
  མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་། •འབྲུག་ལྡང •

མཐྔོ་ལ་མཐྔོ་བའི་གངས་དཀར་འདབས་རྔོལ་ནས་ཆས་ཏེ། །

སྐིད་ལ་སྐིད་པའི་ཤེས་རིག་ལིང་ཁང་དུ་སེབས་དུས། །

མཛེས་ལ་མཛེས་པའི་ཕ་ཡུལ་རྩྭ་ཐང་ན་གནས་པའི། །

བྱམས་ལ་བྱམས་པའི་མ་ལྔོ་སིང་ཁྔོང་ནས་དྲན་བྱུང་། །

ཡངས་ལ་ཡངས་པའི་ནྔོར་འཛིན་གྔོས་དཀར་གིས་གཡྔོགས་ཏེ། །

བསིལ་ལ་བསིལ་བའི་ཆུ་མྔོར་འགྲམ་དར་ཞིག་ཆགས་དུས། །

མང་ལ་མང་བའི་ནྔོར་ལུག་རི་མགྔོ་རུ་འདེད་པའི། །

འཁྔོག་ལ་འཁྔོག་པའི་ཨ་མའི་སྐུ་གཟུགས་དེ་དྲན་བྱུང་། །

བརེ་ལ་བརེ་བའི་གྲྔོགས་ཚོར་བདེ་འཚམ་རེ་བཞག་ནས། །

མཛེས་ལ་མཛེས་པའི་མི་རིགས་སྔོབ་གྲྭ་དེ་འགྲིམས་དུས། །

ཆེ་ལ་ཆེ་བའི་མིག་ཟུང་མཆི་མ་ཡིས་བཀང་བའི། །

བྱམས་ལ་བྱམས་པའི་མ་ལྔོ་སིང་ཁྔོང་ནས་དྲན་བྱུང་། །

འདི་ལྟར་ཨ་མ་དྲན་པའི་སན་འཇེབས་ཀི་གླུ་ཆུང་། །

བསིལ་བསིལ་ཙོང་ཆུའི་འགྲམ་ནས་དབྱངས་རྟ་ལ་དྲངས་པ། །

ལྔོ་མྔོན་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མྔོས་ཐྔོས་པ་ཞིག་བྱུང་ན། །

ང་ཡི་བྱམས་ལན་མ་ལྔོའི་སན་ལམ་དུ་སྒྔོན་རྔོགས། །

1.ཅི་ཞིན་ཀི་ནི་འཇར་མན་གི་ཧྥེ་ཨར་ཐུ་གྲྔོང་ཁེར་གི་

ཡིའུ་ཐའེ་པའི་ཁིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་སྐེས་ཤིང་། འཛམ་གིང་

འཁྲུག་ཆེན་གཉིས་པའི་ཁྔོད་མ་མཐའ་ཡང་ཅི་ཞིན་ཀི་ཡི་ཉེ་

མི13ལག་དུག་རླངས་ཁང་དུ་བསྐལ་ནས་ལྔ་ལམ་དུ་བརྫངས་

པ་རེད། ཡ་ང་

བ འི ་ བ རྒྱུ ད ་

རིམ་དེས་ལྔོ་ན་

ག ཞྔོ ན ་ པ འི ་

ཡིའུ་ཐའེ་པའི་

ལྔོ་ཆུང་བྱིས་པ་

དེར་ངེས་པར་

དུ་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་ལ་རྒྱ་རྔོད་རྒྱུའི་ཆྔོད་སེམས་བརྟན་པྔོ་

བཅངས་སུ་བཅུག 

2.ན་ཙིའི་གནྔོད་འཚེ་ལ་གཡྔོལ་ཆེད།  ཅི་ཞིན་ཀི་ཕ་མར་

འགྲྔོགས་ནས་ཨ་རིའི་ཉིའུ་ཡྔོ་རུ་གནས་སྤར། ཨ་རི་ནི་འགྲན་

རྔོད་ཧ་ཅང་ཆེ་

བའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་ཡིན་ཕིན།  

ག ན ས ་ དེ ་ རུ ་

རྐ ང ་ ཚུ ག ས ་

འདྔོད་ན།  མྱུར་

ལམ་གཞན་མེད་པར་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ཡྔོད་པ་ནི་

དཀའ་སྤྱད་ཧུར་ཐག་སྔོས་སྔོབ་སྦྔོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། 

3.རེས་སུ།  ཅི་ཞིན་ཀི་ཨ་རིའི་ཧ་ཧྥྔོ་སྔོབ་ཆེན་དུ་ཞུགས་

ན ས ་ སྔོ བ ་

གཉེར་མཛད། 

འཛམ་གིང་དུ་

སྐ ད ་ གྲ ག ས ་

ཆྔོད་པའི་སྔོབ་

གྲྭ ་ དེ ར ་ སྔོ བ ་

གཉེར་བྱ་རྒྱུ་ནི་

མི་མང་བྔོ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན།  བླ་མེད་ཀི་གྲུབ་འབྲས་ཤིག་

ཡིན་མྔོད།  འྔོན་ཀང་ཅི་ཞིན་ཀི་ཡིད་ཚིམ་གིན་མི་འདུག་ལ།  

ཁྔོས་རང་ཉིད་ནི་ཡིའུ་ཐའེ་པའི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན་

པ་གཏན་ནས་མ་བརེད་པར་སར་བཞིན་ནམ་གུང་ཡྔོལ་རག་

བར་དུ་སྔོབ་སྦྔོང་བྱས་པ་རེད།  

4.དཀའ་སྤྱད་ཧུར་བརྔོན་གི་སིང་སྔོབས་དང་མི་རིགས་

ལ ་ ལ ་ རྒྱ ་ རྔོ ད ་

རྒྱུའི་ཆྔོད་སེམས་

ལ་བརེྟན་ནས་

ཅི ་ ཞིན ་ ཀི ་ཨ ་

རི འི ་ ཕི ་འབྲེལ་

པ་གྲགས་ཆེན་

ཞི ག ་ ཏུ ་ གྱུ ར ་

པར་མ་ཟད།  ད་དུང་ནྔོལ་པེལ་ཞི་བདེའི་བྱ་དགའ་ཡང་ཐྔོབ་

པ་རེད། ཁྔོས་ཨ་རི་དང་ཀྲུང་གྔོའི་ཕི་འབྲེལ་ཁྔོད་ནུས་པ་གལ་

ཆེན་བཏྔོན་ཅིང་།   ད་ལྟའི་བར་དུ་ཕི་འབྲེལ་པ་དེ་ནི་ཀྲུང་གྔོ་

མི་དམངས་ཀི་གྲྔོགས་པྔོ་བཟང་བྔོ་ཡིན་ནྔོ།།

གཤྔོག་པ་ཆད་པའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་།   སེམས་ཡིན་

ཡང་འཕུར་སྐྔོད་བྱ་དགྔོས།    —  ཀྲང་ཧེ་ཏི། 

ཀྲང་ཧེ་ཏི་ནི1955ལྔོར་ཧྲན་ཏུང་ཅི་ནན་དུ་སེྐས་ཤིང་། 

ཡིད་ཕངས་པ་ཞིག་ལ་ལྔོ5སེང་སལ་ནག་གི་ནད་ཅིག་ཕྔོག་སེ།  

བྲང་ཁ་མན་ཆད་ཞ་འཁུམ་དུ་གྱུར་སབས།  ལྔོ་ན་ཆུང་བའི་

ཀྲང་ཧེ་ཏིས་རྐུབ་སེགས་འཁྔོར་ལྔོའི་སེང་མི་ཚེ་མི་བསྐལ་ཀ་

མེད་བྱུང་ཞིང་། མ་འྔོངས་པའི་མདུན་ལམ་ནི་ཧ་ཅང་མག་

མྔོག་ཅིག་ཏུ་གྱུར།

ཡ་ང་བའི་ལས་དབང་གི་མདུན་དུ་ཀྲང་ཧེ་ཏི་ཡིད་མ་

ཆད་པར་སིང་རུས་བརྟན་པྔོར་བརེྟན་ནས་སྙུན་གཞི་དང་

འཐབ་རྕྔོད་བྱས་ཤིང་།  ཉམས་ཚོད་ཟབ་མྔོ་ཞིག་བརྒྱུད་མཐར། 

གཞི་ནས་མི་ཚེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀིས་ཁེངས་བྱུང་། ཁྔོ་མྔོས་ཧུར་

