
དེ་རིང་སྔ་དྲོ། སོབ་གསོ་ལྟ་རོག་པ་ང་ཚོ་སོབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ཡོང་ནས་

བ་དགའ་གནང་བྱུང་། ཁོང་ནི་སྨྲ་ར་དཀར་པོར་གྱུར་ཅིང་ལུས་ལ་གོན་

གོས་ནག་པོ་ཤ་སག་གོན་པའི་སྐུ་ཞབས་ཤིག་རེད། སོབ་ཐུན་གོལ་ལ་ཉེ་

བའི་སྐབས་སུ། ཁོང་དང་སོབ་གཙོ་གཉིས་མཉམ་དུ་ང་ཚོའི་སོབ་ཁང་

ནང་དུ་འོངས་ཤིང་། དགེ་རྒན་གི་འཁིས་སུ་བསྡད་ནས་ང་ཚོ་ལ་དྲི་བ་

མང་བོ་ཞིག་བཏོན་བྱུང་། དེར་མཐུད་ནས་བ་དགའ་ཨང་དང་པོའི་རགས་

མ་དེ་རི་ལོ་ཞི་ལ་གནང་བ་དང་། བ་དགའ་ཨང་གཉིས་པ་མ་བིན་པའི་

སོྔན་དུ། ཁོང་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ཡུད་ཙམ་ལ་སོབ་གཙོ་དང་དགེ་རྒན་ལ་

དཔྱད་བསྡུར་བས་བྱུང་བས། ཚང་མས་བ་དགའ་ཨང་གཉིས་པ་དེ་སུ་ལ་

སེར་ངེས་སམ་སྙམ་ནས་ངང་སྒུག་བས་འདུག སྐབས་དེར་སོབ་གསོ་ལྟ་

རོག་པས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས"གཟའ་འཁོར་འདིའི་བ་དགའ་ཨང་

གཉིས་པ་ཐོབ་མཁན་ནི་པིས་ཏི·ཕུའུ་ལེ་ཁའོ་ཞི་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོའི་

ཁིམ་གི་ལས་བ་དང་། སོབ་ཁིད་ལ་ཉན་པ། ཡིག་གཟུགས་བིས་པ། དུས་

རྒྱུན་གི་སྤོད་ལམ་སོགས་ཕོགས་གང་ཐད་ནས་ཧ་ཅང་བཟང"ཞེས་

བསྒགས་བྱུང་། སོབ་གོགས་ཚང་མས་ཁ་ཕིར་འཁོར་ནས་ཕུའུ་ལེ་ཁའོ་ཞི་

ལ་བལྟས་ཏེ། ཁོ་ལ་བ་དགའ་ཐོབ་པར་དགའ་བསུའི་རྣམ་འགྱུར་སནོ་པར་

བེད། ཕུའུ་ལེ་ཁའ་ོཞིས་དནོ་དག་ཅི་ཞིག་བྱུང་བའང་མ་ཤེས་པར་དལ་བུར་

ཡར་ལངས་བྱུང་། སབོ་གས་ོལྟ་རོག་པས"འདི་གར་ཤོག་དང"གསུངས་

པས། ཕུའུ་ལེ་ཁའོ་ཞི་རང་ཉིད་ཀྱི་སྡོད་གནས་དང་གེས་ཏེ་ཁིད་སེགས་ཀྱི་

གམ་དུ་ཕིན། སོབ་གསོ་ལྟ་རོག་པས་ཁོའི་ལ་སེར་དང་འདྲ་བའི་ངོ་གདོང་

དང་། ལུས་ལ་མི་འཚམ་པའི་ལྭ་བ་ཆེན་པོའི་ཁུད་དུ་ཤོར་པའི་ལུས་

གཟུགས་ཆུང་ངུ་། ད་དུང་གཞུང་དྲང་ཡིན་ཞིང་དོགས་སྣང་གིས་ཁེངས་

པའི་མིག་ཟུང་བཅས་ལ་གཟབ་ལྟ་བེད་བཞིན་འདུག ཕུའུ་ལེ་ཁའོ་ཞིས་

སོབ་གསོ་ལྟ་རོག་པའི་གཟབ་ལྟའི་མིག་མདངས་ལ་གཡོལ་གིན་ཡོད་

ནའང་། ཁོའི་མིག་མདངས་ཀྱི་གཏིང་རུམ་ནས་ཁོས་མྱངས་པའི་དཀའ་

སྡུག་ཡོད་ཚད་སྦ་གསང་མི་ནུས་པར་གསལ་བོར་མཐོང་ཐུབ་ཀྱིན་འདུག 

སོབ་གསོ་ལྟ་རོག་པས་བ་དགའི་རགས་མ་ཁོའི་བང་ཁར་བཏགས་ཤིང་། 

བརྩེ་བའི་ངག་གིས"ཕུའུ་ལེ་ཁའོ་ཞི། དེ་རིང་ངས་ཁོད་ལ་བ་དགའི་རགས་

མ་གནང་དོན་ནི། སོབ་གོགས་དག་ལས་བ་དགའི་རགས་མ་འབབ་འོས་པ་

ཁོད་ལས་ལྷག་པ་གཞན་མེད་པས་ཡིན། ཁོད་ནི་བློ་རིག་ལན་ཞིང་སོབ་ལ་

བརོྩན་པ་ཆེ་བར་མ་ཟད། ད་དུང་སྙིང་སོབས་ལན་ཞིང་གཞུང་རྒྱུད་དྲང་

བའི་བིས་པ་ཡ་རབས་ཤིག་ཡིན་པས་ཀྱང་རེད"ཅེས་གསུངས་ཤིང་། སར་

ཡང་སོབ་གོགས་རྣམས་ལ་གདོང་གཏད་ནས"ཚང་མས་བལྟས་ན་དེ་འདྲ་

ཞིག་ཨེ་རེད"ཅེས་དྲིས་བྱུང་། སོབ་གོགས་ཚང་མས་གདངས་གཅིག་

ཏུ"དངོས་གནས་དེ་འདྲ་རེད"ཟེར། ཕུའུ་ལེ་ཁའོ་ཞིས་མཆིལ་མ་མིད་

ཙམ་བས་ཤིང་། ཕིར་འཁོར་ནས་སྙིང་ཉེ་བའི་ངང་སོབ་

གོགས་ཚང་མར་ལྟ་བར་བེད་ཅིང་། མིག་ཟུང་ལས་ཚང་

མར་བཀའ་དྲིན་ཞུ་བའི་འོད་མདངས་ཀྱིས་ཁེངས་

འདུག སོབ་གསོ་ལྟ་རོག་པས"ཕིར་ལོག་ཅིག 

གཅེས་སུ་འོས་པའི་བུ་ཕྲུག དཀོན་མཆོག་གིས་

ཁོད་ལ་མགོན་སྐབས་གནང་ངེས"ཞེས་གསུངས། 

སོབ་ཐུན་གོལ་བའི་དུས་ཚོད་སེབས་བྱུང་བས། ང་

ཚོའི་འཛིན་གྲྭ་གཞན་གི་སོྔན་དུ་སོར་བུད་པ་ཡིན། 

སོབ་ཁང་ལས་སོར་བུད་མ་ཐག་ཏུ་ང་ཚོས་ཚོམས་ཆེན་དུ་མི་ཞིག་ལངས་

འདུག་པ་མཐོང་བྱུང་། དེ་ནི་ཕུའུ་ལེ་ཁའོ་ཞིའི་ཡབ་ཆེན་ཏེ་མགར་པ་

ཡིན་འདུག སྐ་བོར་གྱུར་པའི་ངོ་གདོང་དེ་གནག་པོར་བསྡུས་འདུག་ཅིང་། 

སྐྲ་ལོ་མིག་མདུན་དུ་བསྣར་པ་དང་ཞྭ་མོ་འཕྲེད་གོན་བས་འདུག་ལ། སྒིད་

པ་འདར་སིག་སིག་བེད་ཀྱིན་མཆིས། དགེ་རྒན་གིས་ཁོ་རང་མཐོང་མ་ཐག 

སོབ་གསོ་ལྟ་རོག་པའི་རྣ་འགམ་དུ་ཤབ་ཤུབ་ཀྱི་ཚིག་འགའ་བཤད་བྱུང་

ལ། སོབ་གསོ་ལྟ་རོག་པས་དེ་མུར་ཕུའུ་ལེ་ཁའོ་ཞི་བོས་ཏེ། ཁོ་རང་ཁིད་

ནས་ཁོའི་ཡབ་ཆེན་གི་གམ་དུ་སོང་བས། 

ཕུའུ་ལེ་ཁའོ་ཞི་སྐྲག་ནས་ལུས་ཡོངས་

འདར་གིན་འདུག དགེ་རྒན་དང་སོབ་

27.སྐད་ཆ་བརོད་སྐབས་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀིས་དོན་ལ་བསད་པ་ཨེ་འབྱུང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད། 

    འདིར་ཡུལ་དང་དུས་ཞེས་པ་ནི། སྐད་ཆ་གང་དུ་བཤད་པའི་ཡུལ་དང་། མི་གང་ལ་བཤད་པའི་ཡུལ། སྐད་ཆ་ནམ་ཞིག་ལ་བཤད་པའི་དུས་དང་། ཇི་ལྟར་

བཤད་པའི་དུས་བཅས་ལ་གོ་དགོས་པས། སྐད་ཆ་བཤད་པ་ནི་མིང་དང་ཚིག་ཕྲད་དག་བར་སྤོད་དང་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཀ་དང་མཐུན་པར་སྦྱར་པ་ཙམ་མ་

