
མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་འབི་ཚུལ་ནི་རོྩམ་ཡིག་ཁོད་དུ་མི་སྣ་ག་གེ་མོ་

ཞིག་གིས་དུས་དང་གནས་སྐབས་མི་འདྲ་བའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་ཏུ་བ་དངོས་

གང་རུང་ཞིག་ལ་བཟུང་བའི་ལྟ་སངས་དང་། མྱངོ་སྣང་། དྲན་ཚུལ་སགོས་

སེམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་ཞིབ་འབི་བེད་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། མི་སྣའི་སེམས་

ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་པ་སེ། དགའ་སྤའོི་རྣམ་པས་ཁེངས་པ་དང་། ཞེ་

སྡང་དང་ཁོང་ཁ་ོམེ་ལྟར་འབར་བ། སྡུག་བསྔལ་ལམ་སྐ་ོཤས་ཀྱིས་མནར་བ། 

དཔའ་སབོས་དང་བླ་མེད་ཀྱི་སྙིང་སབོས་རྒྱས་པ། རེ་ཐག་ཆད་པའི་ངལ་བ་

སནོ་པ། དཔའ་ཞུམ་ནས་འཇིགས་སྐྲག་གིས་ཁེངས་པ། བག་ལྷདོ་རྣམ་གཡེང་

གིས་བཅིངས་པ་སགོས་མི་སྣའི་སྐད་ཆ་དང་སྦྱརོ་བ་གཉིས་ལྷན་དུ་ཐོན་པ་ཡིན་པས། མི་སྣའི་རང་གཤིས་དང་སེམས་

ཁམས་གསལ་ལྷང་ངེར་འདནོ་པ་ལ་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་ལན།

མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་ཞིབ་འབི་ནི་མི་སྣའི་སྣང་བརན་འབི་བཞེངས་དང་མི་སྣའི་རང་བཞིན། མི་སྣའི་རང་

གཤིས་བཅས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་འབུར་དུ་དདོ་པའི་བེད་ཐབས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད།  མི་སྣའི་ནང་སེམས་

ཀྱི་བསམ་བླ་ོདང་བརྩེ་དུང་། མི་རིགས་ཀྱི་གསང་བ་ལགོ་གྱུར་མང་བོ་ཞིག་ཀྱང་ངང་གིས་ཤེས་ཐུབ། ལྷག་པར་སེམས་

ཁམས་ཞིབ་འབི་བེད་ཐབས་ཀྱིས་སྒྲུང་གཏམ་ཁོད་ཀྱི་མི་སྣའི་སྣང་བརན་བཞེངས་སྐྲུན་བེད་པར་ནུས་པ་གལ་ཆེན་

བཏོན་དང་འདནོ་བཞིན་ཡདོ་པ་རེད། དེས་ན་གཤམ་དུ་མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་ཞིབ་འབི་བེད་ཐབས་བཞི་ངོ་སྤདོ་

རགས་ཙམ་བེད་པར་བ།

དང་པོ། ཞབི་བརོད་ཀི་ལམ་ནས་ཐད་ཀར་ཞབི་འབི་བེྱད་པ།

ཞིབ་བརོད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཐད་ཀར་ཞིབ་འབི་བེད་པ་ནི་རོྩམ་པ་པོས་མི་སྣའི་ནང་སེམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་

བྱུང་རིམ་གི་དགོས་མཁོ་ལ་དམིགས་ཏེ་ཐད་ཀར་ཞིབ་འབི་བེད་པ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 《ཐག་རིང་གི་སྦྲ་ནག》ཅེས་པ་

ལས། "འ་ོམ་སྐིད་ཀྱི་སེམས་སུ་ཁི་གུ་ཉི་ཤར་ཟེར་བའི་མི་འདི་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ནརོ་མང་བོ་འདི་གང་ནས་

དེད་ཡངོ་བ་ཡིན་ནམ། ནས་སྒེ་མོ་བཞི་འདི་དབོར་ཆེད་གཡར་པ་ཡིན་ནམ། ཡིན་གི་མ་རེད། ནས་སྒེ་མོ་བཞི་ལས་མེད་

པར་ནོར་མང་བོ་འདི་འདྲ་དགོས་དནོ་ཅི་ཡདོ། དབང་ཆེན་གིས་ཀྱང་ད་གིན་ཤག་པོ་ཁི་གུ་ཉི་ཤར་ང་ཚོའི་ནང་མི་རེད་

ཟེར་བས་ཕལ་ཆེར་ཁོ་ཡང་ཡུལ་གར་པ་ཞིག་ཡིན་རེད་སྙམ"ཞེས་པ་ལྟ་བུས་མི་ཆ་མེད་དེ་དང་ནོར་རྒྱུས་མེད་དེ་

གསལ་ཐག་ཆདོ་ཕིར་འ་ོམ་སྐིད་ཀྱི་སེམས་པའི་འགྱུར་བ་འཕ་ོའཇགས་ཅན་གི་རྣམ་པར་བིས་ཡདོ་ད།ོ །

གཉིས་པ། གཞན་བརྒྱུད་ཀི་ས་ོནས་སམེས་ཁམས་ཞབི་འབི་བེྱད་པ།

གཞན་བརྒྱུད་ཀྱི་སོ་ནས་སེམས་ཁམས་ཞིབ་འབི་བེད་པ་ནི་བ་དངོས་སམ་ཡུལ་ལྗོངས་གང་རུང་གིས་མི་སྣའི་

སེམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་ལ་རམ་འདེགས་བེད་པ་སེ། དཔེར་ན། 《པད་མ་འདོ་འབར》ལས། "པད་མ་འདོ་འབར་

ནི་སང་སདོ་ཀྱི་ཕགོས་སུ་ཤིང་གུ་བསྒྲུག་ཏུ་ཕེབས་པས། སང་ལ་གནས་པའི་ཤ་བ་

ཕ་ོམོ་འདུག་པས། ཤ་བ་དེ་དག་ལ་གཟིགས་བཞིན་པད་མ་འདོ་འབར་གི་སེམས་

སུ་དུད་འག་ོརྩྭ་ཟན་རྣམས་ལ་ཕ་མ་གཉིས་འཛོམས་ཡངོ་ལུགས་ཀྱིས་བུ་ང་ལ་ཕ་

གཅིག་ལསོ་ཀྱང་ཡངོ་། ཕ་ཡི་ལ་ོརྒྱུས་མ་ལ་དྲི་དགོས་སྙམ"ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་

དངོས་ཆོས་གཞན་བརྒྱུད་ནས་མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་ཞིབ་འབི་བེད་ཐབས་

ཤིག་ཡིན་ཏེ། སང་ལ་གནས་པའི་ཕ་འཛོམས་མ་འཛོམས་ཀྱི་ཤ་བ་ཕ་ོམོ་

མཐོང་བས། དུས་ཡུན་རིང་བོར་རང་གི་ཡབ་ཆེན་ལ་མ་ཕྲད་ཅིང་། རང་

ལའང་ཕ་ཞིག་ལསོ་ཡདོ་སྙམ་པའི་སེམས་ཁམས་བསན་ཡདོ།

གསུམ་པ། མི་སྣའི་ཁེར་ལབ་ལ་བརྟནེ་ནས་སམེས་ཁམས་ཞབི་འབི་བེྱད་པ།

མི་སྣའི་ཁེར་ལབ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཁམས་ཞིབ་འབི་བེད་པ་ནི་མི་

སྣའི་ཁེར་བཤད་ཞིབ་འབི་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་མི་སྣའི་གཤིས་ཀ་དང་རང་

བཞིན་འབུར་དུ་དདོ་པའི་ཞིབ་འབི་བེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། དཔེར་ན། 《སད་ཀྱིས་བཅམོ་པའི་མེ་ཏོག》ལས། "ངའི་

སེམས་ལ་ཨ་རྒྱ་རིག་ཡག་གིས་ལྷ་སྐིད་ལ་རེ་བ་བེད་པ་ནི་སྦལ་བ་ན་ཁུང་ནང་ནས་བསྡད་དེ་བསམ་པ་གིང་དཀར་སདོ་

ལ་སངོ་ཟེར་བའི་ཟ་ལ་གྱུར་འདུག་སྙམ། ང་རང་ད་ལྟ་འཇིག་རེན་མི་ཡུལ་དུ་འཚོ་བ་རོལ་ཐུབ་པ་ནི་རིག་ཡག་གི་དྲིན་

ཡིན། གལ་ཏེ་ཉིན་དེར་ཁོས་རྩྭ་ཁང་ནས་ངའི་སགོ་མ་བསྐབས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་འཇིག་རེན་མི་ཡུལ་དང་བལ་ཟིན། 

རིག་ཡག་གིས་ང་མི་ཁེལ་མེད་ཅིག་རེད་ཟེར་བ་ལ་ཁག་མི་འདུག  ངའི་སེམས་ལ་རང་ཉིད་ཇོ་མོ་ཞིག་བ་དགོས་སྙམ་

ན་ཡང་། ཚེ་རིང་གི་བཞིན་རས་དང་ཆུང་དུས་ཀྱི་བརྩེ་དུང་། གཞནོ་ནུའི་སྐབས་ཀྱི་མཛའ་མཐུན་བཅས་ནི་བདུད་ཀྱི་

