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

དབྱར་གནང་བཏང་ཉིན་གི་ཞོགས་པ་དེར།  ངས《སྐྱ་མོ་ལམ》དང《ཁ་ཆེ་གཡུ་རོང》 《འདན་མ་

ནས་རོང》 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སོགས་དཔེ་ཆ་དང་ཚགས་པར་བཅུག་ཡོད་པའི་ཀོ་བའི་

དཔེ་ཁུག་དེ་ཁུར་ནས་ཕ་ཡུལ་མཛོ་མོ་རི་གོང་ལ་ཕིན་པ་ཡིན།

ང་རང་མཛོ་མོ་ཆུ་ཁར་སེབས་མ་ཐག  མགོ་ཐོག་གི་ཆུ་སྤིན་ལེབ་མོ་དེའི་ཕང་བ་ནས་ཆར་བ་ཤག་

ཤག་ངང་བབས་བྱུང་བས། ངས་ཀོ་བའི་དཔེ་ཁུག་དེ་སོད་ལྭས་འགེབ་ཅི་ཐུབ་སོས་མགོགས་མྱུར་ངང་

ཆུའི་ཕ་རོལ་གི་བྱེ་མའི་ལ་མོ་བརྒལ་ཏེ་ཁིམ་དུ་ཕིན།

ཁིམ་དུ་སེབས་པ་ན།  ཨ་ཕས“ང་ལ་ཁོད་སེབས་བྱུང་ངམ། ངའང་ད་སོ་མ་ལུག་རི་ནས་ཕིར་ཐོན་

པ་ཡིན”ཟེར་ཞོར་སྒེད་པུའི་ནང་དུ་མེ་ཁ་གསོ་གབས་ཀིས་སྦྲའི་སོར་ཐལ་བ་འཕོ་རུ་ཕིན་སོང་། སྐབས་

དེར། ངས་མགོགས་མྱུར་ངང་རྒྱབ་ཀི་དཔེ་ཁུག་མར་ཕོག་སེ་དཔེ་ཆ་དང་ཚགས་པར་རོན་པ་བྱས་ཡོད་

མེད་ལ་བལྟས། ལས་བཟང་བ་ཞིག་ལ་དཔེ་ཁུག་དེ་ཀོ་བ་ཀོ་རྐྱང་ལས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་སབས། དཔེ་

ཆ་དང་ཚགས་པར་དག་ནི་ག་ཆག་གྲུ་ཉམས་མ་བྱུང་བར་འདུག་པས་སེམས་པ་གཞི་ནས་བདེ་ལ་

བབས་བྱུང་།

ཅུང་ཙམ་འགོར་རེས། ཨ་ཕས་སྦྲའི་ཕི་རོལ་ནས“ང་ད་ནངས་ལུག་རིར་འགོ་ཁར་ཨོང་བ་དང་

སེན་མ་འགིག་ཤོག་གིས་གཅུད་རྒྱུ་བརེད་ནས་ཡོད་ཚད་རོན་པ་བྱས་འདུག ད་ནི་ཐབ་ལ་མེ་ཁ་གསོ་

དཀའ་རྒྱུ་རེད”ཅེས་བཤད་ཞོར་ཁིམ་དུ་སེབས་པ་དང་། སབས་བརྒྱབ་འདུག་པའི་ཨོང་བ་འགའ་སྒེད་

ནང་དུ་བརངས་རེས། ཡར་ལྟ་མར་ལྟ་འགའ་བྱས་ཏེ་ཇ་ཁུག་ལས་ཇ་ཤོག་རལ་བོ་ཞིག་ཕིར་བཏོན་ནས་

མེ་ཁ་གསོ་ཨེ་ཐུབ་ལ་བལྟས་མོད་གསོ་མ་ཐུབ། སར་ཡང་མཆོད་ཁིའི་སེང་གི་མཆོད་མར་གི་ཤོག་སམ་

ལེབ་མོ་ཞིག་ཁེར་ཡོང་ནས་སྒེད་ལ་མེ་ཁ་གསོ་ཨེ་ཐུབ་ལ་བལྟས་པ་ན་ཐུབ་ལ་ཁད་ཅིག་བྱས་མོད་

མཐར་མ་ཐུབ། དེ་ནས་ཨ་ཕས“ད་ནི་ཤོག་ཧྲུལ་དང་རྩྭ་སྐམ་པོ་མེད་ཨང”ཞེས་ཁིམ་གི་གྲུ་ག་སོ་སོར་

མིག་ཉུལ་ཞིག་བྱས་རེས། དུ་ཤོག་དང་འགིག་ཤོག་སོགས་གད་སིགས་བསྒྲུགས་ནས་སར་ཡང་སྒེད་

ནང་མེ་ཁ་གསོ་བར་བརྩམས་མོད། སྔར་བཞིན་མེ་ཁ་གསོ་མ་ཐུབ་པས་ཨ་ཕ་འུ་ཐུག་སེ། “ད་ནི་གནམ་

ཐང་བར་སྒུག་པ་ལས་ཐབས་མི་འདུག”ཟེར།

ཕི་རོལ་ཏུ་ཆར་བ་ཤག་ཤག་ངང་བབས་པས་སྦྲ་ལས་ཐིགས་ཆུ་ཟགས་བྱུང་། ངས་དཔེ་ཆ་དང་

ཚགས་པར་རོན་པ་བྱེད་པར་དོགས་ནས་དཔེ་ཁུག་མཆོད་ཁིའི་འོག་ཏུ་འཇོག་པར་བརྩམས། སྐབས་

དེར། ཨ་ཕས“ཁོད་ཀི་དཔེ་ཁུག་ནང་དུ་མཁོ་མེད་ཀི་ཤོག་ཧྲུལ་འདྲ་མེད་དམ”ཞེས་དྲིས་བྱུང་། 

ངས“མེད”ཅེས་ལན་བཏབ་རེས་དཔེ་ཁུག་མཆོད་ཁིའི་འོག་ཏུ་བཞག  ཨ་ཕས་ཡུད་ཙམ་ལ་བསམ་བོ་

ཞིག་བཏང་རེས། “དཔེ་ཁུག་ནང་དུ་དཔེ་ཆ་ཨེ་ཡོད། ཡོད་ན་དཔེ་ཆའི་མདུན་རྒྱབ་གཉིས་ཀར་ཤོོག་ལེ་

སོང་བ་རེ་ཡོད་པ་མིན་ནམ། ད་ཤོག་བུ་ལེབ་མོ་ཞིག་ཡོད་ཚེ། མེ་ཁ་གསོ་ཐུབ་སོང་བ་རེད”ཅེས་ཟེར་

ཞོར་མཆོད་ཁིའི་འོག་ནས་ངའི་དཔེ་ཁུག་ཕིར་བཏོན་བྱུང་།

“དཔེ་ཆ་འདི་དག་ཁོད་ཀི་ཡིན་ནམ”ཞེས་ཨ་ཕས་ངའི་དཔེ་ཁུག་ནང་གི་སྒྲུང་དཔེ་དེ་དག་ཕར་

སོག་ཚུར་སོག་བྱེད་ཞོར་དེ་སྐད་དྲིས་བྱུང་།  “མིན། གཡང་སྒོན་གིས་མོའི་ཨ་ཕར་བསྐུར་པ་རེད”ཅེས་ 

ངས་ལན་བཏབ་མ་ཚར་གོང་ལ་ཨ་ཕས“འོ ་ན ་འདི ་སུ ་ཞིག ་གི ་

ཡིན”ཞེས《གངས་རྒྱུན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》དེ་དཔེ་ཆའི་གསེང་ནས་ཕིར་

བཏོན་ཏེ། “འདི་ནི་མེ་ཁ་གསོ་སྤྱད་ལ་བཞེངས་འདུག”ཅེས་གདོང་ལ་

འཛུམ་ཞིག་ལངས་བྱུང་།  སྐབས་དེར། ངས་འདི་ནི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ཟེར་བ་དེ་རེད། 

སོབ་གྲྭ་གོལ་ཁར་གཡང་སྒོན་གིས་ང་ལ་བྱིན་པ་ཡིན། ངས་འདིའི་ངོས་ཀི་རྩོམ་ཡིག་དང་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་

བྱ། མེ་ཏོག་གངས་ལ་སོགས་ལ་ད་དུང་གསལ་བོར་བལྟ་ཐུབ་མེད་པས་ངས་བལྟ་དགོས་ཞེས་བཤད་མོད། 

ཨ་ཕས“ལོ་རྒྱུས་ངས་ཁོད་ལ་བཤད་ཆོག་ལ་མེ་ཏོག་ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་མཛོ་མོ་རི་གོང་དུ་གང་སར་བཞད་

ཡོད་པས་ཁོད་སེར་སྣ་སྐྱེ་དགོས་དོན་མེད”ཟེར། ངས་ཨ་ཕ་ལ་མི་འཐད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་

བསན་ནའང་། ཨ་ཕས“དེ་ན་ཕེད་ཀས་ཆོག  ཁོད་དགའ་སའི་ལེ་ཚན་དག་བསྐྱུར་ནས་འཕོ་མས་མེ་ཁ་

གསོ་སྤྱད་བྱེད”ཅེས་ཚགས་པར་ཚལ་གཤགས་བྱས་སོང་། 

ཡིད་སོྐྱ་བ་ཞིག་ལ་ཚགས་པར་ཕེད་ཀ་དེས་སྔར་བཞིན་མེ་ཁ་གསོ་མ་ཐུབ་པས་ཨ་ཕས“ད་ནི་ཕེད་

ཀ་དེའང་དགོས་འདུག”ཟེར། ངས་ཨ་ཕ་ལ་མི་འཐད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་བསན་

པར་མ་ཟད། བལྟས་ནས་ཡིད་ཚིམ་མེད་པའི་མེ་ཏོག་གངས་ལའི་རི་མོ་དེ་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་སེར་སྣ་

