༄༅།། ལང་ཇུའི་གྲོས་མྲོལ་དང་དེའ་ི ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་དྲོན་སིང་།
ཀྲང་ཡུན་གིས་བརྩམས། སྐལ་བཟང་འཚོས་བསྒྱུར།

སི་ལྲོ་༡༢༤༧པལྲོར། དེང་གི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གི་ཝུའུ་ཝེ་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའི་ལང་ཇུའི་གྲོས་མྲོལ་ནི། ཡྲོན་རྒྱལ་རབས་ཀི་
ཀྲུང་གྲོའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཆགས་པ་དང་གྲོང་འཕེལ་ལྲོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཀི་དྲོན་དག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ནྲོ།། འདིའི་སྐྲོར་ལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་གི་རིག་གཞུང་བའི་སེར་ཞིབ་འཇུག་གི་འབྲས་བུ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཐྲོན་ཡྲོད་ཀང་། དེར་སྔར་བཞིན་གནད་དྲོན་མི་
ཉུང་བ་ཞིག་ལ་ད་དུང་ཞིབ་འཇུག་བེད་རྒྱུར་ལུས་ཡྲོད་ལ། དེ་མཚུངས་བཤད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་འགའ་ལ་ཡང་དེ་བས་ཀང་དཔྱད་
ཞིབ་བ་འྲོས།
དང་པྲོ། གྲོ་དན་གིས་བྲོད་ལྲོངས་ལ་བདག་སྲོང་བེད་པའི་ཇུས་གཞི་ཆེན་པྲོ།
ལང་ཇུའི་གྲོས་མྲོལ་གི་མི་སྣ་གཙོ་གས་ཧྲོར་གྲོ་དན་(སི་ལྲོ་༡༢༠༦—སི་ལྲོ་༡༢༥༡བྲོད་ཡིག་གིས་go dan)ནི། ཇིང་གིར་
རྒྱལ་པྲོའི་ཚ་བྲོ་དང་ཡྲོན་ཐའེ་ཙུན་ཨྲོ་གྲོ་ཏའི་སྲས་གཉིས་པ་ཡིན།
དྲག་པྲོ་བས་པ་དང་།

སི་ལྲོ་༡༢༣༥པ་ལ་ཧྲོར་དམག་རུ་བགྲོས་ཏེ་སུང་ལ་ཕར་རྲོལ་

གྲོ་དན་གིས་དམག་དྲངས་ནས་ཆིན་ཆིན་(དེང་གི་ཀན་སུའུ་ཐེན་ཧྲུའེ་)དང་ཀུང་(དེང་གི་ཀན་སུའུ་ལུང་

ཞི་)ལ་རྲོལ་ཤིང་། ཅིན་ཀུང་ཁང་གི་ཡུལ་སྲུང་དམག་དཔྲོན་ཝང་ཧི་ཞན་ཆམ་ལ་ཕབ་ཏེ་དབང་དུ་བསྡུས་པ་དང་། དེར་མཐུད་ནས་
ནུབ་ལམ་དམག་གི་སྣ་དྲངས་ཏེ་མེན་ཇུ་(དེང་གི་ཧན་ཞི་ལུའྲོ་དབང་)ལ་དཔུང་འཇུག་བས། སི་ལྲོ་༡༢༣༦པ་ལ་སི་ཁྲོན་དུ་དམག་
དྲངས་ཏེ་ཁེང་ཏུའུ་བདག་གིར་བཟུང་བ་དང་།

ཤར་ལམ་དམག་གི་སྣ་འདྲེན་མཁན་གཅུང་གྲོ་ཁྲུའུ་ཡིས་ཀང་ལྲོ་དེའི་ཟླ་གསུམ་

པར་ཞང་དབང་(དེང་གི་ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་གི་མངའ་ཁྲོངས་)བདག་གིར་བཟུང་ངྲོ་།། དེ་རེས། གྲོ་དན་གིས་སྲས་གཉིས་པའི་མིང་
གིས་རྨ་ནུབ་དང་ཆིན་ལུང་བརྟན་པར་སྲུང་ཤིང་། གྲོ་བགྲོས་བས་པའི་ས་ཁྲོངས་མི་ཉག་གི་ཡུལ་ཡིན་ལ། ལང་ཇུ་མཁར་(དེང་གི་
ཀན་སུའུ་ཝུའུ་ཝེ་)དུ་ཕྲོ་བྲང་(ordo)བཞེངས་ཏེ་ནུབ་ལིང་གི་རྒྱལ་པྲོར་(西凉王)བསྐྲོས་ཤིང་། མི་ཉག་ཡུལ་ལ་མངའ་ཁྲོངས་
སུ་བས་ཏེ། དེང་གི་ཀན་སུའུ་དང་མཚོ་སྔྲོན། ཉིང་ཞ། ནང་སྲོག་ནུབ་རྒྱུད། ཞིན་ཅང་ཤར་ལྲོའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་དང་ཧན་ཞི་སྲོགས་
ས་ཁུལ་ཆེན་པྲོར་མངའ་བསྒྱུར། དེར་བརྟེན། དབུས་གཙང་(དེང་གི་བྲོད་ལྲོངས་)ས་ཁུལ་བདག་སྲོང་བེད་རྒྱུ་ནི་ཁྲོའི་འགན་ཁུར་
ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ལ། ནུབ་རྒྱུད་ནས་སུང་ལྲོ་མར་ཕར་རྲོལ་བེད་པའི་ཐབས་ལམ་ནུས་ལྡན་ཞིག་ཀང་ཡིན།
དུས་སྐབས་དེར་བྲོད་ཁམས་སིལ་བུར་འཐྲོར་བའི་གནས་བབ་དང་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་ཤུགས་རེན་དྲག་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་གྲོ་

དན་གིས་དབེ་ཞིབ་ཞིབ་མྲོ་བས་ཡྲོད་པ་མ་ཟད། བྲོད་ལྲོངས་བདག་སྲོང་བེད་པའི་ཇུས་གཞི་ཆེན་པྲོའང་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། དྲོར་
ཏ་ནག་པྲོ་བ་བ་དམག་དཔྲོན་ཆེན་པྲོར་བསྐྲོས་ཏེ།

ཧྲོར་དམག་ཁི་ལག་དང་བཅས་པ་བྲོད་ལ་བཏང་ནས་བྲོད་རྣམས་དཔའ་གྲོང་

བར་བས་ཤིང་དངྲོས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་བླངས་ནས། ཐབས་མཁས་ཀིས་ཧྲོར་དམག་གི་གཟི་རྔམ་སད་དེ་དྲོན་དག་མང་པྲོ་དྲག་
པྲོའི་དཔུང་ལ་མ་བརྟེན་པར་འགྲུབ་པར་བེད།

བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེབ་ཏུ་དྲོར་ཏ་དམག་དཔུང་གིས་རྲོལ་བ་དྲག་པྲོ་ཐེབས་ས་

བཀའ་གདམས་པའི་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་སྲོབས་ཤུགས་དང་འབྲི་གུང་ཀུན་རྲོབ་སྲིད་དབང་ཡིན་པར་བཞེད་དེ། “ཧྲོར་གི་ས་དམག་བྲོད་
བང་ཐང་བརྒྱུད་ནས་འདམ་གཞུང་ནས་ཨུ་རུ་ལུང་ཆུར་བརྒྱུད་དེ་ཕུ་མདྲོ་རུ་བསེབས་དུས།

དམག་ཤུགས་ལ་སར་ཁ་ཕྲོགས་ཅིང་།

ཁྲོས་ཐྲོག་མར་ཕུ་མདྲོའི་ཤར་བང་གི་རྭ་སེང་དགྲོན་དང་འགིམ་འགྲུལ་གི་ཉག་སྲོར་གནས་པའི་རྒྱལ་ལ་ཁང་ལ་དཔུང་འཇུག་བས་
ཏེ་ཆྲོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་སྲོ་སྲོའི་ཚབ་བེད་མི་སྣར་འཇིགས་སྣང་སྐུལ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ།

རྭ་སེང་དགྲོན་དང་རྒྱལ་ལ་ཁང་

གཉིས་བཀའ་གདམས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གཏྲོགས་ཤིང་དགྲོན་པ་གཉིས་ཀི་འབྲེལ་བའང་དམ་ཟབ་ཡིན།”
1

ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲོ།། མདྲོར་བསྡུས་ན། ཧྲོར་དམག་ལ་ངྲོ་རྲོལ་བས་པའི་རེན་གིས་དྲག་པྲོའི་སྲོར་བ་བཤམས་པ་ཡིན་པ་དང་།

བཀའ་གདམས་པའི་དགྲོན་པ་གཉིས་སེ་རྭ་སེང་དང་རྒྱལ་ལ་ཁང་གི་རབ་བྱུང་བ་ལྔ་བརྒྱ་བསད་པ་དེས་ཤེས་ཐུབ།

བཀའ་བརྒྱུད་

པའི་སག་ལུང་དགྲོན་པ་སྨུགས་པས་གཡྲོགས་ཏེ་མ་མཐྲོང་བར་སྨྲ་བ་ནི་དྲོན་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་པས་ཧྲོར་དམག་ལ་ངྲོ་རྲོལ་མ་བེད་
པས་ཡིན་ལ། འབྲི་གུང་སྲོམ་པ་ཤཱཀ་རིན་ཆེན་ཧྲོར་དམག་གིས་བཟུང་བ་ཡང་དྲོན་ན་ཧྲོར་དམག་ལ་ངྲོ་རྲོལ་བས་པས་ཡིན་ནྲོ།།
རིག་གཞུང་བའི་སེར་བཤད་ཚུལ་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེ་ཨ་མེ་རི་ཁའི་མཁས་དབང་ཝེ་ལི་(ཡང་ན་ཧྲོའེ་ལེ་ཞེས་བསྒྱུར་
འདུག།Turrell V.Wylie)ཡིས་《ཧྲོར་གིས་ཐྲོག་མར་བྲོད་ལྲོངས་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དྲོན་དངྲོས་ཀི་ཡང་འགེལ་》
ཞེས་པའི་རྩྲོམ་ཡིག་ཁྲོད་དུ་བཏྲོན་ཡྲོད་དེ། ཁྲོང་གིས་སྐབས་དེར་བྲོད་ལྲོངས་ཀི་ཆྲོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་སྲོ་སྲོ་ཧྲོར་ལ་མགྲོ་འདྲོགས་
ལུས་འབུལ་གི་ལས་ལ་བྲེལ་ཏེ།

རང་རང་སྲོ་སྲོའི་སྲིད་ཀི་དག་ཟླ་རྩ་མེད་དུ་གཏྲོང་བདེ་བར་བེད་པའི་བཤད་ཚུལ་དེ་བཀག་སེ།

“དྲོན་དངྲོས་སུ་ཆྲོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་སྲོ་སྲོའི་ཚབ་བེད་མི་སྣ་དག་གིས་དང་ཐྲོག་ཧྲོར་མི་དང་འབྲེལ་བ་འབྱུང་བར་དགའ་བྲོ་
མེད་པ།

ཡིག་ཚང་ཞིག་ཏུ་ཧྲོར་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་སྔ་བ་ནི་འབྲི་གུང་དགྲོན་པའི་ཁི་བ་ཡིན་མྲོད།

རྣམས་རང་གི་ཚིག་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་བས་ཏེ་ས་ས་པཎིཏ་གདན་འདྲེན་དུ་མངགས་པ་ཡིན་ཞེས།”
1

ཁྲོས་ཐབས་མཁས་ཀིས་ཧྲོར་
2

གྲོང་གི་བཤད་ཚུལ་དེ་དང་

ཁིན་ཆིན་དབིན། 《སི་ལྲོ་༡༢༣༩ལྲོར་ཧྲོར་དམག་བྲོད་ཡུལ་དུ་བསྲོད་པ་ལས་རྒྱལ་ལ་ཁང་གི་དམག་འཁྲུག།》[J] 《མཚོ་སྔྲོན་མི་རིགས་སྲོབ་གྲྭ་ཆེན་མྲོའི་རིག་གཞུང་དུས་

དེབ།》༢༠༠༩ལྲོའི་འདྲོན་ཐེངས་༤བ།
2

ཝེ་ལི་(Turrell V.Wylie) 《ཧྲོར་གིས་ཐྲོག་མར་བྲོད་ལྲོངས་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དྲོན་དངྲོས་ཀི་ཡང་འགེལ་》ཞེས་པ་《ཧར་བིར་དི་སྲོབ་ཆེན་གི་ཨེ་ཤེ་

ཡ་ཞིབ་འཇུག་རིག་གཞུང་དུས་དེབ་》པྲོད་༣༧པའི་ཨང་༡པར་བཀྲོད། ༡༩༧༧ལྲོའི་ཟླ་༦པ། སྐུ་ཞབས་ཏེང་རུའེ་ལིན་གི་འགྱུར་རྩྲོམ་ཀྲུང་གྲོ་སི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་མི་རིགས་

ཡྲོངས་སུ་ལྡྲོག་པའི་འདྲོད་ཚུལ་ཞིག་བཏྲོན་ཡྲོད། ཁྲོས་བཏྲོན་པའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་དེ་ནི《
་ ཆྲོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་
སྲོན་》ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། མ་ཡིག་ཏུ“ཇིང་(hor jing gi rgyal po ཨྲོ་གྲོ་ཏ་ཡིན་ཤས་ཆེ་)ལྲོ་ང་དགུ་པ་ལྕགས་བི་(སི་ལྲོ་
༡༢༤༠)ལ་བང་ངྲོས་གྲོ་དན་(go dan)གི་ས་ནས་དྲོར་ཏིག་(dor tog)གིས་མདྲོ་སྲོད་(mdo stod)མདྲོ་སྨད་(mdo
smad)སྲོག་ཆུ་(sog chu)ར་སེང་(ra sgreng)རྣམས་སུ་མི་མཐྲོང་ཚད་གསྲོད་པར་བས། ར་སེང་དུ་གནྲོད་པ་ཆེན་པྲོ་
བས། སག་ལུང་(stag lung)སྨུགས་པས་གཡྲོགས་ཏེ་མ་མཐྲོང་། རྒྱལ་ལ་ཁང་(rgyal lha khang)བསྲེགས། བཙུན་པ་སྲོ་
སྲོན་(so ston)སྲོགས་རབ་བྱུང་ལྔ་བརྒྱ་བསད། འབྲི་ཁུང་སན་སྔ་གགས་པ་འབྱུང་གནས་(vbrikhung spyan snga
grags pa vbyung gnas)ཀིས་རྲོ་ཆར་ཕབ་པས་འབྲི་ཁུང་ལ་མ་གནྲོད། འྲོན་ཀང་བླ་མཆྲོད་ལ་འབྲོན་དགྲོས་ཟེར་བ་ལ་
སན་སྔ་གགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀིས་‘ཁེད་ཀི་བླ་མཆྲོད་དུ་འྲོས་པ་ཞིག་ནུབ་ཕྲོགས་ན་བཞུགས་’ཞེས་རེ་ས་པཎ་སན་འདྲེན་པར་
བསྐུལ་ཞིང་‘བྲོད་སིའི་དྲོན་དུ་འབྲོན་དགྲོས་པའི་’བསྐུལ་མ་མཛད་དེ་ཤིང་འབྲུག་(སི་ལྲོ་༡༢༤༤ལྲོ་)ལ་རེ་ས་པཎ་དེ་གསུམ་པ་
དབྲོན་པྲོ་འཕགས་པ་ལྲོ་བཅུ་པ་སྲོབ་དཔྲོན་ཕག་ན་ལྲོ་དྲུག་པ་སེ་ཁུ་དབྲོན་གསུམ་འབྲི་ཁུང་དུ་སན་དྲངས་འབུལ་རྲོངས་མཛད་
1