ཡིན་པར། འཆད་པ་པོ་སུ་ཞིག་གིས། ཡུལ་གང་དུ། དུས་ནམ་ཞིག་ལ། ཉན་པ་པོ་གང་ལ། དོན་ཅི་ཞིག གང་གི་ཕིར་དུ། ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཆ་དུ་མ་དང་འབེལ་

བར་གྲུབ་པས། རོལ་མོའི་བསན་བཅོས་སུ། ཐོག་མར་བསོད་སོགས་ཡུལ་བརགས་ཏེ། །དེ་རེས་ཚིག་ལ་བརག་པར་བ། །གཞན་དུ་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ཡི། །ཁད་པར་

བརོད་པ་རབ་ཏུ་དཀའ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འཆད་མཁན་མི་གཅིག་གིས་བཤད་ཡུལ་མཆོག་དམན་བར་མ་དང་རྒན་དར་གཞོན་པའི་ཁད་པར་མི་འདྲ་བ་ལ་

དོན་ཐ་དད་པ་བརོད་པ་སོས་ཅི་དགོས། དོན་གཅིག་བཤད་ཡུལ་མི་འདྲ་བ་ལ་ཐ་དད་དུ་བརོད་པ་ལའང་མིང་གི་སྦྱོར་བ་ཇི་ལྟར་སེལ་བ་དང་། སྐད་གདངས་ཀྱི་

མཐོ་དམའ་གང་ལྟར་བེད་པ། ཐ་ན་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ འདྲ་སོན་པ་བཅས་ལ་དཔྱོད་པ་ནི། སྐད་ཆ་ནི་ནང་གི་འགྲུབ་རྒྱུ་

མིང་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་ དང་དོན་གི་ཆ་དང་། ཕི་ཡི་ཉེར་ལེན་འཆད་པ་པོ་དང་

བཤད་ཡུལ་གི་ཁད་པར་ལས་བྱུང་བའི་ ཡུལ་དུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་དུ་མ་ལ་བལྟ་དགོས་

པའི་ཁར། ཚིག་གཅིག་ཉིད་ལའང་ གནས་སྐབས་མི་འདྲ་བར་གོ་བ་ཐ་དད་པ་

བླངས་ཆོག་པས། མཁས་པ་འཇུག་པའི་ སོ་ཞེས་བ་བའི་བསན་བཅོས་སུ། འགའ་ཞིག་

འགོག་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚིག །ལ་ལ་སྒྲུབ་པ་ དགག་སྒ་ཅན། །ཁ་ཅིག་དོན་བཞིན་འཇུག་

པས་ན། །ཕལ་ཆེར་གནས་སྐབས་གཙོ་ བོ་ཡིན། །ཞེས་པ་བཞིན། རྣམ་གངས་བརོད་

པའི་རྒྱན་དང་། འགོག་པའི་རྒྱན། ཟོལ་ བསོད་ཀྱི་རྒྱན་སོགས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ཚིག་

རྒྱན་གི་བེ་བག་མང་བོ་ཞིག་ནི། སྐད་ཆའི་ གནས་སྐབས་དང་ཕྲལ་ན་རྒྱན་གི་བེ ་བག་དེར་

གཞག་ཐབས་བལ་ཕིར། མིང་གི་བསན་དོན་ཚིག་གི་ སྐབས་ལ་བལྟ། །ཚིག་གི་བསན་བ་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་

བརག །ཅི་བརོད་ཀུན་སོང་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཕིར། །མིང་ཕྲད་རྐྱང་བའི་དོན་ཙམ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་། ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མི་རྣམས་འཇིག་རེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་ཁོལ་

བོར་གྱུར་ཅིང་། ཡིད་ནི་བསད་པར་གྱུར་ན་དོན་ཡང་དེའི་རེས་སུ་འགོ་བས། སྐད་ཆ་ཅི་བརོད་སྐབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལ་བསྟུན་ཅིང་། བརོད་ཐབས་གང་བསེན་

ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ལ་བརགས་ཏེ། མིང་དང་ཚིག་ཕྲད་གང་སྦྱར་གདམ་གསེས་ཡོད་པའི་སོ་ནས། སྐད་ཆ་བརོད་པའི་

ལས་ལ་ཞུགས་ཤིང་། བཤད་པའི་གཏམ་ལ་གོ་བ་བླང་བར་བའོ། །

གཙོ་ཡང་ཐོན་བྱུང་ལ། སོབ་གོགས་མང་བོའང་རུབ་ནས་སེབས་བྱུང་། 

སོབ་གསོ་ལྟ་རོག་པས"ཁེད་ནི་བིས་པའི་ཡབ་ཆེན་ཡིན་ནམ"ཞེས་གོགས་

པོ་ཞིག་ལ་ཕྲད་པ་ལྟར་སྤོ་སྣང་ཆེན་པོས་དེ་ལྟར་དྲིས་ཤིང་། ཁོས་ལན་ཅི་

གདབ་ལ་ངང་སྒུག་མི་བེད་པར། མུ་མཐུད་ནས"ཁེད་ལ་རེན་འབེལ་ཞུ། 

ལྟོས་དང་། ཁེད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་ལ་བ་དགའ་ཨང་གཉིས་པ་ཐོབ་བྱུང་། འཛིན་

གྲྭའི་སོབ་གོགས་ལྔ་བཅུ་ང་བཞི་ལས་ཁད་འཕགས་ཅན་དུ་གྱུར་འདུག 

ཁོའི་རོྩམ་ཡིག་དང་རྩིས་རིག་སོགས་བསབ་བ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

སྦྱངས་འབས་ཧ་ཅང་བཟང་། ཁོ་ནི་བློ་རིག་རྒོད་ཅིང་བརོྩན་པ་ཅན་གི་

བིས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། རེས་མར་མདུན་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོད་ངེས། ཁོ་ནི་

དངོས་གནས་བིས་པ་ཡ་རབས་ཤིག་རེད། སོབ་གོགས་ཚང་མ་ཁོ་ལ་

དགའ་ཞིང་གུས་མཐོང་བེད། ཁེད་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་གི་ཆེད་

དུ་ང་རྒྱལ་སྐེས་སིད་པར་ང་ལ་

ཡིད་ཆེས་ཡོད"ཅེས་གསུངས་

བྱུང་། མགར་པར་ཁ་གདང་དུ་

བཅུག་སོང་ལ། མིག་གིས་

ཧུར་རེར་སོབ་གསོ་ལྟ་རོག་

པ་དང་སོབ་གཙོར་ཅེར་བ་

དང་། དེ་ནས་ཁོའི་མདུན་དུ་

མགོ་བོ་དུད་ཅིང་འདར་སིག་སིག་

བེད་ཀྱིན་པའི་བུ་ཆུང་ལ་ཅེར་བྱུང་། 

སྐབས་འདིར་ཕལ་ཆེར་ཁོས་གཞི་ནས་ཐེངས་དང་པོར་རོགས་བྱུང་བ་སེ། 

ཁོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཉམ་ང་བའི་བིས་པ་འདི་ལ་མནར་གཅོད་

མྱོང་དུ་བཅུག་ཀྱང་། བིས་པས་དུས་རྒྱུན་བློ་རྩ་བརན་པོས་བཟོད་སོམ་

གནང་གིན་པ་གཞི་ནས་རོགས་བྱུང་། ཁོ་རང་ཐོག་མར་ཤིན་ཏུ་ཧང་

སངས་པར་གྱུར་པ་དང་། དེར་མཐུད་ནས་ཧ་ཅང་འགོད་གདུང་དྲག་པོ་

སྐེས་བྱུང་། གང་མྱུར་ངང་སོྔན་དུ་ཕིན་ནས་བུ་ཆུང་གི་མགོ་བོར་འཁྱུད་

ཅིང་། ཁོའི་མགོ་བོ་རང་ཉིད་ཀྱི་བང་ཁར་དམ་དུ་སྦྱར་བྱུང་། ང་ཚོ་ཕུའུ་ལེ་

ཁའོ་ཞིའི་ཕོགས་སུ་སོང་ཞིང་། ངས་ཁོ་དང་ཁཱ་ལའོ་ན། ཁི་ལའོ་ཞི་གསུམ་

པོ་རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ངེད་ཚང་ལ་བརྩེ་རུ་ཡོང་བར་མགོན་འབོད་

