
དགུན་ཁའི་ཁ་བ་དང་གྲང་རླུང་གི་གནོད་འཚེ་སེལ་ཆེད།  དོད་འཇམ་གི་མལ་ཆས་དང་གནག་ཕྱུགས་ཀི་

གཟན་ཆས་ཕོན་པོ་རི་རབ་ཀི་དཔངས་དང་མཉམ་པ་རེ་དེལ་དང་བོང་ཁྱུར་བཀལ་ནས་དགུན་སར་སྐེལ་

གིན་འདུག  

ཕ་ཡུལ་དུ་ཉིན་འགར་བསྡད་པའི་རིང་ལ་སོན་གི་བུ་མོས་མིག་མདུན་གི་རྩྭ་ཕྲན་དང་ལྡུམ་བུའི་ལོ་མ་

དག་ལ་མངོན་ཐབས་བྲལ་བའི་རྨ་ཁ་ཆུང་ཆུང་རེ་བཏོད་ཀིན་འདུག་ཅིང་། ཕ་ཡུལ་གི་རྩྭ་

ལྡུམ་དང་ཆུ་ཕྲན་དག་གི་སོག་རྩ་སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་ཏུ་འགགས་པས།  ངལ་དུབ་

ཀི་སྣང་བ་རོད་པོ་ཞིག་ཡིད་སེམས་ཀི་བྲག་རིའི་ཐེམ་ག་རུ་རྩེན་བྱུང་། 

ལམ་དུ་ཆས་ཁར། སྐེམ་ཞིང་རིད་པའི་ལག་ཟུང་དོན་མོ་ཞིག་གིས་རྔུལ་

ཆུའི་རྒྱུན་ལ་བཙགས་པའི་ཤོག་སོར་སྣུམ་སྟུག་འགའ་ང་ལ་གཏོད་དུས་སྣ་

བའི་བུ་ག་རུ་སྐྱུར་ཤ་ཁ་བོ་ཞིག་བཙན་གིས་ལངས་འོང་ལ།  ཕྲ་ཆུང་མིག་གི་

རྐ་ཁ་ནས་ཚྭ་ཁུ་འདེས་པའི་ཆུ་མིག་དྭངས་མོ་ཞིག་ཀང་ངང་གིས་འཛུམ་ཡོང་།

ལམ་དུ་ཆས་ཁར། རས་གཉེར་གི་རི་མོ་ཐོད་ལ་བབས་པའི་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་གི་ཞལ་

རས་སྣུམ་པོ་བདག་སེམས་གསང་བའི་མཚེའུ་ངོགས་སུ་འཕྲོས་ཡོང་བས་ངས་རང་ལ་འདི་འདོད་པ་

ནི་ཁོད་རང་ལམ་དུ་ཆས་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེས་པ་འདི་ཡིན་སོང་། 

  ཕ་ཡུལ། ཁེད་ནི་བྲིས་མ་ཚར་བའི་སོན་གི་ལེབས་རིས་ཁྲ་ཁྲ་ཞིག་རེད། ནམ་ཞིག་ངས་རང་གི་ཕུགས་

འདུན་གི་པིར་སྨྱུག་རོན་པོས་ཁེད་ཀི་གདོང་ལ་གཟི་མདངས་སྤྲས་ཁོ་ཐག་ཡིན།

སེམས་གཏམ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ལགས།   

ང་རང་སོག་ཆགས་ཆུང་ངུའི་རིགས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་བས་ཁིམ་ནས་ཁི་ཕྲུག་ཅིག་གསོ་འདོད་མོད།  

འོན་ཀང་ཕ་མ་གཉིས་གཏན་ནས་མི་འཐད་པ་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ།  ངས་ཇི་ལྟར་འདང་བརྒྱབ་ཀང་འདང་མ་

དཔག  

                                                             ཞེས་མཚོ་སྩོར་སྩོབ་ཆུང་གྲི་སྩོབ་མ་ཕྱུག་འཚོ་ནས།  

སྩོབ་གྩོགས་ཕྱུག་འཚོ་ལགས།   

སེམས་གཏམ་རྩོམ་སྒིག་པར་ཡང་ཆུང་དུས་སུ་གནད་དོན་དེ་ལྟ་བུས་སེམས་ཁ་དཀྲུགས་མོང་ལ།   

སྐབས་དེར་ངས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བརྩེ་སེམས་ཤིག་མི་འདུག་སྙམ་ནས་ཁོ་ཚོའི་སེང་ལ་སྡང་སེམས་ཀང་སྐེས་

མོང་།   ཕིས་སུ་ང་རང་ནར་སོན་ནས《ང་དང་ཁི་ཕྲུག་བར་གི་ཁ་དན་བཅུ》ཞེས་པའི་གོག་བརྙན་ཞིག་ལ་

ཐེངས་ཤིག་བལྟས་རེས།   དང་ཐོག་ཕ་མ་གཉིས་ཀིས་ཅིའི་ཕིར་ང་ལ་ཁི་ཕྲུག་གསོ་རུ་མ་བཅུག་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོངས་སུ་རོགས་སོང་།   

ལྗར་པན་གི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་མེན་ལིས་ལོ14སེང་ཨ་མའི་སྐུལ་འདེད་འོག་ཁི་ཕྲུག་ལོམ་པོ་སོ་ཁུ་སུ་ཉར་

གསོ་བྱས།   ཡིད་ཕངས་པ་ཞིག་ལ་ཅང་མ་འགོར་བར་མེན་ལི་ཡི་ཨ་མ་ནད་ཀི་དབང་གིས་ཚེ་ལས་འདས་

སབས།  མེན་ལི་སྡུག་བསྔལ་གི་གཏིང་དུ་ལྷུང་ཞིང་།   སོ་ཁུ་སུས་ཁོ་མོར་འདུག་རོགས་བྱས་ཏེ།  དཀའ་

ཚེགས་ཆེ་བའི་ལོ་ཟླ་དེ་ཕར་བསྐལ་བ་རེད།   ཕིས་སུ་མེན་ལི་སོབ་སྦོང་དང་བྱ་བ།   གྲོགས་པོར་འབྲེལ་

འདིས་བྱེད་པའི་སེང་མགོ་འཁོར་ནས་སོ་ཁུ་སུར་ལྟ་སྐོང་བྱེད་ཁོམ་མེད་པར་གྱུར།   དེ་ལྟར་ལོ་ངོ་མང་བོ་

ཞིག་འགོར་རེས།   ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ལ་སོན་པའི་མེན་ལིའི་སེམས་ལའང་མ་དན་པ་ཞིག་ལ་རང་ཉིད་ཀི་མི་ཚེ་

ད་སོ་མ་མགོ་བརྩམས་པ་ཙམ་ཡིན་མོད།   འོན་ཀང་སོ་ཁུ་སུ་རས་ནས་ཚེ་ཡི་འདུ་བྱེད་སོང་ལ་ཉེ་འདུག    

སོ་ཁུ་སུ་ཤི་བའི་རེས་སུ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ།   མེན་ལིའི་ལག་ཏུ་སོ་ཁུ་སུ་ཐོག་མར་གསོ་ཉར་

བྱེད་སྐབས་ཨ་མས་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་ལ་ལས་པའི་བརྙན་དེབ་དེ་ལག་ཏུ་ཚུད་པ་དང་།   བརྙན་དེབ་སེང་

རང་ཉིད་དང་སོ་ཁུ་སུ་གཉིས་རྩེད་འཇོར་རོལ་བཞིན་པའི་འད་པར་སྦར་

ཡོད་པར་མ་ཟད།  ད་དུང་ཁི་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་གི་བཤད་སངས་ལྟར་བྲིས་

པའི“ཁ་དན་བཅུ”ཡང་བཀོད་འདུག 

ཕ་ཡུལ་ནི་བདག་གི་ཕུགས་འདུན་གི་ཡལ་གར་འབུས་པའི་ལྗང་མདོག་གི་ལོ་འདབ་དེ་ཡིན་པས། ནམ་

རྒྱུན་སོན་གི་རླུང་བུ་འུར་འུར་དུ་ལང་སེ་ཤིང་སོྡང་དང་རྩི་ཏོག་གི་རྩེ་རུ་སོྐ་གདུང་དང་སྡུག་ཡུས་ཀི་སེར་ཐིག་

བགོ་དུས། ངའི་ཡིད་ལ་ཕ་ཡུལ་ཟེར་བའི་རྒྱང་རིང་གི་རི་སྡེ་ཞིག་ཝ་ལེར་འཆར་གིན་འདུག

ཡུལ་མི་ཚོའི་རེ་བཞག་དང་ངའི་རྐང་རེས་སོན་རླུང་གིས་སུབ་ཀིན་ཡོད་ནའང་། ང་རང་ལམ་འགྲམ་གི་

ལྗོན་རྩེ་ན་སྐོ་སྡུག་གིས་གཟིར་བའི་ལོ་མ་ལེབ་མོ་དག་གི་ལྷུང་སངས་ལ་ཕངས་སེམས་སྐེ་བཞིན་ཕ་ཡུལ་ལ་ལན་

ཅིག་སྐོད་པའི་གནང་བ་ཐོབ། ལོ་མ་ལེབ་མོ་ཞིག་གི་ལྷུང་སངས་ལས་ངའི་སྣང་ངོར་ཡུལ་མི་ཚོའི་ལང་ཚོའི་རི་

མོར་རས་གཉེར་གི་གྲིབ་ཆེན་ཁུགས་ཀིན་པ་གསལ་བོར་འཆར་ཡོང་བས། ངས་རང་ཉིད་ད་ལྟའི་བར་ཕ་ཡུལ་

