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སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཉུང་བསྡུས། 

 

དང་པ།ོ སྐུ་ཞབས་ལགས་སྐུ་གང་དུ་འཁྲུངས་བའྱི་ཡུལ། 

ཀུན་གཟྱིགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉྱི་མ་སྐྱབས་གཅྱིག་འཁོར་ལོའྱི་མགོན་པོ་

ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའྱི་རོ་རེ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་༧རེ་

བཙུན་བོ་བཟང་འཇྱིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་རྱིན་པོ་ཆེས་ཇྱི་

སྐད་དུ།  

གཞན་ཕན་བསམ་པའྱི་ཆུ་རྒྱུན་རྱིང༌།། 

དགེ་ལེགས་སོད་པའྱི་རྱི་རྒྱུད་མཐོ།། 

མེ་རོད་རླུང་འཚུབ་གསེར་མདངས་གསལ།། 

བསམ་གཏན་ལགས་ནྱི་བདག་གྱི་གོགས།། 

ཞེས་ཀུན་མཁེན་བཞད་པའྱི་རོ་རེ་དྲུག་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་མེ་

ཏོག་དཀར་པོས་རབ་ཏུ་བསྔགས་པའྱི་ཤར་ཉྱི་མ་བ་བྲང་གྱི་བོས་ཐུབ་

གོགས་པོ་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་སྐུ་གང་དུ་འཁྲུངས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི། 

འཇམ་མགོན་བསྟན་པའྱི་སོག་ཤྱིང་ཟླ་མེད་པ་ཀུན་མཁེན་བཞད་པའྱི་རོ་རེའྱི་ཐུགས་སོན་གྱི་མཐུ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ལྷ་སེ། རང་བཞྱིན་

གྱིས་ཆོས་ལ་དད་ཅྱིང་ལས་འབྲས་བརྱི་བ། བོ་རྱིག་རོད་ལ་ཕྱི་ཐག་རྱིང་བ། ནང་སོས་ཤར་ཉྱི་མ་བ་བྲང་གྱི་བསྟན་སྱིད་ལ་ཡོད་ཚད་

འབུལ་ནུས་པའྱི་ཕུག་སེ་ཞེས་པར་བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའྱི་མེ་ཕོ་འབྲུག་གྱི་ལོ་སྟེ་སྱི་ལོ་༡༩༡༦ལོའྱི་ཧོར་ཟླ་༡༢པའྱི་ནང་དུ་ཉེ་དུ་

ར་ལག་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་མང་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཞྱིག་ནས་འཁྲུངས། འོན་ཀང་དམ་པ་འདྱི་ཉྱིད་སྐུ་ནར་མ་སོན་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཏུ་ཁོང་

གྱི་གཞྱི་ཁྱིམ་དོན་པོ་དེ་མྱི་འདོད་བསེག་ཟས་ཁྱུར་མྱིད་དུ་བཏང་ཞྱིང་དྱིན་ལྡན་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀང་དུས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་བས་ཕ་

མའྱི་མཚན་ཡང་ཤེས་ཐུབ་མ་བྱུང་བ་རེད། སྐུ་ཞབས་ལགས་དགུང་གངས་བདུན་ལ་སོན་པའྱི་ལོ་དེར་སྤུན་ཆུང་བསྟན་པ་དང་

མཉམ་དུ། གགས་སྙན་ཨུཏྤལ་དཀར་པོ་ཕོགས་ཀྱི་སེག་མོའྱི་རྣ་གོང་མཛེས་པའྱི་རྒྱན་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཀུན་མཁེན་བ་མ་སྐུ་

ཕེང་རྱིམ་བྱོན་གྱི་ཐུགས་རེ་སོན་ལམ་གྱི་མཐུས་བསྐྱངས་པའྱི་མདོ་སད་བ་བྲང་བཀྲ་ཤྱིས་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའྱི་སེ་ཆེན་པོར་སོང་སྟེ་

རབ་བྱུང་སྒྲུབ་ཅྱིང༌། སྐུ་ཞབས་ལགས་ཀྱི་མཚན་ལ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་ཟུར་མྱིང་ལ་བསམ་གཏན་རོ་རྱིལ་ཅེས་ཐོགས། སྐུ་

ཞབས་ཀྱི་ཟུར་མྱིང་ལ་བསམ་གཏན་རོ་རྱིལ་ཅེས་ཐོགས་དོན་ནྱི། སྔནོ་སྐུ་ཞབས་གང་ཉྱིད་འཁྲུངས་པའྱི་ཕུག་སེ་ནས་འཁྲུངས་པའྱི་

དཔའ་ཞྱིང་རྟུལ་ཕོད་པ་འཇྱིགས་མེད་དཔའ་བོའྱི་གོ་ཆ་ལྷུར་བཞེས་ཏེ། དཔལ་བ་བྲང་བཀྲ་ཤྱིས་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའྱི་སེ་ཆེན་པོ་

དེར་མ་ཧེ་དམག་གྱིས་དག་པོའྱི་གཡུལ་བཤམས་པའྱི་དུས་སུ། བསམ་གཏན་རོ་རྱིལ་ཅེས་གགས་པའྱི་དཔའ་བོ་ཞྱིག་གྱིས་མ་ཧེ་

དམག་གྱི་གཡུལ་བཟོླག་པར་བྱས་ཏེ་ཤར་ཉྱི་མ་བ་བྲང་གྱི་བསྟན་སྱིད་ལ་ཕག་རེས་བཞག་པ་དེའྱི་མཚན་ཟུར་ལས་ཐོགས་པར་

མངོན་ནོ།།  



 2 

གཉྱིས་པ། སྐུ་ནར་སནོ་རསེ་ཀྱི་སབོ་སངོ་དང་བྱ་བའྱི་སྐརོ། 

དེ་ལྟར་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་སྤུན་མཆེད་བསྟན་པ་གཉྱིས་ཆོས་སོར་ཞུགས་ཏེ་བ་བྲང་ནས་ཅུང་དཀར་

མཁན་ཆེན་ཚང་གྱི་ནང་ཆེན་དུ་བསད་དེ་བ་བྲང་བཀྲ་ཤྱིས་འཁྱིལ་རྨད་བྱུང་ཐོས་བསམ་གྱིང་གྱི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས་ཏེ། ཚོགས་ཆོས་

གྲྭ་ཆགས་མེད་དུ་འགྱིམས་ཤྱིང་མདོ་སྔགས་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོ་བྱས་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དང་ཡྱིག་དཀར་ནག་རྱིས་ས་རྱིས་

སྒྲ་སྙན་ངག། གསོ་རྱིག་དང་ས་དཔྱད་སོགས་ལའང་ཞྱིབ་པར་སངས་ཏེ་མཁས་པ་རྱིན་པོ་ཆའྱི་གལ་ནས་འདུག་པའྱི་གོ་མྱིང་ཡོད་

པར་བཤད་ལ། རེས་ནས་སད་སོག་ནོར་བུ་ཚང་གྱི་གཉེར་བ་བྱས་ཤྱིང༌། བར་སྐབས་ཤྱིག་ཏུ་མ་ཧཱ་པཎ་ཆེན་རེ་དམུ་དགེ་བསམ་

གཏན་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་མཛོད་དགེ་འཕྱིན་ལས། ལ་དོན་གྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་མཛད་པ་པོ་མཁས་པའྱི་དབང་བོ་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་

ཚང་དང༌། སྐུ་ཞབས་འདྱི་ཉྱིད་བཞྱི་རྒྱལ་ས་ཆེན་པོ་པེ་ཅྱིན་གསེར་གྱི་གོང་ཁེར་དུ་སོབ་གྲྭར་ཕེབས་ཏེ་སྐབས་དེར་རྒྱུགས་ཆེ་བའྱི་

གཞུང་ལུགས་ལ་སོབ་སོང་བྱས་ལ། ༡༩༤༩ལོར་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བསང་ཆུ་རོང་དགེ་ཐོན་སོབ་གྲྭར་གདན་

དངས་ཏ་ེསོབ་མ་དག་ལ་བོད་སྐད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་ཁྱིད་བྱས་པས་དགེ་སོབ་ཀུན་གྱིས་སྐུ་ཞབས་ལ་བསྟོད་པའྱི་མཐེ་བོང་ཀེར་བའྱི་

བསྔགས་བརོད་ཐོབ་པར་མ་ཟད། སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་སོབ་གྲྭ་དེར་གདན་དངས་པས་ནྱི་སོབ་གྲྭའྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་

བདེ་བག་ཡར་རྒྱས་སུ་འགོ་བའྱི་མཐུན་རེན་ཉྱིད་དུ་གྱུར་ཅྱིང༌། དེ་ནས་སོག་པོ་རྒྱལ་བོའྱི་དྲུང་ཡྱིག་འོད་གསལ་རོ་རེ་ལགས་ཀྱི་ཚ་

མོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆོས་ལ་དད་ཅྱིང་ཡ་རབས་སོད་བཟང་གྱིས་ཀུན་ནས་མཛེས་པའྱི་པད་མ་བྱམས་དང་རེན་དབང་གྱིས་ཁྱིམ་

ཐབས་བྱས་ཏེ་ས་དཀར་སེ་བ་ནས་གཞྱི་སོད་བྱས། དེ་ནས་ཅུང་མ་འགོར་བར་གསེར་ས་འོག་ཏུ་གནས་ཀང་འོད་ནམ་མཁའ་ཞེས་

