
སྦྲ་ནག་ནི་སང་པ་བོད་པའི་ཆེས་ཐོག་མའི་སོ་སོྐད་སོྡད་ཁང་སེ། 

སྦྲ་ནག་ལ་མི་རིགས་རང་གི་ཐུན་མིན་གི་ཁད་ཆོས་ལན་པར་མ་ཟད། 

དེས་བོད་རང་གི་ཁད་འཕགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱང་མཚོན་ཐུབ།

སྦྲ་ནག་ནི་བོད་སྔ་རབས་ཀྱི་དུས་ནས་བཟུང་། བོད་འབོག་མང་

ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ ་བ་དང་བལ་མ་མྱོང་བའི ་འཚོ ་རེན་གི ་རྒྱུ་ཆ་གལ་

ཆེན་ཞིག་དང་། བོད་འབོག་མི་དམངས་ཀྱི་བློ་གོས་ལས་བྱུང་བའི་

བཟོ་བཀོད་བླ་མེད་ཅིག་ཡིན།   དེ་ནི་མཐོ་སང་གི་གྲུ་གཟིངས་ཏེ་

ནོར་གནག་གི་རྩིད་པ་རྒྱུ་བས་ཐོག ལག་བཟོའི་སྒྱུ་རྩལ་དང་འབེལ་

བའི་མ་ལག་གང་མང་ཞིག་གི་མཐུན་སྡེབ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན།

བོད་རིགས་ངལ་རོྩལ་མི ་དམངས་ཀྱིས་ནོར་གནག་གི་རྩིད་པ་

དུས་ལྟར་བེགས་ནས་ཐགས་སུ་བཏགས་པ་ལ་བརེན། མགོ་སྦྲ་སྨུག་

པོ་འཁོབས་ཆེ་བ་དང་སྤུས་བཟང་བ་འདི་བྱུང་བ་རེད། ནོར་གནག་

གི་རྩིད་པ་གིམ་པོར་བརྒྱུས་ཚེ། ཙག་རླུང་དང་ཆར་ཆུ་འགོག་ནུས་

པས། སྦྲ་ནག་ལ་དུས་བཞིའི་གདོང་འདེགས་ནུས་པའི་བླ་མེད་ཀྱི་

ཡོན་ཏན་མངའ།

སྦྲ་ནག་ལ་ངོ་ཐིག་དང་ནང་ཀ ཟུང་བ། ཁ་ཚུབ། སོ་ཆོན། ཀྱི་

ཆོན། ཆོན་ཐག ཆོན་ཀ  ས་འཇུ། ཧག་རྭ། ཆུ་དར། སྦར་ལག རྣུ་ཐིག 

རྣུ་ཀ  སལ་ཤིང་། ཕུགས་ཆོན། ཀྱི་ཆེན། ཀྱི་ཆུང་། ཕུགས་ཚུབ། ཞོལ་

ཐིག་དང་ཕུར་བ་སོགས་ཡོད་ལ།  དེ་དག་རེ་རེ་ལ་རང་རང་གི་ཁད་

ཆོས་དང་ནུས་པ་རེ་ཡོད་དོ། །

ཀ་ར་དང་ཆོན་ཐག་ནི་སྦྲ་ནག་བརན་པོར་འགེང་བར་བེད་པ་

ལ་ནུས་པ་ཆེས་ཆེར་འདོན་པའི་ཡོ་བད་ཅིག་ཡིན། ཆོན་ཐག་ལ་

རིང་ཐུང་གི་ཆ་ནས་ཆོན་རིང་དང་ཆོན་འབིང་། ཆོན་ཐུང་བཅས་

ཡོད། དེ་ཡང་སྦྲ་སོ་རུ་ཡོད་པ་ལ་སོ་ཆོན་དང་།  ཕུགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་

ཕུགས་ཆོན་ཞེས་གནས་ཀྱི ་བཀོད་སངས་ལྟར་མིང་འདོགས་ཚུལ་

ཡོད།

སྦྲའི་ཟུར་བཞིའི ་འདབ་མ་དེ ་

ཕོགས་བཞིར་གདག་དགོས་ཤིང་ ། 

དེ ་འདོགས་པ་ལ་ཕུར་བ་ཆེ ་ཞིང་

བརན་པ་རེ་དགོས་ལ། དེར་གྲུ་ཕུར་ཞེས་འབོད། མཐའ་བཞིར་ཞོལ་

ཐིག་གིས་ས་ལ་ཕུར་བ་ཆུང་བ་རེ་བཏགས་ཡོད། ཀྱི་ཆེན་གཉིས་ཀའི་

མཚམས་སུ་སྦར་ལག་མང་བོས་བཟུང་ཡོད་ལ།  སྦར་ལག་རེ་རེའི་

སྣེ་མོ་ཡང་ཆོན་ཐག་རེ་རེར་མཐུད་ཡོད།  

གཞན་ཡང་ཕུགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་ཕུགས་ཚུབ་དང་། དེར་མཐུད་

དཀར་ཁུང་གི་ནུས་པ་འདོན་པའི་ཁ་ཚུབ་ཡོད། ཁ་ཚུབ་ནི་ཉིན་

དཀར་དང་ནམ་ཟ་དྭངས་དུས་ཕེ་ནས་འོད་འདྲེན་པ་དང་། ཆར་

རླུང་དང་ཁ་བ་འབབ་དུས་ཁ་བརྒྱབ་ནས་དྲོད་སོང་བེད་ཡིན། ཁ་

ཚུབ་ཀྱི་མཚམས་སུ་སྦྲ་ནག་ནི་ལྷུ་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་ཕེ་ཡོད་ལ། ལྷུ་

ཆེན་གཉིས་འབེལ་བེད་དུ་ཟུང་བ་མང་བོ་ཆ་རུ་དང་ཨ་ལོང་གིས་

བསྡེབས་ནས་དམ་པོར་བཏགས་ཡོད།      

གོང་གི་རྒྱུ་ཆ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་རམ་འདེགས་སོས་སྦྲའི་ཕོགས་

བཞི་ནས་ཕི་ནང་ཀ་རས་ཆོན་ཐག་བཏེགས་པ་དང་། ཕུར་བའི་ས་

འདོགས། ཕི་ཐིག་ནང་ཐིག་གི་འཐེན་ནུས་ལ་བརེན་ནས་ཡར་

འདེགས་པ་དང་། བརན་པོར་འགེང་ནུས་སོ། །

སྦྲ་ནག་གི་ནང་གི་བཟོ་བཀོད་ཐད། དཀྱིལ་ཀ་དང་བང་ཁ། ཐབ་

ཀ་བཅས་དཀྱིལ་སྙིང་གཞིར་བཟུང་ནས་གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་ཕེ་

ཡོད་ལ། གཡས་ཕོགས་ནི་མཆོད་རས་དང་ཐང་ག་བཤམ་ས་དང་། སྐུ་

བསོད་ཅན་གི་རྒན་རབས་དང་། མགོན་པོ། བཟའ་དཔོན་སོགས་

སྐེས་པ་རྣམས་འདུག་ས་དང་། གཡོན་སར་ཁིམ་གི་སོྣད་ཅ་ལག་དང་། 

མ་སྲུ་ཚོའི་རྒྱུན་བཀོལ་གི་དངོས་རས་འཇོག་ས་ཡིན་ཞིང་། གཙོ་ཆེ་

འཛམ་གིང་སེང་དུ་བ་རིགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་སེ། དཔེར་ན། དབིབས་དང་ཁ་དོག་མི་

འདྲ་བ་དང་། ཆེ་ཆུང་དང་འཕུར་སངས་མི་འདྲ་བ། གསུང་སྐད་དང་འཚོ་གནས་མི་འདྲ་བ། དེ་མིན་འཚོ་

