས་ཀྤྱི་ཁ་སྟབས་བཅོས་མ་དེ་འབུར་འཇོམས་བྱེད་པ་དང། དགོན་སེའྤྱི་སོལ་རྒྱུན་རྤྱིག་

གནས་དང་སློབ་གསོའ་ིདགེ་མཚན་ལ་མུན་ནག་མདའ་འཕེན་གྤྱི་གོ་རྒྱ་དང་བོང་བ་གསེར་གཟྤྱིགས་ཀྤྱི་

མཐོང་རྒྱ་ྤྱི་ཚེ་བ་མ་ཡྤྱིན་པར། དེའྤྱི་དོན་གྤྱི་གནས་ཚད་ལ་རྤྱིགས་ཤེས་དོན་དུ་གེར་ཏེ། ཕྤྱི་རབས་པའྤྱི་
                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རང་ལམ་རང་འཚོལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༧ལོ། ཤ ༢༠༥ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རང་ལམ་རང་འཚོལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༧ལོ། ཤ ༢༡༧ནས༢༡༨བར། 
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འགོ་ལམ་ལ་རྐང་བ་ཕར་བརངས་ལ་ྤྱི་མ་ཚུར་བསོས་ཀྤྱིས་བཀྲ་ཤྤྱིས་ཐེམ་པ་ཡར་སོད་ཀྤྱི་བོགས་འདོན་

བྱེད་པར། དགོན་སེའྤྱི་སློབ་གསོ་དེ་དགོན་པའྤྱི་ལྕགས་རྤྱི་ལས་བརྒལ་ཏེ་དེང་རབས་ལ་ཁ་ཕོགས་ཐུབ་པ་

དང་། འཛམ་གྤྱིང་ལ་ཁ་ཕོགས་ཐུབ་པ། མ་འོངས་པ་ལ་ཁ་ཕོགས་ཐུབ་པ། འཇྤྱིག་རེན་ཕྤྱི་མ་འབའ་ཞྤྱིག་མ་

ཡྤྱིན་པར་འཇྤྱིག་རེན་འདྤྱིའྤྱི་བདེ་སྡུག་དང་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ཆགས་འཇྤྱིག  ཁེ་ཕན་སོགས་ལའང་དམྤྱིགས་

དགོས་པའྤྱི་བསམ་བོ་བཏོན་གནང་འདུག་པར་མ་ཟད། དགོན་སེའྤྱི་སློབ་གསོའ་ིའོག་འཚར་ལོངས་བྱུང་

བའྤྱི་གྲྭ་བཙུན་དེ་དག་ཀང་ཐོག་མར་ཡ་རབས་སོད་བཟང་ལྡན་པའྤྱི་མྤྱི་སྣ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་དགོས་ཤྤྱིང་། དེ་རེས་

ཆོས་ལུགས་དོན་དུ་གེར་མཁན་གྤྱི་ཆོས་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་དགོས་པ་དང་། མྤྱི་ཕལ་བ་ཞྤྱིག་ལ་ལྡན་དགོས་པའྤྱི་

ཡ་རབས་སོད་བཟང་དང་མྤྱི་གཞྤྱི་ཡག་པོ་ཞྤྱིག་མེད་ན། གྲྭ་བཙུན་གྤྱི་ཆས་གོས་ཙམ་སས་པར་གཞན་ཀུན་

ལ་ཕན་པ་མེད་པའྤྱི་དོན་དངོས་ཤྤྱིག་གསལ་བཤད་གནང་བར་འདོད།  

མདོར་ན། དགོན་པ་ཞྤྱིག་ཡུན་གནས་དང་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་བྱེད་པའྤྱི་རྒྱལ་ཕམ་གྤྱི་

ར་བ་ནྤྱི་དགོན་པ་དེའྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་སློབ་གསོར་རག་ལས་ཤྤྱིང་། ཤེས་རྤྱིག་སློབ་གསོའ་ིརྒྱལ་ཕམ་གྤྱི་ར་བ་ནྤྱི་

རང་གཞྤྱིའྤྱི་སློབ་གསོ་ལ་རག་ལས་ཡོད་པས། ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དང་བསྟུན་པའྤྱི་སོ་ནས་ལེགས་

བསླབས་ེས་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་ལྟེ་བར་བཟུང་སྟེ། དགོན་སེའྤྱི་ནང་སློབ་གསོ་མེད་ན་དགོན་པ་ཕྤྱི་རྤྱིག་པོ་དང་གྲྭ་

པ་དགེ་འདུན་མང་པོ་ཇྤྱི་ཙམ་ཡོད་ཀང་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འཛིན་མྤྱི་ཐུབ་ལ། བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀང་

འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་བྱེད་མྤྱི་ཐུབ་པས། སློབ་གསོ་ནྤྱི་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་ར་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གནས་ལུགས་

གསལ་སོྟན་གནང་བ་སོགས། དགོན་སེའྤྱི་སློབ་གསོར་དེ་ལྟ་བུའྤྱི་མཐོང་ཆེན་གཙིགས་ཆེན་གནང་བ་ལས། 

ཁོང་གྤྱིས་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ནང་བསྟན་རྤྱིག་གནས་ལ་བཅངས་པའྤྱི་ལྷག་བསམ་དང་

ཞེན་པ་དཀར་པོ་དེ་དག་མཚོན་ནུས་པས། དུས་རབས་ཀྤྱི་སེར་མོ་བ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཆ་ཞྤྱིག་

ཀང་མཐོང་ངོ་།། 
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རབ་བྱླེད་གསུམ་པ། ས་ོཤླེས་རབ་རྒྱ་མཚའོ་ིཐུན་མནི་རགི་གནས་བསམ་བ།ོ 

རྤྱིག་གནས་གསར་གཏོད་བྱེད་མཁན་ནྤྱི་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཡྤྱིན་ལ། རྤྱིག་གནས་ལེགས་བཅོས་བྱེད་

མཁན་ཡང་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཡྤྱིན་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྤྱིན་ཕྤྱིར། རྤྱིག་གནས་ནྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་དང་རྒྱལ་ཁབ་

ཅྤྱིག་གྤྱི་མཚོན་རགས་གལ་ཆེན་དང་བ་སོག་ཡྤྱིན་ལ། དེ་ནྤྱི་འགོ་བ་མྤྱི་ལས་བྱུང་ཞྤྱིང་སླར་ཡང་འགོ་བ་མྤྱི་

རྣམས་གསོ་སོང་དང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བར་བྱེད་ཅྤྱིང་། མྤྱི་གཤྤྱིས་ལེགས་སོང་དང་བྱ་སོད་ཚད་ལྡན་བཟོ་པ། 

གཤྤྱིས་ཀ་ལེགས་སྒྱུར་བཅས་བྱེད་ཐུབ་པས། དེ་ནྤྱི་མྤྱི་རབས་ནས་མྤྱི་རབས་བརྒྱུད་དེ་དར་འཕེལ་རྒྱུན་

འཛིན་དང་ལེགས་བསླབས་ེས་བཅོས་ཀྤྱིས་འགོ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་གནས་པར་མ་ཟད། དུས་རབས་མྤྱི་འདྲ་

བའྤྱི་ནང་ཤེས་རབ་དང་བོ་གོས་ལྡན་ལ། འགན་འཁྤྱིའྤྱི་བསམ་པ་བ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་བའྤྱི་སེས་བུ་མང་པོའ་ི

དཀའ་སད་སྡུག་རུས་དང་བསམ་བོ་གསར་པ། མོང་བ་གསར་པ་སོགས་ཀྤྱིས་ཐྤྱིམ་སྤྱིལ་བྱས་ནས་མྤྱི་རྤྱིགས་

གང་དེའྤྱི་ཕྤྱི་ནང་གསལ་བའྤྱི་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། འཇྤྱིག་རེན་འདྤྱི་དང་ཕྤྱི་མའྤྱི་ཆོས་ྤྱིད་དང་བྱ་བའྤྱི་

གནས་ལུགས་བཅས་གསལ་བོར་སོྟན་པར་བྱེད་པའྤྱི་གཟུགས་མེད་ཀྤྱི་ཕུང་བོ་ཞྤྱིག་ཀང་ཡྤྱིན།  

དེ་བས་འདྤྱིར་གཞྤྱི་ཤེས་བྱ་རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་སོ་སོ་ནས་བསེད་པའྤྱི་འབྲས་བུའྤྱི་ཆེ་ཕ་ཆུང་

རགས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་དག་གྤྱིས་གནས་ལུགས་ཀྤྱི་ཟབ་ཁྱད་ལ་ཐུན་མྤྱིན་གྤྱི་དགེ་མཚན་དང་བོགས་འབྱྤྱིན་

པར་བྱེད་པས། དེའྤྱི་རྒྱུན་ཐག་བརན་སྲུང་དང་ཡུན་གནས་ཀྤྱི་ར་ལག་ལ་རྤྱིག་གནས་དེ་ལས་བསེད་པའྤྱི་

སྤྱིང་སོྟབས་ཤྤྱིག་ངེས་པར་དགོས་ཕྤྱིར། རང་ཆེ་རང་མཁས་དང་སེ་ཆེ་དཔོན་མཁས་ཀྤྱི་ལྟ་བ་ྤྱི་ཚེ་བ་དང་། 

བཟང་པོར་ཡར་ལྟ་མེད་པའྤྱི་ངན་པར་ཐུར་ལྟ་ཡྤྱི་ཀུན་རོག་དྲྤྱི་མ་ཅན་མངོན་མཚན་དུ་གྲུབ་པའྤྱི་ངན་པའྤྱི་

མཐར་ཐུག་གཡག་སྤྱིང་ཨུ་ཚུགས་ཅན་དག་ཕུད། འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་བྱ་བའྤྱི་ལེགས་ེས་དང་དངོས་པོའ་ི

བཟང་ངན་གྤྱི་ཕོགས་ཡོངས་ལ། ཞར་དང་ཞོར་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་སྣ་འཁྤྱིད་པའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་དེར་རྤྱིག་

གནས་སྤྱིང་སོྟབས་སམ་རྤྱིག་གནས་དེའྤྱི་སོྟབས་ཤུགས་སུ་གོ་བར་འདོད་པས། རང་རེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་

གནས་སྤྱིང་སོྟབས་ཀྤྱི་ཞྤྱིབ་འཇུག་ལ་མཚོན་ན་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཆེན་པོ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ལྟ་བ་སྟེ། གཙོ་

བོ་ལྷ་ཆོས་གེར་བའྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྤྱིང་སོྟབས་དང་། འཇྤྱིག་རེན་གེར་བའྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྤྱིང་སོྟབས་



 

76 
 

གྤྱིས་སུ་དགར་ཞྤྱིང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་རྒྱུན་ཐག་དང་ཕྲུགས་སེབས་ཀྤྱིས་བཤད་ན། སྔ་མ་ནྤྱི་བོད་ཆེན་པོ་སྤྱིལ་

བུར་ཐོར་ནས་ད་ལྟའྤྱི་བར་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྤྱིང་སོྟབས་དང་། ཕྤྱི་མ་ནྤྱི་བཙན་པོ་རྤྱིམ་བྱུང་གྤྱི་སྐལ་བ་རོགས་

ལྡན་གྤྱི་མེ་ཕུང་གྤྱིས་ཡུལ་ཁམས་སོམས་བཅོམ་བྱས་པའྤྱི་ཐུ་བྷོད་རྤྱིག་གནས་སྤྱིང་སོྟབས་ལ་གོ་ཐུབ་ཅྤྱིང་། 

སྐབས་སུ་བབ་པ་ནྤྱི་སྔ་མའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་རླབས་རྒྱུན་དང་འགོག་བདེ་གཤྤྱིབ་མཁས་ཅན་གྤྱི་མཁས་དབང་སོ་

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྤྱིང་སོྟབས་ཀྤྱི་ཆར་གཡག་གྤྱིས་ཁོྱགས་ཚོད་དང་འབྲེང་བས་ཁྱུགས་ཚོད་

ཀྤྱིས་དོན་ཚན་འགར་དབྱེ་ནས་བཀོད་པ་ཡྤྱིན། 

དང་པ།ོ ས་ོཤླེས་རབ་རྒྱ་མཚའོ་ིརགི་གནས་ཥིང་ཨབོས། 

དུས་བབ་འདྤྱི་འདྲར་གཞུང་གྤྱི་ཚིག་དང་དོན་གྤྱི་རྣམ་དབྱེ་གསལ་བོར་ཤེས་པ། ལུང་དང་རྤྱིགས་

པའྤྱི་གནད་ལ་མཁས་པ། གཞུང་དང་གདམས་ངག་གྤྱི་གནད་མྤྱི་འགལ་བར་མས་སུ་ལེན་ཤེས་པ། དྲང་

དོན་དང་ངེས་དོན་གྤྱིས་མདོའ་ིཆ་ཕེད་པ། དགོངས་པ་དང་ལྡེམ་དགོངས་ཀྤྱི་གནད་མ་འཁྲུལ་བར་ཐུགས་

སུ་ཆུད་པ། ས་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་དང་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཚིག་འཆད་ཤེས་པའྤྱི་མཁས་པ། དོན་དངོས་པོའ་ི

གནས་ལུགས་ཕ་མོ་རྣམ་པར་འབྱེད་ནུས་པའྤྱི་ཤེས་རབ་ཅན། རྒྱུད་ལ་ཆགས་སང་མེད་ཅྤྱིང་བོ་གཟུ་བོར་

གནས་པ། ལྟ་བ་རེན་འབྱུང་དང་སོད་པ་འཚེ་མེད་ཀྤྱི་རང་ལུགས་འཛིན་པ་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས། “དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རེན་རེན་འབྲེལ་གྤྱི་དབང་གྤྱིས་འབྱུང་བ་ཡྤྱིན་དུས། སོྣད་བཅུད་གྤྱིས་ཀ་རྒྱུ་སྔ་མ་སྔོན་

དུ་སོང་ནས་འབྲས་བུ་ཕྤྱི་མ་སེ་བའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཅན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་ལས། བྱེད་པ་པོ་སོྟབས་ཆེན་ཞྤྱིག་གྤྱིས་བོ་

སྔོན་དུ་སོང་ནས་བསྐྲུན་པ་མ་ཡྤྱིན་ཞེས་ནང་པས་འདོད་ཀྤྱི་རེད། དེ་ནྤྱི་ཆོས་ལུགས་གཞན་གསུམ་དང་མྤྱི་

འདྲ་བར་ནང་པའྤྱི་ཐུན་མོང་མྤྱིན་པའྤྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅྤྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།” ① ཅེས་པའྤྱི་ཟབ་དོན་གྤྱི་ངེས་ཤེས་དྲང་

མོའ་ིམདུན་ཁྤྱིད་པའྤྱི་སྔོན་འགོའ་ིའོག་ཏུ། དགུང་ན་བཅུ་པའྤྱི་ཐོག་དགོན་པའྤྱི་རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་

ཚོགས་སུ་ཞུགས་ནས། བྱོན་དང་འབྱོན་པའྤྱི་སེས་ཆེན་དམ་པ་གོང་མའྤྱི་རྤྱིག་པས་དཔྱད་ཅྤྱིང་། བོས་རྣམ་

པར་ཕེས་པའྤྱི་རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་ལྔའམ་བཅུའྤྱི་མདོ་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སོྟན་པར་མཛད་པའྤྱི་བཀའ་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རང་ལམ་རང་འཚོལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ༢༠༡༧ལོ། ཤ ༩ནས༡༠བར།  
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དང་བསྟན་བཅོས་ཀྤྱི་གཞུང་དོན་ལ་འཁྲུག་ཐག་གཅོད་པའྤྱི་ལམ་སྣ་ཟྤྱིན་པར་བྱས་ཤྤྱིང་། དེས་བསྟན་པའྤྱི་

དོན་གྤྱི་གནས་ལུགས་ཞྤྱིབ་ཅྤྱིང་ཕ་བར་དཔྱོད་བཅས་ཀྤྱི་བོས་དཔྱད་པར་བྱས་པ་ནྤྱི་ཁོང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་

སྤྱིང་སོྟབས་ཀྤྱི་ཕོགས་གཏོགས་སུ་འཛུད་པར་འདོད་དེ། ཁོང་གྤྱིས“རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཆེད་དུ་རང་གྤྱིས་གནས་

ཚུལ་ཡོད་ཚད་ལ་བརག་དཔྱད་བྱས་ཤྤྱིང་། རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཆེད་དུ་རང་གྤྱིས་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཚད་ལ་གདོང་

གཏད་ནས་མྤྱི་ཡུལ་འདྤྱིར་འཚོ་ཞྤྱིང་གནས་པའྤྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྤྱིག་འབད་པ་དྲག་པོས་རོད་ལེན་བྱེད་

དགོས” ① ཞེས་ཁོང་གྤྱིས་རྤྱིག་གནས་སློབ་སོང་བྱེད་རྒྱུ་ནྤྱི་ཚེ་ཕྤྱི་མ་དང་ཐར་པ་དོན་གེར་ཙམ་མྤྱིན་པར། 

ཚེ་འདྤྱི་དང་འཇྤྱིག་རེན་འདྤྱིའྤྱི་འཚོ་གནས་ཆགས་འཇྤྱིག་གྤྱི་ཆེད་དུ་ཡྤྱིན་དགོས་ཚུལ་གྤྱི་བསམ་བོ་ཞྤྱིག་

བསྟན་པ་ནྤྱི། དུས་རབས་ཀྤྱི་རེས་སུ་བསེགས་པའྤྱི་སེར་མོ་བ་ཞྤྱིག་གྤྱི་སྔོན་ཐོན་གྤྱི་དགོངས་པ་ཞྤྱིག་རེད་

འདུག་ཅྤྱིང་། གང་དེའྤྱི་གཞུང་དོན་འཁྤྱི་གཅོད་ཀྤྱི་རྤྱིམ་པ་མདོར་བསྡུས་ན་འདྤྱི་ལྟར་སྟེ། 

རྔ་ཡུལ་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པར་དགེ་རྒན་གཙོ་བོ་ཨ་ཁུ་བོ་བརན་བསྟེན་ནས་དབུ་ཚད་ཕར་ཕྤྱིན་སོགས་

ཀྤྱི་ཁྤྱིད་ལུང་མན་ངག་དང་བཤད་ལུང་ཐོབ་ཅྤྱིང། དེ་དག་གཞུང་ཚིག་བོར་འཛིན་གྤྱི་སོར་བ་མངོན་དུ་

ཁྱེར་ནས་ཚིག་དོན་གྤྱི་འཁྤྱི་བར་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱིས་སངས་བརྡུངས་རྒྱ་ཆེན་མཛད་པ་དང། དགེ་བའྤྱི་བཤེས་

གེན་ཨ་ཁུ་ཐབས་མཁས་ཀྤྱི་མདུན་ནས་བསེན་རོགས་སྒྲུབ་ཏེ་ཁྤྱིད་དང་བཤད་ལུང་མན་ངག་མང་དུ་ཐོབ། 

དབུས་སུ་ཞབས་བཅགས་ནས་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་དགེ་རྒན་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤྤྱིས་དང་སེ་རའྤྱི་དགེ་

བཤེས་ངག་དབང་ཟ་གགས་གྤྱིས་གཙོ་བྱས་པའྤྱི་དགེ་བའྤྱི་བཤེས་གེན་དག་གྤྱི་ཞལ་སྔ་ནས། སླར་ཡང་

དབུ་ཚད་ཕར་གསུམ་དང་འདུལ་བ་སོགས་ཀྤྱི་གཞུང་དོན་གྤྱི་གོ་རྒྱ་བཅད་ཅྤྱིང་གཞུང་དོན་འཁྤྱི་གཅོད་ཀྤྱི་

རོད་པའྤྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོརད།  

དེ་མྤྱིན་ཁོང་གྤྱིས་རྔ་ཡུལ་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པར་འཛིན་གྲྭའྤྱི་སོར་དཔོན་གྤྱི་འགན་ཁུར་བའྤྱི་དུས་སུ་

དགོན་པ་དེར་རྣམ་འགེལ་དམ་བཅའ་འཇོག་པའྤྱི་སོལ་བཏོད་པ་ལས། ཁོང་གྤྱི་དུས་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་

བསམ་བོ་ཞྤྱིག་དང་བསླབ་པ་སློབ་གེར་གྤྱི་མཁའ་དབུགས་ཤྤྱིག རྤྱིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་གྤྱི་བགོད་ལམ་

ཞྤྱིག་ཧུར་ལེན་བྱེད་པའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་མངོན་ཐུབ་པར་མ་ཟད། སྐབས་དེ་ཤེད་ནས་ཁོང་གྤྱི་དགོངས་པའྤྱི་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ང་ཚོ་སད་རན།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ལོ། ཤ ༣ 
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ཞྤྱིང་ས་གཤྤྱིན་པོའ་ིསྟེང་། གནས་ལུགས་ཅྤྱི་དང་གང་ཡྤྱིན་ཡང་རྤྱིགས་པས་བརྡར་ཤ་གཅོད་དགོས་པ་ལས། 

དད་པ་ཁོ་ནའྤྱི་རེས་སུ་འབྲངས་པས། སྤྱིར་རྤྱིག་གནས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་འདྤྱི་ྤྱིད་

རྒྱུན་འཛིན་དར་སེལ་གཏོང་ཐབས་བྲལ་བའྤྱི་དགོངས་པའྤྱི་མྱུ་གུ་འཁྲུངས་ཟྤྱིན་པ་མངོན་མཚན་ཅན་རེད།  

ངལ་རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཀྤྱི་དུས་ཚོད་མཇུག་སྤྱིལ་ནས་ཕྤྱིར་ཚོགས་སུ་ཞུགས་པ་དང་། འཛིན་གྲྭའྤྱི་

ཕར་ཕྤྱིན་དམ་བཅའྤྱི་འབྲས་རགས་སུ《མཐའ་དཔྱོད་ཀེ་ཏ་ཀའྤྱི་མགུལ་ཕེང》ཞེས་པའྤྱི་དེབ་དེར《དབུས་

མཐའ་རྣམ་འབྱེད་ཀྤྱི་ལེའུ་དང་པོའ་ིམཆན་འགེལ་མདོར་བསྡུས》ཞེས་པ་ཞྤྱིག་ཕག་རོམ་གནངས་བ་དེ་སྐུ་

ཚེའྤྱི་ཐོག་གཞུང་འགེལ་གྤྱི་བརམས་ཆོས་དང་པོར་གྱུར། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ལོར་གོགས་དམ་པ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྤྱི་རོགས་དན་དང་མཐུན་འགྱུར་འོག 

ཀྲུང་ཧྲན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར《ནུབ་ཕོགས་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས》ཀྤྱི་སློབ་ཁྤྱིད་ཆ་ཚང་ཞུས་ཤྤྱིང། 

གནས་ཚུལ་དེ་ལས་ཁོང་ནྤྱི་གཞུང་ལུགས་དང་རྤྱིག་གནས་གང་འདྲ་ཞྤྱིག་ལ་ཡང་དུང་བ་དང་དད་པ་ཡོད་

མཁན་ཞྤྱིག་ལས། ཁ་བོད་པ་དང་སྣ་བོད་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཞེས་ཞེན་ཁོག་དང་ཕོགས་རྤྱིས་ཀྤྱི་ལྟ་བ་འཛིན་

མཁན་ཞྤྱིག་མྤྱིན་ལ། རྤྱིག་ཚན་གང་འདྲ་ཞྤྱི་ལ་ཡང་གང་བྱུང་དུ་སུན་འབྱྤྱིན་དགག་གཞག་མྤྱི་གནང་བར། 

རྤྱིག་གནས་དེའྤྱི་དགོངས་དོན་མཐྤྱིལ་ཕྤྱིན་པ་རོགས་རེས། དེའྤྱི་དགེ་སོན་ལེགས་ེས་ལ་རོག་དཔྱོད་གནང་

མཁན་གྤྱི་རྤྱིག་པ་དོན་གེར་བ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྣང་ཚུལ་ཞྤྱིག་ར་སོད་ཐུབ་ཅྤྱིང་། ད་ལྟའྤྱི་བར་དུ་ཀོག་པ་

ཐོས་བསམ་དང་སོང་བ་བསམ་གཏན་གྤྱི་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཚེ་གང་སློབ་གེར་གྤྱི་འདུན་པར་དམ་འཁྱུད་

བྱས་འདུག་སྟེ། “ཁོ་བོ་ནྤྱི་མྤྱི་ལ་ལ་ནང་བཞྤྱིན་གཞན་གྤྱིས་གང་བྲྤྱིས་ཚིག་ཟྤྱིན་ལྟར་བོ་ལ་ངེས་སུ་འཇུག་

པའྤྱི་སྡུག་རུས་དང་མོས་པ་གྤྱིས་ཀ་མེད་ན་ཡང་། དཔེ་ཆ་གསར་པ་ཅྤྱི་ཞྤྱིག་མཐོང་རུང་དེའྤྱི་བརོད་དོན་

གྤྱི་སྤྱི་ཁོག་ལ་འདྲྤྱིས་ཙམ་བྱས་པའྤྱི་སྟེང་ནས་བསམ་གཞྤྱིག་ཅྤྱི་ནུས་རེ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་སློབ་སོང་གྤྱི་གོམས་

གཤྤྱིས་སུ་གྲུབ་ཡོད་པས། མྤྱི་ལོ་དུ་མའྤྱི་རྤྱིང་སྔོན་རབས་བོད་ཀྤྱི་མཁས་པའྤྱི་བརམས་ཆོས་སྣ་ཚོགས་ཅྤྱི་

ནུས་ཀྤྱིས་ཀོག་ཅྤྱིང་སློབ་པའྤྱི་སོར་བ་བདག་གྤྱིར་བྱས།” ① ཞེས་པ་ལས་སོལ་རྒྱུན་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྤྱིང་

བཅུད་དག་བུམ་པ་གང་བྱོའ་ིཚུལ་དུ་བངས་གནང་བ་མ་ཟད། དེང་དུས་ཀྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་གསར་པ་དག་ལ་ཡང་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ང་ཚོ་སད་རན།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ལོ། ཤ ༡༣༧ 
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འབད་པ་བརྒྱ་དང་བརོན་པ་སོྟང་གྤྱིས་སློབ་སོང་གནང་བའྤྱི་གོམས་གཤྤྱིས་བཟང་པོ་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་ལས། 

ཁོང་ནྤྱི་རྤྱིང་ཞེན་པ་ཞྤྱིག་དང་བག་འཁུམ་པ་ཞྤྱིག་མྤྱིན་པའྤྱི་ར་སོད་ཐུབ་བོ།། 

༡ དད་འདུན་ངོས་གཙང་དང་གཞུང་སྤྱིང་གསལ་སྟནོ་གྤྱི་དགངོས་དནོ།  

“ནང་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་དད་པ་རྣལ་མ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ན་དངོས་པོའ་ིཆོས་ྤྱིད་ལ་རོན་པ་དང་། རྒྱུ་འབྲས་ཀྤྱི་

རང་བཞྤྱིན་ལ་རོན་པའྤྱི་ཡྤྱིད་ཆེས་ཀྤྱི་སེམས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་དགོས་པར་སམ་སྟེ། དད་པ་ཟེར་བ་ཡྤྱིད་ཆེས་ཀྤྱི་

དོན་རེད། ཅྤྱི་ཞྤྱིག་ལ་ཡྤྱིད་ཆེས་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། བདེན་བཞྤྱིའྤྱི་འཇུག་ལྡོག་གྤྱི་རྤྱིམ་པ་དང་། ལས་

འབྲས་རེན་འབྱུང་གྤྱི་རྣམ་གཞག་ལ་ཡྤྱིད་ཆེས་དགོས་པ་རེད།”① ཅེས་ཤེས་རབ་ལ་རོན་ཞྤྱིང་གནས་ལུགས་

ལ་འདུན་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཕྤྱིན། རང་གྤྱི་མོས་པ་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་ཡུལ་གྤྱི་ཁྱད་པར་གང་ཞྤྱིག་ལ་ཡྤྱིད་ཆེས་པ་

དང་སོ་འདུན་ཟབ་ཅྤྱིང་། དངོས་པོའ་ིཆོས་ྤྱིད་དང་རྒྱུ་འབྲས་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ལ་ཡྤྱིད་ཆེས་པའྤྱི་སེམས་བྱུང་

དེར་དད་པ་བཏགས་པ་ནྤྱི་དོན་གྤྱི་གནས་ལུགས་དང་ཚན་རྤྱིག་གྤྱི་བཞེད་ལུགས་གང་ཡྤྱིན་རུང་མཐུན་

སྣང་དུ་གྲུབ་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡང་དག་ཅྤྱིག་ཏུ་སྣང་བས། རྤྱིག་གནས་དང་ལྟ་བ་གསར་བའྤྱི་ཁ་དྲྤྱི་འཕར་བའྤྱི་

གཞོན་གསར་འུར་འདྲོགས་ཅན་སྐོར་ཚོས་བྲན་གཤྤྱིས་སུ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་ལྟར་མ་ཡྤྱིན་པར། ཤེས་

རབ་ཀྤྱི་ར་བ་བྱས་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ཀྤྱི་ཟབ་དོན་ལ་རང་གྤྱིས་དཔྱད་ཅྤྱིང་རོགས་པར་བྱས་ཏེ་རང་ྤྱིད་

རང་གྤྱི་སབས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འདུ་ཤེས་དང་ཡྤྱིད་ཆེས་བསེད་རྒྱུ་དང་། བདེན་པ་བཞྤྱིའྤྱི་འཇུག་ལྡོག་གྤྱི་ཐོག་

ནས་ད་ལྟའྤྱི་སྡུག་བསྔལ་བའྤྱི་ཚོར་བ་མཐའ་དག་མ་རྤྱིག་པ་ལོག་པའྤྱི་འཛིན་སྟངས་ཅན་དང་། དངོས་པོའ་ི

གནས་ལུགས་ལ་རོངས་པའྤྱི་བོ་དེས་བསེད་པས། དེའྤྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྤྱི་འབྲེལ་བར་བསམ་བོ་བཏང་ཚེ་འཁྲུལ་

བ་ཅན་གྤྱི་བོ་དེ་ནྤྱི་མ་འཁྲུལ་བའྤྱི་བོ་ཞྤྱིག་ལ་བརེན་ནས་བཟོག་རྒྱུ་ཡོད་པ། དེ་ལྡོག་པའྤྱི་ཚེ་ན་སྡུག་བསྔལ་

གཏན་དུ་འགོག་པའྤྱི་འགོག་པ་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ལ་ཡྤྱིད་ཆེས་རྣམ་དག་ཅྤྱིག་སེ་

རྒྱུ་ཡོད་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ཤྤྱིག་བསྟན། 

ཁོང་གྤྱིས་བོད་མྤྱི་རྣམས་ཀྤྱིས་དད་པ་གང་དང་སུ་ལ་བྱེད་དགོས་ཚུལ་ཐད། རང་གྤྱིཐུན་མོང་མ་

ཡྤྱིན་པའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་བཏོན་གནང་ཡོད་དེ། དད་པ་ནྤྱི་ཡྤྱིད་ཆེས་ཀྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ང་ཚོས་བདེན་པ་ལ་ཡྤྱིད་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ལོ། ཤ༣༡༤ 



 

80 
 

ཆེས་དང་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་དངོས་ལ་ཡྤྱིད་ཆེས་བྱེད་པ་བཅས་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་གསུངས་པ་

རེད་ཅེས་དང། ཡང་ན་མཁས་པ་ག་གེ་མོས་གསུངས་པ་རེད་ཅེས་ཡྤྱིད་ཆེས་ཁོ་ན་བྱས་ན་ཚན་རྤྱིག་དང་

མཐུན་པ་ཞྤྱིག་མྤྱི་ཡོང་བས། དེ་འདྲའྤྱི་གནས་ལུགས་ཤྤྱིག་གསལ་སོྟན་གནང་ཐུབ་པ་ནྤྱི་ཁོང་གྤྱིས་ཡུན་རྤྱིང་

སངས་རྒྱས་ཆོགས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་ལ་སང་བརོན་གནང་སྐབས་ཀྤྱི་མོང་བ་ར་ཆེན་ཞྤྱིག་

ཏུ་མཐོང་ཞྤྱིང་། “ང་ཚོ་གྲྭ་བ་རང་རང་གྤྱི་དད་འདུན་ལ་གཅེས་སས་བྱ་རྒྱུ་དང་། རང་ྤྱིད་གང་ལ་མོས་པའྤྱི་

ཆོས་ཀྤྱི་ལྟ་གྲུབ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པའྤྱི་འགན་ལེན་ཤེས་རྒྱུ་ནྤྱི། ང་ཚོས་རང་དབང་དམངས་གཙོའམ། 

ཡོངས་ཁྱབ་རྤྱིན་ཐང་དང་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་རེད།” ① ཅེས་པ་ལས་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་ནུབ་

ཕོགས་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པ་སོགས་རྤྱིག་གནས་གསར་བའྤྱི་སྤྱིང་བཅུད་ལ་འདོར་བྱས་པའྤྱི་འབྲས་བུ་མངོན་

པར་མཚོན་ཐུབ་པར་མ་ཟད། དགའ་ཁ་མོས་པའྤྱི་སོར་དབྱེའྤྱི་འོག་ཏུ་རང་སོ་སོའ་ིཤེས་རབ་ཀྤྱི་ཆ་རལ་དུ་

བཏོན་ནས། རང་དབང་དང་དམངས་གཙོའྤྱི་མཐོངས་འོག་ནས་བསྟན་པ་འཛིན་ཐབས་ནྤྱི་ཚན་རྤྱིག་གྤྱི་ལྟ་

བ་དང་མཐུན་པའྤྱི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་དགོངས་ཀྤྱིན་འདུག 

དེ་མྤྱིན་གཞུང་སྤྱིང་གསལ་སོྟན་གྤྱི་དགོངས་དོན་ཐད་ཁོང་གྤྱིས། “ཐོག་མར་ཆོས་དང་གྲུབ་མཐའ་

གང་གྤྱི་ཡང་ཞེན་ཕོགས་སུ་མ་སོང་བར་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་ཤེས་བྱའྤྱི་གྲུབ་ཚུལ་དངོས་ཅྤྱི་

ཡྤྱིན་ལ་བལྟ་དགོས་པ་དེ་ནྤྱི《ཚད་མ་རྣམ་འགེལ》གྤྱི་བསམ་བོའ་ིསྤྱིང་བཅུད་ཡྤྱིན”② ཞེས་གྲུབ་མཐའྤྱི་ཁ་

ཁྱེར་གྤྱི་དབང་དུ་མ་སོང་བར་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྤྱི་དཔྱད་ཐབས་ཕ་ཞྤྱིང་ཕ་བ་ལ་བརེན་

ནས། ནང་པའྤྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྤྱི་ངོ་བོ་རབ་དབྱེ་དང་བཅས་པ་འཐད་ཕོགས་སུ་བསྒྲུབས་པའྤྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་

པའྤྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་དང། དབང་པོའ་ིཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའྤྱི་ཤེས་བྱའྤྱི་གནས་རྣམས་རོག་པ་ལ་བརེན་ནས་

ཨེ་ཤེས་བལྟས་ཏེ་རང་ྤྱིད་བོ་གོས་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཅྤྱིག་ཏུ་ཆགས་པར། ཤེས་བྱ་མྤྱི་འདྲ་བ་རེ་རེ་

མཁྱེན་རོགས་ཐུབ་པའྤྱི་རོག་པ་གསར་དུ་སེ་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ཤྤྱིག་བསྟན་གནང་

འདུག 

“《ཚད་མ་རྣམ་འགེལ》ནྤྱི་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྤྱི་ལོངས་འདྤྱི་རུ་ཡང་ལེགས་བཤད་དུ་བརྤྱིས་
                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《བསམ་གཞིག་པའི་སེམས་ས།》 ཆུ་མིག་དགུ་ཁྲ་རིག་གནས་ལས་སྒྲུབ་ཁང་། ཤ ༧༣ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ལོ། ཤ ༣༤ནས་༣༦བར། 
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པར་མ་ཟད། རྤྱིགས་པའྤྱི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་པའྤྱི་མཚན་བཏགས་ནས་ང་ཚོ་ཀུན་པོས་སློབ་སོང་བྱེད་ཀྤྱི་

ཡོད་པ་རེད། སློབ་དཔོན་ཁོང་གྤྱིས་ཤེས་བྱ་རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་ལ་དཔྱད་པ་གནང་བའྤྱི་འབྲས་བུ་ནྤྱི་འོ་ཅག་

ཐམས་ཅད་ཀྤྱིས་ལོངས་སུ་སོད་ཀྤྱིན་ཡོད་པ་རེད།” ① ཅེས་པ་སོགས་ལས་རྣམ་འགེལ་གྤྱི་གཞུང་དོན་དང་

རྤྱིན་ཐང་། ངོ་བོ་བཅས་རྤྱིགས་པས་སོམ་རྒྱར་ཚུད་པར་བྱས་ཤྤྱིང་། ཚད་མའྤྱི་གཞུང་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་རྤྱིན་

ཐང་ནྤྱི་མུ་སྟེགས་པའྤྱི་རོད་པ་ཟོག་བྱེད་རྤྱིག་འཕྲུལ་གྤྱི་བསྟན་བཅོས་ཁོ་ན་ཙམ་མ་ཡྤྱིན་པར། ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའྤྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྤྱི་གནད་ཕ་ཞྤྱིང་ཕ་བ་རྣམས་རྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་གཞུང་ལུགས་ཤྤྱིག་

ཡྤྱིན་པའྤྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་བཏོན་འདུག གཞན”ངས་ཀང་མཚམས་མཚམས་སུ། ཐེག་ཆེན་སངས་རྒྱས་

ཀྤྱི་བཀའ་ཡྤྱིན་པ་བསྒྲུབ་དཀའ་ཡང་། ཐེག་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་པ་བསྒྲུབ་སླ་ཞེས་ཀུ་རེ་དང་

འདྲེས་པའྤྱི་སྐད་ཆ་བཤད་མོང་།” ② ཞེས་པ་ལས་དོན་གྤྱི་གནས་ཚོད་ལ་བོ་སྔོན་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། 

དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གྤྱི་བསམ་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་གྤྱིས་གཞལ་བྱའྤྱི་གནས་ལ་དཔྱོད་པར་བྱ་རྒྱུ་ལས། 

ཆེན་པོར་ཡྤྱིད་རོན་དང་གཞན་གྤྱི་ཁ་རེས་སུ་འབྲང་ནས་རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྤྱིག་པའྤྱི་རྤྱིན་ཐང་གཞོམ་གཞྤྱིག་བྱ་

རྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དགོངས་པ་བསྟན། 

གཞུང་ཆེན་དེ་དག་ལ་སློབ་སོང་བྱེད་པ་ནྤྱི་བང་དོར་འཇུག་ལྡོག་གྤྱི་ཤེས་རབ་རྒྱས་པའྤྱི་ཆེད་

དུ་ཡྤྱིན་པས། དུས་བསྟུན་དགོས་པ་དམྤྱིགས་སུ་བཟུང་ནས་གཞུང་གྤྱི་ཚིག་དོན་ལ་ལེགས་བསླབས་ེས་

དོར་གྤྱི་ཀུན་སློང་དང་བསམ་བོ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྤྱི་ལྟ་བའང་བཏོན་པ་དང་།  “ང་ཚོས། སངས་རྒྱས་

པའྤྱི་ཆོས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དབུ་ཚད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པར་བསླབ་པའྤྱི་དགོས་པ་ནྤྱི། ཡུལ་ཅན་རང་གྤྱི་སེམས་

དང་། ཡུལ་ཕ་བའྤྱི་གནས་ལུགས་སོྟང་པ་ྤྱིད་གྤྱིས་ཐག་ཇེ་ེར་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན་པས། ང་ཚོའྤྱི་བོ་དེ་

དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ཕ་ཞྤྱིང་ཕ་བར་ཐག་ཇེར་འགོ་བའྤྱི་ཐབས་ནྤྱི། འཚོ་བའྤྱི་ནང་གྤྱི་གནས་ལུགས་

རགས་པ་རྣམས་བརྤྱི་རྒྱུ་ནས་མགོ་རོམ་དགོས་པ་རེད།” ③ ཅེས་ང་ཚོས་ནང་ཆོས་ཤེས་རྤྱིག་སོང་རྒྱུ་ནྤྱི་ཚན་

རྤྱིག་དང་མཐུན་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ཤྤྱིག་རོགས་ཐུབ་པ་དང་། འཇྤྱིག་རེན་མྤྱི་བུའྤྱི་གནས་སྟངས་ཇེ་ལེགས་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《བང་དོར་ལྟ་ཚུལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༨ལོ། ཤ ༣༧ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《སེས་ཆེན་གི་བཞུད་ལམ།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོ། ཤ ༡༣༤ནས༡༣༥བར། 
③ སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《བང་དོར་ལྟ་ཚུལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༨ལོ། ཤ ༡༥༡ 
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སུ་གཏོང་རྒྱུར་ཕན་པའྤྱི་རྤྱིག་པ་ཞྤྱིག་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། རྤྱིག་གནས་ལ་རྒྱལ་མཚམས་དང་མྤྱི་

རྤྱིགས་ཀྤྱི་ཁྱད་པར་མེད་པ་བོ་ཚད་མའྤྱི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་བ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་ངེས་ཤེས་

བསེད་པར་བྱ་རྒྱུའྤྱི་བསམ་བོ་བསྟན་གནང་བ་ལས། ཁོང་གྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་མཁྱེན་རྒྱ་ཤེས་ཐུབ་བོ།། 

