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

བུ་མོ ་མཚོ ་མོ ་རིམ་བཞིན་ནར་སོན་པ་དང་བསྟུན་ནས་ཁོ་མོར་ཡང་རང་ཉིད་ཀི ་

བསམ་ཚུལ་འདུག་ལ། ང་ཚོའི་སྐད་ཆར་མི་ཉན་པར་མ་ཟད། ད་དུང་ཚིག་ལན་

བསོག་རྒྱུ་ཞིག་ལོབས་འདུག་པས། ངས་ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ལེགས་སམ།

དར་མའི་འཇིག་རེན་ཁོད། ང་ཚོས་རྒྱུན་པར་གན་རྒྱ་ཡིས་ཕན་ཚུན་བར་གི་སྤོད་

ལམ་གཅུན་པ་ཡིན། ཁིམ་བདག་དང་བྱིས་པའི་བར་དུའང་བྱེད་ཐབས་དེ་བཀོལ་ན་མི་

ཆོག་རྒྱུ་མེད་སྙམ་སེ། ངས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱེད་པར་ཐག་བཅད།

ངས་ཐོག་མར་གན་རྒྱ་ཞིག་འཆར་འགོད་བྱས་ཤིང་། དེ ་ནས་བུ་མོ་མོས་མཐུན་

འབྱུང་རག་བར་དུ་གོས་མོལ་བྱས་པ་ཡིན། ནང་དོན་རེས་ཕོགས་ནས་

ད་དུང་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག་པ་སོས་མེད་ཡིན་མོད། 

འོ ན ་ཀང ་ཕན ་ཚུན ་གཉིས ་ཀ ་ ཐོག ་མར ་

འཐད་པ་བྱུང་དགོས།

གན་རྒྱ ་གཏན་འབེབས ་བྱས ་

རེས། ང་དང་བུ་མོ་གཉིས་ཀིས་

གཟབ་ནན་ངང་གན་རྒྱའི ་སེང ་

མིང་རགས་བཀོད། གན་རྒྱ་དེ་

གསུམ་དཔར་ནས་ཕོགས་གཉིས ་

ཀིས་རེ་རེ ་ཉར་རེས། ལྷག་མ་དེ་ཐོ་

འགོད་ཉར་ཚགས་བྱས་པ་ཡིན། 

དེར་མཐུད་ནས་མཇུག་གི ་བྱ་བ་ཡོད་ཚད་གན་

རྒྱ་ལྟར་བསྒྲུབས་ཤིང་། བསྒྲུབས་པ་ལེགས་པར་བྱ་དགའ་དང་

བསྒྲུབས་པ་མི་ལེགས་པར་ཆད་པ་བཅད། རེ་ཞིག་འགོར་བ་ན། གན་རྒྱ་དེར་ངོ་མཚར་

བའི་ནུས་པ་ཞིག་ཐོན་པ་ཚོར། བུ་མོའི་ལུས་སེང་གི་སྐོན་ཆ་མང་བོ་ཞིག་ཇེ་ལེགས་སུ་

སོང་བ་དང་། ངའི་སྤོད་ལམ་མི་ལེགས་པ་སོྐར་

ཞིག་ཀང་ཡོ་བསྲང་བྱས་འདུག་ལ། གན་རྒྱའི་

གཅུན་ཤུགས་འོག་ང་དང་བུ་མོ ་གཉིས་ཀ་མཉམ་

དུ་གོང་འཕེལ་དུ་སོང་འདུག

དེང་རབས་ཚོད་ལྟའི་ཚན་རིག་གི་ཡབ་ཆེན། 

                                       —— ཕའེ་ཀིན།

ཕའེ་ཀིན་ནི་དབྱིན་ཇིའི་མིང་དུ་གགས་པའི་སེམས་གཙོ་རིང་ལུགས་

ཀི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་དང་ཚན་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། རིག་རྩལ་བསྐར་

དར་དུས་སྐབས་ཀི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་གི་ལོ་རྒྱུས་སེང་དུ་

དུས་རབས་འབྱེད་མཚམས་ཀི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན། མར་ཁེ་སིས་ཁོང་

ནི“དབྱིན་ཇིའི་དངོས་གཙོ་རིང་ལུགས་དང་དེང་རབས་ཚོད་ལྟའི་ཚན་

རིག་གི་མེས་པོ་ཡིན”ཞེས་བསྔགས་མངོ་བ་དང་། “ཤེས་བྱ་ནི་སབོས་

ཤུགས་ཡིན”ཞེས་པ་ནི་ཁོང་གིས་ཐེངས་དང་པོར་གསུངས་པའི་ལེགས་

བཤད་ཡིན།

ཁོང་གི་གསུང་རོྩམ་གཙོ་བོ་ལ《ཐོལ་རོྩམ་གེང་བའི་

གསུང་བཏུས》དང《གནའ་མིའི་ཤེས་རབ་གེང་བ》གཉིས་

ཡདོ་ལ། 《 ཧིན་ལི་གདུང་རབས་བདུན་པའི་རྣམ་ཐར》ནི་ཉེ་

རབས་ལ་ོརྒྱུས་རིག་པའི་ལམ་ཚད་ར་ོརིང་ལྟ་བུ་ཡིན།

1579ལརོ། ཡབ་ག་ོབུར་གཤེགས་པའི་རྐེན་གིས་འཚོ་

བར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཡབ་ཀི་འདས་མཆདོ་བསྒྲུབས་

རེས། ཁོ་རང་ཀའ་ོལའེ་ཁིམས་ལུགས་རིག་པའི་སབོ་གིང་དུ་

ཞུགས་ནས། ཕགོས་གཅིག་ནས་ཁིམས་ལུགས་རིག་པར་སབོ་

གཉེར་བྱས་པ་དང་། ཕགོས་གཅིག་ནས་ག་ས་གང་དུ་ལས་

གཡགོ་བརྒྱུགས་ནས་འཚོ་རེན་བཙལ། 1582ལརོ། ཁོང་

གིས་ཁིམས་རོྩད་པའི་ལག་རགས་བླངས། 1584ལརོ་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཁོངས་མིར་བདམས། 1589ལརོ། ཁོ་

རང་ཕོགས་ཡར་མར་དུ་མྱུལ་ནས་ལས་ཀ་བཙལ་ཀང་ལས་

རི ག ས ་ འོ ས ་ མོ ་

ཞིག་རེག་མ་ཐུབ། 

སྐབས་དེར། ཁོང་

གི ་བསམ་བློའང་

སྔར་ལས་ཀང་ནར་སནོ་པར་གྱུར་པས། ཁོས་དངོས་ཡདོ་དང་ཁ་

བྲལ་བ་དང་རང་བྱུང་དང་ཁ་བྲལ་བའི་ཤེས་བྱ་ཡོད་ཚད་ལ་བཅོས་

སྒྱུར་བྱས་ཏེ། ཉམས་མངོ་གི་བརག་དཔྱད་དང་། དནོ་དངོས་ཀི་གཞི་

འཛིན་ས། ལག་ལེན་གི་ཕན་འབྲས་བཅས་ངོས་འཛིན་སྨྲ་བའི་

གཞུང་ལུགས་སུ་འདེན་རྒྱུར་སེམས་ཐག་བཅད། འདུན་མ་འདི་ནི་

ཁོའི་ཚན་རིག་གི“རླབས་ཆེན་བསྐར་དར”གི་དམིགས་འབེན་

གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། ཁོའི་མི་ཚེ་གཅིག་གི་བསྙེག་བྱའི་ཆེས་མཐོའི་

ཕུགས་འདུན་ཡང་ཡིན།

1626ལའོི་ཟླ3པའི་ཉིན་ཞིག་ལ། ཁོ་རང་རླངས་འཁོར་དུ་

བསྡད་ནས་ལོན་ཏོན་གོང་ཁེར་གི་མཁར་འདབས་སུ་བསོྐད་པར། 

སྐབས་དེར་ཁོས་འཁགས་དོའི་གཞུང་ལུགས་དང་དེ་དག་གི་དོན་

དངོས་བཀོལ་སྤོད་གནད་དོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྒང་ཡིན་པས། 

ཁ་བས་གཡོགས་པའི་ལམ་བར་ཞིག་ནས་གོ་བུར་དུ་ཚོད་ལྟ་ཞིག་

བྱེད་འདདོ་སྐེས་ཏེ་རླངས་འཁོར་ལས་སར་བབས་པ་དང་། ཁིམ་བྱ་

ཞིག་བཤས་ནས་དེའི་གོད་ཁོག་ཏུ་ཁངས་བརྫངས་ནས་འཁགས་

བཟོས་རུལ་འགོག་ཐད་ཐོན་པའི་ནུས་པར་ལྟ་ཞིབ་བྱས། ཁོའི་ལུས་

སབོས་ཞན་དགས་པས་གང་རེག་མ་བཟོད་པར་ག་ོཡུའི་གཉན་ཚད་

ཀི་ནད་རིང་བསངས་ནས་ནད་གཞི་ཇེ་ལིར་སངོ་། 1626ལའོི་

ཟླ4པའི་ཚེས9ཉིན་གི་ནངས་མརོ། རླབས་ཆེན་གི་ཚན་རིག་པ་ཁོ་

རང་ནད་ཀིས་གངོས། 

གན་རྒྱ།
ཀ་པ། ཨ་མ།

ཁ་པ། མཚོ་མོ།

ཀ་པས་བསྒྲུབ་དགོས་པ།

1.གང་བྱུང་དུ་མཚོ་མོར་སྡིགས་མོ་བྱས་མི་ཆོག་པ།

2.བྱ་བའི་ཁོད་ཀི་སེམས་ཁམས་མི་ལེགས་པ་ཁིམ་དུ་ཁེར་ཡོང་མི་ཆོག་པ།

3.ཉིན་རེར་དུས་ཚོད་ཕེད་ཙམ་ལ་མཚོ་མོར་རྩེ་རོགས་བྱེད་པ།

4.མཚོ་མོར་རམ་འདེགས་སོྒས་ཅུང་དཀའ་བའི་ལས་བྱ་ལེགས་འགྲུབ་

བྱེད་པ།

5.སོབ་ཕིའི ་འཛིན་གྲྭར་མིང་ ཐོ ་འགོད་སྐབས་

ཐོག་མར་མཚོ་མོའི ་བསམ་འཆར་ལ་ཉན་པ།

6........

