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རྒྱལ་ནང་གསར་འགྱུར།
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མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

“ཁེ་ལས་ཁྲིས་གྲོང་ཚོ་ཁྲིར་རོགས་རམ་བྱེད་པའི”འཛད་སྤྱོད་
དབུལ་སྐྱོར་ཀུའེ་ཀྲོའུ་རུ་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཀུའེ་དབྱང་ནས་ཟླ་1
ཚེས་11ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་10ཉིན་་་་་
ཀུའེ་ཀྲོའུ་ཞིང་ཆེན་ཨན་ཧྲུན་གྲོང་ཁྱེར་དུ“ཁེ་ལས་ཁྲིས་་་་་་་་་
གྲོང་ཚོ་ཁྲིར་རོགས་རམ་བྱེད་པའི”འཛད་སྤྱོད་དབུལ་སྐྱོར་་
བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཏེ་ཁེ་ལས་སྟོང་ཕྲག་ཙམ་གནད་སྨིན་་་་་་་་་་་་
དབུལ་སྐྱོར་ནང་ཞུགས་པ་དང་ཤར་ནུབ་རྒྱུད་ཕྱར་བ་གྲུ་་་་་་་
འདེགས་བྱས་ནས་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་ཡོང་བར་རོགས་་
རམ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། ད་ཐེངས་ཀྱི“ཁེ་་་་་
ལས་ཁྲིས་གྲོང་ཚོ་ཁྲིར་རོགས་རམ་བྱེད་པའི”བྱེད་སྒོ་དེ་་་་་་་་་
རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་་
དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་དབུལ་སྐྱོར་གཞུང་ལས་ཁང་།
ཀུའེ་ཀྲོའུ་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་བཅས་ཀྱིས་ཐུན་
མོང་ཐོག་གཙོ་གཉེར་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། པེ་ཅིང་དང་།

ཧྲང་ཧའེ། ཐེན་ཅིན། ཅང་སུའུ། ཀྲེ་ཅང་། ཕུའུ་ཅན།
ཀོང་ཏུང་། ཁྲུང་ཆིང་། ཀུའེ་ཀྲོའུ་རང་ས་བཅས་ནས་ཡོང་་
བའི་དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་1180ཙམ་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་་་་་
ནས་ཞིང་ཞོར་ཐོན་རྫས་དང་བཟོ་རྩལ་ཐོན་རྫས་སྣ་ཚོགས་་་
1656བཏོན་ཡོད། བྱེད་སྒོ་དེས་ཁེ་ལས་ལ་ཞིང་ཞོར་ཐོན་་་
ཟོག་ཉོ་སྒྲུབ་དང་མངགས་ཉོའི་གན་རྒྱ་འཇོག་པའི་ཐབས་་་་
ལམ་སྤྱོད་རྒྱུར་ལྕག་སྐུལ་བཏང་ནས་མང་ཚོགས་དབུལ་པོའི་
ངལ་རྩོལ་ཐོན་ཟོག་ཐོན་རྫས་རིན་ཐང་དུ་བསྒྱུར་བ་བྱས་་་་་་་
པར་དབུལ་སྒྲོལ་བརྟན་པོ་བྱུང་སྟེ“ཁེ་ལས་ཁྲིས་གྲོང་ཚོ་་་་་་་་་
ཁྲིར་རོགས་རམ་བྱེད་པའི”བྱ་སྤྱོད་ལ་སྐུལ་མ་ཐེབས་ནས་་་་་
སྤུས་ཚད་མཐོར་གཏོང་དང་ཕན་འབྲས་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཐུབ་པ་་་
བྱུང་ཡོད།
ད་ཐེངས་ཀྱི“ཁེ་ལས་ཁྲིས་གྲོང་ཚོ་ཁྲིར་རོགས་རམ་་་་་་་་
བྱེད་པའི”བྱེད་སྒོ་དེས་གནད་སྨིན་དབུལ་སྐྱོར་ལ་དམིགས་་

ཏེ་ཕྱིར་ཚོང་ལས་སྟེགས་བཏོད་པ་དང་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་་་
གསར་གཏོད་ཐོག་འཛད་སྤྱོད་དབུལ་སྐྱོར་ནང་ཞུགས་རྒྱ་ཆེ་
རུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། བྱེད་སྒོའི་ནང་་་་་་་་
ཞུགས་མཁན་ཞིང་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་་་་་་་་་
མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཀུའེ་ཀྲོའུ་ཞིང་ཆེན་བཟོ་ཚོང་
ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་གྲོང་་
ཁྱེར་དང་ཀྲོའུ་ཡི་བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་་་་
