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ཞབས་དཀར་པའི་མགུར་ལས་ཨ་མའི་དིན་གཟོའ་ི སོར་གི་བསམ་བོ་རགས་ཙམ་གླེང་བ།
པད་མ་དོན་གྲུབ། གཡང་འབུམ་རྒྱལ།

ནང་དོན་གནད་བསྡུས། འདིར་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་མཆོག་གི་མགུར་ལས། རང་གཞན་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བ་དང་། འཇིག་རླེན་དང་
གཞག་གི་ལུགས་ལ་འགོད་ཕིར། ཐུན་མོང་ཕི་དང་ནང་གི་སྔོན་འགོའི་སོར་གི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་འགོ་བ་སླེམས་ཅན་མ་རུ་སོམ་དགོ ས་པའི་
སླེམས་བསྐྱླེད་བསྟན་པའི་མགུར་གླུ་ཚན་པ་འགའ་ལ་དཔྱད་པའི་ཚུལ་གིས། དམ་པ་གང་གི་ཨ་མའི་དིན་གཟོའི་སོར་གི་བསམ་བོ་དང་བསབ་བྱ་སོགས་གླེང་ཡོད།
མིང་བརྡ་གཙོ་བོ། མགུར་གླུ ཨ་མའི་དིན་གཟོ། བསམ་བོ།
དང་པོ། མགུར་གླུ་བརྩམས་པའི་དགོས་པ།

གཅིག སབས་དླེའ་ི སི་ཚོགས་ཀི་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་པ།
ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་མཆོག་སྐུ་འཚོ་བའི་དུས་སབས་ནི་སི་ལོ་དུས་རབས 18 པའི་སྨད་ཡིན་ཞིང་། བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གིས་སིད་དབང་བཟུང་བའི་
དུས་སབས་ཡིན། བལོས་བཅས་ཀིས་བོད་དུ་སིད་འགྱུར་གི་འཁྲུག་རྩོད་སྣ་ཚོགས་ཞི་འཇགས་སུ་སོང་ཡང་། སི་ཚོགས་ཁོད་སྔར་བཞིན་ཟིང་སོང་གིས་ཁྱབ་ཅིང་དགླེ་འདུན་པའི་སླེ་རུ་འདུལ་
ཁིམས་དང་འགལ་བའི་ཆོས་པ་མང་དུ་མཆིས། ལྔ་བ་ཆླེན་པོས་གཙང་བ་སླེ་སིད་སོགས་ཀིས་བསངས་པའི་ནང་དཀྲུག་ཞོད་འཇགས་སུ་བཏང་ཞིང་། བོད་ཁི་སོ ར་བཅུ་གསུམ་གི་མངའ་དབང་
བདག་གིར་བཞླེས་ཏླེ་སིད་ནི་སླེ་སིད་སངས་རྒྱམ་ལ་གཏད་མོད། འོན་ཀང་ལྷ་བཟང་ཧན་གིས་བོད་སིད་འཕོག་ནས་སླེ་སིད་དགོངས་ཤིང་རྒྱལ་མཆོག་དྲུག་པ་ཁི་ལས་ཕབ། དུས་མཚུངས་སུ་
ཇུན་གར་བའི་དམག་ཤུགས་བོད་དུ་འོངས་ནས་ལྷ་བཟང་ཧན་དགོངས་ཏླེ་བོད་སིད་བཟུང་ནས་ལོ་གསུམ་འགོར་རླེས་གོང་མ་ཁང་ཞིས་དག་དམག་གིས་ཚར་བཅད། ཇུན་གར་ཚར་གཅོད་ལ་
བྱས་རླེས་ཡོད་པའི་ཁང་ཆླེན་པ་དང་ཕོ་ལྷ་བ། ང་ལུམ་སྦྱར་གསུམ་སོགས་ལ་བོད་སིད་གཏད། ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་ཁོང་ཅག་བར་ལའང་གྲུབ་མཐའི་འགལ་བ་དང་སིད་དོན་རྩོད་རོག་
བྱུང་། ཕིས་སུ་ཆིང་གོང་མ་དང་ལྕང་སྐྱ་རིན་པོ་ཆླེ། སྐུ་ཚབ་བོན་ཆླེན་སོགས་ཀིས་འདུམ་འགིག་མཛད་དླེ་བདུན་པ་ཆླེན་མོ་སིད་ཁིར་མངའ་གསོལ་ཞིང་བོད་ས་གནས་སིད་གཞུང་གི་སིག་གཞི་
སར་གསོ་བྱས། དླེ་ལར་གྲུབ་མཐའི་འཐླེན་འཁྱླེར་དང་འབྲླེལ་བའི་སིད་དབང་འཕོག་རྩོད་མང་དུ་བྱུང་མཐར་ཅུང་ཟད་དུས་བདླེ་ཞོད་འཇགས་ཀི་རྣམ་པ་ཆགས། འོན་ཀང་རྒྱལ་མཆོག་བརྒྱད་
པའི་དུས་སབས་སུ་གོར་བོད་དམག་འཁྲུག་བྱུང་ནས་ཆབ་སིད་དང་དཔལ་འབྱོར་ཐད་ལ་གཏོར་བཅོམ་ཚབས་ཆླེན་ཐླེབས་པས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སིད་འཛིན་དུས་སབས་སུ་བོད་ཀི་སི་
ཚོགས་སིག་གཞིའི་མ་ལག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བསྐྱར་གསོ་བྱུང་མླེད་པ་མ་ཟད། ཆོས་བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའི་འགལ་བ་རྣོ་ངར་ཆླེ་ཞིང་། ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་སྐྱླེད་ཀི ་དཔལ་འབྱོར་སོགས་སྔར་བཞིན་འཕླེ་
མླེད་དུ་གནས་ཡོད།
གཉིས། གོ་བསོན་ཡིད་འགུག་གི་མགུར་ལ་བརླེན་ནས་འཇིག་རླེན་ལླེགས་ཉླེས་ཀི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ།
ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་ནི་སི་ལོ 1781 ནས 1851 ལོའི་བར་འཚོ་བཞུགས་གནང་ཞིང་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕླེང་དགུ་བ་དང་བཅུ་བ། བཅུ་གཅིག་པ་བཅས་ཀི་དུས་སུ་ཁླེལ་
ཡོད། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕླེང་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གཅིག་པའི་བར་སྐུ་ན་ཕ་བའི་དུས་སུ་གཤླེགས་པར་བརླེན་དབང་བསྒྱུར་གལ་རིམ་དག་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་ཧམ་སླེམས་འོག་ཐ་ཤལ་གི་སྦྱོར་ལས་སྣ་
ཚོགས་ལ་གཞོལ་བ་རོགས། དླེ་ཡང་ཞབས་དཀར་པའི་རང་རྣམ་དུ“ལ་ཕི་གངས་ནས་གནས་མང་པོ་བརྒྱུད་དླེ་ལྷ་སར་ཕླེབས་ནས་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆླེ་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་
འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་དང་མཇལ་ཏླེ་རིག་གསུམ་མགོན་པོ་དང་རླེན་འབྲླེལ་བསྟོད་པ་སོགས་ཀི་ལུང་ཞུས། བོད་ཀི་རྒྱལ་བོ་ཚེ་སྨོན་གིང་པ་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་
