
བརྩེ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་ཚ།ོ སྤློ་སྐྱིད་ལྡན་པའྱི་དབྱར་གནང་གྱི་འཚ་ོབ་མྱིག་རྩེབ་ཡུན་ཙམ་ལ་མཇུག་རློགས་

ཤྱིང་། སློབ་སྐབས་གསར་བའང་མགློ་བརམས་ནས་རྩེ་ཞྱིག་འགློར་སློང་། དྩེ་ཡང་སློབ་སྐབས་འདྱི་ནྱི་སློབ་སྦློང་གྱི་

དཀློག་མཚམས་ཆྩེས་གལ་ཆྩེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། བསམ་གཞྱིག་གཏློང་སྟངས་དང་སློབ་སྦློང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་སློགས་

བསྒྱུར་བཅློས་དང་ཇྩེ་ལྩེགས་སུ་བཏང་ནས་སློབ་སྐབས་གསར་བའྱི་སློབ་སྦློང་གྱི་འཁུར་བློ་ཇྩེ་ཡང་དུ་གཏང་རྒྱུ་

ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྩེ་བར་མཐློང་། གཤམ་ནས་དྩེའྱི་ཐད་ལ་བསམ་འཆར་འགའ་གདློན་པར་བྱ།

གཅགི སློབ་མགློ་བརྩམས་མ་ཐག་སམེས་པ་མྱུར་དུ་ཕརི་བསྡུ་དགློས།

དབྱར་གནང་སྐབས་ཀྱི་རྒྱ་ཡན་གྱི་འཚ་ོབ་དང་གློ་རྱིམ་མྩེད་པའྱི་ངལ་གསློ་སྟངས་ཀྱིས་དང་ཐློག་

གྱི་སློབ་སྦློང་ལ་ཤུགས་རྐྩེན་ངན་པ་ཐྩེབས་སྱིད་པས། ངྩེས་པར་དུ་སྩེམས་ཁམས་དུས་

ལྟར་སློམ་སྒྱིག་ལྩེགས་པློ་བྱས་ཏྩེ། མགློགས་མྱུར་ངང་སློབ་སྐབས་སློན་མའྱི་

རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ངལ་གསློའྱི་གློམས་གཤྱིས་དྩེ་ལློབ་ཏུ་བཅུག་རྩེས། སློབ་སྦློང་

གྱི་འདུན་པ་ལྩེགས་པློ་ཞྱིག་ཆགས་པར་བརློན་པ་བསྐྩེད་དགློས།

གཉིས། སློབ་སྦློང་ག་ིགློམས་གཤིས་ནི་གཙོ་གནད་ཡནི།

སློབ་སྦློང་གྱི་གློམས་གཤྱིས་ལྩེགས་པློ་ནྱི་སློབ་སྦློང་གྱི་ནུས་པ་ཚད་

འཇལ་བྱྩེད་ཀྱི་ཚད་ཐྱིག་གཙ་ོབློ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། རྒྱལ་ཁ་ལྩེན་བྱྩེད་ཀྱི་གནད་

འགག་ཀང་ཡྱིན།

1.ཉིན་རེར་སློན་སྦློང་དང་བསྐྱར་སྦློང་བྱ་དགློས།

སློན་སྦློང་བྱས་ན་སློན་ཆད་སྦངས་པའྱི་ཤྩེས་བྱ་དང་འབྩེལ་བ་བཙུགས་ནས་གནད་དློན་གསར་བ་

རྩེད་ཐུབ་ལ། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཧ་མྱི་གློ་བའྱི་གནད་དློན་སློབ་ཁྱིད་སྟྩེང་ཁྩེར་སློང་ན། ལྷག་ཏུ་སློབ་ཁྱིད་ལ་

ནན་ཏན་ངང་མཉན་ཐུབ། དྩེ་ལྟར་ན་རང་སྦློང་གྱི་ནུས་པ་གསློ་སྐློང་བྱ་ཐུབ་པ་ལས། སློབ་ཁྱིད་ལ་ཉན་

པའྱི་སྤུས་ཀའང་ཇྩེ་མཐློར་གཏང་ནུས། ཡྱིན་ཡང་བསྐར་སྦློང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་གློ་བ་གསར་དུ་ལློན་

ཆྩེད་ཡྱིན་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཐ་སད་དང་རྱིས་གཞྱི་སློགས་ཀྱི་འགྩེལ་ཐབས་ལ་ངྩེས་པར་དུ་དུས་ལྟར་བསྐར་

སྦློང་བྱས་ནས་ཡྱིད་ལ་གསལ་བློར་འཇགས་ཚེ། དུས་ཡུན་རྱིང་བློ་འགློར་ནའང་བརྩེད་དཀའ་ཞྱིང་བཀློལ་

སྤློད་བྱ་ཤྩེས།

2.བསམ་གཞིག་གཏང་ཤེས་དགློས།

རྱིས་རྱིག་གྱི་སྤྱི་མཚན་གྱི་གློ་དློན་དང་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐ་སད་མྱིང་བར་སློགས་ལ་བསམ་གཞྱིག་ནན་མློ་

བཏང་ན་ད་གཟློད་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཤྩེས་བྱ་རུ་འགྱུར་ངྩེས་ལ། བསམ་གཞྱིག་གཏློང་ཤྩེས་ཚེ་ལས་བྱ་དང་

གཤར་སྦང་གྱི་ཕན་འབས་ཇྩེ་མཐློར་འགློ་ཞྱིང་། རང་འགུལ་སློས་དྱི་བ་གདློན་ཤྩེས་ཤྱིང་། གནད་དློན་

རྩེད་ཐུབ་ལ་ཐག་གཅློད་བྱ་ཤྩེས་པ་ཡྱིན།

3.དུས་ལྟར་ནློར་བཅློས་བྱ་དགློས།

སློབ་སྦློང་གྱི་གློ་རྱིམ་ཁློད། ནློར་འཁྲུལ་ནྱི་དུས་རྒྱུན་འབྱུང་ངྩེས་པས། དུས་ལྟར་ནློར་བཅློས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆྩེ་བ་

ལས་གཡློལ་མྱི་རུང་ཞྱིང་། ལྷག་ཏུ་བཤུ་འབྱི་བྱ་མྱི་རུང་། སློབས་པ་ཆྩེར་བསྐྩེད་དང་སྩེམས་ལྷློད་ལ་བབས་ཏྩེ་ནློར་

འཁྲུལ་འབྱུང་རྐྩེན་ལ་དབྱྩེ་ཞྱིབ་བྱ་དགློས།

གསུམ། སློབ་སྦློང་ག་ིཐབས་ཤེས་ཚན་རགི་དང་མཐུན་དགློས།

ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་སློབ་སྦློང་གྱི་ཐབས་ཤྩེས་ཀྱིས་སློབ་སྦློང་གྱི་ཕན་ནུས་མཐློར་འདྩེགས་གཏློང་ཐུབ་

ཅྱིང་། རྒྱལ་ཁའྱི་སྤློ་བ་མློང་དུ་བཅུག་སྟྩེ་སློབ་སྦློང་གྱི་སྤློ་སྩེམས་ཆྩེས་ཆྩེར་བསང་ངྩེས།

1.སློབ་ཐུན་སྐབས་སུ་རྣམ་རགི་བསིྒམས་ནས་མཉན་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ

སློབ་ཐུན་སྐབས་ཀྱི་དུས་ཚདོ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྩེན་ཡྱིན། དགྩེ་རྒན་གྱིས་ཚད་

ཡློད་ཀྱི་དུས་ཚདོ་དྩེ་སྤད་ནས་ཤྩེས་བྱའྱི་ཉྱིང་བཅུད་ང་ཚརོ་བརྒྱུད་སྒློག་བྱྩེད་

ཀྱིན་ཡློད་པས། གལ་ཏྩེ་ང་ཚསོ་ནན་ཏན་སློས་སློབ་ཁྱིད་ལ་མཉན་པའྱི་ཚ་ེན་

ཤྩེས་བྱ་མ་ལུས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་རང་རྒྱུད་ལ་འབྱློར་ཐུབ། དྩེ་ལས་ལྡློག་ཚ་ེཤྩེས་བྱ་

ཉུང་ངུ་ཙམ་ཞྱིག་ལས་རྒྱུད་ལ་འབྱློར་མྱི་ཐུབ། ཡུན་གྱིས་མྱི་ཤྩེས་པའྱི་གནད་

དློན་ཇྩེ་མང་ནས་ཇྩེ་མང་དུ་འགློ་ངྩེས་ཤྱིང་། རྱིམ་བཞྱིན་སློབ་སྦློང་གྱི་སློབས་པ་

དང་སྤློ་བ་ཉམས་ནས། ཇྱི་ལྟར་སྦངས་ན་དྩེ་ལྟར་ཐང་ཆད་ངྩེས་ཡྱིན།

2.ལས་བྱའི་རྒྱུ་སྤུས་ལ་ཁག་ཐགེ་བྱ་དགློས།

ལས་བྱ་འབྱི་བ་ནྱི་སྦངས་ཟྱིན་པའྱི་ཤྩེས་བྱ་དྩེ་ས་བརྟན་དུ་འགློ་བ་དང་ཡྱིད་ལ་འཇགས་ཆྩེད་ཡྱིན་པས། ང་ཚསོ་དྩེ་

ལ་ནན་ཏན་བྱ་དགློས། དཀའ་ཁག་ལ་ཕྲད་ཚ་ེསྩེམས་པ་ལྷློད་ལ་བབས་ནས་བསམ་བློ་གཏློང་དགློས་པ་ལས། རང་དགར་

བསྐྱུར་མྱི་རུང་ཞྱིང་། བཤུ་འབྱི་གཏན་ནས་བྱ་མྱི་རུང་།

3.དློགས་གཞ་ིགདློན་རྒྱུར་དགའ་ཞངི་བསམ་བློ་གཏང་རྒྱུར་གློམས་དགློས།

སློབ་སྦློང་གྱི་གློ་རྱིམ་ཁློད། བསབ་དྩེབ་ཀྱི་ནང་དློན་ལ་ནན་ཏན་སློས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་དགློས་ཤྱིང་། མྱིང་བར་རྩེ་དང་