པ་བཞྱིན། ༡༩༤༩ལོའྱི་ལོ་མཇུག་ཏུ་དགོས་དབང་གྱིས་སྐུ་ཞབས་གང་ནྱི་ཀན་སུའུ་ཞྱིང་ཆེན་མྱི་རྱིགས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དུ་གདན་

དངས་ཤྱིང་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་བྱ་བ་སེལ་བ་མ་ཟད། ལས་ཚན་དེའྱི་ཚན་གཙོ་གཞོན་པའྱི་འགན་ཡང་ཁུར་ཏེ་མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྒྲྱིལ་

ལ་ཤྱིན་ཏུ་སན་པའྱི་ཡྱིག་བསྒྱུར་དང་སྐད་སྒྱུར་གྱི་བྱ་བ་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་སེལ། གོང་རྱིམ་འབྲེལ་ཡོད་སེ་ཁག་གྱིས་གཟྱིགས་སྐྱོང་གནང་སྟེ། 

སྐུ་ཞབས་ཁོང་གྱི་ལྕམ་པད་མ་བྱམས་ཀང་བྱ་བའྱི་རམ་འདེགས་ལ་མྱི་རྱིགས་ཨུ་ལྷན་དུ་ལས་གནས་སོར་དུ་བཅུག་ཏེ་ཁོང་སྐུ་ཟླ་

གཉྱིས་ཀྱིས་རླབས་ཆེན་གྱི་བགྱི་བ་མཉམ་དུ་བསྒྲུབས་ཤྱིང༌། གནས་དེ་ནས་སྐུ་ཞབས་ཁོང་གྱིས་སྐུ་ཟླ་ཡང་ཆོས་དང་འཇྱིག་རེན་

གང་ཐད་ནས་སོ་གསུམ་བག་མེད་ཀྱི་དབང་དུ་འགོ་རུ་མ་བཅུག་པར་རྒྱ་བོད་གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་རྱིགས་ལ་སང་བ་གནད་སྱིན་མཛད་

དུ་བཅུག་གོ། 

རླབས་ཆེན་སྙྱིང་སྟོབས་ལྡན་པའྱི་སྐྱེས་བུ་ཡྱིས།། 

བསྒྲུབ་ན་མྱི་འགྲུབ་བྱ་བ་གང་ཡང་མེད།། 

ཅེས་པ་བཞྱིན་སྐུ་ཞབས་ཁོང་གྱིས་ཀན་སུའུ་ཞྱིང་

ཆེན་གྱི་རོམ་བསྒྱུར་གྱི་བྱ་བ་དང་མྱི་དམངས་རླུང་འཕྱིན་

གྱི་བོད་སྐད་རྒྱང་སྒྲོག་གྱི་བོད་ཡྱིག་ལས་དོན་ལག་ལེན་

དོན་འཁོལ་གྱི་བྱ་བར་ཤེས་ལྡན་པ་གདན་དངས་དགོས་

པའྱི་སྐོར་གྱི་ཞུ་ཡྱིག་ཕུལ་བར་ཡང༌། འབྲས་བུ་དེ་བཞྱིན་

སྱིན་ཏེ་ཨ་མཆོག་མཚན་ཉྱིད་དགོན་གྱི་ཨ་ཁུ་འཇམ་



 3 

དབྱངས་དང་མཁས་པའྱི་དབང་བོ་གྱིང་སྤྲུལ་བའྱི་སྐུ་བསྐལ་བཟང་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གཉྱིས་གདན་དངས་ཏེ། ཀན་སུའུ་

ཞྱིང་ཆེན་བོད་ཡྱིག་རོམ་སྒྱུར་དང་ཡྱིག་སྒྱུར་གྱི་ལས་རྱིགས། ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡང་དག་པའྱི་སྱིད་ཇུས། སྱིད་གཞུང་གྱི་གཞུང་

ཡྱིག་སྣ་ཚོགས་དུས་དང་དུས་སུ་བརྒྱུད་སྒྲོག་བྱས་པས། གོང་རྱིམ་གྱིས་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་

བསྔགས་བརོད་ཐོབ་སྟེ། སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྱིད་པའྱི་སྐད་བསྒྱུར་དང་ཡྱིག་སྒྱུར་གྱི་ལས་རྱིགས་དེ་ནྱི་ཏང་དང་

རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་བར་གྱི་མཛའ་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་བའྱི་གསེར་ཟམ་དམ་པར་གྱུར། ད་དུང་ཁོང་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་མཛད་པའྱི་

དཔུང་སེ་དེས་ནྱི་ཞྱིང་ཆེན་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆེན་དང་ཞྱིང་ཆེན་སྱིད་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་སྒྱུར་བྱ་བ་

དུས་ལྟར་འགྲུབ་སྟེ། གཡུར་ཟའྱི་གྲུབ་འབྲས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་བྱུང་བས། ཞྱིང་ཆེན་ར་འཛུགས་ཀྱིས་ཁོང་གྱི་བ་མེད་ཀྱི་མྱི་གཞྱི་དང་

ཡོན་ཚད་ལ་དམྱིགས་ནས་སྐུ་ཞབས་ཁོང་ཞྱིང་ཆེན་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཡྱིག་ཆེན་མོར་བསྐོ་འཐེན་བྱས། སྐབས་དེར་

ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ངེད་ཅག་གྱི་རྱིག་གནས་དང་བོད་ཡྱིག་གྱི་ལས་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདེང་འཇོག་བ་ན་མེད་པ་ཐོབ་

པས། ཀྲུང་དབྱང་ནས་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་མྱི་རྱིགས་དོན་བྱེད་ཨུ་ལྷན་ལ་དབུ་འཛིན་མཛད་དེ། མཚོ་སྔོན་ནས་མཁས་པའྱི་དབང་བོ་

གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་དང༌། དཔལ་འབྱོར་ཚེ་རྱིང་སོགས་སྐད་གཉྱིས་སྨྲ་བ་བཅུ་ཕག་ལྷག། ཀན་སུའུ་ནས་མཁས་དབང་དམ་པ་སྐུ་

ཞབས་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་ཁོང་གྱི་སྐུ་ཟླ་པད་མ་བྱམས་བཅས་གོང་རྱིམ་ར་འཛུགས་ཀྱི་མངགས་བཀོད་ལྟར། བྱང་ཤར་གོག་

བརྙན་བཟོ་གྲྭར་བྱྱིན་ནས་ནང་དོན་དང་རྣམ་པ་གང་ཐད་ནས་སྐབས་དེར་གགས་ཆེ་བའྱི་གོག་བརྙན་དེ་《རྩྭ་ཐང་གྱི་མྱི་རྣམས་》

དང་《གསེར་དངུལ་ཐང་》སོགས་་ཚན་པ་བཅུ་གཅྱིག་དང༌། ཕྱུགས་ནད་སྔོན་འགོག་གྱི་ཤེས་བྱ། འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཤེས་བྱའྱི་སྐོར་

མང་པོ་ཞྱིག་བོད་སྐད་བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོར་བཀྲམས་པར་ཡང་ཀུན་གྱིས་དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་ཐོབ་སྟེ་གྲུབ་

འབྲས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་བངས། ནུབ་བྱང་མྱི་རྱིགས་སོབ་ཆེན་གྱི་སོབ་གཙོ་ཟུར་བ་རྒྱལ་ཚང་སྙྱིང་བོ་རྒྱལ་གྱིས་ཀང་སྐད་གཉྱིས་སྨྲ་

བའྱི་མཁས་དབང་ཁོང་ལ་རེས་དན་གྱི་སྙན་ཚིག་བོ་མཐུན་བསམ་གཏན་དན་གླུ་ཞེས་པ་རུ། 

སྐད་གཉྱིས་སྨྲ་བའྱི་ལང་ཚོ་རབ་རོགས་ཤྱིང༌།། 

   ལུགས་གཉྱིས་འཕྱིན་ལས་འཛུམ་ཞལ་ལྷུག་གོལ་ཏེ།། 

གཞུང་ཡྱིག་རྒྱ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་སོལ།། 

 ཐོག་མར་འབྱེད་ལ་མཁས་པའྱི་གོགས་དེ་དན།། 

ཞེས་གཟུ་བོ་བོ་ཡྱིས་བསྔགས་བརོད་མཛད་པ་ཡང་དོན་ལ་གནས་ཤྱིང༌། སྐུ་ཞབས་ཁོང་གྱི་བ་མེད་ཀྱི་མྱི་གཞྱི་དང་བསོད་

ནམས་ཀྱི་མཐུ་འབའ་ཞྱིག་ལས་སྱིན་པའྱི་སངས་སྟོབས་ཀྱི་ནུས་པ་གཉྱིས་གཡོ་བསད་ཀྱིས་མ་གོས་པར་སང་མདའ་གཅྱིག་ཏུ་

གནས་རུ་བཅུག་སྟེ་བསྔགས་བརོད་མཛད་པ་འདྱི་ཡང༌། བསྟོད་མཁན་དང་བསྟོད་ཡུལ་གཉྱིས་ཀ་མེ་ཁ་ནས་རང་མདོག་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་རྱིན་ཆེན་ས་ལེ་སྦྲམ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་མངོན་པའྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་ཁད་རགས་ཁོ་ན་ཉྱིད་དུ་ངེས་སོ།། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་

གྱིས་ཇྱི་སྐད་དུ། དྱི་ཞྱིམ་བྱུང་ན་རྱི་དྭགས་ཀྱི།། ལེྟ་བ་ལས་ཀང་ག་རྱི་ལེན།། ཞེས་པ་ལྟར་གོང་རྱིམ་ར་འཛུགས་ཀྱིས་ཡང་བསྐྱར་སྐུ་