༢ བསླབ་པ་དོན་གེར་གྤྱི་དགངོས་གཞྤྱི། 

“ཡོན་ཏན་ལ་བསླབ་རྒྱུ་དེ་ནྤྱི་དུས་ངེས་པ་ཅན་ཞྤྱིག་གྤྱི་ལས་ཀ་ལྟ་བུ་མ་ཡྤྱིན་པར། རང་གྤྱི་མྤྱི་ཚེ་

གང་བོའ་ིམས་ལེན་ཞྤྱིག་དང་འཚོ་བའྤྱི་གྲུབ་ཆ་ཞྤྱིག་ཏུ་འཛིན་རྒྱུ་ནྤྱི་ཆོས་འཇྤྱིག་རེན་གྤྱིས་ཆ་ནས་

བཟང་པོའ་ིསོད་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན།” ① ཞེས་རྤྱིག་པ་ནང་པར་འཆྤྱི་ཡང་སློབ་ཅེས་པ་དང་། བོ་མཐུན་ཞྤྱིས་ཅྤྱིན་

ཕྤྱིང་གྤྱིས་བསླབ་པས་རྒས་འགྱུར②གྤྱི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པའྤྱི་ལྟ་བ་བཏོན་འདུག་ཅྤྱིང་། འཕགས་ཡུལ་

ནས་ལེགས་པར་འོངས་བའྤྱི་པཎ་གྲུབ་པད་དཀར་ཕེང་བ་དག་དང་། རང་རེའྤྱི་གངས་ལོངས་ཀྤྱི་སེས་ཆེན་

དམ་པ་གསེར་རྤྱིའྤྱི་ཕེང་བ་གྤྱིས་ཕྲུགས་སེབས་ཀྤྱིས་རྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་འགྱུར་རོ་ཅོག་གྤྱི་དོན་གྤྱི་མདོ་ར་

ཆྤྱིག་སྤྱིལ་དང་། བསྟན་པ་གནས་འགྱུར་གྤྱི་ཞྤྱིབ་དོན་གསལ་བའྤྱི་འགེལ་བ་བརམས་ཤྤྱིང་གྲུབ་པའྤྱི་གཞུང་

པོད་བྲག་རྤྱིའྤྱི་ཐེམ་པར་ཀོག་པ་ཐོས་བསམ་གྤྱི་འཁོར་ལོ་ངལ་མེད་དུ་བསྐོར་བའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ནྤྱི། དངོས་

པོའ་ིགནས་ལུགས་དང་རང་གྤྱི་སེམས་གྤྱིས་ཐག་ེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན་པས། བསྟན་པའྤྱི་བསྟན་དོན་

གྤྱིས་སོ་སོའ་ིམྤྱི་ཚེ་དང་འཇྤྱིག་རེན་ལ་ལྟ་བའྤྱི་མྤྱིག་འབྱེད་པར་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཕེས་ནས་དོན་གྤྱི་གནས་ལུགས་

དང་ཟབ་ཚད་ལ་བོས་དཔྱད་དེ་རོངས་པའྤྱི་གཞྤྱི་འཇོམས་པར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། “གང་བསླབས་པའྤྱི་

ཤེས་བྱ་རྣམས་མྤྱིའྤྱི་གཉུག་གཤྤྱིས་ཀྤྱི་རང་བཞྤྱིན་བཟང་པོ་རྣམས་གསོ་ཞྤྱིང་འཕེལ་བྱེད་ཅྤྱིག་ཏུ་འགྱུར་

ཐབས་ལ་བརོན་རྒྱུ་ལས་གལ་ཆེ་བ་མེད། ”③ཅེས་ཐོས་གསོག་དང་ཤེས་བྱར་བསླབ་པ་ནྤྱི་མྤྱིའྤྱི་མ་རྤྱིག་མུན་

ཡུགས་ཀྤྱི་མས་སྣང་ཁྱེར་བའྤྱི་གདོད་ཤེས་དེ་བཟང་བོ་ཡར་བལྟས་ཀྤྱི་གནས་སུ་སེལ་བའྤྱི་བོགས་འབྱྤྱིན་

པའྤྱི་ཟབ་དོན་བསྟན་འདུག་ལ། སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་ཀྤྱི་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ལ་བསླབས་པའྤྱི་དམྤྱིགས་

ཡུལ་དང་ཕུགས་དོན་ནྤྱི། ཤེས་བྱའྤྱི་དེ་ྤྱིད་མ་མཐོང་བའྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་དང་། རོངས་པ་དང་བླུན་པའྤྱི་མུན་པ་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《བང་དོར་ལྟ་ཚུལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༨ལོ། ཤ ༦༩ནས༧༠བར། 
② 学到老 
③ སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《སེས་ཆེན་གི་བཞུད་ལམ།》པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོ། ཤ ༥༤ 
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སེལ་རྒྱུ་ནྤྱི་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ལ་བསླབ་པ་དོན་གེར་གྤྱི་དགེ་མཚན་ཡྤྱིན་པར་མ་ཟད། བང་དོར་དབྱེ་འབྱེད་

ཀྤྱི་བོ་གོས་ཐོབ་ནས་མྤྱི་བཟང་བོ་ཞྤྱིག་ཏུ་ཆགས་རྒྱུའང་དེ་ཡྤྱིན་ལ། རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་སེས་སངས་རྒྱས་

ཀྤྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་བྱེད་པའྤྱི་མཐར་ཐུག་གྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ཡང་ཡྤྱིན་པས། “རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་

ཆེད་དུ་སློབ་གེར་མྤྱི་བྱེད་པ་དག་ལ་ནྤྱི་རང་ྤྱིད་ལ་དབང་བའྤྱི་ཤེས་བྱ་ཞྤྱིག་གཞར་ཡང་མྤྱི་གྲུབ་ན། མྤྱི་

དེས་སློབ་གེར་ཞྤྱིག་བྱས་པ་ནྤྱི། རང་གྤྱི་དབང་པོ་དང་ཁམས་དང་ཤེས་རབ་ཡོད་ཚད་མྤྱི་གཞན་གྤྱི་དྲྤྱིལ་

བསགས་ཡོ་བྱད་ཅྤྱིག་ཏུ་གཡར་པ་དང་གྤྱིས་སུ་མེད་དོ།།” ① ཅེས་མོང་གོམས་ཀྤྱི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོས་

སློབ་གེར་པའྤྱི་ཐོག་མའྤྱི་དམྤྱིགས་གཞྤྱི་རང་ྤྱིད་ལ་ཁེར་ཚུགས་ཀྤྱི་ཤེས་བྱའྤྱི་སོམ་གཞྤྱི་ཞྤྱིག་དང་རྤྱིན་

ཐང་ལྟ་ཚུལ་སོགས་གྲུབ་པར་བྱ་རྒྱུ་ལས། རང་གྤྱི་དབང་པོས་ཟྤྱིན་ཞྤྱིང་ཁམས་ཀྤྱིས་མོང་བ། ཤེས་རབ་ཀྤྱིས་

དཔྱད་པ་མཐའ་དག་མྤྱི་གཞན་དང་ཚོགས་ཀྤྱི་སྤྱི་ནོར་རམ་ཡོ་ཆས་སུ་གྱུར་པ་ནྤྱི་དོན་དུ་མ་ཁེལ་བའྤྱི་སློབ་

གེར་ཡྤྱིན་པ་བསྟན་འདུག་པར་མ་ཟད། “བསམ་པ་བཟང་པོ་འཆང་རྒྱུ་དང་། རྒྱུ་འབྲས་དྲང་སོམས་

བསྲུང་དགོས་པ་སོགས་ཆོས་ཀྤྱི་ཀུན་སོད་མང་པོ་ཞྤྱིག་མྤྱི་སུ་ཡྤྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མས་སུ་ལེན་

འོས” ② ཞེས་ཕྤྱི་ནང་རྤྱིག་གནས་གང་ལ་བསླབ་པ་སློབ་གེར་མཛད་ཀང་། དེ་འཇྤྱིག་རེན་མཐུན་སྣང་གྤྱི་

དགེ་བ་ལས་སུ་རུང་བའྤྱི་ཤེས་སོད་གྤྱིས་ལྡན་གྤྱི་མྤྱི་སྣ་བཟང་པོ་ཞྤྱིག་བྱེད་དགོས་པའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡང་བཏོན་

འདུག 

གཙོ་བོ་མྤྱིའྤྱི་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་གཤྤྱིས་རྒྱུད་དུ་གྲུབ་པའྤྱི་ལེགས་པའྤྱི་ཆ་རྣམས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་ཆེད་

དུའམ་ར་བ་སེམས་བཟང་བོ་དང་། ཡ་རབས་ཚུལ་ལྡན་གྤྱི་སོད་པ། བདེན་པ་བརྤྱི་བའྤྱི་མྤྱི་གཞྤྱི། གནས་དང་

གནས་མྤྱིན་ལ་དཔྱོད་པའྤྱི་བོ་གོས་སོགས་འཚོལ་བ་ལས། དད་པ་གཅྤྱིག་པུའྤྱི་ངོས་ནས་བརྒྱུད་སོག་དང་

དར་སེལ་གཏོང་དགོས་པ་མྤྱིན་པས། ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་སོམ་དུ་གྲུབ་པའྤྱི་དད་པ་དང་ཡྤྱིད་ཆེས་རང་བའྤྱི་

ལྕགས་རྤྱི་ལས་བརྒལ་ཏེ། གཞྤྱི་དངོས་པོའ་ིསོད་ལུགས་ལ་དཔྱོད་པའྤྱི་རྤྱིགས་ལམ་དང་གཏན་ཚིགས་ཀྤྱིས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའྤྱི་ཤེས་བྱའྤྱི་སེ་ཚན་ཞྤྱིག་ཏུ་གྲུབ་པར་ངེས་ཤེས་འདྲོང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཞྤྱིང་། ཆོས་ལུགས་ཚང་

མར་རང་རང་གྤྱི་གསུང་རབ་ནང་འཇྤྱིག་རེན་སྤྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་པའྤྱི་ཆ་ངེས་པར་ཡོད་པ་དེ་དག་ལག་ལེན་
                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ང་ཚོ་སད་རན།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ལོ། ཤ ༡༥༩ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ང་ཚོ་སད་རན།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ལོ། ཤ ༡༤ 
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ཏུ་བཀལ་ནས་སེ་འགོ་སྤྱི་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་འོས་པས། “ཕལ་མོ་ཆེའྤྱི་ནྤྱི་མྤྱི་ཚེ་འདྤྱིའྤྱི་ནང་དུ་སོ་སོའ་ི

སེམས་བཟང་པོ་ཡོང་བ་དང་། སོད་པ་ལེགས་པོ་འབྱུང་ཐབས། མྤྱི་དང་མྤྱིའྤྱི་བར་ལ་མཛའ་བརེ་ལྡན་པའྤྱི་

འབྲེལ་བ་ཡོང་རྒྱུ་སོགས་ལ་ཕན་པའྤྱི་ཆོས་ཤྤྱིག་མས་སུ་བངས་ན་དེ་ཙམ་གྤྱིས་འགྤྱིག་བསད་ཡོད་པ་

རེད།”①ཅེས་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྤྱི་སོད་བཟང（secular ethics）སྟེ།  མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ལ་ལྷན་སེས་སུ་

ཡོད་པའྤྱི་གཞྤྱི་རའྤྱི་བཟང་གཤྤྱིས་རྣམས་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པའྤྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྤྱིའང་བྱམས་བརེའྤྱི་བསླབ་

བྱའྤྱི་རང་གཞྤྱི་རུ་གྱུར་པར་བྱ་དགོས་པའྤྱི་བང་བྱ་བཏོན་གནང་བ་དང་། “སངས་རྒྱས་པའྤྱི་ཆོས་ལ་ཐོས་

བསམ་སློབ་གེར་བྱེད་པའྤྱི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་པོ་ཞྤྱིག་ཡོད་རྒྱུ་དང་། སློབ་གེར་གང་བྱས་པ་དེས་གང་ཟག་

སེར་རེ་རེ་དག་བཅོམ་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོགས་སུ་འགྱུར་མྤྱི་ནུས་ན་ཡང་། སློབ་གེར་གྤྱི་

འབྲས་བུར་ཡ་རབས་སོད་བཟང་དང་སེམས་བཟང་པོ་འཆང་རྒྱུ་མྤྱི་ཚེའྤྱི་མས་ལེན་དུ་ཁྱེར་མཁན་མང་

པོ་ཡོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།” ② ཅེས་རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་སེས་བསླབ་པ་སློབ་གེར་གྤྱི་ཟབ་དོན་

དེ་སེར་གྤྱི་ཐར་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྤྱི་གོ་འཕང་སེགས་རྒྱུ་ཁོ་ན་མ་ཡྤྱིན་པར། རྒྱལ་ཁབ་འདྤྱི་དང་མྤྱི་

རྤྱིགས་འདྤྱི་ལ་ཕན་པའྤྱི་བྱ་ལས་དོན་དུ་གེར་ནས། འཇྤྱིག་རེན་འདྤྱིའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་ཕུང་བོར་རང་ནུས་

ཀྤྱི་སྤྱི་ཞུ་རེ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་འབད་དགོས་པ་ལས། “སྤྱི་ཚོགས་དང་ཁ་བྲལ་བའྤྱི་ཟ་འདྲེར” ③ གྱུར་བའྤྱི་མས་

སྣང་དོར་དགོས་པའྤྱི་དགོངས་པ་བཏོན་ཞྤྱིང་། “བོད་ཀྤྱི་ཁྱྤྱིམ་པ་ཚོས་ཀང་དད་པ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། 

ནང་ཆོས་ཀྤྱི་ནང་དུ་ཇྤྱི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྤྱི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ཀྤྱི་སྐོར་ལ་ཅུང་ཟད་རེ་སང་རྒྱུ་

དང་བརག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སམ།” ④ ཞེས་པ་ལས་དངོས་པའྤྱི་བདེན་ལུགས་གཙོར་བཟུང་

ནས་དད་དང་དད་མྤྱིན་གྤྱི་བཀག་རྒྱ་ལས་གོལ་ཏེ། ཆོས་དང་ཆོས་མྤྱིན་གྤྱི་ཤེས་བྱའྤྱི་གནས་མཐའ་དག་ལ་

རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་རལ་དགུ་དོང་ནས་སྦྲུགས་ནས་དཔྱད་རྒྱུ་དང་། ལེགས་བསླབས་ེས་བཅོས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༣༨༢ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《བང་དོར་ལྟ་ཚུལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༨ལོ། ཤ ༧༨ 
③ དུང་དཀར་བོ་བཟང་འཕིན་ལས། 《སོད་འཇུག་གི་གཞུང་ངོ་སོད་དང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀི་མཚན་ིད་རིག་པ།》 ལྷ་ས། སེར་གཙུག་ནང་
བསྟན་དཔེ་རིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕོགས་སིག་ཁང་ནས་བསིགས། ཤོག་ངོས༤༣པར། སི་ཚོགས་དང་ཁ་བལ་བའི་ཟ་འདེ་རེད་ཅེས་བརོད་དོན་ནི། དོན་ལ་ཟ་
རྒྱུ་གཏོགས་སི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་མི་འདུག་ཟེར་གི་ཡོད། སི་ཚོགས་ནས་ཚུར་བྱུང་བ་དེ་དག་བཟས་ཏེ་གིད་ལ་སོད་པ་ལས་ཕར་སི་ཚོགས་ལ་
ཕན་མི་ཐོགས་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད། 
④ སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《བསམ་གཞིག་པའི་སེམས་ས།》 ཆུ་མིག་དགུ་ཁྲ་རིག་གནས་ལས་སྒྲུབ་ཁང་། ཤ ༡༥༦ 
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རྒྱུན་འཛིན་གྤྱི་འདུ་ཤེས་ཤྤྱིག་དང་སྤྱིགས་དོར་བཅུད་ལེན་གྤྱི་བསམ་བོ་ཞྤྱིག་རྒྱུད་ལ་མངའ་དགོས་པའྤྱི་

དགོངས་པ་གསལ་སོྟན་གནང་འདུག 

གཞུང་དོན་ལ་ཐོས་བསམ་བྱེད་པ་ནྤྱི་ཐེངས་གཅྤྱིག་གྤྱིས་ེར་བསོགས་ཙམ་གྤྱིས་མ་འཐུས་པར་

ཡང་བསྐོར་བསར་བསྐོར་གྤྱིས་བསླབ་པ་དོན་དེར་མས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་གཙོ་སྟེ། “ང་ལྟ་བུ་ནྤྱི་སློབ་གེར་པ་

ཆེས་དཀྱུས་མ་ཐབས་ཆག་ཅྤྱིག་ལས་མྤྱིན་ནའང་། སྔར་དེའྤྱི་དོན་གོ་ཡོད་སམ་པ་དག་ལའང་བསར་དུ་

འདང་ཞྤྱིབ་མོ་རེ་བརྒྱབ་དུས་མཚམས་རེར་གོ་དོན་གསར་པ་རེ་རེད་ཀྤྱི་འདུག་པས། ཁྱེད་རྣམ་པས་ཀང་

སློབ་གེར་གྤྱི་སྐབས་གཞུང་དོན་ལ་ཅྤྱི་ཙམ་དཔྱད་ཐུབ་ན། དེ་ཙམ་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་ཐག་ེ་རུ་

འགོ་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པ་མཁྱེན་དགོས།” ① ཞེས་ཐོས་པའྤྱི་དོན་ལ་བསམ་གཞྤྱིགས་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་གཞུང་དོན་

དངོས་ཁོངས་སུ་ཆུད་རྒྱུ་དང་། གཞྤྱི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ཀྤྱི་ཟབ་དོན་དང་རང་བཞྤྱིན་དངོས་མཐོང་

བར་གུས་རག་བརོན་པས་བསར་སོང་བྱེད་དགོས་པ་དང་། “གཞུང་དོན་ཡག་པོར་ངེས་པའྤྱི་སྐད་ཆ་གྤྱིས་

པ་ནས་བཟུང་ཐོས་པའྤྱི་དོན་ལ་རང་གྤྱིས་སོ་ཀུན་ནས་བསམ་བོ་བཏང་སྟེ་རང་ལ་ཐུན་མྤྱིན་གྤྱི་ལྟ་ཚུལ་འདྲ་

བྱུང་ན། ལྟ་ཚུལ་དེ་ནྤྱི་སྔར་སེམས་ལ་ངེས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ལུང་དང་མཐུན་མྤྱིན་ལ་མྤྱི་ལྟོས་པར། སོ་སོའ་ིརྤྱིགས་

སོྟབས་ཀྤྱིས་ལུང་དོན་ལ་དགག་སྒྲུབ་དང་ཞུས་དག་གཏོང་ཆོག་པར་མ་ཟད། བཏང་ནའང་འགྤྱིག་གྤྱི་

རེད།” ② ཅེས་ཐོས་པའྤྱི་དོན་ལ་བསམ་གཞྤྱིགས་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་གཞུང་དོན་དངོས་ཁོངས་སུ་ཆུད་ཐུབ་བྱ་

དགོས་པའྤྱི་བསླབ་བྱ་སོགས་གནང་འདུག 

མདོར་ན། རྤྱིག་གནས་སློབ་སོང་བྱེད་རྒྱུ་ནྤྱི་ས་སེར་ཚང་མའྤྱི་འགན་འཁྤྱི་ཡྤྱིན་ལ། རང་རེའྤྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ཧྲྤྱིལ་པོའ་ིདགོས་མཁོ་ཡང་ཡྤྱིན། ཤེས་བྱ་སོང་རྒྱུ་དང་བསམ་བོ་ཀུན་སོད་ཀྤྱི་བྱང་ཚད་ལེགས་སུ་

གཏོང་རྒྱུ་གྤྱིས་ནྤྱི་ལྟོས་བཅས་ཀྤྱི་གཅྤྱིག་འགྱུར་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་དགོས། ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ན་དེ་རང་

ྤྱིད་ཀྤྱི་ཤེས་སོད་གྤྱིས་ལ་བརེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། ལེགས་སེས་འབུལ་རྒྱུ། རང་

གྤྱི་མྤྱི་གཞྤྱི་བཟང་པོས་གཡས་གཡོན་གྤྱི་མྤྱི་ལ་བག་ཆགས་བཟང་པོ་ཞྤྱིག་དང་ཤུགས་རེན་ལེགས་པོ་ཞྤྱིག་

ཐེབས་ཐུབ་པར་བྱེད་དགོས་རྒྱུའྤྱི་བསམ་བོ་བརྒྱུད་བསགས་གནང་པས། ཆོས་པས་ཆོས་ཁྤྱིམས་དང་ས་བོས་
                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《སེས་ཆེན་གི་བཞུད་ལམ།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོ། ཤ ༡༥༦ནས༡༥༧བར། 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རང་ལམ་རང་འཚོལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༧ལོ། ཤ༨༡ 
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ས་ཁྤྱིམས་གྤྱིས་ཀས་སྤྱིད་གཞུང་གྤྱི་ཁྤྱིམས་བསྲུངས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་པའྤྱི་རོད་སྒྲུབ་ཀྤྱི་དགོངས་པ་

ཞྤྱིག་ཀང་བསྟན་འདུག 

༣ དངསོ་ཐགོ་བདེན་འཚོལ་དང་རྤྱིགས་པ་གཙོར་འཛིན་གྤྱི་དགངོས་དནོ། 

“ཀེ་མ། མྤྱི་རྤྱིགས་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་བོད་ལ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་བརམས་ཆོས་རྣལ་མ་རེ་ཡོད་

ན་ཅྤྱི་མ་རུང་སམ་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་འདོད་ཆེ་བའྤྱི་ཁོ་བོས་བོ་ཕམ་དྲག་པོ་དང་བཅས་བོད་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས། ཡྤྱི་གེ་

རྣམས་ཕར་སློག་ཚུར་སློག་བྱས་ཚེ། མྤྱིག་གྤྱི་རྒྱན་དང་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་གསོས་སུ་གྱུར་པ་ཞྤྱིག་རེད་པ་ནྤྱི་བཙན་པོའ་ི

དུས་རབས་ཀྤྱི་ཤུལ་ལྷག་རྒྱུ་ཆ་ཐར་ཐོར་རྣམས་ཏེ། 《རོྡ་རྤྱིང་ཁག་གྤྱི་ཡྤྱི་གེ》དང་། 《དྲྤྱིལ་བུའྤྱི་ཁ་བྱང》《བྲག་

བརྐོས་ཡྤྱི་གེ》 《ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡྤྱིག》སོགས་བདེན་པའྤྱི་འཛུམ་རས་ཆགས་པའྤྱི་བརམས་ཆོས་དེ་ཚོ་

རེད།”①ཅེས་པ་ལས་འགོ་བ་མྤྱིའྤྱི་ཁ་དབང་ཡོད་ཚད་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་མཐོངས་འོག་ཏུ་འདུ་བའྤྱི་རང་རྤྱིགས་

ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལོ་རྒྱུས་རོམ་ཐབས་ལ་དོགས་འདྲྤྱི་དང་སུན་འབྱྤྱིན་གནང་ཞྤྱིང་། ལོ་

རྒྱུས་ཀྤྱི་དངོས་དོན་རང་བཞྤྱིན་དང་བདེན་པ་བདེན་ཐུབ་ཀྤྱི་རྤྱིན་ཐང་ལ་གཙིགས་འཛིན་བྱས་འདུག་པར་

མ་ཟད། ཆོས་བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོས་ཀང”ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ནམ་ཡྤྱིན་ན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

གཞྤྱིར་བཞག་སྟེ། གྲུབ་མཐའྤྱི་རྣམ་གཞག་ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་པ་ལས། གྲུབ་མཐའྤྱི་རྣམ་གཞག་གཞྤྱིར་

བཟུང་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བཟོ་བཅོས་མྤྱི་རྒྱག་པའྤྱི་ཤེས་རབ་ཀྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་འདྤྱི་ྤྱིད་ནྤྱི་རང་

རེའྤྱི་ངེས་པ་དོན་གྤྱི་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ན” ② ཞེས་ཆོས་བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའ་ིརང་ལུགས་ཀྤྱི་ཆེད་དུ་གཞྤྱི་

དངོས་པོའ་ིསོད་ལུགས་ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་པར། གཞྤྱི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ཕ་ཞྤྱིང་ཕ་བ་

རྣམས་གཞྤྱིར་བཟུང་ནས་སོ་སོའ་ིརང་ལུགས་ལ་ཚུར་བཟོ་བཅོས་བྱ་དགོས་ཤྤྱིང་། དེ་ལས་དངོས་ཐོག་

བདེན་འཚོལ་དང་དུས་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་བསམ་བོ་རང་གཞྤྱིར་བཞག་ཏེ་དངོས་པོའ་ིཆོས་ྤྱིད་ལ་དཔྱོད་

པའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཤྤྱིག་མཚོན་ཐུབ་ལ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དར་རེས་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྣང་ཚུལ་

ཡོད་ཚད་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་རགས་ཐམ་འཁེལ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དྲྤྱིལ་བསགས་

བྱེད་པའྤྱི་ཡོ་བྱད་དང་ལག་ཆར་གྱུར་ནས། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་ཆེ་བ་བརོད་ཕྤྱིར་ལོ་རྒྱུས་རོམ་ཞྤྱིང་
                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ལོ། ཤ༡༥༥ནས༡༥༦བར། 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《དཔད་འཚོལ་དང་ལྟ་ཚུལ།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོ། ཤ ༢༢༠༥ནས༢༠༦བར། 
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འབྲྤྱི་བའྤྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་འདང་རྒྱག་དང་ཕྤྱིར་རོགས་བཅས་གནང་ནས། ཕྤྱིས་འབྱུང་བོད་ཀྤྱི་

ལོ་རྒྱུས་རོམ་འབྲྤྱི་མཁན་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་དངོས་དོན་གཙོ་ཐྤྱིག་ཏུ་བཟུང་བ་དང་། མྤྱིའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་མྤྱིའྤྱི་

གནས་སྟངས་མཚོན་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་གསར་རོམ་ལ་གཞོལ་དགོས་རྒྱུའྤྱི་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གྤྱི་དགོངས་

གཞྤྱི་སོྟན་གནང་བའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ནྤྱི། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའྤྱི་རེས་འཇུག་རྣམ་དག་ཅྤྱིག་གྤྱི་ངོས་ནས་

བཤད་ན་བོ་རྒྱ་ཇྤྱི་འདྲའྤྱི་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་མ་རེད་དམ། 

 དེ་བཞྤྱིན་རྤྱིགས་པ་གཙོ་བོར་འཛིན་པའྤྱི་དགོངས་དོན་ནྤྱི་ཁོང་གྤྱིས། “ཆོས་རྫུ་ཅན་ལ་ལས། ཆོས་

གཞུང་ལ་བལྟས་ཚེ་ལུང་ཁས་ལེན་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་མང་པོ་སོག་པར་བྱེད་ནའང་། དེ་ནྤྱི་

གནས་ལུགས་ཀྤྱི་བདེན་པ་ལ་བརྤྱི་འཇོག་མྤྱི་བྱེད་པའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྤྱིག་དང་། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དེ་ཆོས་

ལུགས་གཞན་དང་མྤྱི་འདྲ་བའྤྱི་དོན་གྤྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་གཙིགས་འཛིན་མྤྱི་བྱེད་པའྤྱི་བཤད་ཡམ་ཞྤྱིག་

རེད།” ① ཅེས་ནང་པའྤྱི་གཞུང་སྤྱི་དང་སོས་སུ་དཔལ་ནཱ་ལེནའྤྱི་སེས་ཆེན་དམ་པ་གནམ་གྤྱིས་ས་བཀབ་པ་

ལྟ་བུ་དག་གྤྱིས། དོན་གང་ཞྤྱིག་ལ་དཔྱོད་ཚེ་མངོན་སུམ་གྤྱི་མོང་བ་ནྤྱི་ལུང་ལས་ཀང་གལ་གནད་ཆེ་བའྤྱི་ར་

དོན་དུ་འཛིན་པར་མ་ཟད། ཅྤྱི་སྟེ་གཞྤྱི་དངོས་པོའ་ིསོད་ལུགས་ལ་དཔྱོད་ཚེ་ལུང་ཚིག་སྐམ་པོ་ཙམ་ཁུངས་

སུ་འཛིན་ན་ལུང་དེའང་ལུང་གཞན་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ཚད་མར་སྒྲུབ་དགོས་པས་མཐའ་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། ལུང་

ཁས་མྤྱི་ལེན་པའྤྱི་ཕོགས་སྔ་མར་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་མྤྱི་ནུས་པར་ཐལ་བ་དང་། ལུང་ཡང་ས་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་པ་ཡྤྱིན་

མྤྱིན་སྣ་ཚོགས་ཤྤྱིག་ཡོད་པས་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་སོར་དབྱེ་དག་སངས་བྱེད་མྤྱི་ནུས་པར་འགྱུར་ཅྤྱིང་། 

མཁས་པ་སྔ་མས་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་དཔྱོད་ན་ལུང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགོད་པ་ནྤྱི་ཤེས་རབ་འཆལ་

བའྤྱི་རགས་སུའང་གསུངས་སྟེ། “ལུང་ཙམ་སབས་སུ་མ་བཟུང་བར།། ཕ་མོའ་ིརྤྱིགས་པས་གཞུང་དོན་ལ།། 

ལན་བརྒྱར་དཔྱད་པས་གཞུང་ལུགས་ཀུན།། འཁྲུལ་མེད་གདམས་པའྤྱི་མཆོག་ཏུ་ཤར།།”②ཅེས་པ་ལྟར། ཁོང་

གྤྱིས”ངའྤྱི་ཡྤྱིད་ངོར་དུས་རག་ཏུ། ལུང་དང་ཡྤྱིག་ཆ་ནྤྱི་རད་དུ་བྱུང་བའྤྱི་དཔྱད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པ་ལས། བཟོག་ཏུ་

མེད་པའྤྱི་བཀའ་ལུང་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། ང་ནྤྱི་རྤྱིགས་ལམ་ནས་བྱོན་པའྤྱི་སོྟན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྤྱི་ན་ཐོས་ཡྤྱིན་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ང་ཚོ་སད་རན།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ལོ། ཤ ༡༦༠ 
② རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོས་བསིགས། 《རེ་ཙོང་ཁ་པའི་བསྟོད་པ་ཕོགས་བཏུས་བསགས་འོས་བསགས་པ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 
༢༠༡༨ལོ། ཤ ༢༡༣ 
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པས་སོ།།” ① ཞེས་པར་ལུང་དང་རྤྱིགས་པ་གྤྱིས་ལས་རྤྱིགས་པའྤྱི་དཔྱད་བཅས་ཀྤྱི་བོ་དང་དཔྱོད་ཤེས་ཀྤྱི་

སྤྱིང་སོྟབས་རྒྱས་དགོས་ཤྤྱིང་། ལུང་དང་ཡྤྱིག་ཆའྤྱི་ཁ་ཁྱེར་གྤྱིས་དོན་དངོས་པོའ་ིགནས་ལ་ཤེས་རབ་ཀྤྱི་ཞུན་

བརྡར་བྱེད་པའྤྱི་བོ་སོབས་ཡལ་བར་དོར་བའྤྱི་རྤྱིགས་མྤྱིན་པ་གསལ་བཤད་བྱས་འདུག 

རྤྱིགས་པ་རྣམ་དག་དང་མཐུན་པའྤྱི་ལུང་ཡྤྱིན་ན་ཁས་ལེན་པ་དང་། རྤྱིགས་པ་དང་འགལ་བར་

གྱུར་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་གསུང་ཡྤྱིན་ཡང་དྲང་དོན་ནོ་ཞེས་ཁས་མྤྱི་ལེན་པ་དེ་ནྤྱི། ཐེག་ཆེན་གྤྱི་དྲང་ངེས་

འབྱེད་པའྤྱི་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་སོག་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་པས། ལུང་དང་རྤྱིགས་པའྤྱི་ལྕྤྱི་ཡང་ངམ་བདེན་ཁའྤྱི་ཆེ་ཆུང་གྤྱི་

ངོས་ཐད་ནས་བདེན་དང་རྫུན་གྤྱི་རྣམ་གཞག་ཕེས་ནས། ལུང་རྤྱིགས་གྤྱིས་ལས་རྤྱིགས་པ་གཙོ་བ་དང་། 

བཀའ་དང་བདེན་དོན་གྤྱིས་ལས་བདེན་དོན་གཙོ་བ། རེས་དཔག་དང་མངོན་སུམ་གྤྱིས་ལས་མངོན་

སུམ་གཙོ་བ། དཔྱད་པ་དང་མོང་བ་གྤྱིས་ལས་མོང་བ་གཙོ་བོ་སོགས། དངོས་དོན་དཔྱོད་པའྤྱི་ཐབས་ཀྤྱི་སོ་

མོ་ཡངས་པོར་ཕེ་བའྤྱི་མཐོངས་འོག་ཏུ། དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་ཀྤྱིས་རང་དབང་གྤྱི་ངང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་

གསུང་ལའང་བརག་དཔྱད་བྱས་ཤྤྱིང་། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་ཤེས་བྱ་རྣམས་ཀྤྱི་ཡྤྱིན་ལུགས་

སུ་རང་གྤྱི་ངེས་རོགས་དང་རེད་དོན་མྤྱི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ལ་གཞྤྱིར་བཞག་སྟེ། ལྟ་གྲུབ་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་

ཡོངས་སུ་མྤྱི་མཐུན་པ་ཇྤྱི་སེད་ཅྤྱིག་གྤྱི་སོལ་ཕེ་བའྤྱི་དགོངས་པ་བཏོན་འདུག་པ་ལས། དེ་ནྤྱི་ཚན་རྤྱིག་དང་

མཐུན་པའྤྱི་དགོངས་པ་ར་མེད་པ་ཞྤྱིག་ཏུ་མཐོང་བས། དེ་ལས་དུས་རབས་ེར་གཅྤྱིག་པའྤྱི་སེར་མོ་བ་ཞྤྱིག་

གྤྱི་བོ་རྒྱ་དང་མཁྱེན་རྒྱ། མྤྱིག་རྒྱང་དང་རྣམ་དཔྱོད་སོགས་མཐོང་ཐུབ་བོ།། 

༤ མྤྱི་ྤྱིད་རར་འཛིན་གྤྱིས་མཁས་བརྒྱ་འགན་གེང་དང་མེ་ཏགོ་མམ་བཞད་ཀྤྱི་དགངོས་དནོ།  

“ནང་ཆོས་ཀྤྱི་གཞན་ཕན་སྤྱིང་པོར་གྱུར་པའྤྱི་རེན་འབྲེལ་གྤྱི་བསམ་བོ་དེ་མ་འོངས་པའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་

སུ་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ལ་དོན་གྤྱི་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའྤྱི་རེན་རྣལ་མ་ཞྤྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུའྤྱི་རླབས་ཆེན་

དམྤྱིགས་ཡུལ་དང་ཟུང་འབྲེལ་དགོས་ཤྤྱིང་། དེ་ྤྱིད་མངོན་འགྱུར་གྤྱི་ཆེད་དུ་ནམ་ཡང”མྤྱི་ྤྱིད་ར་བ་

ཡྤྱིན”པའྤྱི་འདུ་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་མྤྱིག་གྤྱིས་མདུན་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ནྤྱི་གཙོ་བོའ་ིནང་གྤྱི་གཙོ་བོ་རེད།” ② ཅེས་

པ་ལས་མྤྱི་ྤྱིད་ར་བར་འཛིན་པའྤྱི་བསམ་བོ་གསལ་སོྟན་བྱས་ཡོད་པར་མ་ཟད། མྤྱི་ཞྤྱིག་གྤྱི་ཤེས་རབ་ལ་
                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ང་ཚོ་སད་རན།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ལོ། ཤ ༡༦༤ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ང་ཚོ་སད་རན།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ལོ། ཤ ༢༦ 
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ཤེས་རབ་དངོས་ཀྤྱི་རོྡ་དོན་ཚང་མྤྱིན་ནྤྱི། བདེན་དོན་ལ་གཞྤྱི་བཅོལ་བའྤྱི་ཚུགས་ཐུབ་ཀྤྱི་གོ་བ་ཞྤྱིག་ཡོད་

མེད་ཀྤྱི་ཐོག་ནས་འཇོག་པ་དེ་ཡྤྱིན་ལ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྤྱི་བདེ་སྡུག་ཡོད་ཚད་ཀྤྱི་ར་བ་རང་

ྤྱིད་ཀྤྱི་བྱ་བའྤྱི་ལག་ལེན་དོན་ལྡན་ཡྤྱིན་མྤྱིན་གྤྱི་དབྱེ་བས་ཕེ་བས། བསམ་བོའ་ིསོྟབས་ཤུགས་དེ་ནྤྱི་སེས་བུ་

རང་ྤྱིད་སེར་ཚུགས་སུ་འགེང་བའྤྱི་ནང་གྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཤྤྱིག་དང་། གཞལ་བྱའྤྱི་གནས་ལ་དཔྱོད་ཤེས་ཀྤྱིས་

འཇུག་པའྤྱི་བོ་གོས་ཀྤྱི་མཛེས་སྡུག་ཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་བསམ་བོ་བཏོན་གནང་འདུག་ཅྤྱིང་། “འབྲས་བུའྤྱི་

བཟང་ངན་ལམ་གྤྱི་འདམ་ག་ལ་རག་ལས་ཤྤྱིང་། ལམ་གྤྱི་བང་དོར་གཞྤྱིའྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་བརེན་དགོས་

པའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ཞྤྱིག་གོ།” ① ཅེས་གཏན་གྤྱི་བདེ་སྤྱིད་ནྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་མྤྱི་རོངས་པའྤྱི་ཤེས་རབ་ཀྤྱིས་ར་བ་

བྱས་ཏེ་འཐོབ་རྒྱུ་ྤྱིད་ལས་མ་འདས་པའྤྱི་འདོད་ཚུལ་དེ་ཙམ་ཞྤྱིག་ནྤྱི་ནང་པའྤྱི་གྲུབ་མཐའ་བཞྤྱི་ཀས་ཐུན་

མོང་དུ་འདོད་པས། མྤྱིའྤྱི་ཤེས་རབ་ཀྤྱིས་གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་འགོ་བ་རྣམས་སྡུག་

བསྔལ་མཐའ་དག་ལས་གོལ་བའྤྱི་ལམ་ཞྤྱིག་གཏན་ལ་འབེབས་ཐབས་སུ་བརོན་པ་གསལ་འདོན་གནང་

ཞྤྱིང། “མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་སམ། ཡང་ན། སངས་རྒྱས་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་འཕེལ་འགྤྱིབ་

ནྤྱི། རྤྱིག་གནས་འདྤྱིའྤྱི་རྒྱུན་འཛིན་པའྤྱི་གང་ཟག་སེར་རེ་རེར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་མ་གཏོགས། གང་

ཟག་སེར་རེ་རེར་འགན་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་ཏུ་སམ་ནས། མྤྱི་རྤྱིགས་ཞེས་པ་དང་གྲྭ་བ་རྣམས་ཞེས་པ་ལྟ་བུའྤྱི་

དོན་སྤྱི་བམ་པོ་གཅྤྱིག་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་ཏུ་འདོད་ཚེ། འགན་དེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་འཁུར་དགོས་མཁན་

ཞྤྱིག་ཕལ་ཆེར་ས་སྟེང་ན་མེད་པ་ཆགས་འགོ་གྤྱི་རེད།” ② ཅེས་འཕེལ་དང་རྒུད་པ་ཀུན་གྤྱི་ར་བ་མྤྱི་བུ་སེར་

སོ་སོར་རགས་ལས་པས། མྤྱི་ྤྱིད་ར་བར་འཛིན་པའྤྱི་འདུ་ཤེས་བསེད་བསྤྱིང་དང་བོ་འབྱེད་བྱས་ནས། 

འཕེལ་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་རྤྱིང་མ་དང་སྔོན་ཐོན་གྤྱི་མདུན་གལ་སེགས་པར་ཐོག་མར་རང་ྤྱིད་ནས་འགོ་

འཛུགས་པ་དང་གོམ་པ་སོ་དགོས་པའྤྱི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་བཏོན་འདུག   

མདོར་ན། མྤྱི་ནྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་བདག་པོ་ཡྤྱིན་ལ། མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱིས་གསར་གཏོད་བྱས་པའྤྱི་རྤྱིག་

གནས་ཀྤྱིས་མྤྱིའྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་དང་། མྤྱིའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས་ཤྤྱིང་། འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་ཁ་རེ་

དབང་ཐང་ཐམས་ཅད་མྤྱིའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདྤྱིའྤྱི་དབང་དུ་འདུ་དགོས་པས། མྤྱི་ལས་གལ་ཆེ་བ་དང་མྤྱི་ལས་
                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ལོ། ཤ ༨༧ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《བསམ་གཞིག་པའི་སེམས་ས།》 ཆུ་མིག་དགུ་ཁྲ་རིག་གནས་ལས་སྒྲུབ་ཁང་ནས་བསིགས། ཤ ༧༠ 



 

90 
 

ཐོབ་ཐང་ཆེ་བ་ཞྤྱིག་ར་བ་ནས་མེད་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ཤྤྱིག་བསྟན་འདུག 

