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

སྐབས་རེར། འདས་སངོ་གི་ལ་ོཟླ་ལ་ཕི་མིག་རེ་འཕེན་དུས། ནམ་ཡང་སེམས་ངོགས་ནས་བརེད་ཐབས་

བྲལ་བ་ནི།  ཆུང་བིས་པའི་དུས་ཀི་དགོད་སྒྲ་ནས་གཞནོ་ལང་ཚོའ་ིསྐབས་ཀ་ིཡ་རབས་ལུགས་བཟང་དང་།  

དེ་ནས་ཟལོ་མེད་གཞུང་དྲང་ངང་ན་ཆུང་ཚོའི་བག་ོསྐལ་དུ་ཐབོ་པའི་ཤེས་རིག་གི་ཞིང་ས་གཤིན་པ་ོསེ།  

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལ་ལྟ་ཀགོ་བས་པའ་ིངང་ཚུལ་ད་ེཡིན།  

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ཁོད་རང་ཁ་བའི་ལོངས་འདིར་སྐུ་བལྟམས་ནས་བགྲང་བ་སུམ་ཅུ་

འགོར་འདུག་ལ། ང་རང་ལས་ཏག་ཏག་ལ་ོགཉིས་ཀིས་ཆེ་བས།  ངས་ཁདོ་ལ་ཕུ་བོ་ཞེས་འབོད་འསོ་ལ། ནམ་

ཡང་ཁདོ་ཀི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་རེན་འབྲེལ་སངོ་གི་ཁ་གཡང་བསྒྲག་འདདོ་ཅིང་།  མཆདོ་པ་སངོ་གི་སེར་ཁ་

བཤམ་འདདོ།

ངས་ཐོག་མར་ཁདོ་ཀི་མཚན་བཟང་ཐོས་དུས་ནི་སབོ་ཆུང་གི་སྐབས་རེད། སྐབས་དེར་ཁདོ་ནི་ངའི་

སབོ་ཕིའི་བཀག་དེབ་ཉག་གཅིག་པུར་གྱུར་འདུག་ཅིང་། ཁདོ་ཀི་བིན་རླབས་ཀིས་ང་རང་བོད་ཡིག་ལ་

དགའ་བ་ནས་བོད་ཡིག་གི་དགེ་རྒན་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ལ།  ནང་སསོ་སུ་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གཏན་གི་སིང་བོར་

སམོ་པའི་བོད་རང་གི་བསན་བཅསོ་བཀག་རྒྱུ་དང་།  རམོ་ཡིག་འབྲི་བར་མསོ་པར་གྱུར། དེ་བས། ང་རང་

དུས་གཏན་དུ་ཁདོ་དང་མཉམ་དུ་འཚོ་འདདོ་ཀི་འདུན་པ་སེམས་པའི་མཁའ་དབིངས་ན་རེན་ཞིང་འཕ།ོ 

ང་རང་ཁདོ་དང་འགྲགོས་ནས་མི་ལ་ོཉེར་བརྒྱད་འགོར་སངོ་ཞེ་ན།  བསདོ་པའི་ཟོལ་དང་གཅམ་

གསག་གི་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྱུར་སིད་མདོ། འནོ་ཀང་ཁདོ་ནི་ང་དང་ང་ལྟ་བུའི་བོད་མི་ཁི་མ་འབུམ་གི་སེམས་

སུ་ཞལ་ཁ་ཕེ་བའི་རག་བརན་གི་མར་མེ་ཚེ་འབར་དེ་ཡིན་ཞེས་བརདོ་ཆགོ་ཆགོ་ཡིན། བུ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡ་

ཆུང་ནང་དུ་ར་རྒྱུག་ས་དང་མ་ཆུང་ནང་ན་མདའ་འཕེན་ས་ཡདོ་དགོས་པའི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་ཞིག་

ཁདོ་ཀི་ངག་ནས་ཐོས་ཤིང་།  གཞནོ་དུས་བརནོ་པ་མ་བསྐེད་ན། །རྒས་

དུས་འགདོ་པ་བླུན་པོའི་རགས། །ཞེས་པའི་ཤ་ཚའི་སིང་གཏམ་ཞིག་ཁདོ་

ཀིས་ལེགས་སྐེས་སུ་གནང་བས་ངས་མེས་པོའི་གཟི་བིན་ཁདོ་ལས་ཚོར་

ཞིང་།  ལ་ོརྒྱུས་ཀི་སྐ་ཐིག་ཁདོ་ལས་མཐོང་། རམོ་རིག་གི་རོ་བཅུད་ཁདོ་ལ་བརེན་ནས་མྱངས།  སྒྱུ་རལ་གི་

བོྲ་གར་ཁདོ་ལ་བརེན་ནས་འཁབ། ཐ་ན་མི་ཚེའི་ཁ་ཕགོས་ཀང་ཁདོ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྱུར་པ་ང་ཁོ་ནས་ག་

ལ་ཚད་དེ་མི་ཚད་ད།ོ །

 ང་ཚོར་ཁདོ་ལྟ་བུའ་ིཡ་ོདུས་མཐའ་ནས་འཐེན་ཞིང་།  སྒུར་དུས་མདུན་ནས་འགགོ་པ། སྡུག་དུས་འགབ་

ནས་འདེགས་པ།  ན་དུས་རྒྱབ་ནས་སྐརོ་བའ་ིབསོ་ཐུབ་ཀ་ིགྲགོས་པོའམ་དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་ཞིག་ཡདོ་

པས། སྐད་ཡིག་ག་ིམྱུ་གུ་མ་བསྐམས་པར་སབོས་ཀིས་འབུས་ཤིང་།  ཡུལ་སལོ་ག་ིཡལ་འདབ་མ་རིང་བར་

ངང་གིས་རྒྱས།  བསམ་བ་ོཡ་ིཟེའུ་འབྲུ་མ་རུལ་བར་ཡུན་གིས་སིན་ཐུབ་པར་གྱུར་པ་རེད། ད་ེབས།  ཁདོ་རང་

གངས་ལངོས་འབྲ་ིམར་སེར་པོའ་ིཉིང་ཁུ་ཡིན་པ་དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་ཅིང་། རིན་ཆེན་གསེར་ག་ིཞུན་མ་

ཡིན་པ་ཚུལ་གསུམ་གིས་ཝ་ལེར་གྲུབ། གངས་ཅན་ལངོས་ཀ་ིན་གཞནོ་དང་གཞནོ་ནུ་མང་བོ་ལྟ་ཅ།ི ཐ་ན་ང་

ཁོ་ནར་མཚོན་ནས་བཤད་ནའང་། དུས་དེབ་དང་ཚགས་པར། དྲ་ཚགིས་སགོས་ཀ་ིསེང་དུ་བཀདོ་ཟིན་པའ་ི

ལྷུག་རམོ་དང་སན་ངག  དཔྱད་རམོ།  བརམས་སྒྲུང་སགོས་སུམ་བརྒྱ་ལས་བརྒལ་ཡདོ་ཅིང་།  དཔ་ེཀགོ་ཟིན་

བྲིས་དང་རམོ་བསྒྱུར་རྒྱུར་དཀའ་ཁག་མེད་པ་དེའང་ཁདོ་ཀ་ིབཀའ་དྲིན་ཡིན།  སསོ་སུ་རམོ་འབྲིའ་ིགཡུལ་

ས་ཆེན་མ་ོརུ་སྐནོ་ཡནོ་བང་དརོ་གི་ཆ་ལ་རོངས་པའི་མི་སྣའི་སྣང་བརན་གསར་བཞེངས་བས་ནས་སྐྱུག་བོྲ་

བའ་ིསྤ་ིཚོགས་འཚ་ོབར་སུན་འབིན་བེད་པའ་ིསིང་སབོས་དང་སབོས་པ་འད་ིནས་རྒྱས་མགོ་ཚུགས། 

གཞན་གིས་ཁདོ་ལ་བསདོ་པའ་ིམ་ེཏོག་ཕེང་བ་དང་།  བསྔགས་པའ་ིགླུ་དབངས་སན་མ་ོར་ེཕུལ་ནའང་།  

ཁདོ་ཀིས་ང་རྒྱལ་དང་ཁེངས་དྲེགས་ཀིས་མགོ་བོ་གནམ་ལ་མ་ིའདེགས་པར་ཞ་ིཞིང་དུལ་ལ། སམ་ཞིང་

བརླིང་བས། ལུས་དཀར་པོ་དར་དཀར་ཞ་ོའཐུང་འདྲ། གཏམ་དཀར་པོ་འ་ོམ་ཞ་ོཆགས་འདྲ་ཞེས་པ་ན་ིཁདོ་ཀ་ི

མཛད་འཕིན་མཚོན་བེད་ཀ་ིཚགི་ཏུ་བཀལོ་འསོ།

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ཡ།  ང་ཡ་ིཕུ་བོ་ལགས།  ཁདོ་ཀིས་ཐོས་བསམ་སམོ་གསུམ་གཙུག་ཏུ་

བཀུར་བའ་ིསབོ་མ་དང་། འཆད་རདོ་རམོ་གསུམ་གར་དུ་བསྒྱུར་པའ་ིདག་ེརྒན།  མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་

རྒྱན་དུ་འདགོས་པའ་ིམཁས་པ་མང་བོ་འཚར་ལངོས་འབྱུང་བར་མཐུན་རྐེན་བསྐྲུན་སངོ་བས།  བཀའ་དྲིན་

ཆ།ེ  ཁདོ་ཀིས་སྦིན་པ་མང་དྲགས་སངོ་།  ཁདོ་རང་སྐུ་ཚ་ེརྒྱལ་མཚན་རབ་ཏུ་བརན་པར་སོན།

ཡ་ོརབོ་རོམ་རགི་པའི་སྡེ་ཡི་རུ་དར། ——པའྡེ་ལུན།

པའེ་ལུན་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་སོད་ཀི་ཆར་དབིན་ཇིའི་རླབས་ཆེ་བའི་འཆར་ཡན་རིང་

