
སེམས་གཏམ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ལགས།

ཐེངས་ཤྲིག་གྲི་རྲི་མྩོའྲི་སྩོབ་ཁྲིད་སྐབས་སུ་འདུག་གྩོགས་ཀྲིས་ངའྲི་ཁེ་གྲི་ཕྩོགས་སྩོང་ནས་ཁ་རྩོག་ཏུ་

སྔུན་གལ་གྲི་སྩོབ་གྩོགས་བུ་མྩོ་ཞྲིག་གྲི་སྐྲ་བེགས་པ་དང་། བུ་མྩོ་དེས་ཤེས་རེས། མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་སྐྲ་འབེག་

མཁན་དེ་ང་རེད་ཟེར་ནས་དགེ་རྒན་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱས་པ་རེད།   ངས་ཇྲི་ལྟར་དག་སེལ་བྱས་ཀང་འདུག་

གྩོགས་སྩོབ་སྦྩོང་ལ་བཟང་བས། དགེ་རྒན་ངའྲི་སྐད་ཆར་མྲི་རྩོམ་པར་མ་ཟད། ད་དུང་ང་རང་གཞུང་སྒྲུབ་

ཁང་དུ་བྩོས་སྩོང་ནས་གཤེ་གཤེ་ཚ་ནན་ཞྲིག་བཏང་བྱུང་།  སེམས་གཏམ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ལགས།  ང་ལ་དེ་

ལྟར་མ་ཉེས་ཁག་གཡྩོགས་བྱས་བྱུང་བས་ངས་ཇྲི་ལྟར་བྱས་ན་བཟང་ངམ།  

                                                        ཞེས་རྫི་ལུང་ཐང་སེ་བའྫི་སློབ་མ་རྟ་ཁློ་ནས།  

སྩོབ་གྩོགས་རྟ་ཁྩོ་ལགས།  

    བྱ་བ་ཆུང་ངུ་དེ་ལྟ་བུ་ཞྲིག་གནད་དྩོན་ཞྲིག་ལ་བརྲི་རྲིན་མྲི་འདུག་པས། སེམས་སྡུག་མ་བྱེད།  འདྲི་

ནྲི་དྩོན་དག་ཅྲིག་མ་རེད་ཅེས་རང་སེམས་རང་གྲིས་གསྩོས་ཏེ་བསྡད་ཆྩོག

    དྩོན་དངྩོས་སུ་མྲི་ཚེའྲི་བརྒྱུད་རྲིམ་ཁྩོད།  གྩོ་ནྩོར་དང་ཁག་གཡྩོགས་སྩོགས་ལ་འཕད་རྒྱུ་ནྲི་གཡྩོལ་

ཐུབ་པ་ཞྲིག་མྲིན་ཏེ།  ཁྩོད་ཀྲིས་སུང་རྒྱལ་རབས་ཀྲི་མཁས་དབང་ཆེན་མྩོ་སུའུ་ཏུང་ཕའྩོ་ཞེས་པའྲི་མཚན་

སྙན་དེ་ཐྩོས་ཨེ་མྩོང་།  ཁྩོང་ལ་ཐེབས་པའྲི་མ་ཉེས་ཁག་གཡྩོགས་ནྲི་མཛུབ་མྩོས་བགང་དཀའ་ཞྲིང་། གྩོང་

མ་དང་བྩོན་ཆེན་ཚོས་གྩོ་ལྩོག་བྱས་ཏེ།  ཐེངས་མང་བྩོ་ཞྲིག་ལ་གནས་དབྱུང་བཏང་ནས་ལག་གྲི་དབང་

ཆ་ཕྩོགས་པ་དང་།  ཐ་ན་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་གཅར་རྡུང་ཡ་ང་བ་བྱས་ཤྲིང་།  ད་དུང་ཡུལ་མཐའ་

འཁྩོབ་ཏུ་རྒྱང་ཕུད་དུ་བཏང་ཡང་། འྩོན་ཀང་ཁྩོང་གྲི་འདུན་མར་གཡྩོ་འགུལ་ཨེན་ཙམ་ཡང་མ་ཐེབས་

པར་མུ་མཐུད་དུ་རྒྱང་རྲིང་བའྲི་ཕུགས་འདུན་དང་བྩོ་དཀེལ་ཆེན་པྩོ་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་པས། ཕྲིས་སུ་མྲི་

སེམས་སྒུལ་ཅྲིང་བྩོ་སྩོབས་ཆེ་བའྲི་སྙན་ངག་འབྩོར་ཆེན་ཞྲིག་བྲིས་པ་རེད། དེང་སང་། ཁྩོང་ལ་གྩོ་ལྩོག་

བྱེད་མཁན་གྲི་གྩོང་མའམ་བྩོན་ཆེན་དེ་དག་མྲི་རྣམས་ཀྲིས་སྔ་མྩོ་ནས་གཏྲིང་བརེད་དུ་སྩོང་འདུག་

ནའང་། སུའུ་ཏུང་ཕའྩོ་ཡྲི་མཚན་སྙན་དང་ཁྩོང་གྲིས་གསར་རྩོམ་གནང་བའྲི་སྙན་ངག་རེ་རེ་རྩོ་ལ་རྲི་མྩོ་

བརྩོས་པ་བཞྲིན་རེས་རབས་པས་སེམས་ངྩོགས་སུ་བཟུང་སེ་བརྒྱུད་སེལ་བྱེད་བཞྲིན་ཡྩོད་པ་རེད། 

སུའུ་ཏུང་ཕའྩོ་ཡྲི་དཀེལ་ཆེ་ཞྲིང་སྤྩོ་སྣང་ལྡན་པའྲི་མྲི་ཚེའྲི་ལྟ་བ་དེར་ང་ཚོས་མྲིག་དཔེར་འཛིན་འྩོས་

ལ།  གལ་ཏེ་གྩོ་ལྩོག་ཐེབས་རེས།  དག་སེལ་བྱེད་ཆྩོག་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཕྲིན།  ཞེ་ལྩོད་ལ་ཕབ་སེ་དགེ་རྒན་དང་

སྩོབ་གྩོགས་ཚོར་རྒྱུ་མཚན་བརྩོད་ཆྩོག་ཅྲིང་།  གལ་ཏེ་དག་སེལ་བྱེད་དཀའ་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་གཤྲིས།  བསམ་

གཟས་ནས་དེ་ནྲི“བྩོ་སྦྩོང”ཐེངས་ཤྲིག་ཏུ་བརྲིས་ཏེ། རང་ཉྲིད་ཀྲི་སེམས་ཁམས་དེ་སྔར་ལས་དཀེལ་

ཡངས་པ་ཞྲིག་ཏུ་གཏང་དགྩོས་པ་དང་། དུས་མཉམ་དུ་སྩོབ་སྦྩོང་སེང་ཧུར་ཐག་གྲིས་གྩོང་འཕེལ་དུ་

བཏང་ནས། སྩོབ་གྩོགས་ལ་འགྲིག་མཐུན་དང་དགེ་རྒན་ལ་བརྲི་བཀུར་ཡྩོད་པ་སྩོགས་ལག་ལེན་དངྩོས་

ཀྲི་སེང་ནས། རང་ཉྲིད་ནྲི་ཁྩོ་ཚོས་བསམ་བཞྲིན་པའྲི་མྲི་དེ་ལྟ་བུ་ཞྲིག་མྲིན་པ་ར་སྤྩོད་བྱ་དགྩོས།  

སྐབས་རེར་དགེ་རྒན་དང་སྩོབ་གྩོགས་ཚོས་ཁྩོད་ཀྲི་ངྩོར་བལྟས་ནས་སྐད་ཆ་ཅྲི་ཡང་མྲི་བཤད་

ནའང་སེམས་ནང་ནས་ཁྩོད་ལ་བཟུང་བའྲི་ལྟ་ཚུལ་སྔ་མྩོ་ནས་བསྒྱུར་ཡྩོད་པའྲི་སྐབས་ཀང་མཆྲིས།  དུས་

དེར་ཁྩོད་ལ་ཐེབས་པའྲི་མ་ཉེས་ཁག་གཡྩོགས་དེ་ཡང་རང་ཤུགས་

ཀྲིས་ཞྲི་བར་གདྩོན་མྲི་ཟའྩོ།།                                                     

1.ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྲི་རྲི་མྩོ་མཁན་པྩོ་ཝུའུ་ཏའྩོ་ཙི་ཆུང་དུས་

ནས་ཕ་མ་གཉྲིས་ཚེ་ལས་འདས་

སབས།  བྱྲིས་པའྲི་དུས་ནས་

འཁམ་ཉུལ་གྲི ་འཚོ ་བ ་རྩོལ །  

ཉྲིན་ཞྲིག་ལ།  ཁྩོ་རང་དགྩོན་

རྲི ང ་ ཞྲི ག ་ བ རྒྱུ ད ་ ན ས ་ འ གྩོ ་

སྐབས།  གྲྭ་པ་རྒན་པ་ཞྲིག་གྲིས་

གང་ངྩོས་སུ་ལྡེབས་རྲིས་ཤྲིག་

འབྲི་བཞྲིན་པ་མཐྩོང་ནས་ཁ་རྩོག་གེར་ཉེ་གན་དུ་ཕྲིན་ཏེ་བལྟས།  

2.མ་བསམས་ས་ནས་བལྟས་ཀྲིན་བལྟས་ཀྲིན་ཡྲིད་སེམས་

དབང་མེད་དུ་བཀུག་སེ།  བཀེས་

སྐྩོམ་དང་ངལ་དུབ་ཀང་བརེད་

འདུག  གྲྭ་པ་རྒན་པ་དེས་ཝུའུ་

ཏའྩོ་ཙི་རྲི་མྩོའྲི་ནང་ཟུག་འདུག་

པ་མཐྩོང་ནས་སེམས་སུ“བྱྲིས་པ་

འདྲི ་སྐེད་སྲིང་བྱས་ན་འཇྩོན་

ཐང་ལྡན་པ་ཞྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཁྩོ་

ཐག་རེད”ཅེས་སྙམ་ནས་རང་གྲི་སྩོབ་མར་ཉར་རྒྱུའྲི་སེམས་ཐག་

བཅད།

3.དང་ཐྩོག་གྲྭ་པ་རྒན་པྩོས་

ཁྩོ་ལ་ཆུ་ཐྲིགས་འབྲི་རྒྱུ་སྩོབ་ཏུ་

བཅུག  སྩོབ་མགྩོ་བརམས་མ་

ཐག་ཝུའུ་ཏའྩོ ་ཙི ་ལ་སྤྩོ ་སྣང་

ཆེན་པྩོ་འདུག་མྩོད།  དུས་ཡུན་

རྲིང་ཙམ་འགྩོར་རེས་དང་ཐྩོག་

གྲི་སྤྩོ་སྣང་རྲིམ་བཞྲིན་ཉམས་ཏེ།  རྒྱུན་པར་དགེ་རྒན་ལ“ངས་ནམ་

ཞྲིག་ལ་གཙང་བྩོ་དང་རྒྱ་མཚོ་བྲི་དགྩོས་སམ”ཞེས་དྲིས། 

4.གྲྭ་པ་རྒན་པྩོས་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་སྐད་ཆ་ཅྲི་ཡང་མྲི་བཤད་པར་

