
ཧྥུ་ལན་ཏི་དངོས་གནས་སྐོབ་ཐབས་མེད་པར་གྱུར་འདུག ཁ་སང་གི་

ཆོས་ལུགས་སོབ་ཁིད་སྐབས་སུ། སོབ་གཙོས་ཀྱང་སོབ་ཁིད་ལ་གསན་

གིན་ཡོད། དགེ་རྒན་གིས་རི་ལོ་ཞི་ལ“ངས་ཕོགས་གང་དུ་བལྟས་ཀྱང་ཁོད་

རང་གཅིག་པུ་མཐོང་ཡོང་། དཀོན་མཆོག”ཅེས་པའི་སྙན་ངག་ཚིག་རྐང་

གཉིས་ལྟ་ཀོག་སོབ་དེབ་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དྲན་མིན་དྲིས། རི་ལོ་ཞིས”དྲན་

གིན་མི་འདུག”ཅེས་ལན་ལོན་པའི་སྐབས་སུ། ཨོ་ཏི་ཉིས་ལག་པ་ཡར་

བསྒེངས་ཏེ། “ངས་དྲན་གིན་འདུག”ཟེར་བཞིན་སྤོ་བ་ཁོང་དུ་མ་ཤོང་བར་

འཛུམ་མེར་མེར་གིས་རི་ལོ་ཞི་ལ་ཁོང་ཁོ་ཞིག་བསང་སྙམ་མོད། དེ་ལས་

ལོག་སེ་སྙིང་འཚིག་ཟ་དགོས་པ་ཞིག་ནི་ཁོས་སྙན་ཚིག་དེ་འདོན་ལོང་མ་

བིན། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཧྥུ་ལན་ཏིའི་མ་ཡུམ་དབུགས་ཧལ་ཧལ་ངང་སོབ་ཁང་

ནང་དུ་འཛུལ་ནས་ཐོན་བྱུང་། ཁོ་མོའི་མགོ་སྐྲ་དཀར་པོ་ཟིང་བོར་འཛིང་

ཞིང་། ཁ་ཆར་བབས་པས་ལུས་ཧིལ་བོ་བརླན་ཆིལ་ཆིལ་དུ་གྱུར་འདུག་

ཅིང་། ཡོང་ཞོར་དུ་སོབ་གྲྭས་ཉིན་བརྒྱད་ལ་སོབ་ཁིད་ཉན་མཚམས་འཇོག་

ཏུ་བཅུག་པའི་བུ་ཕྲུག་ཕུད་རྒྱག་བས་ནས་ཐོན་བྱུང་བས། ཕར་བལྟས་ན་

ཡིད་སེམས་སྐོ་བ་ཞིག་འདུག སྙིང་རེའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བུད་མེད་དེས་

སོབ་གཙོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལ་ཁད་བས་བྱུང་། ལག་པ་

གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་སོབ་གཙོ་ལ་ཞུ་དོན། “ཀྱེ། སྐུ་

ཞབས་སོབ་གཙོ་ལགས། རོགས་ཤིག་བེད་རོགས། ཁོ་

ཕིར་སོབ་གྲྭར་ལེན་རོགས། ངས་ཁོ་ཉིན་གསུམ་རིང་

ལ་ཁིམ་དུ་བཅུག་པ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གིས་མགོན་སྐབས་གནང་རོགས། 

གལ་ཏེ་ཁོའི་ཡབ་ཆེན་གིས་དོན་འདི་ཤེས་ཚེ། ཁོ་ལ་གཅར་ནས་གསོད་

ངེས་རེད། ངས་ངོ་མ་ཅི་ཞིག་བ་དགོས་པའང་མི་ཤེས། སྙིང་རེས་གཟིགས་

རོགས། ཁེད་ལ་ཞུ་བ་བས་པ་ཡིན”ཟེར། སོབ་གཙོས་ཁོ་མོ་ཁིད་ནས་ཕི་

རོལ་ཏུ་འགོ་འདོད་མོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་མོ་གཏན་ནས་མི་འགོ་ལ། ཨུ་ཚུགས་

ཀྱིས་ཞུ་འབུལ་བས་ཤིང་། ངུ་བཤུམ་དང་བཅས་ཞུ་དོན། “སྐུ་མཁེན། ངས་

བིས་པ་འདིའི་ཆེད་དུ་སྡུག་བསྔལ་ག་འདྲ་མྱངས་པ་ཁེད་ཀྱིས་མཁེན་མི་

སིད། ཁེད་ཀྱིས་ང་ལ་སྙིང་རེས་གཟིགས་རོགས། ཁེད་ལ་ཞུ་བ་བས་པ་ཡིན། 

བིས་པ་འདིས་ཀྱང་བཅོས་སྒྱུར་བེད་ཐུབ་པར་སོན། ང་ནི་དུར་ཁུང་སྙེག་

པའི་མི་རེད། སྐུ་ཞབས་སོབ་གཙོ་ལགས། ང་མ་ཤི་བའི་ཡར་སྔོན་དུ་ངས་

ཁོས་བཅོས་སྒྱུར་བས་པ་མཐོང་འདོད། རྒྱུ་མཚན་ནི……”ཁོ་མོས་གོ་བུར་

དུ་སྐད་ཆེར་ཕྱུང་ནས་ངུས་བྱུང་། “ཇི་ལྟར་བཤད་ཀྱང་ཁོ་ངའི་ཤ་ལས་ཆད་

པའི་བུ་ཕྲུག་རེད། ངའི་སྙིང་གི་ཕེད་ཀ་ཡིན། ངའི་སེམས་པ་ཧ་ཅང་སྐོ། 

ངས་ཡང་བསྐར་ཞུ་བ་བེད། ཁེད་ཀྱིས་ཁོ་ཕིར་ལེན་རོགས་མཛོད། སྐུ་

ཞབས་སོབ་གཙོ་ལགས། འདིས་ངེད་ཚང་གི་བྱུར་སྣ་གདོན་སྣ་སེལ་བ་དང་

ཁད་མེད། ལས་ངན་པའི་བུད་མེད་ང་ལ་སྙིང་རེས་གཟིགས་རོགས” ཁོ་

མོས་དེ་ལྟར་བཤད་ཞོར་དུ་ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་ངོ་བཀབ་ནས་ངུ་བཤུམ་

བས་བྱུང་། ཧྥུ་ལན་ཏིས་མགོ་བོ་བསྒུར་ཏེ་རང་གནས་སུ་འགུལ་ཙམ་ཡང་

མི་བེད། སོབ་གཙོས་ཁོ་ལ་གཟབ་ལྟ་བེད་བཞིན་ཡུད་ཙམ་ལ་ཁུ་སིམ་མེར་

བསམ་གཞིག་བས་ནས་བསྡད་ཅིང་། དེ་ནས“ཧྥུ་ལན་ཏི། རང་ཉིད་ཀྱི་སྡོད་

གནས་སུ་སོང་ཞིག”ཅེས་གསུངས་སོང་། སྐད་ཆ་དེ་ཐོས་མ་ཐག གཞི་ནས་

ཧྥུ་ལན་ཏིའི་མ་ཡུམ་ལ་སེམས་གསོ་ཞིག་ཐོབ་བྱུང་བར་སྣང་། ལག་ཟུང་ངོ་

གདོང་ལས་མར་ཕབ་ཡོང་སེ། སོབ་གཙོ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ལོང་མ་བིན་

པར། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཁོ་ན་ཟེར་ཞིང་། དེ་

ནས་སོ་ཁའི་ཕོགས་སུ་སོང་སེ། མིག་ཆུ་འབིད་ཞོར་དུ་བེལ་ཟིང་

ངང“གཅེས་ཕྲུག ཁོད་ཀྱིས་ཤུ་རེ་བ་དགོས། ཚང་མས་ཁོད་ལ་བཟོད་སོམ་

བས་སོང་བ་རེད། བཀའ་དྲིན་ཆེ། སྐུ་ཞབས་སོབ་གཙོ། ཁོད་ཀྱིས་དངོས་

གནས་ཐུགས་རེས་གཟིགས་བྱུང་། གཅེས་ཕྲུག དགེ་རྒན་གི་ཁར་ཉོན། ཨེ་

གོ་ཐལ། བདེ་མོ་བོས། བིས་པ་ཚོ། དགེ་རྒན་ལ་བཀའ་དྲིན་ཞུ། བདེ་མོ་བོས། 

ཁེད་ཀྱིས་མ་ཡུམ་ལས་ངན་མ་ང་ལ་བཟོད་སམོ་གནང་རོགས”ཟེར་བ་དང་། 

དེ་ནས་སོར་འབུད་པའི་སྐབས་སུ་རེ་ཞུའི་མིག་མདངས་ཀྱིས་རང་གི་བུ་ལ་

ལྟ་ཙམ་བས་རེས། མར་ཤུད་པའི་གཡང་ལྭ་ཡར་རོག་ཙམ་བས་ཤིང་། ངོ་

མདངས་སྐ་བོར་གྱུར་ཅིང་། གཉའ་སྒུར་སྒུར་གིས་

མགོ་བོ་འདར་བཞིན་བལ་སོང་ལ། ཁོ་མོ་ཐོག་སོ་

འགབ་མར་སེབས་འཕྲལ་གོ་ལུ་བེད་ཀྱིན་པ་ཐོས་བྱུང་། 

སོབ་ཁང་ནང་དུ་དབེན་ཞིང་ཁུ་སིམ་མེར་གྱུར་འདུག སོབ་གཙོས་ཧྥུ་ལན་

ཏི་ལ་ཅེར་ཏེ། ཁོང་ཁོས་སྙིང་རྩ་འདར་བའི་གདངས་ཀྱིས“ཧྥུ་ལན་ཏི། ཁོས་

རང་གི་མ་ཡུམ་འཆི་ལམ་དུ་འདེད་ཀྱིན་འདུག”ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོ་

