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

“གངས་རྩེ་རྟགས་མའི”རྩོམ་ཡགི་འགྲན་སྡུར་སྐབས་བདུན་པ་སྩེལ་བའི་གསལ་བརྡ།

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སྤེལ་ནས་ལ་ོའཁོར་སུམ་ཅུ་ལནོ་པར་དགའ་སནོ་རྤེན་འབྤེལ་ཞུ་བ་དང་། རྒྱ་

ཆྤེའི་བོད་རིགས་སབོ་མ་རྣམས་ཀི་སབོ་ཕིའི་འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཇྤེ་ཚོགས་སུ་གཏོང་བའམ་རམོ་ཡིག་འབི་བའི་ནུས་པ་

སྐྤེད་སངི་བྱ་སད། གངས་རྤེ་ཁང་ས་ཚད་ཡདོ་འགན་ལྤེན་ཀུང་ཟའི་ིསྦནི་བདག་ཚ་ེརངི་དནོ་གྲུབ་ལགས་ཀསི་མུ་མཐུད་

དུ་མ་དངུལ་བཏང་སྤེ། ལ་ོརྤེར་ཐྤེངས་རྤེ་སྤེལ་བཞནི་པའ་ིབོད་ཁུལ་ཡངོས་ཀ་ིསབོ་གྲྭ་ཆུང་འབངི་ག“ིགངས་རྤེ་རགས་

མའ”ིརམོ་ཡགི་འགྲན་སྡུར་སྐབས་བདུན་པ་དྤེ། 2018ལའོ་ིཟླ10པའ་ིཚེས1ཉནི་ནས2019ལའོ་ིཟླ5པའ་ི

ཚེས10ཉིན་བར་གི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སྤེང་དུ“འཚོ་བའི་ཁདོ་ཀི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་

པར》”ཞྤེས་པའ་ིཁ་བྱང་ངྤེས་གཏན་ག་ིརམོ་ཡགི་འགྲན་སྡུར་ཞགི་སྤེལ་རྒྱུ་ཡནི། ཚགས་པར་འད་ིསྤེལ་ནས་ལ་ོངོ་སུམ་

ཅུར་ཉྤེ་བའ་ིརངི་ལ་ཀགོ་མཁན་ཡང་རབ་དང་རམི་པ་ཞགི་བྱུང་མངོ་ཕརི། གསར་སྤེལ་སྐབས་ཀ་ིཀགོ་མཁན་དག་ན་ིདྤེང་

ག་ིཀགོ་མཁན་གསར་བ་དག་ག་ིཕ་དང་མའམ། ཡང་ན་ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ནྤེ་སགོས་སུ་གྱུར་འདུག་པའང་ཡདོ་སདི་པས། དུས་

རིམ་ས་ོསའོ་ིཀགོ་མཁན་གང་ཡིན་ཡང་རྤེ་རྤེར་རང་ག་ིའཚ་ོབ་དང་འབྤེལ་ཏྤེ་སྤེམས་སུ་ཚགས་པར་འདིར་ལྟ་སངས་སམ་

དྲན་ཚུལ་ཅ་ིརགིས་ལྡན་ངྤེས་ལ། ངྤེད་རམོ་སྒགི་ཁང་གསི་ཀང་ཚུལ་དྤེར་དམགིས་ཏྤེ། ཆྤེད་དུ་པར་ངོས་དང་པོའ་ིསྤེང་

སབོ་གྲྭ་ཆྤེན་མ་ོཔ་འདུས་པའ་ིསྤ་ིཚོགས་ཀ་ིལས་རིགས་ས་ོས་ོན་རང་འགན་ཕྲག་ཏུ་ལྤེན་བཞིན་པའ་ིཚགས་པར་འདིའ་ི

ཀགོ་མཁན་གསར་རངི་ཡངོས་ལ། 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》དང་འབྤེལ་བའ་ིརང་ག་ིམངོ་ཚརོ་རྣལ་མ་འགོད་

སའམ། རང་ག་ིབུ་བུ་མའོམ་ཚ་བོ་ཚ་མོ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་འགྲན་སྡུར་ལ་ཞུགས་ཆགོ་པའ་ིགར་སྤེགས་ཤགི་ཀང་

བསབས་ཡདོ་པས་ན། སྨྱུག་ཐོགས་པ་ཡངོས་སྤ་ོསྤེམས་ཆྤེན་པོས་ཐྤེངས་འདའི་ིའགྲན་སྡུར་སྤེང་ཞུགས་པར་དགའ་བསུ་

བྱྤེད་པ་དང་ཆབས་ཅགི ཐྤེངས་འདའི་ིའགྲན་སྡུར་རམོ་ཡགི་འབ་ིབར་མཉམ་འཇོག་དང་ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱུ་འགའ་ཡདོ་པ་

གཤམ་གསལ།

གཅགི འགྲན་སྡུར་ག་ིརྣམ་གྲངས།

1. ན་ཆུང་ཚན་སོྐར། སབོ་གྲྭ་ཆུང་འབངི་ག་ིསབོ་ཞུགས་སབོ་མ་རྣམས་འདུས།

2. དར་མའ་ིཚན་སོྐར། སབོ་ཆྤེན་སབོ་མ་དང་དགྤེ་རྒན། ཁམི་བདག་སགོས་འདུས། 

གཉིས། རྩོམ་ཡགི་ག་ིབརྩོད་བྱ།

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སྤེལ་ནས་ལ་ོངོ་སུམ་ཅུ་འགོར་བའི་རིང་ལ་འགྲན་ཞུགས་མཁན་ཁདོ་དང་

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》བར་དུ་བྱུང་བའ་ིདགའ་སྐ་ོཟུང་ག་ིགཏམ་རྒྱུད་སྣ་ཚགོས་དང་། ཡང་ན《གངས་རྒྱན་

ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལས་བྱུང་བའ་ིབ་ོསྐྤེད་ཅ་ིརགིས་བརདོ་གཞརི་བཟུང་ཆགོ་ལ། རམོ་ཡགི་ག་ིབརདོ་བྱ་དནོ་དངོས་ཀ་ི

འཚ་ོབ་དང་མཐུན་ཞངི་རང་ཉདི་ཀ་ིམངོ་ཚརོ་དངོས་ཡནི་དགོས། 

གསུམ། རྩོམ་ལུས།

རམོ་ལུས་ལྷུག་རམོ་ཡནི་དགོས་ལ། ཡགི་འབྲུ་ཆགི་སངོ་སུམ་བརྒྱ་ལས་བརྒལ་མ་ིརུང་བ་དང་། དབུ་ཅན་གསི་གྲ་དག་

པོར་བསི་ཏྤེ2018ལའོ་ིཟླ10པའ་ིཚསེ1ཉནི་ནས2019ལའོ་ིཟླ5པའ་ིཚསེ1ཉནི་བར་ངྤེད་རམོ་སྒགི་ཁང་ལ་སྦྲག་ཁང་

བརྒྱུད་དྤེ་བསྐུར་བའམ་ཡང་ན་དྲ་ཐོག་ནས་ཡགི་ཟམ(gjsnb2009@163.com)བརྒྱུད་དྤེ་བསྐུར་བར་འཚལ།

བཞ།ི གསལ་བཤད།

1.རམོ་ཡགི་འགྲན་སྡུར་ཁདོ་བྱ་དགའ་ཐོབ་པའ་ིརུས་མངི་དང་ས་གནས2019ལའོ་ིཟླ6པའ་ིཚེས1ཉནི་ག་ིཚགས་

ཉྤེ་དུས། རྒྱལ་ཁབ་གསར་འགྱུར་པར་སྐྲུན་ཧྲུའུ་ཡསི་གཙ་ོསྒྲུབ་གནང་བའ“ི2018ལའོ་ིརྒྱལ་ཡངོས་ཀ་ི

ན་ཆུང་རྣམས་ལ་འསོ་སྦརོ་བྱས་པའ་ིཕུལ་བྱུང་ཚགས་དྤེབ་བརྒྱའ”ིཡངོས་བསྒགས་ཚགོས་འདུའ་ིསྤེང་། མཚ་ོ

སནོ་མ་ིརགིས་དཔྤེ་སྐྲུན་ཁང་གསི་གཙ་ོསྒྲུབ་བྱྤེད་བཞནི་པའི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལ“སྐབས་དགུ་

པའ་ིརྒྱལ་ཡངོས་ཀ་ིན་ཆུང་རྣམས་ལ་འསོ་སྦརོ་བྱས་པའ་ིཕུལ་བྱུང་ཚགས་དྤེབ་བརྒྱའ“ིབྱ་དགའ་ཐོབ། འད་ིན་ི

མཚ་ོསནོ་ཞངི་ཆྤེན་ག་ིཚགས་དྤེབ་ལས་བྱ་དགའ་འད་ིཐོབ་པའ་ིཚགས་པར་གཅགི་པུ་ཡནི།

ཐྤེངས་འདརི། 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》རྒྱལ་ཡངོས་ཀ་ིན་ཆུང་རྣམས་ལ་འསོ་སྦརོ་བྱས་པའ་ི

ཕུལ་བྱུང་ཚགས་དྤེབ་བརྒྱའ་ིཁདོ་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་ན་ིམཚན་སྙན་ཞགི་ཡནི་ལ། སྐུལ་ལྕག་ཅགི་ཀང་

ཡནི་པས། ང་ཚསོ་ཐོག་མའ་ིབསམ་འདུན་མ་ིབརྤེད་པར། འགན་འཁ་ིཡདི་ལ་དམ་པོར་བཅངས་ཞྤེས་པའ་ིར་

