
 ལུའུ་ཞུན་གྱིས་ལ1ོ2སྟེང་སན་ཝྟེ་དཔྟེ་ཁང་དུ་དཔྟེ་ཆ་ཀགོ་སྐབས། ཕ་རྒན་ལ་ནད་ཅྱིག་ཕགོ་སྟེ་མལ་

སར་ལྷུང་ཞྱིང་།  ནུ་བ་ོགཉྱིས་ཀ་ད་དུང་ལ་ོན་ཆུང་བས་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་འགན་འཁྱི་ལྱི་མ་ོདྟེ་རང་ཤུགས་

ཀྱིས་ལུའུ་ཞུན་གྱི་ཕྲག་སྟེང་དུ་ལྷུང་།  ལུའུ་ཞུན་གྱིས་རྒྱུན་པར་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་དངསོ་པ་ོགཏའ་འཇགོ་ཁང་

དུ་ཁྟེར་ནས་གཏའ་མར་བཞག་སྟེ་སྨན་ཉ་ོབ་དང་།   སབོ་གྲྭ་གལོ་ནས་ཁྱིམ་དུ་ལགོ་མ་ཐག  ཨ་མར་

རགོས་བྱས་ཏྟེ་ཁྱིམ་ལས་ལས་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རྟེད།   

ལུའུ་ཞུན་ཉྱིན་རྒྱུན་དྟེ་ལྟར་ལས་ཀས་མནར་ནས་ངལ་གསོ་ཁོམ་ཞྱིག་གཏན་

ནས་མྟེད་པ་དང་།  ཐྟེངས་ཤྱིག་ལ།  ལུའུ་ཞུན་སབོ་ཁྱིད་ཀྱི་རྟེས་སུ་ལུས་པས།  

དགྟེ་རྒན་གྱིས་སྐནོ་བརདོ་ནན་མ་ོཞྱིག་བྱས་བྱུང་།  ལུའུ་ཞུན་གྱིས་ལྷག་

བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་དགྟེ་རྒན་གྱི་སྐནོ་བརདོ་དང་ལྟེན་བྱས་ཏྟེ།   བ་ོ

ཐག་རྦད་ཆོད་ངང་རྟེས་ཕོགས་ནས་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་རྟེས་སུ་མྱི་ལུས་

པའྱི་སྟེམས་ཐག་བཅད་ཅྱིང་། གྱི་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་སོྒག་ཙའེྱི་གཡས་

ཕགོས་ཀྱི་གྲུ་ཟུར་དུ“སྔ”ཞྟེས་ཡྱིག་འབྲུ་ཧ་ཅང་གསལ་བོ་ཞྱིག་བརསོ་ཏྟེ།   

རྟེས་ཕགོས་ནས་རང་ཉྱིད་རྟེས་སུ་མྱི་ལུས་པར་སྔ་དགསོ་པ་དང་།  བྱ་བ་

གང་ཞྱིག་སྒྲུབ་སྐབས་སྔ་དགསོ་པ།  ཉྱིན་རྒྱུན་སྔ་དགསོ་པར་གསལ་འདྟེབས་བྱས།  དྟེ་

ནས་བཟུང་།   ལུའུ་ཞུན་སབོ་གྲྭར་ཕྱི་འབོྱར་གཏན་ནས་བྱས་མ་མངོ་བ་རྟེད།    

རྟེས་སུ། ལུའུ་ཞུན་ལ་དུས་ཚདོ་ཚ་ེསགོ་ལྟར་གཅྟེས་འཛནི་བྱྟེད་པའྱི་གམོས་གཤྱིས་ཤྱིག་རྒྱུད་ལ་

ཆགས་སངོ་།   ཁསོ་བཤད་རྒྱུར།   “ཨ་རྱི་པས་དུས་ཚདོ་ནྱི་གསྟེར་དང་མཚུངས་ཞྟེས་ཟྟེར་གྱིན་འདུག 

འནོ་ཀང་ངས་བསམས་ན་དུས་ཚདོ་ནྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ཚ་ེསགོ་དང་འདྲ་བ་རྟེད།  གལ་ཏྟེ་དནོ་མྟེད་ལ་གཞན་

གྱི་དུས་ཚདོ་འཕྲ་ོབརླག་ཏུ་བཏང་ན།  དྟེ་ནྱི་རྒྱུ་ནརོ་གྱི་ཆྟེད་དུ་གཞན་གྱི་སགོ་འཕྲགོ་པ་དང་གཅྱིག་

མ ཚུ ང ས ་ མྱི ན ་ ན མ ” ཟྟེ ར །    

དྟེར་བརྟེན།  ལུའུ་ཞུན་གཞན་

གྱི་བཟང་ངན་བཤད་རྒྱུར་དགའ་བའྱི་མྱི་ལ་ཧ་ཅང་སུན་ཞྱིང་།   ཁསོ་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ནས་ཁམོ་པ་མྟེད་

དུས།  གལ་ཏྟེ་མྱི་ཞྱིག་ཁ་ོརང་བཙལ་ཏུ་འངོས་ནས་དནོ་མྟེད་ཀྱི་ཁ་བརྡར་ཞུགས་ཚ།ེ   འབྟེལ་འདྲྱིས་ཇྱི་

འདྲ་ཟབ་པའྱི་གོགས་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་རུང་།  ཁསོ་འཛམེ་དགོས་ཅྱི་ཡང་མྟེད་པར་སའོྱི་ཕྱིར་སྐདོ་སྱིད།   

1902ལརོ།  ལུའུ་ཞུན་གྱིས་གས་ོརྱིག་སྦྱངས་ནས་མྟེས་རྒྱལ་སྐབོ་པའྱི་འདུན་པ་བཅངས་ཏྟེ་ལྗར་

པན་གྱི་ཞན་ཐའྟེ་གས་ོརྱིག་ཆྟེད་ལས་སབོ་གྲྭར་ཞུགས།  ཐྟེངས་ཤྱིག་གྱི་ཕྲ་སྱིན་རྱིག་པའྱི་སབོ་ཁྱིད་གལོ་

ལ་ཉྟེ་སྐབས།  དགྟེ་རྒན་གྱིས་ཚརོ་བ་ཉམས་འདུག་པའྱི་ཀྲུང་ག་ོཔ་སྐརོ་ཞྱིག་རུབ་

འཚགོས་བརྒྱབ་སྟེ།  ལྗར་དམག་གྱིས་ཀྲུང་ག་ོཔ་དམར་གསདོ་གཏངོ་བཞྱིན་

པའྱི་སྐབས་དནོ་ཟྱིན་ཐ་ོགགོ་བརྙན་ཞྱིག་བསན་པ་རྟེད།  གགོ་བརྙན་

བསན་ཚར་རྟེས།  ལྗར་པན་གྱི་སབོ་མ་ལ་ལས་ལག་པ་ཡར་བསྒྟེངས་

ཏྟེ“ཁྱི་ལ་ོཤགོ”ཅྟེས་ཁ་གཡང་བསྒགས་པ་དང་།  དྟེས་ལུའུ་ཞུན་གྱི་རྒྱལ་

གཅྟེས་ཀྱི་སྟེམས་ལ་ན་ཟུག་དྲག་པ་ོཞྱིག་བསངས་པ་རྟེད།  

 དནོ་རྐྟེན་དྟེ་བྱུང་རྟེས། ལུའུ་ཞུན་གྱི་སྟེམས་སུ་གས་ོརྱིག་གྱིས་མྟེས་

རྒྱལ་སྐབོ་མྱི་ཐུབ་པ་དང་།  ཆྟེས་གལ་འགངས་ཆྟེ་བ་ནྱི་མྱི་རྣམས་ལ་འབདོ་

སྐུལ་བཏང་སྟེ་བསམ་བ་ོབསྒྱུར་རྒྱུ་དྟེ་ཡྱིན་ལ།  བསམ་བ་ོསྒྱུར་བྱྟེད་ནྱི་རྱིག་རྩལ་ཡྱིན་པར་

ངྟེས་ཤྟེས་འདྲངོས་ཤྱིང་།   དྟེ་ནས་བཟུང་གས་ོརྱིག་བསྐྱུར་ཏྟེ།  རྩམོ་རྱིག་སྦྱང་རྒྱུའྱི་སྟེམས་ཐག་བཅད།  

ཁོང་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྩོམ་རྱིག་བརྩམས་ཆོས་ལ་བརྟེན་ནས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་གོ་རོགས་མཐོ་རུ་འདྟེགས་

པའྱི་འདུན་པ་བཅངས། 

 དྟེ་ནས་བཟུང་།  ལུའུ་ཞུན་གྱིས་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྱིག་གནས་ཀྱི་འཐབ་རར་བརྟེན་ནས་

ཀྲུང་ག་ོཔ་རོངས་གཉྱིད་ལས་བསང་བར་མྱི་ཚ་ེགང་བའོྱི་ནུས་པ་ཕུལ་

པ་རྟེད། 
པར་ངོས་འདིའི་རོམ་སྒིག་པ།  •མཁའ་འབུམ་ཡག•

གཅིག   སློབ་མར་དགའ་ཞེན་བྱས་ན་འཆམ་མཐུན་གི་དགེ་

སློབ་འབེལ་བ་འཛུགས་པར་ཕན་ཐློགས་པ། 

བྱྱིས་བོ་ནྱི་དྭངས་ཤྱིང་གསལ་བའྱི་ཤྟེལ་གཟུགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཕྱིར།  བྱམས་བརྩྟེ་ནྱི་ན་ཆུང་སོབ་མ་ཚང་མའྱི་སྟེམས་ཁམས་

ལ་མཚོན་ན་མྟེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། འཛིན་གྲྭའྱི་བདག་

གཉྟེར་དོ་དམ་གྱི་བྱ་བ་དྟེ་ཐོག་མར་བྱམས་བརྩྟེ་ནས་མགོ་བརྩམ་

དགོས་ཤྱིང་།  འཛིན་བདག་གྱིས་བྱམས་བརྩྟེའྱི་ས་བོན་སོབ་མའྱི་

བསམ་བོའྱི་ཞྱིང་ས་རུ་རྱིས་མྟེད་དུ་གཏོར་ནུས་ཚེ། དགྟེ་སོབ་བར་

ཕན་ཚུན་ལ་རྒྱུས་ལོན་གྱི་ནུས་པས་བརྩྟེ་སྟེམས་ཟབ་མོ་ཞྱིག་

ཆགས་ཐུབ་ལ། དྟེ་ལས་ལོག་སྟེ་སོབ་མར་དོ་ཁུར་མྱི་བྱྟེད་ཅྱིང་

བརྩྟེ་སྟེམས་དབྟེན་པའྱི་དགྟེ་རྒན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ། སོབ་གསོའྱི་བྱ་