ཁ་པས་བསྒྲུབ་དགོས་པ།
1 .དུས ་ལྟར ་མལ ་ལས ་ལངས ་ཤིང ་ ། 

དུས་ལྟར་ཉལ་བ།

2.སོབ་ཁིད་ཀི་རེས་སུ་མི་ལུས་པ།

3 .ནུབ ་ཚ ་མ ་འཐུང ་བའི ་ སོྔན ་ལ ་ལས ་བྱ ་

ལེགས་འགྲུབ་བྱེད་པ།

4.ཉིན་རེར་དུས་ཚོད་ཕེད་ཙམ་ལ་དཔེ་ཆར་ལྟ་བ།

5.ཉིན་རེར་ཨ་མར་ཁིམ་ལས་ཐེངས་ཤིག་ལས་རོགས་བྱེད་པ།

6.......

མཚོ་སོྔན་ཟི་ལིང་། •རྒྱལ་མཚན•

 མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རོྫང་རོང་བོ་སོབ་ཁུལ།    
•རིན་ཆེན་འཚོ•



དེ་རིང་ཁོད་དགེ་རྒན་གི་ཁིམ་ནས་ཕིར་ལོག་སྐབས། ངས་ད་སོྒ་

ལས་ཁོད་བུད་མེད་ཅིག་ལ་རྡུང་ཐུག་བརྒྱབ་བྱུང་བ་མཐོང་། ཁོད་སྲང་

ལམ་དུ་འགོ་དུས་ཀང་སབས་གཟབ་མོ་བྱ་དགོས། ལམ་དུ་འགོ་དུས་

ཀང་སྒིག་སྲོལ་བརྩི་སྲུང་བྱ་དགོས། གལ་ཏེ་ཁོད་ཀིས་ཁིམ་ནང་དུ་རང་

གི་བྱ་བ་སྤོད་སངས་ལ་མཉམ་འཇོག་བྱ་ཐུབ་ན། སྲང་ལམ་དུ་འགོ་དུས་

བསྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་རེད། སྲང་ལམ་ཡང་མི་མང་བོ་འགོ་

འོང་བྱེད་སའི་ཁིམ་ཡིན་པ་མ་རེད་དམ། སེམས་ལ་ཨེ་བཟུང་། ཨིན་ལི་

ཁོ། འདེད་བརབས་བྱུང་བའི་བགེས་སོང་ལ་འཕྲད་པའམ། དབུལ་

ཕོངས་ཀི་མི་ལ་འཕྲད་པའམ། བྱིས་པ་པང་བའི་བུད་མེད་མཐོང་བའམ། 

འཁར་བར་བརེན་པའི་དབང་བོ་སྐོན་ཅན་དང་། དངོས་པོ་ལིད་མོ་ཁུར་

པའི་སྐེས་པ། སྡུག་གོས་མནབས་པའི་མི་སོགས་ལ་འཕྲད་དུས། ཁོད་

ཀིས་གུས་བཀུར་ཡོད་པའི་ངང་ཁོ་ཚོར་བགོད་ལམ་གཡར་དགོས། ང་

ཚོས་བགེས་སོང་དང་། དབུལ་ཕོངས་ཀི་མི། ནད་ཕོག་པའི་མི་སོགས་ལ་

བརྩི་བཀུར་བྱེད་འོས་པར་མ་ཟད། ཨ་མའི་བརྩེ་བ་དང་དཀའ་སྤད་ལས་

བརོྩན། བཟོླག་མེད་འཆི་བ་བཅས་ལ་གོང་བཀུར་བྱ་འོས།

མི་ཞིག་ལ་ཤིང་རས་རྡུང་ལ་ཉེ་དུས། བྱིས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་མྱུར་

མོར་ཚུར་འཐེན་འོས་ཤིང་། མི་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ཁོ་ལ་གསལ་

འདེབས་བྱ་འོས། བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་དག་ངུ་

བ་མཐོང་ཚེ ་དོན་དག་ཅི ་བྱུང་བ་དི ་

དགོས་པ་དང་། བགེས་པོའི་འཁར་བ་

སར་ལྷུང་བ་མཐོང་ཚེ་ཁོ་ལ་སྒྲུག་རོགས་བྱ་དགོས། གལ་ཏེ་བྱིས་པ་

གཉིས་ཀིས་འཁོན་འགས་བྱེད་ཀིན་ཡོད་ཚེ། ཁོད་སོང་ནས་བར་འདུམ་

བྱ་དགོས། གལ་ཏེ་མི་ཆེ་བས་འཁོན་འགས་བྱེད་པ་ཡིན་ཚེ་ཁོད་རང་

རྒྱང་དུ་གཡོལ་དགོས། ཁོར་ཡུག་རྩིང་བོ་དེ་འད་བར་བལྟ་མི་འོས། དེས་

ཁོད་ཀི་སེམས་པར་ཕོག་ཐུག་བཟོས་ཏེ་སྙིང་རེ་མེད་པར་འགྱུར་ངེས། 

ཉེན་རོག་པས་མི་ཞིག་བཟུང་སེ་ཁོད་ཀི་ཉེ་འགམ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་བའི་

ཚེ། མི་གཞན་ལྟར་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་མཚར་སྣང་གིས་རུབ་ལྟ་བྱེད་མི་

རུང་། རྒྱུ་མཚན་ནི་མི་དེ་ལ་ཉེས་མེད་བསྙོན་འཛུགས་ཐེབས་པ་ཡིན་

ཡང་སྲིད་པས་སོ། ། སན་ཁང་དུ་འཆི་ལ་ཉེ་བའི་ནད་པ་ཁོགས་ཁིའི་

སེང་དུ་བཞག་ནས་སྐེལ་བའམ། པུར་སྐེལ་མི་ཚོགས་ལམ་ལ་འགོ་བ་

མཐོང་ཡང་། གོགས་པོ་དང་ལྷན་དུ་འཕ་དགོད་བྱ་མི་

རུང་། རྒྱུ་མཚན་ནི་ནམ་ཞིག་དོན་དག་དེ་

རིགས་ཁོད་ཀི་ཁིམ་ནང་དུ་འབྱུང་སྲིད་

པས་ཡིན། སོབ་གྲྭར་སྐོད་པའི་བྱིས་པ་

ལོང་བའམ། བྱིས་པ་འོན་ལྐུགས། དྭ་

ཕྲུག་དང་ཕ་མས་དོར་པའི ་བྱིས་པ་

སོགས་གལ་བསར་གཉིས་སུ་བསྒིགས་

ནས་ཁོད་ཀི་མདུན་དུ་གཤར་བའི་ཚེ་ན། 

ཁོད་ཀིས་ཚང་མར་བརྩི་བཀུར་བྱ་དགོས། རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དེ་དག་མིའི་རིགས་ཀི་ཆག་སོྒ་ཡིན་པས་གདུང་

སེམས་བཅང་འོས། དགོད་བོྲ་ལ་ཡིད་སུན་བྱེད་པའི་དབང་བོ་སྐོན་ཅན་

དེ་དག་ལ་ཕྲད་ཀང་ཁོད་ཀིས་མ་མཐོང་བ་ལྟར་བྱ་དགོས། ལམ་ནང་དུ་

མེ་བསད་མེད་པའི་མེ་ཐུར་མཐོང་ཡང་རོག་པས་བརྫིས་ཏེ་མེ་གསོད་

དགོས། རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་དག་གིས་མེ་སྐོན་ཆེན་པོ་འབྱུང་དུ་བཅུག་ནས་

