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༈ ཝ་མབོ་ ཆུང་ཆུང་ རྦུ་རྦུ་ ཟཟེར་བ་དཟེ་  ཞཟེ་དྲགས་ སབོ་སཟེམས་ འཁབོལ་བསྡད་ ཡབོད་པ་རཟེད། རརི་བབོའརི་ དཔའ་བབོ་ ཟཟེར་བའརི་ འགྲན་སྡུར་ ཆཟེན་མབོ་དཟེ་ སང་ཉརིན་ འགབོ་བཙུགས་
ཀརི་ ཡབོད་རཟེད། མརི་ དང་ སཟེམས་ཅན་ བབོ་ཁབོག་ དང་ སབོབས་ཤུགས་ ཆཟེ་ཤབོས་ ཚང་མ་ འཛཛོམས་ནས་ འགྲན་སྡུར་དཟེའརི་ ནང་ལ་ ཤུགས་ སྡུར་གརི་རཟེད། 



རྦུ་རྦུས་ འགྲན་སྡུར་དཟེ་ མཐབོང་འདབོད་ ཡབོད་པ་ མ་ཟད་ དཔའ་བབོ་ སྐད་གྲགས་ཅན་ མང་ཆཟེ་བར་  ཐུག་འདབོད་ ཡབོད་པ་རཟེད།  ཁབོང་གརིས་ འགྲན་སྡུར་དཟེའརི་ ས་བཀྲ་ལ་ 
བརྟག་དཔྱད་ ཡག་པབོ་ བྱས་པ་རཟེད།  འགྲན་སྡུར་དཟེ་  རབོ་རཟེན་ ཟཟེར་བའརི་ འུག་པ་ སྒྱུ་མ་མཁན་དཟེའརི་ ས་ཆ་ རརི་མཐབོ་པབོ་ ཞརིག་གརི་ སྒང་ལ་ ཚུགས་ཀརི་རཟེད། བྱས་ཙང་ སང་
ཉརིན་ རྦུ་རྦུ་ ཐག་རརིང་པབོ་ འགྲབོ་དགབོས་ཀརི་རཟེད། 



ཡརིན་ནའང་ དཟེའརི་ དགབོང་དག་ལ།  རྦུ་རྦུ་  ཕརི་པབོ་ མ་གཏབོགས་ གཉརིད་ ཁབོན་ནས་ ཁུག་ མ་ཐུབ་པ་རཟེད།  ཁབོས་ རྒྱང་རརིང་པབོའརི་ རརི་རཟེ་ལ་ བལྟས་ནས་ འགྲན་སྡུར་གརི་ སྐབོར་
ལ་ རརི་ལམ་ བཏང་ནས། ཞབོགས་ཀས་ ཆགས་ཡག་ལ་ རྔམ་ བསྡད་པ་རཟེད། 



ཁབོ་ ཞབོགས་ཀས་ སྔ་པབོ་ གཉརིད་སད་ནས།  ཁབོས་ སབོ་འཁྲུད་བྱས།  ཞབོགས་ཇ་ མགབོགས་པབོ་ བཟས་པ་རཟེད།   ཁབོ་ ཐག་རརིང་པབོ་ འགྲབོ་དགབོས་ཙང་།  ཁ་ལག་ ཡག་པབོ་ བཟས་པ་
རཟེད།  ཁབོང་གརི་ ཨ་མ་ལགས་ཀརིས་ བཟབོས་པའརི་ ཞབོགས་ཇ་དཟེ་ ཞརིམ་པབོ་ བྱུང་པ་རཟེད། 



རྦུ་རྦུས་ ཁབོ་རང་གརི་ ཨ་མ་ལགས་ལ་ ཁབོ་རང་ གཟབ་གཟབ་བྱཟེད་རྒྱུ་ དང་ ནང་ལ་ ས་ མ་རུབ་ སྔབོན་ནས་ ལབོག་རྒྱུ་ དམ་བཅའ་ བཞག ནས།  
ལམ་སང་  རརིའརི་ ཕབོགས་སུ་ བཟེལ་བ་ བྱཟེད་ནས་ ཕརིན་པ་རཟེད།  ཁབོས་ སྤང་ཐང་ བརྒལ་ནས།  བག་རརི་ བསྐབོར་ ནས་ གབོམ་པ་བརྒྱབ་ ཕརིན་པ་རཟེད།   ཁབོས་ རྒྱུགས་ཆུ་ཞརིག་ 
ཕར་བརྒལ་དུས། ཧབོབ་ཏཟེ་ ཁ་ལ་། རབོགས་པ་ བྱཟེད་ད་ ཟཟེ་ སྐད་རྒྱག་གརི་ ཡབོད་པ་ གབོ་པ་ རཟེད། 



རྦུ་རྦུས་ ཕར་ཚུར་ བལྟ་དུས།  འབུ་སྦུར་བ་ཞརིག་ མཐབོང་པ་རཟེད། འབུ་དཟེ་ རྒྱུགས་ཆུའརི་ ནང་དུ་ ཟགས་ ཡབོད་ཙང་།   རྒྱུགས་ཆུ་དཟེའརི་ གཟེན་ཐུར་དཟེ་ འབུ་སྦུར་བ་ ཆུང་ཆུང་
དཟེ་ལ་ གཟར་དྲགས་ནས།  ཡར་ཐབོན་ མ་ཐུབ་པར་ ལུས་བསྡད་ ཡབོད་པ་རཟེད། བྱས་ཙང་ ཁབོས་ རྐང་པ་ དང་ འབུ་རྭ་ ཚང་མ་ འཇརིགས་སྣང་གརིས་ གཡུག་གཡུག་ བྱཟེད་
ཀརི་ ཡབོད་པ་རཟེད། 



རྦུ་རྦུས་ ཁབོ་རང་གརི་ གཡས་གཡབོན་ལ་ ཆུའརི་ཁ་ལ་ གཡཟེང་བྱཟེད་ ཅརིག་གམ། ཡང་ན་ རྒྱུགས་པ་ཞརིག་ འདུག་གས་ བལྟས་པ་རཟེད།  ཡརིན་ནའང་ ཁབོས་ བཟེད་སབོད་ ཡབོད་པ་ 
གང་ཡང་ མ་རཟེད་པ་རཟེད།  དུས་ཚཛོད་ ཛ་དྲག་ ཆགས་ཀརི་ཡབོད་ ཙང་།  རྦུ་རྦུས་ ཁབོང་གརི་ རྔ་མ་དཟེ་ ཆུ་འཁག་པའརི་ ནང་ལ་ དཔྱངས་ནས། འབུ་སྦུར་བ་ དཟེ་ལ་ འདརི་ 
ཟརིན་ཨ་  ལབ་ནས་ སྐད་བརྒྱབ་ པ་རཟེད།



ཏབོག་ཙམ་ རཟེས་ལ་ འབུ་སྦུར་བ་དཟེ་  རྩྭའརི་ སྒང་ལ་ ཉལ་ནས།  ཉརི་མའརི་ནང་ གཟུགས་པབོ་ སྐམ་རུ་བཅུག་ པ་རཟེད། 
ཐང་ཆད་ནའང་ ཉཟེན་ཁ་ལས་ བསྐྱབས་ཙང་ དགའ་ཐག་ཆབོད་ ནས་བསྡད།  རྦུ་རྦུ་ཡང་ དཀའ་ལས་ཁག་  ཡབོད་རཟེད། ཡརིན་ནའང་ ཁབོ་རང་ལ་ ངལ་གསབོ་ བརྒྱབ་ལབོང་ 
མཟེད་པ་རཟེད།  ཁབོ་རང་གརི་ རྔ་མ་ ཆུས་སྦངས་ ནས་ ལརིད་ ཆཟེན་པབོ་ ཆགས་པ་དཟེ་ བཙུར་ནས། མགབོགས་པབོར་ འགྲན་སྡུར་ དཟེ་ལ་ ཕརིན་པ་རཟེད།



འཁྱུག་ཙམ་ནས་ རརི་བབོང་ ཆུང་ཆུང་ཞརིག་ ཁབོའརི་ མདུན་ལ་ སཟེམས་སྐྱབོ་ནས་ ངུ་གརི་ ཡབོད་པ་ མཐབོང་པ་རཟེད།  རརི་བབོང་དཟེས་ རང་གརི་ ལག་ཤུབས་ ཡ་གཅརིག་ བརླག་ནས་ 
གང་འདྲས་ འཚལ་ དགབོས་ཀརི་ ཡབོད་མཟེད་ མ་ཤཟེས་ནས་ བསྡད་ ཡབོད་པ་རཟེད།



རྦུ་རྦུ་ འགྲན་སྡུར་ལ་ འགྲབོ་ཡག་ རྔམ་ བསྡད་ ཡབོད་ནའང་། ཁབོས་ རརི་བབོང་ ཆུང་ཆུང་ དཟེ་ལ་ རབོགས་པ་ བྱཟེད་ཡག་  ཐག་བཅད་ པ་རཟེད།  ཁབོས་ རང་གརི་ སྣ་གུག་ ཆཟེན་པབོ་ 
ཚཛོར་བ་ རབོན་པབོ་ ཅན་པ་དཟེ་ མར་ ས་ལ་ དམའ་རུ་ བཏང་ནས། རརི་བབོང་ ཆུང་ཆུང་དཟེའརི་ ལག་ཤུབས་ ཡ་གཅརིག་དཟེ་ འཚལ་ཡག་ལ་ དྲརི་ སྣབོམ་ཡག་ འགབོ་ཚུགས་ པ་རཟེད།  
རརི་བབོང་ ཆུང་ཆུང་དཟེ་ རཟེ་བ་དང་བཅས་ ཁབོའརི་ རཟེས་ལ་ ཕརིན་པ་རཟེད། 



འཁྱུག་ཙམ་ནས་ རྦུ་རྦུས་ ལམ་ཁག་གརི་ ཟུར་ལ་ མར་ཟགས་ བསྡད་པའརི་ ལག་ཤུབས་ ཡ་གཅརིག་དཟེ་ རཟེད་པ་རཟེད། 
ཝ་མབོའརི་ སྣ་གུག་ དཟེ་ནས་ གང་ཡང་ ཡརིབ་ཐུབ་ ཀརི་མ་རཟེད།
རརི་བབོང་ ཆུང་ཆུང་དཟེ་ དགའ་ཐག་ ཆབོད་ནས་ འཛུམ་ ཆཟེན་པབོ་ དང་བཅས་ ལག་ཤུབས་ གབོན་ནས་  ནང་ལ་ ཧབོབ་མཆབོང་ བརྒྱབ་ནས་ ལབོག་པ་རཟེད།  རྦུ་རྦུ་ དཟེ་ནས་ 
མགབོགས་པབོ་ རརིའརི་ ཕབོགས་ལ་ ཕརིན་པ་རཟེད།



རརིའརི་ ལམ་ཁག་ གཟེན་གཟར་པབོ་དཟེ་ འཛཛེག་དུས།  རྦུ་རྦུ་ འབུ་གྲབོག་མ་ མཟེ་                       
བསད་མཁན་ གསུམ་ལ་ ཐུག་པ་རཟེད།  གྲབོག་མ་དཟེ་ཚཛོས་ རརིའརི་རཟེ་ 
མཐབོ་པབོ་ཞརིག་གརི་ སྒང་ལ་ ཆགས་པའརི་ གྲབོག་མའརི་ ལྟ་རྟབོག་ཁང་དཟེའརི་ ཆཟེད་དུ་ སྒབོ་ གསར་པ་ཞརིག་ འཁཟེར་ནས་ འགྲབོ་གརི་ ཡབོད་པ་རཟེད།  ཁབོང་ཚཛོས་ ཁང་པ་དཟེ་ནས་ ཤརིང་
ནགས་ལ་ མཟེ་ ག་པར་ ཤབོར་འདུག་ བལྟ་གརི་ ཡབོད་རཟེད།  སྒབོ་དཟེ་ ལརིད་གབོག་ ཆཟེ་དྲགས་ནས་ གྲབོག་མ་ གསུམ་གརིས་ དབུགས་བསགས་ནས་ ལུས་ བསྡད་ ཡབོད་པ་རཟེད།



རྦུ་རྦུས་ ཁབོ་རང་ འགྲན་སྡུར་དཟེ་ལ་ སཟེབས་ཡག་ ཕརི་པབོ་ ཆགས་གརི་ ཡབོད་ནའང་ གྲབོག་མ་ གསུམ་ལ་ མུ་མཐུད་ནས་ རབོགས་པ་ བྱཟེད་རྒྱུ་ ཐག་ བཅད་པ་རཟེད།  ཁབོས་ སྒབོ་ 
ལརིད་གབོག་ ཆཟེན་པབོ་དཟེ་ གྲབོག་མ་ གསུམ་དང་ མཉམ་དུ་ རརིའརི་ སྒང་ལ་ འཁཟེར་རབོགས་ བྱས་པ་རཟེད།



མཐའ་མ་དཟེར་ ཁབོང་ཚཛོ་ མཟེ་ བསད་མཁན་ གྲབོག་མ་ཚཛོའརི་ ལྟ་རྟབོག་ ཁང་དཟེར་ སཟེབས་ནས་ ཚང་མས་ 
མཉམ་དུ་ སྒབོ་དཟེ་ ཏག་ཏག་ དཟེ་ལ་ བརྟན་པབོ་ བཞག་ ཐུབ་པ་རཟེད།  གྲབོག་མ་དཟེ་ཚཛོ་ དཀའ་ལས་ཁག་ ཡབོད་ནའང་ འདབོད་པ་ཁཟེངས་ ནས་མར་ ས་ལ་ བསྡད་པ་རཟེད། རྦུ་
རྦུ་ ཡང་ དཀའ་ལས་ཁག་ ཡབོད་རཟེད་དཟེ། ཁབོ་ལ་ ངལ་གསབོ་ བརྒྱབ་ལབོང་ ཡབོད་མ་རཟེད།  ཁབོ་རང་ མུ་མཐུད་ནས་ རརི་འཛཛེག་ནས ལམ་ཁག་དཟེའརི་ སྒང་ལ་ ཕརིན་པ་རཟེད།



མཐའ་མ་དཟེར་ ཁབོང་ རརིའརི་ རཟེ་ལ་ སཟེབས་དུས། འགྲན་སྡུར་ བྱས་ ཚར་པ་རཟེད།  མདའ་དང་། ཚ་ཁ། གྲརི་བཅས་ ཆག་རབོ་ དཟེ་ཚཛོ་ རརི་རཟེ རི་དཟེའརི་ སྤང་ཐང་ སྒང་ལ་ ག་ས་ག་ལ་ 
བཀྲམས་ནས་ ཡབོད་ནའང་།  དཔའ་བབོ་ ཚང་མ་ ལབོག་ ཚར་པ་རཟེད།



རྦུ་རྦུ་ སཟེམས་སྐྱབོ་ནས་ མར་ས་ལ་ བསྡད་པ་རཟེད།  ཁབོ་ལ་ འགྲན་སྡུར་དཟེ་ མཐབོང་འདབོད་ ཞཟེ་དྲགས་ ཡབོད་པ་ མ་ཟད་ འཛམ་བུ་གརིང་ ནང་གརི་ དཔའ་བབོ་ རླབས་ཆཟེན་ཚཛོ་  
ཐུག་འདབོད་ ཡབོད་པ་རཟེད།  ཡརིན་ནའང་ ཁབོས་ འདརི་ཚཛོ་ ཚང་མའརི་ རཟེས་ མ་ཟརིན་ པ་རཟེད།