ཆེན་པོ་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང་།   “ཚགས་པར་འདི་དེ་འདྲའི་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་སྨན་པ་ཟླ་བས་

བོད་སྨན་གཅུད་བྱེད་དང་གོ་རེ་འཚོང་མཁན་སྐྱེས་མ་དེས་གོ་རེ་གཅུད་བྱེད། མི་རྐྱང་ཚེ་རིང་གི་སེའུ་

ཤེལ་གི་སྲུབས་ཀ་འགོག་བྱེད་དང་ཨ་མེས་ཉི་མས་དུ་བ་གཅུད་བྱེད་ཀི་ཤོག་སིགས་ཤིག་ཡིན་པ་རང་

རེད། ཁོད་འདི་ལའང་སེར་སྣ་ཡོང་ངམ”ཞེས་ཨ་ཕ་ཅུང་ཁོང་ཁོ་ལངས་བྱུང་བས། ང་སྐྲག་ནས་ལག་གི་

ཚགས་པར་ཕེད་ཀ་དེའང་བྱིན་པ་ཡིན།

མཇུག་མཐར། ཚགས་པར་ཕེད་ཀ་དེས་ཐབ་ལ་མེ་ཁ་གསོས་ཏེ་སྦྲ་ཁིམ་ལ་དྲོད་ཁོལ་ཞིག་བསྣན་

སོང་མོད། ངའི་སེམས་པ་ནི་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་འཁག་ཤུར་ཤུར་དུ་གྱུར་སོང་།

སབོ་མགོ་བརྩམས་རེས། ངས་གཡང་སྒནོ་ལ་ཞུ་བ་ལན་མང་བྱས་མཐར། མོས་ང་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཨ་

ཕས་མེ་ཁ་གས་ོབྱེད་བྱས་པའི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》དེ་འདྲ་ཞིག་བྱིན་པས་ངས་དེ་ཐེངས་མང་

པོར་བཀླགས་པ་ཡིན། སྣང་བ་ཞིག་ལ་དེ་ནས་བཟུང་སེ་ང་དང《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》བར་སྔར་

མེད་ཀི་ཞེ་འདང་ཞིག་ཆགས་སངོ་བས། དམའ་འབིང་དང་མཐོ་འབིང་གི་སྐབས་སུའང་ངས་རྒྱུན་དུ

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ངོས་ཀི་རོྩམ་ཡིག་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་བཀླགས་པ་ཡིན་ལ། བྱིས་བའོི་དྭངས་

གཙང་བཀྲ་བའི་སྦྱངས་རོྩམ་དེ་དག་གིས་ང་ལ་རོྩམ་འབིའི་འདུན་མ་སྐྱེ་རུ་བཅུག་པ་ཉུང་ཉུང་མིན།  

སོབ་ཆེན་གི་སྐབས་སུ། ངས་ཀང《ཞིང་སེ》དང《སོན་དུས་ཀི་ཕ་ཡུལ》 《དད་འདུན་བསྐྱོར་བའི་

རི་བོ》སོགས་ལྷུག་རྩོམ་འགའ་རེ་བིས་ཏེ། 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》རྩོམ་སྒིག་ཁང་ལ་བསྐུར་

བ་ཡིན་ལ།  རྩོམ་ཡིག་དེ་དག《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སེང་བཀོད་རེས། དེའི་རྩོམ་ཡོན་གིས་

དཔེ་ཆ་བླུས་པ་དང་ལྭ་ཉོས་པ། ཇ་འཐུང་བ་སོགས་བྱས་ཏེ་དགའ་མགུའི་དཔལ་ལ་རོལ་བའང་བརེད་

ཐབས་བལ་ལོ།།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སོབ་ཆེན་བོད་རིག་པ་སོབ་གིང་གི2018ལོའི་ཞིབ་འཇུག་སོབ་མ།

 •བོན་སོར་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང•

མི་ལོགས་བྱ་བ་རྩོམ་པ་དང་། །མང་དང་འཁོན་ཞིང་སོབས་ལྡན་རྩོད། །བུད་མེད་ཡིད་རོན་ངན་

དང་མཛའ། །ལྔ་པོ་མྱུར་དུ་བརག་པའི་རྒྱུ། །ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་དག་བས་ཀང་། །རང་གི་འཁོར་གིས་

གནོད་པ་མང་། །སེང་གེ་ལུས་ཀི་འབུ་མིན་པ། །སོག་ཆགས་གཞན་གིས་ག་ལ་ཟ། །སྐྱེ་ངན་རང་ལ་མི་

ཕན་ཡང་། །གཞན་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་ཡོད། །སྦྲུལ་གཟུགས་ཟས་སུ་རླུང་ཟ་ཡང་། །ཕ་རོལ་མཐོང་ན་

མི་གསོད་དམ། །གང་ཞིག་མཁས་པ་ཡོད་བཞིན་དུ། །དེ་ལས་ཡོན་ཏན་མི་ལེན་ན། །མི་དེ་གདོན་གིས་

བཏབ་པ་འམ། །ཡང་ན་ལས་ཀིས་མནར་བ་ཡིན། །རིགས་གཟུགས་ལང་ཚོ་ལྡན་ན་ཡང་། །ཡོན་ཏན་

མེད་ན་མཛེས་མ་མིན། །རྨ་བྱ་སྤུ་སྡུག་ཡིད་འོང་ཡང་། །ཆེན་པོའི་རྒྱན་དུ་འོས་སམ་ཅི། །

                                《ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད》ལས་བཏུས།  

 ལེགས་    བཤད་    བདམས་    བཀོད།



སོབ་ཁིད་ཀི་སྐད་ཆ་ནི་ཤེས་བྱ་བརྒྱུད་སྒོག་དང་དཔེ་ཁིད་གཤིས་

སོྐྱང་གི་ལག་ཆ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པས། ང་ཚོས་སབོ་ཁིད་ཀི་སྐབས་སུ་

ཁད་ཆསོ་ཅན་དང་། ནུས་པ་ཅན། སྒྱུ་རྩལ་ཅན། འགུགས་ཤུགས་ཅན་

བཅས་ཀི་སྐད་ཆ་བཤད་ནས། བྱིས་པའི་སབོ་སྦྱངོ་གི་རྣམ་འགྱུར་ཇེ་

ལེགས་སུ་གཏོང་བར་འབད་པ་བྱ་དགོས།

དེས་ན་སབོ་ཁིད་ཀི་སྐད་ཆ་ཇི་ལྟར་འཆད་ན་ལེགས་ཤེ་ན། གོ་ས་

ཞིང་ཚིག་ཉུང་ལ་དནོ་འདུས་པ་དང་། བརདོ་བྱ་གསལ་ལ་ཉན་སྤ་ོབ་ཞིག་

བཤད་དགོས་པར་མ་ཟད། ད་དུང་སྐབས་བབ་ཀི་དནོ་ལ་དམིགས་ནས་

ཁིད་སནོ་དང་། བྱིས་པའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་མཚར་སྣང་བསྐྱེད་

པར་ད་ོསྣང་བྱ་དགོས།

ཡིན་ནའང་། རང་ཉིད་གཙོ་བྱས་པའི་སབོ་ཆུང་གི་སྐད་ཡིག་དགེ་

རྒན་མང་ཆེ་བས་བྱིས་པའི་ནང་སེམས་ཀི་འཇིག་རེན་ལ་གཏན་ནས་

བསམ་གཞིག་མི་གཏོང་བ་སེ། སོྐྱན་མཚང་འབྲུ་བ་སགོས་ཀི་བྱ་སྤྱདོ་ནི་

དུས་རྒྱུན་གི་སབོ་ཁིད་ཐབས་ལམ་ལ་རྩི་བཞིན་ཡདོ་པས། རང་དཔེ་

གཞན་སནོ་དང་དཔེ་ཁིད་གཤིས་སོྐྱང་གི་རྩ་དནོ་དང་འགལ་བར་གྱུར་པ་

ནི་སྨསོ་མ་དགོས། དེའི་རྐྱེན་གིས། བྱིས་པའི་བསམ་བ་ོདང་ན་ཚོད་ལ་

དམིགས་ནས། ཕ་མ་དང་ཕུ་ནུ་མིང་སིང་ལྟ་བུའི་འབེལ་བ་ལ་བརེན་ནས་

སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་། བྱམས་སིང་རེ་དང་བསདོ་བསྔགས་སགོས་ལ་

བརེན་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ནི། སྐད་ཆ་སན་མ་ོདང་

སྤྱོད་པ་བཟང་བོས་སོབ་ཁིད་ཀི་ནང་དོན་སྡུད་

ལེན་བྱེད་པར་ཕན་ཆེན་པོ་ཐོགས་པར་འགྱུར།

ང་ཚོ་ལ་བྱམས་བརྩེ་དང་། ཡནོ་ཏན། 

ཁོག་རྒྱ། བརྡར་གཅདོ་ཀི་ནུས་པ་དང་། ཉམས་

མངོ་དང་སྒུལ་ཤུགས་མེད་པའི་ཁར། སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་སབོ་གས་ོ

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་མི་ཤེས་པ་དང་། གསར་གཏོད་ཀི་སབོས་པ་དང་

འདུ་ཤེས་ཀང་བལ་ལ།  ནང་སསོ་སུ་སེར་སེམས་ཆེ་དྲགས་པ་དང་ཧལོ་

རྒྱུག་ལ་དགའ་བས། བྱིས་པ་དང་ང་ཚོའི་བར་ཐག་ཇེ་རིང་དུ་སངོ་ནས་

སྐད་ཡིག་སབོ་ཁིད་ལ་དགའ་བའི་འདུན་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཉེན་ཆེ།

དེ་ཡང《ས་པཎ་མཁས་འཇུག》ལས། གཙང་མཁས་གཞན་ལ་ཕན་

པར་འདདོ་ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན། དགེ་རྒན་ཞིག་ལ་ཀུན་སྤྱདོ་གཙང་

