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

1.ང་རང་ད་ལྟ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཡང་ན་རྗེས་སུ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུར་རྗེ་སྨོན་མཆིས་

ནའང་། མཐར་དྗེད་ན་དྗེ་དག་ཡྨོད་ཚད་ལྷ་མྨོ་ལྟ་བུའི་ངའི་མ་ཡུམ་གི་བཀའ་དྲིན་ཡིན། ངས་མ་ཡུམ་གི་

གསྨོལ་འདྗེབས་དྗེ་དག་བརྗེད་མྗེད་ལ། དྗེ་དག་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདག་དང་བསྨོངས་ཡྨོད་ལ། ཐ་ན་

མི་ཚེ་གང་བྨོར་བསྨོངས་བྱུང་།                                                     

                                                             ——ཡ་པྨོ་ལ་ཧན · ལིན་ཁྗེན།
2.མ་ཡུམ་གི་སྗེམས་ནི་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆྗེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་ཡིན། དྗེའི་ཆྗེས་གཏིང་ཟབ་སར་ཁྨོད་ལ་

ནམ་རྒྱུན་གུ་ཡངས་འཐྨོབ་ངྗེས་ཡིན།

                                                                             ——པ་ཨྗེར་ཀྲ་ཁྨོ།
3.ཁྨོ་མྨོ་ནང་བཞིན་གི་བུད་མྗེད་ཅིག་གཏན་ནས་ཡྨོད་མ་མྨོང་སྗེ། ཁྨོ་མྨོའི་གཤིས་ཀ་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པ་

ཕུག་རྨོན་ཞིག་དང་མཚུངས་ལ། སིང་སྨོབས་ཆྗེ་བ་སྗེང་གྗེ་མྨོ་ཞིག་དང་མཚུངས……   མ་ཡུམ་ལ་ཕིར་

དྲན་དང་ཁྨོ་མྨོའི་ཁ་ཏ་སྨོབ་གསྨོ་ནི་ང་རང་མི་ཚེའི་ལམ་བུའི་སྗེང་ཐྨོག་མར་གྨོམ་ཁ་སྒྱུར་བྗེད་ཀི་ལམ་བྨོ་

ཡིན་པ་ལས།  དྗེས་ངའི་མི་ཚེ་ལ་རྨང་གདན་བཏིང་བ་ལགས།

                                                             ——ཨན་ཏི་ལའྨོ · ཅྗེ་ཁྨོ་ཞུན།
4.ངས་ཧུར་ཐག་སྨོས་སྨོབ་སྦྨོང་དང་དཔྗེ་ཀྨོག་བས་པའི་གྨོ་རིམ་ཁྨོད། མ་ཡུམ་གིས་དུས་དང་རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་ང་ཡི་ཕུགས་འདུན་ལྨོངས་སུ་སྤྱད་ཅིང་། རྒྱུས་ལྨོན་ཡང་དག་སྨོས་ནུས་ཚོད་ཀིས་ང་ལ་རྨོགས་སྐྨོར་

གནང་ཡྨོད། གལ་ཏྗེ་ངས་མི་ཚེ་ཧིལ་བྨོར་གཞན་ལ་ངྨོམ་དུ་རི་བའི་བ་

བ་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབས་ཡྨོད་ཅྗེ་ན། དྗེ་ནི་ངས་ཁྨོ་མྨོའི་གཤིས་ཀ་དྗེ་རྒྱུན་

བསྐངས་པས་ཡིན་པ་གདྨོན་མི་ཟའྨོ། །

                           ——པུའུ་ཁྨོ · T · ཧྭ་ཧྗེང་ཏུན།

ཡོ་རོབ་ཀྱི་ཉེ་རབས་པའྱི་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ཡབ་ཆེན།——  པ་ཧོ།

པ་ཧྨོ་ནི་འཇར་མན་གི་མིང་དུ་གྲགས་པའི་དབངས་རྨོམ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ།  ཁྨོའི་བརམས་

ཆྨོས་ཀིས་ཡྨོ་རྨོབ་ཉྗེ་རབས་རྨོལ་དབངས་ཀི་འཕྗེལ་རྒྱས་ལ་ཤུགས་རྐྗེན་གཏིང་ཟབ་བཞག  མིའི་

རིགས་ཀི་རྨོལ་དབངས་ཀི་འཕྗེལ་རྒྱས་ལ་གསལ་ཞིང་དག་པའི་ལམ་སྨོན་མཛད་པས།  ཁྨོང་

ལ“ནུབ་ཕྨོགས་རྨོལ་དབངས་ཀི་ཡབ་ཆྗེན”དང“སུས་ཀང་ཐྨོད་རྒལ་མི་ཐུབ་པའི་རྨོལ་

དབངས་མཁས་དབང”ཞྗེས་པའི་མཚན་སན་གསྨོལ་ཡྨོད།

ཆུང་དུས་ནས་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་འདས་པས་ཁིམ་གི་འབྨོར་བ་ཞན་

ནའང་།  ཁྨོ་རྨོལ་དབངས་ལ་དགའ་དྲགས་པས།  ཁིམ་ནས་སྨོང་སི་སུམ་

ཅུས་ཆྨོད་པའི་ཧན་པའྨོ་རུ་རྨོལ་དབངས་དགྨོང་ཚོགས་ཤིག་ཡྨོད་ཚེ།  

དངུལ་སྐར་གང་ཡང་མྗེད་ནའང་དུས་ནམ་ཡང་རྐང་ཐང་གིས་རྨོལ་

དབངས་ལ་གསན་སྦྨོང་དུ་འགྲྨོ་བ་རྗེད།

ཐྗེངས་ཤིག  ཁྨོང་གིས་ཧན་པའྨོ་རུ་རྨོལ་དབངས་དགྨོང་ཚོགས་ལ་གསན་

རྗེས།  མུ་མཐུད་དྗེ་སང་ཉིན་གི་དགྨོང་ཚོགས་ལ་མཉན་འདྨོད་སྐྗེས་ནའང་།  དངུལ་སྐར་གང་

ཡང་མྗེད་པས་ཐབས་ཟད་དྗེ་ཕིར་ཁིམ་དུ་མི་ལྨོག་ཀ་མྗེད་བྱུང་།  སྨོང་སི་སུམ་ཅུའི་ལམ་ཐག་ཤིན་ཏུ་

རིང་བས།  ལམ་རྐྗེད་དུ་སྗེབས་དུས་གཞི་ནས་མུན་རུབ་ཅིང་།  ལྨོ་ན་གཞྨོན་པའི་ཁྨོ་རང་ལྟྨོགས་

ཤིང་ངལ་དུབ་ཀིས་མནར་ནས་འགྲྨོ་མ་ཐུབ་པས།  ཁི་ལྨོམ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་མགྲྨོན་ཁང་ཞིག་གི་

མདའ་གཡབ་འྨོག་ནས་ལུས་པྨོ་བསྐུམས་ནས་ནམ་ཚ་ཕུད།  ནམ་ཕྗེད་ཡྨོལ་ཙམ་ན།  དྲི་མ་ཤིན་ཏུ་

ཞིམ་པྨོ་ཞིག་སྣ་ལ་འཚང་འྨོངས་ནས་ཁྨོ་རང་གཉིད་ལས་བསངས།  སྐབས་དྗེར། ཁྨོའི་མགྨོ་ཐྨོག་གི་

སྗེའུ་ཁུང་ཕྗེ་བའི་ཙིར་སྒྲ་ཞིག་གྲགས་པ་དང་མཉམ་དུ།  སྗེའུ་ཁུང་ལས་ཅི་ཞིག་གཅུད་པའི་དངྨོས་

པྨོ་རྨོག་པྨོ་ཞིག་ཁྨོའི་གམ་དུ་ལྷུང་།  ཁྨོས་དྗེའི་ལྟྗེབ་བཤིག་ནས་ལྟ་དུས།  དྗེ་ནི་དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་ཉ་

ཤ་སྗེག་མ་དང་དངུལ་རྨོག་ཁ་ཤས་ཡིན་པ་མཐྨོང་།

འདི་ནི་སུ་ཞིག་གིས་ཁྨོ་ལ་བསྩལ་པའི་དགྨོང་ཟས་

ཡིན་ནམ།  སུ་ཞིག་གིས་ཁྨོ་རང་ཕིར་ཧན་པའྨོ་ལ་

སྨོང་ནས་རྨོལ་དབངས་དགྨོང་ཚོགས་ལ་

གསན་པའི་དངུལ་གནང་བ་ཡིན་ནམ།  ལྨོ་

ན་གཞྨོན་པའི་ཁྨོང་གིས་ཇི་ལྟར་མནྨོ་བསམ་

བཏང་རུང་གསལ་ཁ་འགྲྨོལ་མ་ཐུབ།  ཁྨོས་

དགའ་སྤྨོ ་དང་བཅས་སྗེའུ་ཁུང་ནང་ལྟ་དུས།  

སྗེའུ་ཁུང་སྔར་ནས་གཏན་ཟིན་པ་དང་།  མགྨོ་ཐྨོག་ཏུ་

ལམ་ལམ་ངང་འཚེར་བའི་སྐར་མས་ཁྗེངས་འདུག  ཁྨོའི་སྗེམས་

སུ།  འདི་ནི་དཀྨོན་མཆྨོག་གིས་ཁྨོ་ལ་གནང་བའི་གསྨོལ་རས་ཡིན་པ་དང་།  ཀུན་ནུས་ཀི་དཀྨོན་

མཆྨོག་ནི་སྐབས་འདིར་འྨོད་དུ་འཚེར་བའི་སྐར་ཚོགས་ཁྨོད་དུ་སྦས་ནས་རྒྱང་རིང་ནས་འཛུམ་

དམུལ་དམུལ་ངང་ཁྨོ་ལ་མིག་གིས་འཚོས་ནས་བསད་འདུག་སམ།

ལྨོག་གྱུར་གི་སྗེའུ་ཁུང་ནང་རྨོལ་དུ་མི་ཇི་འདྲ་ཞིག་བསད་ཡྨོད་པ་ཤྗེས་ཐབས་བལ་ནའང་།  

དགྨོང་མྨོ་དྗེར།  ཁྨོ་རང་ཕིར་ཧན་པའྨོ་ལ་སྨོང་ནས་མུ་མཐུད་དུ་རྨོལ་དབངས་དགྨོང་ཚོགས་ལ་

གསན་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང་།  ལྨོ་ན་ཆུང་བའི་པ་ཧྨོ་སྔ་མྨོ་ནས་རྨོལ་དབངས་སྗེང་སྗེམས་པ་ཤྨོར་ཡྨོད་

