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༄༅།།རི་ཞིག་གི་གཤམ་དུ་གྲོང་གསེབ་

ཅིག་ཡོད། གྲོང་གསེབ་དེའི་ནང་སྤོ་ལགས་

དང་རྨོ་ལགས་གཉིས་ཡོད། སྤོ་ལགས་

རིའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའི་ཞིང་ཁ་ཆུང་ཆུང་དེའི་

ནང་ཞིང་ལས་སུ་འགྲོ་བ་དང། རྨོ་ལགས་

ཉིན་ལྟར་མོན་ཆག་སྤགས་གོང་བཟོས་ནས་

འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད།



ཡིན་ནའང་། ཉིན་གཅིག་གི་ཞོགས་པར་ཁོང་གཉིས་

ཀྱི་ཞིང་ཆུང་ནང་གི་སྔོ་ཚལ་རྣམས་གང་བྱུང་དུ་གཡས་

གཏོར་གཡོན་གཏོར་བྱས་ཡོད་པ་མཐོང་། ཁོང་གཉིས་

ཀྱི་ཞིང་ཁའི་རྒྱབ་ཏུ་དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་ཞིག་གིས་ཚང་

བཟོས་ནས་དགོང་མོ་ས་རུབ་དུས་སྔོ་ཚལ་རྐུ་མ་རྒྱག་

པར་ཡོང་གི་ཡོད།



3

ཡིན་ནའང་། ཉིན་གཅིག་གི་ཞོགས་པར་ཁོང་གཉིས་

ཀྱི་ཞིང་ཆུང་ནང་གི་སྔོ་ཚལ་རྣམས་གང་བྱུང་དུ་གཡས་

གཏོར་གཡོན་གཏོར་བྱས་ཡོད་པ་མཐོང་། ཁོང་གཉིས་

ཀྱི་ཞིང་ཁའི་རྒྱབ་ཏུ་དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་ཞིག་གིས་ཚང་

བཟོས་ནས་དགོང་མོ་ས་རུབ་དུས་སྔོ་ཚལ་རྐུ་མ་རྒྱག་

པར་ཡོང་གི་ཡོད།





5

དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་དེ་ད་དུང་ཧམ་པ་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས། ད་ཆ་

ཉིན་མོ་ཡང་ཞིང་ཁའི་ནང་ཇག་པ་རྒྱག་ཏུ་ཡོང་བས་མ་ཚད། 

སྤོ་ལགས་ལ་འདམ་དང་ཚེར་མ་གཡུགས་ནས་བརྙས་བརྐོ་

བ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དོམ་

ཁྲ་རྔ་རིང་གིས་མགྱོགས་

པོ་བཟོས་དང་། ངས་

ཚང་མ་ཟ་ཆོག་ཟེར་བར་སྤོ་

ལགས་ཁོང་ཁྲོ་དྲག་པོ་ལངས།





7

སྤོ་ལགས་ཀྱིས་དགྲ་ཤ་ལེན་པར་སྨྱུག་མ་དང་ཐག་པའི་རྙི་

ཞིག་བཟོས་ནས་དེའི་ནང་དུ་ཉ་ཆུང་མང་པོ་ཟ་ཆོག་ཆོག་

བཞག  ཐག་ཉེ་ཙམ་ཞིག་ནས་དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་ལ་དྲི་མ་ཞིམ་

པོ་ཞིག་ཁ་བས། དེའི་ཉེ་ཕྱོགས་སུ་སོང་བ་ན། སྤོ་ལགས་

ཀྱིས་འདི་ཡང་རྐུས་དང་ལབ་མ་ཐག་ཏུ། ཁོས་ལག་པ་

བརྐྱངས་ནས་ཉ་ཤ་འཁྱེར་གྲབས་བྱེད་དུས། རྙི་ཡི་ཐག་

པ་དེ་དམ་དུ་སོང་ནས། དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་གིས་ཨ་ར་ར་ཟེར་

བཞིན་ངུ་སྐད་ཤོར།



སྤོ་ལགས་ཀྱིས། ཡ་་་ ད་ཁྱོད་ཟིན་ཡོད་ད་་་། ད་སྤྱང་རྒན་

ཁྱོད་ཤོད་དང་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་གིས། ཞིང་

ཆུང་ནང་རྐུ་མ་རྒྱག་མཁན་དེ་ང་མ་ཡིན། དོམ་ཁྲ་གཞན་པ་

ཚོ་རེད། ང་མིན། ཞེས་ལབ་ཀྱང་། ཁོའ་ིཁའི་གཡས་

གཡོན་དུ་ཉ་ཤ་བཟས་རོ་མང་པོ་འགོས་ཡོད་པ་མཐོང་བ་

ན།  ཁོས་རྫུན་བཤད་པ་ཧ་གོ  མཐར་ཁོས་ངུ་སྐད་

རྒྱག་བཞིན་དུ་དགོངས་དག་ཞུས།
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སྤོ་ལགས་ཀྱིས། ཡ་་་ ད་ཁྱོད་ཟིན་ཡོད་ད་་་། ད་སྤྱང་རྒན་

ཁྱོད་ཤོད་དང་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་གིས། ཞིང་

ཆུང་ནང་རྐུ་མ་རྒྱག་མཁན་དེ་ང་མ་ཡིན། དོམ་ཁྲ་གཞན་པ་

ཚོ་རེད། ང་མིན། ཞེས་ལབ་ཀྱང་། ཁོའ་ིཁའི་གཡས་

གཡོན་དུ་ཉ་ཤ་བཟས་རོ་མང་པོ་འགོས་ཡོད་པ་མཐོང་བ་

ན།  ཁོས་རྫུན་བཤད་པ་ཧ་གོ  མཐར་ཁོས་ངུ་སྐད་

རྒྱག་བཞིན་དུ་དགོངས་དག་ཞུས།





11

ད་ངུ་རྫུན་གཡོ་ཁྲམ་བྱས་ཀྱང་ཕན་ཐོགས་མེད། དེ་རིང་

ཁྱེད་ཀྱི་ཤ་བཏུབ་ནས་ཐུག་པ་ཞིམ་པོ་ཞིག་བསྐོལ་རྒྱུ་ཡིན་

ཞེས་ཟེར་བཞིན། སྤོ་ལགས་ཀྱིས་དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་རྒྱབ་ཏུ་

འཁྱེར་ནས་ནང་དུ་ལོག  དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་དེ་ནང་གི་ཕུག་

གི་ཀ་བར་བསྡམས་ནས་བཞག དེའི་རྗེས་སྤོ་ལགས་ཡང་

བསྐྱར་ཞིང་ལས་བྱེད་པར་སོང་།





13

ཀ་བར་བསྡམས་བཞག་པས། དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་བྱེད་ཐབས་

གང་ཡང་མེད་པ་ན། རྨོ་ལགས་མོན་ཆག་སྤགས་གོང་བཟོ་

བཞིན་ཡོད་པར་བལྟས་ནས་བསྡད། དེ་ནས་གང་འཚམས་

ཤིག་ནས་དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་གིས་སྐད་ངན་བརྒྱབ་སྟེ།





15

ཨ་ར་ར་་་། ཐག་པ་ཁྲོལ་དང་། རྨོ་ལགས་ཐག་པ་བཀྲོལ་

ན་ངས་རོགས་པ་ག་རེ་དགོས་ཀྱང་བྱེད་ཆོག་ལབ་པས། 

རྨོ་ལགས་དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་དེ་ལ་སྙིང་རྗེ་ནས།





17

དེ་འདྲ་ཡིན་ན། ཐག་པ་ཏོག་ཙམ་ལྷུག་ཏུ་གཏང་ཆོག  འོན་

ཀྱང་ང་ཚོར་རོགས་པ་ངེས་པར་བྱེད་དགོས་ཟེར་བཞིན། རྨོ་

ལགས་ཀྱིས་དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་གི་ལག་པ་བསྡམས་པའི་ཐག་