ཚོགས་དང《ཤར་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་མཉམ་་
འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཀུའེ་ཀྲོའུ་ཡི་འཛད་སྤྱོད་དབུལ་སྐྱོར་
ལ་ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་ངང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་གྲོས་མཐུན་་་
ཡི་གེ》བཞག་པ་རེད།
(བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྒྲོན་གྱིས་་་་་་
ཞུས)

མེ་འཁོར་གྱི“གློག་རྡུལ་མིག”སྲུང་སྐྱོང་པ།

དབྱང་ཅུན་ནི་དེ་སྔོན་ཀྲེང་ཀྲོའུ་མེ་འཁོར་ལམ་དུམ་གྱི་ས་ཚིགས་སུ་བཅའ་སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཞིབ་བཤེར་པ་ཞིག་རེད།“དྲ་སྦྲེལ+”ལྕགས་ལམ་གྱི་དུས་རབས་གསར་པས་ཁོང་ལ་བདེ་འཇགས་ལྟ་ཞིབ་
ཚད་ལེན་དང་སྒྲིག་ཆས་ཉམས་བཟོ་ཞིབ་བཤེར་གྱི་ལས་ཀ་གསར་པ་ཞིག་སྤྲད་པ་ནི་འཁོར་ལམ་ནང་སྦས་པའི“གློག་རྡུལ་མིག”སོགས་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་གྱི་སྒྲིག་ཆས་འཁོར་རྒྱུག་སྲུང་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་་་་་་་་
རེད།
དཔྱིད་གསར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ལ་ཉེ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་གངས་འཁྱགས་སྨུག་རྡུལ་སོགས་གནམ་གཤིས་ངན་པ་བསྟན་མང་བས“གློག་རྡུལ་མིག”ལ་སྐྱོན་ཕོག་སླ་བར་བརྟེན“གློག་རྡུལ་་་་་་་་་་་
མིག”དེ་དག་གི་སྐྱོན་ཆ་མགྱོགས་མྱུར་སེལ་ཆེད། དབྱང་ཅུན་དང་ཁོང་གི་ལས་རོགས་ཚོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བཀའ་སྒུག་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། མྱུར་བཟོའི་ལས་ཀ་ཐོན་མ་ཐག་འཕྲལ་དུ་གནས་་་་་་་་
ཚུལ་ཐོན་སར་མྱུར་བཟོ་བྱེད་པར་འགྲོ་གི་ཡོད། འདི་ནི་ཟླ་1ཚེས་11ཉིན་དབྱང་ཅུན(གཡས་ཀྱི་གཉིས་པ)དང་ཁོང་གི་ལས་རོགས་ཚོས་འཁོར་ལམ་གཙང་སེལ་དང་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

སྙིང་རྗེ་བའི་འཇིམ་བཟོའི་ཁྱི་ཕྲུག་ཁྲ་ཁྲ་ཧང་ཀྲོའུ་རུ་
བཏོན་པས་ཚང་མས་དགའ་པོ་བྱེད་པ།

2018ལོའི་ཟླ་1ཚེས་11ཉིན། གཟུགས་བརྙན་ལག་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་བཟོས་པའི་འཇིམ་བཟོའི“ཁྱི་ཕྲུག་ཁྲ་་་
ཁྲ”ཧང་ཀྲོའུ་རུ་བཏོན་ནས་དྲ་ཐོག་གི་གྲགས་ཅན་ཚོང་ཁང་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་པས་་་
ལྟ་སྐོར་བ་མང་པོ“ཁྱི་ཕྲུག་ཁྲ་ཁྲ”ཉོ་བར་ཡོང་སྟེ་ལུགས་རྙིང་ལོའི་ཁྱི་ལོའི་ལག་རྟགས་ཆུང་ཆུང་ལ་བརྩིས་ཏེ་ནང་མིར་
སྤྲོད་རྒྱུའི་ཡིད་དབང་འགུག་གི་ཡོད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། དམངས་ཁྲོད་སྒྱུ་རྩལ་པ་རྒན་ཀོན་ཤན་ཤིན་ལགས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་ཧྲང་ཧའེ་་་་་་
ཁྲེང་ཧོང་མེའོ་རུ་གཟུགས་བརྙན་ལག་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་བཟོས་པའི་འཇིམ་བཟོའི་ཐོན་རྫས་ཕྱིར་འཚོང་བྱེད་ཀྱི་་་་་་་
ཡོད། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་ཁོང་གིས་དྲ་བའི་ཐོག་དངོས་རྫས་དེ་དག་ཕྱིར་འཚོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་དྲ་ཐོག་དང་དྲ་་་་་་་
གཤམ་ཚང་མར་ཡོང་འབབ་མཐོ་པོ་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་དམངས་ཁྲོད་སྒྱུ་རྩལ་པ་རྒན་ཀོན་ཤན་ཤིན་ལགས་ཀྱིས་་་་་་་་་