ཐག་གིས་སྔོབ་ཆུང་དང་སྔོབ་འབྲིང་གི་བསབ་བྱ་ཡྔོངས་སུ་

བསབས་རེས། རིམ་བཞིན་སྔོབ་ཆེན་དང་ཧྲའྔོ་ཧྲིའི་བསབ་བྱ་

ལ་རང་སྦྔོང་དཔིས་ཕིན་པ་ཞིག་བྱས།  དེ་ལས་གཞན་ཀྲང་ཧེ་

ཏིས་སྨན་གཞུང་བཅུ་ལག་ལ་སྦྔོང་བ་ནན་མྔོ་བྱས་ཤིང་། ཁབ་

བཙའ་སྔོགས་ཀི་ལག་རལ་ཤེས་རེས། སྨན་ཡྔོན་མ་བླངས་པར་

མི་ཁིར་ཉེ་བ་ཞིག་ལ་སྨན་བཅྔོས་བྱས་པ་རེད།  དེ་ལྟར་ལྔོ་

འགའ་ལས་མ་འགྔོར་བར་ཁྔོ་མྔོ་ནི་ས་གནས་དེ་གའི་ཆེས་ལྔོ་

ན་གཞྔོན་པའ“ིསྨན་པ་གྲགས་ཆེན”ཞིག་ཏུ་གྱུར།

1983ལྔོ་ནས་བཟུང་།  ཀྲང་ཧེ་ཏི་ཡིག་སྒྱུར་དང་རྔོམ་རིག་

གསར་རྔོམ་གི་ལས་ལ་གཞྔོལ་ཏེ། ས་གཞུག་ཏུ་ཡིག་འབྲུ་ཁི་

བ རྒྱ ་ ལ ་ ཉེ ་ བ འི ་ རྔོ མ ་ རི ག ་

བརམས་ཆྔོས ་བསྒྱུར་པ་ལས་

གཞན་རྔོམ་རིག་བརམས་ཆྔོས་

མང་བྔོ་གསར་རྔོམ་མཛད་པ་དང་། 《ཚེ་སྔོག་གི་འདྲི་རད》

དང《རྐུབ་སེགས་འཁྔོར་ལྔོའི་སེང་གི་རི་ལམ》སྔོགས་དཔེ་ཆ་

འགའ་ཡང་སྒིག་རྔོམ་མཛད།

 ཀྲང་ཧེ་ཏིས“གསྔོན་ན་སྤྱི་ཚོགས་ལ་མཁྔོ་བའི་མི་ཞིག་བྱ་

དགྔོས”ཞེས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ཁྔོ་མྔོ་སྡུག་བསལ་དང་ལས་

དབང་ལས་རྒྱལ་སྔོང་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀི་བྱ་སྤྱྔོད་ལ་བརྟེན་

ནས་ཚེ་སྔོག་གི་རིན་ཐང་མངྔོན་གྱུར་བྱས་པ་རེད། དེར་བརྟེན། 

ཁྔོ་མྔོར“ལྔོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པའི་ལེ་ཧྥིན་གསྔོན་པྔོ”དང“དེང་

རབས་ཀི་པྔོ་ཨར”སྔོགས་ཀི་མཚན་སན་དང་གཟི་བརིད་

གསྔོལ་བ་རེད།

ཨ་མེ་ཏིན་ཞའྔོ་ཕིན་གིས་ཀང་སྐུ་དངྔོས་སུ“ཀྲང་ཧེ་ཏི་ལ་

སྔོབ་སྦྔོང་བྱས་ནས་ཕུགས་བསམ་ཡྔོད་པ་དང་། ཀུན་སྤྱྔོད་ལན་

པ། ཤེས་ཡྔོན་ལན་པ།  སྒིག་ལམ་བརི་སྲུང་བྱེད་པའི་གུང་ཁན་

རིང་ལུགས་ཀི་མི་སྣ་གསར་བ་ཞིག་བྱ་དགྔོས”ཞེས་ཕག་བྲིས་

གནང་བ་རེད།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སྔོབ་ཆེན་ཉིས་སྔོང་བཅུ་

བཞི་ལྔོའི་བྔོད་ཡིག་སེ་ཁག   

•པདྨ་མཁའ་འགྲོ•པར་ངྔོས་འདིའི་རྔོམ་སྒིག་པ།  •མཁའ་འབུམ་ཡག•
མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།       •ཨ་འབུམ་གྱིས་བསྒྱུར•



དཔེ་ཆ་ལ་དགའ་བྔོ་བྱེད་པའི་བྱིས་པ་དག་ལ་མཚོན་ན། ཁྔོ་ཚོས་དཔེ་ཆའི་ཁྔོད་ཞིབ་བརྔོད་བྱས་པའི་

ཡིག་འབྲུ་དག་ཡིད་དབང་ལ་བརེྟན་ནས་གསྔོན་ཉམས་དྔོད་པའི་སྣང་བརྙན་དུ་བཞེངས་སྐྲུན་བྱེད་པ་

ཡིན། དེར་བརྟེན། ཁྔོ་ཚོས་དཔེ་ཀྔོག་གི་སྤྔོ་སྣང་ལ་རྔོལ་མྔོང་བྱེད་ཐུབ།

ཡིན་ཡང་། དཔེ་ཀྔོག་ལ་མི་དགའ་བའི་བྱིས་པ་དག་ལ་དེ་འདྲའི་རིག་

སྔོབས་མེད་པས། ཡི་གེ་ནི་ཁྔོ་ཚོར་མཚོན་ནས་བཤད་ན། སྤྱིར་བཏང་

བའི་ཡིག་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མིན། དེའི་རྐེན་གིས་

གནས་གཅིག་ཏུ་བཙོག་ནས་དཔེ་ཀྔོག་བྱེད་ཡུན་རིང་དྲགས་ན། 

འཕྲལ་དུ་ངལ་དུབ་ཆེ་བའི་སྣང་བ་སྐེ་ངེས།

ཁིམ་བདག་གིས་དྔོན་དུ་ཇི་ལྟར་བྱས་ན། གཞི་ནས་བྱིས་པར་

རྔོགས་རམ་སྔོས་དཔེ་ཀྔོག་གི་སྤྔོ་སྣང་ཉམས་སུ་མྔོང་དུ་འཇུག་ཐུབ་ཅེ་ན། 

གཟའ་འཁྔོར་གཅིག་གི་ནང་དཔེ་ཀྔོག་ནན་མྔོ་ཐེངས་གཅིག་བྱེད་པ་ལས། 

“ཐིགས་པ་བསགས་པས་རྒྱ་མཚོ”ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར། རྒྱུན་མཐུད་དཔེ་ཀྔོག་གི་ཐབས་ལ་

བརྟེན་ན་གྲུབ་འབྲས་མངྔོན་གསལ་ལེན་ཐུབ།

གལ་ཏེ་བྱིས་པར་དུས་རྒྱུན་དཔེ་ཀྔོག་གི་གྔོམས་གཤིས་ཆགས་མེད་ཚེ། གྔོ་བུར་དུ་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་

ཉིན་དུས་ཚོད་གཅིག་རིང་ལ་དཔེ་ཀྔོག་བྱ་དགྔོས་ཟེར་ན། ཁྔོ་ཚོས་འཕྲལ་མར་དང་

ལེན་བྱ་ཁག་པར་མ་ཟད། རྒྱུན་མཐུད་ཡྔོང་རྒྱུའང་ཧ་ཅང་དཀའ།

དེའི་ཕིར། དཔེ་ཀྔོག་ལ་སྤྔོ་སྣང་མེད་པའི་བྱིས་པ་དག་ལ་མཚོན་ན། ཉིན་རེར་

སྐར་མ་བཅུའི་རིང་ལ་དཔེ་ཀྔོག་བྱེད་དུ་བཅུག་པས་ཆྔོག་གྔོ།

གཞན་ཡང་། དཔེ་ཀྔོག་ལ་ད་དུང་བཟང་ཆ་ཞིག་ཡྔོད་པ་ནི་བྱིས་པའི་སྔོབ་སྦྔོང་གི་སྒུལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་

གཏྔོང་ཐུབ་པ་དེ་རེད། སྤྱིར་བཏང་དུ་དཔེ་ཀྔོག་ལ་དགའ་བའི་བྱིས་པར་

མཚོན་ན། ཁྔོ་ཚོའི་སྐད་ཡིག་གི་འཇྔོན་ནུས་ཀང་ལྟྔོས་བཅས་ཀིས་

བཟང་བ་ཡིན་ལ། སྐད་ཡིག་ནི་རིག་ཚན་གཞན་དག་གི་རང་རྔོ་

ཡིན་ཞེས་བཤད་ཆྔོག

རྒྱུགས་འབྲས་ལེགས་མིན་དེ་དཔེ་ཀྔོག་བྱེད་སྐབས་ཀི་གྔོ་

སྔོབས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པྔོ་ཡྔོད་ལ། གང་མྱུར་སྔོས་གནད་

དྔོན་ལ་གྔོ་བ་ལྔོན་ཐུབ་ཚེ། ད་གཟྔོད་འཕྲལ་མར་འདྲི་གཞི་ལ་

ལན་འདེབས་ཐུབ་པ་རེད།

དཔེ་དེབ་སེང་ནས་ངྔོས་ཟིན་པའི་ཐ་སད་གསར་བས་ཐ་སད་བེད་

སྤྱྔོད་ཀི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏྔོང་ཐུབ། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ། སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ནུས་པ་

མཐྔོར་འདེགས་གཏྔོང་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ད་དུང་བྱིས་པའི་བསམ་གཞིག་གི་ནུས་པའང་ཆེ་རུ་སྐེད་ཐུབ།

དེར་བརྟེན། ངེས་པར་དུ་བྱིས་པ་ལ་ཉིན་རེར་སྐར་མ་བཅུའི་རིང་ལ་དཔེ་ཀྔོག་བྱེད་པའི་གྔོམས་གཤིས་

ཆགས་སུ་བཅུག་ན། ད་གཟྔོད་ཁེད་ཀི་བྱིས་པ་དཔེ་ཀྔོག་ལ་སྤྔོ་སྣང་ལན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སིད་པ་བསྔོན་དུ་