ཤྲིང་སྒམ་ཞྲིག་གྲི་ཁ་ཕེ་བ་དང་།  

ཤྲིང་སྒམ་ནང་དུ་ཁྩོ་རང་ཉྲིད་

ཀྲིས་བྲིས་པའྲི་རྲི་མྩོའྲི་མ་གདན་

གྲིས་བཀང་འདུག་ལ།  རྲི་མྩོ་དེ་

དག་ཆུ་ཐྲིགས་མྲིན་ན་རབས་

ཕེང་ཡྲིན་འདུག དེ་ནས་ཁྩོང་

གྲིས་ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་ངང་

བཤད་རྒྱུར“བརྩོན་པ་ཆེན་པྩོའྲི་རྒྱུན་མ་བསྐངས་ན་གཙང་བྩོ་འབྲི་

རྒྱུ་དཀའ་མྩོ་ཡྲིན ”ཞེས་བཤད།  

5.ཝུའུ་ཏའྩོ་ཙིས་དགེ་རྒན་གྲི་

རྲི་མྩོའྲི་མ་གདན་དེ་དག་མཐྩོང་

རེས།  དགེ་རྒན་གྲི་བརྩོན་པ་དེར་

ཁྩོ་རང་ཧ་ལས་ཤྲིང་།  དཀའ་

སྤྱད་ཧུར་བརྩོན་གྲིས་རྲི་མྩོ་བསབ་

རྒྱུའྲི་སེམས་ཐག་བཅད།  དེ་ནས་

བཟུང་ཝུའུ་ཏའྩོ་ཙིས་གཉྲིད་ཆག་ཟས་བརེད་སྒྩོས་གཙང་བྩོ་དང་

མཚོ་ཁར་སྩོང་ནས་ཆུ་རྲིས་དང་མཚོ་རབས་ཀྲི་འགྱུར་ལྡྩོག་ལ་

བརྟག་ཞྲིབ་བྱས།

6.ལྩོ་ངྩོ་གསུམ་འགྩོར་རེས།  ཝུའུ་ཏའྩོ་ཙིའྲི་རྲི་མྩོའྲི་འབྲི་རལ་

ཡང་མཐྩོ་རུ་ཕྲིན་ཏེ།   དགྩོན་

རྲིང་གྲི་འདུ་ཁང་རྒྱབ་ཏུ“གཙང་

བྩོ་ལང་ལྩོང་དུ་འཕྱུར་བའྲི་རྲི་

མྩོ”ཞེས་པའྲི་ལྡེབས་རྲིས་ལེགས་

འགྲུབ་བྱུང་།  བན་དེ་ཞྲིག་གྲིས་

རྲི་མྩོ་དེ་མཐྩོང་རེས།  དངངས་

འཚབ་ལངས་ཏེ“མ་བཟང་ཐལ།  

གནམ་གྲི་གཙང་བྩོའྲི་རགས་ཁ་

ཤྩོར་འདུག”ཅེས་འུར་བརྒྱབ།  

7.མྲི་རྣམས་ཚུར་བརྒྱུགས་འྩོངས་ཏེ་ཅྲིག་བལྟས་པ་ན།  འདུ་

ཁང ་ནང ་དུ ་རྒྱ ་མཚོས ་དག ་

རབས་འཕྱུར་བཞྲིན ་པ་དང་

མཚུངས་ལ།  རབས་ཀྲི་ཟེགས་མ་

ནྲི་དང་ཐད་དུ་མྲི་རྣམས་ཀྲི་སེང་

དུ་འཕྩོ་ནས་འྩོང་བཞྲིན་པ་དང་

དབྱེར་མ་མཆྲིས།  ཝུའུ་ཏའྩོ་ཙིས་

ཁད་འཕགས་ཀྲི་རྲི་མྩོ་འབྲི་རལ་

དང་ཞུམ་མེད་ཀྲི་སྙྲིང་སྩོབས་ལ་བརྟེན་ནས“རྲི་མྩོ་མཁན་པྩོ”ཞེས་་

པའྲི་གཟྲི་བརྲིད་ཀྲི་མཚན་སྙན་བངས་པ་རེད།           

      

ཞེས་སེམས་གཏམ་རློམ་སྒྫིག་པ་ནས། 

པར་ངོས་འདིའི་རོམ་སྒིག་པ། •མཁའ་འབུམ་ཡག•  མཚོ་སྔྩོན་ཟྲི་ལྲིང་། • ཨ་འབུམ་གྫིས་བསྒྱུར • 



ཡབ་ཆེན་གྲིས་ང་ལ་གནང་བའྲི་སྐབས་སུ། ཉྲིན་བཞྲིན་སྩོབ་

གྩོགས་རེ་ཁྲིམ་དུ་མགྩོན་འབྩོད་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་ང་ཁྩོ་ཚང་ལ་

འཚམས་འདྲིར་འགྩོ་བར་སྐུལ་གྲིན་ཡྩོད་ཅྲིང་། དེ་ལྟར་ན་རྲིམ་གྲིས་

ཁྩོ་ཚོར་འདྲིས་པར་འགྱུར་ངེས་རེད། གཟའ་ཉྲི་མའྲི་ཉྲིན། ངས་ཨྩོ་ཏྲི་

ཉྲི་དང་མཉམ་དུ་སྤྩོ་འཆམ་ལ་འགྩོ་བར་ག་སྒྲིག་བྱས། ཁྩོ་ནྲི་གྩོན་

ལྭར་དང་དྩོད་ནན་མྩོ་བྱེད་ཅྲིང་། རྲི་ལྩོ་ཞྲི་ལ་ཕག་དྩོག་བྱེད་ཀྲིན་

པའྲི་བྱྲིས་པ་དེ་རེད། དེ་རྲིང་ཁཱ་ལའྩོ་ཧྥེ་ངེད་ཚང་ལ་སེབས་བྱུང་། ཁྩོ་

ནྲི་སྲིལ་ཚོང་ཁང་གྲི་སྦྲིན་བདག་གྲི་བུ་སེ། གཟུགས་ཕ་ཞྲིང་རྲིང་ལ། 

སྣ་རེ་ནང་དུ་གུག་ཅྲིང་མྲིག་ཟུང་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་དང་།  གཡྩོ་སྒྱུ་ཆེ་

ཞྲིང་ནམ་རྒྱུན་ག་ས་གང་དུ་ཅྲི་ཞྲིག་སྔྩོག་འཚོལ་བྱེད་པར་དམྲིགས་

པ་ལྟར་ཡྩོད་པ་དེ་རེད། ཁྩོ་ནྲི་ཧ་ཅང་གཞན་དང་མྲི་མཚུངས་པ་

ཞྲིག་རེད་དེ། ལས་རྒྱུ་ཅྲི་ཡང་མ་བྱུང་ཚེ་ཁུག་མའྲི་ནང་གྲི་སྒྩོར་མྩོ་

བངས་ཏེ་བརྲི་བར་བྱེད། ཁྩོས་མཛུབ་རེ་ནས་སྒྩོར་མྩོའྲི་གངས་ཀ་

རྲིས་རྒྱག་ཐུབ་ཅྲིང་། སྒྱུར་རྲིས་རྲི་སྐབས་སྒྱུར་རྲིས་རེའུ་མྲིག་མ་

བཀྩོལ་ཡང་ཆྩོག ཁྩོ་རང་སྒྩོར་མྩོ་འཚོལ་བར་མཁས་པས། སྩོབ་གྲྭའྲི་

གསྩོག་ཉར་དངུལ་ཁང་དུ་དངུལ་བདག་ཐྩོ་འགྩོད་བྱས་ཟྲིན། ངས་

ཚིག་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་ཐུབ་པ་ནྲི།  ཁྩོས་ཟུར་གཅྲིག་ཀང་

གཏན་ནས་བཀྩོལ་སྤྱྩོད་བྱེད་མྲི་སྲིད་ཅྲིང་། གལ་ཏེ་ཁྩོ་རང་གྲི་སྡྩོད་

གནས་ལས་ཟུར་གཅྲིག་བྩོར་བའྲི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། ཁྩོས་

