
ཉི་འོད་སེར་བོ་ཞིག་ལོད་ཀིས་ཤར་ནས། །

ཕི་ནང་ཁོར་ཡུག་ལ་དོད་ཀིས་ཁྱབ་སོང་། །

བསིལ་རླུང་འཇམ་པོ་ཞིག་དལ་བུར་ལྡང་ནས། །

དབྱར་གསུམ་སེག་མོ་དེ་མདུན་ལ་སེབས་བྱུང་། ། 

ལམ་ཐག་གྱ་གྱུ་དེ་འཕེད་ཀིས་བཅད་ཅིང་། །

ཁང་བརེགས་མཐོན་པོ་དག་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནས། །

ཡངས་པའི་རྩྭ་ཐང་ལ་མགོན་དུ་ཕེབས་དུས། །

ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ཀི་ཚོར་བས་བརྟས་སོང་། །

མཐིང་སྨུག་སྦྲ་ཆུང་གི་ཁ་འཚུབ་ཀོང་ནས། །

དུ་སྤིན་ལང་ལོང་ཞིག་དགུང་དུ་འཕྱུར་ཏེ། །

མར་ཆུར་རམ་གསུམ་གྱི་སྣུམ་ཞག་འཐུལ་བ། །

ཕ་ཡུལ་འབོག་ཐང་གི་འཚོ་བ་ཡིན་སོང་། །

རི་ཤིང་མེ་ཏོག་གི་མགོ་ལོག་ལྡེམ་ཞིང་། །

ཁུ་བྱུག་སོན་མོ་ཡིས་སྐད་སྙན་སྒོག་ལ། །

དྭངས་གཙང་ཆུ་ཕན་ཞིག་ལྷུང་ལྷུང་བཞུར་བ། །

རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་དགའ་ཚལ་ཡིན་སོང་། །  

རྫ་རི་མཐོན་པོ་ཞིག་ནམ་མཁར་ཟུག་ཅིང་། །

གཡང་དཀར་ལུག་ཁྱུ་དེ་སྤིན་ལ་འདེས་བྱུང་། །

གླུ་སྐད་སིང་སིང་ཞིག་རྣ་བར་འཁོར་བ། །

ལ་ཁའི་ཕྱུགས་རྫི་ཡི་ལས་དབང་ཡིན་སོང་། །

གདོང་ལ་དགའ་སྤོ་དང་འཛུམ་མདངས་རྒྱས་ཤིང་། །

རྒྱུད་ལ་སྙིང་རེ་ཡི་སེམས་ཀིས་ཕྱུག་པ། །

དུས་ཀུན་ཡིག་དྲུག་གི་དབྱངས་རྟ་གྱེར་བ། །  

དད་ལྡན་བོད་པ་ཡི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་སོང་། །

སྐྲ་ལོ་ཁ་བ་ལྟར་དཀར་བའི་བགེས་པོས། །

ལག་ཏུ་མ་ཎི་ཡི་འཁོར་ལོ་སྐོར་བཞིན། །

གནའ་མིའི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་གེང་གིན་གེང་གིན། །

གདོད་མིའི་མཛད་རེས་ལ་མཐེ་བོང་བསྒེངས་སོང་། །

མགོ་དཀི་དམར་པོ་ཞིག་མགོ་བོར་དཀིས་ནས། །

ཞལ་རས་སོར་སོར་ལ་དམར་མདངས་རྒྱས་ཤིང་། །

ལུས་ལ་གོས་གསར་གྱི་བོད་ལྭ་གྱོན་པ། །

ཨ་ཅེ་འབོག་མོ་ཡི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་སོང་། །  

སྦྲ་ནག་གྲུ་བཞི་དེའི་འདབས་རོལ་ཞིག་ན། །

བརེ་ལྡན་ཕ་མ་གཉིས་ཙོག་པུར་བསྡད་དེ། །

བུ་ཆུང་ལོག་ཕེབས་ལ་བསྒུགས་ཡོད་བསམས་ན། །

སྐོ་བའི་སེམས་ཁོང་ལ་དོད་ཁོལ་རྒྱས་སོང་། ། 

འབོག་སྐད་གཤའ་མ་ཡི་ཁ་མཚར་བཤད་ཅིང་། །

ཚིག་ལ་མནའ་ཆེན་གྱི་རམ་འདེགས་མང་ལ། །

འདོ་རིག་རྟ་ཕོ་ཡི་བང་རལ་ཁོད་ནས། །

སྟག་ཤར་གཞོན་ནུ་ཚོར་དཔའ་རལ་རྒྱས་སོང་། །

མཐུན་སྒིལ་ལས་དོན་གྱི་ཐག་པ་གསུམ་སྒིལ། །

ཆོས་སིད་ལུགས་གཉིས་ཀི་བརོད་དོན་དངོས་མ། །

སུ་དང་གང་ཡིན་གྱི་སོང་བོའི་ལམ་བུ། །

ལམ་འདི་སྙེག་པ་དེ་ཕུགས་བསམ་ཡིན་སོང་། །

ཞིང་སྡེ་ནི་ལོན་པ་དང་རྣང་ཞིང་གིས་གྲུབ་པའི་འཇིག་རྟེན་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མ་ཡིན།  ཞིང་སྡེ་

ནི་སྡེ་འདབས་ཀི་ལམ་ཕན་སྟེང་དུ་འདྲུད་འཐེན་འཁོར་ལོ་ལ་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བཞིན་པའི་སྐེས་པ་དེ་ཚོ་

ཡིན་ལ། དེ་ཚོའང་མ་ཡིན། ཞིང་སྡེ་ནི་ཟོར་བ་དང་ལགས་ཚེབ་ཁུར་ཏེ་ཁྱིམ་གྱི་ཤིང་སོ་ཁོག་སྒ་དང་

བཅས་ཕེ་ནས་སོར་ཐོན་ཡོང་བའི་སྐེས་མ་དེ་ཚོ་ཡིན་ལ། དེ་ཚོའང་མ་ཡིན། ཞིང་སྡེ་ནི་

སྡོང་བོའི་གིབ་བསིལ་འོག་ཏུ་ཨ་མེས་ཀིས་ཁ་ཏོན་འདོན་པར་བར་ཆད་

གཏོང་བའི་པྲ་ཆལ་གྱི་བྱིས་པའི་ཁྱུ་དེ་ནི་ཨེ་ཡིན་ནམ།  ཡང་ན།  ཞིང་

སྡེ་ནི་ནམ་མཁའ་སོན་པོའི་འོག་ཏུ་ཉི་འོད་ཀི་ལྭ་བ་གྱོན་པའི་སྡེ་

མཐའི་དྭངས་ཤིང་གསལ་བའི་མཚེའུ་དེའི་ཁ་དོག་ཨེ་ཡིན་ནམ།   ད་

དུང་། ཞིང་སྡེ་ནི་རླུང་བུས་སྐོམ་པའི་སྙེ་མའི་རླབས་མཐའ་རུ་འཕུར་

བའི་བྱིའུ་ཆུང་དེའི་གཤོག་འགྱུར་དང་ཀྱུར་སྐད་དེ་ཨེ་ཡིན་ནམ།

ཞིང་སྡེ་ནས་ཁྱོད་ཀིས་རང་ཉིད་གནམ་སོན་པོའི་དགུ་ཞབས་སུ་ལག་ཡོད་པར་

སེམས་སྡུག་བྱེད་མི་དགོས་པར་གོ་ཁ་དོན་པོ་རུ་བསྡད་དེ་ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་གང་འདོད་དུ་ལོངས་སུ་

སྤྱད་ཆོག་ལ། ཞིང་སྡེ་ནས་ཁྱོད་ཀིས་ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་ན་བར་སྣང་གི་སྤིན་པའི་བང་རིམ་བརྟོལ་ནས་

འཕུར་ངེས་པའི་རི་ལམ་མང་བོ་བག་ཕེབས་ངང་རིས་ཆོག  ཞིང་སྡེ་ནས་ཁྱོད་ཀིས་ཉིན་མཚན་མེད་

པར་ལག་པ་གཉིས་ཀ་གཞན་གྱི་མདུན་དུ་བསིང་མི་དགོས་པར་ཁྱོད་ཀི་ཟ་འགམ་དུ་བཞུར་འོང་བའི་

རྔུལ་ཆུའི་ཐིགས་པ་རེ་རེ་གཙང་མར་ལན་ཅིག་འབྱིད་པས་ཆོག་ཅིང་།   ཞིང་སྡེ་ནས་ཁྱོད་ཀིས་རི་བོའི་

གཏོས་དང་མཉམ་པའི་དཔང་ཡིག་མང་བོ་ཞིག་ལ་དོ་དམ་བྱེད་མི་དགོས་པར་ཁྱོད་ལ་ལས་མཐུན་གྱི་

བཟའ་ཟླའི་གཉེན་སྒིག་དཔང་ཡིག་ཅིག་ཡོད་པས་ཆོག་སྟེ། ཞིང་སྡེ་ནི་བསིལ་རླུང་འཇམ་པོ་ལོད་ལོད་