ཆ་ོའཕྲུལ་བསན་པ་བཞིན་ངའི་ཁ་ཆུང་མིག་ལམ་དུ་ལྷང་ངེར་འཆར་འངོ་གིན་འདུག"ཅེས་པའི་ཁེར་ལབ་འདིས་བུ་

མོ་ལྷ་སྐིད་ཀྱི་སེམས་ཁོང་དུ་ཡུན་རིང་ཉར་བའི་བརྩེ་དུང་ངོ་མ་དེ་ཀོག་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མིག་མདུན་དུ་གསལ་བོར་

བསན་པ་ལས་གཞན་ལྷ་སྐིད་ཀྱི་གཤིས་ཀའང་ལྷང་ལ་མངོན་ཡདོ།

བཞ་ིཔ། རི་ལམ་ག་ིཐབས་ལ་བརྟནེ་ནས་སམེས་ཁམས་ཞིབ་འབི་བེད་པ།

རྨི་ལམ་གི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཁམས་ཞིབ་འབི་བེད་པ་ནི་མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་མཚོན་པའི་དམིགས་

བསལ་རང་བཞིན་གི་མཚོན་སངས་ཤིག་སེ། རྨི་ལམ་དང་སངོ་བསམ་བརྒྱུད་ནས་མི་སྣའི་བསམ་བླའོི་རེ་སྙེག་དང་། མི་

སྣའི་བསམ་བླའོི་འགྱུར་ལགོ་གི་གོ་རིམ་མཚོན་པ་ཡིན། དཔེར་ན། 《མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་མགུར》ལས། "མདང་སུམ་

ཉལ་བའི་རྨི་ལམ་ན། །བྱུང་ཚུལ་བླ་མའི་དྲུང་དུ་འབུལ། །སྙན་དར་ཅིག་བདག་ལ་གསན་པར་ཞུ། །འཛམ་གིང་ཡངས་

པའི་བང་ཕགོས་འདིར། །ལྷུན་སྟུག་གངས་རི་ཆགས་པ་རྨིས། །གངས་རྩེ་མོ་དགུང་ལ་རེག་པ་རྨིས། །རྩེ་ལ་ཉི་ཟ་འཁོར་

བ་རྨིས། །འདོ་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་གང་བ་རྨིས། །རྩ་བས་ས་གཞི་ཁབ་པ་རྨིས། །ཕགོས་བཞིར་ཆུ་རྒྱུན་འབབ་པ་རྨིས། །ཆུ་

དེས་འག་ོཀུན་ཚིམ་པ་རྨིས། །ཆུ་སྣ་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པ་རྨིས། །མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བཀྲ་བ་རྨིས། །སྤིར་གི་རྨི་ལམ་དེ་ལྟར་

རྨིས"ཞེས་པ་འདིའི་ནང་མི་ལ་རས་པས་བླ་མའི་དྲུང་དུ་སྙན་དར་འབུལ་བ་དང་། གངས་རིའི་དབུ་འཕང་མཐོ་བ། ཉི་

འདོ་ཀྱིས་ས་གཞི་བརྒྱན་པ། ཆུ་རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བཞུར་བས་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་སྡུག་གུར་བཀྲ་བའི་ཁད་མཚར་གི་ལྟས་

ཡག་པ་དེ་རྨི་ལམ་གི་ལམ་ནས་བསན་ཡདོ་ཅིང་། མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་དེ་རྨི་ལམ་གི་ལམ་ནས་མཚོན་པར་བས་ཡདོ།

མདརོ་ན། སྐིད་པའི་ངོ་བོ་དང་ལན་པའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཡིན་ནའང་འདྲ། སྡུག་པའི་ངོ་བོ་དང་ལན་

པའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཡིན་ནའང་འདྲ། རྨི་ལམ་རྨི་བའི་གོ་རིམ་ཡིན་ནའང་འདྲ། མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་དག་

ཚེ་རིང་གིས་ཚོང་ཁང་ཞིག་གི་དྲ་མའི་ངོས་སུ་ལས་བེད་མི་སྣ་བསྡུ་ལེན་

བེད་པའི་བར་ཐོ་ཞིག་སྦྱར་འདུག་པ་དང་། དེའི་སེང་དུ“འཛམ་གིང་སེང་ཆེས་

མཆགོ་ཏུ་གྱུར་པའི་འཚོང་མཁན་ཞིག་མཁོ། ག་ཆ་ཧ་ཅང་མཐོ”ཞེས་བིས་

འདུག་པ་མཐོང་།

ཁོའི་བསམ་པར“ངས་ཅི་ཡང་འཚོང་ནུས་པས། ང་ནི་མཆགོ་ཏུ་གྱུར་པའི་

འཚོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་སྙམ་ཞིང་། རང་ཉིད་ཚོང་ཁང་དེའི་ནང་དུ་སངོ་ནས་

འཚོང་མཁན་གི་ལས་ཀ་དེ་ལག་ཏུ་རག་པའི་རེ་བ་བཤད་

ཆགོ”ཅེས་ཁེར་ལབ་ཅིག་བརྒྱབ།

ཁོ་ཚོང་ཁང་དེའི་ནང་དུ་ཕིན་ཏེ། སྤི་

གཉེར་པར“ང་ནི་འཛམ་གིང་སེང་ཆེས་

མཆགོ་ཏུ་གྱུར་པའི་འཚོང་མཁན་ཞིག་

ཡིན་པས།  ལས་ཀ་དེ་ང་ལ་སྤད་ཆགོ་

གམ”ཞེས་དྲིས།

སྤ་ིགཉརེ་པས“ད་ེལསོ་ཆགོ ཡནི་ནའང་། 

ཁོད་ཀྱིས་རང་ཉིད་འཛམ་གིང་སེང་ཆེས་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པའི་འཚོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ར་སྤདོ་བ་དགོས”ཞེས་བཤད།

ཁོས་ཡང་བསྐར“སྤི་གཉེར་པ་ལགས། ཁདོ་ཀྱིས་ཚོང་རྒྱག་ཐབས་སོྐར་

ནས་ང་ལ་རྒྱུགས་ཅི་ཞིག་བླངས་ཀྱང་། ངས་ལན་ཡག་པོ་ཞིག་གདབ་ངེས་

ཡིན”ཞེས་བཤད།

སྤི་གཉེར་པས“དེས་ན་ཧ་ཅང་

བཟང”ཞེས་བཤད་དེ། ཅགོ་སམ་ལས་

ཀ་ར་ཤོག་སམ་གང་ཕིར་བླངས་ཏེ། 

“ངས་རེས་གཟའ་སོྔན་མར་ཀ་ར་ཤོག་སམ་སོང་གཅིག་ཚོང་འདྲེན་བས་པ་

ཡིན། གལ་ཏེ་ཁདོ་ཀྱིས་གཟའ་ཉི་མའི་བར་དུ་ཀ་ར་འདི་དག་བཙོངས་ཚར་ཚེ།  

ཁདོ་ལ་ལས་ཀ་འདི་སྤད་ཆགོ”ཅེས་བཤད།

ཚེ་རིང་གིས“དེ་ལས་ས་མོ་ཞིག་རེད”ཟེར་བཞིན་ཀ་རའི་སམ་འགའ་

ཁེར་ནས་ཚོང་ཁང་ལས་ཕིར་བུད། 

ཁོས་ཉིན་རེ་རེར་ཚོང་ཁང་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་ཀ་ར་བཙོང་

རྒྱུར་འབད་པ་བས་ཀྱང་། ཀ་རའི་སྤུས་ཀ་ཤིན་ཏུ་ཞན་པས། 

སམ་གཅིག་ཀྱང་འཚོང་མ་ཐུབ། ཐ་ན་ཁོས་རིན་

མེད་དུ་བིན་ཀྱང་གཞན་ལ་མི་དགོས། 

གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན།   ཁོས་ཀ་རའི་

སམ་རྣམས་ཕིར་ཁེར་ནས་སྤི་གཉེར་

པའི་སར་འངོས། 

ཚེ་རིང་གིས“དགོངས་པ་མ་ཚོམ།  

ང་རང་འཕྱུགས་འདུག  ང་ནི་འཛམ་གིང་

སེང་ཆེས་མཆགོ་ཏུ་གྱུར་པའི་འཚོང་མཁན་ཞིག་མ་

རེད། འནོ་ཀྱང་། ངས་མི་སུ་ཞིག་འཛམ་གིང་སེང་ཆེས་མཆགོ་ཏུ་གྱུར་

པའི་འཚོང་མཁན་ཡིན་པ་ཤེས་ཡདོ”ཅེས་བཤད།

སྤི་གཉེར་པས“ངོ་མ་ཡིན་ནམ། སུ་རེད”ཅེས་དྲིས།

ཚེ་རིང་གིས“ཁོད་ལ་ཀ་ར་སམ་སོང་གཅིག་འཚོང་མཁན་གི་མི་དེ་

རེད”ཅེས་བཤད། 

མཚོ་སོྔན་དགེ་འསོ་སབོ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་འསོ་སབོ་གིང་།   

• ལྷུན་གྲུབ་ར་ོརསེ་སྒྱུར་སྒགི་བྱས •

སྐབས་བསྟུན་བབ་འཕོྲད་སསོ་ཞིབ་འབི་བས་ན། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མི་

སྣའི་རང་བཞིན་དང་གཤིས་ཀ་ཞིག་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ་འངོས་ལ། དེ་

ནི་མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་ཞིབ་འབི་བེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་ཡིན་ནོ། །

