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  ཡ་ོརབོ་བོ་འབྱེད་ལས་འགུལ་ཕྱེད་ཕྱི་མའྱི་རླབས་ཆྱེ་བའྱི་རམོ་མཁན།

                                                                                                                                                     —— ཀྱི་་ཏྱེ།

ཀ་ིཏ་ེན་ིའཛམ་གངི་མ་ིདམངས་ཡངོས་ཀསི་ཁས་ལནེ་ཐོབ་པའ་ིརླབས་ཆ་ེབའ་ིསྙན་ངག་པ་དང་། འཇར་མན་

ག་ིགནའ་གཞུང་རམོ་རགི་དང་མ་ིརགིས་རམོ་རགི་ག་ིའཐུས་ཚབ་པ་གཙ་ོབོ་ཞགི་ཡནི་ལ།  ཕུལ་དུ་བྱུང་བའ་ིརགི་

རལ་གཞུང་ལུགས་པ་དང་། རང་བྱུང་མཚན་ཉདི་རགི་པ་བ། ཚན་རགི་པ། སྒྱུ་རལ་པ་བཅས་

ཀང་ཡནི་ན།ོ །

ཀ་ིཏ་ེན1ི749ལའོ་ིཟླ8པའ་ིཚསེ28ཉནི་ཧྥ་ལན་ཁ་ིཧྥུའུ་གོང་ཁརེ་དུ་

སྐསེ། ཁོའ་ིསྐདེ་ཡུམ་ན་ིསབོ་གས་ོབཟང་བོ་་ཐོབ་མཁན་ཞགི་ཡནི་ལ། 

གཤསི་ཀར་སོྤ་སྣང་གསི་ཁངེས་ཤངི་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་པར་མཁས་པ་

ཞགི་ཡནི་པས། ཁོར་ཆུང་དུས་ནས་སྐདེ་ཡུམ་ག་ིབག་ཆགས་བཟང་བོ་

ཐབེས་ཡདོ་ད།ེ སྐདེ་ཡུམ་གསི་རྒྱུན་དུ་རང་ཉདི་ཀསི་བསྒགིས་པའ་ིགཏམ་

རྒྱུད་མང་བོ་ཁོ་ལ་བཤད་པས། ཁོའ་ིའཆར་ཡན་ག་ིགཤོག་ཟུང་ལ་ཁོ་ལག་

རགོས་ཏ་ེནམ་འཕང་བསདོ་པའ་ིག་སྒགི་ཆུང་དུས་ནས་ཚགས་སུ་ཆུད་ཡདོ།

ཁོའི་སྐེད་ཡུམ་ལ་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་པར་ཐུན་མིན་གི་ཁད་ཆསོ་ཤིག་ཡདོ་པ་ནི། 

གཏམ་རྒྱུད་ཀ་ིབྱུང་རམི་དང་མ་ིསྣ་གསནོ་ཉམས་ལྡན་པར་བཤད་པ་ལས། གཏམ་རྒྱུད་ཀ་ིམཇུག་འབྲས་ནམ་

ཡང་མ་ིབརདོ་པ་ད་ེཡནི། གཏམ་རྒྱུད་ཀ་ིབྱུང་རམི་འཕལེ་རྒྱས་སུ་ཕནི་ནས་མཇུག་འབྲས་ཁ་ཤས་ཡདོ་ཆགོ་པའ་ི

དུས་སུ། སྐདེ་ཡུམ་གསི་བ་ོས་ོའབདེ་པའ་ིཚུལ་གསི་ཁོ་ལ་བལྟས་ཏ།ེ “ བུ་ཆུང་ལགས། ཁདོ་ཀསི་བལྟས་ན་གལ་ཏ་ེ

ཀངོ་ཇོ་རྒྱལ་སྲས་ལ་བག་མར་སངོ་ན་མཇུག་འབྲས་ཇ་ིལྟ་བུ་ཡནི་ནམ། གལ་ཏ་ེཀངོ་ཇོ་རྒྱལ་སྲས་ལ་བག་མར་མ་

སངོ་ན་མཇུག་འབྲས་ཇ་ིལྟར་ཡནི་ནམ།”

“ཝ་མ་ོརནོ་པས་ཟནི་རསེ་ཁོ་ལ་ཐར་བའ་ིགོ་སྐབས་ཡདོ་དམ།”

“ལྷ་མོ་ད་ེའད་ེསྲནི་ལག་ཏུ་ཚུད་སངོ་བས། ཁོ་ལ་ཐར་བའ་ིགོ་སྐབས་ཡདོ་

སྲདི་དམ”ཞསེ་སགོས་འད་ིབར་བདེ་ལ། ཁོས་ཀང་རྒྱུན་དུ་འབད་པས་

ད་ེདག་ག་ིལན་སྣ་ཚགོས་འཚལོ་བར་བདེ་པ་དང་། སྐབས་ལ་

ལར་སྐེད་ཡུམ་གིས་གཏམ་རྒྱུད་ཀི་མཇུག་འབྲས་བཤད་

ནས་ཁོ་ལ་བ་ོཡདི་ཚམི་མ་ཚམི་འད་ིདུས། ཁོས་རྒྱུན་དུ་

གཏམ་རྒྱུད་དེའི་མཇུག་འབྲས་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཞིག་

བརོད་སྲདི་པ་ཡནི། སྐབས་འད་ིདག་ན་ིཁོས་རྒྱུན་དུ་སྐདེ་

ཡུམ་གི་བསདོ་པ་དང་སྐུལ་མའི་གཏམ་གི་བདུད་རི་ལ་མངོ་

བའ་ིགོ་སྐབས་འབའ་ཞགི་ཡནི།

སྐེད་ཡུམ་གིས་རྒྱུན་དུ་ཁོ་མསོ་བཤད་པའ་ིགཏམ་རྒྱུད་དག་ཁོ་ལ་ལས་

སོྣན་སྒྱུར་བཅསོ་བས་ནས་བསི་པ་གཞན་དག་ལ་བཤད་དུ་བཅུག་པས། ཁོའ་ིམཐའ་འཁོར་དུ་

རྒྱུན་དུ་བསི་པ་མང་བོས་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་ནས་གསནོ་ཉམས་ལྡན་པའ་ིགཏམ་རྒྱུད་ཀ་ིབྱུང་རམི་གསི་བཟ་ིའདུག

སྐདེ་ཡུམ་ག་ིབག་ཆགས་དང་སབོ་གསའོ་ིབཀའ་དནི་གསི་ཁོ་ལ་འཆར་ཡན་བསམ་གཞགི་ག་ིནུས་པ་བཟང་

བོ་ཞགི་སྐདེ་སྲངི་བས་པས། ཁོ་རང་ཆུང་དུས་ནས་རམོ་རགི་ལ་སྤ་ོབར་གྱུར་པ་དང་། ཁོས་བྲསི་པའ་ིགཏམ་རྒྱུད་ཀ་ི

བྱུང་རམི་ཡདོ་ཚད་ན་ིཀག་ཀགོ་ཆ་ེཞངི་ཁད་མཚར་ག་ིཉམས་དང་ལྡན་པ་འབའ་ཞགི་ཡནི། འད་ིདག་ན་ིཕསི་སུ་

ཁོའ་ིའཆར་ཡན་རངི་ལུགས་ཀ་ིགཤསི་ཀ་འགྲུབ་བདེ་ཀ་ིམཐུན་རྐནེ་གལ་ཆནེ་དུ་གྱུར་ཡདོ། 

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པ་དང་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བསོྣལ་

མཚམས་ཤགི་ཏུ་ངས་ཁདེ་རང་ངོ་ཤསེ་པར་གྱུར། དུས་ད་ེནས་བཟུང་ང་

ཁདེ་དང་འགགོས་ཏ་ེནར་སནོ་པ་ཡནི། སྐབས་དརེ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་

ཚགས་པར》བཀླག་རྒྱུ་ནི་ཁོ་བོ་ཆེས་དགའ་བའི་ལས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། 

སྐབས་དརེ་བདག་དང་བདག་ལྟ་བུའ་ིན་ཆུང་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་མཚནོ་

ན། ཤསེ་རགི་ག་ིཞངི་ས་གཤནི་པོ་ཞགི་བགོ་སྐལ་དུ་ཐོབ་སངོ་བ་ན་ི

དངོས་གནས་དགའ་འསོ་པའ་ིདནོ་ཞགི་ཡནི། 

ད་ལྟ་ཁོ་བོས་འདས་སངོ་གི་ལ་ོཟླ་དག་ལ་ཕིར་མིག་ཅིག་འཕངས་

ཚ།ེ ངའ་ིདན་འཛནི་ག་ིམ་ེལངོ་ངོས་ནས་ནམ་ཡང་བརདེ་ཐབས་བྲལ་བ་

ན་ིསབོ་ཆུང་ལ་ོརིམ་དྲུག་པའ་ིསྐབས་སུ་ངའ་ིསྦྱངས་རམོ་ཞིག《གངས་

རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ཐོག་སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞངི་། དག་ེརྒན་གསི་

