
སློབ་མས་དཔེ་ཆ་ཀློག་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མ་འློངས་པའི་བྱ་གཞག་ཆེན་མློ་

ཁུར་དུ་ལེན་པའམ་མངློན་འགྱུར་བྱ་ཆེད་ཡིན།   — ཀློའུ་ཨེན་ལེ།   

  1910ལོར།  ལོ12ལ་སོན་པའི་ཀོའུ་ཨེན་ལེ་རང་གི་ཁུ་བོར་འགོགས་ནས་ཏུང་པེ་ཧིན་དབྱང་དུ་

སེབས་རེས།  སོབ་ཆུང་དུ་ཞུགས་ནས་སོབ་སྦོང་བྱས།  སོབ་མགོ་གསར་བ་དངོས་སུ་མགོ་བརྩམས་

བྱུང་།   ཉིན་དེར་སོབ་གཙོས་སྐུ་དངོས་སུ་རང་གཅུན་སོབ་ཁིད་ཐེངས་ཤིག་བྱས་ཤིང་།   སོབ་ཁིད་

སེང་སོབ་མ་ཚོར“ཁོད་ཚོས་དཔེ་ཆ་ཀོག་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཅི་ཡིན”ཞེས་དིས་

པ་ན།  སོབ་ཁང་ནང་དབེན་ཐིང་ངེར་འདུག་པ་ལས་ལན་འདེབས་

མཁན་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་།  

 སོབ་གཙོ་ཁིད་སེགས་ལས་མར་བབས་ཤིང་།   ཆེས་

མདུན་གལ་གི་སོབ་མ་ཞིག་ལ་མཛུབ་མོ་ཀེར་ནས“ཁོད་

ཀྱིས་ཅིའི་ཆེད་དུ་དཔེ་ཆ་བཀགས་པ་ཡིན”ཞེས་དིས།   སོབ་

མ་དེ་ཡར་ལངས་ནས་བྲང་ཁོག་ཕིར་ལིར་བཞིན“ཁིམ་ཚང་

གི་ལ་རྒྱའི་ཆེད་དུ་དཔེ་ཆ་བཀགས་པ་ཡིན”ཟེར།  སོབ་གཙོས་ཡང་

བསྐྱར་ལོགས་ཀྱི་སོབ་མ་དེར་དེ་ལྟར་དིས་པ་ན།  སོབ་མ་དེས“གནས་

ལུགས་རོགས་པའི་ཆེད་དུ་དཔེ་ཆ་བཀགས་པ་ཡིན”ཞེས་ཟེར།   དེར་མཐུད་ནས་ལ་

ལས“དཔོན་པོར་འདུག་ཆེད་དཔེ་ཆ་བཀགས་པ་དང་ཡང་ལ་ལས་སོར་མོ་བཙལ་བའི་ཆེད་དུ་དཔེ་

ཆ་བཀགས་པ།  ཕོ་བ་འགང་ཆེད་དཔེ་ཆ་བཀགས་པ།  གཞན་གི་བརྙས་བཅོས་མི་མྱང་བའི་ཆེད་དུ་

དཔེ་ཆ་བཀགས་པ་ཡིན”ཞེས་ལན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བཏབ་བྱུང་།  ད་དུང་ལྷམ་འཚོང་མཁན་གི་བྱིས་པ་

ཞིག་གིས“ངས་རང་གི་ཕ་རྒན་གི་ཆེད་དུ་དཔེ་ཆ་བཀགས་པ་ཡིན”ཞེས་སྨྲས་པ་ན། སོབ་ཁང་ཡོངས་

ཧབ་ཆས་ཁེངས་སོང་།                     

སོབ་གཙོ་སྐད་ཆ་དེ་དག་ལ་ཡིད་མ་ཚིམ་ཞིང་། ངོ་གདོང་དེ་མ་ཐག་ནག་རོག་གེར་གྱུར།  ཁོ་རང་

གསར་ཞུགས་སོབ་མ་ཀོའུ་ཨེན་ལེའི་གན་དུ་སོང་ནས“སོབ་གོགས་ཀོའུ་ཨེན་ལེ།  ཁོས་ལན་ཞིག་

ཐོབས་དང་།  དཔེ་ཆ་བཀག་དོན་ཅི་ཡིན”ཞེས་དིས།   སོབ་མ་ཚོའི་ཁོད་དུ་ཀོའུ་ཨེན་ལེ་ལ་སྙན་

གགས་ཅུང་མཐོ།  རྒྱུ་མཚན་ནི་མ་འགངས་པའི་ཡར་སོན་དུ་ལྕགས་ཕག་ལོའི་གསར་བརེ་ལ་རྒྱལ་ཁ་

ཐོབ་མ་ཐག  ཀྲུའུ་ཨེན་ལེ་ནི་སོབ་གོགས་ཚོའི་ཁོད་རལ་བ་གཅོད་མཁན་ཐོག་མ་ཡིན་པ་རེད།  རལ་

བ་གཅད་རྒྱུ་ནི་སྐབས་དེར་མཚོན་ན་ལས་ས་མོའི་བྱ་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ།  མན་ཆིང་སིད་གཞུང་གི་

སྒིག་སོལ་ལྟར་ན།  རྒྱ་མི་ཕོ་སྐྱེས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་མན་ཇུ་རིགས་ནང་བཞིན་རལ་བ་རིང་

བོ་ཞིག་འཇོག་དགོས་ཤིང་། རལ་བ་འཇོག་མིན་གིས་ཆིང་སིད་གཞུང་ལ་བོ་

དཀར་མིན་དེ་མཚོན་གིན་ཡོད་པ་རེད།   གལ་ཏེ་རལ་བ་མ་བཞག་

ཚེ་སོག་ཆད་གཅོད་ངེས་རེད།  ཀོའུ་ཨེན་ལེ་ནི་སོབ་མ་ཚོའི་

ཁོད་རལ་བ་གཅོད་མཁན་ཐོག་མ་ཡིན་སབས།  ཚང་མས་

ཁོ་ཁས་ལེན་པ་རེད།  

ཀོའུ་ཨེན་ལེ་ཡར་ལངས་བྱུང་།  སོབ་ཁང་ནང་ཁུ་

སིམ་མེར་གག་འགུལ་ཅི་ཡང་མེད་ལ་ཚང་མས་ཁོའི་དིས་

ལན་ལ་སྒུག་འདུག   

“ཀྲུང་ཧྭ་དར་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དཔེ་ཆ་བཀགས་པ་ཡིན”ཞེས་ཀོའུ་

ཨེན་ལེས་ཧ་ཅང་བརན་བརིང་ངང་ལན་བཏབ།  ཀོའུ་ཨེན་ལེ་ནི་འབྲི་ཆུའི་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་མི་

ཡིན་པས།  ཡུལ་སྐད་དེ་དང་ཐོག་སོབ་གཙོས་དེ་འད་གོ་གིན་མི་འདུག་པས། ཀོའུ་ཨེན་ལེས“ཀྲུང་ཧྭ་

དར་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དཔེ་ཆ་བཀགས་པ་ཡིན”ཞེས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་བསྐྱར་བཤད་ཅིག་བྱས་པ་

རེད།  ཁོང་གིས་དིས་ལན་བཏབ་པ་དེ་ནི་ཇི་འདའི་བཟང་བ་ལ།  སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་པོ་དེས་ཀོའུ་

ཨེན་ལེས་ལོ་ན་ཆུང་དུས་ནས་ཀྲུང་ཧྭ་དར་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་

ཕུགས་འདུན་བརན་པོ་ཞིག་བཅངས་འདུག་པ་མཚོན་ཐུབ། 

        

 1.མིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཅ་ཆིང་དུས་སྐབས་སུ།  རི་མོ་པ་

མཁས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་མིང་ལ་ཐང་དབྱིན་ཟེར། དེ་ནི་ཕིས་