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་ཁི་ཀ་རངོ་མི་རིགས་བཅའ་སྡདོ་སབོ་གྲྭ།

• སྟག་རགི་འབྲུག་ཐར •

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གུང་ཧོ་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་།

• བླ་མ་ཚེ་རིང •



གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོས་དབང་སྒྱུར་བ་ཡུལ་གི་གིང་གི་ཡུལ་དེ་གང་

ལ་ཟེར་ཞེ་ན།  ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོའི་སྐབས་སུ་ཡུལ་འདིར་

ཁམས་ཀོང་ཐང་ཞེས་འབོད་ཅིང་།  སྡེ་འབངས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་ལྟེ་

གནས་ལྟ་བུ་དེ་དེང་དུས་འདན་ཁོག་གི་ཡུལ་འདི་ཡིན་འདུག  གནའ་

བོའི་ཡིག་ཆ་མང་ཆེ་བའི་ནང་གིང་ལན་ཁོག་ཅེས་འབི་སོལ་ཡོད་ཅིང་།  

ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོས་བོད་ཡུལ་སོད་སད་ཀུན་གི་ས་ཁོངས་

བདག་ཏུ་བཟུང་ཆེད།  མཐའ་འདུལ་དང་།  ཡང་འདུལ།  རུ་གནོན་

བཅས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་བཅུ་གཉིས་བཅས་བཞེངས་པའི་སྐབས་སུ་རུ་གནོན་

གི་ལྷ་ཁང་བཞིའི་ཡ་གལ་ཁམས་ཀོང་ཐང་སོྒལ་མ་ལྷ་ཁང་ཡུལ་འདིར་

བཞེངས་པ་ད་ལྟ་ཡང་གནའ་ཤུལ་ཡོད།  ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱ་

ནག་གི་ས་ཁ་རིང་པའི་ནང་དུ་ཡུལ་འདིར་གིང་ཞེས་བོད་སྐད་རང་

སོར་དུ་རྒྱ་ཡིག་བིས་འདུག  དེ་ལྟར་འབི་ཟ་ཟལ་མོ་སང་ཞེས་པ་ཤར་

ཟ་ཆུ་དང་། ནུབ་འབི་ཆུ་གཉིས་ཀྱི་བར་སང་འདི་ལ་གིང་ཡུལ་ཟེར་

ཞིང་ཡོད་འདུག  བོད་སིལ་བུར་འཐོར་བའི་སྐབས་སུ་གིང་ཚང་གི་

ཁིམ་རྒྱུད་དེ་མངའ་ཐང་དང་སོབས་འབོར་རྒྱས་པའི་མགོ་ཚུགས།  དེ་

ལ་སོད་གིང་གསེར་པ་མཆེད་བརྒྱད།  བར་གིང་འོམ་བུ་ཚོ་དྲུག  སད་

གིང་མུ་སྤང་སྡེ་བཞི་ཞེས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཞིང་འབི་ཟ་ཟལ་མོ་སང་གི་

ཞིང་འབོག་ཡུལ་སྡེ་ཐམས་ཅད་གིང་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་ཡོད་སབས།  

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཡན་གི་རྣམ་ཐར་རྣམས་ལས།  ཡུལ་འདིར་

ཕེབས་སྐབས་གིང་དུ་ཕེབས་ཞེས་བིས་འདུག་པ་མ་ཟད། དེང་གི་བར་

དུ་འབས་སྤུངས་ཁང་ཚན་དུ་སྡེ་དགེའི་གྲྭ་རྒྱུན་སྡོད་གནས་ཀྱི་ཁང་

ཚན་ལ་གིང་ཁང་ཚན་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདིས་ཀྱང་ཤེས་སོ། །

འོ ་ན ་གིང ་ཡུལ་ལ་སྡེ ་

དགེ་ཞེས་པའི་ས་མིང་དེ་དུས་

གང་ཙམ་ནས་བྱུང་ཞེ ་ན ། 

ལྕགས་རའི་གིང་དཔོན་གི་ནང་བློན་དུ་གྱུར་པའི་མགར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་

བཟང་པོའི་རྒྱུད་པ་བོ་ཐར་བཀྲ་ཤིས་སེང་གེར་ཟིལ་ཆུའི་སོད་རྒྱུད་ཀྱི་

ཡུལ་དཔོན་ཞིག་གི་གོ་གནས་ཐོབ།  དེ་ནས་བརྩིས་པའི་མི་རབས་

བདུན་པ་སྡེ་དགེའི་བླ་ཆེན་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་གིང་ཚང་རྒྱལ་

པོ་ལ་གེན་ལོག་བས་ཏེ་འབི་ཆུ་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་སྡེ་རྣམས་དང་།  སྐུ་སེ་

དང་། སོ་ལུ་སོགས་འབི་ཆུའི་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་སད་ཕོགས་འདི་དག་ཐབས་

དང་དཔུང་གིས་རིམ་བཞིན་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་སྐབས་དེར།  སྤི་

ལོ1635ལོར་སོག་པོ་གུ་ཤྲི་ཧན་གི་དམག་ཡུལ་འདིར་འབོར་ཞིང་བླ་

ཆེན་དང་གོགས་པོར་གྱུར། འབི་ཆུའི་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་བེ་རི་རྒྱལ་པོ་བཅོམ་

པའི་ཡུལ་སྡེ་རྣམས་བླ་ཆེན་ལ་ཕུལ།  སྡེ་དགེ་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་

ཀྱིས་འབི་ཆུའི་ཤར་ནུབ་གཉིས་སུ་དབང་སྒྱུར་བས་ཤིང་། གིང་ཚང་

རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཁོངས་ཕལ་ཆེར་ཤོར་པའི་ཡུལ་གྲུ་དེ་དག་དང་།  བེ་

རིའི་ས་ཁོངས་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་པ་ལ་སྡེ་དགེ་ཞེས་འབོད་སོལ་འདི་

བྱུང་ཡོད། 

བོད་ཁམས་སིལ་བུའི་དུས་སྐབས་འདིར། །

སྤི་ལ་དབང་བའི་དཔོན་སྐལ་ཆད། །

སིད་ལ་ཉམས་རྒུད་ཆེ་ནའང་། །

བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྣམས། །

དུས་འདིར་དར་རྒྱས་ཆེ་བར་བྱུང་། །

དབུས་གཙང་གཞོན་ནུ་རྒྱ་གར་ཕིན། །

རྒྱ་ཆོས་བོད་དུ་དྲངས་ནས་བསྒྱུར། །

མདོ་ཁམས་མི་རྣམས་དབུས་སུ་ཕིན། །

བོད་ཁམས་ཕལ་ཆེར་དགོན་སེས་གང་། །

སྤིར་བོད་ཁམས་སིལ་བུའི་སྐབས་སུ་བོད་སྤི་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་

མེད་པར་གྱུར།  ཐོག་མར་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ་ཡས་མས་ཙམ་ལ་སྡེ་འཁྲུག་རྒྱུན་མ་

ཆད་པས་རྒྱལ་ཁིམས་ཉམས།  འབངས་ཁིམས་ཞིག  ཆོས་ལོག་དར། རིག་

གནས་ཉམས་པ་སོགས་བོད་ཁམས་མི་བསྲུན་གདུག་པས་གང་བའི་དུས་སྐབས་

ཤིག་བྱུང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་མི་རྣམས་ཆོས་དང་རིག་གནས་ལ་དད་ཞེན་དང་

དང་དོད་ཇེ་ཆེར་ཕིན།  དབུས་གཙང་གི་མི་བཅུ་མདོ་སད་དུ་ཕེབས་ནས་རབ་ཏུ་

བྱུང་། ཆོས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་བསན་པ་བསྐར་དུ་དར་བའི་དབུ་བརེས། ཡུལ་མི་

ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་དད་གུས་དང་བརྩི་བཀུར་ཇེ་ཆེར་ཕིན་

སབས། དབུས་གཙང་ལ་སོགས་སོད་ཕོགས་ཀྱི་དུད་ཁིམ་འབོར་ལན་རྣམས་ཀྱིས་

བུ་རྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་བཏང་སེ་ཆོས་དང་རིག་གནས་བསབས།  ཕིར་བོད་དུ་ཕེབས་པ་

དང་དགོན་གནས་བཙུགས་ཤིང་།  རིག་གཞུང་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་ལོ་ཙཱ་པ་དུ་

མ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་།  མར་པ་ལོ་ཙཱ་པ།  འབོག་

མི་ལོ་ཙཱ་པ།  འགོས་ལོ་ཙཱ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། ། དུས་དེར་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ནི་

སྡེ་འབངས་རྣམས་ཀྱི་དད་གུས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཏེ།  མ་བསྐོས་རང་འགུལ་གིས་

ཡུལ་སོ་སོའི་རེ་ལྟོས་བ་ཡུལ་གི་མགོ་དཔོན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས།  དགོན་པ་རྣམས་ནི་

ཡུལ་སྡེའི་འཚོ་བའི་སྐབས་གནས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས། དེར་བརེན་མདོ་ཁམས་

ཕོགས་ཀྱིས་གཞོན་སྐེས་རྣམས་དབུས་གཙང་གི་ཡུལ་དུ་ཕིན་ནས་ཆོས་དང་རིག་

གནས་བསབས།  ཕིར་རང་ཡུལ་དུ་སེབས་རེས་དགོན་པ་མང་བོ་བཏབ་སེ་ཡུལ་

མིའི་རེ་ལྟོས་བས། 

དེ་ནས་བཟུང་དགོན་པ་ནི་བོད་འབངས་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་རེ་ལྟོས་བ་ཡུལ་

གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་ནི།  1. ཐོག་མར་ཆོས་དང་རིག་གནས་གང་ཞིག་

བསབ་འདོད་ཚེ་དགོན་པ་ཁོ་ན་ལས་ཡུལ་གཞན་དུ་སོབ་གཉེར་བ་ཡུལ་མེད་པས་

དགོན་པ་ནི་བོད་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་གཙོ་བོ་ལྟ་བུ་ཡིན། 2. ནད་པ་གང་ཞིག  སན་པ་

བཙལ་ཅིང་ནད་གདོན་བཅོས་ཡུལ་ཡང་དགོན་པ་ཡིན་པས་ན་དགོན་པ་ནི་བོད་

ཀྱི་སན་ཁང་ལྟ་བུ་ཡིན།  3.བོད་ཀྱི་སྐེ་བོ་གང་ཞིག་རིག་གནས་ཀྱི་སྤོ་གསེང་

འདོད་ན།  ཡུལ་སོ་སོའི་དགོན་པའི་ནང་དུ་འཆར་ཅན་གི་གར་འཆམ་སྣ་ཚོགས་

ཡོད་པ་དེར་གཟིགས་མོར་ཕེབས་ཏེ་འདོད་ཡོན་ལོངས་སུ་སྤད་ཆོག་པས་ན་དགོན་

པ་ནི་བོད་པའི་རིག་གནས་སྤོ་གསེང་ཁང་ལྟ་བུ་ཡིན།  4. ཡུལ་སྡེ་རྣམས་ཀྱིས་

ནོར་བུའི་རིགས་དང་། གསེར་དངུལ་རིགས་སོགས་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ནོར་རས་

རྣམས་བཅོལ་ཡུལ་དགོན་པ་ཡིན་པས་བང་མཛོད་དམ་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཡིན།  5. 

གཤིན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་དང་།  གོ་མཚོན་སོགས་སྡིག་བཤགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་

དགོན་པའི་ནང་དུ་ཕུལ་ཅིང་དེ་དག་ལྷའི་རྒྱན་ཆས་དང་། ཆོས་སྐོང་གི་སྤན་

གཟིགས་སུ་ཕུལ་བས་དགོན་པ་ནི་དངོས་མང་བཤམས་སོན་ཁང་ལྟ་བུ་ཡིན།  

6.ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཞིག་བྱུང་ཚེ་དགོན་པའི་ནང་དུ་ཕིན་ནས་

ཆོས་དང་།  ནོར་གི་སྐབས་འཇུག་ཞུ་ཡུལ་ཡིན་པས་ན་དགོན་པ་ནི་ཡུལ་མིའི་

སྐབས་གནས་བཅོལ་ཡུལ་ཡིན།  7. སྡེ་པ་ཕན་ཚུན་དམེ་འཁྲུག་ཤོར་ཞིང་གོད་

དང་།  ཁ་མཆུ་རྩོད་པ་བྱུང་ཚེ་དགོན་པའི་ནང་དུ་གཏུག་བཤེར་བེད་ཅིང་བླ་མའི་

བཀའ་ལྟར་ཕོགས་གཉིས་ཀས་འཁོན་པ་བསྡུམས་ཏེ་འཁྲུག་རོྩད་ཀྱི་རྒྱུན་གཅོད་ས་

ཡིན་པས་ན་དགོན་པ་ནི་ཁིམས་ས་ཁང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།  མདོར་ན།  བོད་སིལ་

བུའི་སྐབས་སུ་བོད་འབངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ནང་དུ་དགོན་པ་ནི་མེད་ཐབས་མེད་

པའི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

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

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡ་ཞེས་པ་ནི“ཤར་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ”ཅེས་པའི་དོན་

ཡིན།   ཡོ་རོབ་དབུས་མར་ཡོད་ཅིང་།  རི་བོ་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་

ཡིན།   མཐོ་དམའ་མི་སྙོམས་པའི་ཨར་པི་སི་རི་རྒྱུད་མངའ་ཁོངས་སུ་

འཕྲེད་དུ་བརྐྱངས་ཤིང་།  མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་ཏའོ་ནང་གཙང་

པོ་དེ་གནས་དེར་བརྒྱུད་དེ་བཞུར་གིན་ཡོད།  ཆུ་

ཤུགས་དང་ནགས་ཚལ།  གཏེར་ཁའི་ཐོན་

ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་དཔལ་

འབོར་དར་རྒྱས་ཆེ།  རོ་རྣག་དང་

ལིན་མེའི་གསོག་ཚད་འཛམ་གིང་

གི་མདུན་གས་སུ་སེབས་ཡོད།  

ཨོ ་སི ་ཁྲུ་རི ་ཡའི ་རི ་ བོ ་ སོྔ ་

ཞིང་ཆུ་བོ་དྭངས་པ་དང་།  སྐེས་བུ་

ཆེན་པོ་མང་བོ་འཁྲུངས་སའི་གནས་

ཡིན་ཏེ།  ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁམས་

འདིར་སྙན་གགས་གིང་ལ་ཁབ་པའི་རོལ་མོ་པ་དང་།  

རྩོམ་རིག་པ། རི་མོ་པ། བཟོ་སྐྲུན་མཁན་པོ་སོགས་བགང་གིས་མི་ལང་

བ་འཁྲུངས་མྱོང་བ་རེད།  ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡ་ནི་འཛམ་གིང་ཡོངས་ཀྱིས་

ཁས་ལེན་ཐོབ་པའི་རོལ་མོའི་རྒྱལ་ཁམས་ཡིན་ཞིང་། རོལ་མོ་པ་གགས་

ཅན་མའོ་ཀྲ་ཐིག་དང་ཧའོ་པེ་ཐིག  ཧི་ཐིག་ལའོ་སི་སོགས་གནས་

འདིར་འཁྲུངས་པ་དང་གནས་འདི་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་འོད་སོང་འབར་

བའི་གསར་རྩོམ་དོན་གཉེར་གི་ལོ་ཟ་བསྐལ་ཅིང་།  མཁན་པོ་འདི་དག་

གི་མཚན་བཟང་བོ་ནི་སྐར་མ་འོད་ཆེན་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་

ཡའི་རོལ་མོའི་མཁའ་དབིངས་

ན་རག་ཏུ་འཚེར།  རྒྱལ་ས་ཝི་

ཨེན་ན་ནི ་ གོ ་ལ་ཟླུམ་པོའི ་

ཁོན་དུ་མིང་གགས་ཆེ་བའི་རིག་གནས་ཀྱི་གོང་ཁེར་གགས་ཅན་ཞིག་

ཡིན་ཞིང་།  “རོལ་མོའི་གོང་ཁེར”ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ཡོད་པ་དང་།  

ད་དུང་མཛེས་ཤིང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཟོ་སྐྲུན་གི་བཀོད་པ་སྣ་མང་

ལན་པས“བཟོ་བཀོད་བཤམས་སོན་ཁང”ཞེས་པའི་

མིང་ཡང་ཡོད་པ་རེད།  ཝི་ཨེན་ནའི་

ལོ་གསར་བའི་རོལ་མོའི་འདུ་

ཚོགས་དེ་ད་ལྟ་རྒྱལ་སྤིའི་

རང ་བཞིན ་གི ་ རོལ ་

མོ འི ་ འ དུ ་ཚོ གས ་

ཆེན་མོར་གྱུར་ཡོད།  

གོང་ཁེར་ནང་རོལ་

གི་སི་ཏེ་ཧིན་ཆོས་ཁང་

ནི་ཝི་ཨེན་ན་གོང་ཁེར་

གི་མཚོན་རགས་སུ་གྱུར་པར་

མ་ཟད།  ཡོ་རོབ་གིང་གི་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བའི་ཀི་ཐིག་བཟོ་སྐྲུན་གི་ཁད་ཆོས་མངའ་བའི་ཨར་

ལས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད།   བཟོ་སྐྲུན་གི་བཀོད་པ་མཛེས་

ཤིང་པཱ་ལའོ་ཁི་བཟོ་སྐྲུན་ཁོད་ཆེས་ཁད་དུ་འཕགས་ཤིང་ཞིབ་ཚགས་

ཆེ་བ་དང་།  བརིད་ཉམས་ལན་པའི་ཝི་ཨེན་ན་རྒྱལ་ཁབ་གླུ་གར་ཁང་

ཡང་འདི་གར་འགིང་ངེར་གནས་ཤིང་། ཝི་ཨེན་ནའི་ཉམས་པ་མེད་

པའི་རོལ་དབངས་ཀྱི་འགྱུར་ཁུགས་ཁོད་མི་རྣམས་ཀྱི་མིག་གི་དགའ་

སོན་དུ་གྱུར་ཡོད་དོ༎

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

•སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན•



སབོ་མ་མང་ཆེ་ཤོས་ཤིག་གངས་རིག་ལ་སྐྲག་གིན་ཡདོ་ལ། གངས་རིག་

གེང་བའི་ཚེ་ན་སེམས་འཚབ་ནས། གངས་རིག་སྦྱང་བའི་སྤ་ོབ་ཉམས་འདུག 

དནོ་དངོས་སུ། གངས་རིག་སྦྱང་བར་ཡང་རིག་ཚན་གཞན་སྦྱངོ་བ་དང་འདྲ་

བར་ཆསོ་ཉིད་ངེས་ཅན་ཞིག་མངའ་བ་རེད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཆསོ་ཉིད་དེ་

