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ལྷོལྷོ་ཁའིའི་བོ ལྷོད་ཡིའིག་ཚགས་པར་
འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསོད་ནམས་དོན་འགྲུབ། ལག་བསྟར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བདེ་སྐྱིད་དཔལ་སྒྲོལ།

ངེད་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་ཁྲིམས་དཔུང་ཁག་སློབ་གསོ་བཅོས་སྒྲིག་གི་ལྟ་སྐུལ་
མཛུབ་ཁྲིད་ཚོ་ཆུང་ཨང་བཅུ་བཞི་པར་སློབ་གསོ་བཅོས་སྒྲིག་ལས་དོན་སྤེལ་

ཚུལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་བའི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།
(པར་ངོས་དང་པོརམཐུད) ཚད་ནས་གནང་བའི་་

འཐབ་ཇུས་བཀོད་སྒྲིག་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། ཏང་གི་་་་་་་་་་
ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་འཚོགས་ཚུན། བློ་མཐུན་ཞི་་་་་་་
ཅིན་ཕིང་གིས་སྲོག་ཤིང་གནང་བའི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་་་་
སྲིད་ཁྲིམས་ལས་དོན་ལ་མཐོང་ཆེན་ཚད་མཐོན་པོ་གནང་
ཞིང་། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིས་དེའི་ཐད་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་
དང་མཛུབ་སྟོན་མཆན་འགོད་རབ་དང་རིམ་པ་སྤེལ་་་་་་་་་
གནང་མཛད་ཡོད། དེའི་ཐོག་ནས་སྲིད་ཁྲིམས་ལས་བྱེད་་་
པ་དང་ཉེན་རྟོག་པའི་དཔུང་ཁག་ལ་མཐོང་ཆེན་ཚད་་་་་་་་
མཐོན་པོ་དང་ཐུགས་རེ་ཟབ་བཞེས་གནང་བ་མཚོན་་་་་་་་་
པས། ང་ཚོས་སྲིད་ཁྲིམས་དཔུང་ཁག་སློབ་གསོ་བཅོས་་་་་་་
སྒྲིག་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྤེལ་རྒྱུར་ཁ་ཕྱོགས་གསལ་སྟོན་་་་་་་་
དངགཞི་རྩའི་རྩ་དོན་མཁོ་འདོན་གནང་ཡོད།

སུན་རུའེ་པེའོ་ཡིས་ངེད་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྲིད་ཁྲིམས་་་་་་་་་་
དཔུང་ཁག་སློབ་གསོ་བཅོས་སྒྲིག་གི་ལས་དོན་ཐད་ཐོབ་་་་
པའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་གདེང་འཇོག་གང་ལེགས་གནང་བ་་་་་
དང་འབྲེལ། ལྟ་སྐུལ་མཛུབ་ཁྲིད་ཚོ་ཆུང་གི་འགན་འཁྲི་་་་་་
དང་ལས་འགན། དེ་བཞིན་ལས་ཀའི་རྩ་དོན་དང་ལག་་་་་་
ལེན་བྱ་ཐབས་ཐད་ངོ་སྤྲོད་ཀྱང་གནང་བ་རེད། ཁོང་གིས་
མཛུབ་སྟོན་གནང་དོན། སྲིད་ཁྲིམས་དཔུང་ཁག་སློབ་་་་་་་་
གསོ་བཅོས་སྒྲིག་གི་ལས་དོན་སྤེལ་ཚུན། ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་་་་་
གྱིས་སློབ་གསོ་བཅོས་སྒྲིག་ལས་དོན་སྤེལ་རྒྱུ་འདི་ཉིད་ཞི་་་
ཅིན་ཕིང་གི་ཁྲིམས་སྐྱོང་དགོངས་པ་དང་སྲིད་ཁྲིམས་་་་་་་་་
དཔུང་ཁག་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་
སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིས་གནང་བའི་མཛུབ་སྟོན་གལ་ཆེན་་་་་་་་་་
དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་་
བྱ་སྤྱོད་ཅིག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་སྲུང་ཡོལ་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྱོང་བརྟན་པོ་དང་ཡུན་རིང་བདེ་འཁོད་ལ་སྐུལ་
སྤེལ་གཏོང་བའི་བྱ་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་ལ་རྩིས་ཐོག
ལན་སྤྲོད་གནད་དོན་བཅོས་སྒྲིག་མཐའ་འཁྱོངས་སྒོས།
གྲོང་ཨུད་འགན་འཁུར་བློ་མཐུན་གཙོ་བོས་གལ་ཆེའི་ལས་

དོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བཀོད་སྒྲིག་དང་། གལ་ཆེའི་བརྒྱུད་་་་་་
རིམ་ལ་སྒྲིག་འཛུགས་མཐུན་སྦྱོར། གལ་ཆེའི་གྱོད་དཔེར་་་
ཐད་མར་ལྟ་འདོམས་གཉེར་སྐུལ། གལ་ཆེའི་གནད་དོན་་་
ལ་ཞིབ་འཇུག་ཐག་གཅོད་བཅས་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་སྲིད་
ཁྲིམས་དཔུང་ཁག་སློབ་གསོ་བཅོས་སྒྲིག་གི་ལས་དོན་ཐད་
གྲུབ་འབྲས་གསར་པ་ཐོན་རྒྱུར་སྐུལ་སྤེལ་བཏང་ཡོད།

སུན་རུའེ་པེའོ་ཡིས་བླང་བྱ་བཏོན་གནང་དོན། ལྷོ་ཁ་་
གྲོང་ཁྱེར་དང་ལྷག་དོན་སྲིད་ཁྲིམས་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱིས་་
སློབ་གསོ་བཅོས་སྒྲིག་ལས་དོན་སྤེལ་བའི་དོན་སྙིང་གལ་་་་
ཆེན་ལ་ངོས་འཛིན་ཟབ་གཏོང་བརྒྱུད། སློབ་གསོ་བཅོས་་་
སྒྲིག་ལས་དོན་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིའི་བདུན་གཅིག་་་
གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་སློབ་སྦྱོང་ལག་བསྟར་དང་ཟུང་་་་་
འབྲེལ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ད་དུང་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིས་་་་་་་་་
བོད་དུ་གཟིགས་ཞིབ་ལ་ཕེབས་སྐབས་གནང་བའི་གསུང་་
བཤད་གལ་ཆེན་དགོངས་དོན་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ།
སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིའི་མཛུབ་སྟོན་རེ་འདུན་གལ་ཆེན་དང་་་་་་་་
ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་འཐབ་ཇུས་བཀོད་སྒྲིག་ཐོག་བསམ་་་་་
སྦྱོར་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། འདུ་ཤེས་་་་་
བཞི་ཟབ་གཏོང་དང་། གདེང་ཚོད་བཞི་བརྟན་གཏོང་།
སྲུང་སྐྱོང་གཉིས་ཐུབ་པ་བཅས་སྒོས། རང་འགུལ་ངང་་་་་་་
དུས་བབ་གསར་པ་དང་ལས་འགན་གསར་པར་འཚམས་་
བསྟུན་ཐུབ་པ་དང་། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་པོས་་་་་་
སྐྱོང་བ་དང་ཉེན་རྟོག་པ་བཅོས་སྐྱོང་ཟབ་གཏོང་། གྲི་་་་་་་་་
དངོ་ནང་གཏད་དང་རུས་བཞོག་དུག་བཅོས་མཐའ་་་་་་་་་་
འཁྱོངས། སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོར་དམ་འཛིན། རྩད་ཞིབ་་་་་་
བཅོས་སྒྲིག་དམ་ནན། རྩ་འཛུགས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ཆེར་་་་་་་
གཏོང་། ཆེད་དོན་བཅོས་སྒྲིག་ལེགས་སྤེལ། ཀུན་ལ་་་་་་་་་་
གནོད་པའི་བྱེད་གཏེ་གཙང་སེལ། མཁྲེགས་ནད་བཅོས་་་་
སྒྲིག་མཐིལ་ལོན་བཅས་ཀྱིས་ཏང་དང་མི་དམངས་ཀྱིས་་་་་
ཡིད་རྟོན་འཕེར་བ་དང་། བློས་འགེལ་ཆོག་པ། བློ་བཟོད་་་
བདེ་བ་བཅས་ལྡན་པའི་སྲིད་ཁྲིམས་དཔུང་ཁག་བཟང་པོ་