སུ་མིང་གགས་ཆེ་

བའི་རི་མོ་པ་ཐང་

པ་ོཧའ་ོཡནི་ཞངི་།  

ཁོ་རང་ཆུང་དུས་

ནས་རི ་ཆུའི ་རི ་

མོར་ཧ་ཅང་དགའ་བས། ཨ་མས་ཁོ་རང་རི་མོ་པ་གགས་ཅན་ཞིག་

གི་དྲུང་དུ་བསྐྱལ་ནས་རི་མོ་འབྲི་སྦོང་བྱེད་དུ་བཅུག 

2.ཐང་དབྱིན་གིས་ལོ་ངོ་གཅིག་ཙམ་ལ་རི་མོ་སྦངས་རེས།  

རང་ཉིད་རི་མོ་བྲིས་མཐར་ཕིན་སོང་སྙམ་སེ།  བྱ་བྱེད་གང་ཅིའི་

ཐད་ནས་ཀྱང་ངའོ་སྙམ་པའི་ཉམས་ཤིག་མངོན་འདུག  དགེ་རྒན་

གིས་དགེ་ཕྲུག་ལ་

རི ་མོ ་འབྲི ་བར་

ཁེངས་དེགས་ཀྱི་

བསམ་ཚུལ་ཡོད་

པ ་ མ ཐོ ང ་ ན ས ་

ཐབས་ཤིག་ཡིད་ལ་འཁོར།

3.ཉནི་ཞགི  དག་ེརྒན་གསི་ཆང་འཐུང་ཞརོ་དུ་ཐང་དབྱནི་གསི་

ར་ིམ་ོའབྲ་ིབཞནི་

པར་བལྟས་ནས་

བསྡད།  ཁང་

བའ་ིནང་ཚ་སྨུག་

ཧ་ཅང་ཆེ་བས།  

དག་ེརྒན་གསི་ལྭ་བའ་ིགངོ་ཁ་བཀལོ་ཞརོ་དུ“དག་ེཕྲུག  ཁདོ་ཀྱསི་

སེའུ་ཁུང་གན་ཕེ་ནས་ཁང་བའི་ནང་བསེར་བུ་ཞིག་རྒྱུ་རུ་ཆུགས་

དང”ཞསེ་བཤད། 

4.“ཆགོ་ག”ིཞསེ་ཐང་དབྱནི་གིས་དབུགས་རངི་ཞགི་འཐནེ་ཞརོ་

འཐད་ལ་མ་ིའཐད་ངང་སའེུ་ཁུང་གན་དུ་སངོ་ས།ེ   གཡས་ཕ་ེགཡནོ་

ཕེ ་ཇི ་ལྟར་བྱས་

ཀྱང་སེའུ་ཁུང་

ག ཏ ན ་ ན ས ་

འབྱདེ་མ་ཐུབ་པ་

རདེ།  ད་ེནས་

ཁསོ་ཞབི་ཏུ་བལྟས་པ་ན།  མ་གཞརི་སའེུ་ཁུང་ན་ིགང་ངསོ་སུ་བྲསི་

པའ་ིར་ིམ་ོཡནི་འདུག

5.དགེ་རྒན་གིས་སེའུ་ཁུང་དེ་བདེན་རྫུན་དབྱེ་དཀའ་བ་ཞིག་

བྲསི་འདུག་པ་མཐངོ་རསེ།  ཐང་དབྱནི་གསི་ག་ོབུར་དུ་སམེས་སུ་རང་

ཉདི་ཀྱ་ིར་ིམ་ོའབྲ་ི

རྩལ་དེ ་ད་དུང་

ཞ ན ་ ཁ ་ ཚ ་ བོ ་

འདུག་སྙམ་བྱུང་།  

དེ་ནས་བཟུང་ཁོ་

རང་ང་རྒྱལ་མི་སྐྱེ་བར་བོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་དགེ་རྒན་ལ་

བཀའ་སོབ་ཞུས་ནས་ར་ིམ་ོའབྲ་ིརྩལ་དཔིས་ཕིན་པ་ཞགི་སྦངས་ཤངི་། 

རསེ་སུ་མངི་དུ་གགས་པའ་ིར་ིམ་ོམཁས་ཅན་ཞགི་ཏུ་གྱུར་པ་རདེ།             

པར་ངོས་འདིའི་རོམ་སྒིག་པ། •མཁའ་འབུམ་ཡག•  མཚོ་སོན་ཟི་ལིང་།  •རྟ་རློས་བསྒྱུར•

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



ཚེས་ཉེར་དྲུག་ཉིན།            རེས་གཟའ་སེན་པ།

གཏམ་རྒྱུད་འདི་ནི1859ལོའི ་ཟླ6པའི་དྭངས་གསལ་གི ་

ཞོགས་པ་ཞིག་ལ་བྱུང་བ་རེད། ལོན་པ་རྡུ་བཅིངས་འགོལ་གཏོང་བའི་

དམག་འཁྲུག་སྐབས་སུ། ཧྥ་རན་སི་དང་དབྱི་ཏ་ལིའི་དམག་དཔུང་

གིས་སུར་ཧྥི་ལི་ནོ་དང་ཧྲུན་མ་ཏི་ནོའུ་དམག་འཁྲུག་ཁོད་ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་

ཡའི་དམག་དཔུང་ཕམ་པར་བརྒྱབ་རེས་ཀྱི་ཉིན་འགའི་ནང་དུ། ས་

ལོའུ་ཙོ་ཡི་སྐྱ་དམག་རུ་ཁག་ཆུང་བ་ཞིག་གིས་ལུང་ཁུག་ཏུ་ཡོད་པའི་

ལམ་ཕྲན་ཞིག་ཉུལ་ཏེ། དག་བོའི་གནས་ཚུལ་ལ་ཉུལ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་

དལ་གིས་མདུན་དུ་བསྐྱོད། དམག་དཔུང་ག་ིདཔུང་སྣ་འཁདི་མཁན་ན་ི

དམག་དཔནོ་ཞགི་དང་གཞགོས་འདགེས་པ་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། དམག་མི་

རྣམས་ཀྱིས་ཁུ་སིམ་མེར་མིག་ཟུང་ཆེ་རུ་བགད་ནས་མདུན་ཕོགས་ཀྱི་

ནགས་ཚལ་ཕོགས་སུ་མཉམ་བཞག་སེ། དུས་ངེས་མེད་ངང་དག་བོའི་

སོ་དམག་མངོན་ཡོང་བར་ས་གོན་བྱས་འདུག ཁོ་ཚོ་མདུན་དུ་བསྐྱོད་

དེ་པྲ་ཚིལ་ནགས་ཚལ་ཁོད་ཀྱི་ཞིང་པའི་གཞིས་ཁིམ་ཞིག་གི་མདུན་དུ་

སེབས་པ་ན། ལོ་ན་བཅུ་གཉིས་ལ་སོན་ཙམ་གི་བྱིས་པ་ཞིག་གིས་སྡོང་

བོའི་ཡལ་ག་ཞིག་གིས་བཞོགས་ནས་དབྱུག་དུམ་བཟོ་བཞིན་འདུག་

པ་ལས་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་། ཞིང་པའི་གཞིས་ཀའི་སེའུ་ཁུང་སེང་དུ་ཁ་

དོག་གསུམ་ལན་གི་རྒྱལ་དར་ཆེན་པོ་ཞིག་ལྷབ་ལྷུབ་གཡོ་བཞིན་པ་

མ་གཏོགས་ཁང་བའི་ནང་དུ་མི་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ནི་

ཞིང་པ་རྣམས་ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡའི་དམག་དཔུང་ལ་འཇིགས་ཏེ་རྒྱལ་དར་

བཀལ་རེས་བྲོས་བྱོལ་དུ་སོང་བ་ཡིན་འདུག གཞོན་ནུ་དེས་སྐྱ་དམག་

རུ་དཔུང་མཐོང་འཕྲལ་ལག་པའི་ནང་གི་དབྱུག་དུམ་སར་གཡུགས་

ཤིང་ཞྭ་མོ་ཕུད་བྱུང་། དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཞོན་ནུ་ཞིག་སེ། 

ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་མཐིང་མདོག་གི་མིག་ཟུང་དང་། གསེར་མདོག་གི་སྐྲ་ལོ་

རིང་བོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ངོ་མདངས་ལ་བལྟས་ན་ད་དུང་བྱིས་པའི་

མདངས་ཡལ་མི་འདུག ཁོས་ཕི་གོས་གོན་མེད་པར་ཚི་ལེན་གི་བྲང་ཁ་

བཀོལ་འདུག 

“ཁོད་ཀྱིས་ཅི་བྱེད་པ་ཡིན། ཅིའི་ཕིར་ཁིམ་མི་དང་ལྷན་དུ་བྲོས་

བྱོལ་མི་བྱེད་པ་ཡིན”དམག་དཔོན་གིས་ར་ཁ་བསགས་ནས་དེ་ལྟར་

དིས།

“ང་ལ་ཁིམ་ཚང་མེད། ང་ནི་དྭ་ཕྲུག་ཅིག་ཡིན། མི་གཞན་ལ་ལས་

ཀ་རྩག་རྩིག་ལས་ཀྱིན་ཡོད། ངས་དམག་འཁྲུག་བརྒྱག་འདོད་པས་

ཤུལ་དུ་བསྡད་པ་ཡིན”གཞོན་ནུས་ལན་དེ་ལྟར་བཏབ་བྱུང་། 

“ཁོད་ཀྱིས་ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡའི་མི་འདི་ག་བརྒྱུད་ནས་འགོ་བ་མཐོང་

