
རང་ཉིད་ལས་རྒྱལ་ཐུབ་ན་དེ་ནི་ཆེས་རླབས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁ་ཡིན།

                                                                                          — ལུའ་ོལའ།ོ

གནའ་བོའི་ཀེ་རི་སེ་རུ་མིང་དུ་གྲགས་པའི་གཏམ་བཤད་པ་ཞིག་

ཡདོ། དེའི་མིང་ལ་ཏའེ་མ་ོཞི་ཉི་ཟེར། ཁོའི་གཏམ་བཤད་འཇོན་ནུས་

ནི་དཀའ་སྤྱད་འབད་བརོན་གིས་སྦོང་བརྡར་བྱས་པ་ལས་ཐོབ་པ་

ཞིག་རེད། 

ཏའེ་མོ་ཞི་ཉིར་ལ་ོན་ཆུང་དུས་ནས་གཏམ་བཤད་པ་ཞིག་བྱ་རྒྱུའི་

ཕུགས་འདུན་མངའ་མདོ། འནོ་ཀྱང་ངག་ལྐུགས་པའི་ཁར།  སྐད་

གདངས་དམའ་ཞིང་ཕྲག་མགོ་གསིག་གསིག་བྱེད་པའི་གོམས་གཤིས་

ངན་པ་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་འདུག  ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་གཏམ་བཤད་པ་

ཞིག་ལ་མཚོན་ན། ངེས་པར་དུ་སྐད་མགོ་མཐོ་ཞིང་། སྨྲར་དག་པ།  

བཟོ་ལྟར་སེག་ཉམས་ལྡན་པ།  རདོ་པར་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། 

ཁོས་ཐོག་མར་གར་སེགས་སེང་ནས་གཏམ་བཤད་སྐབས།  སྨྲར་མ་

དག་པས་གར་སེགས་ལས་ཐེངས་དུ་མར་འབབ་ཏུ་བཅུག་བྱུང་།  མི་

རྣམས་ཀྱིས་ཁདོ་ལ་གཏམ་བཤད་པའི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་ཤེས་རབ་དེ་མི་

འདུག་པས།  བསྐྱུར་ན་དགའ་

ཞེས་ཁ་ཏ་བྱས་མངོ་།

ཏའེ ་མོ ་ཞི ་ཉི ་ལ་ཁད་

གསདོ་ཆེན་པོ་ཐེབས་ནའང་། ཁོས་ཨམ་གཙགིས་བསྡམས་ཏེ་ཕུགས་

འདུན་དེ་ཡེ་ནས་བསོ་མ་བཏང་བ་དང་།  བ་ོཐག་རྦད་ཆདོ་སསོ་ངག་

ལྐུགས་པའི་སྐནོ་ཆ་དེ་བཅསོ་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་ཆདོ་སེམས་བཅངས་ཏེ། 

གོ་སྐབས་རེ་ལྡན་དུས།  རང་འགུལ་སསོ་མི་གཞན་དང་ཁ་བརྡ་བྱས་

ཤིང་།  སྨྲ་བརདོ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏང་ཆེད། ཁ་ནང་དུ་རྡེའུ་ཆུང་ཆུང་

ཞིག་བཟུང་སེ།  རླུང་ཆེན་དང་རླབས་ཕྲེང་ལ་ཁ་གཏད་ནས་སྐད་ཆ་

བཤད་པ་རེད།  དབུགས་ཧལ་བའི་སྐནོ་ཆ་དེ་འདརོ་ཆེད།  ཁོས་ལ་

གཟར་མའོི་རི་ལམ་འདེད་ཞརོ་དུ་ངག་ནས་སྙན་ངག་གེར།  ཁོས་

ཁིམ་དུ་མེ་ལངོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཀལ་འདུག་ལ།  ཉིན་རྒྱུན་ནངས་སྔ་

ལངས་དང་དགོང་འཕི་ཉལ་སསོ་མེ་ལངོ་ནང་དུ་བལྟས་ནས་གཏམ་

བཤད་ལ་སྦངོ་བ་བྱས།  ཕྲག་མགོ་གསིག་གསིག་བྱེད་པའི་གོམས་

གཤིས་ངན་པ་དེ་བསྒྱུར་ཆེད། རང་གི་མགོ་ཐོག་ནས་རལ་གྲི་ཞིག་

མར་དཔྱངས་ཏེ།  དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རང་ལ་གསལ་འདེབས་

བྱས།  དེ་མིན་ད་དུང་ས་ོཕིར་མི་འབུད་པར་སེམས་ལྷདོ་ལ་བབས་

ནས་གཏམ་བཤད་ལ་སྦངོ་བ་བྱ་ཆེད། མགོ་སྐྲ་དེའང་ཕེད་བཞར་ཕེད་

བསྐྱུར་དུ་གཞན་གིས་ལྟ་སལོ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་བཏང་། ལ་ོངོ་བཅུ་ཕྲག་

འགའི་སྦངོ་བརྡར་བརྒྱུད་མཐར།  ཏའེ་མ་ོཞི་ཉི་གཞི་ནས་ཕུལ་དུ་

བྱུང་བའི་གཏམ་བཤད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་།  ཁོའི་སྐད་གདངས་མཐོ་

