
ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན།  

•རྟ་རོ•

པར་ལེན་མཁན།

•པདྨ་རླིན་ཆྗེན•
ཨང929པ།

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆྱེན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་སྱེར་ཤུལ་རོང་

འབུམ་རྙིང་ཤྱེས་རིག་སོབ་གྲྭ། 

•མགོན་པོ་དོན་འགྲུབ•

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

སོབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་དྲུག་པ། 

•ལྷ་མོ་སྒོལ་མ•

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆྱེན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་སྱེར་ཤུལ་རོང་

འབུམ་རྙིང་ཤྱེས་རིག་སོབ་གྲྭ། 

•རྒྱལ་མཚན•

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

སོབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་ལྔ་པ། 

•བཀྲ་ཤླིས་མགོན་པ•ོ

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་གུང་ཧོ་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་གི་

དམའ་འབིང་དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་བཞི་པ། 

•རོ་རྗེ་དབང་མ•ོ

ཟི་ལིང་གོང་ཁྱྱེར་མཁར་ནུབ་ཁུལ་ཀུའུ་ཁྲིན་ཐའྱེ་སོབ་ཆུང་གི་

ལོ་རིམ་བཞི་པའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ། 

•ལྷ་མོ་གཡང་འཛོམས•

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

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

•བཀྲ་ཤླིས་སྒོལ་མ•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་གུང་ཧོ་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་གི་

དམའ་འབིང་དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་བཞི་པ། 

•ལྷ་རླིས་སྐྱླིད•

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

དམའ་འབིང་གཉིས་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ། 

•རྟ་མགྲླིན་རྒྱལ•

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

སོབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་ལྔ་པ། 

•སྐལ་བཟང་འཚ•ོ

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་གུང་ཧོ་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་གི་

དམའ་འབིང་གཉིས་པའི་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ།  

•བསན་འཛིན་གཡང་སྒོན•



བོད་ཀི་ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རལ་འདི་ཉིད་ཀང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀི་སྲལོ་

རྒྱུན་སྒྱུ་རལ་ཁྲདོ་ཀི་ངོ་མཚར་བའི་མྱེ་ཏོག་ཆུན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། མིའི་

རིགས་ཀི་ཡི་གྱེ་འཕྱེལ་རྒྱས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིང་མོའི་ཁྲོད་ནས་འཕྱེལ་འགྱུར་

ངྱེས་ཅན་ཞིག་བྱུང་མཐར། ད་གཟོད་ཐུན་མིན་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་སྒྱུ་རལ་

གི་རིགས་ཤིག་ཏུ་ཆགས་པ་རྱེད།

དང་པོ། ཡིག་གཟུགས་ལས་མིའི་རང་གཤིས་རོྟགས་ནུས་ལ། ཡིག་

གཟུགས་སྦངས་པ་ལས་མིའི་རང་གཤིས་ལྱེགས་པོ་ཞིག་སྐྱེད་སྲིང་ཡང་བྱ་

ཐུབ། ཡིག་མཁན་གི་ཚད་མཐོའི་བིས་གཤིས་ཀིས་རང་གི་བརྱེ་དུང་དང་

བསམ་བ་ོཚུར་སྣང་བྱས་ཡདོ། རྒྱའི་ཡིག་མཁན་ལིག་ཀངོ་ཆིང་ལ་ཡིག་

གཟུགས་ཇི་ལྟར་བསབ་དགོས་ཞྱེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ“བོ་ཁོག་དྲང་ན་སྨྱུག་

ལམ་གཙང”ཞྱེས་པའི་ལྟ་བ་བཏོན། ང་ཚོས་འདི་ལས་ཤྱེས་ཐུབ་པ་ནི་ཀུན་

སོང་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུད་ལས་འཁྲུངས་པའི་བིས་གང་རུང་དུ་ཡིག་

མཁན་གང་དྱེའི་རང་གཤིས་དང་སྱེམས་ཁམས་ཀི་རྣམ་པའང་ཚུར་སྣང་

བྱས་ཡདོ། མི་རིགས་རང་གི་ཡིག་གཟུགས་འབི་རལ་ལ་གཟབ་ནན་རྒྱུན་

མཐུད་དུ་སྦངོ་བརར་བྱས་ན། ད་གཟོད་སྒྱུ་རལ་འདི་རྒྱུན་སྐངོ་མཁན་དང་

ཁུར་སྱེམས་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ངྱེས།

གཉླིས་པ། ཆུང་དུས་ནས་མཁས་པའི་ཀ་དཔྱེ་དང་གནའ་དཔྱེ་བིས་

རྒྱུན་སགོས་ལ་བལྟས་ནས་སྨྱུག་འགསོ་ཀི་སོྐར་འཐྱེན་དང་། འཁྱུག་གིལ་

སོགས་ཞིབ་ཕའི་གནད་ཟུར་ལ་བོ་རལ་གདོན་རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྱེ་སམ། 

སབོ་མས་ཡི་གྱེ་རྱེ་རྱེའི་འབི་སྟངས་དང་། གྲུབ་ཚུལ། རིང་ཐུང་། ཁ་ཕགོས། 

མཛེས་ཉམས། ཁྱད་ཆསོ་སགོས་བ་ོལ་ཆུད་པར་བྱས་ཐོག་སྨྱུག་འགསོ་སྱེམས་

ཀི་རྱེས་བསྱེགས་ནས་ཡུན་རིང་བོར་སྦངོ་བརར་བྱས་ན། ད་གཟོད་སབོ་མའི་

རོྟག་ཞིབ་ཀི་ནུས་རལ་དང་མཛེས་པར་ཞྱེན་པ་དང་གཟབ་ནན་གི་གོམས་

གཤིས་བཟང་བོ་ཞིག་ཆགས་པར་དགྱེ་མཚན་ཧ་ཅང་ཆྱེ། རྒྱའ་ིཡིག་གཟུགས་

ལོ་རྒྱུས་ཁག་ཏུ“ཡིག་གཟུགས་དྱེའང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་དངོས་ཡོད་འཚོ་

བ་ཞིག”ཅྱེས་པ་ལྟར། ཡིག་གཟུགས་འབི་སྦངོ་བྱྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་

སྨྱུག་འགོས་གར་དུ་རྱེན་པའི་སྣང་ཚུལ་དག་ནི་དངོས་ཡོད་འཚོ་བ་དང་

འབལ་ཐབས་མྱེད་ལ། བོད་ཡིག་གི་གཟུགས་རིས་དྱེ་དག་མིའི་ཡན་ལག་

དང་དཔྱེ་སྦར་ནས་གཞུང་བཤད་ཡདོ་པར་མ་ཟད། ཡི་གྱེའི་ལྷུ་ལག་མིང་གི་

འདགོས་སྟངས་ཀང་མིའི་ཡན་ལག་གི་མིང་ནས་བཏགས་པ་མང་། མཁས་

དབང་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་མཆོག་གིས“ཡི་གྱེ་དག་སོམས་མཛེས་གསུམ་

ལས། །མ་དག་སྐྱེས་བུ་སིང་མྱེད་འདྲ། །མི་སམོས་རྐང་ལག་འཁྱརོ་བ་འདྲ། 

།མི་མཛེས་གོས་ངན་གནོ་པ་འདྲ། །དག་སམོས་

མཛེས་གསུམ་ཆ་གང་ཡང་། །མི་ལྡན་ལམ་ཁ་

བོར་བ་ཡི། །གོས་ཧྲུལ་ངན་པ་སྐྱུག་བ་ོའདྲ། །དྱེ་ཕིར་སྔ་མ་སྔ་མ་གཙོ། །གསུམ་

ག་འཛོམས་ན་བཞིན་མཛེས་པའ།ི །དཔའ་བོ་ཟ་འགོ་གོས་ཀིས་བཀླུབས། །ལུས་

དང་ཡན་ལག་ལྟ་ན་སྡུག །ཚོགས་པའི་ཁྲམོ་དུ་འགིམ་པ་འདྲ། །”ཞྱེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ང་ཚོས་ཡིག་གཟུགས་ས་ོསའོི་ཁྱད་ཆསོ་མི་འདྲ་བ་གཞིར་