གཏན་སློལ་རྩེ། ཡང་ན་སྤྱི་འགློས་རྩེ་རྩེའྱི་ཡློངས་ཁུང་དང་དྩེ་དག་བར་གྱི་ནང་གནས་ཀྱི་འབྩེལ་བ་ཤྩེས་དགློས་པ་ལས། 

རྱིགས་འདྩེད་གློ་རྱིམ་ཁློད་ཀྱི་གཏན་ཚགིས་དང་ཐབས་ཤྩེས་སྩེམས་ལ་ངྩེས་དགློས། ད་དུང་དུས་རྒྱུན་དྱི་བ་མང་བློ་

གདློན་རྒྱུར་ལློབ་འློས། བསམ་བློ་གཏློང་བ་དང་དྱི་བ་འདློན་པ་ནྱི་སློབ་སྦློང་གྱི་འགལ་རྐྩེན་སྩེལ་བྱྩེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་

ལྩེགས་པློ་ཞྱིག་ཡྱིན།

བརྩེ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་ཚ།ོ སློབ་སྦློང་ནྱི་དྩེ་འདའྱི་ལས་ཁག་པློ་ཞྱིག་མྱིན། ཁློད་ཚསོ་སྩེམས་ཁམས་ལ་སློམ་སྒྱིག་བྱས་ཏྩེ་

སློབ་སྦློང་གྱི་གློམས་གཤྱིས་ལྩེགས་པློ་ཞྱིག་ཆགས་སུ་བཅུག་སྟྩེ། ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་སློབ་སྦློང་གྱི་ཐབས་ཤྩེས་

བཀློལ་ནས་འབད་བརློན་ལྷློད་མྩེད་བྱས་ན། སློབ་སྦློང་ལ་གྲུབ་འབས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཞྱིག་ལྩེན་ཐུབ་པ་གདློན་མྱི་ཟའློ།།

མཚོ་སློན་ཞྱིང་ཆྩེན་ཀློས་ནན་རློང་མྱི་རྱིགས་སློབ་འབྱིང་གཉྱིས་པ། 

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



ལའྩེ་ཨློ་ལྱི་སང་ལམ་ཆྩེན་པློར་སྤློ་འཆམ་དུ་སློང་བ་གྩེང་མཚམས་

འཇློག་དགློས་སློང་། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བྱྱིས་པ་ཚ་ོཆྩེས་དགའ་བའྱི་གློགས་པློ་སྩེབས་

པ་སྟྩེ        ----- ཁ་བ་བབས་བྱུང་། མདང་དགློང་ནས་མགློ་བརམས་ཏྩེ། ཁ་བ་ནྱི་

མྩེ་ཏློག་མ་ལྱི་ཀའྱི་འདབ་མ་དང་འད་བར་ལྩེབ་མློ་ཆྩེན་པློ་རྩེ་རྩེ་བཞྱིན་བར་

སྣང་ནས་ས་གཞྱིའྱི་སྟྩེང་དུ་བབས་བྱུང་། ད་ནངས་ཞློགས་པར། ཕློགས་བཞྱི་

ཐམས་ཅད་དཀར་བློང་བློང་གྱི་འཇྱིག་རྟྩེན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་ཅྱིང་། ཁ་

བའྱི་མྩེ་ཏློག་གྱིས་རྒྱུན་ཆད་མྩེད་པར་སྩེའུ་ཁུང་གྱི་ཤྩེལ་ངློས་སུ་རྩེག་གྱིན་

ཡློད་པ་དང་། སྩེའུ་ཁུང་གྱི་སྟྩེགས་བུའྱི་ཁར་ཁ་བའྱི་བང་རྱིམ་མཐུག་པློ་ཞྱིག་

ཆགས་འདུག་པས། དངློས་གནས་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞྱིག་རྩེད། ཐ་ན་དགྩེ་རྒན་

གྱིས་ཀང་ལག་ཟུང་འཕུར་འཕུར་བྱྩེད་ཞློར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྩེའུ་ཁུང་གྱི་ཕྱི་

རློལ་ཏུ་ལྟ་བར་བྱྩེད། སློབ་བུ་ཚང་མའྱི་སྩེམས་ལ་ཁངས་ཀྱིས་རྒྱག་རྩེས་བྱྩེད་

པའམ་དར་ཤུད་སྟྩེག་པ། མྩེ་ཐབ་ཀྱི་མཐའ་བསྐློར་ནས་སྤློ་སྣང་ལྡན་པའྱི་

གཏམ་རྒྱུད་ལ་ཉན་པ་སློགས་དན་པའྱི་མློད་ལ། སྤློ་བས་རབ་ཏུ་བཟྱི་སྟྩེ་སུ་

ལའང་སློབ་ཁྱིད་ལ་ཉན་པའྱི་འདུན་པ་མྩེད་པར་གྱུར། སྱི་ཐློར་ཏྱི་གཅྱིག་པུས་

མགློ་བློ་ལག་པས་བསྐློར་ཅྱིང་། རྣམ་རྱིག་བསྒྱིམས་ནས་སློབ་ཁྱིད་ལ་མཉན་ཏྩེ། 

ཁ་བ་འབབ་པའྱི་དློན་ལ་སྣང་འཇློག་ཅྱི་ཡང་བྱྩེད་ཀྱིན་མྱི་འདུག 

ཕྱི་རློལ་ནྱི་ཇྱི་འདའྱི་མཛསེ་སྡུག་ལྡན་པ་ཞྱིག་རྩེད་ཨང་། སློབ་གྲྭ་གློལ་མ་

ཐག ཚང་མ་ཞློགས་ནས་ཕྱི་རློལ་གྱི་སང་ལམ་སྟྩེང་བརྒྱུགས་སློང་སྟྩེ། གནམ་

ལྡྱིང་ས་ལྡྱིང་བྱྩེད་ཞློར་འུར་རྒྱག་པ་དང་། 

ལག་པས་ཁ་བ་སར་འཛནི་བྱྩེད་པ། ཁ་

བའྱི་ནང་དུ་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱྩེད་

པའྱི་ངང་ཚུལ་ནྱི། ཁྱི་གུ་ཆུང་ཆུང་ཆུ་རྩེད་བྱྩེད་པ་ལྟར་ཧ་ཅང་སྤློ་སྐྱིད་ཀྱིས་

ཁྩེངས་ཤྱིང་། སློབ་མ་ཚའོྱི་ཁྱིམ་བདག་དག་སློབ་གྲྭའྱི་སློ་དྲུང་དུ་ཡློང་སྟྩེ་རང་

གྱི་བྱྱིས་པ་བསུ་བར་བསྒུགས་འདུག ཁློ་ཚའོྱི་ཆར་གདུགས་དཀར་པློར་བསྒྱུར་

ལ། ཉྩེན་རྟློག་པའྱི་ཞྭ་མློ་ཡང་དཀར་པློར་བསྒྱུར་འདུག ང་ཚའོྱི་དཔྩེ་ཁུག་ཀང་

ཅང་མ་འགློར་བར་དཀར་པློར་གྱུར། མྱི་ཚང་མ་དགའ་སྤློས་ཁྩེངས་ནས་སྨློས་

པ་ལྟར་འདུག ཐ་ན་མགར་བའྱི་བུ་སྟྩེ----གདློང་ནས་འཛུམ་མདངས་ཕྲ་མློ་

ཙམ་ཡང་མཐློང་རྒྱུ་མྩེད་ལ། ཉྱིན་བཞྱིན་ངློ་གདློང་སྐ་རྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕུའུ་

ལྩེ་ཁའློ་ཞྱིའང་དྩེ་རྱིང་དགའ་སྤློས་ཁྩེངས་འདུག ཤྱིང་རྟའྱི་འློག་ནས་བྱྱིས་པ་

སྐློབ་མཁན་ལའློ་པྱིས་ཏྱི་ཡང་ཧ་ཅང་སྱིང་རྩེ་བའྱི་ངང་འཁར་བར་ཁྩེན་ནས་

ཁ་བའྱི་ཁློད་ནས་གནམ་ལྡྱིང་བྱྩེད་ཀྱིན་གདའ། ཁ་ཱལ་པུའུ་ལྱི་ཡའྱི་བྱྱིས་པས་

ཁ་བ་གཏན་ནས་མཐློང་མ་མློང་བས། ཁློ་ཚསོ་ཁ་བ་ཆྱིངས་བུ་བྱས་

ནས་ཁམ་བུའྱི་སྱིལ་ཏློག་བཞྱིན་དུ་སློ་བཏབ་ནས་

ཟློས་བྱུང་། སློ་ཚདོ་འཚངོ་མཁན་གྱི་བྱྱིས་པ་ཁྱི་ལའློ་

ཞྱི་ཡྱིས་དཔྩེ་ཁུག་ནང་དུ་ཁ་བ་གང་བརངས་

འདུག ཆྩེས་དགློད་བློ་བ་ཞྱིག་ནྱི་ཞལ་མཁན་

ཆུང་ངུ་རྩེད། བདག་གྱི་ཡབ་ཆྩེན་གྱིས་ཁློ་

རང་སང་ཉྱིན་ངྩེད་ཚང་ལ་བརྩེ་རུ་ཤློག་ཟྩེར་

སྐབས། ཁློས་རང་གྱི་ཁ་ནང་དུ་ཁ་བ་གང་

བརངས་ཏྩེ། ཕྱིར་ལྩེན་ཁློམ་མ་བྱུང་ལ། མར་མྱིད་

ཐབས་ཀང་མ་བྱུང་། སྐད་ཆའང་བཤད་མ་ཐུབ་པས་དྩེ་གར་ང་

ཚརོ་ཅྩེར་ནས་འདུག་པར། སློབ་གློགས་ཚསོ་ཧ་ཧ་ཧློ་ཧློ་ཟྩེར་ནས་ཧབ་ཆ་

བརྒྱབ། དགྩེ་རྒན་བུད་མྩེད་ཚ་ོཡང་ཁ་བའྱི་སྟྩེང་ལ་སློས་ནས་ཕྱི་རློལ་ཏུ་ཐློན་ལ། 

ཚང་མ་དགའ་ནས་དགློད་བཞྱིན་འདུག ངའྱི་ལློ་རྱིམ་དང་པློའྱི་སྐབས་ཀྱི་དགྩེ་

རྒན་བུད་མྩེད་དྩེ། ལུས་གཟུགས་ཆུང་ཞྱིང་གདློང་སྩེང་རས་ཀྱིས་གཡློགས་འདུག་

པ་དྩེས་ཀང་ལུ་སྐད་འདློན་བཞྱིན་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ནས་ཕྱིར་ཡློང་སྟྩེ་ཁ་བར་ལྟ་