ཞིང་སྨྲར་དག་པར་མ་ཟད།  ད་དུང་བཟ་ོལྟར་སེག་ཉམས་ལྡན་ཞིང་།  

རདོ་པའི་ཡནོ་ཏན་ལྡན་པས་ཁོའི་གཏམ་བཤད་ཀྱིས་མི་ཚོགས་ཁི་མ་

འབུམ་གི་ཡིད་སེམས་དྲངས།

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་ཀསོ་ནན་རངོ་བཅའ་སྡདོ་

སབོ་ཆུང་གཉིས་པ། 

 •གནམ་རྩེ •

གསར་དུ་འབུ་བཞིན་པའི་ནགས་ལོ་གཉོམ་སར།

བྱིའུ་ཆུང་གི་གཤོག་པས་བིས་པའི་འདབ་མ་གཡོ།

ལྕུག་ལྕུག་འདར་འདར།

ཨེན་ཙམ་འགུལ་ན་འཐོར་འགྲོ་སྙམ་པའི་ནམ་མཁའ་ཞིག་དང་།

ཧ་ཅང་དྭངས་གཙང་གི་ཆུ་ཕྲན་ཞིག

ཐར་ཤ་ཆད་པའི་སྤང་ཐང་དུ།

ག་གྱུར་ངང་བཞུར་བཞིན་ལྷོད་ཤ་ཞིག་ཆགས་འདུག

བྱིའུ་ཆུང་ཀྱེ།

གཤོག་སེ་ཐང་ལ་འདྲུད་ཞོར།

གཤོག་ཡ་བག་ལ་བརྡར་ཞོར།

རང་དབང་གིས་རྒུམ་བུ་འཐུ་བར་རེམ་ཞིག

ངས་ཁོད་ལ་ནམ་མཁའ་ཞིག་བཞེངས་ཡོད།

ཟད་རྒྱུ་མེད་པའི་གཤོག་པ་ཞིག་ཀྱང་སྤྲད་ཚར།

ཕི་རོལ་གི་གནམ་ངོའི་དཀར་ནག་འཚོ་བར།

སེམས་ཁལ་ལྷག་མའི་འགན་དེ།

ད་རུང་ཁོད་ལ་མ་བབས་སོ།

ཁོད་ད་རུང་ལོ་ན་ཆུང་ཆུང་རེད།

ཁོད་ཤོང་སའི་ནམ་མཁའ་དེ་ན།

དེར་འཚམ་པའི་བྱིའུ་ཕྲུག་སུམ་ཅུ་ཡོད།

ལ་ལས་གཤོག་རུ་བརྐྱངས་ནས་ཡོད།

འགའ་རེས་རྐང་ལག་བརྐྱངས་ནས་མཆིས།

ཁ་ཤས་ཀྱིས་མགོ་བོ་དགེ་དགེ་ངང་།

འཕུར་ལམ་གཅོད་པར་རང་ས་ནས་ས་གོན་བྱས་ཚར།

ད་རུང་དེས་མི་ཚད།

མིང་སིང་བཞིས་རེས་ནས་མིག་གིས་འཚོས་ཤིང་།

རི་ཚོགས་ཀྱི་བརྟན་བརླིང་ལ་ཡིད་སེམས་བཀལ་ནས།

འཕུར་བདེ་བའི་སོན་ལམ་འདེབས་ཀྱིན་གདའ།

ནམ་ཞིག་གི་ཚེ།

ཁོད་ལ་འཕུར་རལ་རོགས་དུས།

གཤོག་སྒྲས་རི་ལུང་གི་ཉིན་སིབ་བརེ་དགོས།

གཤོག་སེང་དུ་རི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་བཏེགས་ཏེ།

རི་བོ་མཐོ་ས་ནས་རླུང་ལྟར་གཡུག་དགོས།

ས་དམའ་ས་ནས་ཆུ་བོ་ལྟར་ཤག་ཤག་ཏུ་བཞུར་དགོས།

གནམ་ངོ་འདང་རྒྱག་མེད་པར་སོབས་ཀྱིས་གནག 

ཆར་བ་འདང་རྒྱག་མེད་པར་སོབས་ཀྱིས་འབབ།

དེ་རིང་ཡང་།     ཏག་ཏག

ཨ་ཁུ་ཉི་མས་བྱིས་པ་ཚོར་བཞའ་རེས་ཀྱི་རེ་འདང་ཡིན་འདྲ།

བུ་ཆུང་ཞོགས་པ་སྔ་མོ་ནས་སད་དེ།

དྲ་མའི་ཕི་རོལ་ལ་ཡང་ཡང་ལྟ་བཞིན།

མིག ་ཟུང ་དུ ་སེམས ་ཚེགས ་གང ་འཁིལ ་

འདུག

བུ ་ཆུང ་གི ས ་ སེ མས ་ཚེ གས ་

བཏེགས་ཤིང་།

ཡང་ན་སེམས་ཚེགས་ཀྱིས་

བུ་ཆུང་བཏེགས་ནས།

སོབ་གྲྭར་ཆས་ཤིང་སར་ཡང་

ཁིམ་ལ་ལོག

དགེ་རྒན་གིས་དཔེ་ཁུག་ཁུར་ཤོག་ཟེར།

མིག་ཟུང་དུ་མིག་ཆུ་གང་འཁིལ་འདུག

ལོ་རེ་རེ་བཞིན་ཡར་དེད་ནས།  

རང་གི་བྱིས་དུས་ལ་གཏུགས་ན།

འབབ་ཞོད་མི་ཐུ་བའི་ལོ་ལའང་།

དྲུག་གཅིག་གི་ཉི་མ་འདིར་ཕལ་ཆེར་ཆར་བ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་ པར་ངོས་འདིའི་རོམ་སྒིག་པ།              •མཁའ་འབུམ་ཡག•

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

•ལྡོང་ལུག་རི•

འབབ་དགོས་པ་འདྲ།

ཁ་སང་སོྔ་བསངས་ཀྱི ་གནམ་

ངོ་དེ།

དེ ་རིང ་ངེས་པར་ཐང་དགོས་

པའི་གནམ་ངོ་དེ།

གོ་བུར་དུ་ནག་རོག་གེར་གྱུར་དུས།

ཁ་སང་འདང་རིས་ཆེ ་བའི ་མི ་ཞིག་གིས་དེ ་

རིང་གོ་བུར་དུ་ཁ་མ་གྲགས་པ་དང་མི་

འདྲ་འམ།

དེ ་ རི ང ་གི ་ ཉི ་ མ ་ལ ་བསྒུགས ་

བསྒུགས་པའི ་བྱིས ་པ ་དག་གི ་

སེམས་པ་འཁག་པ་རོྡ་རུ་འགྱུར་

སིད་ཨང་།

 དེ་བས།

ནམ་མཁའ་སོྔན་པོས་དྲ་ཡོལ་ཕེས་རོགས།

ཨ་ཁུ་ཉི་མས་འཛུམ་ཞལ་སོན་རོགས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཐེམ་ཆེན་རོང་

མི་རིགས་སོབ་འབིང་དང་པོ།

 •མྩེ་ཏོག་སྐྱིད •



རིགས་དེའི་རིག་གནས་ཀྱི་རྟེན་གཞི་དང་རིག་གནས་ཀྱི་གནས་སངས་ཤིག་

ཡིན་ངེས་ཀྱང་། མི་རིགས་དང་ས་ཁུལ་གང་ལ་དར་བའི་རིག་གནས་དེ་ནི་མི་རིགས་དེའི་སྐད་ཆར་མཚོན་

སོབས་ཆེ་བས། སྐད་ཆའང་རིག་གནས་ཀྱི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། ཐོག་མར་ཐ་སྙད་འགའ་རེ་སྤྱོད། བར་དུ་ཚིག་

སྦོར་ཆ་ཚང་འདྲེན། མཐའ་མར་གཞན་སྐད་རྐྱང་བ་བསེན་པས། རིག་གནས་གསར་བ་དར་ཞིང་ཕ་སྐད་རིང་བ་

ཉམས་ཏེ། སྐད་རིགས་ཤིག་གི་ལས་སྐལ་རོགས་པར་བྱེད་དོ།། གསུམ་དུ་ན་དཔལ་འབྱོར་གི་བསླུ་བིད་ཀྱིས་

གཞན་སྐད་ག་སར་ཁབ་པ། འགྲོ་བ་མིས་རང་ཡུལ་དུ་མེད་པའི་འཚོ་བའི་མཁོ་ཆས་ཚོང་གིས་སྒྲུབ་པ་ནི། ཀུན་

ལ་དོན་མཐུན་དུ་གྲུབ་པའི་དབང་གིས། ས་ཆ་གང་གི་དཔལ་འབྱོར་ཐོན་རས་ཆེར་འཕེལ་ན། ཚོང་འགྲུལ་གི་

དབང་གིས་མི་རིགས་དེའི་སྐད་ཡིག་ཕོགས་མཐར་ཁབ་སེ། ཚོང་ཟོང་གི་མིང་དང་བཅས་པའི་སྐད་ཆ་གསར་བ་

ཐོག་མར་བཏང་སྙོམས་བཞག བར་དུ་དགོས་པས་གཏུག མཐའ་མར་རོལ་བས་སྦངས་ཏེ། ཐོན་རས་གསར་བས་

འཚོ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཞར་ལ། རང་སྐད་གད་སྙིགས་ཀྱི་གྲས་སུ་འཕག་གོ། བཞི་རུ་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་ས་

ཚོགས་ཀྱིས་རང་སྐད་ཡལ་བར་དོར་བ། སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཕན་ཚུན་གི་བར་དུ་མཛའ་འབེལ་

ལེགས་ལམ་འབྱུང་བ་ནི། མི་རིགས་ཤིག་གི་མཐོང་རྒྱ་ཕེ་ཞིང་། རིག་གནས་ཕི་ལ་སྒྲོག་པའི་སེགས་བུ་ལྟ་བུར་

གྲུབ་ཅིང་། མི་རིགས་གང་ཉིད་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལའང་ཤིན་ཏུ་སན་ན་ཡང་། རིགས་རྒྱུད་གཞན་དང་གཉེན་

བསེས། སྐད་རིགས་གཞན་པ་སྤྱོད་མགོ་རོམ་པའི་དུས་སུ། ཐོག་མར་གཞན་གིས་ཚུར་ལ་བསྟུན། བར་དུ་རང་

གཞན་མཉམ་དུ་གནས། མཐའ་མ་གཞན་པའི་དབང་དུ་གྱུར་ཏེ། སྐད་རིགས་གོམས་སོལ་དང་བཅས་པ་གཞན་

ལུགས་ཅན་དུ་བྱེད་དོ།། མདོར་ན། ནང་རྐྱེན་ནི་བདག་རྐྱེན་དང་། ཕི་རྐྱེན་ནི་ཉེར་ལེན་ཡིན་པས། ཕི་རྐྱེན་ཇི་

ལྟར་རུ་འཛིང་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྐད་ཆ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་རུ་མི་འགྱུར་བར། སྐད་ཆ་གང་ལ་ཚེ་སོག་གསར་བ་

སྐེད་པའི་གསོས་སུའང་འགྱུར་བས། སྐད་ཆ་ཞིག་འཇིག་པར་འགྱུར་མི་འགྱུར་བ་ནི་གཙོ་བོ་སྐད་ཆ་དེའི་བདག་

པོའི་བྱེད་ལས་ལ་བལྟོས་སོ།།

མཚོ་སྔོན་དགེ་འོས་སོབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་འོས་སོབ་གིང་། • ལྕགས་ཐར་རྒྱལ •

ཁོད་ཀྱིས་སཱ་ཏེན་ཏའོ་ཡི་རྔ་རྡུང་པ་གཞོན་ནུའི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་

མཉན་རེས་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པ་ཞིག་ཨེ་རེད། དེས་ན་ཁདོ་ལ་མཚོན་

