
མིའི་རིགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ཡིན་པ་ལས། ད་དུང་ལོ་རྒྱུས་

དེའི་རྒྱུན་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་བསིང་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོར་མཁོ་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་དེར་ཁ་

གཏོད་སྐབས་དངངས་འཚབ་མི་སྐེ་བར་བག་ཕེབས་པའི་རྣམ་འགྱུར་འཛིན་རྒྱུ་དེའོ།།

                                                                   －ཚའོ་ཝུན་ཞོན།

 ཚའོ་ཝུན་ཞོན། 1954ལོར་སྐྱེས། བྱིས་རོམ་རོམ་པ་པོ་དང་། པྱེ་ཅྱིན་སོབ་ཆྱེན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆྱེན་མོ་

ཡྱིན། བརམས་ཆསོ་གཙ་ོབརོ་སྒྲུང་གཏམ《རྩྭའྱི་སྤྱིལ་བུ》དང《འཁར་བའྱི་མྱེ་ཏགོ》སགོས་ཡདོ། 2016ལོའྱི་

ཟླ4པའྱི་ཚེས4ཉྱིན“རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཨན་ཐོའུ་ཧྱིན་བ་དགའ”ཐོབ།

ཚའོ་ཝུན་ཞོན་ནྱི1954ལོའྱི་ཟླ་དང་པོར་ཅང་སུའུ་ཡན་ཁྱེང་གྱི་ལུང་ཀང་སྱེ་བར་སྐྱེས། ཁྱིམ་གྱི་

འབོར་བ་བཟང་རྒྱུ་མྱེད་པས་དུས་རྒྱུན་ཕོ་བ་འགྲང་གྱིན་མྱེད། ཁོ་ལ་མཚོན་ན་བཀྱེས་ལོགས་ནྱི་གདོན་གྱི་

གྲྱིབ་མ་བཞྱིན་ནམ་ཡང་ཁོའྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ཤྱིང་། ཁོས་ཉྱིན་རྒྱུན་ཉྱི་མ་སྔ་མོ་ནས་ནུབ་སྱེ་མཚན་སྨག་

གྱིས་ལོ་འདུན་བསྒྱིབས་འགྲོ་བར་རྱེ་ལོས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད།

 མྱི་རྒྱུད་ལར་ན། ཁོ་རང་གཟུགས་སོབས་ཆྱེ་བའྱི་མྱི་ཕོ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ན་འགྲྱིག་མོད། འོན་ཀྱང་རྒྱུད་

འཛིན་གཞྱི་རྐྱེན་དྱེར་འཚོ་བཅུད་མ་འདང་བས་ལག་ཆགས་རྒྱུ་མྱེད་པར་གྱུར། ཁོའྱི་སྱེམས་སུ་ཐ་ན་ཀླད་

པ་ལའང་བཀྱེས་ལོགས་ཀྱྱིས་སྐོན་ཞུགས་སོང་སྙམ། དུས་སྐབས་ཤྱིག་ལ། ཁོའྱི་གཟུགས་པོ་ས་ལ་འབར་

སོང་བ་ནང་བཞྱིན་ལག་ཆགས་རྒྱུ་མྱེད་སོང་བས། ཁྱིམ་མྱི་གང་བོར་དངངས་འཚབ་ལངས་བྱུང་། དུས་

རྒྱུན་ཁ་ཡ་ན་ཟླ་ཚོར་གྱེན་ལ་བ་དགོས་པས། དྱེས་ཁོ་ལ་རང་དམན་གྱི་འདུ་ཤྱེས་ཤྱིག་ཆགས་སུ་བཅུག་

ཅྱིང་། ལྷག་པར་དུ་གཟུགས་པོ་རྱིང་བའྱི་བྱིས་པའྱི་གན་ལ་ཐོན་དུས་བཤད་མྱི་ཤྱེས་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་གྱིས་

ཁོའྱི་སྱེམས་པ་དམ་དུ་བསམས་བྱུང་།

ཁོ་ཚོའྱི་གནས་དྱེར་ལོ་གསར་གནམ་གང་དགོང་མོར་སོ་གྱེགས་སྱེང་འཛེགས་ན་གཟུགས་པོ་སྐྱེས་

པའྱི་ངག་རྒྱུན་ཞྱིག་

ཡོད་པ་སྱེ། ལོ་གསར་

ག ན མ ་ ག ང ་ གྱི ་

དགོང་མོར་ཚའོ་ཝུན་

ཞོན་གྱིས་གཟུགས་པོ་

ཆྱེ ་རུ་སྐྱེ ་རྒྱུའྱི ་རྱེ ་བ་

བ ཅ ང ས ་ ཏྱེ ་ སྙྱི ང ་

སོབས་ཆྱེར ་བསྐྱེད་

ཀྱྱིས་སོ ་གྱེགས་སྱེང་

འ གོ ་ ཅྱི ་ ཐུ བ ་ བ ས ། 

ང ག ་ རྒྱུ ན ་ དྱེ ས ་ གོ ་

ཆོད་པ་གང་ཡྱིན་བཤད་མྱི་ཤྱེས་ནའང་། ཁོའྱི་གཟུགས་པོ་གཞྱི་ནས་ཅུང་ཙམ་ཆྱེར་སྐྱེས་སོང་།

བྱིས་དུས་སུ་བཀྱེས་ལོགས་མྱངས་པའྱི་ཉམས་སྣང་དྱེ་སྙྱིང་ལ་ཟུག་ཅྱིང་རུས་ལ་བརོས་འདུག ད་ལ་

ཁོས་ཀྱང་ཟ་འཐུང་ལ་ཧ་ཅང་དོ་སྣང་

དང་ནན་ཏན་བྱེད་པ་ལས། ཐ་ན་

དད་གུས་ཀྱང་བྱེད། ཁོས་ཟ་མ་ཡག་པོ་མྱི་བཟའ་བའྱི་མྱི་ལ་རྣམ་འགྱུར་མྱི་ལྱེགས་པ་སོན་ལ། གཞན་ད་

དུང་བརྱེད་ཐབས་མྱེད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཡྱིད་འོང་དང་དོད་ཁོལ་གྱིས་བརྟས་འདུག་པའྱི་དན་པ་དྱེ་དག་

ཡྱིན་པ་རྱེད།

 ཁོ་ལ་བམས་སྱེམས་ཅན་གྱི་རོ་མོ་ཞྱིག་ཡོད། རྣ་འོན་འདུག་ནའང་དངུལ་དཀར་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྐྲ་

ལོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། དུས་རྒྱུན་ལག་རྟྱེན་ལ་ཁྱེན་ནས་སོ་འགྲམ་དུ་ཙོག་སྱེ་མྱི་རྣམས་ལ་བརྱེ་བའྱི་

འཛུམ་མདངས་སོན་པར་བྱེད། ཁོ་མོ་མྱི་ཚེ་གང་བོར་ཕ་ཡུལ་དང་གྱེས་མ་མྱོང་ཞྱིང་ཕྱི་རོལ་གྱི་འཇྱིག་

རྟྱེན་ནྱི་ཇྱི་འདའྱི་རྒྱ་ཆྱེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ར་བ་ནས་མྱི་ཤྱེས། མོའྱི་བསམ་པར་འཇྱིག་རྟྱེན་འདྱི་ཁོ་མོའྱི་

མཐོང་ལམ་གྱི་གནས་དྱེ་ལས་གཞན་ཕལ་ཆྱེར་ད་དུང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཞྱེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། སོ་ཕྱིར་བུད་

སོང་བ་ཐམས་ཅད་གནས་དྱེར་ཆས་སོང་བར་འདོད། དྱེའྱི་ཕྱིར། ཚའོ་ཝུན་ཞོན་པྱེ་ཅྱིན་སོབ་ཆྱེན་དུ་

ཞུགས་རྱེས། ཚ་བོར་དན་གདུང་གྱིས་གཟྱིར་བའྱི་ཁོ་མོས་ལམ་འགྲམ་ནས་ཕྱིར་ལོག་འོང་བའྱི་མྱི་ལ་སྒུག་

བཞྱིན་ཡོད། ཉྱིན་ཞྱིག་ལ། ཁོ་མོས་གཞྱི་ནས་དམག་མྱི་ཞྱིག་མཐོང་ཞྱིང་དྱེ་མ་ཉྱིད་དུ“ཁོད་ཀྱྱིས་ངའྱི་ཚ་

བོ་ཆྱེ་བ་ཨྱེ་མཐོང”ཞྱེས་རད་གཅོད་བས།

 མ་ཡུམ་གྱི་བམས་བརྱེ་ནྱི་ལྷན་སྐྱེས་དང་ཟླ་མྱེད་ཅྱིག་ཡྱིན། ཁོ་མོར་ལོ་འདུན་ཅྱི་ཡང་མྱེད་པ་འད་ལ། 

ཚའོ་ཝུན་ཞོན་གྱིས་མོར་ཟས་རྱིགས་གང་ཞྱིག་ལ་ཡྱི་ག་ལྷག་མ་ཞྱིག་ཡོད་པ་གཏན་ནས་མཐོང་མྱོང་མྱེད། 

མོས་རྟག་ཏུ་དལ་ཅག་གྱེར་བྱིས་པ་ཚོར་ཟས་གང་འདོད་དུ་ཟ་རུ་བཅུག་རྱེས་ལྷག་མར་ལུས་འདུག་པ་ཟ་

ཙམ་བྱེད། ཨ་ཕའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི་རང་སྦོང་ལ་བརྟྱེན་པ་ཤ་སག་ཡྱིན་ལ་མ་ལག་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་མྱེད། ཡྱིན་

ནའང་ཚའོ་ཝུན་ཞོན་

གྱི ་བྱིས་བོ་ཆུང་ཆུང་

ནང་ཨ་ཕ་ནྱི་མཁས་

པ་ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ཐྱེངས་ཤྱིག་ལ། ཚའོ་

ཝུན་ཞོན་སྱེ་བ་གཞན་

ཞྱིག་ལ་གོག་བརྙན་ལ་

རུ་ཕྱིན་ཏྱེ ་ནམ་གུང་

ཕྱིར་ལོག་དུས་ཕོ ་བ་

ཤྱིན་ཏུ་ལོགས་ནའང་། 

ལྱེ་ལོའྱི་དབང་གྱིས་མྱེ་

ཁ་གསོ་མ་འདོད། ཨ་

ཕ་ཡར་ཙོག་སྱེ་ལྭ་བ་ཞྱིག་གཡང་ཤམ་བས་ནས་ཁོ་ལ“གལ་ཏྱེ་ཟས་བཟའ་འདོད་ཚེ། མྱེ་ཁ་གསོས་ཏྱེ་ཟ་