མེད་དྔོ།།

དགེ་རྒན་རི་ཨེར་ཁཱ་ཏིས་སྔོན་ཆད་སྔོལ་འཚོང་པའི་བྱིས་པར་

སྔོབ་ཁིད་བྱས་མྔོང་བ་རེད།  དེ་རིང་ཁྔོ་མྔོ་ངེད་ཚང་ལ་ན་བ་བྱུང་

ཡྔོད་པའི་ནུ་བྔོར་ལྟ་རུ་སེབས་བྱུང་། ཁྔོ་མྔོས་ང་ཚོར་ཉན་སྤྔོ་བའི་

གཏམ་རྒྱུད་འགའ་བཤད་བྱུང་ལ། ཁྔོ་མྔོས་བཤད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་

ཀིས་ང་ཚོར་ཧབ་ཆ་ཤྔོར་དུ་བཅུག་སྔོང་། ཁྔོ་མྔོས་བཤད་རྒྱུར། “ལྔོ་

གཉིས་ཀི་སྔོན་ལ། སྔོལ་བ་སེག་མཁན་ཚང་གི་བྱིས་པར་སྔོབ་གྲྭ་ནས་

བྱ་དགའ་ཐྔོབ་སྔོང་བས། བུ་ཕྲུག་གི་ཨ་མས་ཁྔོ་མྔོར་བཀའ་དྲིན་ཞུ་

ཆེད། ཆེད་དམིགས་ཀིས་སྔོལ་བ་པང་ཁེབས་གང་གཅུད་ནས་ཁྔོ་

ཚང་ལ་སེབས་བྱུང་། དགེ་རྒན་གིས་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྔོང་འཐེན་ཏེ་

གཏན་ནས་མ་བླངས་པས། མཇུག་མཐར་སིང་རེ་བའི་བུད་མེད་དེས་

སྔོལ་བ་ཕིར་རང་ཁིམ་དུ་མི་འཁེར་ཀ་མེད་བྱུང་ཞིང་། ཕིར་ལྔོག་

སྐབས་ངུ་ལ་ཁད་དུ་གྱུར་འདུག”ཟེར། ད་དུང་ཐེངས་ཤིག་ལ། བསམ་

པ་བཟང་བའི་བུད་མེད་ཅིག་གིས་ཁྔོ་མྔོར་ཧ་ཅང་ལི་བའི་མེ་ཏྔོག་

ཆུན་པྔོ་ཞིག་ཕུལ་བྱུང་ལ། མེ་ཏྔོག་གི་གསེབ་ཏུ་སྔོར་མྔོ་དུ་མ་སྦས་

འདུག་ཟེར། ང་ཚོས་དགེ་རྒན་གིས་བཤད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་ཉན་

ནས་ཡིད་ཧ་ཅང་སྤྔོ་བར་གྱུར། ནུ་བྔོས་དུས་རྒྱུན་སྨན་འཐུང་མི་

འདྔོད་ནའང་། ད་ལྟ་ཁ་ལེན་ཚིག་བརི་སྔོས་སྨན་ལེགས་པར་འཐུངས། 

གསར་དུ་སྔོབ་གྲྭར་ཞུགས་མ་ཐག་པའི་སྔོབ་མ་ཆུང་ཆུང་དག་ལ་ཇི་

འདྲའི་བཟྔོད་བསན་ཆེན་པྔོ་ཞིག་སྔོམ་དགྔོས་ཀི་འདུག་ཨང་། ཁྔོ་ཚོ་

ཚང་མ་རྒན་པྔོ་ཆུང་ཆུང་དང་འདྲ་བར་སྔོ་ཁ་ཚང་མིན་པས། གསལ་

བྱེད་ལ་ལ་འདྔོན་དུས་སྒ་མི་དག་པ་དང་། སྔོབ་ཁིད་སྐབས་སུ་ལ་ལ་

གྔོ་ལུ་བྱེད་པ། ལ་ལར་སྣ་ཁག་བཞུར་ལ། 

ལ་ལས་ལམ་ཕུད་ནས་ཅྔོག་ཙེའི་འྔོག་

ཏུ་གཡུགས་པ། ལ་ལས་སྐད་བརྒྱབ་

ནས་སྨྱུ་གུའི་རེ་མྔོས་ལག་པ་བསྣད་བྱུང་ཟེར་བ། ལ་ལས་གཤར་

སྦངས་དེབ་ཉྔོས་ནྔོར་ཐེབས་པ་སེ། དེབ་དང་པྔོ་ཉྔོ་འྔོས་པ་ལ་དེབ་

གཉིས་པ་ཉྔོས་འདུག་པས་ངུས་ནས་མཚམས་མི་འཇྔོག འཛིན་གྲྭ་

གཅིག་ལ་བྱིས་པ་བསམ་མེད་ལྔ་བཅུ་ཡྔོད་པས། ཁྔོ་ཚོ་ཚང་མར་ལག་

པས་བསྐྔོར་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་ཚུལ་འཁིད་དགྔོས། ཁྔོ་ཚོའི་ཁུག་མའི་

ནང་དུ་མདྔོག་དང་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་དངྔོས་པྔོ་ཧ་ཅང་མང་སེ། ཀ་

ར་བུར་ཤིང་དང་སྒྔོག་གུ། དམ་བེའི་ཁ་ཏྔོ། རྫ་ཆག་སྔོགས་ཡྔོད། དགེ་

རྒན་གིས་ཁྔོ་ཚོའི་ཁུག་མ་སྔོག་པའི་དུས་སུ། ཁྔོ་ཚོས་དངྔོས་པྔོ་དག་

སྦས་པར་བྱེད་དེ། ཐ་ན་ལམ་མཐིལ་དུ་སྦས་པའང་ཡྔོད། སྔོབ་ཁིད་ཀི་

སྐབས་སུ་ཁྔོ་ཚོས་རྣམ་ཤེས་བསིྒམས་ནས་སྔོབ་ཁིད་ལ་མི་ཉན་ཞིང་། 

དྲ་སྔོ་ལས་སྦྲང་ནག་ཆེན་པྔོ་ཞིག་ནང་དུ་འཕུར་འྔོངས་ཚེ། སྔོབ་ཁང་

ནང་ཡྔོངས་རྫྔོགས་སེང་འྔོག་བརེ་སིད། དབྱར་ཁའི་དུས་སུ་ཁྔོ་ཚོས་

ད་དུང་བསེ་སྦུར་ལྗང་ནག་སྔོབ་ཁང་ནང་དུ་ཁེར་ཡྔོང་ལ། བསེ་སྦུར་

ལྗང་ནག་ཕར་འཕུར་ཚུར་འཕུར་བྱས་ཏེ་ལན་རེར་སྣག་བུམ་དུ་ལྷུང་

སེ། གཤར་སྦངས་དེབ་ཀི་ངྔོས་ཡྔོངས་སུ་སྣག་ཚས་སྦགས་པར་བྱེད། 

དགེ་རྒན་གིས་ད་དུང་མ་ཡུམ་གི་ལས་ཀའང་བསྒྲུབ་དགྔོས་ཏེ། ཁྔོ་

ཚོར་ལྭ་བ་ལེགས་པྔོར་བསྐྔོན་པ་དང་། མཛུབ་མྔོར་སྐི་ཤུད་བཏྔོད་

པར་ར་ཆིངས་རྒྱག་པ། ས་རུ་ལྷུང་བའི་ཞྭ་མྔོ་ཡར་སྒྲུག་པ། མཉམ་

བཞག་སེ་ཁྔོ་ཚོས་ཕི་ལྭ་གྔོན་པ་འགྲིག་མིན་ལ་བལྟ་དགྔོས་ཏེ། དེ་ལྟར་

མ་བྱས་ན་ཁྔོ་ཚོས་དགེ་རྒན་ཞེས་བྔོས་ཏེ་མཚམས་མི་འཇྔོག དགེ་

རྒན་ངྔོ་མ་སིང་རེ་རེ། ཡིན་ནའང་སྔོབ་མ་ལ་ལའི་མ་ཡུམ་ཡྔོང་ནས་

ལེ་བདའ་བྱས་འྔོང་སེ། ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ངའི་བྱིས་པའི་ལགས་

སྨྱུག་བྔོར་དྔོན་ཅི་རེད། ངའི་བྱིས་པས་ཅི་ཡང་སྦང་མི་འདུག་པ་ཅི་

རེད། ཅིའི་ཕིར་ངའི་བྱིས་པར་བཟང་བསྔོད་མི་བྱེད་པ་ཡིན། འདུག་

སེགས་སེང་གི་འཛེར་མ་མི་འབལ་དྔོན་ཅི་ཡིན། ངའི་བུ་ཆུང་པིས་ཨེ་

ལྔོའི་དྔོར་མའང་གཤགས་འདུག ནུ་བྔོའི་དགེ་རྒན་ཡང་སྐབས་རེར་

སྔོབ་མའི་སེང་ལ་ཁྔོང་ཁྔོ་ལངས་འྔོང་། ལག་འགུལ་ནས་ཁྔོ་ཚོ་ལ་

དངྔོས་སུ་མི་རེག་པའི་ཆེད་དུ་ཁྔོ་མྔོས་རང་ཉིད་ཀི་མཛུབ་མྔོར་སྔོ་

འདེབས་པར་བྱེད། ཁྔོང་ཁྔོ་ཞི་རེས་ཁྔོ་མྔོར་སར་ཡང་འགྔོད་པ་ཚད་

མེད་སྐེས་ཏེ། མྱུར་དུ་གཤེ་གཤེ་བཏང་བའི་སྔོབ་མར་སེམས་གསྔོ་

གནང་བར་བྱེད། སྐབས་ལན་རེར་ཁྔོ་མྔོས་མིག་ཆུ་ཁྔོང་དུ་མིད་ནས་

མ་རབས་པྲ་ཚག་དག་སྔོབ་ཁང་ལས་ཕིར་ཕུད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཁིམ་

