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

                                          ——རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དྲུག་གཅྱིག་བྱིས་པའྱི་དུས་ཆེན་ལ།

མེ་ཏོག་ལས་ཕྲ་བའི་ལོ་ནས་ལྗང་མྱུག་གི་ནེམ་ཤ་ཁུར་པའི།

ཆུ་ཕྲན་ལས་དྭངས་པའི་སེམས་ཀིས་ཞོགས་པའི་དབྱངས་རྟ་གེར་བའི།

གོམ་འགོས་ཐུང་ཐུང་བཤུལ་ཐག་རིང་མོར་གཏད་ན།

སིང་ཉེ་བའི་རྐང་བ་གཉིས་པོའི་བགོད་ལམ་དེ།

ཐུང་ཐུང་ཞིག་ཁོན་ནས་མ་རེད།

རིགས་ཀི་མྱུ་གུ་སེམས་ཀི་མར་ལོ་ལགས།

གངས་རིའི་ཟེ་བས་བཏེགས་པའི་ཉི་མའི་གཟི་བྱིན།

རི་སུལ་གི་བྲང་ལ་ཉར་བའི་ཟླ་བའི་བསིལ་ཟེར།

མྱི་སུ་ཞྱིག་ཀྱང་མེ་ལོང་དུ་ངོས་འཛིན་མྱི་རུང་། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་དབྱིབས་འགྱུར་མེ་

ལོང་ཡྱིན་པས་སོ།།

ཨའེ་དབྱིན་སི་ཐན་ཆུང་དུས་སུ་རྣམ་གཡེང་བྱ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་ཡོད་ལ། ཁོ་ནམ་རྒྱུན་བྱིས་

པ་སོར་ཞིག་དང་འགོགས་ནས་རེད་མོ་རེ་བཞིན་ཡོད།

ཁོའི་མ་ཡུམ་དེའི་དོན་དུ་སེམས་པ་བདེ་ཀིན་མེད་ལ། ཁ་ཏ་དང་སོབ་གསོ་ཐམས་ཅད་ཨའེ་དབྱིན་

སི་ཐན་ལ་མཚོན་ན་རྣ་རྒྱབ་ཀི་རླུང་བུ་དང་མཚུངས། ཁོས་དུས་རྒྱུན་མ་ཡུམ་ལ“བྱིས་པ་གཞན་ཚོ་རེ་

བཞིན་ཡོད་དུས། ངས་ཅིའི་ཕིར་སོབ་སྦོང་བྱ་དགོས་པ་ཡིན། ཡང་གཅིག་བཤད་ན་ང་ཁོ་ཚོ་ལས་

དམན་མི་སིད”ཅེས་ལན་བཏབ།

ཨའེ་དབྱིན་སི་ཐན་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལ་སོན་པའི་ཉིན་ཞིག་གི་སྔ་དོར། 

ཨ་ཕས་གཙང་འགམ་དུ་ཉ་འཛིན་པར་འགོ་བཞིན་པའི་ཁོ་རང་

བཀག་ནས་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་བཤད་པ་དང་། ཏག་ཏག་གཏམ་

རྒྱུད་དེས་ཨའེ་དབྱིན་སི་ཐན་གི་མི་ཚེ་ལ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་སོང་།

ཨའེ་དབྱིན་སི་ཐན་གི་ཨ་ཕས“ཁ་སང་། ཁིམ་མཚེས་ཚང་

གི་ཨ་ཁུ་ཅེ་ཁོ་དང་ངེད་གཉིས་ཀིས་ལོ་ཕོགས་ཀི་བཟོ་གྲྭ་དེའི་དུད་

ཁུང་ཆེན་མོར་གཙང་སྦྲ་བྱས་ཚར་ནས་སོར་བུད་མ་ཐག ཡ་མཚན་པའི་

དོན་དག་ཅིག་བྱུང་སོང་། ཨ་ཁུ་ཅེ་ཁོའི་རྒྱབ་གཞུང་དང་ཁ་ངོ་དུད་དེག་གིས་ནག་པོར་

བསྒྱུར་འདུག་ནའང་། ངའི་ལུས་སེང་དུ་དུད་དེག་ཨེན་ཙམ་ཡང་མི་འདུག་པ་རེད”ཅེས་བཤད།

ཨའེ་དབྱིན་སི་ཐན་གི་ཨ་ཕའི་གདོང་ལ་འཛུམ་ཞིག་ལང་བཞིན་མུ་མཐུད་དུ“ངས་ཨ་ཁུ་ཅེ་ཁོའི་

ཚུགས་ཀ་མཐོང་རེས། སེམས་སུ་རང་ཉིད་ཀང་ཁོ་དང་འད་བར་

བཙོག་འདེ་ཞིག་ཡིན་རྒྱུ་རེད་སམ་སེ། ཉེ་འགམ་གི་ཆུ་ཕྲན་འགམ་དུ་

སོང་ནས་ཁ་ངོ་ཡོངས་རོགས་གཙང་མ་ཞིག་བཀྲུས་ནའང་། ཨ་ཁུ་ཅེ་

སྣམ་བུ་དཀར་ཁྲའི་དཔེ་ཁུག་ཏུ་བླུགས་ན།

ཉམ་ཆུང་བའི་ཕྲག་པ་གཉིས་པོའི་ཐེག་ཚད་དེ།

ཡང་མོ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད།

ཆུང་ལ་ཆུང་ཆུང་གི

ལི་མོ་འགེལ་སའི་རིང་བོ་དཀི་ས་ལགས།

བྱིའུ་ཚང་གཏོར་ནས་རེད་འཇོར་གཡེང་མ་ཐུབ་པའི།

མེ་ཏོག་བཏུས་ནས་སྐྲ་གསེབ་ཏུ་འཛུགས་ལོང་མ་བྱུང་བའི།

སེམས་ཀི་དུབ་པ་དང་ལུས་ཀི་ངལ་བ་དག

དྲུག་པའི་ཚེས་གཅིག་གི་ཞོགས་པའི་ཉི་མར་བཅོལ་ཆོག

ཡང་ན་ཨ་ཕའི་ཨམ་ཕྲག་དང་ཨ་མའི་ལོ་ཕད་དུ་སྦས་ཆོག
  

གནམ་སྔོན་པོ་ལགས།  ས་ཆེན་པོ་ལགས།

དེ་རིང་རླུང་མི་ལྡང་རོགས།

ཆར་མི་འབབ་རོགས།

ངའི་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་འདི་ཚོ།

ངའི་འཛུམ་གི་གང་བུ་འདི་ཚོ།

གནམ་ལ་ལྡིང་སེ་བགད་ཆོག་པར་ཞུ།

ས་ལ་འགེལ་ན་ངུ་ཡང་ཆོག་པར་ཞུ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབྲིང་།

•རྒུ་རུ་བ་ར•ོ

ཁོས་ང་དུད་ཁུང་ལས་འཛུལ་འོང་དུས་གཙང་མ་ཞིག་ཡིན་པ་མཐོང་བས། རང་ཉིད་ཀང་ང་དང་འད་

བར་གཙང་མ་ཞིག་ཡིན་རྒྱུ་རེད་སམ་ནས་ལག་པ་བཀྲུ་ཙམ་བྱས་རེས་རིག་ཉམས་ངང་རྒྱ་སང་དུ་བུད་

སོང་། མཇུག་མཐར་རྒྱ་སང་གི་མི་ཚང་མས་ཁོར་བལས་ནས་བགད་བྱུང་བ་ལས། ད་དུང་ཨ་ཁུ་ཅེ་ཁོ་

ནི་སྨོན་པ་ཞིག་རེད་སམ་བྱུང”ཞེས་བཤད།

ཨའེ་དབྱིན་སི་ཐན་གིས་སད་ཆ་དེར་མཉན་རེས། བསན་མ་ཚུགས་

པར་ཨ་ཕ་དང་མཉམ་དུ་བགད་བྱུང་།

ཨ་ཕ་བགད་ཚར་རེས། གཟབ་ནན་སོས་ཁོ་ལ“དོན་ངོ་མར། 

མི་གཞན་པ་སུ་ཞིག་ཀང་རང་གི་མེ་ལོང་དུ་ངོས་འཛིན་མི་རུང་

ཞིང་། རང་ཉིད་ནི་ད་གཟོད་རང་གི་མེ་ལོང་དངོས་ཡིན་པ་རེད། 

མི་གཞན་པ་མེ་ལོང་དུ་ངོས་བཟུང་ཚེ། གེན་པ་ཁ་ནག་ཅིག་གིས་

ཀང་རང་ཉིད་མི ་འཇོན་ཐང་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྣང་བར་འཇུག་ཀང་

སིད”ཅེས་བཤད།

ཨའེ་དབྱིན་སི་ཐན་གིས་སད་ཆ་དེར་མཉན་རེས། ངོ་མདོག་རིམ་བཞིན་ནག་རོག་གེར་གྱུར་སོང་

ལ། དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར། ཁོ་རང་བྱིས་པ་པྲ་ཆལ་དེ་དག་དང་རྒྱང་བཀེད་བྱུང་།