གཟུགས་བརྙན་ལག་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་བཟོས་པའི་འཇིམ་བཟོའི“ཁྱི་ཕྲུག་ཁྲ་ཁྲ”ཡིན་པ།

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད) ཚོར་སྣང་སྐྱེན་པའི་་་
གནད་དོན་ཐག་གཅོད་འོས་འཚམ་དང་། རྒྱལ་་་་་་་་
ཁབ་གཉིས་པོའི་འབྲེལ་བར་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་་་་་་་་
ཡོང་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་་་་་་་་
ཐུན་མོང་ཐོག་ས་ཁུལ་ཞི་བདེ་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་རྒྱུར་་
འབད་འཐབ་བྱེད་འདོད་ཡོད། ཧན་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་
ཕིང་ཁྲང་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་གཉེར་་་་
བར་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལ་ཕིང་
ཁྲང་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཕུན་སུམ་་་་་་་་
ཚོགས་པོའི་ངང་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
ཝུན་ཙའེ་ཡིན་གྱིས་ཉེ་དུས་ཧན་ཁྲའོ་ཡི་མཐོ་་་་་
རིམ་གྲོས་མོལ་ཐད་ཐོབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཁྱབ་་་་་་་་་་་་
བསྒྲགས་གནང་ནས། ཧན་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཁྲའོ་ཞན་
ཕྱེད་གླིང་གི་གནད་དོན་ཐད་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་་་་་་་
བཏོན་པའི་གལ་ཆེའི་ནུས་པར་ཚད་མཐོའི་མཐོང་་་་
ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ལྷོ་བྱང་སྐད་་
ཆ་ཤོད་རེས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དང་གླེང་མོལ་་་་་་
དང་གྲོས་མོལ་ཐོག་ནས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་་་
རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་ཁྲའོ་ཞན་ཕྱེད་གླིང་གི་ཞི་་
བདེ་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ཐད་འབད་་་་་་་་
འཐབ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཧན་གོ་་
ཕྱོགས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་དང་ལྷན་དུ་གླེང་མོལ་་་་་་་

ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་གྱིས་ནམ་ཡང་ཚར་དུས་མེད་པའི་
སྙིང་རུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏང་ནན་པོས་སྐྱོང་རྒྱུ་གཏིང་ཟབ་ཕྱོགས་སུ་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་དགོས་པའི་ནན་བཤད་གནང་བ།

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད)
ཞི་ཅིང་ཕིང་གིས་ནན་བཤད་གནང་དོན། སྙིང་རུས་ལྷོད་མེད་་་་་་་་
ཀྱིས་ཀྲུང་དབྱང་གི་གཏན་འབེབས་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་དོན་་་་་་
དོན་འཁྱོལ་བྱས་ནས་ཏང་དང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་དབར་གྱི་ཤ་་་་་་་་
ཁྲག་འདྲེས་པའི་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་དགོས། རྒྱུན་གཏན་དང་་
ཡུན་རིང་དང་། ནན་པ་དང་ཏན་ཏིག ཟབ་པ་དང་ཞིབ་ཕྲ་བཅས་ཀྱི་་་