བཙལ་ནས་རེད་ཅིང་ཆསོ་ཉིད་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཚེ། གཅིག་མཚུངས་སུ་

གངས་རིག་ཡག་པོ་ཞིག་སྦྱང་ཐུབ་པ་ཁོ་ཐག་ཡིན།

གཅགི  རང་གཞ་ིལགེས་པོ་ཞགི་གདིང་དགསོ།

གངས་རིག་ནི་མ་ལག་རང་བཞིན་དྲག་ཅིང་། སྔ་ཕིའི་ནང་དནོ་བར་

འབེལ་བ་དམ་པོ་ཡདོ་པའི་རིག་ཚན་ཞིག་ཡིན། སབོ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་གི་ཁིད་

གཞིའི་ནང་དནོ་ལ་ཆ་མཚོན་ན། སོྔན་གི་ནང་དནོ་ནི་ཕིས་ཀྱི་སབོ་སྦྱངོ་ལ་

ངེས་པར་དུ་མཁོ་བའི་རྨང་གཞི་ཡིན་པས། སོྔན་མ་དག་ལེགས་པོ་ཞིག་

སྦྱངས་མེད་ཚེ། རེས་སུ་སྦྱང་དགོས་པའི་ཤེས་བར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་སིད་པ་

སྨྲ་མི་དགོས་ཤིང་། གལ་ཏེ་ཁདོ་ཀྱིས་ཡར་སོྔན་གི་གངས་རིག་ལ་རྨང་གཞི་

བཏིང་བ་མ་ལེགས་ཚེ། ངེས་པར་དུ་དེ་སྔ་ཆད་ལྷག་ཤོར་ཡདོ་པའི་གཞི་རྩའི་

རྩིས་རྒྱག་སངས（དཔེར་ན་ཁ་རྩིས་དང་སྨྱུག་རྩིས）དང་གཞི་རྩའི་གོ་དནོ། 

གཞི་རྩའི་གངས་འབོར་གི་འབེལ་བ། གཞི་རྩའི་རིས་དབིབས་ཤེས་བ་སགོས་

ཁ་གསབ་བ་དགོས་པ་ལས། ད་དུང་ཆེས་གཞི་རྩའི་གངས་རིག་གི་བསམ་བླ་ོ

དང་གངས་རིག་གི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་པའི་རྩ་བའི་ཐབས་ཤེས་སོགས་

རྨང་གཞི་ཡིན་པས། ང་ཚོས་ཐོག་མར་མི་འདང་བའི་ཆ་དེ་གང་ཡིན་པ་ངེས་

དགོས་ཤིང་། དེ་ནས་ཁ་གཏད་རང་བཞིན་སསོ་ཁ་གསབ་བ་དགོས།

གཉིས། གཟབ་ནན་ངང་མཉན་དགསོ།

གངས་རིག་ནི་སྤི་མཚན་རང་བཞིན་གི་རིག་ཚན་ཞིག་སེ། བསམ་

གཞིག་རང་བཞིན་དང་གཏན་ཚིགས་རང་བཞིན་ཆེས་ཆེར་ལན་པས། སབོ་

ཁིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བསམ་པ་རྣལ་དུ་ཕབ་ནས་མཉན་དགོས་ཤིང་། དགེ་རྒན་

གི་ཁིད་གཞིའི་ནང་དནོ་དང་བསྟུན་ནས་བསམ་བླ་ོགཏོང་བ་དང་གནད་དནོ་

འདནོ་པ། འཕོྲས་དནོ་རྒྱ་བསྐེད་པ་བཅས་བ་ཤེས་དགོས། དེ་ཡང་དགེ་རྒན་

གི་སོབ་ཁིད་སྐབས་ཀྱི་ཁིད་བ་རེ་རེ་ཁིད་བ་རེས་མ་དབེ་ཞིབ་བེད་སྤད་ཀྱི་

རྨང་གཞི་ཡིན་ལ། ཁིད་བ་སོྔན་མ་སེམས་ལ་མ་ངེས་ཚེ། ཁིད་བ་རེས་མར་

དབེ་ཞིབ་དང་གསེད་འགལོ་བེད་པ་ལ་གནདོ་པ་སྐེལ་ངེས་ཡིན། དེའི་ཕིར། 

གཟབ་ནན་ངང་མཉན་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ།

གསུམ།  གནད་དོན་ཐག་གཅདོ་བེྱད་ཀ་ིཐབས་དང་བརྒྱུད་རམི་

ལ་མཐངོ་ཆནེ་བྱ་དགསོ།

གངས་རིག་ཤེས་བ་སྦྱངོ་བའི་ཚེ་ན། རྩིས་གཞི་བརྩི་བའི་མཇུག་འབས་

ལ་མཐོང་ཆེན་བ་དགོས་པ་ལས་གཞན། ད་དུང་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་བེད་

ཀྱི་ཐབས་དང་བརྒྱུད་རིམ་ལ་ལྷག་ཏུ་མཐོང་ཆེན་བ་དགོས། བརྩི་འབས་ལ་

མཐོང་ཆེན་བས་དྲགས་ཚེ། ལད་ཟསོ་དང་མཁེགས་སྐརོ་མཁེགས་འཛིན། ཞྭ་

དཔེ་ལྷམ་འགེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གྱུར་ནས། རྒྱུས་མེད་ཀྱི་རྩིས་གཞི་ཞིག་ལ་ཕྲད་

པའི་ཚེ་ན་ཅི་བ་གཏོལ་མེད་དུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན། རྩིས་གཞི་འགལོ་བའི་གོ་

རིམ་དང་ཐབས་བཀདོ་ལ་མཐོང་ཆེན་བེད་པའི་སབོ་མར་མཚོན་ན། བསམ་

གཞིག་ལ་ད་གཟོད་སྦྱངོ་བརར་ཐོབ་ནས་ལྷག་ཏུ་སྤང་པོ་རུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན།

བཞ།ི  འོས་འཚམས་ཀི་བསྐར་སོྦང་བྱ་དགསོ།

གངས་རིག་སྦྱངོ་བར་རྩིས་གཞི་བརྩི་བ་དང་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད། ཁུང་

ཙིས“བསབས་པ་བསྐར་དུ་སྦྱངོ་བ་གལ”དང“སྦྱངས་པ་གཤར་ན་གསར་བ་

བསྐེད”ཅེས་གསུངས་མྱངོ་བ་ལྟར། སོྔན་ཆད་སྦྱངས་མྱངོ་བའི་ཤེས་བར་དུས་

རྒྱུན་གཤར་སྦྱང་དང་དག་སྒིག་བས་ནས་སྔ་ཕིའི་རིམ་པ་ཡིད་ལ་འཇགས་

པར་བས་ན། ད་གཟོད་ཤེས་བ་གསར་བ་མུ་མཐུད་དུ་བསྡུ་ལེན་དང་རྒྱུས་ལནོ་

བ་ཐུབ་པ་ཡིན།

ལྔ།  དྲ་ིབ་དང་རང་ཉིད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་གདོན་ཐུབ་དགསོ།

བསབ་དེབ་སེང་གི་ཤེས་བ་དང་དགེ་རྒན་གིས་ཁིད་པ་གང་ཞིག་ཡིན་

རུང་། ང་ཚོས་སྙིང་རུས་ཆེར་བསྐེད་སསོ་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པའི་ལྟ་

ཚུལ་དང་དྲི་བ་གདནོ་དགོས། བླ་ོརིག་མི་སྐེན་པ་དང་བསམ་གཞིག་གཏོང་

བར་གོམས་མེད་པའི་སབོ་མས་ལས་འདི་བསྒྲུབ་དཀའ།

དྲུག  ཆསོ་ཉིད་འཚལོ་བར་མཁས་ཤིང་། ཕོགས་བསྡུས་དང་

རགིས་འདེད། གཅགི་ཤེས་ཀུན་གྲལོ་བྱ་ཤེས་དགསོ།

གཅིག་ཤེས་ཀུན་གོལ་སོས་

ཤེས་བ་གསར་རིང་གཉིས་ཟུང་དུ་

སྦྲེལ་བ་དང་།  མ་ལག་ཅན་དུ་བཏང་

སེ། ལེགས་པར་བསྒིགས་ནས་སྒམོ་གཞི་བཟོ་དགོས། འགྱུར་ལགོ་ག་འདྲ་

བྱུང་རུང་རྩ་བའི་གཏན་སལོ་དང་ཁ་མི་འབལ་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚོས་

གངས་རིག་ཤེས་བའི་མ་ལག་ཡདོ་ཚད་ཁོང་དུ་ཆུད་ཚེ། ང་ཚོར་ཕགོས་

བསྡུས་ཀྱི་རྩིས་གཞི་ཐག་གཅདོ་པའི་ཐབས་ཤེས་ལན་སངོ་བ་རེད།

བདུན། རྒྱུན་འཁྱངོས་ལྷདོ་མེད་བྱ་དགསོ།

“སྤ་ོསྣང་ནི་ཆེས་ལེགས་པའི་དགེ་རྒན་ཡིན”ཞེས་པ་བཞིན། གངས་

རིག་ལ་སྤ་ོསྣང་སྐེས་ཤིང་དེའི་རྒྱུན་བསྐང་དགོས་ན། ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ནི་

