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གྱུར་པར་མ་ཟད། མགོ་ཅན་གསུམ་ལས་ར་ལ་གཉསི་ས་མགོ་ལར་ཀོླག་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཁྱབ་ཆ་ེཕརི། ས་པཎ་མཆགོ་གསི་དག་

པར་བྱདེ་པ་སབེ་སྦྱརོ་རནི་ཆནེ་རྒྱ་མཚ་ོཞསེ་པ་རུ། དུས་ཚདོ་སྔ་བ་ས་སྔ་ལ། །ཐུགས་ལ་མངའ་བ་མ་མངའ་ཡནི། །བརྡུང་བྱའ་ིརྔ་

ན་ིར་རྔ་ལ། །གངས་ཀ་ིལྔ་ན་ིལ་ལྔ་ཡནི། །གོང་མས་མངགས་པ་མ་མངགས་ལ། །སྔགས་འདནེ་པ་དང་སྔགས་པ་རྣམས། །ས་སྔགས་

ཡནི་པས་ཤསེ་པར་བྱ། །ཞསེ་ནན་ཏན་དུ་གསུངས་པ་རདེ་ད།ོ། འ་ོན་ར་ལའ་ིམགོ་ཅན་དག་ས་མགོར་འཁྲུལ་བ་གང་གསི་ཤསེ་ཤ་ེ

ན། ད་ལའང་མད་ོསྨད་ཤར་མཐའ་ིརྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་ག་ིསྐད་ལ་ས་མགོ་དཔསི་ཕནི་པར་ཐོན་པ་དང་། མད་ོཁམས་

ཀ་ིཡུལ་གྲུ་ཕལ་ཆ་ེབར་ང་ཉ་ན་མ་བཞ་ིལ་ས་མགོ་སྦྱར་པ་ར་ལའ་ིམགོ་ཅན་དང་མ་ིམཐུན་པར་ཀོླག་པ་

དང་། ཁྱད་པར་ས་ེདགའེ་ིབླ་མ་ནརོ་བུ་བསན་འཛནི་གསི། སྤརི་མགོ་ཅན་ག་ིགཞ་ིལ་བུ་ས་མགོ་

ཡནི་པས་གཞན་གཉསི་ས་མགོར་ནརོ་ཀང་སྐནོ་ཆུང་ལ། ས་མགོ་གཞན་གཉསི་ལ་ནརོ་ན་

སྐནོ་ཆ་ེབས་དག་ཡགི་ནང་མ་ིམཐུན་པ་བྱུང་ན་ས་མགོ་དག་པར་བྱདེ་དགོས་ལ། ཞསེ་

གསུངས་པས་ཀང་ཤསེ་ཤངི་། བོད་ཡགི་གསལ་བྱདེ་ཀ་ིཡ་ིག་ེས་ེབ་ས་ོསའོ་ིནང་ཁུལ་དུ་ཡ་ིག་ེ

ཕན་ཚུན་ནོར་བའང་ས་ེབ་ཐོག་མ་ནས་མས་རམི་དུ་བྱུང་བ་ཡནི་པས། དབུས་གཙང་དུ་ཀ་ས་ེནས་

པ་ས་ེབར་ག་ིཡ་ིག་ེགཉསི་གཉསི་ཧ་ཅང་ཉ་ེབར་ཀོླག་པ་དང་། མད་ོསདོ་ཀ་ིཡུལ་གྲུ་འགའ་རརེ་ཀ་དང་ག 

ཅ་དང་ཇ། ཏ་དང་ད། པ་དང་བ། ཙ་དང་ཛ་བཅས་འད་བར་ཀོླག་པ་ལ་ཕགོས་འདུག་པ་ཡསི། ཡ་ིགའེ་ིསྒྲ་གདངས་ཀ་ིའགྱུར་བ་

ལའང་འགསོ་རམི་གསལ་བོ་མཆསི་པ་ངསེ་པར་རོྟགས་དགོས་ཀང་། གསལ་བྱདེ་ཀ་ིཡ་ིག་ེར་ེར་ེལ་སྒྲ་གདངས་ཐ་དད་པ་ར་ེངསེ་

པར་ཡདོ་པ། རྐྱང་བ་ལ་མ་ིའཐོན་པ་མགོ་འཕུལ་སྦྱར་ན་གསལ་བོར་ཐོན་པས་ཤསེ་པས་མཚནོ་ཏ།ེ བརྡ་དག་ག་ིབསན་བཅསོ་

མང་བོ་རུ་སྒྲ་འད་བའ་ིཁྱད་པར་གཟུགས་ཀསི་འབྱདེ་པ་ལ་སྐད་ཆའ་ིསྒྲ་གདངས་ཀ་ིའགྱུར་བ་ལ་དཔད་པའ་ིརནི་ཐང་ཤནི་ཏུ་

ཆའེ།ོ།

མཚ་ོསོྔན་དག་ེའསོ་སླབོ་ཆནེ་མ་ིརགིས་དག་ེའསོ་སླབོ་གངི་།    • ལྕགས་ཐར་རྒྱལ •

ཨོ་ཏ་ིཉསི་འད་ིརྒྱུར། "ཁོ་ཚསོ་དཀོྲལ་རྡུང་བྱས་པ་བཟང་ངམ།"

དག་ེརྒན་གསི་ལན་དུ་གསུང་རྒྱུར། "ཁོ་ཚ་ོགླུ་དབྱངས་ལ་ཤནི་ཏུ་དགའ། 

གླུ་དབྱངས་ན་ིཁོ་ཚའོ་ིསྤ་ོསྐདི་དང་ཚ་ེསགོ་ཡནི། བྱསི་པ་ལངོ་བ་སོྐར་ཞགི་

སླབོ་གྲྭའ་ིནང་དུ་འཛུལ་མ་ཐག་འགུལ་ཙམ་ཡང་མ་ིབྱེད་པར་ཆུ་ཚོད་གསུམ་

ཙམ་ལ་རོལ་མ་ོགཏོང་བར་ཉན་པར་བྱདེ། ཁོ་ཚསོ་རོལ་མ་ོགཏོང་སངས་ལས་སླ་

མའོ་ིངང་བསླབས་ནས་ཤསེ་པར་འགྱུར་བར་མ་ཟད། ད་ེལ་སྤ་ོསྣང་ཆནེ་པོ་སྐ་ེ

བཞནི་འདུག གལ་ཏ་ེདག་ེརྒན་གསི་མ་ིཆ་ེག་ེམོ་ཞགི་ལ་གླུ་དབྱངས་སྦྱངོ་བའ་ི

འཇོན་ཐང་མ་ིའདུག་ཅསེ་བཤད་ཚ།ེ ཁོ་ལ་མཚནོ་ན་ཆསེ་ཆ་ེབའ་ིསྡུག་བསྔལ་

ད་ེརདེ། ཡནི་ནའང་། ཁོས་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་སགོ་དང་བསསོ་ནས་གླུ་དབྱངས་