ཐད་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་སྐྱིད་འདོད་རིང་ལུགས་དང་བག་མེད་ཆུད་ཟོས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་དང་མངོན་ཚུལ་གསར་པར་དོ་ཁུར་དམ་ཟབ་་་་
བྱས་ནས་གནད་དོན་དེ་རིགས་སླར་ཡང་ཐོན་རྒྱུ་བཀག་འགོག་མཐའ་་་་་
གཅིག་ཏུ་བྱེད་དགོས། ཕྱི་ཚུལ་རིང་ལུགས་དང་དཔོན་ཉམས་རིང་་་་་་་་་
ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡོ་བསྲང་བྱས་ནས་འགོ་ཁྲིད་པ་གཙོ་བོས་སྤྱིའི་་་་་་་
འགན་འཁྲི་འཁུར་དགོས། བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་གཏིང་ཟབ་བྱ་་་་་་་
རྒྱུར་བརྟེན་ནས་དཀའ་གནད་སེལ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ་དང། དོན་
དངོས་དང་ཉེ་བཅར་དང་མང་ཚོགས་དང་ཉེ་བཅར་བྱེད་པའི་དོན་་་་་་་་
གཉེར་གྱི་བྱ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་འཁྱོལ་ལ་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་་་་་་་
ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཐབས་ཇུས་བཀོད་སྒྲིག་དོན་འཁྱོལ་ཏན་ཏིག་ཡོང་་་་་
བ་བྱེད་དགོས། སྤྱོད་ཚུལ་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པར་ངེས་་་་་
པར་དུ་ཏང་དང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་དབར་གྱི་ཤ་ཁྲག་འདྲེས་པའི་་་་
འབྲེལ་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པའི་འགག་རྩ་དེར་དམ་པོར་དམིགས་་་་་་་་་
དགོས། འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པས་དམིགས་བསལ་དབང་ཆའི་བསམ་བློ་་
དང་དམིགས་བསལ་དབང་ཆའི་སྣང་ཚུལ་ལ་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་་་་་
བྱས་ནས་མི་དམངས་ལ་བཅངས་པའི་ལྷད་མེད་བརྩེ་སེམས་རྒྱུན་་་་་་་་་་་་་
འཁྱོངས་དང་། ལས་ཀའི་གཙོ་གནད་གཤམ་དུ་ཕྱོགས་རྒྱུ་མཐའ་་་་་་་་་་་་་
འཁྱོངས། ལུས་ཚུགས་ནས་མང་ཚོགས་ཁྲོད་བསྐྱོད་པ། ངོ་ཐུག་གདོང་་
འཕྲད་དང་གཅིག་སེམས་གཅིག་གཏད་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་་་་་་
ཏན་ཏིག་ངང་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པ་བཅས་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་་་་་་་་
གླེང་མང་བའི་གནད་དོན་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཐག་གཅོད་ནུས་ལྡན་
བྱེད་དགོས།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མཛུབ་སྟོན་གནང་དོན། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་་་་་་་་་
སྒྲིག་ཁྲིམས་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་སྒྲིག་ཁྲིམས་ནན་་་་་་
པོར་བརྟེན་ནས་ཏང་ཡོངས་ལ་དོ་དམ་དང་ཏང་ཡོངས་སྐྱོང་དགོས།
སྒྲིག་ཁྲིམས་སློབ་གསོར་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་སྒྲིག་ཁྲིམས་ནན་པོ་དེ་་་་་་་་
ཏང་ཡོན་དང་ལས་བྱེད་པའི་རྒྱུན་གཏན་གྱི་གོམས་གཤིས་དང་རང་་་་་་་་
རྟོགས་ངང་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་བྱེད་དགོས། སྒྲིག་་་་་་་་་་་་

ཁྲིམས་སྒྲིག་སྲོལ་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་བཏང་ནས་ལམ་ལུགས་ལ་དུས་་་་་་་་་་་་
བསྟུན་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས། རིམ་ཁག་ཏང་ཨུད(ཏང་རྩ་་་་་་་་