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མཚོ་ལ་མཇལ་ནས་ཆོས་འབྲླེལ་ཞུས།” 1 ཞླེས་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་པ་དགོངས་ལོ་ཧ་ཅང་གཞོན་པའི་དུས་སུ་དབང་ལུང་ཞུས་ཤིང་། རྒྱལ་མཆོག་ཉིད་གོ་བུར་ངང་དགོངས་གངས18 ལས་མ་
འདས་པར་གོངས། དླེ་དུས་བོད་ནང་ཁུལ་དུ་སྔར་བཞིན་མངའ་རིས་འཕོག་རྩོད་བྱས་པས། སིད་སྐྱོང་ཚེ་སྨོན་གིང་པའང་ཁི་ལས་ཕབ་སྟླེ་རྒྱང་འབུད་དུ་བཏང་ཞིང་པཎ་ཆླེན་སྐུ་ཕླེང་བདུན་པ་
བོད་ཀི་སིད་སྐྱོང་དུ་དབང་བསྐུར། ཆབ་མདོ་སོགས་བོད་ཁུལ་བྱིངས་དུའང་དུས་ཟིང་བྱུང་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་ཀིས་གོས་མོལ་ཡང་ཡང་བྱས།
མདོར་ན། ཞབས་དཀར་པའི་དུས་ནི་བོད་སིད་འཕོག་རྩོད་ནས་ཞི་འཇགས་སུ་གནས་པའི་སབས་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་བོད་ཀི་ཆོས་སིད་ཀི་སིག་གཞི་དང་སི་ཚོགས་ལམ་ལུགས།
དཔལ་འབྱོར་སོགས་སྔར་བཞིན་ཉམས་རྒུད་དུ་ལུས་ཤིང་དབང་བསྒྱུར་པ་དག་གིས་སིད་ཀི་ཁླེ་ཕན་གི་དོན་དུ་སྦྱོར་ངན་སྣ་ཚོགས་བརྩོ ན་ཞིང་། སླེར་མོ་བ་རྣམས་ཆོས་མིན་གི་ལས་གཞོལ་ཆླེ་
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ཆླེན་གངས་ནས་ཉམས་ལླེན་བྱླེད་དུས་ཀང་གངས་ཅན་བོད་ཀི་གླུ་དབྱངས་མཁན་ཞླེས་རྨ་རྒྱལ་སོམ་རས་ཁོང་ལ་མཚན་གནང་མོང་། ཁོང་སྐུ་ན་ཕ་བའི་དུས་སུ་ཞོ་འོང་སྔགས་བརྒྱའི་གལ་དུ་
ཞུགས་ཤིང “ཆོས་ཐོག་དང་ཆོས་ཉན་བྱླེད་པའི་དུས་སུ་བྱིང་རྨུགས་གཉིད་གསུམ་སངས་པའི་ཕིར། ངས་ངོ་མཚར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་ཀུ་རླེ་སྣ་ཚོགས་བྱས་པས། ཀུན་བཞད་ས་དི་རི་རི་བྱླེད་
ཅིང་། ལ་ལས་བསམ་བོ་གཏོང་བཞིན་ཡང་ཡང་རོད། ངས་ཨ་ཞླེས་གཏམ་གི་འགོ་གླེང་དུས་ནས་ཕལ་ཆླེར་དགོད། ཡང་སབས་རླེར་རན་རོན་མང་པོ་ལ་རླེ་བཙུན་སལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་
མགུར་དབྱངས་བྱས་བངས་ཏླེ་མ་ནི་འདོན་དུ་བཅུག ཤླེས་ཚད་ཀི་དོན་བཤད་ནས་རན་རོན་རྣམས་ཀི་བོ་ཁ་ཆོས་ལ་བསྒྱུར། ” 4 ཞླེས་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་མཁས་གྲུབ་གོང་མའི་གསུང་རབ་ལ་
འདིས་ཆླེ་ཞིང་། མགུར་མ་དང་རྣམ་ཐར་མང་པོར་གཟིགས་པས་བོ་ཁ་ཆོས་ལ་རང་ཤུགས་སུ་ཕོགས་ཡོད། “སྔོན་བྱོན་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རླེན་ཆོས་བརྒྱད་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་
གི་ཕིར། ལུས་ངག་གིས་བརྩོན་པ་ཕར་ཞོག དླེའི་ཀུན་སོང་ངན་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིད་ལ་ཤར་ཡང་དླེ་མ་ཐག་མགོ་ལ་བཟོག་པ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ཏླེ། བ་མ་ཞིང་གིས། འཇིག་རླེན་ཆོས་བརྒྱད་མགོ་ལ་
བཟོག་པ་བརྒྱབ་གསུངས།” 5 ཞླེས་དང་། གྲུབ་ཆླེན་སལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་ཉམས་མགུར་ལས “འོ་འོ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ། །ཨའུ་ཆོས་ཀི་སྙིང་ཁུ་ཡིན་ཡ། །ཁོ་རླེ་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལོངས་
དང་། །ཧླེ་ཧླེ་བོ་བདླེ་དཔལ་ཡིན་ཨླེ་གོ །ཡ་ཡི་ཡ་ཡི། །”6 ཞླེས་གསུངས་པ་ལས་ལམ་རིམ་སོར་གི་ཞལ་གདམས་སོགས་ལའང་ཡང་ཡང་གཟིགས་པས་ཚེ་གཅིག་རིང་ལ་མཁས་གྲུབ་གོང་མ་རྣམས་
ཀི་ཕག་རླེས་འཛིན་འདོད་ཀི་བོ་ནི་འགོག་མླེད་དུ་སྐྱླེས། ཁོང་སྐུ་ན་ཕ་བའི་དུས་སུ་ཤར་སལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་མགུར་ལས་བསྟན་པའི་དབླེན་པའི་རི་ཁོད་ལ་ཐུགས་མཉླེས་ཏླེ “ཁྱླེད་དབླེན་
པའི་རི་ལ་ཡིད་སོ་ན། །རི་ན་བུན་ཅན་གི་སྐྱིབས་ཤླེད་ན། །གཡའ་རྫ་བྲག་གི་ཕུག་པ་རང་བྱུང་ཡོད། །གནས་དླེ་འད་བསྟླེན་ན་འཕལ་ཕུགས་སྐྱིད། །” 7 ཅླེས་སོགས་རི་ཁོད་དབླེན་པའི་བསྔགས་
བརོད་སོར་ལ་ཤིན་ཏུ་མོས་ཤིང་། གནས་དབླེན་པ་དླེ་འད་བསྟླེན་པའི་སལ་བ་ནམ་འོང་སྙམ་པའི་ཡིད་སྨོན་དང་རླེ་ལོས་ཡང་ཡང་ཤོར་མོང་ཡོད།
རླེ་ཉིད་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་བཅུ་གསུམ་གི་དུས་ནས་དབླེན་གནས་གཡའ་མ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་བ་མ་ཨོ་རྒྱན་འཕིན་ལས་སོགས་ལ་བསྟླེན་ནས་གསར་རིང་གཉིས་ཀི་ཆོས་དང་
མཁས་གྲུབ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་གསུང་རབ་སོགས་ལ་སྦྱང་པ་བྱས། ཕིས་སུ་བ་མའི་གཙོ་བོ་ཆོས་རྒྱལ་ངག་དབང་དང་རྒྱལ་དབང་བཅུ་པ་ཆླེན་མོ། རྭ་སླེང་ཁི་ཆླེན། སྨིན་གིང་གདུང་བ་རིན་པོ་ཆླེ།
རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ། འཇམ་བཞད་འཇིགས་མླེད་རྒྱ་མཚོ་དང་སླེ་འབྲས་དགླེ་གསུམ་གི་བ་མ་མཁན་པོ་སོགས་བན་བོན་སྔགས་གསུམ་གི་གྲུབ་མཐའི་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་པའི་བ་མ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོར་