གཞན་དེ་འདྲའྤྱི་འདུ་ཤེས་ཀྤྱི་རང་གཞྤྱི་ཐོག་མཁས་བརྒྱ་འགན་གེང་དང་མེ་ཏོག་མམ་བཞད་ཀྤྱི་

བར་སྣང་ཞྤྱིག་གྤྱི་དགོས་པར། གཙོ་བོ་ཆོས་ྤྱིད་ལ་བརྤྱི་བཀུར་དང་སྣ་མང་རྒྱུན་འཁོྱངས་བྱེད་ཅྤྱིང་། ཁྱད་

པར་ལ་བརྤྱི་བཀུར་དང་སྣ་མང་ལ་ཡྤྱིད་དཀེལ་ཆེ་དགོས་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ལྟར། “གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའ་ི

མཁས་པ་སྔ་མ་ཚོས་ལྟ་གྲུབ་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་པའྤྱི་ནང་དུ། ཚིག་གྤྱི་སས་ཟྤྱིན་མྤྱི་འདྲ་བ་ཅུང་ཟད་བྱུང་

བ་རྣམས་ཀྤྱི་བར་ལ་རྤྱིགས་ལམ་ཕ་ཞྤྱིང་ཕ་བའྤྱི་ཐོག་ནས་བརྒལ་བརག་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཞྤྱིབ་ཆ་འབྱེད་སྟངས་

མྤྱི་འདྲ་བའྤྱི་གནད་རྣམས་སོ་སོའ་ིགྲུབ་མཐའྤྱི་ལུགས་ལྟར་མྤྱི་མས་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ནྤྱི་གལ་ཆེན་པོ་

ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་མ་བཟུང་བར་མཐུན་སྤྱིལ་ཡྤྱིན་ཟེར་ནས། ལྟ་གྲུབ་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་ཡོད་ཚད་དཀྱུས་གཅྤྱིག་ཏུ་

བསེས་ན་ནྤྱི་བརླག་བཞག་པ་རེད་སམ།” ① ཞེས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་བསྟན་པ་དེ་ནྤྱི་འགོ་བའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་

དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་རོངས་པའྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་སེལ་ཐབས་བྱེད་པའྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་ཅྤྱིག་དང་། དངོས་པོའ་ི

གནས་ལུགས་མཐོང་བའྤྱི་ཤེས་རབ་ལྟེ་བར་འཛིན་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། རྤྱིགས་པའྤྱི་གཏན་

ཚིགས་ཀྤྱི་རྒྱབ་རེན་ཡོད་པའྤྱི་སོ་ནས་རང་སོ་སོའ་ིལྟ་གྲུབ་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་གྤྱི་གཟྤྱི་མདངས་མ་ཤོར་བྱས་ན་

རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སེད་ཚལ་དེ་སྔར་ལས་མཛེས་པའྤྱི་དགོངས་པ་བཏོན་ཞྤྱིང་། “བོད་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་ཆོས་

ལུགས་གྲུབ་མཐའྤྱི་བར་ལ་དབང་སྒྱུར་གྤྱི་འགལ་རོད་དང་རོག་དྲ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་དེས། བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་ལ་

དཀའ་ངལ་དང་ཆག་སོ་དུ་མ་བཟོས་པའྤྱི་གནས་ཚུལ་མཐོང་གྤྱི་ཡོད་པས། ད་ནྤྱི་ཀུན་གྤྱིས་ཆོས་ལུགས་

གྲུབ་མཐའ་ཕན་ཚུན་བར་ལ་མཐུན་སྤྱིལ་དང་། གུས་བཀུར། དག་སྣང་དགོས་ཞེས་ཤུགས་ཆེན་གེང་བཞྤྱིན་

པའྤྱི་སྐབས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན”②ཞེས་པར་གྲུབ་མཐའ་རྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་དགོངས་གཞྤྱི་གསལ་འདོན་གནང་བ་སྟེ། ཆོས་

བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡྤྱིན་རུང་ཕན་ཚུན་འདྲ་མམ་དང་རྤྱིས་མཐོང་ཡོད་པའྤྱི་ངང་ནས་གནས་

ཐུབ་པའྤྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཡག་པོ་ཞྤྱིག་ཆགས་ཚེ་གཞྤྱི་ནས་དོན་མཐུན་གྤྱི་མཐུན་སྤྱིལ་ཏེ། ལྟ་བ་སྣ་

ཚོགས་པ་མམ་དུ་གནས་ཆོག་ཅྤྱིང་། སེས་བུ་སེར་རེ་རེའྤྱི་ཤེས་རབ་མྤྱི་འདྲ་བ་དག་མམ་དུ་གནས་ཆོག་

པས། ཁོང་གྤྱིས་རང་རེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཁོར་ཡུག་དེ་རྒྱ་ནག་དང་འདྲ་བར་མཁས་བརྒྱ་འགན་གེང་
                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༢༨༡ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༢༨༠ 
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དང་མེ་ཏོག་མམ་བཞད་ཀྤྱི་བསྐལ་བཟང་གྤྱི་དུས་སོྟན་ཞྤྱིག་བསུ་རྒྱུའྤྱི་རེ་འདུན་ཆེན་པོ་བཅངས་ཡོད་

པའང་མཚོན་ཐུབ་ཅྤྱིང་། དེའྤྱི་མཁས་བརྒྱ་འགན་གེང་གྤྱི་སྤྱིངས་ཆར”གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའ་ིཁོད་ཀྤྱི་མཁས་

གྲུབ་སེས་བུ་ཀུན་ལ་སྤྱིང་ཁོང་རུས་པའྤྱི་གཏྤྱིང་ནས་གུས་བཀུར་དང་བརྤྱི་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ཤྤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་

གཞྤྱིར་བྱས་སྟེང་། མཁས་པ་སྔ་མ་དེ་དག་གྤྱིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཅྤྱིང་རྔུལ་ཆུ་གཏོར་ནས་མྤྱི་ཚེ་ཐོས་པས་

བསལ་པའྤྱི་འབྲས་བུར། ཤེས་བྱའྤྱི་གནས་ལུགས་ཕ་ཞྤྱིང་ཕ་བ་རྣམས་གཏན་ལ་འབེབས་སྟངས་སོ་སོར་

བྱུང་བ་རྣམས་ཀྤྱི་རྒྱུན་ཡང་མ་འདྲེས་ཞྤྱིབ་མོར་འཛིན་རྒྱུ་ཤྤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་སམ་མོ།།” ① ཞེས་རྤྱིགས་པ་

སྔོན་སོང་དཔྱད་ཞྤྱིབ་བྱས་ཏེ་མེ་ཏོག་མམ་བཞད་ཀྤྱི་བསམ་བོའ་ིབར་སྣང་ཞྤྱིག་ཆགས་དགོས་པའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་

བཏོན་གནང་འདུག 

འཛམ་གྤྱིང་གྤྱི་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་སྤྱི་ཡྤྱིན་ན་འདྲ། རྒྱལ་ཁབ་ཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ཀང་རུང་། མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་ན་

ཆོག་ལ་ཡུལ་ལུང་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཡང་རུང་སྟེ། ཚོགས་སྤྱིའྤྱི་གོ་བའྤྱི་སྟེང་ནས་བལྟས་ཚེ་ཆོས་ལུགས་མྤྱི་འདྲ་བ་

མང་པོ་དང་ལྟ་གྲུབ་མྤྱི་འདྲ་བ་མང་པོ། བདེན་དོན་མྤྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་དང་རྤྱིན་ཐང་ལྟ་ཚུལ་མྤྱི་འདྲ་བ་མང་

པོ། མྤྱི་ཚེའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་མྤྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་བཅས་སོ་སོར་གནས་ཆོག་ལ། དེ་ལྟར་གནས་ནྤྱི་ངེས་པ་དོན་གྤྱི་ཞྤྱི་

བདེ་དང་མཐུན་སྤྱིལ་གྤྱི་ར་བར་རུང་བས། མཁས་པ་ལ་བརྤྱི་འཇོག་དང་ཤེས་ཡོན་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱས་ཏེ་

རང་རེའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྤྱི་རྤྱིགས་འདྤྱི་ྤྱིད་ཤེས་དཔལ་གྤྱིས་ཕྱུགས་པའྤྱི་རླབས་ཆེན་གྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྤྱིག་

དང་། རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱིས་ཁེངས་པའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་ཆགས་པ་བྱ་རྒྱུ་ནྤྱི་མྤྱི་བུ་ཚང་མའྤྱི་འགན་འཁྤྱི་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་

ཞྤྱིང་། མཁས་པར་བརྤྱི་འཇོག་མེད་ཅྤྱིང་། ཤེས་ཡོན་ལ་མཐོང་ཆེན་མྤྱི་བྱེད་པའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྤྱི་རྤྱིགས་ལ་

མ་འོངས་ཀྤྱི་མདུན་ལམ་མེད་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཤྤྱིག་བཀོད་གནང་ཞྤྱིང་། དེའྤྱི་སྔོན་འགོ་ནྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་

སྣང་ཚུལ་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་སྣང་ཆེན་གཙིགས་ཆེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གནས་ལུགས་གསལ་སོྟན་ཐུབ་པ་ནྤྱི་

རང་རེའྤྱི་མཁས་པའྤྱི་ཁོད་ཅུང་དཀོན་ཙམ་མོ།། 

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༢༨༣ 
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གིས་པ། སལོ་རྒྱུན་དང་དླེང་རབས་ཀ་ིརགི་གནས་ལས་མཆླེད་པའ་ིའདོ་ང་།  

༡ སོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་འཕླེལ་རྒྱས་ཀི་བར་ཨོང་དང་དླེའི་རིན་ཐང་། 

སྤྱིར་རྤྱིག་གནས་ཤྤྱིག་ལ་མཚོན་ན། དེའྤྱི་ནང་གསེས་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་གྲུབ་མཐའ་དང་ལྟ་

དགོངས་ཐ་དད་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སེ་ཚན་མང་པོ་བྱུང་སྟེ། དེ་ྤྱིད་སོར་དབྱེའྤྱི་རྣམ་གཞག་གྤྱི་དགར་ཆོས་

སུ་ཡལ་ག་མྤྱི་འདྲ་བ་ཅྤྱི་ཙམ་གེས་ཡོད་ན། མྤྱི་རྤྱིགས་དེའྤྱི་རྤྱིག་གནས་དེ་ཙམ་དར་རྒྱས་སུ་འགོ་བཞྤྱིན་

པའྤྱི་རགས་སུ་འོས་པས། “དུས་དེར་བཙན་པོའ་ིདུས་ཀྤྱི་གཅྤྱིག་གྱུར་གྤྱི་སྤྱིད་དབང་ཐོར་ཞྤྱིག་ཏུ་ཕྤྱིན་

ནའང་། རྤྱིམ་གྤྱིས་ཆོས་དང་རྤྱིག་གནས་ཐུན་མོང་བ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་བོད་ཡུལ་ཧྲྤྱིལ་པོར་རྤྱིམ་གྤྱིས་ཁྱབ་པའྤྱི་ཤན་

སོྟབས་ལ་བརེན་ནས་ནྤྱི། བོད་ཀྤྱི་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོའ་ིབར་ལ་ཤ་ཁག་རྤྱིགས་རུས་ཀྤྱི་འབྲེལ་བ་ཙམ་གྤྱིས་མྤྱི་

ཚད་པར། འཚོ་བའྤྱི་གོམས་སོལ་དང་། བསམ་བོ་ལྟ་ཚུལ་བཅས་ཀྤྱི་ཆ་ནས་སྤྱི་མཐུན་གྤྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་། 

གཅྤྱིག་གྱུར་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་མང་པོ་ཞྤྱིག་གྲུབ་ཡོད།”①ཅེས་རང་རེའྤྱི་བོད་རྣམས་ཆབ་སྤྱིད་ཀྤྱི་ཐད་ནས་སྤྱིལ་

བུར་གྱུར་ཀང་། ཤེས་རྤྱིག་དར་འཕེལ་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་འོག་ནམ་ཡང་སྤྱིལ་བུར་གྱུར་མ་མོང་བ་མ་ཟད། ནང་

བསམ་པའྤྱི་དཔལ་ཡོན་གྤྱི་དགོས་མཁོས་གཅྤྱིག་ལ་གཅྤྱིག་བརེན་གྤྱི་འབྲེལ་བ་ནྤྱི་སྔར་ལས་ཀང་ཇེ་དམ་དུ་

གྱུར་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ་ལ། “བོད་བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་ཐོར་སོང་བས། བོད་ལ་གཅྤྱིག་གྱུར་གྤྱི་ཆབ་སྤྱིད་

སྤྱིག་གཞྤྱི་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་གོང་གུད་ཚབས་ཆེན་རག་ཡོད་ལ། དེ་འདྲའྤྱི་གོང་གུད་ཚབས་ཆེན་ཞྤྱིག་མགོ་

ཐོག་ཏུ་ལྷུང་བ་དང་ཆབས་གཅྤྱིག ཕོགས་གཞན་ཞྤྱིག་ནས་ནྤྱི་ཁེ་བཟང་ཅུང་ཟད་རེའང་རག་ཡོད་པ་ནྤྱི། 

བར་དེར་ཤེས་རྤྱིག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་བར་སོྟང་གུ་ཡངས་པོ་ཞྤྱིག་ཐོབ་ཡོད་པ་དེ་རེད།” ② ཅེས་པ་སོགས་ལས། 

སྤྱིད་ཕོགས་ཀྤྱི་ཁ་སྟབས་དང་དབང་ཤུགས་བཙན་པོའ་ིདོ་བདག་མེད་པའྤྱི་དུས་སུ་རྤྱིག་གནས་སྣ་མང་དར་

རྒྱུར་དགེ་མཚན་ཡོད་པའྤྱི་ཆོས་ྤྱིད་ཅྤྱིག་དང་། རྤྱིག་གནས་དར་འཕེལ་འགོ་བར་གུ་ཡངས་པའྤྱི་ཁོར་ཡུག་

དང་རང་དབང་ཆེ་བའྤྱི་གར་སྟེགས་དགོས་རྒྱུ་ནྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གནས་ལུགས་བསྟན་

འདུག་ཅྤྱིང་། “གང་ལྟར་བོད་བཙན་པོའ་ིཆབ་སྤྱིད་ཀྤྱི་སྤྱིག་གཞྤྱི་ཐོར་བ་དེ་ནྤྱི། བོད་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གྤྱི་བཀྲ་
                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༡༣༣ནས༡༣༤བར། 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༡༣༥ 
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མྤྱི་ཤྤྱིས་པའྤྱི་གནས་ཚུལ་ཆེ་ཤོས་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་པ་བསོན་དུ་མེད་མོད། དབང་ཤུགས་ཀྤྱི་ནུས་པ་སོྟབས་ལྡན་

ཞྤྱིག་མེད་སོང་བ་དེས་ཤེས་རྤྱིག་དར་རྒྱས་ཐད་ལ་གུ་ཡངས་པའྤྱི་རྣམ་པ་ཞྤྱིག་ཀང་ཆགས་འདུག་པས། 

འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་བྱ་བ་ཤྤྱིན་ཏུ་ངན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཟུར་གཞན་རེ་ནས་དགེ་མཚན་ཅུང་ཟད་རེ་བརྤྱི་རྒྱུ་ཡོད་

པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྤྱིག་རེད”①ཅེས་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་འཕེལ་རྤྱིམ་ཁོད་དུ་བྱ་དངོས་ཡག་གཙོག་བཟང་

ངན་གང་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་རུང་། དེའྤྱི་དགེ་སོན་གྤྱི་ཕོགས་གྤྱིས་མཐོང་བར་བྱ་རྒྱུ་དང་ལྟོས་གྲུབ་སྨྲ་བའྤྱི་དངོས་

གཙོ་རོད་སྒྲུབ་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པས་བྱ་དངོས་ལ་གདེང་འཇོག་དང་དཔྱད་བརོད་བྱེད་དགོས་པའྤྱི་གནས་ལུགས་

ཤྤྱིག་ཀང་བསྟན་འདུག་སྟེ། སྟེང་གྤྱི་བཀོད་པའྤྱི་གཞྤྱི་སོམ་གྤྱི་བཀག་རྒྱ་མེད་པའྤྱི་དུས་དེར་མྤྱི་རྤྱིགས་དང་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་བར་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རྒྱུ་འགྲུལ་བྱས་ཤྤྱིང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་དང་རྤྱིག་གནས་ཕྤྱིར་གཏོང་

ནང་འདྲེན་གྤྱིས་བོད་ལ་ལོ་ཙཱ་པ་དང་། པཎྤྱི་ཏ་ཤྤྱིན་ཏུ་མང་པོ་བྱུང་བས། རྤྱིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་ནས་

ནྤྱི་མཁས་བརྒྱ་འགན་གེང་དང་། མེ་ཏོག་མམ་བཞད་ཟེར་བ་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་དེ་འདྲའྤྱི་དུས་ཚོད་ཅྤྱིག་ཏུ་གྱུར་

མོད། འོན་ཀང་ངོས་གཞན་ཞྤྱིག་ནས”བསྟན་པ་ཕྤྱི་དར་གྤྱི་ཐོག་མའྤྱི་དུས་ནྤྱི། བོད་མྤྱི་རྣམས་ཀྤྱིས་ཆོས་ལ་

ཨ་གསར་བྱེད་ཀྤྱིན་པའྤྱི་དུས་ཚོད་བེད་སད་དེ། རྒྱ་གར་ནས་མགོ་གཡོག་མཁན་གྤྱི་ཁམ་པ་མང་པོ་ཡང་

བོད་དུ་སླེབས་མོང་ཡོད། དཔེར་ན། དེང་སང་བོད་ཀྤྱི་བ་གྲྭ་འདྲ་མྤྱི་འདྲ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགོ་བཞྤྱིན་པ་དང་

གཅྤྱིག་པ་ལྟ་བུ་རེད།” ② ཅེས་དེང་དུས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྤྱི་ཡུལ་ཏེ་ཆུ་འགོ་གངས་དང་ཆོས་འགོ་རྒྱ་གར་

ཞེས་ཐམས་ཅད་རྒྱ་གར་ལ་གཏུགས་ཤྤྱིང་། རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་དང་བྱོན་པ་ཐམས་ཅད་ཚད་མར་འཛིན་པའྤྱི་

རོངས་ཞེན་འགའ་ལ་ཟུར་ཟ་དང་འཕ་དམོད་གནད་སྤྱིན་པ་ཞྤྱིག་གནང་ཡོད་པ་ལས། འཇྤྱིག་རེན་བྱ་བ་

གང་ཞྤྱིག་ལ་ཡང་ངོས་གྤྱིས་ཡོད་པའྤྱི་རོད་སྒྲུབ་ཀྤྱི་ལྟ་བ་ཞྤྱིག་གསལ་སོྟན་གནང་ཡོད། 

གཞན་སོལ་རྒྱུན་ཐ་སད་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཞྤྱིང་སར་གྲུབ་པའྤྱི་རང་རེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་སློབ་གྲྭ་ཁག་

གྤྱི་རྤྱིག་གནས་འཛིན་སོང་གྤྱི་གཞྤྱི་རྐང་ཚུགས་ཐུབ་ཅན་ཆགས་པ་དང་། རྒྱུ་སྤུན་གྤྱིས་སེབ་ཡོང་བར་

སློབ་གྲྭའྤྱི་རང་གཞྤྱིའྤྱི་སླབོ་གསོར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པས། “སློབ་གྲྭའྤྱི་འོས་འགན་ག་གཅྤྱིག་ནྤྱི། བྱྤྱིས་པ་

ཚོར་རང་དབང་ལྡན་ལ་སོ་སྣང་འཕེལ་བའྤྱི་སློབ་སོང་གྤྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྤྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་། རང་ཚུགས་སྤྱིན་
                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༣༧༢ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༢༠༠ 
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ལ་རང་སོྟབས་རྒྱས་པའྤྱི་འཚར་ལོངས་ཀྤྱི་ཞྤྱིང་ས་ཞྤྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན” ① ཞེས་སློབ་གྲྭའྤྱི་འོས་འགན་ནྤྱི་

སློབ་གསོའ་ིདགོས་པར་ངོས་འཛིན་ཡང་དག་ཡོད་པའྤྱི་རང་གཞྤྱི་ཐོག་ནས་བཤད་དགོས་སྟེ། ཤེས་བྱ་ཡོན་

ཏན་ལ་སོང་བ་དང་ཆབས་ཅྤྱིག་ཏུ། མྤྱིའྤྱི་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་སེམས་ངོར་གནས་པའྤྱི་བཟང་བོའ་ིཡོན་ཏན་གྤྱི་ས་

བོན་རྣམས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏང་རྒྱུ་དང་། ངན་པའྤྱི་གཤྤྱིས་སོད་རྣམས་རྤྱིམ་གྤྱིས་འདོར་ཐབས་སུ་འབད་རྒྱུ་

དམྤྱིགས་ཡུལ་དེ་འགྲུབ་པར་བར་སྣང་ངོས་གཙང་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན་པ་དང། དེ་འདྲའྤྱི་གཤྤྱིས་སོད་

ཅྤྱིག་ཆགས་པར་སྔོན་བྱོན་མཁས་པའྤྱི་བསྟན་བཅོས་ཁོད་ཀྤྱི་ལེགས་བཤད་དག་ལ་ཧུར་ཐག་གྤྱིས་བསླབ་པ་

དང་ཤེས་རབ་ཀྤྱིས་དཔྱོད་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན་པས། ཕྤྱི་རབས་པ་དག་ལ་ཕྤྱིས་འབྱུང་གྤྱི་ལམ་བུའྤྱི་ཁོད་དུ་རང་གྤྱི་

འཚོ་ཚིས་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་། མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཆགས་སྟངས་ལ་ངོས་འཛིན་ཡང་དག་བསེད་

པར་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་བཏོན་འདུག་སྟེ། “《ས་ས་ལེགས་བཤད》ལ་མཚོན་ན། ཆོས་ཀྤྱི་གནས་ལུགས་རྒྱ་ཆེ་

ལ་གཏྤྱིང་ཟབ་པ་སེས་བུ་རོགས་པ་མཐོན་པོ་ཅན་རེ་ཟུང་གྤྱིས་མ་གཏོགས་མས་སུ་ལེན་མྤྱི་ནུས་པ་དེ་འདྲ་

བསྟན་མེད་པར་རབ་བྱུང་བ་དང་ཁྱྤྱིམ་པ་གྤྱིས་ཀས་མས་སུ་ལེན་སླ་ཞྤྱིང་། བངས་ན་དགོས་པ་ཆེ་བའྤྱི་

འཇྤྱིག་རེན་མྤྱི་ཆོས་སྐོར་གྤྱི་གནས་ལུགས་གོ་སླ་བ་མང་པོ་བསྟན་ཡོད་པར་འདུག་པས། འདྤྱི་ཀོ་སོལ་རྒྱུན་

གྤྱི་ལེགས་བཤད་དག་ལས་གཞན་དང་མྤྱི་མཚུངས་པའྤྱི་ལེགས་བཤད་ཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་རེད།” ② ཅེས་པ་འདྤྱི་

དག་ལས་ཁོང་གྤྱིས་ཆོས་ལུགས་རྤྱིག་གནས་ནྤྱི། བོད་ས་སེར་ཐུན་མོང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་ལས་

རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཁོ་ན་མྤྱིན་ལ། ཆོས་ལུགས་རྤྱིག་གནས་དང་འཇྤྱིག་རེན་ཐ་སད་རྤྱིག་

གནས་གྤྱིས་གཅྤྱིག་གཞོགས་གཅྤྱིག་གྤྱིས་འདེགས་དགོས་པའྤྱི་བསམ་བོ་བསྟན་འདུག་ཅྤྱིང་། “ལེགས་

བཤད་འདྤྱིའྤྱི་ནང་དུ་སྔར་བོད་ཀྤྱི་བཙན་པོའ་ིདུས་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་ལྟ་ཚུལ་དང་། བཙན་པོའ་ིདུས་ཀྤྱི་རྤྱིན་

ཐང་ལྟ་ཚུལ་མང་པོ་ཞྤྱིག་ར་ཡོད་པའང་མཐོང་ཐུབ་པར་གསུང་མཁན་འདུག” ③ ཅེས་པ་ལས་ས་ས་

ལེགས་བཤད་ལ་འགེལ་པ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་། ཁོང་གྤྱིས་ད་དུང་འགེལ་བ་བསར་མ་ཞྤྱིག་གནང་དོན་ནྤྱི་

ལེགས་བཤད་འདྤྱིའྤྱི་ནང་ནས་བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་སྤྱིད་པ་ཆགས་དུས་ནས་གྲུབ་པའྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་ལྟ་བ་དང་

                                                        
① སོ་ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《དཔད་འཚོལ་དང་ལྟ་ཚུལ།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོ། ཤ ༢༧༥ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《བང་དོར་ལྟ་ཚུལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༨ལོ། ཤ ༡ 
③ སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《བང་དོར་ལྟ་ཚུལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༨ལོ། ཤ ༤ 
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རྤྱིན་ཐང་ལྟ་བ། མཛེས་དཔྱོད་ལྟ་བ། མྤྱི་ཚེའྤྱི་ལྟ་བ་སོགས་པའྤྱི་ལྟ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པ་དེ་དག་གསལ་

ཁོལ་གནང་ཕྤྱིར་དང་། “ངས་བལྟས་ན། རང་དབང་དམངས་གཙོའྤྱི་ལྟ་བ་ཟེར་ན་འདྲ། མྤྱི་ཚུལ་གྤྱི་ལྟ་བ་

ཟེར་ནའང་འདྲ་སྟེ། འདྤྱི་དག་གྤྱི་ཁུངས་སུ་བོད་རང་གྤྱི་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་གཞུང་ལུགས་ཤྤྱིག་འཚོལ་དགོས་ཚེ། 

ས་ས་པཎ་ཆེན་གྤྱི་ལེགས་བཤད་འདྤྱི་ནྤྱི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྤྱིག་རེད་སམ།  འདྤྱི་ནྤྱི་ང་ཚོའྤྱི་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་གཞུང་

ལུགས་ནང་ནས་མྤྱིའྤྱི་ཀུན་སོད་ལེགས་ེས་དང་བྱ་བའྤྱི་བང་དོར་སོྟན་པའྤྱི་བརམས་ཆོས་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན” ① ཞེས་པ་ལས། ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གྤྱིས་ཀང་རྤྱིག་གནས་ནྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ཁྱད་རགས་གལ་

ཆེན་ཡྤྱིན་ལ། གངས་ཉུང་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ནྤྱི་ཀྲུང་ཧྭའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞྤྱིག་

ཡྤྱིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱིས་གངས་ཉུང་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ལ་བརྤྱི་བཀུར་དང་སྲུང་སོབ་བྱེད་ཅྤྱིང་། གངས་

ཉུང་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ཕུལ་བྱུང་རྤྱིག་གནས་རྒྱུད་འཛིན་དང་། འཕེལ་རྒྱས། གསར་གཏོད་བཅས་ལ་རྒྱབ་སོར་

བྱེད་པ་དང་། མྤྱི་རྤྱིགས་སོ་སོས་རྤྱིག་གནས་བརེ་རེས་ལ་ཤུགས་སོྣན་དང་སྐུལ་མ་གཏོང་རྒྱུའྤྱི་ཟབ་དོན་གྤྱི་

གནས་ལུགས་ཁུར་ཁྱེར་བྱས་ཏེ། རང་སོ་སོའ་ིརྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྦུབས་སུ་གནས་པའྤྱི་ཚན་རྤྱིག་དང་མཐུན་

པའྤྱི་རྤྱིན་ཐང་དག་སྔོག་འདོན་དང་བརྒྱུད་སོག་གྤྱི་ལས་འབའ་ཞྤྱིག་གེར་བའྤྱི་འདུ་ཤེས་དང་སྤྱིང་སོྟབས་

ཤྤྱིག་མངོན་མཚོན་བྱས་འདུག 

༢ དླེང་རབས་རིག་གནས་ཀི་དགླེ་མཚན། 

“མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ལ་རྤྱིག་གནས་གསར་དུ་གཏོད་པའྤྱི་ནུས་པ་ཡོད་པས། མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ལ་རྤྱིག་གནས་

བསྒྱུར་བཅོས་དང་ར་ཚགས། ལད་མོ་བྱེད་པའྤྱི་ནུས་པའང་ཡོད། གལ་ཏེ་རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཐོག་ཏུ་སོན་

ཆ་ཡོད་ན། རྤྱིག་གནས་དེ་རྤྱིགས་སྒྱུར་བཅོས་བྱེད་དགོས་ལ། གལ་ཏེ་རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་དེར་དགེ་མཚན་

ཡོད་ན། རྤྱིག་གནས་དེ་རྤྱིགས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་ཡྤྱིན། གལ་ཏེ་གཞན་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་དེ་རང་གྤྱི་

རྤྱིག་གནས་ལས་ལེགས་པ་ཡོད་ན། གཞན་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ལ་ལད་མོ་བྱེད་དགོས།”②ཞེས་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《བང་དོར་ལྟ་ཚུལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༨ལོ། ཤ ༢༢༤ 
② ར་ས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲགས་ཀིས་བསྒྱུར་སིག་བྱས། 《རིག་གནས་རིག་པ་སི་བཤད།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༠ལོ། 
ཤ ༥༠༤ 
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རྤྱིག་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་ལྟར། ཁོང་གྤྱིས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་དོན་ལ་

དམྤྱིགས་ཤྤྱིང་། ལྟ་བ་ཡང་དག་པས་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་འཁོར་ཕོགས་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པ། བཟང་སོད་རྣམ་

པར་དག་པ་གཞན་གྤྱིས་མ་ཐོན་པའྤྱི་མཐོ་ཟབ་གསར་བའྤྱི་ཁྱད་ཆོས་དུས་དང་དུས་སུ་མངོན་པར་བྱས་

འདུག་སྟེ། ཁོང་ནྤྱི་རང་རེའྤྱི་ཐ་སད་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ལེ་ལག་ཐད་གཞན་གྤྱི་ཟེར་སོས་ཀྤྱི་ཐལ་རྡུལ་འཚུབ་

པས། རང་གྤྱིས་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་ལམ་མྤྱི་མཐོང་བའྤྱི་སྨྲ་བ་ཤེས་ལོ་གགས་པ་དག་པའྤྱི་སྐོར་ཚོ་དང་མྤྱི་འདྲ་

བར། བདེན་ལུགས་དང་དྲང་བཞག་གྤྱི་མདུན་སར་བག་ཆེ་ཞྤྱིང་བྱུར་གང་ལའང་མགོ་མྤྱི་སྒུར་བར། དེའྤྱི་

གནས་ཚོད་ཀྤྱི་ཆོས་ྤྱིད་དང་རང་བཞྤྱིན་ལ་ཞྤྱིབ་དཔྱོད་བྱ་རྒྱུར་འབད་པ་ཤ་ཐང་ཐང་གནང་མཁན་འབའ་

ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། “དེ་བཞྤྱིན་དུ་འུ་ཚོས་དགག་སྒྲུབ་དང་། དོགས་སློང་། དཔྱད་བརོད་སོགས་བྱེད་དོན་ཡང་། 

རང་གྤྱི་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་དང་གོམས་གཤྤྱིས་ལ་ཕྤྱི་དོར་བྱས་ནས་དེ་ལ་འོད་མདངས་གསར་པ་ཞྤྱིག་

རྒྱས་སུ་འཇུག་འདོད་པ་དང་། གཞན་གྤྱི་ཁོག་རྒྱ་དང་བོ་གོས་ཀྤྱི་ས་བོན་བོད་དུ་དྲངས་ཏེ་སྣ་ཚོགས་ཤེས་

རྤྱིག་གྤྱི་དགའ་ཚལ་རང་ལ་སྤྱིན་དུ་འཇུག་འདོད་པས་ཡྤྱིན” ① ཞེས་མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་དར་འཕེལ་གྤྱི་

ལམ་བུ་ནྤྱི་དགོན་པའྤྱི་ལྕགས་རྤྱིའྤྱི་གསེབ་ཏུ། རང་ཤག་གྤྱི་དྲོད་ཁོལ་གྤྱིས་ཐར་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྤྱི་གོ་

འཕང་འབའ་ཞྤྱིག་དོན་གེར་གྤྱི་ལས་སྒྲུབ་པ་ཙམ་གྤྱིས་མྤྱི་འཐུས་པར། སོལ་རྒྱུན་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་དགེ་

སོན་ལ་བང་དོར་གསལ་བོས་དགག་གཞག་དང་དཔྱད་བརོད་བྱ་དགོས་པ་དང་། མས་པ་སླར་གསོ་དང་

མ་མས་གོང་སེལ་གྤྱི་འདུ་ཤེས་གསོན་པོའ་ིརུ་མས་མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཁ་སྟབས་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་

པར་བྱ་རྒྱུ་བསམ་བོ་དང་། དེ་ལྟའྤྱི་གནམ་ས་བ་འོག་བསྒྱུར་འདྲའྤྱི་མས་སྣང་ལ་བོ་ཁོག་ཡངས་པོ་དང་། 

གཟུ་བོས་ལྟ་བཟོད་པ་དང་དཔྱད་བཟོད་པའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཤྤྱིག་རང་ཆས་སུ་བསོགས་རྒྱུ་ནྤྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་

སྔོན་ཐོན་གྤྱི་ར་བར་འདོད་པའྤྱི་དགོངས་པ་བ་མེད་བཏོན་གནང་འདུག་པས། དེ་ལས་ཁོང་གྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་

དཔྱད་བརོད་དང་འདོར་ལེན་གྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཤྤྱིག་དང་སྔོན་ཐོན་གྤྱི་བསམ་བོ་ཞྤྱིག་མངོན་མཚན་དུ་མཐོང་

ཐུབ།  

“འོན་ཀང་དེང་དུས་བོ་གོས་ན་ཚོད་ཆེས་ཆེར་ཡོལ་བས་རྣམ་དཔྱོད་གོམ་འཁོྱར་ནང་དོན་རྫུ་བག་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《དཔད་འཚོལ་དང་ལྟ་ཚུལ།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོ། ཤ ༣༠༦ནས༣༠༧བར། 
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འཁར་བ་ལ་བརེན་བླུན་པོས་གང་།། མཁས་པར་རོླམ་ཞྤྱིང་གགས་པ་རྣམས་ཀང་ཐ་སད་རྤྱིག་པའྤྱི་བདུད་

རྤྱིའྤྱི་བཅུད་ནྤྱི་མང་བའྤྱི་ལགས་དེ་གཡོ་བར་མྤྱི་མཛད་ཐུང་ངུར་གྱུར།།”①ཞེས་པ་ལྟར། དེང་གྤྱི་དུས་སུ་རང་

རེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ཐ་སད་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཁ་སྟབས་ལ་དེ་འདྲའྤྱི་དང་དོད་དང་གཙིགས་མཐོང་བྱེད་མཁན་གྤྱི་གོ་

ཤ་རྒོད་པོ་ཅན་དཀོན་པར་གྱུར་བའྤྱི་ཚུལ་དུ་འདུག་ཅྤྱིང་། སོས་སུ་རབ་བྱུང་བཙུན་པའྤྱི་སེར་ཐ་སད་རྤྱིག་

པ་དང་གཞན་དེང་རབས་ཚན་རྤྱིག་གྤྱི་གནས་བབ་ལ་ཐོས་པ་དོན་དུ་ཁྱེར་མཁན་ཕུད་ཇུས་གཏོགས་ཀྤྱི་

འཁུན་ས་འབྱྤྱིན་མཁན་ཡང་ཤྤྱིན་ཏུ་དཀོན་མོའ་ིཚུལ་དུ་གྲུབ་པས། སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཁོང་གྤྱིས་རྤྱིག་

པའྤྱི་རྣམ་གཞག་གང་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་རུང་དེ་དག་ཀུན་རོབ་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་ཅྤྱིང་། དོན་དམ་གྤྱི་གནས་

ལུགས་ཀང་མ་ནོར་མ་འཁྲུལ་བར་ཚུལ་བཞྤྱིན་གཏན་ལ་འབེབས་ཐུབ་ན། དེ་འདྲའྤྱི་རྤྱིགས་ལམ་གྤྱིས་ནམ་

ཡང་དཔལ་དང་བདེ་བ་ཁོ་ན་སྤྱིན་པར་བོས་ཕེས་ཤྤྱིང་། ཚིག་གསུམ་ཁ་རུ་ཁྱེར་བ་ལས་དོན་དུ་ལག་ལེག་

གཙོ་བའྤྱི་གནས་ལུགས་ཤྤྱིག་གསལ་སོྟན་གནང་འདུག  

༣ དླེ་གིས་ཟུང་འབླེལ་བྱས་པའི་དགླེ་མཚན། 

“ད་ལྟའྤྱི་དུས་རབས་འདྤྱིའྤྱི་ནང་འཛམ་གྤྱིང་སྤྱིའྤྱི་གོམ་འགོས་ཀྤྱི་རེས་ཟྤྱིན་ཆེད། བོད་མྤྱི་དག་གྤྱིས་

ཀང་མྤྱི་རྤྱིགས་གཞན་གྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་རྣམ་གངས་མང་པོར་བསླབས་ནས་དེ་དག་ནང་འདྲེན་ལ་བརོན་དགོས་

པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅྤྱིག་ཏུ། སོ་སོའ་ིསོལ་རྒྱུན་གྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་རྣམས་ཡུལ་དུས་དང་འཚམ་པ་

ཞྤྱིག་འཛིན་སོང་བྱས་ནས། དེ་ལ་བསར་དུ་འོད་མདངས་གསར་པ་ཞྤྱིག་འཆར་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

པོར་མཐོང་གྤྱི་འདུག” ② ཅེས་རྒྱུན་འཛིན་མེད་ན་འཕེལ་རྒྱས་མེད་ཅྤྱིང་། གསར་གཏོད་མེད་ན་གསོན་

ཤུགས་ཀང་མེད་པས། སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་ང་ཚོའྤྱི་སོལ་རྒྱུན་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྤྱིང་བཅུད་དག་རྒྱུན་

འཛིན་གང་ལེགས་ཐོག གསར་དར་རྤྱིག་གནས་ལ་སློབ་སོང་དང་དང་ལེན་བཅས་ཏེ་སོལ་རྒྱུན་རྤྱིག་

གནས་མཛེས་པའྤྱི་རྒྱན་ཆ་ལ་འགྱུར་བ་བྱ་དགོས་པ་ལས། རྤྱིང་ཞེན་ཁོ་ན་བྱ་མྤྱི་རུང་བའྤྱི་བསམ་བོ་བསྟན་

                                                        
① སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། 《སན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགེས་གླུའི་མཆན་འགྲེལ།》 ཟི་ལིང་། མཚོ་སོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༦ལོ། ཤ 
༨ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༢༢ 
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འདུག་ཅྤྱིང་། དེ་འདྲའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་བསམ་བོ་དང་དང་ལེན་གྤྱི་རོགས་སད་མེད་པའྤྱི་ེན་ཚབས་དང་དེ་

འདྲ་དགོས་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ། “སྔར་བོད་ཀྤྱིས་རྒྱ་གར་ནས་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་གཙུག་

ལག་རྤྱིག་གནས་མང་པོ་དང་། མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པ་དང་། བཟོ་རྤྱིག་པ། ས་རྤྱིག་པ་སོགས་ཤེས་རྤྱིག་ཇྤྱི་སེད་

ཅྤྱིག་ཚུར་དྲངས་པ་ནྤྱི་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། འོན་ཀང་། ༧གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའྤྱི་སྐབས་སུ་ནྤྱི་དུས་རབས་

ྤྱི་ཤུ་པ་ཚེས་པས། འཛམ་གྤྱིང་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྤྱིས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་བཞྤྱིན་པའྤྱི་དུས་ཚོད་དེའྤྱི་ནང་ང་

ཚོ་ལ་ཡང་སྔར་གྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་དེ་ཙམ་གྤྱིས་ག་ལ་ལྡེང་སྟེ་མྤྱི་ལྡེང་མོད། སྐབས་དེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་པ་

རྣམས་རྤྱིག་གནས་དེ་ཙམ་གྤྱིས་ཚིམས་ཏེ་བསད་པས་གཞན་རེས་མ་ཆོད་པའྤྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་

རེད།” ① ཅེས་སྔར་སོང་ལ་དཔེ་བངས་ཏེ་ཕྤྱིར་འོང་ལ་འདང་རྒྱག་དགོས་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ལེགས་

བསླབས་ེས་བཅོས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་གྤྱི་འདུ་ཤེས་དང་བསམ་བོ་ཡང་དག་ཅྤྱིག་དགོས་པ་ནྤྱི་

འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་ར་བ་དང་སྔོན་ཐོན་གྤྱི་རྤྱིང་མར་གྱུར་པའྤྱི་དགོངས་པ་བཏོན་འདུག 

“གཞུང་ལུགས་ཆེ་ལ་ལོ་མང་སངས་པ་ཡྤྱི།། གོགས་དག་རང་གྤྱི་ནོར་བུ་རྤྱིན་པོ་ཆེ།། དོར་ནས་

གཞན་གྤྱི་མཆྤྱིང་བུ་མ་ལེན་པར།། རང་ལ་རྤྱིན་ཆེན་ཡོད་པ་མཁྱེན་པར་མཛོད།།” ② ཅེས་པ་ལྟར། “སོལ་

རྒྱུན་རྒྱུན་འཛིན་ཞེས་པ་ནྤྱི་དོན་དངོས་ཐོག་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་རོད་སྒྲུབ་རང་བཞྤྱིན་ལ་བརྤྱི་འཇོག་