ཞིང་ལུས་ཁམས་དྭངས་པོ་ཡདོ་དགོས་པ་དང་གཅིག ཚིག་ལ་རབ་རབོ་

དང་ཟློས་སྐྱོན་སོགས་མེད་པར་སྨྲ་བར་མཁས་ཤིང་ལན་འདེབས་ནུས་པ་

དང་གཉིས། སབོ་ཁིད་བྱེད་པ་ནི་སན་གགས་དང་རྒྱུ་ནརོ་གི་ཆེད་དུ་མ་

ཡིན་པར་གཞན་ཕན་གི་བསམ་བོས་གང་ཞིག་སྤྱདོ་ཡནོ་གི་ཐད་ནས་ཚད་

ལྡན་དུ་གས་ོསོྐྱང་བྱ་རྒྱུ་དང་གསུམ་སེ། མཚན་ཉིད་གསུམ་པོ་འདི་

འཛོམས་ན། བུང་བས་མེ་ཏོག་གི་ཟེའུ་འབྲུ་དང་། ངང་བ་པདྨའི་མཚོར་

འཇུག་པ་བཞིན་དགེ་རྒན་ལ་གུས་ཞབས་དང་། གསུང་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱ་

སིད་པས། སོྣད་ལྡན་གི་སབོ་མ་སོྐྱང་བ་ལ་ངེས་པར་སབོ་ཁིད་ཀི་སྐད་ཆ་

མི་སྣའི་བྱ་བྱེད་ཞིབ་འབི་བྱེད་པ་ནི་མཐར་གཏུགས་ན་རང་བྱུང་ཁོར་

ཡུག་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་མི་འདྲ་བའི་ཁོད་ཀི་མི་སྣའི་རང་གཤིས་མི་

འདྲ་བ་རྣམས་འབུར་དུ་ཐོན་པར་བྱས་ཏེ། རང་རྐྱ་འཕེར་བའི་མི་སྣ་གང་

རུང་གི་སྣང་བརྙན་གསནོ་པོ་ཞིག་ཀོླག་པ་པོའི་མིག་ལམ་དུ་ཧིལ་གིས་སནོ་

པར་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་པས། གཙོ་བོ་མི་སྣའི་གཤིས་ཀ་དང་བསམ་བ་ོམཚོན་

པའི་ཐད་ལ་ཆེས་མངོན་གསལ་གི་ཁད་ཆསོ་ལྡན་པའི་བྱ་བྱེད་དག་གནད་

དུ་བཟུང་ནས་བི་དགོས་པ་དང་། བྱ་སྤྱདོ་དང་སེམས་འགྱུ་མཚོན་པའི་མིང་

དང་ཚིག་དག་འསོ་འཚམ་གིས་གདམ་གསེས་ཡདོ་པའི་ས་ོནས་བཀལོ་ཏེ། 

མི་སྣའི་སྣང་བརྙན་གཟུགས་ཅན་བཞིན་དུ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ལ་རམ་

འདེགས་ཀི་ནུས་པ་གདནོ་དགོས་པ་དེ་ཡིན། དེ་བས། འདིར་མི་སྣའི་བྱ་

བྱེད་ཞིབ་འབི་བྱས་པ་གནད་དུ་ཁེལ་པའི་དཔེ་གཞི་སབས་

བདེ་འགའ་རིམ་པར་བཀདོ་ན་གཤམ་གསལ་ལྟར། 

ཀ 《ཧརོ་གངི་གཡུལ་འགདེ》ཀ་ིཤོག་ངོས73ལས། 

ཧོར་ཤན་པ་རྨེ་རུ་རྩེ་དེ་ཉིད་ཁོང་ཁོ་

དྲག་ཏུ་ལངས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་བྱ་

བྱེད་བིས་པ། དཔེར་ན། “ཤན་པས་སྤྱང་རོ་

བར་སྣང་ནས་བཟུང་། ཁ་ནས་མེ་འབར། སྣ་

ནས་དུ་བ་འཐུལ། ག་ོལེན་ཡབོ་ཆེན་བར་ནས་

མེ་བུས། ས་སྔ་རུའི་མགོ་ནས་དུ་བ་འཐུལ། སྤྱང་

སྤུ་གཞབོ་ཐུལ་ལེ་བསེགས་ནས་ཁྱུར་མིད་དུ་ཟོས་ས།ོ །“

ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་དུམ་འདི་ལས་སྐབས་དེའི་ཧོར་ཤན་པ་

རེ་རུ་རེ་ཁོང་ཁོས་རབ་ཏུ་མོས་པའི་འཇིགས་རུང་དང་གདུག་རྩུབ་ཀི་བྱ་བྱེད་

བྱེ་བྲག་པ་དག་གཟུགས་ཅན་བཞིན་དུ་མཚོན་པར་བྱས་པ་དང་། མཐོང་བ་ཙམ་

གིས་ཡིད་ལ་འཇིགས་སྣང་དང་དངངས་སྐྲག་བསྐེད་པར་བྱེད་པའི་བྱ་བྱེད་དེ་

དག་འུད་བརོད་ཀི་ཐབས་རལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་བརེན་ནས་མཚོན་པར་

བྱས་ཡོད་པས། ཀོག་པ་པོའི་ཡིད་ལ་ངོ་མཚར་བསྐེད་པར་བྱེད་པ་དང་། 《མེ་

ལོང་མའི》རྒྱན་ལྟར་ན། འཇིགས་རུང་

གི་ཉམས་ཀིས་ཕྱུག་པའི་སྣང་བརྙན་ཞིག་

མངོན་པར་མཚོན་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ།། 

ཁ། 《རེ་མི་ལའི་རྣམ་མགུར》གི་ཤོག་ངོས30ལས། 

སྡུག་བསྔལ་གིས་རབ་ཏུ་མནར་བའི་ཡུམ་མང་ཚ་དཀར་རྒྱན་གིས་རང་

གི་བུ་ཐོས་པ་དགས་གླུ་ལེན་བཞིན་འངོ་བའི་མིག་ལ་མི་མཛེས་པའི་བྱ་སྤྱདོ་

དེ་མཐོང་བས། ཁོང་ཁ་ོརབ་ཏུ་ལངས་ཏེ་རྒྱུགས་ཡངོ་ནས་ཐོས་པ་དགར་

གཅར་རྡུང་བྱས་པའི་བྱ་བྱེད་དག་ཞིབ་འབི་བྱས་པ། དཔེར་ན། “ཨ་མས་ནང་

ན་ཡསོ་རདོ་ཀིན་ཡདོ་པས་ཐོས་ནས། ཅི་ཟེར། སྐད་འདི་ནི་ངའི་བུའི་སྐད་

འདྲ། ངེད་མ་སྨད་པས་སྡུག་པ་ནི་ས་ཐོག་ན་མེད་པས། ཁོ་ནི་གླུ་ལེན་མི་ཐང་

སམ་ནས་ཡིད་མ་ཆེས་པར་བལྟས་པས། ང་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་ཧ་ལས་ཏེ། 

སྐམ་པ་གཡས་སུ་བོར། ཡསོ་དཀྲུག་གཡནོ་དུ་བོར། ཡསོ་རདོ་འཕ་ོའཚགི་ཏུ་

བཅུག ལག་པ་གཡས་སུ་ཡགོ་པ་ཞིག་ཁེར། གཡནོ་དུ་ཐལ་བ་སར་མ་ོགང་

ཁེར། སྐས་རིང་བ་ལས་བབས། ཐུང་བ་ལས་མཆངོས་ནས་ཕིར་

ཐོན་བྱུང་སེ། ཐལ་བ་དེ་གདངོ་ལ་བཏབ། ཡགོ་པ་དེས་

མགོ་ལ་ལན་འགའ་བརྒྱབ་ནས། ཡབ་མི་ལ་ཤེས་

རབ་རྒྱལ་མཚན་ཁེད་ལ་བུ་འདི་འདྲ་སྐྱེས་ས།ོ 

།ཁེད་རབས་ཆད་གདའ་བ། ངེད་མ་སྨད་ཀི་

ལས་སྐལ་ལ་གཟིགས་དང་གསུངས། ཨ་མ་

ཡུད་གཅིག་བརྒྱལ་ནས་འགེལ་འདུག་པའི་ཚེ།“

ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་དུམ་འདི་ལས་ཡུམ་མང་

ཚ་དཀར་རྒྱན་ནི་བུ་ཐོས་པ་དགའི་བྱ་བྱེད་ལ་ཡིད་

གཏིང་ནས་མ་དགའ་བར་ཁོང་ཁོ་ནི་ཐོལ་གིས་འཕྱུར་བའི་མེ་

ར་ིབཞིན་གཞོམ་ཐབས་མེད་པར་གྱུར་ནས། ད་ེམ་ཐག་མཆོངས་ནས་

ཐོན་ཏ་ེཐོས་པ་དགར་གཅར་རྡུང་བྱས་པ་དང་། ཁོང་ཁ་ོདང་སྡུག་བསྔལ་མཉམ་དུ་

སྐེས་པའི་དབང་གིས་རང་ཉིད་ཀི་དྲན་པའང་འཐོར་བའི་སྐབས་དེའི་ཉམ་ཐག་

དང་།  སྡུག་བསྔལ་སོགས་འཚ་ོབའ་ིམནར་གཅོད་ལས་བྱུང་བའ་ིའུ་ཐུག་ཐབས་

ཟད་ཀ་ིབྱ་བྱེད་བྲིས་པ་ལ་བརེན་ནས། ཡུམ་མང་ཚ་དཀར་རྒྱན་ག་ིཡིད་སྐ་ོབའ་ི

སྣང་བརྙན་དང་། ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ན་ེགཉིས་ཀིས་ཁོང་མ་སྨད་གསུམ་ལ་མནར་

གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་བར་སིང་ནས་ཞེ་འཁོན་སོག་འདོད་ཀི་འདུན་པ་ཤུགས་