ནས་བརངས།” ཞེས་འཁྲོད་འདུག། ཝེ་ལི་ཡི་རྩྲོམ་ཡིག་ཁྲོད་དུ་《ཆྲོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྲོན་》ལས་གྲོང་གི་ལྟ་ཚུལ་དང་
ཕལ་ཆེར་འདྲ་བའི་བཤད་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ཀང་དྲངས་ཡྲོད།

2

བཤད་ཚུལ་འདི་རིགས་ལ་ཡིད་རྟྲོན་རུང་ངམ་ཞེ་ན། མི་རུང་སེ། ཐྲོག་མར། 《ཆྲོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྲོན་》ལས་
བྱུང་བའི་ཚིག་དེར་ཡིད་ཆེས་ཆྲོག་མིན་གི་ཆ་ལ་གནད་དྲོན་ཡྲོད་དེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་《ཆྲོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྲོན་》 (སི་
ལྲོ་༡༥༦༤ལྲོ་)ལས་དུས་སྔ་ཞིང་། ཡྲོན་དང་མིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་མང་པྲོ་སེ།《དེབ་ཐེར་དམར་པྲོ་》
(སི་ལྲོ་༡༣༦༣ལྲོ་) 《དེབ་ཐེར་དམར་པྲོ་གསར་མ་》(༡༥༣༨ལྲོ་) 《རྒྱ་བྲོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མྲོ་》 (སི་ལྲོ་༡༤༣༤ལྲོ་) སྲོགས་
3

4

5

ཞིབ་འཇུག་སུའྲོ་ལྲོ་རྒྱུས་གཞུང་ལས་ཁང་གི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་ཚོ་ཆུང་གིས་བསིགས་པའི་《མི་རིགས་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་འགྱུར་རྩྲོམ་ཕྲོགས་སིག།》དུ་བཀྲོད།[C] དེབ་
༤བ། ༡༩༧༨ལྲོ། 《ཏེང་རུའེ་ལིན་གི་བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་དཔྱད་རྩྲོམ་གི་འགྱུར་རྩྲོམ་ཕྲོགས་སིག།》[C] ད་ཆ། པེ་ཅིང་། ཀྲུང་གྲོའི་བྲོད་རིག་པའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༤ལྲོ། ཤྲོག་
ངྲོས་༨༧༡ནས་༨༧༣བར།
1 དཔའ་བྲོ་གཙུག་ལག་ཕེང་བ། 《ཆྲོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྲོན།》[M] སྨད་ཆ། བྲོད་ཡིག པེ་ཅིང་། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༦ལྲོ། ཤྲོག་ངྲོས་༡༤༡༦ནས་
༡༤༡༧བར།
2 དཔའ་བྲོ་གཙུག་ལག་ཕེང་བས་བརྩམས་པའི་《ཆྲོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྲོན།》སྨད་ཆ། བྲོད་ཡིག ཤྲོག་ངྲོས་༨༩༣པ། vbri khung rje spyan snga bla
mchod du bos pa thabs kyis rje btsun sa pan spyan vdren par sbkul.
3 ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྲོ་རེས་བརྩམས། དུང་དཀར་བླྲོ་བཟང་འཕིན་ལས་ཀིས་མཆན་འགེལ་བཀྲོད། ཁིན་ཆིན་དབིན། ཀྲྲོའུ་རྲོན་ཉན་གིས་བསྒྱུར། 《དེབ་ཐེར་དམར་པྲོ།》
[M]ལ་ས། བྲོད་ལྲོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༨ལྲོ། ཤྲོག་ངྲོས་༤༣པར། “རྒྱལ་བུ་གྲོ་དན་བང་ངྲོས་པས་གདན་འདྲེན་བྱུང་ཞིང་།……ཤིང་ཕྲོ་འབྲུག་དྲུག་ཅུ་རྩ་
གསུམ་པ་ལ། ཁུ་དབྲོན་གསུམ་བྲོན། ལམ་དུ་ལྲོ་གསུམ་འགྲོར། རྟ་ལྲོ་ལ་བང་ངྲོས་སུ་ཕེབས་”ཞེས་བཀྲོད་འདུག།
4 པཎ་ཆེན་བསྲོད་ནམས་གགས་པས་བརྩམས། ཧྲོང་ཧའྲོ་ཡིས་བསྒྱུར། 《དེབ་ཐེར་དམར་པྲོ་གསར་མ།》[M] བྲོད་ལྲོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༤ལྲོ། ཤྲོག་
ངྲོས༥༤བ།
5 དཔལ་འབྲོར་བཟང་པྲོས་བརྩམས། ཁིན་ཆིན་དབིན་གིས་བསྒྱུར། 《རྒྱ་བྲོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མྲོ།》[M] བྲོད་ལྲོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༦ལྲོ། ཤྲོག་ངྲོས་༡༦༡པ།

དང་། དེ་དག་ལས་ཅུང་ཕི་བའི《
་ ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད་》 (སི་ལྲོ་༡༦༢༩) སྲོགས་སུ། གྲོ་དན་གིས་ལང་ཇུར་
1

གྲོས་མྲོལ་དུ་གདན་དྲངས་པ་དེ་ས་ས་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་པ་ལས།
གང་ཡང་མིན་པ་ཕལ་ཆེར་མགིན་གཅིག་གིས་བཞེས་འདུག

སན་སྔ་གགས་པ་འབྱུང་གནས་སྲོགས་གཞན་

གྲོང་གི་བརྩམས་ཆྲོས་འདི་དག་གི་རྩྲོམ་མཁན་ལ་ས་ས་པ་ཡྲོད་ལ་

བཀའ་བརྒྱུད་པའང་ཡྲོད་པས། ས་ཁྲོངས་ཀི་ཕྲོགས་ཞེན་དང་གྲུབ་མཐའི་འཐེན་འཁེར་གི་དབང་དུ་སྲོང་བ་སྲོགས་སུ་བཤད་ཚུལ་
མེད་རེན། དེ་དག་གིས་གཅིག་ཏུ་འཐད་པའི་འདྲོད་ཚུལ་དེ་ནི་ཐུན་མྲོང་གི་འདྲོད་པ་ཡིན་ངེས་སྲོ།། 《ཆྲོས་འབྱུང་མཁས་པའི་
དགའ་སྲོན་》ནི་བྲོད་ཡིག་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་བརྩམས་ཆྲོས་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་སྨྲོས་ཅི་དགྲོས། དེར་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་དང་
ཡིག་ཚགས་དཔྱད་ཡིག་རྩ་ཆེན་མང་པྲོ་ཉར་ཚགས་བས་ཡྲོད་པ་ནི་དེའི་ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྲོས་ཡིན་ཀང་།

ཡང་དེར་

འབྱུང་བའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀི་རྣམ་ཐར་སྐྲོར་དེ་དག་ནི། ཕལ་ཆེར་ཕི་རབས་པ་དག་གིས་གྲོང་མ་རྣམས་ཀི་མཛད་
འཕིན་བྲི་བ་ཡིན་པས།དེའི་ནང་དྲོན་ལ་སྦ་འགེབས་དང་འུད་བསྲོད་སྲོགས་ལེགས་བཅྲོས་ཀི་ཆ་འབྱུང་བར་ངེས་པ་ཡིན་པས། ཚད་
ལྡན་གི་ཡིག་ཆར་འཛིན་པ་ལ་ནན་ཏན་བེད་དགྲོས་སྲོ།། གཞན་ཡང་། ཆྲོས་འབྱུང་ཁྲོད་ཀི་ཨྲོ་གྲོ་ཏ་དང་ཇིང་གིར་རྒྱལ་པྲོ་ཡི་དུས་
ལ་གྲོ་འཛོལ་བྱུང་བ་དང་། འབྲི་གུང་སན་སྔ་གགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀིས་རྲོ་ཆར་ཕབ་པས་འབྲི་གུང་བ་ལ་ཧྲོར་དམག་གི་གནྲོད་པ་
མ་ཐེབས་པའི་ཚིག་དེ་དག་ལ་འདྲོར་ལེན་མེད་པར་ཇི་བཞིན་དུ་དྲངས་ཡྲོད་པ་དེས།

ཡིག་ཆ་དེ་དག་མཁྲོ་འདྲོན་བེད་མཁན་གི་

ནན་ཏན་མ་བས་པ་དང་ཡིག་ཆ་བེད་སྲོད་མཁན་གི་བརྟག་དཔྱད་མེད་པའི་ཆ་དེ་མཚོན་ཐུབ་བྲོ།།

ལག་པར་དུ་ཤིན་ཏུ་གཙོ་བྲོ་

ཞིག་ནི་གཅིག་ནས་འདིའི་སྐབས་དྲོར་ཏ་ཡིས་འབྲི་གུང་སྲོམ་པ་(vbri gung sgom pa)བཟུང་བ་དང་། སན་སྔ་གགས་པ་
འབྱུང་གནས་སྲྲོག་སྲོབ་ཏུ་ཕེབས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་དྲོན་དངྲོས་བསམ་བཞིན་དུ་བསྐྱུར་ཏེ་བྲིས་མེད་པ་དང་། གཉིས་ནས་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་
དྲོན་དངྲོས་དང་གནས་ལུགས་ལྟར་ན། འབྲི་གུང་སྲོམ་པ་དྲོར་ཏས་བཟུང་སེ་སྲྲོག་ཉེན་ལ་ཐུག་ཡྲོད་པ། སན་སྔ་གགས་པ་འབྱུང་
གནས་འུ་ཐུག་ནས་སྲྲོག་སྲོབ་ཏུ་འགྲོ་བ་ཡིན་པས་ལྲོག་གཡྲོ་དང་ངན་ཇུས་འཐེན་པའི་བསམ་པ་ཡྲོད་མི་སྲིད་དྲོ། བརྒྱ་ལ་དེ་འདྲའི་
བསམ་པ་ཡྲོད་ཀང་དམག་གི་དཔུང་བཏེགས་ནས་བྲོད་དུ་སེབས་ཡྲོད་པའི་དྲོར་ཏ་ནི་དེ་འདྲའི་རྲོམ་ས་བ་ཡིན་མི་སྲིད་ལ།
གུང་སན་སྔ་ལྟ་བུར་བརྟེན་དགྲོས་པ་ཡང་མིན་ལ།ཡང་ཅིག་བཤད་ན།

འབྲི་

རྣམ་དཔྱྲོད་ཀུན་ལས་འཕགས་པའི་ས་ས་པཎི་ཏ་ཀུན་

དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཡང་དེ་འདྲ་ས་མྲོའི་ངང་གཡྲོ་འྲོག་ཏུ་ཚུད་པར་མི་སྲིད་དྲོ།།

གྲོང་གི་ཚན་པ་འདིས་སན་སྔ་གགས་པ་འབྱུང་

དཔལ་འབྲོར་བཟང་པྲོ། 《རྒྱ་བྲོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མྲོ།》 (བྲོད་ཡིག) སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༥ལྲོ། ཤྲོག་ངྲོས་༢༦༦པ།
1

ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྲོད་ནམས་ཀིས་བརྩམས། ཁིན་ཆིན་དབིན། ཀའྲོ་ཧྲོ་ཧྥ། ཀྲྲོའུ་རྲོན་ཉན་གིས་བསྒྱུར། 《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》[M] བྲོད་

ལྲོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༩ལྲོ། ཤྲོག་ངྲོས་༨༠བ། ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྲོད་ནམས། 《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》(བྲོད་ཡིག) མི་རིགས་
དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༦ལྲོ། ཤྲོག་ངྲོས་༡༡༧པ།

གནས་ལ་བསྲོད་པའི་ཟྲོལ་བེད་པ་ཡིན་མྲོད། དྲོན་ལ་བསྲོད་པ་སྨད་པར་སྲོང་བར་བླྲོས་རགས་ཙམ་དཔྱད་ན་མཐྲོང་ས་བ་ཡིན་ནྲོ།།
དྲོན་དངྲོས་སུ།

འབྲི་གུང་སན་སྔས་འབྲི་གུང་སྲོམ་པའི་སྲྲོག་སྲོབ་ཐུབ་པའི་སྔྲོན་འགྲོའི་ཆ་རེན་ནི་མི་འབྲོར་ཐྲོ་ཡིག་ཡར་སྤྲད་པ་

དང་ཧྲོར་ལ་མགྲོ་བཏགས་པས་རེད།

ཁྲོ་རང་ཉིད་དང་གྲུབ་མཐའ་འདི་ཧྲོར་ཡུལ་དུ་གདན་འདྲེན་བ་རྒྱུའི་གས་ལས་ཕིར་འབུད་

བས་ཟིན་པ་རེད། དེའི་རེས་སུ་བྱུང་བའི་“འབྲི་གུང་གེན་ལྲོག་”གི་ཐད་ནས་བལྟས་ན། ཧྲོར་དམག་ལ་འགྲོག་རྲོལ་བས་པའི་འབྲི་
གུང་བས་གྲོ་དན་གིས་བྲོད་ལྲོངས་ལ་བདག་སྲོང་བེད་པའི་བ་བའི་ཁྲོད་དུ་ནུས་པ་ཆེན་པྲོ་འདྲོན་མ་ཐུབ་པ་ལ། རང་གི་གནས་བབ་
མི་ལེགས་པ་དེ་ལེགས་བཅྲོས་ཀི་བསམ་པ་ཡྲོད་ཀང་མཇུག་མཐར་འགྲུབ་མ་ཐུབ་པར་ཕམ་ཁའི་ངང་མཇུག་སིལ།

