
དགེ་མཚན་དཔལ་གྱི་ཐྱིག་ལེ་བཀྲ་བའྱི་བསྱིལ་ལྡན་དག་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ། །

ཐོས་འཛིན་རྣ་བའྱི་དཔྱིད་དུ་འཛུམ་པའྱི་སྒྲ་དབྱངས་སོང་གྱི་འགྱུར་ཁུགས་སྙན། །

དུས་ཀྱི་བུ་མོས་ལྱིང་འཇགས་དཀྲོགས་པའྱི་ཉྱི་གཞོན་གསར་བའྱི་འོད་སྣང་གྱིས། །

ཕོགས་སུ་མ་ནོར་མྱིག་གྱི་ལང་ཚོར་མཚར་སྡུག་དགའ་སོན་ཅྱི་ཡང་རེན། །

ལེགས་མཛད་རྱིབས་སོང་འཁོར་ལོས་འཁྱུད་པའྱི་ངོ་མཚར་རྱི་མོ་མཐའ་ལ་ཁྱབ། །

བཅུ་དྲུག་གཙང་མའྱི་ཁྱིམས་ཀྱིས་བཏེགས་པའྱི་འོད་སྣང་དཀར་པོའྱི་དཔལ་ངོམ་ཡང་། །

འཛམ་བུའྱི་རྒྱལ་མཚན་རེ་མོར་འགེང་བའྱི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་བརྱིད་ཀང་། །

ཆགས་ཞེན་སོང་གྱི་ཐག་ལ་བརྒྱུས་པའྱི་རྱི་གོང་དེ་ཉྱིད་དལ་ཅག་གེར། །

དགོང་བཞུད་ཉྱི་མའྱི་ཟླ་ལ་བསྱིངས་པའྱི་རྒན་པོ་གང་ཆག་ར་ནས་རྒས། །

འཚོལ་སྙེག་ལམ་ན་ཧད་དེ་ལུས་པའྱི་ན་གཞོན་རྐུ་འཕོག་ཤོ་ལ་གཡེང་། །

སུག་བཞྱི་ནོར་གྱི་ལས་དབང་རུམ་པའྱི་རྱི་བོ་ལ་ལུང་གང་སར་ཉུལ། །

བྱམས་སེམས་ཅན་གྱི་མྱི་རྱིགས་དེ་ཡྱི་རྣམ་ཤེས་གཉོམ་པོ་རླུང་གྱིས་བསྐོད། །

ར་ཉག་གཅྱིག་གྱི་བཅུད་ལ་ཞེན་པས་མྱི་ཤྱི་རྟ་འགེལ་སྐོ་གར་འཁབ། །

ཞྱིང་ས་གྲུ་བཞྱི་རྣང་མའྱི་བར་ན་ནང་དམེ་ཁག་གྱི་འཁོར་ལོ་བསོར། །

ཕ་སྤེལ་མ་སྱིན་ཉྱིད་ལས་འཁྲུངས་ཞེས་རྱིགས་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་སྨྲ་ན་ཡང་། །

བྱང་ཐང་ཁེར་སྐེས་འཇག་མས་སྨྲེ་སྔགས་དབྱངས་སུ་གེར་ལ་སུ་མྱི་སྐོ། །

གོ་ལའྱི་ཡང་རེར་ཞུན་མར་ཆགས་པའྱི་ཕ་གཞྱིས་དེ་ཉྱིད་གཅེས་སྲུང་ཕྱིར། །

བརེ་བའྱི་འཛུམ་ཞགས་གངས་ལ་གཏད་ཅྱིང་སོག་ལ་ཕངས་མེད་དཔའ་བོ་འགས། །

སོབས་པ་འཛིན་མའྱི་ཁྱོན་ལ་འགེངས་བཞྱིན་ལང་ཚོ་ཐལ་རྡུལ་ལྟར་བརླགས་ཀང་། །

རང་ཉྱིད་གནས་སའྱི་སྤྱིལ་བུ་མ་གཏོགས་དྲན་འཆར་མེད་པ་ཨ་རེ་གླན། །
 

ཀ་ཁའྱི་མགྱིན་དབྱངས་གཅྱིག་ཏུ་འཁྱྱིལ་བའྱི་བཅུ་ཕག་ནོར་བུའྱི་སོབ་གླྱིང་ན། །

ཁ་ཁོག་མྱི་མཐུན་བྱེས་སུ་གར་པའྱི་རྱིག་གསར་སོབ་པའྱི་བོད་ཕྲུག་ཚོ། །

ག་ནས་བལྟས་ཀང་ཐོན་མྱིའྱི་ཕག་རྒྱུན་པྱིར་རེ་ཕ་མོས་འདྲེན་ལ་སྨྲེང་། །

ང་ཡྱིས་ལན་པ་ག་ནས་ཡྱིན་ཞེས་ཕུང་བོ་གསུམ་པའྱི་སད་ཅྱིག་སྨྲ། །

གློག་འཕྲུལ་དྲ་བས་འཛམ་གླྱིང་ཧྱིལ་བོ་རྱི ་གོང་ཆུང་ངུའྱི་ཚུལ་དུ་བསྒྱུར། །

མཐའ་དབུས་མེད་པར་ཁང་ཕུག་གཅྱིག་ཏུ་བདེ་སྡུག་ཇྱི་བཞྱིན་སོན་བྱེད་པ། །

གསང་བ་མཐའ་དག་རྱི་མོའྱི་གཟུགས་བཞྱིན་འགོག་མེད་འཆར་བའྱི་དུས་རབས་འདྱིར། །

རྱིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག་ལ་སྐེངས་སེར་སོག་གྱི་བོད་ཡྱིག་རྒྱན་དུ་ལོངས། །

  

1666ལོའི་དབྱར་ཁའི་ས་སོད་ཅིག་ལ། གཞོན་ནུ་ཞིག་རང་

ཁིམ་གི་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ནང་སོང་ནས་ཀུ་ཤུའི་སོང་འོག་ཅིག་ཏུ་

བསད་དེ་ཚ་གཡོལ་བྱས།   གོ་བུར་དུ་དངོས་པོ་ཞིག་ཁོའི་མགོ་

ཐོག་ཏུ་ལྷུང་བ་དང་།   ཁོས་མགོ་བསྒུར་ནས་བལྟས་ཙ་ན།  མ་

གཞིར་སིན་ཟིན་པའི་ཀུ་ཤུ་ཞིག་སོང་མགོ་ནས་མར་ལྷུང་བ་ཡིན་

འདུག  ཆེས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་མངོན་པའི་སྣང་ཚུལ་འདིས་ཁོ་རང་

བསམ་གཞིག་གི་ཀོང་ལ་ཚུད་དུ་བཅུག ཅིའི་ཕིར་ཀུ་ཤུ་དེ་སོང་

བོའི་ལོགས་གཉིས་སུ་མི་ལྷུང་ལ།   ནམ་མཁར་ཡང་མི་འཕུར་བར་

དྲང་ཐད་དུ་ས་ངོས་སུ་ལྷུང་བ་ཡིན་ནམ།

གཞོན་ནུ་གནད་དོན་དེར་ཞེ་གཏིང་ནས་སོྤ་བ་སེྐས་ཤིང་། 

སོབས་པ་ཆེན་པོས་སའི་གོ་ལར་འཐེན་ཤུགས་རིགས་ཤིག་ལྡན་

པ་ཁོ་ཐག་ཡིན་ལ། ཀུ་ཤུ་དེ་སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུགས་ཀི་དབང་

གིས་ས་ངོས་སུ་དྲང་ཐད་དུ་ལྷུང་བ་དང་།  སའི་གོ་ལར་དངོས་པོ་

མཐའ་དག་འཐེན་པའི་ཤུགས་མངའ་བའི་རྐེན་གིས་འཇིག་རེན་

སེང་གི་དངོས་གཟུགས་མཐའ་དག་སའི་གོ་ལ་དང་ཁ་འབྲལ་

ཐབས་མེད་པ་རེད་ཅེས་ཚོད་དཔག་བྱས།  

གཞོན་ནུར་སོབས་སེམས་ཆེ་བའི་ཚན་རིག་གི་ཚོད་དཔག་

ཅིག་སྐེས་པ་ནི།   སའི་གོ་ལས་རང་གི་ཕི་ངོས་ཀི་དངོས་གཟུགས་

མཐའ་དག་འགུགས་བཞིན་ཡོད་པ་ལས་གཞན་ད་དུང་རང་ཉིད་

དང་རྒྱང་ཐག་རིང ་བའི ་ཟླ ་བ་དང་སྐར་མ་གཞན་པའང་

འགུགས་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།   འགུགས་ཤུགས་དེ་རིགས་ཧ་ཅང་

