
ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན།  

•དཔལ་ལྷ་ཀུན་བཟང•
པར་ལེན་མཁན།

•ལས་ན•
ཨང928པ།

ཇི་སྐད་དུ། “བྱ་བ་ཟིན་ནམ་མ་ཟིན་ཞྱེས། །འཆི་བདག་སོད་པར་མི་འགྱུར་

བས། །སང་གི་བྱ་བ་དྱེ་རིང་སྟྱེ། །ཕི་དྲོའི་བྱ་བ་སྔ་དྲོའ།ོ །”ཞྱེས་པའི་མཁས་པའི་

ལྱེགས་བཤད་འདིས་དུས་རྒྱུན་ང་རང་ལ་དྲན་སྐུལ་བྱྱེད་བཞིན་ཡོད། 

རྱེད་དྱེ། སྤིར་བཏང་དུ་ངྱེད་ཅག་མི་ཕལ་མོ་ཆྱེ་བྱ་བ་ཡོད་ཚད་སང་

ཉིན་དུ་བསྐྱུར་རྒྱུར་གོམས་ལོབས་སུ་གྱུར་ཏྱེ་གསྱེར་ལས་ལྷག་པའི་

དྱེ་རིང་ལ་དམ་འཛིན་ཡྱེ་ནས་བྱྱེད་ཀིན་མྱེད། ད་དུང་ནམ་

ཕུགས་སྐིད་ཀི་ཉི་མ་ཞིག་འཆར་བར་རྱེ་ལྟོས་བྱྱེད་པ་རྱེད། 

ཡིན་ཡང་རྒྱུ་མ་བསགས་པར་འབས་བུ་ལྱེགས་པོ་ཞིག་

སྨིན་པར་རྱེ་ལྟོས་བྱྱེད་པ་ནི་སྟོང་འདང་འབའ་ཞིག་ཏུ་

སྣང་སྟྱེ། དྱེ་ནི་དཔྱེར་བངས་ན། ཚ་བས་མནར་བའི་ལག་

ལྡན་དག་པད་མཚོར་གཞུག་འདོད་ཀི་འདུན་པ་ནི་མཐོ་རུ་

འཕགས་ཀང་སྔར་བཞིན་འདམ་རིང་གི་ཁྲོད་ནས་སྒུག་པ་བཞིན། 

ཡིད་འོང་གི་པད་མཚོར་ནམ་དུ་ཡང་སྱེབ་པར་མི་འགྱུར་ལ། ཚ་སྐོམ་

གི་གདུང་བ་སྱེལ་བའི་སྐལ་བ་ཡང་ཉིན་མོའི་སྐར་མ་ཇི་བཞིན་དབྱེན་

ཞིང་ཕ། ཡང་གཅིག་བཤད་ན། ངལ་བས་བཏབ་པའི་ས་བོན་མྱེད་ཚེ། སྟོང་བསམ་

གི་ཁྲོད་ན་འཚོ་བའི་ཞིང་ས་རུ་རྱེ་བ་ཡིས་བརྟས་པའི་ལང་མདོག་གི་མྱུ་གུ་ཞིག་

འབུ་སྲིད་དམ།

དུས་ཚོད་ནི་རྟག་ཏུ་འབབ་པའི་ཆུ་བོ་

བཞིན་མདུན་ནས་མདུན་དུ་སྐོད་བཞིན་ཡོད་

ལ། འོན་ཀང་། མི་ཚང་མས་འདས་ཟིན་པ་ཅི་རིགས་ལ་ཕིར་ལྟ་བྱ་རྒྱུ་ལས་འགན་

རོད་ཆྱེ་བའི་མ་འོངས་པར་གདོང་གཏོད་པའི་སྱེམས་ཤུགས་ནི་དཀོན། ང་ཚོས་ཤྱེས་

དགོས་པ་ལ། འདས་སོང་ཐམས་ཅད་ལ་རོགས་ཚིག་བཀོད་ཟིན་པས། ད་ནི་དངོས་

ཐོག་བདྱེན་འཚོལ་གིས་རང་གི་ལས་དོན་དང་སོབ་སྦོང་གི་འགན་

འཁྲི་དང་དུ་ལྱེན་དགོས། རྱེས་ལུས་དང་སྒིད་ལུག་གི་གནས་

བབ་ལས་ཐར་འདོད་ན། ད་ལྟ་ཉིད་དམ་ཡང་ན་དྱེ་རིང་ནས་

མགོ་བརམ་དགོས་ལ། འབྱུང་འགྱུར་གི་བདྱེ་སྐིད་

བསམས་ན་གསྱེར་ལས་ལྷག་པའི་དྱེ་རིང་རྱེ་རྱེར་དམ་

འཛིན་ལྱེགས་པོ་བྱ་དགོས། 

མདོར་ན། དུས་ཚོད་ནི་བར་མྱེད་རྟག་ཏུ་རྒྱུ་བའི་ཆུ་

རྒྱུན་དྱེ་ཡིན་ལ། བཞུར་ཟིན་པ་ཕིར་མི་ཟློག་པ་བཞིན་དྱེ་

རིང་ལས་སང་ཉིན་ལ་རྱེ་སྱེག་བྱས་ནས་སོད་པར་མི་རིགས་ཏྱེ།  

སང་ཉིན་གི་ཕག་ཏུ་སང་ཉིན་ཡོད་ཅིང་། སང་ཉིན་གི་ཆུ་རྒྱུན་

དྱེས་དྱེ་རིང་གི་སྐོམ་པ་སྱེལ་མི་ཐུབ། ན་ཟླ་ཚོ། གསྱེར་ལས་ལྷག་པའི་

དྱེ་རིང་དམ་དུ་བཟུང་སྟྱེ་བུང་བས་སྦྲང་རི་དང་གོག་མས་མཁར་བརིགས་པ་ནང་

བཞིན་ལས་ལ་བརོན་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆྱེའོ། །

འཛོམས་ནས་འབལ་དགོས་པ་ནི་འཇིག་རྟྱེན་གི་ལྡོག་ཐབས་མྱེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་སྟྱེ། ང་ཚོའང་མ་ཡུམ་

སོབ་གྲྭའི་སིང་དབུས་ནས་དུངས་སྱེམས་ལྷག་མ་ཞིག་དང་བརྱེ་བ་དྭངས་མོ་ཞིག་སིང་ལ་བཅངས་ནས་གྱེས་བལ་བྱ་

དགོས་སོང་། སོབ་ཆུང་ལོ་དྲུག་གི་འཚོ་བ་མཇུག་རོགས་པའི་ཉིན་མོ་འདིར། ངའི་སྱེམས་ནས་ཆྱེས་མི་

བཟོད་པ་ནི་ཁྱིམ་གཞིས་ལྟ་བུའི་སོབ་གྲྭ་དང་ཕ་མ་ལྟ་བུའི་དགྱེ་རན་དག  ད་དུང་ཕུ་ནུ་ལྟ་

བུའི་སོབ་གོགས་ཚོར་ཁ་འབལ་དགོས་པ་དྱེ་རྱེད།

མ་ཡུམ་སོབ་གྲྭ་ལགས། ཁྱྱེད་ཀི་པང་དུ་ཤྱེས་རིག་གི་དྲི་བསུང་འཐུལ་

ཞིང་། བོ་ལྡན་སོབ་བུ་ཀུན་གིས་མྱེ་ཏོག་གི་ཟྱེའུ་འབྲུ་ལྱེན་པ་བཞིན་གནས་

འདི་རུ་མ་གོས་གཅིག་མཐུན་གིས་སོབ་སྦོང་ལ་ཧུར་བརོན་བྱྱེད་བཞིན་

མཆིས་ལ་རྱེ་བའི་མིག་ཟུང་རྒྱང་ལ་གཏད་ཡོད། མ་ཡུམ་སོབ་གྲྭ་ལགས། ཁྱྱེད་

ནི་སོབ་གོགས་ཚོའི་རྱེད་ར་ཆུང་ཆུང་དྱེ་ཡིན་ལ།  མཛེས་སྡུག་གི་རྨི་ལམ་རྨི་

སའང་ཡིན།  

དགྱེ་རན་ལགས།   ཁྱྱེད་ཀི་ལྷག་བསམ་དཀར་པོས་ང་ཚོ་ལ་མདུན་ལམ་ཡག་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད་ལ།  

ཁྱྱེད་ཀི་བརྱེ་སྱེམས་རིང་མོས་ང་ཚོ་ལ་སྔར་མྱེད་ཀི་འཚོལ་སྱེག་གི་སོབས་པ་ཞིག་བསལ་བྱུང་།  དགྱེ་རན་ལགས། 

ཁྱྱེད་ནི་དུས་རབས་ཀི་སོྒྲན་མྱེ་དང་། འཛད་མི་སྲིད་པའི་མར་མྱེ་ཚེ་འབར་དྱེ་ཡིན། ཁྱྱེད་སོང་ཤུལ་ན་མུན་ནག་

མྱེད་ལ། ཁྱྱེད་བཞུད་ཤུལ་ན་གང་ངར་བལ། སོབ་བུ་ངས་པུས་མོ་ལྷ་ང་སར་བཙུགས་ནས་ལག་ཟུང་ཐལ་མོ་སྦར་

ཏྱེ་ཁྱྱེད་ལ་གུས་ཕག་འཚལ་ན་འདོད།

དྱེ་ཡང་ཕ་མ་གཅིག་གི་བྱང་ཁོག་མ་བརྒྱུད་ཀང་བརྱེ་འདང་མཚོ་ལྟར་ཟབ་པའི་སིང་གི་སོབ་གོགས་ཚོ། ང་ཚོ་

མཉམ་དུ་འཚོ་བ་རོལ་དུས་གདོང་ན་སྐོ་གདུང་མྱེད་ལ་ངག་ན་འཁང་ར་མྱེད།  ཆུང་ཆུང་གི་རྱེད་ར་སྒྲིག་

མཁན་དྱེ་འུ་ཅག་ཡིན་ལ། བྱིས་དུས་ཀི་རྨི་ལམ་རྨི་མཁན་དྱེ་ཡང་འུ་ཅག་ཡིན།  ང་ཚོས་

མཐུན་སྒྲིལ་གསྱེར་གི་ཨ་ལོང་དམ་པོར་སྦྲྱེལ་ནས་ལོ་ངོ་དྲུག་གི་སོབ་ཆུང་གི་འཚོ་

བ་ལ་གྱེས་ཕག་འབུལ་དུས། ངས་བརོད་འདོད་པ་ནི་འུ་ཅག་གི་ཁ་སང་གི་

འཚོ་བ་དྱེ་ཡིན་ལ། ངས་བི་འདོད་པ་ནི་ཕན་ཚུན་བར་གི་བརྱེ་དུང་ཡིན།  

སོབ་གོགས་ཚོ། འདས་ཟིན་པའི་ལོ་ཟླའི་ནང་ང་ཚོ་ལུས་དང་གིབ་མ་བཞིན་

མཉམ་དུ་འགོགས་ཤིང་།   ང་ཚོའི་བར་ལ་འབལ་ཐབས་མྱེད་པའི་བརྱེ་བ་ཟབ་

མོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ད་ནི་རྱེ་ཞིག་གྱེས་བལ་བྱུང་དགོས་ཀང་།  མུ་མཐུད་དུ་སོབས་