1

གསུམ་ནས་

ཡྲོན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་བྲོད་ལྲོངས་ས་ཁུལ་གི་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་གགས་ཅན་ཕག་མྲོ་གྲུ་བའི་ཁི་དཔྲོན་ཏཱ་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་
མཚན་གིས་བྲིས་པའི་ཡི་གེས་《ཆྲོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྲོན་》དུ་བཀྲོད་པའི་གྲོང་གི་བཤད་ཚུལ་གི་བདེན་དངྲོས་རང་
བཞིན་ལ་དགག་པ་ཧ་ཅང་ནུས་ལྡན་བརྒྱབ་འདུག ཁྲོང་གི་མཛད་པའི་《རངས་ཀི་པྲོ་ཏི་བསེ་རུ་རྒྱས་པ་》ཡི་ཁྲོད་དུ། “ཧྲོར་དྲོར་
ཏ་ནག་པྲོས་དམག་དཔྲོན་བས་ནས། བང་རྭ་སེང་དུ་དགེ་འདུན་ལྔ་བརྒྱའི་དབུ་ཕྲོག བྲོད་ཐམས་ཅད་ས་འདར་རྲོ་འདར་ལ་སྲོང་།
དེ་རྟིང་དཔྲོན་པྲོ་དྲོར་ཏས་ར་སྲོགས་འཇམ་མྲོར་བབས། སན་སྔ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་དུན་ཐང་ལ་བྲོན་དུས་དཔྲོན་པྲོ་དྲོར་ཏས། དགྲོན་པ་
ཤཱཀ་རིན་ཆེན་བཟུང་ནས་གསྲོད་གབས་བས་པ་ལ། སྲོལ་མ་ལ་གསྲོལ་བ་བཏབ་པས་ནམ་མཁའ་ནས་རྲོའི་ཆར་བབས་པས་དཔྲོན་
པྲོ་དྲོར་ཏའི་གསུང་གིས།‘དྲོ་ཡྲོན་(སྲོག་སྐད་དེ་དགེ་འདུན་པར་འབྲོད་སངས་ཤིག་)ཁྲོད་བཟང་བྲོ་ཞིག་འདུག’གསུངས་ནས། སན་
སྔ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞབས་སི་བྲོས་བླངས།

དགྲོན་པའི་སྲྲོག་ཕུལ།བྲོད་ཤིང་སྲོ་བཅུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དུད་རྩིས་དེར་ཕུལ།

བབ་བླངས། ངྲོ་བལྟ་བས། ཤར་ཕྲོགས་རྲོང་པྲོའི་(rkong po)ཡུལ་ཡར་བཅད་ནས། ལྲོ་བྲག་ཤར་ནུབ་(lho brag shar
nub)།བསལ་(bsnyal)། ལྲོ་རྲོ་(lo ro)། བར་པྲོ་(byar po) མྲོན་དཔལ་གྲོ་(mon dpal gro)། ལྲོ་(lho)། མྲོན་
(mon)། བལ་བྲོའི་(bal po)མཚམས་ཚུར་བཅད་ཀི་མཁར་བཙན་པྲོ་རྣམས་བསེལ། ཁིམས་སུ་བཅུག་ནས། རྒྱལ་ཁིམས། ཆྲོས་
ཁིམས་ནམ་ལངས་པ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུ། བྲོད་སྐད་རིགས་གཅིག་པའི་ཁུལ་འདིར་བྱུང་འདུག་པ། སན་སྔ་རིན་པྲོ་ཆེ་བྲོད་ཁམས་
ཙམ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་དྲོན་དེ་ཡིན། དྲོར་ཏ་ནག་པྲོས། བྲོད་ཕྲོགས་ལ་ཡྲོང་བའི་དུས་དེ། ཇིང་གིར་རྒྱལ་པྲོའི་སྲས། ཨྲོ་ཀྲོ་ཏའི་
དུས་ཡིན་ཚོད་འདུག་” ཅེས་བྲིས་འདུག འདི་གཉིས་བསྡུར་ན་འདྲ་ས་ཡྲོད་ལ་མི་འདྲ་སའང་ཡྲོད་དེ། 《ཆྲོས་འབྱུང་མཁས་པའི་
2

1

“འབྲི་གུང་གེན་ལྲོག་”གི་སྐྲོར། ཀྲང་ཡུན་གི་《ཡྲོན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་བྲོད་ལྲོངས་ཀི་“འབྲི་གུང་གེན་ལྲོག་”དང་འབྲེལ་ཡྲོད་གནད་དྲོན་གི་དཔྱད་མཆན་》ལས་གསལ།

《ཀྲུང་གྲོའི་བྲོད་རིག་པ།》 ༢༠༠༠ལྲོའི་འདྲོན་ཐེངས་༣པ།
2

ཏཱ་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་《རངས་ཀི་པྲོ་ཏི་བསེ་རུ་རྒྱས་པ།》(བྲོད་ཡིག) བྲོད་ལྲོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༦ལྲོ། ཤྲོག་ངྲོས་༡༠༩བ། བཙན་ལ་ངག་དབང། ཧེ་

ཝན་ཀྲི་ཡིས་བསྒྱུར། ཁིན་ཆིན་དབིན་གིས་ཞུ་དག་བས་པའི《རངས་ཀི
་
་པྲོ་ཏི་བསེ་རུ་རྒྱས་པ།》 བྲོད་ལྲོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༩ལྲོ། ཤྲོག་ངྲོས་༧༤ནས་༧༥བར།

དགའ་སྲོན་》ལས་དྲངས་པའི་དེ་མཐུན་གི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་སུ་འབྲི་གུང་སྲོམ་པ་དྲོར་ཏས་བཟུང་སེ་སྲྲོག་ཉེན་ལ་ཐུག་
པའི་དྲོན་དངྲོས་ཆད་ལུས་བྱུང་ཡྲོད་ལ།

ད་དུང་འབྲི་གུང་སན་སྔས་མི་འབྲོར་ཐྲོ་ཡིག་སྤྲད་ནས་ཧྲོར་ལ་མགྲོ་འདྲོགས་ལུས་འབུལ་

བས་པའི་དྲོན་དངྲོས་ཆད་ལུས་བྱུང་བ་དང་དུས་རབས་ཀང་ནྲོར་འཛོལ་བྱུང་འདུག

བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གི་དཔེ་དེབ་ཁྲོད་དུ་

སན་སྔ་གགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀིས་ལྲོག་གཡྲོ་ངན་ཇུས་འཐེན་པའི་གནས་ཚུལ་གེང་མེད་པ་དང་།

ས་པཎ་ཁུ་དབྲོན་གསུམ་ལ་

འབུལ་རྲོངས་མཛད་ནས་ལང་ཇུ་ལ་བརངས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་མེད་པ་ལས། གཞན་པའི་ནང་དྲོན་ཚང་མ་གཅིག་མཐུན་ཡིན།
ང་ཚོས་འདི་གཉིས་ཀི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་ཀི་ཐྲོན་ཁུངས་གཅིག་ཡིན་ཤས་ཆེ་ཟེར་ཆྲོག་ལ། ཐ་ན་《ཆྲོས་འབྱུང་མཁས་པའི་
དགའ་སྲོན་》ཁྲོད་དྲངས་པའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་འདི་སྔྲོན་མ་ལས་རྒྱུན་བཟུང་བ་ཡིན་མྲོད།

དེར་བཟྲོ་བཅྲོས་ཀི་བསད་

ཞུགས་ཡྲོད་ཅེས་བཤད་ཆྲོགདཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་བཟྲོ་བཅྲོས་བེད་མཁན་གིས་ས་པཎ་ལས་སན་སྔ་གགས་པ་འབྱུང་གནས་ལ་
སྔ་མྲོ་ནས་གྲོ་དན་གི་མཐྲོང་ཆེན་ཐྲོབ་པ་བདེན་དཔང་བ་འདྲོད་པ་ཡིན་སྲིད་ཀང་། ཡིད་ཕངས་པ་ཞིག་ལ་དྲོན་དངྲོས་ནི་རེ་འདྲོད་
དང་འགལ་ཏེ་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་འདི་དག་ལས་ས་ས་པཎི་ཏ་ལ་ཤེས་རབ་ཆེན་པྲོ་ལྡན་ཞིང་།

འབྲི་གུང་སན་སྔའི་སྲོད་

སངས་ནི་ལྲོག་གཡྲོ་ངན་ཇུས་ཤིག་ཏུ་མངྲོན་ཡྲོད། དངྲོས་ཀི་གནས་ཚུལ་ན་འབྲི་གུང་སན་སྔ་གགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀང་མཁས་
པ་ཞིག་ཡིན་སྲིད་མྲོད། གཞན་གིས་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་ལ་བཟྲོ་བཅྲོས་བས་པས་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་པ་ཡིན་ཀང་སྲིད།
གྲོ་དན་གི་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་བཀའ་ལུང་དུ་གསལ་བྲོ་བཤད་ཡྲོད་པ་སེ། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་ས་ས་པཎི་ཏས་བྲོད་ལྲོངས་ས་
གནས་ཀི་ཚབ་བས་ཏེ་ཧྲོར་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པྲོས་བྲོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་དང་དུ་ལེན་དགྲོས་པའི་རེ་བ་བཏྲོན་ཡྲོད་ལ། ཕྲོགས་གཞན་
གཅིག་ནས་ས་པཎ་ལ་“ནུབ་ཕྲོགས་ཀི་དགེ་འདུན་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གཉེར”མཛད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཁས་བླངས་ཏེ། བྲོད་ལྲོངས་ཀི་
ས་ལུགས་བ་བ་དྲོན་གཉེར་མཛད་པའི་དབང་ཆ་སྤྲད།
གཉིས་པ། ས་ས་པཎི་ཏ་རང་ཉིད་ཀི་མཁེན་དཔྱྲོད་དང་ག་སིག་ཞིབ་མྲོ།
༡.ས་ས་པཎ་ི ཏའི་ཡྲོན་ཏན་དང་གདེང་ཚོད། ས་ས་པཎི་ཏས་ལང་ཇུའི་གྲོས་མྲོལ་བདེ་ལེགས་ངང་བསྒྲུབས་ཤིང་། ཧྲོར་གྲོ་
དན་དང་ཞི་བའི་སྲོ་ནས་བྲོད་ལྲོངས་ས་ཁུལ་ཧྲོར་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པྲོའམ་ཡྲོན་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྲིད་འཛིན་མངའ་འྲོག་ཏུ་འཛུད་པར་
གྲོས་འདུམ་ཐུབ་པ་དེ་ནི། ཁྲོང་གི་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་རྣམ་དཔྱྲོད་དང་གདེང་ཚོད་ལ་ཁ་འབྲལ་དུ་མེད་པ་ཡིན་ནྲོ།།
《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད་》ལས། ས་ས་པཎི་ཏ་སྐུ་གཞྲོན་ཉིད་ནས་ཡབ་མེས་ཀི་ཆྲོས་ལུགས་ཐམས་ཅད་
མ་ལུས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད། དགུ་ལྲོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལྲོན་སྐབས། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤཱི་(shakyashri bhadra སི་

ལྲོ་༡༡༢༧ལྲོ་ནས་༡༢༢༤༥ལྲོའི་བར་)བྲོད་དུ་བྲོན། ཁྲོང་གིས་བླ་བྲང་ཤར་(bla brang shar)ཤར་བ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་
(shar pa sher vbyung)ལ་གསན་ནས། རང་གིས་བཞི་ཐྲོག་བླ་བྲང་(bzhi thog bla brang)བཏབ། ཁ་ཆེ་པཎ་
ཆེན་ལ་སྲོགས་རྒྱ་གར་དང་བྲོད་ཀི་མཁས་གྲུབ་མང་དུ་བསེན་ཅིང་། ལག་པར་དུ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གི་ཐུགས་སྲས་པཎིཏ་ད་ན་ཤི་ལ་
བ་བ་ཡུན་རིང་གི་བར་ལ་འབྲལ་མེད་དུ་བསེན། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་ཕུལ་དུ་ཕིན། ཞེས་བཀྲོད་འདུག། 《ས་སའི་གདུང་རབས་
1

ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད་》དུ། ས་ས་པཎི་ཏས་ས་དང་ཚད་མ། བཟྲོ་དང་གསྲོ་བ། ནང་དྲོན་སྲོགས་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་གཞུང་རྣམས་
དང་། ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་བརྩམས་ཆྲོས་དང་མཛད་འཕིན་སྲོགས་བཀྲོད་འདུག་ལ། ལག་པར་དུ་ཚད་མ་རིག་པ་ལ་མཁས་ཚུལ་
《ཚད་མའི་མདྲོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་》དང་《རབ་ཏུ་བེད་པ་ཚད་མ་སེ་བདུན་》སྲོགས་ཀི་གསུང་རབ་ལེགས་པར་མཁེན། གསྲོ་
བ་རིག་པ་མཁེན་པའི་ཚུལ་ནི། སྔར་སྨྲོས་པའི་སྨན་དཔྱད་དེ་དག་ལ་སྲོགས་པ་ལེགས་པར་མཁེན་པས་ཉིན་རེ་སད་པ་དང་དུས་སུ་
སད་པ་སྲོགས་པའི་ཆྲོ་ག་དང་། ནད་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་། ངྲོ་མཐྲོང་བ་དང་། དྲིས་པ་དང་། རེག་པས་བརྟག་པར་བ་བའི་ཐབས་
དང་། དེ་གསྲོ་བ་ཞི་བེད་དང་། སྲོང་བེད་ཀི་སྨན། དཔྱད་ཀི་བེ་བྲག་རྣམས་སངས་པ་མཐར་ཕིན་མཛད་དེ་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་
མཚན་ཉིད་ཅན་གི་ནད་ཞིབ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའྲོ།།

2

འདི་ལས་ཁྲོང་གིས་རེས་ཕྲོགས་ཀི་ལང་ཇུ་རུ་ནད་པ་དག་ལ་སྨན་བཅྲོས་བེད་

པ་དང་། ལག་པར་དུ་གྲོ་དན་ལ་ཤ་ཁའི་ནད་ཕྲོག་པར་སྨན་བཅྲོས་དང་རིམ་གྲོ་མཛད་པས་ཕན་སེད་བྱུང་བ་ལས་དད་པ་བླ་ལག་
ཏུ་སེས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་ཐྲོབ་པར་རྨང་གཞི་བརྟན་པྲོ་བཏིང་། ནང་དྲོན་རིག་པ་ཡང་ཉིད་ཀི་གསུང་ལས། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་
གསུང་རབ་སེ་སྣྲོད་རིན་པྲོ་ཆེ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པ་ཕ་རྲོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། གསང་སྔགས་ཡིན་པ་ལས་ཕ་རྲོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སེ་སྣྲོད་
ལ་ལག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་གཙོ་བྲོར་སྲོན་པ་མངྲོན་པའི་སེ་སྣྲོད་དང་།

ལག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་གཙོ་བྲོར་སྲོན་པ་

འདུལ་བའི་སེ་སྣྲོད་དང་། ལག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་གཙོ་བྲོར་སྲོན་པ་མདྲོ་སེའི་སེ་སྣྲོད་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྲོལ་ཏུ་ཕིན་
པ་ལ་སྲོགས་པ་ཟབ་པ་དང་། སྲོང་པྲོ་བཀྲོད་པ་ལ་སྲོགས་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་གཞུང་ལུགས་མང་དུ་ཐྲོས་པ་དང་། རྲོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་བ་བ་
དང་། སྲོད་པ་དང་། རྣལ་འབྲོར་དང་། རྣལ་འབྲོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་རྩ་བ་དང་བཤད་པའི་རྒྱུད་འགེལ་པ་དང་བཅས་
པ་མང་དུ་ཐྲོས་པ་དང་།

གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་པ་ཐྲོབ་པའི་རྣམ་འབྲོར་གི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ལ་གགས་པའི་གདམས་ངག་

ཕལ་ཆེ་བ་དང་། བྲོད་བགེས་པྲོ་རྣམས་ལ་གགས་པའི་བཀའ་གདམས་དང་། ཞི་བེད་དང་། རྲོགས་ཆེན་དང་། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་ལ་