ལ་སླབོ་སྦྱངོ་བྱ་ངསེ། ཀ།ེ གལ་ཏ་ེཁོ་ཚསོ་གླུ་དབྱངས་ལནེ་པ་ཁྱདོ་ཚསོ་ཐོས་

ཤངི་། ཁོ་ཚསོ་རོལ་ཆ་གཏོང་བའ་ིསྐབས་སུ་མགོ་བོ་མཐོ་རུ་དག་ེཞངི་། མཆུ་

སོྒྲས་ལ་འཛུམ་མདངས་བཞད་པ་དང་། གདངོ་ལ་དམར་མདངས་རྒྱས་ལ། དུང་

སམེས་ཀསི་ལུས་པོ་ཡང་བོར་འགུལ་བཞནི། མཐའ་འཁོར་ག་ིཕ་མཐའ་ཡས་

པའ་ིམུན་ནག་ཁོད་ཀ་ིརོལ་དབྱངས་སྙན་མའོ་ིཀོླང་དུ་རྩ་བ་ནས་བྱངི་འདུག་པ་

མཐོང་སྐབས། ཁྱདོ་ཚསོ་གཞ་ིནས་གླུ་དབྱངས་ན་ིཁོ་ཚརོ་མཚནོ་ན་ཇ་ིའདའ་ི

བླ་ན་མདེ་པའ་ིསམེས་གས་ོཞགི་ཡནི་པ་ཚརོ་རོྟགས་འབྱུང་ཐུབ་ངསེ། ནམ་

རྒྱུན་དག་ེརྒན་གིས'ཁྱདོ་ན་ིསྒྱུ་རྩལ་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་རེད'ཅེས་གསུངས་

པའ་ིསྐབས་སུ། ཁོ་ཚའོ་ིངོ་གདངོ་དུ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡནི་པའ་ིབཀྲག་མདངས་

ཤགི་འཚརེ་ཞངི་། དགའ་སྤ་ོཚད་མདེ་སྐ་ེབཞནི་འདུག ཁོ་ཚའོ་ིཁདོ་ཀ་ིཨོག་

འཇུག་ཆུང་བ་སྦངེ་མཁས་པའམ། རྣ་ོསྦངེ་སྦངེ་མཁས་པ་ད་ེལ་གོང་མ་རྒྱལ་པོ་

བཞནི་དུ་ཚང་མས་དགའ་ཞནེ་དང་མསོ་གུས་བྱདེ་པ་དང་། གལ་ཏ་ེམ་ིགཉསི་

བར་དུ་ཚགི་རོྩད་བྱས་པ་ཡནི་ན། ཁོ་རང་བཙལ་ནས་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་དུ་

འཇུག་པ་དང་། གལ་ཏ་ེགགོས་པོ་གཉསི་ཀ་ི

བར་དུ་མ་ིམཐུན་པ་བྱུང་ཚ།ེ ཁོས་ཁོ་ཚའོ་ི

མཛའ་བརྩེ་བསྐར་གསོ་བྱེད་ཀིན་ཡོད་

ཅངི་། ལ་ོན་ཆུང་བའ་ིབྱསི་པས་ཁོ་ལས་རོལ་ཆ་གཏོང་ཚུལ་སླབོ་ཀནི་ཡདོ་པས། 

ཁོ་ལ་ཕ་མ་བཞནི་དུ་བཀུར་གནི་ཡདོ་ཅངི་། མཚན་མོ་ར་ེརའེ་ིཉལ་ཁར་ཡང་

རྒྱུགས་ཡངོ་ས་ེཁོ་ལ་མཚན་བད་ེཞུ་བཞནི་ཡདོ། ཉནི་གང་ག་ིསླབོ་སྦྱངོ་དང་

ངལ་རོྩལ་གསི་མ་ིར་ེར་ེཐང་ཆད་ནས་གཉདི་ལྕགོ་རྒྱག་གནི་ཡདོ་ནའང་། ད་

དུང་སྐད་ཤུབ་བུས་བརྩམས་ཆསོ་དང་། མ་ིསྣ་གགས་ཅན། རོལ་ཆས། རོལ་

གཏོང་རུ་ཁག་སགོས་གངེ་མོལ་བྱདེ། གལ་ཏ་ེཁོ་ཚརོ་དཔ་ེཆ་འདནོ་དུ་མ་

བཅུག་པའམ་གླུ་དབྱངས་སྦྱང་དུ་མ་བཅུག་ཚ།ེ ད་ེན་ིཁོ་ཚརོ་མཚནོ་ན་ཆད་

གཅདོ་ནན་མོ་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། ཁོ་ཚ་ོསྡུག་བསྔལ་ཚད་མདེ་ཀསི་མནར་འག།ོ 

དེར་བརྟེན་མི་སུས་ཀང་ཁོ་ཚོར་མནར་གཅདོ་འདི་འད་བ་མྱང་དུ་འཇུག་མི་

བཟོད། ང་ཚའོ་ིམགི་ལམ་དུ་འདོ་སྣང་མདེ་མ་ིརུང་བ་བཞནི་དུ་ཁོ་ཚའོ་ིསམེས་

སུའང་གླུ་དབྱངས་ན་ིནམ་ཡང་མདེ་དུ་མ་ིརུང་བ་ད་ེཡནི།” 

རྡི་ལ་ོཞིས་ཁོ་ཚོར་བལ་རུ་སངོ་ན་ཆགོ་མིན་

དསི་བྱུང་།

དག་ེརྒན་གསི་ལན་དུ། “ལསོ་ཆགོ 

འནོ་ཀང་རབ་ཡིན་ན་གནས་སྐབས་སུ་མ་

སངོ་ན་བཟང་། རསེ་ཕགོས་ཁྱདོ་ཚསོ་འད་ི

ལ་བུའི་མི་ལེགས་པར་རྒྱུས་ལནོ་ཟབ་

མོ་ནུས་པ་དང་། འད་ིལ་བུའ་ིམ་ི

ལེགས་པར་གདུང་སེམས་ཡང་དག་

བཅང་ནུས་པའི་སྐབས་སུ་གཞི་ནས་སངོ་

ཆགོ  གཅསེ་ཕྲུག་ཚ།ོ ད་ེལ་བུའ་ིརྣམ་པ་མཐོང་

བའ་ིསྐབས་སུ་མ་ིལ་སྐ་ོབ་སྐསེ་ངསེ། ནམ་རྒྱུན་ཁྱདོ་

ཚོས་བྱིས་པ་ལོང་བ་དག་ཡངས་པོར་ཕེ་བའི་ད་སོའི་

འཁསི་སུ་ལངས་ཏ།ེ མཁའ་དབུགས་གསར་བ་རྔུབ་བཞནི་འགུལ་ཙམ་ཡང་མ་ི

བྱདེ་པར་ཕ་ིརོལ་ཏུ་བལས་ཡདོ་པ་མཐོང་ཚ།ེ ཕལ་ཆརེ་ཁྱདོ་ཚསོ་མཐོང་ཐུབ་

པའ་ིལྗང་མདགོ་ག་ིབད་ེཐང་དང་གཡུ་མདགོ་ག་ིར་ིརྒྱུད་དག་ལ་བལས་ཡདོ་པ་

ལར་སྣང་མོད། ཡནི་ཡང་ཁོ་ཚསོ་ཅ་ིཡང་མཐོང་མ་ིནུས་པ་དང་། ནམ་ཡང་རང་

བྱུང་ཁམས་ཆནེ་མའོ་ིམཛེས་སྡུག་ག་ིལང་ཚ་ོམཐོང་མ་ིནུས་པ་དན་པའ་ིཚ་ེན། 

ཁོ་ཚོ་སྐད་ཅིག་མ་དེའི་ཡུན་ལ་ལངོ་བར་གྱུར་པ་བཞིན་ཁྱདོ་ཚོར་བླ་ོམི་བདེ་

ཞངི་ཡདི་སྐ་ོབའ་ིཚརོ་བ་སྐ་ེངསེ་ཡནི། ལྷན་སྐསེ་ནས་ལངོ་བར་གྱུར་པའ་ིབྱསི་

པ་ད་ེདག་ལ་མཚནོ་ན། ཁོ་ཚསོ་གདདོ་མ་ནས་འཇགི་རྟནེ་མཐོང་མ་མྱངོ་བ་

དང་། བྱ་དངོས་ཀ་ིརྣམ་པ་ཇ་ིལ་བུ་ཞགི་ཡནི་པ་མཐོང་མ་མྱངོ་བའ་ིཕརི། ལསོ་

བཅས་ཀསི་སྡུག་བསྔལ་ད་ེའད་ཆནེ་པོ་ཡདོ་མ་ིསདི། ཡནི་ནའང་། ལངོ་བར་

གྱུར་ནས་ཟླ་འགའ་མ་གཏོགས་འགོར་མེད་པའི་བྱིས་པ་དག་ནི་དེ་འད་མིན། 

ཁོ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀིས་མཐོང་མྱངོ་བ་ཡདོ་ཚད་ད་དུང་སེམས་སུ་འཆར་གིན་