ཞབས་བཟའ་ཟླ་གཉྱིས་མྱུར་དུ་བསྐོང་འཐེན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་རྱིག་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མངགས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་མྱི་རྱིགས་རྱིག་

གནས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་བོད་ཡྱིག་བོད་སྐད་ཀྱི་གསུང་རབ་ཁྱི་ཕག་མང་པོ་དེ། དུས་རབས་དང་གྲུབ་མཐའ་བརོད་བྱ་རོམ་པ་པོ་

བཅས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ལྟར། འཚོལ་བདེ་བ། ལྟ་བདེ་བ། ཕན་ཚུན་མ་འདེས་པར་གོ་རྱིམ་ཡོད་པའྱི་སོ་ནས་དག་སྒྲྱིག་ཉར་ཚགས་ཀྱི་བྱ་བ་
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གཏད་པར་ཡང་འབྲས་བུ་དེ་བཞྱིན་སྱིན་ཏེ། དག་སྒྲྱིག་ཉར་ཚགས་དང་ཐོ་འགོད་གྱི་བྱ་བ་རྱིམ་པ་ལྟར་བྱས་ནས་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་

ཀུན་དགའ་ར་བར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བས། ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་པུའུ་ཡྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་རྒྱལ་ཁབ་མྱི་རྱིགས་དོན་

བྱེད་ཨུ་ལྷན་གྱི་མགོ་ཁྱིད་རྣམ་པས་བསྔགས་བརོད་དང་ཚད་མཐོའྱི་གདེང་འཇོག་ཐོབ་པར་མ་ཟད། ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་དང་རྒྱལ་སྲུང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ལོའུ་ཧོ་ཆྱི་དང༌། བྱམས་ལྡན་མ་ཡུམ་དུ་འབོད་པའྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་གཞོན་

པ་སུང་ཆྱིན་ལེན་གྱིས་སྣེ་ཁྱིད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་གཙོ་བོ་དག་ཀང༌། རྒྱལ་ཁབ་མྱི་རྱིགས་རྱིག་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐུ་དངོས་སུ་

ཕེབས་ནས་གསུང་རབ་རྣམས་བཞུགས་པའྱི་ཚུལ་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་དང་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་བྱས་རེས། སྐུ་ཞབས་འཁོར་དང་བཅས་པ་

ལ་ཁེད་ཚོས། ཚེགས་ཆེན་པོའྱི་སོ་ནས་འདྱི་ལྟར་བསྟན་བཅོས་ཁྱི་ཕག་མང་པོ་ཉེས་སྐྱོན་དང་ཆད་ལྷག་མེད་པར། ཐོ་འགོད་དག་

བསྒྲྱིགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་གཟེངས་བསྟོད་དང་བསྔགས་བརོད་ཀྱིས། སྐུ་ཞབས་ཁོང་གྱི་རྣམ་དཀར་

གྱི་ཕག་རེས། རླབས་ཆེ་ཞྱིང་ཚེགས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་གསུང་རབ་ལེགས་བསྒྲྱིགས་ཀྱི་བྱ་བ་དེ་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་སོམ་ཚིག་གྱིས་གདེང་

འཇོག་བ་ན་མེད་པ་མཛད་དོ། ། 

གསུམ་པ། ཤར་ཉྱི་མ་བ་བྲང་གྱི་གསུང་རབ་དཔ་ེམཛདོ་ལ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱས་པའྱི་སྐརོ། 

༡༩༥༨ལོའྱི་དུས་འགྱུར་གྱི་རླུང་འཚུབ་དག་པོ་ཕོགས་བཞྱིར་མཆེད་དེ་ཀུན་ལ་གཙེ་ཞྱིང་གཙེ་བའྱི་དུས་དེ་ལའང༌། ར་

འཛུགས་ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་ཤར་ཉྱི་མ་བ་བྲང་དུ་ལས་བགོས་ཀྱིས། རྒྱལ་ཚང་སྙྱིང་བོ་རྒྱལ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤྱིས་གཡས་

སུ་འཁྱིལ་བའྱི་གྱིང༌། དགོན་པ་དོ་དམ་ཁང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་དབུ་ཁྱིད་གཞོན་པར་བསྐོས་ཏེ། 

དགོན་པ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་སྐུའྱི་ན་ཚོད་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་ཀུན་མཁེན་བཞད་པའྱི་རོ་རེ་མཆོག་སྤྲུལ་དྲུག་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་བདག་སྐྱོང་གྱི་

འགན་ཐེག་དཀའ་བ་དེ་སྤྲད་པ་རེད། སྐུ་ཞབས་བཟའ་ཟླ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་དང་དད་གུས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སོ་

ནས་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་མཆེད་དང་ཡོངས་འཛིན་སོགས་སྐུ་གམ་ན་མེད་པའྱི་མཆོག་སྤྲུལ་དྲུག་པ་རྱིན་པོ་ཆེར་བདག་སྐྱོང་བྱས་ཏེ་རང་

གྱི་བུ་བཞྱིན་དུ་གཉོར་སྐྱོང་གང་ལེགས་མཛད་ཅྱིང༌། ཁོང་མཆོག་སྤྲུལ་དྲུག་པ་རྱིན་པོ་དང་སྐུ་ཞབས་ལགས་ནང་མྱི་བཞྱིན་གསུང་

གེང་ཞལ་བར་མཛད་སྐབས། སྐུ་ཞབས་བཟའ་ཟླ་གཉྱིས་ཀྱིས་ངེད་གཉྱིས་ལ་བྱྱིས་པ་མེད་ཚུལ་སོགས་ཁོང་ལ་ཞུ་སྐབས། ཁོང་གྱིས་

སྐུ་ཞབས་བཟའ་ཟླ་གཉྱིས་ལ་ང་ཁེད་གཉྱིས་ཀྱི་བུ་བྱས་ན་ཆོག་གྱི་ཞེས་གསུངས་པར་གཞྱིགས་ན། ཁོང་ཀུན་མཁེན་དྲུག་པ་རྱིན་པོ་

ཆེ་དང་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ནང་ཕན་ཚུན་ཤྱིན་ཏུ་འདྱིས་ཆེ་བའྱི་རགས་སུ་མངོན་ནོ། ། 

ཐེངས་གཅྱིག་དམག་དཔོན་མང་པོ་བཤམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཡོང་ནས་ལྕག་སྒྲོག་དང་ཐོད་ཕོར་ལ་བལྟས་ཏེ། བཞད་པའྱི་རོ་རེ་

མཆོག་སྤྲུལ་དྲུག་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་ཁེད་ཀྱིས་འདྱི་ལ་བསམ་འཆར་ཅྱིག་ཤོད་ཅེས་བཤད་པ་ན། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁོང་གྱིས་དག་ཐེར་

བྱས་པ་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་ཞེས་ཕག་བྲྱིས་གནང་བས་སྐུ་གམ་ན་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཡ་མཚར་ཞྱིང་དད་པའྱི་ཐལ་

མོ་སྙྱིང་གར་སར་ནས་དམ་པ་ཅྱི་ཙམ་རྒུད་གྱུར་ཀང༌།། སྐྱེས་པོ་ཕལ་གྱི་དོ་ཟླ་མྱིན།། ཞེས་ཁོང་མཆོག་སྤྲུལ་དྲུག་པ་རྱིན་པོ་ཆེར་སྔོན་

ལས་ལྷག་པའྱི་དད་གུས་དང་ཡྱིད་རོན་གྱིས་བདག་སྐྱོང་ཞབས་ཞུ་བ་མེད་གནང་བ་དང༌། ཉྱིན་ཞྱིག་སྐུ་ཞབས་ལགས་ཀྱི་ལྕམ་མོ་

པད་མ་བྱམས་ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་ལ་ཁོང་རྱིན་པོ་ཆེར་སྐུ་གཡོག་ཞབས་ཞུ་གང་ལེགས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཞེས་ཡྱི་གེ་བསྐུར་བའང༌། དུས་

རླུང་གྱི་ནམ་ཟླ་རོད་པོ་དེ་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་ཐེངས་མང་པོར་འགྱུར་བའྱི་སྐབས་དེར། བསམ་སར་མ་སོང་གསེག་སར་སོང་ཞེས་པ་
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ལྟར་སྐབས་དེའྱི་མྱི་བོ་ཆེ་དག་གྱིས་སྐྱོན་དུ་བཟུང་སྟེ། སྐུ་ཞབས་ལགས་ཀྱི་ལྕམ་སྐུ་ཞབས་ལའང་ལོ་ངོ་མང་པོར་སྐྱོན་བརོད་ཀྱིས་

སྡུག་མྱངས་པ་རེད། སྐབས་དེ་ཤེད་ཅྱིག་ཏུ་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་འབྱུང་འགྱུར་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ། བཞད་

པའྱི་རོ་རེ་མཆོག་སྤྲུལ་དྲུག་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ས་པེ་ཅྱིན་གསེར་གྱི་གོང་ཁེར་དུ་སོབ་གྲྭར་མངགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འཐེན་ནའང༌། 

མྱིག་རྒྱང་ལ་སོམ་ཚིག་འཇོག་དཀའ་བའྱི་དགོན་པའྱི་གྲྭ་བ་རྣམས་འཐད་པ་མ་བྱུང་བས། སྐུ་ཞབས་ལགས་ཀྱི་མྱིག་རྒྱང་རྱིང་བའྱི་