ཞིག་གཏོད་དགོས།
ཞུས་ཁྲེང་ཚང་གིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་་་་་་་་་་

སྐབས་ནན་བཤད་གནང་དོན། གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་་་
ཁྲིམས་ལས་ཁུངས་དང་སྲིད་ཁྲིམས་ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་་་་་
པས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་་་་
སྟེ། འདུ་ཤེས་བཞི་ཟབ་གཏོང་དང་། གདེང་ཚོད་བཞི་་་་་་་་
བརྟན་གཏོང་། སྲུང་སྐྱོང་གཉིས་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ཚད་་་་་་
ནས་སློབ་གསོ་བཅོས་སྒྲིག་ལས་དོན་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་སྤྱི་ཁྱབ་་་་་་་
ཧྲུའུ་ཅིའི་བདུན་གཅིག་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་སློབ་སྦྱོང་་
ལག་བསྟར་དང་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིས་བོད་དུ་གཟིགས་ཞིབ་་་་
ལ་ཕེབས་སྐབས་གནང་བའི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་་་་་་་་་་
དགོངས་དོན་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་དགོས། ལྷག་དོན་དུ་་་
སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིས་བོད་དུ་གཟིགས་ཞིབ་ལ་ཕེབས་སྐབས་་་་
གནང་བའི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་དགོངས་དོན་སློབ་་་་་་
སྦྱོང་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཁྱབ་་་་
ཧྲུའུ་ཅིའི་ཁྲིམས་སྐྱོང་དགོངས་པ་སློབ་སྦྱོང་ལག་བསྟར་་་་་
གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིས་བོད་ཀྱི་ལས་་་་
དོན་སྐོར་ལ་གནང་བའི་རྣམ་བཤད་གལ་ཆེན་དང་དུས་་་་
རབས་གསར་པའི་ཏང་གི་བོད་སྐྱོང་མཛད་ཇུས་ལག་་་་་་་་་
བསྟར་ནན་པོ་བྱེད་པ། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིས་བོད་ཀྱི་ལས་་་་་་་་་
དོན་ཐད་བཏོན་གནང་བའི་རེ་འདུན་གསར་པར་གོ་བ་་་་
གཏིང་ཟབ་ལེན་པ། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིས་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་་་་་
ལ་གནང་བའི་མཐོང་ཆེན་ཚད་མཐོན་པོ་དང་བོད་ཀྱི་མི་་་
དམངས་ལ་གནང་བའི་ཐུགས་ཁུར་ཟབ་བཞེས་ལ་མྱོང་་་་་
ཚོར་གཏིང་ཟབ་ཐུབ་པ་བཅས་བྱས་ཐོག་ལྟ་སྐུལ་མཛུབ་་་་
ཁྲིད་ཚོ་ཆུང་གི་རེ་འདུན་གཞིར་བཟུང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་་་་་་་་་
འགན་འཁྲི་ཕྲག་ཐོག་ཏུ་འཁུར་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཚད་་་་་་་་
གཞི་དེ་བས་མཐོ་བ་དང་། ཏང་གཤིས་ཀྱི་བླང་བྱ་དེ་བས་་་
ནན་པ། རྩ་འཛུགས་ཀྱི་བླང་བྱ་དེ་བས་དམ་པ་བཅས་་་་་་་་་
དང་ལྡན་པ་བྱེད་དགོས། རང་འགུལ་ངང་གཞོགས་་་་་་་་་་
འདེགས་དང་། ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་རྒྱབ་སྐྱོར། རང་་་་་་་་་