1 《རྒྱ་བྲོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མྲོ་》རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༢༠༡པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༣༢༢ནས་༣༢༣བར།
2 《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༦༣པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༩༠ནས་༩༡བར།

སྲོགས་པ་ནས་གཅྲོད་ཀི་བར་དུ་ཡྲོངས་སུ་གགས་པའི་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་ཐྲོས་ཤིང་ཁྲོང་དུ་ཆུད་པའྲོ།།

1

བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་སེང་རིག་པའི་གནས་ལྔ་མཁེན་པའི་པཎིཏ་ཐྲོག་མ་ཡིན་པས། ཁྲོང་ཉིད་ཀི་རྣམ་དཔྱྲོད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དེས།
ཆྲོས་ལུགས་མིང་གིས་བཟུང་མྲོད།

དྲོན་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀི་ལས་ཡིན་པའི་འགན་ལྕི་མྲོ་དེ་འགྲུབ་ཐུབ་པའི་གདེང་ཚོད་དང་ཡིད་ཆེས་

ཡྲོད་པར་བས་ཡྲོད། 《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད་》དུ། ས་པཎ་གིས“དུས་གསུམ་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་
ཅད་ཀི་ངྲོ་བྲོ་དཔྱིས་ཕིན།

ལག་མ་མ་ལུས།

ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བར་རྟྲོགས་པའི་ནང་གི་ཤེས་བ་ཀུན་རིག་ཅེས་སྨྲས་པ་ཡིན་ནྲོ་ཞེས་
2

གསུངས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲོན་བསྡུས་པ་ནི། རྣམ་དཔྱྲོད་བླྲོ་གྲོས་མཚུངས་མེད་ང་” ཞེས་པ་དང་། ཁྲོང་གིས་འགེལ་བཤད་དུ།
“མཚུངས་པ་མེད་པ་དེའང་རང་གི་སྲོ་སྲོར་རྟྲོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་སྲོ་ནས་རྩྲོམ་པ་དང་།

རྩྲོད་པ་དང་།

འཆད་པ་ལ་དེ་དག་གི་

སྲོབས་པ་ཉམས་སུ་ལྲོན་པ་དང་། ཡུལ་དང་། དུས་དང་། གང་ཟག་གི་ས་མཚམས་བཟུང་ནས་སྨྲས་ཀིས་”ཞེས་དང་། ཁྲོང་གིས་ཉིད་
ཀི་རྣམ་ཐར་གི་མགྲོ་བརྲོད་དུའང་བསྔགས་པ་བརྲོད་པ་ནི། “ཤེས་བའི་མཁའ་ལ་ཐྲོགས་པ་མེད་རྒྱུ་ཞིང་།། ཕས་རྲོལ་ཉི་ཟླའི་གཟི་
3

བརིད་བཟའ་ནུས་ཀང་།། རྟག་ཏུ་སེ་བྲོ་ཀུན་གིས་མ་མཐྲོང་བས།། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ནམ་མཁའི་ས་ཅན་འདྲ།།” ཞེས་བཀྲོད་
འདུག།
ས་པཎ་གི་འདི་ལྟ་བུའི་གདེང་ཚོད་ལ་ཁུངས་སེལ་དག་འབུད་ཀི་ཚུལ་དུ། 《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད་》
ཀི་རྩྲོམ་པ་པྲོས་དཔེར་དྲངས་ཏེ།

“སྔྲོན་གི་མཁས་པ་ཆེན་པྲོ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དགྲོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་གསུངས་སྲོ་ཞེས་སྔྲོན་གི་

མཁས་པ་ཆེན་པྲོ་དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་ཀི་གགས་པ་དང་། བླྲོ་གྲོས་བརྟན་པ་དང་། ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པ་དང་། ཤཾ་ཀ་ར་ནནྡ་
དང་། སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ལ་སྲོགས་པ་མཁས་པ་ཆེན་པྲོ་བྲོན་ཟིན་པ་དེ་དག་ལ་ང་རྒྱལ་མི་མངའ་བར་ཟིན་ཡང་། རང་རང་གི་རྣམ་
པར་ཐར་པ་བཤད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མཛད་དྲོ།།” ད་དུང་རང་གི་ཡྲོན་ཏན་བསྔགས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་“འདི་
ལྟ་བུའི་རང་གི་ཡྲོན་ཏན་བསྔགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྲོད་པ་ནི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡིན་པས་མཛེས་
ཀི་གཞན་དུ་ནི་རང་གི་རིགས་དང་། ལྲོངས་སྲོད་དང་། འཁྲོར་དང་། དམག་དཔུང་དང་། དབང་ཕྱུག་ལ་སྲོགས་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་
ཕུན་ཚོགས་རྣམས་ཀི་སྲོ་ནས་ང་རྒྱལ་སྨྲ་བ་ནི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཁེལ་ཞིང་རང་ངྲོ་ཚ་བའི་གནས་ཡིན་པས་སྔྲོན་བྱུང་བའི་དམ་

1

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༦༣པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༩༡ནས་༩༢བར།

2

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༦༤བ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༩༢ནས་༩༣བར།

3《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》

རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༦༤བ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༩༣ནས་༩༤བར།

1

པ་དེ་དག་གིས་བསགས་པའང་མེད་པས་དེ་བཞིན་ཤེས་པར་བྲོས་ཤིག” ཅེས་གསལ་བཤད་བས་འདུག།
ས་པཎ་གི་འདི་འདྲའི་གདེང་ཚོད་ནི་རང་ཉིད་ཀི་ཡྲོན་ཏན་དང་གཤིས་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་ལ། སྐབས་དེར་བྲོད་བརྒྱུད་ནང་
བསན་གི་སེར་ཉིད་ཀི་ཡྲོན་ཏན་དང་མཛད་འཕིན་གཞན་ལས་ལག་པ་བྱུང་བ་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པ་རེད།

ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་

བརྒྱུད་ལྲོ་ཙཱ་བས་ཤཱཀ་ཤཱི་གདན་དྲངས་སྐབས་འཕིན་ཡིག་གཅིག་སྤྲིངས་པར། ཁྲོང་ཉིད་ཀིས་རྩྲོམ་ཡིག་མི་འདྲ་བའི་ཁྲོད་དུ་འཕིན་
ཡིག་འདི་དྲངས་ཡྲོད་ལ།འཕིན་འདི་དེང་ཐྲོག་ལེགས་སར་གི་བྲིས་ཡྲོད་མྲོད།

ཁྲོང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཁྲོད་དུ་བྲོད་ཡིག་ལ་

བསྒྱུར་ཡྲོད་པ་དང་།དེའི་ཁྲོད་ཀི་ཚན་པ་གཅིག་ཧ་ཅང་ངྲོ་མཚར་བར་ཡྲོད་དེ། དེས་བྲོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་རྣམ་པ་༡༢༠༠ལག་ཤེས་
རྟྲོགས་འབྱུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྲོས་གསུངས་པར། “ཤེས་རབ་ཚང་མར་འབྱུང་རྩ་ཡྲོད་ངེས་ཏེ། དཔེར་ན་ཡུལ་མ་གྷ་དྷ་ལྟ་བུ། འྲོན་
ཀང་ཡུལ་གྲུ་འདི་དག་དབང་དུ་བསྡུས་ཟིན། ཨུ་རྒྱན་དང་ཀ་སྨིར། ཀ་ཏ་མན་རྡུའི་རྲོང་བཅས་ཀི་སྲོད་ལམ་མི་ལེགས་པས། ཆྲོས་
སེལ་སའི་ཞིང་ཁམས་ནི་བྲོད་ཀི་ཡུལ་གྲུ་ཁྲོ་ན་ཡིན་ལ།
དེའི་དུས་སུ།

རབས་ཆེ་བའི་མི་སྣ་ཡྲོད་པས་འདི་ལྟ་བུའི་ས་ཆར་སྲུང་སྲོབ་བེད་སྲིད།”

མིང་ལ་ཆྲོས་རེ་བ་སེང་དཀར་པྲོ་ཞེས་པའི་ཚད་མ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་ཆྲོས་གགས་དང་འབྲེལ་བའི་མཆན་འགེལ་

བརྩམས་ཏེ། ཁྲོས་ལྟ་བ་ཞིག་བཏྲོན་པར། ཆྲོས་གགས་བྲིས་རེས་སུ་གནད་དྲོན་ཐག་གཅྲོད་ཐུབ་མཁན་གི་རྒྱ་གར་བ་གཅིག་ཀང་མེད།
འདི་དག་ལས་བྲོད་ཀི་མཁས་པའི་གདེང་ཚོད་རིམ་བཞིན་ཇེ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་མཚོན་ཞིང་།

བྲོད་ཀི་མཁས་མཆྲོག་དག་ལ་

མཚོན་ན། རྒྱ་གར་འཛམ་གིང་གི་ཐུབ་པའི་བསན་པའི་ལྟེ་བ་མ་ཡིན་པར། བྲོད་འཛམ་གིང་ཐུབ་པའི་བསན་པའི་ལྟེ་བར་འགྱུར་
2

འགྲོ་ཚུགས་པས། འདི་ནི་འགྱུར་ལྡྲོག་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡིན། ལས་འགན་ཁུར་དུ་བཞེས་པའི་ས་པཎ་ལ་མཚོན་ན་འདི་ནི་གལ་ཆེ་བའི་
ཆ་རེན་ཞིག་ཅི་ལ་མིན།
༢.འྲོས་འགན་ཏེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀའ་ཤི་ཡི་མངགས་བཅྲོལ་ལུང་བསན་དང་རེ་བཙུན་ཆེན་པྲོ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་
གཤེགས་ཁའི་ཞལ་ཆེམས། རང་གི་ཕག་ཏུ་བབས་ཤིང་གཞྲོལ་དུ་མེད་པའི་འྲོས་འགན་དེ་འགྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་ལ། གདེང་ཚོད་དང་
རྣམ་དཔྱྲོད། ཡྲོན་ཏན་ཡྲོད་པ་ཙམ་གིས་མི་ནུས་པས། ས་པཎ་གིས་ཐྲོག་མར་ངེས་པར་དུ་ས་ས་པའི་ནང་ཁུལ་ནས་རྒྱབ་སྲོར་འཐྲོབ་
པར་བ་བ་དང་ཐུན་མྲོང་གི་ངྲོས་ཟིན་ཆགས་སུ་འཇུག་དགྲོས། བྲོད་ཡིག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་དུ་བཀྲོད་པ་ལྟར་ན། ཆེས་གཙོ་བྲོ་
ཕྲོགས་གཉིས་ཡྲོད་པ་སེ། གཅིག་ནི་ཁུ་བྲོ་ཡིན་ལ་སྲོབ་དཔྲོན་ཡང་ཡིན་པའི་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་གཤེགས་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་ཡིན་

1
2

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》

རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༦༦ནས་༦༧པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༩༥ནས་༩༧བར།

ཧྥན་ཏི་ཁང་(Leonard var Kuijp)“ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤཱི་བྷ་དྲ་དང་དེས་བྲོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ལ་ཐེབས་ཤུགས་རེན་”སི་ཁྲོན་སྲོབ་ཆེན་གི་ཀྲུང་གྲོའ་ི བྲོད་
རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་སུའྲོ་“ཇྲོ་མྲོ་གང་མའི་བྲོད་རིག་པའི་རིག་གཞུང་འཆད་ཁིད་རབ་དང་རིམ་པའི་ཁིད་ཐེངས་གསུམ་པ།” ༢༠༡༠ལྲོའི་ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་༢༤ཉིན།

ལ། གཅིག་ཤྲོས་ནི་སྲོབ་དཔྲོན་དམ་པ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤཱི་ཡི་མངགས་བཅྲོལ་དེ་ཡིན། དེ་དག་ཚང་མ་ཡང་ཐུབ་པའི་བསན་པ་སེལ་
བའི་ཐད་ནས་གསུངས་ཡྲོད་པའྲོ།།
《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད་》དུ།

“བྲོད་ཀི་ཡུལ་འདིར་བདག་ཉིད་ཆེན་པྲོས་ཐུབ་པའི་བསན་པ་ལ་

མཛད་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་གྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ཧྲོར་ཞེས་བ་བའི་སེ་བྲོ་གདུག་པ་ཅན་བླང་དྲོར་གི་གནས་ལ་དུད་འགྲོ་བས་རྨྲོངས་ཤིང་། སིང་
རེ་ནི་ལས་ཀི་གཤིན་རེ་བས་ཀང་ཆུང་།ལུས་ཀི་རྩལ་ནི་གནྲོད་སིན་བས་ཀང་ཆེ། ལ་མ་ཡིན་གི་དཔུང་ཚོགས་ལྟར་གངས་མང་ཞིང་
འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་གིས་ཐྲོག་མར་རྒྱའི་ཡུལ་དང་། དེ་ནས་མི་ཉག་གི་ཡུལ་ལ་སྲོགས་པ་བང་ཕྲོགས་ཀི་རྒྱུད་མཐའ་དག་བདག་
གིར་བཟུང་ནས། ཁིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྣམ་དབེ་མེད་པར་ཐམས་ཅད་དམག་ཁལ་ལས་གསུམ་གི་ཁྱུར་བཅུག་ནས་བསན་
པའི་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བས་ཏེ་རང་གཞན་ཐམས་ཐད་འཕུང་བར་འགྱུར་བར་གཟིགས་ཏེ་དེ་དག་ལ་བཟྲོད་གགས་མེད་པའི་
སིང་རེས་ཧྲོར་རྣམས་ཀི་སེམས་ཆྲོས་ཀི་ལམ་ལ་དྲངས་ཏེ་འདུལ་བའི་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་པ་དུས་ལ་བབས་པར་གཟིགས་ཤིང་།”ཉིད་
ཀི་མཁན་པྲོ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤཱི་སིདྒ་ལའི་གིང་དུ་བྲོན་པ་ན། དེ་ལ་ལ་གནམ་ཐེའུ་དཀར་པྲོས་ཧྲོར་གི་ཡུལ་དུ་འབྲོན་པར་ཞུས་པ་ན་
སྲོལ་མ་ལ་གསྲོལ་བ་བཏབ་པས་“ཁྲོད་ཀིས་ཕིན་ཀང་ཕན་པ་མེད། ཁྲོད་ཀི་སྲོབ་མ་ཞིག་བྲོད་ན་ཡྲོད་དེས་ཕིན་ན་ཕན་པར་འགྱུར་
བས”ལུང་སྲོན་ཅིག་གསུངས་ཏེ་པཎ་ཆེན་གིས་དེ་ལྟར་ལུང་བསན་ཅིང་།
མཇུག་ཏུ་ཧྲོར་གི་འབྲོད་མི་ཡྲོང་།

ཡང་བླ་མ་རེ་བཙུན་ཆེན་པྲོ་གཤེགས་ཁར་“ཁྲོད་ཀི་ཚེ་

ཕིན་ན་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་བས་ཅི་ནས་སྲོངས་ཤིག་ཅེས་ལུང་

བསན་པས་” ཞེས་བཀྲོད་འདུག་ཅིང་། 《རྒྱ་བྲོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མྲོ་》རུ་ས་པཎ་གིས་ཁུ་བྲོའི་བཀའ་སྲོབ་ལ་བཅངས་པའི་རྣམ་
1