བའི་གོམས་གཤིས་མི་འདྲ་བ་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་། དེ་དག་ལས་ང་རང་ཆེས་དགའ་བ་ནི་ཁྲུང་ཁྲུང་

དཀར་མོ་དང་ཆུ་སྐར་གཉིས་ཡིན།

ད་ལོའི་དབར་གནང་གི་སྐབས་སུ། ཨ་ཕས་ང་རང་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་དང་ཆུ་སྐར་ལ་དགའ་བ་ཤེས་

ནས། ཆེད་དུ་རླངས་འཁོར་བསོྐར་ནས་མཚོ་སོྔན་པོའི་བ་གིང་དུ་ལྟ་སོྐར་ལ་སོང་བ་ཡིན། དུས་ཚོད་འགར་

ཀྱག་ཀྱོག་གི་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་མཐར། ང་ཚོ་གཞི་ནས་མཚོ་སོྔན་པོའི་འགམ་དུ་སེབས། ཉིན་མོ་དེར་

གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་བཟང་བས། མཚོ་སོྔན་པོ་ནི་གནམ་སོྔན་པོ་ཐང་ལ་ལྷུང་བ་དང་འདྲ་བར་ཡངས་ཤིང་

རྒྱ་ཆེ་ལ། གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་དང་འདྲ་བར་དྭངས་ཤིང་གསལ་བས། ཧ་ཅང་མཛེས་

སྡུག་ལན་པ་ཞིག་རེད།

ང་རང་མཚོ་སོྔན་པོའི་བ་གིང་སེ། མཚེར་བ་རིའི་ཉེ་སར་སོང་བ་ན། 

ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་དག་མཁའ་རུ་འཕུར་བ་དང་། ཆུ་སྐར་གི་

ཚོགས་ཆུ་ནང་དུ་རྐྱལ་བ་མཐོང་བར་མ་ཟད། མིང་ཤེས་པ་

དང་མི་ཤེས་པའི་བ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ལ་ལ་བར་སྣང་དུ་

ལིང་སོྐར་རྒྱག་པ་དང་། ལ་ལ་ཆུ་ངོགས་སུ་གཡེང་བ། ལ་ལ་ཆུའི་

གཏིང་དུ་འཛུལ་བ། ཡང་ལ་ལས་ཉ་མོ་བཟུང་ནས་ཐག་རིང་ལ་

འཕུར་བ་སོགས་ཡ་མཚན་པའི ་ལྟད་ མོ ་གང་མང་མཐོང་བས། 

བདག་གི་སེམས་ཁམས་ཧ་ཅང་སྐིད་པོ་བྱུང་།

དེ་ནས་ཡར་མར་ལ་བལྟས་པ་ན། རྐང་བ་སོ་ས་མེད་པའི་སོ་ངའི་གསེང་ན་བ་ལ་

ལས་སྐད་སྙན་སྒོག་པ་དང་། ཡང་ལ་ལས་ང་རིག་ནས་འུར་བརྒྱབ་བྱུང་མོད། ངས་དེ་དག་ལ་ཁ་ཡ་མ་བས་

པར། རང་ཉིད་ཆེས་དགའ་བའི་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་དང་ཆུ་སྐར་ལ་

བལྟས་ནས་བསྡད་པ་ཡིན།

ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོའི ་སྐེ ་དང་མཆུ་ཏོ ་གཉིས་ཕྲ་ཞིང་རིང་བ་ལས་

གཞན། སུག་པའང་ཕྲ་ཞིང་རིང་ལ། གཤོག་པ་དང་མཇུག་སྒོའི་སྣེ་མོ་ནག་པོ་ཞིག་རེད། འགོ་དུས་མགོ་བོ་

ནང་ལ་བཀུག་པ་དང་རྐང་བ་ཡར་འཇོག་པ། མགོ་བོ་ཡར་བཀྱགས་པ་དང་རྐང་བ་སར་བཙུགས་ནས་འགོ་

ཞིང་། འཕུར་དུས་གལ་བསྒིགས་ནས་འཕུར་རྒྱུར་དགའ་བ་རེད།

ཆུ་སྐར་ལ་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་ལྟ་བུའི་མཛེས་ཉམས་མེད་ཀྱང་། ང་ལ་མཚོན་ན་སྙིང་རེ་བོ་ཞིག་རེད། 

མགིན་པ་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་བཀུག་པའི་བཟོ་ལྟ་དང་། ཉ་འཛིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་དེས་

ང་ལ་དགོད་ཁ་ཡང་ཡང་བསངས་བྱུང་བས། ངས་ཁོའི་སྤོད་སངས་ལ་ཞིབ་

ལྟ་བེད་སྐབས། ཨ་ཕས“མཚོ་སོྔན་པོ་ནི་མིང་དུ་གགས་པའི་མཚོ་ཞིག་

ཡིན་པར་མ་ཟད། འདི་ལ་ཁད་མཚར་གི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཀྱང་

ཡོད་པ་རེད”ཅེས་གེང་བསངས་བྱུང་། ཨ་ཕའི་གཏམ་དེས་

ངའི་ཡིད་ཀྱི་དང་བ་ཅིག་ཅར་དུ་ཕོྲགས་པར་མ་ཟད། དེ་སྔ་

བོད་ཡིག་དགེ ་རྒན་གིས་ཁིད་མྱོང་བའི《མཚོ་སོྔན་པོ》ཞེས་པའི ་

སོབ་ཚན་དེ་ཡིད་ལ་ཝ་ལེར་དྲན་དུ་བཅུག 

རེད་ཡ། དེ་རིང་མཚོ་སོྔན་པོར་ལྟ་སོྐར་དུ་ཡོང་ནས་ཆུ་སྐར་

དང་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོའི་མཛེས་ཉམས་མཐོང་ཐུབ་པ་ནི། ང་ལ་མཚོན་ནས་

བཤད་ན། “རྣ་ཐོས་བརྒྱ་ལས་མིག་མཐོང་གཅིག་དགའ”ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར་གྱུར་པས། 

ངས་ཨ་ཕ་ལགས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་ཡིན།

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

ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

• གཡང་དཀར་སྒོལ་མ •

བར་བུད་མེད་རྣམས་འདུག་པའི་

སོལ་ཡོད། 

སྦྲ་ནག་གི་བཀོལ་སྤོད་རིན་

ཐང་ལ་འཚོ་བ་དང་། ཁོར་ཡུག  

རིག་གནས་བཅས་ཕོགས་གསུམ་གི་སོ་ནས་བཤད་ཆོག་པ་སེ། གཅིག 

འཚོ་བའི་ཐད་ནས་འབོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་ལྟར་རུ་འགེལ་

བ་དང་། རྒྱུ་ཆ་རང་ས་ནས་ལེན་པ། ཐགས་བཟོའི་ལག་རྩལ་རང་ལ་

ཡོད་པ་སོགས་ཀྱིས་རང་ལ་གང་འཚམ་གི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་ཡོད་པ་

དེར་བསྡུས་ཆོག་ལ།   དེའི་འཁོབས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་དང་ལྗིད་ཚད། རྒྱུ་

ཆའི་མང་ཉུང་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཁལ་གཡག་གཅིག་གམ་གཉིས་

ཀྱིས་ཐེག་ནུས་པ་སེ། འགིམ་འགྲུལ་དང་སོ་སྐོད་བེད་པར་སབས་

བདེ་ཡིན་པ་དང་། དཔལ་འབོར་གི་འགོ་སོང་ཧ་ཅང་ཉུང་བས། 

འབོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྱི ་འཚོ ་བར་མཐུན་རྐྱེན་གང་ལེགས་སྦྱར་