ནས་བཤད་ན་དེ་རིང་སྔ་དྲོའི་རོམ་རྒྱུགས”དབྱི་ཐ་ལི་ལ་དགའ་དོན་ཅི་

ཡིན”ཞེས་པ་ལས་ས་བོའི་ས་ོནས་བིས་ཆགོ་འདུག ང་རང་ཅིའི་ཕིར་དབྱི་

ཐ་ལི་ལ་དགའ་བ་ཡིན་ནམ། སྐད་ཅིག་གི་རིང་ལ་ཁདོ་ཀྱི་སེམས་ངོར་

དྲིས་ལན་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཤར་ཡངོ་བ་ཨེ་རེད། ང་རང་དབྱི་ཐ་ལིར་དགའ་

བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ངའི་མ་ཡུམ་དབྱི་ཐ་ལིའི་མི་ཡིན་པས་རེད། ང་རང་

དབྱི་ཐ་ལིར་དགའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ངའི་ལུས་སེང་དུ་དབྱི་ཐ་ལིའི་ཁག་

འཁོར་རྒྱུག་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་པས་རེད། ང་རང་དབྱི་ཐ་ལིར་དགའ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་མ་ཡུམ་གིས་འདིའི་ཆེད་དུ་ངུ་ཤུམ་བྱེད་ཅིང་། ཡབ་ཆེན་གིས་

ཆེས་མོས་གུས་བྱེད་པའི་སོྔན་བོྱན་པ་དག་དབྱི་ཐ་ལིའི་ས་གཞིའི་སེང་དུ་

དུར་འཇུག་བྱས་ཡདོ་པས་རེད། ང་རང་དབྱི་ཐ་ལིར་དགའ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་ངའི་ལྟེ་ཁག་འཕ་ོསའི་གྲངོ་ཁེར་དང་། ངས་འཆད་ཀྱིན་པའི་

སྐད་ཆ། ང་ལ་སབོ་གས་ོགཏོང་བའི་དཔེ་ཆ། ངའི་ཕུ་ནུ་མིང་སིང་། ངའི་

གྲགོས་པོ་དང་སབོ་གྲགོས། ངའི་མཐའ་འཁོར་ན་འཚོ་བ་རོལ་བའི་རླབས་

ཆེན་གི་མི་དམངས། ངའི་མཐའ་འཁོར་གི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་རང་

བྱུང་ཁམས་ཆེན་མོ། ངའི་མིག་གིས་

མཐོང་བ་ཡདོ་ཚད་དང་། ང་རང་

དགའ་བའི ་དངོས་པོ ་ཡོད་ཚད། 

ངས་སྦངས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཚད་དང་ངས་བ་ནས་བ་རུ་བཀུར་

འསོ་པ་ཡདོ་ཚད་ཀྱང་དབྱི་ཐ་ལིའི་ཡིན་པས་རེད། རེད་ཡ། ཁདོ་ཀྱིས་ད་ལྟ་

ད་དུང་བརེ་དུང་འདི་དག་ལ་རྒྱུས་ལནོ་བྱེད་དཀའ། རེས་མར་ཁདོ་རང་

ནར་སནོ་རེས་དངོས་སུ་མངོ་ཐུབ་ངེས། ནམ་ཞིག་ཁདོ་ཀྱིས་ཡུན་རིང་གི་

ལངོས་རྒྱུའི་ངལ་དུབ་དརོ་ཏེ་རྒྱང་རིང་ནས་ཕིར་ལགོ་ཡངོ་བའི་སྐབས་ཀྱི་

ཞགོས་པའི་དུས་ཤིག་ལ། ཁདོ་རང་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་པང་གཅལ་དུ་འགྲེང་

ནས་རྒྱང་རིང་གི་གནམ་སའི་དབྱེ་ཐིག་ཏུ་འཕོ་ཡོང་བའི་མེས་རྒྱལ་གི་

ལང་མདགོ་ལྡན་པའི་རི་ཕྲེང་དག་མཐོང་བ་ན། ཁདོ་ཀྱི་བྱང་ཁོག་སདོ་དུ་

ག་ོབུར་བའི་དུང་བའི་ཚོར་སང་དྲག་པོ་ཞིག་ཤུགས་ཀྱིས་འཕ་ོཡངོ་ལ། དེ་

དང་ལྷན་དུ་སེམས་གཏིང་ནས་འགོག་ཐབས་མེད་པའི་དགའ་འབོད་ཀྱི་

ཁ་གཡང་བསྒྲག་སིད། ནམ་ཞིག་ཁདོ་རང་རྒྱུས་མེད་མི་ཡི་ཡུལ་ཁམས་སུ་

གནས་འཆའ་བའི་སྐབས་སུ། མི་ཞིག་གིས་ཁདོ་ཀྱི་ཕ་སྐད་བཤད་ཀྱིན་པ་

ཐོས་པ་ན། ཁདོ་རང་དབང་མེད་པར་དེ་འཕྲལ་ཁོའི་གམ་དུ་བརྒྱུགས་ཏེ་

དུང་བ་ཆེན་པོས་ཁ་བརྡ་བྱ་ངེས། ནམ་ཞིག་མཐའ་མི་ཞིག་གིས་ཁདོ་ཀྱི་

མེས་རྒྱལ་ལ་དམའ་འབེབས་ཀྱི་

ངན་སྨྲས་བྱེད་པ་ཐོས་པའི་ཚེ་ན། 

ཁོད་རང་ཅིས་ཀྱང་བདེན་པའི་

ཕོགས་སུ་འགྲེང་ནས་ཁོང་ཁོ་མེ་

ལྟར་འབར་ངེས་ཡིན། ནམ་ཞིག་

དགྲ་འཛིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམག་དཔུང་

གིས་ང་ཚོར་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་ཏེ་མེས་

རྒྱལ་ལ་འགྲན་འཛུགས་དམག་འཁྲུག་

བསངས་པ་ན། ཁདོ་རང་མེས་རྒྱལ་ལ་

དགའ་བའི ་སེམས་པ་སྔར་བས་

ཤུགས་དྲག་དང་རྣམ་དག་ཏུ་འགྱུར་

ངེས། ཁདོ་ཀྱིས་ཕགོས་བཞི་མཚམས་

25.སྐད་ཆ་ལ་སྐྩེས་པ་ཡོད་ན་འཇྱིག་པའང་ངྩེས་པར་ཡོད་པས། སྐད་

ཆའྱི་འཇྱིག་ལྟས་ཕོགས་གང་དག་ནས་བརྟག་དགོས། 

སྐད་ཆའང་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་མི་རྟག་པའི་

རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྲུབ་ཕིར་འགྱུར་བའི་ངང་དུ་གནས་བཞིན་པ་ནི་སོས་མ་

དགོས་ཀྱང་། མི་རིགས་རང་གི་བྱས་ཉེས་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་པ་རུ་འཛིང་

བའི་དབང་གིས་སྐད་ཆ་ཞིག་ལ་གནས་རྐྱེན་ལ་བལྟོས་པའི་འཇིག་རྐྱེན་མང་

བ་མདོར་དྲིལ་ན། ནང་རྐྱེན་དང་ཕི་རྐྱེན་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། ནང་གི་འཇིག་

རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི། སྐད་ཆ་རང་གི་བརོད་སོབས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྐོང་མི་ཐུབ་པ། དཔེར་ན། མཚོ་

སྔོན་གི་ཟ་ལར་སྐད་དང་། ཧོར་རིགས་ཀྱི་སྐད་ལྟ་བུ་སེ། སྐད་ཆ་དེ་རིགས་ལ་རྒྱུན་ལྡན་གི་འཚོ་བའི་སྐོར་གི་ཐ་

སྙད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་བརྟེན་པའི་སྐད་ཆ་སབས་བདེ་བོ་ཞིག་ལས་མེད་སབས། མི་རིགས་གཞན་པའི་རིག་

གནས་གང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་ན། དེའི་ཕོགས་ལ་འགྱུར་གིན་ཡོད་ཅིང་། ནམ་ཞིག་རང་གི་ཕ་སྐད་ཀྱི་ཟིལ་

ཤུགས་ཇེ་ཞན་དང་སྐད་རིགས་གཞན་གི་ངར་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་གྱུར་ཏེ། མཐའ་མ་རང་སྐད་འཆད་མཁན་གི་མི་

མེད་པར་གྱུར་ཚེ། སྐད་ཆ་དེ་ར་བ་ནས་ཉམས་པ་རེད་དོ།། ཅིག་ཤོས་ནི་སྐད་ཆ་དེའི་བདག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་

སྐད་ལ་དོ་ཁུར་མི་བྱེད་པ། དཔེར་ན། མན་ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ལྟ་བུ་སེ། མ་གཞི་སྐད་ཆའི་