ལུགས་ཀི་སན་ངག་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།  ཁོའི་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་སན་ངག་གིས་ཧྥ་རན་སེའི་གསར་བརེ་

ཆེན་མོའི་རེས་སུ་ཡ་ོརོབ་ཡངོས་སུ་མི་རིགས་དམངས་གཙོའི་གསར་བརེ་ལས་འགུལ་

ཞགི་ལང་དུ་བཅུག་པ་དང་།  མ་ར་རངི་ལུགས་སྤ་ིཚགོས་ཀ་ིསྐནོ་ཆ་སྣ་ཚགོས་ལ་

སུན་འབནི་བས་པས་ཡ་ོརོབ་རམོ་རགི་པའ་ིས་ེཡ་ིརུ་དར་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡདོ།

པའེ་ལུན་ནི་དབིན་ཇིའི་ཉམས་རྒུད་དུ་ཕིན་པའི་སྐུ་དྲག་གི་ཁིམ་

རྒྱུད་ཅིག་ཏུ་སྐེས་ཤིང་། ཆུང་དུས་ནས་དབུལ་ཕངོས་ཀི་འཚོ་བ་དང་། 

ལྷན་སྐེས་སུ་རྐང་བ་གོལ་བའི་ལས་དབང་གིས་མནར་གཅོད་བཏང་།  

བལྟས་ཚོད་ཀིས་རྐང་བ་གཉིས་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་སྣང་ནའང་།  ཉྭ་རྐང་ཕ་

ཞིང་རིང་བ་དང་སེ་ལངོ་གི་རུས་པ་འཁགོས་ཡདོ་པས།  ལམ་དུ་འགྲ་ོདུས་གལོ་

ཞིང་འཐེང་ནས་འགྲ་ོའདུག་ལ་གེགས་རྐེན་ངེས་ཅན་ཐེབས་ཡདོ།  སྐེད་ཡུམ་གིས་

ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སངོ་གིས་ཕགོས་ཡར་མར་གི་སན་པར་བསེན་ནས་གས་ོབཅསོ་བས་ནའང་།  ནད་ལ་དྲག་

སྐེད་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་བས། ཁོ་རང་ནད་གདནོ་གིས་མནར་གཅདོ་དང་འགྲགོས་ནས་འཚར་ལངོས་འབྱུང་

དགོས་སངོ་།

འཚར་ལངོས་ཀི་གོ་རིམ་དུ་རྐང་བ་གལོ་བ་ལ་ངོ་གནངོས་ནས་ན་མཉམ་

ཚོ་དང་མཉམ་དུ་རེད་མོར་གཡེང་བའི་དགའ་སྤོའི་ཁོད་དུ་ཞུགས་མ་ཐུབ་

པར།  རྒྱུན་དུ་ཁེར་རྐང་གི་མིག་ཆུ་ཁོག་ཏུ་མིད་བཞིན་ཁེར་རྐང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཁདོ་ཡིབས་ནས་བིས་དུས་

ཀི་ནམ་ཟླ་རིང་མ་ོབསྐལ།  ཁོ་རང་ནར་སནོ་པ་ན།  རིམ་གིས་འཕ་དམོད་ཀིས་གཙེས་པའི་ནང་སེམས་ལ་

སྦངོ་བརྡར་ཐོབ་ནས་གཉའ་མི་ཞུམ་པའི་གཤིས་ཀ་ས་མོ་ཞིག་རྒྱུད་ལ་འབམས་པར་གྱུར།

གཤིས་ཀ་ས་མ་ོདེའི་རྐེན་དབང་གིས།   གཞན་གིས་ལགོ་ཏུ་ཁོ་ལ་འཕ་དམོད་ཀི་མཆིལ་ཞགས་འཕེན་

སྐབས།  ཁོ་རང་གཉའ་མི་ཞུམ་པར་སབོས་པ་ཆེན་པོས་དེ་དག་ལ་ཁ་གཏད་བཅགས་པ་དང་།  ཆུ་རྐལ་

འགྲན་སྡུར་སྐབས་སུ།   ཁོ་རང་དཔའ་མ་ཞུམ་པར་མཆངོ་ཐེངས་གཅིག་གིས་ཆུ་རིང་དུ་མཆངོས་ནས་

རྐལ་རལ་ངོམས་པ།  སབོ་རའི་བ་སོྒྲ་ས་ོལའོི་འགྲན་སྡུར་སྐབས་སུ།  སགོ་བསསོ་ཀིས་

འགྲན་སྡུར་དུ་ཞུགས་ནས་ནུས་ཤུགས་རལ་དུ་བཏོན་པས་ལུས་རལ་པ་

བཟང་བོའི་མཚན་སན་བངས།  མཐར་ཕིན་མཛད་སའོི་གཏམ་བཤད་

སེལ་དུས།  ཡིད་རྨུས་དང་རང་དམན་གི་འདུ་ཤེས་ཡདོ་ཚད་ཕར་

གཡུགས་ནས།  བདེན་པ་དང་སྒྱུ་རལ་གིས་ཕྱུག་པའི་གཏམ་བཤད་ཆུ་

བཞུར་བ་ལྟར་སེལ་བས།  ཉན་མཁན་ཡདོ་ཚད་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་

ཀུན་གིས་ཡིད་ཆེས་ཐོབ་པ་དང་།  རང་ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་ལ་ངོས་ཟིན་

གསར་བ་ཐོབ།

ཁོང་ནི་དབིན་ཇིའི་མིང་དུ་གྲགས་པའི་སན་ངག་པ་ཞིག་དང་།  ཡ་ོརོབ་ཀི་སོྔན་

སྐདོ་རམོ་རིག་གི་འཐུས་ཚབ་པ་ཡིན་ལ།  དེ་བས་ཀང་འཚོ་གནས་ཀི་དཀའ་སྡུག་ལས་རྒྱལ་བའི་འཐུས་

ཚབ་མི་སྣ་ཞིག་ཀང་ཡིན་ན།ོ །

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།     •རྒྱལ་མཚན•

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རངོ་བནོ་ཆསོ་སབོ་ཁུལ་ཐང་ལ་ཁ་བཅའ་སདོ་སབོ་ཆུང་། 

                                 •བསདོ་ནམས་རྒྱ་མཚ•ོ



ཡིད་ཆེས་ནི་དཔེ་ཀློག་བེད་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ཡིན།

ཝང་ཨེན་ཡེས་བརྩམས།

དཔེ་ཀགོ་བེད་པའི་རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བོ་ནི་ངས་བསམས་ན་ཡིད་ཆེས་རེད། 

བཀགས་ཟནི་པའ་ིདཔ་ེཆ་ཀུན་ལ་ཡདི་ཆསེ་བདེ་པ་ན།ི ང་ཚ་ོན་གཞནོ་སྐབས་སུ་

བྱུང་བའ་ིདནོ་དག་ཡནི། ན་ཚདོ་དརེ། སམེས་ངོ་ན་ིལྷད་མདེ་ཀ་ིཆུ་ཤལེ་བཞནི་

ཆ་རྐེན་ཅི་ཡང་མེད་པར་དནོ་དག་གང་ཡིན་ལ་ཡིད་ཆེས་བེད་པ་ཞིག་ཡིན།  

རང་ག་ིམ་ིཚརེ་མཛུབ་སནོ་གནང་བའ་ིདག་ེརྒན་ཇ་ིབཞནི། དཔ་ེདབེ་ཀསི་ང་

ཚརོ་དད་པ་སྐ་ེབདེ་ཀ་ིརྒྱུ་སལོ་ལ། ང་ཚསོ་དཔ་ེདབེ་ངོས་སུ་མཐོང་བའ་ིསྐད་ཆ་

བརོ་འབབ་པ་རྣམས་ཟནི་ཐོར་བཀདོ་ད།ེ གྲགོས་ཕན་ཚུན་བར་ལ་ལགེས་སྐསེ་

སུ་སརེ་རསེ་བདེ། སྐབས་ད་ེན་ིསམེས་སུ་ཤན་ཤུགས་ཐབེས་ས་བའ་ིདུས་སྐབས་

ཏ་ེབསམ་བའོ་ིའཇགི་རནེ་བསྐྲུན་པ་ལ་རང་འདངི་བའ་ིན་ཚདོ་ཡནི། གལ་ཏ་ེ

ལས་བསདོ་ལྡན་པས་ངསེ་པ་དནོ་ག་ིདཔ་ེདབེ་ལགེས་པོ་ཞགི་ཀགོ་པའ་ིསྐལ་བ་

ལྡན་ན། དསེ་མ་ིཚ་ེགང་བོ་ལགེས་ལམ་དུ་འདྲནེ་ནུས་མོད། འནོ་ཀང་། སྐབས་

ཤནི་ཏུ་མང་བོ་ཞགི་ལ་གནས་ཚུལ་ན་ིད་ེལས་ལྡགོ་པ་ཞགི་ཡནི། ཡནི་ཡང་བད་ེ

འཇགས་མིན་པའ་ིདུས་སྐབས་ད་ེལྟ་བུར་ཡང་རང་སེམས་དགོས་པས་ཁེངས་

པར་བདེ་པ་ན་ིགོད་ཆག་ཅགི་རདེ་སམ་ཡདོ། དསེ་དཔ་ེཀགོ་ལ་བརནེ་ནས་རང་

སམེས་འཛམོ་པོར་གཏོང་འདདོ་ཀ་ིསྤ་ོབ་ས་ེདཔ་ེཀགོ་ག་ིསྤ་ོབ་ད་ེརྡུལ་དུ་བརླག་

ངསེ། དགོས་པའ་ིདབང་གསི་རང་སམེས་ཁརེ་རྐང་དུ་ཕུད་ལ། ད་ེལྟར་གྲགོས་

མདེ་ཁརེ་རྐང་དུ་འདུག་ཡུན་རངི་ན། ནང་

སེམས་ནི་སྔར་ལས་གྲག་མེད་འགུལ་མེད་

དང་སངོ་སངོ་བར་ལུས་ངསེ།

ང་ཚོ་རིམ་གིས་ནར་སནོ་རེས། 

འཇིག་རེན་འདིར་ཡང་རིམ་གིས་ལྟ་སངས་ཤིག་རང་སེམས་སུ་གྲུབ་ལ། ལྟ་

སངས་དེ་དཔེ་ཀགོ་ལས་ཐོན་པ་མ་ཟད། རང་ཉིད་ཀི་ཐད་ཀའི་ཉམས་མྱངོ་

ལས་ཀང་བྱུང་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་ང་ཚོ་སྔར་བཞིན་དཔེ་ཀགོ་ལ་མོས་ཤིང་