                                 མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།    • མཚོ་རེའུས་བསྒྱུར •

དྲུག་གཅགི་བསི་པའ་ིདུས་ཆནེ་ལ་དགའ་ས ྟོན་རནེ་འབལེ་ཞུ་།



ཁ་སང་ཕི་ད།ོ ངས་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་མཐོང་

བྱུང་། ཉིན་མང་བོའི་རིང་ལ། སོྔ་ཚོད་འཚོང་བའི་བུད་མེད་དེས་རི་ལ་ོཞི་

མཐོང་ཐེངས་རེར། ཧ་ཅང་དུང་བ་ཟབ་པའི་མིག་མདངས་ཀིས་ཁོ་ལ་ལ་བར་

བྱེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་རི་ལ་ོཞིས་སྣག་བུམ་དེ་དང་ཉེས་ཅན་ཨང78པའི་ལ་ོ

རྒྱུས་ཤེས་པ་ནས་བཟུང་། ཁོ་མོའི་བུ་ཁི་ལའ་ོཞི་སེ་དཔུང་བ་ཡ་གཅིག་ནད་

པར་གྱུར་པའི་བྱིས་པ་སྐྲ་དམར་དེ་ལ་འདང་རིས་ཇེ་ཆེར་གྱུར་པས་རེད། རི་

ལ་ོཞིས་ནམ་ཡང་ཁི་ལའ་ོཞི་ལ་ལས་བྱ་འབྲི་རོགས་བྱེད་པ་དང་། ཁི་ལའ་ོ

ཞིས་ལས་བྱ་འབྲི་མི་ཤེས་པའི་སབས་སུ་སུན་སྣང་མེད་པར་ཁོ་ལ་ཟུར་ཁྲིད་

བྱེད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་ཤོག་བུ་དང་ལགས་སྨྱུག ཞན་སྨྱུག་ལ་སགོས་པའི་

དངོས་པོ་ཁོ་ལ་སེར་བར་བྱེད་པས། སྤུན་ངོ་མ་ཞིག་དང་འད་བར་ཁོའི་ཡབ་

ཆེན་གིས་ཁོ་ལ་བསྐྱལ་ཡངོ་བའི་ལས་དམན་པ་ཡངོས་རགོས་བསྐྱར་གསབ་

བྱེད་པ་དང་མཚུངས། ཡིན་ནའང་། ཁི་ལའ་ོཞིས་དནོ་དག་དེའི་ར་བ་གཏན་

ནས་ཤེས་ཀིན་མེད། སོྔ་ཚོད་འཚོང་བའི་བུད་མེད་དེས་རི་ལ་ོཞི་ལ་ད་ོསྣང་

བྱས་ཏེ་ཉིན་མང་བོ་ཞིག་འགོར་ཞིང་། དུས་རྒྱུན་དུ་ཁོ་ལ་ལ་བར་བྱེད། ཁོ་མ་ོ

ནི་བུད་མེད་གཞུང་བཟང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ལས་ཀ་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབས་པའང་

བུ་ཆུང་ཁོ་ནའི་ཆེད་ཡིན་མོད། རི་ལ་ོཞི་ནི་སྐུ་དག་ཕྱུག་པོའི་བུ་ཡིན་པར་མ་

ཟད། འཛནི་གྲྭའི་སོྐྱར་དཔོན་ཡང་ཡིན་པ་དང་། ད་དུང་ཁོ་མའོི་བུ་ལ་དེ་ལར་

བརི་འཇོག་དང་ཕོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་རོགས་རམ་བྱེད་ཀིན་འདུག་

པས། ཁོ་མའོི་མིག་ལམ་དུ་རི་ལ་ོཞི་ནི་ཧ་ལམ་རྒྱལ་པོའམ་འཕགས་པ་ཞིག་

དང་འད་འདུག ཁོ་མོས་ནམ་ཡིན་ཡང་རི་ལ་ོཞི་ལ་ལ་ཞིང་ཕལ་ཆེར་སད་ཆ་

ཞིག་བཤད་འདདོ་པ་དང་འད་ཡང་། ཡང་བཤད་པར་འཚེར་སྣང་བྱེད་ཀིན་

འདུག  ཁ་སང་སྔ་སེ། ཁོ་མོས་གཞི་ནས་སིང་སབོས་བསྐྱེད་དེ་རི་ལ་ོཞི་སབོ་

གྲྭའ་ིས་ོཁར་འག་ོདུས་བོས་ནས་འདུག་ཏུ་བཅུག་ཅངི་། ཁོ་ལ་བལས་ནས"དངོས་

གནས་དགོངས་དག་ཞུ། ཁདོ་ཀསི་ངའ་ིབུ་ལ་ད་ེལར་གཅསེ་ཤངི་། ཁོ་ལ་དེ་ལར་

འདང་ཆེ་བས། དབུལ་ཕངོས་ཀི་མ་ཡུམ་ངའི་ལེགས་སྐྱེས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་

དང་དུ་བླངས་ན་ཨེ་ཆགོ"ཟེར་བཞིན་ཁོ་མོའི་ཚོད་སེ་ལས་སམ་ཆུང་དཀར་

པོ་ཞིག་བླངས་བྱུང་། རི་ལ་ོཞིའི་ངོ་གདངོ་དམར་པོར་གྱུར་ཅིང་ཚགི་ཐག་

ཆདོ་པའི་ངང་དང་ལེན་མ་བྱས། ཁོས"ཁེད་ཀི་བུ་ལ་ཉར་རོགས། ང་ལ་ཅི་

ཡང་མི་དགོས"ཟེར། བུད་མེད་དེ་ཧ་ཅང་དགོས་མི་བདེ་བར་གྱུར་ཏེ་སད་ཆ་

ཆད་མ་མཐུད་ཀིས"ཁདོ་རང་མི་དགའ་བ་ཡངོ་མི་སིད་ཨང་། 

འདི་ནི་མངར་ཟས་ཙམ་ལས་ཅི་ཡང་མིན"ཟེར། རི་

ལོ་ཞིས་སྔར་བཞིན་མགོ་བོ་འཕྲེད་དུ་གཡུག་

བཞིན་དུ"མིན"ཟེར། དེ་ནས་ཁོ་མ་ོཧ་ཅང་ཁ་

སྐྱེངས་པའི་ངང་ཚོད་སེ་ལས་ལ་ཕུག་རྐང་

གཅིག་བླངས་ཏེ། "མ་མཐའ་ཡང་ཁདོ་ཀིས་

འདི་དང་ལེན་བྱེད་རོགས། ཧ་ཅང་གསར་

སྐྱེས་ཡིན། ཁེར་ནས་ཁདོ་ཀི་མ་ཡུམ་ལ་འབུལ་

རོགས"ཟེར། རི་ལ་ོཞི་འཛུམ་བཞིན་དུ"མིན། བཀའ་

དིན་ཆེ། ང་ལ་ཅི་ཡང་མི་དགོས། ངས་ཅི་ནུས་ཀིས་ཁི་ལའ་ོཞི་ལ་

རོགས་བྱ་འདདོ་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ང་ལ་ཅི་ཡང་མི་དགོས། བཀའ་དིན་

ཆེ"ཟེར། བུད་མེད་དེས་སེམས་ཁྲལ་དང་བཅས"དེས་ན་ཁདོ་ཁོང་ཁྲ་ོལངས་

མེད་ཨང"ཞེས་དིས་བྱུང་། རི་ལ་ོཞིས"ག་ལ་སིད། གཏན་ནས་མེད"ཟེར་ཞརོ་

དུ་འཛུམ་ཞིག་བསན་ནས་སབོ་གྲྭའི་ནང་དུ་འཛུལ་སངོ་། བུད་མེད་དེ་ཧ་

སྲོག་ཆགས་ཞིབ་འབི་བྱེད་ཚུལ་།
སབོ་ཆུང་སབོ་མ་མང་བོ་ཞགི་སགོ་ཆགས་ཀ་ིརགིས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་ཞངི་། རྒྱུན་པར་དའེ་ིརགིས་ཀ་ིརདེ་ཆས་ཉསོ་

ཏ་ེརང་ཉདི་སགོ་ཆགས་ལ་དགའ་བ་མཚནོ་གནི་ཡདོ། འ་ོན་གགོས་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚསོ་ཇ་ིལར་བྱས་ན་ད་གཟོད་རང་ཉདི་

དགའ་བའ་ིསགོ་ཆགས་ད་ེཞབི་འབྲ་ིཡག་པོ་ཞགི་བྱ་ཐུབ་ཅ་ེན། གཤམ་ག་ིའབྲ་ིཐབས་འགའ་གཙརོ་གཟུང་དགོས།