རྒྱང་ཐག་རིང་བའི་གནས་སུ་སེབས་མོད།    འོན་ཀང་བར་ཐག་ཇེ་

རིང་དུ་སོང་བ་དང་བསྟུན་ནས་འགུགས་ཤུགས་ཀང་དེ་ལྟར་ཇེ་

གཉོམ་དུ་འགོ་སིད།  གཞོན་ནུས་མུ་མཐུད་དུ་ཟླ་བ་ཅིའི་ཕིར་སའི་

གོ་ལ་ཁོ་ནར་བསྐོར་ནས་འཁོར་སོྐད་བྱེད་པ་ལས་གནས་གཞན་

པར་མི་འགོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ་སྙམ་སེ་མུ་མཐུད་དུ་བསམ་

གཞིག་བྱས། 

ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམ་གཞིག་བྱས་མཐར།   ཁོ་རང་རོངས་

གཉིད་ལས་སད་བྱུང་།  ཟླ་བ་ནི་སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུགས་ཀི་

འགུགས་ཤུགས་འོག་མགོགས་མྱུར་ངང་འཁོར་སོྐད་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་པ་དང་།   འཐེན་ཤུགས་ཡོད་པའི་རྐེན་གིས་སའི་གོ་ལ་དང་

བར་ཐག་རིང་དུ་གེས་མི་སིད་ཅིང་།    མྱུར་ཚད་ཡོད་པའི་རྐེན་གིས་

ཀུ་ཤུ་ནང་བཞིན་སར་མི་ལྷུང་བ་

རེད།  མུན་རིམ་གིས་རུབ་བྱུང་།   

གཞོན་ནུས་ལག་པའི་ནང་གི་ཀུ་

ཤུར་ལྟ་བཞིན་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་ངང་བགད་བྱུང་།   གཞོན་ནུ་དེ་

ནི་རླབས་ཆེ་བའི་ཚན་རིག་པ་ཉིའུ་ཏུན་ཡིན་པ་དང་།  སྐབས་དེར་

ཁོ་རང་ལོ24ཡིན་པ་རེད།   

ཉིའུ་ཏུན་གིས་ཞིབ་འཇུག་མང་བོ་བྱས་མཐར།   འཐེན་ཤུགས་

ཀི་བྱེད་ནུས་དེ་སའི་གོ་ལ་ཁོ་ནར་མངའ་བ་ཞིག་མིན་པར་འཇིག་

རེན་ཁམས་ཀི་བྱ་དངོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངའ་བ་ར་སོྤད་བྱས།    

འཇིག་རེན་ཁམས་ཀི་དངོས་གཟུགས་ཏེ་ཆེ་བ་སྐར་ཁིམ་ནས་ཆུང་

བ་རྡུལ་ཕྲན་བར་ཀུན་ལ་འཐེན་ཤུགས་མངའ་ཞིང་།   ཁོས་མཁའ་

དབུགས་བཞིན་གང་སར་ཁབ་འདུག་པའི་འཐེན་ཤུགས་དེར“ཀུན་

ལྡན་འཐེན་ཤུགས” ཞེས་མིང་བཏགས་ཤིང་།  བྱ་དངོས་ཐམས་

ཅད་ལ་འགུགས་ཤུགས་མངའ་བས་སྤུས་ཚད་ཇི་ལྟར་མཐོ་ན་

འགུགས་ཤུགས་དེ་ལྟར་ཆེ་བ་དང་།   བར་ཐག་ཇི་ལྟར་རིང་ན་

འགུགས་ཤུགས་དེ་ལྟར་ཆུང་ཞེས་ཆོས་ཉིད་སྤི་བསོམས་བྱས་པ་

རེད། ཀུ་ཤུ་སོང་མགོ་ནས་སར་ལྷུང་བའི་ཧ་ཅང་རྒྱུན་ལྡན་གི་སྣང་

ཚུལ་དེས་ལོ་ན་གཞོན་པའི་ཉིའུ་ཏུན་གི་བོ་སོ་ཕེ་ཞིང་།   སྙིང་རུས་

ཆེན་པོས་བསམ་གཞིག་དང་བོ་སོབས་ཆེན་པོས་འཚོལ་རོག་བྱས་

མཐར་གཞི་ནས་དངོས་པོ་མཐའ་དག་ལ་འཐེན་ཤུགས་མངའ་བའི་

ངེས་སོལ་ཤེས་རོགས་བྱུང་སེ།   འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་ཚན་རིག་

ཐད་ལ་བྱས་རེས་རླབས་ཆེན་བཞག་པ་རེད།    

     

བོད་ལོངས་ཆབ་མདོ་བྲག་གཡེར་རོང་སོབ་ཆུང་།  

 • ཆོས་དབྱིངས་སྒོན་མ •
པར་ངོས་འདིའི་རོམ་སྒིག་པ།  •མཁའ་འབུམ་ཡག•

 མཚོ་སོན་ཟི་ལིང་།  •ཨ་འབུམ་གྱིས་བསྒྱུར•



ཚེས་ཉེར་གཉྱིས་ཉྱིན།     རེས་གཟའ་མྱིག་དམར།

སོབ་གཙོའི ་བུ་ནི ་དང་བངས་དམག་ནང་ལ་ཞུགས་ནས་

འདས་པ་རེད། དེ་བས་སོབ་མ་རྣམས་སོབ་གོལ་བྱས་རེས། སོབ་

གཙོ་ཁོང་རྒྱུན་པར་རྒྱ་སང་དུ་དམག་མི་ལ་བལྟ་རུ་འགོ། ཁ་སང་། 

རྐང་དམག་སོང་སེ་གཅིག་སང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་བཞིན་པར། 

བྱིས་པ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གིས་དམག་དཔུང་གི་རོལ་དབྱངས་རུ་ཁག་

གི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ། ཐིག་ཤིང་གིས་དཔེ་ཁུག་དང་བཙིར་ཆས་

སེང་དུ་རྡུང་དཀོལ་བྱས་ནས་དབྱངས་ར་ཡོད་པའི་སྣང་ངོར་གླུ་

ལེན་གར་འཁྲབ་བྱེད་ཀིན་ཡོད་པས། ང་ཚོས་ཀང་མི་གསུམ་རེ་ལྔ་

རེ་སྐོར་ཚོ་བྱས་ཏེ་ལམ་འགམ་ནས་ལྟད་མོ་བལྟས་པ་ཡིན། ཁཱ་ལའོ་

ནས་ལྭ་བ་དོག་པོ་དེ་གོན་ཞིང་། བག་སོབ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཆའ་

བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཨོ་ཏི་ཉིས་ད་དུང་ཁོའི་ལྭ་བ་འཕོར་བོའི་

སེང་གི་སྤུ་རྡུལ་འཐུ་བར་བྱེད། མགར་བའི་བུ་ཕུའུ་ལེ་ཁའོ་ཞིས་

ཁོའི་ཡབ་ཆེན་གི་སོད་གོས་རིང་བོ་དེ་གོན་འདུག གཞན་ཁཱ་ལ་

པུའུ་ལི་ཡའི་བྱིས་ཕོ་དང་ཞལ་མཁན་གི་བུ། མགོ་སྐྲ་དམར་པོ་ཡིན་

པའི་ཁི་ལའོ་ཞི། གདོང་ལྤགས་མཐུག་པའི་ཧྥུ་ལན་ཏི་དང་ཡབ་

ཆེན་སྒོགས་དམག་སར་དཔོན་ཡིན་ཞིང་། སར་བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་

ཤིང་རའི་འོག་ནས་བསྐབས་མོང་ལ། ད་ལྟ་འཁར་བར་ཁེན་ནས་

འགོ་བཞིན་པའི་ལའོ་པིས་ཏི་བཅས་ཡོད། དམག་མི་གོལ་བོ་ཞིག་

ཚུར་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པར་ཧྥུ ་ལན་ཏིས་དེར་བལྟས་ནས་ཧབ་ཆ་

བརྒྱབ། གོ་བུར་དུ་ལག་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཁོའི་ཕྲག་སེང་དུ་བཞག་

པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། ཕིར་འཁོར་ནས་ལྟ་དུས་སོབ་གཙོ་ཡིན་

འདུག སོབ་གཙོས་ཁོ་ལ“མཉམ་འཇོག་

བྱོས། དམག་དཔུང་ཁྲོད་རྐང་ལག་མི་བདེ་

བའི་དམག་མི་ལ་འཕ་སོད་བྱེད་པ་ནི་རྐང་

ལག་བསམས་པའི ་མི ་ལ་དམའ་འབེབས་

བྱེད་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པས། ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མེད་ཀི་སྤོད་སངས་

