
གལ་ཆེའི་གསལ་བརྡ།

གངས་རྩེ་ཁང་ས་ཚད་ཡདོ་འགན་ལྩེན་ཀུང་ཟིའ་ིསྦནི་བདག་སྐུ་ཞབས་ཚ་ེརངི་དནོ་གྲུབ་ལགས་ཀསི་མ་དངུལ་

བཏང་བའ་ིབདོ་ཁུལ་ཡངོས་ཀི་སབོ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་ག“ིགངས་རྩེ་རྟགས་མའ”ིརོམ་ཡགི་འགྲན་སྡུར་སྐབས་ལྔ་པ་དྩེ། 

2016ལོའི ་ཟླ11པའི་ཚེས1ཉིན་ནས2017ལོའི ་ཟླ9པའི་ཚེས1ཉནི་བར་དུ་སྩེལ་རྒྱུ་ཡནི། 

ད་ཐྩེངས་ཀ་ིརམོ་ཡགི་འགྲན་སྡུར་ག་ིབརདོ་བྱ་ན་ིསབོ་གྲགོས་རང་རང་ག་ིསབོ་སོྦང་ངམ་སབོ་ཕིའ་ིམཐངོ་ཐསོ་

གང་རུང་བ་ིཆགོ་ལ། ཁ་བྱང་རང་གསི་ཇ་ིལྟར་འབ་ིའདདོ་ཀ་ིའདུན་པ་ལྟར་གང་ལ་གང་འཚམ་དུ་གདམ་འཚལ། 

རམོ་ལུས་ཇ་ིབཞནི་བརདོ་པའ་ིལྷུག་རམོ་རྐྱང་རྐྱང་ལས་གཞན་བཀལོ་མ་ིཆགོ ང་ཚའོ་ིདུས་རྒྱུན་ག་ིསབོ་སྦངོ་དང་

འཚ་ོབའ་ིཁདོ་མཐངོ་ཐསོ་སྣ་ཚགོས་ཤགི་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བཞནི་ཡདོ་པས། སབོ་གྲགོས་རྣམས་ཀསི་རང་རང་ག་ི

མཐངོ་ཐསོ་ལས་བྱུང་བའ་ིམངོ་སྣང་རྣལ་མ་དྩེ་ཇ་ིབཞནི་དུ་རང་ག་ིསྐད་ཆའ་ིལམ་ནས་ཕ་ིརུ་ཕྱུང་བར་ང་ཚརོ་ཡདི་

ཆྩེས་ཀསི་ཁྩེངས་ཡདོ། སྦངས་རམོ་གསར་སྐྩེས་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀསི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ག་ིཞངི་ས་

གཤནི་པ་ོའདརི་དཔདི་ཀ་ིདཔལ་ཡནོ་འདྩེན་པ་ལའང་ང་ཚསོ་རྩེ་ཞངི་བསྒུགས་ཡདོ། 

གཞན་རང་ག་ིངལ་བར་མ་བརྟྩེན་པར་གཞན་རམོ་བཤུ་འབ་ིབྱྩེད་པ་ན་ིསོྤད་ངན་ཞགི་ཡནི་པས་སབོ་གྲགོས་

རྣམས་ཀསི་འདརོ་རགིས་ལ།  རམོ་ཡགི་སྩེང་དུ“འགྲན་ཞུགས་རམོ་ཡགི ”ཅྩེས་གསལ་བཤད་བྱ་རགོས་མཛདོ།

                              ཞེས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》རྩོམ་སྒིག་ཁང་ནས།

1.ཧན་རྒྱལ་རབས་ཤར་མའི་སྐབས་སུ་བསམ་བོ་པ་ཆྩེན་མོ་

ཞགི་ཡདོ་པའ་ིམངི་ལ་ཝང་ཁྲུང་ཟྩེར།  ཆུང་དུས་སུ་ཁམི་ཚང་ཧ་

ཅང་དབུལ་བ་ོཡནི་ཞངི་།  ལ་ོམང་བ་ོཞགི་ལ་དཀའ་སྤད་འབད་

བརོན་གིས་དཔྩེ ་ཆ་

བཀླགས་སབས།  གཞ་ི

ནས་རྒྱལ་སར་སོང་སྩེ་

ཐའྩེ་ཧི་སོབ་གིང་ནས་

དཔྩེ་ཆ་ཀློག་པའི་སྐལ་

བ་ལྡན་བྱུང་།

2. ཝང་ཁྲུང་རྒྱལ་

སར་སྩེབས་རྩེས།  དཔྩེ་

ཆ་ཉོ་བྱྩེད་ཀི་སོར་མོ་

མྩེད་སབས།  ཉནི་རྒྱུན་

ཡིད་མུག་སྩེ ་སྩེམས་

སྐིད་པོ ་ཞིག་གཏན་

ནས་མ་བྱུང་མདོ། ཁསོ་མ་བསམས་ས་ནས་ལུའ་ོདབྱང་ག་ིའདུ་འཛ་ི

ཆྩེ་བའ་ིསྲང་ཆྩེན་མང་ཤསོ་སུ་དཔྩེ་ཁོམ་ཡདོ་པ་ཤྩེས་རྟགོས་བྱུང་། 

3.ཝང་ཁྲུང་དགའ་བས་མོས་ཤིང་།   ཉིན་རྒྱུན་སྔ་མོར་

ལངས་ཏྩེ ་དཔྩེ ་ཁོམ་

ཡོད་སར་སོང་ནས་

དཔྩེ ་ཆ་བཀླགས་པ་

རྩེད།  ཉིན་གུང་ཕོ་བ་

ལྟོགས་ཚེ།  ཁོས་རུམ་

ལ་བཅུག་ཡོད་པའི་བོ་

སྐམ་བངས་ཏྩེ་ལྟོགས་མགོ་གནོན་ཙམ་བྱྩེད་ཅིང་།  མུན་རུབ་ནས་

ཚོང་བདག་གིས་སྡུད་གསོག་བརྒྱབ་རྩེས།  ད་གཟོད་ཕིར་ཐའྩེ་ཧི་

སོབ་གིང་དུ་ལོག་ནས་དཔྩེ་བཀླགས་མོང་ཚོར་འབི་བཞིན་ཡོད་

པ་རྩེད།  

4.དྩེ་ལྟར་ཉིན་ཐོག་ལ་ཉིན་བརྩེགས་ཏྩེ་དུས་ཡུན་རིང་བོ་

ཞིག་འདས་པ་ན། ཝང་ཁྲུང་གིས་གྲགས་རོམ་གལ་ཆྩེན་དག་

བཀླགས་ནས་ཁོང་དུ་

ཆུད།  དྩེ་ལྟར་སྲང་

འགྲམ་གི“དཔྩེ་ཁང” 

ལས་ཁོའི་ཤྩེས་བྱའི་ཆུ་

ཚད ་མངོན ་གསལ་

སོས་མཐོ་རུ་ཕིན་ཏྩེ།  

ཕིས་སུ་མཁས་པ་ཆྩེན་

པོ་ཞིག་ཆགས་པར་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་བཏིང་བ་རྩེད།   

       