ངང་ལྡང་འོང་སའི་རང་དབང་གི་འཇིག་རྟེན་ཆུང་ཆུང་དེ་མ་ཡིན་ནམ།

ཞིང་སྡེ་ནི་ཁྭ་ཏ་དང་སྐ་ཀས་སྐ་རེངས་ཀི་འོད་སྣང་རུམ་སའི་སྡངོ་རེའི་ཚང་མལ་

དོན་མོ་དེ་ཡིན་ལ། དེའང་མ་ཡིན། ཞིང་སྡེ་ནི་གོ་ཤུན་གྱིས་གསོས་པའི་ཕག་

ཕྲུག་ཚོའི་མལ་ས་དོན་མོ་དང་ལྟོ་བའི་རྟེན་ས་དེ་ཡིན་ལ། དེའང་མ་

ཡིན། ཞིང་སྡེ་ནི་སོག་མའི་དུ་དི་གང་སར་ཁྱབ་པའི་སང་ལམ་དེ་ཡིན་

ལ། དེའང་མ་ཡིན། ཞིང་སྡེ་ནི་རྐ་ནང་དུ་བཞུར་བཞིན་པའི་ཆུ་རོག་

ཅིག་གི་ཤག་སྒས་བསྐངས་པའི་ཚེ་སོག་གི་འཕག་འཚག་ཅིག་དང་། 

ཡང་ན།   སོ་ལང་ལང་གི་རྣང་ཚིགས་བར་ནས་ཡུར་མ་ཡུར་མཁན་གྱི་

གཞོན་ནུ་མའི་ངག་སོ་ལས་བར་མེད་དུ་མཆེད་འོངས་པའི་ཁྱོད་ཀི་སྙན་དབང་གསོ་

བའི་གླུ་སྐད་སྙན་མོ་དེ་ཡིན།

ཞིང་སྡེ་ནི་ཁྱོད་དང་ང་ཡི་ཆེས་ཐོག་མའི་རི་ལམ་གྱི་ནས་འབྲུ་སོན་མོ་སྦ་སའི་གཤིན་ཐང་ཡངས་

པོ་དེ་ཡིན་ལ། ཚེ་སོག་གི་ཆེས་མཐའ་མཇུག་གི་འགུལ་སྐོད་ལ་སྟོབས་ཤུགས་སོལ་ནུས་པའི་གོ་ཕེའི་

བག་ལེབ་སྣུམ་པོ་དེ་ཡིན།   ཞིང་སྡེ་ནི་ཁོ་དང་ཁོ་མོ་ཚོའི་བརེ་དུང་ལ་སྐེ་ཚེའི་མེ་ཏོག་གིས་ལན་པ་

རྒྱག་སའི་རེད་ར་ཆུང་ཆུང་དེ་ཡིན་ལ། ཡང་ན། སྟེང་དུ་ཉི་དགའ་མེ་ཏོག་གི་རི་མོ་ཡོད་པའི་རས་ཁའི་

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རྫོང་

ཐར་ཤུལ་དགོན་པ།  

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

དཔེ་ཁུག་ཁུར་བའི་སོབ་མ་ཆུང་ཆུང་ཚོས་ལམ་འགམ་གྱི་མེ་ཏོག་སྟེང་གི་ཟིལ་ཆུ་ལྡག་
པའི་ཞོགས་པ་དེ་ཡིན་ངེས།    ཞིང་སྡེ་ནི་ཁྱོད་ཁོ་ནར་དབང་བའི་ངལ་རོལ་གྱི་གཡུལ་
ས་ཞིག་དང་། ང་ཁོ་ནར་ཐོབ་པའི་ལས་དབང་གི་བགོ་སྐལ་ཞིག་ཡིན་པས།   འཇིག་
རྟེན་འདིའི་ཆེས་རྒྱང་ཐག་རིང་སར་སོྐད་པའི་གནམ་འོག་གི་རྒྱལ་ཁམས་པ་དག་གིས་
ཀང་འདི་ག་ནས་གོ་ཕེའི་བག་ལེབ་བོ་ཁར་བསྣམས་ཏེ་ལམ་དུ་ཆས་པ་ཡིན་ལ།    ཤེས་
རིག་གི་སེྐད་ཚལ་འགིམས་ནས་ཚན་རལ་གྱི་སྐྲ་ལོ་ཤད་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཀང་དང་
ཐོག་འདི་ག་ནས་གསང་བའི་ཤོག་བྱའི་སྐུད་སྣེ་བར་སྣང་དུ་སྦྲེལ་པ་ཡིན་ཡང་སིད།

ཞིང་སྡེ་ནི་གདོང་གི་རྔུལ་ཆུ་བསེར་བུས་བསྒུལ་ཅིང་། ཡིད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཟོར་
བས་བེག་ཆོག་པའི་ཁྱོད་ཀི་གནས་མལ་མཐར་ཐུག་ཅིག་ལགས་ན། འདི་ག་ནས་ཁྱོད་
ཀིས་རང་གི་རྐང་རེས་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱས་ཀང་ཆོག་སྟེ།  ཁྱོད་ཀི་རྐང་རེས་ནི་རྐ་ཆུའི་
ཤག་སྒ་ལས་མཆེད་དེ་མིའི་རིགས་ཀི་ཚེ་སོག་གི་ར་ལམ་དུ་ཐིམ་གྱིན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱོད་
ཀི་རྐང་རེས་ནི་རྣང་ཚིགས་ཀི་རྩྭ་ལྡུམ་ལས་འབུས་ཏེ་མི་ཡུལ་གྱི་གྲུ་ག་སོ་སོར་འཁྱར་
གྱིན་ཡོད་པས་སོ།།

ཞིང་སྡེ་སྟེ།  འདིའང་ས་རྡུལ་གྱིས་བཏུམས་པའི་ཐོབ་ཤོར་གྱི་ས་ཚིགས་ཤིག་ལགས་
ན། འདི་ག་རུ་མི་ཡུལ་སྤྱི་ལ་མངའ་བའི་དགའ་སྐོ་ཆགས་སྡང་གི་སན་རིལ་སྒེ་གང་ལ་
རང་གི་འདོད་མོས་ཀི་དོད་བཤེར་ལས་འབུས་པའི་མྱུ་གུ་འཇམ་པོ་ཞིག་ལང་ཏིག་གེར་
ཡོད།

ཞིང་སྡེ་ནི།  རླུང་བུས་སྐོམ་པའི་སྙེ་མའི་རླབས་མཐའ་རུ་འཕུར་བའི་བྱིའུ་དེའི་

གཤོག་འགྱུར་ཡིན་ངེས་ལ། ཡང་ན། སྡེ་མཐའི་མཚེའུ་ཁ་ནས་རྒྱང་རིང་ལ་ཕོགས་ཏེ་

དཔའ་ངར་ཞུམ་མེད་ཀིས་མདུན་དུ་འཕུར་བཞིན་པའི་བར་སྣང་གི་ཁྲུང་ཁྲུང་ཁྱུ་དེ་

ཡིན་ངེས། 

ཨ་མེས་ཀི་གནའ་གཏམ་ཁོད་དུ་ཞིང་སྡེ་ནི་སིན་ཐག་ཆོད་པའི་གོ་སྙེ་རིང་བོ་ཞིག་

ཡིན་ཞིང་། ཨ་ཕའི་ཞལ་ཏའི་ཁོད་དུ་ཞིང་སྡེ་ནི་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀིས་

བསྐྲུན་པའི་ལམ་བུ་རིང་མོ་ཞིག་ཡིན། ཞིང་སྡེ་ནི་བྱིས་པ་ཚོས་དཔེ་ཁུག་ཏུ་བཅུག་ནས་

རྒྱབ་ལ་ཁུར་ཡོད་པའི་འདུན་མ་རོག་རོག་ཅིག་དང་གནས་ལུགས་ཕོན་པོ་ཞིག་ཡིན་

ལ། སྟག་ཤར་དང་སན་ཤར་ཚོའི་ཡ་ཆུང་གི་དབུས་སུ་འབུས་པའི་གསང་བའི་ལོ་མ་

ལེབ་མོ་ཞིག་ཡིན་ནོ།།

མཚོ་སོན་མི་རིགས་སོབ་ཆེན་བོད་རིག་པ་སོབ་གིང་གི

2014ལོའི་བོད་ཡིག་རོམ་རིག་འཛིན་གྲྭ།   

 •བོན་སོར་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང•



  ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན།                   རེས་གཟའ་པ་སངས།

ཁཱ་ལའོ་ནར་འཛིན་གྲྭ་ཡོངས་ནས་གུས་ཞེན་ཐོབ་ལ། རི་ལོ་ཞི་

ཨང་དང་པོ་ཡིན་པའང་འཛིན་གྲྭ་ཡོངས་ཀིས་ཁས་ལེན་གོང་བཀུར་

ཐོབ་པ་རེད། ཁོ་ལ་བསྒྲུན་ནུས་མཁན་མེད་པས། རེས་ཕོགས་ཀང་

ཨང་དང་པོ་ཡིན་པ་ཐག་གིས་ཆོད། ཚང་མས་བལྟས་ན་ཁོ་ནི་བསབ་

སྣ་ཚང་མར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་འདུག གངས་རིག་དང་བར་སྤོད། 

རོམ་ཡིག རི་མོ་བཅས་ལ་ཨང་དང་པོ་ཡིན་པར་མ་ཟད། ད་དུང་

བསབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཤེས་འགོ་ལ་དན་ཤེས་ཀི་ནུས་པ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་