པས་མདུན་ཕོགས་ལ་སྐོད་དང་། རྒྱང་རིང་གི་ཕ་མཐའ་ན་འོད་ཀིས་ཁྱེངས་པའི་ལམ་ཆྱེན་

ཞིག་གིས་ང་ཚོར་འབོད་པའི་གཡབ་མོ་གཏོང་བཞིན་གདའ། 

མ་འོངས་པར་ང་རང་གནས་གང་དུ་ཕིན་ཡང་ཁྱོད་ཚོའི་བཀའ་དྲིན་ནམ་ཡང་བརྱེད་མི་སྲིད་ལ། བརྱེ་བ་དྲོན་

མོ་འདི་རུམ་ལ་བཅུག་ནས་མུ་མཐུད་དུ་མདུན་སྐོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

བྱ་ཁྱུང་གངས་དཀར་རི་བོའི་འདབས་རོལ་ན། །

བུ་མོ་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་རྱེབ་གོང་ཡོད། །

དྲིན་ཆྱེན་ཕ་མ་བཟང་བོའི་བཀའ་དྲིན་འོག །

མ་ཡུམ་སོབ་གྲྭར་འགིམས་པའི་སྐལ་བ་ཐོབ། །

སྤོད་ཡོན་གཉིས་ལྡན་དགྱེ་རན་དམ་པ་རྣམས། །

རིགས་འདིའི་ནང་སྱེམས་སྐྱེད་པའི་ཀ་བ་ཉིད། །

མ་འོངས་ལམ་ཕོགས་སྟོན་ལ་མཁས་པ་ཡི། །

གངས་མྱེད་སོབ་བུའི་སྱེམས་ཀི་སྒྲོན་མྱེ་ཡིན།

སྔོ་ལང་གཡུ་ལོ་འཁྲིགས་པའི་སོབ་ར་ན། །

མྱེ་ཏོག་སྣ་བརྒྱ་བཞད་པས་མཛེས་ཤིང་སྡུག །

སྟོད་སྨད་ས་ཕོགས་ཀུན་ནས་ཡོང་བ་ཡི། །

གཤིས་བཟང་སོབ་བུ་འཛོམས་པས་ལྷག་པར་མཛེས། །

ཤྱེས་བརོན་ཟུང་ལ་གོམས་པའི་སོབ་གོགས་ཚོས། །

ཆུ་ལ་རྱེན་པའི་ཉ་མོའི་ཚུལ་བཟུང་ནས། །

གཏིང་མཐའ་བལ་བའི་ཤྱེས་བྱའི་མཚོ་མོ་རུ། །

རང་ལ་མཁོ་བའི་ནོར་བུ་ལྱེན་ལ་བྱེལ། །

མ་ཡུམ་སོབ་གྲྭ་རང་ཁྱིམ་གྲུ་བཞི་འདྲ། །

དགྱེ་རན་དམ་པ་དྲིན་ཆྱེན་ཕ་མ་འདྲ། །

དཔྱེ་ཁུག་ཆུང་ཆུང་ནོར་བུའི་སམ་ཆུང་འདྲ། །

སོབ་གོགས་ཕན་ཚུན་མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་འདྲ། །

མ་ཡུམ་སོབ་གྲྭ་ཤྱེས་བྱའི་འབྱུང་གནས་ཡིན། །

དགྱེ་རན་དམ་པ་རིག་པའི་བང་མཛོད་ཡིན། །

ཀ་མད་སུམ་ཅུ་ང་ཚོའི་བ་སྲོག་ཡིན། །

གངས་ལོངས་འཛུགས་སྐྲུན་ང་ཚོའི་འོས་འགན་ཡིན།།

ལུའོ་ཉིན་ཞིང་ཆྱེན་ཧིན་ཡང་ཞང་ཡུས་སོབ་འབིང་གི་མཐོ་འབིང་

གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ།    

•ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤླིས•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་ཐུན་རིན་རོང་མི་རིགས་

བཅའ་སོད་ཚོད་ལྟ་སོབ་གྲྭའི་ལོ་རིམ་

དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ། 

•ཀླུ་མོ་མཚོ•

ཡངས་ཤིང་ཆྱེ་བའི་རྩྭ་ཐང་ལྟ་ན་སྡུག །

མྱེ་ཏོག་སྣ་བརྒྱའི་མགོ་ལྕོག་ལྡྱེམ་ལྡྱེམ་གཡོ། །

དྭངས་ཤིང་གཙང་བའི་ཆུ་ཕན་ལྷུང་ལྷུང་འབབ། ། 

རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་རྩྭ་ཆུའི་བཅུད་ལ་རོལ། །

མྱེ་ལོང་ལྟ་བུའི་རྐྱང་ཐང་མཚོ་མོ་ནི། ། 

སྔོ་བསངས་ནམ་མཁའ་ས་ལ་ལྷུང་བ་འདྲ། །

གཅིག་འཇགས་གཉིས་ལངས་རླབས་ཀི་གར་སྟབས་ནི། ། 

ན་ཆུང་བྱིས་པས་དཔུང་རང་སྒྲིག་བཞིན་མཛེས། །

རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་འཛོམས་པའི་རྩྭ་ཐང་འདི། ། 

མར་ཆུར་འོ་མ་མོད་པའི་ཕ་ཡུལ་ཡིན། །

འབོག་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་དགའ་བའི་འཛུམ་ཆུང་དྱེ། ། 

མྱེ་ཏོག་ཉི་དགའ་བཞིན་དུ་ལྷུག་ལྷུག་དགོད། །

 ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆྱེན་ཀླུ་ཆུ་རོང་མཚོ་ཉིན་ལྟྱེ་བའི་

སོབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་བཞི་པ། 

•ཡུམ་ཚེ་རླིང•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་ཞིན་ཧྱེ་རོང་མི་རིགས་བཅའ་སོད་ཆ་ཚང་

སོབ་ཆུང་དང་པོའི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ།  

•ཀླུ་མཚོ་ཡག•



འབིང་རྒྱུགས་ཀི་སྐབས་སུ་རང་ཉིད་འཚར་ལངོས་བྱུང་བར་འབྱེལ་བ་

ཡདོ་པའ་ིརམོ་བྱང་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བཞིན་ཡདོ་དྱེ། དཔྱེར་ན། 《རང་ཉིད་ཀ་ི

འདུན་མའ་ིཆྱེད་དུ》དང་། 《ང་ཚོའ་ིན་ཚོད་འདིར》 《ང་རང་ནར་སནོ་བྱུང》ལྟ་

བུའ།ོ ། སབོ་གགོས་ཚོས་བརདོ་བྱ་ཇ་ིལྟར་བདམས་ན། ད་གཟོད་འདིའ་ིསོྐར་ག་ི

རམོ་ཡིག་ལྱེགས་པོ་ཞིག་འཁྱངོ་ཐུབ་ཅྱེ་ན། གཤམ་ག་ིཕོགས་འགའ་ནས་གཞུག་

དགོས་པར་འདདོ། 

གཅླིག  ཁ་བྱང་ལ་ཞླིབ་དཔད་བྱས་ཏྗེ་རྒྱུ་ཆ་ལྗེགས་པོ་གདམ་དགསོ། 

ཁ་བྱང་གསལ་བའ་ིརམོ་ཡིག་ལ་མཚོན་ན། ཁ་བྱང་ག་ིགནད་ཚགི་དང་

ཚད་བཀག་ངོས་ཟིན་གསལ་བོ་འབྱུང་དགོས། 《ང་ཚོའ་ིན་ཚོད་འདིར》ལྟ་བུར་

མཚོན་ན། ཁ་བྱང་གིས་དུས་ཀ་ིཆ་ནས་ཚོད་འཛནི་བྱས་ཡདོ་པར་མ་ཟད། 

འབོད་པའ་ིཐ་སད་ཀ་ིཆ་ནས་ཀང་ཚད་བཀག་བྱས་ཡདོ་པ་སྟྱེ། ཁ་བྱང་ལས་ང་

ཚོར་གཞནོ་ནུའི་མཚར་ཉམས་དང་ལང་ཚོའི་གཟི་དཔལ་གསལ་སྟནོ་བྱས་

ཡདོ་པ་དང་།  ཡང《རང་ཉིད་ཀ་ིའདུན་མའ་ིཆྱེད་དུ》ལྟ་བུའ་ིཁ་བྱང་ལ་མཚོན་

ན། ཁ་བྱང་ག་ིགནད་ཚགི་ནི“འདུན་མ”ཡིན་པ་དང་། བརདོ་གཞ་ིགཙ་ོབོ་

དྱེ“རང་ཉིད”ཡིན་པ་སྟྱེ། ཁ་བྱང་གིས་ཁ་གསལ་སསོ་རང་ཉིད་ཧུར་བརནོ་ཡར་

ཐོན་ཡོང་བའི་ཞུམ་མྱེད་ཀི་སིང་སྟོབས་མཚོན་དགོས་པ་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ།། 

ཡང《རང་ཉིད་ལ — ཕན་ཙམ་ཉར་རོགས》ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཁ་བསྐང་བྱའ་ི

ནང་དནོ་ན་ིརམོ་འདིའ་ིཁ་བྱང་ག་ིགནད་ཚགི་ཡིན་ཞིང་། རམོ་ཡིག་ག་ིབརདོ་

བྱའ་ིནང་དནོ་རང་ཉིད་ཡིན་པ་དང་། ཁ་བྱང་ག་ིདམིགས་བྱ་གཙ་ོབོ་ཡང་ཁ་

བསྐང་བྱའ་ིནང་དནོ་དྱེ་འབུར་དདོ་དུ་བིས་ནས། དྱེས་རང་ཉིད་འཚར་ལངོས་

འབྱུང་བར་ཤུགས་རྐྱྱེན་དང་ནུས་པ་ག་འདྲ་ཐོན་ཡདོ་ཚུལ་བ་ིརྒྱུ་དྱེ་ཡིན།

བརདོ་གཞི་དངོས་བསྟན་གི་རམོ་ཡིག་དང་རྒྱུ་ཆ་འདནོ་སོྤྲད་ཀི་རམོ་ཡིག་

འབ་ིབར། ཡང་དག་པའ་ིས་ོནས་བརདོ་གཞིའ་ིགོ་དནོ་དང་གསལ་འདྱེབས་

ཚགི་ག་ིགོ་དནོ་ལ་གོ་བ་གསལ་བོ་ལྱེན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྱེ་ལ། དྱེ་དང་འབྱེལ་