འགྱུར་དེ་བས་ཀང་ཞིབ་མྲོ་བྲིས་འདུག་པ་སེ། ཆྲོས་ཀི་མངའ་བདག་ཆེན་པྲོར་འགྱུར། དགུང་ལྲོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་བཞེས་པ། ཤིང་ཕྲོ་
འབྲུང་(སི་ལྲོ་༡༢༤༤)ལྲོ་ལ། ཧྲོར་གི་རྒྱལ་པྲོ་ཨེ་ཆེན་གྲོ་སྲོན་གིས། གདན་འདྲེན་ལ་གསེར་ཡིག་པ། རྲོར་ཐ་ཆེ་བ་བ་བ་མངགས་
བྱུང་དུས། བླ་མས་དགྲོངས་པ་བཏང་། “རྟེན་འབྲེལ་བརྟགས་པས། དང་པྲོ་ཁུ་བྲོ་རེ་བཙུན་ཆེན་པྲོའི་ཞལ་ནས། ‘ཁྲོད་ལ་དུས་ནམ་
ཞིག་བང་ཕྲོགས་ནས། གདན་འདྲེན་འདི་ལྟ་བུ་ཡྲོང་། དེའི་དུས་སུ། ཐེ་མ་ཚོམ་པར་སྲོང་ཅིག བསན་པ་དང་། འགྲོ་བའི་དྲོན་ལ་ཕན་
2

ཆེ་བར་ཡྲོད་དྲོ།། གསུང་པའི་ལུང་བསན་གནང་བ་’ཐུགས་ཀིས་ཟིན་” ཞེས་བཀྲོད་ཡྲོད་པས། བང་གི་ལང་ཇུར་བསྲོད་པ་ནི་སྔྲོན་
བྲོན་སྲོབ་དཔྲོན་དམ་པའི་མངག་བཅྲོལ་ཡིན་ནྲོ།།
༣.བྲོད་ལྲོངས་ཀི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གནྲོད་པ་ལས་སྲོབ་པའི་འགན་འཁི་ཁུར་སེམས། གྲུབ་མཐའ་གཞན་པའི་
1

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༨༠བ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༡༡༧པ།

2

《རྒྱ་བྲོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མྲོ།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༢༠༡པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༣༢༣པ།

དྲོགས་འདྲི་ནི་དེ་བས་ཀང་གཡྲོལ་ཐབས་མེད་ལ།

ཐུབ་པའི་བསན་པ་ཕྲོགས་སུ་སེལ་བའི་ཚིག་ཙམ་གིས་ཀང་ཕན་མི་ཐྲོགས་པས།

ས་པཎ་གིས་གྲུབ་མཐའ་གཞན་པའི་མཁས་དབང་དག་གིས་དྲི་བ་བཏྲོན་པ་ལན་འདེབས་སྐབས།

བང་ཕྲོགས་སུ་བསྲོད་པ་དང་

ལེན་མཛད་པའི་རྩ་བའི་རྒྱུ་རེན་ཐད་ཀར་དུ་གསལ་བཤད་བས་འདུག།
《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད་》དུ། བཀའ་གདམས་པ་ནམ་མཁའ་འབུམ་གིས་ཆྲོས་ཀི་རྒྱལ་པྲོ་(ས་པཎ་)ལ་
“ཁྲོད་ལ་མངྲོན་པར་རྟྲོགས་པའི་ཡྲོན་ཏན་ཅི་མངའ་བ་ཅིག་མི་འཆབ་པར་སིང་གཏམ་གི་ཚུལ་དུ་གསུང་བ་ཞུ།

གཞན་ཡང་ཧྲོར་

འདི་ལ་ཁེད་ཀི་བྲོན་པས་ཕན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཨེ་བདྲོག”ཅེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། “བདག་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་མྲོས་གུས་ཕིན་
ཅི་མ་ལྲོག་པར་ཡྲོད། གསུང་རབ་ཀི་དྲོན་ལ་གྲོ་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་མཆིས། མངྲོན་པར་རྟྲོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སེས་པ་ཙམ་ནི་ཆེད་པྲོ་མི་
བདྲོག

ཧྲོར་འདི་ངེད་ལ་ཅི་ནས་ཀང་མཆྲོད་གནས་ལ་ཤྲོག

མི་འྲོང་ན་དམག་འྲོང་ཟེར་ནས་དམག་བྱུང་ན་བྲོད་ལ་གནྲོད་ཀིས་

དྲོགས་ནས་འགྲོ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་དུ་རེ་ནས་འགྲོ་བ་མ་གཏྲོགས་པ་ཕན་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མ་མཆིས། ལར་སེམས་ཅན་
1

ལ་ཕན་ན་རང་གི་སྲྲོག་གཏྲོང་བ་ལ་མི་ཕྲོད་རྒྱུ་མི་བདྲོག་ཙམ་ཤེས་པ་གདའ་ ཞེས་གསུངས་པ་དེས། ཁྲོང་བང་ངྲོས་ལང་ཇུར་བསྲོད་
པའི་ཆེས་རྩ་བ་བསན་ཡྲོད་དྲོ།།
དྲོན་དངྲོས་སུ། གྲོ་དན་གིས་འབྲུག་ལྲོ་ཟླ་བརྒྱད་པའི་གནམ་གང་ལ་ཞུ་ཡིག་བྲིས་ཤིང་། ཧྲོར་གི་སན་འདྲེན་ཕྲོ་ཉས་ཕུལ་བའི་
གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡིག་ལས།

གྲོ་དན་གིས་ས་པཎ་ལ་ན་སྲོ་རས་པ་དང་ལམ་གི་དཀའ་ཚེགས་ལ་ཁག་མི་དཀྲི་བར།ལང་ཇུ་རུ་གྲོས་

མྲོལ་བེད་དུ་ཕེབས་དགྲོས་པ་གསལ་འདེབས་གསལ་བྲོ་བས་འདུག་པ་

2

དེས་ས་པཎ་ཁྲོང་ནི་སྐུ་སྲྲོག་ལ་ཡང་ཕྲོངས་པ་མེད་པར།

བྲོད་ཀི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་དྲོན་དུ་བང་ངྲོས་སུ་ཕེབས་བསྒྱུར་གནང་ཡིན་པ་མཐྲོང་ཐུབ།
གསུམ་པ། ས་པཎ་དང་གྲོ་དན་བར་གི་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་དང་ལང་ཇུའི་གྲོས་མྲོལ།
ལང་ཇུའི་གྲོས་མྲོལ་ནི་དྲོན་དག་གལ་ཆེན་ཞིག་སེ།གནས་ཚུལ་གསལ་བྲོ་ས་པཎ་གིས་བྲོད་དབུས་གཙང་མངའ་རིས་དང་
བཅས་པའི་བླ་དཔྲོན་ཡྲོན་མཆྲོད་སེར་ས་ཚང་མར་སྤྲིངས་པའི་བསབ་བའི་བཀའ་ཤྲོག་ལས་མངྲོན་ཡྲོད། 《ས་སའི་གདུང་རབས་
ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད་》དང་《རྒྱ་བྲོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མྲོ་》སྲོགས་བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་དཔེ་དེབ་ཁྲོད་ཀི་བཀྲོད་པ་ཐར་ཐྲོར་ལས་ང་
ཚོར་ཆ་འཕིན་གལ་ཆེན་མང་པྲོ་ཞིག་འདྲོན་སྤྲྲོད་བས་འདུག།
ལང་ཇུའི་གྲོས་མྲོལ་གི་དུས་ཚོད། 《རྒྱ་བྲོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མྲོ་》རུ། ས་པཎ་ཁུ་དབྲོན་གསུམ་ལམ་ལ་ལྲོ་གསུམ་འགྲོར། བང་
1

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༦༨པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༨༩ནས་༩༩བར།

2

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༨༠ནས་༨༡བར། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༡༡༨ནས་༡༡༩བར།

ངྲོས་སུ་རྟ་(སི་ལྲོ་༡༢༤༦)ལྲོའི་ཞུགས་ལ་ཕེབས།རྒྱལ་པྲོས་(གྲོ་དན།) གྲོ་རྒྱལ་པྲོ་རྒྱལ་སར་སྲོན་པའི་མཇལ་འཕད་འཁྲོར་བ་དང་།
མེ་མྲོ་ལུག་(སི་ལྲོ་༡༢༤༧)ལྲོ་ལ། ཡྲོན་མཆྲོད་མཇལ། གནམ་མཆྲོད་པའི་རན་པ་ཐྲོབ། ས་ས་པཎིཏ་རྒྱལ་པྲོའི་བླ་མར་བསེན་པས།
1

ཧྲོར་ཡུལ་དུ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད། འདི་ནི་ཧྲོར་ས་ས་འབྲེལ་བའི་སྔྲོན་མ་ཡིན་ནྲོ།། ཞེས་བཀྲོད་འདུག
《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད་》དུ། “ས་ས་པཎི་ཏ་དགུང་ལྲོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔ་བཞེས་པའི་དུས་སུ་མེ་ཕྲོ་རྟའི་
ལྲོ་ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་ལ་བང་ཕྲོགས་ལིང་ཆུར་གདན་ཕེབས་ཏེ། དེའི་དུས་སུ་རྒྱལ་པྲོ་གྲོ་དན། གྲོ་ཡུག་གན་རྒྱལ་སར་སྲོན་པ་ལ་ཧྲོར་
ཡུལ་དུ་བཞུད་ནས་ཚུར་བྲོན་པ་དང་ལུག་ལྲོ་(སི་ལྲོ་༡༢༤༧)ཟླ་བ་དང་པྲོ་ལ་མཇལ།
འཇིག་རྟེན་ལུགས་ཀི་གསུང་གེང་མང་པྲོ་མཛད་པར་གདའ།”

2

རྒྱལ་པྲོ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མཉེས་ནས་ཆྲོས་དང་

ཞེས་བཀྲོད་འདུག་པས་འདི་ལས་ང་ཚོས་ལང་ཇུའི་གྲོས་མྲོལ་གི་

དུས་ཚོད་དངྲོས་ནི་སི་ལྲོ་༡༢༤༧ལྲོའི་བྲོད་ཟླ་དང་པྲོ་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ།
ལང་ཇུར་ཆྲོས་སེལ་བས་དད་གུས་ཆ ན་པྲོ་ཐྲོབ།《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད་》དུ། ས་པཎ་ལང་ཇུར་ཕེབས་
པའི་གྲོང་དུ་རྒྱལ་པྲོའི་(གྲོ་དན།) དྲུང་དུ་བྲོད་ཀི་བནྡེ་འགའ་འདུག་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྲོས་ཀི་ཡྲོན་ཏན་གི་ཁད་པར་གང་ཡང་
བསེད་པར་མ་ནུས་སྲོ། སྨྲོན་ལམ་འདེབས་པ་ལ་དབང་བར་ཁས་ལེན་པ་ལ་འཚོགས་པའི་དུས་སུ་ཨེ་ཀ་འུན་དང་། ཧྲོར་གི་ལ་བ་
གལ་མགྲོར་འཇྲོག་པ་ཡྲོད་པ་འདུག་དེ་ནས་རྒྱལ་པྲོ་དང་བླ་མ་ཆྲོས་རེ་པ་ཆྲོས་ཀི་གསུང་གེང་མང་པྲོ་མཛད་པ་ལ། མགྲོ་བའི་སྐབས་
སུ་ཡུ་གུར་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁས་པ་མང་པྲོས་ཀང་མཚམས་སྲོར་བས་ནས་ཆྲོས་ཀི་དྲོན་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་གྲོར་
བཅུག་པས། རྒྱལ་པྲོ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མཉེས་པར་གྱུར་ནས་དེ་རིང་ཕིན་ཨེ་ཀ་འུན་དང་ལ་པ་ཚོ་བནྡེའི་གལ་མགྲོར་མ་སྲོད། ཐམས་ཅད་
ཀི་གལ་མགྲོར་བླ་མ་ཆྲོས་རེ་པ་བཞུགས་ལ་སྨྲོན་ལམ་འདེབས་པའི་དུས་སུ་སྔྲོན་ལ་བནྡེས་སྨྲོན་ལམ་ཐྲོབ་གསུངས་པའི་ལུང་བྱུང་
ནས་ཧྲོར་གི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དབུ་འཕང་བསྲོད་དྲོ།།

3

ཞེས་བཀྲོད་འདུག་ལ། ས་པཎ་གིས་ཉིད་ཟབ་ཅིང་ཡངས་

པའི་ཡྲོན་ཏན་ལ་བརྟེན་ནས། གྲོ་དན་གི་ས་ཕྲོགས་དེར་ཆྲོས་ཀི་སན་པ་དང་དགེ་བ་ཐྲོན་པར་བས་སྲོ།།
ལང་ཇུའི་མི་སེར་ལ་གྲོ་དན་གི་བདག་དབང་དང་ལེན་བེད་དུ་བཅུག་པ་དང་གྲོ་དན་གི་ནད་བཅྲོས་པ།
རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད་》ཀི་ཁྲོད་དུ།

《ས་སའི་གདུང་

ས་པཎ་གིས་གྲོ་དན་གི་ནད་བཅྲོས་པའི་མཛད་རེས་ལ་སྒྲུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཞིབ་མྲོར་བྲིས་

འདུག རྒྱས་འབྲི་དེའི་ཁྲོད་ནས་ང་ཚོར་ཆ་འཕིན་འགའ་ཐྲོབ་པ་སེ། གཅིག་ཏུ་ཧྲོར་དམག་གིས་མི་ཉག་ལ་དཔུང་འཇུག་བས་རེས་

1

《རྒྱ་བྲོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མྲོ།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༢༠༡པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༣༢༤བ།

2

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༨༥བ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༡༢༥བ།

3

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༨༥ནས་༨༦བར། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༡༢༥ནས་༡༢༦བར།

སུ། ལང་ཇུའི་ས་ཆ་ཕལ་ཆེར་ནད་ཡམས་མཆེད་མྲོང་ལ། གྲོ་དན་ལ་ཕྲོག་པའི་ནད་ཀང་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་ཤས་ཆེ། དེར་བརྟེན་
ནད་པ་གཞན་དག་གི་ནད་བཅྲོས་ཐུབ་ཟེར་ན་གྲོ་དན་གི་ནད་ཀང་བཅྲོས་ཐུབ་པའི་བཤད་ཚུལ་དེ་ད་གཟྲོད་ཡྲོད་པ་རེད། གཉིས་
སུ་གྲོ་དན་གིས་བདག་གིར་བཟུང་བའི་ལང་ཇུ་དང་ཐ་ན་རྨ་ནུབ་ས་ཁུལ་དེང་ཐྲོག་མི་ཉག་གི་ཕ་ས་ཡིན་པས། ཧྲོར་དམག་གི་དྲག་
པྲོའི་སྲོབས་ཤུགས་ཀིས་བདག་གིར་བཟུང་ཞིང་དམར་གསྲོད་གཏྲོང་བ་སྲོགས་ལས་ས་གནས་དེར་སྔར་བཞིན་ཤུགས་རེན་ཡྲོད་ལ།
འབངས་མི་སེར་གི་སེམས་ན་ཚད་ངེས་ཅན་གི་འཁྲོན་སེམས་ཀང་ཡྲོད་པས། ས་པཎ་གིས་གནད་དྲོན་དེ་ཐག་གིས་གཅྲོད་པའི་ཕིར་
དུ།