ཚང་མས་ཁ་ཕིར་འཁོར་ནས་ཧྥུ་ལན་ཏི་ལ་བལྟས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ངོ་

ཚ་མི་ཤེས་པའི་གཏེ་ངན་དེ་ད་དུང་དགོད་ཀྱིན་འདུག 

30.ཡི་གེ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཨེ་ཡོད། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་

འདུག 

ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གིང་འདིར་མིའི་རིགས་རྒྱུད་མི་འདྲ་བ་ཉིས་སངོ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་གིས་སྐད་ཆའི་བེ་བག་མི་འདྲ་བ་དྲུག་

སངོ་ཙམ་རདོ་ཀྱིན་ཡདོ་པ་ལས། ཡི་གེ་ཡདོ་པའི་སྐད་ཆ་ནི་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ལས་མི་འདའ་ཞིང་། རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་

འདིར་སྤི་ལ༡ོ༩༤༩ལའོི་གོང་རོལ་ཏུ་ཡི་གེ་ཡདོ་པའི་མི་རིགས་ཉེར་གཅིག་གིས་ཡིག་སྣ༢༤སྤདོ་པ་དང་། ཀྲུང་གོ་གསར་བ་

ཚུགས་པའི་ཚུན་ལ་ལ་ཏིང་གི་ཡི་གེར་གཞིར་བས་པའི་ཡི་གེ་གསར་བ༡༢བཟོས་པ་བཅས་ལ་ོརྒྱུས་སེང་དུ་བྱུང་བའི་ཡི་

གེ་སྔ་ཕི་ཁནོ་བསོྡམས་པས་ཡིག་སྣ༥༧བྱུང་བར་གགས་ཀྱང་། ད་ལྟར་རྒྱུན་ལན་གི་ཆསོ་སིད་གཉིས་ཀར་སྤདོ་བཞིན་པ་ནི་

ཡི་གེ་བཅུ་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད་པས། སྐད་ཆ་ཡདོ་ན་ཡི་གེ་ཡདོ་པར་མ་ངེས་ཤིང་། བརྒྱ་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་བཟོས་ཀྱང་བཀལོ་

སྤདོ་ཀྱི་རིན་ཐང་མི་འདྲ་ཕིར། ཡིག་རིགས་ཤིག་གི་རིག་གནས་ཀྱི་རིན་ཐང་དང་། སྐད་ཆ་ཞིག་གི་ཡི་གེའི་

ནུས་པའང་མི་འདྲ་མོད། སྐད་ཆ་དང་ཡི་གེ་གཉིས་ཀ་མཉམ་དུ་སྤདོ་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡིན་

ན། ཡི་གེ་མེད་པའམ་ཡདོ་ཀྱང་སྤདོ་ཀྱིན་མེད་པའི་སྐད་ཆ་དག་དང་ཁད་པར་

གཙོ་བོ་འདི་དག་མངའ་བ་སེ། གཅིག་ཏུ་ན་ཐ་སྙད་གསར་བ་སྐྲུན་པའི་ནུས་པ་

མི་འདྲ་བ། ཡི་གེ་ཡདོ་པའི་སྐད་ཆ་ལ་སྔར་མེད་ཀྱི་ཐ་སྙད་གསར་བ་བསྣན་

དགོས་ཚེ། སྒ་སྒྱུར་དང་དནོ་སྒྱུར་སགོས་ཐབས་ཅི་རིགས་ཀྱི་ས་ོནས་གཞན་

སྐད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཡི་གེར་ཕབ་པ་ངག་ཐོག་ཏུ་བརོད་པས་དེ་མ་ཐག་ཐ་སྙད་

གསར་བ་སྐད་ཆ་རིང་བའི་གསསོ་སུ་སིན་པ། ལྗར་པན་སྐད་ཀྱི་ཐ་སྙད་མང་བོ་

རྒྱ་སྐད་དུ་གྱུར་པ་དང་། རྒྱ་གར་སྐད་ཀྱི་མིང་བར་གངས་མེད་པ་བོད་སྐད་དུ་ཚུད་

པས་མཚོན་ཀྱང་། ཟ་ལར་སྐད་དང་ཧརོ་རིགས་ཀྱི་སྐད་ལ་ཡི་གེ་མེད་པས། ཆསོ་ཀྱི་ཐ་སྙད་

ཕལ་ཆེར་ཨ་རབ་དང་བོད་པའི་སྐད་ལ་བརེན་པ་དང་། དེང་རབས་སྤི་ཚོགས་ཀྱི་བར་ཆད་མང་བོ་རྒྱ་སྐད་ཇི་བཞིན་སྤདོ་

པ་ལྟ་བུའ།ོ ། གཉིས་སུ་ན་སྐད་ཆའི་སྦྱརོ་བའི་ཚགས་དམ་ལྷདོ་མི་འདྲ་བ། སྐད་ཆ་གང་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་བས་པའི་རེས་སུ། 

སྐད་ཆ་དེ་ཉིད་ཡི་གེའི་སྦྱརོ་བར་སེལ་ཞིང་། ཡི་གེའི་སྦྱརོ་བས་སྐད་ཆ་ཚགས་ཇེ་དམོ་དུ་བས་པས། ཡིག་ཐོག་གི་སྐད་ཆ་

ལ་ཨ་དང་། ཨུན་ལ་སགོས་པའི་ཚིག་སེགས་ཉུང་ཞིང་། ཚིག་གི་སྦྱརོ་བ་སྔ་ཕི་ཕན་ཚུན་ལྟསོ་ཤིང་གྲུབ་པ་དང་། བརདོ་

བའི་གཏན་ཚིགས་ཇེ་གསལ་དུ་གྱུར་ཀྱང་། ངག་ཐོག་གི་སྐད་ཆའི་སྦྱརོ་བ་ལྷདོ་ཅིང་། ཚིག་སྔ་ཕི་སྐབས་བསྟུན་ལྟར་

བསྒྱུར་རུང་བ། བརོད་བའི་དནོ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཅུང་ཞན་པས། ངག་ནས་ཇི་འབྱུང་

ཡི་གེར་མི་འཐོན་པ་དང་། ཡི་གེར་ཇི་བིས་ངག་ཏུ་མི་འཐོན་པའི་ཁད་པར་ནམ་ཡང་

མཆིས་ས།ོ ། གསུམ་དུ་ན་སྐད་ཆའི་ཚེ་སགོ་གི་རིང་ཐུང་མི་འདྲ་བ། ཡི་གེ་ནི་ཐོག་མར་

སྐད་ཆའི་ཡུལ་དུས་ཀྱིས་བསྐལ་བའི་སྐནོ་བཟགོ་པའི་སད་དུ་བས་པ་ཡིན་ཕིར། སྐད་ཆ་གང་ཞིག་ཡི་གེར་བཀདོ་པས་

ཡུལ་དང་དུས་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་བརྒལ་ཏེ། མ་འངོས་འབྱུང་འགྱུར་གི་དུས་ལའང་སྐད་ཆའི་སྦྱརོ་བ་དང་བརདོ་དནོ་ཇི་བཞིན་

ཉར་ཐུབ་ཅིང་། ཡི་གེ་ལ་ཉར་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡིན་ན། སྐད་ཆ་དེ་བརྒྱ་ལ་རེ་ཞིག་ཤི་བར་གྱུར་ཀྱང་། ནམ་ཞིག་ཡི་གེ་དེ་

བསྐར་དུ་ཀགོ་པ་ཡིས་སྐད་ཆ་དེའང་སསོ་པར་འགྱུར་བ་ཡུག་ཐེའི་སྐད་ཆ་སགོས་ཀྱིས་མཚོན་པར་འགྱུར་བ་བཞིན། ཡི་

གེ་དང་སྐད་ཆ་མཉམ་དུ་སྤད་པས། ཡི་གེ་ལ་མེད་པ་སྐད་ཆས་གསབ། སྐད་ཆ་ལ་མེད་པ་ཡི་གེས་བསྐངས་ཏེ་སྐད་ཆའི་ཚེ་

སགོ་ཇེ་རིང་དུ་བསྐེད་ད།ོ ། བཞི་རུ་ན་སྐད་ཆའི་རིན་ཐང་ཇི་བཞིན་གསལ་བར་མཚོན་སབོས་མི་འདྲ་བ། སྐད་ཆའི་