ཡོད། གཉིས། སྦྲ་ཕུབ་པ་ལ་ས་རྐོ་རོ་སོག་བེད་མི་དགོས་པས་ཁོར་

ཡུག་ལ་གཏོར་བརླག་མེད་པ་དང་།  རས་གཙང་བ།  རྒྱུ་ཐམས་ཅད་

རང་བྱུང་གི་ཁོར་ཡུག་ལས་ཐོན་པ་ཡིན་པས། རང་བྱུང་ལ་གནོད་པ་

མེད་པ་བཅས་ཀྱི་སོ་ནས་བཤད་ཆོག་པར་འདོད་དེ།  འབོག་པ་མང་

ཚོགས་ཀྱིས་རུ་བཀལ་ནས་ས་གང་ཞིག་ཏུ་གཞི་བབས་ཚེ། དེར་ཕུར་

བ་རེ་ས་ལ་བརབས་པ་ལས་ཆོག་པ་ཡིན།  དེ་མིན་ནང་དུ་ནོར་

གནག་གི་ལྕི་བ་དང་ཤུག་པ་སོགས་མེར་བུད་པས་འབག་བཙོག་གི་

ཚད་ཧ་ཅང་ཉུང་བ་སོགས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཐད་ལ་ནུས་པ་ཁད་

འཕགས་ཐོན་བཞིན་ཡོད། གསུམ། རིག་གནས་ཀྱི་རིན་ཐང་གི་ཐད་

ནས་གདོད་མའི་དུས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུན་རིང་བ་

དང་།  འབོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་གཞི་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་

པས་འཚོ་བའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཉིང་བཅུད་ལན་པ།  བོད་རང་ལ་མ་

གཏོགས་མི་རིགས་གཞན་གང་ལའང་མེད་པས། ཐུན་མོང་གི་བློ་གོས་

དང་རྩལ་ནུས་མཚོན་ཐུབ་པ་སོགས་ཁད་ཆོས་གཉིས་ལན་གི་ཡོན་

ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད།

མདོར་ན། སྦྲ་ནག་ནི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་། དེང་རབས་ཚན་

རྩལ། འཁོར་བའི་ཆོས་ཉིད་གང་ལའང་འགལ་བ་མེད་པའི་ཁད་ཐོན་

དངོས་རས་ཤིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། མི་རིགས་རང་གི་བློ་གོས་ཀྱི་རྩལ་

ནུས་ལས་ཐོན་པ་ཡིན་པས་རིག་གནས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཆེས་ཆེར་ལན་

ནོ། །

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐོ་འབིང་དང་པོའི་

མཐོ་གཉིས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་བཞི་པ།

• ཚེ་རིང་རོ་རེ •



 ལེ་ཁེ་ཐེན་སི་ཐེན་ནི་འཇར་མན་གི་སྐད་ལས“འོད་འཕྲོ་བའི་གོར་མ”ཞེས་པའི་དོན་

ཡིན་ལ།  དེ་ནི་ཡོ་རོབ་དབུས་ཁུལ་གི་ཡུལ་ལྗོངས་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་།  མངའ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཁོན་ལ་སོང་སིས་གྲུ་བཞི་མ160མ་གཏོགས་མེད།  བཟོ་

ལས་དང་སྦྲག་རགས་ལས་རིགས།  ལྗོངས་རྒྱུའི་ལས་རིགས་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་དང་།  འཛམ་

གིང་སེང་ཆེས་འབོར་ཕྱུག་ལན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གས་ཡིན།  གནས་དེ་རུ་གོང་ཁེར་ཆེན་པོ་

མེད་ཀྱང་།  གོང་རལ་དང་གོང་སྡེ་མང་བོ་ཡུག་གཅིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།  མཁའ་

དབུགས་གཙང་ཞིང་དྭངས་ལ་མི་ལ་བློ་བདེ་བག་ཕེབས་ཀྱི་ཚོར་བ་སེར་བར་བེད།  སིད་

གཞུང་ཆུང་ཞིང་དམག་དཔུང་དང་སོ་ཁལ་ལས་ཁུངས།  རྒྱལ་སྲུང་ས་མཚམས།  རྒྱལ་ཁབ་

རང་ཉིད་ཀྱི་དངུལ་ལོར་མེད་པ་བཅས་ནི་ལེ་ཁེ་ཐེན་སི་ཐེན་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་ཁད་ཆོས་རེད།  རྒྱལ་ཡོངས་སུ་སྐེལ་འདྲེན་ལ་གཞུང་ལམ་མ་གཏོགས་མེད།  རྒྱལ་

ས་ཝ་ཏུ་ཙི་རུ་ལྷོ་བང་སྦྲེལ་བའི་སང་ལམ་གཅིག་ལས་མེད་པ་དང་།  རྒྱབ་རི་བོ་ཨེར་པེ་སིར་

ཕོགས་ཤིང་།  ལྷོ་རུ་ཆུ་བོ་ལེ་དབིན་གི་དྭངས་གཙང་གི་ཆུ་རླབས་ཡམ་ཡོམ་དུ་གཡོ་བཞིན་

འབབ་པ་རེད།  རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་དེའི་ཐུན་མིན་གི་མཛེས་པ་དང་།  རྒྱལ་པོའི་ཁིམ་རྒྱུད་ཀྱིས་ཉར་ཚགས་བས་པའི་རི་མོའི་ཤོག་དྲིལ།   རི་མཐོན་པོའི་གངས་

ཤུད་སོགས་ཀྱིས་ལྗོངས་རྒྱུ་པ་མང་བོའི་ཡིད་སེམས་དྲངས་ཡོད།  རྒྱལ་ཁབ་དེའི་པར་གཞི་ཇུས་འགོད་ཧ་ཅང་མཛེས་པའི་སྦྲག་རགས་ལ་མིང་གགས་ཆེ་

བས“སྦྲག་རགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ”ཅེས་པའི་སྙན་གགས་ཡོད།  རྒྱལ་སར་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྦྲག་རགས་འགེམ་སོན་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ཡོད།  སྤི་ལོ 

1912ལོ་ནས་ད་ལྟའི་བར་སྦྲག་རགས་སྣ་ཁ8000ལྷག་འགེམས་སེལ་བས་ཤིང་།  སྦྲག་རགས་ཉར་ཚགས་བེད་མཁན་དག་

གིས་དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་འཐོབ་ཀྱིན་ཡོད་དོ༎

གཉིས་པ།  མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད།  མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་

ངག་གི་རྒྱུད་པ་ནི།  དེ་ཡང་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཞེས་པའི་སྒ་དོན་ཏེ།  མདོ་

ལུགས་ལྟར་ན།  རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དྲི་མ་མེད་

པའི་གདམས་ངག་གི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་པས་ན་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཟེར།  

སྔགས་ལུགས་ལྟར་ན། རེ་བཙུན་ཏཻ་ལོ་པའི་བཀའ་བབས་བཞིའི་གདམས་

ངག་རྣམས་བིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་འཛིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་

ཟེར།  ཏཻ་ལོ་པ་ལ་ཉེ་བརྒྱུད་དང་རིང་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་གཉིས་སུ་བབས་པ་

ལས།  རིང་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས་བཞི་ནི།  ཡོངས་གགས་ལྟར་ན། ཀླུ་

སྒྲུབ་ཙཱར་ཡ་ལྭ་བ་པ། ། སྐལ་པ་བཟང་པོ་ང་ཡི་ནི། །བཀའ་བབས་བཞི་ཡི་

བླ་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  ཙཱར་ཡ་པ་ལས་གཏུམ་མོ།  ལྭ་བ་པ་