དྲག་གམ། མང་ཚ་དཀར་རྒྱན་ག་ིཆགས་སྡང་གསལ་བའ་ིརང་གཤིས་ད་ེམོའ་ིབྱ་

བྱེད་ད་ེདག་ག་ིསེང་ནས་འབུར་ཐོན་གིས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཚད་ལྡན་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། དེ་ལས་ལྡགོ་སེ། ཚིག་རྩུབ་

དང་ཟུར་ཟ་སོགས་མི་སན་པའི་སྐད་ཆའི་དུག་མདས་བྱིས་པའི་དོགས་

འདྲི་དང་། མཚར་སྣང་། བསམ་པའི་འཆར་ས་ོསགོས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་

རྨེག་མེད་དུ་བཏང་ཚེ། ཁདོ་ནི་དུས་རབས་འདིའི་མི་རབས་ཤིག་དམར་

གསདོ་གཏོང་མཁན་གི་ལག་དམར་ངོ་མ་དེ་ཡིན་པས། མི་སེར་དང་སྤྱི་

ཚོགས་ཀིས་ནམ་ཡང་ཁས་མི་ལེན།  དེར་བརེན། སྐར་མ་བཞི་བཅུའི་

རིང་ལ། ང་ཚོས་ངེས་པར་རང་ཉིད་བསམ་ཤེས་བཅའ་དགོས་ཤིང་།   རང་

གི་འཚོ་བའི་ཁོད་ཀི་ཁོང་ཁོ་དང་ཞེ་སང་ཁེར་ནས་སོབ་ཁིད་ལ་སོང་ན་

ཕམ་ཁ་ལས་མ་འདས། རྒྱུ་མཚན་ནི། བྱིས་པའི་སེར་ཚུགས་ཀི་བསམ་བ་ོ

དང་། རང་དབང་། བསམ་གཞིག་ག་ིནུས་པ་དང་། རང་གཤིས། སྤྱདོ་བཟང་། 

རང་བརྩིའི་བསམ་པ་བཅས་ཉམས་སུ་འཇུག་བྱེད་ནི་ང་ཚོའི་རིག་ཉམས་

དང་སེར་གཅདོ་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡདོ་པས། སྤུས་ཚད་སབོ་གསའོི་

མཐོ་རབས་ཤིག་ཕགོས་གང་ནའང་འཕྱུར་བའི་དུས་སྐབས་འདིར། བྱིས་

པ་ཚོར་མཁོ་བ་ནི་སེར་སྣ་མེད་པའི་འཛུམ་མདངས་དང་། བསདོ་བསྔགས། 

འབེལ་འདྲིས། རྒྱུས་ལནོ་དང་ཡིད་ཆེས། བརྩི་འཇོག་དང་བྱམས་བརྩེ་

སོགས་འཛད་མཐའ་མེད་པའི་བསམ་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཡིན་པ་འདིའང་

སྐད་ཡིག་དགེ་རྒན་ལ་མཚོན་ན་ཤེས་དགོས་པའི་གཞི་རྩའི་ཆ་རྐྱེན་ཡིན།

གཞན་ཡང་། མཁོ་བ་སྦྱིན་པ་དང་། སན་པར་སྨྲ་བ། དནོ་སྤྱདོ་པ། དནོ་

མཐུན་པ་ཞེས་སབོ་མ་བསྡུ་བའི་ཐབས་བཞི་གསུངས་ཡདོ་པ་དེས་གསལ་

བར་མཚོན་ནུས་པས། ང་ཚོས་སེར་སེམས་དང་། ཞེ་སང་། སན་གགས་ཀི་

དབང་གིས་སབོ་ཁིད་མི་བྱེད་པར། བྱམས་བརྩེ་དང་། དགའ་བ། སིང་རེའི་

བསམ་སྦྱརོ་ལ་བརེན་ནས་སབོ་མ་བསྐྱངས་ན། སབོ་མ་དེ་དག་ལའང་

ཤན་ཤུགས་ངན་པ་ཐེབས་མི་སིད་པར་སམ།

མདརོ་ན། སབོ་ཁིད་ཀི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་འཇམ་པོ་བཤད་ནས་བརྩེ་

བ་དང་སིང་རེ་མཚོན་པར་བྱ་དགོས་པར་མ་ཟད། བསདོ་བསྔགས་དང་

འཛུམ་མདངས་ཀིས་བྱིས་པའི་སྐྱེས་སབོས་ཀི་ཤེས་རབ་ལ་རམ་འདེགས་

དང་། ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་གི་འབེལ་ཟམ་ལྟ་བུས་རང་ཉིད་དང་ཐག་ཇེ་ཉེ་རུ་

གཏོང་བར་འབད་པ་བྱ་དགོས། 

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

• བ་ཐར་འབུམ •

ག 《གཞནོ་ནུ་ཟླ་མེད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད》ཀི་ཤོག་ངོས170ལས། 

གཡུལ་གི་འཐབ་རྩལ་སོྐར་བརདོ་པ། དཔེར་ན། “སྣང་བ་འབུམ་ལྡན་

གི་མདུན་ན་འདནོ་བོ་ལྡན་དཔའ་བོ་ལ་སགོས་པ་དེ་རྣམས་ཀང་གཡུལ་གི་

ལས་ལ་བྱང་བར་བྱས་པ་འདི་ལྟ་སེ། ནམ་མཁའ་ལྡིང་བཞིན་དུ་སྤྱི་བོ་ནས་

ཀླད་པ་འགེམས་ཤེས་པ་དང་། མཚན་མ་ོརྒྱུ་བ་བཞིན་དུ་གཞན་གིས་མ་ཤེས་

པར་ཡངོ་ཤེས་པ། སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ་འཁོར་བཞིན་དུ་ས་རུབ་ནས་ཐོན་པ་ལྟར་

རི་བོའི་གུད་ནས་ག་ོབུར་དུ་འངོ་བ་དང་། སྨ་ོཆུས་མསོ་པའི་གང་བོ་ལྟར་ཐོག་

རིས་བྱེད་པ་ལྡོག་མི་ཤེས་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་དག་ཐབས་ཀི་ལས་གང་ཡང་

མངོན་པར་འདུ་བྱེད་ལ་མཁས་པའི་རྒྱུས་དེའི་ཉིན་མོ་ཧ་ཅང་ཉམས་ཉེས་

པར་མ་གྱུར་ཏེ་ས་ོསའོི་གནས་སུ་ལྡགོ་གོ །“

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་བྱ་རྒྱལ་རོད་པོ་བཞིན་དུ་སེང་ནས་ཐུར་དུ་འཇབ་རོལ་

བྱས་ཏ་ེཀད་པ་འགེམ་པ་དང་། འདྲ་ེསིན་གིས་རྫུ་འཕྲུལ་བསན་པ་བཞིན་དུ་ཇ་ི

ལྟར་ཐོན་པའང་མ་ིཤེས་པ། གླང་ཆེན་སྨོན་པ་བཞིན་འཇིགས་སྐྲག་དང་ཚམ་

ཚོམ་མེད་པར་རིག་པས་འདམ་ལྟར་བརི་བར་བྱེད་པ་སོགས་གཡུལ་གི་ལས་ལ་

འཇུག་སྐབས་ཀི་བྱ་བྱེད་དག་དཔེའི་ལམ་ནས་གསལ་བར་མཚོན་པར་མ་ཟད། 

འདི་དག་ནི་ཕ་རོལ་གི་དགྲ་སྡེ་མིང་གི་ལྷག་མར་སྒྱུར་བྱེད་ཀི་གཡུལ་གི་འཐབ་

རལ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས། དྲག་པོའ་ིགཡུལ་ག་ིའཐབ་རལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་

པའ་ིརྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུའང་སྣང་ང་ོ།།

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལ་ོཁུལ་མི་རིགས་མཐོ་འབིང་གཉིས་པ། 

•སབོས་ལྡན•



གོང་མ་འགོ་མགོན་གོང་དཀར་བཞུགས། །

གདུང་སྲས་ངག་དབང་གགས་པ་འཁྲུངས། །

གགས་འབྱུང་ཐེལ་གི་གདན་སར་ཕེབས། །

ཐུགས་དམ་ཟབ་བཞེས་རྟགས་ཐོན་ཟེར། །

ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་གགས་པའི་སས་ཆེ་བ་འགོ་བའི་མགོན་པོས་གོང་

དཀར་དུ་གདན་ས་བཟུང་།  དཔོན་ས་འཕོངས་རྩེའི་མོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས།  དེ་ལས་

སས་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་གགས་པ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལོ1560པ་ལགས་སྤེལ་ལོ་

ཙམ་ན“ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་གགས་པ་གོང་དཀར་ན་བཞུགས་སྐབས། རྩེར་

ཡུམ་མི་གཅིག་པའི་སྐུ་མཆེད་ཡོད་པར་བརེན། དཔོན་ས་འཕོངས་རྩེ་མས་གནང་

བཀོད་མ་ལེགས་པའི་ཟེར་བུན་བསངས་ཏེ།  རིན་སྤུངས་པ་དང་དགའ་ལྡན་པ་

སོགས་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་གགས་པའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་རྩེར་དཔུང་གི་སྦྱོར་བ་

བཤམས།  ཧོར་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་སོགས་བོན་པོ་གཞན་རྣམས་དཔུང་ཁེར་

གི་ཕོགས་ལྷུང་མངོན་མཚན་ཅན་མེད་ནའང་།  གོང་མ་ཆེན་པོས་བཀྲ་ཤིས་རྩེ་

པར་ནང་བོན་བཅོལ་པར་མ་རངས་པའི་བར་ཞུགས་ཁོག་ནས་རྩེར་དཔུང་གིས་

སྐོར་མ་དགོས་པའི་ངོས།  གོང་མ་འོན་རྒྱལ་བཟང་དུ་ཕེབས་བཅུག་ནས།  ཞབས་

དྲུང་ངག་དབང་གགས་པ་རྩེའི་ཁི་ཐོག་ཏུ་གདན་དྲངས།  འོན་ཀང་འབྲུག་པ་

སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་དཀར་པོས་སེ་དཔོན་རྣམས་ལ་རྒྱུ་མཚན་གནང་ཡང་ཟེར།  གང་

ལྟར་འགངས་མེད་དུ་གོང་མ་ཕིར་རྩེར་ཕེབས།  ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་གགས་པ་

གོང་དཀར་དུ་བཞུགས་པ་ལ་ཡང་བསོྐར་རྒྱག་ཆ་གྲུལ་ཆེ་བ་འབྱུང་སྐབས་གོང་

དཀར་འདི་དབུས་གཙང་གཉིས་ཀི་བདུད་འཛོམས་པའི་ལྟེ་བ་ལྟ་བུར་འདུག་

པས་རང་རེའི་མི་ངོ་ཞིག་གིས་མ་བཟུང་ན་བོད་ཀི་བདེ་སྐྱིད་ལ་གནོད་པས་རོང་

གཏོད་མི་དགོས་ཚུལ་གི་གོང་མའི་བཀའ་ཤོག་གོང་དཀར་དུ་གནང་བར་མི་

རྣམས་ཀི་ལག་ཏུ་བརྒྱབ་པས་དམག་རྣམས་གེས་ཏེ་བདེ་འཇགས་ཆེ་བར་

བྱུང”ཞེས་ལྔ་པའི་དེབ་ཐེར་ན་གསལ།  འདིར་གོང་མའི་ཚ་བོ་འགོ་བའི་མགོན་

པོ་ལ་རིན་སྤུངས་པས་གོགས་བྱས་ཏེ་ཟླ་ངོ་ཙམ་ཁི་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་པ་འདྲ།

གོང་མའི་སས་ཆུང་བ་སྤྱན་སྔ་གགས་འབྱུང་བ་ཐེལ་གི་གདན་སར་ཕེབས།  

ཞབས་མི་བདེ་བའི་དབང་གིས་ཟབ་བཞེས་ཐུགས་དམ་གི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་

མཛད།  ཁད་པར་གཤེད་སྐོར་དང་མ་མགོན་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་རྩལ་དུ་ཐོན་པས།  

སེ་པ་འོལ་ཁ་པ་ཕུན་ཚོགས་རབ་བརན་པས་ཐེལ་གི་མཆོད་བཞེས་སོགས་ལ་

ལོག་སྒྲུབ་མང་དུ་མཛད་པར་མངོན་སྤྱོད་ཀི་ལས་སྦྱོར་གནང་བས་གྲུབ་རགས་

ཐོན་པར་གགས།

ལོ་ནུབ་མི་རིགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་

བོད་རིག་པ་སོབ་གིང་། 

•ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས•

ཉང་ཆུ།    

ཉང་ཆུ་གཙང་པོའི་མགོ་ཁུངས་ནི་ཀོང་པོ་བར་ལ་ནས་ཡིན་ཏེ། 

བར་ལ་རི་བོའི་ནུབ་ཕོགས་ཀི་ཆུ་ནི་རུ་ཐོག་བརྒྱུད་ལ་སའི་སྐྱིད་

ཆུར་འདྲེས་ཡོད་པ་དང་། སྐྱིད་ཆུ་ནི་གཉན་ཆེན་ཐང་ལའི་རི་རྒྱུད་

ནས་བབས་ཏེ། མལ་དྲོ་གོང་དཀར་རོང་། སག་རྩེ་ཆུས། ལ་ས་བཅས་

བརྒྱུད་དེ་ཆུ་ཤུར་རོང་ལགས་ཟམ་ཆུ་བོ་རིའི་འདབས་རོལ་ནས་ཆུ་

ཤུར་ཆུ་དང་འདྲེས་ཤིང་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོར་འབབ་ཀིན་པའི་

གཙང་ལག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན། བར་ལ་རི་བོའི་ཤར་ཕོགས་སུ་འབབ་

པའི་ཆུ་ནི་ཉང་ཆུ་གཙང་པོ་སེ། བར་ལ་རི་བོའི་ལོ་ནུབ་ཕོགས་ཀི་

མཚོ་མོ་ནང་ལ་ཆུ་མིག་ནས་ཐོན་ཏེ། སུམ་མདོ་གོང་རྡལ་དང་རྒྱ་

ཤིང་ཤང་། སྤྱི་མདའ། རྒྱ་མདའ་རོང་གི་བག་གསུམ་མཚོ་ནས་

བབས་པའི་ཆུ་ལག་གདུང་མ་གཡས་ཆུ་རོང་དང་འདྲེས། （བག་

གསུམ་མཚོའི་རྦབ་ཆུ་ནས་སྨུག་པའི་ཀླུང་ཆུ་བར་ལ་སྨིན་དྲུག་རྒྱ་

གསང་ཆུ་ཀླུང་དུ་འབོད། དེ་ནས་གདུང་མ་གོང་ཚོའི་མདུན་ནས་ཟླ་

ཆུ་ཆུ་ཀླུང་དུ་འབོད། དེ་ནས་མར་བབས་ན་སྨིན་ལུང་ཆུ་ཀླུང་དུ་

འབོད། དེ་ནས་རྒྱ་མདའ་རོང་ཉང་ཆུར་འདྲེས་མཚམས་བར་དུ་

གདུང་མ་གཡས་ཆུ་རོང་དུ་འབོད）དེ་ནས་བཀའ་བསན་གོང་

ཚོའི་བཀའ་སྦུག་ཀླུང་ཆུ་དང་བཀའ་མེད་ཀླུང་ཆུར་འདྲེས། གོང་

གསར་ནས་འགངས་མ་ཀླུང་ཆུ་དང་བརན་ཚལ་གི་སིབ་ཀླུང་ཆུ། རྩི་

དཀར་ཀླུང་ཆུ། རྒྱལ་སེང་ཀླུང་ཆུ་བཅས་དང་འདྲེས། བག་ཆུ་ནས་

ཉང་འདམ་ཀླུང་ཆུ་དང་རྒྱལ་ཁང་ཀླུང་ཆུར་འདྲེས་ཏེ་མར་འབབ་པ་

ཡིན། གནས་འདིའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་རི་ཀླུང་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་

ལ་ཀླུང་ཆུ་ཟེར་ཞིང་། ཀླུང་ཆུ་འདི་དག་ནི་ཉང་ཆུའི་ཆུ་ལག་གཙོ་བོ་

དག་ཡིན། དེ་ནས་སེ་པ་དང་ཉིང་ཁི་གོང་ཁེར་བག་ཡིབ་ཆུས་བརྒྱུད་

རྩེ་ལ་ནས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོར་འབབ་ཀིན་པའི་གཙང་ལག་ཆེ་

ཤོས་ཤིག་སེ། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོར་འདྲེས་རེས་སྨན་གིང་རོང་རི་བོ་

གནམ་ལགས་འབར་བར་དཀིས་ཆེན་ཞིག་བརྒྱབ་སེ་ཡར་ཀླུང་

གཙང་པོའི་གོག་རོང་ཆེན་མོ་བརྒྱུད་མེ་ཏོག་རོང་ནས་རྒྱ་གར་དུ་

འབབ་པ་རེད། ཉང་ཆུ་གཙང་པོའི་སྤྱིའི་རིང་ཚད་དེ་བར་ལ་ནས་

ཡར་ཀླུང་གཙང་པོར་འདྲེས་ཡུལ་བར་དུ་སྤྱི་ལེ307ཡས་མས་ཡོད།  

ཉང་ཆུ་ཞེས་པའི་མིང་གི་ཐོགས་དོན་ནི། སྤུ་རྒྱལ་བཙན་པོས་

མདོ ་ དབུས ་མ ཐོ ་སང ་དུ ་

གཅིག་གྱུར་སིད་དབང་མ་

གཟུག་ཡར་སོྔན་བོད་ཁམས་

སྤྱི་ན་རུས་ཚོ་དང་རྒྱལ་ཕན་སིལ་མ་བཅུ་གཉིས་དང་བཞི་བཅུ་

སོགས་བྱུང་ཡོད། ད་ལྟའི་ཉིང་ཁི་ཁུལ་དུའང་དྭགས་ཀོང་ཉང་

གསུམ་གི་རུས་ཚོ་རྒྱལ་ཕན་རེ་མཆིས་ཤིང་། ཉང་ཡུལ་རྣམ་གསུམ་

འདི་ཀོང་པོ་བར་ལ་བརྒལ་ནས་ཞོ་ཁ་ཡན་གི་ལུང་པ་དེར་ཉང་པོ་

ཟེར་ཞིང་། ལུང་པ་དེའི་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་ལ་ཉང་ཆུ་ཟེར།  རུས་རྒྱུད་ཚོ་པ་

སོད་ཡུལ་གི་དབང་གིས་རུས་མིང་ས་ཆུར་ཐོགས་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་དེ་

ལྟར་འབོད་དོ། །ཉང་ཆུ་གཙང་པོ་ནི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་དབུས་

རྒྱུད་ཀི་གཙང་ལག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་གོང་ནས་བཤད་པ་བཞིན། 

ཉང་ཆུའི་མགོ་ཁུངས་ནི་རི་ལ་བཅོལ། མདུན་ངོས་ནི་རོང་གིས་

བཅད། ས་བབ་ནི་བཙན། གནམ་གཤིས་དྲོ་གང་སོམས། རི་རྩེ་རི་

སྐེད་ནགས་ཀློང་གིས་བཟུང་། ཡུལ་མིའི་དུད་ཁིམ་རྣམས་ཆུ་ངོགས་

གཉིས་ཀི་གཞུང་རྒྱུད་ཀི་ནགས་ཚལ་རྩི་ཤིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

དཀིལ་དུ་ཆགས། ཡུལ་ཟོང་གིས་ཕྱུག ཆུ་བོ་དྭངས་ཤིང་གཙང་། 

མདོར་ན། ཉང་གཞུང་རིང་མོ་ནི་སྐྱེ་དངོས་སོག་ཆགས་ཀུན་གི་

ལུས་ཟུངས་གསོ་བའི་ཁག་རྒྱུན་ལྟ་བུ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཉང་ཆུ་གཙང་

པོ་མེད་ན། མཛེས་སྡུག་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཉང་ཡུལ་རྣམ་གསུམ་ཡོད་

མི་སིད་ལ། ཤ་དར་ཁག་དར་རྒྱས་པའི་སྐྱེ་རྒུ་ཐམས་ཅད་ག་ལ་ཡོད། 

རམ་བརིད་ལྡན་ཞིང་ལོད་ལོད་རྒྱུ་བའི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་དེའང་ཇི་

ལྟར་རམ་ཆེ།

བོད་ལོངས་ལོ་ཁ་གོང་ཁེར་སོབ་གསོ་ཅུས་སོབ་དཔོད་ཁང་། 

   •གསང་བདག་ལྷུན་གྲུབ•

མོ་རི་ཐ་ནི་ཡ་དབྱི་སི་ལན་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཧེ་གིང་གི་ས་ཧ་ར་བྱེ་ཐང་

གི་ནུབ་རྒྱུད་ཀི"བྱེ་ཐང་གི་རྒྱལ་ཁབ"ཅིག་ཡིན།  རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནི་ཨ་རབ་ཀི་

རྒྱལ་ཁབ་དང་ཧེ་གིང་གི་མི་རྒྱུད་ནག་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀང་ཡིན་པས།   "ཨ་རབ་

དང་ཧེ་གིང་གི་ཟམ་པ"ཞེས་ཀང་འབོད།   མངའ་ཁོངས་ཀི2/3ས་ཧ་ར་བྱེ་ཐང་

ཡིན་ཞིང་།  ནུབ་ལོ་ས་ཁུལ་གི་སེ་ནེ་ཀལ་ཆུ་བོ་དེ་སེ་ནེ་ཀལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་

མཐའ་མཚམས་ཀི་ཆུ་བོ་ཡིན་པ་དང་།    རྒྱལ་ནང་གི་ཆེས་ཆེ་བའི་ཆུ་ཀླུང་ཡིན།  

ས་ཁུལ་ཕལ་ཆེར་ཚ་རྒྱུད་སྐམ་ས་ཆེན་པོའི་ནམ་ཟླར་གཏོགས་ཤིང་།  ཚ་བ་ཆེ་

ལ་ཆར་ཆུ་དཀོན།  ལགས་དང་ཟངས། གཏེར་ཚྭ་སོགས་འབོར་ཆེན་ཐོན།  རྒྱལ་

ཁབ་འདི་ནི་དཔེར་མཚོན་གི་ཞིང་ཕྱུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།  རྒྱལ་

ཡོངས་ཀི་མི་གངས70％ཡིས་ཕྱུགས་ལས་གཉེར་ཞིང་།  ཕྱུགས་ཟོག་

གཙོ་བོར་བ་གང་དང་ལུག   ར་མོང་བཅས་ཡོད།  ཨ་རབ་ཐང་ཆུ་ཐོན་

འབོར་ཆེ་བ་དང་།  མཚོ་རྒྱུད་ཁུལ་དུ་ཆུ་ཐོན་དངོས་རིགས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་ཤིང་།  ཉ་ལས་ཅུང་དར་རྒྱས་ཆེ།  

མོ་རི་ཐ་ནི་ཡ་ནི་དབྱི་སི་ལན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།  

དབྱི་སི་ལན་ཆོས་ཁང་གང་སར་མཐོང་ཐུབ་ལ།  ནའོ་ཝ་ཁི་ཞའོ་ཐེ་

མཚོ་ཁའི་ཆུ་རགས་ཀི་བཟོ་དབྱིབས་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་

བསྐྲུན་ཡོད།   གོང་ཁེར་སོད་དམངས་ཀིས་གོ་དང་འབས།   ཁེ་རྒོད།   

ཤ་རིགས་བཅས་བསེས་སྦྱོར་བྱས་པའི་ཟས་རིགས"ཀུའུ་མུས་སི"ཞེས་འབོད་པ་ཞིག་སྤྱོད་པ་དང་།      བྱེ་ཐང་དུ་ཡོད་པའི་ཞིང་སེའི་སོད་

དམངས་དག་གིས་ཆུའི་ཚབ་ཏུ་བྱེ་མས་ངོ་གདོང་དང་ལག་པ་འཁྲུད། ཡུལ་འདིའི་མི་རྣམས་སྦྲ་གུར་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་ཞིང་།  སྦྲ་གུར་དུ་མགོན་

པོར་སྣེ་ལེན་བྱེད་པ་སོལ་བཟང་བོར་བརྩིས།   རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཙོ་འཛིན་གིས་མགོ་འཛིན་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སོན་ཡང་སྦྲ་གུར་ནང་འཚོགས།    སྐྱེས་

པ་དར་མ་དག་གིས་སྨི་ལྔ་ལག་ཡོད་པའི་རས་ནག་པོས་མགོ་དང་ངོ་གདོང་དཀྲིས་ཏེ་མིག་གཉིས་མ་གཏོགས་མི་མཐོང་བར་བྱེད་ལ།  དེས་གདོང་

ཁེབས་ལས་མགོ་བོར་སྲུང་སྐྱོབ་ནུས་པ་ཐོན་པ་དང་།  ད་དུང་གུས་ལུགས་ཤིག་ཀང་ཡིན་པར་སྨྲའོ། ། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་།     •སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན•
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པར་ལེན་མཁན། 

• རིན་ཆེན•
ཨང942པ། ཁ་བྱང་འབི་མཁན། 

•བསན་ག•ོ

ཐེངས་དང་པོར《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》མཐོང་

བའི་སེམས་ཁམས་དེ་ད་དུང་སེམས་ལ་གསལ་ལེར་དྲན་ཡངོ་། 

སབོ་འབིང་དུ་སེབས་མ་ཐག་ངས་ཚགས་པར་འདི་ཐོག་མར་

མཐོང་བ་ཡནི། དུས་དརེ་ཚགས་པར་འདསི་ང་ཧ་ལས་སུ་བཅུག  

རྒྱུ་མཚན་ནི་ངས་སོྔན་ཆད་སབོ་མའི་བ་ོཁ་དང་འཚམ་པའི་

ཚགས་པར་འད་ིའདྲ་ཞགི་མཐོང་མ་མངོ་བས་ཡནི། 

《 གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》 སངེ་དུ་ལ་ོརྒྱུས་མ་ིསྣ་དང་

ས་རྒྱུས། རོྩམ་འབའི་ིཤསེ་བྱ། སབོ་མའ་ིསྦྱངས་རོྩམ་སགོས་ལ་ེ

ཚན་སྣ་མང་ཡདོ་ལ། ལ་ོའད་ིགཉསི་ནང་དའེ་ིཔར་ངོས་གཉསི་

པའ་ིསངེ་རྒན་སག་འབུམ་རྒྱལ་གསི་བསྒྱུར་པའི

《 བརྩ་ེབའ་ིསབོ་གསོ》 མུ་འགོད་བྱས་ཡདོ་ཅངི་། ད་ེན་ིསབོ་གསའོ་ི

དནོ་སངི་ཆནེ་མ་ོལྡན་པའ་ིརོྩམ་ཡགི་ཅགི་ཡནི། ད་དུང་རྒན་སྒལོ་

མ་ཚེ་བརན་གིས་སྒིག་སྒྱུར་བྱས་ཏེ་མུ་འགོད་བྱེད་ཀིན་པའི་

འཛམ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསའོི་མཚམས་སྦྱརོ་དེ་བཀླགས་ན་

རང་ཉིད་འཛམ་གིང་གི་ས་གནས་ས་ོསརོ་གནས་སོྐར་ཐེངས་

གཅགི་ཕནི་པ་དང་འདྲ་ཞངི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་ལས་ང་ཆསེ་འག་ོ

འདདོ་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ན་ིཡ་ོརོབ་གངི་ག་ིདབྱནི་ཇ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཡནི། 

《 གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》བཀླགས་པ་བརྒྱུད། ངས་རྒྱལ་

ཁབ་ད་ེཡ་ིགངོ་ཁརེ་ཨདེ་

ཏནི་པའ་ོན་ིམངི་གགས་

ཆེ་བའི་རིག་གནས་ཀི་

གནའ་མཁར་ཞགི་ཡནི་པ་དང་། བརདི་ཆགས་པའ་ིཕ་ོ

བང་དང་ཆསོ་ཁང་། ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའ་ིརགི་རས། 

གནའ་ཉམས་དདོ་པའ་ིབཟོ་བཀདོ་སགོས་ཀིས་གངོ་ཁེར་

ཨེད་ཏིན་པའ་ོལ་ཡ་ོརོབ་གིང་གི་ཆེས་མཛེས་པའི་གོང་

ཁེར་རམ“བྱང་ཕགོས་ཀི་ཡཱ་ཏེན”ཞེས་པའི་མཚན་སན་

ལྡན་པ་ཤསེ། 

ད་དུང་པར་ངོས་གསུམ་པའ་ིསངེ་ལ་ོནུབ་མ་ིརགིས་སབོ་གྲྭ་

ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བིས་

པའ་ིབོད་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀང་མུ་འགོད་བྱས་འདུག་པས།  ད་ེལས་ཆསོ་

རྒྱལ་རིམ་བྱུང་གི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ངེས་ཤེས་ཅུང་འདྲངོ་ཐུབ་སངོ་བ་

ལས། ང་ཚའོ་ིམསེ་པོ་རྣམས་ཀསི་གནའ་སྔ་མརོ་འཛམ་གངི་དུ་

འདོ་སངོ་འབར་བའ་ིབྱས་རསེ་བཞག་ཡདོ་པ་ཡང་ཤསེ་སངོ་། 

ད་ེཡང《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སངེ་ངས་ཆསེ་ད་ོ

སྣང་བྱེད་པ་ནི་ཆུང་འབིང་སབོ་མ་དག་གིས་བིས་པའི་སྦྱངས་

རོྩམ་ད་ེདག་ཡནི། ཁོ་ཚསོ་བསི་པའ་ིརོྩམ་ཡགི་བཟང་བོ་དག་གསི་

ང་ལ་རོྩམ་འབའི་ིབ་ོསྐྱདེ་ཆནེ་པོ་སརེ་ཐུབ་པས། ཚགས་པར་ལག་

ཏུ་འབོྱར་མ་ཐག་ཐོག་མར་ངས་པར་ངོས་བཞ་ིཔའ་ིསེང་ག་ིསབོ་

མའ་ིསྦྱངས་རོྩམ་དག་ལ་བལྟས་པ་ཡནི། རྒྱུ་མཚན་ན་ིངས་ཀང་ཁོ་

ཚ་ོདང་འདྲ་བར་རོྩམ་ཡགི་ཡག་པོ་ཞགི་བ་ིའདདོ་པས་ཡནི།  

《 གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》 ན་ིང་ལ་མཚནོ་ན་ཕ་ིཐག་

རིང་བའི་གགོས་པོ་དང་བཀུར་འསོ་པའི་དགེ་རྒན་ཞིག་དང་

གཉསི་སུ་མ་མཆསི་ཏ།ེ དའེ་ིནང་དུ་ངའ་ིདགའ་སོྐྱ་ཆགས་སང་

མཚནོ་པའ་ིརོྩམ་ཡགི་མང་བོ་དང་།  ང་ལ་ཕན་པའ་ིབསབ་བྱ་

མང་བོ་ཉངི་བསྡུས་ཀསི་བཀདོ་ཡདོ་པས་ཡནི།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་

གི་དམའ་འབིང་གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ། 

•དཔའ་མོ་སྐྱིད•

དཔེ་ཆ་ནི་མིའི་རིགས་ཀི་ཆེས་བཟང་བའི་

གགོས་པོ་ཡིན་ལ། དཔེ་ཆ་བཟང་བོ་ཞིག་ཀོླག་འདནོ་

བྱེད་པ་ནི་ཡོན་ཏན་ཅན་གི་དགེ་རྒན་ཞིག་དང་

མཉམ་དུ་བསམ་བོ་བརེ་རེས་བྱེད་པ་དང་གཉིས་སུ་

མ་མཆིས།  དཔེ་ཆ་ནི་འཇིག་རེན་ཁམས་ཆེན་མརོ་

ལྟ་བའི་སེའུ་ཁུང་དང་འདྲ་ལ།  མིའི་རིགས་ཀིས་

སེའུ་ཁུང་འདིར་བརེན་ནས་འཇིག་རེན་ལ་རྒྱུས་

ལནོ་བྱེད་པ་རེད། 

དཔེ་ཀོླག་ནི་ཁོད་ཡངས་ཤིང་བོངས་ཆེ་བའི་གྲུ་

གཟིངས་ཞིག་དང་འདྲ་ལ།  གྲུ་གཟིངས་དེས་མིའི་

རིགས་ཀི་ལམ་སྣེ་ཁིད་ནས་ཤེས་ཡནོ་གི་རྒྱ་མཚོའི་

ཀོླང་དུ་སོྐྱད་བཞིན་ཡདོ།  དེར་མ་ཟད།  དཔེ་ཀོླག་ནི་ལྡེ་མིག་ཞིག་དང་འདྲ་བར།   ནམ་རྒྱུན་དུ་མིའི་རིགས་

ཀི་བསམ་བའོི་ས་ོམ་ོའབྱེད་པ་དང་སེམས་ཀི་དགོས་པ་ཡདོ་ཚད་སེལ་ངེས།  དེ་བས་དཔེ་ཆ་ཀོླག་པ་ནི་མིའི་

རིགས་ལ་ཁད་དུ་མངའ་བའི་ལངོས་སྤྱདོ་ཅིག་ཅི་ལ་མིན།

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་ནི་ཤེས་རིག་དང་དཔེ་ཀོླག་གི་དུས་རབས་ཤིག་སེ།    དཔེ་ཀོླག་གི་འགསོ་དང་

བསངོས་ནས་ཕན་ཚུན་བར་བསམ་བ་ོབརེ་རེས་བྱས་ན།  སྤྱི་ཚོགས་དང་གོམ་པ་མཉམ་ས་ོབྱེད་ཐུབ།

མིའི་རིགས་ཀི་རིག་གནས་ནི་ལ་ོརྒྱུས་ཀི་རྒྱུན་རིང་ཞིང་འདོ་སངོ་ལྡན་པས།    གལ་སིད་ང་ཚོས་འདས་

ཟིན་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ཕིར་ལྟ་ཞིག་བྱས་ན། སོྔན་བོྱན་སྐྱེས་ཆེན་ཚོགས་ཀི་མཛད་འཕིན་དག་མཐོང་ལམ་དུ་

སྣང་འངོ་ལ། ཁོང་རྣམ་པའི་གསུང་གི་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་རེ་རེ་ལས་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་དང་ལེ་ལ་ོལས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་ནས་མགོ་བོ་མཐོ་རུ་འདེགས་དགོས་ཚུལ་དང་། བརན་ཞིང་བརིང་བར་མདུན་ནས་མདུན་དུ་

བསོྐྱད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གཏོང་བཞིན་པའང་ཚོར་ཐུབ།

ད་ནི་ང་རང་བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོའི་ཁོ་ལག་རོགས་ཤིང་ཤེས་བྱའི་དགའ་ཚལ་དུ་ཞུགས་པའི་དམའ་

གསུམ་གི་སབོ་བུ་ཞིག་ཡིན་ལ། རྒྱུན་པར་དཔེ་ཆ་བཀླག་རྒྱུ་ནི་འཚོ་བའི་ཆ་ཤས་སུ་གྲུབ་ཡདོ།  དཔེ་ཀོླག་ལ་

བརེན་ནས་ངས་ནམ་རྒྱུན་གི་འཚོ་བའི་ཁདོ་རིན་མི་དགོས་པའི་འཛུམ་མདངས་དེ་གཞན་ལ་ཕངས་མེད་དུ་

སྦྱིན་པ་ནི་བདེ་སྐྱིད་ཅིག་ཡིན་པ་རགོས་མོད་ཀང་། དཔེ་ཀོླག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཁདོ་དཀའ་གནད་དང་བརྡར་ཤ་

གཅདོ་དཀའ་བའི་དགོས་གནས་དང་དཀའ་ཁག་ཀང་གང་མང་ལ་ཕད། ཁ་དཔེ་ལ“མི་རིག་ན་མཐོ་སར་བུད། 

མི་ཤེས་ན་རྒན་ལ་དྲིས”ཞེས་པ་ནང་བཞིན། འཚོ་བའི་ཁདོ་ཀི་དཀའ་གནད་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒན་གི་དཔེ་

ཁིད་དང་དཔེ་ཀོླག་རྒྱུན་འཁངོས་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་སེལ་བས་ན། སབོ་གགོས་ཚོ།  ང་ཚོ་ཚང་མས་ཚད་

ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་བེད་སྤྱད་ནས་སེམས་ཀི་མཐོང་རྒྱ་དེ་ཡངས་པར་བཏང་སེ་ཐོས་པས་ཕྱུག་པའི་ནང་

སེམས་བཞེང་སྐྲུན་བྱེད་པར་འབད་རྒྱུ་གལ་ཆེའ།ོ །

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་གཏེར་ལམ་རངོ་མི་རིགས་སབོ་འབིང་གི་

དམའ་འབིང་གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

•ར་ོརེ་ཚ་ེབརྟན•

ཕི་རོལ་ན་ཆར་བ་ཤག་ཤག་ཏུ་འབབ་བཞིན་འདུག  སེའུ་

ཁུང་གི་ངོས་སུ་ཆར་ཐིགས་ཀིས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གི་རི་མོ་མང་བོ་

འགོད་བཞིན་པ་མཐོང་ལམ་དུ་མངོན་བྱུང་།  ཤོག་བུ་ལང་ཁུ་

ཞིག་གི་ངོས་སུ་འཕེད་ཐིག་ནག་པོ་ཞིག་འཐེན་པ་དང་མཚུངས་

པའི་མདུན་ཐད་ཀི་གཞུང་ལམ་ནི་དེ་བས་གནག་ཅིང་སྣུམ་པར་

གྱུར་འདུག་ལ།  ད་དུང་དེ་ལས་མང་བའི་

ཡ་མཚན་གི་ལྟད་མོ་མང་བོ་

ཞིག་མིག་ཟུང་གི་མདུན་

དུ་འཁྱུགས་ཤིང་མངོན། 

ལྟསོ་དང་།  མདུན་ངོས་

ཀི་སང་ལངོས་སེང་བེའུ་

ཚོ ་ཆར་སྨུག་ཁོད་བེལ་

བེལ་འཚུབ་འཚུབ་ཀིས་རང་ཁིམ་

དུ་ལགོ་མགོ་རོྩམ་ལ། རྒྱབ་ངོས་ཀི་ཞིང་སའི་ནང་

མ་རྒན་སྐྲ་དཀར་ཚོས་ཆར་ལྭས་ལུས་བཏུམས་ནས་ཕིར་རང་

ཁིམ་དུ་འག་ོབཞིན་འདུག

ཆུང་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནི་ཇི་འདྲའི་རིག་པ་དྭངས་ཤིང་

གསལ་བ་ཞིག་རེད་ཨང་།  ངས་སྐྲ་དཀར་ཅན་གི་རྒན་མོ་དང་

བེའུ་དེ་དག་མཐོང་བ་ལས། ང་ལ་རང་ཁིམ་ཞིག་ཡདོ་པ་དྲན།  

དྲདོ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ཕ་ཁིམ་ན་ཕ་མ་གཉིས་དང་ཕུ་ནུ་མིང་སིང་

ཚོ་ཡདོ་པའང་ཡིད་ལ་ཝ་ལེར་འཆར་འངོས།  ཨ་ཕས་ང་ལ་

གཡང་དཀར་ལུག་གི་བལ་འབེག་སངས་བསབས་པ་དྲན་ཞིང་།  

ཨ་མས་འ་ོམ་དཀོྲག་ལུགས་ཁིད་པའང་དྲན་པའི་མེ་ལངོ་ངོས་

སུ་གསལ། ང་དང་ངའི་ཕུ་ནུ་ཚོ་དབྱར་གི་ཆར་ཟིམ་ཁདོ་ཁང་

སེང་དུ་གུར་ཆུང་ཞིག་ཕུབ་སེ་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་གིས་མཉམ་

དུ་ཉལ་ཞིང་།  ཚང་མས་གཅུང་པོའི་དགོད་གཏམ་ལ་ཉན་

བཞིན། དགོད་སྒའི་ཁདོ་ནས་གཉིད་ཀི་བདེ་ལྡན་ཞིང་དུ་ཆས་

པ་ནི་ཇི་འདྲའི་སྤ་ོསྐྱིད་ལྡན་པའི་ཕིར་དྲན་ཞིག་རེད་ཨང་། ངས་

ཇི་ལྟར་མན་ོབསམ་བཏང་ཡང་། དེ་འདྲའི་བདེ་བ་ཞིག་ད་ལྟ་

གང་ན་ཡོད་པར་ལན་གསལ་བོ་ཞིག་

འདེབས་ཐབས་བལ་ཅིང་། དེ་

འདྲའི་ཚོར་འདུ་སྐྱིད་པོ་

ཞིག་ཇི་ལྟར་བཙལ་ཡང་

རྙེད་པར་དཀའ་ཨང་།

སོྔ་ལང་ལང་གི་ས་

གཞི་འདིར། རྙེད་དཀའ་བའི་

དངོས་པོ་ཇི་འདྲའི་མང་བ་ལ་ཨང་། 

རྙེད་ཀང་དེ་ལ་གཅེས་སྤས་ཡག་པོ་བྱེད་མཁན་ག་

ཙམ་ཡདོ་དམ།  ཤག་ཤག་ཏུ་འབབ་པའི་ཆར་བའི་ཁདོ་ནས།  

ངས་ནོར་བུ་ཞིག་རྙེད་བྱུང་། ནརོ་བུ་དེ་སརོ་མ་ོམིན་ལ་གཡུ་བྱུར་

ཡང་མ་ཡིན།  དེ་ནི་སར་ཡང་རང་ཁིམ་དུ་བ་ོསེམས་ནང་ལ་

འཁོར་སངས་ཤིག་རེད། ཕ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་རང་སེམས་ཀི་

གཏིང་ལ་རི་མོར་བཀདོ་ཡདོ་ལ།  ངའི་ལུས་ཀི་བར་གསེང་ན་

བརྩེ་དུང་གི་ཁག་རྒྱུན་རྒྱུག་བཞིན་ཡདོ།  དེ་རིང་གི་ཆར་བ་

འདིས་ང་ལ་འདི་འདྲའི་དྲན་ཚོར་ཞིག་ཐོབ་ཏུ་བཅུག་བྱུང་། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྩེ་ཁོག་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་གི་

མཐོ་འབིང་དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།  

•ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ•



ཁ་མཚར།

དང་པོ། ངས་ལེན་མི་ཉན།

སྐད་ཡིག་དགེ་རྒན་གིས་རོྩམ་

བྱང་ལ《སོབ་རའི ་ཟུར་གཅིག》

ཅེས་པའི་རོྩམ་ཡིག་ཅིག་བཀོད་

སྒིག་བྱས། རེ་བ་ནི་སོབ་རའི་ཟུར་

གང་རུང་ཞིག་གི ་མཛེས་ལོངས་

ཞིབ་འབི་བྱ་དགོས་ཟེར།

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་

ཞིག་ལ། སོབ་གོགས་སོབས་ལྡན་

གིས་ལས་བྱའི་འབི་དེབ་སེང་འདི་

ལྟར་བིས་འདུག ”དེ་རིང་སོབ་རའི་

ནང་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་སྐབས། ངས་ཟུར་

གཅིག་རྙེད་བྱུང་། འདི་ནི་སོབ་རའི་

ཟུར་གཅིག་ཡིན་པས། ངས་ལེན་མི་

ཉན།”

གཉིས་པ། མ་གཞི་དེ་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་ནམ།

ཉིན་ཞིག  བཀྲ་སྒོལ་དང་ཨ་

ཕས་མཉམ་དུ་གུང་ཟས་ལ་རོལ་

སྐབས། ཨ་ཕས་བཀྲ་སྒོལ་ལ་ཁོ་རང་

ཆུང་དུས་ཁིམ་ཚང་ལ་དཀའ་ངལ་

ཆེ་བས། རྒྱུན་པར་བཀྲེས་ལྟོགས་

མངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད།

བཀྲ་སོྒལ་གིས་ཨ་ཕའི་སྐད་

ཆར་མཉན་རེས། མིག་ཟུང་མཆི་

མས་བརན་ཅིང་། ཧ་ཅང་སེམས་

སྡུག་པའི་ངང“ཨ་ཕ། ངས་ཧ་གོ་

སོང་། ཁེད་ཚང་ལ་བཟའ་རྒྱུ་མེད་

སོང་བས། ད་གཟོད་འུ་ཚང་ལ་ཡོང་

བ་ཨེ་རེད”ཟེར། 

རིག་སོབས་བསྐྱེད་པ།

དང་པོ། དྲི་བ་དྲིས་ལན།

1.ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ད་གཟོད་

སོང་ལོ་གཅིག་གིས་ནམ་མཁའ་

བསྒིབ་ཐུབ།

2 .ད ངོས ་ པོ ་གང ་ཞིག ་ཇེ ་

མཐོར་འགོ་བ་ལས། མར་མི་ཆགས་

པ་ཡིན།

3.ཨ་ཁུ་བོ ་གོས་ཀིས་ཉིན་

གཅིག་ལ་ཁ་སྤུ་ཐེངས་བཞི་བཅུ་

ལྔ ་བཅུ ་ཙམ ་བཞར་གིན ་ཡོད ་

མོད། ཁོའི་གདོང་ན་སྔར་བཞིན་

ཁ་སྤུས་གཡོགས་འདུག  རྒྱུ་

མཚན་ཅི།

གཉིས་པ། དབྱེ་ཞིབ།

1.ང་ཚོས་སེའུ་ཞིག་གི་ནང་

དུ་སོ་ང་འཇོག་དགོས། སེའུ་ནང་གི་

སོ་ངའི་གངས་ཚད་དུས་ཚོད་སྐར་

མ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ལྡབ1འཕར་

བའི་དབང་དུ་བཏང་ན། སྐར་མ་

བཅུ་གཉིས་འགོར་རེས་སེའུ་ཡི་ཁ་

བཀང་ངེས། འོ་ན། ག་དུས་སེའུ་

ནང་སོ་ང་ཕེད་ཀ་ཡོད་པ་རེད།

2.ཁིམ་དུ་མགནོ་པོ་སེབས་བྱུང་

བས། ཨ་མས་ཆུ་ཁོལ་བསོྐལ་ནས་ཇ་

ལྡུད་དགོས། དེའི་གོ་རིམ་ནི་ཟངས་

དེམ་བཀྲུ་བར་སྐར་མ་གཅིག་དང་། 

ཆུ་ཁོལ་བསོྐལ་བར་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ། 

ཇ་སོྣད་བཀྲུ་བར་སྐར་མ་གཅིག ཇ་

ལ་ོལེན་པར་སྐར་མ་གཉིས། ཇ་ལ་ོ

སང་བར་སྐར་མ་གཅིག་བཅས་

དགོས་མོད། མགནོ་པོར་དུས་ཐུང་

ནང་གསོལ་ཇ་འདྲེན་ཐུབ་ཆེད། 

ཆེས་འསོ་འཚམ་གི་དུས་ཚོད་བཀདོ་

སྒིག་བྱས་ན། ཨ་མས་ག་དུས་མགནོ་

པོར་གསལོ་ཇ་འདྲེན་ཐུབ། 

རིག་པའི་རེད་འཇོ།

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་། 

•འབའ་ཚེར་གིས་བསྒྱུར•

བར་མཚམས་རྩོམ་སྒིག་པ། 

རྟ་མགིན་རོ་རེ།

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒིག་པ།

ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད། 

དང་པོ། དྲ་ིབ་དྲིས་ལན།

1.སྡོང་ལོས་མིག་ཟུང་བསྒིབ་དགོས།

2.ན་ཚོད།

3.ཨ་ཁུ་བ་ོགྲོས་ན་ིསྐྲ་བཞར་མཁན་ཡིན།

གཉིས་པ། དབྱ་ེཞིབ།

1.སྐར་མ་གཅིག་ཡིན་དུས། སེའུ་ནང་ག་ི

སོ་ངའི་གྲངས་ཚད་ནི་སྐར་མ་གཅིག་ལ་

ལྡབ1འཕར་བ་ཡིན་ཚེ། འ་ོན། སྐར་མ་བཅུ་

གཉིས་ཡིན་སྐབས། ས་ོངའ་ིགྲངས་ཚད་ན་ི

སྐར་མ་གཅིག་ཡིན་དུས་ལས་ལྡབ་གཉིས་

ཡིན།

2.ཨ་མས་ཆུ་ཁོལ་སྐོལ་ཞོར་དུ་ཟངས་དེམ་

དང་ཇ་སྣོད་བཀྲུ་བ་དང་། ཇ་ལ་ོབངས་ཆོག 

ད་ེལྟར་བྱས་ན། ཁོན་བསྡོམས་པས་དུས་

ཚོད་སྐར་མ1+15+1=17ཡིན། 