༡.ཕྱིའྱི་དབྱིབས་འབྱི་བ།

ཐོག་མར་བྲི་བྱའི་སགོ་ཆགས་ཆུང་ཆུང་གི་ཕིའི་གཟུགས་དབྱིབས་ལ་ལ་ཞིབ་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། སགོ་ཆགས་ཀི་

རྣམ་པ་དེ་ཇི་བཞིན་དུ་བྲི་དགོས། ལ་ཞིབ་བྱེད་པའི་སབས་སུ་ང་ཚོས་སགོ་ཆགས་ཀི་ཕི་ལུས་ཇི་ལ་ཡིན་པ་དེ་ལར་དུ་

བྲི་དགོས་ཤིང་། དེའི་འཕོྲར་བྲི་བྱའི་སགོ་ཆགས་དེའི་ཁད་ཆསོ་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་སེ་བྲི་དགོས། དེ་ཡང་ཐོག་མར་

གོ་རིམ་བཞིན་དུ་འབྲི་བ་སེ། སྤི་ནས་བྱེ་བྲག་དང་། རིམ་བཞིན་དུ་སྤི་སམོ་གི་ཚུལ་དུ་བྲི་དགོས། དེར་མ་ཟད། མཇུག་

མཐར་གསནོ་ཉམས་ལྡན་པའི་རམོ་ཡིག་ཅིག་ཡངོ་ཆེད། དཔེར་འཇོག་པའི་རྣམ་པའང་སྤད་ཆགོ དཔེར་ན……དང་

མཚུངས……དང་ཡང……ནས་ཡང……འད་ཞེས་པའི་ཐ་སད་སྤད་དེ་འབྲི་བ་ལ་བུ།

༢.གམོས་གཤྱིས་འབྱི་བ།

སགོ་ཆགས་འབྲི་དུས། ང་ཚོས་བླ་ོཞིབ་མསོ་སགོ་ཆགས་ཀི་འགུལ་ལྡན་དང་འགུལ་མེད་ཀི་རྣམ་པ། འཚོ་བའི་

གོམས་གཤིས་བཅས་ལ་ལ་ཞིབ་བཟང་བོ་བྱ་དགོས། དཔེར་ན།  ཁོ་ཚོའི་རྒྱུན་ལྡན་གི་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་དང་། 

ཕན་ཚུན་བར་དུ་འགན་རདོ་བྱེད་པའི་སབས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་སགོས་ལ་བུ། གཞན་ད་དུང་སགོ་ཆགས་ལའང་དགའ་

སོྐྱ་ཆགས་སང་གི་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་ཡདོ་པས། གགོས་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོས་སགོ་ཆགས་ཀི་སད་ཀི་གདངས་དང་། 

འགུལ་སོྐྱད་ཀི་རྣམ་པར་བརྟེན་ནས་སགོ་ཆགས་བྲིས་ཆགོ་ཅིང་། གཞན་ཡང་གཤིབ་སྡུར་གི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་

སགོ་ཆགས་ཀི་ནང་སེམས་ཀི་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་ཀང་རོྟགས་པར་བྱས་ཏེ། བྲི་བྱའི་སགོ་ཆགས་དེ་གསནོ་ཉམས་ལྡན་

པའི་ངང་ཞིབ་འབྲི་བྱས་ཆགོ་པ་རེད།

                                   【རམོ་དཔེ】

                                  གླང་ཆནེ་གྱི་རྣ་ཞགས།

སོག་ཆགས་གང་དང་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་ཉིད་ལ་ཁད་ཆོས་ཡོད་པ་

ལར། གང་ཆེན་ལའང་གཞན་དང་མི་མཐུན་པའི་ཁད་ཆསོ་ཤིག་ཡདོ་པ་སེ། དེ་

ནི་གང་ཆེན་གི་རྣ་ཞགས་ཡིན།

ཅང་དགའ་ཞིང་ཡིད་སོན་སྐྱེས་

པའི་ངང"ཨ་ཙ།ི ཇི་འདའི་བྱིས་པ་

ཡ་རབས་ཤིག་རེད་ཨང་། ངས་ད་

བར་དུ་འདི་ལ་བུའི་བྱིས་པ་ཡ་

རབས་ཤིག་གཏན་ནས་མཐོང་མ་

མངོ"ཟེར། དནོ་དག་འདི་ཕལ་

ཆེར་འདི་ལར་ཕར་ཡལོ་སངོ་། ཕི་

ད་ོསབོ་གྲྭ་གལོ་སབས། ཁི་ལའ་ོཞིའི་མ་ཡུམ་ཁོ་བསུ་རུ་ཡངོ་མི་འདུག མའོི་

ཚབ་ཏུ་གདངོ་གི་ཤ་སམ་ཞིང་མདངས་ཤོར་པའི་ཁོའི་ཡབ་ཆེན་ཡངོ་འདུག 

ཁོས་རི་ལ་ོཞི་བོས་ནས་སདོ་དུ་བཅུག་སངོ་། ངས་ཁོས་རི་ལ་ོཞི་ལ་ལ་བའི་

མིག་མདངས་ཀི་ནང་དནོ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རོྟགས་བྱུང་བ་སེ། ཁོའི་སེམས་ནས་

ཀང་རི་ལོ་ཞིས་ཁོ་རང་གི་གསང་བ་སོྔན་ནས་རོྟགས་འདུག་སམ་གིན་

འདུག ཁོས་རི་ལ་ོཞི་ལ་ཕུར་ཚུགས་སུ་ལ་བཞིན། ཧ་ཅང་ཞི་འཇམ་དང་

ཡིད་དུ་འོང་བའི་སད་གདངས་ཀིས་ཁོ་ལ"ཁོད་ཀིས་ངའི་བུ་ལ་དེ་འད་

གཅེས་ཀིན་འདུག དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན"ཟེར། རི་ལ་ོཞིའི་ངོ་མདངས་དེ་

མ་ཐག་ཏུ་དམར་པོར་གྱུར་སངོ་། ཁོའི་སེམས་ནས"ངས་ཁོར་གཅེས་དནོ་ནི་

ཁོ་རང་གི་ལས་དབང་དམན་པའི་རྐེན་གིས་ཡིན་ལ། ཡང་ཁདོ་དེ། ཁོའི་

ཡབ་ཆེན་གི་ལས་དབང་ཉེས་ཅན་གཞན་ལས་ཀང་དམན་པས་ཡིན། ཁདོ་

ཀིས་བླ་ན་མེད་པའི་སྤོད་ལམ་གིས་རང་ཉེས་ལ་འགོད་

བཤགས་བྱས་སངོ་བས། ཁདོ་ནི་རྒྱུ་འབྲས་བརི་བའི་

མི་ཞིག་རེད"ཅེས་བརདོ་སིང་འདདོ་མདོ། འནོ་

ཀང་རི་ལོ་ཞིའི་ངག་ནས་དེ་ལར་བརོྟལ་མ་

ཕདོ། རྒྱུ་མཚན་ནི་མི་བསད་མངོ་ཞིང་། ལ་ོ

ངོ་དྲུག་རིང་བཙོན་ཁང་དུ་བསད་མངོ་བའི་

མི་འདིའི་མདུན་དུ། ཁོ་ལ་ཅུང་ཙམ་སྐྲག་

པའི་སྣང་བའམ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཚོར་བ་

ཞིག་སྐྱེས། ཁི་ལའ་ོཞིའི་ཡབ་ཆེན་གིས་དེ་དག་ཚོར་

རོྟགས་བྱུང་སངོ་། ཁོས་སད་མགོ་ཇེ་དམར་བཏང་སེ་འདར་སིག་

སིག་བྱེད་བཞིན་པའི་རི་ལོ་ཞིའི་རྣ་འགམ་དུ"ཁོད་ཀིས་ངའི་བུ་ཆུང་ལ་

གཅེས་མདོ། འནོ་ཀང་ཡབ་ཆེན་ཡིན་པའི་ང་རང་མིག་ནང་དུ་འཇོག་གིན་

མེད་པ་རེད་ཨང"ཟེར། "ཨ་ཙ་ིཙ།ི དེ་འད་ཞིག་ག་ལ་ཡིན། དེ་འད་ཞིག་ག་

ལ་སིད། དེ་འད་ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད།" རི་ལ་ོཞིས་སེམས་གཏིང་ནས་

ཐོན་པའི་ཚགི་གིས་དེ་ལར་བཤད། དེ་འཕྲལ་ཁི་ལའ་ོཞིའི་ཡབ་ཆེན་ཧ་ཅང་

སེམས་འགུལ་ཐེབས་བྱུང་། ཁོ་ཕལ་ཆེར་རི་ལ་ོཞི་ལ་འཁྱུད་སིང་འདདོ་པ་

དང་འད་མདོ། འནོ་ཀང་ཁོས་དེ་ལར་བྱེད་མི་ཕདོ་པར་གྱུར། ལག་པས་ཧ་

ཅང་འཇམ་པོའི་ངང་རི་ལོ་ཞིའི་སྐྲ་ལ་རེག་ཙམ་རེག་ཙམ་བྱས་པ་དང་། 

མིག་ཀངོ་དུ་མཆི་མ་འཁིལ་བཞིན་རི་ལ་ོཞིར་བལས་ཏེ། རང་ཉིད་ཀི་ལག་

ངོས་སུ་འ་ོཞིག་བྱས་སངོ་ལ། དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་རི་ལ་ོཞི་ལ་བྱིན་པ་ཡིན་ཟེར་