བཞྱིན་འདུག ཁྱིམ་མཚསེ་སློབ་གྲྭའྱི་བུ་མློ་ཚ་ོཡང་། དཀར་བློང་བློང་གྱི་ཁ་བའྱི་

ཁློད་དུ་མཆློང་ལྡྱིང་བྱྩེད་ཞློར་དུ་སྐད་གསང་མཐློན་པློས་འབློད་སྐད་སྒློག་པ་

དང་། རྩེད་འཇློར་རློལ་བཞྱིན་ང་ཚའོྱི་ཉྩེ་འགམ་བརྒྱུད་ནས་བུད་སློང་། དགྩེ་

རྒན་ཚ་ོདང་ལས་གཉྩེར་པ། ཉྩེན་རྟློག་པ་ཚསོ་ཀང་ཁློ་མློའྱི་ཕློགས་སུ་གཏད་

ནས་སྐད་མཐློན་པློས། “མྱུར་མློར་ཁྱིམ་དུ་ལློག་རྒྱུ་བྱློས། མྱུར་མློར་ཁྱིམ་དུ་ལློག་

རྒྱུ་བྱློས”ཞྩེས་སྒློག་པར་བྱྩེད། ཁ་བའྱི་འདབ་མ་ནྱི་ཁློ་ཚའོྱི་ཁ་འགམ་དུ་ལྡྱིང་

འཁློར་རྒྱག་ཅྱིང་། ཁློ་ཚའོྱི་སྨ་རའང་དཀར་པློར་བསྒྱུར་སློང་། ཁློ་ཚ་ོདགའ་

སྤློའྱི་ངང་ཁ་བའྱི་ཁློད་དུ་སྨློས་པ་ལྟར་དགུན་ཁ་བསུ་བའྱི་སློབ་མ་དག་ལ་ལྟ་

ཞྱིང་། ཕལ་ཆྩེར་ཁློ་ཚསོ་ཀང་དགུན་ཁ་སྩེབས་པར་རྟྩེན་འབྩེལ་ཞུ་བཞྱིན་

གདའ། 

ཁློད་ཚསོ་དགུན་ཁ་སྩེབས་པར་རྟྩེན་འབྩེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡློད་དམ། འདྱི་

འདའྱི་དགའ་སྤློ་སྐྩེས། ཡྱིན་ནའང་ཁློད་ཚསོ་ཀང་ཤྩེས་དགློས་ཏྩེ། འཇྱིག་རྟྩེན་

སྟྩེང་དུ་ད་དུང་བགང་གྱིས་མྱི་ལང་བའྱི་ལྟློ་གློས་གཉྱིས་དབུལ་དང་། ཁ་ལག་

བསློ་རྟྩེན་མྩེད་པའྱི་བྱྱིས་པ་མང་བློ་ཡློད་པ་རྩེད། ད་དུང་ཞྱིང་གློང་

གྱི་བྱྱིས་པ་མང་བློ་ཞྱིག་གྱིས་རྱིག་གནས་སྦློང་བའྱི་

ཆྩེད་དུ་རྐང་ཕྱིད་ལག་གས་སུ་གྱུར་ཅྱིང་། རྒྱང་ཐག་

རྱིང་བའྱི་ཕ་ཡུལ་ནས་བུད་ཤྱིང་སྩེམ་ཆག་རྩེ་

བསྣམས་ཏྩེ་སློབ་གྲྭར་འགློ་བཞྱིན་ཡློད། ད་དུང་

སློབ་གྲྭ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཁ་བས་མནན་ཏྩེ། 

སློབ་ཁང་ནང་ནག་ཅྱིང་འཁག་པ་དང་། 

བྱྱིས་པ་ཚ་ོགང་ནས་སློ་འདར་རྒྱག་བཞྱིན་ཕློགས་

གཅྱིག་ནས་སློབ་ཁྱིད་ལ་ཉན་པ་དང་། ཕློགས་

གཅྱིག་ནས་སྩེམས་ཁལ་ཆྩེན་པློས་སྩེའུ་ཁུང་ཕྱི་རློལ་ཀྱི་མུ་

མཐའ་མྩེད་པའྱི་ཁ་བར་བལྟས་ཏྩེ། ཁངས་བརྩེགས་ཀྱིས་ཁློ་ཚའོྱི་སློད་

ཁང་བརྱིབས་འགློ་སམ་ནས་དངངས་སྐྲག་སྐྩེ་བཞྱིན་འདུག བྱྱིས་པ་ཚ་ོཨ། 

ཁློད་ཚསོ་དགུན་ཁ་སྩེབས་པར་རྟྩེན་འབྩེལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། དགུན་ཁས་མྱི་

ཁྱི་སྟློང་མང་བློར་ཚ་ེསློག་གྱི་འཇྱིགས་པ་དང་གནློད་སྐློན་བསྐལ་ནས་ཡློང་

སྱིད་པའང་གཏན་ནས་བརྩེད་མྱི་རུང་།

------ ཁྱོད་ཀྱི་ཡབ་ཆེན་གྱིས།
མཚ་ོསློན་ཞྱིང་ཆྩེན་ཀློས་ནན་རློང་མྱི་རྱིགས་སློབ་འབྱིང་།

• སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གསི་བསྒྱུར • 

ནགས་ཚལ་ནང་སྤང་ཀྱི་དང་ཁུ་བྱུག་གཉྱིས་ཁྱིམ་མཚསེ་ཡྱིན། ཁྱིམ་མཚསེ་འདྱི་གཉྱིས་ཅུང་ཡ་མཚན་ཞྱིག་འདུག 

ནམ་རྒྱུན་ངློ་འཕྲད་དུས་ཕན་ཚུན་ལ་ཁམས་འདྱི་བྱྩེད་པ་དང་། བལྟས་ཚདོ་ཀྱིས་འབྩེལ་བ་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་བའྱི་སྣང་བ་

ཞྱིག་སྟྩེར་མློད། ཡྱིན་ནའང་འཚ་ོབའྱི་ཁློད་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་འགློ་འློང་མྩེད། རྒྱུ་མཚན་ཁུ་བྱུག་གྱིས་སྤང་ཀྱིའྱི་རང་གཤྱིས་

ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་བློར་ཤྩེས་པས་རྩེད། སྤང་ཀྱིའྱི་སྤློད་པ་མྱི་ལྩེགས་པས་གནས་འདྱིའྱི་མྱི་སློག་གཉྱིས་ཀའྱི་མྱིག་

ནང་གྱི་ཚརེ་མ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅྱིང་། ཉྱིན་རྒྱུན་རྒྱློབ་རྒྱློབ་སློད་སློད་ཅྩེས་པའྱི་ཁློད་ཉྱི་མ་གཏློང་ཐབས་བལ་བས། སྤང་ཀྱི་

ཐབས་ཟད་འུ་ཐུག་ནས་གནས་དྩེ་དང་ཁ་བལ་ཏྩེ། ས་ཆ་གཞན་དུ་མྱི་འགློ་ཀ་མྩེད་བྱུང་། 

སྤང་ཀྱི་འགློ་ཁར།  ཁློའྱི་བསམ་པར་གང་ལྟར་ཡང་ཁུ་བྱུག་ནྱི་རང་གྱི་ཁྱིམ་མཚསེ་ཡྱིན་པས། བདྩེ་མློ་ཞྱིག་གཞག་

དགློས་སམ་སྟྩེ། ཁུ་བྱུག་ཚང་ལ་སློང་ནས“བདྩེ་མློ་བྱློས།  ངའྱི་སྱིང་ཉྩེ་བའྱི་ཁྱིམ་མཚསེ་ལགས།  སྤྱིར་

ཡྱིན་ན་ང་རང་གནས་འདྱིར་ཡུན་རྱིང་དུ་འདུག་རྱིས་ཡློད་ལ།  ལློ་འདྱི་དག་གྱི་རྱིང་

ལ་འུ་ཁྱིམ་མཚསེ་གཉྱིས་ཀྱི་འབྩེལ་བའང་འགྱིག་ཅྱིང་མཐུན། ང་རང་འདྱི་

ནས་བློ་བདྩེ་བག་ཕྩེབས་ངང་སློད་རྒྱུའྱི་སྩེམས་ཐག་བཅད་ཟྱིན་ཟྩེར་ན། 

དྩེ་ནྱི་རང་སྩེམས་རང་གྱིས་གསློ་བ་ཙམ་རྩེད། གནས་འདྱིའྱི་མྱི་དང་ཁྱི། 

ཐ་ན་ནགས་བྱྱི་ལྟ་བུའྱི་སློག་ཆགས་ཆུང་ཆུང་གྱིས་ཀང་གཤྱིས་རྒྱུད་

ངན་པ་ཕྱིར་ངློམ་སྟྩེ། བསམ་བཞྱིན་དུ་ང་ལ་གདློང་གཏློད། དློན་ངློ་མ་

བཤད་ན། ང་ལ་ནློར་འཁྲུལ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡློད། ངས་མྱི་ངན་དང་འཛངི་རྩེས་

ཙམ་བྱས་པ་དྩེ་རྩེད། ཡང་གཅྱིག་བཤད་ན། མྱི་དང་གཅན་གཟན་ལ་འཐབ་

འཛངི་མྱི་བྱྩེད་མཁན་ནྱི་འཕགས་མཆློག་ལས་གཞན་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ནུས་སམ། ཁློད་

ཀྱིས་བཤད་ན་དྩེ་འད་ཨྩེ་རྩེད”ཅྩེས་བཤད། 

ཁུ་བྱུག་གྱིས་སྤང་རྒན་གྱི་འཆལ་གཏམ་ལ་མཉན་རྩེས། སྤང་ཀྱིས་བཟློས་པའྱི་སློན་ཆད་ཀྱི་ནག་ཉྩེས་དག་ཡྱིད་ལ་