ལོ་དྩེར།

ནོར་འཛིན་མས་འཁུན་སྒྲ་སྒྲོག་ཅིང་ཆོ་ངྩེ་འདོན་བཞིན་གཏན་ནས་གཉིད་མ་ཁུགས།

གནམ་སྔོན་པོའི་གཟི་མདངས་ཉམས་ཤིང་།  

ས་དོག་མོ་སྐ་ཐིང་ཐིང་དུ་ལུས་སྐབས། 

སོ་ནམ་པ་དག་གིས་སང་ལོའི་ཡོང་འབབ་ལ་མིག་ཆུ་གཏོང་ཞོར།

ཅི་ཞིག་ལ་འཁང་ར་བྱྩེད་བཞིན་མཆིས།

ལོ་དྩེར། 

ཉི་མ་གྲང་ནས་འཁུམས་ཤིང་།  ཟླ་བ་འཁགས་ནས་འཁོབ།

སྤིན་པ་མྩེད་པའི་ནམ་མཁའ་ན་སྔར་བཞིན་གྲང་རླུང་འུར་འུར་དུ་ལྡང་། 

སྐ་ཐྩེར་རྩེར་འདུག་པའི་ལོན་པ་རྣམས་ལྷགས་རླུང་གིས་གཙེས་ཏྩེ་ཉམ་ཆུང་ངུར་སྣང་།

སྐ་ཀ་ཁ་མོས་མགྲོན་པོ་ཞིག་བསུ་རྒྱུ་ཡྩེ་ནས་མ་རྩེད།

དགུན་ཉལ་སྩེག་བཞིན་པའི་སྲོག་ལྡན་ཚོས་ཕི་རོལ་གི་འགྱུར་ལྡོག་ཅི་ཡང་མ་ཤྩེས་པས།  

སྔར་བཞིན་རང་མལ་ན་རྨི་ལམ་གི་བདྩེ་བར་རོལ།

ལོ་དྩེར། 

གྲང་རླུང་རྩུབ་མོས་ཐམས་ཅད་འཁགས་རོམ་གི་སྦུབས་སུ་དངས་པས།

མི་རྣམས་དོད་ཁོལ་ལྡན་པའི་རང་ཁིམ་ནས་ཕི་རུ་འགྲོ་མ་འདོད།

ལས་དབང་ལ་འཁང་ར་དང་ལྩེ་བདའ་བྱྩེད་པར་གོམས་པ་རྣམས་ཀིས།

གནམ་ལ་སིགས་མཛུབ་ཀྩེར་ཞིང་ས་གཞིའི་བང་ལ་རྐང་བས་བརྡུངས།

ལོ་དྩེར།

རྩེ་སྒུག་ཁི་ཕྲག་རུམ་ལ་བཅུག་ནས།

རྩེ་སོན་གི་མྩེ་ལྩེ་དག་ཏུ་སྦར་ཡང་།

སྤིན་པ་མྩེད་པའི་ནམ་མཁའ་ནས་ཁ་བ་ལྩེབ་མོ་ཙམ་ཡང་མ་བབས།

སྩེམས་ཀི་ཁོ་ཐག་མ་ཆད་པའི་རུམ་ཁོང་དོན་མོ་ན།

ས་གཞི་ཁ་བས་གཡོགས་ཤིང་།

གྲང་རླུང་འུར་འུར་དུ་ལྡང་ནའང་། 

ཁ་བ་སྔར་བཞིན་འབབ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།

 

 མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།  •གངས་རྒྱན•པར་ངོས་འདིའི་རོམ་སྒིག་པ།  •མཁའ་འབུམ་ཡག•

 མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྩེན་ཐུན་རིན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་།  

•པདྨ་དྩོན་གྲུབ•



དྩེ་རིང་། ཁཱ་ལི་ཧྥྩེ་ཡིས་དགྩེ་རྒན་གིས་ཆད་པ་གཅོད་པར་

སྩེམས་ཁལ་བྱྩེད་ཀིན་འདུག་མོད། འོན་ཀང་མཇུག་མཐར་དགྩེ་

རྒན་སྩེབས་མ་བྱུང་། ཚབ་ཁིད་དགྩེ་རྒན་མྩེད་པའི་རྐྱྩེན་གིས། 

སོབ་གྲྭའི ་ནང་གི ་བུད་མྩེད་དགྩེ ་རྒན་ལམ་མོ ་ཁི ་ལོ ་རྨི ་ལགས་

ཀིས་ང་ཚོར་སོབ་ཁིད་བྱས་པ་ཡིན། དགྩེ་རྒན་ཁི་ལོ་རྨི་ལ་ང་ཚོ་

ལས་ཀང་ཆྩེ་བའི་བུ་གཉིས་ཡོད། ཁོ་མོས་སོབ་མ་དག་ལ་སོབ་

ཁིད་བྱྩེད་པ་ལས་གཞན། ད་དུང་བུད་མྩེད་རྣམས་ལའང་སོབ་

ཁིད་བྱས་མོང་བས། ད་ལྟ་བུད་མྩེད་དྩེ་དག་གིས་རང་ཉིད་ཀི་

བྱིས་པ་དག་ཀང་ང་ཚོའི་སོབ་གྲྭར་བསྐལ་ཡོད། དྩེ་རིང་དགྩེ་རྒན་

གི་བུ་གཅིག་ལ་ན་བ་བྱུང་ཡོད་པས་སྩེམས་ཁམས་ཧ་ཅང་སྐིད་

ཀིན་མི་འདུག སོབ་གྲོགས་ཚོས་ཁོ་མོ་ཚབ་ཁིད་བྱྩེད་དུ་ཡོང་བ་

མཐོང་ནས་ལོག་བཤད་འུར་འུར་བྱྩེད་མགོ་བརམས་བྱུང་། དགྩེ་

རྒན་གིས་གནས་ཚུལ་དྩེ ་མཐོང་འཕྲལ་སུན་སྣང་མྩེད་པའི ་སོ་

ནས་ང་ཚོར་བཤད་རྒྱུར། “ངའི་སྐྲ་ལོའང་དཀར་པོར་གྱུར་ཡོད་

པས་ཁོད་ཚོས་ང་ལ་བརི་བཀུར་བྱ་དགོས། ང་ནི་དགྩེ་རྒན་ཡིན་

པར་མ་ཟད་མ་ཡུམ་ཞིག་ཀང་ཡིན”ཟྩེར། དགྩེ་རྒན་གིས་དྩེ་ལྟར་

བཤད་པ་ན། ངོ་པགས་མཐུག་ཅིང་རྒྱུན་དུ་མི་གཞན་ལ་ཁྩེལ་

དགོད་བྱ་རྒྱུར་དགའ་བའི་ཧྥུ་ལན་ཏི་ཡང་ཁ་གྲག་མ་ཕོད། དགྩེ་

རྒན་ཁི་ལོ་རྨི་ལགས་ཀིས་ང་ཚོར་སོབ་ཁིད་བྱས་པའི་དབང་གིས། 

ཁོ་མོའི་འཛིན་གྲྭར་དགྩེ་རྒན་རི་ཨྩེར་ཁཱ་ཏི་ལགས་སོང་ནས་ཁིད་

ལ། ཚབ་མིང་ལ་བཙུན་མ་ཟྩེར་

བ འི ་ ད གྩེ ་ རྒ ན ་ དྩེ ་ སོ ང ་ ན ས ་

ད གྩེ ་ རྒ ན ་ རི ་ ཨྩེ ར ་ ཁཱ ་ ཏི འི ་

འཛིན་གྲྭར་ཁིད་པ་རྩེད། དགྩེ་རྒན་འདིས་ནམ་རྒྱུན་སོད་གོས་

དང་ཕི་ལྭ་ནག་པོ་གོན་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཞལ་ཁིམ་ཆུང་ཞིང་ཤ་

མདངས་དཀར་བ་དང་། ལན་བུ་ཤད་པ་ཧ་ཅང་གྲལ་དག་ཡིན་

ལ། མིག་ཟུང་གསལ་ཞིང་འཚེར། སྐད་གདངས་ཀང་ཧ་ཅང་མི་

མཐོ་བ་སྩེ། སོབ་ཁིད་བྱྩེད་སྐབས་ཀང་སྐད་དམའ་མོས་གསོལ་

འདྩེབས་བྱྩེད་པ་དང་ཡོངས་སུ་མཚུངས། མ་ཡུམ་གིས་བཤད་ན། 

ཁོ་མོ་དྩེ་འདའི་ཞི་འཇམ་ལྡན་ལ་འཚེར་བག་ཆྩེ་བ་དང་། སྐད་ཆ་

བཤད་པའང་དར་སྐུད་བཞིན་ཉག་ཕྲ་སྩེ་མི་ཐོས་པའི་ཚོད་ཡིན་

ཞིང་། གཞན་ལ་མི་དགའ་བའི་གཏམ་ཅི་ཡང་མི་སྨྲ་ནའང་། ཁོ་

མོས་བྱིས་པ་ཚོར་སོབ་ཁིད་ལ་མཉན་དུ་འཇུག་ནུས། ཐ་ན་འཛིན་

གྲྭའི་ནང་གི་ཆྩེས་མ་རབས་པྲ་ཆལ་གི་བྱིས་པ་ཡིན་

ཡང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཏྩེ། ཁོ་མོས་

མཛུབ་མོས་བཙུགས་ཚེ། དྩེ་མ་ཐག་ཏུ་

མགོ ་བོ ་སད་དྩེ ་ཁ་མི ་གྲག་པར་

སོད། དྩེའི་རྐྱྩེན་གིས་ཁོ་མོས་སོབ་

ཁིད་བྱྩེད་དུས་སོབ་ཁང་ནི་ཆོས་

ཁ ང ་ ན ང ་ བ ཞི ན ་ ཧ ་ ཅ ང ་ ལྷི ང ་

འཇགས་ཡིན། དྩེའི་རྐྱྩེན་གིས་ཁོ་མོའི་

མིང་ལའང་བཙུན་མ་ཞྩེས་བཏགས་

པ་རྩེད་ཟྩེར། ལོ་རིམ་དང་པོའི་ནང་ད་དུང་

བུད་མྩེད་དགྩེ་རྒན་གཞན་ཞིག་ཀང་ཡོད་དྩེ། ང་ཡང་ཁོ་

མོར་ཧ་ཅང་དགའ། ཁོ་མོའི་ངོ་མདངས་ནི་རྒྱ་སྩེ་མྩེ་ཏོག་བཞིན་

ནམ་ཡང་དམར་པོ་དམར་རྐྱང་ཡིན་ཞིང་། འགྲམ་པའི་སྩེང་དུ་ཧ་

ཅང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཤོབ་ཀོང་ཆུང་ངུ་གཉིས་མངོན་ལ། ཞྭ་