ཆེད་དུ་སབོ་གགོས་ཚོའི་མདུན་ནས་བསྔགས་བརདོ་བས་པའི་སྣང་

ཚུལ་ད་ེཡནི། སྐབས་ད་ེནས་བཟུང་། ང་ན་ིདན་འཆར་དང་མན་ོབསམ་

ག་ིཀོླང་ལ་བངི་ས།ེ ཕ་མཐའ་མ་ིམངོན་པའ་ིའཆར་ཡན་ག་ིའཇགི་རནེ་

ཞིག་ཏུ་སོྐད་མགོ་བརམས་ནས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལ་ད་ེ

བས་ཀང་དགའ་ཞངི་དུངས་པར་གྱུར། 

རང་ལ་ོབཅུ་བདུན་ལ་སནོ་མ་ཐག ང་རང་མཚ་ོལྷ་ོམ་ིརགིས་དག་ེ

ཐོན་སབོ་གྲྭའ་ིས་ོཐམེ་འགམི་མགོ་བརམས་ཤངི་། སྐབས་དརེ་བོད་ཀ་ི

རོམ་རིག་ལ་དོ་ཁུར་བེད་པའི་ལས་དེ་ཀུན་ལས་ཀང་མངོན་པར་

འཕགས་པའ་ིསྐབས་ཤགི་ཡནི་པས། སངོ་གྲྭ་ས་ོསརོ་ཡང་རམོ་ཡགི་འབྲ་ི

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།   •རྒྱལ་མཚན•

སྦྱངོ་གི་ཚ་རླབས་ཆེན་པོ་འཕྱུར་

ས།ེ སབོ་གྲྭ་རརེ་ཕལ་ཆརེ་དུས་

དབེ་འགའ་ར་ེཡདོ་ལ། ལྷག་

པར《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་

པར》ཀོླག་མཁན་ག་ིསབོ་མ་ཤནི་

ཏུ་མང་ཞངི་། སབོ་གྲྭས་ཀང་

ཚགས་པར་འདི་མངགས་ཉ་ོབས་

འདུག་པས། ངས་ཚགས་པར་ད་ེཉདི་རམོ་ཡགི་འབྲ་ིསྦྱངོ་བདེ་སའ་ིད་ོར་

ཞགི་ཏུ་ངོས་བཟུང་ས།ེ ཡང་དང་ཡང་དུ་རམོ་ཡགི་སྣ་ཚགོས་བྲསི་ཏ་ེ

རམོ་སྒགི་ཁང་ལ་བསྐུར་པ་ན། སམེས་ལ་སྔར་མདེ་ཀ་ིསབོས་པ་ཞགི་

ཀང་རྒྱས་སངོ་།

2002ལརོ། བདག་གསི་བྲསི་པའ《ིགངས་ལོངས་ཀ་ིལང་ཚ》ོཞསེ་

པའི་རོམ་ཡིག་དེ་གཞི་ནས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ཐོག་

བཀདོ་འདུག་པར་མ་ཟད། ད་དུང་རབེ་ཐངེས་དའེ་ིསབོ་མའ་ིསྦྱངས་

རམོ་འགན་སྡུར་སངེ་བ་དགའ་ཨང་དང་པོ་ཐོབ་པའ་ིའཕནི་བཟང་ཞགི་

ཀང་ཐོས་པ་ན། ང་རང་དགའ་བ་འབུམ་གསི་བརས་ཏ།ེ རམོ་ཡགི་འབྲ་ི

བའ་ིའདུན་པ་ད་ེབས་ཀང་ཆ་ེརུ་ཕནི་པ་དང་། རང་ཉདི་ཀ་ིཤསེ་རབ་དང་

བརནོ་འགྲུས་ལ་བརེན་ནས་རམོ་ཡིག་འབྲི་བར་ཤ་ཐང་རུས་ཐང་དུ་

འབད་པ་ལྷདོ་མདེ་བས་ཤངི་། ཞརོ་དུ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》

ད་ེཡང་རང་ཉདི་དགའ་བའ་ིགགོས་དང་བར་ེབའ་ིབཤསེ་སུ་གྱུར། 

ད་ེལྟར། ཁོ་བོར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་

ཚགས་པར》གསི་རང་རའེ་ིགངས་ཅན་བོད་ཀ་ིབུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ལ་ཤསེ་

རིག་ག་ིཞིང་ས་གཤིན་པོ་ཞིག་བགོ་སྐལ་དུ་བསྩལ་པར་དད་གུས་ཚད་

མདེ་སྐ་ེབཞནི་ཡདོ་ད།ེ ང་

རང2002ལོར་སོབ་གྲྭ་ཆེན་

མརོ་ཞུགས་རསེ། ངས་རང་ག་ི

སབོ་གགོས་རྣམས་ལ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ག་ིདག་ེམཚན་

དང་མཛད་རསེ་ངོ་སྤདོ་བས་ཏ།ེ ཚགས་པར་ལ་རྒྱུས་ལནོ་དང་མངགས་ཉ་ོ

བདེ་པར་ནུས་ཤུགས་གང་མང་བཏོན་པ་ཡནི། ང་རང་སབོ་ཆནེ་མཐར་

ཕནི་ལ་ཉ་ེདུས། 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》རམོ་སྒགི་ཁང་དང་

འཛམ་གངི་རང་བྱུང་ཐབེས་ར་ཚགོས་པ་གཉསི་ཀསི་མཉམ་དུ“མ་ིདང་

རང་བྱུང་ཁམས”ཞསེ་པའ་ིརམོ་ཡགི་འགན་སྡུར་ཞགི་སལེ་བ་དང་། ང་

ཡང་སབས་ལེགས་ནས་ཐེངས་དེའ་ིའགན་སྡུར་སེང་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། 

གཞན་རྒྱུན་པར་རོམ་འབྲིར་མོས་པའི་སོབ་གོགས་ལྷན་རྒྱས་དང་སྤི་

ཚོགས་ལས་རིགས་ས་ོསའོི་ན་གཞནོ་མང་བོ་ཞིག་ཀང་ཞུགས་འདུག 

དགའ་འསོ་པ་ཞིག་ལ་བདག་གིས་བྲིས་པའི་ལྷུག་རོམ་ལ་འགན་སྡུར་

སངེ་བ་དགའ་ཨང་གཉསི་པ་ཐོབ་པ་ན། ང་ལ་དགའ་སྣང་དག་པོ་ཞགི་

སྐསེ་པ་དང་ཆབས་ཅགི སྐབས་དརེ་བ་དགའ་ཐོབ་པའ་ིརམོ་པ་པོའ་ིཁདོ་

ན་སབོ་གངི་སྙན་ངག་པ་ཁུ་བྱུག་སོྔན་མ་ོདང་ཞགོས་ཉ།ི ད་དུང་བོད་

ཁམས་ན་མིང་གགས་ཆེ་བའི་ན་གཞནོ་སྙན་ངག་པ་སྨེང་བུ་དང་བོང་

སག་ར་ིལུ་སགོས་ཀང་མཆསི་པས། ལ་རྒྱ་དང་ཚརོ་འདུ་དག་པོ་ཞགི་

གསི་བདག་ག་ིལུས་ཡངོས་སམི་པར་བས་སངོ་།

མཚ་ོསོྔན་ཞིང་ཆེན་ཀསོ་ནན་རངོ་མ་ིརིགས་སབོ་འབྲིང་།  

•བན་ཤུལ་ཚ་ེབམས་ཡག•



ཧྭ་ལེན་ནས་ཕིར་ལོག་སེ ་སུའུ་ཧྭ་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད། ཁྲུན་

ཏེ ་དོང་ལམ་གི ་ཉེ ་འགམ་དུ་བཟོ་པ་འགས་རོ ་ལེབ་བཀོལ་ནས་

རོ ་སྐས་སྒིག་བཞིན་པ་མཐོང་། ཁོ ་ཚོའི ་སེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་

པའི ་ཉམས་འགྱུར་དེས ་ངའི ་སེམས་དངས་པས་རླངས་འཁོར་

ལས་མར་བབས།

བ ཟོ ་ པ ་ཚོ ས ་ ཕལ ་ཆེ ར ་ སོ ས ་ དལ ་བག ་ཕེ བས ་ཀི ་ རྣམ ་

འགྱུར་ཞིག་གིས་རོ ་སྐས་དེ ་སྒིག་བཞིན་ཡོད། ཁོ ་ཚོས་ཨར་

འ ད མ ་ མ མ ་ འ བ ར ་ ར ས ་ ཅི ་ ཡ ང ་ བ ཀོ ལ ་ བ ཞི ན ་ མེ ད ་ པ ར ་

དབིབས་དང་ཆེ ་ཆུང་མི ་འད་བའི ་རོ ་ལེབ ་དེ ་དག་རི ་ ངོས ་ཀི ་

བབ ་དང ་བསྟུན ་ནས ་རེ ་རེ ་བཞིན ་སྲུབས ་མེད ་པར ་ས ་ ངོས ་

དང་། དེར་མཐུད་ནས་བསྒིག་དགོས་པའི ་རོ ་ལེབ་དང་མཐུད་

བཞིན་འདུག

བལྟས་ཚོད་དུ་དཀའ་ཚེགས་མི ་ཆེ ་བའི ་ལས་ཀ་དེ །  དོན་

དུ ་རང་ ཁོ ་ནར་མངའ་བའི ་ལག་རལ་ཞིག ་དང་སེམས་པ ་རེ ་

གཅིག་ཏུ་གཏད་པའི ་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་ཏུ་མངོན། བཟོ་པ་ཚོས་