པ་ལྷུག་ཏུ་བཏང་པ་ན། ཁོས་རང་གི་རྐང་པའི་ཐག་པ་དེ་ཡང་

མགྱོགས་པོར་བཀྲོལ་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྲོས་རྩིས་བྱས།





19

ཡ་ང་རང་མགོ་སྐོར་འོག་ཚུད་འདུག་ཟེར་བཞིན། རྨོ་ལགས་

ཀྱིས་ཟིན་ཐབས་བྱས་ཀྱང་། དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་གིས་རྨོ་ལགས་

ཀྱི་རྐང་པར་སོ་བརྒྱབས་ཏེ་ཟིན་མ་ཐུབ། རྨོ་ལགས་ན་ཟུག་

གིས་ས་སྟེང་དུ་འགྱེལ་ནས་རྐེད་པར་

སྐྱོན་ཤོར་ཏེ ་ལངས་མ་ཐུབ་པར་

ལུས། ང་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་ན་

ཡོང་རྒྱུ་འདི་ལས་མེད་ཟེར་ནས་་་





21

དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་མགྱོགས་པོ་བྲོས་ཕྱིན་པ་ན། སྐབས་

དེར་ཞིང་ཁར་ཡོད་པའི་སྤོ་ལགས་སེམས་ངལ་ངང་

མགྱོགས་པོ་ནང་དུ་ལོག་སླེབས་དུས། རྨོ་ལགས་

འགྱེལ་ནས་ལངས་མ་ཐུབ་པར་ཨ་ར་དང་ཨུ་རུ་ཟེར་

བཞིན་པ་མཐོང་། རྨོ་ལགས་ག་རེ་བྱས་སོང་ངམ་ཟེར་

བཞིན་ཡར་བསླངས།





23

དེ་ནས་རྨོ་ལགས་རྐེད་པ་ནད་པ་ཆགས་ནས་ཉལ་སར་

ལུས།  སྤ་ོལགས་ཀྱསི་རྨ་ོལགས་ལ་ཞབས་ཕྱ་ིགང་ཡངོ་

ཅི་ཡོང་ཞུས་ཀྱང། དྲག་སྐྱེད་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བར་བརྟེན། 

སྤོ་ལགས་ཀྱིས་ངས་དེ་རིང་སྨན་རྩ་བཏུ་བར་འགྲོ་ཟེར་

ནས་རི་མགོར་ཕྱིན།



སྤོ་ལགས་ཀྱིས་སྨན་རྩ་འཐུ་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་རི་

བོང་ཞིག་སླེབས། སྤོ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་

བ་ཚང་མ་རི་བོང་ལ་བཤད་པས། རི་བོང་ཁོང་ཁྲོ་དྲག་པོ་

ལངས་ཏེ། དེ་འདྲའི་དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་དེ་སྡུག་སེམས་གནག་

པ་ལ། ངས་ཏག་ཏག་བཟོ་ཆོག་ཅེས་ཟེར་ནས་ཕྱིན།
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སྤོ་ལགས་ཀྱིས་སྨན་རྩ་འཐུ་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་རི་

བོང་ཞིག་སླེབས། སྤོ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་

བ་ཚང་མ་རི་བོང་ལ་བཤད་པས། རི་བོང་ཁོང་ཁྲོ་དྲག་པོ་

ལངས་ཏེ། དེ་འདྲའི་དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་དེ་སྡུག་སེམས་གནག་

པ་ལ། ངས་ཏག་ཏག་བཟོ་ཆོག་ཅེས་ཟེར་ནས་ཕྱིན།



རི་བོང་གིས་མོན་ཆག་སྤགས་གོང་

འགའ་ཤས་ཁྱེར་ནས་རི་མགོར་རྩ་

སྐམ་པོ་རྔ་བཞིན་པའི་སྐབས། 

དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང ་ཁུ་སིམ་

སིམ་ངང་དེར་ཡོང་ནས། 

དེ་འདྲའི་དྲི་མ་ཞིམ་པ་ལ། 

ཟ་རྒྱུ་ཞིམ་པོ་ཞིག་ཡོད་ས་

རེད་ཟེར་ནས་རི་བོང་གི་ཉེ་

འགྲམ་དུ་ཕྱིན། 
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རི་བོང་གིས་མོན་ཆག་སྤགས་གོང་

འགའ་ཤས་ཁྱེར་ནས་རི་མགོར་རྩ་

སྐམ་པོ་རྔ་བཞིན་པའི་སྐབས། 

དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང ་ཁུ་སིམ་

སིམ་ངང་དེར་ཡོང་ནས། 

དེ་འདྲའི་དྲི་མ་ཞིམ་པ་ལ། 

ཟ་རྒྱུ་ཞིམ་པོ་ཞིག་ཡོད་ས་

རེད་ཟེར་ནས་རི་བོང་གི་ཉེ་

འགྲམ་དུ་ཕྱིན། 
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རི་བོང་གིས། རྩ་སྐམ་པོ་འདི་འཁྱེར་རོགས་བྱེད་ན། མོན་

ཆག་སྤགས་གོང་གཅིག་སྤྲད་ཆོག་ལབ་པས།  དོམ་ཁྲ་རྔ་

རིང་གིས། དེ་འགྲིག་གི་རེད། ཡིན་དང་ཡིན་ཟེར་བཞིན་

དུ་མོན་ཆག་སྤགས་གོང་ཞིམ་པོ་བྱས་ནས་ཟ་བའི་སྐབས་

དེར། རི་བོང་གིས་རྩ་སྐམ་པོའ་ིདོ་པོ་བཟོས་ནས་ཁོའ་ི

རྒྱབ་ཏུ་བསྐུར། ཨ་ཕོ་དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་ད་འགྲོ་ཟེར་

ནས་ཁོ་སྔོན་དུ་བཏང་།
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རི་བོང་གིས་ཁུ་སིམ་སིམ་ངང་། དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་གིས་རྒྱབ་ཏུ་

འཁྱེར་པའི་རྩ་ཕུང་དེར་མེ་ལྕགས་ཀྱིས་མེ་སྤར་བ་རེད། རི་

བོང་ལགས་ངའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས་ཚག་ཚག་ཟེར་བའི་སྐད་

ཅིག་རྒྱག་གི་འདུག ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཞེས་དྲིས་པར། 

རི་བོང་གིས། རི་འདིའི་མིང་ལ་རི་བོ་ཀ་ཅི་ཀ་ཅི་ཟེར་གྱི་ཡོད་

པས།  ཀ་ཅི་ཀ་ཅི་རི་ལ་བསྟོད་པའི་གླུ་གཞས་གཏོང་གི་ཡོད་

ཟེར།  དེ་ནས་ཡུད་ཙམ་ན་རྩ་སྐམ་པོར་མེ་འབར་ཤ གས་ཆེ་

རུ་ཕྱིན་པ་ན།
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རི ་བོང ་གིས་རྒྱབ་ནས་འབོ ་འབོ ་ཟེར ་བའི ་སྐད་

བརྒྱབས་པས། དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་གིས་ད་ཡང་འབོ་འབོ་

ཟེར་གྱི་འདུག་ལབ་པར། རི་བོང་གིས་ད་ནི་འབོ་འབོ་

རིར་སླེབས་དུས། འབོ་འབོ་ཟེར་གྱི་ཡོད་ཅེས་ལབ། དེ་

ནས་རྒྱབ་ལ་འཁྱེར་པའི་རྩ་ཕུང་ལ་མེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