ནའང་།  དགྨོང་མྨོ་དྗེ་ནས་བཟུང་ཁྨོ་རང་ད་གཟྨོད་དངྨོས་སུ་

རྨོལ་དབངས་ཀི་ཞིང་ཁམས་ཉུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རྗེད།

                   

5.ལང་ཚོ་ཡལ་ངྗེས་ཤིང་། བརྗེ་དུང་རིང་འགྲྨོ་ལ། མཛའ་བརྗེའི་ལྗང་ལྨོའང་ལྟུང་སིད། ཡིན་ནའང་མ་

ཡུམ་ཞིག་གི་ནང་སྗེམས་ཀི་རྗེ་བཞག་ནི་དྗེ་དག་གང་ལས་ཀང་རྒྱུན་རིང་ངྗེས་ཡིན།

                                              ——ཨའྨོ་ལི་ཧྥའྨོ · ཝུན་ཏའྗེ་ཨྗེར·ཧྨོ་མ།
6.དཀྨོན་མཆྨོག་ནམ་མཁའ་གར་ཁབ་ཡིན་ཕིར།  ཁྨོང་གིས་འཇིག་རྗེན་ཀུན་ཏུ་མ་ཡུམ་བཞྗེང་སྐྲུན་

བས་པ་ལགས།

                                                           ——ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་གཏམ་དཔྗེ།
7.ང་ཡི་མ་ཡུམ་ནི་ངས་མཐྨོང་མྨོང་བ་ལས་ཆྗེས་མཛེས་སྡུག་ལན་པའི་བུད་མྗེད་དྗེ་ལགས། ངའི་མི་ཚེ་

ཧིལ་བྨོའི་གྲུབ་འབས་ཡྨོད་ཚད་དྗེ་མཐར་གཏུགས་ན་ཁྨོ་མྨོ་ལས་ཐྨོབ་པའི་ལྟ་སྨོམ་སྤྱྨོད་གསུམ་གི་སྨོབ་

གསྨོར་རག་ལས་སྨོ། །

                                                            ——ཆའྨོ་ཀྲི · ཧྭ་ཧྗེང་ཏུན།
8.མ་ཡུམ་བཟང་བྨོ་ཞིག་དགྗེ་རྒན་བརྒྱ་དང་བསྒྲུན་ནུས་སྨོ།།

                                                                 ——ཆའྨོ་ཀྲི·ཧྨོ་པྨོ་ཐྗེ།
9.ང་ལ་མཚོན་ན། ངའི་མ་ཡུམ་ནི་ངས་ངྨོ་ཤྗེས་པའི་ཁྨོད་ཆྗེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བུད་མྗེད་དྗེ་ཡིན་པ་

འདྲ།……  ང་རང་མི་མང་བྨོ་མང་བྨོ་ཞིག་ལ་ཕྲད་མྨོང་ནའང་། ངའི་མ་ཡུམ་ལྟ་བུའི་བབ་ཆགས་ཀི་མི་ཞིག་

ལ་གཏན་ནས་འཕྲད་མ་མྨོང་། གལ་ཏྗེ་ང་ལ་གྲུབ་འབས་ཙམ་ཡྨོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། དྗེ་ནི་ཁྨོ་མྨོའི་

མཛད་རྗེས་ཡིན་པ་སྨོས་མྗེད་ཡིན།

                                                          ——ཚ་ཨྗེར་སི · ཀྲུའྨོ་པྗེ་ལིན།

                      
མཚོ་སྔྨོན་ཟི་ལིང་།        • མཚ་ོརེའུ་ཡྱིས་བསྒྱུར •

 མཚོ་སྔྨོན་ཟི་ལིང་།   • རྒྱལ་མཚན • 



ངའི་ནུ་བྨོའི ་སྨོབ་གྲྨོགས་ཏྗེ། ཁི་ལའྨོ་ཞི ་དང་ར་སྐྨོར་གཅིག་

གི ་ནང་དུ་སྨོད་ཅིང་ནད་ཕྨོག་ཡྨོད་པའི ་བིས་པ་དྗེ ་ཉིན་གཉིས་

ཀི་སྔྨོན་དུ་ཚེ་ལས་འདས། གཟའ་སྗེན་པའི་ཕི ་དྲྨོར། དགྗེ་རྒན་

རི ་ཨྗེར ་ཁཱ་ཏིས ་སྐྨོ ་གདུང་ཆྗེན་པྨོས ་གནས་ཚུལ་འདི ་ང ་ཚོའི ་

དགྗེ་རྒན་ལ་བཤད་པ་ཡིན་པས། ཁཱ་ལའྨོ་ན་དང་ཁི་ལྗེ་ཏིས་ཤྗེས་

འཕྲལ་དྗེ ་མ་ཐག་ཏུ་བིས་ཕྨོ ་ཆུང་ངུའི ་པུར་སམ་འཁུར་རྨོགས་

ལ་འགྲྨོ་བའི་བསམ་ཚུལ་བཏྨོན་བྱུང་། བིས་པ་དྗེ་ནི ་ཧ་ཅང་སིང་

རྗེ་བྨོ ་ཞིག་ཡྨོད་དྗེ། ཅང་མ་འགྨོར་བའི་ཡར་སྔྨོན་ཏྗེ ། གཟའ་

འཁྨོར་སྔྨོན་མར་ཁྨོ ་ལ་བ་དགའི ་གཟྗེངས་རགས་ཤིག་ཀང་ཐྨོབ་

པ་རྗེད། ཁྨོ ་དང་ངའི་ནུ་བྨོ ་གཉིས་ཀ་ཧ་ཅང་མཐུན་པྨོ་ཡྨོད་ཅིང་། 

ད་དུང་ངའི་ནུ་བྨོར་སྨོར་ཁུག་རིང་བ་ཞིག་ཀང་བིན་མྨོང་། ངའི་

ཡུམ་ཆྗེན ་གིས ་ཁྨོ ་མཐྨོང ་བ ་ན ་ནམ་ཡང་དགའ་སྤྨོའི ་འཛུམ་

མདངས་མངྨོན་བཞིན་ཁྨོའི ་མགྨོ ་ལ་བིལ་བིལ་གནང་གིན་ཡྨོད། 

དུས་རྒྱུན་དུ་ཤུར་རིས་ཉིས་འབྗེལ་དུ་ཡྨོད་པའི ་ཞྭ་མྨོ ་དམར་པྨོ ་

ཆུང་ཆུང་ཞིག་བསྐྨོན་འདུག་ཅིང་། ཁྨོའི ་ཡབ་ཆྗེན་ནི་ལྕགས་

ལམ་ཐྨོག་གི་སྐྗེལ་འདྲྗེན་བཟྨོ་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཁ ་སང ་ཕི ་དྲྨོ འི ་ཆུ ་ཚོད ་བཞི ་ དང ་ཕྗེ ད ་ཀའི ་སྗེ ང ་ང ་ཚོ ་

ཚང་མ་ཁྨོ ་ཚང་ལ་སྨོང་སྗེ ་པུར་སྐྗེལ་བས་པ་ཡིན། ཁྨོ ་ཚང་སྨོད་

ས་ནི ་ཁྗེར་ཐྨོག་ཅིག་རྗེད། ང་ཚོ ་འགྲྨོ ་དུས་ཁྨོ ་དང་འཛིན་གྲྭ་

གཅིག ་པའི ་སྨོ བ ་གྲྨོགས ་ཚོ ་ དང ་ཁྨོ ་ཚོའི ་ མ ་ཡུམ ་དག ་ཀང ་

སྗེབས་འདུག ཚང་མས་ལག་ཏུ་

སྤ ་ཚིལ ་བསྣམས་ཏྗེ ་མཉམ ་དུ ་དྗེ ་

གར་ངང་སྒུག་བས་འདུག་པ་དང་། 

ལྷུག་རྨོམ་ལ་དངྨོས་བིས་རང་བཞིན་གི ་ཁད་ཆྨོས་ལན་ཞིང་། དྗེར་བརྨོད་བའི ་མཚོན་ཚུལ་

སྨོགས་ཀི ་དབང་གིས་དྨོན་བརྨོད་ལྷུག་རྨོམ་དང་། དུང་བརྨོད་ལྷུག་རྨོམ། དཔྱད་གྗེང་ལྷུག་རྨོམ་

བཅས་རིགས་གསུམ་དུ་དགར་ཆྨོག དྨོན་བརྨོད་ལྷུག་རྨོམ་ནི ་གཙོ ་བྨོར་དྨོན་གི ་བྱུང་རིམ་ཇི ་