སྦོར་བ་འཐུས་ཚང་ཞིང་དོན་མཚོན་གི་ནུས་པ་ཇི་འདྲ་ཆེ་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། རང་གི་བདག་པོ་དག་

གིས་མིག་སྔའི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ། གཞན་སྐད་གཞན་ཡིག་སྦོང་ཞིང་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ལའང་དེ་བཞིན་

བསྐུལ་ཏེ། གཞན་སྐད་ཤེས་པ་ནི་ངོ་སོ་ཆེ་བ་དང་། རང་སྐད་རང་ཡིག་སྤྱོད་པ་ནི་ངོ་གནོང་བའི་རྒྱུ་རུ་བལྟས་ཏེ། 

རིམ་གིས་རང་སྐད་སྤྱོད་མཁན་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྱུར་བ་ནི། བདག་པོ་འདྲེ་རུ་བསངས་པའི་སྐད་ཆའི་འཇིག་རྐྱེན་

ཞིག་རེད་དོ།། ཕི་ཡི་འཇིག་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི། གཅིག་ཏུ་ན་ཆབ་སིད་ཀྱི་དབང་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐད་རིགས་

གཞན་པ་ཐབས་ས་ཚོགས་ཀྱིས་སྣུབ་པ། འདིའི་སྐོར་གི་དཔེར་བརོད་ཧ་ཅང་མང་བས་མཚོན་ཏེ། མི་རིགས་ཤིག་

གི་སྐད་ཆ་ནི་མི་རིགས་དེའི་སོག་ར་ཉག་གཅིག་ཡིན་ཡང་། སྐད་ཆ་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་ཀ་མེད། སྐད་ཆ་དེ་

ཉིད་སྤྱད་པས་འགྲོ་བཞུད་དཀའ། སྐད་ཆ་གང་ཉིད་སོབ་པའི་སོ་མོ་དོག སྐད་ཆ་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་རིག་གནས་

རིས་མེད་དུ་བཏང་སེ། རིག་གནས་མྱུར་སྐོབ་དང་སྲུང་འཛིན་གི་ལས་ཀ་ཅི་ཡང་སྤེལ་ཀྱང་། སྤྱོད་མཁན་མེད་ན་

སྲུང་ཐབས་མེད་པས། ནམ་ཞིག་སྐད་ཆ་དེ་ཉིད་འཇིག་ངེས་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་

དཔང་ར་སྤྲོད་དོ།། གཉིས་སུ་ན་རིག་གནས་ཆེན་པོའི་དྲག་རླབས་ཀྱིས་སྐད་

རིགས་གཞན་པའི་ཚ་དབལ་འཇིལ་བ། སྐད་ཆའི་བྱེ་བག་གང་ཡིན་ཡང་མི་

བརྒྱད་ནས་ཁོག་དཔུང་མེ་ལྟར་འབར་ཞིང་། ན་གཞནོ་རྣམས་འཕོྲག་

རདོ་ཀྱིས་དམག་ལ་ཞུགས་པ་ན། ཡབ་ཆེན་དག་བུ་ལ་སྐེ་འཇུ་བྱས་

ནས“སྙིང་སབོས་ཆེན་པོས་དགྲ་བོ་སདོ་ཅིག”ཟེར་ལ། མ་ཡུམ་དང་ལ་ོན་

གཞནོ་པའི་བུ་ཕྲུག་དང་ཁ་འབལ་བའི་སྐབས་སུ། སྐད་མཐོན་པོས“ངེས་

པར་དུ་དམག་འཁྲུག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ལེན་དགོས”ཟེར་བ་ཐོས་ངེས་ཡིན་ལ། 

དམག་དཔུང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་སྐབས་སུ། ཁོ་ཚོའི་དམག་མི་ཉུང་དུ་

གྲནོ་ཞིང་ཐང་ཆད་ཉམས་ཤོར་དུ་གྱུར་ཡདོ་ནའང་། དམག་མི་རེ་རེའི་

མིག་ཟུང་ལ་རྒྱལ་ཁའི་འདོ་མདངས་འཚེར་གིན་ཡདོ། ཁདོ་ཀྱིས་ཐོག་

མར་དགྲ་བོའི་མདེལ་ཆར་གིས་གཙབས་པའི་རུ་དར་མཐོང་ཡངོ་བ་དང་། 

དེར་མཐུད་ནས་དམག་ལྭ་རལ་ཧྲལ་དུ་གྱུར་ཅིང་། གཟེངས་སུ་བཏེགས་

པའི་མགོ་བོར་རྨ་ཆིངས་དཀིས་པའི་བགྲང་ལས་འདས་པའི་དཔའ་

དམག་དག་མི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡངོས་སུ་བསོྐར་ཏེ། ཁོ་ཚོར་མེ་ཏོག་འབུལ་བ་

དང་། རྟེན་འབེལ་ཞུ་བ། མཆུ་འདབ་སྦརོ་བའི་སང་ཚུལ་དག་མཐོང་ངེས་

ཡིན། སྐབས་དེར་ཁདོ་ཀྱིས་མེས་རྒྱལ་ལ་དགའ་བའི་ནང་དནོ་ལ་གོ་བ་

ལནོ་ངེས་ལ། མེས་རྒྱལ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡདོ་

པའི་ཚོར་སང་དེ་རེད་ངེས། ཨིན་ལི་ཁོ། མེས་རྒྱལ་

ནི་རླབས་ཆེ་ཞིང་བ་ན་མེད་པ་དེ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཉིན་

ཞིག་ལ། ཁདོ་ཀྱིས་མེས་རྒྱལ་གི་ཆེད་དུ་འཐབ་འཛིང་བྱ་

དགོས་བྱུང་ཚེ། ངེས་པར་དུ་སྐནོ་མེད་ངང་ཕིར་ལགོ་ཤོག 

ཁདོ་ནི་ངའི་ཤ་ལས་ཆད་པའི་བུ་ཕྲུག་ཡིན་པས། ངས་ཁདོ་རང་

སྐནོ་མེད་ངང་ཕིར་ལགོ་པའི་སནོ་ལམ་འདེབས་ངེས། ཡིན་

ནའང་། ངས་ཁདོ་ཀྱིས་འཆི་བ་ལ་གཡལོ་བའི་ཆེད་དུ་གསནོ་

པ་ཡིན་པ་ཤེས་ཚེ། ང་སེ། ཁདོ་ཀྱི་ཡབ་ཆེན་གིས་ད་ལྟ་

ཁོད་རང་སོབ་གྲྭ་ནས་ལོག་དུས་དགའ་དགའ་སྤྲོ་སོྤྲའི་

ངང་བསུ་བ་བྱེད་ཀྱིན་ཡདོ་ཀྱང་། དེ་དུས་སྐ་ོགདུང་གི་ངུ་

ཤུམ་དང་བཅས་ཁདོ་རང་བསུ་བར་མ་ཟད། ཁདོ་ལ་ད་ལྟ་

ནང་བཞིན་གི་འདང་བརེ་ཡདོ་མི་སིད། དེ་མིན་ནམ་ཞིག་སྙིང་ལ་

གྲིས་གཙགས་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་དུར་ཁུང་བསྙེག་ངེས་

ཡིན།

------ ཁདོ་ཀྱི་ཡབ་ཆྩེན་གྱིས། 

 མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་ཀསོ་ནན་རངོ་མི་རིགས་སབོ་འབིང་།

•སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར•



སི་ལོ་ཝ་ཁེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཡོ་རོབ་དབུས་མའི་རི་བོ་མང་བའི་སྐམ་ས་དབུས་ཁུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།    མངའ་

ཁོངས་སུ་རི་རྒྱུད་མཐོན་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད།   ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ་དང་།   ཆུ་རྒྱུན་དྲ་བ་ལྟར་འབེལ་ཞིང་རྩྭ་ས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད།   ཏའོ་

ནང་གཙང་པོ་ནི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་།   རྒྱ་མཚོའི་རང་བཞིན་གི་ནམ་ཟླ་དེ་སྐམ་ས་ཆེན་པོའི་བར་བརྒལ་གི་དྲོད་

རྒྱུད་ནམ་ཟླར་གཏོགས།   ཞིང་ལས་ནི་དཔལ་འབྱོར་གི་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བོར་གྱུར་ཅིང་།   གྲོ་དང་སོ་བ།   གྲོ་ནག   མངར་ཚལ།   ཞོག་

ཁོག་སོགས་རྨོ་འདེབས་བྱེད་པ་རེད།   ཕྱུགས་ལས་དར་རྒྱས་ཆེ།   བཟོ་ལས་ལ་མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆའི་བཟོ་ལས་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་དང་།    ངར་