གདངས་མཚུངས་པ་ལ་རིག་གནས་ཀྱི་བསན་དནོ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ། སྐད་གདངས་ཀྱི་བེད་པ་ཁོ་ནས་མཚོན་མི་ཐུབ་པ། 

རྒྱ་སྐད་དུdānཞེས་པའི་གདངས་གཅིག་པུ་ལ་ཡི་གེ་བཅུ་གསུམ་དང་། yiཞེས་པའི་སྒ་གཅིག་ཉིད་ལ་ཡི་གེ་དགུ་བཅུ་གོ་

གསུམ་མཆིས་པ། གལ་ཏེ་ཡི་གེའི་གཟུགས་མཐོང་ན་དེ་དག་གི་བསན་དནོ་ས་ོསརོ་དབེ་ས་ཞིང་། ཁད་པར་

རྒྱ་ཡིག་གི་གཟུགས་ལ་རིག་གནས་ཀྱི་མཚོན་དནོ་རེ་ཡདོ་པས། ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཁད་

ཆསོ་སྐད་གདངས་སུ་མི་འཐོན་པ་དང་། ཡི་གེའི་གཟུགས་ཐ་དད་པའི་སྒ་གདངས་

ཉེ་བ་ལ་ཕགོས་ཚེ། ཡིག་གཟུགས་ནི་དནོ་གི་ཁད་པར་འབེད་བེད་ཀྱི་ཐབས་

གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བོད་སྐད་དུ་ཡང་། རྐུན་མས་རྐུ་བ་ར་རྐུ་དང་། 

ལུས་ཀྱི་སྐུ་ནི་ས་སྐུའ་ོཞེས་པ་ལྟ་བུར་ཡིག་གཟུགས་ལ་ནན་ཏན་བེད་པ་དང་། 

བསོྐར་དང་འཁོར། སེལ་དང་འཕེལ། བཏོན་དང་ཐོན། སྐེད་དང་སྐེས་ལྟ་བུ་

བ་བ་ལྟསོ་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཟབ་མ་ོཡིག་གཟུགས་ལས་རགོས་ས་ཡང་། སྒ་

གདངས་རྐྱང་བའི་ཆ་རུ་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པས། སྐད་གདངས་ལ་ཉར་པའི་རིག་གནས་

བསན་དནོ་སྤི་མཚན་པ་ནི། ཡི་གེའི་གཟུགས་ཀྱིས་ཇི་བཞིན་གསལ་བར་བེད་པའ།ོ ། ལྔ་རུ་ན་

སྐད་ཆའི་འགྱུར་བ་མཚོན་ཐུབ་མིན་མི་འདྲ་བ། ངག་ཐོག་གི་སྐད་ཆ་ནི་བརདོ་མ་ཐག་ཏུ་འཕྲལ་དུ་ཡལ་འག་ོབས་འཕྲུལ་

ཆས་སགོས་ཀྱི་བེད་པ་ལ་བརེན་པར་ནམ་ཡང་ཉར་ཐབས་མེད་ཀྱང་། ཡི་གེར་བཀདོ་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡིན་ན། དུས་

སྐབས་དེ་ཉིད་ཀྱི་མིང་གི་བཀལོ་སྤདོ་དང་། ཚིག་གི་སྦྱརོ་བ། བརདོ་དནོ་གི་བསན་ལུགས་དང་བཅས་པ་ཇི་བཞིན་ཡི་གེར་

ཉར་པས། མ་འངོས་འབྱུང་འགྱུར་གི་དུས་ན་ཡི་གེའི་སྦྱརོ་བ་དེ་ལ་དཔྱད་ཅིང་བཀགས་པས། འགྱུར་བ་ཅི་བྱུང་གསལ་

བར་རོགས་ཐུབ་པ། བོད་ཡིག་གི་སྦྱརོ་བ་ལས་དུས་རབས་བདུན་པའི་བོད་སྐད་ཀྱི་ཁད་ཆསོ་ཤེས་ཤིང་། ཡི་གེར་བཀདོ་

པའི་ཡིག་ཆ་སྣ་ཚོགས་ལས་དུས་སྐབས་དེ་ཉིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་ཤེས་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའ།ོ ། 

 

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

• སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གིས་བསྒྱུར •

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



མེ་སྟག་བླ་ཆེན་རབ་ཏུ་བྱུང་། །

བསྟན་པ་མདོ་སྨད་ཕོགས་ནས་སོས། །

ས་ལུག་བོད་རྒྱལ་སོང་ངེ་འཁྲུངས། །

རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ཆོས་ལོག་བཀག །

ལྷ་བླ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཅེས་གྲགས། །

རབ་བྱུང་དང་པོའི་ས་སྟག་ལོར། །

གིང་རེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་འཁྲུངས། །

མདོ་ཁམས་གིང་གི་བསྟན་པ་རྒྱས། །

བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ།  ཆུ་བི་སྤི་ལོ892ལོར་བླ་ཆེན་

དགོངས་པ་རབ་གསལ་འཁྲུངས།   དམར་གཡོ་གཙང་གསུམ་མདོ་ཁམས་

སད་ཀྱི་ཆ་རྨ་ལུང་རོ་རེའི་བག་དང་།  ཨན་ཆུང་གནམ་རོང་། དན་ཏིག་

ཤེལ་གི་ཡང་དགོན་སོགས་སུ་ཕེབས་ནས་སོམ་ཞིང་བཞུགས་པའི་ཚེ།  བླ་

ཆེན་པོ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་དང་ཕྲད།  བླ་ཆེན་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པའི་

མེ་སག་སྤི་ལོ906ལོར་རབ་ཏུ་བྱུང་སེ།  བསན་པའི་མེ་རོ་མདོ་སད་ནས་

གསོས་པས་བསན་པ་ཕི་དར་གི་དབུ་བརེས།  དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་པའི་ལྕགས་

ལུག་ལོར་བསྙེན་པར་རོགས། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལོ916ལོར་

དབུས་གཙང་གི་མི་བཅུ་པོ་མདོ་སད་དུ་ཕེབས་ནས་རབ་བྱུང་ཞུ་སྐབས་

དམར་གཡོ་གཙང་གསུམ་སྐུ་ན་བགེས་ཆེ་བའི་སབས་ཀྱིས་མཁན་བུ་སྐོང་

མི་ཐུབ་གསུངས།  བླ་ཆེན་བསྙེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་ལྔ་ལས་མ་འདས་

ཀྱང་དུས་ཀྱི་དབང་གིས་དམིགས་བསལ་གི་མཁན་པོར་མཛད་ནས་མི་

བཅུ་པོ་སན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་སྡོམ་གསུམ་རིམ་ནོད་ཀྱིས་བསྙེན་པར་རོགས།  

དེ་ནས་དབུས་སུ་ཕིན་པའི་ཕི་ལོའི་ས་སག་སྤི་ལོ918ལོར་དབུས་སུ་

བསན་པ་ཕི་དར་གི་འདུལ་སྡེ་གསར་དུ་བྱུང་།

ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད།   བར་པ་བཀྲ་ཤིས་མགོན་ལ་སས་གཉིས་བྱུང་

བའི་ཆུང་བ་སོང་ངེ་ཡིན།  ཆུང་དུས་ཀྱི་མཚན་ལ་སོང་ངེ་ཟེར།  རེས་སུ་

རྒྱལ་པོ་བས་པའི་མཚན་ལ་ལེ་སོང་གཙུག་བཙན་ཟེར།  ས་ལུག་སྤི་

ལོ959ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། སྐུ་ཚེའི་སོད་བཙུན་མོ་གཉིས་ཁབ་ཏུ་

བཞེས་ཏེ་བཙུན་མོ་སེང་དཀར་མ་ལ་སས་ཁི་ལེ་མགོན་བཙན་དང་།  ལྷ་

འཁོར་བཙན་གཉིས་འཁྲུངས།  དེ་གཉིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ལ་དེ་བ་

རཱ་ཛ་དང་།  ནཱ་ག་རཱ་ཛ་གཉིས་ཡིན།  སྐབས་དེར་བོད་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་

ཆོས་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་ཆོས་ལོག་ཆོས་རྫུན་མང་བོ་བྱུང་བ་དེ་དག་བཀག་

འགོག་བ་ཆེད་དུ་ཐུགས་བརྩོན་ཆེན་པོ་གནང་།  དེ་ནས་དུས་རབས་ཀྱི་

དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་པ་ས་གང་སྤི་ལོ989ལོར་

རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་མཚན་དུ་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཅེས་གསོལ།  ཡེ་ཤེས་

འོད་ཀྱིས་མེ་སྤེལ་སྤི་ལོ996ལོར་མངའ་རིས་མཐོ་ལིང་གསེར་གི་ལྷ་ཁང་

བཞེངས།  དེའི་རེས་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཁེའུ་བློ་རྣོ་བ་ཉི་ཤུ་

རྩ་གཅིག་རྒྱ་གར་དུ་གསེར་མང་བོ་བསྐུར་ཏེ་ཆོས་བསབ་ཏུ་བཏང་བའི་

ནང་ནས་བཅུ་དགུ་རྒྱ་གར་དུ་ཚད་པས་གོངས།  ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་