མ་ལས་དགོས། བུད་ཤྱིང་ཐག་རྱིང་ཞྱིག་ཏུ་སྤུངས་ཡོད་ནའང་། ངྱེས་པར་དུ་སོང་སྱེ་ཁྱེར་ནས་ཡོང་

དགོས”ཞྱེས་བཤད། མཚན་མོ་དྱེའྱི་ཨ་ཕའྱི་ཞལ་ཏས་ཚའོ་ཝུན་ཞོན་གྱི་མྱི་ཚེ་གང་བོར་ཧུར་བརོན་བྱེད་

པའྱི་འཚོ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡག་པོ་དྱེར་རང་བཏྱིང་བ་རྱེད།

 བྱིས་དུས་ཀྱྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་དན་འཛིན་དྱེ་ཚའོ་ཝུན་ཞོན་གྱི་རྒྱུ་ནོར་ར་ཆྱེན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ལ། ཁོ་

རང་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱྱི་བྱིས་པ་ཚོར་ཁད་པར་ཅན་གྱི་ཀྲུང་གོའྱི་གཏམ་རྒྱུད་འབྲྱི་མཁས་པ་ཞྱིག་ཏུ་

གྱུར། དྱེ་ནྱི་ཁོ་རང“རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཨན་ཐོའུ་ཧྱིན་བ་དགའ”ཐོབ་མཁན་གྱི་ཀྲུང་གོའྱི་རོམ་པ་པོ་ཨང་དང་པོ་

རུ་འགྱུར་སྐབས། བ་དགའྱི་གཞུང་ཚིག་ཁོད“ཚའོ་ཝུན་ཞོན་གྱི་བརམས་ཆོས་ནང་དུ་ཧ་ཅང་མཛེས་པའྱི་

ཆ་ཞྱིག་འདུག་པ་སྱེ། དྱེས་སྐོ་ཡུས་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བྱིས་པའྱི་དུས་ཀྱྱི་འཚོ་བ་བྲྱིས་པ་བརྒྱུད་དྱེ། བྱིས་པ་

ཚོར་དཀའ་སྡུག་གྱི་འཚོ་བར་ཁ་གཏོད་ཕོད་པའྱི་སྙྱིང་སོབས་ཤྱིག་བསན་ཡོད་པས། རྒྱ་ཆྱེ་བའྱི་ན་ཆུང་

ཀློག་པ་པོས་དགའ་བསུ་ཆྱེས་ཆྱེར་འཐོབ་ཐུབ”ཅྱེས་པ་ནང་བཞྱིན་རྱེད།

   

  
མཚོ་སྔོན་ཟྱི་ལྱིང་། •མཚོ་རེའུས་བསྒྱུར•པར་ངོས་འདིའི་རོམ་སྒིག་པ། •མཁའ་འབུམ་ཡག•



དཔེ་ཀོག་བེད་དང་མི་བེད་པ་ནི་གཏན་ནས་མི་འདྲ་བའི་མི་ཚེའི་སྤོད་སྟངས་གཉིས་ཡིན།

དཔྱེ་ཀློག་བྱེད་དང་མྱི་བྱེད་པ་དྱེས་གཏན་ནས་མྱི་འད་བའྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སངས་ཤྱིག་གམ་མྱི་ཚེའྱི་སྤོད་

སངས་གཉྱིས་ཀྱྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་ཡྱིན། དྱེའྱི་གཉྱིས་ཀྱྱི་བར་དུ་སྒྱིབ་དངོས་ཤྱིག་དང་། འོབས་དོང་ཞྱིག་

མཆྱིས་ལ། ཕོགས་གཉྱིས་ཀྱྱི་རྣམ་པ་རྦད་དྱེ་ཁ་ཁ་ཞྱིག་ཏུ་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནྱི་རྱི་ཤྱིང་གྱི་ལོ་འདབ་རྒྱས་

ཤྱིང་། བ་བྱིའུ་ཡྱིས་གཤོག་རལ་ངོམ་ས་ཡྱིན། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་མུ་མཐའ་མྱེད་པའྱི་མྱ་ངམ་ཐང་རོད་དང་

ཁུ་སྱིམ་དབྱེན་འཇགས་ཡྱིན་པ་གོར་མ་ཆག

གང་ཟག་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་འདོད་ཚུལ་ལ། མྱི་ནྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འཚོ་སོད་བྱེད་དུས་སུ་ངྱེས་པར་

དུ་དཔྱེ་ཀློག་བ་དགོས། ལུས་ཀྱྱི་སྐྱེ་འཕྱེལ་དང་སོབས་ཆྱེན་དུ་འགྱུར་བར་འབྲུ་རྱིགས་སྣ་ལྔ་དང་ཤ་ཆང་གྱིས་

ཆོག་མོད། འོན་ཀྱང་། འབྲུ་རྱིགས་སྣ་ལྔ་དང་ཤ་ཆང་གྱིས་གསོ་སྐོང་བྱེད་པ་དྱེ་ནྱི་རྣམ་ཤྱེས་མྱེད་པའྱི་བྱེམ་པོ་

ཞྱིག་ལས་ཡྱིན་མྱི་སྱིད།

མྱིའྱི་དོན་སྙྱིང་ནྱི་སྐྱེ་དངོས་རྱིག་པའྱི་དོན་སྙྱིང་སྱེང་གྱི་མྱིའྱི་གོ་དོན་ཏྱེ། རང་བ་གཉྱིས་ཀྱེར་གྱིས་ལངས་

ནས་འགྲོ་ཐུབ་པའྱི་སོག་ཆགས་ཤྱིག་གཏན་ནས་ཡྱིན་མྱི་སྱིད། དྱེང་སྐབས། མྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་བསམ་པའྱི་

ལོངས་སོྤད་ལ་འཚོལ་སྙྱེག་དང་དྱེའྱི་ཁོད་ནས་སོྤ་བ་ཐོབ་པའྱི་སོག་ཆགས་ཤྱིག་སྱེ—འཛམ་གྱིང་སྱེང་ཉག་

གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་སོག་ཆགས་དྱེ་ལ་མྱི་ཞྱེས་འབོད། སོག་ཆགས་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་བོ་སོྦང་ཧ་ཅང་མཁོ་ལ། བོ་

སྦོང་བྱེད་ཐབས་གལ་ཆྱེན་ནམ་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་ནྱི་དཔྱེ་ཀློག་བ་རྒྱུ་དྱེ་རྱེད། 

ཡང་གང་ཟག་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་འདོད་ཚུལ་ལ། དོན་དངོས་སྱེང་། ཁོ་ཚོར་འདྱི་ཡྱིན་ཟྱེར་བའྱི“འདོད་

ཚུལ”ཞྱིག་མྱེད། ཁོ་ཚོས་དཔྱེ་ཀློག་མྱི་བྱེད་པ་ནྱི་དཔྱེ་ཀློག་གཏན་ནས་བྱེད་མྱི་དགོས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་

འཛིན་པ་དྱེ་མ་ཡྱིན་པར། ཁོ་ཚོས་ཉྱི་མ་འཁོལ་ཐབས་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་གནམ་འོག་ཏུ་དཔྱེ་ཀློག་བྱེད་པའྱི་

སྤོད་ལམ་ཙམ་ཡང་སྱེམས་ལ་བཟུང་ནས་བསམ་བོ་མ་བཏང་བས་ཡྱིན། ཁོ་ཚོའྱི་མདུན་དུ་དཔྱེ་ཆ་རྱི་ལར་

སྤུངས་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། ཁོ་ཚོས་དྱེ་དག་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དྱེ་དག་དང་ཁོ་ཚོའྱི་མྱི་ཚེ་དང་

འཚོ་བའྱི་བར་ལ་འབྲྱེལ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐད་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་མྱི་སྱིད། མྱི་དྱེ་དག་འགུགས་བྱེད་ནྱི་

དངོས་པོ་དང་སོར་མོ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ལས་གཞན་རོལ་རྱེད་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་རྱེད། དྱེ་ལས་ཀྱང་མྱི་རྱེ་

འགས་དཔྱེ་ཀློག་གྱི་གལ་ཆྱེན་རང་བཞྱིན་གསལ་ཐག་ཆོད་མོད། རྣམ་གཡྱེང་གྱི་དབང་དུ་ཚུད་ནས་དཔྱེ་ཆ་

དང་མཉམ་འགྲོ་མཉམ་འདུག་མྱི་བྱེད་པ་དྱེ་དག་ལ་ང་ཚོས་དྱེ་བས་ཀྱང་དམོད་མོ་བ་དགོས། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་མྱི་

དྱེ་རྱིགས་ནྱི་བསམ་བཞྱིན་དུ་རང་ཉྱིད་ངན་རུལ་དུ་གཏོང་བའམ་ཤྱེས་བཞྱིན་དུ་ནག་ཉྱེས་བཟོ་བའྱི་ཉྱེས་

ཅན་ལ་བུ་རྱེད། 

ལྟ་ཀོག་གིས་ལུས་སེམས་གསོ་ཞིང་། ཁོད་རང་གནས་བབ་རྡུགས་པོ་ལས་བསྐབས་ཏེ། ཐར་ལམ་

གསར་བ་ཞིག་བསྩལ་ངེས།

མྱི་ནྱི་སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་གཤྱིས་རྒྱུད་ངང་ཐུང་ཡྱིན། རྱིམ་

གྱིས་ནར་སོན་རྱེས་འཇྱིག་རྟྱེན་ལུགས་དང་བསྟུན། ལང་

ལོང་དུ་རྒྱུ་བའྱི་མྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ། གོམ་མཚམས་

འཇོག་དཀའ་ལ། ཅུང་ཙམ་མཚམས་བཞག་ཚེ། 

ལྷག་དོན་ངན་པའྱི་གྲལ་ལས་ཐར་ཏྱེ། རང་

གཅྱིག་པུས་རྱིག་པ་བསྒྱིམས་ནས་བསམ་བོ ་

གཏོང་ཐབས་བྲལ། དུས་དྱེར་དཔྱེ་ཆ་ཁོ་ནས་

ཁོད་ལ་རོགས་བས་ཏྱེ། གནས་བབ་རོབ་པོ་དྱེ་

ལས་ཐར་དུ་འཇུག་ནུས། དཔྱེ་ཀློག་ལ་ཆོ་གའྱི་ནུས་

པ་ལྡན། ཆོ་གའྱི་ནུས་ཤུགས་དྱེ་སྐབས་འགར་ཆོ་གའྱི་

དོན་སྙྱིང་ལས་བརལ་འདུག

ཉྱེ་ལམ། མྱི་སྱེམས་འཚབ་ནས་བདྱེ་ལ་འབབ་ཐབས་མྱི་འདུག 

སྱེམས་གཏྱིང་ནས་ལྷྱིང་འཇགས་དང་བདྱེ་སྣང་ལ་རྱེ་སྨོན་བྱེད། སྐབས་འདྱིར། མྱིའྱི་ཐར་ལམ་ཡང་ཕལ་ཆྱེར་