རྒྱུན་འཁངོས་ལྷདོ་མེད་བ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། གངས་རིག་སྦྱངོ་བའི་གོ་རིམ་དེ་ 

དཀའ་སྡུག་ཆེ་མདོ། འནོ་ཀྱང་ང་ཚོས་རྩིས་གཞི་དཀའ་མོའི་རིགས་བརྩིས་

ཐུབ་སངོ་བའི་སྐབས་སུ། རང་རླམོ་དང་རྒྱལ་ཁའི་སྣང་བ་དེ་ནི་རང་ཁོ་ནས་

མ་གཏོགས་སུ་ཞིག་གིས་རགོས་ནུས། གལ་ཏེ་ཁདོ་ཀྱིས་འདི་ལྟར་རྒྱུན་

འཁངོས་ལྷདོ་མེད་བ་ཐུབ་ཚེ། ཁདོ་རང་གངས་རིག་ལ་སྤ་ོསྣང་སྐེ་བར་གདནོ་

མི་ཟའ།ོ །

བརྒྱད།  ཅ་ིནུས་ཀིས་སབོ་ཚན་སནོ་སོྦང་བྱ་དགསོ།

སོྔན་སྦྱངོ་བས་པའི་ཕན་ནུས་ནི་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡིན། 

དགུ། རང་ལ་འཁིད་མཁན་གི་དག་ེརྒན་ལ་དགའ་དགསོ།

ཁོད་རང་ཆེས་སུན་བཞིན་པའི་དགེ་རྒན་ནི་དོན་དུ་ཆེས་ནན་ཏན་གི་

དགེ་རྒན་ཡིན་ཤས་ཆེ། དགེ་རྒན་ལ་སུན་བཞིན་པ་དེས་ཁདོ་ཀྱིས་རིག་ཚན་

དེ་དརོ་འདུག་པ་ཤེས་ཐུབ། དེ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་གི་གདམ་གསེས་ཤིག་སེ། དགེ་

རྒན་གི་བཟང་ཆ་མཐོང་དགོས་པ་ལས་ཞན་ཆའི་ཕགོས་སྣང་མེད་དུ་འཇོག་

འསོ། དགེ་རྒན་ལ་དུས་རྒྱུན་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་སེམས་གཏམ་གེང་ནས་

འབེལ་འདྲིས་བཟང་བོ་བས་ཚེ། གངས་རིག་སབོ་ཁིད་ཀྱི་སྐབས་སུའང་

སེམས་ཁམས་རང་བཞིན་དུ་བཟང་ངེས་ལ། སྐབས་དེར་ཁདོ་ཀྱི་གངས་རིག་

གི་རྒྱུགས་འབས་ཀྱང་ཇེ་མཐོར་འག་ོསིད།

བཅུ། སོབ་སོྦང་ཚན་ཆུང་ཞགི་ར་འཛུགས་བྱ་དགསོ།

སོབ་གོགས་གཉིས་ནས་གསུམ་རྩ་འཛུགས་སོས་མཉམ་དུ་སོབ་སྦྱོང་

བས་ཏེ་མཉམ་པོར་མཐོར་འདེགས་ཡངོ་བར་བ་དགོས།

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་ཀསོ་ནན་རངོ་མི་རིགས་

ཆ་ཚང་སབོ་ཆུང་དང་པོ། 

•ལྷ་སྐབས་རྒྱལ•

སེམས་གཏམ་རོམ་སྒིག་པ་ལགས། 

ང་རང་ཀད་པ་འགུལ་རྒྱུར་མི་དགའ་བས་ལས་བ་འབི་སྐབས། གནད་དོན་ཅུང་ཙམ་ལ་ཕྲད་ཚེ། འདང་བརྒྱག་

རྒྱུར་སྒིད་ལུག་བས་ནས་མྱུར་དུ་རང་གི་སོབ་གོགས་ལ་དྲིས་པ་ཡིན།  དེ་བས་སོབ་སྦྱོང་གི་རྒྱུགས་འབས་དེ་འདྲའི་

བཟང་རྒྱུ་མེད།  སེམས་གཏམ་རྩོམ་སྒིག་པ་ལགས།  ངས་ཇི་ལྟར་བས་ན་ད་གཟོད་སྐོན་དེ་བསྒྱུར་ཐུབ། 

                              ཞེས་གཡུ་ལུང་སོབ་ཆུང་གི་སོབ་མ་འབྲུག་བྱམས་ནས། 

སོབ་གྲོགས་འབྲུག་བྱམས་ལགས། 

ང་ཚོས་གནས་སྐབས་སུ་སོབ་སྦྱོང་གི་གནོན་ཤུགས་དེ་ལོགས་སུ་བསྐྱུར་ནས་ལུས་རྩལ་འཁབ་སོན་ཐེངས་

ཤིག་ལ་བལྟ་རུ་འགོ་རྒྱུ་བ།  

ལྟོས་དང་།  རྩལ་སྦྱོང་ལུས་རྩལ་པ་རྣམས་བདེ་ལྕག་འཁྱུག་པོ་ཡིན་པས། ལག་པར་བརེན་ནས་སྔུན་དུ་

འཁོར་བ་དང་རེས་སུ་མགོ་རིང་འཁོར་བ། བསྟུད་འཁོར་ཏུའུ360སོགས་སེག་ཉམས་ལན་པའི་འཁོར་སངས་

སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ལྟད་མོ་པ་རྣམས་ཧ་ལས་སུ་འཇུག་སིད། འཁོར་སངས་འདི་རིགས་དེ་འདྲའི་བདེ་ལྕག་འཁྱུག་

པོ་ཞིག་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ལྷན་སྐེས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ལུས་རྩལ་པ་རྣམས་ལོ་

བཞི་ལྔར་སོན་ཙམ་ནས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྦྱོང་བརར་བས་སབས། ད་གཟོད་ཧ་ཅང་སེག་ཉམས་ལན་པའི་

དེང་གི་འཁོར་སངས་འདི་རིགས་བྱུང་བ་རེད། 

ཁོད་ཀྱིས་ཨེ་ཤེས། ང་ཚོའི་ཀད་པ་དང་ལུས་སེང་གི་ཤ་རྒོད་གཉིས་འདྲ་

མཚུངས་ཡིན་ཏེ། མཚམས་མི་ཆད་པར་སྦྱོང་བརར་བས་ན།  ད་གཟོད་སྔར་

བས་ཀྱང་སོབས་ཅན་དུ་གྱུར་ཏེ། ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེར་སྣེ་འཛིང་ཅན་གི་

གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བ་ཐུབ།          

ཨ་རིའི་ཀད་ཚན་རིག་པ་བ་ཞིག་གིས“ང་ཚོས་ཧ་ལས་པའི་ངང་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། མི་ཞིག་གིས་ཀད་

པ་བཀོལ་ནས་དཀའ་གནད་ཅིག་ཐག་གཅོད་བེད་སྐབས། ཀད་པའི་ཕྲ་ཕུང་སྡོང་དབིབས་ལྟར་གསར་དུ་སྐེ་སིད་

པས།  དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་བར་གི་རེག་བེད་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བ་དང་།  སྡོང་བོའི་ཡལ་ག་ལྟ་བུའི་རེག་བེད་ཇི་ལྟར་ཇེ་

མང་དུ་སོང་ན། མི་ནི་དེ་ལྟར་བློ་རིག་གྲུང་བོར་འགྱུར་སིད”ཟེར།

ཁོད་རང་བློ་རིག་གྲུང་བོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་འདོད་ན།  ཀད་པར་སྦྱོང་བརར་བ་རྒྱུ་དང་ཀད་པ་འགུལ་ཤེས་བ་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེ།  འོ་ན་ཇི་ལྟར་སྦྱོང་བརར་བ་དགོས་ཤེ་ན།  རྒྱུན་ལན་གི་བ་བ་ཙག་ཙིག་ལས་མགོ་བརྩམ་དགོས་

སབས།  སེམས་གཏམ་རྩོམ་སྒིག་པས་ཁོད་ལ་ཐབས་ཤེས་ཆུང་ཆུང་གསུམ་ཁིད་ཆོག་སེ།  གཅིག དྲིས་ལན་བཙལ་

རྒྱུར་མི་བེལ་བར་གནད་དོན་མང་ཙམ་གདོན་དགོས།  བརན་འཕྲིན་ལ་བདེ་མོ་འཇོག་པ་དང་།  དཔེ་ཆར་གོགས་པོ་

བསྒིག་དགོས། བརན་འཕྲིན་ལ་ལྟ་བ་ནི་གཞན་དབང་གིས་མིག་མདུན་གི་པར་རིས་དང་ལེན་བེད་པ་དེ་ཡིན་ལ།  

དཔེ་ཆ་ཀོག་པ་ནི་དེ་དང་མི་མཚུངས་པར་ཀོག་ཞོར་དང་བསམ་གཞིག་གཏོང་ཞོར་བ་དགོས། བློ་རྩེ་གཅིག་སྒིམ་

གིས་རང་ཉིད་སྤོ་བའི་བ་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་པ་སེ། དཔེར་ན།  རི་མོ་འབི་བ་དང་རྩེད་ཆས་སྒིག་པ།  འཇིམ་བཟོ་ལས་པ་

སོགས་དང་།  དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་འགོ་བ།  དངོས་མང་བཤམས་སོན་ཁང་དུ་སོང་ནས་རྒྱུ་ཆ་འཚོལ་བ།  རང་བྱུང་

