
པར་ངོས་འདིའི་རོམ་སྒིག་པ།  •མཁའ་འབུམ་ཡག•

མཱ་ཏིང•ལུའུ་ཏི•ཅིན་ནི（1929—1968）སྐད་

གྲགས་ཆེ་བའི་ཨ་རིའི་དམངས་དབང་འགུལ་སྐྱོད་ཀི་མགྱོ་གཙོ་

ཡིན་ཞིང་།  1948ལྱོར་སྱོབ་ཆེན་མཐར་ཕིན་པ་དང་། 1948ལྱོ་

ནས1951ལྱོའི་བར་ཨ་རིའི་ཤར་མཚོའི་འགྲམ་གི་ཧྥེ་ཁེང་ནས་

མུ་མཐུད་དུ་ཟབ་སྦྱོང་བྱས།  

1955ལྱོའི་ཟླ12པར་མི་ནག་བུད་མེད་ཅིག་གིས་སྤི་སྤྱོད་

རླངས་འཁྱོར་སེང་མི་དཀར་ཞིག་ལ་འདུག་སེགས་མ་ཕུད་པར་ལྱོ་

གཉིས་ལ་བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་པར་རྐེན་བྱས་ཏེ།   

མི་ནག་སྱོད་དམངས་ཚོས་སྤི་སྤྱོད་རླངས་འཁྱོར་འགྱོག་པའི་བྱ་

འགུལ་སེལ་བར་མ་ཟད།  ད་དུང་མཱ་ཏིང•ལུའུ་ཏི•ཅིན་མགྱོ་གཙོ་

རུ་བདམས།  ལྱོ་གཅིག་རིང་གི་རླངས་འཁྱོར་བཀག་འགྱོག་བྱ་

འགུལ་བརྒྱུད་རསེ།   1952ལྱོའ་ིཟླ12པར། ཨ་རའི་ིཆསེ་མཐྱོའ་ི

ཁམིས་ཁང་གསི་ཨ་ལ་པ་མ་ཀགི་ག་ིརགིས་རྒྱུད་ལྱོགས་བཀར་བཅའ་

ཁམིས་ད་ེརྩ་ཁམིས་དང་འགལ་བ་བསྒྲགས་ཤངི་།  མངེ་ཀྱོ་མ་ལ་ིགྲྱོང་

ཁེར་གི་སྤི་སྤྱོད་རླངས་འཁྱོར་སེང་གི་རིགས་རྒྱུད་ལྱོགས་བཀར་ཐག་

གཅྱོད་ད་ེཡང་རྩ་མདེ་དུ་བཏང་བ་ཁབ་བསྒྲགས་བྱས།

1963ལྱོར།  མཱ་ཏིང•ལུའུ་ཏི•ཅིན་ཉིད་ཁེན་ཉི་ཏི་ཙུང་ཐུང་

དང་ངྱོ་ཕྲད་ནས་དམངས་དབང་གསར་བ་བརྒྱུད་དེ། མི་ནག་ལ་

འདྲ་མཉམ་གི་ཁེ་དབང་སེར་དགྱོས་པའི་བླང་བྱ་བཏྱོན།  

1963ལྱོའི་ཟླ8པའི་ཚེས28ཉིན།  ལིན་ཁེན་རེས་དྲན་རྱོ་

རིང་གི་ཚོམས་ཆེན་མདུན་དུ《ང་ལ་ཕུགས་འདུན་ཞིག་ཡྱོད》

ཅེས་པའི་གཏམ་བཤད་སེལ།   

1964ལྱོར།  ནྱོལ་པེལ་ཞི་བདེའི་རྟགས་མའི་བྱ་དགའ་ཐྱོབ།  

1968ལྱོར།  མེང་ཧྥེ་སི་གྲྱོང་ཁེར་དུ་སྱོང་ནས་བཟྱོ་པ་ཚོས་ལས་

མཚམས་འཇྱོག་པར་མགྱོ་འཛིན་མཛད།  ཟླ4པའི་ཚེས4ཉིན།  

གཞན་གིས་ལྱོག་གསྱོད་བྱས་པ་དང་།  སྐབས་དེར་ལྱོ39ཙམ་

ཡིན།  

1986ལྱོ་ནས་བཟུང་།  ཨ་རི་སིད་གཞུང་གིས་ལྱོ་རེའི་

ཟླ1པའི་རེས་གཟའ་གསུམ་པ་ནི་རྒྱལ་ཡྱོངས་ཀིས་མཱ་ཏིང•ལུའུ་

ཏི•ཅིན་ལ་རེས་དྲན་བྱེད་པའི་ཉིན་མྱོ་རུ་གཏན་ཁེལ་བྱས།

2011ལྱོའི་ཟླ8པའི་ཚེས28ཉིན། ཁྱོང་གི་དྲན་གསྱོའི་འཇིམ་

བརྙན་དེ་ཧྭ་ཧིན་ཏུང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཐང་ཆེན་དུ་

བསངས་ཤིང་།  དེའི་ཡར་སྱོན་དུ་

ཐང་ཆེན་དེར ་ཧྭ་ཧིན་ཏུང་

དང་ཅེ་ཁྱོ་ཞུན།  ལིན་ཁེན།   

ལའྱོ་སི་ཧྥུ་སྱོགས་ཨ་རིའི་

ལྱོ་རྒྱུས་སེང་སྐད་གྲགས་

ཆེ་བའི་ཙུང་ཐུང་འགའ་

རེའི ་དྲན་གསྱོའི ་འཇིམ ་

བརྙན་ལས་བསངས་མྱོང་མེད། 

 མཱ་ཏིང•ལུའུ་ཏི•ཅིན་དེ་ཨ་རིའི་

མིང་གྲགས་ཆེ་བའི་དུས་དེབ《ནུབ་གིང་ཆེན་མྱོའི་

ཟླ ་དེབ》ཀིས ་ཨ ་རིར ་ཤུགས་རྐེན ་ཆེ ་བའི ་མི ་སྣ100ཁྱོད ་

ཨང8པར་བདམས་པ་རེད།

མཱ་ཏིང•ལུའུ་ཏི•ཅིན་གིས་དེ་ས་འདི་ལྟར་བཤད་མྱོང་སེ།  

གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་འཕུར་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཕིན།  དེས་ན་མཆྱོང་

རྒྱུག་བྱ་དགྱོས།  གལ་ཏ་ེམཆྱོང་རྒྱུག་བྱ་མ་ིཐུབ་ཚ།ེ  ལངས་ནས་འགྲྱོ་

དགྱོས་ལ།   ལངས་ནས་ཀང་འགྲྱོ་མ་ིཐུབ་ཚ།ེ  གྱོག་ནས་འགྲྱོ་དགྱོས།  

གང་ལྟར་ཁྱོད་ཀསི་བྱ་བ་གང་ཞགི་བསྒྲུབས་རུང་།  མདུན་ཕྱོགས་སུ་

སྐྱོད་པའ་ིཁ་ཕྱོགས་ད་ེནམ་ཡང་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་དགྱོས། 

བསྒྲུབས་ནས་འགྲིག་འདུག་པའི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་ཕིན།  གྱོ་

སྐབས་གང་ཡིན་རུང་ཚང་མ་གྱོ་སྐབས་ལེགས་པྱོ་ཞིག་ཡིན།

ཚེ་སྱོག་ལ་སིང་བྱོ་འདུག་མིན་དེ་གསྱོན་པར་དྱོན་སིང་ལྡན་

མིན་ལ་ལྟ་བ་ལས། ཚེ་ཐག་གི་རིང་ཐུང་ལ་ལྟ་བ་མིན།

གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ཀི་ཕུགས་འདུན་བརྟན་ཞིང་བརླིང་བ་ཞིག་

ཡིན་ཚེ།  མི་སུ་དང་གང་གིས་ཀང་སར་བསྒེལ་དཀའ་བ་རེད།

ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་བླྱོ་ཕམ་དང་ལེན་བྱ་དགྱོས།  རྒྱུ་མཚན་

ནི་དེ་ལ་ཚད་ཅིག་ཡྱོད་པ་རེད།  འྱོན་ཀང་རེ་

བཞག་གཏན་ནས་འབྱོར་མ་ིརུང་།  རྒྱུ་

མཚན་ན་ིད་ེལ་ཚད་མདེ་པས་སྱོ།།

གལ་ཏེ་ངས་དྱོན་ཆེན་

ཞགི་བསྒྲུབ་མ་ིནུས་ཚ།ེ  མ་

མཐའ་ཡང་དྱོན་ཆུང་དེ་

མཐའ ་འཁྱོལ ་བ ་ཞིག ་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡནི།

གདེང་ཚོད་ཆེན་པྱོས་གྱོམ་

པ་དང་པྱོ་སྱོ་ཐུབ་ཚེ།  སྐས་རིམ་ཧིལ་

བྱོ་མཐྱོང་དགྱོས་དྱོན་མེད་ལ། གྱོམ་པ་ཐྱོག་མ་དེ་སྱོ་

ཐུབ་པས་ཆྱོག་གྱོ།

མཐར་གཏུགས་ན་ང་ཚོའི་ཡིད་ལ་འཇགས་དགྱོས་པ་ནི་

དགྲ་བྱོའི་སྐད་ཆ་མ་ཡིན་པར་གྲྱོགས་པྱོ་ཁ་རྱོག་ཏུ་སྱོད་པ་དེ་

ཡིན།  

སྨག་མུན་གིས་སྨག་མུན་མཐར་སྐྱོད་གཏྱོང་མི་ནུས་ལ། འྱོད་

ཟེར་ཁྱོ་ནས་ནུས་པ་རེད།  ཞེ་སང་གིས་ཞེ་སང་མཐར་སྐྱོད་གཏྱོང་

མི་ནུས་ལ།   བརྩེ་སེམས་ཀིས་ནུས་པ་རེད།      

ལྱོ་ཟླའི་འཁྱོར་སྐྱོད་ཆུ་བྱོ་བཞིན་དུ་མི་སྱོད་མདུན་ནས་མདུན་དུ་བརྒྱུགས།།

ཉམ་ཆུང་ལུས་པྱོ་སྨྱུག་གསར་ཇི་བཞིན་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འདབ་ལག་རྒྱས།།