མོའི་སྩེང་དུ་བྱ་སྒྲོ་དམར་པོ་ཞིག་བཙུགས་པ་དང་། མགུལ་དུ་ཁ་

དོག་སྩེར་པོ་ཡིན་པའི་ཤྩེལ་གི་རྒྱ་གྲམ་ཞིག་བཏགས་ཡོད། ཁོ་མོ་

ནི་དགྩེ་རྒན་གྲུང་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོ་མོའི་སོབ་མ་དག་ཀང་ཧ་

ཅང་གྲུང་ཤ་དོད་པོ་འདུག ཁོ་མོའི་སྐད་གདངས་ནི་དངུལ་གི་

དིལ་ཆུང་ཞིག་དང་འད་བར་རྣ་བས་མཉན་ཚེ་གླུ་དབྱངས་ལྩེན་

པ་དང་མཚུངས། བྱིས་པ་ཚོས་ཤུབ་གཏམ་བཤད་པའི་དུས་སུ་ཁོ་

མོས་ཁིད་དབྱུག་གིས་ཅོག་ཙེ་སྩེང་གཞུ་བའམ། ཡང་ན་ཐལ་མོ་

བརབས་ཏྩེ་ཁོ་ཚོ་ཁ་རོག་གྩེར་འདུག་པར་སྐུལ་ངྩེས། སོབ་གྲྭ་གྲོལ་

བའི་སྐབས་སུ། ཁོ་མོ་བྱིས་པ་ཞིག་དང་འད་བར་སོབ་མ་ཚོའི་

གྲལ་མཇུག་ཏུ་ལངས་ནས་ཁོ་ཚོ ་གྲལ་བསར་ཡག་པོ་བསྒྲིག་ཏུ་

འཇུག་པ་དང་། ཁོ་ཚོའི་སོད་གོས་ཀི་སྒྲོག་གུ་སྒྲོག་པ་དང་ཟླ་གམ་

ལྩེགས་པར་བསྐོན་ནས་དོས་འཁག་ཏུ་མི་འགྲོ་བ་བྱྩེད་པ་དང་། 

ཁོ་ཚོས་ཕུང་ཀོལ་མི་བཟོ་ཆྩེད་ཁོ་མོས་དངོས་སུ་བྱིས་པ་ཚོ་སྲང་

ལམ་དུ་སྐྩེལ་ལ། བྱིས་པ་ཚོར་ཁིམ་བདག་གིས་གཅར་རྡུང་མི་བྱ་

ཆྩེད། དུས་རྒྱུན་དུ་གོ་ལུ་བྱྩེད་པའི་བྱིས་པ་དག་ལ་སན་སྩེར་བར་

བྱྩེད། བྱིས་པ་སུ་ཞིག་གྲང་གིན་ཡོད་ཚེ། མོས་རང་ཉིད་ཀི་ལག་

འབོབ་ཕུད་དྩེ་བྱིས་པ་དྩེར་གོན་དུ་འཇུག བྱིས་པ་

ཆུ ང ་ ཆུ ང ་ དྩེ ་ ད ག ་ གིས ་ རྒྱུ ན ་ དུ ་ ཁོ ་ མོ ་

བསྐོར་ནས་ལ་ལས་ཁོ ་མོར་བྱིལ་བྱིལ་བྱ་

འདོད་ཟྩེར་ལ། འགའ་རྩེས་ཁོ་མོས་

ཁོ་ཚོའི་འགྲམ་པར་འོ་བྱ་དགོས་ཟྩེར། 

ད་དུང་སྐོར་ཞིག་གིས་ཁོ ་མོའི ་

མགོ་རས་དང་ཟླ་གམ་ལ་འཇུ་བར་

བྱྩེད། ཁོ་མོས་ནམ་ཡང་ཁོ་ཚོའི་སྐད་

ཆར་ཉན་ཞིང་མོས་པར་བསྟུན་ཏྩེ ། 

མཇུག་མཐར་ཁོ་ཚོ་རྩེ་རྩེ་བཞིན་དུ་འོ་རྩེ་བྱྩེད། 

རང་ཁིམ་དུ་སྩེབས་པ་ན། ཁོ་མོའི་ལུས་སྩེང་གི་ལྭ་བ་ཡོངས་

ལ་ལྟྩེབ་སྩེར་ཆགས་ཤིང་། དབུགས་ཧལ་བཞིན་མིད་པའང་སྐམ་

པར་གྱུར་འདུག་མོད། ཡིན་ནའང་ཁོ་མོ་ཧ་ཅང་སྤོ་སྐིད་ཀིས་

ཁྩེངས་འདུག 

གཞན་ཡང་། ཁོ་མོས་སྐྩེས་མའི་སོབ་གྲྭར་རི་མོའི་སོབ་ཁིད་

གནང་གིན་ཡོད་ལ། ཁོ་མོས་རང་ཉིད་ཀི་ག་ཕོགས་ཀིས་མ་ཡུམ་

དང་ནུ་བོ་སྐོང་བཞིན་ཡོད།

11.སྐད་ཆའི་སྦྩོར་བ་ལས་མིང་ལ་འགྱུར་བ་ཆེ་ན། མིང་གི་འགྱུར་བས་སྐད་ཆ་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཇི་འདྲ་

ཞིག་ཐེབས་ཀིན་ཡྩོད། 

མིང་ལ་མི་བརྟྩེན་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་མྩེད་ཅིང་། སྐད་ཆ་ལ་མི་བརྟྩེན་པའི་རིག་གནས་ཤིག་ཀང་མྩེད་པས། 

རིག་གནས་མི་འད་བའི་ཤན་ཤུགས་གཙོ་བོ་མིང་གི་སོྦར་བ་ལ་བརྟྩེན་ནས་སྐད་ཆའི་སོྦར་བའི་ནང་ལ་ཞུགས་

ཀིན་ཡོད། མིང་གི་འགྱུར་བ་གནད་དིལ་ན་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང་། གྲུབ་ཚུལ། བསན་དོན་བཅས་ཀི་ཆ་ལ་

འདུ་ཞིང་། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་ཚེ། ཚིག་གི་སྦོར་བ་ཇྩེ་རིང་དང་། ཚིག་

དོན་གི་ཞིབ་ཆ་ཇྩེ་ཆྩེར་འགྲོ་བར་ངྩེས་པ། ཁོང་གིས་འོ་མ་བཞྩེས། ཞྩེས་པར། 

ཁོང་གིས་འོ་མ་ཕོར་བ་གང་འཕྲལ་དུ་བཞྩེས་སོང་། ཞྩེས་པ་ལྟ་བུར་

ཕོར་བ་དང་། གང་དང་། འཕྲལ་དུ། སོང་ཞྩེས་པ་སོགས་སྦར་

པས། ཚིག་དོན་ཇྩེ་གསལ་དུ་གྱུར་པ་དང་མཉམ་དུ། འཇལ་

བྱྩེད་ཀི་མིང་ནི་གྲངས་ཀའི་སྔོན་དང་། ཤུགས་འདོན་པའི་མིང་

ནི་བྱ་བ་དང་། ཁད་ཆོས་ཀི་མིང་གི་གོང་ལ་སྦོར་བ་རིགས་

མཚུངས་ཀི་ཚིག་སོྦར་གཞན་ལའང་གཅིག་མཚུངས་སུ་གྲུབ་པ་

དང་། མིང་ལ་མངོན་བརོད་ཀི་མིང་དང་། གཞན་སྐད་སོར་བཞག་གི་

མིང་སོགས་རྣམ་གྲངས་གཞན་པ་གསར་དུ་བསྣན་པས། མིག་དག་ཨུཏྤལ་

སྔོན་པོར་འགྲན། ཞལ་ནི་བསིལ་བྱྩེད་དབང་བོའི་དཔལ་ལ་འཁུ། ཞྩེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་གི་

སྦོར་བ་སྩེལ་ན། ཨུཏྤལ་ཞྩེས་པའི་བསན་དོན་རང་སྐད་མ་ཡིན་པས་མི་གོ་བ་དང་། བསིལ་བྱྩེད་དབང་བོ་ཞྩེས་

པ་ཟླ་བ་ལས་བཏགས་དོན་གསལ་བས། ཚིག་གི་བསན་དོན་ལ་ཤན་ཤུགས་འབྱུང་བའི་ཁར། སོབ་པ་དང་། 

སྦོང་བ། དཔད་པ་དང་། བསྡུར་བ་ལྟ་བུ་རིག་གནས་སོབ་པ། དག་རལ་སྦོང་བ། གནད་དོན་ལ་དཔད་པ། 

ལྩེགས་ཉྩེས་བསྡུར་བ། ཞྩེས་པ་སོགས་སུ་བསྩེབས་པས། ཚིག་གི་སྦོར་བ་ཐུང་

ཞིང་། དོན་གི་གནད་དིལ་བ། མིང་གཞན་གི་རམ་འདྩེགས་ལ་བལྟོས་མི་

དགོས་ཀང་། སོབ་སྦོང་། དཔད་བསྡུར། སྒྲིག་སྦོར། རོམ་སྐུལ། བདྩེ་ཐང་། 

བཅད་ཤྩེས། བསན་བཅོས། བཤད་སྒྲུབ། སོབ་གསོ་ལྟ་བུ་བྱ་བའི་དོན་ཅན་གི་མིང་གཉིས་ལྷན་དུ་བསྡུས་ཚེ། བྱ་