བདག་སུ་ཞིག་གིས་བྱིས་པར་ཆད་པ་བཅད་དེ། ཁྔོ་ཚོར་ཟ་མ་བཟའ་

རུ་མ་བཅུག་པ་ཡིན་ན། ཁྔོ་མྔོ་ཁིམ་བདག་གི་སེང་ལ་ཁྔོང་ཁྔོ་ཆེན་པྔོ་

ལངས་སིད། དགེ་རྒན་རི་ཨེར་ཁཱ་ཏི་ནི་བརེ་སེམས་ཆེ་བའི་མི་གཤིས་

འཇམ་ཞིག་ཡིན། ཁྔོ་མྔོ་ལྔོ་ན་ཧ་ཅང་གཞྔོན་ཞིང་སྐེ་གཟུགས་རིང་བ་

དང་། སྐྲ་ལྔོའི་ཁ་དྔོག་ཡྔོངས་སུ་སེར་སྨུག་ཡིན། ཁྔོ་མྔོས་ཆས་གྔོས་ལ་

དང་དྔོད་བྱེད་ཅིང་། བྱ་བ་སྒྲུབ་སྐབས་གཅིག་ཆྔོད་ཡིན་ལ། བསམ་

པའི་འཁྔོར་ཤུགས་ཧ་ཅང་སྐེན། “བྱིས་པ་ཚོས་ཁེད་ཀི་ཁར་ཉན་གིན་

ཨེ་འདུག”མ་ཡུམ་གིས་ཁྔོ་མྔོར་དེ་ལྟར་དྲིས། ཁྔོ་མྔོས་ལན་དུ། “བྱིས་

པ་མང་བྔོ་ཞིག་ང་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་བྔོ་འདུག ཡིན་ནའང་སྔོབ་ལྔོ་

གཅིག་ཕར་འདས་རེས། ཁྔོ་ཚོ་ང་ལ་བལྟ་རུ་ཡྔོང་གིན་མི་འདུག ཁྔོ་ཚོ་

དགའ་བྔོ་བྱེད་ས་ནི་དགེ་རྒན་སྐེས་པ་དག་རེད། མཇུག་མཐར་དགེ་

རྒན་སྐེས་པ་དག་གིས་ཁྔོ་ཚོར་སྔོབ་ཁིད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ཁྔོ་ཚོས་

ད་དུང་ང་ཚོ་དགེ་རྒན་སྐེས་མ་དག་གིས་ཁྔོ་ཚོར་སྔོབ་ཁིད་བྱས་མྔོང་

བ་དེ་དྔོགས་མི་བདེ་བའི་དྔོན་ཞིག་ཏུ་བསམ་གིན་འདུག ལྔོ་གཉིས་

ཀི་རིང་ལ་ཁིད་རེས། རང་ཉིད་དགའ་བའི་བྱིས་པ་དང་གྔོ་བུར་དུ་

བྲལ་དགྔོས་བྱུང་ཚེ། དངྔོས་གནས་སེམས་གཏིང་ནས་ཅུང་མི་བདེ་བ་

ཞིག་ཡིན་འདུག”ཟེར། ལན་རེར་ཁྔོ་མྔོས་འདི་ལྟར་ཡང་བཤད་སིད་

དེ། “བྱིས་པ་དེ་རེས་ཕྔོགས་ང་ལ་འདང་རིས་ཆེ་བར་ངས་ཡིད་ཆེས་

བྱེད་ཀིན་ཡྔོད་མྔོད། འྔོན་ཀང་། གནང་བའི་སྐབས་འདས་ཤིང་ཕིར་

སྔོབ་གྲྭར་འྔོངས་ནས་ཡང་བསྐར་ཁྔོ་རང་མཐྔོང་བའི་ཚེ། ཕར་

བརྒྱུགས་ནས‘ང་ཡི་གཅེས་ཕྲུག ང་ཡི་གཅེས་ཕྲུག”ཅེས་བྔོས་པ་ན། 

ཁྔོས་སྐེ་གཅུ་ཙམ་གིས་ཁྔོད་ལ་ཁ་ཡ་མི་བྱེད་པར་འདུག”སྐད་ཆ་

བཤད་ནས་མཚམས་འདིར་སེབས་འཕྲལ། དགེ་རྒན་རི་ཨེར་ཁཱ་ཏི་

ཅུང་ཐྔོགས་ཙམ་བྱས་ཤིང་། དེ་ནས་མཆི་མས་གཏམས་པའི་མིག་

ཟུང་ཡར་བཏེགས་ཏེ། ངའི་ནུ་བྔོ་ལ་འྔོ་བྱེད་བཞིན་དུ། “ཁྔོད་ཀིས་

གཏན་ནས་དེ་ལྟར་བྱ་མི་སིད། བདེན་ཨང་། ཁྔོད་ཀིས་སྐེ་ཕར་གཅུས་

ཏེ་ང་ལ་ཁ་ཡ་མི་བྱེད་པ་བྱེད་མི་སིད། དེ་ཨེ་རེད། ཁྔོད་རང་ཁྔོད་ཀི་

ཉམ་ང་བའི་གྲྔོགས་པྔོ་ང་དང་ཁ་འབྲལ་མི་སིད་ཨང”ཟེར།

ཚེས་བཅུ་ཉིན།             རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། 

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།             •འབའ་ཚེར་གྱིས་བསྒྱུར•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀྔོས་ནན་རྔོང་མི་རིགས་སྔོབ་འབིང་།

•སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར•



ཁ་ཐར་ནི་ཏ་ཟིག་མཚོ་ཁུག་གི་ནུབ་ལྔོའི་འགྲམ་རྒྱུད་

ཀི་ཕེད་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།   ཁ་ཐར་ཕེད་

གིང་སེང་ཆགས་ཡྔོད།  མངའ་ཁྔོངས་ཀི་ས་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་