ཕྱོ་ལྱོ་བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་ཟད་ནས་སྦྲ་ནག་གྲུ་བཞིའི་ཐུ་འྱོག་ལ།།

འཁེང་བའི་ཕི་མིག་ཡང་ཡང་འཕེན་བཞིན་བརྩེ་ལྡན་མ་ལྱོར་རིང་དུ་གེས།།

སྐྱོ་གདུང་སེམས་ཀི་གྱོམ་འགྲྱོས་ཁྱོད་ནས་གངས་དཀར་སེམས་རྩ་སྨུག་པས་བཟུང་།།

གེས་བྲལ་ན་ཟུག་ལི་མྱོའི་བར་ནས་མདངས་ལྡན་མཁུར་ཚོས་མཆི་མས་བརླན།།

བསམ་ཞིང་བསམས་ན་གེས་གདུང་ཚོར་བ་སེམས་ཀིས་མངས་ན་མི་འདྱོད་མྱོད།།

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་ཤེས་རིག་བུ་མྱོ་བདག་མེད་བཏང་ན་ག་ལ་འགྲིག།

ཁ་སང་གེས་པའི་ཨ་མའི་བུ་ལྱོ་དེ་རིང་ས་མཐའི་གྲྱོང་ན་ཡྱོད།།

སྤིན་ལྟར་འཁིགས་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱོང་ནས་ཁེར་རྐང་སྣང་བས་ཀུན་ནས་གཙེས།།

སྱོད་ཀི་རི་བྱོས་གྱོས་སྱོན་གྱོན་ཏེ་ལག་པས་གཡབ་མྱོ་བྱེད་པའི་དུས།།

ཨ་མ་དྲན་པའི་རྟ་མཆྱོག་རྱོད་པྱོ་དབང་མེད་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ཤྱོར།།

དབྱར་གསུམ་ས་འཛིན་སེག་མྱོའི་པང་ནས་དཀར་དམར་མེ་ཏྱོག་སྡུག་གུར་བཀ།།

རྐང་དྲུག་བུང་བས་གླུ་སྒྲ་སྒྲྱོག་བཞིན་མངར་བཅུད་སྦྲང་རྩིའི་དཔལ་ལ་རྱོལ།།

ཁེར་རྐང་བུ་ལྱོས་དབུགས་རིང་འབྱིན་བཞིན་མགྱོ་བྱོ་ཡར་ལ་བཏེགས་ནས་ནི།།

རྒྱང་དུ་བཞུད་པའི་སྤིན་དཀར་ཕྱོན་པྱོར་ཨ་མ་དྲན་པའི་འཕྲིན་ཞིག་བསྐུར།།

ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མྱོས་བསར་ཕྲེང་སྒྲིག་བཞིན་གཤྱོག་ཟུང་ལྱོ་མྱོན་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར།།

དབྱར་གི་ངྱོ་བྱོ་ཐྱོལ་གིས་འགྱུར་ཏེ་སྱོང་བྱོའི་ལྱོ་མར་སེར་ཐིག་ལྷུང་།།

སེམས་པ་གཉྱོམ་པྱོ་སྐྱོ་བས་གཟིར་ཏེ་ཙོང་ཆུའི་འགྲམ་དུ་འཆམ་འཆམ་བྱས།།

ཨ་མ་དྲན་པའི་བུ་ལྱོ་ང་ཡིས་སྐྱོ་གདུང་མཆི་མ་ཁྱོག་ཏུ་བཞུར།།

མཚོ་སྱོན་ཟི་ལིང་། 

•ཨ་འབུམ་གྱིས་བསྒྱུར•

མཚོ་སྱོན་མི་རིགས་སྱོབ་གྲྭ་ཆེན་མྱོའི2015ལྱོའི་བྱོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ།  

•སྒྲོལ་མ་སྐྱབས•



ཁ་སང་། ང་དང་ཨྱོ་ཏ་ིཉ།ི ད་དུང་ཁྱོའ་ི

ཡབ་ཆནེ་དང་བཅས་པ་སང་ལམ་ཆནེ་པྱོ་ལའ་ེ

ཨྱོ་ལརི་སྤྱོ་འཆམ་དུ་ཕནི། ཏྱོ་ལ་ཀ་ིལྱོ་ཧ་ཧྱོ་

སང་ལམ་བརྒྱུད་སྐབས། ང་ཚསོ་དཔ་ེཁང་ཞགི་

གི་སྱོ་ཁར་སི་ཐྱོར་ཏི་ཧང་ཧང་བྱོར་འགྲེང་སེ། 

བཤམས་སྒྲྱོམ་ནང་ག་ིས་ཁ་ཞགི་ལ་ཅརེ་འདུག་

པ་མཐྱོང་བྱུང་། ཁྱོ་རང་ད་ེགར་དུས་ཚདོ་ག་

ཙམ་ལ་འགྲངེ་བསད་པ་སུས་ཀང་མ་ིརྟྱོགས་མྱོད། ཁྱོས་ན་ིསང་ལམ་ནང་ཡནི་ཡང་ད་ེལྟར་སྱོབ་ལ་བརྩྱོན་པ་རདེ། ང་

ཚསོ་ཁྱོ་ལ་འཚམས་འདྲའི་ིབར་ཞགི་བཏང་བ་ན། ཁྱོས་མགྱོ་བྱོ་ཅུང་ཕརི་འཁྱོར་ཏ་ེལྟ་ཙམ་བྱདེ་པ་ལས་ཁ་ཡ་མ་ིབྱདེ། 

ཇ་ིའདྲའ་ིགུས་ལུགས་མ་ིཤསེ་པ་ཞགི་ཨང་།

ཨྱོ་ཏ་ིཉསི་གཟབ་འཕྱོར་སྤས་པ་ཤནི་ཏུ་མཛསེ་པའ་ིཁར། ད་དུང་ཅུང་ཐལ་དྲགས་པའ་ིཚདོ་དུ་འདུག ཁྱོས་རྐང་

མགྱོར་འཚམེ་སྐུད་དམར་པྱོ་ཡནི་པའ་ིམྱོ་ལྱོ་ཀ་ིཀྱོ་ལམ་ཞགི་གྱོན་པ་དང་། སྱོད་གྱོས་ན་ིཚམེ་དྲུབ་མ་ཞགི་ཡནི་

ཞངི་གྱོས་སྐུད་ཀ་ིསྒྲྱོག་གུ་བཅངིས་ཡྱོད་ལ། མགྱོ་རུ་ཆུ་བྱའི་ིཔགས་པའ་ིཞྭ་མྱོ་དཀར་པྱོ་ཞགི་གྱོན་ཡྱོད་པ་དང་། 

བྲང་ཁའ་ིསངེ་དུ་ད་དུང་བྲང་འདྱོགས་ཆུ་ཚདོ་ཅགི་ཀང་དཔྱངས་ཏ་ེགྱོམ་སབས་ཆནེ་པྱོས་མདུན་དུ་སྐྱོད་པར་

བྱདེ། ཡནི་ནའང་ཐངེས་འདརི་ཨྱོ་ཏ་ིཉ་ིགཏམ་འདྱོད་ཚ་པྱོའ་ིདབང་གསི་ད་དུང་ཡང་ཡདི་མ་ཚམི་པར། 

སམེས་ཧ་ཅང་སྐདི་ཀནི་མ་ིའདུག དྱོན་དག་ན་ིའད་ིལྟར་བྱུང་བ་རདེ་ད།ེ ང་ཚ་ོལའ་ེཨྱོ་ལ་ིསང་ལམ་དུ་ཡུན་རངི་

ཙམ་ལ་སྱོང་རསེ། ཁྱོའ་ིཡབ་ཆནེ་ག་ིགྱོམ་པའ་ིའདགེས་འཇྱོག་དལ་བའ་ིདབང་གསི་ང་ཚའོ་ིརསེ་སུ་རངི་བྱོར་ལུས་

སྱོང་། ངདེ་གཉསི་ཀ་རྱོ་ཡ་ིའདུག་སགེས་ཤགི་ག་ིའཁསི་སུ་སྱོང་བ་ན། གྱོན་གྱོས་ཧ་ཅང་བབ་ཆགས་གྱོན་པའ་ིབྱསི་པ་

ཞགི་ད་ེགར་ཙགོ་འདུག་ཅངི་། ཁྱོའ་ིམགྱོ་བྱོ་དུད་ཅངི་ལུས་ཉྱོབ་ས།ེ ཧ་ཅང་ཡདི་མུག་པའ་ིཉམས་ཤགི་མངྱོན་འདུག 

ད་དུང་མ་ིཞགི་ཕ་རྱོལ་ག་ིསྱོང་བསལི་འྱོག་འགྲྱོ་ཞྱོར་དུ་ཚགས་པར་ལ་ལྟ་བཞནི་འདུག་ཅངི་། བལྟས་ཚདོ་ཀསི་བྱསི་པ་

དའེ་ིཡབ་ཆནེ་ཡནི་པ་ལྟར་སྣང་། ང་ཚ་ོའདུག་སགེས་སངེ་དུ་བསད་ཅངི་། ཨྱོ་ཏ་ིཉ་ིན་ིང་དང་བྱསི་པ་ད་ེགཉསི་ཀ་ི

བར་དུ་བསད། གྱོ་བུར་དུ་ཨྱོ་ཏ་ིཉསི་རང་ཉདི་ཀསི་ཧ་ཅང་མཛསེ་པར་འཕྱོར་སྤས་བྱས་ཡྱོད་པ་ཡདི་ལ་དྲན་ཞངི་། 