བསྟླེན་པས་རང་རྒྱུད་ཆོས་ཀིས་ཕྱུག་ཅིང་། གཞན་བྲིས་དང་རི་མོ་སོགས་ལ་ཧ་ཅང་བྱང་པར་གྱུར། “རི་མོ་ཡི་གླེ་བྲིས་ནས་གཞན་ལ་བྱིན། །ཡི་གླེ་མགོགས་པས་ཤོག་བུ་བརྒྱ་རླེ་ཙམ། །ཉིན་རླེར་
བྲིས་པས་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་སྐྱླེས། །ཚེ་འདིར་ཡི་གླེ་བྲིས་ཚད་ཐམས་ཅད་པོ། །བསམ་ན་བཀའ་འགྱུར་ཙམ་ཞིག་བྲིས་སམ་སྙམ། །”8 ཞླེས་གསུངས་པ་ལས་ཁོང་ཉིད་ཀིས་མི་ཚེ་གང་བོར་ཐོས་
བསམ་ལ་གཞོལ་བ་དང་། གསུང་མགུར་ག་ནོམ་པ་བརྩམས་པར་ཕོགས་མང་པོ་ནས་མཐུན་རླེན་འཛོམས་སོ། །
གཉིས། སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལླེན་ལ་རྩླེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བས་ཉམས་རོགས་ཀོང་དུ་བརྡོལ་བ།
ཉིད་ཀིས་ལ་བའི་གནད་ལ་སོ་འདོགས་བཅད་དླེ་ཐུགས་རྒྱུད་དམ་པའི་ཆོས་ཀིས་ཕྱུག་པར་གྱུར་ཙ་ན། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་གླེགས་བམ་ལ་མ་བཅངས་པར་དོན་རྒྱུད་ལ་གོམས་
པའི་ཕིར་དང་། རང་གི་རྩ་བའི་བ་མའི་ལུང་བསྟན་པའི་གནས་ཆླེན། གྲུབ་ཆླེན་ཀརྨ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གི་སྒྲུབ་གནས་རྩླེ་གཞུང་དབླེན་པའི་དགའ་ཚལ 9དུ་རང་ལོ་ཉི་ཤུ་ནས་ཉླེར་ལྔའི་རིང་
སྒྲུབ་པ་ལ་རྩླེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་ཅིང་། མངོན་ཤླེས་ལ་ཐོགས་པ་མླེད་པར་གྱུར། གཞན་ཡང་ཉླེ་འགམ་གི་དབླེན་གནས་སྟག་མོ་རྫོང་དང་རོད་པོ་རྫོང་། གླེ་ཐོ་རྫོང་རྣམས་སུ་ཉམས་ལླེན་མཛད་
པའི་རིང་ལ་ལྷ་མིན་འབྱུང་པོ་སོགས་ཀིས་མཐོ་འཚམས་ཤིང་མཐར་དླེ་དག་ལ་བྱམས་སྙིང་རླེའི་སོ་ནས་མགུར་བཞླེངས་ཏླེ་དོན་གི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་བསྟན། སི་ལོ 1806 ལོར་དགུང་གངས་
ཉླེར་དྲུག་པ་ལ་རང་གི་བ་མ་དང་་འབྲལ་མི་བཟོད་པའི་སྐྱོ་གདུང་དང་བཅས་མཚོ་ཆླེན་ཁི་གཤོག་རྒྱལ་མོའི་སྙིང་བོ།
ཡུལ་མཚོ་སྙིང་མ་ཧྰ་དླེ་ཝ་རུ་ལོ་ངོ་གསུམ་རིང་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་
བཙུགས་པས་སྒྲུབ་རགས་སྣ་ཚོགས་ཐོན། སི་ལོ 1809 ལོར་དགུང་གངས་ཉླེར་དགུ་པར་རྨ་ཆླེན་གངས་རིའི་ཕོགས་སུ་ཕླེབས་ཤིང་། མཚན་གི་ཐོ་རླེངས་དུས་སུ་ཉམས་སྣང་ལ་མི་དཀར་པོ་ཞིག་
བྱུང་སྟླེ་གུར་དཀར་པོ་བརྒྱ་ཕག་ཕུབ་པའི་དབུས་ནས་ཡིད་དུ་འོང་པའི་གུར་ཞིག་གི་ནང་འཁིད་ཚེ། རབ་ཏུ་མཐོ་བའི་ཁི་ཆླེན་སྟླེང་རྒྱལ་པོ་ཞིག་བཞུགས་ཤིང་འགམ་གི་ཁིའི་སྟླེང་རླེ་ཁོ་རང་
4 ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གིས་མཛད། རླེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་དང་པོ། [M] ཟི་ལིང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 2002:0-51
5 ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གིས་མཛད། རླེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་གཉིས་པ། [M] ཟི་ལིང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 2002：46
6 ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གིས་མཛད། རླེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་གཉིས ་པ། [M] ཟི་ལིང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 2002：43
7 ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གིས་མཛད། རླེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་དང་པོ། [M] ཟི་ལིང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 2002：41
8 ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གིས་མཛད། རླེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་དང་པོ། [M] ཟི་ལིང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 2002:42
9 ཐྰ་ཡན་ཆི（སོག་སད）། བོད་སད་དུ་རི་ཁོད་པའི་སོམ་ཕུག་ཅླེས་པ་བྲག་ཕུག་ཉམས་དགའ་བའི་གནས་ཤིག
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བཞུགས་སུ་བཅུག རྒྱལ་པོས་ཁོང་ལ་དི་མླེད་ཀི་ཁ་བཏགས་ཤིག་དང་ཞྭ་ཞིག་གནང་ནས། “ཁྱླེད་ཀིས་དླེང་སང་དམ་པ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་བསྐྱངས་ཏླེ་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་མགུར་ལླེན་པ་ངོ་
མཚར་ཆླེ། ཁྱླེད་ཀི་མཚན་ལ་གངས་ཅན་བོད་ཀི་གླུ་དབྱངས་མཁན་ཞླེས་གསོལ་བ་ཡིན། མགུར་འབུམ་བོད་ལ་བཞག་པ་བཀའ་དིན་ཆླེ། མ་འོངས་པ་ན་དད་ཅན་གི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཕན་
ཐོགས་རྒྱ་ཆླེན་པོ་འོང་། ད་དུང་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་མཛོད་ལ་སྒྲུབ་འབྲས་ཀིས་བསྟན་འགོ་ཡོངས་ལ་གང་ཕན་མཛོད། དླེའི་ཞོར་ལ་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དགོངས་དོན ་གླུ་རུ་ལོངས་དང་།