བྱས་ཏེ། ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གྤྱི་དགེ་མཚན་ལྡན་ཞྤྱིང་བ་སོག་མ་འགག་པའྤྱི་ཆ་དག་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པ་སྟེ་གནའ་

བཟང་དེང་སོད་བྱེད་རྒྱུ་ལས་གནའ་འཛིན་དེང་འདོར་བྱེད་རྒྱུ་གཏན་ནས་མྤྱིན་ནོ།།” ③ ཞེས་ཡང་དག་པའྤྱི་

ཐབས་ཤེས་ཀྤྱི་སོ་ནས་སོལ་རྒྱུན་རྤྱིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་དང་དེང་རབས་རྤྱིག་གནས་ལ་སློབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྤྱི་

དམྤྱིགས་བསལ་འགན་འཁྤྱི་འདྤྱི་ང་ཚོ་མྤྱི་རེ་རེའྤྱི་ཕག་ཏུ་ཡོད་པས། རྤྱིག་གནས་རྒྱུད་འཛིན་གྤྱི་རྣམ་

གཞག་ཁོད་བྱུང་བའྤྱི་སོན་ཆར་ེས་བཅོས་དང་ཡོན་ཏན་ལེགས་བསླབས་བྱ་དགོས་པ་དང་། མྤྱི་རྤྱིགས་

གང་ཡྤྱིན་རུང་གནའ་དེང་ཟུང་འབྲེལ་དང་རང་གཞན་མམ་འབྲེལ་གྤྱིས་རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཕུན་སུམ་

ཇེ་ཚོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་ལས། ངའྤྱི་ཨ་ཕའྤྱི་ཕོར་བ་གཙང་མ་ཡྤྱིན་ཞེས་རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཁོ་ན་རྒྱུན་འཛིན་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༢༢༧ 
② དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སེམས་བོ། 《དཔད་རོམ་མུན་འཇོམས་ནོར་བུའི་ཕེང་བ།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༤ལོ། ཤ ༢༡༩ 
③ སྦྲང་ཆར་རོམ་སིག་ཁང་གིས་བསིགས། 《སན་ངག་གི་རྣམ་བཤད།》 ཟི་ལིང་། མཚོ་སོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༦ལོ། ཤ ༡༧༤ 
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དང་། ཨ་གསར་འུར་འདྲོགས་ཀྤྱིས་གཞན་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཁོ་ནར་བརེན་ནས་མྤྱི་རྤྱིགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་

འཚམ་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་རྤྱིན་ཐང་ཅན་ཞྤྱིག་གསར་གཏོད་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་འདུག་པས། ང་ཚོས་རྤྱིག་

གནས་ཀྤྱི་རྤྱིན་ཐང་ལ་ཤན་འབྱེད་ཡང་དག་ཅྤྱིག་བྱ་དགོས་ན། ངེས་པར་དུ་ཐོག་མར་རྤྱིག་གནས་མཆོག་

འཛིན་རྤྱིང་ལུགས་དང་རྤྱིག་གནས་དམན་འཛིན་རྤྱིང་ལུགས་ཀྤྱི་ལྟ་བ་གྤྱིས་རྦད་དེ་དོར་ནས། གཅྤྱིག་

གྤྱིས་སུ་གེས་པའྤྱི་རོད་སྒྲུབ་ཀྤྱི་ལྟ་བ་དང་བྱེད་ཐབས་རྒྱུན་འཁོྱངས་བྱས་ཏེ། ལྟ་བའྤྱི་ངོས་དང་སོད་པའྤྱི་

ཟུར་མྤྱི་འདྲ་བ་ནས་རྤྱིག་གནས་ལ་དབྱེ་ཞྤྱིབ་དང་བང་དོར་བྱ་རྒྱུ་ནྤྱི་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་རྤྱིན་ཐང་

ཤན་འབྱེད་ཀྤྱི་བརག་ཐབས་སྨྲ་བའྤྱི་སྔོན་འགོ་འདོད་པའྤྱི་དགོངས་པ་ལས། ང་ཚོས་སླར་ཡང་སོ་ཤེས་རབ་

རྒྱ་མཚོའྤྱི་བདེན་པ་འཚོལ་བའྤྱི་བོ་གོས་དང་གནས་ལུགས་དཔྱོད་པའྤྱི་མཁྱེན་རྒྱ། ཕུགས་ཐག་རྤྱིང་བའྤྱི་

མྤྱིག་རྒྱང་སོགས་མཐོང་ཐུབ།  

གཞན་ཡང་ཁོང་གྤྱིས”བོད་ཅེས་པ་ནྤྱི་དགོན་པ་ཞྤྱིག་མ་རེད། མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་རེད། མྤྱི་རྤྱིགས་

ཤྤྱིག་ལ་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་ཤེས་ཡོན་ཙམ་གྤྱིས་ག་ལ་ལྡེང་། དུས་དང་དུས་སུ། མྤྱི་རྤྱིགས་གཞན་གྤྱི་རྤྱིག་

གནས་སྣ་ཚོགས་ནང་འདྲེན་བྱས་ནས་རང་ྤྱིད་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་དང་། ད་ལྟའྤྱི་མྤྱི་

རབས་གསར་པ་ཚོས་ཀང་། མེས་པོ་རྣམས་ཀྤྱིས་ཤེས་རྤྱིག་ནང་འདྲེན་མཛད་པའྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ལ་མྤྱིག་ལྟོས་

བྱས་ཏེ་དབྱངས་གསལ་སོ་བཞྤྱིའྤྱི་བསྡུས་པའྤྱི་ཡྤྱི་གེ་འདྤྱིའྤྱི་ནང་དུ། མྤྱི་རྤྱིགས་གཞན་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་དང་། 

ཚན་རྤྱིག་ལག་རལ་སོགས་ཤེས་རྤྱིག་སྣ་ཚོགས་ཤྤྱིག་འདུ་བའྤྱི་ཐབས་སུ་བརོན་རྒྱུ་ཤྤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་

རེད།”①ཅེས་མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཆགས་དང་འཇྤྱིག་པའྤྱི་འགྱུར་བག་གྤྱིས་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་གནས་མྤྱིན་

གྤྱི་ཁ་ཚོན་གཅོད་པར་ནུས་པས། མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་གོ་ལ་ཟླུམ་པོ་འདྤྱིའྤྱི་སྟེང་ཡུན་གནས་བྱེད་དགོས་ན། ཐོག་

མར་རང་གྤྱི་སོལ་རྒྱུན་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རང་གཞྤྱི་བསྟན་པོའ་ིཐོག་ཏུ་གསར་བྱུང་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རྣམ་གངས་

དང་། མྤྱི་རྤྱིགས་གཞན་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཁོད་ཀྤྱི་དགེ་མཚན་ལྡན་པའྤྱི་ཆ་དག་ཚུར་ལེན་གྤྱི་སོར་བ་ཤ་ཐང་

ཐང་རོམ་དགོས་ཤྤྱིང་། དེ་གྤྱིས་ལ་མེ་ཆུའྤྱི་ལྟ་སྟངས་འཛིན་པའྤྱི་ལྟ་བ་དང་འདུ་ཤེས་དོར་ནས་ཕན་ཚུན་

གཅྤྱིག་གོགས་གཅྤྱིགས་ཏུ་འགོ་བའྤྱི་ཁྱད་ཡོན་དག་རྒྱུན་འཛིན་དང་འདོར་ལེན་བྱེད་དགོས་པའྤྱི་གནས་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར།》 པེ་ཅིན། རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོ། ཤ ༢༢༨ 
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ལུགས་གསལ་སོྟན་མཛད་འདུག་པས། དེ་ནྤྱི་དེང་རབས་ནུབ་ཕོགས་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་ཤེས་བྱ་སོགས་

མྤྱི་རྤྱིགས་གཞན་དང་། གསར་དར་རྤྱིག་གནས་ལ་ཐོས་པ་སྔོན་སོང་གྤྱིས་དཔྱད་ཞྤྱིབ་ཀྤྱིས་རོ་མངས་བ་དང་། 

གཞུང་ཆོས་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་གྤྱི་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་པའྤྱི་དུས་རབས་ེར་གཅྤྱིག་པའྤྱི་སེར་མོ་བ་

ཞྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་དཔྱོད་ལས་འཁྲུངས་པའྤྱི་ལེགས་བཤད་ཅྤྱིག་ཏུ་མཐོང་བས། ང་ཚོ་ས་སེར་ཀུན་གྤྱིས་རེས་སུ་

ཡྤྱི་རངས་ཆེན་པོས་དང་ལེན་བྱ་དགོས་པ་ཞྤྱིག་མ་རེད་དམ།  

མདོར་ན། རྤྱིགས་པས་དཔྱད་ན་ཆོས་ལུགས་མྤྱི་འགལ་ཞྤྱིང་།། འཇྤྱིག་རེན་བྱ་བ་ཀུན་ནས་ལེགས་

བསྒྲུབ་པ་ཞེས་པ་ལྟར། ང་ཚོས་གཞུང་དེ་ལ་བརེན་ནས་འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་བྱ་བ་གང་དང་གང་ཡྤྱིན་ཀང་རེན་

འབྱུང་གྤྱི་ངང་ཚུལ་ལས་འདའ་བ་མེད་པ་དང་། རྒྱུ་དང་རེན་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཆོས་ྤྱིད་དེ་ཧ་

གོ་དགོས་ཤྤྱིང་། དེ་ལྟར་ཧ་གོ་བའྤྱི་ཤེས་རབ་དེ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་སྟེང་དུ་བེད་སོད་གཏང་ཤེས་དགོས་པ་

རེད། བྱ་བ་གང་དང་གང་ལ་ཕད་ཀང་རྤྱིགས་ལམ་དེས་དབྱེ་ཞྤྱིབ་བྱས། རྤྱིགས་ལམ་དེས་དཔྱད་པ་བྱས། 

རྤྱིགས་ལམ་དེས་ཐག་བཅད་ཐུབ་ཚེ། ད་གཟོད་དཔེ་ཆའྤྱི་ནང་ནས་རེད་པའྤྱི་ཤེས་རབ་དེས་བང་དོར་གྤྱི་

ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་ལ་གོ་ཆོད་སོང་བ་དང་། དུས་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་བསམ་བོའ་ིའོག་ཏུ་རྤྱིགས་པ་དྲྤྱི་མ་

མེད་པས་དེད་ཚེ་སོ་སོས་གང་ལ་དད་མོས་བྱེད་ཡུལ་གྤྱི་ནང་པའྤྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་མེད་པར། 

སོ་སོའ་ིནམ་རྒྱུན་གྤྱི་འཚོ་བའྤྱི་ནང་ལའང་མས་སུ་ལེན་ཐུབ་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དམྤྱིགས་བསལ་གྤྱི་ཁྱད་

ཆོས་དག་འབུར་འདོན་བྱས་འདུག་གོ ། 

གསུམ་པ། མ་ིརགིས་རགི་གནས་ཀ་ིམདུན་ལམ་གླེང་བ། 

སེམས་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་པ་བརན་པའྤྱི་མཐུས་བསམ་གཞྤྱིགས་ཇྤྱི་ཡོད་གནད་དུ་འཕྤྱིགས་ཤྤྱིང་། སོམ་

ཚིག་ཐམས་ཅད་དངོས་པོའ་ིགཤྤྱིས་ལུགས་དང་ཐག་ེ་བའྤྱི་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས། “དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་

ཀྤྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར། བོད་ཀྤྱི་རབ་བྱུང་པའྤྱི་སེ་ནྤྱི་ལྟག་ཆུ་རྤྱིམ་གྤྱིས་ཆད་བཞྤྱིན་པའྤྱི་རྤྱིང་བུ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་

པས། རྒྱུན་རྤྱིང་པོར་གནས་མྤྱི་སྤྱིད་པ་ནྤྱི་ཡུལ་དུས་ཀྤྱི་འགྱུར་ལྡོག་གྤྱིས་ཐག་བཅད་ཟྤྱིན་པ་ཞྤྱིག་རེད་
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སམ།” ①  ཞེས་ད་ལྟའྤྱི་གནས་སྟངས་ལ་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པའྤྱི་སོ་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་ནྤྱི། མྤྱི་

རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་གཞྤྱི་རའྤྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཀྤྱི་རང་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པས། དུས་བསྟུན་འཕེལ་འགྱུར་

གྤྱི་མས་སྣང་ལ་ངོས་འཛིན་ཡང་དག་ལོན་དགོས་པའྤྱི་གལ་ཆེའྤྱི་དགོངས་འདོན་བསྟན་པར་མ་ཟད།  

ནང་བའྤྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་གྤྱི་བྱ་ལས་མཐའ་དག་དུས་རབས་ཀྤྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང་འཚམ་

པའྤྱི་ལམ་ཕོགས་ལ་འབད་འབུངས་ཧུར་ལེན་གྤྱི་ཕག་ལས་མང་དག་མཛད་རྒྱུ་ལས། ཆོས་ཀྤྱི་དད་པ་ལྟེ་བར་

བཟུང་ནས་དགོན་སེའྤྱི་རྤྱིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་ཁ་སྟབས་ལ་ཨུ་ཚུགས་ཨ་འཐས་དང་། དོན་གྤྱི་གནས་

ལུགས་མ་རོགས་ལོག་རོགས་ཀྤྱི་སོ་ནས་ཁ་འཛིན་བྱ་མྤྱི་ཐུབ་པས། དེར་ལེགས་བསླབས་ེས་བཅོས་ཀྤྱི་

བསམ་བོའ་ིའདུ་ཤེས་ཡང་དག་ཅྤྱིག་སེ་དགོས་སྟེ། “ནང་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའམ། ནང་པའྤྱི་ཤེས་རབ་

ཀྤྱི་རྤྱིག་པའྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་དེ་དགོན་པའྤྱི་ལྕགས་རྤྱིའྤྱི་ཕྤྱི་རོལ་ཏུ་འབུད་དགོས་ན། ལས་སུ་བྱ་བ་གལ་ཆེན་

གྤྱིས་ཡོད་དེ། རྤྱིག་པ་འདྤྱིའྤྱི་སྐོར་གྤྱི་བསླབ་དེབ་དང་། ཀོག་དེབ་མང་པོ་བཟོས་ནས་ནང་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་

རྤྱིག་པར་འགེལ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། འགེལ་རྒྱག་ཚུལ་ལ་ཡང་དེང་གྤྱི་མྤྱིས་གོ་བདེ་བ་དང་། དེང་གྤྱི་མྤྱིའྤྱི་བོ་ངོར་

འཆར་ཐུབ་པ་ཞྤྱིག་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་རྒྱུ་དེ་ལས་ཀ་གཅྤྱིག་རེད་སམ། ལས་ཀ་གཅྤྱིག་ནྤྱི། སློབ་གྲྭའྤྱི་དགེ་

རྒན་གྤྱི་ཁོད་ནས་འདྤྱིའྤྱི་ཕོགས་སུ་མོས་པ་ཡོད་མཁན་ཁག་གཅྤྱིག་གྤྱིས་དུས་ཚོད་ཀྤྱི་བར་གསེང་སད་དེ་

དགོན་པར་ཕེབས་ནས། ནང་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་སྐོར་ལ་ཞྤྱིབ་ཏུ་སངས་ཏེ། ས་བོའ་ིཁོད་དུ་བོད་ཀྤྱི་

མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྤྱི་དཔུང་ཁག་ཅྤྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་དེ་རེད།” ② ཅེས་དགོན་པའྤྱི་

གྲྭ་བཙུན་བསམ་བོ་ཡར་ཐོན་དང་རྤྱིག་གནས་ལ་དུང་ཞེན་ཡོད་པ། བོ་རྤྱིག་གསལ་བ་ཚོ་དགོན་པའྤྱི་

ལྕགས་རྤྱི་ལས་བརྒལ་ཞྤྱིང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་མཐོ་རྤྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཏེ། མར་ཁེ་སྤྱིའྤྱི་གཏན་ཚིགས་

རྤྱིག་པའམ་ནུབ་ཕོགས་ཤེར་རོགས་རྤྱིག་པར་སློབ་སོང་བྱེད་པ་དང་། ཡང་མཐོ་རྤྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་ཁག་གྤྱི་

ཕུལ་བྱུང་ཤེས་ཡོན་པ་ཚོ་དགོན་པའྤྱི་ནང་ཕེབས་ཏེ། སོལ་རྒྱུན་ཚད་མ་རྤྱིག་པའམ་གཏན་ཚིགས་རྤྱིག་པ་

སོང་རྒྱུ་དང་། དེའྤྱི་བརྒྱུད་རྤྱིམ་ནང་ཕན་ཚུན་གྤྱི་དགེ་ལེན་རེས་དང་ཞན་ཆ་སེལ་རེས་བྱེད་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་

གྤྱི་ཡག་པོ་ཡོད་པའྤྱི་དགོངས་ཚུལ་སོྟན་གནང་བ་ནྤྱི་སྔོན་ཆད་དགོན་སེའྤྱི་སློབ་གསོར་བརེན་ནས་མཁས་
                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རང་ལམ་རང་འཚོལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༧ལོ། ཤ ༡ 
② སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རང་ལམ་རང་འཚོལ།》 པེ་ཅིན། ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༧ལོ། ཤ ༢༨༢ 
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པའྤྱི་གོ་འཕང་རེད་པའྤྱི་སེས་བུ་སུ་ལ་ཡང་མེད་པའྤྱི་ཐོད་བརྒལ་རང་བཞྤྱིན་ཏུ་མཐོང་ལ། གཞན་ལ་གསུང་

པ་ལྟར་ཁོང་རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཀང་ལག་ལེན་གནང་བས། གཞན་ལ་མ་ཐོབ་པའྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་

འབྲས་བཟང་ཞྤྱིག་ཏུ་འདོད། 

དེ་མྤྱིན་ཚན་རྤྱིག་དང་མཐུན་པའྤྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་ལྟ་བ་ནྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་སོ་

མོ་ཕེ་བའྤྱི་གསེར་གྤྱི་ལྡེ་མྤྱིག་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་པས། ང་ཚོས་གནས་བབ་གསར་བའྤྱི་འོག་ཏུ་བྱ་བཞག་སྣ་ཚོགས་

རུ་འདྲེན་བྱེད་པའྤྱི་མཛུབ་སོྟན་བསམ་བོ་ནྤྱི་ཚན་རྤྱིག་དང་མཐུན་པའྤྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པར་ངོས་

འཛིན་དང་སློབ་སོང་བྱ་དགོས་ཤྤྱིང་། མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ཚན་རྤྱིག་དང་མཐུན་པའྤྱི་

འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་ལྟ་བར་སློབ་སོང་དང་ལག་ལེན་བྱེད་ཚེ། འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་མྤྱི་འཕོད་པའམ་མྤྱི་འཚམ་

པའྤྱི་བསམ་བོའ་ིའདུ་ཤེས་དག་འབད་བརོན་གྤྱིས་བསྒྱུར་བ་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་ཤུགས་རེན་བཟོ་

བའྤྱི་གནད་དོན་ཆར་འབད་བརྒྱ་ཧུར་ལེན་གྤྱིས་ཐག་གཅོད་དང་ལེགས་བཅོས་གནང་དགོས་པར་མ་ཟད། 

མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཚན་རྤྱིག་དང་མཐུན་པར་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བ་དང་དུས་བསྟུན་གྤྱི་སོ་ནས་འཕེལ་

རྒྱས་ཡོང་བ། འཆམ་མཐུན་གྤྱི་ངང་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བ་བཅས་ལ་སྤྱིག་སོལ་གསར་འཛུགས་དང་

གསར་གཏོད་བྱེད་པའྤྱི་སྤྱིང་རུས་གྤྱིམ་ལྷོད་མ་ཤོར་བ་ཞྤྱིག་དགོས་པའྤྱི་དགོངས་པ་བཏོན་འདུག 

རང་རེའྤྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན”སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆོས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་དགེ་འདུན་པ་ཞྤྱིག་ལ་

མཚོན་ན། མཚན་ྤྱིད་བསམ་བོ་གཏྤྱིང་ཟབ་ལྡན་པའྤྱི་ནང་བསྟན་གྤྱི་གཙུག་ལག་རྣམས་ལ་སློབ་སོང་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་ནྤྱི་རང་གྤྱི་མྤྱི་ཚེ་འདྤྱིའྤྱི་གལ་ཆེའྤྱི་དོན་བྱ་ཐོག་མ་ྤྱིད་དུ་བརྤྱི་རྤྱིགས་པར་བརེན། ནང་བསྟན་དགོན་

སེ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཀང་། དགོན་སེའྤྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་བཅས་པའྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་སློབ་གསོ་གཙིགས་སུ་འཛིན་

རྒྱུ་དེ་ཁོ་ན་གལ་ཆེན་ནང་གྤྱི་དོན་ཆེན་ཡྤྱིན”① ཞེས་གཞྤྱི་རྐང་ནས་བཤད་ན་དགོན་སེའྤྱི་སློབ་གསོ་དང་སྤྱི་

ཚོགས་སློབ་གསོ་གྤྱིས་བར་མཚུངས་རགས་རྒྱག་མྤྱི་རུང་ལ། དགོན་སེའྤྱི་སློབ་གསོས་སྤྱི་ཚོགས་སློབ་

གསོའ་ིཚབ་བྱེད་མྤྱི་རུང་ཞྤྱིང་། སྤྱི་ཚོགས་སློབ་གསོས་ཀང་དགོན་སེའྤྱི་སློབ་གསོའ་ིཚབ་བྱེད་མྤྱི་རུང་། 

ཡྤྱིན་ན་ཡང་། དེ་གྤྱིས་ནང་འགལ་མ་ཡྤྱིན་པར་རོད་སྒྲུབ་ཀྤྱི་གཅྤྱིག་གྱུར་ཡྤྱིན་པའྤྱི་བསམ་བོ་དེ་བརན་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ལོ། ཤ ༣༥༤ 
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པོར་འཛུགས་དགོས་པའྤྱི་བསམ་བོ་བསྟན་པ་དང་། “གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བོད་ཀྤྱི་ནང་བསྟན་ལ་ར་བའྤྱི་ཆ་ནས་

མས་རྒུད་ཅྤྱིག་བྱུང་ན། དེ་ནྤྱི་ཆོས་ལུགས་རང་བའྤྱི་མས་རྒུད་ཙམ་ཡྤྱིན་མྤྱིན་ཡང་མ་ངེས་ཏེ། ད་ལྟ་མྤྱི་

རྤྱིགས་ཤྤྱིག་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་གྤྱི་ངོ་བོར་མཚོན་བྱེད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་བསམ་བོའ་ིཆག་གྲུམ་ཞྤྱིག་ཀང་ཡྤྱིན་སྤྱིད་

པ་རེད། གང་ལྟར་ཆོས་ལ་དད་པའྤྱི་མྤྱི་སུ་ཡྤྱིན་ནའང་འདྲ་སྟེ། རང་རང་གྤྱི་སེམས་རྒྱུད་ཀྤྱི་དད་པའྤྱི་སྤུས་

ཚད་ནྤྱི་མྤྱི་སོ་སོས་ཆོས་ཀྤྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་གོ་བ་རེད་པའྤྱི་སྤུས་ཚད་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་པས། ཆོས་

ལ་དགའ་མོས་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་ཀྤྱི་བསམ་བོའ་ིསོ་ནས་མྤྱི་ཚེའྤྱི་རྤྱིན་ཐང་འཚོལ་བར་འདོད་མཁན་གྤྱི་

རྤྱིགས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་དགོན་སེའྤྱི་རབ་བྱུང་པ་དང་། ཆོས་ལ་དད་པའྤྱི་ཁྱྤྱིམ་པ་གང་ཡྤྱིན་རུང་སྟེ། ནང་པའྤྱི་

མཁས་པ་སྔ་མས་བྲག་རྤྱི་བཞྤྱིན་བརྤྱིགས་པའྤྱི་ལེགས་བཤད་བསྟན་བཅོས་དག་གྤྱི་དོན་ལ་བརག་དཔྱད་

ཞྤྱིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཤེས་ནས་ཐོབ་པའྤྱི་དད་པ་ཞྤྱིག་ཡོང་གལ་ཤྤྱིན་ཏུ་ཆེ་ལ། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་རང་ལ་

འཕལ་ཡུན་གྤྱིས་ཕན་གྤྱི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རེ་འབྱུང་ངེས་སུ་སམ།” ① ཞེས་དགོན་སེའྤྱི་རབ་བྱུང་

བཙུན་པའྤྱི་སེ་ཡྤྱིན་ཡང་ཆོག་ལ། འཇྤྱིག་རེན་ཁྱྤྱིམ་ནག་པའྤྱི་རྤྱིགས་ཡྤྱིན་ཡང་རུང་སེ། མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་

གནས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པར་ཐོག་མར་རང་སོ་སོའ་ིརྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྤྱིང་བཅུད་ལ་སློབ་སོང་དང་བརག་

དཔྱད་ཀྤྱི་འདུན་མ་སྔོན་དུ་ཁྱེར་རེས། མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆོས་ྤྱིད་དང་། མྤྱི་རྤྱིགས་

འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆོས་ྤྱིད་རོགས་པ་ནྤྱི། མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་གཞྤྱི་རའྤྱི་ཆོས་ྤྱིད་རོགས་

པའྤྱི་སྔོན་འགོའ་ིཆ་རེན་ཡྤྱིན་པ་ངོས་ཟྤྱིན་པར་བྱ་རྒྱུ་དང་། འདུ་ཤེས་གསར་བསྒྱུར་བྱས་ནས་ཚན་རྤྱིག་དང་

མཐུན་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་འཛིན་སོང་གྤྱི་འདུ་ཤེས་འཆང་བ་ནྤྱི། མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་

གཏོང་བར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པའྤྱི་ལས་འགན་ཨང་དང་པོ་དང་། ད་ལྟ་མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་གནད་དོན་

ཐག་གཅོད་དང་མྤྱི་རྤྱིགས་ལས་དོན་ཚན་རྤྱིག་དང་མཐུན་པར་ཡར་ཐོན་གཏོང་བའྤྱི་ར་བའྤྱི་གནད་དོན་

ཡྤྱིན་པར་མ་ཟད། ཚན་རྤྱིག་དང་མཐུན་པའྤྱི་སོ་ནས་གནས་ངེས་པར་བྱེད་པ་ནྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་

གོ་གནས་ཐག་གཅོད་པའྤྱི་གནད་འགག་ཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་བསམ་བོ་བསྟན་འདུག   

མདོར་ན། མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་མདུན་སོད་ཁ་ཕོགས་ནྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྤྱིང་ལུགས་ཀྤྱི་སྔོན་ཐོན་

                                                        
① སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ།》 ལན་གྲུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ལོ། ཤ ༣༡༢ 
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རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་མདུན་སོད་ཁ་ཕོགས་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང། དེ་ནྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་རང་ྤྱིད་ལ་རྐང་བཙུགས་ཏེ་འཛམ་གྤྱིང་

དང་རྒྱལ་ཡོངས། མ་འོངས་པ་བཅས་ལ་ཁ་ཕོགས་པའྤྱི་ཚན་རྤྱིག་དང་མཐུན་པའྤྱི་སྤྱི་བྱྤྱིངས་ཀྤྱི་རྤྱིག་

གནས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། གྲྭ་བཙུན་སེར་མོ་བའྤྱི་སེས་དེང་རབས་སྔོན་ཐོན་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་དཔལ་

ཡོན་ལ་སློབ་སོང་དང་འདོར་ལེན་བྱ་དགོས་ཤྤྱིང་། དེ་ནྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་གཟྤྱི་མདངས་

སྔར་མེད་གསར་རྒྱས་ཀྤྱི་སྔོན་འགོ་ལྟ་བུར་ཆགས་ཤྤྱིང་། ས་བོའམ་འཇྤྱིག་རེན་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་སོལ་རྒྱུན་

རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྤྱིང་བཅུད་ལ་བསླབ་པ་སློབ་གེར་གྤྱི་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་ཁ་སང་གྤྱི་ཕམ་ཁའྤྱི་

མས་མོང་ལས་སང་ྤྱིན་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་པའྤྱི་ེར་བསོགས་བསྒྲུབ་ནས། བན་ས་སེར་གྤྱིས་ཀྤྱི་རྤྱིག་

གནས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ནས་ལྟ་བ་མམ་གནས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཁོར་ཡུག་ཅྤྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་སོགས་གཙོ་བོ་

གནའ་བཟང་དེང་སོད་དང་། ལེགས་བསླབས་ེར་འདོར། རྤྱིང་ཚབ་གསར་བསྒྱུར་གྤྱིས་འཛམ་གྤྱིང་གྤྱི་

སྔོན་ཐོན་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྤྱིང་བཅུད་ཇྤྱི་ལྟར་བངས་ན། མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ལ་དེ་ལྟར་གསོན་ཤུགས་

དང་གསར་གཏོད་ཀྤྱི་ནུས་པ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་སྒུལ་ཤུགས་བཅས་ལྡན་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཟབ་དགོངས་

བཏོན་འདུག་གོ།། 

མཇུག་བསྡུའ་ིགཏམ་ཐརོ་བུ། 

མདོར་ན། དཔྱད་རོམ་འདྤྱིའྤྱི་གཞུང་དོན་དུ་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་བསམ་བོར་རང་

ནུས་གྤྱིས་དཔྱད་ཞྤྱིབ་དང་རྒྱུས་ལོན་གྤྱི་ལས་ཕན་བུ་དོན་དུ་གེར་བ་སྟེ། ཁོང་གྤྱིས་དོན་གྤྱི་གནས་ལུགས་

ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་བོས་བརག་ཅྤྱིང་། གཡས་ལྷུང་གཡོན་ཁྱེར་གྤྱི་མས་སྣང་གྤྱིས་མྤྱི་རྤྱིགས་རེས་ལུས་དང་

རྤྱིག་གནས་མས་རྒུད་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ལྟ་བ་དང་བསམ་བོར་དགག་གཞག་བྱས་ཏེ། ང་ཚོ་མྤྱི་རྤྱིགས་འདྤྱི་མ་

སད་པའྤྱི་ེན་ཚབས་ཀྤྱི་གཞྤྱིར་སད་དགོས་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་རྤྱིང་སོྣན་བྱས་ཤྤྱིང་། ཚུལ་ཇྤྱི་ལྟར་སད་པར་

བྱ་བ་དང་དེའྤྱི་མཐུན་འགྱུར་སོགས་རལ་འདོན་བྱས་ནས། རྤྱིག་གནས་སམ་དཀེལ་གྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་དང་

ཞྤྱིབ་དཔྱོད་བདེན་འཚོལ་གྤྱི་སོལ་རྒྱུན། ལྟ་བ་རང་དབང་གྤྱི་མཁའ་དབུགས། སོད་པ་ངོས་གཙང་གྤྱི་འགྤྱིག་

ལམ་ཞྤྱིག་རྒྱུན་འབྱམས་དང་བྱང་གོམས་བྱ་རྒྱུར། ངོས་འཛིན་རྣམ་དག་ཅྤྱིག་དང་གདེང་འཇོག་གསར་པ་
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ཞྤྱིག ལྟ་སྟངས་དོན་མཐུན་ཞྤྱིག་བྱེད་པའྤྱི་བགོད་ལམ་བསྟན་ཞྤྱིང་། རང་རེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་གཞྤྱི་

རྐང་དུ་འཐྤྱིམས་པའྤྱི་ནང་བསྟན་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་ཆ་ཤས་ཚད་མ་རྤྱིགས་པའམ་གཏན་ཚིགས་

རྤྱིགས་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་འདྤྱི་དགོན་སེའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ལྕགས་རྤྱི་ནས་ཕྤྱིར་དབྱུང་ནས་གཏན་ཚིགས་རྤྱིག་

པའྤྱི་རྤྱིག་ཚན་གྤྱི་ལེ་ལག་ཏུ་དགར་རྒྱུ་དང། ཕྤྱིས་འབྱུང་མཁས་པ་དང་གཞོན་སེས་རྣམས་ཀྤྱི་མྤྱིག་ཡྤྱིད་རྣ་

བའྤྱི་དགའ་སོྟན་དུ། རང་རེའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཁོད་འཇྤྱིག་རེན་ཐུན་མོང་གྤྱིས་བོས་དཔྱད་བཏུབ་པའྤྱི་རྤྱིག་

པའྤྱི་ཚན་ཁག་ཞྤྱིག་ཡོད་པར་ཆེད་མངགས་ཀྤྱི་རལ་འདོན་བྱས་ཤྤྱིང། དངོས་པོའ་ིརང་བཞྤྱིན་དང་བྱ་བའྤྱི་

གནས་ལུགས་ནྤྱི་ནམ་ཡང་གནས་ལུགས་རང་སྟེང་ན་གཞྤྱི་གྲུབ་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་

དང་མཚན་ྤྱིད་གཞུང་ལུགས། ཚན་རྤྱིག་གྤྱི་ལྟ་བ་ཅྤྱི་དང་གང་ཡྤྱིན་རུང་། གནས་ལུགས་འཚོལ་དཔྱོད་ཀྤྱི་

གཞུང་ལམ་དུ་བགོད་ཀྤྱིན་པའྤྱི་འགྲུལ་བཞུད་པ་ཙམ་ཡྤྱིན་གྤྱི། གནས་ལུགས་ཀྤྱི་ཚབ་བྱེད་ཐུབ་པའྤྱི་ལྟོས་

མེད་ཀྤྱི་ཚད་མ་གཞར་ཡང་མེད་ལ། གནས་ལུགས་ལ་རྒྱལ་མཚམས་ཀྤྱི་དབྱེ་བ་མེད་ཅྤྱིང་། དངོས་པོའ་ིརང་

བཞྤྱིན་ལ་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་དབྱེ་བ་མེད་པས། དེའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དང་གནས་ལུགས་ཀྤྱི་མདུན་དུ་རྤྱིག་གནས་དང་

ཤེས་རབ་ཡོད་ཚད་འདྲ་མམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་བསམ་བོ་དང་། གཞན་དུས་རབས་ཀྤྱི་སྤྱི་འགོས་དང་མཐུན་པའྤྱི་

རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་ཀྤྱི་གསར་རོམ་ཐབས་ལམ་འདྤྱིས། མ་འོངས་པའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྲུང་འཛིན་

གྤྱི་རྒྱུན་མཐུད་པ་དང་རྤྱིག་གནས་རང་རོན་གྤྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་བཏང་ཞྤྱིང་། ང་ཚོར་རྤྱིག་གསར་གྤྱིས་

རོགས་དན་ཡོད་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཞྤྱིབ་འཇུག་གྤྱི་ཐབས་ཇུས་ཤྤྱིག་ལ་སྟངས་འཛིན་ཡང་དག་ཡོང་བར། 

དངོས་གཙོ་རོད་སྒྲུབ་རྤྱིགས་པའྤྱི་ལག་ཐབས་དང་དཔྱད་ཞྤྱིབ། བརག་གཞྤྱིགས་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེའྤྱི་བསམ་བོ་

བཏོན་ཡོད། 

དེ་མྤྱིན་སློབ་གསོ་ནྤྱི་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་ར་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ལྟར་དགོན་སེའྤྱི་སློབ་གསོར་

མཐོང་ཆེན་གཙིགས་འཛིན་དང་། སེར་མོ་བས་ཚེ་ཕྤྱི་མ་བདེ་སྤྱིད་ཡོང་ཐབས་དང་ཐར་བ་འཐོབ་རྒྱུ་ཁོ་ན་

ཙམ་མ་ཡྤྱིན་པར། ཚེ་འདྤྱིར་ཤེས་སོད་གྤྱིས་ལྡན་གྤྱི་མྤྱི་བུ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་རང་མྤྱི་རྤྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རང་

ནུས་ཀྤྱི་བསྤྱི་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ནྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་ཁ་ཕོགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་འགན་འཁྤྱི་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང། བྱ་བ་གང་དང་

གང་ལ་འཕད་ཀང་རྤྱིགས་པས་དབྱེ་ཞྤྱིབ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཞྤྱིབ་འཇུག་གྤྱི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་དེ་དག་སད་ན། 
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ད་གཟོད་དཔེ་ཆའྤྱི་ནང་ནས་རེད་པའྤྱི་ཤེས་རབ་དེས་བང་དོར་གྤྱི་ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་ལ་གོ་ཆོད་ལ། དུས་

བསྟུན་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་བསམ་བོའ་ིའོག་ཏུ་རྤྱིགས་པ་དྲྤྱི་མ་མེད་པས་དེད་ཚེ་སོ་སོས་གང་ལ་དད་མོས་བྱེད་

ཡུལ་གྤྱི་ནང་པའྤྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་མེད་པ་དང། སོ་སོའ་ིནམ་རྒྱུན་གྤྱི་འཚོ་བའྤྱི་ནང་ལའང་

མས་སུ་ལེན་ཐུབ་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དམྤྱིགས་བསལ་གྤྱི་བསམ་བོའ་ིཁྱད་ཆོས་མངོན་འདུག 

གཞུག་ཏུ་ཁོང་གྤྱིས་མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་མདུན་སོད་ཁ་ཕོགས་ནྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྤྱིང་ལུགས་ཀྤྱི་

སྔོན་ཐོན་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་མདུན་སོད་ཁ་ཕོགས་ཡྤྱིན་པ་དང། དེ་ནྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་རང་ྤྱིད་ལ་རྐང་བཙུགས་ཏེ་

འཛམ་གྤྱིང་དང་རྒྱལ་ཡོངས། མ་འོངས་པ་བཅས་ལ་ཁ་ཕོགས་པའྤྱི་ཚན་རྤྱིག་དང་མཐུན་པའྤྱི་སྤྱི་མཐུན་གྤྱི་

རྤྱིག་གནས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་པས།  བན་ས་སེར་གྤྱིས་ཀྤྱིས་རྤྱིག་གནས་བརེ་རེས་དང་ཕན་ཚུན་སློབ་སོང་གྤྱི་

བར་སྣང་ཞྤྱིག་ཆགས་པར་བྱ་རྒྱུ་ནྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྔར་མེད་གསར་དར་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་

སྔོན་འགོ་ལྟ་བུར་ཆགས་ཤྤྱིང་།  རྤྱིག་གནས་ཟུང་འབྲེལ་དང་ལྟ་བ་མམ་གནས་ཀྤྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྤྱིག་བསྐྲུན་

ནས། མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ལ་སྔར་མེད་ཀྤྱི་གསོན་ཤུགས་དང་གསར་གཏོད་ཀྤྱི་ནུས་པ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་

སྒུལ་ཤུགས་བཅས་ལྡན་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཟབ་དགོངས་སོགས་འབུར་འདོན་བྱས་ནས་བྲྤྱིས་མོད། འོན་ཀང་། 

ཁོ་བོར་སེས་སོྟབས་ཀྤྱི་ཤེས་རབ་མེད་ཅྤྱིང་སོང་སོྟབས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་དམན་པས། རླབས་ཆེན་གྤྱི་སེས་བུ་

འདྤྱི་འདྲ་ཞྤྱིག་ལ་ཞྤྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ནྤྱི་རྤྱིག་ཤེས་ཁབ་མྤྱིག་ཙམ་ཞྤྱིག་ལས་མེད་ཀང་། རེ་བ་རྤྱི་རབ་ཀྤྱི་

འགན་འཁྤྱི་ཙམ་ཞྤྱིག་ཁུར་ནས་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོར་ཞྤྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྤྱི་འགོ་སྔ་བར་གསུམ་གྤྱི་བརྒྱུད་

རྤྱིམ་ཁོད། རོད་བྱེད་ལ་མ་ལྡང་བ་དང་མ་མཐུན་པ། ཆད་པ་དང་འཕོས་པ་སོགས་དང་། དཔྱད་པའྤྱི་གཞྤྱིར་

མ་རོགས་པ་དང་ལོག་པར་རོགས་པ། ཐེ་ཚོམ་དང་ག་ཚོམ་གྤྱི་གནས་སུ་གྱུར་བའྤྱི་བྱུར་གང་ཡོད་ལ་བཟོད་

གསོལ་ལན་བརྒྱས། མཁྱེན་དཔྱོད་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཡངས་ཤྤྱིང་ཐུགས་རྤྱིག་རྒྱུ་སྐར་བཞྤྱིན་བཀྲ་བའྤྱི་དཔྱོད་

ལྡན་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྤྱིས་ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པོས། གསར་སེས་ཀྤྱི་གཞོན་ནུ་ཞྤྱིག་ལ་སན་པའྤྱི་རྤྱིན་

བྲལ་གྤྱི་གདམས་ངག་དྲྤྱི་ཆར་བཞྤྱིན་མངོན་མེད་དུ་བསྩལ་བར་སྐུ་མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེན།། །། 
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དཔྱད་གཞ་ིདང་ཟུར་ཧའ་ིཡགི་ཆ། 

བོད་ཡིག  

1. སབས་རེ་ཀྤྱིརྤྱི་རྤྱིན་པོ་ཆེ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན།《དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྤྱི་རབ་བྱེད་ཞབས་བཏགས་

མ》[M] མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༦ལོའ་ིཟ༣པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༠༦ལོའ་ིཟ༣པར་

པེ་ཅྤྱིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ། 

2. བཀྲ་ཤྤྱིས་ཟ་བ། 《བོད་ཀྤྱི་སོལ་རྒྱུན་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རྣམ་བཤད་རོག་གེའྤྱི་གཟྤྱི་མདངས》[M] མྤྱི་རྤྱིགས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༣ལོའ་ིཟ༨པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༡༣ལོའ་ིཟ༨པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་