ཡདོ་ལ། རང་ཉདི་ཀ་ིཤོར་ཟནི་པ་ཡདོ་ཚད་ད་ེའདའ་ིརནི་ཐང་བལ་བའང་

གསལ་བོར་རོྟགས་ཡདོ། དུས་ཚདོ་ཀ་ིབཞུར་རྒྱུན་དང་བསངོས་ནས་ཆསེ་ཡདི་

དུ་འངོ་བའ་ིདན་པ་ད་ེདག་སམེས་ངོས་ནས་རབ་རབི་ཏུ་གྱུར་ཅངི་། ཆསེ་སྙངི་

ཉ་ེབའ་ིཕ་མ་ཉ་ེདུའ་ིངོ་གདངོ་ཡང་དན་འཛནི་ལས་མ་ིགསལ་བར་གྱུར་པ་ན། 

ཁོ་ཚ་ོན་ིཆསེ་སྡུག་བསྔལ་བའ་ིམ་ིརདེ་ཨང་། ཉནི་ཞགི་ལ། ཁོ་ཚའོ་ིཁདོ་ཀ་ི

བྱསི་པ་ཞགི་གསི་བརདོ་དུ་མདེ་པའ་ིསྨངེ་སྐ་ོདང་བཅས་ང་ལ་བཤད་རྒྱུར། ངས་

སམེས་གཏངི་ནས་ད་དུང་ཐངེས་གཅགི་ལ་མཐོང་འདདོ་ད།ེ ཐ་ན་སྐད་ཅགི་ག་ི

ཡུན་ཡནི་ཡང་འཐུས། ངས་ཨ་མའ་ིབཞནི་ལ་སླར་ཡང་ཐངེས་གཅགི་བལ་

འདདོ། 'ངས་ཁོ་མའོ་ིཞལ་ཁྱམི་ཇ་ིའད་ཞགི་ཡནི་པའང་བརདེ་

འདུག'ཟརེ། ནམ་རྒྱུན་མ་ཡུམ་དག་ཁོ་ཚརོ་བལ་

རུ་ཡངོ་བའ་ིསྐབས་དག་ཏུ། ཁོ་ཚསོ་ལག་

ཟུང་ཨ་མའ་ིབཞནི་ལ་གན་ཏ།ེ དཔྲལ་བ་

ནས་རྣ་འབོྱག་དང་མ་ན་ེབར་དུ་ཞབི་མོར་

རེག་རེག་བྱས་ནས་ཨ་མའི་ཞལ་ཁྱིམ་

ཇ་ིའད་ཞགི་ཡནི་པར་ཚརོ་སྣང་བྱདེ་

ཅངི་། རང་ཉདི་ཀསི་ཨ་མ་མཐོང་

ཟིན་པའི་སེམས་གསོ་ཐོབ་ཀིན་

འདུག་པར་མ་ཟད། ཐངེས་གཅགི་མནི་

པར་ཨ་མ་ཞསེ་འབོད་བཞནི། ཁོ་མ་ོཚསོ་ཡང་

བསྐར་རང་ཉིད་ལ་ཐེངས་གཅིག་བལ་བའི་ཞུ་བ་

བྱདེ་བཞནི་འདུག རྣམ་པ་ད་ེདག་མཐོང་བའ་ིསྐབས་སུ། 

སམེས་པ་རོྡ་རུ་གྱུར་པའ་ིམ་ིཡནི་ཡང་མགི་ཆུ་མ་ིལྷུང་རང་དབང་ཅ་ིཡདོ། ཁྱདོ་

ཚ་ོགནས་ད་ེག་ནས་ཕརི་ལགོ་པའ་ིཚ་ེན། སམེས་སུ་མགི་གསི་མ་ིདག་མཐོང་

ཐུབ་པ་དང་། ཁང་བ་མཐོང་ཐུབ་པ། ནམ་མཁའ་མཐོང་ཐུབ་པ་ན་ིརོལ་མྱངོ་བྱ་

མ་ིའསོ་པའ་ིཁ་ེདབང་ཞགི་ཡནི་པའ་ིཚརོ་སྣང་སྐ་ེངསེ། རདེ་ཡ། གནས་ད་ེརུ་

སངོ་བའ་ིརསེ་སུ། ཁྱདོ་ཚ་ོམ་ིསུ་ཡནི་ཡང་རང་ག་ིམགི་ཤསེ་ཀ་ིཆ་ཤས་ཙམ་

འབུལ་འདདོ་པའ་ིའདུན་པ་སྐ་ེངསེ་ཏ།ེ མ་མཐའ་ཡང་ཉ་ིའདོ་མཐོང་མ་མྱངོ་ལ། 

ཨ་མའ་ིཞལ་ཁྱམི་མཐོང་མ་ིཐུབ་པའ་ིབྱསི་པ་ད་ེདག་ལ་སྣང་བ་ཕྲ་མོ་ཞགི་སལོ་

པའ་ིའདུན་པ་སྐསེ་ངསེ་པར་ང་ལ་ཡདི་ཆསེ་ཡདོ།“ 

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་ཀསོ་ནན་རོྫང་མི་རིགས་སླབོ་འབིང་། 

• སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གསི་བསྒྱུར •



ཁམིས་ཡགི་ཞལ་ལྕ་ེབཅ་ོལྔ་ཡསི། །

བོད་འབངས་ཁིམས་ཀ་ིལམ་དུ་བསྐྱངས། །

མི་དོན་སིྒག་སལོ་གཏན་འབེབས་ཀསི། །

ཕ་ིནང་ལས་བེྱད་སིྒག་ཏུ་བཅུག །

ཁལ་འུ་བཅག་ཅངི་ཐནོ་སེྐྱད་སལེ། །

མངའ་འོག་འབངས་ལ་བདེ་སིྐྱད་བསྐྲུན། །

ཁམིས་ཡགི་སརོ།  སྐབས་དེའི་དགོས་མཁོ་དང་

བསྟུན་པའི ་ཁིམས་ཡིག་ཞལ་ལྕེ ་བཅོ ་ལྔར་གཏན་

འབེབས་བྱས་པ་འདིས།  དུས་དེར་སེ་འབངས་རྣམས་ལ་

བདེན་དོན་ཁིམས་ལ་གཏུག་བཤེར་ཆོག་པའི་ལམ་སོལ་

ཕྲ་ཞིབ་བཏོད་ཡོད་པ་འདི་ལ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་

ཕགོས་བསམོས་ཤིག་གནང་ཡདོ་པར།  དེབ་ཐེར་དཔིད་

ཀི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལས་དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ས་སྐ་