བདག་གིས་ཁྱླེད་ཀི་ཆོས་ལྡན་གི་བྱ་བར་གོགས་བྱླེད”10 ཅླེས་གསུངས་པའི་ཉམས་སྣང་ཤར་ལ། རྨ་ཆླེན་གངས་རིའི་གནས་སུ་ཟ་ངོ་དགུའི་རིང་ཉམས་ལླེན་མཛད།
སི་ལོ1811ལོར་བྲག་དཀར་སླེལ་རྫོང་ནས་ཟ་ངོ་དྲུག་རིང་ཉམས་ལླེན་བྱས་ཤིང་། སི་ལོ 1812ལོར་ཙཱ་རི་ཏྲའི་བྱང་ཕོགས་སུ་ཀླུ་བདུད་ནག་པོ་ཞླེས་པའི་དབླེན་གནས་སུ་བསམ་
གཏན་དུ་ལོ་གཅིག་ཟ་གཅིག་ལྷག་ལ་ཉམས་ལླེན་མཛད། སི་ལོ 1814 ལོར་སྤུ་ཧླེང་བཤད་འཕླེལ་གིང་དགོན་པར་ཕླེབས། དླེ་ནས་གངས་དཀར་རྒྱལ་པོ་ཏླེ་སླེ་ཡི་རྫུ་འཕྲུལ་ཕུག་གི་ཞབས་རླེས་
དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་ལོ་ངོ་གསུམ་རིང་བསྙླེན་པར་བཞུགས་པས་མཚན་ལ“ཞབས་དཀར་བ་མ”ཞླེས་ཐོགས། སི་ལོ 1821 ལོར་བཀའ་རྒྱུད་གོང་མའི་གདན་ས་ལ་ཕི་གངས་ཀི་ར་བར་སླེབས་
ཤིང་། ལྷ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐྱོང་སོགས་དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་པ་དག་ལ་ཕག་མཆོད་དང་གནས་བསྟོད་ཕུལ། རི་ངོས་དབླེན་པའི་མཚམས་ཁང་ཞིག་ཏུ་གཅིག་པུར་མཚམས་དམ་པོར་བྱས་ནས་
བཞུགས་ཤིང་དགླེ་སྦྱོར་གོང་དུ་འཕླེལ། ཚེ་རིང་མཆླེད་ལྔ་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་དུ་ཞལ་གཟིགས་ཡང་ཡང་བྱུང་ཞིང་ལྷག་པར་མཆོད་རླེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ལ་གསླེ ར་གི་ན་བཟའ་སོན་དུས་
འཕིན་བཅོལ་བྱས་པས་གོགས་ཁྱད་པར་བ་མཛད་དླེ་བགླེགས་མླེད་བདླེ་ལླེགས་ངང་གྲུབ། ཡང་དུས་ཤིག་ལ་རླེ་ཉིད་རྒྱ་གར་ལ་ཐླེངས་ཤིག་ཕླེ བས་དགོས་དགོངས་ཀང་། རྒྱ་གར་དུ་ཕླེབས་པ་
ལས་གདུལ་བྱའི་དོན་མཛད་ན་ལླེགས་ཚུལ་གི་མཁའ་འགོ་མ་སྟག་གི་གདོང་ཅན་ཞལ་བསྟན་ནས་ལུང་བསྟན་གནང་པས་མ་ཕླེབས། དླེ་ལར་དབླེན་གནས་བརྒྱ་ཕག་འགི མས་ཤིང་ལྷ་དང་བ་
མའི་གསུང་ལ་ཡང་ཡང་དག་སྣང་སྦྱང་སྟླེ་དཀའ་ཐུབ་ལ་རྩླེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པས་སྒྲུབ་རགས་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པོ་ཐོན་ལ། ཉམས་རོགས་དང་ཤླེས་རབ་ཀི་རྩལ་རྫོགས། མདོར་ན། རང་རྣམ་
ལས། ‘སྟོད་ཀི་གངས་དཀར་ཏླེ་སླེ་མན་ཆད་ནས། །མཚོ་སྙིང་མ་ཧྰ་དླེ་བ་ཡན་ཆད་ཀི། །རི་ཁོད་དབླེན་པ་ཁྱད་འཕགས་མང་པོ་ནས། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་བསྟན་པའི ་རྒྱལ་མཚན་
བཙུགས། །’ཞླེས་གསུངས་པ་ལར་རོ། །
གསུམ། རང་གཞན་ཆོས་བསྐུལ་གི་དགའ་སྟོན་འགླེད་པའི་མགུར་གླུ
རླེ་ཉིད་ཀིས་སྒྲུབ་པ་མཐར་སོན་པ་དང་བསྟན་པ་དང་འགོ་བ་སླེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་ཆོས་ཀི་མཛད་པ་མང་དུ་བསྐྱངས། ཡུལ་དུས་གནས་སབས་སོ་སོར་མི་ དང་འགོ་བ་གཞན་དག་
གི་བོ་ཁ་དང་འཚམ་པའི་ཆོས་གསུངས། གསུང་སྟངས་ཀང་མཁས་གྲུབ་གོང་མ་དག་གི་ཞལ་རླངས་ཀི་དོད་མ་ཡལ་བའི་སོ་ནས་གཙོ་བོ་རང་གཞན་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཞལ་གདམས་ཡིན། “
བསྟན་པ་བར་དར་དང་ཕི་དར་གི་དུས་སུ་ཡང་བསྐྱླེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་དོན་ལ་གྲུབ་པ་བརླེས་པ་རྣལ་འབྱོར་གི་དབང་ཕྱུག་མར་པ། མི་ལ་རས་པ། རས་ཆུང་རྡོ་རླེ་གགས་པ། དྭགས་པོ་གིང་
རས་པ། འཁྲུལ་ཞིག་རྒྱ་རས་པ། གྲུབ་ཆླེན་མླེ་ལོང་རྡོ་རླེ། ཀུན་མཁྱླེན་ཀོང་ཆླེན་རབ་འབྱམས། རོད་ཚང་པ། ཡང་དགོན་པ། རླེ་བཙུན་སལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་རི ་ཁོད་ཕོགས་
མླེད་འགིམས། སྒྲུབ་པ་སྙིང་བོར་མཛད། དཀའ་སད་དང་དུ་བངས། རང་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་གཞན་དོན་དུ་རྡོ་རླེའི་མགུར་བཞླེངས་པ་བསམ་གི ས་མི་ཁྱབ་ལ། བདག་ཀང་མཁའ་ལྡིང་
དབང་བོ་བགོད་པའི་ལྷ་ལམ་ཡངས་པོར་བུང་བ་བགོད་པའི་རྩལ་སྟོབས་ཞན་ཡང་འཕུར་ལྡིང་གཡོ་ཞིང་དགའ་བའི་ས་དབྱངས་སོག་པ་བཞིན་དུ། གྲུབ་ཐོབ ་གོང་མ་རྣམས་ལར་ཉམས་རོགས་
ཡོན་ཏན་མླེད་རུང་། རྣམ་ཐར་དི་མ་མླེད་པའི་རླེས་སུ་ཁ་མིག་ཡར་ཡར་བལས་ནས་དབླེན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ་བཞིན་དུ་རང་གཞན་ཆོས་ལ་བསྐུལ་ཕིར་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པས་
མགུར་དབྱངས་སྣ་ཚོགས་བངས་པ་འདི་སལ་བཟང་བོ་ལྡན་རྣམས་ལ་དགའ་སྟོན་དུ་འབུལ་ལོ། །”11 ཞླེས་གསུངས་པ་ལར། མགུར་བཞླེངས་པ་ནི་མཁས་གྲུབ་སྔ་མ་དག་གི་ཕག་སོལ་ཡིན་པས་
རྒྱུད་འཛིན་བྱས་ཤིང་། རང་གཞན་ཀུན་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་མགུར་བཞླེངས་པས་དླེའི་ཐད་ཀི་ཞལ་གདམས་མང་པོ་བྱུང་།
གཞན་ཡང་སབས་དླེར་དབུས་གཙང་ཕོགས་སུ་གལ་རིམ་གི་བཤུ་གཞོག་དང་གཉའ་གནོན་སོགས་ཡིད་སྐྱོ་བའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་དླེ།

ལྷག་པར་དུ་དབང་སྒྱུར་གལ་རིམ་དང་གྲུབ་