དེར་ཡིད་ཆེས་ན། རང་འགུལ་སསོ་སིགས་དརོ་བཅུད་ལེན་དུ་དཔེ་དེབ་

ལེགས་པོ་དེ་རྣམས་གདམ་ངེས། ན་གཞནོ་དུས་སྐབས་སུ་དཔེ་དེབ་ལེགས་

པོ་བཀགས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གིས་ང་ཚོར་རམ་འདེགས་སུ་མི་ཚེ་འདིའི་

ཁདོ་ཚོར་བ་ངོ་མ་དེ་ཐོབ་པར་མཐུན་རྐེན་བསྐྲུན། དཔེ་ཀགོ་དང་དེའི་

བརྒྱུད་རིམ་གིས་དཔེ་ཆ་གང་རིགས་ནི་རོམ་མཁན་གིས་སེམས་པ་རྣམ་

དག་དང་ཡིད་ཆེས་ལ་བརེན་ནས་བྲིས་པ་ང་ཚོས་བརྡར་ཤ་གཅདོ་ནུས་ལ། 

ང་ཚོས་སྔར་བཞིན་རང་སེམས་དོགས་པ་དང་བྲལ་བར་དཔེ་ཀོག་བེད་

བཞིན་ཡདོ་ལ། སྐབས་འདིའི་ཡིད་ཆེས་ནི་ང་ཚོས་གནས་ལུགས་ཤིག་ངེས་

ཏེ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པའི་ས་ོནས་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན། དུས་དེར་ང་ཚོ་དང་

དཔེ་ཆའི་བར་དུ་འདྲ་མཉམ་གི་འབྲེལ་བ་ཞིག་བཙུགས་ཡདོ། སྐབས་

འདིར་དཔེ་ཆ་ནི་ང་ཚོའི་གྲགོས་པོ་ཡིན། རིག་རགོ་ཐད་དུ་མངོན་པའི་ཡིད་

ཆེས་ཀིས་དགོས་པས་ཁེངས་པའི་སེམས་བདུད་དེ་འདུལ་ནུས། སྐབས་དེའི་

དཔེ་ཀོག་གིས་ང་ཚོའི་གུ་དོག་པའི་ཉམས་མྱོང་དེ་ཆེར་བསྐེད་པར་དགེ་

མཚན་མི་དམན་པ་ལྡན། གལ་ཏེ་རང་གི་མྱངོ་བ་དེ་སྐ་ོསེམས་ཀིས་དབང་

སྒྱུར་བས་ཡདོ་ན། དེས་སབོས་པ་དང་རེ་བ་སལོ་ལ། ཅི་མཁོ་འདདོ་འཇོའི་

གནས་སྐབས་ཡིན་ན། དེས་སྡུག་བསྔལ་དང་ལས་ངན་པའི་དུས་ཤིག་ཡདོ་

པར་གསལ་འདེབས་བེད། དཔེ་ཀགོ་གིས་ང་ཚོར་སྡུག་བསྔལ་ལ་གདངོ་

གཏོད་པའི་སབོས་པ་དང་། འཚོ་བར་བརེ་སེམས་ཀིས་ཁེངས་པ། མིག་རྒྱང་

ཆེར་བསྐེད་ཀི་སིང་སོབས་ཅི་རིགས་སྲུང་འཛིན་བེད་པར་བསྐུལ་ངེས། 

རོམ་པ་པོ་མཚམས་སྦོར།

ཝང་ཨེན་ཡེ། ཀྲུང་གོའ་ིདེང་རབས་ཀ་ིབུད་མེད་རྩོམ་པ་པོ། ཀྲུང་གོའ་ིརྩོམ་པ་པ་ོམཐུན་ཚོགས་ཀ་ིཀྲུའུ་ཞ་ིགཞོན་པ། 

ཧྲང་ཧའ་ེཧྥུ་ཏན་སོབ་ཆེན་ག་ིསོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། རིག་གསར་མཇུག་རོགས་ཏ་ེལ་ོརབས་བརྒྱད་ཅུར་ཀྲུང་གོའ་ིརྩོམ་སེགས་

སུ་རྒྱུགས་ཆེ་བའ་ིན་གཞོན་ཤེས་ཡོན་པའ་ིརྩོམ་རིག་དང་ཁུངས་འདེད་རྩོམ་རིག་ཅེས་པའ་ིའཐུས་ཚབ་རང་བཞིན་ག་ིརྩོམ་པ་

པ་ོཡིན། མོའ་ིརྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་སུ་རང་དོན་ཁ་ེཕན་སེག་པའ་ིད་ིམ་ིབ་ོཞིང་། བརོད་གཞིའ་ིམ་ིགང་ད་ེརོག་པའ་ིཀོང་

དུ་གདན་དངས་ཏེ། འག་ོབ་མིར་མངའ་འོས་པའ་ིདོན་སིང་ཐད་དུ་དེའ་ིརིན་ཐང་མངོན་པར་བེད་ལ། རིན་ཐང་ད་ེབརྩོན་ལེན་

བེད་པ་ལ་འཇིག་རེན་པའ་ིའཚ་ོབའ་ིངོས་ཐད་ནས་གེང་ན་མཐར་ཐུག་ག་ིདོན་སིང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན།

འཇིག་རེན་ལ་རང་ལྟ་གྲུབ་པའི་མི་ཞིག་གི་དར་མའི་དུས་སྐབས་སུ། དཔེ་

ཀགོ་གིས་ང་ཚོའི་སངོ་ཆ་ཁ་སོྐང་བ་དང་ནརོ་བཞིན་པ་ཡ་ོབསང་བེད་པ་

སགོས་བགིས་ཏེ་བདེ་ཐང་གི་གནས་ཤིག་ཏུ་འདྲེན་ངེས།

བགྲེས་པའི་དུས་སྐབས་ཀི་དཔེ་ཀགོ་གི་ཡིད་ཆེས་ནི། ངས་བསམས་ན་

བ་ོདཀེལ་ཡངས་པོའི་རང་གཞིའི་སེང་བསྐྲུན་དགོས་སམ། རྒྱུ་མཚན་ནི་

སྐབས་དེའི་ཉམས་མྱངོ་ནི་སིད་པ་རྒན་པོ་ཡིན་པས་དཔེ་དེབ་ཡདོ་ད་ོཅགོ་

དང་གོ་བསྡུར་རུང་ལ། དནོ་དུའང་རང་གིས་རང་ལ་སམོ་ཚིག་འགོད་

དགོས་པའི་དུས་ཀང་ཡིན། གལ་ཏེ་རིམ་པ་སོྔན་མ་གཉིས་ཀས་དཔེ་ཀགོ་གི་

རྒྱུན་ལེགས་པོར་བསྐངས་ཡདོ་ཟེར་ན། སྐབས་འདིར་མུ་མཐུད་དུ་རིམ་པ་

དེ་ལས་མཐོ་བ་ཞིག་ཏུ་སར་དགོས། རང་ལ་ཉམས་མྱངོ་དང་སམོ་ཚིག་

གཉིས་ཀ་ལྡན་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་བརེ་སེམས་ཆེན་པོར་གཞན་གི་མི་

ཚེའི་ཐོབ་འབྲས་དང་། འགྲ་ོབ་མིའི་སེམས་ཁམས་ལས་མངོན་པའི་འཇིག་

རེན་གྲངས་མེད་དེ་ཡང་མཐོང་དགོས། སྐབས་དེར། ང་ཚོས་རང་གིས་རང་

ལ་ཡིད་ཆེས་བེད་པ་བཞིན་དཔེ་ཀགོ་བ་དགོས། དེ་ལྟར་ན་དཔེ་ཆ་ང་ཚོ་དང་

མཉམ་དུ་ངོ་བོ་གཞི་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་སིད། དནོ་དུ་ང་ཚོས་ཚེ་གང་བོར་རང་

ཉིད་ཀགོ་བཞིན་ཡདོ་ལ། སྐབས་དེའི་རང་ཉིད་ལ་ཅི་ཡང་བརོ་ཤོང་བའི་

ཁོག་རྒྱ་ཞིག་ཡདོ་འསོ། དཔེ་ཀགོ་གིས་ང་ཚོར་ད་རག་བར་གོ་སྐབས་འདི་

འདྲའི་བཟང་བོ་ཞིག་སྤད། འདིར་བསན་པ་ནི་འགྲ་ོབ་མིས་བྲིས་པའི་ཆེས་

ལེགས་པའི་དཔེ་ཆ་དེ་རིགས་ཡིན་པ་ཁདོ་ཀིས་ལསོ་ཤེས། 

【བརམས་ཆསོ་དབྡེ་ཞབི】 

འདི་ནི་དཔེ་ཀགོ་ཇི་ལྟར་བེད་པའི་ཐབས་དང་རང་གི་མྱངོ་བ་བརདོ་པའི་རམོ་

ཞིག་ཡིན། རམོ་མཁན་གིས་རང་གི་ལ་ོདུ་མའི་རིང་གི་དཔེ་ཀགོ་གི་མྱངོ་བ་དང་ཚོར་

བར་གཞི་བཅས་ཏེ། དཔེ་ཀགོ་གི་རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བོ་ནི་ཡིད་ཆེས་ཡིན་ཞེས་རིགས་དབེ་

