
པར་ངོས་འདིའི་རོམ་སྒིག་པ། •མཁའ་འབུམ་ཡག•

འདི་ནའང་ལི ་ཁི ་ཟེར་མའི ་དོ ་ཤལ་རིང་དུ་འཐེན་ཞིང་། འཛམ་བུ་གསེར་གི ་བཀྲག་

མདངས་ཕོགས་ནས་ཕོགས་སུ་མཆེད་ལ། ནོར་འཛིན་བུ་མོའི ་མཛེས་རྒྱན་དུ་ནམ་ཡང་

རིང་མ་མོང་ཞིང་། གཏན་དུ་འདོར་མི ་སིད་པའི ་སིང་ནོར་ཏེ ། སྣུམ་ཤིག་ཤིག་དང་འོད་

འཁྱུག་འཁྱུག་གི ་རྒྱན་ཆ་ཞིག་མཆིས། 

རེད་ཡ། ཁོད་ལ་དབྱར་གི ་དཔལ་མོའི ་མཛེས་སྡུག་ཡོད་ལ། 

འདོད་འཇོ་ཁྱུང་གི ་སིང་བོའི ་བྱིན་རླབས་མངའ། གནའ་

མི ་བོད་ཀི ་ངག་རོམ་གི ་བདེན་ཁ་ཡོད་ལ། ད་མི ་མཁས་

པའི ་ ཐུགས ་ཀི ་ ད ངོས ་སོ བས ་ཀི ་ ཚད ་མ ་འཕོ ་ བཞི ན ་

འདུག སྣ་ཚོགས་ངག་རིག་གི ་བསུང་ཞིམ་སིང་བོར་

འཁིལ་ཞིང་། ཀུན་རོག་རི ་མོའི ་མཛེས་ཆ་ཡོངས་སུ་རོགས་

ཡོད་པ་སྨོས་ཅི ་དགོས། 

ཁོད་ལས་མཆེད་པ་ནི ་ཕན་བདེ ་ཡིན་ལ། ཁོད་ལས་མངོན་པ་ནི ་འཕེལ་རྒྱས་ཡིན། 

ཁོད་ལས་འཛགས་པ་ནི ་གསར་གཏོད་ཡིན་ལ། ཁོད་ལས་ཐོབ་པ་ནི ་ཡིད་ཆེས་ཡིན། 

གནག་སྣུམ་སྐྲ་ལོ ་ཅན་གི ་བདེན་པ་ཀུན་ལས། ཐོས་ན་སིང་དགའ་ཞིང་། མཐོང་ན་འོད་

སྣང་ཆུ་བོ་འཁིལ་བ་ནི ་ཁོད་གཅིག་པུ་ཡིན། རྒན་མགོ་དཀར་རྣམས་ཀིས་རེ ་སོན་བྱེད་ས་

དང་། གཞོན་སོ ་དཀར་ཀུན་གིས་འཛུམ་དཀར་སོན་སའང་ཁོད་ཉིད་ལས་མ་འདས། 

 ཆེ ་བ་སྐེ ་དགུའི ་བདག་པོའི ་ཞབས་རེས་ཡོད་ལ། ཆུང་བ་ལོང་སྤྲང་རྒན་མོའི ་རི ་ལམ་

ཡང་ཡོད། ཁོད་ཀི ་ཡོད་ཚད་ཀི ་ཡོད་ཚད་ནི ་འབྱུང་འགྱུར་ཕུན་ཚོགས་ཤིག་གི ་

ཆེད་དུ། མགོ་བོ ་དགེས་ཏེ ་ལོངས་དང་ལོངས་སུ་ལྟ་བའི ་

མིག་དབང་དྭངས་མ་དེ ་ཡིན་པས། གཞན་དང་

གཞན་གི ་མིག་གི ་བདུད་རི ་དང་། རྣ་བའི ་བུ་

རམ ་ཐམས ་ཅད ་ལ ་འགྲམ་ཆུ ་ལྡང ་མི ་འཚལ།          

སྣ་ཚོགས་ལས་ཀི ་བྱ་བ་བཙན་གིས་ཞོག  སན་

ཆུང་བུ་མོའི ་ལང་ཚོ ་དང་དུ་ལོངས། འཁྲུལ་མི ་

སིད་པའི ་རོག་ལམ་གི ་སྣེ ་ཁ་འདི ་ན་ཡོད་ཅིང་། ཆད་

མི ་སིད ་པའི ་གཡུང ་དྲུང ་གི ་རྨུ ་ཐག ་འདི ་རུ ་འཐེན ་ཡོད ་ལ ། 

ཉམས་མི ་སིད་པའི ་སོབས་པ་དང་གདེང་ཚོད་ཀང་འདི ་ན་མཆིས།

ཡོ ་ རོབ ་ཉེ ་ རབས ་ཀི ་རང ་བྱུང ་ཚན ་རིག ་གི ་སོལ ་

བཏོད་མཁན།——ཅ་ལི་ལོའུ། 

ཅ་ལི ་ལོའུ ་ནི ་དབྱི ་ཐ ་ལིའི ་གནམ་དཔྱད་རིག་པ་བ་

དང་དངོས་ལུགས་རིག་པ་བ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་མི་ཚེ་

གང་བོ ་ཚན་རིག་བྱ་གཞག་གི ་དོན་དུ་ཕུལ་ཏེ ་ཉེ ་རབས་

ཚན་རིག་གི་སོ་འཕར་ཕེ་བ་དང་། ང་ཚོ་རེས་རབས་པར་

ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་དང་རྒྱང་ཤེལ་སོགས་གསར་གཏོད་བྱས་

པར་མ་ཟད། ད་དུང་ཆོས་ལུགས་ཀི་རོངས་དད་དང་ཚན་

རིག་གི ་ཕོགས་ཞེན་གི ་རྫུན་རྐུབ་བརོལ་པའི་ཐད་ཕུལ་དུ་

བྱུང་བའི་བྱས་རེས་བཞག་རྐེན། ཁོང་ལ“ཉེ་རབས་ཚན་

རིག་གི་ཡབ་ཆེན”ཞེས་པའི་མཚན་སན་གསོལ་ཡོད།

1581ལོར། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་ལ་སོན་པའི་ཁོ་

རང་དབྱི་ཐ་ལིའི་ཕིས་ས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་ཞུགས། ཁོ་ནི་

སོབ་གྲོགས་གཞན་ལྟར་དགེ ་རྒན་གིས་ཅི ་གསུང་ལ་ཡིད་

ཆེས་བྱེད་མཁན་ཞིག་མིན་པར། ཁེར་ཚུགས་ཀིས་བསམ་

གཞིག་གཏོང་བར་དགའ་ཞིང་། རྒྱུན་དུ་ཡ་མཚན་ཅན་གི་

དོགས་གཞི་མང་བོ་འདོན་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཡ་ལི་ཧི་ཏའོ་ཏི་

ཡི་གསུང་རོམ་ནི་དུས་སྐབས་དེའི་སོབ་མའི་བཀླག་བྱ་ཡིན་ལ། 

གསུང་རོམ་ནང་གི་སྐད་ཆ་རེ་རེ ་བཞིན་བདེན་དོན་དུ་བལྟ་བ་

ལས་དེ་ལ་དོགས་སོང་བྱེད་མཁན་གཅིག་ཀང་མེད། ཡིན་

ནའང་། ཅ་ལི་ལོའུ་ཡིས“ཚན་རིག་གི་བདེན་པ་ནི་དོན་དངོས་

ཀི ་བརག་དཔྱད་དང་ཚན་རིག་གི ་ཚོད་ལྟ་ལ་བརེན་ནས་ཞིབ་

བཤེར་བྱ་དགོས་པས། ཡ་ལི་ཧི་ཏའོ་ཏི་ཡི་གསུང་བྱ་ཡོད་ཚད་

འགྲིག་པའི་ངེས་པ་མེད”ཅེས་བརོད། ཁོ་རང་ལོ་རིམ་ལྔ་པར་

སེབས་དུས་སོབ་ཡོན་སྤྲད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་བྱུང་བས། སོབ་

ཐོན་ལག་རགས་རེག་མ་ཐུབ་པར་སོབ་གྲྭ་དང་ཁ་གེས། དེ་ལྟ་

ནའང་། ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར། ཁོང་གིས་དབྱི་ཐ་ལིའི་གྲངས་

རི ག ་ པ འི ་ ཁ བ ་ ཁོ ང ས ་ ལ ་ ག ཡོ ་ སྐོ མ ་ ཐེ བ ས ་ པ འི ་ ད པྱ ད ་

རོམ《ལིད་སྡུར་ཚན་པ》ཞེས་པ་སེལ་བ་དང་། དེར་མཐུད་

ན ས《 ལི ད ་ ཤུ ག ས ་ སྨ ་ བ》 སེ ལ ་ ཏེ ་ ཐེ ང ས ་ ད ང ་ པོ ར ་ ད ངོ ས ་

གཟུགས་རང་བཞིན་གིས་སར་ལྷུང་བའི་ངེས་སོལ་བཏོན།

ཁོས་དཔྱད་རོམ་དུ་དངོས་གཟུགས་ཀི་ཆེ་ཆུང་དང་ཡང་ལི་

ལ་བལྟས་པ་མེད་པར། དེ་དག་རང་བཞིན་གིས་མར་ལྷུང་བའི་

གོ་རིམ་ཁོད། གལ་ཏེ་མཁའ་དབུགས་ཀི་འགོག་ཤུགས་ཕུད་ན། 

དངོས་གཟུགས་དེ ་དག་མར་ལྷུང་བའི ་ཚད་དེ ་འདྲ་མཚུངས་

ཡིན་པར་བསྒྲུབས་ཏེ། ཡ་ལི་ཧི་ཏའོ་ཏི་ཡི“ལི་བའི་དངོས་

གཟུགས་མར་ལྷུང་བའི་མྱུར་ཚད་མགོགས་པ་དང་། ཡང་བའི་

དངོས་གཟུགས་མར་ལྷུང་བའི་མྱུར་ཚད་དལ་བར་བཤད་པའི ་

ར་བའི་རིགས་པར”སུན་འབྱིན་

བྱས།

རང་གིས ་བཏོན ་པའི ་ངེས ་

སོལ་ལ་བདེན་དཔང་ར་སོྤྲད་བྱ་ཆེད། ཁོས་ཕིས་སའི་

མཆོད་རེན་གསེག་མའི་སེང་ཚོད་ལྟ་མིང་དུ་གྲགས་པ་ཞིག་

བྱས་པ་སེ། ལིད་ཚད་ལ་སྤི་རྒྱ10ཡོད་པའི་ལགས་རོ་ཞིག་

དང་སྤི་རྒྱ1ཡོད་པའི་ལགས་རོ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་མཆོད་