བ་སོགས་ཀི་བསན་དོན་ཞིག་པར་གྱུར་ཏྩེ། རིག་གནས་སོབ་སྦོང་བྱྩེད། སྐུ་ལུས་བདྩེ་ཐང་རྩེད། ཚད་མའི་

བསན་བཅོས་མཛད། ལྟ་བུ་མིང་གཞན་གི་རམ་འདྩེགས་ལ་མ་བརྟྩེན་པར། སྐབས་དོན་རོགས་པར་སོན་པའི་

ནུས་པ་ཉམས་ཤིང་། མིང་གི་སྦོར་བ་གཞན་པ་སྩེལ་བའི་ནུས་པའང་སོར་བར་གྱུར་ཏོ།། མིང་གི་བསན་དོན་

འགྱུར་བ་ནི། བཅིབས་པ་ཞྩེས་པ་བར་རིང་བར་ཞོན་པའི་དོན་དང་། བར་གསར་བར་དྩེའི་ཞྩེ་སར་གྱུར་པ་

དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཅྩེས་པ་ཐོག་མ་རྒྱལ་པོའི་ཁིམ་གཞིས་དང་། ཕིས་སུ་ཁབ་ཀི་དོན་

ཉམས་ཏྩེ་ཁམས་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་དང་། བསྩེ་རུ་ཞྩེས་པ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ན། 

སྐབས་དོན་གབ་པའི་རང་བཞིན་གསལ་བས་མཚོན་ཏྩེ། བོད་སྐད་

འཕྩེལ་འགྱུར་གི་བཤུལ་ལམ་རིང་མོ་རུ། སངས་རྒྱས་བསན་པ་

བོད་དུ་དར་པ་དང་ཆབས་ཅིག རྒྱ་གར་སྐད་ཀི་མིང་གི་གྲུབ་

ཚུལ་དང་། བསན་དོན་བོད་སྐད་དུ་ཚུད་དྩེ། བོད་སྐད་ཀི་སྦོར་

བ་ལ་འགྱུར་བ་ཆྩེན་པོ་བྱུང་བ་དང་། ལྷག་པར་ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་

ཁབ་གསར་བ་ཚུགས་པའི་ཚུན་ལ། རྒྱ་སྐད་སོར་བཞག་གིས་སྐད་

ཆ་སྦྲགས་མའི་སྣང་ཚུལ་ཇྩེ་ཆྩེར་འཕྩེལ་བཞིན་པ་སོས་ཅི་དགོས། རྒྱ་

སྐད་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་པའི་མིང་གི་འབོར་གྲངས་ཇྩེ་མང་དུ་ཕིན་པའི་

དབང་གིས། བོད་སྐད་ལ་རྒྱ་སྐད་ཀི་བཟོ་ལྟ་ཉིན་བཞིན་ཇྩེ་ཆྩེར་འགྲོ་བ་ཡིས། གལ་ཏྩེ་མིང་

གི་འགྱུར་བ་གཞན་ལུགས་ཅན་དུ་འཕྩེལ་ཆྩེ་ན། མིང་དྩེ་རིགས་ཀིས་གྲུབ་པའི་སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་ལ་འགྱུར་བ་

འབྱུང་བ་ཤྩེས་པར་བྱས་ཏྩེ། མིང་ནི་ཅ་ལག་གཞན་པ་དང་མི་འད་བར། གདངས་ཀི་འབྱིན་ལུགས་དང་། སྒྲ་

ཡི་སྦོར་བ་གང་ཆ་ནས་མི་རིགས་རང་གི་སྦོར་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཅི་ཐུབ་ལ་འབད་པར་བྱའོ།།

མཚོ་སྔོན་དགྩེ་འོས་སོབ་ཆྩེན་མི་རིགས་དགྩེ་འོས་སོབ་གིང་།

• ལྕགས་ཐར་རྒྱལ • 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྩེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་།

• སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གིས་བསྒྱུར • 



དྩེ་ནས་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་གིས།  དབའ་དབྱི་ཚབ་

ཀི་བྱ་དགར།  ཟ་གང་གཤྩེན་གི་ཡུལ་དང་། མལ་དོ་ཕོགས་

ནས་བན་ཁིམ་སོང་དང་ལྔ་བརྒྱ་གནང་།  མང་ཙེང་སྐུའི་

བྱ་དགར། གཉན་འཛི་ཟུང་གི་མཁར་སྦུ་བ་དང་།  བན་

ཁིམ་སོང་དང་ལྔ་བརྒྱ་བསྩལ།  ཆྩེས་པོ་ནགས་སྩེང་གི་བྱ་

དགར།  འོན་གི་སོན་མཁར་གི་བན་ཁིམ་སུམ་བརྒྱ་ཐམ་པ་

གནང་།  མནོན་མགྲོན་པོའི་བྱ་དགར།  སྔར་ཁོ་རང་གི་ཕུ་

ནུས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ཡུལ་མཁར་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་

བན་ཁིམ་སོང་དང་ལྔ་བརྒྱ་བསྩལ། དྩེ་ལྟར་མང་།  དབའ།  

མནོན།  ཆྩེས་པོ་བཅས་རུས་ཁིམ་བཞི་པོ་བཙན་པོའི་བོན་

པོར་བསྐོས་ཏྩེ།  བན་ཁིམ་མང་བོ་དང་།   ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་ཆྩེན་

པོ་གནང་ངོ་། །

ཁྱུང་པྩོ་སྤུང་སད་ཟུ་ཙེ་ཡིས། །

གཙང་རེ་བཀུམ་ནས་གཙང་དུད་ཁིམ། །

ཉི་ཁི་བཙན་པྩོའི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ། །

བྩོན་ཆེན་སེང་མགྩོ་མི་ཆེན་གིས། །

དྭགས་པྩོའི་སེ་འབངས་དབང་དུ་བསྡུས། །

རྒྱལ་སིད་རིམ་བཞིན་དར་བའི་ཚེ། །

ནང་སྐྩོར་བྩོན་འབངས་གཡྩོ་ཐབས་ཀིས། །

སྦར་དུག་གསྩོལ་བས་རྒྱལ་པྩོ་བཀྩོངས། །

སྤུ་རྒྱལ་སྐབས་ཀི་ལེའུ་གསུམ་པའྩོ། །

དྩེ་རྩེས་ཁྱུང་པོ་སྤུང་སད་ཟུ་ཙེས་གཙང་བོད་ཀི་རྩེ་བོ་

མར་མུན་གི་མགོ་བཅད་དྩེ།  གཙང་བོད་ཀི་དུད་ཁིམ་ཁི་

གཉིས་བཙན་པོ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་གི་ཕག་ཏུ་ཕུལ་པར།  

བཙན་པོ་དགྩེས་ནས་གཙང་ཁིམ་ཉི་ཁིའི་དཔོན་པོར་ཁྱུང་

པོ་སྤུང་སད་ཟུ་ཙེ་བསྐོ་བཞག་གནང་།  བོན་པོ་མོང་སྔོན་

པོས་བཙན་པོ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་དང་།  སོན་ཀོལ་སྤུན་

མཆྩེད་གཉིས་ལ་ངོ་ལོག་སྩེ་ལོག་ཏུ་བཀོང་རིས་བྱྩེད་པའི་

འཆར་གཞི་བཏིང་བའི་དོན་དྩེ་ཁྱུང་པོ་སྤུང་སད་ཟུ་ཙེས་

ཤྩེས་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས།  མོང་སྔོན་པོའི་ལོག་གཡོ་མ་

གྲུབ་པར་ཁོ་རང་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏྩེ་སྲོག་ཆད་བཏང་།

དྩེའི་རྩེས་སུ་སྔར་རྒྱལ་པོ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་གི་

འབངས་སུ་ཡོད་པའི་དྭགས་པོ་བ་རྣམས་ངོ་ལོག་བྱས་པ་

ལ།  རྩེ་བོན་རྣམས་འདུས་ཏྩེ།  དྭགས་པོ་འདུལ་བའི་དམག་

དེབ་སྔོན་མཛད་པ་པྔོ་འགྔོས་ལྔོ་གཞྔོན་ནུ་དཔལ་།
སྤི་ལོ1392ལོར་ལྷོ་ཁ་འཕོངས་རྒྱས་ཁུལ་དུ་ཡབ་འགོས་སོན་འབྱུང་གནས་རོ་རྩེ་དང་ཡུམ་སྲིད་ཐར་སིྐད་གཉིས་ཀི་སྲས་

