
 ལོ་ངོ་དུ་མར་སོབ་ཁྲིད་བྱས་པའྲི་ཉམས་མོང་ལས་ཁོ་བོར་ངོས་ཟྲིན་ཞྲིག་ཐོབ་པ་ནྲི་དགེ་རྒན་

གྲིས་མ་བསམས་ས་ནས་སོབ་མའྲི་སེམས་ཁམས་ལ་གནོད་སྐེལ་བཞྲིན་ཡོད་པའྲི་སྣང་ཚུལ་དེ་ཡྲིན།  

དེས་ན་དགེ་རྒན་གྲིས་སོབ་ཱམར་རྣམ་འགྱུར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་གཟུང་དགོས་ཞེ་ན།   སོབ་མ་རབ་འབྲིང་ཐ་

གསུམ་ཡོད་པ་ལས་དང་པོ་ནྲི་སོབ་སྦོང་ལ་ཞན་པ་དང་ཁ་མྲི་ཉན་པའྲི་སོབ་མར་དགེ་རྒན་མྲི་ཉུང་བ་

ཞྲིག་གྲིས་རང་དབང་མེད་པར་མཐོང་ཆུང་བྱེད་པ་ལས་གཞན།   མཐོང་ན་ཡང་

སུན་སྣང་སྐེ་བཞྲིན་ཡོད།   དེ་དག་གྲིས་སོབ་གོགས་གཞན་པར་ཤུགས་

རྐེན་ངན་པ་ཐེབས་པར་དོགས་ནས་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྲིས་སོབ་མ་

དེ་རྲིགས་ལ་རྒྱུན་པར་གཤེ་གཤེ་གཏོང་བ་ལས།    བརེ་སེམས་

ཆེན་པོས་ཁ་ཏ་སོབ་གསོ་བྱ་རྒྱུ་དང་སོྐན་ཡོན་སྤང་བླང་གྲི་

ཐབས་སོན་རྒྱུ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ།

གཉྲིས་པ་ནྲི་སོབ་སྦོང་འབྲིང་ཡྲིན་པའྲི་སོབ་མ་སྣང་མེད་

དུ་འཇོག་པ་སེ།   སོབ་མ་འདྲི་རྲིགས་ཀྲིས་དགེ་རྒན་གྲིས་བཤད་པ་

ནང་བཞྲིན་བསྒྲུབ་ཐུབ་ལ།  དུས་རྒྱུན་སྐོན་ཆའང་མྲི་བཟོ་བས་དགེ་རྒན་གྲི་

བློར་འབབ་ནའང་།   ཁོ་ཚོར་སོབ་ཁྲིད་སྐབས་སུ་རང་འགུལ་གྲིས་སོབ་སྦོང་བྱེད་པའྲི་

སེམས་ཤུགས་མེད་པ་དང་།  དྲིས་ལན་འདེབས་པར་སྲིང་སོབས་མྲི་བསྐེད་པ།  སྦངས་འབས་ཀང་སྤྲིར་

བཏང་བ་ཡྲིན་པས།  དགེ་རྒན་གྲིས་སྣང་མེད་དུ་འཇོག་ས་བ་ཡྲིན། 

གསུམ་པ་ནྲི་སྦངས་འབས་ལེགས་པའྲི་སོབ་མར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྲི་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་སེ།  

སོབ་མ་དེ་རྲིགས་རྨང་གཞྲི་བརྟན་ཞྲིང་བློ་རྲིག་རྣོ་ལ་རྒྱུགས་འབས་མཐོན་པོ་ལེན་པས།   དགེ་རྒན་

དག་གྲིས་མཐོང་ཆེན་བྱེད་ཀྲིན་ཡོད་ལ།   སོབ་ཁྲིད་སྐབས་སུ་དྲིས་ལན་གདབ་སྐལ་བསམ་བཞྲིན་དུ་

གང་མང་སེར་ཞྲིང་།  བྱ་འགུལ་གང་ལའང་ཁོ་ཚོ་ཞུགས་སུ་འཇུག་སྲིད་པས།  རང་ཉྲིད་ཀྲི་འཇོན་ཐང་

ཕྲིར་མངོན་པའྲི་གོ་སྐབས་གཞན་ལས་མང་།   དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁོ་ཚོར་ཐེབས་པའྲི་སེམས་ཁམས་ཀྲི་

གནོན་ཤུགས་ཀང་གཞན་ལས་ཆེ་སེ།   བྱ་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ལ་ག་སྒྲིག་བྱ་དགོས་ཤྲིང་།   དགེ་རྒན་དང་

ཁྲིམ་བདག   འཛིན་གྲྭ་བཅས་ཀྲི་ལ་རྒྱ་བསྲུང་དགོས་པ་རེད།   ཚད་ལས་བརྒལ་བའྲི་གཅེས་སྐོང་བྱས་

ན་ཕུལ་བྱུང་སོབ་མ་ཡྲིན་ཡང་ང་རྒྱལ་གྲིས་ཁེངས་ཏེ་སོབ་གོགས་གཞན་པ་མྲིག་ནང་དུ་མྲི་འཇོག་ལ།  

རྒྱུན་དུ་གཏམ་སན་པོ་མ་གཏོགས་སྐོན་བརོད་ལ་གཏན་ནས་མྲི་ཉན་པ་རེད།

སོབ་འབྲིང་སོབ་མ་ནྲི་ལུས་སེམས་གཉྲིས་ཀ་མགོགས་མྱུར་ངང་འཚར་ལོངས་འབྱུང་བཞྲིན་པའྲི་

དུས་སྐབས་སུ་གནས་པས།   ཁོ་ཚོར་རང་གཅེས་ཀྲི་འདུ་ཤེས་དང་ཡྲིད་ཆེས་

མངའ་ནའང་།  རང་གཅུན་གྲི་འདུ་ཤེས་ཞན་པས་སྤོད་ངན་འགོ་ས།  

དེ་བས་སོབ་གསོའྲི་བྱ་བ་སྒྲུབ་མཁན་ཞྲིག་ལ་མཚོན་ན།   ཁོ་

ཚོར་བརྲི་འཇོག་དང་ཡྲིད་ཆེས་བྱ་དགོས་ལ།   རེ་བ་ནན་མོ་

བཏོན་ནས་རྒྱ་ཡན་དུ་གཏོང་མྲི་རུང་ཞྲིང་།      རྒྱུན་པར་

མཛུབ་སོན་དང་ལྟ་རྟོག་བྱ་དགོས།

སོབ་མ་ལ་བཟང་ངན་ཡོད་པ་ནྲི་རྒྱུན་ལྡན་གྲི་སྣང་ཚུལ་

ཞྲིག་ཡྲིན་ལ།   སོབ་མ་མྲི་འད་བར་སོབ་གསོའྲི་བྱེད་ཐབས་ཀང་

མྲི་འད་བ་སྤོད་དགོས།   སོབ་སྦོང་ཞན་པའྲི་སོབ་མར་ཡྲིད་ཆད་མྲི་རུང་

བར་བཟོད་བསན་མངའ་དགོས་ཤྲིང་།   ཁོ་ཚོའྲི་སོབ་སྦོང་གྲི་སྤོ་སེམས་བསྐུལ་ཏེ་རང་

ཉྲིད་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་འདུན་པ་ཇེ་དག་ཏུ་གཏང་དགོས།   ཁ་མྲི་ལེན་པའྲི་སོབ་མ་མང་ཆེ་བ་ནྲི་བློ་

རྲིག་རྣོ་ཞྲིང་རང་གཅུན་གྲི་ནུས་པ་ཞན་པས།   ཁོ་ཚོའྲི་རང་སེང་གྲི་ཁད་ཆོས་སོག་འདོན་བྱེད་པར་

སྐུལ་ལྕག་གཏང་དགོས་ལ།   རང་ཉྲིད་ཀྲི་འཇོན་ཐང་ཕྲིར་མངོན་པའྲི་གོ་སྐབས་ཀང་སེར་དགོས།  

སོབ་མ་འབྲིང་བ་ལ་ཁོ་ཚོའྲི་སོབ་སྦོང་གྲི་དམྲིགས་ཚད་ཇྲི་ལྟར་ཇེ་མཐོར་གཏོང་བར་འབད་པའྲི་བློ་སོ་

དབྱེ་དགོས་ཤྲིང་།  སྦང་འབས་ལེགས་པའྲི་སོབ་མར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྲི་རེ་བ་དང་འགན་བཅོལ་མྲི་