ནས་རོྟག་པ་བརྒྱུད་འཕ་ོབྱས་ཏྱེ་རང་ཉིད་ཀི་འཚོ་བའི་དནོ་དངོས་ལ་སྦར་ནས། 

ཁ་བྱང་དང་བརདོ་གཞི་ལྱེགས་པོ་ཞིག་བདམས་རྱེས་ད་གཟདོ་བིས་ན་བཟང་། 

འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་སོྐར་གི་རོམ་ཡིག་

འབི་བར་རྒྱུ་ཆ་གདམ་གསྱེས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གནད་འགག་ཡིན་པས། སབོ་གགོས་ཚོས་རོྙག་

འཛངི་ཆྱེ་ཞིང་གོ་རིམ་ཡདོ་པའ་ིརང་ཉིད་ཀ་ིའཚ་ོབའ་ིཁྲདོ་ནས། ཆྱེས་ཡིད་སོྤྲ་

བ་དང་། སྱེམས་སྡུག་པ། དུངས་པ་འདྲྱེན་ཞིང་། བརྱེད་དཀའ་བ་སགོས་དཔྱེ་

མཚོན་ཅན་ག་ིརྒྱུ་ཆ་ལྱེགས་པོ་བདམས་པ་དང་། དྱེ་ལ་སང་བང་དང་བཙ་ོསྦང་

ཡག་པོ་བྱས་ཚ།ེ གཞ་ིནས་རང་ཉིད་ཀ་ིཁྱད་ཆསོ་ལྡན་ཞིང་ཤྱེས་པ་ཟབ་མོ་

བསྐྱེད་པའ་ིརམོ་ཡིག་ལྱེགས་པོ་འབ་ིཐུབ་ངྱེས་ཡིན། 

གཉླིས། ངོས་ཟླིན་ཇྗེ་མཐརོ་བཏང་སྗེ་ནང་དོན་ཇྗེ་ཟབ་ཏུ་གཏང་དགསོ།

འཚར་ལངོས་འབྱུང་བར་བ་ོསྟབོས་དང་དཀྱེལ་ཡངས། བརནོ་སྱེམས། 

བསོ་གཏོང་། གནོན་ཤུགས།  མཛའ་གཅུགས། སྐུལ་ལྕག་ལ་སགོས་པ་མཁོ་སྟྱེ། 

འཚར་ལངོས་ན་ིལུས་གཟུགས་ཁོ་ན་ཙམ་ནར་སནོ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར། བསམ་

བའོ་ིསྟྱེང་ནས་སྨིན་དགོས་ལ། ཡིད་སྱེམས་ཀ་ིཕགོས་ནས་འཚར་ལངོས་འབྱུང་

དགོས་པ་ཡིན། དྱེར་བརྟྱེན། རམོ་ཡིག་འབ་ིདུས་རམོ་བྱང་མཐོང་མ་ཐག་ནས་

འབ་ིམགོ་རམོ་མ་ིརུང་ཞིང་། དུས་རབས་ཀ་ིབང་བྱ་གཞིར་བཟུང་ནས། རང་

ཉིད་སྤི་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ཆྱེ་བའི་གདན་གལ་ཆྱེན་པོའི་སྟྱེང་བཞག་སྟྱེ་ལྟ་ཞིབ་བྱྱེད་

པ་དང་།  མ་ིསྱེར་དང་མ་ིསྱེར་ག་ིབར་དང་། མ་ིསྱེར་དང་ཐུན་མོང་ག་ིབར། མ་ི

སྱེར་དང་སྤི་ཚོགས་ཀི་འབྱེལ་བར་མན་ོབསམ་གཏིང་ཟབ་མོ་གཏང་དགོས་ལ། 

དྱེ་དང་འབྱེལ་ནས་སྱེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཤྱེས་བྱ་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཕོགས་

ཀ་ིཤྱེས་བྱ་དང་སྦྲྱེལ་ནས་མནོ་བསམ་གཏོང་བ་དང་། ཡང་དང་བསྐར་དུ་ཞིབ་

བརྟག་བྱས་ཏྱེ་མིག་རྒྱང་ཆྱེར་བསྐྱེད་དང་བསམ་བོའི་ཤྱེས་རོྟགས་མཐོར་

འདྱེགས་སསོ་རམོ་ཡིག་གི་བརདོ་གཞི་ལ་བསམ་བའོི་ཟབ་ཚད་ངྱེས་ཅན་ཞིག་

ལྡན་པར་བྱ་དགོས། 

འཚར་ལངོས་བྱུང་བའ་ིརམོ་ཡིག་སོྐར་བརདོ་གཞིར་འདྱེམ་སྐབས། ང་

ཚོས་གཏིང་ཟབ་ཚད་དང་རྒྱ་ཡངས་ཚད་ཀ་ིཕགོས་ནས་བསོྔག་ཆགོ་སྟྱེ། དཔྱེར་

ན། རང་ཉིད་འབ་ིབའ་ིསྐབས་སུ་རང་ཉིད་ཀ་ིསྱེར་གཤིས་གྱེང་བའ་ིཞརོ་ནས། 

རང་ཉིད་ཀི་འཛིན་གྲྭ་དང་སབོ་གྲྭའི་གནས་ཚུལ་ཕིར་མཚོན་དགོས་པ་དང་། 

མཇུག་མཐར་ཡར་འཕར་ཏྱེ་སབོ་འབིང་སབོ་མ་སྤིའ་ིབསམ་བའོ་ིའཁོར་ཕགོས་

ཀ་ིསྟྱེང་དུ་འབབ་པར་བྱས་ཏྱེ། ནང་ཁོངས་རྒྱ་བསྐྱེད་པའ་ིཚུལ་གིས་བརདོ་གཞ་ི

དྱེ་མཐོ་རླབས་གསར་བ་ཞིག་ཏུ་སྱེབས་པར་བརནོ་དགོས། དཔྱེར་ན། 《ང་རང་

ནར་སནོ་བྱུང》ལྟ་བུའ་ིརམོ་ཡིག་ལ་མཚོན་ན། ཚང་མས་གོམ་པ་རྱེ་རྱེ་བཞིན་

ཕར་འདྱེད་བྱས་ཆགོ་སྟྱེ། ང་རང་ནར་སནོ་ཞྱེས་པའ་ིདནོ་ཅ་ིཡིན་པ་དང་། ནར་

སནོ་པའ་ིམཚོན་རྟགས་གང་དག་ཡདོ་པ། ངའ་ིམ་ིཚ་ེལ་ཤུགས་རྐྱྱེན་དང་ནུས་

པ་ཇི་འདྲ་ཐྱེབས་ཚུལ་སགོས་ཕར་འདྱེད་བྱྱེད་པའི་ཐབས་ཀིས་ཤུན་པ་རྱེ་རྱེ་

བཞིན་བཤུས་ཏྱེ། སྣང་ཚུལ་བརྒྱུད་ནས་རང་བཞིན་ངོ་མ་དྱེ་མཐོང་བར་བྱྱེད་པ་

དང་། དནོ་དག་ག་ིསིང་བོ་དྱེ་བསོྔགས་ནས། དནོ་དག་ཆུང་ཆུང་ལས་གནས་

ལུགས་ཟབ་མོ་རོྟགས་པར་བྱ་དགོས། འད་ིལྟར་བྱས་ན་གཞ་ིནས་ཀགོ་མཁན་

གིས་ཀང་ཁྱདོ་ཀ་ིནར་སནོ་དང་མཛེས་སྡུག་མངོ་ཚོར་བྱ་ནུས་པ་དང་། གཞ་ི

ནས་ཀགོ་མཁན་ལ་བསམ་གཞིག་གི་བར་སྟངོ་དང་མི་ཚེར་ངྱེས་ཤྱེས་འདྲངོ་

ཐུབ་ལ། མཛེས་སྣང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་མངོ་བའ་ིཚོར་བའང་བསྐྲུན་ནུས་

པ་ཡིན། 

གསུམ། ངོ་མཚར་བའླི་བོས་བསླངས་དང་སྗེམས་ཞླིབ་མོས“བཟོ་

སྐྲུན”བྱ་དགོས། 

འཚར་ལངོས་བྱུང་བའ་ིསོྐར་ག་ིརམོ་ཡིག་འབ་ིདུས། ད་དུང་གཞན་དང་

མི་མཐུན་པའི་ཁ་བྱང་ཆུང་བ་བཀོད་ནས་སྒྲིག་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་བྱྱེད་པ་སྟྱེ། 

ཁུངས་སྣྱེ་གཅིག་གམ་གཉིས་ཀིས་རྒྱུ་ཆ་ས་ོས་ོསྦྲྱེལ་ཏྱེ་རམོ་ཡིག་འགྲུབ་པར་

བྱས་ཆགོ་པ་དང་། གགོ་བརྙན་སྒྱུ་རལ་ཁྲདོ་ཀ་ིདྲས་རིས་བསྒྲིགས་མ་དང་བརྙན་

མིག་རྱེས་མཐུད་ཀ་ིཐབས་རམོ་ནང་སྤད་ཆགོ་ལ། ཉིན་ཐོ་དང་འཕིན་ཡིག་ག་ི

ཐབས་སྤད་ནས་བྱུང་རིམ་མཐུད་པའམ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་ཁ་བརའི་ཚུལ་

སྤད་ནས་བཀདོ་སྒྲིག་བྱྱེད་པ་སགོས་གང་བགིས་ཀང་ཆགོ་པ་ཡིན།  བྱྱེད་ཐབས་

འདི་དག་རམོ་ལུས་ཀི་ཁྱད་ཆསོ་དང་བསྟུན་ནས་ཐབས་མཁས་ཀིས་བཀལོ་

སྤདོ་བྱས་ན། རམོ་ཡིག་ལ་གཞན་ལས་ལྷག་པའ་ིམཚར་ཉམས་དང་འགུགས་

ཤུགས་ལྡན་པ་ཡིན། དྱེ་སྔའ་ིརྒྱ་ཡིག་ག་ིའབིང་རྒྱུགས་ལྱེན་པའ་ིསབོ་མ་ཞིག་

གིས《ང་ཡི་མཁའ་དབྱིངས》ཞྱེས་པའི་རོམ་ཡིག་བིས་པར་ཧིལ་སྐར་ཐོབ་

འདུག་སྟྱེ། རམོ་ཡིག་ལ“སོྔན་པོ”དང་། “ལང་གུ” “ངུར་སྨིག” “སྐ་བོ”བཅས་ཁ་

བྱང་ཆུང་བ་བྱས་ནས་བིས་ཤིང་། རམོ་པ་པོས་གསནོ་ཉམས་ལྡན་པའ་ིངང་

མཁའ་དབྱིངས་ཀ་ིཚོན་མདངས་སྣ་ལྔ་བཀྲ་བའ་ིམཛེས་རིས་མངོན་པར་བཀྲམ་

ཞིང་། མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའ་ིལང་ཚོའ་ིགླུ་དབྱངས་སན་མ་ོཞིག་ཏུ་གྲུབ་ཡདོ།