བའ་ིབང་བྱ་ལྟར། ཚགས་པར་ག་ིསྒྲུབ་སངས་ཐད་ལ་ཤུགས་བསྣན་ཏྤེ། རྒྱ་ཆྤེའ་ིབོད་རགིས་ན་ཆུང་སབོ་མ་

རྣམས་ལ་སྤུས་ཀ་ལྤེགས་ཤངི་། སྤ་ོསྣང་ལྡན་པའ་ིདཔྤེ་ཀགོ་ག་ིརནི་ཐང་འདནོ་སྤདོ་བྱས་ཏྤེ། ཚགས་པར་ག་ིནང་

དནོ་དང་། རྣམ་པ། པར་ངོས་ཇུས་འགོད་སགོས་ཀ་ིཐད་ནས་སར་ལས་ཐོད་རྒལ་འབྱུང་བར་འབད་པ་ལདོ་མྤེད་

བྱ་ངྤེས་ཡནི།

                                                འདི་གའི་གསར་འགྩོད་པ་ནས།         

པར་སྤེང་དགོད་རྒྱུ་ཡནི།

2. བྱ་དགའ་ིརམོ་ཡགི་ན་ིའད་ིགའ་ིཚགས་པར་སྤེང་བཀདོ་ཟནི་པའ་ིརམོ་ཡགི་ལས་གདམ་རྒྱུ་ཡནི།

3.ཐྤེངས་འདའི་ིརམོ་ཡགི་འགྲན་སྡུར་ཁདོ་དར་མའ་ིཚན་སོྐར་ལ་བྱ་དགའ་ིརམི་པ་གསུམ་དུ་ཕྤེ་ཡདོ་དྤེ། ཨང་དང་པོ་

གཅགི（བྱ་དགའ་ིདངུལ། སརོ2000） ཨང་གཉསི་པ་གཉསི། （བྱ་དགའ་ིདངུལ། རྤེ་རྤེར་སརོ1500）ཨང་

གསུམ་པ་གསུམ།（བྱ་དགའ་ིདངུལ། རྤེ་རྤེར་སརོ1000） 

ན་ཆུང་ཚན་སོྐར་ལ་བྱ་དགའ་ིརམི་པ་བཞ་ིརུ་ཕྤེ་ཡདོ། ཨང་དང་པོ་གཅགི（བྱ་དགའ་ིདངུལ། སརོ1000） ཨང་

གཉསི་པ་གཉསི།（བྱ་དགའ་ིདངུལ། རྤེ་རྤེར་སརོ800） ཨང་གསུམ་པ་གསུམ།（བྱ་དགའ་ིདངུལ། རྤེ་རྤེར་སོར600） 

རངི་སྐུལ་ལྔ།（བྱ་དགའ་ིདངུལ། རྤེ་རྤེར་སརོ400）བཅས་ཡནི།

4. བཤུ་འབ་ིན་ིསྤདོ་ངན་ཞགི་ཡནི་པས། གཞན་ག་ིརམོ་ཡགི་བཤུ་འབ་ིགཏན་ནས་བྱ་མ་ིརུང་།

5.ཕསི་སུ་བྱ་དགའ་ིདཔང་ཡགི་དང་དངུལ། རམོ་ཡནོ་སགོས་བསྐུར་བར་སབས་བདྤེ་ཡངོ་ཆྤེད་རམོ་མཁན་ཡངོས་

ཀིས་ཡིག་ཤུབས་སམ་རམོ་ཡིག་ག་ིམཇུག་ཏུ་རང་ག་ིམིང་དང་སོད་གནས་སགོས་ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྤེར་སྤེང་བཀདོ་པའ་ིརྒྱ་

ཡགི་ཇ་ིབཞནི་དུ་གསལ་བོར་ཕྲསི་ཤགི  དྤེ་མནི་འབྤེལ་གཏུག་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ཀང་གསལ་བོར་འགོད་རོགས།

ཞྩེས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》རྩོམ་སྒགི་ཁང་ནས། 

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》2018ལྩོའི་རྒྱལ་ཡྩོངས་ཀི་ན་ཆུང་རྣམས་ལ་

འྩོས་སྦྩོར་བྱས་པའི་ཕུལ་བྱུང་ཚགས་དྩེབ་བརྒྱའི་

ཁྩོད་དུ་བདམས་ཐྩོན་བྱུང་།



དྩེང་གི་དུས་འདིར་སྩོབ་ཆུང་སྩོབ་མ་མང་བྩོ་ཞིག་ལྩོ་རིམ་དྲུག་པར་

སྩེབས་ན་ཡང་། འབི་ཀྩོག་གཉིས་ལ་བྱང་ཆ་མྩེད་པའི་སྣང་ཚུལ་ཡྩོངས་ཁྱབ་ཏུ་

ཡྩོད་པ་ནི་སུ་ལའང་གསང་ཐབས་མྩེད་པའི་གནད་དྩོན་ཞགི་རྩེད། གནད་

དྩོན་འདིའི་འབྱུང་རྐྩེན་ནི་དགྩེ་སྩོབ་གཉིས་ལ་རག་ལས་པ་ཡནི་ལ། དྩེ་ལས་

ཀང་གལ་ཆྩེ་བ་ནི་དགྩེ་རྒན་ག་ིཁིད་ཐབས་ལ་འབྩེལ་བ་དམ་པྩོ་ཡྩོད་སྙམ། འྩོ་ན་

དགྩེ་རྒན་གསི་བྱྩེད་ཐབས་ཅ་ིཞགི་སྤྱད་ན། ད་གཟྩོད་སྩོབ་མས་ཡ་ིགྩེའི་གྲུབ་

ཚུལ་ངྩོས་འཛིན་ས་ཞངི་། ཡདི་ལ་འཇགས་ཐུབ་པ་ཡནི་ཞྩེ་ན། 

སྤྱིར་སྩོབ་ཆུང་ལྩོ་རིམ་དང་པྩོར་ལུང་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་མང་བཤད་

ཀང་དྩོན་ཅ་ིཡང་གྩོ་མི་སདི་པའི་ཁར། ད་དུང་འཆད་བྱའི་དྩོན་དྩེ་རྩོག་འཛངི་

ཅན་དུ་བཏང་བ་ལས་མྩེད་པས། སྩོབ་མའི་ན་ཚདོ་དང་སྩེམས་ཁམས་ཀི་ཁྱད་

ཆྩོས་ལ་གཞགིས་ནས་ཐབས་ཤྩེས་ལྩེགས་པྩོ་ཞགི་འཚལོ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྩེ། 

ཐབས་ཤྩེས་མི་འདྲ་བ་སྤྱད་པས་འབས་བུ་ཡང་མི་འདྲ་བ་ལྩེན་ཐུབ་ཅིང་། 

འབས་བུ་དྩེས་སྩོབ་མ་དྩེ་དང་དྩེའི་མི་རབས་ཕ་ིམ་དག་ལ་ཡང་ཕན་གནྩོད་ཀི་

ས་བྩོན་བཏབ་ཡྩོད་པ་ཡནི། དྩེའི་ཕརི་གནད་དྩོན་དྩེ་སྩེལ་བར་རང་ག་ིཉམས་

མྩོང་དང་སྦར་ཏྩེ་ཡ་ིགྩེའི་གྲུབ་ཚུལ་ངྩོས་འཛིན་ཐབས་རྩོབ་ཙམ་གྩེང་བར་བྱ། 

ང་ཚོས་ཡི་གྤེའི་གྲུབ་ཚུལ་ངོས་འཛནི་བྱ་དགོས་ཚེ། ཐོག་མར་ཡི་

གྤེའམ་མིང་གང་ཞིག་གི་མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་ངོས་འཛནི་བྱ་དགོས་ལ། མིང་

གཞིའི་ཡི་གྤེ་ངོས་ཟིན་ན། དྤེ་ནས་རིམ་བཞིན་སནོ་རྤེས་ཡང་གསུམ་དང་

མགོ་འདགོས་དབྱངས་གསུམ་བཅས་གསལ་བོར་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡིན།  

ཡིན་ན་ཡང་། ཡི་གྤེའམ་མིང་གང་རུང་གི་སྒ་དང་གཟུགས་ཀི་འགྱུར་བ་སྣ་

ཚོགས་ཀི་དབང་དང་། དྤེ་མིན་སནོ་འཇུག་དང་མིང་གཞི། རྤེས་འཇུག ཡང་

འཇུག མགོ་ཅན། འདགོས་ཅན། དབྱངས། ཐ་ན་ཚེག་དང་ཤད་བཅས་ལ་

ངོས་འཛནི་གསལ་བོ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པས། ཡི་གྤེའི་གྲུབ་ཚུལ་ངོས་འཛནི་བྱྤེད་

པ་ལ་དཀའ་ཁག་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བཞིན་འདུག

གཅིག སྤིར་མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་། དྤེ་ནི་སྒ་གཙོ་བོ་

འབྱུང་བའི་གཞི་ར་ཡིན་པས། མིང་གཞི་ཞྤེས་བཏགས་པ་ཡིན་ཡང་། འདིར་

ཡི་གྤེའམ་མིང་གང་རུང་ཞིག་གི་སྒ་གཙོ་བོ་མ་འགྱུར་བར་ཐོན་པ་ནི་མིང་

གཞིའི་ཡི་གྤེར་ངོས་བཟུང་བས་ཆགོ་སྤེ།  དཔྤེར་ན། ཆར། ཟངས་ལྟ་བུ་

སགོས་ཀིས་མཚོན་པར་ནུས་པས། མིང་གཞི་རྐྱང་བའི་ཡི་གྤེ་ལ་སནོ་འཇུག་

དང་མགོ་འདགོས་བརྤེགས་གསུམ་གང་ཡང་མ་སྦར་པར། རྤེས་འཇུག་དང་

ཡང་འཇུག་ཅི་ཞིག་སྦར་ཀང་ཆ་དང་ཟ་ཡི་སྒ་མ་འགྱུར་བར་གཙོ་བོར་ཐོན་

པས། དྤེ་ནི་ཐད་ཀར་མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེར་ངོས་བཟུང་བས་ཆགོ ཡིན་ཡང་། 