འཛུགས)ཀྱིས་དམ་འཛིན་དང་དོ་དམ་བྱེད་ཕོད་པ་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་་་་་་་་
ལག་བསྟར་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་པོས་སྐྱོང་་་་་་་་
བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་འཁུར་དགོས།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ནན་བཤད་གནང་དོན། རྩ་ལག་མཉམ་བཅོས་་་་
བྱ་རྒྱུ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་རུལ་རྒོལ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཟིལ་གནོན་་་་་་་
རང་བཞིན་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ལེན་དགོས། རྩ་ལག་མཉམ་བཅོས་བྱེད་པར་རྩ་་་་
བཅོས་ཀྱི་རྨང་གཞི་བརྟན་དུ་གཏོང་དགོས་ལ་ཡན་ལག་བཅོས་པའི་བྱ་་་་
ཐབས་ནུས་ལྡན་སྤྱོད་ཕོད་པ་ཡང་བྱེད་དགོས། བཀག་སྡོམ་ཁུལ་མེད་་་་་
པ་དང་། ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ། ཐར་པར་མི་གཏོང་བ་བཅས་མཐའ་་་
འཁྱོངས་དང་། བཀག་འགོག་ལ་སྣང་ཆེན་དང་། དམ་བསྒྲགས་ལ་་་་་་་་
ཤུགས་སྣོན། ཡུན་རིང་ཟིལ་གནོན་མཐའ་འཁྱོངས། ལྐོག་རྔན་སྤྲོད་་་་་་་
ལེན་ལ་མཉམ་དུ་ཞིབ་བཤེར་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བཅས་བྱས་ཏེ་་་་་་་་་་་་
གསོག་འབོར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་དང་། འཕར་ཚད་་་་་་་་
གཙོ་གནད་ཐོག་བཀག་འགོག་བྱེད་དགོས། རུལ་སུངས་ཀྱི་གནད་དོན་་
ཆེ་རིགས་ལ་རྡུང་རྡེག་ནན་པོ་གཏོང་དགོས་ལ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནད་་་་་་་
དོན་ཆུང་རིགས་ཀྱང་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་བྱེད་དགོས། ཕྱོགས་ཡོངས་་་་་་
ནས་ཏང་ནན་པོས་སྐྱོང་རྒྱུ་གཞི་རིམ་དུ་ཁྱབ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་་་་་་་
ནས་མང་ཚོགས་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཐོན་པའི་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནད་དོན་་་་་་་་་་་་
བཅོས་སྒྲིག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་དགོས། ནག་ཚོགས་དང་ཡུལ་གྱི་་་་་་་་་
གཤེད་མ་ལ་རྡུང་རྡེག་གཏོང་རྒྱུ་དང་རུལ་སུངས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་ཟུང་་་་་
འབྲེལ་བྱས་ནས་ནག་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྩ་འཛུགས་བཟུང་
དགོས་ལ་དེའི་རྒྱབ་ཀྱི་འགེབས་སྲུང་བྱེད་མཁན་ཡང་བཟུང་དགོས།
རུལ་སུངས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་་་་་་་་་་་་
མཉམ་སྒྲུབ་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་རུལ་སུངས་ཉེས་ཅན་པ་ཟིལ་་་་་་་་
གྱིས་གནོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། རུལ་སུངས་བྱེད་མི་ཕོད་པའི་་་་་
ཟིལ་གནོན་ལ་ཤུགས་སྣོན་དང་། རུལ་སུངས་མི་ཐུབ་པའི་རླུང་ཙི་་་་་་་་་་་
བརྟན་དུ་གཏོང་བ། རུལ་སུངས་བྱེད་མི་འདོད་པའི་རང་རྟོགས་ཆེ་རུ་་་་
གཏོང་བ་བཅས་བྱེད་དགོས། སྒྱུར་བཅོས་དང་ལམ་ལུགས་གསར་་་་་་་་་་
གཏོད་བྱེད་པ་བརྒྱུད་ཁེ་ཕན་སྤྲོད་རེས་ཀྱི་སྦྲེལ་ཐག་བཅད་དེ་དབང་ཆ་་་
སྤྱོད་རྒྱུར་ཚོད་འཛིན་དང་ལྟ་སྐུལ་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་ནུས་་་་་་་