བའྱི་སྱིང་བོ་ཅྱི་ཡྱིན་ལ་དུས་གཏན་དུ་རོལ་མོང་བྱྟེད་ཐབས་བལ་

ཏྟེ། བྱམས་བརྩྟེ་ནྱི་ངྟེས་པ་དོན་གྱི་སོབ་གསོའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ལ་བྱམས་བརྩྟེ་མྟེད་ན་

ཐབས་ལམ་དྟེའང་ལྟེགས་

འགྲུབ་འབྱུང་དཀའ།  དྟེ་

བས་བདག་གྱིས་བསམས་ན་དགྟེ་རྒན་སུ་དང་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཡང་དགྟེ་སོབ་བར་འཆམ་མཐུན་གྱི་འབྟེལ་བ་ཞྱིག་གཟུགས་ཐུབ་

ཚེ།  སོབ་མས་དགྟེ་རྒན་གྱི་སོབ་གསོ་དང་ལྟེན་བྱྟེད་སྱིད་པ་དང་། 

ཞོར་ནས་འཛིན་བདག་གྱི་བྱ་བ་དྟེ་ཡང་ལྟེགས་པོ་ཞྱིག་འཁོངས་

སྱིད། 

གཉིས།  བྱམས་བརེ་ནི་སློབ་མའི་རེས་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་བསྒྱུར་

བའི་ཐབས་ལམ་ལེགས་པློ་ཞིག་རེད།     

དགྟེ་རྒན་ནྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་མ་རྱིག་པའྱི་རོངས་པ་སྟེལ་

མཁན་དང་ལྟེགས་ལམ་དུ་འཁྱིད་མཁན་ཡྱིན་ཞྱིང་། སོབ་མར་

བརྩྟེ་སྟེམས་བཅང་རྒྱུ་ནྱི་དགྟེ་རྒན་གྱི་བྱ་བའྱི་གཙོ་གནད་ཅྱིག་

ཡྱིན་པས། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྷད་མྟེད་པའྱི་བྱམས་བརྩྟེ་དྟེ་སོབ་མ་

ཡོངས་ལ་རྱིས་མྟེད་དུ་སྦྱྱིན་པ་ཡྱིན་ཕྱིན།  རྐྟེན་གཞན་གྱི་བར་

ཆད་མྟེད་པས་ན་ཆུང་སོབ་མ་ཚོའྱི་ཚོར་འདུ་ཡང་ཧ་ཅང་སྐྟེན་ཏྟེ། 

དགྟེ་རྒན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་བྱ་སྤོད་ལས་སོབ་མ་རང་ཉྱིད་ལ་

བསམ་པ་རྣམ་དག་གྱིས་སྟེམས་ཁུར་དང་རོགས་རམ་བྱྟེད་ཀྱིན་

ཡོད་མྟེད་དྟེ་དྟེ་མ་ཉྱིད་དུ་ཚོར་ཅྱིང་།  གལ་སྱིད་དགྟེ་རྒན་གྱི་བརྩྟེ་

སྟེམས་ཚོར་བར་གྱུར་ཚེ། སོབ་མས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྤོ་སྟེམས་

འཁོལ་བའྱི་ངང་དགྟེ་རྒན་གྱི་སོབ་གསོ་དང་མཛུབ་སོན་དང་

ལྟེན་བྱྟེད་ངྟེས།  ལྷག་པར་དུ་རྟེས་ལུས་ཀྱི་སོབ་མ་དག་ལ་མཚོན་

ན་དགྟེ་རྒན་གྱི་བྱམས་བརྩྟེ་ནྱི་ཁངས་ཤུལ་གྱི་ཉྱི་མ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པས།  ཁོ་ཚོར་བྱམས་བརྩྟེའྱི་དྲོད་ཁོལ་བསྩལ་ན་རྟེས་ལུས་ཀྱི་

བསམ་བོ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱྟེད་པར་ཕན་ཐོགས་ངྟེས་ཅན་ཡོད་དོ།། 

གསུམ།  སློབ་ཕྲུག་དག་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆློས་ལ་

དློ་སྣང་དང་རློགས་རམ་བྱེད་པ།

སོབ་མ་རྟེ་རྟེར་རང་ཉྱིད་ལ་ཁད་ཆོས་རྟེ་ཡོད་པས། སོབ་མའྱི་

གནས་ཚུལ་ལ་གཞྱིགས་ཏྟེ་བརྩྟེ་བས་བསྐང་དགོས་པ་ལས་ཚང་

མར་བྱྟེད་ཐབས་གཅྱིག་སྤོད་མྱི་རུང་།  སོབ་མ་ལ་ལའྱི་གཤྱིས་ཀ་

འཇམ་པས་དགྟེ་རྒན་གྱིས་བྱམས་བརྩྟེའྱི་སོབ་སོན་མང་དུ་གནང་

སྟེ། སྐུལ་ལག་གཏང་དགོས་པ་དང་། རྩྟེད་དགའ་ཆྟེ་བའྱི་སོབ་

མར་ཡང་དྟེར་བསྟུན་སོས་གཟབ་ནན་དང་ཡར་ཐོན་གྱི་ཕོགས་

སུ་སྐུལ་ཏྟེ། སོབ་མ་རྟེ་རྟེའྱི་གནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་བརྩྟེ་

སྟེམས་བཅང་དགོས་པ་ལས། ཕོགས་ཞྟེན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་གཏན་ནས་

ཡོད་མྱི་རུང་། 

བཞི།  དགེ་སློབ་བར་བརི་བཀུར་དང་ཡིད་ཆེས་ཀི་འབེལ་བ་

ཞིག་གཟུགས་དགློས།

དགྟེ་རྒན་གྱིས་བྱ་བའྱི་གོ་རྱིམ་ཁོད་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སོང་

གྱིས་སོབ་ཁྱིད་བྱྟེད་ཐབས་དྟེ་སོབ་མའྱི་བོ་ཁ་དང་འཚམ་པར་

བྱས་ནས། སོབ་མར་བརྩྱི་འཇོག་དང་རྒྱུས་ལོན་བྱས་ཏྟེ་སོབ་མའྱི་

གསར་གཏོད་ཀྱི་བསམ་བོར་རྒྱབ་སྐོར་བྱ་དགོས་ཤྱིང་།  སོབ་མའྱི་

ཡྱིད་ཆྟེས་དང་སྱིང་སོབས་ལ་བཀག་འགོག་མྱི་བྱྟེད་པར་ལྷག་

བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་སོབ་མ་ལ་འབྟེལ་འདྲྱིས་དང་རོགས་རམ། 

རྒྱབ་སྐོར་བྱ་དགོས།

མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆྟེན་ཐུན་རྱིན་རོང་དབྱྱི་ཧྥ་ུ

མྱི་རྱིགས་སོབ་འབྱིང་།  

·ལྷ་ལུང་ཀླུ་རྒྱལ·

མཚོ་སྔོན་ཟྱི་ལྱིང་།  · ཨ་འབུམ·



སློབ་གློགས་ཚོ་ཁློར་ཡུག་མི་འདྲ་བ་གང་རུང་དུ་འཚོ་བ་རློལ་

གིན་ཡློད་དེ། དཔེར་ན།  རང་ཁིམ་གི་ཁློར་ཡུག་ཏུ་བིས་དུས་ཀི་

འཚར་ལློངས་དང་ད་ལྟའི་འཚོ་བ། སློབ་གྲྭ་རུ་སློབ་སྦློང་གི་གནས་

ཚུལ་སློགས་ཟུར་མི་འདྲ་བ་གང་རུང་ནས་རིགས་མི་འདྲ་བའི་འཚོ་

བ་རློལ་བཞིན་ཡློད། འློ་ན་ཇི་ལྟར་བས་ན། ད་གཟློད་རང་ཉིད་འཚོ་

སློད་བེད་སའི་གནས་སམ་བེས་ཡུལ་གི་སྣང་བརྙན་ཇི་བཞིན་དུ་

ཞིབ་འབི་བ་ཐུབ་ཅེ་ན།

༡.ཁོར་ཡུག་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་པའི་ཟུར་སྣེ་ནས་བཟུང་སྣེ་

གོ་རིམ་བཞིན་ཞིབ་འབི་བྱྣེད་པ།

བི་བའི་ཁློར་ཡུག་ཇི་བཞིན་དུ་ཐློན་པ་དང་། ཁ་གསལ་སློས་ཕ་

རློལ་པློར་ངློ་སྤློད་བ་ཐུབ་པའི་རློམ་ཡིག་ལེགས་པློ་ཞིག་ཡློང་ཆེད། 

ཐློག་མར་ཁློར་ཡུག་ལ་ལྟ་ཞིབ་བེད་པའི་ཟུར་སྣེ་བཟང་བློ་ཞིག་

འདེམ་པ་དང་། དེ་ནས་ཁློར་ཡུག་གི་རྣམ་པར་གློ་རིམ་ཡློད་པ་དང་

ཞིབ་ཆ་ལྡན་པའི་སློ་ནས་ལྟ་ཞིབ་བས་རེས། རིམ་པ་ལྟར་ཞིབ་འབི་

བ་དགློས། ལྟ་ཞིབ་བེད་པའི་གནས་ཞེས་པ་ནི་ཁློར་ཡུག་ལ་ཟུར་ངློས་

གང་རུང་ནས་ལྟ་ཞིབ་བེད་སའི་གནས་ལ་གློ ང་ཚོས་བདམས་ཟིན་

པའི་བི་བའི་ཁློར་ཡུག་གི་ཟུར་ངློས་མ་འདྲ་ན། ལྟ་ཞིབ་བས་པའི་

ཁློར་ཡུག་ཀང་མི་འདྲ་བས། ཁློར་ཡུག་ཞིབ་འབི་བས་པའི་རློམ་ཡིག་

ལེགས་པློ་ཞིག་འབི་ཚེ། ཐློག་མར་ཁློར་ཡུག་ལ་ལྟ་ཞིབ་བེད་སའི་

ཟུར་སྣེ་བཟང་བློ་ཞིག་གདམ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེའློ།།

༢.ཁོར་ཡུག་གི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་

བི་དགོས།

སྤིར་ཁློར་ཡུག་ཅིག་ཞིབ་འབི་བ་ན། རང་ཉིད་ཀི་མཐློང་སྣང་

ཡློད་ཚད་བི་དགློས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་

དེ་ལྟར་ཇི་བཞིན་དུ་བིས་ན། རློམ་ཡིག་དེ་ཉློག་པློར་འགྱུར་འགློ། དེ་

བས། ཁློར་ཡུག་ཞིབ་འབི་བེད་སྐབས། 

གཙོ་བློ་བི་བའི་ཁློར་ཡུག་གི་ཁད་

ཆློས་གཞིར་གཟུང་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ། ཁློར་ཡུག་གི་ཁད་ཆློས་ཞེས་པ་