བྱུང་ངམ” དམག་དཔོན་གིས་ཡང་བསྐྱར་དེ་ལྟར་དིས། 

“མ་མཐོང་། ཉིན་གསུམ་གི་རིང་ལ་མཐོང་མ་བྱུང”གཞོན་ནུས་

ལན་དེ་ལྟར་བཏབ།

དམག་དཔོན་གིས་བསམ་བོ་གཏོང་ཙམ་བྱས་རེས། ར་ལས་བབས་

པ་དང་། དམག་མི་རྣམས་ལ་རང་མལ་ནས་དག་བོར་དོགས་ཟོན་བྱ་

དགོས་པའི་བཀའ་ཕབ་རེས། ཁོ་རང་ཞིང་པའི་གཞིས་ཁིམ་ནང་དུ་

སོང་སེ་ཁང་ཀད་དུ་འཛེགས་ནས་བལྟས་པ་ན། ཁང་བ་ཧ་ཅང་དམའ་

བས་མཐའ་འཁོར་གི་ཞིང་ཐང་དོག་པོ་མ་གཏོགས་མཐོང་ཐབས་མི་

འདུག “སྡོང་རྩེར་འཛེགས་ནས་བལྟ་དགོས་པར་འདུག” དམག་

དཔོན་གིས་དེ་ལྟར་ཟེར་བཞིན་ཁང་ཀད་ནས་མར་བབས། ཏག་ཏག་

གཡུལ་ཁའི་མདུན་ཐད་དུ་སོམ་ཞིང་མཐོ་བའི་པྲ་ཚིལ་གི་ལོན་པ་ཞིག་

བར་སྣང་དུ་བསྙེགས་ཤིང་རྩེ་མོ་རླུང་གིས་སྐྱོད་ཀྱིན་འདུག དམག་

དཔོན་གིས་ལན་རེར་ལོན་པ་དེར་ལྟ་ཙམ་བྱེད་པ་དང་ལན་རེར་

དམག་མི་དག་ལ་ལྟ་ཙམ་བྱས་རེས། བསམ་བོ་ཞིག་བཏང་ཞིང་། གོ་

བུར་དུ་ཁ་ཕིར་འཁོར་ནས་གཞོན་ནུ་དེ་ལ་དི་རྒྱུར། 

“ཝ་ཡེ། མུག་ཕྲུག ཁོད་ཀྱི་མིག་

ཤེས་རྣོའམ”

“ངས་ལེ་བར་གཅིག་གི་ཕི་རོལ་

ཀྱི་བྱིའུ་ཆུང་མཐོང་ཐུབ” གཞོན་ནུས་དེ་ལྟར་ལན་བཏབ། 

“ཁོད་སྡོང་བོའི་རྩེ་མོར་འཛེག་ནུས་སམ”

“སྡོང་བོའི་རྩེ་མོར་འཛེག་དགོས་སམ། ང་ཟེར་རམ། སྐར་མ་ཕེད་

ཙམ་མི་དགོས་པར་རྩེ་མོར་བསེབ་ཐུབ” 

“དེས་ན་ཁོད་རང་སྡོང་རྩེར་འཛེགས་ནས། གན་ཕོགས་སུ་དག་

བོའི་མེ་འབུད་ཀྱིན་པའི་དུ་བའམ་རྩེ་གིའི་ལོག་འོད། ཞོན་ར་སོགས་

ཡོད་མེད་ང་ལ་བཤད་ནུས་སམ”

“དེ་ས་མོ་རེད”

“ཁོད་ཀྱིས་བདག་ལ་བྱ་བ་འདི་བསྒྲུབ་པར་རྔན་པ་ཅི་ཞིག་དགོས་

སམ”

“ཅི་ཞིག་དགོས་ཟེར་རམ། ང་ལ་ཅི་ཡང་མི་དགོས། གལ་ཏེ་འཇར་

མན་གི་མི་ལ་བྱ་བ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན་ཚེ། ང་ལ་ཅི་ཞིག་བྱིན་ནའང་

བསྒྲུབ་མི་སིད། ད་ལྟ་རང་མིའི་ཆེད་ཡིན་པ་རེད། ང་ནི་ལོན་པ་རྡུའི་མི་

ཡིན”གཞོན་ནུས་འཛུམ་བཞིན་དུ་དེ་ལྟར་ཟེར། 

“བཟང་གི  དེས་ན་ཡར་འཛེག་པར་གིས་ཤིག”

“ཡུད་ཙམ་སྒུགས་ཤིག  ངས་ལྷམ་འཕུད་དགོས།”

ཁོས་ལྷམ་ཕུད་པ་དང་། དོར་མའི་ཁ་ཐིག་བཅིངས་ཙམ་བྱས་ཤིང་། 

ཞྭ་མོ་ཕར་སྤང་གཅལ་དུ་གཡུགས་རེས། ཡལ་གར་འཇུས་ཏེ་སྡོང་བོའི་

སེང་དུ་འཛེགས་བྱུང་།

“སེམས་ཆུང་བྱོས” དམག་དཔོན་ལ་གོ་

བུར ་བའི ་སྐྲག ་སྣང ་ཞིག ་སྐྱེས ་ཏེ ། 

སེམས་ཁུར་ངང་གཞོན་ནུའི་རྐང་

བར་འཐམས་བྱུང་། 

གཞོན་ནུས་མགོ་བོ ་ཕིར་

འཁོར་ཞིང་། ཡིད་དུ་འོང་བའི་

མཐིང་མདོག་གི་མིག་ཟུང་གིས་

དམག་དཔོན་ལ་བལྟས་ནས་ཅི་

ཞིག་འདི་བ་ལྟར་བྱེད། 

“ཅི་ཡང་མ་རེད། འཛེག་པར་གིས་

ཤིག” 

གཞོན་ནུ་དེ་བྱི་ལ་ཞིག་དང་འད་བར་བདེ་ལྕག་འཁྱུག་པོས་ལོན་

རྩེར་འཛེགས་བྱུང་། 

“མདུན་ཕོགས་སུ་མཉམ་འཇོག་བྱོས”དམག་དཔོན་གིས་དམག་

མི་རྣམས་ལ་བཀའ་ཕབ། 

ཡུད་ཙམ་མ་འགོར་བར། གཞོན་ནུ་སྡོང་བོའི་རྩེ་མོར་སེབས་བྱུང་། 

ཁོ་རང་གཞུང་རར་འཁྱུད་ནས་རྐང་བ་གཉིས་སྡོང་ལོས་བསིྒབས་པར་

བྱས་ཀྱང་ལུས་པོ་ཕིར་མངོན་འདུག་སེ། ཉི་འོད་ཀྱི་ཐད་འཕྲོའི་འོག་ཏུ་

ཁོའི་སྐྲ་ལོ་ནི་གསེར་བཞིན་འོད་ཟེར་ལམ་ལམ་འཕྲོ་བཞིན་འདུག 

དམག་དཔོན་གིས་གཞོན་ནུའི་གཟུགས་པོ་ཆུང་ཆུང་དེ་གསལ་ལ་མི་

གསལ་བ་ཞིག་མ་གཏོགས་མཐོང་མི་ནུས། 

“མདུན་ཐད་ཀྱི་རྒྱང་རིང་ཕོགས་སུ་ལྟོས་དང”དམག་དཔོན་གིས་

ཁ་གནམ་ལ་གཏད་ནས་སྐད་ཆེན་པོས་བཤད། 

གཞོན་ནུས་གསལ་བོ་ཞིག་མཐོང་བའི་ཆེད་དུ་ལག་གཡས་པས་

སྡོང་བོ་གོད་ཅིང་། ལག་པ་དཔྲལ་བའི་སེང་དུ་བཞག་ནས་ཞིབ་ལྟ་བྱས། 

“ཅི་ཞིག་མཐོང་བྱུང” དམག་དཔོན་གིས་དིས། 

གཞོན་ནུས་མར་བལྟས་ཏེ། ལག་པའི་སྤར་མོ་དུང་ལྟར་

ཁ་འགམ་དུ་བཞག་ནས་དམག་དཔོན་ལ་བཤད་རྒྱུར། 

“ལམ་ནང་དུ་སྐྱ་མི་གཉིས་འདུག”

“རྒྱང་ཚད་ཇི་འད་རེད”

“ལེ་བར་ཕེད་ཙམ་གི་སར་འདུག” 

“ཚུར་ཕོགས་སུ་ཡོང་གིན་འདུག་གམ”

“རང་མལ་དུ་འགུལ་གིན་མི་འདུག”

“དེ་ལས་གཞན་མཐོང་ཨེ་བྱུང” ཡུད་ཙམ་འགོར་རེས་དམག་

དཔོན་གིས་ཡང་བསྐྱར་དི་རྒྱུར། “གཡས་ཕོགས་སུ་ལྟོས་དང” 

གཞོན་ནུ་གཡས་ཕོགས་སུ་འཁོར་ནས་ལྟ་ཙམ་བྱས་རེས། “བང་

སོའི་འགམ་གི་ནགས་ཁོད་དུ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ལོག་འོད་འཕྲོ་བཞིན་

འདུག  ཕལ་ཆེར་རྩེ་གི་ཡིན་པ་འད”ཟེར། 

“ལྟོས་དང་། མི་ཨེ་འདུག”