འདུག བསབ་བྱ་གང་ཞིག་སྦོང་བ་ལའང་དཀའ་ལས་བརྒྱག་མི་

དགོས་པས། ཁོ་ལ་མཚོན་ན་སོབ་སོྦང་བྱེད་པ་ནི་རོལ་རེད་རེ་བ་

ལས་ཀང་ས་བོར་འདུག ཁ་སང་དགེ་རྒན་གྱིས་ཁོ་ལ། “དཀོན་

མཆོག་གིས་ཁྱོད་ལ་ཆེས་ལེགས་པའི་བིྱན་རླབས་གནང་ཡོད་པས། 

གང་བྱུང་དུ་རོག་བརྫིས་གཏོང་མི་རུང”གསུངས་བྱུང་། ཁོ་ནི་སོབ་

སྦོང་ལ་བཟང་བ་ཁོ་ན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གཟུགས་བྱད་མཛེས་ཤིང་

གསེར་མདོག་གི་སྐྲ་ལོ་འཇིལ་ལིར་འཁྱིལ་པ་དང་། 

ལུས་པོར་ལྡེམ་མྱུར་ཆེ་བས་ལག་པ་ཡ་གཅིག་ལ་

བརྟེན་ནས་ལས་ས་བོར་ཅོག་ཙེ་སྟེང་ནས་

ཕར་ཚུར་ལ་མཆོང་ལྡིང་བྱེད་ནུས། དེར་

མ་ཟད་ཁོས་ད་དུང་གི ་རལ་ཡང་

སྦངས་འདུག ཁོ་རང་ལོ་བཅུ་གཉིས་

ལ་སོན་འདུག་པ་དང་ཚོང་དཔོན་ཞིག་

གི་བུ་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་ལྭ་བ་སོན་པོ་སྒོག་གུ་

སེར་བོ་ཅན་ཞིག་གྱོན་པར་དགའ་ལ། སྤོ་སྣང་

ཆེ་ཞིང་བག་ཡངས་པ་དང་མི་གཞན་ལ་ཡ་རབས་

ཚུལ་མཐུན་བྱེད། ཡིག་རྒྱུགས་ལེན་པའི་སྐབས་སུ་ཁོས་ཅི་ནུས་ཀིས་

མི་གཞན་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་པ་ཡིན། མི་སུས་ཀང་ཁོ་ལ་གུས་མེད་

དང་ཁོ་རང་ཀལ་ཀ་རེ་སྤྱད་བྱེད་མི་ཕོད་ནའང་། ནོའུ་པེ་སི་དང་ཧྥུ་

ལན་ཏི་གཉིས་ཀིས་ཁོ་རང་མིག་ནང་དུ་མི་འཇོག ཨོ་ཏི་ཉིའི་མིག་

ནང་དུ་ཁོ་ལ་ཕག་དོག་གིས་ཁེངས་འདུག་ཀང་། ཁོས་ནམ་ཡང་དེ་

ལ་ཅི་མི་སྙམ་པར་བྱེད། དུས་རྒྱུན་ཁོས་འཕོར་བག་གི་ཉམས་འགྱུར་

དང་བཅས་ཅོག་ཙེའི་བར་གསེང་ནས་འགོ་འོང་བྱེད་བཞིན་ལས་བྱ་

འབི་དེབ་སྡུད་པའི་དུས་དག་ཏུ། ཚང་མས་འཛུམ་མདངས་དང་

བཅས་ཁོའི་ལག་པ་ནས་འཇུ་ཙམ་བྱེད་པའམ་དཔུང་བ་རུ་འཁྱུད་

ཙམ་བྱ་ངེས། ཁྱིམ་ནང་ནས་ཁོ་ལ་བྱིན་པའི་བརན་པར་དང་རི་མོ་

སོགས་དངོས་པོ་གང་དང་ཅི་ཡིན་ཡང་། ཁོས་རྒྱུན་དུ་འཛིན་གྲྭ་

ནང་གི་སོབ་གོགས་དག་ལ་སྟེར་བ་རེད། ཁོས་ད་

དུང་ཁཱ་ལ་པུའུ་ལི་ཡའི་ས་ཁ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་

བིས་ཏེ་ཁཱ ་ལ་པུའུ་ལི་ཡའི་བྱིས་པ་དེར་

བྱིན་སོང་། ཁོ་ནི་མི་དག་ཅིག་དང་

འད་བར་ནམ་རྒྱུན་གདོང ་ལ ་

འཛུམ་གྱིས་ཁེངས་ཤིང་། དངོས་

པོ་ཅི་ཡིན་ཡང་གཞན་ལ་སྟེར་བར་

ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་མི་སུ་

དང་གང་ལ་ཡང་ཕོགས་ཞེན་གཏན་ནས་མི་

བྱེད། གཞན་གྱིས་ཁོ་ལ་ཡིད་སོན་མི་བྱེད་པ་དང་

དོ་ཡ་མ་རེད་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་མི་འབྱུང་ས་མི་འགོ། ཨ། ངས་ཀང་

ཨོ་ཏི་ཉི་དང་འད་བར་ཁོ་ལ་ཕག་དོག་བྱས་པ་ཡིན། སྐབས་ལན་

རེར། ངས་རང་ཁྱིམ་ནས་དཀའ་ལས་གང་མང་མངས་ནས་ལས་བྱ་

བིས་ཀང་ད་དུང་བིས་མ་ཚར་བའི་སྐབས་སུ། སེམས་ལ་ཁོས་སྐབས་

འདི་ལ་ལས་བྱ་ཡོངས་རྫོགས་བིས་ཚར་འདུག་པར་མ་ཟད། བིས་པ་

ཧ་ཅང་ལེགས་ཤིང་། དཀའ་ལས་ཅི་ཡང་མ་མངས་པ་དན་དུས། 

རང་སེམས་མི་སྐིད་པའམ་ཐ་ན་ཞེ་སྡང་ཡང་ལངས་འོང་། ཡིན་

ནའང་སོབ་གྲྭར་འོང་ཙ་ན། ཁོའི་འཕོར་བག་ཆེ་བའི་བཟོ་ལྟ་དང་

ཡིད་ཆེས་ཀིས་ཁེངས་པའི་འཛུམ་མདངས་མཐོང་བའམ། ཡང་ན་

དགེ་རྒན་གྱི་དི་བར་དེར་མཐུན་གྱི་ལན་ཐོགས་མེད་དུ་འདེབས་པ་

དང་། ཚང་མར་དེ་འདའི་ཡ་རབས་ཚུལ་མཐུན་བྱེད་ལ། ཚང་མ་དེ་

འདའི་ཁོ་ལ་དགའ་བ་དག་མཐོང་བའི་མོད་ལ། ངའི་སེམས་ནང་གི་

ཞེ་སྡང་དང་ཕག་དོག་ཡོངས་རྫོགས་འཇའ་ཚོན་ཡལ་བ་ལྟར་ཤུལ་

མེད་རེས་མེད་དུ་གྱུར་འགོ་བར་མ་ཟད། རང་ཉིད་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་

བསམ་ཚུལ་སྐེས་པར་ངོ་གནོང་གིན་འདུག་པ་དང་། དུས་གཏན་དུ་

ཁོ་དང་ལན་དུ་སྡོད་པ་དང་། ཁོ་དང་ལན་དུ་སོབ་གྲྭར་བསྐོད་པར་

མོས་མཐུན་བྱུང་འགོ། ཁོ་རང་ཡོད་པའི་ཚེ་ན། ཁོའི་སྐད་གདངས་

ཀིས་ང་ལ་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སོབས་པ་དང་སོབ་ལ་རེ་བའི་འདུན་པ་

སོང་བར་མ་ཟད། ང་ལ་དགའ་སྐིད་དང་སྤོ་སྣང་བསྐལ་ཡོང་། དགེ་

རྒན་གྱིས་སང་ཉིན་འཆད་དགོས་པའི་ཟླ་རེའི་གཏམ་རྒྱུད“ལོན་པ་

རྡུའི་སོ་དམག་ཆུང་ཆུང”ཞེས་པ་རི་ལོ་ཞི་ལ་སྤད་ནས་བཤུ་འབི་

བྱེད་དུ་བཅུག་བྱུང་། ད་ནངས་ས་སེ་ཁོས་བཤུ་འབི་བྱེད་པའི་སྐབས་

སུ། གཏམ་རྒྱུད་ཁོད་ཀི་དཔའ་བོ་ཆུང་ཆུང་དེས་ཁོ་ལ་སེམས་འགུལ་

གཏིང་ཟབ་མོ་ཐེབས་བྱུང་བ་རྟོགས་ཐུབ་སེྟ། ཁོའི་ངོ་མདངས་དམར་

པོར་གྱུར་ཅིང་། མིག་ཟུང་ལ་མཆི་མ་འཁྱིལ་འདུག་པ་ལས་གཞན། 

མཆུ་སྒོས་ཀང་ཅུང་ཟད་འདར་གྱིན་འདུག ངས་ཁོ་ལ་ལྟ་བཞིན་ཁོ་

ནི་ཇི་འདའི་ཡ་རབས་ཚུལ་ལྡན་ཞིག་དང་ལད་མེད་པ་ཞིག་རེད་

ཨང་སྙམ་བྱུང་ལ། ཧ་ཅང་སྤོ་སྣང་དང་གཞུང་དང་ངང་ཁོ་ལ་འདི་

ལྟར་བཤད་འདོད་དེ། “རི་ལོ་ཞི། ཁྱོད་ནི་ཕོགས་གང་ཐད་ནས་ཀང་

ང་ལས་མཆོག་སེྟ། ངའི་མདུན་དུ་ཁྱོད་ནི་ངེས་པ་དོན་གྱི་སྐེས་ཕོ་

རབ་ཅིག་ཡིན་འདུག ངས་ཞེ་

སེམས་པའི་གཏིང་ནས་ཁྱོད་ལ་

གོང་བཀུར་དང་དགའ་མགུ་ཡི་

རང་བྱ་ངེས།”