རེན་གསེག་མའི་སེང་ནས་སར་འཕངས་པར། དེ་གཉིས་དུས་

མཉམ་དུ་སར་ལྷུང་བས། ཁོས་རང་གིས་བཏོན་པའི་ལྟ་བ་དེ་

ཡང་དག་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་།      

     

   མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རོང་དབྱི་ཧྥུ་

             མི་རིགས་སོབ་འབིང་། 

             • མགོན་པོ་རྣམ་རྒྱལ•

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

  •དོན་གྲུབ་རྒྱལ•

  མཚོ་སོན་ཟི་ལིང་།  •རྒྱལ་མཚན•



ཁ་སང་ཕ་ིདྲ་ོསབོ་གྲྭ་གྲལོ་རསེ་ང་རང་ནད་བྱུང་ཡདོ་པའ་ིདག་ེརྒན་ལ་ལྟ་རུ་

སངོ་བ་ཡནི། དག་ེརྒན་ན་ིངལ་ལས་ཚད་འདས་ཀསི་ནད་བྱུང་བ་ཡནི་འདུག 

ཁོང་གསི་ཉནི་བཞནི་དུ་ཉནི་མརོ་དུས་ཚདོ་ལྔ་ལ་སབོ་ཁདི་བྱདེ་དགོས་པ་དང་། 

དུས་ཚདོ་གཅགི་ལ་རལ་སྦངོ་འཁདི་དགོས་ལ། མཚན་མརོ་ད་དུང་དུས་ཚདོ་

གཉསི་ལ་མཚན་སྦངོ་སབོ་གྲྭར་སབོ་ཁདི་བྱ་དགོས། གསལ་བོར་བཤད་ན། ཁོང་

ཉདི་མནལ་གཟམིས་པའ་ིདུས་ཚདོ་ཧ་ཅང་ཐུང་ལ། ཞལ་ཟས་མཆདོ་པ་འཚབ་

འཚུབ་ཡནི་ཞངི་། ནངས་མ་ོནས་དགོང་མའོ་ིབར་དུ་ངལ་བཟང་བོ་ཞགི་གས་ོ

བའ་ིདུས་ཚདོ་ཀང་མདེ་པས་ལུས་པོས་མ་ལགོས་པ་རདེ། མ་ཡུམ་གསི་ང་ལ་ད་ེ

ལྟར་བཤད་པ་ཡནི། མ་ཡུམ་གསི་ཐོག་ཁང་ག་ིམཐལི་དུ་ང་ལ་བསྒུགས་ནས་

བསྡད་ཅངི་། ང་རང་གཅགི་པུ་ཡང་ཐོག་ཏུ་སངོ་བ་ཡནི། སྐས་སངེ་ནས་སྨ་ར་ནག་

པོ་ཅན་ག་ིདག་ེརྒན་ཁ་ིཨཱ་ཏ་ིས།ེ ནམ་རྒྱུན་སབོ་མ་དག་ལ་སྐྲག་སངོ་བ་ལས་ཆད་

གཅདོ་གཏན་ནས་མ་ིབྱདེ་པའ་ིདག་ེརྒན་དརེ་ཕྲད་བྱུང་། ཁོང་གསི་མགི་ཅ་ེརརེ་

ང་ལ་བལྟས་ཤངི་། སངེ་གའེ་ིངར་སྐད་དང་མཚུངས་པའ་ིངག་གསི་ང་ལ་ཀུ་ར་ེ

བརསེ་བྱུང་། ཁོང་རང་ཉདི་གཏན་ནས་མ་ིདགོད་ཀང་ང་ན་ིལྔ་ཐོག་ལ་འགོས་ཏ་ེ

ས་ོདྲལི་འཐནེ་དུས་ད་དུང་དགོད་དགོས་པ་བྱུང་བ་དང་། བུད་མདེ་ནད་གཡགོ་པ་

དེས་ས་ོཕེ་ནས་ང་རང་ནག་འཐིབས་ཤིང་ཐབས་ཆག་པའི་ཁང་བའི་ནང་དུ་

བསུས་ཤངི་། ངས་དག་ེརྒན་མལ་ཁའི་ིསང་དུ་

ཉལ་འདུག་པ་མཐོང་བའི་སྐབས་སུ་གཞི་

ནས་དགོད་མཚམས་བཞག་པ་ཡནི། དག་ེ

རྒན་ན་ིལགས་ཀ་ིམལ་ཁ་ིཆུང་བ་ཞགི་ག་ིསང་དུ་ཉལ་ཞངི་། སྨ་ར་རངི་བོར་སྐསེ་

འདུག ཁོང་གསི་ལག་པ་དཔྲལ་བའ་ིསངེ་དུ་བཞག་ནས་མ་ིསུ་ཞགི་ཡངོ་བ་ཡནི་

པར་བལྟས་འདུག   ང་ཡནི་པ་ཤསེ་འཕྲལ་ཧ་ཅང་སངི་ཉ་ེབའ་ིངང་། "ཨནི་ལ་ིཁོ། 

ཁདོ་ཡངོ་བ་ཡནི་ནམ"ཞསེ་གསུངས་བྱུང་། ང་རང་མལ་ཁའི་ིའཁསི་སུ་སངོ་བ་ན། 

ཁོང་གསི་ཕག་ཡ་གཅགི་ངའ་ིཕྲག་སངེ་དུ་བཞག་ནས་གསུང་རྒྱུར། "གཅསེ་

ཕྲུག་བཟང་བོ། ཁདོ་རང་ཁདོ་ཀ་ིཉམ་ང་བའ་ིདག་ེརྒན་ལ་ལྟ་རུ་ཡངོ་ངམ། ཧ་ཅང་

བཟང་བྱུང་། ཁདོ་ཀསི་ལྟསོ་དང་། ངའ་ིསངི་ཉ་ེབའ་ིཨནི་ལ་ིཁོ། ང་འད་ིལྟར་ནད་

ཀསི་མནར་བ་རདེ། སབོ་གྲྭའ་ིནང་ཇ་ིའདྲ་རདེ། སབོ་གྲགོས་ཚ་ོཇ་ིའདྲ་རདེ། ང་

མདེ་དུས་ཁདོ་ཚརོ་ད་དུང་སྐནོ་མདེ་ཨང་། ཁདོ་ཚསོ་དག་ེརྒན་མདེ་དུས་བརནོ་

པ་ལདོ་ཀནི་མདེ་དམ"ཞསེ་གསུངས་བྱུང་། ངས་མདེ་ཟརེ་སམ་སྐབས། ཁོས་ངའ་ི

ཚགི་མཚམས་བཅད་ད་ེམུ་མཐུད་དུ"ངས་ཤསེ་ཡདོ། ཁདོ་ཚ་ོ

ང་ལ་སུན་སྣང་སྐེས་མི་སིད"ཅེས་བཤད་ཅིང་། 

ཤུགས་རངི་ཞགི་འཐནེ་སངོ་། སྐབས་དརེ་ངས་

རགི་པའ་ིངོས་སུ་འདྲ་པར་མང་བོ་བཀལ་ཡདོ་

པ་མཐོང་བྱུང་། དག་ེརྒན་གསི་ང་ལ་གསུང་

རྒྱུར། "ཁདོ་ཀསི་ཨ་ེམཐོང་ག ིའདྲ་པར་འད་ི

དག་དེ་རུ་བཀལ་ནས་ལ་ོངོ་ཉི་ཤུ་ལག་འགོར་

ཟནི། འདྲ་པར་ངོས་ཀ་ིསབོ་མ་ཡངོས་ལ་ངས་སབོ་

ཁདི་བྱས་མངོ་། ཁོ་ཚ་ོཚང་མ་བྱསི་པ་ཡ་རབས་ཤ་སག་

ཡནི། ཁོ་ཚའོ་ིའདྲ་པར་ན་ིངའ་ིཕརི་དྲན་ཡནི། ང་ཚ་ེལས་འདའ་

ཁར་སར་ཡང་འདྲ་པར་འད་ིདག་ལ་མཇུག་མཐའ་ིཐངེས་ཤགི་བལྟ་ངསེ། གཡརེ་

བག་རྒདོ་པའ་ིབྱསི་པ་འད་ིདག་ལ་བལྟ་ངསེ། ངའ་ིམ་ིཚ་ེཧལི་བོ་ཁོ་ཚའོ་ིཁདོ་

ནས་བསྐལ་པ་རདེ། རསེ་སུ་ཁདོ་རང་མཐར་ཕནི་དུས་ཀང་ང་ལ་འདྲ་པར་ཞགི་

སརེ་རོགས། ཨ་ེཆགོ་ག"ིགསུང་བཞནི་མལ་ཁའི་ིསདོ་ཀ་ིཅགོ་སམ་ལས་ཚ་ལུ་མ་

ཞགི་བླངས་ནས་ངའ་ིལག་ཏུ་བཞག་པ་དང་། "ཁདོ་ལ་སརེ་རྒྱུ་གཞན་མ་ིའདུག 

ནད་པ་ཞགི་གསི་ཁདོ་ལ་བྱནི་པ་སམེས་ལ་བཟུང"ཞསེ་གསུངས་བྱུང་། ངས་ལག་

པའི་ནང་གི་ཚ་ལུ་མར་ལྟ་བཞིན་སེམས་ལ་སོྐ་ཤས་ཚད་མེད་ཅིག་སྐེས་བྱུང་། 

དག་ེརྒན་གསི་གསུང་རྒྱུར། "སམེས་མ་སྐ།ོ སམེས་མ་སྐ།ོ ངའང་མྱུར་མོར་དྲག་

བསྐདེ་ཡངོ་བར་སནོ། གལ་ཏ་ེདྲག་བསྐདེ་འབྱུང་མ་ཐུབ་ན་ཁདོ་ཀསི་རསི་རགི་