རྟོགས་ངང་ཀྲུང་དབྱང་ལྟ་སྐུལ་མཛུབ་ཁྲིད་ཀྱི་ལས་དོན་་་་
ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་དགོས་པ་སྟེ། ཏང་ཨུད་དམ་་་་་་་
ཏང་ཙུའུ་ཡི་གཙོ་འགན་དང་། ཚན་པའི་འཁྲི་འགན།
འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་གྱི་འཁྲི་འགན། སློབ་གསོ་བཅོས་སྒྲིག་་
གཞུང་ལས་ཁང་གི་སྣེ་ཁྲིད་འགན་འཁྲི་བཅས་དམ་ནན་་་་
ཡོད་པའི་ཐོག་ཀྲུང་དབྱང་ལྟ་སྐུལ་མཛུབ་ཁྲིད་ཚོ་ཆུང་་་་་་་་
གིས་བཏོན་པའི་གནད་དོན་དང་ལན་སྤྲོད་བསམ་འཆར་་
ཅི་ཡོད་རང་འགུལ་གྱིས་དང་ལེན་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད།
གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་ཐོག་སྒོ་ཀུན་ནས་བཅོས་སྒྲིག་མཐའ་
འཁྱོངས་པ་བྱེད་དགོས། བཅོས་སྒྲིག་ཕན་འབྲས་སྲ་་་་་་་་་་
བརྟན་བཏང་ནས་སྲིད་ཁྲིམས་དཔུང་ཁག་གི་སློབ་གསོ་་་་་
བཅོས་སྒྲིག་འདི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞིག་རྩ་བ་་་་་་་་
ནས་མིན་པའི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོ་བསྐྱངས་དགོས་པ་སྟེ།
ཤུགས་སྒྲིམ་མི་ལྷོད་པ་དང་། སྤེལ་ཤུགས་ཆུང་རུ་མི་་་་་་་་་་
གཏོང་བ། ཚད་གཞི་དམའ་རུ་མི་གཏོང་བ་བཅས་རྒྱུན་་་་་་
བསྲིང་ཐུབ་པ་བྱས་ཏེ། སློབ་གསོ་བཅོས་སྒྲིག་དེ་སྲིད་་་་་་་་་་
ཁྲིམས་ལས་དོན་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་
དང་ཟུང་འབྲེལ་ནུས་ལྡན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ལམ་ལུགས་ལ་་་་་་་་་
བརྟེན་ནས་མི་དང་བྱ་བར་དོ་དམ། ལས་དོན་གྱི་ཕན་་་་་་་་་
འབྲས་དངོས་ཀྱིས་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་མང་་་་་་་་་
ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཚོར་སྔར་བས་བཟང་བ་དང་། བདེ་སྐྱིད་་་་་
ཐོབ་སེམས་སྔར་བས་ཕུགས་བཙན་པ། བདེ་འཇགས་་་་་་་་
ཚོར་སེམས་སྔར་བས་འགན་ལེན་ཐུབ་པ་བཅས་བྱེད་་་་་་་་་
དགོས་པ་དང་། བྱ་སྤྱོད་ངོ་མའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོག་ནས་སྤྱི་་་་
ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཐུགས་བློ་བདེ་བ་དང་། ཏང་ཀྲུང་དབྱང་་་་་་་་་
དང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཐུགས་བློ་བདེ་བ། གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་་
ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་བློ་ཡིད་ཚིམས་པ་བཅས་་་
བྱེད་དགོས།

ཚོགས་འདུ་བརྙན་འཕྲིན་ཁ་པར་རྣམ་པའི་ཐོག་་་་་་་་
ནས་བསྐོང་འཚོགས་བྱས་ཤིང་། རྩེད་ཐང་དུ་ཚོགས་ར་་་་་་
གཙོ་བོ་དང་རྫོང་ངམ་ཆུས་ཁག་ཏུ་ཡན་ལག་ཚོགས་ར་་་་་་་
བཙུགས་ཡོད། གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་ཁྲིམས་དཔུང་་་་་་་་
ཁག་སློབ་གསོ་བཅོས་སྒྲིག་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་ཆུང་གི་ཁོངས་་་་་་་་
གཏོགས་ཚན་པའི་འགན་འཁུར་བློ་མཐུན་ཚོགས་ར་གཙོ་་
བོའི་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་རེད།

བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

(པར་ངོས་དང་པོརམཐུད) དགོངས་པ་གལ་ཆེན་་་་
བཏོན་གནང་བ་ནས་སྐུ་ངོ་མས་ཀྲུང་དབྱང་གི་བོད་ཀྱི་་་་་་་
ལས་དོན་སྐོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་
དང་བདུན་པ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་སྟེ་མེས་རྒྱལ་གཅིག་གྱུར་་་་
སྲུང་སྐྱོང་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་་་་
རྒྱུ་དེ་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་དམིགས་ས་དང་ཤུགས་རྒྱག་་་་་་་
སར་བརྩི་དགོས་ཞེས་བླང་བྱ་ཁ་གསལ་བཏོན་གནང་བའི་
བར་དང་། ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཡུལ་སྨད་ཤང་གི་སྒྲོལ་དཀར་་་་་་་་་
དང་གཡང་འཛོམས་གཅེན་གཅུང་གཉིས་ལ་འཕྲིན་ལན་་་
སྤྲིངས་ནས་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆ་སྲུང་མཁན་་
དང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་གཞིས་བསྐྲུན་མཁན་ཞིག་་་་་
བྱེད་དགོས་པའི་བླང་བྱ་བཏོན་པའི་བར། ད་ཐེངས་སྐུ་ངོ་
མས་བོད་ལ་རྟོག་ཞིབ་གནང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་་་་་་་་་་
འཇགས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་། མི་དམངས་བདེ་་་་
སྐྱིད་བཅས་འགན་ལེན་བྱེད་པའི་ཐད་མཛུབ་སྟོན་གལ་་་་་
ཆེན་གནང་བའི་བར། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིས་དུས་རབས་་་་་་་་་་
གསར་པའི་མཐའ་སྐྱོང་བོད་བརྟན་གྱི་ལས་དོན་ཡག་པོ་་་་
སྒྲུབ་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་་་་་་་་
བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོང་ཐད་ཐུགས་རེ་ཟབ་མོ་བཅོལ་གནང་
བ་གང་ལེགས་མཚོན་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིས་བོད་་་་་
ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཀྱི་རྩ་བའི་ཁེ་ཕན་སྲུང་་་་་་
སྐྱོང་ཐད་བཅངས་པའི་བརྩེ་སེམས་ཟབ་མོ་དང་དམིགས་་
བསལ་ཐུགས་ཁུར་ཡང་གང་ལེགས་མཚོན་ཡོད།

རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་།
མི་དམངས་བདེ་སྐྱིད་བཅས་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས་་་་་་་་་་
ལུགས་བཏོན་གནང་བ་དེས། ང་ཚོས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་་་་་་
ཁབ་བདེ་འཇགས་ལྟ་བ་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་ལག་་་་
བསྟར་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་ཆུ་་་
ཚད་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་པའི་བླང་བྱ་
བཏོན་ཡོད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལྟ་བ་ནི་
རང་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་རིགས་པའི་གཞུང་་
ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གསར་ཤོས་རེད། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་