བས་པ་ཡིན། སོབ་གོགས་ཚོས་ཟིང་ལོང་ཁོད་ནས་ཕུའུ་ལེ་ཁའོ་ཞིར་གེས་

ཕག་འབུལ་བ་སེ། ལ་ལས་ཁོའི་ཕྲག་པར་རེབ་ཙམ་བེད་པ་དང་། ལ་ལས་

ཁོའི་བ་དགའི་རགས་མར་རེག་ཙམ་བེད། ཡང་མི་རེ་རེས་ཁོ་ལ་སྐད་ཆ་རེ་

བཤད་ནས་རེན་འབེལ་ཞུས། ཁོའི་ཡབ་ཆེན་གིས་ཧད་དེ་ང་ཚོར་བལྟས་

ནས་སྔར་བཞིན་བུ་ཆུང་བང་ཁར་དམ་པོར་སྦྱར་འདུག་ཅིང་། ཕུའུ་ལེ་

ཁའོ་ཞིས་ཁོའི་བང་ཁར་འཐམས་ནས་རང་དབང་མེད་པར་ངུ་སྔངས་

བེད་ཀྱིན་འདུག

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 •

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དབི་ཧྥུ་མི་རིགས་སོབ་འབིང་།

• མགོན་པོ་རྣམ་རྒྱལ •



དབར་དུས་སུ་ཚ་བ་ཆེ་བས་མིའི་ཡི་ག་འགག་པར་བེད།     དེ་དུས་མི་

རྣམས་ཀྱིས་ཞིམ་མངར་གི་བག་ཟས་དང་འཁགས་ཟས།  སིལ་ཏོག་གི་རིགས་

ལ་དགའ་བོ་བེད།  ཡིན་ནའང་།   མངར་ཟས་དེ་རིགས་སྤད་དྲགས་ན་ཚ་བོལ་

མི་ཐུབ་པར་མ་ཟད།  དེ་ལས་ལོག་སེ་ཚ་ལངས་ནས་ཚ་ནད་བསྐེད་སིད།

དབར་དུས་སུ་ཚ་སྨུག་ཆེ་ལ་རང་རྒྱལ་ལྷོ་ཕོགས་སུ་མངར་ཚད་ཆེ་བའི་

ཤིང་འབས་རིགས་སིན་པའི་དུས་ཀྱང་ཡིན། དེ་ལས་འབྲུག་ཚགས་དང་སི་ཀྭ་

སོགས་མངར་ཆ་མང་བའི་སིལ་ཏོག་རིགས་སྤད་དྲགས་ན་ཚ་དྲོད་རྒྱས་ས་ཞིང་

མགིན་པ་ན་བ་དང་སྣ་ཁག་རོལ་བ་སོགས་ཀྱི་ནད་རགས་འབྱུང་བ་དང་། ལུས་

ཀྱི་འཚོ་བཅུདBའཛད་ནས་ཁ་མིག་གི་གཉན་ཚད་འབྱུང་ལ། ད་དུང་མངར་

ཟས་ཁོད་ཐཱན་ཆུ་འདྲེས་སྦྱོར་གི་རས་མང་བས་ཞུ་རེས་དབང་གཉིས་ཐཱན་

འགྱུར་མང་བོ་ཕུད་དེ་གོ་བ་མི་བདེ་བ་དང་དབུགས་འཚང་བ།  ཁ་ཇེ་སྐོམ་དུ་

འགོ་བ། ཕོ་བ་སྦོས་པས་ཡི་ག་འགག་སེ་ཟས་སྤོད་མི་འདོད།  དེ་ལྟར་ན་ཟས་

རིགས་ཁོད་ཀྱི་འཚོ་བཅུད་བསྡུ་ལེན་བེད་པར་གནོད་བསྐལ་ནས་གཉན་ཚད་

ཇེ་དྲག་ཏུ་འགོ།

དེ་བས། དབར་དུས་སུ་མངར་ཟས་ཉུང་བཟའ་དང་། མངར་ཆུ་ཉུང་འཐུང་

བས་ཏེ་ཇ་མང་དུ་འཐུང་བ་དང་།  ལྷག་ཏུ་སན་ལྗང་གི་ཁུ་བ་འཐུངས་ན་མངར་

ཟས་སྤད་དེ་འཚོ་བཅུདBཤོར་པ་ཕིར་ལུས་ཁམས་སུ་བསྡུ་ལེན་བེད་ཐུབ།  

གཞན།  འཁག་རློན་གི་ཟས་རིགས་དང་ཟས་སྣུམ་པའི་རིགས་ཉུང་བཟའ་བེད་

པ་དང་།  ཆུ་ཉུང་ཉུང་བས་ནས་ཐེངས་མང་བོར་བཏུང་དགོས། 

བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་ནི།  རོ་རེ་རྒྱལ་པོ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སོབ་མ་

རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གདམས་ངག་རེ་རྩལ་དུ་

བཏོན་ནས་ཉམས་ལེན་བས་ཏེ་མཆོག་གི་འབས་བུ་ཐོབ་པའི་བརྒྱུད་པ་

རྣམས་ཡིན།

1.སྐོབ་པ་འཇིག་རེན་མགོན་པོ་ལས་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད།  སྐོབ་

པ་འཇིག་རེན་མགོན་པོ་ནི། ཆུ་ཕག་སྤི་ལོ1143ལོར་ཁམས་ས་སོད་དུ་

འཁྲུངས།  ས་ཕག་སྤི་ལོ1179ལོར་འབི་གུང་མཐིལ་གི་དགོན་པ་བཏབ།  

མེ་གང་སྤི་ལོ1217ལོར་འདས།

2.ཐང་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བ་ལས་སག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད།  སག་

ལུང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བ་ནི།  ཆུ་ཁི་སྤི་ལོ1142ལོར་འཁྲུངས།  ལྕགས་ཁི་

སྤི་ལོ1180ལོར་སག་ལུང་དགོན་པ་བཏབ།  ལྕགས་ར་སྤི་ལོ1210ལོར་

འདས།

3.འགོ་མགོན་རྒྱལ་ཚ་ཁུ་དབོན་ལས་ཁོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད།  ཁོ་ཕུའི་

འགོ་མགོན་རྒྱལ་ཚ་ནི།  ས་ཁི་སྤི་ལོ1118ལོར་འཁྲུངས།  ལྕགས་ཡོས་སྤི་

ལོ1171ལོར་ཁོ་ཕུ་དགོན་པ་བཏབ།  ཤིང་ཡོས་སྤི་ལོ1195ལོར་འདས། 

4. གིང་རས་པདྨ་རོ་རེ་ལས་གིང་རས་བཀའ་བརྒྱུད།   གིང་རས་

པདྨ་རོ་རེ་ནི།  ས་སྤེལ་སྤི་ལོ1128ལོར་གཙང་མྱང་སོད་དུ་འཁྲུངས།  

ལྕགས་གང་སྤི་ལོ1181ལོར་སྣ་ཕུ་དགོན་པ་བཏབ།  ས་སྤེལ་སྤི་

ལོ1188ལོར་འདས།  དེའི་སོབ་མའི་གཙོ་བོ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་ནི།  

ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལོ1161ལོར་ཧའོ་གངས་བཟང་གི་མགུལ་མྱང་སོད་དུ་

འཁྲུངས།  ཤིང་གང་སྤི་ལོ1205ལོར་དེང་དུས་ཆུ་ཤུར་རོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་

པའི་འབྲུག་སེ་བ་བང་ཆུབ་གིང་བཏབ།  དེ་ལས་གིང་རས་པའི་གདམས་

ངག་གི་རྒྱུད་པ་སེལ་བ་ལ་དེང་དུས་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་པ་འདི་

བྱུང་།  ལྕགས་ལུག་སྤི་ལོ1211ལོར་འདས།

5.ཆོས་རེ་སར་པ་གྲུབ་ཐོབ་

ལས་སར་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད།  

སར་ཚང་ཆོས་རེ་ནི།  ཤིང་ཡོས་

སྤི ་ལོ1135ལོར་སར་ཁམས་

སང་གི་ཆ་ལག་ཏུ་གཏོགས་པའི་འབི་ཆུ་དང་ཟ་ཆུ་གཉིས་ཀྱི་དབུས་སུ།  

ཡབ་ལན་འདུ་ཀླུ་ཡི་གཙུག་ཅེས་བ་བ་དང་།  ཡུམ་ཨ་མོ་བདེ་དགའ་

གཉིས་ཀྱི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས།  ཆོས་རེ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་རྩ་

གསུམ་ལོན་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལོ1167ལོར་གདན་ས་ཆེན་མོ་དཔལ་གི་

ཤོ་དགོན་ཕག་བཏབ།  དེང་དུས་བག་གཡབ་རོང་ཁོངས་སུ་ཡོད།  ཆུ་

ཕག་སྤི་ལོ1203ལོར་སྐུ་གཤེགས།

6. ཡེལ་པ་ཡེ་ཤེས་བརྩེགས་པ་ལས་ཡེལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད།  ཡེལ་

པ་ཡེ་ཤེས་བརྩེགས་པའི་འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་མ་རེད།  ས་སྤེལ་

སྤི་ལོ1188ལོར་བང་ར་རྣ་དགོན་ཕག་བཏབ།

7. ཟ་ར་བ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་ལས་གཡའ་བཟང་བཀའ་བརྒྱུད།  ཟ་ར་

བའི ་སོབ ་མ་གཡའ་བཟང་བ་ཆོས ་ཀྱི ་སོན ་ལམ་གིས ་སྤི ་ལོ ་མེ ་

སག1206ལོར་གཡའ་བཟང་དགོན་ཕག་བཏབ།  ཟ་ར་བ་ཡེ་ཤེས་སེང་

གེའི་འཁྲུངས་ལོ་མ་རེད།  མེ་ཡོས་སྤི་ལོ1207ལོར་འདས།

8.སྙེ་ཕུ་གེར་སོམ་ཆེན་པོ་ལས་ཤུག་གསེབ་བཀའ་བརྒྱུད།  སྙེ་ཕུ་

གེར་སོམ་ཆེན་པོའི་འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་མ་རེད།  ཤུག་གསེབ་

བཀའ་བརྒྱུད་ནི།  རེ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་ཞལ་སོབ་སྙེ་ཕུའི་གེར་སོམ་ཆེན་པོ་

ལས་བརྒྱུད་པ་ཞིག་ཡིན།  རེ་དེའི་རྣམ་ཐར་དང་ཆོས་བརྒྱུད་གདམས་

ངག་གི་ཡིག་ཆ་གསལ་པོ་མ་རེད།  དེང་དུས་བཙུན་མའི་དགོན་པ་ཞིག་

ཏུ་གྱུར་ནས་ལྟ་སྤོད་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་རིང་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད་