གཟའ་འཁྩོར་གཅྲིག་གྲི་དུས་ཚོད་སྤྱད་ནས་ཟུར་གཅྲིག་དེ་སར་རེད་

ཐབས་བྱ་ངེས་པ་དེ་ཡྲིན། རྲི་ལྩོ་ཞྲིས་འདྲི་ལྟར་བཤད་ཀྲིན་ཡྩོད་དེ། 

“ཁྩོ་ནྲི་སྐ་ཀ་ཞྲིག་དང་འད་བར་མྲི་མཁྩོ་བ་གཅྲིག་ཀང་མྲི་འདུག  ཐ་

ན་ལྕགས་སྨྱུག་ཆག་རྩོ་དང་སྦྲགས་རྟགས་རྲིང་བ། གཟེར་ཁབ་མགྩོ་

ཆེ། པྲ་ཚིལ་བཀྩོལ་འཕྩོ་ཙམ་ཡྲིན་ཡང་བཏུས་ནས་གསྩོག་པར་

བྱེད”ཟེར། ཁྩོས་སྦྲག་རྟགས་ཉར་གསྩོག་བྱས་ཏེ་ལྩོ་གཉྲིས་ལག་ཙམ་

འགྩོར་ཡྩོད་ཅྲིང་།  སྦྲག་རྟགས་ཉར་དེབ་ནང་དུ་འཛམ་གྲིང་གྲི་རྒྱལ་

ཁབ་སྩོ་སྩོའྲི ་སྦྲག་རྟགས་བརྒྱ་ཕག་འགའ་ཉར་གསྩོག་བྱས་འདུག 

ཁྩོས་བཤད་རྒྱུར། སྦྲག་རྟགས་ཉར་དེབ་ཀྲི་ཁ་བཀང་རེས་དཔེ་ཁང་

གྲི་སྦྲིན་བདག་ལ་བཙོང་དགྩོས་ཟེར།  དཔེ་ཁང་གྲི་སྦྲིན་བདག་གྲིས་

ཀང་ཁཱ་ལའྩོ་ཧྥེ ་ཡྲིས་ནམ་རྒྱུན་བྱྲིས་པ་མང་བྩོ་ཁྲིད་དེ་དཔེ་ཁང་དུ་

ཡྩོང་ནས་དཔེ་ཆ་ཉྩོ་བཞྲིན་ཡྩོད་པར་རྐེན་བྱས་ཏེ། ཁྩོ་ལ་སྦང་གཞྲི་

འབྲི་དེབ་རེ་འགའ་རྲིན་མེད་དུ་སེར་བར་བྱེད།  ཁཱ་

ལའྩོ་ཧྥེ་ནྲི་ད་དུང་སྩོབ་གྲྭའྲི་ནང་དུ་ཉྩོ་ཚོང་

ཆུང་ངུ་རྒྱག་པར་ཡང་དགའ་སེ། ཁྩོས་

ནམ་རྒྱུན་དངྩོས་པྩོ་རག་རྲིག་དག་

གམ། རླུང་རྟའྲི་བྱང་བུ་ཁེར་ཡྩོང་

སེ་འཚོང་བའམ། ཡང་ན་གཞན་

གྲི ་དངྩོས་པྩོ ་དང་བརེ ་རེས་བྱེད་

ཀྲིན་ཡྩོད་ཅྲིང་། སྐབས་རེར་འགྩོད་

པ་སྐེས་ཏེ་སར་ཡང་རང་ཉྲིད་ཀྲི་དངྩོས་

པྩོ་ཕྲིར་ལེན་པར་བྱེད། ཁྩོས་དྩོང་ཙེ་གཅྲིག་གྲིས་

ཉྩོས་པའྲི་དངྩོས་པྩོ་གཞན་ལ་དྩོང་ཙེ་བཞྲི་བྱས་ཏེ་འཚོང་བར་

བྱེད་ཅྲིང་། ལྕགས་སྨྱུག་གྲི་རེ་མྩོས་རྩོལ་རེད་བརེས་ནས་ད་བར་དུ་

གཏན་ནས་ཕམ་མ་མྩོང་ལ། ད་དུང་ཚགས་པར་རྲིང་བ་དག་དངྩོས་

རྫས་སྲིལ་ཚོང་ཁང་གྲི་སྦྲིན་བདག་ལ་འཚོང་གྲིན་ཡྩོད།  ཁྩོ་ལ་རྲིས་

5.སྐད་ཆའྫི་བྱུང་འཕེལ་ལ་རྫིམ་པ་གསལ་བློ་

ཞྫིག་ཨེ་ཡློད།

སྤ་དང་སྤེའུ་སྩོགས་རྲིམ་གྲིས་མྲི་རུ་འགྱུར་བའྲི་གྩོ་

རྲིམ་ཁྩོད་དུ། སྐད་ཆ་བཤད་ཤེས་མྲིན་ནྲི་མྲི་རྣལ་མར་

གྱུར་མ་གྱུར་པའྲི་མཚོན་རྟགས་གལ་ཆེན་ཞྲིག་ཡྲིན་

ཡང་། སྐད་ཆ་ནྲི་གྩོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ཞྲིག་མ་ཡྲིན་པར། 

རང་ཉྲིད་ཀྲི་འཚོ་བའྲི་རྟེན་གཞྲི་དང་། ཁྩོར་ཡུག་

གནས་མལ་གྲི་ཁད་པར་ལས། སེམས་ཀྲི་འདུན་པ་

ཕྲིར་སྩོན་པའྲི་དགྩོས་དབང་དང་། ཕན་ཚུན་བར་གྩོ་

བར་སྤྩོད་པའྲི་དགྩོས་མཁྩོ་ལས། མྲི་སུ་དང་གང་ཡང་

རུང་བས་ཐྩོལ་བྱུང་དུ་སྐད་ཅྲིག་བཏྩོན་པ། མྲི་གཞན་

གྲིས་ཀང་རེས་སུ་ཟྩོས་ཤྲིང་། རྲིམ་གྲིས་ཀུན་ལ་གྩོམས་པར་བརྟེན། ཐྩོག་མའྲི་མྲིང་བར་ཤྲིན་ཏུ་ཉུང་ངུ་ཙམ་

ནས་ཁད་ཀྲིས་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་འཕེལ་ཏེ། ངག་གྲི་སྐད་ལ་ལག་བརས་རམ་བུ་བཏེགས་ཤྲིང་། མྲིང་བར་

ཐན་ཐུན་གྲིས་སྐབས་དྩོན་ཅྲི་ཡྲིན་པར་སྩོན་པར་བྱེད་སྐབས། མྲིང་དང་ཚིག་སྩོགས་ཀྲི་ཁད་པར་གཞྲི་ནས་

དབྱེ་རྒྱུ་མེད་པར་མ་ཟད། མྲིང་གཅྲིག་གྲིས་ཁད་གཞྲི་དངྩོས་པྩོ་དང་། དེའྲི་བྱ་བའྲི་འགྱུར་བ་དང་། ཁད་ཆྩོས་

སྩོགས་སྐབས་དྩོན་མང་བྩོ་སྩོན་ཞྲིང་གྩོ་དགྩོས་པ་ལ། མྲི་རྣམས་ཀྲི་བྩོ་གྩོས་ཇེ་ཞྲིབ་དང་། མྲིང་གྲི་གདགས་

ཡུལ་ལ་ངེས་པ་ཇེ་གསལ་དུ་གྱུར་པ་དང་བརྟེན་ཏེ། མྲིང་གྲི་རྣམས་གངས་དང་བྱེ་བག་ཀང་ཇེ་གསལ་དུ་

འཕེལ་ཅྲིང་། སྐད་ཆའྲི་སྦྩོར་བ་ཇེ་རྲིང་དུ་གྱུར་པ་རེད་ཀང་། དེ་ལས་མྲིང་གྲི་བྱེ་བག་གང་ཞྲིག་ཐྩོག་མར་བྱུང་

བའྲི་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་བཞེད་པ་མྲི་མཐུན་ཏེ། དབྱྲིན་ཇྲིའྲི་མཁས་པ་ཨ་ས་མེ་སུ(A•Smith)ཞེས་

པས་བྱ་བ་བརྩོད་པའྲི་མྲིང་ཐྩོག་མར་བྱུང་བར་བཞེད་པ་དང་། ཏ་ས་ཐེ་ཝར་ཏ(D•Stewart)ཞེས་པས་

ཁད་གཞྲི་བརྩོད་པའྲི་མྲིང་དང་པྩོར་བྱུང་བར་སྨྲས་བྱུང་བ་ལ། དེ་བདེན་

འདྲི་འགྲིག་པའྲི་གཏམ་སུས་ཀང་སྨྲ་མྲི་སྩོབས་མྩོད། མྲིང་དེ་དག་གྲིས་སྐད་

ཆའྲི་རྨང་བཏྲིང་བ། སྤྱྲི་ཚོགས་ཀྲི་འཕེལ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ནས། མྲིང་གྲི་བྱེ་

ཐྩོའྲི་དེབ་ཆུང་ཞྲིག་ཡྩོད་པའྲི་སེང་དུ་རྲིས་ཐྩོ་སྣ་ཚོགས་པ་བྲིས་ཏེ་

ཁེངས་འདུག ཁྩོས་སྩོབ་གྲྭའྲི་ནང་དུ་རྲིས་རྲིག་བསབ་ཚན་མ་

གཏྩོགས་པའྲི་བསབ་ཚན་གཞན་པ་གཏན་ནས་མྲི་སྩོབ། ཁྩོས་བསབ་

ཚན་ཀུན་ལའང་བྱ་དགའ་འཐྩོབ་པར་འདྩོད་པ་སྩོས་མ་དགྩོས་མྩོད། 

དེ ་ཡང་བྱ་དགའྲི་གཟྲིགས་བཟྩོས་ནྲི ་སྡྲིག་པ་མེད་པའྲི་རྩོན་ཚིལ་

ཞྲིག་ཡྲིན་པ་ཙམ་དུ་ཟད། ཡྲིན་ནའང་ང་ནྲི་ཁྩོ་ལ་དགའ་སེ། རྒྱུ་

མཚན་ནྲི་ཁྩོས་ང་ལ་སྤྩོ་སྐྲིད་བསང་ཐུབ་པས་རེད། ང་ཚོས་མཉམ་དུ་

དངྩོས་པྩོ་འཚོང་བའྲི་རྩོལ་རེད་བརེས་ཤྲིང་རྒྱ་མ་དང་རྒྱ་རྩོ་བཀྩོལ་

ཏེ་ཚོང་རྒྱག་ཚུལ་སྦྩོང་དུས། ཁྩོ་ནྲི་ཚོང་ཁང་གྲི་སྦྲིན་བདག་ཅྲིག་

དང་འད་བར་དངྩོས་པྩོ་རེ་རེའྲི་རྲིན་གྩོང་ཤེས་པར་མ་ཟད། རྒྱ་མ་

དང་སང་བརྲི་ཤེས་ལ། དངྩོས་པྩོ་དག་ཐུམ་གྲིས་གཅུད་པའང་མྱུར་

ཅྲིང་མཛེས་པྩོ་འདུག ཁྩོས་བཤད་ན། སྩོབ་མཐར་ཕྲིན་མ་ཐག་ཁྩོས་

ཚོང་ཁང་ཞྲིག་གཉེར་ཏེ ་ཁྩོ ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་གསར་

