
 མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་། 

• ཨ་འབུམ་གྱིས་བསྒྱུར • 

མི་ཚེ་ནི་འདི་ལྟར་རྔོལ་དགྔོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།  འདས་སྔོང་གི་བྱ་བར་ཕིར་འདང་རེ་རྒྱག་སྐབས།  

ནུས་མེད་འབྲས་མེད་ངང་མི་ཚེ་སྔོང་ཟད་དུ་བཏང་སྔོང་སྙམ་པའི་འགྔོད་གདུང་སྐེ་མི་སིད།  

                                    —— 《རྔོ་ལྕགས་ནི་ཇི་ལྟར་བཙོ་སྦྱང་བྱས་པ་ཡིན》

     ཉི་ཀུའུ་ལ • ཨའྔོ་སི་ཐུ་ལའྔོ་ཧྥུའུ་སི་ཅི་ནི1904ལྔོར་ཝུའུ་ཁྔོ་ལན་དུ་སྐེས་ཤིང་།  ཁྔོ་རང་ཡུན་

རིང་བྔོར་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་འཐབ་རྔོད་ཁྔོད་ཞུགས་པས།  ལུས་ཕུང་ལ་གནྔོད་སྐྔོན་ཆེན་པྔོ་ཕྔོག་སེ།  

1927ལྔོར་སེབས་པ་ན།  ཁྔོ་རང་ནད་ཀིས་མནར་ཏེ། ལུས་ཕུང་གི་བདེ་ཐང་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་

སྔོང་མྔོད།  འྔོན་ཀང་ཁྔོས་ནད་ཡམས་ལ་གཏན་ནས་

མགྔོ་མི་སྒུར་ཞིང་། ཧ་ལས་པའི་སྙིང་རུས་ལ་བརེན་ནས་

ནད་གདྔོན་དང་འཐབ་འཛིང་དྲག་པྔོ་བྱས།   

ཨའྔོ ་སི ་ཐུ་ལའྔོ ་ཧྥུའུ་སི ་ཅིས་ནད་གདྔོན་དང་

འཐབ་འཛིང་བྱེད་པའི་དུས་མཚུངས་སུ་འབྲེལ་ཡྔོད་ཁུ་

ཐའྔོ་ཧྥུའི་སྐ་དམག་དཔུང་ཁག་ཅིག་འཚར་ལྔོངས་བྱུང་

བ་ནས་དར་རྒྱས་སུ་ཕིན་ཏེ། དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕྔོད་ངང་འཐབ་འཛིང་བྱས་ཚུལ་སྐྔོར་གི་སྒྲུང་འབྲིང་

ཞིག་གསར་རྔོམ་གནང་ཞིང་།   ཟླ་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་སྒྲུང་གཏམ་དེ་གཞི་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།  ཁྔོས་

རྔོམ་གི་མ་ཕི་དེ་ཡིག་ཤུབས་ནང་བཅུག་ཅིང་།  ཁ་དམ་པྔོར་སྦྱར་རེས།  རང་གི་ཆུང་མར་མ་ཕི་དེ་ཨའྔོ་ཏི་

ས་ཁི་ཐའྔོ་ཧྥུའི་སྐ་དམག་དཔུང་ཁག་གི་འཐབ་གྔོགས་ཚོར་བསྐུར་དུ་བཅུག་སེ།  ཁྔོ་ཚོའི་བསམ་འཆར་

བསྡུ་ལེན་བྱས།  འཐབ་གྔོགས་ཚོས་སྒྲུང་གཏམ་དེ་བཀླགས་རེས་ཡིད་འགུལ་ཐེབས་ཤིང་། ལྷག་བསམ་

འཁྔོལ་བའི་ངང་སྒྲུང་གཏམ་དེ་ལ་གདེང་འཇྔོག་ཆེན་པྔོ་གནང་།  ཡིན་ནའང་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་

ཞིག་ལ།  གནས་ཚུལ་མི་ལེགས་པ་ཞིག་བྱུང་སྔོང་།  རྔོམ་གི་མ་ཕི་དེ་གྔོགས་པྔོ་ཚོར་ཞུ་དག་བྱ་བར་སྐུར་

སྐབས་སྦྲག་ཁང་གིས་བྔོར་བརླག་ཐེབས་སྔོང་།  འྔོན་ཀང་ཡ་ང་བའི་རྡུང་རེག་དེས་ཁྔོའི་བརན་ཞིང་

བརླིང་བའི་སྙིང་སྔོབས་ལ་ཕམ་ཁ་སེར་མ་ཐུབ་ལ།  ལྷག་ཏུ་བྔོ་བརན་འགྱུར་མེད་ཀི་སྔོ་ནས་ནད་ཡམས་

དང་འཐབ་འཛིང་བྱས། 

  1929ལྔོར།  ཁྔོའི་ལུས་ཡྔོངས་ཞ་འཁུམ་དུ་སྔོང་བ་དང་། མིག་ཟུང་ཡང་ལྔོང་བར་གྱུར།  1930ལྔོར།  

ཁྔོས་རང་ཉིད་ཀིས་འཐབ་འཛིང་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་རྒྱུ་ཆ་བྱས་ཤིང་།  བྔོ་བརན་འགྱུར་མེད་

ཀིས《རྔོ་ལྕགས་ནི་ཇི་ལྟར་བཙོ་སྦྱང་བྱས་པ་ཡིན》ཞེས་པའི་སྒྲུང་རིང་དེ་འབྲི་མགྔོ་བརམས།  

 སྐབས་དེར་ཨའྔོ་སི་ཐུ་ལའྔོ་ཧྥུའུ་སི་ཅི་ཡི་ལག་པའི་མཁིག་མ་འགུལ་ཐུབ་ནའང་།  མིག་ལྔོང་ནས་ཅི་

ཡང་མི་མཐྔོང་བས།  ཡི་གེ་བྲིས་ན་ངལ་བ་ཆེ་ཁར་ཧ་ཅང་དལ་བ་རེད།  ཁྔོ་རང་ཉལ་ཁིའི་སེང་གན་རྐྱལ་

དུ་ལྔོག་སེ།  དཔེ་ཆའི་སྤི་ཁྔོག་ལ་བྔོས་བསངས་བྱས་ཤིང་།  ལེའུ་རེ་རེ་དང་དྔོན་ཚན་རེ་རེ་ལ་འདང་ཞིབ་

མྔོ་བརྒྱབ་རེས།  ཁྔོས་ངག་ཐྔོག་ནས་བཤད་དེ།  ཆུང་མ་ཡ་ལས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་རེད།

 དུས་ཡུན་རིང་བྔོ་ཞིག་འགྔོར་བ་ན།  བྱེད་

ཐབས་དེ་རྒྱུན་མཐུད་བྱེད་ཁག་པྔོ་བྱུང་། གལ་ཏེ་ཆུང་མ་ཁིམ་དུ་མེད་པའི་སྐབས་དང་འཕྲད་ཚེ།  རྔོམ་

ཡིག་འབྲི་མཚམས་མི་འཇྔོག་ཀ་མེད་ཡིན་སབས།  ཁྔོས་མི་གཞན་ལ་ཧ་ཅང་ས་ཞིང་མཁེགས་པའི་ཤྔོག་

བུ་སྤད་ནས་པང་ལེབ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བཟྔོ་རུ་བཅུག་པ་དང་།  པང་ལེབ་སེང་དུ་དྲ་མིག་ཆུང་ཆུང་མང་བྔོ་

ཞིག་བརྔོས་རེས།  འབྲི་ཤྔོག་པང་ལེབ་ཀི་ཞབས་སུ་

བཞག་ནས་ལག་པས་པང་ལེབ་སེང་གི་དྲ་མིག་ལ་ལག་

མྱུལ་བྱེད་ཞྔོར་དུ་རང་ཉིད་ཀིས་བྲིས་པ་རེད།  

ནམ་སྨད་ཟིན་ནའང་།  ཁྔོའི་མལ་ཤག་ལས་ད་དུང་

ཧྲག་ཧྲག་ཅེས་ཡི་གེ་འབྲི་བའི་སྒྲ་བར་མེད་དུ་མཆེད་

ཀིན་འདུག ཁྔོར་མཁྔོ་བ་ནི་ཀླད་པ་དང་ལག་པ་ལས་

འྔོད་སྣང་མིན།  ཁྔོས་མཚམས་མི་འཇྔོག་པར་རྔོམ་ཡིག་འབྲི་བཞིན་མཆིས་ཤིང་།  ཤྔོག་ངྔོས་གཅིག་བྲིས་

ཚར་རེས། རེངས་པྔོར་གྱུར་པའི་ལག་གཡྔོན་པས་འདར་སིག་སིག་ངང་ཤྔོག་བུ་དེ་ཚུར་ལེན་པ་དང་།  

ཁྔོས་ཐིག་ཕྲེང་གྔོང་གི་ཡི་གེ་དེ་ཐིག་ཕྲེང་ཞྔོལ་མའི་ནང་འབྲི་བར་དྔོགས་ནས་ཞ་སྨྱུག་ཤྔོག་བུ་དང་ཁ་

གཏན་ནས་མི་འབྲལ་བ་རེད།

 ཉིན་རེའི་ནངས་མྔོར་ཆུང་མ་གཉིད་ལས་སད་པ་ན། འབྲི་ཤྔོག་ནི་ཁང་བའི་ནང་ཐང་མར་བརལ་

པ་ལྟར་གང་སར་གཡུགས་འདུག་པས།  ཁྔོ་མྔོ་མྱུར་ཏུ་ཡར་ལངས་ཏེ་དེ་དག་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་ཀིན་ཡྔོད་

པ་རེད།   སྐབས་དེར།  ཆུང་མས་གཉིད་དུ་ཡུར་འདུག་པའི་ཨའྔོ་སི་ཐུ་ལའྔོ་ཧྥུའུ་སི་ཅིའི་ཁའི་གྲུ་ཁ་རུ་