དཔྱེ་ཀློག་ལ་བརྟྱེན་དགོས་འདུག

ལོ་དྱེར། ངས་ཏུང་ཅྱིང་ནས་དཔྱེ་ཁྱིད་བྱེད་སྐབས། ངའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སོབ་མ་རྣམས་ཀྱྱིས་འཕྱིན་ཡྱིག་

བསྐུར་ཡོང་ནས། ཁོ་ཚོ་ལས་ཞུགས་བས་རྱེས་ཀྱྱི་སྱེམས་ཁམས་གྱེང་དུས། ཁོ་རང་ཚོ་ད་ལ་སྱེམས་པ་ལྷོད་ལ་

འབབ་ཐབས་བྲལ་ཅྱིང་། འབྱུང་འགྱུར་ལ་ཞྱེད་སྣང་གྱི་ཚོར་བས་ཁྱེངས་ཞྱེས་བྲྱིས་འདུག ངས་ཁོ་ཚོར་ཕྱིར་

འཕྱིན་ལན་བསྐུར་ནས། དུས་ནམ་ཞྱིག་དང་། ས་ཆ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། དཔྱེ་ཆ་མ་དོར་ཚེ། ཡོད་ཚད་འདོར་

མྱི་སྱིད་ཅྱེས་བྲྱིས་པ་ཡྱིན། 

དཔེ་ཆ་པ་དང་དཔེ་ཆ་མི་ལྟ་མཁན་གཉིས་གཤིས་རྒྱུད་སྟེང་ནས་བལྟས་ནའང་ཤེས་ཐུབ།

 དཔྱེ་ཆ་པའྱི་གཤྱིས་རྒྱུད་ནྱི་དཔྱེ་ཆ་མང་བོ་བཀླགས་པ་བརྒྱུད་ནས་རྱིམ་གྱིས་

གསོ་སྐོང་བས་པ་རྱེད། མྱི་ཁ་ཤས་ཏྱེ་འཇྱིག་རྟྱེན་བྱེད་པོས་ཁོ་ཚོ་སྐ་བཟོ་གསར་

སྐྲུན་བས་པར་སྨྲ་བ་དྱེར་ཡྱིད་སྱེམས་འགུགས་པའྱི་ནུས་པ་གང་ཡང་མྱེད། ཐ་ན་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཀྱང་མ་རྱེད་ཅྱེས་བཤད་ཆོག འོན་ཀྱང་། དཔྱེ་ཀློག་གྱི་

༡.མིང་དང་སྐད་ཆའི་བར་ན་འབེལ་བ་ཇི་འདྲ་ཡོད། 

སྐད་ཆ་བཤད་ཤྱེས་པ་དང་། རང་ལ་མཁོ་བའྱི་ལག་

ཆ་སྣ་ཚོགས་བཟོ་ཤྱེས་པའྱི་ཆ་ནས་མྱི་ནྱི་སོག་ཆགས་

གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པས། མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་

མཐོ་རྱིམ་གྱི་སོག་ཆགས་དང་། རྱིག་གནས་ལྡན་པའྱི་

སོག་ཆགས་ཞྱེས་པར་བཏགས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལྷག་པར་

སྐད་ཆ་བརོད་པའྱི་ཐབས་ལ་བརྟྱེན་ནས་མྱི་རབས་ནས་

མྱི་རབས་ལ་བརྒྱུད་པའྱི་འཚོ་བའྱི་མྱོང་བ་དང་། དངོས་

པོའྱི་གནས་ལུགས། བསམ་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་སོགས་སྐད་

ཆའྱི་སྱེབ་ལ་ཉར་ཅྱིང་། སྐད་ཆ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཡུལ་

འཁོར་ངྱེས་ཅན་དུ་གནས་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱྱི་བསམ་བོ་

གཅྱིག་ཏུ་དྱིལ་ཅྱིང་། བསམ་བོའྱི་འཛིན་སངས་ཐུན་མོང་བ་སྒ་ཡྱི་རྣམ་པར་སྱེལ་ཏྱེ་ངག་ཏུ་བརོད་པས་སྐད་

ཆའྱི་སོྦར་བ་གྲུབ་སྱེ། སྐད་ཆ་ནྱི་ནང་སྱེམས་ཀྱྱི་འགྱུ་བ་མཚོན་བྱེད་ཀྱྱི་བརྡ་ཐབས་ཤྱིག་དང་། ནང་སྱེམས་ཀྱྱི་འགྱུ་

བ་སྒ་ཡྱི་རྣམ་པར་བརོད་རུང་དུ་སྱེལ་པ་ནྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན་ཕྱིར། “མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་བསམ་བོ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་དྱེ་ཡྱི་

སྐད་ཆ་དང་། མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་སྐད་ཆ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་དྱེ་ཡྱི་བསམ་བོ་ཡྱིན་ཞྱིང་།” སྐད་ཆས་མྱི་བསྐྲུན་ཅྱིང་། མྱིས་

སྐད་ཆ་བསྐྲུན་ཏྱེ། སྐད་ཆ་བརོད་མཁན་ནྱི་མྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་། མྱི་རྣམས་སྐད་ཆ་ལ་བརྟྱེན་ནས་འཇྱིག་རྟྱེན་འདྱིར་

སོད་པའྱི་ཕྱིར་གྱིས། མྱི་དང་སྐད་ཆ་གཉྱིས་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརྟྱེན་གྱི་ཚུལ་དུ་གནས་ཤྱིང་། མྱི་ཡྱི་རང་བཞྱིན་

བརོད་ན་སྐད་ཆའྱི་ངོ་བོ་དང་། ཁད་ཆོས། བསན་བ་སོགས་ལ་བརྟྱེན་པ་མ་གཏོགས་པར་ཐབས་གཞན་གང་

ཡང་བསྱེན་དུ་མྱེད་ཅྱིང་། སྐད་ཆ་བཤད་ན་ཕ་རོལ་བོ་ལ་གོམས་ལོབས་སུ་གྱུར་པའྱི་བརོད་སངས་དང་མཐུན་

པར་བརོད་དགོས་པར་མ་ཟད། སྐད་ཆའྱི་སྦོར་བ་ལ་བསྐོན་པའྱི་བརོད་དོན་རྣམས་ཀྱང་རོད་མཁན་རང་གྱིས་

བསམ་བོ་གཏོང་སངས་དང་མཐུན་ཚེ། གང་ཞྱིག་བརོད་པའྱི་དོན་རྣམས་ཕ་རོལ་བོས་ཀྱང་ཇྱི་བཞྱིན་གོ་བར་

འགྱུར་ཕྱིར། སྐད་ཆ་ལ་ཕ་རོལ་བོའྱི་བརོད་ལུགས་དང་བསྟུན་པའྱི་ཆ་ཞྱིག་དང་། རོད་མཁན་རང་གྱི་བསམ་བོ་

ཇྱི་བཞྱིན་བརོད་པའྱི་ཆ་བཅས་ཕོགས་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་གྱིས། སྐད་ཆ་སྨྲ་ཤྱེས་ཤྱིང་དོན་གོ་བའྱི་ནུས་པ་ནྱི་

མྱི་ཁོ་ནའྱི་ཁད་དབང་དུ་གྲུབ་པ་དང་། སྐད་ཆ་སྨྲ་མྱི་ཤྱེས་ན་མྱི་ཞྱེས་པ་གཞྱི་མ་གྲུབ་ཅྱིང་། མྱི་ཡྱི་བྱུང་འཕྱེལ་

དང་། སྐད་ཆའྱི་ཆགས་གྲུབ་གཉྱིས་དུས་མཉམ་དུ་འཕྱེལ་ཕྱིར། སྐད་ཆ་ནྱི་མྱི་ཡྱི་ཁད་ནོར་དང་། མྱི་ནྱི་སྐད་ཆའྱི་

བདག་པོ་ཉག་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་གདའ་བའོ།།

མཚོ་སྔོན་དགྱེ་འོས་སོབ་ཆྱེན་མྱི་རྱིགས་དགྱེ་འོས་སོབ་གྱིང་། 

• ལྕགས་ཐར་རྒྱལ •

འཚོ་བས་ཁོ་ཚོར་ཕྱི་ནང་ཀུན་ལྱེགས་ཀྱྱི་ཚེ་སོག་གསར་བ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དྱེ། སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་གྱི་

སྐྱེས་གཟུགས་དང་ངོ་གདོང་ཡྱིན་ཡང་། སྐྱེས་གཟུགས་དང་ངོ་གདོང་ལས་ཀྱང་ཧ་ཅང་ར་ཆྱེ་

བའྱི“གཤྱིས་རྒྱུད” ཅྱིག་ལྡན་དུ་བཅུག་ཡོད།

ལྟ་ཀོག་གིས“མིག་དབང”གསོ་ཐུབ། དཔེ་ཆས་ང་ལ་འདས་སོང་ཤེས་རོགས་ཀི་བོ་

མིག་བསྩལ་བྱུང་། 

དོན་དངོས་སྱེང་དཔྱེ་ཀློག་གྱིས་གསོ་སྐོང་བྱེད་པ་ནྱི་མྱིག་རྒྱང་རྱེད། དཔྱེ་ཀློག་མྱི་བྱེད་པའྱི་

མྱི་ལ་དོན་དངོས་སུ་མདུན་ལམ་མྱེད་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་མྱེད་ལ་འདས་སོང་ཡང་ཡོད་པ་མ་

རྱེད།

ང་རང་ཉྱིད་ལ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། ངས་དཔྱེ་ཆ་དྱེ་འདའྱི་མང་བོ་ཞྱིག་བྲྱིས་པ་དང་། ནང་དུ་

གཏམ་རྒྱུད་དྱེ་འདའྱི་མང་བོ་ཞྱིག་འདུག་ནའང་། དོན་དངོས་སུ་དྱེ་དག་ཚང་མ་ང་བརྒྱུད་ཡོང་བའྱི་ལོ་བཅུ་

ཕག་ཁ་ཤས་རྱིང་གྱི་ལམ་བུའྱི་ཁོད་ཀྱྱི་གཏམ་རྒྱུད་རྐང་རྐང་ཡྱིན། སྐབས་འགར་ངའྱི་སྱེམས་སུ་ང་དང་མཉམ་

དུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའྱི་མྱི་དག་གྱིས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྒྲུང་གཏམ་འབྲྱི་མ་ཤྱེས་པ་རྱེད་སྙམ་བྱུང་། ཕ་ཡུལ་ལ་ལོག་

ཐྱེངས་རྱེར། རྒྱུན་དུ་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་འཛོམས་བས་ཤྱིང་། ངས་བཤད་པའྱི་བྱིས་དུས་ཀྱྱི་གཏམ་རྒྱུད་དག་ལ་ཁོ་

ཚོར་ཏག་ཏག་བག་ཆགས་ཙམ་ཡང་མྱི་འདུག་ལ། བག་ཆགས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ང་ནང་བཞྱིན་གཏྱིང་ཟབ་

པའྱི་སོ་ནས་གོ་བ་ལྱེན་ཐབས་བྲལ་པ་ཤྱེས་རྟོགས་བྱུང་། ཁོ་ཚོའྱི་ཕྱིར་དན་དང་ངའྱི་ཕྱིར་དན་ལ་ངོ་བོའྱི་སྱེང་

ནས་ཁད་པར་ཤོར་འདུག  ངས་འདས་ཟྱིན་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་དྱེ་འདའྱི་མང་བོ་མང་བོ་ཞྱིག་ལ་ཤྱེས་རྟོགས་བྱུང་

ཞྱིང་། ང་ཡྱི་བཞུད་ལམ་ནང་གཏམ་རྒྱུད་དྱེ་དག་ནྱི་དབར་ཁའྱི་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱྱི་སྐར་ཚོགས་ལར་ཁ་ཆྱིལ་

ཆྱིལ་བྱེད་པ་མཐོང་། འོ་ན་སོབས་ཤུགས་དྱེ་ནྱི་གནས་གང་ཞྱིག་ནས་འོངས་སམ། ང་ལ་བཀའ་དྱིན་ཞུ་ས་ཉག་

གཅྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་དཔྱེ་ཆ་ཡྱིན། དཔྱེ་ཆས་ང་ལ་འདས་སོང་ཤྱེས་རྟོགས་བྱེད་སྤད་ཀྱྱི་བོ་མྱིག་བསྩལ་བྱུང་། 

དཔྱེ་ཆ་པས་དཔྱེ་ཆ་ཀློག་གྱིན་ཀློག་གྱིན་མཛེས་སྡུག་མཐའ་མྱེད་ཀྱྱི་འདས་མ་ད་གསུམ་ཡོད་པར་གྱུར། ཅྱི་

ཞྱིག་ལ་དཔྱེ་ཆ་པ་ཟྱེར། ངས་འདྱི་ནས་མཚན་ཉྱིད་སབས་བདྱེ་ཞྱིག་འཇོག་པར་བ་སྱེ། འདས་མ་ད་གསུམ་

དབང་བའྱི་མྱི་དྱེའྱི་མྱིང་ལ་དཔྱེ་ཆ་པ་ཟྱེར།

བོད་ལོངས་ཆབ་མདོ་བྲག་གཡྱེར་རོང་སོབ་ཆུང་།   • ཆོས་དབིངས་སྒོལ་མས་བསྒྱུར •



ལེའུ་གསུམ་པ།

སྤུ་རྒྱལ་གི་དུས་རབས།

 དེ་ནས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལས། །

རྒྱལ་པོ་ཐོག་མར་བྱུང་ཚུལ་ནི། །

རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མ་བཞི་བཅུའི་སྐབས། །

སེ་དཔོན་འཁྲུག་ཅིང་དགྲ་ཇག་རོད། །

བན་རྣམས་གསོད་གཅོད་རྡུང་རོག་དང་། །

འཁགས་ལྟོགས་སྡུག་བསྔལ་གཙེར་བའི་དུས། །

སྤུ་བོའི་ཡུལ་ནས་མང་སྙའི་བུ། །

ཨུ་བེ་ར་ཡིས་མགོ་ཁིད་ནས། །

བན་གཡོག་ཚོ་པས་ཡུལ་དཔོན་ལ། །

གེན་ལོག་བས་མཐར་ཡར་ཀླུང་བོས། །

རྒྱལ་པོ་གནམ་གི་ཁི་བདུན་གི་དུས། 

དྱེ་ལར་བོད་ཀྱྱི་ཡུལ་འདྱིར་རྒྱལ་པོ་ཐོག་མར་བྱུང་ཚུལ་ནྱི། ཡུལ་

འདྱིར་རྒྱལ་ཕན་སྱིལ་མ་བཞྱི་བཅུས་བཟུང་ཞྱིང་། སྱེ་འབངས་རྣམས་

ཕྱིའྱི་དགྲ་དང་ནང་གྱི་དཔོན་

གྱིས་འཕོག་བཅོམ་དང་མནར་

གཅོད་དག་པོའྱི་སྡུག་བསྔལ་

མྱོང་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་དྱེར། ཤར་ཕོགས་སྤུ་བོའྱི་ཡུལ་ནས་དཔའ་རལ་

དང་སྙྱིང་སོབས་ལྡན་པའྱི་ཕོ་གཞོན་མང་སྙ་ཨུ་བྱེ་ར་ཞྱེས་པ་ཞྱིག་བྱུང་

ཞྱིང་། དྱེས་ཡུལ་དཔོན་གྱི་གདུག་རྩུབ་ལ་གྱེན་ལོག་བས་ཤྱིང་ཡུལ་ཡར་

ཀླུང་དུ་བྲོས། ཡར་ཀླུང་གྱི་བྲན་གཡོག་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཡར་

ཀླུང་སྱེ་དཔོན་གྱི་དབང་ཤུགས་ཕོགས། ཐོག་མར་ཨུ་བྱེ་རས་ཡར་ཀླུང་གྱི་

རྒྱལ་པོ་བས་ཤྱིང་། དྱེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྤུ་བོ་དང་། དྭགས་པོ། ཀོང་པོ་

སོགས་ཀྱྱི་བྲན་གཡོག་བདག་པོ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་སྤུ་རྒྱལ་

བོད་ཀྱྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཞྱེས་པ་དྱེ་དབུ་བརྙྱེས་པ་རྱེད།

 སྐབས་དྱེར་བོད་ཀྱྱི་ཡུལ་འདྱིར་རྒྱལ་ཕན་སྱིལ་མ་བཞྱི་བཅུར་ཐོར་

ནས་གནས་ཡོད་ཅྱིང་། ཁོང་འཁྲུངས་པའྱི་ཡུལ་འདྱིར་དབང་སྒྱུར་བྱེད་

མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཕན་ནྱི་སྤུ་བོ་སྱེ་བའྱི་མགོ་དཔོན་ཡྱིན། ཐྱེའུ་རང་མང་སྙ་

སྤ་ཡག་པའི་ཕིའི་དབིབས་ཚུགས་དང་དའིེ་སེྐ་གནས།
ས་ཡག་པར་བ་རོག་ནོར་བུ་དང་པ་བ་རྱེ་སྐོན། གཡག་སྙྱིང་། ལུག་

སྙྱིང་། གཡའ་ལྡུམ་ལུ་གུ་སྙྱིང་། རྒྱལ་པོ་གཙུག་ན་ནོར་བུ། ཁོ་ཡག་པ། བ་

རོག་ནུ། དམར་བོ་ལ་ལོང་། ཀྱུང་ཁུ་ལུང་ཁུ། དུག་ཏྱེ་ཀོ་རྱེ། ཐོག་ནག་

མགོ་དགུ། བ་རོག་བུ། ཨ་བག སྐྱེ་བ་རྒྱུན་གཅོད། ཤུ་བ་ཏོག་ལྱེན། དཀར་

བོ་ཡར་འདྱེན་བཅས་ཟྱེར། ས་ཡག་པ་ནྱི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའྱི་རྩྭ་ལྡུམ་གྱི་

རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཏྱེ། མཐོ་ཚད་ལ་ལྱིས་སྨྱིས3ནས་ལྱིས་སྨྱིས7ཙམ་

མཆྱིས་ཤྱིང་། རད་པ་དང་མཚུངས་པའྱི་གཞུང་རྟ་ནྱི་ས་ངོས་ན་

འཕྱེད་དུ་སྐྱེ་བ་དང་ཡང་ན་ས་ནང་ལ་འཕྱེད་དུ་ཟུག་ཡོད། ལོ་མ་

ཚོགས་སྐྱེས་བས་ཤྱིང་སོང་དབྱིབས་སམ་ཁྱེམ་བུའྱི་དབྱིབས་དང་

མཚུངས། ལོ་མའྱི་རྱིང་ཚད་ལ་ལྱིས་སྨྱིས1.5ནས་ལྱིས་སྨྱིས7ཙམ་

མཆྱིས། ལོ་མའྱི་ཡར་སོད་ཟླུམ་སོར་ཡྱིན་ལ་མར་སྣྱེ་ན་ཡུ་བ་ཐུང་

ངུ་ཞྱིག་ཡོད། མྱེ་ཏོག3ནས5ཚོགས་བཞད་བས་འདུག མྱེ་ཏོག་གྱི་

ཡུ་བའྱི་རྱིང་ཚད་ལ་ལྱིས་སྨྱིས0.5ནས་ལྱིས་སྨྱིས2ཙམ་སྣང་། མྱེ་

ཏོག་དམར་སྨུག་ཡྱིན། སོང་དབྱིབས་ལར་སྣང་བའྱི་འབྲུ་གུའྱི་

རྱིང་ཚད་ལ་ལྱིས་སྨྱིས1ཙམ་མཆྱིས་ཤྱིང་། འབྲུ་གུ་སྨྱིན་དུས་ཀྱྱི་

འབྲུ་གུའྱི་ཁ་དོག་དམར་སྨུག་ཡྱིན། སྐྱེ་གནས་ནྱི་མདོ་དབུས་མཐོ་སང་

དང་མདོ་དབུས་མཐོ་སང་གྱི་ཉྱེ་འབྲྱེལ་ས་ཁུལ་ཏྱེ། མཐོ་ཚད་ལ་མཚོ་

ངོས་ལས་སྨྱིས1700ནས་སྨྱིས4500ཡྱིས་མཐོ་བའྱི་རྱི་ངོས་དང་ཤྱིང་

ནགས་ཐར་ཐོར་གྱི་ཁོད། གྲམ་པ་སོགས་ཡྱིན། བོད་ཀྱྱི་སྨན་གཞུང་

དུ“པ་བ་རྱེ་སྐོན་ཞྱེས་བ་བ། །  ལོ་མ་ལྡྱེབ་བཞྱིས་ས་གཞྱི་མནན། ། མྱེ་

ཏོག་སྔོན་པོ་ཅུང་ཟད་དམར། ། འབྲས་དབྱིབས་སྱེམས་ཅན་སྙྱིང་དང་

 བསྟན་སྲིད་ཀྲི་དོན་དུ་བསོས་པའྲི་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་།
 ཁོང་ནྱི་སྤྱི་ལོ965ལོར་ཞང་ཞུང་དུ་ཡབ་མངའ་བདག་བཀ་ཤྱིས་ལྡྱེ་མགོན་གྱི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལོ1036ལོའྱི་ཡས་མས་སུ་གར་ལོག་རྒྱལ་