མཐའི་འགལ་བའི་འཐབ་རྩོད་རྣོ་ངར་ལྡན་ལ། དབང་ཤླེད་ཅན་གི་སྐུ་དག་དང་རླེ་དབོན་དག་གིས་ཡུལ་གྲུ་བཅད་བཟུང་བྱས་ཏླེ་འཁྲུག་རྩོད་སོང་བཞིན་ཡོད། ད་དུང་ཆོས་པ་ལ་ལས་རང་ཉིད་
ཀི་ཁླེ་ཕན་ནམ་དབང་བསྒྱུར་གི་གོ་གནས་སྲུང་ཆླེད་རྒྱུ་ནོར་བཙན་འཕོག་དང་གཡོ་སྒྱུའི་སྦྱོར་བ་མང་དུ་བཤམས་ཏླེ་འཇིག་རླེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀི་དབང་དུ་གྱུར་ལ། མོ་རྩིས་གཏོ་དཔྱད་སོགས་ལ་
མཁས་ཞླེས་མང་ཚོགས་ཀི་མགོ་བསོར་ནས་རྒྱུ་ནོར་ཧམ་འཁྱླེར་དང་ཟ་འདོད་བསྙད་འཚོལ་གིས་ཆོས་དང་འཇིག་རླེན་གང་གི་ལུགས་ལའང་སྔ་ན་མླེད་པའི་ཉམས་ཉླེན་ཆླེན་པོ་བྱུང་ཡོད། དླེར་
བརླེན་རླེ་ཉིད་དབུས་གཙང་དག་པའི་ཞིང་དུ་ཚུར་འོང་ནས་ཕོགས་མླེད་འགོ་དོན་མཛད་མཐར་ཕིར་མདོ་སྨད་དུ་ཕླེབས་ཁར་དབུས་གཙང་ཕོགས་ཀི་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་ཕན་ཕིར་ཞལ་

10 ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གིས་མཛད། རླེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་དང་པོ། [M] ཟི་ལིང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 2002: 332-333
11 ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གིས་མཛད། རླེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་གསུམ་པ། [M]
ཟི་ལིང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 2002: 4-5
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གདམས་གནང་།“ གཏན་གི་སྐྱབས་གནས་རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་གཉིས། །ཀུན་གི་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ཅིག་ལྷ་ས་པ། །བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་སུ་ཡིན་ཀང་། །དླེ་ཡི་བཀའ་ཁི མས་རྩིས་ཤིག་ལྷ་ས་
པ། །བསོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་སླེར་འབྲས་དགླེ་གསུམ་ལ། །འགླེད་ཕོགས་མང་ཇ་ཐོངས་ཤིག་ལྷ་ས་པ། །འགོ་ཀུན་སྐྱླེ་བ་སྔོན་མའི་ཕ་མ་ཡིན། །བྱམས་དང་སྙིང་རླེ་སོམས་ཤིག་ལྷ་ས་པ། །ལྷ་ལྡན་ཕི་
སོར་ལམ་གི་ཁྱི་རན་དང་། །སང་པོར་སྦྱིན་པ་ཐོངས་ཤིག་ལྷ་ས་པ། །མཐོན་པོ་རྣམས་ལ་ཁག་དོག་མ་ཆླེ་བར། །དམའ་བ་རྣམས་ལ་སང་སླེམས་མ་ཆླེ་བར། །ཐམས་ཅད་མཐུན་པར་འགོགས་ཤིག་
ལྷ་ས་པ། །མཐོ་དམན་འབྲིང་གསུམ་ཀུན་གིས་རྒྱུ་འབྲས་རྩིས། །བདླེ་སྐྱིད་ཉི་མ་འཆར་རོ་ལྷ་ས་པ། །”12 ཞླེས་རང་གཞན་ཀུན་ལ་ཞལ་གདམས་ཀི་ཚུལ་དུ་མགུར་བཞླེངས་ཏླེ། མུན་ནག་གི་སི་
ཚོགས་ཐླེར་འདོན་དང་མི་དམངས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སོགས་བཟོད་ཐབས་མླེད་པའི་གདུང་བ་དག་པོ་མཚོན་པར་བྱས་ནས། རང་གཞན་བོ་ཁ་ཆོས ་ལ་དངས་ནས་ནད་ཡམས་འཁྲུག་རྩོད་མླེད་པ་
དང་། གཞན་ཕན་ཆོས་ལ་བསྐུལ་ཕིར་ཞལ་མགུར་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུད་དུ་གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་དུ་འབོ་བར་བྱས་ཤིང་། གཞན་རྒྱལ་སས་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི ་སོད་པ་ཕར་ཕིན་དྲུག་དང་བསྡུ་
བའི་དངོས་པོ་བཞི། རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་བཅས་མགུར་དུ་བཞླེངས་པ། གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་གཙང་མར་སྲུང་དགོས་པ་སོགས་ལླེགས་ཉླེས་བང་དོར་ཅི་རིགས་ཀི་ཚུལ་བསྟན་ཡོད་དོ།
རླེ་ཉིད་ཀི་མགུར་ལ་ལས་འབྲས་དང་རྫོགས་པ་ཆླེན་པོ། དབུ་མའི་ལ་བ། ལམ་གི་རིམ་པ། སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་སོགས་འཁོར་འདས་ཀི་ཆོས་རྣམས་དཔླེ་དོན ་ལ་སྦྱར་ནས་གསོན་ཉམས་
ལྡན་པའི་སོ་ན་ས་གཟུགས་ཅན་བཞིན་དུ་གདུལ་བྱའི་སླེམས་རྒྱུད་ལ་འཛིན་བདླེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་མངའ་བ་མ་ཟད། ཚིག་གནད་དུ་ཁླེལ་ཞིང་དོན་ལ་འདུ་ཕུད་ཆླེ་བ། མང་ཚོགས་ཀི་ཕལ་སད་
དང་མཐུན་པར་བརྩམས་པར་བརླེན་སྐྱླེ་བོ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་ཀུན་གི་སླེམས་ཀི་གསོས་སྨན་དང་རྣ་བའི་བཅུད་དུ་སྨིན་ཡོད།
མདོར་ན། རླེ་ཉིད་ཀིས་སྐུ་ཚེ་གང་པོར་ཚད་ལྡན་བ་མ་དང་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་བརྒྱ་ཕག་ལྷག་བསྟླེན་ཞིང་། གཞུང་ཆླེན་མང་པོའ་ི དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་མནོས་པ་མ་ཟད།
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ལམ་རིམ་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་ཐོས་པ་སོབ་གཉླེར་དཔྱིས་ཕིན་པ་གནང་རླེས་མགུར་གླུ་དང་འབྲླེལ་ཏླེ་གོ་ས་བའི་སོ་ནས་བསྟན་པ་ནི། རྣམ་མགུར་ལས། “འཛམ་གིང་མཁས་པ་ཡོངས་ཀི་གཙུག་གི་