པར་གགས།

ཨུ་རྒྱན་པ་དང་རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པ། །

བུ་སོན་ཆོས་རེ་འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར། །

མི་བསྐོད་རོ་རེ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བའི་ཞབས། །

ཀོང་སྤྲུལ་ལ་སོགས་བཀའ་བརྒྱུད་མཁས་དབང་ཁྱུ། །

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

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།   •གཡང་སྐིད•

མཚོན་རགས་ཀྱི་ཁིམ་རྒྱུད་ཁོད་དུ་མཛའ་བརྩེ་ཟབ་པའི་ཕུ་ནུ་

མིང་སིང་འགའ་ཡོད་དེ།  དེ་དག་ནི＋－＝×÷？√བཅས་ཡིན།  

ཁོ་ཚོར་དུས་རྒྱུན་སོབ་སྦྱོང་གི་འགན་ཁུར་ལྕི་བས་མཉམ་གཅིག་

ཏུ་འཛོམས་ཏེ་ཁ་བར་ཞིག་བེད་པའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་བལ།  དེ་རིང་

ཕུ་ནུ་མིང་སིང་འདི་ཚོས་གོག་ཀད་རྩེ་བ་དང་བརན་འཕྲིན་ལ་ལྟ་

བའི་དུས་ཚོད་ཡོད་ཚད་བློས་བཏང་ནས་ཁོམ་གགས་རེ་བཙལ་ཏེ་

མཉམ་པོས་གེང་མོལ་བ་རྒྱུ་རེད།

  དགོང་མོ།  མཚོན་རགས་འདི་དག་མེ་ཕུང་ཞིག་གི་མཐའ་རུ་

བསྐོར་ཏེ་རང་རང་གི་གཏམ་རྒྱུད་གེང་བྱུང་།

ཕུ་བོ་སོྣན་རགས་ཀྱིས་རང་གི་བང་ཁ་རྡུང་ཞོར“ང་སོྣན་རགས་

ལ་ལོ་ངོ500ཡི་ལོ་རྒྱུས་ལན་པ་ཨེ་ཤེས།  ང་ནི་འཇར་མན་གི་

མིང་ལ་ཝེ་མེ་ཏི་ཟེར་བའི་རྩིས་རིག་པ་ཞིག་གིས་གསར་གཏོད་

བས་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིསTཡི་འབི་ཚུལ་ལྟར་འཕྲེད་ཐིག་དང་

གེན་ཐིག་བསོྣལ་ཏེ་ཇེ་མང་

དུ་སོང་བ་མཚོན་པར་བས་

པས།  སྣོན་རགས་ང་གསར་

བཟོ་བས་བྱུང”ཟེར།

 དེ་ནས་འཕྲི་རགས་ཀྱིས“ངའི་བྱུང་ཚུལ་ཡང་སྣོན་རགས་དང་

ཧ་ལམ་འདྲ་མཚུངས་ཡིན་ཏེ།  མི་རྣམས་ཀྱིས་སྣོན་རགས་སེང་གི་

གེན་ཐིག་འཕྲིས་ཏེ་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་བ་མཚོན་པས་འཕྲི་རགས་ང་

བྱུང”ཞེས་བཤད།

“མི་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་དོ་མཉམ་པ་ལ་བརེན་ནས་འདྲ་

མཚུངས་ཀྱི་དངོས་པོ་མཚོན་པར་བེད་པ་ལ་མོས་པ་དང་།  དོ་

མཉམ་པ་མཚོན་བེད་ཀྱི་མཚོན་རགས་ཆེས་ལེགས་པ་ནི་

མཚུངས་རགས་ལས་མ་འདས་པས།   དབིན་ཇིའི་མཁས་དབང་

ལའེ་ཁེ་ཨེར་ཏིས་རིགས་ལམ་འདིར་བརེན་ནས་མཚུངས་

རགས་ང་གསར་དུ་བཟོས་པ་ཡིན”ཞེས་བཤད་པ་ན།

 སྒྱུར་རགས་ཀྱིས“ང་ཡང་ཕུ་བོ་སྣོན་རགས་ཀྱི་བྱུང་བ་དང་

བསྟུན་ནས་གསར་བཟོ་བས་པ་ཡིན་ཏེ།    དབིན་ཇིའི་ཨའོ་ཏི་

ལའེ་ཡིས×ནི＋ལས་རིམ་པ་གོང་མ་ཞིག་ལ་འཕར་བའི་

མཚོན་བེད་ཡིན་པས་ན་སོྣན་རགས་དེ་ཏུའུ45རུ་བསོྐར་ཏེ་

སྒྱུར་རགས་ང་གསར་དུ་བཟོས་པ་ཡིན”ཟེར།

དེར་མཐུད་ནས་བགོ་རགས་ཀྱིས“ང་ཡི་བྱུང་བ་ནི་ཕུ་ནུ་མིང་

སིང་ཚོ་དང་འབེལ་བ་ཅི་ཡང་མེད།   སུའེ་ཙེར་གི་ཧ་ནའེ་ཡིས་

འཕྲེད་ཐིག་གིས་དངོས་པོ་བགོ་བ་མཚོན་པ་དང་།  ངའི་སེང་འོག་གི་

ཚེག་གིས་བགོས་ཟིན་པའི་དངོས་པོ་མཚོན་པར་བེད་པ་ཡིན།  བལྟས་

ཚོད་དུ་དེ་འདྲའི་མིག་ལ་མཛེས་པ་ཞིག་མིན་རུང་སྣང་བརན་ཅན་

ཞིག་ཡིན”ཞེས་བཤད་པས།

འདྲི་རགས་ཀྱིས“ང་ནི་ལ་ཏིང་ཡི་གེquestioཞེས་པའི་ཐོག་

མའི་ཡི་གེqསེང་དང་མཐའ་མའི་ཡི་གེoའོག་ཏུ་བིས་པ་ལས་བྱུང་བ་

ཡིན་མོད།  ཕིས་སུ་ཡིག་གཟུགས་ལ་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་སེ་མི་རྣམས་

ཀྱིས་ད་ལྟའི་གཟུགས？ལྟར་བིས་པ་རེད”ཟེར།

དེ་ནས་ཡང་འགིག་རགས་ཀྱིས“ང་ནི་དབིན་ཇིའི་དགེ་རྒན་ཞིག་

གིས་གསར་གཏོད་བས་པ་དང་།   ཁོ་ཚོས་ལས་བར་ལྟ་དུས་འགིག་

པའི་རགས་སུrའབི་བ་དང་།  ཕིས་སུ་སབས་བདེ་ཡོང་ཆེད་

རགས√རུ་བསྒྱུར”ཅེས་བཤད་པ་ན།

རྩིས་རིག་རྒན་པོས“བིས་པ་ཚོ།  ད་ནི་ངལ་གསོ་བའི་དུས་ལ་

སེབས་སོང་།  ངལ་གསོ་གིས་ཤིག”ཅེས་བཤད་པས།  མཚོན་རགས་

ཆུང་ཆུང་རྣམས་རང་རང་གི་ཉལ་ཐུལ་ནང་དུ་འཛུལ་ལོ། །

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།   •ཚེ་ཐར•



1983ལོར། ཨ་རིར་ཨ་སོར་དུང་ཕྱུར10ཡན་གི་ཕྱུག་བདག་

མིང་ཐོའི་ནང་ཨང་ལྔ་པར་བགངས་འདུག་པ་ནི་ཕིར་སྡོད་ཀྲུང་གོ་

པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོར་ཨ་སོར་དུང་ཕྱུར16ཡི་རྒྱུ་ནོར་མངའ་བ་རེད།  

ཕྱུག་བདག་འདིའི་མིང་དངོས་ལ་ཝང་ཨན་ཟེར་ཞིང་།  གོག་

ཀད་རྒྱལ་པོའི་མཚན་སྙན་མངའ་མོད། ཡིན་ནའང་ཝང་ཨན་ནི་

སྤིར་བཏང་གི་ཚོང་པ་ཞིག་མིན།  ཁོ་ནི་འབུམ་རམས་པའི་མཚན་

གནས་ལན་པའི་གོག་ཀད་ཆེད་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན།  ཁོས་ཚན་

རིག་པ་དང་ཁེ་ལས་པའི་འགན་གཅིག་ལྕོགས་སུ་ཁུར་འདུག་པས། 

སྤིར་བཏང་གི་ཚན་རིག་པ་དང་མི་མཚུངས་ཤིང་།  སྤིར་བཏང་གི་

ཁེ་ལས་པ་ལའང་བསྡུར་ཐབས་བལ།  

ཝང་ཨན་ཨ་རིའི་ཕྱུག་བདག་ཆེན་པོར་གྱུར་དོན་ནི་ཁོ་རང་

འབོར་ལན་ཁིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་སྐེས་པས་མིན་པར། ཁོས་རང་གི་

གོག་ཀད་ཀྱི་ཤེས་བ་དང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བདག་གཉེར་ཐབས་

ལམ་བེད་སྤད་དེ། ཚེར་ཕུང་སྟུག་པོའི་ཁོད་ནས་བགོད་ལམ་བདེ་མོ་

ཞིག་བཙན་གིས་བཏོད་པ་དེ་རེད། 

1920ལོར། ཝང་ཨན་ཧང་ཧའེ་ཡི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཁུང་ཧན་