པོའྱི་བཙོན་ཁང་དུ་སྐུ་གཤྱེགས། ཁོང་གྱི་མཚན་དངོས་ལ་དང་སོང་ལྡྱེ་ཞྱེས་ཞུ་ཞྱིང་། ཁོང་གྱིས་མངའ་རྱིས་གུ་གྱེ་བཟུང་ནས་ཆབ་སྱིད་བསྐངས་ཏྱེ། 

རྱིགས་སས་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་དང་ངྷྱེ་ཝ་རཱ་ཛ་གཉྱིས་རྱིམ་པར་སྐུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལོ996ལོར་མངའ་རྱིས་མཐོ་ལྡྱིང་གསྱེར་གྱི་ལྷ་ཁང་བཞྱེངས་པ་དང་། ལོ་ཆྱེན་

རྱིན་ཆྱེན་བཟང་བོ་སོགས་བྱིས་པ་བོ་གྲོས་རྣོ་བ་ཉྱེར་གཅྱིག་ཙམ་རྒྱ་གར་དུ་བཏང་ཞྱིང་། མདོ་སྔགས་ཀྱྱི་བསན་བཅོས་མང་བོ་བོད་ཡྱིག་ལ་བསྒྱུར་དུ་

བཅུག སྤྱི་ལོ1016ལོར་གུ་གྱེའྱི་སྱིད་དབང་གཅུང་པོ་འཁོར་རྱེ་ལ་གཏད་ནས་མཁན་པོ་ཡྱེ་ཤྱེས་བཟང་བོ་ལས་རབ་བྱུང་བསྒྲུབས་ཤྱིང་། ལྷ་བ་མ་ཡྱེ་

ཤྱེས་འོད་ཅྱེས་པའྱི་མཚན་གསོལ་ཏྱེ། མངའ་རྱིས་ནས་བསན་པ་ཕྱི་དར་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པའྱི་ལོ་དུས་ཀྱྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ཀྱྱི་

པཎྜྱི་ཏ་ཤྲྱི་ཀ་ར་ཝར་སོགས་མཁས་པ་ལྔ་ཙམ་གདན་དངས་པའྱི་ནང་ནས་ངྷ་ར་པཱ་ལས་འདུལ་བའྱི་བཤད་པ་ལག་ལྱེན་མཛད་པའྱི་སོབ་མའྱི་གཙོ་བོ་

ས་རྡུ་པཱ་ལ་དང་།    གུ་ནཱ་པཱ་ལ།   པྲ་ཛྙ་པཱ་ལ་སྱེ་པཱ་ལ་རྣམ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་སོབ་མ་མང་དུ་བྱུང་།     དྱེ་རྣམས་ལས་བརྒྱུད་པ་ལ་སོད་འདུལ་དུ་གྲགས་

སོ། །གཞན་ཡང་ཁོང་གྱིས་རྒྱ་བརོན་འགྲུས་སྱེང་གྱེ་སོགས་ཇོ་བོ་རྱེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྱི་ཤ་གདན་དངས་པར་མངགས་ཀྱང་། ཐུགས་འདུན་ལར་མ་གྲུབ་

ནས་གར་ལོག་དང་འཐབ་སྱེ་དམག་ཐོག་ནས་བཙོན་དུ་བཟུང་། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱྱི་བསན་སྱིད་གཉྱིས་ཀའྱི་དོན་དུ་གར་ལོག་ལ་མགོ་འབུལ་མ་མཛད་

པར་རང་སོག་བོས་བཏང་བ་ཡྱིན། དྱེ་ཡང་དབོན་པོ་བང་ཆུབ་འོད་ཀྱྱིས་གར་ལོག་གྱིས་ལྷ་བ་མ་ཡྱེ་ཤྱེས་འོད་ཀྱྱི་བླུ་ཡོན་ལ་གསྱེར་ཞུན་ཁོང་གྱི་སྐུ་ལུས་

ཀྱྱི་ལྱིད་ཚད་ཙམ་ཞྱིག་དགོས་ཞྱེས་པའྱི་རྱེ་འདུན་ལར་མངའ་རྱིས་ནས་གསྱེར་མང་བོ་ཞྱིག་བསྡུས་ཀྱང་། དབུའྱི་ལྱིད་ཚད་ཙམ་

ཞྱིག་མ་འདང་བའྱི་སྐབས་དྱེར་གར་ལོག་ཏུ་ཕྱིན་ཏྱེ་ལྷ་བ་མ་ཡྱེ་ཤྱེས་འོད་ལ་དྱེ་ལར་ཞུ་སྐབས། ཁོང་གྱིས་ད་ང་རས་པས་སུ་ལ་ཡང་

ཕན་མྱི་ཐོགས། གསྱེར་གང་རྙྱེད་པ་དྱེ་རྣམས་བསྐུར་ཏྱེ་རྒྱ་གར་ནས་ཇོ་བོ་རྱེ་དང་། པཎྜྱི་ཏ་མཁས་པ་མང་བོ་བོད་དུ་སྤན་དོངས་

ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་ཡས་མས་སུ་གར་ལོག་ཏུ་སྐུ་གཤྱེགས།

་

ཨུ་བྱེ་རའྱི་ཁྱིམ་ཚང་དྱེར་བུ་སྤུན་མང་བ་དང་། ཆུང་ཐ་ཨུ་བྱེ་ར་ནྱི་རང་

གཤྱིས་གོང་སབས། ཁོས་རྟག་པར་ཡུལ་དཔོན་གྱི་བཀའ་ལ་གྱེན་ལྡོག་བྱེད་

པར་མ་ཟད། ཡུལ་གྱི་མྱི་སྱེར་རྣམས་ལ་ཡུལ་དཔོན་གྱིས་གཉའ་གནོན་དང་

མནར་གཅོད་བྱེད་སྐབས་ཁོས་ཡུལ་མྱི་ཚོ་ལ་རོགས་བས་ནས་ཡུལ་དཔོན་ལ་

འགོག་རོལ་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རྱེད།

 ཐྱེའུ་རང་མང་སྙ་ཚང་གྱི་བུ་སྤུན་ཚོས་ཡུལ་གྱི་མགོ་བའྱི་བཀའ་ལ་རྟག་

པར་གྱེན་ལྡོག་དང་འཐབ་རོད་མུ་མཐུད་བས་ཀྱང་། ཡུལ་དཔོན་ལ་དམག་

མང་བོ་ཡོད་སབས་མཐར་མང་སྙ་ཉུང་གྱིས་མ་བརྟན་པར་ཨུ་བྱེ་ར་སྤུ་བོ་

ནས་ཐོན་ཏྱེ་བོད་ཡུལ་ཡར་ཀླུང་ཕོགས་སུ་ཡུལ་བོལ་དུ་འགྲོ་བའྱི་ལམ་བར་

བང་ལམ་གཡའ་ལྱེ་གོང་གྱི་རྱི་མགོར་སྱེབས་སྐབས། ཡར་ཀླུང་གྱི་མགོ་དཔོན་

གྱི་མནར་གཅོད་འོག་ནས་བྲོས་བོལ་ཡོང་བའྱི་བྲན་གཡོག་ཚོ་བ་གཅྱིག་དང་

ཕད། བཞྱིན་གྱི་མདངས་མཛེས་ཤྱིང་། ལུས་སོབས་རལ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕོ་

གཞོན་དྱེ་ཉྱིད་ཡར་ཀླུང་གྱི་བྲན་གཡོག་ཚོས་མཐོང་བ་དང་ཁོ་ཚོས་ཡྱིད་སོྨན་

དང་བཅས་པའྱི་སོ་ནས“ཁོད་སུ་ཡྱིན། ཡུལ་གང་ནས་འོངས། ད་གང་དུ་

འགྲོ”ཞྱེས་དྱིས་པར། ཨུ་བྱེ་ར་ན་རྱེ། “ང་ཐྱེའུ་རང་མང་སྙའྱི་བུ་ཡྱིན། སྤུ་བོའྱི་

ཡུལ་ནས་འོངས། ད་བོད་ལ་འགྲོ”བས། དྱེ་ནས་ཁོ་ཚོས། “འོ་ན་ཁོད་ལ་ནུས་

པ་ཅྱི་ཡོད”དྱིས་པར། “ང་ཕོ་རོད་པས་ཡུལ་དཔོན་ལ་གྱེན་ལོག་བས་ནས་

ཡུལ་བོལ་དུ་འོངས་པ་ཡྱིན”ཟྱེར། དྱེ་ནས་ཡར་ཀླུང་གྱི་བྲན་གཡོག་ཚོས“འོ་

ན་ཁོད་ཀྱྱིས་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་པོ་བྱེད་པར་ཞུ”ཟྱེར་ནས་གུས་བཀུར་དང་བཅས་

ཏྱེ་གཉའ་བར་བཏྱེགས་ནས་ཡར་ཀླུང་གྱི་ཕོགས་སུ་ཕྱིན།

ལྷོ་ནུབ་མྱི་རྱིགས་སོབ་གྲྭ་ཆྱེན་མོའྱི་བོད་རྱིག་པ་སོབ་གྱིང་།

• ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས •

མཚོ་སྔོན་ཟྱི་ལྱིང་། • ཁོ་སྐབས་ཀིས་བསྒིགས•

འད། །སྨྱིན་ནས་དམར་སྨུག་མདོག་ཏུ་འགྱུར”ཞྱེས་འཁོད་འདུག

སྤ་ཡག་པ་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་པའི་དྱོན་སིྙང་།
ས་ཡག་པ་ནྱི་མདོ་དབུས་མཐོ་སང་གྱི་ཁོར་ཡུག་མཛེས་པར་བརྒྱན་བྱེད་

ཀྱྱི་མྱེ་ཏོག་ཡག་པོ་ཞྱིག་དང་། བོད་སྨན་ཐོན་ཁོངས་སུ་མྱེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་

སྨན་སྣ་དཀོན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན།   བོད་ཀྱྱི་སྨན་གཞུང་དུ་ས་ཡག་པ་ལ“རོ་ནྱི་