དང་གེས་ནས་ལམ་ལ་ཆས་དོན་ལ་ཕིར་འདང་རེ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་།

ཕ་ཡུལ་དུ་འབྱོར་དུས། རི་ཆུའི་རས་གཉེར་གི་ཁུད་དུ་གཅུད་འདུག་པའི་ཡུལ་མི་

ཚོས། ནག་གོང་གོང་གི་ལག་ཟུང་ང་ལ་བསིངས་ཤིང་། དམར་ཙག་ཙག་གི་མིག་

ཟུང་ང་ལ་གཏད་དེ་རེ་བཞག་གིས་ཁེངས་པའི་འཚམ་འདི་ལན་མང་བྱེད་

ནའང་། སོན་གི་དུས་འདིར། ཁོ་ཚོས་སེར་ལམ་ལམ་གི་རི་གྲོང་ལ་དཀའ་སྡུག་

གི་རྐང་རེས་བགྲང་ལས་འདས་པ་ཞིག་འཇོག་དགོས་པ་སུ་ལ་བཤད་དམ། 

བྱེ་མ་དང་བྲ་མས་ཁེབས་པའི་རི་བོ་རམས་མཐོ་ཞིང་གཟར་ལ་ལུང་གྲོག་

མང་བས་རི་ལམ་དོག་མོ་རེ་བརྒྱུད་དེ་ཁལ་ཟོག་འགའ་རེར་བརེན་ནས་དགུན་སར་

གནས་སོར་བའི་ཡུལ་མི་ཚོས།     རི་གྲོང་གི་ལྷིང་འཇགས་ལ་མགོ་བོ་སྔས་ཏེ་བསྐར་ཟློས་ཀི་ལོ་ཟླ་རྨི་

ལམ་དུ་ལན་མང་རྨི་བཞིན་ཕ་ས་རི་གྲོང་ནི་ནམ་ཡང་གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་དུ་ལུས་འདུག

ནུབ་བྱང་ཕོགས་ནི་མཚེའུ་ཡིས་བསྐོར་ཞིང་། ཤར་ལྷོའི་ལམ་ཕྲན་རམས་རི་ལུང་གིས་བཅད་པའི་ངའི་ཕ་

ཡུལ་ནི་འགྲིམ་འགྲུལ་སབས་མི་བདེ་ཞིང་།  གོག་ཀང་དེ་འདའི་རྒྱུན་ལན་ཞིག་མིན།  དེ་བས།  ལོ་རེའི་སོན་ཁར།  

ཁིམ་མཚེས་ཀི་སྡེ་མི་ཚོ་སོས་དལ་དལ་ངང་ལོ་ལེགས་བྱུང་བའི་འབྲས་བཟང་ལ་རོལ་དུས།   ངའི་ཡུལ་མི་ཚོ་

བྲེལ་འཚུབ་ཀི་འཐབ་རར་ཚུད་ཡོད་དེ།  དབྱར་ཟླ་གསུམ་ལ་ཙད་དང་ཆར་བའི་ཀོང་ནས་འདུར་བཞིན་ཁབ་

གསོག་འབིག་གསོག་གི་འབྲས་བུ་རམས་རྔུལ་

ཆུའི་རོག་པ་དང་ལྷན་དུ་སྣོད་དུ་སྡུད་ཅིང་། 

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སོབ་ཆེན་བོད་རིག་པ་སོབ་གིང

2014ལོའི་དགེ་ཐོན་འཛིན་གྲྭ།

•བྩོན་སྩོར་དྩོན་གྲུབ་ཚེ་རྲིང•པར་ངོས་འདིའི་རོམ་སྒིག་པ།  •མཁའ་འབུམ་ཡག•

1. ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཞྱིབ་མྱོས་ངའྱི་སྐད་ཆར་གསན་རྱོགས་ཞུ།  

2. ང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བྱ་རྱོགས།   ང་ནྱི་ནམ་ཡྱིན་ཡང་ཡྱིད་རྱོན་བྱས་ཆྱོག་པའྱི་ཁྱོད་ཀྱི་བྱོས་ཐུབ་ཀྱི་

གྱོགས་པྱོ་དེ་ཡྱིན།

3.ནམ་རྒྱུན་ང་རང་སྱོར་ཁྱིད་ནས་རེ་རུ་འགྱོ་རྱོགས།

4.ངའྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་དྲན་ཕྱོགས་དེ་མྱི་བརེད་པར་མཁེན།

5.ང་ལ་མ་གཅར།

6.གལ་ཏེ་ངས་ཁྱོད་ཀྱི་སྐད་ཆར་མྱི་ཉན་ཚེ། དེར་གནས་ལུགས་ཤྱིག་ཡྱོད་ཁྱོ་ཐག་ཡྱིན།

7.ཁྱོད་ལ་སྱོབ་གྲྭ་ཡྱོད་ལ་གྱོགས་པྱོའང་ཡྱོད། ང་ལ་ཁྱོད་མ་གཏྱོགས་མེད།

8.ང་རང་ལྱོ་ན་རྒས་དུས་བརེ་བས་བསྐྱང་རྱོགས།   

9.ངའྱི་ཚེ་ཐག་ནྱི་ལྱོ་བཅུ་ཡས་མས་ཡྱིན་པས།  ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ཚོ་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་ལྱོ་ཟླ་དེར་གཅེས་

སྤྲས་བྱ་རྱོགས།  

10.ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་འཚོ་བ་རྱོལ་པའྱི་དུས་སྐབས་དེ་བརེད་མྱི་སྱིད།  ང་ལ་བཅྱོལ་གདམས་ཤྱིག་

ཡྱོད་པ་ནྱི།   ང་རང་འཆྱི་དུས་སུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ངའྱི་རྱིབ་ནས་ང་བསྲུང་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

མེན་ལྱིས“ཁ་དན་བཅུ”དེར་བལྟས་ཚར་རེས་གདྱོང་ཡྱོངས་མྱིག་ཆུས་བརླན་ནས་འགྱོད་གདུང་གྱིས་

ཁེངས་བྱུང་།   གྱོག་བརྙན་དེར་བལྟས་རེས་ད་གཟྱོད་ང་རང་རྱོངས་གཉྱིད་ལས་སད་བྱུང་།   ཕ་མ་གཉྱིས་

ཀྱིས་དང་ཐྱོག་ང་ལ་ཁྱི་ཕྲུག་གསྱོ་རུ་མ་བཅུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི།    སྐབས་དེར་ང་རང་ལྱོ་ན་ཆུང་ཞྱིང་ད་

དུང་བསམ་ཤེས་མེད་པའྱི་ཁར་སྱོབ་སྦྱོང་གྱི་འགན་ཁུར་ལྱི་བས“ཁ་དན་བཅུ”བརྕྱི་སྲུང་བྱེད་དཀའ་སྙམ་

ནས་མ་འཐད་པ་ཡྱིན་འདུག

སྱོབ་གྱོགས་ཕྱུག་འཚོ་ལགས།   ཁྱོད་ཀྱིས“ཁ་དན་བཅུ”བྱོ་དེ་ཞྱིབ་མྱོ་ཞྱིག་བཀླགས་རེས།   རང་གྱིས་

རང་ལ་ཞྱིབ་མྱོར་དྲྱིས་དང་།  “ངས‘ཁ་དན་བཅུ’བྱོ་དེ་བརྱི་སྲུང་བྱེད་ཐུབ་བམ།   གལ་ཏེ་ངས་ཁྱི་ཕྲུག་

ཅྱིག་གསྱོས་པ་ཡྱིན་ཕྱིན།   རང་ཉྱིད་ལ་ཁྱི་ཕྲུག་གསྱོ་བའྱི་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་དང་ངང་རྒྱུད་རྱིང་བྱོ་

ཞྱིག  སེམས་ཤུགས་བཅས་ཀྱིས་ཁྱི་ཕྲུག་ལ་ཚེ་གང་བྱོར་གཅེས་སྱིད་དམ།” གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ད་དུང་ག་

སྒྱིག་བྱས་པ་མྱི་འདང་སྙམ་ན།   རེ་འདུན་དེ་ཁ་རྱོག་གེར་སེམས་གཏྱིང་དུ་སྦས་ཏེ།  རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ག་སྒྱིག་

བྱས་པ་འཐུས་ཚང་ཡྱིན་སྙམ་པའྱི་ཉྱིན་དེ་བསེབ་རག་བར་དུ་བསྒུག་དགྱོས་སྱོ།།

               ཞེས་སེམས་གཏམ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ནས།  



སྤིར་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་རྒྱུ་ནི་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་དཀའ་རྒྱུ་མེད།  ཐོག་

མར་མགོ་རྩོམ་དུས། ཅི་ནུས་སོས་ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་གིས་ཡིག་འབྲུ་

སྤད་པས་ཆོག ཆིག་ལབ་ལྟ་བུའི་རྩོམ་ལུགས་དེ་རིགས་འབྲི་མི་རུང་། 

རང་ཉིད་ཀི་དུས་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ལྟ་ཞིབ་དང་མོང་ཚོར། སེམས་

འགུལ་ཐེབས་པའི་དོན་དངོས་ཀི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་བྲི་དགོས། རྩོམ་ཡིག་

ཐོག་མར་འབྲི་སྐབས། དངོས་ཡོད་ལྷུག་པོར་བརོད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་

དག་བྲིས་པས་ཆོག་ལ། མི་སེར་གི་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་མོང་ཚོར་དག་

འདོར་དགོས།----རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་ལྟར་བྲི་བར་འབྲི་རྩལ་མཐོན་པོ་ལན་