འཁློར་ཏྩེ། ཞྩེ་སང་གཏྱིང་ནས་སྐྩེས་ནའང་། གདློང་ལ་མངློན་དུ་མ་བཅུག་པར“ཁྱིམ་མཚསེ་ལགས།  ཁློད་རང་ཐག་རྱིང་

ཞྱིག་ཏུ་འགློ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ས་ཆ་གང་ཞྱིག་ཏུ་འགློ་རྱིས་ཡློད།  གནས་གང་ཞྱིག་ནྱི་ད་གཟློད་ཁློད་ཀྱི་སྤློ་སྐྱིད་ལྡན་པའྱི་འཚ་ོ

གནས་དྩེ་ཡྱིན”ཞྩེས་དྱིས། 

སྤང་ཀྱིས་ཁུ་བྱུག་གྱི་སྐད་ཆ་ཐློས་མ་ཐག་སྤློ་སྣང་འཕྩེལ་ཏྩེ། ཡྱིད་སྨློན་དང་བཅས“ངས་ཅྱིས་ཀང་

དབྩེན་པའྱི་དགའ་ཚལ་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཞྱིག་བཙལ་ནས་རྩེད་དུ་གཞུག་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱིང་ཉྩེ་བའྱི་ཁྱིམ་

མཚསེ་ལགས།  ཁློད་ཀྱིས་མ་ཤྩེས་པ་མ་གཏློགས།  དབྩེན་པའྱི་དགའ་ཚལ་ནྱི་ཡུལ་ཧ་ཅང་སྐྱིད་པློ་ཞྱིག་ཡྱིན། ས་དྩེར་ཁློད་

ཀྱིས་དམག་འཁྲུག་གྩེང་ན་སུས་ཀང་མྱི་ཤྩེས་པར་མ་ཟད།  མྱི་རྣམས་གཤྱིས་འཇམ་ལུ་གུ་དང་འད་ལ།  ཆུ་ནང་དུ་བཞུར་བ་

ནྱི་འློ་མ་དང་གནམ་ན་འཕུར་བ་ཚང་མ་རློ་མཆློག་མངར་ཟས་ཡྱིན། མདློར་ན། ཡུལ་དྩེ་རུ་རློགས་ལྡན་དུས་སྩེབས་ཡློད། 

དྩེར་མྱི་ཚང་མས་རང་གྱི་ཁྱིམ་མཚསེ་ལ་ཕུ་ནུ་མྱིང་སྱིང་ལྟར་གཅྩེས། གློ་ཐློས་སུ་ཁྱིས་གཞན་ལ་རྨུག་རྒྱུ་ཕར་ཞློག ཐ་ན་ཉྱིན་

མཚན་གང་ཡྱིན་ཡང་ཟུག་སྐད་ཀང་མྱི་འབྱྱིན་ཟྩེར”ཞྩེས་གསློན་ཉམས་དློད་པློས་ལབ། 

“འློ། སྱིང་ཉྩེ་བའྱི་གློགས་པློ་ལགས” སྤང་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ནས་བཤད་རྒྱུར། “ཁློད་ཀྱིས་ཤློད་དང་། གནས་མཆློག་དྩེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་

ཏུ་འཚ་ོབ་རློལ་ན། ཧ་ཅང་སྤློ་སྣང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཨྩེ་རྩེད།  གནས་དྩེར། ངས་ཞྱི་མཐུན་དང་འཚངེ་བ། བདྩེ་སྐྱིད་ལྡན་པའྱི་ངང་འཚ་ོབ་

རློལ་ཆློག་ལ།  དྩེང་གྱི་གནས་འདྱི་དང་གཏན་ནས་མྱི་འད་བར‘ཉྱིན་གང་བློར་གང་ཡྱིན་སར་ཉྩེན་ཁས་

ཁྩེངས་པ་དང་། མཚན་མློ་ཡང་གཉྱིད་སྐྱིད་པློ་ཞྱིག་ཁུག་མྱི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མྱིན།’  བདྩེ་མློ་

བྱློས།  ཁྱིམ་མཚསེ་ལགས།  ངས་ཁློད་རང་དན་སྱིད།” 

ཁུ་བྱུག་གྱིས་སྤང་རྒན་གྱི་སྐད་ཆ་དྩེ་ལས་ཁློའྱི་བསམ་སྦློར་ངན་པའྱི་

མཐྱིལ་རྟློགས་པས། ཅུང་གཟབ་ནན་ཡྱིན་ཁུལ་གྱིས“བདྩེ་མློ་བྱློས།  

སྱིང་ཉྩེ་བའྱི་ཁྱིམ་མཚསེ་ལགས། ཁློད་རང་ལམ་བར་དུ་བདྩེ་བར་

སྨློན”ཞྩེས་ཟྩེར་ཞྱིང་། ཡང་དྩེར་མཐུད་ནས“ཡྱིན་ནའང་། ཁློད་ཀྱིས་

སྱིང་རྩེ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མྩེད་པའྱི་རྣློ་ངར་གྱི་མཆྩེ་བ་དང་། དྩེ་མྱིན་གདུག་

རྩུབ་ཆྩེ་བའྱི་གཤྱིས་སྤློད‘ལྩེགས་པློ’དྩེ་ཁློད་དང་མཉམ་དུ་འཁྩེར་རྒྱུ་ཡྱིན་

ནམ། ཡང་ན་གནས་འདྱི་ནས་བསྐྱུར་རྒྱུ་ཡྱིན”ཞྩེས་དྱིས། 

“ཅྱི་ཟྩེར།  དྩེ་ཚ་ོབསྐྱུར་ཞློག  དཔྩེ་མྱི་སྱིད།”

“དྩེས་ན།  ང་ཡྱི་གློགས་པློ་ལགས།  ཁློད་ཀྱིས་ངའྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་ཡྱིད་ལ་ཟུངས་དང་། ཁློད་རང་ཞྱི་བདྩེ་ཡྱི་ཁློར་ཡུག་

ཅྱིག་ཏུ་འཚ་ོསློད་བྱྩེད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། གལ་ཏྩེ་ཁློད་ཀྱིས་གཞན་ལ་གནློད་པའྱི་གཤྱིས་ཀ་ངན་པ་དྩེ་བཅློས་

བསྒྱུར་མ་བྱས་ན། ཁློད་ཀྱི་པགས་པ་སར་བཞྱིན་བཤུ་ངྩེས་ཡྱིན”ཞྩེས་ཁུ་བྱུག་གྱིས་དྩེ་སྐད་སྨྲས་རྩེས། ཁ་ཕྱིར་འཁློར་ཙམ་

ཡང་མ་བྱས་པར་འཕུར་ནས་བུད་སློང་། 

མཚ་ོསློན་མྱི་རྱིགས་སློབ་གྲྭ་ཆྩེན་མློའྱི་བློད་རྱིག་པ་སློབ་གྱིང་གྱི2013ལློའྱི་ལློ་ཙ་ཱའཛནི་གྲྭ།

• རློ་རེ་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་བསྒྱུར • 



དེ་ནས་འློག་གི་བཙན་བཞིའམ། །

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བློད་རྒྱལ་བཞི། །

རྒྱལ་པློ་འབློང་གཉན་ལེའུའི་སྐབས། །

གསེར་དངུལ་ཆང་གི་བཞེས་ཕློར་ཚབ། །

བློད་དུ་དཀར་ཡློལ་སྣ་ཚོགས་བཟློས། །

རྒྱལ་པློ་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་སྐབས། །

ལློང་བའི་མིག་ལ་གཤགས་བཅློས་དང་། །

རིམས་ཀི་ནད་ལ་སློན་འགློག་སློགས། །

གསློ་བ་རིག་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས། །

མཛངས་བློན་གསུམ་པ་མློང་གི་བུས། །

བེ་སྲང་བཅློས་ནས་ཚོང་ལས་དང་། །

རློང་འབློག་བར་གི་འབེལ་འདིས་འཕེལ། །

རྒྱལ་པློ་འློག་གི་བཙན་བཞིའི་དུས།

1.སྤུ་རྒྱལ་ཉྩེར་དགུ་པ་ཁྱི་གཉན་གཟུང་བཙན་ནྱི།  

ཡབ་རྒྱལ་པློ་ལྷ་ཐློ་ཐློ་རྱི་གཉན་བཙན་དང་། ཡུམ་རྣློ་

བཟའ་མང་དགའ་གཉྱིས་ཀྱི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས།  སྐུ་

གཤྩེན་ཞང་ཞུང་ཚ་ལ་ཞྩེས་པས་མཛད།  སྦས་སྣང་གཞྩེར་

ལྷ་བཙན་དང་། མགར་ཁྱི་འབྱིང་གཉྱིས་ཀྱིས་བློན་པློ་བྱས།  

སྤྱི་ལློ493པ་ཆུ་བྱ་ལློར་བློད་ཀྱི་རྒྱལ་པློར་གྱུར།  རྒྱལ་པློས་

རང་གྱི་མའྱི་མྱིང་པློ་ལ་ཞང་ཞྩེས་བློས་པས་དྩེའྱི་ཕྱིན་ཆད་

མ་ཡྱི་མྱིང་པློ་ལ་ཞང་དུ་འབློད་པའྱི་སློལ་བྱུང་ཞྱིང་། དྩེའྱི་

ཡན་གྱི་དུས་སུ་ཞང་ལ་ཇློ་བློ་ཞྩེས་འབློད་སློལ་ཡློད།  འབློ་

བཟའ་མློ་དུང་ཡང་གཞྩེར་ཁབ་ཏུ་བཞྩེས། སྤྱི་ལློ516པ་མྩེ་

སྤྩེལ་ལློར་གཤྩེགས།  སྐུ་གཤྩེགས་རྩེས་བང་སློ་དློན་མཁར་

མདའ་རུ་བརྱིགས་ཤྱིང་དྩེ་ཡང་ཕུལ་མྩེད་ས་ཕུང་བརལ་

བ་འད་བ་ཞྱིག་ཡློད་དློ།།

2.སྤུ་རྒྱལ་སུམ་ཅུ་པ་འབློང་གཉན་ལྡྩེའུ་བཙན་ནྱི། 

ཡབ་ཁྱི་གཉན་གཟུང་བཙན་དང་། ཡུམ་འབློ་བཟའ་མློ་

དུང་ཡང་གཞྩེར་གཉྱིས་ཀྱི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས།  སྐུ་གཤྩེན་

ཕློན་པློ་མ་རུང་གྱིས་མཛད།  མཆྱིམས་བཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་ཁབ་

ཏུ་བཞྩེས། སགས་ཐང་པ་ཡར་རྩེས་བློན་པློ་མཛད།  སྤྱི་

ལློ516པ་མྩེ་སྤྩེལ་ལློར་བློད་ཀྱི་རྒྱལ་པློར་གྱུར། སྐུ་གཞློན་

པའྱི་དུས་སུ་སུམ་པའྱི་ཡུལ་དུ་བྱློན་སྐབས་བློན་པློ་ཞྱིག་གྱི་

ཆུང་མ་རྒྱ་མློ་ཆ་ལྕམ་བྱ་བ་དང་འབྩེལ་བ་བྱུང་ནས་སས་

སུམ་རྱི་རྱིང་པློ་ཞྩེས་པ་ཞྱིག་འཁྲུངས་ཀང་ངློས་མ་བངས།  

རྩེས་སུ་རྒྱལ་པློར་མཛེ་ནད་ཕློག་པ་དང་།  བཙུན་མློར་

ཡང་སས་དམུས་ལློང་ཞྱིག་འཁྲུངས།  དྩེ་ཅུང་ཟད་ཆྩེར་

ལློངས་པ་ན་ཡབ་ཀྱིས།  “ཁློད་ཀྱིས་འ་ཞའྱི་ཡུལ་ནས་

སྨན་པ་བློས་ཏྩེ་མྱིག་ཕྩེས་ལ་རྒྱལ་ས་ཟུངས། གལ་ཏྩེ་མྱིག་

འབྱྩེད་མ་ཐུབ་ན་སུམ་པའྱི་ཡུལ་དུ་བློན་པློའྱི་ཆུང་མ་རྒྱ་

མློ་ཆ་ལྕམ་བྱ་བ་ལ་ངའྱི་བུ་སུམ་རྱི་རྱིང་པློ་ཞྩེས་པ་ཡློད་པ་

དྩེ ་ བློ ས ་ ན ས ་

ཁློ ད ་ ར ང ་

ག ཤྩེ ག ས ་ རྫུ ་

གྱི ས ་ ལ ་ ཁློ ་ རྒྱ ལ ་ ས ར ་

ཆུགས”ཞྩེས ་གསུངས་ཏྩེ །  

ཡབ ་ཡུམ་གཉྱིས ་བློན ་པློ ་

སགས་ཐང་པ་ཡར་རྩེ་དང་

བཅས་པ ་གདུང་རྒྱུད་ལ ་

འགློས་ནད་མྱི་ཕློག་པའྱི་ཆྩེད་

དུ་ཡར་ཀླུང་ཞང་མདར་བང་

སློ་བརྱིགས་ནས་གསློན་པློར་

དུར་དུ་བཞུགས་པར་གགས་

ཤྱིང་།  བང་སློའྱི་མྱིང་ལ་ཡང་གསློན་མཆད་ཟླུམ་

པློ་ཞྩེས་ཟྩེར་རློ། །

སྤུ་རྒྱལ་སུམ་ཅུ་པ་འབློང་གཉན་ལྡྩེའུའྱི་རྱིང་

ལ་བློད་དུ་དཀར་ཡློལ་བཟློ་རྒྱུའྱི་ལག་རལ་དར་

བའྱི་སྐློར《རྒྱ་བློད་ཡྱིག་ཚང་ཆྩེན་མློ》ལས།

དྩེའྱི་རྩེས་སུ་བྱུང་བའྱི་དཀར་ཡློལ་གཉྱིས། །

འབློ་བརན་ལྡྩེའུ་གུའྱི་རྱིང་ལ་བློད་དུ་དར། །

རྒྱལ་པློའྱི་གསློལ་ཞལ་དབང་པློའྱི་གཏྩེར་དུ་

སྦས། །

དྩེ་ཡྱི་རྟྱིང་ལ་རླུང་ནམ་འཕྲུལ་རྒྱལ་དུས། །

མཁས་པའྱི་བཟློ་བློས་སློ་ནག་ཐང་པློ་ཆྩེར། །

འཆྱིང་བུའྱི་རྒྱུ་ལ་རྣ་ཐློས་དཔྩེ་བྱས་ནས། །

སུམ་ཅུ་ར་གཉྱིས་ཆྩེ་ཆུང་འབྱིང་གསུམ་སྟློན། །

རབ་དང་འབྱིང་དཀར་ཐ་མ་སློ་ཤས་ཆྩེ། །

བློད་ཡུལ་དབུས་གཙང་མཐྱིལ་ན་ནློར་བུ་ལས། །

གྲུབ་པའྱི་འབྲུག་བརྒྱབ་གགས་པ་དྩེ་རལ་ལློ། །

འདྱི་ལ་ཡློན་ཏན་དཔག་མྩེད་ལྡན། །

སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ཟུངས་ཤྱིག ། 

དྩེ་ལ་ཟླ་བློ་གསུམ་ཡློད་དར་རྩེ་དང་། །

འདློལ་ལ་བྱང་སྐ་གསུམ་དུ་གགས་པ་ཡྱིན། །

དྩེ་རྣམས་བློད་དུ་བྱུང་བའྱི་དཀར་ཡློལ་ཡྱིན། །

ཞྩེས་སློགས་བློད་དུ་དཀར་ཡློལ་བྱུང་བའྱི་

དུས་ཚོད་དང་།  དཀར་ཡློལ་བཟང་ངན་བརྟག་

ཐབས་སློགས་གསལ་བློར་གསུངས་ཡློད། 

ལྷློ་ནུབ་མྱི་རྱིགས་སློབ་གྲྭ་ཆྩེན་མློའྱི་
བློད་རྱིག་པ་སློབ་གྱིང་།

• ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས •

སྦྲག་རྟགས་ཀྱི་བྱུང་ཚྱུལ།
སྦྲག་རྟགས་ཀྱི་དབྱྱིན་ཡྱིག་མྱིང་ལ“Post-age 

Stamp”ཟྩེར་ཞྱིང་།  “སྐུར་གའྱི་དཔང་ཡྱིག”ཅྩེས་པའྱི་

དློན་ཡྱིན། ཡྱིག་ཤུབས་སྟྩེང་སྦྲག་རྟགས་སྦར་རྩེས་ལམ་

ཡྱིག་ཡློད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་

བཀག་རྒྱ་མྩེད་པར་བརྒྱུད་སྤློད་ཐུབ་ངྩེས་ཡྱིན། སྦྲག་

རྟགས་གསར་གཏློད་མ་བྱས་པའྱི་སློན་ལ་འཕྲྱིན་ཡྱིག་

འབྱློར་མཁན་གྱིས་སྦྲག་སྐྩེལ་པར་སྐུར་ག་སྟྩེར་དགློས།  

ཡྱིན་ནའང་མྱི་ལ་ལས་རྒྱུན་པར་སྐུར་ག་སྟྩེར་མྱི་ཐུབ་པས་

སྦྲག་སྐྩེལ་པར་འློ་བརྒྱལ་གཏད་ནས་འཕྲྱིན་ཡྱིག་ཕྱིར་

བསྐུར་པའང་ཡློད། ཕྱིས་སུ་མྱིང་ལ་ལུའློ་ལན • ཞྱི་ཨྩེར་

ཟྩེར་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སྱིད་གཞུང་ལ་སྦྲག་རྟགས་དཔར་

བའྱི་རྩེ་འདུན་ཞུས་ཤྱིང་།    འཕྲྱིན་སྐུར་མཁན་གྱིས་སྦྲག་

རྟགས་ཉློས་ཏྩེ་ཡྱིག་ཤུབས་སྟྩེང་སྦར་ན་སྐུར་གའྱི་དཔང་

ཡྱིག ་ཏུ ་བརྱིས ་པ ་ནས ་བཟུང་སྦྲག་རྟགས་བྱུང་ ། 

1840ལློའྱི་ཟླ5པའྱི་ཚེས6ཉྱིན། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སྦྲག་སྱིད་

ཅུའུ་ནས་འཛམ་གྱིང་སྟྩེང་གྱི ་སྦྲག་རྟགས་ཐློག་མ་

འགྩེམས་སྩེལ་བྱས་ལ། ལུའློ་ལན • ཞྱི་ཨྩེར་ལ་མྱི་རྣམས་

ཀྱིས“སྦྲག་རྟགས་ཀྱི་ཡབ་ཆྩེན”དུ་འབློད། 1854ལློར་

དབྱྱིན་ཇྱི་ནས་སློག་ཁ་ཅན་གྱི་སྦྲག་རྟགས་འགྩེམས་སྩེལ་

བྱས། བཤད་ཚུལ་ལྟར་ན། མྱིང་ལ་ཧྱིན་ལྩེ་ཟྩེར་བའྱི་མྱི་

ཞྱིག་གྱིས་སྟྩེས་དབང་དུ་གསར་འགློད་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཁབ་

ཀྱིས་སྦྲག་རྟགས་སྲུབས་ཀར་གཙག་བཞྱིན་པ་མཐློང་བས་

དྩེས་བློ་སློ་ཕྩེ་ཞྱིང་། རང་ཁྱིམ་དུ་ལློག་རྩེས་སྦྲག་རྟགས་ལ་

སློ་ཁུང་བཏློད་བྱྩེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཤྱིག་བཟློས་ཤྱིང་། ཕྱིས་

སུ་སྦྲག་རྟགས་སློ་ཁུང་ཅན་དངློས་སུ་བྩེད་སྤློད་བྱས་པ་

ཡྱིན། སྦྲག་རྟགས་ལ་སློ་ཁུང་ཡློད་ཚེ་ཁྩེ་གྱིས་སྦྲག་རྟགས་

རྩེ་རྩེ་ད་རྒྱུའྱི་དཀའ་ལས་མངས་མྱི་དགློས། 

སྦྲག་རྟགས་ཁྱོད་ཀྱི
“རྱིས་རྱིག་གྱི ་རྱིས་དབྱིབས”

སྦྲག་རྟགས་ལ་རྱིགས་མང་སྟྩེ། སྤྱིར་བཏང་གྱི་སྦྲག་

རྟགས་དང་རྩེས་དན་སྦྲག་རྟགས། དམྱིགས་བསལ་སྦྲག་

རྟགས། མཁའ་སྐློད་སྦྲག་རྟགས་སློགས་ཡློད། དྩེང་སྐབས་

སྦྲག་རྟགས་ལ་སར་གྱི་སྐུར་གའྱི་དཔང་ཡྱིག་གྱི་ཁད་ཆློས་ 

ཡློད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་རྱིམ་བཞྱིན་

མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཉར་ཚགས་བྱ་བྱྩེད་

ཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བཞྱིན་ཡློད། གྲུ་བཞྱི་ཁ་

གང་མ་དང་གྲུ་བཞྱི་ནར་མློའྱི་སྦྲག་

རྟགས་ལས་གཞན་ཟུར་གསུམ་དང་

གཟྩེ་དབྱྱིབས། ཟུར་ལྔ། སློར་དབྱྱིབས། 

འཇློང་དབྱྱིབས་སློགས་ཀྱི་སྦྲག་རྟགས་

མང་བློ་ཞྱིག་གྱིས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་མྱིག་རྒྱ་

བསྐྩེད་པར་བྱྩེད།

སྦྲག་རྟགས་སངེ་གྱི“རྱིས་རྱིག་པ”
ཀྲུང་གློ་གསར་བ་དབུ་བརྩེས་པ་ནས་བཟུང་།  རྱིས་རྱིག་གྱི་རྒྱུ་ཆ་འདྩེས་པའྱི་སྦྲག་རྟགས་ཐློག་མ་

ནྱི1955ལློར་འགྩེམས་སྩེལ་བྱས་པའྱི་ཀྲུང་གློ་གནའ་བློའྱི་ཚན་རྱིག་པ་དཔར་ཡློད་པ་དྩེ་ཡྱིན་ལ། ཁ་ཚང་

ལ་སྦྲག་རྟགས་བཞྱི་ཡློད་པ་དང་དྩེའྱི་སྟྩེང་གྱི་མྱི་སྣ་ནྱི་ཙུའུ་ཁྲུང་ཀྱི་དང་ལྱི་ཧྱི་ཀྩེན། ཀང་ཧྩེང་། སྩེང་དབྱྱི་

ཞྱིན་བཅས་ཡྱིན།

1993ལློར། སྦྲག་སྱིད་པུའུ་ཡྱིས་ཀྲུང་གློའྱི་དྩེང་རབས་ཚན་རྱིག་པའྱི་རྩེས་དན་སྦྲག་རྟགས་འགྩེམས་

སྩེལ་བྱས་པ་དང་། དྩེའྱི་ཁློད་ཀྲུང་གློའྱི་རྱིས་རྱིག་པའྱི་སྩེ་ཡྱི་སློབ་དཔློན་ཆྩེན་མློ་ཞུན་ཆྱིན་ལའྩེ་སློན་མར་

དཔར་ཡློད།  ཀྲུང་གློ་གསར་བ་དབུ་བརྩེས་ཚུན་ལ་འགྩེམས་སྩེལ་བྱས་པའྱི་སྦྲག་རྟགས་ཁློད་དྩེང་རབས་

རྱིས་རྱིག་པ་གསུམ་དཔར་ཡློད་པ་དྩེས་དྩེང་རབས་ཀྲུང་གློའྱི་རྱིས་རྱིག་པ་འཕྩེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལློ་རྒྱུས་མངློན་

པར་མཚོན་ཡློད་དྩེ།  དྩེ་དག་ནྱི་ང་ཚོར་ཆ་རྒྱུས་ཡློད་པའྱི་ཞུན་ཆྱིན་ལའྩེ་དང་ཧྭ་ལློ་ཀྱིན། ཁྱིན་ཅྱིན་རའྩེ་

བཅས་དགྩེ་སློབ་གསུམ་མློ། །

ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུའང་རྱིས་རྱིག་བརློད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་སྦྲག་རྟགས་འགྩེམས་སྩེལ་བྱས་མློང་ལ། དྩེ་ལས་

ཆྩེས་མྱིག་དབང་འཕྲློག་པ་ནྱི་རྱིས་རྱིག་པ་གགས་ཅན་ཨའློ་ལཱའྱི་རྩེས་དན་སྦྲག་རྟགས་དྩེ་ཡྱིན།  སྦྲག་

རྟགས་སྟྩེང་ཨའློ་ལཱའྱི་དབུ་དཔར་ཡློད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་མྱིང་དུ་གགས་པའྱི་ཨའློ་ལཱའྱི་སྤྱི་འགློས་ཏྩེ། 

སྟབས་བདྩེ་ངློས་མང་གཟུགས་ཀྱི་རྩེ་གངསVདང་།  ངློས་གངསF  

གཟྩེ་གངསEབར་གྱི་འབྩེལ་བV＋F＋E＝2ཡང་དཔར་ཡློད།

མཚོ་སློན་ཟྱི་ལྱིང་།   • མཚོ་མློ • 

ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་དེད་དཔོན་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕེང་བ་།
སྤྱི་ལློ1504ལློར་ལྷ་ས་སྩེ་ཐང་དུ་ཡབ་བ་མ་དར་དང་།  ཡུམ་ལམ་རྩེད་སྒློལ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་སས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས།  གདུང་རུས་གཉགས་ཡྱིན།   སྤྱི་ལློ1566ལློར་སྐུ་གཤྩེགས།  དགུང་ལློ་ལྔ་པར་སྐུ་གློང་མ་དཔའ་

བློ་ཆློས་དབང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་ཕྲྩེང་གཉྱིས་པར་ངློས་འཛིན་གནང་སྟྩེ་ལྷློ་བག་གློ་བློ་དགློན་པའྱི་གདན་

སའྱི་ཁྱི་ལ་མངའ་གསློལ།  དགུང་ལློ་དགུ་པར་ཀརྨ་པ་ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕྲྩེང་བཞྱི་པ་ཆློས་གགས་ཡྩེ་ཤྩེས་ལས་

དགྩེ་བསྩེན་དང་རབ་བྱུང་དགྩེ་ཚུལ་བསྒྲུབས་ཏྩེ་མཚན་ལ་མྱི་ཕམ་ཆློས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཞྩེས་གསློལ།  དགུང་ལློ་

བཅུ་གཉྱིས་པར་དྭགས་པློ་ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་ལས་གསང་སགས་གསར་རྱིང་གྱི་ཆློས་མང་

བློ་གསན།  དབུས་སྨློན་ཧྩེ་རུ་ཀ་ཀུན་དགའ་བཟང་བློའྱི་དྲུང་ནས་ཕག་ཆྩེན་གྱི་ཁྱིད་རྣམས་གསན།  ཞྭ་ལུ་

ལློ་ཆྩེན་ཆློས་སྐློང་བཟང་བློ་ལས་བསྩེན་རློགས་ཀྱི་སློམ་པ་བཞྩེས།  དགུང་ལློ་ཉྩེར་དགུ་པར་ཀརྨ་མྱི་བསྐློད་

རློ་རྩེ་དང་མཇལ་ཞྱིང་ཆློས་འབྩེལ་ཞུས་ཏྩེ་མཚན་ལ་དཔལ་གཙུག་ལག་ཕྲྩེང་བ་ཞྩེས་གསློལ།  དྩེ་ནས་

བཟུང་མདློ་སགས་རྱིག་གནས་དང་བཅས་པའྱི་སློབ་གཉྩེར་མང་ཆྩེ་བ་བ་མ་འདྱི་བའྱི་དྲུང་ནས་མཛད།  

དགུང་ལློ་ཞྩེ་གཉྱིས་པ་སྟྩེ་སྤྱི་ལློ1544ལློར་ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའྱི་དགའ་སྟློན་རློམ་མགློ་ཚུགས།  སྤྱི་

ལློ1564ལློར་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བརམས་གྲུབ་བྱུང་།  དགུང་ལློ་རྩེ་གསུམ་པར་

དགློངས་པ་ཆློས་དབྱྱིངས་སུ་གཤྩེགས་སློ།   །ཁློང་གྱི་གསུང་རློམ་ལ་ཕག་མློའྱི་རྣམ་

བཤད་ཆྩེན་མློ་དང་།  སྤློད་འཇུག་ཆྩེན་མློའྱི་འགྩེལ་བ།  རྱིས་ཀྱི་བསྟན་བཅློས་རྱིན་

ཆྩེན་གཏྩེར་མཛོད་བཅས་མང་དུ་བཞུགས་སློ།།

མཚོ་སློན་ཟྱི་ལྱིང་།  • ཁློ་སྐྱབས་ཀིས་བསྒིགས •



ཁ་བྱང་འབི་མཁན།  

•བསྟན་གློ•

པར་ལེན་མཁན།

•པདྨ་རློ་རེ•
ཨང868པ།

དུས་རྒྱུན་བདག་གྱིས་མ་ཡུམ་སློབ་གྲྭའྱི་མཛེས་སྡུག་གྱི་ཁློར་ཡུག་

མཐློང་ཐྩེངས་རྩེར།  དན་པའྱི་མྩེ་ལློང་ངློས་སུ་གསལ་ལྩེར་ཤར་ཡློང་བ་

ནྱི།  ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ཁློར་ཡུག་གྱི་གད་སྱིགས་ཕགས་མཁན་ཨ་ནྩེ་ཝང་

ལགས་ཀྱི་སྣང་བརན་དྩེ་རྩེད།  

ཐློ་རྩེངས་བྱ་ཕློའྱི་འབློད་སྐད་གགས་མ་ཐག   སློབ་མ་དག་མལ་

ལས་ལངས་ཏྩེ་སློབ་ཁང་གྱི་ཕློགས་སུ་འགློ་སྐབས།    སློབ་གྲྭའྱི་ཁློར་ཡུག་

ཀུན་ཏུ་གག་འགུལ་ཅྱི་ཡང་མྩེད་པར་ཁུ་སྱིམ་མྩེར་ཡློད་ཚད་རྨྱི་ལམ་གྱི་

ཞྱིང་ཁམས་སུ་འགྱིམ་གྱིན་ཡློད་པ་དང་འད་མློད།   ཡྱིན་ཡང་སློབ་ཁང་

གྱི་ཉྩེ་སར་སྩེབས་དུས་པགས་ཤད་འཐྩེན་པ་ལྟ་བུའྱི་སྒ་ཞྱིག་རྣ་ལམ་དུ་

ཐློས་ཡློང་བ་ནྱི།  ཨ་ནྩེ་ཝང་ལགས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭའྱི་ཁློར་ཡུག་ཕགས་པའྱི་

སྒ་ཡྱིན་འདུག   ཁློ་མློས་སྐབས་རྩེར་ཕགས་མས་ཐང་ཕགས་པ་དང་།    

ལན་རྩེར་ར་སྐློར་ནང་གྱི་གད་སྱིགས་ཆྩེ་བ་དག་ལག་པས་བཏུས་ནས་སྒྩེ་

མློའྱི་ནང་དུ་འཇུག་གྱིན་ཡློད་པས།  ངའྱི་ཁ་ནས་རང་དབང་མྩེད་པར་

སློབ་གྲྭའྱི་ཁློར་ཡུག་འདྱི་འད་ཆྩེ་བས་ཨ་ནྩེ་ཝང་ལགས་གཅྱིག་པུས་

གཙང་སྦྲ་བྱས་ཨྩེ་ཚར་རམ་ཞྩེས་ཆྱིག་ལབ་རྩེའང་ཤློར་འགློ།

ནངས་ཚོགས་གློལ་ཏྩེ་ང་ཚོ་གསློལ་ཁང་གྱི་ཕློགས་སུ་འགློ་དུས་སུ།     

སློབ་གྲྭའྱི་ཁློར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་ལློན་ཤྱིང་གྱི་གཡུ་ལློ་ཐགས་སུ་བཀ་ཞྱིང་མྩེ་

ཏློག་གྱི་འདབ་བརྒྱ་ལྷུག་པར་གློལ་ཡློད་པ་ལས།     མྱི་གཙང་གད་སྱིགས་

ཅྱི་ཡང་མཐློང་རྒྱུ་མྩེད་པས་ཡློད་ཚད་མཛེས་པར་སྣང་བའྱི་ཚོར་བ་སྐྩེས་

བྱུང་།    ཡྱིན་ནའང་ཨ་ནྩེ་ཝང་ལགས་ཀྱིས་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་སློབ་

གྲྭའྱི་སྤློད་ཁང་སློགས་ལ་གཙང་སྦྲ་བྱས་ཏྩེ། ཐ་ན་ནངས་ཇ་འཐུང་ཁློམ་

ཡང་མྩེད་པར་རང་གྱི་འགན་ཁུར་མཐའ་དག་ཧུར་ཐག་ངང་སྒྲུབ་

བཞྱིན་ཡློད།  

སློབ་གློགས་འགའ་རྩེས་སྩེམས་ཀྱིས་མ་བཟློད་པར།    ཨ་ནྩེ་ཁློད་

ཀྱིས་དྩེ་འད་ཧུར་བརློན་བྱས་ན་ལུས་ཕུང་གྱིས་ལྕློགས་དཀའ་བས།  ངལ་

གསློ་ཏློག་ཙམ་བྱྩེད་རློགས་ཞྩེས་བཤད་པར།   ཨ་ནྩེ་ཝང་ལགས་ཀྱིས་

འཛུམ་དམུལ་ལྩེར།   འློ་ཡ།  གཅྩེས་ཕྲུག་ཚོ།  སྐློན་མྩེད།  གཙོ་བློ་ཁློད་

ཚོས་ཁློར་ཡུག་གཙང་མ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་སློབ་སྦློང་ལ་འབད་བརློན་

བྱས་ཏྩེ་གྲུབ་འབས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཞྱིག་བངས་ན།   དྩེ་ནྱི་ངའྱི་སྩེམས་ཀྱི་

རྩེ་བ་རློག་པློ་ཡྱིན་ཟྩེར་བཞྱིན་མུ་མཐུད་དུ་གཙང་སྦྲ་བྱྩེད་པར་བྩེལ།

ཉྱིན་གུང་ལ་སྩེབས་དུས།  ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ཅྱིང་ཉྱི་མའྱི་ཚ་

གདུག་ཧ་ཅང་ཆྩེ།   ལམ་འགམ་གྱི་ལྕང་སློང་དང་མྩེ་ཏློག་དག་ངལ་བས་

དུབ་པ་ལྟར་མགློ་བློ་ཐུར་དུ་དཔྱངས་ནས་ཡློད།  སྐབས་འདྱིར་ཨ་ནྩེ་

ཝང་ལགས་ཀྱིས་ཀང་གློ་རྩེ་ཅློང་རློག་གཅྱིག་ལག་གཡློན་པའྱི་ནང་དུ་

བཟུང་ཞྱིང་། ལག་གཡས་པས་ཆུ་ཁློལ་དཀར་ཡློལ་གང་བཟུང་སྟྩེ་གདློང་

ལ་འཛུམ་གྱིས་ཁྩེངས་བཞྱིན་དློས་ཇ་འཐུང་བཞྱིན་ཡློད།    ཡྱིན་ནའང་

ཉྱིན་གུང་གྱི་ངལ་གསློའྱི་དུས་སྐབས་དྩེར་ཡང་ཁློ་མློ་རང་ཡུལ་དུ་གཏན་

ནས་ལློག་མྱི་སྱིད་དྩེ།    སར་ཡང་དགྩེ་རྒན་ཚོའྱི་གཞུང་ལས་ཁང་དུ་

གཙང་སྦྲ་བྱྩེད་དུ་འགློ་དགློས།     དྩེ་ནྱི་ཁློ་མློས་རང་འགུལ་སློས་དགྩེ་

རྒན་ཚོའྱི་བྱ་བར་རློགས་རམ་བྱྩེད་པའྱི་ལྷག་བསམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་

གཞན་གྱིས་བཀློད་སྒྱིག་བྱས་པ་ཞྱིག་མྱིན།   དགྩེ་རྒན་ཚོའྱི་གཞུང་ལས་

ཁང་དུ་འབྱི་དྩེབ་དང་དཔྩེ་ཆ་གང་བྱུང་དུ་སྤུངས་ཡློད་པ་དག་བསྐར་

སྒྱིག་བྱས་ནས་ཅློག་ཙེའྱི་ཐློག་ཏུ་གལ་དག་པློར་འཇློག་པ་དང་།   ཁང་

བའྱི་ནང་དུ་གད་བདར་གཙང་མ་བྱྩེད་ཀྱིན་ཡློད་པས།     ཁློ་མློར་བསྟློད་

བསགས་དང་མློས་གུས་མྱི་བྱྩེད་པའྱི་དགྩེ་རྒན་གཅྱིག་ཀང་མྩེད། 

ཕྱི་དློའྱི་སྐབས་སུ།   ཁློ་མློས་སར་ཡང་ནངས་མློའྱི་སྐབས་དང་འད་

བར་ཁློར་ཡུག་ཉྩེ་རྱིང་ཀུན་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱྩེད་བཞྱིན།  ཉྱིན་གུང་སློབ་མ་

ཚོས་གང་བྱུང་དུ་གཡུགས་པའྱི་གད་སྱིགས་དག་བསྐར་ཕགས་བྱྩེད་ཀྱིན་

འདུག  ཁློ་མློའྱི་གདློང་ནས་བཞུར་བའྱི་རྔུལ་ཆུའྱི་ཤུལ་དུ་ས་རྡུལ་རྱིམ་པ་

ཞྱིག་ཆགས་ཏྩེ་ད་ནྱི་ངློ་མདངས་ནག་ཅྱིང་བཞྱིན་ཤ་རྩུབ་མློར་གྱུར་

འདུག    མློས་འདྱི་ལྟར་ཉྱིན་གང་བློར་འབད་འབད་དུང་དུང་བྱས་ཏྩེ་

ཉྱི་མ་ནུབ་རྱིར་ཡལ་བའྱི་དུས་སུ།    སྩེམས་སུ་བཅངས་པའྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་

ང་ཚོ་སློབ་གྲྭར་ཞུགས་པ་ནས་བཟུང་། དགའ་སྐློ་ཆགས་

སང་གྱི་སྩེམས་ཁམས་ཅྱི་བྱུང་ཡང་། སློབ་གྲྭའྱི་སློ་ཆྩེན་ནྱི་ངྩེས་

པར་བརྒྱུད་དགློས་པའྱི་ལམ་བུ་དྩེ་ཡྱིན་པས། བདག་གྱི་སྩེམས་

སུ་ནམ་ཡང་བརྩེད་ཐབས་བལ་བ་ཞྱིག་རྩེད།

ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་སློ་བྱང་གྱི་ངློས་

སུ“རྨ་ཆུ་རློང་བཅའ་སློད་བློད་

རྱིགས་སློབ་ཆུང་གཉྱིས་པ”ཞྩེས་

པའྱི་ཡྱིག་འབྲུ་འགའ་བརྱིད་ཉམས་

ལྡན་པའྱི་སློ་ནས་བྱིས་ཡློད་ལ། དྩེས་གནས་

འདྱི་ནྱི་སློབ་མ་ཚོའྱི་ཕུགས་བསམ་མངློན་འགྱུར་བྱྩེད་

སའྱི་ཞྱིང་ས་གཤྱིན་པློ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་ལྩེར་བསྟན་འདུག

སློབ་གྲྭའྱི་སློ་ཆྩེན་གྱི་གཡློན་ཕློགས་ཀྱི་གང་ངློས་སུ་བྱིས་

ལྩེགས་པའྱི་དགྩེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་ལྩེགས་བཤད་དང་སན་ངག་

སློགས་བྱིས་ཡློད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་མྱིག་ལ་མཛེས་ཤྱིང་། ད་དུང་ང་

ཚོའྱི་རྱི་མློ་དགྩེ་རྒན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་གསློན་ཉམས་ལྡན་པའྱི་རྱི་

མློ་མང་བློས་ཁློད་ལ་མུ་འབྩེལ་རྱི་མློར་ལྟ་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྤློ་

སྣང་སྟྩེར་སྱིད།

ནམ་རྒྱུན་སློབ་གྲྭའྱི་སློ་ཆྩེན་ཁར་སྩེབས་པ་ན། ལས་རྩེས་

དགྩེ་རྒན་དང་སློ་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས་ཚ་གང་དང་དཀའ་ཁག་ལ་