འཆར་གཞྱི་དེའང་དོན་ཐོག་ཏུ་མ་འཁེལ་བར་དེ་མུར་ལུས། སྐུ་ཞབས་བཟའ་ཟླ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་དང་ལྷག་བསམ་ཟོལ་

མེད་ཀྱི་སོ་ནས། ཁོང་བཞད་པའྱི་རོ་རེ་བོ་བཟང་འཇྱིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་ལགས་ལ་སྐུ་གཡོག་ཞབས་ཞུ་བ་དག་

གནང་བ་ཡྱིན་པས། ཁོང་རྱིན་པོ་ཆེས་ཀང་སྐུ་ཞབས་ཉྱིད་ལ་གོགས་པོ་དམ་པ་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་ལ་སྐུ་ཞབས་ལགས་ཀྱི་རེས་

དན་གྱི་གསུང་ནའང་བསམ་གཏན་ལགས་ནྱི་བདག་གྱི་གོགས་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ལགས་སོ། ། 

ང་བརྒྱད་ལོའྱི་དུས་ངན་གྱི་འཐོར་རླུང་དག་པོས་ཕྱི་ནང་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་མྱི་བདེ་བ་བཟོ་དག་སྟེ། དགོན་པའྱི་གྲྭ་བ་

རྣམས་ཀང་རང་རྒྱལ་གྱི་ས་ཁུལ་གཞན་དག་དང་ཀུན་ནས་འད་བར། ཕོགས་ཡས་མས་སུ་རླུང་འཚུབ་དག་པོས་ཀུན་ནས་ཡོངས་སུ་

བཏུམས་ཏེ་སོང་ཤུལ་གྱི་སྟོང་བར་ལུས་པའྱི་གྲྭ་ཤག་དང་སང་བར་དག་ན། གསེར་ནག་གྱི་རྱི་བོ་སྟོང་ཕག་གྱིས་ཀང་རྱིན་ཐང་

གཞལ་ཐབས་མེད་པའྱི་གསུང་རབ་པོ་ཏྱི་རྣམས་མྱི་ཁྱི་ཟུང་གྱིས་འགོམ་སྟེ་འགོ་བ་དང༌། ཕོགས་ཡར་མར་དུ་རླུང་གྱིས་འཁུར་

བཞྱིན་པའྱི་དུས་སུ། སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་དང་རྒྱལ་ཚང་སྙྱིང་བོ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་སེམས་ལ་གོ་བུར་དུ་ཚ་ཤེད་དག་པོས་

རབ་ཏུ་གཟུར་ཏེ། མྱུར་དུ་གོང་རྱིམ་ལ་ཡར་ཞུ་དང་བསམ་འཆར་ཡང་ཡང་བཏོན་པ་ལ། རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁབ་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་ཙུང་ལྱི་

ཡྱིས་ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་པུའུ་དང་སྱི་བདེ་པུའུ་ལ་དགོན་པ་དང་གསུང་རབ་དག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཡག་པོ་བྱ་དགོས་

པའྱི་གོག་འཕྱིན་དང་ཆོག་མཆན་བཀའ་ཡྱིག་དུས་ལྟར་འབྱོར་བས། སྐུ་ཞབས་རྣམ་པ་གཉྱིས་དགའ་སྤྲོ་ཆེན་པོས་བརས་ཏེ། 

༡༩༥༩ལོར་སྐུ་ཞབས་སྙྱིང་བོ་རྒྱལ་དང་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་སོབས་པ་ཆེར་བསྐྱེད་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་

བདག་པོ་མེད་པའྱི་གསུང་རབ་དཔེ་ཆ་དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་ལ་དངོས་སུ་ཞུགས་ནས། དགོན་པར་ངལ་རོལ་ལ་ཞུགས་པའྱི་གྲྭ་

བ་བརྒྱ་སྐོར་ཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་དག་མྱུར་དུ་བསྡུས་ནས་དགོན་པའྱི་དཔེ་མཛོད་གཙོ་བྱས་ཤྱིང་ནང་ཆེན་ཁག་དང༌། གྲྭ་ཤག་ཐམས་

ཅད་ནས་གསུང་རབ་དཔེ་ཆ་དག་སྐྱེལ་དུ་བཅུག་སྟེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་དོང་ཆུར་ལྷུང་བ་དང༌། སང་བར་དང་རྱིག་

སྲུབས་སོགས་སུ་ལུས་པ་དག་གཅྱིག་ཀང་མ་ཆད་པར་ལེན་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཕབས་ཏེ། གསུང་རབ་དཔེ་ཆ་དེ་དག་དགོན་པའྱི་

དུས་འཁོར་འདུ་ཁང་དུ་བཞུགས་རྒྱུའྱི་བཀོད་སྒྲྱིག་བྱས་ཤྱིང༌། དཔེ་སྒྲོམ་ལས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་བཙལ་ཤྱིང་ཕོགས་ཡར་མར་དུ་ཤྱིང་

བཟོ་འཚོལ་སྐབས་ཀང་སྟབས་འགྱིག་སྟེ་བདེ་བག་བྱུང༌། འོན་ཀང་འགོ་སོང་མ་དངུལ་ལ་དཀའ་ཚེགས་བྱུང་ནའང་མྱིང་མྱི་བཤད་

པའྱི་དད་ལྡན་ཞྱིག་གྱིས་འགོ་སོང་ཚང་མ་ཁུར་བས་ག་སྒྲྱིག་གྱི་བྱ་བ་ཚགས་སུ་ཆུད། དེ་ནས་སྐུ་ཞབས་ལགས་ཀྱིས་གསུང་རབ་པོ་ཏྱི་

དེ་དག་ཐོ་འགོད་དང་དཀར་ཆག་བསྒྲྱིགས་པའྱི་དབུ་བརམས་ཏེ། དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཨ་ཁུ་རབ་

ཕྲུག་ཏུ་གགས་པ་དེ་དང༌། དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་རེ་འཇམ་དབྱངས་ཉྱི་མ། དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་སན་རམས་པ་

ཙ་ཡུས་ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་སུག་དཀར་མ་སོགས་ཀྱིས་གསུང་རབ་དེ་དག་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་སྟེ། རེབ་གོང་ཨ་ཁུ་

བསྟན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་གས་དྲུག་ཨ་ཁུ་ཡེ་ཤེས། སྣང་རའྱི་ཨ་ཁུ་ཆོས་འཛིན་སོགས་ཀྱིས་དྲུང་ཡྱིག་བྱས་ནས་གསུང་རབ་དཔེ་

ཆ་དག་གྱི་དཀར་ཆག་བསྒྲྱིགས་ཏེ། རེས་རབས་པ་དག་གྱིས་འཚོལ་བདེ་ཞྱིང་ལྟ་བདེ་བར་དག་སྒྲྱིག་གྱིས། དུས་འཁོར་འདུ་ཁང་གྱི་
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སྟེང་ཤོད་འཁམ་དང་བཅས་པར་བཞུགས་པ་རེད། གསུང་རབ་དེ་དག་གྱི་དཀར་ཆག་སྒྲྱིག་སྐབས་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་

གཉེན་ཆེན་པོ་དམེ་ཤུལ་འཇྱིགས་མེད་ཚང་ཡང་ཕག་ཕེབས་གནང་ནས་མཛུབ་སྟོན་གནང་པར་བཤད། དེང་སང་བ་བྲང་བཀྲ་

ཤྱིས་འཁྱིལ་དཔེ་མཛོད་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་པའྱི་གསུང་རབ་དཀར་ཆག་འདྱི་ཡང༌། སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་སོག་ལ་མ་

འཛེམས་པར་གསུང་རབ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་སྐབས་སྣེ་ཁྱིད་མཛད་དེ་ལེགས་བསྒྲྱིགས་བྱས་པའྱི་དཀར་ཆག་དེ་ཡྱིན་པར་གགས། 

སྐབས་དེར་དུས་ངན་གྱི་འཚུབ་མ་རོད་པོས་སྙྱིང་རེ་མེད་པར་མྱི་སྙན་གྱི་ཤུགས་གླུས་རྱི་ལུང་སྒུལ་བཞྱིན་ཡོད་པས། འཇྱིག་རེན་

འཇྱིག་རེན་དུ་མྱི་རོགས་པའྱི་གྲྭ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སེམས་ཉོབ་དག་སྟེ། སྟོང་གསུམ་གྱི་ཁམས་ན་རྱིན་ཐང་ལ་གཞལ་དུ་མེད་པའྱི་

གསུང་རབ་དཔེ་ཆ་དེ་དག་སྐྱོབ་མྱི་འདོད་པ་དང་བསྒྲྱིག་མྱི་འདོད་པར་སྱིད་ལུག་ལེ་ལོའྱི་དབང་དུ་འགོ་བའྱི་ཚེ། དུས་གསུམ་རེན་

པར་གཟྱིགས་པའྱི་བཞད་པའྱི་རོ་རེ་མཆོག་སྤྲུལ་དྲུག་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་༡༡ལས་བཞེས་མེད་ཀང་ཐུགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མངོན་པར་གཟྱིགས་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཇྱི་སྐད་དུ། 