ཅིན་ཕིང་གིས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་དགོངས་པ་དང་་་་
འཛམ་གླིང་གི་གཟིགས་རྒྱང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་་་་་་་་་་
འཇགས་སྟངས་འཛིན་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱལ་་་་་་
ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་གྱི་ཁ་་་་་་་་
ཕྱོགས་རང་བཞིན་དང་། སྤྱི་ཡོངས་རང་བཞིན། འཐབ་་་་་
ཇུས་རང་བཞིན་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ལ་ཚན་་་་
རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་ལན་བསྐྱོན་ཏེ། ཀྲུང་གོའི་་་་་་
ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལམ་བུར་་་་
སྐྱོད་པར་རྩ་བའི་གཞི་འཛིན་ས་མཁོ་འདོན་གནང་ཡོད།
རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་། མི་་་
དམངས་བདེ་སྐྱིད་བཅས་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས་ལུགས་་་
བཏོན་གནང་བ་དེས། ང་ཚོས་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་་
བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོང་དང་ཁ་ཕྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་་་་་་་
ལས་དོན་ཞིབ་ཚགས་དང་ཏན་ཏིག་ངང་སྒྲུབ་དགོས་པའི་
བླང་བྱ་བཏོན་ཡོད། རིམ་པ་ཁག་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་དང་་་་་
དེ་བཞིན་རྒྱ་ཆེའི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱིས་མི་་་་་་་
རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་དེ་རང་འགུལ་ངང་་་
བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོང་དང་ཁ་ཕྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་་་་་་་
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ལྕི་པོ་ཕྲག་ཏུ་འཁུར་ནས་རྒྱལ་་་་་་་
ཁབ་ཀྱི་དོན་ཆེན་སེམས་ནང་གདེང་ཚོད་ཡོད་པར་བྱེད་་་་
པ་དང་། ཁ་ཕྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོད་ཐད་་་་་་་་
ཐོན་པའི་དུས་མཚམས་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གསར་་་་་
པར་ངོས་འཛིན་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ། རྐྱེན་མ་བྱུང་གོང་་་་་་
ནས་བཟློག་རྒྱུ་རྩ་དོན་དུ་བཟུང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་པ་དང་།
གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆེ་མི་ལྷག་པའི་རྨང་གཞི་འདིང་བ་་་་་་་་
དང་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པ། རང་འགན་ཐེག་པ་ཁུར་ལེན་བྱེད་་་་་
ཕོད་མིན་ཚད་གཞིར་བཟུང་ནས་ལས་བྱེད་པར་ལྟ་སྟངས་
འཛིན་པ། ཕུགས་འཕེར་གྱི་ཇུས་གཞི་འདིང་བ་དང་རྩ་བ་

བརྟན་ཚུགས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་སྤྱོད་པ་བཅས་བྱས་ཏེ། ཁ་ཕྲལ་
ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་རང་བཞིན་་་
གྱི་རང་འགུལ་སྟངས་འཛིན་ནན་པོ་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་
དང་སྤྱི་ཚོགས་དུས་བབ་རྒྱུན་མཐུད་དང་། ཡུན་རིང་།
ཕྱོགས་ཡོངས་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་བའི་་་་་་་་་
འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་སྤྱི་་
ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་ཆུ་ཚད་ཟམ་མི་ཆད་པར་མཐོ་རུ་་་་་་་་་་
གཏོང་བ་དང་། ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་གཅིག་མཐུན་འདུས་་་་་་
གྲུབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོར་འཛུགས་རྒྱུ་གཙོ་རྐང་དུ་་་་་་་་
བྱེད་པ། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་ཐོན་གྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་་
སློབ་གསོ་དེ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་རིན་ཐང་ལྟ་་
བའི་སློབ་གསོ་དང་། རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོ།
ཁ་ཕྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སློབ་གསོ།
བོད་གསར་རྙིང་བསྡུར་བའི་སློབ་གསོ་བཅས་དང་དེ་་་་་་་་་
བཞིན་མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་།
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལྟ་བ། མི་རིགས་ཀྱི་ལྟ་བ། རིག་གནས་ཀྱི་ལྟ་བ།
ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་བཅས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་ཟུང་འབྲེལ་་་
བྱེད་པ། མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མེས་རྒྱལ་་་་་་་་་་
གཅིག་གྱུར་སྲུང་སྐྱོང་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་ཤུགས་
སྣོན་རྒྱག་པའི་བསམ་བློའི་རང་རྟོགས་དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
རང་རྟོགས། བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་རང་རྟོགས་བཅས་ཟམ་མི་ཆད་་་་་་
པར་ཆེ་རུ་གཏོང་བ། མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱི

“མོས་སེམས་ལྔ”ཟམ་མི་ཆད་པར་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་་་་་་་་་་
བཅས་བྱས་ཏེ། མཐའ་མཚམས་སྲུང་སྐྱོང་དང་རྒྱལ་ཁབ་་་
ཀྱི་བདེ་འཇགས་སྲ་བརྟན་དུ་གཏོང་བའི་ལྕགས་དང་ངར་
ལྕགས་ལྟ་བུའི་ལྕགས་རི་རིང་པོ་མཉམ་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་་་
མེས་རྒྱལ་གཅིག་གྱུར་དང་། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ། སྤྱི་་་་་་་་
ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་བཅས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་་

པའི་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་མཉམ་དུ་འདིང་དགོས།
མཐུན་སྒྲིལ་བརྟན་ལྷིང་ནི་བདེ་སྐྱིད་དང་ཁ་ཕྲལ་ཟང་

ཟིང་ནི་ཆག་སྒོ་ཡིན། ད་ཆ་གངས་ལྗོངས་ས་མཐོར་ཁ་་་་་་་་་
ཕྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོད་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་་་་་་་་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་གཅིག་མཐུན་་་་་་་་་་
འདུས་གྲུབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཟམ་མི་ཆད་པར་བརྟན་པ། བོད་
བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་སྤྱི་ཚོགས་དང་་་་་
ཉིན་བཞིན་འཚམ་མཐུན། རྒྱལ་སྲུང་མཐའ་སྲུང་འཐབ་་་་
ཇུས་འགན་ལེན་གྱི་ནུས་པ་ཉིན་བཞིན་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ། སྤྱི་་་་
ཚོགས་དུས་བབ་རྒྱུན་མཐུད་བརྟན་ལྷིང་དང་ལེགས་པ།
མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱི“བརྟན་ལྷིང་ཐད་གཞན་་
སྐུལ་ནས་རང་འགུལ་དུ་འགྱུར་བ”བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་་་་་་་་་་
བཟང་པོ་མངོན་ཡོད། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་བོད་་་་་
དུ་རྟོག་ཞིབ་གནང་བ་དེ་གོ་སྐབས་དང་སྒུལ་ཤུགས་སུ་་་་་་་
བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིའི་གསུང་བཤད་དང་མཛུབ་
སྟོན་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་དར་ཆ་དང་ཁ་ཕྱོགས་སུ་་་
བྱེད་པ། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིས་ཁ་གསལ་བཏོན་གནང་བའི་་་་་་
བླང་བྱ་དང་མཛུབ་ཁྲིད་གཞི་འཛིན་སར་བྱེད་པ། ཕུགས་་
འཕེར་གྱི་ཇུས་གཞི་མང་ཙམ་འདིང་བ་དང་རྩ་བ་བརྟན་་་
ཚུགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་མང་ཙམ་སྤྱོད་པ་བཅས་བྱས་ཚེ། ང་
ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སྲུང་ཡོལ་སྐྲུན་ཐུབ་པ་་་་་་་་
དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལྟ་བ་སྲུང་སྐྱོང་ནུས་ལྡན་་་
ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཡུན་རིང་བདེ་འཁོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་་་་་
བརྟེན་ནས་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཁོར་ཡུག་་་་
བཟང་པོ་གཏོད་པ་དང་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཀྱི་་་
བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་་་་
ལུགས་དེང་རབས་ཅན་གྱི་བོད་གསར་གསོན་ཉམས་དོད་་
པོས་མངོན་ཐུབ།

རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་དང་། སྤྱི་ཚོཌ་བརྟན་ལྷིང་། མི་དམངས་བདེ་སྐྱིད་བཅས་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས།