ཤྔོས་ནི་བྲག་རྔོ་དང་བྱེ་ཟེགས་ཀིས་གྲུབ་པའི་བདེ་ཐང་

ཡིན་ཞིང་།    ཚ་རྒྱུད་བྱེ་ཐང་གི་ནམ་ཟླར་གཏྔོགས།   རྔོ་

སྣུམ་གི་ཐྔོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྔོད།

      ཁ་ཐར་གི་ཞིང་ལས་

སྒི ག ་ བ ཀྔོ ད ་ ཞ ན ་ ལ ་

འ ཕེ ལ ་ རྒྱ ས ་ ཀི ་

ཚ ད ་ ད ལ ་ བ ་

དང་།  རྔོ་སྣུམ་

དང་རང་བྱུང་

སྔོལ་རླངས་ནི་

རྒྱ ལ ་ ད མ ང ས ་

ད པ ལ ་ འ བྱྔོ ར ་ གི ་

སྔོག་ཤིང་དུ་གྱུར་ཡྔོད་པ་

རེད།       ཁ་ཐར་གི་ལྗྔོངས་རྒྱུ་བྱེད་ས་

ནི་རྒྱལ་ས་ཏེ་ཧ་ལྟེ་བར་བྱས་ཤིང་།  གྲྔོང་ཁེར་ཏེ་ཧའི་

འཁྔོབས་ཡངས་པའི་སང་ལམ་གི་འགྲམ་གཉིས་ཀི་ཨ་རབ་

འགིག་ཤིང་དང་ཡུག་ཅཱ་ལེ་ལྗྔོན་པ་སྔོགས་ཀིས་ཁང་

བརེགས་མང་བྔོར་ཚང་ཚིང་གཡུ་ལྔོས་བརྒྱན་ཡྔོད།  ཏེ་

ཧའི་དབྱི་སི་ལན་ཆྔོས་ཁང་ཆེན་པྔོའི་བཟྔོ་བཀྔོད་མཛེས་

ཤིང་གང་ངྔོས་སུ་ཚོན་ལན་ཤེལ་གིས་སྤས་ཡྔོད་པ་དང་།     

ཆྔོས་ཁང་གི་མདུན་དུ་དབྱི་སི་ལན་གི་བཟྔོ་སྐྲུན་གི་ཁད་

ཆྔོས་མངྔོན་པའི་ཅྔོང་ཁང་ཞིག་ཀྲྔོང་ངེར་བསངས་

ཡྔོད།   གྲྔོང་ཁེར་ཏེ་ཧའི་ཉེ་སར་ཕུག་རྔོན་

ཕུག་པ་དང་ལྔོ་ཀིྲན་ཕུག་པ་སྔོགས་ཀི་

མཛེས་ལྗྔོངས་ཁུལ་ཡྔོད་པ་རེད།   ཁ་ཐར་

པ་དག་གིས་སྔོལ་རྒྱུན་གི་གྔོན་གྔོས་ལྭ་རིང་

དཀར་པྔོ་སེང་དུ་ཐེར་མའི་བེར་གྔོན་པ་དང་།     དྔོར་

མ་ནག་པྔོ་ལྷུག་ཆེན་གྔོན་པ།   མགྔོ་རས་དཀར་པྔོ་དཀྲི་

བ།  བུད་མེད་ཕལ་ཆེ་ཤྔོས་སྔོ་

ཕིར་འགྲྔོ ་དུས་གདྔོང་

ཁེབས་གཡྔོགས་ཏེ་

འ གྲྔོ ་ བ ་ རེ ད །  

སྐེས་མ་དག་

མཛུབ་དཀིྲས་

དང་སྐེ ་རྒྱན།   

སྣ་རྒྱན་འདྔོགས་

པར་མྔོས་ཤིང་།   ཁ་

ཤས་ཀིས་ད་དུང་དཔྲལ་

བ་དང་མཇིང་བ།  འགྲམ་པ།   མཆུ།   

བྲང་ངྔོས་སུ་ཁ་དྔོག་སྔོན་པྔོའི་རི་མྔོ་བཀྔོད་ཡྔོད།     ཁ་ཐར་

ལ་དུས་སྔོན་མང་ཞིང་སྨྱུང་གྲྔོལ་དུས་ཆེན་དང་། ཁུར་པན་

སྔོགས་དབྱི་སི་ལན་དུས་སྔོན་དག་ལ་རྔོལ་བའྔོ། །

ལྔ་བ་སྲིན་པོས་དབང་བྱས་ཤྲིང་། །

ཡུལ་མྲིང་སྲིན་ཡུལ་ནག་པོ་ཟེར། །

བྲག་དང་ནགས་ཀྲི་བཙན་ས་བཟུང་། །

སེམས་ཅན་བསད་ཅྲིང་ཤ་ཁྲག་སྤོད། །

པགས་རྲིགས་གོན་ཞྲིང་སྤུ་རྲིགས་འཐག །

གདོང་དམར་ཤ་གཟན་སྲིན་རྲིགས་ཞེས། །

རུས་པའྲི་མཚོན་དང་འུར་རོ་བཟོས། །

རྐེན་ཟོག་ཡུལ་ལྷ་དམར་གྲིས་མཆོད། །

དུས་དེར་མི་རྣམས་ཀི་ལས་ཀ་གཙོ་བྔོ་

རྔོན་ལས་དང་།  བཟའ་ཆས་གཙོ་བྔོ་ཤ་ཁག་

ལྔོངས་སྤྱྔོད་བྱེད་ཀི་ཡྔོད་སབས།   གདྔོང་

དམར་ཤ་ཟན་སིན་པྔོའི་རིགས་ཞེས་འབྔོད་

སྔོལ་བྱུང་བ་དང་།  འགལ་རྐེན་བར་ཆད་

སེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཡུལ་ལ་གཞི་བདག་རྣམས་

ལ་ཤ་ཁག་གི་མཆྔོད་པ་འབུལ་བའི་སྔོལ་རྒྱ་

ཆེར་དར་བས།  

སྐབས་འགར་

རི་དྭགས་དང་།    

བྱ་རིགས་སྔོགས་གསྔོན་པྔོ་

བཟུང་ནས་ཡུལ་ལ་ལ་

མཆྔོད་པ་སྔོགས་དམར་

མཆྔོད་ཀི་སྔོལ་རྒྱ་ཆེན་པྔོ་

དར།  ཐྔོན་རྫས་གཙོ་བྔོ་

འུར་རྔོ་དང་།  ཞགས་ཐག་

བཟྔོས་ཤིང་འུར་རྔོ་བེད་

སྤྱད་ནས་དགྲ་འདུལ་བ་

དང་རི་དྭགས་གསྔོད་པ།  

ཞགས་ཐག་གིས་སེམས་ཅན་རིགས་དང་། 

དགྲ་བྔོ་སྔོགས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པའི་ལག་

རལ་དར་ཡྔོད། དུས་དེའི་ཡུལ་གི་མིང་ལ་སིན་

ཡུལ་ནག་པྔོ་ཟེར་བ་དང་། སྔོན་གི་ཡིག་རྙིང་

རྣམས་སུ་འདི་ལ་གདྔོང་དམར་སིན་པྔོའི་

དུས་རབས་ཞེས་ཟེར།

བྲག་རི་དང་།  ནགས་ཁྔོད་དུ་གནས་

བཅས་ཤིང་།  སེམས་ཅན་བསད་ཅིང་བཤའ་

བ་དང་། ཤ་གཏུབ་པ།  ཤ་རེན་ཟ་བ།  མདུང་

དང་།  འུར་རྔོ་འཕེན་པ།  དམར་མཆྔོད་བྱེད་

པ་སྔོགས།           

                     (མུ་འགྲོད)

                           

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སྷོབ་ཆེན་

བྷོད་རིག་པ་སྷོབ་གིང་། 

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

ཧྥེ་གིང་སྐམ་སའི་སེང་ན་འཛམ་གིང་གི་ཆེས་

ཆེ་བའི་གས་སྲུབས་ས་རྒྱུད་ཅིག་ཡྔོད་དེ།  འཁྔོར་

སྐར་གིས་བསྐྔོན་པའི་པར་ལས་ཧ་ཅང་མངྔོན་

གསལ་ཡིན་ལ།  བལྟས་པ་ཙམ་གི་སའི་གྔོ་ལའི་ར་

ཤུལ་ཆེན་པྔོ་ཞིག་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས།  དེས་

སྨྲ་བ་མེད་པར་ས་ཤུན་འགུལ་སྐྔོད་སྣ་ཚོགས་ཀི་

ཆགས་འཇིག་གང་ཞིག་བརྔོད་ཀིན་གདའ།   དེ་

ནི་མིང་དུ་གྲགས་པའི་ཧྥེ ་གིང་ཤར་མའི་གས་

སྲུབས་ལུང་གྲྔོག་ཆེན་པྔོ་དེ་ཡིན།

གས་ཁ་ཆེན་པྔོ ་མང་ཆེ་ཤྔོས་ཀིས་མི་ལ་

ཐེབས་པའི་སྣང་བ་ནི་གུ་དྔོག་ཅིང་།  གཏིང་ཟབ་

པ།  འཇིགས་ཡེར་བ་ཞིག་ཡིན་ནའང་།  ཧྥེ་གིང་

ཤར་མའི་གས་ཁ་ཆེན་པྔོ་ནི་དེ་ལས་ལྔོག་སེ། གནས་འདི་ལས་གསྔོན་ཤུགས་རྒྱས་ཤིང་མཛེས་སྡུག་གི་རི་མྔོ་ཞིག་

ཉམས་སུ་མྔོང་ཐུབ།  རྒྱང་ནས་བལྟས་ཚེ་མུ་འབྲེལ་གི་རི་རྒྱུད་སེང་ན་ཧ་ཅང་སྟུག་པའི་གདྔོད་མའི་ནགས་ཚལ་ཚང་

ཚིང་དུ་འཁིགས་ཤིང་།  རི་སང་སེང་དུ་མེ་ཏྔོག་སྣ་ཚོགས་ལམ་མེར་བཞད།  ཉེ་སའི་མཐའ་ཡས་པའི་རྩྭ་ཐང་དུ་རྩྭ་

ལྗང་གྔོས་སུ་བཀླུབས་ཤིང་།  མེ་ཏྔོག་གི་དྲི་བསུང་ཕྔོགས་བཞིར་འཐུལ། ལྗང་མདྔོག་གི་སྔོང་ཕྲན་ནགས་ཚལ་དེ་དག་

གི་བར་གསེང་དུ་ཁ་རུ་བཏབ་འདུག་ལ།  མུ་མེད་རྩྭ་ཐང་དབུས་ཁུལ་གི་མཚེའུ་ནང་དུ་གནམ་སྔོན་པྔོ་དང་སྤིན་

དཀར་གི་ལྔོག་གཟུགས་འཆར་ཞིང་རླབས་རིས་འཁྱུག་འཁྱུག་བྱེད། 

ཧྥེ་གིང་ཤར་མའི་གས་ཁ་ཆེན་པྔོ་དེར་ཅིའི་ཕིར་དེ་འདྲའི་མཛེས་སྡུག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་མངྔོན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། 

གས་ཁ་ཆེན་པྔོ་དེའི་ལུང་ཞབས་གཞན་ལྟར་གུ་དྔོག་ཅིང་འཇིགས་ཡེར་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་བདེ་ཞིང་འཁྔོབས་

ཡངས་པ་དང་། ཆེས་ཡངས་སར་ཧ་ལམ་སྤྱི་ལེ200ཡྔོད་པས་བདེ་ཐང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན།   དེར་མ་ཟད་གས་ཁ་

ཆེན་པྔོ་དེར་ཆུའི་ཐྔོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རང་བྱུང་གི་ཆུ་མཛོད་ཆེན་པྔོ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་ཡྔོད།  ཆེ་ཆུང་འདྲ་