ལྡན་གོ་ཆོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་ལམ་སྲོལ་ཆགས་པ་བྱེད་དགོས།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་འཚོགས་ཚུན་་་

ཀྲུང་དབྱང་སྒྲིག་ཨུད་དང་རིམ་ཁག་སྒྲིག་བཤེར་ལྟ་ཞིབ་ལས་ཁུངས་་་་་་་་
ཀྱིས་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཐབས་ཇུས་བཀོད་སྒྲིག་ལག་ལེན་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་བསྟར་བ་དང་། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ངང་འགན་འཁྲི་གཙང་སྒྲུབ་་་་
བྱས་པས་སྒེར་སེམས་མེད་ཅིང་དཔའ་མི་ཞུམ་པ་དང་འགན་འཁྲི་་་་་་་་་་་་
འཁུར་ཕོད་པ་བྱས་ཏེ་ཏང་དང་མི་དམངས་ལ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་་་་་་་
རྒྱུགས་ལན་ཞིག་ཕུལ་ཡོད། སྒྲིག་བཤེར་ལྟ་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངེས་་་་་
པར་དུ་འགན་འཁྲིའི་ངེས་གནས་བརྟན་པོ་བསྲུངས་ནས་ལྟ་སྐུལ་ལ་་་་་་་་
ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ་དང་། སྒྲིག་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་ནན་པོ། འགན་་་་་་་་
འཁྲི་བདའ་འདེད་ནན་པོ་གཏོང་བ་བཅས་བྱེད་དགོས། སྒྲིག་ཁྲིམས་་་་་་
ལག་བསྟར་མཁན་གྱིས་ངེས་པར་དུ་སྔོན་ལ་སྒྲིག་ཁྲིམས་སྲུང་བ་དང་་་་་་་
སྒྲིག་ཁྲིམས་བཟོ་མཁན་གྱིས་སྔོན་ལ་རང་གཅུན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།
རིམ་ཁག་སྒྲིག་བཤེར་ལྟ་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་བས་མཐོ་བའི་ཚད་་་་་་་
གཞི་དང་དེ་བས་ནན་པའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་ལ་རེ་བ་་
བཏོན་ཏེ་རང་ངོས་ཀྱི་སྔོན་འགོག་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། རྒྱ་ཆེའི་་་
སྒྲིག་བཤེར་ལྟ་ཞིབ་ལས་བྱེད་པས་རྣམ་དག་འགྱུར་མེད་དང་། འགན་་་་
འཁྲི་གཙང་སྒྲུབ། སྒྲིག་བཀུར་ཁྲིམས་སྲུང་། སྤྱོད་གཙང་གཞུང་དྲང་་་་་་
བཅས་བྱས་ཏེ་ཏང་དང་མི་དམངས་ཀྱིས་དཀྲིས་པའི་དབང་ཆ་གང་་་་་་་་
བྱུང་དུ་མི་སྤྱོད་པ་དང་ངན་འགོག་བཟང་སྤེལ་གྱི་རལ་གྲི་རྣོན་པོ་ནམ་་་་་
ཡང་སྤྱོད་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་པའི་མཛུབ་སྟོན་གནང་བ་རེད།
ཀྲའོ་ལེ་ཅེས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་སྐབས། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་་་
ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་ནང་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་་་་་་
ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་རླབས་ཆེན་དར་ཆ་མཐོན་པོར་བསྒྲེངས་བ་དང་།
དུས་རབས་གསར་པའི་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་་་་
སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ཐོག་ནས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་པོས་སྐྱོང་་་་
རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་འཐབ་ཇུས་བཀོད་སྒྲིག་རྒྱས་་་་་་་་
བཤད་གཏིང་ཟབ་བྱས་པ་དང་། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་་་་་་་
འཚོགས་ཚུན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་པོས་སྐྱོང་བའི་ཉམས་མྱོང་་་་་་