རྒྱན། །སྙན་པའི་བ་དན་འགོ་ན་ལྷང་ངླེ་བ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མླེད་གཉིས་ལས་རིམ་བཞིན་དུ། །ལླེགས་བརྒྱུད་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡིས། །སྐྱླེ་དགུའི་འདོད་དོན་མ་ལུས་སོང་བས་ན། །གདམས་
པ་རིན་ཆླེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སྟླེ། །གཞུང་བཟང་སྟོང་གི་ཆུ་བོ་འདུ་བའི་ཕིར། །དཔལ་ལྡན་ལླེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་མཚོའང་ཡིན། །” 13ཞླེས་དང་། “བུ་སྟོན་རིན་ཆླེན་གྲུབ་ཀི་ཞལ་ནས། མདོ་
རྒྱུད་ཀུན་གི་སྙིང་པོའི་དོན། །མཁས་གྲུབ་ཀུན་གི་མན་ངག་འདི། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གསན་པར་ཞུ། །སྐྱླེས་བུ་གསུམ་གི་དོན་སྒྲུབ་པའི། །རླེན་མཆོ ག་དལ་འབྱོར་རིན་ཆླེན་འདི། །ཐོབ་དུས་སྙིང་པོ་མ་
བངས་ན། །ཕི་ནས་རླེད་པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ། ། ཚེ་འདི་ལོང་མླེད་མྱུར་དུ་འཆི། །གསོད་སར་འཁིད་པའི་དུད་འགོ་བཞིན། །སད་ཅིག་རླེ་རླེ་འཆི་ལ་ཉླེ། །དླེ་བས་བརྩོན་འགྲུས་དག་ཏུ་བརྩམས། །”
14 གསུངས། རླེ་སམ་པོ་བས་ཞལ་ནས། “སྐྱླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་འདི། །དུས་གསུམ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་གཞུང་ལམ་སྟླེ། །” 15 ཞླེས་དང་། མཁས་མཆོག་བདུད་རྩི་གགས་ཀི་ཞལ་ནས།
“བ་མ་སངས་རྒྱས་མང་པོ་ཡིས། །བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་རིན་པོ་ཆླེ། །སོལ་མས་ལུང་བསྟན་ཨ་ཏི་ཤ །འཛམ་གིང་སི་ནོར་སོས་ཀིས་ཐོབ། །བ་མ་མཉླེས་པའི་སོབ་མ་གཅིག །དཀའ་བ་སད་པའི་
སྐྱླེས་བུ་མཆོག །རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་བསྟན་པའི་བདག །མར་མླེ་གཅིག་ལས་དཔག་མླེད་མཆླེད། །སླེམས་ཅན་དམུ་རོད་ཁ་ལོ་བསྒྱུར། །” 16 ཞླེས་པ་སོགས་ངླེས་ཤླེས་ཟབ་མོ་འདོངས་ནས་ལམ་
རིམ་ཞལ་གདམས་ཀི་མགུར་བཞླེངས་པས་གདུལ་བྱའི་ཉོན་མོངས་ཆུང་དུ་སོང་། སྙིང་རླེ་བྱང་སླེམས་ཆླེ་རུ་སོང་ནས་སྔར་ལས་བོ་བསྐྱླེད་ཆླེན་པོ་བྱུང་། ཁོང་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པའི་ལམ་རིམ་ནི་
གཞུང་དོན་ཁོ་ན་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པར་བརོད་བྱ་རྣམས་བོད་རང་གི་ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤིས་དང་། རིག་གནས། བསམ་སོད། དཔླེ་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་བའི་སོ་ནས་བསྟན་པས་བོད་མདོ་དབུས་
ཁམས་གསུམ་ཀི་དམངས་ཁོད་དུ་ཤུགས་རླེན་མི་དམན་པ་ཞིག་ཐླེབས་ཡོད་དོ། །
གཉིས། བྱང་ཆུབ་སླེམས་བསྐྱླེད་ལས་མའི་དིན་གཟོ།
རླེ་གང་ཉིད་གནས་ངླེས་མླེད་འགིམས་ཏླེ་རྨ་ཆླེན་གངས་འདབས་སུ་ཉམས་ལླེན་ལ་གཞོལ་བའི་དུས་ཤིག་ཏུ། རང་གི་དིན་ཆླེན་ཨ་མར་མཇལ་འདོད་དག་པོས་རང་ཡུལ་ཕོགས་སུ་
ཕླེབས་གབས་ན། བྲག་དཀར་སླེལ་རྫོང་དུ་གདུལ་བྱ་མང་པོས་རླེ་ཞུ་ལར་རླེ་ཞིག་བཞུགས་པར་ཞལ་གིས་བཞླེས་མོད། འོན་ཀང་འཁོར་འདས་ནི་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་བཟོག་ཏུ་མླེད་པ་ནང་
བཞིན་རང་གི་དིན་ཅན་གི་ཨ་མ་ཉིད་ཞིང་གཞན་ཏུ་གཤླེགས་པ་ཐོས། ཚེ་འདིར་ལན་ཅིག་འཛོམས་ནས་གཅིག་གཅིག་གིས་སླེམས་བྲོད་པའི་སད་ཆ་ཚིག་རླེ་བཤད་རྒྱུའི་སལ་བ་མ་བྱུང་པ་ལ་
སླེམས་འཁླེང་སྟླེ། སྐྱོ་བ་ཚད་ལས་འདས་པ་ཞིག་སྐྱླེས་ནས་མཆི་མ་མང་པོ་གཏོང་བཞིན་ཨ་མ་དན་པའི་གདུངས་དབྱངས་བངས། “རླེ་བ་མ་སངས་རྒྱས་སི་བོར་བཞུགས། །སིར་མ་གྱུར་འགོ་ལ་
ཐུགས་རླེས་གཟིགས། །སོས་ཨ་མའི་སྐྱིད་སྡུག་ཁྱླེད་རང་མཁྱླེན། །ངས་ཨ་མ་ལན་ཅིག་འཕད་སྙམ་འོང་། །མར་མ་ཕད་ཤི་བའི་རུས་པར་འཕད། །ངས་བསམ་ཞི ང་ཨ་མ་དན་ནས་བྱུང་། །གཏམ་
སྙན་མོ་ཚིག་འགའ་བཤད་སྙམ་འོང་། །གཏམ་བཤད་ཡུལ་ཨ་མ་ཤི་བ་ཐོས། །ངས་བསམ་ཞིང་ཨ་མ་དན་ནས་བྱུང་། །བུ་འཕད་འདོད་རླེ་བ་སུ་ཡིས་སོང་། །གཏམ་ཚིག་འགའ་ཡོད་པ་སུ་ལ་

13 ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གིས་མཛད། རླེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་གཉིས་པ། [M] ཟི་ལིང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 2002: 51

14 ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གིས་མཛད། རླེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་གཉིས་པ། [M] ཟི་ལིང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 2002: 52
15 ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གིས་མཛད། རླེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་གཉིས་པ། [M] ཟི་ལིང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 2002: 52
16 ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གིས་མཛད། རླེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་གཉིས་པ། [M] ཟི་ལིང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 2002: 52