རོང་དུ་སྐེས།  1936ལོར་ཧང་ཧའེ་སོབ་འབིང་ནས་སོབ་མཐར་

ཕིན་རེས་ཧང་ཧའེ་ཡི་འགིམ་འགྲུལ་སོབ་ཆེན་གི་སོ་ཐེམ་འགིམས། 

ལོ4རེས་སུ་ཁོས་ཧང་ཧའེ་འགིམ་འགྲུལ་སོབ་ཆེན་གི་བཟོ་ལས་

སོབ་གིང་གི་སོབ་ཐོན་འཛིན་ཡིག་བླངས། 

1944ལརོ། ཝང་ཨན་ཨ་རིའི་ཆེས་མཐོ་བའི་སབོ་གྲྭ་སེ། ཧ་ཧ་ོ

སབོ་གྲྭ་ཆེན་མརོ་ཞུགས་ནས་ཉེར་སྤདོ་དངོས་ལུགས་ལ་སྦྱངོ་བ་ནན་

མ་ོབས།  ལ4ོཡི་རེས་སུ་ཁོས་འབུམ་རམས་པའི་ཐོབ་ཐང་བླངས།

སྐབས་དེར་སེབས་དུས། ཁོའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ད་དུང་སྤིར་

བཏང་གི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་འདུག དེ་ནས་

བཟུང་ཁོས་ད་དུང་ནར་སོན་མེད་པའི་གོག་ཀད་ལག་རྩལ་ལ་

གཙིགས་མཐོང་ཆེན་པོ་བས་ཤིང་།  གསར་དར་གི་ཚན་རྩལ་དེའི་

སེང་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུ་ཕུལ།  ཁོས“གོག་སྡུད་རླབས་ཚོད་འཛིན་

སྒིག་ཆས”ཤིག་གསར་གཏོད་བས་པ་ན།  དེ་ནི་གོག་ཀད་ཚན་རྩལ་

སྐུལ་སེལ་སེང་གི་ལམ་ཚད་རོ་རིང་ཞིག་རེད་ཅེས་ཀུན་གིས་

བསྔགས་ཡུལ་དུ་གྱུར། ཁོས་པའོ་ཧི་ཏུན་ནས་གོག་ཀད་ཀུང་སི་ཆུང་

ཆུང་ཞིག་ཕེ་སེ།  ཁེ་ལས་པའི་འཚོ་

བའི་མགོ་བརྩམས་པ་རེད། 

ཅང་མ་འགོར་བར་ཁོས་འབེལ་

ཡོད་གོག་ཀད་དྲན་ཤེས་མ་ལག་གི་ལག་རྩལ—གོག་སྡུད་དྲན་

ཤེས་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ཆེད་ཁེའི ་དབང་ཆ་དེ་རིན་གོང་ཨ་སོར་

ཁི50བས་ནས་རྒྱལ་སྤིའི་ཚོང་ལས་འཕྲུལ་ཆས་ཀུང་སིར་བཙོངས།  

ཁོས་སོར་མོ་དེ་མ་དངུལ་བས་སབས་ཁེ་ལས་ལ་གཞི་ནས་འགན་

རྩོད་བེད་ནུས་ཡོད་པར་གྱུར།  

ལས་རིགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ཞིང་རང་གི་གོག་ཀད་ཤེས་བས་

རང་ཉིད་ཀྱི་གོག་ཀད་ཀུང་སིའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་ལ་བརར་

ཤ་ཡང་དག་གཅོད་དུ་བཅུག  ཁོས་ད་དུང་ལག་རྩལ་ཤེས་ལན་མི་

སྣ་ནང་འདྲེན་བེད་པར་ཡང་ཧ་ཅང་གཙིགས་ཆེན་བེད། ཁོས་དེ་

སྔ“ཚན་རྩལ་ཤེས་ལན་མི་སྣ་ནི་སོྔན་ཐོན་ལག་རྩལ་གི་བཟོ་ལས་

འཕེལ་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དུ་འགོ་བའི་གཞི་རྩའི་སྒུལ་ཤུགས་ཡིན་ལ། 

”སོྔན་ཐོན་གི་ལག་རྩལ་བེད་སྤོད་བེད་པའི་བཟོ་ལས་ཀུང་སི་ཞིག་

ལ་མཚོན་ན། ཐོག་མར་ཚན་རྩལ་མི་སྣ་འདང་ཚད་ཅིག་མཁོ་སྤོད་

བེད་ཐུབ་མིན་ལ་བསམ་བློ་གཏང་དགོས”ཞེས་བཤད་མྱོང་།  

ཁོ་རང་མི་འཇོན་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ཏེ།  ཁོས་ཧ་ལས་སུ་འཇུག་

པའི་བ་བ་ཞིག་བསྒྲུབས་པ་ནི1976ལོ་ཡིན།  ཁོས་སོབས་པ་ཆེན་

པོས་ཀུང་སིའི་སྤི་ཁབ་པུའུ་དེ་པའོ་ཧི་ཏུན་བང་ཕོགས་ཀྱི་སྤི་

ལེ48སར་ཆོད་ཅིང་མི་གངས་ཁི10ལའང་མི་ལོངས་ཤིང་མིང་ལ་

ལའོ་ཝེར་ཟེར་བའི་གོང་རལ་ཆུང་ཆུང་དེ་རུ་སར།  གོང་རལ་ཆུང་

ཆུང་དེ་དང་ཐོག་འཁལ་འཐག་བཟོ་ལས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ཡིན།  ལོ་

རབས70པའི་དུས་དཀྱིལ་ནང་དཔལ་འབོར་ཉམས་རྒུད་ཆེན་པོའི་

བརབ་གསིག་འོག་དཀའ་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད།  ཝང་ཨན་གིས་གོང་

རལ་ཆུང་ཆུང་འདིར་མ་དངུལ་ཨ་སོར་ཁི4000བཏང་ནས་ཁང་

བརྩེགས་མཐོན་པོ་གཉིས་བསྐྲུན་ཏེ།  རང་གི་སར་གཞིས་དེར་

བཏབ་པ་རེད། ཁོས་གཙོ་བོར་ས་དེའི་ས་རིན་དམའ་བ་དང་ངལ་

རོྩལ་ནུས་ཤུགས་ཚད་ལས་འགོངས་འདུག་པ་བློར་བབས་པར་མ་

ཟད། ད་དུང་མཱ་ས་ཀྲུའུ་སའེ་ཀྲིག་སིད་གཞུང་གིས་ཀྱང་ཁོས་མ་

དངུལ་གཏོང་བར་ཕན་ཁེ་གང་མང་ཞིག་སེར་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱུང་

བས་ཡིན། ཝང་ཨན་གིས་མ་དངུལ་བཏང་བ་ལ་བརེན་གངོ་རལ་

ཆུང་ངུ་དེ་བསྐར་དུ་དར་ཞིང་།  འཁལ་འཐག་བཟོ་པ་མང་བོ་ཞིག་

རང་གི་ལག་འགོ་གི་གགོ་ཀད་བཟོ་པར་གྱུར་ཅིང་།  ཝང་ཨན་གགོ་

ཀད་ཀུང་སི་ས་དེ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་།  ཝང་ཨན་

གིས“སིད་གཞུང་དང་དམངས་ཁོད་ཁེ་ལས་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་

གཅིག་ཏུ་ལས་དནོ་སྣ་གཅིག་ལ་གཞལོ་ཏེ། ཇུས་ཤུགས་མཉམ་འདནོ་

གི་ཤེས་རབ་ལ་བརེན་ནས་དམིགས་ཡུལ་ལ་སེབ་ཏུ་བཅུག་པ་ཞིག་

ཡིན། ཨ་རིར་མཚོན་ན་ངའི་ས་འདི་ལས་ལྷག་ཅིང་ཕན་ནུས་ཆེ་བའི་

ས་ཁུལ་གཞན་ཞིག་ཕལ་ཆེར་ཡདོ་མི་སིད”ཅེས་བཤད་མྱངོ་། 

ཝང་ཨན་གགོ་ཀད་རྒྱལ་པོར་གྱུར་རེས།  པེར་ཀྲེམ་དང་ཨིར་ལན།  

སུའུ་ཀེ་ལན། ཀྲུང་གོ་སགོས་སུ་ཡན་ལག་གགོ་ཀད་ཀུང་སི་བཙུགས།  

ཝང་ཨན་ཕྱུག་བདག་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ནའང་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་

ལས་སྒྲུབ་པར་སྤོ། 1981ལོར།  ཁོས་རང་གི་མ་ཡུམ་སོབ་གྲྭ་སེ་ཧ་ཧོ་

སོབ་ཆེན་ལ་ཨ་སོར་ཁི400ཞལ་འདེབས་སུ་ཕུལ།  དེར་མཐུད་

ནས་རང་གི་ཆུང་མའི་མ་ཡུམ་སོབ་གྲྭ་སེ་ཝེར་སི་ལི་སོབ་གྲྭ་ལ་ཨ་

སོར་ཁི100དང་།  ཨེ་ཤ་ཡའི་ཤར་ལྷོའི་ས་ཁུལ་གི་གནད་དོན་ལ་

ཞིབ་འཇུག་བེད་པའི་ཧེ་ཀྲེན་ཆིན་ལྟེ་གནས་ལ་ཨ་སོར་ཁི100  མ་

རྩ་རིབ་ལ་ཉེ་བའི་པའོ་ཧི་ཏུན་རིག་རྩལ་འཁབ་སོན་ལྟེ་གནས་ལ་

ཨ་སོར་ཁི400བཅས་ཞལ་འདེབས་སུ་གནང་མོད།  འོན་ཀྱང་རང་

ཉིད་ཀྱི་འཚོ་བ་དེ་འདྲའི་རྒྱས་སྤོས་ཤིག་མ་ཡིན་པར་ཁོ་ལ་དབར་

དགུན་གཉིས་ལ་གོན་ཆོག་པའི་ནུབ་གོས་ཁ་ཚང་གཉིས་ལས་མེད་

པ་དང་། ལྭ་བ་དེ་གོན་ནས་རིང་བར་གྱུར་རེས་ད་གཟོད་སོ་མར་

བརེ་བ་ཡིན།  ཐེངས་ཤིག་ལ། གོགས་པོ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་སྤོ་གསེང་