ལ་ཧུར་བརནོ་བྱ་དགོས། ཁདོ་ན་ིརསི་རགི་ལ་ད་ེའདྲ་བཟང་རྒྱུ་མ་ིའདུག   ད་

དུང་ངར་ཤུགས་ཤགི་སྒམིས་དང་། ཁདོ་ཀསི་ཤུགས་མ་བསྒམིས་པ་མ་གཏོགས་

ནུས་པ་མདེ་པ་གཏན་ནས་མ་རདེ། སངི་རུས་མཐར་སྐལེ་བྱ་དགོས།" སྐབས་

འདརི་དག་ེརྒན་ག་ིདབུགས་ཀ་ིརྒྱུ་བ་ཇ་ེའཚབ་ཏུ་གྱུར་ཅངི་། སྡུག་བསལ་བྱདེ་

པའ་ིརྣམ་པ་མངོན་བྱུང་། ཁོས་ཤུགས་རངི་ཞགི་ཕྱུང་ནས། "ང་ལ་ཚ་བ་ཆནེ་པོ་

རྒྱས་ཀནི་འདུག   ང་ནད་ཀསི་འཆ་ིལ་ཉ།ེ ཡདི་ལ་ཟུངས། སམེས་རྣལ་མོས་རསི་

རགི་བསབ་དགོས་ཤངི་། རསི་གཞ་ིམང་བོ་བར་ིདགོས། ཐོག་མར་བར་ིམ་ཤསེ་ན། 

ངལ་གས་ོཙམ་བྱས་རསེ་རསི་ཤགི   ད་དུང་མ་ིཤསེ་ན། སར་ཡང་ངལ་ཞགི་

གསསོ་རསེ་སར་ཡང་མགོ་ནས་བཟུང་ས་ེརསི་ཤགི   དལ་མ་ོ

བྱ་དགོས། མདུན་དུ་བསྐདོ་དགོས། འཚབ་སྣང་སྐ་ེམ་ི

རུང་། མགོ་བོ་སསོ་མ་ིརུང་། ད་ན་ིཕརི་ལགོ་ཅགི 

ངའི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཁེད་ཀི་མ་ཡུམ་ལ་འཚམས་

འདྲ་ིབྱ་རོགས། ཡང་བསྐར་ང་ལ་བལྟ་རུ་ཡངོ་

མ་ིདགོས། ང་ཚ་ོསབོ་གྲྭའ་ིནང་ནས་མཇལ། 

གལ་ཏ་ེང་ཚ་ོཡང་བསྐར་མཇལ་སྐབས་མ་བྱུང་ན། 

ཁདོ་ཀ་ིལ་ོརིམ་གསུམ་པའ་ིདག་ེརྒན་ང་ཡིད་ནས་

མ་ིབརདེ་རོགས། ང་ཁདོ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ།"  དག་ེརྒན་ག་ི

གསུང་ལ་མཉན་ཏ་ེམཚམས་འདརི་ཐོན་དུས་ང་ན་ིངུ་ལ་ཁད་དུ་གྱུར་

སངོ་། ཁོང་གསི་ང་ལ"མགོ་བོ་སྒུར་ཅགི"གསུངས། ངས་མགོ་བོ་དུད་ནས་ཁོང་ག་ི

མལ་ཁའི་ིམཐར་བཏུད་པ་ན། ཁོང་གསི་ངའ་ིསྐྲ་ལརོ་འ་ོཞགི་བྱས་ཤངི་། ད་ེནས་

སར་ཡང་། "ད་ན་ིལགོ་ཅགི"གསུངས་ནས་ཞལ་ངོ་རགི་པའ་ིཕགོས་སུ་འཁོར་

ནས་བསྡད་བྱུང་། ང་རང་སྐས་སངེ་ནས་མཆངོ་མ་ལྡངི་གསི་མར་རྒྱུགས་པ་ཡནི། 

རྒྱུ་མཚན་ན་ིང་རང་མ་ཡུམ་ག་ིཔང་དུ་དམ་པོར་འཁྱུད་དགོས་པས་ཡནི། 

46.ཡུལ་སྐད་མི་འདྲ་བ་ལ་རགི་གནས་ཀ་ིཁྱད་ཆསོ་མི་འདྲ་བ་ཡདོ་པར་སྨྲ་བས། བོད་ཀི་ཡུལ་སྐད་ཆནེ་པོ་དག་ག་ི

རགི་གནས་ཀ་ིཁྱད་ཆསོ་གཙོ་བོ་ཇ་ིའདྲ་རདེ།

ད་ེཡང་རང་རའེ་ིབོད་པའ་ིསྐད་ཆ་འདརི་འབགོ་སྐད་དང་རོང་སྐད། དབུས་གཙང་སྐད་དང་། ཨ་མདའོ་ིསྐད། ཁམས་པའ་ི

སྐད། རྒྱལ་རོང་ག་ིསྐད། བལ་འབྲུག་ག་ིསྐད། གཞན་ཡང་དབུས་ཕགོས་ཀ་ིསྐད། ནུབ་ཕགོས་ཀ་ིསྐད། ཤར་ལ་ོཕགོས་ཀ་ིསྐད། 

ཤར་བྱང་ཕོགས་ཀ་ིསྐད་བཅས་དབྱ་ེས་ོདུ་མ་མཆསི་པ་ལས། འབགོ་པའ་ིསྐད་ན་ིསདོ་མངའ་རསི་ནས། བར་མད་ོསདོ། སད་

མད་ོསད་ཀ་ིཡུལ་ཁམས་རྒྱ་ཆནེ་པོ་ཕལ་ཆརེ་གོ་བར་མ་ིའཕོྲད་པ་མདེ་ཀང་། རོང་པའ་ིསྐད་ལ་ཡུལ་ལུང་ག་ིཁད་པར་ག་ི

དབང་གསི་ནང་གསསེ་སུའང་དབྱ་ེབ་ཕྲན་ཚགེས་མང་དུ་བདགོ་ཅངི་། ད་རསེ་ཡངོས་གྲགས་ལྟར་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་

ག་ིཡུལ་གྲུ་ལྟར་བཅད་པའ་ིབོད་པའ་ིཡུལ་སྐད་གཙ་ོགྲས་འགའ་ིརིག་གནས་ཁད་ཆསོ་མདརོ་བསྡུས་ཀིས་བསན་

པར་བྱ་ས།ེ དབུས་གཙང་སྐད་ཀ་ིཁད་ཆསོ་གཙ་ོབོ་ན།ི མཐའ་རནེ་དང་མགོ་འདགོས་ཀ་ིསྒ་

གདངས་གསལ་བར་མ་ིའཐོན་པས། དནོ་ག་ིཁད་པར་གཙ་ོབོ་དབྱངས་ཀ་ིང་རོས་

འབྱདེ་པ་དང་གཅགི འས་འཕུལ་དང་མས་འཕུལ་ཙམ་ལས་གསལ་བྱདེ་

བརགེས་མ་ཉམས་པའ་ིཁར། སྒ་ལྡན་ག་ིཡ་ིག་ེདག་སྒ་མདེ་ལྟར་འབྱནི་པ་

དང་གཉསི། མངི་ག་ིགྲུབ་ལུགས་ལ་མད་ོཁམས་ཀ་ིཆ་དང་མ་ིམཐུན་པའ་ི

ཁད་པར་མཆསི་ཤངི་། གཡར་མངི་ག་ིའབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་ཆ་ེབར་སྣང་བ་

དང་གསུམ། ཞ་ེསའ་ིམངི་ག་ིསྤདོ་ས་ོརྒྱ་ཆ་ེཞངི་། ངག་ག་ིསྦརོ་བར་གུས་

སལོ་རང་བཞནི་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་བཞ།ི བར་རངི་བའ་ིསྦརོ་བ་ཤནི་ཏུ་

ཉུང་ཞངི་། ཚགི་ག་ིསྦརོ་བ་ལ་ཆ་ཤས་རངི་བོ་སོྤྲས་པ་དང་ལྔ་ཡདོ་པ་ཡསི། ཡུལ་

ཁམས་ད་ེན་ིད་ེས་བོད་ཀ་ིསདི་འབོྱར་རགི་གསུམ་ག་ིལྟ་ེགནས་སུ་གྲུབ་པས། མ་ིརགིས་ཕན་

ཚུན་བར་དུ་འགྲ་ོབཞུད་མང་ཞངི་། བཙན་པོའ་ིདུས་སྐབས་ཀ་ིསྐད་གསར་བཅད་ས་ཕའི་ིགཏན་སལོ་ལག་བསར་

མཐལི་ཕནི་པ་དང་། གྲལ་རམི་ག་ིཁད་པར་ལ་སྦརོ་བའ་ིཞ་ེསའ་ིསྦརོ་བ་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་འཕལེ་བས་སྐད་ཆ་སན་པོའ་ིརརེ་སནོ་པ་

དང་། བོད་སྐད་འཕལེ་འགྱུར་ག་ིཉ་ེབའ་ིདུས་ཀ་ིམཇུག་འབས་གསལ་བར་མཚནོ་པའ།ོ། ཨ་མདའོ་ིསྐད་ཀ་ིཁད་ཆསོ་གཙ་ོབོ་