ནི་ཁློར་ཡུག་གནས་སའི་ཁད་པར་ཅན་གི་གནས་སམ་གཞན་དང་

མི་མཚུངས་པའི་འབུར་ཐློན་གི་ཆ་ལ་གློ  དེ་བས། ཁློར་ཡུག་གི་ཁད་

ཆློས་གཙོར་བཟུང་ན། ཁློར་ཡུག་ཞིབ་འབི་ཁློད་ཁད་ཆློས་འབུར་དུ་

འཐློན་ཐུབ། གཤམ་དུ་ཁློར་ཡུག་ཞིབ་འབི་བས་པ་ཅུང་ལེགས་པའི་

སྦངས་རློམ་ཞིག་འགློད་པ་ལ།

ང་ཚོའི་སློབ་ཁང་།  
ནོར་བཟང་དཔལ་མོ།            

ང་ཚོའི་འཛིན་གྲྭ་ལ་འཁློབས་ཡངས་པ་དང་འློད་གསལ་བ། 

གལ་དག་པའི་སློབ་ཁང་ཞིག་ཡློད། དེ་ནི་སློབ་མ་ཚོའི་སློབ་སྦློང་

བེད་སའི་གནས་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན།

སློབ་ཁང་ནང་དུ་འཛུལ་མ་ཐག མིག་ལམ་དུ་འཆར་འློངས་པ་

ནི་ནག་ཐིང་ངེར་འདུག་པའི་སློ་སམ་ཆེན་པློ་དེ་རེད། ང་ཚོས་དེ་

ལས་ཉིན་རེར་རིག་གནས་ཤེས་བའི་ཉིང་བཅུད་སྡུད་ལེན་བས་ཏེ། 

བློ་རིག་གི་སློ་མློ་ཆེས་ཆེར་འབེད་བཞིན་ཡློད། སློ་སམ་དེའི་སེང་དུ་

ཚོན་ལྡན་གི་བརྙན་འཕིན་ཞིག་བཀལ་ཡློད་པ་ལས་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་

སྐློར་ལ་སློབ་སྦློང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་གི་གསར་འགྱུར་ལ་བལྟ་

ཐུབ། སློ་སམ་མདུན་གི་ཁིད་ཅློག་སེང་དུ་ས་སྨྱུག་དང་གསུབ་བེད་

སློགས་གལ་དག་པློའི་ངང་ནས་བཞག་འདུག ཁིད་སེགས་མདུན་དུ་

ང་ཚོ་སློབ་མ་རྣམས་ཀི་མདུན་ཅློག་དང་རྐུབ་སེགས་ནམ་ཡང་གལ་

འགིག་པར་བསྒིགས་ཡློད་ལ། དེ་དག་གཞུང་སར་གསུམ་དང་

འཕེད་སར་དྲུག་ལྟར་བས་ནས་སློབ་ཁང་མཛེས་པར་བརྒྱན་འདུག 

ཅློག་ཙེ་རེ་རེ་ཤིང་གྲུ་ཆུང་ཆུང་རེ་དང་མཚུངས་ཤིང་། ང་ཚོ་དེ་ལ་

བསད་ནས་ཤེས་བའི་རྒྱ་མཚོའི་འཇིངས་སུ་སྐློད་བཞིན་ཡློད།

སློབ་ཁང་གི་གང་ངློས་སུ་སློ་རི་བྱུགས་ཡློད་པ་དེས་སློ་ལྗང་

ལྗང་གི་ནེའུ་གསིང་དུ་བསད་ཡློད་པ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་སེར། གང་

ངློས་ན“རིག་པ་ནངས་པར་འཆི་ཡང་བསབ། །ཚེ་འདིར་མཁས་

པར་མ་གྱུར་ཀང་། སྐེ་བ་ཕི་མར་བཅློལ་བ་ཡི། །ནློར་ལ་རང་ཉིད་

ལེན་པ་འདྲ”ཞེས་པའི་ལེགས་བཤད་ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག་སྦར་འདུག 

དེས་སློབ་གློགས་ཚོར་རིག་པ་ལློ་ཆུང་གཞློན་པའི་དུས་མ་གཏློགས་

སྦངས་མི་དགློས་པ་མིན་ཏེ།  མི་ཚེ་གང་བློར་སློབ་སྦློང་བ་དགློས་

པའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་བསན་ཡློད། སློ་སམ་གི་གང་ར་རུ་དཔེ་

སྒློམ་ཞིག་བཞག་ཡློད་པ་དང་། དེའི་ནང་དུ་ང་ཚོ་སློབ་མ་རྣམས་

བལྟ་རྒྱུར་དགའ་བའི་དཔེ་ཆ་སྣ་ཚོགས་བཞག་ཡློད། ཁློམ་པ་ཡློད་

པའི་ཚེ། དེ་ལས་རང་གིས་བལྟ་འདློད་པའི་དཔེ་ཆ་བངས་ཏེ་བལྟས་

ཆློག་པ་ཡིན། སློབ་ཁང་གཞུག་གི་གང་ངློས་སུ་ང་ཚོ་འཛིན་གྲྭའི་

རིག་པའི་གིང་ག་ཡློད། དེ་རུ་སློབ་མ་རྣམས་ཀིས་བིས་པའི་སྦངས་

རློམ་ཕུལ་བྱུང་ཅན་དང་རི་མློ་སློགས་སྦར་འདུག རིག་པའི་གིང་ག་

འདི་ནི་ང་ཚོ་སློབ་མ་ཚོའི་རློམ་ཡིག་འབི་སྦློང་གི་མྱུ་གུ་འབུ་ས་ཡིན་

ལ། བློ་རིག་དང་རལ་ནུས་ཀི་གཤློག་རལ་ངློམ་སའང་ཡིན།

ང་ཚོའི་སློབ་ཁང་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཁད་ཆློས་ཅི་ཡང་མེད་

ལ། བསློད་པ་བེད་རིན་ཡློད་པའི་ཆ་རྐེན་བཟང་བའི་སློབ་ཁང་ཞིག་

ཀང་མིན། སློ་སམ་ཞིག་དང་ཁིད་སེགས་རྙིང་བ་ཞིག སྒློག་ཙེ་དང་

རྐུབ་སེགས་ཆ་ཚང་ཉེར་ལྔ། བརྙན་འཕིན་གཅིག་བཅས་ལས་མེད། 

འློན་ཀང་། དེ་རུ་ང་ཚོས་ལློ་ངློ་དྲུག་ལ་འབད་པས་སློབ་སྦློང་བས་

པའི་རྐང་རེས་བཞག་ཡློད་ལ། བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་དགེ་རྒན་མང་

བློའི་རྔུལ་ཆུ་ཡང་ཐིམ་ཡློད། 

གལ་ཏེ་ཞོགས་པར་གཉིད་ལས་སད་དུས། ཁོད་ཀིས་ད་དུང་

རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་དབུགས་འབིན་རྔུབ་བ་ཐུབ་ཚེ། ཁོད་ནི་གཟའ་

འཁོར་འདིའི་ནང་འཇིག་རེན་མི་ཡུལ་དང་ཁ་བྲལ་བའི་མི་ས་ཡ་

གཅིག་ལས་བསོད་ནམས་ཆེ། 

གལ་ཏེ་ཁོད་ཀིས་དམག་འཁྲུག་གི་ཉེན་ཁ་དང་། བཙོན་

བཀག་གི་སུན་སྣང་། མནར་གཅོད་ཀི་སྡུག་བསྔལ། ལྟོགས་སོམ་གི་

སྐོ་ངལ་བཅས་གཏན་ནས་ཉམས་སུ་མྱངས་མ་མྱོང་ཚེ། ཁོད་ནི་

འཛམ་གིང་སེང་གི་མི་དུང་ཕྱུར་ལྔ་ལས་སལ་

བ་ལྡན་འདུག

གལ་ཏེ་ཁོད་ཀི་འཁག་

སྒ མ ་ དུ ་ ཟ ས ་ རི ག ས ་

འཛོམས་ཤིང་། རྒྱབ་ལ་

གོས་གོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་

དང་། འཛུལ་སའི་ཁང་

བ་ཞིག་ཡོད་ཚེ། ཁོད་ནི་

འཛམ་གིང་སེང་གི་མི་བརྒྱ་

ཆའི་བདུན་ཅུ་ལས་ཕྱུག་པོ་ཡིན།

གལ་ཏེ་ཁོད་ཀི་དངུལ་བང་དུ་གསོག་དངུལ་

མཆིས་ཤིང་། དངུལ་ཁུག་ཏུ་སྒོར་མོ་ཡོད་ཚེ། ཁོད་ནི་འཛམ་གིང་

སེང་གི་ཆེས་འབོར་ཕྱུག་ལྡན་པའི་མི་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱད་ཀི་གྲས་སུ་

ཚུད་འདུག

གལ་ཏེ་ཁོད་ནི་ཕ་འཛོམས་མ་འཛོམས་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཁོ་

ཚོ་ཁེར་འདུག་དང་ཡང་ན་བཟའ་ཐོར་བས་མེད་ཚེ། ཁོད་ནི་ཆེས་

དཀོན་པའི་མི་གྲས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན།

གལ་ཏེ་ཁོད་ཀིས་མགོ་བོ་ཡར་ལ་དགེ་བཞིན་གདོང་ལ་

འཛུམ་གིས་ཕྱུག་ཅིང་། ནང་སེམས་སུ་དིན་གཟོའི་བསམ་བོས་

ཁེངས་ཡོད་ཚེ། ཁོད་ནི་ཆེས་བདེ་སྐིད་དང་ལྡན་པའི་མི་རེད། རྒྱུ་

མཚན་ནི་འཛམ་གིང་སེང་གི་མི་ཕལ་ཆེ་བས་འདི་ལྟར་བསྒྲུབས་

ཆོག་ཀང་། ཁོ་ཚོས་བསྒྲུབ་མ་ནུས།

གལ་ཏེ་ཁོད་ཀིས་མི་ཞིག་གི་

ལག་པ་ནས་འཇུས་ཏེ། ཁོ་

དང་དམ་པོར་འཁྱུད་པ་

དང་། ཡང་ན་ཁོའི་

ཕྲག་སེང་དུ་ལག་པས་

རེབ་རེབ་ཙམ་བ་ཐུབ་

ཚེ། ཁོད་ལ་དངོས་ནས་

བསོད་ནམས་ཆེ་བ་རེད། རྒྱུ་

མཚན་ནི་ཁོད་ཀིས་བསྒྲུབས་པ་དེ་

ཁོད་རང་དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་པའི་ཚེ་ན། 

ད་གཟོད་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་དོན་དག་རེད།

གལ་ཏེ་ཁོད་ཀིས་ཡི་གེ་ཚན་པ་འདི་བཀླག་ནུས་ཚེ། ཁོད་ནི་

ཧ་ཅང་ལས་བསོད་ཅན་ཞིག་སེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོད་རང་ཀློག་