རོམ་ཡིག་འདི་རིགས་ཀི་ཆྱེས་གནད་འགག་ནི་ད་དུང་བྱུང་རིམ་ཁྲོད་

ཀི“མཚར”ཉམས་ལས་ཀང་ཕིར་མངོན་པ་ཡིན། མ་ིརྱེ་རྱེར་མཚོན་ནའང་

འཚར་ལངོས་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི་བདྱེ་མ་ོས་མ་ོཞིག་མིན་པར་ཀག་ཀགོ་

དང་དཀའ་སྡུག་ཆྱེ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། ང་ཚོས་རམོ་ཡིག་འབ་ིདུས་ཀང་གང་

ནུས་སོས་རང་ཉིད་འཚར་ལངོས་བྱུང་བའི་ཁྲདོ་ཀི་ཀག་ཀོག་ཆྱེ་བའི་འགལ་

རྐྱྱེན་སྣ་ཚོགས་བིས་ན། རམོ་ཡིག་ག་ིབྱུང་རིམ་ལ་གསནོ་ཉམས་ལྡན་ཞིང་

བརོད་དནོ་གིས་ཕྱུག་པས་མ་ིསྱེམས་ལ་འགུགས་ཤུགས་དྱེ་བས་ཆྱེ་བ་ཡིན། དྱེར་

མ་ཟད། རམོ་ཡིག་འད་ིརིགས་འབ་ིདུས་སུ། བདྱེ་ལྕག་འཁྱུག་པོས་མཚོན་ཐབས་

སྣ་མང་བཀལོ་སྤདོ་བྱྱེད་པ་དང་།  གང་ནུས་སསོ་སྤྲསོ་བརདོ་དང་ཞིབ་འབ་ིབྱྱེད་

པའ་ིཁྲདོ་དུ་དཔད་བརདོ་ཀང་སྱེལ་ཆགོ་སྟྱེ། དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་རང་ཉིད་ཀ་ིབསམ་

བ་ོམཚོན་པ་དྱེ་བས་མངོན་གསལ་དདོ་པོ་ཡིན་ལ། དྱེའ་ིཁར་མཁས་པའ་ིཞལ་

གདམས་དང་ལྱེགས་བཤད་སགོས་ཀང་དྲངས་ནས་ཟུར་བརྒྱན་ན་མི་ལ་སྱེམས་

འགུལ་ཐྱེབས་ཤིང་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།ོ ། 

མཚ་ོསོྔན་ཞིང་ཆྱེན་ཀསོ་ནན་རངོ་མ་ིརིགས་སབོ་འབིང་། 

• འཇླིགས་ར ོ•

ང་ནི་ཐུལ་དཀར་འབི་མོའི་ངུར་སྒྲ་དང་གཡང་དཀར་ལུག་གི་འབའ་སྒྲའི་ཀོང་ནས་རྱེད་འཇོ་དང་དགོད་སྒྲ་ལ་

རོལ་ཏྱེ་དལ་གིས་གཉོམ་ལག་རྒྱས་པའི་འབོག་ཕྲུག་ཅིག་ཡིན། ང་རང་ལ་ཆུང་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་དམིགས་

ཡུལ་ཆྱེན་པོ་ཞིག་ཡོད་དྱེ། ཤྱེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ལྱེགས་པོ་ཞིག་སྦངས་ནས་མ་འོངས་པའི་རྱེ་འདུན་བསྐང་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན། 

རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཤྱེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ལྱེགས་པོ་ཞིག་འབོྱར་དགོས་ན་ཆུང་དུས་ནས་འབད་བརོན་ལྷོད་མྱེད་བྱ་དགོས་པ་

ཡིན། ཡང་འབད་བརོན་ལྷོད་མྱེད་ཇི་ལྟར་བྱྱེད་ཅྱེ་ན། རང་དགར་རྒྱ་ཡན་དུ་མི་གཏོང་བར་དུས་རྒྱུན་དཔྱེ་ཀོག་དང་

འབི་སྦོང་ལ་གོམས་དགོས་པ་ཡིན། དྱེའི་སྟབས་ཀིས་ང་རང་གིས་དཔྱེ་ཀོག་དང་འབི་སྦོང་ལྱེགས་པོ་

ཞིག་བྱ་འདོད་པ་དྱེ་ནི་ལྟོགས་པའི་ཟས་དང་། སྐོམ་པའི་ཆུ་འདོད་པ་ལྟར་རོ། ། 

ད་ཐྱེངས་ངས་གུང་གསྱེང་གི་དུས་ཚོད་བྱེད་སྤད་ནས་དྱེང་རབས་བོད་ཀི་

རོམ་པ་པོ་གགས་ཅན་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གི་གསུང་རོམ་པོད་གཉིས་པ་བརམས་

སྒྲུང་ཕོགས་བསྒྲིགས་ལས《རྒྱུ་འབས་མྱེད་པའི་མནའ་མ》ཞྱེས་པ་དྱེར་ཐྱེངས་

གཅིག་ལ་ལྟ་ཀོག་བྱས་པ་ཡིན། 

བརམས་སྒྲུང་འདིའི་ནང་དུ་རོམ་པ་པོས་གཙོ་བོ་གཞནོ་ས་ོདཀར་གི་ལང་ཚོ་ཡལ་

ནས་རན་མགོ་དཀར་གི་ན་ཚོད་ལ་ཐུག་པའི་བགྱེས་པོ་རྐང་འཐྱེང་བཟོད་པ་དང་། ཁོར་དྲིན་ལན་

ལགོ་འཇལ་དང་མ་ཉྱེས་ཁག་གཡགོས་བྱྱེད་མཁན་གི་བུ་མོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མ་ོགཉིས་ཀིས་དཀའ་སྡུག་གང་མང་མངས་

ནས་བག་དཀར་ཆུ་ཁོལ་ལ་ཐོན་ཚུལ་དང་། དྱེ་ནས་བུ་མོས་ཨ་ཕ་བག་དཀར་ཆུ་ཁོལ་ཁ་

ནས་བསྐྱུར་ཏྱེ་ཡུལ་གཞན་ལ་བསོ་ནས་བསདོ་བྱེ་དང་གཉྱེན་སྒྲིག་བྱས་ཚུལ། བར་དུ་

རྐང་འཐྱེང་བཟོད་པས་ཁོ་མ་ོརྙྱེད་ནའང་མསོ་ངོ་མི་ཤྱེས་ཁུལ་བྱས་ཚུལ། དྱེའི་རྱེས་སུ་

བཟང་མོའི་ཨ་ཕ་བཟོད་པ་དང་བསདོ་བྱེའི་ཨ་མ་གཉིས་ཀིས་ཁྱིམ་ཐབ་བསྐངས་པ་དང་བསདོ་བྱེ་ཡུལ་གཞན་ལ་བསོ་

ནས་ཆུང་མ་གཞན་ཞིག་བངས་ཚུལ། མཇུག་མཐར་བཟང་མ་ོལ་ཅི་ཡང་མ་ཐོབ་པ་སགོས་བརདོ་ཡདོ། 

བརམས་སྒྲུང་འདིའི་སྒྲིག་གཞི་ཚགས་དམ་ཞིང་གོ་རིམ་གསལ་བ་དང་། དོན་གི་བྱུང་རིམ་ལྟར་དོན་དག་རྱེ་

ཚན་པ་རྱེ་བྱས་ནས་བིས་ཏྱེ། རོམ་ཡིག་གི་གྲུབ་ཆ་གསུམ་པོ་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ལྟར་གོང་འོག་སྦྲྱེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ལྱེགས་

ཤིང་། ཚན་པ་སོ་སོའི་བར་འབྱེལ་བ་ཡོད་ལ། རང་ཚུགས་ཀི་ཆ་འགའ་རྱེའང་ཡོད། འདི་ལས་སྐབས་དྱེའི་སྤི་ཚོགས་

རྱེས་ལུས་ཡིན་པ་མཚོན་ཞིང་། ང་ཚོས་རང་གི་དྲིན་ཆྱེན་ཕ་མ་ལ་བཀུར་བསྟི་བྱྱེད་པ་ལས། མ་ཉྱེས་

ཁག་གཡོགས་དང་། མགོ་གཡོག་མགོ་སྐོར། དྲིན་ལན་ལོག་འཇལ། གནོད་པ་སྐྱེལ་བ་

སོགས་བྱྱེད་མི་རུང་བའི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་དྱེ་ཚིག་ཤུགས་སུ་གསལ་བོར་

བསྟན་ཡོད། 

རོམ་འདིར་དངོས་ཡོད་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བརོད་བྱ་

དྱེ་དག་གི་རོད་བྱྱེད་ལ་ཚིག་ལྷུག་སན་ངག་གི་ཉམས་འགྱུར་ལྡན་ཞིང་། གོ་བདྱེ་

བའི་སོ་ནས་དྲང་ཕོགས་དང་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་མི་སྣའི་བསམ་བོ་དང་། གཤིས་ཀ རྣམ་

འགྱུར། ཀུན་སྤོད། འཚོ་གནས་ཀི་ཁོར་ཡུག་བཅས་ཀོག་པ་པོའི་སྱེམས་ལ་མངོན་སུམ་དུ་

འཆར་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་ལས། ད་དུང་བརམས་སྒྲུང་འདི་བཀགས་པ་བརྒྱུད་ངའི་རྒྱུད་ལ་རོམ་ཡིག་གསོན་

ཉམས་ལྡན་པ་ཞིག་འབི་བའི་བསམ་བོ་སྐྱེ་རུ་བཅུག་བྱུང་།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་ཁྲི་ཀ་རོང་མི་རིགས་བཅའ་སོད་སོབ་གྲྭའི་ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ། 

• སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ • 



བྱང་ཟུར་ལུགས་ཀླི་གསོ་རླིག་དང་། །

ཕུག་མཚུར་དབྱྗེ་བའླི་རྩླིས་ཀླི་གཞུང་། །

སྒར་སྨན་གཉླིས་ཀླི་ལྷ་རླིས་སོལ། །

རྒྱལ་རབས་དཔད་པའླི་དྗེབ་ཐྗེར་སོགས། །

སྤང་ལ་མྗེ་ཏོག་བཀྲ་བཞླིན་རྒྱས། །

བྱང་ལུགས་གསོ་རླིག   བྱང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་གི་སོབ་རྒྱུད་རྣམས་ལ་

ཟྱེར་ཞིང་།  དྱེའང་བྱང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་ནི་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ཕག་

སྤི་ལོ1295ལོར་གཙང་ངམ་རིང་དུ་བྱང་པ་སྱེ་པའི་དཔོན་ཚང་གི་ཁྱིམ་དུ་འཁྲུངས།  

ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་སོབ་གཉྱེར་གནང་བས་མཁས་པར་ཆགས།  གསོ་བ་རིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་ལ་མཁས་པས་གསོ་རིག་གི་བསྟན་བཅོས།  ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སིང་པོ་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆྱེ་ཞྱེས་བྱ་བ་དང་།  ར་རྒྱུད་དང་

བཤད་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་འགྱེལ་བ།  ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་བཀའ་འགྱེལ།  འཚོ་བྱྱེད་རྣམས་ལ་

སིང་ནས་བརྱེ་བའི་འཕྲུལ་གི་ཡིག་ཆུང་སོགས་མང་བོ་བརམས།  རྒྱུད་འཛིན་གི་

སོབ་མ་ལ་སྲས་མིའི་ཉི་མ།  ལྷ་བཙུན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་།  བསོད་ནམས་ཡྱེ་

ཤྱེས་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བ་དྱེ་དག་གིས་རྒྱུད་འགྱེལ་དང་། ཁོག་དབུབ།  

ལྷན་ཐབས་སོགས་གསོ་རིག་གི་དཔྱེ་ཆ་མང་བོ་བརམས་ནས་བྱང་ལུགས་ཞྱེས་པའི་

                 བྗེའུ་ཧ་ཆུ་བོ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་ལ་མཚོན་ན། མཚོ་སྔོན་པོ་ནི་ཡུལ་གྲུ་ཧིལ་བོའི་

རུས་དང་མིང་ལྟ་བུར་ཆགས་ཡོད། དྱེ་ནི“མཚོ་སྔོན་པོ་རྒྱལ་སྤིའི་རྐང་

འཁོར་འགན་སྡུར”དང“མཚོ་སོྔན་པོ་རྒྱལ་སྤིའི་སན་ངག་དུས་ཆྱེན”ལྟ་

བུའི་མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆྱེན་གི་གལ་ཆྱེའི་སྤི་ཚོགས་བྱ་འགུལ་ལས་ཀང་

མཐོང་ཐུབ། 

མཚོ་སྔོན་པོའི་འབོག་ནས་ཕ་གཡག་ལ་བུ་ཧ་ཞྱེས་འབོད། དོན་དུ་

འབོག་པའི་ངག་ཐོག་གི་བྱེའུའི་ཕ་ཡི་སྒྲ་རྱེད། དྱེར་བརྟྱེན་བྱེའུ་ཧ་ཆུ་བོ་

ཟྱེར་དུས་བོད་རང་གི་སྐད་རྣལ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་ཅི་འཚལ། ངག་རྒྱུན་ལྟར་

ན། ཆུ་བོ་འདི་ནི་བྱེའུ་ཧ་སྱེར་པོ་ཞིག་དང་། མཚོ་སྔོན་པོ་ནི་འབི་མོ་སྔོན་

མོ་ཞིག་ཡིན་ཞྱེས་སྨ། དྱེ་ཡང་དབྱར་ཁར་ཆར་བ་འབབ་ཞོད་ཆྱེ་དུས་བར་

སྣང་ཁམས་ནས་བྱ་ལྟ་བྱས་ན། རྦ་རོད་གནམ་ལ་འཕོ་བཞིན་བཞུར་བའི་

གཙང་པོ་འདི་ས་འདམ་གིས་མདོག་བསྒྱུར་ཡོད་པའི་ཆུ་སྣ་རིང་བོ་ཞིག་

སྟྱེ། ཞི་འཇགས་ངང་སྔོ་ཐིང་ངྱེར་འཁྱིལ་ཡོད་པའི་མཚོ་སྔོན་པོའི་ནང་

རོལ་ཕ་ཚད་ཅིག་ལ་སྱེར་ཤད་ལྱེར་འཇུག་གིན་ཡོད་པས། རང་དབང་

མྱེད་པར་གནའ་བོའི་ངག་རྒྱུན་དྱེ་ཡིད་ལ་ལྷང་ངྱེར་དྲན་ཡོང་བ་ཞིག་

 མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།

 •མླི་ལ་ཙི་ཙ•ི 

སྲོལ་བཏོད།  དགུང་གངས་ག་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ལུག་

སྤི་ལོ1475ལོར་སྐུ་གཤྱེགས།  དྱེང་དུས་དྱེའི་ལུགས་སྲོལ་འཛིན་པ་ནི་

ལྷ་ས་སྨན་རིས་ཁང་ཡིན་པར་བཤད།  འོན་ཀང་སྱེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོས་ལྷ་ས་ལྕགས་པོ་རི་ལ་ལྕགས་རི་འགོ་ཕན་རིག་བྱྱེད་གིང་ཞྱེས་

པའི་གསོ་རིག་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཏྱེ་སོབ་མ་གསར་བ་མང་བོ་སྐོང་གནང་

བ་ནི་ཟུར་ལུགས་ཀི་ཁྲིད་རྒྱུན་གཙོ་བོར་བཟུང་ཞིང་བྱང་ཟུར་ཟུང་

འབྱེལ་ཞིག་ཡིན་པ་ཁོག་དབུབ་ནས་གསལ་བ་ལྟར་དང་།  ཁོང་གིས་

ཟུར་མཁར་བོ་གོས་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་འགྱེལ་བ་མྱེས་

པོའི་ཞལ་ལུང་གི་མཐའ་དཔད་རྣམས་དོར་ཅིང་།  རང་ལུགས་ཟུར་དུ་

བཏོན་ནས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ར་བཤད་ཕི་གསུམ་གི་འགྱེལ་

པ་དང་།  མན་ངག་རྒྱུད་ལ་ཚིག་འགྱེལ་མཛད་པ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་

བསྒྲིགས་པའི་རྒྱུད་བཞི་འགྱེལ་པ་བྱེྱེཌཱུརྱ་སོྔན་པོ་རོམ་སྒྲིག་མཛད་དྱེ་

འཆད་ཉན་གི་རྒྱུན་སྱེལ་བར་བྱང་ཟུར་གཉིས་ཀི་འཕིན་ལས་སྱེལ།

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སོབ་གྲྭ་

ཆྱེན་མོའི་བོད་རིག་པ་

སོབ་གིང་།

 •ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས•

རྱེད། 

གོང་སྨས་ཇི་བཞིན། མཚོ་སྔོན་པོར་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་གཙོ་བོ་ནི་

མཚོ་ཡི་ནུབ་ངོས་བོང་སྟག་གམ་ཐྱེམ་ཆྱེན་སང་ལོངས་ནས་བཞུར་ཡོང་

བའི་ཆུ་བོ་འདི་ཡིན་ལ། ཡང་ཆུ་བོ་འདིའི་སྟོད་རྒྱུད་ནི།  《དྱེབ་ཐྱེར་རྒྱ་

མཚོ》སོགས་སུ་མདོ་སྨད་ཀི་བྱང་ངོས་ས་ཚིགས་གསལ་བོར་སྟོན་བྱྱེད་

གངས་རིའི་གས་སུ་བཀོད་ཡོད་པའི་གངས་དཀར་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་

གི་འདབས་རོལ་ནས་བརོལ་འོངས་པའི་ཤྱེའུ་དཀར་གཙང་པོ་རྱེད། དྱེ་

བས། མདོ་སྨད་ཀི་གངས་མཚོ་གགས་ཅན་འདི་གཉིས་སྦྲྱེལ་བྱྱེད་ནི། དྱེ་

རིང་གི་བརོད་གཞི་སྟྱེ་བྱེའུ་ཧ་ཆུ་བོ་ཡིན་ཞྱེྱེྱེས་བཤད་ཆོག

ཆུ་བོ་འདིའི་སྤིའི་རིང་ཚད་ལ་སྤི་ལྱེ286དང་། བཞུར་རྒྱུན་གི་

ཁྱེབས་རྒྱར་སྤི་ལྱེ་ལྷམ་པ14484ཡོད། ལོ་རྱེའི་འབབ་ཚད་ནི་སྐར་ཆ་

རྱེར་སྨི་ལྷམ་པ25.9ཡིན། ཆུ་མགོའི་མཐོ་ཚད་ལ་མཚོ་ངོས་ལས་

སྨི4350ནས་ཆུ་རྔའི་མཐོ་ཚད་ལ་མཚོ་ངོས་ལས་སྨི3196བར། ཐུར་

ལྷུང་གི་གཟར་ཚད་གོམ་པ1154བཅས་རྱེད།  གངས་རིག་ངོས་ཀི་ཞིབ་

དཔོད་དང་ཟིན་འགོད་འདི་དག་ཕུད། བྱེའུ་ཧ་ཆུ་བོར་ཐུན་མིན་གི་རང་

བྱུང་ཁྱད་ཆོས་གཞན་ཞིག་ལྡན་པ་ནི། ལོ་རྱེའི་དཔིད་ཀར་སྱེབས་ཚེ། 

ལན་ཚྭའི་ངོ་བོར་ལྡན་པའི་མཚོ་སོྔན་པོའི་ནང་གི་ཙོང་ཁའི་ཉ་མོའམ་

ཁྲབ་མྱེད་ཉ་མོ་ཁྲི་ཁྲི་འབུམ་འབུམ། མཚོ་དང་ཁ་གྱེས་ནས་ས་བབ་དྱེ་

ལས་མཐོ་བའི་ནུབ་ངོས་བྱེའུ་ཧ་ཆུ་བོ་རུ་ཕྲུ་གུ་བཙའ་ལ་ལྡོག་སྟྱེ་རྐྱལ་

བར་བྱྱེད། ཡང་སྟོན་ཁར་སྱེབས་དུས་རྐྱལ་རལ་རྒྱས་པའི་ཉྱེའུ་རོགས་སུ་

མྱེད་པ་དང་ལྷན་དུ། མ་བུ་ཁྱུ་ལ་ཁྱུ་མཐུད་སོས་སྲྱེ་ལྕུག་ལྕུག་ཕིར་མ་མ་

མཚོ་སྔོན་པོའི་ནང་དུ་ལོག་འགོ། དྱེ་ལྟར་འགམ་ངོགས་རྒྱུད་ཀི་མཚོ་

ནུབ་ཀི་བོང་སྟག མཚོ་བྱང་གི་རྐང་ཚ། མཚོ་ལྷོ་ཡི་མཐྱེབ་བརྒྱ་སོགས་

གནའ་བོའི་འབོག་སྱེ་ཆྱེན་པོ་དག་གི་མི་ཕྱུགས་གཉིས་ཀ་ད་ལྟའི་བར་

བསྐངས་ཡོང་བས་མི་ཚད། མཚོ་སྔོན་པོའི་ནང་གི་ཙོང་ཁའི་ཉ་མོ་ཡི་

ཁུལ་ཞོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་གྱུར་ཡོད་པར་བརྟྱེན། སྐྱེ་ཁམས་ཀི་ངོས་