གཏོང་བེད་ཀྱི་གྲུ་གཟིངས་དབོར་སྐེལ་བས།  བདམས་སྐེལ་བས་

པའི་གྲུ་གཟིངས་ཚང་མ་རྒྱས་སྤོས་ཅན་དག་དག་ཡིན་མོད། འོན་

ཀྱང་ཁོས་ཨ་སོར་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ལས་མི་བིན་པའི་གྲུ་ཁེམ་གིས་

དཀྲུགས་ནས་བགོད་པའི་གྲུ་ཆུང་ཞིག་བློར་བབས་བྱུང་།

1990ལའོི་ཟ3པའི་ཚེས24ཉིན།  ཝང་ཨན་ལ་མིད་པའི་འབས་

སྐྲན་བྱུང་ནས་ཨ་རིར་ཚེ་ལས་འདས་པ་དང་། དགུང་ལ7ོ0རེད། 

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

•ཆོས་མཆོག•

རྔམ་ནག་སྤིན་གི་ཁི་ལ་འགིང་སེ་གྲུ་ཆར་བསིལ་མའི་དངོས་གྲུབ་འཇོ། །

གནམ་ལྕགས་རོ་རེ་དྲག་པོའི་མཚོན་ཐོགས་མི་འཇིགས་སོབས་ཀྱི་ར་རྔ་ལིར། །

འཁྱུག་འཁྱུག་གར་གི་སངས་སབས་བསྒྱུར་ཅིང་གོག་ཞགས་མུན་པའི་གཤེད་དུ་བཏབ། །

རྩལ་ལན་གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོའི་སོབས་པར་བདག་ཡིད་མོས་པའི་མགོ་བོ་དུད། །

ཞུམ་མེད་དབུ་འཕང་མཐོ་རུ་དགེ་ཞིང་ཁ་ཆུང་མིག་ཏུ་གཟི་འོད་བཀྲ། །

ང་རྒྱལ་མཚོ་མོ་སྙིང་ལ་བསྐིལ་ཏེ་རག་བརན་གནམ་སའི་བར་ན་འགེང་། །

མི་འགྱུར་དུང་གི་གོས་དཀར་གོན་ཞིང་ར་ཆུ་བསིལ་མ་མངལ་དུ་སྦྲུམ། །

བརིད་ལན་གངས་རི་དཀར་པོའི་སོབས་པར་བདག་ཡིད་མོས་པའི་དགའ་འབོད་བེད། །

ར་བདུན་འཕང་མཐོའི་ཁི་ལ་འགིང་ནས་འཇིག་རེན་ཡུལ་དུ་གཟིགས་མོར་འོངས། །

མ་རུངས་མུན་པའི་བདུད་སྡེ་བཅོམ་ཞིང་སྐ་རེངས་ལྷ་མོ་ཁབ་ཏུ་བསུས། །

གདོང་ཁིམ་འཛུམ་པའི་འོད་ཀྱིས་འཁྱུད་ཅིང་ནོར་འཛིན་གཞི་ལ་དྲོད་ཁོལ་བསྐིལ། །

གསེར་མདོག་དགུང་གི་ཉིན་བེད་གཞོན་ནུར་བདག་ཡིད་མོས་པའི་བསོད་ཚིག་ཕུལ། །

སྣ་ཚོགས་ཚོན་མདངས་ལུས་སུ་བསོས་ཏེ་གནམ་སའི་མཐའ་ལ་མཛེས་རྒྱན་བསྐྲུན། །

ཨ་སྔོན་དབིངས་ནས་སོབས་ཀྱིས་བཞད་ཅིང་སྐེ་དགུའི་མིག་གི་དཔྱིད་དུ་ངོམ། །

ལྗོངས་འདིའི་གངས་རི་རྩེ་ནས་འགེང་སེ་གནས་བཅུའི་དཔལ་ལ་གཟི་བིན་བསྩལ། །

འོད་ལྔའི་མདངས་ལན་དབང་བོའི་གཞུ་འདིར་བདག་ཡིད་མོས་པའི་མཆི་ཞགས་འཁོར། །

འཇིགས་མེད་སོབས་ཀྱིས་སྙིང་ཕུར་བརབས་ཏེ་མཉེན་ལྕུག་གཤོག་ཟུང་མཁའ་རུ་བརྐྱངས། །

སྐི་བསེར་རླུང་བུའི་རྒྱུ་བ་གཤགས་ཤིང་དཔག་ཚད་བེ་བའི་ཕ་མཐའ་འགིམས། །

མཐུན་སྒིལ་ལག་རང་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་བཞིན་གཞས་ཆུང་རི་ཆུའི་ཁུག་སོར་གཏོར། །

རྩལ་ལན་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོའི་དཔལ་ལ་བདག་ཡིད་མོས་པའི་སྙན་ཚིག་གེར། །

རབ་སྙན་གསུང་གི་རོལ་མོ་དཀྲོལ་ཏེ་གངས་ལྗོངས་འཛིན་མ་གཉིད་ལས་བསངས། །

གཤོག་ཟུང་མཉེན་མོ་ལྷོད་ཀྱིས་ལེམ་ཞིང་དཔྱིད་དཔལ་ལྷོ་རོང་མོན་ནས་དྲངས། །

ནོར་འཛིན་སེག་མོའི་འཛུམ་བག་བསྐེད་ཅིང་འཚོ་བ་གསར་བའི་དབུ་ཁྱུད་བིས། །

གཞན་གསོས་བུ་མོའི་ལྷག་བསམ་དཀར་པོར་བདག་ཡིད་མོས་པའི་སྙིམ་པ་སྦྱོར། །

དཀན་གཟར་བག་རིའི་ཟོམ་ནས་འགིང་སེ་མཐིང་མདོག་ལྭ་བ་རག་ཏུ་བཀླུབས། །

མཉེན་ལྕུག་ཡལ་ག་ཕོགས་སུ་བརྐྱངས་ཤིང་བཟོད་མེད་ཚ་གདུང་བསིལ་བས་སེལ། །

ས་ཆེན་གཞི་ན་རྩ་བ་བརན་པས་མགོ་བོ་ཨ་སྔོན་དགུང་དང་མཉམ། །

རང་གཤིས་འགྱུར་མེད་གསོམ་སྡོང་སོབས་པར་བདག་ཡིད་མོས་པའི་འཛུམ་བག་གོལ། །

ཉམས་འགྱུར་སོང་གི་གར་སབས་བསྒྱུར་ཏེ་གནམ་སའི་ཧག་བར་ཡུན་གིས་ཕེ། །

མཐའ་ཡས་སང་གི་འཕོར་སེག་བསྐེད་ཅིང་ར་རའི་དྲི་མ་རྨང་ནས་གཞིབས། །

མ་འོངས་རྒྱང་བཞུད་ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་ལྷུང་ལྷུང་བཞུར་སྒའི་དབངས་སྙན་གེར། །

སེག་ལན་དལ་འབབ་རིང་མོའི་གཤིས་ལ་བདག་ཡིད་མོས་པའི་གླུ་ཆུང་ལེན། །

བསུང་ཞིམ་དྲི་ངད་རིང་དུ་གཏོར་ནས་ཕོགས་ཀྱི་བུང་བ་གོགས་སུ་བཀུག །

མཐའ་ཡས་སང་ལ་འཕོར་སེག་བསྐྲུན་ཅིང་རི་སྐེས་མ་བུར་བདེ་སྣང་སྦྱིན། །

ལོ་ཆུང་སིང་མོར་མགུལ་རྒྱན་བསེས་ཤིང་བམས་ལན་མ་ལོར་སྤོ་སྣང་བསངས། །

རབ་མཛེས་མེ་ཏོག་ཚོམ་བུའི་ལས་ལ་བདག་ཡིད་མོས་པའི་མགོ་ལྕོག་ལེམ། །

སྐི་བསེར་རླུང་བུ་གོགས་ལ་སྦྲན་ཏེ་མཐའ་ཡས་སང་ན་མཆོང་གར་རྩེན། །

རྨིག་བཞི་འཕྲུལ་གི་འཁོར་ལོ་མྱུར་ཞིང་སྙན་པའི་འཚེར་སྐད་ར་ལ་བསྐིལ། །

གཡུ་སྔོན་ཐང་ཆེན་བང་གིས་གཅོད་ཅིང་མིག་འོད་རྣོན་པོ་རྒྱང་དུ་གཏད། །

གི་ལིང་ར་ཕོའི་གོམ་འགོས་རྩལ་ལ་བདག་ཡིད་མོས་པའི་སོན་པ་འཆོར།

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

                         •ཚེ་དབང་ལྷུན་གྲུབ•



མགོ་བོ་བཏེགས་ནས་གནག་སྣུམ་གི་སོ་སམ་ངོས་ལ་ལྟ་

ཐེངས་རེར། དགེ་རྒན་གི་རྔུལ་ཆུར་བསྡེབས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