ཡོན་གཏེར་བོ་གོས་རབ་ཡངས་རྣམས།། 

ཚིག་ཕེང་འདྱི་ལ་ལེགས་པར་གསོན།། 

ཁེད་ཅག་དཔེ་ཆ་བསྒྲྱིགས་པ་འདྱིར།། 

དཔག་མེད་དགའ་སྤྲོ་སྐྱེས་ངོས་ནས།། 

ལེགས་པར་བསྒྲྱིགས་རྒྱུའྱི་བཀའ་དྱིན་སྐྱོང༌།། 

མཛད་པ་མེད་པའྱི་དཔེ་འདྱི་དག། 

མྱུར་ལེགས་བསྒྲྱིགས་ཚེ་བསྐལ་བའྱི་བར།། 

བརན་འཇགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ངེས་ཤྱིང༌།། 

དེ་ལྷག་ཅྱི་འདོད་ལྟ་བར་འཇུག། 

དེ་རྣམས་ཐུགས་ལ་ལེགས་དགོངས་ནས།། 

ཡྱིད་ལས་འདས་པ་མྱུར་བསྒྲྱིགས་མཛོད།། 

མྱི་མང་སྱི་ཕན་དགོས་དོན་ཆེ།། 

ད་དུང་དགོས་པ་ཁད་འཕགས་མང༌།། 

དཔེ་ཆ་མྱུར་ལེགས་འགྲུབ་པ་ན།། 

ང་ཡྱི་རེ་འདོད་བསྐངས་པ་ཡྱིན།། 

བོ་གོས་རབ་ཡངས་ཁེད་རྣམས་ཀྱིས།། 

ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཆེན་པོར་མཛོད།། 

ལེགས་བཤད་རྱིན་ཆེན་ཚིག་ཕེང་འདྱི།། 

ཡོན་ཏན་ཕུལ་བྱུང་ཁེད་རྣམས་ཀྱི།། 

སྙན་དབང་གསེར་གྱི་བུ་ག་ལ།། 
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ཡྱིད་འཛིན་ཚིག་གནད་ཞུས་པ་ཡྱིན།། 

བོ་བཟང་འཇྱིགས་མེད་ཀྱིས་ནྱི་ཕུལ།། ཅེས་པའྱི་བྱྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ལོྷག་ལོྷག་འབར་བའྱི་གསུང་ཚིགས་བཅད་འདྱི་དག་

དུས་འཁོར་འདུ་ཁང་གྱི་སོར་སར་བས། དུས་ངན་གྱི་འཚུབ་མ་ཡུན་རྱིང་བས་དུབ་ཅྱིང་ཉོབ་སྟེ་སྱིད་ལུག་པའྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་དེ་དག་

ཁོང་བཞད་པའྱི་རོ་རེ་དྲུག་པ་ཆེན་མོར་མྱི་ཕེད་པའྱི་དད་པ་དང༌། རེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆེས་འཕེལ་ཏེ་གསུང་རབ་དཔེ་ཆ་དག་ལེགས་

སྒྲྱིག་གྱི་བྱ་བར་ཧུར་བརོན་མཐར་ཕྱིན་མཛད། གསུང་རབ་པོ་ཏྱི་རྣམས་ལེགས་བསྒྲྱིགས་ཀྱི་བྱ་བའྱི་མགོ་རྔ་ཐམས་ཅད་དུ་སྐུ་ཞབས་

བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་དགོང་འཕྱི་ཉལ་དང་ནངས་སྔ་ལངས་ཀྱི་ཚེགས་བརོན་འགྲུས་དང༌། ཁ་མྱིན་སེམས་ཀྱི་དྭངས་གཙང་གྱི་

ལྷག་བསམ་དེ་ཕུལ་མེད་ན། རྱིན་ཐང་ལ་བཤད་དུ་མེད་པའྱི་གསུང་རབ་རྣམས། སྐབས་དེའྱི་དུས་ངན་གྱི་འཚུབ་མ་དག་པོས་

ཡོངས་སུ་ཁྱུར་མྱིད་བཏང་ཚར་བ་རེད། དེའྱི་ཕྱིར་ང་ཚོས་ཀང་དུས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱི་རླབས་ཆེ་ཞྱིང་

འོད་དུ་འཚེར་བའྱི་རྣམ་དཀར་གྱི་མཛད་རེས་དག་ལ། རེས་སུ་ཡྱི་རང་དང་སོབ་སོང་གྱིས་རེས་དན་བྱེད་ཆོག་ཆོག་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ལ། 

རྒྱལ་ཚང་སྙྱིང་བོ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏམ་རེས་དན་གྱི་སྙན་ངག་ཏུའང་ཁོང་གྱི་ཕག་རེས་ལ་སོམ་ཚིག་གྱིས་ཇྱི་སྐད་

དུ།  

བསྟན་པའྱི་འབྱུང་གནས་བཀྲ་ཤྱིས་འཁྱིལ་བ་ཡྱི།། 

ལྔ་རྱིག་གེགས་བམ་འབུམ་ཕག་བསགས་པའྱི་ནོར།། 

དུས་ཀྱི་འཚུབ་མས་བརླག་ལ་ཉེ་བའྱི་ཚེ།། 

མྱི་འཇྱིགས་སྐྱོབ་ལ་དཔའ་བའྱི་གོགས་དེ་དན།། ཞེས་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་སྙྱིང་སྟོབས་དང་

གཞན་སུས་ཀང་མྱི་ནུས་པའྱི་མཛད་རེས་ལ་ཡྱིད་སོན་དང་ཡྱི་རང་གནང་བས་ཀང༌། སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱི་མཛད་

རེས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་རོགས་ནུས་སོ། ། 

བཞྱི་བ། ཤར་ཉྱི་མ་བ་བྲང་གྱི་དཔ་ེམཛདོ་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཉུང་བསྡུས། 

གསེར་མདོག་ཅོད་པན་འཆང་བའྱི་རྱིང་ལུགས་དུས་མཐར་སེལ་བ་ལ་འགན་པའྱི་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། དགེ་ལྡན་

བསྟན་པའྱི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤྱིས་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའྱི་གྱིང་འདྱིར། སྔོན་ནས་བཟུང་གྲྭ་ཚང་དྲུག་པོར་རང་རང་གྱི་

འདུ་ཁང་ཀླད་དུ་དཔེ་མཛོད་རེ་དང༌། བཞད་པའྱི་རོ་རེ་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བྱོན་ལ་ཕག་དཔེ་ཁང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ནང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་

ལའང་རང་རང་གྱི་བ་མའྱི་ཕག་དཔེ་ཁང་ཡོད་པ་རེད། ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོའྱི་ཕག་དཔེ་ཁང་དེ་རྱིག་གསར་སྐབས་སང་ཁའྱི་དར་

ལོྕག་གྱི་སྤུན་ཟླར་སོང་བའྱི་སྔོན་འགོ་བ་དག་གྱིས་ཚོགས་ཟངས་ནང་དུ་བཏབ་ནས་བརླགས་སོང་བར་བཤད། དེ་དག་ལས་གགས་

ཆེ་བ་ནྱི་རྨད་བྱུང་ཐོས་བསམ་གྱིང་གྱི་དཔེ་མཛོད་ཡྱིན་ཏེ། དཔེ་མཛོད་འདྱི་ནྱི་བཞད་པའྱི་རོ་རེ་སྐུ་ཕེང་གཉྱིས་པ་མ་ཧཱ་པཎ་ཆེན་

ཀུན་མཁེན་དཀོན་མཆོག་འཇྱིགས་མེད་དབང་བོ་དགུང་གངས་ཞེ་བརྒྱད་བཞེས་པ། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ཤྱིང་མོ་ལུག་

གྱི་ལོ་སྟེ་སྱི་ལོ་༡༧༧༥ལོར། ཁོང་གྱིས་སོབ་གཉེར་བ་ཉམ་ཐག་ཆ་རེན་ཞན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དགོངས་ཏེ། ཐོག་མར་དཔེ་རྒྱུན་

དཀོན་པོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་བཙལ་འཚོལ་གྱིས་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་ཀླད་དུ་བཞུགས་སུ་བཅུག་ཅྱིང༌། དེའྱི་སྟེང་དུ་གྲྭ་བ་སྐུ་གཤེགས་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཕག་དཔེ་དག་བཞུགས་ཤྱིང་དཔེ་མཛོད་དུ་སོལ་ཕེས་པ་རེད། དཔེ་མཛོད་འདྱི་ནྱི་མདོ་སད་དུ་ཐོག་མ་ཡྱིན་པར་གགས། 

དེ་ནས་བཟུང་དཔེ་མཛོད་དུ་དཔེ་ཆ་སྱི་འཇོག་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན། ཁྱི་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མདུན་ཅོག་གྱི་སྟེང་བཞུགས་ཤྱིང་དགེ་
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བསྐོས་ཀྱིས་དཔེ་ཐོ་དང་དཔེ་ཐུམ་གྱི་མདོག་དང་བཅས་གསུངས་པ་ན། དཔེ་མཛོད་ཀྱི་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་དཔེ་མཛོད་དུ་གདན་

དངས་ནས་དོ་དམ་བྱེད་ལ། དགེ་བསྐོས་གསར་འཇོག་གྱི་སྐབས་དགེ་བསྐོས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་མཛད་ཅྱིང༌། དཔེ་མཛོད་གཉེར་བ་

རྣམས་ཀྱིས་དཔེ་བདག་པེ་ཧར་གྱི་ཐམ་ཀ་བརྒྱབ་སྟེ་ལོ་ན་གཞོན་པའྱི་གྲྭ་བ་དཔེ་ཆ་བ་དག་ལ་རང་ལ་གང་མཁོའྱི་དཔེ་ཆ་འཛིན་

གྲྭ་བཀའ་རམས་བར་དུ་གཡར་བ་ཡྱིན། དགེ་བསོས་གསར་བརེ་སྐབས་ཀྱི་གྲྭ་ཇར་དཔེ་མཛོད་ཕྱིར་བསྡུ་རྒྱུའྱི་བར་བཏང་ནས་དཔེ་