གཏྩོད་བྱས་པའྲི་ཚོང་གསར་བ་ཞྲིག་བརྒྱག་

རྒྱུ་ཡྲིན་ཟེར། ངས་ཁྩོ་ལ་ཕྲི་རྒྱལ་གྲི་སྦྲག་

རྟགས་འགའ་བྱྲིན་པས་ཁྩོ ་ཧ་ཅང་

དགའ་བྱུང་། ཁྩོ་ད་དུང་སྦྲག་

རྟགས་རེ་རེའྲི་གསྩོག་ཉར་གྲི་རྲིན་

ཐང་ནྩོར་འཕྱུགས་མེད་པའྲི་ངང་

ང་ལ་བཤད་ནུས་ཀྲིན་འདུག  ངའྲི་

ཡབ་ཆེན་གྲིས་འགམ་དུ་ཚགས་པར་ལྟ་

བའྲི་བཟྩོ་ལྟ་སྩོན་གྲིན་འདུག་ཀང་། དྩོན་ངྩོ་མར་

ཁྩོས་བཤད་པའྲི་སྐད་ཆར་སྤྩོ་བ་ཡྩོད་པའྲི་ངང་ཉན་བཞྲིན་འདུག 

ཁྩོའྲི་ཁུག་མའྲི་ནང་དུ་དབྱྲིབས་དང་ཁ་དྩོག་མྲི་འད་བའྲི་དངྩོས་པྩོ་

ཆུང་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཀྲིས་ཁེངས་འདུག་མྩོད། འྩོན་ཀང་ཁྩོས་ནྲི་ཧ་

ཅང་རྲིང་བའྲི་ཕྲི ་ལྭ་ནག་པྩོ ་ཞྲིག་གྩོན་ནས་དེ ་དག་ནམ་ཡང་མྲི ་

མཐྩོང་བར་བྱས་འདུག ཁྩོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཚོང་གཉེར་པ་ལ་ཡྩོད་པའྲི་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་བཟྩོ་དང་ལས་བེལ་

ཆེ་མདྩོག་གྲི་ཉམས་སྩོན་གྲིན་འདུག ཡྲིན་ནའང་ཁྩོ་ཆེས་དགའ་བ་ནྲི་སྔར་བཞྲིན་སྦྲག་རྟགས་ཉར་གསྩོག་

བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། སྦྲག་རྟགས་གསྩོག་ཉར་ནྲི་ཁྩོའྲི་རྒྱུ་ནྩོར་རྲིན་པྩོ་ཆེ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་གྱུར་ཡྩོད་ཅྲིང་། སྦྲག་

རྟགས་གསྩོག་ཉར་བྱེད་པ་དེས་ཁྩོ་ལ་བསྩོད་ནམས་བཟང་བྩོ་བསྐལ་ཡྩོང་ངེས་པ་འད་བར། སྦྲག་རྟགས་

གསྩོག་ཉར་གྲི་ཕྩོགས་ནས་གེང་ཚེ་ཁྩོ་ལ་སུན་སྣང་སྐེ་རྒྱུ་གཏན་ནས་མེད། སྩོབ་གྩོགས་ཚོས་ཁྩོ་ལ་སེར་སྣ་

ཆེ་ཞྲིང་ཧམ་པ་གང་རྒྱུ་མྲི་འདུག་ཟེར། ངས་ནྲི་ཁྩོ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་བྩོ་བེྱད་དྩོན་ཅྲི་ཡྲིན་པའང་མྲི་རྟྩོགས། 

ངའྲི་སེམས་ལ་ཁྩོ་ནྲི་མྲི་རྒན་པ་ཞྲིག་དང་འད་བར་ང་ལ་དྩོན་དག་མང་བྩོ་ཞྲིག་རྟྩོགས་སུ་བཅུག་སྩོང་སྙམ་

པས་ཡྲིན་ཡང་སྲིད། བུད་ཤྲིང་ཚོང་ཁང་གྲི་བྱྲིས་པ་ཁྲི་ལེ་ཏྲིས་ཚིག་ཐག་ཆྩོད་པའྲི་ངང་། ཁྩོས་ནྲི་གནད་

འགག་གྲི་སྐབས་སུའང་རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྦྲག་རྟགས་བཀྩོལ་ཏེ་ཁྩོའྲི་ཨ་མའྲི་སྩོག་སྐྩོབ་མྲི་སྲིད་ཟེར།  ཡབ་ཆེན་

ནྲི་བཤད་ལུགས་འདྲི་རྲིགས་ལ་ཡྲིད་མྲི་འཐད། ཡབ་ཆེན་གྲིས་ང་ལ། “གང་ལྟར་བསྒུག་སེ་རེས་ཕྩོགས་སུ་

སྡྩོམ་ཚིག་ཁྩོད་ཅྲིག ཁྩོ་ལ་ཞན་ཆ་རེ་ཡྩོད་མྩོད། འྩོན་ཀང་སེམས་ནྲི་བཟང་བྩོ་ཡྩོད་པ་མ་རེད་

དམ”གསུངས་བྱུང་།

མཚོ་སྔྩོན་ཞྲིང་ཆེན་ཀྩོས་ནན་རྫྩོང་མྲི་རྲིགས་སྩོབ་འབྲིང་།

 • སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གྫིས་བསྒྱུར •

བག་གཞན་རྣམས་བྱུང་བ། བྩོད་སྐད་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ན། དེ་དུས་ཁྲི་ངྩོར་སྣང་བཙན་མྩོང་གྲི་བུས། །བེ་

ཕུལ་སང་བཅྩོས་འབྲུ་མར་ཚད་ཀྲིས་བཅལ། །དགའ་གཉྲིས་ཚོང་བྱས་མཐུན་གཉྲིས་ལ་ལུང་སྡེབ། །དེ་གྩོང་

བྩོད་ན་ཚོང་དང་བེ་སང་མེད། །ཅེས་པ་བཞྲིན་དཔལ་འབྱྩོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འཇལ་བྱེད་ཀྲི་

མྲིང་དང་། དྩོན་གྲི་ཞྲིབ་ཆ་འབྱེད་པའྲི་ཕྲིར་ཤུགས་འདྩོན་པའྲི་མྲིང་གསར་དུ་བྱུང་བ། བྩོད་སྐད་ལ་མྲིང་

དེ་རྲིགས་ཐྩོག་མར་ཉུང་ངུ་ཙམ་ལས་མེད་པ། རྒྱ་གར་གྲི་བསན་བཅྩོས་བྩོད་དུ་བསྒྱུར་སྐབས། ཉེར་སྒྱུར་ཉྲི་

ཤུའྲི་སྐད་དྩོད་དུ་ངེས་པར། ཡང་དག་པར་ཞེས་པ་སྩོགས་གསར་དུ་བྱས་པས་དངྩོས་ར་སྤྩོད་དྩོ།།

མཚོ་སྔྩོན་དགེ་འྩོས་སྩོབ་ཆེན་མྲི་རྲིགས་དགེ་འྩོས་སྩོབ་གྲིང་།

  • ལྕགས་ཐར་རྒྱལ •



ལྩོ་ནུབ་མྲི་རྲིགས་སྩོབ་གྲྭ་ཆེན་མྩོའྲི་

བྩོད་རྲིག་པ་སྩོབ་གྲིང་།

• ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས •

མཚོ་སྔྩོན་ཞྲིང་ཆེན་ཀྩོས་ནན་རྫྩོང་

མྲི་རྲིགས་སྩོབ་འབྲིང་།  

• སྒློལ་མ་ཚེ་བརྟན • 

དེ་རེས་ས་ཡྫི་ལེགས་དྲུག་ནྫི། །

ཨེ་ཤློ་ལེགས་དང་དེ་ཤློ་ལེགས། །

ཐྫི་ཤློ་ལེགས་དང་གུང་རུ་ལེགས། །

འབློང་ཞྫི་ལེགས་དང་ཟ་ནམ་ལེགས། །

མྫིང་མཇུག་ཕ་ཡྫི་རུས་མྫིང་བྱུང་། །

སྨན་སྔགས་རྫིས་དང་སྒ་བློན་བཅས། །

རྫིག་པའྫི་གནས་ལྔའྫི་སེ་ཚན་ཕེ། །

ཐློག་མ་ཨེ་ཤློ་ལེགས་ཀྫི་དུས། །

མཛངས་བློན་ལྷ་བུ་མགློ་དཀར་གྫིས། །

ཞྫིང་འབློག་དཔྱ་ཁྲལ་ཞྫིབ་ཏུ་བཀློད། །

ས་ཞྫིང་ནློར་ཕྱུགས་འབངས་ལ་དབང་། །

འབངས་ཀྫིས་དཔྱ་ཁྲལ་དཔློན་ལ་འཇལ། །

ཁྫིམ་གྫི་བན་གཡློག་འབངས་སུ་བསྒྱུར། །

རྒྱལ་པློ་སའྫི་ལེགས་དྲུག་གྫི་དུས།

1. སྤུ་རྒྱལ་བཅུ་པ་ཨེ་ཤྩོ་ལེགས་ནྲི། ཡབ་སྤུ་ལྡེའུ་གུང་

རྒྱལ་དང་ཡུམ་འྩོམ་ཐང་སན་མཚོ་གཉྲིས་ཀྲི ་སས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་སྩོབས་ར་ཤྲིབས་ཤང་གྲིས་མཛད། གསས་

ཁང་ས་ལེ་ལྩོན་ཕྱུག་བཞེངས། རྨུ་ལྕམ་བ་མ་

ཁབ་ཏུ་བཞེས། མཁས་པའྲི་དགའ་སྩོན་ལས། 

མཁར་ཕྲིང་བ་སག་རེ་རྒྱལ་པྩོ་འདྲིའྲི་སྐབས་

སུ་བཞེངས་པར་བཤད། རྒྱལ་པྩོ་འདྲིའྲི་རྲིང་

ལ་བྩོད་བྩོན་མཛངས་མྲི་བདུན་གྲི་གཉྲིས་པ་

རུ་ལས་སྐེས་ཀྲི་བུ་ལ་བུ་མགྩོ་དཀར་ཞེས་པས་

རུ་ལས་སྐེས་གྩོངས་རེས་བྩོན་པྩོ་བྱས།

བྩོན་པྩོ་ལ་བུ་མགྩོ་དཀར་ནྲི། མཛངས་

བྩོན་བདུན་གྲི་གཉྲིས་པ་ཡྲིན། སྐབས་འདྲིར་

བྩོད་ཀྲི་ཆབ་སྲིད་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པྩོ་བྱུང་ཞྲིང་། རྒྱལ་པྩོའྲི་