ཁམས་ཆེན་པོའི་ཕང་བར་སོང་ནས་རོག་ཞིབ་དང་ཤེས་རོགས་བས་ཏེ“ཆེད་མཁས་པ་ཆུང་ཆུང”ཞིག་བ་དགོས། 

གལ་ཏེ་ཁོད་ཀྱིས་འདི་ལྟར་རྒྱུན་འཁོངས་བས་ན།  ཀད་པར་རོགས་རམ་བས་ཏེ་བེད་ནུས་ལན་པའི་སྦྱོང་བརར་

འཐོབ་སིད་ལ།  ཀད་པས་ཀྱང་ཁོའི“སྤང་གྲུང”བེད་སྤད་ནས་ཁོད་ལ་དྲིན་ལན་གཞལ་སིད།

                                                       ཞེས་སེམས་གཏམ་རོམ་སྒིག་པ་ནས། 



དབུགས་འོག་ཉི་འོད་རྒྱལ་དར་གི་དར་ཤིང་ཡོངས་ལ་ཕོག་ཀྱང་། སོབ་མ་རེ་འགའ་ཙམ་ལས་མིག་ལམ་དུ་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག་པས། ངས་ད་གཟོད་དེ་

རིང་ནི་གཟའ་ཉི་མ་ཡིན་པ་དྲན་བྱུང་། གཉིད་ལ་དགའ་བའི་སོབ་མ་སྒིད་ལུག་ཅན་དག་ལ་མཚོན་ན་དེ་རིང་ནི་ཐོབ་པར་དཀའ་བའི་ཞོགས་ཉལ་གི་

དུས་ཚོད་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་ང་ལ་མཚོན་ན་དེ་རིང་ནི་རྒྱུན་ལན་ལས་ལྷག་པའི་ཞོགས་པའི་དཔེ་ཀོག་གི་དུས་ཚོད་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་

ནི་དྭངས་གཙང་གི་མཁའ་དབུགས་ཁོད་འཕུར་ལིང་བེད་བཞིན་པའི་བིའུ་ཆུང་ཚོས་རོགས་ངེས་ཡིན། 

དེ་ལྟར། དབར་གི་ལང་ཚོས་རྒན་ལགས་ཀྱི་བཀའ་སོབ་བཞིན་ང་ཚོའི་མདུན་སྐོད་ཀྱི་ལམ་བུ་གསལ་བར་བས་ཤིང་། ཨ་མའི་བམས་སྐོང་བཞིན་

བརྩེ་བའི་ཕག་ཟུང་གིས་ང་ཚོའི་མགོ་ལ་བིལ་བིལ་གནང་ཞོར་རི་ཀླུང་ཀུན་ལ་སྔོ་ལྗང་གི་གོས་བཟང་བཀླུབས་ཏེ། ཚེ་སོག་ཀུན་གི་མཛེས་སྡུག་རྣམ་པར་

བཀྲ་བར་བས། དབར་དུས་ནི་ལྷད་མེད་ཀྱི་ནམ་ཟ་ཞིག་རེད་ལ། དབར་དུས་ནི་རྩྭ་རྩི་ཤིང་དང་ལྗོན་ཤིང་མེ་ཏོག་སོགས་ཀྱི་མ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ང་རང་

ཁེད་ལ་མི་དགའ་ཅི་ལ་སིད། 

དུས་བཞིའི་འཁོར་ལོ་བར་མེད་དུ་འཁོར་ནས་ད་ཡང་དུས་

བཞི་ལས་ཆེས་སྐིད་པའི་དབར་ཁ་སེབས་སོང་། 

ངའི་རྣ་ལམ་དུ་དཔྱིད་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་ལས་ལབ་འགྱུར་གིས་

མཛེས་ཤིང་དགུན་གི་གང་ངར་མཐར་སོྤད་གཏོང་བའི་དབར་གི་

འབོད་སྒ་རྒྱུ་འོངས་པས། ང་ལ་བཤད་མི་ཤེས་པའི་

དགའ་ཚོར་ཞིག་དབང་མེད་དུ་སྐེས་

ནས་ལུས་ཡོངས་དྲོད་ཚད་རན་

པའི་དྭངས་གཙང་གི ་ཆུ་བོའི ་

ནང་ཞུགས་པ་དང་འདྲ་བར་

དགའ་བདེས་ཁབ། སྦྲང་ཆར་ཟིམ་

ཟིམ་ངང་ཐེངས་འགར་བབས་པ་དང་

ཆབས་ཅིག  དབར་ཕ་མ་འདྲ་བོ་དལ་གིས་ང་

ཚོའི་གམ་དུ་སེབས་ནས། ང་ཚོ་ལ་དྲོད་འཇམ་གི་ཉི་འོད་དང་སྔོ་

ལྗང་གི་ལོ་མ། མཚར་སྡུག་གི་མེ་ཏོག་བཅས་ལེགས་སྐེས་སུ་གནང་

བྱུང་།

དྭངས་གཙང་གི་མཁའ་དབུགས་དང་བ་བིའུ་ཡི་གསུང་སྙན་

སྒོག་པའི་ཞིང་ཁམས་འདིར། སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་ཡང་དུས་ཚོད་

འཕོྲ་བརླག་ཏུ་གཏོང་མི་འདོད་པས་ང་རང་སྔ་མོ་ནས་ཡར་ལངས་

ཏེ། གཅེས་སུ་འོས་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་གི་སོབ་དེབ་དེ་སྔས་མགོའི་

འོག་ནས་ཕིར་ཕྱུང་སེ་སྤོ་སྣང་རུམ་གང་ཁེར་ནས་སོབ་གྲྭའི་རྐང་

རྩེད་ཐང་དུ་དཔེ་ཀོག་བེད་པར་ཕིན་པ་ཡིན། ངས་དྭངས་གཙང་གི་

མཁའ་དབུགས་རྔུབ་ཞོར《ལེགས་བཤད་ལྗོན་པའི་དབང་བོ》

ཐེངས་གཅིག་ལ་བློ་འདོན་བས་པ་ཡིན། རྣ་

བར་སྙན་པའི་བིའུ་ཆུང་ཚོའི་གསུང་སྐད་

དེ་དག་གིས་ང་ཡི་བོླ་འདོན་ལ་རྒྱབ་

ལྗོངས་ཀྱི་རོལ་མོ་དཀོྲལ་བ་ལྟར་དུ་

སྣང་བས། འདི་ནི་རྔམ་བརིད་ལན་

པའི་སྙན་ངག་གེར་འདོན་གི་བེད་

སོ་ཞིག་སེལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་ཨ་ན་

མ་ན་རེད། དེ་ལྟར་མུ་མཐུད་ནས《སོབ་ཆུང་

བིས་པ་དག་ཡིག》དཔེ་ཀོག་བས་པ་དང་འབེལ་མཚར་སྡུག་བཀྲ་

བའི་ཞོགས་པའི་ཉི་ཟེར་དང་པོ་སོབ་གྲྭའི་རྒྱལ་དར་གི་རྩེ་ལ་ཕོག་

སོང་། སྐབས་འདིའི་སོབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ནི་སུ་དང་གང་གིས་

བསྐྲུན་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བྱུང་གི་གར་སེགས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་

ཀུན་ནས་མཚུངས། 

ཞོགས་པ་ཞིག་གི ་སྤོ ་སྣང་དང་དྭངས་གཙང་གི ་མཁའ་

ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན།  

•རྟ་རོ•
པར་ལེན་མཁན།

•ཀུན་བཟང•
ཨང895པ།

ངའི་སེམས་ནང་གི་སོབ་གོགས་བཟང་བོ་ནི་ང་ཚོའི་འཛིན་གྲྭའི་ཕུལ་བྱུང་

སོབ་མ་ཀླུ་མོ་སྒོལ་མ་ཡིན། ཁོ་མོ་ནམ་རྒྱུན་སོབ་སྦྱོང་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ཆེ་ཞིང་། ཁོ་

མོས་བློ་རྒྱུགས་དང་། རྩོམ་ཡིག་འགན་སྡུར། སོབ་ཁུལ་གི་གཅིག་གྱུར་རྒྱུགས་ལེན་

སོགས་ཀྱི་ཁོད་ཐེངས་མང་བོར་བ་དགའ་བླངས་ཏེ་ང་ཚོའི་འཛིན་གྲྭར་ཕུལ་བྱུང་གི་

མཚན་སྙན་བསྩལ་མྱོང་།

སོབ་གོགས་ཀླུ་མོ་སྒོལ་མ་དུས་རྒྱུན་དགེ་རྒན་ལ་བརྩི་བཀུར་ཆེ་བ་ལས།  སོབ་

གོགས་ཚང་མར་མཐུན་སྒིལ་བེད་པར་ཡང་དགའ། མོ་ལ་ཁོམ་ལོང་ཏོག་ཙམ་ཡོད་

ཚེ་ནམ་རྒྱུན་སོབ་སྦྱོང་ལ་ཞན་པའི་སོབ་གོགས་རྣམས་ལ་ཟུར་ཁིད་བེད་པ་དང་། 

ལས་བ་འབི་ཤེས་ཀྱིན་མེད་པའི་སོབ་གོགས་དག་ལ་དཀའ་གནད་སེལ་རོགས་བེད་

བཞིན་ཡོད་པས། ཁོ་མོ་ནི་ང་ཚོའི་སོབ་སྦྱོང་གི་འཚོ་བའི་ཁོད་ཀྱི་དགེ་རྒན་གཉིས་

པ་ལྟ་བུ་ཡིན། ངའི་སྐད་ཡིག་གི་ཆུ་ཚད་དེ་འདྲ་མི་བཟང་བས། ཁོ་མོས་ངའི་ཚིག་

གྲུབ་བཟོ་བའི་ཐད་ལའང་རོགས་རམ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བས་མྱོང་།