དཀར་པོ་དེ་དག་མིག་ལམ་དུ་ཤར་འོངས། ཆེས་སྤིར་བཏང་གི་

སོབ་ཁིད་ཡོ་བད་དུ་གྱུར་པའི་ས་སྨྱུག་དེས། ང་རང་

ལ་ཆེས་སྤིར་བཏང་མ་ཡིན་པའི་དྲན་

ཤིང་ཟབ་མོ་ཞིག་བཞག་མྱོང་བ་ཡིན། 

དགེ་རྒན་གིས་སམ་ཆུང་གི་ཁ་

ཕེ ་ནས་རིང་ཚད་ལ་ཚུན་གསུམ་

ལས་མེད་པའི་ས་སྨྱུག་དཀར་པོ་རྐང་

གཅིག་རེ་ལེན་དུས། དེར་གག་འགུལ་དང་

ཕངས་སེམས་ཅི་ཡང་མེད་པར་རང་ལུས་ཐོ་གང་བོ་མིའི་རིགས་

ཀྱི་ལས་དོན་དུ་འཛད་ཅིང་། རིག་པའི་གནས་ལ་བརྩོན་པའི་

སོབ་མ་རྣམས་ནི་མེས་རྒྱལ་གི་རེ་བ་དང་མ་འོངས་པའི་བདག་

པོ་ཡིན་པས། ཁོ་ཚོ་ལེགས་

ལམ་དུ་འདྲེན་ཆེད། ས་སྨྱུག་

གིས་རང་ཉིད་ཀྱི ་ཚེ ་སོག་

དབུལ་དགོས་ཀྱང་འགོད་པ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་ཅེས་དམ་བཅས་

ཡོད་པ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས། 

དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ། གཞན་ཕན་གི་ལས་ལ་གཞོལ་

བའི་ས་སྨྱུག་གི་སྙིང་སོབས་འདིས་ང་ལ་ཡིད་འགུལ་

ཆེན་པོ་ཐེབས་སུ་བཅུག་ཅིང་།   ངའི་

སེམས་སུ་གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་གི་མི་

ཚང་མ་ཡང་ས་སྨྱུག་དང་འདྲ་བར།  

རང་དོན་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ཏེ་གཞན་

དོན་རྐྱང་རྐྱང་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ། 

འཇིག་རེན་འདི་ནི་ཇི་འདྲའི་བདེ་སྐིད་ལན་པ་

ཞིག་ཡིན་པ་ལ་ཨང་སྙམ། 

བདག་གིས་ནམ་ཡང་ས་སྨྱུག་གི་ལང་ཚོ་ལ་བསོད་གླུ་

བླངས་ཤིང་། ས་སྨྱུག་གི་རིན་ཐང་ལ་ཡི་རང་བེད་བཞིན་ཡོད་དོ།།

ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན།  

•བསྟན་གོ•
པར་ལེན་མཁན།

•གདུགས་དཀར•
ཨང898པ།

གཟའ་ཉི་མའི་མཚན་མོའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པར་སེབས་དུས། སོབ་རའི་རྒྱང་སྒོག་ལས་ཨ་མ་རེ་

བཙུན་པདྨ་ཟེར་བའི་འཇམ་སྙན་རོལ་དབངས་ཤིག་གགས་བྱུང་། དེ་ནི་གཟིམ་བར་ཡིན་ཡང་མལ་

ཁང་གཅིག་པའི་སོབ་གོགས་ཚང་མ་ཅོག་ཙེ་སོར་མོ་དེའི་མཐའ་ལ་རུབ་སེ་རང་ཁིམ་ནས་ཁེར་

ཡོང་བའི་ཨ་མའི་ལག་ཟས་སྣ་ཚོགས་ལ་ཅི་དགར་རོལ་ཞོར། སོ་སོས་རང་རང་གི་ཨ་མ་མཛངས་

མའི་ཡོན་ཏན་ཇི་སྙེད་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་ལབ་ཅིང་། ཞོར་དུ་མ་བུའི་བར་དུ་བྱུང་བའི་

དགོད་བོའི་གཏམ་རྒྱུད་མང་དག་ཅིག་ཀྱང་འཆད་བྱུང་བས། མལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་དེའི་གྲུ་ཟུར་

ཐམས་ཅད་དགོད་སྒས་ཁབ་སོང་། 

སྤིར་ན་བུ་མོ་ང་རང་འདུ་འཛོམས་དང་རྩེད་འཇོར་དགའ་ཞིང་། ཀུ་རེ་དང་དགོད་གཏམ་ལ་

མགུ་མོད། འོན་ཀྱང་དོ་དགོང་གོགས་ པོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཅི་ནས་ཀྱང་

འདུག་འདོད་མེད་ལ། བསྡད་ཀྱང་ རང་ཉིད་ལ་ཁོ ་ཚོའི ་བརོད་

བར་འཚམ་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་ རྒྱུས་སོང་བས། མལ་ཁིའི་

སེང་དུ་གན་རྐྱལ་དུ་བསྣར་ཅིང་ ཧད་དེ་ལུས་སོང་།  དྲང་

མོར་བཤད་ན། རང་ཉིད་ལོ་ན་ གཅིག་ཙམ་ལས་སོན་

མེད་པའི ་སྐབས་སུ་ཕ་མ་ གཉིས་འགིག་མཐུན་

མ་བྱུང་བར་རང་སར་གེས་ པས། ངས་རང་ཉིད་ཟ་

ང་ཚོའི་སོབ་གྲྭའི་ནང་དུ་བརིད་ཉམས་ལན་ལ་ཡངས་ཤིང་

རྒྱ་ཆེ་བའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གསར་བ་ཞིག་ཡོད། སོ་ལེབ་ཀྱི་ཤེལ་

སོའི་ངོས་སུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཞེས་སེར་ལམ་ལམ་དུ་སྣང་བའི་ཡི་

གེ་འགའ་བིས་འདུག་པ་དེ་ཐག་རིང་ནས་ཀྱང་གསལ་བོར་མཐོང་

ཐུབ། གཟའ་ལྷག་པའི་སོབ་ཐུན་བདུན་པ་ནི་ང་

ཚོའི་འཛིན་གྲྭ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་དཔེ་

ཀོག་ལ་འགོ་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན་ལ། དུས་

དེར་ང་དང་སོབ་གོགས་རྣམས་དགའ་

དགའ་སོྤ་སྤོའི་ངང་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་

ཕིན། སོབ་ཁང་དང་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་

ལམ་བར་དུ་མེ་ཏོག་ལྡུམ་ར་དང་སྡོང་བོ་མང་བོ་

ཡོད་ལ། ང་ཚོ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་སོ་ཁར་སེབས་ནས་གལ་

བསྒིགས་ཏེ་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་གི་ཐོ་འགོད་ཟིན་བིས་སེང་དུ་

མིང་ཐོ་བཀོད་རེས་ནང་དུ་སོང་བ་ཡིན།     ངའི་མིག་མདུན་དུ་

འཆར་བ་ནི་གལ་ལེགས་པོར་བསྒིགས་པའི་དཔེ་སམ་སེང་གི་དཔེ་

ཆ་རྣམས་ཡིན་ལ། དཔེ་ཆ་དེ་དག་གིས་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་ངང་

ང་ཚོ་ལ་དགའ་བསུ་བེད་བཞིན་པ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས། དེ་

ནས་སོབ་གོགས་རྣམས་མགོགས་མྱུར་ངང་རང་རང་གི་རྐུབ་

སེགས་སེང་དུ་བསྡད་དེ། སྔར་ནས་སྒོག་ཙེའི་སེང་བསྒིགས་ཡོད་

པའི་གནའ་བོའི་གཏམ་རྒྱུད་གི་དཔེ་ཆ་བརྩེགས་མ་དེ་ལས་དཔེ་

ཆ་རེ་བླངས་ཏེ། རང་རང་ས་ནས་བློ་རྩེ་གཅིག་སྒིམ་གིས་དཔེ་ཀོག་

བེད་པའི་མགོ་བརྩམས། སོབ་གོགས་ལ་ལ་ཞིག་གིས་དཔེ་ཀོག་

བེད་ཞོར་དུ་ཟིན་བིས་འགོད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་གཡས་

གཡོན་གཉིས་ཀྱི་དཔེ་སམ་ནང་དུ་དཔེ་ཆ་སྣ་མང་

བོ་བསྒིགས་འདུག      

དཔེ་ཆ་ཀོག་བཞིན་པའི་སོབ་བུ་

ང་ཚོས་འབད་པ་ལྷོད་མེད་ཀྱིས་ཤེས་

ཡོན་སྦྱངས་ཏེ། མ་འོངས་པར་སྤི་

ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་མི་ཞིག་བ་རྒྱུ་

ཡིན་ལ། ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་གིས་ང་ཚོ་ལ་

བཅངས་པའི་རེ་བ་དང་མེས་རྒྱལ་གིས་བཅངས་པའི་རེ་བ་སོང་

ཟད་དུ་མི་གཏོང་བར། སོབ་སྦྱོང་ལ་འབད་པ་ལྷུར་ལེན་བས་ནས་

མ་འོངས་པའི་འོད་སོང་ལན་པའི་ལམ་ཆེན་དེར་ཞུམ་པ་མེད་པའི་

སྙིང་སོབས་བསྐེད་ནས་གོམ་སབས་ཆེན་པོས་མདུན་དུ་བསྐོད་

ངེས་ཡིན།

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

ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ།

 •གངས་ལྷ་མེ་ཏོག•

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

དམའ་འབིང་གཉིས་པའི་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ། 

•ཀླུ་མོ་རྒྱལ•
དགུ་ཞག་བཅུར་མངལ་དུ་ཁུར་ ཞིང་ནུ་ཞོ་མངར་མོའི་བཅུད་ཀྱིས་གསོས་

པའི་དྲིན་ཆེན་མ་ལོའི་ཞལ་བཞིན་ ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པའང་ཡིད་ལ་མི་འཆར། 

གང་ལྟར་ངས་བསམས་ན་ངའི་ ཨ་མ་ནི་གཤིས་རྒྱུད་བལ་ལས་འཇམ་ཞིང་བློ་

ཁོག་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པ། ཁེལ་ གཞུང་ཆུ་བོ་བཞིན་རིང་ལ་རྒྱུ་འབས་མིག་ཟུང་