ན།ི གཅགི་ཏུ་ན་འཕུལ་རནེ་མགོ་འདགོས་ཀ་ིཁད་པར་གསལ་བོར་ཐོན་ཀང་། མགོ་འཕུལ་ག་ིསྒ་གདངས་མཚུངས་པ་ལ་

ཕགོས་པ་དང་། གཉསི་སུ་ན་གསལ་བྱདེ་བརགེས་མ་མང་ཞངི་སྒ་ལྡན་སྒ་མདེ་ཀ་ིཁད་པར་གསལ་ཡང་། དབྱངས་བཞའི་ིཁད་

པར་གསལ་བོར་མ་ིའཐོན་པ་དང་། གསུམ་དུ་ན་མངི་ག་ིགྲུབ་ལུགས་བོད་ཁམས་སྤ་ིདང་

མཐུན་ཞངི་། གཡར་མངི་ག་ིའབྱུང་ཁུངས་ཁབ་ཆུང་བ་དང་། བཞ་ིརུ་ན་བར་རངི་བ་མང་ཞངི་

ཞ་ེསའ་ིསྦརོ་བ་ཉུང་ལ་རོང་འབགོ་ག་ིབར་གོ་བར་སོྤྲད་ཁག་པོ་མདེ་པ། ལྔ་རུ་ན་ཚགི་ཕྲད་ཀ་ིསྦརོ་བར་གནའ་ཉམས་གསལ་

ཞངི་། ཚགི་ག་ིསྦརོ་བ་ལ་ཡུལ་ཁམས་ཀ་ིརང་ཆསོ་མངོན་པ་བཅས་ཀསི། ཡུལ་ཁམས་འད་ིན་ིགནའ་ནས་དབུས་གཙང་དང་

ཁད་ཐག་རངི་བོས་སྐད་གསར་བཅད་ས་ཕ་ིལག་ལནེ་མཐའ་འཁལོ་བ་བྱདེ་མ་ཐུབ་པ་དང་། བོད་པ་རྣམས་ལྟསོ་བཅས་ཀསི་

ལན་དུ་འདུས་ཤངི་ར་ིལུང་ག་ིའཕྲང་བརྒལ་བ་ཅུང་ཉུང་ཞངི་། མ་ིརགིས་གཞན་པའ་ིརགི་གནས་ཀ་ིཤུགས་རྐནེ་ཅུང་ཞན་པ་

དང་། ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་ཆནེ་པོར་ཁ་ཐོར་དུ་གནས་ཤངི་སྐད་གསང་མཐོན་པོར་འབྱནི་པ་དང་། བོད་སྐད་ཀ་ིགནའ་བོའ་ིཁད་ཆསོ་

མང་བོ་ད་དུང་ཉར་ཅངི་རོང་སྐད་ཀ་ིའགྱུར་བ་གསལ་བ་བཅས་མཚནོ་པར་བྱདེ་ད།ོ། ཁམས་པའ་ིསྐད་ཀ་ིཁད་ཆསོ་གཙ་ོབོ་ན།ི 

གསལ་བྱདེ་དབུས་གཙང་སྐད་ལས་མང་ཡང་གསལ་བྱདེ་བརགེས་མ་ཅུང་ཉུང་ཞངི་། དབྱངས་ཡགི་དབུས་གཙང་སྐད་ལས་

ཉུང་ལ་ཁད་པར་གསལ་བོ་མ་ིའཐོན་པ་དང་གཅགི མགོ་འདགོས་ཀ་ིསྒ་གདངས་ཉམས་པ་ལ་ཕགོས་ཤངི་སྒ་ལྡན་སྒ་

མདེ་ཀ་ིཁད་པར་ཅུང་མཆསི་ཀང་། མཐའ་རནེ་སྒ་གདངས་ཕལ་ཆརེ་ཉམས་པ་དང་གཉསི། 

མངི་ག་ིགྲུབ་ལུགས་སྤ་ིདང་མཚུངས་ཤངི་བར་རངི་བ་ཅུང་མང་ལ། རོང་པའ་ིསྐད་

ཆར་ཡུལ་ལུང་ག་ིཁད་པར་ཆ་ེབ་དང་གསུམ། ཞ་ེསའ་ིསྦརོ་བ་དབུས་གཙང་

སྐད་ལས་ཅུང་ཉུང་ཞིང་ཚགི་གྲགོས་ཀ་ིསྦརོ་བར་ཡུལ་སྐད་ཀ་ིཁད་པར་

གསལ་བ་དང་། གཡར་མངི་ག་ིའབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་ཆུང་བ་དང་བཞ།ི ཚགི་

ཕྲད་ཀི་སྦརོ་བ་སབས་བདེ་ཞིང་མིང་གཅིག་ཟོས་མའི་སྦརོ་བ་མང་ལ། 

ཚགི་ག་ིསོྦར་བར་ཡུལ་ཁམས་ཀ་ིརང་ཆསོ་གསལ་བ་བཅས་ལྔ་ཡདོ་པ་ཡསི། 

ཡུལ་གྲུ་འདརི་ར་ིལུང་བརྒལ་དཀའ་བས་འཕྲང་བཅད་པས་ཡུལ་མ་ིཕར་ཚུར་

འགྲ་ོབཞུད་དཀའ་བ་དང་། དབུས་གཙང་ག་ིཡུལ་དང་འདབས་འབལེ་དུ་གནས་

པས་ད་ེསའ་ིསདི་གཞུང་ག་ིབཀའ་བཀདོ་དང་གོམས་གཤསི་ཀ་ིཤན་ཤུགས་མད་ོསད་ལས་ཆ་ེ

བ་དང་། བོད་ཀ་ིརུས་རྒྱུད་མང་བོ་ཡུལ་ལུང་ས་ོསརོ་ཅུང་གཏན་ཆགས་སུ་གཞསི་བཅས་པས་མ་ིཉག་སགོས་ཀ་ི

སྐད་ཆ་ད་དུང་མ་ཉམས་པར་གནས་པ། ཡུལ་ཁམས་འད་ིན་ིམད་ོདབུས་གཉསི་ཀ་ིབར་མཚམས་སུ་མཆསི་པས། སྐད་ཆའ་ིསྒ་

གདངས་དང་སྦརོ་བ་ལ་མད་ོདབུས་གཉསི་ཀའ་ིཁད་ཆསོ་ཅུང་ཟད་ལྡན་ཞངི་། བོད་སྐད་འཕལེ་འགྱུར་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ཁདོ་སྐད་ཀ་ི

སྐ་ེགནས་མགྲནི་པ་དང་ལ་ེར་ནས་མཆུ་ཡ་ིཕགོས་ལ་འཕ་ོབའ་ིབར་བརྒལ་ག་ིགནས་སངས་མཚནོ་པར་བྱདེ་སབས། ཡུལ་

ལུང་གསི་བཅད་པའ་ིསྐད་ཆ་ས་ོས་ོལ་རང་རང་ག་ིས་གནས་ཀ་ིགོམས་སལོ་དང་། སྤ་ིཚགོས་ཀ་ིའབལེ་བ་མཚནོ་པའ་ིརགི་

གནས་ཀ་ིརནི་ཐང་ཧ་ཅང་ཆའེ།ོ།

མཚ་ོསནོ་དག་ེའསོ་སབོ་ཆནེ་མ་ིརགིས་དག་ེའསོ་སབོ་གངི་།  • ལྕགས་ཐར་རྒྱལ •

མཚོ་སནོ་ཞིང་ཆེན་ཀསོ་ནན་རངོ་མི་རིགས་སབོ་འབིང་། 

• སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གསི་བསྒྱུར •



མཚོ་སོན་ཟི་ལིང་། 

•དཔལ་སྒོན•

ལས་བདེ་པའི་སིྒག་སལོ་སྐརོ། རླངས་ཀི་གདུང་རྒྱུད་རྣམས་ཀིས་

བསྲུང་བྱའི་སྒིག་ཁིམས། 《 རླངས་ཀི་པུསི་བསེ་རུ》 ལས། གཅིག རླངས་ཀི་

གདུང་རྒྱུད་རྣམས་ལ་དབྱེ་བ་གསུམ་མཛད་པ།

 ༡. དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀི་བསྲུང་བྱ། དཔོན་སར་གནས་པ་རྣམས་ཀང་

རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་།  མད་ོསགས་ཀི་ཆསོ་ཚུལ་ཀུན་ལ་མཁས་པ། ནག་ཆང་གི་

སྐནོ་མེད་པ། ཡནོ་ཏན་རྒྱ་ཆེ་བ། བག་མེད་ཀི་སྤདོ་པ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕགོས་པ་

ཞིག་དགོས་པ།

༢. བླ་མའི་བསྲུང་བྱ། ཐེལ་དང་རེད་ཐང་གི་ཁི་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀང་

བསབ་པ་སབོ་གཉེར་གི་མཐར་ཕིན་པ། སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་པ་སགོས་

བསན་པ་འཛིན་སྐོང་གི་བྱ་བ་ཁོ་ན་ལས་སྐ་ཁབ་སོས་བདག་སེ་དབང་རིས་སེར་

བཟུང་། དབང་ཤེས་མི་བྱེད་པ། སྣེ་གདངོ་གི་སྡེ་སིད་སསོ་ཅི། ནང་གཉེར་གི་

སེམས་དང་མ་འགལ་བ་དགོས་པ་སེ་སིད་ཕོགས་ལ་ཐེ་ཞུགས་མི་བྱེད་པ།

༣. གདུང་རིགས་སྤིའི་བསྲུང་བྱ། རླངས་ཀི་གདུང་རྒྱུད་སེལ་བ་པོའི་མདུན་

ཐབས་ཀང་ཕི་སའོི་སྡེ་བ་ཆེ་གཉན་བཙུན་གསུམ་དང་། མི་ཆེན་གི་བུ་སིང་ལེན་

མི་ཉན་པར་མ་ཟད། དམིགས་བསལ་གི་གནས་ཚུལ་ཕུད་མདུན་ཐབས་གཅིག་

ལས་ལེན་མི་ཆོག་པ་སོགས་རླངས་ཀི་གདུང་རྒྱུད་ངོ་མར་བླང་བྱ་ནན་པོ་བཏོན་

ཡདོ། གལ་སིད་བླང་བྱ་དེ་དག་ལ་འགལ་ན་ལ་ོབཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་དཔོན་ས་