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སྨྲ། །ངས་བསམ་ཞིང་ཨ་མ་དན་ནས་བྱུང་། །ཡུལ་ཁང་ཆུང་སོ་ཡི་ཕི་ནང་ན། ། སྔོན་ཨ་མ་ཡོད་ཚུལ་ཡིད་ལ་ཤར། །ངས་བསམ་ཞིང་ཨ་མ་དན་ནས་བྱུང་། ། ” 17 ཞླེས་ཨ་མ་དིན་མོ་ཆླེ་དླེ་ཤི་ནས་
རུས་གོང་སར་གང་དུ་གྱུར། དླེ་ཚ་ཚ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དླེ་ཡང་མིས་མི་མཐོང་པའི་སར་བསྐྱལ། ད་ཕིན་ཆད་མ་ལ་འཕད་པ་ཕར་ཞོག་མའི་རུས་པའི་ཚ་ཚ་ལའང་གང་ནས་འཕད་ཅླེས་འཆི་བ་མི་
རག་པ་རང་གིས་བསོམ་མ་དགོས་པར་ཨ་མས་བསྟན་པས། རླེ་ཁོང་ཉིད་ཀིས་རང་གི་ཨ་མས་དང་ཐོག་གསུངས་པའི་ཞལ་གདམས། “བུ་ཁྱོད་ལ་གནང་བ་མ་བྱིན་ན་ཆོས་ཀི་བར་ཆད་དུ་འགོ།
བྱིན་ན་མ་ང་རླེས་ནས་དཀའ་རྒྱུ་རླེད་མོད་ཀང་། ད་དཀའ་རུང་གནང་བ་བྱིན་པ་ཡིན། ཆོས་མགོ་མཐར་ཐོན་པའི་སྨོན་ལམ་ཐོབས། ”18 ཞླེས་པ་ཡིད་ལ་དན་ཞིང་རང་ལ་ད་ནི་ཆོས་མི་བྱླེད་གང་
བྱླེད་ཅླེས་གནས་ཐག་རིང་དབུས་གཙང་། དགའ་ལྡན། ཙྰ་རི་ཏྲ། དྭགས་ལ་སམ་པོ། བལ་ཡུལ་དང་གངས་ཏི་སླེ་སོགས་སུ་འགིམས་ནས་མི་ཚེ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་དང་གཞན་དོན་ཁོ་ནར་
གཞོལ།
ཕིས་སུ་ནགས་ཁོད་དབླེན་པ་འབྲོང་ལུང་དུ་བཞུགས་དུས་རང་གི་ཨ་མ་རན་མོའི་དིན་གཟོ་བའི་ཕིར་དུ་ལམ་ཉམས་ལླེན་གི་གཙོ་བོ 《རྒྱལ་སས་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ཞི་བ་ལྷའི་
སོད་འཇུག》ནང་ལར་བྱང་ཆུབ་སླེམས་ཀི་ཕན་ཡོན་བསམས་ནས་སྨོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སླེམས་བསྐྱླེད། བག་ཡོད་དན་ཤླེས་བསྟླེན་ནས་ཕར་ཕིན་དྲུག་དང་། ཐབས་མཁས་བསྡུ་
བ་རྣམ་བཞི་སོགས་རྒྱལ་སས་ཀི་སོད་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཅི་ནུས་སུ་བསབས་ཤིང་། ཡང་ཁྱད་པར་དུ་འགོ་ཀུན་མ་རུ་བསོམས་ནས་བྱམས་སྙིང་རླེ་དང་བདག་གཞན་མཉམ་བརླེ་
ཡི་སོ་ནས་ཁམས་གསུམ་གི་འཁོར་བ་ན་གནས་པའི་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་དིན་ཆླེན་གི་མ་རུ་མ་གྱུར་བ་མླེད་པ་ཀུན་ལ་ཕན་སླེམས་བསྐྱླེད་པ་ནི། མགུར་ལས། “དོ་འཇམ་ཡང་བའི་
གོས་ཀིས་གཡོགས། །ཕན་པ་དཔག་ཏུ་མླེད་པ་བཏགས། །མླེ་ཆུ་གཡང་ལ་སོགས་པ་ཡི། །འཇིགས་པ་རྣམས་ལས་རབ་ཏུ་བསྐྱབས། །དླེ་འདའི་དཀའ་ལས་སྣ་ཚོགས་ཀིས། །བསྐྱངས་པས་ཤིན་ཏུ་དིན་
རླེ་ཆླེ། །གནས་སབས་མཐར་ཐུག་བདླེ་བ་ཡིས། །ཕོངས་བའི་དིན་ཅན་ཨ་མ་འདི། །གནས་སབས་བདླེ་བ་སྣ་ཚོགས་དང་། །མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་བདླེ་བ་དང་། །ལྡན་པར་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་། །སྙམ་
དུ་བྱམས་པ་ཤུགས་དག་སོམས། །མི་འདོད་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ། །མོང་བའི་མ་འདི་སྙིང་རླེ་རླེ། །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་དང་། །བྲལ་བར་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་། །སྙམ་དུ་སྙིང་རླེ་
ཤུགས་དག་སོམས། །ད་ནི་མྱུར་དུ་བདག་ཉིད་ཀིས། །དིན་ཅན་ཨ་མའི་དིན་ལན་དུ། །ཕན་འདོགས་འདོད་པ་བསལ་བར་བྱ། །དིན་ཅན་མ་ལ་གང་གནོད་ན། །ཚེ ་འདིའི་སྡུག་བསྔལ་དངོས་སུ་
གནོད། །སྐྱླེ་བ་གཞན་དུ་མི་དགླེའི་ལས། །རྣམས་དང་ཉོན་མོངས་གནོད་པས་ན། །དླེ་རྣམས་བདག་གིས་བངས་བར་བྱ། །སྙམ་དུ་དིན་ཅན་མའི་རྒྱུད་ན། །ཡོད ་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་
དང་། །མི་དགླེ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྣམས། །དུད་པ་ནག་པོའི་རྣམ་པ་རུ། །མ་ཡི་སྣ་བུག་གཡས་ནས་འཐོན། །རང་གི་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་ཞུགས། །སྙིང་གི་དཀིལ་ན་དུས་ཀུན་ཏུ། །ང་ང་ཟླེར་བའི་
མགོ་ཐོག་ཏུ། །སིབ་སིབ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་གིས། །མ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཉོན་རྣམས། །ཐམས་ཅད་བདག་གི་སྙིང་ནང་དུ། །བྱུང་ན་སྙམ་པའི་འདུན་པ་ནི། །དག་ཏུ་གིས་ཤིག་རི་ཁོད་པ། །དིན་ཅན་
མ་ལ་ཅིས་ཕན་ན། །བདླེ་དང་དགླེ་བའི་ལས་ཕན་པས། །བདག་གི་བདླེ་དང་དགླེ་བ་རྣམས། །ཐམས་ཅད་མ་ལ་གཏང་བར་བྱ། །སྙམ་དུ་རང་གི་བདླེ་དགླེ་རྣམས། །འོད་ཟླེར་དཀར་བོའི་རྣམ་པ་
རུ། །རང་གི་སྣ་བུག་གཡས་ནས་འཐོན། །མ་ཡི་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་ཞུགས། །ཞུགས་པས་ཨ་མ་འཕལ་བདླེ་ཞིང་། །དམ་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་མཐུན་རླེན་འཛོམ། །ཕུགས་སུ་འཚང་རྒྱ་ནུས་ཙམ་དུ། །གྱུར་
བར་སོམས་ཤིག་རི་ཁོད་པ། །འདིས་ཀང་རང་གཞན་ལ་ཕན་ཤོག ། ” 19 ཅླེས་དང་། ཡང “རང་ཉིད་ཐོག་མའི་དུས་ནས་ད་ལ་བར། །དིན་གིས་བསྐྱངས་པའི་མ་གྱུར་སླེམས་ཅན་གིས། །ད་ལ་སྡུག་