བ་དང་མཚུངས། མཇུག་མཐར་ཁོས་བུ་ཆུང་གི་ལག་པ་ནས་ཁྲིད་དེ་འཚབ་

འཚུབ་ངང་ཕར་བུད་སངོ་།

གང་ཆེན་གི་རྣ་ཞགས་དེ་ལག་པའི་ཚབ་བྱས་ཆགོ་པ་སེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་གང་ཆེན་གི་རྣ་ཞགས་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་ཅིང་

རིང་ལ། ནུས་ཤུགས་ཀང་ཆེན་པོ་ཡདོ། ཁོས་རང་ཉིད་ཀི་རྣ་ཞགས་བཀལོ་ནས་སངོ་བོ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཡང་སངོ་རྐང་དུ་

དཀིས་ནས་འཐེན་ན་ར་བ་ནས་འབལ་སིད། གང་ཆེན་གི་རྣ་ཞགས་རེ་མ་ོརུ་ལག་པའི་མཛུབ་མོ་དང་འད་བ་ཞིག་

ཡདོ་ལ། དེའི་ཚོར་བ་ཧ་ཅང་རྣནོ་པོ་ཡིན་པས། ཐང་ན་ཡདོ་པའི་ཁབ་སྐུད་ཙམ་ཡིན་ཡང་ཡར་ལེན་ཐུབ། དེ་བས་སངོ་

མགོ་དང་ས་ངོས་གང་རུང་ན་བཟའ་རྒྱུའི་དངོས་པོ་ཡདོ་ཚེ། གང་ཆེན་གིས་རྣ་ཞགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་ནང་དུ་གཞུག་

ཐུབ་པ་རེད།

གང་ཆེན་གི་རྣ་ཞགས་ད་དུང་སོྐྱར་ཤིང་དང་མྱུལ་ཞིབ་འཕྲུལ་ཆས་དང་ཡང་འད་སེ།  ཁོའི་ལུས་སབོས་ཧ་ཅང་

ཆེ་བས་འདམ་ནང་དུ་ཟུག་པ་དང་དངོ་ནང་དུ་ལྷུང་བར་དགོས་ནས། ནམ་རྒྱུན་རྣ་ཞགས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་

བགདོ་སའི་ལམ་ལ་མྱུལ་ཞིབ་བྱེད་ཅིང་། ཉེན་ཁར་ཕྲད་ཚེ་སག་གཟིག་དམོ་དེད་ཡིན་ཡང་རྣ་ཞགས་ཀིས་དཀིས་ནས་

ཤེད་ཀིས་ཕིར་གཡུག་ངེས། ད་དུང་སམོ་པའི་ཚེ་ན་རྣ་ཞགས་རིང་བོ་ཆུ་ནང་དུ་བསིངས་ནས་ཆུ་འབྱིན་པ་དང་། ཚ་བ་

ཆེ་བའི་དུས་སུ་འབྱིན་ཟིན་པའི་ཆུ་དེ་རྣ་ཞགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕིར་རང་ཉིད་ཀི་ལུས་སེང་ལ་སརོ་བ་ཡིན།

གང་ཆེན་གི་རྣ་ཞགས་ངོ་མ་རིང་ལ་བཀལོ་རྒྱ་ཡང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག

 【ཕྲན་དཔྱད】རམོ་གི་མ་དཔེ་འདི་ནི་སགོ་ཆགས་ཞིབ་འབྲི་བྱས་པའི་རམོ་ཡིག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། 

རམོ་པ་པོས་གང་ཆེན་གི་རྣ་ཞགས་གཙོར་བཟུང་ཡདོ་པ་དང་། ཞིབ་ཕྲ་སསོ་རྣ་ཞགས་ཀི་བྱེད་ནུས་གཞན་དང་མི་

མཐུན་པར་བརདོ་ཡདོ། ཐོག་མར་རྣ་ཞགས་ཀི་ཤེད་ཤུགས་དང་རིམ་བཞིན་ཚོར་བ་སགོས་བཤད་ཡདོ་པས། རམོ་པ་

པོས་ཞིབ་ཕྲའི་ངང་ལ་ཞིབ་བྱས་ཡདོ་པ་མཚོན་ཐུབ།

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རངོ་མར་ཁུ་ཐང་སབོ་ཆུང་། • དཀར་ལུང་པད་ྨར་ོར ེ•

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

• སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར •



ཙོང་ཆུ།

དེ་ནས་གངྒཱའི་སིང་མོ་དལ་

འགོ་མ། །ཙོང་ཆུ་ཞེས་བྱར་གགས་

པའི་ཀླུང་ཆེན་གིས། །གདགས་

དང་སིབ་ཏུ་བགོས་པའི་འཛིན་

མའི་ཁོན། །ཙོང་ཁ་ཞེས་གགས་

སྐྱིད་པའི་ལྗོངས་ཤིག་མཆིས། །དེ་

ཡི་ལོ་ཕོགས་ཙོང་ལའི་ར་རྒྱུད་ནི། །

གསེར་ལྡན་ཕ་མཐའ་འཚོལ་ལ་

ཞུགས་འདའི་འདབས། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་སྐུ་བལམས་པའི། །གནས་མཆོག་ལུམི་དགའ་ཚལ་གཉིས་པ་ཡོད། །

                                                                       —— རེ་ངེས་དོན་ཆོས་ཀྱྱི་ཉྱི་མས།

རྨ་ཀླུང་ཕྱུག་མོའི་སོད་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་ལག་ཆེན་པོའི་གས་སུ་བགང་རུང་བའི་ཙོང་ཆུ་ནི། སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་གི་

གདན་རབས་དཀར་ཆག་དོན་ལྡན་ཚངས་པའི་དབྱངས་སན་དུ། རྨ་ཆེན་གངས་རིའི་རི་རྒྱུད་མཐོ་དམའ་དང་ཕོགས་

འཁོག་མང་བོའི་རིམ་གིས་ཤར་ལན་གྲུའི་ཞིང་ས་བརྒལ་པར་ཡོད་པ་ལ་ཙོང་ལ་རིང་མོ་ཟེར། མཚོ་སྔོན་ཕོགས་ཀི་ཆུ་

བོ་ཐམས་ཅད་ཁྲི་ཤོག་རྒྱལ་མོར་འབབ་པ་རྣམས་ས་འོག་བརྒྱུད་པོ་གའོ་ཐུ་དང་། སོན་ལམ་མཐོན་པོའི་གཡས་གཡོན་

གི་རི་སུལ་ཀུན་ནས་སར་ཐོན། བོ་རོ་ཆུ་འགག་ཏུ་གགས་པ་དཀར་ཐང་མར་ཁུའི་མཚོ་མོ་ཟེར་བའི་གཞུང་དུ་འབབ་པ་

རིམ་འདེས་ཀིས་སོང་འཁོར་དང་། ཟི་ལིང་བརྒྱུད་རྨ་ཆུར་འབབ་པ་ལ་ཙོང་ཆུ་ཞེས་གགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལར་

ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དུ་འབབ་པས་ཙོང་ཆུར་བཏགས་པའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་འདི་མཚོ་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོ་དང་ཁད་མི་རིང་བའི་

བྱང་ཤར་ཕོགས་ཀི་རི་བོ་པོ་གའོ་ཐུ（ད་ལའི་མདའ་བཞི་རོང་ཁོངས）དང་སོན་ལམ་མཐོན་པོའི་རི་སུལ་ནས་ཐོན་

ཏེ་ད་ལའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གི་སོང་འཁོར་རོང་དང་། ཙོང་ཁ་རོང་། ཟི་ལིང་གོང་ཁེར། དགོན་ལུང་ངམ་ཧོར་གོང་

རོང་། དམར་གཙང་རོང་། གོ་ཚང་ངམ་ལུང་མདོ་རོང་། གཞོན་ཐང་ངམ་བཀའ་མ་ལོག་རོང་བཅས་རོང་བདུན་དང་

གོང་ཁེར་གཅིག་གི་མངའ་ཁོངས་བརྒྱུད་ཅིང་། དེ་ནས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གི་ཏ་ཁྲོན་གོང་རལ་གི་ལོ་ཕོགས་ནས་རྨ་

ཆུར་འདེས་པ་ནི་སུམ་པ་པཎི་ཏ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་གིས། ཙོང་འཇུ་ལག་གཉིས་མཚོ་ཆེན་གི་བྱང་ཤར་ནས་ཤར་