མཛོད་ཕྱིར་བསྡུས་ཏེ། རེས་མ་དག་ལའང་དེ་བཞྱིན་དཔེ་མཛོད་གཡར་རྒྱུའྱི་ཕག་ལེན་ནྱི་ད་ལྟའྱི་བར་གནས། དེ་རེས་དཔེ་མཛོད་

ཀྱི་རྒྱ་ཆེ་རུ་སོང་བ་ཡྱིན་ནམ་གང་ལྟར། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞྱི་བའྱི་ཆུ་མོ་གང་གྱི་ལོ་སྟེ་སྱི་ལོ་༡༨༥༣ལོར་ཧོར་ཚང་ཁྱི་ཆེན་སྐུ་

ཕེང་བཞྱི་བ་འཇྱིགས་མེད་བསྟན་པའྱི་ཉྱི་མས་རེའྱི་སྐུ་བརྙན་མྱི་ཚད་ལོན་པ་གཙོ་སྐུར་བཞུགས་པའྱི་དཔེ་མཛོད་ལྷ་ཁང་གསར་དུ་

བཞེངས་ནས་གསུང་རབ་དཔེ་མཛོད་དེ་དག་ལྷ་ཁང་དེར་བཞུགས། རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའྱི་ལྕགས་མོ་བྱ་ཡྱི་ལོ་སྟེ་༡༩༢༡ལོར་རང་

བྱུང་གྱི་གནོད་འཚེ་ས་འགུལ་སོགས་ཀྱི་རེན་ལས་དཔེ་མཛོད་ལྷ་ཁང་དེར་གནོད་པ་ཅུང་ཙམ་ཐེབས་ནའང༌། ང་བརྒྱད་དང་ལོ་

བཅུའྱི་གོད་ཆག་ལྟ་བུའྱི་གནོད་པ་མ་ཐེབས་པར་བཤད། བསྟན་པ་ཡང་དར་གྱི་སྐབས་འདྱི་ལའང༌། ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབྱངས་

བཞད་པ་སྐྱབས་གཅྱིག་འཁོར་ལོའྱི་མགོན་པོ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་རེ་དང་བྱྱིན་རླབས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་

འདྱི་ཉྱིད་བསྐྱར་བཞེངས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་སྟེ། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའྱི་ས་སྦྲུལ་ལོ་སྟེ་སྱི་ལོ་༡༩༨༩ལོར། ཁོང་མཆོག་སྤྲུལ་

དྲུག་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་སོག་བཟོླས་ཀྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་ཉར་ཚགས་བྱས་པའྱི་གསུང་རབ་དཔེ་ཆ་དག 

དུས་འཁོར་འདུ་ཁང་ནས་གདན་དངས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་དཔེ་མཛོད་གཙུག་ལག་ཁང་འདྱི་རུ་བཞུགས་པ་རེད། གཙུག་ལག་ཁང་འདྱི་རུ་

གསེར་ཟངས་འབའ་ཞྱིག་ལས་གྲུབ་པའྱི་སྐུ་རེན་བྱྱིན་ཅན་དང༌། རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་འགྱུར་རྱིན་པོ་ཆེ་དང༌། རྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་

བསྟན་བཅོས་འགྱུར་རོ་ཅོག་གྱིས་གཙོས། གཞན་དག་ནས་བསྒྱུར་བ་མང་པོ། ལྷ་ས་དང་སྣར་ཐང༌། སེ་དགེ་དང་ཅོ་ནེ། རྒྱ་ཡུལ་སོག་

པོ་སོགས་ཡུལ་གང་མང་གྱི་དཔར་མྱི་འད་བ་སྣ་ཚོགས། ལན་ཝར་གཉྱིས་དང་རྒྱ་གར་ནག། བོད་སོག་པོ་མན་ཇྱི་སོགས་ཀྱི་ཡྱིག་

རྱིགས་སྣ་མང་དང༌། བྲྱིས་སྣ་ཚོགས་ཏ་ལའྱི་ལོ་མ་སོགས་ཤོག་བུ་སྣ་མང༌། རྱིན་པོ་ཆེ་གསེར་དངུལ་དང༌། དུང་མཚལ་སྣག་ཚ་

སོགས་ཚོན་རྱིགས་སྣ་མང་གྱིས་བྲྱིས་པའྱི་གེགས་བམ། གེགས་ཤྱིང་གདོང་དར་གེགས་ཐུམ། གེགས་ཐག་སོགས་རྒྱུ་དང་བཟོ་རལ་སྣ་

ཚོགས་ཀྱི་གེགས་བམ་ཆེ་ཆུང་རྱི་བོའྱི་གཏོས་དང་མཉམ་པ་བཞུགས། གསུང་རབ་གེགས་བམ་འདྱི་དག་ལ། སྔོན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་

པ་དག་གྱི་ཕག་དཔེ་དང་བྱྱིན་རླབས་ཀྱི་དོད་མ་ཡལ་བའྱི་ཕག་བྲྱིས། བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ས་དགེ་བཀའ་རྙྱིང༌། ཇོ་ལུགས་དང་བུ་

ལུགས། བོ་དོང་དང་ཞྱི་བྱེད་སོགས་ཀྱི་གཞུང་མང་པོ། ཁད་པར་དུ་ཤར་རྒྱལ་བ་བོ་བཟང་གགས་པ་ཡབ་སས་བུ་སོབ་དང་ཡང་སོབ་

བཅས་པ། རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་དང་གྲྭ་ས་སེ་འབྲས་དགེ་གསུམ་གྱི་མཁན་པོ་རྣམས་དང༌། མདོ་སད་ལོྷ་བྱང་སོག་པོ་ཕྱི་ནང་རྒྱ་མན་ཇྱི། 

གདན་ས་རང་གྱི་ཀུན་མཁེན་བ་མ་གཙོ་བྱས་པའྱི་བ་མ་དགེ་བཤེས་གནམ་གྱིས་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུ་གངས་མེད་པ་དག་གྱི་གསུང༌། 

དཔར་དུ་འཁོད་པ་དང་མ་འཁོད་པ་མང་པོ། མདོར་ན་གསེར་མདོག་ཅོད་པན་འཆང་བའྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་མཁས་དབང་ནམ་

མཁའྱི་སྐར་ཚོགས་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀྱི་དཀར་གསལ་ཞལ་གྱི་བུམ་བཟང་ལས་འཛམ་གྱིང་ཤེས་རྱིག་གྱི་བང་མཛོད་དུ་ཉེ་བར་བལྟམ་

པའྱི་མདོ་ཕོགས་དབུ་ཕར་མཛོད་འདུལ་ཚད་མ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་འགེལ་དང་མཐའ་དཔྱོད། སྔགས་ཕོགས་རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་འགེལ་བ་

དང་སྐྱེད་རོགས་ཆོ་ག་ཆོས་སོད་དང༌། ལམ་རྱིམ་བོ་སོང་མན་ངག། གསོ་བ་རྱིག་པ་བརག་ཐབས་དང་བཅས་པ། སྒྲ་དང་སྙན་ངག་

ཆབ་ཤོག། སུམ་རགས་དག་གསུམ་དང༌། སེབ་སོར་ཟོླས་གར། རྱིས་དཀར་ནག་རྣམ་ཐར་ཆོས་འབྱུང་སོགས། མདོ་སྔགས་ཀྱིས་

མཚོན་པའྱི་བཅུ་ཕག་རྱིག་པའྱི་གཏེར་མཛོད་འཛམ་གྱིང་ཤེས་རྱིག་གྱི་བང་མཛོད་ཆེན་མོའྱི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པའྱི་དཔེ་མཛོད་གཏོས་
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ཆེ་ཞྱིང་རྔམ་འཐུག་པ་ཞྱིག་ད་ལྟའང་ད་དུང་འགོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་དམ་པར། བྱྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་མ་

ཉམས་པར་བཞུགས་མུས་སུ་ཡོད་པ་འདྱི་ནྱི། བཞད་པའྱི་རོ་རེ་ཀུན་མཁེན་བ་མའྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་སོན་ལམ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་

བྱྱིན་མཐུ་དང༌། དུས་ངན་གྱི་འཚུབ་མ་དག་པོའྱི་ཀློང་ནས་བོ་སོབས་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་དཔའ་བོ་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་

གཙོ་བྱས་པའྱི་དཔའ་བོ་དག་གྱིས་དཔེ་མཛོད་ལ་སོག་ཟོླས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་པའྱི་སྐུ་དྱིན་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དཔའ་བོ་དེ་དག་གྱིས་

དཀའ་སྡུག་གྱི་དངུལ་ཁག་གངས་མེད་པ་ལས་བཞེངས་པའྱི་ཐེར་ཟུག་གྱི་རོ་རྱིང་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་པར་བདག་སེམས་སོ། ། 

ལྔ་བ། ཤར་ཉྱི་མ་བ་བྲང་གྱི་སྐུ་རནེ་བྱྱིན་ཅན་དག་ལ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱས་པའྱི་སྐརོ། 

ང་བརྒྱད་ལོའྱི་དུས་ངན་གྱི་འཐོར་རླུང་དག་པོའྱི་སྔུན་ན། རླུང་ཁ་ནས་རང་ཚུགས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་སྔོན་འགོ་བ་དག་གྱིས་སོད་