མངར་ལ་ཅུང་ཟད་ཁ། །བ་རོག་ནོར་བུ་ཞྱེས་ཀྱང་བ། །གཡག་སྙྱིང་དང་ནྱི་ལུག་

སྙྱིང་སོགས། །མྱིང་གྱི་བྱེ་བྲག་བཅུ་གསུམ་ཡོད། །རང་གྱི་ནུས་པས་ར་རྣམས་

གསོ། །འཆྱི་མྱེད་དར་ཡ་ཀན་དུ་གྲགས། །འབྲས་བུས་སྙྱིང་གྱི་ནད་རྣམས་སྱེལ། ། 

ལོ་མ་ར་ལ་བདུད་རྱིར་མཚུངས། །ར་བས་གོ་རྣག་འདྱེན་ཞྱིང་གསོ”དང་། 

“ཁད་པར་འབྲས་བུས་ཁག་སྐྲན་དང་རྒྱུ་འདྱིལ་བཤྱིག་ཅྱིང་བུད་མྱེད་ཀྱྱི་ཁག་

མ ཁ ར ་ བ ཤྱི ག ་

པའྱི་མཆོག་གོ། ར་

ལོ ་ འ བྲ ས ་ བུ འྱི ་

ནུས་ཁད་སོ་སོར་

ཡོད་བཞྱིན་ངྱེས་

པར ་བའོ ”ཞྱེས ་

འཁོད་ཡོད་པར་

བལས་ན། ས་ཡག་

པ་ནྱི ་བོད ་སྨན་

ཐོན་ཁུངས་སུ་སྨན་སྣ་དཀོན་པོ་ར་ཆྱེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དྱེ་ཤྱེས་ཐུབ། འཚོ་བའྱི་

རོབ་རོ་དང་བཟོ་ལས་རོབ་རོས་རང་བྱུང་ཁམས་བརད་དྱེ། ཉྱི་མ་རྱེ་རྱེར་ཡང་

སྐྱེ་དངོས་རྱི་ཤྱིང་གྱི་རྱིགས་སྣ་འགའ་རྱེ་མྱེད་བརླག་ཏུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་

དུས་འདྱིར། ང་ཚོས་ཡ་ཐོད་ཀྱྱི་མྱིག་དང་ཡ་ཆུང་གྱི་སྙྱིང་ཇྱི་བཞྱིན་ཁོར་ཡུག་

ལ་སྲུང་སྐོབ་བས་ཏྱེ། མདོ་དབུས་མཐོ་སང་གྱི་ཁད་ནོར་དུ་གྱུར་པའྱི་རྱི་ཤྱིང་

དག་ནམ་ཡང་ང་ཚོའྱི་མཐོང་ལམ་

ནས་མྱི་ཡལ་བར་བ་དགོས།

མཚོ་སྔོན་ཟྱི་ལྱིང་།

 • སྐལ་བཟང •



དྱེ་རྱིང་དགྱེ་རན་གྱིས་སོ་སམ་གསར་འགྱུར་གྱི་རོམ་སྒྱིག་

པ་ཆུང་ཆུང་འགའ་འདྱེམ་བྱུང་། ཐོག་མར“དཔལ་ལྡན། བསོད་

ནམས……”ཞྱེས་སོབ་གྲོགས་བཞྱིའྱི་མྱིང་ནས་བོས་རྱེས། “ད་

རུང་མྱི་གཅྱིག་ཆད་འདུག”ཅྱེས་ཟྱེར། སྐབས་དྱེར་ངས་ང་རང་

གདམ་ན་ཅྱི་མ་རུང་སྙམ་བྱུང་། དགྱེ་རན་གྱིས་ཡང་བསྐར་སོབ་

ཁང་གང་བོར་ཞྱིབ་ལ་ཞྱིག་བས་རྱེས། “དགྲ་འདུལ”ཞྱེས་བོས་

པ་ན། ངས་མྱུར་དུ་ལག་པ་མཐོན་པོར་བཀྱགས་ཤྱིང་། སྱེམས་སུ་

དགའ་སྣང་གནོན་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་སྐྱེས་བྱུང་། དྱེ་ནས་སོབ་གྲྭ་

གྲོལ་རྱེས་ངས་དགའ་བའྱི་གླུ་དབངས་ལྱེན་བཞྱིན་ཡུལ་དུ་ལོག་

པ་ཡྱིན།

ཕྱི་ཉྱིན། དགྱེ་རན་གྱིས“གཙོ་འགན་རོམ་སྒྱིག་པ་དཔལ་

ལྡན་དང་། རྱི་མ་ོཇུས་འགདོ་པ་བསདོ་ནམས། མ་ཡྱིག་ཞུ་དག་

མཁན་ཚ་ེབརྟན། ཡྱི་གྱེ་འབྲྱི་མཁན་སྐལ་བཟང་བཅས་ཡྱིན་པ་

དང་། དགྲ་འདུལ་ཡྱིས་ས་ོསམ་གྱི་མཐའ་རྒྱན་ཇུས་འགདོ་བ་

དགསོ”ཞྱེས་ང་ཚ་ོརྱེ་རྱེར་ལས་བགསོ་བས། ང་ཚསོ་ཀྱང་དགའ་

དགའ་སོྤ་སྤོའྱི་ངང་ནས་རང་རང་གྱི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མགོ་

བརམས། བསདོ་ནམས་ཀྱྱིས་ཚནོ་ལྡན་ས་སྨྱུག་བཟུང་ནས་ད་མའྱི་

ཕྱི་རོལ་དུ་ཡང་ཡང་ལ་བཞྱིན་སོ་སམ་སྱེང་དུ་སོང་བོ་དང་རྱི་བོ། 

ས་གཞྱི་དང་མྱེ་ཏགོ ཆུ་ཕན་དང་སགོ་ཆགས་སགོས་བྲྱིས་པ་དང་། 

ཁསོ་བྲྱིས་པའྱི་རྱི་མ་ོརྱེ་རྱེ་ནྱི་གསནོ་ཉམས་ལྡན་པ་ཞྱིག་རྱེད།

ཚེ་བརྟན་གྱིས་དཔལ་ལྡན་གྱིས་ཁྱེར་ཡོང་བའྱི་གསར་

འགྱུར་གྱི་མ་ཡྱིག་རྱེ་རྱེར་ཞུ་དག་བྱེད་བཞྱིན་འདུག སོབ་ཁང་

ནང་དུ་འདུ་འཛི་ཧ་ཅང་ཆྱེ་ནའང་ཁོ་ནྱི་རོམ་སྒྱིག་པ་ངོ་མ་ཞྱིག་

དང་མཚུངས་པར་བོ་སྱེམས་གཅྱིག་སྒྱིམ་གྱིས་མ་ཡྱིག་ལ་ཞུ་དག་

བྱེད་པ་ལས་མགོ་ཡར་མར་ལའང་མྱི་འཁོར་བ་རྱེད། གཙོ་

འགན་རོམ་སྒྱིག་པ་དཔལ་ལྡན་གྱིས་རྒྱུ་ཆ་འདྱེམ་པའམ་མཁོ་

ཆས་འཚོལ་བ། ད་དུང་ང་ལ་རོགས་རམ་བས་ནས་སོ་སམ་པར་

ངོས་བཀོད་སྒྱིག་བྱེད་པ་སོགས་ལ་བྲྱེལ་བཞྱིན་ཡོད། ངྱེད་གཉྱིས་

ཀྱྱིས་ཤོག་བུ་ཞྱིག་གྱི ་ཐོག་ཏུ‹‹གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་

པར››གྱི་པར་ངོས་ལར་སྐ་ཐྱིག་ཅྱིག་བརྒྱབ་ཅྱིང་མཐའ་རྒྱན་

བྲྱིས། སྐལ་བཟང་གྱིས་ལྕགས་སྨྱུག་གྱིས་བྲྱིས་པའྱི་ཡྱི་གྱེ་ས་སྨྱུག་

གྱིས་བྲྱིས་པ་ལས་ཡག་ལ། ཐྱིག་ཕྱེང་རྱེ་རྱེ་གྲལ་འགྲྱིག་ཅྱིང་ཡྱིག་

འབྲུ་རྱེ་རྱེ་བསར་ལ་བརྒྱུས་པའྱི་མུ་ཏྱིག་ཅྱིག་དང་མཚུངས། 

མཇུག་མཐར་ངས་སྱེམས་ཤུགས་ཡོད་རྒུ་བཏོན་ནས་མཐའ་

རྒྱན་ཇུས་འགོད་བས་ནའང་དྱེ་འདའྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་མ་འཁོངས། 

དྱེ་ནས་ང་ཚོས་ཚོན་ལྡན་ས་སྨྱུག་གྱིས་སྐ་ཐྱིག་སྱེང་ལ་ཚོན་སྣ་

འགའ་བསྣན་པ་དང་། བར་སོང་དུ་ལུས་པའྱི་ཁག་ལ་རྩྭ་དང་མྱེ་

ཏོག་བྲྱིས་པ་ན། སོབ་གྲོགས་ཚང་མས“ངོ་མ་ཡག་པ་ལ”ཞྱེས་

བསོད་པ་བས་ཤྱིང་། ང་ཚོ་ཐང་ཆད་ནའང་སོབ་གྲོགས་ཚོས་

བསོད་བསྔགས་ཐོབ་པས། སྱེམས་པ་དགའ་སྤོས་བརྟས་སོང་།

ཁ་བྱང་འབི་མཁན།  

•ར་རོ•

པར་ལེན་མཁན།

•ཕྱུག་བེ•
ཨང858པ།

དྱེ་ཡང་སྔོན་བོན་མཁས་པའྱི་བཀའ་གསུང་དག་ལས“ཕ་མ་ནྱི་ལུས་རྟྱེན་བསྐྱེད་པའྱི་དྱིན་ཆྱེན་དང་དགྱེ་རན་ནྱི་ཡོན་

ཏན་བསྐྱེད་པའྱི་དྱིན་ཆྱེན་ཡྱིན”ཞྱེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བདག་ལ་ཡང་བཀའ་དྱིན་རྱི་རབ་ལས་མཐོ་ཞྱིང་བརྱེ་བ་མཚོ་མོ་

ལས་ཟབ་པའྱི་དགྱེ་རན་མང་བོ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། དྱེ་དག་ལས་ཀྱང་ད་ལའྱི་བདག་གྱི་དགྱེ་རན་དམ་པ་གཟུངས་སྐབས་རྒྱལ་

ལགས་ནྱི་ང་ལ་བག་ཆགས་ཆྱེས་ཟབ་པའྱི་ དགྱེ་རན་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་རང་དམའ་འབྲྱིང་གྱི་ཐྱེམ་