ལོའི་ཕོགས་སུ་སོང་ནས་རྒྱའི་ལན་གྲུ་མཁར་ཆེན་གི་སོད་ཙམ་ནས་རྨ་ཆུ་དང་ཡང་འདེས་ཞེས་པ་ལར་རོ། །

ཙོང་ཆུའི་ཆུ་གཞུང་གི་རིང་ཚད་ལ་སྤི་ལེ373.9ཙམ་ཡོད་པ་དང་། འབབ་རྒྱུད་སྤིའི་རྒྱ་ཁོན་ལ་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་

གསེར་དངུལ་བྱིས་པའྱི་བཀའ་འགྱུར་དང་། །

གསེར་ཟངས་བསྐྲུན་པའྱི་ལྷ་ཆེན་དང་། །

ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའྱི་ལྕགས་ཟམ་དང་། །

ཤྱིང་པར་ཐོག་མའྱི་བཀའ་འགྱུར་དང་། །

ཀརྨ་པ་ཡྱི་ཆོས་སྒར་རྣམས། །

ཕག་གྲུའྱི་སྱིད་སྐོང་དུས་འདྱིར་བྱུང་། །

གསེར་དངུལ་གྱི་བཀའ་བསྟན་སོར།  ཐོག་མར་

ཕག་གྲུའི་སིད་དབང་ཚུགས་ཁ་མའི་སབས་ཙམ་ན་

ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རོ་རེས་གསེར་དངུལ་གི་ཞུན་ཁུ་

བསེས་མའི་བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཞིག་བཞེངས།  

བཀའ་འགྱུར་དེ་ལ་པོད་གངས་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་

པར་གགས།  ཏཱ་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་

བཞེངས་པའི་གསེར་གི་བཀའ་འགྱུར།  ཝང་གགས་པ་

རྒྱལ་མཚན་གིས་སབས་སུ་བཀའ་འགྱུར་གསེར་བྲིས་

མ་ཆ་ཚང་གཉིས་དང་།  གསེར་དངུལ་འདེས་མ་

གཅིག་སྐྱ་བྲིས་ཚར་གཅིག་བཅས་གསར་བཞེངས་

གནང་ཡོད།  སེ་སིད་གགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀི་

ས བ ས ་ སུ ་

བཞེངས་པའི་

འཕོངས་རྒྱས་

འཕིང་བ་སག་རེའི་བཀའ་འགྱུར།  རབ་

བྱུ ང ་ བ དུ ན ་ པ འི ་ ལ ག ས ་ ཕ ག ་ སྤི ་

ལོ1431ལོར་རྒྱལ་རེ་རབ་བརྟན་ཀུན་

བཟང་འཕགས་ཀིས་སྣར་ཐང་གི་བཀའ་

འགྱུར་མ་དཔེར་གནང་སེ་བཀའ་འགྱུར་

གསེར་བྲིས་ཅན་བཞེངས་པ་སོགས་

གསལ་བ་ལར།  སབས་དེར་བོད་ཀི་ཡུལ་

དུ་བཀའ་བསན་གསར་བཞེངས་བྱེད་

པའི་ལས་ཀ་ལ་མི་དངོས་འབོྱར་གསུམ་གི་ནུས་ཤུགས་

རྒྱ་ཆེན་པོར་བཏོན་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ།  

སྐུ་རེན་གྱི་སོར།   སབས་དེར་གསེར་སྐུ་དང་

ཟངས་སྐུ།  འདག་སྐུ།  ཤིང་སྐུ་ལ་སོགས་པ་སྒྱུ་རལ་

ཁད་དུ་འཕགས་པ་བྱུང་བ་ལས།  སད་གགས་དང་སྐུ་

ཚད་ཆེ་ཤོས་དཔེར་ན།  ངམ་རིང་བྱམས་ཆེན་དང་།  

རོང་བྱམས་ཆེན།  འབྲས་སྤུངས་དགོན་གི་བྱམས་པ་

མཐོང་གོལ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་ཕག་གྲུ་སེ་སིད་

ཀི་དུས་རབས་སུ་བཞེངས་པ་ཡིན་ནོ། །

ལྕགས་ཟམ་དང་གྲུ་ཤན་སོར།  སབས་དེར་ཐང་

སོང་རྒྱལ་པོས་བོད་ཡུལ་སོད་སད་བར་གསུམ་ལ་

ལགས་ཟམ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་བཙུགས།  ཤན་ཆེན་དང་

གྲུ་ཤན་ལན་དུ་བརྒྱ་དང་བཅོ་བརྒྱད་བཟོས།  ཤིང་ཟམ་

དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་བཙུགས།  ཞེས་ཐང་སོང་རྒྱལ་པོའི་