གང་ངར་ཆེ་བའི་དགུན་དུས་ཀི་མཚན་མོ་ཞིག་ལ། ཨ་རབ་པ་ཞིག་རང་ཉིད་ཀི་རས་གུར་ནང་དུ་

བསྡད་འདུག་ཅིང་། རས་གུར་གྱི་ཕི་རོལ་ན་གང་རླུང་འུར་འུར་དུ་ལྡང་། ཡུད་ཙམ་འགོར་རེས། རས་

གུར་གྱི་སོ་ཡོལ་དལ་གྱིས་ཕེ་སོང་། མ་གཞིར་སོ་ཡོལ་འབྱེད་མཁན་ནི་ཁོའི་རྔ་མོང་དེ་རེད། རྔ་མོང་གིས་

ཕི་རོལ་ནས་རས་གུར་ནང་དུ་ཅེར་འདུག

ཨ་རབ་པས་ཧ་ཅང་གཤིས་འཇམ་གྱི་ངང་ནས“ཁྱོད་ལ་དོན་དག་ཅི་ཡོད”ཅེས་དིས།

རྔ་མོང་གིས“བདག་པོ་ལགས། ཕི་ལོགས་སུ་གང་ངར་ཆེ་བས། ང་གང་ནས་བཟོད་ཐབས་བལ། ངའི་

མགོ་བོ་རས་གུར་ནང་དུ་བསིངས་ནས་བསྡད་ན་ཆོག་གམ”ཞེས་དིས།

སྙིང་རེ་ཅན་གྱི་ཨ་རབ་པས“ལོས་ཆོག”ཟེར།

རྔ་མོང་གིས་མགོ་བོ་ཡར་རས་གུར་ནང་ལ་བསིངས་ནས་ཅུང་ཙམ་

འགོར་རེས། ཡང“ངའི་མཇིང་བ་ཡང་གང་བས་རས་གུར་ནང་དུ་

བསིངས་ན་ཨེ་ཆོག”ཅེས་རེ་ཞུ་བྱས། ཨ་རབ་པའི་བསམ་པར། 

མཇིང་བ་ཙམ་གྱིས་ས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མི་ཆོད་སྙམ་སྟེ། ཁོའི་རེ་བ་

བསྐངས།

རྔ་མོང་གིས་མཇིང་བ་རས་གུར་ནང་དུ་བསིངས་ཟིན་

ནའང་། ཁོའི་ལུས་པོ་ད་དུང་རས་གུར་གྱི་ཕི་ལོགས་ན་ཡོད་པ་

རེད། ཁོས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མགོ་བོ་ཕར་གཡུགས་ཚུར་གཡུགས་

བྱས་ཏེ། བདག་པོ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ལའང་འདུག་མི་བདེ་བར་བཏང་།

ཨ་རབ་པར་སྣང་དོགས་མེད་པ་མཐོང་རེས། རྔ་མོང་གིས་སྙིང་ཁམས་ཆེན་པོས“ང་འདི་

ལྟར་ལངས་ནས་བསྡད་ན་ཧ་ཅང་མི་བདེ་བས། གལ་ཏེ་ངའི་སྔུན་རྐང་གཉིས་

རས་གུར་ནང་དུ་བསིངས་ཀང་ས་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་བཟུང་མི་སིད་ལ། 

ངའང་སར་ལས་བདེ་ངེས”ཞེས་བཤད།

ཨ་རབ་པས“དེ་འད་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀི་སྔུན་རྐང་ཡང་རས་གུར་ནང་དུ་

སིངས་དང”ཞེས་བཤད། རས་གུར་ཆུང་དགས་པས། ཨ་རབ་པས་རང་ལུས་ཕར་

   

 མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རྫོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་།

• སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གིས་བསྒྱུར •

བསྣུར་ཙམ་བྱས་ཏེ་རྔ་མོང་ལ་རྐང་

བ་བསིང་ས་སྟེར་གང་ཐུབ་བྱས། 

ཅུང་མ་འགོར་བར། རྔ་མོང་

གིས་ཡང་གསིག་འགུལ་བྱེད་བཞིན“ང་འདི་ལྟར་རས་གུར་གྱི་སོ་ཁར་ལངས་ནས་བསྡད་ན། ཕིའི་གང་རླུང་ནང་

ལ་ལྡང་ཡོང་ནས་ངེད་གཉིས་ཀ་གང་སིད། དེ་བས་ངའི་ལུས་ཧིལ་བོ་ནང་ལ་འཛུལ་དུ་བཅུག་ན། ངེད་གཉིས་ཀ་

དོ་ངེས་རེད”ཟེར། 

རས་གུར་ཆུང་དགས་པས། མི་གཅིག་དང་རྔ་མོང་ཞིག་གཏན་ནས་ཤོང་མི་སིད། འོན་ཀང་། བདག་པོ་ཧ་

ཅང་བྱམས་སེམས་ཆེ་ཞིང་། རྔ་མོང་ལ་རང་ཉིད་ལྟར་གཅེས་པས། རྔ་མོང་ལ“ས་རྒྱ་ཆུང་དགས་

ཀང་། ཁྱོད་རང་ཡར་འཛུལ་ནས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱོས”ཟེར།

རྔ་མོང་ནང་དུ་འཛུལ་པ་ན། གཟུགས་བོངས་ཆེ་དགས་པས་རས་གུར་གྱི་

མགོ་རྟིང་སོག་ལ་ཁད་བྱས།

ཡུད་ཙམ་ཕིན་རེས། རྔ་མོང་ལ་སུན་སྣང་སྐེས་ཤིང་། ཁོས་མགོ་བོ་

ཡར་བཀགས་ནས“རས་གུར་འདི་དངོས་གནས་ཆུང་དགས་སོང་། 

འདིའི་ནང་དུ་ངེད་གཉིས་ཀ་ཤོང་ཐབས་མི་འདུག དེ་བས། རབ་ཡིན་

ན་ཁྱོད་རང་ཕི་ལ་སོང་ན་ལེགས”ཞེས་ཟེར། 

རྔ་མོང་གིས་དེ་ལྟར་བཤད་ཞོར་བདག་པོ་ལ་འཕ་ཡིས་བརྒྱབ་པ་ན། ཨ་

རབ་པ་ཁྱ་རེ་ཁྱོ་རེའི་ངང་རས་གུར་ཕི་རོལ་ལ་གཡུགས་སོང་།

གསལ་འདེབས། མི་ལ་དགེ་སེམས་ལྡན་དགོས་མོད། འོན་ཀང་ཁྱོད་ཀི་དགེ་སེམས་དེ་རང་ཉིད་

དང་འད་བའི་མི་དགེ་སེམས་ཅན་ལ་བཅང་དགོས་པ་ལས། ར་དོན་མེད་པའི་དགེ་སེམས་ཀིས་རང་ཉིད་ལ་ཆག་

སོ་བསང་ངེས་ཡིན། མགོ་ཐར་དཔུང་འཛུད་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་ནི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་འདོད་རྔམ་ཆེ་

བས། ཁོ་ཚོས་འདོད་ཧམ་གྱི་གོམ་སྟབས་མཚམས་འཇོག་ཏུ་འཇུག་ཐབས་བལ།

 བོད་རང་སྐོང་ལོངས་བསབ་གཞི་རོམ་སྒྱུར་ལྟེ་གནས།

• བཀྲ་ཤིས་བཟང་མོ • 



རྒྱལ་ཕྲན་བཞི་བཅུ་དེ་དག་ནི། །

གསོད་གཅོད་དགའ་ཞིང་འཁྲུག་རོད་བེད། །

འབངས་ལ་བཀོན་འབེབས་བཙོན་རར་བཙུད། །

དུས་དེར་བོད་ལ་དགྲ་ཇག་མང་། །

ཕོགས་བཞིར་རྒྱལ་པོས་རྟག་ཏུ་འཚེར། །

འཐབ་ན་མི་ཐུབ་དམག་གྲངས་ཉུང་། །

ཕོགས་གཞན་བོས་ན་དཔོན་གིས་བཀག །

ཐང་ལ་མི་ཆགས་རི་བག་ལ། །

ཁང་ཁིམ་བཟུང་ཞིང་བཙན་ས་འཛིན། །

བཟའ་བཏུང་མི་རེད་བཀྲེས་སོམ་མནར། །

བོད་ཡུལ་མི་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ཆེ། །

མངའ་མཛད་བཅུ་གཉིས་བྱུང་ཚུལ་གི་ལེའུ་གཉིས་པའོ། །

སྤྱིར་བཏང་གནའ་བོའི་དུས་ཀི་མངའ་མཛད་ཐོག་མར་བྱུང་

བ་ནས་རིམ་བཞིན་དུས་རྟག་ཏུ་དག་ཇག་དམག་འཁྲུག་གི་ལས་

བྱེད་ཅིང་། རྒྱལ་ཕན་གཞན་གྱི་འབངས་དང་དམག་རྣམས་ལག་ཏུ་

ཟིན་ཚེ་བན་གཡོག་བྱེད་དུ་འཇུག  དེ་ལྟར་བན་གཡོག་གི་མི་

འབོར་ཆེས་ཆེར་སོང་བ་དང་།  རེ་བོ་དང་རྒྱལ་ཕན་དག་གིས་སོ་

སོའི་ཐོབ་ཐང་དང་བསྟུན་

པའི ་བན་དུ ་བཀོལ ་བ ་

དང་།  འབངས་མི་རྣམས་

བཙན་ཤེད་ཀིས་བན་དུ་བཀོལ་ཏེ་གྱེན་ལྡོག་བྱེད་

མཁན་བྱུང་ན་སོག་ཆད་གཅོད་པ་སོགས་འབངས་

མི་རྣམས་ལ་རང་དབང་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད་

པའི་འཚོ་བ་སྤྱོད་པའི་དུས་དེར།  མཐའ་འཁོར་གྱི་

ཕོགས་བཞི་ན་ཤར་དུ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ། ལོར་རྒྱ་གར་