དགོས་ལ། བཅོས་མའི་ཆ་དེ་དག་འབྲི་ཁག་པོ་ཡིན། དེ་བས་ཐོག་མར་

གཏམ་རྒྱུད་ནས་ཚདོ་ལྟ་བྱདེ་མག་ོརྩམོ་པ་དང་། མི་

སྣའི་སྣང་བརྙན་བཞེངས་སྐྲུན་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་

ཆེད། རབ་ཡནི་ན་མ་ིསྣ་མང་བོ་དུས་གཅགི་ཏུ་འབྲ་ི

བཞངེས་མ་བྱས་ན་བཟང་།

རྩོམ་ཡིག་འབྲི་བ་ནི་རྩིག་བཟོ་བྱེད་པ་དང་མཚུངས། དེའི་

སྒིག་གཞི་དང་ཨར་ལས་རྒྱུ་ཆ། ཕིའི་རམ་པ་ཚང་མ་གྲུབ་ཆར་

གཏོགས་པས། གཅིག་ཀང་ཆད་ལྷག་འབྱུང་མི་རུང་། དེ་ནི་རྩོམ་ཁོག་

དང་ཚིག་སྦོར། དོན་ཉམས་ཏེ། གསར་རྩོམ་གི་རྩ་བའི་རྒྱུ་ཆ་ལྟ་བུ་ཡིན་

པས། དེ་དག་ཚང་མ་རྩོམ་གི་སོག་ཤིང་ཡིན།

ཡང་གཅིག་བཤད་ན། རྩོམ་ཡིག་བྲི་རྒྱུ་དེ་དོན་དངོས་སེང་

ནས“བསྙལ”ཡིག་དང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད། སེམས་སུ་ཚོར་ཤེས་ལན་

པ་དང་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པའི་བརོད་བྱ་དེ་བྲེལ་མྱུར་སོས་འབྲི་མི་

རུང་། རྒྱུ་ཆ་དག་སེམས་སུ་ཉར་ནས། དུས་ཚོད་དང་བསམ་བོར་བརེན་

ནས་ཕབས་བསྙལ་བྱེད་པ་དང་། རང་སེམས་སུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རྩོམ་

གི་སྒོམ་གཞི་བཟོས་ན། སྐབས་སུ་བབས་ཚེ་མ་བྲིས་ཀང་མི་ཆོག་གོ དེ་ནི་

ཕལ་བ་དག་གིས་རོག་པ་ཀོང་རོལ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་བྲིས་ན་མ་

མཐའ་ཡང་ལྟ་སོལ་མེད་པ་ཞིག་མིན་ངེས།

སྤིར་བཏང་དུ་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སྦོང་ལ་ཐོག་མར་འཇུག་མཁན་དག་

ནི་རྒྱུན་དུ་སེམས་འཚབ་པ་དང་། རྒྱུ་ཆ་རང་སེམས་སུ་སྙལ་བའི་དུས་

ཚོད་མི་འདང་བ་ཡིན། དེར་བརེན། བྲིས་རྩོམ་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཟོ་

བཅོས་བརྒྱབ་རུང་། རང་གི་བོར་འབབ་པ་ཞིག་འོང་དཀའ་བ་རེད།

ལེགས་རྩོམ་མང་ཀོག་བྱེད་པ་ནི་དོན་བཟང་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་

ཀང་མི་གཞན་གིས་བྲིས་པ་གཏིབ་ཟབ་ཅིང་། རང་གིས་མི་ནུས་ཚེ་བོ་

ཕམ་ངེས། དཔེར་ན། ང་རང་ཉིད་ལ་དངོས་ནས་བོ་ཕམ་སྐེས་མོང་། ཇི་

ཚེས་བཅྩོ་བརྒྱད་ཉྲིན།       རེས་གཟའ་པ་སངས།

དེ་རིང་སྔ་དོ་ཁི་ལེ་ཏི་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་འདུག རྒྱུ་མཚན་ནི་ཟླ་

རྒྱུགས་ལ་ཁོའི་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སྐབས་ཀི་དགེ་རན་ཁི་ཨཱ་ཏི་རྒྱུགས་

སྤྲོད་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་དུ་ཡོང་བས་རེད།  དགེ་རན་ཁི་ཨཱ་ཏི་ནི་གཟུགས་གཞི་

ཆེ་ལ་དབུ་སྐྲ་རྫུབས་ཤིང་སྟུག་པ་དང་། ངོ་གདོང་ཧིལ་བོར་སྨ་ར་སྟུག་པོ་

སྐེས་པ། སྤན་ཟུང་ཤིན་ཏུ་གནག་ལ་སྐད་གདངས་འབྲུག་ལྟར་གསལ་བ་

ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་དུས་རྒྱུན་བྱིས་པ་དག་ལ་ཁོ་ཚོ་ཚལ་བར་གཤག་རྒྱུ་

ཡིན་ཟེར་བའམ། གཉའ་ནས་བཙིར་ཏེ་ཉེན་རོག་ཁང་དུ་བསྐལ་རྒྱུ་ཡིན་

ཟེར་ནས་སྐྲག་སོང་བར་བྱེད་ལ། ལན་རེར་ཧ་ཅང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་

རམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཀང་སོན་པར་བྱེད་མོད། དོན་དངོས་ཐོག་ཁོས་མི་

སུ་དང་གང་ལའང་ཆད་པ་མི་གཅོད་ལ། གདོང་གི་འཛུམ་མདངས་ནམ་

ཡང་སྨ་རའི་གཏིང་དུ་སྦས་ཏེ་གཞན་ལ་ཚོར་དུ་མི་འཇུག་པ་ཡིན། སོབ་

གྲྭའི་ནང་དུ་དགེ་རན་ཁི་ཨཱ་ཏི་དང་བཅས་པའི་ཁོན་བསྡོམས་དགེ་རན་

བརྒྱད་དང་། གཟུགས་གཞི་ཐུང་ཞིང་ལོ་གཞོན་ཞིག་དང་མཚུངས་པའི་

ཚབ་ཁྲིད་དགེ་རན་གཅིག་ཡོད། ལོ་རིམ་བཞི་པར་དགེ་རན་འཐེང་བོ་

ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ལུས་པོ་ཡོངས་རོགས་ན་ཟུག་གིས་ཁེངས་ཡོད་པ་ལྟར་

རྒྱུན་དུ་ལྭ་བ་ཧ་ཅང་མཐུག་པོ་ཞིག་གོན་ཞིང་། ལུག་བལ་གིས་བསས་

པའི་མགུལ་ཆིངས་ཤིག་དཀིས་འདུག བཤད་པ་ལྟར་ན་ཁོང་གིས་གཞི་

རིམ་ནས་སོབ་ཁྲིད་བྱེད་སྐབས་ས་བརླན་ཆེ་ཞིང་། ཐ་ན་སོབ་ཁང་གི་

རྩིག་ངོས་སུའང་ཆུ་ཐིགས་འཛུམ་ཡོང་བས། ཁོ་ལའང་རང་བཞིན་གིས་

གོམས་སོལ་འདི་འད་ཞིག་ཆགས་པར་གྱུར་སྐད།  ལོ་རིམ་བཞི་པའི་དགེ་

རན་གཞན་ཞིག་ནི་དབུ་སྐྲ་དུང་ལྟར་དཀར་ཞིང་། སྔོན་དུས་དམུས་ལོང་

སོབ་གྲྭར་སོབ་ཁྲིད་བྱས་མོང་བ་ཞིག་རེད། ད་དུང་ཆས་གོས་ལ་དོ་སྣང་

བྱེད་ཅིང་། གདོང་ལ་མིག་ཤེལ་བསྐོན་པ་དང་། གསེར་མདོག་གི་ཁྱུང་རུ་

ཤར་མོ་གཉིས་བཞག་པའི་དགེ་རན་དེའི་ཚབ་མིང་ལ“ལས་འཛིན་པ་

ཆུང་བ”ཟེར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཁོས་སོབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ཞར་ལ་ལས་

འཛིན་པའི་བསབ་གཞི་སྦངས་ཏེ་མཐར་ཕིན་འཛིན་ཡིག་ཀང་བངས་

པས་ཡིན། ཁོས་ད་དུང་འཕྲིན་ཡིག་ཇི་ལྟར་འབྲི་བའི་སྐོར་གི་དཔེ་ཆ་

ཞིག་ཀང་བརྩམས་ཡོད། ང་ཚོར་རྩལ་སྦོང་ཁྲིད་པའི་དགེ་རན་ནི་དམག་

མི་ཞིག་ཡིན། ཁོས་དེ་སྔོན་ཅཱ་ལི་པུ་ཏེ་དང་ལྷན་དུ་དམག་འཁྲུག་བརྒྱབ་

མོང་ཞིང་། ད་ལྟ་ད་དུང་སྐེ་ཚིགས་སེང་དུ་རྨི་ལ་ཙོ་དམག་འཁྲུག་སྐབས་

སུ་དམག་གྲིས་རྨས་པའི་རྨ་ཤུལ་འདུག འཕྲོར་མཐུད་ནས་ད་དུང་ང་

ཚོའི་སོབ་གཙོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོའི་གཟུགས་གཞི་མཐོ་ཞིང་ཆེ་ལ། ཀད་པ་