བཟུང་ནས་སྨྱུག་ཁ་ཤོག་ངོར་ཕབ་འཇོག་གི་ཡང་ལྕི་དང་། དམ་ལྷདོ། སྣག་

རས་ཀི་བསྐ་ས། སྨྱུག་འགསོ་སོྐར་འཐྱེན་སགོས་ཀི་དལ་མགགོས། སྨྱུག་

འགསོ་ལྷུ་ལག་གི་ཞིབ་ཆ། དྲང་འཕྱེད་གསྱེག་གསུམ་དང་འཛུམ་འདྲིལ་

འཁྱུག་གསུམ། དཀར་ཆ་ནག་ཆ་སགོས་ཡིག་གཟུགས་འབི་སྦངོ་ཁྲདོ་ནས་

ཕན་ཚུན་འགལ་ཟླར་གནས་ཀང་ཐུན་མོང་གཅིག་གྱུར་སོ་ནས་ཡིད་འོང་

ཁུངས་ལྡན་དང་བབ་ཆགས་རྒྱུན་གཙང་དུ་གནས་ཡདོ་པས། ཡིག་གཟུགས་

ནི་སྒྱུ་རལ་གསར་རམོ་བྱྱེད་པའི་ལག་ལྱེན་དངོས་ལས་རདོ་སྒྲུབ་རིགས་ལམ་

བྱེད་སྤདོ་གཏོང་བའི་ཐབས་རལ་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་དང་། འགལ་ཟླའི་ཁྲདོ་

ནས་སྒྱུ་རལ་བསམ་བོ་གཅིག་གྱུར་གཏན་ཆགས་བྱུང་བའི་གོ་རིམ་ཞིག་

ཏུའང་ངོས་འཛིན་བྱས་ཆགོ

གསུམ་པ། ཡིག་མཁན་ཚོས་ཡིག་གཟུགས་འབི་སྦངོ་ལ་བརྟྱེན་ནས་

བི་བྱའི་ལྱེགས་བཤད་བསྟན་བཅསོ་གང་ཡིན་རུང་། དྱེ་ནི་རམོ་མཁན་གང་

ཉིད་ཀི་བསམ་བོའི་ཉིང་ཁུ་དང་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རལ་གི་ཞུན་ཐིགས་ཡིན་པས། 

བིས་ཀི་ལས་སྟར་སྐབས་མ་ཕི་གང་དྱེའི་བརོད་དོན་ངྱེས་པར་དུ་བོར་ངྱེས་

དགོས། ཡིག་གཟུགས་ཀི་སྒྱུ་རལ་བརམས་ཆསོ་ཤིག་ལ་མངོ་རོལ་དཔད་

འཇོག་བྱྱེད་པར་སྨྱུག་འགསོ་འཐྱེན་སྟངས་དང་། སྣག་ལམ་ཕ་སམོ། ཐིག་

རིས་འཕདོ་མིན། དཀར་ནག་གི་ཆ་ཚད་སགོས་ཀི་ཐད་ནས་ཡག་བཙོག་གི་

བཟང་ངན་དབྱྱེ་དགོས་ནའང་། བི་བྱའི་ཡི་གྱེའི་ཚིག་དནོ་ལ་འགལ་འཁྲུལ་

གི་སྐནོ་དང་ཡིག་ནརོ་ཚིག་ཉགོ་མང་བ། སུབ་བཅསོ་དང་ཆད་ལྷག་ཡདོ་ཚེ་

བརམས་ཆསོ་ཀི་སྒྱུ་རལ་རིན་ཐང་ལ་གནོད་སྐནོ་ཐྱེབས་འག།ོ

བཞླི་པ། ཡིག་གཟུགས་ནི་དུས་ཡུན་རིང་བོའི་ལ་ོརྒྱུས་འཕྱེལ་འགྱུར་

གིས་བསྐྱེད་པའི་རིག་གནས་ར་ཆྱེན་ཞིག་ཡིན་ལ། མི་རིགས་རང་གི་ཕ་

སྐད་ཀི་ཁྱད་ཆསོ་ལྡན་པའི་ཐུན་མིན་གི་ཡི་གྱེ་འདི་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་། རང་

རྐྱ་འཕྱེར་བའི་ཡིག་གཟུགས་རིག་གནས་ཀང་བྱུང་བ་ཡིན། བོད་སྐད་ཀི་སྒྲ་

གདངས་ལྱེགས་པར་མཚོན་པའི་ཡི་གྱེ་བྱུང་འཕྱེལ་གི་ཆུ་རྒྱུན་རིང་མོའི་

ཁྲོད་ནས་རྒྱུན་གཙང་ཁུངས་ལྡན་གི་ཡིག་གཟུགས་གང་ཞིག་བསབ་པ་

བརྒྱུད་ནས། བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་དང་རིག་གནས་དར་རྒུད་ཀི་ལ་ོརྒྱུས་

གནས་བབ་མཐོང་ཐུབ་པ་ཡིན། ཡི་གྱེ་བྱུང་བའི་ལ་ོརྒྱུས་དང་ཡིག་གཟུགས་

འཕྱེལ་འགྱུར་གི་ལོ་རྒྱུས་ནི་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་གི་ཚུལ་དུ་གནས་ཤིང་འཕྱེལ་

སྟབས། ང་ཚོས་གནའ་དུས་རིག་དངོས་ཀི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་

ཚེ། དྱེའི་སྟྱེང་གི་ཡི་གྱེའི་གཟུགས་རིས་ཀི་འཕྱེལ་འགྱུར་དང་ཡི་གྱེའི་འབི་

སྲོལ་གི་ཆོས་ཉིད་ལ་ཁུངས་བཅོལ་ནས་གྱེང་དགོས་ས་ཞིག་ཀང་ཆགས་

ཡདོ། དྱེའང་སྨྱུ་གུ་སྣག་རས་ཀི་མཉམ་ལས་རལོ་སྒྲུབ་ལས་བྱུང་བའི་མཚར་

སྡུག་གི་ཡིག་གཟུགས་རྱེ་རྱེས། འདས་ཟིན་པའི་དངོས་བྱུང་ལ་ོརྒྱུས་ཀི་རིན་

ཐང་རོྟགས་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ཡིག་གཟུགས་སབོ་པའི་སྐལ་ལྡན་མང་བོར་

བོད་ཀི་ཡིག་གཟུགས་དང་འབྱེལ་བའི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ལ་ངྱེས་ཤྱེས་

ཟབ་མོ་འཇོག་ཐུབ།

ལྔ་པ། རི་མོ་དང་ཇུས་བཟོ། ཡིག་གཟུགས་གསུམ་ནི་ཡིག་གཟུགས་ཀི་

སྒྱུ་རལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཡིན། དྱེས་ཡིག་གཟུགས་ཀི་འཐྱེན་འཁྱུག་

སྨྱུག་འགོས་དང་སྣྱེ་འཛིང་གྲུབ་སྟངས་ལ་མཛེས་བཟོ་རྒྱག་པ་དང་ཞིབ་ཆ་

དདོ་པ། འཐུས་ཚང་བཟོ་བར་རམ་འདྱེགས་བྱྱེད་པ་ཡིན། སྤིར་ཡིག་གཟུགས་

དང་ཇུས་བཟོ་གཉིས་ནི་སྒྱུ་རལ་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་རིག་གནས་ཀི་

རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡིན་ནའང་དྱེ་གཉིས་བར་ལ་དགོས་ངྱེས་ཀི་

འབྱེལ་བ་དམ་པོ་ཡདོ་དྱེ། དྱེང་གི་སྤི་ཚོགས་འཕྱེལ་རྒྱས་དང་མིའི་མཛེས་

དཔདོ་ཀི་ལྟ་བ་ཡངས་པོའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ། ངོས་དང་ཟུར་ས་ོས་ོནས་ལག་བིས་

ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རལ་གི་སྤོད་སོ་ཇྱེ་མང་ནས་ཇྱེ་ཆྱེར་འགོ་བཞིན་ཡོད། 

དཔྱེར་ན་སབོ་གྲྭའི་ས་ོབྱང་དང་གང་ངོས། བཟོ་གྲྭའི་བྱང་བུ། ཚོང་རྟགས་

ཇུས་བཟོ། དཔྱེ་ཆ་དང་དུས་དྱེབ་ཚགས་པར་གི་མཚན་བྱང་། ཟླསོ་གར་

སྟྱེགས་བུ། ཇ་ཁང་སགོས་ཀི་ཡིག་གཟུགས་ཇུས་འགོད་སྒྱུ་རལ་ལྟ་བུ། སྤིར་

ཡིག་གཟུགས་བརམས་ཆོས་སྤུས་ལྱེགས་ཤིག་འགྲུབ་པར་བྱ་རྒྱུ་ནི་ལས་ས་

མོ་ཞིག་མིན་ལ། དྱེར་སྨྱུག་ཁ་ཕ་སམོ་དང་དཀར་ནག་ད་ོམཉམ་གི་ཞིབ་ཆ། 

ཚེག་བར་དམ་ལྷདོ། ཚིག་རྐང་སམོ་སྒྲིག པར་ངོས་ཧིལ་བོའི་ཡི་གྱེའི་གནས་

སྟངས། མཐའ་ཟུར་གི་རི་མོའི་མཛེས་བཟོ་སགོས་ཇུས་འགོད་དག་ནི་ཡིག་

གཟུགས་བརམས་ཆསོ་དྱེ་གཟུགས་སྣང་ལྡན་པ། གསནོ་ཉམས་ལྡན་པ། 

མཚར་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་གཏོང་བའི་ལག་ཆ་གལ་ཆྱེན་ཞིག་ཏུ་བསམས།

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆྱེན་ཀསོ་ནན་རངོ་བྱ་མད་ོབཅའ་སདོ་སབོ་ཆུང་།

• ལྕང་སྐྱྗེས་རྟ་མགྲླིན་ཚ་ེབརྟན •

ལྷུན་ཆགས་གངས་རིས་བསྐོར་པའི་ལོངས་དབུས་སུ།།

བརྱེ་སྱེམས་འོ་མཚོ་བསྐིལ་པའི་གནས་དྱེ་ནི། །

ངོ་མཚར་ཕན་བདྱེའི་སོབ་གིང་རྟ་བག་ལགས། །

སོ་གསུམ་གུས་པའི་སོ་ནས་ལན་གཅིག་བསྟོད། །

རིག་པའི་མྱེ་ཏོག་བཞད་པའི་གྲྭ་གཅིག་ན། །

བོ་གསལ་སོབ་བུ་རྐང་དྲུག་ཚོགས་ལ་འགན། །

བྱམས་པའི་འོ་ཞོ་ལྡུད་མཁས་དགྱེ་རན་ཚོས། །

འབྱོར་མྱེད་དྭ་ཕྲུག་ང་ཚོ་དྲོད་ཀིས་བསྐངས། །

ཕན་བདྱེའི་འོ་མཚོ་འཁྱིལ་བའི་གིང་ག་འདིར། །

མ་རིག་མུན་སྱེལ་སྒྲོན་མྱེ་ལམ་ལམ་འབར། །

ཞལ་གསུང་བྱམས་བརྱེ་དྲོད་ཀིས་བཞུས་པའི་རྒྱུན། །

སོབ་བུའི་སྱེམས་ཀིི་གང་རྱེག་རིང་དུ་བདས། །

མཁྱྱེན་པའི་ཉི་ཟླ་མཁའ་ནས་ཤར་པའི་མཐུས། །

བཤྱེས་གཉྱེན་དམ་པའི་བྱམས་བརྱེ་འདི་རུ་འཛོམས། །

ཡང་དག་ལམ་སྟོན་སྱེམས་ཀི་བརྱེ་བ་ཡིས། །

ཅོལ་ཆུང་སོབ་བུ་ང་ཚོ་བུ་ལྟར་བསྐངས། །

གཡུ་ཞུན་ཁུ་བ་བྱུགས་འདྲའི་སང་ལོངས་ན། །

ཤྱེས་བྱའི་མྱེ་ཏོག་དཀར་དམར་རབ་ཏུ་བཀྲ། །

བྱམས་བརྱེའི་འོད་ཆྱེན་ཉི་མ་སྱེར་པོ་འཆར། །

མགོན་མྱེད་དྭ་ཕྲུག་ཚོགས་ཀི་གཞིས་ཁྱིམ་སྐིད། །

ཤྱེས་བརནོ་གཤོག་རལ་འགན་འདདོ་སབོ་བུའ་ིཚགོས། །

ཅི་འདོད་ཤྱེས་བྱའི་ར་བར་ངང་གིས་རྱེན། །

རྨོངས་མུན་གཉིད་ལས་དཀྲོག་པའི་ཅོང་བར་དྱེ། །

མ་ཡུམ་རྟ་བག་གིང་ནས་ཇི་འདྲའི་གསལ། །

མ་མའི་ཚོགས་ཀིས་ཡང་དག་སྤོད་ལམ་དང་། །

ཕོགས་ལྷུང་མྱེད་པའི་བརྱེ་བ་དངོས་མ་ཡིས། །

ཕན་ཚུན་བར་དུ་ཕུ་ནུའི་འདང་ལས་ལྷག །

མཐུན་སྒྲིལ་ཨ་ལོང་རོ་རྱེའི་བག་ལས་བརྟན། །

བརིད་ཆགས་རྟ་བག་སོབ་རའི་ཚལ་ཡངས་པོར། །

རྒྱུ་འབྱོར་སྟོབས་གསུམ་ངོམ་སའི་གར་སྟྱེགས་མྱེད། །

དོན་མྱེད་རྣམ་གཡྱེང་རྱེད་འཇོ་ཅི་རིགས་དང་། །

བག་མྱེད་སྒིད་ལུག་བྱྱེད་པའི་གནས་མ་མཆི། །

རང་ནུས་བརོན་པ་སྐྱེད་སའི་ར་བ་དང་། །

ཅི་ལྕོགས་ཤྱེས་བྱའི་འགན་རོད་བྱྱེད་པའི་གནས། །

ཡ་རབས་ལུགས་བཟང་རྒྱུད་ལ་གོམས་ས་སོགས། །

མཐའ་མྱེད་ཤྱེས་བྱའི་བང་མཛོད་འདི་ན་གཏམས། །

གཡོ་སྒྱུའི་ཝ་མོའི་ལྱེའུ་འཁྲབ་ཚིག་གཅིག །

ཁྲོ་བའི་མྱེ་ལྕྱེ་དམར་པོ་འབར་ས་གཉིས། །

ཆྱེ་ཆུང་བར་ནས་གཡོ་འཕོག་བྱྱེད་པ་གསུམ། །

སྨོན་པའི་བླུན་རྟགས་ཕུད་སའི་གནས་ཤིག་མིན། །

བདྱེན་པའི་གནས་གང་དྲང་བོར་སྨ་མཁན་དང་། །

རང་ནུས་ཚོད་ཀིས་གཞན་ལ་རོགས་བྱྱེད་པའི། །

ཚུལ་མཐུན་སྤོད་པའི་གནས་ལ་བརོན་མཁན་གི། །

སྲོལ་ལུགས་དྱེ་འདྲའི་ཕོགས་ལ་འབད་ཀིན་ཡོད། །

རན་དང་མ་མའི་བྱམས་བརྱེ་དྲོན་མོ་དང་། །

མ་ཡུམ་རྟ་བག་སོབ་གྲྭའི་བཀའ་དྲིན་འོག །

མགོན་མྱེད་དྭ་ཕྲུག་ཁྲི་སྟོང་གནས་འདིར་འཛོམས། །

བརྱེ་སྱེམས་དྲོད་ཁོལ་ཁྲོད་ནས་ལང་ཚོ་སྨིན། །

བྱམས་བརྱེར་ཕོགས་ལྷུང་མྱེད་པའི་ལྡིང་ཁང་ནས། །

ལས་ཀིས་བཀོད་པའི་བུ་ཕྲུག་ང་ཚོ་ལ། །

ཕན་སྱེམས་ཆྱེན་པོས་རང་གི་བུ་ལྟར་སྐོང་། །

འབྱོར་མྱེད་དྭ་ཕྲུག་ཁྱུ་ཚོགས་མིག་གིས་འཚོས། །

མཁྱྱེན་དཔདོ་ལྡན་པའི་དགྱེ་བའི་བཤྱེས་གཉྱེན་དང་། །

ལས་དབང་གཅིག་པའི་ལས་མཐུན་སོབ་གོགས་ཚོ། །

ལུས་ལ་ནད་མྱེད་ཅི་བསམ་འགྲུབ་པ་དང་། །

ལུས་སྱེམས་གཉིས་ཀ་བདྱེ་སྐིད་ལྡན་པར་ཤོག །

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་

རྟ་བག་དྭ་ཕྲུག་

སོབ་གྲྭ།

• བསོད་ནམས་ནོར་བུ •



རླིག་མོའླི་ཆུ།
རིག་མོའི་ཆུ་ནི་མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆྱེན་མཚོ་ལྷ་ོབོད་རིགས་རང་སོྐང་ཁུལ་

གི་མངའ་ཁོངས་རི་བོ་ཉི་ཟླའི་ནུབ་ངོས་ཀི་ཨ་མ་ཟོར་དགུ་རི་བོའི་འདབས་

ནས་མཆྱེད་པ་ཡིན་ཞིང་། ཡུལ་དྱེའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀིས་ཡངོས་གགས་སུ་རིག་

མོའི་ཆུ་ཞྱེས་འབོད་དྱེ་མཚོ་སོྔན་པོར་ཆུ་ལག་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཡོད་པ་ལས་

ཆུང་ཤོས་སུ་བགངས། རིག་སྨནོ་ནི་ཡུལ་དྱེའི་ས་མིང་སྟྱེ་ན་སང་ཁོད་ཡངས་

ཤིང་མཛེས་སྡུག་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། མཐོང་བ་ཀུན་སྨནོ་གི་

གནས་སུ་མི་འགྱུར་བ་མྱེད་པར་གོ་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་རིག་སྨནོ་ཆུ་ཞྱེས་ཀང་

འབོད།

རིག་མའོི་ཆུའི་བྱུང་བའི་ཆ་ནས། ས་གཤིས་རིག་པ་ལྟར་ན། ལ་ོངོ་དུང་

ཕྱུར་དུ་མའི་སྔ་རོལ་ཏུ་རིག་མའོི་ཆུ་ནི་ཤར་ཕགོས་སུ་འབབ་པའི་ཆུ་བོ་ཞིག་

ཡིན་ཏྱེ། བྱེའུ་ཧ་ཆུ་བོ་དང་ལྷ་ཁང་ཐང་ཆུ་བོ་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་རྨ་ཆུའི་

ནང་འབབ་པར་གགས་ཀང་། ཕིས་སུ་ས་རིམ་འགུལ་འགྱུར་དང་ས་ཤུན་

འགྱུར་ལྡགོ་དབང་གིས་རི་བོ་ཉི་ཟླའི་ས་རྒྱུད་འབུར་དུ་ཐོན་པས། ཆུ་རྒྱུན་གི་

ཁ་ཕོགས་ཕིར་ལྡོག་སྟྱེ་ནུབ་ཕོགས་སུ་མཚོ་སོྔན་པོའི་ཆུ་ལག་མཚོའི་རྣ་ལུང་

ཞྱེས་པར་འབབ་པའི་མངའ་ཁོངས་ནང་གི་གྱེན་བཞུར་ཆུ་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ཚུལ་སགོས། རང་བྱུང་ས་ངོས་ཀི་ཆགས་རིམ་དང་ཆསོ་ཉིད་ལ་ཅུང་ཟད་

མཐུན་པའི་ཚན་རིག་རང་བཞིན་གི་སྒྲུབ་བྱྱེད་དུ་ལྟ་བའི་བརོད་སྟངས་ཀང་

མཆིས། ཡང་རྒྱ་བོད་མི་རིགས་གཉིས་ཀི་ལ་ོརྒྱུས་འཕྱེལ་རིམ་ངོས་ནས་བཤད་

ན། སྔར་རྒྱའི་ཐང་ཐའྱེ་ཙུང་གི་སྲས་མ་ོཝུན་ཤིང་ཀངོ་ཇོ་ཆསོ་རྒྱལ་སྲངོ་

བཙན་སམ་པོའི་ཁབ་ཏུ་རི་བོ་ཉི་ཟླ་བརྒྱུད་ནས་ཕྱེབས་སྐབས། ཡུལ་དྱེ་ནས་

ཕིར་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང་རང་ཡུལ་ཁྲང་ཨན་ལ་སྱེམས་འཕྱེང་ནས་སྤན་

ཆབ་བསིལ་བཞིན་ནུབ་བོད་ཡུལ་དུ་བསྐོད་པས་བཙུན་མོའི་སྤན་ཆབ་དང་

བསྱེབས་ནས་ནུབ་ཏུ་འབབ་མགོ་བརམས་པའི་ངག་སོྒྲས་བྱུང་བ་སོགས། 

གང་ལྟར་འབབ་རྒྱུད་མངའ་ཁོངས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གནའ་བོའི་

ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་དང་། འབྱམས་ཀས་པའི་རང་བྱུང་གི་འབགོ་ས། ཐུན་

མངོ་མ་ཡིན་པའི་མི་རིགས་ཀི་ཡུལ་སྲལོ་གོམས་གཤིས། དུས་ཡུན་རིང་བོའི་

ལོ་རྒྱུས་ཀི་འཕྱེལ་རིམ་དང་ཡུལ་དྱེའི་བརིད་ཆགས་པའི་ཕི་ནང་གསང་

གསུམ་གི་ཡནོ་ཏན་དུ་མ་སགོས་ཀི་དབང་གིས། ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཆྱེ་ཞིང་རྨི་

ལམ་གི་འཁྲུལ་སྣང་ལྟ་བུའི་ཉམས་འགྱུར་གིས་ཁྱེངས་པའི་དུས་ཡུན་རིང་

བོའི་ཡིད་དབང་འཕགོ་པའི་ལྷ་སྒྲུང་གི་ངག་རྒྱུན་ཅི་རིགས་ཀང་མཆིས།

ཆུ་བོ་འདི་ལ་ཡུལ་དྱེའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀིས་རིག་མའོི་ཆུ་དང་། རིག་སྨནོ་

ལྷ་ཆབ། རྒྱ་བཟའི་སྤན་ཆབ། ཟོར་དགུའི་གངས་ཆབ། ད་དུང་ལྡགོ་བཞུར་

གཙང་པོ་སགོས་མིང་གི་རྣམ་གངས་དུ་མ་བརདོ། ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྐབས་

སུ། ཆུ་བོ་འདི་ལ་རྒྱའི་སྐད་དུ་ཧར་ཧན་ཆུ་བོ་ཞྱེས་འབོད་པར་གགས་ཤིང་། 

དྱེང་འདིར་ལྡོག་བཞུར་ཆུ་བོ་ཞྱེས་

འབོད་པ་ནི་ཆུ་བོའི་མིང་ཡིན་ལ་ཡུལ་

གི་མིང་ཡང་ཡིན་ཏྱེ། 1958ལརོ། ཆུ་

བོའི་འབབ་རྒྱུད་འདི་རིག་སྨོན་ས་

ཁུལ་དུ་བསྒྱུར་པ་དང་། 1959ལརོ་ཆུ་བོའི་སྟདོ་རྒྱུད་དུ་བཙུགས་པའི་རིག་

སྨནོ་ཀུང་ཧྱེ་རུ་བསྒྱུར་པ། 1984ལརོ་རིག་སྨནོ་ཞང་དུ་བསྒྱུར་པ། རིམ་

གིས2001ལརོ་རིག་སྨནོ་གངོ་རལ་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་མཚོ་སོྔན་པོའི་འབབ་རྒྱུད་

ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། སྤིར་ན་ཡང་མཚོ་སོྔན་པོའི་ས་ཁུལ་གི་ལ་ོརྒྱུས་སྟྱེང་

ཡུན་རིང་དུ་མི་རིགས་ཀི་རོད་གཞི་དང་ས་གནས་བཅད་བཟུང་བྱས་པའི་

སྲིད་དབང་གལ་ཆྱེ་བ་བྱུང་མངོ་ཞིང་། མི་རིགས་ཕན་ཚུན་བར་ངོ་བོ་མི་

མཐུན་པའི་གཡུལ་འཁྲུག་སྣ་ཚོགས་ཀང་བསྟུད་མར་བྱུང་བས་ན། ཐང་རྒྱལ་

རབས་ཀི་སན་ངག་པས་མཚོ་སོྔན་པོའི་ས་ཁུལ་ཞིབ་འབི་མཛད་པའི་མཐའ་

འགག་བཙན་སའི་སན་ངག་ཕལ་ཆྱེ་ཤོས་ལ། སྐ་ོཡན་དང་ཡིད་མུག་པའི་

བརོད་དནོ་གིས་ཁྱེངས་པར་གྱུར་ཡདོ་དྱེ། དཔྱེར་ན། རྒྱའི་གནའ་བོའི་སན་

ངག་སྨ་བ་ཆྱེན་མ་ོཏུའུ་ཧྥུ་ཡིས། “ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མའོི་ཁ་རུ་གནའ་ནས་བཟུང་།།

རུས་དཀར་སྡུད་མཁན་བལ་བ་མ་མཐོང་ངམ། །”ཞྱེས་གསུངས་པ་བཞིན། 

ཡུལ་འདི་ནི་སྔར་ནས་རྒྱ་བོད་མི་རིགས་ཀི་ནུབ་རྒྱུད་མཐའ་ཁུལ་གི་འཐབ་

ཇུས་ཐོག་གི་གོ་གནས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྱེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་

ནག་དང་ནུབ་ཡུལ་གི་འགག་མད་ོཡིན་པར་མ་ཟད། ཕགོས་བཞི་མཚམས་

བརྒྱད་ཀུན་ཏུ་བསྐདོ་པའི་འགིམ་འགྲུལ་གི་ལྟྱེ་གནས་དང་། ཚོང་འགྲུལ་པའི་

བགདོ་གནས། བསྡུ་འགྱེམ་གི་ལྟྱེ་གནས། མཚོ་བོད་མཐོ་སང་གི་ས་ོམོ་བཅས་

ཡིན་ལ། དྱེ་མིན་གལ་ཆྱེའི་འབགོ་པའི་ལས་རིགས་ཐོན་སྐྱེད་བྱྱེད་སའི་རྟྱེན་

གཞིའང་ཡིན་པས། ཆུ་བོའི་འབབ་རྒྱུད་ལ་བསུབ་ཏུ་མྱེད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཀི་

བདྱེན་དཔང་དང་དངོས་ཡདོ་འཚོ་བའི་དནོ་སིང་ཆྱེས་ཆྱེར་ལྡན། ཆུ་བོའི་

དབྱིབས་ནོར་བུ་དགའ་འཁྱིལ་དུ་འབབ་ཅིང་ཟོར་དགུ་རི་བོའི་འདབས་ནས་

མཆྱེད་དྱེ། རིམ་གིས་ཆུ་བོའི་སྟདོ་རྒྱུད་ཀི་བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་

དཔོན་སོྐར་འབགོ་སྱེ་དང་ལྷ་ོངོས་སུ་ཆགས་པའི་ཕག་སོྐར་དང་། ལྡངོ་ངྱེ་། 

མང་གོལ། ཕ་ཡག་འབགོ་སྱེ་བཅས་བར་གི་ཁོད་ཡངས་པའི་ན་སང་ངམ་

རིག་སྨནོ་གཞུང་བརྒྱུད་ནས། ཆུ་བོའི་བར་རྒྱུད་དྱེ་ལྷ་ོངོས་ཀི་རྒྱ་ཡྱེ་འབགོ་སྱེ་

དང་བྱང་ངོས་ཀི་གཡོན་རུ་གོང་ཞོལ་འབོག་སྱེ་བཅས་ཀི་རི་ཞོལ་ནས་ནུབ་

ཏུ་ག་གྱུའི་ངང་གྱེན་ལ་བཞུར་ཏྱེ། མཐར་མཚོ་སོྔན་པོའི་ཤར་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་ལག་

མཚོའི་རྣ་ལུང་ཞྱེས་པར་འདྲྱེས་ཡདོ། འབབ་རྒྱུད་ཀི་སྤིའི་རྒྱ་ཁྱནོ་ལ་སྤི་ལྱེ་གྲུ་

བཞི་མ220ཡདོ་ཅིང་། རིང་ཚད་ལ་སྤི་ལྱེ60ཡས་མས་ཡདོ་པ་དང་ཆུ་མང་

ཉུང་གི་ཚད་ཧ་ཅང་དམའ་བས་ཆ་སོམས་རྒྱུག་ཚད་ཀིས་སྐར་ཆ་རྱེར་སྨི་རྒྱ་

དཔངས0.1མན་ལས་མི་ཟིན་པ་དང་། ཆུ་བོའི་ས་ངོས་ཀི་ལ་ོརྱེའི་རྒྱུག་ཚད་

ཀི་གངས་འབོར་ནི་སྨི་རྒྱ་དཔངས་དུང་ཕྱུར0.17ཡིན། ཆུ་ལམ་གི་ཆ་སམོས་

གཟར་ཚད་ཀིས་ཕ་ལམ25%ཙམ་ཟིན་ཞིང་། ཞྱེང་ཚད་ལ་སྤིར་བཏང་དུ་

གཞུ་འདོམ་བཞི་ལྔ་ཡས་མས་དང་བྲུག་དུས་གཞུ་འདོམ་དྲུག་བདུན་ཡས་

མས་ཟིན། ཟབས་སུ་ཁྲུ་གཅིག་ནས་གཉིས་ཙམ་དང་བྲུབས་ཆྱེ་དུས་ཕ་ལམ་

འདམོ་གཅིག་གིས་མི་ཚད་པར་སྱེབས་འངོ་། ཆུ་བོའི་མགོ་ཁུངས་ཀི་མཐོ་

ཚད་མཚོ་ངོས་ལས་སྨི4782ཡདོ་དྱེ། ཤར་གི་གཞུང་ཐིག100°45′ནས་

འཕྱེད་ཐིག་བྱང་མའི36°34′བར་ནི་ཆུ་མདའོི་གནས་ཡུལ་ཡིན་ཞིང་དྱེའི་

མཚོ་ངོས་ལས་སྨི3200ཡདོ། ཆུ་བོའི་སྟདོ་རྒྱུད་ས་བབ་ཅུང་མཐོ་ལ་ཟོར་དགུ་

རི་བོའི་འདབས་རོལ་དང་ཉྱེ་བས་དབྱར་དང་སྟོན་གི་དུས་ཚིགས་སུ་གངས་

ཆར་བསོགས་པ་དང་ས་འོག་གི་རྒྱུག་ཚད་ཀིས་ཁ་གསབ་བྱྱེད་པས་ས་འོག་

ནས་ཐོན་པའི་ཆུ་ཅུང་ཟད་མང་ཞིང་། ཆུ་བོའི་བར་རྒྱུད་དུ་སྱེབས་ན་ཆུ་ལམ་

ཁ་ཤས་སུ་ཆུ་རྒྱུན་རྒྱུག་ས་དྱེ་གང་སར་འཛག་པའི་རྐྱྱེན་གིས་ཆུ་བོའི་ཞྱེང་ཕ་

ལ་ཟབས་ཐུང་བར་བཤད།

ཆུ་བོ་འདིའི་འབབ་རྒྱུད་ཀི་མངའ་ཁོངས་སུ་རྩྭ་ཆུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་

ཞིང་ཕྱུགས་གཉི་གར་འཕདོ་ཅིང་། ལྷག་པར་དུ་སྔར་ནས་འབགོ་ལས་ཤིན་ཏུ་

དར་ཁྱབ་ཆྱེ་གཤིས་སོྔན་གི་ཚེ་ན་སྤང་མིའི་དགའ་ཚལ་དུ་གགས། གཞན་

བནོ་པོ་གསྱེར་ཆྱེན་དང་། ཨ་མ་ཟོར་དགུ། དཀར་ལྡང་ར་རན། ནག་དམར་ཆུ་

སགོས་སྲིད་ན་གགས་པ་འབར་བའི་ལྷ་ཀླུ་གཉན་བཙན་གི་ཡུལ་འཁོར་སོྐང་

བའི་ཚོགས་མང་དུ་བཞུགས་པ་དང་། ད་དུང་རི་བོ་ཉི་ཟླ་དང་། ཐང་བོད་

གནའ་ལམ་གི་མཚོན་རྟགས་ར་ོརིང་། ཐང་བོད་མ་ཎི་ར་ོམཁར་གིང་སགོས་

གནའ་བོའི་ལ་ོརྒྱུས་ཀི་རངོ་མཐུག་ཅིང་མི་རིགས་ཀི་ཁྱད་ཆསོ་ལྡན་པའི་བཟོ་

བཀདོ་དུ་མ་ཡང་ཆུ་བོ་འདིའི་སྟདོ་རྒྱུད་དུ་ཡདོ། འབབ་རྒྱུད་ཀི་མཐའ་འཁོར་

ཀུན་ཏུ་ཕྱེང་བསྟར་རི་རྒྱུད་མཐོན་པོ་དང་། འབྱམས་ཀས་པའི་རང་བྱུང་སོྔ་

ཁྱེབས། ཁོད་ཡངས་པའི་ན་སང་། འབུར་སམོས་དུ་མའི་བྱྱེ་སང་། འ་ོངད་ལྡང་

བའི་ཐང་ཆྱེན་པོ། རྩྭ་རངོ་སྟུག་པོའི་རི་ཞལོ་བཅས་ཀིས་ཡངོས་སུ་ཁྱེངས་ཡདོ་

པ་དང་། ཆུ་བོའི་མདངས་སོྔ་ཞིང་དྭངས་གསལ་ཆྱེ་ལ་བོངས་ཕ་བ་དང་ཆུ་

ཀླུང་གཞན་དང་འདྲ་བའི་ཀུ་ཅ་ོཆྱེན་པོ་དང་། རྦ་རླབས་དྲག་པོ། གཡ་ོཤུགས་

མྱུར་མོ་སོགས་མྱེད་པར་ངང་གཤིས་འཇམ་ལ་འགོས་དལ་བའི་སོ་ནས་ལྷིང་

འཇགས་སསོ་འབབ་ཅིང་རྒྱུ། ནམ་ཟླའི་གང་ངར་དང་མཁའ་དབུགས་ཀི་

འཕྱེལ་འགིབ་དང་བསྟུན་ནས་ཆུའི་དྲདོ་ཚད་ལའང་ཆསོ་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་

འཕྱེལ་འགིབ་ཀི་འགྱུར་ལྡགོ་མངོན་རྒྱུ་ཡདོ་མོད། འནོ་ཀང་། སྤིར་བཏང་དུ་

བག་རི་དང་ར་གསྱེབ་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་ཀླུང་གི་འཁྱགས་ཤུགས་དང་

འཁྱགས་ཚད་དྱེ་ཙམ་མྱེད། ཆུ་བོའི་གམ་ཐང་གི་ན་སང་བརླན་ཤོས་ཆྱེ་ལ་ས་

རྒྱུ་བ་ཚྭ་ཅན་གི་དྲི་ཞད་ཅུང་མཐུག་ན་ཡང་འདམ་རབ་ཧ་ཅང་ཉུང་ལ་

འཇགས་སྐ་སྟུག་པོ་སྐྱེ་བ་ཡིན་གཤིས། དུས་ཚིགས་བཞི་ལ་ལྟསོ་པ་མྱེད་པར་

རིབ་ལོགས་ཉིན་སྲིབ་ཀི་འབོག་སྱེ་དག་གི་འབོག་ས་ཧ་ཅང་བཟང་བོ་ཞིག་

ཡིན་པར་མ་ཟད། ཡུལ་དྱེའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀིས་ཆྱེས་གཅྱེས་ཐང་ཆྱེ་བའི་ཆུ་བོ་

ཞིག་སྟྱེ་འགམ་ངོགས་སུ་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་དུས་ནམ་ཡང་ནམ་མཁའི་སྐར་

ཚོགས་བཞིན་ཐང་མར་བརལ་ཡདོ།

ཆུར་གནས་སྲོག་ཆགས་ལ་གཙོ་བོ་ལི་ཉ་ཁྲབ་མྱེད་ཆུང་གས་རིགས་

འབོར་ཆྱེན་རྒྱུ་སྟྱེ་ངག་རྒྱུན་ལ་གསྱེར་ཉ་ཞྱེས་སུ་གགས་ཤིང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

གལ་ཆྱེ་ལ་ར་ཆྱེ་བའི་ཆུ་སྐྱེས་སྲགོ་ཆགས་ཡིན། འདབ་ཆགས་ཀང་གཙོ་བོ་

དུས་དང་བསྟུན་ནས་གནས་སོར་བྱྱེད་པའི་རིགས་དུ་མ་མཆིས་ཏྱེ་ལོ་རྱེའི་

སྟནོ་ཁར་རྒྱང་རིང་གི་ལྷ་ོཕགོས་ནས་འཕུར་ཡངོ་བའི་ཁྲུང་ཁྲུང་མགོ་ཁྲ་དང་། 

སྐར་མོ། ཆུ་སྐར། ཁྲུང་སྐ། ཁྲུང་ཁྲུང་སྐྱེ་ནག བྱ་གག་སྱེར་པོ་ལ་སགོས་པའི་བྱ་

རིགས་དཀནོ་པོ་ར་ཆྱེན་མང་དུ་མཆིས།

མདརོ་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། རིག་མོའི་ཆུ་ནི་རི་བོ་ཉི་ཟླའི་ནུབ་ངོས་ཀི་

ཨ་མ་ཟོར་དགུ་རི་བོའི་འདབས་ནས་མཆྱེད་ཅིང་ཁོད་ཡངས་པའི་རིག་སྨོན་

རྩྭ་ཐང་གི་པང་ནས་ནུབ་བྱང་གི་ཕགོས་སུ་ནོར་བུ་དགའ་འཁྱིལ་དུ་བཞུར་ཏྱེ། 

རིམ་གིས་མཚོ་སོྔན་པོའི་ཤར་རྒྱུད་ཀི་མཚོའི་རྣ་ལུང་ཞྱེས་པར་འདྲྱེས་ཡོད་

པའི་རང་རྒྱལ་གི་གྱེན་བཞུར་ཆུ་བོ་གཅིག་པུ་སྟྱེ་མཚོ་སོྔན་པོའི་ཆུ་ལག་ཆུང་

གས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ཆུ་ཀླུང་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཐུན་མིན་གི་རང་

གཤིས་དང་ཁྱད་ཆསོ་ཀིས་ཀུན་ནས་ཕྱུག་པའི་ཆུ་བོ་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་ཡིན་

ནོ། །

སུའུ་ཏན་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཧྱེ་གིང་ཤར་བྱང་ཁུལ་གི་མཚོ་དམར་ནུབ་འགམ་དུ་

ཆགས་ཤིང་།  "རིགས་རྒྱུད་ནག་པོའི་རྒྱལ་ཁབ"ཅྱེས་འབོད་པ་དང་།  མངའ་ཁོངས་ཀི་རྒྱ་

ཁྱོན་ཧྱེ་གིང་དུ་ཆྱེས་ཆྱེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན། སུའུ་ཏན་མི་རིགས་ཀི་གྲུབ་ཚུལ་ནི་རྙོག་འཛིང་

ཆྱེ་སྟྱེ།  ཤར་རྒྱུད་དུ་གཙོ་བོ་སུའུ་ཏན་ཨ་རབ་པ་གཞིས་སོད་བྱས་ཡོད་ལ།    ལྷོ་རྒྱུད་དུ་གཙོ་

བོ་རིགས་རྒྱུད་ནག་པོ་གཞིས་སོད་བྱས་ཡོད།   མངའ་ཁོངས་ཧིལ་བོའི་ས་བབ་ལྷོ་ནས་བྱང་

དུ་ཀོང་ཀོང་དུ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།    གཤོང་སའི་དབུས་སུ་བྱྱེ་ཐང་དང་རི་མ་ཐང་།   མཐོ་

སང་།     རི་ཁུལ་བཅས་ཡོད་ཅིང་།   མཚོ་རྒྱུད་ཁུལ་དུ་ས་འཁོབས་དོག་པའི་བདྱེ་ཐང་

མཆིས།  ཉི་ལོ་ཆུ་བོ་མངའ་ཁོངས་ཧིལ་བོ་བརྒྱུད་དྱེ་འབབ་ཀིན་ཡོད།   ཚ་རྒྱུད་ནམ་ཟླར་

གཏོགས་ཤིང་།   ལོ་ཧིལ་བོར་ཚ་བ་ཆྱེ་ཞིང་རླུང་དམར་ལྡང་ཚད་མང་།  རྒྱལ་ས་ཁར་ཐུམ་གི་

ནམ་ཟླ་ཚ་བ་ཆྱེ་ཞིང་སྐམ་ཤས་ཆྱེ་བ་དང་། ལོ་ཧིལ་བོའི་ཆ་སོམས་དྲོད་ཚད་ཏུའུ28.8ཡོད་ལ།   

འཛམ་གིང་གི་མིང་དུ་གགས་པའི་ཚ་བ་ཆྱེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གས་ཡིན་པས།   "ལྕགས་ཐབ་

ལྟ་བུའི་རྒྱལ་ཁབ"བམ"རླུང་དམར་གི་རྒྱལ་ཁབ"ཅྱེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད།  གཏྱེར་རས་དང་ནགས་ཚལ།  ཆུ་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་ཅུང་མོད།   སུའུ་

ཏན་གི་བཟོ་ལས་རྨང་གཞི་ཅུང་ཞན་པ་དང་།  ཞིང་ལས་ནི་དཔལ་འབྱོར་གི་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཡིན།   སྲིང་བལ་ཉག་རིང་གི་ཐོན་ཚད་འཛམ་

གིང་གི་ཨང་གཉིས་པར་སྱེབས།     སུའུ་ཏན་གི་མངའ་ཁོངས་མཐའ་ཡས་ཤིང་སོ་ཕྱུགས་འཚོ་སྐོང་ལ་

འཕོད་པ་དང་།     ཧྱེ་གིང་གི་ཕྱུགས་ཟོག་ཆྱེས་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁྲོད་ཀི་གཅིག་ཡིན་ནོ༎

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་།            •སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན•
《བོད་ཀི་སོབ་གསོ》དུས་དྱེབ་རོམ་སྒྲིག་ཁང་།   

   • བསམ་གྲུབ •



བོ་འབྱྗེད་ལས་འགུལ་གླི་མླི་སྗེར་དཀྱུས་མའླི་བསམ་བོ་པ། 

                                                                —— རུའུ་སའོ།

རུའུ་སའོ ་ནི ་དུས་རབས་བཅོ ་བརྒྱད་པའི་ཧ་རན་སྱེའི ་མིང་དུ་གགས་པའི་བསམ་བོ ་པ་དང་།  

མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ།  སོབ་གསོ་པ།  རོམ་རིག་མཁན་པོ་བཅས་ཡིན་ལ།  བོ་འབྱྱེད་ལས་འགུལ་གི་

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་དཔྱེ་མཚོན་མི་སྣ་དང་ཧ་རན་སྱེའི་གསར་བརྱེ་ཆྱེན་མོའི་བསམ་བོའི་རྨང་འདིང་

སོབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ང་ཚོ་ཉིན་རྒྱུན་དཔྱེ་ཆ་དང་ཁ་འབལ་ཐབས་

མྱེད།  དོན་དུ་དཔྱེ་ཆ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞྱེ་ན།  སྤིར་བཏང་དུ་དཔྱེ་

ཆ་ནི ་ཐོག་མར་སྟྱེང་དུ་ཡི ་གྱེ ་དཔར་ཡོད་པའི་ཤོག་ལྷྱེ ་བརྱེགས་མ་

ཞིག་ཡིན་ཞྱེས་བཤད་ནའང་འགལ་བ་མྱེད། ཡིན་ཡང་དྱེང་སྐབས་

ཤོག་བུས་གྲུབ་པའི་དཔྱེ་ཆ་ལས་གཞན།  ད་དུང་གོག་རྡུལ་དཔྱེ་ཆ་

དང་ལག་ཁྱྱེར་ཁ་པར།  གོག་ཀད་སྟྱེང་གི་དཔྱེ་ཆ་སོགས་ཡོད་ལ།  

དྱེ་ལྟ་བུའི་དཔྱེ་ཆ་ནི་ཤོག་ལྷྱེ་བརྱེགས་མ་ཅན་དྱེ་མིན་ལ།  ཤོག་ལྷྱེ་

རྱེ་རྱེ་བྱས་ནས་བལྟ་དགོས་པའང་མིན།  དྱེ་རིགས་ལ་མགོ་ནས་

མཇུག་བར་དུ་ཤོག་ལྷྱེ་གཅིག་མ་གཏོགས་མྱེད།  མི་གཅིག་པ་ནི་

ཤོག་ལྷྱེ་དྱེའི་སྟྱེང་གི་བརོད་བྱ་བརྱེ་བཞིན་ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན། དྱེར་

བརྟྱེན་དཔྱེ་ཆའི་རྣམ་པ་གཅིག་འདྲ་མིན་ཆོག་ལ།  གནད་ཀི་དམ་

པ་ནི་དྱེའི་བརོད་བྱ་ཡིན།  ཁ་གསལ་བོར་བཤད་ན་དཔྱེ་ཆའི་སྟྱེང་

གནས་པའི་བར་འཕིན་ཅི་རིགས་ཡིན། དྱེས་ན་དཔྱེ་ཆའི་སྟྱེང་བར་

འཕིན་ཅི་ཞིག་མངའ་ཞྱེ་ན།  དཔྱེ་ཆའི་ནང་

འཁོད་པ་ནི ་མི ་རྣམས་ཀི ་བསམ་

བོ ་ དང ་ ད ངོས ་ པོ ས ་ བྱི ན ་

པ འི ་ ཚོ ར ་ སྣ ང ་ ཡི ན །  

དྱེ ར ་ རི ག ས ་ ཆྱེ ན ་ པོ ་

ག ཉི ས ་ སུ ་ བ ག ར ་ ཆོ ག 

ག ཅི ག ་ ནི ་ ཤྱེ ས ་ བྱ ་ ཁྱ བ ་

གདལ ་དུ ་ག ཏོང ་བའི ་ རི གས ་

དང་ཅིག་ཤོས་ནི་ཚོར་བ་བརྒྱུད་སོྤྲད་བྱྱེད་

པ་དྱེ་ཡིན། ཤྱེས་བྱ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆྱེ་ལ།  སོྔན་མ་སོྔན་

མས་ཤྱེས་རོྟགས་བྱུང་བའི་ཆ་སྟྱེ།  དཔྱེར་ན་གཅིག་གི་སྟྱེང་གཅིག་

བསྣན་ན་གཉིས་དང་གཉིས་ཀི་སྟྱེང་གཉིས་བསྣན་ན་བཞི།  གཉིས་

གཉིས ་ཕན་ཚུན་བསྒྱུར་ན་བཞི ་ལྟ ་བུའི ་ཤྱེས ་བྱ་འདི ་དག་ནི ་ང ་

ཚོས་ཡང་བསྐར་གསར་རོྟགས་བྱྱེད་པའི ་ངལ་བ་བསྟྱེན་མི ་དགོས་

ཤིང་།  ཚང་མ་དཔྱེ་ཆའི་སྟྱེང་བཀོད་འདུག ཁྱོད་ཀིས་སོྣན་སྒྱུར་

རིས་ཐབས་འདི་རིགས་ཤིན་ཏུ་ས་བར་སམ་ངྱེས།  དྱེའི་རྐྱྱེན་ནི་ང་

ཚོར་ཆུང་དུས་དགྱེ་རན་གིས་བསབས་པས་ཡིན།  དོན་དུ་དངོས་

གངས་ཕན་ཚུན་བསྣན་པ་ལས་བྱུང་བའི་སོྣན་ཐབས་དང་།  དྱེ་

ནས་ལྡབ་གངས་བརིས་པ་ལས་བྱུང་བའི ་སྒྱུར་ཐབས་ཀི ་བར་ནི ་

རྲི་མོ་པ། •བསོད་ནམས་འབུམ•

མཁན་ཡིན།  འཐུས་ཚབ་བརམས་ཆོས་ལ《སྤི་ཚོགས་གན་ཆིངས་སྨ་བ》  དང《《ཨྱེད་ཉི་ཨར》  《འགོད་བཤགས་རྱེག་

ཟིན》  སོགས་ཡོད། 

1712ལོར།  ཁོ་རང་སུའྱེ་ཙེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རི་ནྱེ་ཝ་གོང་ཁྱྱེར་དུ་སྐྱེས།  སྐྱེས་ནས་ཉིན་ཤས་རྱེས་སུ་སྐྱེད་ཡུམ་

འདས།  ཡབ་ནི་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་ཞིག་གསོ་བྱྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན།  ཁྱིམ་གི་འཁོས་ཀ་ཤིན་ཏུ་ཞན།   སྐྱེད་ཡུམ་གིས་

འཚོ་གཞྱེས་དུས་སྐབས་སུ་དཔྱེ་ཆ་མང་བོ་གསོག་ཉར་བྱས་ཡོད་པས།  ཁོ་ཕ་བུ་གཉིས་ཀིས་རྒྱུན་དུ་དགོང་ཟས་རྱེས་

སུ་དཔྱེ་ཀོག་བྱྱེད་པའི་གོམས་སྲོལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས། ཁོ་རང་ལོ་བདུན་གི་སྐབས་སུ།  ཁྱིམ་གི་དཔྱེ་ཆ་ཡོད་ཚད་

བཀགས་ཚར་བས།  སོ་བོའི་ཁྱིམ་དུ་སོང་ནས་དཔྱེ་ཆ་བཙལ་ཏྱེ་ཀོག་བཞིན་ཡོད།  སྐབས་དྱེའི་ཁོའི་བཀག་བྱའི་དཔྱེ་

ཆ་ལ་སྒྲུང་གཏམ་ལས་གཞན།  ད་དུང་ཤྱེས་བྱ་དང་བསམ་བོའི་བཅུད་ཀིས་བལྟམས་པའི་བསམ་བོ་པའི་དཔྱེ་ཆ་སྟྱེ།   

《ཆོས་ཚོགས་དང་བཙན་རྒྱལ་གི་ལོ་རྒྱུས》   《འཛམ་གིང་ལོ་རྒྱུས་གྱེང་བའི་གཏམ》  《མིང་གགས་མི་སྣའི་རྣམ་ཐར》

《སྟོང་ཁམས་ཆྱེན་མོའི་སྣང་ཚུལ་འགྱེལ་བ》སོགས་ཡིན།

ནང་དོན་གཏིང་ཟབ་པའི་དཔྱེ་ཆ་འདི་དག་གིས་ཁོའི་གཤིས་ཀར་ཤན་ཤུགས་ཟབ་མོ་ཐྱེབས་པ་སྟྱེ།  དཔྱེར་

ན《མིང་གགས་མི་སྣའི་རྣམ་ཐར》 བཀགས་པ་ལས།  ཁོང་ལ་གནའ་བོའི་ཞི་ལ་དང་གནའ་བོའི་རོ་མའི་དཔའ་བོ་

ལ་དད་གུས་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་དང་།  རྒྱུན་དུ་དཔའ་རོད་དག་གི་ཞུམ་པ་མྱེད་པའི་ལས་མཛད་ཀི་བྱུང་རིམ་དག་

ཀོག་སྐབས།  ཁོའི་སྱེམས་དཔངས་སྔར་ལས་ཇྱེ་མཐོར་འཕགས་ཏྱེ་མིག་ཟུང་ལས་སོབས་པའི་ཟྱེར་མ་འཕོ་བཞིན་

ཡོད་པ་རྱེད།

ཉིན་ཞིག  ཁོས་རོ་མའི་དུས་སྐབས་ཀི་དཔའ་བོ་ཞི་ཧྥུའུ་ལ་ཡི་གཏམ་རྒྱུད་བཀགས་ནས།  ཞི་ཧྥུའུ་ལ་འཛིན་

བཟུང་བྱས་ནས་མགོ་མ་སྒུར་བར་ལག་པ་མྱེ་ལ་བསྲྱེགས་པའི་བྱུང་རིམ་དྱེར་སྱེབས་དུས།  ཁོ་ལ་ཡིད་འགུལ་ཐྱེབས་

ཏྱེ་རང་ཉིད་ཀི་ལག་པ་མྱེ་ཕོར་སྟྱེང་བཞག་ནས་བསྲྱེག་པར་བརམས།

“ཁྱོད་ཀིས་ཅི་ཞིག་བྱྱེད་བཞིན་ཡོད་དམ”མི་རན་པ་དག་ཧ་ལས་ནས་སྐད་ཅོར་བརྒྱབ་པར།

“ང་ཡང་ཞི་ཧྥུའུ་ལ་ལྟར་དཔའ་རོད་ཅིག་བྱ་འདོད”ཅྱེས་འབོད་སྐད་བསྒྲགས།

                                      མཚོ་སོྔན་ཟི་ལིང་།   • རྒྱལ་མཚན •

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་ཐུན་རིན་རོང་དབྱི་ཧྥུ་མི་རིགས་སོབ་འབིང་།  

                      •མགོན་པོ་རྣམ་རྒྱལ•

གཏོང་སྟངས་ཐད་ཀི ་ ཐོད་

རལ་ཞིག་ཡིན།  དྱེ་ལས་

གཞན་པའི ་གཏིང་དཔག་

དཀའ་བའི་ཤྱེས་བྱ་གཞན་

གྱེང་མི་དགོས། ད་རུང་

དཔྱེ ་ཆ ་གཞན་ཞིག ་ཡོད ་

པ་ནི ་ཚོར ་བ་བརྒྱུད་སོྤྲད་

བྱྱེ ད ་ པ འི ་ རི ག ས ་ ཡི ན །  

བ ས མ ་ ག ཞི ག ་

དཔྱེར ་ན ་ང ་ཚོས ་དཔྱེ ་ཆ ་གང ་མང ་ལས ་དཔིད ་དཔལ ་བུ ་ མོ །  

དགུན་རྒྱ ་སྟག་ལྟ ་བུའི ་དཔྱེ ་འ གོད ་ཀི ་བཤད ་སྟངས་དུས ་རྒྱུན་

མཐོང་ཐུབ་ལ།  འདི་ནི་མི་རྣམས་ཀིས་རང་ཚོར་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་

པ་ཡིན།  རོམ་མཁན་ཞིག་ལ་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཚོར་བ་རྱེ་བྱུང་སྟྱེ།  

དྱེ ་ཡི ་གྱེའི ་ལམ་ནས་ཇི ་བཞིན་དུ་ཕིར་ཕྱུང་ནས་ཀུན་གིས་དང་

ལྱེན་ཐོབ་ན།  རིམ་གིས་ཐུན་མོང་གི་ཚོར་བར་

གྱུར་པ་ཡིན།  དཔྱེར་ན་ང་ཚོ་སུ་

ཡི ན ་ ཡ ང ་ བ ཀྲ ག ་ མ ད ང ས ་

བཀྲ་བའི་མྱེ ་ཏོག་ནི ་མཛེས་

པར་མི ་འདོད ་མཁན་མྱེད ་

ལ།  དངོས་པོའི་རང་སྟྱེང་

དུ་གནས་པའི ་མཛེས་པའི ་ཆ་

དང་མིའི་ཚོར་བའི་སྟྱེང་མངས་པའི་

མཛེས་སྣང་དྱེ ་ཡང་གསོ་སྐོང་བྱྱེད་པའི་གོ་རིམ་

ཞིག་ཡོད།  འདི་དག་ཚང་མ་ང་ཚོས་དཔྱེ་ཆར་བརྟྱེན་ནས་སོབ་

གསོ་ཞིག་མངས་པ་ལས་ཐོབ་པ་བསོན་དུ་མྱེད་དོ། ། དཔྱེ་ཆ་ཡོད་

པས་འགོ་བ་མིའི་ཤྱེས་བྱ་དང་ཉམས་མོང་།  ཚོར་བ།  བརྱེ་དུང་

སོགས་གསལ་ཞིང་དག་པར་ཡི་གྱེའི་ལམ་ནས་བསྐལ་པ་མ་སྟོངས་

བར་དུ་ཉར་ཚགས་ཐུབ་འདུག་པ་འདི་རྱེད། དཔྱེ་ཆ་ཡོད་པ་དང་།  

གོང་མའམ་སོྔན་མ་སོྔན་མ་དག་གི་ཉམས་མོང་དང་སྣྱེ་ཁྲིད་འོག ང་

ཚོ་སུ་ཡིན་ཡང་གོ་ལ་འདིའི་སྟྱེང་གི་ཐོག་མ་དྱེ་མིན་ལ།  འཇིག་

རྟྱེན ་གཞན་དུ་སྱེབས་པ་བཞིན ་རྒྱུས་མྱེད ་ཀི ་ཡུལ་ཞིག ་ཏུ ་མགོ ་

འཐོམ་མི་དགོས་ཤིང་།  སྱེམས་མྱེད་བུས་

པ ་ བ ཞི ན ་ ཅི ་ ཡི ན ་ ཆ ་ མི ་ འ ཚ ལ ་ བ འི ་

སྐབས་མ་མཆིས།  དྭ་ཕྲུག་བཞིན་མགོན་

མྱེད་སྐབས་མྱེད་ཀི་དུས་ཀང་ཡོད་མི་སྲིད། དྱེར་བརྟྱེན།  ང་ཚོ་

ལོབས་དྲགས་པས་སྣང་མྱེད་དུ་འཇོག་བཞིན་པའི་དཔྱེ་ཆ་ནི ་ཆྱེས་

རླབས་ཆྱེན་གི་གསར་གཏོད་ཅིག་ཡིན།  དྱེ་ནི་འགོ་བ་མིའི་བསམ་

བོ་དང་ཤྱེས་རབ།  ཉམས་མོང་སོགས་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་གནས་བྱྱེད་

ཀི་རྟྱེན་གཞི་དང་།  འཇིག་རྟྱེན་འདིར་བོ་ཁ་གཏོད་བྱྱེད་དང་བསྒྱུར་

བཅོས་བྱྱེད་སྤད་ཀི་ལག་ཆ་ཡིན། 

 མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆྱེན་ཀོས་ནན་རོང་མཁར་གོང་

མི་རིགས་བཅའ་སོད་སོབ་ཆུང་།   

• འབྲུག་མོ་སྐྱླིད •