རྣམ་ཐར་ན་གསལ་བ་དེ་དག་ལས་གཙང་རི་བོ་ཆེའི་

ལགས་ཟམ་དང་།  ལ་རེའི་ལགས་ཟམ།  རྒྱལ་མོ་

དངུལ་ཆུའི་ལགས་ཟམ་ལ་བུ་རྣམས་ཡིན།

ལོ་ནུབ་མི་རིགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་

བོད་རིག་པ་སོབ་གིང་།  

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

ཨེ་ཅིབ་ནི་འཛམ་གིང་སེང་གནའ་བོའི་ཤེས་

རིག་དར་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་བཞིའི་གས་ཡིན་

པ་དང་།     ཨེ་ཅིབ་ཅེས་པ་ནི་ཨ་རབ་སད་དེ"ས་

གཞི་ནག་པོ"ཞེས་པ་ཡིན་མོད།   དོན་དངོས་

སུ"ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ"ཅེས་པའི་

དོན་ཡིན།   ཧེ་གིང་གི་ཤར་བྱང་ཁུལ་དུ་ཆགས་

ཤིང་།     ཡ་གིང་དང་ཧེ་གིང་གི་སམ་ས་གཉིས་

བརྒལ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་

ཡིན།  ཡ་གིང་གི་

ཆེ ས ་ ལོ ་ ནུ བ ་

ཁུལ་གི ་ཞིས་

ནལ་ཕེད་གིང་

ཡ ང ་ མ ང འ ་

ཁོངས་སུ་གཏོགས།   

མངའ་ཁོངས་སུ་མཐོ་ཚད་

ལ་མཚོ་ངོས་ལས་སི200ནས700ཙམ་གི་

མཐོ་སང་མང་ཞིང་།   བྱེ་ཐང་ཆེན་པོ་ཡོད།    

བཞུར་རྒྱུན་རིང་བའི་ཉི་ལའོ་གཙང་པོས་ཨེ་ཅིབ་

ཀི་ལོ་ངོ5000ལག་གི་དར་རྒུད་དང་འཕེལ་འགྱུར་

གེང་བཞིན་འབབ་པ་དང་།    ཨེ་ཅིབ་མི་དམངས་

ཀི་མ་ཡུམ་ཆུ་བོར་གྱུར་ཡོད།    མངའ་ཁོངས་ཀི་ས་

ཁུལ་ཕལ་ཆེ་ཤོས་ཚ་རྒྱུད་བྱེ་ཐང་གི་ནམ་ཟླར་

གཏོགས།  ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་།    

མཚོ་རྒྱུད་ཁུལ་དང་ཉི་ལའོ་གཙང་པོར་ཉ་རིགས་

འབོར་ཆེན་ཐོན།  འཁེལ་འཐག་དང་ཟས་རིགས་

ལས་སྣོན་སོགས་ཀི་བཟོ་ལས་ཅུང་དར་རྒྱས་ཆེ།  

ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་ཞིང་མཚར་སྡུག་འོད་

སོ ང ་

འ བ ར ་

བའི་རིག་

ག ན ས ་

དང་།   གནའ་ཤུལ་གགས་ཅན་མང་བོས་ཨེ་ཅིབ་

ཀི་ལོྗངས་རྒྱུ་ལས་རིགས་ལ་ཆ་རྐེན་གང་ལེགས་

བསྐྲུན་ཡོད།   གནས་དེ་རུ་མིའི་རིགས་ཀི་བཟོ་

བཀོད་ངོ་མཚར་ཅན་སྙུང་གཟུགས་བང་སོ་དང་།  

གནའ་བོའི་ཨེ་ཅིབ་ཀི་ཤེས་རིག་གི་མཚོན་བྱེད་དུ་

གྱུར་པའི་སེང་གཟུགས་མི་མགོ་ཅན།  མཛེས་ཤིང་

བརིད་ཆགས་པའི་རྒྱལ་མོ་ཁི་ལེ་པ་ཐིག་ལའི་ཕོ་

བྲང་སོགས་ཡོད།  གོང་ཁེར་

ཁེ་རོ་ནི་ཤར་ཕོགས་

ཀི ་རྣམ་པ་དང་

ནུབ་ཕོགས་ཀི་

ཁ ད ་ ཆོ ས ། 

གནའ་རབས་

དང ་དེ ང ་རབས ་

རིག ་གནས ་མཉམ ་དུ ་

འདེས་པའི་གོང་ཁེར་ཞིག་ཡིན་པར་མ་

ཟད།  ཨེ་ཅིབ་ཀི་རྒྱལ་ས་དང་ཧེ་གིང་གི་ཆེས་ཆེ་

བའི་གོང་ཁེར་ཡང་ཡིན།   གོང་ཁེར་ཁེ་རོ་ལ"སོང་

ལོའི་གནའ་མཁར"ཞེས་ཀང་འབོད་དེ།     རིག་

གནས་ཤུལ་བཞག་མང་བོོས་མི་རྣམས་ཀི་ཡིད་

སེམས་དངས་དང་འདེན་བཞིན་ཡོད།    གོང་ཁེར་

དེ་རུ་སྤི་ལོ972ལོར་བཙུགས་པའི་ཨ་རབ་ཀི་ཆེས་

གནའ་རབས་ཀི་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཨེ་ཚི་ཧེར་སོབ་

གྲྭ་ཆེན་མོ་ཡོད་པ་དང་།  "འཛམ་གིང་གི་རྟེན་

མཛོད་ཁང་གི་གཙུག་རྒྱན"དུ་བརོད་པའི་ཨེ་ཅིབ་

རྒྱལ་ཁབ་རྟེན་མཛོད་ཁང་སོགས་ཀིས་རིག་གནས་

ཀི་གནའ་ཤུལ་དེར་ལ་སྒྲུང་ལ་བུའི་འཆར་ཡན་

གིས་ཀུན་ནས་ཕྱུག་ཡོད།

མ16000ལག་ཙམ་ཡོད་ལ། ཙོང་ཆུ་གཞོང་ཐང་པའི་ཆུ་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཀིས་བརྟགས་པ་ལར་ན་ལོ་མང་

བོའི་ཆ་སོམས་ཀི་བཞུར་ཚད་ལ་སི་ལམ་པ 56.8%སར་ཆ་ཡོད་པར་བཤད།

ཙོང་ཆུ་ཁམ་པའི་བཞུར་རྒྱུད་ཀི་ཡུལ་གྲུ་ནི་ས་ལ་དགེ་བའི་རྟགས་མཚན་བཅུའི་མཚན་ཉིད་ཡང་དག་

པར་ཚང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་ཆོས་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས་གལ་ཆེ་ཤོས་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་གྱུར་པ་རེ་འགའ་སོྔན་

གི་མཁས་པའི་བསན་བཅོས་སུ་ཡོད་པ་ཁོལ་ཕྱུང་དུ་བཀོད་ན། གོང་གསལ་གདན་རབས་དཀར་ཆག་ལས། 

ཤར་གི་སག་སྐྱ་བོ་ཞེས་པ་བཀ་ཤིས་ཐང་གི་ལམ་རྒྱུད་འདི་ཐེན་ཅུང་གི་ལ་ཕན་ཆད་བརྒལ་པ་དེ་ལ་བཏགས་

པར་མ་ཟད། དེའི་ཚུན་ཤ་རོང་སྒྲུབ་སེའི་མདུན་ངོས་སུ་ནགས་དང་བཅས་པའི་བྲག་སྐྱ་སག་མོ་ཙོག་འདུག་

གི་རྣམ་པ་འདི་ནས་བལས་ནའང་གསལ་བ། ལོའི་གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོ་ཞེས་པ་ཆུ་དཀར་ཐང་གི་སེང་ཆུ་

གནས་འདིར་ཁ་བལས་ཏེ་འབབ་པ། ནུབ་ཀི་བྱ་དམར་པོ་ཞེས་པ་ཤི་མི་ཐང་གི་བྲག་རི་འབུར་བཏོད། བྱང་གི་

རུས་སྦལ་སེར་པོ་ཞེས་པ་ཆུ་མིག་སྦལ་ཁའི་བྱང་ངོས་ཀླུ་འབུམ་ཆུ་མིག་ཏུ་གགས་པ་སེ་ཕོགས་བཞིའི་མཚན་

ཉིད་དང་། ཡང་ནུབ་རི་མཐོ་བ་ཞེས་པ་ཞལ་དཀར་སོགས་ཀི་རྒྱབ་ངོས་ཀི་རི། ཤར་རི་དམའ་བ་སྐྱེས་རིའི་

གཡས་གཡོན་གི་རི་རྒྱུད་རྣམས། ལོ་རི་གཞོལ་བ་རོ་དཀར་སོགས། བྱང་རི་སྐྱོབ་པ་སག་རིའི་ཤར་ངོས་ཀི་རི་

རྒྱུད་རྣམས་ཏེ་གནས་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཚང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། ཞལ་དཀར་རི་

གདུགས། གང་སིང་གསེར་ཉ། ལ་མོ་རི་བུམ་བཟང་། ཤི་མི་ཐང་གི་རྒྱབ་རི་པདྨ། མགོན་པོ་བྲག་ནག་རྒྱལ་

མཚན། སྐྱེད་ཀི་ཐོག་ལ་དཔལ་བེའུ། སིང་རི་དུང་དཀར། སྐྱེས་རི་གཉན་པོ་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་ཡོད་དེ། 

ཕོགས་ཀུན་ནས་སའི་དཔྱད་ཀི་ཡོན་ཏན་ལེགས་པར་བརྟགས་ན་གསལ་བོར་ཤེས་ནུས་སོ། །ཞེས་དང་། བྱང་

དུ་ཙོང་ཆུ་ཞེས་གགས་ལོ་ཧི་ཏ། །པ་ཊའི་འཛུམ་འཁིལ་ལ་བུར་ཤར་ཕོགས་སུ། །དབུ་བའི་གོས་གོན་དལ་གིས་

འབབ་པ་ནི། །རྒྱུན་མི་འཆད་པ་རེ་བཙུན་བླ་མ་ཡི། །ལུགས་བཟང་རིང་དུ་གནས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན། ། 

ཞེས་པ་ལར་རོ། །

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་

མི་རིགས་སོབ་འབྲིང་། 

  •སྒོལ་མ་ཚེ་བརན•

མཚོ་སྔོན་དགེ་འོས་སོབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་འོས་སོབ་གིང་།   

 •དོན་གྲུབ་ཚེ་རྱིང•
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མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

ཀོས་ནན་རོང་

མི་རིགས་

སོབ་འབྲིང་གི་

ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་

འཛིན་གྲྭ་དང་པོ། 

•ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ•

ལ། ཨ་མས་ང་བསྒུལ་ནས་གཉིད་ལས་བསངས་བྱུང་ལ། མོས་ང་ལ་ཞོགས་པའི་སྐྱོར་འདོན་གི་

དུས་ལ་སེབས་འདུག་ཟེར། དེ་ནས་ང་མྱུར་དུ་ཡར་ལངས་ནས་ཨ་མ་ལ་རྨི་ལམ་དེ་གསལ་བོ་

ཞིག་བཤད་དེ་རྒྱུ་མཚན་དིས་པ་ན། ཨ་མས་འཛུམ་མདངས་དང་བཅས་ཏེ་ང་ལ“དེ་ནི་རྨི་ལམ་

ཡག་པོ་ཞིག་རེད། ནམ་ཞིག་སེ་བའི་ནང་དུ་དེ་འདའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཞིག་གཟུག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་

པའི་རྟགས་རེད”ཟེར། ངོ་མ་དེ་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ། 

དེ་ཡང་དུས་ནམ་ཞིག་ལ། ངའི་ཆུང་དུས་ཀི་ཕུགས་འདུན་ཏེ་རང་སེའི་ནང་དུ་དཔེ་མཛོད་

ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གཟུག་རྒྱུའི་རེ་བ་དེ་མངོན་འགྱུར་བྱ་ཐུབ་བམ།               

ཁ་བྱང་འདི་མཐོང་མ་ཐག  སོས་དལ་བག་ཕེབས་ཀི་གོམ་འགོས་ཁྲོད་ནས་ཟད་སོང་བའི་ལོ་ཟླ་ལ་

མི་མང་བོ་ཞིག་འགོད་གདུང་དང་ཕངས་སེམས་སྐྱེ་བཞིན་པ་གདོན་མི་ཟ། རྒྱུ་མཚན་ནི་འདས་ཟིན་

པའི་ལོ་ཟླ་དང་དུས་ཚོད་ལ་དུས་ནམ་ཡང་ཕིར་ལྡོག་ཡོད་མི་སིད་པས་སོ།། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་

ཀི་རིན་ཐང་མ་རྟོགས་ཚེ། དེ་ནི་དན་པ་རབ་རིབ་ཀི་ས་སོས་ཀི་འཆར་སྣང་དང་འད་ལ། རྨི་ལམ་གི་

ཞིང་ཁམས་འགིམས་པ་དང་ཡང་ཀུན་ནས་མཚུངས།

ཕིར་འདང་ཞིག་བརྒྱབ་ཚེ། སོབ་ཆུང་སབས་ཀི་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཀི་རིན་ཐང་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མ་