ཤིག་རེད”ཅེས་གསུངས་བྱུང་བས། ཧྥུ་ལན་ཏི་དེ་མ་ཐག་གར་སོང་

ཆ་མེད་དུ་གྱུར། དམག་མི་རྣམས་ནི་མི་བཞི་རེ་གལ་བསར་གཅིག་

བྱས་ནས་ང་ཚོའི་མདུན་དུ་བཤར་བྱུང་ལ། ལུས་སེང་ཧིལ་བོ་རྔུལ་

ཆུ་དང་ས་རྡུལ་གིས་སྦགས་འདུག་ཀང་། མེ་མདའ་ནི་ཉི་འོད་ཀི་

འོག་ཏུ་འོད་ལམ་ལམ་བྱེད་ཀིན་གདའ། སོབ་གཙོས་ང་ཚོར“བྱིས་

པ་ཚོ། ཁོད་ཚོས་དམག་མི་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་བྱ་དགོས། ཁོ་ཚོ་

ནི་ང་ཚོར་སྲུང་སྐོབ་བྱེད་མཁན་ཡིན། གལ་ཏེ་ཉིན་ཞིག་ལ་རྒྱལ་

ཁབ་གཞན་པའི་དམག་གིས་རང་རྒྱལ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་

ཡིན་ན། ཁོ་ཚོས་ང་ཚོའི་ཆེད་དུ་དམག་འཁྲུག་

བརྒྱག་དགོས་པ་རེད། ཁོ་ཚོའང་བྱིས་པ་རེད་

དེ། ཁོད་ཚོ་ལས་ལོ་རེ་འགའ་ཆེ་བ་ཙམ་

ཡིན་ལ། སོབ་གྲྭའང་འགིམ་དགོས། ད་

དུང་ཁོད་ཚོ་དང་འདྲ་བར་དབུལ་

ཕྱུག་གཉིས་ཀ་ཡོད་ཅིང་། དབྱི་

ཏ་ལིའི ་ས་ཆ་སོ ་སོ ་ནས་ཡོང་བ་

རེད། ཁོད་ཚོས་ལྟོས་དང་། ཁོ་ཚོའི་

གཟུགས་བྱད་ལ་བལྟས་པས་ཀང་ཁོ་ཚོའི་

ཁྲོད་དུ་ཞི་ཞི་ལཱའི་མི་དང་། ཟ་ཏིན་ཏའོ་ཡི་མི། 

གནའ་ས་མོ་ཞིག་ལ། རྒྱལ་པོ་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་ཡོད། ཁོང་

གིས་རང་གི ་ བོ ་འདོན་པ་ནཱ་སེ ་ལེ ་ཅིན་ལ་ཕོ ་བྲང་ནང་ཡོངས་

རོགས་གེན་པ་ཡིན་པའི་མིང་བྱང་ཞིག་བཟོ་དགོས་པའི་བཀའ་

ཕབ། 

ནཱ་སེ་ལེ་ཅིན་གིས་བསམ་བོ་ཡང་ཡང་བཏང་མཐར། གེན་པའི་

མིང་བྱང་སེང་དུ་རྒྱལ་པོ་གཅིག་པུའི་མཚན་བཀོད་ནས་རྒྱལ་པོར་

ཕུལ། 

རྒྱལ་པོས ་དེར ་གཟིགས་རེས ། 

ཐུགས་རབ་ཏུ་ཁྲོས་ནས་སྐད་

གསང་མཐོན་པོས“ཁོད་ཀིས་

བདག་གེན་པ་རེད་ཟེར་དོན་

ཅི་ཡིན”ཞེས་དྲིས། ནཱ་སེ་ལེ་

ཅིན ་གིས“འཇིག ་ རེན ་འདིའི ་

སེང་ཁེད་ལས་ལྷག་པའི་གེན་པ་ཞིག་

ཡོད་མི་སིད། ཁེད་ཀིས་ང་ལ་ཕོ་བྲང་ནང་ཡོངས་

རོགས་གེན་པ་ཡིན་པའི ་མིང་བྱང་བཟོ ་རུ་

བཅུག་པ་དེས་ཕོ་བྲང་ནང་དུ་གེན་པ་མང་བོ་

འདུག་པ་མཚོན་མོད། ཡིན་ནའང་། ཁེད་ཀིས་

ཁོ ་ཚོར་གོ ་ཐོབ་མཐོན་པོ ་དང་ཕོགས་ཆེན་

བསྩལ་པ་རེད”ཅེས་བཤད།

རྒྱལ་པོས་ཡང་བསྐར“གལ་ཏེ་ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་སྤང་གྲུང་ཅན་གི་

མི་ཡིན་ན”ཞེས་དྲིས།

ནཱ་སེ་ལེ་ཅིན་གིས“གལ་ཏེ་ཁེད་ཀི་འཁོར་གཡོག་ཚང་མ་སྤང་

གྲུང་ཅན་ཡིན་ཚེ། ཁེད་ཀིས་ད་དུང་ང་ལ་གེན་པའི་མིང་བྱང་བཟོ་

རུ་བཅུག་སེ། སྤང་གྲུང་ལྡན་པའི་མི་དག་གེན་པར་ངོས་བཟུང་། 

དེས་ན་ཁེད་རང་ཡང་དེ ་དག་བཞིན་གེན་པ་མིན་ནམ”ཞེས་

བཤད། 

རྒྱལ་པོས་ཅི་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མ་རེད་པས། ཐུགས་ཁྲོས་པའི་ངང་

ནས“གལ་ཏེ་བདག་གིས་ཕོ་བྲང་ནང་དུ་གེན་

པ་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་ཟེར་ན། 

གེན་པ་དེ་ཁོད་རང་རེད”ཟེར།

ནཱ་སེ་ལེ་ཅིན་གིས་སེམས་

ལྷོད་ལྷོད་ངང“དེ་ལྟ་ནའང་། 

ཁེད་རང་སར་བཞིན་གེན་པ་

རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་གེན་པ་མ་

གཏོགས། མི་གེན་པར‘གེན་པའི་མིང་

བྱང’བཟོ་རུ་འཇུག་མཁན་ཞིག་ཡོད་མི་སིད”ཅེས་

བཤད།

སྐབས་དེར། རྒྱལ་པོའི་སྙིང་རླུང་སོད་ལ་འཚངས་ནས“བདག་

གིས་ཁོད་ཀི་ལེ་གཅོད་དང་། ད་ཁོད་ཀིས་ཅི་ཞིག་བཤད་པར་

བལྟ”ཞེས་ཁྲོ་གཏམ་བཤད།

ནཱ་སེ་ལེ་ཅིན་གིས་ཞི་འཇམ་གིས་ངང་ནས“དེས་ན་ངས་གེན་

པའི་མིང་བྱང་སེང་གི་ཁེད་ཀི་མཚན་བསུབས་རེས། ཤུལ་དུ་ང་རང་

ཉིད་ཀི་མིང་བྲིས་ཏེ། དེང་ཕིན་ཁེད་ལ་བོ་དཀར་བའི་དྲང་གཏམ་

ན་པུ་ལི་ཟིའི་མི། ལོན་པ་རྡུའི་མི་སོགས་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

ཐུབ། འདི་ནི་དམག་དཔུང་གི་སོང་སེ་རྒན་གས་ཤིག་སེ། 

1848ལོའི་གཡུལ་འགེད་ལའང་ཞུགས་མོང་བ་རེད། ད་ལྟ་སོན་

ཆད་ཀི་དམག་མི་དག་ཡོད་མི་སིད་མོད། འོན་ཀང་དམག་དར་ནི་

སོན་ཆད་ཀི་དམག་དར་རེད། ཁོད་ཚོ་འཇིག་རེན་འདིར་མ་

སེབས་པའི་ཡར་སོན་གི་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་གི་རིང་ལ། དམག་མི་ཇི་

འདྲའི་མང་བོ་ཞིག་གིས་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སོྐབ་ཀི་ཆེད་དུ་