པས་བོད་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བོད་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་

མངའ་དབང་བསྒྱུར་ནའང་།  གདུང་རྒྱུད་ཞལ་ངོ་རྣམས་

ཐུགས་འདདོ་ཀི་འཐེན་ཕགོས་ས་ོསརོ་སངོ་ཞིང་།  དཔོན་

ཆེན་རྣམས་ཀང་ཏིག་མི་ཆགས་པར་སོ་ལེན་མང་བ་གོང་

མའི་ཁིམས་ཀང་ཧོར་གི་ཤན་ཤོར་པའི་ཧང་ཟོམ་སོགས་

ལ་བརྟེན།  ཐང་ལྷདོ་དང་མཐོ་དམའ་ཅི་རིགས་པ་དང་།  

ཁྱད་པར་ཧོར་ཁིམས་ལ་མི་བསད་ན་སོག་ཚབ་ཏུ་སོག་

གཏོང་བར་མཚོན་པའི་ཁིམས་རྣམས་སིག་པའི་ལས་ཤས་

ཆེ་བར་བརྟེན།  

བོད་ཆོས་རྒྱལ་

གོ ང ་ མ འི ་

ལུགས་སོལ་བཟང་བོ་དགེ་བ་བཅུ་

གཞིར་བཟུང་བ་འདི་ཉིད།  ཏཱའི་སི་

ཏུས་གཙོ་བོར་མཛད་པར་བཞེད་དེ།  

ཚུལ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་ཁས་

ཞན་རྣམས་ཡལ་བར་དོར ་ཅིང ་ །  

དེགས་པོ་རེངས་སུ་བཅུག་པ་མ་ཡིན་

པའི་བདེན་རྫུན་ཐང་མར་བརྡལ་ནས།  

དཀར་ནག་ཤན་འབྱེད་པའི་ཁིམས་

ཀིས་རྒྱལ་ཁམས་རྒན་མོ་གསེར་ཁུར་

ལ་བུར་བདེ་བའི་ཆེད་དུ།   དཔའ་བོ་སག་གི་ཞལ་ལྕེ།  

སར་མ་ཝའི་ཞལ་ལྕེ།  སྣེ་མོ་ལས་འཛིན་གི་ཞལ་ལྕེ།   ཞུ་

བཞེས་བདེན་རྫུན་གི་ཞལ་ལྕེ།  བཟུང་བཀིགས་ཁིམས་

རའི་ཞལ་ལྕེ།   ནག་ཅན་ཁག་བཅརོ་སྦྱརོ་གི་ཞལ་ལྕེ།  

དན་འཛིན་ཆད་ལས་ཀི་ཞལ་ལྕེ།  ཧརོ་འད་ཟ་རྐང་གི་

ཞལ་ལྕེ།  བསད་པ་སངོ་གི་ཞལ་ལྕེ།  རྨས་པ་ཁག་གི་ཞལ་

ལྕེ།  བསྙནོ་ཧམ་མནའ་བསག་གི་ཞལ་ལྕེ།  བརྐུས་པ་

འཇལ་གི་ཞལ་ལྕེ།  ཉེ་འབེལ་འབལ་བཟླུམས་ཀི་ཞལ་ལྕེ།  

བྱི་བྱས་བྱི་རིན་གི་ཞལ་ལྕེ།  ནམ་ཕར་ཚུར་གི་ཞལ་ལྕེ་སེ་

བཅ་ོལྔའི་ས་ོནས་གཏན་ལ་ཕབ།  དེ་ཡང་མི་སྲུན་ལགོ་

པར་འཁུ་བའི་དག་སེ་ཚར་བཅད་ནས།   ཇུས་དནོ་

བཞེད་ཐོག་ཏུ་འཁྱོལ་བའི་ཐབས་སུ་དག་པོ་དཔུང་གི་

སྦྱརོ་བ་བཤམས་ཚུལ། ཚུར་འགེབས་ལ་བཙན་པོའི་རོྫང་

ལ་འཁ་འཕུར་བྱེད་ཚུལ། སྣེ་མོར་མངགས་སླེབས་རྣམས་

ཀིས་རྣམ་དཀར་གི་ལས་ལ་སྤོད་ཅིག་ཉེ་འགངས་སངས་

པའི་གཞུང་དོན་གཙོ་བོར་བྱེད་ཚུལ་མི་བསད་ལ་ལན་

འཇལ་གི་གཉིས་ཕུང་སིག་ལས་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་པར་

སོང་སྤོད་ལེན་སོགས་ཕྲ་ཞིབ་མཛངས་པའི་བློས་ཁིམས་

ཀི་འཇམ་དར་ཡུག་གཅིག་ཏུ་བརྐྱངས་པའི་འཛུམ་གིས་

རོྫགས་ལྡན་གསར་པའི་མགོན་རིང་ནས་འགུགས་པར་

མཛད་ད།ོ ། 

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

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

ལ་ོརེའི་སངོ་འཛུགས་ནགས་སྐྲུན་གི་ཉིན་མརོ།  ལ་ོཆུང་གདངོ་ལེན་རུ་མི་སོྐར་ཞིག་སངོ་འཛུགས་ནགས་སྐྲུན་གི་བྱ་

འགུལ་ནང་ཞུགས་ཏེ། རང་གི་ལག་ཟུང་ལ་བརྟེན་ནས་ས་བརྐ་ོབ་དང་དེའི་ནང་སངོ་ཕྲུག་འཛུགས་པ། ས་འགེབས་པ། ཆུ་

གཏོང་བ་སགོས་བྱས་ནས་རེ་བའི་སངོ་རྐང་རེ་རེ་འཛིན་མའི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བར་འབད་བཞིན་ཡདོ།  གདངོ་ལེན་རུ་མི་རྣམས་

ཀི་ལུས་པོ་རྔུལ་ཆུས་ཡངོས་སུ་སྦངས་ནའང་སེམས་སུ་སབོས་ཤུགས་ཀིས་ཁེངས་ཤིང་ངལ་བ་ཀུན་ནས་བརེད་འདུག   དེ་ནི་

ཁོ་ཚོས་རང་གི་ལག་ཟུང་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིག་རྟེན་ལ་མཛེས་སྡུག་བསྐྲུན་པས་གཟི་བརིད་ཀི་བྱ་བཞག་ཅིག་ཏུ་རོམ་པས་

ཡིན། 

མཛེས་སྡུག་གི་སྐེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ནི་ང་ཚོ་མི་རེ་རེའི་འཚོ་སདོ་ཀི་རྟེན་གཞི་ཡིན་པ་ཤེས་གསལ་ལར།  ང་ཚོས་ཟ་

བཞིན་པའི་ཟས་ཐུན་རེ་རེ་དང་འཐུང་བཞིན་པའི་ཆུ་ཐིགས་རེ་རེ་ཡང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀིས་ང་ཚོར་གནང་བའི་ལེགས་སྐེས་

བཟང་བོ་ཞིག་ཅི་ལ་མིན།

ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀིས་གནའ་ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐབོ་ལ་ད་ོགལ་ཆེན་པོ་བྱེད་ལ། ཀྲུང་གོ་གསར་བ་དབུས་བརེས་ཚུན་