བས་ཐོག རིགས་ལམ་ཞིབ་མསོ་མི་ཚེའི་རིམ་པ་གསུམ་གི་དཔེ་ཀགོ་གི་ཡིད་ཆེས་ནི། 

ན་གཞནོ་དུས་སྐབས་ཀི་ཆ་རྐེན་མེད་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་དར་མའི་ལ་ོཚོད་སེང་གི་

ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་གི་ཡིད་ཆེས། བགྲེས་པའི་སྐབས་ཀི་བ་ོདཀེལ་ཡངས་པོའི་

ཡིད་ཆེས་ཡིན་པ་གཏིང་ཟབ་མརོ་གདམས་ཡདོ།

གྲལ་དག་པའི་ཚིག་གི་སོྦར་བ་དང་གཏིང་ཟབ་པའི་བསམ་བོས་ང་ཚོར་དཔེ་

ཀགོ་ཐད་དུ་ཁནོ་ཡངས་པོ་དང་གཏིང་ཟབ་པའི་ངེས་ཤེས་འདྲངོ་བར་བེད། ལིག་པེ་

དབིས"ང་རང་དཔེ་ཆར་དགའ་ཞིང་། དུས་རྒྱུན་དཔེ་སོྒྲམ་གི་མདུན་དུ་འགྲེང་

སྐབས། ངའི་སྣང་བ་ལ་མིག་མདུན་དུ་འཇིག་རེན་ཞིག་བཀྲམ་ཡདོ། དེ་ནི་རྒྱ་ཆེ་

ཞིང་གཏིང་ཟབ་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་མཐའ་ཡས་ཤིང་བོར་མི་ཤོང་བའི་

མཁའ་དབིངས་ཤིག་ཡིན"ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། ང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་མི་ཚེ་གང་

བོར་དཔེ་ཆ་དང་འདྲིས་ནས་དཔེ་ཀགོ་དང་ཡིད་ཆེས་ཀི་འབྲེལ་བ་བཙུགས་ཏེ། རང་

གི་མི་ཚེ་འདི་དཔེ་ཀགོ་ལ་བརེན་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡངོ་བར་སནོ།

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།  •ལྡེགས་གྲུབ་ཀིས་བསྒྱུར•  

རང་རེའི་བོད་ཀི་གནའ་རབས་

དང་ཉེ་རབས་ཀི་རམོ་ཡིག་ཕལ་མོ་ཆེ་

ཚགིས་བཅད་ཀ་ིལམ་ནས་བྲིས་ཡདོ་ལ།  

དེ་དག་གི་ཁོད་དུ་ཞིབ་འབྲི་བས་པ་

གནད་དུ་ཁལེ་ཅངི་། གསནོ་ཉམས་ལྡན་

པ་དང་། ཡདི་ཀ་ིདང་བ་འདྲནེ་པའ་ིདཔ་ེ

གཞི་གྲངས་ཀིས་མི་ཟིན་པ་ཞིག་ཡོད་

ནའང་། འདརི་གསར་རམོ་ག་ིལས་ལ་ཐོག་མར་འཇུག་པའ་ིལས་དང་པོ་བ་རྣམས་ལ་དམགིས་ནས་རདོ་བདེ་ཚགི་ག་ིསན་

ཆ་ཐོན་ཞངི་། བརདོ་བ་དནོ་ག་ིགནད་འདུས་པ་དང་། ཞབི་འབྲ་ིབས་པ་གསནོ་ཉམས་ལྡན་པའ་ིདཔ་ེམདརོ་བསྡུས་འགའ་

ཞགི་མཚནོ་བདེ་ཙམ་དུ་བཀདོ་ན། 

ཀ   《གཞནོ་ནུ་ཟླ་མདེ་ཀ་ིགཏམ་རྒྱུད》ཀ་ིཤོག་ངོས100ལས།

གཞནོ་ནུ་ཟླ་མདེ་ཀསི་དམག་དཔུང་ག་ིརུ་སྣ་འདྲནེ་པའ་ིཚུལ་ཞབི་འབྲ་ིབས་པ་དཔརེ་ན། བརྒྱ་ཕག་བཅུ་ཡ་ིགྲངས་

ཅན་དཔུང་ག་ིཚགོས། །རྣ་ོདབལ་རུ་མཚནོ་ར་ེམོ་མཁའ་ལ་གཟངེས། །ལྷབ་ལྷུབ་བ་དན་དར་ལ་ེབར་སྣང་གང་། །གོ་མཚནོ་

འདོ་ཀ་ིསྣང་བ་དཀར་པོ་འཕ།ོ །ར་རགི་སྒྲ་ཡསི་ས་གཞ་ིརྔ་ལྟར་དུ། །རྡུང་བཞནི་གྱུར་པར་འངོ་བ་རངི་ནས་མཐོང་། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་མིག་གིས་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་གཞན་ས་ེསྤ་བཀོང་བར་བེད་པའ་ིའཇིགས་རུང་དང་དཔའ་ཉམས་ཀིས་

རབ་ཏུ་ཁེངས་པའ་ིདག་པོའ་ིརུ་དཔུང་ག་ིརྔམ་བརིད་ཀ་ིརྣམ་པ་ད་ེན་ིལྟ་བ་མིག་གིས་མ་ིབཟོད་པའ་ིརྣ་ོདབལ་མཚོན་ཆའ་ིབ་ེབག་

དང་། རུ་འདེན་དཔུང་གིས་བཏེགས་པའ་ིདམག་དར། ས་གཞ་ིཡོམ་ཡོམ་འདར་བའ་ིར་ཕོའ་ིརིག་སྒྲ་སོགས་གཞ་ིགཅིག་ཏུ་འདེས་

པར་བས་ཏ།ེ རྔམ་བརིད་དང་འཇིགས་རུང་ག་ིསྣང་བརྙན་མཚོན་པར་བས་པ་ལྟ་བུ། 

ཁ།   གངི་སྒྲུང 《བདུད་འདུལ》ལས།

འབྲུག་མའོ་ིསྣང་བརན་ཞབི་བྲསི་བས་པ་དཔརེ་ན། ས་སྐ་ལ་ོསངེ་ལམ་བུ་མོ་ད།ེ །གངི་

མཐོང་བ་ཀུན་སནོ་དཔོན་མོར་བབས། །ཚ་ེགྲགོས་འཛམ་གངི་སངེ་ཆནེ་ཐོབ། །དའེ་ིཞལ་

ངོ་བཅ་ོལྔའ་ིདུང་ཟླ་འདྲ། །མཁུར་ཚསོ་དམར་མདངས་བྱུ་རུ་འདྲ། །སྤན་མགི་ཐོ་རངེས་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ག་ོརིམ་ཡོད་པའ་ིས་ོནས་དཔ་ེའགོད་ལུགས་ཀ་ིབེད་ཐབས་སྤྱད་ད་ེས་སྐྱ་ལ་ོསེང་ལྕམ་འབྲུག་མོའ་ིལུས་

ཀི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གི་རྣམ་པ་དེ་དག་གང་ལ་གང་འཚམ་གི་དཔེ་དང་སྦྱར་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་

གསལ་བོར་བཀོད་ད།ེ སྨན་བུ་མ་ོཡོངས་ཀ་ིདྭངས་རྩ་ེལྟ་བུའ་ིམཛེས་སྡུག་ག་ིསྣང་བརྙན་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་མཚོན་པར་བས་ཡོད་

ཅིང་། འབ་ིཚུལ་འད་ིརིགས་ན་ིབོད་པའ་ིངག་རྩོམ་དང་ཡིག་རྩོམ་ཁོད་དུ་རྒྱུགས་ཆ་ེཞིང་སྤྱོད་བད་ེབ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཉན་སྤ་ོ

ཞིང་ཡིད་འགུགས་ཀ་ིནུས་པ་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པ་ཞིག་ག།ོ

ག  《རགོས་བརདོ་གསརེ་ག་ིམ་ེཏོག》ག་ིཤོག་ངོས216ལས། 

དད་ལྡན་སྐ་ེབོའ་ིཚགོས་ཀ་ིདད་འདུན་ཤུགས་དྲག་ག་ིརྣམ་པ་མཚནོ་པར་བས་པའ་ིཚགི་དཔརེ་ན། བཞནི་ལ་མཆ་ི

མའ་ིམུཀྟྲི་ཀ །བྲང་ལ་ཐལ་མོའ་ིཨུཏྤ་ལ། །ཡན་ལག་དུད་པའ་ིས་ེམ་ཡསི། །མཛསེ་པ་ར་ིམརོ་བྲསི་པའ་ིསྤུན། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའ་ིབརོད་པ་ཐུང་ངུ་འདིས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀིས་དད་པའ་ིམཆ་ིམ་འབིན་པ་དང་། ཕྱག་གིས་མཆོད་པ་བེད་

པ་སོགས་ར་ིམ་ོཇ་ིབཞིན་མངོན་པར་མཚོན་ཡོད་པ་འད་ིལྟ་བུ་ན་ིསྤྱིར་བཏང་ཚིག་ཉུང་བའ་ིབརོད་པ་དུམ་བུ་ཞིག་ལས་མེད་ནའང་། 

དད་ལྡན་སྐྱ་ེབོའ་ིཚོགས་ཀ་ིསྐབས་དེའ་ིཤུགས་དག་པའ་ིདད་པའ་ིསོབས་ལས་བྱུང་བའ་ིམཆ་ིམའ་ིཕེང་རོག་ག་ིཐིགས་པ་འཐོར་

ཚུལ་དང་སོར་བཅུའ་ིའདབ་མ་སིང་ཁར་སྦྱོར་ཚུལ། ཡན་ལག་ས་ལ་ཕབ་ས་ེལུས་ཀིས་ཕྱག་བེད་པ་སོགས་ཀ་ིསྣང་བརྙན་ད་ེཇ་ི

བཞིན་མཚོན་ཡོད་པས། དཔ་ེགཞ་ིའད་ིལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཚིག་ཉུང་དོན་འདུས་ཀ་ིས་ོནས་མ་ིསྣའ་ིསྣང་བརྙན་མཚོན་པའ་ིདཔ་ེགཞ་ི