ནས་ཀང་བྱེའུ་ཧ་ཆུ་བོས་གོ་གནས་གལ་ཆྱེན་ཟིན་ཡོད། དྱེ་བས་ཆུ་བོ་

འདི་རྒྱུན་ཆད་པ་ཕར་ཞོག ཉག་ཕ་བར་གྱུར་པའི་དབང་དུ་བཏང་

ནའང་མཐའ་འཁོར་འབོག་སྱེ་ནས། སྣོད་ཀི་མཚོ་སྔོན་པོའི་ཡང་བཅུད་

ཀི་ཉ་མོ་དང་ལྷན་དུ་གོད་ཆག་དང་མི་འཕད་པའི་ངྱེས་པ་གཞར་ཡང་

མ་མཆིས། དྱེ་ལྟ་ན་བྱེའུ་ཧ་ཆུ་བོའི་བཞུར་རྒྱུན་ལ་བདག་གཅྱེས་ཡག་པོ་

གནང་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྱེའོ། །

དྱེ་མིན། རྒྱ་ནག་གི་སུང་བྱང་མ་དང་བོད་མདོ་སྨད་ཀི་ཙོང་ཁའི་

རྒྱལ་རབས་སྐབས། སྟོབས་ལྡན་མི་ཉག་གིས་བྱང་ངོས་ཤ་ཅུའམ་ཏུན་

ཧོང་རྒྱུད་ཀི་དར་གོས་ཚོང་ལམ་ཧམ་བཟུང་བྱས་ཤིང་འགོ་འོང་གི་

ཚོང་འགྲུལ་ལ་བརབ་གསིག་ཆྱེན་པོ་བཏང་ཕིན། ལྷོ་ངོས་ཙོང་ཁའམ་

ཟི་ལིང་གི་ཡུལ་ལུང་ནས་ཐོན་ཏྱེ། ལོ་རྒྱུས་སྟྱེང་གཡྱེར་མོ་ཐང་དུ་

འབོད་པའི་བྱེའུ་ཧ་ཆུ་བོའི་གཞུང་ཆྱེན་བརྒྱུད། ནུབ་བྱང་ཚྭ་འདམ་

གཤོང་སར་བརོྟལ་པའི་ལྷོ་ངོས་ཀི་ལམ་ཐིག་འདི་ལྟོས་བཅོས་སུ་བདྱེ་

འཇགས་སུ་ཡོད་པའི་ཚོང་ལམ་དུ་གྱུར་ཅིང་། རིམ་གིས“དར་ཟབ་ལྷོ་

ལམ”མམ“ཆཱང་ལམ་བར་མ”ཞྱེས་པའི་མིང་ཐོག་ནས་ལོ་རྒྱུས་སང་

ལ་གགས་པ་རྱེད། དྱེ་ལས་གཞན། རི་ཆུ་རིག་གནས་ཀི་རྣམ་གཞག་

ལྟར་ན། བྱེའུ་ཧ་ཆུ་བོའི་དོན་སིང་གི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་

ཏྱེ་ཡོད་པའི་འགམ་རྒྱུད་ཉིན་སྲིབ་ཀི་གནའ་བོའི་འབོག་རུའི་འཚོ་

བ་ཡང་། དོན་དུ་གཡྱེར་མོ་ཐང་དུ་འབོད་པའི་གདོད་མའི་ཆུ་གཞུང་

སང་ཐང་འདིར་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་རིག་གནས་སྐྱེ་ཁམས་རང་

ཡིན་པས། ཡུལ་འདིའི་སྐད་ཆ་དང་གཤིས་ལུགས། གོམས་སྲོལ་དང་

འདུ་ཤྱེས་སོགས་ལ་སྲུང་སྐོབ་བྱྱེད་པ་ཡང་། བས་མཐའི་འབོག་ཐང་

གི་ཆུ་བོ་འདི་ལ་བརྒྱུད་དྱེ་གཅྱེས་སྐོང་བྱྱེད་སྟངས་ཤིག་ཡིན་པས་ན་

ཇི་འདྲའི་དོན་སིང་ལྡན།

མོ་རོ་ཁོ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཧྱེ་གིང་གི་ཆྱེས་ནུབ་བྱང་ཁུལ་གི"ནུབ་ཕོགས་ཀི་གིང་

ཕན"ནམ"ཉི་མ་ནུབ་ས"ཞྱེས་བརོད་ཅིང་།  ནུབ་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཆྱེན་པོ་དང་ས་དབུས་

རྒྱ་མཚོར་ཆུ་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲྱེན་བྱྱེད་སའི་འགག་སོར་གྱུར་ཡོད།    མངའ་ཁོངས་སུ་རི་

ཁུལ་དང་མཐོ་སང་མང་ལ།    བྱང་རྒྱུད་དུ་ས་འཁོབས་དོག་ཅིང་རིང་བའི་བདྱེ་ཐང་

ཡོད་པ་དང་།  ཤར་ལྷོའི་རྒྱུད་ནི་བྱྱེ་ཐང་རྱེད།  ཆུ་བོ་ཕལ་ཆྱེ་ཤོས་ནི་དུས་ཚིགས་རང་

བཞིན་གི་ཆུ་རྒྱུན་དུ་གྱུར་ཡོད། ས་དབུས་རྒྱ་མཚོ་རང་བཞིན་དང་ཚ་རྒྱུད་བྱྱེ་ཐང་གི་

ནམ་ཟླར་གཏོགས།   ལིན་སྐྱུར་ཚྭ་ཡི་གསོག་ཚད་འཛམ་གིང་གི་ཨང་དང་པོ་ཟིན།   

དཔལ་འབྱོར་ལ་ཞིང་ལས་དང་གཏྱེར་ལས་གཙོ་བོར་བྱྱེད་པ་དང་།  ཉ་ལས་ཐོན་

ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་ཧྱེ་གིང་གི་ཉ་རིགས་ཐོན་ཚད་ཆྱེས་མཐོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཡིན།   

མོ་རོ་ཁོའི་ལོངས་རྒྱུ་ལས་རིགས་དར་རྒྱས་ཆྱེ་ཞིང་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་རྒྱུད་ས་

ཁུལ་དུ་མཛེས་པའི་གོང་ཁྱྱེར་མང་བོ་ཆགས་ཡོད་དྱེ།    གཙང་ཞིང་ག་དག་པའི་གོང་

ཁྱྱེར་ལཱ་པ་ཐྱེ་དང་།   དྱེང་རབས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པའི་གོང་ཁྱྱེར་ཏར་པྱེ་ཏ།   

མཛེས་ཤིང་བག་དྲོ་བའི་གོང་ཁྱྱེར་མཱ་ལ་ཁི་ཧི་དང་ཧྱེ་སི།  ཨ་ཅ་ཏར་སོགས་ནི་ལོངས་

རྒྱུ་བྱྱེད་ས་གཙོ་བོ་དག་རྱེད།   མོ་རོ་ཁོ་ཡི་ཨ་རབ་པ་རྣམས་ཀི་གཟུགས་བོངས་ཆྱེ་

ཞིང་།   སྐྱེས་པ་དག་གིས་རྒྱུན་དུ་ལྭ་རིང་

གོན་པ་དང་།   མགོ་རས་མཐུག་པོས་མགོ་

བོ་དཀྲིས་ཏྱེ་འདུག     སྐྱེས་མ་རྣམས་ཀིས་

ཀང་སྤིར་བཏང་དུ་སྨད་གཡོགས་དཀར་པོ་ལོང་ཚིགས་སུ་ཐོན་པ་ཞིག་

གོན་ནས་ལུས་པོ་ཧིལ་བོ་གོས་ཀིས་ཕི་གཡོགས་ནང་གཡོགས་བྱས་ཏྱེ་

མིག་ཟུང་མ་གཏོགས་མི་མཐོང་བར་བྱྱེད།    པྱེ་པྱེར་པ་དག་ནི་ཡུལ་དྱེའི་

གདོད་མའི་མི་རིགས་རྱེད།   མོ་རོ་ཁོའི་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀིས་རང་

མོས་སོས་དགའ་རོགས་བསྒྲིག་ཆོག་པ་དང་།   བས་མཐའི་ཞིང་སྱེ་ཉུང་

ཤས་ཤིག་ཏུ་གཉྱེན་དོན་ཕ་མས་བཀོད་སྒྲིག་བྱྱེད་མོད།  སྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་

གཉྱེན་རྟགས་བརྒྱག་དགོས།  གཉྱེན་རྟགས་རྒྱག་པའི་ཉི་མར"བདག་

བཟུང་ཉིན་མོ"ཞྱེས་ཀང་བརོད།  གཉྱེན་རྟགས་བརྒྱབ་པའི་ཉིན་ནས་

བཟུང་ཁྲིམས་མཐུན་གི་ཁྱོ་ཤུག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ༎

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་།   

  •སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན•



ལོ་ན་མཐོ་བའི་བགྱེས་སོང་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀི་ཚ་བོ་

རྣམས་ལ་མི་ཚེ་སིང་བོའི་སོྐར་གི་བསབ་བྱ་གནང་བཞིན་

འདུག

ཁོས“ང་ཚོའི་ནང་སྱེམས་ཀི་གཏིང་རོལ་ན། དུས་རྒྱུན་

འཐབ་འཛིང་ཞིག་གི་རྒྱུན་སྐོང་བཞིན་ཡོད་ལ། འཐབ་འཛིང་

བྱྱེད་མཁན་ནི་སྤང་ཀི་གཉིས་ཡིན་པ་རྱེད། དྱེའི་ནང་གི་སྤང་

ཀི་གཅིག་ནི་སིག་པའི་ཕོགས་ཏྱེ། དྱེས་འཇིགས་སྐྲག་དང་ཁོང་

ཁྲོ། སྐོ་སྡུག འགོད་གདུང་། ཧམ་སྱེམས། ང་རྒྱལ། རང་གཅྱེས། 

འཁང་སྱེམས། རང་མཐོང་རང་གཅོག རང་མཐོང་རང་ཆྱེ། 

རྫུན་གཏམ། ཁྱེ་ཕན། གཡོ་སྒྱུ། བོ་མི་དཀར་བ་སོགས་མཚོན་པ་

ཡིན་ལ། སྤང་ཀི་གཞན་དྱེ་ནི་དགྱེ་བའི་ཕོགས་ཏྱེ། དྱེས་དགའ་སོྤྲ་དང་ཞི་བདྱེ། བརྱེ་བ། རྱེ་བཞག འགན་འཁྲི། 