རྒྱལ་པོ། ནུབ་ཏུ་ཏ་ཟིག་ནོར་གྱི་རྒྱལ་པོ།（དེང་སང་

ཨ་རབ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ）བྱང་དུ་ཁོམ་གེ་སར་དམག་

གི་རྒྱལ་པོ（དེང་སང་ལི་ཡུལ་གྱི་ཡུ་གུར་རིགས་ཀི་

ལུང་པ）བཅས་ནས་རྒྱལ་ཕན་སིལ་བུར་ཐོར་བའི་

སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་རང་གི་ས་མཚམས་ཀི་རྒྱལ་

ཕན་དེ་དག་གིས་རྟག་པར་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་འཕོག་བཅོམ་

བྱས་ནའང་། བོད་ཀི་ཡུལ་སྡེ་རྣམས་རང་ལ་དམག་གངས་ཤིན་ཏུ་

ཉུང་ཞིང་ཉེ་འཁོར་གྱི་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་དང་འཐབ་མི་ཐུབ་ཅིང་། 

འོག་གི་འབངས་མི་རྣམས་ས་གནས་གཞན་དུ་བོས་བྱོལ་བྱེད་སྙམ་

ན་ཡང་རང་གི་དཔོན་གྱི་རྒྱལ་ཕན་དེ་དག་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་

ནས་འགོ་རུ་མི་སྟེར།  ཞིང་འབོག་གི་ལས་ཀ་བྱས་ནས་ཡུལ་དུ་སྡོད་

ཚེ་རྟག་པར་ཕི་ཡི་དག་ཇག་གིས་གཙེས་ཏེ་རི་བག་སོགས་སུ་

བཙན་ས་བཟུང་ནས་སྡོད་དགོས་ཀི་ཡོད་སྟབས།  བཟའ་བཏུང་གི་

རིགས་ཆད་དེ་བཀེས་སྐོམ་གྱི་སྡུག་བསལ་ཚད་མེད་པ་ཞིག་མང་

དགོས་བྱུང་བའི་སྐབས་དེར། བོད་ཀི་རྒྱལ་པོའི་ས་བ་གཉའ་ཁི་

བཙན་པོ་བྱོན་ནས་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་གཅིག་གྱུར་བྱས་པས་སྤུ་རྒྱལ་

བོད་ཀི་རྒྱལ་ཁམས་ཞེས་པ་བྱུང་བ་དང་། དུས་མཚུངས་སུ་ཞང་

ཞུང་རྒྱལ་པོས་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་དབང་

དུ་བསྡུས་ནས་གཅིག་གྱུར་བྱས་པས་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་ཁམས་ཞེས་པ་

བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཕན་དེ་དག་བོད་ཞང་གཉིས་ཀི་

མངའ་ཁོངས་སུ་གྱུར་པ་རེད།

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

  • ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས •

ཝུན་ལའེ་འམ་པུ་རུ་

ནེ་ནི་ཅཱ་ལའེ་མན་ཏན་

གིང་ཕན་གྱི་ནུབ་བྱང་

ཁུ ལ ་ དུ ་ ཆ ག ས ་ ཤི ང ་ །    

ཨ་རབ་པའི་སེམས་ཁོང་

གི “ ཞི ་ བ དེ འི ་ ག ན ས ་

མཆོག”དང“དགའ་བདེ་

ཡི་འཇིག་རྟེན”ཡིན་པར་

མ་ཟད།  ཨེ་ཤ་ཡའི་ཤར་

ལོའི ་ལོ ་རྒྱུས་རིང་བའི་

གནའ་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

གས་རེད།  མཚོ་རྒྱུད་ནི་

ཁོད་དོག་ཅིང་བདེ་ཐང་ཡིན་ཞིང་།  དབུས་ཁུལ་ནི་རི་རྒྱུད་འཕེད་མར་བསྣོལ་

པ། ནུབ་ཁུལ་དང་ཤར་བྱང་ཁུལ་དུ་འདམ་གཞོང་སྐར་ཚོགས་ལྟར་བཀམ་ཡོད། 

པའེ་ལ་ཡེ་ཆུ་བོ་ནི་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བཞུར་ཚད་ཆེས་རིང་བའི་ཆུ་བོ་རེད།  ཚ་རྒྱུད་

ཆར་ནགས་ཀི་ནམ་ཟླར་གཏོགས་ཤིང་། ལོ་ཧིལ་བོར་ཚ་བ་ཆེ་ཞིང་ཆར་ཆུ་མོད།  

པུ་རུ་ནེ་ལ་གྱ་ནོམ་པའི་རོ་སྣུམ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཡོད་པས། “རོ་སྣུམ་ཁར་གཡེང་

བའི་རྒྱལ་ཁབ”ཅེས་ཀང་འབོད།  ནགས་ཚལ་གྱིས་མངའ་ཁོངས་ཀི3／4ཟིན།  

དཔལ་འབྱོར་ཐོན་ཁུངས་གཙོ་བོ་རོ་སྣུམ་དང་རང་བྱུང་སོལ་རླངས་སོག་འདོན་

བྱེད་པ་དང་། ཞིང་ལས་ལ་འགྱིག་ཤིང་དང་ཆུ་འབས།  བེ་ཏ་སོགས་འདེབས་

འཛུགས་བྱེད།  

གཙང་ཞིང་མཛེས་པའི་སེ་རི་པེ་ཀ་མཚོ་ཁུག་གོང་ཁྱེར་དང་།  གསེར་གྱི་

ཏོག་ཅན་དང་གྱང་ལྡེབས་དཀར་པོ་ཡིན་པའི་སད་ཧྥི་ཏིན་དབྱི་སི་ལན་ཆོས་

ཁང་།  ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་མངའ་བའི་ཆུའི་གོང་སྡེ་བཅས་ནི་མིང་

གགས་ལྡན་པའི་ལོངས་རྒྱུ་བྱེད་ས་རེད།  རྒྱལ་ནང་དུ་ཞབས་བོའི་འདུ་ཚོགས་

གཉེར་མི་ཆོག་པ་དང་གླུ་གར་ཁང་ཡང་མེད།  ཆང་འཐུང་བ་དང་ཤོ་རྒྱན་

འཇོག་པ་གཏན་འགོག་བྱས་ཡོད་དོ༎ 

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རྫོང་

མི་རིགས་སོབ་འབིང་།  

• སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན • གངས་རིག་ལ་འཇུག་ན་ཤེས་བྱ་ལ་ལ་ཞིག་དན་པ་ལ་བསྟེན་

དགོས་པ་ཡིན་ལ། འོ་ན་ཅི་ལྟར་བྱས་ན་ཡིད་ལ་འཇགས་ཐུབ་ཅེ་ན། 

དེ་ཕོགས་སུ་གངས་རིག་པ་དག་གིས་ང་ཚོར་ཉམས་མོང་འགའ་

མཁོ་སྤོད་བྱས་ཡོད་དེ།

1.ནན་གིས་སྦོང་བ་དང་ཞིབ་ཏུ་རི་བ། རྒྱུན་དུ་བཀོལ་བ་

བཅས་ཀི་ཁོད་ནས་ཡིད་འཛིན་ཇེ་བརྟན་དུ་གཏོང་བ། 

དུས་རབས18པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་གངས་རིག་པ་ཨའོ་ལཱ་ནི་

བརམས་ཆོས་མང་བའི་གངས་རིག་པ་ཞིག་

ཡིན་ཏེ། ཁོང་གིས་འཇིག་རྟེན་ལ་

བཞག་པའི ་དཔེ ་དེབ ་དང་

དཔྱད་རོམ880ལག་ཡོད། 

དགུང་ལོ31སྟེང་ཁོང་གི་

མིག་གཡས་པ་ལོང་བར་

གྱུར་ལ། དགུང་ལོ60སྟེང་

མིག་གཡོན་པ་ཕལ་ཆེར་ལོང་

བར་གྱུར།  དེ་ལས་ཀང་ཡིད་སྐོ་བ་

ཞིག་ལ་མེ ་སྐོན་ཐེངས་ཤིག་གིས་ཁོང་གི ་

བརམས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསེགས་ནས་མེད་བརླག་ཏུ་བཏང་། 

ཡིན་ནའང་བར་ཆད་དེ་དག་གིས་ཁོང་གི་གངས་རིག་ལ་ཞིབ་

འཇུག་དང་གསར་རོམ་གྱི་འདུན་པ་མ་ཉམས། ཁོང་གིས་བོ་ཡུལ་

ལས་འདས་པའི་དན་ཤེས་

ལ་བརྟེན ་ནས་རང་གི ་

བཤད་སྒོས་གཞན་ལ་ཟིན་

ཐོར་འགོད་དུ་བཅུག་པས་བརླགས་ཟིན་པའི་གསུང་རོམ་དག་སར་

གསོ་བྱས་པར་མ་ཟད། མུ་མཐུད་དུ་གངས་རིག་ཞིབ་འཇུག་དང་

གསར་རོམ་ལ་འབད། ཨའོ་ལཱ་ཡིས་བངས་པའི་གྲུབ་འབས་ཐམས་

ཅད་ནི་ཁོང་གི་སྙིང་རུས་མཐར་བསྐེད་ཀིས་གངས་རིག་ཞིབ་

འཇུག་དང་རྒྱུན་ཆགས་ལོད་མེད་ཀི་སྙིང་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་