སྤི་ཐེར་དུ་ཡོད་ཅིང་། མཐའ་ཤན་སེར་པོ་ཅན་གི་མིག་ཤེལ་ཞིག་བསྐོན་

པ་དང་། དངུལ་མདོག་གི་སྨ་ར་དཀར་བོ་བྲང་ངོས་སུ་ལྷོད་པོར་བཤམས་

འདུག ཁོང་གིས་ནམ་རྒྱུན་ལྭ་བ་ནག་པོ་ཆ་ཚང་ཞིག་མནབས་ཏེ་སྒོག་གུ་

གོང་རྩ་བར་དུ་སྒོག་པར་བྱེད། ཁོས་སོབ་མ་དག་ལ་བྱམས་ཤིང་བརྩེ་སེ། 

ཁོ་ཚོས་སོྐན་ཆ་ལས་ནས་སོབ་གཙོའི་གཞུང་ལས་ཁང་དུ་བོས་ཤིང་། 

འདར་སིག་སིག་ངང་སྐོན་བརོད་ལ་བསྒུགས་ནས་སྡོད་

པའི་སྐབས་སུའང་། ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་བཀའ་བཀོན་

མི་གནང་བར་མ་ཟད། ཁོ་ཚོའི་ལག་པ་ནས་

འཇུས་ཏེ་བོ་སོ་འབྱེད་པ་དང་། གནས་

ལུགས་འཆད་པ། རང་སྐོན་ངོས་ལེན་

བྱེད་དགོས་ཚུལ་གི་བསབ་བྱ་གནང་

སེ། ཁོ་ཚོ་རེས་ཕོགས་སུ་བྱིས་པ་ཡ་རབས་

ཤིག་བྱེད་པར་ཁས་འཆེས་པའི་བར་དུ་སོབ་

གསོ་གཏོང་ངེས། ཁོང་གི་སོབ་གསོ་གཏོང་བའི་

བྱེད་ཐབས་རམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡིན་ཞིང་རམ་འགྱུར་

ཡང་ཞི་མཐུན་སྙིང་ཉེ་ཡིན། བྱིས་པ་དག་སོ་ཁར་ཐོན་དུས་མིག་མཐའ་

དམར་པོར་གྱུར་ཏེ་སྐོན་བརོད་མངས་པ་ལས་ཀང་སྐོ་གདུང་གིས་ཁེངས་

འདུག ཉིན་རྒྱུན་ཞོགས་པར། སོབ་གཙོ་ནི་ཆེས་ཐོག་མར་སོབ་གྲྭར་

འབྱོར་མཁན་ཡིན་ཞིང་། སོབ་མ་རམས་སོབ་གྲྭར་ཡོང་བར་སྒུག་པ་དང་

ཁིམ་བདག་དག་གི་བསམ་འཆར་ལ་ཉན་པར་བྱེད། ཕི་དོ་དགེ་རན་ཚང་

མ་ཕིར་ཁིམ་དུ་ལོག་པའི་དུས་སུའང་། ཁོང་

གིས་ད་དུང་སོབ་གྲྭའི་མཐའ་འཁོར་དུ་སྐོར་

ཞིབ་བྱས་ཏེ ་ སོབ་མ་ལ་ལར་ཤིང་རས་

བརབས་རྨས་ཐེབས་ཨེ་འགྲོ་དང་། སོབ་མ་འགའ་རེ་ད་དུང་ཁྲོམ་

སང་དུ་རྩེད་གཡེང་བྱས་ཏེ་བསྡད་ཨེ་འགྲོའམ། ཡང་ན་སོབ་མ་ལ་

ལས་དཔེ་ཁུག་ནང་རོ་དང་བྱེ་ཟེགས་བཅུས་ཨེ་འགྲོ་ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱེད། 

ནམ་རྒྱུན་ལྭ་བ་ནག་པོ་གོན་ཞིང་གཟུགས་གཞི་ཆེ་བའི་སོབ་གཙོའི་སྣང་

བརྙན་སང་མགོ་ནས་མཐོང་བའི་སྐབས་སུ། རྩེད་གཡེང་བྱེད་པའི་སོབ་

མ་དག་གིས་ལྕགས་སྨྱུག་གི་རྩེ་མོ་དང་མཐེབ་རེའུ་ཡི་རོལ་རྩེད་མཚམས་

བཞག་ནས་འུར་ཆིལ་ལེར་ཞོགས་འགྲོ་ལ། ཁོང་གིས་ཀང་རྒྱང་རིང་ནས་

མཛུབ་མོ་ཀེར་ཏེ་ཁོ་ཚོར་སྐྲག་སོང་ཞོར་དུ་གདོང་ལ་བྱམས་བརྩེ་དང་

སྐོ་སྣང་གི་ཉམས་འགྱུར་ཞིག་མངོན་ཡོང་། མ་ཡུམ་གིས་བཤད་པ་ལྟར་

ན། ཁོང་གི་བུ་དང་བངས་དམག་བྱས་ཏེ་གཡུལ་ས་རུ་འདས་པ་ནས་

བཟུང་། ཁོའི་འཛུམ་མདངས་གཏན་ནས་མཐོང་མ་མོང་ཞིང་། ཁོང་གིས་

བུ་ཡི་འད་པར་ནམ་ཡང་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཅོག་ཙེའི་སེང་དུ་བཤམས་

ཡོད་སྐད། བུ་འདས་པའི་རེས་སུ། ཁོས་སྐབས་ཤིག་ལ་ལས་བསྐྱུར་

དགོངས་ཞུ་བྱེད་སྙམ་སེ་སིད་གཞུང་ལ་ལས་བསྐྱུར་སྙན་ཞུ་ཞིག་བྲིས་

མོད། འོན་ཀང་བྱིས་པ་དག་དང་ཁ་འབྲལ་མ་ཕོད་པར་

སྙན་ཞུ་དེ་ད་དུང་ཁོའི་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཅོག་ཙེ་

སེང་མནན་ནས་ཡར་སྤྲོད་ཞུས་མི་འདུག་ཟེར། 

ཉིན་ཞིག་ལ། ཁོས་ཕལ་ཆེར་སེམས་ཐག་

གཙང་བཅད་གནང་བྱུང་བ་དང་འད་

བས། ངའི་ཡབ་ཆེན་གིས་སོབ་གཙོའི་

གཞུང་ལས་ཁང་དུ་ཁོང་ལ་ཡང་དང་

བསྐར་དུ“ཁེད་རང་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཚེ་ཧ་

ཅང་ཡིད་ཕངས་པ་འདུག”ཅེས་ཞུས་ལ། ཏག་

ཏག་ཁ་བར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། སྐེས་པ་ཞིག་བྱིས་པ་

སོབ་སོ་བྱེད་ཆེད་ནང་དུ་སེབས་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོ་ཚང་གི་ཁིམ་ཚང་

ཉེ་ལམ་སོབ་གྲྭའི་ཐག་ཉེ་སར་གནས་སར་པས། བྱིས་ཕོའང་སོབ་གྲྭ་

གཞན་ནས་སར་ཏེ་ང་ཚོའི་སོབ་གྲྭར་གཞུག་དགོས་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག 

སོབ་གཙོས་བྱིས་ཕོ་དེ་མཐོང་མ་ཐག་ཤིན་ཏུ་ཧ་ལས་པར་གྱུར་ཅིང་། 

བྱིས་ཕོ་ཆུང་ངུ་དེར་ཕུར་ཚུགས་སུ་ཡུད་ཙམ་ལ་བལྟས་རེས། ཅོག་ཙེ་

ཐོག་གི་འད་པར་ལ་ལྟ་ཙམ་བྱས་པ་དང་། སར་ཡང་ཁ་ཚུར་འཁོར་ནས་

བྱིས་ཕོར་ལྟ་ཙམ་བྱས། དེ་ནས་ཁོ་རང་ཉིད་ཀི་མདུན་དུ་ཚུར་དྲུད་ཅིང་

མགོ་བོ་ཡར་དགེ་རུ་བཅུག་པ་ན། བྱིས་པ་དེའི་བྱད་བཞིན་ཡོངས་

ལྟར་བལྟས་ན་དེ་ལྟར་འབྲི་མི་ཕོད། ཡིན་ནའང་། ངས་འབྲི་མཚམས་

བསྐྱུར་དགོས་རུང་། ལེགས་རྩོམ་གི་ལྟ་ཀོག་འདོར་མི་ཕོད། 

ཁོད་རང་ན་གཞོན་པ་དང་དགའ་སྣང་ཡོད་པ་ནི་རྩམོ་འབྲིའི་མ་རྩ་

ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན། 

《མཛའ་ཞྲིང་བརེ་བའྲི་སན་མའྩོ•རྩོམ་འབྲིའྲི་ལས་ཁག་པྩོ་མྲིན》ཞེས་པ་ལས་དྲངས།

རྩོམ་པ་པྩོའྲི་ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་བསྡུས།

       སན་མའྩོ།  མོ། ཀྲུང་གོའི་དེང་རབས་རྩོམ་པ་པོ། 1943ལོར་ཁྲུང་ཆིན་

གྲོང་ཁེར་དུ་སྐེས། 1948ལོར་ཕ་མར་འགྲོགས་ནས་ཐེ་ཝན་དུ་གནས་སར། 

1991ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས4ཉིན་འདས། ལོ་ཞེ་བརྒྱད་ཙམ་ཡིན།

• འབའ་ཚེར་གྲིས་བསྒྱུར • 

རོགས་ཁོའི་འདས་ཟིན་པའི་བུ་དང་གཅིག་འད་གཅིག་མཚུངས་སུ་

སྣང་། “ཆོག་གི” སོབ་གཙོས་དེ་ལྟར་བཤད་རེས། དེའི་མུར་ཐོ་འགོད་ཀི་

འགྲོ་ལུགས་སྒྲུབ་ཏུ་བཅུག ཕ་བུ་གཉིས་ཕར་བསྐལ་རེས་ཁོ་འདང་རྒྱག་

གི་ནང་དུ་ལྷུང་སོང་། “ཁེད་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཚེ་ཧ་ཅང་ཡིད་ཕངས་པ་