སུ་སྐུ་འཁྲུངས།  སྤི་ལོ1481ལོར་སྐུ་གཤྩེགས།  དགུང་ལོ་དགུ་པར་སྤན་གཡས་མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བའི་དྲུང་དུ་རབ་

བྱུང་མཛད།    དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ནས་ཉྩེར་གསུམ་གི་བར་དུ་རྩེད་ཐང་གི་མཁན་པོ་བསམ་བཟང་པ་ལས་ཚད་མ་རྣམ་

འགྲྩེལ་དང་།  སོན་པ་ཤཱཀ་པ་ལས་ཕར་ཕིན་དང་བྱམས་ཆོས་སྩེ་ལྔ།   འཕན་པོ་ཐང་སག་གི་མཁས་པ་ཡྩེ་ཤྩེས་རྒྱལ་མཚན་ལས་

དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་གི་སྐོར།  སྐོར་མོ་ལུང་དུ་དགྩེ་བཤྩེས་བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ལས་འདུལ་བ་དང་མངོན་པ་གོང་འོག 

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་དྩེ་བཞིན་གཤྩེགས་པ་ལས་སྩེམས་ཁིད་དང་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག  གུང་སྣང་ཆོས་རྩེ་མཛེས་པ་དཔལ་ལས་བདྩེ་

མཆོག་གི་སྐོར་གསན།  དགུང་ལོ་ཉྩེར་བཞི་པར་རྩེ་ཙོང་ཁ་པ་ལས་བཀའ་གདམས་ལམ་རིམ་དང་དབུ་མ།  ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་

བཅས་གསན།  གཞན་ཡང་གྲུབ་མཐའ་རིས་མྩེད་ཀི་བ་མ་དང་མཁས་གྲུབ་མང་བོ་བསྩེན།  དགུང་ལོ་ཞྩེ་གཉིས་པར་རྒྱ་གར་གི་

པཎྜི་ཏ་ཆྩེན་པོ་ནགས་ཀི་རིན་ཆྩེན་ལས་ལོ་ལྔ་ཙམ་རིང་མདོ་སྔགས་ཀི་ཆོས་མང་དུ་གསན་ནས་སྐད་སྒྱུར་ཡང་ཐོགས་མྩེད་དུ་

མཁྩེན།   རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་སོགས་སུ་ཕྩེབས་མ་མོང་ཡང་བོད་དུ་བཞུགས་ནས་འཆད་རོད་རོམ་

གསུམ་གིས་དུས་འདའ་བར་མཛད།  ཁོང་གི་གསུང་རོམ་ལ་པོད་བཅུ་བཞུགས་པ་ལས་གྲགས་ཆྩེ་བ《དྩེབ་

ཐྩེར་སྔོན་པོ》དང《དུས་འཁོར་རྒྱུད་འགྲྩེལ་ཆྩེན་མོ》སོགས་ཡིན་ནོ།།

འཇོར་ཇི་ཡ་ནི་ཡ་གིང་གི་ནུབ་རྒྱུད་ཀི་ཀའོ་ཅཱ་སོ་རི་

རྒྱུད་ཕི་མའི་དབུས་རྒྱུད་དང་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཤིང་།    

ནུབ་ཏུ་མཚོ་ནག་དང་འབྩེལ་ཏྩེ་མཆིས།   

མངའ་ཁོངས་ཀི2／3ནི་རི་

ཁུལ་དང་ཡང་ན་རི་བོ་

དང་ཐག་ཉྩེ་བའི་ས་

ཁུལ་དང་།   བྱང་

རྒྱུད་ནི་ཀའོ་ཅཱ་སོ་རི་

རྒྱུད་མཐོན་པོ་དྩེ་ཡིན།   

ལྷོ ་རྒྱུད་ནི ་འཇོར་ཇི ་ཡ་

མཐོ་སང་ཡིན་ཞིང་།  དྩེ་དག་གི་

ཁོད་དུ་དམའ་ས་དང་བདྩེ་ཐང་།    རི་སང་

ཉུང་ཙམ་ཡོད།  ཆུ་ཀླུང་ཆྩེན་པོ་ལ་ཁུའུ་ལ་ཆུ་བོ་དང་ལྩེས་

ཨོ་ཉི་ཆུ་བོ་གཉིས་ཡོད་ལ།  དྩེ་དག་སོ་སོར་ཁ་སི་བྩེན་མཚོ་

དང་མཚོ་ནག་ཏུ་འབབ་ཀིན་ཡོད།    

ཚ་རྒྱུད་བར་མའི་ནམ་ཟླར་

གཏོགས།  རོ་སོལ་དང་

རོ་སྣུམ།   མྩེང་ལགས།   

ཟ ང ས ་ སོ ག ས ་ ཀི ་

ག ཏྩེ ར ་ ཁ འི ་ ཐོ ན ་

ཁུ ང ས ་ ཕུ ན ་ སུ མ ་

ཚོགས་པ་དང་།  ནགས་

ཚལ་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་སའི་རྒྱ་

ཁོན་གི40%ཟིན་ཡོད།  རོ་ཐ་ལས་སྣོན་དང་

དཔོན་སུ་འགྲོ་དགོས་པའི་སྐོར་བཀའ་གྲོས་གནང་སྐབས།  སྩེང་མགོ་མི་ཆྩེན་

གིས།  “དྭགས་པོ་འདུལ་བའི་དམག་དཔོན་ཁོ་བོ་འགྲོ”ཞྩེས་ཁས་བངས།  དྩེ་ལ་

ཁྱུང་པོ་ཟུ་ཙེ་ན་རྩེ།  “ཁོད་ལྟ་བུས་དམག་དཔོན་འོང་ངམ།  མི་མཛངས་པ་བྱ་

བ་དྩེ།  སྒྩེ་ནང་དུ་སྨྱུང་བུ་བཅུག་པ་དང་མཚུངས་པར་རྩེ་མོ་ཕིར་ཐོན་པ་ཞིག་

དགོས།  ཁོད་བཙན་པོའི་ཞབས་ཕི་བྱས་ནས་ལོ་དུ་མ་ཞིག་ལོན་ན་ཡང་། སྩེང་

མགོ་མི་ཆྩེན་མཛངས་པ་དང་འཇོན་ཐང་ཅན་རྩེད་ཅྩེས་མི་གཅིག་གིས་ཀང་

བསོད་བསྔགས་བྱས་པ་ཁོ་བོས་ཐོས་མ་མོང་།  དྩེས་ན་མི་འོང་བཞིན་དུ་ཁས་

ལྩེན་ནམ”ཞྩེས་སྨྲས་པས།  མི་ཆྩེན་ན་རྩེ། “མི་སུས་ཀང་ཁོ་བོ་ལ་སན་པར་མི་

བརོད་པ་ཡང་བདྩེན།  ཁོ་བོ་སྔོན་སྒྩེའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཀང་མ་ཞུགས།  རྩེ་མོ་ཕིར་མ་ཕྱུངས་པ་

ཡང་བདྩེན།  གལ་ཏྩེ་ཁོ་བོ་སྔོན་ཆད་སྒྩེའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཟིན་ན། རྩེ་མོ་མ་ཟད་ཡུ་བ་ཡན་ཆད་

ཕིར་ཕྱུངས་ཟིན་ཚར་བ་རྩེད།  དྩེའི་ཕིར་ཁོ་བོས་སྔོན་ཆད་མཛངས་པའི་ལས་གང་གི་ནང་དུ་

ཡང་མ་ཞུགས་པས།  ད་ལན་དྭགས་པོ་འདུལ་བའི་དམག་དཔོན་ཁས་བངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་དྩེ་ཡིན”ཞྩེས་སྨྲས་པ་རྩེད།  རྒྱལ་པོ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་གིས་ཀང་སྩེང་མགོ་མི་ཆྩེན་

གིས་ཞུས་པ་བཞིན་གནང་སྩེ།  ཁོང་དྭགས་པོ་འབངས་སུ་དགུག་པའི་དམག་དཔོན་དུ་བསྐོ་

བཞག་གནང་བ་རྩེད།

དྩེ་ནས་སྩེང་མགོ་མི་ཆྩེན་གིས་དམག་དངས་ཏྩེ་དྭགས་པོ་ལྷ་དྩེ་ལ་ཡན་ཆད་ཀི་ཡུལ་སྩེ་

ཐམས་ཅད་འབངས་སུ་བཀུག  དུས་དྩེར་ཉིན་གཅིག་ལ་དྭགས་པོ་མི་བརྒྱ་བསད་པར་གྲགས་

པའི་དམག་འཁྲུག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཆྩེན་པོ་ཐོབ།  གཡུལ་འཁྲུག་རྩེས་འབངས་མི་དང་ཡུལ་སྩེ་