མངའ་འྩོག་གྲི་ས་ཞྲིང་རྣམས་རྩོང་ཁུལ་གྲི་འབངས་མྲི་རྣམས་

ལ་བགྩོས་ནས་ལས་ཁལ་བཀྩོད་པ་དང་། ནྩོར་ཕྱུགས་རྣམས་

འབྩོག་ཁུལ་གྲི་འབངས་མྲི་རྣམས་ལ་བགྩོས་ནས་ལས་ཁལ་

བཀྩོད་པའྲི་བཀས་བཀྩོད་རྒྱུན་འཛིན་གྲི་ལམ་ལུགས་ཆ་ཡྩོངས་

སུ་ཚང་བ་ཞྲིག་དར་སྩོལ་བྱུང་། དེའང་ཞྲིང་ལ་དྩོར་རྲིས་ཞེས་

པ། མཛོ་དྩོར་གཅྲིག་གྲིས་ཉྲིན་རྨྩོས་ཀྲི་ས་ཞྲིང་ལ་འབྲུ་ཁལ་བེ་

ཇྲི་ཙམ་གཞལ་དགྩོས་པ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དང་། འབྩོག་

ལ་ཐུལ་རྲིས་ཞེས་པ། འབྲི་བཞྩོན་མའྲི་གངས་དང་བསྟུན་ནས་ཤེ་བབ་ཀྲི་ཁལ་གཏན་འབེབས་

བྱས་པ་ལ་ཟེར། ཞྲིང་པས་འབྲུ་ཁལ་བཅལ་པའྲི་ལག་མ་དང་། འབྩོག་པས་ཤེ་ཁལ་བཅལ་པའྲི་

ལག་མ་རྣམས་ཁྩོ་རང་ཚོ་སྒེར་ལ་དབང་བའྲི་ནྩོར་རྫས་སུ་གྱུར་པ་རེད།

2. སྤུ་རྒྱལ་བཅུ་གཅྲིག་པ་དེ་ཤྩོ་ལེགས་ནྲི། ཡབ་ཨེ་ཤྩོ་ལེགས་དང་། ཡུམ་རྨུ་ལྕམ་བ་མ་

གཉྲིས་ཀྲི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་མྲི་མྩོ་ཆུང་གྲིས་མཛད། གསས་ཁང་ཁྩོ་མ་ཡང་རེ་

བཞེངས། ཀླུ་ལྕམ་མེར་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། མཁས་པའྲི་དགའ་སྩོན་ལས། “མཆྲིང་བ་རྒྩོད་རེ་

བཞེངས”ཞེས་ཟེར།

3. སྤུ་རྒྱལ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ཐྲི་ཤྩོ་ལེགས་ནྲི།  ཡབ་དེ་ཤྩོ་ལེགས་དང་། ཡུམ་ཀླུ་ལྕམ་མེར་མ་

གཉྲིས་ཀྲི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

སྐུ་གཤེན་འཛིན་བྩོན་ཁྩོག་དེར་

གྲིས་བྱས། གསས་ཁང་ས་ལེ་

བང་བང་བཞེངས། བཙུན་མྩོ་

བཙན་མྩོ ་གུང་སན་ཁབ་ཏུ་

བཞེས། མཁས་པའྲི་དགའ་སྩོན་

ལས། “མཆྲིང་བ་ཡང་རེ་

བཞེངས”ཞེས་ཟེར།

4. སྤུ་རྒྱལ་བཅུ་གསུམ་

པ་གུང་རུ་ལེགས་ནྲི། ཡབ་ཐྲི་ཤྩོ་ལེགས་དང་། ཡུམ་བཙན་མྩོ་གུང་སན་གཉྲིས་ཀྲི་སས་སུ་

འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་མཚེས་པ་གནམ་འདུལ་གྲིས་མཛད། གསས་ཁང་རྲིན་ཆེན་ཟུར་མང་

བཞེངས། མཚོ་སན་འབྩོང་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། མཁས་པའྲི་དགའ་སྩོན་ལས།  “མཆྲིང་བ་ཁྲི་རེ་

བཞེངས”ཞེས་ཟེར།

5. སྤུ་རྒྱལ་བཅུ་བཞྲི་པ་འབྩོང་ཞྲི་ལེགས་ནྲི། ཡབ་གྩོང་རུ་ལེགས་དང་། ཡུམ་མཚོ་སན་

འབྩོང་མ་གཉྲིས་ཀྲི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ལ་བྩོན་ཡེ་གཤེན་བདུད་འདུལ་གྲིས་མཛད། 

གནམ་སན་བུ་མྩོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། མཁས་པའྲི་དགའ་སྩོན་ལས།  “རེ་མྩོ་ཁྱུང་རྒྱལ་བཞེངས”ཞེས་

ཟེར།

6. སྤུ་རྒྱལ་བཅྩོ་ལྔ་པ་ཟ་ནམ་ལེགས་ནྲི།  ཡབ་འབྩོང་ཞྲི་ལེགས་དང་།  ཡུམ་གནམ་སན་

བུ་མྩོ་གཉྲིས་ཀྲི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཨ་ལ་དུན་ཅུག་གྲིས་མཛད། རྨུ་ལྕམ་རྨང་ལེགས་

ཁབ་ཏུ་བཞེས། “གསས་མཁར་ཁྲི་བརྲིགས་འབུམ་གདུགས་བཞེངས”འདྲི་དྲུག་པྩོ་སྐུ་གཤེགས་

པའྲི་རེས་བང་བྩོ་གཡའ་སང་མཚམས་སུ་བཏབ་པས་ན་ས་ཡྲི་ལེགས་དྲུག་ཟེར།

བསྡུས་གྲྭའི་སྲོལ་བཏྲོད་པ་པྲོ་ཕྱྭ་བ་ཆྲོས་ཀི་སེང་གེ
སྤྱྲི་ལྩོ1109ལྩོར་སྐུ་འཁྲུངས།  རབ་བྱུང་གསུམ་པའྲི་ས་མྩོ་གང་སེ་སྤྱྲི་ལྩོ1169ལྩོར་སྐུ་གཤེགས།  ཁྩོང་གྲིས་སྩོད་ལུང་རྒྱ་དམར་

བ་བྱང་ཆུབ་གགས་ལ་སྩོགས་པའྲི་དགེ་བཤེས་དུ་མར་བསེན་ནས་མདྩོ་སྔགས་རྲིག་གནས་དང་བཅས་པར་དཔྲིས་ཕྲིན་པ་སྦངས།  

དེ་ནས་གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐྩོག་གྲི་གདན་སར་ཕེབས་ནས་ལྩོ་ངྩོ་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀྲི་རྲིང་དུ་གདན་ས་བསྐངས་ཏེ།  འཆད་ཉན་མཛད་

སྐབས་ཚད་མ་རྲིག་པའྲི་གཞུང་རྣམས་བསྡུས་ཚན་བགྩོས་ནས་སྩོབ་སྦྩོང་བྱེད་ཚུལ་བསྡུས་གྲྭ་ཞེས་པའྲི་སྩོལ་ཐྩོག་མར་བཏྩོད།  

མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྩོབ་གཉེར་པ་རྣམས་འཛིན་གྲྭ་བགྩོས་ནས་རྩོད་གེང་བྱས་ཏེ་རྲིགས་ལམ་བརྒྱུད་པའྲི་སྩོབ་ཁྲིད་གསར་བ་བཅས་

མཛད་པས་མཚན་ཉྲིད་རྲིག་པའྲི་སྩོབ་གཉེར་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྩོ་བར་སྐུལ་ལྕག་ཆེན་པྩོ་ཐེབས།  བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདྩོ་སྡེ་པའྲི་

ལུགས་ལ་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ཤྲིང་།  སྩོབ་དཔྩོན་ཟ་གགས་ཀྲི་ལུགས་ལ་སྐྩོན་བརྩོད་མང་དུ་མཛད་མཁན་ཞྲིག་ཡྲིན།  ཁྩོང་ནྲི་གསང་

ཕུའྲི་གདན་རབས་དྲུག་པ་ཡྲིན།  སྩོབ་མ་གགས་ཆེ་བར་སེང་ཆེན་བརྒྱད་ཅེས་པ་བཞུགས།  གསུང་རྩོམ་ལ།  

བྱམས་ཆྩོས་སྡེ་ལྔའྲི་འགེལ་བ།  ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྲི་འགེལ་བ།  དབུ་མ་བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་འགེལ་བ།  དབུ་མ་

རྒྱན་གྲི་འགེལ་བ།  དབུ་མ་སྣང་བའྲི་འགེལ་བ།  སྤྱྩོད་འཇུག་གྲི་འགེལ་བ།  ཚད་མ་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་སེལ་རང་

འགེལ་བཅས་བཞུགས་སྩོ།།
མཚོ་སྔྩོན་ཟྲི་ལྲིང་།   • ཁྲློ་སྐྱབས་ཀྫིས་བསྒྫིགས • 

ཐུར་ཁེ་ཞེས་པ་ནྲི“རྟུལ་ཕྩོད་ཅན་གྲི་རྒྱལ་ཁབ”ཅེས་པའྲི་

དྩོན་ཡྲིན་ལ།  ཡུལ་ལྩོངས་མཛེས་ཤྲིང་རྲིག་གནས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང་།  གནའ་རབས་ཀྲི་ཤར་ཕྩོགས་དང་ནུབ་ཕྩོགས་

ཀྲི་རྲིག་གནས་མཉམ་འདེས་སུ་ཡྩོད་པའྲི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྲིག་རེད། 

ས་ཁྩོངས་ཡ་གྲིང་དང་ཡྩོ་རྩོབ་གྲིང་གཉྲིས་སུ་བརྒལ་པ་དང་།    

ཡ་གྲིང་གྲི་ཆེས་ནུབ་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་ཁབ་རེད།    མངའ་ཁྩོངས་

ཀྲི96.9%ནྲི་ཡ་གྲིང་གྲི་ཡ་ཞྲི་ཡ་ཆུང་བའྲི་ཕེད་གྲིང་སེང་དུ་

ཡྩོད་པ་དང་།    དེའྲི་འཕྩོ་མ་རྣམས་ཡྩོ་རྩོབ་གྲིང་གྲི་པེར་ཀན་

ཕེད་གྲིང་གྲི་ཤར་ལྩོའྲི་ཁུལ་དུ་ཡྩོད།    མངའ་ཁྩོངས་སུ་མཐྩོ་

སྒང་དང་རྲི་ཁུལ་མང་བ་དང་།  རྒྱ་མཚོའྲི་འགམ་རྒྱུད་དུ་

འཁྩོབས་དྩོག་པའྲི་བདེ་ཐང་ཡྩོད།  ཆུ་བྩོ་མང་ཞྲིང་དག་ཏུ་

འབབ་པ་རེད།   ས་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་ཤྩོས་ཚ་རྒྱུད་བར་མའྲི་ས་