ངན་སྣ་ཚོགས་སེལ་ཏེ། གྲྭ་བ་བསམ་མྱི་ཤེས་པ་དག་ལ་དུ་ཆང་སོད་དུ་བཅུག་སྟེ་ཚུལ་མྱིན་གྱི་བྱ་ངན་མང་དུ་སེལ་བའྱི་དུས་སུའང༌། 

སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་དེ་དག་གྱི་གདོང་ལ་བུད་དེ་སོབ་གསོ་བཏང་ནས་ཚུལ་མྱིན་གྱི་བྱ་བ་ནྱི་སྔོན་འགོ་མྱིན་ལ་ཚུན་མྱིན་

གྱི་བྱ་བ་ནྱི་གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་ཀང་མྱི་བརྱི། རང་རང་གྱི་བསྲུང་རྒྱུ་དེ་བསྲུང་ན་གུང་ཁན་ཏང་ལའང་ཆོག་ཅེས་གཏམ་རུས་པ་

ཅན་མང་པོས་སོབ་གསོ་བཏང་ལ། བ་མ་ནོར་བུ་ཚང་ལའང་ཞབས་མྱི་བདེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡར་ཞུ་བྱས་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་

དུ་མ་བཅུག་པ་དང་ཁོང་གྱི་ཕག་འཁོར་དེ་དེང་སང་ཡང་ཁོང་གྱི་ཡུལ་ན་ཉར་ཚགས་བྱས་ནས་ཡོད་པར་བཤད་ལ། རྒྱལ་ཚང་ཕག་

སྦལ་དུ་སྐུ་འཕུར་བའྱི་སྐུ་གདུང་རྒྱབ་ཡོལ་དུ་འཕེན་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ལོག་ཏུ་གོགས་པོ་བོས་ཐུབ་དག་ལ་བཤད་དེ། མཚན་མོར་སྐུ་

གདུང་ལེན་དུ་བཅུག་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་པ་དང༌། འཇམ་དབྱངས་བ་མ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའྱི་སྒྲོན་མེའྱི་སྐུ་གདུང་ནང་ཆེན་དུ་

བཞུགས་པར་ཉེན་ཁ་བྱུང་བ་དེ་དང༌། དབལ་མང་པཎ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་གདུང་ནང་ཆེན་དུ་བཞུགས་པ་ཡང༌། 

སྐུ་ཞབས་ལགས་ཀྱིས་ཐབས་ཆེན་པོའྱི་སོ་ནས་འཇམ་དབྱངས་བ་མ་བསྟན་པའྱི་སྒྲོན་མེའྱི་སྐུ་གདུང་འདུ་ཁང་ཆེན་མོའྱི་གདུང་

མདུན་དང་དབལ་མང་པཎ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་པའྱི་སྐུ་གདུང་གསེར་ཁང་དུ་གདན་དངས་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ལ། 

ཐེངས་གཅྱིག་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཡུལ་ན་མེད་པའྱི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས། རྒྱུ་ནོར་རྱིག་ན་མཆན་གྱི་བུ་ཡང་བཙོང་

བའྱི་གཡོ་ཅན་འགས། ཟམ་ཚ་ཚང་སྐུ་གོང་མའྱི་ཀླུ་ཡུལ་ནས་གདན་དངས་པར་གགས་པའྱི་བ་རེ་ཁད་མཚར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་

ལོག་ནས་ཁེར་བ་སྐུ་ཞབས་ཀྱིས་གོ་མ་ཐག། དེ་དག་གྱི་རེས་སུ་ལྕགས་རར་ཞོན་ནས་རྒྱུགས་པའྱི་ལམ་བར་ལྕགས་རར་ཆག་སྐྱོན་

བྱུང་ནའང༌། རྐང་ཐང་དུ་རྒྱུགས་ནས་འདྱི་ནྱི་དགོན་པའྱི་གནའ་རས་བཤམས་སྟོན་ལ་མཁོ་ཞེས་ཕྱིར་བངས་ཤྱིང༌། ཛ་ལན་ད་ར་

ར་མཆོག་བཞད་སྒྲ་སོགས་གཞུང་བཞེས་ཀྱིས་རྱིག་གྲྭ་ན་ཡོད་པ་ཕྱིར་དགོན་པར་བངས་ཏེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ལ། གཞན་དུ་གུང་ཐང་

རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ནང་ཆེན་གྱི་ལུང་སྟོན་བྱམས་པའྱི་མཆོད་རེན་ནང་གྱི་འོད་དཔག་མེད། བཙན་ཁང་གྱི་གནས་ཆུང༌། སེ་བ་ཚང་གྱི་

མཁའ་སོད་མ། གྲུབ་པ་དུང་སྣ་བའྱི་སྐུ་གདུང་སོགས་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་སོག་བཟོླས་ཀྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་པ་ཤ་སྟག་

ཡྱིན་ཞྱིང༌། གྲྭ་ཚང་དྲུག་གྱི་ཀ་ཐུམ་རྒྱལ་མཚན་དང་ཁེ་བུ་སྱིའྱི་ཁ་དན། ལྷ་ཆ་མཆོད་ཆ་ཚང་མ། ལྷག་པར་ཕག་མཛོད་མཁེན་རབ་

དོན་གྲུབ་ཀྱིས་འདུ་ཁང་དུ་བཞག་པའྱི་ཟ་འོག་གྱི་མཆོད་རས་སོགས་ཀང་སྐུ་ཞབས་ལགས་ཀྱིས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱས་པ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཞན་ད་དུང་འཆམ་ཆེན་གྱི་འཆམ་ལ་ཡང་ཁོང་ལ་རེས་ཡོད་པས་ཟུར་དུ་བཀར་ནས་གཞུང་བཞེས་

བྱེད་དུ་མ་བཅུག་པ་དང༌། ཟ་ཡུས་ཨ་ཁུ་ཉྱི་མ་དང་བྲ་ཉེ་ཨ་ཁུ་ཡེ་ཤེས་སོགས་ཁྱིད་ནས་འཇང་རན་ཚང་གྱི་ནང་ཆེན་དང་སན་

རས་ཀུང་སྱིར་གཞུང་བཞེས་བྱས་པའྱི་གསེར་དངུལ་གྱི་རོྐང་བུ་མང་པོ། ཚེ་འབར་སོགས་དགོན་པའྱི་རེན་བྱྱིན་ཅན་དག་ཤྱིང་ར་
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མང་པོར་དྲུད་དེ་ཕྱིར་བངས་ཤྱིང༌། སྐུ་རེན་དང་གནའ་རས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་འདུ་ཁང་དུ་མྱིང་ལ་སྡུག་དན་སྐྱྱིད་བསམ་གྱི་བཤམས་

སྟོན་ཁང་ཞེས་པའྱི་མྱིང་བྱང་བཀལ་ནས་རེན་བྱྱིན་ཅན་དང་གནའ་རས་དག་དེ་རུ་བཤམས་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་པ་དང༌། ཀུན་

མཁེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའྱི་རོ་རེ་སྐུ་ཕེང་དང་པོས་དགོན་པ་གསར་འདེབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བོ་ཇུ་ནང་གྱིས་འདུ་ཁང་དུ་

ཕུལ་བའྱི་ཚོགས་པ་བརྒྱད་བརྒྱ་ཤོང་བའྱི་ཕྱིང་གུར། བཞད་པའྱི་རོ་རེ་དབལ་ཤུལ་ངག་དབང་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕག་ཕེང་དང་རོར་

དྱིལ། བཞད་པའྱི་རོ་རེ་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བྱོན་གྱི་མནབས་བཟའ། རོའྱི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ། མ་ནྱི་རང་བྱོན། ཀུན་མཁེན་བཞད་པའྱི་རོ་རེ་

སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བྱོན་ལ་གོང་མ་དང་རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་སོགས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྩལ་བའྱི་ཐོབ་དང་ལུང་ལས་ཀྱི་གསེར་ཡྱིག་སོགས་

བཤམས་སྟོན་གྱི་མྱིང་གྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་པའྱི་མཛད་རེས་ནྱི། ང་ཚོས་ནྱི་མ་སྟོང་བསྐལ་བའྱི་བརེད་བར་དུ་མྱི་སྱིད། ལྷག་ཏུ་ཤར་ཉྱི་

མ་བ་བྲང་དགེ་ལྡན་བཀྲ་ཤྱིས་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའྱི་གྱིང་གྱི་རེས་རབས་པ་དག་གྱིས་གཞར་ཡང་བརེད་མྱི་ཉན་པ་ཞྱིག་ཏུ་བདག་

སེམས། ཐ་ན་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་ཀུན་མཁེན་ལྔ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་སྤུན་ཕག་མཛོད་མཁེན་རབ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་

དབུས་ནས་གདན་དངས་པའྱི་ཚོགས་ཟངས་ལའང་ལྟ་སྐོར་གྱི་བྱང་བུ་བཀལ་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང༌། གྲྭ་ཚང་དྲུག་གྱི་འགྱིག་བཅའ་

ཡྱིག་སོགས་ཀང་མ་ཆད་མ་ལུས་པར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ཤྱིང༌། ཉྱིན་ཞྱིག་སྐུ་ཞབས་ལགས་ཀྱི་གོགས་པོ་ལ་དོན་གྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་

མཛད་པ་པོ་མཁས་དབང་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་ཕྱིར་བ་བྲང་དུ་ཕེབས་ཏེ། ནུབ་བྱང་མྱི་རྱིགས་སོབ་གྲྭར་ཤར་ཉྱི་མ་བ་བྲང་གྱི་དཔེ་