རྣམས་དབང་དུ་བྱས་པས།  སྐབས་དྩེར་མི་རྣམས་ཀིས།  “སྩེང་མགོ་མི་ཆྩེན་གིས།  མདུང་མོ་

ཐྩེབས་གཅིག་གིས།  

འབོག་མོ་ཐང་གང་

ཐོབ”ཅྩེས་ཟྩེར་སྲོལ་

བྱུང་ཡོད།  དྩེ་ནས་

སྩེང་མགོ་མི་ཆྩེན་གི་

བྱ་དགར།  གསྩེར་

ཁུང་རྩེའུ་རྒལ་གི་མི་

ད ང ་ འ བོ ག ་ དུ ད ་

བཅས་ཏྩེ་བསྩལ་ཏོ། །

དྩེ འི ་ རྩེ ས ་ སུ ་

མང་སོན་ཏོ་རྩེ་ཙེང་སྐུའི་བུ་ཞང་སྣང་བུ་བྱ་བ་བཙན་པོའི་ཞབས་འབིང་གི་གྲལ་དུ་ཚུད་ཐུབ་

པར་ངང་སྒུག་བྱས་ཏྩེ་སོད་པའི་སྐབས་དྩེར།  ཉིན་ཞིག་རྒྱལ་པོ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་གིས་རྩེ་

འབངས་དགྩེས་སྐྩེམས་སོན་མོ་གསོལ་བའི་ཚེ།  ཁྱུང་པོ་སྤུང་སད་ཟུ་ཙེས་གླུ་བངས་ཏྩེ།  ཁོ་རང་

ནི་གཙང་སྩེ་བོད་བཙན་པོའི་ཕག་ཏུ་ཕུལ་མཁན་གི་བོན་པོ་བྱས་རྩེས་ཅན་ཡིན་ཚུལ་སོགས་

ངོམ་ངོམ་བྱས་པར།  མང་པོ་རྩེ་ཞང་སྣང་གིས་ལན་བཏབ་པས་བཙན་པོ་ཐུགས་མཉྩེས་ཏྩེ།  

ཞང་སྣང་བོན་པོའི་གྲལ་དུ་བཅུག་ཅིང་།  བོན་པོའི་གོ་གནས་ཀི་མཚན་རྟགས་དངུལ་གི་ཕག་

རྟགས་ཆུང་བ་ཞིག་གནང་བ་རྩེད།

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

• ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས •

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།  • ཁྩོ་སྐྱབས་ཀིས་བསྒིགས •

རྒུན་ཆང་བསལ་བ་སོགས་ཀི་ལས་རིགས་དར་རྒྱས་ཆྩེ་བ་རྩེད། འཇོར་ཇི་ཡ་ནི་སྲོལ་རྒྱུན་གི་

ཞིང་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཏྩེ།  དྩེ་དག་གི་མྩེས་པོ་རྣམས་ཀིས་གནའ་དུས་ནས་བཟུང་

ཀའོ་ཅ་སོ་ལྷོ་མའི་མཐོ་སང་དུ་ཚ་རྒྱུད་བར་མའི་ལོ་ཏོག་འདྩེབས་འཛུགས་ལ་བརྟྩེན་ནས་

འཚོ་བ་རོལ་པ་རྩེད།  ཇ་ལོ་དང་རོ་ཐ།  ཚ་ལུ་མ། རྒུན་འབྲུམ་བཅས་ཐོན་སྐྩེད་བྱྩེད་བཞིན་

ཡོད་པ་དང་།  ལྡུམ་རའི་ལག་རལ་དར་རྒྱས་ཆྩེ།   ཐོན་སྐྩེད་བྱས་པའི་པུ་རན་ཏི་མངར་ཆང་

ལ་འཛམ་གིང་དུ་སན་གྲགས་ཆྩེན་པོ་ལྡན་པ་རྩེད།  རྒྱུན་པར་ཁོམ་དུས་སུ་མི་བཞི་ལྔ་རྩེ་

ཚོགས་པ་བྱས་ནས་ཤིང་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷ་ཁང་དུ་གསོལ་འདྩེབས་བྱྩེད་ཀིན་ཡོད་དོ༎

 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྩེན་ཀོས་ནན་རོང་

མི་རིགས་སོབ་འབིང་།  

 • སྒྩོལ་མ་ཚེ་བརྟན •



ཁ་བྱང་འབི་མཁན།  

•རྟ་རྡྩོ•

པར་ལེན་མཁན།

•བཀ་ཤིས་དྩོན་གྲུབ•
ཨང871པ།

འཚོ་བའི་ཁོད་ཀི་དོན་དག་ལ་ལ་ཞིག་སྩེམས་ནས་བརྩེད་འདོད་ཀང་རོ་བརྐོས་རི་མོ་བཞིན་ནམ་ཡང་

བརྩེད་ཐབས་བལ་ཞིང་། ཡང་དོན་དག་ཁ་ཤས་ཤིག་སྩེམས་ལ་དུས་གཏན་དུ་འཛིན་འདོད་ཀང་ལ་མགོའི་

སྨུག་པ་ལྟར་འཛིན་ཐབས་བལ་བ་ཞིག་རྩེད། བདག་ལ་ཆྩེས་བརྩེད་དཀའ་བའི་འདས་དོན་ཞིག་མཆིས་པ་ནི་

བགྲང་བྱ་གསུམ་གི་ཡར་སྔོན་ལ་བྱུང་བའི་དོན་ཞིག་ཡིན།

ཉིན་ཞིག་ལ། ངས་བོ་སྩེམས་རྩེ་གཅིག་གིས་ལས་བྱ་འབི་བཞིན་པའི་སྐབས་དྩེར། གོ་བུར་དུ་གྲགས་པའི་

སིང་སྒྲ་ཞིག་གིས་ང་རང་ཧད་སྩེ་བཏང་བྱུང་། ངས་མྱུར་དུ་སྒྲ་གྲགས་པའི་ཕོགས་དྩེར་བལྟས་

པ་ན། ངྩེད་ཚང་གི་སོད་ཁང་གི་ད་མིག་ཤྩེལ་སོ་མི་ཞིག་གིས་བཅག་པ་མཐོང་།

སྐབས་དྩེར་ངས་མྱུར་དུ“ཨ་མ། ཨ་མ། འུ་ཚང་གི་ཤྩེལ་སོ་མི་ཞིག་གིས་

བཅག་བྱུང”ཞྩེས་བཤད་མ་ཐག  འཕྲལ་དུ་སོའི་ཕི་རོལ་དུ་བརྒྱུགས་ནས་མི་

དྩེ་སུ་ཡིན་ལ་བལྟས་པ་ན། བྱིས་པ་ཞིག་གི་གྲིབ་གཟུགས་བྩེལ་བྩེལ་འཚུབ་

འཚུབ་ངང་སོང་བོ་ཆྩེན་པོ་ཞིག་གི་ཕག་ཏུ་ཡིབ་པ་མཐོང་།

“ཁོ་རྩེད། ཁོ་རྩེད། ང་སོང་ནས་ཁོ་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན”ཞྩེས་བཤད་ཞོར་དུ་

བྱིས་པ་ཡིབས་ཡོད་པའི་སོང་བོ་དྩེའི་ཕོགས་སུ་བརྒྱུག་རིས་བྱྩེད་སྐབས། ཨ་མས་

ལག་པ་གཉིས་བསྲིངས་ནས་ང་བཀག་སྩེ། “བུ་ཆུང་། འཛིན་མི་དགོས”ཞྩེས་བཤད་བྱུང་།

ངས་བྱིས་པ་དྩེ་བཙལ་ནས་སྐིན་ཚབ་གཞལ་དུ་འཇུག་བསམས་མོད། ཡིན་ནའང་ཨ་མས“ཁོས་བསམ་

བཞིན་དུ་བཅག་པ་མ་རྩེད། ཁོ་རྩེ་བའི་སྐབས་སུ་མཉམ་མ་བཞག་པར་བཅག་པ་ངས་དངོས་སུ་མཐོང་བ་

ཡིན”ཞྩེས་ཟྩེར། 

དྩེ་ནས་ངས“མི་ཆོག  དངོས་པོ་བཅག་ན་སྐིན་ཚབ་སྤད་དགོས། ང་སོང་ནས་ཁོ་གཟུང་རྒྱུ་ཡིན”ཞྩེས་

བཤད་པ་ན། ཨ་མས་ངའི་མགོ་ལ་བྱིལ་བྱིལ་བྱྩེད་ཞོར“ཞྩེ་སང་དྩེ་འད་ལངས་ནས་ཅི་བྱྩེད། ཁོད་ཀི་ཨ་ཕ་ཐོན་

ན་ཡང་བསྐར་ཤྩེལ་སོ་གསར་བ་ཞིག་སྤད་པས་ཆོག  ད་ནི་ཁོང་ཁོ་མི་ལངས་པར་དཔྩེ་ཆ་བལྟ་རུ་སོང”ཞྩེས་