རྟོགས་པར་ནམ་རྒྱུན་སོབ་ཁྲིད་གོལ་བར་རེ་སྒུག་བྱས་ཤིང་། དེ་རིང་གི་བྱ་བ་སང་ཉིན་དང་སང་ཉིན་

གི་བྱ་བ་གནངས་ཉིན་ལ་བསྐྱུར་པའི་ལེ་ལོ་སྒིད་ལུག་གི་བྱ་སྤོད་དེ་དག་ནི་ཇི་འདའི་དགོད་བོྲ་ལ་ངུ་

སྐྱེན་པ་ཞིག་རེད་ཨང་། རིམ་བཞིན་དམའ་འབྲིང་གི་སོ་ཐེམ་སེང་གོམ་པ་སོས་པ་ནས་བཟུང་སོབ་སྦོང་

གི་འགན་ཁུར་ཇེ་ལིར་གྱུར་པ་དང་བསྟུན་ནས་ང་ཚོས་ད་གཟོད་དུས་ཚོད་ཀི་རིན་ཐང་རིམ་གིས་

རྟོགས་ཤིང་། དམའ་འབྲིང་གི་འཚོ་བ་ནི་བྲེལ་འཚུབ་ཆེ་ཞིང་ཤེས་བྱའི་རྨང་འདིང་བའི་དུས་སབས་

ཤིག་ཡིན་པས། གལ་ཏེ་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་ཚེ་སོབ་མ་རེས་ལུས་ཚོའི་གས་སུ་ཚུད་འགོ་ལ། 

དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་སོབ་སྦོང་ལ་བརོན་པ་བསྐྱེད་ཚེ་ཕུལ་བྱུང་སོབ་མའི་གལ་དུ་ཚུད་འགོ་

ང་ཚོའི་ཡུལ་འདིར་མཚོན་ན། དཔེ་མཛོད་ཁང་ནི་གོང་

སེ་དང་ཐ་ན་གོང་རལ་དུའང་ཧ་ཅང་མཐོང་དཀོན་པ་ཞིག་

ཡིན། དེ་ནི་དཔྱིད་ཀའི་མྱུ་གུ་ལར་གསར་དུ་འབུ་བཞིན་པའི་

བྱིས་པ་ང་ཚོར་མཚོན་ན། གསེར་དངུལ་གཡུ་བྱུར་ལས་གལ་

ཆེ་ཞིང་། ལ་སྐུ་མཆོད་རྟེན་ལས་ཀང་བྱིན་རླབས་ལྡན་པ་ཞིག་

རེད།

དཔེ་མཛོད་ཁང་ནི་དཔེ་ཆའི་གཏེར་མཛོད་ཡིན་པར་མ་

ཟད། རིག་གནས་ཀི་མཚོ་མོ་ཡང་ཡིན། ང་ལ་ཆུང་དུས་ནས་

ཕུགས་འདུན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སེ་བའི་ནང་དུ་དཔེ་

མཛོད་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གཟུག་རྒྱུ་དེ་ཡིན། སོབ་གྲྭ་གོལ་

ནས་ཕ་ཡུལ་ལ་ལོག་ཐེངས་རེར་སེ་བའི་ནང་གི་མ་ཎི་ཁང་

དང་། མཆོད་རྟེན། བཀའ་བསན་གི་རོ་བརྐོས་སོགས་ནི་མེད་

པ་ནས་ཡོད་པ་དང་། ཡོད་པ་ནས་རིམ་བཞིན་ཇེ་རྒྱས་ཇེ་

ལེགས་སུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྣང་ཚུལ་མཐོང་ཐེངས་རེར་

སེམས་སུ་སྨྲ་མི་ཤེས་པའི་དགའ་སོྤ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྐྱེས་མོད། 

ཡིན་ནའང་། དབྱར་དགུན་གནང་གི་སབས་སུ་སེ་བའི་ནང་

གི་སོབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ནས་ཕིར་ལོག་པའི་སོབ་མ་

ཚོར་དཔེ་ཆ་ལ་ས་ཞིག་དང་ཕན་ཚུན་བར་བསམ་བློ་བརེ་

རེས་བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་མེད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཡིད་ཕངས་

པ་ཞིག་རེད། བདག་གིས་ཨ་ཕ་བརྒྱུད་ནས་སེ་དཔོན་དང་རྒད་

པོ་རྣམས་ལ་རེ་འདུན་ཆུང་ཆུང་འདི་སན་ཞུར་ཕུལ་མོད། 

འནོ་ཀང་ད་ལའི་བར་དུ་གག་འགུལ་ཅི་ཡང་མི་འདུག  ཐེངས་

ཤིག་ལ་ངའི་རྨི་ལམ་ནང་སེ་བའི་ནང་དུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་

ཆུང་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པར་མ་ཟད། སེ་བའི་སོབ་མ་

རྣམས་ཀིས་མཉམ་དུ་དཔེ་ཆར་ལ་བ་དང་། ལས་བྱ་འབྲི་བ། 

ཕན་ཚུན་བགོ་གེང་བྱེད་ཀིན་ཡོད་པ་སོགས་རྨིས་བྱུང་། དེའི་

ཁྲོད་དུ་ཞིབ་འཇུག་སོབ་མ་དང་དངོས་གཞི་སོབ་མ། མཐོ་

འབྲིང་དང་དམའ་འབྲིང་། སོབ་ཆུང་གི་སོབ་མ་སོགས་ཡོད་

པ་ལས་གཞན། ད་དུང་སོབ་སྔོན་སོབ་གསོའི་སོབ་མ་འགའ་

ཡང་མཆིས། རྨི་ལམ་སྐྱིད་

པོ ་དེའི ་ཞིང ་ཁམས་སུ་

འགིམ་བཞིན་པའི་སང་

ཁ་བྱང་འབི་མཁན། 

•འཇམ་དཔལ་ཚེ་ལ•ོ
པར་ལེན་མཁན། 

•ཞྱི་མ•ོ ཨང925པ། 

བ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་རེད།

དེ་ཡང་། ཉིན་རེའི་དུས་ཚོད་སར་ཆ་རེ་རེ་ནི་རིན་

ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་སོས་མ་དགོས་ཏེ། སྔོན་

བོྱན་མཁས་པ་མང་བོས་ཀང་གསེར་ལས་ལག་པའི་དུས་

ཚོད་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་ཤེས་ཡོན་སྦངས་པས་ཀུན་

གིས་བཀུར་བསི་དང་བསྔགས་བརོད་བྱེད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་

རེད། དེ་ལས་ཆེས་ཡིད་འགུལ་ཐེབས་པ་ནི། ཨ་རིའི་བུད་

མེད་རོམ་པ་པོ་དང་སོབ་གསོ་པ་ཆེན་མོ་ཧེ་ལོན་ཁེ་ལི་ལ་

མཚོན་ན་ལོ་ན་ཆུང་དུས་ནས་རྣ་དང་

མིག་གི་དབང་བོ་ཉམས་ཀང་

མ་འོངས་པར་བཅངས་

པའི་འགྱུར་མེད་ཀི ་

ཕུགས་འདུན་དེ་ཁོ་

མོས་སེམས་ནས་ནམ་

ཡང་མ་དོར་ལ། ཉིན་

རེའི ་དུས་ཚོད་ལ་འཆར་

འགོད་ལེགས་པོ་བྱས་ཏེ་བསབ་ལ་

བརོན་པའི་གོམ་ཁ་ལོད་མ་མོང་བས། མཇུག་མཐར་

འཛམ་གིང་ཀུན་ལ་སན་པའི་གགས་པ་འབར་བའི་མི་སྣ་

རླབས་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེར་མ་ཟད། དབྱིན་ཇིའི་དངོས་