བརྒྱབ། 

3. ཁུ་བྱུག 《སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དང་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྐོར་གེང་བ》 [M] བོད་ལོངས་མྤྱི་དམངས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།༢༠༠༩ལོའ་ིཟ་༡༢པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས།༢༠༡༥ལོའ་ིཟ༣པར་པར་ཐེངས༤བཏབ། 

4. ཁུ་བྱུག 《བོད་ཀྤྱི་བསམ་བོ་དང་རྤྱིག་གནས་ཞྤྱིབ་འཇུག》[M] བོད་ལོངས་མྤྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༢༠༡༤ལོའ་ིཟ༡༡པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༡༤ལོའ་ིཟ༡༡པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ། 

5. ཁུ་བྱུག 《སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དང་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ལས་འཕོས་པའྤྱི་གནད་དོན་སྐོར་གེང་བ་

བདེན་གཏམ་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་མུན་སེལ》[M] བོད་ལོངས་མྤྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༩ལོའ་ིཟ༡༢པར་པར་

གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༡༥ལོའ་ིཟ༣པར་དཔར་ཐེངས༤པ་བརྒྱབ། 

6. མཁན་པོ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས།《དུས་ཀྤྱི་ཟ་འོད》[M] ཀན་སུའུ་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༢ལོའ་ི

ཟ༥པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༡༤ལོའ་ིཟ༨པར་དཔར་ཐེངས་གྤྱིས་པ་དཔར། 

7. མཁན་པོ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས།《དུས་ཀྤྱི་སོན་མེ》[M] ཀན་སུའུ་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༣ལོའ་ི

ཟ༦པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། 

8. རྒྱལ་དབང་ཆོས་རེ་བོ་བཟང་འཕྤྱིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྤྱིས་བརམས། 《འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྤྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་

ཁ་པ་ཆེན་པོའ་ིརྣམ་ཐར》[M] བོད་ལོངས་མྤྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༩ལོའ་ིཟ༨པར་པར་གཞྤྱི་དང་
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པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༠༩ལོའ་ིཟ༨པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ། 

9. རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་ཆེན་མོ་ངག་དབང་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། 《དེབ་ཐེར་དཔྱྤྱིད་ཀྤྱི་རྒྱལ་མོའ་ིགླུ་དབྱངས》[M] 

མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༥༧ལོའ་ིཟ༡༠པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས་པ། ༡༩༨༨ལོའ་ིཟ༥པར་པེ་

ཅྤྱིན་ལ་པར་ཐེངས༤པ་བརྒྱབ་པ། 

10. དགེ་བཤེས་པོ་ཏོ་བ་རྤྱིན་ཆེན་གསལ། ལྕེ་སོམ་རོང་པ་ཤེས་རབ་རོྡ་རེ།《དཔེ་ཆོས་དང་དཔེ་ཆོས་རྤྱིན་

ཆེན་སྤུངས་པ》[M] སེར་གཙུག་ནང་བསྟན་དཔེ་རྤྱིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕོགས་སྤྱིག་ཁང་ནས་བསྤྱིགས། 

11.《དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྤྱི་གསུང་རོམ》（དེབ་དང་པོ།） [G] བོད་ལོངས་བོད་ཡྤྱིག་དཔེ་རྤྱིང་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང་ནས་བསྐྲུན། ༡༩༩༠ལོའ་ིཟ༤པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས་ཤྤྱིང་དཔར་དུ་བཏབ། ༢༠༠༨ལོའ་ིཟ༡༢་

པར་པར་ཐེངས་གྤྱིས་པ་བཏབ། 

12. སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ང་ཚོ་སད་རན》[M] ཀན་སུའུ་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ལོའ་ིཟ༡༢པར་

པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། 

13. སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།《རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ》[M] ཀན་སུའུ་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ལོའ་ིཟ༦པར་

པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། 

14. སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།《བསམ་གཞྤྱིག་པའྤྱི་སེམས་ས》[M] ཆུ་མྤྱིག་དགུ་ཁ་རྤྱིག་གནས་ལས་སྒྲུབ་ཁང་

ནས་བསྤྱིགས། ༢༠༡༣ལོའ་ིཟ༡༠པར།  

15. སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《དཔྱད་འཚོལ་དང་ལྟ་ཚུལ》[M] རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོའ་ིཟ༩པར་

པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། 

16. སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།《སེས་ཆེན་གྤྱི་བཞུད་ལམ》 [M] རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོའ་ིཟ༩པར་

པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། 

17. སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《ཧྤྱི་མ་ལ་ཡའྤྱི་ཕར་ཚུར》[M] རོམ་པ་པོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོའ་ིཟ༡༡པར་

པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། 

18. སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《རང་ལམ་རང་འཚོལ》[M] ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རྤྱིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་
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ཁང་། ༢༠༡༧ལོའ་ིཟ༥པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས་ཤྤྱིང་དཔར། 

19. སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 《བང་དོར་ལྟ་ཚུལ》 [M] ཀྲུང་གོའ་ིརོམ་རྤྱིག་སྒྱུ་རལ་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༢༠༡༨ལོའ་ིཟ༩པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས་ཤྤྱིང་དཔར། 

20. དགེ་འདུན་རབ་གསལ།《རྤྱིག་པའྤྱི་ཁྱེའུ》[M] བོད་ཀྤྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་།༢༠༡༧ལོ། 

21. འགན་སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ། 《གངས་ཅན་ཐུབ་བསྟན་གྤྱི་ལྟ་བའྤྱི་གནས་འགྱུར》[M] མཚོ་སྔོན་མྤྱི་

རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༧ལོའ་ིཟ༧པརམཔར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས་ཤྤྱིང་དཔར། 

22. ལྕང་ཞབས་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་།  《ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་སྤྱི་རྣམ་ཚངས་པའྤྱི་དྲང་ཐྤྱིག》[M] མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ལོའ་ིཟ༡༡པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༡༣ལོའ་ིཟ༦པར་པེ་ཅྤྱིན་དུ་པར་ཐེངས་

གྤྱིས་པ་བརྒྱབ། 

23. ཆ་ཧར་དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་ཚུལ་ཁྤྱིམས། 《རེ་ཙོང་ཁ་པའྤྱི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ》[M] ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རྤྱིག་

པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༠ལོའ་ིཟ༡༢པར་པེ་ཅྤྱིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ། ༢༠༡༤ལོའ་ིཟ༩པར་པར་

ཐེངས་གསུམ་པ་བཏབ། 

24. ཆ་རྤྱིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད་ཀྤྱིས་བསྒྱུར། 《ནུབ་ཕོགས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པ་བ་གགས་ཅན》[M] 

མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༩ལོའ་ིཟ༢པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས་ཤྤྱིང་དཔར། 

25. 《རེ་བཙུན་ལམ་རྤྱིམ་པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀྤྱི་གསུང་འབུམ》 （པོད་དང་པོ་དང་པོད་གྤྱིས་པ）

[G] སེར་གཙུག་ནང་བསྟན་དཔེ་རྤྱིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕོགས་སྤྱིག་ཁང་ནས་བསྤྱིགས། ༢༠༡༢ལོའ་ི

ཟ༧པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས་ཤྤྱིང་དཔར།  

26. 《རེ་བཙུན་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་བོའ་ིགསུང་འབུམ་པོད་ལྔ་བ》[G] སྤྱི་ཁོན་ཏང་དེབ་

ཚོགས་པ། སྤྱི་ཁོན་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༩ལོའ་ིཟ༤པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། 

༢༠༡༤ལོའ་ིཟ༣པར་པར་ཐེངས་གསུམ་པ་བརྒྱབ། 

27. ྤྱི་གཞོན།《རྤྱིག་གནས་སྤྱིང་སོྟབས》[M] ཡུན་ནན་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༥ལོའ་ིཟ༡པར་པར་

གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༠༥ལོའ་ིཟ༡པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར། 
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28. བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ།《བོད་ཀྤྱི་དུས་རབས་རྤྱིམ་བྱུང་གྤྱི་རོམ་རྤྱིག་ལས་བཀའ་གདམས་རོམ་རྤྱིག་

གསལ་བའྤྱི་སོན་མ》[M] མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༨ལོའ་ིཟ་དང་པོར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། 

༢༠༡༨ལོའ་ིཟ་དང་པོ་པེ་ཅྤྱིན་དུ་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་པོ་དཔར། 

29. དུང་དཀར་བོ་བཟང་འཕྤྱིན་ལས། 《གྲུབ་མཐའྤྱི་སྐོར་གྤྱི་རྣམ་བཤད》[M] མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཀང་། 

༢༠༠༤ལོའ་ིཟ༣པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༡༣ལོའ་ིཟ༤པར་པེ་ཅྤྱིན་དུ་པར་ཐེངས་བཞྤྱི་པ་

བརྒྱབ། 

30. དུང་དཀར་བོ་བཟང་འཕྤྱིན་ལས། 《གེང་གཞྤྱི་དང་གསུང་བཤད》 [M] མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༢༠༠༤ལོའ་ིཟ་༣པར་པར་གཞྤྱི་ཐེངས་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༠༤ལོའ་ིཟ༣པར་པེ་ཅྤྱིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་

པོ་བརྒྱབ། 

31. འདར་སོྟད་དག་འདུལ་དབང་བོ།《ཐ་སད་རྤྱིག་གནས་ལྔའྤྱི་བྱུང་ཚུལ》[M] བོད་ལོངས་མྤྱི་དམངས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༧ལོའ་ིཟ༡༠པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༡༩༨༧ལོའ་ིཟ༡༠པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་

བརྒྱབ། 

32. དོན་འགྲུབ་དབང་འབུམ། 《དུས་སྐབས་གསར་པའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་བསམ་གཞྤྱིགས》 [M] 

ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རྤྱིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོའ་ིཟ༦པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༡༥ལོའ་ི

ཟ༦པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ། 

33. དར་ཆུང་། 《དགོན་སེའྤྱི་དམངས་གཙོའྤྱི་ལམ་གྤྱི་ས་ཐྤྱིག》[M] པེ་ཅྤྱིན། ཀྲུང་གོའ་ིརྤྱིག་རལ་མཐུན་

ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  ༢༠༡༦ལོའ་ིཟ༩པའྤྱི་ནང་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༡༦ལོའ་ིཟ༩པའྤྱི་ནང་

པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ། 

34. གནས་བརན་ཐྤྱིག་ནཏ་ཧཱན། 《སྤྱིན་དཀར་ལམ་རྤྱིང》（སོྟད་བར་སད）[M] སེར་གཙུག་ནང་བསྟན་

དཔེ་རྤྱིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕོགས་སྤྱིག་ཁང་ནས་བསྤྱིགས། ༢༠༡༦ལོའ་ིཟ༨པར་པར་བཏབ།  

35. དཔལ་ལྡན་ྤྱི་མ། 《རྤྱིག་པའྤྱི་དཔལ་ཡོན་གྤྱི་དོགས་སེལ》 [M] མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོའ་ི

ཟ༡༠པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས་ཤྤྱིང་དཔར། 
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36. དཔལ་ལྡན་ྤྱི་མ། 《བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་སློབ་གསོ་གོང་འཕེལ་དང་སློབ་གསོའ་ིརྣམ་བཤད》 [M] ཀན་

སུའུ་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༨ལོའ་ིཟ༥པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༡༩༩༨ལོའ་ིཟ༥པར་

པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ། 

37. དཔལ་ལྡན་ྤྱི་མ། 《དཔལ་ཡོན་རྣམ་བཤད》 [M] ཀྲུང་གོ་རྤྱིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༢༠༡༥ལོའ་ིཟ༡༢པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས་ཤྤྱིང་དཔར། 

38.《སན་སྔ་བ་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་གསུང་འབུམ》[G] ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རྤྱིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༠ལོའ་ི

ཟ༡༢པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༡༠ལོའ་ིཟ༡༢པར་པེ་ཅྤྱིན་དུ་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ། 

39. འབའ་སོྟད་ཚེ་དབང་རོྡ་རེ།《རྤྱིག་གནས་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་པའྤྱི་སྤྱི་དོན》[M] མཚོ་སྔོན་མྤྱི་རྤྱིགནས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༦ལོའ་ིཟ༡༡པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༡༦ལོའ་ིཟ༡༡པར་དཔར་ཐེངས་

དང་པོ་བརྒྱབ། 

40. ཚུལ་ཁྤྱིམས་བོ་གོས། 《དེང་རབས་བསླབ་བྱའྤྱི་བཤད་འགེལ》 [M] ཧྲང་ཧེའྤྱི་མཐོ་རྤྱིམ་ཤེས་རྤྱིག་དར་

སེལ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༧ལོའ་ིཟ༡༢པའྤྱི་ཚེས༢༠ྤྱིན་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༡༧ལོའ་ིཟ་

༡༢པའྤྱི་ཚེས་༢༡ྤྱིན་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར། 

41. ཚུལ་ཁྤྱིམས་བོ་གོས། 《མཐའ་གྤྱིས་རབ་སེལ》[M] ཀན་སུའུ་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤ལོའ་ི

ཟ་༡༢པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༡༤ལོའ་ིཟ༡༢པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར། 

42.《ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་རེ་བཙུན་འཇྤྱིགས་མེད་རྤྱིགས་པའྤྱི་བོ་གོས་མཆོག་གྤྱི་གསུང་འབུམ》（གེགས་བམ་

དང་པོ）[G] མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ལོའ་ིཟ༤པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས་ཤྤྱིང་དཔར། 

43. རོང་སར་མཁྱེན་བརེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྤྱི་རྒྱ་མཚོ། 《ར་རྒོད་འདུལ་མཁན》[M] རོང་སར་གྭ་གུ་སོམ་

གྲྭར་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་ྤྱི་རྒྱལ་ནས་ཕབ་བསྤྱིག་ཞུས།  

44. ར་ས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་གགས་ཀྤྱིས་སྒྱུར་སྤྱིག་བྱས། 《རྤྱིག་གནས་རྤྱིག་པའྤྱི་སྤྱི་བཤད》[M] ཀན་སུའུ་

མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༠ལོའ་ིཟ༡༢པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༡༠ལོའ་ིཟ༡༢པར་པར་

ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ། 
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45. ལས་ཆེན་ཀུན་དཀའ་རྒྱལ་མཚན།《བཀའ་གདམས་ཆོས་འབྱུང་གསལ་བའྤྱི་སོན་མེ》[M] བོད་ལོངས་

མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༣ལོའ་ིཟ༡༢པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས། ༢༠༡༣ལོའ་ིཟ༦པར་པར་

ཐེངས༣བཏབ། 

46. 《ལེགས་བཤད་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་གཏེར་དང་འགེལ་པ》 [M] བོད་ལོངས་མྤྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༡༩༨༢ལོའ་ིཟ༧ལྷ་སར་པར་གཞྤྱི༢པར་ཐེངས༢བརྒྱབ་པ།  

47. 《ས་པཎ་ཀུན་དཀའ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་གསུང་འབུམ》（གེགས་བམ་དང་པོ）[G] བོད་ལོངས་བོད་ཡྤྱིག་

དཔེ་རྤྱིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ལོའ་ིཟ༡༢པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས་ཤྤྱིང་དཔར། 

48. སྤྱིད་ན་དཀོན་དཔེ་ཁང་གྤྱིས་གཙོ་སྤྱིག་བྱས།《རོང་སར་མཁྱེན་བརེ་ཀོག་པ》[M] ཐེན་ཅྤྱིན་མྤྱི་དམངས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  ༢༠༡༨ལོར་དཔར། 

49.《ལྷོ་བྲག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་གསུང་འབུམ》（སོྟད་ཆ）[G] བོད་ལོངས་བོད་ཡྤྱིག་དཔེ་རྤྱིང་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༤ལོའ་ིཟ༡༢པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས་ཤྤྱིང་དཔར། 

50.《ཧོར་ཁང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབར་གྤྱི་གསུང་རོམ་ཕོགས་བསྤྱིགས》 [G] ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༩ལོའ་ིཟ༩པར་པར་གཞྤྱི་དང་པོ་བསྤྱིགས་ཤྤྱིང་དཔར། 

 

 

 

(འདྤྱིར་དཔྱད་ཡྤྱིག་ཀ་ཕེང་ལྟར་བསྤྱིགས་ཡདོ) 
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ཟུར་བཀདོ། 

དང་པ།ོ ཐགོ་མའ་ིབཅར་འདའི་ིམ་ཡགི 

༄། ། མཁས་པའི་དབང་བོ་སོ་ཤླེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀི་སྤྱན་སྔར་དི་གཏུགས་ཞུ་བྱ། 
 
ཨ་ཁུ་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།  

སྐུ་གཟུགས་གསལ་ཐང་ངམ། 

 

དི་གཏུགས་ཀི་ལས་དངོས། 

དི་བ་དང་པོ། སྐུ་ིད་ཀི《ང་ཚོ་སད་རན》གིས་དུས་སྐབས་ཤིག་ལ་རང་རླེའི་བོད་ཀི་ཀྵ་སླེར་སིྤྱ་མཐུན་གི་

བསམ་བོ་དང་ཧ་བ། ལླེགས་ླེས་བང་དོར་གི་ཨངས་འཛིན་བཅས་ལ་ནུས་པ་དང་བག་ཆགས་ངླེས་

ཅན་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། འོ་ན། ད་ཧའི་དུས་སུ་བསམ་བོ་ཞིབ་ཏུ་བཏང་ནས་བསག་ན་སྐུ་ིད་

ཀིས་སྐབས་ཐོག་དླེར་“སད་པར་བྱ་བའི་གཞ”ིའམ་སད་དགོས་པ་དླེ་སྐབས་དླེའི་དངོས་ཡོད་སིྤྱ་ཚོགས་

ཁོྲད་ཀི་ཀྵ་སླེར་ཐུན་མོང་སིྤྱ་བྱིངས་ཀི་གོ་སོགས་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་སླེར་མོ་བའི་ཫླེ་གཅིག་པུ། 

ཡང་ན་སིྤྱ་ཚོགས་ཀི་སིྤྱ་དམངས་ཕལ་བ་དང་ཤླེས་ཡོན་པའི་ཫླེ་གང་ཡིན་ལགས། དླེ་དག་སད་དགོས་

པའི་དམིགས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན། ཐབས་ཅི་འད་ཞིག་གི་དབང་གིས་སད་པར་བྱ་བ།  དླེར་མ་

ཟད“དཔལ་ནཱ་ལླེན ྡྲཱའི་རིག་གནས་ཥིང་ཨོབས”ཞླེས་པ་དླེ་ང་ཚོ་སད་པར་འབླེལ་བ་དང་དགོས་པ་ཅི་

ཞིག་ཡོད་པའི་སྐོར་ནས་གསུངས་རོགས། 

 

ཞལ་ལན། སྤྱིར་བཏང་ང་རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་རོམ་གྤྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞྤྱིག་བཤད་རྒྱུ་མྤྱི་འདུག་སྟེ་གཅྤྱིག  གྤྱིས་

ནས་ངས《ང་ཚོ་སད་རན》འབྲྤྱི་བའྤྱི་སྐབས་དེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་པའྤྱི་སྣང་ཚུལ་ཡང་ཞྤྱིབ་ཕ་ཞྤྱིག་རོམ་

དེབ་རེ་རེ་དང་སགས་ནས་ང་ལ་བཤད་རྒྱུ་མེད། འོན་ཀང་། ང་རང་གྤྱི་སྐབས་དེ་དུས་རོམ་དེ་འབྲྤྱི་བའྤྱི་

སྐབས་ཀྤྱི་བག་ཆགས་དེར་ད་ལྟར་ཕྤྱིར་འདང་རེ་བརྒྱབ་ན། དེ་དུས་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་པའྤྱི་སེར་རོད་པ་
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ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་ལྷག་འདུག་པའྤྱི་སྐབས་ཤྤྱིག་རེད།  རོད་པ་དེ་གང་ནས་ཡོང་བ་རེད་ཟེར་ན། ༢༠༠༡ལོར་སྐུ་

ཞབས་ཞོགས་དུང་ངམ་བཀྲ་རྒྱལ་གྤྱིས《དཔྱོད་ཤེས་རྒྱང་འབོད》བྲྤྱིས་ནས་བདག་དཔེ་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་

ཡོང་། དེའྤྱི་རེན་གྤྱིས་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་པའྤྱི་སེ་དང་ལྷག་པར་དུ་བསམ་བོའ་ིསྐོར་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པའྤྱི་

རྤྱིག་གནས་པའྤྱི་སེའྤྱི་ནང་ལ་རོད་པ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་ཐོན་འདུག རོད་པ་དེ་ངའྤྱི་དེ་དུས་ཀྤྱི་བག་ཆགས་རེད། 

ངའྤྱི་དེར་གོ་བ་ལེན་ཚུལ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པར་འགྤྱིག་ཡོད་མེད་མྤྱི་ཤེས། སྐབས་དེ་དུས་ཀྤྱི་རོད་པའྤྱི་

ཕོགས་གཅྤྱིག་གྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ནྤྱི་ང་ཚོ་བོད་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་རྒུད་པ་འདྤྱི་དག་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་ར་བ་རང་གྤྱི་རྤྱིག་

གནས་རེད། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྤྱི་རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་བསམ་བོ་དང་བག་ཆགས་

རེད། དེའྤྱི་ཕྤྱིར་དེང་རབས་ཀྤྱི་དཔལ་ཡོན་ལྡན་པའྤྱི་ལུང་པ་ཞྤྱིག་ཏུ་ཆགས་དགོས་ན་ཐོག་མར་རང་གྤྱི་

སེམས་ནས་རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྤྱི་བག་ཆགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཙང་སེལ་བྱེད་

དགོས་ཟེར། འདྤྱི་འདྲའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་དེ་སྐབས་དེ་དུས་ཀྤྱི་ཕོགས་གཅྤྱིག་རེད། དེ་ནས་ཕོགས་གཞན་གྤྱིས་ང་

ཚོའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་དང་རྤྱིག་གནས་གྤྱིས་ཁ་ཁ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ལ་གཏོར་བརླག་

བྱས་ཚར་དུས་ང་ཚོའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ལ་གཏོར་བརླག་བྱས་པ་དང་གཅྤྱིག་མཚུངས་རེད། དེ་ལྟར་སོང་ན་ང་

ཚོའྤྱི་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ལ་སོན་བརོད་བྱེད་མཁན་དང་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་དོར་དགོས་ཟེར་

མཁན་ཐམས་ཅད་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་སྤྱི་དག་རེད་ཟེར། འདྤྱི་འདྲའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ནྤྱི་སྐབས་དེ་དུས་ལྟ་ཚུལ་གྤྱིས་

ཡོད་པའྤྱི་བཟོའ་ིསེམས་ནང་ལ་བག་ཆགས་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་འདུག ཡྤྱིན་ནའང་། ད་རུང་ཡང་དེ་ལས་གཞན་

པའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་གསུམ་པ་ཞྤྱིག་ཀང་ཡོད་སྤྱིད་པ་རེད། དེ་དེ་ཚོའྤྱི་སྐོར་ལ་ཁོྱད་ཀྤྱིས་ཞྤྱིབ་འཇུག་བྱས་ན་མ་

གཏོགས་ང་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་བོ་ཞྤྱིག་བཤད་རྒྱུ་མྤྱི་འདུག་མོད། དེ་འདྲའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྤྱིག་གྤྱི་སྐབས་ལ་ངས་

འདང་ཇྤྱི་ལྟར་བརྒྱབ་པ་ཡྤྱིན་ཞེ་ན། ང་ཚོའྤྱི་སེམས་ནང་ནས་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་

པའྤྱི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དོར་དགོས་ཟེར་ན། དེ་སྐབས་དེར་དོར་དགོས་རྒྱུ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དབང་དུ་

བཏང་རུང་འདོར་ཐུབ་པ་ཞྤྱིག་ཕལ་ཆེར་མ་རེད། འགོ་བ་མྤྱི་ཟེར་བ་འདྤྱི་རང་གྤྱི་ཡབ་མས་ནས་བརྒྱུད་པའྤྱི་

བག་ཆགས་དང་གོམས་སོལ་དེ་རུས་པའྤྱི་གཏྤྱིང་ལ་ཟུག་ཡོད་པས། དེ་ྤྱི་མ་གཅྤྱིག་ལ་དོར་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཟེར་

ནའང་འདོར་འཇོག་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྤྱིག་མ་རེད། དེ་བས་དེ་ལྟའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་དེར་ཡང་ང་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ཙམ་འཐད་
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པ་མ་བྱུང་། དེ་ནས་མྤྱི་རྤྱིགས་ཟེར་ན་ཆོག གང་ཟག་སེར་རེ་རེ་ཟེར་ནའང་ཆོག སྤྱིའྤྱི་མདུན་ལམ་དང་མ་

འོངས་པའྤྱི་དོན་དག་གྤྱི་ཐད་ལ་མྤྱི་རེ་རེར་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྤྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པས། དེ་ལྟར་སོང་ན་ང་ཚོའྤྱི་

སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་སོགས་པར་རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ལ་དགག་སྒྲུབ་དང་དོགས་སློང་བྱེད་རྒྱུ་ཐོབ་ཐང་

ཡོད། དེ་འདྲའྤྱི་དགག་སྒྲུབ་དང་དོགས་སློང་ཞྤྱིག་བྱས་པ་ཙམ་གྤྱིས་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་གྤྱི་དག་བོར་རེད་ཟེར་བ་

དེ་ལ་ཡང་ང་རང་སེམས་ནས་མྤྱི་འཐད། ངའྤྱི་འདོད་ཚུལ་ལ་ལྟ་ཚུལ་འདྤྱི་གྤྱིས་རོད་ཀྤྱིན་རོད་ཀྤྱིན་ཅྤྱི་

ཞྤྱིག་འགྱུར་འགོ་བ་རེད་ཟེར་ན། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཡང་དག་པ་ཡྤྱིན་དང་མྤྱིན། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཡོད་

དང་མེད། སེ་བ་སྔ་ཕྤྱི་ཡོད་དང་མེད་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲའྤྱི་བརོད་བྱ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ཐོག་ཏུ་ཕར་བབ་འགོ་བཞྤྱིན་

འདུག དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་ཏུ་གྱུར་སོང་ན་རོད་པ་དེ་ང་ཚོས་སེལ་ཐུབ་པའྤྱི་རོད་པ་ཞྤྱིག་གཏན་ནས་མ་རེད། ང་ཚོ་

འགོ་བ་མྤྱིའྤྱི་ཤེས་རབ་ཅན་དང་བོ་གོས་ཐམས་ཅད་ཀྤྱིས་མཐའ་གཅྤྱིག་ཏུ་ཐག་མ་ཆོད་པའྤྱི་བརོད་བྱ་ཆེན་

པོ་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་བརད་ན་ང་ཚོར་དྭངས་རྒྱུ་མེད་པའྤྱི་རོད་པ་ཞྤྱིག་རེད། གང་ལྟར་ང་

ཚོའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་ཐོག་ནས་ཕོགས་གང་ཐད་ནས་མ་ང་ག་ཕའྤྱི་གནས་ཤྤྱིག་ཏུ་ཡོད་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཡྤྱིན་ནའང་། འདྤྱི་འབྲས་བུ་ཞྤྱིག་རེད། འབྲས་བུ་འདྤྱི་རྒྱུ་དང་རེན་གྤྱིས་བསེད་ནས་

ཡོང་བ་ཞྤྱིག་རེད། དེ་ལྟར་སོང་ན་ངའྤྱི་སྐབས་དེའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ནྤྱི་རྒྱུ་དང་རེན་དེ་ང་ཚོའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་

ལུགས་ར་བར་གྱུར་བའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་གྤྱི་སྟེང་དུ་བཞག་ན། འདྤྱི་ཕོགས་གཅྤྱིག་ནས་ག་ལེར་ག་

ལེར་གནས་ཚུལ་འདྤྱི་ཆག་སོ་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་ཏུ་ཆགས་སྤྱིད་པ་རེད། དེ་ནས་ང་ཚོའྤྱི་འདྤྱིའྤྱི་རྒྱུ་རེན་འདྤྱི་ལམ་

ལུགས་ཀྤྱི་ཐོག་ཏུ་བཞག་ན་ལམ་ལུགས་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་ཆོག་པས། ང་ཚོས་དེ་ནས་ལམ་ལུགས་ཀྤྱི་ཐོག་

ཏུ་བཞག་ན་ལམ་ལུགས་རོད་པ་བརྒྱབ་རུང་རོད་པར་མཐའ་དྭངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལས་རྒྱུ་

འབྲས་ཡོད་མེད་དང་སེ་བ་སྔ་ཕྤྱི་ཡོད་མེད། ལྷ་ཡོད་མེད་དང་འདྲེ་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའྤྱི་རོད་པ་དེ་སྤྱིར་

བཏང་ཤེས་རབ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྤྱིས་རོད་ཆོག་པ་ཞྤྱིག་རེད་མོད། སྤྱི་ཚོགས་ཤྤྱིག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་དགོས་

མཁོའ་ིདབང་གྤྱིས་རོད་པ་བརྒྱབ་ན་རོད་པ་དེ་མཐའ་དྭངས་རྒྱུ་མེད་པའྤྱི་རོད་པ་ཞྤྱིག་རེད། ད་ངས་སྐབས་

དེ་དུས་ཀྤྱི་ང་ཚོ་སད་རན་དེ་འབྲྤྱི་དུས་རང་གྤྱི་སེམས་ལ་རོད་པ་དེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བར་ནས་ང་ཚོ་རྒུད་པའྤྱི་རྒྱུ་

རེན་དེ་ལམ་ལུགས་ལ་ཐུག་ཡོད་པ། ལམ་ལུགས་གང་རེད་ཟེར་ན་ཆོས་སྤྱིད་ཟུང་འབྲེལ་གྤྱི་ལམ་ལུགས་ཏེ་
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སྤྱིད་ལུགས་སམ་ལམ་ལུགས་ཟེར་ན་ཆོག འདྤྱི་ལ་ཐུག་འདུག་པ་དང་དེར་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་དགོས་པ། འདྤྱི་

འདྲ་ཞྤྱིག་བཤད་ན་ང་ཚོས་རོད་པ་དེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བར་ནས་ང་ཚོས་ལམ་ཞྤྱིག་རེད་རྒྱུ་རེད་བསམ་པ་དེ་

སྐབས་དེ་དུས་ཀྤྱི་འདང་རྒྱག་ཕོགས་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་རེད།  

དེ་ནས་ཁོྱད་ཀྤྱིས་འདྤྱི་ནས་ཚུར་དྲྤྱི་བ་དྲྤྱིས་པའྤྱི་རྤྱིགས་ལམ་ལྟར་ན། ང་ཚོ་སད་དགོས་པའྤྱི་

གཞྤྱི་འདྲ་བོ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོ་ལམ་ལུགས་ངན་པ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་དབང་གྤྱིས་རྒུད་པའྤྱི་གནས་ཤུགས་

ལ་ལྷུང་སོང་རུང་། ད་རུང་ལམ་ལུགས་དེ་དང་རེན་ཅྤྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་གྤྱི་འདང་རྒྱག་ཕོགས་དང་གོམས་

གཤྤྱིས་མང་པོ་ཞྤྱིག་གྤྱི་རོངས་པའྤྱི་དབང་དུ་ཚུད་བསད་ཡོད་པ་དེ་ལས་སད་དགོས་འདུག་བསམ་པ་ཕལ་

ཆེར་དེ་འདྲ་ཡྤྱིན་རེད་མོད། འོན་ཀང་། 《ང་ཚོ་སད་རན》བྲྤྱི་བའྤྱི་དུས་སྐབས་ཀྤྱི་ལོ་ཚོད་དང་ཤེས་བྱར་

སློབ་སོང་གྤྱི་ཆུ་ཚད་དང་མས་མོང་ལ་སོགས་པ་གང་ཐད་ནས་ཡྤྱིན་རུང་། དེའྤྱི་རོམ་དེ་ལ་ད་ལྟ་ངས་ཕྤྱིར་

ལྟ་ཞྤྱིག་བྱས་ན་དེ་ནང་དུ་མ་འགྤྱིག་པ་དང་ནོར་བ། སོ་སོའ་ིཡྤྱིད་མ་ཚིམ་པའྤྱི་ཆ་མང་པོ་ཞྤྱིག་མཐོང་གྤྱིན་

འདུག ད་དེ་ཕལ་ཆེར་རོམ་འབྲྤྱི་མཁན་ཐུན་མོང་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་རྒྱུ་རེད་སམ། ལོ་འདྤྱི་ཡར་སོང་

གྤྱིན་སོང་གྤྱིན་ཅུང་སྐྲག་བྱེད་ཀྤྱི་ཐུ་མོ（གཙོ་བོ）ཞྤྱིག་ཏུ་གྱུར་སོང་བ་མ་རེད་མོད། རང་གྤྱི་ཚོད་ཀྤྱིས་ཅུང་

ཟད་ཅྤྱིག་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལ་སོང་། ཅུང་ཟད་ཅྤྱིག་མས་མོང་དང་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་སུ་

སོང་ན། རང་གྤྱི་སྔར་གྤྱི་བརམས་ཆོས་རྤྱིང་བ་རྣམས་བལྟས་ན་ཡྤྱིད་མ་མགུ་བ་དང་མ་འགྤྱིག་པ་མང་ཞྤྱིག་

ཡོང་གྤྱིན་འདུག་པ་འདྤྱི་སྤྱི་མཐུན་གྤྱི་གནས་སྟངས་ཤྤྱིག་རེད་སམ་པ་དེ་གཅྤྱིག་རེད། དེ་ནས་སྐབས་དེ་དུས་

སུ《ང་ཚོ་སད་རན》ཞེས་འབྲྤྱི་དགོས་པ་དེ་སྤྱིར་ང་ཚོ་ས་སེར་གྤྱིས་ཀ་འདུས་པའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདྤྱི་

ལམ་ཡག་པོ་ཞྤྱིག་ཏུ་འགོ་དགོས་ན། ཆོས་ཀྤྱི་ཐད་ནས་ཡྤྱིན་ན་འདྲ་འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་ཐོག་ནས་ཡྤྱིན་ན་འདྲ། 

མདོར་ན། འཇྤྱིག་རེན་འདྤྱིའྤྱི་འགོ་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཐམས་ཅད་པོ་ལམ་ལུགས་ཤྤྱིག་གྤྱི་སོམ་གྤྱི་འོག་ཏུ་

གནས་དགོས་པ་དང་། ལམ་ལུགས་ཡག་པོ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ལམ་དུ་འགོ་དགོས་དུས་སྔར་གྤྱི་ལམ་ལུགས་ལ་ཕྤྱིར་

རོག་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཐུན་མོང་གྤྱིས་བཤད་ཀྤྱིན་ཡོད་པ་རེད་མོད། བོད་མྤྱི་བརྒྱ་ཆའྤྱི་མང་ཕོགས་

བརྒྱ་ཆ་དགུ་ལྷག་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པ་རེ་གཅྤྱིག་བྱེད་པའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཡྤྱིན་དུས། སངས་རྒྱས་

ཀྤྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ནྤྱི་བོད་མྤྱིའྤྱི་གཙོ་རྒྱུགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་གཞུང་ར་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་ཏུ་
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ཆགས་འདུག དེ་བས་ང་ཚོའྤྱི་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་ཆགས་ཚུལ་ཡྤྱིན་ན་དགོན་པ་དང་རབ་བྱུང་བའྤྱི་

སེ་འདྤྱིས་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཁོད་གྲུབ་ཆ་ཤྤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་བཟུང་འདུག་པས། ངས་སྐབས་དེ་

དུས་ཀྤྱི《ང་ཚོ་སད་རན》ཞེས་བཤད་དགོས་པ་དང་རོམ་འབྲྤྱི་ཕོགས་ཀྤྱི་ཁ་ཕོགས་མང་ཆེ་བ་དམྤྱིགས་

གཏད་ས་རབ་བྱུང་པའྤྱི་སེ་ཆགས་ཡོད་པས། ང་ཚོས་སྔར་གྤྱི་གོམས་སོལ་དང་ལམ་ལུགས། ང་ཚོས་

བཙུགས་པའྤྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་མང་པོ་ཤྤྱིག་གྤྱི་དགེ་སོན་དེ་བཤད་དུས། གཅྤྱིག ང་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་

ཕན་བདེ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་ཕན་འབྲས་ཀྤྱི་ངོས་ནས་བཤད་དགོས་པ་དེ་གཅྤྱིག་རེད། གྤྱིས། རབ་བྱུང་པ་

ཞྤྱིག་ལ་མཚོན་ན་རང་གྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྤྱི་ངོས་ནས་ཚུར་དེ་

ཡང་དག་པ་ཡྤྱིན་དང་མ་ཡྤྱིན་སར་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་རེད་བསམ་ནས༼དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྤྱི་རྤྱིག་གནས་

སྤྱིང་སོྟབས༽ཞེས་ངས་བཤད་དགོས་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན། དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྤྱི་མཁས་པའྤྱི་བཞེད་གཞུང་ནྤྱི་ང་ཚོ་

བོད་ཀྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་སོག་ལྟ་བུ་རེད། དེ་ང་ཚོ་བོད་ཀྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་སོག་འདྲ་བོ་

ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་དུས་མཁས་པ་དེ་དག་གྤྱི་གཏན་ཚིགས་རྤྱིག་པའྤྱི་བསམ་བོ་དང་མཁས་པ་དེ་དག་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་

རྤྱིག་པའྤྱི་བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས། ང་ཚོའྤྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་དེ་དག་ལ་ཚུར་བལྟས་ན་རོངས་པའྤྱི་ལས་

མང་པོས་སྒྲུབ་ཡོད་པ་དང་ཕྤྱིས་སུ་རོངས་པ་དེ་དག་གྤྱི་དབང་དུ་འགོ་མྤྱི་རུང་བ་དེ་ལས་སླ་བོར་རོགས་རྒྱུ་

རེད་ལྟ་བུའྤྱི་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ཐོག་ནས༼དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྤྱིང་སོྟབས༽བྲྤྱིས་པ་ཡྤྱིན། དེ་བས་ང་

ཚོའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ནང་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྤྱི་མཁས་པའྤྱི་བཞེད་གཞུང་ར་

བར་གྱུར་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པའྤྱི་བསམ་བོ་འདྤྱི་རལ་འདོན་བྱས་ན། དེས་ང་ཚོའྤྱི་འདས་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་

ཀྤྱི་ཐོག་གྤྱི་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཅྤྱིག་དང་མ་འོངས་པར་ཡང་སོ་སོ་རང་གྤྱི་ལམ་ཁ་དེ་ཆོས་ྤྱིད་དང་

མཐུན་པ། རྒྱུ་མཚན་དང་མཐུན་པ། མྤྱིའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དང་མཐུན་པའྤྱི་ལམ་དུ་འགོ་ཐུབ་བྱེད་ཀྤྱི་ར་བའྤྱི་

བསམ་བོ་ཞྤྱིག་རེད་བསམ་ནས་ངས༼དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྤྱིང་སོྟབས༽དང་། 《ང་ཚོ་སད་རན》

ཞེས་པ་གྤྱིས་བར་གྤྱི་འབྲེལ་བ་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན།  

དི་བ་གིས་པ། སིྤྱར་བཏང་རྒྱུན་ཤླེས་ལ་ཆོས་ཀི་སྐོར་གི་རྒྱུན་ཤླེས་དང་འཇིག་སླེན་གི་སྐོར་གི་རྒྱུན་ཤླེས་

གིས་ཡོད། འོ་ན།《རྒྱུན་ཤླེས་དང་ལམ》ཞླེས་པར་སྐུ་ིད་ཀིས་གཙ་ོཆླེར་ང་ཚོའི་བོད་ཀི་རྒྱུན་ཤླེས་ཀི་
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ཆག་འཇིག་གང་དག་ལ་ཁ་གཏད་པ་དང་དམིགས་པ་ཡིན། དླེ་ཧ་བུའི་ཆག་འཇིག་དླེ་ལས་ཐར་བའི་

དགོས་པ་དང“ལམ”གང་ཡིན། གཞན་སྐུ་ིད་ཀིས《རྒྱུན་ཤླེས་དང་ལམ》དུ《ཚད་མ་ཬམ་འགླེལ》གི་

མཚན་དི་བསམ་བོའི་རྒྱུན་ཤླེས་སྐོར་གསུངས་པ་འདི་འཇིག་སླེན་སིྤྱའི་རྒྱུན་ཤླེས་དང་འབླེལ་བ་ཅི་

ཞིག་ཡོད། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་རྒྱུན་ཤླེས་སྐོར་ནན་གིས་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་

གང་ཡོད་ལགས།  

ཞལ་ལན། དེ་ནས་ཁོྱད་ཀྤྱི་དྲྤྱི་བ་གྤྱིས་པ་རྒྱུན་ཤེས་ཀྤྱི་སྐོར་རེད། ད་རྒྱུན་ཤེས་ཟེར་བ་འདྤྱི་སྤྱིར་བཏང་གྤྱི་

བརོད་བྱ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་རེད། རྒྱུན་ཤེས་ཟེར་བ་འདྤྱི་མ་གཞྤྱི་ང་ཚོ་མྤྱི་རེ་རེའྤྱི་འཚོ་བའྤྱི་ནང་ནམ་