བྱསི་པ་དརེ་རང་ཉདི་ངྱོམ་འདྱོད་སྐསེ་ཏ།ེ ཁྱོས་རྐང་བ་ཡར་བཏགེས་ཏ་ེང་ལ་བཤད་རྒྱུར། 

“ཁྱོད་ཀསི་ངའ་ིཀྱོ་ལམ་མཐྱོང་ཨ་ེབྱུང་།” དྱོན་ངྱོ་མར་ཁྱོས་བྱསི་པ་དརེ་ངྱོམ་པ་ཡནི་མྱོད། འྱོན་ཀང་བྱསི་པ་དསེ་

གཏན་ནས་ཁ་ཡ་བྱས་མ་བྱུང་། 

6.མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་དང་ཁྱེའུ་ཞྱིག་གྱི་སྐད་ཆའྱི་འཕྱེལ་རྱིམ་གྱི་ཆ་ན་

འདྲ་ས་ཨྱེ་ཡྲོད།

ཁའེུ་ཞགི་མའ་ིམངལ་དུ་ཆགས་པའ་ིགནས་སྐབས་བདུན་ན།ི འགྲྱོ་བ་

མའི་ིཡང་མསེ་ཆུར་གནས་སྱོག་ཆགས་ནས་སྐམ་སའ་ིགྱོག་འགྲྱོ་དང་། ད་ེནས་

ལངས་འགྲྱོའ་ིམ་ིརུ་འགྱུར་བའ་ིབརྒྱུད་རམི་གཉསི་མཐུན་པར་སྨྲ་ཞངི་། ཁའེུ་

ཞགི་གསི་ཨ། ཨུན། མ། ཕ་སྱོགས་ངག་ཐན་ཐུན་གསི་དྱོན་མང་བྱོ་སྱོན་གནི་

སྱོན་གནི་མངི་ག་ིབྱ་ེབྲག་ཇ་ེམང་དུ་འཕལེ་བ་དང་། སྐད་ཆའ་ིབརྱོད་དྱོན་ཇ་ེ

གསལ་དུ་འགྲྱོ་བའ་ིཆ་ན། ཁའེུ་ཞགི་ནར་སྱོན་ཅངི་སྐད་ཆ་ལྱོབས་པ་དང་། 

མའི་ིཚགོས་པ་ཞགི་རམི་གིས་སྐད་ཆ་སྨྲ་བའ་ིམ་ིརྣལ་མར་འགྱུར་བ་མཚུངས་

ཀང་། ཁའེུ་ཞགི་གསི་སར་མདེ་པའ་ིསྐད་ཆ་ཞགི་རང་གསི་གསར་དུ་བྱདེ་ཀནི་

བྱདེ་ཀནི་བརྱོད་པ་མ་ཡནི་པར། རང་ག་ིབག་ལ་ཉལ་པའ་ིསྐད་ཆ་སྨྲ་བའ་ིའདུ་

ཤསེ་ཀསི་གཞརི་བྱས། ཁྱོར་ཡུག་ག་ིཉ་ེབྱོ་ཉ་ེདུ་རྣམས་ཀསི་གཙསོ་པའ་ིམ་ི

རྣམས་ཀསི་རང་ག་ིརྣ་ལམ་དུ་སྐད་ཆ་ཡང་ཡང་བཤད་པ་ཐྱོས་ཤངི་། ན་སྱོ་

སྨནི་པ་ལས་ཐྱོག་མར་མངི་ར་ེགཉསི་དང་། ངག་སྦྱོར་ལྡབ་ལྡབི་སྨྲ་བ་ཕ་མ་

སྱོགས་ཀསི་ཡང་ཡང་ཡྱོ་བསངས་དང་འབྲལེ་ཏ།ེ གཞན་ག་ིལད་མྱོ་ཟླྱོ་བཞནི་

ཟླྱོ་བཞནི་སྐད་ཆ་ལ་གྱོམས་པར་གྱུར་པས། སྐད་ཆའ་ིདབང་དུ་བྱས་ན། རགིས་

རུས་དང་ཕ་མསེ་མ་ིགཙ།ོ ཁྱོར་ཡུག་ཤནི་ཏུ་གལ་ཆ་ེཡང་། མ་ིརགིས་ཤགི་ག་ི

དབང་དུ་བཏང་ན། སར་ཡྱོད་པའ་ིསྐད་ཆ་ཞགི་ལད་ཟླྱོས་བྱ་རུ་མདེ་ལ། ཁྱོར་

ཡུག་ཏུ་སྐད་ཆ་ཞགི་ཡང་ཡང་རྣ་

བར་བཤད་པའ་ིམ་ིདག་ཀང་མདེ་

པར། མའི་ིཚགོས་པ་ད་ེརུ་འདུས་

པའ་ིམ་ིསུ་དང་གང་ཡང་རུང་བ་ཞགི་

གསི་སྐད་ཅགི་བརྒྱབ་ཅངི་། གཞན་

དང་གཞན་གསི་སྐད་གཞན་བརྒྱབ་

པ། ཅགི་ཤྱོས་གཅགི་ག་ིརསེ་སུ་

མ་ིརྣམས་ཀསི་ཕ་ིརྱོལ་ག་ིདྱོན་རྣམས་ལ་མངི་ར་ེབཏགས་ཤངི་། མངི་གསི་

གང་ཞགི་ངསེ་ཟིན་པའ་ིདྱོན་ར་ེར་ེབཞནི་ཡདི་ལ་བཏགས་ཏ།ེ མངི་དང་མངི་

ག་ིསྦྱོར་བ་ལ་བརྟནེ་ནས། བརྱོད་བྱ་དྱོན་ག་ིའབྲལེ་བ་དང་། ཕ་ིརྱོལ་ག་ིགནས་

ལུགས་སྱོན་པར་བེྱད་སྐབས། བསམ་བླྱོའ་ིགཏྱོང་རམི་ལྟར་མངི་ག་ིསྦྱོར་བ་

བསར་ཞངི་། མངི་ག་ིསྒྲགི་རམི་གསི་དྱོན་ག་ིབསན་རམི་མཚནོ་པར་བྱས་ནས། 

བསམ་བླྱོ་གང་ཞགི་སྒྲ་ཡ་ིརྣམ་པར་བརྒྱུས་པ་ན།ི མའི་ིཚགོས་པ་ཞགི་ལ་སྤ་ི

མཐུན་དུ་གྲུབ་པའ་ིསྐད་ཆའ་ིསྦྱོར་བ་ད་ེཡནི་པས། གཏམ་དཔེ་ལའང་། ཁ་

གདངས་ན་ཁྱོག་པ་རགི་ཅསེ་ཁྱོག་ལ་ཉར་བའ་ིདྱོན་གང་ཞགི་ཁ་གདངས་

ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པའ་ིསྦྱོར་བ་ལས་ཇ་ིབཞནི་ཤསེ་པར་བསན་པ་བཞནི། “མ་ི

རགིས་ཤགི་ག་ིསྐད་ཆ་ན་ིམ་ིརགིས་ད་ེཡ་ིབསམ་བླྱོ་དང་། མ་ིརགིས་གང་ག་ི

བསམ་བླྱོ་ན་ིམ་ིརགིས་ད་ེཡ་ིསྐད་ཆ་ཡནི་པས།” “ཚགི་སྦྱོར་ན་ིབསམ་བླྱོའ་ི

མཚནོ་བེྱད་དང་། བསམ་གཞགིས་ཀ་ིཕི་ཡ་ིརྣམ་པ་དང་། བར་སྤྱོད་ཅསེ་པ་ན་ི

བསམ་གཞགིས་ཀ་ིབདག་འབྲས་སུ་གྲུབ་ས།ེ” ཕ་ིརུ་སྒྲའམ་ཡ་ིགའེ་ིརྣམ་པར་

བཀྱོད་པ་ན།ི དྱོན་ལ་ནང་སམེས་ཀ་ིའདུ་ཤསེ་འཛནི་སངས་ཉདི་ཡནི་པས། 

མངི་ག་ིབཏགས་དྱོན་དང་རྣམ་གྲངས་མ་ིའདྲ་བ་ན།ི མ་ིརགིས་དའེ་ིའཚ་ོབའ་ི

གྱོམས་སྱོལ་དང་གནས་མལ་མ་ིའདྲ་བ་ལ་རག་ལས་པ་དང་། མངི་ས་ཕའི་ིསྦྱོར་

ལུགས་མ་ིའདྲ་བ་ན།ི མ་ིརགིས་གང་ག་ིབསམ་བླྱོ་གཏྱོང་སངས་མ་ིའདྲ་བ་ལ་

ཐུག་པས། བསམ་བླྱོའ་ིསིྒྲག་རམི་ན་ིསྐད་ཆའ་ིསིྒྲག་གཞ་ིཡནི་ལ། སྐད་ཆའ་ིསིྒྲག་

གཞ་ིམ་ིའདྲ་བ་ཡསི། སྐད་ཆ་ད་ེཉདི་ཀ་ིབར་སྤྱོད་ཀ་ིབེྱད་ཐབས་མ་ིའདྲ་བ་

ཐག་གསི་གཅྱོད་ཕརི། མདྱོར་བསྡུས་ན། བསམ་བླྱོ་མ་ིའདྲ་བས་སྐད་ཆ་མ་ིའདྲ་

བ་བཟྱོ་བར་བྱདེ་དྱོ།།

མཚ་ོསྱོན་དག་ེའྱོས་སྱོབ་ཆནེ་མ་ིརགིས་དག་ེའྱོས་སྱོབ་གངི་།

• ལྕགས་ཐར་རྒྱལ •

ཨྱོ་ཏ་ིཉསི་སར་ཡང་རྐང་བ་སར་བཞག་ས།ེ ང་ལ་ཁྱོའ་ིསྱོད་གྱོས་སངེ་ག་ིགྱོས་སྐུད་ཀ་ིསྒྲྱོག་གུ་སྱོན་ཞྱོར་དུ། མགི་

ཟུར་གསི་བྱསི་པ་ད་ེལ་ལྱོག་ལྟ་བྱདེ་བཞནི། ཁྱོ་རང་གྱོས་སྐུད་ཀ་ིསྒྲྱོག་གུ་འད་ིདག་ལ་མ་ིདགའ་བས། དངུལ་ག་ིསྒྲྱོག་གུ་