བཞིན་དུ་བརྨོད་པ་དང་། མི ་སྣ་ཞིབ་འབི ་བྗེད་པའི ་ལྷུག་རྨོམ་ཞིག་ཡིན་ལ། དངྨོས་བིས་རང་

བཞིན་གི ་ཁད་ཆྨོས་ལན།

གཅྱིག  དོན་དག་དངོས་འབྱི ་བ། 

དངྨོས་ཡྨོད་དང་དྨོན་དངྨོས་འབི ་བ་ནི ་ལྷུག་རྨོམ་གི ་ར་བའི ་ཁད་ཆྨོས་ཤིག་སྗེ ། དྨོན་བརྨོད་

ལྷུག་རྨོམ་འབི ་མཁན་དག་གིས་ཡུལ་སྐྨོར་དང་། བཅར་འདྲི ། བརག་དཔྱད་བས་པ་བརྒྱུད་ནས་

རྨོམ་གི ་རྒྱུ་ཆ་གསྨོག་འཇྨོག་བ་དགྨོས་ཤིང་། བ་བའི ་བརྒྱུད་རིམ་དང་། མི ་སྣ་ངྨོ ་མ། ས་གནས་ངྨོ ་

མར་བརག་ཞིབ་བས་ཏྗེ ་རྨོམ་ཡིག་བི ་དགྨོས་པ་ཞིག་ཡིན།

གཉྱིས། དོན་དག་དངོས་དང་རོག་བཟོས་ཟུར་བརྒྱན་པ། 

ལྷུག་རྨོམ་འབི ་བ་དང་བརྨོད་བ་གདམ་གསྗེས་བྗེད་པའི ་གྨོ ་རིམ་

ཁྨོད། གཏན་ནས་རྨོག་བཟྨོ ་བས་མི ་ཆྨོག་པ་ཞིག་མིན། དྗེ ་ནི ་བརྨོད་བ་

དྨོན་དག་ངྨོ ་མ་ཡིན་པའི ་རྨང་གཞིའི ་སྗེང་ ། བྗེ ་བག་གི ་བྱུང་རིམ་ལ་

ད ་དུང ་དགྗེ ་རྒན ་ལྔ ་དྲུག་ཙམ་དང ་ཁིམ ་མཚེས ་ཚོའང ་ལྷས ་

རའི ་ནང་འདུས་ནས་གདའ། ང་ཚོས་དྲ་སྨོའི ་ནང་རྨོལ་དུ་ཞྭ་

མྨོའི ་སྗེང ་དུ ་བ ་སྒྲྨོ ་དམར་པྨོ ་བཙུགས་པའི ་དགྗེ ་རྒན ་དྗེ ་དང ་

དགྗེ ་རྒན་རི ་ཨྗེར ་ཁཱ་ཏི ་གཉིས ་ངུ ་བཞིན ་པ ་མཐྨོང ་ཐུབ་ཅིང ་ ། 

བིས་པའི ་ཡུམ་ཆྗེན་སྐད་ཆྗེན་པྨོས་ངུ་བཞིན་པ་ལྷས་རའི ་ནང་

དུའང་ཐྨོས་ཐུབ་ཀིན་འདུག ད་དུང་བིས་པའི ་སྨོབ་གྲྨོགས་ཀི ་

མ་ཡུམ་ཡིན་པའི ་སྐུ་དྲག་གི ་ལྕམ་མྨོ ་གཉིས་ཀིས་མྗེ ་ཏྨོག་ཆུན་

པྨོ ་མང་བྨོ ་ཁྗེར་ནས་ཕྗེབས་བྱུང་། 

ཆུ་ཚོད་ལྔ་པའི ་སྗེང་ང་ཚོ ་ལམ་ལ་ཆས་པ་ཡིན། སྔྨོན་དུ་

འགྲྨོ ་མཁན་ནི ་ལག་ཏུ་རྒྱ་གྲམ་བཏྗེགས་པའི ་བིས་པ་ཞིག་ཡིན་

ཞིང་། དྗེའི ་རྗེས་སུ་འབངས་པ་ནི ་ཆྨོས་དཔྨོན་དང་། དྗེའི ་རྒྱབ་

ཏུ་པུར་སམ་ཆུང་ཆུང་འཁུར་མཁན་དག་རྗེད། སིང་རྗེའི ་ཡུལ་

དུ་གྱུར་པའི ་བིས་པ་ཨང་། འདི ་འདྲའི ་ལྨོ ་ན་ཕྲ་

བའི ་དུས་ནས་ཚེ ་ལས་འདས་སྨོང་། པུར་

ས མ ་ གི ་ སྗེ ང ་ དུ ་ ར ས ་ ན ག ་ པྨོ ས ་

གཡྨོགས་འདུག་ཅིང་། སྐུ་དྲག་གི ་

ལྕམ ་མྨོ ་ རྣམ ་གཉིས ་ཀིས ་ཁྗེར ་

ཡྨོང་བའི ་མྗེ ་ཏྨོག་ཕྲྗེང་བ་པུར་

ས མ ་ གི ་ ག ཡ ས ་ ག ཡྨོ ན ་ དུ ་

བཤམས་ཡྨོད་ལ། པུར་སམ་

མདུན་ངྨོས ་ཀི ་རས ་ནག་པྨོའི ་

སྗེ ང ་དུ ་ཡར ་སྔྨོ ན ་ ཏག ་ ཏག ་ལ ་

ཐྨོབ ་པའི ་བ ་དགའི ་གཟྗེངས་རགས་

གཙོས་པའི ་ལྨོ ་གཅིག་རིང ་ལ་ཐྨོབ ་པའི ་

བ་དགའི་རགས་མ་རྣམས་བཀལ་འདུག ཁཱ་ལའྨོ ་

ན་དང་ཁི ་ལྗེ ་ཏི །  ད་དུང་ལྷས་ར་གཅིག་ཏུ་སྨོད་པའི ་བིས་པ་

གཉིས་བཅས་ཀིས་པུར་སམ་ཁུར་ཡྨོད་ཅིང་། དགྗེ ་རྒན་རི ་ཨྗེར་

ཁཱ་ཏི ་པུར་སམ་གི ་རྗེས ་སུ་དམ་དུ་འབངས་ནས་སྡུག་ངུ་ཚད་

དྲགས་བྗེད་ཀིན་འདུག་པས། ཕལ་ཆྗེར་ཚེ ་ལས་འདས་པ་དྗེ ་

མྨོ ་རང་ཉིད་ཀི ་བུ་ཡིན་པ་དང་མཚུངས། ཁྨོ ་མྨོའི ་རྗེས་སུ་བུད་

མྗེད་གཞན་འགའ་འབངས་ཡྨོད་པ་དང་། དྗེའི ་རྒྱབ་ཏུ་སྨོབ་མ་

ཚོ ་ཡིན་ལ། སྨོབ་མ་ཚོའི ་

ཁྨོད་ཀི ་བིས་པ་སྐྨོར་ཞིག་ཧ་

ཅང་ཆུང་སྗེ ། ལག་པ་ཡ་

གཅིག ་ཡུམ་ཆྗེན ་གིས ་ཁིད ་

ཅིང་ཡ་གཅིག་ཏུ་མྗེ ་ཏྨོག་ཆུན་པྨོ ་རྗེ ་བསྣམས་ཏྗེ ་ཧ་ཅང་ཧ་ལས་

པའི ་ངང་མདུན་ཕྨོགས་ཀི ་པུར་སམ་ལ་ལྟ་བར་བྗེད་ལ། ཁྨོ ་

ཚོའི ་ཡུམ་ཆྗེན་གི ་ཕག་ཏུ་སྤ་ཚིལ་བཏྗེགས་འདུག ངས་བིས་པ་

ཞིག་གིས"ཁྨོ ་ཡང་བསྐར་སྨོབ་གྲྭར་མི ་ཡྨོང ་བ་རྗེད ་དམ"ཞྗེས་

འདྲི ་བཞིན་པ་ཐྨོས་བྱུང་། 

པུར ་སམ ་བཏྗེགས ་ཏྗེ ་ལྷས ་རའི ་སྨོར ་འབུད ་པའི ་སྐབས ་

དྗེར། གྨོ ་བུར་དུ་བིས་པའི ་ཡུམ་ཆྗེན་སྐྨོ ་སྡུག་རྗེ ་ཆད་ངང་ངུ་

བཞིན་སྨོར་རྒྱུགས་ནས་ཐྨོན་བྱུང་མྨོད། འྨོན་ཀང་མི ་རྣམས་

ཀིས ་དྗེ ་མ ་ཐག་ཏུ་ཁྨོ ་མྨོ ་སྐྨོར ་འདྗེགས་བས་ཏྗེ ་ཕིར ་ཁང་བའི ་

ནང་དུ་ཁིད་སྨོང་ ། སང་ལམ་དུ་སྗེབས་པ་དང་གྲལ་བསར་

བསྒྲིགས་ནས་འགྲྨོ ་བཞིན་པའི ་ཆྗེད་ལས་སྨོབ་གྲྭ་ཞིག་གི ་སྨོབ་

མ་ཚོར་ཕྲད་བྱུང་། ཁྨོ ་ཚོས་བ་དགའི་གཟྗེངས་རགས་བཀལ་

པའི ་པུར ་སམ ་དང ་བུད ་མྗེད ་དགྗེ ་རྒན ་ཚོ ་མཐྨོང ་

བས་དྗེ ་མ་ཐག་ཏུ་ཚང་མས་ཞྭ་མྨོ ་ཕུད་བྱུང་། 

སིང ་རྗེའི ་ཡུལ ་དུ ་གྱུར ་པའི ་བིས ་པ ་

ཨང་། ཁྨོ ་རང་ཉིད་ཀི ་བ་དགའ་

ད ང ་ ལྷ ན ་ དུ ་ དུ ས ་ ག ཏ ན ་ དུ ་

གཟིམས ་པར ་གྱུར ་པ ་རྗེད ་ལ ། 

ང་ཚོས་ཡང་བསྐར་ཁྨོའི ་ཞྭ་མྨོ ་

ད མ ར ་ པྨོ ་ དྗེ ་ མ ཐྨོ ང ་ བ འི ་ གྨོ ་

སྐབས་བལ་སྨོང་བ་རྗེད། དྗེ ་

འདྲའི ་སྤྨོ ་བག་ལན་པའི ་བིས ་པ ་

ཞིག ་ཉིན ་འགའ་མ ་འགྨོར ་བར ་ཚེ ་

ལས་འདས་སྨོང ་བ་ནི ་ངྨོ ་མ ་བསམ་ཡུལ་

ལས་འདས་པ་ཞིག་རྗེད། འཆི ་ཁའི ་ཉིན་དྗེར་

ཡང་། ཁྨོ ་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་ཡར་ཙོག་ནས་བསབ་ཚན་སྦངས་པ་