དེ་ནས་ཕུད་དེ་གཡགོ་གི་ཐོབ་ཐང་ལས་སྤདོ་མི་ཆགོ་པར་སྐེ་བོ་ཕལ་བའི་ཁདོ་དུ་

འཇོག་དགོས་པ་དང་། དཔོན་པོའི་ཁྱུ་ནས་འབུད་དགོས་པ་སགོས་མདརོ་ན་

རླངས་ཀི་གདུང་རྒྱུད་མི་ངོ་སུའི་ཐང་ནས་ཀང་རང་རང་གི་ཐོབ་ཐང་ལ་

གཞིགས་པའི་དབང་ཆ་སྤདོ་པ་ལས། གང་བྱུང་བྱ་མི་ཆགོ་པ། ལག་པར་

དཔོན་སར་ཡདོ་པ་རྣམས་ཀིས་བསབ་པ་གཙང་ཞིང་། ནག་ཆང་དང་ར་

བ་ནས་མ་འདྲེས་པ་དགོས། ཞེས་ས།ོ །

༤. ཕག་གྲུའི་ལས་བྱེད་པའི་བསྲུང་བྱ་དང་ཐོབ་ཐང་། ཕག་གྲུ་སྡེ་

སིད་ཀི་ནང་གི་ལས་སྣེ་འཛིན་པ་གཉེར་པའི་ཁུར་འཛིན་ཡང་རབ་ཏུ་

བྱུང་ཞིང་། ཆང་ནག་གི་སྐནོ་མེད་པ། ས་ོགསུམ་བྱ་བ་ཅི་བགིས་སྡེ་སིད་

ཀི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལས་སེར་དནོ་བསྒྲུབ་མི་ཆགོ་པ། ལྡེ་མིག་དེ་

བཟུང་རིང་མ་ཤིའི་བར་དུ་ནང་སརོ་ཚེ་འབྱིད་ཅིག་དགོས་པ་དང་། དེའི་ཉེ་རིགས་དང་རྒྱུད་པར་གཏོགས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་གྲུ་གཞུང་ནས་སྐངོ་

ཐབས་བྱ་རྒྱུར་མ་ཟད། ན་བའི་གས་ོསན་དང་། ཐ་ན་ཤི་བའི་དགེ་ར་ཚུན་ཆད་ནརོ་ལ་མི་ཕངས་པ་ཁོང་རང་གི་སྐལ་བ་ལྟ་བུར་སྣེ་གདངོ་གཞུང་རྒྱུ་

ནས་སྤད་ཆགོ་པ་སགོས་ནང་གཉེར་དེ་རླངས་ཀི་གདུང་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་མིན་རུང་སྡེ་སིད་གང་འདྲ་བ་དང་གཞུང་དང་འདདོ་པ་གཅིག་ཡིན་པ་

ལྟ་བུས་གཞུང་དནོ་ལག་བསམ་ར་མེད་ཀིས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དང་། གལ་སིད་ནག་ཆང་གི་སྐནོ་བྱུང་ན་ཆད་པ་ནན་པོ་གཅད་དགོས་པ་དང་། དེ་

བཞིན་གསལོ་ཇ་གཟིམ་གཡགོ་སགོས་ནང་འཁོར་གཞན་ལའང་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་མི་དནོ་ཐད་བླང་བྱ་ནན་པོ་འདནོ་གནང་མཛད་ཡདོ། 

༥.འབངས་མི་འགེད་གཏོང་བ། ཕག་མོ་གྲུས་ས་སྐ་ལ་གེན་ལགོ་དང་། གཡའ་བཟང་པ་སགོས་ཀིས་ཚུར་རྒལོ་མང་བོའི་ཡ་ལན་སྤྲདོ་ཆེད་

དམག་མི་མང་བོ་བསྡུ་རུབ་བྱ་དགོས་བྱུང་བར་བརེན་ནས་མི་སེར་ལ་སར་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་གུན་གསབ་ལྟ་བུར་དམག་ཐོག་

ནས་ཐོབ་པའི་དངོས་རས་རིགས་རྣམས་དཔོན་དམག་རྣམས་དང་། དམག་མིའི་འཁི་ཁོངས་མི་སེར་རྣམས་ལ་རང་བདག་ཆགོ་པ་མཛད་ཡདོ་པའི་

སོྐར།  《  ཏཱའི་སི་ཏུའི་གསལོ་འདེབས་རིང་མོའི》  ནང་ཚིགས་བཅད་དུ་བསན་པའི་དནོ་མདརོ་བསྡུས་ན། པགས་རིགས། མཛོ་ར། གནག་ལུག  གོ་

ཁབ་རྣམས་སྡེ་འབངས་ལ་འགེད་ཡདོ་པ་གསལ་བོར་བཤད་འདུག

༦. ཁལ་ཆག་བཏང་བའི་སོྐར་ལ།  སྐབས་དེར་དམག་འཁྲུག་ཐེངས་མང་བྱུང་བས་མི་སེར་ལ་བརབ་གསིག་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་། ཞིང་འབགོ་

ཐོན་སྐེད་རྒྱུན་གཏན་ལྟར་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ལ་སགོས་ཀི་དཀའ་ངལ་གས་ོབའི་ཆེད་དུ་མི་སེར་ལ་གུ་ཡངས་སིད་ཇུས་སོྐར། 《ཏཱའི་སི་ཏུའི་གསལོ་

འདེབས་རིང་མོ》 ལས། མི་སེར་གི་ཁལ་རིགས་ཆག་པ་དང་། འུ་ལག་འཕྲིས་པས་འབངས་མི་སེར་གི་ཐོན་

སྐེད་གོང་འཕེལ་དང་འཚོ་ཚིས་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བའི་སོྐར་གསལ་བཤད་གནང་ཡདོ།

ལོ་ནུབ་མི་རིགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པ་སོབ་གིང་།  •ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

འཚོ་བའི་ཁོད་ཀི་གན་རྒྱ།

ཉིན་ཞིག་ལ།  བུ་ཆུང་འབུམ་ཐར་དང་ཁོའི་ཨ་ཕ་གཉིས་སྤི་གིང་ནང་དུ་

བརེ་རུ་སོང་བ་ན། སྤི་གིང་ནང་དུ་མི་མང་བོས་ཤོག་བྱ་རེ་བཞིན་པ་མཐོང་། བུ་

ཆུང་འབུམ་ཐར་གིས་ཀང་འཚོང་བཞིན་པའི་ཤོག་བྱ་ཞིག་བླངས་ཏེ་ཨ་ཕའི་

གམ་དུ་ཡོང་ནས“ཨ་ཕ། ཨ་ཁུ་འདིས་ལས་པའི་ཤོག་བྱ་ཧ་ཅང་ཡག ཨ་ཁུ་ཤོག་

བྱ་འདི་སོར30ཡིས་ང་ལ་བཙོང་རྒྱུར་འཐད་པ་བྱུང་སོང”ཞེས་བཤད་པ་ན། ཨ་

ཕས“ཆོག་གི”ཞེས་ལན་བཏབ། དེ་ནས་བུ་ཆུང་འབུམ་ཐར་ཡུད་ཙམ་ལ་བརེས་

རེས། ཤོག་བྱ་དེ་དེ་འདྲའི་ཡག་པོ་ཞིག་མིན་སམ་པ་དང་། ད་དུང་སོར་མོའང་

བྱིན་མེད་པས་ཤོག་བྱ་དེ་ཕིར་ཨ་ཁུ་དེར་སྤྲད་ཆོག་སམ་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཨ་

ཕར་བཤད་པ་ན། ཨ་ཕས“དེ་ལྟར་ག་ལ་རུང་། ཕ་རོལ་པོར་ཤོག་བྱ་འདི་ཉོ་རྒྱུ་

ཡིན་པ་ཁས་ལེན་བྱས་བཏང་ན། ཉོ་འཚོང་བྱེད་པའི་གན་རྒྱ་བཞག་པ་དང་

མཚུངས་པས་ཁ་དན་ཚིག་ལ་གནས་དགོས”ཞེས་བཤད།

ཁིམས་ལུགས་རྒན་པོ་ལགས།

གན་རྒྱ་ཞེས་པའི་མིང་ཚིག་འདི་རྒྱུས་མེད་ཅིག་ཡིན་པས་དོན་དུ་ཅི་ཞིག་

ལ་གན་རྒྱ་ཟེར།

ཞེས་བུ་ཆུང་འབུམ་ཐར་ནས།

ཁིམས་ལུགས་རྒན་པོས། 

ང་ཚོའི་དུས་རྒྱུན་གི་འཚོ་བའི་ཁོད་དུ་བྱ་སྤོད་མང་བོ་ཞིག་གན་རྒྱར་

བསྟུན་པའི་སྤོད་ལམ་དུ་གཏོགས་མོད། ཡིན་ནའང་དེར་ནོར་འཁྲུལ་གི་ངོས་

འཛིན་ཚུལ་མང་བོ་མཆིས། དཔེར་ན། ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པ་ན་ད་གཟོད་གན་

རྒྱ་རུ་ངོས་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། གན་རྒྱ་ལ་མཚོན་ན། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡིག་ཐོག་

ཁོ་ནའི་རྣམ་པ་ཙམ་མིན་ལ། ངེས་པར་དུ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་དགོས་