དངོས་པོ་དང་མི་བསྲེག་གསོད་བྱ་ངེས། གཞན་གིས་ཁོད་ལ་ལམ་འདི་

བའི་སྐབས་སུ། ཁོད་ཀིས་གུས་ཞབས་ལྡན་པའི་ངང་ལན་གདབ་དགོས། 

མི་ལ་བལྟས་ནས་གང་བྱུང་དུ་དགོད་མི་རུང་བ་དང་། དགོས་པ་མེད་

པའི་སྐབས་སུ་གང་བྱུང་དུ་འབོྲ་མི་རིགས་ལ། རྣར་གཟན་པའི་སྐད་

ཅོར་དེ་བས་ཀང་རྒྱག་མི་རུང་། ཁོད་ཀིས་རང་ཉིད་སྲང་ལམ་དུ་འགོ་

དུས་ཀི་བྱ་སྤོད་ལ་མཉམ་འཇོག་བྱ་དགོས། མི་རིགས་ཤིག་གི་རྒྱུ་སྤུས་

ནི་ཐོག་མར་སྲང་ལམ་ནང་གི་བྱ་བ་སོྤད་སངས་ལས་མཚོན་གིན་ཡོད། 

གལ་ཏེ་སྲང་ལམ་ནང་དུ་མི་ཞིག་གི་སྤོད་པ་གུས་མེད་རྩིང་བོ་ཡིན་ཚེ་

ཁིམ་ནང་དུའང་དེ་འད་ཡིན་ངེས་པ་རེད། ཁོད་ཀིས་སྲང་ལམ་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བྱ་དགོས། ཁོད་རང་སྡོད་སའི་གོང་ཁེར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་དགོས། 

གལ་སྲིད་ཉིན་ཞིག་ལ་ཁོད་སྡོད་གནས་འདི་དང་རིང་དུ་གེས་དགོས་

བྱུང་ཚེ། འདི་ནི་ཁོད་ཀི་གོང་ཁེར་ཡིན་པ་དང་། ཁོད་ཀི་ཕ་ཡུལ་ཆུང་བ་

ཡིན་ལ། ཁོད་རང་ལོ་མང་བོར་གཞི་སྡོད་བྱས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པ་ཁོད་

ཀིས་ཡིད་ལ་འཛིན་འོས། ཁོ་མོ་ཁོད་ཀི་དན་པའི་ངོས་ན་གསལ་བོར་

ཡོད་པ་དང་། ཁོ་མོར་ཕིར་དན་ལས་རང་ལ་དགའ་སྤོ་

འཕེལ་ངེས་ཡིན། གནས་དེ་རུ། ཁོད་ཀིས་ཨ་

མའི ་རེས་བསྙེགས་ནས་གོམ་པ་སོ ་ཚུལ་

སྦྱངས་པ་རེད། གནས་དེ་རུ། ཁོད་ཀིས་

ཐོག་དང་པོའི་མི་ཚེའི་བརྩེ་བ་ཉམས་སུ་

མངས་པ་དང་། ཁོད་ལ་ཉམས་སད་པར་

བྱེད་པའི་ཤེས་བྱ་ཐོབ་ལ། ཁོད་ཀིས་ཆེས་

ཐོག་མའི་གོགས་པོར་ངོ་ཤེས་བསྒིགས་པ་རེད། 

གོང་ཁེར་འདི་ནི་ཁོད་ཀི་ཡུམ་ཆེན་ཡིན། ཁོ་མོས་

ཁོད་ལ་སོབ་གསོ་གནང་ཞིང་ཁོད་རང་འཚར་སྐེད་འབྱུང་དུ་

བཅུག་ལ། ཁོད་ལ་སྲུང་སྐོབ་གནང་བ་རེད། ནན་ཏན་གིས་ཁོ་མོའི་སྲང་

ལམ་དང་ཁོ་མོའི་མི་དམངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བོྱས་དང་། ཁོ་མོར་སྙིང་

ནས་དགའ་དགོས་ཤིང་། གལ་ཏེ་ཁོ་མོར་བརས་བཅོས་ཐེབས་ཚེ་རྒྱུགས་

ནས་སྲུང་སྐོབ་བྱ་དགོས། 

                                ཁྱོད་ཀི་ཡབ་ཆེན་གིས།

47.ཡུལ་སྐད་སྱོ་སྱོར་རིན་ཐང་དེ་འདྲ་ཆེ་ན་བྱོད་ལ་སིྤ་སྐད་ཅིག་དགྱོས་སམ་མི་དགྱོས། དགྱོས་

ན་དེ་ཇི་འདྲའི་སྱོ་ནས་འཇྱོག་པ་ཡིན། 

བོད་པ་རྣམས་ཀིས་གནའ་དུས་སུ་སྐད་ཀི་སྒ་གདངས་མཐུན་ཞིང་། མིང་གི་སྦྱོར་བ་མཚུངས་པ། སྐད་

ཆའི་བར་སྤོད་འད་བའི་སྤི་མཐུན་གི་སྐད་ཆ་ཞིག་བརོད་པ་ཡིན་ཡང་། ཕིས་སུ་དམག་འགེད་ཡུལ་བསྐས་

དང་། རིག་གནས་འབྲེལ་འདིས། ཐོན་སྐེད་ལས་རིགས་ཀི་དབང་གིས་ཡུལ་སྐད་ཀི་བར་ཁད་ཇེ་ཆེར་ཕིན་

ཏེ། བར་སྐབས་ཤིག་ཏུ་འབངས་ཕལ་བས་ཕན་ཚུན་བར་ལ་གོ་བར་སོྤད་ཁག་པོ་བྱུང་བའི་དབང་གིས། བོད་

ལ་སྤིས་གོ་བའི་སྤི་སྐད་ཅིག་དགོས་མི་དགོས་པའི་ཐད་ལ་ཐུགས་གཞིགས་གནང་མཁན་ཇེ་མང་དང་། དེའི་

ཕོགས་ལ་དོ་ཁུར་བྱེད་མཁན་ཡང་ཇེ་མང་དུ་འཕེལ་ཏེ། མ་འོངས་པའི་སྤི་སྐད་དེ་ནི་ཇི་འད་

ཞིག་བྱ་དགོས་པའི་ཐད་ལ། འགའ་ཞིག་གིས་དབུས་གཙང་སྐད་རྨང་དུ་བརེན་པ་

དང་། ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཨ་མདོའི་སྐད་ཆ་རྨང་དུ་བྱེད་པ། རེ་འགའ་ཞིག་

གིས་ཁམས་པའི་སྐད་ཆ་གཙོར་འཛིན་པ། ཁག་ཅིག་གིས་ཁ་སྐད་མི་

འད་བ་ཡིག་སྐད་དང་ཉེ་བར་བཏུད་དེ་ཡིག་སྐད་གཞི་རུ་བྱ་དགོས་

པ་སོགས་བཞེད་པ་མང་དུ་བཏོན་ཅིང་འདོན་བཞིན་འདུག་པ་ལ། 

མཁས་དབང་ཆེན་མོ་དུང་དཀར་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། དེ་དུས་ཀི་

བོད་སྐད་ནི་ལྷ་སའི་སྐད་དང་། གཙང་པའི་སྐད། ཨ་མདོའི་སྐད་སོགས་

གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་སྐད་དེ་ཚང་མའི་ནང་ནས་ལེགས་ཆ་འདུས་ཤིང་

ཁབ་ཆེ་བའི་གཅིག་གྱུར་གི་སྐད་ཅིག་རེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡུལ་སྐད་གཅིག་ཁོ་

ན་གཞིར་བྱས་ན་བོད་སྐད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྦྱོར་བ་ཡོངས་སུ་རོྫགས་པ་གཅིག་ཀང་མི་འདུག་ཅིང་། 

དེ་ལྟ་བུར་བྱས་ཀང་ཡུལ་ཁམས་ཀུན་ལ་ཁབ་སེལ་བྱ་དཀའ་བའི་ཕིར་གིས། བོད་པ་རྒན་དར་གཞོན་པ་སུ་

དང་གང་གིས་ཀང་སྐབས་དོན་ཅི་ཞིག་བརོད་པ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་གོ་བར་སྤོད་ཅི་ཐུབ་ལ་འབད་དེ། རང་གི་

ཡུལ་སྐད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མིང་གི་སྦྱོར་བ་ཚིག་གི་སྦྱོར་སངས་དོར་ཞིང་། ཀུན་ལ་གོམས་ཤིང་སྤི་

ལ་གགས་པའི་ཐུན་མོང་གི་སྦྱོར་ལུགས་ལྷུར་ལེན་པ་དང་། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡུལ་སྐད་གཞན་གི་

བརོད་ལུགས་ལ་དོ ་སྣང་བྱ་ཞིང་ངག་ཏུ་ཅི ་ཐུབ་ཀིས་བརོད་པར་བྱས་ཏེ ། 

དབྱངས་ཡིག་གི་སྒ་གདངས་དབུས་གཙང་གི་སྐད་ལྟར i u e o ཞེས་པར་

འབྱིན་པ་དང་། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་རང་རང་གི་སྐེ་གནས་དང་མཐུན་པར་སྒ་རོྩལ་དག་ཞན་གི་ཁད་པར་

ལྟར། ཀ་དང་ག ཅ་དང་ཇ། ཏ་དང་ད། ཙ་དང་ཛ་རྣམས་སྒ་མེད་དང་སྒ་ལྡན་གི་ཁད་པར་གསལ་བའི་སོྒ་ནས་