དམག་དར ་འདིའི ་འོག ་ཏུ ་འགེལ ་ཡོད ་པ ་རེད ་ཨང”ཞེས ་

གསུངས་པ་དང་། ཁཱ་ལའོ་ནས་སྐད་བརྒྱབ་ནས། “སེབས་བྱུང་། 

སེབས་བྱུང”ཟེར། ཐག་མི་རིང་བའི་ས་ན་དམག་མི་རྣམས་ཀི་མགོ་

ཐོག་ཏུ་ལྷབ་ལྷབ་ཏུ་སོྐད་བཞིན་པའི ་དམག་དར་མཐོང་ཐུབ། 

སོབ་གཙོས“བྱིས་པ་ཚོ། ཉོན་ཅིག ཁ་དོག་གསུམ་ལྡན་གི་དར་ཆ་

གནས་འདི་བརྒྱུད་སྐབས། ང་ཚོས་ལག་པ་མཐོ་རུ་བཏེགས་ནས་

དར་ཆ་ལ་གུས་འདུད་ཞུ་དགོས”ཞེས་གསུངས་བྱུང་། དམག་

དཔོན་ཞིག་གིས་རལ་ཞིང་མདོག་ཡལ་ལ། ཡུ་བའི་སེང་དུ་གཟི་

བརིད་རགས་མ་མང་བོ་བཀལ་ཡོད་པའི་དམག་དར་ཞིག་འཕར་

ནས་ང་ཚོའི་མདུན་ཕོགས་ནས་བརྒྱུད་བྱུང་། 

ང་ཚོས ་མཉམ་དུ་ལག་པ་མཐོན་པོར ་

བ ཏེ ག ས ་ ན ས ་ གུ ས ་ འ དུ ད ་ ཞུ ས ། 

དམག་དཔོན་དེས་ང་ཚོའི་ཕོགས་

སུ་འཛུམ་དམུལ་དང་བཅས་

ལ ག ་ བ རྡ ་ བ ས ན ་ བྱུ ང ་ ། 

“འཇེམ་པོ་འདུག” མི་ཞིག་

གིས ་ང ་ཚོའི ་རྒྱབ་ཕོགས་ནས་

དགའ་འབོད་བྱས་བྱུང་། ང་ཚོས་ཁ་

ཕིར་འཁོར་ནས་ལྟ་དུས། མ་གཞི་ལས་

འབུད་བྱས་ཟིན་པའི་དམག་དཔོན་རྒན་པ་

ཞིག་རེད། ཁོའི་སོད་གོས་ཀི་སྒོག་ཁུང་དུ་ཁི་ལི་རི་ཡའི་གཡུལ་

འགེད་སྐབས་ཀི་གཟེངས་བསོད་ཞགས་རྒྱན་གིས་སྤུད་འདུག 

ཁོས“ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་འདུག བྱིས་པ་ཚོ། ཁོད་ཚོས་དོན་བཟང་

དཔེ་མེད་ཅིག་བསྒྲུབས་སོང”ཟེར། སྐབས་དེར། དམག་དཔུང་གི་

རོལ་དབྱངས་རུ་ཁག་སང་སྣེ་ནས་ཕར་བསྐོགས་སོང་ལ། ལྟ་རུབ་

བྱེད་པའི་བྱིས་པ་དག་གིས་དམག་དུང་གི་སྒ་དང་བསྟུན་ནས། 

དགའ་སྤོ ་ཆེན་པོས་དམག་འཐབ་ཀི ་གླུ་དབྱངས་ཤིག་ལེན་པ་

བཞིན་དུ་དགའ་འབོད་བྱེད་ཀིན་འདུག དམག་དཔོན་རྒན་པས་

ང་ཚོར་བལྟས་ཏེ་སར་ཡང“ཧ་ཅང་འཇེམ་པོ་འདུག ཆུང་དུས་

ནས་དམག་དར་ལ་མོས་གུས་བྱེད་མཁན་དེ། ནར་སོན་རེས་ཅིས་

ཀང་དམག་དར་སྲུང་སོྐབ་བྱེད་མཁན་དུ་འགྱུར་ངེས་རེད”ཅེས་

གསུངས་སོང་།

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

• སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར •

བརོད་མཁན་ཞིག་ཨེ་ཡོད་ལ་བལྟ”ཞེས་ཟེར་བས། 

རྒྱལ་པོས་ཁ་རོག་གེར་དཔའ་མཛངས་གཉིས་ལྡན་གི་བོན་

ཆེན་ནཱ་སེ་ལེ་ཅིན་ལ་ཅེར་ནས་ཧད་འདུག་པ་ལས་བཤད་རྒྱུ་

གཞན་མ་རེད་དོ།།

མཚོ་སོན་མི་རིགས་སོབ་ཆེན་མི་རིགས་དང་སྤི་ཚོགས་

རིག་པའི་སོབ་གིང་།

• བན་དེ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་བསྒྱུར •



གདུང་སྲས་དཔྱད་བུ་ཁྱི་ཤེས་ལ། །

སྨན་གྱི་མན་ངག《འབུམ་བཞྱི》གནང་། །

གསོ་རྱིག་བསྟན་པའྱི་ཉྱི་མ་ཤར། །

འཕྲུལ་སྲས་ཟེའུ་ཀོང་འཕྲུལ་ཆུང་ལ། །

སྐར་འབྱུང་རྱིས་ཀྱི་གདམས་ངག་སེལ། །

འབྱུང་བ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །

སྤི་ལོའི་སོན་གི1897པ་ཤིང་སེྤལ་ལོར་གསོ་རིག་འབུམ་བཞིའི་

རོམ་པ་པོ་དཔྱད་བུ་ཁྲི་ཤེས་འཁྲུངས། དེས་ཡབ་ཀི་གདམས་ངག་དང་། 

སྤི་ཚོགས་ཀི་ཉམས་མོང་། རྒྱལ་ཕྲན་སོ་སོའི་ཡུལ་དུ་བེད་སྤོད་དར་བའི་

རྩྭ་སན་དང་།  ཤིང་སན།  རྡོ་སན་སོགས་སན་སྣ་བརྒྱ་སྐོར་ཙམ་དང་།  

བསྐུ་མཉེ་དང་། ཧོར་གི་མེ་བཙའ། རྔུལ་དབྱུང་བ། གཏར་ཁ་དང་།  

དུགས་དང་། ལུམས་དང་། བྱུག་པ་སོགས་ཀི་ལག་རལ་རྣམས་ཕོགས་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་གསོ་རིག་འབུམ་བཞི་ཕོགས་བསྒིགས་མཛད།  དེ་

ནས་བཟུང་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་

བསན་བཅོས་བྱུང་ཞིང་། ནད་རིགས་ཡང་བ་ལ་སན་སྐོམ་གིས་བཅོས་པ། 

དེས་མ་འཆོས་ན་སྤོད་ལམ་དོགས་ཟོན་བྱས་ཏེ་བཅོས་པ། དེས་ཀང་

བཅོས་མ་ཐུབ་ན་སན་བསྡུས་སྦོར་བྱས་ཏེ་བཅོས་པ།  དེས་ཀང་བཅོས་

དཀའ་བའི་རིགས་ལ་མེ་སེག་པ་དང་།  ཁྲག་གཏར་བ།  དུགས་བྱེད་པ། 

ལུམས་བཙོ་བ་སོགས་དཔྱད་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བཅོས་པའི་ལག་ལེན་

དང་།  མན་ངག་རྣམས་བྱུང་།

སྤི་ལོའི་སོན་གི1893པ་ས་བྱི་ལོར་རིས་རིག་མཁས་པ་ཟེའུ་ཀོང་

འཕྲུལ་ཆུང་འཁྲུངས།  དེ་ལ་ཡབ་སོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེས་སྣང་

མཐོང་རིས་ཀི་རིག་པ།  གབ་རེ་འཕྲུལ་གི་མེ་ལོང་།  སར་ཁ་སེ་བའི་

གིང་སྐོར།  འབྱུང་བ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ།  ཇུ་ཞག་རེན་འབྲེལ་ལས་རིས་

རྣམས་རང་གི་སས་འཕྲུལ་བུ་ཆུང་སོགས་ཀིས་ཞུས་པའི་ངོར་གསུངས།

  དེ་ཡང་སྣང་མཐོང་རིས་ཀི་རིག་པ་ཞེས་པ་ནི།  གཤེན་རབ་མི་

བོ་ཆེས་སྣོད་བཅུད་ཀི་ཁམས་རྣམས་ལ་བརགས་ནས་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་སེྐད་བྱེད་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་གཟུགས་ཀི་ཆུང་ཐ་ཕྲ་རབ་ཀི་རྡུལ་

ཡོད་པ་ཤེས་རོགས་བྱུང་སེ།  དེ་ལ་བྱེད་ལས་ཀི་ཆ་ནས་འབྱུང་བ་ཞེས་

པ་དང་།  རིགས་མི་འདྲ་བ་དབྱེ་བའི་ཆ་ནས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཞེས་མིང་

བཏགས།  དེའང་འབྱུང་བ་སོ་སོའི་བྱེད་ལས་ལ་བརགས་ནས། ས་ཡི་

ཁམས་ཀིས་འགྲུབ་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་བྱེད་པ་དང་།  ཆུ་ཡི་ཁམས་ཀིས་གཅིག་

ཏུ་སྡུད་པར་བྱེད་པ།  མེ་ཡི་ཁམས་ཀིས་སིན་པར་བྱེད་པ། རླུང་གི་

ཁམས་ཀིས་འཕེལ་བར་བྱེད་པ།  འབྱུང་བ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་ཆ་སྙོམས་