སནོ་འཇུག་དང་མགོ་ཅན་སྦར་པའི་དབང་གིས་ཡི་གྤེ་ལ་སྒ་འགྱུར་དང་མི་

འགྱུར་བའི་རིགས་གཉིས་ཡདོ་དྤེ། གཅིག་ནི་མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་ལ་སནོ་

འཇུག་དང་མགོ་ཅན་སྦར་པས་སྒ་འགྱུར་བའི་ཡི་གྤེ་དང་། ཅིག་ཤོས་ནི་སནོ་

འཇུག་དང་མགོ་ཅན་སྦར་ཀང་སྒ་ལ་འགྱུར་བ་ཆྤེར་མྤེད་པ་གཉིས་ས།ོ ། འ་ོ

ན་སྒ་འགྱུར་དང་མི་འགྱུར་བའི་ཡི་གྤེ་ནི་ཇི་ལྟར་དབྱྤེ་ཞྤེ་ན།  དྤེ་ནི་གསལ་

བྱྤེད་ཀི་སྤེ་བ་ལྟར་བརིས་ན། སྤེ་བ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པའི་བར་གི་ཡི་གྤེ་གསུམ་

པ་སྤེ། ག་ཇ་ད་བ་བཅས་ལ་སནོ་འཇུག་དང་མགོ་ཅན་སྦར་ན་སྒ་ལ་འགྱུར་

བ་འབྱུང་ཞངི་།  གསལ་བྱྤེད་སྤེ་བ་རྤེའ་ིཡ་ིགྤེ་དང་པོ་སྤེ། ཀ་ཅ་ཏ་པ་བཅས་ལ་

སནོ་འཇུག་དང་མགོ་ཅན་སྦར་ན་སྒ་ལ་འགྱུར་བ་མ་ིའབྱུང་བ་ཡནི། དྤེའ་ིཕརི་

སྒ་འགྱུར་དང་མི་འགྱུར་བའི་ཡི་གྤེ་གང་

ཡནི་ཡང་།  དྤེའ་ིསྒ་གཙ་ོབོ་ན་ིམངི་གཞའི་ི

ཡ་ིགྤེ་ལས་ཐོན་པ་ན་ིབསྙནོ་མྤེད་རྤེད།

དྲིན་གཟོ་དུས་ཆྤེན་ག་ིས་ཉིན་དགོང་མོར། ཨ་རིའ་ིཀ་ིཅ་ཀའོ་ིཚགས་

པར་རམོ་སྒིག་ཁང་ཞིག་གིས་སབོ་ཆུང་གི་བུད་མྤེད་དགྤེ་རྒན་ཞིག་ལ་སབོ་

མའ་ིབརམས་ཆསོ་བསྡུ་བའ་ིབརྡ་ཞིག་བཏང་བ་དང་། རྤེ་བ་ཡིན་ན། ཁིམ་

ཚང་དབུལ་པོའ་ིབྱིས་པས་བིས་པའ་ིར་ིམོ་ཡིན་ན་རབ་ཡིན། ར་ིམོའ་ིབརདོ་

བྱ་ན།ི ཁོས་བཀའ་དྲིན་ཞུ་འདདོ་ཀ་ིདངོས་པོ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡིན་དགོས་པར་རྤེ་

སྐུལ་བྱས།

དྤེ་སྐད་ཐོས་པས་བྱིས་པ་རྣམས་ཀིས་དགའ་དགའ་སོྤ་སོྤའི་ངང་ཤོག་

དཀར་མདུན་ཅགོ་ཏུ་བཀམ་སྤེ་འབ་ིགང་ཐུབ་བྱས། དགྤེ་རྒན་ག་ིསྤེམས་སུ་

དབུལ་པོའི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་བྱིས་པ་འདི་དག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཞུ་ཡུལ་

ཉུང་ངྤེས་ལ། ཕལ་ཆྤེ་ཤོས་ཀིས་ཟས་ཅགོ་སྤེང་ག་ིབྱ་ཤ་དང་འཁགས་དར་

སགོས་འབ་ིངྤེས་སྙམ།

བྱིས་ཆུང་ཏའ་ོཀའོུ་ལ་སིས་བིས་ཟིན་པའི་རི་མོ་ཡར་སྤད་

པ་ན། དགྤེ་རྒན་ཧ་ལས་སངོ་། ཁོས་བིས་པ་ན་ིལག་པ་

ཞིག་རྤེད།

འད་ིསུའ་ིལག་པ་རྤེད། ཁོའ་ིསྤདོ་

སངས་དྤེས་མོ་རང་བོང་བོང་བོར་

གྱུར། བྱིས་པ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཁ་

གང་མགོགས་ཀིས"དཀོན་མཆོག་གི་

ལག་པ་ཡིན་སིད" "ཞིང་པའ་ིལག་པ་རྤེད། 

ཞིང་པས་ཁིམ་བྱར་རྒུམ་བུ་སྤེར་བཞིན་པ་མིན་

ནམ"ཞྤེས་འུར་བརྒྱབ།

དགྤེ་རྒན་བྱསི་ཆུང་ཏའ་ོཀའོུ་ལ་སའི་ིམདུན་དུ་ཡངོ་། ཤ་མདངས་སྨུག་

གནག་ཏུ་སྣང་ཞངི་། ལུས་བོངས་ཆུང་ཞངི་རདི་པ། སྐྲ་ལ་ོལུག་ཚར་ལྟར་འཁལི་

འདུག་པའི་བྱིས་པ་དྤེའི་མདུན་དུ་ཡངོ་ནས་སྐྤེད་པ་མར་བསྒུར་ཏྤེ"ཁདོ་ཀིས་

བསི་པའ་ིལག་པ་འད་ིསུའ་ིཡནི་པ་ང་ལ་བཤད་ཆགོ་གམ"ཞྤེས་དྲསི།

"དགྤེ་རྒན། འད་ིན་ིཁྤེད་ཀ་ིལག་པ་རྤེད།" བྱིས་ཆུང་དྤེས་སྐད་དམའ་

མོས་དྤེ་སྐད་ལན་བཏབ།

མོས་དྲན་བྱུང་། དུས་རྒྱུན་སབོ་གྲྭ་གྲལོ་རྤེས། མོས་ཁོའ་ིདྲྤེག་པས་ཁྤེངས་

པའི་ལག་ཆུང་དྤེ་སྙིམ་པར་བཅངས་ནས་

ཁོ་རང་དང་ཨྤེན་ཙམ་ལ་མཉམ་དུ་སངོ་བ་

ཡིན། ཁོ་ཚང་ན་ིཤིན་ཏུ་དབུལ་བར་མ་

ཟད། ཁོའ་ིཨ་ཕས་དུས་རྒྱུན་ཆང་རག་བག་མྤེད་དུ་བསྤེན་ཅིང་། ཨ་མ་ཡང་

ནད་པ་ཞིག་ཡིན། དྤེའ་ིསྤེང་བྱ་བ་ཡང་གཏན་ཆགས་ཤིག་མྤེད་སབས། བྱིས་

ཆུང་དྤེའ་ིརལ་ཧྲུལ་དུ་གྱུར་པའ་ིགནོ་པ་ནམ་ཡང་རབོ་ཏོ་ཡིན། དགྤེ་རྒན་

གིས་ལག་པ་ནས་འཛིན་མཁན་ཁོ་གཅིག་པུ་མིན་པར་སབོ་གྲགོས་གཞན་

ཡང་ཡདོ་ནའང་། ལག་པ་དྤེ་བྱིས་ཆུང་འདིར་མཚོན་ན་གཞན་ལས་དནོ་སྙིང་

ཁད་པར་བ་ཞིག་ལྡན་པས། ཁོས་ལག་པ་དྤེར་བཀའ་དྲིན་ཞུ་འདདོ་པ་ཡིན།

ང་ཚ་ོམ་ིརྤེ་རྤེར་མཚོན་ན། བཀའ་དྲིན་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཡདོ་ངྤེས་ལ། དྤེའ་ི

ཁདོ་དངོས་པོ་གནང་སྦིན་ལས་ཐོབ་པའ་ིདྲིན་གཟོའ་ིའདུ་ཤྤེས་སམ། ཡང་ན་

སྤེམས་ཁམས་ཐད་ཐོབ་པའ་ིརྒྱབ་སོྐར་ལས་མངོན་པའ་ིསྤེམས་བྱུང་ཅ་ིརིགས་

མངའ། དྤེའ་ིལྟ་བུའ་ིསྦིན་པ་གཏོང་མཁན་གང་མང་མང་ལ་མཚོན་ན། དྤེ་ན་ི

གྤེང་རིན་མྤེད་པ་ཞིག་ཡིན་སིད་ཀང་། དྤེས་ཐྤེབས་པའ་ིནུས་པ་ན་ིསྨྲ་བསམ་

བརོད་འདས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་བའ་ིསྐབས་ཀང་མཆིས། དྤེར་བརྤེན། 