སྦྱངས་རྩོམ་འདི་ལས་རྩོམ་པ་པྩོ་ཆུང་ཆུང་འདིས་ཐྩོག་མར་སྩོབ་ཁང་གི་

ཁྱད་ཆྩོས་རགས་ཙམ་བརྩོད་ཡྩོད་པ་དང་། དེ་དང་འབེལ་ནས་ཁ་གསལ་གྩོ་

བདེའི་ཚིག་སྦྱྩོར་ལ་བརེན་ནས་སྩོབ་ཁང་ནང་སེབས་མ་ཐག་མཐྩོང་ལམ་དུ་སྣང་

བའི་བྱ་དངྩོས་དག་གྩོ་རིམ་ལྡན་པ་དང་། གསལ་ཆ་དྩོད་པྩོའི་ངང་ནས་སྤྩོས་

བརྩོད་བྱས་ཤིང་། ལྟ་ཞིབ་བྱས་པ་གཟབ་ནན་ཡིན་པས། མི་སུ་དང་སུ་ཞིག་སྩོབ་

ཁང་དེར་མ་སྩོང་ནའང་། མིག་ལམ་ལ་མངྩོན་སུམ་དུ་སྣང་ཞིང་། དངྩོས་སུ་

བརྒྱུད་མྩོང་བ་ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་སེར་ཐུབ་པས་ཁྩོར་ཡུག་ཞིབ་འབི་བྱས་པའི་

རྩོམ་ཡིག་ལེགས་པྩོ་ཞིག་ཏུ་མཐྩོང་ངྩོ་།།

མཚོ་སྩོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རྩོང་མར་ཁུ་ཐང་

ཆ་ཚང་སྩོབ་ཆུང་གཉིས་པ། 

•དཀར་ལུང་པདྨ་རྡོ་རྗེ•

འདོན་མྱི་ནུས་པའྱི་མྱི་དུང་ཕྱུར་ཉྱི་ཤུ་ལས་ལྷག་

ཏུ་བདྟེ་སྐྱིད་ལན་པ་རྟེད།

བཀགས་ནས་མཚམས་འདྱིར་སྟེབས་དུས། 

ཁོད་ཀྱིས་ཁ་ཞྟེ་གཉྱིས་མྟེད་སོས་རང་གྱིས་རང་

ལ“ཨ་ལ་ལ། མ་གཞྱིར་ང་ནྱི་ཇྱི་འདྲའྱི་ཕྱུག་པོ་ཞྱིག་རྟེད་ཨང”ཞྟེས་

བརོད་རོགས། བདྟེན་ཏྟེ། འདྱི་དག་ཡོད་ཚད་ལ་འདང་རྟེ་བརྒྱབ་ན། 

ཁོད་རང་མྱི་སྐྱིད་དོན་ཞྱིག་ཅྱི་ལ་ཡོད།

       མཚོ་སྔོན་ཟྱི་ལྱིང་།     •རེབ་མྱུག་གིས་བསྒྱུར•



དྲུག་པ་ནག་པོ་བདུད་ཀྱིས་བཟུང་། །

ཡུལ་མྱིང་ཁ་རགས་རོང་དགུ་ཟེར། །

རྩྭ་ཤྱིང་བསེས་པའྱི་རོ་ཁང་བརྱིགས། །

མཚོན་ཆ་དགྲ་སྟ་ཆེན་མོ་བཟོས། །

ཕོགས་མཚམས་ཀུན་ལ་ཇག་དམག་ཆས། །

དུས་རབས་མང་བོ་དེ་ལྟར་གནས། །

 དྟེ་ནས་ས་ཁུལ་དྲོ་ས་དང་ལོ་ཏོག་སྐྟེ་འབུད་ཆྟེ་སའྱི་ཡུལ་རྣམས་

སུ་ཤྱིང་ཁང་དང་རྡོ་ཁང་བརྩྱིགས་ནས་མྱི་རྣམས་གཏན་སོད་ཀྱི་

གཞྱིས་དང་གོང་ཚོ་ཆགས་པ་དང་།  བྱང་ཐང་གྱི་མྱི་རྣམས་ཀང་

དབྱར་དགུན་སོན་དཔྱིད་བཞྱིའྱི་རུ་ས་ཕལ་ཆྟེར་གཏན་ཁྟེལ་དུ་ཆགས་

ནས་སོད་སོལ་བྱུང་བ་དང་། ཐོན་སྐྟེད་ཀྱི་ལག་ཆ་གསར་བ་དག་ས་

ཞྟེས་ས་རྟེ་སོ་ཁམས་ཆྟེན་པོ་ཞྱིག་བཟོས།  སྐབས་དྟེའྱི་ཡུལ་གྱི་མྱིང་ལ་

བདུད་ཡུལ་ཁ་རགས་རོང་དགུ་ཞྟེས་ཟྟེར་བ་ནྱི་ཀོང་པོའྱི་ཡུལ་ཡྱིན། 

དྟེང་དུས་ཀྱི་སོ་བོ་ཁབ་རོག་དང་།  ར་ཡུལ། མྟེ་ཏོག་

བཅས་ཀྱི་ས་ཕོགས་འདྱི་རྣམས་སུ་སོད་པའྱི་མྱི་དྟེ་

དག་དག་ཤུགས་ཆྟེ་ཞྱིང་།  ཡུལ་དྟེའྱི་མྱི་

རྣམས་གོས་ནག་པོ་གོན་ཞྱིང་ར་ནག་པོ་

ལ་ཞོན་པ་མང་བ་དང་། སྐབས་

འགར་མྱི ་ནག་ར་ནག་གྱི ་དམག་

དཔུང་འཚོགས་ནས་ཡུལ་གཞན་དུ་འཕྲོག་

བཅོམ་བྱྟེད་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད། ཁོ་ཚོས་འཁྲུག་

རྩོད་སྐབས་སུ་ནོར་རས་དང་། སོ་ཕྱུགས་འཕྲོག་བཅོམ་བྱས་པ་མ་ཟད་

སྐབས་འགར་མྱི་ཡང་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏྟེ་རང་ཡུལ་དུ་ཁྱིད་ནས་

བན་དང་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་གྱི་ཡོད།  སྐབས་དྟེར་ཡུལ་གྱི་མྱིང་ལ་བདུད་

ཡུལ་ཁ་རགས་རོང་དགུ་ཟྟེར་ཞྱིང་། སྔོན་གྱི་ཡྱིག་རྙྱིང་ནང་དུ་སྐབས་

དྟེར་བདུད་ཀྱི་དུས་རབས་ཟྟེར།

བདུན་པ་འགོང་པོ་སྤུན་དགུས་བཟུང་། །

ཡུལ་མྱིང་ངམ་ཡུལ་ནག་པོ་ཟེར། །

ཆུ་རྐ་བཟོས་ཤྱིང་ཆུ་ཡུར་དྲངས། །

ཆུ་མ་རོས་ཤྱིང་ཆུ་རམ་འཐག །

དུས་སྐབས་འདྱིར་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་

བའྱི་ནང་དུ་ཆུ་ཡྱི་ནུས་པ་བྟེད་སྤོད་

གཏོང་བའྱི་ཤྟེས་རྱིག་དར་བས། ཞྱིང་

ནང་དུ་ཆུ་དྲངས་ནས་ཞྱིང་ཆུ་མ་རོས་པས་

ལོ་ཏོག་སྐྟེ་འབུད་ཆྟེ་བ་དང་། ཚིག་དང་།  ཐན་

པའྱི་གནོད་སྐོན་སྟེལ་ཐུབ་པ་བཅས་བྱུང་། ཆུ་ཡུར་དུ་འདྲྟེན་ཞྱིང་ཤུགས་ཀྱིས་རང་འཐག་

བསྐོར་ནས་རྩམ་པ་བཏགས་པའྱི་ལག་རྩལ་བྱུང་བ་ལ་ཆུ་མཆྱིག་གམ་ཆུ་འཐག་ཅྟེས་པ་དྟེ་བྱུང་

བ་སོགས་རོང་ཁུལ་གྱི་སོ་ནམ་ལས་ཀ་ཡར་རྒྱས་གང་འཚམ་བྱུང་བའྱི་དུས་རབས་ཤྱིག་ཡྱིན། 

སྐབས་དྟེར་ཡུལ་གྱི་མྱིང་ལ་ངམ་ཡུལ་ནག་པོ་ཟྟེར་ཞྱིང་།  དབང་སྒྱུར་བྱྟེད་པོའྱི་མྱིང་ལ་འགོང་

པོ་སྤུན་དགུ་ཞྟེས་ཟྟེར།                                  
                 (མུ་འགློད)

ལྷོ་ནུབ་མྱི་རྱིགས་སོབ་ཆྟེན་བོད་རྱིག་པ་སོབ་གྱིང་། 

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

ཨ་འབྟེལ་ཚོ་དཔོན་རྒྱལ་ཁབ་ནྱི་ཏ་ཟྱིག་མཚོ་ཁུག་དང་ཨ་

མྟེན་མཚོ་ཁུག་གཉྱིས་ཀྱི་དཀྱིལ་དབུས་སུ་ཆགས་ཤྱིང་།    ཚོ་

དཔོན་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་གྱིས་གྲུབ་པས་མྱིང་དྟེ་ལྟར་ཐོགས་

པ་དང་།    རྡོ་སྣུམ་འབོར་ཆྟེན་ཐོན་པ་རྟེད།   མངའ་ཁོངས་

ཀྱི་ཤར་བྱང་ཕྟེད་གྱིང་གྱི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་སུ་རྱི་ཁུལ་ཡོད་པ་