ཞགི་ལ་བར་ེབར་འདྱོད་ཟེར། འྱོན་ཀང་བྱསི་པ་དསེ་ད་དུང་ཁ་ཡ་མ་བྱས། 

ཨྱོ་ཏ་ིཉསི་ཡང་ཆུ་བྱའི་ིཔགས་པའ་ིཞྭ་མྱོ་ད་ེཕུད་ནས། མཛུབ་མྱོའ་ིརྩ་ེནས་བསྐྱོར་བར་བྱདེ། བྱསི་པ་དསེ་བསམ་

གཟས་པ་བཞནི་མགི་གསི་ཁྱོ་ལ་ལྟ་ཙམ་ཡང་མ་བྱས།

ཨྱོ་ཏ་ིཉ་ིཁྱོང་ཁྱོ་ལངས་བྱུང་། ཡང་བྲང་འདྱོགས་ཆུ་ཚདོ་ཕརི་བླངས་ཏ།ེ ཁ་གཅྱོད་བླངས་ནས་ང་ལ་ནང་ག་ིལྷུ་

ལག་དག་ལ་བལྟ་རུ་བཅུག་བྱུང་། བྱསི་པ་དསེ་མགྱོ་བྱོ་ཚུར་དཀྱོགས་ཙམ་ཡང་མ་ིབྱདེ། 

“གསརེ་རྩ་ིབྱུག་པ་རདེ་དམ།” ངས་ཁྱོ་ལ་ད་ེལྟར་དྲསི། 

“མ་རདེ། གསརེ་ངྱོ་མ་རདེ།” ཁྱོས་ད་ེལྟར་ལན་བཏབ་བྱུང་།

“གསརེ་ངྱོ་མ་ཡནི་མ་ིསདི། ངསེ་པར་དུ་ནང་དུ་དངུལ་ཡང་འདྲསེ་སདི།”

“ག་ལ་སདི། དངུལ་འདྲསེ་མ་ིསདི།” ཁྱོས་དགག་ལན་འདབེས་ཞྱོར་དུ། 

ཆུ་ཚདོ་བྱསི་པ་དའེ་ིམདུན་ཐད་དུ་ཕར་བསངིས་ནས། ཁྱོ་ལ་བཤད་རྒྱུར། 

“ཁྱོད་ཀསི་ལྟྱོས་དང་། འད་ིགསརེ་ངྱོ་མ་ཨ་ེརདེ།”

བྱསི་པ་དསེ་ཧ་ཅང་ཐུང་བའ་ིལན་གསི། “མ་ིཤསེ”ཟེར། 

ཨྱོ་ཏ་ིཉསི་ད་ེལྟར་ཐྱོས་པས། ཁྱོང་ཁྱོ་ཆསེ་ཆརེ་ལངས་ཏ་ེསྐད་ཤུགས་

ཆནེ་པྱོས། “ཧ།ེ ངྱོ་མ་ཁངེས་དྲགེས་ཆ་ེའདུག”ཟེར། 

སྐབས་འདརི། ཨྱོ་ཏ་ིཉའི་ིཡབ་ཆནེ་ཚུར་སབེས་པས་ཁྱོའ་ིསྐད་ཆ་ཐྱོས་བྱུང་། 

ཁྱོས་བྱསི་པ་དརེ་ཅརེ་ནས་ཡུད་ཙམ་བསད་རསེ། ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་ངང་བུ་ལ། “གང་བྱུང་མ་

བཤད”ཟེར་བ་དང་། སར་ཡང་ལུས་པྱོ་མར་བསྒུར་ནས་ཨྱོ་ཏ་ིཉའི་ིརྣ་འགྲམ་དུ། “ཁྱོ་ན་ིལྱོང་བ་ཞགི་རདེ”ཟེར།

ཨྱོ་ཏ་ིཉ་ིད་ེམ་ཐག་ཏུ་གནམ་ལ་ལྡངི་བ་ལྟར་ཡར་ལངས་ནས། བྱསི་པ་དའེ་ིགདྱོང་ལ་བལྟས་པ་ན། ཁྱོའ་ིམགི་ཟུང་

ན་ིཆུ་ཤལེ་གསི་བཟྱོས་པ་ལྟར། ཅ་ིཡང་མཐྱོང་མ་ིནུས་པ་ཚརོ།

ཨྱོ་ཏ་ིཉསི་རང་ཉདི་ནྱོར་བ་ཤསེ་ཏ།ེ སྐད་ཆ་ཚགི་གཅགི་ཀང་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ལ། མགྱོ་བྱོ་དུད་ནས་ཐང་ལ་ཅརེ་

ནས་སྱོད་ཅངི་། མཇུག་མཐར་ངག་ལྐུགས་ཞྱོར“དགྱོངས་པ་མ་ཚམོ། ངས་མ་ཤསེ་པ་རདེ”ཟེར།

བྱསི་པ་དསེ་ཀང་ཁྱོའ་ིསྐད་ཆའ་ིདྱོན་རྟྱོགས་ཏ།ེ གདྱོང་ལ་སངི་ཉ་ེཞངི་སྐྱོ་ཤུགས་ཀསི་ཁངེས་པའ་ིའཛུམ་ཞགི་

མངྱོན་བཞནི་བཤད་རྒྱུར།  “འྱོ། སྐྱོན་མ་ིའདུག”

ཨྱོ་ཏ་ིཉ་ིན་ིགཏམ་འདྱོད་ཚ་པྱོ་བྱདེ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་མྱོད། འྱོན་ཀང་ཁྱོའ་ིསམེས་པ་ད་ེའདྲའ་ིབཙགོ་པྱོ་ཞགི་

མནི། དའེ་ིརསེ་སུ། ལམ་ཧལི་བྱོར་ཁྱོ་རང་ཡང་བསྐར་བགད་མ་བྱུང་། 

མཚ་ོསྱོན་ཞངི་ཆནེ་ཀྱོས་ནན་རྱོང་མ་ིརགིས་སྱོབ་འབྲངི་།

• སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར •

འབྲངས་ཤངི་། ཕ་ིརྱོལ་ག་ིདངྱོས་པྱོའ་ིགནས་སངས་དང་། ཁད་ཆྱོས། རྣམ་

གྲངས། འཕྱོ་འགྱུར་དང་བཅས་པར་ངྱོས་འཛནི་སངས་རམི་གསི་གཏན་

ཆགས་སུ་གྱུར་པ་དང་བསྟུན་ནས། སྐད་ཆའ་ིསྦྱོར་བ་གཏན་ཆགས་སུ་གྲུབ་

པའ་ིཕརི་ན། ཁའེུ་ཞགི་སར་ཡྱོད་ཀ་ིསྐད་ཆ་ལ་གྱོམས་པ་དང་། མའི་ིཚགོས་པ་

ཞགི་གསི་སར་མདེ་ཀ་ིསྐད་ཆ་ཞགི་གསར་དུ་བྱདེ་པ་ལ། དུས་ཡུན་ག་ིརངི་ཐུང་

དང་། བཤད་དཀའ་སའ་ིཁད་པར་ཤནི་ཏུ་ཆའེྱོ།།

7.མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཐྲོལ་བྱུང་དུ་བཏྲོན་པའྱི་སྒ་གང་ཞྱིག་ཀུན་ལ་

གྲོམས་པར་འགྱུར་བ་ལ་ཆ་རྐྱེན་གང་དག་ཚང་དགྲོས།

ད་ེལ་གནས་བརྒྱད་ཆནེ་མྱོའ་ིའགྲལེ་བ་རུ། བར་བྱདེ་པའ་ིདུས་ན་ཤསེ་པ་

གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱདེ་པའ་ིཆྱོས་ལྔ་དང་ལྡན་དགྱོས་ཏ།ེ ད་ེལ་ཡན་ལག་

གཅགི་ཉམས་ཀང་མ་ིའགྲུབ་བྱོ།། ལྔ་གང་ཞ་ེན། དྱོན་ལ་དམགིས་པ་དང་། སྒྲ་

ལས་བྱུང་བ་དང་། མཐུན་པར་སྣང་བ་དང་། ཐུན་མྱོང་དུ་གྲགས་པ་དང་། 

མངྱོན་པར་ཞནེ་པའྱོ།། ད་ེལ་དྱོན་ལ་དམགིས་པ་ན།ི ཡུལ་ག་ིབྱ་ེབྲག་ཏུ་བྱས་པ་

ཡནི་ཏ་ེསྒྲ་ཉདི་ལ་དམགིས་ཏ་ེབྱུང་བ་མ་ཡནི་ནྱོ།། སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ན།ི རྒྱུའ་ིསྱོ་

ནས་བྱ་ེབྲག་ཏུ་བྱས་པ་ཡནི་ཏ།ེ དྱོན་ཉདི་ལ་དམགིས་ཏ་ེབྱུང་བ་མ་ཡནི་ནྱོ།། 

མཐུན་པར་སྣང་བ་ན་ིདྱོན་རྣམ་པའ་ིསྱོ་ནས་བྱ་ེབྲག་ཏུ་བྱས་པ་ཡནི་ཏ།ེ བར་

སྱོན་པ་པྱོ་ཐ་དད་པར་སྣང་བ་ན་ིམ་ཡནི་ནྱོ།། ཐུན་མྱོང་དུ་གྲགས་པ་ན་ིསྒྲའ་ི

རྣམ་པའ་ིསྱོ་ནས་བྱ་ེབྲག་ཏུ་བྱས་པ་ཡནི་ཏ།ེ བར་སྱོན་པ་པྱོ་དང་གཞན་དག་

ཏུ་ཐ་དད་པར་གྲགས་པའ་ིརྣམ་པ་ན་ིམ་ཡནི་ནྱོ།། མངྱོན་པར་ཞནེ་པ་ན་ིཞནེ་

པའ་ིསྱོ་ནས་བྱ་ེབྲག་ཏུ་བྱས་པ་ཡནི་ཏ་ེམ་ཞནེ་པས་ན་ིམ་ཡནི་ནྱོ་ཞསེ་གསུངས་

སྱོ།།

8.མྱི་རྱིགས་གང་ལའང་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ངྱེས་པར་ཡྲོད་ན། སྐད་ཆ་སྲོ་

སྲོའྱི་སྒྱིག་གཞྱི་མྱི་འདྲ་བའྱི་གནད་གང་ལ་ཐུག་པ་རྱེད། 



སེབ་རུ་སི་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ས་དབུས་མཚོའི་ཤར་བྱང་གི་ཆེས་སྣེ་མྱོར་ཆགས་པའི་གིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།   ཡ་གིང་དང་ཧྥེ་

གིང་།  ཡྱོ་རྱོབ་གིང་གསུམ་གི་འགག་མདྱོ་རུ་གནས་ཤིང་།   ས་དབུས་མཚོའི་ཁྱོད་ཀི་ཞི་ཞི་ལི་གིང་ཕྲན་དང་སཱ་ཏེན་གིང་ཕྲན་ལས་གིང་ཕྲན་ཆེ་ཤྱོས་

གསུམ་པ་རེད།  ས་བབ་ཆགས་ཚུལ་ནི་བྱང་ཕྱོགས་སང་གཤྱོང་དུ་ཡྱོད་པ་དང་།  ལྱོ་ཕྱོགས་རི་རྒྱུད་མུ་འབྲེལ་དུ་ཆགས་ཡྱོད།  ཚ་རྒྱུད་བར་མའི་ས་

དབུས་མཚོའི་རང་བཞིན་གི་ནམ་ཟླར་གཏྱོགས།  ཟངས་དང་ལགས་གཏེར་སེར་པྱོ།  ཀེ་ལགས་སྱོགས་ཀི་གཏེར་ཁ་ལྡན་པ་རེད།  གིང་ཕྲན་དུ་ནགས་

ཚལ་སྟུག་ཅིང་ལྱོན་ཤིང་གི་རིགས་ལ་འགིག་ཤིང་སེར་པྱོ་དང་། སེབ་རུ་སིའི་སྒྲྱོན་ཤིང་།    ས་དབུས་མཚོའི་ཤུག་པ་ཕྲ་མྱོ་སྱོགས་ཁད་པར་ཅན་གི་

ལྱོན་ཤིང་མང་བྱོ་བདྱོག་ལ།   སྐྱུ་རུ་ཤིང་ལ“ལ་ཤིང”དུ་འབྱོད་པ་

རེད།     ཞིང་ལས་དང་ལས་སྣྱོན་བཟྱོ་སྐྲུན་ལས་རིགས་ནི་དཔལ་

འབྱྱོར་གི་སྱོག་ཤིང་དུ་གྱུར་ཡྱོད།  ཞིང་ལས་ཐྱོན་རས་ལ་ཚ་ལུ་

མའི་རིགས་ཀི་ཤིང་ཏྱོག་དང་སྣུམ་ལྡན་སྐྱུ་རུ་ར།     གྲྱོའི་རིགས་

བཅས་གཙོ་བྱོར་ཐྱོན་པ་རེད།  གྱོན་གྱོས་དང་ཟས་རིགས་ལས་

སྣྱོན་སྱོགས་ཡང་བའི་བཟྱོ་ལས་དག་ནི་བཟྱོ་ལས་ཁྱོད་གཙོ་བྱོར་

གྱུར་ཡྱོད་པ་དང་།    ལཱ་ན་ཁི་སི་ནི་གསར་དར་བཟྱོ་ལས་རྟེན་གཞི་

རེད།     སེབ་རུ་སི་ཡི་ཟངས་གཏེར་གི་ལས་རིགས་ལ་ལྱོ་རྒྱུས་རིང་

ཞིང་།   “ཟངས་སེར་གི་རྒྱལ་ཁབ”ཅེས་པའི་མཚན་སན་མངའ་བ་

བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཆྱེན་པོ་སི་ཏུ་པཎ་ཆྱེན།
ཀརྨ་སི་ཏུ་བསན་པའི་ཉིན་བྱེད་དམ་པའི་ཆྱོས་ཀི་འབྱུང་གནས་ནི།   སེ་

དགེ་ཨ་ལྱོའི་ཡུལ་གི་བྱེ་བྲག་དིང་རིང་སང་དུ་ཡབ་ངག་དབང་ཚེ་རིང་དང་

ཡུམ་ཕྲ་འགུ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལྱོ1700ལྱོར་སྐུ་འཁྲུངས།  མིང་མགྱོན་པྱོ་

སྲུང་དུ་བཏགས།  དགུང་ལྱོ་གསུམ་པར་སི་ཏུ་སྐུ་ཐྱོག་བཞི་པའི་སྐེས་ཕྲེང་དུ་

ངྱོས་འཛིན་མཛད།  ཀརྨ་ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་དཀྱོན་མཆྱོག་རྣམ་རྒྱལ་

གིས་ཆྱོས་ཀི་འབྱུང་གནས་འཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁབ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པའི་མཚན་

བསྩལ།   དགུང་ལྱོ་བཅུ་གསུམ་པར་དབུས་སུ་ཕེབས།  ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་

པ་དཀྱོན་མཆྱོག་རྣམ་རྒྱལ་གི་མདུན་ནས་དགེ་ཚུལ་གི་སྱོམ་པ་མནྱོས།  དེ་ནས་

ཀརྨ་པ་ཞྭ་དམར་ནག་གཉིས་ཀི་མདུན་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆྱོས་སྐྱོར་དང་།  

ཏེ་ཧྱོར་རིན་པྱོ་ཆེའི་མདུན་ནས་རྙིང་མའི་ཆྱོས་སྐྱོར་གསན།  དགུང་ལྱོ་ཉེར་

གཉིས་པ་སེ་སྤི་ལྱོ1721ལྱོར་སར་ཡང་དབུས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཀརྨ་པ་ཞྭ་དམར་

ནག་དང་ལན་དུ་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས།  དེར་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གི་པཎྜི་ཏ་

པྲ་ངྷུ་སྣ་དང་བི་ཥྔུ་བ་ཏི།  ཀཱ་ལ་ནཱ་ཡ་ན་ཛ་ཡ་མངྒ་སྱོགས་དང་ཆྱོས་ཀི་བགྲྱོ་

གེང་མང་དུ་མཛད།  སྒྲ་དང་སན་ངག  མངྱོན་བརྱོད་སྱོགས་ཀི་དྱོགས་གནད་

མང་བྱོ་བཀྱོལ།  རྒྱ་གཞུང་བྱོད་ན་མེད་པ་མང་བྱོར་མཇལ།  དེ་ནས་བྱོད་དུ་

ཚུར་ཕེབས་ཏེ་ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པའི་མདུན་དུ་དགེ་སྱོང་གི་སྱོམ་པ་

མནྱོས།  རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་བླྱོ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་མདུན་

ནས་ལམ་རིམ་གི་ཁིད་སྱོགས་དགེ་ལུགས་པའི་ཆྱོས་སྐྱོར་གསན།  སྤི་

ལྱོ1727ལྱོར་སེ་དགེ་དཔལ་སྤུངས་དགྱོན་ཐུབ་བསན་ཆྱོས་འཁྱོར་གིང་ཕག་

བཏབ།  རེ་འདི་ཉིད་ས་རེས་སུ་བལ་ཡུལ་དུ་ཐེངས་གཉིས་དང་དབུས་སུ་

ཐེངས་ལྔ།  གཙང་དུ་ཐེངས་གཉིས་ཕེབས།  མདྱོ་ཁམས་ཤར་རྒྱལ་མྱོ་ཚ་བ་རྱོང་

དང་ཡུན་ནན་འཇང་ཡུལ་བཅས་སུའང་ཞབས་ཀིས་བཅགས།  རྒྱ་གར་ནག་

དང་བྱོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་མཁས་པ་མང་བྱོ་སྱོབ་དཔྱོན་དུ་བསེན།  

ཐུན་མྱོང་གི་རིག་གནས་ཀུན་ལ་མཁས་པའི་ཡང་རྩེར་སྱོན།  སྱོབ་མ་མཁས་པ་

ཁམས་སྤྲུལ་བསན་འཛིན་ཆྱོས་ཀི་ཉི་མ་དང་རི་བྱོ་ཆེ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ།  

དབྱོན་ངེས་ལེགས་བསན་འཛིན་སྱོགས་བྱུང་།  སྤི་ལྱོ1774ལྱོ་སེ།  དགུང་

གྲངས་དྱོན་ལྔ་པར་ཤར་རྒྱལ་མྱོ་ཚ་བ་རྱོང་དུ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་དཀར་

མཛེས་སུ་བད་མཁིས་ཀི་སྙུན་བཞེས་ནས་སྐུ་གཤེགས།  

གསུང་ཆྱོས་སེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་དང་སུམ་

རྟགས་འགྲེལ་ཆེན་སྱོགས་པྱོ་ཏི་བཅུ་བཞི་བཞུགས་སྱོ། །

མཚོ་སྱོན་ཟི་ལིང་།   • ཁྲོ་སྐྱབས་ཀྱིས་བསྒྱིགས •

དྱེ་རྱེས་ཚིགས་ལ་བཙན་ལྔ་བྱུང་། །

གཙང་སྟྲོད་བྱེ་མ་གཡུང་དྲུང་དུ། །

ལྷུན་གྲུབ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་བཞྱེངས། །

ཆུ་བ་ཐྲོ་རྱི་བྲོད་རྒྱལ་གྱུར། །

དུས་དྱེར་བལ་བྲོའྱི་པཎྜྱི་ཏ། །

བྲོ་སྱེམས་འཚོ་དང་ལྲོ་ཙཱ་པ། །

ཐྱི་ལྱེ་སྱེ་གཉྱིས་བྲོད་དུ་ཕྱེབས། །

བྲོད་ཡྱིག་བྱིས་པ་བྲོད་རྒྱལ་ཕུལ། །

ཕྲོ་བང་མཆྲོད་པའྱི་རྱེན་དུ་ཉར། །

རྒྱལ་པྲོ་ཚིགས་ལ་བཙན་ལྔའྱི་དུས། 

1.སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་བཞི་པ་རྒྱལ་ཏྱོ་རེ་ལྱོང་བཙན་ནི། ཡབ་ལྡེ་སྤིན་

བཙན་དང་། ཡུམ་གཉན་བཙུན་མང་མྱོ་རེ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས།  སྐུ་གཤེན་ཞང་ཞུང་ཏ་ར་ལ་ཧ་རིས་མཛད།  ཐྱོན་མི་འབྲིང་

པྱོ་རྒྱལ། སྣུབས་སྨན་ད་རེ། སྱོང་འདར་རེ་རྣམས་ཀིས་བླྱོན་པྱོ་བྱས།  འྱོ་

མ་ལྡེ་བཟའ་ཁི་བཙན་བྱང་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། བཙན་པྱོ་འདིའི་གཅུང་

པྱོ་ལྟབ་ནག་ཅེས་པ་ཐང་མཚམས་སུ་ཕབ།  དེའི་རྒྱུད་ལ་ཞང་ལྔ་

གཅུང་པ་ཞེས་གྲགས་སྱོ། །

2.སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་ལྔ་པ་ཁི་ནམ་བཙན་ནི། ཡབ་རྒྱལ་ཏྱོ་རེ་ལྱོང་

བཙན་དང་ཡུམ་འྱོ་མ་ལྡེ་བཟའ་ཁི་བཙུན་བྱང་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས།  སྐུ་གཤེན་ཞང་ཞུང་མུ་ལ་ཧ་རྒྱལ་གིས་མཛད།  སྣུབས་

གཉའ་དྱོར་གཙུག་དང་སས་ཁི་ཟུང་མྱོང་ཁྱོང་གིས་བླྱོན་པྱོ་བྱས།  སྨན་

བཟའ་ཁི་དཀར་ཁབ་ཏུ་བཞེས།

3.སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་དྲུག་པ་ཁི་སྒྲ་དཔུང་བཙན་ནི།  ཡབ་ཁི་ནམ་

བཙན་དང་ཡུམ་སྨན་བཟའ་ཁི་དཀར་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས།  

སྐུ་གཤེན་མུ་ལ་ཧ་རྒྱལ་གིས་མཛད། མགར་སྒྲ་ཛི་མུ་དང་ཐྱོན་མི་གླུ་

མང་དྲེད་པྱོས་བླྱོན་པྱོ་བྱས།  

སྨན་བཟའ་ཀླུ་སེང་ཁབ་ཏུ་

བཞེས།

4.སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་བདུན་པ་ཁི་ཐྱོག་རེ་བཙན་ནི།  ཡབ་

ཁི་སྒྲ་དཔུང་བཙན་དང་ཡུམ་སྨན་བཟའ་ཀླུ་སེང་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས།   མགར་གཉའ་བཙན་ལྡེམ་བུ་

དང་།  སྣུབས་སྐེས་ཐྱོག་རེ་མྱོར་བཙན་གིས་བླྱོན་པྱོ་བྱས།  

རུ་ཡྱོང་བཟའ་སྱོང་རྒྱལ་མྱོ་མཚོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས།

5.སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་བརྒྱད་པ་ལ་ཐྱོ་ཐྱོ་རི་གཉན་བཙན་

ནི།  ཡབ་རྒྱལ་པྱོ་ཁི་ཐྱོག་རེ་བཙན་དང་ཡུམ་རུ་ཡྱོང་

བཟའ་སྱོང་རྒྱལ་མྱོ ་མཚོ ་རྣམ་གཉིས་ཀི ་སས་སུ་སིྤ ་

ལྱོ406པ་ཤིང་རྟ་ལྱོར་སྐུ་བལྟམས།  སྐུ་གཤེན་གཅེའུ་

གཡང་སྐེས་དང་མཚེ་མི་འདུ་འཕྲྱོ་གཉིས་ཀིས་མཛད།  རྣྱོ་བཟའ་མང་

དགའ་ཁབ་ཏུ་བཞེས།  རྒྱལ་པྱོ་འདིའི་དུས་སུ་སྤི་ལྱོ433པ་ཆུ་བྱ་ལྱོར་

བལ་བྱོའི་ཡུལ་ནས་པཎྜི་ཏ་བླྱོ་སེམས་འཚོ་དང་།  ལྱོ་ཙཱ་པ་ཐི་ལེ་སེ་

གཉིས་ཀིས་སང་སྐྱོང་ཕག་བརྒྱ་པ་དང་མདྱོ་སེ་ཟ་མ་ཏྱོག་གི་གེགས་

བམ་གཉིས། གསེར་གི་མཆྱོད་རྟེན་གཅིག  མུ་དྲའི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་པའི་

ནྱོར་བུའི་རིགས་ཀི་རྱོ་ལ་ཡིག་དྲུག་རང་བྱྱོན་ཅན་ཚད་ཁྲུ་གང་ཙམ་

གཅིག   ཙིན་ཏ་མ་ཎིའི་སྐྱོས་ཕྱོར་ཞེས་པ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཡིད་བཞིན་

ནྱོར་བུའི་གཟུགས་ཀི་སྐྱོས་ཕྱོར་གཅིག  སིང་བྱོ་ཡི་གེ་དྲུག་བཅས་ཁེར་

ནས་བྱོད་དུ་འྱོངས་ཏེ་ཕྱོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སང་དུ་བཞུགས་པའི་སྤུ་རྒྱལ་

ལ་ཐྱོ་ཐྱོ་རི་གཉན་བཙན་ལ་གསེར་སྐེམས་དང་གཡུ་སྱོན་གིས་མཆྱོད་

པ་མཛད།   མཚན་གཉན་པྱོ་གསང་བ་ཞེས་གསྱོལ།  རྒྱལ་པྱོས་ཕག་

དང་བཀུར་སི་རྒྱ་ཆེར་གནང་བས་བྱོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཆྱོས་ལུགས་ཀི་

དབུ་དེ་ནས་བརྙེས་པར་གསུངས།  སྤི་ལྱོ493པ་ཆུ་བྱ་ལྱོར་སྐུ་གཤེགས། 

དེ་ལྟར་བཙན་ལྔ་ཞེས་བང་སྱོ་འཕིང་ལུང་དར་བ་ཐང་དུ་བཏབ་སེ་སྦྲ་

འདྲ་བའི་ས་ཕུང་བྱས་ཡྱོད་དྱོ། །

ལྱོ་ནུབ་མི་རིགས་སྱོབ་གྲྭ་ཆེན་མྱོའི་བྱོད་རིག་པ་སྱོབ་གིང་།

• ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས •
རེད།     རྒྱལ་ས་ནེ་ཁྱོ་ཞི་ཡ་རུ་རྒྱལ་སྤིའི་གནམ་གྲུ་འབབ་ཐང་ཡྱོད་པ་དང་།   སྐེ་

སྱོབས་ཀི་དཔལ་འབར་བའི་རིག་གནས་ཀི་གནའ་མཁར་ལིས་མཱ་སྱོར་ནི་རྒྱལ་

ནང་གི་གྲྱོང་ཁེར་ཆེན་པྱོ་གཉིས་པ་རེད།    དབྱིན་ཇིའི་རྩྱོམ་མཁན་གྲགས་ཅན་

ཤིག་སེ་ཕེར་གིས་མཛད་པའི་སྐྱོ་གར《ཨྱོ་སེབ་ལྱོ》ཁྱོད་ཀི་རྒྱ་མཚོའི་གྲུ་ཁ་ཧྥ་མཱ་

ཀྱོ་སི་ཐཱ་ནི་གིང་ཕྲན་འདིའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀི་འགྲམ་ངྱོགས་སུ་ཆགས་ཡྱོད།  དུས་

རབས་མང་བྱོའི་ལྱོ་རྒྱུས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྱོད།  ཀེ་རི་སེ་ཤེས་རིག་དང་ཐུར་ཁེའི་

ཤེས་རིག    ས་དབུས་མཚོའི་ཤེས་རིག     ཡ་ཞི་ཡ་ཤེས་རིག་བཅས་ནི་སེབ་རུ་

སིའི་མི་དམངས་ཀི་འཚོ་བའི་ཟུར་ཐམས་ཅད་ལ་སིམ་ནས་ཡྱོད་པ་དང་།   མི་

དམངས་ཀི་འཚོ་བ་རྱོལ་སངས་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ཡྱོ་རྱོབ་ཀི་རྣམ་པས་ཁེངས་ཡྱོད།   