པ་ལས་གཞན། ཚིག་ཐོག་ནས་ཀང་གན་རྒྱ་བཞག་ཆོག་པ་ཡིན། གོ་

ས་བར་བཤད་ན་གན་རྒྱ་ནི་ཁ་དན་བྱས་པ་ཞིག་སེ། རང་གཞན་

གཉིས་ཀས་ཁས་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཆོག་པ་རེད།

ཁིམས་ལུགས་རྒན་པོ་ལགས།

འཚོ་བའི་ཁོད་བྱ་སྤོད་གང་དག་གན་རྒྱ་རུ་གཏོགས་སམ།

ཞེས་བུ་ཆུང་འབུམ་ཐར་ནས།

ཁིམས་ལུགས་རྒན་པོས།

དཔེར་ན། ང་ཚོས་ག་འཁོར་ཞིག་གས་ན། ག་འཁོར་ཁ་ལོ་པ་དང་

ང་ཚོའི་བར་ལ་གན་རྒྱ་བཞག་པ་ཡིན། ག་འཁོར་ཁ་ལོ་པའི་གན་རྒྱའི་

འོས་འགན་ནི་ང་ཚོ་བདེ་འཇགས་ངང་དམིགས་སར་བསྐལ་རྒྱུ་དེ་

ཡིན་ལ། ང་ཚོའི་འོས་འགན་ནི་ག་འཁོར་ཁ་ལོ་པར་གས་ག་སེར་རྒྱུ་

དེ་ཡིན། 

ད་དུང་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭར་འགྲོ་ཁར་བསབ་དེབ་དང་སོབ་སྦོང་གི་

ཡོ་ཆས་བརེད་སོང་བ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། སོབ་གྲོགས་གཞན་ལ་དེ་

དག་གཡོར་བ་སོགས་ནི་དོན་དུ་སོབ་གྲོགས་ཕན་ཚུན་བར་ལ་གན་རྒྱ་

བཞག་པ་ཡིན། གཡོར་མཁན་སོབ་གྲོགས་ཀིས་གཡར་དངོས་དེ་དག་

ང་ཚོར་སྤྲོད་པའི་འགན་ཁུར་དགོས་པ་དང་། ང་ཚོར་གཡར་དངོས་དེ་

དག་ལ་བདག་སོྐང་ནན་མོ་དང་ལུགས་མཐུན་གིས་བེད་སྤོད་དགོས་

པའི་འོས་འགན་ཡོད། ཁོད་ཀིས་ལྟོས་དང་། ང་ཚོ་ཚང་མའི་རྒྱུན་ལྡན་

གི་འཚོ་བའང་གན་རྒྱ་དང་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད།

ཁིམས་ལུགས་རྒན་པོ་ལགས།

གན་རྒྱ་འཇོག་པར་ར་དོན་གང་དག་ཡོད།

ཞེས་བུ་ཆུང་འབུམ་ཐར་ནས།

ཁིམས་ལུགས་རྒན་པོས།

འདྲ་མཉམ་དང་རང་འཐད། དྲང་གཞག ཡིད་རོན། མི་ཆོས་ཀུན་

སྤོད་དང་བསྟུན་དགོས་པ་སོགས་ནི་གན་རྒྱ་འཇོག་པའི་ར་དོན་ཡིན། 

བཙན་དབང་གིས་བཞག་པའི་གན་རྒྱར་བརི་སྲུང་མ་བྱས་ནའང་

ཆོག་གོ ། 

འབེལ་ཡོད་བཅའ་ཁིམས།

《 ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གན་རྒྱའི་བཅའ་ཁིམས》

དོན་ཚན་གསུམ་པ། གན་རྒྱ་འཇོག་མཁན་ཕན་ཚུན་བར་ཁིམས་

ལུགས་ཀི་གོ་གནས་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པས། ཕོགས་གཅིག་གིས་ཕ་

རོལ་པོར་རང་འདུན་བཙན་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་གཞུག་མི་རུང་།

དོན་ཚན་བཞི་པ། གན་རྒྱ་འཇོག་མཁན་ལ་ཁིམས་ལྟར་རང་གི་

འདོད་པ་བཞིན་གན་རྒྱ་འཇོག་པའི་དབང་ཆ་ཡོད། མི་སེར་དང་ལས་

ཁུངས་ཀིས་ཁིམས་འགལ་ངང་ཐེ་གཏོགས་བྱ་མི་རུང་།

དོན་ཚན་ལྔ་པ། གན་རྒྱ་འཇོག་མཁན་གིས་འདྲ་མཉམ་གི་ར་

དོན་གཞིར་བཟུང་ནས་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་ཁེ་དབང་དང་འོས་འགན་

གཏན་ཁེལ་བྱ་དགོས།

དོན་ཚན་དྲུག་པ། གན་རྒྱ་འཇོག་མཁན་གིས་རང་གི་ཁེ་དབང་

བེད་སྤོད་དང་འོས་འགན་ལག་བསར་བྱེད་དུས་ངེས་པར་དུ་ཁ་དན་

ཚིག་ལ་གནས་དགོས།

དོན་ཚན་བདུན་པ། གན་རྒྱ་འཇོག་མཁན་གིས་གན་རྒྱ་འཇོག་

པ་དང་གན་རྒྱ་ལག་བསར་བྱེད་དུས་ངེས་པར་དུ་བཅའ་ཁིམས་དང་

སིད་འཛིན་ཁིམས་སོལ་བརི་སྲུང་བྱ་དགོས་ཤིང་། སྤི་ཚོགས་ཀུན་

སྤོད་ལ་གོང་བཀུར་བྱས་ཏེ། སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབྱོར་སྒིག་ལམ་

དང་སྤི་ཕན་ཁེ་དབང་ལ་བར་ཆད་དང་ཆག་སོ་བཟོ་མི་རུང་། 

དོན་ཚན་བཅུ་པ། གན་རྒྱ་འཇོག་མཁན་གིས་གན་རྒྱ་འཇོག་པ་

ལ་ཡིག་ཐོག་གན་རྒྱ་དང་ངག་ཐོག་གན་རྒྱ། རྣམ་པ་གཞན་གི་གན་རྒྱ་

བཅས་ཡོད་པ་དང་། བཅའ་ཁིམས་དང་སིད་འཛིན་ཁིམས་སོལ་གིས་

ཡིག་ཐོག་ནས་གན་རྒྱ་འཇོག་དགོས་པར་གཏན་ཁེལ་བྱས་ཡོད་པ་

རྣམས་ངེས་པར་དུ་ཡིག་ཐོག་ནས་གན་རྒྱ་འཇོག་དགོས་ཤིང་། གན་

རྒྱ་འཇོག་མཁན་གིས་ཡིག་ཐོག་ནས་གན་རྒྱ་འཇོག་པར་གྲོས་འཆམ་

ཡོད་ཚེ་ཡིག་ཐོག་གི་གན་རྒྱ་འཇོག་འོས།
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མི་ཚེའི་དོན་སིང་འཚོལ་དུས། ང་ཚོ་ལ་མཁོ་བ་ནི་ས་མོ་ནས་

བཀྲག་མདངས་ཡལ་ཟིན་པའི་ཁ་སང་མ་ཡིན་ལ། ལོག་གྱུར་གི་གནས་

སུ་གྱུར་པའི་སང་ཉིན་དེ་བས་ཀང་མ་ཡིན། ང་ཚོས་དཔྲལ་བའི་མིག་

དང་ཁོང་གི་སིང་ལྟར་གཅེས་ཤིང་བསྐང་དགོས་པ་ནི་སུས་ཀང་མཐོང་

ཆེན་དེ་འདྲ་མི་བྱེད་པའི་དེ་རིང་མ་ཡིན་ནམ།

ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁ་ལ་རེ་བཞིན་པ་ངོ་མ་ཡིན་ལ། བདེ་སྐིད་ལ་སེག་

བཞིན་པའང་དོན་དངོས་ཡིན། འོན་ཀང་ང་ཚོའི་དམིགས་ས་དེ་ནམ་

རྒྱུན་ནོར་འགྲོ་ལ། གྲུབ་འབས་ཇི་ལྟར་ལེན་པའི་ཐབས་ལམ་མི་འཚོལ་

བར་རང་ཉིད་གཅིག་པུས་འདས་ཟིན་པའི་ཁ་སང་ལ་ལེ་བདའ་དང་། 

ཡོང་སིད་པའི་སང་ཉིན་ལ་སོང་བསམ་བཅངས་ནས། མི་ཚེའི་ཕེད་ཀ་

རོགས་མཐའ་བལ་བའི་ཁ་སང་དང་སང་ཉིན་གི་བསྐར་ཟོས་ཁོད་ནས་

ཕར་ལ་བསྐལ། ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལྟར། སོབ་སྦོང་དང་མི་ཚེའི་འབས་

བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བ་འཐོབ་མཁན་ཚོར་མཚོན་ན་དེ་རིང་གི་དུས་ཚོད་ནི་

གསེར་ལས་ཀང་རིན་ཐང་ཆེ་ལ། ཁོ་ཚོ་དོན་མེད་སོང་གཏམ་གིས་དེ་

རིང་གི་ཉི་མ་འཁོལ་ཐབས་བྱེད་པ་ལས་ཡོངས་སུ་ལྡོག་སེ། གཉིད་བཅག་

ཟས་བརེད་ཀིས་དུས་ཚོད་དམ་

འཛིན་བྱས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀི་ཕུགས་

བསམ་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པར་

བརོན་པ་སྐེད་ཀིན་ཡོད་པ་རེད།

ཁོད་ལ་དེ་རིང་འབད་འབུངས་བྱེད་པའི་རྒྱུན་ཆགས་བརོན་པ་

མེད་ན། སང་ཉིན་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་འབས་བུ་ཞིག་སིན་ག་ལ་ཐུབ། ང་

ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུས་ཚོད་ཀིས་མི་ལ་བསྒུག་མི་སིད་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ་