ཤིང་རྣམ་པ་ལུགས་འབྱུང་གི་ཚུལ་དུ་བྱུང་བ་ན།  སྣོད་བཅུད་ཀི་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྐེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་དང་།  ནམ་ཞིག་འབྱུང་བའི་

རས་དེ་དག་ཕན་ཚུན་འགལ་འཕྲོད་ཀི་དབང་གིས་ཆ་མ་སྙོམས་ཤིང་

རྣམ་པ་ལུགས་ལྡོག་གི་ཚུལ་དུ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འཇིག་

པའི་རྒྱུ་ཆགས་ཤིང་ཡོད་པའི་གནས་ལུགས་ཤིག་རེད་ནས་རང་གི་

སོབ་མ་རྣམས་ལ་བསན་ཡོད་པ་རེད།

 གབ་རེ་འཕྲུལ་གི་མེ་ལོང་ནི།  ལོ་གཅིག་ལ་དབང་བའི་ལོ་

ཟླ་ཞག་དུས་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ལྷ་ཀླུ་ས་བདག་ལ་སོགས་པ་

ཐུན་མོང་གི་སྣང་ངོར་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པ་རྣམས། གནས་པའི་

ཡུལ། བགོད་པའི་ལམ། རྒྱུ་བའི་དུས་ལ་སོགས་པའི་གནད་

གསང་རྣམས་གསལ་བར་སོན་པར་བྱེད་པའི་རིས་ཀི་རིག་པ་

དེ་དག་ལ་ཟེར།

 སར་ཁ་སེ་བའི་གིང་སྐོར་ཞེས་པ་ནི། སིད་པ་འཇིག་རེན་

འདི་ཉིད་མཚོན་བྱེད་དུ་ལིང་ཚེ་དགུའི་ཁོངས་སུ་སེ་བ་དགུ་

བཀོད་པ་དང་།  ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་སར་ཁ་བརྒྱད་བཀོད་དེ་ལོ་

ཟླ་ཞག་དུས་དང་། བརི་བྱའི་ཁམས་རྣམས་ཕན་ཚུན་སྦར་ཏེ་ལེགས་

ཉེས་བང་དོར་གི་འབྲས་བུ་སོན་པའི་རིག་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

འབྱུང་བ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ནི།  འབྱུང་བའི་ཁམས་དང་

འབྲེལ་བའི་ལོ་སྐོར་བཅུ་གཉིས་དང་། ནམ་ཟླ་དུས་བཞི། གཟའ་སྐར་གི་

གནས་སངས་སོགས་ལ་བརགས་ནས་ཕི་རོལ་ཡུལ་གི་འགྱུར་བ་རྣམས་

རོགས་པར་བྱེད་ཅིང་དེ་ལ་བརེན་ནས་སོ་ནམ་གི་ལས་བྱེད་པ་དང་།  

ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ལ་འདུ་བ་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་ཀི་

ཚུལ་རྣམས་རོགས་པར་བྱེད་ཅིང་དེ་ལ་བརེན་ནས་གསོ་བར་བྱེད་

པའི་གཉེན་པོའི་ཐབས་སོན་པ་སེ།  མདོར་ན་སྣོད་བཅུད་ཀི་འབྱུང་

ཁམས་རྣམས་ཕན་ཚུན་འཕོྲད་སོྦར་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་ལེགས་

ཉེས་ཀི་འབྲས་བུ་ཅི་རིགས་ཤིག་འབྱིན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་སོན་པའི་ཤེས་

རིག་ཅིག་རེད།

  ཇུ་ཞག་རེན་འབྲེལ་གི་རིས་ཞེས་པ་ནི།   མི་རྣམས་ཐོག་མར་

འཇིག་རེན་འདིར་སེྐ་བའི་སྐབས་ཀི་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀི་འབྱུང་ཁམས་

སོ་སོའི་གནས་ལུགས་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཚེ་འདིར་ལེགས་ཉེས་ཀི་རྐེན་ཅི་དང་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་སོན་པ་སེ་

ཚེ་རབས་ལས་རིས་དང་།  སོ་སོའི་འབྱུང་ཁམས་དང་ལོ་རེ་བཞིན་གི་གནམ་ལོའི་འབྱུང་ཁམས་གཉིས་

འཕྲོད་སོྦར་ལ་བརེན་ནས་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ལེགས་ཉེས་ཅི་དང་ཅི་ཡོད་པར་སོན་པ་སེ་ཀེགས་རིས་

དང་།  ཕོ་མོ་གཉིས་ཀི་སོག་ལུས་དབང་ཀླུང་སོགས་ཀི་འབྱུང་ཁམས་རྣམས་ཕན་ཚུན་འཕྲོད་སྦོར་ལ་

བརེན་ནས་ལེགས་ཉེས་ཅི་དང་ཅི་ཞིག་ཡོད་པར་སོན་པ་བག་གཉེན་གི་རིས་དང་།  གཤིན་པོའི་ཁམས་

དང་ཤི་དུས་ཀི་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་གཟའ་སྐར་སོགས་ཀི་འབྱུང་ཁམས་འཕྲོད་སྦོར་ལ་བརེན་ནས་ལེགས་ཉེས་

ཅི་དང་ཅི་ཞིག་ཡོད་པར་སོན་པ་གཤིན་རིས་བཅས་ལ་ཟེར།

སྒ་ཚའི་ཕིའི་དབིབས་ཚུགས་དང་དེའི་སྐེ་གནས།
ས་ཚར་མེ་ཏོག་ལེ་ཚ་དང་བོང་བུ་ལན་ཚྭ་ཡང་ཟེར། 

ས་ཚ་ནི་ལོ་མང་སྐེ་བའི་རྩྭ་ལྡུམ་གི་རིགས་ཤིག་སེ། མཐོ་

ཚད་ལ་ལིས་སིས5ནས་ལིས་སིས30ཡོད། རད་པ་ནི་

འཕང་ཤིང་དང་མཚུངས་པར་བུམ་རིལ་ཞིག་ཡིན། དྲང་

སྐེས་སམ་བསེགས་སྐེས་བྱས་ཡོད་པའི་གཞུང་རར་ཡལ་

ག་གེས་ཤིང་། གཞུང་ར་དང་ཡལ་གའི་སེང་དུ་སྤུ་འཇམ་

དཀར་བོ་ཁབ་ཡོད། རད་པ་ནས་གཞུང་རའི་མན་ཆད་དུ་

སྐེས་པའི་ལོ་མར་ཡུ་བ་རིང་བོ་ཞིག་མཆིས། ལོ་མ་ནི་

མཁལ་མའི ་དབྱིབས་དང་མཚུངས་ལ་ཁུག་སོ ་ཆེན་

པོ3ནས་ཁུག་སོ་ཆེན་པོ5ཡོད། ལོ་མའི་ཀད་ངོས་དང་

འོག་ངོས་བཅས་སུ་སྤུ་འཇམ་ཁེབས་འདུག གཞུང་རའི་

ཡར་སོད་དུ་སྐེས་པའི་ལོ་མར་ཡུ་བ་མེད་ཅིང་ལོ་མའང་

རང་ཤུགས་སུ་ཆུང་བ་ཡིན། མེ་ཏོག་ཅུང་མང་ཞིང་གཞུང་

རའི་རེ་མོའམ་ཡལ་གའི་རེ་མོ་རུ་བཞད་འདུག མེ་ཏོག་གི་

ཚངས་ཐིག་ལ་ཧོ་སིས8ནས་ཧོ་སིས12ཙམ་མཆིས། མེ་

ཏོག་ལ་འདབ་མ5ཡོད། མེ་ཏོག་སེར་བོ་ཡིན་ལ་མེ་ཏོག་གི་

ཡུ་བའི་སེང་དུ་སྤུ་འཇམ་དཀར་བོ་ཁབ་འདུག མེ་ཏོག་

བཞད་ཡུན་ནི་ལོ་རེའི་ཟླ6པ་ནས་ཟླ8པའི་བར་ཡིན། ས་

ཚ་ནི་མཚོ་ངོས་ལས་སིས3000ནས་སིས4600ཡིས་མཐོ་

བའི་མདོ་དབུས་མཐོ་སང་དང་

མདོ ་དབུས་མཐོ ་སང་དང་ཉེ ་

འབྲེལ་ཡིན་པའི་ས་ཁུལ་གི་ན་ཐང་

ངམ་ཆུ་འགམ་གི་བརླན་ས་རུ་སེྐས་

ཡོད། བོད་ཀི་སན་གཞུང་དུ“བོང་

བུ་ལན་ཚྭ་ཞེས་བྱ་བ། །ན་སང་ལྷས་

དང་སིབ་ལས་སྐེ། །ལོ་མ་སྦལ་བའི་

ལག་པ་འདྲ། །མེ་ཏོག་སེར་བོ་འོད་

ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་སྲས་ཁི་ལྡེའམ་རྒྱལ་སྲས་།
ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་སས་ཁྲི་ལྡེའམ་རྒྱལ་སས་སུ་འབོད་པ་ནི།  ཡབ་སད་ཀི་ལྡེ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་འོད་ལྡེ་ལ་སས་