ཁམས་ཆ་ཕྲེང་དང་། དབུས་ལྷོ་ཁ་སོགས་ཀི་འབྱིན་ལུགས་ལྟར་ཀོག་པ་དང་། འཕུལ་ལྡན་དང་མགོ་ཅན་གི་

མིང་གཞི་འཕུལ་ལྡན་དང་མགོ་ཅན་གི་མིང་གཞི་བརྩེགས་མ་རྣམས་མདོ་སད་འབོྲག་ཁུལ་གི་གདངས་ལྟར་

ཁད་པར་ཅི་འཐོན་བྱས་ཏེ། འདོགས་ཅན་སྤི་དང་སོྒས་སུ་ར་བཏགས་ཅན་རྣམས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་

ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་སོགས་ཡུལ་སྐད་དག་པ་ཞིག་གཞིར་བརེན་ཏེ་གཅིག་སྡུད་བྱེད་

པ་དང་། མཐའ་རེན་གི་ཡི་གེ་རྣམས་མདོ་སད་འབོྲག་པའི་གདངས་ལྟར་འདོན་པ་གཞིར་བྱས་ཏེ། མིང་གི་

ཐད་དུ་སྔར་བཀས་བཅད་རིམ་པ་སྔ་ཕི་མཛད་པའི་གཏན་སྲོལ་ཡོངས་སུ་བརྩི་བའི་ཁར། 

གསར་བྱུང་གི་ཐ་སྙད་རྣམས་འཕྲལ་འཕྲལ་དུ་གཅིག་གྱུར་བཟོ་ཞིང་། ཡིག་ཐོག་

གི་ཐ་སྙད་རྣམས་བཀོལ་སྤོད་ཡག་པོ་བྱེད་པ་དང་། ཡུལ་སྐད་རང་ངོས་ཀི་

ཐ་སྙད་དག་དོར་བར་བྱས་ནས་སུམ་ཅུ་པ་དང་རགས་ཀི་འཇུག་པའི་

དགོངས་དོན་ལྟར། མིང་མཐའི་པ་བ་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀི་སྦྱོར་ཚུལ་

མཁས་པ་སྔ་མ་དག་གིས་མཛད་པའི་ཐོབ་ཐང་གི་རྩ་ཚིག་ལྟར་སྦྱར་

ཚེ། བོད་པའི་སྐད་འདི་མ་གཞི་སྒ་གདངས་ཉུང་ངུས་འདུ་བྱེད་ཅིང་། 

དེ་ལ་སྦྱོར་ཚུལ་གཏན་སྲོལ་དུ་ཆགས་ཤིང་། ཡུལ་གྲུ་སོ་སོར་ཐུན་མོང་

དུ་གྲུབ་པ་དང་། ཚིག་གི་སྒིག་གཞི་དང་། དོན་གི་བསན་ལུགས་ལ་ཁད་པར་

གང་ཡང་མེད་པས། བོད་པ་སྤིས་གོ་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ད་ལྟ་ངང་གིས་ཆགས་ཀིན་ཡོད་

པས་བསམ་པའི་དཔང་བསྐེད་དེ། ཡུལ་ཁམས་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་གི་མི་དག་ལ་ཡུལ་སྐད་དེའི་སོྒ་ནས་ལབ་

གེང་བྱེད་པ་དང་། རླུང་འཕྲིན་དང་། བརན་འཕྲིན། སོབ་ཁིད། ཚོགས་བཤད། བགོ་གེང་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་

སྤི་སྐད་ལྟར་བརོད་ན། ཡུལ་སྐད་ཀི་ཁད་ཆོས་དང་ཡུལ་སྐད་དེ་ལ་བརེན་པའི་རིག་གནས་འཛིན་སྐོང་བྱ་

ཐུབ་ལ། ཡུལ་སྐད་སོ་སོའི་ཐུན་མོང་གི་ཁད་ཆོས་ལེགས་པ་རྣམས་ཕོགས་སུ་བསྡུས་པའི་སྤི་སྐད་ཅིག་ཀང་

ཁབ་གདལ་དུ་སེལ་ཐུབ་པས། སྤི་སྐད་ནི་འདི་ཡིན་ཟེར་བ་བཟོ་མཁན་མེད་ཀང་། མི་རང་རང་གིས་ཀུན་

གིས་གོ་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་བརོད་རྒྱུ་གནད་དམ་པར་འཁུམས་སོ། །

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

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་ཀསོ་ནན་རོྫང་མི་རིགས་སབོ་འབྲིང་། 

• སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གསི་བསྒྱུར •



ཕག་གྲུའི་སིད་སྐྱོང་བཅུ་གསུམ་ནི། །

ཏཱའི་སི་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དང་། །

གུ་ཤི་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས། །

སྤན་སྔ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་གསུམ། །

བསམ་གདྱོང་བསྱོད་ནམས་གྲགས་པ་བཞི། །

གྱོང་མ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལྔ། །

ཕག་གྲུའི་མངའ་དབང་རྒྱས་དུས་ཡིན། །

ཕག་གྲུའི་གྱོང་མ་དང་པྱོ། ཏཱའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་

མཚན། སྤི་ལོ1349ལོ་ནས1371ལོའི་བར་གི་སྲིད་སྐོང་ཡིན། 

དུས་དེར་ཁིམས་ཡིག་ཞལ་ལེ་བཅོ་ལྔ་གཏན་འབེབས་དང་། 

མི་སེར་ལ་ཁལ་ཆག་ཡང་དུ་གཏང་རྒྱུ། ཡུལ་སོ་སོར་ཤིང་སྡོང་

གཟུག་རྒྱུ། དབུས་གཙང་གི་སའི་ལྟེ་བ་རྣམས་ལ་རོྫང་གཞིས་

བཙུགས་ཤིང་གཞིས་ཆེ ་ཁག་གི ་རོྫང་དཔོན་རྣམས་རེས་

བསོྐར་ནས་བརེ་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་གཏན་འབེབས་

བྱས་ཡོད། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བཤད་གྲྭའི་ཐོག་མ་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་

པོ་རྩེད་ཐང་བཏབ། ཐེལ་གི་སོྒམ་གྲྭ་ལ་མཐུན་རྐེན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་སྦྱར། 

ཕག་གྲུའི་གྱོང་མ་གཉིས་པ། གུ་ཤི་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། 

སྤི་ལོ1365ལོ་ནས1373ལོའི་བར་སྲིད་བསྐངས། ཏཱའི་སི་ཏུ་

བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་སྙུང་གཞི ་ལི ་བ་འབྱུང་སྐབས་སྤི ་

ལོ1365ལོར་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་ཉིད་ཕག་གྲུའི་སྲིད་སྐོང་དུ་

བསོྐས། སྐབས་དེར་བོད་ཀི་ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ནས་གོང་

འཕེལ་བྱུང་། སྤི་ལོ1368ལོར་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྲིད་དབང་

ཤོར། རྒྱ་ནག་ཏཱ་མིང་རྒྱལ་རབས་མགོ་ཚུགས།

ཕག་གྲུའི་གྱོང་

མ་གསུམ་པ། སྤན་

སྔ་གགས་པ་བྱང་ཆུབ། 

སྤི་ལོ1374ལོ་ནས1381ལོའི་བར་སྲིད་བསྐངས། 

རེ་འདི་ཡིས་སྡེ་སྲིད་ཀི་འགན་བཞེས་སྐབས་རོྫང་

གོང་འོག་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བ་ལ་སྲོག་

གཅོད་སང་དགོས་པ་སོགས་ཆོས་ལྡན་གི་བྱ་བ་

མང་དུ་སེལ། དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་པའི་ལགས་བྱ་

ལོར་བསོད་ནམས་གགས་པ་ཕག་གྲུའི་སྲིད་ཁིར་

བཀོད་ནས་ཁོང་རང་ཉིད་ཀིས་ཐེལ་གི་གདན་ས་

བསྐངས།

 ཕག་གྲུའི་གྱོང་མ་བཞི་པ། བསམ་གདོང་པ་

བསོད་ནམས་གགས་པ། སྤི་ལོ1382ལོ་ནས1385ལོའི་བར་

སྲིད་བསྐངས། སྐབས་འདིར་གོང་དཀར་སོགས་སུ་ཡུལ་སྡེ་

ནང་ཁུལ་དུ་ཅུང་ཟད་འགལ་བ་བྱུང་བ་རྣམས་བསྡུམས། 

དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་པར་སྲིད་དབང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་

ལ་གཏད་ནས་ཁོང་རང་ཉིད་ཐེལ་གི ་གདན་སར་ཕེབས། 

དགུང་ལོ་ཞེ་བདུན་པར་གདན་ས་སྤན་སྔ་བ་ལ་གཏད་ནས་རི་

ཁོད་དུ་བཞུགས།

ཕག་གྲུའི་གྱོང་མ་ལྔ་པ། གོང་མ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། སྤི་