དང་། བ་དགའི་གཟྗེངས་རགས་དྗེ ་མི ་གཞན་གིས་འཁྗེར་བར་

དྨོགས་ཏྗེ ། ཁིམ་མིར་ཨུ་ཚུགས་བས་ནས་ཁྨོའི ་མལ་ཁིའི ་སྗེང་

འཇྨོག་ཏུ་བཅུག་སྐད། ད་ལྟ་མི ་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་བ་དགའི་

གཟྗེངས ་རགས ་དྗེ ་ཁྨོ ད ་ཀི ་ལུས ་འགྲམ ་ནས ་འཁྗེར ་མི ་སིད ། 

གཅྗེས་ཕྲུག་བཟང་བྨོ ། བདྗེ ་མྨོ ་བྨོས། ང་ཚོས་ནམ་ཡིན་ཡང་

ཁྨོད་རང་བརྗེད་མི ་སིད། བདྗེ ་བར་གཟིམས་ཤིག སིང་ཉྗེ ་བའི ་

གྲྨོགས་པྨོ ་ཆུང་ཆུང་ལགས། 

མཚོ་སྔྨོན་ཞིང་ཆྗེན་ཀྨོས་ནན་རྨོང་མི་རིགས་སྨོབ་འབིང་། 

• སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར •

རྨོག་བཟྨོ ་བས་ཆྨོག ཐ་ན་མི ་སྣ་ཕལ་བའི ་རིགས་རྨོག་བཟྨོ ་བས་ཀང་ཆྨོག་ལ། གནད་འགག་ནི ་

དྨོན་དངྨོས་གཙོ ་བྨོ ་དང་རྨོག་བཟྨོས་ཟུར་རྒྱན་བ་དགྨོས་པ་ཡིན། 

ཐྨོག་མར་དྨོན་བརྨོད་ལྷུག་རྨོམ་ནི ་ངྗེས་པར་དུ་དྨོན་དངྨོས་བི ་དགྨོས་པ་དང་། དགྨོས་དབང་

གིས་དྨོན་དངྨོས་གཙོ ་བྨོར་བཟུང་ནས་འྨོས་འཚམ་གིས་རྨོག་བཟྨོས་ཟུར་རྒྱན་བས་ཆྨོག དཔྗེར་ན། 

པྗེན་ཞུན་གི《ཞའྨོ་ཅིས་ཏིན》ལྟ་བུ། མྨོས“རྨོམ་ཡིག་ཁྨོད་ཀི ་བིས་པའི ་ཁིམ་ཚང་། རྨོམ་པ་པྨོ ་དང་

ཁྨོ ་ཚོ ་འཕྲད་དུས་དང་། ཞི ་མྨོའི ་ཕ་ཡི ་རུས་མིང་སྨོགས་ངྨོ ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི ་ཚོགས་ཐྨོག་མི ་སྣ་

འདི ་དག་དང་བ་བ་འདི ་དག་དངྨོས་སུ་མཛུབ་མྨོས་སྨོན་རྒྱུ་ཡྨོད་མྨོད། ཡིན་ནའང་བྗེ ་བག་གི ་བྱུང་

རིམ་ཕལ་བ་རྗེ ་འགའ་རྨོག་བཟྨོ ་བས་ཡྨོད། དྗེ ་ནི ་ཁ་གསབ་ཀི ་གསལ་བཤད་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང་། 

ངའི ་གྲྨོགས་པྨོ ་ཞྗེས་པའི ་མི ་སྣ་དྗེ ་ནི ་རྨོག་བཟྨོ ་བས་པ་ཡིན”ཟྗེར།

ལྷུག་རྨོམ་ནི ་རྨོམ་རིག་བརམས་ཆྨོས་ཡིན་པ་དང་། རྨོག་བཟྨོ ་ནི ་རྨོམ་རིག་བརམས་ཆྨོས་ཀི ་

རྒྱུན་བཀྨོལ་གི ་མཚོན་ཐབས་ཡིན་པས། ལྷུག་རྨོམ་ནི ་རྨོག་བཟྨོ ་དང་འབྗེལ་བ་གཏན་ནས་མྗེད་པ་

ཞིག་མིན། ཡིན་ནའང་། རྨོག་བཟྨོས་ལྷུག་རྨོམ་གི ་བདྗེན་པའི ་རང་བཞིན་གི ་ར་དྨོན་བརླག་མི ་

རུང་། དྗེར་བརྗེན། ལྷུག་རྨོམ་ནི ་དྨོན་དངྨོས་གཙོ ་བྨོར་བཟུང་ནས་རྨོག་བཟྨོས་ཟུར་བརྒྱན་ཆྨོག་

པའི ་རྨོམ་ལུས་ཤིག་ཡིན། དྗེ ་ཡང་ལྷུག་རྨོམ་གི ་བྱུང་རིམ་ལ་རྨོག་བཟྨོ ་བས་ཆྨོག་མྨོད། དྗེ ་ལས་

མངྨོན་པའི ་བརྗེ ་བ་ནི ་ངྗེས་པར་དུ་དྨོན་དངྨོས་དང་མཐུན་དགྨོས། 

མཚོ་སྔྨོན་ཞིང་ཆྗེན་ཀྨོས་ནན་རྨོང་མཁར་གྲྨོང་སྨོབ་ཆུང་དང་པྨོ ། 

• ཀུན་བཟང་སྐྱིད • 



བཀའ་འགྱུར་གྱི་ཤྱིང་པར་ཐོག་མའྱི་སོར།  སྤྱི་ལྨོ1407ལྨོར་ཀརྨ་པ་

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྗེབས་ནས་གྨོང་མ་ཡུང་ལྨོར་དགྗེ་

སྐུལ་གནང་བ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གྨོང་མས།  རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་

སག་སྤྱི་ལྨོ1410ལྨོར་རྒྱ་ནག་ནན་ཅིན་དུ་བཀའ་འགྱུར་པར་ཤིང་

བརྐྨོས་པ་ནི་བཀའ་འགྱུར་ཤིང་པར་གི་ཐྨོག་མ་ཡིན།  སྤྱི་ལྨོ1594ལྨོར་

ཏཱ་མིང་ཝན་ལི་རྒྱལ་པྨོས་ཀརྨ་པ་ཞྭ་དམར་ནག་གཉིས་ཀིས་དགྗེ་སྐུལ་

ལྟར་པྗེ་ཅིན་དུ་བཀའ་འགྱུར་གི་པར་བཞྗེངས།  རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་

བ་སྗེ་སྤྱི་ལྨོ1609ལྨོར་ཞྭ་དམར་ཆྨོས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གི་གསུང་བསྐུལ་

འྨོག་འཇང་ས་ཐམ་རྒྱལ་པྨོ་མི་ཕམ་ཚེ་དབང་བསྨོད་ནམས་རབ་བརན་

གིས་སྦིན་བདག་གནང་སྗེ་འཕིང་བ་སག་རྗེའི་བཀའ་འགྱུར་ལ་མ་ཕི་

བས་ཏྗེ།  བཀའ་འགྱུར་པར་ཤིང་གསར་བཞྗེངས་གནང་བ་དྗེ་ལ་ལི་

ཐང་བཀའ་འགྱུར་ཟྗེར་ཞིང་།  བྨོད་ཀི་ས་ཁུལ་དུ་བཀའ་འགྱུར་གི་པར་

ཤིང་ཐྨོག་མར་བྱུང་བ་དྗེ་ཡིན།

སྒར་ཆེན་འཛམ་གྱིང་རྒྱན།  བྨོད་ཀི་ལྨོ་རྒྱུས་ཐྨོག་ཆྨོས་ཚོགས་ཆྗེས་

ཆྗེ་ཤྨོས་ཀརྨ་པའི་སར་ཆྗེན་འཛམ་གིང་རྒྱན་ཞྗེས་པ་ནི།  ཆྨོས་ཚོགས་

ཀི་སར་ཆྗེན་ཐྨོག་མར་དབུ་བརྗེས་ཚུལ།  རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མྗེ་ར་སྤྱི་ལྨོ