བཞི་འཁྲུངས་པའི་གཉིས་པ་ཡིན།  འདི་ཉིད་མདོ་ཁམས་སུ་ཕེབས་ནས་མཚོ་སོན་གི་གཞི་བཟུང་སེ་ཁྲི་དཔོན་མཛད།  

ཙོང་ཁ་ཡུལ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་མདོ་སད་ཕལ་ཆེར་ལ་མངའ་མཛད་པས་སད་དུ་རྒྱལ་ཁྲིམས་ལྷམ་ཙམ་ཆགས་

ཞེས་གགས།  སྤན་ས་དོན་ཆེན་ལ་སོགས་པའི་ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་རྒྱུད་རྣམས་ཀང་དེ་ནས་བྱུང་ཞེས་

གསུངས།  ཁྲི་དཔོན་དེའི་རྒྱུད་པ་ཨ་མདོའི་དཔའ་རིས་ཕོགས་སུ་ཡོད་པ་ལས།  འཕན་ཡུལ་གི་

རང་སྐད་མ་ཉམས་པས་ཁི་དཔོན་དུ་འབོད་པར་སྣང་ཞེས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ཁག་ཅིག་ཏུ་

གསལ་ལོ།།                  
  མཚོ་སོན་ཟི་ལིང་།     • ཁོ་སྐྱབས་ཀྱིས་བསྒྱིགས•

དང་ལྡན”ཞེས་པས་ས་ཚའི ་ཕིའི ་དབྱིབས་

ཚུགས་དང་དེའི་སྐེ་གནས་གསལ་བོར་བསན་

འདུག

སྒ་ཚ་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་པའི་དྱོན་སིང་།
ས་ཚ་ནི་ན་ཐང་དང་ཆུ་འགམ་གི་བརླན་

ས་རུ་མེ་ཏོག་སེར་ལམ་མེར་བཞད་པའི་ལོ་མང་

སྐེ་བའི་རྩྭ་ལྡུམ་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན་

ལ། “སའི་གོ་ལའི་གོ་

བ ” ཞེ ས ་ ད པེ ་ དོ ན ་

མཚུངས་པའི་མཐོ་སང་

ན ་ཐང ་གི ་ སེྐ ་ཁམས་

གྲུབ་བྱེད་ཀི་རྩྭ་སྣ་མེ་ཏོག་

ཅན་ཞིག་ལགས། ས་ཚའི་མེ་

ཏོག་མིག་ལ་མཛེས་པར་མ་ཟད། བོད་སན་

ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གཏོང་བའི་

སན་སྣ་ཞིག་ཀང་ཡིན། བོད་ཀི་སན་གཞུང་

དུ“ལེ་ཚ་ཚ་ཞིང་དམུ་རིང་སྐེམ། །ཆུ་སེར་

གཏིང་ནས་འབྱིན་པར་བྱེད། །ལྷག་པར་མགོ་

ཡི་འཐིབས་པ་འཇོམས”དང་། “ལེ་ཚ་བ་ཡིས་

གག་པ་སེལ” “རོ་ནི་ཚ་ལ་ནུས་པ་ཡིས། །གང་

སྐྲན་དམུ་ཆུ་གག་པ་སེལ”ཞེས་པ་སོགས་ཀིས་

ས་ཚའི་སན་ནུས་གསལ་བོར་བརོད་འདུག ས་

ཚ་ནི་བོད་སན་བང་མཛོད་ནང་གི་འོད་ཟེར་

རྣམ་པར་འཕྲོ་བའི་ནོར་བུ་ཞིག་ཡིན་པར་

བརེན། ང་ཚོ་སང་པ་བོད་

མི ་ རྣ མ ས ་ ཀི ས ་

རང་གི་ཕ་མེས་

ཡང་མེས་དག་

གི ས ་ ངོ ས ་

འཛིན་དང་བེད་

སྤོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

པའི་སན་སྣ་འདི་ལ་སྲུང་སྐོབ་

གང་ལེགས་བྱས་ཤིང་། མུ་ནས་མུ་མཐུད་དེ་

འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་ལུས་ཕུང་བདེ་ཐང་ལ་

ཞབས་ཞུ་གང་ལེགས་བསྒྲུབ་པར་འབད་དགོས།

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པ་སོབ་གིང་།

• ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས •

མཚོ་སོན་ཟི་ལིང་།     • སྐལ་བཟང•



ང་ཚོའི་ན་ཚོད་འདི་ནི། དབྱར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཤ་བོའི་རྭ་ཡིན། སོན་ཟླ་

བརྒྱད་པའི་གསེར་གི་མདངས་ཡིན། དྲིན་ཕ་མའི་སེམས་ཀི་ནོར་ཡིན། 

ནང་ན་ཟླའི་མིག་གི་དཔྱིད་ཡིན། ཁྲ་ལམ་མེར་སང་ལ་བཞད་དུས་སང་

ཡངས་མོའི་མཛེས་རྒྱན་ཡིན་སིད། དྲོད་ལམ་མེར་གངས་ལ་ཤར་ན་

གངས་རེ་མོའི་ཁ་བ་ཞུ་སིད། འདི་ནི་ང་ཚོའི་ན་ཚོད་ཀི་ཉི་གཞོན་འཕྲོ་

སངས་ཡིན།  འདི་ནི་ང་ཚོའི་ལང་ཚོ་ཡི་མེ་ཏོག་བཞད་སངས་ཡིན།

འོད་བྱུགས་པའི་ང་ཚོའི་ན་ཚོད་འདིར། ཅི་ཡང་མངའ་ལ་གང་

ཡང་ཡོད། ཟླ་བའི་གོ་ལར་སྐོད་པའི་འཇིག་རེན་འཕུར་གྲུ་ཡོད་ལ། སའི་

གོ་ལའི་ཁོང་གསེང་དུ་འཛུལ་བའི་ཚན་རིག་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཡོད། ང་

ཚོའི་ན་ཚོད་འདིར། གནམ་གྲུར་བསད་ནས་ནམ་མཁའི་མཐའ་རུ་

འཕུར་ཆོག་ལ།  མཚོ་གྲུར་བསད་ནས་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ལ་ཉུལ་ཆོག  

མདོར་ན། ང་ཚོ་ནི་རང་དབང་གི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཕུར་ལྡིང་ལ་

རེན་པའི་གག་མོ་དེ་ཡིན་ལ། བྱ་རྒྱལ་ཁྱུང་གི་གཅེས་ཕྲུག་མིན་པའི་ངེས་

པ་ཡང་ག་ལ་ཡོད། གཞན་ཡང་། 

སྤི་ཚོགས་འཕེལ་འགྱུར་གི་དབང་

གིས་ང་ཚོར་ས་ན་མེད་པའི་དུས་

རབས་ཀི་ལེགས་སྐེས་ག་ནོམ་པ་ཞིག་ཀང་བསྩལ་ཡོད་དེ། དེ་དག་རེ་རེ་

ནི་རིག་གནས་གསེར་གི་ཨ་ལོང་། ཚན་རིག་དཔལ་གི་མཛངས་མ། 

བརོན་འགྲུས་ར་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། ཡོན་ཏན་བཙུན་མོ་མིག་ཡངས་མ། 

ཕ་སྐད་མུན་སེལ་སོྒན་མེ་སོགས་དགོས་འདོད་ཀི་ལོངས་སོྤད་བསྩལ་ལ། 

ཆུ་འདོད་ཀི་སྐོམ་པ་སེལ་ངེས། དེ་བས་ང་ཚོས་ཀང་དྲོད་སྐིད་དང་བརེ་

དུང་གིས་ཕྱུག་པའི་ཕ་ཁིམ་ནས་སོ་ཁར་བུད་དེ་སྙིང་དབུས་ཀི་ཕུགས་

འདུན་དེ་བཙལ་བར་ཆས་དགོས་ལ། ཆས་ནས་ཀང་རེད་རག་བར་དུ་

འཚོལ་དགོས།

ཁྲ་ཁྲ་འདྲ་ལ་རིག་རིག་འདྲ་བའི་ང་ཚོའི་ན་ཚོད་འདིར། དུས་ཀི་

དགའ་མའི་འཕོ་འགྱུར་ལ་བསྟུན་དགོས་ཤིང་། དྲི་བཞོན་བུ་མོའི་གར་

སབས་དེ་བསབ་དགོས། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་ནི་ཤེས་བྱ་གསར་བ་ནང་