རུང་ལ།  ཚད་ལས་བརྒལ་བའྲི་གཅེས་སྐོང་ནྲི་དེ་བས་ཀང་བྱ་མྲི་རུང་ངོ་། །

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

ན་གོར་མོའྲི་སོན་མགོ་འདྲིར།

མེས་པོའྲི་རྟ་དམག་གྲིས་རྨྲིག་སྒ་མཆེད་སའྲི་ན་

གོར་མོའྲི་སོན་མགོ་འདྲིར།

ན་གོར་མོའྲི་སོན་མགོའྲི་ཞོགས་པ་འདྲིར།

ཆར་བ་ལོད་པོ་ཞྲིག་ག་ལེར་འབབ་དུས།

ངས་ལས་ཤག་ལ་གད་བདར་ཙམ་བྱས་ཏེ་སེའུ་ཁུང་ལས་

ཕྲི་ལ་ཅེར་བཞྲིན།

རྣ་བ་བླགས་ཏེ་ཆར་བའྲི་ཤག་སྒ་ལ་མཉན་པ་ཡྲིན།

སྣུམ་ཤྲིག་གེར་བྱང་དུ་འཐེན་པའྲི་གཞུང་ལམ།

ཁ་དོག་ལྗང་སེར་འདེས་པའྲི་སོང་པོའྲི་བསར་ཕེང་།

ད་དུང་ཆར་ལྭ་གོན་ཞྲིང་རྐང་འཁོར་ཞོན་པའྲི་གཞོན་ནུ་མ།

དཔེ་ཁུག་ཁུར་པའྲི་བྱྲིས་པ་ཆུང་ཆུང་།

བྱེད་པོ་སུ་ཞྲིག་གྲིས་ཀང་བཀོད་སྒྲིག་མ་བྱས་པའྲི་

   ཞོགས་པ་འདྲི།

རྲི་གོང་ཟེར་བའྲི་སྣུམ་ཚོན་རྲི་མོ་ཞྲིག་གམ།

ཡུལ་ལ་ལོག་པ་ཞེས་པའྲི་རོལ་དབྱངས་ཤྲིག་དང་

   ཇྲི་འདའྲི་མཚུངས་ཨང་།

ན་གོར་མོའྲི་སོན་མགོའྲི་ཞོགས་པ་འདྲིར།

འདྲི་ལྟར་ཆར་བ་ལོད་པོ་ག་ལེར་འབབ་དུས།

ཕ་ཡུལ་གྲི་སོན་མགོ་དང་ཞོགས་པ།

ཆར་བ་ལོད་པོ་ཞྲིག་ག་ལེར་འབབ་དུས་ཀྲི་ཞོགས་པ།

ད་དུང་རྲི་གླུ་ལེན་ཞྲིང་འུར་ཆ་ཐོགས་པའྲི་གཞོན་ནུ་མ།

རྐང་རེན་དུ་མེ་ཏོག་འཐུ་བའྲི་བྱྲིས་པ།

ག་ལེར་མྲིག་ལ་ཤར་བྱུང་།

ག་ལེར་སེམས་ལ་སྲིམ་སོང་།

སྣུམ་ཚོན་རྲི་མོ་ཞྲིག་དང་འད་བར།

རོལ་དབྱངས་ཤྲིག་དང་འད་བར།

མཚོ་སོན་ཞྲིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རོང་མྲི་རྲིགས་སོབ་འབྲིང་གཉྲིས་པ།

  •མ་སེམས•

མཚོ་སོན་ཞྲིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མྲི་རྲིགས་སོབ་འབྲིང་།

  •རྒུ་རུ་བ་ར•ོ



དགག་སྒྲུབ་རོམ་ཡྲིག་ནྲི།  རོམ་པ་པོས་གནད་དོན་གང་

ཞྲིག་ལ་བརྟག་དཔྱད་དང་ཞྲིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ།  རང་ཉྲིད་ཀྲི་

འདོད་ཚུལ་དང་ལངས་ཕོགས།  རྣམ་འགྱུར།  ལྟ་ཚུལ་བཅས་

གསལ་བོར་འདོན་པའྲི་རོམ་ཡྲིག་གྲི་རྲིགས་ཤྲིག་སེ།  རོམ་

འབྲིའྲི ་དམྲིགས་ཡུལ་མྲི ་འད་བའྲི ་ངོས་ནས་རང་ལུགས་

འཇོག་པའྲི་དགག་སྒྲུབ་རོམ་ཡྲིག་དང་།  གཞན་ལུགས་

དགག་པའྲི་དགག་སྒྲུབ་རོམ་ཡྲིག་གཉྲིས་སུ་དབྱེ།  རོམ་ཡྲིག་

དངོས་སུ་འབྲི ་དུས་གཙོ ་བོར་བསྒྲུབ་བྱ་དང་དགག་བྱར་

གཞྲིགས་ཏེ།  སྒྲུབ་བེྱད་དང་དགག་བྱེད་གང་ཞྲིག་བཀོལ་ཏེ་ར་སྤོད་བྱེད་པ་དང་རྲིགས་འདེད་བྱས་

ནས་དཔྱད་འཇོག་དང་སྤྲི་སོམ་བྱེད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན།  དེ་ཡང་རང་ལུགས་འཇོག་པའྲི་དགག་སྒྲུབ་རོམ་

ཡྲིག་གྲིས་དང་ཕོགས་ནས་དྲི་བ་འདོན་པ་དང་།  དང་ཕོགས་ནས་རོམ་པ་པོའྲི་ལྟ་ཚུལ་འཆད་ཅྲིང་། 

གཞན་ལུགས་དགག་པའྲི་དགག་སྒྲུབ་རོམ་ཡྲིག་གྲིས་ལྡོག་ཕོགས་ནས་ལྟ་ཚུལ་དགག་སེ་སུན་འབྱྲིན་

བྱ་དགོས།  དེ་གཉྲིས་ཀ་གང་ཡྲིན་ཡང་རོམ་པ་པོའྲི་རང་ལུགས་དང་།  སྒྲུབ་བྱེད།  རོད་བྱེད་བཅས་ཀྲི་

བབ་དང་བསྟུན་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་གྲིས་བྲི་ཆོག    འདྲིར་རང་ལུགས་འཇོག་པའྲི་དགག་སྒྲུབ་

རོམ་ཡྲིག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གཙོ་བོ་འགའ་རགས་ཙམ་བཤད་པ་ལ།

གཅིག ལུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས།

ལུང་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ནྲི།  མཁས་པའྲི་གསུང་དང་ཚན་རྲིག་གྲི་དཔྱད་འབས།  ཀུན་གྲིས་ཤེས་པའྲི་བཤད་

སྒོས་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་དངས་ཏེ་བསྒྲུབ་བྱ་ར་སྤོད་བེྱད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན། ཐབས་འདྲི་ལ་བརྟེན་ནས་རང་

ལུགས་བརོད་ན།  བདེན་པའྲི་རྒྱབ་རྲི་བརྲིང་ཞྲིང་མྲི་རྣམས་ཡྲིད་ཆེས་འབྱུང་བར་ཕན་པ་ཆེན་པོ་འབྱུང་སེ། 

དཔེར་ན། 《གངས་སེང་ཡོད་མེད་ཀྲི་དཔྱད་པ》ལས། “གནས་བརྟན་སྤན་དངས་པ་ལས། གངས་ཅན་གྲི་ཁད་

ཆོས་སུ་ཐང་ཤྲིང་སྐེས་ཤྲིང་།  གཡག་གྲི་རྨྲིག་པས་རོ་བཅག་པ……”ཞེས་དང་།  《ཟླ་བའྲི་བཞྲི་འགེལ》ལས། 

“རྒྱལ་པོས་སྐེ་རྒུ་སྲུང་ལ།  སྐེ་རྒུས་ཀང་རྒྱལ་པོ་སྲུང་བ་ཡྲིན་ཏེ།  དཔེར་ན།  སེང་གེས་ནགས་སྲུང་ལ།  ནགས་

ཀྲིས་སེང་གེ་སྲུང་བ་བཞྲིན་ནོ……”ཞེས་པར།  རོམ་པ་པོས་གངས་རྲིའྲི་སེང་ན་སེང་གེ་མེད་པ་སྒྲུབ་དུས། 

རང་གྲིས་གནས་ལུགས་མང་བོ་བཙལ་ནས་རང་གྲི་ལྟ་བ་རྲིགས་པས་མ་བསྒྲུབས་པར། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་

ཚིག་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་དངས་ནས་རང་ལུགས་གསལ་བོར་བསྒྲུབས་ཡོད་པས།  རང་གྲི་ལྟ་བ་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་སོང་

བར་མ་ཟད། ཀོག་པ་པོར་སར་ལས་ལག་པའྲི་བདེན་སྣང་སྦྲིན་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

གཉིས། དཔེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས།

དཔེ་ཡྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ནྲི།  དོན་དངོས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་དེ།  དཔེ་ཡྲི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་གང་ཞྲིག་སྒྲུབ་

པའྲི་ཐབས་ལ་ཟེར།  ཐབས་འདྲི་བཀོལ་ན།  དོན་དངོས་ཀྲི་རྒྱུ་ཆ་དེ་དག་ལ་ཡྲིད་རྟོན་ཕེར་ཞྲིང་།  གོ་སྐོན་བློ་

འགུགས་ཀྲི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་ཐུབ་སེ། དཔེར་ན། 《ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ལྟ་ཚུལ་རེ་གཉྲིས་གེང་བ》ལས། “མྲི་

རྲིགས་གཞན་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་སུམ་ཅུ་བ་ནྲི་ཐོན་མྲིས་བརམས་པ་མ་རེད།  དེ་དུས་ཀྲི་ཡྲིག་ཆ་ཏུན་ཧོང་

གྲི་ཡྲིག་ཆ་དང་མྲི་མཐུན་པར་འདུག  ཅེས་མོན་ཡུལ་རོར་གཅོད་ཀྲི་དཔེ་རུ་འགྱུར་ཉེན་ཡོད།  ཐ་ན་ཐོན་མྲི་