ལུགས་རིག་པ་བ་ཧོ་ཅིན་ཡང་དབང་བོ་སོྐྱན་ཅན་ཞིག་

ཡིན་ཡང་། ཁོང་གིས་ལན་སྐྱེས་ཀི་ཤེས་རབ་དང་སྐྱོ་བ་

མེད་པའི་བརོན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཡུལ་འདིར་འགན་

ཟླ་བྲལ་བའི་བྱས་རེས་བཞག  རླབས་ཆེན་གི་མི་སྣ་འདི་

དག་དང་བསྡུར་ན་ང་ཚོ་ནི་དབང་བོ་སྣ་ལྔ་ཚང་ཞིང་དུས་

རབས་གསར་བའི་སོབ་གསོ་མོང་བའི་སལ་བ་ལྡན་ཡོད་

པས། སྦངས་འབྲས་ཐད་ཀི་འཁང་ར་ཡོད་ཚད་ནི་ཁ་

གཡོར་ས་ཙམ་དུ་འགྱུར་བས། ང་ཚོས་ཁོ་ཚོ་མིག་དཔེར་

བཟུང་ནས་རང་ནུས་ཅི་ལོགས་ཀིས་དེ་རིང་གི་དུས་ཚོད་

རེ་རེ་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལ་འབད་

འབུངས་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ།།

དུས་ཚོད་ནི་དངོས་གནས་རང་དབང་གི་རྟ་ཕོ་ཞིག་

དང་ལྡེམ་མྱུར་གི ་གོག་ཞགས་ཤིག་དང་མཚུངས་ལ། 

གཤོག་ཐོགས་ཀི་གག་རྒོད་ཅིག་དང་ཡང་གཉིས་སུ་མ་

མཆིས། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་ལེགས་པོ་མ་བྱས་

ཚེ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་རྒྱུ་ནི་སོང་

བསམ་ཁོ་ན་ཡིན། ང་ལ་མཚོན་ན། ཆུང་

དུས་ནས་ལན་སྐྱེས་ཀི་རིག་

སོབས་ཞན་ལ་བརོན་

པའི་ངར་ཤུགས་དང་

བྲལ་བས། དུས་ཚོད་

ཀི་རིན་ཐང་ཡེ་ནས་

རྟོགས་མ་བྱུང་། ད་ལ་

སོབ་ཆུང་སབས་ཀི་བསམ་

མ་ཤེས་པའི་གེན་རྟགས་དག་དན་

ན་སེམས་གཏིང་ནས་དངངས་སྐྲག་ཅིག་སྐྱེ་ལ་སོྐྱ་གདུང་

གིས་མནར་བའི་དངན་པ་རིང་མོ་ཞིག་ངང་གིས་འཐེན་

དགོས་བྱུང་། དེ་བས། ང་ཚོས་ད་ནས་བཟུང་སེ་གསེར་

ལས་ལག་པའི་དེ ་རིང་རེ ་རེར་གཅེས་སྤས་དང་དམ་

འཛིན་བྱས་ཏེ་ཕུགས་བསམ་གི་ལྗོན་པའི་སེང་དུ་ལྗིད་

ཏིག་ཏིག་གི་འབྲས་བུ་སིན་པར་ཧུར་བརོན་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེའོ།།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རོང་དབྱི་ཧྥུ་མི་རིགས་སོབ་

འབྲིང་གི་ལོ་རིམ་བདུན་པའི་

འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ།  

•ལྷ་མོ་སྒོལ་མ•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་རོང་དཔལ་ཁ་མི་རིགས་བཅའ་སོད་

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

•མཁར་བམས་ཡག•        



བོད་ཡུལ་གྱི་གནའ་ཤུལ་

གྲགས་ཅན་བཅུ་གཉྱིས།

བར་མཚམས་རོམ་སྒིག་པ། 

ར་མགྲྱིན་རོ་རེ།

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒིག་པ།

ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད། 

རྒྱལ་རོང་བཙན་རོང་། 

རྒྱལ་ རོང ་བཙན ་ རོང ་ནི ། 

ཨ ་མདོའི ་ཤར ་ལོའི ་མཐའ་ན ་

ཡོ ད ་པའི ་ལུང ་བ ་ཕུ ་རི ང ་ལ ་

འགག་དོག་པའི ་ས་ཆ་ཞིག་སེ ། 

ས་དེའི ་འགག་སོ ་སོ ་ན་ས་ཞིང་

བརྟན་ལ་མཐོ་ཞིང་བརིད་པའི ་

བ ཙ ན ་ རོ ང ་ མ ང ་ བོ ་ ཀེ ་ རེ ར ་

འགིང་ཡོད་ལ། དེ་ནི་རོང་སོང་

ཅན་གི་རྒྱལ་ཁམས་ཞེས་གགས་

པའི ་རྒྱལ་མོ ་ཚ ་བ ་ རོང ་གི ་རོ ་

བརིགས་བཙན་རོང་རེད། དེ་

ལས་ཆེས་སྔ་བ་ནི ་ བོད་བཙན་

པོའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་སབས་

སུ་བརིགས་པ་དང་། མང་ཆེ་བ་

ནི ་ཆིང་གོང་མ་ཆན་ལུང་གིས་

རྒྱལ་མོ ་ཚ ་བ ་ རོང ་གི ་ཆུ ་ཆེན ་

དང་བཙན་ལ་ཟེར་བའི་ས་ཆར་

དམག ་རྒྱག ་དུས ་བརིགས ་པ ་

ཡིན་པར་བཤད། 

གནའ་བོའི་རྒྱལ་རོང་ཡུལ་

དུ་ཤེས་རིག་དང་། རིག་གནས། 

བཟོ ་རལ ་སོགས ་དར ་ཡོད ་པ ་

དང་། ལག་ཤེས་བཟོ་རལ་ཡང་

ཆུ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་སེབས་

ཡོད་པ་མངོན་གསལ་དུ་མཐོང་

ཐུབ། སོྔན་ཆད་ནས་བན་བོན་

གི་ཆོས་དང་རིག་གནས་བོད་ཀི་

ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་

པར་མཛད་ལ། ལག་པར་དུ་

རྒྱལ་རོང་ཡུལ་དུ་བོད་ཀི ་རེར་

སོན་གི་བཟོ་རལ་དང་ཤེས་རིག་

རིག་གནས་དར་རྒྱས་བྱུང་ཡོད་

པའི ་རེས ་ཤུལ་མཐོང ་ཐུབ ་པ ་

རེད། དེ་ལས་ཡུལ་འདིའི་འབག་

དང་གསོབ། འཇིམ་བཟོ། གསེར་

དངུལ་མགར་པ ་དག་ནི ་ལག་

རལ་ཁད་དུ་འཕགས་ཤིང་བཟོ་

རལ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་

ནོ། །

གུ་གེ་རྒྱལ་རབས་ཀྱྱི་གནའ་ཤུལ། 

གུ་གེ་རྒྱལ་རབས་ཀི་གནའ་

ཤུལ་ནི། བོད་རང་སོྐྱང་ལོྗངས་

མངའ་རིས་ཁུལ་ར་མདའ་རོང་

ཁོངས་སུ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་བོད་

ལྗོ ངས ་ཀི ་གནའ ་ བོའི ་ མཁར ་

གོ ང ་ གི ་ ཤུ ལ ་ རི ང ་ ཞི ག ་ ཡི ན ། 

གནའ་ཤུལ་གང ་ རོ ་རྣམས་རི ་

འདབས་ཀི ་དེའུ་འབུར་ཆེན་པོ་

ཞིག ་གི ་ སེ ང ་དུ ་ཆགས ་ཤི ང ་ ། 

གཞན ་ཡང ་མཆོ ད ་ རྟེ ན ་ཁག ་

གསུམ། ལ་ཁང་དང་རྟེན་ཁད་

པར་ཅན་མང་བར་མ་ཟད། བོད་

ཀི་བཙན་པོ་རིམ་བོྱན་དང་གུ་གེ་

རྒྱལ་བློན་མི་ཉུང་བའི་འད་རིས་

ཀང་བཞེངས་ཡོད་པ་སོགས་རིག་

དངོས་མང་བོ་ཡོད། 

གུ་གེ ་རྒྱལ་ཕྲན་ནི ་ བོད་རེ ་

འུ་དུམ་བཙན་པོའི ་གདུང་རྒྱུད་

རེ ་དཔལ་འཁོར་བཙན་གི་ཆེན་

མའི ་སས་སྐྱིད་ལྡེ ་ཉི ་མ་མགོན་

གིས ་བཙུགས ་ནས ་རྒྱལ ་ ཐོག ་

བཅུ་དྲུག་ཙམ་བྱུང་། དེང་སབས་

མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནི་སས་ཆུང་བ་

ལྡེ ་གཙུག ་མགོན ་གིས ་བཟུང ་

བའི་རྒྱལ་ཕྲན་གི་ཤུལ་རིང་རེད། 

ད་ལའི་བར་དུ་ལོ་ངོ་སོང་གཅིག་

ལག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། དུས་རབས་

དགུ ་པའི ་ནང ་དུ ་ བོད ་བཙན ་

པོའི ་རྒྱལ་རབས་ཀི ་རེས་རབས་

པ་རྣམས་ཀིས་གནས་འདིར་གུ་

གེའི ་རྒྱལ་རབས་བཙུགས་ཤིང་། 

ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀི ་རིག་གནས་

གཞི ་གཅིག ་ཏུ ་འདེས ་པའི ་གུ ་

གེའི་དཔལ་ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་སུ་

བཏང་། 1961ལོར་གུ་གེ་རྒྱལ་

རབས་ཀི ་གནའ་ཤུལ་དེ ་རྒྱལ་

ཡོངས ་ཀི ་ ཐོག ་དང ་ པོའི ་རིག ་

ད ངོ ས ་ སྲུ ང ་ སོྐྱ བ ་ སེ ་ ཁ ག ་ ཏུ ་

གཏན་ཁེལ་བྱས་པ་རེད། 

འབའ་ཚེར་གྱིས་དྲ་བ་ལས་དངས།