པོ་དང་ལོ་ཆུང་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་ཀྱིས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མང་

བོ་བསབས་ཏེ་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མང་བོ་བསྒྱུར་ཅིང་

ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ།  ལྷ་བླ་མས་ཀྱང་རྒྱ་གར་ནས་པཎི་ཏ་ཁ་ཤས་སྤན་

དྲངས་ཏེ་བོད་དུ་བཞུགས་པའི་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་འགེལ་གསུང་རབ་ཁག་

ལ་དག་ཐེར་དང་།  ཁ་ཤས་གསར་དུ་བསྒྱུར།  བསྒྱུར་ཟིན་པ་རྣམས་དག་

བཅོས་དང་བཅས་འཆད་ཉན་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སོགས་ཆོས་ལོག་རྒྱུ་

སུའེ་ཙེར།  སྙན་ངག་དང་མེ་ཏོག་ལྟ་བུའི་མཛེས་སྡུག་གི་རྒྱལ་

ཁམས་འདིར།  ཡོངས་གགས་སུ་བིས་སྒྲུང་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དེ།  

ཡོ་རོབ་ནུབ་མའི་དབུས་རྒྱུད་དུ་སའི་རྒྱ་ཁོན་ཆུང་བའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་

ནི་ས་གཤིས་མི་བཟང་ཞིང་ཐོན་ཁུངས་དཀོན།  གནས་བབ་དེའི་

རྐྱེན་གིས་འཇིག་རེན་བེད་པོའི་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་གནས་

འདིར ་བརིད ་ཆགས ་པའི ་རི ་ བོ ་ དང ་

འཁགས་རོམ།  སྔོ་མེར་འཁིལ་བའི་

མཚེའུ ་སོགས ་བསྐྲུན ་པར ་

བརོད།  འདི་གར་བརྒྱུད་

མྱོང་བའི ་གནས་སོྐར་པ་

དག་ལ་མཚོན་ན་གནས་

འདིའི་མ་བཅོས་ལྷུན་གིས་

གྲུབ་པའི་མཛེས་ལྗོངས་དག་

གིས་ཡིད་ཀྱི་དང་བ་དྲངས་དང་

འདྲེན་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  དོན་དམ་དུ་

ཡང་སུའེ་ཙེར་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་རི་བོ་མང་ཞིང་ཆུ་

བོ་མོད་པ་དང་།  མཛེས་ལྗོངས་མང་བོ་ཡོད།  མཛེས་ཤིང་བརིད་

ཆགས་པའི་ཨར་པ་སི་རི་རྒྱུད་དང་།  ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཉམས་

དགའ་བའི་རུ་ནེ་ཝ་མཚེའུ་དང་མཱ་ཐིག་རི་བོ།   ས་དབུས་མཚོའི་

ཁད་ཆོས་མངའ་བའི་ལའོ་ཅཱ་ནའོ་གོང་ཁེར་རམ་མཚེའུ།  ད་དུང་ཡོ་

རོབ་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ཁད་ཆོས་མངའ་བའི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་

སོགས་ནི་ཡིད་སྤོ་ཞིང་ལྟ་ན་སྡུག་པས།  ལྷ་སྒྲུང་ཁོད་མྱུལ་བ་ལྟ་བུའི་

འཁྲུལ་སྣང་ཅིག་ཅར་སེར་བ་

རེད།  རྒྱལ་ས་པེར་ནེ་ནི་ཡོ་

རོབ་གིང་གི་ཆེས་མཛེས་པའི་

མེ་ཏོག་གི་གོང་ཁེར་ཡིན་ཞིང་།  སྐེད་ཚལ་དང་མེ་ཏོག་ཁོད་ཀྱི་གེན་

འཕྱུར་ཆུ་དང་མཛེས་པའི་ཁང་ཁིམ།  རོ་གཅལ་གི་སང་ལམ།  ཤིན་

ཏུ་དམའ་བའི་མདའ་གཡབ་དང་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་སེའུ་ཁུང་

སོགས་ཀྱིས་དུས་རབས་བར་མའི་འཛུགས་སྐྲུན་གི་མཛེས་ཉམས་

ཡོངས་སུ་མངོན་ཡོད།  དེ་ལས་གཞན་མིང་གགས་ཆེ་

བའི་ལྗོངས་རྒྱུའི་གནས་མཆོག་ལ་སུའེ་

ཙེར་གི་རང་བྱུང་མཛེས་ལྗོངས་

ཀྱི ་ཚབ་མཚོན ་དུ ་གྱུར་

པའི་ཕའེ་ལཱ་ཐོ་སི་རི་བོ་

དང་།  ཡེན་ཐུག་ལཱ་

ཁིན་རི་བོ།  མཐོང་ལམ་

ཡོད་ཚད་མཛེས་ལྗོངས་

ཡིན་པའི་དམན་ཤར་རི་

བོ་སོགས་ཡོད།  

   སུའེ་ཙེར་དུ་འཛམ་གིང་

སེང་ཆེས་འདུ་ཚོགས་ཆེ་བའི་ལྕགས་ལམ་གི་

དྲ་བ་ཆགས་ཤིང་།   འགོས་མྱུར་ཞིང་བདེ་འཇགས་ཡིན་པའི་མེ་

འཁོར་སེང་དུ་ལམ་བར་གི་མཛེས་ལོྗངས་དག་ལ་རོལ་མྱོང་བས་

ཆོག་པ་རེད།  སུའེ་ཙེར་གི་བཟོ་ལས་དར་རྒྱས་ཆེ་ཞིང་།  ཆུ་ཚོད་

འཁོར་ལོ་དང་ཁོག་ལེ་ནི་འཛམ་གིང་དུ་མིང་གགས་ཆེ།  དེ་ལས་

གཞན་རྒྱུན་མཐོང་གི་བཟོ་རྩལ་གི་ཐོན་རས་ལ་ད་དུང་གཙག་དྲུབ་

དང་ཡ་མ་གསོ་མའི་འཁེལ་འཐག  མིང་གགས་ཆེ་བའི་སུའེ་ཙེར་གི་

དམག་གི་སོགས་ཡོད་དོ༎

བའི་ལམ་བཀག་ནས་རྒྱལ་བསན་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ཕིར་

འབད་བརྩོན་ཆེན་པོ་མཛད་དོ། །

ཁོང་གིས་ཆོས་ལོག་བཀག་པའི་སྐོར་བཀའ་ཤོག་ལས།  “ད་ལྟ་

ལས་ཟད་རྒྱལ་པོའི་ཁིམས་ཉམས་པས། །རོགས་ཆེན་མིང་བཏགས་

ཆོས་ལོག་བོད་དུ་དར། །ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་སར་ཐོགས་པ། །ཆོས་པ་

མིང་བཏགས་སྔགས་ལོག་བོད་དུ་དར། །དེ་ཡིས་རྒྱལ་ཁམས་ཕུངས་ཏེ་

འདི་ལྟར་གྱུར”ཞེས་དང་།  ཡང“ཁེད་ཅག་གོང་གི་མཁན་པོ་སྔགས་

པའི་སྤོད་ཚུལ་འདི། །རྒྱལ་ཁམས་གཞན་དུ་ཐོས་ན་གཞན་དག་ངོ་ཚ་

རྒྱུ། །ངེད་ཅག་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ་ཟེར་བའི་སྤོད་པ་ནི། །ལས་ཀྱི་སིན་

པོ་བས་ནི་སྙིང་རེ་ཆུང་། །ཁ་དང་སྤང་ཁུ（ཀི）བས་ནི་ཤ་དང་ཆེ། །བོང་

རེང་གང་རེང་བས་ནི་འདོད་ཆགས་ཆེ། །ཁང་རུལ་སྦུར་ཁོག་བས་ནི་སྐྱུར་

དད་ཆེ། །ཁི་དང་ཕག་པ་བས་ནི་གཙང་བཙོག་ཆུང་། །”ཞེས་སོགས་གསུངས་

སོ། །དགུང་ལོ་དོན་གསུམ་པ་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལོ1031ལོར་མཐོ་ལིང་གསེར་

ཁང་དུ་ཞི་བར་གཤེགས། 

གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ།  རབ་བྱུང་དང་པོའི་ས་སག་སྤི་ལོ1038ལོར་ཡབ་

གིང་ཆུང་རྒྱུད་སས་པོ་སེང་བློན་དང་། ཡུམ་འགོག་བཟའ་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་

སས་སུ་དེང་སྡེ་དགེའི་ཚ་ཚ་དགོན་པའི་ཉེ་འཁོར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྤི་ལོའི་

དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་སོྔན་ལ་ཡུལ་འདིའི་སྤི་མིང་ལ་གིང་ཡུལ་ཟེར། 

ཁོང་ཆུང་དུས་ཀྱི་མིང་ལ་བུ་ཇོ་རུ་བཏགས། མ་ཡུམ་འགོག་བཟའ་ལྷ་མོ་དེ་

གིང་སེང་བློན་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་དངོས་མིན་སབས།  ཁོང་མ་བུ་གཉིས་