ལོ1385ལོ་ནས1422ལོའི་བར་སྲིད་བསྐངས། སྐབས་འདི་

ཕག་གྲུའི་མངའ་ཐང་རྒྱས་པའི་སྒང་ཡིན། རོྫང་གཞིས་ཁག་གི་

རོྫང་དཔོན་རྣམས་སྒེར་བདག་ཏུ་བསོྐས་ནས་རོྫང་དཔོན་རེས་

བསོྐར་པའི་ལམ་ལུགས་དེ་མེད་པར་བཟོས། སྤི་ལོ1408ལོར་

སྒེར་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་རིན་སྤུངས་ཀི་རོྫང་དཔོན་ལ་

བསོྐས་པ་དེ་ནས་བཟུང་རིན་སྤུངས་སྡེ་པ་ཞེས་པའི་ཁིམ་རྒྱུད་

དེ་བྱུང་། ཉང་སོད་ཤར་ཁ་བ་རྒྱལ་རྩེ་རབ་བརན་ཀུན་བཟང་

འཕགས་ཀིས་གོང་མ་འདིའི་གཟིམ་དཔོན་བྱས། ལོ་གསར་ལ་

སོགས་དུས་ཆེན་རྣམས་ལ་དྲུང་འཁོར་དཔོན་རིགས་རྣམས་སོ་

སོའི་ལས་ཚན་གི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་བོད་སྔ་རབས་པའི་

རྒྱན་གོས་རྣམས་གོན་དགོས་པའི་སྒིག་སྲོལ་གཏན་འབེབས་

བྱས། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་

བྱས། རེ་ཙོང་ཁ་པས་ལྷ་ལྡན་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་བཙུགས་པར་

དངོས་རྫས་ཀི་མཐུན་སྦྱོར་གནང་བ་དང་། དགའ་ལྡན་དགོན་

པ་འདེབས་པའི་སྦྱིན་བདག་མཐའ་ཕིན་པ་གནང་། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རེན་མང་བོ་གསར་བཞེངས་མཛད།

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

 •ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

ཁ་ིགུ་གསྱོ་སྐྱོང་བེྱད་པའི་འགན་ཁུར།

དེང་སྐབས་གངོ་དང་གོང་ཁེར་གི་ཁིམ་ཚང་གང་མང་ཞིག་

གིས་ཁི་གུ་གས་ོསྐངོ་བྱེད་པ་དེ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་གྱུར་ཡདོ། འ་ོན་ཁི་

གུ་ནི་གང་འདདོ་དུ་གསསོ་ཆགོ་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། དེར་ཁིམས་

ལུགས་ཀི་འག་ོརིམ་ཡདོ་དམ།

     ཞསེ་སྱོབ་བུ་རགི་འཛནི་ནས།

ཁམིས་ལུགས་རྒན་པྱོས། 

སབོ་བུ་རིག་འཛིན་ལགས། དེང་སྐབས་ང་ཚོའི་ཉེ་འཁོར་

ན་ཁི་གུ་གས་ོསྐངོ་བྱེད་པ་ཧ་ཅང་མང་ལ། དེར་ཁིམས་ལུགས་

ཀིས་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་པའང་ངོ་མ་ཡིན། 2015ལའོི་ཟླ4པའི་

ཚེས24ཉིན་བཟ་ོབཅསོ་བྱས་པའི《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྲགོ་ཆགས་འགོག་སན་བཅའ་ཁིམས》ལས། ང་

ཚོས་ཁི་གུ་གསོ་སྐོང་བྱས་ན་ངེས་པར་དུ་ཁི་གུར་དུས་ལྟར་

འགོག་སན་རྒྱག་པ་དང་། ཁི་གུ་གསསོ་ཆགོ་པའི་དཔང་ཡིག་

ལེན་དགོས་ཞེས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡདོ། དེ་ལྟར་བྱེད་དནོ་ནི་

ང་ཚོ་དུས་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ཁོད་ནས་འཕྲད་པའི་སྲོག་ཆགས་ནི་

བདེ་ཐང་དང་བདེ་འཇགས་ཡིན་པ་ཁག་ཐེག་བྱེད་ཆེད་ཡིན།      

ཁམི་ག་ིཁ་ིགུས་དྱོན་རེྐན་བཟྱོས་ན་སུ་ཞགི་གསི་

དེའི་འགན་འཁུར་དགྱོས།

ཁམིས་ལུགས་རྒན་པྱོས།

ང་ཚོའི་རྒྱུན་ལྡན་གི་འཚོ་བའི་ཁོད་ཁི་གུ་ཁིད་ནས་ཕིར་

སོང་ན་ཁི་གུས་ལམ་འགོ་པར་རྨུགས་པ་སོགས་ཀི་དོན་རྐེན་

འབྱུང་སྲིད་པས། དེར《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་ཁེ་དབང་གནོད་ཐེབས་འགན་འཁིའི་བཅའ་ཁིམས》ལས། 

ཁི་གུས་དོན་རྐེན་བཟོས་ན་ཁི་གུའི་བདག་པོའམ་ཁི་གུ་ཕི་རུ་

ཁིད་པའི་མི་དེས་འབྲེལ་ཡདོ་ཀི་འགན་འཁུར་དགོས་ཏེ། དཔེར་

ན། སན་རིན་འཇལ་བ་དང་དགོངས་དག་ཞུ་བ་ལྟ་བུ།

ཡིན་ནའང་། ཁིས་རྨུགས་པའི་མི་དེས་དནོ་རྐེན་བསམ་

བཞིན་དུ་ཚུར་བསངས་པ་ཡིན་པ་ར་སྤདོ་བྱ་ཐུབ་ན་ཁིའི་བདག་

པོས་འགན་མི་འཁུར་བའམ་ཡང་ན་འགན་ཁུར་ཇེ་ཡང་དུ་

བཏང་ཆགོ་པ་རེད།

སྱོག་ཆགས་གངི་གའི་ནང་ག་ིསྱོག་ཆགས་ཀསི་དྱོན་

རྐནེ་བཟྱོས་ན་སུ་ཞགི་གསི་འགན་འཁུར་དགྱོས།     

ཁམིས་ལུགས་རྒན་པྱོས།

གལ་སྲིད་སྲོག་ཆགས་གིང་གའི་སྲོག་ཆགས་ཀིས་མི་

ལ་གནོད་འཚེ ་བཏང་ན་སྲོག་ཆགས་གིང་གས་འགན་

འཁུར་དགོས་ལ། གལ་ཏེ་སྲོག་ཆགས་གིང་གའི་དོ་དམ་

གིས་ལོངས་ཡོད་ཚེ་འགན་འཁུར་མི་དགོས་པ་རེད། ཡང་

ན ་སྲོག ་ཆགས་གིང ་ག ་ནང་ནས་ཕིར ་ ཤོར ་པའི ་སྲོག ་

ཆགས་འབོྲ་བཞིན་པའི ་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་མི ་གཞན་ལ་

གནོད་འཚེ་བཟོས་ཚེ་སྲོག་ཆགས་གིང་གས་འགན་འཁུར་

དགོས་པའོ། །

ཁ་རོ ་ཤེ ་ཡ་སྤི ་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ནི ་ཡོ ་ རོབ་ཡུལ་དབུས་ལྷོ ་

ཁུལ་གི ་ཡཱ ་ཏིག ་ལེ ་ཡ ་མཚོའི ་

ཤ ར ་ བྱ ང ་ གི ་ འ ག མ ་ རྒྱུ ད ་ དུ ་

ཆགས་ཤིང་། རྒྱ་མཚོའི་འགམ་

རྒྱུད་རིང་ཞིང་ཀག་ཀོག་ལྡན་པ་

དང་། གིང་ཕྲན་མང་ཞིང་ལྷོ་

ཁུལ་ནི ་མཐོ་སྒང་དང་རི ་ཁུལ་

ཡིན་པ་དང་། ཤར་བྱང་ཁུལ་ནི་

བདེ་ཐང་ཡིན། མངའ་ཁོངས་ཀི་

ས ་དབྱིབས ་ནི “ར”ཡིག ་ལྟར ་

ཡོད་ཅིང་། ཤར་བྱང་ཁུལ་དུ་མཐོ་ཞིང་བརིད་ཆགས་པའི་ཏའེ་ན་ལེ་ཁི་ཨར་པི་སི་རི་

རྒྱུད་ཡོད་པ་དང་། རི་བོ་ཐིག་ལོ་ཀི་ལ་ཧྥུ་ནི་རྒྱལ་མཚམས་ཀི་རི་བོ་ཡིན། བྲག་ཞུན་གི་

ས་དབྱིབས་ཁབ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། ཆུ་བོ་སཱ་ཝ་དང་ཏིག་ལ་ཝ་ནི་མངའ་ཁོངས་ཀི་ཆུ་རྒྱུན་

ཆེ་ཤོས་ཟུང་རེད། དོད་རྒྱུད་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་དང་ཚ་རྒྱུད་བར་མའི་ས་དབུས་མཚོ་རང་

བཞིན་གི་ནམ་ཟླར་གཏོགས། ནགས་ཚལ་དང་ཆུ་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

ཤིང་། ནགས་ཚལ་གི་ཁབ་ཚད་རྒྱལ་ཡོངས་མངའ་ཁོངས་ཀི43.5%ཟིན། རོ་སྣུམ་དང་

རང་བྱུང་སོལ་རླངས། ཧ་ཡང་སོགས་ཀི་ཐོན་ཁུངས་ཀང་ཡོད། བཟོ་ལས་ཅུང་དར་

རྒྱས་ཆེ་ཞིང་། རོ་སྣུམ་དང་རྫས་འགྱུར་བཟོ་ལས། འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་སྐྲུན། གྲུ་གཟིངས་