ཧྲོར་གྲོ་དན་ནི་མི་ཉག་རྒྱལ་པྲོའི་སྤྲུལ་བ་ཡིན་པའི་གེང་ཕྲོགས་བཟྲོས།

“དེའི་ཚེ་གྲོ་དན་འདིའི་ཤཱཀ་མུ་ནེ་ལ་བསྲོད་ནམས་

བསགས་པའི་རྒྱལ་པྲོ་ཅིག་ཏུ་སེས། དེ་ནས་ཚེ་འཕྲོས་ཏེ་མི་ཉག་གི་རྒྱལ་པྲོ་ཅིག་ཏུ་སེས།……”འདི་ནི་གྲོ་དན་མི་ཉག་རྒྱལ་པྲོའི་
ཡང་སྲིད་ཡིན་པའི་བཤད་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་དེ་ཡིན། མི་ཉག་ཡུལ་གི་མི་སེར་རྣམས་ལ་གྲོ་དན་གི་དབང་བསྒྱུར་དང་བདག་
གིར་བཟུང་བར་དང་ལེན་བེད་དུ་འཇུག་ཆེད་ད་དུང་ལ་འདྲེ་ཡི་མིང་ཐྲོག་ནས།

“རྒྱལ་པྲོ་འདིས་ཤཱཀ་མུ་ནེ་ལ་བསྲོད་ནམས་

1

བསགས་པ་ཡིན་པས་འདིའི་སྲོབས་མི་ཐུབ་ཀིས་” ཞེས་སྲོག གསུམ་དུ་ས་པཎ་གིས་གྲོ་དན་གི་ནད་བཅྲོས་ཏེ་གྲོ་དན་ནད་ཡམས་
ལས་ཐར་རེས། ས་པཎ་ལ་དད་གུས་མཛད་ཚུལ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་ཏེ། ས་པཎ་ལ་ཐེངས་མང་པྲོར་ཆྲོས་ཀི་ཆྲོ་ག་སེལ་བར་ཞུས་པ་
དང་། རབ་བྱུང་བ་དག་གིས་དེ་བས་དད་ཅིང་བཀུར་བར་བས། “དེ་ནས་བཟུང་སེ་སྐད་རིགས་མི་གཅིག་པའི་གདུལ་བ་ཆྲོས་ལ་མི་
2

དད་པ་རྣམས་ཆྲོས་ལ་དད་པར་བས། དད་པ་རྣམས་ཐེག་པ་ཆེན་པྲོར་བཅུག་” ཅིང་། སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལང་ཇུ་ནས་ཉིན་
བཞིན་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དྲོ།།
ས་པཎ་རྒྱ་ནག་རི་བྲོ་རྩེ་ལྔར་བྲོན་ནས་ཏའྲོ་ལུགས་ཆྲོས་པར་དབང་བསྐུར་བ།

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་

མཛོད་》དུ། ཞིབ་ཆ་མེད་ཀང་ས་པཎ་རྒྱ་ནག་རི་བྲོ་རྩེ་ལྔར་བྲོན་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་བཀྲོད་ཡྲོད་ལ། ད་དུང་རི་བྲོ་རྩེ་ལྔར་གནས་པའི་མིང་
ལ་རྟྲོགས་ལྡན་རྒྱན་པྲོ་ཞེས་པའི་ཏའྲོ་ལུགས་ཆྲོས་པར་བཅྲོམ་ལྡན་འདས་ཀེ་རྲོ་རེ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། དེའི་རེས་སུ་རྲོགས་རིམ་
ཟབ་མྲོ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་མན་ངག་བིན་ཏེ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྲོའི་ཡེ་ཤེས་ངྲོ་སྤྲྲོད་བེད་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མྲོ་གནང་།
བཀྲོད་པ་བི་ཇིས་(bi ji)རི་བྲོ་རྩེ་ལྔར་བྲིས་པའྲོ།།
ས་པཎ་དང་གྲོ་དན་བར་གི་འབེལ་མཆིད།

ཞེས་

3

ཆྲོས་རེ་ཉིད་དང་ཧྲོར་རྒྱལ་པྲོ་གྲོ་དན་གཉིས་འབེལ་བའི་བཀའ་མཆིད་མང་དུ་

1

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༨༦ནས་༨༧བར། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༡༢༧ནས་༡༢༨བར།

2

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༨༧པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༡༢༨པ།

3

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༨༧ནས་༩༠བར། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༡༢༨ནས་༡༣༤བར།

བྱུང་བའི་འཕྲོ་ཤིག་ལ། 《མདྲོ་སེ་གསེར་མིག་དམ་པའི་ལུང་》གི། རུས་སྦལ་ལ་སྤུ་མི་འབྱུང་བའི་ཚུལ་བསད་པས། དེ་སུན་དབྱུང་
བའི་ཕིར་རྒྱལ་པྲོས།

ཆྲོས་རེ་པ་ལ་པགས་པ་འདྲོམ་སྐྲོར་ཙམ་ལ་སྤུ་རིང་པྲོ་འཇའ་ཚོན་གི་རི་མྲོ་ཡྲོད་པ་ཞིག་གཟིགས་ཕུལ་བས།

བདག་ཉིད་ཆེན་པྲོས་གསུང་གིས། “འདི་ནི་རུས་སྦལ་གི་པགས་པ་ག་ལ་ཡིན།འདི་ནི་ཆུ་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་གི་དྲོན་བ་བའི་
ཕིར།བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རུས་སྦལ་འདྲ་བའི་གཟུགས་ཅན་གི་འབྲོན་པར་གསུང་རབ་ལས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་
པགས་པ་ཡིན།

དེའི་རྒྱུ་མཚན་སྲོན་ཤེས་ཀིས་བསན་ནས་བལྟ་ཤེས་ཀིས་བལྟས་ན་པགས་པ་འདིའི་ངྲོས་ལ་སངས་རྒྱས་སྲོང་དང་

བང་ས མས་ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་ཀི་སྐུ་བརྙན་གསལ་བར་ཡྲོད་”གསུངས་ནས་དེ་དག་བསན་པས། དེར་ལགས་པའི་སེ་བྲོ་ཀུན་ངྲོ་
མཚར་དུ་གྱུར་ཅིང་།

རྒྱལ་པྲོ་ཅུང་ཟད་སེངས་ཏེ་ལན་ཞིག་བ་དགྲོས་སམ་ནས་བླྲོན་པྲོ་རྣམས་ལ་བཀའ་བགྲོས་ཏེ་སྒྱུ་མ་མཁན་

རྣམས་རས་སྔགས་ཀིས་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་དུ་བཅུག་པས།

སྔར་མེད་པའི་ཡུལ་ཡིད་དུ་འྲོང་བ་ཞིག་ན་གཙུག་ལག་ཁང་སྲོགས་དགྲོན་པའི་

རྣམ་པ་ངྲོ་མཚར་ཅན་ཞིག་སྤྲུལ་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱལ་པྲོའི་ལུང་གིས་ཆྲོས་རེ་ཉིད་ལ། “ཁྲོད་ངས་མཆྲོད་གནས་ལ་བྲོས་པ་མཁས་པར་
འདུག་ཅིང་།ཡྲོན་ཏན་ཡ་མཚན་ཅན་མང་པྲོ་མཐྲོང་བས་སྤྲྲོ་བར་གྱུར། ད་ནི་གནས་དབེན་པ་ཞིག་ན་དགྲོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ཞིག་ཡྲོད་པས་ཁྲོད་ལ་སེར་བས་དེར་འགྲོ་”གསུངས་ནས། བདག་ཉིད་ཆེན་པྲོ་དཔྲོན་སྲོབ་རྣམས་དང་། རྒྱལ་པྲོ་འཁྲོར་དང་བཅས་
པས་ཀང་བྲོན། དེའི་ཚེ་ཆྲོས་རེ་ཉིད་ཀིས་ཕྲོགས་དེ་གཟིགས་མ་ཐག་ནས་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་མངྲོན་པར་མཁེན་པས་དགྲོངས་ཏེ།
སྲོ་སྲུང་འཇིགས་སུ་རུང་བ་མང་པྲོ་འདུག་པ་དེ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྲོ་དང་། གནས་བརྟན་གཞན་རྣམས་ལ་རབ་གནས་ཀི་མེ་ཏྲོག་
འཐྲོར་བར་མཛད་པས།སྒྱུ་མ་བཤིག་མ་ཐུབ་པར་དུས་ད་ལྟ་ཡང་མངྲོན་སུམ་དུ་ཡྲོད་ཅིང་། སྤྲུལ་པ་སེ་ཞེས་བ་བར་མིང་ཡང་གགས་
པ་ཡིན་ནྲོ།། དེ་ལྟར་ངྲོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་དུ་མའི་སྲོ་ནས་རྒྱའི་ཡུལ་དུ་བསན་པ་དར་རྒྱས་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་མཛད།

1

ཆྲོས་རེ་ས་པཎ་ཉིད་བྲོད་དུ་འབྲོན་པ་བས་བང་ངྲོས་(byang ngos)སུ་བཞུགས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་ཕན་ཆེ་
བར་གཟིགས་ནས་གནས་དེ་ཉིད་དུ་ཐུགས་ཕབ། བྲོད་ཀི་གྲྭ་སྲོབ་རྣམས་ལ་གནང་སིན་དང་འབུལ་བ་མང་པྲོ་བསྐུར།ཆྲོས་ཀི་སེས་སུ་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་ཐུབ་པའི་དགྲོངས་པ་གསལ་བ་ཞེས་བ་བ་བསྐུར་ནས“ཚོགས་ཆྲོས་འདི་དབུས་
གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་བཤད་པ་ཡིན།”

2

ངའི་སྲོབ་མ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལུང་ཐྲོབ་པ་ཡིན་པས་ཡི་གེ་འདི་ལ་ལྟྲོས་ལ་ཤྲོད། འདི་

བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་ལྲོང་གསུངས་པའི་གསུང་འཕིན་དང་བཅས་བུ་སྲོབ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤྲོག་གནང་།ས་ས་པཎི་ཏས་དབུས་གཙང་
མངའ་རིས་དང་བཅས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡྲོན་མཆྲོད་རྣམས་ལ་སྤྲིངས་པའི་གསུང་འཕིན་ཁྲོད་དུ།
1《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》

2

རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༩༡པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༡༣༤ནས་༡༣༥བར།
རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༩༡པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༡༣༥བ།

བླྲོ་གཅིག་སེམས་

གཅིག་གིས་ཧྲོར་ལ་ངྲོ་བལྟ་བ་དགྲོས་ཚུལ་ཡང་དུ་བསར་དུ་བཏྲོན་ཡྲོད་པ་ལས། ད་དུང་གྲོ་དན་གིས་བྲོད་ཁམས་སུ་ཁིམས་ལུགས་
དང་བེད་ཐབས་ལག་ལ ན་དུ་བསར་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་མཐྲོང་ཐུབ་ལ། འདི་ལང་ཇུའི་གྲོས་མྲོལ་གི་ནང་དྲོན་ཆེས་གལ་ཆེན་དེ་རེད་ཟེར་
ཀང་ཆྲོག དེར་ནང་དྲོན་འདི་དག་འདུ་སེ། ༡.འུ་ལག་དང་དམག་ཁལ་བསྐུལ་བ། ༢.ཅི་ཟེར་གི་ངག་ལ་ཉན་ན་ཁེད་རྣམས་ཀི་ཡུལ།
ས་ཕྲོགས་ཀི་མི་སེ། སྲོ་སྲོའི་དཔྲོན་གང་ཡྲོད་པ་དེ་དཔྲོན་དུ་བསྐྲོས། ས་ས་པའི་གསེར་ཡིག་པ་དང་དངུལ་ཡིག་པ་བྲོས་ལ། ངེད་ཀི་ད་
ར་ཁ་ཆེ་འདི་བསྐྲོས་ན་འཐད་པ་ཡིན། ༣.ས་ས་པས་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོའི་བང་ཆེན་པ་གྲོ་ཆྲོད་པ་ཚུད། དེ་ནས་དཔྲོན་གི་མིང་། མི་
སེའི་གངས། འདབ་ནྲོར་གི་ཚད་ཡི་གེ་ལེགས་པྲོ་གསུམ་གིས་ལ།གཅིག་ངེད་ལ་བསྐུར། གཅིག་ས་སར་ཞྲོག གཅིག་རང་གི་དཔྲོན་
གིས་བཟུང་། ༤.ངྲོ་བལྟས་པ་འདི་ཡིན། མ་བལྟས་པ་འདི་ཡིན་ཟེར་བའི་ས་རིས་ལེགས་པྲོ་གིས། ཤན་མ་ཕེད་ན་ངྲོ་མ་བལྟས་པའི་
ཞྲོར་ལ་བལྟས་པ་ཚོ་ཡང་བརག་དྲོགས་ཡྲོད། ༥.ས་ས་པའི་གསེར་ཡིག་པས་ཡུལ་གང་ཡིན་པའི་དཔྲོན་དང་གྲོས་གིས་ལ། སེམས་
ཅན་ལ་ཡང་ཕན་པར་གིས་ལ་རང་ཚོད་དབང་ཆེ་མ་བེད།

ཡུལ་དཔྲོན་གིས་ཀང་ས་ས་པའི་གསེར་ཡིག་པ་དང་གྲོས་མ་བས་པར་

རང་ཚོད་མ་བེད། ༦.གསེར་ཡིག་པ་བསུ་བསེལ་དང་ཞབས་ཏྲོག་ལེགས་པྲོར་གིས། ༧.འདབ་ནྲོར་ལ་གསེར། དངུལ། གང་པྲོ་ཆེའི་
མཆེ་བ། མུ་ཏིག་རྲོག་པྲོ་ཆེ་བ། མཚལ། བཙོད། རུ་རྟ། གི་ཝང་། སག་གཟིག་གུང་གསུམ། སྲམ། བྲོད་སྣམ། དབུས་ཕྲུག་བཟང་པྲོ། འདི་
1

