
ཨ་མད་ོཆབ་འགག་ཡུལ་དུ་དར་བའ་ིདམངས་ཁདོ་རམོ་རགི་སརོ་ལ་ 

རགས་ཙམ་དཔྱད་པ། 

གཅོད་པ་དོན་གྲུབ། 

དེ་ཡང་ཆབ་འགག་གསེར་གཞོང་རིང་མོ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལོ་བོད་རིགས་རང་སོང་ཁུལ་གི་

མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། ཡུལ་དེར་འདུས་སོད་བགིས་པའི་བོད་རིགས་ནི་གནའ་ས་མོ་ནས་ཡོད་པའི་གདོད་མའི་

མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། དུས་ཡུན་རིང་བའི་སི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བའི་ཁོད་དུ་ཁོང་རྣམས་ཀིས་རང་གི་རོལ་བ་དང་བོ་

རིག་ལ་བརེན་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་དང་འཐབ་རོད་བཅོས་བསྒྱུར་བགིད་པའི་ལག་ལེན་ནང་དུ་དངོས་པོའི་འབོར་བ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསར་སྐྲུན་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག། གསོན་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཕུལ་བྱུང་རོམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ཡང་གང་

མང་གསར་དུ་བསྐྲུན་ཡོད།  

དམངས་ཁོད་རོམ་རིག་ལ་མཚོན་ན་ཐོག་མ་ངལ་རོལ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རིམ་གིས་སི་ཚོགས་ཀི་འཕོ་འགྱུར་དང་

བསྟུན་ནས་ཇེ་རྒྱས་དང་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་བ་རེད། དེས་མི་དམངས་ཀི་འཚོ་བ་དང་འདོད་བོ་དགའ་སོ་ཆགས་སང་

སོགས་མཚོན་ཡོད་ལ། བགྲང་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་རིམ་གི་འཚོ་བའི་ཉམས་མོང་དང་སི་ཚོགས་ཀི་འཕེལ་རིམ་ཡང་མངོན་

ཡོད་པ་ལས་གཞན། ལོ་རྒྱུས་ཀི་དར་རྒུད་ཀང་མཚོན་ཡོད་པས། དམངས་ཁོད་རོམ་རིག་ནི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀི་བོ་

གྲོས་ཀི་རལ་ལས་ཐོན་པའི་ཁྱད་འཕགས་ཅན་གི་རོམ་རིག་གི་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟའོ།། 

དེ་ཡང་ཆབ་འགག་ཡུལ་ལ་དར་ཁྱབ་ཏུ་སོང་བའི་དམངས་ཁོད་རོམ་རིག་སོར་ལ་ཆ་མཚོན་ན། རོམ་རིག་གི་

རིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་སོར་ཞིག་ས་དེ་གའི་ངལ་རོལ་མི་མང་ཐུན་མོང་གིས་གསར་རོམ་བགིས་པ་དང་། སོར་

ཞིག་གཞན་ཡུལ་ནས་ཁྱབ་ཡོང་བ་ཡིན། ཡང་སོར་ཞིག་ལ་ཡོན་ཏན་པས་ལེགས་སིག་ཀང་གནང་མོང་བ་རེད། གཤམ་དུ་

གཞན་ཡུལ་ནས་ཁྱབ་ཡོང་བ་ཡིན། ཡང་སོར་ཞིག་ལ་ཡོན་ཏན་པས་ལེགས་སིག་ཀང་གནང་མོང་བ་རེད། གཤམ་དུ་ཆབ་

འགག་ཡུལ་དུ་དར་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མིན་ཡོད་པའི་རོམ་རིག་སེ། གཉེན་བཤད་དང་སོན་བཤད་ཆབ་བཤད་

སོར་དང་། རྒན་པོའི་བསླབ་བའི་སོར། རོགས་འཐེན་གི་སོར། གླུ་དང་ཤགས་ལ་གཞས་ཀི་སོར། འབྲས་དཀར་གི་སོར། 

གིང་གེ་སར་སྒྲུང་གི་སོར་བཅས་པ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་དཔྱད་གཏམ་རགས་ཙམ་བརོད་ཡོད་པ་ལགས།  

གཅགི། གཉནེ་བཤད་དང་སནོ་བཤད་ཆང་བཤད་ཀ་ིསོར། 



དེ་ཡང་མི་རིགས་གང་དང་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཚང་མར་མི་རིགས་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྟར་གཉེན་སོན་གི་མཛད་

སོ་རྒྱ་ཆེ་བར་གནང་བའི་སོལ་ཆགས་ཡོད། ཁྱད་པར་དུ་མདོ་སྨད་བོད་ཀི་གཉེན་སོན་བགིད་པའི་མཛད་སོའི་ཐོག་གླུ་

ལེན་གར་རེ་བེད་པ་སི་དང་བདག་ཞང་ཚན་དང་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ཀིས་ལག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀིས་ཕན་ཚུན་ལ་འགྲུལ་

བཀུར་དང་གཉེན་བཤད་སོན་བཤད་ཆང་བཤད་སེད་རགས་བཤད་པ་བཅས་ཀི་ཆོ་ག་གཟབ་རྒྱས་སུ་མཛད་སོལ་ཡོད་

པ་ནི་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སོལ་བཟང་ཞིག་ཡིན།  

རང་རེའི་ཨ་མདོའི་ཆབ་འགག་ཡུལ་གི་གཉེན་སོལ་དང་བཤད་པ་རྣམ་གསུམ་གི་སོར་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕལ་ཆེར་

མདོ་སྨད་ཡུལ་གི་རོང་འབོྲག་ས་ཁུལ་གི་འགྲོ་ལུགས་བཤད་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཡིན། ཡུལ་དེར་དར་རྒྱ་ཆེ་བའི་གཉེན་

བཤད་ཀི་ལུགས་སོལ་ལ་མཚོན་ན། ཐོག་མར་ཁ་བདེ་ལེ་བདེ་ཅན་གི་ཕོ་གསར་ཞིག་གིས་ལག་ཏུ་ཆང་དཀར་ཁ་བཏགས་

བཟུང་ནས་ཡུལ་ལ་གཞི་བདག་ལ་མཆོད་ཀ་འཕེན་པ་དང་། དེའི་འཕོྲར་གཉེན་གི་དར་ལུགས། གཏམ་གི་སོ་མོ་རྣམ་

གསུམ། གཏམ་གི་འདུས་པ་རྣམ་གསུམ། ཨ་ཁུ་དཔོན་གི་སེས་རབས། ཨ་ཞང་ཚང་གི་སེས་རྒྱུད། གཉེན་ཚང་གི་སེས་

རབས་རྣམ་ཐར། བག་མ་དང་མག་པར་བསོད་པ། སེད་རགས་ལ་བསོད་པ་བཅས་བགིད་པའི་སོལ་ཡོད། གཉེན་བཤད་

ཀི་ཞུ་ཚིག་རེ་རེའི་ནང་རེད་བེད་ཚིགས་བཅད་དུ་བསར་ཞིང་། བཏོན་ན་ཁར་བདེ་ལ་ཉན་ན་རྣ་བར་སྙན་པ། རྒན་རྒོན་

ཀུན་གི་སེམས་ཀི་སོ་སྡུག་གི་སྣང་བ་ཅི་ཡོད་རང་ཡལ་དུ་འགྲོ་ཞིང་དགའ་བ་དང་སོ་བའི་སྣང་བ་རྒྱ་ཆེར་སེད་ཐུབ་པའི་

ནུས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཐོན་འདུག། དཔེར་ན། གཉེན་བཤད་གསེར་གི་འཁོར་ལོ་ལས། དང་པོ་ལ་ཀླུ་གཉིས་ཀ་

གཉེན་དར་ཟིག། ལའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བིན་གི་བུ་མོ། ཀླུ་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་ལ་མནའ་མ་བིན་ཟིག། བར་བ་རེ་

བཙུན་འཇམ་དབངས་བས་ཟིག། ས་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་བས་ཟིག། ཕི་དཔོན་ཕག་ན་རོ་རེ་བས་ཟིག། ལ་ར་

དཀར་པོ་བག་ར་བས་ཟིག། རི་མོ་ཅན་གི་གོས་གོན་ཟིག། དར་ཚོན་སྣ་ལྔའི་སེད་རགས་བཅིངས་ཟིག། རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་

རྒྱན་ཆ་བཏགས་ཟིག། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རོང་བ་བས་ཟིག། ལ་ཚངས་པ་དཀར་པོ་མགྲོན་འགོ་བས་ཟིག། ལ་རིགས་དི་

མ་མེད་པ་མགྲོན་ལ་ཆས་ཟིག། སེང་ལ་འོག་ཀླུ་གཉིས་ཀ་སོན་མོ་བས་ཟིག། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ནས་གནམ་ས་གཉིས་

ལ་གཉེན་དར་ཟིག། ལ་འཛིན་གནམ་ལ་དཀར་པོའི་བུ་མོ། ས་འཛིན་ལེགས་པ་ཆེན་མོ་ལ་མནའ་མ་བིན་ཟིག། ལ་ཕྲུག་

མོན་ཆེན་འོད་ཟེར་མག་པ་བས་ཟིག། བར་བ་ལོ་སིན་སྨུག་པོ་བས་ཟིག། ས་དཔོན་ཉི་མ་སེར་བོ་བས་ཟིག། ཕི་དཔོན་ཟླ་བ་

དཀར་པོ་བས་ཟིག། སི་བསེར་རླུང་གིས་བག་ར་བས་ཟིག། སིྨན་དྲུག་ཁ་མོ་བག་རོགས་བས་ཟིག། འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔའི་གོས་



གོན་ཟིག། རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་ཕྲ་བཀོད་ཟིག། དམ་ཅན་རོ་རེ་ལེགས་པས་མགྲོན་འགོ་བས་ཟིག། སྤྲུལ་བ་ལ་ཆེན་སེ་བརྒྱད་

མགྲོན་ལ་ཆས་ཟིག། གནམ་ས་གཉིས་ཀའི་སོན་མོ་བས་ཟིག། ལྟ་བུའི་ཚིག་དོན་ཉམས་གསུམ་ལྡན་པའི་གཉེན་བཤད་

རིམ་པ་མང་པོ་ཡོད།  

སོན་བཤད་ཡིན་ནའང་གོང་གི་གཉེན་བཤད་དང་ཆང་བཤད་དང་ཕལ་ཆེར་འགྲོ་ལུགས་དང་མཚུངས་མོད། 

འོན་ཏེ་མི་མཚུངས་པའང་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་སོན་བཤད་ལ་མཚོན་ན་སོན་མོའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་གྲལ་གི་རྒན་དར་

གཞོན་གསུམ། མ་སྲུ་ཆེ་རྒན་ཆུང་གསུམ། སོན་མོའི་སེར་གའི་ཆེ་ཆུང་། སྐུ་མགྲོན་ཚོའི་ཤོམ་གི་བཟང་ངན་སོགས་ལ་

བསོང་པ་བགི་བ་འདི་གཙོ་བོར་བརོད་པའི་སོལ་ཡོད། དཔེར་ན། སོན་བཤད་གསེར་གི་མེ་ཏོག་ལས་ཚན་པ་ཞིག་བཀོད་

ན་འདི་ལྟར་ལགས། གནམ་ལ་བལྟས་ན་སར་མ་བཟང་གི། ས་ལ་བལྟས་ན་དུས་ཚོད་བཟང་གི། འདི་ལོ་འཛམ་བུ་གིང་གི་

ལྟེ་བ། བོད་ཁ་བ་ཅན་གི་ས་ཆ། ས་ཆབ་འགག་ཡུལ་གི་གནས་བཟང་། ཐང་གཡུང་དྲུང་འད་བའི་དཀིལ་དབུས། ཁྱིམ་

ཕྱུག་པོ་ལས་ར་ཡངས་ས། སིད་ཀི་ལ་ཁྱིམ་གུར་ཁྱིམ་འདི་ན། བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་འད་བའི་དཀིལ་དབུས། ཁྱིམ་ཕྱུག་

པོ་ལས་ར་ཡངས་ས། སིད་ཀི་ལ་ཁྱིམ་གུར་ཁྱིམ་འདི་ན། བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་འད་བའི་མགྲོན་ཚོགས་ཀི། འཇའ་ཚོན་

སྣ་ལྔ་འད་བའི་དར་འཐེན་གི། ཁུ་ཕྱུག་གསུང་སྙན་འད་བའི་གཏམ་བཤད་ཀི། རབ་མཛེས་མེ་ཏོག་འད་བའི་གོས་གོན་

གི། བདུད་རི་ཟིལ་མ་འད་བའི་ཆང་འཐུང་གི། སྙན་མོ་པི་ཝང་འད་བའི་གླུ་ལེན་གི། རྨ་བའི་གུར་ཁང་ཕུབ་འདའི་གར་

འཁབ་གི། སོན་མོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་རེན་འབེྲལ་ཞུ། ལྟ་བུའོ།། སོན་བཤད་ཀི་ཚན་པ་འདིར་མཚོན་ན་ཚིག་སྙན་ཞིང་

འཇེབས་པས་སོན་མོའི་ཁྱད་ཆོས་ཕལ་ཆེར་ཆ་ཚང་བར་བརོད་ཡོད་པ་དང་། ད་དུང་མགྲོན་ཚོགས་པ་དང་དར་འཐེན་

པ། གཏམ་བཤད་པ། གོས་གོན་པ། གླུ་ལེན་པ། གར་འཁབ་པ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་དང་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔ། ཁུ་

བྱུག་གསུང་སྙན། རབ་མཛེས་མེ་ཏོག། སྙན་མོ་པི་ཝང་། རྨ་བའི་གུར་ཁང་སོགས་ལ་རིམ་པར་དཔེ་བངས་ནས་སོན་མོར་

བསགས་བརོད་བགིས་པ་འདི་ཡང་ཤིན་ཏུ་རན་ཞིང་འཚམ་ལ་ཡིད་འགུག་གི་ནུས་པ་ཡོད། སོན་བཤད་ཀང་གཉེན་

བཤད་དང་མི་མཚུངས་པར་སོན་མོའི་ནང་དོན་ལྟར་དུ་བརོད་བའི་དོན་གཙོ་བོ་འབུར་ཐོན་བགི་དགོས། དཔེར་ན། ར་

རྒྱུག་དགའ་སོན་གི་སབས་སུ་ར་དང་རའི་ས་དང་སརྦ་ལ་བསོད་པ་བགིད་པ་དང་། མདའ་རེད་ཀི་སབས་སུ་མདའ་དང་

གཞུ་སོགས་ལ་བསོད་པའི་གོམས་སོལ་ཡོད། གཞན་ཡང་ཡུལ་ཕོགས་འདིར་དར་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆང་བཤད་ལ་མཚོན་ནའང་

གཙོ་བོ་ཆང་གི་ཕན་ཡོན་དང་འབྱུང་ཁུངས། དགོས་གལ་གི་རང་བཞིན་བཅས་བརོད་བཞིན་མཆིས། དཔེར་ན། ཆང་



སེམས་བསོད་པ་ལས། འདི་ལོ་ལ་བསྙལ་བའི་ལོ་ཆང་ཡིན། ལོ་ཆང་བདུད་རི་ཁམ་པ་ཡིན། ཟླ་ལ་བསྙལ་བའི་ཟླ་ཆང་ཡིན། 

ཟླ་ཆང་བདུད་ར་ིཟིལ་མ་ཡིན། ཞག་ལ་བསྙལ་བའི་ཞག་ཆང་ཡིན། ཞག་ཆང་བདུད་རི་ཟིལ་མ་ཡིན། གངས་ཅན་ཡུལ་གི་

ནས་བཅུད་ཡིན། འཇིག་རེན་སིད་པའི་སྒྲུབ་ཆང་ཡིན། གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་ཆང་ཡིན། སགས་པ་རྣམས་ཀི་བུམ་ཆང་

ཡིན། མཁས་པ་རྣམས་ཀི་གཏམ་ཆང་ཡིན། གཉེན་པོ་རྣམས་ཀི་སོན་ཆང་ཡིན། དཔའ་བོ་རྣམས་ཀི་དཔའ་ཆང་ཡིན། 

གཞོན་པ་རྣམས་ཀི་རེད་ཆང་ཡིན། ཆེ་རྒན་པ་བཀུར་བའི་འབུལ་བ་ཡིན། མགྲོན་ཚུར་ཡོང་རྣམས་ཀི་བསུ་བ་ཡིན། 

མགྲོན་ཕར་འགྲོ་རྣམས་ཀི་རོང་བ་ཡིན། གྲོགས་བོ་མཐུན་སིག་པའི་བར་བ་ཡིན། གཏམ་ཀུ་རེ་འབེད་པའི་ལྡེ་མིག་ཡིན། 

གླུ་རེ་རིག་གཉིས་ཀའི་སོ་འབེད་ཡིན། ཐག་ཉེ་རིང་མེད་པའི་གྲོགས་པོ་ཡིན། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལགས། འདིར་ཡང་ཆང་

བཤད་ལས་ཚན་པ་གཅིག་མི་གཅིག་གཏོགས་བཀོད་མེད་མོད། འོན་ཀང་བདུད་རི་ཆང་གི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་ལེར་

བརོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། སགས་པའི་བུམ་ཆང་དང་མཁས་པའི་གཏམ་ཆང་། གཉེན་པོའི་སོན་ཆང་། དཔའ་བོའི་དཔའ་

ཆང་། གཞོན་པའི་རེད་ཆང་། རྒན་པའི་བཀུར་ཆང་བཅས་ཡིན་པའི་ཕན་ཡོན་རིམ་བཞིན་འཇིག་རེན་གི་ལུགས་སོལ་ལ་

མཐུན་པ་ཞིག་བརོད་འདུག། ཆང་བཤད་ཀི་རིགས་འདི་མདོ་སྨད་ཡུལ་ཕོགས་འདིར་དར་ཁྱབ་ཀི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཡུན་རིང་

ལ། ད་དུང་ཡུལ་ཁམས་སོ་སོའི་ཡུལ་སོལ་གོམས་འགྲོས་ལྟར་ཇེ་བཟང་ཇེ་ལེགས་སུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སང་ཡིན།  

ད་དུང་སྐྲ་ཤད་ཀི་བཤད་པ་དང་། བག་མ་གཏོང་ཁའི་གདམས་ཚིག། ར་ཁ་བསུ་བ། ལགས་འབོད་པའི་གཏམ། 

མག་བཅིངས་དང་གླུ་རིང་མོ་བཅས་མང་པོ་མཆིས་ཀང་འདིར་རེ་རེ་གསལ་པོར་བརོད་པ་ལ་ཚིག་ཚོགས་ཀི་ལོ་འདབ་

རྒྱས་པར་དོགས་ནས་མཚམས་བཞག་པ་ཡིན།  

གཉིས། རྒན་པའོ་ིབསླབ་བའི་སོར།  

དེ་ཡང་རང་རེའི་མདོ་སྨད་ཆབ་འགག་ཡུལ་དེར་གནའ་ནས་བཟུང་རྒན་པོའི་ཁ་ཏ་བསླབ་བ་འགག་རེ་ཁྱབ་མོང་

མོད། ཡིན་ནའང་དུས་ནམ་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པའི་བསླབ་བ་ནི་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་ལོའི་བསླབ་བ་དང་ཡ་རིའི་ཨབ་བསོད་ཀི་

སིྙང་གཏམ་ཞེས་པ་འདི་གཉིས་ཀ་རེད། དེའི་ནང་དུ་ཡང་དར་ཁྱབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ནི་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་ལོ་ཡིན། ཨ་མདོའི་

རོང་འབོྲག་ས་ཁུལ་གི་མང་ཚོགས་ཀུན་གིས་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་ལོའི་བསླབ་བར་དགའ་བསུ་ཆེ་ཆེན་པོ་བགིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གཙོ་བོ་ཡང་བསླབ་བ་དེས་འཇིག་རེན་མི་ཡི་འདི་རུ་འཚོ་བཞེས་གནང་བའི་ཆེ་བ་རྒན་པ་དང་ཆུང་བ་བིས་པ་སུ་ཡིན་

ཡང་འཇིག་རེན་གི་གནས་ལུགས་བརི་བ་དང་བ་ངན་སོད་ངན་འགོག་པ། མི་བཟང་དོན་བཟང་བསྒྲུབ་དགོས་པ་བཅས་



ཀི་བསླབ་བ་ཡིད་ལ་འབབ་པ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་ལས་གཞན། དལ་འབོར་གི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་འདི་རེད་དཀའ་བ་

དང་། རེད་པའི་སབས་སུ་འཇིག་རེན་ལ་ཕན་འབྲས་ལྡན་པའི་ལས་དོན་ཞིག་མ་བསྒྲུབ་ན། མུན་ནག་ཕི་མའི་ཡུལ་དུ་

སོང་ན་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་བཀོལ་ས་མེད་པ་དང་གོས་ཡོད་ཀང་གོན་ས་མེད་པ། དཔའ་ཡོད་ཀང་ངོམ་ས་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་

དག་གསལ་ལེར་བརོད་ཡོད།  

དེར་ཡང་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་ལོ་ཞེས་པའི་རྒན་པོས་ངག་ཐོག་ནས་བསླབ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་རོམ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་

རེན་གཙོ་བོ་དེ་ཡང་། ཁོང་རང་གི་ཚེ་སོད་ལ་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་རྒྱས་པ་དང་། ར་ནོར་ལུགས་གསུམ་དབར་ཁའི་མེ་

ཏོག་ཇི་བཞིན་འཛོམས་མོད། འོན་ཏེ་ཚེ་སྨད་ལ་ཕི་ནང་ཀུན་གི་རྒྱུ་ནོར་ཐམས་ཅད་མེ་ཏོག་སད་ཀིས་བཅོམ་པ་ལྟར་

ཚར་སོང་། དེ་ནས་ཁོང་གིས་རྒྱུ་ནོར་འདི་མི་རག་པ་ཡིན་པ་ཤེས་པས། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁ་ཏ་བསླབ་བ་གཏོང་བའི་

ཁ་ཆེམས་འདི་གནང་བར་གྲགས།  

རྒན་པོའི་བསླབ་བ་འདི་ཡི་ཁྱད་ཆོས་མི་མཚུངས་པ་འདི་ཡང་ཡི་གེ་ཤེས་པ་དང་མི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གོ་

སླ་ཞིང་། བརོད་བའི་དོན་ཡང་སི་ཚོགས་འཚོ་བར་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པ་ལགས། དཔེར་ན། སེད་འཁོར་གསུམ་ཅན་གི་ཕོ་

གསར་ཚོར་ཁ་ཏ་འདི་འད་ཞིག་གནང་འདུག། ངས་ཕོ་གསར་རྣམས་ལ་ཁ་ཏ་བེད། ཡང་བསོད་ནམས་ཅན་གི་དར་

ལུགས་བཤད། ཡུལ་ཕ་མ་བརི་བཀུར་བེད་རེ་ལྟོས། ནང་ཉེ་བོ་ཀུན་ལ་བམས་རེ་ལྟོས། དུས་རྒྱུན་དུ་ཁ་ལས་དགེ་རེ་ལྟོས། 

འདི་བསོད་ནམས་ཅན་གི་ཚོགས་བསགས་རེད། ཡང་མིན་ན་དེང་རབས་ཕོ་གསར་ཚོ། ཕུལ་ཕ་མ་གཡོག་ལ་བཀོལ་སོལ་

ལྟོས། ཡུལ་ཕ་མ་སོ་ལ་ཕུད་སོལ་ལྟོས། ཡང་སེད་རགས་བཞི་ཕྲ་བངས་ནོ་ལྟོས། ད་གྲི་རིང་འཕེྲད་འདོགས་བས་ནོ་ལྟོས། 

ཡང་འཁོར་གི་འཁོར་གི་འགྲོ་སོལ་ལྟོས། ཤོམ་ཆེན་ཕུ་རུང་རིང་ནོ་ལྟོས། ང་རྒྱལ་ཁེངས་དེགས་ཆེ་ནོ་ལྟོས། བོས་ན་ཨ་ལན་

ཡི་ནོ་ལྟོས། ཚིག་བཤད་ན་སད་མགོ་མཐོ་ནོ་ལྟོས། རྒྱགས་བཏང་ན་རྒྱ་སོར་མི་ཤོང་གི། ཁྱོད་རྩྭ་གཟན་ཞིག་གི་གོང་རོལ་

རེད། ཡང་རམ་གཟན་ཞིག་གི་ཞོལ་མ་རེད། དེ་མ་བེད་དེང་རབས་ཕོ་གསར་ཚོ། བརི་དགོས་ནོ་ལོ་ལོན་རྒན་པོ་རེད། 

ནང་སོས་སུ་དིན་ཆེན་ཕ་མ་རེད། ཅེས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། སེ་བོ་སུས་ཀང་གོ་སླ་བ་མ་ཟད། ཕོ་གསར་རྣམས་ཀི་སོན་དག་

སྦ་གསང་མེད་པར་སུན་འབིན་གནང་ཡོད་པས་བཤད་པ་གནད་ལ་ཕོག་འདུག། 

ད་དུང་མགོ་དཀར་བོ་ཅན་གི་ལོ་ལོན་ཚོར་ཁ་ཏ་གནང་བའི་སབས་སུ་འདི་ལྟ་བུའི་ཚན་པ་ཞིག་ཀང་ཡོད། 

འཇིག་རེན་ཁམས་ཀི་འཁོར་བ་འདི། སྐྲ་ནག་པོའི་དུས་སུ་མ་འགྲུབ་ན། མགོ་དཀར་པོ་ལོན་དུས་གང་ནས་འགྲུབ། ཚེ་



འདི་ནས་ཡུན་རིང་འདུག་ཁོམ་མེད། ལོ་ལོན་ནས་བརྒྱད་ཅུར་བུད་དུས་སུ། ཁ་བཀོད་པ་མ་འཐེན་ལོ་ལོན་ཚོ། ཁ་བཀོད་

པ་ས་ནས་ལོང་སོང་ཟིག། ཁ་ཚགས་མ་མང་ལོ་ལོན་ཚོ། ཁྱོད་གོ་ཁ་ཐེམ་ནོ་དགའ་ནི་བོས། ད་རྒས་པའི་སྡུག་བསལ་ཐོན་

དུས་སུ། མིག་གིས་རྒྱང་རིང་མི་མཐོང་གི། ཚིག་ཚུར་བཤད་རྣ་ཡིས་མི་གོ་གི། ཡང་ཕར་བཤད་ཁ་ཡིས་མི་འཕོྲད་ཀི། ཟས་

ས་མོ་སོ་ཡིས་མི་ཆོད་གི། གོས་ཡག་པ་ལུས་ལ་མི་ཤོང་གི། འགྲོ་གོམ་པས་རྒྱང་རིང་མི་ཆོད་གི། རོ་བསད་ན་ཁ་མས་མི་

ལོགས་ཀི་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྒན་པོའི་འཚོ་བར་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པའི་སོར་ཡང་མང་པོ་གསུངས་ཡོད།  

ཡ་རིའི་ཨབ་བསོད་ཀི་སིྙང་གཏམ་ཞེས་པའི་ངག་རོམ་འདིའི་རོམ་པ་པོ་ཨ་མདོ་ཀན་ལོ་ས་ཁུལ་གི་ཡིན་པས་ཨ་

མདོའི་ས་ཕོགས་སོ་སོ་རུ་དར་ཁྱབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ཆབ་འགག་ཡུལ་འདིར་ཡང་དར་ས་ལ་བཤད་ཤེས་པའི་རྒན་པ་ཡང་མི་

ཉུང་བ་ཡོད། མི་རྣམས་ཀིས་དུས་རྒྱུན་གི་འཚོ་བ་ཁོད་དུ་སིྙང་གཏམ་དེའི་ནང་གི་ཚན་པ་རེ་བངས་ནས་གཞོན་ནུ་

རྣམས་ལ་སོླབ་གསོ་གཏོང་བའི་སོལ་ཡང་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན་སེ་བ་ནང་མཐུན་ཡོང་བའི་བསླབ་བ་གཏོང་བའི་སབས་

སུ། གྲོས་ཐ་ཐོར་སེ་བར་ཤུགས་མེད། ཚིག་ཐ་ཐོར་གཏམ་ལ་མདོ་མེད། ནང་གྲོས་ཁ་ཐུབ་ན་མཁས་པ། ལ་རླུང་རས་སོབ་

ས་གན་ཡིན། ནང་གོད་ཁ་བཟོ་མི་ཁྱི་ཡིན། སག་ཤ་རའི་ནང་རོངས་མཐུན་ཡིན། མཐུན་མེད་ན་ཕུ་ནུ་རང་ཡིན། ལྟ་བུའི་

ཚིག་གི་དོན་བསྡུས་ན། སེ་བ་མཐུན་པ་ཡོང་དགོས་པ་དང་ནང་ཕུ་ནུ་མཐུན་པ་ཡོང་དགོས་པའི་གལ་ཆེན་གི་རང་

བཞིན་བརོད་ཡོད།  

ད་དུང་སེ་ཕོ་རབ་དང་ངོ་ངན། མ་བཟང་མོ་དང་ངན་མོ་བཅས་ལ་སོླབ་གསོ་གཏོང་བའི་སབས་སུ། ཡ་རིའི་ཨབ་

བསོད་ཀི་སིྙང་གཏམ་ལས། སེ་ཕོ་རབ་གཅིག་གི་ལུགས་སོལ། དགྲ་ནག་པོས་བསོར་ན་དཔའ་ཡོད། ནང་ཕུ་ནུས་བསོར་ན་

བརེ་ཡོད། ཁྱིམ་བཟའ་བས་བསོར་ན་བམས་ཡོད། དོན་ཆེན་པོས་བསོར་ན་ཐབས་ཡོད། ལྟ་བུ་དང་། སེ་ཕོ་ངན་ཞིག་གི་

དཔེ་བཤད། དགྲ་ནག་པོས་བཅར་ན་ཕིར་བོྲས། ནོམ་དངོས་རས་རིག་ན་མིག་འཕྲུལ། ལུས་འཆི་ཁར་ད་རུང་གོད་བཟོ། 

སོན་ང་ོལ་བཞག་ན་སིྙང་འདར། ལྟ་བུ། མ་བཟང་མོ་ཞིག་གི་དཔེ་བཤད། ཕི་འགྲུལ་བ་ཁྱིམ་ལ་ཡོང་དུས། ངོ་འཛུམ་

མདངས་སེས་ནས་བསུ་གི། ཇ་དོན་པོ་ལག་ལ་འཇོག་གི། ནང་བཟའ་ཚང་ཀུན་ལ་བམས་ཏེ། ཁྱིམ་བཟའ་བའི་ནང་འཛིན་

ཐུབ་གི། ལྟ་བུ། ཡང་ངན་མོ་ཞིག་གི་ཆ་ལུགས། ལོ་ལོན་ལ་གཉའ་ནས་གནོན་གི། ཁ་ཡར་བསལ་མར་ཁྱེར་བས་ནས། ཁྱིམ་

མཚེས་ཁ་འཁོན་གཏོང་གི། ནང་ཕུ་ནུ་ཞེ་སང་སོླང་གི། རུ་སེ་བར་དཀྲུག་ཤིང་འཕེན་གི། ལྟ་བུ་བཅས་དངས་ནས་བརོད་

པར་ཕན་ནུས་ཧ་ཅང་ཡོད་ཅིང་། མི་རྣམས་ཀིས་ཀང་རང་ཤུགས་སུ་ཕོ་མོའི་བཟང་ངན་གི་ཚད་གཞི་ལྟར་དུ་བརི་འཇོག་



བེད་བཞིན་མཆིས། གོང་ཞུའི་ཚིག་འདི་དག་སྙན་ཞིང་འཇེབས་པ་ཞིག་མིན་ཡང་སི་ཚོགས་ཀི་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཡར་སྐུལ་

ལ་ཕན་པ་དང་། མི་རྣམས་ཀི་བསམ་པའི་ཀུན་སོད་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བར་ཡང་ཕན་པ་ཆེན་པོ་མཆིས།  

སིྙང་གཏམ་འདིའི་བརོད་བའི་དོན་གི་གཙོ་བོ་སེ། རྒན་པོ་ཡ་རིའི་ཨབ་བསོད་ཀིས་རང་གི་མི་ཚེ་ཧིལ་བོའི་འཚོ་

བའི་ཁོད་དུ་སིད་སྡུག་མང་པོ་མངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དཔེར་བངས་ནས། དཔོན་པོ་ངན་པའི་སོད་ངན་མཚང་འབིན་དང་

དཔོན་པོ་བཟང་པོའི་སོད་པར་བསགས་བརོད་བགིད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། སེས་པ་རབ་འབིྲང་ཐ་གསུམ་གི་དབེ་བ་

དང་སེས་མ་རབ་འབིྲང་ཐ་གསུམ་གི་དབེ་བ་བཅས་གསལ་ལེར་འབེད་པ་དང་། དགེ་བའི་དོན་ལ་ཕོགས་པ་དང་མི་དགེ་

བའི་ལས་དག་འགོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་གོ་སླ་བའི་ཁ་སད་ལས་བརོད་པ་གསོན་ཉམས་ལྡན་ཞིང་མི་ཉམས་

པའི་སོག་ཤུགས་མཆིས་སོ། ། 

གསུམ། རགོས་འཐེན་ག་ིསརོ།  

དེ་ཡང་རོགས་འཐེན་ཞེས་པ་ནི་ན་གཞོན་ཕོ་མོའི་བར་གི་མི་ཕེད་པའི་བརེ་དུང་མཚོན་བེད་ཀི་དོན་བརོད་སྙན་

ངག་གི་གྲས་ཡིན། རོགས་འཐེན་གང་ཡིན་ཡང་གཙོ་བོ་སླད་མེད་ཀི་བརེ་དུང་འབུར་ཐོན་བགིས་ཡོད་ཅིང་། མཐའ་མར་

བརེ་དུང་ལ་བར་ཆད་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཡང་བརོད་ཡོད། རོགས་འཐེན་འདི་ཡང་རྒན་པོས་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་པ་

ཇི་བཞིན་བརོད་ན་མི་ཆོག་ལ། ངེས་པར་རོགས་འཐེན་གི་དབངས་སུ་བཀུག་ནས་ལེན་དགོས་པ་རེད། གལ་སིད་སད་

ངག་གཉིས་འཛོམས་ཀི་སེ་བོས་བངས་ན། ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་སུ་ཡང་འགུག་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་མཆིས། རོགས་འཐེན་འདི་

ཡང་ཐོག་མ་ཡི་གེ་མི་ཤེས་པའི་དམངས་ཁོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་པའི་ངག་ལས་ཐོན་ཡང་རིམ་གིས་ཡོན་ཏན་པའི་སྨྱུག་གུ་བརྒྱུད་

ནས་ཇེ་ལེགས་དང་ཇེ་རྒྱས་སུ་བཏང་ཡོད། དེ་ཡང་ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་གང་བརྒྱུད་ཀང་ཚང་མ་ཚིགས་བཅད་ཀི་

ལམ་ནས་བརོད་ཡོད་པ་རེད།  

ཨ་མདོ་ས་ཆ་སི་ལ་དར་ཁྱབ་ཏུ་སོང་བའི་རོགས་འཐེན་གི་རིགས་ནི་ཅུང་ཟད་མང་པོ་འདུག། དཔེར་ན། ན་

གཞོན་ཟུང་གི་འདོད་གླུ་དང་ན་ཆུང་རེན་པའི་སོ་གླུ། མནའ་བཅད་དོན་གོ། གཞོན་དཔལ་དང་པད་མཚོ། དོན་གྲུབ་

རྒྱལ་ལོ་དང་ཡེ་ཤེས་སོལ་མ། ཏཱ་ནི་སོད། ལས་དབང་གི་སོ་གླུ། འབའ་ན་ཆུང་རེན་པའི་རང་མདངས། རོགས་མཐུན། ལ་

སའི་ཁོམ། བུ་མོའི་མནར་སྡུག་ལྟ་བུ་ལགས། གོང་ཞུའི་རོགས་འཐེན་ཕལ་ཆེར་གནའ་ས་མོ་ནས་དར་ཁྱབ་ཏུ་སོང་ཡོད་

ཅིང་། མང་ཚོགས་ཀི་ཁོད་དུ་དར་ཁྱབ་ཀང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། དེར་ཡང་རོགས་འཐེན་ཉུང་ཤས་ནི་གསར་དུ་བརམས་



པ་ཡང་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་རང་རེའི་ཆབ་འགག་ཡུལ་དུ་དར་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རོགས་འཐེན་ནི་ཏཱ་ནི་སོད་ཡིན། ཕལ་

ཆེར་རོང་འབོྲག་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་ས་ཁྱབ་རོ་ཁྱབ་ཏུ་གྱུར་འདུག། ཆེ་བ་རྒན་པ་དང་ཆུང་བ་གཞོན་པ་སུ་ཡིན་ཡང་ཏཱ་ནི་

སོད་ཀི་ཚན་པ་འགའ་རེ་བཤད་མི་ཤེས་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཤས་ཡིན།  

རོགས་འཐེན་མང་པོ་ལས་ཏཱ་ནི་སོད་ཅིས་པ་འདི་གནའ་ནས་ད་ལྟའི་བར་ཉམས་མེད་ཀི་སོག་ཤུགས་ལྡན་པ་

དང་། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀིས་དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་བགིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཡང་རོགས་འཐེན་འདིའི་གཏམ་རྒྱུད་

ཁ་ཚང་ཞིང་གསོན་ཉམས་ལྡན་པ་དང་། བརོད་བའི་དོན་དག་སི་ཚོགས་འཚོ་བ་དངོས་ལ་མཐུན་པ། རོད་ཚིག་སྙན་

ཤིང་འཇེབས་པའི་རེན་ཡིན་ནོ།། དཔེར་ན། ཏཱ་ནི་སོད་ལས། མཁར་ས་མོའི་ཤར་ཕོགས་ས་ནས། ལགས་ནག་གི་གིང་བུའི་

ནང་ལ། སེམས་འགུལ་བའི་གླུ་ཞིག་བཞག་ནས། རྒྱང་ཞིག་ནས་རྒྱང་འབུད་བེད་ཀི། ངའི་གསལ་མོ་རྣ་ཡིས་ཉན་ན། ངའི་

རོགས་གི་འབུད་ཚུལ་ལང་རེད། ངའི་ངོ་ལ་འཛུམ་ཞིག་ལངས་ནས། ངའི་སེམས་ལ་དགའ་སོ་སེས་ནོ། ནང་འཇིག་རེན་

མི་ཡིས་མི་ཤེས། ང་ཕི་སོའི་སོ་ཁ་འབུད་དུས། སེ་ཏཱ་ནི་སོད་ཀི་དགའ་ལོ། ཞེ་སྣང་བ་མཐུན་པའི་རོགས་ལོ། ཁ་བགད་ལས་

སོ་ཁར་ཐོན་ཐལ། ཕལ་འཁོར་ནས་མགོགས་འདི་མ་བཏང་། ཚུར་འཁོར་ནས་སེ་ལ་འཇུས་ནས། ཁ་ཞིམ་པོས་འོ་ཞིག་

བེད་ཀི། ལྟ་བུ་དང་། ངའི་ཆུང་དུས་རོགས་ཀི་ངོ་ལ། སིད་ཉི་མ་འད་ཞིག་ཤར་ནས། ཁོས་ང་འཐུང་ང་ཟོ་ཟེར་གི། ཟས་

ཞིམ་པོ་ཟ་དབང་མ་བྱུང་། ཇ་མངར་མོ་འཐུང་དབང་མ་བྱུང་། ཚིག་སྙན་མོ་བཤད་དབང་མ་བྱུང་། ཤ་མཆིན་པ་གན་

དབང་མ་བྱུང་། བཞི་མ་བྱུང་ལས་ཀི་ཐ་མ། ལས་མ་བཟང་བ་ཞིག་བྱུང་ནོ། ཕི་སོ་ཆེན་ཁོག་སེ་བཏང་ཐལ། ནང་སོ་ཆུང་

ཆོམ་སེ་བཏང་ཐལ། དགྲ་ནག་པོ་རྒྱ་སག་འད་བོ། སག་བཞིན་དུ་ལྡིང་ནས་ཐོན་ཐལ། ངའི་རོགས་ཀི་བདེ་བག་བ་རེད། 

བ་བཞིན་དུ་གཤོག་པ་མེད་རུང་། མགོ་ཁང་བའི་སར་ཁུང་ནང་ནས། བ་བཞིན་དུ་འཕུར་ནས་བུད་ཐལ། དགྲ་ནག་པོའི་

ངར་བཞག་བལྟས་ན། མ་ངེད་ཚོ་ཐར་ས་མེད་ཀི། ངའི་མ་ིལུས་འདོམས་གང་ཕྲ་མོ། ཤིང་སོང་ལོ་བཅོམ་བཅོམ་བེད་ཀི། 

སྐྲ་ལ་ནི་ལྗང་ལོ་འད་བོ། ཤིང་སྨྱུག་མ་གཏུབ་གཏུབ་བེད་ཀི། ངའི་མི་ཤ་རོན་པའི་སེང་ལ། ལགས་ཕྲ་མོས་ལྔ་བརྒྱ་འབྲབ་

ཀི། ཕི་ཤ་ལྤགས་རྔ་བོ་རྡུང་རྡུང་། ཁག་དམར་བོ་རྐ་ཆུ་བཞུར་བཞུར། ལྟ་བུ་དང་། ང་འཇམ་པོ་གདན་ཞིག་འདིང་གི། 

ནགས་ག་ཤིང་ཚེར་མའི་རྩུབ་རེད། ང་མཐོན་པོ་སས་ཤིག་འཇོག་གི། དེ་དམའ་མོ་དོང་གི་དམའ་རེད། ང་ཡང་མོ་གོས་

ཤིག་འགེབས་ཀི། དེ་གོར་མོ་རོ་ཡི་ལི་རེད། ལྟ་བུ། ནམ་གུང་གི་གུང་དཀིལ་ཞིག་ལ། ང་གཟེར་རྒོད་ར་རྒོད་རྒྱུག་རྒྱུག། 

གཟེར་འབིྲང་ཕུར་བ་རེབ་རེབ། གཟེར་ཆུང་གཡག་རྒོད་ངུར་ངུར། སིྙང་དམར་པོ་ལུ་གུ་རེ་རེ། ཚ་ལུམ་མེ་ཡིས་སེག་སེག། 



ཁག་ཐིགས་ཆར་བ་འབབ་འབབ། ལས་དབང་རྒྱུ་མིན་ནོ་ཤེས་ཀི། ལྟ་བུ་བཅས་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་གཏམ་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་

རྐང་རེ་རེའི་ནང་དུ་བརེ་དུང་ཟབ་མོ་མཚོན་ཡོད་ཅིང་། ཉན་པ་པོ་དང་ཀོག་པ་པོ་སུ་ཡིན་ཡང་སེམས་དགའ་སོ་གཉིས་

ཀི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་དབང་མེད་དུ་སེར་བ་ལས་གཞན། རོད་བེད་ཚིག་གི་ཉམས་དང་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ལྡན་པ་སེ། ལུས་ཕྲ་མོ་

སོང་ལོ་བཅོམ་བཅོམ་དང་། སྐྲ་ལྗང་ལོ་སྨྱུག་མ་གཏུབ་གཏུབ། ཕི་ལྤགས་ལྔ་བོ་རྡུང་རྡུང་། ཁག་དམར་པོ་རྐ་ཆུ་བཞུར་

བཞུར་ལྟ་བུ་དང་ད་དུང་ར་རྒོད་རྒྱུག་རྒྱུག། ཕུར་བ་རེབ་རེབ། གཡག་རྒོད་ངུར་ངུར། ལུ་གུ་རེ་རེ་ལྟ་བུའི་དམངས་ཁོད་

ཁ་སད་ཀི་ཟུང་ལྡན་གི་ཚིག་ཉམས་དང་ཤུགས་ལྡན་པ་མང་པོ་བཀོལ་བའི་དབང་གིས་བཏོན་ན་ཁར་བདེ་བ་མ་ཟད་

ཡིད་དབང་ཡང་ཅིག་ཅར་དུ་འགུག་པའི་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད། ད་ལྟའི་ཡམ་རིག་གསར་རོམ་གི་ཁོད་དུ་བརམས་

ཆོས་ལེགས་པོ་ཡང་ཏཱ་ནི་སོད་ལྟ་བུའི་རོད་བེད་ཚིག་ལ་འགྲན་ཐུབ་པ་ནི་ཡོད་རེ་སན། དཔེར་ན། ཏཱ་ནི་སོད་ལས། ཕོ་

བཟང་བོ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་གིས་མ་བཟང་མོ་ཟླ་བཟང་སོལ་མའི་སྐུ་ལུས་མ་འཚམས་པ་རྨི་ལམ་ལས་ཤེས་ཏེ། མྱུར་དུ་ལམ་ལ་

སོད་པའི་ཚུལ་ནི་འདི་ལྟར་བིྲས་འདུག། ར་འདོ་བའི་གོང་ལ་ཞོན་ནས། ལགས་ཕྲ་མོ་དགུང་ལ་ཕར་ནས། ར་འད་ོབའི་

གོམ་ཁ་ཕེ་ནས། ངས་ཐང་ཆེན་ཐང་ཆུང་བརྒྱུད་དུས། ཐང་ཆེན་པོ་ཤོག་ས་ལྟེབ་ལྟེབ། ངས་ལ་རིང་ལ་ཐུང་བརྒྱུད་དུས། 

ལ་རིང་བོ་གྲུ་གུ་སིལ་སིལ། ངས་ཁུག་ཆེན་ཁུག་ཆུང་བརྒྱུད་དུས། ཁུག་ཉག་པ་སོག་གུ་རྒྱག་རྒྱག། ངས་ཆུ་ཆེན་ཆུ་ཆུང་

བརྒྱུད་དུས། ཆུ་ཆེན་པོ་ར་རྔ་གཅོད་གཅོད། ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཚིག་རྐང་མི་མང་བས་ཉི་མ་ཚེ་རིང་གི་སེམས་ཀི་བེྲལ་བ་

དང་རའི་མྱུར་ཚུལ་དག་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བརོད་ཀིས་མི་ལང་བ་ཞིག་བརོད་འདུག། ཚིག་རྐང་འདི་དག་གི་

ཤུགས་སུ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་བརེ་དུང་ཟབ་མོ་ཞིག་ཀང་མཚོན་ཡོད། འདི་འདའི་རོད་ཚིག་གསོན་ཉམས་ལྡན་པ་

དག་བརམས་ཆོས་གཞན་ལས་མཐོང་བ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་ལགས།  

ཏཱ་ནི་སོད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་ཀི་སིྙང་བོ་སེ། ཧོར་གཙང་ཁོག་གི་གཞོན་ན་མ་ཟླ་བཟང་སོལ་མ་དང་ཏཱ་ནི་སོད་ཀི་ཕོ་

གསར་ཉི་མ་ཚེ་རིང་བར་བརེ་དུང་ཟབ་མོ་ཆགས་ཡོད་པར། མ་རུང་བའི་བར་ཆད་བཟོས་ཏེ་ཟླ་བཟང་སོལ་མར་གཅེར་

རྡུང་བགིས་ནས་མཐའ་མར་ཚེ་ལས་འདས་པ་དང་། ཉི་མ་ཚེ་རིང་གིས་གཏམ་ངན་དེ་རྨི་ལམ་ལས་ཤེས་ཏེ་ཟླ་བཟང་

སོལ་མའི་དུར་སིའི་སེང་དུ་སོང་ནས་ཁ་བཀར་དཀའ་བའི་ཚུལ་བརོད་ཡོད་པ་ཡིན། དམངས་ཁོད་ཀི་དོན་བརོད་སྙན་

ངག་གི་གཏམ་རྒྱུད་འདིར་ཚིག་རྐང་ལྔ་བརྒྱ་རེ་བདུན་ཡོད།  

བཞ་ིབ། གླུ་དང་ཤགས་ལ་གཞས་ཀ་ིསརོ།  



གླུ་དང་ཤགས་ལ་གཞས་ནི་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་སུ་དར་ཁྱབ་ཏུ་སོང་ཡོད་པའི་དམངས་ཁོད་རོམ་

རིག་གི་གྲས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ཨ་མདོའི་ཡུལ་གི་ཁི་ཀ་དང་ཆབ་འགག། རེབ་གོང་། ཀན་ལོ། རྔ་བ་བཅས་ས་

ཁུལ་དུ་དར་རྒྱ་ཅུང་ཆེ་བ་རེད། ཡུལ་ཁམས་དེ་དག་གི་བར་དུའང་ཆེ་ཕོགས་གཅིག་མཚུངས་དང་ཆུང་ཕོགས་མི་

མཚུངས་པ་ཡང་མཆིས།  

དེ་ཡང་ཆབ་འགག་ཡུལ་དུ་དར་ཁྱབ་ཏུ་སོང་བའི་གླུ་ཁ་མཚར་ལ་མཚོན་ན་གཙོ་བོ་བརོད་བ་ནི་འཇིག་རེན་གི་

བྱུང་རིམ་བཤད་པ་དང་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་བསོད་པ་བགིད་པ། འཚོ་བའི་སིད་སྡུག་བརོད་པ། དུས་ནམ་ཡང་བདེ་ཞིང་སིད་

པར་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀི་སོྨན་ཚིག་ཞུ་བ་བཅས་ཡོད། གླུ་ཚིག་ཀང་ཕལ་ཆེར་ཚིག་རྐང་བཅུ་གཉིས་ཅན་

དང་བརྒྱད་ཅན་དགུ་ཅན་དྲུག་ཅན་མང་ཤོས་ཡིན། རྐང་བ་རེ་ལ་ཡིག་འབྲུ་ཕལ་ཆེར་བརྒྱད་རེ་ཡོད་པ་ལགས། གླུ་ར་

ཡང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མཆིས། གླུ་བ་གླུ་མ་གྲགས་ཅན་ཞིག་གིས་མ་མཐའ་གླུ་ར་བཅུ་ལག་ཅིག་ཡིད་དུ་ངེས་ཡོད། གླུ་ཁ་

མཚར་གི་ལེན་ལུགས་ཀང་ཐོག་མ་སེས་པས་གླུ་སོ་ཕེ་བ་དང་། རིམ་གིས་གླུ་བ་དང་གླུ་མ་ལེན་རེ་བེད་སོལ་ཡོད། གླུ་ཁ་

མཚར་གི་འགྲོ་རིམ་ཡང་ཐོག་མར་གླུ་འགོ་རོམ་པའི་སོར་ལེན་པ་དང་། དེའི་འཕོྲར་བསོད་པའི་སོར་ལེན་པ། དེ་ནས་

དིན་ལན་ཞུ་བའི་སོར་དང་སེང་བའི་སོར་ལེན་པ། མཇུག་མར་བཀྲ་ཤིས་འཇོག་པ་བཅས་སོ།། 

འདིར་རིམ་པ་བཞིན་དཔེར་བརོད་རེ་བཀོད་ན། གླུ་འགོ་རོམ་པའི་སོར་ལས། ཆོས་ཀི་འགོ་མ་ཀ་ཁ་ཡིན། ཆོས་ཀ་

ཁ་མ་བཏོན་འདོན་སོལ་མེད། ཟས་ཀི་འགོ་མ་མཆོད་ཁ་ཡིན། ཟས་མཆོད་ཁ་མ་འཕང་ཟ་སོལ་མེད། གླུ་ཡི་འགོ་མ་ཁ་

མཚར་ཡིན། གླུ་ཁ་མཚར་མ་བངས་ལེན་སོལ་མེད། ཅེས་པ་ལྟ་བུ་གླུ་འགོ་རོམ་པའི་སབས་ཀི་གླུ་ཞིག་ཡིན། བསོད་གླུའི་

སོར་གི་གླུ་ལས། སེང་དཀར་མོ་གངས་རིའི་རེ་ནས་འགིང་། སེང་གཡུ་རལ་རང་གི་ཕྲག་ན་ཡོད། སེང་ཕྲུག་མང་པོས་

བསོར་རེ་ཡོད། སེང་འདི་ཚོའི་བསོད་ནམས་རང་གྲུབ་རེད། སག་དར་མ་རྒྱ་རོང་ནགས་ནས་འགིང་། སག་ཐིག་ལེ་རང་

གི་རྒྱབ་ན་ཡོད། སག་ཕྲུག་མང་པོས་བསོར་རེ་ཡོད། སག་འདི་ཚོའི་བསོད་ནམས་རང་གྲུབ་རེད། ནང་ཨ་ཁུ་གྲལ་ན་

བཞུགས་ནས་ཡོད། གཏམ་ཁ་ལེ་རང་ལ་འཛོམས་ནས་ཡོད། བུ་ཚ་རྒྱུད་མང་པོས་བསོར་རེ་ཡོད། རྒན་ཨ་ཁུའི་བསོད་

ནམས་རང་གྲུབ་རེད། ཅེས་བརོད་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་སོན་གི་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ནི་དཔེ་ཡིན་

ལ་གཞུག་མའི་ཤོ་ལོ་ཀ་ནི་དཔེ་ཅན་ཡིན། བསོད་པའི་གཞི་ནི་ཨ་ཁུའི་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་དེ་ཡིན། དིན་ལན་ཞུ་བའི་སོར་

ནང་འདི་འདའི་གླུ་ཚིག་ཅིག་ཀང་ཡོད། ལུག་གཡང་དཀར་ཡན་ན་དིན་ཆེན་མེད། ས་དོ་བལ་དང་པགས་པས་གསོས། 



ཕི་དོ་ཤ་དང་ཁག་གིས་གསོས། ལུག་གཡང་དཀར་ཡན་ན་དིན་ལན་འཇལ་ཐབས་མེད། ཞིང་གྲུ་བཞིའི་ཡན་ན་དིན་ཆེན་

མེད། ས་དོ་ནས་དང་གྲོ་ཡིས་གསོས། ཕི་དོ་བདུད་རི་ཆང་གིས་གསོས། ཞིང་གྲུ་བཞིའི་དིན་ལན་འཇལ་ཐབས་མེད། ཡུལ་

ཕ་མའི་ཡན་ན་དིན་ཆེན་མེད། ས་དོ་བྲང་གི་ནུ་མས་གསོས། ཕི་དོ་ཟས་དང་ཟ་མས་གསོས། ཡུལ་ཕ་མའི་དིན་ལན་

འཇལ་ཐབས་མེད། ལྟ་བུ་ནི་ཕ་མའི་བསོད་པ་ཡིན། སོྨན་ལམ་ཞུ་བའི་གླུ་ནི། སོད་གན་ན་དཀར་ཡག་གངས་ཀི་རོང་། 

རོང་རེ་རེ་སེང་གེ་འགིང་ས་རེད། སེང་དཀར་མོ་གཡུ་རལ་འཛོམས་ས་རེད། ས་གན་ནས་སེ་བའི་སོྨན་ལམ་འདེབས། 

སྨད་གན་ན་འཚོ་དྲུག་སེ་བའི་རོང་། སེ་རེ་རེ་སག་ཤར་སེས་ས་རེད། སག་ཤ་རར་དཔའ་རལ་འཛོམས་ས་རེད། ས་གན་

ནས་སེ་བའི་སོྨན་ལམ་འདེབས། ཞེས་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཡུལ་མཆོག་གྱུར་གི་གནས་ལ་བསོད་པ་དང་ས་དེ་རུ་སེ་བའི་

སོྨན་ལམ་ཞུ་བ་ཡིན། གླུ་ཁ་མཚར་གི་སོར་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརོད་ན་ད་དུང་ཅུང་མང་པོ་བརོད་རྒྱུ་ཡོད་མོད། འོན་ཏེ་རྒྱས་

པར་བརོད་ན་མང་པར་དོགས་ནས་འདི་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་བའོ། ། 

གླུ་ཤགས་ལ་མཚོན་ན་འགྲོ་རིམ་ཕལ་ཆེར་གླུ་ཁ་མཚར་གི་འགྲོ་རིམ་དང་མཚུངས་ཤིང་། གླུ་བ་གླུ་མས་ལེན་

སངས་ཀང་གོང་ཞུའི་ཁ་མཚར་གི་ལེན་སངས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། གླུ་ཤགས་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པའི་ཁྱད་ཆོས་

གཙོ་བོ་སེ། ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སོང་གིས་ཕ་རོལ་བ་གནོན་པ་དང་རང་གར་བསོད་པ། ད་དུང་ཁ་ཤོམ་འཐེན་པ། གཅིག་

ལན་གཅིག་དང་གཉིས་ལན་གཉིས་ལྟ་བུ། གལ་སིད་ཤགས་ཡོད་ཀང་ལན་མ་ཕོག་ན་ཕན་ཚུན་གིས་ཁས་མི་ལེན་པའི་

དཔེ་ཡོད། གླུ་ཤགས་ཀི་ཚིག་ཀང་ཁ་མཚར་དང་མི་མཐུན་པར་ཤིན་ཏུ་རྣོ་ཞིང་མཚང་ལ་ཕོག་པ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། ང་

ར་མགོ་སོར་རེ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་བེྲ་སེར་རུ་དམར་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན། ཤིང་བྲ་མའི་སྣ་གཅུ་སོད་རྒྱུ་ཡིན། ཞིང་འདེབས་པའི་

སོ་ཟོག་བེད་རྒྱུ་ཡིན། ང་རྒྱ་རོང་ནགས་དཀིལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། སག་ཐིག་ལེ་ཅན་ཞིག་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན། སེར་ལགས་ཐག་སོན་

མོ་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། ཤགས་བངས་ནས་ཕུག་ལ་བསྡུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱོད་ཁོམ་པ་ངོ་ཚ་སོད་རྒྱུ་ཡིན། ལྟ་བུ་དང་། གང་ཁའི་བ་ཕོ་

དཀར་བོ་འདི། ཁྱོད་འཕུར་རྒྱུ་མེད་ལ་གཤོག་རེབ་གཅིག། གང་རིང་ཕག་མ་ནག་རོག་མ། ཁྱོད་བཞོ་རྒྱུ་མེད་ལ་ངུར་རྒྱུ་

ཞིག། ཁོམ་གི་གླུ་བ་ཤོབ་སལ་བོ། གླུ་ལེན་རྒྱུ་མེད་ལ་ལུད་རྒྱུ་ཞིག། ལྟ་བུའི་ཚིག་རྩུབ་ཅིང་གནད་ལ་ཕོག་པའི་ནང་དོན་གི་

གླུ་ཤགས་མང་པོ་ཡོད།  

གླུ་ཤགས་བངས་ནས་ཕན་ཚུན་གི་རྒྱལ་ཕམ་ཐག་གཅོད་དཀའ་བའི་སབས་སུ། གླུ་བ་གཞན་ཞིག་གིས་བར་འབེད་

ཀི་གླུ་ལེན་པའི་དཔེ་ཡང་ཡོད། དཔེར་ན། ནགས་རྒྱ་རོང་ཡག་གི་དཀིལ་ཁུག་ནས། སག་དང་སག་མོ་ཐུག་བཏང་ཐལ། ང་



སག་ཕྲུག་ཡོང་ནས་བར་ཞིག་འབེད། ང་སག་ཕྲུག་ཁ་ངོ་ཡོད་ནི་བོས། ཁོམ་ཆེན་པོའི་དཀིལ་གི་གྲལ་བར་ནས། ཁྱེད་གླུ་བ་

གཉིས་ཀ་ཐུག་བཏང་ཐལ། ཁ་ཁོམ་པ་ལངས་ནས་བར་ཞིག་འབེད། ང་ཁོམ་པ་ཁ་ངོ་ཡོད་ནི་བོས། ལྟ་བུའི་བར་འབེད་ཀི་

གླུ་བངས་པས་ན། ཕོགས་གཉིས་ཀས་དེ་མ་ཐག་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ལུགས་སོལ་ཡང་གནའ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་

དར་ཡོད།  

ལ་གཞས་ལ་མཚོན་ན་རང་རེའི་ཆབ་འགག་ཡུལ་འདིར་དར་ཁྱབ་ཤིན་ཏུ་ས་བ་མ་ཟད། དར་རྒྱ་ཡང་ཧ་ཅང་ཆེ་

བ་ལགས། དེ་ཡང་ཕོ་མོའི་བརེ་དུང་མཚོན་བེད་ཀི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཕོ་མོའི་བརེ་དུང་འབེྲལ་བེད་ཀི་ཟམ་པ་

ཞིག་ཀང་ཡིན། རྒྱུན་ལྡན་གི་འགྲོ་རིམ་ལྟར་ན་ལས་གཞས་འདི་གཙོ་བོ་ན་གཞོན་རྣམས་ཀིས་ལེན་པའི་སོལ་ཡོད་ནའང་

རྒན་དར་གིས་ཀང་བངས་ན་མི་ཆོག་པ་ཅི་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་རང་གི་ཕ་མ་དང་མིང་སིང་ཉེ་འབེྲལ་བར་དུ་ངོ་སྲུང་

དགོས་པས་ལ་གཞན་ལེན་མི་ཆོག་པ་ཡིན། ལ་གཞས་ལ་འགྲོ་རིམ་མང་པོ་ཡོད་པ་སེ། ཐོག་མར་འགོ་རོམ་པའི་སོར་ལེན་

པ་དང་། དེའི་འཕོྲར་མཐུན་པའི་སོར་ལེན་པ། དེ་ནས་དན་པའི་སོར་དང་སེང་བའི་སོར་ལེན་པ། མཇུག་དུ་བདེ་མོ་

འཇོག་པའི་སོར་ལེན་པའི་རིམ་པ་ཡོད། གཤམ་དུ་འགྲོ་རིམ་དེ་དག་གསལ་པོར་ངེས་པའི་ཕིར་དཔེ་བརོད་རེ་བཀོད་ན་

འདི་ལྟ་སེ། འགོ་རོམ་པའི་ལ་གཞས། ཁ་ལ་གཞས་ལེན་ན་ལ་གཞས་ལེན། ཁ་ལ་གཞས་དགུང་སོན་གནམ་ལ་ལེན། འབྲུག་

ཕོ་ཆུང་ཐུགས་ལ་འབབ་ནི་ལེན། ཁ་ལ་གཞས་ལེན་ན་ལ་གཞས་ལེན། ཁ་ལ་གཞས་སེ་ཆེན་གྲོང་ལ་ལེན། སེ་ཆེན་པོ་གཟོ་

གཟུར་མེད་ནི་ལེན། རོགས་ཆུང་ལོའི་ཐུགས་ལ་འབབ་ནི་ལེན། ལྟ་བུ་དང་། མཐུན་པའི་ལ་གཞས་ནི། ང་འཐད་ནས་

དུངས་པ་ཞིག་ལ། ཐང་དཀར་རྒོད་ལ་དུངས་གི། ང་རང་གར་དུངས་ནི་ཆེད་ཡིན། ཁྱོད་སོ་མགོ་སེར་པོ་གསེར་རེད། ཁྱོད་

སོ་སེད་སོན་པོ་གཡུ་རེད། ཁྱོད་སོ་རིང་དཀར་པོ་དུང་རེད། ང་དུངས་དོན་ར་བ་དེ་རེད། ང་འཐད་ནས་དུངས་པ་ཞིག་

ལ། ཆུང་དུས་རོགས་ལ་དུངས་གི། ང་རང་གར་དུངས་ནི་ཆེད་ཡིན། ཁྱོད་ཕ་འཁོར་སྨྱུག་མའི་མདའ་རེད། ཁྱོད་ཚུར་

འཁོར་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་རེད། ཚིག་བཤད་ན་རེ་བཙུན་མགུར་རེད། ང་དུངས་དོན་ར་བ་དེ་རེད། ལྟ་བུ་དང་། དན་པའི་སོར་

ནི། ར་དན་པའི་ལོ་རབས་མ་བཤད། ར་དན་པའི་ལོ་རབས་བཤད་ན། སབ་བསིལ་མ་འགོ་ལུང་སོང་པ་རེད། ས་བེས་སེང་

ས་ཁོག་འཁྱག་པ་རེད། ར་དན་པའི་ལོ་རབས་དེ་འད་རེད། རོགས་དན་པའི་ལོ་རབས་མ་བཤད། རོགས་དན་པའི་ལོ་

རབས་བཤད་ན། གདན་གྲུ་བཞིའི་ཕེད་ཀ་སོང་པ་རེད། ཤ་མཆིན་པའི་ངོ་ཡ་འཁྱག་པ་རེད། རོགས་དན་པའི་ལོ་རབས་

དེ་འད་རེད། ལྟ་བུ་དང་། སེམས་སེང་པའི་སོར་གི་ལ་གཞས་ནི། ན་ཁ་རེ་ན་ལུང་གོང་མ་ནས། ང་སིད་གི་ཡོད་དང་སྡུག་



གི་ཡོད། ང་ལས་སིད་སེ་ཆེན་དཀིལ་རེད། ང་ལས་སྡུག་རོགས་ལོ་རིག་གི་མེད། རིག་གི་མེད་རུང་བརེད་གི་མེད། ས་གར་

སོང་ས་ནས་གངེ་གི་ཡོད། ལྟ་བུ། བདེ་མོ་འཇོག་པའི་སོར་གི་ལ་གཞས་ནི། བདེ་མོ་གཅིག་དང་བདེ་མོ་གཉིས། མཚོ་

གཡས་རུ་གཡོན་རུ་བདེ་མོ། དོན་དམ་པའི་མཚོ་སིྙང་བདེ་མོ། བདེ་མོ་གཅིག་དང་བདེ་མོ། སེ་གཡས་རུ་གཡོན་རུ་བདེ་མོ། 

དོན་དམ་པའི་རོགས་ལོ་བདེ་མོ། ལྟ་བུ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་འདི་ཙམ་གིས་ལ་གཞས་ཀི་འགྲོ་རིམ་དང་ནང་དོན་བཅས་

རགས་ཙམ་ཞིག་གོ་བར་གིས།  

ལྔ། འབྲས་དཀར་ག་ིསོར།  

དེ་ཡང་འབྲས་དཀར་གི་འཁབ་ལེན་བགིད་པ་འདི་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་གནའ་ནས་བཟུང་དར་ཁྱབ་ཏུ་

སོང་ཡོད་ཅིང་། འཁབ་ལེན་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་འགྲོ་ལུགས་ཀང་ཆེ་ཕོགས་སུ་མཐུན་པ་དང་ཆུང་ཕོགས་སུ་མི་མཐུན་

པའང་ཡོད།  

ཨ་མདོ་ཆབ་འགག་ཡུལ་དུ་དར་ཁྱབ་དུ་སོང་བའི་འབྲས་དཀར་ལ་མཚོན་ན། མཚོ་སོན་གི་མགོ་ལོག་དང་ཡུལ་

ཤུལ་ས་ཁུལ་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་འབྲས་དཀར་གི་ཚིག་དང་འཁབ་སངས་ཕལ་ཆེར་མཐུན་ནའང་མི་མཐུན་པའི་ཁྱད་

ཆོས་ཀང་ཡོད་པ་སེ། དཔེར་ན། འབྲས་དཀར་བཤད་མཁན་གི་རྒན་པོའི་ལུས་ལ་ཕྲུག་ལྭ་གོན་ཏེ་ལག་ཏུ་དབྱུག་པ་ཞིག་

བཟུང་ནས་མང་ཚོགས་ཀི་དཀིལ་དུ་ཡོང་ཞིང་དགེ་དགེ་དང་སྒུར་སྒུར་ལན་མང་བགིས་པ་དང་དུས་མཚུངས། དེ་རིང་

ཉི་མ་བཟང་པོ། སར་མ་བཟང་པོ། བཀྲ་ཤིས་པའི་ཉི་མ། བདེ་སིད་འཛོམས་པའི་ཉི་མ་ཞེས་འགོ་རོམ་སོལ་ཡོད། ཡུལ་ཤུལ་

ས་ཁུལ་དུ་འཁབ་ལེན་བགིད་པའི་འབྲས་དཀར་གི་ཁྱད་ཆོས་ཅུང་ཙམ་མི་མཚུངས་པ་སེ། འབྲས་དཀར་བཤད་མཁན་གི་

རྒན་པོའི་ལུས་ལ་ཁ་མདོག་དཀར་པོའི་ལྭ་བ་གོན་པ་དང་། གདོང་ལ་འབོག་གོན་པ། རྐང་པར་གནའ་ལམ་གོན་པ། ཕྲག་

ལ་ཏ་ལེན་འགེལ་བ། ལག་ཏུ་དབྱུག་པ་འཛིན་པ་བཅས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་ལགས། འབྲས་དཀར་གི་ནང་དོན་ཡང་

སོན་གི་མ་གཞིའི་སེང་ལ་དུས་སབས་གསར་བའི་ནང་དོན་འགའ་རེ་ཡང་བསྣན་འདུག། ལོ་རེའི་དབར་གའི་ར་རྒྱུག་

དགའ་སོན་གི་སབས་སུ་འབྲས་དཀར་འཁབ་ལེན་བགིད་པའི་སོལ་ཆགས་ཡོད།  

ཡུལ་ཁམས་སོ་སོ་རུ་འཁབ་པའི་འབྲས་དཀར་གི་ནང་དོན་ཕལ་ཆེར་མཚུངས་ཀང་འགའ་རེ་མི་པའང་ཡོད། ཆབ་

འགག་ཡུལ་དེར་དར་རྒྱ་ཆེ་བའི་འབྲས་དཀར་ནི་ང་འབྲས་དཀར་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་ལགས། གཤམ་

དུ་འབྲས་དཀར་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་རགས་ཙམ་ཞིག་བཀོད་ན་འདི་ལྟ་སེ།  



ཨོ། ཉོན་ཅིག། ང་འབྲས་དཀར་རྒན་པོ་ཟེར་བ་འདི། ང་མ་སོང་ས་ཆ་གཅིག་ཀང་མེད། ཚིག་མ་ཐོས་པ་ལ་གཉིས་

ཀང་མེད། ང་འབྲས་དཀར་རྒན་པོར་བཤད་པ་མང་། ངས་བཤད་པའི་ཚིག་ལ་ཉན་རྒྱུ་ཡོད། ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་

ལ་རྒྱལ་ལོ། ང་འབྲས་དཀར་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་ཡིན། ང་འབྲས་ཕྲུག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡིན། ང་དང་ནངས་ཡོང་

ཡོང་གང་ནས་ཡོང་། ཤར་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་མདུན་ནས་ཡོང་། དགུང་ཉི་མ་དང་ནི་མཉམ་དུ་ཡོང་། ང་དོ་ནུབ་འགྲོ་

འགྲོ་གང་ལ་འགྲོ། ནུབ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མདུན་ལ་འགྲོ། གསེར་སེར་པོ་མཁར་རྔ་རྡུང་སར་འགྲོ། དངུལ་དཀར་བོའི་

མཆོད་རེན་བཞེངས་སར་འགྲོ། ལ་ས་མ་ཆགས་ལ་ས་ཆགས། ལ་ས་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ནས་ཆགས། ལ་སའི་རེན་གི་གཙོ་བོ་ནི། 

ལ་ཇོ་བོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རེད། ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་ལ་རྒྱལ་ལོ། ངས་འབྲས་དཀར་བཤད་ན་འབྲས་དཀར་

བཤད། ང་འབྲས་དཀར་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་ཡིན། ང་འབྲས་ཕྲུག་ཡིད་ནོར་བུ་ཡིན། ཀི་བསོ་བསོ་ཆེན་པོ་ལ་རྒྱལ་ལོ། ལྷུ་

ཆེན་ལྷུ་ཆུང་བཅུ་གཉིས་ཡོད། སལ་ཚིགས་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ཡོད། དིང་རུ་ཨ་ཚོང་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད། མཛུབ་གུ་རྒྱལ་བ་

རིག་ལྔ་ཡོད། ཡ་ཐོད་ཤེལ་གི་མེ་ལོང་ཡིན། དབུ་སྐྲ་རྒྱ་ལང་ལོ་མ་ཡིན། སིྨན་མ་དོམ་ནག་མཆོང་འད་ཡིན། མིག་གཉིས་

སར་ཆེན་ཤར་འད་ཡིན། རྣ་བ་གསེར་གི་མེ་ལོང་འད། མ་ནེ་གསེར་གི་ས་རུ་འད། ཡ་ཁ་གསེར་གི་པ་ཏྲ་འད། མ་ཁ་

དངུལ་གི་པ་ཏྲ་འད། ཁའི་དུང་སོ་བན་ཆུང་སིག་འད་ཡིན། ལེ་དར་དམར་གོག་དམར་འཁྱུག་འད་ཡིན། ཨོལ་ཀོག་

མཆོད་རེན་བརིགས་འད་ཡིན། སྣ་ཁུང་ཟངས་ཐུར་གཤིབ་འད་ཡིན། གོ་བ་གངས་རི་དཀར་པོ་ཡིན། མཆིན་པ་ར་རི་

སྨུག་པོ་ཡིན། མཁལ་མ་ལ་ཕྲུག་ཀླུ་ཕྲུག་ཡིན། རྒྱུ་མ་ལ་ཀླུའི་ཞགས་པ་ཡིན། ངའི་ཐོད་པའི་དཀིལ་གི་ལེ་ལོང་འདི། ཨོ་རྒྱན་

པད་མའི་ཆ་ལུགས་ཡིན། ངའི་སྣ་འགོར་མགྲོན་བུ་བཏགས་པ་འདི། ཨ་ཙ་ར་ཡི་ཆ་ལུགས་ཡིན། ལྟ་བུ་དང་། ངའི་ལག་ལ་

བཟུང་བའི་དབྱུག་པ་འདི། ལ་ཨོ་རྒྱན་པད་མའི་སྒྲུབ་ཤིང་རེད། རེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཕག་རེན་རེད། གོང་མ་རྒྱལ་པོའི་ཁིམས་

ཤིང་རེད། ད་འདི་ལ་བསོད་པ་ཨེ་ཡོད་ཟེར། ད་འདི་ལ་བསོད་པ་ལོས་རེ་རོད། འདི་མི་རྒོད་ཀད་པ་རྡུང་བེད་རེད། ཁྱི་

རྒན་འགྲམ་པ་གཏོར་བེད་རེད། ང་འབྲས་དཀར་ལམ་གི་འགྲོ་རོགས་རེད། ལ་འདེ་དམ་ལ་འདོགས་བེད་རེད། ཅེས་པ་ལྟ་

བུའི་དབྱུག་པའི་བཤད་པ་དང་། ང་ངང་བ་སེར་བོ་མ་ཡིན་པའི། མཚོ་ཆེ་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་འཕུར་ནས་ཡོང་། གསུང་སད་

རེ་རེ་བསགས་ནས་ཡོང་། ཨེ་བདེན་མི་བདེན་གྲག་ན་ཤེས། ང་བོང་། ང་བོང་། ང་ཕོ་རོག་ནག་ཆུང་མ་ཡིན་པའི། རི་མགོ་

རེ་རེ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་། གཤོག་རལ་རེ་རེ་ངོམ་ནས་ཡོང་། ཨེ་བདེན་མི་བདེན་འཕུར་ན་ཤེས། ཀོ་ལིང་ལིང་། ང་ཁུ་བྱུག་

སོན་མོ་མ་ཡིན་པའི། ནགས་ཚལ་རེ་རེ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་། སད་སྙན་མོའི་གསུང་སྙན་བསགས་ནས་ཡོང་། ཨེ་བདེན་མི་



བདེན་གྲག་ན་ཤེས། ཀུ་ཀོ། ཀུ་ཀོ། ཀུ་ཀོ། ང་ར་མ་རྒྱ་མོ་མ་ཡིན་པའི། རྩྭ་རི་ཏོག་རེ་རེ་ཟོས་ནས་ཡོང་། ངས་འབའ་སད་རེ་

རེ་བསགས་ནས་ཡོང་། ཨེ་བདེན་མི་བདེན་འབའ་ན་ཤེས། མེས་ཨེ་ཨེ། རྒྱལ་ལོ་རྒྱལ་ལོ་ལ་རྒྱལ་ལོ། ཀི་བསོ་བསོ་ཆེན་པོ་

ལ་རྒྱལ་ལོ། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། ང་འབེལ་གར་མི་འདུག་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། ང་འབྲས་དཀར་རྒན་པོས་ཁ་

གཡང་འབོད། ར་ར་གོང་མ་ར་ཡིས་བཀང་། ནོར་ར་བར་མ་ནོར་གིས་བཀང་། ལུག་ར་ཞོལ་མ་ལུག་གིས་བཀང་། འབོྲག་

པ་རྣམས་ཀི་མར་གཡང་ཤོག། རོང་བ་རྣམས་ཀི་ནས་གཡང་ཤོག། འཇིག་རེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་ཤིང་། འབྲུ་རྣམས་

འཕེལ་ཞིང་ཆོས་འཕེལ་ཤོག། རོང་བ་རྣམས་ཀི་ནས་གཡང་ཤོག། འཇིག་རེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་ཤིང་། འབྲུ་རྣམས་

འཕེལ་ཞིང་ཆོས་འཕེལ་དང་། བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས། ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག་ཅེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །  

གོང་ཞུའི་འབྲས་དཀར་ལས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་འབྲས་དཀར་རྒན་པོ་ཐོག་མ་ཇི་ལྟར་ཡོང་བ་དང་ཡོང་དོན་ཅི་

ཞིག་ཡིན་པ། རང་ལུས་ཀི་ཕིའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་དང་ནང་གི་དོན་ལྔ་སོྣད་དྲུག་རེ་རེ་འགྲེལ་བཤད་བགིད་པ། ལག་

ཏུ་བཟུང་བའི་དབྱུག་པའི་ཕན་ཡོན་བརོད་པ། ད་དུང་ཁོང་ཉིད་ཡོང་བའི་སབས་སུ་མཚོ་ཆེ་ཆུང་དང་། རི་མགོ་རེ་རེ། 

ནགས་ཚལ་རེ་རེ་བཅས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ཡོད་ལ། གལ་སིད་ཨེ་བདེན་མི་དེ་ནི་བསམ་ན། བ་ངང་བ་

དང་ཕོ་རོག། ཁུ་བྱུག། ར་མ་རྒྱ་མོ་བཅས་པ་གྲག་ན་ཤེས་ཟེར་ནས་འདབ་ཆགས་བ་དང་དུད་འགྲོ་ར་མ་བཅས་ཀི་ངག་

ཚབ་བས་ནས་གྲགས་པ་དང་འབའ་བ་སེ། ངོ་མཚར་གི་ལྟད་མོ་ཉམས་དང་ལྡན་པ་སོན་པ་ཡིན། མཇུག་མཐར་མི་ཕྱུགས་

ཐམས་ཅད་བདེ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། ལོ་ཡག་སལ་བཟང་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་སོྨན་ལམ་མམ་ཁ་གཡང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

བསགས་བྱུང་།  

མི་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་ལྟར་ན། འབྲས་དཀར་ན་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་དང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཚོན་བེད་ཅིག་

ཡིན་པས། ལོ་རེར་ཆད་པ་མེད་པར་སེ་བ་དང་ཚོ་བའི་ནང་དུ་བཤད་ན། ཕྱུགས་ལ་གོད་ཁ་མེད་པ་དང་མི་ལ་ན་ཚ་མེད་

པ། ལོ་ལོན་ཐམས་ཅད་ཚེ་རིང་བ། གཞོན་པ་ཐམས་ཅད་ཁ་ལས་དར་བ། འབྲུ་རིགས་སྣ་ལྔའི་ལོ་ལེགས་ཡོང་ངེས་ཡིན་

ཞེས་བཤད་ཚུལ་ཡང་ཡོད།  

དྲུག། གངི་ག་ེསར་སྒྲུང་ག་ིསོར།  

གིང་རེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ནི་བོད་རིགས་ཐུན་མོང་གི་བོ་གྲོས་ཀི་རལ་ལས་ཐོན་པའི་བྱུང་བརོད་སྙན་ངག་



རིང་བོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རང་རེའི་ཁ་བའི་ཡུལ་འདིར་དུས་ས་མོ་ནས་དར་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་མང་ཚོགས་ཀིས་ཀང་

དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་བེད་བཞིན་མཆིས། ད་ལྟ་ལག་ཏུ་སོན་པའི་སྒྲུང་དཔེ་ཡང་ཉིས་བརྒྱ་ལག་ལ་བུད་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་

ལས་སྒྲུང་དཔེ་བརྒྱད་ཅུ་ལག་པར་སྐྲུན་བགིས་ནས་ཕོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དུ་བཀྲམ་པ་ཡིན། ད་དུང་སྒྲུང་བ་རྣམས་

ཀིས་བཤད་ཤེས་པའི་སྒྲུང་རྣམས་དང་ལན་དུ་བརིས་ན་སྒྲུང་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་ལག་ལ་ཡང་སེླབས་ཐུབ། དེའི་ཕིར་གེ་

སར་གི་སྒྲུང་འདི་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཅེས་ནོར་དུ་བརིས་ནས་འཚོལ་སྡུད་དང་དག་སིག། ཡིག་སྒྱུར། པར་སྐྲུན། ཞིབ་

འཇུག་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆེར་སུམ་ཅུ་ལག་གིས་ཆེད་གཉེར་གི་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ཏེ་ཞིབ་

འཇུག་པའང་གཏན་འཁེལ་བགིས་ནས་གེ་སར་སྒྲུང་ལེགས་སིག་དང་ཞིབ་འཇུག་བེད་བཞིན་མཆིས།  

གེ་སར་སྒྲུང་གི་བརོད་བའི་དོན་གི་ཆ་ནས་བལྟས་ནའང་བོད་གནའ་རབས་ཀི་ཆབ་སིད་དང་དམག་དོན། རིག་

གནས། ཆོས་ལུགས། དམངས་སོལ་བཅས་མཚོན་པའི་དཔའ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་བརོད་པའི་སྙན་ངག་རིང་མོ་ཞིག་ཡིན། དེར་

གིང་དེ་སར་རྒྱལ་པོས་གཙོ་མཛད་པའི་དཔའ་རྟུལ་སུམ་ཅུས་བཙན་པོ་གཉའ་ནས་གནོན་པ་དང་དབུལ་ཕོངས་མཐའ་

ནས་སོང་སླད། ཕོགས་བཞིའི་དགྲ་བཞི་བཏུལ་བ་དང་རོང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་དང་རོང་ཕྲན་གྲངས་མེད་ཆམ་ལ་ཕབ་པའི་

ལོ་རྒྱུས་དག་གསལ་ལེར་བརོད་ཡོད། འཇིག་རེན་ཁ་དཔེར་བོད་མི་རེའི་ཁ་ན་སྒྲུང་རེ་ཟེར་བ་ལྟར། གིང་གེ་སར་སྒྲུང་དེ་

བོད་གངས་ཅན་གི་ཡུལ་འདིར་ས་ཁྱབ་རོ་ཁྱབ་ཏུ་སོང་ཡོད་ཅིང་། གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་དཔའ་རྟུལ་སུམ་ཅུ། སྨན་མཆོག་

བཅུ་གསུམ་བཅས་ཀི་ཤུལ་རེན་དང་རེས་ཤུལ་སོགས་ཀང་རི་ལུང་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཡོད། ལག་པར་དུ་རང་རེའི་ཆབ་འགག་

ཡུལ་ལ་མཚོན་ན། གནའ་བའི་དུས་ནས་གེ་སར་སྒྲུང་བཤད་པར་དགའ་བ་དང་ཉན་པར་དགའ་བ་ཡིན། ཡི་གེ་གཅིག་

ཀང་མི་ཤེས་པའི་རྒན་པོ་རྒན་མོ་རྣམས་ཀང་དུས་ནམ་ཡང་ལན་དུ་འཛོམས་ནས་གྲུང་བཤད་པ་དང་སྒྲུང་ཉན་པའི་

དཔེ་ཆགས་ཡོད། ད་དུང་ཁོང་རྣམ་པས་སྒྲུང་ནང་གི་གཏམ་རྒྱུད་གཙོ་བོའི་སོར་བོར་བཤད་ཤེས་ཤིང་། སྒྲུང་གླུ་ཡང་

རྣར་སྙན་པ་ལེན་ཤེས། གཞན་ཡང་ཡུལ་ཕོགས་དེར་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་རེན་འགངས་ཆེན་ཏེ། གེ་སར་ཞབས་རེས་དང་

ཕག་རེས། བ་རོ། ཤན་པའི་བ་རོ། ར་རང་རྒོད་གཡེར་བའི་རྨིག་རེས་སོགས་མང་པོ་ངག་རྒྱུན་ལ་བཤད་སོལ་མཆིས། དེ་

དག་ལ་ཡང་སེ་བོ་ཀུན་གིས་མཆོད་བཀུར་བགིད་པ་དང་གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀང་འཆད་ཤེས་ལགས།  

ཆབ་འགག་ཡུལ་འདིར་དར་ཁྱབ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་སྒྲུང་ཡང་《ཨ་སག་ལ་མོ་》དང་《ཧོར་གིང་གཡུལ་འགེད།》

《འཇང་ཕྲུག།》《ཤན་འདན་ནང་འཁྲུག་》བཅས་ཡིན། སྒྲུང་དཔེ་དེ་དག་སེ་བའི་རྒན་པ་ནང་དུ་བཤད་ཤེས་པའི་སྒྲུང་



པ་མི་ཉུང་བ་ཡོད། དེ་ཡང་སྒྲུང་པ་ལ་ལས་《ཨ་སག་ལ་མོ་》བཤད་ཤེས་པ་དང་། སྒྲུང་པ་ལ་ལས་《འཇང་ཕྲུག་》

བཤད་ཤེས་པ། འགའ་རེས་《ཧོར་གིང་གཡུལ་འགེད་》ཀི་ཚན་པ་འགའ་དང་ལེའུ་རེ་བཤད་ཤེས་པ་ལགས། ཁོང་རྣམ་

པས་ཡི་གེ་གཅིག་ཀང་མི་ཤེས་ཀང་སྒྲུང་བཤད་པར་ཐོགས་པ་མེད་པར་བཤད་ཐུབ་ཅིང་། ད་དུང་སྒྲུང་ར་མང་པོར་

བཀུག་ནས་སྒྲུང་གླུ་ཡང་ལེན་ཐུབ་པ་ཡིན། ཁོ་བོའི་བསམ་པར། གོང་ཞུའི་སྒྲུང་དཔེ་དེ་དག་སྒྲུང་པ་ཁོང་རྣམ་པའི་བོ་

རིག་གིས་གསར་རོམ་བགིད་པ་མིན་མོད། འོན་ཏེ་ཁོང་རྣམས་ཀིས་དགའ་བ་དང་རོལ་བར་བསྟུན་ནས་བོར་ངེས་པ་

རེད། སྒྲུང་བ་འདི་རིགས་ལ་ངེད་ཅག་གིས་བསླབ་སྒྲུང་ཞེས་འབོད་བཞིན་ཡོད།  

ཕིས་སུ་སོླབ་གྲྭ་བ་དང་དགོན་པ་ནས་ཕིར་སེ་བར་ཡོང་བའི་སད་ངག་གཉིས་འཛོམས་ཀིས་ན་གཞོན་ཚོས་ཀང་

སྒྲུང་དཔེར་བལྟས་ནས་བཤད་སོལ་ཡང་ཡོད། གླུ་ར་ཡང་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པའི་སྒྲུང་པ་སལ་བཟང་གྲགས་པའི་གླུ་ར་དང་

མགོ་ལོག་གི་སྒྲུང་པ་ངག་རིག་གི་སྒྲུང་ར། གདང་ལའི་སྒྲུང་པ་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ཀི་གླུ་ར་གསར་པ་དག་ལ་སྦྱངས་པ་

བགིས་ཏེ་སྒྲུང་གླུ་ལེན་བཞིན་ཡོད། ཉན་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཀང་དགའ་བསུ་ཚད་མེད་བེད་ཀིན་འདུག།  

སྒྲུང་རར་མཚོན་ན་སིར་དཔའ་ཆེན་རེ་ལ་གླུ་ར་རེ། སེས་མ་རེ་ལ་གླུ་ར་རེ་ཡོད། ད་དུང་དགའ་བའི་གླུ་ར་དང་སོ་

བའི་གླུ་ར། སྡུག་པའི་གླུ་ར་བཅས་མང་པོ་ཡོད་ཀང་། ཆབ་འགག་ཡུལ་འདིར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་བའི་གླུ་ར་ནི་གེ་སར་གི་ཁོམ་

ཆེན་ཟིན་གནོན་དང་། འབྲུག་མོའི་དགུ་སིང་དྲུག་འགྱུར། རྒྱ་ཚའ་ིདཀར་མོ་དྲུག་འགྱུར་བཅས་ལགས་སོ། ། 

གེ་སར་སྒྲུང་དེ་ཡུལ་ཕོགས་འདིར་ཐོག་མར་ངག་ཐོག་བརྒྱུད་དེ་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཡང་ཕིས་སུ་ལག་བིྲས་མ་དང་

དཔར་མ་དར་ཁྱབ་ཏུ་སོང་ཡོད། ལག་བིྲས་མའི་སྒྲུང་དཔེ་ཡང་ཁ་མི་ཚང་བ་དང་ཡི་གེ་མི་དག་པ། རོད་ཚིག་ཀང་སྙན་

པོ་མིན་པ་རྣམས་སྒྲུང་པའི་ངག་ཐོག་བརྒྱུད་ནས་ཁ་སོང་བགིད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ཅན་གིས་ལག་ཐོག་བརྒྱུད་ནས་དག་

སིག་བགིད་པར་བརེན། རིམ་གིས་ཁ་ཚང་ཞིང་ཚིག་སྙན་པ། དག་ཆའང་ལྡན་པར་གྱུར་བ་ཡིན། ཆབ་འགག་ཡུལ་གི་རྒྱ་

ར་དང་རྐ་གསར། ཨར་བསི། གཡུང་རོང་བཅས་ཀི་སེ་བའི་ནང་དུ་སྒྲུང་དཔེ་ལག་བིྲས་མ་དེ་དག་ད་རུང་གཉེར་ཡོད་

པར་གྲགས་སོ། ། 

《ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གེང་བའི་གཏམ་ཚོགས་》དེབ་ཕེྲང་བཞི་བ་ལས་དངས།  

 

 



 