འཚོ་བ་ཉམ་ཆུང་གིས་བཞུགས་དགོས་བྱུང་བ་དང་། ཁོང་གི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་བིས་པའི་རིག་སོབས་ལ་ཨ་ཁུ་ཁོ་ཐུང་ལ་སོགས་ཁག་ཅིག་གིས་

ཕྲག་དོག་བས་ཏེ།  ཁོང་ལ་སྒིག་འགལ་གི་གོད་གཞི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བསྩལ་

ནས་གིང་ཚང་གི་སྡེ་པ་ནས་ཡུལ་

ཕུད་པའི་བཀའ་ཆད་བཅད།  ཁོང་

མ་བུ་གཉིས་རྨ་སད་གཡུ་ལུང་སུམ་

མདོར་རྒྱང་ཕུད་བས་པས་གནས་དེར་ལོ་ཤས་རིང་བཞུགས། དེ་ནས་གིང་གི་

རྒྱལ་ས་ལ་གིང་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གི་ཕུ་ནུ་རྣམས་འཐོབ་རོྩད་བས་པའི་

མཐར།  གིང་གི་རྒྱལ་ས་དང་། ས་སྐ་ལོའི་བུ་མོ་འབྲུག་མོ་གཉིས་འཐོབ་རྒྱུ་

ཐག་བཅད། རིགས་རུས་དང་།  ཐོབ་ཐང་།  དབུལ་ཕྱུག་གང་གི་ཁད་པར་

མེད་པ་གིང་གི་རུས་སུ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་དེའི་འགན་རོྩད་ནང་དུ་

ཞུགས་ཆོག་པའི་དྲིལ་བསྒགས་བས། དུས་དེར་བུ་ཇོའི་ཕུ་བོ་རྒྱ་ཚ་ཞལ་

དཀར་གིས་བང་མི་བཏང་སེ་ཇོ་རུ་ར་རྒྱུག་གི་གལ་དུ་བོས།  ཇོ་རུ་ལྷ་ར་རྐྱང་

རྒོད་དང་བཅས་ཏེ་དུས་ཐོག་གིང་ཡུལ་དུ་འབོར།  ར་རྒྱུག་གི་འགན་རྩོད་

ནང་དུ་ཞུགས་པས་གིང་གི་རྒྱལ་ས་དང་། སེང་ལྕམ་འབྲུག་མོ་གཉིས་ཇོ་རུ་

ལ་ཐོབ།  ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་འབོད་སོལ་བྱུང་། 

དུས་དེར་གིང་གི་མངའ་ཐང་རྒྱས་ཤོས་བྱུང་ནས་ཕོགས་བཞིའི་བདུད་བཞི་

ལ་སོགས་པའི་སྐབས་དེའི་མི་བསྲུན་གདུག་པའི་ཡུལ་དཔོན་མང་བོ་དབང་

དུ་བས་སབས།  གིང་གེ་སར་ནོར་བུ་དག་འདུལ་ཞེས་མཚན་སྙན་ཆེར་རྒྱས།  

མཐར་དགུང་ལོ་ག་གཉིས་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལོ1119ལོར་སྐུ་

གཤེགས།

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

•སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན•

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

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•



འོད་གསལ་བའི་ཕོགས་དེར།

འོད་གསལ་བའི་ཕོགས་དེར།

འདབ་ལོ་ཙམ་ཡིན་རུང་།

ཉི ་འོད་འཕོྲ་བའི་ཕོགས་དེར་འགོ།

ལྗོན་པའི་ཁོད་ཀྱི་རྩྭ་ཕྲན་ལགས།

འོད་གསལ་བའི་ཕོགས་དེར།

འོད་གསལ་བའི་ཕོགས་དེར།

གཤོག་ཟུང་འཚིག་རུང་།

གོག་འོད་ལམ་ལམ་འཕོྲ་བའི་ཕོགས་དེར་འཕུར།

མཚན་མོའི་མེ ་ལྕེབ་ལགས།

འོད་གསལ་བའི་ཕོགས་དེར།

འོད་གསལ་བའི་ཕོགས་དེར།

སོར་གང་གི་འཁོབས་ཡངས་རུང་།

ཉི ་འོད་འཕོྲ་བའི་ཕོགས་དེར་འགོ།

ཏུའུ་ཧེར་སྡོད་པའི་བིས་པ་རྣམས།

བདེ་སིྐད།

བདེ་སྐིད་ཀྱིས་ནི་ལྭ་བ་དམར་པོ་ལེགས་གོན་ཏེ ། ། 

རང་ཉིད་གཅིག་པུས་ཁ་རོག་གེར་ནི་ངུ་བཤུམ་བེད། །

མཚན་གུང་དུས་སུ་སེའུ་ཁུང་དལ་གིས་བརྡུངས་ན་ཡང་། །

བདག་གི་ཁེར་ཧེང་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་རོགས་མ་གྱུར། །

མོག་པོར་སྣང་བའི་གོག་གི་སྒོན་མེའི ་གིབ་གཟུགས་ཁོད། །

རྒས་འཁོགས་ཨ་མའི་སྣང་བརན་དང་ནི་བིས་པ་ཙམ། །

བདག་རང་ཉིད་ནི་སྐོ ་བས་མནར་བཞིན་གྲུ་ཟུར་དུ། །

གནས་དེའི ་སོ ་ཆེན་སར་ཡང་ཤེད་ཀྱིས་བརྡུངས་ན་ཡང་། །

མཁར་གོང་འདི་རུ་ང་རང་བསུ་བའི་མི ་ཞིག་བལ། །

ཟ་གཞོན་ནུབ་ཏུ་བིང་བའི་སང་དེའི ་སྣེ ་མོ་ན། །

བདེ་སྐིད་ཉིད་ནི་གིབ་གཟུགས་དང་འགོགས་ངུ་བཤུམ་བེད། །

སར་ཆགས་པའི་ཁ་བ།

ཐོག་རིམ་གི་ཁ་བ་དེ།

ཤིན་ཏུ་གང་ངམ།

གང་བསིལ་བསིལ་གི་ཟ་འོད་སེང་དུ་འཕོྲས།

འོག་རིམ་གི་ཁ་བ་དེ།

ཤིན་ཏུ་ལྕིའམ།

མི་ཚོགས་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་རྐང་བས་མནན།

བར་རིམ་གི་ཁ་བ་དེ།

ཤིན་ཏུ་ཁེར་རྐྱང་ཡིན་ནམ།

ཡར་བལྟས་གནམ་མི་རིག་ལ།

མར་བལྟས་ས་ཡང་མི་མཐོང་།

【དཔྱད་བརོད】 འགའ་ཤས་ཀྱིས་མོར་འདི་ལྟར་གདེང་འཇོག་

བས་མྱོང་སེ།  དབུལ་ཕོངས་ཁོད་སྐེས་ཀྱང་སེམས་ཁམས་ཐད་

ངེས་དོན་གི་སྐུ་དྲག་ཡིན།  མོའི་ཤེལ་གོང་ལྟ་བུའི་སྙན་ངག་དེ་

དག ་ལས ་མངོན ་པ ་ནི ་མི ་དང ་རང ་བྱུང ་ཁམས་སེམས ་འགུལ་

ཐེབས་པའི་སྐད་ངག་ཡིན།  ར་ཆུ་ལྟ་བུའི་ཡིད་སེམས་དེས་གནམ་

སར་ཅེར་ནས། དངོས་ཀུན་དང་འདྲ་མཉམ།  སྙིང་རེ་དང་མཉམ་

དུ་གནས། རེད་ལགས། ཟིལ་ཐིགས་ལྟ་བུའི་སྙན་རོྩམ་ཐུང་ངུ་རེ་

ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོས་མོའི ་གསེར་བཙོ ་མ་ལྟ་བུའི ་བིས ་བློ ་མྱང་

ཐུབ།  མོས་ལྷད་མེད་ཀྱི་བིས་བློར་བརེན་ནས་འཇིག་རེན་འདི་

ཉམས་སུ་མྱངས་ཤིང་ཚོར་བས་བསྐེད། མོ ་ནི ་ཅིན་ཙི་མེ ་ལུན་རེད།

མོའི ་སྨྱུག་འོག་ཏུ་མཆོང་ལིང་བེད་བཞིན་པ་ནི ་ཟིན་མེད་ཀྱི ་

རྣམ་ཤེས་རེ་རེ ། མེ་ཏོག་གི་གསེབ་

དང་ཟིལ་ཐིགས་ཁོད། རླུང་བུའི་ནང་།  

ཟ་བའི་སེང་ན་རྩེན།  མོའི་སྨྱུག་འོག་ཏུ་མངོན་པ་ནི་བིས་པའི་

མཚར་སྣང་དང ་རང་བཞིན ་ཉིད ་ལས་བྱུང་བའི ་བིས ་གླུ ་རེ ་རེ ་

ཡིན།  འོན་ཀྱང་།  སྙིང་ཉེ་བའི་སོབ་གོགས་རྣམ་པ། གལ་ཏེ་ཁོད་

རང་མོའི ་ཉེ ་སར་བཅར་སེ ་ མོའི ་མི ་ཚེའི ་བརྒྱུད་རིམ་རོགས་དུས། 

མོས་སྙན་ངག་འདི་ལྟ་བུ་དག་བིས་པར་ཁོད་རང་ཡ་མཚན་ངེས། 

1903ལོར་མོ་རང་ལྗར་པན་གི་ཧན་ཁུ་རོང་ཏ་ཅིན་ཅུན་ཞན་

ཆི་སྡེ ་བར་སྐེས། གནས་དེ་ནི ་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་ཉ་པའི་གོང་

སྡེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན། སྡེ་བ་དེའི ་ལྷིང་འཇགས་དང་བསྡུར་ན།  

ཅིན ་ཙི ་མེ ་ལུན་གི ་མི ་ཚེ ་ནི ་དེ ་འདྲའི ་ལྷིང ་འཇགས་ཤིག ་མིན །  

བིས་པའི ་དུས་སུ་གོད་ཆག་ནི ་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་གིབ་

གཟུགས་བཞིན་མོ་དང་བསྡོངས། མོ་ཆུང་དུས་ནས་ཡབ་ཆེན་ཚེ་

ལས་འདས་ཤིང་།  དུས་གཏན་དུ་མོ་དང་ཨ་མ་ལ་ཁ་གེས། 

ཅང་མ་འགོར་བར། ཅིན་ཙིའི ་ཨ་མ་ཡུལ་དེའི ་སོལ་ལྟར་ཁིམ་

གཞན་དུ་གནས་ལ་སོང་། ལོ ་ན་ཕྲ་བའི་ཅིན་ཙི་ཕ་མ་ཟུང་དང་

བལ་པས་གོགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་དུ་ལུས། ཇི་ལྟར་བའམ། ཅིན་ཙིས་

སྙན་ངག་ ཁོ ་ནས་རང་གི ་ནང་སེམས་ཀྱི ་སྐད ་ཆར་གཟབ་ཉན་

བེད་པ་རོགས། དེ་ནས་བཟུང་མོས་རང་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཀུན་ཡི་

གེའི ་གཟུགས་སུ་ཕབ་པར་ཚོད་ལྟ་བས། 

ཡི ན ་ཡང ་ལས ་ དབང ་གི ས ་ཡང ་བསྐར ་མོ ར ་ སྙི ང ་ རེ ་ མ ་

བསོམས། མོ་ལོ ་ཉེར་གསུམ་ལ་སེབས་པའི་ལོ ་དེར། མོའི་ཕ་གཡར་

གིས་མོ ་རང་བཙན་གིས་རྒྱུས་མེད་ཀྱི ་དཔེ ་འཚོང་པ་ཞིག་ལ་བག་

མར་བརངས། དེ་ནི ་གཤིས་ཀ་གོང་ཞིང་གནས་ལུགས་མི་བརྩི་

བའི་མི ་ཞིག་ཡིན། གཉེན་བསྒིགས་ཏེ་ལོ ་འགའི་རེས་སུ་མོར་བུ་

མོ་ཞིག་སྐེས། ཡིན་ཡང་བཟའ་ཟས་ཕི་རོལ་ཏུ་མོར་འོས་མེད་རྐྱང་

རྐྱང་བསྒྲུབས་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་མོའི་སྙན་ངག་འབི་བའི་ཁེ ་དབང་

ཡང་བཙན་གིས་ཕོྲགས། ཆུང་དུས་ནས་ཡི་གེ་དང་བློས་ཐུབ་ཏུ་

གྱུར་པའི ་མོར་མཚོན་ན་དེ ་ནི ་གཏན་ནས་དང་ལེན་བེད་ཐབས་

བལ། སྡུག་བསྔལ་གི་ཀོང་དུ་བིང་བའི་ཅིན་ཙིས་ཕིར་རྒོལ་བེད་

པར་སེམས་ཐག་བཅད་དེ་བཟའ་འཐོར་བ་རྒྱུ་བས། དེ་ལྟར་བས་

ན་མོས་རང་ཉིད་སྡུག་ལས་ཐར་ཐུབ་སྙམ་མོད། འོན་ཀྱང་བསམ་

ཡུལ་ལས་འདས་པ་ལ་བཟའ་འཐོར་བས་རེས། བུ་མོ་གཅིག་པུ་

ཡང་ཁིམས་ལྟར་མོའི་ལག་ནས་ཕོྲགས་སོང་།  མོར་མཚོན་ན་བུ་

མོ་ནི་ཡོད་ཚད་ཡིན་པས།  འཚོ་བར་སྤོ་སྣང་གིས་ཁེངས་པའི་མོ་

རེ ་ཐག་ཆད། མཐར་ཟ་གཞོན་སྡོང་རྩེར་དཔྱངས་པའི་མཚན་མོ་

ཞིག་ལ། མོས་རང་གི་ཚེ་སོག་ལ་སྡོམ་ཚིག་བཀོད། ལོ་དེར་མོ་ནི་

ལོ ་ཉེར་དྲུག་ལ་སོན་ཙམ་ཡིན།  

ལོ་ན་གཞོན་པའི་ཚེ་སོག་དེ་ལྟར་མཇུག་བསྡུས་མོད། ཡུན་

ཐུང་བའི ་ཚེ ་སོག་དེར་མང་དྲགས་པའི ་སྡུག་བསྔལ་གཏམས་ཡོད། 

ཚེ ་གང་བོར་མནར་གཅོད་མྱངས་པའི ་ཅིན་ཙིས་ཡི ་གེར་བརེན་

ནས་མི་རྣམས་ལ་སྙིང་སོབས་ཀྱི་ཁད་ནོར་བསྐྲུན། མོའི་སྙན་ངག་

ནི་མཚན་སག་ཁོད་ཀྱི་སྒོན་མེ་བཞིན། མི་སེམས་ཀྱི་ཁེར་རྐྱང་

སེལ་ཞིང་། མོའི་བོླ་གོས་ཀྱི་རྩལ་ལས་ཐོན་པའི་ཡིག་ཕྲེང་རེ་རེས་

མི་སེམས་ཀྱི་མི ་གཙང་བ་བཀྲུས་ཏེ། མི་ཡུལ་འདིར་མཛེས་སྡུག་

ལན་པའི་འཇིག་རེན་ཞིག་བསྩལ། མཚན་མོའི་ལྷིང་འཇགས་ཁོད། 

ཁོད་གཅིག་པུ་སེའུ་དྲུང་དུ་བསྡད་ནས་མོའི ་སྙན་ངག་ཉམས་སུ་

མྱངས་ན། མོས་དུས་གཏན་དུ་རང་བྱུང་ཁམས་དང་ལབ་གེང་བེད་

བཞིན་འཇིག་རེན་འདིའི ་རྣམ་དག་གི ་ལས་ཀུན་དང་འདྲིས་ཀྱིན་

ཡོད། མོར་ལྷན་སྐེས་སུ་མངའ་བའི་དད་ལན་ལྟ་བུའི་སེམས་

གཤིས ་དང ་བརྩེ ་སེམས ་ཆེན ་ པོས ་རང ་བྱུང ་ཁམས་ལ ་དམ ་དུ ་

འཁྱུད་ཅིང་ཡིད་སེམས་གཙང་མས་མི་ཡུལ་ལ་ཉམས་ཞིབ་བས་ཏེ ། 

གཡའ་དག་པའི་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ཅན་གི ་རོག་པས་འཇིག་

རེན་འདིར་ཤེས་རོགས་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་ངེས། དུས་རྒྱུན་

གི་འཚོ་བའི་ཁོད། ང་ཚོས་སྣང་མེད་དུ་བཞག་པའི་བ་དངོས་ཀུན་

ལ་མོས་ཚེ་སོག་གསར་བ་ཞིག་བསྩལ་ཡོད་ལ། མོའི་ཡིག་འབྲུ་རེ་

རེར ་སེམས་ཅན་ཡོད ་དོ ་ཅོག ་ལ་བཅངས་པའི ་བརྩེ ་སེམས་དང་

སྙིང་རེ་སིམ་ཞིང་། མོས་མེ་ཏོག་ཆུང་ངུའམ་ལོ་མ་སྐམ་པོ་རེ ་

ལའང་བླ་སོག་བསྐྲུན་འདུག

ཅིན་ཙིའི ་མི ་ཚེ་གང་བོར་སྡུག་བསྔལ་དང་མནར་གཅོད་ཀྱིས་

ཁེངས་མོད། འོན་ཀྱང་མོའི ་སྙན་ངག་ཁོད་འཆར་ཡན་དང་དྭངས་

གཙང་མངའ། མོས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་འཇིག་རེན་འདིའི་བདེ་སྐིད་

བཙལ་ཏེ་རང་སེམས་ལེགས་ལམ་དུ་བཀྲིས། སོབ་གོགས་རྣམ་པ། 

ཅིན་ཙིའི ་ལུས་སེང་དུ་ཁོད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་བསབ་བམ། ང་ཚོ་མོའི ་