བཟོ་བ་སོགས་ཀི་སྡེ་ཁག་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་དང་། རོ་སོལ་དང་རོ་སྣུམ་སོྔག་འདོན་གི་

ཚད་ཆེ་བ་རེད། ལོངས་རྒྱུ་ལས་རིགས་དང་མཚོ་ཐོག་སྐེལ་འདེན་ལས་རིགས་ཅུང་

དར་རྒྱས་ཆེ། ལོངས་རྒྱུ་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ནི་ཡུལ་ལོངས་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་ཡཱ་

ཏིག་ལེ་ཡ་མཚོའི་འགམ་རྒྱུད་དང་། ཕུ་ལའོ་ཐིག་ཝེ་ཚལ་གི་མཚེའུ་མང་བོ། ཕུ་ལེ་

ཨིག་ཉི་གིང་ཚོམ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་སྤི་གིང་དག་ཡིན་ནོ། །

འབལེ་ཡྱོད་བཅའ་ཁིམས།

《 ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྲགོ་ཆགས་འགོག་སན་བཅའ་ཁིམས》

དནོ་ཚན་གསུམ་པ། བཅའ་ཁིམས་འདིའི་ནང་བསན་པའི་སྲགོ་ཆགས་ནི་སོྒ་ཕྱུགས་དང་

ཁིམ་བྱ། མིས་གས་ོསྐངོ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྲགོ་ཆགས། དེ་མིན་ཁིམས་མཐུན་གིས་བཟུང་ཡངོ་

བའི་སྲགོ་ཆགས་གཞན་དག་ལ་གོ།

བཅའ་ཁིམས་འདིའི་ནང་བསན་པའི་སྲགོ་ཆགས་ཀི་ཐོན་རྫས་ནི་ཤ་དང་པགས་པ། བལ་

སྤུ། ཁུ་ལུ། ནང་ཆ། ཚིལ། ཁག སྦྲུམ་རེན། རུས་པ། རྨིག་པ། མགོ རྭ་ཅ།ོ རྒྱུས་པ་ལ་སགོས་དང་

འགོས་ནད་མཆེད་དུ་འཇུག་སྲིད་པའི་སྲགོ་ཆགས་ཀི་འ་ོམ་དང་སོྒ་ང་སགོས་ཡིན།

 《 ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁེ་དབང་གནོད་ཐེབས་འགན་འཁིའི་བཅའ་

ཁིམས》

དནོ་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་པ། གསསོ་མི་ཆགོ་པའི་གཤིས་གཏུམ་ཁི་རིགས་སགོས་ཉེན་ཁ་ཆེ་

བའི་སྲགོ་ཆགས་ཀིས་མི་གཞན་ལ་གནོད་འཚེ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། སྲགོ་ཆགས་དེ་གས་ོམིའམ་

ད་ོདམ་མི་སྣས་ཁེ་དབང་གནོད་ཐེབས་ཀི་འགན་འཁུར་དགོས།

དནོ་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞི་པ། སྲགོ་ཆགས་གས་ོན་ངེས་པར་དུ་ཁིམས་ལུགས་དང་སྤི་

ཚོགས་ཀུན་སྤདོ་ལ་རྩིས་མཐོང་བྱ་དགོས་པར་མ་ཟད། 

མི་གཞན་གི་འཚོ་བར་གནོད་སྐེལ་མི་རུང་། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རྫོང་

མི་རིགས་སོབ་འབྲིང་། 

•སྒྱོལ་མ་ཚེ་བརྟན•

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།  •དཔལ་སྒྱོན•
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ཁ་བྱང་འབི་མཁན། 

•བསྟན་གྱོ•
པར་ལེན་མཁན།

•ཤེས་རབ• ཨང921པ།

ཁ་སང་ནི་ལོ་རྒྱུས་སུ་གྱུར་ཅིང་། སང་ཉིན་ནི་རེ་བ་

ཡིན་ལ། དེ་རིང་ནི་རེ་བའི་ལམ་ཆེན་དུ་བསྐོད་པའི་མགོ་

འཛུགས་ས་ཡིན། དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བྱེད་མཁན་གི་

སྔོན་བྱོན་སྐེས་བུ་དམ་པ་སུ་ཞིག་ལ་མཚོན་ནའང་། རང་

གི་མི་ཚེ་དེ་རྒྱལ་ཁའི་གྲུབ་འབྲས་ཀིས་ཡོངས་སུ་གཏམས་

ཡོད་པར་མ་ཟད། ཕི་རབས་པར་བླ་ན་མེད་པའི་མཛད་

རེས་མང་བོ་བཞག་ཡོད།

དེ་བས། ང་དང་ང་འད་བའི་གངས་ཅན་ཁ་བའི་

ལོངས་ཀི་ལོ་ཆུང་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀིས་སོྔན་བོྱན་སྐེས་

ཆེན་དམ་པ་དག་ལ་མིག་དཔེར་བལྟས་ཏེ། རང་ཉིད་ལ་

དབང་བའི་གསེར་ལས་དཀོན་པའི་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་འདི་

སྣང་མེད་དུ་འཇོག་མི་རུང་། འུ་ཅག་ལ་ཤེས་བྱའི་དགའ་

ཚལ་ནས་རང་དགར་འཕུར་ལྡིང་བྱས་ཆོག་པའི་དུས་

སྐབས་བཟང་བོ་འདི་ཐོབ་ཡོད་པས། ད་ལྟ་ནས་དུས་ཚོད་

དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་ངང་བ་པད་མཚོར་འཇུག་པ་བཞིན་

བསབ་བྱ་ཀུན་ལ་འབད་པ་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས། གསེར་

ལས་ལྷག་པའི་དེ་རིང་ལ་གཅེས་འཛིན་མ་བྱས་ཚེ། ང་ཚོས་

འཆརོ་བཞིན་པ་ནི་དུས་ཚོད་དང་ལང་ཚོ་ཡིན་པ་ལས། ད་

དུང་མ་འོངས་པའི ་

ཕུགས་བསམ་དང་རེ་

བའང་ཡིན།

དུས་ཚོད་ཀི་འཁོར་ལོ་ནི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཁོར་

བཞིན་ཡོད་ལ་དུས་ཚོད་ཀི་གོམ་ཁ་སྐེ་བོ་སུའི་ཆེད་དུའང་

འཇོག་མི་སྲིད་པས། དུས་ཚོད་ཇི་ལྟར་དམ་འཛིན་བྱས་ན་

དེ་ཡིས་དེ་ལྟར་ཕངས་པ་མེད་པར་ཁོད་ལ་ངལ་རོྩལ་གི་

འབྲས་བུ་སྦྱིན་ངེས། ང་ཚོས་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་ཟླ་ལ་ཕིར་

དན་ཞིག་བྱས་ཚེ། ད་གཟོད་དེ་རིང་ཟེར་བའི་དུས་ཚོད་

འདི་ནི་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རགོས་ཐུབ།

རེད་ཡ། མི་ཚེ་གཅིག་ལ་དེ་རིང་དེ་འདའི་མང་བོ་ཞིག་

ཡདོ་ནའང་། དེ་ནི་སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ་ང་ཚོ་དང་གེས་འགོ་ལ་