གལ་ཆེན་སྔར་བས་ཕྱོགས་སྡོམ་བྱས་པ། ཏང་ལ་འཕྲད་པའི་ཉེན་ཁ་་་་་་་
དང་འགྲན་སློང་ལ་དབྱེ་ཞིབ་གཏིང་ཟབ་བྱས་པ། མིག་སྔ་དང་སླད་་་་་་་
ཕྱིན་དུས་སྐབས་ཤིག་རིང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་པོས་སྐྱོང་བའི་་་་་
སྤྱིའི་བླང་བྱ་དང་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ཁ་གསལ་བཏོན་ཡོད་པས་འགོ་་་་་་་
ནས་མཇུག་བར་མཐའ་འཁྱོངས་དང་། བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་དང་།
གནད་དོན་ཕྱོགས་སྟོན་དུ་འཛིན་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས། འཐབ་ཇུས་ཀྱི་་་་་་
ངེས་ཤུགས་རྒྱུན་འཁྱོངས། ནོར་འཁྲུལ་གྱི་བསམ་བློའི་འགོག་རྐྱེན་སེལ་་

དང་གྲོས་མོལ་གྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་་་
བྱ་རྒྱུར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་ཏེ་ས་ཁུལ་དེ་རང་གི་
ཞི་བདེ་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཅེས་་་
གསུངས་པ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཧན་ཁྲའོ་
ཕྱོགས་གཉིས་པོས་འབྲེལ་བ་ཟབ་ཏུ་དང་འདུམ་་་་་་་་
འགྲིག་མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱུར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་་་་་་་་
སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཕྱོགས་གཉིས་པོའི་ལྷོ་་་་་་་
བྱང་གླེང་མོལ་དང་སྤེལ་རེས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་་་
སྟེ་ཁྲའོ་ཞན་ཕྱེད་གླིང་གི་གནད་དོན་རིམ་གྱིས་ཐག་་
གཅོད་ཐུབ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དེང་སྐབས་་་
ཁྲའོ་ཞན་ཕྱེད་གླིང་གི་དུས་བབ་ལ་འགྲན་སློང་དང་་
གོ་སྐབས་མཉམ་དུ་གནས་ཡོད། ཕིང་ཁྲང་དགུན་་་་
དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱིས་ཧན་ཁྲའོ་གླེང་མོལ་་་
ལ་གོ་སྐབས་སྦྱིན་རྒྱུ་མ་ཟད། ཁྲའོ་ཞན་ཕྱེད་གླིང་གི་
དུས་བབ་ལེགས་སུ་འགྲོ་འགོ་ཚུགས་སར་ཡང་་་་་་་་་་་་
འགྱུར་རེ་ཡོད། ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཧན་གོ་ཕྱོགས་་་
ཚུད་པའི་ཕྱོགས་ཁག་དང་མཉམ་དུ་སྤེལ་རེས་དང་་་
མཉམ་ལས་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་དུས་བབ་་་་་་་་
སྔར་བས་ལེགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་་་་་་་་
རྒྱུར་བརྩོན་ལེན་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཅེས་ནན་བཤད་་་་
གནང་བ་རེད།
(རིག་རྡོར་གྱིས་བསྒྱུར། མཚམས་གཅོད་ཀྱིས་ཞུས)

བ། བསྐྱར་དུ་ལམ་ཆས་བསྡོགས་ནས་སླར་ཡང་ཐོན་ཏེ་ཕྱོགས་ཡོངས་་་་་
ནས་ཏང་ནན་པོས་སྐྱོང་རྒྱུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གཏིང་ཟབ་ཕྱོགས་སུ་་་་་་་
སྤེལ་དགོས་པའི་ནན་བཤད་བྱས་ཡོད། རིམ་ཁག་ཏང་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་
སློབ་སྦྱོང་དང་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ལེན་པ་དང་། དགོངས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་་་་་
ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པ། བསམ་བློའི་ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་བྱེད་པ།