“མི་འདུག  ཕལ་ཆེར་གོ་ཞིང་ནང་དུ་བསྐུངས་ཡོད་པ་འད” 

སྐབས་འདིར། རྣར་གཟན་པའི་འུར་སྒ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་མདེའུ་

ཞིག་བར་སྣང་ནས་འཕུར་ཡོང་ཞིང་། ཞིང་པའི་གཞིས་ཁིམ་གི་ལྟག་

རྒྱབ་ཏུ་བབས་བྱུང་། 

“མྱུར་དུ་མར་བོབས་ཤིག ཁོ་ཚོས་ཁོད་མཐོང་སོང་། ད་ཆོག་

འདུག  མྱུར་དུ་མར་བོབས་ཤོག” དམག་དཔོན་གིས་སྐད་བརྒྱབ་བྱུང་། 

“ང་མི་སྐྲག” གཞོན་ནུས་ལན་བཏབ་བྱུང་། 

“མར་བོབས་ཤོག ……ཁོད་ཀྱིས་གཡོན་ཕོགས་སུ་ཅང་མཐོང་

ཨེ་བྱུང” དམག་དཔོན་གིས་ཡང་བསྐྱར་དེ་ལྟར་བཤད། 

“གཡོན་ཕོགས་ཟེར་རམ” 

“རེད། གཡོན་ཕོགས” 

གཞོན་ནུས་མགོ་བོ་གཡོན་ཕོགས་སུ་དཀྱོགས་ནས་ལྟ་དུས། ཡང་

བསྐྱར་སར་བས་རྣ་ོཞངི་དམའ་བའ་ིཟིར་སྒ་ཞགི་གསི་བར་

སྣང་གཤགས་ཡངོ་ས།ེ མདའེུ་ཁའོ་ིལུས་པོའ་ི

ཟུར་ལ་གཙུབ་ཙམ་གིས་བུད་སོང་། 

གཞོན་ནུ་ཧང་སང་བར་གྱུར་ཏེ་ཁ་

ན ས ་ ར ང ་ ད བ ང ་ མེ ད ་ པ ར ། 

“གནམ་རྒན་མ། ཐད་ཀར་ང་ལ་

དམིགས་ནས་འཕངས་པ་ཡིན་

འདུག”ཟེར། 

“མྱུར་མོར་མར་ལ་བོབས་ཤོག” 

དམག་དཔོན་བྲེལ་འཚབ་ལངས་ཏེ ་

བཀའ་འབེབས་པའི་གདངས་ཀྱིས་བཤད།

“ང་མྱུར་མོར་མར་འབབ་ངེས། ང་ལ་སྡོང་བོའི་

འགེབས་སྲུང་ཡོད་པས། སྐྱོན་ཡོད་མི་སིད། ཁོད་ཀྱིས་གཡོན་ཕོགས་ན་

ཅི་འདུག་ལྟོས་ཟེར་རམ”གཞོན་ནུས་དེ་ལྟར་དིས།

“གཡོན་ཕོགས་ཟེར་བ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་ཁོད་མྱུར་དུ་མར་

དབབ་དགོས”དམག་དཔོན་གིས་དེ་ལྟར་བཤད། 

“གཡོན་ཕོགས”གཞོན་ནུས་ངག་ནས་ཟོླ་བཞིན་གོམ་པ་གཡོན་དུ་

ནུར་ནས། “ལྷ་ཁང་ཞིག་འདུག  ཕལ་ཆེར་དག་བོ……”

གཞོན་ནུས་དེ་སྐད་བཤད་བཞིན་པའི་སང་ལ། གོ་བུར་དུ་མདེའུ་

གསུམ་པ་ཡི་སོྨ་ཧམ་ཆེ་བའི་ཟིར་སྒ་ཞིག་གགས་པ་དང་མཉམ་དུ། 

གཞོན་ནུ་དེ་སྡོང་མགོ་ནས་མར་ལྷུང་བ་ཁོ་ན་མཐོང་བྱུང་ལ། བར་

སྐབས་ནས་སྡོང་བོའི་ཡལ་གར་ཐོགས་ཙམ་བྱས་ཏེ། མགོ་མཇུག་ལོག་

ཅིང་དཔུང་བ་གཉིས་ཀ་བརྐྱངས་ཏེ་ཐད་ཀར་བར་སྣང་ནས་ས་ཐོག་

ཏུ་མར་ལྷུང་སོང་།

（མ་ཚར། དབྱར་གནང་བསྡུས་དེབ་ཀི་པར་ངློས1ལ་གཟིགས）

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

• སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གིས་བསྒྱུར •



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

• ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས •

གཡའ་ལེ་གློང་དུ་ཡར་ཀླུང་གི ། 

བྲན་གཡློག་ཁྱུ་དང་ལྷན་གཅིག་འདུས། །

དེ་རྣམས་བགློས་པས་ཨུ་བེ་ལ། །

དཔློན་དུ་བཅློལ་ནས་ཡར་ཀླུང་ཕིན། །

ཀུན་གིས་བཀུར་བས་རྒྱལ་པློར་གྱུར། །

མཚན་ལ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་གསློལ། །

ཕློ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་བཞེངས། །

དེ་ནས་ཨུ་བེ་ར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡར་ཀླུང་ཕོགས་སུ་སེབས་པ་

དང་། ཐོག་མར་ཡར་ཀླུང་གི་བྲན་གཡོག་བདག་པོ་ལ་རྒོལ་ལན་

བསོགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་དེ་ཉིད་དབང་དུ་བསྡུས། ཡུལ་སྡེ་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་གོང་དུ་བཀུར་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཐོག་མ་ཞེས་པའི་མཚན་

ཐོགས།  ཁོང་གི་བཞུགས་གནས་ལ་ཕོ་བྲང་གི་ཐོག་མ་ཡུམ་བུ་བ་སང་

བཞེངས། དེ་ནས་སྤུ་བོ་དང་། ཀོང་པོ། དྭགས་པོ་སོགས་ཐམས་ཅད་དབང་

དུ་བསྡུས། སར་གི་དག་བོ་ཐམས་ཅད་འབངས་སུ་བཀུག དེ་རེས་རིམ་

བཞིན་དབུས་གཙང་དང་། མདོ་ཁམས་ཕོགས་སུ་གནས་པའི་རྒྱལ་ཕྲན་

ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས།  སྤི་ལོའི་སོན་གི་ལོ360ཙམ་ན་ཞང་ཞུང་

ཕུད་པའི་བོད་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར། 

དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་པོས་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་

དུ་གནས་པའི་རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་

དབང་དུ་བསྡུས་ནས་ཞང་ཞུང་

རྒྱལ་ཁམས་ཞེས་པ་དེ ་བྱུང་ ། 

སྐབས་དེའི་ཞང་ཞུང་གི་རྒྱལ་ས་དེ་གངས་ཏི་སེའི་ཞོལ་དང་། མཚོ་མ་ཕམ་

གི་འགམ་དུ་ཡོད་པར་གགས་པས་དེང་མངའ་རིས་པུ་རངས་ཀྱི་ཡུལ་འདི་

ཡིན།

 ཕིང་བ་སྟག་རེར་འདུ་གནས་བཟུང་། །

ཆད་གཉིས་བཞེད་ལྔའི་ཁིམས་སློལ་བསྒྲགས། །

གསང་གློས་རྣམ་གསུམ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས། །

དཔའ་ཚན་བརྒྱད་ཀི་གཟེངས་རྟགས་དང་། །

ཡིག་ཚང་སེ་དགུའི་གློ་གནས་བཟློས། །

མདློ་དབུས་ཁམས་ཀི་རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས། །

གཅིག་བསྡུས་བློད་ཀི་རྒྱལ་ཁམས་དང་། །

སྤུ་རྒྱལ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་ཞེས། །

བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཐློག་མ་བྱུང་། །

ཡུལ་ཁམས་བདེ་ཞིང་འབངས་རྣམས་སྐིད། །

བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་པོ ་གཉའ་ཁི ་བཙན་པོས་བོད་

ཁམས་དབང་དུ་བསྡུས་པ་དང་། རང་གི་མཆན་ཁེབ་

དཔུང་རོགས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་མི་གཉིས་བསྐོ་བཞག་

གིས“ཕག་ཚང”ཞེས་པའི་གོ་གནས་གནང་།  དེ་ནས་

རྒྱལ་སིད་སྐྱོང་བ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཁིམས་དང་

ལས་ཀའི་སྒིག་གཞི་བཅའ་བའི་དགོས་པར་གཟིགས་

ནས་རང་གི་ནང་བོན་ཆེ་རྒུ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

ཕིང་བ་སག་རྩེར་ཕེབས། ཕིང་བའི་གུར་ནང་དུ་བོན་

ཆེན་ཆེ་རྒུ་རྣམས་འཚོགས་ཤིང་། ཕི་ནས་སྐུ་སྲུང་དང་། 

བྱ་ར་བ་རིམ་པ་མང་བོས་བསྐོར་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

སིད་སྐྱོང་ཐབས་ཀྱི་ཁིམས་དང་ལས་ཀའི་ཁིམས་

རྣམས་གཏན་འབེབས་གནང་། 

ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒིག་གཞིའི་སྐོར་ལ། སིད་ཀྱི་ཇུས་

“རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་གི་ཡུལ་གྲུ”རུ་འབོད་པའི་སི་རི་ཡ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཡ་གིང་སྐམ་སའི་

ནུབ་ཁུལ་དུ་ཆགས་ཤིང་། ས་དབུས་རྒྱ་མཚོའི་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་འགམ་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་ཞིང་ལས་

ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རེད། ས་བབ་ཆགས་ཚུལ་ནི་ནུབ་བྱང་ཤར་ལྷོའི་ཕོགས་སུ་གསེགས་ཡོད་པ་དང་།   

བྱེ་ཐང་དང་རྩྭ་ཐང་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་སའི་རྒྱ་ཁོན་གི་ཕེད་ཀ་ཡན་ཟིན་ཞིང་།   ཤར་རྒྱུད་མཐོ་སང་

དང་ལྷོ་རྒྱུད་བྱེ་ཐང་། ནུབ་བྱང་གི་རྒྱུད་ནི་རྩྭ་ཐང་།    དབུས་རྒྱུད་ནི་བདེ་ཐང་བཅས་རེད།    མཐོ་

ཞིང་བརིད་ཆགས་པའི་ཞིས་ཧི་རི་བོ་ཡི་མཐོ་ཚད་ལ་མཚོ་ངོས་ལས་སིས2814ཡོད་ཅིང་།    རྒྱལ་

ཁབ་དེའི་ཆེས་མཐོ་བའི་རི་ཟོམ་རེད། མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཨཱ་ས་དིག་མཚེའུ་ཡི་རྒྱ་ཁོན་ལ་

སོང་སིས་གྲུ་བཞི་མ632ཡོད་ལ། མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཆེས་ཆེ་བའི་མཚེའུ་ཡིན། མཚོ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དང་

བྱང་རྒྱུད་ས་ཁུལ་བཅས་ནི་ཚ་རྒྱུད་བར་མའི་ས་དབུས་རྒྱ་མཚོའི་ནམ་ཟླར་གཏོགས་ཤིང་།    ལྷོ་

རྒྱུད་ས་ཁུལ་ནི་ཚ་རྒྱུད་བྱེ་ཐང་གི་ནམ་ཟླར་གཏོགས་པ་

རེད།   རོ་སྣུམ་དང་ལིན་སྐྱུར་ཚྭ།       རང་བྱུང་སོལ་

རངས་སོགས་ཀྱི་གཏེར་ཁའི་ཐོན་ཁུངས་ཅུང་མོད་པོ་

ས་སྐྱའི་མེས་པོ་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་།
 སྤི་ལོ1034ལོར་གཡའ་ལུང་མཁར་སབས་སུ་འཁོན་ཤཱཀྱ་བོ་གོས་ཀྱི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས།  སྤི་

ལོ1102ལོར་སོ་རུམ་དུ་སྐུ་གཤེགས།  སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་སུ་ཡབ་དང་གཅེན་འཁོར་རོག་ཤེས་རབ་

ཚུལ་ཁིམས་ལས་དབང་བཤད་དང་མན་ངག་མང་དུ་གསན་ཞིང་གསང་སགས་རྙིང་མ་ལ་མཁས་

པར་སྦངས།  རེས་སུ་གསང་སགས་གསར་མ་ལའང་མཁས་པར་སྦངས།  དེ་ནས་འཁིན་ལོ་ཙཱ་པ་

ལས་ཀྱེ་རོ་རེའི་དབང་ཞུས།  རྒྱུད་གསན།  འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་པ་ལས་རྒྱུད་གསུམ་གི་བཤད་པ་རྒྱས་

པར་གསན་ནས་བཤད་བཀའ་འཛིན་པའི་བུ་ཆེན་ལྔའི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར།  འགོས་ལོ་ཙཱ་པ་

ལས་གསང་འདུས་ཀྱི་སྐོར་དང་།  ཨོ་རྒྱན་གི་པཎྜི་ཏ་ཤེས་རབ་ལས་ཐིག་ལེ་ལྔའི་སྐོར།  རྨ་ལོ་ཙཱ་པ་

ལས་བདེ་མཆོག་དང་གྲུབ་སྙིང་གི་སྐོར་སོགས་གསན།  གཞན་ཡང་མལ་གི་ལོ་ཙཱ་པ་དང་།  བ་རི་ལོ་

ཙཱ་པ།  སྤུ་ཧེང་ལོ་ཙཱ་པ་སོགས་བ་མ་དམ་པ་མང་བོ་ལས་སེམས་བསྐྱེད་དང་།  དབང་བཤད་མན་

ངག་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ནས་གསང་སགས་གསར་རྙིང་མཐའ་དག་གི་བདག་པོར་གྱུར།  དེ་ནས་

ཞང་ཡུལ་འཇག་གཤོང་དུ་ཕིན་ནས་ཡབ་དང་གཅེན་གི་ཕི་རེན་བཞེངས།  བྲ་བོ་ལུང་བར་དགོན་

ཆུང་ཞིག་བཏབ་ནས་ལོ་འགར་བཞུགས་པས་དེ་ལ་ས་སྐྱ་གོག་པོར་གགས་སོ།  །དགུང་ལོ་སོ་དགུ་

པ་སེ་སྤི་ལོ1073ལོར་ས་སྐྱའི་དགོན་པ་བཏབ།  དེ་ནས་བཟུང་འཆད་ཉན་

གིས་དུས་འདའ་བར་མཛད།  ཁོང་ནི་འཁོན་ས་སྐྱ་པ་ཞེས་གགས་པའི་ཐོག་མ་

སེ་ས་སྐྱའི་བསན་པའི་མེས་པོ་ཡིན།

མཚོ་སོན་ཟི་ལིང་།       • ཁློ་སྐབས་ཀིས་བསྒྲིགས • 

ཡོད།    ཞིང་ལས་ནི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་ཁོད་ཀྱི་གཙོ་

བོ་དང་། གོའི་རིགས་དང་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག  སན་རིགས།  

མངར་ཚལ།   སྐྱུ་རུ་ར་སོགས་ནི་ཞིང་ལས་ཐོན་རས་གཙོ་བོ་

དག་རེད།    སི་རི་ཡ་ནི་ཨ་རབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དག་

ལས་འབྲུ་རིགས་སྣ་ལྔ་ཕིར་འཚོང་

བྱེད་པའི་ཁོད་ཀྱི་གཅིག་རེད།  

བཟོ་ལས་རྨང་གཞི་ཅུང་ཞན་

ལ།    སོག་འདོན་དང་ལས་

སྣོན།    ཆུ་གོག་བཅས་ཀྱི་

བཟོ་ལས་སྡེ་ཁག་ཡོད།  རྒྱལ་

ནང་གི་སྐྱེལ་འདེན་ལ་གཞུང་

ལམ་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་རེད།  

གནའ་མཁར་དག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ལོངས་

རྒྱུའི་ཐོན་ཁུངས་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད།   རྒྱལ་ས་ཏ་མ་སི་ཁུ་

ལས་གཞན།  ཧའོ་མུའུ་སི་དང་ཨ་ལེ་ཕའོ་ཡང་མིང་གགས་ཆེ་

བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནའ་མཁར་ཟུང་ཡིན།    གནའ་མཁར་ཨ་