ལེགས་པ་ོཞིག་ཏུ་འཁུམས་ས།ོ །

མཚ་ོསོྔན་ཞངི་ཆནེ་མཚ་ོལྷ་ོཁུལ་མ་ིརགིས་མཐོ་འབྲངི་གཉསི་པ། •སབོས་ལྡན•

སྐར་ཆནེ་འདྲ། །ཞལ་དུང་ས་ོམུ་ཏགི་

ཕངེ་བ་འདྲ། །སྐུ་གཟ་ིབརདི་ར་ིརབ་

ལྷུན་པོ་འདྲ། །ཐུགས་བང་སམེས་

སོྔན་མོ་རྒྱ་དར་འདྲ། །གསུང་སན་མོ་

པ་ིཝང་གངི་བུ་འདྲ། །བཞུགས་ཁ་ི

པད་མ་སངོ་ལྡན་ལ། །ལྷ་ཚངས་པ་

གདན་ལ་འཁོད་བཞནི་བཞུགས། །



རིན་ཕག་གཉེན་བསེབས་འཁྲུག་གཞིར་གྱུར། །

ཤིང་སག་སག་ལོའི་སེ་གཟར་དང་།  །

མེ་ཕག་རེད་ཐང་སེ་གཟར་དང་། །

ལགས་བི་ཡར་ཀླུངས་སེ་གཟར་དང་། །

གང་རོ་སེ་རྒྱའི་ཇུས་ཉེས་སོགས། །

དུས་འཁྲུགས་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་མཐར། །

དཔོན་ཚབ་ཐེལ་གཏོང་ལོ་དགུ་བས། །

ཕག་ཤུགས་རིན་སྤུངས་སེ་པས་བཟུང་། །

རིན་ཕག་གཉྡེན་འབྡེལ་གི་གོད་ཆག  ཕག་གྲུ་

ཤཱཀ་རིན་ཆེན་ལ་སས་དྲུག་འཁྲུངས་པའི་ཆུང་བ་

ཆེ་ས་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་ལ།  རོང་དཔོན་

རིན་སྤུངས་པའི ་ལམ་མོ ་ཀུན་དགའ་དཔལ་

འཛོམས་ཁབ་ཏུ་བསུས།  འདི་ནི་ཏཱ་སི་ཏུ་བང་

ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་

བའི་སྒྲིག་སོལ་ལས།   “རླངས་ཀི་གདུང་རྒྱུད་

སེལ་པ་པོའི ་མདུན་ཐབ་ཀང་ཕི ་སོ ་སེ ་པ་ཆེ ་

གཉེན་བཙུན་གསུམ་དང་། མི་ཆེན་གི་བུ་སིང་

ལེན་མི་ཉན”ཞེས་པ་དང་འགལ་བ་ཞིག་རེད།  རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལོ1414ལོར་སས་གྲགས་པ་འབྱུང་

གནས་འཁྲུངས།  དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བདུན་

པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལོ1432ལོར་སེ་སིད་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་

སྐུ་གཤེགས་པ་དང་།  ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཀི་ཁི་ལ་འདི་ཡབ་

སས་གཉིས་པོ་སུ་བཞུགས་ཀི་སྐོར་ལ་རོད་པ་ལངས།  ཕག་

གྲུ་སྤན་སྔ་བསོད་

ན མ ས ་ རྒྱ ལ ་

མ ཚ ན ་ གི ས ་

བཀའ་ལྟར་སྤི་ལོ1433ལོར་སས་སིད་ཁིར་

བཀོད། བོན་པོ་རྣམས་ཕོགས་གཉིས་སུ་གེས་ཏེ་

ཡབ་སས་སོ ་སོའི ་ཕོགས་སུ་ལངས་ཏེ ་སྣེ ་

གདོང་གི་གཞུང་ཕོགས་གཉིས་སུ་གེས།  སྤི་

ལོ1434པ་ཤིང་སག་ལོར་སེ་འཁྲུག་ཆེན་པོ་

ཞིག་ལངས།  དེ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་སག་ལོའི་སེ་

གཟར་ཟེར།  དེ་ནས་ཡབ་ཆེ་ས་སངས་རྒྱས་

རྒྱལ་མཚན་སྣེའུ་གདོང་དུ་བཞུགས་མི་བདེ་

བར་་གྱུར་ཏེ་ཡར་རྒྱབ་ཏུ་བོན་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་

ཙམ་བཞུགས་དགོས་བྱུང་འདུག

རིན་སྤུངས་ནོར་བུ་བཟང་བོས་གོ་སྐབས་དེ་དང་

བསྟུན་ནས་སྤི་ལོ1435ལོར་གཙང་ཕོགས་ཀི་དཔོན་རིགས་

རྣམས་དང་མཐུན་སྒྲིལ་བས་ཏེ་གཞིས་ཀ་རེ་བངས།  གཙང་

ཁུལ་ཕལ་ཆེར་དབང་དུ་བས།  གོང་མ་འདིས་ཐེལ་དང་

རེད་ཐང་ཆོ་གཉིས་སུ་གསུང་ཆོས་གནང་།  གསེར་དངུལ་

གིས་བཀའ་འགྱུར་བཞེངས།  སྤི་ལོ1443ལོར་ཡབ་སངས་

རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་ཡར་རྒྱབ་ནས་རེད་ཐང་དུ་གདན་དྲངས།  

ཞལ་ངོ་ནང་འཆམས་སུ་འཁོན་ཞི་ནས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་

ཏུ་འདྲེས།  སྤི་ལོ1440ལོར་ཏཱ་མིང་གོང་མ་ཀེན་ཐའི་ཀྲེང་

ཐུང་གིས་དབང་གི་མཚན་སན་བརྒྱན་པའི་བཀའ་ཡིག་

འབོར་བས་དེ་ནས་བཟུང་དབང་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་

ཞེས་འབོད་སོལ་བྱུང་།  སྤི་ལོ1444ལོར་སེ་སིད་གྲགས་པ་

འབྱུང་གནས་སྐུ་གཤེགས།   སྐབས་དེར་ཆེ་ས་སངས་རྒྱས་

རྒྱལ་མཚན་གིས་སིད་བསྐངས།

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པ་སོབ་གིང་། 

•ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས•

འབའ་ཆུ།
འབའ་ཆུའི ་ཆུ་མགོ་ནི ་མཚོ ་ལྷོའི ་

འབའ་རོང་དང་ར་ལྷོའི་རེ་ཁོག་གཉིས་ཀི་

ས་མཚམས་ཀི་འབའ་རེ་གོང་རྒྱུད་ཀིས་

ཤར་ནུབ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ནུབ་ཕོགས་ཀི་

དོན་ཁོ་གཞུང་གི་སག་སིང་དང་གཡག་

སིང་ཞེས་པའི་དེའུ་འབུར་གཉིས་ཀི་བར་

ནས་འབབ་པའི་ཆུ་དེ་དང་ར་སྐེད་ཀི་ས་

ནག་ཆུ་ཞེས་པ་གཉིས་འདྲེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། 

འབའ་རེ་གོང་རྒྱུད་ཀི་ཤར་ལྷོའི་ས་ཆ་རེ་ཐང་དང་ནུབ་

བང་གི་ས་ཆ་འབའ་ཐང་དུ་གཏོགས་ཤིང་། དོན་ཁོ་གཞུང་

གི་སག་གཡག་གཉིས་ཀི་བར་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་དང་ར་

སྐེད་ཀི་ས་ནག་ཆུ་གཉིས་འབའ་སོད་ཀི་མཐོན་པོ་བཅུ་

གསུམ་དང་འབའ་སད་ཀི་བོན་པོ་བཅུ་གསུམ་ཞེས་ཡོངས་

སུ་གྲགས་པ་ལས། འབའ་སོད་ཀི་མཐོན་པོ་བཅུ་གསུམ་གྲས་

ཀི་བ་ཡན་གཡུ་ཐོད་དང་མི་རིང་བའི་སར་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་

ཏེ། བ་ཡན་གཡུ་ཐོད་ཀི་མདུན་ནས་ནུབ་བང་གི་ཕོགས་སུ་

བཞུར་བ་དང་། དེ་ནས་མར་བཞུར་བའི་ལམ་བར་དུ་བྲག་

ནག་ཆུ་དང་བྲག་སེར་ཆུ། ཉིན་ཤུག་ཆུ་སོགས་གཙོས་པའི་

ཆུ་ཕན་མང་བོ་འབའ་ཆུར་འདྲེས་ཡོད་པས་འབའ་ཆུའང་

སྔར་གི་ཆུ་མགོ་ལས་རིམ་གིས་ཆེ་རུ་ཕིན་ཡོད། འབའ་ཆུ་

འབའ་ཐང་བརྒྱུད་དེ་མར་འབབ་སྐབས་འབའ་ཆུའི་གཡས་

གཡོན་གཉིས་ནི་རང་བཞིན་གིས་འབའ་ཐང་ལྷོ་བང་

གཉིས་སུ་ཕེ་སེ། ལུག་སོང་ལུག་ལྷས་ལ་བསྐིལ་འདྲ་བོ། 

དཔེ་བཞག་ན་རི་ཏོ་དཀར་ལྡང་རེད་ཅེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་

པའི་གད་པ་གཡང་ར་བརྒྱུད་དེ་ད་ལྟའི་ཐུན་ཏེ་རོང་ངམ་

འབའ་རོང་གི་རྒྱབ་ལོགས་ནས་གཡོན་གིས་བསོྐར་ཅིང་། 

རྐ་རྒན་ཆུ་དང་རྐ་ཆུང་ཆུ་གཉིས་འབའ་ཤང་ཁི་དགོན་པའི་

མདུན་ནས་འདྲེས་ཤིང་དེ་ནས་མར་བཞུར་ཏེ་འབའ་རོང་

གི ་མདུན་ནས་གཡས་ཀིས་བསོྐར་ཏེ ་འབའ་རོང་གི ་

ཐན་ཙན་ནི་ཡ་སྤི ་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ནི་ཧྥེ་གིང་ཤར་མའི་ཐིག་དམར་ལྷོ་