སྐས་གསར་བ་འདྱིར་གོམ་པ་ཐོག་ མར་སོ་དུས། ད་གཟོད་དགྱེ་རན་ཁོང་

ངོ་ཤྱེས་པ་ཡྱིན་ལ། ཁོང་གྱི་ ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་

དྱེས་ང་ཅུང་ཙམ་སྐྲག་ཏུ་ བཅུག་སོང་།  

ང ་ ར ང ་ ཐོ ག ་ མ ར ་ འཛིན་གྲྭ་གསར་བ་དྱེའྱི ་ནང་

ཞུགས་དུས།  འདྱིས་ལོབས་ སུ་གྱུར་མྱེད་པའྱི་སོབ་གྲོགས་དྱེ་

དག་གྱི ་མྱིག་ཟུང་ཁོད་ནས་ ཅུང་དོགས་མྱི་བདྱེ་བའྱི་ངང་བསད་

པ་ཡྱིན། ཡུད་ཙམ་འགོར་རྱེས་གདོང་ སྨུག་ཅྱིང་སོར་ལ་གཟུགས་ཅུང་ཐུང་བ།  

སྐྲ་ལོ་རྱིང་ཞྱིང་གདོང་ལ་དྭངས་ཤྱིང་གསལ་བའྱི་ཤྱེལ་མྱིག་གོན་པ།  ཕར་བལས་ཚོད་ཀྱྱིས་ལོ་ན་ཉྱེར་བདུན་ཡས་མས་སུ་

སྱེབས་ལོས་ཡོད་སྙམ་པའྱི་དགྱེ་རན་ན་གཞོན་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཁང་དུ་སྱེབས་བྱུང་། ཁོང་ནང་དུ་སྱེབས་མ་ཐག་ཧ་ཅང་

གཟབ་ནན་གྱིས་སོབ་གྲོགས་རྱེ་རྱེར་ལ་བ་དང་།  ཕལ་ཆྱེར་སོབ་གྲོགས་དག་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་ཞྱིབ་ལ་བས་ཏྱེ་གང་དག་མ་

རབས་པྲ་ཆལ་ཡྱིན་པ་དང་གང་དག་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་ཅན་ཡྱིན་པར་བརྟག་པ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས།  ཉྱིན་དྱེར་ཧ་

ཅང་ཐང་ཆད་པའྱི་སྣང་བ་ཞྱིག་གྱིས་ང་རང་ཡོངས་སུ་མནར་པས་མགོ་བོ་ཅོག་ཙེར་བསྙྱེས་ནས་ཅུང་གཉྱིད་འདོད་བྱུང་།  

ཞོགས་པས་མྱི་རྣམས་ལ་མཁའ་དབུགས་གསར་བ་ཞྱིག་དང་སྱེམས་ཁམས་གསར་བ་

ཞྱིག་སྦྱིན་ལ། ཞོགས་པས་ས་གཞྱི་ལ་དོད་ལྡན་གྱི་འོད་ཟྱེར་གནང་ཞྱིང་སྐྱེས་སོབས་ཀྱྱི་དཔལ་

ཡོན་བསྐྲུན་པས། ཉྱིན་ཞྱིག་གྱི་ཆྱེས་ར་ཆྱེ་བའྱི་དུས་ཚོད་ནྱི་ཞོགས་པ་ཡྱིན་ལ་ཆྱེས་གཅྱེས་སུ་

འོས་པའང་ཞོགས་པ་ཡྱིན།

ཤར་ཕོགས་ཀྱྱི་གནམ་མཐའ་ནས་སྐ་རྱེངས་བུ་མོས་སྨག་རུམ་གྱི་ཡོལ་བས་བསྒྱིབས་པའྱི་

འཇྱིག་རྟྱེན་འདྱིར་དཀར་འོད་ ཀྱྱི་སྒོན་མྱེ་སྦར་བ་ན། ཕོགས་

བཞྱིའྱི་རྱི་བོ་དང་། ལང་མདོག་ གྱི་རྩྭ་ཕན། དྭངས་གསལ་ཆུ་

མྱིག་སོགས་ས་གཞྱིར་མཛེས་ སྡུག་སྤས་མཁན་གྱི ་སྐྱེ ་

དངོས་ཐམས་ཅད་གཉྱིད་ ལས་སད་པ་དང་། ཉྱིན་

གསར་བ་ཞྱིག་གྱི་མགོའང་ འདྱི་ནས་ཚུགས་སོང་།

དུས ་དྱེ ་དང ་བསྟུན་ ནས་ཤྱེས་རྱིག་གྱི་རྒྱན་

ཆས་སྤས་པའྱི ་བོ ་གསལ་གྱི ་ སོབ་བུ་རྣམས་ནངས་སྔ་

མོ་ནས་དོད་འཇམ་གྱི་མལ་ས་ སྐྱིད་པོ ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་

སོབ་གྲྭའྱི་ར་སྐོར་གྱི་གང་སར་ཕྱིན་ ཏྱེ ་བོ་སྱེམས་རྱེ ་གཅྱིག་གྱིས་

དཔྱེ་ཆ་ཀློག་བཞྱིན་ཡོད། དཔྱེ་ཀློག་གྱི་སྒ་དྱེ་ཞོགས་པའྱི་དྭངས་གཙང་གྱི་མཁའ་དབུགས་ནང་

ཐྱིམ་ནས་སོབ་རའྱི་བར་སོང་ཀུན་ཏུ་ཁབ། ཞོགས་པའྱི་དུས་ཡུན་ནྱི་དྱེ་འདའྱི་རྱིང་བོ་ཞྱིག་

མྱིན་ནའང་། ཡུན་ཐུང་གྱི་ཞོགས་པ་འདྱིས་ང་ཚོ་ལ་གསྱེར་ལས་དཀོན་པའྱི་དུས་ཚོད་གནང་

ཞྱིང་། ས་གཞྱིར་སྐྱེས་སོབས་ཀྱྱི་དཔལ་བསྩལ་བྱུང་བས། ང་རང་ཞོགས་པར་ཧ་ཅང་དགའ།

 གསྱེར་ལས་དཀོན་པའྱི་ཞོགས་པ་ལགས། ཁྱེད་ཀྱྱིས་ང་ཚོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་གནང་བྱུང་། ཞོགས་

པ་ལགས། ཉྱིན་ཞྱིག་གྱི་ཆྱེས་ར་ཆྱེ་བའྱི་དུས་ཚོད་ནྱི་ཁྱེད་ཉྱིད་ཡྱིན་ལ། ཆྱེས་གཅྱེས་སུ་འོས་

པའང་ཁྱེད་ཉྱིད་ཡྱིན་པས། བདག་ནྱི་ཁྱེད་རང་ལ་ཤྱིན་ཏུ་དགའ།

དུས་ག་ཙམ་འགོར་བ་མ་ཤྱེས་མོད།  ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་གྱི་དགྱེ་རན་དྱེ་ངའྱི་གམ་དུ་སྱེབས་འདུག ཁོང་གྱི་སྤན་

ཟུང་གྱིས་ང་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་གཟྱིགས་བཞྱིན“དང་མོར་སོད།  དྱེ་རྱིང་འདྱི་ལར་གཉྱིད་ན་སང་ཉྱིན་ཡང་གཉྱིད་འགྲོ་

བས་གོམས་གཤྱིས་ངན་པ་བསྒྱུར་ནས་གོམས་གཤྱིས་བཟང་བོ་ལོབ་ཏུ་ཆུགས”ཟྱེར།   ངའྱི་སྱེམས་ལ་ད་ནྱི་མ་

བཟང་ཐལ།  འཛིན་བདག་བཙན་པོ་ཞྱིག་དང་ཕད་སོང་སྙམ།  འོན་ཀྱང་།  ད་ལ་བལས་ན་དྱེ་ནྱི་ངའྱི་ནོར་

འཆུག་ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་རྱེད།  མ་གཞྱི་ང་ཚོའྱི་དགྱེ་རན་ནྱི་སྨྲ་བ་ཉུང་ཞྱིང་མྱི་རྱིགས་ལ་ཞྱེན་པ། ཡོན་ཏན་ལྡན་ཞྱིང་

རང་གྱི་སོབ་བུ་དག་གྱི་ཆྱེད་དུ་ཡོད་ཚད་བོས་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་རླབས་ཆྱེན་གྱི་ཤྱེས་ཡོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག

ཉྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་གྱི་འཁོར་སྐོད་ནྱི་རྱི་གཟར་ནས་ཐུར་དུ་རྒྱུག་པའྱི་ཆུ་བོ་ཞྱིག་དང་འད་བར་སྐད་ཅྱིག་

སྐད་ཅྱིག་ལ་འདས་སོང་།  ངས་ད་གཟོད་དགྱེ་རན་ཁོང་གྱི་ལྷད་མྱེད་རྣམ་དག་གྱི་བརྱེ་སྱེམས་མཐོང་བྱུང་།  ནམ་

རྒྱུན་ཁོམ་ལོང་བྲལ་བའྱི་བ་བའྱི་ཁོད་དང་། བག་ཕྱེབས་སུ་གནས་པའྱི་ངལ་གསོའྱི་དུས་གང་ཡྱིན་རུང་། ཁོང་གྱི་

འོད་མདངས་འཚེར་བའྱི་ཤྱེལ་མྱིག་ནང་གྱི་སྤན་ཟུང་གཉྱིས་ལ་ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་

དང་ཁྱེངས་སྐྱུང་གྱི་ཉམས་ཀྱྱིས་ཁྱེངས་འདུག  དུས་རྒྱུན་སོབ་ཐུན་མ་འཚོགས་

པའྱི་སྔོན་ལ་ཁོང་གྱིས་སོ་སམ་ངོས་སུ“རྱིག་པ་འདོད་ན་བདྱེ་བ་དོར།། བདྱེ་བ་

འདོད་ན་རྱིག་པ་དོར། །བདྱེ་ལྡན་རྱིག་པ་ག་ལ་འགྲུབ། །རྱིག་པ་དོན་གཉྱེར་ག་ལ་སྐྱིད”ཅྱེས་སོགས་སྔོན་བོན་

མཁས་དབང་དག་གྱི་གསྱེར་ལས་རྱིན་ཐང་ཆྱེ་བའྱི་ལྱེགས་བཤད་ཤོ་ལོ་ཀ་རྱེ་འབྲྱི་ལ།  ད་དུང་དྱེ་དང་འབྲྱེལ་

བའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ནང་དོན་ཡང་ཞྱིབ་བརོད་བྱེད།  ལྱེགས་བཤད་དྱེ་དག་ནྱི་ང་ཚོར་མཚོན་ན་ཐན་པས་གཙེས་