བྱུང་བ་ཡིན།

2.བ་བ་དང་འཚོ་བའི་ཁོད་ཀི་དོན་དག་ལ་འདེམ་གསེས་རང་

བཞིན་སོས་ཡིད་ལ་འཛིན་པ།

ར ང ་ རྒྱ ལ ་ དེ ང ་ ར བ ས ་ ཀི ་

གངས་རིག་པ་གགས་ཅན་

སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཝུའོ་

ཝུན་ཅའོ ་ནི ་ཉིན་རྒྱུན་

གངས་རིག་ཞིབ་འཇུག་

ལ་བེལ་བཞིན་ཡོད། ཉིན་

ཞིག་ལ། འགྲུལ་བ་ཞིག་སོབ་

དཔོན་ཝུའོ་ཡི་དགུང་ལོ60ལོན་

པའི་སེྐས་སྐར་ལ་ཁམས་འདིར་ཕིན་པ་ན། 

ཁོང་གིས་རང་གི་སེྐས་སྐར་ཡང་བརེད་འདུག་པས་འགྲུལ་བ་དེས་

སོབ་དཔོན་ཁོང་ཚང་རྒས་ནས་ལྡ་བེ་ལྡིབ་བེ་རུ་གྱུར་འདུག་སྙམ། 

དེ་མིན་ཚེ་རང་གི་སྐེས་སྐར་ཇི་ལྟར་བརེད་སིད་དམ། ཡིན་ནའང་

རེས་སུ་དོན་དག་དེ་འད་ཞིག་མིན་པ་ཤེས་སོང་།

ཁོང་གཉིས་ཀས་སོབ་དཔོན་ཝུའོ་ཡིས་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་

ནས་དབྱིབས་རིས་ཀི་གནད་དོན་བདེན་དཔང་བྱེད་པའི་ཞིབ་

འཇུག་སྐོར་ལབ་གེང་བྱེད་དུས། འགྲུལ་བ་དེས་སོབ་དཔོན་གྱི་ཇུས་འགོད་བྱས་

པའི་འཕྲུལ་ཆས་བསྟན་ནས“འཕྲུལ་ཆས་འདི་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་ནང་འཇུག་

བྱས་ཚར་བ་ཡིན”ཞེས་དིས་ཚེ། “ན་ནིང་གི་ཟླ12པའི་ཚེས6ཉིན”ཟེར། ཡང་

འགྲུལ་བས“ཁྱེད་ཉིད་ཀིས་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་ནས་དབྱིབས་རིས་རིག་པ་བདེན་

དཔང་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱ་ིཞིབ་འཇུག་ཐད་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ག་འད་ཡོད”ཅེས་དིས་

པར། “འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཞིག་གེང་མི་ཕོད་མོད། ད་ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས11ཉིན་

གྱི་ཡར་སོན་ལ། ངས་འཕྲུལ་ཆས་ལ‘བཀའ་རྒྱ’300ལག་གི་ལས་རིམ་བསྒིགས་

ཟིན་པས་གོ་རིམ་དང་པོའི་ག་སྒིག་བྱ་བ་མཇུག་རྫོགས་སོང”ཟེར་བ་ན། འགྲུལ་

བ་དེ་ཧ་ལས་ཏེ“སོབ་དཔོན་ཝུའོ། ཁྱེད་ཀིས་རང་གི་སྐེས་སྐར་ཡང་བརེད་སིད་

པས་ཉིན་དེ་དག་ཇི་ལྟར་སེམས་ལ་བཟུང་བ་ཡིན”ཞེས་དིས་པ་ན། སོབ་དཔོན་

ཝུའོ་གད་མོ་དགོད་ཞོར“ངས་དོན་སྙིང་མེད་པའི་གངས་ཀ་དེ་དག་གཏན་ནས་

སེམས་ལ་བཟུང་བ་མིན། ཡིན་ནའང་གངས་ཀ་སྐོར་ཞིག་ངེས་པར་དུ་སེམས་ལ་

གཟུང་དགོས་པར་མ་ཟད། བཟུང་ཡང་ས་བ་ཡིན། དཔེར་ན། ལོ་མཇུག་ནི་

ཟླ12པ་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་ཡིན། 6ནི12ཀི་ཕེད་ཀ་དང་། ལོ་མགོ་ནི་ཟླ་དང་

པོ་ཡིན་ལ། ཟླ1པའི་ཚེས11 དེ་ཨ་རབ་ཨང་གངས་སུ་བསྟར་ན111ཡིན་པས། 

སེམས་ལ་འཛིན་བདེ་བའོ”ཟེར།

3.འཚོ་བར་བསྟུན་པའམ་རྒྱུས་ཡོད་ཀི་གཞི་གྲངས་ལྟར་ཡིད་ལ་འཛིན་པ། 

ཨེ་དབྱིན་སི་ཐན་གྱི་ཁ་པར་ཨང་གངས་ནི24361ཡིན། གཞན་གྱིས་ཁོང་

ལ་ཨང་གངས་དེ་ཇི་ལྟར་སེམས་ལ་བཟུང་བ་ཡིན་ཞེས་དིས་ཚེ། ཁོང་

གིས“གཉིས་མནན་ནས་དེའི ་ཁར19ཡི ་རང་གངས་ཉིས་སྒྱུར་བསྣན་

དགོས”ཞེས་ལན་བཏབ་པ་ཡིན།              

                   མཚོ་སོན་ཟི་ལིང་།     • མཚོ་མ ོ•



འདས་པའི་ཤེས་བྱར་དེ་བས་ཀང་རྫོགས་མཐའ་མེད། དེ་བས་ང་ཚོར་མཁོ་བ་ནི་དེ་ལ་གདོང་གཏོད་པའི་སོབས་

པ་དང་ཡིད་ཆེས། ཁོག་དཔུང་། བརོན་འགྲུས། ཐབས་ལམ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་གནོན་ཤུགས་དང་སྡིགས་མཛུབ་

མིན། ཤེས་དགོས་པ་ནི། དགོད་སྒ་མེད་པའི་སོབ་ར་ནི་བཙོན་ར་ཡིན་ལ། སྤོ་སྣང་མེད་པའི་སོབ་སྦོང་ནི་གནོན་

ཤུགས་རེད། 

ང་ཚོ་ནམ་ཡང་ཨ་སོན་དབྱིངས་སུ་འཕུར་འདོད་རུང་གཤོག་ཟུང་རྒྱས་མེད་པས། གོམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་

གནམ་སྐས་ལ་འཛེག་དགོས་བྱུང་། སྐས་རིམ་རེ་རེ་ནི་ན་ཚོད་རེ་རེ་ཡིན་ལ། ང་ཚོས་ན་ཚོད་འདིའི་འོས་འགན་

དང་དུ་བངས་ན། ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་ང་ཚོའི་མཐོང་རྒྱ་ཇེ་ཡངས་སུ་འགྱུར་ངེས་ལ། ང་ཚོའི་རིན་ཐང་ཡང་དེ་ལྟར་

ཇེ་ཆེར་འགོ་སིད་པ་ནི་གདོན་མི་ཟའོ། །

ཁ་བྱང་འབི་མཁན།           

•བསྟན་ག•ོ

པར་ལེན་མཁན།

•ཕྱུག་བེ•
ཨང856པ།

གལ་ཏེ་མི་ཚེ་འདི་དུས་ཚིགས་བཞིར་དཔེ་

བངས་ན། ང་ཚོའི་ན་ཚོད་འདི་ནི་དུས་ཚིགས་བཞི་

ལས་དཔྱིད་ཀར་སྣང་བས། ཤེས་རིག་གི་ཟེའུ་འབྲུ་

སིན་པའི་ས་བོན་ཞིག་ཅིས་ཀང་གདབ་དགོས་སྙམ།

ང་ཚོའི་ན་ཚོད་འདི་ནི་འདས་པའི་ལོ་ཟླ་ལ་

ཕིར་དན་དང་སྤྱི་བསྡོམས་བྱེད་བཞིན་སང་ཉིན་ལ་

རྒྱང་ལྟ་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་ཚིགས་ཤིག་སྟེ། ང་ཚོས་