ངེས་པར་དུ་ཆེ ་ཆུང་དང་དབིབས་མི ་འད་བའི ་ རོ ་ལེབ་དེ ་དག་

དང་གཟར་ཚད་མི ་གཅིག ་པའི ་

རི ་ ངོས ་དེ ར ་རྒྱུས ་ལོན ་ཟབ ་མོ ་

ཞིག་བས་མེད་ན། དེ ་ལྟར་སྒིག་

མཆིས།

ང་མར་བསྒུར་ནས་ཆུ་རོ ་བཏུས།

ང་རང་སོྔན་མ་ནས་མཚོ ་འགམ་གི ་ཆུ་ རོ ་དེ ་དག་ལ་ཤིན་

ཏུ་དགའ། ཆུ་རོ ་དེ ་དག་སུ་ཞིག་གིས་སྦས་མོང་མེད་ལ། བསམ་

གཟས་ནས་ལྷང་ལའང་ཕུད་མོང་མེད། དེ ་དག་གིས་མཚོ ་

འགམ་དེ ་རུ ་རང ་བཞིན ་དུ ་རང ་ཉིད ་ཀི ་མཛེས ་པ ་མངོན ་པ ་

ཙམ་ཡིན། དེ ་དག་གཞན་གིས་འཕ་བར་མི ་གནོང་ལ། གཞན་

གིས་བསོད་པ་ལའང་མི ་གཡོལ།

ཆུ་རོ ་འདི །  རྒྱ་མཚོ ་འདི །  ལམ་འགམ་གི ་ཐག་འཁིལ་མེ ་

ཏོག་འདི །  སེམས་རྣལ་མོས་རོ ་སྐས་སྒིག་བཞིན་པའི ་བཟོ་པ་

འདི ་དག ཚང་མས་རང་བཞིན་ཉིད་དུ་རང་ཉིད་འཁབ་སོན་

བེད་བཞིན་ཡོད། གབ་སྦས་མི ་བེད་ལ། གཞན་ལ་ངོམ་འདུན་

ཡང་བྲལ། དེ ་ལྟར་བསམས་པ་ན། རང་ཡང་ཡ་མཚན་པར་

གྱུར། ཨ་ལ་ལ། མ་གཞི ་ང་ཚོའི ་གམ་གི ་ཆེས་མཛེས་པའི ་བ་

དངོས་ཀུན་ཀང་རང་བཞིན་ཉིད་དང་། གསལ་ཞིང་དྭངས་

པས་ཆུ་ཤེལ་ལྟ་བུ་ཞིག་མིན་ནམ།

ཡིད་ཕངས་པ་ལ། ཆུ་ཤེལ་ལས་སྣང་ཚུལ་ཁི ་མ་འབུམ་

འདུས་ཤིག་མངོན་བཞིན་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་ཆུ་བུར་མིག་

གིས་དེ ་ནི ་སྤིར་བཏང་གི ་ཤེལ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན།

གལ ་ཏེ ་ ང ་ཚོས ་འཇིག ་རེན ་འདིའི ་ མཛེས ་སྡུག ་མ ཐོང ་

དགོས་ན། ཆུ་ཤེལ་ལྟ་བུའི ་ལྷད་མེད་པའི ་མིག་ཟུང་ཞིག་

དགོས་ལ། གལ་ཏེ ་ང་ཚོས་འཇིག་རེན་འདིའི ་གཏིང་ཟབ་པའི ་

དོན་སྙིང་དེ ་མང་དགོས་ན། ཆུ་ཤེལ་ལྟ་བུའི ་གསལ་ཞིང་དྭངས་

པའི ་བསམ་པ་ཞིག་ཅིས་ཀང་དགོས།

【བརམས་ཆོས་དབྱེ ་ཞྱིབ】 

འཇིག་རྟེན་འདིར་མཛེས་པ་མི ་སྟོང་ཞིང་། སྟོང་འདུག་པ་ནི ་

དྟེ ་དག་མཐྟོང་བྟེད་ཀི ་བསམ་པ་ཡིན། རྟོམ་མཁན་གིས་མཛེས་

པ་དྟེ ་དག་མཐྟོང་ཞིང་། ཁྟོང་གིས་ཆྟེས་མཛེས་པའི ་བ་དངྟོས་ནི ་

རང་གི ་གམ་ན་གནས། ཆུ་རྟོ ་དྟེའམ་རྒྱ་མཚོ ་དྟེ ། ཐག་འཁིལ་མྟེ ་

ཏྟོག ་དྟེའམ་ཡང་ན ་རྟོ ་སྐས་སྒིག ་བཞིན ་པའི ་བཟྟོ ་པ ་དྟེ ་དག་ཡིན ་

པར་གསུངས། ཁྟོང་གིས་དྟེ ་དག་ཇི ་ལྟར་མཐྟོང་ངམ། མ་གཞིར་

ནང་སྟེམས་དག་པའི ་མིས་ད་གཟྟོད་ཉི ་མ་མཐྟོང་བ་ལྟར། ཆུ་

ཤྟེལ ་ལྟ ་བུའི ་མིག ་ཟུང་མངའ་བ ་དག་གིས ་ད ་གཟྟོད ་འཇིག ་རྟེན ་

འདིའི ་མཛེས་སྡུག་མཐྟོང་ཐུབ་པ་ཡིན། དྟེ ་ལྟར་ཆུ་ཤྟེལ་ལྟ་བུའི ་

ཕི ་གསལ་ནང་གསལ་གི ་བསམ་པ་མངའ་ན། ད་གཟྟོད་འཇིག་

རྟེན་འདིའི ་དྟོན་སིང་ཡང་མྱང་ཐུབ་པ་ཡིན། དྟེར་བརྟེན། ང་

ཚོས་མཛེས་པ་མཐྟོང་མི ་ཐུབ་དུས། ཕིར་འདང་རྟེ ་བརྒྱབ་སྟེ། 

རང་གི ་མིག་ཟུང་ག་འདྲ་ཡིན་ནམ། རང་སྟེམས་ཇི ་ལྟར་གནས་

སམ་ཞྟེས་ལྟོག་འདྲི ་ཞིག་བས་ན་མི ་བཟང་ངམ།

མཚོ་སོྔན་ཟི ་ལིང་ ། •ལྱེགས་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར•

ཤ་ཁི ་རྒས་པ ་ཞིག ་ཡོད ་པ ་སྔར་ན་སོ ་དར་དུས་རྣམ་རིག ་

གསལ ་ལ ་སོ བས ་རལ ་རོ གས ་པ ་གཟི ག ་ཅི ག ་ དང ་འད ་ལ ། 

ནགས ་ཚལ ་ནང ་གི ་གཅན ་གཟན ་གང ་ལའང ་གཏན ་ནས ་

སྐྲག་མ་མོང་ ། རི ་དྭགས་རོན་སྐབས། བདག་པོ་

ལ ་ བས ་རེ ས ་མང ་དུ ་བཞག ་པས ། 

བདག་པོས་ཀང་ཁོར་ཧ་ཅང་

གཅེས།

ཁོ ་ལོ ་ན ་རྒས་རེས ། 

ཐེངས ་ཤིག ་རི ་ དྭགས ་

རོན་སྐབས། ཕག་རྒོད་

ཅིག་དང་ཕད། ཤ་ཁི ་

རྒ ས ་ པ ་ དེ ་ ཚ མ ་ ཚོ མ ་ མེ ད ་

པ ར ་ མ ཆོ ང ་ ཐེ ང ས ་ ག ཅི ག ་ གི ས ་

ཕག་རྒོད་སེང་དུ་མཆོངས་ཏེ །  རྣ་རེར་རྨུགས་

ནས་ཕག་རྒོད་འཆི ་ལམ་དུ་བརང་འདོད་མོད། ཁོའི ་མཆེ ་བ་

ཟད་ནས་རྣོ ་ངར་མི ་ལྡན་ཞིང་ ། དངོས་པོ ་གང་ལ་སོ ་བཏབ་

ཀང་རྒྱུན་བསྲིང་དཀའ་བས། ཕག་རྒོད་མཆེ ་བར་ནས་ཐར་ཏེ ་

ཕིར་བོྲས་སོང་ །

རོན ་པ ་ཚུར་རྒྱུགས་འོངས་ནས་རེ ་བ ་སོང ་ཟད་དུ་བཏང་

འདུག་པ་མཐོང་སེ །  ཁོ ་ལ་སིགས་མོ ་བས་པས། 

ཤ ་ ཁི ་ རྒས ་ པས ་མ གོ ་ བོ ་ ཡར ་ དགེ ་

ནས། སེམས་སྡུག་བཞིན་

དུ“བདག་པོ་ལགས། ཁོད་

ཀིས ་ང ་ལ ་ལེ ་བདའ་མི ་

བེད་རོགས། ངའི ་དཔའ་

ང ར ་ ག ཞོ ན ་ དུ ས ་ ད ང ་

ག ཅི ག ་ མ ཚུ ང ས ་ ཡི ན ། 

འོན་ཀང་། ངས་ཀང་སྐེ ་རྒ་ན་

འཆིའི ་ཆོ ས ་ཉི ད ་ལྡོག ་ཐབས ་བྲལ ། 

སོྔ ན ་ ཆ ད ་ ང འི ་ བ ་ སྤོ ད ་ ལ ་ ཁོ ད ་ ཀི ་ བ སོ ད ་

བསྔགས་ཐོབ་མོང་ ། ད་ལྟ་ཁོད་ཀིས་བཀའ་བཀོན་གནང་ན་ག་

ལ་འགིག རྒྱུ་མཚན་ནི ་ང་ངོ ་མས་རྒས་འདུག”ཅེས་བཤད།

རོན་པས་ཤ་ཁིའི ་སྐད་ཆར་མཉན་རེས། གནས་ལུགས་ལྡན་

པར་བསམས་ཏེ །  ཤ་ཁི ་རྒས་པས་ན་སོ ་དར་དུས་རང་ཉིད་ཀི ་

ཆེད་དུ་རི ་དྭགས་ལ་སོགས་བཟུང་ཡོང་བའི ་ལག་རེས་དག་དན་

ཏེ །  ངོ ་གནོང་ནས་མགོ་བོ ་སྨད། དུས་དེ ་ནས་བཟུང་། ཁོས་ཤ་ཁི ་

རྒས་པར་ལེ ་བདའ་མ་བས་ལ། རི ་དྭགས་རོན་དུའང་མ་བཅུག 

ཁོ ་ལ ་སོས ་དལ་བག་ཕེབས ་དང ་འདང་རྒྱག་མེད ་པའི ་འཚོ ་བ ་

ཞིག་རོལ་དུ་བཅུག་པ་རེད།

མཚོ ་སོྔན་ཟི ་ལིང་ ། • འབའ་ཚེར •

ཁག་པོ་ཞིག་ཡིན།

ཐག་མི ་རིང་བའི ་ས་ན། རྒྱ་མཚོ ་ཡོད། མཚོ ་ཆུའི ་རིམ་

པ་ཞིག་སོྔན་པོར་སྣང་ལ། རིམ་པ་ཞིག་སོྔ ་ནག་ཏུ་མངོན་པའི ་

ལྷད་མེད་པའི ་རྒྱ་མཚོ ་ཡོད།

"རོ ་སྐས་འདི ་རྒྱ་མཚོའི ་འགམ་དུ་སེབས་སམ།" དེར་

བར་ཆད་བཟོས་འགོ ་བར་དོགས་ཏེ །  ངས་སྐད་དམའ་མོས་

བཟོ་པ་དེར་དེ ་སྐད་དིས།

ཁོས་ལག་གི ་རོ ་ལེབ་དེ ་ས་ངོས་སུ་དམ་པོར་སྦྱོར་བ་ལ་ཇི ་

ལྟར་འོས་པར་དལ་གིས་སོྐར་བཞིན་ཡོད། དུས་ཚོད་སྐར་ཆ་

སུམ་ཅུ་ཙམ་འགོར་རེས། ཁོས་མགོ་ཡང་ཡར་མི ་འགོག་

པར"མར་སོང་དང་། དཀོག་ལམ་གཉིས་བརྒྱུད་རེས་རྒྱ་

མཚོའི ་འགམ་དུ་སེབ་སྲིད"ཟེར།

ང ་ ར ང ་ ད ག འ ་ ཚོ ར ་ ཆེ ན ་ པོ ས ་ རོ ་ སྐ ས ་ ལ ས ་ མ ར ་ ལྡི ང ་

བཞིན་སོང་ ། ནང་སེམས་ནི ་བིས་པ་ཞིག་དང་མཚུངས་པར་

དགའ་སྤོས་བརས། ངས་རོ ་སྐས་གཡས་གཡོན་དུ་ཐག་འཁིལ་

མེ ་ ཏོག་ཁེངས་འདུག་པ་མཐོང་། རྒྱུན་དུ་མཐོང་བཞིན་པ་

ལས་བོངས་ཆེ ་ཞིང་ཁ་དོག་ནི ་ཆེས་མཛེས་པའི ་གོ ་ཁ་དེ ་ཡིན། 

མདངས་གསལ་ཞིང་དྭངས་ལ། ཞོགས་པའི ་ཟིལ་ཐིགས་ད་

རུང་ཁོམ་ཁོམ་དུ་མར་དཔྱངས་འདུག

མཚོ་འགམ་དུ་སེབས་རེས། དེར་གནས་པའི ་ཆུ་རོ ་དག་

ནི ་མཛེས་པ་ཐག་འཁིལ་མེ ་ ཏོག་གི ་དོ ་ཡར་ཡོང་ཞིང་ ། རེ ་རེ ་

བཞིན་མཛེས་སྡུག་རེ ་མངའ་བ་ཡིན། མཚོ ་འགམ་དང་ཐག་

མི ་རིང་བའི ་ས་ན། ཉ་གྲུ་ཞིག་མཚོ ་རླབས་ཀི ་འཕོ ་འཇགས་

དང་བསྟུན་ནས་ཡར་འཕགས་མར་འཇགས་ངང་སྐོད ་བཞིན་

  དྭངས་པ་ཆུ་ཤེལ་བཞིན།

ལིན་ཆུན་ཞྟོན་གིས་བརམས།

རོམ་པ་པོའི ་མཚམས་སྦྱོར།

ལིན་ཆུན་ཞྟོན། རྒྱའི་དྟེང་རབས་ཀི་མིང་དུ་གྲགས་པའི་རྟོམ་པ་པྟོ་དང་། ལྷུག་རྟོམ་པ། སན་

ངག་པ། མཁས་པ། 1953ལྟོར་ཀྲུང་གྟོའི་ཐའྟེ་ཝན་ཞིང་ཆྟེན་ཀའྟོ་ཞུན་ཆི་ཧྲན་དུ་འཁྲུངས། ཀྲུང་

གྟོའི་ཐའྟེ་ཝན་འཛམ་གིང་གསར་འགྱུར་ཆྟེད་སྦྟོང་སྟོབ་གྲྭ་རུ་མཐར་ཕིན། ཁྟོང་ནི་ཐའྟེ་ཝན་རྟོམ་པ་

པྟོའི་ཁྟོད་བརམས་ཆྟོས་དང་རྟོམ་རིག་བ་དགའ་ཐྟོབ་པ་ཆྟེས་མང་བའི་རྟོམ་པ་པྟོ་ཡིན།

རང་བཞིན་གཤིས་སུ་འཛུམ་ཞིང་ཕི་ནང་གསལ་བའི་ཤྟེས་རབ་ཀིས་གཏམས་པ་ནི་ཁྟོང་གི་

ལྷུག་རྟོམ་གི་ཐུན་མྟོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྟོས་ཤིག་ཏུ་འཁུམས། ཁྟོང་གི་ལྷུག་རྟོམ་ནི་རྫ་གསྟེབ་ཀི་

ཆུ་མིག་བཞིན་དལ་གིས་མི་སྟེམས་སུ་སིམ་ཞིང་། བསིལ་རླུང་འཇམ་པྟོ་བཞིན་མི་སྟེམས་བདྟེ་ལ་

འགྟོད། གཏམ་རྒྱུད་ཆུང་ངུ་རྟེར་ཤྟེས་རབ་ཆྟེན་པྟོས་བརྒྱན་ཅིང་། སྤིར་བཏང་དུ་སམ་པ་དག་

བསྐྱར་ཀྟོག་ཁྟོད་འཛད་མཐའ་མྟེད་པའི་རྟོ་བྟོ་མངའ་ལ། ནང་སྟེམས་ཀི་ཚོར་བ་ཞིབ་མྟོས་མི་

སྟེམས་སྐྱྟོམ་པ་ཞིག་གྟོ །



ས་ཧ་ར་ནུབ་མ་ནི་ཧྥེ་གིང་གི་ནུབ་བང་ཁུལ་དུ་ཆགས་ཤིང་། ས་ཧ་ར་བེ་

ཐང་གི་ནུབ་ཕོགས་སུ་ཡོད། དུས་རབས་བདུན་པར་ཨ་རབ་པ་དག་གནས་

འདིར་ལྷགས། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པར་སི་ཕན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་

དུ་གྱུར་པ་དང་། 1958ལོའི་ཟླ་དང་པོར་སི་ཕན་གིས་ཞིང་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར། 

1976ལོར་སི་ཕན་གི་མི་སེར་སེལ་མཁན་དག་ཕིར་འཐེན་བས་ཤིང་། མོ་རོ་ཁོ་

ཆུ་ཕག་གཡས་རུ་བང་སྱེ་ལ། །

ས་རྱིན་ཟུང་གྱི་དམག་དཔུང་ཆས། །

ལོ་དྱེར་འབངས་མྱི་གྱེན་ལོག་གྱིས། །

ཐུགས་སྲས་པདྨ་དཀར་པོ་བཀོངས། །

དྱེ་རྱེས་གཙང་རོང་དམག་འཁྲུག་ལངས། །

གཡུལ་ཉྱེས་བསྟུད་མས་རྱིན་སྤུངས་ཉམས། །

སྤི་ལོ1563པ་ཆུ་ཕག་ལོར་ས་སྐ་པའི་རྒྱབ་ཏུ་རིན་སྤུངས་ངག་དབང་

འཇིགས་གགས་ཀི་དམག་དཔུང་གཡས་རུ་བང་པའི་ཕོགས་སུ་བཏེགས་པའི་

ཚེ། ངག་དབང་འཇིགས་གགས་རང་ཡང་དམག་རྒྱབ་ཏུ་ཕེབས། ལམ་ཞོར་དུ་བ་

རྒོད་གཤོངས་པ་རྣམས་བརྡུངས་པས་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་ལའང་འོ་བརྒྱལ་ཆེ་བ་

བྱུང་། ལོ་དེ་གར་འབངས་གེན་ལོག་བས་ཏེ། གཙང་རོང་ཕོགས་སུ་དམག་

འཁྲུག་ལངས་པ་དང་། ངག་དབང་འཇིགས་གགས་ཀི་སྲས་པདྨ་དཀར་པོ་

བཀོངས། རེས་སུ་རིན་སྤུངས་པས་རྒྱལ་རེ་པ་དང་། འབྲོང་རེ་པ། སྣར་ཐང་པ་

སོགས་ལའང་དཔུང་འཇུག་བས་ཀང་། ཕ་རོལ་པོའི་ཕོགས་སུ་ཞིང་ཤག་པས་

རྒྱབ་སྐོར་བས་པ་སོགས་གཡུལ་འགེད་དེ་དག་ནང་རིན་སྤུངས་པར་ཕམ་ཁ་

གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་ཕོག་སེ་ངག་དབང་འཇིགས་གགས་ཀི་མངའ་ཐང་

ཕལ་ཆེར་ཤོར། དུས་དེར་ཕི་ལྟར་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སེ་སྲིད་ཀི་རྣམ་པ་ལ། ནང་

དོན་དངོས་སེ་པ་རིན་སྤུངས་པས་གཙང་ཁུལ་དབང་སྒྱུར་བེད་པའི་སྲིད་དབང་

དེ་ཉམས་པའི་མགོ་ཚུགས། སྤི་ལོ1565པ་ཤིང་གང་ལོར་ཞིང་ཤག་པས་རང་གི་

དམག་སེ་ཁིད་དེ་པ་སྣམ་ལྷུན་གྲུབ་རེ་བསྐོར་པ་དང་། རོང་གསར་ཕག་རི་

བཅས་བངས་པ་མ་ཟད། ལྷུན་གྲུབ་རེ་པ་སང་ཤོར་གནངས་ཤོར་དང་། མང་སོད་

པ་རྣམས་སུ་ཡི་ཕོགས་སུ་འགོ་ངེས་གཏན་མེད་པའི་ཁར། རིན་སྤུངས་པ་ལའང་

ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཆགས་པའི་མཚམས་སུ་སེབས་ཚེ། རིན་སྤུངས་པས་འབྲུག་པ་

པདྨ་དཀར་པོ་སར་ཡང་རིན་གཙང་གཉིས་ལ་བར་འདུམ་གནང་བར་གདན་

ཞུ་བས་མཐར། པ་སྣམ་པ་ཡོངས་རོགས་ཞིང་ཤག་པར་སྤད་ནས་འཐུས་ཙམ་

བྱུང་བ་བཅས་སྐབས་དེར་ཡང་ཞིང་ཤག་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ།

 ནག་ཆུ། 

དེ་ཡང་གདང་ལ་རི་བོའི་རི་རྒྱུད་སེང་གི་མཚོ་དང་མཚེའུ་ལས་ཐོན་པའི་

ནག་ཆུའི་མགོ་ཁུངས་ནི་གདང་ལ་རི་བོའི་ལྷོ་ནུབ་བང་རྩྭ་ཐང་གི་ནག་ཆུ་

གོང་ཁེར་ཨ་མདོ་རོང་ཁོངས་ཀི་སྐ་ཆུ་སང་མདའ་ཤང་གི་མཚོ་ནག་ཅེས་པའི་

མཚོ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནས་ཤར་ལྷོའི་ཕོགས་སུ་བཞུར་ཏེ་སྤི་ལེ130ལྷག་

བརྒྱུད་ན་ནག་ཆུ（ནག་ཆུ་གོང་ཁེར་ནི་ཆུ་མིང་གོང་ལ་ཐོགས་པར་བཤད）

གོང་ཁེར་ལ་སེབས། དེ་ནས་རེ་ཆུ་དང་འདེས་ཏེ་མུ་མཐུད་ཤར་ལྷོའི་ཕོགས་སུ་

བཞུར་ཏེ་ཀླུ་ཆུ་དང་འདེས། མུ་མཐུད་ཤར་ལྷོའི་ཕོགས་སུ་བཞུར་ཏེ་ཤག་ཆུ་ཁ་

གོང་རལ་དུ་ཤག་ཆུ་དང་འདེས་ནས་འབྲི་རུ་རོང་གི་ཤར་ལྷོའི་འདབས་རོལ་

ནས་སོག་ཆུ་དང་འདེས་ཏེ་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ་རུ་འབོད། ནག་ཆུ་དང་སོག་ཆུ་

གཉིས་ནི་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའི་གཙང་ལག་ཆེ་ཤོས་སམ་མགོ་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡིན་

ཏེ། ནག་ཆུ་དང་སོག་ཆུ་གཉིས་ཀི་མགོ་ཁུངས་ནི་གདང་ལ་རི་བོའི་ལྷོ་ནུབ་ཕོགས་ཀི་མཚོ་དང་མཚེའུ། གངས་རིའི་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཆུ་མིག་དང་

ཆུ་ཕན་ཡིན་པས། མདོར་དེད་ན་རྒྱལ་མོའི་རྔུལ་ཆུའི་མགོ་ཁུངས་ཀང་གདང་ལ་རི་བོའི་ལྷོ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡོད།  ནག་ཆུའི་མགོ་ཁུངས་ནས་སོག་ཆུ་

འདེས་ཡུལ་ལམ་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུར་འབོད་པའི་བར་གི་ནག་ཆུའི་སྤིའི་རིང་ཚད་ལ་སྤི་ལེ370ལྷག་ཡོད། གནས་དེ་ནས་ནག་ཆུའམ་སོག་ཆུ་རུ་མི་

འབོད་པར་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུར་འབོད་ལ། རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ་ནི་རང་རྒྱལ་ལྷོ་ནུབ་ས་ཁུལ་གི་གཙང་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནས་ནག་ཆུའི་སོག་

རོང་དང་། ཆབ་མདོའི་དཔལ་འབར་རོང་གི་སྙེ་མོ་ཤང་དང་ས་སེང་ཤང་བཅས་བརྒྱུད་དེ། ལྷོ་རོང་རོང་། སེང་ཆེན་རོང་། དཔའ་ཤོད་རོང་། མཛོ་སང་

རོང་། ཚ་བ་རོང་། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་ནུབ་རྒྱུད་བཅས་བརྒྱུད་དེ་འབར་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འབབ་དུས་མིང་ལ་སར་ཝུན་གཙང་པོ་ཟེར་ཞིང་། 

འབར་མ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཧིན་རྡུ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོར་འབབ་པ་ཡིན་ནོ། ། 

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་

བོད་རིག་པ་སོབ་གིང་། 

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

བོད་ལོངས་ལྷོ་ཁ་གོང་ཁེར་སོབ་གསོ་ཅུས་སོབ་དཔྱོད་ཁང་།  •གསང་བདག་ལྷུན་གྲུབ•

རྒྱལ་ཁབ་དང་མོ་རི་ཐ་ནི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀིས་དབང་སྒྱུར་བས། 1979ལོར་མོ་རི་ཐ་ནི་ཡས་དབང་སྒྱུར་གི་མཚམས་བཞག་སེ་ཕིར་བུད། མོ་རོ་

ཁོས་གནས་འདིའི90%ཡན་གི་སའི་རྒྱ་ཁོན་ལ་དབང་སྒྱུར་བས། མངའ་ཁོངས་སུ་ལོ་ཧིལ་བོར་བཞུར་བའི་ཆུ་བོ་མེད་པ་དང་། ཚ་རྒྱུད་བེ་ཐང་གི་

ནམ་ཟླར་གཏོགས་ཤིང་།   ལིན་ཐལ་རོ་དང་ཅ་ཚྭ།   ལྕགས་བཅས་ཀི་གཏེར་ཁ་མོད་པོ་ཡོད།  དཔལ་འབོར་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཕྱུགས་ལས་ཡིན་

ཞིང་། ལུག་དང་ར་མོང་འབོར་ཆེན་གསོས་ཡོད། མཚོ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་གི་ཉ་ལས་ལག་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་བ་རོལ། གཞུང་ལམ་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ལ་

ལས་ཤིང་། རྒྱལ་ནང་གི་སྐེལ་འདེན་གཙོ་བོ་ར་མོང་ལ་བརེན་པ་དང་། ལིན་སྐྱུར་ཚྭ་སྔོག་འདོན་བེད་ཅིང་། དེང་རབས་ཅན་གི་ལིན་སྐྱུར་ཚྭ་སྔོག་

འདོན་ལས་གྲྭ་བསྐྲུན་ཡོད། 

འཛམ་གིང་གི་ཆེས་ཆེ་བའི་བེ་ཐང་སེ། ས་ཧ་ར་བེ་ཐང་ཆེན་པོ་ནི་ཧྥེ་གིང་སྐམ་ས་ཆེན་པོའི་བང་ཕོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་། "ས་ཧ་ར"ནི་ཨ་རབ་

སྐད་དེ་བེ་ཐང་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ཞིང་། བེ་ཐང་སྐ་མོ་འདིའི་ཤར་ནུབ་ཀི་རིང་ཚད་ལ་སོང་སྨི5600ཡོད་ཅིང་། ལྷོ་བང་གི་ཞེང་ཚད་ལ་སོང་

སྨི1600ཡོད། རྒྱ་ཁོན་ལ་སོང་སྨི་གྲུ་བཞི་མ་ཁི860ཡོད། ཧ་ལམ་ཧྥེ་གིང་གི་སྤིའི་རྒྱ་ཁོན་གི32%ཟིན། ཨ་ཐེ་ལི་སི་རི་རྒྱུད་ནས་སུའུ་ཏན་རྩྭ་ཐང་དང་། 

ནུབ་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོ་ནས་མཚོ་དམར་འགམ་ངོགས་བར་ཏེ།  ཤར་ཕོགས་ནས་ནུབ་ཕོགས་སུ་ཕལ་ཆེར་ཧྥེ་གིང་སྐམ་ས་ཆེན་པོའི་བང་རྒྱུད་ཧིལ་

བོར་ཟིན་པ་དང་།  ཨེ་ཅིབ་དང་སུའུ་ཏན། ལི་པི་ཡ། ཆ་ཏེ། ཐུ་ནི་སི། ཨར་ཅི་རི་ཡ། ནི་ཀེར། མ་ལི། མོ་རི་ཐ་

ནི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ལ་ཁབ་ཡོད་དོ༎

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབྲིང་།  •སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན•

ནངས་ཇ་མ་འཐུངས་ན་མཁིས་རོ་འབྱུང་ས་ཟེར་བ་ནི་སྐྲག་སོང་

བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་ནངས་ཇ་མ་འཐུངས་

ན་མཁིས་སྣོད་དུ་རེའུ་ཆགས་སྲིད། མཁིས་སྣོད་ནི་རོ་ལུ་མའི་དབིབས་

སུ་གྲུབ་པ་དང་། རིང་ཚད་ལ་ལི་སྨི6ནས9ཡོད་

པས་ཧ་ལམ་མཁིས་ཁུ་ཧོ་ཧིན50ཡས་

མས་བསོག་ནུས་པ་རེད། ཡིན་

ནའང་། ང་ཚོའི་མཆིན་པས་

དུས་ཚོད24ལ་མཁིས་ཁུ་ཟགས་

ཐོན་བེད་བཞིན་ཡོད་པས་ན་ཉིན་

ག ཅི ག ་ ལ ་ ཧ ་ ལ མ ་ མ ཁི ས ་ ཁུ ་ ཧོ ་

ཧིན800ཟགས་ཐོན་བེད་པ་ཡིན། དེས་ན་མཁིས་ཁུ་ལྷག་མ་

དག་གང་དུ་བཞུར་བ་ཡིན་ཞེ་ན། 

གལ་ཏེ་རྒྱུ་མའི་ནང་དུ་ཟས་རིགས་ཡོད་ན་མཁིས་ཁུ་ཉུང་ཤོས་

ཤིག་རྒྱུ་མའི་ནང་བཞུར་ནས་ཟས་ཞུ་བར་རམ་འདེགས་བེད་པ་ཡིན། 

གལ་ཏེ་དུས་ཡུན་རིང་བོ་ཞིག་ལ་ཟ་མ་མ་ཟོས་ན་མཁིས་སོྣད་ནང་

གསོག་ཉར་བས་པའི་མཁིས་ཁུ་ཇེ་མང་དུ་སོང་ནས། མཁིས་སྣོད་ནང་

ཤུན་གིས་མཁིས་ཁུ་ཁོད་ཀི་གཤེར་ཆུ་སྡུད་ལེན་བེད་པ་དང་ཤུལ་ན་

ལྷག་པའི་མཁིས་ཁུ་རྐང་རྐང་དེ་དུས་ཡུན་རིང་བོ་འགོར་ན་རེའུ་རུ་

གྱུར་ནས་མཁིས་རོ་ཆགས་པ་ཡིན། 

ང་ཚོ་ཞག་གང་བོར་གཉིད་ན་མཁིས་

སོྣད་དུ་མཁིས་ཁུ་མང་བོ་བསོགས་

ཡོད་པ་དང་། གལ་ཏེ་རྒྱུན་པར་

ནངས་ཇ་མ་འཐུངས་ན་མཁིས་རོར་

འགྱུར་ངེས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་

དུས་ལྟར་ནངས་ཇ་འཐུངས་ན་མཁིས་སྣོད་ལས་

ཟགས་པའི་མཁིས་ཁུས་ཟས་བཅུད་ཞུ་བར་ཕན་འདོགས་པ་དང་། 

དེ་བཞིན་མཁིས་སོྣད་དུའང་མཁིས་ཁུ་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་ན་མཁིས་རོ་མི་

འབྱུང་ངོ་། །

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་། 

  •མཚོ་མོ•
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ཨང943པ། 
ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན། 

•བསྟན་ག•ོ

ཟླ་གནང་ག་ིཉིན་ཞིག་ལ། ངེད་

ཚང་ག་ིཁིམ་མཚེས་ཨ་ཁུ་ཚ་ེརིང་ཚང་

གི་བུ་མོ་གཡང་སྐིད་ཟོག་རི་ལ་འགོ་

སྐབས《མི་རོ་རེ་སྒྲུང》དང་ཚགས་པར་

ཞིག་མཆན་ལ་བཙརི་ནས་ཟོག་འདེད་

བཞིན་འདུག  དཔ་ེཆ་དང་ཚགས་

པར་དེ་གཉིས་ཀིས་ངའི་མིག་དབང་

ཕར་དངས་ཏ་ེད་ེདག་ལ་བལྟ་འདདོ་ཀ་ིའདུན་པ་རྦ་རླབས་བཞིན་འཕྱུར་པས། མོར་གཡར་བ་ན། མོས་ང་ལ་ཁདོ་

ཀིས་བལྟས་ཀང་དནོ་གོ་ན་ིམ་རེད་ཟེར་ནས་མ་གཡར། སྐབས་དེར་བདག་གིས་དཔ་ེཆ་ད་ེདང་ཚགས་པར་ད་ེགཉིས་

ལ་ནམ་ཞིག་ཅིས་ཀང་བལྟ་དགོས་སྙམ་པའ་ིཆདོ་སེམས་ཡིད་ལ་དམ་པོར་བཅངས། 

སབོ་གྲྭ་ཕིར་འཚོགས་པའ་ིཉིན་དང་པོར། ངས་ཁོ་མ་ོསབོ་ཁང་དུ་མེད་པའ་ིསྐབས་དང་བསྟུན་ནས་མོའ་ིདཔ་ེ

ཁུག་ལས་དཔ་ེདེབ་དང་ཚགས་པར་ད་ེགཉིས་ཕིར་བངས་ཏ་ེབལྟས་ཚར་རེས་ཕིར་བཅུག་པ་ཡིན། ད་ེལས་ང་ལ་བག་

ཆགས་ཆེས་ཟབ་པ་ནི་ལ་ོཟླ་ཚེས་གངས་དང་རོམ་པ་པོ་མི་དན་མདོ་གང་ལྟར《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》གི་

པར་ངོས་གསུམ་པའ་ིསེང་ཁ་བང་ལ《བིས་པ་མ་རབས》ཟེར་བའ་ིརམོ་ཞིག་བཀདོ་ཡདོ། ད་ེན་ིསབོ་མ་ཞིག་སབོ་

གྲྭར་འག་ོཁར་ཨ་མས་མ་ོལ་སྨྱུག་སམ་ཞིག་ཉོས་པའ་ིསེང་ག་ིར་ིམོ་ད་ེབརདོ་བ་བས་ནས་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན། ར་ིམོ་

དེར་བལྟ་འདདོ་པས་སྨྱུག་སམ་ལ་འདང་ཆ་ེབར་གྱུར་པ་དང་། སྨྱུག་སམ་ད་ེརིམ་གིས་ཁོ་མོའ་ིསབོ་སྦྱངོ་ག་ིསྒུལ་

ཤུགས་སུ་གྱུར་ནས་མ་རབས་པྲ་ཆལ་གི་སྤདོ་པ་བསྒྱུར་ཏེ་སབོ་སྦྱངོ་ལ་བརོན་པ་བ་ལྷག་བསྐེད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་

བརྒྱུད་ནས་ང་ལའང་ངེས་ཤེས་དང་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་ཞིག་ཐོབ་བྱུང་ལ། 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》གིས་

ངའ་ིར་ེབའ་ིས་བོན་ལ་མྱུ་གུ་འབུས་པར་གཞགོས་འདེགས་དང་ངའ་ིརམོ་འབྲིའ་ིབ་ོར་ཇ་ེབརན་དུ་བཏང་བ་ཡིན། 

དུས་ཚོད་ཀ་ིའཁོར་ལ་ོབར་མེད་འཁོར་ཏ་ེང་རང་ལ་ོརིམ་བཞ་ིཔར་སེབས། ང་ཚོའ་ིསྐད་ཡིག་དག་ེརྒན་གཡང་