སྙན་ངག་ཁོད་ཀྱི་དེ ་ལྟར། 

"འོད་གསལ་བའི་ཕོགས་དེར།

འོད་གསལ་བའི་ཕོགས་དེར།

འདབ་ལོ་ཙམ་ཡིན་རུང་།

ཉི ་འོད་འཕོྲ་བའི་ཕོགས་དེར་འགོ།

ལྗོན་པའི་ཁོད་ཀྱི་རྩྭ་ཕྲན་ལགས།

འོད་གསལ་བའི་ཕོགས་དེར།

འོད་གསལ་བའི་ཕོགས་དེར།

གཤོག་ཟུང་འཚིག་རུང་།

གོག་འོད་ལམ་ལམ་འཕོྲ་བའི་ཕོགས་དེར་འཕུར།

མཚན་མོའི་མེ ་ལྕེབ་ལགས།

འོད་གསལ་བའི་ཕོགས་དེར།

འོད་གསལ་བའི་ཕོགས་དེར།

སོར་གང་གི་འཁོབས་ཡངས་རུང་།

ཉི ་འོད་འཕོྲ་བའི་ཕོགས་དེར་འགོ།

ཏུའུ་ཧེར་སྡོད་པའི་བིས་པ་རྣམས།" ཁོད་ཀྱིས་ཉོན་དང་། གླུ་

སྐད་ད་དུང་ཡལ་མེད……

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་

བཅའ་སྡོད་སོབ་ཆུང་གཉིས་པ། 

•གནམ་རེས་སྒིག་སྒྱུར་བྱས•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་རོང་མི་རིགས་སོབ་ཆུང་དང་པོ།

•བྱམས་པ་རྒྱལ•



ངེད་ཚང་ལ་ཞི་ལ་ཞིག་ཡོད། སྙིང་རེ་བའི་ཞི་ལ་དེའི་

སྤུ་མདོག་ནི་ཁ་ཁ་ཞིག་ཡིན་པས། མི་ཚང་མས་ཁོ་ལ་ཁ་

རིས་ཞེས་འབོད། ཁོ་ཆེས་བཟའ་རྒྱུར་དགའ་བ་ནི་ཉ་ཤ་

ཡིན་ལ། བརྩེ་རྒྱུར་ཡང་ཧ་ཅང་དགའ། ཉིན་མོར་མེ་ཏོག་

ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་སོང་ནས་མེ་ཏོག་གི་ཡལ་ག་ལ་འཇུས་

ནས་དཔྱངས་རྩེད་བེད་པ་དང་། ཐང་ཆད་པ་ན་

ལྒང་བུ་བཟུང་ནས་ཡར་འདེད་མར་

འདེད་བེད། ནུབ་མོར་ཕི་ལ་

སོང་ནས་ཁིམ་དུ་མི་ཡོང་། 

ཁོ་ལ་ཁད་ཆོས་གཉིས་ཡོད་

དེ། གཅིག་ནི་བརྩེ་རྒྱུར་

དགའ་བ ་དང་ཅིག ་ ཤོས ་ནི ་

མགོན་པོ་ལ་སྡང་བ་དེ་ཡིན། 

ཉིན་ཞིག་ལ། ངེད་ཚང་དུ་མགོན་པོ་གལ་ཆེན་

འགའ་ཡོང་ནས་ཨ་མས་ཤ་དང་ཚོད་མ་སོགས་ཅོག་ཙེའི་

སེང་དུ་བཞག་པ་ན། ཁ་རིས་མགོན་པོ་དེ་དག་གི་གམ་དུ་

ཡོང་ནས་ཁོ་བའི་ཉམས་ཀྱིས་སྡེར་མོ་བགད་བཞིན་ཡར་

རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བས། རིམ་གིས་མགོན་པོ་དེ་དག་ཕིར་སོང་

རེས་ཁ་རིས་ད་གཟོད་བག་ཕེབས་པར་གྱུར། ཉིན་གཉིས་

པར། ངས་ཅོག་ཙེ་ར་སྐོར་ནང་སར་ནས་ལས་བ་འབི་དུས། 

ཁ་རིས་ཀྱང་ཕི་ལ་ཡོང་ནས་ལྒང་བུ་རྩེ་བཞིན་ཡོད། ཅང་

མ་འགོར་བར་ཙི་གུ་ཞིག་ཁུང་བུའི་ནང་ནས་ཕིར་བུད་དེ་

ཁིམ་སོར་འཛུལ་བཞིན་པ་ཁ་རིས་ཀྱིས་མཐོང་མ་ཐག་

སྡེར་མོ་གཉིས་ཕིར་བགད་ནས་བརྒྱུགས་པ་དང་དེ་མ་ཐག་

ཙི་གུ་དེ་བཟུང་། སྐབས་དེར་ངའི་སེམས་ལ་ངེད་ཚང་གི་

ཁ་རིས་ནི་ཇི་འདྲའི་རྩལ་དང་ལན་པ་ཞིག་རེད་

ཨང་སྙམ་ནས་འུར་བརྒྱབ་པས། ཨ་

མ་ཕིར་བརྒྱུགས་ཡོང་ནས་ཁ་

རིས་ཀྱི་ཁ་ནང་གི་ཙི་གུ་དེ་

བླངས་ནས་ཕིར་བཏང་བ་ན། 

ཞི ་ལ་ཁ་རིས་ཀྱིས་ད་དུང་

མའོ་མའོ་ཟེར་བཞིན་ཨ་མའི་

རེས་སུ་སྙེག་གིན་འདུག

འདི་ནི ་ངའི ་ཆུང་དུས་ཀྱི ་རྩེད་རོགས་འདུག་

རོགས་ཏེ། སྙིང་རེ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཞི་ལ་ཁ་རིས་

ཡིན།

ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན།  

•རྟ་རོ•
པར་ལེན་མཁན།

•གངས་རྒྱན•
ཨང894པ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་བ་མདོ་བཅའ་སྡོད་

སོབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་བཞི་པའི་

འཛིན་གྲྭ་དང་པོ། 

•རིག་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ•

ང་ཚོའི་འབོག་སྡེ་ཕྱུག་མོའི་སྡེ་འདབས་ན་

སོབ་ཆུང་ཞིག་ཡོད་ལ། སོབ་ཆུང་དེའི་མིང་ལ་མཚོ་

ཉིན་ལྟེ་བའི་སོབ་ཆུང་ཟེར།

ང་ཐེངས་དང་པོར་སོབ་གྲྭ་འདིར་

ཞུགས་དུས་སོབ ་གྲྭ ་འདིའི ་ཁང་

བརྩེགས་ཧ་ཅང་མཐོ་ཞིང་གོང་

ཁེར་ཞིག་ཏུ་སེབས་པའི་ཚོར་

སྣང་སྐེས། སོབ་གྲྭའི་ནང་

དུ་སོབ་མ་ཚང་མས་དགའ་

དགའ་སྤོ་སྤོའི་ངང་ནས་རྩེད་མོ་

རྩེ་བཞིན་འདུག  སོབ་གྲྭ་འདིར་

དགེ་རྒན་སུམ་ཅུ་དང་སོབ་མ་ཉིས་

བརྒྱ་ལྷག་ཡོད།  གནས་འདི་ནས་དགེ་རྒན་མང་

བོའི་བམས་བརྩེ་དང་ཐུགས་ཁུར་འོག་ངས་ཀ་ཁ་

ནས་མགོ་བཟུང་སེ་ཡི་གེའི་སྦྱོར་ཀོག་སོགས་ལ་

གོམ་པ་དང་པོ་སོས་པ་ཡིན་པས། ང་སོབ་གྲྭ་འདིར་

ཧ་ཅང་དགའ།  ང་ནི་དབར་དུས་དང་དགུན་དུས་

ཀྱི་སོབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ལ་ལྷག་ཏུ་དགའ་སེ། དགུན་

དུས་ཁ་བ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་བབས་ཚེ། སོབ་གྲྭའི་ཁོར་

ཡུག་ནི་སྤིན་དཀར་པོ་ཐང་ལ་ལྷུང་བ་དང་འདྲ། 

དབར་དུས་སུ་ཆར་བ་ཟིམ་ཟིམ་དུ་བབས་ནས་སོབ་

གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་མེ་ཏོག་དང་རྩི་

ཤིང་རིགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྐེས་

པས་མེ་ཏོག་གི་ལྡུམ་ར་ཞིག་དང་

ཨ་ན་མ་ན་ཡིན།

སོབ ་གྲྭ ་འདི ་ནི ་ང ་

རང་ཆེས་དགའ་བའི་སོབ་

གྲྭ་དེ་ཡིན། ངས་ད་ནས་བཟུང་སེ་

སོབ་སྦྱོང་ལ་འབད་བརོྩན་བས་ནས་

ནར་སོན་རེས་མ་ཡུམ་སོབ་གྲྭ་འདིའི་

འཛུགས་སྐྲུན་གི་ཕོགས་ལ་ནུས་ཤུགས་དབུལ་རྒྱུ་

ཡིན།                

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀླུ་ཆུ་རོང་མཚོ་ཉིན་ལྟེ་

བའི་སོབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་

འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ། 

•མགོན་པོ་ཚེ་རིང•

བཤེས་གཉེན་ཉི་མའི་འོད་ཀྱི་དྲོད་ཁོལ་ལས། །

ལྔ་རིག་མེ་ཏོག་སྣ་བརྒྱ་ཐགས་སུ་བཀྲ། །

ཤེས་བའི་སྦྲང་རྩི་རབ་འཇོ་སྐེད་མོས་ཚལ། །

བློ་གསལ་རྐང་དྲུག་གཞོན་ནུས་བསྙེག་བའི་གཞི། །

  