སམ་བོ་ཊ་ཟེར་བ་ཞྲིག་མེད།  དེ་རྒྱའྲི་ལོ་རྒྱུས་ན་མེད་དོ་ཟེར་བ་དང་།  དེ་ནྲི་ཚོགས་པ་ཞྲིག་གྲི་མྲིང་རེད།  མྲི་

ཞྲིག་གྲི་མྲིང་མ་རེད།  སོན་གྲི་ཡྲིག་ཆ་དག་རོག་བརྲིས་གཏོང་བྱེད་སར་མ་གགས་པའྲི་གཏམ་རེ་ཡྲིག་ལོང་

རེའྲི་ནང་ནས་རེད་དོ་ཟེར་བ་དང་།  ཕྲི་རྒྱལ་ག་གེ་མོ་ནས་རེད་དོ་ཟེར་བ་སོགས་ཕར་དེད་ན།  སྤང་ཁུ་སྐ་

ཡོག་སེའྲི་ལོ་རྒྱུས་ལྟ་བུར་འགྱུར། སར་བཤད་དང་གསར་བཤད་གང་ཡྲིན་ཡང་། དགག་བྱ་མེད་ལ་དགོས་པ་

ཡོད་ན།  ཁས་ལོས་ལེན།  དགོས་པ་དང་ཁེ་ཕན་མེད་ན་བསྐྱུར་བར་འོས་སམ།  མདོར་ན་བོད་ཀྲི་ལོ་རྒྱུས་ལ་

རྒྱུས་མེད་ཀྲི་རྒྱུས་གཏམ་སྨྲ་བ་མྲི་ཉུང་།  རང་རྲིགས་སེང་གེ་འགྲིང་བག་དང་ལྡན་པ་ཉུང་ཞྲིང་།  ཁྲི་ཚོགས་

ནང་དམུར་གྲི་དཔེ་ཡང་སྣང”ཞེས་པར།  རོམ་པ་པོས་སུམ་ཅུ་བའྲི་ལུགས་དང་ཏུན་ཧོང་ཡྲིག་ཆ་གཉྲིས་མྲི་

མཐུན་པས།  སུམ་རྟགས་ར་བ་ཐོན་མྲིས་བརམས་པ་མ་རེད་ཅེས་པ་ནྲི།  མོན་ཡུལ་རོར་གཅོད་ལྟ་བུ་དང་། 

བོད་ཀྲི་ལོ་རྒྱུས་ཀྲི་ཁུངས་ཕྲི་རྒྱལ་ལ་གཏུགས་པ་ནྲི་སྤང་ཁུ་སྐ་ཡོག་སེའྲི་ལོ་རྒྱུས་ལྟ་བུ།  བོད་ཀྲི་ལོ་རྒྱུས་ལ་

རྒྱུས་མེད་ཀྲི་རྒྱུས་གཏམ་སྨྲ་བ་ནྲི་ཁྲི་ཚོགས་ནང་དམུར་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པར་དཔེ་ཡྲིས་སོ་ནས་བསྒྲུབས་ཡོད་པས། 

གནས་ལུགས་མང་བོ་བཤད་མེད་ན་ཡང་དཔེ་དེའྲི་ཤུགས་ནས་རང་གྲི་ལྟ་བ་སྣང་

བརན་དོད་པོས་བསྒྲུབས་པའྲི་ཞར་ལ་གཞན་གྲི་ལོག་ལྟ་སུན་འབྱྲིན་དག་པོ་བྱས་

ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ། བསྡུར་བའི་སྒྲུབ་ཐབས། 

བསྡུར་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ནྲི།  སར་གྲི་གནས་ཚུལ་དང་དེང་གྲི་གནས་ཚུལ་བར་

གྲི་ས་ཕྲི་བསྡུར་བ་དང་།  འགལ་ཟླར་གྱུར་པའྲི་བྱ་དངོས་རྲིགས་

གཉྲིས་བར་གྲི་ཕན་ཚུན་བསྡུར་པ་གང་ཡྲིན་ཡང་།  ཕོགས་གཉྲིས་

ཀ་བསྡུར་ཏེ་ཡྲིན་མྲིན་དང་།  བཟང་ངན་སོགས་ཤན་འབྱེད་

གསལ་བོར་བྱས་ཏེ་བསྒྲུབ་བྱ་ར་སྤོད་བྱེད་པ་ཞྲིག་སེ།  དཔེར་ན། 

《ཤེས་རབ་དང་རྨོངས་པ》ལས།  “སྣང་བ་དང་མུན་པ་གཉྲིས་

ཀྲིས་མཚོན་པར་བྱ་བའྲི་དོན་ནྲི་གང་ཞྲིག་ཅེ་ན། འདྲི་ལྟ་སེ། ཤེས་

རབ་དང་རྨོངས་པའོ།།  དེ་ལ་ཤེས་རབ་ནྲི།  སྣང་བ་དང་འད་སེ། 

སྣང་བས་སར་ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་གཟུགས་ཐམས་

ཅད་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལྟར། ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཀང་ཆོས་དང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་བླང་བར་བྱ་བ་དང་དོར་བར་བྱ་

བའྲི་རྲིམ་པ་མ་ལུས་པ་འབྱེད་པར་བྱེད་དོ།། ……རྨོངས་པ་ནྲི། མུན་པ་དང་འད་སེ། མུན་པས་སར་བཤད་

པ་བཞྲིན་དུ་གཟུགས་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པ་བསྐེད་པ་ལྟར།  ཆོས་དང་འཇྲིག་

རྟེན་གྲི་ཕོགས་ལ་སྐོན་གྲི་རྣམ་པ་ཇྲི་སེད་མཆྲིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ར་བ་རྨོངས་པས་བྱེད་ཅྲིང་།  མྲི་འདོད་

སྡུག་བསལ་བཟོད་པར་དཀའ་བའྲི་ཀོང་དུ་ལྡང་མྲི་ནུས་པར་གནོན་པའྲི་དགའྲི་དྭངས་མ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་ལ་

ཡྲིན་པར་ངོ་ཤེས་ནས་དཔུང་དང་བཅས་པ་འཇོམས་དགོས་སོ།།”ཞེས་པར།  ཤེས་རབ་དང་རྨོངས་པ་གཉྲིས་

བསྡུར་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྲིས་སྣང་བས་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་དང་། རྨོངས་པས་མུན་པས་མྲིག་

ལ་སྒྲིབ་གཡོགས་ཀྲིས་བཀབ་པ་ལྟར་བལྟ་བྱ་ཅྲི་ཡང་མྲི་མཐོང་བར་བྱེད་པ་དང་།  ལམ་ནོར་བར་བྱེད་པ་

སོགས་ཚུལ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་བྱ་བ་ལ་སྦོར་བར་བྱེད།  ཡང་དག་པའྲི་བྱ་བ་འཇོམས་པར་བྱས་ཏེ།  བསོད་

ནམས་མ་ཡྲིན་པའྲི་འབས་བུ་དཔག་པར་དཀའ་བ་ལ་འགོད་པར་བྱེད་པ་སོགས་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

བཞི། དབེ་ཞིབ་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས། 

དབྱེ་ཞྲིབ་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ནྲི།  གནད་དོན་ལ་དབྱེ་ཞྲིབ་བྱས་ནས་རྲིགས་པས་སྒྲུབ་པ་ཞྲིག་སེ།  གནས་

ལུགས་དང་མཐུན་པའྲི་དབྱེ་ཞྲིབ་གསལ་བོ་ཞྲིག་བྱས་ན།  རོམ་ཡྲིག་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚགས་དམ་ཞྲིང་གསལ་ལ་

གཏན་ཚིགས་རང་བཞྲིན་ལྡན་པར་འགྱུར།  དཔེར་ན།  《ཚད་དང་རན་པ》ལས།  “ཚད་དེར་མ་སེབས་པ་ནྲི་

མ་འདང་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཞྲིང་།  མྲི་མང་བོས་དེ་ནྲི་ལེགས་པོ་ཞྲིག་མྲིན་པའམ།  ཡང་ན་ལེགས་པོ་དེ་ཙམ་མྲིན་

པ་ཤེས་ཀྲིན་ཡོད།  ཚད་ལས་བརྒལ་བ་དེ་དོན་དམ་དུ་ཐལ་དགས་པ་ཡྲིན།  ཐལ་དགས་ཚེ་ནོར་འཁྲུལ་གྲི་

ཕོགས་སུ་ལྷུང་བ་ཡྲིན།  གཉྲིད་ཡེར་ན་མྲི་བཟང་ཞྲིང་གཉྲིད་ཁུགས་ན་བཟང་མོད།  འོན་ཀང་གཉྲིད་དགས་

ན་སྒྲིད་ལུག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་ཡྲིན།  ངལ་རོལ་བྱེད་པ་དེ་དགེ་མཚན་ཞྲིག་ཡྲིན་མོད།  ངལ་རོལ་བྱས་དགས་ན་

ལུས་ཁམས་ཀྲི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་ངེས་ཡྲིན།  ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་ལ་དོ་སྣང་བྱས་དགས་ན་རྟག་ཏུ་སེམས་

ཀྲི་ཁུར་བོར་གྱུར་ཏེ།  དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རང་ལུས་ལ་ན་ཚ་ཡོད་པའྲི་དོགས་རྒྱར་ཚུད་དེ་གཟུགས་