མ་ོབམས་ལགས་ཀིས་ང་ཚོར་རམོ་ཡིག་དང་ཉིན་ཐོའ་ིལས་བ་ཞིག་འབྲ་ིརུ་བཅུག སྐབས་དེར་ངའ་ིབྲིས་པ་སབོ་

གགོས་གཞན་རྣམས་ལས་ཅུང་བཟང་བས་དགེ་རྒན་གིས་ང་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པར་ཁདོ་ཀིས་བྲིས་པ་མ་རེད་ཟེར་མོད། 

རིམ་བཞིན་ཟླ་བ་འགའ་འགོར་རེས་ཁོང་གིས་དངོས་སུ་རྒྱུས་ལནོ་བས་པ་བརྒྱུད་ང་ལ་བསདོ་པ་བེད་ཞརོ་ད་དུང་

རམོ་ཡིག་འགན་སྡུར་སགོས་ལ་ཞུགས་པའ་ིར་ེསྐུལ་བཏང་།  ངས་ཁོང་ག་ིགསུང་ལ་མཉན་ནས་རིམ་གིས་འགན་

སྡུར་མང་བོར་ཞུགས་པ་དང་།  ད་དུང་རང་ག་ིདགའ་ཕགོས་ལྟར་རམོ་ཡིག་འབྲ་ིསྦྱངོ་འཛནི་གྲྭར་ཡང་ཞུགས་མངོ་། 

ད་ེབས་རམོ་ཡིག་ག་ིཐད་ནས་སབོ་ར་ནང་ཁུལ་ནས་བ་དགའ་མང་བོ་བངས། མ་གཞ་ིད་ེན་ིསབོ་སྦྱངོ་ག་ིལམ་ཁ་

ནས་ཕད་པའི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》དང་དེ་ལས་འཕསོ་པའི་ཟུར་ལྟའི་དཔེ་ཆ་གཞན་རྣམས་ཀི་བཀའ་

དིན་མ་ཡིན་ནམ།  

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལགས།      ཁེད་ན་ིངའ་ིམ་ིཚ་ེལ་ལམ་སནོ་གནང་མཁན་ག་ིསབོ་དཔོན་

གཉིས་པ་དང་འདོ་སྣང་སྦྱིན་མཁན་ག་ིསྒནོ་མ་ེསེར་པོ་ད་ེཡིན་ནོ། ། 

སོབ་ཆུང་གི་དུས་ནས་བཟུང་ངས་དཔེ་ཆ་དང་

ཚགས་པར་གང་མང་ཞིག་བཀླགས་མངོ་། དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ལས་ང་ལ་བག་ཆགས་ཆེས་ཟབ་པ་ནི《  གངས་རྒྱན་

ན་ཆུང་ཚགས་པར》རེད། ངས་ཐོག་མར་མགོ་ལགོ་ཁུལ་

གི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་ཚགས་པར་འདི་ངོ་ཤེས་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ནས་བཟུང་ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་སབོ་

སྦྱངོ་གི་ཁོམ་ལངོ་བེད་སྤད་དེ་

ཚ ག ས ་ པ ར ་ འ དི ་

མངགས་ཉོ ་དང་ལྟ་

ཀོླག་བས་པ་ཡིན།

 《 གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་

ཚགས་པར》ནི་ང་ལ་

མཚོན་ན་སྤ་ོསྣང་དང་བསམ་

གཞིག་གི་སོ་མ་ོའབེད་བེད་ཀི་ཚགས་

པར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། ལྷག་པར་དུ《 གངས་རྒྱན་

ན་ཆུང་ཚགས་པར》སེང་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་གབ་ཚིག 

ལ་ོརྒྱུས་དང་ཤེས་བ་སྣ་མང་གིས་ངའི་སེམས་པའི་གཏིང་

སར་བརེད་ཐབས་བྲལ་བའི་མོང་ཚོར་ཟབ་མ་ོཞིག་བཞག་

ཡདོ་པས། ང་རང་ས་གནས་གང་དུ་སངོ་ན་ཡང《གངས་

རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལས་ཐོབ་པའི་ཤེས་བ་དག་རང་

གི་ཉེ་འཁོར་གི་སབོ་གོགས་དག་དང་མཉམ་དུ་རོལ་མོང་

བས་པ་ཡིན་ལ། ནང་སསོ་སུ《 གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་

པར》སེང་དུ་བཀདོ་ཡདོ་པའི་སབོ་མའི་སྦྱངས་རམོ་དག་

གིས་ང་ཚོ་རམོ་ཡིག་འབྲི་བར་མོས་པའི་ལས་དང་པོ་པ་

རྣམས་ལ་རོམ་འབྲིའི་སོབས་པ་ཞིག་རང་ཤུགས་ཀིས་

བསྩལ་བྱུང་། ང་རང《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལ་

བལྟ་རྒྱུར་དགའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དག་ངས་ཨ་མ་དང་དགེ་

རྒན། སབོ་

གོགས་ཚོར ་

བཤད ་པས ་

ཚང་མས་རྒྱབ་སྐརོ་དང་སྐུལ་ལྕག་ཐོབ་མདོ། དེ་ལས་ཀང་

སེམས་ལ་འབབ་པའི་སྐད་ཆ་ནི་ཨ་མ་དིན་མ་ོཆེའི་ཚིག་

སེ“ཨ་མའི་བུ། ཤུ་རེ་བསོ། རམོ་འབྲིའི་ནུས་པ་སྐེད་སྲིང་

བས་ཏེ་ངེས་པ་དནོ་གི་རམོ་པ་པོ་ཞིག་བེད་པའི་ཐད་ལ་

ནུས་པ་གང་ཡདོ་གདནོ་དགོས”ཟེར་བ་དེ་ཡིན། སྐད་ཆ་

དེས་ངའི་སེམས་ལ་སྔར་མེད་ཀི་

བསམ་ཚུལ་གསར་བ་

ཞིག་དང་རེ ་བ ་

གསར་བ་ཞིག་

བ སྣ ན ་ བྱུ ང ་

བས། ངས་རང་

ནུས ་གང ་ཡོད ་

སོས་རོམ་ཡིག་འབྲི་

སྦྱོང ་གི ་ལས་ལ་ཞུགས་ཏེ ་

ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སོང་གིས་མ་འངོས་པར་རོམ་པ་པོ་ཞིག་

བེད་པའི་ཆདོ་སེམས་བརན་པོ་སྙིང་ལ་བཅངས་པ་ཡིན།

དེ་བས་ངས་སྔར་བཞིན《  གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་

པར》ལ་ལྟ་མཚམས་མ་བཞག་པར་མུ་མཐུད་དུ་རྒྱུན་

འཁངོས་བས་པ་དང་། ཚགས་པར་སེང་གི་རིག་གནས་

ཤེས་བ་སྣ་ཚོགས་པས་རང་གི་ཤེས་བའི་རྨང་གཞི་ཇེ་

ལེགས་ནས་ཇེ་བརན་དུ་བཏང་བ་ཡིན། 

《 གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ནི་ངའི་རམོ་ཡིག་

འབྲི་སྦྱངོ་ལ་མཛུབ་སནོ་གནང་མཁན་གི་བཤེས་གཉེན་

དམ་པ་དེ་ཡིན་ལ། ཚགས་པར་འདི་ལ་བརེན་ནས་རང་

ཉིད་རམོ་པ་པོ་ཞིག་བེད་འདདོ་པའི་ཕུགས་བསམ་དེའང་

མངོན་འགྱུར་བ་ངེས་ཡིན།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབྲིང་གི་དམའ་འབྲིང་དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ། 

 •དཔལ་མོ་སྐྱིད•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གུང་ཧོ་རོང་མི་རིགས་སོབ་
འབྲིང་གི་དམའ་འབྲིང་གཉིས་པའི་

འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ། 
• འཇྱིགས་མྱེད་བསམ་འགྲུབ•

ཤར་ཕོགས་མཁའ་མཐའ་ནས་སྐ་མདའ་བཏང་བ་ན། རི་

ལུང་ཐམས་ཅད་གཉིད་ལས་སད་པ་དང་འད་ལ། ཕ་གིའི་རི་རེད་

དུ་ན་བུན་སྲབ་བུ་ཞིག་གིས་གོས་དར་གི་སྐ་རགས་ཤིག་བཅིངས་

འདུག བིའུ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སྐད་སྙན་ཀ་ཀྱུར་སྒགོ་བཞིན་

ཡར་མར་ལ་འཕུར་མགོ་བརམས།

རྒྱང་རིང་ནས་མཆེད་འོངས་པའི་སོ་ཁིའི་ཟུག་སྐད་རེ་

གཉིས་དེས་སྨན་ཤར་བུ་མོའི་རྨི་ལམ་དཀགོས་པ་ན། གཅིག་

རེས་གཉིས་མཐུད་ཀིས་སྦྲ་ཁིམ་སོ་སོའི་ཡང་སེང་ན་དུ་བ་སོྔ་

ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་འཕྱུར་ཏེ་སྤིན་པ་ཐར་ཐོར་དང་བསོངས་ནས་ཨ་

སོྔན་དབིངས་ལ་འཐེན་པས་ཉིན་གསར་བ་ཞིག་གི་མགོ་བརམས་སངོ་།

ན་ཆུང་བུ་མ་ོདག་གིས་ཆུ་ཟ་ོརྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ཏེ་གོམ་འགསོ་དལ་མོས་ཟིལ་བའི་མུ་ཏིག་གཏོར་བཞིན་ཕན་ཚུན་རེད་དགོད་