འདྲེན་བྱེད་མཁན་ཡིན་དགོས་སབས། ང་ཚོ་སུ་ལའང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་འགན་

འཁྲི་ལི་མོ་ཡོད་པ་ཚོར་དགོས། 

ཨེ་མ། ང་ཚོའི་ན་ཚོད་འདི་ནི། བྱ་རྒོད་པོ་ཡིན་ན་གཤོག་རལ་ངོམ་

རན་དང་། ར་འདོ་བ་ཡིན་ན་བང་རལ་འགན་རན་པའི་དུས་སྐབས་

རེད། བུ་རིག་པ་རྒོད་དུས་བོ་རིག་འགན་དགོས་པ་མིན་ནམ། བྱ་གཤོག་

རལ་རྒྱས་དུས་ནམ་འཕང་གཅོད་དགོས་པ་མིན་ནམ། དྲང་མོར་བཤད་

ན། ད་ནི་རང་ལམ་རང་གིས་བཙལ་དགོས་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་རེད། 

རང་ལམ་རིག་པས་བཙལ་དགོས་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་རེད། ཁ་དཔེ་

ལ“ཨ་མའི་བུ་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན། དགའ་ལྡན་གསེར་ཁྲིར་བདག་པོ་

མེད”ཟེར་བ་བཞིན། ད་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་ལས་དབང་གནམ་ལ་མི་

བཅོལ། རྒྱུ་མཚན་ནི། བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་པས་སོ།།

འཆར་ཤེས་ན་ང་ཚོ་ཉི་མ་ཡིན། རང་ལམ་རང་གིས་གསལ་ངེས། 

འཕྲོ་ཐུབ་ན་ང་ཚོ་ཟླ་བ་ཡིན། རང་འོད་རང་ཡུལ་ལ་འཕྲོ་ངེས། 

རིག་པ་གསལ་ཞིང་རང་གཤིས་ལ་ལྷད་མ་ཞུགས་པའི་ལོ་ཆུང་གཞོན་ནུའི་

དུས་སྐབས་འདིར། ཕིར་འདང་རེ་བརྒྱབ་ན། དགའ་སྐོ་འདྲེས་མའི་སོབ་ཆུང་གི་

འཚོ་བ་ནི་ཤེས་མེད་ཚོར་མེད་ངང་ཕར་འདས་འདུག ད་ནི་ང་ཡང་

དམའ་འབྲིང་ལ་ཞུགས་ཟིན་པའི་སོབ་བུ་ཞིག་ཡིན།

ད་ལྟའི་འུ་ཅག་ནི། ཡ་གིའི་གཡང་གཟར་གི་བྲག་

ཐེམ་ནས་མཁའ་དབྱིངས་སུ་ཅེར་ཞིང་ཡངས་པའི་

ནམ་འཕང་གཅོད་འདོད་པའི་གག་ཕྲུག་དང་འདྲ་

བས། ལྷན་སྐེས་ཀི་སེར་མོ་བྲག་ལ་བརྡར་ཅིང་། རྣོ་ངར་གི་

མིག་གིས་མཁའ་ལམ་རོལ་བཞིན། དོ་མཉམ་པའི་གཤོག་ཟུང་རལ་

དུ་སྤྲུགས་ཏེ་མ་འོངས་གངས་ལོངས་ཀི་མཁའ་དབྱིངས་ནས་ཡངས་པའི་ས་ཆེན་ལ་

སོ་སྲུང་བྱ་ན། ང་ཚོའི་ན་ཚོད་འདིར། སྒིད་ལུག་དང་བག་འཁུམས་བསེན་ན་ཇི་

ལྟར་འོས། 

འུ་ཅག་ནི།  ཕ་གིའི་ནེའུ་གསིང་ནས་མུ་མེད་སང་ལོངས་ལ་ཅེར་ཞིང་ཡངས་

པའི་ཐང་ཆེན་གཅོད་འདོད་པའི་རེའུ་དང་འདྲ་བས།  ལྷན་སྐེས་ཀི་རོག་ལོ་མཁའ་

རུ་གསིག་ཅིང་། རིག་བཞི་ཡི་བང་ཁས་སང་ལོངས་ལྟེབ་བཞིན། དོ་མཉམ་པའི་གོམ་

ཁ་རླུང་ལ་འགན་ཞོར་ཡངས་པའི་ས་ཆེན་ལ་ལྟད་མོ་བལྟ་ན། ང་ཚོའི་ན་ཚོད་འདིར།  

ལེ་ལོ་དང་རྣམ་གཡེང་བསེན་ན་ཇི་ལྟར་འོས། 

འུ་ཅག་ནི།  མ་གིའི་མཚོ་མོ་ནས་ཟབ་པའི་མཚོ་གཏིང་ལ་ཅེར་

ཞིང་སྣ་ཚོགས་ནོར་བུ་ལེན་འདོད་པའི་ཉེའུ་དང་འདྲ་བས། 

ལྷན་སྐེས་ཀི་གསེར་མིག་འོད་དུ་འཕྲོ་ཞིང་།  འགུལ་སྐེན་

པའི་ལུས་པོ་འཁྱུག་འཁྱུག་བྱེད་ཞོར། དོ་མཉམ་པའི་

གཤོག་ཟུང་རླབས་ལ་འཐབ་བཞིན་མཚོ་མོའི་གཏིང་

མཐའ་ཡི་ནོར་བུ་ལེན་ན། ང་ཚོའི་ན་ཚོད་འདིར། ང་རྒྱལ་

དང་གཏི་མུག་བསེན་ན་ཇི་ལྟར་འོས། 

འུ་ཅག་ནི། མི་རིགས་ཀི་མ་འོངས་པའི་རྒྱུན་འཛིན་པ་དང་། མེས་རྒྱལ་གི་

བདག་པོ་སེ། དུས་རབས་འདིའི་གསར་གཏོད་པ་ཡིན་པས། གསེར་ལས་དཀོན་པའི་

ན་ཚོད་འདི་རང་དགར་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་ན་ཇི་ལྟར་འོས།

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ར་ཆུ་རོང་བོད་ཡིག་སོབ་འབྲིང་གི་

མཐོ་འབྲིང་གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ།

•ནོར་སྦྱིན་འཚ•ོ

ཁ་བྱང་འབི་མཁན།           

•རྟ་རོ•

པར་ལེན་མཁན།

•གནས་བརྟན•
ཨང854པ།

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཁྲི་ཀ་རོང་མི་རིགས་བཅའ་སོད་སོབ་གྲྭའི་

དམའ་འབྲིང་དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ།   

•སངས་རྒྱས་མཁར•

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རོང་

འབུམ་རིང་ཤེས་རིག་སོབ་གྲྭ།

•འབྱུང་གནས•

འཇིག་རེན་སེང་གི་མི་སུ་དང་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་། སྐེ་བ་

སོན་མའི་ཚོགས་བསགས་ཀིས་རེད་པར་དཀའ་བའི་དལ་བ་

བརྒྱད་དང་འབྱོར་བ་བཅུ་ཡི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐོབ་པ་འདིར་

གཅེས་སྤས་བྱ་དགོས།

བུ་མོ་ང་རང་ཡང་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་ཟུང་གི་བྱམས་བརེའི་

དྲོད་ཁོལ་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་མེད་ཚོར་མེད་ངང་འཚར་ལོངས་

བྱུང་ཞིང་ད་ནི་སོབ་རིམ་དྲུག་པར་སེབས་འདུག དུས་སྐབས་

འདི་ལ་མཚོན་ན། རིག་པ་གསལ་ཞིང་ལང་ཚོའི་མེ་ཏོག་འཛུམ་

པའི་དུས་ཡིན་པས། སོན་བྱོན་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང“རིག་

པ་གཞོན་པའི་དུས་སུ་སོབ། །བ་ནི་དགུན་གི་དུས་སུ་གསོ། །ཞིང་

ནི་དྲོད་གཤེར་ལྡན་དུས་རོ། །འདི་གསུམ་འབྲས་བུ་སིན་པའི་

རྒྱུ”ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་ཚོ་སོབ་མ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་

གསེར་ལས་ལྷག་པའི་དུས་ཚོད་འདི་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་ཤེས་