དབུས་མཚོ་རང་བཞྲིན་གྲི་ནམ་ཟར་གཏྩོགས།  གཏེར་ཁ་དང་

ནགས་ཚལ།    རྩྭ་ས།   ཆུ་ཤུགས།  ཉ་ལས་བཅས་ཀྲི་ཐྩོན་

ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤྲིང་།     ཀེ་ལྕགས་ཀྲི་ཐྩོན་ཚད་

འཛམ་གྲིང་གྲི་ཨང་གཉྲིས་པ་དང་།  ཀེན་ཤྲིང་གྲི་ཐྩོན་ཚད་

འཛམ་གྲིང་གྲི་ཨང་དང་པྩོར་གྱུར།     ཐུར་ཁེ་ནྲི་དབུས་ཤར་

ས་ཁུལ་གྲི་བཟྩོ་ལས་དང་ཞྲིང་ལས་ཅུང་དར་རྒྱས་ཆེ་བའྲི་རྒྱལ་

ཁབ་ཡྲིན་པ་དང་།  མངའ་ཁྩོངས་ཀྲི་ས་བབ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་

སུ་ཡྩོད་པས།  སྐེ་དངྩོས་སྣ་མང་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་པར་

འཚམ་པ་རེད།

ཐུན་མྩོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ས་ཁམས་ཀྲི་ཆགས་ཚུལ་དང་།   

མྲིའྲི་ལུས་སེམས་ལ་

འ ཕྩོ ད ་ པ འྲི ་ ན མ ་

ཟའྲི་ཆ་རྐེན་སྩོགས་

ཀྲི ས ་ ཐུ ར ་ ཁེ ་ ནྲི ་

ལྩོངས་རྒྱུ་པའྲི་དགའ་ཚལ་དུ་གྱུར་ཡྩོད།   

རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཡྩོད་པའྲི་དེང་རབས་

ཀྲི་བཟྩོ་བཀྩོད་དང་།  མཛེས་ཤྲིང་བརྲིད་

ཆགས་པའྲི་དབྱྲི་སྲི་ལན་ལ་ཁང་།  པྩོ་སྲི་ཕུ་

ལྩོ་སྲི་མཚོ་འགག་གྲི་རྒྱ་མཚོར་བརྒལ་བའྲི་

ཟམ་ཆེན།   《ཧྲི་མའྲི་ལྩོ་རྒྱུས་སྙན་ངག》

ཁྩོད་ཀྲི་མཁར་རྫྩོང་ཐྲིག་ལྩོ་ཡེས་ཀྲི་རེས་

ཤུལ།   འཛམ་གྲིང་གྲི་ངྩོ་མཚར་ཡུལ་ལྩོངས་

ཁཱ་ཕ་ཏའྩོ་ཞྲི་ཡ།   བྱ་རྲིགས་སྣ་

མང་འཛོམས་པའྲི་ཁྲི་ཧྲི་མཚེའུ།  

ཡྲིད་དུ་འྩོང་བའྲི་ཡཱ་ལྩོ་བ་ཆུ་ཚན།  

མྲིའྲི ་དང་བ་འདེན་པའྲི ་རང་

བྱུང་ཡུལ་ལྩོངས།  རྲིག་རྫས་སྣ་

མང་ལྡན་ཞྲིང་ཤུལ་བཞག་མང་

བྩོས ་ཐུར་ཁེ ་ལ“ལྩོངས་རྒྱུའྲི ་

གནས་མཆྩོག”གྲི ་མཚན་སྙན་

ལྡན་པ་རེད།    ཐུར་ཁེ་ཡྲི་ཨན་ཁ་

ལའྲི ་ལུག་རྒྱུད་ལ་འཛམ་གྲིང་

སེང་མྲིང་གགས་ཆེ་ཞྲིང་།  མགྩོན་

པྩོར་ལུག་ཧྲིལ་བྩོར་བསེགས་ཏེ་

ལུག་ཤ་བསེགས་མའྲི ་མགྩོན་བསུ་བྱེད།   

ཐུར་ཁེ་པ་དག་གྩོན་གྩོས་ལ་དང་དྩོད་བྱེད་

ཅྲིང་།   དུས་གསར་གྩོན་གྩོས་གྩོན་པར་ཤྲིན་

ཏུ་དགའ་འྩོ།།



ཁ་བྱང་འབི་མཁན།  

•རྟ་རློ•

པར་ལེན་མཁན།

•ཀུན་བཟང•
ཨང865པ།

ཞྩོགས་པར། རྒྱུས་ཡྩོད་ཀྲི་ཁུ་བྱུག་ཅྲིག་གྲིས་ང་རང་གཉྲིད་ལས་བསངས་བྱུང་། ནམ་རྒྱུན་ཁུ་བྱུག་དེས་ངེད་

ཚང་གྲི་ལས་རར་སྐེས་པའྲི་སྡྩོང་རྒན་དེའྲི་རེ་རུ་སྐད་སྙན་སྒྩོག་པ་ཡྲིན། ད་ནངས། ཁུ་བྱུག་གྲི་གསུང་སྐད་ལ་སྐྩོ་

གདུང་གྲིས་ཁེངས་འདུག ངས་ཅྲི་ཡྲིན་ཆ་མ་འཚལ་བར་ལས་རའྲི་ནང་ལྟ་དུས། ཨ་ཁ། ལས་རའྲི་

སྡྩོང་རྒན་དེ་ནྲི་རྒན་པྩོ་སྨྲ་ར་ཅན་ཞྲིག་དང་འད་བར་ཁུ་སྲིམ་མེར་མགྩོ་བྩོ་དུད་དེ་

འདུག བསྲིལ་རླུང་འཇམ་པྩོ་ཞྲིག་གྲི་རྒྱུ་བ་དང་བསྟུན་ནས་སྡྩོང་མགྩོ་ནས་ལྩོ་མ་

འགའ་ས་རུ་ཟགས་བྱུང་། དུས་དེར་ངས་གཞྲི་ནས་ཚོར་བྱུང་། མ་གཞྲི་འདྲི་ནྲི་དུས་

ཚིགས་ཤྲིག་བསེབ་གབས་ཡྩོད་པའྲི་སྔྩོན་བར་རེད། 

ད་ནྲི་དུས་ཀྲི་འགྱུར་བའྲི་ཆྩོས་ཉྲིད་ལྟར། མེ་ཏྩོག་གྲི་དྲི་ཞྲིམ་བསྣམས་པའྲི་

དབྱར་ཁར་བདེ་མྩོ་བཞག་ནས་རྒྱལ་ཁ་དང་འབས་བུས་གཏམས་པའྲི་སྩོན་ཁ་ཚུར་བསུ་

དགྩོས་བྱུང་། མ་གཞྲིར། ད་ནངས་ཁུ་བྱུག་དེ་ང་དང་ལས་ར་འདྲིར་གེས་ཁའྲི་བདེ་མྩོ་འཇྩོག་པར་ཡྩོང་བ་རེད། རྒྱུ་

མཚན་ནྲི་ང་ཚོའྲི་བར་དུ་ལད་མེད་ཀྲི་བརེ་དུང་ཞྲིག་ཆགས་ཡྩོད་པས་ཡྲིན། ཁུ་བྱུག་ལགས། སེམས་པ་མ་སྐྩོ་བར་

ལྩོ་རུ་ཆས་དང་། དེ་རུ་དྩོད་འཇམ་གྲི་ནམ་ཟ་དང་ཁྩོད་ཀྲི་ཡྲིད་སེམས་སུ་ཉར་བའྲི་ཚང་མལ་ཡྩོད། ངས་ཁྩོད་ལ་

མྲིག་ཟུང་གྲིས་སྐེལ་མ་བྱེད། ངྩོ་མ། ད་ནངས་ཁྩོད་ཀྲི་སྐད་སྙན་དེ་ལས་ངས་སྩོན་ཁའྲི་ཁ་དྩོག་ཚོར་ལ་འགྱུར་

ཁུགས་གསན། སང་ལྩོར། དཔྲིད་དཔལ་གྲི་ཕྩོ་ཉ་དང་ལན་དུ་ཁྩོད་རང་སར་ཡང་འདྲིར་ཕེབས་དང་། ངས་རེ་བ་

དང་ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་ཀྩོང་ནས་ཁྩོད་ལ་བསུ་མ་བྱེད། 

སྩོན་གཞུང་འདྲིར། སྙན་པའྲི་འགྱུར་ཁུགས་ཤྲིག་གྲིས་ངའྲི་བསམ་གཞྲིག་གྲི་སྒྩོ་མྩོ་དལ་གྲིས་ཕེ་ཞྲིང་འཚོ་

བཅུད་ཀྲིས་དབུལ་བའྲི་ཕུང་བྩོ་ལ་སྔར་མེད་ཀྲི་གསྩོན་ཤུགས་ཤྲིག་སྦྲིན། དགུན་གྲི་ཁ་བ། དཔྲིད་

ཀྲི་ལང་མྱུག དབྱར་གྲི་མེ་ཏྩོག སྩོན་གྲི་འབས་བུ་ཞེས་དུས་ཚིགས་རེ་ལ་རང་རང་གྲི་

ཁད་ཆྩོས་རེ་ཡྩོད་ལ། མྲི་རྣམས་ཀྲིས་འབས་ལྡན་དུས་ཞེས་སྩོན་ཁར་བསྔགས་

བརྩོད་ཀྲི་མེ་ཏྩོག་གཏྩོར་བ་རེད། ངྩོ་མ། སྩོན་གྲི་དུས་སུ་དཔྲིད་གསུམ་གྲི་ཆར་ཆུ་

དང་དབྱར་གསུམ་གྲི་ཉྲི་འྩོད་ཀྲིས་བསྐངས་པའྲི་འབྲུ་དྲུག་གྲི་སྙེ་མར་ལྩོ་ཡག་སྲིན་

ཏེ་ཡྩོད་ཚད་མྲི་ཡུལ་འདྲིར་དབུལ་བར་ས་གྩོན་བྱེད། དེ་ནྲི་བརྩོན་པའྲི་རྒྱུན་ལ་བསེན་

ཅྲིང་དཀའ་བའྲི་གདུང་བ་ཁད་དུ་བསད་དེ། རང་དང་མྲི་རྲིགས་ཀྲི་མ་འྩོངས་མདུན་ལྩོངས་

གསར་བའྲི་ཆེད་དུ་ཡྩོད་ཚད་གཏྩོང་ཕྩོད་པའྲི་རབས་ཆེན་གྲི་མྲི་སྣ་རེ་རེ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས། སྩོན་ཁར། རླུང་