དེ་དག་གིས་ལྱོ་རེའི་ཟླ6པའི་ཚེས23ཉིན་གི་མེ་ཕུང་དུས་ཆེན་ནི་དུས་ཆེན་གལ་

ཆེན་དུ་འཛིན་པ་དང་།   ཉིན་དེའི་མཚན་མྱོར་མི་རྣམས་ཀིས་མེ་ཕུང་གི་མཐའ་

བསྐྱོར་ཏེ་རྐང་རེན་དུ་བྲྱོ་འཁབ་ཅིང་།  དེས་རྐེན་ངན་བར་ཆད་བཟླྱོག་པ་དང་

ལྱོ་ཧིལ་བྱོར་གཡང་སྒྲུབ་པར་འདྱོད་དྱོ། །

མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆེན་ཀྱོས་ནན་རྱོང་

མི་རིགས་སྱོབ་འབྲིང་།

•སྒྲོལ་མ་ཚེ་བརན•



མཛེས་མཛེས་གྱོས་ལང་ལུས་ལ་མནབས་ཏེ་སྐེ་རྒུའི་ཚོགས་ལ་གསྱོན་ཤུགས་སྦིན།།

སན་པའི་གདངས་དབྱངས་ངག་ལ་འགུགས་ཞྱོར་རི་ལུང་ཀུན་ལ་དྲྱོད་ཁྱོལ་གནང་།།

རྨ་འབྲིའི་རླབས་རྒྱུན་འཁགས་པས་བསམས་དུས་ཟྱོལ་མེད་དབུགས་དབྱུང་ཁྱོད་ཀིས་བསྩལ།།

ཡངས་པའི་ས་ཆེན་བུ་ལྟར་སྐྱོང་བའི་དཔྱིད་དཔལ་ཀུན་གི་མ་མ་བཞིན།།

རི་བྱོ་ཀུན་ལ་ཁྱོད་ཉིད་མེད་ན་གྲང་རླུང་ཁྱོད་ན་སྐ་ཐྱོ་ཐྱོ།།

ཆུ་བྱོའི་ཚོགས་ལ་ཁྱོད་ཉིད་མེད་ན་དར་ཁའི་ཀྱོང་ན་འཁག་སིབ་སིབ།།

ཕྱུགས་རི་གླུ་བར་ཁྱོད་ཉིད་མེད་ན་ལུག་ཁྱུའི་ཁྱོད་ན་སྱོང་སང་སང་།།

ཞིང་པ་རན་པྱོར་ཁྱོད་ཉིད་མེད་ན་ས་སྐ་ནང་ན་སྐྱོ་ལང་ལང་།།

མཚོ་དང་མཚེའུ་སྐམ་འགྲྱོ་བསམས་ནས་ཆར་གི་དངྱོས་གྲུབ་མཁའ་ནས་བསྩལ།།

སྣ་ཚོགས་ལྱོན་ཤིང་འགེལ་འགྲྱོ་བསམས་ནས་རེ་བའི་ལང་མྱུག་གསར་དུ་སྦིན།།

ཡངས་པའི་ས་ཆེན་རེན་པར་བསམས་ནས་སྱོ་ལང་གྱོས་ཀིས་ཡྱོངས་སུ་བཀླུབས།།

ཕྱུག་རི་རན་པྱོ་སྐྱོ་བར་བསམས་ནས་སང་རྒྱན་མེ་ཏྱོག་གང་སར་བཀམ།།

དབྱར་ཟླ་དྲུག་པ་ཀུན་གིས་བསྱོད་ཀང་ཁྱོད་ནི་དུས་ཀི་ས་མ་ཡིན།།

སྱོན་ཟླ་བརྒྱད་པར་འབྲུ་བཅུད་སིྨན་ཡང་ཁྱོད་ནི་མྱུ་གུ་འབུ་ས་ཡིན།།

དགུན་ཟླ་བཅུ་པར་གྲང་རླུང་ཆེ་ཡང་ཁྱོད་ནི་གཞྱོམ་པའི་དཔའ་བྱོ་ཡིན།།

དུས་བཞིའི་འཁྱོར་ལྱོ་བར་མེད་འཁྱོར་ཡང་ཁྱོད་ནི་དུས་ཀི་རྒྱལ་པྱོ་ཡིན།།

ཁྱོད་ཀི་ཐུགས་ལས་དངྱོས་གྲུབ་འཇྱོ་བ་མཁའ་ཡི་ཤག་ཤག་ཆར་བ་བཞིན།།

ཁྱོད་ཀི་སྐུ་ཡི་མཛེས་སྡུག་བཀ་བ་བྲག་ངྱོས་ཆིལ་ཆིལ་རྦ་རླབས་བཞིན།།

ཁྱོད་ཀི་གསུང་གི་དབྱངས་རྟའི་གྲེ་འགྱུར་སན་སན་ཚངས་སས་བཞད་སྒྲ་བཞིན།།

ཁྱོད་ནི་ཀུན་གིས་རེ་ཞིང་སྨྱོན་པའི་དཔྱིད་དཔལ་འདྲེན་པའི་ཕྱོ་ཉ་ལགས།།

འཇིག་རྟེན་སེམས་ལྡན་སེམས་མེད་རྣམས་ཀིས་ཁྱོད་ཉིད་བསྱོད་ལ་ཁྱོད་ཉིད་མཆྱོད།།

བགྲང་ཡས་འགྲྱོ་བ་སྐར་ཚོགས་ཇི་བཞིན་ཁྱོད་ཀི་མཐའ་ན་འཁྱོར་ཞིང་རྒྱུ།།

ཁྱོད་ཉིད་རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་པྱོ་ཇི་བཞིན་ས་ཡི་གྱོ་ལར་ཤྱོང་ནུས་མིན།།

ཀུན་གིས་ཁྱོད་ཉིད་སྐབས་སུ་བཀུར་ལ་དགེ་བའི་སྨྱོན་ལམ་ནམ་ཡང་འདེབས།།

རྩྭ་ཐང་དང་རྩྭ་ཐང་འགྲིམས་པས།

ངའི་རྣམ་ཤེས་ལ་སྱོག་གི་དབང་བྱོ་ཞུགས་ཤིང་།

གཙང་བྱོ་དང་གཙང་བྱོ་བརྒྱུད་པས།

ངའི་ལང་ཚོ་ལ་མར་མེ་ཡི་འྱོད་མདངས་བཀ།

ངས་རང་ཉིད་ཀི་དར་རྒུད་ཡྱོད་ཚད་དང་།

ལས་དབང་ཐམས་ཅད།

རྩྭ་ཐང་དང་གཙང་བྱོ་ལ་བཅྱོལ་ཡྱོད།

ངས་རང་ཉིད་ཀི་རེ་བ་དང་རྨི་ལམ་མཐའ་དག

སྱོ་ཁི་དང་ནྱོར་གནག་ལ་ཕུལ་ཡྱོད།

ཀ་བ་གདུང་ལམ་མེད་པའི་ཁང་བཟང་ནང་།།

ཁ་བར་མང་བྱོས་ཉི་མ་འཁྱོལ་བ་ལས༎

ག་ལེར་ཁྱོམ་དུས་བསབ་ལ་བརྩྱོན་གྱུར་ན༎

ང་ཚོའི་ཕུགས་འདུན་མངྱོན་འགྱུར་བྱེད་པར་ནུས༎

ཅ་དག་བྱས་ནས་སྒྲིག་ཁིམས་དམ་སྲུང་གིས།།

ཆ་རྒྱུས་ཡྱོད་མེད་ས་ཆ་ཀུན་འགྲིམས་ཏེ༎

ཇ་ཆང་འཐུངས་ནས་སྱོས་དལ་མི་སྱོད་པར༎

ཉ་མྱོ་ཆུ་ལ་འཁྱུག་ལྟར་སྱོབ་ལ་བརྩྱོན༎

ཏ་ལའི་འདབ་ལྟར་སེམས་རྒྱ་བསྐེད་གྱུར་ན༎

ཐ་མ་མི་ཡི་གྲལ་དུ་ལྷུང་མི་སིད༎

ད་ནས་བཟུང་སེ་ཧུར་ཐག་བྱས་གྱུར་ན།།

ན་ཚོད་རས་ཀང་བླྱོ་འགྱོད་ཅི་ལ་སྐེས༎

པ་སངས་ལྟ་བུའི་ལག་བསམ་ཡྱོད་པས་ན༎

ཕ་རྱོལ་གཞན་གི་རིག་གནས་ཁྱོང་དུ་ཆུད༎

བ་ལང་མཛོ་མྱོ་ལྟ་བུ་མི་བྱེད་པར།།

ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ནན་ཅིན་གྲྱོང་ཁེར་ཅང་ཉིན་མཐྱོ་འབྲིང་གི་

མཐྱོ་གསུམ་འཛིན་གྲྭ་ཉེར་བཞི་པ། 

•དཔལ་ལྷ་ཀུན་བཟང•

ཁ་བྱང་འབི་མཁན།  

•བསྟན་གྲོ•

པར་ལེན་མཁན།

•ཀུན་བཟང•
ཨང867པ།

མ་ཤེས་གནས་ཀུན་བརྩྱོན་པས་སེལ་ན་ལེགས༎

ཙ་ཏུར་མཆེ་ལྡན་རྒྱལ་པྱོས་སྨྲས་པ་བཞིན༎

ཚ་གྲང་ངལ་དུབ་སྣ་ཚོགས་ཁད་བསད་ནས༎

ཛ་ལང་བག་མེད་བྱ་སྤྱོད་རིང་དྱོར་ཏེ༎

ཝ་ལེར་རིག་གཞུང་མང་བྱོ་སྦང་བ་གལ༎

ཞ་འཐེང་ཡིན་ཡང་ཁྱོམ་པ་ཡྱོད་པའི་ཚེ༎

ཟ་མ་རྩེད་མྱོ་ཁྱོ་ན་མི་བསམ་པར༎

འ་ཅག་རྣམས་ཀིས་ལས་ལ་འབད་གྱུར་ན༎

ཡ་རབས་མི་རིགས་གྲལ་དུ་ཚུད་པར་ངེས༎

རྭ་ཅྱོ་ལྡན་པའི་དུད་འགྲྱོ་བྱེད་པ་ལས༎

ལ་ལུང་བརལ་ནས་མིག་རྒྱང་བསྐེད་ན་ལེགས༎

ཤ་རུས་གཅིག་པའི་བྱོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོ༎

ས་མཐྱོའི་གངས་ལྱོངས་མཛེས་པར་བརྒྱན་དགྱོས་ན།།

ཧ་ཧ་ཨེ་བདེན་ཁྱོད་ཚོས་ཞིབ་མྱོར་སྱོམས༎

ཨ་ལ་འདི་ནི་སྱོབ་བུ་ང་ཡིས་བྲིས༎

མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རྱོང་མི་རིགས་སྱོབ་འབྲིང་

དང་པྱོའི་དམའ་འབྲིང་གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ། 

•བསྐལ་བཟང་འབྲུག་མྲོ•

སི་ཁྱོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རྱོང་

འབུམ་རྙིང་ཤེས་རིག་སྱོབ་གྲྭ། 

•ཐུབ་བསྟན་འབྱུང་གནས•

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གཙོས་གྲྱོང་ཁེར་སྱོབ་ཆུང་བཞི་པའི་

ལྱོ་རིམ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ།  

•བན་དྱེ་ཚེ་རྱིང•

དེ་རིང་།

དབྱར་རྩྭ་དང་སྨན་རྩྭའི་དྱོན་དུ།

རྩྭ་ཐང་ཡྱོད་ཚད་བྱེ་ཐང་ལ་བསྒྱུར་པས།

ངའི་ལས་དབང་ནི་ཉིན་ནས་ཉིན་རེར།

རྒུད་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས།

རྒྱུ་ནྱོར་དང་ཧམ་སེམས་ཀི་ཆེད་དུ།

ངའི་བསྐལ་པའི་ཕ་གཞིས་ལ་རྨ་ཁ་བཏྱོད་པས།

ངས་རྨི་ལམ་དང་རེ་བ་ཡྱོད་ཚད།

མིག་ཆུ་དང་ན་ཟུག་ལ་བསིམ་དགྱོས་སྱོང་།

                                     

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་རྨ་ཆུ་རྱོང་བྱོད་རིགས་

སྱོབ་ཆུང་གཉིས་པའི་ལྱོ་རིམ་བཞི་པའི་

འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ།

 •ཚེ་རྱིང་སྐྱྱིད•

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀླུ་ཆུ་རྱོང་བྱོད་རིགས་

སྱོབ་འབྲིང་གི་མཐྱོ་འབྲིང་གསུམ་པའི་

འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ། 

•འབྲུག་པ་མཁར•



བར་མཚམས་རྩྱོམ་སྒྲིག་པ།
དཔལ་མཚོ་སྒྲོལ་མ།

མཛེས་རིས་བཀྱོད་སྒྲིག་པ།
ཕྱུག་འཚོ་སྐྱྱིད།

མཚོ་སྱོན་ཟི་ལིང་།   • མཚོ་མྲོ •

G20ཞྱེས་པ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན།

 G20ཞེས་པ་ནི་རྒྱལ་ཁབ20

ཡི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། རྒྱལ་

ཁབ20དང་རྒྱལ་སྤིའི་རྩ་འཛུགས་

ཀིས་མཉམ་དུ་འཛམ་གིང་ཧིལ་

བྱོའི་དཔལ་འབྱྱོར་གནད་དྱོན་སྐྱོར་

གྲྱོས་སྡུར་བྱེད་པའི་དངྱོས་གཞི་མ་

ཡིན་པའི་བགྲྱོ་གེང་རང་བཞིན་གི་

གེང་སེགས་ཤིག་ཡིན།   བསྡུས་མིང་

ལG20མགྱོ་གཙོ་ཚོགས་འདུ་ཟེར། 

G20ནི ་འཛམ་གིང ་གི ་དཔལ་

འབྱྱོར་བདག་སྐྱོང་བྱེད་པའི་རྟེན་

གཞི་གལ་ཆེན་དང་།   དེས་དར་

རྒྱས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་གསར་

དར་ཁྱོམ་ར་རྒྱལ་ཁབ་དག་ལ་ཞིབ་

འཇུག་འབྲེལ ་འདྲིས ་བྱེད ་པའི ་

བགྲྱོད་ལམ་ཞིག་མཁྱོ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ།   

མཉམ་དུ་རྒྱལ་སིྤའི་དཔལ་འབྱྱོར་

དང་དངུལ་ལྱོའི་སིད་ཇུས།   དངུལ་

རྩའི་མ་ལག་སྱོགས་འཛམ་གིང་གི་

དཔལ་འབྱྱོར་གཏན་འཇགས་དང་

རྒྱུན་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲྱོ་བའི་

འབྲེལ་ཡྱོད་གནད་དྱོན་གལ་ཆེན་

སྐྱོར་ལ་དཔྱད་སྡུར་བརྒྱུད་ནས་ལྟ་

ཚུལ་གནད་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་པར་

བྱེད་པ་ཡིན།

 ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ།

རྒྱལ་ཁབ་བདུན་ཚོགས་ཏྱེ །    

ཨ་རི་དང་ལར་པན།    འཇར་མན།   

ཧྥ་རན་སེ།   དབྱིན་ཇི།  དབྱི་ཐ་ལི།  

ཁ་ན་ཏ་བཅས་ཡིན།  

འཕྱེལ་ཚད་མྱུར་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ལྔ་སྟྱེ།  ཀྲུང་གྱོ་དང་ཧིན་རྡུ། པ་ཞི། 

ཨུ་རུ་སུ། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་ལྱོ་མ་བཅས་

ཡིན།

དཔལ་འབྲོར་དངྲོས་ཚན་གཙོ་

བྲོ་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་དྱེ།   ཨྱོ་སི་ཁྲུ་ལི་

ཡ།   མྱོ་ཞི་ཁྱོ།    ལྱོ་ཁྱོ་རེ་ཡ།    ཐུར་

ཁེ།  ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡ།   སྱོ་ཏི་ཨ་རབ།   

ཨ་ཀེན་ཐིན།  ཡྱོ་རྱོབ་མནའ་འབྲེལ་

ཚོགས་པ་བཅས་སྱོ། །

བྱུང་ཚུལ།

1997ལྱོར།   ཡ་གིང་དངུལ་

རྩར་ཉམས་ཉེན་བྱུང་བས་འཛམ་

གིང་ཡྱོངས་ཀིས་རྒྱལ་སྤིའི་དངུལ་

རྩའི་གནད་དྱོན་དེ ་དར་རྒྱས་ཆེ ་

བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱོ་ནས་ཐག་གཅྱོད་

བྱེད་མི་ཐུབ་པར།   ངེས་པར་དུ་

ཤན་ཤུགས་ཆེ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་རྒྱལ་

ཁབ་དག་ཞུགས་དགྱོས་པ་ངྱོས་ཟིན་

པས།    རྒྱལ་ཁབ་བདུན་ཚོགས་ཀི་

G20 མགྲོ་གཙོ་ཚོགས་

འདུའྱི་སྐྲོར་གྱི་

ཤྱེས་བ།

ནྱོར་སིད་པུའུ་ཀང་གྲྱོས་ཚོགས་

སེང ་གྲྱོས ་གཞི ་བཏྱོན ་པ ་ལྟར།   

1999ལྱོརG20བཙུགས་པ་དང་།  

དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་

གསར་དར་ཁྱོམ་ར་རྒྱལ་ཁབ་བར་

བགྲྱོ་གེང་དང་མཉམ་འབེྲལ་བེྱད་

པའི་བགྲྱོད་ལམ་བཙུགས་པ་རེད།   

རྒྱལ་སིྤའི་དངུལ་རྩར་ཉམས་ཉེན་

བྱུང་རེས།     2008ལྱོ་ནས་བཟུང

G20ཡིས་ལྱོ་རེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་

རྒྱལ་སྤིའི་རྩ་འཛུགས་པའི་མགྱོ་

གཙོའི ་བགྲྱོ ་གེང ་ཚོགས ་འདུ ་

ཐེངས་རེ་སྡུད་བཞིན་ཡྱོད་པ་རེད།  

དེར་མགྱོ་གཙོའི་ཚོགས་འདུ་ཟེར་

ལ།  ནྱོར་སིད་པུའུ་ཀང་དང་ཡང་

ན་ཀྲུང་དབྱང་དངུལ་ཁང་གི་མགྱོ་

ཁིད་ཀི་གྲྱོས་མྱོལ་ཚོགས་འདུ་དེ་

དུས་ངེས་མེད་དུ་འཚོགས་བཞིན་

ཡྱོད།

གྲོ་གནས།

G20ནི་ནུབ་ཕྱོགས་དར་རྒྱས་

ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་གི་ཚོགས་

པ་དང་ཡྱོ ་རྱོབ ་མནའ་འབྲེལ ་

ཚོགས་པ།  གསར་དར་ཁྱོམ་ར་

རྒྱལ་ཁབ། འཕེལ་ཚད་མྱུར་བའི་

རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་སྱོགས་འཛམ་གིང་

སེང་དཔལ་འབྱྱོར་སྱོབས་ཤུགས་

ཆེས་ཆེར་ལྡན་པའི་དཔལ་འབྱྱོར་

དངྱོས་ཚན་ཡིན། རྒྱལ་ཁབ་དེ་

དག་གི་མི་གྲངས་ཀིས་འཛམ་གིང་

ཡྱོངས་ཀི་མི་གྲངས་ཀི་སུམ་ཆའི་

གཉིས་བཟུང་ཡྱོད་པ་དང་། རྒྱལ་

དམངས ་ཐྱོན ་ སེྐད ་སྤི ་འབྱོར ་

འཛམ་གིང་གི90﹪  ཚོང་གཉེར་

སྤི་འབྱོར་འཛམ་གིང་གི80﹪
བཅས་ཟིན་པ་རེད།

རྟེན་གཞི་དེ་ནི་འཕེལ་རྒྱས་

སུ་འགྲྱོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་

པྱོ་དག་ཞུགས་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་སྒྲིག་

སྱོལ་གཏན་ཁེལ་བྱེད་རྱོགས་དང་།  

དྲྱོད་རླངས་ཕིར་འཐེན་ཚད་གཞི་

དང་མཁའ་དབུགས་འགྱུར་ལྡྱོག་

ལ་རྩ་དྱོན་འདྱོན་པ།  རྱོ་སྣུམ་དང་

ལགས་རིགས་གཏེར་ཁུངས་སྱོགས་

ཐྱོན་འབྱོར་ཆེན་པྱོའི་ཚོང་རས་

རིན་གྱོང་འཕེལ་འགྲིབ་སྱོགས་

སྱོམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་དྱོན་

དག་གལ་ཆེན་དག་ཐག་གཅྱོད་

པའི་བརྒྱུད་ལམ་ལྟ་བུ་ཡིན།      