ཟྩེར་བ་དང་། ཁོ་མོ་ཡང་ཕིར་ཐབ་ཚང་ནང་དུ་ཟས་གཡོ་བསྐོལ་བྱྩེད་དུ་སོང་བས། ང་ཐབས་ཟད་དྩེ་ཁོང་ཁོ་

ཁོག་ཏུ་བཅུག་ནས་ལས་བྱ་འབི་མགོ་བརམས།

གྲང་ཤུར་ཤུར་གི་སོན་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་རྩུབ་མོ་ཞིག་ད་སོ་མ་བཅག་པའི་ད་མིག་ལས་ཁང་བའི་ནང་དུ་

འཛུལ་ཡོང་སྩེ། ང་ལ་འཁགས་གྲང་གི་ཚོར་བ་བཟོད་དཀའ་བ་ཞིག་བསྐལ་འོངས་པས། ང་རང་སར་ཁོང་ཁོ་

ལངས་ཏྩེ“ཨ་མ་ང་གྲང་བྱུང་། ང་རང་ཤྩེལ་སོ་གཅོག་མཁན་དྩེ་བཙལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན”ཞྩེས་བཤད་པར། ཨ་

མས་མི་རུང་བའི་སོབ་གསོ་ཡང་ཡང་བཏང་བས། ང་རང་ཁ་རོག་གྩེར་མི་འདུག་ཐབས་མྩེད་བྱུང་།

ནུབ་ཇ་འཐུངས་རྩེས། ངའི་ཁོང་ཁོ་ད་དུང་ཞི་མྩེད་པས། ངས་ཨ་མར་ང་རང་ཤྩེལ་སོ་གཅོག་མཁན་དྩེ་

གཟུང་དུ་འགྲོ་རུ་མ་བཅུག་པར་ལྩེ་བདའ་བྱས། སྐབས་དྩེར་གོ་བུར་ཁོག་ཁོག་ཅྩེས་ངྩེད་ཚང་གི་སོ་རྡུང་བའི་

སྒྲ་ཞིག་གྲགས་བྱུང་། ཨ་མས་སོ་ཕྩེ་བ་ན་ངོ་མི་ཤྩེས་པའི་མི་ཞིག་སོ་ཁར་འགྲྩེང་ཡོད་ཅིང་། ཨ་མས་མྱུར་དུ་

ཡར་ཁིམ་ནང་དུ་ཕྩེབས་རོགས་ཟྩེར་བཞིན་མི་དྩེ་ཁིམ་ལ་བསུས།

མི་དྩེའི་མཆན་འོག་ཏུ་ཤྩེལ་སོ་ལྩེབ་མོ་ཞིག་བཙིར་ཡོད་ལ། ལག་ཏུ་ཡོ་བྱད་

བཅུག་ཡོད་པའི་ཁུག་མ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཀང་བཟུང་འདུག  ཁོ་རང་ཅུང་དོགས་

མི་བདྩེ་བའི་སོ་ནས“ཨ་ཅྩེ་ལགས། དངོས་གནས་དགོངས་པ་མ་ཚོམ། ང་རང་

ཁིམ་དུ་སོང་བ་ན་ངའི་བུ་ཆུང་གིས་ཁྩེད་ཚང་གི་ད་མིག་གི་ཤྩེལ་སོ་བཅག་

པའི་སྐོན་ངོས་ལྩེན་བྱས་པས། ང་རང་ཆྩེད་དུ་ཁྩེད་ལ་དགོངས་དག་ཞུ་བར་

ཡོང་བ་ཡིན”ཟྩེར།

ཨ་མས་ཁ་ོལ་མགྲནོ་བསུ་བྱས་ཏྩེ་ཇ་དཀར་ཡལོ་གང་དངས་རྩེས། “དྩེ་འད་བྱྩེད་མ་ི

དགསོ། བྱསི་པ་རྩེད། ཡང་གཅགི་བཤད་ན་ཁསོ་བསམ་གཟས་ནས་བཅགས་པ་མ་རྩེད། ཁདོ་ཀསི་ཁ་ོ

ལ་གཅར་རྡུང་གཏན་ནས་བྱྩེད་མ་ིརུང་། ཁ་ོན་ིད་དུང་བྱསི་པ་བསམ་མྩེད་ཅགི་ཡནི་པས། རྩེས་སུ་མཉམ་འཇགོ་བྱ་

དགསོ་པའ་ིསབོ་གས་ོབཏང་ན་ཆགོ”ཅྩེས་ཟྩེར། དྩེ་ནས་ཁ་བར་བྱས་ཏྩེ་ཅུང་ཙམ་འགརོ་བ་ན། ཨ་ཁུ་དྩེ་ཡར་ལངས་

ནས་ད་མགི་ག་ིཆྩེ་ཆུང་ཚད་འཇལ་བྱས་ཏྩེ་ཤྩེལ་ས་ོདས་ཤངི་དམ་པརོ་སྤད་རྩེས། ཡ་ོབྱད་རྣམས་བསྡུ་གསགོ་བྱས་

ནས་རང་ཡུལ་དུ་ལགོ་སངོ་།

ད་ལྟ་གྲང་རླུང་ཇི་འད་གཡུགས་ཀང་ཁང་བའི་ནང་སྔར་བཞིན་དོད་ལམ་ལམ་བྱྩེད་པ་དང་། ང་རང་གི་

སང་སྩེམས་ཀང་སྔར་ནས་ཞི་བར་གྱུར་པས། རང་དབང་མྩེད་པར་བསམ་གཞིག་གི་ཀློང་དུ་ཚུད་སོང་། དོན་

དྩེ་ནི་བགྲང་བྱ་གསུམ་འདས་ཀང་ངའི་དན་འཛིན་གི་མྩེ་ལོང་ངོས་སུ་ད་དུང་ཡང་གསུབ་ཐབས་བལ་ལོ།།

བག་དཀར་ཚར་དུ་དངར་བ་མཐོངས་སུ་ཟུག།

མཐའ་དབུས་སྨུག་སྤིན་བན་བུན་གཡས་སུ་འཁིལ།།

ལོགས་སུ་ཤང་ཤང་ཆུ་བོས་སྒྲ་སན་འབྱིན།།

མཚར་སྡུག་སུམ་རྩེན་གནས་ཀི་དཔལ་དང་མཉམ།།

དགྩེ་སྒྲུབ་སང་བངས་མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་འཆར།།

ངུར་སྨྲིག་ན་བཟའ་བཀླུབས་པའི་གཤིས་འཇམ་ཅན།།

རིག་པའི་གནས་ལ་བརོན་མཁས་དཀའ་ཐུབ་པ།།

བདག་གཞན་མཉམ་བརྩེའི་ལས་ལ་འཇུག་མཁན་མང་།།

མིག་གི་ལྟད་མོར་མངོན་པའི་རང་བྱོན་མཚར།།

བཤུལ་ལམ་ཤིང་སྐས་ཕྲ་མོས་སྩེམས་སྣ་ཁིད།།

རྒྱབ་རི་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོས་སྩེམས་བག་ཕབ།།

ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་མི་ཡུལ་འཕོས་པ་འད།།

གར་ལ་རྩེན་པའི་རླུང་རྟ་ཁ་བ་བཞིན།།

ཉག་ཁའི་དར་ལོག་ལྷབ་ལྷུབ་རླུང་གིས་སྐོད།།

བསང་དུད་སྔོན་མོ་ལང་ལོང་དབྱིངས་སུ་མཆྩེད།།

དད་ལྡན་མཇལ་བ་དགའ་བའི་ཐུགས་སྣང་དགྩེས།།

ས་འཛིན་ནགས་གསྩེབ་ཀློང་དུ་ཁུ་བྱུག་སན།།

ཐང་དཀར་རྒོད་པོས་ནམ་འཕང་མཁའ་རུ་སོད།།

གནའ་དགོ་རྩེད་འཇོར་རོལ་བའི་ངང་ཚུལ་མཛེས།།

དཔལ་ཡོན་ལོངས་སྤོད་འཕྩེལ་བའི་གནས་མཆོག་མཚར།།

དགུན་གསུམ་ལྷགས་རླུང་ཁོད་ནས་ཀོང་ངྩེར་འགིང་།།

དབྱར་གསུམ་ཆར་བའི་ཀློང་ན་བརྟན་ཞིང་འཇགས།།

དཔིད་གསུམ་ས་བཅུད་བཟང་བས་ཞལ་མདངས་རྒྱས།།

གནས་མཆོག་ཙ་རི་གཉིས་པར་བསོད་བསྔགས་འབུལ།།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྩེན་ཞིན་ཧྩེ་རོང་མི་རིགས་

སོབ་འབིང་གི་ལོ་རིམ་དགུ་པའི་

འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ། 

•ཁྩོན་ཐར་རྒྱལ•

སི་ཁོན་ཞིང་ཆྩེན་

དཀར་མཛེས་ཁུལ་

སྩེར་ཤུལ་རོང་

འབུམ་རིང་

ཤྩེས་རིག་

སོབ་གྲྭ།

•བསམ་གཏན•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྩེན་

གུང་ཧོ་རོང་

མི་རིགས་

སོབ་འབིང་གི་

དམའ་གཅིག་

འཛིན་གྲྭ་

དགུ་པ།

•བཀ་ཤིས་ཚེ་རིང•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྩེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་གཉིས་པའི་