རྒྱུན་འཕོད་བསྟེན་གྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་ར་བར་གྱུར་བའྤྱི་འཚོ་བའྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་མང་པོ་ཞྤྱིག་འདུག དེ་བཞྤྱིན་དུ་མྤྱི་

རྤྱིགས་ཤྤྱིག་ལ་མཚོན་ན་ཡང་དེ་དཔལ་ཡོན་ལྡན་པའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་ཏུ་ཆགས་དགོས་ན། ཅྤྱི་ཞྤྱིག་གྤྱི་མྤྱིང་

ལ་དཔལ་ཡོན་ཟེར་བ་རེད། དཔལ་ཡོན་གྤྱི་ར་བའྤྱི་གྲུབ་ཆ་གང་དག་རེད་ལ་སོགས་འདྤྱི་འདྲ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ཐོག་

ནས་རྒྱུན་ཤེས་གྲུབ་ཚུལ་ཞྤྱིག་འདུག དེ་མྤྱིན་རྤྱིག་པའྤྱི་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ིནང་ན་ཡང་རྒྱུན་ཤེས་རེ་འདུག་སྟེ། 

དཔེར་ན་ཆབ་སྤྱིད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ལ་ཆབ་སྤྱིད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་དང་ཁྤྱིམས་ལུགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་

གནས་ལའང་ཁྤྱིམས་ལུགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་ཤྤྱིག དཔལ་འབྱོར་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ལའང་དཔལ་

འབྱོར་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་ཤྤྱིག་ཡོད། རྒྱུན་ཤེས་ཟེར་བ་འདྤྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྤྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་

དང་ཤེས་བྱའྤྱི་སེ་ཚན་བྱེ་བྲག་རེ་རེའྤྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་རེད། ངའྤྱི《རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ》ཞེས་པའྤྱི་དཔེ་

ཆ་འདྤྱི་ནང་དུ་ཡོངས་ཁྱབ་རྤྱིན་ཐང་གྤྱི་སྐོར་དང་དམངས་གཙོ་རང་དབང་གྤྱི་སྐོར་གྤྱི་རོམ་གང་ལ་གང་

འཚམ་ཞྤྱིག་ཡོད། དེ་ནས་ངས《རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ》ཟེར་བ་འདྤྱིའྤྱི་རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ་གྤྱིས་ཀྤྱི་གཞྤྱི་

འཛུགས་ས་འདྤྱི་འདྲ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། གང་ཡྤྱིན་ཟེར་ན། འཛམ་བུ་གྤྱིང་འདྤྱིར་ཆོས་

སྤྱིད་དཔལ་འབྱོར་རྤྱིག་གནས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མེ་ཏོག་རེ་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དཔེ་བཞག་ན། མེ་ཏོག་དེ་

ཡག་པོ་ཞྤྱིག་འཚར་ལོངས་བྱུང་དགོས་ཚེ་དེ་གནས་སའྤྱི་ལྡུམ་རྭ་དང་ས་ཞྤྱིང་ཡག་པོ་ཞྤྱིག་ཡོད་རྒྱུ་དེ་ཤྤྱིན་

ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་རེད། དེ་ཚུར་བབ་ན་ལམ་ལུགས་ཀྤྱི་ཐོག་ཏུ་འབབ་འདུག་སྟེ། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ེ་བའྤྱི་ལོ་

བརྒྱ་ྤྱིས་ཤྤྱིག་ཟེར་ན་ཆོག ཡང་ན་ེ་བའྤྱི་ལོ་སུམ་བརྒྱ་བཞྤྱི་བརྒྱ་ཞྤྱིག་གྤྱི་རྤྱིང་ལ་ཟེར་ནའང་ཆོག་སྟེ། ནུབ་
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ཕོགས་མགོ་སེར་དག་གྤྱིས་གཙོ་བྱས་འཛམ་བུ་གྤྱིང་འདྤྱིར་དམག་འཁྲུག་མྤྱི་འབྱུང་བར་ཤེས་རྤྱིག་སེ་ཚན་

སོ་སོ་རང་དབང་ཞྤྱི་བདེའྤྱི་ལམ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་བའྤྱི་ལམ་ལུགས་ཤྤྱིག་རེད་པ་དེ་རང་དབང་ར་བར་

གྱུར་པའྤྱི་དམངས་གཙོའྤྱི་ལམ་ལུགས་འདྤྱི་རེད། ད་རང་དབང་ཟེར་ན་ཆོག འདྲ་མམ་ཟེར་ན་ཆོག 

དམངས་གཙོ། ཁྤྱིམས་སོང་། སྤྱི་མཐུན་ལམ་ལུགས་ལ་སོགས་པ་ནུབ་ཕོགས་པས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་སོམ་གཞྤྱི་

ཆེན་པོ་འདྤྱི་འདྲ་ཞྤྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་འདྤྱི་ཡོངས་ཁྱབ་རྤྱིན་ཐང་ར་བར་གྱུར་བའྤྱི་ཐོག་ནས་བཙུགས་

ཡོང་བ་ཞྤྱིག་རེད། ང་ཚོ་དཔལ་ཡོན་ལྡན་པའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་དང་དཔལ་ཡོན་ལྡན་པའྤྱི་ལུང་པ་ཞྤྱིག་

ཆགས་དགོས་ན་སོམ་འདྤྱི་ར་བ་བྱས་ནས་དཔལ་ཡོན་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་གནས་ན་བདེ་ལམ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་

འགོ་བ་མྤྱིའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱིས་ར་སད་འདུག་པས། ངས《རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ》ཞེས་པ་གཙོ་བོ་འདྤྱིའྤྱི་སྟེང་ནས་

བཤད་བཞྤྱིན་ཡོད།  

དེ་ནས་དེའྤྱི་ནང་དུ《ཚད་མ་རྣམ་འགེལ》གྤྱི་སྐོར་འབྲྤྱི་དགོས་པ་དེ་ཅྤྱི་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཞེ་ན། དེ་འདྲའྤྱི་

རྒྱུན་ཤེས་སྐོར་རམ་ཡོངས་ཁྱབ་རྤྱིན་ཐང་གྤྱི་རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་འདྤྱི་མ་ལག་ཚང་དང་མཐུས་ཚང་བར་

བསྐྲུན་མཁན་ནྤྱི་ནུབ་ཕོགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་པ་དང་མཁས་པ་རྣམས་རེད། ཁོང་རྣམས་པས་རྤྱིག་པའྤྱི་

གཞུང་ལུགས་ཀྤྱི་སྟེང་ནས་གསར་གཏོད་དང་། དེ་ལག་ལེན་དང་མས་མོང་གྤྱི་ཐོག་ནས་གསར་གཏོད་

བྱས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྤྱིག་དར་བ་རེད་ལ། དམངས་གཙོ་རང་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྤྱིན་ཐང་གྤྱི་ལྟ་བ་

དེ་འཛམ་གྤྱིང་ཡོངས་ཁྱབ་ཅན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ནའང། དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཚུལ་གྤྱི་ཐབས་དང་རྣམ་པ་ནྤྱི་མྤྱི་

འདྲ་བར་མྤྱི་རྤྱིགས་སོ་སོའ་ིརྤྱིག་གནས་ལ་འཕོད་ཚུལ་ཞྤྱིག་དང་། མྤྱི་རྤྱིགས་སོ་སོའ་ིགོམས་གཤྤྱིས་ལ་

འཕོད་ཚུལ་ཞྤྱིག་བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཚུལ་གྤྱི་ངོ་བོ་མང་པོ་ཞྤྱིག་ཡོངས་ཁྱབ་

ཀྤྱི་རྣམ་པ་ཞྤྱིག་ཕལ་ཆེར་མྤྱིན་པ་རེད། ཡོངས་ཁྱབ་ཀྤྱི་རྣམ་པ་བྱེད་དགོས་ཟེར་བ་དེའང་ཅུང་མ་འགྤྱིག་

པའྤྱི་གནས་ཤྤྱིག་རེད། དེ་ལྟ་བུའྤྱི་དམངས་གཙོ་དང་རང་དབང་ལ་སོགས་ཀྤྱི་བསམ་བོ་རྤྱིན་ཐང་ཅན་འདྤྱི་

དག་ར་བ་བྱས་པའྤྱི་ཐོག་ནས་བཙུགས་པའྤྱི་ལམ་དང་། ལུགས་སོལ་ཐམས་ཅད་ང་ཚོ་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་

དང་འཕོད་པ་ཞྤྱིག་ཚུར་སར་དགོས་ཚེ་དེ་སར་སར་འགོའམ་མྤྱི་འགོ་དེ་དྲྤྱི་བ་ཞྤྱིག་རེད། དེ་ལྟར་སོང་ན་

ཐོག་མར་་ལམ་ལུགས་འདྤྱི་ལྟ་བུ་འཛམ་གྤྱིང་ཐུན་མོང་གྤྱི་ཁས་ལེན་རྒྱུ་དེའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱས་ཁས་མྤྱི་ལེན་
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མོད། འཛམ་གྤྱིང་ཡོངས་ཁྱབ་ལ་འགོ་ཐུབ་པའྤྱི་ལམ་ལུགས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ར་བ་གང་རེད་ཟེར་ན། ལམ་

ལུགས་འདྤྱི་དག་དང་ལམ་སོལ་འདྤྱི་དག་གྤྱི་ར་བ་ནྤྱི་ཆོས་ྤྱིད་ལ་བརྤྱི་འཇོག་བྱས་པ་དང་གནས་ལུགས་

ལ་བརྤྱི་འཇོག་བྱས་པའྤྱི་ཐོག་ནས་གྲུབ་པ་ཞྤྱིག་རེད། ཆོས་ྤྱིད་ཁས་ལེན་པ་དང་གནས་ལུགས་ཁས་ལེན། 

བདེན་པ་ཁས་ལེན། བདེན་པ་དང་ཆོས་ྤྱིད། གནས་ལུགས་ནྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་སོྟབས་ཤྤྱིག་གྤྱི་གོང་ན་ཡོད་པ་

ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་ཁས་ལེན་པའྤྱི་རང་གཞྤྱིའྤྱི་ཐོག་ནས་འདྤྱི་དག་བཙུགས་ཡོང་དུས། བདེན་པ་དང་ཆོས་ྤྱིད། 

གནས་ལུགས་གོང་དུ་བཀུར་བའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཡོད་མཁན་གྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ལ་འདྤྱི་དག་འཚམ་པ་རེད།  

དེའྤྱི་རེན་གྤྱིས་ང་ཚོ་བོད་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ང་ཚོའྤྱི་དམངས་གཙོ་དང་རང་དབང་འདྤྱི་དག་ལམ་

ལུགས་ཀྤྱིས་ཇྤྱི་ལྟར་སྲུང་སོབ་བྱེད་དགོས་པ། དམངས་གཙོ་ལམ་ལུགས་དང་ཁྤྱིམས་སོང་ལ་སོགས་པའྤྱི་སོ་

ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདྤྱི་འདྲའྤྱི་གསར་གཏོད་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་མོད། འོན་ཀང་། ང་ཚོ་རང་གྤྱི་

རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཕུགས་ན་ཆོས་ྤྱིད་ཁས་ལེན་པ་དང་ཆོས་ྤྱིད་ལ་རོན་པ། གནས་ལུགས་ཁས་ལེན་པའྤྱི་

རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཤྤྱིག་ཡོད་ཚེ། འདྤྱི་རལ་འདོན་བྱས་ནས་དེའྤྱི་ཐོག་ལ་ནུབ་ཕོགས་པའྤྱི་ཤེས་རབ་

ཀྤྱིས་བསྐྲུན་པའྤྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་འདྤྱི་དག་ཚུར་དང་ལེན་བྱས་ན་གྤྱིས་པ་འཕར་ཁ་འཕོད་རྒྱུ་ཞྤྱིག་

འདུག དེའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས《རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ》བཤད་པའྤྱི་བར་དུ《ཚད་མ་རྣམ་འགེལ》གྤྱི་གཏན་ཚིགས་

བསམ་བོ་བཤད་དོན་དེ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན། གྤྱིས། ང་ཚོས་གོང་ནས《ང་ཚོ་སད་རན》གྤྱི་ནང་བཤད་པ་ལྟར་ཏེ། 

འདྤྱིའྤྱི་ནང་དུ་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་བསམ་བོ་རྒྱུན་ཤེས་བཤད་ཡོད་འདྤྱི། 《ང་ཚོ་སད་རན》གྤྱི་

ནང་དུ༼དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྤྱི་རྤྱིག་གནས་སྤྱིང་སོྟབས༽ཞེས་པ་བྲྤྱིས་ཡོད་པ་དེའྤྱི་ལྷན་ཐབས་ཀྤྱི་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་

ཟེར་ཆོག་སྟེ། ཁ་བྱང་ཆུང་བའྤྱི་ནང་དུའང་བྲྤྱིས་ཡོད། གཅྤྱིག ང་ཚོ་བོད་ཀྤྱི་རབ་བྱུང་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ད་ལྟའྤྱི་

དུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསྟན་པ་ཡག་པོ་ཞྤྱིག་འཛིན་དགོས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆོས་ལུགས་ནང་གྤྱི་ཤེས་རབ་

གྤྱི་ཆ་དེ་རལ་འདོན་བྱེད་རྒྱུ་ནྤྱི་ད་ལྟའྤྱི་དུས་རབས་ཀྤྱི་དགོས་མཁོའ་ིཆགས་པ་རེད། དེས་དབང་གྤྱིས་དཔལ་

ནཱ་ལེནྡྲའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཆ་འདྤྱི་རལ་འདོན་བྱེད་རྒྱུའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས། དེའྤྱི་རེས་སུ《ཚད་མ་རྣམ་འགེལ》

འབྲྤྱི་བའྤྱི་དགོས་པའང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་ནང་གྤྱི་ཤེས་རབ་ཀྤྱི་ཆ་འདྤྱི་རལ་འདོན་བྱེད་པའྤྱི་ཆེད་

ཡྤྱིན། དེར་མ་ཟད། ན་ཆུང་དཔེ་ཆ་བ་ལ་ལ་ཞྤྱིག་གྤྱིས《ཚད་མ་རྣམ་འགེལ》སོགས་ལ་ང་ཚོའྤྱི་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་
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སློབ་སོང་བྱེད་ཕོགས་ཕུད། དེ་མྤྱིན་རྣམ་པ་གཞན་ཞྤྱིག་གྤྱི་ཐོག་ནས་སམ་གོ་སླ་མོ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་

རང་གྤྱི་མོང་བ་དེ་སྟབས་བདེ་པོས་གོ་བ་ལེན་ཚུལ་ཅྤྱི་ཞྤྱིག་འདུག་ཅེས་དྲྤྱི་བ་བྱེད་བཞྤྱིན་འདུག་པས། དྲྤྱིས་

ལན་སྟབས་བདེ་མོ་ཞྤྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་མ་རེད་ལ་ཅྤྱིག་བྱས་ན་ལན་རྒྱག་ཡང་ཤེས་རྒྱུ་མ་རེད་མོད། རང་གྤྱི་

ཚོད་ཀྤྱིས་དེའྤྱི་ལན་ཀྤྱི་ཚུལ་དུ་བྲྤྱིས་པའྤྱི་ཚུགས་ཀ་ཡྤྱིན།  

དི་བ་གསུམ་པ།  སྐུ་ིད་ཀི《དཔྱད་འཚོལ་དང་ཧ་ཚུལ》ཞླེས་པ་དླེར་ཐོག་མར་ང་རང་ིད་ཀི་བསམ་

ཚུལ་ལ་དླེབ་འདིའ《ིདབུ་མ་འཇུག་པ》བཀླགས་པའི་ལླེའུ་དླེ་ནི་དཔྱད་འཚོལ་དང་། དླེ་མནི་སྨག་རིམ་

ཁོྲད་ཀི་བརླེད་བྱང་དང་བོ་དཀར་སླེམས་ཀི་ཁ་བཀྵའི་ལླེའུ་འདི་གིས་ནི་ཧ་ཚུལ་གི་སྐོར་དུ་ངོས་འཛིན་

བྱས་མྱངས་མོད། དླེ་ཏན་ཏན་མི་འགིག་པ་དང་ནོར་བ་ཡོད་སིད་པས་སྐུ་ིད་ཀིས་དླེབ་འདིའི་མཚན་

བྱང་ལ་དཔྱད་འཚོལ་དང་ཧ་ཚུལ་ཞླེས་བཏགས་ཡོད་པས། “དཔྱད་པས་འཚོལ་བར་བྱ་བའི་ཡུལ”གང་

ཧ་བུ་ཞིག་དང་། དླེའི་སྐོར་ལ་རང་ིད་ཀི་“ཧ་ཚུལ”་ཅི་ཧ་བུ་ཞིག་བཏོན་པ་ཡོད། དླེར་མ་ཟད་འདརི་

ཆླེད་དུ《དབུ་མ་འཇུག་པའི》སྐོར་ནས་གླེང་བ་ལ་དགོས་པ་གང་དང་། དླེའི་དམིགས་བྱ་གང་ཡིན། དླེ་

ཚོའི་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་སོགས་ཀི་སྐོར་ནས་གསུངས་རོགས།  

ཞལ་ལན། དེའྤྱི་འཕོར་དྲྤྱི་བ་གསུམ་པར《དཔྱད་འཚོལ་དང་ལྟ་ཚུལ》གྤྱི་ཁ་བྱང་འདོགས་ཚུལ་གྤྱི་སྐོར་ནས་

དྲྤྱི་བ་ཁ་ཤས་བྱས་འདུག་མོད། དེར་ང་ལ་དམྤྱིགས་གསལ་གྤྱི་ལན་འདྤྱི་ཞེས་འདེབས་འཇོག་རྒྱུ་ཞྤྱིག་མྤྱི་

འདུག དེ་ནས《དབུ་མ་འཇུག་པའྤྱི》སྐོར་གེང་བ་ལ་དགོས་པ་གང་དང་། དེའྤྱི་དམྤྱིགས་བྱ་གང་ཡྤྱིན་ཞེས་

དྲྤྱིས་འདུག དེ་ངས་ཕལ་ཆེར་རོམ་རང་གྤྱི་འགོར་ཅུང་ཟད་བཤད་ཡོད་པར་འདོད་དེ། ང་ཚོ་བོད་ཀྤྱི་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་འདྤྱི། སྤྱིར་ནང་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཞེས་ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་ཆོས་ལུགས་

དང་འབྲེལ་བའྤྱི་གཙུག་ལག་རྤྱིག་གནས་རེད་ལ། དེའྤྱི་ནང་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིརྤྱིག་གནས་རེད། དེ་

ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཟེར་བ་འདྤྱི་མདོ་སྔགས་གྤྱིས་ཀྤྱིས་གྲུབ་ཡོད་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཤྤྱིག་རེད་དེ། མདོ་

ཕོགས་ནྤྱི་སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་བའྤྱི་གྲུབ་མཐའ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་བཟུང་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་རེད། དེ་ན《དབུ་མ་

འཇུག་པའྤྱི》འདྤྱིར་དབུ་མ་བའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་ལྟ་བའྤྱི་རྣམ་གཞག་ཡོད་པར་མ་ཟད། སོད་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་ཀང་

ཡོད་པའྤྱི་དེ་འདྲའྤྱི་བསྟན་བཅོས་ཤྤྱིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞྤྱིག་རེད། མ་ཟད་འདྤྱི་ནང་ནས་སེམས་ཙམ་པའྤྱི་ལྟ་གྲུབ་
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ལ་དགག་པའྤྱི་ཞར་དང་ཞོར་ལ་སེམས་ཙམ་པའྤྱི་ལྟ་གྲུབ་མང་པོ་ལྷད་ཡོད་པའྤྱི་གཞུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། ང་ཚོས་བོད་ཀྤྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་ཆོས་ལུགས་དང་། དེའྤྱི་ནང་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི

རྤྱིག་གནས་ངོ་བོ་མཚོན་བྱེད་ཀྤྱི་བརམས་ཆོས་ཤྤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་རེད་འདོད་ནས་ངས་རོམ་ཡྤྱིག་

ཐུང་ཞྤྱིག་འབྲྤྱི་ཁུལ་བྱས་པ་ཡྤྱིན་མོད། འོན་ཀང་། 《ཚད་མ་རྣམ་འགེལ》དང《དབུ་མ་འཇུག་པ》སོགས་

བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་འདྤྱི་དག་ལས། ང་རང་གྤྱིས་དེའྤྱི་ནང་གྤྱི་ཆ་ཤས་ཆུང་ཆུང་ཙམ་ཞྤྱིག་མ་གཏོགས་

བརོད་ཤེས་ཀྤྱིན་མེད་མོད། དེ་འདྲའྤྱི་བརམས་ཆོས་གལ་བོ་ཆེ་དེ་དག་འདེངས་པའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དེ་འདྲ་

ཡྤྱིན།  

དི་བ་བཞི་པ། དླེ་ཡང་སྐུ་ིད་ཀི《ཧི་མ་ལའི་ཕར་ཚུར》ནི་མཁས་པའི་དབང་བོ་དགླེ་འདུན་ཆོས་འཕླེལ་

ལགས་ཀི《རྒྱལ་ཁམས་རིག་པས་བསྐོར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་གསླེར་གི་ཐང་མའི》ལླེའུ་དང་པོ་རླེད་འདུག་ཨླེ། 

སིྤྱར་བཏང་སྐུ་ིད་ནི་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་གཙ་ོབྱས་ནང་བཨན་རིག་གནས་ལ་མཁླེན་དཔྱོད་ཀི་རྒྱ་

ཡངས་བོས་བསབ་པ་སོབ་གླེར་མཛད་མྱངས་མཁན་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། དླེ་མིན་མཁས་དབང་དགླེ་

འདུན་ཆོས་འཕླེལ་ལགས་ཀི《གཏམ་རྒྱུད་གསླེར་ཐང》ནི་སིྤྱར་བཏང་བརོད་བྱའི་དོན་དང་རོད་བྱླེད་

ཚིག་གི་ངག་རིག་གང་ཐད་ནས་རང་ཀློག་བྱས་ན་ཧ་མི་རྒྱུ་ཆླེར་མླེད་པ་ཧ་བུར་ང་བས། སྐུ་ིད་ཀིས་

གཞུང་ཟབ་མོའི་སྐོར་ནས་འཆད་ཁིྲད་མ་གནང་བར་ཁིྲད་གཞི་འདི་འད་ཞིག་བདམས་པར་མ་ཟད། 

གཞི་དགླེ་འདུན་པའི་ཚོགས་ལ་འཆད་ཁིྲད་གནང་བར་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན། དླེ་མིན་

འདིས་བསམ་བོ་དང་རིག་གནས་ཀི་ང་ཚུལ་ཅི་ཞིག་ཚུལ་ང་དང་མཚོན་པར་བྱླེད་ཀིན་ཡོད། མཁས་

དབང་དགླེ་འདུན་ཆོས་ལགས་ཀི་རིག་གནས་རང་སོན་གི་བསམ་བོ་དླེའི་རྨང་གཞིའི་ཨླེང་ནས་རིག་

གནས་ཀི་རད་རྒྱུན་འཚོལ་བ་འདིས་ཥིང་ཨོབས་ཅི་ཧ་བུ་ཞིག་མཚོན་གིན་ཡོད་པ་དང་། དླེར་བསླེན། 

དླེང་དུས་བོད་ཀི་དངོས་ཡོད་སིྤྱ་ཚོགས་འཚོ་བའི་ཁོྲད་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བཨན་ཆོས་ལུགས་དང་

འཇིག་སླེན་རིག་གནས་གིས་བར་ཕན་ཚུན་སོབ་སོང་བྱླེད་པ་ལ་ད་དུང་མ་འདང་བ་དང་སང་བང་གི་

ཆ་གང་དག་འདུག་ལགས། 

ཞལ་ལན། དེ་ནས་ཁོྱད་ཀྤྱིས་འདྤྱིར《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》ནྤྱི་སྤྱིར་བཏང་བརོད་བྱའྤྱི་དོན་དང་རོད་བྱེད་
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ཚིག་གྤྱི་ངག་རྤྱིག་གང་ཐད་ནས་རང་ཀོག་བྱས་ན་ཧ་མྤྱི་རྒྱུ་ཆེར་མེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཞེས་པ་འདྤྱི་གཅྤྱིག་

བྱས་ན་ཡྤྱིན་སྤྱིད་ཀྤྱི་རེད་ལ། ཅྤྱིག་བྱས་ནའང་དེ་མྤྱི་སྤྱིད་པ་ཞྤྱིག་ཀང་རེད། 《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》འདྤྱི་

སླ་མོ་བྱས་ན་སླ་མོ་ཞྤྱིག་རེད་དེ། ཁོང（དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ）གང་ས་གང་ལ་གནས་སྐོར་སོང་བའྤྱི་

མཐོང་ཐོས་བྲྤྱིས་པ་ཙམ་ཞྤྱིག་རེད། དཀའ་མོ་བྱས་ན《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》འདྤྱི་ཞྤྱིབ་ཚགས་བྱས་ནས་

ག་ལེར་བགལ་ན་ཤེས་བྱའྤྱི་མཛོད་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་རེད། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཤེས་བྱའྤྱི་མཛོད་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་

རེད། ངས་གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང་གྤྱི་ལེའུ་ཚན་གཅྤྱིག་མ་གཏོགས་ཁྤྱིད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། གལ་ཏེ་

དེའྤྱི་གཤམ་གྤྱི་ལེའུ་དག་ག་ལེར་ཁྤྱིད་དགོས་ནའང་ང་རང་གྤྱི་ཤེས་བྱའྤྱི་ཆུ་ཚད་ཀྤྱིས་མྤྱི་འདྤྱིང་བའྤྱི་ཆ་མང་

པོ་ཞྤྱིག་འདུག  

དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ཁོང་ཐ་སད་རྤྱིག་གནས་དང་ནང་རྤྱིག་པའྤྱི་སེ་སོྣད་སོགས་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་

གནས་མང་པོར་མཁས་པར་མ་ཟད། དབྱྤྱིན་ཇྤྱི་དང་ཧྤྱིན་རྡུའྤྱི་ཡྤྱི་གེ་ལ་སོགས་པ་མཁྱེན་མཁན་འདྤྱི་འདྲ་

ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་དུས། 《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》ཤེས་བྱའྤྱི་མཛོད་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་རེད། ཤེས་བྱའྤྱི་མཛོད་ཆེན་པོ་

ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་དེ《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》ལ་མཚོན་ན་གནད་འགག་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་དམ་ཞེ་ན། ངས་

བལྟས་ན《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》གྤྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤེས་བྱ་མང་པོ་ཞྤྱིག་བསྡུས་ཡོད་པ་ཙམ་མ་རེད། གཏམ་

རྒྱུད་གསེར་ཐང་གྤྱི་བསམ་བོའ་ིཆ་དང་འབྲྤྱི་ཐབས་ཀྤྱི་ཆ། དཔྱད་ཐབས་སོགས་ཀྤྱི་ཆ་ནས་དགེ་འདུན་ཆོས་

འཕེལ་གྤྱིས་དངོས་སུ་ནུབ་ཕོགས་མཁས་པའྤྱི་མཚན་དང་དེ་འདྲ་དྲངས་མེད་ཀང་། ཁོང་གྤྱིས་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་

གནས་ཀྤྱི་འགོ་ཁུངས་འདེད་སྟངས་ཀྤྱི་དཔྱད་ཐབས། བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་མང་པོ་ཤྤྱིག་དེང་རབས་ཀྤྱི་

ནུབ་ཕོགས་ཀྤྱི་མཁས་པའྤྱི་དཔྱད་ཐབས་དང་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ཀྤྱི་ཤུགས་རེན་ཐེབས་འདུག་པ་

གསལ་བོ་རེད། དེ་བས་ང་ཚོ་བོད་ཀྤྱི་རབ་བྱུང་ཡོན་ཏན་པ་རྣམས་ལ་མཚོན་ནས་བཤད་དགོས་རྒྱུ་རེད། 

སློབ་གྲྭའྤྱི་ནང་གྤྱི་ཡོན་ཏན་པ་དང་མཁས་པ་དག་གྤྱིས་དེ་ཤེས་བཞྤྱིན་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོ་བོད་ཀྤྱི་དགོན་པ་

རྣམས་ལ་མཚོན་ན་བོད་རང་གྤྱི་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་དང་། སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་

འགོ་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཤེས་བྱའྤྱི་རྣམ་གངས་ལ་བརྡར་ཤ་གཅོད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྟེང་དུ། 

དེང་གྤྱི་ནུབ་ཕོགས་པའྤྱི་དཔྱད་ཐབས་དང་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ཀྤྱིས་ཤེས་རྣམ་གཞག་ཕ་རགས་ལ་
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དཔྱད་པ་གཏོང་རྒྱུ་འདྤྱི་ཅུང་རྒྱུན་ཆད་འདུག དེ་ཕྤྱིར་འདྤྱིར་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྤྱི《གཏམ་རྒྱུད་

གསེར་ཐང》ལ་བལྟས་ཏེ། དེའྤྱི་དཔྱད་པ་གཏོང་ཕོགས་དང་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ཀྤྱི་སྟེང་ནས་རང་གྤྱི་

རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་འགོ་ཁུངས་འཚོ་སྟངས་འདྤྱི་དག་གྤྱི་ཐད། དགོས་པ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་འདུག་བསམ་ནས་ངས

《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》གྤྱི་ལེའུ་དང་པོ་ཁྤྱིད་ཁུལ་བྱས་པ་ཡྤྱིན། ད་རུང་དེའྤྱི་རེས་སོང་ཐུབ་མེད་པས་དེ་

འདྲ་རེད་མ་གཏོགས་དེའྤྱི་སྐོར་ཅུང་བཤད་རྒྱུ་མྤྱི་འདུག 

དི་བ་ལྔ་པ། སིྤྱར་བཏང་རྒྱལ་བ་ཙངོ་ཁ་པ་ནི་རང་རླེའི་བོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་རིས་མླེད་ཀིས་ཁས་ལླེན་དང་

བཀུར་བཨི། ཡི་རངས་བྱླེད་པའི་མཁས་ཆླེན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཁོང་གི་ཬམ་ཐར་སོགས་བརོད་ཀི་

ཕོགས་ནས་གཞན་རང་གསང་གསུམ་ཀི་ཬམ་ཐར་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གི་གངས་ཧ་ཅང་མང་ཨླེ། 

མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་སླེར་ར་ཐླེག་ཆན་གིང་གི་དཔླེ་ཁང་དུ་རླེ་རིན་པོ་ཆླེའི་ཬམ་ཐར་ཕོགས་བསྒྲིགས་

ཀི་དླེབ་ཀོ་ཐུམ་མ་པོད་བཞི་འདུག་མོད། སྐུ་དི་ཀིས་སར་ཡང《ཀྵླེས་ཆླེན་གི་བཞུད་ལམ》ཞླེས་པའི་

བརོད་བྱ་འདི་ཧ་བུ་ཞིག་བདམས་ཤིང་བཏགས་ནས་རླེ་རིན་པོ་ཆླེའི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་བོའི་མཛད་ཕིན་དང་

ཥིང་ཨོབས་སོགས་ནན་བཤད་ཀི་ཚུལ་གིས་དགླེ་འདུན་པའི་ཚོགས་དླེར་འཆད་ཁིྲད་གནང་དགོས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་དང་དམིགས་པ། དླེས་དགླེ་འདུན་པའི་ཚོགས་དང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀི་རླེས་འཇུག་པ། 

ཤླེས་རབ་དོན་གླེར་མཁན་ཬམས་ལ་གནས་ཚུལ་དང་ང་ཚུལ་ཅི་ཧ་བུ་ཞིག་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། 

ལྷག་པར་དུ《ཀྵླེས་ཆླེན་གི་བཞུད་ལམ》འདི་དླེང་སང་སོབ་གྲྭ་ཆླེན་མོར་རམོ་རིག་སོབ་ཁིྲད་ཀི་འཕིན་

ལས་གླེར་བའི་དགླེ་རྒན་ཆླེན་མོ་ཁག་གིས་འདི་ནི་ཬམ་ཐར་སོགས་བརོད་རོམ་ཨངས་ཀི་ཬམ་པ་

གསར་བ་ཞིག་དང་སྔ་མའི་ཬམ་ཐར་སོགས་བརོད་ལས་ཐོད་བརྒལ་རང་བཞིན་ཪན་པའི་ཬམ་ཐར་

ཞིག་ཏུ་གསུངས་བས། སྐུ་ིད་ཀིས་དླེའི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་དགོངས་གཞི་འད་ཡོད་དམ། 

ཞལ་ལན། ངའྤྱི་སེམས་ལ་རྒྱུན་པར་འདྤྱི་འདྲ་ཞྤྱིག་འཆར་གྤྱིན་འདུག་སྟེ། ད་ལྟའྤྱི་ང་ཚོའྤྱི་དུས་ཚོད་འདྤྱིའྤྱི་

རྤྱིག་གནས་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་ཟེར་ནའང་ཆོག གང་ལྟར་སློབ་གསོ་ཐོབ་ཡོད་པའྤྱི་ན་གཞོན་མང་པོ་

ཞྤྱིག་ལ་རང་རོན་མེད་པའྤྱི་དུས་ཚོད་ཅྤྱིག་རེད། རང་རོན་གང་ཞེ་ན། རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་རང་རོན་མྤྱི་འདུག ང་

ཚོ་བོད་ལ་ཅྤྱི་ཡང་མེད། བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ནྤྱི་གོ་ཅྤྱི་ཡང་མྤྱི་ཆོད་བྱེད་ཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ཞེས་དེ་འདྲའྤྱི་སེམས་
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ཁམས་ཤྤྱིག་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་གྲུབ་འདུག དེ་བས་དེ་འདྲའྤྱི་སེམས་ཁམས་ཞྤྱིག་གྲུབ་འདུག་ཡོད་པས་མྤྱི་

རྤྱིགས་ཀྤྱི་ལ་རྒྱ་དང་ལྟ་བ་མེད་པ་མཚོན་མྤྱི་ཐུབ། མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ལ་རྒྱ་འདུག མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་ཞེན་

འདུག འོན་ཀང་། རྤྱིགས་ཞེན་དང་ལ་རྒྱ་ཅྤྱི་ཙམ་ཡོད་ནའང་སོ་སོར་ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་རང་རོན་ཅུང་ཟད་ཙམ་

ཡང་མེད་པས། དེ་བྱ་བ་ཆེན་པོ་དང་བྱ་བ་ལེགས་པོར་མྤྱི་འགྲུབ་བྱེད་ཀྤྱི་ར་བ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་རེད་འདོད། དེ་

བས་ཕོགས་གཅྤྱིག་ནས་ང་ཚོ་རང་གྤྱི་གནའ་རབས་དང་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཟེར་ནའང་ཆོག ང་ཚོའྤྱི་

གནའྤྱི་གོམས་སོལ འགོ་སྟངས་ཀྤྱི་ནང་ནས་སོན་ཆ་མང་པོ་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་རེད། དེ་མ་

མཐོང་བར་ང་ཚོས་ཡོད་ཚད་མཁེགས་འཛིན་བྱས་ན། དེང་རབས་ཀྤྱི་དཔལ་ཡོན་མང་པོ་ཞྤྱིག་ང་ཚོས་དང་

ལེན་བྱེད་པར་བར་ཆད་བྱེད། དེ་མྤྱིན་གཞན་ང་ཚོས་རང་གྤྱི་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་དངགནའ་རབས་ཀྤྱི་

རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་དགེ་མཚན་ཡང་ཅུང་ཟད་མཐོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལོ་སོྟང་ཕག་གཅྤྱིག་གྤྱིས་ཤྤྱིག་ལ་

རྒྱུན་བསངས་ཡོང་བའྤྱི་དཔལ་ཡོན་ཅྤྱིག་ལ་དགེ་མཚན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ར་བ་ནས་མ་རེད། ང་ཚོའྤྱི་

མྤྱི་རྤྱིགས་འདྤྱིས་མྤྱི་བསད་ཁག་སོར་བྱས་ནས་ཁག་གྤྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོརད། རོ་ཡྤྱིས་རྤྱི་རབ་བརེགས་པ་དེ་

འདྲ་བྱས་མངས་བའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་མ་རེད། དེ་འདྲ་བྱེད་མོངས་བའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་རྣམས་ཀྤྱིས་ཀང་རང་གྤྱི་

དཔལ་ཡོན་དང་། རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ནང་གྤྱི་བཟང་ཆ་མང་པོ་གེང་གྤྱིན་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྤྱི་མྤྱི་དང་

མྤྱིའྤྱི་བར། མྤྱི་དང་དུད་འགོའ་ིབར་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གྤྱིས་ནུས་ཚོད་ཀྤྱིས་བྱམས་བརེ་དང་བརེ་བ་འཆྤྱིང་

མཁན་གྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་རེད། དེ་འདྲའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་ལ་རང་གྤྱི་དཔལ་ཡོན་དང་རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་

ཁུངས་ཤྤྱིག་ཏན་ཏན་སློག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།  

ང་ཚོའྤྱི་ད་ལྟའྤྱི་སློབ་གསོ་ཐོབ་པའྤྱི་ན་གཞོན་མང་པོ་ཞྤྱིག་ལ་སོ་སོའ་ིགནའ་རབས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་

དང་། སོ་སོའ་ིརྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཐོག་ལ་སོ་སྣང་དང་དགའ་ཞེན། རང་རོན་ཡོང་དགོས་ན་དེར་ཐབས་གྤྱིས་

འདུག་སམ་སྟེ། གཅྤྱིག ང་ཚོའྤྱི་གནའ་རབས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་བསྟན་བཅོས་མཁེགས་པོ། ཚིག་གོ་དཀའ་བ་

དང་ཚིག་ཚོགས་མང་བ། མྤྱི་ལོ་བཅུ་དང་ྤྱི་ཤུ་ལྷག་གྤྱི་རྤྱིང་ལ་སློབ་སོང་བྱེད་དགོས་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་འདྤྱི་

དག་དགོན་པའྤྱི་ནང་ནས་གནའ་རབས་ཀྤྱི་སློབ་སོང་བྱེད་སྟངས་ནང་བཞྤྱིན་དུས་ཚོད་ཡུན་རྤྱིང་ཞྤྱིག་ལ་

སློབ་སོང་བྱེད་ཐུབ་ན་དེར་དགེ་མཚན་ཏན་ཏན་ཡོད་རྒྱུ་རེད་མོད།  འོན་ཀང་། ང་ཚོའྤྱི་ཁྱྤྱིམ་པའྤྱི་སློབ་མ་
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ཞྤྱིག་ལ་མཚོན་ན་སློབ་གྲྭ་མཐར་ཕྤྱིན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིལས་ཀ་ཞྤྱིག་གེར་རྒྱུ་དང་། སོ་

སོའ་ིའཚོ་ཐབས་ཤྤྱིག་གེར་རྒྱུའྤྱི་ཐོག་ཏུ་ཤུགས་མྤྱི་རྒྱག་ཐབས་མེད་ཡྤྱིན་པས། དེ་ལྟའྤྱི་ཁོར་ཡུག་ཞྤྱིག་ནས་

གྲྭ་བ་ནང་བཞྤྱིན་གནའ་རབས་ཀྤྱི་བསྟན་བཅོས་མང་པོར་ལོ་མང་པོའ་ིདུས་ཚོད་བརླག་ནས་སློབ་སོང་

བྱེད་རྒྱུའྤྱི་མོས་མེད་ལ་བསླབ་རྒྱུའང་མ་རེད། དེ་བས་ན་གཞོན་དེ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་ང་ཚོའྤྱི་གནའ་

རབས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་དག་དུས་ཚོད་ཐུང་དང་། སྟབས་བདེ་མོ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ནང་ཤེས་ཐབས་ཤྤྱིག་ཡོད་དང་མེད་

དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་རེད། ང་ཚོའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་གནའ་རབས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིག་པ་སོགས་གནའ་

རབས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་རྣམས་ལ། ད་ལྟའྤྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྤྱིས་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ཞྤྱིག་ལ་དཀའ་ལས་མང་

པོ་ཞྤྱིག་རྒྱག་མྤྱི་དགོས་པར་རགས་ཙམ་ཞྤྱིག་ཤེས་ཐུབ་པའྤྱི་སློབ་སོང་བྱེད་ཐབས་དང་ཁྤྱིད་ཐབས། སློབ་

དེབ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡྤྱིན་པར་འདོད་ཅྤྱིང་། ལམ་དེ་བཟོ་མ་ཐུབ་ཚེ་ང་ཚོའྤྱི་རྤྱིག་གནས་

གསར་རྤྱིང་གྤྱི་བར་གྤྱི་འབྲེལ་བ་འདྤྱི་ཆད་འགོ་བར་འདོད། དེ་ནས་གཞན་ཞྤྱིག་ནྤྱི་ང་ཚོའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་སེས་བུ་

དམ་པ་རྣམས་ཀྤྱི་ཆེ་བའྤྱི་ཡོན་ཏན་དང་ཁོང་རྣམས་པ་སེས་བུ་དམ་པ་ཡྤྱིན་ལུགས་ཏེ། ཡྤྱིན་གཅྤྱིག་མྤྱིན་

གྤྱིས་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྤྱི་སྟེང་བལྟ་དགོས་པ་ཞྤྱིག་ར་ྤྱིད་ནས་མ་རེད། ཆོས་ལ་

དད་པ་བྱེད་མཁན་ཞྤྱིག་གྤྱིས་བལྟས་ན་ཁོང་རྣམས་པ་སེས་བུ་དམ་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་དང་། ཆོས་ལ་དད་པ་