ཕོགས་སུ་ཆགས་ཤིང་།   གནའ་མིའི་

འབྱུང་ཡུལ་ཞིག་རེད།   ས་བབ་ལྷོ་རྒྱུད་

མཐོ་ལ་ཤར་རྒྱུད་དམའ་བ་དང་།   ཧྥེ་

གིང་ཤར་མའི་གྲོག་རོང་ཆེན་པོ་མངའ་

ཁོངས་ཧིལ་བོ་བརྒལ་ཡོད།    མངའ་

ཁོངས་སུ་མཚེའུ་མང་ཞིང་ཚ་རྒྱུད་རྩྭ་

ཐང་གི་ནམ་ཟླར་གཏོགས།   གཏེར་

རས་དང་ཆུ་ཐོན་དངོས་རིགས།  ཆུ་

ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

མཆིས།   དཔལ་འབོར་ཞིང་ལས་ལ་

བརེན་ཞིང་།    བཟོ་ལས་རེས་ལུས་

ཡིན།  ལི་ཤི་དང་ཅན་མའི་གསོ་མ་ཐོན་ཚད་ཆེ་ཞིང་།   ལི་ཤིའི་ཐོན་ཚད་ཧ་ལམ་འཛམ་གིང་སྤིའི་

ཐོན་ཚད་ཀི80%ཟིན་པ་དང་།   ཅན་མའི་གསོ་མ་ཐོན་ཚད་འཛམ་གིང་སྤིའི་ཐོན་ཚད་ཀི60%ཟིན་

པས།    “ལི་ཤིའི་རྒྱལ་ཁབ”བམ“ཅན་མ་གསོ་མའི་རྒྱལ་ཁབ”ཅེས་པའི་མཚན་སན་མངའ།   ཐན་

ཙན་ནི་ཡར་རི་སྐེས་སོག་ཆགས་དང་ལོངས་རྒྱུའི་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཆིས་ཤིང་།      

འཛམ་གིང་སེང་རྒྱ་ཁོན་ཆེས་ཆེ་ཞིང་རིགས་དང་གྲངས་ཀ་ཆེས་མང་བའི་རི་སྐེས་སོག་ཆགས་སྲུང་

སྐོབ་ས་ཁུལ་ཡོད་པ་དང་།   སྲུང་སྐོབ་ས་ཁུལ་དུ་བདེ་ཐང་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁོན་ཆེ་བ་དང་།    ཆུ་བོ་

དྲ་བ་ལྟར་བསྣོལ་ཏེ་འབབ་ཅིང་།   རྐང་ཁ་དང་གཙོད་སོགས་སོག་ཆགས་ཀི་ཁྱུ་ཚོགས་ཆེན་པོ་ལོ་

རེར་ཐེངས་རེར་གནས་སོ་བེད་པའི་རྔམ་བརིད་ལྡན་པའི་སྣང་ཚུལ་དེ་མཐོང་ཐུབ།   ཐན་ཙན་ནི་

ཡ་རུ་འཛམ་གིང་དུ་ཆེས་ཆ་ཚང་བའི་མེ་རི་གས་ཁ་ཨེན་ཀི་ལོ་ཨེན་ཀི་ལོ་རང་བྱུང་སྲུང་སྐོབ་ཁུལ་

ཡོད་པ་དང་།   ནམ་རྒྱུན་དཔྱིད་ཀར་སེབས་དུས། ཆུ་བ་སྐེ་དམར་ཁི་སོང་མང་བོ་གནས་འདིར་

སེབས་ཡོང་།   ཧྥེ་གིང་སྐམ་ས་ཆེན་པོའི་རི་སྐེས་སོག་ཆགས་འདུས་སོད་བེད་ས་ཆེས་ཆེ་བ་དང་

ཆེས་གནའ་བོའི་སྲུང་སོྐབ་ཁུལ་སད་ལོ་སི་རྔོན་རྒྱའི་ས་ཁུལ་དང་སའེ་ལུང་ཀའེ་ཏི་རྒྱལ་ཁབ་སྤི་

གིང་ཡང་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད།  ཡུལ་འདིར་འཚོ་སོད་བེད་པའི་མི་རྣམས་ནི་ཝི་ཤིང་སེང་དུ་རྐོས་

རྒྱག་པར་འཇོན་པ་དང་།  མཱ་ཁེང་ཏེ་མི་རྣམས་ནི་གདོང་དུ་རི་མོ་དོད་པར་དགའ་འོ༎

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབྲིང་། 

 •སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན•

འདབས་ནས་འབའ་ཆུར་འདྲེས་ཡོད（འབའ་རོང་གི་གནས་འདིར་གད་པ་སུམ་མདོ་དང་ཡང་

ན་འབའ་ཆུ་དང་རྐ་ཆེ་ཆུང་གི་ཆུ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་རྐ་འབའ་སུམ་མདོ་ཞེས་པའི་མིང་

ཐོགས་པར་གྲགས） འབའ་རོང་ནས་མང་འབའ་བ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་འབའ་ལུང་གི་གྲོང་ཚོ་

བཅུ་གསུམ་བརྒྱུད་དེ། རིམ་གིས་ནུབ་ཕོགས་སུ་བཞུར་ནས་དགེ་བསེན་རབ་གཟིགས་ཀི་འདབས་

རོལ་ནས་ཆགས་པའི་འབའ་མདོ་སེ་བའི་མཚམས་སམ་ར་ཆུའི་ཁུག་སོ་གཉིས་པར་གྲགས་པའི་

འབའ་མདོ་གཡས་འཁིལ་གི་གོང་རོལ་དུ་ར་ཆུར་འདྲེས་ཡོད། འབའ་ཆུའི་མིང་གི་ཐོགས་ཚུལ་ལ་

འབའ་ཐང་བརྒྱུད་ནས་ནུབ་བང་གི་ཕོགས་སུ་བཞུར་བས་དེ་ལྟར་ཐོགས་པར་འདོད་པ་དང་། 

འབའ་སོད་ཀི་མཐོན་པོ་བཅུ་གསུམ་བ་ཡན་གཡུ་ཐོད་ནས་རིམ་བཞིན་ཤར་ནས་ནུབ་ཏུ་བསར་ཏེ་

དགེ་བསེན་རབ་གཟིགས་ལ་ཐུག་ཡོད་ཅིང་། བཤད་རྒྱུན་དུ་བ་ཡན་གཡུ་ཐོད་མེད་ན་འབའ་ལ་

མགོ་མེད（ཟི་མི་དམག་དཔོན་མེད་ན་འབའ་ལ་མགོ་མེད་ཅེས་པའི་བཤད་ཚུལ་ཞིག་ཀང་

ཡོད）   དགེ་བསེན་རབ་གཟིགས་མེད་ན་འབའ་ལ་མདོ་མེད་ཟེར་ཚུལ་ཡོད་ལ། འབའ་ཆུའི་

བཞུར་རྒྱུན་ཡང་བ་ཡན་གཡུ་ཐོད་ནས་དགེ་བསེན་རབ་གཟིགས་ཀི་བར་དུ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་

ཐོགས་པར་འདོད་མཁན་ཡང་མཆིས། འབའ་ཆུའི་ཕན་ནུས་ཀི་ཆ་ནས་བཤད་ན་འབའ་ཐང་གི་

མི་ཕྱུགས་བགྲང་ལས་འདས་པ་ཞིག་གི་བཏུང་བ་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། འབའ་ལུང་ཡུལ་ཚོའི་གྲོང་ཚོ་

ཉི་ཤུའི་ཞིང་སར་འདྲེན་བའི་ཆུ་ཉག་གཅིག་ཀང་ཡིན་པས་འབའ་ཡུལ་གི་མཚུངས་ཟླ་བྲལ་བའི་

རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་བརོད་ཀང་མི་ཆོག་པ་ཅི་ཡང་མེད། འབའ་རོང་གི་ཁོངས་སུ་བཞུར་བའི་ཆུ་ཧ་

ཅང་མང་མོད། དེ་དག་ལས་ར་ཆུ་དང་པོ་དང་འབའ་ཆུ་གཉིས་པར་གཏོགས། འབའ་ཆུའི་རིང་

ཚད་ལ་སྤི་ལེ115ཡོད་ཅིང་། བཞུར་ཚད་ཆེ་ཤོས་ནི་སྐར་ཆ་རེར་སི་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་

མ19.1ནས75བར་ཡིན།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་ཏེ་རོང་སོབ་གསོ་ཅུའུ། 

  •རང་རྡེན•
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སིང་ཁོང་གི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལགས། ངས་ཆེས་

ཐོག་མར་ཁེད་རང་ངོ་ཤེས་པའི་དུས་ནི་ཕལ་ཆེར་མེ་ཏོག་རྣམ་པར་

བཞད་པའི་དབར་ཁ་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲ། དུས་དེར་ངས་ཁེད་ཀི་མིང་

ཐོག་མར་ཐོས་ཤིང་ཁེད་ལ་ཐོག་མའི་ངོས་འཛིན་ཞིག་བས། ཁེད་ཀི་

པང་བ་ནས་འཚར་ལངོས་བྱུང་བའི་ན་མཉམ་གི་གྲགོས་པོ་ཚོར་ཡང་

ཆེས་ཐོག་མའི་རྒྱུས་ལནོ་ཞིག་བས་པ་ཡིན། དུས་དེ་ནས་བཟུང་། ཁེད་

ཀིས་ངའི་སེམས་ངོར་ཤེས་རིག་གི་རྒྱགས་ཕེ་བསལ་བྱུང་

ལ། འཇིག་རེན་འཇིག་རེན་དུ་མ་གོ་བའི་སྔ་གཞུག་

ཏུ། གཞན་གི་ཟེར་སོྒྲས་ལ་འཇུས་ནས་

ཁེད་ཀི་ཕོགས་ལ་གོམ་ཁ་བསྒྱུར་མགོ་

བརམས།  

ཁེད་ནི་ངའི་ན་ཆུང་གི་རེད་

རོགས་ཇི་བཞིན། ངའི་བིས་དུས་

ཀི་འཚོ་བར་འཇའ་ཚོན་འབྲི་མཁན་

ཡིན། ན་མཉམ་བིས་པ་དེ་ཚོའི་རོམ་

ཡིག་རེ་རེ་བཀགས་རེས། ནམ་ཞིག་གི་ཚེ

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སེང་རང་ཉིད་

ཀིས་བྲིས་པའི་རོམ་ཡིག་རེ་འགོད་ཐུབ་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་སེ། ཁེད་