ལྕགས་དང་རྡོ་སྣུམ་རས་འགྱུར་བཟོ་ལས།  འཕྲུལ་ཆས་ལྷུ་ལག   ཟས་རིགས་ལས་སོན་བཟོ་ལས་སོགས་ཡོད་པ་རེད།    

 སི་ལོ་ཝ་ཁེའི་མི་རྣམས་རོལ་མོ་དང་ཞབས་བོ།  སི་རག་ལ་དུངས་ཤིང་། བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་རོལ་མོར་བག་

ཆགས་བཟང་པོ་དང་སོབ་གསོ་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད།   རྒྱུན་ལྡན་གི་འཚོ་བའི་ཁོད་ན་གཞོན་དག་ཊི་སི་ཁོ་ཞབས་བོ་དང་ཧེར་ཙི་ཞབས་བོ།   

ཐེན་ཀིར་ཞབས་བོ་འཁབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ།   སི་རག་ནི་གནས་དེའི་མི་

རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཁོད་ངེས་པར་མཁོ་བའི་བཏུང་བ་ཡིན་པ་ལས་གཞན།  

ད་དུང་སི་རག་འཐུང་བ་ནི་ཕན་ཚུན་འབེལ་འདྲིས་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤིག་

ཀྱང་ཡིན་པ་རེད།  

རྒྱལ་ས་པུ་ལ་ཏེ་སི་ལ་ཧྥ་ནི་ཏའོ་ནང་གཙང་པོའི་འགྲམ་རྒྱུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

ཡུན་རིང་ལྡན་པའི་གནའ་མཁར་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།   མཁར་རོང་གི་བཟོ་

བཀོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ནི་མགོ་མཇུག་ལྡོག་པའི་ཅོག་ཙེ་གྲུ་བཞི་མ་ཞིག་དང་

ཡོངས་སུ་མཚུངས་ཤིང་།   དེའི་ཕོགས་བཞིའི་ལྕོག་ཁང་དག་ནི་ཅོག་ཙེའི་

རྐང་བ་བཞི་དང་འདྲ་བར་མཆིས།  དེ་ནི་གྲོང་ཁེར་ནང་གི་གནའ་མཁར་

མིང་གྲགས་ཆེ་བ་དེ་ཡིན་པ་རེད།   མཁར་རོང་གི་ར་བའི་ནང་དུ་

མི2000ལྷག་ཤོང་བའི་མཐོངས་ཡངས་པའི་ཟློས་གར་ཁང་ཞིག་ཀྱང་ཡོད།  

གྲོང་ཁེར་ནང་གི་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ལ་ཀི་ཐིག་ལུགས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་

མངའ་བའི་ཧྲིན་མ་ཏིན་ཆོས་ཁང་དང་།  དེ་སྔ་ཧང་ག་རིའི་རྒྱལ་པོར་གསེར་

ལྩེའུ་ལྔ་པ།

བོད་ཁམས་སྱིལ་བུར་འཐོར་བའྱི་སྐབས།

      （841-1265）

དབུ་རུ་ཕོགས་ཀྱིས་ཡུམ་བརྟན་དང་། །

གཡོ་རུའྱི་ཕོགས་ཀྱིས་འོད་སྲུང་འཛིན། །

རྒྱལ་སྱིད་འཁྲུག་པའྱི་གཞྱི་མར་གྱུར། །

ས་གླང་འབངས་མྱི་གྩེན་ལོག་གྱིས། །

བོད་ཁམས་མགོ་མྩེད་སྱིལ་བུར་ཐོར། །

དམར་གཡོ་གཙང་གསུམ་དབུས་ནས་བོས། །

དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་རྣམས་སུ་བཙན་པོ་དར་མ་

བཀོངས་རེས་སུ་བཙུན་མོ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ལ་སྔ་རེས་སུ་སས་རེ་

འཁྲུངས་པའི་ཆེ་བ་འོད་སྲུང་ནི།  ཡབ་འདས་པའི་ལོ་དེར་ལྕགས་

བྱ་སྤྱི་ལོ841ལོར་ཡབ་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་པོ་དང་།  ཡུམ་ཚེ་

སྤོང་བཟའ་གཉིས་ཀྱི་སས་སུ་འཁྲུངས།  སྐེས་མ་ཐག་པའི་བྱིས་

པར་རྒྱལ་སིད་དབང་བསྐུར་ཀྱང་། སྐབས་དེར་ནང་བོན་རྣམས་

ཀྱི་དབང་ཤུགས་ཕོགས་གཉིས་སུ་གེས་ཡོད་སབས།  ཡུན་རིང་མ་

འགོར་བར་བཙུན་མོ་ཆེ་བའི་སས་ཡུམ་བརྟན་འཁྲུངས་པ་དང་

ཁོང་གཉིས་རྒྱལ་སིད་ལ་གང་དགོད་ཁ་མ་འཆམས་པའི་རོད་པ་

ཤོར་ཏེ་འོད་སྲུང་ཕོགས་ཀྱིས་གཡོ་རུ་སེ་དེང་ལྷོ་ཁའི་ཡུལ་གྲུ་འདི་

དག་དང་། ཡུམ་བརྟན་ཕོགས་ཀྱིས་དབུ་རུ་སེ་དེང་ལྷ་སའི་ཕོགས་

འདི་དག་བཟུང་ནས་དབུ་གཡོ་འཁྲུགས་པར་བྱས། དེའི་རྐྱེན་གིས་

བོད་ཡུལ་ཕལ་ཆེ་བའི་ཡུལ་གྲུ་རེ་རེ་ལའང་ཆེ་སིད་དང་། ཆུང་

སིད། མང་ཚན་དང་ཉུང་ཚན། གསེར་པ་དང་གཡུ་པ།  ཤ་ཟན་

དང་རམ་ཟན་ཞེས་སྡེ་གཉིས་སུ་ཆད་དེ་འཁྲུག་རོད་ཀྱི་གཞི་

ལངས།  དེའི་རྐྱེན་གིས་འོད་སྲུང་དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་པའི་ས་གང་

སྤྱི་ལོ869ལོར་འབངས་གེན་ལོག་བྱས་པས་རིམ་བཞིན་བོད་ཀྱི་

སིད་དབང་སིལ་བུར་ཐོར།  

དེ་ལྟར་དབུ་གཡོ་འཁྲུགས་

པས་བོད་ཀྱི་སིད་དབང་ཁ་

གེས་ཏེ་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་དབང་སྒྱུར་མ་ཐུབ་པས།   ས་གང་

སྤྱི་ལོ869ལོར་དབས་ཁོ་བཞེར་ལེགས་སེང་གིས་ལག་དཔོན་

བྱས་ཏེ་ཐོག་མར་མདོ་ཁམས་ནས་གེན་ལོག་བྱུང་བ་དང་།  དེ་

ནས་རིམ་བཞིན་དབུ་རུའི་ཕོགས་ནས་གེན་ལོག་བྱུང་སེ།  སྐབས་

དེར་གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལ་སས་དྲུག་ཡོད་པ་བཞི་གེན་

ལོག་གིས་བཀོངས།  སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རང་ཉིད་སྤྲང་པོར་

བརྫུས་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པར་གྲགས།  དེའི་རེས་གཡོ་རུའི་

ཕོགས་ནས་གེན་ལོག་བྱུང་བའི་ཚུལ་ནི།  གཡོ་རུའི་ཞང་རེ་

གསས་སེ་བཙན་གིས་རང་གི་དཔོན་པོ་གཡུ་སེ་བསད་ཅིང་།  

གཡུ་སེའི་རེ་ཟླ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་རང་གི་ཆུང་མར་

བངས།  ཅིག་ཤོས་ཀྱི་མིང་ལ་འབེ་བཟའ་འ་མོ་སྐིད་དམ་འབེ་

བཟའ་ཝ་མོ་གཞུང་ཞེས་བྱ་དེས་གསས་སེས་བཙུན་མོར་མ་

བངས་པའི་ཕྲག་དོག་ཡོད་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར།  གསས་སེ་

བཙན་གིས་ཁུལ་དེའི་རིའི་མགུལ་པའམ་རིའི་ངོས་ལ་ཞིང་ཆུ་

འདྲེན་པའི་ཡུར་བ་གསར་བཟོ་བྱེད་དུ་བཅུག་པའི་ཁལ་འུལ་

གིས་མི་སེར་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱུང་སེ་ཅི་བྱ་གཏོལ་

མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འབེ་བཟས་མཐོང་བ་དང་། མོས་ཞང་རེ་

གསས་སེ་ལ་འཁོན་ལན་གན་པའི་ཆེད་དུ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ།  