ཁག་ཐིགས་ཤིག་འཛུམ་འདུག་པ་མཐྔོང་ཞིང་།  དེ་ནི་མུ་མཐུད་དུ་རྔོམ་འབྲི་གནང་ཆེད། ཁྔོང་གིས་ནད་

ཡམས་ཀི་མནར་གཅྔོད་ལ་འཐབ་འཛིང་བྱས་ཏེ།  མ་ཁར་སྔོས་བཏབ་ནས་ཟུག་གཟེར་བསན་པ་རེན་

པར་ཤེས་ཐུབ། 

1932ལྔོར།  ཁྔོས་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པྔོ་ཞིག་བངས་པ་ནི་སྒྲུང་གཏམ་དེ་གཞི་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་

བ་རེད། མི་རམས་ཀིས་ལྷག་བསམ་རམ་དག་གིས་དེ་

ནི ་ཚེ ་སྔོག ་གིས ་བྲིས ་པའི ་དཔེ ་ཆ ་ཞིག ་རེད ་ཅེས ་

བསགས་བརྔོད་ཚད་མེད་གནང་།  《རྔོ་ལྕགས་ནི་ཇི་

ལྟར་བཙོ་སྦྱང་བྱས་པ་ཡིན》ཞེས་པའི་དཔེ་ཆའི་ཁྔོད་

ཀི་མི་སྣ་གཙོ་བྔོ་པའྔོ་ཨར་ཁི་ཚ་ཅིན་ནི་རྔོམ་པ་པྔོའི་

རང་གཟུགས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལས་རང་ཉིད་ཀི་ལས་

དབང་ལ་མགྔོ་མི་སྒུར་བའི་གསར་བརེའི་སིྙང་སྔོབས་མཚོན་ཡྔོད་ལ།  ནང་སྔོས་སུ་ན་གཞྔོན་རམས་ལ་

ལས་དབང་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་ཁ་ལྔོ་བསྒྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  དྔོན་དག་གང་ལ་ཕྲད་ཀང་རུང་གཙོ་བྔོ་

རང་ཉིད་ཀི་གཉའ་མ་ཞུམ་ཚེ།  མཛད་རེས་ངྔོ་མཚར་ཅན་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་གསལ་འདེབས་བྱས་འདུག  

1935ལྔོར་སུའུ་ལེན་སིད་གཞུང་གིས་ལེ་ཉིན་གཟེངས་བསྔོད་རགས་མ་གནང་སེ།  རྔོམ་རིག་ཁབ་

ཁྔོངས་ཁྔོད་དུ་ཁྔོའི ་གསར་གཏྔོད་རང་བཞིན་གི་ངལ་རྔོལ་དང་

འབུར་ཐྔོན་གི་མཛད་རེས་ལ་བསྔོད་བསགས་བྱས་པ་རེད།

པར་ངོས་འདིའི་རོམ་སྒིག་པ།  •མཁའ་འབུམ་ཡག•རི་མོ་པ།  •བསོད་ནམས་འབུམ•



སྔོབ་གྲྭ་གྔོལ་རསེ། ཨ་ཅ་ེཟླ་བས་རང་སམེས་ལྷྔོད་ལ་བབས་ཏ་ེཁམི་དུ་

ལས་བྱ་འབྲ་ིསྐབས། བུ་ཆུང་སྔོབས་ལྡན་འཚབ་བ་འཚུབ་བ་ེངང་ནང་དུ་

བརྒྱུགས་འྔོངས།

ཨ་ཅ་ེཟླ་བ། བུ་ཆུང་སྔོབས་ལྡན། དྔོན་ཅ་ིཞགི་ག་ིཕརི་དུ་འད་ིའདྲའ་ི

བྲལེ་འཚུབ་བྱདེ་པ་ཡནི།

བུ་ཆུང་སོབས་ལྡན། ཨ་ཅ་ེཟླ་བ། ང་ལ་རྔོགས་རམ་ཞགི་གནང་རྔོགས། 

དགེ་རྒན་གིས་ང་ཚོར་མི་ཡུལ་གི་བརེ་ཞེན་ངྔོ་མ་དང་ཕན་ཚུན་རྔོགས་

འདགེས་སྐྔོར་ག་ིརྔོམ་ཡགི་ཅགི་བཀྔོད་སྒྲགི་བྱས་བྱུང་། ངས་ཇ་ིལྟར་མགྔོ་

བརམ་དགྔོས་པ་མ་ིཤསེ་པས། ཁྔོད་ཀསི་ང་ལ་རྔོགས་རམ་ཞགི་གནང་རྔོགས།

ཨ་ཅ་ེཟླ་བ། རྔོམ་ཡགི་འདའི་ིརགིས་འབྲ་ིབ་ལ། ཐྔོག་མར་གསར་རྐྱང་

དང་བདནེ་དངྔོས་ཀ་ིརྒྱུ་ཆ་གདམ་གསསེ་བྱ་དགྔོས། ཁྔོད་ཀསི་མཉམ་བཞག་

ཨེ་མྔོང་། སྔོབ་གྔོགས་མང་བྔོ་ཞགི་ངྔོ་མ་ིཤསེ་པའ་ིརྔོ་བྔོ་སྐྔོར་ནས་གཞུང་ལམ་

བརྒལ་བ་དང་། ལམ་ནྔོར་བའ་ིབྱསི་པ་ཡུལ་ལ་སྐལེ་བ། ཆུ་ནང་དུ་མཆྔོངས་

ནས་མ་ིསྔོག་སྐྔོབ་པ། སྔོག་ལ་མ་འཛམེ་པར་མ་ིངན་དང་འཐབ་འཛངི་བྱདེ་པ་

སྔོགས་བྲ་ིརྒྱུར་དགའ་བ་རདེ། ནང་དྔོན་འདའི་ིརགིས་ལ་བལྟས་ཚདོ་ཀསི་

གནམ་ས་གཡྔོ་བ་ལྟ་བུའ་ིཟིལ་ཤུགས་ཤགི་མངའ་ནའང་། དསེ་ཀླྔོག་པ་པྔོའ་ི

ཡདི་སམེས་དགུག་དཀའ། ཁྔོད་ཀསི་དའེ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅ་ིཞགི་ཡནི་པ་ཤསེ་སམ།