1366ལྨོར་ཀརྨ་པ་རྨོལ་པའི་རྨོ་རྗེ་རྒྱ་ནག་ནས་ཕིར་བྨོད་དུ་འབྨོན་

སྐབས།  ལམ་དུ་ཞལ་མཇལ་ཞུ་མཁན་ཁི་ཕྲག་མང་བྨོ་བྱུང་ཞིང་།  

འགའ་ཞིག་ཕ་མ་རྒན་རྒྨོན་རྣམས་རྔ་མྨོང་ལ་བཀལ་ནས་ཟླ་ལམ་

བརྒྱུད་དྗེ་བྱུང་བ་དང་། འགའ་ཞིག་དད་མྨོས་ཀི་གྨོམ་པ་བདུན་རྗེའི་

མཚམས་ན་ཕག་གསུམ་རྗེ་བཙལ་ནས་འྨོངས་པར་གྲགས་པ་དྗེ་དག་

རྣམས་ལ་བསྡུ་བ་རྣམ་པ་བཞིས་ཆྨོས་ཀིས་ཚིམས་པར་མཛད།  དུས་དྗེར་

སྨོད་ཧྨོར་རྒྱལ་པྨོས་འབུལ་བ་མང་བྨོ་དང་བཅས་གདན་ཞུ་པ་འབྨོར་ཡང་

མ་བྨོན།  མདྨོ་སྨོད་བརྒྱུད་དྗེ་དབུས་སུ་བྨོན་པའི་ལམ་བུ་འདན་དང་།  

རྨོང་པྨོ་དང་། ཁྱུང་པྨོ་དཀར་ནག་ཤྨོད།  བརྒྱད་ཤྨོག  སྨོག་སྨོད་སད།  ཀྨོང་

པྨོ་སྨོགས་ཀི་སྗེར་སྐ་ཁི་ཕྲག་མང་བྨོར་མཇལ་ཁ་ཞུ་བར་འྨོངས་པ་དྗེ་དག་

ལ་ཆྨོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པས་ཚིམས་པར་བས།  དབུས་སུ་བྨོན་པའི་

ཚེ།  འཁྨོར་བའི་བ་བ་མཐའ་དག་བྨོས་བཏང་ནས་དགྗེ་སྦྨོར་སྨོམ་སྒྲུབ་ལ་

བརྨོན་པའི་དམ་བཅའ་བརན་པྨོར་ཐྨོབ་པའི་དད་ལན་གི་སྗེར་སྐ་མང་བྨོ་

ཞིག་བ་མ་དང་འབལ་མི་ཕྨོད་པའི་དད་འདུན་གིས་ཕག་ཕིར་འབངས།  

མཚུར་ཕུར་འབྨོར་བ་དང་བ་མའི་བཞུགས་གནས་ཀི་ཉྗེ་སྐྨོར་དུ་སར་

བཏབ་སྗེ་དགྗེ་སྦྨོར་ལ་བརྨོན།  སྐབས་དྗེར་རྒྱ་ནག་ཏཱ་མིང་གྨོང་མ་ཧུན་

ཨུ་རྒྱལ་པྨོས་འབུལ་བ་དང་བཅས་ཏྗེ་

གདན་ཞུ་པ་བཏང་ཡང་དད་ལན་གི་

སྗེར་སྐ་ཁི་ཚོ་མང་བྨོའི་དགྗེ་སྦྨོར་ལ་

བར་ཆད་དུ་དྨོགས་ནས་མ་བྨོན།  དད་ལན་སྗེར་སྐ་དྗེ་དག་བ་མ་གར་

བྨོན་གར་བཞུགས་ཀི་རྗེས་སུ་དྲངས་ཏྗེ་ཉྗེ་སྐྨོར་དུ་སར་བཏབ།  དགྗེ་སྦྨོར་

སྨོམ་བཟླས་ལ་བརྨོན་ནས་རྒྱུན་འཁྨོངས་པར་བྗེད་པ་དྗེ་ལ་ཀརྨ་པའི་

ཆྨོས་སར་ཞྗེས་བ་བ་དྗེ་ཐྨོག་མར་བྱུང་ཡྨོད།   ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲྗེང་ལྔ་པ་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྐབས་སུ་སར་ཆྗེན་གི་ཐྨོབ་ཐང་ཡང་མཐྨོ་རུ་ཕིན་

སབས་སར་པ་ཁག་གཅིག་གི་སྤྱྨོད་པ་ལ་ངན་ཤན་ཅུང་ཟད་ཐྗེབས་པ་ན།  

དྲུང་རྨ་སྗེ་རྨོགས་ལན་གིས་ཞུས་པ་བཞིན་སར་གི་བཅའ་ཁིམས་བསམས།  

སྐུ་ཕྲྗེང་དྲུག་པ་མཐྨོང་བ་དྨོན་ལན་གི་སྐབས་སུ་སར་ཆྗེན་ཡྨོངས་ལ་ཐུན་

མྨོང་གི་རིག་གནས་དང་།  ནང་བརག་རྒྱུད་གསུམ་གཙོས་པའི་གཞུང་

བཤད་དང་།  རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ལྟ་ཀྨོག་བ་རྒྱུ་བཅས་དར་ཁབ་བྱུང་།  

གནའ་མིའི་ངག་རྒྱུན་དུ།   སྐབས་དྗེར་ཀརྨ་པའི་སར་ཆྗེན་གིས་ཞྨོགས་

པའི་གསྨོལ་ཆས་མ་བཞྗེས་པའི་གྨོང་ལ་ཉིན་ལྟར་མ་ཆགས་པར་རྒྱལ་

བའི་བཀའ་འགྱུར་ཚར་རྗེ་ཀྨོག་འདྨོན་བྗེད་བཞིན་ཡྨོད་པར་བཤད།  སྐུ་

ཕྲྗེང་བདུན་པ་ཆྨོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་སུ་སྣྗེའུ་གདྨོང་དང་སྗེ་པ་

རིན་སྤུངས་པ་བཅས་ཀིས་དད་གུས་ཆྗེན་པྨོ་ཐྨོབ་སབས་སར་ཆྗེན་གི་

ཐྨོབ་ཐང་དང་། འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྗེན་བཅས་ཡར་རྒྱས་བྱུང་།   སར་ཆྗེན་

ཡྨོངས་ཀི་བསྲུང་བའི་སྒྲིག་ཁིམས་གཏན་འབྗེབས་གནང་བ་དང་།  ལས་

སྣྗེ་སྨོ་སྨོའི་གྨོ་གནས་དང་བསྟུན་པའི་ལས་ཞྭ།  ལས་གྨོས་སྨོགས་གྨོ་རིམ་

དང་ལན་པ་གསར་བཟྨོ་གནང་།  སར་ཆྗེན་གི་ཁྨོངས་མི་ཡྨོངས་ལ་སར་

ཞྭ་དང་།  སར་སྨོད་ཅྗེས་པའི་ཞྭ་གྨོས་ཆ་འགྲིག་བྗེད་པའི་བཀྨོད་པ་མཛད།  

ཞྭ་གྨོས་དྗེ་དག་ནི་དྗེང་དུས་ཀང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགྨོན་པ་ཁག་གི་བ་

གྲྭ་རྣམས་བྗེས་ཕྗེབས་ཀི་སྐབས་སུ་བྗེད་སྤྱྨོད་གནང་བཞིན་ཡྨོད་དྨོ། །

ལྷྨོ་ནུབ་མི་རིགས་སྨོབ་གྲྭ་ཆྗེན་མྨོའི་བྨོད་རིག་པ་སྨོབ་གིང་།  

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

ཟླ་ཆུ།

སྤྱིར་མདྨོ་ཁམས་ཀི་ཕྨོགས་

འདིར་ར་ཆུའམ་ཟླ་ཆུའི ་མིང་

ཅན་གི་གཙང་པྨོ་གཉིས་ཡྨོད་པ་སྗེ། ཤར་ཟླ་དང་ལྷྨོ་ཟླའྨོ། །དྗེ་ལས་ཤར་ཟླའམ་བང་གི་ར་ཆུ་ནི། བ་ཡན་ཁ་ལའི་

རི་རྒྱུད་ཀི་ལྷྨོ་ནུབ་ཕྨོགས་དང་ཁི་འདུ་རྨོང་མཁར་གི་ཤར་བང་ཕྨོགས་ནས་མཆྗེད་པའི་ཁ་ཆུ་དང་སྨོམ་ཆུ་གཉིས་

གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་བྱུང་བ་དྗེ་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་། ཆུ་བྨོ་དྗེ་གཉིས་འདུས་པའི་སར་ཁ་སྨོམ་སག་མྨོའི་འདུས་

མདྨོ་ཟྗེར་ལ། དྗེ་ནས་ར་རྨོ་རྗེ་འཕན་ཕྱུག་གི་རྒྱུད་སྨོགས་ནས་རིམ་པས་བཞུར་ཏྗེ། རྒྱ་སྗེ་ཁག་གསུམ། དགྗེ་རྗེ། ར་

བ་ཤྨོག་ཁག་སུམ་ཅུ། ཨ་རིག་ར། གསྗེར་ར། ཁྨོམ་ཐར། ཧྨོར་སྗེར་ཁག་ལྔ། ཉག་རྨོང་སྨོགས་བརྒྱུད་དྗེ་འབི་ཆུ་དང་

འདྲྗེས་ནས་ཡྨོད་པ། འདི་ལ་སྨོད་རྒྱུད་ནས་བང་ར་ཆུ་དང་སད་ནས་ཤར་ཟླ་ཞྗེས་གྲགས་སྨོ་ཞྗེས་མདྨོ་ཁམས་

དགྗེ་འབྨོང་ལྨོ་རྒྱུས་དང་ར་སྨོད་རྨོང་རི་ཆུའི་རིག་གནས་སྨོགས་སུ་གསལ།

ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། ལྷྨོ་ཟླ་ནི། བྨོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆྗེན་མྨོ་ལས། ཟླ་ཆུ། རང་རྒྱལ་ལྷྨོ་ནུབ་ས་ཁུལ་གི་ཆུ་བྨོ་