ཀླུ་མོ་སྒོལ་མ་ནི་ང་ཚོའི་དགེ་རྒན་བླ་མའི་སེམས་ནང་གི་ནོར་བུ་གཅིག་པུ་

ཡིན། ཁོ་མོས་ཐེངས་དུ་མར་སོབ་ཁུལ་གི་བློ་རྒྱུགས་འགན་སྡུར་ཁོད་ཨང་དང་པོ་

བླངས་ཤིང་།  རོང་ཡོངས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་གི་བློ་རྒྱུགས་འགན་སྡུར་ཁོད་དུའང་བ་

དགའ་ཨང་གསུམ་པ་བླངས་མྱོང་། ལྷག་པར་དུ་ཁོ་མོས་ནམ་རྒྱུན་རང་ཉིད་ཀྱི་

གཙང་སྦྲ་ལ་དོ་སྣང་བས་ཏེ་ངོ་གདོང་དང་ལྭ་བ་གལ་དག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ང་ཚོའི་

འཛིན་གྲྭ་སྤིའི་སྒིག་ལམ་དང་གཙང་སྦྲའི་ཐད་ལའང་དུས་རྒྱུན་སེམས་ཁུར་བེད་

མཁན་ཞིག་ཡིན། སོབ་ཁང་མཛེས་བཟོ་དང་གཙང་དག་འཕྲོད་བསེན་སོགས་བ་བ་

ཆེ་མ་ཆུང་གསུམ་ཀུན་གི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ནུས་ཤུགས་འབུལ་གིན་ཡོད། 

སོབ་གོགས་སུ་ཞིག་ལས་རེས་པ་ཡིན་དུས། སོབ་ཁང་གི་གཙང་སྦྲ་དང་འཛིན་གྲྭའི་

དངོས་ཟོང་ལ་དོ་དམ་བས་མེད་ཚེ་ཁོ་མོས་དེ་ལ་རོགས་རམ་དང་དུས་ལྟར་སྐོན་

བརོད་བེད་ངེས་ཡིན། 

ང་ཚོ་ནི་ལོ་ངོ་བདུན་ལྷག་རིང་གི་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་གི་སོབ་གོགས་ཡིན་པས། 

ང་རང་ཁོ་མོའི་ལྷད་མེད་ཀྱི་རང་གཤིས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སེ།  སོབ་སྔོན་

འཛིན་གྲྭ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སོབ་གོགས་སུ་ལའང་ཁ་རོྩད་ཙམ་ཡང་བས་མ་མྱོང་།  

དེ་བས་ཁོ་མོ་ནི་ངའི་སེམས་ནས་ནམ་ཡང་ཡིད་སོན་བེད་སའི་སོབ་གོགས་བཟང་

བོ་དེ་ཡིན།

 བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་མལ་གོ་གུང་དཀར་རོང་རྩ་ཞོལ་ཤང་ལྟེ་བའི་སོབ་ཆུང་། 

•བསྟན་འཛིན་མིག་དམར• 

ང་ནི་མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་བ་མདོ་བཅའ་སྡོད་སོབ་

ཆུང་གི་སོབ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། མིང་ལ་བསོད་སྒོལ་ཟེར། ང་རང་ལ་དགེ་

རྒན་མང་བོ་ཞིག་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་ངས་ཆེས་གུས་ཤིང་བཀུར་བའི་

དགེ་རྒན་ནི་རྒན་དཔལ་ལྷ་ཡིན།

ཁོང་གི་བཞིན་མདངས་ནག་ལ། མིག་གཉིས་ལ་ཆ་ག་མེད། བལྟས་

པ་ཙམ་གིས་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལྟར་སྣང་མོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་ནི་ང་

ཚོའི་སེམས་སུ་དྲོད་འཇམ་གི་ཉི་མ་དང་མུན་ཁོད་ཀྱི་སྒོན་མེ་ཞིག་དང་

ཀུན་ནས་མཚུངས། དགེ་རྒན་དཔལ་ལྷ་ལགས། ཁེད་ནི་ར་རི་དང་བག་

རིའི་ངོས་སུ་བརན་བརླིང་ངང་སྐེས་པའི་གསོམ་སྡོང་དང་། གངས་རིའི་

གསེབ་ན་རྣམ་པར་བཞད་པའི་མེ་ཏོག་གངས་ལྷ་ཇི་བཞིན་ང་ཚོའི་སོབ་

གོགས་ཡོངས་ཀྱི་སེམས་ཁོང་གི་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཡིན།

དགེ་རྒན་ཁེད་ལ་མི་འདོད་པའི་ན་ཚ་དང་མི་དགོས་པའི་བ་བའི་

བར་ཆད་ཅི་བྱུང་རུང་། ནམ་ཡང་དཔའ་ངར་ཞུམ་མེད་ངང་རྩྭ་ཐང་གི་

ལྗང་མདོག་སྲུང་བའི་རྩྭ་རྐང་གཅིག་དང་འདྲ་བར། སན་ཁང་དུ་ཞག་

སྡོད་ནད་བཅོས་མི་བེད་པར་སན་ཙམ་འཐུང་བའི་སབས་བདེའི་ནད་

བཅོས་ལ་བརེན་ནས། སོབ་མར་སོབ་ཁིད་བེད་པའི་བ་བ་ལ་འགོར་

འགངས་ལྷོད་གཡེང་ཞིག་གཏན་

ནས་བས་མ་མྱོང་།

དགེ་རྒན་ལགས། ཁེད་ཀྱི་

རྐང་ལག་དེ་འདྲའི་བདེ་མོ་ཞིག་མིན་པར་གོལ་མ་ལིང་གིས་གསེག་ཙམ་

གསེག་ཙམ་བས་ནས་གཞུང་ལས་ཁང་དང་སོབ་ཁང་། ཉལ་ཁང་བར་དུ་

འགོ་བའི་རྣམ་པ་དེར་བལྟས་ན་ངོ་མ་སེམས་ནས་བཟོད་དཀའ་བ་ཞིག་

རེད་ཨང་། ཚ་བའི་གདུང་བ་མེ་ལྕེ་ལྟར་འབར་བའི་དབར་དུས་དང་། 

གང་ངར་བུ་ཡུག་འཚུབ་པའི་དགུན་གཞུང་ལའང་ངལ་དུབ་དང་སུན་

སྣང་གི་ཉམས་འགྱུར་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར། ནམ་རྒྱུན་སོབ་ཁང་དུ་ང་

ཚོ་དང་ལྷན་དུ་སྡོད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ནི་མི་སེམས་འགུལ་བའི་འཚོ་བའི་

བརན་རིས་རེ་རེ་ཡིན།

དགེ་རྒན་དཔལ་ལྷ་ལགས། ཁེད་ཀྱི་མཛུབ་སོན་ལ་བརེན་ནས་ངས་

ཚིག་གྲུབ་བཟོ་བའི་ཤེས་བ་གང་འཚམ་རེ་གསོག་ཐུབ་ཡོད་ལ། ཚིག་ལ་

རྒྱན་འདོགས་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དང་། ད་རུང་རང་གི་འཆར་སོ་ཡི་གེའི་

ལམ་ནས་མཚོན་པའི་བེད་ནུས་རེ་ཡང་རྒྱུད་ལ་འབོར་ཡོད། ཁེད་ཀྱིས་

བདག་གི་ལས་བའི་ཁོད་ཀྱི་ཚིག་ཉོག་དང་ཡིག་ནོར། བེད་འབེལ། ཐ་ན་

ཡིག་གཟུགས། དག་ཆ་སོགས་ལ་གཟབ་ནན་ངང་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་

པས། ད་ལྟ་ངའི་བོད་ཡིག་གི་རྨང་གཞི་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་ཡོད་པ་མངོན་

གསལ་རེད།

དགེ་རྒན་ལགས། ཁེད་ཀྱི་རང་དནོ་བསྐྱུར་ནས་གཞན་ཕན་གི་ལས་

ལ་བརོྩན་པའི་བ་སྤདོ་དང་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙིང་སབོས། གཡ་ོཟལོ་བལ་

བའི་རང་གཤིས་སགོས་ནི་ནམ་ཡང་གུས་ཆུང་སབོ་བུ་ངས་སབོ་སྦྱངོ་བེད་

ས་དང་མིག་དཔེ་ལྟ་ས་ཡིན། དགེ་རྒན་ལགས། ཁེད་ཀྱི་སྐུ་ལུས་མི་འགྱུར་

རི་རྒྱལ་བཞིན་དུ་བརན་པོར་བཞུགས་པའི་སནོ་ལམ་སྙིང་ནས་འདེབས།

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

ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།   

•བསོད་ནམས་སྒོལ་མ•（ཆེ） 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རོང་སད་པ་ཁྱུང་བོ་སོབ་གྲྭའི་ལོ་རིམ་དྲུག་པ།

•ཏིང་འཛིན་མཚ•ོ