སེམས་ལ་བཟུང་ནས་སོབ་གཉེར་ལ་འབད་འབུངས་བྱ་དགོས་ལ། གལ་

ཏེ་ལེ་ལོའི་དབང་གིས་དེ་རིང་གི་བྱ་བ་ཡོད་ཚད་སང་ཉིན་ལ་བསྐྱུར་ན། 

སང་ཉིན་ད་དུང་སང་ཉིན་གི་འགན་ཁུར་ཡོད་པས། དེ་ལྟར་ཟ་བརེགས་

ལོ་བརེགས་བྱས་ན་ཁོད་རང་སར་ལས་ཨ་ཐང་ཆད་པ་ལས་གྲུབ་འབས་

ཅི་ཡང་འཐོབ་མི་སིད་དོ། །

དེ་རིང་གི་དུས་ཚོད་འཕོྲ་བརླག་བྱེད་མཁན་ཚོ་ནི་དོན་གིས་རང་

སོག་རང་གིས་གཅོད་པ་དང་མཚུངས་ལ། གནས་སྐབས་ཀི་བདེ་བ་ཕྲན་

བུ་དེར་ཆགས་ནས་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་སྐིད་བརླག་པའང་ཡིན། དེ་བས། 

ང་ཚོས་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་བཟུང་བསྒྲུབ་འོས་པ་ཐམས་ཅད་དུས་ལྟར་

སྒྲུབ་པ་དང་། འགྲུབ་དགོས་པ་མཐའ་དག་དུས་ལྟར་འགྲུབ་ཏུ་བཅུག་ན་

ད་གཟོད་ཡར་ཐོན་ཡོང་ངེས།

འུ་ཅག་སོབ་གཉེར་པ་ཚོར་མཚོན་ན། དེ་རིང་གི་དུས་ཚོད་ནི་

གསེར་ལས་ལག་ཅིང་། དེ་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་བསབ་ཚན་མཐའ་དག་

ལ་འབད་འབུངས་བྱེད་པ་དང་། སོབ་སྦོང་གི་དཀའ་གནད་ཡོད་ཚད་

དུས་ལྟར་དུ་སེལ་བ། ལས་བྱ་མཐའ་དག་དུས་ལྟར་དུ་བི་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟར་ན“ཆུ་ཐིགས་བསགས་པས་རྒྱ་མཚོ”ཞེས་

པའི་དཔེ་ལྟར་དུ། སོང་ཟད་དུ་མ་བཏང་བའི་དེ་རིང་གྲངས་མེད་ཅིག་

གིས་ཁོད་ལ་ཁ་སང་ལ་ལེ་བདའ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་མི་སེར་ལ། སང་

ཉིན་ལ་སོང་བསམ་བཅངས་པའི་ཁོམ་པའང་སེར་མི་སིད། གལ་སིད་

ཁོད་རང་རྒྱལ་ཁ་ལ་ཞེན་ན། རང་ཉིད་ལ་བརེ་ན། མི་ཚེ་ལ་འགན་ཁུར་

ན། དུས་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་བཟུང་འབད་བརོན་བྱོས་དང་། ལོ་མཉམ་ན་ཆུང་

དག་ལ་མཐུན་སྒིལ་གིས་དང་། རྒན་བཀུར་ཆུང་བྱམས་བྱོས་དང་། མ་

འངོས་པར་ཁདོ་ཀིས་དེ་རིང་ཞེས་པ་འདི་ལ་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པའི་

གསེར་ལས་ལག་པའི་རིན་ཐང་ཞིག་ལྡན་པ་གཞི་ནས་རགོས་ཐུབ་བོ། །

ངའི ་ཕ་ཡུལ་ནི ་དུས་བཞིར་ཁ་བའི ་དབུ་ཞྭ་

མནབས་པའི་སིན་པོ་རི་བོའི་འདབས་སུ་གནས་ཤིང་། 

ཡུལ་དེའི་ཕོགས་བཞི་རི་བོས་བསོྐར་ཡོད་པ་དང་། 

དུས་བཞིའི་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་ལ་སོ་སོར་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆོས་རེ་མངའ། 

དཔྱིད་རླུང་དལ་གིས་ལྡང་བ་དང་བསྟུན་ནས་ས་

གཞི་ཐམས་ཅད་དྲོད་ཀིས་བརས་ནས་ག་ས་གང་དུ་རྩྭ་

རིའི་མྱུ་གུ་འབུ་མགོ་བརམས་པར་མ་ཟད། འཁགས་

པས་བསྡམས་པའི་ཆབ་རོམ་ཚང་མ་བཞུས་ནས་ས་

གཞི་ཡོངས་རོགས་སྣུམ་ཤིག་གེར་འགྲོ་ལ། ལུང་བ་

དང་གྲམ་པའི་མཐིལ་ན་ཆུ་ཕྲན་དག་གིས་གླུ་དབྱངས་

སན་མོ་ཞིག་ལེན་གིན་ཐུར་དུ་འབབ་བཞིན་འདུག 

དབྱར་ཁར་རི་དང་ལུང་བ་མེད་པར་ག་ས་གང་

དུ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་མེ་ཏོག་གི་དྲི་ཞིམ་ཕོགས་

བཞིར་འཐུལ་བ་ན། བཟོ་བོ་སོང་གིས་འཐག་པའི་ས་

གདན་ལང་ཁུ་ཞིག་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཕྲ་རྒྱན་

བཏབ་ནས་གནས་འདིར་བཏིང་བ་དང་ཀུན་ནས་

མཚུངས། ཚ་བ་ཧ་ཅང་ཆེ་དྲགས་པས་ལོ་ལོན་དང་

དར་མ་འགའ་རེ་སྡོང་བོའི་གྲིབ་བསིལ་འོག་ཏུ་སོས་

དལ་བག་ཕེབས་ངང་ཁ་བར་སྣ་ཚོགས་ལ་གཡེང་

ཞིང་། བྱིས་པ་རྣམས་ས་མོ་ནས་ཚ་བ་མ་བཟོད་པར་ཆུ་

ཁར་མྱུལ་སོང་། 

སོན་རླུང་ཤག་ཤག་ཏུ་ལྡང་བ་དང་བསྟུན་ནས་ས་

གཞི་ཀུན་ལ་སེར་པོ་གསེར་གི་མདངས་འཛིན་ཞིང་། 

སྡོང་བོའི་ལོ་མ་དག་ཤག་ཤག་ཏུ་ས་ལ་ལྷུང་། ཞིང་པ་

རྣམས་ཀིས་ཞིང་ས་གྲུ་བཞིའི་སེང་ན་དགའ་བའི་གླུ་

ལེན་ཞོར་སོན་ལས་ལ་བེལ་འདུག 

དགུན་ཁར་གྲང་རླུང་འུར་འུར་ལྡང་བ་དང་

མཉམ་དུ་ནམ་ཟ་རིམ་བཞིན་ཇེ ་འཁག་ནས་ཇེ ་

འཁག་ཏུ་སོང་སེ། ཁ་བ་དཀར་པོ་ལབ་ལྷུབ་ཏུ་བབས་

པ་དང་བསྟུན་ནས་མི་རྣམས་ཀིས་ཀང་གོན་པ་ཇེ་

མཐུག་ལ་གཏོང་བ་རེད། 

འདི་ནི་ངའི་ཕ་ཡུལ་ཏེ་གཅན་ཚ་མདའ་རོང་

གཡང་གི་ར་བ་ཡིན།

ཁ་བྱང་འབི་མཁན། 

•བསྟན་ག•ོ
པར་ལེན་མཁན།

•གདུགས་དཀར་སྐྱབས• ཨང920པ།

ཨ་མ་དང་ངེད་གཉིས་ཡུལ་ལ་ལོག་སྐབས། ངས་ཨ་མ་ལ“ཨ་མ་ལགས། འུ་གཉིས་ཀི་མ་བུའི་གོ་ས་ཐེངས་

གཅིག་ལ་བརེས་ནས་ང་ཁོད་ཀི་ཨ་མ་བྱས་ན་འདོད”ཅེས་བཤད་པ་ན། ཨ་མ་དགོད་ཞོར་དུ“ཡ། དེས་ན་ང་ཁོད་ཀི་

བྱིས་པ་བྱེད”ཅེས་བཤད་བྱུང་།

ཡུལ་ལ་སེབས་རེས། ངས་ཨ་མར་དུས་རྒྱུན་གོམས་ལོབས་སུ་སོང་ཡོད་པའི་བཤད་སོལ་ལྟར། “ཨ་

མའི་གཅེས་ཕྲུག ཁོད་སོང་ནས་ལས་བྱ་ཕྲིས་དང་། ངས་ཁོད་ལ་ཟ་མ་བསྐོལ”ཞེས་བཤད་པ་ན། ཨ་

མས་བྱིས་པའི་སྐད་གདངས་ལྟར་ང་ལ“འོ་ཡ། ཨ་མ། ངས་ཞོག་ཁོག་བརོས་མ་བཟའ་རྒྱུ་ཡིན”ཞེས་

བཤད་བྱུང་། ངས་ཨ་མ་ལ“ཡ། ཁོད་ཀིས་ལས་བྱ་ཕྲིས་དང་ངས་རེམ་པར་བརོད”ཅེས་བཤད་པ་

དང་། སེམས་ལ་ཨ་མ་བྱ་རྒྱུ་ཡང་དེ་འདྲའི་ལས་ས་མོ་ཞིག་མ་རེད་སམ། ཟ་མ་ལས་སྐབས། སོན་ལ་

ཞོག་ཁོག་བླངས་ནས་གཙང་མ་ཞིག་བཀྲུས་རེས། འཁགས་སམ་ལས་ལུག་ཤ་བླངས། དེ་ནས་གཙབ་གྲི་

ལག་ལ་བཟུང་ནས་མིག་ཆེན་པོ་བགྲད་དེ་སེམས་ཆུང་ངང་རིམ་པ་བཞིན་ཞོག་ཁོག་དང་ལུག་ཤ་གཅིག་རེ་

གཅིག་རེ་བྱས་ནས་གཙབས་ཤིང་། ཡུན་རིང་ཞིག་འགོར་བ་ན་ད་གཟོད་གཞི་ནས་གཙབས་ཚར་སོང་། དེ་ནས་