ནས་སྔར་ལས་ཀང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐབོ་ནི་རང་རྒྱལ་གི་གཞི་རྩའི་རྒྱལ་ཇུས་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་ཡདོ་པས།  དེ་ནི་ང་ཚོས་

ངེས་པར་དུ་བརྩི་སྲུང་བྱ་དགོས་པའི་མ་མཐའི་སྒྲིག་ཁིམས་ས།ོ །

བླ་ོམཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས“ང་ཚོ་ལ་སོྔ་ལྗང་རི་ཀླུང་དགོས་ལ། གསེར་རི་དངུལ་རིའང་དགོས། གསེར་རི་དངུལ་རི་

ལས་ཀང་སོྔ་ལྗང་རི་ཀླུང་དགོས།  དནོ་དུ་སོྔ་ལྗང་རི་ཀླུང་ནི་གསེར་རི་དངུལ་རི་ཡིན”ཞེས་གསུངས་ཡདོ་པ་བཞིན།  ཏང་གི་

ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པས་རང་རྒྱལ་ནི་འབོྱར་ཕྱུག་དང་དམངས་གཙོ།  དཔལ་ཡནོ་དང་འཆམ་མཐུན། མཛེས་སྡུག་གི་དེང་

རབས་ཅན་གི་སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་སབོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་བསྐྲུན་དགོས་པའི་བླང་བྱ་ནན་མོ་བཏོན་ཡདོ་པ་རེད། 

ན་ཆུང་གདོང་ལེན་རུ་མི་ཞིག་ཡིན་ཕིན་མི་རིགས་ཀི་རབས་ཆེ་བའི་ཇུས་གཞི་དེ་ཉིད་ཕྲག་ཏུ་བླངས་ནས་སྐེ་ཁམས་

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐབོ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བརོྩན་ལེན་བྱ་དགོས།  སོྔ་ལྗང་རི་ཀླུང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པ་ལ་ང་ཚོས་

བྱ་བ་ཆུང་ཆུང་ནས་མགོ་བརྩམ་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐབོ་ཀི་བྱ་བ་ནི་འག་ོབ་མིའི་རིགས་ཀི་འཚོ་སདོ་འཕེལ་

རྒྱས་དང་རང་རྒྱལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད།  

སྤི་ཚོགས་ཀི་མི་རེ་རེ་ཟབ་ཞུགས་བྱ་དགོས་པའི་བྱེ་བག་གི་གནད་དནོ་ཞིག་ཀང་

ཡིན།  གནའ་མིས་ཅི་བྱས་ཐམས་ཅད་རང་བྱུང་ཆསོ་ཉིད་ལ་བསྟུན་དགོས་པའི་

མ་སི་དོ་ཉི་ཡ་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་

ཡོ་རོབ་གིང་གི་པིར་ཀན་ཕེད་གིང་དབུས་

ཁུལ་གི་མི་རིགས་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་

ཡིན་པ་དང་།  རི་ཁུལ་གི་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་།  

མཚེའུ་དང་མཐོ་སང་མང་བ་དང་།  ས་ཁུལ་

ཕ ལ ་ ཆེ ་ ཤོ ས ་ མ ཚོ ་ ངོ ས ་ ལ ས ་

སྨི3200ནས4800བར་གི་མཐོ་སང་དུ་

ཡོད་པ་རེད།  ཆུ་བོ་ཝེར་ཏེར་མངའ་ཁོངས་

ཀི་དབུས་ཁུལ་བརྒྱུད་དེ་འབབ་ཀིན་ཡོད་

ལ་ཆུ་ལག་མང་བོ་ལྡན།   རྒྱལ་ཁབ་འདི་

དོད ་རྒྱུད་སྐམ་ས་ཆེན་པོའི ་ནམ་ཟླར་

གཏོགས།  གཏེར་ཁའི་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་།   གཙོ་བོ་ལྕགས་དང་ཞ་ཉེ།  ཏི་ཚ།  ཟངས་

བཅས་ཀི་གཏེར་ཁ་ཡོད་པ་དང་།  ནགས་ཚལ་གི་ཁྱབ་ཚད35%ཟིན།   བཟོ་ལས་སེ་ཁག་གཙོ་བོ་ལ་

ལྕགས་རིགས་བཞུ་བ་དང་།  རྫས་འགྱུར་བཟོ་ལས།  ཤིང་ཆ་ལས་སྣོན་དང་ཟས་རིགས་ལས་སྣོན་སོགས་

ཡོད།   ཞིང་ལས་གཙོ་བོར་གོ་དང་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག   འབས།  རྒུན་འབྲུམ།   མངར་ཚལ།   ཉི་དགའ་མེ་

ཏོག་སོགས་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་ཀིན་ཡོད།  ཕྱུགས་ལས་ཐོན་རྫས་གཙོ་བོར་ཤ་རིགས་དང་འོ་མ་

བཅས་ཡོད།  མ་སི་དོ་ཉི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ལོ་བརྒྱད་ཡུན་གི་སློབ་གསོ་ཁྱབ་གདལ་དུ་བཏང་ནས་རིག་

གནས་སློབ་གསོ་མྱང་བར་སློབ་ཡོན་སྤོད་མི་དགོས་པར་བྱས་ཡོད།  ཡུལ་ལྗོངས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་

བའི་མཚེའུ་ཨོ་ཧི་ལེ་ཏིག་ནི་མངའ་ཁོངས་སུ་གནས་སོྐར་ལོྗངས་རྒྱུ་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་

དང་ལྗོངས་རྒྱུའི་ས་ཁུལ་དུ་ཉེར་སྤོད་སྒྲིག་ཆས་ཁག་ཀང་མ་ཚང་བ་མེད་དོ། །

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབིང་། 

•སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན•

གནས་ལུགས་བསན་ཡདོ་ལ། མི་རེ་རེའི་སྤདོ་སངས་ཁོར་ཡུག་གི་འགྱུར་ལྡགོ་ལ་བསྟུན་དགོས་ཤིང་།  མི་

སེར་གི་འཇོན་ནུས་ག་འད་ཆུང་རུང་། ཕགོས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ན་ཐིགས་པ་བསགས་པས་རྒྱ་མཚོའི་དཔེ་

ཡིན།  དེར་བརྟེན་རི་ཆུ་ནགས་གསུམ་སྲུང་སྐབོ་བྱེད་པ་ལ།  གལ་ཆེ་བ་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁ་ཞེ་གཉིས་

མེད་ཀིས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐབོ་བྱེད་པའི་དང་བླངས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བྱ་དགོས།

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐབོ་ཀི་འདུ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆག་དགོས་ཏེ། ང་ཚོས་གདངོ་ལེན་རུ་ཁག་གི་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་བྱ་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོྐབ་ཀི་ཤེས་བྱར་ནན་ཏན་སོས་སླབོ་སྦྱངོ་

བྱ་དགོས་པ་ལས། ད་དུང་ན་ཆུང་གདངོ་ལེན་རུ་མི་གཞན་དང་མཉམ་དུ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐབོ་ཀི་ཤེས་བྱ་་

དིལ་སོྒྲག་བྱས་ཏེ། ཁོར་ཡུག་ལ་གཅེས་པའི་འདུ་ཤེས་བརྒྱུད་སེལ་བྱ་དགོས། 

སངོ་འཛུགས་ནགས་སྐྲུན་སགོས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐབོ་ཀི་བྱ་འགུལ་ནང་སྤ་ོབས་ཞུགས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀི་