འདུག” ངའི་ཡབ་ཆེན་གིས་ཡང་བསྐར་དེ་ལྟར་བཤད། སོབ་གཙོས་ཐོས་

འཕྲལ་ཅོག་ཙེ་སེང་གི་ལས་བསྐྱུར་དགོངས་ཞུ་ལག་ཏུ་བངས་ཏེ་དུམ་བུ་

གཉིས་སུ་གཤགས་ཤིང་། “ད་ནི་ང་མི་འགྲོ”ཞེས་གསུངས་བྱུང་།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབྲིང་།

• སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གྲིས་བསྒྱུར •



མཛོ་མྩོ་ཤྲིང་གྲི་ཕྲིའྲི་དབྲིབས་ཚུགས་དང་དེའྲི་སྐེ་གནས།

མཛོ་མོ་ཤིང་ལ་མཛོ་ཚེར་དང་མཛོ་མོ་ར། བོད་ཀི་ཙན་དན། ཁོ་ཐོ། ཨ་ལ་ཁ་སུ། ཁི་རྔ་སྤང་ཚེར་བཅས་

ཟེར། མཛོ་མོ་ཤིང་ནི་ཤིང་ཕྲན་གི་རིགས་ཤིག་སེ། མཐོ་ཚད་ལ་ལིས་སྨིས20ནས་ལིས་སྨིས150ཡས་མས་མཆིས། 

གཞུང་ར་དང་མོའམ་བསེགས་ནས་སྐེས་འདུག ཡལ་ག་ནི་རྩད་པ་ནས་ཁ་གེས་ཏེ་སྐེས་ཡོད། གཞུང་རའི་ཕི་

ཤུན་ལྗང་ཁུའམ་སྨུག་སྐ་ཡིན་ལ། ཁབ་སྤུ་རོན་པོ་རས་པ་ཁབ་ཡོད། ལོ་མ་ནི་ལོ་མ་ཕྲན་ཆུང་ཆ4ནས་ཆ6གིས་

གྲུབ་པ་ལགས། ལོ་མ་ཕྲན་ཆུང་ནི་སོང་དབྱིབས་ནར་མོར་སྣང་ཞིང་རིང་ཚད་ལ་ཧོ་སྨིས7ནས་ཧོ་སྨིས10དང་། 

ཞེང་ཚད་ལ་ཧོ་སྨིས2ནས་ཧོ་སྨིས5ཙམ་མཆིས། ལོ་མའི་སེང་དུ་སྤུ་འཇམ་རིང་བོ་ཁབ་འདུག མེ་ཏོག་ནི་རེ་རེ་

བཞིན་ལོ་མ་འབུས་མཚམས་ན་བཞད་འདུག མེ་ཏོག་གི་ཡུ་བ་ཐུང་ཞིང་རིང་ཚད་ལ་ཧོ་སྨིས1ནས་ཧོ་

སྨིས2ཙམ་མཆིས། མེ་ཏོག་ནི་སྦུབས་དབྱིབས་སུ་སྣང་ཞིང་རིང་ཚད་ལ་ལིས་སྨིས1ཙམ་མངའ། མེ་ཏོག་གི་ཁ་

དོག་ནི་གོ་སྐ་ཡིན། མཛོ་མོ་ཤིང་གི་འབྲས་བུའི་རིང་ཚད་ལ་ལིས་སྨིས2ཙམ་ཡོད། འབྲས་བུའི་སེང་དུ་སྤུ་

དཀར་འཇམ་པོ་ཁབ་འདུག མེ་ཏོག་བཞད་ཡུན་ནི་ལོ་རེའི་ཟླ6པ་ནས་ཟླ7པའི་བར་དང་། འབྲས་བུ་ཐོགས་

ཡུན་ནི་ལོ་རེའི་ཟླ8པ་ནས་ཟླ9བའི་བར་ཡིན། སྐེ་གནས་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་སྨིས3000ནས་སྨིས4700ཡིས་

མཐོ་བའི་མདོ་དབུས་མཐོ་སང་དང་། མདོ་དབུས་མཐོ་སང་གི་ཉེ་འབྲེལ་ས་ཁུལ་གི་སིབ་ལོགས་ཡིན། བོད་ཀི་

སྨན་གཞུང་དུ“ཤིང་ཕྲན་ལོ་མ་ཞིབ་སྡོང་བོ་ཐམས་ཅད་ཚེར་མས་ཁབ་པས། ཝའི་རྔ་མ་སྤུ་གཟེང་བ་ལྟ་བུ་

ལས་ལོ་མ་ཆེར་མི་མངོན་པ། མེ་ཏོག་དཀར་ལ་དམར་མདངས་ཆགས་པ་སན་མའི་མེ་ཏོག་གི་དབྱིབས་ཅན། 

རྩ་བ་དང་པགས་པ་

རྒྱུས་པ་ལྟ་བུས་ཐག་

པ་ཉན་པ་དེའི་ཤིང་

སྙིང་ཙན་དན་ལྟར་

དམར་བའོ”ཞེས་པས་

མཛོ་མོ་ཤིང་གི་ཕིའི་

དབྱིབས་ཚུགས་དང་

དེའི་སྐེ་གནས་སོགས་

ག ས ལ ་ བོ ར ་ བ ས ན ་

ཤིང་བིར་གངས་དཀར་ཏི་སེའི་མདུན། །

ཞང་ཞུང་འོལ་མོ་ལུང་རིང་ན། །

བོན་གི་སོན་པ་གཤེན་རབ་འཁྲུངས། །

རིག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། །

སྨན་རིས་བོན་སོགས་གཞུང་མང་བརམས། །

རྒྱན་ཕྲན་དེ་དག་གི་ནང་ནས་རིམ་བཞིན་

སོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་ཆེ་ཤོས་ཏེ་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་

ཕྲན་ཆགས་པ་རེད། སྐབས་དེའི་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་ཕྲན་

ནི་དེང་དུས་མངའ་རིས་པུ་རངས(དེང་དུས་སྤུ་

ཧེང་ཞེས་འབྲི)ཀི་ཡུལ་འདི་ཡིན་ཞིང་།  སྤི་ལོའི་

སྔོན་གི1917པ་ཤིང་བྱི་ལོར་གངས་ཏི་སེའི་མདུན། 

མཚོ་མ་ཕམ་གི་འགྲམ། ཞང་ཞུང་འོལ་མོ་ལུང་རིང་

དུ་བོན་གི་སོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེ་སྐུ་འཁྲུངས། 

ཁོང་ནི་དམུ་གཤེན་གི་གདུང་རབས་ཉི་ཤུ་པ་ཡིན་

པར་བཤད།  བོན་ཆོས་དང་རིག་གནས་སྐོར་གི་

དཔེ་ཆ་མང་བོ་བརྩམས།  སྐབས་དེར་རྒྱལ་ཕྲན་

རམས་རག་ཏུ་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་རྩོད་དང་། འཕྲོག་

བ ཅོ མ ་ གི ་

དུས་འདའ་

བ་ལ་ཞང་

ཞུང་སོན་པ་གཤེན་རབ་

ཀིས་རྒྱལ་ཕྲན་བཅུ་གཉིས་

ཀི་ནང་ནས་འགའ་ཞིག་གི་

སས་མོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ནས་

ག ཉེ ན ་ གི ་ འ བྲེ ལ ་ ལ མ ་

ཆགས་པས་གཤེན་རབ་ཀི་

དབང་ཐང་དང་། སོབས་

ཤུགས་ཇེ་རྒྱས་སུ་ཕིན། དེ་

ལྟར་སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་སུ་སོན་པ་གཤེན་རབ་ཀི་

སྐུ་ཡི་རམ་པ་ཇི་ལྟར་ཞིག་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ། བོན་

གི་མདོས་ཆོག་སིད་པ་སྤི་མདོས་ལས་གསལ་བར་

ལྟར་ན།

གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེ། །

སྐུ་མདངས་དུང་ཟླ་འདྲ། །

འཛུམ་མདངས་མེ་རེ་རེ། །

སྐུ་ལོས་རི་ལས་བརིད། །

མུ་ཐིང་རལ་པ་ནི། །

མུ་འོད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུགས། །

སྐུ་ལ་ཅི་གསོལ་ན། །

རོད་ཐུལ་ལྷམས་སེ་ལྷམས། །

ཞེས་གསུངས་པར་གཞིགས་ན་བོན་གི་སོན་པ་

གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་སྐུ་གཞོན་ནུའི་སྐབས་སུ་བོད་

ཡུལ་འབྲོག་པའི་ཕོ་གཞོན་མཛེས་སྡུག་དང་ལན་

པའི་རམ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད།

ཡེ་མེན་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་

རིང་ལན་ཞིང་ཨ་རབ་ཀི་གནའ་བོའི་ཤེས་རིག་གི་

འབྱུང་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  ཨ་རབ་ཕེད་གིང་

གི་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་ཞིང་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རེད།  ཡེ་

མེན་ནི་ཨ་རབ་སྐད་ལས“བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡོང་བའི་