ལེ་ཕའོ་རུ་དབྱི་སི་ལན་གི་ཁད་ཆོས་མངའ་བའི་བཟོ་བཀོད་

མང་བོ་ལན་ཞིང་།    དེ་དག་ལས་དཔང་ཟམ་དང་མཆོད་

རེན་རྩེ་རིང་།   སོ་ཆེན། ཕོ་བྲང་བཅས་ལ་མཛེས་ཤིང་བརིད་

ཆགས་པའི་དབྱི་སི་ལན་གི་གནའ་བོའི་རྩིག་བཟོའི་ཁད་ཆོས་

མངོན་པར་གསལ་བ་རེད།  གནའ་མཁར་ཧའོ་མུའུ་སི་རུ་རྒྱ་

གམ་དམག་ཤར་འདུལ་དུ་སྐྱོད་དུས་བསྐྲུན་

པའི“སྐྱ་དམག་མཁར”ཀྱང་ཡོད།   

རྒྱ ལ ་ ཁ བ ་ དེ འི ་ ད མ ང ས ་

རྣམས་མེ་ཏོག་ལ་དགའ་

ཞིང་།   མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་

སེ ་ མེ ་ ཏོ ག ་ ནི ་ ག ཉེ ན ་

བཤེས་གོགས་པོའི་བར་ལ་

ལོ ་སར་དང་དུས་ཆེན་གི ་

སྐབས་ལེགས ་སྐྱེས ་ཀྱི ་ཚུལ ་དུ ་

འབུལ་ཞིང་།     དེས་འཚོ་བ་དང་རང་དབང་

རང་བདག་གི་དགའ་བ་མཚོན་པ་རེད།    གཉེན་གི་གོམས་

སོལ་ལ་སོ་རྡུང་བ་དང་རྩྭ་ལོ་སྦོར་བ།   གི་ཉིས་གཤིབ་ཀྱི་སེང་

དུ་བགོད་པ་སོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གོམས་སོལ་ཡོད།

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

• སྒྲློལ་མ་ཚེ་བརྟན • 

གཞི་བཀོད་པའི་སྒིག་གཞི་མཐོ་ཤོས་ལ“གསང་གོས་རྣམ་གསུམ”ཟེར། 

དེའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་ཆབ་སིད་དང་། དཔལ་

འབྱོར། དམག་དོན། ཆོས་ལུགས། རིག་གནས་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་འགྱུར་བ་

གལ་ཆེན་བྱུང་ཚེ། དེ་ལ་དཔད་པ་དང་གོས་མོལ་གནང་ཞིང་གནས་

ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ་སེ་ཕི་ནང་གི་དམིགས་དབྱེ། དེའང་གནད་དོན་གི་

ངོ་བོ་གལ་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་པ་སོགས་ཀྱི་དབེྱ་བས་གསང་གོས་ལས་

ཁུངས་ལའང་མཐོ་དམན་རིམ་པ་གསུམ་དུ་ཕེ་བར་གསང་གོས་རྣམ་

གསུམ་ཟེར།

ཆོས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་ལས་ཀ་བེྱད་ས་ལ“གཙུག་ལག་ཁང”ཟེར། 

དེའི་ནང་གཙོ་བོ་བོན་གི་རིག་གཞུང་རྣམས་སོབ་སྦོང་བྱེད་ཅིང་། ལྷ་

གསོལ་བ་དང་། གཡང་སྒྲུབ་པ། གཏོ་འཕེན་པ། ཡས་རོང་བ་བཅས་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སོ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒན་པོ་ཚོས་སར་བོད་མིའི་

འགོ་བ་བྱུང་ཚུལ་དང་། མངའ་མཛད་དཔོན་པོ་བྱུང་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་སྒྲུང་

གཏམ་བཤད་ནས་བྱིས་པ་དང་། ལོ་གཞོན་རྣམས་ཡིད་སྤོ་བར་བྱེད་པ། 

ལེའུ་ཞེས་པ་བོ་རིག་འཕེལ་ཐབས་སུ་གབ་ཚིག་འདི་བ་དང་། ཁེད་

འཇོག་པ་སོགས་རིག་པ་མང་བོ་རྩེ་སོལ་བྱུང་ཡོད།

ཁིམས་ཀྱི་སྐོར་ལ། ཆོས་ལུགས་བྱེད་སོ་དང་། རིག་གནས་དར་སྤེལ་

བྱེད་ཚུལ་རྣམས་སར་བོན་གི་སོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་ལག་

ལེན་མཛད། བྱ་བ་ཡག་པོ་བྱེད་མཁན་ལ་བསོད་བསགས་དང་དཔའ་

དར་གནང་དགོས་པ་དང་། མི་དགེ་བའི་བྱ་བ་སྡུག་ཆགས་བྱེད་མཁན་

ལ་དམའ་འབེབས་དང་། ལུས་ལ་གཅོད་རྡུང་དང་། ནོར་ལ་འཕྲོག་ལེན་

བྱ་རྒྱུའི་ལུགས་སོལ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལ“ཆད་གཉིས”ཞེས་

གགས། “ཡིག་ཚང་སྡེ་དགུ”ཞེས་པ། རྒྱལ་པོའི་གཞུང་ལ་བྱས་རེས་ཆེ་

བའི་མི་དེའི་ཁིམ་ཚང་ལ་གོ་གནས་སྤོད་པ་དང་། བྱས་རེས་ཆེ་ཆུང་ལྟར་

གོ་གནས་ཀྱི་རིམ་པ་དགུ་ཕེ་ཡོད།（དེ་ཡང་གསེར་ཡིག་དང་། གཡུ་ཡིག 

དངུལ་ཡིག ཕྲ་མན་ཡི་གེ ཟངས་ཡིག ལྕགས་ཡིག་སོགས་རིམ་པ་དགུ་

གཏན་འབེབས་གནང་བ）དམག་དང་གཡུལ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་དཔའ་རགས་ཅན་གི་དཔའ་བོ་རྣམས་ལ་གཟེངས་བསོད་བྱ་བའི་

ཆེད་དུ“དཔའ་ཚན་རྣམ་བརྒྱད”ཅེས་པ་སག་སོད་སག་སད་གཉིས། 

ཟེར་ཆེན་ཟེར་ཆུང་གཉིས། གམ་རས་སག་སོག་གཉིས་བཅས་དྲུག་

གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད། མདོར་ན་གཉའ་ཁི་བཙན་པོས་བོད་ཁམས་

བདག་ཏུ་བཟུང་རེས། སིད་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁིམས་དང་། སྒིག་གཞི་

གསར་དུ་གཏན་འབེབས་གནང་ངོ་། །



ཤེས་བྱའི་དི་ངད་ལང་བའི་མ་ཡུམ་སོབ་གྲྭ་ན་ཤེས་རིག་

གི་མཚོ་མོར་གསེར་མིག་ཉ་ལྟར་རྩེན་བཞིན་པའི་སོབ་ཕྲུག་ང་

ཚོར་མཚོན་ན།   དཔེ་ཆ་ནི་ཆེས་བཟང་བའི་གོགས་པོའམ་བོ་

སོ་འབྱེད་པའི་ལེ་མིག་ཡིན་ལ།   དཔེ་ཀོག་བྱེད་པ་ནི་ང་ཚོའི་

འཚོ་བའི་ཁོད་ཀྱི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་དོན་དག་གལ་ཆེན་ཞིག་

ཡིན།  

དཔེ་ཀོག་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ནི་སོྤ་སྣང་ལན་པའི་

ལོངས་རྒྱུ་ཐེངས་གཅིག་དང་འད་བར།   ང་ཚོ་ངོ་མཚར་བའི་

ཕི་རོལ་གི་འཇིག་རེན་ལ་ལྟད་མོར་ཁིད་པ་དང་ཆབས་ཅིག   

སར་མཐོང་མ་མྱོང་བའི་བྱ་དངོས་གསར་བ་མང་བོ་ཞིག་ངོ་

སྤོད་བྱེད་ཅིང་།   ལེ་བར་སོང་གིས་ཆོད་པའི་ས་ཆ་དུ་མ་ཞིག་

གི་གནས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་དཔེ་ཀོག་བྱས་པར་བརེན་ནས་

གསལ་བོར་ཤེས་ཐུབ།

དཔེ་ཀོག་གི་ཁོད་ནས་ང་ཚོས་ད་དུང་འདས་པའི་ལོ་ངོ་

སོང་ཕྲག་དུ་མའི་ཡར་སོན་གི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཤེས་ཐུབ་ཅིང་།   

ཁད་པར་དུ་རང་རེའི་མེས་པོ་དག་གི་བ་ན་མཐོ་བའི་མཛད་

རེས་དག་མིག་ལམ་དུ་གཟུགས་ཅན་བཞིན་དུ་འཆར་ནུས་ཏེ།  

རང་ཅག་གི་མུན་སེལ་སོྒན་མེ་ལྟ་བུའི་སོབ་དཔོན་ཐོན་མི་གཙོ་

བྱས་པའི་སོན་བྱོན་ལོ་པཎ་དུ་མས་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁད་དུ་

བསལ་ནས་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་ཇི་ལྟར་སྦངས་བརྩོན་བྱས་ཚུལ་

དང་།    ང་ཚོ་ཕི་རབས་པ་དག་ལ་རི་བོའི་གཏོས་དང་མཉམ་

པའི་བསན་བཅོས་མང་བོ་ལོངས་སྤོད་དུ་བསྩལ་པའི་བྱུང་བ་

རྣམས་ཀྱང་དཔེ་ཀོག་ལ་བརེན་ནས་རེ་རེ་བཞིན་ཡིད་ལ་དན་

པར་བྱེད་དོ།།

དཔེ་ཀོག་བྱེད་པ་དེ་ད་དུང་ངོ་མཚར་ལན་པའི་གོག་

བརྙན་ཞིག་ལ་ལྟ་བའི་དཔེར་ཡང་འོས་ཏེ།   དེས་འཚོ་བའི་གྲུ་

ཟུར་རེ་རེ་ན་ཡོད་པའི་ཆེས་རྒྱུན་ལན་གི་བྱ་དངོས་དག་གསོན་

ཉམས་ལན་ལ་ཡིད་དབང་འཕོྲག་པའི་ཚིག་གི་སྦོར་བར་

བརེན་ནས་ངོ་སྤོད་བྱེད་པ་དང་།  ང་ཚོ་འཚོ་བར་ཟབ་ཞུགས་

དང་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་པར་གཞན་གིས་ཚབ་བྱེད་མི་ནུས་པའི་རྒྱུ་