ལྷང་ལྷང་ངང་ཀག་ཀགོ་གི་ལམ་ཕན་དེད་ནས་ལགོ་འངོ་ལ། སྐེས་པ་དང་བིས་པ་རྣམས་མལ་ལས་ལངས་ཏེ་ཁ་ལག་གཙང་

མར་བཀྲུས་རེས་སྦྲང་དཀར་རམ་པའི་ཞགོས་ཟས་ལ་རོལ་གིན་འདུག

འབོྲག་མིའི་འཚོ་རེན་དུ་གྱུར་པའི་ར་ནརོ་ལུག་གསུམ་ནི་སྔར་བཞིན་ལྷས་འདབས་ན་སསོ་དལ་བག་ཕེབས་སསོ་སྐྱུག་

ལྡད་བེད་ཀིན་འདུག་ལ། དབང་ཕགོས་ས་འཛནི་ལྷུན་པོའི་ས་ོརུ་ར་བདུན་དབང་བོ་མཐོ་རུ་འཕགས་དུས། གནག་ཕྱུགས་

དག་ཀང་ལྷས་ར་ནས་ཕིར་བུད་དེ་རྩྭ་ཆུར་སྙེག དེ་ནས་སྐེས་པ་དག་གིས་འད་ོརིག་ར་ཕའོི་འཚེར་སྐད་དང་འུར་ཆ་ཕ་མོའི་

ཐག་སྒ་དང་འགགོས་ནས་འབའ་སྒ་ལྷང་ལྷང་གི་གཡང་དཀར་ལུག་ཁྱུ་རི་སང་གི་གདགས་སྲིབ་ཀུན་ལ་འདེད་པ་དང་། བུད་

མེད་རྣམས་ཀིས་ལག་ཏུ་གསོམ་དཀར་ཤིང་གི་བཞོ་ཟེའུ་ཐོགས་ནས་འོ་མའི་ཤག་སྒ་དང་བསོངས་ནས་འབྲི་མོའི་བཞོ་

དབངས་གེར་བཞིན་གདའ།

ཨེ་མ། འདི་ནི་བརེ་བ་སངོ་གིས་ཕྱུག་པའི་ངའི་ཕ་ཡུལ་རྩྭ་ཐང་གི་ཞགོས་གླུ་དྭངས་མའ།ོ །

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབྲིང་གཉིས་པའི་
དམའ་འབྲིང་གཉིས་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ། 

•དབངས་ཅན•
པར་ལེན་མཁན། 

•རྟ་མགྱིན་ཐར•



རིག་པའི་རེད་འཇོ།

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་། 

•འབའ་ཚེར་གྱིས་བསྒྱུར•

བར་མཚམས་རོམ་སྒིག་པ། 

རྟ་མགྱིན་རོ་རྱེ།

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒིག་པ།

ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད། 

ཁ་མཚར།

ཆར་བ།

རོམ་ཡིག་སོབ་ཐུན་སྐབས་སུ། 

དགེ་རྒན་གིས་ཆར་བ་འབབ་པའི་

རྣམ་པ་ཞིབ་འབྲི་བས་པའི་རོམ་

ཡིག་ཅིག་བྲི་དགོས་ཟེར། སོབ་

གོགས་སོབས་ལྡན་གིས་ཏག་ཏག་

སྐར་མ་གཉིས་རིང་ལ། ཐོག་མའི་

འཆར་འགོད་ནས་རོམ་འབྲིའི ་

བརྒྱུད་རིམ་ཧིལ་བོ་ལེགས་པར་

གྲུབ་པ་རེད། ནང་དོན་གཤམ་

གསལ་ལྟར།

ཕུགས་བསམ་ཁྟོད་ཀི་ལས་རིགས།

དགེ་རྒན་གིས“སོབས་ལྡན། 

ཁོད་ནར་སོན་རེས་བ་བ་ཅི་ཞིག་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན”ཞེས་དིས་པ་ན། 

སོབས་ལྡན་གིས་ཚམ་ཚོམ་མེད་

པར“ཉེན་རོག་པ”ཞེས་ཟེར། དགེ་

རྒན་གིས་བོ་ཡིད་ཚིམས་པའི་བར་

ལ་མགོ་བོ་ལྡེམ་ལྡེམ་བས་རེས། མུ་

མཐུད་ནས“ཉེན་རོག་པ་བེད་དོན་

ཅི་ཡིན”ཞེས་དིས། སོབས་ལྡན་

གིས“རྒྱུ་མཚན་ནི་དགེ་རྒན་གིས་

རྒྱུན་དུ་སོར་མོ་རེད་ན་ཨ་ཁུ་ཉེན་

རོག་པར་སྤོད་དགོས”ཟེར།

རྱིག་སྟོབས་བསྐྱེད་པ།

དང་པྟོ། དྲི་བ་དྲིས་ལན།

1.སོན་མཇུག་ཁྲུང་ཁྲུང་ལྷོ་རུ་

འཕུར་ནས་འགོ་དོན་ཅི་ཡིན།

2.གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ཡིན་པའི་

ཅོག་ཙེ་ཞིག་གི་ཟུར་གཅིག་དས་

རེས། ཤུལ་ན་ཟུར་དུ་ཡོད།

3.ཨ་མ་རྒྱུན་པར་ཁ་ཁོམ་པ་

མེད་པར་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུར་དགའ། 

ཡིན་ཡང་། ཟླ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཁོ་

མོས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཅུང་ཉུང་བ་

རེད། དེ་ནི་ཟླ་བ་གང་ཡིན།

4.སོབས་ལྡན་གིས་སའི་གོ་ལ་

ཡར་འདེགས་ཐུབ་ཟེར། ཁོད་ཀིས་

ཁོས་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ཤེས་སམ། 

གཉིས་པ། དབྟེ་ཞིབ།

ཟླ7པའི ་ཉིན་གུང་ཞིག་ལ། 

ལམ་འགོ་པ་ཞིག་ལ་འཕོག་བཅོམ་

ཐེབས། ཁོས་ཞིབ་བརོད་བས་པར་

གཞིགས་ཏེ། ཉེན་རོག་ཕོགས་ཀིས་

དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི ་ནང་དོགས་

ཡོད་ཉེས་ཅན་བཙལ་ནས་རེད། 

ཁོས་བཤད་པ་ལྟར་ན། “སྐབས་དེར། 

ཁོ་སྲོག་ཆགས་གིང་གའི་ནང་དུ་

རོལ་རེད་ལ་གཡེང་ནས་བསད་པ་

ལས། དོན་རྐེན་བྱུང་སར་མ་

སོང”ཟེར། བདེན་དཔང་བ་ཆེད། 

ཁོས་ད་དུང་རང་ཉིད་ཀིས་བསྐོན་

པའི ་སྲོག ་ཆགས་ཀི ་འད ་པར་

འགའ་བསན། དེའི་ཁོད་ཀི་གཅིག་

ནི ་བང་སྣེའི ་ཝ ་དཀར་པར་དུ་

བངས་པ་ཞིག་རེད། འད་པར་སེང་

གི ་བང ་སྣེའི ་ཝ ་དཀར་འཆམ་

འཆམ་བེད་བཞིན་པའི་སང་རེད། 

ལུས་ཡོངས་དཀར་བང་བང་དུ་ཡོད་

པས། ཧ་ཅང་སྙིང་རེ་བོ་འདུག

འོན་ཀང་། ཉེན་རོག་པས་འད་

པར་ལ་བལྟས་རེས། “འད་པར་འདི་

དག་བངས་པ་ཧ་ཅང་བཟང་། ཡིན་

ཡང་། བང་སྣེའི་ཝ་དཀར་གི་འད་

པར་འདིས་ང་ཚོར་ཁོད་ཀིས་རྫུན་

ལ བ ་ ཀི ན ་ ཡོ ད ་ པ ་ བ ས ན ་

འདུག”ཟེར།

སོབ་བུ་ཚོ། ཉེན་རོག་པས་

དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་གིས་རྫུན་

ལབ་ཀིན་པ་ཇི་ལྟར་ཤེས་རོགས་

བྱུང་བ་རེད། 

དང་པོ། དི་བ་དིས་ལན།

1.རྒྱུ་མཚན་ནི་རང་བ་གཉིས་

ལ་བརེན་ནས་སོང་ན་ཧ་ཅང་དལ་

བའ།ོ།

2.ཟུར་ལྔ་ཡདོ།

3.ཟླ་གཉསི་པ། རྒྱུ་མཚན་ན་ིཟླ་

གཉསི་པར་ཉནི་ཆསེ་ཉུང་བ་ཡནི།

4.མགོ་བོ་ཐུར་བསན་ནས་

ལངས་པ།

གཉིས་པ། དབེ་ཞིབ།

དབར་དུས། བང་སྣེའི་ཝ་ཡི་ག་

ཁ་ཐལ་མདོག་དང་ར་རེ་དཀར་པོ་

ཡིན། དགུན་དུས། ད་གཟོད་བང་

སྣེའི་ཝ་ཡི་ལུས་ཡངོས་དཀར་པོ་ཡིན།