མེད་མཁན་ཞྤྱིག་བལྟས་ཁོང་རྣམས་པའྤྱི་སྟེང་དུ་སེས་བུ་དམ་པའྤྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཡང་མེད་མཁན་དེ་འདྲ་

ཞྤྱིག་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་ར་བ་ྤྱིད་ནས་མ་རེད། ང་ཚོ་བོད་ལའང་འཇྤྱིག་རེན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྤྱི་

མྤྱིག་གྤྱིས་བལྟས་ན་གེང་འོས་པ་དང་བསྔགས་འོས་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱོན་མོངས་ཡོད་རེད། དེ་བས་

ཁོང་རྣམས་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་དེའང་ང་ཚོ་སེ་བོ་ཐུན་མོང་གྤྱི་བསམ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ཐོག་ནས་

འགེལ་བཤད་བརྒྱབ། སེས་བུ་ཐུན་མོང་གྤྱི་བསམ་ཚོད་མཐུན་པར་སེམས་ལ་ཤར་ཐུབ་པ་ཞྤྱིག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་

གལ་ཆེན་ཞྤྱིག་ཏུ་མཐོང་ནས། ང་རང་གྤྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ཐོག་ནས《རོགས་བརོད་འདུན་

ལེགས་མ》འདྤྱི་ཁྤྱིད་ཁུལ་བྱས་ཤྤྱིང་། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་སོགས་པ་སྔར་བོད་ཀྤྱི་སེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྤྱི་ལོ་

རྒྱུས་དེ་ལྟར་འཇྤྱིག་རེན་ཐུན་མོང་གྤྱི་བསམ་བོ་དང་འཚམ་པའྤྱི་སྟེང་ནས་ཅུང་ཟད་རེ་བཤད་ན་ཡག་པོ་

རེད་འདོད། 
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དི་བ་དྲུག་པ། སྐུ་ིད་ཀི་ད་ལོ་དཔར་དུ་བཏབ་པའ《ིརང་ལམ་རང་འཚོལ》ཅླེས་པའི“རང”དླེ་ཅི་ཧ་བུ་

ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་པ་རླེད། དླེ་མི་རིགས་རང་གི་མདུན་ལམ་དླེ་རང་ིད་ཀིས་འཚོལ་

དགོས་པའི་ཆླེ་བ་བཨན་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ཆོས་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་རང་གི་མདུན་ལམ་གང་ཡིན་པ་དླེ་

འཚོལ་དགོས་ཚུལ་རླེད། ཡང་ན་་སིྤྱ་ཚོགས་ཀི་ཤླེས་ཡོན་པ་དང་བོད་འབངས་སིྤྱའི་རྒྱུན་ཤླེས་ཀི་རྨང་

གཞི་ཨླེང་ནས་རང་ལམ་རང་གི་འཚོལ་དགོས་ཚུལ་བཨན་པ་ཡོད་པ་རླེད་ལགས། དླེར་མ་ཟད“རང་

ལམ་རང་འཚོལ”ཅླེས་པའི་བརོད་བྱ་འདི་ཧ་བུ་ཞིག་བདམས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་

གང་ཡིན། དླེས་དླེང་གི་སིྤྱ་ཚོགས་ཀི་ང་ཚུལ་ཅི་ཧ་བུ་ཞིག་ཚུལ་ང་དང་མཚོན་པར་བྱས་པ་རླེད་

ལགས།  

ཞལ་ལན། འདྤྱི་གཙོ་བོ་དགོན་སེ་ནང་གྤྱི་སློབ་གསོ་དང་དགོན་སེ་ནང་གྤྱི་སློབ་གསོར་ལྟ་སྟངས་སྐོར་ཀྤྱི་

འཆད་ཁྤྱིད་ཁ་ཤས་ཕོགས་བསྡུས་བྱས་ནས་བྲྤྱིས་པའམ་གཏམ་བཤད་ཁ་ཤས་ཡྤྱིག་ངོར་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་དུ་ཕབས་

པའྤྱི་དཔེ་ཆ་ཞྤྱིག་རེད། ཁོྱད་ཀྤྱིས་འདྤྱི་མྤྱིང་གྤྱི་སྐོར་ནས་དྲྤྱི་བ་བྱས་འདུག་མོད། དེར་ང་ལ་དམྤྱིགས་བསལ་

གྤྱི་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ཞེས་པ་ཞྤྱིག་བཤད་རྒྱུ་ཅུང་མྤྱི་འདུག ང་ཚོ་སུ་དང་སུ་ཡྤྱིན་ན་ཤེས་རྤྱིག་སེ་ཚན་གང་དང་གང་

ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་རུང་སོ་སོའ་ིལམ་སོ་སོས་བཙལ་ནས་སོ་སོའ་ིསོ་སོ་སོབས་དགོས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་སོབ་པ་པོ་

གཞན་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། སྤྱིར་བཏང་གྤྱི་ང་ཚོ་སེས་བུ་སེར་རེ་རེ་འཁོར་བའྤྱི་གནས་ནས་རང་

གྤྱིས་རང་སོབ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་སོབ་པ་པོ་གཞན་མེད་ཟེར་བ་འདྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་གཞྤྱི་རའྤྱི་

མཚན་ྤྱིད་ཀྤྱི་ལྟ་བ་ཞྤྱིག་རེད། འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་བྱ་བ་གང་དང་གང་ལས་རྤྱིགས་གང་དང་གང་ལ་སར་རུང་

ཕྤྱི་མཐུན་རེན་དང་གཞན་གྤྱི་མཐུན་རེན་ཅུང་ཙམ་རེ་ཡོང་སྤྱིད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ར་བའྤྱི་ཆ་ནས་རང་

གྤྱི་ལམ་ཁ་རང་གྤྱིས་བཙལ་ནས་རང་གྤྱི་མདུན་ལམ་རང་གྤྱིས་བཙལ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རེད་

དགོས་པའྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྤྱིག་རེད། དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ཐོག་ནས་མྤྱིང་དེ་བཏགས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་

ཅུང་མྤྱི་འདུག 

དི་བ་བདུན་པ། ད་དུང་སྐུ་ིད་ཀིས་ཚད་མ་རིག་པའམ་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་འདི་ནང་པའི་ཆོས་

གཞུང་གི་སིྤྱ་སྒྲོམ་ནས་ཚུར་དམིགས་སུ་བཏོན་ནས། དླེ་ནི་ཀྵ་སླེར་ཐུན་མོང་གི་སང་བྱར་ངོས་འཛིན་
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བྱས་པ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་གནད་ལ་ཁླེལ་བའི་དགོངས་པ་ཞིག་རླེད། དླེང་སང་འཛམ་གིང་གི་ཡུལ་ལུང་

གང་ཡིན་རུང་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ཞླེས་རིག་པ་ཁླེར་ཚུགས་ཅན་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་གྲུབ་

ཡོད་པར་མ་ཟད། དླེའི་སྐོར་ལ་འཛམ་གིང་སིྤྱར་སྐད་གགས་ཆླེ་བའི་མི་་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱོན་འདུག་

ཅིང་། རང་རླེའི་བོད་ལ་མཚོན་ནའང་གཏན་ཚིགས་རིག་པའམ་ཚད་མ་རིག་པའི་མཁས་ཅན་གསླེར་

རིའི་ཕླེང་བ་ཧར་མདོ། ཥན་གགས་ཀི་ཆ་ནས་ཏན་ཏན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་དང་མི་རིགས་གཞན་པའི་

གངས་ཚད་ལས་དམའ་བའི་ང་ཚུལ་ཞིག་འདུག་པས། དླེ་ནི་གཏན་ཚིག་རིག་པ་འདི་ཀྵ་སླེར་ཐུན་

མོང་གི་ང་ངོར་རྒྱ་ཆླེར་དར་དགོས་པའི་རྒྱུ་ཨླེན་འདི་ལ་ངོས་འཛིན་དླེ་འད་ཞིག་མ་བྱུང་བ་ལས་

བཀྵླེད་པའི་འབས་བུ་ཡིན་ནམ། རང་རླེའི་ཀྵླེས་བོ་ཕལ་མོའི་ང་ངོར་ཚད་མ་རིག་པའམ་གཏན་ཚིགས་

རིག་པ་འདི་དགོན་ཫླེའི་མས་ལླེན་དང་སང་བྱ་འབའ་ཞིག་ལ་ངོས་བཟུང་ནས། འདི་ལ་དང་དོད་དང་

མས་འཇོག་ཞླེ་དག་གནང་གི་མླེད་པའི་ང་ཚུལ་ཞིག་འདུག་ཨླེ། ཐ་ན་རང་རླེའི་བོད་ཀི་མཁས་དབང་

ཆླེན་མོ་ཆབ་སླེལ་ཚེ་བསན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཀང་སོྔན་མར་སོབ་ཁིྲད་ཀི་སྐབས་སུ་སོབ་མ་ཚོར། 

“ཨ་ཙི། སོབ་གྲྭ་ཆླེན་མོའི་སོབ་མ་ཚོར་ཚད་མ་རིག་པ་འཁིྲད་ཡ་ལ་ཆོ་ཁོན་ནས་མི་འདུག བསྡུས་གྲྭ་དླེ་

ཚོ། དགླེ་འདུན་པའི་སོང་ཡ་དླེ་ཁིྲད་ནས་ག་རླེ་བྱླེད་དགོས་རླེད”ཅླེས་གསུངས་མྱངས་མོད། ཁོ་བོ་དླེ་

ལས་ཪོག་སྐུ་ིད་ཀི་ཧ་བ་དླེ་ལ་མོས་མཐུན་ཆླེན་པོ་ཡོད། དངོས་གནས་དང་གནས་ཡིན། སྐུ་ིད་ཀི་

དགོས་པ་གང་གི་དབང་གིས་ཧ་བའམ་དགོངས་གཞི་དླེ་བཏོན་པ་ཡིན་ལགས། ཁོ་བོ་ཀྵླེས་ཐོབ་ཤླེས་རབ་

དང་སོང་ཨོབས་ཀི་བོ་དམན་པས་སྐུ་ིད་ཀིས་དླེའི་སྐོར་ལ་ཧ་ཚུལ་ཅིག་གསུངས་རོགས་གནང་།  

ཞལ་ལན། དེ་ནས་ཚད་མ་རྤྱིག་པ་དང་གཏན་ཚིགས་རྤྱིག་པ་འདྤྱི་ས་སེར་ཐུན་མོང་གྤྱིས་སང་ན་འགྤྱིག་

པའྤྱི་སྐོར་གྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྤྱིག་ཤོད་ཟེར་འདུག ད་དེ་ངའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡྤྱིན་ན་ནང་བའྤྱི་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་གཙུག་

ལག་རྤྱིག་གནས་འདྤྱི་ལ་གཞྤྱི་ཡྤྱི་གནས་ཚུལ་དང་ལམ་གྤྱི་གནས་ཚུལ། འབྲས་བུའྤྱི་གནས་ཚུལ་ཞེས་དེ་

འདྲ་གསུམ་གྤྱི་ནང་དུ་གྲུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་གཞྤྱི་ཡྤྱི་གནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ན་སོ་སོ་ལ་མོས་པ་ཡོད་ན་

སུས་སང་རུང་སང་འོས་པ་ཞྤྱིག་རེད། སྤྱིར་བཏང་སོ་སོ་ལ་མོས་པ་ཡོད་ན་ལམ་དང་འབྲས་བུའྤྱི་རྣམ་གཞག་

སོྟན་པའྤྱི་གཞུང་རྣམས་སང་ནའང་མྤྱི་ཆོག་རྒྱུ་ཅྤྱི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་མོད། གཞྤྱི་ཡྤྱི་གནས་ལུགས་སོྟན་པ་



 

131 
 

འདྤྱིའྤྱི་ནང་ན་བང་དོར་དང་དད་འདུན་དེ་འདྲེས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཤེས་བྱ་གཞྤྱིའྤྱི་གནས་ལུགས་ཅྤྱི་ཞྤྱིག་

ཡྤྱིན་པ་དེ་གཏན་ལ་ཕབས་ཡོད་པས་དེ་ས་སེར་སུ་ཡྤྱིན་རུང་སང་འོས་པ་ཞྤྱིག་རེད་འདོད། དེ་ནས་ཚད་མ་

རྤྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ན་གཙོ་བོ་དེ་དག་ཇྤྱི་ལྟར་སང་དགོས་པའྤྱི་སང་ཐབས་ཏེ་ཐབས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་

རེད། རགས་རྤྱིགས་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ན་ངོ་བོ་གནས་ལུགས་ལ་བརྡར་ཤ་གཅོད་ཚུལ་གྤྱི་ཐབས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་

སོྟན་བཞྤྱིན་ཡོད་པས། དེ་ཚོའྤྱི་ནང་ལ་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མེད་དང་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཡོད་པའྤྱི་རྤྱིག་

གཞུང་ཞྤྱིག་མ་རེད། དེ་ངའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡྤྱིན་ལ་དེ་ང་གཅྤྱིག་པུའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡང་མ་རེད་དེ་དེ་འདྲའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་

འཛིན་མཁན་མང་པོ་འདུག 

དི་བ་བརྒྱད་པ། སྐུ་དི་ཀིས་བརམས་ཆོས་འདི་དག་སྔ་ཕི་རིམ་པར་འདི་ཧར་འཇོག་དགོས་པ་དླེས་སྐུ་

ིད་ཀི་བསམ་བོའི་སྒྲིག་གཞི་དང་རིག་གཞུང་གི་བསམ་བོ་ཅི་ཧ་བུ་ཞིག་ཆགས་པའམ་གྲུབ་ཡོང་གིན་

ཡོད་རླེད་ལགས།  

ཞལ་ལན། དྲྤྱི་བ་འདྤྱིར་ང་ལ་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་ཅྤྱི་ཡང་མེད་དེ། འདྤྱི་ང་རང་གྤྱི་བསམ་བཞྤྱིན་གོ་རྤྱིམ་ཞྤྱིག་

བསྤྱིགས་ནས་བཤད་པ་དང་། ལས་པ་ཞྤྱིག་མ་ཡྤྱིན་པར་དཔེ་ཆ་དེ་དག་སྔ་གཞུག་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་ཐོན་

ཡོང་བ་རེད། དེའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་དེར་ཅུང་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་མྤྱི་འདུག 

དི་བ་དགུ་བ། སིྤྱར་རང་རླེའི་བདོ་ཀི་མཁས་པ་སྔ་མའི་ལུགས་སོལ་ལ་སོབ་ཁིྲད་དང་གཞུང་འགླེལ་གང་

བརམས་མདོ། དླེའི་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་རྒྱབ་སླེན་ལུང་ནི་ཕལ་ཆླེར་བརྒྱ་ཆ་གོ་དགུ་སངས་རྒྱས་ཀི་

གསུང་དང་མདོ་་ཚོགས། རྒྱ་གཞུང་སོགས་ཀི་ཕི་མོ་ཨང་ཨང་ལས་དངས་བ་ལས། སྐུ་ིད་ཇི་བཞིན་

དླེང་རབས་ཀི་ཕིའི་རིག་གནས་དང་མཁས་པའི་གསུང་ལུང་དུ་འདླེན་པའི་ང་ཚུལ་མི་འདུག འོ་ན། སྐུ་

ིད་ནས་བསམ་བོ་དང་རིག་པ་ཁོད་ཡངས་མོ་དླེས་ཕིའི་ཐུན་མིན་རིག་གནས་ཀི་ཥིང་ཨོབས་དང་ང་

ཚུལ་དག་ནང་འདླེན་དང་བླེད་སོྤྱད་བྱླེད་པ་ལ་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་ཅི་ཞིག་ཡོད། དླེས་སྐུ་ིད་

ཀི་ནམ་ཞར་གསུང་བའི་དུས་རབས་ཀི་འཕླེལ་འགོས་དང་བསྟུན་པ་དང་དུས་བསྟུན་གོང་འཕླེལ་གི་

བསམ་བོའི་མངོན་ཕོགས་ཞིག་མཚོན་ནམ། དླེ་མིན་སྐུ་དི་ཀིས་ནམ་རྒྱུན་འཆད་ཁིྲད་དང་ཞལ་བཀྵ་

གནང་བའི་གོ་རིམ་ཁོྲད་དུ་ས་དགླེ་བཀའ་ཤིང་གི་གྲུབ་མཐའི་འཁླེར་སོ་མླེད་པར་གང་ལ་གནས་ལུགས་
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དང་བདླེན་པ་ཡོད་ན་མིག་ཧོས་དང་ཡི་རངས་ཀི་གཞིར་འཛིན་པའི་ང་ཚུལ་ཅིག་འདུག་པའི་ང་བ་

བྱུང་བས། དླེས་སྐུ་ིད་ནི་གྲུབ་མཐའི་ཆགས་ཫང་དང་ཕོགས་རིས་མླེད་པའི་ཀྵླེས་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་

མཚོན་ཐུབ་ཅླེས་བཤད་ན་འགིག་གམ། དླེའི་སྐོར་ནས་ཅིག་གསུངས་རོགས།  

ཞལ་ལན། འདྤྱིར་ཁྱེད་ཀྤྱིས་ཕྤྱི་གྤྱིང་བའྤྱི་ལུང་འགའ་རེ་འདྲེན་གྤྱིན་འདུག་སྟེ་དེའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྤྱི་ཡྤྱིན་ཞེས་

དྲྤྱིས་འདུག ད་དེར་རྒྱུ་མཚན་འགའ་རེ་ཡོད་རྒྱུ་རེད་དེ། གཅྤྱིག་ཏུ་དེང་སང་བརྡ་འཕྤྱིན་སྟབས་བདེ་བ་དང་

ང་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་ཡྤྱིག་ཐབས་ཆག་རེ་ཤེས་ཀྤྱིན་ཡོད་རེད། དེ་ལྟར་ན་བོད་རང་གྤྱི་མཁས་པ་རང་

བ་མ་ཡྤྱིན་པར་གཞན་པའྤྱི་གསུང་ལ་ཅུང་ཟད་རེ་ལྟ་བཞྤྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་འཚམ་རེར་

སློབ་ཁྤྱིད་རེ་བྱས་པ་དང་རོམ་རེ་བྲྤྱིས་པ་འདྤྱི་འདྲའྤྱི་སྐབས་སུ་དེ་དག་དྲན་དུས་ལུང་དུ་དྲངས་པ་རེད། 

གྤྱིས་སུ་སྤྱིར་བཏང་གྤྱི་བདེན་དོན་ཞེས་པ་འདྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་དང་རྒྱལ་མཚམས། ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་དད་འདུན་

ལ་སོགས་ཀྤྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར། བདེན་དོན་ནྤྱི་འགོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་གོང་ན་ཡོད་པའྤྱི་གནས་

སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་རེད། དེ་ནས་བདེན་པ་དངོས་སུ་བརོད་པའྤྱི་གཏམ་ཡྤྱིན་ཚེ་དེར་སུས་སྐད་ཆ་ཡྤྱིན་རུང་

ལེགས་བཤད་བྱྤྱིས་པའྤྱི་ངག་ལས་ཀང་། མཁས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ཡོངས་སུ་ལེན་ཞེས་སྔར་གྤྱི་བོད་ཀྤྱི་མཁས་

པ་རྣམས་ཀྤྱི་སྤྱིང་སོྟབས་ཀྤྱི་ཁོད་དུ་དེ་ཡོད་པས། དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡྤྱིན་རྒྱུ་རེད་འདོད། 

དི་བ་བཅུ་བ། སིྤྱར་སྐུ་ིད་ཀི་དགོངས་པ་དང་བསམ་བོ་དླེས་ང་དང་ང་འད་བའི་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་

ང་ངོར་བག་ཆགས་དང་ཤུགས་རྒྱུན་ཆླེན་པོ་ཐླེབས་ཡོད་པ་རླེད། དླེའི་མ་ཟད་ནམ་རྒྱུན་སྐུ་ིད་ཀི་

སྐོར་ཁ་བཀྵ་བྱླེད་དུས་རང་སོ་སོར་སྐུ་ིད་ཀི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཨླེང་ན་བཤད་རྒྱུན་དང་སྐད་ཆ་འད་

མིན་འདུག་ཨླེ། ཐ་ན་སྐུ་ིད་ཀིས་ཡུལ་དབུས་ནས་བསབ་པ་སོབ་གླེར་གནང་སའི་གདན་སའི་སྐོར་

ལའང་སླེར་འབས་སོགས་རོད་ཤོག་་ཚོགས་ཤིག་འབྱུང་ཀུན་འདུག་པས། དླེ་དག་ལས་མ་སོགས་པ་

དང་ལོག་པར་སོགས་པ། ཐླེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་གྱུར་བ་དག་སླེལ་བར་སྐུ་ིད་ནས་རང་གི་བྱུང་བའམ་ཡང་མི་

ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་སྐོར་ཅིག་གསུངས་ན་ལགས།  

ཞལ་ལན། ངའྤྱི་ཕ་ཡུལ་རྔ་བ་རོང་གྤྱི་ཁ་ཤུལ་ར（ོརོ་ནྤྱི་ཡུལ་སྐད་དེ་སེ་བའྤྱི་དོན）ཞེས་པ་དེ་རེད། ཁྱྤྱིམ་ཚང་

གྤྱི་མྤྱིང་ལ་སོ་ནན་ཚང་ཟེར་བ་དང་ཕ་རྒན་གྤྱི་མྤྱིང་ལ་བརོན་འགྲུས་སམ་སོ་བརོན་ཞེས་འབོད། མ་རྒན་གྤྱི་
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མྤྱིང་ལ་སོན་དཀར་ཅེས་འབོད། སྤྱི་ལོ༡༩༧༦ལོར་སེས། ང་རང་ཆུང་དུས་ཀྤྱི་འཚོ་བར་ཕྤྱིར་དྲན་གྤྱི་རྤྱིན་

ཐང་དང་དོན་དག་ཆེན་པོ་མྤྱི་འདུག  སྐབས་དེ་དུས་མམ་ལས་ཀྤྱི་སྐབས་རེད། ང་ཚོའྤྱི་ཁྱྤྱིམ་ཚང་གྤྱི་ཕ་

རྒན་དང་མ་རྒན། ཨ་ཅེ་བཅས་རྒྱུན་པར་ལས་ཀར་འགོ་དགོས་ཡས་འདུག དེ་ནས་ངས་ལོ་ཚོད་ནམ་ཡྤྱིན་

ཆ་མ་འཚལ་མོད། སྐབས་ཤྤྱིག་ཞྤྱིང་ས་དང་སོ་ཕྱུགས་སོགས་སོ་སོར་སེར་ལ་དབང་བར་བྱས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྤྱི་སྤྱིག་ལམ་ཅུང་ལྷོད་པ་དང་ཕ་རྒན་རྒྱུན་པར་ཕྤྱི་ལོག་ཏུ་ཚོང་བྱེད་པར་འགོ། ངེད་གྤྱི་ཁྱྤྱིམ་ན་ང་ལས་ཆེ་

བའྤྱི་སྤུན་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་དེའྤྱི་མྤྱིང་ལ་འཇྤྱིགས་མེད་ཟེར་ཞྤྱིང་ང་ལས་ལོ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆེ་བ་ཡོད། ང་རང་ཆུང་བའྤྱི་

དུས་ཁྱྤྱིམ་ཚང་གྤྱི་སོ་ཕྱུགས་སོགས་འཚོ་སོང་བྱས་ནས་ཆུང་དུས་ལོ་བརྒྱད་ཡན་གྤྱི་མྤྱི་ཚེ་བསལ་བ་རེད།  

ཞྤྱིང་བའྤྱི་ཁྱྤྱིམ་ཚང་དཀྱུས་མ་ཞྤྱིག་གྤྱི་འཚོ་བ་སེལ་སྟངས་ལྟར་དུ་འཚོ་བ་ལས་གཞན་པའྤྱི་དམྤྱིགས་བསལ་

གྤྱི་ཁྱད་ཡོན་དང་དོན་དག་མྤྱི་འདུག ལོ་བརྒྱད་དང་ཕེད་ཀ་སྟེ་སློབ་སྐབས་གཅྤྱིག་གྤྱི་སློབ་ལོ་གསར་ཚེས་

ལ་ང་ང་རང་ཚོའྤྱི་སེ་བ་ཁ་ཤུལ་སེ་བའྤྱི་སློབ་ཆུང་དུ་སློབ་གྲྭར་སོང་བ་ཡྤྱིན། སློབ་གྲྭར་ཁོྱན་ལོ་གསུམ་མམ་

ཡང་ན་ལོ་གཅྤྱིག་དང་ཕེད་ཀ་མ་གཏོགས་སོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལོ་གཅྤྱིག་དང་ལོ་ཕེད་ཡྤྱིན་ནམ་ལོ་གཅྤྱིག་

ཡྤྱིན་ངས་གསལ་བོ་ཞྤྱིག་དྲན་མ་སོང་། གང་ལྟར་དུས་ཚོད་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་ལ་དེར་སོང་བ་རེད། ཤར་བའྤྱི་དགེ་

རྒན་དར་རྒྱས་ཟེར་བ་ཞྤྱིག་ཡོད། དེ་དེང་སང་རྔ་བ་ཁུལ་གྤྱི་རོམ་སྒྱུར་ཅུད་ནང་བསད་པ་ལ་སོགས་དེ་འདྲ་

མང་བའྤྱི་ལས་ཀ་བྱས་ཤྤྱིང་། དེང་སང་ཕལ་ཆེར་ལས་ཁྱེར་ངལ་གསོ་བྱས་ཡོད་རྒྱུ་རེད། དེ་ང་ཚོའྤྱི་ཀོག་སློབ་

པའྤྱི་དགེ་རྒན་རེད། དེ་མྤྱིན་ང་ཚོ་ཁ་ཤུལ་ནས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དགེ་རྒན་མཆོག་ཁོ་ཟེར་བ་ཞྤྱིག་དང་། དེ་མྤྱིན་རྒྱ་

རྤྱིགས་ཀྤྱི་དགེ་རྒན་རེ་ཡོད་མོད། དེ་དག་གྤྱི་མྤྱིང་ཡང་གསལ་བོར་དྲན་གྤྱིན་མྤྱི་འདུག  གང་ལྟར་སློབ་ཆུང་

དེར་ལོ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ནམ་ལོ་གཅྤྱིག་དང་ཕེད་ཡྤྱིན་མྤྱིན་གསལ་བོ་ཞྤྱིག་དྲན་གྤྱིན་མྤྱི་འདུག་མོད། དེར་སོང་

བའྤྱི་འབྲས་བུ་འདྲ་བོ་བོད་ཡྤྱིག་ཀོག་པར་དགའ་སྡུག་མེད（དཀའ་ངལ་མེད）པ་དང་། ཀོག་ཤར་སེ་བྱང་

ནས་མ་ཚད་ཡྤྱི་གེ་ཅུང་ཟད་རེ་འདོན་ཐུབ་པའྤྱི་གནས་བབ་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་ཆགས་སོང་། དེ་མ་གཏོགས་རྒྱ་

ཡྤྱིག་སོགས་མཚོན་པ་ཙམ་རེ་ཁྤྱིད་པའྤྱི་བག་ཆགས་འདུག་མོད་ང་རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཅྤྱི་ཡང་ཤེས་མ་སོང་། 

དགེ་རྒན་གྤྱིས་ཀང་དོན་དམ་པའྤྱི་ཁྤྱིད་པའྤྱི་སྣང་བ་ཡང་མྤྱི་འདུག བོད་ཡྤྱིག་གྤྱི་ཀོག་དེ་ནས་བསླབས་པས་

གང་ལྟར་ཐོག་མར་དེ་ནས་ཤེས་པ་རེད།  
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གཞུག་ནས་ངེད་སྤུན་གྤྱིས་རྔ་ཡུལ་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པ་ནས་གྲྭ་བ་བྱེད་རྒྱུ་བྱས་པ་དང་། དེའང་ང་རང་

ཚོའྤྱི་འཚོ་བའྤྱི་ཁོར་ཡུག་གྤྱི་ཤུགས་རེན་གྤྱིས་སོ་སོ་ཡྤྱིན་ཡང་གྲྭ་བ་བྱེད་པར་ཧ་ཅང་འཐད་པ་དང་མོས་པ་

འདུག  དེ་ནས་ལོ་དགུར་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སློབ་སྐབས་དེར་སློབ་གྲྭ་མྤྱི་འགོ་བར་གྲྭ་བ་བྱེད་རྒྱུར་གཏན་ཁེལ་ནས་

ལོ་གཅྤྱིག་ལ་རང་ཁྱྤྱིམ་དུ་བསད་པ་རེད། སྐབས་ཐོག་དེར་ང་ཚོའྤྱི་ཡུལ་ཚོའྤྱི་སློབ་ཆུང་གྤྱི་དགེ་རྒན་རེ་ངེད་

ཚང་དུ་ཡོང་ནས་སློབ་གྲྭ་ཐོངས་དང་རྤྱིག་པ་ཡག་པོ་འདུག་པས་སློབ་སོང་ཡག་པོ་ཡོང་བར་བཤད་མོད། ཕ་

རྒན་གྤྱིས་གྲྭ་བ་བྱེད་རྒྱུར་གཏན་ཁེལ་བས་ཞེས་སློབ་གྲྭར་མ་སོང་བ་རེད། དེ་དུས་སོ་སོ་ཡྤྱིན་རུང་རང་ངོས་

ནས་གྲྭ་བ་བྱེད་རྒྱུར་མོས་པ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་མྤྱི་མོས་བཞྤྱིན་དུ་ཕ་མས་སློབ་གྲྭ་ནས་བཙན་གྤྱིས་ཕྤྱིར་

བངས་བ་འདྲ་གཏན་ནས་མ་རེད།  

ལོ་བཅུའྤྱི་སྟེང་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པའྤྱི་ནང་དུ་ཞུགས་ཤྤྱིང་ཕལ་ཆེར་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔའྤྱི་ལོ་ཡྤྱིན་པར་སེམས། 

ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པར་ཐོན་ནས་ཤག་གྤྱི་དགེ་རྒན་དབུར་ཆུང་ཨ་ལགས་དགེན་ཆོས་གགས་ཞེས་པ་དེ་ཡྤྱིན་ལ། ད་

ལྟའང་འཚོ་བཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་དགུང་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་ཟྤྱིན་ཡོད་ས་རེད། ཤག་གྤྱི་དགེ་

རྒན་ཅེས་པ་ནྤྱི་ཤག་གམ་འདུག་ས་དེ་རེད་ལ་དེ་ང་རང་གྤྱི་ཁྱྤྱིམ་ཚང་ནས་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་བཅོལ་

བཞག་པ་རེད། ང་ཚོའྤྱི་ནང་ནས་ཤག་གྤྱི་དགེ་རྒན་དང་འོར（ཀོག）རྒྱུགས་དགེ་རྒན་ཅེས། ད་གཙོ་བོ་རྤྱིག་

གནས་སློབ་པའྤྱི་དགེ་རྒན་འོར་རྒྱུགས་དགེ་རྒན་ཅེས་པ་དེ་རེད་དེ་ཐ་སད་གཙོ་བོ་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པའྤྱི་ཆེད་

སོད་ཐ་སད་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན། གང་ལྟར་ཤེས་ཡོན་སློབ་པའྤྱི་དགེ་རྒན་ཏེ་ཨ་ཁུ་བོ་བརན་ཅེས་པ་དེ་ཡྤྱིན་ལ་ངའྤྱི་

དགེ་རྒན་ཡོད་ན་མེད་ནའྤྱི་གཙོ་བོ་དེ་རེད་མོད། ད་ལྟ་འཚོ་བཞུགས་གནང་མེད་པར་གནའ་ནས་གཤེགས་

ཚར་བ་རེད།       

དེ་ནས་ལོ་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ལོར། ང་རང་ཁ་དོག་དཀར་དམར་གྤྱི་འཛིན་གྲྭའྤྱི་སོར་དཔོན་དུ་བཞག དེ་

ནས་དངོས་སུ་འདུག་རྒྱུ་དེ་བཅུ་གསུམ་གྤྱི་ལོ་ཡྤྱིན་མོད། སོར་དཔོན་ལ་མདུད་པ་འཕངས་ནས་འཛིན་གྲྭའྤྱི་

སོར་དཔོན་གྤྱི་འགན་ཁུར། དེ་ལྟར་ཁ་དོག་དཀར་དམར་ནས་བསྡུས་གྲྭ་ཆ་ཚང་། བོ་རྤྱིགས་རགས་རྤྱིགས་

དེ་དག་སློབ་སང་བྱས་ནས་རོད་པ་རོད་རྒྱུགས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བྱས་ཤྤྱིང་། ཁོྱན་བསོམས་སྔ་ཕྤྱིར་ལོ་

བཅུ་གཅྤྱིག་ལ་འཛིན་གྲྭའྤྱི་སོར་དཔོན་གྤྱི་འགན་ཁུར་པ་ཡྤྱིན། དེ་ནས་དགུ་བཅུ་གོ་དྲུག་གྤྱི་ལོར་ངའྤྱི་དགེ་
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རྒན་ཨ་ཁུ་བོ་བརན་སྐུ་གཤེགས། 

 སྤྱི་ལོ༡༩༩༨ལོའ་ིསྤྱི་ཟ༣པའྤྱི་ཚེས་པ༢༠ྤྱིན་ནས༢༠༠༡ལོའ་ིསྤྱི་ཟ༡༡པའྤྱི་ཚེས༣༠ྤྱིན་བར་ངལ་

རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཀྤྱི་ལས་སྐལ་ཐེངས་ཤྤྱིག་རེག་པས། སྐབས་ཐོག་དེར་ང་ཚོའྤྱི་འཛིན་གྲྭའྤྱི་ཕར་ཕྤྱིན་གྤྱི་

དགེ་འདུན་ྤྱི་ཤུའྤྱི་མཚོན་བྱ་དོན་གྤྱི་རྣམ་གཞག་དེ་རོད་བཞྤྱིན་ཡོད། དེ་ནྤྱི་ང་ཚོ་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པའྤྱི་རོད་

ཡྤྱིག་ཅྤྱིག་རེད་དེ། དགོན་པ་སོ་སོའ་ིརོད་ཡྤྱིག་ཅུང་ཟད་རེ་མྤྱི་འདྲ་མོད་གང་ལྟར་གཞུང་གསར་གོང་མའྤྱི་

འཛིན་གྲྭ་སྟེ་ཕྤྱི་ལོར་ཕར་ཕྤྱིན་དངོས་གཞྤྱིའྤྱི་རེད། གཞུང་གསར་གོང་མའྤྱི་འཛིན་གྲྭ་སྐབས་དང་པོའ་ིདགེ་

འདུན་ྤྱི་ཤུའྤྱི་མཚོན་བྱ་རོད་པའྤྱི་དུས་ང་རང་ངལ་རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ལ་ཕྤྱིན་པ་རེད།  དེའྤྱི་ཡར་སྔོན་དུ་

ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པར་བསྡུས་གྲྭ་དང་རྣམ་འགེལ། བོ་རགས། ཕར་ཕྤྱིན་སོགས་ལས་དྲང་ངེས་སོགས་པ་ངས་རོད་

རྒྱུགས་བྱས་ནས་ཚར་སོང་བ་རེད།  

ང་རང་ལོ་ེར་གཅྤྱིག་གྤྱི་ཐོག་ཡས་མས་སྟེ་འཛིན་གྲྭའྤྱི་སོར་དཔོན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྐབས་ཐོག་དེར། ཚད་

མ་རྣམ་འགེལ་གྤྱི་དམ་བཅའ་འཇོག་པའྤྱི་སོལ་དེ་ང་ཚོའྤྱི་འཛིན་གྲྭའྤྱི་གསར་དུ་བཏོད་པའྤྱི་ལས་ཀ་ཞྤྱིག་

ཡྤྱིན་ཏེ། དེའྤྱི་སྔོན་དུ་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པར་ཚད་མའྤྱི་དམ་བཅའ་འཇོག་པའྤྱི་སོལ་མྤྱི་འདུག  ང་རང་ཕྤྱིར་ཐོན་

དུས་འཛིན་གྲྭའྤྱི་ཕར་ཕྤྱིན་གྤྱི་དམ་བཅའ་འཇོག་རྒྱུར་ྤྱི་མ་བདུན་ལས་མྤྱི་འདུག་ཅྤྱིང་། དེའྤྱི་འཕོར་ཡང་

ེ་བའྤྱི་དམ་བཅའ་འཇོག་ཅེས་ཕར་ཕྤྱིན་གྤྱི་དམ་བཅའྤྱི་ཡན་ལག་གྤྱི་དམ་བཅའ་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་རེད། དེ་

འཇོག་པར་ཟ་བ་ཁ་ཤས་འདུག དེའྤྱི་དུས་ཚོད་ཀྤྱི་རྤྱིང་ལ་འཛིན་གྲྭ་དང་མམ་དུ་དཔེ་ཁྤྱིད་སོགས་ལ་སོང་

བ་དང་། ཞོར་དུ་སྔོན་གྤྱི་ལོ་དུ་མའྤྱི་རྤྱིང་ཆད་སོང་བའྤྱི་སང་བྱ་རྣམས་གསབ་རྒྱུར་རང་ཀོག་དང་། ཟུར་དུ་

དགེ་རྒན་རེའྤྱི་མདུན་དུ་བཅར་ནས་དཔེ་ཁྤྱིད་སོགས་ལ་སོང་སྟེ་སློབ་སོང་བྱས་པ་ཡྤྱིན། དེ་དུས་ང་ཚོའྤྱི་

འཛིན་གྲྭའྤྱི་ཨ་ཁུ་ཆོས་འཕེལ་ཞེས་པ་དེའྤྱི་མདུན་དུ་སོང་བ་ལས་དགེ་རྒན་ཨ་ཁུ་བོ་བརན་དགོངས་པ་

རོགས་སར་བ་རེད། ད་ལྟ་དགེ་རྒན་ཆོས་འཕེལ་ཞེས་པ་དེའང་གཤེགས་ཚར་འདུག ད་ལྟ་དགེ་རྒན་ཚང་མ་

ཕལ་ཆེར་ཀོྲངས་སར་བ་རེད། དེ་ནས་ེ་བའྤྱི་དམ་བཅའ་བཞག་ཚར་ནས་ཟ་བ་༢པའྤྱི་ཚེས་༡༥ལྔར་བཞག་

ཚར། དེ་ནས་ང་ཚོའྤྱི་འཛིན་གྲྭའྤྱི་ཕར་ཕྤྱིན་གྤྱི་དམ་བཅའ་བཞག་ནས་དེར་འབྲས་རགས་ཀྤྱི་དེབ་ཞྤྱིག་ཕུད་

དགོས་ཅེས་ཚང་མས་ང་ལ་སྐུལ་བས། ངས《དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་ཀྤྱི་ལེའུ་དང་པོའ་ིམཆན་འགེལ་



 

136 
 

མདོར་བསྡུས》ཞེས་པ་ཞྤྱིག་བྲྤྱིས་ཡོད་པའྤྱི་དཔེ་ཆ་དེང་སང་ཡང་འདུག 《མཐའ་དཔྱོད་ཀེ་ཏ་ཀའྤྱི་མགུལ་

ཕེང》ཅེས་པ་དེ་འདྲ་ཞྤྱིག་ཡོད། དེ་དུས་ལོ་ན་ཆུང་པས་ང་ཚོའྤྱི་དེབ་དེ་ཡྤྱིག་ནོར་གྤྱི་མཛོད་ཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ཤག  

དེའྤྱི་དབྱར་ཁའྤྱི་ཆོས་མཚམས་གང་རའྤྱི་ནང་ང་ཚོའྤྱི་དགོན་པས་ངལ་གསོ་བྱེད་པ་རེད། དེ་བས་

གང་རའྤྱི་དབྱར་ཁའྤྱི་ཆོས་མཚམས་ནང་ང་ཡར་གྲྭ་སར་ཡོང་བ་ཡྤྱིན། གྲྭ་སར་ཐོན་ཡོང་བའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྤྱི་

ཕ་ཡུལ་ནས་ལོ་གསུམ་འཕོ་བརླག་ཏུ་གྱུར་བས། དེའྤྱི་སོྟང་ཆ་འདྲ་བོ་དེ་ཡར་གསབ་དགོས་ཚེ་རྤྱི་འགོ་

དབེན་གནས་ཤྤྱིག་དུ་བུད་སོང་ན་སློབ་སོང་གྤྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་དང། སོ་སོའ་ིརང་ལྕོག་རྒྱག་རྒྱུ་སོགས་

དགེ་མཚན་ཡོད་པར་འདོད་ནས། ང་གྲྭ་སར་ཐོན་ཡོང་བ་ཡྤྱིན། དེ་དུས་ལྷ་ས་ན་ང་ཚོ་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པའྤྱི་གྲྭ་བ་

ཁ་ཤས་ཀང་འདུག ང་ཐོག་མར་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་ཞུགས་པ་དང། ཕ་ཡུལ་གྤྱི་གྲྭ་བ་དེ་ཚོ་དགེན་

ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤྤྱིས་ཀྤྱི་སློབ་ཁྤྱིད་ལ་འགོ་མུས་འདུག དགེན་ཕུན་ཙོགས་བཀྲ་ཤྤྱིས་དེ་དུས་དགུང་ལོ་ཆུང་

ཆུང་རེད། བོ་གསལ་གྤྱིང་གྤྱི་ཕོགས་ནས་དཔེ་ཁྤྱིད་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་ཞྤྱིག་རེད། ཁོང་ཚོ་དང་མམ་དུ་ང་