མིན་གི་མཚེའུ30ལག་གིས་ས་དེའི་སྐེ་དངྔོས་མཐའ་དག་ལ་འཚོ་སྔོད་ཀི་ཆ་རྐེན་ལེགས་པྔོ་བསྐྲུན་ཡྔོད།  ད་དུང་གས་

ཁ་དེའི་གཞྔོགས་གཉིས་ཀའི་མཐྔོ་སང་སེང་ན་མེ་རི་ཁབ་ཡྔོད་ཅིང་།  མེ་རི་འཕྱུར་དུས་བྱུང་བའི་ཐལ་རྡུལ་མང་བྔོ་

ལུང་ཞབས་སུ་བབས་ནས་གནས་དེའི་ས་རྒྱུ་ལ་ལུད་བཅུད་བསྩལ་པས་སྐེ་དངྔོས་ལ་གསྔོན་ཤུགས་ཀིས་ཀུན་ནས་

བརྟས་ཡྔོད།

རྩྭ་ཆུ་གཉིས་འཛོམས་ཀི་གནས་ཁད་པར་བ་དེས་གང་ཆེན་དང་

བསེ་རུ། རྟ་སག་རིས་ཅན། ཤ་བ་སྐེ་རིང་། གང་རྒྔོད། གཙོད་ལ་སྔོགས་པའི་

རྩྭ་གཟན་སྔོག་ཆགས་དང་སེང་གེ། གཟིག  འཕར་སྤྱང་ལ་སྔོགས་ཚུར་

བཀུག་སྟེ་ཉིན་རྒྱུན་དམར་གསོད་ཀི་ལས་སྒྲུབ་བཞིན་མཆིས། གས་ཁ་ཆྟེན་པོ་དྟེའི་ནང་གི་

ཁྟེན་ནི་ཡ་མ་སའྟེ་མ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་སྤི་གིང་ནི་དྟེ་ལས་ལྷག་པའི་རི་སྐྟེས་སོག་ཆགས་ཀི་ཞིང་

ཁམས་ཤིག་ཡིན།  ལོ་རྟེར་ཆར་དུས་སུ་ཅོ་མཱ་དང་རྟ་སག་རིས་ཅན་ཁི་མ་འབུམ་ཐཱན་སང་

ཉི་ཡ་ནས་ལྟེ་བར་སོང་ཕྲག་བརྒྱུད་དྟེ་གནས་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན། གནས་སོ་བའི་སོག་

ཆགས་དྟེ་དག་མཐའ་ཡས་པའི་རྩྭ་ཐང་བརྒྱུད་དུས་ཆར་སྤིན་ས་རུ་བརྒྱུད་པ་དང་ཐན་

སྤིན་མཁའ་རུ་གཡྟེང་བ་བཞིན་རིག་སྒྲ་བྟེ་བས་ས་ལ་བརྡབས་ཚེ་འབྲུག་སོང་ལིར་བ་

བཞིན་བརིད་ཉམས་ལན་པ་ཞིག་རྟེད།

ས་གཤིས་རིག་པ་བས་ཐྟེངས་གང་མང་ལ་བརྟག་དཔྱད་བས་པ་ལྟར་ན།  གནའ་སྔ་

མོའི་དུས་སུ།  ཡ་གིང་གི་ཨ་རབ་ཕྟེད་གིང་དང་ཧྥྟེ་གིང་སྐམ་ས་གཉིས་གཞི་གཅིག་ཏུ་སྦྟེལ་

ཡོད་ལ།  ཧ་ལམ་ལོ་ངོ་ཁི3000གི་ཡར་སྔོན་དུ་ས་གཤིས་འགུལ་སྐོད་དྲག་པོ་ཐྟེངས་ཤིག་

གིས་སྐམ་ས་དྟེ་གཉིས་ལ་གས་སྲུབས་ཤོར་ནས་སོ་སོར་གྟེས།  ཨ་རབ་གནའ་བོའི་སྐམ་སའི་

འགུལ་སྐོད་ཀིས་ས་རྒྱུད་དྟེ་ཡར་འཕར་ཞིང་། ས་ཤུན་འོག་གི་ས་རིམ་བར་མ་ཡར་འཕགས་

ནས་རོྐང་ཤུགས་ཆྟེན་པོའི་འོག་གྟེས་ཐོར་བྱུང་བ་དང་ས་ཤུན་ལ་གས་ཆག་ཤོར་བས་གས་

ཁ་བྱུང་།    ཕིས་སུ་ཨ་རབ་གནའ་བོའི་སྐམ་ས་ཡ་གིང་སྐམ་ས་དང་འདྲྟེས།  གས་ཐོར་བྱུང་

བའི་ཧྥྟེ་གིང་སྐམ་སའི“ར་ཁ”ཇྟེ་ཆྟེ་ནས་ཇྟེ་ཆྟེར་གྱུར་པའོ།།

ཡར་འཕར་འགུལ་སྐོད་མཚམས་མ་ཆད་པས་ས་ཤུན་ལ་གས་ཁ་ཡང་ཡང་ཤོར་བ་

དང་ས་འོག་གི་ཞུན་བྲག་ཕིར་འཕྱུར་པས་རིམ་བཞིན་གཏོས་ཆྟེ་བའི་ཞུན་བྲག་མཐོ་སྒང་

དུ་གྱུར། ཕིས་སུ་མཐོ་སྒང་གི་མྟེ་རི་རི་ཟོམ་མང་བོར་གྲུབ་ཅིང་། གས་སྲུབས་ཤོར་བའི་ཉིལ་

རྡིབ་ས་ཁུལ་ནི་གས་ཁ་ཤོར་ཏྟེ་གཅོང་རོང་ཆྟེན་པོ་དྟེའི་ལུང་ཞབས་སུ་གྲུབ་པའོ། །                

  མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།     •མཚོ་མྲོ•

 མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀྔོས་ནན་རྫྔོང་

མི་རིགས་སྔོབ་འབྲིང་།

 •སྒྲོལ་མ་ཚེ་བརྟན•



མི་ཚེ་འདིར་ཆེས་ར་ཆེ་ཞིང་ཆེས་རིན་ཐང་ལན་པ་ནི་ང་

ཚོའི་ད་ལྟའི་ན་ཚོད་འདི་ཡིན་པར་སམ། དེ་ཡང་ད་ལྟའི་ན་

ཚོད་འདི་ནི་རང་ཉིད་ཀི་མ་འྔོངས་པའི་ཕུགས་བསམ་གི་

ཕྔོགས་སུ་གྔོམ་སབས་བསྒྱུར་བའི་དུས་སྐབས་ཆེས་ལེགས་ཤྔོས་

ཤིག་ཡིན། 

བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོའི་ན་ཚོད་ལ་སེབས་པའི་བྱིས་པ་ཚང་

མས་བརྔོན་པ་ཆུ་བྔོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསེན་ནས་སྔོབ་སྦྔོང་བྱ་རྒྱུ་

ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ལས་འགན་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་

ར་ཆེའི་ན་ཚོད་འདིར་རྣམ་

གཡེང་དང་ལེ་ལྔོའི་དབང་དུ་

སྔོང་ཚེ་མ་འྔོངས་པའི་ཕུགས་

བསམ་གེང་ཐབས་བྲལ་བས། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ནངས་ས་

ལངས་དང་དགྔོང་འཕི་ཉལ་གིས་རང་ལ་མཁྔོ་བའི་ཤེས་བྱར་

སྦང་བརྔོན་དང་། རིན་ཐང་བྲལ་བའི་ན་ཚོད་འདི་སྤྱད་དེ་ཤེས་

བརྔོན་ཟུང་སྦྲེལ་གིས་ཕུགས་བསམ་མངྔོན་འགྱུར་བྱེད་པར་

འབད་པ་ལས། རིན་ཆེན་གསེར་ལས་དཀྔོན་པའི་དུས་ཚོད་དྔོན་

མེད་ངང་འཕྲྔོ་བརླག་ཏུ་གཏྔོང་ག་ལ་རུང་། 

ལྔོ་ན་བཅྔོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་གི་ན་ཚོད་འདི་ནི་བླྔོ་རིག་ཤིན་ཏུ་

རྣྔོ་བའི་ན་ཚོད་ཅིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཕུགས་བསམ་མངྔོན་

འགྱུར་བྱེད་པར་རང་གཞི་གདིང་བའི་གྔོ་སྐབས་བཟང་བྔོ་ཞིག་

ཀང་ཡིན་ལ། ཤེས་རིག་གི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་ལྟད་མྔོར་འགྲྔོ་རྒྱུར་གྲ་

སྒིག་བྱེད་པའི་ན་ཚོད་ཅིག་ཀང་རེད། དེར་བརྟེན་ངས་ད་ལྟའི་

ན་ཚོད་འདི་བེད་སྤྱད་དེ་ཤེས་བྱ་ཡྔོན་ཏན་ལ་སར་ལས་ལག་

པར་འབད་བརྔོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ནྔོ།།

བྔོད་ལྗྔོངས་ལ་ས་གྲྔོང་ཁེར་འདམ་གཞུང་རྫྔོང་དབུ་མ་ཤང་ལྟེ་

བའི་སྔོབ་ཆུང་དང་པྔོའི་ལྔོ་རིམ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པྔོ།

•ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན•

གཡག་ནི་མདྔོ་དབུས་མཐྔོ་སང་དུ་གནས་པའི་སྔོག་ཆགས་

སྔོབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། གནའ་ནས་བཟུང་འབྲྔོག་པའི་སྐེལ་

འདེྲན་ཡྔོ་བྱད་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་དེའི་མིང་ལ་མཐྔོ་སང་གི་གྲུ་གཟིངས་

ཀང་ཟེར། ངེད་ཚང་ལའང་གཡག་སིང་རེ་བྔོ་ཞིག་

ཡྔོད་དེ། དེ་ནི་ང་རང་ལྔོ་བཅུ་ཡས་མས་

སྐབས་སུ་འབྲི ་མྔོ ་ཀ ་ ལིང་མས་

བཙས་ཤིང་། སྐེས་མ་ཐག་འདར་

སིག་སིག་གིས་ཕར་འགྲྔོ་ཚུར་འགྲྔོ་

བྱེད་ཐུབ་པར་མ་ཟད་བླྔོ་སྔོབས་

ལན། བེའུ་ཆུང་ཆུང་དེ་བཙས་མ་ཐག་

ཨ་མ་མྱུར་དུ་བེའུ་གན་དུ་སྔོང་ནས་ར་མ་ཡར་

བཀགས་ཏེ་ཕྔོ་བེའུ་ཞིག་རེད་ཟེར། དེ་དུས་ངའི་སེམས་སུ་དེ་རིང་ནས་

བཟུང་ངེད་ཚང་ལ་མི་རིང་བར་གཡག་ཅིག་ཡྔོད་སྔོང་སམ་ནས་

སེམས་ཁྔོང་དགའ་སྤྔོས་རབ་ཏུ་བརྟས་པར་གྱུར།   

བདག་ནི་དུས་ཀི་འགྲྔོས་དང་བསྟུན་ནས་མུ་མཐུད་དུ་ནར་སྔོན་

ལ།  ངེད་ཚང་གི་ཕྔོ་བེའུ་དེ་ཡང་བདག་དང་མཉམ་དུ་ནར་སྔོན་ནས་

ད་ལྟ་གཡག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག བདག་ནི་ངེད་ཚང་གི་

གཡག་ཆུང་ལ་སེམས་ནས་དགའ་ཞིང་སིང་ནས་དུངས། རྒྱུ་མཚན་ནི་

དེ་བཙས་མ་ཐག་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་སྤྔོབས་པས་བདག་གི་ཡིད་

སེམས་དབང་མེད་དུ་ཕྲྔོགས་པས་རེད། དུས་ཚོད་ནི་

འགྔོག་ཐབས་མེད་པའི་ར་ཆུའི་འབབ་

རྒྱུན་དང་མཚུངས་ལ་རི་གཟར་གི་

རྦབ་རྔོ་དང་ཡང་འདྲ། ང་ཡང་དུས་

ཀི ་འགྲྔོས་དང་བསྟུན་ནས་སྔོབ་

ཆུང་ལ་ཞུགས་པའི་དུས་ལ་ཐྔོན་ཏེ། 

སིང་ནས་བརེ་བའི་ཕ་ཡུལ་དང་གཡག་

ཆུང་ལ་ཁ་བྲལ་ནས་སྔོབ་གྲྭར་སྔོང་མྔོད། འྔོན་ཀང་

གནས་གང་དུ་ཕིན་ཡང་ངས་ངེད་ཚང་གི་གཡག་ཆུང་སིང་རེ་དེ་

སེམས་ཁྔོང་ནས་དུས་གཏན་དུ་བརེད་ཐབས་མི་འདུག

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རྫྔོང་ཆ་ཚང་སྔོབ་ཆུང་གཉིས་པའི་

ལྔོ་རིམ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

•ཕག་མྲོ་སྐྱིད•

ཕ་སྐད་ནི་བིའུ་ཆུང་ཅོ་ཀས་རྩྭ་ཐང་ལ་ཕུལ་པའི་སྙན་ཚིག་

དང་། ཁུ་བྱུག་སོན་མོས་ནགས་ཀླུང་ལ་གནང་བའི་གཞས་ཆུང་། 

ད་དུང་མགོ་ནག་བོད་པར་བླངས་པའི་གླུ་སྐད་ཀི་ཐོག་མ་རེད། 

སོབ་གོགས་ཚོ། ཕ་སྐད་ནི་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་གི་འཕེལ་ཁ་དང་གོ་

ནས་སྲན་གསུམ་གི་ཉིང་བཅུད་ཡིན་པས་འུ་ཅག་གི་ཕ་ནོར་ལྟ་བུ་

ཡིན། 

ཕ་སྐད་ནི་སྒྲུང་ལེའུ་བོན་གསུམ་གི་བཞུད་ལམ་དང་དབངས་

གསལ་སོ་བཞིའི་གཤོག་རླབས་ཡིན་ལ། ཕ་སྐད་ནི་བཅུ་ཕྲག་རིག་

གནས་ཀི་གད་རྒྱངས་དང་གིང་རེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་དཔའ་གདེང་

གི་གཟི་བིན་ཡིན་པས། སོབ་གོགས་ཚོ། ང་ཚོས་རང་གི་སྲོག་ལྟར་

གཅེས་འཛིན་བ་དགོས།

ཕ་སྐད་ནི་སྲིད་པ་ཆགས་གླུའི་འགྱུར་ཁུགས་ཀི་མཆོད་

དབངས་དང་ཨ་ཁུ་སོན་པའི་བློ་གོས་ཀི་གཟི་འོད་ཡིན་པས། 

ཉམས་མེད་ཀི་ལང་ཚོ་རྒྱས་པར་སོན། ཕ་སྐད་ནི་ངེད་ཅག་བེས་

ཡུལ་འགིམ་དུས་ཀི་གནས་མལ་དོན་མོ་དང་། མུན་པའི་ཁོད་དུ་

ངེད་ཅག་ལ་ལམ་ཕོགས་སོན་པའི་སྒོན་མེ་ཡིན་པས། མི་རིགས་

ཤིག་གི་འཛུམ་མདངས་དང་གླུ་སྐད་མེད་ཀང་ཆོག་མོད། འོན་

ཀང་། སྐད་དང་ཡི་གེ་མེད་མི་རུང་ཕིར། ངས་མི་རིགས་གཅིག་

པའི་གོགས་པོ་ཁོད་ལ་ཕ་སྐད་ཀི་གཞས་ཆུང་འདི་ཕུལ་པ་ཡིན།

བན་སགས་བོན་གསུམ་མཐུན་གྱུར་ཅིག།

སྲིད་འབོར་རིག་གསུམ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་བདེ་གྱུར་ཅིག།

ཕ་སྐད་གཙང་མ་ཁི་ལོར་ཤོག། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁི་ཀ་རྫྔོང་མི་རིགས་བཅའ་སྔོད་སྔོབ་གྲྭའི་

དམའ་འབྲིང་དང་པྔོའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ།

•འཇམ་དབྱངས•

དགུན་རྒྱ་སག་འདྲ་བྔོ་ཕར་སྔོང་བ་དང་བསྟུན། མཛེས་སྡུག་ཡིད་

དུ་འྔོང་བའི་དཔིད་ཀི་དཔལ་མྔོ་ཡང་དལ་གིས་སེབས་སྔོང་། 

དུས་འདིར། སྤིན་གི་མེ་ཏྔོག་གིས་འཛིན་མའི་ལྟྔོ་བར་བྱབ་ཁྲུས་

ཡང་ཡང་བྱས་པ་ན། རྩྭ་དང་རི་ཤིང་སྔོགས་རང་བྱུང་སྐེ་དངྔོས་ཀི་

ཚོགས་ལ་གསྔོན་ཤུགས་རྒྱས་ཤིང་སྐེས་སྔོབས་ཀི་དཔལ་འབར་བཞིན་

ཡྔོད། མཛེས་པའི་ནེའུ་གསིང་གཡུ་ཡི་མདྔོག་ལྟར་སྔོ་ལ་མེ་ཏྔོག་སྣ་

ཚོགས་ཁ་ལམ་མེར་བཞད་པའི་ཁྔོད་དུ། རྐང་དྲུག་བུང་བས་འཕུར་

ལིང་གི་གར་ལ་རྔོལ་ཞྔོར་དར་དིར་གི་གླུ་དབྱངས་ལེན་བཞིན་ཟེའུ་

འབྲུའི་བཅུད་ལ་ཚིམ་མེད་དུ་ལྔོངས་སུ་སྤྱྔོད་ཅིང་། རྟ་ནྔོར་ལུག་གསུམ་

ཀུན་གིས་ཞིམ་མངར་ལན་པའི་རམ་དཀར་རྩྭ་མཆྔོག་ཅི་དགར་ལྔོངས་

སུ་སྤྱྔོད་བཞིན་ཡྔོད། སྔོ་སངས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་བྱ་བྱིའུས་གྲེ་