ངས་ཟངས་ངའི་ནང་དུ་གཡིས་བླུགས་པ་དང་། གཡིས་ཁོལ་པ་ན་སོན་ལ་ལུག་ཤ་བཏབ། དེ་བརོས་ནས་ཅུང་ཙམ་

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རོང་མར་ཁུ་ཐང་

ཆ་ཚང་སོབ་ཆུང་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་

དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ།  

•རིག་འཛིན་རོ་རེ•

དུ་ནང་ལ་ཞོག་ཁོག་བཏབ། དེ་ནས་བོ་རས་དང་ཚྭ་ཁུ་དག་རང་གི་འོལ་ཚོད་ལྟར་ནང་དུ་བཏབ་ནས་དཀྲུགས་པ་

ཡིན། ཟ་མ་མ་ཚོས་སོན་ལ། ང་མྱུར་དུ་སོང་ནས་ཁང་བའི་ནང་དུ་གཙང་སྦྲ་ཞིག་བྱས། ཟ་མ་ཚོས་སོང་། ངས་ཟ་

མ་སྡེར་མའི་ནང་དུ་ལྡུག་ཞོར་ཨ་མ་ལ“གཅེས་ཕྲུག སོན་ལ་ཟ་མ་ཟོས་རེས་

ལས་བྱ་ཕྲིས”ཞེས་བཤད། ཨ་མས་ང་ལ“འོ་ཡ། ཨ་མ”ཞེས་བཤད་

ཅིང་ཐུར་མ་བླངས་ནས་ཟོས་མ་ཐག་ཏུ“ཇི་འདྲའི་ཞིམ་པ་ལ” 

ཞེས་བཤད་བྱུང་། སྐབས་དེར་ངའི་སེམས་སུ་དགའ་སྤྲོ་

དཔག་མེད་ཅིག་སྐེས་བྱུང་། 

ཟ་མ་ཟོས་ཚར་རེས། ངས་ཨ་མ་ལ“ང་ཨ་མ་བྱ་རྒྱུ་མིན། 

ཨ་མ་བྱས་ན་དོན་དག་མང་བོ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དང་ད་དུང་ཐང་

ཡང་ཆད་པས་ང་ཨ་མ་བྱ་རྒྱུ་མིན”ཞེས་ཨ་མར་བཤད། 

ཨ་མ་དང་ངེད་གཉིས་ཀིས་རེད་མོའི་ཚུལ་དུ་ཕན་ཚུན་གི་གོ་ས་བརེས་པ་ནས་བཟུང་། ངས་ཨ་མའི་དཀའ་

ཁག་ཤེས་བྱུང་། དེ་བས་རེས་ཕོགས་སུ་ངས་སོབ་སྦོང་ལ་འབད་པ་བྱས་ཏེ་ཕ་མའི་སྐད་ཆར་མཉན་པའི་བྱིས་པ་

ཡ་རབས་ཤིག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 

ལུའོ་ཉིན་ཞིང་ཆེན་ཧིན་ཡང་ཞང་ཡུས་སོབ་འབིང་གི་ཉིས་སོང་

བཅོ་ལྔ་ལོའི་མཐོ་འབིང་གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།  

•པ་སངས་སྒོལ་མ•

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་རེ་ཁོག་རོང་མཁར་ཞོལ་བཅའ་སྡོད་

སོབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ། 

•རིན་ཆེན་མཁའ་འག•ོ



བར་མཚམས་རོམ་སྒིག་པ།

མཁའ་འབུམ་ཡག

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒིག་པ།
ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད།

མཚོ་སོན་གི་མཛེས་

རངོ་བཅུ་གཅགི

5.གཅན་ཚ་རོང་།

ག ཅ ན ་ ཚ ་ རོ ང ་ ནི ་ རི ག ་

གནས་ཀི་རོང་མཐུག་པར་མ་ཟད། 

བསན་པ་ཕི་དར་གི་བསན་པའི་

མེ ་རོ ་གསོ ་སའི་གནས་འགངས་

ཆེན་ཞིག་ཀང་ཡིན། ཁམས་ར་

རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ས་གཤིས་སྤི་

གིང་ནི་ས་མདོག་དམར་ཤས་ཆེ་

བས་མཚམས་སྤྲིན་མདངས་ལ་

འཁུ་བའི་ཡུལ་ལོངས་སུ་འབོད་

ཅིང་། སྤི་གིང་ནང་དུ་གནམ་རོང་

དགོན་པ་དང་། ཇོ་མོ་དགོན་པ། 

གནམ་རོང་རེ ་དགོན་པ་བཅས་

དགོན་ཆེན་གསུམ་ཡོད་ལ། མཚོ་

སོན ་ཞིང ་ཆེན ་གི ་གསར་རིང ་

གྲུབ ་མཐའ ་མཉམ ་གནས ་ཀི ་

གནས་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་

ལས། སའི་བཀོད་པ་ཁད་དུ་

མཚར་ཞིང་ཡུལ་ལོངས་མཛེས་

པས་གནས་མཇལ་དང་ཡུལ་སོྐར་

དུ་འགྲོ་སའི་གནས་མཆོག་ཅིག་

ཡིན།

6.མིན་ཡོན་རོང་།

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་གི་བྱང་

སོའི ་གྲས་ཀི ་མིན་ཡོན་རོང་ནི ་

མདོ་དབུས་མཐོ་སང་དང་ས་སེར་

མ ཐོ ་ ས ང ་ ག ཉི ས ་ ཀི ་ འ བེ ལ ་

མཚམས་ས་ཁུལ་དུ་གནས་ཤིང་། 

“ ཟི ་ ལི ང ་ ལ ་ ཡུ ལ ་ སོྐ ར ་ བྱེ ད ་

སའི”གལ་ཆེའི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན་

ལ། “ར་ནུབ་དགོ་ལམ”བརྒྱུད་སའི་

ཡུལ་ཡང་ཡིན། རངོ་ཡངོས་སུ་ཡུལ་

སོྐར་ཐོན་ཁུངས་ག་ནམོ་ཞིང་། ནུབ་

རྒྱུད་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཆེས་མཛེས་

སྡུག་ལྡན་པའི་རྩྭ་ཐང་དྲུག་གི་ཡ་

གལ་རྒྱལ་མཁར་གསེར་མདོག་རྩྭ་

ར་དང་། དབྱར་བསིལ་གྲངོ་ཁེར་གི་

ཆེས་མཐོ ་བའི ་གངས ་ ཟོམ ་སེ ་

གངས་དཀར་རི་རེ། དེ་ལས་

གཞན་བརེ་དུང་བྱིའུའི་གིང་ག་

རུ་འབོད་པའི་རྩྭ་ཐང་ན་འདམ་

སེ། ངུར་བ་མེ་ཏོག་གི་མཚེའུ་

སོགས་མཆིས། དབུས་རྒྱུད་དུ་

རྒྱལ་ཡོངས་སམ་འཛམ་གིང་དུ་

ཆེ ས ་ ཆེ ་ བ འི ་ ཡུ ལ ་ ལོ ང ས ་ ངོ ་

མཚར་ཅན་ལེ་དབར་བརྒྱ་ཕྲག་

གི་སར་ཁབ་པའི་ལོག་དཀར་མེ་

ཏོག་གི་རྒྱ་མཚོ་དང་།  ཤར་རྒྱུད་

ན་མཚོ ་སོན་དུ་ནགས་རའི ་རྒྱ་

ཁོན་ཆེས་ཆེ་ཞིང་། སོག་ཆགས་

དང་སྐེ་དངོས་ཀི་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་སྐེ་ཁམས་ཡུལ་

སོྐར་གནས་མཆོག་སེ། རྒྱལ་ཁབ་

རིམ་པའི་སེམས་ཉིད་ནགས་ཚལ་

སྤི་གིང་སོགས་ཡོད།

 7.ཏུའུ་ལན་རོང་།

ཏུའུ་ལན་ རོང ་དུ“སྣེ ་མོང ་

ད པུ ང ་ རི ག ་ ག ན ས ་ ཤུ ལ ་

རས”དང་། ཐ་ཝུན་ཐ་ལི་ཧ་ཤུལ་

རས། “ཤར་ཕོགས་གཏོར་གཟུགས་

མཆོད་རེན”དུ་བསགས་པའི་ཐང་

རྒྱལ་རབས་དུས་སྐབས་ཀི་ཐུ་བོད་

བཙན་པོའི་བང་སོ། ཞང་རྒྱ་པཱ་ཧྭ་

མའོ་ལི་བག་བརོས་རི་མོ། ཀླུ་སིན་

ལུ ང ་ བ འི ་ བ ག ་ བ རོ ས ་ རི ་ མོ ་

སོགས ་ཕུན ་སུམ ་ཚོགས ་པའི ་

ཡུལ་ལོངས་དང་། སིད་ན་མཐོང་

དཀོན ་པའི ་གནའ ་རབས ་སྐེ ་

དངོས་ཤུལ་རས་ཉ་ལིབས་སང་ཁ་

ལས་གཞན་ད་དུང་རྒྱལ་སྤི་དང་

རྒྱལ་ནང་གི ་རི ་དྭགས་གཤོར ་

སའི་ར་བ། སོག་རིགས་དང་བོད་

རི ག ས ་ ཀི ་ ཡུ ལ ་ སོ ལ ་ གོ མ ས ་

གཤིས་མངོན་པར་མཚོན་པའི ་

ཡུལ་སོྐར་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཡོད།          

མཚོ་སོན་ཟི་ལིང་།

•ཨ་འབུམ•