ཆྗེན་པྨོ་ཞིག་སྗེ། ཆུའི་སྨོད་རྒྱུད་ར་ཆུ་དང་ངྨོམ་ཆུ་ཞྗེས་པ་གཉིས་ཡྨོད་པ་གཉིས་ཀ་མཚོ་སྔྨོན་ཞིང་ཆྗེན་གི་

ཁྨོངས་གདང་ལ་རི་རྒྱུད་ཀི་བང་ངྨོས་ནས་བྱུང་ཞིང་། བྨོད་རང་སྐྨོང་ལྗྨོངས་ཀི་གྲྨོང་ཁྗེར་ཆབ་མདྨོའི་འགྲམ་དུ་

ཆུ་བྨོ་དྗེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདྲྗེས་རྗེས་བག་གཡབ་དང་། མཛོ་སང་། སར་ཁམས། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆྗེན་གི་བདྗེ་

ཆྗེན་བྨོད་རིགས་རང་སྐྨོང་ཁུལ། ཞིང་ཆྗེན་དྗེའི་ནུབ་རྒྱུད་བཅས་བརྒྱུད་དྗེ་རྒྱལ་མཚམས་ཀི་ཕི་རྨོལ་དུ་འབབ་

སྐབས་མིང་ལ་མྗེ་ཀུང་གཙང་པྨོ་ཟྗེར་བ་དྗེ་མཐར་ཡྨོ་ནན་གི་ལྷྨོ་རྒྱུད་ནས་ལྷྨོ་མཚོར་འབབ། ཅྗེས་འཁྨོད་ཡྨོད། 

དྗེ་ལ་ཟླ་ཆུའི་མགྨོ་ཁུངས་དངྨོས་ནི། དྗེང་གི་ཡུལ་ཤུལ་བྨོད་རིགས་རང་སྐྨོང་ཁུལ་ར་སྨོད་རྨོང་གི་ནུབ་རྒྱུད་

ནས་ཐྨོན་པའི་ཆུ་མགྨོ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་བ་སྨོགས་ཟླ་དཀར་ནག་སྐིབས་གསུམ་གི་ཕུགས་གཡྨོན་ངྨོས་ནས་ཟླ་

དཀར་གི་ཆུ་འབབ་པ་དྗེ་གཉིས་ཟླ་ཆུའི་མགྨོ་ཁུངས་གཙོ་བྨོ་གཉིས་ཡིན་ལ། ཟླ་དཀར་གི་ཆུ་ཕུགས་དངྨོས་ཆུ་

མགྨོ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་བ་ལ་ཐུག་ཅིང་། ད་དུང་ཟླ་སྐིབས་ཀི་ཆུ་དང་། སྨོ་རྨོང་སྨུག་ཁ་ནས་བབས་པའི་སྨོ་ཆུ། 

རྔམ་དཀར་ནག་གི་གཞུང་ཆུ། རྒྗེའུ་ལུང་གི་ཆུ། ཐྨོབ་རྒྱལ་གཞུང་ཆུ་བཅས་རིམ་གིས་འདྲྗེས་ཏྗེ་ནུབ་ནས་ཤར་

ལྷྨོའི་ཕྨོགས་སུ་འབབ་པ་སྤྱི་བསྨོམས་ཀི་མིང་དུ་ཟླ་དཀར་གི་ཆུ་བྨོ་ཟྗེར། ཟླ་ནག་གི་ཆུ་ནི། རྒྱ་སྨོའི་ཁྨོང་གསྗེང་

ལ་ནས་ཚུར་བབས་པའི་ཆུ་ཕྲན་འགའ་དང་། ཟླ་ནག་ཧྨོར་པ་འབྲུག་དིལ་གི་རི་འདབས་གཡས་གཡྨོན་ནས་

ཐྨོན་པའི་ཆུ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཏྗེ་ཟླ་ནག་རི་རྒན་གི་མདུན་སྨོགས་ནས་རིམ་པས་ཆུ་ཕྲན་མང་བྨོ་དང་

བསྨོངས་ཏྗེ་ཤར་དུ་བཞུར་ཞིང་། གཉན་ཆྗེན་ངང་པ་མཆྗེད་གསུམ་གི་རིའི་ཤར་སྣ་ནས་ཟླ་དཀར་དང་ཟླ་ནག་

གི་ཆུ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་མདྨོར་ཟླ་སིང་དཀར་ནག་སུམ་མདྨོར་གྲགས། དྗེ་ནས་རིམ་བབས་ཨག་ཆུ་

དང་འདུས་པའི་མདྨོར་ཟླ་སིང་དཀར་གསུམ་མདྨོར་འབྨོད་ཅིང་། ཨག་ཆུ་ཡང་ཟླ་ཆུའི་མགྨོ་ཁུངས་ཀི་ཆུ་ལག་

ཅིག་ཏུ་བགྲང་སྨོལ་ཡྨོད། རིམ་པས་ཟླ་རྒྱུད་ཉིན་སིབ་ཀི་གཞུང་གཤགས་ཏྗེ་དྗེང་གི་ར་སྨོད་རྨོང་མཁར་གི་

དཀིལ་ནས་བརྒྱུད་ཆུ་ཕྲན་མང་བྨོ་དང་རིམ་གིས་བསྨོངས་ནས་སྐྨོ་བག་དང་ནང་ཆྗེན་ཤྨོར་མདའ་སྨོགས་ནས་

བརྒྱུད། ཆབ་མདྨོར་སྗེབས་ཚེ་ངྨོམ་ཆུ་དང་འདྲྗེས་ཏྗེ་བག་གཡབ་ནས་བཟུང་ཟླ་ཆུའི་མིང་ཟུར་ཆགས་ཏྗེ་བག་

གཡབ་ག་ཆུའམ་ཁམ་པ་ག་ཆུ་ཞྗེས་འབྨོད་ཅིང་། མཛོ་སང་། སར་ཁམས། ཚ་བ་སང་། འཇང་ཡུལ་ཏྗེ་ཡུན་ནན་

གི་ས་ཁུལ་ནས་འབབ་པའི་བར་ག་ཆུ་ཞྗེས་གྲགས། དྗེ་ནས་རིམ་པས་འབར་མ་དང་ལའྨོ་སི། ཐྗེ་ལན། ཀམ་ཕུ་ཊ། 

ཝྗེ་དི་ནམ་སྨོགས་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མ་བརྒྱུད་ཚེ་མྗེ་ཀུང་གཙང་པྨོར་གྲགས་ཤིང་མཐར་ཕིའི་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པ་སྗེ། 

ཨྗེ་ཤ་ཡའི་ཆུ་ཆྗེན་དྲུག་གི་གྲས་སུ་གཏྨོགས་པ་དང་མདྨོ་ཁམས་ཆུ་བཞིའི་ནང་ཚན་དྗེང་དུས་གཙང་གསུམ་དུ་

གྲགས་པའི་ཡ་གལ་ལན་ཚང་གཙང་པྨོ་ཞྗེས་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་རླུང་ལྟར་གྲགས་པ་འདི་ཡིན། ར་ཆུའི་
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ཚོའི་སེམས་ཁམས་གསོ་བའི་དཔྱད་མཆན་སྣ་ཚོགས་བཀོལ་ནས་སོབ་མའི་སོབ་

སྦོང་གི་འདུན་པ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པར་མ་ཟད། དུས་རྒྱུན་ང་ཚོར་སོབ་སྦོང་ལ་

འབད་པ་བྱས་ཏེ། མ་འོངས་པར་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་མི་

འཇོན་ཐང་ཅན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཤུགས་བརྒྱག་དགོས་ཞེས་སོབ་གསོ་གཏོང་