རང་ཀོག་པར་དགའ་བའི་གཤིས་བཟང་ཞིག་རིམ་གིས་གོམས་པར་

གྱུར།   དེའི་རྐེན་གིས་ད་ལྟའང་རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ན་དཔེ་ཀོག་ནི་

འཚོ་བའི་གོ་རིམ་ཁོད་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་གོམས་གཤིས་བཟང་བོ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།   དེ་དག་ཚང་མ་མདོར་བསྡུས་ན《གངས་རྒྱན་ན་

ཆུང་ཚགས་པར》གིས་ང་ལ་བཞག་པའི་བག་ཆགས་དང་དཔེ་སོན་

ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །  

གཅེས་སུ་འོས་པའི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལགས། 

སྐིད་ལ་སྡུག་པའི་འཚོ་བའི་ཁོར་ཡུག་ཁདོ། ཁེར་རྐང་དང་སུན་སྣང་

སྐེས་པའི་སྐབས་སུ། ཁེད་ནི་ང་ལ་སྤ་ོསེམས་འདྲེན་མཁན་ཡིན་ལ། 

ཡིད་མུག་དང་སྐ་ོགདུང་གི་སྐབས་སུ། ཁེད་ནི་ང་ལ་

དགོད་སྒྲ་སལོ་མཁན་ཡིན། རེད་དེ། སྐིད་པའི་རེད་

རོགས་དེ་ནི་ཇི་ལྟར་བལྟས་ཀང་ཁེད་ཡིན་ལ། སྡུག་པའི་རྒྱབ་རོགས་དེ་

ཡང་ཇི་ལྟར་དཔྱད་ཀང་ཁེད་རེད།  ཁེད་རང་དྲི་ལྡན་གི་མེ་ཏོག་ནང་

བཞིན་ངའི་སེམས་ཁོང་དུ་བཞད་ཅིང་། དྭངས་གཙང་གི་རི་གླུ་ཇི་བཞིན་

ངའི་སེམས་ན་སན། ཁེད་རང་ཡདོ་པས། ངའི་སྐ་ཟད་སོྔ་སྡུག་གི་འཚོ་བར་

ཁ་དགོ་རྒྱས་ལ་བརེ་བས་ཁེངས་སངོ་།        

ཁེད་ཀི་གོམ་སབས་དེ་མི་ཡུལ་ལ་བསྒྱུར་ཐེངས་རེ་རེར།  སབོ་བུ་ངས་

རྣམ་དག་གི་བིས་བོ་ཁེར་ཏེ་ཁེད་ཀི་འཇིག་རེན་དུ་འཛུལ་བ་

དང་། དྭངས་གཙང་གི་བིས་བ་ོདག་མསོ་ཁེད་ཀི་ནང་

སེམས་བསགོས་པ་ཡིན། ཁེད་དང་འཕད་དུས། 

ང་རང་ནི་ནར་སནོ་མེད་པའི་བིས་པ་ཇི་བཞིན།  

ཁེད་ལ་ཡ་མཚན་དང་སོྤ་སྣང་ལྡན་པའི་དྲི་

བ་འཕེན་འདདོ་ཡདོ། གངས་རྒྱན་ན་

ཆུང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་

བའི་ང་རང་ལ་མཚོན་ན། ཁོ་ཚོ་དང་འདུན་པ་

གཅིག་ལ་གཏོད་པའི་དུས་ནི། 《གངས་རྒྱན་ན་

ཆུང་ཚགས་པར》དང་མཉམ་དུ་རོལ་བའི་ཆེས་མཛེས་

སྡུག་གི་དུས་སྐབས་དེ་ཡིན།

འཚོ་བའི་བྲེལ་ཟིང་གི་ཁདོ་ནས། ཐེངས་རེ་རེའི 《 གངས་རྒྱན་ན་

ཆུང་ཚགས་པར》ལ་བསྒུག་རྒྱུ་ནི་ཆེས་ཡུན་རིང་བའི་དུས་དེ་ཡིན་ཡང་། 

ཁེད་ཀི་སེང་དུ་སེལ་བའི་གསར་རོམ་ཀོག་དུས་ནི་ཆེས་བདེ་སྐིད་ལྡན་

པའི་དུས་ཤིག་རེད་ཨང་། ང་ནི་ནམ་ཡང་ཁེད་ལ་རེ་སྒུག་དང་རོལ་མྱངོ་བ་

རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་ཡདོ་པའི་ཀགོ་པ་པོ་ཞིག་བས་ཏེ། གངས་ཅན་གི་

ཡུལ་འདི་ནས་མཚན་མོའི་མེལ་ཚེ་དང་ཉིན་མོའི་བ་ར་ཞིག་ཀང་བ་

འདདོ་ད།ོ ། 

     

འདུག དགེ་རྒན་གིས་ས་སྨྱུག་གི་སམ་ཁ་ཕེ་ནས་རིང་ཚད་

ལ་ཚུན་འགའ་ལས་མེད་པའི་ས་སྨྱུག་རྐང་གཅིག་ལེན་དུས། 

ཁོ་ཚོར་གྲག་འགུལ་དང་ཕངས་སེམས་ཅི་ཡང་མེད་པར་

རང་ལུས་སོབ་གསོའི་ལས་དོན་ལ་འབུལ་བར་སྒུག་ཅིང་། 

བརོན་པ་བསྐེད་ནས་སོབ་སྦོང་བེད་བཞིན་པའི་སོབ་མ་

འདི་དག་ནི་མི་རིགས་ཀི་རེ་བ་དང་མ་འོངས་

པའི་བདག་པོ་ཡིན་པས། ཁོ་ཚོ་ལེགས་

པོར་འཚར་ལོངས་འབྱུང་བར་

རང་ཉིད་ཀི་ལུས་པོ་འབུལ་

དགོས་ཀང་འགོད་པ་སྤུ་ཙམ་

ཡང་མེད་ཅེས་བསམ་བཞིན་

པ་དང་འདྲ།

སོ་སམ་གི་ངོས་སུ་དགེ་རྒན་

གི་ལག་པ་ལྡེམ་མྱུར་ངང་འགུལ་སྐོད་

བེད་པ་དང་བསྟུན། ས་སྨྱུག་གི་ལུས་པོ་རིམ་

བཞིན་ཇེ་ཐུང་དུ་སོང་ནས་གྲལ་འགྲིག་པའི་ཡི་གེ་དང་ཨང་

ཀི དཔེ་རིས་བཅས་སུ་གྱུར། སབོ་ཐུན་གྲལོ་བ་ན། ལས་རེས་

པས་ས་ོསམ་གཙང་མར་ཕིས་ཚེ། ས་སྨྱུག་གི་ཚེ་གང་བོ་གྲག་

མེད་འགུལ་མེད་ངང་མཇུག་རགོས་པ་ཡིན། དུས་རྒྱུན་ས་ོ

སམ་ངོས་ཀི་སྐད་ཡིག་དགེ་རྒན་གིས་བྲིས་པའི་གྲལ་འགྲིག་

པའི་ཡི་གེའི་ཐིག་ཕེང་རེ་རེ་དང་གྲངས་རིག་དགེ་རྒན་གིས་

བྲིས་པའི་ངོ་མཚར་བའི་ཨང་ཀི་ཤར་མོ་རེ་མཐོང་དུས། སབོ་

གྲོགས་ཚོའི་ཡིད་ལ་འུ་ཅག་གི་དོན་དུ་རང་ལུས་ཐལ་བའི་

རྡུལ་དུ་བརླགས་པའི་ས་སྨྱུག་གི་དགེ་མཚན་འཆར་ཨེ་མྱངོ་། 

རེད་ཡ། ས་སྨྱུག་གིས་འདི་ལྟར་ང་ཚོའི་དནོ་དུ་རང་སགོ་

འབུལ་བ་ནི་ཧུར་ཐག་གིས་རོ་འདེབས་བེད་པའི་མཛོ་རྒན་

ཞིག་དང་འདྲ་བར་འཁང་ར་ཅི་ཡང་མེད་པར་རང་ལུས་

འབུལ་བཞིན་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེས་རང་ཉིད་ཀི་ཁེ་གྲགས་

གཉེར་མ་མྱོང་ལ་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་འོས་

པའི་ག་ཆར་བསམ་བོ་བཏང་མ་

མྱངོ་། ས་སྨྱུག་གི་སིང་སབོས་

འདིས་ང་ལ་ཡིད་འགུལ་

ཆེན་པོ་ཐེབས་སུ་བཅུག་

བྱུང་། 

གལ་ཏེ ་འཇིག་རེན་

ཐོག་གི་མི་ཚང་མས་ས་སྨྱུག་

དང་འདྲ་བར་རང་དོན་བསྐྱུར་ཏེ་

གཞན་དནོ་ཤ་སག་བསམས་པ་དང་། རང་

ནུས་ཅི་ཡདོ་བཏོན་ནས་གཞན་དནོ་བསྒྲུབས་ཚེ། འཇིག་

རེན་འདི་ནི་ཇི་འདྲའི་བདེ་སྐིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སིད་