བུ་ཆུང་སོབས་ལྡན། རྔོ་བྔོ་སྐྔོར་ནས་གཞུང་ལམ་བརྒལ་བ་དང་། ལམ་

ནྔོར་བའ་ིབྱསི་པ་ཡུལ་ལ་སྐལེ་བ། འདུག་སགེས་གཞན་ལ་གནང་བ་སྔོགས་ཀ་ི

རྒྱུ་ཆ་དག་ན་ིསྔོབ་གྔོགས་མང་བྔོ་ཞགི་གསི་རྒྱུན་པར་འབྲ་ིམྔོད། ཀླྔོག་པ་པྔོ་དག་

གསི་བལྟས་མ་ཐག་ཏུ་ཧ་གྔོ་སདི། ད་ེལ་གསར་རྐྱང་རང་བཞནི་མདེ་པས་ཀླྔོག་

པ་པྔོ་ད་ེའདྲའ་ིམྔོས་མ་ིསདི། སྔོགྲ་ལ་མ་འཛམེ་པར་མ་ིསྔོག་སྐྔོབ་པ་དང་། མ་ི

ངན་དང་འཐབ་འཛངི་བྱདེ་པ། ཐ་ན་རང་སྔོག་བྔོས་གཏྔོང་བ་སྔོགས་ན་ིའཚ་ོ

བའ་ིཁྔོད་དུ་ཧ་ཅང་མཐྔོང་དཀྔོན། སྔོབ་གྔོགས་ཁ་ཤས་ཀསི་རྔོམ་ཡགི་ག་ིལས་

འགན་འགྲུབ་ཆདེ་དམ། ཡང་ན་ཀླྔོག་པ་པྔོ་ཧ་ལས་སུ་གཞུག་ཆདེ། དུས་རྒྱུན་

དུ“རླབས་ཆ་ེབའ་ིལས་དྔོན་དག”རྔོག་བཟྔོ་བྱ་རྒྱུར་དགའ་བས། མ་ིརམས་ལ་

སམེས་འགུལ་ཐབེས་སུ་གཞུག་མ་ིཐུབ་པ་རདེ།

ཨ་ཅ་ེཟླ་བ། རདེ་ཡ། རྒྱུ་ཆ་རངི་བ་ད་ེདག་མ་ིགཞན་གསི་བལྟས་མ་ཐག་

ཤསེ་ཐུབ་པས། བཀླག་འདྔོད་ཅགི་གང་ན་ཡྔོད། རྔོག་བཟྔོ་བྱས་པའ་ིརྒྱུ་ཆ་

བདནེ་པར་མ་གྲུབ་པས། ཡདི་རྔོན་བྱདེ་མ་ིརུང་བ་དང་། བར་ེཞནེ་ངྔོ་མ་མདེ་

པས་མ་ིརམས་ཀ་ིཡདི་སམེས་དགུག་ཐབས་བྲལ།

བུ་ཆུང་སོབས་ལྡན། དསེ་ན་གསར་རྐྱང་དང་བདནེ་དངྔོས་ཀ་ིརྒྱུ་ཆ་

ཞགི་ཇ་ིལྟར་གདམ་གསསེ་བྱ་དགྔོས།

ཨ་ཅ་ེཟླ་བ། དྔོན་དངྔོས་ཐྔོག    དངྔོས་ཡྔོད་འཚ་ོབའ་ིཁྔོད་ཆསེ་སྤརི་

བཏང་ག་ིདྔོན་ཆུང་ཁ་ཤས་ལ་བར་ེཞནེ་ངྔོ་མ་

ལྡན་པ་རདེ། དཔརེ་ན། ཚ་བྔོས་སྔོ་བྔོར་ཇ་

འདྲནེ་པའ་ིགྔོ་རམི་ཁྔོད་ང་ཚསོ་བཀླག་ཐུབ་

པ་ན་ིབསྙནེ་བཀུར་དང་འཆམ་མཐུན་ཡནི་ལ། སྔོར་མྔོ་བརདེ་སྔོང་བའ་ིབྱསི་

པར་པཱ་སེ་ཉྔོ་བ་ལས་ང་ཚོས་བཀླག་ཐུབ་པ་ནི་ཆུང་བར་བྱམས་སྐྔོང་དང་

ཐུགས་ཁུར་ཡནི། ལུས་རལ་པས་འགན་བསྡུར་བསྐྱུར་ནས་ཐང་ལ་འགལེ་པའ་ི

འགན་ཟླ་སྐྔོར་བ་ལས་ང་ཚསོ་བཀླག་ཐུབ་པ་ན་ིམཐུན་སྒྲལི་དང་མཛའ་བར་ེ

ཡནི། འད་ིདག་ཚང་མ་ན་ིའཚ་ོབའ་ིཁྔོད་ཀ་ིཆསེ་སྤརི་བཏང་ག་ིགནས་སྐབས་

ཙམ་ཡནི་མྔོད། དསེ་མ་ིཡུལ་ག་ིབར་ེཞནེ་ངྔོ་མ་ད་ེཚརོ་དུ་གཞུག་ཐུབ།

བུ་ཆུང་སོབས་ལྡན། ད་ངས་ཤསེ་སྔོང་། རྔོམ་ཡགི་འབྲ་ིབ་ལ་དངྔོས་

ཡྔོད་འཚ་ོབ་དང་ཀླྔོག་པ་པྔོར་སམེས་འགུལ་ཐབེས་པའ་ིརྒྱུ་ཆ་གདམ་དགྔོས་

པ་ཨ་ེརདེ།

ཨ་ཅ་ེཟླ་བ། རདེ་ཡ། ང་ཚསོ་གསར་རྐྱང་དང་བདནེ་དངྔོས་ཀ་ིརྒྱུ་ཆ་

གདམ་གསསེ་བྱས་ན། ད་གཟྔོད་ཀླྔོག་པ་པྔོར་སམེས་འགུལ་ཐབེས་སུ་གཞུག་

ཐུབ།

བུ་ཆུང་སོབས་ལྡན། དསེ་ན་རྔོམ་ཡགི་འབྲ་ིསྐབས་ད་དུང་གང་དག་ལ་

དྔོ་སྣང་བྱ་དགྔོས་སམ།

ཨ་ཅ་ེཟླ་བ། གནས་ཚུལ་ཞབི་འབྲ་ིབྱདེ་པར་མཉམ་འཇྔོག་བྱ་དགྔོས། 

ཁྔོད་ཀསི་དྔོན་རྐྱནེ་ཁྔོད་ཀ་ིམ་ིརམས་ལ་སམེས་འགུལ་ཐབེས་ཐུབ་པའ་ིགནད་

ད་ེཞབི་ཕྲའ་ིསྔོ་ནས་བྲ་ིདགྔོས། དཔརེ་ན། “གཞྔོན་ནུ་ཞགི་ལྕགས་རར་བཞྔོན་

ཏ་ེལག་ཏུ་ཟས་སྣྔོད་ཅགི་བཟུང་ནས་སྨན་ཁང་ལ་ཟ་མ་སྐལེ་བའ་ིལམ་བར་དུ། 

སབས་མ་ལགེས་པར་དཀྔོགས་མཚམས་ཤགི་ཏུ་མ་ིདར་མ་ཞགི་དང་གདྔོང་

ཐུག་བརྒྱབ་ནས་ཐང་ལ་འགལེ་པར་མ་ཟད། ཟ་མ་ས་ལ་སྔོར་བ་ལས་ཟས་ཁུས་

མ་ིདའེ་ིཀྔོ་ལྭ་བརྫད་འདུག   ངས་དྔོན་དག་རྔོག་འཛངི་ཅན་དུ་འགྱུར་ངསེ་

པས། མཇུག་སྐྔོང་ཐབས་བྲལ་འདྔོད་མྔོད། མ་བསམས་ས་ནས་ལྕགས་རར་

བཞྔོན་པའ་ིན་གཞྔོན་གསི་མྱུར་དུ་མ་ིད་ེབསྐྔོར་ནས་ཡར་ལངས་སུ་བཅུག་ས།ེ 

ང་རང་ཟ་མ་བསྐལ་བར་བྲལེ་དྲགས་པས། ཁྔོད་ལ་གདྔོང་ཐུག་བརྒྱབ་པ་རདེ། 

དངྔོས་ནས‘དགྔོངས་པ་མ་ཚམོ། དགྔོངས་པ་མ་ཚམོ’ཞསེ་ཡང་ཡང་དགྔོངས་

དག་ཞུས་པས། མ་ིདསེ‘སྐྔོན་མདེ། སྐྔོན་མདེ། ངའ་ིཀྔོ་ལྭར་སྐྔོན་མདེ། ཁྔོད་རང་

མྱུར་དུ་ནད་པ་སྙྔོར་སྐྔོང་བྱདེ་དུ་སྔོང’ ”ཞསེ་བཤད་པ་རདེ། འདའི་ིཁྔོད་ཀ་ི

ཞབི་ཕྲའ་ིགནས་ཚུལ་གསི་མ་ིལ་སམེས་འགུལ་ཐབེས་སུ་འཇུག་པ་རདེ། 

བུ་ཆུང་སོབས་ལྡན། རདེ། རྔོམ་པ་པྔོས་དྔོན་དག་རྔོག་འཛངི་ཅན་ཞགི་

ཏུ་གྱུར་ནས་མཇུག་སྐྔོང་དཀའ་བར་འདྔོད་མྔོད། མ་བསམས་ས་ནས་མ་ིདསེ་

ལྕགས་ར་ཞྔོན་མཁན་ལ་བཟྔོད་སྔོམ་གནང་ས་ེདྔོན་དག་ཞ་ིབའ་ིངང་ནས་

ཐག་བཅད་སྔོང་། བྱུང་རམི་ཕྲ་མྔོ་འད་ིདངྔོས་ནས་སམེས་འགུལ་ཐབེས་པ་

ཞགི་རདེ། འྔོན་ཀང་། ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་བྱུང་རམི་ཕྲ་མྔོ་ཇ་ིལྟར་བིྲ་དགྔོས་པ་མ་ི