ང་ཚོ་སུ་ལ་མཚོན་ནའང་རང་ནུས་ཅི་ཡོད་བཏོན་

ནས་གཞན་ལ་རོགས་རམ་བྱ་འསོ།

【དཔྱད་པ་ཕྲན་བུ】

བིྱས་ཆུང་ཏའྩོ་ཀྩོའུ་ལ་ས་ིལ་མཚནོ་

ན། ཁྱམི་ཚང་དབུལ་པྩོ་ཡནི་པར་མ་ཟད། 

ཨ་ཕ་ཆང་ལ་དགའ་ཞངི་ཨ་མ་ནད་པ་ཞགི་ཡནི་

པ་ལས་གཞན། གཏན་ཆགས་ཀ་ིབྱ་བ་ཞགི་ཀང་

མྩེད། རྒྱུ་འབྱྩོར་བ་དང་ནང་སྩེམས་པ་གང་ཡནི་ཡང་

དབུལ་པྩོ་དབུལ་རྐང་དུ་གྱུར་འདུག་པའི་བིྱས་པ་ལས་ངན་ཞགི་ཡནི། 

བིྱས་པ་སུ་ལ་མཚནོ་ནའང་བདྩེ་སྐདི་ལ་སྙྩེག་པ་དང་། ཕ་མས་བྱམས་བརྩེ་འཐྩོབ་འདྩོད་

པ་ནི་གདྩོད་མ་ནས་གཤིས་སུ་གྲུབ་འདུག་ཀང་། བིྱས་ཆུང་འདིའི་འཚ་ོབའི་ཁྩོད་སྩོང་

ཆར་གྱུར་པ་ནི་ཏག་ཏག་དྩེ་དག་ཡནི། 

དགྩེ་རྒན་གསི་ཁྩོའི་ལག་པ་ནས་བཟུང་སྩེ། ཁྩོར་སྐྩེལ་མ་ཨྩེན་ཙམ་བྱྩེད་པ་ནི་དགྩེ་

རྒན་ལ་མཚནོ་ན་སྤྱརི་བཏང་ག་ིསྤྱྩོད་སངས་ཤིག་ཡནི་མྩོད། འྩོན་ཀང་བིྱས་ཆུང་ལས་

ངན་འདིར་མཚནོ་ན། དྩེ་ནི་སྨྲ་བསམ་བརྩོད་འདས་ཀི་བདྩེ་སྐདི་ཅགི་ཏུ་གྱུར་ཡྩོད། དྩེས་

གཞན་གསི་རང་ལ་བཅངས་པའི་བརྩེ་སྩེམས་ཚརོ་ནུས་ཤིང་། སྩེམས་ཁྩོང་དྲྩོད་ཀིས་

བརྟས་སབས། ལག་པ་དྩེ་བིྱས་ཆུང་ཏའྩོ་ཀྩོའུ་ལ་ས་ིལ་མཚནོ་ན་དྩོན་སྙངི་ཁྱད་པར་ཅན་

ཞགི་མངའ་བ་ཡནི།

མཚ་ོསནོ་ཟ་ིལིང་། • ལྩེགས་གྲུབ་ཀསི་བསྒྱུར •

གཉིས། དབྱངས་ཡིག་ནི་མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་ཁོ་ན་ལས་སནོ་རྤེས་ཡང་

གསུམ་གང་ལའང་སྦར་པ་མིན་ལ་འཇུག་པ་ཡང་མིན་པས། དབྱངས་སྦརོ་

ཡུལ་གི་ཡི་གྤེ་ནི་ངྤེས་པར་དུ་མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་ཡིན་པ་ར་སྤོད་ཐུབ་སྤེ། 

དཔྤེར་ན། རིགས། མུན། ལྤེན། ཟོན་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་བལྟས་མ་ཉིད་ཀིས་ར་

མ་ལ་ཟ་བཅས་ནི་མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་ཡིན་པ་ཤྤེས་ཐུབ་ལ། དྤེར་མཐུད་ནས་

སནོ་རྤེས་ཡང་གསུམ་སགོས་ཀང་རྤེ་རྤེ་བཞིན་ངོས་འཛནི་བྱ་ཐུབ་པ་ཡིན། 

འ་ོན། རི་དང་ལྟྤེ། ས་ོལྟ་བུའི་དབྱངས་ཡིག་ནི་མགོ་ཅན་ལ་སྦར་ཡདོ་པ་

ལས་མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་ལ་སྦར་མྤེད་པས་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞྤེ་ན། མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་

ནི་ར་ལ་ས་གསུམ་རྤེད་ཅྤེས་ལྡགོ་འདྲི་བྱྤེད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། དྤེ་ཡང་

ལསོ་བདྤེན་འདདོ་པའི་ལྟ་ཚུལ་འབྱུང་སིད་ཀང་། འབི་ཀགོ་གཉིས་ཀི་

སྐབས་སུ་མགོ་ཅན་གི་ཡི་གྤེར་མིང་གཞི་སྦར་པའི་རིམ་པ་ལྟར་སྣང་མོད། 

འནོ་ཏྤེ། མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་ངོས་འཛནི་པའི་དུས་དང་མིང་རང་ངོས་ལས་

མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་གང་ཞིག་ལ་མགོ་ཅན་སྦར་པ་ཡིན་གི། མགོ་ཅན་གི་ཡི་གྤེ་

གང་ཞིག་ལ་མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་སྦར་པ་མིན་ནོ། །དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྤིར་ང་

ཚོས་བརྤེགས་ཡིག་ཅིག་འབི་བའི་དུས་སུ་མགོ་ཅན་ཞྤེས་པའི་དོན་ཡང་

མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེའི་མགོའམ་སྤེང་ལ་སྦར་པའི་དནོ་ཡིན་པ་དང་གཅིག རི་

ལྟ་བུ་ཀགོ་པའི་སྐབས་སུ་ཉ་ཡི་སྒ་གཙོ་བོར་ཐོན་པ་དང་བཅས་རྒྱུ་མཚན་

གཉིས་ཀི་ས་ོནས་ཤྤེས་པར་བྱའ།ོ ། 

གསུམ། གོང་དང་འདྲ་བར་མགོ་ཅན་གསུམ་པོ་ནི་མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་

ཉིད་ལས། གཞན་པའི་སནོ་རྤེས་ཡང་གསུམ་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། མགོ་

ཅན་གསུམ་ལས་གང་རུང་སྦརོ་ཡུལ་གི་ཡི་གྤེ་ནི་མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་ཡིན་པ་

གོར་མ་ཆག་སྤེ། བརག ལྤགས། སྐབས། ལྟ་བུ་ཡང་མཐོང་མ་ཉིད་ཀིས་ཚེགས་

མྤེད་དུ་ཤྤེས་ཐུབ་པ་ཡིན། དཔྤེར་ན། བརག་ལྟ་བུ་ཀགོ་པའི་སྐབས་སུ་ཏའི་སྒ་

གཙོ་བོར་ཐོན་པ་དང་གཅགི  བ་ཏ་ག་གསུམ་ལས་ཏ་ལ་མགོ་ཅན་ར་བཏགས་

པས་མངི་གཞ་ིན་ིཏ་ཡནི་ལ། མིང་གཞིའི་སནོ་གི་བ་ཡིག་ནི་སནོ་འཇུག་དང་

རྤེས་ཀི་ག་ཡིག་ནི་རྤེས་འཇུག ར་ཡིག་ནི་མགོ་ཅན་བཅས་ཡིན་པ་ངང་ངམ་

ཤུགས་ཀིས་ཤྤེས་ཐུབ་བོ། ། 

 བཞི། འདགོས་ཅན་བཞི་ལས་གང་རུང་སྦར་པའི་ཡི་གྤེ་ནི་མིང་གཞི་

སྤེ། བསྒགས་དང་སྦངོ་ལྟ་བུའི་མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་ངོས་གཟུང་དགོས་ཚེ། ཐོག་

མར་མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་བཙལ་དགོས་ཤིང་། མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་ནི་གོང་དུ་

བཤད་པ་ལྟར་མགོ་ཅན་དང་འདགོས་ཅན་སོྦར་ཡུལ་གི་ཡི་གྤེ་གང་དྤེ་ཡིན་

པས། དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་སནོ་འཇུག་དང་རྤེས་འཇུག  ཡང་འཇུག་བཅས་

རིམ་བཞིན་ངོས་འཛནི་བྱས་ཆགོ་མོད། འནོ་ཀང་རྒྱུ་དང་སྒྲུང་སགོས་ལྟ་བུ་

ངོས་འཛནི་བྱ་དགོས་ཚེ། དབྱངས་ཡིག་ནི་འདགོས་ཅན་ལ་སྦར་ཡདོ་པ་

རྐྱྤེན་དུ་བྱས་ནས་ནརོ་འཛོལ་འབྱུང་སིད་ཀང་། འདགོས་ཅན་ཡ་ར་གཉིས་

ནི་མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་ག་ལ་བཏགས་པ་ཕྲལ་ཀགོ་བྱས་པས་ཀང་ཤྤེས་ཐུབ་ལ། 

དྤེ་ལས་ཀང་གོ་བདྤེར་བཏང་ན། མགོ་ཅན་དང་འདགོས་ཅན་སྦརོ་ཡུལ་ནི་

ངྤེས་པར་དུ་མིང་གཞིའི་ཡི་གྤེ་ཡིན། 

(མ་ཚར། འཕྲྩོ་མ་པར་ཐྩེངས་རྩེས་མར་གཟིགས)

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆྤེན་རྨ་ཆུ་རོང་བཅའ་སོད་

བོད་རིགས་སོབ་ཆུང་གཉིས་པ། 

• མགྩོན་པྩོ་སྐབས •



ཀརྨ་སྒར་བིས། ཀརྨ་སར་ལུགས་ཞྤེས་པའི་རི་མོ་འདི་ནི་སྤི་ལོའི་

དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་དུས་དཀིལ་ནས། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་