ཆ་འདོན་སྤོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ཅིང་།    ད་དུང་ང་ཚོས་འཚོ་བ་

གསར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་འདུན་པ་གསོ་སྐྱོང་དང་།  མ་འོངས་པར་

སྙན་པའི་ཚིག་གི་སོྦར་བ་ལ་བརེན་ནས་དངོས་ཡོད་འཚོ་བ་

ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་ནུས་པའི་རྩོམ་མཁན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་རྨི་

ལམ་ཡང་རྨི་རུ་གཞུག་ཐུབ།  

དའེ་ིཕརི།   དཔ་ེཀགོ་བྱ་རྒྱུ་ན་ིང་ཚརོ་མཚནོ་ན་ཆསེ་སྤ་ོསྣང་

ལན་པ་ཞགི་དང་ཆསེ་རནི་ཐང་ལན་པའ་ིདནོ་བྱ་གལ་ཆནེ་ཞགི་

ཡནི་ན།ོ།

མེ ་ཏོག ་གི ་འཛུམ་ཆུང་གོལ ་

ཞིང་།   ཁུ་བྱུག་གིས་གསུང་སྙན་སྒོག་

པའི་དུས་ཚིགས་དེར། ཁེད་དང་

ངེད་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཛོམས་ལ་

འོ ་ཆུ་ལྟ་བུའི ་མཐུན་སྒིལ་གི ་ལག་

རང་མཉམ་དུ་སྦེལ་ནས་རིག་པའི་

སྐྱེད་ཚལ་འདི་རུ་ཤེས་བྱའི་གནས་

ཁ་བྱང་འབི་མཁན།  

•རྟ་རློ•

པར་ལེན་མཁན།

•རིན་ཆེན་རློ་རེ•
ཨང859པ།

བྱ་དགའ་ཨང་དང་པློ་ཐློབ་མཁན།

ཚེ་རིང་དབང་མློ།  མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་མི་རིགས་མཐོ་རིམ་སོབ་འབྲིང་གཉིས་

པའི་མཐོ་གཅིག་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ།

བྱ་དགའ་ཨང་གཉིས་པ་ཐློབ་མཁན།

བླློ་བཟང་སྒྲློལ་དཀར།  མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་མི་རིགས་མཐོ་རིམ་སོབ་འབྲིང་

གཉིས་པའི་མཐོ་གཅིག་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ།

ནློར་འཛིན་དཔལ་མློ། མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབྲིང་དང་

པོའི་དམའ་འབྲིང་གཉིས་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ།

བྱ་དགའ་ཨང་གསུམ་པ་ཐློབ་མཁན།

ལྕགས་ཐར་རློ་རེ། མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཁི་ཀ་རོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སོབ་གྲྭའི་དམའ་

འབྲིང་གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ།

པདྨ་སངས་རྒྱས། མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རོང་དབྱི་ཧྥུ་མི་རིགས་སོབ་འབྲིང་གི་ལོ་

རིམ་དགུ་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

བསམ་འགྲུབ། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་བསང་ཆུ་རོང་བོད་རིགས་སོབ་འབྲིང་གི་མཐོ་འབྲིང་

གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ།

རྟིང་སྐུལ་བྱ་དགའ་ཐློབ་མཁན།

བཀ་ཤིས་ལྷ་མློ། མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་མི་རིགས་མཐོ་རིམ་སོབ་འབྲིང་གཉིས་

པའི་མཐོ་གཅིག་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

དཔལ་ཐར་འབུམ། མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབྲིང་གི་དམའ་

འབྲིང་གཉིས་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅིག་པ།

རྒྱལ་མཚན་ཆློས་གགས། ལྷ་ས་སབོ་འབྲངི་དྲུག་པའ་ིལ་ོརམི་དགུ་པའ་ིའཛནི་གྲྭ་གཉསི་པ།

ཆློས་མཚོ། མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སོབ་གྲྭའི་ལོ་རིམ་དྲུག་

པའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ།   

ཀུན་དགའ་རྒྱལ། མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཁི་ཀ་རོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སོབ་གྲྭའི་དམའ་

འབྲིང་དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ།   

                           《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》རློམ་སྒྲིག་ཁང་ནས།

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་གུང་ཧོ་རོང་མཚོ་སོན་པོ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སོབ་གྲྭའི་

ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ། 

 •ལྷ་མློ་འཚ•ོ

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་

ཞིན་ཧེ་རོང་

མི་རིགས་

བཅའ་སྡོད་

ཆ་ཚང་སོབ་ཆུང་

དང་པོ། 

•བྱམས་པ་སྐིད• 

མཚ་ོསནོ་ཞངི་ཆནེ་ཀསོ་ནན་རངོ་མ་ིརགིས་སབོ་འབྲངི་ག་ི

དམའ་འབྲངི་གསུམ་པའ་ིའཛནི་གྲྭ་ལྔ་པ།  

•བསློད་ནམས་སྒྲློལ་མ•

ཀུན་ལ་བརྩོན་པ་བྱས་མྱོང་ཡང་།  དེ་རིང་ལིད་ཏིག་ཏིག་གི་ལེགས་སྐྱེས་ཤིག་བསྣམས་ནས་གེས་དགོས་བྱུང་།

མ་ཡུམ་སོབ་གྲྭ་ལགས།  བདེ་མོ་བྱོས།   ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་དགོད་སྒ་ཡོད་ན། གེས་བྲལ་གི་སྐྱོ་སྡུག་ཡོད་པ་འཇིག་རེན་གི་ཆོས་

ཉིད་ཡིན་པས།  ཁེད་ཀྱིས་བརྩེ་བའི་མཆི་མ་འདོར་མི་དགོས།   ཁེད་ཀྱིས་ང་ཚོ་བྱིས་པ་པྲ་ཆལ་ཞིག་ནས་བིྱས་པ་བོ་ལན་ཞིག་

དང་ཡ་རབས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་ལ།  མ་འོངས་འདུན་མ་མངོན་འགྱུར་ཡོང་ཆེད་དབྱར་དགུན་སོན་དཔིད་ཀྱི་གང་ངར་དང་ཚ་

སྡུག་ལ་མི་སྐྲག་པའི་བྱིས་པ་སྙིང་སོབས་ཅན་ ཞིག་ཏུའང་བསྒྱུར།  དེ་བཞིན་བུ་མོ་ང་ཡང་

ཁེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཅི་ཡང་བསྒྲུབ་མི་ཐུབ་ པ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན།  བདག་གིས་

ནུས་པ་དང་བརྩེ་བ་ཡོད་རྒུ་བཏོན་ ནས་ཁེད་ཀྱི ་མཛེས་སྡུག་དང་

བྱམས་བརྩེ་དེར་སྙན་ཚིག་གི་ལམ་ ནས་བསགས་བརོད་བྱ་སིད།   

མ་ཡུམ་སོབ་གྲྭ་ལགས།   བདེ་ མོ་བྱོས།    འདས་ཟིན་པའི་ལོ་ཟླ་

དེ་དག་ནི། ང་ཚོས་ནམ་ཡང་བརེད་ དཀའ་ཞིང་མི ་ཚེའི ་ཕིར་དན་

ཉག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ།  ཁེད་དང་ མཉམ་དུ་ལོ ་ཟླ ་མང་བོ ་ཕར་ལ་

བསྐྱལ་པའི་དེ་རིང་།  ད་གཟོད་ཅི་ཞིག་ནི་ འཛོམས་དུས་ཀྱི་དགའ་སྤོ་དང་།  གེས་

དུས་ཀྱི་སྐྱོ་སྡུག་ཡིན་པ་གསལ་བོར་རོགས་པར་མ་ཟད།  རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེའི་དམིགས་ཡུལ་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་བོར་རོགས་སོང་།

  མ་ཡུམ་སོབ་གྲྭ་ལགས། བདེ་མོ་བྱོས། མ་འོངས་པའི་མི་ཚེ་ཡི་བཞུད་ལམ་རིང་མོའི་ཁོད་དུ།  གདུག་རྩུབ་ཀྱི་དགུན་ཟླ་རིང་མོ་

དང་དཀའ་ཁག་གང་མང་ལ་འཕྲད་སིད་མོད།  འོན་ཀྱང་ངས་དེ་ལ་སེམས་ཁལ་གཏན་ནས་བྱ་མི་སིད།  རྒྱུ་མཚན་ན་ིང་ལ་ཁདེ་ལྟ་