འགྱུར་བར་མེད་དུ་སྒྔོག་ཅིང་། ཁུ་བྱུག་སྔོན་མྔོའི་གསུང་དབྱངས་

སན་མྔོས་ས་གཞི་གཉིད་ལས་སྔོང་བཞིན་ཡྔོད།  དཔིད་ཀི་དུས་

འདིར་དགུན་སྐེལ་དུ་ཆས་པའི་འདབ་ཆགས་ཀི་ཚོགས་ཀང་ཕིར་

སེབས་འྔོངས།  ལྗྔོན་ཤིང་ཀུན་ལ་ལྔོ་འདབ་གསར་བ་རྒྱས་ཤིང་དགུན་

ཟླ་རིང་མྔོར་གཉིད་དུ་ཡུར་བའི་སྐེ་དངྔོས་ཚོགས་ཀིས་རབ་རིབ་ཀི་

སྤྱན་ཟུང་ཆེས་ཆེར་ཕེ་བར་མ་ཟད་ལྔོ་འདབ་དལ་བུར་གཡྔོ་ཞིང་དིྲ་

བསུང་ཕྔོགས་ཀུན་ཏུ་ཁབ།  

དཔིད་དཔལ་ནི་ཇི་འདྲའི་མཛེས་སྡུག་ལན་པ་ཞིག་རེད་ཨང་།  

དཔིད་དཔལ་ནི་བླྔོ་རིག་གསལ་ལ་སྤྱང་གྲུང་ལན་པའི་གསར་སྐེས་ཀི་

བུས་པ་ཞིག་དང་འདྲ་ཞིང་།  གཅེས་སུ་འྔོས་པའི་དཔིད་དཔལ་གིས་

འཇིག་རེྟན་གི་སྐེ་འགྲྔོ་ཡྔོངས་ལ་འཛད་མཐའ་མེད་པའི་སྤྔོ་སྐིད་དང་

གསྔོན་ཤུགས་ཚད་མེད་བསྩལ་ཡྔོད་དྔོ།།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་ཏེ་རྫྔོང་མི་རིགས་སྔོབ་འབྲིང་གཉིས་པའི་

ལྔོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ། 

•བསྲོད་ནམས་ལྷ་མྲོ•

ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན།

•རྟ་རྲོ•

པར་ལེན་མཁན།

•བཀྲ་ཤྱིས•
ཨང 848 པ།



ཤྱིང་ཏྲོག་ངང་ལག་མར་འབྲས་

བུ་ཡྲོད་དམ། 

ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཟ་བཞིན་པའི་

ཤིང་ཏྔོག་ངང་ལག་མར་འབྲས་བུ་

མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མི་རྣམས་

ཀིས་དུས་ཡུན་རིང་བྔོ ་ཞིག་ལ་

གདམ་གསེས་དང་གསྔོ་འདེབས་

བརྒྱུད་དེ་ལེགས་བཅྔོས་བྱས་པའི་

གྲུབ་འབྲས་རེད།  

གདྔོད་མའི་རི་སེྐས་ཤིང་ཏྔོག་

ང ང ་ ལ ག ་ མ འི ་ ན ང ་ དུ ་ ཅུ ང ་

མཁེགས་པའི་འབྲས་བུ་མང་བྔོ་

ཡྔོད་སབས། ཟྔོས་ན་སབས་བདེ་

ཞིག་མིན་པ་དང་། མི་རྣམས་ཀིས་

དུས་ཡུན་རིང་བྔོ ་ཞིག་ལ་གསྔོ ་

འདེབས་དང་གདམ་གསེས་བྱས་

མཐར། རི་སྐེས་ཤིང་ཏྔོག་ངང་ལག་

མར་རང་ནས་འགྱུར་བ་བྱུང་སེ། 

ཤིང་ཏྔོག་གི་ནང་སིང་དུ་འབྲས་

བུ་མེད་པར་གྱུར་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་

ཚོས་མཐྔོང་བའི་ཤིང་ཏྔོག་ངང་

ལག་མའི་ནང་གི་ནག་ཐིག་དེ་

དག་ནི་འབྲས་བུར་འགྱུར་བ་བྱུང་

རེས་ཀི་རེས་ཤུལ་ཡིན་པ་རེད། 

དགུན་གྲོ་དཔྱིད་ཀར་མྱི་འདེབས་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི།

ནམ་ཟླ་དེ་འདྲའི་མི་འཁགས་

པའི་བྱང་ཕྔོགས་ས་ཁུལ་ལ་མཚོན་

ན། སྔོན་ཁར་དགུན་གྲྔོ་འདེབས་

པའི་སྔོལ་ཆགས་འདུག གལ་ཏེ་

དགུན་གྲྔོ་དེ་དཔིད་ཀར་བཏབ་

པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། དབྱར་

ཧྲིལ་བྔོར་གཟུགས་སེྐ་བ་ལས་མེ་

ཏྔོག་མི ་བཞད་པའམ་ཡང་ན་

བཞད་འཕིས་ནས་ཐྔོན་ཚད་ཇེ་

ཉུང་དུ་འགྲྔོ་སིད་པ་དང་། ཐ་ན་

སྔོན་བསྡུ་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་སིད། 

མ་གཞིར་དགུན་གྲྔོར་མེ་ཏྔོག་མ་

བཞད་པའི་ཡར་སྔོན་ལ་ངེས་པར་

དུ་དུས་ཡུན་རིང་བྔོར་དྲྔོད་ཚད་

དམའ་མྔོར་བརེྟན་ནས་སྐེ་དགྔོས་

པ་ཞིག་དང་། དེ་ལྟར་ན་འབྲས་བུ་

གྲུབ་བྱེད་ཀི་གང་བུའི་གྲུབ་ཆ་ད་

གཟྔོད་ཁ་ཕྲལ་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་

ཤེས་བྱ་ཕྲན་ཚེགས་། ལ“དཔིད་འགྱུར”གི ་སྣང་

ཚུལ་ཞེས་འབྔོད། འྔོན་ཀང་དཔིད་

ཀར་བཏབ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་རེ་བ་ཡེ་

ནས་སྐྔོང་མི་ཐུབ་པས། དཔིད་

ཀར་དགུན་གྲྔོ་མི་འདེབས་པ་ཡིན་

ནྔོ། །

 ཀེའུ་བྲེགས་ནའང་སླར་སྐེ་སླ་

བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི། 

ཀེའུ་ནི་རང་རྒྱལ་དུ་དམིགས་

སུ་ཡྔོད་པའི་སྔོ ་ཚོད་ཅིག་ཡིན་

ཞིང་། ཆ་རྐེན་འཛོམས་པའི་ཚེ་ན། 

ལྔོ་གཅིག་གི་དུས་ཚིགས་བཞི་བྔོར་

ཟ་ཐུབ་པ་རེད། ཀེའུ་བྲེགས་རེས་

མྱུར་བ་མྱུར་ཏུ་སར་སྐེ་སིད། རྒྱུ་

མཚན་ནི་ཀེའུ་ཡི་ཡུ་རྐང་ནང་དུ་

འཚོ་བཅུད་མང་བྔོ་གསྔོག་ཉར་

བྱས་ཡྔོད་ལ། ད་དུང་ཀེའུ་ཡི་ལྔོ་

མ་སྐེ་ཚད་ཤིན་ཏུ་མགྔོགས་པས། 

ཀེའུ་ལྔོ་བྲེགས་ནའང་དེས་སྔོན་ལ་

གསྔོག་ཉར་བྱས་ཡྔོད་པའི་འཚོ་

བཅུད་ལ་བརེྟན་ནས་སར་སེྐ་སིད།

མཐྲོ་སྒང་གྱི་སྐེ་དངྲོས་དག་གྱི་ 

གཟུགས་གཞྱི་ཐུང་བའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ཅྱི། 

མཐྔོ་སང་གི་སེྐ་དངྔོས་ཞེས་

པ་ནི་མཐྔོ་སང་ངམ་རི ་མཐྔོན་

པྔོའི་སེང་སེྐ་ཡྔོད་པའི་སེྐ་དངྔོས་

ལ་གྔོ་ཞིང་། ས་ཁུལ་དེ་དག་ནི་ས་

བབ་མཐྔོ་ཞིང་དྲྔོད་ཚད་དམའ་བ། 

རླུང་ཤུགས་ཆེ་བ། ཉི་འྔོད་ཁྔོད་ཀི་

སྨུག་ཕིའི་འྔོད་ཐིག་མཐྔོ་རེྐན་མཐྔོ་

སང་གི་སྐེ་དངྔོས་ཀི་ཡུ་རྐང་དག་

ལྟྔོས་བཅས་སུ་ཐུང་ཞིང་སྦྔོམ་པས། 

དྲག་རླུང་འགྔོག་པའི་ཁད་ནུས་

ལན། དེ་ལས་གཞན། མཐྔོ་སང་གི་

སྐེ ་དངྔོས ་ཁྔོད ་མངར་བཅུད་

འབྔོར་ཆེན་འདུས་སབས། དྲྔོད་

ཚད་གྔོར་ཐིག་མན་གི་ཧྲེ་ཧྲི་ཏུའུ་

བཅུ་ཕྲག་འགར་སེབས་ནའང་

སར་བཞིན་འཚོ་ཐུབ། 

 

བར་མཚམས་རྔོམ་སྒིག་པ།

མཁའ་འབུམ་ཡག

མཛེས་རིས་བཀྔོད་སྒིག་པ།

ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད།

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་། 

•ཨ་འབུམ་གྱིས་བསྒྱུར•