འབར་ནས། དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་གི་རྒྱབ་ལ་མེ་ཁྱབ་ནས་

རྨས་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཕོག ཁོ་སྐད་ངན་ཤོར་བཞིན་བྲོས།





35

ཡང་ཉིན་གཅིག་རི་བོང་གིས་སི་པན་བརྒྱབ་པའི་སྐྱོ་མ་

ཞིག་འཁྱེར་ནས་དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕྱིན། ཨ་ཕོ་

དོམ་ཁྲ། ཁྱེད་རང་གི་ལུས་པོ་ལ་འཚིག་སྐྱོན་ཤོར་བ་དེ་ལ་  

སྨན་འདི་ཕན་ཤོས་རེད་ཟེར་ནས། ཁོའ་ིརྒྱབ་ལ་སི་པན་

ངར་པོ་ཡོད་པའི་སྐྱོ་མ་དེ་བྱུགས་མ་ཐག་ཏུ། ཁོས་ཨ་་་ཚ་

ཚ་ཚ་་་ཟེར་བཞིན་སྐད་ངན་དང་འཕག་འཚག་ཤོར།
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དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་གིས་ད་ཡིན་ན་རི་ལ་མི་འགྲོ་ཐག་ཆོད་ཡིན་

ཟེར། ཡང་ཉིན་གཅིག་ཁོའ་ིརྨ་དེ་དྲག་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ། མཚོའི་

འགྲམ་དུ་ཕྱིན་པ་ན། དེར་རི་བོང་ཤིང་གི་གྲུ་ཞིག་བཟོ་བཞིན་

ཡོད་པས། ང་གཉིས་ཉ་འཇུ་རུ་འགྲོ་ཟེར་བར། ཁོས། དེ་ཡག་

པོ་འདུག ཏོག་ཙམ་སྒུག་རོགས་ཟེར།
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དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང ་གྲོད་པ་ཧ་ཅང་ལྟོགས་ཡོད་པས། 

མགྱོགས་པོ་མགྱོགས་པོ་འདམ་བག་གི་གྲུ་ཞིག་བཟོས་

པ་རེད། རི་བོང་གིས་རང་གིས་བཟོས་པའི་ཤིང་གི་གྲུ་དེ་

བཏང་བ་དང་། ཁོས་འདམ་བག་གི་གྲུ་དེ་བཏང་ནས་རྒྱ་

མཚོའི་ནང་དུ་ཕྱིན། ཁོས་ཉ་མང་པོ་འཇུ་རྒྱུའི་འདོད་རྔམ་

བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་་་
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་་་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ། འདམ་བག་གི་གྲུ་དེ་ཆུའི་ནང་ཞུར་ནས་ལུག་

པ་ན། དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་གིས། ཡ་་་ངའི་གྲུ་འདི་ཐིམ་འགྲོ་ཡི་འདུག 

ཨ་ཁུ་རི་བོང་ལགས། སྲོག་སྐྱོབས་དང་ལབ་པས། རི་བོང་

གིས་ཨ་ཕོ་དོམ་ཁྲ་ལགས། ཕན་པོ་བྱུང། རྨོ་ལགས་ལ་སྡུག་

པོ་བཏང་བའི་ལས་འབྲས་རེད་ཟེར་རོ།
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དོམ་ཁྲ་རྔ་རིང་གིས། ད་ནས་བཟུང་ངས་གཞན་ལ་གནོད་པ་

བྱེད་ཀྱི་མིན། ངས་མནའ་བསྐྱལ་ཆོག ཅེས་ཟེར་པ་ན། རི་བོང་

གིས་རོགས་བྱས་ཏེ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་སླེབས་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་

སྟེ་སྐམ་སར་བྲོས་ཕྱིན། དེ་ནས་རི་བོང་གིས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་

ནས་འཇུས་པའི་ཉ་རྣམས་ཁྱེར་ནས། སྤོ་པོ་རྨོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་

ནང་དུ་ཕྱིན།