ལས་རྨི་ལམ། ཀླུ་སྒྲུབ་ལས་སྒྱུ་ལུས་དང་འོད་གསལ།  སུ་ཁ་སདི་ལས་བར་

དོ་དང་འཕོ་བའི་བཀའ་བབས་པ་ལ་བཀའ་བབས་བཞི་ཟེར། ཉེ་བརྒྱུད་

ལྟར་ན།  ཏཻ་ལོ་པ་ལ་མིའི་བླ་མ་མེད། །ང་ཡི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རོ་རེ་འཆང་དངོས་ལས་གསང་སྔགས་རྒྱུད་

སྡེ་བཞིའི་གདམས་པ་རྣམས་གསན།  རོ་རེ་རྣལ་འབོར་མས་སྙན་བརྒྱུད་

ནོར་བུ་སོྐར་གསུམ་གི་མཛོད་གཏད་པས་དེའི་ནང་དུ་གདམས་པའི་

བཅུད་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཡིན་ཟེར།  ཏཻ་ལོ་པའི་མདུན་ནས་པཎ་ཆེན་

ནཱ་རོ་པས་དཀའ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་སྤད་ནས་ཞུས་པའི་མཐར།  ཚིག་དང་

བར་ལ་བརེན་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་

གྲུབ་པ་བརེས་པར་བཤད།  ལྷོ་བག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་སྤི་ལོ1030ལོར་རྒྱ་གར་

དུ་བོན།  པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་པ་ལ་སྔ་རེས་བསྡོམས་པས་ལོ་བཅུ་དྲུག་དང་ཟ་

བ་བདུན་ལ་བསེན་ནས་དགེས་རོར་དང་།  གསང་འདུས་གཙོ་བོར་བས་

པའི་རྒྱུད་སྡེ་མང་བོའི་དབང་བཤད་མན་ངག་རྣམས་ཞུས། བཤད་བརྒྱུད་

དང་། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སོལ་ཆེན་པོ་གཉིས་བྱུང་བ་ནི་བཀའ་བརྒྱུད་

པའི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་གཞི་ཡིན། 

དེ་ལྟར་མངའ་བདག་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་གདམས་ངག་གི་བཀའི་རྒྱུན་

འཛིན་པའི་སོབ་མ་མང་དུ་བྱུང་བའི་ནང་ནས།  གཙོ་བོར་ཀ་ཆེན་བཞི་

ཞེས་གཞུང་གི་རྔོག་སོན་ཆོས་རོར།  དོལ་གི་མཚུར་སོན་དབང་ངེ་།  

གཙང་རོང་གི་མེས་སོན་ཚོན་པོ།  གུང་ཐང་གི་མི་ལ་རས་པ་དང་བཞིར་

བྱུང་ཞིང་།  དེ་དག་ལས་སྔ་མ་གསུམ་ལ་གཙོ་བོར་བཤད་པའི་བཀའ་

བབས།   མི་ལ་བཞད་པ་རོ་རེ་ལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས།  མོས་གུས་

དང་སྙིང་རུས་ཀྱིས་དཀའ་བ་སྤད་པའི་མཐར་སྐུ་ཚེ་གཅིག་ལ་གྲུབ་པའི་

གོ་འཕང་བརེས།  གདམས་ངག་གི་བཅུད་ཀྱིས་བསྐངས་པའི་སོབ་བུ་

མང་དུ་བྱུང་བའི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་སྙན་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཉི་ཟ་ལྟ་བུ་

གཉིས་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་པ་ནི།  རེ་བཙུན་རས་ཆུང་པ་དང་།  དྭགས་

པོ་ཟ་འོད་གཞོན་ནུ་གཉིས་སོ། །མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་གཙོ་བོ་མར་

མི་དྭགས་གསུམ་དང་།  དེ་དག་གི་གདན་ས་ནི་མར་པའི་གདན་ས་ལྷོ་གོ་

བོ་ལུང་། མི་ལ་རས་པའི་གསེས་མཁར་དགུ་ཐོག   དྭགས་པོའི་གདན་ས་

དྭགས་ལྷ་སམ་པོ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །

བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་ལས། །

ཀཾ་ཚང་ཕག་གྲུ་འབའ་རོམ་པ། །

ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཟེར། །

འབི་སྟག་ཁོ་གིང་གཡའ་ཤུགས་དང་། །

སྨར་ཡེར་བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་གྲགས། །

དེ་ལྟར་རྩ་བ་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་མཆེད་པའི་

བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་ལས་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་

ནི། 

གཅིག  ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པ་ལས་ཀཾ་ཚང་

བཀའ་བརྒྱུད།  ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པ་ནི།  ལྕགས་སག་

སྤི་ལོ1110ལོར་ཁམས་ཀྲེ་ཤོད་གངས་ཀྱི་ར་བ་ཞེས་དེང་དུས་

དཀར་མཛེས་རོང་ར་སག་གོང་དུ་འཁྲུངས།  དབུས་སུ་བོན་

ནས་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་བླ་མར་བསེན།  སྐུའི་གནས་ཀཾ་པོ་

གངས་ར།  གསུང་གནས་ཀརྨ་རི་གིང་།  ཐུགས་གནས་སོད་

ལུང་མཚུར་ཕུ།  ཡོན་ཏན་གནས་འདོབས་སང་ཕུག  ཕྲིན་ལས་གནས་ཤར་

ཕོགས་སྤུངས་རི་བཅས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གདན་ས་

ལྔ་བཏབ།  ཆུ་གང་སྤི་ལོ1193ལོར་འདས།

དེང་དུས་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོན་པ་གཙོ་བོ་གདན་ས་གོང་འོག་

བར་གསུམ་ནི།

1.མཚུར་ཕུ་དགོན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལོ1151ལོར་

དུས་གསུམ་མཁེན་པ་གནས་འདིར་བཞུགས་ཏེ་ཚོགས་པ་བསྐངས། རབ་

བྱུང་གསུམ་པའི་ས་ཡོས་སྤི་ལོ1159ལོར་གནས་འདིར་ཀརྨ་པའི་གཟིམ་

སྤིལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཏབ།  དེ་ནས་ཁམས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཡུན་རིང་འགོར།  

རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་བ་སྤི་ལོ1189ལོར་ཕིར་མཚུར་ཕུར་ཕེབས་ཏེ་

མཚུར་ཕུའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས།  ཆུ་ཕག་སྤི་ལོ1263ལོར་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་

གཉིས་པ་ཀརྨ་པཀྵིས་མཚུར་ཕུའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་དང་ལྷ་ཆེན་རེན་བརེན་

པ་དང་བཅས་པ་བཞེངས་པའི་ནང་བཞུགས་གསེར་དངུལ་གིས་བིས་པའི་

བཀའ་འགྱུར་པོ་ཏི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཅན་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་འདི་ནི་ལོ་

རྒྱུས་ཐོག་གསེར་བིས་བཀའ་འགྱུར་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་འདུག  ད་ལྟ་ལྷ་ས་གོང་

ཁེར་སོད་ལུང་བདེ་ཆེན་རོང་ཁོངས་སུ་ཡོད།

2.ཀརྨ་དགོན།  རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལོ1185ལོར་ཀརྨ་

པ་དགུང་ལོ་དོན་བདུན་སྐབས་དགོན་པ་འདི་བཏབ།  གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན།  ད་ལྟ་བོད་རང་སྐོང་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདོ་རོང་

ཁོངས་སུ་ཡོད།

3.དཔལ་སྤུངས་དགོན།  རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ལུག་སྤི་

ལོ1727ལོར་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་

གནས་ཀྱིས་བཏབ།  གྲུབ་མཐའ་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན།  ད་ལྟ་

དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐོང་ཁུལ་སྡེ་དགེ་རོང་ཁོངས་སུ་ཡོད།

གཉིས།  ཕག་གྲུ་རོ་རེ་རྒྱལ་པོ་ལས་ཕག་གྲུ་བཀའ་བརྒྱུད།  ཕག་གྲུ་རོ་

རེ་རྒྱལ་པོ་ནི། ལྕགས་སག་སྤི་ལོ1110ལོར།  ཁམས་སྡེ་དགེའི་རྨེ་ཤོད་རག་

ངོས་སབ་ཁང་དུ་འཁྲུངས།  དབུས་སུ་བོན་ཏེ་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བླ་

མར་བསེན།  ལྷོ་ཁའི་ཕོགས་ཀྱི་ཕག་མོ་གྲུར་སྐུ་མཚམས་བཞུགས།  ས་སག་

སྤི་ལོ1158ལོར་གདན་ས་མཐིལ་བཏབ།  སོབ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་གདམས་

ངག་གི་ཕྲིན་ལས་བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་ཅེས་པ་འདི་དག་བྱུང་།  ལྕགས་

སག་སྤི་ལོ1170ལོར་འདས།

གསུམ།  དབོན་སོམ་ཚུལ་ཁིམས་སྙིང་བོའི་སོབ་མ་ཞང་ཚལ་པ་བརྩོན་

འགྲུས་གགས་པ་ལས་ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད།  ཞང་ཚལ་པ་བརྩོན་འགྲུས་

གགས་པ་ནི།  ཆུ་ཡོས་སྤི་ལོ1123ལོར་སྐིད་ཤོད་དུ་འཁྲུངས། ཤིང་ལུག་སྤི་

ལོ1125ལོར་ཚལ་གུང་ཐང་གི་དགོན་པ་བཏབ།  ད་ལྟ་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་

ཁོངས་སུ་ཡོད། ཆུ་གང་སྤི་ལོ1193ལོར་འདས།

བཞི།   འབའ་རོམ་པ་དར་མ་རྒྱལ་མཚན་ལས་འབའ་རོམ་བཀའ་

བརྒྱུད།  འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་ཕྱུག་གི་འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་མ་

རེད།  ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལོ1161ལོར་བསམ་གཏན་གངས་བཟང་གི་མདུན་དུ་

གདན་ས་འབའ་རི་བོ་ཆེ་བཏབ།  དེང་དུས་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་འདམ་གཞུང་

རོང་ཁོངས་སུ་ཡོད།

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

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་།    •སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན•



1833ལོའི་ཟ10པའི་ཚེས21ཉིན།  ནོལ་པེལ་སུའེ་ཏེན་གི་རྒྱལ་ས་སི་ཐོག་ཁོར་

མོ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་ནི་རླབས་ཆེན་གི་རས་འགྱུར་རིག་པ་བ་དང་གསར་གཏོད་

མཁན་པོ་ཡིན། ཚེ་གང་བོར་ཁོང་ལ་གསར་གཏོད་ཀྱི་ཆེད་ཁེའི་བདག་

དབང355མངའ་ཞིང་། དེའི་ཁོད་ཀྱི129འགད་རས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པས་ཁོང་

ལ"འགད་རས་རྒྱལ་པོ"ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ལན། ཁོང་ཉིད་འགོ་བ་མིའི་སེམས་ཁོང་

དུ་བསུབ་མེད་ངང་གནས་པའི་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་འཛམ་གིང་ཡོངས་སུ་ཆེས་གལ་ཆེ་

བའི་བ་དགའ་སེ། ནོལ་པེལ་བ་དགའ་སེར་བའི་སོལ་བཏོད་པས་ཡིན།

ཁོང་ཉིད་སྐུ་འཚོ་བའི་དུས་སུ་རོ་སྣུམ་དང་འགད་རས་ཐོན་སྐེད་ཀྱི་ཚོང་ལས་དག་

གཉེར་པས། རྒྱུ་ནོར་འབོར་ཆེན་བསགས། སྐུ་གཤེགས་ཁར་ཁ་ཆེམས་བཞག་སེ་རྒྱུ་ནོར་

མང་ཤོས་ཐེབས་རྩར་བཞག་ནས་དེ་ལས་ཐོབ་པའི་ཁེ་སོགས（སྐབས་དེར་ཕལ་ཆེར་

ཨ་སོར་ཁི20ལྷག）ལོ་སྔོན་མར་དངོས་ལུགས་དང་རས་འགྱུར། ལུས་ཁམས་རིག་

པའམ་ཡང་ན་གསོ་རིག   རྩོམ་རིག  ཞི་བདེའི་ཐད་མཛད་རེས་ཆེན་པོ་བཞག་པའི་མི་

སྣར་བ་དགའ་སེར་རྒྱུ་བས་ཤིང་། བ་དགའི་མིང་ལ་ནོལ་པེལ་བ་དགའ་ཞེས་བཏགས། 

ནོལ་པེལ་བ་དགའ1901ལོར་ཐོག་མར་གནང་ཞིང་། 1978ལོར་དཔལ་འབོར་རིག་

པའི་བ་དགའ་ཁ་གསབ་བས། བ་དགའ་དེའི་དངུལ་སུའེ་ཏེན་གི་རྒྱལ་ཁབ་དངུལ་ཁང་

གིས་མཁོ་སྤོད་བེད་པ་ཡིན། སྐབས་འདིར་སོབ་གོགས་ཚོས་གནད་དོན་ཞིག་ཤེས་ཡོད་

ངེས། དེ་ནི་ནོལ་པེལ་བ་དགའ་ལ་གངས་རིག་གི་བ་དགའ་མེད་པ་དེ་ཡིན། བཤད་ཡན་

ལྟར་ན་ནོལ་པེལ་ལ་སྔར་མཛའ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གངས་རིག་པ་ཞིག་དང་ལོག་འབེལ་

བྱུང་སེ་དེའི་རེས་སུ་བོས་སབས། ནོལ་པེལ་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པའི་བ་དགའི་སྒིག་ཡིག་

གཏན་འབེབས་བེད་སྐབས་གངས་རིག་བསམ་བཞིན་དུ་རྣམ་གངས་ལས་ཕིར་ཕུད་

པར་བཤད། དོན་དངོས་སུ་མི་གང་མང་མང་ཞིག་གིས་ནོལ་པེལ་གིས་གངས་རིག་ལ་དོ་

སྣང་མ་བས་པ་ནི་ཁོང་ཉིད་འཚོ་གཞེས་སྐབས་ཀྱི་དུས་རབས་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་དང་ཁོང་གི་

ཚན་རིག་ལྟ་བས་ཤན་ཤུགས་ཐེབས་པར་སྨྲ་བར་འཐད་ལ། ནོལ་པེལ་ཁོང་ཉིད་ལ་

མཚོན་ནའང་ཚད་ལན་གི་སོབ་གསོ་ཐོབ་པ་ཉུང་ཞིང་། མང་ཤོས་ཆེད་ལས་ཅན་གི་མི་

སེར་གི་སོབ་གསོ་མྱངས་པས་གངས་རིག་གི་ཤེས་བ་མང་བོ་ཞིག་རྒྱུད་ལ་འབོར་མེད། 

དུས་མཚུངས་སུ་དུས་རབས19པའི་སད་ཀྱི་ཆར་རས་འགྱུར་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ཞིབ་

འཇུག་ལའང་གངས་རིག་གི་ཤེས་བ་དེ་འདྲའི་གཏིང་ཟབ་མོ་ཞིག་ངེས་མི་དགོས་པས། 

ཕིས་སུ་ཚན་རིག་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་རྩིས་རིག་ལ་དེ་འདྲའི་སྐུལ་འདེད་ཀྱི་བེད་ནུས་ཆེན་

པོ་ལན་པ་ནོལ་པེལ་གིས་རང་བློས་ཚོད་དཔོག་དང་རོག་པར་མ་ཤོང་བས་བ་དགའ་དེ་

མ་བཙུགས་པ་ཡིན་ངེས།

སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་ནོལ་པེལ་གིས་གངས་རིག་གི་བ་དགའ་མ་

བཙུགས་པའི་ཡང་སྙིང་འདི་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་མི་ནུས་མོད། ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་ལ་

ནོལ་པེལ་གངས་རིག་བ་དགའ་མེད་རུང་། འགོ་བ་མིས་གངས་རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་

འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བའི་གོམ་ཁ་ད་རག་བར་ལྷོད་མྱོང་མེད། ང་ཚོས་མངོན་གསལ་

སོས་མཐོང་ཐུབ་པ་ནི་དངོས་ལུགས་དང་རས་འགྱུར། ལུས་ཁམས་རིག་པ། ཡང་ན་གསོ་

བ་རིག་པ། དཔལ་འབོར་རིག་པ། དེ་དག་ལས་གཞན་ང་ཚོའི་རྒྱུན་ལན་གི་འཚོ་བའི་

ནོལ་པེལ་བྱ་དགའ་ཐོབ་པའི་ཀྲུང་གོ་པ།

2012ལོར་ཀྲུང་གོའི་རོྩམ་པ་པོ་མའོ་ཡན་ལ་རོྩམ་རིག་གི་ནོལ་པེལ་བ་

དགའ་ཐོབ། ཁོང་ནི་རྒྱལ་ཁོངས་ཀྲུང་གོ་ཡིན་པའི་ནོལ་པེལ་བ་དགའ་ཐོབ་

མཁན་ཐོག་མ་ཡིན།

2015ལོར་ཀྲུང་གོའི་སན་རས་རིག་པ་བ་ཐུའུ་ཡའོ་ཡའོ་ལ་ལུས་ཁམས་

རིག་པའམ་གསོ་བ་རིག་པའི་ནོལ་པེལ་བ་དགའ་ཐོབ། མོའི་རྒྱལ་ཁོངས་ཀྲུང་གོ་

ཡིན་ཞིང་། ཚན་རིག་ཁབ་ཁོངས་སུ་ནོལ་པེལ་བ་དགའ་ཐོབ་པའི་ཀྲུང་གོ་པ་

ཐོག་མ་དང་བུད་མེད་ཐོག་མ་ཡིན།

ཀའོ་ཞུན་ཅན། 

2000ལོར་རྩོམ་རིག་གི་

ནོལ་པེལ་བ་དགའ་ཐོབ།

ཆན་ཡུན་ཅན། 

2008ལོར་རས་འགྱུར་རིག་པའི་

ནོལ་པེལ་བ་དགའ་ཐོབ།

ཀའོ་ཁུན། 

2009ལོར་དངོས་ལུགས་རིག་པའི་

ནོལ་པེལ་བ་དགའ་ཐོབ། 

ཡང་ཀིན་ཉིང་། 

1957ལོར་དངོས་ལུགས་རིག་པའི་

ནོལ་པེལ་བ་དགའ་ཐོབ། 

ལི་ཀིན་ཏའོ། 

1952ལོར་དངོས་ལུགས་རིག་པའི་

ནོལ་པེལ་བ་དགའ་ཐོབ། 

 ཏིན་ཀའོ་ཀྲུང་། 

1976ལོར་དངོས་ལུགས་རིག་པའི་

ནོལ་པེལ་བ་དགའ་ཐོབ།  

ལི་ཡོན་ཀའེ། 

1986ལོར་དངོས་ལུགས་རིག་པའི་

ནོལ་པེལ་བ་དགའ་ཐོབ།

ཚའེ་ཆི། 

1998ལོར་དངོས་ལུགས་རིག་པའི་

ནོལ་པེལ་བ་དགའ་ཐོབ། 

ནོལ་པེལ་བྱ་དགའ་ཁོད་ཀི་

ཀྲུང་གོ་པའི་ངོ་གདོང་།

ནོལ་པེལ་བྱ་དགའ་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཕིའི་ཀྲུང་གོ་པ།

ཀོའུ་ཏའེ་ཝུན། 

1997ལོར་དངོས་ལུགས་རིག་པའི་

ནོལ་པེལ་བ་དགའ་ཐོབ། 

ཁབ་ཁོངས་གང་རུང་ལ་བལྟས་ནའང་། གངས་རིག་

གིས་ནུས་པ་གལ་ཆེན་བཏོན་དང་འདོན་བཞིན་ཡོད་

པ་ནི་དངོས་དོན་རེད།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་བཅའ་སྡོད་

སོབ་ཆུང་གཉིས་པ། 

•གནམ་ར•ེ

ནོལ་པེལ་བྱ་དགའི་ཁོད་གྲངས་རིག་ལ་
ཅིའི་ཕིར་བྱ་དགའི་རྣམ་གྲངས་མེད་པ་ཡིན།



ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན།  

•བསྟན་གོ•
པར་ལེན་མཁན།

•ཞི་མ•ོ
ཨང897པ།

ད་ལོའི་དབར་གནང་གི་སྐབས་སུ། ཕ་མ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་ཟི་ལིང་གོང་ཁེར་གི་སོག་ཆགས་གིང་

ཀར་ལྟད་མོ་ལྟ་རུ་སོང་བ་ཡིན།

སོག་ཆགས་གིང་གའི་ནང་ན་གང་ཆེན་དང་སྤེའུ། སག  གཟིག  དོམ།  དྲེད་མོང་སོགས་གཅན་

གཟན་རི་དྭགས་མང་བོ་ཡོད་ལ།   དེ་མིན་ད་དུང་རྨ་བ་སོགས་འདབ་ཆགས་ཀྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་བློ་

བདེ་བག་ཕེབས་ངང་གནས་དེ་གར་ འཚོ་ཞིང་གནས། མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་

སྡུག་པའི་སོག་ཆགས་འདི་དག་ལས་ ལྟ་མཁན་ཆེས་མང་བ་ནི ་སྤེའུ་པྲ་

ཆལ་དེ་དག་ཡིན་ལ།    སྤེའུ་ལ་ལ་ དཔྱངས་ཐག་རྩེ་བ་དང་། ལ་ལ་སྡོང་

མགོར་འགོ་བ། ཡང་ལ་ལས་ཕན་ ཚུན་བདའ་རེས་བེད་པ། ལ་

ལས་སིལ་ ཏོག་ཟ་བ་དང་ ཁ་ཟས་འཕོྲག་རེས་བེད་པ་

སོགས་བས་ནས་ལྟད་མོ་པའི་ བློ ་སྣ་འདྲེན་བཞིན་ཡོད།  

དེ ་དག་ལས་སྤེའུ་ཆུང་ཆུང་ ཞིག་གི་བ་སྤོད་ཀྱིས་ངའི་ཡིད་

དབང་རབ་ཏུ་བཀུག་སོང་།    དེ་ ནི་གཟུགས་ཆུང་ཞིང་སྐམ་རིད་དུ་

གྱུར་འདུག་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། མི་རྒན་ གི་ལག་མཐིལ་ཙམ་ལས་མེད་ཅིང་། 

གདོང ་ན ་ནག་རིལ ་རིལ ་གི ་མིག ་ གཉིས་རིག་རིག་བེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ།  

ལུས་ཡོངས་ཀྱི་སྤུ་མདོག་ནི་ཁམ་སྐ་དང་རྔ་མ་ཅུང་ཕྲ་ལ།  རོ་ཐེམ་མཐོན་པོ་ཞིག་གི་སེང་དུ་ཙོག་པུར་