འགན་འཁྲི་ཁུར་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་མ་ཟད། ལས་ཀ་དངོས་དང་་་་་་་
འགན་ནུས་འགན་འཁྲི་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་པའི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་་་་་་་་
ཚུགས་གནས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་ཏན་ཏིག་བཏང་སྟེ་ཕྱོགས་་་
ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་པོས་སྐྱོང་བའི་མ་ལག་རང་བཞིན་དང་། གསར་་་་
གཏོད་རང་བཞིན། དངོས་ཕན་རང་བཞིན་བཅས་ཆེ་རུ་ཏན་ཏིག་་་་་་་་་
གཏོང་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། ཀྲུང་དབྱང་་
ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི། སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཨུ་ཡོན་ཡིན་་་
པའི་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་བློ་མཐུན་གཞན་དང་ཀྲུང་དབྱང་་་་
དམག་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།
ཀྲུང་དབྱང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། ཀྲུང་་
དབྱང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཁུར་བློ་་་་་་་
མཐུན་གཙོ་བོ། དམག་དཔུང་གི་ཚན་པ་ཆེ་གྲས་ཁག ཀྲུང་དབྱང་་་་་་་་་་
དམག་ཨུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཁུར་བློ་མཐུན་གཙོ་་་་
བོ་སོགས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ཡོད། ཚོགས་འདུ་དེ་བརྙན་འཕྲིན་དང་་
ཁ་པར་ཚོགས་འདུའི་རྣམ་པས་འཚོགས་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་དང་།
རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར་བཅས་ཁག་དང་ཤིན་ཅང་་་་་་
ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་པིང་ཐོན་དང་དེ་བཞིན་དམག་དཔུང་གི་འབྲེལ་
ཡོད་ཚན་པར་ཡན་ལག་ཚོགས་ར་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད།
ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་སྒྲིག་་་་་་་
ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་
དེ་ཟླ་1ཚེས་11ཉིན་པེ་ཅིང་དུ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། ཀྲུང་དབྱང་སྒྲིག་་་་་་
ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱིས་ཚོགས་འདུ་་་་
གཙོ་སྐྱོང་བྱས་ཡོད། ཚེས་11ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཀྲའོ་ལེ་ཅེས་ཀྲུང་དབྱང་་་་་་་་་
སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཚབ་ཞུས་་་
ནས《ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་་་་
ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཛུབ་ཁྲིད་དུ་བྱས་ནས་ཏང་གི་་་་་་་་་་་་
ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་ཐོག་བཏོན་པའི་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་
པོས་སྐྱོང་བའི་འཐབ་ཇུས་བཀོད་སྒྲིག་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་དོན་་་་་
འཁྱོལ་བྱེད་དགོས》ཞེས་འགོ་བརྗོད་དུ་འཁོད་པའི་ལས་དོན་སྙན་སྒྲོན་་་
གནང་བ་རེད།
(པ་ཚེ་དང་། བདེ་སྒྲོལ། བསོད་དབང་། བསོད་དཔའ་བཅས་་་་་་
ཀྱིས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས)