ལས་གཞན་པའྱི་ས་ཁུལ་ཕལ་ཆྟེ་ཤོས་ནྱི་བྱྟེ་

ཐང་དང་གཤོང་ས།  དྟེའྱི་བར་དག་

ཏུ་རྡྟེའུ་ཟྟེགས།   བྱྟེ་སང་དང་

སང་ལྗོངས་བཅས་ཡོད་པ་

རྟེད།   དཔལ་འབྱོར་གྱི་

འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ནྱི་རྡོ་

སྣུམ་ཐོན་སྐྟེད་དང་རྡོ་སྣུམ་

རས་འགྱུར་བཟོ་ལས་ཡྱིན་པ་

དང་།  ཞྱིང་ལས་དར་རྒྱས་མྱི་ཆྟེ་ཞྱིང་

འབྲུ་རྱིགས་ནང་འདྲྟེན་བྱྟེད་པ་ལ་བརྟེན་ཡོད།   

   རྒྱལ་ས་ཨབ་ཀྲ་པྟེ་ཡྱི་སང་ལམ་འཁོབས་ཡངས་ཤྱིང་

གལ་དག་པས“ཏ་ཟྱིག་མཚོ་ཁུག་གྱི་མྟེ་ཏོག་ར་བ”ཞྟེས་

སན་གགས་ལན་པ་རྟེད།       གོང་ཁྟེར་གྱི་བཟོ་བཀོད་

ཡོངས་ལ་ཡོ་རོབ་གྱིང་དང་མྟེ་གྱིང་གྱི་དྟེང་རབས་ཅན་གྱི་

ཁད་ཆོས ་མངོན ་

པར་གསལ་ཞྱིང་ །    

རང་གྱི ་མྱི ་རྱིགས་

དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་ཀང་ལན་པ་རྟེད།     རྒྱལ་

ཁབ་དྟེའྱི་སྐྟེ་བོ་སུ་ཡྱིན་ཡང་དྲྱི་ཞྱིམ་བྱུག་ཆུ་ལ་དགའ་ཞྱིང་

མགོན་པོར་ཚིག་ཇ་འདྲྟེན་པར་མོས། ཐུག་འཕྲད་བྱྟེད་ས་

ཡང་རྒྱུན་དུ་ཚིག་ཇ་ཁང་བྱྟེད་པ་རྟེད།  གོམས་སོལ་ལམ་

གུས་སོལ་གྱི་དབང་གྱིས་མགོན་པོ་ཁྱིམ་དུ་འགོ་ན་ལྷམ་སོའྱི་

ཕྱི་རོལ་དུ་ཕུད་དགོས་ཤྱིང་།   ནང་དུ་སྟེབས་

རྟེས་སྐྱིལ་ཀྲུང་དུ་འདུག་དགོས་པ་

རྟེད།  གནས་དྟེའྱི་མྱི་རྣམས་

རྱི་དྭགས་རོན་པ་དང་བྱ་

གག་གསོ ་བར་ཤྱིན་ཏུ་

དགའ་བ་དང་།   བྱ་གག་

ནྱི་གནས་དྟེར་སྟེར་ནོར་རུ་

ངོས་འཛིན་པ་རྟེད།    བྱ་གག་

གསོ་བ་ནྱི་ཚོ་དཔོན་དག་དང་ཕྱུག་པོ་

རྣམས་ཀྱི་རོལ་རྩྟེད་ཅྱིག་ཡྱིན།    གཉྟེན་སྒྱིག་གྱི་ཆོ་གའྱི་

སྟེང་དུ་ར་མོང་གྱི་རྒྱུགས་རྩལ་འགན་པ་ནྱི་གལ་ཆྟེའྱི་བྱ་

འགུལ་ཞྱིག་ཏུ་བརྩྱིས་པ་རྟེད།  ཨ་འབྟེལ་པ་དག་གཉྟེན་

སྒྱིག་བྱྟེད་དུས་རག་པར་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་བོ་གར་ལ་

རོལ་ཞྱིང་།   དགའ་སྤོའྱི་དགོད་སྒས་ཁྱིམ་བདག་ལ་ཤྱིས་པ་

འབུལ་སོལ་ཡོད་དོ༎

སྤང་སྤློས་ཀི་ཕིའི་དབྱིབས་ཚུགས་དང་དེའི་སྐེ་གནས།

སང་སོས་ལ་ཛྭ་ཊྭ་མྱི་སྟེ་དང་ཛ་ཊྱི་ལ་མ་སྱི། པ་ཥ་ན་ད། དྲྱི་ཆྟེན་ཐོད་དམར་སོགས་ཟྟེར། 

སང་སོས་ནྱི་ལོ་མང་སྐྟེ་བའྱི་རྩྭ་ལྡུམ་གྱི་རྱིགས་ཤྱིག་སྟེ། ཐུང་ཞྱིང་སོམ་པའྱི་གཞུང་ར་བུམ་རྱིལ་

ཡྱིན་ལ་བསྟེགས་སྐྟེས་བྱས་ཏྟེ་དྲྱི་བསུང་ཞྱིམ་པོ་ཞྱིག་རྱིང་དུ་འཐུལ་བཞྱིན་ཡོད། སང་སོས་ཀྱི་

ལོ་མ་གཞུང་ར་དང་སའྱི་ཁ་འཕྲོ་ན་ཚོགས་སྐྟེས་བྱས་ཡོད། ལོ་མའྱི་དབྱྱིབས་ཚུགས་ནྱི་ཁྟེམ་བུ་

རྱིང་བོའམ་རལ་གྱི་དང་མཚུངས་ཤྱིང་། ལོ་མའྱི་རྱིང་ཚད་ལ་ལྱིས་སྨྱིས5ནས་ལྱིས་སྨྱིས15དང་

ཞྟེང་ཚད་ལ་ཧོ་སྨྱིས5ནས་ཧོ་སྨྱིས20ཙམ་ཡོད། ལོ་མའྱི་རྩྟེ་མོ་རྣོ་ཞྱིང་ལོ་མའྱི་ཡུ་བ་རྱིམ་བཞྱིན་

ཇྟེ་ཕྲར་གྱུར་འདུག ལོ་མའྱི་

སྟེ ང ་ དུ ་ རྩ ་ རྱི ས ་ ག སུ མ ་

མཉམ་གཤྱིབ་ སོས་ཡུ་བ་

ནས་རྩྟེ ་མོའྱི ་བར་དུ་དྲང་

ཤད་ལྟེར་འཐྟེན་ཡོད། རྩད་

པ་གཅྱིག་གམ་གཉྱིས་སྐྟེས་

ཡོད་ཅྱིང་བུམ་རྱིལ་དུ་སྣང་

བ་ཡྱིན། རྩད་པའྱི་ངོས་སུ་བ་

མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆྟེན་ཀོས་ནན་རོང་མྱི་རྱིགས་སོབ་འབྱིང་།    

·སྒློལ་མ་ཚེ་བརྟན·

སྤུ་དང་མཚུངས་པའྱི་རྩད་པ་ཕྲ་མོ་ཐར་ཐོར་དུ་སྐྟེས་ཡོད། མྟེ་ཏོག་ཚོམ་བུའྱི་སོང་རང་ནྱི་རྩད་པ་ནས་ཡར་

སྐྟེས་ཡོད་པ་དང་། རྱིང་ཚད་ལ་ལྱིས་སྨྱིས10ནས་ལྱིས་སྨྱིས30ཙམ་མཆྱིས། མྟེ་ཏོག་ཚོམ་བུའྱི་སོང་རང་སྟེང་དུ་

སྐོར་མ་དང་མཚུངས་པའྱི་ལོ་མ་ཆ2ནས་ཆ4སྐྟེས་ཡོད་ལ། མྟེ་ཏོག་གྱི་ཚོམ་བུའྱི་འོག་ནའང་སྐོར་མ་དང་

མཚུངས་པའྱི་ལོ་མ་ཆ་བྱས་ནས་སྐྟེས་འདུག འདབ་མ་དྲུག་ཅན་གྱི་མྟེ་ཏོག་གྱི་ཁ་དོག་དམར་སྨུག་ཡྱིན། མྟེ་

ཏོག་གྱི་གང་བུ་ནྱི་ས་ཅོང་དང་འདྲ། མྟེ་ཏོག་རྟེ་ལ་འབྲུ་གུ་རྟེ་མཆྱིས་པ་དང་། འབྲུ་གུ་ནྱི་སོང་དབྱྱིབས་ལྟེབ་མོ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། རྱིང་ཚད་ལ་ཧོ་སྨྱིས3ཙམ་ཡོད། མྟེ་ཏོག་བཞད་ཡུན་ནྱི་ལོ་རྟེའྱི་ཟླ6པ་ནས་ཟླ7པའྱི་བར་དང་། 

འབྲུ་གུ་ཐོགས་ཡུན་ནྱི་ལོ་རྟེའྱི་ཟླ8པ་ནས་ཟླ9བའྱི་བར་ཡྱིན། སྐྟེ་གནས་ནྱི་མདོ་དབུས་མཐོ་སང་དང་མདོ་

དབུས་མཐོ་སང་དང་ཉྟེ་འབྟེལ་ས་ཁུལ་གྱི་བརླན་འཛོམས་རྱི་ངོས་དང་རྩྭ་ཐང་། ནགས་ཐར་ཐོར་སྐྟེས་ཡོད་

ས་བཅས་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་སྨན་གཞུང་དུ“སང་སོས་ཞྟེས་བྱར་དྲྱི་བསུང་ལན། །སྱིབ་ཀྱི་སང་ལས་སྐྟེ་བ་ཡྱིན། །ལོ་

མ་གཡུ་ཡྱི་གཞོང་བ་འདྲ། །སོང་བུ་སྨུག་ལ་མྟེ་ཏོག་དམར། །ལུང་བ་དྲྱི་ཞྱིམ་སོས་ཀྱིས་འགྟེངས། །འདྱི་ལ་ལྷ་

རྣམས་རག་ཏུ་མཉྟེས”དང་། “ལོ་མ་ཤྱིང་ཉ་བྱིད་ཀྱི་ལོ་མ་དང་འདྲ་ལ་སྐྟེ་ཚུལ་ས་ཏྱིག་འདྲ་བ་དྟེའོ”ཞྟེས་

པ་སོགས་ཀྱིས་སང་སོས་ཀྱི་ཕྱིའྱི་དབྱྱིབས་ཚུགས་དང་དྟེའྱི་སྐྟེ་གནས་སོགས་གསལ་བོར་བསན་འདུག

སྤང་སྤློས་སྲུང་སྐློབ་བྱེད་པའི་དློན་སིང་།

སང་སོས་ནྱི་མྟེ་ཏོག་མཛེས་ཤྱིང་དྲྱི་བསུང་འཐུལ་བའྱི་རྩྭ་ལྡུམ་

གྱི་རྱིགས་ཤྱིག་སྟེ། བོད་སོས་ཀྱི་རས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་སྨན་

གཞུང་དུ“སང་སོས་བསྱིལ་ལ་ཡང་བའོ”དང་། “སང་སོས་ཤ་

སྐངས་འདུལ་བར་བྱྟེད”ཅྟེས་བཀོད་ཡོད་པས། བོད་སྨན་ཐོན་ཁུངས་སུ་སྨན་ནུས་ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི་སྨན་

སྣ་ཞྱིག་ལགས། དྟེང་རབས་ཚན་རྱིག་གྱིས་སྨན་དཔད་བྱས་པ་ལྟར་ན། སང་སོས་ལ་ཚ་སྟེལ་དུག་འདོན་དང་

གང་འཇོམས་སྐངས་ཞུད་བྱྟེད་པ་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་ལན་པས། རུས་ཆག་སྦྱོར་བ་དང་རྣག་འབྱྱིན་པ། ཆམ་