ཤསེ།

ཨ་ཅ་ེཟླ་བ། ད་ེདཀའ་མྔོ་ཞགི་མ་རདེ། ཁྔོད་ཀསི་གྔོང་ག་ིསྐད་ཆ་ཚན་པ་

དའེ་ིཁྔོད་དུ་ཕྔོགས་གང་གཉསི་ཞབི་ཕྲ་སྔོས་བྲསི་ཡྔོད་པར་ལྟྔོས་དང་།

བུ་ཆུང་སབོས་ལྡན། ཨུན། ཞབི་ཕྲ་སྔོས་བྲསི་ཡྔོད་པ་ན་ིམ་ིསྣའ་ིཁ་བར་

དང་བྱ་སྤྔོད་གཉསི་རདེ།

ཨ་ཅ་ེཟླ་བ། རདེ། ཞབི་ཕྲའ་ིདྔོན་དག་འབྲ་ིབར་མ་ིསྣ་དང་བྱ་བ་གཉསི་

ལ་ཕྲ་མཐྔོང་ཆ་ེཤལེ་སྤད་ནས་ཞབི་ཏུ་བལྟ་རགིས་ལ། མ་ིསྣའ་ིཚུགས་ཀ་དང་

སྐད་ཆ། སེམས་ཁམས། བྱ་སྤྔོད་བཅས་གཙ་ོབྔོར་བཟུང་ནས་ཞབི་འབིྲ་བྱ་

དགྔོས། ཆུང་བ་ལས་ཆ་ེབ་མཐྔོང་ཐུབ་པ་དང་། མ་ིསྣའ་ིནང་སེམས་ཀ་ིའཇགི་

རནེ་དང་གཤསི་རྒྱུད་གཉསི་ཕྲ་ཞབི་ངང་མངྔོན་པར་མཚནོ་དགྔོས། ད་ེལྟར་

ན་བྱུང་རིམ་ཕྲ་མྔོ་ཞིབ་འབྲི་བྱས་པར་གསྔོན་ཉམས་ལྡན་ཞིང་མི་སེམས་

འགུགས་ཐུབ་པ་རདེ།

བུ་ཆུང་སབོས་ལྡན། འྔོ། ད་ངས་ཤསེ་སྔོང་། མ་ིཡུལ་ག་ིབར་ེཞནེ་ངྔོ་མ་

དང་ཕན་ཚུན་རྔོགས་འདགེས་སྐྔོར་ག་ིརྔོམ་ཡགི་འད་ིལྟར་བྲ་ིདགྔོས་པ་རདེ་

ཨང་།

ཨ་ཅ་ེཟླ་བ། ད་དུང་མཉམ་འཇྔོག་བྱ་དགྔོས་ས་ཞགི་ཡྔོད་པ་ན་ིརྔོམ་ཡགི་

འབྲ་ིདུས་ངསེ་པར་དུ་མྔོང་ཚརོ་དང་བརེ་ཞནེ་ངྔོ་མ་རྔོམ་ཡགི་ཁྔོད་བསེ་ཐུབ་

དགྔོས།

བུ་ཆུང་སབོས་ལྡན། བར་ེཞནེ་དང་མྔོང་ཚརོ་ངྔོ་མ་ད་ེརྔོམ་ཡགི་ཁྔོད་

ཇ་ིལྟར་བས་ེདགྔོས་པ་རདེ།

ཨ་ཅ་ེཟླ་བ། གལ་ཏ་ེདུས་རྒྱུན་ག་ིའཚ་ོབའ་ིཁྔོད་དུ་ཁྔོད་རང་ལྟ་ཞབི་

དང་བསམ་གཞགི    རྔོལ་མྔོང་བྱདེ་པར་གྔོམས་ཡྔོད་ན། རྔོམ་ཡགི་ཁྔོད་རང་

བཞནི་སྔོས་བར་ེཞནེ་དང་མྔོང་ཚརོ་ངྔོ་མ་ད་ེམངྔོན་ཐུབ། དཔརེ་ན། “ཉནི་

ཞགི་ལ། ང་རང་ཡང་བསྐར་སྔོ་བྔོའ་ིཡུལ་དུ་འྔོངས་ནས་ཁང་མགི་སྔོང་བ་ད་ེ

དང་ཁམི་ཆས་རངི་བ། ད་དུང་རངི་ཧྲུལ་དུ་གྱུར་པའ་ིསྒྲ་སྡུད་འཕྲུལ་ཆས་དག་

མཐྔོང་མ་ཐག     ངས་གྔོ་བུར་དུ་རང་ཉདི་ཡུན་རངི་ཞགི་ཏུ་སྔོ་བྔོ་ཚང་ལ་མ་

ཡྔོང་བ་དྲན་བྱུང་། ངའ་ིསིྙང་ཉ་ེབའ་ིསྔོ་བྔོས་འད་ིའདྲའ་ིལྷངི་འཇགས་ཀ་ིཁྔོར་

ཡུག་ཁྔོད་དུ་ཉ་ིམ་ར་ེར་ེབཞནི་ཕར་བསྐལ་པ་རདེ།” ཁྔོད་ཀསི་བལྟས་ན་སྐད་

ཆ་འདའི་ིཁྔོད་དུ་རྔོམ་པ་པྔོས་བར་ེཞནེ་གང་ཞགི་བསན་ཡྔོད་པ་རདེ།

བུ་ཆུང་སབོས་ལྡན། སྐད་ཆ་འདསི་སྔོ་བྔོའ་ིགཞསི་ཁམི་ག་ིཅ་ལག་

བཀྔོད་སིྒྲག་བྱས་པར་ལྟ་ཞབི་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་རང་ཉདི་ཀ་ིའགྔོད་གདུང་ག་ི

སམེས་ཁམས་ད་ེམངྔོན་པར་མཚནོ་འདུག

ཨ་ཅ་ེཟླ་བ། བདནེ་པ་རདེ། དའེ་ིརྐྱནེ་རྔོམ་ཡགི་འབྲ་ིསྐབས། དྔོན་དག་

ཉནི་ཞགི་ག་ིསྔོད་དུས། སྦྲང་ནག་ཅགི་གསི་ཞམི་མངར་ག་ིདྲ་ིངད་ཚརོ་ཏ།ེ 

ཁྔོས་གང་ཡནི་སར་བཙལ་པ་ན། མ་གཞརི་དྲ་ིངད་ད་ེཁ་འགབེ་རྒྱུ་བརདེ་པའ་ི

སྦྲང་རའི་ིསྣྔོད་ཅགི་ལས་མཆདེ་འྔོངས་པ་རདེ། ཁྔོ་རང་དམེ་

བུའ་ིཁ་རུ་ལངས་ཏ།ེ སྦྲང་ར་ིགང་འདྔོད་དུ་ལྔོངས་

སུ་སྤྔོད་མགྔོ་བརམས། སྦྲང་ནག་ག་ིསམེས་སུ་

སྦྲང་རི་འདི་དངྔོས་ནས་རང་གི་དགའ་

ཕྔོགས་དང་འཚམ་སྙམ་ཞངི་། རང་ཉདི་ཀ་ི

གནས་བབ་ར་བ་ནས་བརདེ། ཁྔོ་རང་དམེ་

བུའི་འགམ་དང་གེས་ནས་ནང་དུ་བཟའ་

བར་ཕནི་པས། སབས་མ་ལགེས་པ་ཞགི་ལ་ལུས་

པྔོ་སྦྲང་རའི་ིནང་དུ་འབྱར་སྔོང་། ད་ེནས་ཁྔོས་ཅ་ིནུས་

སྔོས་གཤྔོག་རབེ་བྱས་ཀང་ཐར་ཐབས་བྲལ།

དའེ་ིདུས་སུ། འབུ་མ་ེལྕབེས་ཤགི་

གནས་ད་ེབརྒྱུད་ནས་འགྔོ་སྐབས། ཁྔོས་སྦྲང་

རིའི་ནང་འཕག་འཚག་རྒྱག་བཞིན་པའི་

སྦྲང་ནག་མཐྔོང་རསེ། ཟུར་ཟའ་ིཚགི་གསི“འ།ེ སྦྲང་ནག་གནེ་པ། ཁྔོད་ཀ་ིཡ་ིག་

ཆ་ེདྲགས་སྔོང་། རང་ག་ིལྟྔོ་འདུན་ག་ིཆདེ་དུ་རང་སྔོག་ཤྔོར་ན། དརེ་རནི་ཐང་

ལྡན་ནམ”ཟེར་བར། སྦྲང་ནག་ལ་ཅ་ིཡང་བཤད་རྒྱུ་མདེ་སྔོང་།

ས་རུབ་སྔོང་། སྦྲང་ནག་གསི་འབུ་མ་ེལྕབེས་ད་ེ

མགྔོ་ཡྔོམ་འཁྔོར་བ་བཞནི་སྒྲྔོན་མའེ་ིམཐའ་རུ་

འཕུར་བཞནི་པ་དང་། མ་ེལྕ་ེདང་ཐག་ཇ་ེཉརེ་

ཇ་ེཉརེ་སྔོང་ནས། མཇུག་མཐར་མ་ེལ་ལྕབེས་

ནས་ཤ་ིསྔོང་བ་མཐྔོང་།

སྦྲང་ནག་ག་ིསམེས་སུ། ཇ་ིའདྲ་རདེ། ཁྔོད་

རང་གཞན་སྐྔོན་བཤད་རྒྱུར་དགའ་བ་ལས། 

རང་ཉིད་ཀིས་ད་དུང་གེན་རགས་ཚ་བྔོ་འདི་འདྲ་

བསན་བྱུང་། ཁྔོད་ཀསི་ང་རང་ལྟྔོ་འདུན་ཆ་ེཞསེ་ལ་ེབདའ་

བྱདེ་མྔོད། རང་ཉདི་ཀསི་ཏག་ཏག་ལ་མ་ེརདེ་བྱས་བྱུང་། དསེ་ན་ཁྔོད་ཀ་ིབྔོ་

གྔོས་གང་ན་ཡྔོད་དམ་ཞསེ་དྲན་བྱུང་།

མཚ་ོསྔོན་ཟི་ལངི་།  •འབའ་ཚརེ་གྱིས་བསྒྱུར•

ཅགི་ལ་ཚརོ་བ་དང་ལྟ་ཚུལ་ག་འདྲ་ཡྔོད་ན་ད་ེལྟར་བིྲ་དགྔོས། དསེ་ཁྔོད་ཀ་ི

བརེ་ཞནེ་ངྔོ་མ་ད་ེམངྔོན་པར་མཚནོ་ཐུབ།

བུ་ཆུང་སབོས་ལྡན། འྔོ། བཀའ་དྲནི་ཆ།ེ ད་ངས་ཤསེ་སྔོང་། མ་ིཡུལ་ག་ི

བར་ེཞནེ་ངྔོ་མ་དང་ཕན་ཚུན་རྔོགས་འདགེས་སྐྔོར་ག་ིརྔོམ་ཡགི་འབྲ་ིབ་ལ། 

ངསེ་པར་དུ་གཤམ་ག་ིགནད་གསུམ་ལ་མཉམ་འཇྔོག་བྱ་དགྔོས། དང་པྔོ། 

གསར་རྐྱང་དང་བདནེ་དངྔོས་ཀ་ིརྒྱུ་ཆ་གདམ་གསསེ་བྱ་དགྔོས། གཉསི་པ། 

བྱུང་རམི་ཕྲ་མྔོ་འབྲ་ིབར་དྔོ་སྣང་བྱ་དགྔོས། གསུམ་པ། བར་ེཞནེ་དང་མྔོང་ཚརོ་

ངྔོ་མ་བས་ེཐུབ་དགྔོས།

ཨ་ཅ་ེཟླ་བ། རདེ། ཕྔོགས་བསྔོམས་བྱས་པ་ཧ་ཅང་བཟང་།

བུ་ཆུང་སབོས་ལྡན། ད་ང་ཕརི་རང་ཡུལ་ལ་སྔོང་ནས་རྔོམ་ཡགི་བྲ་ིརྒྱུ་

ཡནི། ཨ་ཅ་ེཟླ་བ་བཀའ་དྲནི་ཆ།ེ བད་ེམྔོ་བྱྔོས།

   ཨ་ཅ་ེཟླ་བ། ཡ་ཡ། བད་ེམྔོ་བྱྔོས།

མཚ་ོསྔོན་མ་ིརགིས་སྔོབ་ཆནེ་བྔོད་རགི་པ་སྔོབ་གངི་གི

2013ལྔོའ་ིཆབ་སདི་ལྔོ་རྒྱུས་འཛནི་གྲྭ་དང་པྔོ། 

•བསདོ་ནམས་དར་རྒྱས་ཀྱིས་བསྒྱུར•



མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀྔོས་ནན་རྫྔོང་

མི་རིགས་སྔོབ་འབྲིང་།  

• སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན • 

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།   • ཁོ་སྐྱབས་ཀྱིས་བསྒྱིགས • 