དུས་ཚིགས་འདིར་ཕུགས་འདུན་མངོན་འགྱུར་བྱེད་

པའི་སྡུག་རུས་ཀི་དབུ་ཁྱུད་བིས་ནས་རང་གི་གཏམ་

རྒྱུད་གསར་བ་ཞིག་གི་མགོ་བརམ་དགོས། 

ང་ནི ་ཤེས་རབ་ཀི ་མྱུ་གུ་འབུ་བཞིན་པའི ་

འབིང་རིམ་སོབ་མ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན། ཡིན་ནའང་

སོབ་སྦོང་གི་དཀའ་ཁག་ཁོད་རྟག་ཏུ་ང་ལ་དན་

སྐུལ་གྱི་ཅོང་བར་སྒོག་མཁན་ནི་ཨ་ཕའི་ཤ་ཚ་བའི་

ཁ་བར་དག་རེད། བྱིས་དུས་སུ་ངས་ཨ་ཕའི་ཞལ་

གསུང་ནི་སྤྱང་ཀིའི་རྣ་བར་ཆོས་བཤད་པ་ལྟར་དོ་

སྣང་ཞིག་གཏན་ནས་བྱས་མ་མོང་། ཡིན་ཡང་ན་

ཚོ ད ་ འ དི ར ་ ང ས ་ ག ཞི ་ ན ས ་ ཨ ་ ཕ ས ་ བ ཤ ད ་

པའི “མངར་མོ ་ནི ་སྐྱུར ་མོའི ་རེས ་ནས ་མང་

ཐུབ”ཅེས་པའི་ཚིག་དེའི་དོན་ཅི་ཡིན་རྟོགས་སོང་

བ་འད། སོབ་གྲྭ་གོལ་ནས་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ཐེངས་རེ་

རེར། ཨ་ཕའི་ལུས་སྟོབས་ནི་ཇེ་ཞན་ནས་ཇེ་ཞན་དུ་

སོང་བ་དང་། ཨ་མའི་སྐུ་གཟུགས་ཀང་གཞུ་མོ་

བཞིན་གུག་ཡོད་པ་མཐོང་ཚེ། ངས་ད་གཟོད་སེམས་

པ་རྣལ་ལ་ཕབ་སྟེ་ཡོད་ཚད་ལ་བསམ་བོ་ཞིག་མི་

གཏོང་ཀ་མེད་བྱུང་། 

བསམ་ཞིང་བསམས་ན། ང་ཚོའི་ན་ཚོད་འདི་ནི་

ཚེ་སོག་གི་མེ་ཏོག་ལམ་མེར་བཞད་ཅིང་སྐེས་སྟོབས་

ཀི་དཔལ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དུས་ཤིག་ལགས། ད་

དུང་ན་ཚོད་འདི་ནི་མགོ་འཐོམ་ས་ཞིང་བོ་རབ་རིབ་

ཏུ་འགྱུར་ས་བའི་སྐབས་ཤིག་ཀང་ཡིན་པས། ང་ཚོས་

རང་གིས་རང་ལ་སྙིང་ཕུར་བརབ་དགོས་ཤིང་། རང་

གིས་རང་ལ་བདག་དམ་བྱ་ཤེས་དགོས།

མདོར་ན། ང་ཚོ་ནི་ཕུགས་བསམ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་པོའི་ཀོང་དུ་ཞུགས་པའི་གྲུ་གཟིངས་ཤིག་དང་

མཚུངས་པར། ཆར་རླུང་དག་པོས་ཇི་ལྟར་གཙེས་

ཀང་བརྟན་བརླིང་འགྱུར་མེད་ངང་མདུན་ནས་

མདུན་དུ་དཀའ་སྤྱད་ཀིས་བསྐོད་དགོས་ཏེ། “ཕུགས་

བསམ་གྱིས་མི་རླབས་ཆེན་དུ་བསྒྱུར་ལ། དཀའ་སྤྱད་

ཀིས་ཕུགས་བསམ་འགྲུབ་པར་བྱེད”ཅེས་པའི་དཔེ་

ལྟར། ན་ཚོད་འདིར་ང་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་སར་ཡང་

ཚད་ཅིག་བཅལ་ཏེ། མ་འོངས་པའི་ལམ་ཆེན་དེ་

ཡིད་ལ་བསོམས་ནས་རང་ནུས་ཅི་ལོགས་ཀིས་གོམ་

པ་མདུན་དུ་སོ་བཞིན་ཀག་ཀོག་གི་ལམ་འཕང་རེ་

རེ་བརྒལ་དགོས།     

ང་ནི་དམའ་འབིང་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སོབ་མ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་སྟེ། 

སོབ་སྦོང་ལ་སྤོ་སྣང་ཆེ་ཞིང་སྒིག་ལམ་ཇི་བཞིན་སྲུང་ལ། སོབ་གོགས་

ལ་བརེ་འདང་ཆེ་ཞིང་རྒན་གྱི་བཀའ་གསུང་བརི་བའི་སོབ་མ་ཡ་

རབས་ཤིག་ཡིན།

ང་རང་ཆུང་དུས་ནས་སྡེ་བའི་ནང་གི་ལོ་ལོན་ཚོའི་ཁ་བར་ལ་

མཉན་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ། ཨ་ཁུ་ཉི་མས་ཁོ་རང་ལོ་བཅོ་ལྔའི་སྟེང་ཨ་

ཕ་དང་ལན་ཅིག་རྐང་ཐང་དུ་ལ་སར་སོང་མོང་ཟེར།  ཨ་ཁུ་རབ་

བརྟན་ལོ་བཅུ་དྲུག་སྟེང་དུ་སྡེ་བ་གཞན་པར་ཇག་ལ་སོང་མོང་ཟེར། 

ཨ་ཅེ་མཚོ་མོ་ལོ་བཅུ་བདུན་སྟེང་དུ་གཉེན་བསིྒགས་ནས་འཇིག་རྟེན་

འཁོར་བའི་ལས་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཟེར།  ཞིབ་འདང་རེ་བརྒྱབ་ན། ཁོ་

ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་ང་ཚོས་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་ཟླ་དེ་མཐོང་ཐུབ་ཅིང་། 

དུས་རབས་མི་འད་བར་འཚོ་བ་རོལ་སྟངས་མི་འད་བ་རེ་ཡོད་ལ། མི་

རབས་མི་འད་བར་ཕུགས་བསམ་མི་འད་བ་རེ་ཡོད་པ་ལས། ན་ཚོད་

མི་འད་བར་བྱ་བ་མི་འད་བ་རེ་ཡོད་པའང་ཤེས་ཐུབ། 

ང་ཚོ་ནི་དུས་བདེ་ཞོད་འཇགས་ཀི་ཁོར་ཡུག་འོག་འཚར་ལོངས་

བྱུང་བའི་མི་རབས་གསར་བ་ཡིན་ཏེ། ང་ཚོ་ཨ་ཁུ་ཉི་མ་ཇི་བཞིན་རྐང་

ཐང་དུ་ལ་སར་འགོ་མི་དགོས་ལ། ཨ་ཅེ་མཚོ་མོ་ནང་བཞིན་ས་མོ་ནས་

གནས་ལ་རྫོང་མཁན་ཡང་མེད། ང་ཚོའི་ན་ཚོད་འདིར་ཡོད་ཚད་ཕ་

མར་མི་བརྟེན་པར་ཕ་མར་རོགས་རམ་བྱེད་པ་དང་ཁ་ལེན་ཚིག་བརི་

བྱ་དགོས་ལ། རང་གི་ལྭ་བ་རང་གིས་བཀྲུ་བ་དང་རང་གི་བྱ་བར་རང་

གིས་འགན་འཁུར་དགོས་པར་མ་ཟད། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་

ལ་རང་ཚུགས་ཐུབ་དགོས། ན་ཚོད་འདིར་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ལ་འབད་

འབུངས་བྱས་ནས་རང་གི་མ་འོངས་པར་རང་གདིང་དགོས་ཤིང་། 

ཕིས་སུ་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་

མྱུལ་དགོས། ང་ཚོ་གསར་བརེ་དང་འཐབ་འཁྲུག  མུ་གེ་སོགས་བརྒྱུད་

མོང་མེད་པར་ཏག་ཏག་ཁོམ་རའི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཤེས་བྱ་འགན་

རོད་ཀི་དུས་རབས་ཤིག་ལ་ཁེལ་ཡོད་པས།  ང་ཚོས་མིག་ཟུང་འཛམ་

གིང་ལ་གཏོད་དགོས་པ་དང་། འཚོ་རྟེན་ཤེས་བྱ་དང་ཡོན་ཏན་ལ་

བཅོལ་དགོས། ང་ཚོས་ན་ཚོད་འདིར་ཡོད་པའི་འགན་ཁུར་ཐེག་

དགོས་ཤིང་ན་ཚོད་འདིར་འཚམ་པའི་རི་ལམ་རི་དགོས།  ན་ཚོད་

འདིར། ང་ཚོ་ནི་ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་ཡིན། ཨ་སོན་དབྱིངས་ནི་ང་ཚོའི་

གར་སྟེགས་དང་། གཤོག་པ་ཟུང་ནི་ང་ཚོའི་བརོན་འགྲུས་དང་ཡིད་

ཆེས་ཡིན། 

ང་ཚོའི་ཕུགས་བསམ་ནི་ཕ་མས་མ་འགྲུབ་པའི་ཕུགས་བསམ་

མངོན་འགྱུར་བྱེད་སྤྱད་མིན་ལ། རྒྱུགས་ཤོག་ངོས་ཀི་སྐར་གངས་ཙམ་

དེ་བས་ཀང་མིན། ཤེས་བྱར་རྫོགས་མཐའ་མེད་ལ། དཔེ་དེབ་ལས་

ང་ཚོའི་ན་ཚོད་འདི་ནི་རིག་པ་ཆེས་གསལ་

དུས་དང་བོ་རིག་ཆེས་མྱུར་དུས་ཡིན་པས། རིག་

གནས་ཤེས་བྱ་ལ་སོབ་སྦོང་བེྱད་པའི་དུས་སྐབས་

ཆེས་བཟང་ཤོས་ཡིན། དེ་བས་གསེར་ལས་དཀོན་

པའི་དུས་ཚོད་སྐར་ཆ་རེ་རེ་འཕོ་བརླག་ཏུ་མི་

གཏང་བར་དམ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོ་

མི ་རེ ་རེའི ་ཕག་ཏུ་བབས་

པའི་འོས་འགན་གལ་

ཆེན་ཞིག་ཡིན།

ང་རང་ལོ་བདུན་

ནས ་བཟུང་སྟེ ་ དིན ་

ཆེན་ཕ་མའི ་རེ ་བ་དང་

རང་གི་མ་འོངས་པའི་མདུན་ལམ་

གྱི་ཆེད་དུ་སོབ་གྲྭར་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། སོབ་གྲྭའི་