ལྷོད་བག ཁྱེངས་སྐྱུང་། སིང་རྱེ། བཟོད་སོམ། མཛའ་བརྱེ། གཏོང་ཕོད། བདྱེན་ལུགས། གཞུང་དྲང་སོགས་མཚོན་

པ་ཡིན། དྱེ་ཡང་འཐབ་འཛིང་བྱ་ཡུལ་ནི་ཁྱོད་ཚོའི་ནང་སྱེམས་ཀི་གཏིང་རོལ་ཏྱེ་མི་ཚང་མའི་ནང་སྱེམས་ཀི་

གཏིང་རོལ་ཡིན་པ་རྱེད”ཅྱེས་བཤད་བྱུང་།

ཁོའི་སྐད་ཆར་མཉན་རྱེས། བྱིས་པ་རྣམས་ལ་སྨ་བ་མྱེད་པར་ཁ་རོག་གྱེར་བསད་ཅིང་། ཅི་ཞིག་ལ་

འདང་རྒྱག་པ་ནང་བཞིན་ཅུང་ཙམ་འགོར་རྱེས། དྱེའི་ནང་གི་བྱིས་པ་ཞིག་གིས“དྱེས་ན་སྤང་ཀི་གང་ཞིག་

རྒྱལ་ཐུབ་བམ”ཞྱེས་དྲིས་པས།  འཇིག་རྟྱེན་གི་བདྱེ་སྡུག་མངས་མོང་བའི་

བགྱེས་སོང་དྱེས“ཁྱོད་ཀིས་ལྟོ་བླུད་མོང་བ་དྱེ”ཞྱེས་ལན་བཏབ་བྱུང་།

མི ་ཚེ ་འདིར ་ངའི ་རྒྱུད་ལ་ཤྱེས ་བྱ ་ཡོན ་ཏན་ཅུང་ཙམ་འབོྱར་བ ་འདི ་ནི ་ཕ ་མ ་དང་སོབ ་གྲྭ ་ཆྱེ ་

འབིང་ཆུང་གསུམ་གི ་དགྱེ ་རན་རྣམ་པའི ་བཀའ་དྲིན་དང་ཁ་འབལ་ཐབས་མྱེད། ང་རང་མི ་ལོ ་བཅོ ་

བརྒྱད ་ལ ་སོབ ་གྲྭར ་འགིམ ་པའི ་ གོ ་རིམ ་ཁྲོད ་དུ ་དགྱེ ་རན ་མང ་ བོ ་ཞིག ་གིས ་ཤྱེས ་བྱའི ་བདུད ་རི ་

ཕངས་མྱེད་དུ་བསལ་མོང་ཞིང་། དྱེ ་དག་གི ་ཁྲོད་དུ་མཁས་པའི ་མིང་ཅན་ཡོད་ལ་དཔོན་པོའི ་ཐོབ་

ཅན་ཡང་ཡོད་མོད། ངས་དྱེ ་རིང་འདིར་གྱེང་བར་འདོད་པ་ནི ་མཚན་སན་གགས་ཅན་གི ་དགྱེ ་རན་

དང་ཐོབ་གོ ་ས་ཅན་གི ་དཔོན་པོ ་དྱེ ་དག་མིན་པར་ཁུ་སིམ་མྱེར་མི ་ཚེ ་ཧིལ་བོ ་སོབ་གསོའི ་ལས་དོན་

ལ་བསྟིམས་པའི ་དགྱེ ་རན་དཀྱུས་མ་ཞིག་སྟྱེ ། ང་ལ་ཐོག་མའི ་ཀོག་སོབ་མཁན་གི ་སོབ་ཆུང་གི ་དགྱེ ་

རན་ལགས་ཡིན།

ང་ཚོའི ་སོབ་ཆུང་ལོ ་རིམ་དང་པོའི ་དགྱེ ་རན་གི ་མིང་ལ་སིང་ལྕགས་རྒྱལ་ཟྱེར། དགྱེ ་རན་སིང་

ལྕགས་རྒྱལ་ནི ་གཟུགས་ཐུང་ཞིང་ཤ་རྒྱགས་པའི ་ཁར་ཤ་མདངས་ནག་ཅིང་རྣམ་རིག་གྲུང་

བོ་ཞིག་མིན་མོད། ཡིན་ནའང་། ཁོང་ནི ་བྱ་བ་ཅི ་ཞིག་བསྒྲུབས་ན་ཡང་

ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་དང་མངོན་ལོག་མྱེད་པའི ་མི ་ཞིག་ཡིན་པས། 

ང འི ་ སྱེ མ ས ་ ན ས ་ ན མ ་ ཡ ང ་ བ རྱེ ད ་ ཐ བ ས ་ བ ལ ་ ཞི ང ་ ། 

འཇིག་རྟྱེན ་འདིར ་བག་ཆགས་ཆྱེས་ཟབ་པ་ནི ་ ཐོག་མ་

གང་དྱེ ་ཡིན་ལ། འཇིག་རྟྱེན་འདིར་ཆྱེས་བརྱེད་པར་

དཀའ ་བའང ་མཐའ ་མ ་དྱེ ་ཡིན ་ཞྱེས ་པ ་ནང ་བཞིན ་

ཁོང ་ཉིད ་ངའི ་མི ་ཚེ ་འདིའི ་དགྱེ ་རན་ ཐོག ་མ ་དྱེ ་ཡིན ་

པའི ་རྐྱྱེན་ནམ་ཅི ། གང་ལྟར་ཡང་ཁོང་གི ་གཟུགས་བརྙན་

དྱེ ་ངའི ་སྱེམས་སུ་རོ ་ལ་རི ་ མོ ་བརྐོས་པ་བཞིན་དུ་བསུབ་ཐབས་

བལ། 

ང ་ཚོ ་ སོབ ་གྲྭར་འགོ ་སྐབས་དགྱེ ་རན་གིས ་ཁྱིམ ་གི ་ལས་བྱ་བཀོད ་སྒྲིག ་བྱྱེད ་པའི ་སྲོལ ་

མྱེད་མོད།  འོན་ཀང་དགོང་ཁར་སྐད་ཡིག་ལས་བོར་འཛིན་བྱ་དགོས་པའི ་མིང་ཚིག་དག་བོར་

གཟུང་དགོས།  བོར་བཟུང་ནས་བྱང་དུ་ཆུད་མཁན་དག་ལ་རྒྱུན་པར་ཀ་ར་སོགས་ཀི ་བྱ་དགའ་སྟྱེར་

གིན་ཡོད་པས། བྱ་དགའ་འཐོབ་པའི ་ཆྱེད་དུ་སོབ་མ་ཚོས་ཀང་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བྱས་ཏྱེ ་ཅི ་ནུས་

ཀིས་བོར་འཛིན་པ་ཡིན།  ད་ལྟ་ཕིར་འདང་རྱེ ་བརྒྱབ་ན་དྱེ ་ནི ་ཁོང་གིས་སོབ་མ་སྐོང་བའི ་ཐབས་

ཤྱེས་ཤིག་ཡིན་ལ།  སོབ་གསོ ་གཉྱེར་བའི ་ཤྱེས་རབ་ཅིག་ཀང་རྱེད།

ང་རང་སོབ་ཆུང་འགིམ་སྐབས་འགིམ་འགྲུལ་སྟབས་བདྱེ ་མིན་ཞིང་། གཟའ་ཉི ་མ་གཅིག་པུ་

ལས་ངལ་གསོའི ་དུས་ཚོད་ཀང་མྱེད་པས། དགྱེ ་རན་རྣམས་ཡུལ་ལ་མི ་འགོ ་བར་ནམ་ཡང་སོབ་གྲྭ་

རང ་ཁྱིམ ་བཞིན ་བསྲུངས་ཏྱེ ་ནངས ་དགོང ་ཁྱད ་མྱེད ་པར ་སོབ ་མར ་ལྟ ་ རོྟག ་བྱྱེད ་བཞིན ་ཡོད ་ལ ། 

ཞོགས་པར་སོབ་གྲྭར་སྱེབས་སྔ་བའི ་སོབ་མར་གཟྱེངས་བསྟོད་བྱྱེད་པ་ཡིན། 

ཆུང་དུས་སུ་ང་ཚོའི ་སྣང་ངོར་དགྱེ ་རན་གིས་ཅི ་ཡང་ཤྱེས་ཤིང ་གང་ལའང་འཇོན་པར་འདོད ་

ཅིང་། སྐད་ཆ་ཅི ་ཞིག་འཆད་ན་ཡང་ང་ཚོའི ་དགྱེ ་རན་གིས་དྱེ ་ལྟར་བཤད་ཅྱེས་དགྱེ ་རན་གི ་སྐད་ཆ་

དྱེ ་ཚད་གཞི ་རུ་འཛིན་པར་བྱྱེད། ད་ལྟ་འདང་བརྒྱབ་ན་དགྱེ ་རན་སིང་ལྕགས་རྒྱལ་ནི ་ཡོན་ཏན་ཅན་

ཞིག་ཡིན་ཞྱེས་བཤད་མི ་སོབས་ན་ཡང་། ལྷག་བསམ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞྱེས་བརོད་ཆོག་ཆོག་ཡིན་པས། 

ད་ལྟའི ་ཤྱེས་པ་ལོག་ལམ་དུ་ཕིན་འདུག་པའི ་ཡོན་ཏན་པ་དག་དང་བསྡུར་ན་ང་ཚོའི ་དགྱེ ་རན་སིང་

ལྕགས་རྒྱལ་ནི ་དཔག་བསམ་གི ་ལོན་པ་ཞིག་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས། 

སོབ་ཆུང་ལོ ་རིམ་དང་པོར་འགོ ་དུས་བསབ་བྱ་ལ་སྐད་ཡིག་དང་རིས་རིག་གཉིས་ལས་མྱེད་ཅིང་། 

སྐད་ཡིག་དང་རིས་རིག་གཉིས་ཀི ་དགྱེ ་རན་གི ་འགན་དྱེ ་ཁོང་གིས་གཅིག་ལྕོགས་སུ་ཁུར་ཡོད། ང་ཚོ ་

ལོ ་ན་ཆུང་བས་ཞ་སྨྱུག་དང་འབི ་དྱེབ་ལ་ཁོང་གིས་གཅིག་གྱུར་གིས་བདག་གཉྱེར་བྱྱེད་པ་དང་། སོབ་