ཕིར་ལྡོག་གི་གོམ་ཁ་ནམ་ཡང་ཡོད་མི་སྲིད་པས། ང་ཚོས་

དུས་དེ་རིང་ནས་བཟུང་ཡིད་སེམས་ཀི་མཚོ་མོར་ཡིད་

ཆེས་དང་སོབས་སེམས་ཀི་རྦ་རླབས་སོྐམ་བཞིན་མདུན་

སྐདོ་ཀི་གོམ་ཁ་བསྒྱུར་རྒྱུ་གཏན་ནས་བརེད་མི་རུང་།

མི་སུ་དང་སུ་ཞིག་ལ་མཚོན་ནའང་། དེ་རིང་ནི་

ཕུགས་བསམ་འགྲུབ་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་རིང་ནི་རང་

ཉིད་འཇིག་རེན་འདིར་རྐང་ཚུགས་མིན་གི་རྐེན་ཡང་ཡིན།

གོགས་པོ་ལགས། ང་ཚོས་རེ་བ་ཡོད་ཚད་དེ་རིང་ལ་

བཅོལ་དགོས་ཤིང་། དེ་རིང་ནི་འབྱུང་འགྱུར་གི་ཡོད་ཚད་

མངོན་འགྱུར་བྱེད་པའི་རེན་གཞི་དེ་ཡིན་ཕིར། ང་ཚོ་ཚང་

མས་མཉམ་དུ་གསེར་ལས་ལྷག་པའི་དེ་རིང་ལ་གཅེས་སྤས་

དམ་འཛིན་བྱ།

ཆུང་དུས་ཀི་བྱ་བ་མང་བོ་ཞིག་ལ་ཕིར་དན་བྱས་

ཚེ། སྤོད་སངས་གང་མང་ཞིག་ནི་ཤིན་ཏུ་དགོད་བྲོ་བ་

ཞིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་དུས་ང་ད་དུང་ནར་སོན་

མེད་པས་དོན་དག་མང་བོ་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་མ་

ཤེས་པར་ནོར་འཁྲུལ་གང་མང་བཟོས་མོང་། ད་ལྟ་

ཕིར་དན་གི་ཀོང་ནས་ནམ་རྒྱུན་དོན་དག་རེ་འགའ་

ཞིག་དབང་མེད་དུ་ཡིད་ལ་འཆར་ཞིང་། དེ་དག་ལས་

རོ་ལ་བརྐོས་པའི་རི་མོ་ཇི་བཞིན་སེམས་སུ་གསུབ་

ཐབས་བྲལ་བ་ནི་ཉིན་ཞིག་གི་ཉིན་གུང་སྐབས་སུ་

བྱུང་བའི་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རེད།

ཉིན་དེར། ཁིམ་མི་ཚང་མ་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་

ནས་གུང་ཟས་ལ་རོལ་བཞིན་ཕན་ཚུན་ལ་ཀུ་རེ་རྩེ་

བཞིན་ཡོད། ངས་ཀང་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་དགའ་

དགའ་སྤོ་སྤོའི་ངང་གུང་ཟས་ཟོས་རེས། ཨ་ཁུ་ཚང་དུ་

སོང་ནས་རང་གཅིག་པུས་བརན་འཕྲིན་ལ་ཅུང་ཙམ་

བལྟས་པ་དང་། ཡུད་ཙམ་དུ་བརན་འཕྲིན་ལ་ལྟ་

འདུན་བྲལ་ཏེ་ཨ་ཁུ་ཚང་གི་ཆ་སྒམ་དུ་དཀར་ཡོལ་

མང་བོ་བརྩེགས་

ཡོད ་པ ་མཐོང ་

ནས། རང་དགར་

དཀར་ཡོལ་བརྩེགས་མ་ཞིག་མར་བླངས་ནས་ནང་དུ་

དངོས་པོ་རིགས་སྣ་ཚོགས་བསྒིགས་ནས་བརྩེས་པ་

ཡིན། སབས་མ་ལེགས་པར་དཀར་ཡོལ་མང་བོ་ཞིག་

བཅག་པར་མ་ཟད་ངའི་ལག་པར་ཡང་རྨས་སྐོན་ཅུང་

ཙམ་བཟོས་སོང་། སྐབས་དེར་ཕི་རོལ་ནས་ཨ་ཁུའི་

སྐད་སྒ་གག་འོང་ཞིང་ཁོ་ཁིམ་དུ་སེབས་ལ་ཉེ་བས། ང་

རང་སྐྲག་ཐག་ཆོད་ནས་བྲེལ་འཚུབ་དང་བཅས་

དཀར་ཡོལ་ཆག་རོ་རྣམས་ཁུག་མ་ཞིག་གི་ནང་དུ་

བཅུག་སེ་སྒེའུ་ཁུང་ལས་ཕིར་གཡུགས་པ་དང་། ཨ་ཁུ་

ཁིམ་དུ་འབོྱར་བ་ན་སབས་བདེའི་ཁམས་འདི་ཞིག་

བྱས་རེས་ཡུལ་ལ་ལོག་པ་ཡིན། 

ཕི་དོར་ངའི་སེམས་མི་བདེ་བས་ཨ་ཁུ་ཚང་དུ་

སོང་བ་ན། ཨ་ཁུས་བྱིས་པ་ཚང་མ་དང་མོར་གལ་

སྒིག་ཏུ་བཅུག་རེས་གཅིག་རེ་གཅིག་རེ་བྱས་ཏེ་འདི་

གཅོད་བྱེད་བཞིན་འདུག ང་སྐྲག་ནས་ཁ་རོག་གེར་

ཕིར་རང་ཁིམ་དུ་ལོག་སེ་བརན་འཕྲིན་ལ་བལྟས་

ནས་སེམས་བག་ཏུ་ཕབ་ཅི་ཐུབ་བྱེད་སྐབས། ཨ་ཁུ་

ངེད་ཚང་ལ་འོངས་ནས་ང་ལ“དཀར་ཡོལ་ཁོད་ཀིས་

བཅག་པ་ཨེ་ཡིན”ཞེས་དིས་བྱུང་བས། ངས“ང་མིན། 

ང་མིན”ཞེས་བཤད།

དགོང་མོར། ཨ་ཁུས་ཡང་ཕུ་བོ་དང་བྱིས་པ་

འགར་ཡང་འདི་བསྐར་འདི་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས། ང་

ལ་ནོངས་འགོད་སྐེས་ཤིང་སེམས་ནས་མ་བཟོད་པར་

ཨ་ཁུ་ལ“དཀར་ཡོལ་དེ་དག་ངས་སེམས་ཆུང་མ་བྱས་

པར་བཅག་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོས་བཅག་པ་མིན”ཞེས་

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རྫོང་རོང་བོ་བཅའ་སྡོད་

སོབ་གྲྭ་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་

འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ། 

•བྱང་ཆུབ་སྒྱོལ་མ•

བཤད་པ་ན། ཨ་ཁུས་ང་ལ“མི་ཞིག་ཡིན་ན་ནོར་འཁྲུལ་བཟོས་ཚེ་དུས་ཐོག་ཏུ་བཅོས་བསྒྱུར་དང་ཡོ་བསྲང་བྱ་

དགོས”ཞེས་བྱམས་བརྩེའི་ངང་སོབ་གསོ་བཏང་བ་ལས་སྐད་ལོག་ཅིག་ཀང་བརྒྱབ་མ་བྱུང་། 

ད་ལྟ་ང་རང་སོབ་ཆུང་ལོ་རིམ་ལྔ་པར་སེབས་ནས་ཆུང་དུས་ཀི་བྱ་བར་ཕིར་དན་ཞིག་བྱས་ཚེ། སྔོན་ཆད་

བཟོས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་དང་ཨ་ཁུའི་ཤ་ཚ་བའི་བསབ་བྱ་དེ་དག་ཡིད་ལ་འཁོར་འོངས་ལ། ནོར་འཁྲུལ་བཟོས་ཚེ་

དུས་ཐོག་ཏུ་ཡོ་བསྲང་བྱ་དགོས་པའི་ངོས་ཟིན་ཟབ་མོ་ཞིག་ཀང་དུས་དེ་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་འབྱོར་སོང་། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་རྫོང་དཔལ་ཁ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སོབ་གྲྭའི་ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ།   

•ལྕགས་མཚོ་རྒྱལ•

དེ་རིང་ང་ཨ་ཕི་ཚང་དུ་སོང་བ་ཡིན། ངའི་ཨ་ཕི་ནི་ད་ལོ་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་ཡིན། མོའི་གདོང་

མདོག་ནག་ཀང་མཁུར་མགོར་དམར་མདངས་ཤིག་རྒྱས་ཡོད། མགོ་བོའི་སྐྲ་ལོའང་ལོ་ཚོད་དང་

བསྟུན་ནས་རིམ་བཞིན་དཀར་པོར་གྱུར་འདུག མོའི་ཁ་ནང་དུ་མུ་ཏིག་སར་ལ་བརྒྱུས་པ་བཞིན་གི་

གལ་འགིག་པའི་སོ་རྫུན་མ་སྤད་ཡོད། མོས་རྒྱུན་དུ་ཟ་མ་ཟོས་ཚར་རེས་སོ་རྫུན་མ་དེ་ཕིར་བླངས་ཏེ་ཆུ་

ནང་ལ་སྦངས་པ་དང་། སྐབས་དེར་མོའི་ཁ་འགུལ་འགུལ་ཙམ་བྱས་ཚེ་ལོ་ན་བརྒྱད་ཅུ་ནས་དགུ་

བཅུར་སོན་པའི་རྒད་མོ་ཞིག་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས། 

ཨ་ཕི་ནི་ལས་ལ་བརོྩན་ཞིང་སྡུག་ རུས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། ཉི་མ་རེ་

རེར་རྒྱ་སྲང་དུ་སོང་ནས་སོྔ་ ཚོད་བཙོང་བཞིན་ཡོད་ལ། 

ཚོད་མ་བཙོངས་ཚར་རེས་ ཕིར་ཁིམ་དུ་ལོག་ནས་

ཁོམ་པ་ཅུང་ཙམ་རེ་བྱུང་ ཚེ། སྔོ་ཚོད་ར་བའི་

ནང་ལ་ཡུར་མ་ཡུར་བ་ དང་། ཆུ་གཏོང་བ། 

སན་རྒྱག་པ་སོགས་ བྱེད་པས། སྔོ་ཚོད་

ར་བ་ནི་ལང་ཞིང་ཡིད་ དུ་འོང་བ་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་ཡོད། མོའི་སྔོ་ཚོད་ ར་བའི་ནང་དུ་ཚོད་