ས་གཞི”ཞེས་པའི་དོན་རེད།  མངའ་ཁོངས་ཀི་

ཕོགས་གསུམ་མཚོས་བསྐོར་ཞིང་། མཐོ་སང་

དང་རི་ཁུལ་ནི་མངའ་ཁོངས་

ཀི ་རུས་སོྒམ་ལྟ་བུར་

གྱུ ར ་ ཡོ ད ་ ཅི ང ་ ། 

ཤར་བྱང་ཁུལ་ནི་

བྱེ་ཐང་དང་།  མཚོ་

རྒྱུད་ས་ཁུལ་ཆུང་

ཤོས་ཤིག་ནི་བདེ་ཐང་

རེད།  ས་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་ཤོས་ནི་

ཚ་རྒྱུད་རྩྭ་ཐང་དང་བྱེ་ཐང་གི་ནམ་ཟླར་

གཏོགས།  ཟངས་དང་རོ་ཀ་མ་རུ་སོགས་ཀི་གཏེར་

ཁ་ལན་པ་དང་། རོ་སྣུམ་དང་རང་བྱུང་སོལ་རླངས་

མོད་པོ་ཡོད།  དཔལ་འབྱོར་གི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་

ཞིང་ལས་གཙོ་བོར་བྱེད་མོད། འབྲུ་རིགས་ཀིས་རང་

ཁ་རང་གསོ་བྱེད་ཐབས་བྲལ་བ་དང་། འབྲུ་རིགས་

ཀི1／2ཧ་ལམ་ནང་འདེན་བྱེད་པ་ལ་བརེན་ཡོད་

ཅིང་། འཛམ་གིང་གི་དར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཆུང་བའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གྲས་ཡིན་པ་རེད།  ཞིང་ལས་ཐོན་རས་

ལ་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་དང་ཁྲེ་བོ། གྲོའི་རིགས་དང་། ཐ་

མ་ཁ་སོགས་ཡོད་ལ། སིང་བལ་དང་མའོ་ཧ་ཚིག་ཇ་

ལ་མིང་གྲགས་ཆེ་ཞིང་ཕིར་འཚོང་ཡང་བྱེད་ཀིན་

ཡོད། ཡང་བའི་བཟོ་ལས་དང་ཟས་རིགས་བཟོ་ལས་

ནི་བཟོ་ལས་གཙོ་བོ་དག་རེད། འགྲིམ་འགྲུལ་སྐེལ་

འདེན་ལ་གཞུང་ལམ་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་དང་རྒྱལ་

ཡོ ང ས ་ སུ ་

ལྕགས་ལམ་

གཅིག་ཀང་

མེད་པ་རེད། 

 ཡེ་མེན་དུ་དབྱི་སི་ལན་ཆོས་ཁང་ཤིན་ཏུ་མང་

ཞིང་། རྒྱལ་ས་སཱ་ན་སོགས་སུ་ཆོས་ཁང་གང་སར་

མཐོང་ཐུབ་པ་རེད། ཡེ་མེན་དུ་ཐོན་པའི་གོ་གྲིའི་

སྤུས་ལེགས་ཤིང་བཟོ་རྩལ་ཁད་དུ་འཕགས་པས་

འཛམ་གིང་དུ་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཞིང་། ཡེ་མེན་གི་སྐེས་

པ་དར་མ་ཕལ་ཆེ་ཤོས་ཀིས་རྐེད་པར་གོ་

གྲི་ཆུང་ངུ་རེ་འདོགས་པ་

དང་། ཁོ་པ་ཚོས་གོ་

གྲི་གཞན་ལག་ཏུ་

ཤོར་བ་ནི་ངོ་ཚ་

ཆེན་པོར་བརྩིས་

པ་རེད། ཡེ་མེན་

གི ་གཉེན ་ སིྒག ་གི ་

མཛད་སོ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་།  སྤིར་

བཏང་དུ་ཉིན་གསུམ་ལ་གཉེན་སོན་བྱེད་

པ་དང་། ཉིན་དང་པོ་ནི“ཁྲུས་བྱེད་པའི་ཉིན”དང་།  

ཉིན་གཉིས་པ་ནི“བག་གསར་གི་གཟབ་འཆོར་སྤྲས་

པའི་ཉིན” ཉིན་གསུམ་པ་ནི་མག་གསར་དང་བག་

གསར་གཉིས་ཀི་ཁིམ་དུ་སོན་མོ་བཤམས་པ་དང་

མཚན་མོར་ཐོན་དུས་མག་གསར་བག་གསར་ལེན་

དུ་འགྲོ་བ་རེད། ཐ་མ་ཁའི་ལོ་མ་བལད་པ་ནི་ཆེས་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་བྱ་འགུལ་ཞིག་

ཏུ་འདོད་པ་དང་།  ཁོ་ཚོས་མགྲོན་པོའི་ལུས་སེང་

དུ་དི་ཞིམ་བྱུག་ཆུ་གཏོར་བ་དང་སོས་བདུག་པ་ནི་

མགྲོན་པོར་གཟབ་རྒྱས་ཆེ་བའི་སྣེ་ལན་བྱེད་སངས་

ལ་བརྩིས་པ་རེད། སྐེས་པ་ཕལ་ཆེ་བས་སྨད་

གཡོགས་དང་ནུབ་ལྭ་གོན་པ་དང་། བུད་མེད་མང་

ཆེ་ཤོས་ཀིས་ཕི་བ་ནག་པོ་གོན་ཞིང་། བྱད་བཞིན་

སྤིར་བཏང་དུ་གཞན་ལ་མི་སོན་པའོ༎
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་

མི་རིགས་སོབ་འབྲིང་།

 •སྒྩོལ་མ་ཚེ་བརྟན•

འདུག

མཛོ་མྩོ་ཤྲིང་སྲུང་སྐྩོབ་བེད་པའྲི་

དྩོན་སྲིང་།

མདོ་དབུས་མཐོ་སང་ལ་མཚོན་ན་གྲང་རེག་གི་

དབང་གིས་སིབ་ལོགས་ནས་སྐེ་བའི་རྩི་ཤིང་ཅུང་

དཀོན་པོར་སྣང་། ཡིན་ནའང་མཛོ་མོ་ཤིང་ནི་རྩི་

ཤིང་གཞན་དག་མི་སེྐ་བའི་མདོ་དབུས་མཐོ་སང་གི་

ཐ་གྲུ་སེ། རིའི་སིབ་ལོགས་དག་ལས་དཔའ་ངར་གི་

ཚེར་སྤུ་གཟེངས་ཤིང་མེ་ཏོག་གི་འཛུམ་རྒྱ་གྲོལ་ཏེ་

འཇིག་རེན་ལ་ལྟད་མོ་ལྟ་བའི་ངང་ཚུལ་དེས་མི་རམས་ལ་མཐོང་སྣང་གསར་བ་ཞིག་སེར་བ་རེད། གཞན་ཡང་

མཛོ་མོ་ཤིང་གི་གཏོང་ཕོད་དེའང་བྱང་སེམས་དངོས་དང་མཚུངས་འདུག བོད་ཀི་སྨན་གཞུང་དུ“མཛོ་མོས་

ཁྲག་འཁག་འཇུ་ཞིང་ཁྲག་ཚད་སེལ”དང་། “མཛོ་མོ་ཚེར་ཤིང་ར་ཁྲག་མ། །ཙན་དན་དམར་དང་ནུས་པ་

མཉམ”དང་། “མཛོ་ཚེར་ཙན་དན་དམར་དང་མཚུངས”ཞེས་པ་སོགས་ཀིས་མཛོ་མོ་ཤིང་གི་སྨན་ནུས་གསལ་

བོར་བསན་ཅིང་། “རྩ་བ་དང་པགས་པ་རྒྱུས་པ་ལྟ་བུས་ཐག་པ་ཉན་པ”ཞེས་པ་ལས་ཐ་ན་རང་གི་རྩ་བ་དང་

པགས་པས་ཀང་འགྲོ་དོན་བ་ན་མ་མཆིས་པ་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་འདི་ལྟ་བུའི་རྩི་ཤིང་གོ་ཆོད་ཅིག་རང་

གི་མཐོང་ལམ་ནས་ཡལ་དུ་བཅུག་ན་མི་འདོད་ཕིན་ངེས་པར་དུ་ད་

ནས་བཟུང་སེ་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཅེས་སྤྲས་དང་སྲུང་སྐོབ་གང་

ལེགས་བྱ་དགོས།
མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།    • སལ་བཟང •