བུའ་ིསྤབོས་པ་སྩལོ་མཁན་ཞགི་ཡདོ་པས་ཡནི་ལ། ངས་ཀྱང་མ་ིཚའེ་ིལམ་ཁ་ར་ེར་ེནས་ཁདེ་ཀྱ་ིབཀའ་དནི་སྙངི་དབུས་སུ་བཅངས་ཏ་ེཡདོ་

ཚད་ལ་འབད་འབུངས་བྱ་ངསེ་ས།ོ།               



བར་མཚམས་རྩོམ་སྒིག་པ།
རྟ་མགིན་རློ་རེ།

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒིག་པ།
ཕྱུག་འཚོ་སྐིད།

ཁ་མཚར་ཀློག་པ་།
གངས་རགི་མཁས་ཅན།

ལ་ོརྒྱུས་སབོ་ཁདི་སངེ་། དག་ེ

རྒན་གིས་བཀ་ཤིས་ལ“ཁོད་ཀྱིས་

ཝུའུ་ཙ་ིཐནེ（武则天）མ་ིཇ་ིའད་

ཞགི་ཡནི་པ་ཨ་ེཤསེ”ཞསེ་དསི་པ་ན། 

བཀ་ཤིས་ཀྱིས“ཝུའུ་ཙི་ཐེན་

གངས་རགི་མཁས་ཅན་ཞགི་ཡནི་ཁ་ོ

ཐག་རདེ”ཅསེ་ལན་བཏབ། 

དགེ་རྒན་གིས“ཅིའི་ཕིར”ཞེས་

དསི།

བཀ་ཤིས་ཀྱིས“ལྔ་ལས་བརྒལ་

ཚེ ་ཡར་འཕར（过五则添）

དགསོ་ཏ།ེ མངི་འད་ིལ་བརགས་ན། 

བཞི་དོར་ལྔ་འཕར་གསར་གཏོད་

བྱེད་མཁན་གི་གངས་རིག་མཁས་

ཅན་ད་ེཡནི་པ་ཐག་ཆདོ་རདེ”ཟེར།

ཡ་ིག་ེདཀར་དྲགས།

སབོ་གྲྭ་གལོ་ནས་བཀ་ཤསི་ཁམི་

ལ་ཐནོ་མ་ཐག ཨ་ཕ་ལ“ཨ་ཕ། ལ་ི

པའེ་ཡིས་བྲིས་པའི་ཡི་གེ་ཧ་ཅང་

དཀར ་ པོ ་ཡིན ་པའི ་རྒྱུ ་མཚན་

ཅ”ིཞསེ་དསི། 

ཨ་ཕས་ཧ་མ་ག་ོབར། “སུས་ལ་ི

པའ（ེ李白）ཡསི་བྲསི་པའ་ིཡ་ིག་ེ

ཧ་ཅང་དཀར་པ་ོརདེ་ཟེར”ཞསེ་དསི་

པ་ན།

བཀ་ཤིས་ཀྱིས“སྐད་ཡིག་སོབ་

ཁདི་སྐབས་སུ། དག་ེརྒན་གསི་ལ་ིཔའ་ེ

ཡ་ིཡ་ིག་ེདཀར་དགས（字太白）

ཟེར”ཞསེ་ལན་བཏབ། 

ཁློ་ལ་རློགས་བེྱད།

བཀ་ཤསི་ཀྱསི“ཨ་ཕ། ཁདེ་ཀྱསི་

ང་ལ་སོར་ལྔ་བྱིན་ཆོག་གམ”ཞེས་

བཤད།  

ཨ་ཕས“སོར་ལྔས་ཅི་ཞིག་བྱ་

རྩསི་ཡནི”ཞསེ་དསི་པ་ན།  

བཀ་ཤསི་ཀྱསི“ངས་ད་ས་ོམ་མ་ི

ཞིག་གིས་ལམ་འགམ་དུ་དུས་ཡུན་

རིང་བོར་འུར་རྒྱག་བཞིན་པ་མཐོང་

བྱུང་། འུ་གཉསི་ཀྱསི་ཁ་ོལ་རགོས་

རམ་བྱདེ”ཅསེ་བཤད། 

ཨ་ཕས“ངོ་མ་བྱམས་སྙིང་རེ་

ལན་པའི་བྱིས་པ་ཞིག་རེད་ཨང་། 

ཁསོ་འུར་རྒྱག་དནོ་ཅ་ིརདེ”ཅསེ་དསི་

པ་ན། 

བཀ་ཤིས་ཀྱིས“ཁོས་མངར་

བྱུགས་སྐྱུ་རུ་རའི་བསར་ཕྲེང་གཅིག་

ལ་སརོ་གསུམ་ཡནི། བསར་ཕྲངེ་

གཉིས་ལ་སོར་ལྔ་ཡིན་ཟེར་ཀྱིན་

འདུག”ཅསེ་བཤད།

ར་ིལམ་རིས་ན་གསལ་བློར་

མཐློང་ཐུབ།

དགངོ་མརོ། ཨ་ཕ་ཉལ་དུས་ཤལེ་

མགི་འཕུད་རྒྱུ་བརདེ་སངོ་། བཀ་ཤསི་

ཀྱིས་མཐོང་རེས“ཨ་ཕས་ཤེལ་མིག་

གནོ་ནས་གཉདི་དནོ་ཅ”ིཞསེ་དསི།

ཨ་མས“ཤེལ་མིག་གོན་ནས་

གཉདི་ན། རྨ་ིལམ་རྨ་ིསྐབས་གསལ་

བརོ་མཐངོ་ཐུབ”ཅསེ་བཤད།

གབ་ཚིག
（སིལ་ཏོག་རིགས་ཤིག）

1.ལུས་ལ་ལྭ་ལང་གོན། །ཁོག་པ་

ཆུ་ཡིས་ཁེངས། །བྱིས་པ་མང་བཙའ་

ཞིང་། །ཚང་མ་གདོང་ནག་ཡིན། །

2.གསེར་གི་ར་བུམ་ཆུང་བ་རུ། ། 

གསེར་གི་ཆུ་ཚོད་གང་ཆག་ཡོད། ། 

གསེར་གི་ཆུ་ཚོད་ཟོས་པ་ན། །མུ་

ཏིག་དཀར་པོ་བསྐྱུག་པར་བྱེད། །

རིག་སློབས་འཇལ་བ་།
མི་ཞིག་གིས་ཞི་ལ་དང་བྱ་ཕོ། 

འབྲས་བཅས་ཁེར་ནས་ཆུ་བོ་བརྒལ་

རྩསི་ཡདོ། ཆུ་བ་ོབརྒལ་བྱདེ་ཀྱ་ིགྲུ་ཧ་

ཅང་ཆུང་བས། ཐངེས་གཅགི་ལ་ཞ་ིལ་

དང་། བྱ་ཕ།ོ འབྲས་བཅས་ལས་གཅགི་

མ་གཏགོས་འཁརེ་མ་ིཐུབ། འནོ་ཀྱང་། 

མ་ིམདེ་དུས། ཞ་ིལས་བྱ་ཕ་ོབཟའ་སདི་

ཅངི་། བྱ་ཕསོ་འབྲས་བཟའ་སདི། ད་ེ

བས། ཁདོ་ཀྱསི་ད་ེདག་བད་ེབག་ངང་

ཆུ་བ་ོབརྒལ་ཐུབ་པར་མ་ཟད། གྲུ་

གཏོང་ཐེངས་ཆེས་ཉུང་བའི་ཐབས་

བཀལོ་ཞགི་འཐནེ་ཐུབ་བམ།

མཚོ་སོན་ཟི་ལིང་།

• རེབ་མྱུག་གིས་བསྒྱུར •

གབ་ལན།

1. ཞ་ིཀྭ    2.ཚ་ལུ་མ།

རགི་སྟློབས་འཇལ་བ།

ཆསེ་ཉུང་མཐའ་ཡང་ཐངེས4ལ་

ཆུ་བརོ་བརྒལ་དགསོ། ཐངེས1པར། བྱ་

ཕ་ོཁརེ་ནས་ཆུ་བརོ་བརྒལ་རསེ། ལག་

སངོ་དུ་ཕརི་ལགོ་དགསོ། ཐངེས2པར། 

ཞ་ིལ་ཁརེ་ནས་ཆུ་བརོ་བརྒལ་རསེ། བྱ་

ཕོ་ཁེར་ནས་ཕིར་ལོག་དགོས། 

ཐངེས3པར། འབྲས་ཁརེ་ནས་ཆུ་བརོ་

བརྒལ་རསེ། ལག་སངོ་དུ་ཕརི་ལགོ་

དགསོ། ཐངེས4པར། བྱ་ཕ་ོཁརེ་ནས་

ཆུ་བརོ་བརྒལ་དགསོ་ས།ོ།