རྱིམས་དྲག་ཏུ་འཇུག་པ། ཡུན་རྱིང་བོར་དྲག་དཀའ་བའྱི་གཏྱིང་ཚ་འཇོམས་པ་སོགས་བྱ་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ཁུ་

བ་བྱུགས་ན་བརླན་འབྲུམ་དང་ཁག་སྨུག་དྲག་ཏུ་གཞུག་ཐུབ་པ་དང་། མྟེར་བསོས་ཏྟེ་བཏྱིགས་ན་དབང་བོ་

ཤོར་པ་བཅས་ཀྱི་ནད་སངས་དྲག་ཏུ་གཏང་ཐུབ། སང་སོས་ནྱི་བརླན་ཅན་གྱི་སང་ངོས་སུ་སྐྟེ་བ་ཡྱིན་པས། ང་

ཚོས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་བརད་དྟེ་དྲོད་ཁང་བྱྟེད་ནུས་ཀྱིས་སའྱི་གོ་ལར་གནོད་པ་བསྐལ་ནས་ཐན་པ་མུ་ནས་

མུ་རུ་འབྱུང་བར་སྔོན་

འགོག་བྱས་ཏྟེ། སང་

སོས་ལྟ་བུའྱི་རྩྱི་ཤྱིང་གོ་

ཆོད་དག་རང་ས་རང་

ཡུ ལ ་ ན ས ་ ཡུ ན ་ ན ས ་

ཡུ ན ་ དུ ་ ག ན ས ་ པ ར ་

འབད་པ་བྱ་དགོས།

མཚོ་སྔོན་ཟྱི་ལྱིང་། 
·སྐལ་བཟང·



ཁ་བྱང་འབི་མཁན།

•ལྕགས་བྱམས•

པར་ལེན་མཁན།

•གུ་རུ་འློད་ཟེར•
ཨང 849 པ།

ང་ཚོའྱི་ན་ཚོད་འདྱི་ནྱི་ལང་ཚོའྱི་དཔྱིད་

དཔལ་རྒྱས་ཤྱིང་བོ་གོས་ཀྱི་མྟེ་ཏོག་བཞད་

པའྱི་དུས་ཤྱིག་ཡྱིན། 

ན་ཚོད་འདྱིར་ང་ཚོ་རང་ཉྱིད་ལ་དབང་

བའྱི་རྒྱལ་ཕམ་དང་སྐྱིད་སྡུག སུན་སྣང་། 

འགན་འཁྱི། དྲྱིན་གཟོ་སོགས་སྟེམས་འགྱུ་སྣ་

ཚོགས་མཆྱིས།

ན་ཚོད་འདྱིར། རྒྱལ་ཁས་བསྩལ་པའྱི་

དགོད་སྒ་དང་སྤོ་སྐྱིད་ཡོད་ལ། ཕམ་ཁས་སྐྟེལ་

ཡོང་བའྱི་སྐོ་སྣང་དང་ངུ་སྐད་ཀང་མཆྱིས། ང་

ཚོས་རྒྱལ་ཕམ་གངས་མྟེད་ལ་མོང་རོལ་བྱས་

པ་བརྒྱུད། མྱི་ཚེ་ཡྱི་ལམ་བུ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཀག་

ཀོག་དང་རྒྱུན་རྱིང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རོགས་

སོང་། འོན་ཀང་ང་ཚོ་གཏན་ནས་བོ་མྱི་ཕམ། 

རྒྱུ་མཚན་ནྱི། གསོན་ཤུགས་དང་ལན་པའྱི་ན་

ཚོད་འདྱིར་བོ་བརན་འགྱུར་མྟེད་ཀྱི་སོབས་པ་

དང་སྱིང་སོབས་དགོས་ཕྱིར། ང་ཚོས་ཕམ་ཁ་

ལ་མགོ་མྱི་སྒུར། དཀའ་ངལ་གྱི་རྱི་རབ་ཚུར་ལ་

གཏད་ཅྱིང་ན་ཚོད་འདྱིར་དཀའ་བ་གདོང་

གྱིས་བསུ་བའྱི་སྱིང་སོབས་མྟེ་རྱིར་སྣང་བ་

བདྟེན་དཔང་བྱྟེད་ངྟེས།

ང་ཚོའྱི་ན་ཚོད་འདྱིར། དྲྱིན་ཆྟེན་ཕ་མ་

ཟུང་གྱི་བྱམས་བརྩྟེའྱི ་ཐུགས་ཁུར་ལ་བརྩྱི་

བཀུར་བྱྟེད་འོས་ཏྟེ། ཁོང་གཉྱིས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་

མ་འོངས་པའྱི་ཆྟེད་དུ་སྟེན་མགོ་ཁག་དང་

སྟེན་རྱིང་

རྣག་བྱས་

ཏྟེ་དཀའ་

སྡུག་གངས་མྟེད་ཀྱི་ལོ་ཟླ་ཕར་ལ་བསྐལ་ཟྱིན་

པ་དང་། ང་ཚོའྱི་མ་རྱིག་མུན་པ་འཐྱིབས་པའྱི་

སྟེམས་ཁོང་ལ་དཀར་གསལ་གྱི་འོད་སྣང་དང་

རྣམ་དཔོད་ཀྱི་ཤྟེས་རབ་སྩོལ་བཞྱིན་པ་ང་

ཚོས་ཤྟེས་དགོས་ལ། ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་རྟེ་བའྱི་མྟེ་

ཏོག་ལ་རྒྱལ་ཁའྱི་འབས་བུ་སྨྱིན་པར་ང་ཚོས་

ཆོད་སྟེམས་སྱིང་ལ་བཅང་དགོས།

ན་ཚོད་འདྱིར། ང་ཚོས་ཕུགས་བསམ་སྱིང་

དབུས་སུ་བཅངས་ནས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི ་

གཤོག་ཟུང་རྐོང་བཞྱིན་ཤྟེས་རྱིག་གྱི་མཁའ་

དབྱྱིངས་སུ་ལྱིང་སྐོར་རྒྱག་འོས། ན་ཚོད་འདྱིར། 

དཀའ་སྡུག་ཐམས་ཅད་གདོང་གྱིས་བསུ་

བཞྱིན་གྟེགས་རྐྟེན་སྣ་ཚོགས་འཕྲྟེད་ཀྱིས་

བརྒལ་དགོས། ན་ཚོད་འདྱིར། སྟེར་སྟེམས་

སངས་ཤྱིང་ལྟེ་ལོ་ཕར་ལ་སྤྱུགས་ཏྟེ། ལས་ལ་

བརྩོན་པའྱི་གཞོན་ནུ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ས་

གོན་བགྱི་འོས།

སྱིང་ཉྟེ་བའྱི་ན་ཟླ་ཚོ། ང་ཚོའྱི་ན་ཚོད་

འདྱིར། མདུན་སྐོད་ཀྱི་ལམ་དུ་དོན་སྱིང་ལན་

པའྱི་གོམ་པ་རྟེ་སོ་བ་ནྱི། རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པའྱི་

གྲུ་གཟྱིངས་དང་འདྲ་བར། སྐབས་རྟེར་རླུང་ཞྱི་

ཞྱིང་རླབས་འཇགས་པ། སྐབས་རྟེར་གནམ་ས་

བ་འོག་བསྒྱུར་པའྱི་རྦ་རླབས་ཁོད་དུ་ཞུགས་ཏྟེ། 

ཤྱི་གསོན་ཆགས་འཇྱིག་ལ་འཕྲད་ཀང་སྱིད་

མོད། འོན་ཀང་ང་ཚོས་བོས་མ་བཏང་ན། 

མཇུག་མཐའྱི་རྒྱལ་ཁ་ང་ཚོ་ལ་དབང་ངྟེས་

ཡྱིན།

ཆུང་དུས་ཨ་མྟེས་ཀྱིས་ང་ལ་ཕ་ཡུལ་གྱི་ཆུ་བོ ་

དྭངས་ཚུལ་དང་ར་རྱི་སྨུག་ཚུལ། མྱི་ལ་བྱམས་བརྩྟེ་ཆྟེ་

རབས་དང་། ས་གནས་ལ་གཡང་ཆགས་རབས་སོགས་

མང་བོ་བརོད་མོང་། ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་དྟེར་ང་རང་

ལོ་ན་ཕྲ་བའྱི་བྱྱིས་པ་སྣབས་ལུག་ཅྱིག་

ཡྱིན་པའྱི ་སབས་ཀྱིས་དྟེ ་ལ་

དང་དོད་གཏན་ནས་བྱས་

མ་མོང་། 

ལོ་ཟླ་ནྱི་ཆུ་བོའྱི་རྒྱུན་

བཞྱིན་རྒྱང་རྱིང་དུ་བཞུད་

སོང་། ང་ཡང་ལོ་ཟླའྱི་འཁོར་སྐོད་

དང་འགོགས་ནས་ནར་སོན་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། ཕ་ཡུལ་

ནྱི་སྔར་བཞྱིན་ཨ་མྟེས་ཀྱིས་བཤད་པ་བཞྱིན་མཛེས་སྡུག་

ལན། ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་གྱི་ཆུ་བོ། དྟེའྱི་ནང་དུ་འཁྱུག་

འགོས་བྱྟེད་པའྱི་གསྟེར་ཉ། མུ་མཐའ་མྟེད་པའྱི་རྩྭ་ཐང་། 

དྟེ་རུ་རླུང་བུ་ལྟར་མགོགས་པའྱི་གྱི་ལྱིང་གྱི་གོམ་སབས། 

གཡང་དཀར་ལུག་ཁྱུའྱི་འབའ་སྒ། ནོར་གནག་གྱི་ངུར་

སྒ། སོ་ཁྱིའྱི་ཟུག་སྐད། རྱི་བོའྱི་གླུ་སྒ་བཅས་ནྱི་པྟེ་ཏོ་ཧྥནུ་

གྱིས་དཀྲོལ་བའྱི་མཉམ་སྒོག་རོལ་མོ་ཞྱིག་དང་གཉྱིས་སུ་

མྟེད་དོ།།

ཕ་ཡུལ་གྱི་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་ཚང་མས་ཆྟེ་བཀུར་

ཆུང་བྱམས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་བཟང་བོ་འདྱི་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་