གཞྲི་ཇེ་ཞན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ངན་འབས་འབྱུང”ཞེས་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། མ་འདང་བ་དང་ཚད་ལས་བརྒལ་

པའྲི་གནད་དོན་ལ་དབྱེ་ཞྲིབ་བྱས་ནས།  བྱ་བ་གང་དང་གང་བསྒྲུབ་ཀང་ཚད་དེར་མ་སེབས་པ་དང་ཚད་

ལས་བརྒལ་པའྲི་མཇུག་འབས་ལ་དབྱེ་ཞྲིབ་བྱས་པར་གཏན་ཚིགས་རང་བཞྲིན་ལྡན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ལྔ། རིགས་འགེ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས། 

རྲིགས་འགེ་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ནྲི།  ཤེས་ཟྲིན་པའྲི་དཔེ་མཚོན་ཞྲིག་དེ་དང་འད་བའྲི་དཔེ་མཚོན་གཞན་

ལ་རྲིགས་བསྒེས་ནས།  རང་ལུགས་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཤྲིག་སེ།  ཤེས་ཟྲིན་པའྲི་ཆ་རྐེན་གཅྲིག་གམ་འགའ་ལ་

བརྟེན་ནས།  མ་ཤེས་པའྲི་དོན་ཞྲིག་ལ་སོམ་ཚིག་འཇོག་པའྲི་བསམ་གཞྲིག་གྲི་བརྒྱུད་རྲིམ་ཞྲིག་ཡྲིན།  ཐབས་

འདྲི་ལ་བརྟེན་ན།  གནས་ལུགས་བཤད་པ་དོན་ལ་གཞོལ་ཞྲིང་།  མྲི་ལ་གོ་བ་ཟབ་མོ་སེར་ཐུབ།  དཔེར་ན། 

《གངས་སེང་ཡོད་མེད་ཀྲི་དཔྱད་པ》ལས།  “གངས་ཅན་བྱ་བའྲི་མྲིང་ཙམ་ལ་འཁྲུལ་ནས།  གངས་ཅན་རྲི་ལ་

ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་ཁ་བའྲི་ནང་དུ་ཡོད་སམ་པ་ནྲི་ས་སྐ་ན་ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་ས་སྐ་བོ་ཞྲིག་གྲི་ནང་

དུ་ཡོད་པར་བཟུང་བ་དང་འད།  དེ་བཞྲིན་གངས་ཀྲི་རྲི་ལ་སྨན་སྣ་ཚོགས་སྐེས་པར་བཤད་པ་ཡང་འདྲིའྲི་

སྤང་ནགས་ཀྲི་རྲི་རྣམས་ལ་སྨན་རྲིགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ལ་བྱ་ཞྲིང་།  གངས་ཀྲི་སེང་གེ་བྱ་བའྲི་མྲིང་ཡང་

འདྲིར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ཏེ།  འདྲིའྲི་ནགས་ཆེན་པོའྲི་ནང་དུ་སག  སེང་གེ  བསེ་རུ།  གང་པོ་ཆེ་ལ་

སོགས་པ་རྲི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་མཆྲིས”ཞེས་པར།  གངས་སེང་ཞེས་པ་གངས་ཅན་ནགས་ཀྲི་སེང་གེ་བྱ་བའྲི་

སྡུད་ཚིག་ཡྲིན་པའྲི་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་སྒྲུབ་ཆེད།  གངས་ཅན་རྲི་ལ་ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་ཁ་བའྲི་ནང་དུ་ཡོད་

སམ་པ་ནྲི་ས་སྐ་ན་ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་ས་སྐ་བོ་ཞྲིག་གྲི་ནང་དུ་ཡོད་པར་བཟུང་བའྲི་གནས་ལུགས་ལ་

རྲིགས་བསྒེས་ཏེ། གངས་ཀྲི་སེང་གེ་གར་ཡང་མ་མཆྲིས་ཞེས་པའྲི་སོམ་ཚིག་བཞག་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ།།

མཚོ་སོན་ཞྲིང་ཆེན་ཞྲིན་ཧྭ་རོང་བོད་ཡྲིག་སོབ་འབྲིང་།

• ཤ་བོ་ཐར •



ཨ་ཟེར་བེ་ཇན་སྤྲི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནྲི་ཀའོ་ཅ་སོའྲི་རྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མའྲི་ཤར་ལོའྲི་ཁུལ་དུ་ཆགས་

ཤྲིང་།   ཁ་སྲི་བེན་མཚོ་ཡྲི་ནུབ་འགམ་གྲི་ལྗྲིད་བའྲི་བཟོ་ལས་ཧ་ཅང་དར་བའྲི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྲིག་རེད།   

མངའ་ཁོངས་ཀྲི་སའྲི་རྒྱ་ཁོན་གྲི50%ནྲི་རྲི་ཁུལ་དང་།   40%ནྲི་དམའ་ས་རེད།    ཀའོ་ཅ་སོ་ཆུང་

བའྲི་རྲི་རྒྱུད་དང་དབུས་རྒྱུད་དུ་དམའ་ས་དང་རོང་སའྲི་བདེ་ཐང་ཡོད་པ་དང་།      མངའ་ཁོངས་

ཀྲི་ས་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་ཤོས་ནྲི་སྐམ་ཤས་ཆེ་བའྲི་ཚ་རྒྱུད་བར་མའྲི་ནམ་ཟླར་གཏོགས།    རོ་སྣུམ་དང་

རང་བྱུང་སོལ་རངས་ཀྲི་གཏེར་ཁ་དང་ཆུ་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས།      བཟོ་ལས་ལ་རོ་

སྣུམ་སོག་འདོན་དང་རོ་སྣུམ་བཙོ་སྦང་།    འཕྲུལ་ཆས་སྒྲིག་སྦོར་སོགས་ལྗྲིད་པའྲི་བཟོ་ལས་གཙོ་

བོར་བྱེད་པ་དང་།    ད་དུང་ས་གདན་འཐག་པ་དང་ཟས་རྲིགས་ལས་སྣོན།      སྲི་བཏགས་སོགས་

ཡང་པའྲི་བཟོ་ལས་ཀང་ཡོད།    ཞྲིང་ལས་འཕྲུལ་ཆས་ཅན་དང་ཆེད་གཉེར་གྲི་ཚད་ཅུང་མཐོན་

པོར་སེབས་ཤྲིང་།  ཕྱུགས་ལས་ཐོན་རས་ལ་ཤ་དང་འོ་མ་གཙོ་བོར་ཐོན་གྲིན་ཡོད།  འདྲི་གར་ཐོན་

པའྲི་ཉ་སོང་ནག་པོའྲི་རྲིལ་བུ་དང་ཉ་སོང་ལྡེ་གུ་ལ་ཐག་ཉེ་རྲིང་ཀུན་དུ་མྲིང་གགས་ཆེ།    རྒྱལ་ས་

བ་ཁུ་ནྲི་རྒྱལ་ནང་གྲི་སན་གགས་ཆེ་བའྲི་གོང་ཁེར་དང་ཁ་སྲི་བེན་མཚོ་ཡྲི་ཆེས་ཆེ་བའྲི་གྲུ་ཁ་ཡྲིན་

པ་དང་།  བ་ཁུ་ཡྲི་རོ་སྣུམ་བཙོ་སྦང་བཟོ་གྲྭས་རོ་སྣུམ་བཙོ་སྦང་བྱས་པའྲི་ཚད་ནྲི་ཁ་སྲི་བེན་མཚོའྲི་

འགམ་རྒྱུད་དུ་ཨང་དང་པོར་གྱུར།    ཁེད་ལེ་

པ་ཀྲར་རྲི ་ཁུལ་གྲི ་གཤོང་ས་ཞྲིག་ཏུ་ལོ ་

བརྒྱར་སོན་པའྲི ་བགེས་པོ ་མང་བོ ་འཚོ ་

གཞེས་གནང་ཡོད་ལ།    གནས་དེ་ཡྲི་བགེས་

པོ་རྣམས་གྲུང་ཤ་དོད་ཅྲིང་ཀུ་རེ་གཏམ་ལ་

དགའ་བས་ན།      གནས་འདྲི་ལ་ཨ་ཟེར་བེ་

ཇན་གྲི“སྐུ་ཚེ་རྲིང་བའྲི་གོང་ཚོ”རུ་འབོད་

དོ༎

མཚོ་སོན་ཞྲིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་

མྲི་རྲིགས་སོབ་འབྲིང་། 

 • སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན • 

ལེའུ་བཞི་པ།

ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྐབས།    （629-841）

ས་གླང་སོང་བཙན་ཁི་ལ་འཁོད། །

དབའ་དང་མྱང་དང་མགར་དང་གསུམ། །

ཁྱུང་པོ་བཅས་པའི་དཔུང་ཚོགས་ཀིས། །

ཐོག་མར་ཡབ་ཀི་སྐུ་དག་རྣམས། །

དྲག་པོས་འདུལ་ཞིང་རིམ་བཞིན་དུ། །

དབུས་གཙང་ཁམས་ཀི་ཡུལ་གྲུ་རྣམས། །

བཀའ་ཁིམས་བཙན་པོའི་མངའ་འོག་བཅུག །

མོང་བཟའ་ཁི་ལྕམ་རུ་ཡོང་བཟའ། །

ཞང་ཞུང་བཟའ་བཅས་ཁབ་ཏུ་བསུས། །

རྒྱལ་ས་དབུ་རུ་ལྷ་སར་སོས། །

དམར་པོའི་རི་ལ་ཕོ་བྲང་བཞེངས། །

1.སྤུ་རྒྱལ་སོ་གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོ་ནྲི།     ཡབ་