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སོབ་ཆེན་བོད་

རིག་པ་སོབ་གིང་།

 •ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས •



དགོས་པ་ནི་ཕམ་ཁ་དང་ཡི་ཆད་ཡིན།   ང་ཚོ་ཐེངས་གཅིག་ཕམ་

པར་ཡིད་མ་སྐོ། སེམས་མ་སྡུག  ཕམ་ཁ་ནི་རྒྱལ་ཁའི་རྩ་བ་ཡིན་ལ། 

བརྩོན་འགྲུས་ནི་རྒྱལ་ཁའི་མྱུར་ལམ་ཡིན། ང་ཚོ་ནི་དུས་རབས་

ཤིག་གི་མེ་ཏོག་དང་ལྗང་མྱུག་ཡིན་ལ།   མ་འོངས་པའི་རེ་བ་ཡིན།  

གང་ནས་འགེལ་ཡང་སར་ཡང་དེ་ནས་ལང་

དགསོ་ཏ།ེ ཡདི་ཆསེ་ཀ་ིམཁའ་དབྱངིས་སུ་ར་ེ

བའ་ིཉ་ིགཞནོ་ཞགི་འཛུམ་ངསེ་ཡནི། 

ང་ཚའོ་ིན་ཚདོ་འདརི།  མ་ཡུམ་

གངས་ལྗངོས་ཀ་ིམདུན་ལྗོངས་གསར་བ་

ཞིག་བསུ་བར། ང་དང་ངའི་ན་མཉམ་ཚོས་

ཤེས་བྱའི་ཐང་ཆེན་ནས་ཀ་ཁ་སུམ་ཅུའི་དབྱངས་ར་

ངག་ནས་མི་ལྷོད་པར་དཔིད་ཀི་ལྗང་མྱུག་དང་ཆར་རེས་ཀི་ཤ་མོ་

བཞིན་དུ་ཡངས་པའི་ས་གཞི་འདི་མཛེས་པར་རྒྱན་བྱེད་དུ་འགྱུར་

བར་ཧུར་བརྩོན་བྱེད་དགོས་སོ།།

ཁ་བྱང་འབི་མཁན།           

•བསྟན་གྩོ•

པར་ལེན་མཁན།

•གནས་བརྟན•
ཨང852 པ།

ཤེས་བྱའི་འོད་སྣང་ཕོགས་ཡོངས་ལ་འཕྲོ་བཞིན་པའི་ང་ཚོའི་དུས་རབས་འདིར། འགྲན་

རྩོད་ཀི་ཚ་རླབས་འཕྱུར་པའི་ང་ཚོའི་ལོ་ཟླ་འདིར། མ་འོངས་ཕུགས་འདུན་བརྩོན་པས་སྙེག་

བཞིན་པའི་ང་ཚོའི་ན་ཚོད་འདིར། ང་ཚོར་རྒྱུགས་འབྲས་མཐོན་པོ་ལོན་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྤྲོ་

སྣང་ཡོད་ལ་ཅི་ཡིན་ངེས་མེད་དུ་བྱུང་བའི་སུན་སྣང་ཡང་ཡོད། གང་ལྟར“མཁས་པ་སོབ་

པའི་དུས་ན་སྡུག །བདེ་བར་སྡོད་ལ་མཁས་མི་སིད། །བདེ་བ་ཆུང་ལ་ཆགས་པ་དེས། །ཆེན་

པོའི་བདེ་བ་ཐོབ་མི་སིད”ཅེས་པ་ལྟར།  ང་ཚོས་ན་ཚོད་འདིར་བྱམས་ལན་ཕ་མའི་རེ་བ་

ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ནི་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁེར་གི་ཤར་ཕོགས་ན་ཡོད་པའི་གོང་འཇོ་རོང་

ཁོངས་སུ་གནས་ཤིང་། མཐའ་བསྐོར་ནི་རི་ལུང་ཀུན་གིས་བརྒྱན་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། 

ལུང་བའི་ཕུ་ན་ཤུག་པའི་སྡོང་བོ་ཧ་ཅང་མང་བའི་ནགས་རྫུབས་མཆིས། ལུང་བའི་

མདའ་ཡི་རྒྱ་ཁོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་གནས་ཤིག་ཏུ་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་བཀ་ཤིས་སང་མཛེས་

པར་ཆགས་ཡོད།

ལོ་ཞིག་གི་དབྱར་ཁར་ང་དང་གྲོགས་པོ་འགའ་མཉམ་དུ་ལུང་པའི་ཕུ་ཡི་ཤུག་

པའི་ནགས་གསེབ་ཏུ་ལྟད་མོ་ལྟ་བར་ཕིན་པ་ན། ཤུག་གསེབ་ཏུ་བྱ་བྱིའུ་སྣ་ཚོགས་

ཀིས་གསུང་སྐད་སྙན་མོ་སྒོག་ཅིང་། རི་དྭགས་

རམས་ཀིས་སོས་དལ་བག་ཕེབས་ངང་སྔོ་ལྗང་

རྩྭ་ཆུར་ཅི་དགར་རོལ་བཞིན་འདུག  ང་

ཚོས་སོག་ཆགས་བགྲང་ལས་འདས་པ་

ཞིག་ནགས་གསེབ་ཏུ་འཆམ་མཐུན་

གིས ་འཚོ ་གནས་བྱེད ་བཞིན ་པ ་

མཐོང་སྐབས། ཕ་ཡུལ་གི་མི་རམས་ནི་

སོག་ཆགས་ལ་སྲུང་སྐོབ་བྱེད་མཁན་གི་མི་

སེམས་བཟང་ཅན་ཤ་སག་ཡིན་པ་ཚོར་བྱུང་། 

ང་ཚོ་ལུང་བའི་མདའ་ཡི་མུ་མཐའ་མེད་པའི་ནས་ཞིང་ནང་ལ་འཆམ་འཆམ་དུ་

གོས་ལྗང་ཐང་ལ་བཏིང་འདའི་རྩྭ་ཐང་ན། །

འབའ་འབའ་ལུ་གུའི་འབའ་སྒ་དགུང་ལ་མཆེད། །

ར་མཆོག་རོད་པོའི་བང་རྩལ་རླུང་དང་བསྡོངས། །

ཕྱུགས་རི་སྐིད་པའི་གླུ་སྒས་ལྷིང་འཇགས་དཀོགས། །

ཚང་ཚིང་ནགས་ཀོང་སྟུག་པོའི་ནང་རོལ་ན། །

ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོའི་དྲུག་འགྱུར་ར་བར་སྙན། །

བྱིའུ་ཆུང་འཇོལ་མོའི་གར་གི་ལེམ་འཕྲུལ་མཛེས། །

སིལ་སྡོང་སྣ་བརྒྱའི་འབྲས་བུ་ལྗིད་ཏིག་ཏིག །

དྭངས་གསལ་རྨ་ཆུ་སྔོན་མོའི་འགྲམ་ངོགས་ན། །

ཉལ་འགྲོ་ཆུ་མོས་གར་དང་གླུ་དབྱངས་ལེན། །

ཆུ་སྐེས་པད་མའི་སོ་ཕྲེང་མཛེས་ཤིང་བཀ། །

ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་གཤོག་འགྱུར་ངོམ་ལ་བྲེལ། །

བརིད་ཆགས་ཨ་མེས་ར་དམར་དབུ་རྩེ་དེ། །

དུས་བཞི་དབྱེར་མེད་གྲང་ངར་ཁ་བས་བཟུང་། །

ཁ་བའི་མེ་ཏོག་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་འད། །

ལྷུབ་བསྐོད་དར་ལྕོག་ར་རིའི་རྒྱན་ཆར་སྣང་། །

དཔིད་དཔལ་བུ་མོ་དལ་གིས་སེབས་པ་ཡིས། །

གཤོག་དྲུག་ཉ་མོ་ཆབ་རོམ་བཙོན་ལས་ཐར། །

ཉལ་འགྲོ་ཆུ་མོས་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས་ལེན། །

བསིལ་འཇམ་རླུང་བུ་མཛེས་མའི་རང་གཤིས་འད། །

ཨ་སྔོན་དབྱིངས་སུ་འབྲུག་སྒ་ལིར་ལིར་གྲགས། །

སྦྲང་ཆར་སྔོན་མོས་ས་གཞིར་དངོས་གྲུབ་གནང་། །

མེ་ཏོག་སྣ་བརྒྱའི་དི་བསུང་ཕོགས་བཞིར་ཁབ། །

དབྱིག་འཛིན་སེག་མོས་སྔོ་ལྗང་ལྭ་བ་མནབས། །

འབྲུ་དྲུག་ལོ་ཡག་སྨིན་ཏེ་གསེར་རླབས་མངོན། །

ཞིང་པའི་གདོང་ལ་སྐིད་པའི་འཛུམ་མདངས་རྒྱས། །

ལྷས་ར་གྲུ་བཞིར་འོ་ཞོའི་དི་བསུང་ཐུལ། །

སོན་གཡག་རོད་པོས་ཤེད་ཤུགས་རྭ་རྩེད་ངོམ། །

ཁ་བའི་དུས་སུ་དངུལ་དཀར་ལྭ་བ་གོན། །

མཁའ་དབུགས་གཙང་མས་ཡིད་སེམས་སྤྲོ་བས་བཟི། །

རན་པའི་ལབ་གེང་ཁྲོད་ན་བྱམས་བརྩེ་འཛུམ། །

གནམ་ལོ་གསར་བའི་ཤིས་ཚིག་དབྱིངས་སུ་འགེངས། །

ལྟེ་ཁྲག་ས་ལ་ཐོར་སའི་ཕ་ཡུལ་འདིའི། །

མཛེས་ལྗོངས་ལྷ་ཡུལ་ཁམས་དང་འགྲན་ནུས་ཤིང་། །

འབྱོར་ཕྱུག་ཀླུ་ཡུལ་ཁམས་ལ་ཅོ་འདི་བ། །

བསོད་པའི་སྙན་ཚིག་ནམ་མཁའི་ཁ་བ་བཞིན། །

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁྲི་ཀ་རོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་

སོབ་གྲྭའི་དམའ་འབྲིང་གཉིས་

པའི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ།

•རྩོ་རེ་བཀྲ་ཤྲིས•

སོང་ཟད་དུ་མི་གཏོང་ཞིང་། དིན་ཆེན་དགེ་རན་གི་བཀའ་གསུང་

སེམས་ནས་མི་འདོར་བར་བརྩོན་འགྲུས་ཀི་གཤོག་ཟུང་ཨ་སྔོན་

མཐོན་པོའི་དབྱིངས་ལ་བརྐྱངས་ཏེ། ཤེས་བྱའི་ནམ་འཕང་གཅོད་

དགོས། 

ང་ཚོའི་ན་ཚོད་འདིར། དཔའ་ངར་ཞུམ་

མེད་ཀིས་མདུན་དུ་སྐོད་དང་། ང་ཚོ་

འ གྲོ ་ ས འི ་ ལ མ ་ ཆེ ན ་ འ དི ར ་ ཁྲི ་

གདུགས་ཉི་མའི་འོད་སྣང་ལན་ཞིང་

དཀར་གསལ་ཟླ་བའི ་ལྷག་བསམ་

མཆིས། སྐར་ཚོགས་ཁྲི་ཕྲག་གིས་ང་ཚོར་

འབོད་པ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པས། ཡིད་ཆེས་དང་

སོབས་པས་མདུན་དུ་སྐོད་རོགས།  དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མེ་