རབ་ཀི་ར་ཕོ་ལ་བརོན་འགྲུས་ཀི་ལག་གིས་བསྐུལ་ཏེ་མུ་མཐའ་

བྲལ་བའི་ཤེས་བྱའི་ཐང་ཆེན་ལ་བང་གིས་བརྒྱུག་འོས་པའི་

དུས་ཀང་ཡིན།

ན་ཚོད་འདིར།  ང་ཚོ་ནི་སྐོན་གི་དྲི་མས་གོས་ས་བའི་དུས་

ཡིན་པས། གོགས་བཟང་བོར་འགོགས་ཏེ་ཁ་མིག་ཡར་བལྟས་

སུ་སོབ་སྦོང་ལ་ཧུར་བརོན་དང་སྤོད་པ་ལེགས་པའི་ལམ་དུ་

ཞུགས་པར་འབད་དགོས། དྲིན་ཆེན་ཕ་མའི་ཞལ་གསུང་ལ་

ཉན་བཞིན་བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་སོ་གསུམ་

གུས་པས་བསེན་ཏེ། མ་འོངས་པའི་ལམ་བུ་གསལ་བོར་གཏང་

རྒྱུ་ནི་ང་ཚོའི་ན་ཚོད་འདིའི་འགན་འཁྲི་ཡིན་ནོ།། 

བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་ལོངས་ཀི་ན་ཆུང་གོགས་པོ་ཚོ། ང་ཚོའི་

ན་ཚོད་འདི་ནི་རིག་པ་ཆེས་གསལ་བའི་དུས་སྐབས་ཡིན་པས། 

མ་འོངས་པ་ན་རང་ཉིད་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕན་

ཐོགས་པའི་མི་འཇོན་ཐང་ཅན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བརོན་ལེན་

བྱ་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོའི་ཕུགས་བསམ་ཡིན་འོས། 

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རོང་མི་རིགས་བཅའ་

སོད་སོབ་གྲྭའི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་

འཛིན་གྲྭ་དང་པོ།   

•ཆོས་མཚོ•



གནའ་སྱོལ་རྱོལ་དབངས་ཀི་
གཏམ་རྒྱུད་ཐུང་ངུ་།

བར་མཚམས་རོམ་སྒིག་པ།
རྟ་མགྱིན་རོ་རེ།

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒིག་པ།
ཕྱུག་འཚོ་སྐྱྱིད།

ལ འོ ་ པ འོ ་ ཐི • ཡ ་ ལེ ་ ཧ ན ་

ཏ•ཧིག་མན་གིས་སྐུ་ན་ཆུང་དུས་

ནས་རྣོ་སྦེང་སྦངས་ཤིང་། དགུང་

ལོ7གི་སེང་དབྱངས་རོམ་པའི་མགོ་

བརམས་ལ། དགུང་ལོ19སེང་རྣོ་

སྦེང་ལ་ཟབ་སྦོང་བྱས། ཁོང་གིས་

ཕའོ་ཀུའུ་ནེ་ནེ་ཡིས་དཀོལ་པའི་

རོལ་མོར་གསན་རེས་ཤུགས་རྐེན་

ཆེན་པོ་ཐེབས་ཏེ། རོལ་མོ་པ་ཞིག་

ཏུ་བརོན་ལེན་བྱ་རྒྱུར་སེམས་ཐག་

བཅད།

ཕིས་སུ། འཕྲུལ་འཁོར་སྒིག་

ཆས་ལ་བརེན་ནས་ལག་ཟུང་ལ་

སྦོང་བ་བྱས་སབས། ཁོང་གི་མཛུབ་

མོར་རས་སྐོན་ཕོག་པས། ཕུལ་དུ་

བྱུང་བའི ་རྣོ ་སྦེང་རོལ་དབྱངས་

གཏོང་མཁན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་མ་

ཐུབ་ཀང་། ཁོང་གིས་ཕུགས་འདུན་

མ་བཏང་བར་མུ་མཐུད་དུ་ཧུར་

བརོན་བྱས་པས། འཇར་མན་གི་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི ་དབྱངས་རོམ་

མཁན་དང་རོལ་མོ་དཔྱད་བརོད་

པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 

དེ་རིང་། ང་ཚོས་མཉམ་དུ་

ཁོང་གིས་གསར་རོམ་བྱས་པའི

《འཕྲུལ་སྣང་རོལ ་དབྱངས 》ལ་

ཐེངས་ཤིག་བལྟ་བར་བྱ།

《འཕྲུལ་སྣང་རོལ་དབྱངས》ནི་

རྣོ ་ སྦེ ང ་ མ ཉ མ ་ སྒི ག ་ རོ ལ ་

དབྱངས《བྱིས་དུས་ཀི་མཐོང་སྣང》

ཞེས་པའི་ཁག་བདུན་པ་སེ། ཆེས་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཚན་པ་དེ་རེད། 

དེ་ནི1838ལོར་གསར་རོམ་བྱས། 

རོལ་དབྱངས་དེས་བྱིས་དུས་ཀི ་

འཚོ་བ་ཞིབ་འབྲི་བྱས་ཡོད་མོད། 

འོན་ཀང་བྱིས་པ་ཁོ་ནར་དམིགས་

ནས་བིྲས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་མི་

དར་མ་ལའང་ཁ་ཕོགས་ཤིང་། མི་

དར་མ་དག་གིས་བྱིས་དུས་ཀི་ལོ་

ཟླར་ཕིར་དྲན་དང་རེ ་སོན་བྱེད་

ཀིན་ཡོད་པ་མཚོན་ཡོད།

“F”གདངས་ཆེན་གི《འཕྲུལ་

སྣང་རོལ་དབྱངས》ནི་འཛམ་གིང་

སེང་མིང་དུ་གགས་པའི་རྣོ་སྦེང་

བརམས་ཆོས་ཁྲོད་ངོས་རྒྱ་ཆེས་

ཆུང་བའི་རྣོ་སྦེང་རོལ་དབྱངས་དེ་

ཡིན། གཞས་ཧིལ་བོར་དབྱངས་ཀི་

འགྱུར་ཁུགས་གཙོ ་བོ ་གཅིག་མ་

གཏོགས་མེད། གལ་ཏེ་བསྐར་ཟློས་

བྱས་པ་མ་བརིས་ཚེ། ཁོན་

བསོམས་པས་གཞས་ཚིག4ལས་མི་

འདུག གཞས་ཚིག་རེ་རེའི་ཚིག་

རྐང་དང་པོའི་དབྱངས་ར་ཡོངས་

སུ་ཆ་མཐུན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། 

སྤང་གྲུང་ལྡན་པའི་ཧིག་མན་གིས་

ཐབས་མཁས་ཀི་སོ་ནས་གཞས་

གདངས་སེབ་སོྒག་བེད་སྤད་དེ། 

གཞས་ཚིག་དང་པོའི་དབྱངས་ར་

དེ ་སྣ་མང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཞིག་ཏུ་བཏང་འདུག

ག ཞ ས ་ ཚི ག ་ ད ང ་ པོ འི ་

དབྱངས་ར་ནི་ཐེངས་བཞིར་ནང་

འཇུག་བྱས་ནས་སྒ་གདངས་གཙོ་

བོའི་སེང་འབབ་པ་དང་། ཁོང་

གིས་རོལ་དབྱངས་སེབ་སྒོག་གཙོ་

ཕལ་ལ་བརེན་ནས། ཅུང་ལྷིང་

འཇགས་ཡིན་པའི་སེམས་ཁམས་

ཤིག་མཚོན་པར་བྱས། གཞས་ཚིག་

གཉིས་པའི་དབྱངས་ར་ནི་ཐེངས་

དྲུག་ལ་ནང་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་

རེད། གཞས་ཚིག་སོན་མ་ལས་

ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ ་ལ་གསལ་ཆ་

ལྡན། གཞས་ཚིག་གསུམ་པའི་

དབྱངས་ར་ནི ་ཆུང་བ་གསུམ་

འཇུག་ལ་བརེན་ནས་སེམས་འགྱུ་

གསལ་བ་ནས་ཅུང་རབ་རིབ་ཀི་

ཆ ་ཞིག ་ལྡན་དུ ་བཅུག་འདུག 

གཞས་ཚིག་བཞི་པའི་དབྱངས་ར་

ནི་བསྐར་དུ་དྲུག་འཇུག་བྱས་ཡོད་

ནའང་། གཞས་གདངས་སེབ་སྒོག་

བྱས་པ་སོན་མ་དང་མི་འདྲ་བར་

རོལ་དབྱངས་ཀི་འགྱུར་ཁུགས་ཧ་

ཅང་བག་ཕེབས ་དང་གསོན ་

ཉམས་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་བཏང་

འདུག

《འཕྲུལ་སྣང་རོལ་དབྱངས》

ཀི་བརོད་དོན་སབས་བདེ་ཞིང་

འཆར་ཡན་དང་འཕྲུལ་སྣང་གིས་

ཕྱུག་པར་བྱས་ཡོད་ལ། དེས་ང་ཚོ་

ཞི་འཇམ་དང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་

པའི་རི་ལམ་གི་ཞིང་ཁམས་ཤིག་

ཏུ་ཁྲིད་འགོ་བ་རེད།

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་

ར་ཆེན་རོང་མི་རིགས་སོབ་

འབྲིང་གཉིས་པ། 

•ཁྱུང་འབྲུག•