དེ་རེས་ཆུ་ལ་ལྡེ་བརྒྱད་ཅེས། །

རྒྱལ་པོ་སོ་སོའྱི་རུས་མྱིང་རྣམས། །

ཐོག་མ་བཞྱི་པོའྱི་མྱིང་ཡྱིག་བཞྱི། །

རུས་ཡྱིག་མྱིང་གྱི་མཇུག་ཏུ་ཡོད། །

ཐ་མ་བཞྱི་པོའྱི་མྱིང་ཡྱིག་གསུམ། །

རུས་རྣམས་མྱིང་གྱི་ཐོག་མར་བཀོད། །

དུས་འདྱིར་རྒྱལ་པོའྱི་མངའ་ཐང་ཞན། །

ཡུལ་སེ་རྣམས་ནྱི་རྱིམ་བཞྱིན་ཐོར། །

གཅྱིག ་གྱུར་དབང་བའྱི ་སོབས་ཤུགས་

ཉམས། །

རྒྱལ་པོ་ཆུ་ལ་ལྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་དུས་སྐབས།

1.སྤུ་རྒྱལ་བཅུ་དྲུག་པ་ཟ་ནམ་ཟིན་ལྡེ་ནི། ཡབ་

ཟ་ནམ་ལེགས་དང་། ཡུམ་རྨུ་ལྕམ་རང་ལེགས་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་བྔོན་པྔོ་གཡུང་དྲུང་

རྒྱལ་པྔོས་མཛད། མཚོ་སྨན་ཁི་དཀར་ཁབ་ཏུ་བཞེས།

2.སྤུ་རྒྱལ་བཅུ་བདུན་པ་འཕྲུལ་ནམ་གཞུང་ལྡེ་

ནི། ཡབ་ཟ་ནམ་ཟིན་ལྡེ་དང་། ཡུམ་མཚོ་སྨན་ཁི་

དཀར་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཞང་

ཞུང་མཚོ་མི་ཀུན་སྣང་གིས་མཛད། སེ་གཉན་མེར་མྔོ་

ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

3.སྤུ་རྒྱལ་བཅྔོ་བརྒྱད་པ་སེ་སྣྔོལ་གནམ་ལྡེ་ནི། 

ཡབ་འཕྲུལ་ནམ་གཞུང་ལྡེ་དང་། ཡུམ་སེ་གཉན་མེར་

མྔོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཀླུ་མྔོ་མེར་མྔོ་ཁབ་ཏུ་

བཞེས།

4.སྤུ་རྒྱལ་བཅུ་དགུ་པ་སེ་སྣྔོལ་པྔོ་ལྡེ་ནི། ཡབ་སེ་

སྣྔོལ་གནམ་ལྡེ་དང་། ཡུམ་ཀླུ་མྔོ་མེར་མྔོ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཞང་ཞུང་ཨ་སྔོ་གཙུག་

ཕུད་ཀིས་མཛད། འྔོ་བཟའ་ཏེ་མྔོ་མཚོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས།

5.སྤུ་རྒྱལ་ཉི་ཤུ་པ་ལྡེ་སྣྔོལ་ནམ་ནི། ཡབ་རྒྱལ་པྔོ་

སེ་སྣྔོལ་པྔོ་ལྡེ་དང་། ཡུམ་འྔོ་བཟའ་ཏེ་མྔོ་མཚོ་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཞང་ཞུང་ཨ་ལ་དན་

ཅིས་མཛད།    ཁི་སྨན་རེ་མྔོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས།

6.སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་གཅིག་པ་ལྡེ་སྣྔོལ་པྔོ་ནི།  ཡབ་

རྒྱལ་པྔོ་ལྡེ་སྣྔོལ་ནམ་དང་། ཡུམ་ཁི་སྨན་རེ་མྔོ་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཞང་ཞུང་དར་མ་ཧ་

རིས་མཛད། ཁི་སེ་བཙུན་གཉན་མྔོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས།

7.སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་གཉིས་པ་ལྡེ་རྒྱལ་པྔོ་ནི། ཡབ་ལྡེ་

སྣྔོལ་པྔོ་དང་། ཡུམ་ཁི་སེ་བཙུན་གཉན་མྔོ་གཉིས་ཀི་

ས ས ་ སུ ་ སྐུ ་

འཁྲུངས། སྐུ་

གཤེན་ཞང་

   ཕ་ལེ་སི་ཐན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཡ་གིང་གི་ནུབ་རྒྱུད་

དང་།  ས་དབུས་མཚོའི་ཤར་རྒྱུད་ཀི་འགམ་ངྔོགས་སུ་

ཆགས་ཤིང་།   ཡྔོ་རྔོབ་གིང་དང་ཡ་གིང་།   ཧྥེ་གིང་

བཅས་གིང་ཆེན་གསུམ་གི་འགིམ་འགྲུལ་འགག་ལམ་

དུ་གྱུར་ལ།   འཐབ་ཇུས་ཀི་གནས་ཡུལ་གལ་ཆེན་དུ་

གྱུར་ཡྔོད།   རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ས་བབ་ཀི་ཆགས་ཚུལ་

ནི་བྱང་ཕྔོགས་མཐྔོ་ལ་ལྷྔོ་ཕྔོགས་དམའ་བ་དང་།  

མཐྔོ་སང་མང་བ།  བྱང་རྒྱུད་དང་དབུས་རྒྱུད་ནི་རི་

ཁུལ་དང་མཐྔོ་སང་ཡིན་ཞིང་།  ལྷྔོ་རྒྱུད་ནི་བྱེ་ཐང་

དང་ཤར་རྒྱུད་གཤྔོང་ས་དང་གཞྔོང་ས་ཡིན་པ་རེད།  

ཤི་མཚོ་དེ་རྒྱལ་མཚམས་ཀི་མཚེའུ་རུ་གྱུར་པ་དང་།  

ཅྔོར་ཏན་གཙང་བྔོ་ཡང་རྒྱལ་མཚམས་ཀི་གཙང་བྔོ་

རུ་གྱུར་ཅིང་།  ས་ཁུལ་འདིའི་བཞུར་རྒྱུན་ཆེས་རིང་

ཞིང་བཞུར་ཚད་ཆེས་ཆེ་བའི་གཙང་བྔོ་ཆེན་པྔོར་གྱུར་

ཡྔོད། ངག་རྒྱུན་ལ་ཅྔོར་ཏན་གཙང་བྔོ་ཤི་མཚོར་མ་

ཐྔོན་པའི་བར་རྒྱུད་ཀི་བྱེ ་ཐང་སང་ལྔོངས་ཀི་ཉེ ་

འཁྔོར་ནི་ཡེ་ཤུ་བྱབས་ཁྲུས་བྱེད་སའི་གནས་ཡིན་

པར་གགས།   ཚ་རྒྱུད་བར་མའི་ས་དབུས་མཚོའི་ནམ་

ཟླར་གཏྔོགས།  ཅ་ཚྭ་དང་རྔོ་སྣུམ།   ཟངས་བཅས་ཀི་

གཏེར་ཁ་ལྡན་པ་རེད།

   ཕ་ལེ་སི་ཐན་ས་ཁུལ་ལ་གནའ་བྔོར་ཅ་ནན་དུ་

འབྔོད་ཅིང་།   

ལྔོ་རྒྱུས་སེང་

ཡ་ཧུ་དཱ་པ་

ཞུང ་ད ་ས ་ཧ ་རིས ་

མཛད། སྨན་བཙུན་

ལུ ག ་ སྐྔོ ང ་ ཁ བ ་ ཏུ ་

བཞེས།

8.སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་

ག སུ མ ་ པ ་ ལྡེ ་ སྤི ན ་

བཙན་ནི།  ཡབ་ལྡེ་

རྒྱལ་པྔོ་དང་། ཡུམ་

སྨན་བཙུན་ལུག་སྐྔོང་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཞང་ཞུང་མུ་ལ་མ་ཧྔོས་མཛད། 

གཉན་བཙུན་མང་མྔོ་རེ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། འདི་དག་

གི ་བང ་སྔོ ་ཆུ ་

བྔོའི་གཞུང་དུ་

བཏབ་པས་ཆུ་

ལ ་ ལྡེ ་ བ རྒྱ ད ་

ཅེས་གགས་སྔོ། ། 

འདི་ཡན་གི་མ་

ཡུམ་རམས་ལྷ་

མྔོ་དང་། ཀླུ་མྔོ་

ཡིན་པས་སས་

ཀི ་ མ ཚ ན ་ ལ ་

ཡང་ལྷ་སས་དང་། ལྡེ་སས་ཟེར། རྒྱལ་པྔོ་འདི་དག་གི་

སྐབས་སུ་བྔོད་ཁམས་ཡྔོངས་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་

པའི་སྔོབས་ཤུགས་ཉམས་ཏེ་འཕྔོངས་རྒྱས་དང་ཡར་

ཀླུང་ཙམ་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས། ཡུལ་གྲུ་གཞན་རམས་

སར་ལྟར་རྒྱལ་ཕྲན་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཐྔོར། རྒྱལ་པྔོ་འདི་

དག་གི་བང་སྔོ་ཆུ་བྔོའི་གཞུང་དུ་བཏབ། ཆུ་དུར་

ཐྔོག་མར་འདི་ནས་བྱུང་བར་གགས།

 འདི་ཕིན་ཆད་ཀི་རྒྱལ་པྔོ་རམས་འབངས་དང་

གཉེན་བསེས་པས་སས་རམས་ཀི་མཚན་ལ་ལྡེ་ཞེས་

པའི་ཚབ་ཏུ་བཙན་པྔོ་ཞེས་བཏགས་པའི་སྔོལ་དར་

བས་འདིའི་འྔོག་གི་རྒྱལ་རབས་རམས་ལ་ཚིགས་ལ་

བཙན་ལྔ་དང་། འྔོག་གི་བཙན་བཞི་སྔོགས་ཟེར་སྔོལ་

བྱུང་།

ལྷྔོ་ནུབ་མི་རིགས་སྔོབ་གྲྭ་ཆེན་མྔོའི་

བྔོད་རིག་པ་སྔོབ་གིང་།

• ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས •

དབིྱན་ཇིའི་ཉིའུ་ཁ་སི་ཨེར་སྔོབ་ཆེན་དང་ལྔོན་ཏྔོན་སྔོབ་ཆེན་སྔོབ་

གིང་གི་ཞིབ་འཇུག་སེ་ཁག་སྔོགས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལྟར་ན། 