པའི་དུས་དཀིལ་བར་དུ་གནས་པའི་ཀརྨ་པའི་ཆོས་ཚོགས་སར་ཆྤེན་

འཛམ་གིང་རྒྱན་ཞྤེས་པའི་ཆོས་སར་ཆྤེན་པོ་དྤེའི་ནང་རི་མོ་འདི་འབི་

སོལ་གསར་དུ་བཏོད་པས་ན་ཀརྨ་སར་བིས་ཞྤེས་འབོད་སོལ་བྱུང་། 

ལུགས་སོལ་འདི་ཉིད་གསར་གཏོད་གནང་མཁན་ནི་སར་ཆྤེན་གི་བ་མ་

ཡར་སོད་སྤྲུལ་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཀ་ཤིས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡིན་ཞིང་། དྤེ་ནི་སྤི་

ལོའི ་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་ལ་ཡར་སོད་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས་ཤིང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲྤེང་བརྒྱད་པ་མི་བསོྐད་རོྡ་རྤེས་རྤེ་རང་ཉིད་

ཀི་སྤྲུལ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་སྤེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་པ་ཡིན་

པར་ལུང་བསན། ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕྲྤེང་ལྔ་པ་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་དང་། 

རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕྲྤེང་བཞི་པ་གྲགས་པ་དོན་གྲུབ་གཉིས་ཀིས་ཞལ་བཀོད་

མཛད་དྤེ། ཨྤེ་པ་དཀོན་མཆོག་ཕན་བདྤེའི་མདུན་དུ་བཏང་ནས་སྨན་

རིས་ཀི་རྒྱུན་བསབས། རུས་ཚུགས་རྒྱ་གར་ལི་མ་དང་། སྨན་ཐང་

ལུགས་གཞིར་བཞག གངས་རི་དང་། ནགས་ཚལ། རྩྭ་ཐང་། སྤིན་རིས། 

ཚོན་མདངས་རྣམས་བོད་ཀི་ཡུལ་ལོངས་ལ་གཞིར་བཟུང་ནས་གསར་

གཏོད་གནང་ཞིང་སར་གི་ཐང་གའི་རི་མོ་འབི་སོལ་དང་ཅུང་ཟད་ཐ་

དད་པ་ཅན་གི་སྒྱུ་རལ་གི་ཁད་ཆོས་གསར་བ་ཞིག་བྱུང་བ་དྤེ་ལ་ཀརྨ་

སར་ལུགས་ཀི་བིས་རྒྱུན་ཟྤེར། དྤེའི་རྤེས་ཆོས་བཀ་ཤིས་བྱ་བ་དང་། 

དྤེའི་རྤེས་སུ་ཆབ་མདོ་ཀར་ཤོད་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཀརྨ་བཀ་ཤིས་ཞྤེས་

པའི་སར་ཆྤེན་གི་བ་མ་དྤེས་རི་མོ་དྤེ་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་གནང་། 

ཆབ་མདོའི ་ཕོགས་སུ་སར་ལུགས་རི ་མོ་འབི་བའི་སོབ་མའི་ཚོགས་

མང་བོ་བྱུང་ཞིང་། སོད་ལུང་མཚུར་ཕུ་དགོན་དང་། ཀརྨ་དགོན་རྣམས་

ཀི་ལོགས་རིས་དང་། ཞལ་ཐང་མང་བོ་གསར་བཞྤེངས་གནང་བ་མ་

ཟད། དབུས་ལ་སའི་ཕོགས་སུའང་སར་ལུགས་ཀི་རི་མོའི་སོབ་མ་མང་

ཙམ་འཕྤེལ། དྤེ་ལྟར་ཡར་སོད་ནམ་མཁའ་བཀ་ཤིས་དང་། ཆོས་བཀ་

ཤིས། ཀར་ཤོད་ཀརྨ་བཀ་ཤིས་གསུམ་ལ་སར་ལུགས་སྤེལ་བའི་བཀ་

ཤིས་རྣམ་གསུམ་ཞྤེས་དྤེང་དུས་བར་དུ་སྙན་གྲགས་བྱུང་། དྤེ་དག་

ཐམས་ཅད་ལས་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ནི་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲྤེང་བཅུ་པ་

ཆོས་དབྱིངས་རོྡ ་རྤེས ་ལོ ་བག་ཆུ་ཁྤེར་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཚེ ་རིང ་གི ་

མདུན་དུ་ཐོག་མར་སྨན་ལུགས་ཀི་རི་མོ་བསབས། རྤེས་སུ་སར་

ལུགས་ཀི་རི་མོ་བསབས་པས་ཧ་ཅང་མཁས་པ་ཆྤེན་པོར་གྱུར། སྤི་

ལོ་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་དཀིལ་དུ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་

བཙུགས་མ་ཐག་ཏུ། ཀརྨ་པའི་སར་ཆྤེན་སོག་དམག་གིས་གཏོར། 

ཀརྨ་པ་ཆོས་དབྱིངས་རོྡ ་རྤེ ་འཇང་ཡུལ་དུ་བོས་ནས་སྐབས་

བཅོལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ། ཀརྨ་པ་ཉིད་ཀང་སར་ལུགས་ཀི་

རི ་མོ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་

ཡིན ་སབས ་བསན ་པའི ་

སྦིན་བདག་དང་། ཞལ་

སོབ་རྣམས་ལ་དད་རྤེན་དུ་

རྤེ་ཉིད་ཀིས་ཕག་བིས་གནང་བའི་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ཞལ་

ཐང་ཆུང་ངུ་མང་བོ་ཕག་བིས་གནང་ཡོད་པ་དྤེ ་དག་ད་ལྟའང་

མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། སྤི་ལོའི་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་སི་ཏུ་

ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས་སར་ལུགས་རི་མོ ་ལ་གསན་སྦངས་

གནང་ཞིང་། ཡུལ་བཀོད་དང་། ཚོན་མདངས་སོགས་ལྤེགས་

བཅོས་གང་འཚམ་གནང་སྤེ་ཐུབ་པའི་སྐྤེས་རབས་ཞལ་ཐང་སོ་

གཉིས། གནས་བརན་བཅུ་དྲུག བཀའ་བརྒྱུད་གསྤེར་ཕྲྤེང་སོགས་

གསར་བཞྤེངས་གནང་ཡོད་པ་འདི་ལ་སར་ལུགས་གསར་མའང་

ཟྤེར། དྤེའི་རྤེས་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་སོད་ཙམ་ལ་བྱུང་བའི་

ཆབ་མདོ་ཀརྨ་དགོན་གི་ལ་བཟོ་པ་བསན་འཛིན་དགྤེ་ལྤེགས་ཉི་

མ་དང་། ནང་ཆྤེན་པ་ཀར་འབྲུག བསོད་ནམས་ཉི་མ་རྣམས་ནི་

སར་ལུགས་འཁྲུལ་མྤེད་ཀི་ལ་རིས་པ་ཡིན། དུས་ཕིས་མཚན་ཆྤེ་

བའི་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་དང་། ཁད་པར་ལ་བཟོའི་གཞུང་

ལུགས་དང་ལག་ལྤེན་གཉིས་ཀ་ལ་མཁས་དབང་ཆྤེན་པོ་ཐང་བ་

ཚེ་དབང་ནི་སར་ལུགས་དང་། སྨན་ལུགས་གཉིས་ཀ་ལ་མཁས་

ཤིང་ཁད་པར་དུ་སར་སྨན་འདྲྤེས་མའི ་ལུགས་ཀི ་རི ་ མོ ་དང་

འབག་བཟོའི་ལག་རལ་སོྐར་དར་སྤེལ་གཏོང་བའི་འཕྲིན་ལས་པ་

གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན།

ལོ་ནུབ་མི་རིགས་སོབ་གྲྭ་ཆྤེན་མོའི་བོད་རིག་པ་སོབ་གིང་། 

•ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས•

བསང་ཆུ།

བསང་ཆུ་ནི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆྤེན་ཀན་ལོ་ཁུལ་བསང་

ཆུ་རོང་གི་ཁོངས་སུ་ཡོད་ལ། ཆུ་བོ་འདིའི་མགོ་ཁུངས་

གཙོ་བོ་ནི་བསང་ཆུ་རོང་གི་ནུབ་ཕོགས་རྔ་ར་གོང་མའི་

ར་རག་ཁའི་བཀའ་གདམས་ཆུ་མིག་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཡིན་ཞིང་། 

ཡུལ་དྤེ ་ལ་ངག་རྒྱུན་དུ་ཆུ་གསུམ་གི ་མགོ་ཁུངས་ས་

གསུམ་གི་གོང་བ་ཞྤེས་བརོད། ས་གསུམ་ནི་ནུབ་ཕོགས་

ན་མགོན་ཤུལ་གི་ཉིན་རིང་། བྱང་ཕོགས་ན་མདོ་བའི་ར་

རག མདུན་ཕོགས་སུ་བསང་གི་བག་ལུང་བཅས་དང་། 

ཆུ་གསུམ་ནི་མདུན་ཕོགས་ན་བསང་ཆུའི་མགོ་ཁུངས། རྒྱབ་ཕོགས་ན་ར་རག་ཆུ་བོ། ནུབ་ཕོགས་ན་མགོན་ཤུལ་ཆུ་ནག་གི་མགོ་ཁུངས་གསུམ་

ཞྤེས་ཟྤེར། དྤེ་མཚུངས་མཚོ་སོན་རྤེབ་གོང་རོང་མདོ་བ་ཞང་དང་ས་མཚམས་ཀི་རྔ་རའི་རྒྱ་སག་ཅྤེས་པའི་རི་ཞོལ་དང་ཨ་མྤེས་དཔའ་ཆྤེན་གི་