བསྔལ་མོང་བ་སྙིང་རླེ་རླེ། །ཚ་བའི་དུས་སུ་བསིལ་སྟླེར་དིན་ཅན་མ། །ལ་ལ་ད་ལ་ཚ་དམལ་བརྒྱད་དུ་སྐྱླེས། །ཚ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་སྙིང་རླེ་རླེ། །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རང་སངས་འགྱུར་
དུས་མླེད། །རང་ལ་ད་ལ་སྐྱོབ་པའི་ནུས་པ་མླེད། །སྡུག་བསྔལ་མོང་པའི་མ་རྣམས་སྙིང་རླེ་རླེ། །དླེ་ལར་འགོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམས་ཙ་ན། །དླེ་རིང ་ནངས་པར་གཉིས་ཀི་དླེ་རིང་ཡང་། །སངས་
རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་ན་སྙམས་པ་བྱུང་། །བདག་ནི་མྱུར་བ་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ནས། །མ་གྱུར་སླེམས་ཅན་ཡོངས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་བསལ། །ཐམས་ཅད་བདླེ་ལ་འགོད་པའི་སྨོན་ལམ་འཚལ། །”20 ཞླེས་
རླེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ལར་སྙིང་རླེའི་སླེམས་བསྐྱླེད་ནི་སྟོང་ཉིད་ལས་ཀང་གལ་ཆླེ་བ་དང་། སྙིང་རླེ་སྐྱླེ་བ་ནི་ཆོས་ཀི་སྙིང་པོར་བསམས་ཏླེ་སླེམས་བསྐྱླེད་ཆླེན་པོས་འགོ་
ཀུན་མ་རུ་བསོམས་ནས་དོན་མཛད་པས་རང་དིན་ཆླེན་གི་མ་ལའང་དིན་བསབས་ཤིང་། འདི་ཕིའ་ི འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་རྒྱ་ཆླེན་པོ་ཐོགས་སོ། །

མཇུག་གི་གཏམ།
17 ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གིས་མཛད། རླེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་དང་པོ། [M]ཟི་ལིང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 2002: 413
18 ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གིས་མཛད། རླེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་དང་པོ། [M] ཟི་ལིང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 2002: 59
19 ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གིས་མཛད། རླེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་བཞི་པ། [M] ཟི་ལིང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 2002: 423-425
20 ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གིས་མཛད། རླེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་བཞི་པ། [M] ཟི་ལིང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 2002: 425
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རླེ་ཞབས་དཀར་པས་མཛད་པའི་མགུར་མ་ནི་ནང་དོན་གཏིང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆླེ་ལ་ཚིག་སྦྱོར་མཛེས་པ། སྙན་ངག་གི་ཉམས་འགྱུར་མང་པོས་ཕྱུག་པ། དཔླེ་དོན་གི་ སྦྱོར་ཚུལ་གསོན་
ཉམས་ལྡན་པ། རབ་བཏགས་ཀི་རྒྱན་སོགས་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་མཚོན་ཐབས་སད་པས། ཀུན་གིས་གོ་ས་ཞིང་ཚིག་སྦྱོར་གི་ཁ་ལྷོད་པ། གོ་དཀའ་བའི་བརྡ་རིང་སོགས་ཀིས་མ་
བཅིངས་པར་ཡུལ་སད་དང་ཐག་ཉླེ་བར་བརྩམས་ཤིང་མང་ཚོགས་ཀི་རང་བཞིན་ལྡན་ལ། མགུར་གི་རྩོམ་གཤིས་དང་བརོད་དོན་གང་གི་ཆ་ནས་ཀང་རླེ་མར་པ་དང་མི་ལའི་མགུར་འབུམ།
ལྕང་སྐྱའི་ལ་མགུར། རླེ་སལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་མགུར་མ་སོགས་ཀི་ཆའང་དུ་མ་ལྡན་ཞིང་། ལྷག་པར་ཁོང་གི་མགུར་འབུམ་ལ་དུས་རབས་དང་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གི ་ཁྱད་ཆོས་ལྡན། ཚིག་དོན་
གཉིས་ཀི་ཆ་ནས་གནའི་མཁས་པ་མང་པོའི་ཚིག་སྦྱོར་གི་ཉམས་མོང་བསགས་ཡོད་སྟབས་གཞན་ལས་ཐུན་མིན་གིས་སོ་ནས་བོད་ཀི་རིག་གནས་འཕླེལ་རྒྱས་ལ་མཛད་རླེས་གལ་ཆླེན་བཞག་
ཡོད། གཞན་རླེ་ཉིད་ཀི་མགུར་མ་ལས་རྒྱལ་སས་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་སོད་པ་དང་སླེམས་བསྐྱླེད་སོགས་སྐྱླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་དཔླེ ་དོན་གོ་བདླེ་བར་བསྟན་ཞིང་། རང་གི་
དིན་ཆླེན་གི་མ་འདས་བཀྲོངས་སུ་ཕིན་པ་ཡིས་འཆི་བ་མི་རག་པ་བསྟན་ཞིང་འཇིག་རླེན་ཟང་ཟིང་གི་བྱ་བ་དང་རིང་དུ་གླེས་ཏླེ་ཟབ་མོ་ཆོས་ཀི་ཕོགས་སུ་འབད་དགོས་པའི་བསབ་བྱ་བསྟན་པ།
ཡང་ཨ་མ་རན་མོ་སྟོང་ཉིད་དུ་སོམ་ནས“སྣང་སྟོང་དབྱླེར་མླེད་ཀིས་སླེམས་བསྐྱླེད་ཆླེན་པོས་མ་ལ་དིན་གཟོ་བའི”ཕིར་རྒྱལ་སས་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི ་སོད་པ་ཁུར་དུ་བཞླེས་སོ། ། དླེར་བརླེན་
རླེ་ཉིད་ཀི་མགུར་ལས་སླེམས་བསྐྱླེད་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱླེད་ན་ནང་དོན་རིག་པའི་རྒྱུན་ཤླེས་དང་བཀའ་བསྟན་བཅོས་ཀི་གཞུང་གི་བརྡ་ཆད་དག་ལའང་སྦྱངས་པ་ལྷུར་ལླེན་དགོས་སོ། །
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