ཡོད་ཅྱིང་། ནང་སྟེམས་ལ་དྲྱི་མས་གོས་མྟེད་པར་ཕ་ཤུལ་

བུ་ཡྱིས་ཟྱིན་ཡོད། ཁོ་ཚོ་ལས་ལ་བརྩོན་ཞྱིང་སྤོད་པ་

གཙང་བ་དང་། རྒན་པ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། ཇ་ཁང་

དང་ཆང་ཁང་དུ་ཉུལ་མཁན་མྟེད་ལ། ཁོ་ཚོ་རང་རང་

གྱི་ཁྱིམ་ཚང་དང་བུ་ཕྲུག་གྱི་སད་དུ་

འདུར་དང་འདུར་བཞྱིན་

མཆྱིས། སག་ཤར་སྨན་

ཤར་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་

དྟེང་གྱི་དུས་སྐབས་འདྱི་

ལ་རྱིག་གནས་གཙོ་ཆྟེ་བ་

དང་རྱིག་གནས་སྦྱང་དགོས་པ་

སྔ་མོ་ནས་རོགས་ཡོད་ཅྱིང་། ཁོ་ཚོས་རང་ཉྱིད་ལ་དབང་

བའྱི་འཚོ་བའྱི་རང་ལམ་ཕྲ་མོ་རྟེའང་རྙྟེད་ཀྱིན་འདུག 

གང་ལྟར་དྟེ་ནྱི་ཕ་ཡུལ་གྱིས་ང་ལ་བཞག་པའྱི་ལྷད་མྟེད་

དྭངས་གཙང་གྱི་བག་ཆགས་ཡྱིན་ལ། རང་ཉྱིད་ཕ་ཡུལ་

ལ་ཞྟེ་འཁྟེང་བའྱི་སྟེམས་བྱུང་གྱི་རྱི་མོ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་ནོ།།

ཕ་ཡུལ། ངའྱི་ལྟྟེ་ཁག་འཕོ་སའྱི་སྨན་ལྗོངས་ཕྱུག་མོ། 

འགྟེ་ལོག་བྱྟེད་སའྱི་ཕ་ས་ཡངས་པོ། ང་ཁྟེད་ལ་དགའ་

ཞྱིང་ཁྟེད་ལ་དུངས།
མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆྟེན་ཀོས་ནན་རོང་མྱི་རྱིགས་

སོབ་འབྱིང་གྱི་དམའ་འབྱིང་གཉྱིས་པའྱི་

འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་པ།  

·དཔལ་ཐར་འབུམ·

སྱི་ཁོན་ཞྱིང་ཆྟེན་ར་བ་ཁུལ་མཛོད་དགྟེ་བོད་ཡྱིག་སོབ་

འབྱིང་གྱི་མཐོ་འབྱིང་དང་པོའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ། 

·འཆི་མེད་རློ་ར·ེ

གཡང་དཀར་ཞྟེས་པ་ནྱི་ལུག་གྱི་མྱིང་གཞན་ཡྱིན་

ལ། ལུག་ནྱི་མདོ་དབུས་མཐོ་སང་དུ་འཚོ་སོད་བྱྟེད་པའྱི་

བོད་མྱི་དག་ལ་མཚོན་ན་མྟེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་སོ་ཕྱུགས་

གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན།  

སྤྱིར་བཏང་དུ་གཡང་དཀར་ལུག་གྱི་ལུས་བོངས་ནྱི་

ར་མ་ལས་ཅུང་ཆྟེ་ལ་ནོར་ལས་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བ་ཡྱིན། 

དྟེའྱི་རང་ལག་ཅུང་ཙམ་ཐུང་བའྱི་སྣང་བ་སྟེར་ནའང་། 

ཞྱིབ་ཏུ་བལྟས་ཚེ། གཟུགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་དག་གྱི་ཆགས་

ཚུལ་དོ་མཉམ་ཞྱིང་། དྲོ་ཞྱིང་འཇམ་པའྱི་བལ་འཇྱིལ་ལྱི་

ཅན་དྟེ་དག་ནྱི་རང་བྱུང་གྱི་ནམ་ཟླ་དང་འཚམ་པའྱི་

གོན་ཆས་ཡྱིན་ལ། ཅུང་འཁྱིལ་ཡོད་པའྱི་རྭ་ཅོ་ཟུང་ནྱི་

དག་ཟླ་འགོག་པའྱི་མཚོན་ཆ་དང་རང་ཉྱིད་མཛེས་པའྱི་

རྒྱན་ཆ་ལྟ་བུ་ཡྱིན།

ལུག་གྱི་ཆྟེ་ཆུང་དང་ཕོ་མོའྱི་མྱིང་གྱི་འབོད་སངས་

ལའང་བོད་མྱི་རང་ལ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་འབོད་སོལ་ཡོད་དྟེ། ལུག་ལོ་གཅྱིག་ཅན་ལ་ལུ་གུ་

ཟྟེར་ཞྱིང་། ལོ་གཉྱིས་ཅན་གྱི་ཕོ་ལ་ལག་ག་དང་མོ་ལ་

ལག་མོ་ཟྟེར། ལོ་གསུམ་ཅན་གྱི་ཕོ་ལ་སོ་གཉྱིས་དང་མོ་

ལ་ཚེར་མོ་དང་། དྟེ་བཞྱིན་སོ་བཞྱི། སོ་དྲུག  ཁ་གང་

སོགས་ཀྱི་འབོད་

སོལ་ཡོད་པ་རྟེད།  

ལུག་ནྱི ་ཤ་

དང་ཚིལ། པགས་པ། བལ། རུས་པ་དང་རྭ་ཅོ་སོགས་འཚོ་

བར་མཁོ་བའྱི་བཟའ་བཏུང་དང་། གོན་ཆས། བཟོ་ལས་

ལ་མཁོ་བའྱི་མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆ་ཡྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡྱིན་ལ།  

ཐ་ན་རྱིལ་མ་ཡང་སར་ས་ཞྱིང་མྟེ་ལྟེ་ཆྟེ་བའྱི་འབར་རས་

ཡྱིན་ཕྱིར། ཤྱིང་ཆ་དང་རྡོ་སོལ་མང་བོ་གོན་ཆུང་བྱ་ཐུབ་

པ་དང་། དྟེས་བསྐོལ་པའྱི་ཟ་མར་ཡང་བོ་བ་ཆྟེ་ཞྟེས་

ཀུན་གྱིས་བསྔགས་པར་བྱྟེད། ཤ་ནྱི་བོ་བ་ཆྟེ་ལ་བཅུད་ཆྟེ་

བས་གངས་ཅན་ཡུལ་གྱི་མྱི་ཀུན་བཟའ་བར་དགའ་ཞྱིང་

།   པགས་པས་འཚོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་མང་བོ་བཟོས་ཆོག་སྟེ། 

དཔྟེར་ན། པགས་གདན་དང་གོན་ཆས་སྣ་ཚོགས། ལྷམ་

སོགས་བཟོས་ཆོག་པ་རྟེད། ཡང་ཞྱིང་འཇམ་ལ་དྲོད་

ཁོལ་ལན་པའྱི་ལུག་བལ་ལ་མཚོན་ན་ཡང་འཚོ་བའྱི་

ཉྟེར་སྤོད་ལ་མྟེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏྟེ། དྟེ་ནྱི། བལ་

སྐུད་ཀྱིས་བཏགས་པའྱི་གོན་གོས་སྣ་ཚོགས་དང་། དྟེ་

མྱིན་ཉལ་ཐུལ་དང་ཉལ་གདན་སོགས་བཟོ་བྱྟེད་ཀྱི་རྒྱུ་

ཆ་གལ་ཆྟེན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་ནོ༎

ང་རང་ལ་མཚོན་ན་གོང་དུ་བརོད་པའྱི་དཔལ་

འབྱོར་དང་བཀོལ་སྤོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་དྟེ་དག་ཁོ་ནར་

དགའ་བ་མ་ཡྱིན་པར། དྟེའྱི་གཤྱིས་ཀ་དང་འཕྟེལ་ཁ། 

འཚོ་གནས་བྱྟེད་ཐབས་ལའང་ཤྱིན་ཏུ་དགའ་བོ་ཡོད། 

ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་མྱི་དམངས་ཀྱིས་ཀང་གཡང་དཀར་

ཞྟེས་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོྤད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཤྱིག་སྟེ་ཕྱྭ་

གཡང་དཀར་པོར་ངོས་བཟུང་ཡོད་དོ༎

གཡང་དཀར་ཞྟེས་པ་ནྱི་ལུག་གྱི་མྱིང་གཞན་ཡྱིན་

ལ། ལུག་ནྱི་མདོ་དབུས་མཐོ་སང་དུ་འཚོ་སོད་བྱྟེད་པའྱི་

བོད་མྱི་དག་ལ་མཚོན་ན་མྟེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་སོ་ཕྱུགས་

གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན།  

སྤྱིར་བཏང་དུ་གཡང་དཀར་ལུག་གྱི་ལུས་བོངས་ནྱི་

ར་མ་ལས་ཅུང་ཆྟེ་ལ་ནོར་ལས་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བ་ཡྱིན། 

དྟེའྱི་རང་ལག་ཅུང་ཙམ་ཐུང་བའྱི་སྣང་བ་སྟེར་ནའང་། 

ཞྱིབ་ཏུ་བལྟས་ཚེ། གཟུགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་དག་གྱི་ཆགས་

ཚུལ་དོ་མཉམ་ཞྱིང་། དྲོ་ཞྱིང་འཇམ་པའྱི་བལ་འཇྱིལ་ལྱི་

ཅན་དྟེ་དག་ནྱི་རང་བྱུང་གྱི་ནམ་ཟླ་དང་འཚམ་པའྱི་

གོན་ཆས་ཡྱིན་ལ། ཅུང་འཁྱིལ་ཡོད་པའྱི་རྭ་ཅོ་ཟུང་ནྱི་

དག་ཟླ་འགོག་པའྱི་མཚོན་ཆ་དང་རང་ཉྱིད་མཛེས་པའྱི་

རྒྱན་ཆ་ལྟ་བུ་ཡྱིན།

ལུག་གྱི་ཆྟེ་ཆུང་དང་ཕོ་མོའྱི་མྱིང་གྱི་འབོད་སངས་

ལའང་བོད་མྱི་རང་ལ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་འབོད་སོལ་ཡོད་དྟེ། ལུག་ལོ་གཅྱིག་ཅན་ལ་ལུ་གུ་

ཟྟེར་ཞྱིང་། ལོ་གཉྱིས་ཅན་གྱི་ཕོ་ལ་ལག་ག་དང་མོ་ལ་

ལག་མོ་ཟྟེར། ལོ་གསུམ་ཅན་གྱི་ཕོ་ལ་སོ་གཉྱིས་དང་མོ་

ལ་ཚེར་མོ་དང་། དྟེ་བཞྱིན་སོ་བཞྱི། སོ་དྲུག  ཁ་གང་

སོགས་ཀྱི་འབོད་

སོལ་ཡོད་པ་རྟེད།  

ལུག་ནྱི ་ཤ་

དང་ཚིལ། པགས་པ། བལ། རུས་པ་དང་རྭ་ཅོ་སོགས་འཚོ་

བར་མཁོ་བའྱི་བཟའ་བཏུང་དང་། གོན་ཆས། བཟོ་ལས་

ལ་མཁོ་བའྱི་མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆ་ཡྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡྱིན་ལ།  