པའྱི་ཞྱིང་ས་ཞྱིག་ལ་སྦྲང་ཆར་གྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་པ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས།

  དགུན་ཟླ་རྱིང་མོའྱི་གྲང་ལྷགས་ཀྱྱི་ངར་ཁ་རུས་རང་ལ་ཟུག་དུས་དང་། དབར་གསུམ་ཆར་ཆུ་ཟོ་ཁ་ནས་བོ་

འདའྱི་དུས་གང་ཡྱིན་ཡང་། ཁོང་གྱིས་མ་འོངས་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་བདག་པོར་འབོད་པའྱི་ང་ཚོ་གཏན་ནས་

བརྱེད་མ་མྱོང་ལ།  ཐ་ན་དུས་ཚོད་སྐར་ཆ་རྱེ་རྱེར་ཡང་ང་ཚོའྱི་ཤྱེས་བའྱི་རྒྱ་ཇྱི་ལར་བསྐྱེད་པའྱི་ཕོགས་སུ་སྱེམས་

ཤུགས་བཀོལ་བཞྱིན་ཡོད།  ཕ་ཡུལ་རྱེ་ཁོག་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཁོང་ལ་བུའྱི་ན་གཞོན་དགྱེ་རན་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་ཕ་

མ་དང་ཕུ་ནུ་རྣམས་བསྐྱུར་ནས། ང་ཚོའྱི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཆྱེད་དུ་ཡོད་ཚད་བོས་བཏང་སྱེ་གཟབ་ནན་དང་

ཐུགས་ཁུར་བྱེད་པ་ནྱི་ཇྱི་འདའྱི་རླབས་ཆྱེན་ཞྱིག་རྱེད་ཨང་།  

མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆྱེན་ཁྱི་ཀ་རོང་མྱི་རྱིགས་བཅའ་སོད་སོབ་གྲྭའྱི་དམའ་འབྲྱིང་གསུམ་པའྱི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ། 

•ལྕགས་ཐར་རོ་རེ•

མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆྱེན་གཅན་ཚ་རོང་ཆ་ཚང་སོབ་ཆུང་

གཉྱིས་པའྱི་ལོ་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ། 

•བསྟན་འཛིན་དགྲ་འདུལ•（ཆུང）

མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆྱེན་གུང་ཧོ་རོང་མཚོ་སྔོན་པོ་མྱི་རྱིགས་བཅའ་སོད་

སོབ་གྲྭའྱི་ལོ་རྱིམ་དྲུག་པའྱི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ། 

•ཚེ་བམས་སྐིད•



བར་མཚམས་རོམ་སྒྱིག་པ།
ར་མགྲིན་རོ་རེ།

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

ཁ་མཚར་ཀློག་པ་།
ངའི་ཕུགས་བསམ།

བསམ་བོ་ཀུན་སོྤད་ཀྱྱི ་སོབ་

ཁྱིད་སྐབས་སུ། དགྱེ་རན་གྱིས་སོབ་

གྲོགས་ཚོའྱི ་ཕུགས་བསམ་ནྱི ་ཅྱི ་

ཡྱིན་ཞྱེས་དྱིས།

མཚོ་མོས“དགྱེ་རན། ངའྱི་

ཕུགས་བསམ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྱེན་སྱེང་

གྱི་ཀ་ར་མ་མོག་ཚང་མ་ཟོས་ཚར་དུ་

གཞུག་རྒྱུ་དྱེ་ཡྱིན”ཟྱེར།

དགྱེ ་རན ་གྱིས“འདྱི ་ལས ་

ཕུགས་བསམ་གཞན་ཨྱེ་ཡོད”ཅྱེས་

དྱིས།

མཚོ་མོས “འཕུར་སྐོད་འཕྲུལ་

ཆས་གསར་གཏོད་བས་ཏྱེ། ནམ་

མཁར་འཕུར་རྒྱུ་དྱེ་ཡྱིན”ཟྱེར་བ་ན།

དགྱེ ་རན་གྱིས་བསོད་པའྱི ་

ཚུལ་གྱིས་མགོ་བོ ་ལྡྱེམ་ལྡྱེམ་བྱེད་

བཞྱིན། ཡང“ནམ་མཁར་འཕུར་

ནས་ཅྱི་ཞྱིག་བ” ཞྱེས་དྱིས།

མཚོ ་མོས་བར་སྣང་གྱི ་སྤྱིན་

དཀར་ལ་མཛུབ་མོ་ཀྱེར་ནས“བར་

སྣང་གྱི་ཀ་ར་མ་མོག་དག་ཀྱང་ཟོས་

ཚར་དུ་གཞུག་རྒྱུ་ཡྱིན”ཟྱེར།

སུ་ཞིག་གྲུང་བོ་རེད།

སོབ་གསྱེང་གྱི་སྐབས་སུ།  མཚོ་

མོས་སོྒལ་མར“བ་མོ་དཀར་པོ་ལས་

བ་མོ་ནག་པོ་སྤང་གྲུང་ལྡན་པ་ཨྱེ་

རྱེད”ཅྱེས་དྱིས།

སྒོ ལ ་ མ ་ ཡ ་ མ ཚ ན ་ པ འྱི ་

ངང“ཁོད་ཀྱྱིས་དྱེ་ལར་ཟྱེར་དོན་ཅྱི་

ཡྱིན”ཟྱེར།

མཚོ་མོས“ཁོད་ཀྱྱིས་བསམ་བོ་

ཐོངས་དང་། བ་མོ་ནག་པོས་སོ་ང་

དཀར་པོ་གཏང་ཐུབ། ཡྱིན་ཡང་བ་

མོ་དཀར་པོས་སོ་ང་ནག་པོ་གཏང་

མྱི་ཐུབ”ཟྱེར།

ལག་པ་གང་ཞིག

དོས་ཇ་འཐུང་སྐབས། མཚོ་

མོས་སྒོལ་མར“ཁུ་བ་འཁག་པར་

གཏོང་སྐབས། ཁོད་ཀྱྱིས་ལག་པ་

གཡས་པས་དཀྲུག་པ་ཡྱིན་ནམ། 

ཡང་ན་ལག་པ་གཡོན་པས་དཀྲུག་

པ་ཡྱིན”ཞྱེས་དྱིས།

སྒོལ་མས་བསམ་བོ་མ་བཏང་

བར“གཡས་པ”ཟྱེར།

མཚོ་མོས“ཨྱེ་བདྱེན་ན། ཁོད་

ངར་བ་རྱེད། ལག་པ་བསྱེག་རྒྱུར་མྱི་

སྐྲག་གམ། ངས་རྒྱུན་པར་ཁྱེམ་བུས་

དཀྲུག་པ་ཡྱིན”ཟྱེར།

གཡོ་ལེན།

ཟ་མ་ཟོས་རྱེས། མཚོ་མོས་དུས་

ཚོད་འཁོར་ལོ་ཞྱིག་རྙྱེད་བྱུང་། ཁོ་

མོས་འཛིན་གྲྭའྱི་སོ་འགྲམ་དུ“བོར་

དངོས་ལྱེན་བརྡ”ཞྱིག་སྦར།

སོབ་མ་ཕོ ་ཞྱིག་གྱིས་མཐོང་

རྱེས། མཚོ་མོ་བཙལ་འོངས་

ནས“དུས་ཚོད་འཁོར་ལོ་དྱེ་ངས་

བོར་བ་ཡྱིན། ཁོད་ཀྱྱིས་ང་ལ་ཕྱིར་

སྤོད་རོགས”ཟྱེར།

མཚོ ་མོས“ཡྱིན ་ཡང……

ཡྱིན་ཡང……”ཞྱེས་ངག་ཅུང་

ཙམ་ལྐུགས་རྱེས། “དུས་ཚོད་འཁོར་

ལོ་འདྱི་ཞྱི་མོ་ཚོའྱི་གསང་སྤོད་ཁང་

དུ་རྙྱེད་པ་ཡྱིན”ཟྱེར།

གབ་ཚིག
（སོག་ཆགས་ཤྱིག）

༡.ཚུགས་ཀ ་མར་དཔྱངས་

མཆོད་རྟྱེན་འད། །ལུས་སྱེང་ཁ་རྱིས་

སོང་གྱིས་བརྒྱན། །བརྒྱུགས་ན་རླུང་

དང་མཉམ་པའྱི་ཟླ། །མྱི་སྨྲ་བརྟུལ་

ཞུགས་འཛིན་པ་གང་། །

༢.ཁྱིམ་གཞྱིས་བྲག་རྱིའྱི་རྱེ་ལ་

བཅས། །ལུས་ལ་རྩྭ་བཟོས་ཆར་ལྭ་

གོན། །རྒྱུན་པར་མཁའ་རུ་ལྡྱིང་སྐོར་

རྒྱག །ཟས་སུ་རྱི་བོང་ཁྱིམ་བ་བཟའ། །

རིག་སློབས་འཇལ་བ་།
༡ . མྱི ་ ཞྱི ག ་ ཆུ ་ བོ ར ་ བ ར ལ ་

དགོས། འོན་ཀྱང་ཆུ་ངོས་སུ་ཟམ་པ་

མྱེད་ལ་གྲུ་གཟྱིངས་ཀྱང་མྱི་འདུག 

འོན་ཀྱང་། མྱི་དྱེ་བདྱེ་བག་ངང་ཆུ་

བོ་བརལ་པར་མ་ཟད། ལུས་ཀྱྱི་ལྭ་

བའང་རློན་པ་བས་མྱེད། རྒྱུ་མཚན་

ཅྱི།

༢.མྱི་ཞྱིག་གདུང་ཟམ་བརལ་

ནས་དཀྱྱིལ་ལ་སྱེབས་པ་ན། མདུན་

ཕོགས་ནས་རྒྱ་སག་ཅྱིག་དང་ལག་

རྒྱབ་ནས་དྱེད་མོང་ཞྱིག་ཚུར་འོང་

བཞྱིན་འདུག མྱི་དྱེ་ཇྱི་ལར་ཕར་

སོང་བ་རྱེད།

གབ་ལན།

༡.ཤ་བ་སྐྱེ་རྱིང་། ༢.བ་གག

རགི་སྟབོསའཇལ་བ།

༡.རྒྱུ་མཚན་ཆུ་བོའྱི་སྱེང་དུ་

འཁགས་རམོ་ཆགས་པ་རྱེད། ༢.མྱི་དྱེ་

སྐྲག་ནས་བརྒྱལ་སངོ་བ་རྱེད།

མཚོ་སྔོན་ཟྱི་ལྱིང་།

• འབའ་ཚེར་གིས་བསྒྱུར •