སོན་གིས་ང་ཚོར་མ་རིག་མུན་སེལ་གི་འོད་སྣང་བསྩལ་ཡོད་པས་

ང་ཚོ་ཅིའི་ཕིར་མདུན་དུ་མི་སྐོད།

 ང་ཚོའི་ན་ཚོད་འདིར།  

བསུ་དགོས་པ་ནི་རྒྱལ་ཁ་དང་

སྨོན་འདུན་ཡིན་ལ། སྤྱུག་

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གཙོས་བོད་རིགས་སོབ་འབྲིང་གི་མཐོ་འབྲིང་
དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ། 

•ལབ་སྒྩོན་འཚ•ོ

ཆས་པ་ཡིན། ཞིང་ནང་དུ་སེབ་སྐབས་ལོ་ལེགས་སྙེ་མའི་མགོ་ལྕོག་དི་བཞོན་རླུང་བུའི་རྒྱུ་ཕོགས་དང་

བསྟུན་ནས་རླབས་བཞིན་སྐོད་པའི་རམ་པ་དེ་མཐོང་བས། རེ་ཞིག་མཛེས་སྡུག་ལན་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་

དེས་སེམས་དངས་ནས་ལྷ་ཡུལ་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་སེབས་པ་ལྟ་བུའི་འཁྲུལ་སྣང་སྐེས་བྱུང་།

འདི་ནི་བུ་ཆུང་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་བཀ་ཤིས་སང་ཡིན་ལ། ང་རང་ལྷད་མེད་བབ་ཆགས་ཀི་ཞིང་

ཁམས་འདིའི་མཛེས་སྡུག་ལ་ཞེ་གཏིང་ནས་དགའ་འོ།།

བོད་ལྗོངས་ནག་ཆུ་ས་གནས་སོབ་ཆུང་གི 2012 ལོའི་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ། 

•བམས་པ་བཀྲ་ཤྲིས•

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་

དཀར་མཛེས་ཁུལ་

སེར་ཤུལ་རོང་

འབུམ་རྙིང་

ཤེས་རིག་

སོབ་གྲྭ།

•ཕུན་ཚོགས•



སའྲི་གྩོ་ལ་ནྲི་ཉྲི་མའྲི་ཁྲིམ་རྒྱུད་

ཁྩོད་ཀྲི་སར་མའྲི་གྩོ་ལ་ཆེས་ཁད་

པར་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཟེར་དྩོན་ཅྲི། 

སའི་གོ་ལ་ནི་ཉི་མའི་ཁིམ་རྒྱུད་

ཁྲོད་ཀི་སྐར་མའི་གོ་ལ་ཆེས་ཁད་

པར་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།   ཐོག་མར་

དེའི་སྐོར་སྐོད་བགྲོད་ལམ་ནས་ཉི་

མའི་བར་ཐག་དེ་ཧ་ཅང་ཚད་དང་

རན་པར་འདུག་སབས།  ཉི་འོད་

དང ་གནམ་གཤིས ་ཀི ་དོ ་གྲང ་

སོགས་ཚེ་སོག་སྐེད་པ་དང་འཕེལ་

རྒྱས་འབྱུང་བར་ཤིན་ཏུ་འཚམས་

པ་རེད།   གཉིས་པ་ནི་སའི་གོ་ལའི་

དབུགས་ཁམས་ཆེན་པོའི་ཆགས་

རི མ ་ དེ ་ ཡ ང ་ ག ཞ ན ་ ད ང ་ མི ་

མཚུངས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  དེས་

སའི་གོ་ལའི་སེང་གི་སྐེ་དངོས་ལ་

སྲུང་སྐོབ་བྱེད་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ད་

དུང་སེྐ་དངོས་ཀི་རྒྱུད་སེལ་བར་ཆ་

རྐྱེན ་གང་ལེགས ་བསྐྲུན་འདུག  

གསུམ་པ་ནི ་སའི ་གོ ་ལའི ་སེང ་

གཤེར་གཟུགས་ཅན་གི་ཆུ་མངའ་

བ་རེད།   དེར་བརེན།   སའི་གོ་ལ་

ནི་ཉི་མའི་ཁིམ་རྒྱུད་ཁྲོད་ཚེ་སོག་

མངའ་བའི་སྐར་མའི་གོ་ལ་ཉག་

གཅིག་པུར་གྱུར་པ་རེད།

ཚེ་སྩོག་ཅྲིག་སྐུ་བལྟམས་པར་

ཉྲི་མ་དང་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད་

ཅེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི། 

ཚན་རིག་པས་ཡང་དང་ཡང་

དུ་རོག་དཔོད་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་

ལས་ར་སྤྲོད་བྱུང་བ་ལྟར་ན། གདོད་

མའི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ཚེ་སོག་ལ་མཁོ་

བའི་རས་འགྱུར་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་སྨུག་ཕིའི་འོད་ཐིག་ལ་བརེན་

ནས་རས་འགྱུར་གི་འགྱུར་འབྱུང་

བརྒྱུད་དེ་བཟོས་པ་ཡིན། སྤིར་ན་ཚེ་

སོག་ཐོག་མར་གྲུབ་སངས་དེ་ཧ་

ཅང་ས་མོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཉི་མའི་

འོད་ནུས་དང་ཁ་བྲལ་ནས་རང་

སོབས་ཀིས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པ་

ཞིག་གཏན་ནས་མེད་པ་རེད།  

ཆེས་ཐྩོག་མའྲི་ཚེ་སྩོག་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་

བྱུང་བ་རེད།   

སྐེ་དངོས་ཀི་འདུས་རྡུལ་ཆེན་

པོ ་བྱུང་བ་དེས་ཚེ་སོག་བྱུང་བ་

ཚབ་བྱེད་མི་ཐུབ་ཅིང་།   བགྲང་

ལས་འདས་པའི་སྤྲི་དཀར་དང་ཕྲ་

ཕུང་ཉིང་རྡུལ་གི་སྐྱུར་རས་རྨང་

གཞི་ཡིན་པའི་འདུས་རས་མང་

བའི་མ་ལག་ཅིག་གྲུབ་པ་ན།  ད་

གཟོད་ཚེ་སོག་ཅིག་འབྱུང་ཡང་

སིད།   འདུས་རས་མང་བའི་མ་

ལག་གིས་འགྱུར་སྐུལ་གི་ནུས་པ་

བཏོན་ཏེ།   སྤུས་ལན་གི་སྤྲི་དཀར་

དང་ཕྲ་ཕུང་ཉིང་རྡུལ་སྐྱུར་རས་

འབོར་ཆེན་ཐོན་པར་སྐུལ་འདེད་

བྱ་ཐུབ།   དངོས་པོ་འདི་དག་ཕུང་

གཟུགས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་ཕི་

ཤུན་སབ་བུ་ཞིག་གིས་དམ་པོར་

གཡོགས་རེས་ད་གཟོད་ཆེས་ཐོག་

མའི་ཚེ་སོག་བྱུང་བ་རེད།   

སའྲི་གྩོ་ལའྲི་སྟེང་གྲི་ཚེ་སྩོག་ནྲི་

སར་མ་དུ་བ་མཇུག་རྲིང་གྲིས་

ཁེར་ཡྩོང་བ་ཡྲིན་ནམ།  

སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང་གི་

གྲུབ་ཆ་དང་འཁོར་སོྐད་བགྲོད་

ལམ་ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན།  ཚན་རིག་པ་མི་

ཉུང་བ་ཞིག་གི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་ན་

སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང་གི་ནང་

དུ་ཧ་ཅང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐེ་

ལན་ཆ་རྡུལ་འདུས་ཡོད་ཕིར། སའི་

གོ་ལའི་སེང་གི་ཚེ་སོག་ཡང་ཁྲིགས་

ཁྲིགས་མེད་ན་སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་

རིང་ལས་བྱུང་བར་འདོད་འདུག   

ཁོ་ཚོས་འདི་ལྟར་རིགས་འདེད་

བྱས་པ་སེ།   སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་

རིང་གཅིག་གམ་དུ་མ་སའི་གོ་ལའི་

སེང་ནས་བརྒྱུད་སྐབས།   ཤུལ་དུ་

ལུས་པའི་ཨན་གཞི་སྐྱུར་དེ་སྐེ་ལན་

རྡུལ་ཕྲན་དུ་གྱུར་ནས་ཆགས་

བཞིན་པའི་སའི་གོ་ལའི་སེང་ལྷུང་

སེ།   ཚེ་སོག་འབྱུང་བར་ཆ་རྐྱེན་

བསྐྲུན་པ་རེད།   

ཤེས་བྱ་ཕྲན་ཚེགས་།

བར་མཚམས་རྩོམ་སྒིག་པ།
མཁའ་འབུམ་ཡག

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒིག་པ།
ཕྱུག་འཚོ་སྐྲིད།

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་། 

•ཨ་འབུམ་གྲིས་བསྒྱུར•