མའི་རིགས་ཧ་ཅང་མང་ བོ་ཞིག་སྐེས་ཡོད་དེ ། 

ཤར་ཕོགས་སུ་བཏབ་ཡོད་ པ་ནི་སྲན་མ་ཡིན། སྲན་

མའི་ཚིགས་རྐང་རིང་ཞིང་སོྦམ་ པས་གཞོན་ནུ་མ་ཞིག་གི་སྐྲ་ལོ་

དང་ཀུན་ནས་མཚུངས། ནུབ་ཕོགས་སུ་བཏབ་ཡོད་པ་ནི་ཉི་དགའ་མེ་ཏོག་ཡིན། སོན་ཁ་སེབས་ཚེ། 

གསེར་མདོག་ལྡན་པའི་ཉི་དགའ་མེ་ཏོག་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་། དུས་ནམ་ཡང་ང་ཚོར་འཛུམ་

གིས་བསུ་བཞིན་པ་དང་འད། སྔོ་ཚོད་ར་བའི་དཀིལ་དུ་བཏབ་ཡོད་པ་ནི་ཙོང་དང་ཀེའུ། ལ་ཕུག རོ་

ཀུབ་སོགས་ཡིན། 

ང་ལ་ཁོམ་སྐབས་རེ་བྱུང་ཚེ། ཨ་ཕི་ཚང་དུ་སངོ་ནས་མའོི་སོྔ་ཚོད་ར་བར་བལྟ་རྒྱུར་དགའ་ཞིང་། 

སེམས་སུ་ངེད་ཚང་ལའང་ཨ་ཕིའི་སྔོ་ཚོད་ར་བ་འདི་འད་ཞིག་ཡོད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་བཞིན་ཡོད།

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐོང་རྫོང་བཀྲ་ཤིས་ཕྱུག་ལུང་

གོང་རལ་ཕུང་དམར་རིས་སོབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་བཞི་པ། 

•ཡཱན•ཚེ་བརྟན་སྒྱོལ་མ•



བར་མཚམས་རྩོམ་སྒིག་པ།

མཁའ་འབུམ་ཡག

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒིག་པ།
ཕྱུག་འཚོ་སྐིད།

མཚ་ོསྔྱོན་གི་མཛསེ་རྱོང་

བཅུ་གཅགི

 8.ཝུའུ་ལམ་རོྫང་། 
ཝུའུ་ལམ་རོྫང་ནི ་མཚོ་སོྔན་

ཞིང་ཆེན་གི་དབུས་ཁུལ་དང་། མཚོ་

ནུབ་སོག་རིགས་བོད་རིགས་རང་

སྐོང་ཁུལ་དང་ཚྭ་འདམ་གཞོང་གི་

ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡདོ། ཤར་སྣེ་མཚོ་ལྷ་ོ

བོད་རིགས་རང་སོྐང་ཁུལ་གུང་ཧོ་

རོྫང་དང་འབྲེལ་ཞིང་། ལྷ་ོམཐའ་ཏུའུ་

ལན་རོྫང་དང་། ནུབ་སྣེ་གཏེར་ལེན་

ཁ་དང་འབྲེལ་འདུག་ལ། བྱང་སྣེ་

ཐེམ་ཆེན་རོྫང་དང་འདབས་འབྲེལ་

དུ་འདུག རོྫང་ཁོངས་སུ་གཏེར་ལམ་

དགོན་པ་དང་འདེ་སྲིན་མཁར། ཚྭ་

ཁ་ཚྭ་མཚོ། ཧ་ལི་ཧ་ཐུའུ་རྒྱལ་ཁབ་

རིམ ་པའི ་ནགས་ཚལ་སྤི ་གིང ་ ། 

གསེར་མཚོ། ཤེའུ་རིག་ལུང་བའི་

ཧོས་རིགས་དགོན་པ་སོགས་ཡུལ་

སོྐར་དུ་འགོ ་སའི ་གནས་ཤིན་ཏུ་

མང་ངོ་། །

 9.གུང་ཧ་ོརོྫང་།
གུང་ཧོ་རོྫང་ནི་ཡུལ་གི་བཀོད་

པ་རྔམ་བརིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། 

སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་རིག་གནས་

ཀི་ལ་ོརྒྱུས་རྒྱུན་རིང་བ་ལས། རྒྱན་

གོས་དང་གཙགས་དྲུབ་བཟོ་རྩལ་

མཚར་ཞིང ་དམངས་སྲོལ་རིག ་

གནས་ཀི་རོྫང་མཐུག་ལ། རི་བོ་ཉི་ཟླ་

དང་། མཚོ་སོྔན་པོ། ཚ་རྔ་འགག་ཆུ་

གགོ་ས་ཚིགས། ལྡགོ་འབབ་ཆུ་བོ་

སོགས་ཡུལ་སོྐར་བྱེད་སའི་གནས་

ཁད་མཚར་ཅན་ཤིན་ཏུ་མང་བོ་ཡདོ།

 10.ཆི་ལེན་རོྫང་།
ཆི་ལེན་རོྫང་ནི་མཚོ་སོྔན་ཞིང་

ཆེན་གི་གལ་ཆེ་བའི་མཐོ་སྒང་སྐེ་

ཁམས་ཡུལ་སོྐར་བྱེད་གནས་གཙོ་བོ་

ཡིན་ཞིང་། ཆི་ལེན་རོྫང་གི་བྱང་སྣེ་

རྨ་ནུབ་དོག་ལམ་དང་མཐུད་པ་དང་། 

ལྷོ ་སྣེ ་མཚོ ་སོྐར་མཚམས་བརྒལ་

བགོད་ལམ་ལ་འབྲེལ་བའི་ས་བབ་ཀི་

ཆ་རྐེན་ལྡན་ཞིང་། མཚོ་སོྔན་ཞིང་

ཆེན་གི་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་འགིམ་

འགྲུལ་ལྟེ་གནས་དང་ཕི་ཕགོས་ལ་སོྒ་

འབྱེད་པའི་རོྫང་གཙོ་བོ་ཡིན། ཆི་

ལེན་ནི“མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་མཚོ་

སོྔན”གི་བསྡུས་རིས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། 

“ལྷའི་ཞིང་ཁམས་ཀི་ཆི་ལེན”དང་། 

“ཤར་ཕོགས་སུའེ་ཙེར”སོགས་ཀི་

མཚན་སྙན་མངའ་བར་མ་ཟད། 

ཀྲུང་གོའི་ཆེས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་

པའི་རྩྭ་ཐང་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་

ཆི་ལེན་རྩྭ་ཐང་དང་། ཀྲུང་གོའི་ཚ་

གཡོལ་རི་བོ་གགས་ཅན་བརྒྱ་ཕྲག་

གི་ནང་གསེས་ནརོ་སྙིང་རི་བོ། རྒྱལ་

ཁབ4Aརིམ་པའི་མཛེས་ལོངས་ས་

ཁུལ“ཆི་ལེན་ཡུལ་ལོངས”སོགས་

མང་དུ་མཆིས་པ་རེད། 

11. ཁི་ཀ་རོྫང་།
ཁི་ཀ་རོྫང་ནི་མཚོ་སོྔན་ཞིང་

ཆེན་གི་ཤར་ཕོགས་སུ་ཡོད་ཅིང་། 

ཟི ་ ལི ང ་ ད ང ་ བ ར ་ ཐ ག ་ སྤི ་

ལེ114ལས་མེད། ས་བབ་དམའ་

ཞིང་ད་ོགང་སྙམོས། རྨ་ཀླུང་རིང་མོ་

དེ་ཁི་ཀ་རོྫང་ཁོངས་བརྒྱུད་སྐབས་ཧ་

ཅང་དྭངས་ཤིང་གསལ་སབས་

ཕོགས་ཀི་མགོན་པོ་མང་བོ་ཞིག་གི་

ཡིད ་ཀི ་དབང་བོ ་ཅིག་ཅར་དུ་

འདེན་བཞིན་ཡདོ། ཁི་ཀ་རོྫང་ནི་རྨ་

ཆུའི་ཁུགས་ས་ོརུ་ཆགས་ཤིང་། སདོ་

དུ་ཚ་རྔ་འགག་དང་། སད་དུ་སུམ་

པ་འགག་ཡདོ་ལ། མཐའ་བཞི་རི་

བོའི་ཚོགས་ཀིས་མུ་ཁྱུད་དུ་བསོྐར་

འདུག་པས་ཐང་གཤོང་ཡངས་ཤིང་། 

ས་གཤིན་པས“མཐོ་སྒང་གི་འབྲི་

ཆུའི་ལྷོ་རྒྱུད་ཆུང་བའི”མཚན་སྙན་

མངའ་བ་རེད། ཇོ་ཇོ་ལྷ་ཁང་དང་མི་

ཉག་མཆདོ་རེན་ཆེན་པོ། མ་ཎི་

འཁོར་ཆེན། ལྷ་དཀར་པོ་སགོས་

གནས་འགངས་ཆེན་མང་བོས་

ཕོགས་བཞིའི་དད་ལྡན་བུང་བ་མེ་

ཏོག་གི་ཚལ་བཞིན་བཀུག་དང་

འགུགས་བཞིན་ཡདོ།

མཚོ་སོྔན་ཟི་ལིང་། •ཨ་འབུམ•