དམའ་འབིང་དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ། 

•སྐལ་བཟང་དྩོན་གྲུབ•



བར་མཚམས་རོམ་སྒྲིག་པ།
ལྕགས་མྩོ་བྱམས།

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒྲིག་པ།
ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད།

ཤེས་བྱ་ཕྲན་ཚེགས།

རླུང་ཁམས་ཆྩེན་མོའི་

མཐུ་ནུས།

དུས་བཞིའི་འགྱུར་ལྩོག་གསལ་བའི་

ནམ་ཟླ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི།

ང་ཚོའི་མིག་གིས་མཐོང་བ་

ལས་ལྡོག་སྩེ། ཉི་མས་སའི་གོ་ལར་

བསྐོར་བ་རྒྱག་པ་མིན་པར། སའི་

གོ ་ལས་ཉི་མར་བསྐོར་བ་རྒྱག་

བཞིན་ཡོད། དུས་མཚུངས་སུ། 

སའི ་གོ ་ལའང་ཉིན་རྩེར་རང་

འ ཁོ ར ་ ཐྩེ ང ས ་ ག ཅི ག ་ བ རྒྱ ག ་

དགོས། ང་ཚོའི་སོད་གནས་དྩེ་ཉི་

མར་ཁ་གཏད་ནས་འཁོར་སྐབས་

ཉིན་དཀར་ཡིན་ལ། ཉི་མར་རྒྱབ་

སོན་དུས་མཚན་མོ་ཡིན།

དྩེ་ལས་གཞན། སའ་ིག་ོལ་

རང་འཁོར་རྒྱག་སྐབས་གཟུགས་

པ་ོཅུང་གསྩེག་ཡདོ་ལ། དྩེ་ན་ིདུས་

ཚིགས་གསལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱྩེན་ཡིན། 

སའ་ིག་ོལའ་ིབྱང་སྣྩེ་ཉ་ིམའ་ིའཁིས་

སུ་བཅར་སྐབས། སའ་ིག་ོལའ་ིཕྩེད་

བྱང་མས་ཉི་འོད་དང་དོད་ཚད་

མང་བོ་བསྡུ་ལྩེན་བྱྩེད་ཐུབ་ཅིང་། 

སྐབས་དྩེ་ན་ིདབྱར་ཁ་ཡནི། ཡང་

ལྷོ་སྣྩེ་ནི་ཉི་མ་དང་ཧ་ཅང་ཐག་

རངི་བས། སྐབས་འདའི་ིསའ་ིག་ོ

ལའི་ཕྩེད་ལྷོ་མ་ནི་དགུན་ཁ་ཡིན། 

ལ་ོཕྩེད་རྩེས་སུ། སའ་ིག་ོལའ་ིཕྩེད་

ལྷོ་མ་ཉི་མའི་ཁ་གཏད་ལ་གསྩེག་

པར་འཁྩེལ་དུས། སའ་ིག་ོལའ་ིཕྩེད་

བྱང་མ་ཉི་མ་དང་ཧ་ཅང་ཐག་

རངི་བས། ས་གནས་གཉསི་ཀ་ིདུས་

ཚིགས་ཡོངས་སུ་བརྩེ་རྩེས་བྱས་

ཡདོ། 

དྩེང་དུས། ཚན་རིག་པ་ཧ་

ཅང་མང་བོས་ང་ཚོའི ་སའི་གོ ་

ལའི ་ནམ་ཟླའི ་གནས་ཚུལ་ལ་

མཉམ་འཇོག་བྱ་མགོ་བརམས་

ལ། དུས་རབས21པའི་དུས་མགོ་

ནས་བཟུང་། ཁོ་ཚོས་གོ་ལ་ཧིལ་

བོའི ་ནམ་ཟླ་དལ་གིས་ཇྩེ་དོར་

འགྲོ་བཞིན་པ་ཤྩེས་རྟོགས་བྱུང་

བས། འདིས་མི་རྣམས་ལ་སྩེམས་

ཁུར་ཆྩེན་པོ་བསྐལ་ཡོང་། རྒྱུ་

མཚན་ནི་ནམ་ཟླ་ཇྩེ་དོར་སོང་ཚེ་

ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆྩེ ་བའི ་མཇུག་

འབས་བསྐྲུན་སྲིད་དྩེ། སའི་གོ་

ལར་གནོད་འཚེ་ཆྩེ ་བ་མ་ཟད། 

ང་ཚོ་མིའི ་རིགས་ཀི་འཚོ་བར་

ཡང་གནོད་པ་བཟོ་སྲིད། 

གནམ་སྩོན་པྩོ་ནི་དྩོན་དངྩོས་སུ་

སྩོན་པྩོ་མིན།

རླུང་ཁམས་ཆྩེན་མོའི་ནང་གི་

རླུང་གཟུགས་དང་རླན་ཚད་ཀིས་

ཉི ་མའི ་འོད་ཁོད་ཀི ་འཕྲོ ་ཐིག་

དམར་པོ་དང་སྩེར་པོ་བསྡུ་ལྩེན་

བྱས་ཤིང་། འཕྲོ་ཐིག་སྔོན་པོ་དང་

སྨུག་པོ་ཁོ་ནས་རླུང་ཁམས་ཆྩེན་མོ་

བརྟོལ་ཐུབ། དྩེ་བས་ང་ཚོས་མཐོང་

བའི་ནམ་མཁའ་ནི་སྔོན་པོ་ཡིན། 

དྩེར་མ་ཟད་མཁའ་དབུགས་ཇི་

འདའི་དྭངས་ན། ནམ་མཁའ་དྩེ་

ལྟར་སྔོ་བ་ཡིན།

ཆར་རླུང་དག་པོ་འབྱུང་ལ་ཉྩེ་

དུས། ཆུ་ཐིགས་ཆུང་ཆུང་ཧ་ཅང་

མང་བོ ་འདུས་ནས་སིྤན་ནག་

མཐུག་པོ་གྲུབ་ཅིང་། ཉི་མའི་འོད་

ཀིས་དྩེ་བརྟོལ་མི་ཐུབ་པས། ནམ་

མཁའ་རིམ་གིས་ནག་པོར་འགྱུར་

བ་ཡིན། 

དྩེ་ཡང་ཉི་འོད་སྨུག་པ་ལྩེབ་

མོ་ཞིག་གི་སྩེང་འཕྲོས་པ་ན་འཇའ་

ཚོན་ཤར། དོན་དངོས་སྩེང་ཉི་མའི་

འོད་ནི་ཁ་དོག7ལྡན་གི་འོད་ཀིས་

གྲུབ་པ་དང་། ཁ་དོག་བདུན་པོ་དྩེ་

མཉམ་འདྩེས་བྱུང་བ་ནི་ང་ཚོའི་

མིག ་གིས ་མཐོང ་བའི ་མདོག ་

དཀར་པོ་ཡིན། ཉི་མའི་འོད་དྩེ་

ཟུར་ཚད་མི་འད་བ་རྩེ་ནས་ཆར་

ཐིགས་སྩེང་འཕྲོ་ཞིང་། ཆར་ཐིགས་

མི་འད་བ་རྩེ་རྩེས་ཀང་ཟུར་ཚད་

མི་འད་བ་ནས་ཉི་མའི་འོད་དྩེ་

ལྡོག་འཕྲོ་བྱྩེད་སྲིད། སྨུག་པའི་ཁོད་

ཆར་ཐིགས་མང་བོ་འདུས་ཤིང་། 

ཟུར་ཚད་སོ་སོའི་ཀོག་འཕྲོ་དང་

ལྡོ ག ་ འ ཕྲོ ས ་ ཉི ་ མ འི ་ འོ ད ་ ཁ ་

དོག7དུ་བགོ་སྲིད། དྩེ་ལྟར་མཛེས་

སྡུག་གི ་ཁ་དོག་བདུན་ལྡན་གི་

འཇའ་ཚོན་བྱུང་བ་རྩེད།

དགུན་ཁར། ས་གཞི་གཡོགས་

འདུག་པའི ་ཁ་བའི ་མདོག་དྩེ ་

དཀར་པོ་ཡིན་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

དྩེ་ནི་ཁ་བ་མྩེ་ལོང་ཞིག་དང་འད་

བར། མདོག་དཀར་པོའི་ཉི་མའི་

འོད་ང་ཚོའི ་མིག་ལམ་དུ་ལྡོག་

འཕྲོ་བྱས་པས། ཁ་བ་བལྟས་ཚོད་

ཀིས་དཀར་པོར་སྣང་བ་རྩེད།

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།  

•རེབ་མྱུག་གིས་བསྒྱུར•