ན་དེ་ཚོ་དགའ་བར་འདུག་ ས་པཎ་གིས་སྤྲིངས་པའི་འཕིན་ཡིག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་དང་བརྩི་བཀུར་རྒྱ་ཆེར་ཐྲོབ་ཅིང་། ལང་ཇུའི་གྲོས་
མྲོལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ངང་མཇུག་སིལ་པ་དང་། བྲོད་ཁམས་སུ་དེའི་འབྲས་བུ་ཡང་རིམ་བཞིན་དྲོན་འཁྲོལ་བས།
ཐྲོ་ལྲོས་དཔྲོན་རྒྱུད་དང་ལང་ཇུར་བཞུགས་པའི་ས་ས་པའི་དབུ་འཛིན་བར་གི་སྔ་མའི་འབྲེལ་འདྲིས།
ཡུན་རིང་མ་འགྲོར་བའི་ནུབ་གཅིག་ལ། ས་པཎ་གིས་འདུལ་བ་རྒྱལ་མཚན་ལ། “དཔྲོན་མྲོ་ཟྲོ་རྲོག་ཏས་(dpon mo
zo rog tas ཐྲོ་ལྲོས་ཡི་བཙུན་མྲོ། མྲོང་གྲོལ་དང་ཧུ་པི་ལེ་ཡི་ཡུམ་ཡིན།) ཕུལ་བའི་ཕམ་ཚེ་དེ་ཁེར་ལ་ཤྲོག་གསུངས་”ནས།བི་ཇི་
ལ་རེ་ལ། “བདག་ལ་འདི་ཁྲོད་གྲོན། འུ་ཅག་གཉིས་ཚེ་སྔ་མ་ནས་འབྲེལ་བ་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་ཡིན་གསུངས། ཁྲོད་དང་པྲོ་ངའི་ཇ་
འདྲེན་པ་བས། དེ་ནས་མི་ཉག་འགའ་རུ་ཇྲོ་འབུམ་གུག་ཤཱིའི་རྩར་བརངས། དེར་ཧྲོར་གིས་དེད་པ་ལ་མ་ཤི་བས་ད་ལྟ་ངའི་ཞབས་
ཏྲོག་མང་དུ་བས། ཕི་མ་ལ་ངའི་དྲུང་དུ་མི་སེ་ཁ་མེད་ཡིན་”

2

གསུངས། ཟྲོ་རྲོག་ཏས་ས་པཎ་ལ་ཕམ་ཚེ་ཕུལ་ཚུལ་ལ་བརྟག་ན།

ཕྲོགས་གཉིག་ནས་ཐྲོ་ལྲོས་དཔྲོན་རྒྱུད་སྔ་མྲོ་ནས་ས་ས་པའི་ཐད་ཀར་གི་འབྲེལ་འདྲིས་ཁྲོད་ཞུགས་ཡྲོད་པ་གསལ་བཤད་བས་ཡྲོད་
ལ། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་འདིའི་ཐད་ལ་གྲོ་དན་གིས་བཟྲོད་སྲོམ་བེད་བཞིན་པ་མངྲོན་པར་མཚོན་ཡྲོད། འདིར་བཏྲོན་པའི་མི་ཉག་ཇྲོ་
1

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༩༡ནས་༩༤བར། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༡༣༥ནས་༡༤༠བར།

2

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༩༧པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༡༤༤བ།

འབུམ་གུག་ཤཱི་ཞེས་པ་ས་པཎ་གི་ཁུ་བྲོ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་སྲོབ་མ་ཡིན་ལ། མི་ཉག་རྒྱལ་རྲོད་ཀི་བླ་མཆྲོད་ལ་ཕིན། 《ཡར་ཀླུང་
1

2

ཇྲོ་བྲོའི་ཆྲོས་འབྱུང་》 དུ། ཆེས་རེ་པ་གཤེགས་རྟིང་། འཕགས་པ་དགུང་ལྲོ་བཅུ་དགུ་བཞེས་པ་གང་གི་ལྲོ་ལ། སེ་ཆེན་རྒྱལ་པྲོ་རྒྱལ་
བུར་བཞུགས་པ་དང་ལུ་པ་ཤན་ཞེས་པའི་ས་ཆར་མཇལ་བས་ཤིན་ཏུ་དད་ནས།

བང་ངྲོས་རྒྱལ་བུ་མྲོང་གུ་དུ་ལ་ས་ས་པ་འདྲོད་

གསུངས་ནས། སེ་ཆེན་གི་བླ་མཆྲོད་མཛད།
དྲོན་དངྲོས་སུ། ས་ས་པཎི་ཏ་ཁུ་དབྲོན་བང་ངྲོས་སུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ། ཧྲོར་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པྲོའི་ལུང་གིས་“བང་ངྲོས་ནས།
ས་ས་བླ་མ་བ་བ། ཁད་འཕགས་སེབས་ཡྲོད་འདུག་པ། ངེད་ཀི་བླ་མཆྲོད་ལ་དགྲོས་གསུངས་པ་”བྱུང་ནས། ཆྲོས་རེ་པ་སྐུ་ན་བགེས་
པས་མ་བྲོན། བླ་མ་འཕགས་པས། བང་ངྲོས་པའི་རྒྱལ་བུ་མྲོང་གྲོར་དང་ལན་ཅིག་ཏུ། རྒྱ་ནག་ལ་བྲོན། རྒྱལ་པྲོ་སེ་ཆེན་གྲོ་སེ་ལ་ལུ་
བའི་ཤན་ན་བཞུགས་པ་དང་མཇལ་བས།ཤིན་ཏུ་མཉེས་ནས། ཧྲོར་གི་རྟ་པ་བརྒྱ་སྐྲོར་གཅིག བང་ངྲོས་ལ་ཕིན་ནས། ས་ས་པ་བླངས།
ཡྲོན་མཆྲོད་དུ་འབྲེལ།

3

མཐར་ས་ས་པ་ཨྲོ་གྲོ་ཏ་དཔྲོན་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བ་ནས་ཐྲོ་ལྲོས་དཔྲོན་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་བར་གི་

འགྱུར་བ་མངྲོན་འགྱུར་བྱུང་།
ས་པཎ་གིས་ཆྲོས་རེ་མངའ་བདག་འགྲོ་མགྲོན་འཕགས་པ་རིན་པྲོ་ཆེར་སྤྲད། འཕགས་པ་དགུང་ལྲོ་བཅུ་བདུན་པ་ལ་ཆྲོས་རེ་
པ་ལ་མངའ་བའི་ཡྲོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྲོགས་པས་ཆྲོས་རེ་པ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་ཏེ་བསན་པའི་ཁུར་བཟྲོད་པར་དགྲོངས་ནས་
ཆྲོས་དུང་དང་ལྷུང་བཟེད་ལ་སྲོགས་པ་གནང་། སྲོབ་མའི་ཚོགས་རྣམས་གཏད་ནས་“བསན་པའི་བ་བ་དང་སེམས་ཅན་མང་པྲོའི་
དྲོན་བ་བའི་དུས་ལ་བབས་པས་སྔྲོན་གི་དམ་བཅས་པ་དྲན་པར་གིས་ཤིག་པའི་བཀའ་བསྲོས་ནས་གཏད་དྲོ།།”

4

འཕགས་པ་ལ་དེ་

བཞིན་ཆྲོས་དབང་གནང་། ཡང་ཅིག་བརྲོད་ན། འགྲོ་མགྲོན་འཕགས་པར་ཆྲོས་དབང་གནང་དུས་ནི་ས་ས་པཎི་ཏ་སྐུ་གཤེགས་ཁར་
ཏེ་སི་ལྲོ་༡༢༥༡ལྲོའི་ལུགས་རྙིང་གི་ཟླ་༡༡པའི་ཚེས་༡༤ཉིན་ཡིན་ནྲོ།།
སི་ལྲོ་༡༢༤༧ལྲོའི་ཟླ་༡༡པའི་ཚེས་༡༤ཡི་ཐྲོ་རངས་ཀི་ཆ་ལ། ལང་ཇུ་ས་ཆར་སྣ་ཚོགས་རྒྱལ་མཚན་དང་། རྲོལ་མྲོའི་ས་དང་།
གླུའི་མཆྲོད་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། ས་གཡྲོ་བ་དང་བཅས་པས་ཞི་བར་གཤེགས་པར་གྱུར་ཏྲོ།།

1

5

ལུགས་རྙིང་གི་སྨལ་པྲོ་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉི་

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༥༢པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༧༥ནས་༧༦བར། འདི་ནས་“bgug shi jo vbum(ཇྲོ་འབུམ་

གུག་ཤི་)”ལྟར་བྲིས་འདུག།
2 ཤཱཀ་རིན་ཆེན་སེས་བརྩམས། ཐང་ཁི་ཨན་གིས་བསྒྱུར། 《ཡར་ལུང་ཇྲོ་བྲོའི་ཆྲོས་འབྱུང་།》 བྲོད་ལྲོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༩ལྲོ། ཤྲོག་ངྲོས་༨༨པ། ཤཱཀ་རིན་
ཆེན་སེ།《ཡར་ལུང་ཇྲོ་བྲོའི་ཆྲོས་འབྱུང་།》 (བྲོད་ཡིག) ༡༩༨༨ལྲོ། ཤྲོག་ངྲོས་༡༤༩བ།
3

《རྒྱ་བྲོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མྲོ།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༢༠༢ནས་༢༠༣བར། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༣༢༥ནས་༣༢༦བར།

4

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༡༠༦པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༡༥༠ནས་༡༥༡བར།

5

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༩༧པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༡༤༤བ།

ཤུ་ལྔའི་ཉིན་པར་“གདུང་བཞུས་པའི་དུད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་འཇའི་རྣམ་པར་འགྱུར།

རྲོལ་མྲོའི་ས་མང་པྲོ་ཡང་སེ་བྲོའི་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐྲོས་སྲོ།། གདུང་ཡང་ཕལ་ཆེ་བ་རིང་བསྲེལ་དང་ལ་སྐུ་སྲོགས་རང་བྲོན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་གྱུར།”

1

པའི་

བཤད་ཚུལ་ཡྲོད་དྲོ།། 《རྒྱ་བྲོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མྲོ་》རུ་ཡང་། ས་ས་པཎི་ཏས་གདན་ས་སུམ་ཅུ་སྲོ་ལྔ་མཛད། དགུང་ལྲོ་བདུན་ཅུ་
པ་ལྕགས་མྲོ་ཕག་(སི་ལྲོ་༡༢༥༡)ལྲོ་སྨལ་པྲོ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ། ངྲོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ། བང་ངྲོས་སྤྲུལ་པ་
སེའི་ལ་ཁང་དུ་གཤེགས་སྲོ། དེ་ན་སྐུ་འབུམ་མཆྲོད་པའི་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་ཡང་བཞུགས་སྲོ།།

2

བང་ངྲོས་སུ་ཆྲོས་རེ་བདེ་བར་

3

གཤེགས་པའི་དགྲོངས་པ་རྲོགས་ཐབས་སྲོགས་ལ། རྒྱ་ཧྲོར་གི་ཡུལ་དུ་ལྲོ་མང་བར་བཞུགས། ཞེས་བཀྲོད་འདུག།
བཞི་བ། ལང་ཇུའི་གྲོས་མྲོལ་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་དྲོན་སིང་།
ལང་ཇུའི་གྲོས་མྲོལ་ནི་མངྲོན་སུམ་གི་དྲོན་སིང་ཆེན་པྲོ་ལྡན་ཞིང་ཤུགས་རེན་ཟབ་མྲོ་ཐེབས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དྲོན་རེན་གལ་ཆེན་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་། འདིའི་དྲོན་སིང་གཙོ་བྲོ་གཤམ་གསལ་གི་ཕྲོགས་འགའ་ལས་གསལ་བ་སེ།
ཐྲོག་མར།

བྲོད་ལྲོངས་ས་ཁུལ་ཧྲོར་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པྲོའམ་ཡྲོན་རྒྱལ་རབས་ཀྲུང་དབང་སྲིད་གཞུང་གི་སྲིད་འཛིན་མངའ་

ཁྲོངས་སུ་བཅུག ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་ཀྲུང་གྲོའི་སྲིད་འཛིན་མངའ་ཁྲོངས་སེང་དུ། བྲོད་དང་ཐང་རྒྱལ་རབས་བར་གི་འབྲེལ་བ་ཧ་
ཅང་དམ་ཟབ་ཡིན་ལ།

ཚང་མ་ཀྲུང་གྲོའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་ཁག་ཅིག་ཡིན་པ་ལས་དབང་སྒྱུར་དང་ཁྲོངས་གཏྲོགས་ཀི་འབྲེལ་བ་མེད་པ་

དང་། ནང་ས་དང་མཚོ་བྲོད་མཐྲོ་སང་གི་སྲིད་དབང་གཉིས་སུ་སྲོ་སྲོར་གནས་ཡྲོད། ལང་ཇུའི་གྲོས་མྲོལ་ནས་བཟུང་སེ་ལྲོ་རྒྱུས་རང་
བཞིན་གི་འགྱུར་ལྡྲོག་ཆེན་པྲོ་བྱུང་ནས།
ཞིང་།

སྲིད་འཛིན་གི་ཐད་ནས་བྲོད་ལྲོངས་ས་ཁུལ་དང་ནང་ས་མཉམ་འདྲེས་གཅིག་གྱུར་བྱུང་

ཧྲོར་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པྲོའམ་ཡྲོན་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྲིད་འཛིན་ཁིམས་སྲྲོལ་དང་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་དུ་བསར་འགྲོ་བརྩམས་

པས། ནང་ས་དང་ཕྲོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཀི་འབྲེལ་བ་དེ་དུས་རིམ་གསར་བ་ཞིག་ཏུ་བསེབས།
གཉིས་སུ། ཀྲུང་གྲོའི་ནུབ་བང་ས་ཁུལ་གི་རིགས་སྲོ་སྲོའི་རིག་གནས་བརེ་རེས་ཐད་ཐེབས་པའི་ཤུགས་རེན་ཟབ་མྲོ། “ཨན་
ཧིའི་ཟིང་འཁྲུག”གི་རེས་སུ།

བྲོད་ཀི་དམག་དཔུང་ཆེན་པྲོ་ཤར་བསྲོད་བས་ཏེ་རྨ་ནུབ་ལུང་ཡུག་ས་ཁུལ་རིམ་གིས་བཙན་བཟུང་

བས་ཤིང་། དེར་ལྲོ་བརྒྱ་ལག་གི་རིང་ལ་མངའ་བསྒྱུར་མཛད། དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་ལྔ་བའི་དུས་སྐབས་སུ། ལུང་ཇུའི་བྲོད་པ་(རྨ་ནུབ་
བྲོད་པ་)རྣམས་རིམ་བཞིན་དབང་ཧྥེ་ཀུ་ཞེས་པ་གཙོས་པའི་ལུང་ཤྲོག་དྲུག་ཏུ་གྱུར། དེ་ལ་བྲོད་ལུའུ་ཀུ་ཚོ་དྲུག་ཅེས་འབྲོད། དེའི་ཚོ་

1《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》

རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༩༧པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༡༤༤བ།

2

《རྒྱ་བྲོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མྲོ།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༢༠༢པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༣༢༤བ།

3

《རྒྱ་བྲོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མྲོ།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༢༠༣པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༣༢༦པ།

དཔྲོན་དུ་རུས་རྒྱུད་བྲ་ཕུ་ཞེས་པ་ལས་མཆེད་ཅིང་མཚན་ལ་ཕན་ལྲོ་ཀྲི་ཞེས་པ་ཞིག་བསྐྲོས།

ཁྲོང་ལ་སི་ལྲོ་༡༠༠༡ལྲོར་སུང་རྒྱལ་

རབས་ཀིས་“ཧྲོ་ཧྥང་ཅེ་ཏུའུ་ཧི་”དང་“ལང་ཇུའི་ཧྥང་དབི་ཧི།ལིན་ཇུ་ནུབ་ཕྲོགས་ཀི་ཏུའུ་ཞིན་ཅེན་ཧི་”སྲོགས་ཀི་གྲོ་གནས་བསྩལ།
དེར་བརྟེན་ཕན་ལྲོ་ཀྲི་ཡིས་སུང་རྒྱལ་རབས་དང་མཉམ་འབྲེལ་གང་ལེགས་ཀིས་མི་ཉག་ལ་དམག་བརྒྱབ་པ་མ་ཟད། ཀན་ཇུ་(དེང་
གི་ཀན་སུའུ་ཀྲང་ཡེ་)རུ་མཆིས་པའི་ཧྲོར་དང་ཡང་རེ་འཁྲོན་རེ་མཐུན་བས།