ལྷག་བསམ་ཆུ་འཛིན་དཀར་པོའི་གུར་ཁང་ནས། །

ལྔ་རིག་ཤེས་བའི་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར་འཇོ། །

གདུལ་བའི་བློ་སྣ་འདྲེན་པའི་སྐེད་ཚལ་འདིར། །

ཤེས་བ་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དཔལ་དུ་འཛུམ། །

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁི་ཀ་རོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་

སོབ་གྲྭའི་དམའ་འབིང་

གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ། 

•བཙན་སྐབས་རྒྱལ•

འཛམ་གིང་གོ་ལ་ཟླུམ་པོའི་ཡུལ་གྲུ་སེ། གནམ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་

བརྒྱད་དང་ས་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་སེང་དུ་འཚོ་བཞིན་པའི་འགོ་བ་

རིགས་དྲུག་གང་ཡིན་རུང་སོ་སོར་གཤིས་རྒྱུད་བལ་ལས་འཇམ་ཞིང་

སེམས་པ་གངས་ལས་དཀར་བའི་དྲིན་ཆེན་མ་ལོ་རེ་ཡོད་ཁོ་ཐག་ཡིན་ལ། 

ཚེ་སོག་གི་བདག་མོ་ལྟ་བུའི་དྲིན་ཆེན་མ་ལོས་ང་ཚོ་ཟ་དགུ་ཞག་བཅུར་

མངལ་དུ་ཁུར་ཅིང་ན་ཟུག་ཚད་མེད་མྱངས་ནས། ཤ་ཁག་གདོས་བཅས་

ཀྱིས་གྲུབ་པའི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་འདི་གནང་བ་ཡིན་ཏེ། དྲིན་ཆེན་མ་ལོ་

ནི་གང་དུས་དྲོད་ཁོལ་སྦྱིན་མཁན་དང་ཚ་དུས་བསིལ་རླུང་སྦྱིན་མཁན་གི་

བམས་སྙིང་རེའི་བདག་མོ་ལྟ་བུ་ཡིན། ངེད་ཅག་ནི་ཁོ་མོའི་ཞིམ་པའི་ནུ་ཞོ་

དང་བམས་བརྩེའི་ཐུ་འོག་ནས་འཇིག་རེན་འདི་རུ་སེབས་པ་མ་ཡིན་ནམ།

ཨ་མ་ཞེས་པའི་མིང་འདི་ནི་སུ་དང་སུ་ལའང་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་

ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེའི་གོམ་པ་དང་པོ་སོ་བའི་སྐབས་དང་། ངག་

ནས་སྐད་ཆ་ཐོག་མ་བཟོ་བའི་སྐབས། ཐང་ལ་འགེལ་ཐེངས་རེར་ན་ཟུག་

སྐེ་བའི་སྐབས། ཁིམ་དང་གེས་ཏེ་རྒྱང་རིང་ལ་འགོ་བའི་སྐབས། ཤེས་རིག་

གི་གིང་གར་ཞུགས་ནས་ཀ་ཁ་སུམ་ཅུ་

སོབ་པའི ་སྐབས་སོགས་དུས་ནམ་

ཡིན་རུང་། ཁེད་ཀྱི་གངས་ལྟར་དཀར་

བའི་བམས་སེམས་ཀྱིས་ང་ཚོ་འཚོས་ཡདོ་ལ། ར་ཆུ་བཞིན་དྭངས་པའི་མིག་

ཟུང་གིས་ང་ཚོར་གཟིགས་ཡདོ་ཨང་།

ཀྱེ། ཚེ་སོག་གི་བདག་མོ་ལགས། ཁེད་ཀྱིས་བུ་ཕྲུག་གི་དོན་དུ་སེན་

མགོ་ཁག་དང་སེན་རིང་རྣག་བས་ཏེ། སོ་རའི་ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་འབད་

འབུངས་བེད་བཞིན་ཡོད་ལ། ནམ་རྒྱུན་བུ་མོ་ང་རང་དཔྲལ་བའི་མིག་དང་

སེམས་ཁོང་གི་སྙིང་ལྟར་གཅེས་བཞིན་ཡོད། དེ་ལས་ཀྱང་བརེད་ཐབས་

བལ་བ་ནི་ཨ་མ་ཁེད་ཀྱིས་བུ་མོ་ངའི་ཆེད་དུ་བསྒྲུབས་པའི་རླབས་ཆེན་གི་

བ་བ་དེ་དག་ཡིན། ཨ་མ་ལགས། ཁེད་ཀྱིས་བུ་མོ་ང་ལ་གནང་བ་མང་སོང་། 

བུ་མོ་ངས་ཁེད་ལ་ཕུལ་པ་ཉུང་འདུག  ཨ་མ་ལགས། ཁེད་ནི་བུ་མོ་ངའི་

སེམས་ནང་གི་སྐབས་མགོན་དེ་ཡིན་ཞིང་། ཁེད་ནི་བུ་ཕྲུག་ང་ཡི་སེམས་

ཁོང་གི་རེ་བཙུན་སྒོལ་མ་དེ་ཡིན། རླབས་ཆེན་གི་ཨ་མ་ལགས། ཁེད་ཀྱིས་

དུས་རག་ཏུ་བུ་མོ་ངའི་དོན་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང་འབད་འབུངས་བེད་བཞིན་

མཆིས། ཨ་མ་ཁེད་ཀྱིས་ཆུང་དུས་ནས་བུ་མོ་ང་ལ་ཁ་ཏ་སོབ་གསོ་མང་དུ་

བཏང་ཞིང་། ཤེས་བ་ནོར་བུའི་གིང་དུ་ཤེས་ཡོན་འཚོལ་དུ་མངགས་ནས་

རིག་པའི་ཕན་ཡོན་ངེས་སུ་བཅུག་པས། ཁེད་ནི་བདག་སེམས་ཀྱི་མུན་པ་

སེལ་བའི་སྒོན་མེ་དེ་ཡིན།

ཨ་མ་ལགས། ཁེད་ཀྱི་གདོང་གི་རྒས་གཉེར་ཇེ་མང་དུ་སོང་བའི་

སྐབས་འདིར། བདག་གིས་ད་གཟོད་ཁེད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་རོགས། ཨ་མ་

ལགས། ཁེད་ཀྱིས་དཀའ་ལས་མང་བོ་མྱངས་སོང་། ད་ལྟ་བུ་མོ་ང་ཡང་

དམའ་འབིང་གཉིས་པར་སེབས་ཡོད་པས། རྒྱུད་ལ་ཤེས་བའི་ས་བོན་མི་

ཉུང་བ་ཞིག་བསགས་ཡོད་ལ། དཀར་ནག་གི་དབེ་བ་འབེད་ཤེས་པའི་བུ་མོ་

བསམ་ཤེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་དེ། ལོ་ཟའི་འཕེལ་འགོས་དང་བསྟུན་

ནས་ངས་ཨ་མའི་བམས་བརྩེ་ནི་སོད་ཀྱི་གངས་རི་ལས་དཔངས་མཐོ་ཞིང་། 

སད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཏིང་ཟབ་པ་རོགས་བྱུང་། ཨ་མ་ལགས། བུ་མོ་ངས་

ཁེད་ཀྱི་རེ་བ་སོང་ཟད་དུ་མི་གཏོང་བར་སོབ་སྦྱོང་ལ་འབད་པ་ལྷོད་མེད་

བས་ཏེ། མ་འོངས་པར་ཁེད་ཕ་མ་གཉིས་ལ་དྲིན་ལན་གཞལ་ཁོ་ཐག་ཡིན།

 མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་གཉིས་པའི་

དམའ་འབིང་གཉིས་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ། 

•གསེར་སྒོན•

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དུང་གི་ཟ་བ་བཞིན། །

བསྐལ་བཟང་ལེགས་ཚོགས་དུས་ཀྱི་མཁའ་རུ་འཕགས། །

བསིལ་ཟེར་ཟིམ་ཟིམ་འཇོ་བའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །

སྐལ་ལན་ཀུ་མུད་སྐོང་བའི་དཔྱིད་དུ་ཤར། །

སྐུ་ལ་བམས་བརྩེའི་མདངས་ཀྱི་འཛུམ་བག་ཅན། །

གསུང་ནི་སྙན་པས་གདུལ་བའི་ཡིད་ལ་འཇེབས། །

ཐུགས་རྒྱུད་འཇམ་ལ་ཡོན་ཏན་འབུམ་གིས་ཕྱུག །

སོབ་དཔོན་དམ་པའི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །


