
ཚོས་དུས་ནམ་ཡང་དྱེ་རིང་ནི་འཚོ་བ་གསར་བ་དང་རྱེ་བ་གསར་བ། ཡིད་ཆྱེས་དང་བོ་སོབས་

གསར་བ་ཞིག་གི་མགོ་རོམ་ས་ཡིན་པ་བརྱེད་མི་རུང་ཞིང་། དྱེ་རིང་གི་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་

མ་བྱས་ན་ཡོད་ཚད་ཤོར་སྲིད་པའི་ཆོས་ཉིད་དྱེ་ངྱེས་པར་དུ་རྟོགས་དགོས་སོ། །

དྱེ་རིང་ནི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཚད་དོན་འཁྱོལ་བྱྱེད་པའི་ཉིན་མོ་

སྟྱེ། བཞུད་ཟིན་པའི་ལོ་ཟླ་དང་། འགོ་བཞིན་པའི་ལམ་བུ། འབྱུང་

འགྱུར་བརྒྱུད་དགོས་པའི་ལམ་ཕན་མང་བོ་ནི་དྱེ་རིང་གི་གོམ་

འགོས་དང་དྱེ་རིང་གི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་བསྟུན་དགོས་ཤིང་། དྱེ་རིང་

གི་བྱ་བ་ཡོངས་འགྲུབ་བྱུང་ན་སང་ཉིན་ད་གཟོད་གྲུབ་འབས་

འཐོབ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནམ།

རིན་ཆྱེན་གསྱེར་ལས་ལྷག་པའི་དུས་ད་ལྟ་བ་ཉིད་ལ། ང་རང་

གང་དུ་འགོ་དགོས་པའམ། གང་དུ་ཕིན་ནས་དོན་དག་ཅི་ཞིག་

བསྒྲུབ་དགོས་པ་སོགས་ནི་ངས་ངྱེས་པར་དུ་བསམ་བོ་གཏང་དགོས་

ཤིང་འཆར་གཞི་བཟོ་དགོས་པའི་གནད་དམ་པ་ཡིན་ལ། བསྒྲུབ་

དགོས་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལག་ལྱེན་དོན་འཁྱོལ་བྱྱེད་པར་དྱེ་

རིང་གི་གསྱེར་ལས་ལྷག་པའི་དུས་ཚོད་རྱེ་རྱེ་འཕོ་བརླག་ཏུ་གཏོང་

མི་རུང་། གལ་སྲིད་འཕོ་བརླག་ཏུ་བཏང་ཚེ། དྱེ་ནི་རང་མགོ་རང་

གིས་གཡོགས་པའི་བླུན་རྟགས་ཤིག་མ་ཡིན་ནམ།   

འཇིག་རྟྱེན་དུ་མི་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་། མི་ཁ་ཤས་

ཀིས་སོྔན་ཆད་རང་ཉིད་ནི་མི་ཀུན་ལས་ཆྱེས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་

ཞིག་ཡིན་སམ་སྟྱེ་འདས་ཟིན་པ་ཁོ་ནར་ཡིད་སྱེམས་འཁྲྱེང་ནས་

དུས་ད་ལྟ་བ་ལ་གདྱེང་འཇོག་དང་མཐོང་ཆྱེན་གཏན་ནས་མི་བྱྱེད་

པ་དང་། ཡང་མི་ལ་ལས་མ་འོངས་པར་རང་ཉིད་ཀིས་རླབས་ཆྱེན་

གི་བྱ་གཞག་ཅིག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། རང་ཉིད་ནི་རླབས་ཆྱེན་གི་མི་སྣ་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པར་རྱེ་སྱེག་དང་ཡིད་ཆྱེས་ཀིས་ཁྱེངས་པ་ལས་

དུས་ད་ལྟ་བ་ལ་དམ་འཛིན་མི་བྱྱེད་པ་ཡིན། ཡིན་ཡང་ཁ་སང་གི་

གྲུབ་འབས་ཆུང་ཆུང་དྱེས་དྱེ་རིང་གི་ཚབ་བྱྱེད་མི་ཐུབ་ལ། སང་

ཉིན་གི་ཕུགས་འདུན་མངོན་འགྱུར་བྱྱེད་པར་དྱེ་རིང་གི་གསྱེར་

ལས་ལྷག་པའི་དུས་ཚོད་སྐར་ཆ་རྱེ་རྱེ་དམ་འཛིན་བྱ་དགོས་པ་ནི་

རང་གི་ཕག་སྟྱེང་དུ་བབས་པའི་འགན་ཁུར་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་རིང་གི་

དུས་འདིར་དཀའ་ངལ་ཅི་ཞིག་ལ་ཕད་ཀང་སོབས་པ་ཆྱེན་པོས་

གདོང་གཏད་དྱེ་བརོན་པའི་རྒྱུན་བསྐངས་ན་ད་གཟོད་འོད་སྟོང་

ལྡན་པའི་མ་འོངས་པ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་པ་ཡིན།   

དྱེ་རིང་གིས་ང་ཚོར་རྔུལ་ཆུས་བསྐལ་པའི་འདས་སོང་དང་། 

སིང་སྟོབས་ཀིས་བརྒྱན་པའི་དུས་ད་ལྟ་ཉིད། དོགས་སོང་གིས་

ཁྱེངས་པའི་མ་འོངས་པ་བཅས་ལ་འཆར་སྣང་བྱྱེད་དུ་བཅུག་པ་

དང་། ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་ཐག་ཐག་གི་གོམ་སྒྲས་ནག་བྱེར་བྱེར་གི་

ཁ་སང་ཁྱྱེར་པར་མ་ཟད། སྟོང་སང་སང་གི་དྱེ་རིང་ཡང་དུས་ནམ་

འཁྱྱེར་ངྱེས་མྱེད་ཡིན་པས། ང་ཚོས་གསྱེར་ལས་ལྷག་པའི་དྱེ་རིང་

ལ་གཅྱེས་སྤྲས་གང་ལྱེགས་བྱ་དགོས།         

མདོར་ན། དྱེ་རིང་ནི་འདས་ཟིན་པའི་ཉམས་མོང་ཕོགས་

བསོམས་དང་མ་འོངས་པའི་

རྒྱལ་ཁར་འཆར་འགོད་བྱྱེད་

པའི་དུས་ཚོད་ཡིན་པས། ང་

ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན།  

•བསན་ག•ོ
པར་ལེན་མཁན།

•ལས་ན•
ཨང932པ།

ངའི་ཨ་ཕ་ད་ལོ་དགུང་ལོ་སོ་བདུན་ཡིན། ཁོང་གི་གཟུགས་ཅུང་ཙམ་རིང་ཞིང་མི་ཡ་རབས་གཞུང་དྲང་ཞིག་ཡིན་ལ། འཚོ་

བའི་ཁྲོད་དོན་དག་ཅི་ཞིག་ལ་ཕད་ཀང་བསམ་བོ་བཏང་ནས་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁོ་རང་སོབ་སྦོང་བྱ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་

མོད། ཡིད་སྐོ་བ་ཞིག་ལ་ཁོང་ཆུང་དུས་ཁྱིམ་ཚང་གི་འབྱོར་བ་ཞན་པས་སོབ་གྲྭར་འགོ་མ་ཐུབ་པ་རྱེད། ཡིན་ཡང་ཨ་ཕས་དྱེ་དག་

ལ་འཁང་ར་མི་བྱྱེད་ཅིང་། རྒྱུན་དུ་ང་ཚོར“སོབ་སྦོང་ཡག་པོ་བྱ་དགོས”ཞྱེས་སྐུལ་མ་གཏོང་བ་ཡིན།

ད་ལྟ་ང་རང་སོབ་ཆུང་ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་སོབ་མ་ཞིག་ ཡིན་ལ། ངའི་ཕུ་བོ་ནི་ད་ལྟ་

ལོ་རིམ་དགུ་པ་ལ་སྱེབས་པས། ཨ་ཕས་ཕུ་བོའི་སྟྱེང་ ལ ་རྱེ ་ བ ་ཆྱེན ་ པོ ་ཞིག ་

བཅངས་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་སོབ་གྲྭས་གནང་བ་བྱིན་ ནས ་ཕུ ་ བོ ་ཡུལ ་ལ ་

ལོག་ཐྱེངས་རྱེར། ཨ་ཕས་ཁོའི་སོབ་དྱེབ་དང་ལས་ བྱ་འབི་དྱེབ་བངས་

ནས་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ཏྱེ་ཕུ་བོའི་སོབ་སྦོང་གི་གནས་ ཚུ ལ ་ ལ ་ རྒྱུ ས ་

ངྱེད་ཚང་ནས་སོབ་གྲྭའི་བར་ངྱེས་པར་དུ་སྲང་ལམ་ཆུང་

ཆུང་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་ལ། སྲང་ལམ་དྱེའི་འགམ་དུ་

ཕྱེང་དུ་བསྟར་པའི་ཚོང་ཁང་དང་།   ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གི་མི་

ཚོགས་མང་བོ་ཡོད་པ་ལས་ང་ལ་བག་ཆགས་གཞན་ཅི་ཡང་མི་

འདུག     ཉིན་འགའི་སྔོན་ནས་བཟུང་ཕ་ཡུལ་གི་ནམ་ཟླ་ཇྱེ་དྲོ་

ནས་ཇྱེ་དྲོ་རུ་གྱུར་ཅིང་།     དཔིད་ཀི་དཔལ་

མོ་སྱེབས་པ་དང་མཉམ་དུ་རྩྭ་རི་ཤིང་

སོགས་ལའང་གསོན་ཤུགས་རྒྱས་

མགོ་བརམས་བྱུང་།

ཁ་སང་ང་རང་སྔར་བཞིན་

སྲང་ལམ་དྱེ ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་

གྲྭར་འགོ་དུས།    གོ་བུར་དུ་མྱེ་ཏོག་

འགའ་ལམ་དྱེའི་འགམ་དུ་ཁྲ་ལམ་མྱེར་

བཞད་ཡོད་པ་མཐོང་བས།   ངའི་མིག་དབང་ཅིག་ཅར་དུ་

ཕོགས་སོང་།    ང་རང་དྱེ་མ་ཐག་མྱེ་ཏོག་དྱེ་དག་གི་གམ་དུ་སོང་

ནས་ཞིབ་ལྟ་བྱས་པ་ན།       མྱེ་ཏོག་གི་མཛེས་མདངས་ཀིས་ངའི་

སྱེམས་པ་ལ་གོ་བུར་དུ་དྲོད་ཁོལ་ཞིག་བསལ་པ་ལྟར་དགའ་ལྷང་

ལྷང་དུ་གྱུར་ལ། དྱེ་དག་ལས་འཐུལ་ཡོང་བའི་དྲི་བསུང་གིས་ངའི་

སྣ་བའི་དབང་བོ་ལའང་ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་

གནང་།     སྐབས་དྱེར་མྱེ་ཏོག་གི་གཡས་གཡནོ་དུ་ང་དང་འདྲ་བའི་

ལྟད་མོ་པ་མང་བོས་མྱེ་ཏོག་གི་མཛེས་སྡུག་ལ་ཅི་དགར་ལོངས་སུ་

སྤོད་ཀིན་ཡོད་ལ།    ལ་ལས་མྱེ་ཏོག་གི་མདུན་དུ་ཉམས་འགྱུར་སྣ་

ཚོགས་བཏོད་ཞོར་ཁ་པར་གིས་འདྲ་པར་ལྱེན་བཞིན་འདུག

ང་རང་ཆུང་དུས་ནས་མྱེ་ཏོག་ལ་དགའ་ཞིང་།   ལྷག་པར་དུ་

ལམ་འགམ་གི་མྱེ་ཏོག་དྱེར་དགའ་བ་ཚད་

མྱེད་ཅིག་སྐྱེས་སོང་།     དྱེས་རང་

ཉིད ་ཀི ་མཛེས ་པ ་མངོན ་ཏྱེ །     

མི་རྣམས་ལ་སོྤྲ་སྣང་སོལ་ཞོར་

དཔིད་ཀི་དཔལ་ཡོན་བསུ་བའི་

སྟ་གོན་ལ་ཆས་པ་དང་འདྲ།     

དྱེ་ནས་ངས་ཁ་རོག་གྱེར་ནར་སོན་

རྱེས་རང་ཉིད་ཀང་མྱེ་ཏོག་དྱེ་དང་འདྲ་

བར་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་པའི་མི་འཇོན་ཐང་ཅན་ཞིག་ཏུ་

འགྱུར་བར་བརོན་ལྱེན་བྱ་རྒྱུའི་ཆོད་སྱེམས་བརྟན་པོ་ཞིག་སིང་

ལ་བཅངས་པ་ཡིན།

ལོན་བྱྱེད་པ་རྱེད། མཚམས་ལན་རྱེར། 

ཨ ་ཕས ་ཕུ ་ བོ ་ལ ་ སི གས ་མོ ་ བྱྱེ ད ་ པ ་

དང་། མཚམས་ལན་ རྱེར ་བསྟོད ་པའི ་མཐྱེ ་

བོང་ཡང་སྒྲྱེང་བཞིན་ཡོད།

ད་ལྟ་ཕུ་བོས་འབིང་རྒྱུགས་སྤྲོད་ལ་ཉྱེ་བས། ཨ་ཕས་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཕུ་བོ་ལ་སྐུལ་སོང་

བྱས་ཏྱེ་སོབ་སྦོང་བྱ་རུ་འཇུག་པ་དང་། ཕོགས་གཅིག་ནས་གནས་བྱིན་རླབས་ཅན་གང་མང་ལ་

སོང་སྟྱེ་བསང་མཆོད་བྱས་ནས་ཕུ་བོས་རྒྱུགས་འབས་ལྱེགས་པོ་ཞིག་ལོན་པར་སྐབས་འཇུག་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཨ་ཕས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕུ་བོའི་རྒྱུགས་འབས་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆྱེན་པོ་

གནང་བཞིན་པ་མཐོང་བས། ངས་སྱེམས་སུ་ཕུ་བོ་དང་ངྱེད་གཉིས་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་རླབས་ཆྱེན་

གི་ཨ་ཕ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ངྱེད་གཉིས་ཀི་སྐྱེ་བ་སྔོན་མའི་ཚོགས་བསགས་རྱེད་བསམས་བྱུང་། ད་

ལྟ་ང་ལ་རྱེ་བ་ཉག་གཅིག་ཡོད་པ་ནི། ཕུ་བོས་མཐོ་འབིང་ལ་རྒྱུགས་འཕོད་དྱེ་ཨ་ཕའི་རྱེ་བ་སྟོང་

ཟད་དུ་མི་གཏོང་བ་དྱེ་ཡིན། 

ཨ་ཕ་ལགས། ཁྱྱེད་ནི་བུ་མོ་ངའི་གཟི་བརིད་དང་ངའི་མི་ཚེ་འདིའི་ཆྱེས་ཐོག་མའི་དགྱེ་

རན་དྱེ་ཡིན་ལ། ཁྱིམ་མི་གང་བོའི་མིག་དཔྱེ་ལྟ་སའང་ཡིན།  ཁྱྱེད་ཀི་བཀའ་དྲིན་བུ་མོ་ངས་

ནམ་ཡང་ཡིད་ལ་དམ་པོར་འཛིན་ངྱེས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་ཞིན་ཧྱེ་རོང་དཔལ་ཁ་མི་རིགས་

བཅའ་སོད་སོབ་གྲྭའི་ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ།   

•ཀླུ་མོ་སྐྱླིད•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་གཅན་ཚ་རོང་ཆ་ཚང་སོབ་ཆུང་གཉིས་པའི་

ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ། 

 •ལྷ་མཚོ་སྒོལ་མ•

 ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆྱེན་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གཙོས་བོད་རིགས་སོབ་འབིང་གི་

དམའ་འབིང་དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ།     

•བསོད་ནམས་ལྷ་མ•ོ

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་

ཀོས་ནན་རོང་

མི་རིགས་

སོབ་འབིང་གི་

ལོ་རིམ་བརྒྱད་

པའི་འཛིན་གྲྭ་

བདུན་པ།     

•ཚེ་དབང་སྒོལ་མ•

（ཆྱེ）



"དཔྱེ་དྱེབ་ནི་མིའི་རིགས་ཡར་ཐོན་དུ་བགདོ་བྱྱེད་ཀི་ཐྱེམ་སྐས་ཡིན"ཞྱེས་

པ་ལྟར། དཔྱེ་དྱེབ་ལྱེགས་པོ་ཞིག་གིས་མ་ིཚ་ེགང་བོར་ཕན་ཐོགས་སྲིད། ཁྱདོ་རང་

ངལ་དུབ་ཀིས་ཁྱེངས་པའ་ིསྐབས་སུ། དཔྱེ་དྱེབ་ལྱེགས་པོ་ཞིག་བཀགས་ན། 

སྱེམས་བག་ཕབ་པ་དང་། སྱེམས་ཁམས་མ་ིསྐིད་པའ་ིསྐབས་སུ་བཀགས་ན་

སྱེམས་ངལ་སྱེལ་བ་དང་། འཚ་ོབར་མགོ་འཐོམ་དུས་བཀགས་ན། ལྱེགས་ལམ་དུ་

འདྲྱེན་པའ་ིལམ་མཁན་ག་ིགོ་ཆདོ་པ་ཡིན།

ང་རང་དཔྱེ་ཆ་བཀག་རྒྱུར་དགའ་ཞིང་། ཐྱེངས་རྱེ་རྱེར་དཔྱེ་དྱེབ་གསར་བ་

རྱེ་ཀགོ་སྐལ་ལྡན་ན། ཐུན་མིན་ག་ིའབས་བུ་རྱེ་ཐོབ་སྲིད། ཁོམ་པའ་ིསྐབས་སུ་

དཔྱེ་དྱེབ་ཅིག་བཟུང་ནས་བཀགས་ན། དཔྱེ་དྱེབ་ཀིས་ང་རང་འཇིག་རྟྱེན་གཞན་

ཞིག་ཏུ་དྲངས་ནས་ནང་སྱེམས་ལ་བྱི་དརོ་དང་ཕུང་ཁམས་ལ་བདྱེ་སྣང་སྦིན། 

དཔྱེ་ཆའ་ིའཇིག་རྟྱེན་དུ་ངས་ཤྱེས་རབ་ཚོར་ཞིང་བདྱེ་སྐིད་མངས། དཔྱེ་ཆའ་ི

ཁྲདོ་དུ་རང་ཚོར་དྲག་ཏུ་འཕྱེལ་བྱྱེད་ཀ་ིརྒྱུ་ཡདོ་ལ། ནང་སྱེམས་བདྱེ་ལ་འབྱེབ་

བྱྱེད་ཀ་ིརྐྱྱེན་ཡང་ཚང་། དྱེ་རུ་སྡུག་བསྔལ་མཆིས་ལ་སྤྲ་ོབ་ལྡན། དཔྱེ་ཀགོ་བྱྱེད་

ཐྱེངས་རྱེར་ང་རང་ནི་གྲུ་ཆུང་ཞིག་ལ་བསད་དྱེ་དཔྱེ་ཆའི་རྒྱ་མཚོར་

སྐདོ་པ་བཞིན་སྨ་བརདོ་ལས་འདས་པའ་ིཚོར་བ་མང་ཐུབ། ང་

རང་དཔྱེ་ཆ་བཀག་རྒྱུར་དགའ་ཞིང་། དཔྱེ་ཆ་དང་

བསངོས་ནས་ང་རང་ནར་སནོ།

སོྔན་མ་ཞིག་ནས་ངས《རྣོ་ལྕགས་

ནི་ཇི་ལྟར་བཞུ་སྦང་བྱས་པ་ཡིན》ཞྱེས་

པའི་སྒྲུང་རིང་ནི་བཀག་རིན་ཡདོ་པའི་དཔྱེ་

ཆ་ཞིག་ཡིན་ཞྱེས་ཐོས་མངོ་། ཐོས་པ་བརྒྱ་ལས་མཐོང་

བ་གཅིག་འཐུས་ཞྱེས་པ་ལྟར། ཉིན་འགའ་ིསོྔན་ལ་ངས་དཔྱེ་ཆ་

འད་ིབཀགས་པ་ཡིན། དྱེའ་ིཁྲདོ་ཀ་ིམ་ིསྣ་གཙ་ོབོ་པའ་ོཨར•ཁིག་ཁྲ་

ཅིན་ན་ིདབུལ་པོ་ཞིག་ག་ིཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་ཤིང་། ཁོའ་ིཨ་མས་གཞན་ལ་གཡགོ་

བྱྱེད་བཞིན་ཡདོ་ལ། ཕུ་བོ་ན་ིགགོ་ལས་བཟོ་པ་ཞིག་ཡིན། ཕ་རན་སྔར་ནས་

ཚ་ེལས་འདས། དྱེ་ལྟ་ནའང་ཨ་མས་དཀའ་ཁག་ཅ་ིལ་ཡང་མ་འཛེམ་

པར་ཁོ་རང་སབོ་གྲྭར་བསྐལ། ཁྱིམ་ཚང་དྱེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་དྱེ་ན་ིདངོས་གནས་བྱ་དཀའ་བའ་ིལས་ཤིག་

ཡིན། སབོ་གྲྭར་བསྐལ་ནས་ཅུང་མ་འགོར་

བར་པའ་ོཨར་དགྱེ་རན་གི་སྤདོ་སྟངས་

ལ་མ་མསོ་པར་ཕིར་རལོ་ལན་སྤྲད་པས། 

མཐར་སབོ་གྲྭས་ཕིར་རང་ཡུལ་དུ་བསྐལ། དྱེའ་ི

རྱེས་ཀི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཁོ་ནི་དུས་རྒྱུན་བྱ་ལམ་ལ་མི་

འག་ོཞིང་། བར་ཆད་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཀུན་ནས་གཅུན། ཁོས་རང་

གི་འཚོ་བའི་གོ་རིམ་ལས་སྤི་ཚོགས་ཀི་མུན་ནག་མཐོང་ཞིང་དྱེའི་

གཏིང་རིམ་དུ་འཚ་ོབ་རྣམས་ན་ིདམལ་ཁམས་ལས་མ་འདས་སམ། ཕིས་སུ་པའ་ོ

ཨར་གིས་རང་ག་ིདག་བོ་ཞིག་ག་ིསྲགོ་བཀུམས་རྐྱྱེན། ཡུལ་གཞན་དུ་འཁྱམས་

ནས་གསར་བརྱེའ་ིདཔུང་ཚོགས་སུ་ཞུགས། གསར་བརྱེར་ཞུགས་ནས་ལ་ོངོ་

བརྒྱད་ཀ་ིརིང་། ནད་ཀིས་མནར་ཡང་མ་ིཞུམ་པའ་ིདཔའ་སབོས་ལ་བརྟྱེན་ནས་

རང་འགན་བསྒྲུབས་མོད། མཐར་ལུས་སྨད་ཞ་ཞིང་མིག་ཟུང་ལྡངོས། དྱེ་ལྟ་ནའང་

ཁོས་རང་འགན་འཁྲིས་སུ་མ་བསྐྱུར་པར་རང་ག་བས་རོྟག་པར་ཡང་འཆར་

ཐབས་བལ་བའི་བརནོ་འགྲུས་ཆྱེན་པོར་བརྟྱེན་ནས་སྒྲུང་འབིང《དྲག་ཆར་རླུང་

འཚུབ་ཁྲདོ་སྐུ་བལྟམས》ཞྱེས་པ་ཞིག་བརམས།

"མིའ་ིཆྱེས་རིན་ཐང་ལྡན་པ་ན་ིཚ་ེསྲགོ་ཡིན། ཚ་ེསྲགོ་ཐྱེངས་གཅིག་ལ་མ་

གཏོགས་མ་ིམངའ་ཕིར། མིའ་ིཚ་ེགང་ན་ིའད་ིལྟར་སྤད་དགོས་ཏྱེ། ཕིར་དྲན་བྱྱེད་

དུས་དནོ་མྱེད་དུ་ཚ་ེའཛད་སངོ་ཞྱེས་འགདོ་པ་མྱེད་ལ། ཅ་ིཡང་མ་འགྲུབ་ཅྱེས་ངོ་

ནངོས་དགོས་དནོ་ཡང་མྱེད་ཚ།ེ ཚ་ེཡ་ིའདུ་བྱྱེད་རགོས་

སྐབས་ཀང་ངའི་ཚེ་གང་བོ་དང་སྱེམས་ཤུགས་ཡདོ་ཚད། 

མི་ཡུལ་འདིའི་ཆྱེས་གཟི་བརིད་ལྡན་པའི་བྱ་བཞག་སྟྱེ་

འག་ོབ་མིའ་ིབཅིངས་འགལོ་ག་ིའཐབ་རདོ་དུ་ཕུལ"ཞྱེས་སྨ་ཕདོ། པའ་ོཨར་ག་ི

སྟོབས་ཀིས་ཁྱེངས་པའི་གསུང་སྐད་དྱེས་མི་ཚེའི་ཡང་སིང་ཅི་ཡིན་ང་ཚོར་

གདམས་ཡདོ་ལ། མིའ་ིཚ་ེསྲགོ་ན་ིརིན་ཐང་བལ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། མ་ིཞིག་ལ་

མཚོན་ན་སསོ་དལ་བག་ཕྱེབས་ཙམ་ལ་ཆགས་མ་ིརུང་ཞིང་། ཐ་ན་རྩྭ་ཕན་ཙམ་

ཡིན་རུང་དཔིད་དཔལ་བུ་མོ་བརྒྱན་པར་འབད་པས་ན། མ་ིཚ་ེན་ིདྱེ་བས་ཀང་། 

དནོ་དུ་ཚ་ེསྲགོ་ན་ིར་ཆྱེན་ཡིན་པ་ཚུལ་འད་ིདག་ལས་ཀང་མངོན་ཡདོ་པ་ཡིན།

དཔྱེ་ཆ་ཧིལ་བོ་བཀགས་པ་དང་བསྟུན། རང་སྱེམས་པའ་ོཨར་ག་ིསིང་

སྟབོས་ཆྱེན་པོས་གཡ་ོཞིང་སྐམོས། པའ་ོཨར་བར་བགྱེགས་ལ་མགོ་མ་ིསྒུར་ཞིང་

དཀའ་ཁག་ལ་གདངོ་གཏོད་ཕདོ་པའི་སིང་སྟབོས་དྱེར་སྱེམས་གཏིང་ནས་རྱེས་

སུ་ཡ་ིརང་བྱས་བྱུང་། མ་ིཚ་ེལ་བདྱེ་ལམ་རྐྱང་རྐྱང་ཞིག་མྱེད་ལ། མ་ིཞིག་ག་ིཚ་ེ

གང་བོར་མཚོན་ན་དཀའ་ཁག་སྣ་ཚོགས་ལ་འཕད་སྲིད་པས། ཕམ་ཁ་དང་

དཀའ་ཁག་ལ་འཕད་དུས་གཉའ་མ་ིཞུམ་པར་གདངོ་གཏད་ཐུབ་དགོས། གཤོག་

པ་ཆད་ཅིང་ནང་སྱེམས་སུ་མཁའ་དབྱིངས་ལ་བསོྐད་འདདོ་ཀི་སབོས་པ་ཉམས་

མ་ིརུང་། ནུས་མྱེད་དག་ལ་མཚོན་ན་དཀའ་ཁག་ཕན་ཙམ་ཡིན་རུང་

བརལ་མ་ིཐུབ་པའ་ིར་ིརབ་ཡིན་པར་སྣང་ལ། སྟབོས་ལྡན་དག་ལ་

མཚོན་ན། ར་ིརབ་ལྟ་བུའ་ིདཀའ་ཁག་ཀང་དྱེ་དག་ག་ིམིག་

ལམ་དུ་དྱེའུ་འབུར་ཙམ་གི་སྣང་བ་ལས་མྱེད། 

དཀའ་ཁག་ལ་གདངོ་གཏོད་སབོས་པས་ད་

གཟོད་རྒྱལ་ཁའི་རོ་བ་ོམངར་མ་ོདྱེ་མངོ་

བའ་ིསྐལ་བ་ལྡན་པ་ཡིན།

མ་ིལ་བརནོ་འགྲུས་ལྡན་གྱུར་ན། །འཇིག་རྟྱེན་

འད་ིན་དཀའ་བ་མྱེད་ཅྱེས་པའ་ིདཔྱེ་ལྟར། པའ་ོཨར་དང་བསྡུར་

ན། ང་ཚ་ོསབོ་སྦངོ་དང་འཚ་ོབའ་ིཁྲདོ་ཕད་པའ་ིདཀའ་ཁག་དྱེའ་ིརིགས་

ན་ིགྱེང་རིན་མྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། པའ་ོཨར་ག་ིསྤདོ་ལམ་དྱེས་ང་ལ་ཤན་ཤུགས་

ཆྱེན་པོ་ཐྱེབས། དྱེས་སྡུག་བསྔལ་ན་ིརྒྱལ་ཁའ་ིལམ་བར་ག་ིགྱེགས་ཡིན་མདོ། དྱེ་

ལས་བརལ་ན་མི་ཟད་པའི་མཛེས་སྡུག་མངའ་ཞྱེས་པའི་ཡང་སིང་

རོྟགས་སུ་བཅུག་བྱུང་། པའ་ོཨར་གིས་ང་ལ་ཚ་ེསྲགོ་གང་ལ་

མཚོན་ནའང་ཐྱེངས་གཅིག་མ་གཏོགས་མྱེད་པ་དང་། 

ཤིན་ཏུ་ཐུང་བ། གཅྱེས་སྤྲས་བྱྱེད་ཤྱེས་བྱས་ན། ད་

གཟོད་ཚེ་སྲོག་ཐུང་ངུ་དྱེས་ཀང་གཞན་

ལ་དུས་གཏན་གི་མཛེས་སྡུག་དང་སོྤྲ་

སྣང་སྦིན་ནུས་པའི་གནས་ལུགས་རོྟགས་སུ་

བཅུག པའ་ོཨར་དང་བསྡུར་ན། ང་ཚོར་བདྱེ་ཐང་ག་ི

ཕུང་བོ་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སབོ་སྦངོ་གི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་

ཡདོ་པས། སྤིར་ཡིན་ན་ང་ཚོས་གསྱེར་ལས་ལྷག་པའ་ིདྱེ་རིང་རྱེ་རྱེ་དམ་

འཛིན་བྱས་ནས་མི་ཚེ་དནོ་ཡདོ་དང་གཞན་ལ་བདྱེ་སྣང་སྟྱེར་བའི་ལས་ལ་ཅི་

ནུས་གང་ལྕགོས་ཀིས་འབད་བརོན་ལྷདོ་མྱེད་བྱ་རྒྱུ་ནི་འགན་ཁུར་ཞིག་ཡིན་ལ། 

ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། འསོ་འགན་ཞིག་ཀང་ཅ་ིལ་མིན། ངས་དཔྱེ་

དྱེབ་འདི་ལས་རང་ཉིད་མི་བཟང་བོ་ཞིག་ཇི་ལྟར་བཅའ་དགོས་པའི་གནས་

ལུགས་གང་མང་རོྟགས་ཤིང་། ལྷག་དནོ་མ་ིཚེའ་ིརིན་ཐང་ཞྱེས་པ་ག་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་པའང་རང་སྱེམས་སུ་ཚད་གཞ་ིཞིག་རྙྱེད་སངོ་།

དཔྱེ་དྱེབ་ན་ིང་ཚོའ་ིམཛའ་བའ་ིགགོས་དང་དགྱེ་བའ་ིབཤྱེས་བཞིན། ང་

ཚོའི་ལུས་སྱེམས་གཉིས་ཀ་བདྱེ་ཐང་ངང་འཚར་ལངོ་འབྱུང་བར་བསངོས་ཡདོ་

ལ། ལམ་སྟནོ་ག་ིསོྒྲན་མྱེ་བཞིན་ང་ཚོར་སབོས་པ་དང་ཡིད་ཆྱེས་སལོ་སྲིད། ཕུང་

ཁམས་སྐྱེད་བྱྱེད་ཀི་ཟས་བཅུད་བཞིན་ནམ་ཡང་བདག་དང་འབལ་མི་སྲིད། 

འབྱུང་འགྱུར་ག་ིའཚ་ོབའ་ིཁྲདོ། ང་རང་ངྱེས་པར་དུ་དཔྱེ་ཆའ་ིསངོས་གགོས་

འགོ་ལམ་ཁ་ཡངས་པོ་དྱེར་བསྐདོ་ངྱེས།

མཚ་ོསོྔན་ཞིང་ཆྱེན་ཀསོ་ནན་རངོ་མཁར་གངོ་མ་ིརིགས་བཅའ་སདོ་སབོ་ཆུང་། 

• འབྲུག་མོ་སྐྱླིད •

དགྱེ་རན་གིས་རོམ་ཡིག་གི་ཁ་བྱང་གཏན་ཁྱེལ་བྱས་རྱེས། སོབ་

མ་ཚོར་རོམ་གི་ཁ་བྱང་གི་བང་བྱ་ལྟར་རོམ་ཡིག་འབི་རུ་འཇུག་པ་

ལ་ཁ་བྱང་གཅིག་པའི་རོམ་ཡིག་ཟྱེར།

ཁྱོད་ཀིས་ཁ་བྱང་གཅིག་པའི་རོམ་ཡིག་འབི་སྐབས། ཁ་བྱང་

མཐོང་མ་ཐག་བྱེལ་མྱུར་གིས་སྨྱུ་གུ་བཟུང་ནས་འབི་མགོ་རོམ་མི ་

རུང་། ཐོག་མར་ཕོགས་ཡོངས་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་བའི་གོམས་

གཤིས་ཆགས་དགོས། གཤམ་གི་གོ་རིམ་ལྟར་བིས་ཆོག

གཅླིག  ཁ་བྱང་ལ་དབྱྗེ་ཞླིབ་བྱས་ཏྗེ་བརོད་དོན་གསལ་བོར་

ངྗེས་དགོས། 

ནན་ཏན་སོས་ཁ་བྱང་གི་བང་བྱ་དང་། གཙོ་གནད། བརོད་བྱའི་

ཁྱབ་ཁོངས་སོགས་ལ་གསལ་རོྟགས་བྱ་དགོས། འདི་ནི་ཁ་བྱང་

གཅིག་པའི་རོམ་ཡིག་གི་ཆྱེས་གནད་འགག་གི་གོམ་པ་དང་པོ་ཡིན།

གཉླིས། བརོད་སྙླིང་གཏན་ཁྗེལ་བྱས་ཏྗེ་རྒྱུ་ཆ་ཡག་པོ་གདམ་

དགོས།

རོམ་གི་ཁ་བྱང་གི་བང་བྱ་དང་། གཙོ་གནད། ཁྱབ་ཁོངས་

སོགས་གསལ་རོྟགས་བྱུང་རྱེས། ཁ་བྱང་དང་འབྱེལ་ཡོད་ཀི་རྒྱུ་ཆར་

དྲན་གསོ་ཡག་པོ་བྱས་ཏྱེ། དོན་དག་གང་ཞིག་ནི་རང་ཉིད་རྒྱུས་

མངའ་ཆྱེ་ཤོས་དང་། ནང་དོན་གསར་ཤོས། བསམ་བོ་གང་ཞིག་

མཚོན་པར་ག་སྒྲིག་བྱྱེད་པ་སྟྱེ། དྱེ་ནི་ཕིར་དྲན་གི་རྒྱུ་ཆ་ཡིན་ལ། 

བརོད་སིང་དུ་གཏན་ཁྱེལ་བྱས་ཆོག དྱེ་ནས་བརོད་སིང་དྱེར་བརྟྱེན་

ནས་བརོད་པར་འདོད་པ་གང་དྱེ་ཕིར་ལྱེགས་པོར་མཚོན་ཐུབ་པའི་

རྒྱུ་ཆ་གདམ་དགོས།

གསུམ། རྩ་གནད་ཡག་པོ་བཟོས་ཏྗེ་གཙོ་ཕལ་གཏན་ཁྗེལ་

བྱ་དགོས།

བརོད་སིང་གཏན་ཁྱེལ་བྱས་ཏྱེ ་རྒྱུ་ཆ་ཡག་པོ ་བདམས་རྱེས། 

རོམ་འབིའི་འཆར་གཞི་བཟོ་དགོས་ཏྱེ། སོྔན་ལ་གང་ཞིག་འབི་བ་

དང་། དྱེ་ནས་ཅི་ཞིག་འབི་བ། མཇུག་ཇི་ལྟར་སོམ་པ་བཅས་ལ་གོ་

རིམ་ལྡན་དགོས་ཤིང་། ནང་དོན་གང་ཞིག་བརོད་སིང་དང་འབྱེལ་

བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་ཞིབ་འབི་བྱྱེད་པ་དང་། འབྱེལ་བ་ཆྱེན་པོ་མྱེད་

པ་རགས་འབི་བྱས་ཆོག་སྟྱེ། གཙོ་ཕལ་གི་དབྱྱེ་བ་གསལ་བོར་འབྱྱེད་

དགོས། ར་གནད་ཡག་པོ་བཟོས་ཏྱེ་གཙོ་ཕལ་གཏན་ཁྱེལ་བྱ་དགོས་

ཞྱེས་པའི་ར་གནད་ནི་ཁང་རྱེག་བཟོ་སྐྲུན་གི་དཔྱེ་རིས་ལྟ་བུ་ཡིན། 

གལ་ཏྱེ་དཔྱེ་རིས་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་ཚེ། གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཁང་

རྱེག་ཀང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་ལ་སྲ་བརྟན་ཡིན།

གོང་གསལ་གི ་གོ ་རིམ་གསུམ་པོ་རྱེ ་རྱེ ་བཞིན་ལྱེགས་པོ་ཞིག་

བསྒྲུབས་ཚེ། ད་གཟོད་ཁྱོད་ཀིས་ར་གནད་གཞིར་བཟུང་ནས་རོམ་ཡིག་

བིས་ཆོག་པ་དང་། དྱེ་ལྟར་བིས་པའི་རོམ་ཡིག་ལ་རྒྱུ་ཆ་བདམས་པ་

ཡང་མི་འཚམ་པ་དང་། རོད་བྱྱེད་ཚིག་དྱེ་བརོད་བྱའི་དོན་དང་འབྱེལ་

བ་མྱེད་པ། ཡང་ན་སྒྲིག་གཞི་ཉོག་པ་དང་། གོ་རིམ་མི་གསལ་བ། གཞན་

ཡང་མགོ་རྔ་ཡང་ལྕི་ཤོར་པ་སོགས་གཙོ་ཕལ་གི་དབྱྱེ་བ་མྱེད་པ་དང་། 

ཐ་ན་བརོད་སིང་མྱེད་པའི་སྐོན་འབྱུང་མི་སྲིད།

མཚོ ་ སོྔན ་ཞིང ་ཆྱེན ་ཐུན་རིན ་རོང ་མི ་རིགས་སོབ ་འབིང ་ །

 •ཟོན ་ཐར ་སྐྱླིད•

《རྣོ་ལྕགས་ནི་ཇི་ལྟར་བཞུ་སྦྱང་བྱས་པ་ཡིན》ཞེས་པའི་

སྒྲུང་རིང་བཀླགས་པའི་མྣོང་ཚོར་།



ང་རང་ཆ་མྱེད ་རྒྱུས་མྱེད ་ཀི ་

འཇིག་རྟྱེན་མི་ཡུལ་འདིར་ཐོན་པ་

ནས་བྱམས་ལྡན་གི་ཨ་མས་བུ་ཆུང་ང་

རང་སྱེམས་ཀིས་བསྐངས་ཤིང་མིག་

གིས་འཚོས་ནས་བདྱེ་ཐང་ངང་འཚར་

ལངོས་འབྱུང་དུ་བཅུག 

དུས་ཚོད་ནི་ཇི་འདྲའི་མགོགས་

པ་ལ་ཨང་། མིག་རྱེབ་ཡུན་ཙམ་གིས་

སོབ་ཆུང་གི་ཆྱེས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་

པའི་འཚོ་བ་ནི་རགོས་ལ་ཉྱེ།  སབོ་

ཆུང་གི་ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་ངྱེད་

འཛིན་གྲྭར་སབོ་གགོས་པྲ་ཆལ་འགའ་ཡདོ། ང་རང་ཡང་དྱེའི་གས་ཀི་གཅིག་ཡིན། ང་ཚོ་སབོ་

ཁྲིད་གལོ་བའི་ཅངོ་བར་གག་མ་ཐག་ཏུ། ལག་གང་མྱུར་གིས་རྐང་རྱེད་ས་ོལ་ོབཟུང་ནས་རལ་

སྦངོ་ར་བར་རྱེ་རུ་འག་ོབར་གོམས་ཡདོ།   སབོ་ཁྲིད་གལོ་རྱེས་ཀི་ངལ་གསའོི་དུས་ཡུན་ནི་ཤིན་

ཏུ་ཐུང་ནའང་། ཉིན་རྒྱུན་དྱེ་ལྟར་བརནོ་ལྱེན་བྱས་ནས་རྱེས་པ་ཡིན།  ཉིན་ཞིག་གི་སྔ་དྲའོི་སབོ་

ཁྲིད་གཉིས་པ་གལོ་བ་ན། ང་ཚོ་སྔར་ལྟར་རྱེ་བཞིན་པའི་སང་ལ།  སྟབས་མ་ལྱེགས་པར་སབོ་

གཙོར་ཕད། སྐབས་དྱེར་ང་ཚོའི་སིང་ཆུང་ལུ་གུ་ལྡིང་ལྡིང་བྱྱེད་ཞརོ།  སྱེམས་སུ་དྱེ་རིང་གཅར་

རྡུང་ཉསོ་སངོ་སམ་སྐབས།  བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ལ། སབོ་གཙོས་བྱམས་པའི་འཛུམ་དང་

བརྱེ་བའི་ངག་གིས“སབོ་གགོས་ཚོ། ཁྱདོ་ཚོ་ལ་ོཚོད་ག་ཚོད་ཡིན། ལ་ོརིམ་དུ་བ་ཡིན”ཞྱེས་དྲིས་

བྱུང་། ང་ཚོས་ལ་ོརིམ་ལྔ་པ་ཡིན་ཞྱེས་བཤད་པ་ན། ཁོང་གིས“ཁྱདོ་ཚོས་རྒྱུན་དུ་འདི་རུ་ས་ོལ་ོརྱེ་

བཞིན་པ་ངས་ཐྱེངས་འགར་མཐོང་མངོ་། ད་ནི་ས་ོལ་ོགཅིག་པུ་རྱེ་རྒྱུའི་དུས་སྐབས་རྱེད་དམ། མི་

འགང་བར་ཁྱདོ་ཚོ་ལ་ོརིམ་དྲུག་པར་སྱེབས་པས། ད་ནི་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བྱྱེད་རན་རྱེད།  རྱེ་

རྒྱུ་ཉུང་ཉུང་བོྱས།  དུས་ཚོད་ནི་གསྱེར་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།  སུས་ཀང་ཕིར་དགུག་མི་ཐུབ་

པས། བཀལོ་ཤྱེས་སྤདོ་ཤྱེས་དང་སྐར་ཆ་རྱེ་རྱེ་དམ་འཛིན་བྱ་ཐུབ་དགོས།  ཁྱདོ་ཚོས་ད་ནས་

བཟུང་སྟྱེ་གསྱེར་ལས་ལྷག་པའི་དྱེ་རིང་གི་དུས་ཚོད་སྐར་ཆ་རྱེ་རྱེ་དམ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ནི་སྱེམས་ལ་

གཟུང་རྒྱུའི་ཚིག་དང་རུམ་ལ་བསྡུ་རྒྱུའི་བ་ོཡིན”ཞྱེས་བཤད་དྱེ་བུད་སངོ་། 

སོབ་གཙོ་ལགས་ཀི་སྱེམས་གཏམ་དྱེས་ང་ལ་སྱེམས་འགུལ་ཐྱེབས་སུ་བཅུག་པར་མ་ཟད། 

བརོད་མི་ཤྱེས་པའི་ངོ་ཚ་ཞིག་ཀང་སྐྱེས་བྱུང་། 

ཕིར་དྲན་རྱེ་བྱས་ན་དགོད་སྒྲའི་ཁྲོད་འདས་པའི་ལོ་ཟླ་དྱེ་དག་ཤྱེས་མྱེད་ཚོར་མྱེད་ངང་ང་

དང་ཁ་ཐག་ཇྱེ་རིང་ནས་ཇྱེ་རིང་དུ་ཕིན་ཅིང་།  རང་ཉིད་འཚར་ལངོས་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་

ཁྲོད་དུས་ཚོད་ལ་དམ་འཛིན་བྱྱེད་པ་ནི་ངའི་སོབ་སྦོང་དང་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་ཤིག་ཏུ་

ཆགས་པས།  མུ་མཐུད་དུ་མ་འངོས་པའི་རྱེ་སྨནོ་སྱེམས་སུ་བཅངས་ཏྱེ་དུས་ཚོད་ལ་གཅྱེས་སྤྲས་

སསོ་མདུན་དུ་བསྐདོ་རྒྱུའི་ཆདོ་སྱེམས་དྱེ་ནམ་ཡང་ཉམས་པ་མྱེད་ད།ོ ། 

                                མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆྱེན་ཁྲི་ཀ་རངོ་མི་རིགས་བཅའ་སདོ་སབོ་གྲྭའི་

དམའ་འབིང་དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ།   

•ནམ་མཁའ་ཐར•

བོད་མི་དང་བོད་ཀི་རུ་སྱེ་གང་ན་ཡོད་ན།  གནས་དྱེའི་ཉག་

ག་དང་རི་སང་དུ་ལབ་རྱེ་ཡོད་ལ།  ལོ་རྱེའི་དུས་ཚོད་གཏན་ཁྱེལ་

གི་ནང་དུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀིས་མདའ་མདུང་གི་གསུམ་གིས་ལབ་

རྱེ་བསྟད་དྱེ་དམག་འཁྲུག་མྱེད་པར་ཞི་བདྱེ་ཡོང་བ་དང་།  ནད་

ཡམས་མྱེད་པར་བདྱེ་ཞིང་སྐིད་པ།  གནོད་འཚེ་མྱེད་པར་འཆམ་

མཐུན་ཡོང་བར་སྨོན་ལམ་འདྱེབས་ཀིན་ཡོད།

  ང་ཚོ་སྱེ་བའི་ལབ་རྱེ་ནི་ཤར་ཕོགས་ཀི་ཉག་ག་ཞིག་ཏུ་

གནས་ལ།  ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱུན་དུ་དྱེར་ལབ་རྱེ་ར་བ་སང་

ཞྱེས་འབོད་པ་ཡིན།  མིང་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཐོགས་དོན་ནི་དཀིལ་

དུ་ལབ་རྱེ་ཤིན་ཏུ་ཆྱེ་བ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་།  

དྱེའི་མཐའ་སོྐར་དུ་ལབ་རྱེ་ཆུང་

ཆུང་དང་དར་ལྕོག་མང་བོས་

བསོྐར་ཡོད་པས་དྱེ ་ལྟར་

ཐོགས་པ་ཡིན་ནམ་སམ།

ལབ་རྱེ་སྟོད་ཚུལ་གི་

རིམ་པའི་ཐད་ནས་བཤད་ན།  

ངྱེད་ཚོ་འདུས་པའི་སྱེ་བ་བཞིའི་

སྐྱེས་ལྷ་དཀར་ཕོགས་སོྐང་བའི་དགྱེ་བསྱེན་

ཆྱེན་པོ་ལ་ཡར་དྱེ་ཉིད་ནི་ཧོར་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ཉིན་

སྱེ་བ་བཞི་ཡིས་ཐུན་མོང་གི་མཛད་སོའི་ཡོ་ལང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་དང་བཅས་ཏྱེ་སྟོད་དགོས།

དྱེ་ཡང་ཚེས་དགུ་དང་བཅུ་ཡི་ཉིན་ལ་སྱེ་བའི་སྐྱེས་པ་དག་

ནགས་ལ་སོང་ནས་མི་རྱེས་མདའ་རིང་དང་སྟག་པ་མི་ཉུང་བ་

ཞིག་སོ་ཕྱུགས་ཀི་ཚོགས་ལ་བཀལ་ནས་ཡོང་བ་དང་།  སྟག་པ་

རྣམས་ལབ་རྱེའི་འཁྲིས་སུ་སྤུངས་ཤིང་མདའ་རིང་རྣམས་ཡུལ་ལ་

ཁྱྱེར་ཡོང་སྟྱེ།  མདའ་སྒྲོ་བསྟད་ནས་ཚོན་རིས་མཛེས་བཟོ་བྱྱེད་པ་

དང་།  ཁ་བཏགས་དང་བལ་དཀར་བཏགས་རྱེས་མར་རྒྱན་སོགས་

གཏོང་བ་རྱེད།

ཕི་ཉིན་སྔ་དྲོར།  སྐྱེས་པ་དག་གིས་བོད་ལྭ་གཙང་མ་རྱེ་གོན་

ནས་ལབ་རྱེ་སྟོད་དུ་འགོ་དགོས།  ཁོ་ཚོས་ངྱེས་པར་དུ་ཨ་ཁུ་

སྔགས་པ་རྣམས་ཀི་ཌ་རུ་དང་དྲིལ་བུ།  དུང་དང་དཔྱེ་ཆ་རྣམས་

འཁུར་དགོས་པ་དང་།  ན་

གཞོན ་དག་གིས ་ཤིང ་གི ་

མདའ་མདུང་གི་གསུམ་དང་

དར་ལྕོག  རླུང་རྟ།  གསྱེར་སྐྱེམས།  ཞོ།  འོ་མ།  མར།  གོ་རྱེ།  ཤོག་

སག་ལ་སོགས་པ་དང་།  དྱེ་མིན་ཤུག་པ་དང་བསང་རི་སོགས་

བསང་རས་ཀི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཁྱྱེར་ནས་ཡོང་དགོས།  ཚང་མ་

སྔ་ཕི་ལྟར་ལབ་རྱེའི་འཁྲིས་སུ་སྱེབས་ཚེ།  ཐོག་མར་སྱེ་བ་སོ་སོའི་

བདྱེ་མྱུར་ཆྱེ་ཞིང་ལུས་སྟོབས་རོགས་པའི་སྟག་ཤར་དག་གིས་

ལབ་རྱེའི་དབུས་སུ་ཀྱེ་རྱེར་ལངས་པའི་མདའ་རྙིང་དག་གི་

མཐའ་སྐོར་དུ་སྟག་པ་སྟོད་པ་ཡིན།  དམིགས་བསལ་དུ་ཉིན་དྱེར་

སྱེའུ་སྟིང་དགོན་པའི་གྲྭ་མང་གི་སྤི་མདའ་ཞྱེས་མདའ་ཤིན་ཏུ་

རིང་བ་ཞིག་གདན་འདྲྱེན་བྱས་ནས་ཞོ་དང་གོ་རྱེ་སོགས་སྱེའུ་

སྟིང་མཛོད་གོང་ཚོ་བར་སྤྲད་དགོས།  

དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སོྔན་ཆད་

དགོན་པའི་ཁོར་ཡུག་

དང་ཆུ་ཤིང་གི་བདག་

པོ་ཚོ་བ་འདི་ཡིན་པ་

མཚོན་ཡོད།  ཚོ་བ་

འདིས་མདའ་རིང་དྱེ ་

སོྔན་དུ་བཙུགས་རྱེས་རིམ་

གིས་སྤི་སྱེར་གི་མདའ་མང་བོ་གཟུག་

དགོས།  མདའ་ཚང་མ་བཙུགས་ཚར་རྱེས་བསང་རས་རྣམས་

མཉམ་གཅིག་ཏུ་བསང་ཁྲིའི་ཐོག་བླུགས་ནས་བསང་མཆོད་བྱྱེད་

པ་དང་རླུང་རྟ་སྤུར་བ།  དུང་འབུད་པ།  ཤོག་སག་རྒྱག་པ་སོགས་

བྱྱེད་པ་ཡིན།  སྔགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཌ་དྲིལ་གི་སྒྲ་དང་བསྱེབས་

ནས་བསང་མཆོད་འདོན་པ་ཡིན།  

རིམ་པ་དྱེ་དག་ཡོངས་སུ་ཚར་རྱེས་བོ་བགོས་ཟྱེར་བ་དྱེ་ཡིན་

པས་ཚང་མས་རང་རང་གིས་ཁྱྱེར་ཡོང་བའི་ཞོ་དང་གོ་རྱེ་སོགས་

གལ་གི་དཀིལ་དབུས་ནས་བསྲྱེས་རྱེས་ལོ་ཡི་ཆྱེ་ཆུང་ལྟར་ཕིར་

བགོ་བ་དང་།  དྱེ་ནས་བོ་ག་ཟོས་ཚར་རྱེས་ཞོ་རྱེད་བྱྱེད་པ་ཡིན།  

བཤད་རྒྱུན་ལྟར་ན་སུའི་སྟྱེང་དུ་འཕོས་པའི་ཞོ་མང་བ་དང་སུ་

ཚང་གི་མདའ་རིང་ན་དྱེར་བསོད་ནམས་འཕྱེལ་བ་དང་རླུང་རྟ་

དར་བས་ཁྱིམ་ཚང་ལ་སྔར་བས་བདྱེ་སྐིད་ལྡན་པར་བཤད་དོ། །

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་ཐུན་རིན་རོང་རོང་བོ་བཅའ་སོད་

སོབ་གྲྭ་གཉིས་པའི་དགུ་གསུམ་འཛིན་གྲྭ། 

   •པདྨ་སྐིད•

ས་འགུལ་ཞྱེས་པའི་རང་བྱུང་གི་འཇིགས་པ་འདི་ནི་དངོས་གནས་དངངས་སྐྲག་ཆྱེ་བ་ཞིག་

རྱེད།  

ཉིས་སྟོང་བཅུ་བཞི་ལོའི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ཉྱེར་གཉིས་ཉིན་གི་ཕི་དྲོར།   ང་ཚོའི་

ཡུལ་འདིར་ས་འགུལ་ཆྱེན་པོ་ཞིག་བྱུང་སྟྱེ།  མི་ཉག་རོ་ར་དཀར་མོ་སོབ་གྲྭའི་དགྱེ་སོབ་ཚང་

མར་འཇིགས་སྣང་ཆྱེན་པོ་ཞིག་བྱིན་བྱུང་།

ས་འགུལ་བྱུང་བའི་ཉིན་དྱེ་ནི།  ད་དུང་ངའི་སྱེམས་སུ་རོ་བརྐོས་རི་མོ་བཞིན་བསུབ་ཐབས་

བལ།   སྐབས་དྱེར་ང་ནི་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སོབ་མ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོའི་དགྱེ་རན་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ནི་

རྒྱ་ཡིག་དགྱེ་རན་ཡིན།  དུས་རྒྱུན་མོའི་གདོང་ལ་འཛུམ་གིས་ཁྱེངས་ཤིང་སྤྲོ་བས་བརྟས་ཡོད།   

ཁོང་གི་གནག་སྣུམ་དབུ་སྐྲ་འགའ་ནམ་ཡང་དཔྲལ་བའི་འགམ་ན་དཔངས་ཡོད་ལ།  རྒྱ་ལྕང་གི་

ལོ་མ་ལྟ་བུའི་སྨིན་མའི་འོག་གི་མིག་ཟུང་དུ་ནམ་ཡང་བྱམས་དང་བརྱེ་བས་ཁྱེངས་འདུག     ས་

འགུལ་བྱུང་བའི་ཉིན་དྱེའི་ཕི་དྲོའི་ཚོགས་ཐྱེངས་གསུམ་པ་ནི་དགྱེ་རན་ཉི་མ་ལྷ་མོའི་ཚོགས་

ཐུན་ཡིན་པ་དང་།  སོབ་ཐུན་གོལ་བའི་བར་གག་པ་དང་མཉམ་དུ་ལྡིར་སྒྲ་དང་བཅས་ས་འགུལ་

བྱུང་བ་དང་།  སོབ་ཁང་གི་གང་ངོས་སུ་ཙག་སྒྲ་དང་བཅས་ས་རྡུལ་ཆད།  ང་རང་སྐྲག་ནས་ཉྭ་

འདར་ཞོར་གོམས་ལོབས་སུ་སོབ་ཁང་གི་སོའི་ཕོགས་སུ་རྒྱུག་གབས་བྱྱེད་སྐབས། སོབ་གོགས་

གཞན་རྣམས་ད་དུང་ཧོན་ཐོར་བ་བཞིན་ལུས་འདུག    སྐབས་དྱེར།  དགྱེ་རན་ཉི་མ་ལྷ་མོས་

རང་གི་ཚེ་སྲོག་ལ་མི་འཛེམ་པར་ངའི་ཕོགས་སུ་རྒྱུགས་ཡོང་སྟྱེ།  ངའི་དཔུང་བར་འཇུས་ནས་སོབ་གོགས་གཞན་དང་མཉམ་དུ་སོར་དྲུད།   

སོར་བུད་མ་ཐག་ང་རང་ལ་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་གི་དྲན་པ་ཅི་ཡང་མྱེད་པར་བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་སོབ་གྲྭའི་ལྷས་རའི་ཕོགས་སུ་བོས། དགྱེ་རན་

ཕིར་སོབ་ཁང་དུ་རྒྱུགས་ནས་སོབ་མ་གཞན་རྣམས་འཁྲིད་དུ་སོང་།  ངྱེད་སོབ་བུ་རྣམས་དགྱེ་རན་དྲིན་མོ་ཆྱེའི་བཀའ་དྲིན་འོག་ཚང་མ་

སྲོག་ཐར་བྱུང་མོད།   སོབ་གོགས་ལ་ལའི་ལག་པ་བཅག་པ་དང་།  ལ་ལའི་རྐང་བ་བཅག་པ་སོགས་ཀི་རྨས་སྐོན་ཚབས་ཆྱེན་ཕོག   ཁྱིམ་

བདག་རྣམས་འཚུབ་ལོང་ངྱེར་སོབ་གྲྭར་སྱེབས་པ་དང་།  ཁྱིམ་བདག་ལ་ལ་སྐྲག་ཐག་ཆོད་དྱེ་ངུ་ངག་འདོན་ཞོར་རང་རང་གི་བྱིས་པའི་

མིང་ནས་འབོད་བཞིན་ཡོད།   ཡུད་ཙམ་འགོར་རྱེས་ངའི་དྲིན་ཆྱེན་གི་ཕ་ལོ་དང་མ་ལོ་གཉིས་ཀང་སྱེབས་བྱུང་།  ཁོང་གཉིས་ཀས་ང་ལ་

རྨས་སྐོན་ཕོག་མྱེད་པ་མཐོང་ནས་དགའ་སྤྲོ་ཚད་མྱེད་ཅིག་སྐྱེས་སོང་།      ཡིན་ཡང་།  རང་གི་ཤ་ལས་ཆད་པའི་བུ་ཕྲུག་ལ་རྨས་སྐོན་

ཕོག་ཡོད་པའི་ཕ་མ་ཚོའི་སྡུག་བསྔལ་སུས་བརོད་ཤྱེས་སམ།  ང་ཚོ་འཛིན་གྲྭའི་སོབ་མ་མང་ཆྱེ་ཤོས་ལ་རྨས་སྐོན་ཕོག་མྱེད་པ་ནི་དགྱེ་

རན་ཉི་མ་ལྷ་མོ་གཙོ་བྱས་པའི་དགྱེ་རན་ཁ་ཤས་ཀི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་པས།  དགྱེ་རན་ཉི་མ་ལྷ་མོ་མྱེད་ན་ང་རང་ཡང་ཆགས་འཇིག་འདི་

ལས་ཐར་དཀའ། དགྱེ་རན་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ནི་ང་ཚོ་ལ་ཚེ་

སྲོག་སྦིན་པའི་རྱེ་བཙུན་མ་དྱེ་ཡིན་ལ།  མི་ཚེ་འདིར་

སྱེམས་ཁོང་དུ་དུས་གཏན་དུ་གནས་པའི་བྱམས་

བརྱེའི་བདག་ཉིད་ཅན་དྱེ་ཡིན།

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆྱེན་དར་རྱེ་མདོ་མི་ཉག་རོ་ར་དཀར་མོ་

སོབ་གྲྭའི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ།

   •དབྱངས་ཅན་སྒོལ་མ•