ཞབས་བྲྔོ་དང་ཆུར་རྐྱལ་སྔོགས་སྔོབ་གསེང་ལུས་རལ་བྱ་འགུལ་ལ་

ཞུགས་ན་བིྱས་པའི་རིས་རིག་གི་རྒྱུགས་འབྲས་མཐྔོར་འདེགས་གཏང་

ནུས་པར་བཤད།

ཉིན་རེའི་གྔོག་འཕིྲན་གསར་འགྱུར་ཁང་གིས་བསྒྲགས་པའི་གསར་

འགྱུར་ལྟར་ན།  ཆེད་མཁས་པས2000ལྔོ་ནས2001ལྔོའི་བར་སྐེས་

པའི་བྱིས་པ6400ཡི་འབྲེལ་ཡྔོད་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལྔོན་བྱས་པར། ར་

འཛུགས་ཡྔོད་པའི་སྔོབ་གསེང་ལུས་རལ་བྱ་འགུལ་ལ་ཞུགས་ན་སྔོབ་

ཆུང་མཐར་ཕིན་པའི་རིས་རིག་རྒྱུགས་གཞིའི་ཁྔོད་སྐར་མ་མཐྔོན་པྔོ་

ལྔོན་ཚད་ལྡབ1.5ཡི་འཕར་བའི་རེ་བ་ཡྔོད་པར་བཤད།

ཞིབ་འཇུག་མི་སྣས་གསུང་རྒྱུར། དེ་ནི་སྔོབ་གསེང་ལུས་རལ་བྱ་འགུལ་གིས་སྔོབ་མའི་རང་རླྔོམ་དང་རང་

བཀུར་གི་འདུ་ཤེས་སྐེད་སིང་བྱ་ཐུབ་པར་མ་ཟད། སྤི་ཚོགས་བྱ་འགུལ་ལ་ཞུགས་པའི་འཇྔོན་ནུས་མཐྔོར་འདེགས་

གཏང་ཐུབ་པ་དང་། མྔོང་བ་དེ་དག་གིས་སྔོབ་མར་སྔོབ་སྦྱྔོང་ལ་ཧུར་བརྔོན་བྱ་འདྔོད་ཀི་འདུན་པ་བསངས་པར་

བཤད། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།   • མཚོ་མོ • 

དང་ཨ་རབ་པ་དག་གནས་འདིར ་

གཞིས་སྔོད་བྱས་མྔོང་ལ།  དེ་དག་གི་

ཆྔོས་ལུགས་དང་རིག་གནས་ལ་རེས་སུ་

ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཆྔོས་ལུགས་དང་ཡེ་ཤུ་ཆྔོས་

ལུགས་ཀིས་ཤན་ཤུགས་ཆེན་པྔོ་ཐེབས་

ཡྔོད།  ལྔོ་རྒྱུས་ཀི་འཕེལ་རིམ་དང་དམག་

འཁྲུག་སྔོགས་ཀི་དབང་གིས་འགྱུར་ལྡྔོག་

སྣ་ཚོགས་བྱུང་།   སྤི་ལྔོ1988ལྔོའི་

ཟླ11པའི་ཚེས15ཉིན་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཨང181པའི་ཐག་གཅྔོད་

ལྟར།  ཕ་ལེ་སི་ཐན་རྒྱལ་ཡྔོངས་ཨུ་ཡྔོན་ལྷན་ཁང་

གིས་ཕ་ལེ ་སི ་ཐན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་པ་ཁབ་

བསྒྲགས་བྱས་ཤིང་།  རྒྱལ་ས་ཅེ་རུས་ས་ལམ་ཡིན་པ་

གཏན་ཁེལ་བྱས་མྔོད།  རྒྱལ་མཚམས་གསལ་བྔོ་ཐག་

གཅྔོད་བྱས་མེད་པ་དང་།  གྔོང་ཁེར་པའེ་ལི་ཧན་གི་

མཱ་ཧི་དིག་ཆྔོས་ཁང་སྔོགས་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་

དང་གནའ་མཁར་མང་བྔོ་ཡྔོད་པ་རེད།

བརྡ་སྤྲོད་མཁན་པྲོ་པྲ་ཏི་རིན་ཆེན་དྲོན་གྲུབ་།
པྲ་ཏི་རིན་ཆེན་དྔོན་གྲུབ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་སྨད་ཙམ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས།  དགུང་ལྔོ་གཞྔོན་པའི་

དུས་ནས་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གིང་གི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས་ཏེ་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པྔོད་ལྔ་ལ་སྦྱངས་པ་དཔིས་ཕིན་

པ་མཛད་དེ་དགེ་བཤེས་ཀི་མཚན་བཏགས་བཞེས།  ཞྔོགས་དྔོན་ཡྔོད་མཁས་གྲུབ་སྔོགས་བཤེས་གཉེན་མང་དུ་

བསེན་ནས་མདྔོ་སགས་ཆྔོས་ཀི་བདག་པྔོར་གྱུར།  རམ་ཐར་ཞིབ་ཏུ་མཇལ་རྒྱུ་མ་རེད་པས་ཤིན་ཏུ་ཕངས་སྔོ།  །

ཁྔོང་གི་གསུང་རྔོམ་ལ།  བང་དྔོར་རམ་པར་ཕེ་བའི་གཏམ་ཀུན་བཟང་ལམ་སྔོལ་དང་།  ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་

ཐབས་ཏིང་འཛིན་རྒྱན་གི་སྣང་བ།  བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གི་ཉམས་ཁིད་བྱང་ཆུབ་རྒྱན་ཕྲེང་།  བྱ་དཀའ་བའི་སྙན་

ཚིག་དབྱངས་ཅན་ངག་གི་རྔོལ་མཚོ།   བསན་འབར་མའི་ཚིག་དྔོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རམ་བཤད་ཐེག་མཆྔོག་

རྒྱན་གི་ཕྲེང་བ།  བྔོད་ཀི་བརའི་བསན་བཅྔོས་སུམ་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྔོའི་

དགྔོངས་རྒྱན།  རགས་འཇུག་བཤད་སྦྱར་ཚིགས་བཅད་མ།   དག་ཡིག་སྨྲ་བའི་སྒྲྔོན་མེ།  སྒྲའི་

ང་རྔོ་འདྲེན་ཚུལ་རད་བྱུང་དྔོན་གི་བདུད་རིའི་རྔོ་འཛིན་བཅས་བཞུགས་སྔོ།།



མ་ཡུམ་སྔོབ་གྲྭའི་ཁྔོ་ར་ཁྔོར་ཡུག་ན། །

དགེ་རྒན་དམ་པའི་བྱམས་བརེའི་དྲྔོད་ཁྔོལ་འཁིལ། །

ཡ་རབས་སྔོབ་མའི་མཐུན་སྒྲིལ་ལག་ཟུང་དམ། །         

ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་བརྔོན་པའི་ཆྔོད་སེམས་བརན། །

མ་ཡུམ་སྔོབ་གྲྭའི་ཁྔོ་ར་ཁྔོར་ཡུག་ན། །

ཁང་བརེགས་མཐྔོན་པྔོས་གང་སར་བརྒྱན་ནས་ཡྔོད། །

མེ་ཏྔོག་སྣ་བརྒྱའི་དྲི་བསུང་ཕྔོགས་བཅུར་འཐུལ། །

 རང་དྲུག་ཚོགས་རམས་དགའ་སྤྔོའི་དཔལ་ལ་རྔོལ། །

མ་ཡུམ་སྔོབ་གྲྭའི་ཁྔོ་ར་ཁྔོར་ཡུག་ན། །

ཕ་མ་ལྟ་བུའི་དགེ་རྒན་དམ་པ་མཆིས། །

མིང་སིང་ལྟ་བུའི་སྔོབ་གྔོགས་མཐུན་པྔོར་གནས། །

མ་ཡུམ་སྔོབ་གྲྭ་ཇི་འདྲའི་སྐིད་པ་ལ། །

ཁ་བྱང་འབི་མཁན།  

•ལྕགས་བྱམས•

པར་ལེན་མཁན།

•ཀུན་བཟང•
ཨང866པ།

ང་རང་ལྷ་ས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་བ་དང་། དུས་རྒྱུན་ཁ་པར་དང་བརན་

རིས་སྔོགས་ཀི་སེང་ནས་ལྷ་སའི་བརན་པར་ལ་བལྟས་པ་ཡིན། དགའ་འྔོས་པ་

ཞིག་ལ། ད་ལྔོའི་དབྱར་གནང་སེ། སྤི་ལྔོ2016ལྔོའི་ཟླ་བདུན་པའི་ནང་སྔོད་ཉི་

མ་ལྷ་སར་འགྔོ་ཐུབ་སྔོང་།     

ང་དང་ཨ་ཕ་ཨ་མ་རམས་ཀླུ་ཆུ་རྫྔོང་ནས་

རླངས་འཁྔོར་ལ་བསད་ནས་ལན་གྲུ་གྔོང་

ཁེར་ལ་སྔོང་སེ་མེ་འཁྔོར་དུ་བསད་ཅིང་། ས་

ཆ་མང་བྔོ་བརྒྱུད་ནས་སྔོང་། བྱང་ཐང་རྩྭ་

ཐང་ཆེན་པྔོར་སེབས་དུས། གནས་དེར་མེ་ཏྔོག་

སྡུག་གུར་བཞད་ཡྔོད་ལ། ཨ་སྔོན་མཐྔོན་མཐིང་དབྱིངས་སུ་

སྤིན་དཀར་ལང་ལྔོང་དུ་འཁིགས་ཤིང་། ར་ནྔོར་ལུག་གསུམ་སྔོས་དལ་བག་

ཕེབས་ངང་རྩྭ་ཆུར་རྔོལ་འདུག

ང་ཚོ་ལྷ་སར་སེབས་ནས་ཉིན་གཅིག་ལ་ངལ་གསྔོ་བྱས་ཤིང་། དེའི་ཕི་

ཉིན། ང་ཚོ་བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་གིས་བཞེངས་པའི་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་སྔོང་ནས་ཇྔོ་བྔོ་ཤཱཀ་མུ་ནེ་ལ་མཇལ་བ་དང་། རྒྱ་བཟའ་ཀྔོང་ཇྔོས་

བཞེངས་པའི་རྒྱ་སག་ར་མྔོ་ཆེ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྔོང་ནས་ཇྔོ་བྔོ་མི་བསྐྔོད་རྔོ་

རེ་ལ་མཇལ་བ་ཡིན། ཕི་དྲྔོར་རེ་པྔོ་ཏ་ལར་མཇལ་དུ་ཕིན། ཕྔོ་བྲང་པྔོ་ཏ་ལ་ནི་

ངྔོ་མ་མཐྔོ་ཞིང་བརིད་ཉམས་ལྡན་པ་ཞིག་རེད།    

ཉིན་འགའི་རེས་ནས་གཞིས་ཀ་རེ་ལ་སྔོང་

བ་དང་། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་

མཇལ་བ་ཡིན། གཞིས་ཀ་རེ་ན་བཀྲ་ཤིས་

ལྷུན་པྔོ ་དགྔོན་པ་ཡྔོད་ལ། དེ ་ནི ་ང་ཚོས་

བསབས་ཟིན་པའི་སྔོབ་ཚན་མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་

ཡི་རྔོམ་པ་པྔོ་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས་བཏབ་པ་རེད།     

འདི་ནི་ང་རང་ཉི་མ་ལྷ་སར་ཐེངས་དང་པྔོར་སྔོང་བ་ཡིན་པས། དུས་ནམ་

ཡང་བརེད་མི་སིད་དྔོ།།

འབྲྔོག་ཁི ་ནི ་ང་ཚོའི ་མདྔོ ་དབུས་ས་མཐྔོར་མ་

གཏྔོགས་མེད་པའི་ཁི་རིགས་ཧ་ཅང་དཀྔོན་པྔོ་ཞིག་ཡིན། 

འབྲྔོག་ཁི་མདྔོ་དབུས་ས་མཐྔོ་རུ་འཚམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་

དེའི་ལུས་སེང་གི་སྤུ་མཐུག་པྔོའི་གསེབ་

ཏུ་ཁུ་ལུ་མཐུག་པྔོ་ཡྔོད་པས་གང་

ངར་བཟྔོད་ཐུབ་པ་ཡིན། འབྲྔོག་

ཁིའི་གཟུགས་པྔོ་ཆེ་ཞིང་གདྔོང་

ལ་གེན་ཚུགས་ཆགས་ཡྔོད་ཀང་། 

དྔོན་ལ་དེ་ནི་རང་གི་བདག་པྔོར་ཧ་

ཅང་བྔོ་དཀར་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། རང་གི་བདག་

པྔོའི་ཆེད་དུ་སྔོག་འབུལ་དགྔོས་ཀང་འཛེམ་དྔོགས་མེད་

པའི་སྔོག་ཆགས་གཅེས་སུ་འྔོས་པ་ཞིག་ཡིན།

འབྲྔོག་ཁི་ནི་གཅན་གཟན་བཞིན་ཤ་ཁག་ཟ་བར་ཧ་

ཅང་དགའ། འྔོན་ཀང་དེས་མིའི་རིགས་ཀིས་གསྔོས་པའི་

སྔོ་ཕྱུགས་ལ་གནྔོད་འཚེ་མི་གཏྔོང་བར་མ་ཟད། དེ་ལ་

སྲུང་སྐྔོབ་བྱེད་པ་ཡིན། དེས་ཕྱུགས་ཟྔོག་ལ་འཚེ་བའི་སྤང་

ཀི་སྔོགས་མཐྔོང་ཚེ་མཆེ་བ་རྔོན་པྔོ་གཙིགས་ནས་ངར་

སྐད་སྒྲྔོག་བཞིན་མཆྔོངས་ཕྔོད་སབས། དེ་དག་འབྲྔོག་

ཁིའི་རིག་སར་བཏུད་མི་ཐུབ་པ་ཡིན།

འབྲྔོག་ཁི་ནི་འབྲྔོག་པ་མང་

ཚོགས་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་ཞིང་། 

འབྲྔོག་པ་མང་ཚོགས་ཀི་སྙིང་ཉེ་

བའི ་གྔོགས་པྔོ ་དང་དག་ངན་

འདུལ་བའི་དཔུང་རྔོགས་ཡིན།   དེའི་

རྐྱེན་གིས་ང་ཚོས་མདྔོ་དབུས་མཐྔོ་སང་ན་མ་གཏྔོགས་

མེད་པའི་འབྲྔོག་ཁི་ལ་གཅེས་སྤས་དང་སྲུང་སྐྔོང་བྱེད་

འྔོས་སྔོ།།

                      ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ར་ཆུ་རྫྔོང་བྔོད་རིགས་སྔོབ་ཆུང་

གཉིས་པའི་ལྔོ་རིམ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པྔོ།  

•བསན་འཛིན་ཤེས་རབ•

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀླུ་ཆུ་རྫྔོང་བྔོད་རིགས་སྔོབ་ཆུང་གི་

ལྔོ་རིམ་ལྔ་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ། 

•ཚེ་རྱིང་བཀྲ་ཤྱིས•

བཞྔོ་ཟེའུ་ལག་ཏུ་ཐྔོགས་ཏེ།།

བཞྔོ་དབྱངས་ངག་ལ་བྱང་ཞིང་།།

ལྕི་འདམ་ལྷས་ལ་སྤུངས་པ།།

ཨ་མའི་སྔོལ་དུ་གྔོམས་ཡྔོད།།

མར་གི་རི་རབ་བརིགས་ནས།།

འྔོ་ཞྔོའི་རྒྱ་མཚོ་བསྐིལ་མཁས།།

སྦྲ་ནག་གྲུ་བཞིའི་ནང་གི།

ཨ་མ་འདི་འདྲའི་རླབས་ཆེན།།

ཁིམ་གི་ལས་ཀར་བྲེལ་ཡང་།།

མགྔོན་པྔོ་འཛུམ་གིས་བསུ་ལ།།

སྔོ་ཁིམ་བར་ནས་རྒས་པ།།

ཨ་མའི་ལས་དབང་ཡིན་སྔོང་།།

གང་ངར་ཐྔོད་ལ་དཀྲིས་ཤིང་།།

ཁ་བའི་གྔོས་དཀར་ཀླུབ་མཁན།།

དགུན་ཟླ་རིང་མྔོའི་ཁྔོད་ཀི།།

ཨ་མ་གངས་དཀར་སྒྲྔོལ་མ།།

མུན་པ་འཐིབ་པར་མི་སྐྲག།

གྔོག་དམར་འཁྱུག་པར་མི་འཇིགས།།

ཆར་ཆུའི་ཀླྔོང་ན་འཚོ་བའི།།

ཨ་མའི་སྙིང་སྔོབས་བརན་པ།།

དབུ་སྐྲའི་གངས་དཀར་ཁྔོད་ན།།

གཉེར་མའི་འཇའ་ཚོན་བཀྲ་ཞིང་།།

སྤན་ཟུང་ཨུཏྤལ་རྒྔོད་པའི།།

ཨ་མ་འདི་འདྲའི་མཛེས་པ།།

གཤིས་རྒྱུད་བལ་ལས་འཇམ་ཞིང་།།

ལྷག་བསམ་དྭངས་གཙང་མཚོ་མྔོ།།

མགིན་པར་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པ།།

ཨ་མ་མཛངས་མའི་གཤིས་རེད།།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་རྫྔོང་དཔལ་ཁ་གྔོང་རལ་མི་རིགས་

བཅའ་སྔོད་སྔོབ་ཆུང་གི་ལྔོ་རིམ་

དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ། 

•རྱིན་ཆེན་མཚ•ོ

ངའི་ནུ་མྔོའི་མིང་ལ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྔོ་ཟེར་ཞིང་། མྔོའི་སྐྲ་

ལྔོ་ཅུང་རིང་བ་དང་མིག་ཟུང་ཡང་ཅུང་ཆེ། མྔོའི་གདྔོང་ནི་སྔོར་

ལ་གཟུགས་ནི་ན་ཟླའི་ཁྔོད་ན་མི་རིང་མི་ཐུང་བ་ཞིག་ཡིན། 

མྔོའི་དགའ་ཕྔོགས་ནི་སྔོབ་སྦྱྔོང་བྱེད་པ་དང་རེད་མྔོ་རེ་བ། ལྭ་

བ་གསར་བ་གྔོན་པ་སྔོགས་རེད།

མྔོས་སྔོབ་སྦྱྔོང་བྱེད་དུས་མིག་རིག་རིག་ཏུ་འགུལ་ཞིང་། 

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ར་ཆུ་རྫྔོང་སྨད་མ་ཞང་

རྒྱུན་སྔོད་སྔོབ་ཆུང་གི་ལྔོ་རིམ་དྲུག་པ། 

•རྟ་མགྱིན་ཚེ་རྱིང•

སྔོབ་སྦྱྔོང་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཐུང་ནའང་ནན་ཏན་ཡིན་པས་