ཧབོབ་ཏཟེ་ ཁ་ལ་ ཁབོས་ གཤབོག་པ་ བརྡབས་པ་ཞརིག་ གབོ་པ་རཟེད།  ཁབོས་ ཡར་བལྟ་དུས་ འུག་པ་ སྒྱུ་མ་མཁན་ རབོ་རཟེན་ ཁབོ་རང་གརི་ མདུན་ལ་ བབ་པ་ མཐབོང་པ་རཟེད། 
“སཟེམས་པ་ མ་སྐྱབོ། རྦུ་རྦུ། ཁཟེད་རང་ ལྟད་མབོ་ ཆཟེན་པབོ་ གཅརིག་ཀང་ རཟེས་ མ་ཟརིན་པ་ ཆགས་ མ་སབོང་། བལྟ་ད། ང་ལ་ ཁཟེད་རང་ལ་ སབོད་ཡག་ དམརིགས་བསལ་ ཞརིག་ཡབོད།”  
ཟཟེ་གསུངས་ནས་ འུག་པ་དཟེས་ རྦུ་རྦུ་ལ་ དྭངས་ཤཟེལ་ཞརིག་ གནངས་པ་རཟེད།  ཤཟེལ་དཟེའརི་ སྒང་ལ་ “རརི་བབོའརི་ དཔའ་བབོ་” ཟཟེ་ བཀབོད་ ཡབོད་པ་ མ་ཟད་ དཟེ་ནརི་ འགྲན་སྡུར་
དཟེའརི་ ཐབོབ་ཡག་ ནང་ནས་ གཟཟེངས་བསབོད་ མཐབོ་ཤབོས་ཀརི་ རྟགས་མ་དཟེ་ ཡརིན་པ་རཟེད།
རྦུ་རྦུ་ ཧང་སངས་ནས་  “ཡརིན་ནའང་ ག་རཟེ་བྱས་ནས་འདརི་ང་ལ་ཐབོབ་པ་རཟེད། ངས་ དཔའ་བབོའརི་ རླབས་ཆཟེན་ བྱ་བ་ གང་ཡང་ བྱས་མཟེད།” ཟཟེ་ དྲརིས་པ་རཟེད། 
རབོ་རཟེན་ ཞལ་འཛུམ་ མཛད་ནས་ “ཁཟེད་རང་གརིས་ དཟེ་རརིང་ བྱ་བ་ ཆུང་ཆུང་ བྱས་པ་ དཟེ་ཚཛོ་ ལས་ ལྷག་པའརི་ རླབས་ཆཟེན་ དཔའ་བབོའརི་ བྱ་བ་ ག་རཟེ་ ཡབོད་རཟེད།” ཟཟེ་ ལབ་
པ་དང་། “ཁཟེད་རང་ འབུ་སྦུར་བ་དང་ རརི་བབོང་ ཆུང་ཆུང་ ད་དུང་ གྲབོག་མ་ དཟེ་ཚཛོ་ལ་ རབོགས་རམ་ བྱཟེད་ཡག་གརི་ ཆཟེད་དུ། སབོ་སབོས་ མཐབོང་འདབོད་ ཞཟེ་དྲགས་ ཡབོད་པའརི་ 
འགྲན་སྡུར་དཟེའརི་ རཟེས་ མ་ཟརིན་ པ་རཟེད། ཁཟེད་རང་ དངབོས་ནས་ རརི་བབོའརི་ དཔའ་བབོ་ རཟེད།” ཟཟེ་གསུངས་སབོ། 



རྦུ་རྦུ་ དགབོང་དག་གརི་ ཁ་ལག་ མ་ཟས་ སྔབོན་ལ་ ནང་ལ་ སཟེབས་ ཐུབ་པ་རཟེད། དཟེ་ནས་ ཁབོས་ ཕ་མ་གཉརིས་ལ་ ཉརིན་མ་དཟེར་ ག་རཟེ་ བྱུང་བ་ ཚང་མ་ བཤད་པ་རཟེད།  ནང་
མརི་ ཚང་མ་ ཁབོ་ལ་ དགའ་ཚཛོར་ དང་ སྤབོབས་པ་ ཞཟེ་དྲགས་ སྐྱཟེས་པ་རཟེད།  དགབོང་དག་ ཁ་ལག་གརི་ རཟེས་ལ། རྦུ་རྦུ་ ཐང་ཆད་ཡབོད་ནའང་  འདབོད་པ་ ཁཟེངས་ནས་ གཉརིད་ 
ཉལ་གར་ ཕརིན་པ་རཟེད།  ཁབོ་ལ་ གཉརིད་ སྐྱརིད་པབོ་ཞརིག་ ཁུག་ དགབོས་པ་རཟེད། སང་ཉརིན་ཡང་ ཁབོ་ལ་ རླབས་ཆཟེན་གརི་ བྱ་བ་ དང་ བབོ་སབོབས་ སྐྱཟེད་རུང་གརི་ བྱ་ལས་ གསར་པ་ 
ཁག་ཅརིག་གརིས་ བསྒུག་ བསྡད་ ཡབོད་འགྲབོའབོ།
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