གྲི་རྒྱུ་བ་དང་བསྟུན་ནས་གཡྩོ་བའྲི་སྙེ་མའྲི་རྦ་རབས་ཀྲིས་ང་ཚོར་མདུན་སྐྩོད་ཀྲི་སྐུལ་མ་གནང་བྱུང་ལ། སྡྩོང་ལྩོ་

དང་རླུང་བུ་འཕད་པའྲི་ཤག་སྒ་དེས་སྩོན་ཁར་སྔར་མེད་ཀྲི་གསྩོན་ཤུགས་ཤྲིག་

སྦྲིན་འདུག 

མ་གཞྲིར། སྩོན་ཁ་ནྲི་ཁ་དྩོག་ཅྲིག་རེད་ལ་འགྱུར་ཁུགས་ཤྲིག་ཀང་རེད། 

ཀྭ་ཡེ་གསྩོན་དང་བྱམས་བརེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན༎

ཁ་ཞེ་བལ་ལས་འཇམ་པའྲི་དྲིན་ཆེན་མ༎

ག་ས་གང་དུ་ཕྲིན་ཀང་ཁེད་ཀྲི་གསུང་༎

ང་ཡྲི་ཐྩོས་འཛིན་ལམ་དུ་ཡང་ཡང་གག།

ཅ་ཅྩོ་འུར་ཟྲིང་ཆེ་བའྲི་གྩོང་ཁེར་དང་༎

ཆ་རྒྱུས་མེད་པའྲི་སྩོབ་གྲྭའྲི་ལྡུམ་རྭ་འདྲིར༎

ཇ་ཞྲིག་འཐུང་དུས་ཁེད་ཀྲི་གསྩོལ་ཇ་དན༎

ཉ་མྩོ་ཆུ་འདྩོད་ལྟར་དུ་ཁེད་རང་དན༎

ཏ་ལེའྲི་རྩྭ་ཐང་སེང་གྲི་རྒྱབ་གཟུགས་དན༎

ཐབ་ཚང་ནང་དུ་འདུར་རྒྱུག་བྱེད་པ་དན༎

ད་ཆ་མ་ལྩོའྲི་དབུ་སྐྲ་དུང་ལས་དཀར༎

ན་ཚོད་དར་བའྲི་བུ་མྩོ་ཡྲིད་རེ་མུག།

པ་ཕས་བསགས་པའྲི་དངུལ་ལྩོར་གང་འདྩོད་སྤྱད༎

ཕ་མའྲི་སྐུ་ངལ་ང་ཡྲིས་མ་ཚོར་པས༎

བ་ཕྱུགས་ལྟ་བུའྲི་བྱྩོལ་སྩོང་བུ་མྩོ་ང་༎

མ་ཡུམ་དྲིན་ལན་མ་འཇལ་སེམས་པ་གདུང་༎

ཙ་ཙིག་ཟྩོལ་ཟྩོག་ཏྲིལ་འབྲུ་ཙམ་མེད་ལ༎

ཚ་གདུག་ཉྲི་མས་ལུས་སེམས་མནར་ན་ཡང་༎

ཛ་དག་ཆེ་བའྲི་འཁྩོར་བའྲི་བེལ་འཚུབ་ནང་༎

ཝ་མྩོ་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་བཤྩོལ་བྱས་མ་མྩོང་༎

ཞ་ཞྩོར་བསགས་པའྲི་ཁེད་ཀྲི་རྔུལ་ཁག་བཅུད༎

ཟ་འཐུང་ཁྩོ་ནར་སྤྱྩོད་དུས་ནྩོངས་ཤྲིང་འགྩོད༎

འ་ཅག་བྱམས་སེམས་ཅན་གྲི་ཡུམ་ཆེན་ལགས༎

ར་ལུག་ལྟ་བུའྲི་ཕྲུ་གུ་ང་ཡྲི་སེམས༎

ལ་ལུང་རྒྱབ་ནས་ཨ་མའྲི་ཕྩོགས་སུ་ཆས༎

ཤ་མར་ཐུད་གསུམ་གྲིས་བསྐངས་བུ་མྩོ་ང་༎

ས་ཆ་གང་དུ་འགྲིམས་ཀང་ཁེད་ལ་དུངས༎

ཧ་ཅང་དན་བྱུང་མ་ཡུམ་འཛུམ་པའྲི་ཞལ༎

ཧ་ཧ་ཧྩོ་ཧྩོའྲི་དགྩོད་སྒ་ལག་པར་དན༎

ཨ་ཙི་རྨྩོངས་པའྲི་ད་བར་ཚུད་པའྲི་ང་༎

ཨ་མར་རྩོགས་རེས་མ་ཐུབ་ངུ་རེ་བྩོ༎

བདག་གྲི་བྩོད་ཡྲིག་དགེ་རྒན་གྲིས་ནངས་སྔ་ལངས་དང་དགྩོང་འཕྲི་ཉལ་གྲིས་དཀའ་ཚེགས་ཇྲི་སྙེད་

ལ་མ་འཛེམ་པར་ང་ཚོའྲི་འཛིན་གྲྭ་འདྲི་བསྐངས་ཤྲིང་། ཐྩོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཕྩོགས་རྲིས་མེད་པར་

སྩོབ་སྦྩོང་དང་སྒྲིག་ལམ་སྩོགས་ཕྩོགས་གང་ཅྲིའྲི་ཐད་བྱམས་བརེས་ཐུགས་ཁུར་གནང་བས། ང་ཚོའྲི་འཛིན་

གྲྭར་ད་ལྟའྲི་བར་བྱ་དགའྲི་གཟེངས་རྟགས་གང་མང་ཐྩོབ་ཡྩོད། 

བྩོད་ཡྲིག་དགེ་རྒན་གྲིས་ང་ཚོ་ལ་སྩོབ་ཁྲིད་བྱེད་སྐབས་རྒྱུན་པར་གནའ་གཏམ་དང་ལྩོ་རྒྱུས་སྩོགས་

དང་འབེལ་ནས་ཁྲིད་པ་དང་། ཞྩོར་དུ་དགྩོད་གཏམ་སྩོགས་བཤད་པ་དང་། སྩོབ་གྩོགས་ཚོར་གཉྲིད་འབབ་

དུས་ང་ཚོར་གླུ་དང་གླུ་དབྱངས་ ལེན་དུ་འཇུག་པའམ་ཡང་ན་རེད་

རྲིགས་སྩོགས་འཁབ་སྩོན་བྱེད་ དུ་འཇུག

དེ ་ཡང་བྩོད་ཡྲིག་དགེ ་ རྒན་གྲིས་ང་ཚོར་བག་ཆགས་

བྩོད་ལྩོངས་ཉྲིང་ཁྲི་གྩོང་ཁེར་སྩོབ་འབྲིང་དང་པྩོའྲི་

ལྩོ་རྲིམ་དང་པྩོའྲི་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ།

•ཅན་མ•

གཏྲིང་ཟབ་ཅྲིག་བཞག་པ་ནྲི། དྲུག་གཅྲིག་བྱྲིས་པའྲི་ དུས་ཆེན་གྲི་སྐབས་སུ་ཁྩོང་

གྲིས་རང་གྲི་སྒྩོར་མྩོ་བཀྩོལ་ནས་ང་ཚོར་ལྭ་བ་དང་ ལམ་སྩོགས་ཆ་ཚང་རེ་ཉྩོས་

པར་མ་ཟད། འགན་རྒྱུགས་སྩོགས་ལ་མ་ཞུགས་ སྔྩོན ་ནས ་སྐུལ་མ ་ཡང་

ཡང་བཏང་ནས་སྙྲིང་ཕུར་བརབས་པས། ང་ཚོའྲི་ འཛིན་གྲྭའྲི ་མྲི ་སྒེར་དང་

ཐུན་མྩོང་ལ་བྱ་དགའ་མང་བྩོ་ཐྩོབ། གཟྲིགས་བཟྩོས་ ཚུལ་དུ་ཁྩོང་གྲིས་ང་ཚོ ་རྩྭ་

ཐང་ལ་ཁྲིད་ནས་སྲིལ་ཏྩོག་དང་ཀ་ར་སྩོགས་ཀྲི་ལྩོངས་ སྤྱྩོད་ལ་ཅྲི་དགར་རྩོལ་དུ་བཅུག   

ང་ཚོས་ཀང་རེའུ་ལྕག་མེ་ཏྩོག་མང་བྩོ་བཏྩོགས་ནས་ཞྭ་མྩོ་ དང་མགྩོ་རྒྱན་སྩོགས་བཟྩོས་ནས་

དགེ་རྒན་ལ་ཕུལ་བས་རེ་ཞྲིག་ལན་འཛོམས་ཀྲི་གཞྲིས་ར་དེར་ དགའ་སྤྩོའྲི་དགྩོད་སྒས་ཁབ་པར་བྱས་

པ་དང་། དགྩོད་སྒ་དེ་ལས་དགེ་སྩོབ་ཟུང་གྲི་མྲིག་རྒྱང་དང་ཕུགས་བསམ་ནྲི་རྩྭ་ཐང་བཞྲིན་འཁྩོབས་ཡངས་ཤྲིང་། ནམ་མཁའ་བཞྲིན་

གཡའ་དག་པ། ཉྲི་འྩོད་བཞྲིན་དྩོད་ཁྩོལ་ལྡན་པའྲི་ཚོར་བ་སྐེས། ཕྲིར་སྩོབ་གྲྭར་སེབས་རེས་དགེ་རྒན་གྲིས་དགྩོང་ཚོགས་ཀྲི་དུས་ཚོད་

བེད་སྤྱད་ནས་ང་ཚོར་ཆུ་ཀུབ་སྩོགས་ཟ་རུ་བཅུག་པར་མ་ཟད། སྩོབ་གསྩོ་རང་བཞྲིན་ལྡན་པའྲི་གྩོག་བརན《སའྲི་གྩོ་ལའྲི་སེང་གྲི་སྐར་