གནམ་རྲི་སོང་བཙན་དང་།    ཡུམ་འབྲི་བཟའ་ཐོད་དཀར་གཉྲིས་ཀྲི་

སས་སུ་མེ་གང་སྤྲི་ལོ617ལོར་མལ་གོ་རྒྱ་མ་ནང་གྲི་ཕོ་བང་བྱམས་

པ་མྲི་འགྱུར་གྲིང་དུ་སྐུ་བལྟམས།    རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་སམ་པོ་

འཁྲུངས་པའྲི་རེས་སུ་ཡབ་གནམ་རྲི་སོང་བཙན་གྲིས་སར་ཡབ་མེས་

སྐབས་བན་པ་རེ་དང་།      བང་གར་རེ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱལ་ཕན་

འགའ་ཞྲིག་དབང་དུ་བསྡུ་འགོ་ཚུགས་པའྲི་མཛད་རེས་བསྐངས་ཏེ།  

ཐོག་མར་དབུས་ཕོགས་ཀྲི་ཟྲིང་པོ་རེ་དང་།    གཙང་གྲི་རྒྱལ་པོ་མར་

མུན།    དྭགས་པོ་ས་ཁུལ་སོགས་མངའ་ཁོངས་སུ་བཅུག་སེ་ཡབ་མེས་

གོང་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་སོགས་ཀྲི་སྐབས་སུ་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་

རྒྱལ་ཕན་རྣམས་སར་ཡང་གཅྲིག་གྱུར་གྲིས་དབང་དུ་བསྡུས་པའྲི་

གཞྲི་བཏྲིང་བ་དང་།      ཕྲིའྲི་རྒྱལ་ཕན་དང་སེ་འབངས་ཁག་ནས་ངོ་

རྒོལ་བྱས་པར་མ་ཟད།  ནང་

སྐོར་གྲི་ཡབ་འབངས་དང་།  

ཡུམ་འབངས་བཅས་ཀྲིས་

གེན་ལོག་བྱས་ཏེ་མཐར་དག་གཉེན་ལག་འབེལ་གྲིས་སོང་བཙན་

དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་སོན་པའྲི་ས་གང་སྤྲི་ལོ629ལོར་རྒྱལ་པོ་

གནམ་རྲི་སོང་བཙན་ལ་དུག་དངས་ནས་བཀྲོངས།

སྐབས་དེར་རྒྱལ་སས་སོང་བཙན་སམ་པོ་དེ་ཉྲིད།    བློན་ཆེན་

མང་མང་པོ་རེ་ཞང་སྣང་དང་།    མགར་མང་ཞམ་སུམ་སྣང་དང་།  

ཁྱུང་པོ་སྤུང་ཟད་ཟུ་ཙེ།    དབའ་དབྱྲི་ཚབ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་

ཞབས་ནས་བཏེགས་ཏེ་བཙན་པོའྲི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ།   ཧ་ཅང་ཛ་

དག་ཆེ་བའྲི་ཆབ་སྲིད་དང་དམག་དོན་གྲི་ཡོ་ལང་ནང་དུ།    རྒྱལ་པོ་

སྐུ་ན་གཞོན་ཡང་ཞུམ་པ་མེད་པའྲི་སྲིང་སོབས་ཀྲི་གོ་ཆ་བཙན་པོར་

བགོས་ཏེ།    ནང་སྐོར་གྲི་བློན་པོ་རྣམས་དང་བཀའ་གོས་གནང་ཞྲིང་

ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོག་མར་སྲིད་འགྱུར་གྲི་གཡོ་

ཇུས་འགོད་མཁན་དེ་དག་ཚར་བཅད་པ་དང་།    དུས་མཚུངས་སུ་

ཡབ་གནམ་རྲི་སོང་བཙན་ལ་དུག་འདེན་མཁན་ཐམས་ཅད་ཁྲིམས་

ལ་སྦར་ཏེ་གཙང་དག་བཟོས་པས།    སྐེ་བོ་མྲི་བསྲུན་པ་རྣམས་རང་

ཤུགས་ཀྲིས་དཔའ་འཁུམས།    དེ་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་ཡབ་མེས་དུས་སུ་

ངོ་ལོག་བྱས་པའྲི་ཆབ་འབངས་མཐའ་དག་སར་ཡང་བཙན་པོའྲི་

མངའ་འོག་ཏུ་བཅུག      ལྕགས་སག་སྤྲི་ལོ630ལོར་མོང་བཟའ་ཁྲི་

ལྕམ་ཁབ་ཏུ་བཞེས།    དེའྲི་ཕྲི་ལོར་མྲི་ཉག་བཟའ་རུ་ཡོང་སྨན་དང་།  

ཞང་ཞུང་བཟའ་ལྲི་ཐྲིག་སྨན་གཉྲིས་ཁབ་ཏུ་བསུས།    བོད་ཀྲི་ཤར་

ཕོགས་སུམ་པའྲི་ཡུལ་དུ་བློན་ཆེན་པོ་མང་མང་བོ་རེ་ཞང་སྣང་གྲིས་

དམག་བརྒྱབ་མ་དགོས་པར་རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་རོགས་ཐབས་མཁས་ཀྲི་བྱ་བ་

ལ་བརྟེན་ནས།    ཚོ་པའྲི་འགོ་དཔོན་དག་ལ་སན་པོའྲི་གཏམ་དང་ཞྲི་བའྲི་

གོས་བཏབ་སེ་ཡུལ་ཚན་སོ་སོའྲི་ཐེམ་དུད་གཅྲིག་ཀང་མ་ལུས་པ་དང་།  ཐོར་

གར་མེད་པར་བོད་བཙན་པོའྲི་ཆབ་འབངས་ཁོངས་སུ་བཅུག    དེའྲི་རེས་སུ་

བཙན་པོ་རང་ཉྲིད་སྐུ་དངོས་བྱང་དུ་ཕེབས་ནས།   དམག་དཔུང་གྲིས་གཡུལ་

བཤམས་མ་དགོས་པར་བྱང་ངོས་ཀྲི་རྒྱ་དང་འ་ཞས་དཔྱ་ཁལ་འཇལ་ཞྲིང་།  

དེ་ནས་བཟུང་འ་ཞ་ཡང་བོད་ཀྲི་ཆབ་འབངས་སུ་ཚུད་དོ། །

དེ་ནས་བོད་ཡུལ་གཅྲིག་གྱུར་གྲི་རྒྱལ་སྲིད་སོྐང་བ་ལ་དགོས་པ་དུ་མའྲི་

དབང་གྲིས་རྒྱལ་ས་དབུས་ལ་སའྲི་ཕོགས་སུ་སྤོ་རྒྱུའྲི་བཀའ་བགོས་ཐོག   བོད་

དབུས་འགྱུར་གྲི་ལྗོངས་འདྲིར་ཡུལ་གྲི་བཀོད་པ་དང་སའྲི་དཔྱད་པ་སོགས་

ལ་བརྟག་དཔྱད་ཞྲིབ་མོ་མཛད་མཐར།      དབུ་རུ་ཤོད་ཆེན་གྲི་སའྲི་ལྟེ་བ་འོ་

ཐང་གྲི་མཚེའུའྲི་འགམ་དེར།    ཡུལ་ལྗོངས་ཉམས་དགའ་ལ་ས་གཞྲི་ཁོད་

སོམས་པའྲི་དབུས་སུ་གཡས་གཡོན་གྲི་རྲི་རྒྱུད་གཞན་དང་མ་འདེས་པའྲི་རྲི་

དེའུ་སེང་གེ་གནམ་ལ་འཕོ་བ་ལྟ་བུ་སེ།    ད་ལྟའྲི་ཕོ་བང་ཆེན་མོ་པོ་ཏ་ལ་

ཆགས་ཡུལ་དམར་པོ་རྲི་འདྲི་ཉྲིད་ལ་དཔྱད་ཁང་དུ་འཕགས་ཤྲིང་།   དེའྲི་རེ་

མོ་ནས་ཁོར་ཡུག་གྲི་སྣང་ཚུལ་ཚང་མ་ལག་མཐྲིལ་དུ་བླངས་པ་ལྟར་མཐོང་

ཐུབ་པ་སོགས་ཕ་རོལ་གཞན་སེ་རྣམ་པར་གནོན་པའྲི་དགེ་མཚན་དང་ཡང་

ལྡན་པར་གཟྲིགས་ནས།    དམར་པོ་རྲིའྲི་ཐོག་ཏུ་ཕོ་བང་མཐོ་ཞྲིང་བཙན་པ་

ཞྲིག་བཞེངས་ཏེ་རྒྱལ་བློན་དཔུང་དང་བཅས་པ་དེར་བཞུགས་ནས་བོད་

ཡོངས་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་སོ། །

ལོ་ནུབ་མྲི་རྲིགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའྲི་བོད་རྲིག་པ་སོབ་གྲིང་།

• ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས •

  མྲི་རྣམས་ཀྲི་འཚོ་བའྲི་ཆུ་ཚད་གོང་

འཕེལ་དུ་སོང་བ་དང་བསྟུན་ནས་ཁྲིམ་

སྤོད་རངས་འཁོར་ཀང་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་

མང་དུ་འགོ་བཞྲིན་ཡོད་ལ།      རངས་འཁོར་ཇེ་མང་དུ་

སོང་བ་དང་ལན་དེས་ཕྲིར་གཏོང་བྱས་པའྲི་དུ་བས་ང་

ཚོའྲི་ཁོར་ཡུག་རོད་བཞྲིན་པ་ལ་མྲི་རྣམས་ཀྲིས་རྲིམ་གྲིས་

དོ་སྣང་བྱས་པ་རེད།      འོ་ན་རངས་འཁོར་གྲི་དུ་བས་ང་

ཚོའྲི་དུས་རྒྱུན་གྲི་འཚོ་བར་ཤུགས་རྐེན་ག་འད་ཐེབས་པ་

དང་སྦགས་བཙོག་གང་དག་ཐེབས་པ།  ཕྲིར་གཏོང་བྱེད་

ཚད་ཅྲི་འད་ཡྲིན་ཞེ་ན།

རངས་འཁོར་གྲི་དུ་བས་བཟོས་པའྲི་སྦགས་བཙོག་ལ་

དབྱང་གཅྲིག་ཐཱན་འགྱུར་དང་དབྱང་གཉྲིས་ཐཱན་འགྱུར། 

ཐཱན་ཆྲིང་འདེས་སྦོར་དངོས་རས།    ཏན་དབྱང་འདེས་

སྦོར་དངོས་རས་སོགས་ཡོད།    དངོས་རས་འདྲིའྲི་རྲིགས་

མཁའ་དབུགས་ནང་ཁབ་ན་མཁའ་དབུགས་ལ་སྦགས་

བཙོག་ཐེབས་ཏེ་མྲི་ལ་མྲིག་དམར་ཚག་གྲི་ནད་དང་། 

དབུགས་འཇྲིབ་མ་ལག་གྲི་དལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ནད།  

ཐ་ན་སྐྲན་ནད་སོགས་མྲིའྲི་ལུས་ཕུང་ལ་གནོད་འཚེ་

ཚབས་ཆེན་བཟོ་ངེས་ཤྲིང་།   དེ་དང་མཉམ་དུ་སྐེ་དངོས་

སྐམ་ཞྲིང་འབྲུ་རྲིགས་ཐོན་ཚད་ཇེ་དམར་འགོ་བ་སོགས་

ཀྲི་གནོད་འཚེ་འབྱུང་སྲིད།

  དེང་སྐབས་རྒྱུན་ལྡན་གྲི་ཕྲིར་གཏོང་ཚད་གཞྲི་ལྟར་

ན།       རངས་འཁོར་གཅྲིག་ལོ་གཅྲིག་གྲི་ཡུན་ལ་སྤྲི་ལེ་ཁྲི་

གཅྲིག་ལ་སོང་བའྲི་ཚད་གཞྲི་ལྟར་བརྲིས་པ་ཡྲིན་ཏེ།  

རངས་འཁོར་གཅྲིག་གྲིས་ཉྲིན་གཅྲིག་ལ་ཕྲིར་གཏོང་བྱས་

པའྲི་དུ་བ་ཧ་ལམ་སོང་ཁེ3དང་།    ཟླ་གཅྲིག་ལ3×30

＝90（སོང་ཁེ）ཡྲིན།      ལོ་གཅྲིག་ལ་ཕྲིར་གཏོང་བྱས་

ཚད90×12＝1080（སོང་ཁེ）ཡྲིན།

ནན་ཅྲིན་གོང་ཁེར་སོམ་རྲིས་ཅུས་ཀྲིས2015ལོའྲི་

ཟླ12པའྲི་སོམ་རྲིས་གཞྲི་གངས་ལྟར་ན།  དེང་སྐབས་ནན་

ཅྲིན་ན་ཁྲིམ་སྤོད་རངས་འཁོར་ཁྲི172.07ཡོད་པ་དང་།  

ཆ་སོམས་ཀྲིས་ཁྲིམ་ཚང་རེར་རངས་འཁོར0.78ཡོད། 

གངས་ཚད་འདྲི་གཞྲིར་བཟུང་ནས་བརྲིས་ན་ནན་ཅྲིན་

གོང་ཁེར་ཡོངས་ཀྲི་ཁྲིམ་སྤོད་རངས་འཁོར་གྲིས་ལོ་ཧྲིལ་

བོ ར ་ ཕྲི ར ་ གཏོ ང ་ བྱས ་ པའྲི ་ དུ ་ བའྲི ་ ཚད ་ གཞྲི །  

1080×172.07×10000＝185.8356（ཏུན་ཁྲི）

ཡྲིན།    འདྲི་ནྲི་ཇྲི་འདའྲི་ཕོན་ཆེ་བའྲི་གངས་ཀ་ཞྲིག་ཡྲིན་

པ་ལ་ཨང་། 

ཐེངས་འདྲིའྲི་རངས་འཁོར་གྲི་དུ་བ་ཕྲིར་གཏོང་

བྱེད་ཚད་ཀྲི་ཞྲིབ་འཇུག་ལས་ཐོན་པའྲི་གངས་ཀས་ང་ཚོ་

ཧ་ལས་སུ་བཅུག་བྱུང་།    རངས་འཁོར་ཆུང་ཆུང་ཞྲིག་

གྲིས་སྦགས་བཙོག་འདྲི་འད་ཞྲིག་བཟོ་ཐུབ་པས།   ང་ཚོས་

ཇྲི་ལྟར་བྱས་ན་ད་གཟོད་སྦགས་བཙོག་ཇེ་ཉུང་དང་བདེ་

ཐང་ལ་ཐེབས་པའྲི་གནོད་པ་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏང་ཐུབ་ཟེར་

ན།  ལྗང་མདོག་ཕྲིར་སྐོད་བྱེད་ཐབས་གདམ་པ་དང་

རངས་འཁོར་གྲི་དུ་བ་གཙང་བསྒྱུར་བྱས་ན་ཕན་འབས་

མངོན་གསལ་ལྡན་པས།  ང་ཚོས་ལྡོག་ར་གཅྲིག་སྒྲིལ་གྲིས་

མཁའ་དབུགས་གཙང་བསྒྱུར་བྱ་བར་སོབས་ཤུགས་

འབུལ་དགོས།

མཚོ་སོན་ཟྲི་ལྲིང་།       • མཚོ་མ ོ•



སོད་གན་ན་གངས་ཞྲིག་ཡོད་པ། །

རེ་མཐོན་པོ་དགུང་ལ་ཟུག་འདུག །

སྤྲིན་སྨུག་པོའྲི་ན་བཟའ་མནབས་མཁན། །

ང་གནའ་ཕྲུག་རང་དགར་རེན་སའྲི། །

གནས་གཉན་པོ་ར་དམར་བླ་རྲི། །

དེའྲི་འདབས་ན་མཚོ་ཞྲིག་འཁྲིལ་བ། །

མཚོ་ཆུང་ཆུང་མེ་ལོང་འད་བོ། །

ངའྲི་བླ་མཚོ་ར་དམར་གཡུ་མཚོ། ། 

གནས་འདྲི་ནྲི་ལ་ཡྲི་ཞྲིང་ཁམས། །

མཐོ་གངས་རྲིའྲི་རེ་ནས་བཟུང་སེ། །

དམའ་དྭངས་པ་མཚོ་ཡྲི་འདབས་སུ། །

རྩྭ་རྲི་ཤྲིང་སྐེས་སྐེས་སྨན་རེད། །

ནད་བཞྲི་བརྒྱའྲི་གཉེན་པོ་དེ་རེད། །

མདོར་དྲིལ་ན་སྐེ་འགོའྲི་སྐྲིད་རེད། །

མཐར་དེད་ན་གོ་ལའྲི་རྒྱན་རེད། །

ཡང་དེ་ནས་སྲིང་གྲི་གོགས་པོ། ། 

སན་མ་གཡེང་བདག་ལ་ཚུར་གསོན། །

ང་ཉམ་ཆུང་གནའ་བའྲི་སྲིང་ནས། །

གཏམ་སན་མོ་འདྲི་འད་བརོད་འདོད། །

སྤང་སོ་ལྗང་གཡུ་ཡྲི་མནྟལ། ། 

དེའྲི་སེང་ན་རྲི་དྭགས་རང་རེན། །

ཆུ་དྭངས་མོ་ར་ཆབ་བསྲིལ་མ། །

ལུས་འབྱུང་གཞྲི་བདེ་བའྲི་གཞྲི་མ། །

ན་མེ་ཏོག་དཀར་དམར་ཁ་གསུམ། །

དྲི་ཞྲིམ་པོའྲི་སྤོས་ངད་ལྡང་ས། །

བརོད་མྲི་ཚར་སུམ་རེན་གཉྲིས་པ། །

བསད་མྲི་ཚར་དག་པའྲི་ཞྲིང་མཆོག ། 

གནས་མཆོག་གྱུར་རྟ་ས་གཞུང་རེད། །

ཡང་དེ་ནས་མ་གཡེང་གོགས་མཆོག །

སན་དར་ལུང་ང་ལ་འཁོར་དང་། ། 

ང་ཉམ་ཆུང་གནའ་བའྲི་སྲིང་ནས། །

གཏམ་སན་མོ་འདྲི་འད་བརོད་འདོད། །

གནས་མཆོག་གྱུར་སར་ཁ་ཞེས་པ། །

གྲིང་གེ་སར་ཞབས་རེས་བཀོད་ས། །

ས་དོག་མོ་འདབ་བརྒྱ་གོལ་འད། །

དེའྲི་དབུས་ན་ལོད་ཀྲིས་ཆགས་པའྲི། །

གནས་བྱྲིན་ཆགས་དར་རྒྱས་ཆོས་གྲིང་། །

གཟུངས་ཡྲིག་དྲུག་གདངས་དབྱངས་སན་ས། །

འཆད་རོད་ཀྲི་རབས་ཕེང་འཕོ་ས། ། 

དགེ་བསན་པའྲི་བྱྲིན་རབས་འབར་ས། །

ནང་གྲྭ་བཙུན་བྱང་སེམས་ཆེ་ས། །

མ་འགོ་དྲུག་བདེ་སྡུག་བསམས་པས། །

ཡུལ་རྐང་ཚའྲི་རྒྱན་གྲི་མཆོག་རེད། །

ཡང་དེ་ནས་ད་དུང་གསོན་དང་། །

གནམ་སོན་པོ་འཁོར་ལོ་རྲིབས་བརྒྱད། །

ས་དོག་མོ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད། །

ཕོགས་བཞྲི་བོ་གཡའ་བག་སྤང་གསུམ། །

དེའྲི་དབུས་ན་ལོད་ཀྲིས་ཆགས་པའྲི། །

སེ་ཁ་ཁ་མར་ཁུ་འཁྲིལ་འད། །

ལྡོང་སྨུག་པོའྲི་རུས་རྒྱུད་དངོས་མ། །

ས་རྐང་ཚའྲི་ཚོ་སོ་དྲུག་པོ། །

བཀྲ་ཤྲིས་པའྲི་མཚན་མ་རང་འབར། །

ཁ་བྱང་འབི་མཁན།  

•བསྟན་ག•ོ

པར་ལེན་མཁན།

•རྟ་རོ•
ཨང872པ།

བུ་མོ་ངའྲི་ཡ་ཆུང་གྲི་སེམས་ཁོང་ན་ཉྲི་ཟླ་བཞྲིན་དོད་ཁོལ་སོལ་བའྲི་བྱམས་

ལྡན་གྲི་ཨ་མ་ལགས། ཁེད་ཀྲིས་ང་ལ་ཚེ་སོག་གནང་བར་མ་ཟད། ད་དུང་རང་གྲི་

མྲིག་འབས་བཞྲིན་གཅེས་སྐོང་བྱས་ནས་ནར་སོན་དུ་བཅུག

འཇྲིག་རྟེན་འདྲིར་ཨ་མ་ཁེད་ཀྲིས་བཅངས་པའྲི་བརེ་

སེམས་དེ་ནྲི་སུས་ཀང་ཚབ་བྱེད་མྲི་ཐུབ་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ། 

བུ་མོ་ང་ལ་ལུས་དོད་སྦྲིན་མཁན་དང་གསོན་སོབས་ཀྲི་

ལང་ཚོ་སྦྲིན་མཁན་ཡང་ཁེད་ཉྲིད་ཡྲིན།  ཁེད་ཀྲི་བྱམས་

བརེ་དང་ཐུགས་ཁུར་འོག་བུ་མོ་ང་དབྱར་གསུམ་ཆར་ཆུས་

སྦགས་མ་མོང་ལ། དགུན་གསུམ་གང་ངར་གྲིས་གཙེས་མ་མོང་། 

རབས་ཆེན་གྲི་ཨ་མ་ལགས། ཁེད་ནྲི་བུ་མོ་ང་དཀའ་ཁག་ལ་འཕད་དུས་མགོ་

བོ་བསེས་སའྲི་རྒྱབ་རྲི་སྨུག་པོ་དང་བུ་མོ་ང་རྨོངས་པའྲི་མུན་པར་ཚུད་དུས་བློ་སོ་

འབྱེད་མཁན་གྲི་ལྡེ་མྲིག་ཁོ་ན་ཡྲིན།

ཕ་ཡུལ་དང་ཁ་ཐག་རྲིང་བའྲི་སོབ་རའྲི་སྐེད་ཚལ་ནང་།  བུ་མོ་ངའྲི་ཡྲིད་ལ་

ཁེད་ཀྲི་ཞལ་རས་དང་བྱམས་བརེའྲི་ལག་བསམ་དཀར་པོ་དེ་དུས་དང་རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་ཝ་ལེར་འཆར་བྱུང་།

ཨ་མ་ལགས།  ཁེད་ཀྲིས་བུ་མོ་ང་ལ་བདེ་ཐང་གྲི་མྲི་ལུས་རྲིན་ཆེན་གནང་

བར་མ་ཟད།  ད་དུང་དཀའ་སྡུག་མ་ལུས་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནས་བདག་

ལ་གཉོར་སྐོང་གང་ལེགས་བྱས་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

མདོར་ན།  ཁེད་ཀྲིས་ང་ལ་བཅངས་པའྲི་ལད་མེད་

ཀྲི་བརེ་འདང་དང་བུ་མོ་ངའྲི་ཆེད་དུ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ཡོད་

ཚད་བློས་བཏང་བར་སྲིང་ཁོང་རུས་པའྲི་སེང་ནས་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་ཡྲིན།  བུ་མོ་ངས་དོན་དག་གང་ཞྲིག་