ཁྲིད་ལ་ཡོང་ཐྱེངས་རྱེར་ཞ་སྨྱུག་གཞོགས་ནས་འབི ་རྐྱང་བྱས་ཏྱེ ་ཁྱྱེར་ཡོང་བ་དང་། ལས་བྱ་བིས་ཚར་

རྱེས་ཞ་སྨྱུག་ཕིར་བསྡུས་ནས་ཁྱྱེར་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་སོབ་ཁྲིད་བྱས་ན་ནན་ཏན་ཡིན་ཞིང་། ལུས་པོ་

ཚོ ་ཞིང་རྒྱགས་པས་ཚ་བ་ཆྱེ ་བའི ་དབྱར་དུས་སུ་སོབ་ཁྲིད་བྱྱེད་སྐབས་ཟ་འགམ་གཉིས་ནས་རྒྱུན་དུ་

རྔུལ་ཆུ་ཟམ་མི ་ཆད་པར་བཞུར་བ་དང་། ངས་མཚམས་ལན་རྱེར་རྔུལ་ཆུ་ལ་ལོག་ལྟ་བྱས་ནས་སོབ་

ཁྲིད་ལ་རྣམ་གཡྱེང་བྱས་པའི ་དུས་ཀང་ཡོད། སོབ་མགོ་བརམས་ནས་ཅུང་མ་

འགོར་ཡང་ང་ཚོའི ་དཔྱེ ་ཆའི ་སྣྱེ ་ མོ ་རལ་ཞིང་ཡར་འཁྱིལ་ནས་སོག་

ཧྲུལ་ཞིག་དང་མཚུངས་ལ། དགྱེ ་རན་གི ་དཔྱེ ་ཆ་སྔར་བཞིན་

སོ ་མ་བྱས་ནས་བསད་ཡོད་པ་མཐོང་དུས། ང་ཚོས་ཁོང་

གིས་དཔྱེ ་ཆར་ཇི ་ལྟར་བདག་གཉྱེར་བྱས་པ་ཡིན་ནམ་སམ་

ནས་ཡ་མཚན་ཡང་སྐྱེས་མོང་ །

ང ་ཚོ ་ལོ ་རིམ ་གསུམ་པར་འཕར་དུས་ཁོང་ཟི ་ལིང ་ལ་

སོབ་གྲྭར་ཕིན་པས། ང་ཚོར་སར་ཡང་དགྱེ ་རན་གསར་བ་

ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས།  ཁོ་རང་ཟི ་ལིང་ནས་སོབ་མཐར་ཕིན་རྱེས་

ཁོང་ང་ཚོའི ་སོབ་གྲྭ་ནས་ལས་གནས་སར་སོང་། ཕིས་སུ་ཐོས་པ་ལྟར་ན་ཕ་

ཡུལ་རྱེབ་གོང་དུ་ལས་གནས་སར་སོང་ཟྱེར། དྱེ ་ནས་བཟུང་ངྱེད་གཉིས་འཕད་མ་མོང་ ། མི ་

ལོ ་ཉྱེར་ལྔའི ་རྱེས་ཀི ་ཉིན་ཞིག་ལ། ང་རང་གཞུང་དོན་དུ་རྱེབ་གོང་ལ་ཐྱེངས་ཤིག་སོང་བ་དང་། རྱེབ་

གོང་གི ་མི ་ཚོགས་ཀི ་གསྱེབ་ནས་ང་རང་དགྱེ ་རན་སིང་ལྕགས་རྒྱལ་དང་སྟྱེས་དབང་གིས་ཕད་བྱུང་ ། 

དྱེའི ་ཡར་སོྔན་དུ་ངས་སོབ་གོགས་སོགས་བརྒྱུད་ནས་དགྱེ ་རན་སིང་ལྕགས་རྒྱལ་གི ་གནས་ཚུལ་ཐོས་

མོང་ན་ཡང་དངོས་སུ་ངོ་ཐུག་པ་ད་ཐྱེངས་ཡིན། ཁོང་གི ་ཚུགས་ཀ་ལ་སོྔན་ལྟར་འགྱུར་བ་ཅི ་ཡང་བྱུང་

མི ་འདུག ང་ཁོའི ་གམ་དུ་ཕིན་ནས་དགྱེ ་རན་བདྱེ ་མོ ་ཞྱེས་འཚམ་འདྲི ་ཞིག་བྱས་པ་ན། ཁོང་གིས་

ངའི ་ངོར་ལྟ་བཞིན་ཕལ་ཆྱེར་ངོ ་མ་ཟིན་པ་འདྲ། ཅི ་ཡང་མི ་སྨ་བར་ཧད་བྱུང་། ངས་ང་ནི ་ཁྱྱེད་ཀི ་

སོབ་མ་དབང་བྱེ ་ཡིན་ཞྱེས་བཤད་པ་ན། ཁོང་གིས་ངའི ་ངོར་ཞིབ་ལྟ་ཞིག་བྱས་རྱེས་རོྨངས་གཉིད་

ལས་སད་པ་ལྟར་ལག་པར་འཇུ་བཞིན་ནར་སོན་ཏྱེ ་ཆ་མྱེད་དུ་གྱུར་འདུག་ཅྱེས་ཟྱེར།

དྱེ ་ནས་ངྱེད་གཉིས་མཉམ་དུ་ཟ་ཁང་ཞིག་ཏུ་དྲོས་ཇ་འཐུང་དུ་སོང་ ། ཁ་བར་བྱྱེད་སྐབས་ཁོང་

གིས་ང་ལ་ཁྱོད་ཀི ་ཡུལ་སྐད་ལས་གཅན་ཚའི་མི་ཡིན་པ་ཤྱེས་མོད། འོན་ཀང་སུ་ཡིན་པ་ངོ་མས་ངོས་

ཟིན་མ་བྱུང་། ཁྱོད་ཆུང་དུས་སུ་བྱིས་པ་ཡ་རབས་ཤིག་ཡིན་ལ། དཔྱེ ་ཆ་ཀོག་དུས་སྐད་ཆྱེན་པོ་ཕྱུང་

ནས་གྱེར་འདོན་བྱྱེད་པར་སོྤྲ་བས་ང་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ ་ཞིག་བཞག་འདུག་ཟྱེར། ངས་ཁོང་ལ་

ཁོང་གི ་བྱ་བའི ་གནས་ཚུལ་དང་ཁྱིམ་གི ་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་དྲིས་ཤིང་། རང་གི ་གནས་ཚུལ་ཡང་ངོ་

སོྤྲད་ཡིད་ལ་འབབ་པ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན།  ཁོང་གིས་ཀང་ང་ཚོའི ་སྱེ ་བའི ་ནང་གི ་ཁོང་གི ་སོབ་མ་རྱེ ་

རྱེའི ་གནས་ཚུལ་དྲིས་བྱུང་བས། ངས་ཁོང་ལ་སོབ་མ་རྱེ ་རྱེའི ་གནས་ཚུལ་ཤྱེས་ཚོད་ཀིས་ཞིབ་ཕ་

ཞིག་བཤད། ཁོས་བཤད་ན་རྨ་ལྷོ ་མི ་རིགས་དགྱེ ་ཐོན་སོབ་གྲྭར་རྒྱུགས་འཕོད་འདུག་པའི ་སོབ་མ་རྱེ ་

འགར་ཕད་མོང་ཞིང་། ཁོ ་ཚོའི ་ངག་ལས་ང་ཡང་སོབ་ཆྱེན་མཐར་ཕིན་ནས་ད་ལྟ་བྱ་བར་ཞུགས་

འདུག་པའི ་གནས་ཚུལ་ཐན་ཐུན་ཞིག་གོ་ཡོད་ཟྱེར།

བར་འཕིན་གི ་དུས་རབས་འདིར་བར་འཕིན་གིས་ལྱེ ་བར་སྟོང ་ཕག་གི ་བར་ཐག་སྐད་ཅིག་ལ་

ཐུང་དུ་བསྟུང་ཐུབ་ཅིང་། འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་གཉིས་དུས་གཅིག་ལ་མཉམ་དུ་སྦྲྱེལ་ཐུབ་པས། ངའི ་

སྱེམས་ལ་ཕན་ཚུན་གི ་ཁ་པར་ཨང་གངས་བངས་ཚེ ། དགྱེ ་སོབ་གཉིས་ལ་འབྱེལ་འདྲིས་བྱྱེད་པའི ་གོ ་

སྐབས་སྔར་ལས་ཀང་འབྱེལ་བོ་ཡོད་ངྱེས་སམ། ལོ ་དྱེའི ་དགུན་ཁའི ་གཟའ་ཉི ་མའི ་ཉིན་ཞིག་ལ་ང་

རང་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕ་མ་གཉིས་ལ་སོྐར་རྒྱག་ཏུ་སོང་ ། ཞང་བོ་ཚང་ནས་ཞང་བོ་དང་ཁ་བར་གོད་སྐབས། 

ངས་ད་ལོའི ་དཔིད་ཀར་ང་རང་དགྱེ ་རན་སིང་ལྕགས་རྒྱལ་ལ་ཕད་ཚུལ་སོྐར་གྱེང་བ་ན། ཞང་བོས་

ཅུང་ཙམ་བསམས་རྱེས་དགྱེ ་རན་སིང་ལྕགས་རྒྱལ་ཚེ ་ལས་འདས་སོང་ཟྱེར།   དྱེ ་ནི ་ང་ལ་མཚོན་ན་

སྤྲིན་བྱིའུ་མགོ་ཙམ་ཞིག་མྱེད་ས་ནས་ཐོག་སྟ་རྱེ ་ཙམ་ཞིག་འཕངས་པ་དང་མཚུངས་པས། རྱེ ་ཞིག་ག་

བྱྱེད་འདི ་བྱྱེད་མི ་ཤྱེས་པར་པར་སྱེམས་བོང་བོང་བོར་བཏང་སོང་།

རི ་ཆུ ་སྟོང ་ཕག་གིས ་ཆོད ་པའི ་བར་གསྱེང ་ནས་ངྱེད ་གཉིས ་ལས་ཀི ་རླུང་བུས་དྱེད ་ནས་ཐྱེངས་

ཤིག་ཕད་ཅིང་། བཤད་འདོད་པའི ་སྐད་ཆ་ཡོད་ཚད་བཤད་མ་ཚར་གོང་ལ། ལས་ཀི ་རླུང་བུས་དྱེད་

ནས་གཏན་དུ་གྱེས་དགོས་བྱུང་སོང་ །

           མཚོ ་སོྔན་ཟི ་ལིང་ །    •རོ ་རླིང་པདྨ ་དབང་ཆྗེན• མཚོ་སོྔན་ཟི་ལིང་།   •མཚོ་རྱེའུས་སྒྱུར་སྒྲིག་བྱས•