བསྡད་ནས་ཀུ་ཤུ་ཟ་བཞིན་ཡོད། ཟོས་ཚར་རེས་རང་གི་སྤུ་སོབ་སོབ་གི་ལག་པས་མི་ལྟར་ཁ་ཕི་བཞིན་ཡོད། 

ཅང་མ་འགོར་བར་སྤེའུ་ཆུང་ཆུང་དེས་རྩེད་མོ་བརྩེས་ནས་དགོད་བོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གང་མང་བསན་པས་

མི་ཚང་མ་གད་མོ་བགད་བྱུང་།     

རེད་དེ། སྤེའུ་འདི་དག་པྲ་ཆལ་ཡིན་ཡང་། དེ་ཚོས་མི་རྣམས་ལ་དགོད་སྒ་མང་བོ་བསྐལ་ཡངོ་ལ། ང་ཡི་ལྟ་

སོྐར་ཐེངས་འདིར་སྤ་ོདགའི་ཁ་དགོ་གསར་བ་ཞིག་བསྐྲུན་པས། ང་རང་སྤེའུ་པྲ་ཆལ་དེ་དག་ལ་དགའ།ོ །

མི་ལ་ལས་ཕུགས་འདུན་ནི་མ་འོངས་འཚོ་བ་ལ་འོད་སྣང་

སྦྱིན་པའི་ཞོགས་པའི་ཉི་གཞོན་དེ་རེད་ཟེར། མི་ལ་ལས་ཕུགས་

འདུན་ནི་གང་རེག་གི་འཇིག་རེན་ལ་དྲོད་ཁོལ་གི་མེ་

དཔུང་སྦྱིན་པའི་མེ་སག་དེ་རེད་ཟེར། ཡང་མི་ལ་

ལས་ཕུགས་འདུན་ནི་སྐེས་བུ་ཞིག་གི་མི་ཚེ་

ལ་སྐེས་སོབས་དང་གསོན་ཤུགས་སྩོལ་

མཁན་དེ་རེད་ཟེར། གང་ལྟར་ཡང་ཕུགས་

འདུན་ནི་མི་བུ་ཞིག་གི་མི་ཚེའི་ཆུ་རྒྱུན་རིང་

མོའི་ཁོད་དགོས་གལ་ཆེ་ལ་རིན་བལ་གི་ནོར་བུ་དེ་ཉིད་

ཡིན་པ་སོས་མ་དགོས་སོ། །

ཆུང་བསམ་མེད་བིས་པའི་དུས་ནས་རིམ་བཞིན་ལང་ཚོའི་

གཉོམ་ལག་རྒྱས་ཤིང་། ཤེས་རིག་གི་སྡིངས་ཀ་ན་རིག་པའི་

གནས་ལ་བརོྩན་འགྲུས་ཀྱི་ར་ཕོར་ལྕག་གིས་སྐུལ་བཞིན་པའི་

སྐལ་ལན་སོབ་བུ་དེ་དག་གིས་ཅི་ཞིག་གི་སད་དུ་དེ་འདྲའི་

འབད་འབུངས་བ་དགོས་ཤེ་ན། དེ་ནི་ཕུགས་འདུན་གི་ཆེད་

ཡིན་ཏེ། རང་ཅག་གི་སེམས་ཀྱི་གཏིང་དང་ཡིད་ཀྱི་ཟབ་སར་

ཕུགས་འདུན་ཞིག་ཉར་ཡོད་པའི་རྐྱེན་རེད། ཕུགས་འདུན་ནི་

ལོ་ཟའི་ཆར་རླུང་ཇི་ལྟར་རྒོད་ཀྱང་བདག་གིས་དུས་གཏན་

དུ་བརེད་མི་སིད་ཅིང་བརེད་པར་མི་འོས་པ་ནི་ཨ་མའི་ཞལ་

རས་དེ་ཡིན་ལ། ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཡུལ་ལ་སེབས་ཐེངས་རེ་དང་

ཡུལ་དང་གེས་ཐེངས་རེར། ཨ་མའི་སྤན་ཟུང་དྲོན་མོ་ལས་བྱུང་

བའི་ལྷག་བསམ་གི་དྲོད་ཐིག་དེ་ནམ་ཡང་བདག་ལ་གཏོད་པར་

བེད། འཇིག་རེན་གི་མ་ཡུམ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རང་གི་

དཔྲལ་བའི་མིག་ལས་ལྷག་པའི་སྙིང་གི་བུ་ཕྲུག་ལ་སེམས་གཏིང་

ནས་ཐུགས་ཁུར་ཟབ་བཞེས་བགི་སིད་མོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་མོས་ང་