སྐར་འབྲས་བཟང་བྔོ་ལེན་བཞིན་ཡྔོད། མྔོ་རང་རེ་རུ་འགྔོ་

དུས་ནམ་རྒྱུན་སྔོན་ལ་ལྭ་བ་མཐུག་པྔོ་ཞིག་གྔོན་ཏེ་འགྔོ་ལ། 

དེ ་ནི ་རེད་མྔོ ་རེ ་བའི ་སྐབས་སུ་ཆམ་པ་

འབྱུང་བར་སྔོན་འགྔོག་བྱེད་པའི་

ཆེད་ཡིན། རེད་མྔོ་རེ་བའི་སྐབས་

སུ་མྔོ་ནི་བྱིས་པ་པྲ་ཆལ་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་འགྔོ་ལ་ཉིན་གང་བྔོར་བརེས་

ཀང་རེ་མཚམས་འཇྔོག་མི་ཤེས། ལན་

རེར་རེད་མྔོ་བརེས་པའི་དུས་ཡུན་རིང་དྲགས་པས་

ཨ་མའི་ཐལ་ལྕག་ཉྔོས་པ་ཐེངས་གཅིག་མིན། ད་དུང་ནུ་མྔོ་ལྭ་

བ་གསར་བ་ཉྔོ་བར་ཧ་ཅང་དགའ་ལ། ལྭ་བ་ཉྔོ་དུས་མྔོ་རང་

ཉིད་དངྔོས་སུ་སྔོང་ནས་ཉྔོ་དགྔོས་པ་ལས། གཞན་གིས་ཉྔོས་

ཡྔོང་བའི་ལྭ་བ་བྔོར་བབས་པ་ཉུང་ཉུང་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་ཕ་མ་

གཉིས་དང་མཉམ་དུ་ཁྔོམ་རར་སྔོང་ནས་ལྭ་བ་གསར་བ་ཉྔོས་

ཏེ་ཕིར་ཡུལ་ལ་ལྔོག་རེས། ནུ་མྔོའི་ངྔོ་གདྔོང་ལ་བཅྔོས་མིན་གི་

འཛུམ་མདངས་མངྔོན་ནས་ལྭ་བ་གསར་བ་

གྔོན་ཚེ། ངའི་མིག་ལམ་དུའང་ནུ་མྔོ་

སར་ལས་ལྡབ་འགྱུར་གིས་ཇེ ་

ཡག་ཏུ་གྱུར་འགྔོ།

འདི་ནི་ངའི་ནུ་མྔོ་དཔལ་

ལྡན་ལྷ་མྔོ་ཡིན་ཏེ། མྔོ་རང་ངའི་ནུ་

མྔོར་གྱུར་པ་ནི་ངའི་བདེ་སིྐད་ཅིག་ཡིན་

ལ། སེམས་གཏིང་ནས་དགའ་སྤྔོ་ཆེན་པྔོ་སྐེ་བཞིན་ཡྔོད།

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ར་ཆུ་རྫྔོང་ཆུ་ཁ་མའི་སྔོབ་ཆུང་གི་

ལྔོ་རིམ་བཞི་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ། 

•དགེ་ལྡན•



བར་མཚམས་རྔོམ་སྒྲིག་པ།
དཔལ་མཚོ་སྒོལ་མ།

མཛེས་རིས་བཀྔོད་སྒྲིག་པ།
ཕྱུག་འཚོ་སྐྱྱིད།

ཤེས་བྱ་ཕྲན་ཚེགས།

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།   • མཚོ་མོ •

1.བེྱ་མའྱི་ཁ་དོག་མཚམས་

རེར་ནག་པོ་དང་མཚམས་རེར་

ཐལ་མདོག་དང་ལྗང་ཁུ་ཡྱིན་པ་

ཅྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བེྱད་པ་

ཡྱིན།

A  བྱེ་མར་གྲུབ་བྱེད་ཀི་བྲག་

རྔོའི་རིགས་ཀི་དབང་གིས་ཐག་

གཅྔོད་བྱེད་པ་ཡིན། 

B མཁའ་དབུགས་མཐྔོ་

དམའི ་དབང་གིས་ཐག་གཅྔོད་

བྱེད་པ་ཡིན།  

2.བེྱ་སྒང་ལ་ཆེ་ཆུང་དང་

དབྱྱིབས་གཟུགས་མྱི ་འདྲ་བ་

ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི།

A ཆར་བའི་འབབ་ཚད་མི་

འདྲ་བའི ་དབང་གིས ་བྱེ ་སང་

ཆགས་པའང་མི་འདྲ། 

B  རླུང་གི་གཡུག་ཚད་དང་

གཡུག་ཕྔོགས་མི་འདྲ་བའི་དབང་

གིས་བེྱ་སང་ཆགས་ཚུལ་ཡང་མི་

འདྲ།

3.བེྱ་མའྱི ་ཁོད་ཀྱི ་ནགས་

བྱྱིས་ཉྱི་འོད་ལ་ཇྱི་ལྟར་གཡོལ་བ་

ཡྱིན།

A  བྱེ་དྔོང་ཞིག་བརྔོས་ནས་

དེའི་ནང་དུ་འཛུལ་བ་ཡིན། 

B རང་གི་རྔ་མ་བཀྔོལ་ནས་

ཉི་འྔོད་འགྔོག་པ་ཡིན།

4.རྔ་ནོག་ཆེན་པོའྱི་ནང་ན་

ཅྱི་ཞྱིག་སྦས་ཡོད།

A     ཚིལ་ཡྔོད། 

B    ཆུ་མྔོད་པྔོ་ཡྔོད།

5.དུག་སྦྲུལ་མཇུག་སྒ་ཅན་

ཚ་ངར་ཆེ་བའྱི་བེྱ་མའྱི་ནང་དུ་

འགོ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི།

A  ཚ་བསན་ཆེ་ཞིང་ཚ་དྲྔོད་

ལ་མི་སྐྲག་པས་ཡིན། 

B ལུས་གསེག་ནས་གྔོག་འགྔོ་

བྱས་ན་བྱེ་མར་ཐུག་པའི་དུས་ཡུན་

ཐུང་བས་ཡིན།

6.མེ་ཏོག་དབང་ལག་གྱི ་

ཚེར་མ་དྲ་སེྦལ་ལྟར་སེྐྱས་ཡོད་པ་

དེར་ནུས་པ་ཅྱི་ཡོད།

A སྨུག་ཕིའི་འྔོད་ཕྔོག་ཚད་

ཇེ་དམའ་རུ་གཏང་ཐུབ། 

B   བྱེ་རླུང་གི་འཇབ་རྒྔོལ་

འགྔོག་ཐུབ།

ལན།   ABBABA
1.མེ་འཁོར་ནང་དུ་གཅྱིན་

སྐྱག་ཐད་ཀར་ལྕགས་ལམ་སེང་

བཏང་བ་ཡྱིན་ན། གནམ་གྲུའྱི་

ནང་དུ་གཅྱིན་སྐྱག་གང་ལ་

བཏང་བ་ཡྱིན།

A ཐད་ཀར་མཁའ་དབྱིངས་

ནས་མར་བཏང་བ་ཡིན།

 B  གནམ་གྲུའི་ནང་ཁྔོག་གི་

སྙིགས ་གཞྔོང ་ཆེན ་པྔོའི ་ནང ་

བཏང་བ་ཡིན།

2.གནམ་གྲུའྱི་ནང་ན་རྐུབ་

སེགས་ལྷག་མ་ཡོད ་ཚེ ་གང་

འདོད་དུ་བསད་ཆོག་གམ།

A ཆྔོག་པ་རདེ། གལ་ཏ་ེལངས་

ནས་མ་བསད་ན་ཆྔོག

B མ་ིཆྔོག  གང་སར་སྔོད་

གནས་བརསེ་ན་གནམ་གྲུ་སྙྔོམས་པྔོ་

ཡྔོང་མ་ིཐུབ་པས་ཉནེ་ཁ་ཡྔོད།

3.གནམ་གྲུའྱི ་སྒེའུ་ཁུང་

སེང་ན་བུ་ག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་

ཡོད་པ་དེ་ཅྱི་ལ་ཕན།

A  སྤིར་འགྲུལ་ཁང་གི་སེའུ་

ཁུང་ནི་རིམ་པ་སུམ་བརེགས་ཡིན་

པ་དང་། བུ་ག་དེས་ཤེལ་རིམ་རེ་

རེའི ་བར་གི ་རླུང་གནྔོན་དང་

འགྲུལ་ཁང་གི་རླུང་གནྔོན་སྙྔོམ་

སྒྲིག་བྱེད་པ་ཡིན།

B མཁའ་དབྱིངས་ནས་

འཕུར་ན་དབྱང་དབུགས་འཛད་

ས་བས་བུ་ག་དེས་དབྱང་དབུགས་

མཁྔོ་སྤྔོད་བྱེད་པ་ཡིན།

4.གནམ་གྲུ་ཡར་འཕུར་

སྐབས་དང་སར་འབབ་དུས་རྣ་

བ་མྱི་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི།

A ཉེ་འཁྔོར་གི་མཁའ་

དབུགས་གནྔོན་ཤུགས་ལ་གྔོ་བུར་

དུ་འགྱུར་བ་བྱུང་བས་ར་སྐིར་ཁག་

རྒྱས་པས་ཡིན། 

B  ལུས་ཕུང་ལ་ནད་བྱུང་

ཡྔོད་པའི་རགས་ཤིག་ཡིན།

5.མྱི་ལ་ལས་གནམ་གྲུ་ནང་

གྱི ་ཟ་མ་མྱི ་ཞྱིམ་པར་འདོད་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི།

A མཁའ་དབྱིངས་ནས་

འཕུར་དུས་མིའི་རྔོ་འཛིན་འབུར་

མ་སྦྲིད་པས་ཡི་ག་འགག་པ་ཡིན། 

B མཁའ་དབྱིངས་ནས་

འཕུར་དུས་ཟས་གཡྔོ ་སྐྔོལ ་བྱ ་

དཀའ་བས་ཟ་མ་ཞིམ་པྔོ ་ཞིག་

ལས་ཁག་པས་སྔོ། །

ལན།   BBAAA