ཐ་ན་རྱིལ་མ་ཡང་སར་ས་ཞྱིང་མྟེ་ལྟེ་ཆྟེ་བའྱི་འབར་རས་

ཡྱིན་ཕྱིར། ཤྱིང་ཆ་དང་རྡོ་སོལ་མང་བོ་གོན་ཆུང་བྱ་ཐུབ་

པ་དང་། དྟེས་བསྐོལ་པའྱི་ཟ་མར་ཡང་བོ་བ་ཆྟེ་ཞྟེས་

ཀུན་གྱིས་བསྔགས་པར་བྱྟེད། ཤ་ནྱི་བོ་བ་ཆྟེ་ལ་བཅུད་ཆྟེ་

བས་གངས་ཅན་ཡུལ་གྱི་མྱི་ཀུན་བཟའ་བར་དགའ་ཞྱིང་།   

པགས་པས་འཚོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་མང་བོ་བཟོས་ཆོག་སྟེ། 

དཔྟེར་ན། པགས་གདན་དང་གོན་ཆས་སྣ་ཚོགས། ལྷམ་

སོགས་བཟོས་ཆོག་པ་རྟེད། ཡང་ཞྱིང་འཇམ་ལ་དྲོད་

ཁོལ་ལན་པའྱི་ལུག་བལ་ལ་མཚོན་ན་ཡང་འཚོ་བའྱི་

ཉྟེར་སྤོད་ལ་མྟེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏྟེ། དྟེ་ནྱི། བལ་

སྐུད་ཀྱིས་བཏགས་པའྱི་གོན་གོས་སྣ་ཚོགས་དང་། དྟེ་

མྱིན་ཉལ་ཐུལ་དང་ཉལ་གདན་སོགས་བཟོ་བྱྟེད་ཀྱི་རྒྱུ་

ཆ་གལ་ཆྟེན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་ནོ༎

ང་རང་ལ་མཚོན་ན་གོང་དུ་བརོད་པའྱི་དཔལ་

འབོྱར་དང་བཀོལ་སྤོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་དྟེ་དག་ཁོ་ནར་

དགའ་བ་མ་ཡྱིན་པར། དྟེའྱི་གཤྱིས་ཀ་དང་འཕྟེལ་ཁ། 

འཚོ་གནས་བྱྟེད་ཐབས་ལའང་ཤྱིན་ཏུ་དགའ་བོ་ཡོད། 

ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་མྱི་དམངས་ཀྱིས་ཀང་གཡང་དཀར་

ཞྟེས་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོྤད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཤྱིག་སྟེ་ཕྱྭ་

གཡང་དཀར་པོར་ངོས་བཟུང་ཡོད་དོ༎
མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆྟེན་ཀོས་ནན་རོང་མྱི་རྱིགས་སོབ་

འབྱིང་གྱི་དམའ་འབྱིང་གཉྱིས་པའྱི་

འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ། 

·སྐལ་ལྡན་ཉི་མ·



 རྩྭ་ཐང་དུ་སློང་བློ་ཆེན་པློ་མི་

སྐེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི། 

སོང་བོ་སྐྟེ་བར་ཆ་རྐྟེན་གཉྱིས་

འཛོམ་དགོས་ཏྟེ། གཅྱིག་ནྱི་ཟབ་

ཚད་རན་ཞྱིང་། སོང་བོར་རྩ་བ་

རྒྱས་སའྱི་ས་རྱིམ་མཐུག་པོ་ཞྱིག་

ཡོད་དགོས། དྟེ་ལྟར་ཡྱིན་ཚེ་ད་

གཟོད་ས་རྒྱུའྱི་ཁོད་ཀྱི་ཆུ་དང་འཚོ་

བཅུད་སྡུད་ལྟེན་བྱ་ཐུབ། གཉྱིས་ནྱི་

ཆུ་འདང་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་དགོས་ལ། 

རྩྭ་ཐང་གྱི་ཁད་ཆོས་ནྱི་ས་རྱིམ་སབ་

པ་དང་། ས་རྱིམ་ཁོད་ཆུ་ཡྱི་འདུས་

ཚད་ཉུང་བའྱི་ཁར་ནམ་ཟླར་འགྱུར་

ལོག་ཆྟེ་བས། ས་རྱིམ་ཁོད་ཀྱི་ཆུ་

ཡལ་ས་བའྱི་རྐྟེན་གྱིས་རྩྭ་ཐང་སྟེང་

སོང་བོ་ཆྟེན་པོ་སྐྟེ་མྱི་ཐུབ་པ་རྟེད། 

རི་མགློ་རུ་གསློམ་སློང་མང་

བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི། 

 རྱི་མགོར་རྒྱུན་པར་ཆར་ཆུའྱི་

འབབ་ཚད་མཐོ་བའྱི་རྐྟེན་གྱིས་ས་

རྒྱུ་གོན་པ་ཚབས་ཆྟེ་ཞྱིང་། ས་ཆུ་

སྲུང་འཛིན་བྱྟེད་ཐབས་བལ་སབས།  

སྤྱིར་བཏང་གྱི་སྐྟེ་དངོས་ལ་མཚོན་

ན་གསོན་ཐབས་བལ་མོད། འོན་

ཀང་གསོམ་སོང་ཞུམ་པ་མྟེད་པར་

གསོན་ཐུབ་པ་རྟེད། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་

གསོམ་སོང་གྱི་རྩད་པ་སྐྟེས་ནས་

སའྱི་གཏྱིང་རྱིམ་དུ་ཟུག་འདུག་པས། 

སའྱི་གཏྱིང་རྱིམ་གྱི་ས་རྒྱུ་ཞན་པའྱི་

ས་གཤྱིས་ཁོད་ནས་འཚོ ་བཅུད་

ལྟེན་ཐུབ་པ་ལས་གཞན། གསོམ་

སོང་གྱི་ལོ་མ་དྟེ་ཁབ་གཟུགས་སུ་

སྣང་ཞྱིང་། སྤྱིར་བཏང་གྱི་སོང་བོའྱི་

ལོ་མ་དང་བསྡུར་ན་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་

བས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཆུ་རླངས་

པར་འགྱུར་ཚད་ཇྟེ་དམར་བཏང་

ནས་ཆུ་སྲུང་འཛིན་བྱྟེད་པར་ཕན་

པ་དང་། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་

འདྱི ་ལྟ ་བུའྱི ་ལོ ་མར་དྲག་རླུང་

འགོག་པའྱི ་ཁད་ནུས་ལན་པས་

གསོམ་སོང་རྱི་མགོ་ནས་ཇྟེ་སོམ་ཇྟེ་

རྱིང་དང་།  ཇྟེ་མང་ནས་ཇྟེ་མང་

ཡྱིན་ནོ།།

 

གསམོ་སངོ་ལ་ཐང་ཆུ་བཞུར་རྒྱུ་

ཡདོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅ།ི 

མ་གཞརི་གསམོ་སངོ་ག་ིརྩད་པ་

དང་གཞུང་རྟ། ཡལ་འདབ་བར་དུ་ཧ་

ཅང་ཉག་ཕྲ་བའ་ིསྦུག་ལམ་ཞགི་ཡདོ་

ཅངི་། དའེ་ིནང་དུ་ཐང་ཆུ་འབརོ་

ཆེན་གསོག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་རེད། 

གལ་ཏེ་གསོམ་སོང་ལ་གནོད་འཚེ་

ཕགོ་པ་ཡནི་ཕནི།  ཐང་ཆུ་སྦུག་ལམ་

ནས་ཕིར་བཞུར་ཏེ་རྨ་ཁ་ཟུམ་དུ་

འཇུག་བཞནི་ཡདོ་པ་དང་། ཐང་ཆུས་

ད་དུང་མཁའ་དབུགས་ཁོད་གནས་

པའ་ིནད་དུག་སལེ་ཏ་ེསངོ་བའོ་ིནད་

འབྱུང་ཚད་ཇ་ེདམར་གཏང་ཐུབ། 

སྐྱེ་དངོས་ལ་ལས“དམར་ཟས”

ཟ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅ།ི 

སགོ་ཆགས་ཀསི་སྐ་ེདངསོ་ཟ་བ་

ནི་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་མོད། 

འོན་ཀང་སེྐ་དངོས་ཀིས“དམར་

ཟས”ཟ་བ་ནི་འདང་མི་དཔོག་པ་

ཞགི་རདེ། སྐ་ེདངསོ་ལ་ལ་ཞགི་

འཚར་ལོངས་འབྱུང་སའི་ཁོར་ཡུག་

ཁདོ་ནས་ཏན་དང་གཏརེ་རྒྱུ་གཞན་

པའ་ིབཅུད་རྫས་ཉུང་བའམ་ཡང་ན་

འོད་སོྦར་ནུས་པ་སེལ་མ་ཐུབ་ཚེ།  

སོག་ཆགས་ཀི་ལུས་སེང་ནས་ལེན་

ཐབས་བྱདེ་བཞནི་ཡདོ་པ་རདེ། དུས་

ཡུན་རིང་བོའི་རང་བྱུང་གི་གདམ་

གསསེ་སམ་རྒྱུད་པར་འགྱུར་བ་བྱུང་

བའ་ིག་ོརམི་ཁདོ་སྐ་ེདངསོ་སརོ་ཞགི་

ག་ིལ་ོམར་འགྱུར་ལགོ་བྱུང་ས།ེ ཡ་

མ ཚ ན ་ ཞི ང ་ རི ག ས ་ མི ་ ག ཅི ག ་

པའི“འབུ་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས”སུ་

གྱུར་འདུག་པ་དང་། ཁ་ོཚསོ་རང་

ཉིད་ཀི་འབུ་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས་ལ་

བརྟེན་ནས་འབུ་སིན་དང་གཞན་

པའི་སོག་ཆགས་ཆུང་ངུ་འཛིན་

བཟུང་བྱས་ནས་འཚོ་བཅུད་བླངས་

ཏ།ེ རང་ཉདི་ཀ་ིཚ་ེསགོ་ག་ིརྒྱུན་སྐངོ་

བཞནི་ཡདོ་ད།ོ།

ཤེས་བྱ་ཕྲན་ཚེགས་།

བར་མཚམས་རྩོམ་སྒྱིག་པ།
མཁའ་འབུམ་ཡག

མཛེས་རྱིས་བཀོད་སྒྱིག་པ།
ཕྱུག་འཚོ་སྐིད།

མཚོ་སྔོན་ཟྱི་ལྱིང་། 

•ཨ་འབུམ་གིས་བསྒྱུར•