ལ་བཟུང་བའི་མ་བུའི་འབེལ་བ་ནི་སྤིར་བཏང་ལས་ཆེས་ཆེར་

འགོངས་སོ། ། 

ནམ་རྒྱུན་ང་རང་སོབ་གྲྭ་གོལ་ནས་ཡུལ་ལ་སེབས་དུས། 

མོས་ང་ལ་ཁོད་ཀྱིས་བེས་ཡུལ་ནས་དཀའ་ངལ་མང་བོ་མྱངས་

ཡོད་ངེས། ད་ནི་ངལ་གསོ་རན་ཟེར་བཞིན་ཕི་ལ་ལས་ཀ་ལས་

པར་འགོ་བ་དང་ཕྱུགས་ཟོག་འཚོ་བར་མངག་རྒྱུ་ནི་ཕར་ཞོག  

ཐ་ན་ཉིན་གང་བོར་ཉལ་ནས་བསྡད་ཀྱང་གཅེས་ལོ་མར་ལོ་ཟེར་

བཞིན་གཅེས་སྐོང་བེད།  སོབ་གྲྭ་འཚོགས་ཐེངས་རེ་ལ་ཡང་། 

དུང་བ་ཟབ་མོས་རང་རིགས་སེམས་སུ་བཅངས། །

ལྷག་བསམ་དཀར་པོས་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་བསྐངས། །

ལྷད་མེད་འདང་གིས་དཀའ་ངལ་ཁད་དུ་བསད། ། 

གོགས་མཆོག་བཟང་བོའི་ངོ་སོ་ཡར་ལ་བསོད། །

དཀའ་སྤད་བརྩོན་པས་རིག་པའི་གནས་ལ་བསྙེགས། །

གཏོང་ཕོད་ཡངས་པས་གོགས་དང་ཕི་ཐག་རིང་། །

ཟོལ་མེད་ཡིད་མཐུན་ངག་གིས་སེམས་ཁམས་གསོས། །

གོགས་མཆོག་བཟང་བོའི་ངོ་སོ་ཡར་ལ་བསོད། །

འགོགས་བདེ་གཤིས་མངའ་གདོང་ལ་འཛུམ་གིས་ཁེངས། །

སག་ཤར་སྣང་བས་གོགས་ལ་དཔའ་སོབས་བསྩལ། །

གུས་རག་བརྩོན་པས་རིག་པའི་གནས་ལ་འབད། །

གོགས་མཆོག་བཟང་བོའི་ངོ་སོ་ཡར་ལ་བསོད། །

ཕ་སྐད་བཙོ་མ་ལོ་ནས་ལོ་ལ་སྦྱངས། ། 

སྤུན་ཟའི་བརྩེ་བ་ཟབ་ནས་ཟབ་ཏུ་ཕིན། ། 

སྐིད་སྡུག་སེལ་མའི་འཚོ་བ་མཉམ་དུ་བསྐལ། །

གོགས་མཆོག་བཟང་བོའི་ངོ་སོ་ཡར་ལ་བསོད། །

མོས་ཁིམ་ཚང་གི་གོན་དངུལ་ཉུང་ངུ་རེ་ལས་ཅུང་ཙམ་ང་

ལ་ལོག་ནས་སེར་ཞིང་། ང་ལ་མི་མཁོ་ཞེས་བཤད་ཀྱང་

མོས་མཁོ་ཚུལ་གི་གནས་ལུགས་ཅི་རིགས་བཤད་ནས་

ངའི་ཨམ་ཕྲག་ནང་འཇོག་ཅི་ཐུབ་བེད་ངེས་ལ། མཐར་རེ་

སྒུག་དང་སོྐ་གདུང་གིས་ཁེངས་པའི་སྤན་ཟུང་དྲོན་མོས་

ཡུན་རིང་དུ་སྐེལ་མ་བེད་ངེས། སབོ་སྦྱངོ་གི་གོ་རིམ་ནི་ཇི་

འདྲའི་དཀའ་སྡུག་དང་བེལ་ཟིང་ཆེ་ནའང་ངས་ཁོ་མོ་མི་

དྲན་པ་ག་ལ་སིད། ནམ་རྒྱུན་མགོ་བོ་སྔས་སུ་བཞག་ནས་

དྲན་པའི་གཤོག་ཟུང་མཁའ་ལ་བསྒྱུར་པའི་ཚེ་ན། དུང་ཟ་

ལྟ་བུའི་ཞལ་རས་ཤིག་ཁོ་བོའི་དྲན་སྣང་གི་མེ་ལོང་ངོར་

གསལ་ལེར་ཤར་ཡོང་། དེ་ནི་ཁོ་ལ་ཧ་ཅང་ཆ་རྒྱུས་ལན་

ཞིང་དད་པའི་མེ་ཏོག་གཏོར་ལ་མོས་པའི་མི་ཞིག་སེ། 

དཔྲལ་བའི་གཉེར་རིས་དག་ནི་སེམས་ཁལ་གི་ལྷགས་

པས་རབ་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་། རྒྱ་ལྕང་གི་སྐྲ་ལོའི་གསེབ་ཏུའང་

ལོ་ཟའི་ཁ་བ་དཀར་

པོ་མི ་ཉུང་བ་ཞིག་

བབས་འདུག་ཀྱང་། 

བམས་བརྩེའི ་དྲོད་ཀྱིས་བལྟམས་པའི ་ཁོ ་མོའི ་ཞལ་

འཛུམ་དེ་ནི་དུས་རག་ཏུ་ཁོ་བོར་གཏོད་མཁན་ཏེ་བདག་

ལ་ལུས་རེན་སྐེད་མཁན་གི་དྲིན་ཆེན་མ་ཡུམ་ལགས་སོ། །

ཚེ་འདིར་མོའི་བུ་རུ་སྐེས་པའི་ཁོ་བོས་ཀྱང་རང་ཉིད་

ཇི་སིད་འཚོ་བའི་བར་དུ་ཁོ་མོའི་ཞལ་རས་དྲོན་མོ་དེ་

བརེད་མི་སིད་ལ། ཁོ་མོར་ཆད་པའི་དྲིན་གི་བུ་ལོན་དེ་

གཞལ་བའི་དོད་དུ་རང་གི་ཡོད་ཚད་མེ་རུ་བསོྒན་དགོས་

ཀྱང་སེར་སྣ་མེད་པར་གཏང་ངེས་ཡིན།  དུས་རྒྱུན་དུ་

མོའི་བ་སྤོད་མཐའ་དག་ལ་བསོད་པ་དང་གུས་པའི་ཐལ་

མོ་སྙིང་ཁར་སྦྱོར་ངེས་ཤིང་། སིད་ན་དཀོན་པའི་ཁོ་མོའི་

ཞལ་རས་དྲོན་མོ་དེ་འཇིག་རེན་འདིའི་སེང་དུ་བསྐལ་པ་

མ་སོང་གི་བར་དུ་གནས་ཐུབ་པའི་སོན་ལམ་ཡང་ཡང་

གདབ་ངེས་ཡིན་ནོ། །

ཅི་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་ཆེས་མཐའ་མཇུག་གི་སེམས་ཀྱི་འདུན་པ་དེ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆེས་

བསྒྲུབ་འོས་པ་དང་བསྒྲུབ་འདོད་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་ཡིན། 

ཨ་རིའི་རོྩམ་མཁན་གགས་ཅན་ཧའེ་ལུན་ཁེ་ལི་ལྟ་བུར་མཚོན་

ན་ཆུང་དུས་ནས་རྐྱེན་ངན་གི་དབང་གིས་ཡིད་འོང་མཚར་

སྡུག་གི་འཇིག་རེན་འདིའི་བཀོད་པ་མཐོང་བའི་སྐལ་བ་

བལ་ཞིང་། སྙན་འཇེབས་གླུ་སྐད་ལ་རོལ་བའི་སྐལ་

བའང་ཁོ་མོ་དང་གཏན་དུ་གེས། ཐ་ན་མི་ཞིག་གི་ཆེས་

རྩ་བའི་བེད་ནུས་ཏེ་སྨྲ་བརོད་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དེ་ཡང་ཡེ་ནས་

མ་བྱུང་། སག་རུམ་གི་འཇིག་རེན། སྒ་མེད་ཀྱི་འཇིག་རེན། ལྐུགས་

པའི་འཇིག་རེན། ཅི་ཡང་མེད་པའི་འཇིག་རེན། འདི་ནི་ལས་དབང་གིས་ཁོ་མོ་ལ་བསྩལ་པའི་བགོ་སྐལ་

རེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་མོ་ལས་དབང་དང་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་ཏེ་རང་ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་བས་ཤིང་འཚོ་བར་རེ་

སྙེག་གིས་ཕྱུག  དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁད་དུ་བསད་མཐར་ཁོ་མོ་ནི་འཛམ་གིང་ན་སྙན་གགས་ཀྱི་བ་དན་

ཕོགས་བཞིར་གཡོ་བའི་རྩོམ་རིག་པ་གགས་ཅན་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ཡང་

མཐར་གཏུགས་ན་ཕུགས་འདུན་བརན་པོ་ཞིག་གིས་ཁོ་མོའི་མི་ཚེ་ལ་

འོད་སྣང་བསྩལ་པ་ཡིན་སིད།

ད་ལྟའི་དུས་རབས་འདིར་ཁོ་མོ་དང་འདྲ་བར་རླབས་

ཆེན་གི་ཕུགས་འདུན་སེམས་ཁོང་དུ་བསང་མ་ནུས་པས། 

དེང་སྐབས་ཀྱི་སྤི་ཚོགས་འདིར་མི་གང་མང་ཞིག་གནས་

གང་མང་འགིམས་ནའང་ལག་སོན་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་བ་རེད། 

དེ་བས་ཕུགས་འདུན་མེད་ན་བགོད་ལམ་བལ་ལ། ཕུགས་

འདུན་གི་སད་དུ་སྙིང་སོབས་ཆེར་བསྐེད་ཀྱིས་མི་ཚེ་དོན་

སྙིང་དང་ལན་པར་གཏང་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོའི་བཟོག་མེད་ཀྱི་

གདམ་ག་ཞིག་གོ།      

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐོ་འབིང་

དང་པོའི་མཐོ་གཉིས་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ། 

•བཀ་ཤིས་འབུམ•（ཆུང）

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁི་ཀ་རོང་མི་རིགས་

བཅའ་སྡོད་སོབ་གྲྭའི་དམའ་འབིང་

གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ། 

•ཨ་སྒྲུང•
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁི་ཀ་རོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སོབ་གྲྭའི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ།                                                         

•རོ་རེ་རིག་འཛིན•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐོ་འབིང་

དང་པོའི་མཐོ་གཉིས་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ།   

•ཡུམ་སྐབས་རྒྱལ•