བཞིན་བརྩིས་པའི་མཛངས་མ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད་ལ། གང་ལྟར་ངའི་བློས་བསངས་ཁོད་ཀྱི་ཨ་མ་དེ་ནི་བོད་པའི་

མཛངས་མའི་ཡོན་ཏན་མ་ཚང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་རེན་ཡ་རབས་ཀྱི་ལུགས་སོལ་རྒྱན་དུ་འཁེར་མཁས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་

བུད་མེད་མཆོག་གྱུར་ཅིག་ཡིན་པར་འདོད། འོན་ཀྱང་འདི་དག་ཡོད་ཚད་བློས་བསངས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་གསོབ་

གཟུགས་ཤིག་ཡིན་སབས་སྒྱུ་མའི་རང་མདངས་འདིར་ཡིད་རོན་མེད་པས། ད་ནི་སེམས་ངལ་ཡོད་ཚད་ཐལ་དོང་དུ་

གཡུགས་ཏེ་གཉིད་སྐིད་པོ་ཞིག་ཁུག་པར་ས་གོན་བགིའོ། །

རྒྱའི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ལ། “ཉིན་དཀར་སེམས་ལ་ཅི་བརྣག་དེ། མཚན་གི་རྨི་ལམ་ནང་དུ་མཇལ”ཞེས་པ་ལྟར། 

ངའི་རྨི་ལམ་དུ་རང་ཁིམ་ཡིན་ཟེར་བའི་མཐིང་སྨུག་རེ་སྦྲ་ནག་པོ་ཞིག་ཏུ། གཡུ་འབྲུག་དགུང་ལ་རྩེན་འདྲའི་དུ་བ་

དཀར་པོ་ཞིག་སྦྲའི་ཁ་ཚུབ་ནས་ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་འཕྱུར་ཅིང་། ལྷ་བསང་གི་དྲི་བསུང་ནི་ཕོགས་ཀྱི་མཐའ་ལ་མཆེད་པའི་

ཡུལ་ལྗོངས་ཤིག་ན། ངའི་ཨ་མ་ཡིན་ཟེར་བའི་བུད་མེད་གཟུགས་གཞི་དྲང་ལ་ཤ་རྩ་དཀར་བ། མགོ་རས་དམར་པོ་

དཀྲིས་པའི་འོག་ན་གནག་ཅིང་སྣུམ་པའི་སྐྲ་ལོ་ནི་ལན་བུ་གཉིས་སུ་བསས་ཏེ་རྒྱབ་ཏུ་འཕངས་པ། གོས་ལྭ་ཐགས་

བབ་ཅིག་གོན་ཞིང་གདོང་ལ་འཛུམ་གིས་ཁེངས་པའི་བུད་མེད་ཅིག་གིས་འོ་ཇ་དཀར་པོའི་ཁོལ་མགོ་ལྷ་ལ་མཆོད་

ཅིང་ཕག་གཡོན་ཐོད་པར་ཀེར་བཞིན་ང་རང་ཡོང་སའི་ལམ་བུར་ཕུར་ཚུགས་སུ་ཅེར་ནས་བསྒུགས་འདུག བདག་

གིས་ཀྱང་ཁོ་མོའི་གཟུགས་བད་མཐོང་མ་ཐག་དབུགས་ཐེངས་གཅིག་གིས་ཁོ་མོའི་མདུན་དུ་བརྒྱུགས་ཤིང་ཐུ་བར་

འཇུས། ཨ་མས་རླངས་པ་ཐུལ་ཐུལ་འཕྱུར་པའི་ས་ང་ལས་དཀར་སེར་འདྲེས་མའི་འོ་ཇ་ཞིག་དཀར་ཡོལ་འབྲུག་

རིས་མ་ཞིག་ཏུ་ལྟེམས་སེ་བླུགས་རེས་ངའི་ཕོགས་སུ་གཏད་ཅིང་། ད་དུང་ངའི་སོབ་སྦྱོང་གི་གནས་ཚུལ་དང་འཚོ་

བའི་སྐིད་སྡུག་དྲིས་པའི་ཚེ་ན། བདག་གིས་ཀྱང་དྲིས་ཚད་ཐམས་ཅད་ཁོ་མོར་གསོང་བོར་བསྙད་འདོད་ཀྱང་མགིན་

པ་བརྣངས་ཏེ་ཅི་ཡང་བཤད་མ་ཕོད་པར་མགོ་ལྕོག་ལེམ་ཙམ་བས། ཨ་མས་ངའི་མགོ་ལ་བིལ་བིལ་གནང་ཞོར་རེས་

ཕོགས་སོབ་སྦྱོང་ལ་བརྩོན་པ་རོ་རུས་ཐུག་པ་ཞིག་ཅི་ནས་ཀྱང་བ་དགོས་པའི་རེ་བཅོལ་གི་བཀའ་གསུང་གནང་མུས་

ཀྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་གཉིད་ལས་སད། མ་གཞི་ནི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པར་སེབས་འདུག་པས་ཉལ་ཁང་གཅིག་

པའི་སོབ་གོགས་ཀྱིས་ངའི་མགོ་བོ་བསྒུལ་ཏེ་མལ་ལས་ལངས་པར་སྐུལ་བཞིན་པའི་སང་རེད། ང་རང་རྨི་ལམ་གི་

ཀོང་ལས་ཕིར་འབུད་པར་མི་སྤོ་བར་མུ་མཐུད་དུ་མཛེས་སྡུག་གི་རྨི་ལམ་དེའི་འཕོྲ་བརྐྱངས་ཏེ་བམས་ལན་གི་ཨ་

མའི་བརྩེ་བ་མྱངས་ན་འདོད། འོན་ཀྱང་འདི་ནི་རྨི་ལམ་རང་ཡིན་པས་ད་ནི་རྨི་ལམ་ནང་ནས་ཕིར་ལོག་སེ་མལ་

ལས་མི་ལང་ཀ་མེད་བྱུང་། 

བདག་གིས་དཔེ་དེབ་ཅིག་མཆན་ལ་བཙིར་ནས་འདུ་འཛི་དབེན་པའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་ཏུ་སྐོར་ཀོག་གི་ལས་ལ་

འབད་པར་བརྩམས་ཀྱང་། སེམས་པའི་རྩིག་ལེབས་ངོས་སུ་མདང་དགོང་གི་རྨི་ལམ་ཁོད་ཀྱི་ཨ་མའི་གཟུགས་རིས་

ཁོ་ན་ལས་མི་འདུག  རེད་ལགས། ངའི་བམས་ལན་གི་དྲིན་ཆེན་མ་ལོ། ངའི་སེམས་པའི་མེ་ལོང་ནང་ནམ་ཡང་

བསུབ་མེད་ངང་འཆར་བའི་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་མ་ལོ། དེ་རིང་ནི་ཁོད་དང་འུ་གཉིས་ཁ་བལ་ཏེ་མི་ལོ་བཅུ་བདུན་དང་ཟ་

གསུམ་འགོར་བའི་ཉིན་མོ་རེད། འདས་པའི་ལོ་ཟ་འདི་དག་གི་རིང་ལ་ཁེད་ཀྱིས་ངའི་ཕོགས་ལ་སེམས་ཁུར་དང་ང་

རང་བམས་ཀྱིས་སྐངོ་མ་ཐུབ་པར་རང་ཉིད་ལ་ལེ་བདའ་དང་འཁང་ར་བེད་ཀྱིན་ཡདོ་ཐག་ཆདོ་ཡིན་མདོ། འནོ་ཀྱང་། 

ཁོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མཛད་ག་ལ་དགོས། ཁེད་ཀྱིས་ང་ལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་ལྷག་པའི་དལ་བརྒྱད་འབོར་བཅུའི་

མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཞིག་གནང་ཡོད། ཁེད་ཀྱིས་ང་ལ་འཇིག་རེན་བདེ་སྐིད་ཀྱི་གཞི་མ་སེ་བདེ་ཐང་གི་ལུས་པོ་ཞིག་

དང་གྲུང་ལ་སྐེན་པའི་ཤེས་རབ་ཅིག་གནང་ཡོད། འདི་དག་ཡོད་ཚད་ཁེད་ཀྱི་ཚེ་སོག་དང་ལང་ཚོ་ཕངས་མེད་དུ་

སྦྱིན་པའི་དན་རགས་རང་ཡིན་པས། ང་ལ་འདི་ལས་སྙིང་མི་ཚིམ་པ་ཞིག་གང་ན་ཡོད། 

བཀའ་དྲིན་ཆེ། དྲིན་ཆེན་མ་ལ།ོ མི་ཚེ་འདིར་ངས་ཁེད་ཀྱི་ལག་ཐོག་ལ་ཆུ་ལྡུག་པ་དང་ལག་འགོ་ལ་མེ་འབུད་

པའི་སི་ཞུ་བསྒྲུབ་པའི་བགོ་སྐལ་མེད་ཀྱང་། མཐོ་འབིང་མཐར་ཕིན་དུས་ངས་གཡུར་ཟའི་འབས་བུ་ཞིག་དང་རྨི་ལམ་

ནས་མཐོང་བའི་ཁེད་ཀྱི་གཟུགས་བད་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་བིས་ཏེ་ཁེད་ཀྱི་མདུན་སར་ཡངོ་ངེས་ཡིན། དེ་ནི་ངས་འཇིག་

རེན་འདིར་ཁེད་ལ་ཕུལ་པའི་བཀའ་དྲིན་གི་གཏང་རག་བཟང་ཤོས་དེའང་ཡིན་སིད། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་གི་

མཐོ་འབིང་དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ། 

•མཚོ་མ•ོ