བས། རེས་ཕོགས་ང་ཚོས་དགེ་རྒན་གི་བསབ་བྱ་འདི་དག་སེམས་ལ་ཉར་ནས་

སོབ་སྦོང་ལ་འབད་པ་ལོད་མེད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

ཁ་བྱང་འབི་མཁན།  

•འཇམ་དཔལ་ཚེ་ལ•ོ

པར་ལེན་མཁན།

•ལས་ན•
ཨང926པ།

ཤར་ཕྨོགས་ཀི་མཁའ་མཐའ་ནས་སྐ་རྗེངས་བུ་མྨོས་

སག་རུམ་གི་ཡྨོལ་བ་ཕྗེ་ནས་འཇིག་རྗེན་འདིར་འྨོད་གསལ་

གི་སྒྲྨོན་མྗེ་སྦར་པ་ན།  ཕྨོགས་བཞིའི་རི་བྨོ་དང་ལྗྨོན་ཤིང་སྣ་

ཚོགས། དྭངས་གསལ་གི་ཆུ་ཕྲན་དང་མྗེ་ཏྨོག་ཆུང་ཆུང་ཚང་

མ་གཉིད་ལས་སད་ཅིང་། མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་

པའི་རི་གྲྨོང་གི་ཉིན་མྨོ་གསར་བའི་ཁྨོར་

ཡུག་ཅིག་ང་ཚོའི ་མིག་མདུན་དུ་

འཆར་བྱུང་།

ཞྨོགས་པའི་རླུང་བུ་དལ་གིས་

ལང་བའི་ཚེ་ན། ལམ་འགྲམ་གི་མྗེ་

ཏྨོག་དང་རི ་ཤིང་གི ་ཡལ་འདབ། 

ཞིང་ནང་གི་ལྗང་མྱུག་དག་ཉ་མྨོ་ཆུང་

ཆུང་གིས་འཁྱུག་རལ་ངྨོམ་པ་བཞིན་ཕར་གཡྨོ་

ཚུར་གཡྨོ་བྗེད་པ་དང་། དྗེ་ནི་རི་གྲྨོང་འདིའི་མི་རྣམས་ལ་

བཀྲ་ཤིས་བདྗེ་ལྗེགས་ཀི་ཉིན་མྨོ་ཞིག་སྗེབས་པར་ལག་བར་

གཏྨོང་བ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས། 

སྐབས་འདིར། རི་འདབས་ཀི་མི་རྣམས་སྔ་མྨོ་ནས་མལ་

ལས་ལངས་ཏྗེ་རང་རང་གི་ལས་ཀར་ཞུགས་ཤིང་། གཞྨོན་ནུ་

ཕྨོ་མྨོ་མང་བྨོས་ལས་ཀའི་ཡྨོ་བད་མི་འདྲ་བ་ཕྲག་ལ་ཁུར་

ནས་བྗེལ་བའི་ལས་ལ་བརྨོན་བཞིན་པ་དང་། ཁིམ་ཚང་རྗེ་

རྗེའི་དུ་ཁུང་ནང་དུ་དུ་སྤིན་ལྷྨོག་ལྷྨོག་འཕྱུར་བ་མཐྨོང་ལ། 

མཐིང་མདྨོག་གི་དུ་ཞགས་སྤིན་དཀར་གི་ཀྨོང་དུ་འཐྗེན་པ་

ཡང་གསལ་བྨོར་མཐྨོང་ཐུབ། སྗེ་བའི་འདབས་ཀི་ཆུ་ཕྲན་

དྗེར་ཡང་མཚར་སྡུག་གི་ཉི་འྨོད་ཕྨོག་སྗེ་འྨོད་ལམ་ལམ་བྗེད་

བཞིན་རྨ་རླུང་རིང ་མྨོའི ་ཕྨོགས་ལ་

འབབ་ཀིན་གདའ།     

རྒྱང་རིང་གི་ཁུ་བྱུག་

སྔྨོན་མྨོས་ལྷྨོ་ཕྨོགས་ཀི་

ཡུལ་གྲུ ་ན“ཀི ་ཀྨོ ་ཀི ་

ཀྨོ”ཞྗེས་སན་འཇྗེབས་

ཀི་གླུ་དབངས་ལྗེན་པ་དྗེ་

ནི ་མཐྨོ ་སང་གི་གྲྨོང་སྗེ ་དྗེར་

རླབས་ཆྗེན་གི་འཕྨོ་འགྱུར་གསར་བ་

བྱུང་བའི་འཕྲིན་བཟང་སྒྲྨོག་པ་དང་འདྲ་བྱུང་།

ཨྗེ་མ།  རི་གྲྨོང་གི་ཞྨོགས་པ་ནི་ཇི་འདྲའི་མཛེས་ཤིང་

ཡིད་དུ་འྨོང་བ་ཞིག་རྗེད་ཨང་། 

མཚོ་སྔྨོན་ཞིང་ཆྗེན་ཞུན་ཧྭ་རྨོང་རྨོ་སྦིས་སྨོབ་འབིང་གི་

ལྨོ་རིམ་དགུ་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

•ལྷ་མོ་ཆོས་སྒོན•

མཚོ་སྔྨོན་ཞིང་ཆྗེན་ཐུན་རིན་རྨོང་སད་པ་

ཁྱུང་བྨོ་སྨོབ་ཆུང་གི་ལྨོ་རིམ་ལྔ་པ།

•རོ་རེ་ཚེ་རྱིང• 

གསྗེར་ལས་ཀང་རིན་ཐང་ཆྗེ་བ་ནི་ནམ་ཡང་

འཛིན་ཐབས་བལ་བའི་དུས་ཚོད་ཅྗེས་པ་དྗེ་རྗེད། 

དུས་ཚོད་སྐར་ཆ་རྗེ་རྗེའི་འཁྨོར་སྐྨོད་ཀི་ཀྨོང་ན་

ཟད་ཀིན་པའི་ཚེ་སྨོག་དང་། ལྨོ་ཟླས་བཟྨོས་པའི་

ལང་ཚོའི་རྒས་གཉྗེར་གྨོན་པའི་ངྨོ་གདྨོང་རྗེ་རྗེ། ད་

དུང་། སྐད་ཅིག་མའི་འགྱུར་བག་ཁྨོད་ནས་ཤྗེས་

མྗེད་ཚོར་མྗེད་དུ་འདས་ཀིན་པའི་རང་ཉིད་ཀི་

འཚོ་བར་གཞིགས་ན། དྗེ་རིང་ནི་ཇི་འདྲའི་རླབས་

ཆྗེན་གི་ཉིན་མྨོ་ཞིག་དང་། ཇི་འདྲའི་རིན་ཐང་བ་

ལྷག་ལན་པའི་ཉིན་མྨོ་ཞིག་རྗེད་ཨང་།

དྗེ་རིང་ནི་ང་ལ་མཚོན་ན་

མི་ཚེ་རིང་མྨོའི་ཁྨོད་ཀི་ཉིན་

གཅིག་ཡིན་ནའང་། མི་ཚེ་

ཡི་སྗེགས་བུའི་ཁྨོད་དྗེ་རིང་

དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་

པ་གཅིག་ཀང་མྗེད། དྗེ་བས། 

དྗེ་རིང་ནི་རང་ཉིད་ཀི་སྔར་སྨོང་

ལ་ཕིར་རྨོག་དང་བཅྨོས་སྒྱུར་བྗེད་པའི་གྨོ་

སྐབས་ཉག་གཅིག་དང་། དུས་ཚོད་སྐར་ཆ་རྗེ་རྗེའི་

རིན་ཐང་ལ་ཡིད་འྨོང་མཚར་སྡུག་བསྐྲུན་པའི་དུས་

ལྗེགས་ཤྨོས་ཤིག་ཀང་ཡིན། བསམ་ཞིང་བསམས་

ན། ཡྨོད་ཚད་དུས་ཚོད་ཀིས་ཁྱུར་མིད་བཏང་ཞིང་

ཐལ་བར་བརླགས་པའི་དབང་གིས། རང་ཉིད་ཀི་

རྨྨོངས་བྨོར་ད་དུང་ཡིད་ཚིམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་

མ་བྱུང་ཞིང་། རང་ཉིད་ཀི་དྲན་ཤྗེས་ལ་ཡང་གཞན་

ལས་ལྷག་པའི་ཐྨོབ་བ་ཞིག་འབྨོར་མྗེད་པ་འདྲ། 

མཐའ་མྗེད་པའི་ཤྗེས་བའི་ཐང་ཆྗེན་ནས་ཇི་ལྟར་

རྒྱུགས་ཀང་ནམ་ཞིག་ངའི་ཚེ་སྨོག་གི་རྗེན་གཞི་

འདི ་དྨོན་སིང་ཅི ་ཡང་མྗེད་པར་ཐལ་རྡུལ་དུ་

འགྱུར་ངྗེས་པའི་ཆྨོས་ཉིད་དང་མཇུག་འབས་ལ་

གཞིགས་ན། དྗེ་རིང་ནི་ལྷག་ཏུ་རང་ཉིད་ཀི་ཚེ་སྨོག་དྨོན་མྗེད་དུ་འཛད་བཞིན་པ་ར་སྤྨོད་

བྗེད་ཆྗེད་དམ། ཡང་ན་ཕུང་བྨོ་དྨོན་ལན་ཞིག་ཡིན་པ་བདྗེན་དཔང་བྗེད་ཆྗེད། དཀའ་སྡུག་

དང་རྔུལ་ཆུ་མཐའ་དག་དྗེ་རིང་ལྟ་བུའི་གསྗེར་ལས་ལྷག་པའི་དུས་ཚོད་འདིར་བསིམས་

པར་འདྨོད།

དྗེ་རིང་ཡྨོད་པའི་རྐྗེན་གིས། ང་དང་ང་འདྲ་བའི་ཤྗེས་བའི་སྨོང་མྨོ་པ་མང་ཆྗེ་བར་

དཔྗེ་དྗེབ་ཀི་བར་གསྗེང་ནས་རྣམ་དཔྱྨོད་ཀི་བྨོ་སྨོབས་མངའ་བའི་མཁས་མཛངས་དུ་མའི་

ཉམས་མྨོང་གི་སིང་གཏམ་དང་། མི་ཚེའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྨོག་པའི་གྨོ་སྐབས་བྱུང་བར་མ་ཟད། 

ད་དུང་རང་ཉིད་ཀི་ཚེ་སྨོག་གཏའ་མར་བཞག་ནས་གཞན་ཕན་གི་དྨོན་དུ་དཀའ་བ་སྤྱྨོད་

པའི་ལས་སྐལ་ཡང་ཐྨོབ་པ་རྗེད། མཁས་པའི་སན་གྲགས་

ཀི་བ་དན་ཕྨོགས་བཞིར་གཡྨོ་ཞིང་ཤྗེས་རབ་

དང་རྣམ་དཔྱྨོད་ཀི་ཕ་རྨོལ་དུ་ཕིན་པའི་

སྐྗེས་ཆྗེན་གང་མང་ཞིག་གི་མཛད་

རྗེས་རི་བྨོའི་གཏྨོས་དང་མཉམ་པ་

དག་ཀང་དྗེ་རིང་ལྟ་བུའི་ཉིན་མྨོ་

རྗེ ་ རྗེ ་ ད མ ་ འ ཛི ན ་ བ ས ་ ན ས ་

བསགས་པའི་གྲུབ་འབས་ཤིག་ཅི་ལ་

མིན། རང་ཉིད་ཀི་གྲུབ་འབས་དང་ལང་ཚོ་

ཡང་དྗེ་རིང་དང་འདྲ་བའི་ཉིན་མྨོའི་ཆ་ཤས་རྗེ་རྗེས་

བསྨོར་ཅིང་བསྐངས་པ་སྗེམས་སུ་གསལ། དྗེ་བས། དྗེ་རིང་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་བསྒྲུབས་མ་