ལག་ཟུང་གིས་མེས་རྒྱལ་ལ་མཛེས་སྡུག་ཅིག་བསྣན་དགོས།  རྒྱལ་ཡངོས་རང་བཞིན་དུ་སངོ་འཛུགས་

ནགས་སྐྲུན་གི་བྱ་འགུལ་སེལ་བ་ནས་ལོ་ངོ30ཡི་རིང་ལ་རང་རྒྱལ་གི་ནགས་ཚལ་སླར་གསོ་དང་འཕེལ་

རྒྱས་ཐད་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་ཡདོ་པ་ཁྱདོ་ཀིས་ཤེས་སམ།  རྒྱལ་དམངས་ཡངོས་ཀང་རིམ་གིས་སོྔ་ལྗང་

གི་ཁོར་ཡུག་ལ་དགའ་བའི་འདུ་ཤེས་ཆགས་ཡདོ་པ་རེད། ན་ཆུང་གདངོ་ལེན་རུ་མི་རྣམས་སྤ་ོསེམས་ཀིས་

བྱ་འགུལ་འདིར་ཞུགས་དགོས་པར་མ་ཟད།  ད་དུང་བྱ་འགུལ་འདི་མུ་ནས་མུར་བརྒྱུད་སེལ་བྱ་དགོས།

གཞན་ད་དུང་། ཐོན་ཁུངས་ལ་གནོ་ཆུང་བྱེད་པ་དེའང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐབོ་བྱས་པ་དང་ཁྱད་མེད།  

རང་རྒྱལ་གི་ལ་ོརེར་ཆུད་ཟོས་སུ་གཏོང་བཞིན་པའི་ཐོན་ཁུངས་བགང་ལས་འདས་པས། མི་སེམས་ན་བ་

ལས་གཞན། ལྷག་དནོ་དན་སྐུལ་གཏོང་བཞིན་ཡདོ།  དེ་བས། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་གི་འཚོ་བའི་ཁདོ་ཐོན་

ཁུངས་ལ་གོན་ཆུང་དང་འཕོྲ་བརག་ཏུ་མི་གཏོང་བའི་གོམས་གཤིས་བཟང་བོ་རྒྱུད་ལ་གོམས་སུ་བཅུག་

ནས་ཤོག་ལྷེ་རེ་རེ་དང་གགོ་ཏུའུ་རེ་རེ་ཡང་རང་དགར་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་གཏོང་བར་འབད་དགོས།

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐབོ་ནི་ཁ་གཡང་ཙམ་མིན་ལ། དེ་ནི་སེམས་གཏད་དེ་ལག་ལེན་དུ་བསར་རྒྱུ་ཞིག་གོ།
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མེས་པོའི་སོལ་རྒྱུན་སྙིང་གི་ནོར་བུ་ཡིན། །

ཤ་མར་ཐུད་གསུམ་འཚོ་བའི་ཉིང་བཅུད་ཡིན། །

རྣམ་དག་འབོག་གཤིས་ལུས་ཀི་རྒྱན་ཆ་ཡིན། །

ཕ་ཡུལ་ཧང་རྫོང་ཕྱུག་མོ་ངོ་མཚར་ཆེ། །

སོད་ན་གངས་རི་དཀར་པོའི་གཟི་བརིད་འབར། །

བར་ན་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་ཐང་མར་བརྡལ། །

སྨད་ན་ལུག་རྫི་བུ་མོའི་གླུ་སྐད་སྙན། །

ཕ་ཡུལ་ཧང་ཆུང་ཕྱུག་མོ་ངོ་མཚར་ཆེ། །

ཕུ་ནུ་མིང་སིང་བརྩེ་བ་མཚོ་ལར་ཟབ། །

ཆེ་བཀུར་ཆུང་བྱམས་སོལ་བཟང་གཤིས་སུ་གྲུབ། །

བོད་པའི་ཆ་ལུགས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རེ་སྤུན། །

ཕ་ཡུལ་རྔ་རྒྱ་གཡང་སེ་ངོ་མཚར་ཆེ། །

རྒྱུན་སྤོད་སྐད་རིགས་རང་སྐད་རྣལ་མ་ཡིན། །

ཕན་ཚུན་གཏམ་གེང་ཕ་སྐད་དག་མ་ཡིན། །

ལུས་ཀི་རྒྱན་ཆ་བོད་ལྭ་ངོ་མ་ཡིན། །

ཕ་ཡུལ་ཧང་གཞོངས་ཕྱུག་མོ་ངོ་མཚར་ཆེ། །

དུས་ཚོད་འཁོར་ལོའི་ཐག་ཐག་གི་འགོས་དང་བསྟུན་ནས་མི་ཚེ་

འཛད་བཞིན་ཡོད། ཐག་ཐག་འགོས་ཀིས་སྐོད་པའི་དུས་ཚོད་འཁོར་ལོ་

ནི་བལས་ན་དེ་འདའི་རིན་ཐང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་མི་སྣང་མོད། འོན་ཀང་

ཞིབ་ཏུ་བསམས་ཚེ་དེ་ནི་ཆེས་རིན་ཐང་བལ་བའི་གསང་བརྡ་ཞིག་རེད་

ཨང་། ལོ་ངོ་སོང་ཕྲག་མང་བོ་ཡང་དུས་ཚོད་རེ་རེས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། 

དུས་ཚོད་རེ་རེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་དར་རྒུད་མངོན་པར་མཚོན་པའི་མེ་ལོང་

ཞིག་དང་མཚུངས།

ང་ལ་མཚོན་ན་སློབ་ཆུང་གི་སྐབས་སུ་སློབ་སྦྱོང་ལ་འབད་འབུངས་

མ་བྱས་པར་ཉི་མ་འཁྱོལ་ཐབས་ཀིས་དེ་རིང་གི་བྱ་བ་གནངས་སུ་བསྐྱུར་

ཅིང་གནངས་ཀི་བྱ་བ་གཞེས་སུ་བསྐྱུར་ནས། སློབ་གྲྭ་ནི་རང་གི་རྩེད་ར་

ལ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པས། ངའི་

སློབ་སྦྱོང་གི་འབས་བུ་ཧ་ཅང་མི་

བཟང་ལ་དགེ་རྒན་གིས་ཀང་རྒྱུན་

དུ་ང་ལ་སུན་སྣང་གི་རྣམ་འགྱུར་སོན། ཉིན་ཞིག་ལ། བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་

གིས་ང་ཚོར《ལས་དབང་ལ་ཅོ་འདི་བ》ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་ཞིག་ཁིད་

པར། དེའི་ཁོད་ཀི་མི་སྣ་གཙོ་བོའི་སྙིང་སོབས་ཀིས་ང་རང་ཧ་ལས་སུ་

བཅུག  ལྷག་པར་དུ་དགེ་རྒན་གིས་ང་ཚོར“མི་སྣ་ཧོ་ཁེན་གི་སྙིང་སོབས་

ལ་ལོས་དང་། དུས་ཚོད་ནི་ཇི་འདའི་རིན་ཐང་ཆེ་བ་ལ་ཨང་། དུས་ཚོད་

ཀིས་ང་ཚོར་བསྒུག་མི་སིད་ལ་དེ་བས་ཀང་ཕིར་ལྡོག་མི་སིད་པས། 

གཞོན་པའི་དུས་སུ་སློབ་སྦྱོང་མ་བྱས་ན་ན་ཚོད་རྒས་དུས་འགོད་ཀང་

འཕིས་པ་ཡིན”ཞེས་ཡང་ཡང་སློབ་གསོ་བཏང་བས་གཞི་ནས་ངའི་

བསམ་བློ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་སོང་། ངས་རང་གིས་རང་ལ“དངོས་གནས་