མ》ཞེས་པ་ལ་ལྟ་རུ་བཅུག་པས། གྩོག་བརན་ཁྩོད་ཀྲི་མྲི་སྣ་གཙོ་བྩོའྲི་མྩོང་བརྒྱུད་ནྲི་ངྩོ་མ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ། དེ་ལས་

ང་ཚོར་སྩོབ་གསྩོ་མྲི་ཉུང་བ་ཞྲིག་ཐྩོབ།

བདག་གྲི་བྱམས་ལྡན་གྲི་བྩོད་ཡྲིག་དག་ེརྒན་ལགས། ཁདེ་ཀྲིས་ང་ཚརོ་སྩོབ་སྦྩོང་གྲི་གྩོ་རྲིམ་ཁྩོད་སྩོབས་པ་དང་སྩོབས་ཤུགས་བསྩལ་

པ་ནམ་ཡང་བརདེ་མྲི་སྲིད། ཁདེ་ཀྲི་བྱམས་བརའེྲི་ཐུགས་ཁུར་འྩོག་ཏུ་ང་ཚའོྲི་འཛནི་གྲྭ་ནྲི་སྤྱྩོད་ཡྩོན་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་ཐུན་མྩོང་གྲི་ཁྲིམ་

གཞྲིས་ཕུལ་བྱུང་ཅན་ཞྲིག་ཏུ་གྱུར་ཡྩོད་ལ། ང་ཚསོ་ཀང་ཁདེ་ཀྲི་ར་ེབ་སྩོང་ཟད་དུ་མྲི་གཏྩོང་བར་སྩོབ་སྦྩོང་ལ་བརྩོན་པ་ལྷུར་ལནེ་བྱ་ངསེ།      

    མཚོ་སྔྩོན་ཞྲིང་ཆེན་ཞྲིན་ཧེ་རྫྩོང་དཔལ་ཁ་གྩོང་རལ་མྲི་རྲིགས་བཅའ་སྡྩོད་སྩོབ་ཆུང་གྲི་ལྩོ་རྲིམ་དྲུག་པའྲི་འཛིན་གྲྭ་གཉྲིས་པ།  

•མཁས་མཚོ་རྒྱལ•

མཚོ་སྔྩོན་ཞྲིང་ཆེན་རྨ་ལྩོ་ཁུལ་མྲི་རྲིགས་སྩོབ་འབྲིང་གཉྲིས་པ།  •སྒློལ་མ་སྐྱབས•

ཀན་སུའུ་ཞྲིང་ཆེན་

རྨ་ཆུ་རྫྩོང་

བྩོད་རྲིགས་སྩོབ་ཆུང་

གཉྲིས་པའྲི་

ལྩོ་རྲིམ་དྲུག་པའྲི་

འཛིན་གྲྭ་དང་པྩོ། 

•ཏཱ་རེ་སྐྱྫིད•



བར་མཚམས་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
དཔལ་མཚོ་སྒློལ་མ།

མཛེས་རྲིས་བཀྩོད་སྒྲིག་པ།
ཕྱུག་འཚོ་སྐྱྫིད།

རྩོ་ཁང་ཧྲི་བཅས་ནྲི་ཤེལ་ལས་སྣྩོན་

བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་ཆ་ཡྲིན་པ་དང་། དེ་

ལས་བྱེ་མའྲི་བག་རྩོ་ནྲི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་

བྩོ་ཡྲིན། བྱེ་མའྲི་བག་རྩོ་ལ་སྐྱུར་

འགྩོག་རང་བཞྲིན་ལྡན་པ་དང་

སྒྲིབ་བལ་གྲི ་རང་བཞྲིན་མངའ། 

དེར་མ་ཟད་ཞུ་ནས་གཤེར་གཟུགས་

སུ་བསྒྱུར་ཚེ་དབྱྲིབས་གཟུགས་སྣ་

ཚོགས་སུ་བཟྩོ་ནུས་སྩོ། །

ཤེས་བྱ་ཕྲན་ཚེགས།

ང་ཚོས་བག་རློའྫི་ལློ་གྲངས་

ཇྫི་ལྟར་ཤེས།

བག་རྩོ་ལའང་ལྩོ་གངས་ཡྩོད་

དེ། བག་རྩོར་གྲུབ་པ་ནས་ད་ལྟའྲི་

བར་ནྲི་དེའྲི་ལྩོ་གངས་ཡྲིན། བག་རྩོ་

ཕལ་ཆེ་བའྲི་ནང་རད་འདུས་པ་

དང་། རད་ནྲི་རྡུལ་འཕྩོ་རང་བཞྲིན་

གྲི་གཞྲི་རྒྱུ་ཞྲིག་ཡྲིན། དེ་རྲིམ་བཞྲིན་

ཟད་འགྱུར་བྱུང་ནས་རྫས་གཞན་

ཞྲིག་ཏུ་འགྱུར་བ་རེད། དེའྲི་ཁྩོད་ན་

ཞའང་འདུས། བག་རྩོའྲི་ཁྩོད་ཞའྲི་

འདུས ་ཚད ་དང ་རད ་ལྩོ ་རེར ་

བསྐེད་པའྲི་ཚད་ལས་བག་རྩོའྲི་ལྩོ་

གངས་རྲིགས་འདེད་བྱ་ཐུབ།

 བག་རློ་མང་ཆེ་བར་ཆུ་མྫི་སྫིམ་

པའྫི་རྒྱུ་མཚན་ཅྫི།

བག་རྩོ་མང་ཆེ་བར་ཆུ་མྲི་སྲིམ་

སེ། དེ་ནྲི་རྩོ་ཞུན་བག་རྩོ་དང་རྒྱུ་

འགྱུར་བག་རྩོ་ཁྩོད། བག་རྩོ་གྲུབ་

བྱེད་ཀྲི་རྫས་ཕ་ཕན་ཚུན་དམ་དུ་ཕ་

བཏབ་པ་བཞྲིན་སྦྲེལ་པས་གས་

སྲུབས་ཤྲིན་ཏུ་ཆུང་སབས། ཆུ་སྲིམ་

ཐབས་བལ་བ་ཡྲིན།

འཛེང་རློའྫི་མཁྲེགས་ཚད་

ག་འདྲ་ཡྫིན།

འཛེང་རྩོ་ནྲི་མེ་རྲི་འཕྱུར་བའྲི་

ཞུན་རྩོར་ཉེ་མཐའྲི་བག་རྩོས་དྩོད་

ཡལ་དུ་བཅུག་པ་དང་། བཙིར་སྣྩོན་

ཐེབས་པ་ལས་རྲིམ་བཞྲིན་ས་མྩོར་

ཆགས་པའྲི་ཞུན་རྩོ་ཡྲིན་པས། དེ་ནྲི་

ཆེས་ས་ཞྲིང་མཁེགས་པའྲི ་བག་

རྩོའྲི་རྲིགས་ཤྲིག་དང་།  གཙོ་བྩོ་རྩོ་

ཁང་ཧྲི་དང་དཀར་གྩོང་ལས་གྲུབ། 

ལྲིས ་སྲིས ་གྲུ་བཞྲི ་མ ་གཅྲིག ་གྲི ་

འཛེང་རྩོས་སྩོང་ཁེ2000ཡན་གྲི་

ལྲིད་དངྩོས་འདེགས་སྲིད་པར་མ་

ཟད། ཆུས་ཞུ་མྲི་ཐུབ་པ་དང་སྐྱུར་

འགྱུར་བྱུང་མྲི་ཐུབ་པའྩོ། །

སའྫི་གློ་ལའྫི་སྟེང་ཆེས་སྲ་ཞྫིང་

མཁྲེགས་པའྫི་གཏེར་རས་

གང་ཡྫིན།

མྲིག་སྔའྲི་བར་སའྲི་གྩོ ་ལའྲི ་

སེང་ཆེས་ས་ཞྲིང་མཁེགས་པའྲི ་

གཏེར་རྫས་ནྲི་རྩོ་རེ་ཕ་ལམ་ཡྲིན།  

དེ་ནྲི་ཐཱན་ཁྩོ་ནས་གྲུབ་པ་ཞྲིག་ཡྲིན། 

རྩོ་རེ ་ཕ་ལམ་གྲིས་ལྕགས་རྲིགས་

གང་ཞྲིག་ཡྲིན་ནའང་ལས་ས་བྩོར་

འད་གཏུབ་བྱེད་ནུས་པས། མྲི་

རྣམས་ཀྲིས་རྒྱུན་པར་ས་དངྩོས་

གང་རུང་འད་གཏུབ་བེྱད་སྤྱད་ཀྲི་

ལག་ཆ་རུ་སྤྱྩོད་པ་ཡྲིན།

 སའྫི་གློ་ལའྫི་སྟེང་ཆེས་མཉེན་

པའྫི་གཏེར་རས་གང་ཡྫིན། 

རྩོ་སྣག་ནྲི ་འཛམ་གྲིང་སེང་

ཆེས་མཉེན་པའྲི་གཏེར་རྫས་ཡྲིན་

ལ། དེའྲི་གྲུབ་ཆ་ནྲི་ཆེས་ས་བའྲི་རྩོ་

རེ་ཕ་ལམ་གྲི་གྲུབ་ཆ་དང་འད་བར་

ཐཱན་ཡྲིན་མྩོད། འྩོན་ཀང་རྩོ་སྣག་

ཁྩོད་ཐཱན་གྲི་རྡུལ་ཕན་དང་རྩོ་རེ་ཕ་

ལམ་གྲི་ཆགས་རྲིམ་མྲི་འད་སེ། རྩོ་

སྣག་གྲི་རྡུལ་ཕན་ཆགས་རྲིམ་ནྲི་

རྲིམ་པ་ལྟར་ཆགས་ཤྲིང་བར་སྲུབས་

ཅུང་ཆེ་བས་ན། རྩོ་སྣག་དང་རྩོ་རེ་

ཕ ་ལམ་གྲུབ་བྱེད ་ཀྲི ་རྫས་འད་

ནའང་རྩོ་སྣག་ནྲི་ཆེས་མཉེན་པའྲི་

གཏེར་རྫས་སྩོ།། 

རློ་རྫིགས་གང་དག་གྫིས་ཤེལ་

ལས་སློན་བྱ་ཐུབ།

བྱེ་མའྲི་བག་རྩོ་དང་ཐལ་རྩོ། 

མཚོ་སྔྩོན་ཟྲི་ལྲིང་།   • མཚོ་མློ •