ཨང་། འདི་དག་བསམ་ཞིང་བསམ་ན། མ་འངོས་པར་ངས་

ཀང་ས་སྨྱུག་ལྟར་འཚོ་བ་རོལ་འདདོ་ཅིང་། ས་སྨྱུག་ལྟར་རང་

ལུས་འབུལ་འདདོ་ད།ོ །

མགོ་བོ་ཡར་བཀགས་ནས་གནག་སྣུམ་གི་ས་ོསམ་སེང་ལ་ལྟ་ཐེངས་རེར། དགེ་རྒན་གིས་བྲིས་པའི་

ཡིག་འབྲུ་དཀར་པོ་དེ་དག་མིག་ལམ་དུ་ཤར་མར་འཆར་འངོ་དུས། ཆེས་སྤིར་བཏང་གི་སབོ་ཁིད་ཡ་ོ

བད་དེ། ས་སྨྱུག་ནི་ངའི་ཡིད་ལ་ཝ་ལེར་དྲན་བྱུང་།

ས་སྨྱུག་གི་ཚེ་ཚད་ནི་ཤིན་ཏུ་ཐུང་སེ། ས་སྨྱུག་བཟོ་གྲྭ་ནས་སབོ་གྲྭ་དང་། སབོ་གྲྭའི་སྤི་གཉེར་ཁང་

ནས་སབོ་ཁང་གི་བར་དུ་ཁོ་ཚོ་དྲང་མོར་གྲལ་བསྒྲིགས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་ཚེ་སགོ་དབུལ་རྒྱུར་བསྒུགས་

ཞོགས་པའི་རླུང་བུས་སྤིན་པ་དེད་ནས་ནམ་མཁའི་ཡོལ་བ་ཉི་མས་ཕེ། །

རི་བོའི་པང་ལ་རི་བོ་འཁྱུད་པའི་སལ་ཚིགས་ནམ་མཁའི་མཐོངས་ལ་འཕགས། །

ལམ་གི་ལེའུ་བརན་ཐུང་བཞིན་དུ་རེས་སུ་བསྐྱུར་ནས་དམིགས་སར་སེབས། །

རི་བོའི་མགུལ་ན་ནགས་ཀིས་བརྒྱན་པའི་དབེན་པའི་དགོན་སེ་ངོ་མཚར་ཞིག །

ཕི་ཡི་ནམ་མཁའ་སྔོ་ལ་དྭངས་ཤིང་ནང་དུ་བདུག་སོས་དྲི་ཞིམ་འཐུལ། །

སན་པའི་ཆོས་སྐད་ལྷང་ལྷང་མཆེད་ཅིང་བསང་དུད་ལང་ལོང་མཁའ་རུ་འཕགས། །

ཕི་ཡི་བཀོད་པའི་མཛེས་པ་བརོད་ན་ངོ་མཚར་སུམ་རེན་གནས་ལ་འགྲན། །

ནང་གི་གེགས་བམ་རིན་ཐང་བྲལ་བ་མེས་པོ་གོང་མའི་མཛད་རེས་ལགས། །

ངོ་མཚར་ཞབས་རེས་བྲག་ལ་བཀོད་པ་འགྲོ་བའི་ལས་སོན་རྒྱས་པའི་གཤིས། །

བིན་རེན་བྱུར་བུར་སྤུངས་པ་འདི་ཀུན་བསོད་ནམས་བེ་བའི་དཔལ་དུ་མངོན། །

མ་རིག་མུན་པའི་རོངས་པ་སེལ་མཁས་བ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཞུགས། ། 

ང་ཡི་སེམས་པ་བདེ་བས་མྱོས་ཤིང་དད་པའི་སྤུ་ལོང་ཡང་ཡང་གཡོས། ། 

འདི་ན་གྲོང་གི་འདུ་འཛི་མེད་པས་མི་སེམས་ལྷོད་ལ་འབབ་པར་བེད། །

འདི་ན་གཡོ་སྒྱུའི་ཆ་བད་བྲལ་བས་ཞི་བདེ་ལས་ལ་འགོད་པར་བེད། །

འདི་ན་ལས་དང་རྒྱུ་འབྲས་ལྡན་པས་དད་ལྡན་ཁི་སོང་འདུ་བར་བེད། །

འདི་ན་དབེན་པའི་དགོན་སེ་བཞུགས་པ་ཡ་ཆུང་སེམས་ཀི་དྲོད་ཁོལ་ཞིག །

ཁ་བྱང་འབི་མཁན།  

•བསན་གོ•
པར་ལེན་མཁན།

•རྟ་མགིན་ཚེ་བརྟན• ཨང938པ།

སི་ཁོན་ཞིང་ཆེན་ཁྱུང་མཆུ་རོང་སོབ་འབྲིང་གི་

དམའ་འབྲིང་གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ།  

•ལྷ་མོ་སངས་རྒྱས•

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀླུ་ཆུ་རོང་བོད་རིགས་སོབ་འབྲིང་གི་

མཐོ་འབྲིང་གཉིས་པའི་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ། 

•ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རེ་ཁོག་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབྲིང་

དང་པོའི་མཐོ་གཉིས་

འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ། 

•བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ• 



བར་མཚམས་རོམ་སྒྲིག་པ། 

དཔལ་མཚོ་སྒོལ་མ།

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒྲིག་པ།

ཕྱུག་འཚོ་སྐིད། 

སོ་ལ་སྐད་ཆ་

བཤད་རྒྱུ་འདུག

གཙང་སྦྲ་ལ་དགའ་བའི ་སོ ་

བཟང་བོ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན།  ང་རང་

ཆེས་དགའ་བའི་བ་བ་ནི ་བབས་

ཁྲུས་བ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  ཡིན་ནའང་།  

ན ་ཆུང ་བིས ་པ ་རེ ་འགའི ་སྒྲུབ ་

སངས་འདྲ་མིན་གིས་ང་རང་སྡུག་

ལ་གཏད་འགྲོ།  

དང་པོ།  སོ་མ་བཀྲུས་པའི་སོན་

ལ་སོ་ཤད་ཆུ་རུ་རོན་པར་གཏོང་མི་

རུང་།  

མི་ལ་ལས་གོམས་ལོབས་ཀི་

དབང་གིས་སོ་མ་བཀྲུས་པའི་སོྔན་

ལ་སོ ་ཤད་ཆུ་རུ་རློན་པར་བཏང་

ནས་སོ་འཁྲུད་པ་རེད།  དོན་དུ་བེད་

སངས་དེ་ནི་འཕྱུག་འདུག་པ་ཞིག་

སེ།  སོ་ཤད་ཆུ་རུ་བརླན་རེས་ཝུ་བ་

འཕྱུར་ས་ཞིང་། ཝུ་བའི་མང་ཉུང་དེ་

སོ་བཟང་བོ་ཞིག་བཀྲུ་ཐུབ་མིན་ལ་

འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་མེད། སོ་རི་རུ་

གཙུབ་བརྡར་སྦོར་རས་དང་དྲི་ཞིམ་

སྦོར་རས།  ཝུ་སོབ་འབྱུང་རས་ལ་

སོགས་པའི་གྲུབ་ཆ་མང་བོ་ཞིག་

འདུས་པ་དང་།  དེ་དག་ཕན་ཚུན་

གཙུབ་བརྡར་ལ་བརེན་ནས་སོ ་

གསེང་གི་སིགས་རོ་འབྲད་པ་ལས་

ཆུས་རློན་པར་བཏང་རེས་ཕན་ནུས་

ཐོན་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ལ། དོན་དུ་སོ་

བཟང་བོ་ཞིག་བཀྲུ་ཐུབ་མིན་དེ་དུས་

ཚོད་བཀོལ་ཡུན་དང་ཞིབ་ཆ་ལ་

རག་ལས་པ་ཡིན་ནོ། ། 

དེ་བས་ཁ་བབ་པ་དང་སོ་ཤད་

རློན་པར་བཏང་ནས་སོ་འཁྲུད་པ་

སོགས་ཀི་ནོར་འཁྲུལ་གི་བེད་སངས་

དེ་དག་བཅོས་སྒྱུར་བས་ན་འགྲིག  

གཉིས་པ། ཆུ་དོ་མ་འཇམ་གིས་

སོ་བཀྲུ་དགོས། 

ང་ནི་ཏུའུ36.5℃ཡི་ཁོར་

ཡུག་ཁོད་འཚོ་རྒྱུར་དགའ་ཞིང་།  

གལ་ཏེ ་དུས་རྒྱུན་རེས་དྲོ ་རེས་

འཁག་སོས་ང་ལ་བརས་བཅོས་

བས་ན་སོ་ནད་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ས་

བས། ངེས་པར་དུ་ཆུ་དྲོ་མ་འཇམ་

གིས་སོ་བཀྲུས་ན་ཁ་ནང་དང་ང་

ཡི་བདེ་ཐང་ལ་སྲུང་སྐོབ་ལེགས་པོ་

བ་ཐུབ།  

དེ་ལས་གཞན།  སོ་འཁྲུད་

དུས་ཤེད་ཤུགས་ཚད་དང་རན་པ་

བཀོལ་དགོས་ཤིང་། ཡང་དང་

བསྐར་དུ་འགྲམ་སོ་དང་བཅས་པ་

དུས་ཡུན་སྐར་མ3ལོངས་རག་

བར་བཀྲུ་དགོས་སོ། །  ན་ཆུང་

གྲོགས་པོ་ཚོས་ང་ལ་བདག་སྐོང་

ལེགས་པོ་ཞིག་བས་ནས་ང་ཚོ་ཚེ་

གང་གི་གྲོགས་པོར་འགྱུར་རྒྱུ་ནི་ང་

ཡི་རེ་བ་ཡིན། 

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་། 

 •དཔལ་སྒོན•

ཡ་སོ་མར་འབད་བ་དགོས།

 མ་སོ་ཡར་འབད་བ་དགོས།

 འགམ་སོ་ཡར་མར་
གཙུབ་དགོས།

མ་སོའི་ནང་ངོས་ཡར་འབད་

བ་དགོས།

ཡ་སོའི་ཕི་ངོས་མར་འབད་
བ་དགོས།