ཐོག་ཁང་ནི་རང་གི་ཁྱམི་དང་དགེ་རྒན་ནི་རང་གི་

ཕ་མ། སོབ་གོགས་ནི་རང་གི་ཕུ་ནུ་མིང་སིང་ནང་

བཞིན་ཕན་ཚུན་ལ་བརི་བཀུར་དང་། མཐུན་སྒིལ་

གང་ལེགས་བྱས་པ་ཡིན། སོབ་གྲྭ་ནི་ང་རང་གཉོམ་

ལག་རྒྱས་ས་དང་མ་འོངས་པའི་ཕུགས་འདུན་

མངོན་འགྱུར་བྱེད་སའང་ཡིན།

ང་རང་ཆེས་དགའ་སའི་གནས་མཆོག་འདི་

རུ་དགེ་རྒན་དམ་པའི་བསབ་བྱ་དང་། སོབ་གོགས་

བར་གྱི་བརེ་འདང་། དགའ་སྤོའི་དགོད་སྒ། དཔེ་

ཀོག་གི་དབྱངས་རྟ་སོགས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་

ཆད་རྒྱུ་མེད། འདི་ལྟ་བུའི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་

གི་ཁོད་ནས་ང་རང་འཚར་ལོངས་

བྱུང་ལ། ངས་ཀང་རིམ་

བཞིན་ན་ཚོད་འདིའི་

རིན་ཐང་རྟོགས། ད་

ཆར་རང་ལ་བཟུང་

བའི་རེ་བ་ཉག་གཅིག་

ནི། རང་ཉིད་འཚར་

ལོངས་འབྱུང་སའི་སོབ་གྲྭ་འདི་རུ་

བཀའ་དིན་མཚུངས་མེད་ཀི་ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་

གྱི་རེ་བ་སོྟང་ཟད་དུ་མི་གཏང་བར་བརོན་འགྲུས་

ཀི་རྟ་ཕོ ་ལ་ཤེས་རབ་ཀི་ལག་གིས་སྐུལ་ཏེ་མ་

འོངས་མདུན་ལམ་འཚོལ་སྙེག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ལགས།

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་མི་རིགས་

མཐོ་འབིང་གཉིས་པའི་མཐོ་འབིང་

གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ། 

 •ཚེ་དབང་དོན་གྲུབ•

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རྫོང་ཆུ་ཁོག་སོབ་

ཁུལ་ལང་སྐ་སོབ་གྲྭའི་ལོ་རིམ་བཞི་པ། 

 •སལ་བཟང་སྒོལ་མ•

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རྫོང་དབྱི་ཧྥ་ུམི་རིགས་སོབ་འབིང་གི་

ལོ་རིམ་དགུ་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

 •པདྨ་སངས་རྒྱས•



བར་མཚམས་རོམ་སྒིག་པ།
རྟ་མགྲིན་རོ་རེ།

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒིག་པ།
ཕྱུག་འཚོ་སྐིད།

ཁ་མཚར་ཀློག་པ་།
འཕུར་རལ་ཧ་ཅང་བཟང་།

དུག་སྦྲང་ཆུང་ཆུང་གིས“ཨ་

མ་ལགས། ང་གཞི་ནས་འཕུར་ཤེས་

པར་མ་ཟད། ད་དུང་འཕུར་རལ་

ཧ་ཅང་བཟང”ཞེས་ཟེར།

དུག་སྦྲང་ཆུང་ཆུང་གི ་ཨ་

མས། “ཁྱོད་ཀིས་འཕུར་རལ་

བཟང་བ་ཇི ་ལྟར་ཤེས་པ་ཡིན”

ཞེས་དིས།

དུག་སྦྲང་ཆུང་ཆུང་གིས“ད་

སོ་མ་ང་སོར་བུད་ནས་སྐོར་བ་

ཞིག་བརྒྱབ་པ་ན། ཐལ་མོའི་རེབ་

སྒ་མང་བོ་ཞིག་ཐོས་སོང”ཟེར།

ཁོད་རང་ལྷག་ཏུ་དགའ་

རྒྱུ་མ་རེད།

འབུ་རྐང་བརྒྱ་པ་ཆུང་བ་ཞིག་

སེམས་ཁམས་སིྐད་ཀིན་མེད་པ་

ཁོའི་ཨ་ཕས་ཚོར་རེས། “ཁྱོད་ལ་

ཅི་བྱུང་སོང”ཞེས་དིས།

འ བུ ་ རྐ ང ་ བ རྒྱ ་ པ ་ ཆུ ང ་

བས“ངས་བཤད་ཚེ། ཁྱོད་རང་

ལག་ཏུ་དགའ་རྒྱུ་མ་རེད”ཟེར།

ཨ་ཕས“ཁྱོད་ཀིས་ཤོད་དང་། 

ང་ཁོང་ཁོ་མི་ལངས་ཁོ་ཐག་ཡིན”

འབུ་རྐང་བརྒྱ་པ་ཆུང་བས་

རྐང་བ་རྣམས་འགུལ་འགུལ་བྱེད་

བཞིན“ངའི་སྐེས་སྐར་བསེབ་ལ་ཉེ་

བས། ང་ལ་མཁོ་བའི་ལེགས་སྐེས་

ནི་ལུས་རལ་ལམ་ཡིན”ཟེར།

ཁོད་ཁོང་ཁོ་ལང་ངམ།

གོག་མ་ཞིག་གིས་གོག་བརན་

ལ་ལྟ་བཞིན་འདུག གོ་བུར་དུ་གང་

ཆེན་ཁོའི་མདུན་ཐད་དུ་བསྡད་

ནས་བརན་ཡོལ་ཡོངས་བསིྒབས་

སོང་།

གོག་མ་ཁོང་ཁོ་ཆེན་པོ་ལང་

བཞིན་གང་ཆེན་མདུན་གྱི་གལ་

ཤར་ནང་བརྒྱུགས་སོང་སྟེ། གང་

ཆེན་སྔུན་གྱི་འདུག་སྟེགས་སྟེང་དུ་

བསྡད། ཅུང་ཙམ་འགོར་རེས། ཁ་

ཕི ར ་ འ ཁོ ར ་ ན ས ་ ག ང ་ ཆེ ན ་ ལ 

“ངས་ཁྱོད་ཀི་མཐོང་ལམ་བསིྒབས་

ན། ཁྱོད་ཀང་ཁོང་ཁོ་ལང་བཞིན་

ཡོད་དམ”ཟེར།

ཤིང་སོང་འོག་ནས་རི་བོང་

ལ་སྒུག་པ།

རི་བོང་ཞིག་གིས་ཞིང་པ་ཞིག་

སྡོང་དུམ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བསྡད་

ནས་ཧོན་འཐོར་འདུག་པ་མཐོང་

རེས། མདུན་དུ་སོང་ནས“ཁྱོད་ཀིས་

ལས་ཀ་མི་ལས་པར་འདིར་བསྡད་

ནས་ཅི་ཞིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད”ཅེས་

དིས།

ཞིང་པས“ངས་ཁྱོད་སྡོང་བོ་

འདིའི་སྟེང་དུ་གདོང་ཐུག་བརྒྱག་

པར་སྒུག་པ་ཡིན”ཟེར།

རི་བོང་གིས་སྐད་ཆ་དེ་ཐོས་

མ་ཐག་ཧབ་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་རྒྱག་

བཞིན“ད་དུས་རབས་གང་ཞིག་

རེད། རི་བོང་དག་ས་མོ་ཞིག་ནས་

བཟུང་སྡོང་བོར་གདོང་ཐུག་རྒྱག་

གིན་མི་འདུག ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཕོགས་

སྟོ ན ་ འ ཕྲུ ལ ་ ཆ ས ་ སྤྱོ ད ་ བ ཞི ན ་

ཡོད”ཟེར།

རིག་སློབས་འཇལ་བ་།
1．ཞི་ལ་དཀར་པོ་ཆུ་ནང་དུ་

ལྷུང་བས་ཞི་ལ་ནག་པོས་བསྐབས་

པ་རེད། ཞི་ལ་དཀར་པོ་ཆུ་འགམ་

དུ་ཐོན་རེས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་

དང་པོ་ནི་ཅི་ཞིག་རེད།

2．བྱ་ཕོ་གཅིག་དང་ངང་བ་

གཅིག་མཉམ་དུ་འཁྱགས་སམ་

ནང་དུ་བཞག་པས། བྱ་ཕོ་འཁྱགས་

རེངས་སུ་ཐེབས་སོང་ནའང་། ངང་

བ་སར་བཞིན་གསོན་འདུག་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཅི།

མཚོ་སོན་ཟི་ལིང་།

• འབའ་ཚེར་གིས་བསྒྱུར •

དིས་ལན།

1．མེའུ།

2．ངང་བ་རེ་འཆང་རེད།