“རི་མགུལ་གཅོད་པ་ལས་མི་མགུལ་གཅོད་པ་ལས་ས།  དེ་བས་

དཀའ་སྡུག་དེ་འདྲ་མོང་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ཤེས་བཟང་ཤོས་

སམ་ལས་ས་ཤོས་ནི།  ཞང་རེ་གསས་སེ་བཙན་གི་མགུལ་བཅད་

ན་རིའི་ངོས་སུ་ཡུར་བ་བཟོ་མི་དགོས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་

ཁིར་མངའ་གསོལ་སའི་གྲོང་ཁེར་སིད་གཞུང་གི་ཁང་ཆེན་དེ།  

ཆེས་ཐོག་མར་ཆོས་དཔོན་གཙོ་བོའི་བང་ཁང་ཡིན་ཞིང་།   དེ་ནི་

དུས་རབས18པའི་པཱ་ལའོ་ཁི་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཡིན་པ་དང་།   

མཁར་རོང་མུས་ཧྭ་ཡེ་མོན་ནི་དུས་རབས18པའི་བཙན་རོང་གི་

ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།  ད་ལྟ་མཚོན་ཆ་བཤམས་སོན་ཁང་དུ་

བསྒྱུར་ཡོད།  གནས་འདིར་ད་དུང་མིང་གྲགས་ཆེ་བའི་མཆོད་རྟེན་

རེ་རིང་མ་ཡོད་པའི་ཧྲིན་ཡའོ་ཧན་ཆོས་ཁང་དང་།    ལོ་ལན་གི་

གེན་འཕྱུར་ཆུ་མིག་དང་ཏའོ་ནང་གཙང་པོར་འཕྲེད་ཀྱིས་བརྒལ་

བའི་དཔྱང་ཟམ་ཆེན་པོ་སོགས་ཡོད།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་

རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་།

•སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན•

ཐུབ”ཅེས་ཇུས་གཞི་བཏོན།  ཁོ་རྣམས་ཁ་འཆམས་ཏེ་གེན་

ལོག་གི་མགོ་གཙོ་མཆིམས་ཀོང་གི་མི་དྲུག་སེ། སྐེ་ཚེ།  ཚེ་བརྟན།  

སེའོ་ལྷ་ལ་བསེན།  སྙེ་བ་བསན་ནམ།  མོན་ཕྲུག་ཐོང་ཆུང་།  གཡུ་

ནེ་མང་བཅས་ཀྱིས་བྱས་ཏེ།  ལྷའི་གོང་གསུམ་བྱ་བའི་ས་གནས་

དེར་སར་སྡོང་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་གེན་ལོག་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་བསྡུར་བྱས་

ཐོག  དེ་ཡང་སར་ཁའི་མེ་ཏོག་སོད་ལ་འཆར་བའི་ཚུལ་བལྟ་བར་

བསྙད་ནས་དཔལ་འབར་གི་སོྒྲན་མེ་ཐོགས་ཏེ་གེན་ལོག་བྱས་པས་

མིང་ཡང་འོད་འབར་གེན་ལོག་ཏུ་གྲགས།  སྐབས་དེར་གྲོས་བྱེད་

སར་འབེ་བཟས“རྭ་ཆེ་ན་དགའ་མོད།  ཁུར་ཆུང་ན་སྐིད་མོད་ཅེས་

བཙན་པོའི་མངའ་ཐང་རྒྱས་ན་ལེགས་མོད།  དེ་ལས་ཉམ་ཆུང་

རྣམས་ཁལ་འུལ་ཉུང་ན་སྐིད”ཅེས་བཤད་པས།  མི་ཚང་མས་འབེ་

བཟའི་གཏམ་དེ་བདེན་པར་གོ་ནས་ཚང་མས་ཞང་རེ་གསས་སེ་ལ་

གེན་ལོག་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་ཐག་བཅད་དེ་མཆིམས་ཡུལ་གཏིང་ནས་

གེན་ལོག་བྱས་པས་ཞང་རེ་གསས་སེ་བཙན་མཆིམས་ཡུལ་དུ་སྡོད་

མ་ནུས་པར་ཀོང་ཡུལ་བེ་སར་བོས་པས་རེ་ཞིག་གགས་མ་རེད་

པའི་སྐབས་དེར་སར་ཡང་འབེ་བཟས“ང་ཡིས་མཁར་སོ་རུ་བོ་

བརྡུང་ཞིང་གླུ་ལེན་པའི་ཚུལ་གིས་ཉུལ་ཞིབ་བྱ་ཡི།  ཞང་རེ་

མཁར་ནང་དུ་མ་ཡོང་བར་དུ་ལག་པ་ཕིར་གཡོབ་བྱེད།  ནང་དུ་

གཡབས་ན་ཞང་རེ་འོངས་པའི་རྟགས་ཡིན་པས་དེ་དུས་སོ་དྲུང་

ཞང་རེ་སོད་ལ་ཤོག”ཅེས་སྨྲས་པ་བཞིན་ཞང་རེ་བསད་ཅེས་

གྲགས་ལ།  དུས་དེར་དམར་གཡོ་གཙང་གསུམ་མངའ་རིས་བརྒྱུད་

ནས་བྱང་ལམ་ཞུགས་ཏེ་ཧོར་ཡུལ་དུ་ཕེབས།  དེའི་རེས་མདོ་

ཁམས་སད་ཀྱི་ཆ་རྨ་ལུང་རྡོ་རེའི་བག་དང་།  ཨན་ཆུང་གནམ་

རོང་།  དན་ཏིག་ཤེལ་གི་ཡང་དགོན་སོགས་སུ་ཕེབས་ནས་

བཞུགས།

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

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•



ཁ་བྱང་འབི་མཁན། 

• རྟ་རོ •

པར་ལེན་མཁན།

• ཚེ་རྱིང་མཁར •
ཨང892པ།

ངའི ་དྲན་འཛིན ་གི ་ཡོལ ་བའི ་ ངོས ་སུ ་ནམ་ཡང་བརེད ་ཐབས་

བལ་བ་ནི ་ཨ་མ་ལགས་ཡིན། གནམ་ངོ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་ཤིང་སྤྲིན་པ་

མཐེ ་ བོང ་ཙམ་ཡང་མཐོང ་རྒྱུ ་མེད ་པའི ་དབྱར་གནང་གི ་ཉིན ་ཞིག ་

ལ། ངས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་རང་ཉིད་ཕྱུགས་འཚོ ་བར་འགྲོ ་རྒྱུའི ་རེ ་བ་