རི་ཞོལ་བཅས་ནས་ཆུ་ཕྲན་མང་བོ་བསང་གཞུང་དུ་བབས་ནས་འདྲྤེས་པ་དང་། དྤེ་ནས་སྤི་ལྤེ་འགའ་བབས་པ་ན་བྱང་གི་ཕོགས་ནས་མཚོ་

སོན་རྤེབ་གོང་རོང་མདོ་བ་ཞང་གི་ཁུངས་ནས་ཏཱ་ནི་ལུང་བ་ནས་ཏཱ་ནིའི་ཆུ་དང་། ལོ་ཕོགས་སོྒག་གི་ཁོག་ནས་སྒོག་ཆུ་བཅས་བསང་གཞུང་གི་

ཕོགས་བཞི་ནས་ཆུ་ཕྲན་བརྒྱ་ཕྲག་མང་བོ་བབས་པ་ལས་གྲུབ་ཅིང་། གནའ་དུས་གིང་རྤེ་གྤེ་སར་རྒྱལ་པོས་ཡུལ་དྤེར་གནས་གཞི་བཟུང་ནས་

འཛམ་གིང་སྤི་བསང་ཕུད་པའི་གནས་ཡིན་པས་བསང་གཞོང་ངམ་བསང་ཁོག་དང་། ཆུ་བོ་དྤེ་ཉིད་བསང་ལ་ཆབ་གཏོང་བའི་ཡན་ལག་

བརྒྱད་ལྡན་གི་ཆུ་བོ་གཙང་ཞིང་དྭངས་ལ་གསལ་བས། བསང་ཆབ་སོན་མོའམ་བསང་ཆུ་ཞྤེས་མིང་དུ་གྲགས་པར་གྤེང་། དྤེ་ནས་བསང་གཞུང་

བརྒྱུད་ནས་ཉི་མ་ཤར་གི་ཕོགས་སུ་སྤི་ལྤེ་བཅུ་ཕྲག་བབས་པའི་བྱང་འགྲམ་ན་མདོ་སྨད་བསན་པའི་འབྱུང་གནས་བ་བང་བཀ་ཤིས་འཁིལ་

ཆགས་ཡོད་པས། དྤེའི་མཐའི་རོང་མཁར་ལ་ཡང་བ་བང་རོང་ངམ་བསང་ཆུ་རོང་ཞྤེས་མིང་ཐོགས། ཆུ་མགོ་ནས་ཆུ་རྔ་བར་དུ་སྤི་ལྤེ203ཡོད་

ཅིང་། བཞུར་རྒྱུན་གི་སྤིའི་རྒྱ་ཁོན་སྤི་ལྤེ་གྲུ་བཞི་མ7125ཡིན། བ་བང་ལུང་བ་བརྒྱུད་ནས་གཏྤེར་ལུང་། བང་སར་ཐང་། དམར་ཐང་སོགས་

བྱང་གི་ཕོགས་སུ་ཡུལ་གྲོང་མང་བོ་བརྒྱུད་དྤེ་ཧོར་གཙང་ཤིང་སོ་ནས་ཀ་ཅུའི་མཁར་ཐད་ཀིས་བཅད་

ནས་ལོའུ་ཀྱཱ་འགག་ནས་རྨ་ཆུར་འདྲྤེས་ཡོད། 

ཁྤེན་ནི་ཡ་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཧྤེ་གིང་ཤར་མའི་མཛེས་ཤིང་འབོྱར་

ཕྱུག་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། ཧྤེ་གིང་ཤར་མའི་གྲོག་རོང་དྤེ་

གནས་འདིའི་ལོ་བྱང་དུ་འཕྲྤེད་ཀིས་བརྐྱངས་ཤིང་། ཐིག་དམར་དང་བསོྣལ་

པས་ཁྤེན་ནི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ལ"ཧྤེ་གིང་ཤར་མའི་རྒྱ་གྲམ"དུ་གྲགས། མངའ་

ཁོངས་སུ་མཐོ་སང་དང་ཆུ་བོ། མཚེའུ་མང་ཞིང་། ས་ཁུལ་ཕལ་ཆྤེ་ཤོས་ཚ་

རྒྱུད་མཐོ་སང་གི་ནམ་ཟླར་གཏོགས། གཏྤེར་ཁ་མང་བོ་ཡོད། དཔལ་འབོྱར་

གི་ཐོན་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཡིན་ཞིང་། ཧྤེ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་

དག་ལས་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་བཟོ་ལས་འཕྤེལ་རྒྱས་ཅུང་མྱུར་ལ། མཚོ་རྒྱུད་ས་

ཁུལ་དང་ཝྤེ་ཏོ་ལི་ཡ་མཚེའུ་རུ་ཆུ་ཐོན་དངོས་རིགས་ག་ནོམ་པ་ཡོད། 

ཁྤེན་ནི ་ཡའི ་ཤར་ཁུལ་གི ་ཧིན་རྡུ་རྒྱ་མཚོའི ་མཚོ ་ཆུ་དྭངས་ཤིང་

གཙང་བ་དང་། ལོན་ཤིང་གི་ཚོགས་ཀི་འདབ་ལོ་ཤིག་ཤིག་གཡོ་ཞིང་། 

མཚོ་ཁའི་ཡུལ་ལོངས་ལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤྤེས་པ་དང་། ནུབ་ཁུལ་གི་ཝྤེ་ཏོ་ལི་

ཡ་མཚེའུ་ཁུལ་ནི་རི་མོ་མཁན་གིས་པིར་གིས་བཞྤེངས་པ་བཞིན་ཉམས་

དགའ་ཞིང་། ཉི་ནུབ་ཀི་མཛེས་ལོངས་ལ་ལྟ་སའི་གནས་མཆོག་ཡིན། བྱང་

ཁུལ་དུ་ཕྤེད་བྱྤེ་ཐང་ཡིན་པའི་ས་ཁུལ་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད། མཛེས་ཤིང་ངོ་

མཚར་ཆྤེ་བའི་ཚ་རྒྱུད་ཡུལ་ལོངས་དང་། ལུས་སྤེམས་གཉི་གར་འཕོྲད་པའི་

ནམ་ཟླ་བཅས་ཀིས་ཁྤེན་ནི་ཡ་ནི་ཧྤེ་གིང་ཤར་མའི་ལོངས་རྒྱུའི་ལྟྤེ་བར་

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆྤེན་བོད་ཀི་ཤྤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་། •ཐང་སྐྩོར་དབུས་སྐབས•

གྱུར་ཡོད། བརིད་ཉམས་ལྡན་པའི་ཁྤེན་ནི་ཡ་རི་བོའི་རྤེ་རུ་ལོ་ཧིལ་བོར་ཁ་བས་གཡོགས་ཤིང་། རི་རྤེད་དུ་རི་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ལང་ལྟྤེམ་མྤེར་

ཁབ་ཡོད་པས། རྒྱང་རིང་ནས་བལྟས་ན་སྒོ་སྤུ་དཀར་ནག་གཉིས་ལྡན་གི་བྱ་རྔ་མོང་ཞིག་དང་ཡོངས་སུ་མཚུངས་པ་དང་། "བྱྤེ་ཐང་གི་མུ་ཏིག་

འོད་ཆྤེན"དུ་བསགས་པའི་ཐོར་ཁཱ་ན་མཚེའུ་དྤེ་མུ་མཐའ་བལ་བའི་བྱྤེ་ཐང་དུ་ཕྲ་བཏབ་པ་ལྟར་ཡོད་ཅིང་། བྱ་བརྒྱའི་དགའ་ཚལ་དུ་གྲགས་

པའི་ནཱ་ཁའོ་ལའོ་མཚེའུ་ཡི་ཆུ་བྱ་སྐྤེ་དམར་མའི་ཁྱུ་ཚོགས་ལ་མིང་གྲགས་ཆྤེ་བ་རྤེད། ཁྤེན་ནི་ཡའི་མི་རྣམས་ཀིས་རི་སྐྤེས་སོག་ཆགས་ལ་

ཤིན་ཏུ་གཅྤེས་ཤིང་། ཁོ་ཚོའི་འཚོ་བ་དང་རི་སྐྤེས་སོག་ཆགས་བར་འབྤེལ་བ་དམ་ཟབ་ལྡན་པ་དང་། ཁོམ་སང་དུ་ཕིན་ན། ཁོད་ཀིས་མི་མང་

བོ་ཞིག་གི་གོན་པའི་ངོས་སུ་སྤེང་གྤེ་དང་གང་ཆྤེན་སོགས་ཀི་གཟུགས་བརན་དཔར་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ། ཡུལ་འདིའི་སོད་དམངས་དག་གིས་

ཁང་ཀད་རྩྭ་ཡིས་བཀབ་ཅིང་རིག་པ་འདམ་བག་དང་སྨྱུག་སོྒམ་གིས་བསྐྲུན་པའི་ཟླུམ་གཟུགས་ཀི་

ཁང་བ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་ལ་སོལ་རྒྱུན་གི་སོད་ཁང་དུ་འབོད་དོ༎

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆྤེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་། •སྒྩོལ་མ་ཚེ་བརྟན•
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བྱ་དགའ་ཨང་དང་པྩོ་འཐྩོབ་མཁན།

དཀྩོན་མཆྩོག་དྩོན་གྲུབ། མཚོ་སོན་ཞིང་ཆྤེན་ཐུན་རིན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་གི་     

མཐོ་འབིང་གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ། 

བྱ་དགའ་ཨང་གཉིས་པ་འཐྩོབ་མཁན།

ལྕགས་ཐར་རྡྩོ་རྩེ། མཚོ་སོན་ཞིང་ཆྤེན་མཚོ་ལོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐོ་རིམ་སོབ་འབིང་

གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ། 

ཆྩོས་མཚོ་རྒྱལ།      མཚོ་སོན་ཞིང་ཆྤེན་ཁི་ཀ་རོང་མི་རིགས་བཅའ་སོད་སོབ་གྲྭའི་དམའ་

འབིང་དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ། 

བྱ་དགའ་ཨང་གསུམ་པ་འཐྩོབ་མཁན།

གཡུ་འབྲུག་རྒྱལ། མཚོ་སོན་ཞིང་ཆྤེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་གི་དམའ་

འབིང་གཉིས་པའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ།  

རྡྩོ་རྩེ་རིན་ཆྩེན།  མཚོ་སོན་ཞིང་ཆྤེན་མཚོ་ལོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐོ་རིམ་སོབ་འབིང་

གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ།  

ལྷ་མྩོ་སྒྩོལ་མ།        མཚོ་སོན་ཞིང་ཆྤེན་ཐུན་རིན་རོང་དབྱི་ཧྥུ་མི་རིགས་སོབ་འབིང་གི་ལོ་

རིམ་བདུན་པའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ།  

རྟིང་སྐུལ་བྱ་དགའ་འཐྩོབ་མཁན།

མཁར་མྩོ་སྐིད།   མཚོ་སོན་ཞིང་ཆྤེན་ཐུན་རིན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་གི་མཐོ་འབིང་

དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ། 

ཚེ་རིང་བསམ་འགྲུབ། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆྤེན་རྨ་ཆུ་རོང་བོད་རིགས་བཅའ་སོད་མཐོ་རིམ་

སོབ་འབིང་གི་མཐོ་གསུམ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ། 

བསྩོད་ནམས་ལྷ་མྩོ།    ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆྤེན་ཀན་ལོ་ཁུལ་གཙོས་བོད་རིགས་སོབ་འབིང་

གི་དམའ་འབིང་དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ།    

བསྩོད་ནམས་ནྩོར་བུ། མཚོ་སོན་ཞིང་ཆྤེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆྤེན་རོང་ར་བག་དྭ་ཕྲུག་

སོབ་གྲྭ། 

འབྲུག་ལྷ་རྡྩོ་རྩེ།        མཚོ་སོན་ཞིང་ཆྤེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐོ་རིམ་སོབ་འབིང་

གཉིས་པའི་མཐོ་གཉིས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅིག་པ།

                ཞྩེས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》རྩོམ་སྒིག་ཁང་ནས།

པར་ལེན་མཁན། 

•པདྨ་རྡྩོ་རྩེ• ཨང936པ། ཁ་བྱང་འབི་མཁན། 

•དཔལ་ལྷ་ཀུན་བཟང•

དྤེ་ཡང“གསྤེར་ལས་ལག་པའི་དྤེ་རིང”ཞྤེས་པའི་སོབ་གྲྭ་

ཆུང་འབིང་གི“གངས་རྤེ་རགས་མའི”རོམ་ཡིག་འགྲན་སྡུར་

སྐབས ་དྲུག ་པ ་ དྤེ 2 0 1 7 ལོ འི ་ ཟླ 1 1 པ འི ་ ཚེ ས 1 ཉི ན ་

ནས2018ལོའི་ཟླ9པའི་ཚེས20ཉིན་བར་གི《གངས་རྒྱན་ན་

ཆུང་ཚགས་པར》སྤེང་སྤེལ་བ་ཡིན་ལ། རོམ་སྒིག་ཁང་ལ་

འབོྱར་བའི་རོམ་ཡིག་མང་བོའི་ཁོད་བརོད་བྱ་གནད་ལ་ཁྤེལ་

ཅིང་ཚིག་སྦོར་ཅུང་བཟང་བའི་རོམ་ཡིག་སོ་གསུམ་རོམ་སྒིག་

པའི་བཟོ་བཅོས་རབ་དང་རིམ་པ་བརྒྱུད་དངོས་སུ་ཚགས་པར་

སྤེང་བཀོད་ཡོད།

སྤིའི་ཆ་ནས་བལྟས་ན། ད་ཐྤེངས་

ཀི་འགྲན་ཞུགས་རོམ་ཡིག་ཚང་

མའི ་བརོད་དོན་ཁ་གསལ་

ཞིང་རོད་བྱྤེད་ཀི་ཚིག་བདྤེ་

བ་ལས། དྤེ་རིང་གི་དུས་

ཚོད་ལ་གསྤེར་བཞིན་དུ་

གཅྤེས་དགོས་པ་ཤྤེས་ནས་

མ་འོངས་པར་ཡིད་ཆྤེས་དང་

སོབས་པས་ཁྤེངས་ཡོད་ནའང་། 

འགྲན་རོམ་ཚང་མར་ཞིབ་ལྟ་ཐྤེངས་ཤིག་

བྱས་པའི་རྤེས་ནས་མོང་ཚོར་དང་རྤེ་བ་རྤེ་གཉིས་ཡང་སྦ་

གསང་མྤེད་པར་ཞུ་འདོད་སྐྤེས་བྱུང་།

གཅིག  སྤིར་ན་འགྲན་སྡུར་འདི་བོད་ཁམས་ཀི་སོབ་གྲྭ་ཆུང་

འབིང་ཡོངས་ལ་ཁ་ཕོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ད་ཐྤེངས་མཚོ་

སོན་དང་ཀན་སུའུ་གཉིས་ལས། བོད་ལོངས་དང་སི་ཁོན། ཡུན་

ནན་སོགས་ཀི་སོབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་གི་སོབ་མ་དག་འགྲན་སྡུར་

འདིའི་ཁོད་ཟབ་ཞུགས་བྱས་མི་འདུག་པས། རྤེ་བ་ཡིན་ན་སོབ་གྲྭ་

སོ་སོས་ང་ཚོའི་ལོ་རྤེ་རྤེའི་རོམ་ཡིག་འགྲན་སྡུར་གི་བྱ་འགུལ་

འདིར་རྒྱབ་སྐོར་དང་མཐོང་ཆྤེན་མཛད་ནས། དུས་ལྟར་སོབ་མ་

ཚོར་ར་འཛུགས་བྱས་ནས་འགྲན་སྡུར་འདིར་ཟབ་ཞུགས་བྱ་རུ་

འཇུག་རྒྱུ་གལ་ཆྤེའོ།།

གཉིས། ཚགས་པར་སྤེང་དངོས་སུ་བཀོད་ཡོད་པའི་རོམ་

ཡིག་སོ་གསུམ་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ཚེ། རྤེས་མ་རྤེས་མས་སོན་མ་

སོན་མར་ལད་ཟློས་བྱས་པ་ཚབས་ཆྤེ་བ་ལས། ཁ་གཡང་རང་

བཞིན་དང་རོད་བྱྤེད་སྤི་འགྲོས་ཅན་དུ་སོང་འདུག་ལ། རང་གི་

འཚོ་བ་དང་སོབ་སྦོང་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་ཀི་མོང་བ་དངོས་ལ་

རང་འཛུགས་པའམ། ཡང་ན་དོན་དག་ཕྲན་ཚེགས་ཤིག་ལ་སྦར་

ནས་བརོད་དོན་དྤེ་ཉིད་གཏིང་ཟབ་སོས་སོྤས་བརོད་བྱྤེད་ཐུབ་མི་

འདུག  དྤེ་ལས་ད་ལྟའི་ཁོར་ཡུག་ཆྤེན་པོའི་དབང་གིས་སོབ་མ་

ཚོས་རྒྱུགས་འབས་ཁོ་ན་གཙིགས་སུ་འཛིན་གིན་པ་ལས། དུས་

རྒྱུན་རོམ་ཡིག་འབི་སྦོང་ལ་དྤེ་འདྲའི་དང་

དོད་བྱྤེད་ཀིན་མྤེད་པའང་ཤྤེས་

ཐུབ་པས། རྤེ་བ་ཡིན་ན་

དགྤེ ་རྒན་གི ་སྣྤེ ་ཁིད་

དང་སོབ་སོན་འོག་

བསབ ་ཕིའི ་ དཔྤེ ་

ཆར་མང་དུ་བལྟ་བ་

དང་། རང་ཉིད་ཀི་

བསམ་གཞིག་གི་ནུས་

པ་དང་ལྟ་ཞིབ་ཀི་ནུས་པ་

མཐོར་འདྤེགས་སུ་བཏང་ནས་རོམ་

ཡིག་འབི་སྦོང་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེའོ།།

གསུམ། ཚགས་པར་སྤེང་བཀོད་ཡོད་པའི་རོམ་ཡིག་སོ་

གསུམ་ལས་བྱ་དགའ་ཨང་དང་པོ་གཅིག་དང་། ཨང་གཉིས་པ་

གཉིས། ཨང་གསུམ་པ་གསུམ། རིང་སྐུལ་ལྔ་བཅས་བསོམས་པས་

རོམ་ཡིག་བཅུ་གཅིག་ལ་ཐྤེངས་འདིའི་བྱ་དགའ་ཐོབ་ཡོད་པས། 

བྱ་དགའ་འཐོབ་མཁན་གི་སོབ་གྲོགས་བཅུ་གཅིག་པོར་སྙིང་ཁོང་

རུས་པའི་གཏིང་ནས་རྤེན་འབྤེལ་ཞུ་བའི་དུས་མཚུངས་སུ། བོད་

ཁུལ་གི་སོབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་གི་སོབ་མ་རྣམས་ཀིས་གོ་སྐབས་འདི་