དུས་ནམ་ཡང་རེས་ལུས་སློབ་མ་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ” ཞེས་ཅོ་འདི་བྱས་

པ་དང་། “དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་མ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གིས་རང་གི་སློབ་སྦྱོང་

ལ་འཐུས་ཤོར་ནས་ད་ལ་ཀུན་གི་མིག་ནང་གི་ཚེར་མ་ལ་བུར་གྱུར་ཡོད་

པས། ད་ནས་བཟུང་དགེ་རྒན་གི་བཀའ་གསུང་དང་དུ་བླངས་ནས་དུས་

ཚོད་དམ་འཛིན་གིས་ཉིན་བརྒྱ་ཉིན་གཅིག་ལར་འབད་པ་བྱ་རྒྱུ་

ཡིན”ཞེས་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཞིག་ཀང་སྙིང་ལ་བཀོད།

དེ་ནས་བཟུང་ངའི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་སློབ་སྦྱོང་གི་སེང་དུ་

འཁོར་ཞིང་ཉི་མ་རེ་རེ་ནི་ང་ལ་མཚོན་ན་འགན་རོྩད་ཀི་ཉི་མ་རེ་རེ་

ཡིན་ལ། ངས་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་རང་གི་མདུན་གི་བསླབ་བྱ་ཀུན་ལ་ཧུར་

ཐག་གིས་འབད་བརྩོན་བྱས་པས། ཐིགས་པ་བསགས་པས་རྒྱ་མཚོ་

བཞིན་ངའི་སློབ་སྦྱོང་གི་འབས་བུ་ཡང་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེར་གོང་

འཕེལ ་བྱུང་ནས་འཛིན ་གྲྭའི ་ནང་གི “ཡར་ ཐོན ་སློབ ་མའི ་བྱ ་

དགའ”ཡང་ཐོབ། སྐབས་དེར་ངས་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བྱས་ཚེ་མི་

འགྲུབ་པའི་བྱ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པ་གཞི་ནས་རྟོགས་ཤིང་། ལེ་ལོ་དང་སྒིད་

ལུག་ལ་རིང་དུ་གེས་ཏེ་རང་གིས་རང་ལ་དུས་ཚོད་ཀི་རེས་སུ་ལུས་མི་

རུང་བའི་སྐུལ་མ་གཏོང་བཞིན། “དེ་རིང་གི་ལས་འགན་དེ་རིང་བསྒྲུབ་

དགོས། སང་ཉིན་དུ་བསྐྱུར་བ་ནི་སྒིད་ལུག་བག་འཁུམས་ཀི་བྱ་སྤོད་

ཅིག་ཡིན”ཞེས་སྙིང་ཕུར་བརྡབས་ཏེ་རིན་ཆེན་གསེར་ལས་ལྷག་པའི་དེ་

རིང་གི་ཉི་མ་རེ་རེ་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་སློབ་སྦྱོང་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་

པར་བརྩོན་པ་བསྐེད་པ་ཡིན། 

རེད་ཡ། ད་ལ་ང་རང་སློབ་འབིང་གི་སློབ་མ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ད་དུང་སློབ་སྦྱོང་ལ་དགའ་ཞིང་སྦྱངས་འབས་བཟང་བའི་སློབ་མ་

འབུར་ཐོན་ཞིག་ཏུའང་གྱུར་ཡོད། ངས་དུས་ཚོད་ཀི་གལ་ཆེན་རང་

བཞིན་རྟོགས་ཤིང་དུས་ཚོད་དང་འགན་རྒྱུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས། མ་

འོངས་པར་འོད་སོང་ལྡན་པའི་མདུན་ལམ་ཞིག་མཆིས་པར་ཡིད་ཆེས་

བརྟན་པོ་ཡོད།

ཁ་བྱང་འབི་མཁན།  

•འཇམ་དཔལ་ཚེ་ལ•ོ
པར་ལེན་མཁན།

•ཤེས་རབ• ཨང919པ།

ངེད་ཚང་ནི་གཅན་ཚ་མདའ་མོ་གཡང་རོྫང་གི་མཁར་སོྐར་ལྷོ་ལམ་གི་རྨ་ཆུ་སོྔན་མོ་དང་ཐག་ཉེ་ས་རུ་

གནས་ཤིང་། ལྗོན་ཤིང་གཡུ་ལོ་ཚར་དུ་དངར་བའི་ནགས་ཁོད་ཀི་ཁྱིམ་གཞིས་ཆེ་ཆུང་གལ་བསར་བསྒྲིགས་

པའི་དཀིལ་དབུས་སུ་གནས་པའི་འབོག་ཁྱིམ་རོང་སར་བབས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཕལ་བ་ཞིག་ཡིན། 

ཁང་བའི་རྒྱ་སོ་ལྷོ་རུ་གཏད་ཡོད་ཅིང་ནུབ་ནས་ཁང་མིག་དང་པོ་ནི་ཟ་མ་གཡོས་སྦྱོར་བྱེད་

ས་ཡིན་པ་དང་། ཁང་མིག་གཉིས་པ་ནི་བཟའ་མི་རྣམས་རྒྱུན་སོད་ཀི་ཟ་མ་ཟ་ས་དང་མགོན་

པོ་བསུ་ས། ངལ་གསོ་སའི་གནས་ཡིན་པས། ངས་དེ་རུ་ལས་བྱ་འབི་བ་དང་བརན་འཕྲིན་ལ་

བལས་པ་ཡིན། ཁང་མིག་གསུམ་པ་ནི་མཆོད་ཁང་ཡིན་པས་ཕ་མ་གཉིས་ཀིས་རྒྱུན་དུ་

མཆོད་པ་བཤམས་པ་དང་བདུག་སོས་སྒྲོན་པ། མཆོད་མེ་འབུལ་བ། ཁ་ཏོན་འདོན་པ། ཕག་

འཚལ་བ་བཅས་བྱེད་པ་ཡིན་པས་ང་དེ་རུ་དུས་རྒྱུན་འགོ་གིན་མེད།

ཁང་མིག་བཞི་པ་ནི་ངའི་ཨ་ཅེ་གཉིས་ཀིས་དཔེ་ཆ་ལ་ས་དང་ཉལ་ཁང་བྱེད་ཀིན་ཡོད། མཐའ་ཡི་

ཁང་མིག་ལྔ་པ་ནི་ང་ཚོ་དགུན་དུས་སོད་སའི་ཁང་བ་དོན་མོ་ཞིག་སེ་ལྕགས་ཐབ་ནང་མེ་བསོངས་ཚེ་ཁང་བའི་

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རྫོང་རོང་བོ་བཅའ་སོད་སློབ་གྲྭ་

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

•པདྨ་གཡང་མཚོ•

ནང་ཡོངས་དོད་སྐིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དགུན་ཁའི་གང་ངར་ཡང་བརེད་འགོ་བའི་སྣང་བ་སེར། གཞིས་ཀའི་

ནང་རོལ་གི་ཤར་ལྷོར་ཁམ་བུའི་སོང་བོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་སེང་སོན་དུས་

སུ་སིལ་ཁམ་བུ་ཧ་ཅང་མང་བོ་ཐོགས་པས་ང་དེ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ། 