བཤད་དེ །  མཛེས་ཤིང་སྡུག་པའི ་སྤང་ཐང་དུ་ཁམས་གཡེང་དུ་ཆས་

པར་རོམ་སྐབས། ཨ་མས་ཆར་ལྭ་ཞིག་ཁེར་འོངས་ནས་ང་ལ་སྤྲད་

མོད། ངས་དེ ་རིང་གི ་གནམ་ངོ་འདི ་འདྲའི ་དྭངས་པས། ཆར་བ་ཞིག་

འབབ་རྒྱུ་གང་ན་ཡོད་སྙམ་ནས་ཨ་མའི ་སྐད་ཆ་སང་མེད་དུ་བཞག་

སེ ་ཆར་ལྭ་མ་ཁེར་པར་སོང་ ། ཉིན་གང་བོར་ཉི ་

མའི ་ཚ ་གདུང ་འོ ག ་ལུག ་ཁྱུའི ་ རེ ས ་

དེད་དེད་ནས་ཉི ་མ་བཞུད་ལ་ཉེ ་

སྐབས། གོ ་བུར་དུ་སྤྲིན་ནག་

ལང་ལོང ་དུ་འཁིགས་ཤིང་ ། 

འ བྲུ ག ་ སྒྲ ་ འུ ར ་ འུ ར ་ དུ ་

གྲགས་ཏེ །  བསམ་དབང་

དྲན་དབང་མེད ་པར ་ཆར ་བ ་

ཤག་ཤག་ཏུ་བབས་བྱུང་། སྐབས་

དེ ར ་ང ་རང ་ནི ་ཆུ ་ཡིས ་བན ་པའི ་ བྱི འུ ་

ཞིག་དང་འདྲ་ཞིང་ ། བསྡད་ཀྱིན་བསྡད་ཀྱིན་གྲང་

འདར་བརྒྱབ་ནས་སྐད་ཆའང་བཤད་མི ་ཐུབ་པར་གྱུར། དེ ་སྔར་སྤང་

ཐང་དུ་བཀམ་པའི ་ལུག་ཁྱུ་རྣམས་ཀྱང་སྤྱང་ཚོགས་ཀྱིས ་བདས་པ ་

ཇི ་བཞིན་དུམ་བུ་དང་དུམ་བུར་ཆད་

ནས་སྤང་ཐང་ན་ཕོགས་ཡར་མར་དུ་

སོྐར་རྒྱུག་བྱེད་བཞིན་འདུག

སྐབས་དེར། ཆར་བའི ་འབབ་རྒྱུན་གི ་ཁོད་དུ་གསལ་ལ་མི ་

གསལ་བའི ་གཟུགས་རིས་ཤིག་ངའི ་ཕོགས་སུ་འོང ་བཞིན་པ་མཐོང་

བས། སེམས་ལ་སྤྲོ ་བ་ཞིག་སྐེས་བྱུང་ནའང་། ངས་དེ ་ནི ་ཨ་མ་ཡིན་

པ་གཏན་ནས་མ་འདོད། ཉེ ་སར་སེབས་པ་ན་ད་གཟོད་ཨ་མ་ཡིན་པ་

ཤེས། ཨ་མས་ཆར་ལྭ་ཞིག་བཟུང་ནས་ངའི ་གམ་དུ་སེབས་པས། 

ངའི ་སེམས ་ལ ་དེ ་བས ་ཀྱང ་དགའ་བ ་གནོན ་མི ་ཐུབ ་པ ་ཞིག ་སྐེས ་

བྱུང་། དེའི ་ཕི ་ཉིན་ནས་བཟུང་། ང་ལ་ཆམ་ནད་བྱུང་སེ ་ཉིན་ཞག་

དུ་མའི ་རིང་ལ་ཟ་མའི ་ཡི ་གའང་ཆད་ཅིང་ ། ཆམ་ནད་ཕོག་པ་ཧ་

ཅང་ལྕི ་བས། ཨ་མས་དུས་ཚོད་སྐར་ཆ་གཅིག་

ལའང་ང་དང་ཁ་འབལ་མི ་ཕོད ་པར། 

སྦོ ར ་བ ་སན ་དང ་བྱམས ་པའི ་

སེམས་ཀྱིས ་ང ་ལ་སྙོར ་སྐོང ་

གང་ལེགས་བྱས། དེ ་ལྟར་

ཉི ན ་ འ ག འ ་ འ གོ ར ་ རེ ས ། 

ང འི ་ ཆ མ ་ ན ད ་ ཀྱ ང ་ རི མ ་

གིས་སངས་དྲག་ཏུ་གྱུར་སོང་། 

ཉིན ་འདི ་ འགར ་བྱུང ་བའི ་ དོ ན ་

དག ་རྣམས ་ལ ་ཕི ར ་དྲན ་ཞིག ་བྱས ་ན ། 

སེམས་སུ་འཇིག་རྟེན ་སེང ་ན་ཆེས ་གཟི ་བརིད ་ལྡན་

པ་ནི ་ཨ་མའི ་བྱམས་བརེ ་ཡིན་ལ། ཆེས་གཞལ་དཀའ་བའང་ཨ་མའི ་

དྲིན་ལན་རེད་སྙམ་བྱུང་།

མཚོ ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རོང་མར་ཁུ་ཐང་ཆ་ཚང་སོབ་ཆུང་

གཉིས་པའི ་ལོ ་རིམ་དྲུག་པའི ་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།  

• དངོས་གྲུབ་སྒོལ་མ • 

དཔྱིད་ཀ་སེབས་བྱུང་། དགུན་གི་གྲང་རེག་གིས་

གདུག་རྩུབ་ཀྱི་ལག་པ་བསྐུམས་རེས་ཁ་རོག་གེར་བུད་

སོང་། དེའི་ཚབ་ཏུ་འོངས་པ་ནི་དྲོད་འཇམ་གི་ལང་

ཚོས་བརྟས་པའི་དཔྱིད་དཔལ་བུ་མོ་རེད། 

དཔྱིད་ཀ་སེབས་ཐེངས་རེར། ས་གཞི་ཡོངས་སུ་སོྔ་

ལང་གི ་མྱུ ་གུ ་འབུས་ཤིང ་ཚེ ་སོག ་གི ་རང ་མདངས་

རྒྱས་པས་ཡོད་ཚད་ལ་གསོན་ཉམས་ཤིག་ཤར་འདུག 

དུས ་ཚིགས ་འདིར ་ས ་གཞིས ་ལང ་མདོག ་གི ་ལྭ ་བ ་

མནབས་པ་དང་། ཁུ་བྱུག་སོྔན་མོ་ལྷོ་ཕོགས་མོན་ཡུལ་

ནས་སེབས་ཤིང་། ག་ས་གང་དུ་བདེ་སྐིད་ཀྱི་དགོད་སྒྲ་

ལྷང་ལྷང་དུ་མཆེད་བཞིན་ཡོད་པས། ཡོད་ཚད་ལ་

སྐེས་སོབས་ཀྱི་དཔལ་འབར་བཞིན་འདུག 

དྲོད་ཁོལ་ལྡན་པའི་དུས་ཚིགས་འདིས་རི་མགོའི་ཁ་བ་དང་ལུང་གཞུང་དུ་འཁགས་པས་བསྡམས་པའི་

བཞུར་ཆུ་དག་ཆབ་རོམ་གི་རྒྱ་ལས་ཐར་དུ་བཅུག མེ་ཏོག་ས་ཚོགས་བཞད་པ་དང་ལོན་ཤིང་ལ་འདབ་ལོ་

འབུས་ཤིང་། བྱ་དང་བྱིའུ་དག་ལ་ཡང་འཕུར་རལ་རྒྱས་པ་དང་། སོ་ཕྱུགས་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་སོགས་ཀྱི་

གོམ་ཁ་སྔར་ལས་ཇེ་ཡང་དུ་སོང་ཡོད། རབ་དཀར་ཞོ་གསར་སྤུངས་འདྲའི་སྤྲིན་དཀར་གི་ཚོམ་བུ་རེ་རེ་ནི་

བྱེད་པོ་གང་གིས་བསམ་བཞིན་དུ་གཡའ་དག་པའི་ཨ་སོྔན་ལ་ཕྲ་ཚོམ་དུ་བཏབ་པ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས། 

ང་ནི་དྲོད་འཇམ་ལྡན་པའི་དཔྱིད་ཀའི་དུས་ཚིགས་འདིར་དགའ་ཞིང་། དཔྱིད་དཔལ་བུ་མོས་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པའི་སོར་མོར་བརྟེན་ནས་

ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ས་གཞི་གཉིད་ལས་བསངས་ཤིང་། འཇིག་རྟེན་སེང་གི་ཚེ་སོག་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་སྐེས་སོབས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་བསྩལ་ཡོད། 

ང་ལ་མཚོན་ན། དཔྱིད་ཀ་ནི་རེ་བ་དང་གསོན་ཤུགས་རྒྱས་པའི་དུས་ཚིགས་ཤིག་ཡིན། དཔྱིད་ཀ་སེབ་ཐེངས་རེར། འབོག་གི་སོ་ཕྱུགས་ཀྱི་

འཕེལ་ཁ་རྒྱས་ཤིང་། རོང་གི་ལོ་གཅིག་གི་རེ་བ་ཡོད་ཚད་རོྨ་འདེབས་བྱེད་པའི་དུས་ཚིགས་ཡིན་པས། ང་རང་དཔྱིད་ཀ་ལ་དགའ་ཞིང་། དཔྱིད་ཀྱི་

རྣམ་པ་དེར་ལྷག་ཏུ་དགའ། རྒྱུ་མཚན་ནི་ལོ་གཅིག་གི་བྱ་བའི་ལེགས་ཉེས་ཡོད་ཚད་དཔྱིད་ཀར་རག་ལས་ཞེས་བརོད་ཡོད་པས་སོ།། 

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་གི་དམའ་འབིང་དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ། 