མཛོད་གཡར་དགོས་ཞེས་གསུང་རབ་དག་འཁེར་བཞྱིན་པའྱི་ཚེའང༌། སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་དེར་མྱུར་དུ་ཕེབས་ནས་དཔེ་

མཛོད་གཞན་དུ་འཁེར་མྱི་ཆོག་པར་གོང་རྱིམ་གྱི་བཀའ་ཡོད་ཅེས། དཔེ་མཛོད་ནུབ་བྱང་མྱི་རྱིགས་སོབ་གྲྭར་འཁེར་བཞྱིན་པའྱི་

རྒྱུན་བཅད་དེ་དཔེ་མཛོད་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་པ་ཡྱིན། འདྱི་ལས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནྱི་ནུབ་བྱང་མྱི་རྱིགས་སོབ་ཆེན་དུ་ཤར་ཉྱི་མ་བ་

བྲང་གྱི་དཔེ་མཛོད་ལས་མང་དག་ཅྱིག་ཁེར་བར་བཤད་པ་ལའང་བདེན་པའྱི་ར་སྤྲོད་བྱུང་བ་རེད༌། དེའྱི་རེས་ནས་ཀང༌། གོང་

མའྱི་བཀའ་དང་རྱི་གཟར་རྦབ་ཅེས་པ་བཞྱིན། པེ་ཅྱིན་རྱིག་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བ་བྲང་དཔེ་མཛོད་ལས་དཔེ་ཆ་དགོས་ཞེས་

གོང་རྱིམ་ནས་གསུང་རབ་ཀྱི་དཔེ་ཆ་དག་ལེན་བཞྱིན་པའྱི་དུས་སུའང༌། སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་དེ་དག་ལ་གསུང་

འབུམ་ཚར་མང་པོ་ཅན་ལས་ཚར་རེ་དང༌། སྱིར་བཏང་གྱི་ཆོས་སོད་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གངས་ཀ་ལོངས་པར་བྱས་ནས་དཔེ་

དཀོན་གྱི་རྱིགས་དང་གལ་ཆེན་དག་གཅྱིག་ཀང་མ་བྱྱིན་པར། དཔེ་མཛོད་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པས་བཀའ་དྱིན་ནྱི། 

ང་ཚོས་འབད་པ་བརྒྱ་ཡྱིས་སྟོང་གསུམ་ནོར་དུ་བཀུག་ཀང་གཞལ་དཀའ་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

དྲུག་པ། སྐུ་ཞབས་ལགས་ཀྱི་ཚ་ེསད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། 

དུས་ངན་གྱི་འཐོར་རླུང་དག་པོས་མྱི་སྙན་གྱི་ཤུགས་གླུ་བར་མེད་དུ་གཡོས་ཏེ། གནམ་ས་གཉྱིས་ཕྱིར་སོག་པའྱི་དུས་དེར། 

རླུང་ཁ་ནས་རང་ཚུགས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཁྱི་སོན་དག་གྱིས་རང་གཞན་ཀུན་ལ་སྙྱིང་རེ་མེད་པར་རྨུགས་བཞྱིན་པའྱི་དུས་སུ། གགས་

སྐམ་འུར་གྱི་རེས་སུ་མྱི་འགོ་བར་སེམས་ཅན་དག་ལ་ལྷག་བསམ་གཙང་མས་གཞན་ཕན་གྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་ལ་ཀུན་ནས་དཔའ་ཞྱིང༌། 

འཐོར་རླུང་དག་པོའྱི་སྔུན་ནས་མྱི་འགྱུར་མྱི་གཡོ་བར་ལྷུན་པོ་སྟོང་ཕག་གྱི་རང་གཤྱིས་མངོན་པ་དེ་ནྱི། ཤར་ཉྱི་མ་བ་བྲང་གྱི་བོས་

ཐུབ་ཀྱི་གོགས་པོ་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་རེད། སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ནྱི་ཕྱི་ཚུལ་ནས་སྨྲ་བ་ཉུང་ཞྱིང་ཅྱི་ཡང་མྱི་

ཤེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གཞན་ཕན་གྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། གཞན་དག་གྱིས་བསྒྲུབ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཁོང་གྱི་བ་མེད་ཀྱི་སྙྱིང་

སྟོབས་དང་ཕག་རེས་ནྱི་ཕྱི་རབས་པའྱི་ཤེས་ཐབས་བྲལ་བས། བདག་གྱིས་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཟླས་མཐུན་རེན་
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སར་བའྱི་ཁོང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ས་བོན་དང༌། རྒྱལ་ཚང་སྙྱིང་བོ་རྒྱལ་དང་སྨྱུག་འཛིན་དབང་བོ་སྐུ་ཞབས་སོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱི་

ཤར་ཉྱི་མ་བ་བྲང་གྱི་བོས་ཐུབ་གོགས་པོ་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱི་རེས་དན་བཅས་ལ་ཁུངས་བཅོལ་ནས། སྐུ་ཞབས་ལགས་

ཀྱི་ཕག་རེས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་དག་ལས་ཆུ་ཐྱིགས་ཙམ་ཞྱིག་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་འདྱིས་ནྱི། ང་ཚོ་ཕྱི་རབས་པ་དག་གྱིས་ཀང་མྱི་འགྱུར་མྱི་

གཡོ་བའྱི་རང་གཤྱིས་བཟང་བོ་ལྷད་མེད་གསེར་ལས་ཀང་ལྷག་པའྱི་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱི་གཞན་ཕན་གྱི་ལྷག་བསམ་

དང༌། དུས་རླུང་གྱི་ནམ་ཟླའྱི་འགྱུར་བ་རོད་པོ་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་ཐེངས་དུ་མར་འགྱུར་ནའང༌། དུས་སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ལའང་ས་བཀོང་

བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཁོང་གྱི་བ་མེད་ཀྱི་སྙྱིང་སྟོབས་བཅས་ལ་སོབ་སོང་དང་རེས་དན་བྱས་ཏེ། འབྱུང་བཞྱིའྱི་འདུལ་བ་མྱི་སྙོམ་པའྱི་

དུས་ཀྱི་ང་ཚོས་ཀང་མེས་རྒྱལ་དང་མྱི་རྱིགས་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་གཞན་ཕན་གྱི་བྱ་བ་རེ་བསྒྲུབ་སྟེ། སྐུ་ཞབས་བསམ་

གཏན་ནང་བཞྱིན་རང་གྱི་མྱི་ཚེ་དོན་ལྡན་དུ་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་གནད་དམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །  

དེ་ལྟར་ཤར་ཉྱི་མ་བ་བྲང་གྱི་བོས་ཐུབ་གོགས་པོ་སྐུ་ཞབས་བསམ་གཏན་ལགས་ནྱི་༡༩༨༥ལོར་དཔལ་བ་བྲང་བཀྲ་ཤྱིས་

གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའྱི་སེ་ཆེན་པོ་དེའྱི་རྨད་བྱུང་ཐོས་བསམ་གྱིང་གྱི་འདུ་ཁང་ཆེན་མོ་དེ། མྱི་འདོད་སེག་ཟས་ཁྱུར་མྱིད་དུ་བཏང་བ་

ལ་སེམས་ཧ་ཅང་འཚེར་བ་སོགས་ཀྱི་རེན་བྱས་ཏེ། ལོ་དེའྱི་ཟླ་༣པའྱི་༡༢ཉྱིན་སན་བཅོས་སོགས་གང་གྱིས་ཀང་མ་ཕན་པར་སྐུ་

ཞབས་ཁོང་གྱི་ཚེ་མཇུག་ཀང་ཤར་ཉྱི་མ་བ་བྲང་གྱི་ཆེད་དུ་བསྔོས་པ་རེད། སྐབས་དེར་སྨྱུག་འཛིན་དབང་བོ་སྐུ་ཞབས་སོན་ལམ་རྒྱ་

མཚོ་ལགས་ཀུན་མཁེན་བ་མ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་རྱིན་པོ་ཆེར་བསྔོ་རེན་འབུལ་དུ་སོང་བའྱི་དུས་སུའང༌། ཀུན་མཁེན་བ་ 

མས་སྐུ་ཞབས་ཁོང་ལ་རེས་དན་དུ། 

བསམ་གཏན་ལགས་ནྱི་བདག་གྱི་གོགས།། 

ནམ་མཁའྱི་འཇའ་ལྟར་ཡལ་བའྱི་དུས།། 

དན་ཤྱིང་དུང་བའྱི་སེམས་རླབས་འཁྲུག། 

གོགས་པོ་དམ་པ་ནང་བཞྱིན་དུ།། 

བཟང་བོའྱི་ལས་ལ་འཇུག་པ་གཅེས།། ཞེས་སྐུ་ཞབས་ལགས་ལ་རེས་དན་གྱི་ཕག་རོམ་དེ་གནང་ནས་སྐུ་ཞབས་ལགས་

དགོངས་པ་གཞན་དུ་གཏད་པ་ལ་ཐུགས་འགོད་དང༌། སྐུ་ཞབས་ལགས་ཀྱི་ནང་མྱི་དག་ལ་བསབ་བྱ་བསྩལ་བ་འདྱིས་ཀང་སྐུ་

ཞབས་ལགས་མྱི་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། ཀུན་མཁེན་བ་མ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ལགས་ལ་ཐུགས་རྱིས་

ཅྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་དཔོག་ནུས་སོ། །  

 

 

 

《ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས་》དེབ་ཕླེང་བཞི་བ་ལས་དངས། 