སི་ལྲོ་༡༠༡༦ལྲོར་ལང་ཇུར་མཆིས་པའི་བྲོད་ལུའུ་ཀུ་

ཚོ་དྲུག་གི་སེང་དུ་ཀན་ཇུའི་ཧྲོར་བས་དམག་དྲངས་ཏེ་ཁ་འཐྲོར་དགུ་འཐྲོར་དུ་བཏང་། ཡང་སི་ལྲོ་༡༠༣༢ལྲོའི་ཟླ་དགུ་བར་ལི་ཏེ་
མེན་གི་བུ་ལི་ཡྲོན་ཧྲོ་ཡིས་ལང་ཇུ་བཙན་བཟུང་བས་པས་ཧྲོར་རྣམས་ཕམ་པར་བཟྲོས་ཏེ། ལང་ཇུའི་ས་ཆ་མི་ཉག་གི་མངའ་ཁྲོངས་
སུ་བཅུག། སྐབས་དེར་ལང་ཇུ་རུ་གཞིས་སྲོད་བས་ཤིང་འདུ་འཛི་ཆེ་ཤྲོས་ཀི་མི་རིགས་ནི། རྒྱ་རིགས་ལས་གཞན་ད་དུང་བྲོད་དང་
ཧྲོར། མི་ཉག ཧ་ཐུའྲོ་སྲོགས་ཡྲོད་དྲོ།། རེས་སུ་ཧྲོར་རམ་སྲོག་པྲོས་ལང་ཇུ་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བ་ནས་བཟུང་། ས་པཎ་དེར་ཕེབས་ཏེ་
ཆྲོས་ལུགས་སྲོགས་ཀི་བེད་སྲོ་སྣ་ཚོགས་སེལ་བ་ཡིས། སྐབས་དེར་གྲོ་ཏན་རྒྱལ་པྲོའི་མདུན་སའི་ཧྲོར་གི་ལ་པ་དང་ཨེ་ཀ་འུན། ཏྲོ་
ལུགས་སྲོགས་ཆྲོས་ལུགས་ཐ་དད་པར་གྲོས་བསྡུར་བགྲོ་གེང་མཛད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་དང་། ལི་ཡུལ། མི་ཉག ཧྲོར་སྲོགས་ནས་ལང་
ཇུ་ས་ཆར་ཕེབས་པའི་མི་རིགས་དང་ཆྲོས་ལུགས་དད་མྲོས་སྲོ་སྲོ་ཡིན་པའི་ཆྲོས་ལུགས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་
ཡྲོང་བ། རྨ་ནུབ་ས་ཆ་ཙམ་མ་ཟད་ནུབ་བང་ས་ཁུལ་གི་མི་རིགས་ཁག་བར་རིག་གནས་བརེ་རེས་བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་ཀི་ནུས་པ་བླ་
མེད་ཐྲོན་ཏེ། ལང་ཇུ་ས་ཆ་ནི་སྔར་བཞིན་འྲོད་སྲོང་འབར་བའི་རིག་གནས་ཀི་ཞིང་ཁམས་ཤིག་ཏུ་ཆགས་སུ་བཅུག།
གསུམ་དུ་ལང་ཇུའི་གྲོས་མྲོལ་དེ་ཧྲོར་བྲོད་མི་རིགས་བར་འབྲེལ་བ་འཛུགས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་མགྲོ་རྩྲོམ་སར་གྱུར།སྔ་དུས་མི་
ཉག་ཡུལ་དུ། ཚལ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་སྲོགས་གྲུབ་མཐའི་རབ་བྱུང་བ་དང་མི་ཉག་བདག་གིར་བཟུང་བའི་དབང་སྒྱུར་མཁན་ཧྲོར་གི་
བར་ཕལ་ཆེར་འབྲེལ་བ་རེ་བྱུང་ཡྲོད་དེ། 《ས་སའི་གསུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད་》དུ་བཀྲོད་པ་ལྟར་ན། ས་པཎ་གིས་ཀང་
སྔ་དུས་སུ་ཁྲོང་ལ་ཞབས་ཏྲོག་ཞུ་བཞིན་པའི་གྲྭ་བ་བི་ཇི་ལ་རེ་མི་ཉག་ཏུ་བརངས། ས་པཎ་གིས་བི་ཇི་ལ་རེ་ལ“ཁྲོད་དང་པྲོ་ངའི་ཇ་
འདྲེན་པ་བས། དེ་ནས་མི་ཉག་འགའ་རུ་ཇྲོ་འབུམ་གུག་ཤཱིའི་རྩར་བརངས། དེར་ཧྲོར་གིས་དེད་པ་ལ་མ་ཤི་བས་ད་ལྟ་ངའི་ཞབས་
1

ཏྲོག་མང་དུ་བས། ཕི་མ་ལ་ངའི་དྲུང་དུ་མི་སེ་ཁ་མེད་ཡིན་” གསུངས། བལྟས་ཡྲོང་ན། དུས་སྐབས་ད ེེར་ས་ས་བས་ཀང་མི་ཉག་
དང་འབྲེལ་བ་འཛུགས་གབས་བས་ཀང་།

ཧྲོར་དབང་སྒྱུར་མཁན་གིས་མི་ཉག་ལ་དཔུང་འཇུག་བེད་བཞིན་པས་བར་ཆད་ཐེབས།

ཧྲོར་གིས་མི་ཉག་བསྣུབས་པ་དང་། ཧྲོར་དང་བྲོད་ཀི་ཆྲོས་སྲིད་མངའ་བདག་གིས་ལང་ཇུའི་གྲོས་མྲོལ་མཛད་རེས། གནས་ཚུལ་ལ་

1《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》

རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༩༧པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༡༤༤བ།

རྩ་བའི་འགྱུར་ལྡྲོག་བྱུང་། ཀྲུང་གྲོའི་མི་རིགས་ཆེན་པྲོ་གཉིས་ཏེ་སྲོག་རིགས་དང་བྲོད་རིགས་ཀི་འབྲེལ་བ་ལས་གྲོང་འཕེལ་གི་དུས་
རབས་གསར་བ་ཞིག་གི་དབུ་བརྩམས། སྐབས་དེའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་གནས་བབ་ལས་ས་པཎ་དང་གྲོ་དན་གིས་རང་སེར་གི་འབྲེལ་བ་དམ་
ཟབ་བཙུགས་ཡྲོད་པ་གསལ་བྲོ་མཐྲོང་ཐུབ། ཕག་ན་རྲོ་རེ་ཡིས་སྲས་མྲོ་མེ་ཁ་བདུན་ཞེས་པ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པས་འཁྲོན་ས་ས་པ་དང་
ཧྲོར་ཀི་རྒྱལ་རྒྱུད་བར་དུ་གཉེན་གི་འབྲེལ་བ་བྱུང་།

འགྲོ་མགྲོན་འཕགས་པ་དང་མྲོང་གུ་དུ་གཉིས་ཀིས་ཕ་མེས་ཀི་མཛའ་མཐུན་

རྒྱུད་འཛིན་མཛད། ཧུ་པི་ལེ་དང་འགྲོ་མགྲོན་འཕགས་པས་མཛའ་མཐུན་གི་འབྲེལ་བ་གཏིང་ཇེ་ཟབ་ཏུ་བཏང་། འདི་དག་ཐམས་
ཅད་ཕིས་སུ་མི་རྣམས་ཀི་བསྔགས་བརྲོད་བེད་སའི་ཡུལ་དུ་གྱུར།
བཞི་རུ་ས་ས་བས་བྲོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་བང་ཕྲོགས་སུ་སེལ་བའི་གྲོམ་པ་གཙོ་བྲོ་སེ།

ལང་ཇུའི་ས་སའི་སེ་བཞི་ཤར་སྤྲུལ་

པའི་སེ་དང་ལྲོ་དབང་གི་སེ། ནུབ་པདྲོའི་སེ། བང་རྒྱ་མཚོའི་སེ་ཡི་འབྲེལ་ཡྲོད་ལྲོ་རྒྱུས་ནི། ལང་ཇུའི་ཡུལ་གི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་
རིགས་དང་ངག་རྒྱུན་ལྟར་ན།

ས་པཎ་ལང་ཇུར་བཞུགས་སྐབས་ལང་ཇུའི་སེ་བཞི་སེ་སྤྲུལ་པའི་སེ་དང་དབང་སེ།

རྒྱ་མཚོའི་སེ།

པདའ
ྲོ ི་སེ་བཞེངས་ཤིང་། སྤྲུལ་པའི་སེ་ནི་ས་པཎ་གིས་བཞེངས་པར་གདྲོན་མི་ཟ་ལ། སེ་གཞན་པ་དག་ཀང་ས་པཎ་དང་འབྲེལ་བ་
ཡྲོད་པ་སྨྲོས་མ་དགྲོས། ལག་པར་དུ་དབང་སེར་གགས་པ་རྒྱའི་སྐད་དུ་ཀིན་ཐཱ་ཟི་ཞེས་པ་ནི་ས་པཎ་གིས་ཧྲོར་གྲོ་དན་ལ་དགེས་རྲོར་
སྲོགས་སྔགས་ཀི་དབང་ཆེན་མང་དུ་གནང་ས་ཡིན་པས་འབྲེལ་བ་རང་བཞིན་གིས་ཟབ་ངེས།

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་

བང་མཛོད་》ཁྲོད་དུ། “ཆྲོས་རེ་ས་པཎ་གི་གདན་ས་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ལས། ཆེ་བ་དཔལ་ལྡན་ས་ས། བང་ཕྲོགས་ལིང་ཆུ་རྩེར་
ཁབ། བར་པ་བསམ་ཡས། ཉང་སྲོད་རང་ཐུར། ཤངས་སྲེག་ཤིང་། ཆུང་བ་ཁམས་གཙང་དབུས་གསུམ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་བདག་
གཉེར་མཛད་ནས་སིར་མདྲོ་སྔགས། ཁད་པར་རྣམ་འགེལ་སྲོགས་མཚན་ཉིད་ཀི་བཤད་སྲྲོལ་ལ་ཆྲོས་རེ་པ་འདི་ཁྲོ་ནས་འཕིན་ལས་
1

ཀི་རྒྱུན་བཟུང་བ་ཡིན།” ལིང་ཆུ་རྩེར་ཁབ་ཞེས་པ་སྤྲུལ་པའི་སེ་ཡིན་དགྲོས་ལ། དེ་ནི་གྲོ་དན་གིས་ས་པཎ་ལ་ཆེད་དུ་བཞེངས་པའི་
ས་ས་པའི་དགྲོན་པ་ཞིག་གྲོ།
གཏམ་རྒྱུད་ཁྲོད་ཀི་ས་པཎ་གི་ལྕམ་སྲིང་སྲོག་པ་རིང་མྲོའི་སེས་རྒྱུད་བརྟག་དཔྱད་བ་དགྲོས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར།

བྲོད་ཀི་ལྲོ་

རྒྱུས་དེབ་ཐེར་《རྒྱ་བྲོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མྲོ་》རུ་བཀྲོད་པ་ལྟར་ན། ས་པཎ་གི་ཡབ་དཔལ་ཆེན་འྲོད་པྲོས་ཇྲོ་མྲོ་མ་ཅིག་གར་བུ་མ་
ཉི་རི་ལྕམ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཤིང་། ཁྲོ་གཉིས་ལ་སྲས་ས་ས་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་གཅུང་པྲོ་ཟངས་ཚ་བསྲོད་ནམས་རྒྱལ་
མཚན་གཉིས་མ་གཏྲོགས་མེད་པ་དང་།
1

འགྲོ་མགྲོན་འཕགས་པ་དང་ཕག་ན་རྲོ་རེ་ཡི་ཡབ་ལའང་སྲས་འདི་གཉིས་ལས་སྲས་མྲོ་

《ས་སའི་གདུང་རབས་ངྲོ་མཚར་བང་མཛོད།》 རྒྱ་འགྱུར་མ་ཤྲོག་ངྲོས་༩༨པ། བྲོད་ཡིག་ཤྲོག་ངྲོས་༡༤༥བ།

མེད་པས། ས་པཎ་ལ་ལྕམ་སྲིང་མེད་པའྲོ།། ས་པཎ་གི་ཡབ་མེས་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སིང་པ་སི་ལྲོ་༡༠༩༢ལྲོ་ནས་སི་ལྲོ་༡༡༥༨ལྲོའི་
བར་)ཡིས་ཇྲོ་མྲོ་གཉིས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་རིགས་ཀི་སྲས་བཞི་འཁྲུངས་པ་ལས་སྲས་མྲོ་མེད་པས་ས་པཎ་ལ་ཕ་རྒྱུད་ཀི་གཅུང་མྲོ་
ཡང་མེད། དེ་མིན་ས་ས་པཎི་ཏ་ལང་ཇུར་ཕེབས་པའི་ཐྲོ་འགྲོད་ཁྲོད་དུ་འགྲོ་མགྲོན་འཕགས་པ་དང་ཕག་ན་རྲོ་རེ་ལས་གཞན་པའི་
ནང་མི་ཡྲོད་པ་བཏྲོན་མེད། ངག་རྒྱུན་དུ་ས་ས་པཎི་ཏ་སྐུ་གཤེགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐྲོས་པས། སྲོག་པ་རིང་མྲོས“བྲོད་མིའི་རེས་
རབས་ཉལ་ནས་ཤི།། སྲོག་པ་རྲོང་མྲོ་ང་ལངས་ནས་ཤི།།” ཞེས་བཤད་སྲྲོལ་འདུག་པ་འདི་ལས། མྲོ་རང་བྲོད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ས་
པཎ་གི་ཆྲོས་རྒྱུན་སྲོབ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན་སྲིད་དམ། དེར་བརྟེན། སྲོག་པ་རིང་མྲོ་དང་འབྲེལ་བའི་ངག་རྒྱུན་དང་སེས་རྒྱུད་ལ་
བརྟག་དཔྱད་དང་དབེ་ཞིབ་བ་དགྲོས་པར་སམ་མྲོ།།
གསལ་བཤད། ཆེད་རྩྲོམ་འདི་ནི་མ་ཡིག་ཁ་ཚང་ལྟར་མ་བསྒྱུར་བར་བསྡུས་བསྒྱུར་བས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། མ་རྩྲོམ་ནི་《ཀྲུང་
གྲོའི་བྲོད་རིག་པ་》(རྒྱ་ཡིག)༢༠༡༧ལྲོའི་དེབ་བཞི་པར་བཀྲོད་ཡྲོད་པ་དེར་གཟིགས་པར་འཚལ།

《ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས་》དེབ་ལྔ་བ་ལས་དྲངས།