ཡང་དགེན་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤྤྱིས་ཀྤྱི་མདུན་དུ་དཔེ་ཁྤྱིད་ལ་སོང་བ་ཡྤྱིན། ང་རང་ཞུགས་སའྤྱི་འཛིན་གྲྭ་

དེའྤྱི་དབུ་མའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་མཐུན་སྣང་བའྤྱི་སྐོར་ནས་འགོ་བཞྤྱིན་འདུག དེ་ནས་ཁོ་ཚོ་དང་མམ་དུ་དཔེ་ཁྤྱིད་

ལ་སོང་ནས་ཟ་བ་གྤྱིས་གསུམ་ལྷག་ལ་འབྲས་སྤུངས་ནས་བསད་པ་ཡྤྱིན། དང་ཐོག་ངའྤྱི་སེམས་སུ་ཕར་

ཕྤྱིན་གྤྱི་མཇུག་སོང་མ་ཐུབ་པས་སྐབས་བཞྤྱི་བའྤྱི་འཛིན་གྲྭ་ཞྤྱིག་ནས་འགོ་ཚུགས་ནས་འགོ་བསམ་མོད། 

ཡར་ཐོན་རེས་འཛིན་གྲྭའྤྱི་སྟབས་ཀྤྱིས་དབུ་མའྤྱི་ཐད་ལ་ཁེལ་འདུག དེ་ནས་དབུ་མའྤྱི་ནང་ལ་དཔེ་ཁྤྱིད་དུ་

སོང་ནས་ཟ་གསུམ་ལྷག་ལ་བསད།  

དུས་ཙམ་དུ་སེ་ར་ནས་དགེན་ཟ་གགས་ཀྤྱིས《ར་ཤེས་ཉྤྱིཀ་ཆེན》དཔེ་ཁྤྱིད་གནང་བའྤྱི་གཏམ་

ཞྤྱིག་ཐོས་ནས། དེ་ཡང་སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡོད་པའྤྱི་དགོན་སེ་དག་ཏུ། དགེ་ལུགས་པའྤྱི་

ཕོགས་ནས་དགོན་པ་མང་ཆེ་བས་དབུ་མའྤྱི་སྐབས་སུ《དབུ་མ་དགོངས་པ་རབ་གསལ》མ་གཏོགས《ར་ཤེས་

ཉྤྱིཀ་ཆེན》དེ་འདྲ་མྤྱི་འཁྤྱིད། དེ་ནས《ར་ཤེས་ཉྤྱིཀ་ཆེན》གྤྱི་དཔེ་ཁྤྱིད་དེ་གཅྤྱིག་ཐོབ་ན་བསམ་མོད། འོན་

ཀང་། དེ་དུས་སེ་རར་ཞུགས་རྒྱུ་དེ་འབྲས་སྤུངས་ལས་ཅུང་དཀའ་བའྤྱི་ཚུལ་འདུག་སྟེ། དེའྤྱི་སྤྱིག་ཁྤྱིམས་

ཅུང་དོག རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱིས་སྟངས་འཛིན་གྤྱི་དབྱེ་བའྤྱི་མ་ཡྤྱིན་པར་དགོན་པ་རང་གྤྱི་ཞུགས་རྤྱིམ་གྤྱི་ཐད་ནས་
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ཅུང་དམ་པའྤྱི་ཚུལ་དུ་འདུག་སྟེ། ལས་སླ་བོས་ཞུགས་མྤྱི་ཐུབ། འབྲས་སྤུངས་ནས་དེ་དུས་ཡྤྱི་གེ་མེད་རུང་

གྤྱིང་བར་སོགས་ནས་བསད་ན་དགོན་པའྤྱི་བདེ་འཇགས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ལས་བྱེད་པས་སོང་ཟེར་མོད་

བསད་བསད་རུང་སོན་ཆེར་མྤྱི་འདུག  སེ་ར་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་དུས་ཡྤྱི་གེ་སོགས་ཚད་ལྡན་གྤྱི་གོ་རྤྱིམ་དེ་དག་

མེད་ན་གཏན་ནས་ཞུགས་མྤྱི་ཐུབ་པ་རེད། དེ་ནས་ཡྤྱིག་ཆ་སོགས་དེ་འདྲ་ཕ་ཡུལ་ནས་ངོ་སོད་རེ་བཏང་བ་

དང་། ེ་འབྲེལ་ཚོང་བ་རེ་གྤྱིས་འདུག་པ་དག་ལ་ང་སེ་རའྤྱི་དགེན་ཟ་གགས་ཀྤྱི《ར་ཤེས་ཉྤྱིཀ་ཆེན》གྤྱི་

དཔེ་ཁྤྱིད་ལ་འགོ་འདོད་འདུག་པས་ཐབས་ཤེས་རེ་འདུག་གམ་ཞེས་དྲྤྱིས་པ་དང་། དེ་ཚོའྤྱི་ཕར་ཚུར་ཐབས་

ཤེས་བཏང་ནས་ངོ་ཤེས་རེ་བཙལ་ནས་མཐར་སེ་རར་ཞུགས་ཐུབ་སོང་བས། འབྲས་སྤུངས་ལ་ཟ་བ་གསུམ་

ལྷག་ལས་མ་བསད་པར་སོྟན་ཁའྤྱི་དུས་དེར་ང་སེ་རར་ཞུགས་པ་དང་སྤྱི་ལོ༢༠༠༨ལོའ་ིབར་དུ་བསད་པ་

ཡྤྱིན།  

སེ་རར་སོང་ནས་ང་རང་སྐབས་བཞྤྱི་བའྤྱི་འཛིན་གྲྭར་ཞུགས་ཤྤྱིང་གྲྭ་རྒྱུན་ཅན་པོར་བསད། དེ་ལྟར་

རུང་སྐབས་བཞྤྱི་བའྤྱི་འཛིན་གྲྭ་ཡང་སེ་ར་ནས་དབུ་མ་རོད་ཀྤྱིན་འདུག་སྟེ། ཏག་ཏག་འབྲས་སྤུངས་ནས་ང་

ཚོའྤྱི་རོད་པ་དང་ཐོ་ཐུག དེ་ནས་ངས་ཕར་ཕྤྱིན་གྤྱི་སྐབས་བཞྤྱི་བ་དང་དེ་ཚོར་ཞོར་དུ་ནང་ནས་དཔེ་ཆར་

བལྟས་པ་མ་གཏོགས་འཛིན་གྲྭར་དངོས་སུ་རོད་པ་ལ་འགོ་མ་ཐུབ། དེ་ལྟར་མྤྱིང་སྐབས་བཞྤྱི་བའྤྱི་འཛིན་གྲྭ་

དེ་རེད་མོད་དོན་གྤྱི་དབུ་མ་རོད་པ་རེད། དེར་ལོ་གྤྱིས་ཡས་མས་ཤྤྱིག་ཏུ་བསད་ནས་དེའྤྱི་གོང་གྤྱི་འཛིན་

གྲྭ་སར་བ་ཡྤྱིན་ལ། འཛིན་གྲྭ་དེ་དེ་དུས་སེ་ར་ནས་དཔེ་ཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པའྤྱི་འཛིན་གྲྭ་ཞྤྱིག་རེད། དཔེ་ཆ་

ཡག་ཤོས་ཀྤྱི་འཛིན་གྲྭ་ཞྤྱིག་རེད་ལ། དེ་ཚང་གྤྱིས་ཀང་དབུ་རོད་རྒྱུའྤྱི་རྔ་མ་རོགས་མྤྱི་འདུག དེ་ནས་དེའྤྱི་

ནང་ནས་དབུ་མ་བརད་ཅྤྱིང་འདུལ་བའང་ཅུང་སོང་བ་རེད། དེ་ནས་མཛོད་ཀྤྱི་གནས་གྤྱིས་ཀྤྱི་དང་པོ་

བརད་ཅྤྱིང་གྤྱིས་པ་རོད་བཞྤྱིན་པའྤྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཕྤྱིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་པ་ཡྤྱིན། 

ཕ་ཡུལ་ནས་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན་པར་འདུག་རྒྱུ་བསད་པ་རེད་མ་གཏོགས་སྤྱིག་ཁོངས་སུ་ཅུང་མ་སོང་། 

དེ་ལྟར་ལོ་ཁ་ཤས་ལ་བར་ནས་ལྷ་སར་ཡང་ཡོང་ནས་དེ་ལྟར་ལྷག་སོང་བ་རེད། ༢༠༡༣ལོར་ང་ཚོའྤྱི་དགོན་

པའྤྱི་རོམ་ཡྤྱིག་ཐོག་ནས་དགོན་པའྤྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཅེས་པའྤྱི༼གོས་ཆོད་ཡྤྱི་གེ༽ཞེས་པ་ཞྤྱིག་

བཞག་པ་དེར། ངས་མྤྱི་འགྤྱིག་པར་བཤད་ནས་རོམ་ཡྤྱིག་སོགས་བྲྤྱིས་པས། གང་ལྟར་ང་རང་དགོན་པ་དང་
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ཁ་འབྲལ་དགོས་བྱུང་སོང་བ་རེད། བརྒྱུད་རྤྱིམ་རགས་ཙམ་བྱས་ན་དེ་འདྲ་རེད། རྒྱུས་པར་བཤད་རྒྱུའང་མྤྱི་

འདུག་ལ་བཤད་རྤྱིན་ཡང་ཅུང་ཡོད་མ་རེད།  

ལགས་སོ།། སྐུ་ཚེ་རིང་།  

མཐར་སྐུ་དི་ཀི་སྐུ་ཚེའི་རྒྱལ་མཚན་བསན་པ་དང་མཛད་ཕནི་ི་ཟླ་རྒྱས་པའི་སོྨན་ལམ་ཥིང་ནས་

འདླེབས།         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

སྤྱི་ལོ༢༠༡༨ལོའ་ིཟླ༡པོའི་ཚེས༡༣ིན།  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

139 
 

གིས་པ། ལམ་ཨནོ་བཤླེས་གླེན་བཨླེན་པའ་ིཐ་ོཡ་ིརླེའུ་མགི 

བསྟེན་གཞྤྱིའྤྱི་དགེ་རྒན། ཨ་རྤྱིག་བོ་བསྟན། དགླེ་བའ་ིབཤླེས་གླེན་དླེ་ལས་ཐབོ་པའ་ིགཞུང་ག་ིཐ་ོཡགི 

བསྟེན་ཡུལ་གྤྱི་གནས། རྔ་ཡུལ་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན། དགོན་པའི་ཚོགས་འདོན་ཆ་ཚང་། 《རྒྱན་འཇུག》 《ཀིསའིི་ལམ་རིམ།》 《རྭ་ཨོད་བསྡུས་གྲྭ》 《བོ་སགས།》 《དང་ངླེས་ལླེགས་
བཤད་ཥིང་པོ།》  《ཚད་མ་ཬམ་འགླེལ་གི་དཀའ་འགླེལ་དགོངས་པ་རབ་གསལ》གི་ལླེའུ་གིས་པ། 《ཕར་ཕིན་སིྤྱ་དོན་ཡུམ་དོན་
གསལ་བའི་སྒྲོན་མླེ》འི་སིྤྱ་དོན་སྐབས་དང་པོ་སོགས་བོ་འཛིན་ཞུས། དཔླེ་ཁིྲད་ཀི་སྐོར།  《རྭ་ཨོད་བསྡུས་གྲྭ》  《པཎ་ཆླེན་བསོད་གགས་
ཀི་གྲུབ་མཐའ།》 《རྭ་ཨོད་སགས་རིགས།》  《རྭ་ཨོད་བོ་རིག》  《ཚད་མ་ཬམ་འགླེལ་གི་དཀའ་འགླེལ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།》  
《ཀིསི་བོ་བཟང་འཕིན་ལས་ཀི་ལམ་རིམ།》  《བཨན་དར་ལྷ་རམས་པའི་དམིགས་བསག་འགླེལ་བ》སོགས་ཀི་ཁིྲད་ཐོབ་ཅིང་། 
《གསང་འདུས་འགླེལ་བ་བཞི་སྦྲགས》སོགས་ཀི་བཤད་ལུང་ཐོབ། 

 

བསྟེན་པའྤྱི་ལ།ོ 

 

དགུང་ལོ་བཅུ། 

བསྟེན་གཞྤྱིའྤྱི་དགེ་རྒན། རྡོ་ཐམས། དགླེ་བའ་ིབཤླེས་གླེན་དླེ་ལས་ཐབོ་པའ་ིགཞུང་ག་ིཐ་ོཡགི 

བསྟེན་ཡུལ་གྤྱི་གནས། རྔ་ཡུལ་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན། དགུང་ལོ་ི་ཤུའི་ཨླེང་དགླེ་རྒན་འདིས་ཁོང་གི་དགླེ་ཚུལ་གི་སོབ་དཔོན་དང་བཥླེན་རོགས་ཀི་མཁན་པོ་མཛད་ཅིང་། དླེ་ནས་བཥླེན་

རོགས་སྒྲུབ།  《ལམ་རིམ་ཆླེན་མ》ོའི་བཤད་ལུང་ཆ་ཚང་ཞིག་ཐོབ། 《ཀིསི་བོ་བཟང་འཕིན་ལས་ཀི་སྔགས་བསྡུས》ཀི་ཁིྲད་ཅུང་ཟད་

ཐོབ་ཅིང་། ཁོང་ཬམ་པ་གིས་ནི་ཀིསི་དགོན་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཀི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གླེན་གཙ་ོབོ་གིས་ཡིན།  

 

 

བསྟེན་པའྤྱི་ལ།ོ 

 

དགུང་ལོ་ྤྱི་ཤུ། 
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བསྟེན་གཞྤྱིའྤྱི་དགེ་རྒན། ཆོས་འཕེལ་དང་ཡེ་

ཤེས། བཀྲ་ཤྤྱིས་སོགས། 

དགླེ་བའ་ིབཤླེས་གླེན་དླེ་ལས་ཐབོ་པའ་ིགཞུང་ག་ིཐ་ོཡགི 

བསྟེན་ཡུལ་གྤྱི་གནས། རྔ་ཡུལ་ཀྤྱིརྤྱི་དགོན། 《འཇིགས་མླེད་དབང་པོའི་ས་ལམ》 《པཎ་ཆླེན་གི་ཕར་ཕིན་སིྤྱ་མཐའ།》 《དང་ངླེས་ལླེགས་བཤད་ཥིང་པོ།》 《ལླེགས་བཤད་གསླེར་

ཕླེང།》སོགས་ཀི་དཔླེ་ཁིྲད་ནི་འཛིན་གྲྭ་གང་དུ་སོང་ན་དླེར་མམ་པརོ་སོང་ཞིང་ཐོབ། བསྟེན་པའྤྱི་ལ།ོ དགུང་ལོ་ེར་གཅྤྱིག 

བསྟེན་གཞྤྱིའྤྱི་དགེ་རྒན། ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤྤྱིས། དགླེ་བའ་ིབཤླེས་གླེན་དླེ་ལས་ཐབོ་པའ་ིགཞུང་ག་ིཐ་ོཡགི 

བསྟེན་ཡུལ་གྤྱི་གནས། འབྲས་སྤུངས་དགོན།  

《དབུ་མ་དགོངས་པ་རབ་གསལ》ཁིྲད་བཞིན་པའི་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ཤིང་། དུམ་བུ་ཞིག་ལས་ཆ་ཚང་ཐོབ་མླེད། བསྟེན་པའྤྱི་ལ།ོ དགུང་ལོ་ར་ལྔ། 

བསྟེན་གཞྤྱིའྤྱི་དགེ་རྒན། ངག་དབང་ཟ་གགས། དགླེ་བའ་ིབཤླེས་གླེན་དླེ་ལས་ཐབོ་པའ་ིགཞུང་ག་ིཐ་ོཡགི 

བསྟེན་ཡུལ་གྤྱི་གནས། སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གྤྱིང་། 《ར་ཤླེས་ཉིཀ་ཆླེན།》 《དབུ་མ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།》 《ཬམ་འགླེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱླེད།》 《ཚོ་འདུལ།》 《བྱང་ཆུབ་གཞུང་

ལམ།》 《བདླེ་ལམ》སོགས་ཁོང་གི་མདུན་ནས་ཐོབ་ཅིང་། ཁོང་ནི་སོ་ཤླེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་ཤུགས་ཨླེན་ཆླེ་བའི་དགླེ་རྒན་

གསུམ་པ་དླེ་ཡིན། 
བསྟེན་པའྤྱི་ལ།ོ དགུང་ལོ་ར་དྲུག  
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གསུམ་པ། འབླེལ་ཡདོ་བརམས་ཆསོ་ཀ་ིརམོ་བྱང་ཕགོས་བསྡུས། 

གཅྤྱིག ས་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་ཐརོ་རམོ་གྤྱི་མཚན་བྱང་ཕགོས་བསྡུས། 

རོམ་བྱང་། ཡིག་གངས། དུས་ཚོད། 
སླེམས་གཏམ་ཐུང་ངུ་ཞིག 315 2013.10.9 

སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་སྐརོ་གླེང་བ། 6620 2013.12.19 
དླེ་ཧར་གནང་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། 215 2013.12.27 
བོ་བཀྵླེད་སུ་ཡིས་གནང་ན་དིན་ཅན་ཡིན། 701 2015.3.22 
ཁ་བ་ཥིང་ལྕགས་ལ་དན་གསོ་ཞུ་ཨངས་ཤགི 1073 2015.6.27 

ས་ཟླའ་ིལྔ་མཆོད་ནམ་རླེད། 1862 2016.11.25 
ར་བ་གར་ཡོད་མི་བརླེད་པར་གསི། 

     བོད་རྤྱིས་གཅྤྱིག་གྱུར་ཐད་དུ་བསམ་ཚུལ་འདོན་མཁན་ཀུན་ལ་ཕུལ་པ། 
3167 2016.11.30 

བྱང་སྐར་གི་དླེབ་བཀླགས་རླེས། 2970 2017.2.8 
བོད་ཀ་ིརོམ་འབི་བ་ཚོ་ཚར་མ་གཅོད་རགོས། 799 2017.6.1 

རྒྱ་གར་གི་མུ་འབླེལ་བཤན་འཕནི་ཟླསོ་གར《སངས་རྒྱས》ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས། 5000 2017.6.13 
ལླེགས་རམོ་བཀླགས་མཆན། 3974 2017.7.27 

སྨུག་པའི་ཡུལ་གྲུ།  (ཚིགས་བཅད་ཥན་ངག) 229 2017.12.27 
གོ་བུར་དན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཐར་ཐོར། 

ཨ་ཁུ་འཇྤྱིགས་མེད་ཐེག་མཆོག་གྤྱི་གསུང་འབུམ་འགེམ་སེལ་བྱེད་ཀྤྱིན་པ་ཐོས་རེས། 
3116 2018.6.8 

“རླེབ་གངོ་གི་ཁྲདི་འགོག་དོན་ཨླེན”ལས་འཕསོ་པའི་གཏམ། 4630 2018.7.7 
རླེ་ཐག་ཆད་པའི་ཕི་གངི་པ། 1556 མི་གསལ། 

སུའི་ཆླེད་དུ་སོབ་གླེར་བྱླེད་ཀིན་ཡོད། 1186 མི་གསལ། 
དགོན་ཫླེའི་དོ་དམ་སྒྲིག་གཞའིི་སྐརོ་ག་ིབསམ་གཞགིས། 4823 མི་གསལ། 

ལམ་ལུགས་འདི་མླེད་ཀང་ཆསོ་ཕོགས་ཀི་ཀྵླེས་ཆླེན་འཁྲུངས་ཐུབ། 900 མི་གསལ། 
མིག་དཔླེར་ཧ་འསོ་པའི་མཛད་སྤྱོད། 2156 མི་གསལ། 

ང་ཚསོ་ཅི་ཙམ་ཤླེས་ནུས། (ཚིགས་བཅད་ཥན་ངག) 549 མི་གསལ། 
དགོན་པའི་ནང་སོབ་གླེར་གི་ཁོར་ཡུག་རླེ་བསྐྲུན་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པོ་རླེད། 907 སྒྲ་བཤུས། 

 

གྤྱིས། ས་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་ཐརོ་རམོ་གྤྱི་མཚན་བྱང་ཕགོས་བསྡུས། 

རོམ་བྱང་། རོམ་པ་པོ། ཡིག་གངས། དུས་ཚོད། 
སོ་ཤླེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་སུ་སིངས་པའི་འཕིན་ཡིག སྤྱིན་དྲུག 872 2008.7.25 
གོད་ལ་དོན་ཨླེན་དང་འབླེལ་བའི་བསམ་ཚུལ་བཞི། ཁག་ཐྤྱིགས། 1748 2017.6.4 
མི་ཕལ་བ་ཞིག་གི་བསམ་པའི་ངོས་ཀི་སོ་ཤླེར་རགས་བཤད། 

སན་རྤྱི་བའྤྱི་རེས་དྲན་རོམ་ཡྤྱིག་ལ་བལྟས་རེས། 
 

མྤྱི་གསལ། 
 

1342 
2017.9.15 

སོ་ཤླེར་གསི་ཆོས་སིད་ཐ་དད་པའ་ིལམ་ཁ་ཇི་ཧར་གླེང་ཡོད་
དམ། 

གཞོན་ལམ། 1522 2017.12.13 

སོ་ཤླེར་གསི་ཆོས་སིད་ཐ་དད་གླེང་ཕདོ་མླེད་དམ། གཞོན་ལམ། 1807 2017.12.24 
སོ་ཤླེར་ག་ིབསམ་བོའི་འགག་ར་འདི་མིན་ནམ། གཞོན་ལམ། 1193 2018.7.11 
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མཁས་དབང་སོ་ཤླེར་དང་དགླེ་བཤླེས་དག་གི་ཁད་པར་འགའ། གྲུ་ཆར། 1011 218.6.17 

རྒྱུན་ཤླེས་ནི་སྤྱི་ཚགོས་སོ་སོ་བདླེ་ཐང་དུ་གནས་པའི་ཚ་ེ
སོག་ག་ིཥངི་པོ་ཡིན། 

རོ་ཟན། 2036 2018.12.2 

སོ་ཤླེར་ག་ིགསུངས་ལས་ལླེགས་བཤད་ཚན་བཏུས། 
(དང་པ།ོ) 

འོད་འཛནི། 2205 མི་གསལ། 

སོ་ཤླེར་ག་ིགསུངས་ལས་ལླེགས་བཤད་ཚན་བཏུས། 
(གསི་པ།) 

འོད་འཛནི། 2226 མི་གསལ། 

ཆོས་སིད་ཐ་དད་གླེང་བ། བོ་འབྱེད། 2150 མི་གསལ། 

ངས་བཧས་ན། ཨ་ཁུ་སོ་ཤླེར་གསི་ཆསོ་སདི་ཐ་དད་གླེང་
ཕོད་མི་འདུག 

བོ་འབྱེད། 2326 མི་གསལ། 

«ཧི་མ་ལ་ཡའ་ིཕར་ཚུར»ཞིབ་པར་བཀླགས་པ། མྤྱི་ཆེན། 934 མི་གསལ། 

“སོ་ཤླེར་དོན་ཨླེན” དང་ངསོ་ཀི་ལངས་ཕགོས། ཞོགས་ལང་། 2668 མི་གསལ། 
གས་ཆག་ལས་བྱུང་བའི་ཥིང་གཏམ། ར་ཛཱ་རྒྱལ་མཚན། མི་གསལ། མི་གསལ། 

སོ་ཤླེར་དང་འབླེལ་དླེ་འདི་འད་ཞགི་འདདོ། གནོད་སྤྱིན། མི་གསལ། མི་གསལ། 

སླེར་ཫམོ་ནི་དན་པ་མས་སྤྱད་ཅིག་རླེད། རྣོ་ངར། མི་གསལ། མི་གསལ། 
ཕ་རྡུལ་ཕླེད་ལས་གྲུབ་པའི་ཬམ་ཤླེས། ཤར་ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལེགས། མི་གསལ། མི་གསལ། 
ཤ་རུས་པའི་གསང་གི་ན་ཟུག རྔ་བ་བ་ོབཟང་། མི་གསལ། མི་གསལ། 

དངསོ་ཕན་པའ་ིསྨྲ་ལྕླེ་གཡར་དགསོ་དླེ་ཡང་། ལྷམ་སོག མི་གསལ། མི་གསལ། 
སོ་ཤླེར་དང་དགོན་པའི་ལངས་ཕོགས། ངག་དབང་བརོན་འགྲུས། མི་གསལ། མི་གསལ། 

དང་བདླེན་ཞིག་ཡིད་ན་མླེད། གདོང་བསམ་འགྲུབ། མི་གསལ། མི་གསལ། 

ན་གཞོན་པ་དང་གནས་ལུགས་པ། རོགས་ལྡན་འབར་གས། མི་གསལ། མི་གསལ། 
གནས་ལུགས་བརསི་ན་རྒྱུ་འབས་རླེད། སོད་རླུང་། མི་གསལ། མི་གསལ། 

སོ་ཤླེས་རབ་ཀི་རྐང་རླེས། གདོང་བསོད་བཀྲ། མི་གསལ། མི་གསལ། 

སོ་ཤླེར་དང་དགོན་པ། ཞོགས་འོད། མི་གསལ། མི་གསལ། 
སོ་ཤླེས་རབ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་བར་འདུམ། ར་ཚེ་རྤྱིང་བཀྲ་ཤྤྱིས། མི་གསལ། མི་གསལ། 
སླེམས་ངལ་གསི་བསངས་པའི་འོ་དོད། རྡོ་བོ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། མི་གསལ། མི་གསལ། 

གུ་དོན་པའི་དགོན་ཫླེའི་ཁོར་ཡུག གདོང་མཁར་རྡེའུ། མི་གསལ། མི་གསལ། 

སོ་ཤེར་ཕུད་དགོས་པའི་གནས་ལུགས་ཤིག་ཡེ་ནས་མ་རེད་ཐལ། རྭ་རེ་དམར། མི་གསལ། མི་གསལ། 

བརོད་མི་ཚར་བའི་གཏམ། སྟག་ཚང་གཡུ་འབྲུག མི་གསལ། མི་གསལ། 

ང་ཚའོི་ཁརོ་ཡུག་ན་ཤླེས་ཡོན་པ་འཚོ་སའི་གནས་མླེད་ཀི འཆྤྱི་མེད་ནརོ་བུ། མི་གསལ། མི་གསལ། 
ཀིསི་དགོན་ནས་དམངས་གཙོ་འཛིན་ཀྵོང་འབྱུང་བར་སྨོན། འོད་ནག མི་གསལ། མི་གསལ། 

དམར་གསདོ་ཀ་ིལས་འགུལ། ལམ་མྤྱིང་བ། མི་གསལ། མི་གསལ། 

ཤླེས་ཡོན་པ་མཐའ་ཕུད་གཏོང་མི་རུང་། གདོང་བཙུན་བཀྲ་བསྟན། མི་གསལ། མི་གསལ། 
ཤླེས་རབ་ཀི་དབལ་ས་ོབརླག་པའི་དླེ་རིང་། ལྷ་བུ་བོ་བཟང་། མི་གསལ། མི་གསལ། 
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གསུམ། ས་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་བརམས་ཆོས་ལས་ཐརོ་བཤུས་རམོ་ཐུང་གྤྱི་མཚན་བྱང་ཕགོས་བསྡུས། 

རོམ་བྱང་། ཡིག་གངས། བརམས་ཆོས། 
《གཏམ་རྒྱུད་གསླེར་ཐང》ནི་བོད་ཀི་རགི་གནས་ལོ་རྒྱུས་

ཤིག་རླེད། 
2024 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར》 

གནའ་བོའི་གྷི་རགིས་ཀི་བཟོ་རལ། 1080 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར》 
གུས་ཞླེད་ནི་མིའི་འབྱུང་སྤུས་སམ་ལླེགས་བྱང་གི་ཆ་ཤས་

གལ་ཆླེན་ཞགི་རླེད། 
468 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར》 

ཐལ་མཐའི་ཆོས་ལུགས་པའི་ལོག་སྤྱདོ། 502 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར》 
པ་ཚབ་ལོ་ཙཱ་པ་དང་། གསང་ཕུ་དགོན། 2033 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར》 
བཀའ་གདམས་དགླེ་བཤླེས་པ་ོཏོ་བ། 1165 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར》 

བོད་མསི་གུས་བཀུར་ག་ིབག་ཆགས་ལ་ཟུར་གཞན་ནས་
བཧས་ན། 

1004 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར》 

མི་རིགས་ཆླེ་ཆུང་རགི་གནས་ཀསི་འབྱླེད་དགསོ། 2640 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར》 
མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་རིག་གནས་གསར་བ་དར་བའི་མངོན་

གསལ་གི་སགས་མཚན། 
513 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར》 

ཤླེས་རིག་རྒྱས་ཀང་ཆབ་སདི་ཀ་ིལམ་ཕགོས་ཨོར་བ། 1788 《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར》 
ཐླེག་ཆླེན་ལས་བཨན་པའི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ིས། 1083 《ཀྵླེས་ཆླེན་གི་བཞུད་ལམ》 
ཚད་མ་རགིས་པ་ནི་ཧ་གྲུབ་ཨོན་པའི་བཨན་བཅསོ་ཤིག་

ཀང་ཡིན། 
6452 《ཀྵླེས་ཆླེན་གི་བཞུད་ལམ》 

ཞི་སོ་གསི་པ་མླེད་པ། 607 《ཀྵླེས་ཆླེན་གི་བཞུད་ལམ》 
ཞེན་ཕོགས་དང་ཆགས་སང་གི་ལས་སུ་ཞུགས་པ་ནི་ཐ་ཆད་དོ།། 365 《ཀྵླེས་ཆླེན་གི་བཞུད་ལམ》 
རྒྱུགས་སོད་ཙམ་དམགིས་ཡུལ་དུ་བཟུང་བའ་ིསོབ་གསོ། 1870 《ཀྵླེས་ཆླེན་གི་བཞུད་ལམ》 
རླེས་དཔག་གི་དཔྱད་ཐབས་གལ་ཆླེ་བར་བཨན་པ། 3540 《ཀྵླེས་ཆླེན་གི་བཞུད་ལམ》 
ཤེས་རབ་ཚོར་སྣང་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་ཤོར་ན་རིན་ཐང་ཆུང་། 875 《ཀྵླེས་ཆླེན་གི་བཞུད་ལམ》 
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བཞི་བ། གཞུང་དོན་དང་འབླེལ་བའི་པར་རིས། 

ལངོས་ཞངི་ལྔའ་ིམམ་སྒྲགི་བསབ་གཞའི་ིསྐད་ཡགི་འདླེམ་སངོ་དུ་བཀདོ་པའ་ིཁངོ་
ག་ིརམོ་ཐུང༼ ང་ཚའོ་ིསུའ་ིཆླེད་དུ་སབོ་གླེར་བྱླེད་ཀ་ིཡདོ ༽་ཅླེས་པའ།ོ། 

སྤྱ་ིལ་ོ༢༠༡༣ལའོ་ིཟླ༥པའ་ིཚསེ༢༡ནི། རྔ་བ་ཀསི་ིདགནོ་པའ་ིསྤྱ་ིཁབ་ནང་བཨན་
ཤླེས་ཡནོ་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀསི་སླེལ་བའ་ིགསོ་ཆདོ་ཡ་ིགླེ 

སྤྱ་ིལ༢ོ༠༡༨ལའོ་ིཟླ༩བའ་ིཚསེ་བཙ་ོབརྒྱད་ནི་དབུས་སུ་ཐླེངས་གསི་པར་ཁངོ་
དི་དང་ཞལ་བཀྵ་གནང་བའ་ིཡུལ་དངསོ་ཀ་ིཟུར་ཞགི 

སྤྱ་ིལ་ོ༢༠༠༢ལ་ོཨླེ། དབུས་སུ་ཕླེབས་ཤངི་དཔལ་ཪན་འབས་སྤུངས་དགནོ་པར་ཐསོ་
བསམ་སབོ་གླེར་བྱླེད་བཞནི་པའ་ིགྲྭ་གཞནོ་ཁངོ་།  

ཧ་ིམ་ལའ་ིརགི་མཛདོ་ཁང་གསི་བསྡུས་པའ་ིམཁས་བརྒྱ་གསོ་མལོ་ཚགོས་ཆླེན་ག་ི
ཡུལ་དངསོ་སུ་མཁན་པ་ོཚུལ་ཁྲམིས་བ་ོགསོ་དང་བཀྵནོ་པའ་ིམམ་པར། 

ཁངོ་གསི་སྤྱ་ིལ༢ོ༠༡༧ལའོ་ིཟླ༧པའ་ིཚསེ༧ནི་ཧ་ིམ་ལའ་ིརགི་མཛོད་ཁང་གསི་
གངོ་ཁླེར་ཁྲནི་ཏུར་བསྡུས་པའ་ིབོད་ཀ་ིདཔླེ་ཤངི་རགི་གཞུང་དབྱླེ་ཞབི་གསོ་མལོ་

ཚགོས་ཆླེན་དུ་གཏམ་བཤད་གནང་བཞནི་པ། 
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ལྔ་བ། སོབ་གླེར་རིང་དུས་དླེབ་སོགས་སུ་སླེལ་བའི་དཔྱད་རོམ་གི་ཐོ། 

ཨང་རྤྱིམ། དཔྱད་རོམ་གྤྱི་ཁ་བྱང་། དུས་དེབ་ཀྤྱི་མྤྱིང་། ལོ་དང་དབེ་ཕེང་། ཟུར་མཆན། 

༡ བོད་ཀྤྱི་སེས་མའྤྱི་རོམ་རྤྱིག་ལས་སྒྲུང་རྤྱིང《ཕྱུར་བའྤྱི》 

གོ་ས་གེང་བ། 
བདོ་ཀྤྱི་རོམ་རྤྱིག་ཞྤྱིབ་འཇུག ༢༠༡༩ལོའ་ིལོ་དེབ། བོད་ཡྤྱིག 

༢ ཚེ་རྤྱིང་དབྱངས་སྤྱིད་ཀྤྱི་སྒྲུང་གསར་རྤྱིང་གས《མེ་
ཏོག་དང་རྤྱི་ལམ།》བཀགས་པའྤྱི་རོ་མས་གེང་བ། 

ཤ་ས། ༢༠༡༨ལོའ་ིདེབ་དང་པོ། བོད་ཡྤྱིག 

༣ མདོ་སད་དབལ་ཤུལ་རེ་བའྤྱི་རེ་བྲོའ་ིསོྐར་གེང་བ། སང་རྒྱན་མེ་ཏོག ༢༠༡༩ལོའ་ིདེབ་གྤྱིས་པ། བོད་ཡྤྱིག 
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བཀའ་དནི་ཞུ་ཚགི 

རྤྱིང་རྤྱིང་མྤྱི་ཚེའྤྱི་རྒྱ་ལམ་ནས་ཐུང་ཐུང་ལོ་གསུམ་གྤྱི་འཚོ་བ་དབུས་སུ་བསལད་ཅྤྱིང་། བསྐལ་བ་

ཡག་ཐོག་དང་ལོ་ཏོག་བཞད་ཐོག་གྤྱི་དུས་ཀྤྱི་ག་ག་འདྤྱིར། གུས་པོས་སྔ་ཕྤྱི་སློབ་ལོ་གཅྤྱིག་གྤྱི་དུས་ཡུན་ལ་

སྣག་ཤོག་གྤྱི་གོན་པ་དོན་དུ་བངས་བའྤྱི་ལས་སྟེ། རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་རྒྱལ་མཚན་མཐོར་བསེངས་བའྤྱི་སོ་ཤེས་

རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་བསམ་བོ་དཀྱུས་སུ་བཟུང་བའྤྱི་རོམ་ཐུང་འདྤྱི་རེ་ཞྤྱིག་མཚམས་འཇོག་

པའྤྱི་དུས་ལ་འཁེལ་བས། དྲྤྱིན་བྱས་དྲྤྱིན་དུ་གོ་བའྤྱི་གེས་ཚིག་ཅྤྱིག་གྤྱིས་རོགས་ཚིག་དགོད་པར་བྱ་ཡྤྱི། རང་

སྣང་ཡེ་ལེ་ཕོང་ངེ་བའྤྱི་འདུན་པ་སྔོན་དུ་ཁྱེར་དེ་བདེན་དང་བདེན་མྤྱིན་གྤྱི་རྤྱིང་ཚིག་སེ་མོ་གང་ཟང་ཐལ་

དུ་བྱོ་རེས། སླར་ཡང་ཡྤྱིན་པ་མྤྱིན་པར་འཁྲུལ་ཞྤྱིང་ཡོད་པ་མེད་པར་སོམ་པའྤྱི་བྱ་ལས་ཀྤྱི་ཁུར་བོ་འཁྤྱིས་སུ་

བཞག་ནས། གཏན་ཚིགས་ཀྤྱི་གཞྤྱིགས་པ་མངོན་མེད་བྱོ་བའྤྱི་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྤྱིས་གུས་པོའ་ི

བྱ་བའྤྱི་འགོ་བསླངས་ཤྤྱིང་བར་བསོར་བ། མཇུག་སོན་པ་བཅས་ལ་ཁ་མྤྱིན་དོན་གྤྱི་བཀའ་དྲྤྱིན་ཡོད།  

དེ་བཞྤྱིན་བྱ་ལས་འདྤྱིའྤྱི་འགོ་སྔ་བར་གསུམ་ལ་མན་ངག་གྤྱི་རྤྱི་དང་བྱྤྱིན་རླབས་ཀྤྱི་དྲོད་མ་ཡལ་

བའྤྱི་དགེན་བུ་ཚེ་རྤྱིང་ལགས་ཀྤྱིས། ཁོ་བོའ་ིསློབ་ཐོན་དཔྱད་རོམ་འབྲྤྱི་བཞེངས་ཀྤྱི་སྔ་གཞུག་ཚང་མར་

དཔེ་ཁྱུད་དང་ལོག་ལྟའྤྱི་མས་སྣང་རྩྭ་ལུད་བཞྤྱིན་དོར་ནས། བྱམས་བརེའྤྱི་རང་གཟུགས་སྦྲུམ་པའྤྱི་བསམ་

སོར་གྤྱིས་བདེན་པ་དང་བཞེད་དོན་སེ་གསེར་སྤྲུགས་པོ་བཞྤྱིན་གནང་བ་གུས་པོའ་ིཚེ་ནོམ་གྤྱི་རྤྱིང་མ་

མདུན་སོད་ཀྤྱི་སྒུལ་ཤུགས་སུ་འདོད་ཅྤྱིང་། སོས་སུ་ཐེངས་འདྤྱིར་གུས་པོའ་ིསློབ་ཐོན་དཔྱད་རོམ་ལ་སྔ་ཕྤྱི་

ཐེངས་ལྔ་ལྷག་ལ་བཟོ་བཅོས་དང་མཛུབ་སོྟན་གནང་བས། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྦ་རླབས་ཕྤྱིང་དཀར་གོས་གདན་གྤྱི་

སྟེང་དུ་གཏད་ཅྤྱིང་། སེམས་ཀྤྱི་འདུན་མ་གནག་ཆུང་རྒྱུ་འགྤྱིལ་གྤྱི་གོམ་པར་བརེན་ཏེ། དགེན་བུ་ཚེ་རྤྱིང་

ལགས་ལ་ཁ་ཞེ་གྤྱིས་མེད་ཀྤྱིས་སྐུ་བཀའ་དྲྤྱིན་ཆེ་ཞྤྱིང་ཐུགས་དགོངས་པ་མཐོ་བའྤྱི་སོན་ལམ་ཆགས་མེད་

དུ་འདེབས།  

གཞན་ཁོ་བོར་མྤྱི་ལུས་རྤྱིན་ཆེན་གྤྱི་གཏང་རག་སད་མཁན་གྤྱི་མ་དྲྤྱིན་ཆེན་དང་། མྤྱི་ཚེའྤྱི་བྱ་ལས་

ཀྤྱི་འདོར་ལེན་ལ་བོ་འདོན་མཁས་ཀྤྱི་ཕ་དམ་པ་གྤྱིས་གཙོས། མྤྱི་ཚེའྤྱི་བྱ་བའྤྱི་འགོ་སྔ་ཀུན་ལ་ཐུགས་ཁུར་
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དང་རོགས་དན་བྱེད་མཁན་གྤྱི་དགའ་ེ་སྤུན་མཆེད་ཡོངས་ལ་ཁ་དྲོ་བཀྲ་ཤྤྱིས་དང་ཚེ་རྤྱིང་ལོ་བརྒྱའྤྱི་སོན་

འདུན་ལན་བརྒྱར་འདེབས་ ཤྤྱིང་། བོད་ལོངས་སློབ་ཆེན་གྤྱི་སྤྱིད་སྡུག་གྤྱི་རྭ་བར་ལོ་ངོ་གསུམ་ལ་དགའ་བདེ་

སྤྱིམ་གསུམ་གྤྱི་ཚོར་སྣང་སད་མཁས་དང་། སྐྲག་འཇྤྱིགས་དངངས་གསུམ་གྤྱི་ཆག་སོ་འདོན་མཁན་ཡོང་ལ་

ཁ་དྲོས། མཐར་རྤྱིག་གཞུང་སློབ་གྤྱིང་གྤྱི་དགེ་སློབ་ཡོངས་ཀྤྱི་བསམ་དོན་གྤྱི་རྤྱི་མོ་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་དུ་འགྲུབ་

ཅྤྱིང་། མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་ཁ་རེ་ཀླུང་ར་བུམ་པ་རྤྱིའྤྱི་རེར་སེགས་པའྤྱི་སོན་འདུན་སྤྱིང་ནས་ཞུ་ཞུའོ།། །། 