• ལྕགས་ཐར་མཚོ་མོ • 
བུ་མོ་སོབ་གྲྭར་འགྲིམས་སོང་། །

ཨ་མར་ཁ་ཐག་རིང་སོང་། །

རྒྱང་རིང་ས་མཐའི་ཡུལ་ནས། །

མིག་མཐའ་མཆི་མས་གཡོགས་སོང་། །

མ་འཕྲད་ལོ་ཟླའི་ཀོང་ནས། །

བྱམས་དང་བརེ་བས་ཕྱུག་པའི། །

ཨ་མ་ཁེད་རང་དྲན་དྲན། །

སུ་དང་གང་ཡང་མ་དྲན། །

ཨ་མ་ཕྱུགས་ཀྱི་རེས་ན། །

བུ་མོ་སོབ་རའི་གིང་ན། །

ལྷན་འཛོམས་སྐལ་བ་ཕྲ་བས། །

སེམས་པ་སྐོ་བས་ཁེངས་སོང་། །

ཆར་བ་ཤག་ཤག་འབབ་དུས། །

ཨ་མ་ཁེད་རང་དྲན་བྱུང་། །

དཀར་གསལ་ཟླ་བ་འཆར་དུས། །

ཨ་མའི་ཞལ་ལ་འཁྲུལ་སོང་། །

མདོར་ན་སྙིང་གི་ཨ་མ། །

ཐུན་གསུམ་རྨི་ལམ་ཐོག་མ། །

དུས་གསུམ་ལྷ་དང་བ་མས། །

འཕྲད་པར་མགོན་སྐབས་གནང་རོགས། །

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་རོང་མི་རིགས་

སོབ་འབིང་གཉིས་པའི་དམའ་འབིང་

དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ། 

• སས་དབང་སྐྱིད • 



ཤྩེས་བྱ་ཕྲན་ཚེགས།

བར་མཚམས་རོམ་སྒྲིག་པ། 

མཁའ་འབུམ་ཡག

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

མཚོ་སོྔན་ཟི་ལིང་། 

•ཨ་འབུམ་གྱིས་དྲ་བ་ལས་དྲངས•

སྤྱི་ལོ་དང་རབ་བྱུང་
རི་ཚུལ།

སྤྱིར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་

དང་བསྟུན་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་

རིམ་མང་པོ་ཞིག་གཅིག་རེས་གཉིས་

མཐུད་དུ་བྱུང་དང་འབྱུང་གིན་ཡོད་

པ་དེ་བཞིན་འདས་སོང་གི་ལོ་རྒྱུས་

ལ་ཕི་མིག་བལྟ་རྒྱུ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་

རིགས་ཀྱི་འགན་འཁི་ཡིན་པས། 

དེར་འལོ་ཚོད་ཀྱིས་གཏད་ས་ོདང་ཁ་

ཕོགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་འདས་སོང་

གི་གེང་བྱ་ལ་འཁོག་བཤད་བྱེད་པ་

ནི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཉེས་ཅན་ཡིན། དེའི་

ཕིར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་

ངེས་ཤེས་དང་གསལ་ཐག་གཅོད་

སད་སྔ་ཕིའི ་དུས་སྐབས་ཀྱི ་ལོ ་

ཚིགས་སོགས་ལ་མི་རོྨངས་པ་བྱ་རྒྱུ་

ནི་གལ་ཆེན་ནང་གི་འགངས་ཆེན་

ཞིག་ཡིན་པས། དགོས་པ་འདི་གཙོ་

གནད་དུ་བཟུང་ནས་རང་རེའི་རིས་

གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས་སྤྱི་ལོ་དང་

རབ་བྱུང་། ལ་ོཁམས་སགོས་རི་ཚུལ་

མཁས་པའི་གསུང་རྒྱུན་དྲི་མ་མེད་

པའི ་ལུགས་ལྟར་ངོ ་སོྤྲད་མདོར་

བསྡུས་ཙམ་བྱས་ན།

   སྤྱི་ལོ་རྱི་ཚུལ།

ཕི ་ལོའམ་སྤྱི ་ལོ ་ཞེས་པ་ནི ་

འཛམ་གིང་སྤྱི་མཐུན་ཐུན་མོང་དུ་

གྲགས་པའི་ལ་ོརི་ཚུལ་ཞིག་སེ། དེ་

ནི་ཁ་ཆེའི་ཆསོ་ལུགས་དང༌། སངས་

རྒྱས་ཆསོ་ལུགས། ཡེ་ཤུའི་ཆསོ་

ལུགས་བཅས་འཛམ་གིང་གི་ཆོས་

ལུགས་ཆེན་པོ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། 

ཡེ་ཤུའི་ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་སནོ་པ་ཡེ་ཤུ་

མ་ཤི་ཀའི་འཁྲུངས་ལ་ོསེ། སྤྱི་ལ་ོསོྔན་

གི་ལོ་གྲངས་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་

ལ་རིགས་ལྡན་གསུམ་པ་བཟང་པོ་

ཁིར་བོྱན། འདིའི་ཁི་ལ་ོབདུན་ཅུ་

དནོ་བརྒྱད་པ་ནས་བཟུང་སྤྱི་ལ་ོཞེས་

པ་མགོ་ཚུགས་པ་རེད།

ལ་ོརབས་དང་དུས་རབས་

རྱི་ཚུལ།

ལོ་རབས་དང་དུས་རབས་ཀྱི་

མགོ་ཡང་སྤྱི་ལོ་ཚུགས་པའི་ལོ་དེ་

ནས་བརིས་པ་དང༌། དེ་ལ་བགྲང་བྱ་

བཅུ ་ཕྲག་གཅིག ་ལ ་ལོ ་རབས ་

གཅིག་ཏུ་བརོད་པ་དང༌། བགྲང་བྱ་

བརྒྱ་ལ་དུས་རབས་གཅིག་ཏུ་བརིས་

པ་ཡིན། དཔེར་ན། སྤྱི་ལ་ོམགོ་

ཚུགས་པ་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་

པའི་ལྕགས་སག་ལོའི་ཡན་ལ་ལོ་

གྲངས་ཉིས་སོང་བཅུ་འདས་པ་དང༌། 

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བགྲང་

བྱ་བཅུ་པ་ཡིན།

  རབ་བྱུང་རྱི་ཚུལ།

རབ་བྱུང་དང་པོ་ནི་མེ་ཡོས་སྤྱི་

ལོ1027ལོར་མགོ་ཚུགས་པ་དང༌། 

ལོ་འདིར་ཇོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཟླ་བའི་འོད་

ཟེར་གིས་དུས་འཁོར་ར་རྒྱུད་རྒྱ་

གར་ནས་བོད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་

བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་པ་དང༌། རིགས་

ལྡན་བཅུ་གཉིས་པ་ཉི་མ་ཁི་ལོར་

བྱོན་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་གཅིག་ལོ་

རྒན་དྲུག་ཅུ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མེ། ས། 

ལྕགས། ཆུ། ཤིང་བཅས་ཁམས་ལྔ་ལོ་

རྟགས་བཅུ་གཉིས་ལ་རེ་རེ་བཞིན་

ཕོ་མོ་རེ་སྦར་དགོས་པ། དཔེར་ན། 

མེ་མོ་ཡོས། ས་ཕོ་འབྲུག ས་མོ་སྦྲུལ། 

ལྕགས་ཕོ་རྟ། ལྕགས་མོ་ལུག ཆུ་ཕོ་

སྤྲེལ། ཆུ་མོ་བྱ། ཤིང་ཕོ་ཁི། ཤིང་མོ་

ཕག མེ་ཕོ་བྱི། མེ་མོ་གང༌། ས་ཕོ་

སག་ཅེས་ལོ་རྟགས་སོྐར་ཐེངས་ལྔ་

དང་ཁམས་སོྐར་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་

འཁོར་དགོས།

རབ་བྱུང་ནས་སྤྱི་ལོ་

རྱི་ཚུལ།

《བསན་རིས་ཀུན་འདུས་

ནོར་བུ》ལས། རབ་བྱུང་ནི། སེང་

ནས་གཟུགས་འཕྲི་མཁའ་རོས་

བསྒྱུར། བགྲང་བྱ་བསན་ལ་སར་

ཡང་དེར། དུས་མིག་ཕོགས་

བ ས ན ་ སྤྱི ་ ལོ ་ འ ཆ ར ་ ཞེ ས ་

གསུངས་པ་ལྟར་སྐབས་ཐོག་

རབ་བྱུང་གི ་གྲངས་ཀ ་ལས་

གཅིག་འཕྲི་སྦངས་བྱས་པ་དང༌། 

འཕྲི་ལྷག་དེར་དྲུག་ཅུས་བསྒྱུར། 

དེའི་ཁར་སྐབས་ཐོག་བགྲང་བྱ་

དང་ལོ་གྲངས་གཅིག་ཀད་གོར་

གཉིས ་དྲུག་བསན་ན་སྤྱི ་ལོ ་

འཆར་ཡོང་། དཔེར་ན། ད་ལྟའི་

རབ་བྱུང17ནས1འཕྲི་སྦངས་

བྱས་པས16ལ་རབ་བྱུང་གཅིག་

སེ་ལོ་རྒན60བསྒྱུར། དེའི་སེང་

སྐབས་ཐོག་བགྲང་བྱ24དང་

རབ་བྱུང་མ་ཚུགས་གོང་གི་ལོ་

གྲངས1026བསན་ན་སྐབས་

ཐོག་གི་སྤྱི ་ལོ2010འཆར་བ་

ཡིན།