ད་དུང་ནུབ་ན་རེབ་གོང་ས་ཆའི་ཆང་བ་ལིའི་སོང་བོ་ཞིག་

ཡོད་ནའང་དེར་སིལ་མང་བོ་མི་ཐོགས། ལྷས་དཀིལ་གི་

ཚོད་རའི་ནང་དབྱར་དུས་སུ་སོྔ་ཚལ་སྣ་ཚོགས་དང་རྣམ་

པར་བཞད་པའི་མེ་ཏོག་དག་གིས་ར་སོྐར་ལ་མཛེས་ཉམས་

ཤིག་བསྣན་ཡོད། 

གནས་འདི་ནི་ང་རང་གི་ལེ་ཁག་འཕོ་ས་དང་འཚར་

ལོངས་འབྱུང་སའི་གཞིས་ཁྱིམ་དོན་མོ་དེ་ཡིན་ནོ། །

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རྫོང་མར་ཁུ་ཐང་ཆ་ཚང་སློབ་ཆུང་

གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ།  

•རིན་ཆེན་བསམ་འགྲུབ•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་རྫོང་མི་རིགས་

སློབ་འབིང་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་

བརྒྱད་པའི་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ། 

•སིང་མོ་ཚེ་རིང•



བར་མཚམས་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཁའ་འབུམ་ཡག

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒིག་པ།
ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད།

མཚོ་སོན་གི་མཛེས་

རངོ་བཅུ་གཅགི

མཚོ་སོྔན་ནི་ཡིད་དུ་འོང་བའི་

ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་ལ། རི་མཐོ་ལ་ས་

གཙང་ཞིང་། ས་བབ་ཀི་ཆ་སྙོམས་

མ ཐོ ་ཚད ་རྒྱ ་མཚོའི ་ ངོ ས ་ལས ་

སྨི3000ཡན་ཡིན་ཞིང་། ཀྲུང་ཧྭ་

མི ་ རི ག ས ་ ཀི ་ མ ་ ཡུ མ ་ ཆུ ་ བོ ར ་

བསྔགས་པའི ་རྨ་ཆུ་དང་དེ ་ལས་

གཞན་པའི་འབི་ཆུ་རྫ་ཆུ་སོགས་ཆུ་

ཀླུང་མང་བོའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་

ཞིང་། ཆུ་ཤེལ་གི་མཆོད་རྟེན་ལ་

བུའི་གངས་རིས་ཕོགས་བཞི་བསོྐར་

ཅིང་། མཚོ་དང་མཚེའུ་མང་བོ་གཡུ་

ཡི་མཎལ་བཞིན་འཇིག་རྟེན་མཛེས་

པའི་རྒྱན་དུ་ཆེ། མི་རིགས་མང་ཞིང་

རིག་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

སོགས་ཀིས་ཕོགས་བཞིའི་མགོན་པོ་

མ་བོས་ངང་གིས་འདུས་པའི་གནས་

མཆོག་ཅིག་གོ།

གཤམ་དུ་ཕི་ཡངོ་ལད་མོ་པ་དག་

གིས་བདམས་པའི་ཡིད་དུ་འོང་བའི་

རོྫང་ཁག་འགའ་ངོ་སྤདོ་བྱེད་པ་ལ།

    1.རེབ་གོང་།   

མཚོ་སོྔན་གི་རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་

རང་སོྐང་ཁུལ་གི་རེབ་གོང་རོྫང་ལ་

རིག་པ་འབྱུང་བའི་གོང་ཁྱེར་དང་། 

གསེ ར ་ མོ ་ ལོྗ ངས ་ཀང ་ཟེ ར ་ལ ། 

གནས་འདིར་གནའ་ནས་དར་བའི་

སོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དང་ཡུལ་

སོལ་གོམས་གཤིས་སོགས་མ་ཉམས་

གོང་འཕེལ་དུ་གནས་ཤིང་། ལྷག་

པར་དུ་ཐང་ག་དང་ལྡེབས་རིས། 

གཙག་དྲུབ་ཀི ་བཞེང་རྩལ་ཡུལ་

གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་

པས་ན། རེབ་གོང་སྒྱུ་རྩལ་ཞེས་སྙན་

པའི་གགས་པ་ཕོགས་བཞིར་ཁྱབ་

འདུག

     2.ཆུ་འཁོར།     

ཆུ་འཁོར་གོང་རྡལ་ནི་དཔའ་

ལུང་རོྫང་ཁོངས་སུ་ཡོད་དེ། ས་བབ་

དམའ་ཞིང་གནམ་གཤིས་དོ་བས། 

རང་བྱུང་གི་ཁོར་ཡུག་མཛེས་ཤིང་

སྡུག་པར་མ་ཟད། དཔའ་ལུང་རོྫང་

གི་འབྲུ་རིགས་དང་སིལ་ཏོག སོྔ་

ཚོད་བཅས་ཀི་ཐོན་སྐེད་ལེ་གནས་

ཡིན་པས། མཐོ་སང་གི་འབི་ཆུའི་

ལྷོ་རྒྱུད་དང་། སིལ་ཏོག་གི་ཞིང་

ཁམས་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ལྡན།

   3. པདྨ་རོྫང་།

མ གོ ་ལོག ་འབུམ ་པ ་ཁག ་

གསུམ་གི་འབྱུང་ཁུངས་འདི་དེང་

དུས་རོང་མ་འབོག་གི ་ཚུལ་དུ་

གནས་ཤིང་། གོང་སེ་ལ་ལ་རི་བོའི་

མགུལ་དུ་ཆགས་ཤིང་། ལ་ལ་ཆུ་

མོའི ་འགམ་དུ་ཆགས་ཡོད ་ལ ། 

གཞིས་སོད་བྱེད་སའི་ལུང་བ་ཅུང་

དོག་ལ་མཐའ་བཞི་རི་ཡིས་བསོྐར་

པས། སྦས་ལུང་གི་ཚུལ་དུ་གནས་

པའི་ཡུལ་བཀོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི ་གནས་མཆོག ་ཅིག ་ཡིན ་

ཞིང་། རྫུབས་སྟུག་པའི་སྨར་ཁོག་

ནགས་ཚལ་ནི ་རྒྱལ་ནང་གི ་ས་

བབ་ཆེས་མཐོ་བའི་གདོད་མའི་

ནགས་ཚལ་ཆེས་ཆེ ་བ་ཡིན་པ་

དང་། ནགས་འདབས་སུ་བཞུར་

བའི་སྨར་ཁོག་ཆུ་བོ་ནི ་རྒྱལ་མོ་

རྔུལ་ཆུའི་མགོ་ཁུངས་ཀང་ཡིན།

     4. ཞིན་ཧྭ།

ཞིན་ཧྭ་རོྫང་ནི་མཚོ་སོྔན་གི་

ཤར་ལྷོའི་ཕོགས་སུ་ཡོད་ལ། ཞིང་

ཆེན་ཁོངས་སུ་ས་བབ་དམའ་ཤོས་

ཡིན་ཞིང་ནམ་ཟླ་དོ་ལ། ཟ་ལར་

རིགས་དང་བོད་རིགས་འདུས་

སོད་བྱས་འདུག་པའི་ཡུལ་ཡིན་

པས་ཟ་ལར་རིག ་གནས་དང་ ། 

བོད་ཀི་རིག་གནས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་

མངོན་པར་གསལ། སངོ་རི་ལྷ་མཚོ་

དང་རྨ་ཆུ་སོྔན་མོ་སོགས་གནས་

སོྐར་བྱེད་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་མང་། 

     དྲ་བ་ལས་དྲངས།