ཚར་བའི་བ་གཞག་གང་མང་ཞིག་གི་མཇུག་རྨོགས་སའམ། ཡང་ན་གཏམ་རྒྱུད་གསར་བ་

ཞིག་གི་ལྷུ་རྐང་བསྒྲིག་པའི་དབུ་ཁྱུད་ཐྨོག་མ་ཡིན།      

གང་ལྟར། དུས་ཚོད་ལ་དམ་ལྷྨོད་མྗེད་པར་གཙང་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན་དང་བསྨོངས་

ནས་བཞུད་ཀིན་པའི་སབས་ཀིས། མི་ཚེ་ལ་ཡང་ངལ་གསྨོ་དང་ཁྨོམ་ལྨོང་མྗེད་པར་མུ་

མཐུད་དུ་སྔྨོན་ལ་སྐྨོད་བཞིན་ཡྨོད། དྗེ་བས། ང་ཚོས་ཀང་སྔར་བཞིན་ཟང་ཟིང་དང་འདུ་

ལྨོང་དག་རིང་དུ་སངས་ནས་མུ་མཐུད་མདུན་དུ་བསྐྨོད་རྒྱུ་ནི་གསྗེར་ལས་ལྷག་པའི་དྗེ་

རིང་ལ་གཅྗེས་སངས་ཤིག་ཅི་ལ་མིན།

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆྗེན་རྨ་ཆུ་རྨོང་བྨོད་རིགས་བཅའ་

སྨོད་མཐྨོ་རིམ་སྨོབ་འབིང་གི་མཐྨོ་གསུམ་

འཛིན་གྲྭ་དང་པྨོ། 

•ཚེ་རྱིང་བསམ་འགྲུབ•



བོད་ཡུལ་གྱི་གནའ་ཤུལ་

གྲགས་ཅན་བཅུ་གཉྱིས།

བར་མཚམས་རྨོམ་སྒྲིག་པ། 

ར་མགྲྱིན་རོ་རེ།

མཛེས་རིས་བཀྨོད་སྒྲིག་པ།

ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད། 

ཕོ་བང་རྒྱལ་མཁར་རེ། 

ཕྨོ ་བང་རྒྱལ་མཁར་རྗེ ་ནི ། 

བྨོད་ལྗྨོངས་གཞིས་རྗེ་ས་ཁུལ་རྒྱལ་

རྗེ་རྨོང་ཁྨོངས་སུ་ཆགས་ཡྨོད། མཚོ་

ངྨོས་ལས་མཐྨོ་ཚད་སི4020དང་། 

ལྟྨོ ས ་ བ ཅ ས ་ ཀི ་ མ ཐྨོ ་ ཚ ད ་ ལ ་

སི125ཡྨོད་ལ། བྨོད་ལྗྨོངས་སིད་

གཞུང་རིང་བའི་རྒྱལ་རྗེ་ས་ཁུལ་གི་

སིད་འཛིན་གནས་ས་ཡིན། དྗེ་ནི་

བྨོད་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་འབྲུག་

སྤྱི ་ ལྨོ 1364ལྨོ ར ་ ནང ་ ཆྗེ ན ་

འཕགས་པ་དཔལ་བཟང་གིས་

བཙན་རྨོང་མང་བྨོ་བརིགས་པའི་

ནང་གི་གཅིག་ཡིན། འདིར་རྒྱལ་རྗེ་

ཆྨོས་རྒྱལ་རིམ་བྨོན་རྣམས་བཞུགས་

མྨོང་བ་དང་། མི་དབང་ཕྨོ་ལྷ་བས་ང་

ལུམ་སྦར་གསུམ་ལ་ཕར་རྒྨོལ་བྗེད་

སྐབས་ཀི་རྗེན་གཞི་གཙོ་བྨོ་ཡིན། 

དྗེ་མཚུངས་བྨོད་ཤིང་འབྲུག་སྤྱི་

ལྨོ1904ལྨོར་ལྨོ་རྒྱུས་ཀི་དྨོན་སིང་

ལན་པའི་དབིན་ཇི་བཙན་འཛུལ་

དམག་ལ་འགྨོག་རྒྨོལ་བྗེད་སྐབས་

ཀི་གཡུལ་ས་བཅས་བས་མྨོང་བའི་

བཙན་རྨོང་འདི་ནི་དུས་རབས་ཀི་

དངྨོས་དཔང་ར་ཆྗེན་ཞིག་ཡིན།

ཏུན་ཧོང་བག་ཕུག

ཏུན་ཧྨོང་བག་ཕུག་ནི། ཀན་

སུའུ་ཞིང་ཆྗེན་གི་བང་མཐའི་ལི་

ཡུལ་དང་འབྗེལ་མཚམས་ཀི་ཏུན་

ཧྨོང་རྨོང་ནས་ཤར་ལྷྨོའི་ཕྨོགས་ལ་

སྤྱི ་ལྗེ25ཙམ་སྨོང་མཚམས་སུ་

ཡྨོད་པའི་མའྨོ་ཀྨོ་ཁུའུ་འམ་སྨོང་སྐུ་

བག་ཕུག་ཟྗེར་བ་ཞིག་ཡྨོད་པ་དྗེ་

རྗེད། དྗེར་ལྨོ་ངྨོ་ཉིས་སྨོང་ལྷག་གི་

ལྨོ་རྒྱུས་ལན་ཞིང་། གནའ་དུས་སུ་

འགྲིམ་འགྲུལ་གི་རྒྱུ་ལམ་འགངས་

ཆྗེན་ཞིག་ཡིན་པས། བར་སྐབས་

ཤིག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་སྨོ་སྨོའི་ཚོང་པ་

དང་། ལག་ཤྗེས་བཟྨོ་པ། རབ་བྱུང་

བཙུན་པ་རྣམས་ཡུལ་འདི ་ལ ་

འཛོམས་ཏྗེ། རིག་གནས་དང་ཆྨོས་

ལུགས་བརྗེ་རྗེས་ཀི་ལྟྗེ་བ་ལྟ་བུར་

གྱུར་མྨོང་། ད་ལྟའང་ད་དུང་བག་

ཕུག492ཡྨོད་པ་དང་། ལྗེབས་རིས་

ལ་སི་གྲུ་བཞི་མ45000ལྷག་དང་

ལྷ་སྐུ2000ལྷག་མཆིས་ཤིང་། དྗེ་

མིན་ད་དུང་གཏྗེར་མའི་བག་ཕུག་

ལས་གནའ་རབས་ཀི ་དཔྗེ ་རིང་

འབྨོར་ཆྗེན་བྱུང་བ་རྗེད། བྨོད་ཀི་

བཙན་པྨོ་རྒྱལ་རབས་ཀིས་ལྨོ་ངྨོ་བརྒྱ་

ཕྲག་ལྷག་གི་རིང་ལ་ཏུན་ཧྨོང་བདག་

གིར་བཟུང་ནས་བག་ཕུག་སུམ་བཅུ་

ལྷག་བརྐྨོས་པ་དང་། ད་ལྟ་བྨོད་ཀི་ལྨོ་

རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་གི་ངྨོས་ཐད་ནས་

ཏུན་ཧྨོང་ནས་ཐྨོན་པའི་རྒྱུ་ཆ་དག་

ནི་ཁུངས་བཙུན་པ་དང་ཡང་ན་གཞི་

འཛིན་ས་གཙོ་བྨོར་གྱུར་ཡྨོད་པ་རྗེད། 

ལྷ་ོབག་སྲས་མཁར་དགུ་ཐགོ

སས་མཁར་དགུ་ཐྨོག་ནི། བྨོད་

ལྗྨོངས་ལྷྨོ་ཁ་ས་ཁུལ་ལྷྨོ་བག་རྨོང་

ཁྨོངས་ཀི་སས་བ་བའི་ཡུལ་ཚོར་

མངའ་ཞིང་། དྗེ་ནི་སྤྱི་ལྨོ1080ཡས་

མས་སུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བསན་པའི་

སྨོལ་འབྗེད་མཁན་མར་པ་ལྨོ་ཙཱ་བ་

ཆྨོས་ཀི་བྨོ་གྲྨོས་ཀི་ཐུགས་སས་རྗེ་

བཙུན་མི་ལ་རས་པས་བཞྗེངས་པའི་

ཁད་དུ་འཕགས་པའི་མཁར་རིང་

ཞིག་ཡིན། 

སས་མཁར་དགུ་ཐྨོག་ནི་རྒྱབ་

བག་རི་ལ་བརྗེན་ནས་གནའ་མཁར་

གི་རྣམ་པ་ལྟར་བཞྗེངས་འདུག་ལ། 

དུས་རབས16པའི ་དུས་མགྨོར་

དཔའ་བྨོ་གཙུག་ལག་ཕྲྗེང་བས་དགྗེ་

འདུན་གི་སྗེ་ཆྗེན་པྨོ་བཙུགས་ཤིང་། 

རྗེས་སྨོར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲྗེང་ལྔ་པ་

བྨོ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ཞིག་གསྨོ་དང་། 

སྤྱི ་ལྨོ1944ལྨོར་བསམ་འགྲུབ་

དགྨོན་གི་དགྨོན་བདག་བ་མས་ཞིག་

གསྨོ་བས་ནས་རྒྱ་བསྐྗེད་པ་རྗེད། 

 འབའ་ཚརེ་གྱིས་དྲ་བ་ལས་དྲངས།