བརེད་ཀང་དྲིན་ཆེན་མ་ལོ་ཁེད་ཀྲི་བྱམས་སེམས་དང་རེ་བ་ནམ་

ཡང་སེམས་ནས་བརེད་མྲི་སྲིད།

སྤྲིན་པ་དཀར་པོ་མཁའ་ལ་ལྡང་། །

གཟུགས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་སོང་ཕག་ཡོད། །

ལན་རེར་ལུ་གུ་རེ་བ་འད། །

ལན་རེར་གང་ཆེན་འགྲིང་བ་འད། །

སྤྲིན་དཀར་སྤྲིན་ནག་སོ་སོ་ལ། །

མ་བཅོས་རང་མདངས་མཚར་བ་ནྲི། །

སྤྲིན་དཀར་གཡང་དཀར་ཁྱུ་དང་འད། །

སྤྲིན་ནག་ནོར་གནག་རྩྭ་གཟན་འད། །

སྤྲིན་པའྲི་ནང་ནས་གོག་ཞགས་འཁྱུག་པ་ནྲི། །

ཡངས་པའྲི་ཐང་ནས་རྟ་རྒོད་རེན་པ་འད། །

སྤྲིན་པའྲི་ནང་ནས་ཆར་ཆུ་འཇོ་བ་ནྲི། །

འགོ་ལ་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའྲི་ས་ལྟས་ཡྲིན། །

སྤྲིན་པས་ཉྲི་འོད་འགོག་པ་ནྲི། །

སྐེ་དགུའྲི་མགོ་ལ་གདུགས་སྐོར་བཞྲིན། །

སར་ཡང་ཉྲི་མ་ཤར་བའྲི་ཚེ། །

གདུགས་ཆེན་ཉྲི་མས་འཁེར་བ་འད། །

སྤྲིན་ནག་མཁའ་རུ་འཐྲིབས་པ་དང་། །

འབྲུག་གག་གོག་དམར་འཁྱུག་པ་ཡྲིས། །

ཆར་བ་ཤག་ཤག་བབས་པས་ན། །

སྐེ་དངོས་ཀུན་ལ་གསོན་ཤུགས་རྒྱས། །

མཚོ་སོན་ཞྲིང་ཆེན་ཐེམ་ཆེན་རོང་མྲི་རྲིགས་

སོབ་འབྲིང་གྲི་དམའ་འབྲིང་གཉྲིས་པ། 

•འབུམ་པ་རེ་བརྒྱད•

མཚོ་སོན་ཞྲིང་ཆེན་གུང་ཧོ་རོང་མཚོ་སོན་པོ་མྲི་རྲིགས་བཅའ་སོད་

སོབ་གྲྭའྲི་ལོ་རྲིམ་བདུན་པའྲི་

འཛིན་གྲྭ་གཉྲིས་པ།

 •རྟ་མགིན་སྒོལ་མ•

ནང་ཕུ་ནུར་མཐུན་སྒྲིལ་ཆེ་བས། །

མཐུན་སྤུན་བཞྲིའྲི་ཟླ་བོ་དངོས་མ། །

ཕ་མེས་པོ་བློ་སོབས་ཆེ་བས། །

ཡུལ་ཆེན་པོ་སོབས་ཀྲིས་བཟུང་མོང་། །

སྨན་མཛངས་མའྲི་གཤྲིས་རྒྱུད་འཇམ་པས། །

ཆུང་གཞོན་སྐེས་ཀུན་གྲིས་སྨོན་ནོ། །

རྒྱུ་འབྱོར་བ་རྣམ་སས་གཏེར་མཛོད། །

ངའྲི་ཚེ་སོག་མྱུ་གུ་འབུ་ས། །

ཡུལ་ཆེན་པོ་རྐང་ཚ་གཞུང་རེད། །

ཀེ་ང་ཡྲི་སྲིང་གྲི་གོགས་པོ། །

གནས་འདྲི་ཡྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད། །

བརོད་མྲི་ཚར་གེ་སར་གནའ་སྒྲུང་། །

བཤད་མྲི་ཚར་རྒན་པོའྲི་གནའ་གཏམ། །

མདོར་བསྡུས་ན་ལ་ཡྲི་ཞྲིང་ཁམས། །

ཡུལ་རྐང་ཚ་གཡང་སེ་ཕྱུག་མོར། །

ནོར་འཛད་མེད་རྒྱས་པའྲི་སྨོན་ལམ། །

ནད་མུ་གེ་མྲི་འབྱུང་བཀྲ་ཤྲིས། །

རྣམ་ཀུན་ཏུ་རྟག་པའྲི་སྨོན་ལམ། །

བཀྲ་ཤྲིས་ཤྲིང་བདེ་ལེགས་འཛོམས་ཤོག ། 

མཚོ་སོན་ཞྲིང་ཆེན་མཚོ་ལོ་ཁུལ་མྲི་རྲིགས་

མཐོ་འབྲིང་གཉྲིས་པའྲི་མཐོ་གཅྲིག་

འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྲིག་པ།

•ལྕགས་ཐར་རོ་རེ•

ཀན་སུའུ་ཞྲིང་ཆནེ་རྨ་ཆུ་རངོ་བདོ་རྲིགས་སབོ་ཆུང་

གཉྲིས་པའྲི་ལ་ོརྲིམ་ལྔ་པའྲི་འཛནི་གྲྭ་གསུམ་པ།  

•བསྟན་འཛིན་བདེ་ལྡན•



བར་མཚམས་རོམ་སྒྲིག་པ།
ལྕགས་མོ་བམས།

མཛེས་རྲིས་བཀོད་སྒྲིག་པ།
ཕྱུག་འཚོ་སྐིད།

ཤེས་བ་ཕྲན་ཚེགས།
1.མིག་སྤུ་དང་རི་མ་གཉིས་

སྐྲ་ནང་བཞིན་རིང་བོར་མི་སེྐ་

དོན་ཅི། 

A.སྐྲ ་ཡྲི ་ འཚར ་ སེྐ ་ དུས ་

འཁོར་མྲིག་སྤུ་དང་རྲི་མ་གཉྲིས་

ལས་རྲིང་། 

B.ཉྲིན་རྒྱུན་སྐྲ་ཤད་ན་སྐྲ་ཇེ་

རྲིང་དུ་འགོ།

2.རུས་པ་ནི་ལུས་ཕུང་གི ་

སྒོམ་གཞི་ཡིན། ང་ཚོ་ནར་སོན་

དུས་རུས་པ་ཇེ་མང་དུ་འགོའམ་

ཡང་ན་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྱུར།

A. ཇེ་མང་དུ་འགོ། རྒྱུ་མཚན་

ནྲི་ང་ཚོའྲི་གཟུགས་པོ་རྒྱུན་ཆད་

མེད་པར་སྐེ་བཞྲིན་ཡོད།

B.ཇེ་ཉུང་དུ་འགྱུར།  ལོ་ཇེ་

མཐོར་སོང་བ་དང་བསྟུན་རུས་པ་

ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་སྐེ་བ་རེད།

3.ཉིན་གཅིག་ནང་མི་དར་

མ་ཞིག་གི ་གཟུགས་པོའི ་མཐོ ་

ཚད་ལ་འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་ངམ།

A.འབྱུང་།  ཞོགས་པར་མལ་

ལས་ལངས་དུས་ཆེས་མཐོ།  དགོང་

མོར་ཉལ་དུས་ཆེས་དམའ།

B.ཉྲིན་གཅྲིག་ནང་འགྱུར་

ལྡོག་མྲི་འབྱུང་།

4.ང་ཚོའི་ངོ་གདོང་དམར་

པོར་འགྱུར་དུས། དབང་བོ་གང་

ཞིག་དེར་བསྟུན་ནས་དམར་

པོར་འགྱུར་རམ།

A. ཕོ་བའྲི་རྲི་པགས།

B. རྒྱུ་མ།

5.ཆམ་པ་ཕོག་དུས། སྐབས་

རེར་སྣ་ཆུའི་ཁ་དོག་ལྗང་གུ་ཡིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི། 

A.ཁ་དོག་ལྡན་པའྲི་འབུ་ཕ་

འགའ་མཉམ་འདེས་བྱུང་བས་

ཡྲིན།

B.ཆམ་པའྲི ་སྨན་ཁོད་ཀྲི ་

རྲིང་ཚབ་གསར་བརེའྲི ་དངོས་

རས་ཀྲི་ཁ་དོག་ཡྲིན།

6.ང་ཚོའི་མིག་ཆུ་ནི་གང་

ནས་བྱུང་བ་ཡིན།

A.རྔུལ་ཆུ་ལས་བྱུང་།  རྒྱུ་

མཚན་ནྲི་མྲིག་ཆུར་ཡང་ཚྭ་ཁུ་བོ་

བ་ཡྲིན།

B. ཁག་རྒྱུན་ལས་བྱུང་། མཆྲི་

མའྲི ་གཤེར་རྨེན་གྲི ་ལས་སྣོན་

བརྒྱུད་ནས་གྲུབ།

རྟ་རོག་རིང་།

ཉེ་ལམ།  ཨ་རྲི་ནས་ཐོན་པའྲི་

ཧྥེ་ལྲི་སྲི་རྟ་ཡྲིས་སྐེ་བོ་ཀུན་གྲི་ཡྲིད་

དབང་བཀུག་སེ།  འཛམ་གྲིང་སེང་

ཆེས་མཛེས་པའྲི་རྟ་རུ་གྱུར་འདུག   

དེ ་ནྲི ་རྟ་དེར་སྣུམ་བག་འཚེར་

ཞྲིང་འོད་མདངས་འཕོ་བའྲི་སྤུ་ཁ་

མཆྲིས་པ་དང་།  བརྒྱུགས་ན་གོག་

ལྟར་མྱུར་བའྲི་དཔའ་ཉམས་ལྡན་

པ་ཁོ་ནས་མྲིན་པར། ད་དུང་དེ་ལ་

ཤྲིན་ཏུ་རྲིང་ཞྲིང་རྦ་རབས་ལྟ་

བུའྲི་རོག་མ་ཞྲིག་ཡོད་པའྲི་རྐེན་

ཡང་རེད།

ཉེན་རྟོག་བི་ལ་གདན་ཞུ།

ཉེ་ལམ།  ལོ5ཅན་གྲི་དབྱྲིན་

ཇྲིའྲི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞྲིག་གྲིས་ས་

གནས་ཀྲི་ཉེན་རྟོག་ཅུས་ལ་འཕྲིན་

ཡྲིག་ཅྲིག་བྲིས་ཏེ།  དམག་ཁྲི་ཡོད་

ཀང “བྱྲི་ལའྲི་དམག”མེད་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་མོས་ཧ་མྲི་གོ   དེ་བས་ཉེན་

རྟོ ག ་ ཅུ ས ་ ཀྲི ས ་ བྱྲི ་ ལ ་ སྐོ ར ་

ཞྲིག“གས་ནས”ཉེན་རྟོག་པ་བྱེད་

དུ་འཇུག་པའྲི་གོས་གཞྲི་ནན་མོ་

བཏོན།  བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་

ལ།  ཉེན་རྟོག་ཅུས་ཀྲིས“གོས་གཞྲི་

འདྲི་ལ་ཁོ ་ཚོས་ནན་ཏན་གྲིས་

བསམ་བློ་བཏང་སེ།  ‘ཉེན་རྟོག་བྱྲི་

ལར’ལས་གནས་ཅྲི་ཞྲིག་བཀོད་

སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པར་གོས་མོལ་

བྱེད་བཞྲིན་ཡོད”ཅེས་འཕྲིན་ལན་

བསོགས་པ་རེད།

 པྲ་ཚགས་ཆེ་བའི་བིས་པ།

ཉ་ེལམ།  ཕྲི་རྒྱལ་གྲི་ཕ་མ་སྐརོ་

ཞྲིག་གྲིས་སྤྲི་འབེལ་ད་གནས་སེང་

དུ་རང་གྲི་བུ་ཕྲུག་གྲིས་སྤོད་ལོག་

བྱདེ་བཞྲིན་པའྲི་འད་པར་འགདོ་རྒྱུ་

དར་ཡདོ་ད།ེ  ལྟསོ་དང་།  བཤང་

གཅྲིའྲི ་སྣོད ་ཆས་སེང“དངོས་

གཟུགས་ཆ་མེད”ཅྲིག་ཙོག་འདུག 

ཁྲིམ་བདག་ཅྲིག་གྲིས་ད་ེནྲི་ཁའོྲི་བུ་

མ་ོཡྲིན་ལ། མསོ“སྤདོ་ཁང་དུ་བསད་

ན་གང་བས།  གདན་ཆུང་ཆུང་ཞྲིག་

འཁརེ་དགསོ་ཟེར”པར་བཤད།

BAAABA  

མཚོ་སོན་ཟྲི་ལྲིང་།  

•རེབ་མྱུག་གིས་བསྒྱུར•
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