གཅྤེས་པར་བཟུང་སྤེ། “གངས་རྤེ་རགས་མའི”རོམ་ཡིག་འགྲན་

སྡུར་སྐབས་བདུན་པའི་ནང་དུས་ལྟར་ཟབ་ཞུགས་བྱྤེད་པ་དང་

གཡུར་ཟའི་འབས་བུ་ལྤེན་པར་འབོད་སྐུལ་བཏང་བ་ལགས།

                              འདི་གའི་རྩོམ་སྒིག་པ་ནས།

སྐུ་ལ་བྱམས་བརྤེའི་འོད་ཀི་གཟི་བྱིན་འབར།།

གསུང་ལ་འགག་མྤེད་དབྱར་སྐྤེས་རྔ་གསང་ལྡིར།།

ཐུགས་སུ་སྣ་མང་ཤྤེས་བྱའི་འདབ་བརྒྱ་གྲོལ།།

གཙང་མཁས་གཞན་ཕན་གང་དྤེར་གུས་པས་འདུད།།

ཡིད་འོང་སོབ་གིང་སྐྤེད་ཚལ་ཡངས་པོ་རུ།།

ཤྤེས་བྱའི་མྤེ་ཏོག་རྣམ་པར་བཞད་པའི་གསྤེབ།།

བོ་གསལ་རང་དྲུག་འཕུར་ལྡིང་གར་རྤེན་པར།།

མ་འཁྲུལ་ལམ་མཆོག་སོན་མཛད་བཤྤེས་གཉྤེན་བསོད།།

སྣ་ཚོགས་ལས་གནས་ཁི་ཕྲག་སོང་ཕྲག་ལས།།

བདྤེ་མོའི་མལ་ས་མ་བསྙྤེག་རླབས་ཆྤེན་གི།།

མིའི་རིགས་བསམ་བོའི་བཟོ་སྐྲུན་མཁན་པོ་ཞྤེས།།

ངྤེས་དོན་གཏམ་གི་རོལ་མོ་ཁྤེད་ལ་འབུལ།།

དུས་ཀི་རྒ་བས་ལུས་ནི་གཞུ་ལྟར་བཀུག།

སོབ་གསོའི་ཚེགས་ཀིས་སྐྲ་ལོའི་མདོག་བསྒྱུར་ཀང་།།

མ་ཞུམ་མ་སུན་ལས་དོན་རྒྱུན་མཐུད་པའི།།

བཤྤེས་གཉྤེན་སྤེམས་དཔའ་ཆྤེན་པོའི་རང་གཤིས་བསོད།།

དྲིན་ཆྤེན་ཕ་མས་ལུས་རྤེན་གནང་ན་ཡང་།།

བ་ལང་མི་གྲལ་འདྲྤེན་མཁན་ཁོད་ལས་སུ།།

དགྤེ་སྐོན་ཅི་ཡིན་ཡང་དག་ལམ་སོན་པ།།

བཤྤེས་གཉྤེན་གང་དྤེ་ཕ་མ་གཉིས་པར་ངྤེས།།

བརོད་ན་བགྲང་གིས་མི་ལང་བཤྤེས་གཉྤེན་མཆོག།

བིས་ན་ཐ་སྙད་ཀིས་སོང་སྐྤེས་ཆྤེན་ཉིད།།

སོ་གསུམ་གུས་པས་མཆོད་དོ་བདག་གི་མགོན།།

ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གིས་རློབས།།

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆྤེན་མཚོ་ལོ་ཁུལ་མི་རིགས་

མཐོ་རིམ་སོབ་འབིང་གཉིས་པའི་མཐོ་

གཉིས་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ།

•ལྕགས་ཐར་རྡྩོ་རྩེ•



བར་མཚམས་རོམ་སྒིག་པ། 

དཔལ་མཚོ་སྒྩོལ་མ།

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒིག་པ།

ཕྱུག་འཚོ་སྐིད། 

མཚོ་སོན་ཟི་ལིང་། 

•དཔལ་སྒྩོན•

མཁའ་སྐྩོད་པས་ན་ཆུང་ཚོའི་

དྲི་བར་ལན་བཏབ་པ། 

དྲི ་བ་དང་པོ །  སོང་ཁམས་

སུ་ཟ་མ་ཇི ་ལྟར་བཟའ་བ་དང་

ཇི ་ལྟར་གཉིད་པ་ཡིན། 

སོ ང ་ ཁ མ ས ་ སུ ་ ལ ང ས ་

ནས་གཉིད་ཆོག་ལ། ཉལ་ནས་

ཀང་གཉིད་ཆོག འཕྲྤེད་དང་

གྤེ ན ་ ག ང ་ རུ ང ་ གི ས ་ ག ཉི ད ་

ཆོག་ལ། ཐ་ན་གཡྤེངས་ཏྤེའང་

གཉིད་ཆོག 

དོན་དུ། མཁའ་སྐོད་པར་

ག ཉི ད ་ ས ་ ངྤེ ས ་ ག ཏ ན ་ བྱ ས ་

ཡོད་དྤེ །  གཉིད་ལ་ཡུར་སྐབས་

ཁོ ་ཚོས ་རང་ལུས་འཇུག་སའི ་

ཁུ ག ་ མ ་ དྤེ ་ ངྤེ ས ་ ག ཏ ན ་ གི ་

གནས་དྤེར་ཡར་བཏྤེགས་ནས་

གཟིམས་པ་ཡིན། གཟིམ་ཁུག་

དྤེ ར ་ འ ཇུ ག ་ དུ ས ་ ལ ག ་ པ ་

ག ཉི ས ་ ཀ འ ང ་ ཁུ ག ་ མ ་ དྤེ འི ་

ནང་དུ་གཏང་དགོས། དྤེ ་མིན། 

ག ཉི ད ་ ལ ས ་ ས ད ་ དུ ས ་ མི ག ་

མ དུ ན ་ ན ་ ག ཡྤེ ང ་ བ འི ་ ལ ག ་

ཟུ ང ་ གི ས ་ སྐྲ ག ་ བ ས ང ་ ངྤེ ས ་

ཡིན། ཟ་མ་ཟོས་ནའང་ས་

སྤེང ་ན ་ཡོད ་པ ་བཞིན ་བཟའ ་

བཅའ ་ སོྒག ་ཙེ ་གང ་བཤམས ་

ནས ་གང ་འདོད ་དུ ་ ཟོས ་ཆོག ་

པ་ཞིག་མིན། མཁའ་སྐོད་པའི ་

ཟས ་རི གས ་ཐམས ་ཅད ་ཉི ང ་

བ སྡུ ས ་ སུ ་ ཟ ས ་ ཁུ ག ་ ན ང ་

བཅུག་ཡོད། སོང་ཁམས་སུ་

ལིད ་ཤུགས་ཤོར ་པས་ཟ ་མ ་ཟ ་

དུས་མཉམ་འཇོག་མ ་བྱས་ཚེ ་

ཟས་རིགས་ཐམས་ཅད་འཕུར་

སིད་པ་ཡིན།

དྲི་བ་གཉིས་པ། མཁའ་

སྐོད་པ་རྣམས་སོང་ཁམས་སུ་ཇི་

ལྟར་འགུལ་སྐོད་བྱྤེད་པ་ཡིན།

སོང་ཁམས་སུ་འཕུར་སྐོད་

བྱྤེད་སྐབས། མཁའ་སྐོད་པ་

རྣམས་ཀི་ལུས་ཁམས་སུ་གནས་

པའི་གཤྤེར་ཆུ་མགོའི་ཕོགས་སུ་

གནས་སོ་བ་དང་། དྤེ་མིན་རུས་

སོབ། ཤ་གནད་སྐུམ་འགྱུར་

སོགས་འབྱུང་ས་བས། མཁའ་

སྐོད་པ་རྣམས་ཀིས་ངྤེས་པར་དུ་

འོས་འཚམ་སོས་ལུས་ཕུང་སོྦང་

བརྡར་བྱ་དགོས། སྤིར་བཏང་གི་

ལུས ་རལ ་ཡོ ་ བྱད ་ལ ་འཐྤེ ན ་

ཤུགས ་སྦོ ང ་ཆས ་ཡོ ད ་ པ ་སྤེ ། 

དྤེར་བརྤེན་ནས་རང་ཤྤེད་དང་

སྒིད ་ཤྤེད ་སོགས་སྦངས་ན་ཤ ་

གནད་སྐུམ་འགྱུར་དང་སོབས་

ཤུགས ་ཉམས ་འགྱུར ་སོ གས ་

སོན་འགོག་བྱ་ཐུབ། གཞན་ད་

རུང་ནུས་འཇལ་ལྕགས་ར་ཞིག་

ཀང་ཡོད་དྤེ། ང་ཚོས་སོང་

ཁམས་སུ་སྦོང་བརྡར་བྱྤེད་ཡུན་

དང་ཤུགས་ཚད་ནི་འཕུར་སྐོད་

ཀི ་ དུས ་ཡུན ་དང ་འབྤེལ ་བ ་

ངྤེས་ཅན་ཡོད་པས། ཧ་ལམ་ཉིན་

རྤེར ་དུས ་ཚོད1 .5ནས 2བར ་

སྦོང་བརྡར་བྱྤེད་པ་ཡིན། ལན་

རྤེར ་མགོ ་ལངས་སྤེག ་པ ་དང་

ཐའྤེ ་ཅིའི ་དྲག་རལ་སོགས་ལ་

བ རྤེ ན ་ ན ས ་ ལུ ས ་ ཕུ ང ་ སོྦ ང ་

བརྡར་བྱྤེད་པ་ཡིན། 

ཚན་རིག་ཤྩེས་བྱའི་སྐྩོར།

（མ་ཚར）