མྱི་འཛེམ་པར་སློབ་མ་ཚོའྱི་བདྩེ་འཇགས་ཀྱི་ཆྩེད་དུ་ཞློར་ཟས་

ཁྩེར་ཡློད་མྩེད་ལ་སློག་བཤྩེར་བྱྩེད་བཞྱིན་

ཡློད་ལ། གལ་ཏྩེ་ཡློད་ན་ཞློར་ཟས་

བཟའ་མྱི་རུང་བའྱི་བསབ་བྱ་མང་

བློ་རྒྱུན་དུ་གནང་བས། ཁྱིམ་བདག་

གང་མང་ཞྱིག་གྱིས་བསྟློད་པའྱི་མཐྩེ་

བློང་སྒྩེང་བཞྱིན་མཆྱིས།

རྩེད་ཡ། དྩེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སློ་ཆྩེན་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་

དང་མྱིན་པར། ང་ཚོའྱི་སློབ་སྦློང་དང་ཕུགས་བསམ། བདྩེ་ཐང་

སྤློ་སྣང་སློགས་ལ་འཕུར་སྐློད་ཀྱི་གཤློག་ཟུང་སྤློད་སའྱི་སློ་ཆྩེན་

ཞྱིག་ཡྱིན་ནློ།།

ཀན་སུའུ་ཞྱིང་ཆྩེན་རྨ་ཆུ་རློང་བཅའ་སློད་བློད་རྱིགས་

སློབ་ཆུང་གཉྱིས་པའྱི་ལློ་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་

འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ།  

•བསློད་ནམས་བདེ་སྐྱིད•

གྱི་འགན་ཁུར་དྩེ་གཞྱི་ནས་ལྩེགས་འགྲུབ་བྱུང་སློང་བ་

ལྟར།    ལུས་ཀྱི་ས་རྡུལ་རྣམས་སྤྲུགས་པ་དང་།    སྦུག་

ཆུའྱི་ཁར་སློང་ནས་ཁ་ལག་གཙང་མ་ཞྱིག་བཀྲུས་རྩེས།    

ལྱིད་ཏྱིག་ཏྱིག་གྱི་གློམ་པ་རྩེ་རྩེ ་སློབ་གྲྭའྱི་སློ ་ཆྩེན་གྱི་

ཕློགས་སུ་བསྒྱུར་ཏྩེ་དལ་མློར་ཡུལ་དུ་ལློག་གྱིན་འདུག  

ཁློ་མློ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་འདྱི་དང་།  ང་ཚོ་སློབ་བུ་

དག་ལ་གག་མྩེད་ཚོར་མྩེད་ངང་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་

མྱི་སྣ་ཕལ་བ་ཞྱིག་སྟྩེ།   སྱིང་ནས་བརྩེ་བའྱི་ཨ་ནྩེ་ཝང་

ལགས་རྩེད།

བདག་གྱི་ཕ་ཡུལ་ནྱི་ཀན་ལྷློ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རློང་གྱི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའྱི་མཚོ་

ཉྱིན་གཡང་སྩེ་ཕྱུག་མློ་ཟྩེར་བ་དྩེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གནས་དྩེ་རུ་མྩེ་ལློང་ལྟར་དྭངས་ཤྱིང་

གསལ་བའྱི་མཚེའུ་ཡློད་ལ། གནམ་འདྩེགས་ཀ་བ་ལྟ་བུའྱི་རྱི་བློ་

མཐློན་པློ་ཡློད་པར་མ་ཟད། འབྱམས་ཀླས་པའྱི་རྩྭ་ཐང་

ཆྩེན་པློའང་ཡློད་པས། ཡུལ་སྐློར་ལློངས་རྒྱུ་བྱ་སའྱི་

གནས་མཆློག་ཉམས་དགའ་བ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། 

དབྱར་ཟླ་དྲུག་པར་སྩེབས་དུས། རྱི་བློ་དང་རྩྭ་ཐང་

ཐམས་ཅད་སློ་ཞྱིང་ལང་ལ། དྩེའྱི་མཛསེ་ཉམས་ནྱི་རྱི་མློ་

མཁན་གྱི་པྱིར་ལས་ཐློན་པ་དང་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས། ད་དུང་སློ་ལྡྩེམ་

མྩེར་འཁྱིལ་བའྱི་རྐང་ཐང་མཚ་ོམློའྱི་འགམ་ན་ངང་མློས་ངང་ཕྲུག་ཁྱིད་ནས་ཁྲུས་ལ་

འཇུག་བཞྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་དྩེས་གནམ་སློན་ཐང་ལ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུའྱི་ཉམས་སྣང་སྟྩེར། 

རྩྭ་ཐང་ན་བཞད་པའྱི་མྩེ་ཏློག་སྣ་ཚོགས་ཁློད་བག་ཕྩེབས་ངང་རྒྱུ་བའྱི་རྟ་

ནློར་ལུག་གསུམ་ནྱི་ངའྱི་ཕ་ཡུལ་གྱི་ཐུན་མློང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ནློར་ཡྱིན་ལ། 

དབྱར་ཟླ་དྲུག་པར་ནློར་ལུག་རྩྭ་ཐང་དུ་བཀམ་ཚེ་དྩེ་ནྱི་རྩྭ་ཐང་ལ་ཕྲ་རྒྱན་བཏབ་

པ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས།        ད་དུང་རྣ་ལ་སན་པའྱི་རྱི་གླུ་དང་ཁུ་བྱུག་གྱི་

དབྱངས་སན་ནྱི་རྩྭ་ཐང་གྱི་ཆྩེས་མཛེས་པའྱི་མཉམ་སྒློག་རློལ་

དབྱངས་ཡྱིན། 

དབྱར་དགུན་སྟློན་དཔྱྱིད་ཀྱི་དུས་ཚིགས་གསལ་

བའྱི་བདག་གྱི་ཕ་ཡུལ་མཚོ་ཉྱིན་རྩྭ་ཐང་ནྱི་མཚམས་

རྩེར་ལང་མདློག་གྱི་འཇྱིག་རྟྩེན་ཞྱིག་དང་།    མཚམས་

རྩེར་གསྩེར་མདློག་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཤྱིག       ལན་རྩེར་

དངུལ་དཀར་གྱི་གཞློང་བ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་འགློ་བ་ནྱི་ཇྱི་འདའྱི་

མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞྱིག་རྩེད་ཨང་། 

ཀན་སུའུ་ཞྱིང་ཆྩེན་ཀླུ་ཆུ་རློང་མཚོ་ཉྱིན་ཡུལ་ཚོ་

ལྟྩེ་བའྱི་སློབ་ཆུང་གྱི་ལློ་རྱིམ་དྲུག་པ།

•བསློད་ནམས་སྒློལ་མ• （ཆེ） 

 མཚོ་སློན་ཞྱིང་ཆྩེན་ཀློས་ནན་རློང་མྱི་རྱིགས་

སློབ་འབྱིང་གྱི་དམའ་འབྱིང་གཉྱིས་པའྱི་

འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ།  

•གནམ་མེ་འཚ•ོ



བར་མཚམས་རློམ་སྒྱིག་པ།
དཔལ་མཚོ་སྒློལ་མ།

མཛེས་རྱིས་བཀློད་སྒྱིག་པ།
ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད།

མཚོ་སློན་ཟྱི་ལྱིང་།   • མཚོ་མློ •

ཤེས་བྱ་ཕྲན་ཚེགས།
1. ས་འབུ་ནག་རིང་ལ་སྤུ་

སྐྱེའམ།

A.  སྐྩེ་བ་ཡྱིན།  ཧ་ཅང་ཕྲ་

བའྱི་ག་སྤུ་སྐྩེས་འདུག་པ་དྩེས་ས་

འབུ་ནག་རྱིང་སྔུན་ལ་ནུར་བར་

གློགས་བྱྩེད་པ་ཡྱིན།

B. མྱི་སྐྩེ།  སྤུ་སྐྩེས་ཚེ་ས་སློག་

རྒྱུར་གནློད་པ་ཡྱིན།

2.འབུ་ སིྲན ་གི ་འཇིག ་

རེན་ནང་སིྲན་འབུ་མློ་རིགས་

ལ་ཟིལ་ཤུགས་ལན། གཤམ་གི་

སིྲན་འབུ་རིགས་གཉིས་ལས་

ག ང ་ ཞི ག ་ ལ “ འ བུ ་ སིྲ ན ་

མློས”བཀློད་འདློམས་བེྱད་པ་

རེད།

A.  གློག་མ་དང་འབུ་བ་མ་

མ་ཎྱི།

B. གློག་མ་དང་སྦྲང་མ།

3.སྦྲང་ནག་གི་རློ་འཛིན་

དབང་བློ་གང་ན་ཡློད།

A. རྐང་འློག་ན་ཡློད།

B. མཆུ་མགློ་ན་ཡློད།

4.འབུ་སློམ་གིས་སློམ་ད་

རིང་བ་ཇི་ལྟར་བསལ་པ་ཡིན།

A.  ཕར་སྤྱུགས་པ་ཡྱིན།

B.  ཟ་བ་ཡྱིན།

5.སྤིར་བཏང་གི ་ ཕེ ་མ ་

ལེབ་ཀི་ཚེ ་ཚད་ཟླ་འགའ་མ་

གཏློགས་མེད།  ཅི་ཞིག་ལ་

བརགས་ན་ཕེ ་མ་ལེབ་རྒས་

འདུག་པ་ཤེས་ཐུབ།

A . ག ས ་ ཆ ག ་ ཤློ ར ་ བ འྱི ་

གཤློག་པར་བལྟས་ན་ཤྩེས།

B. གཤློག་པའྱི་ཁ་དློག་གྱི་

མདངས་ཤློར་ཡློད་མྩེད་ལ་བལྟས་

ན་ཤྩེས།

6.འབུ་ཨ་ར་རས་ཤ་ཟ་བ་

ཡིན་ནམ།

A. ཟ་བ་ཡྱིན། མཚོ་ནང་གྱི་

འབུ་ཨ་ར་ར་འགས་ཤ་ཟ་བ་ཡྱིན།

B.  ཤ་མྱི་ཟ།  འབུ་ཨ་ར་ར་

ནྱི“དཀར་ཟས་སྤློད་མཁན”ཡྱིན་

ནློ། །

1.སྨན་སྣ་གཅིག་གི་ཕན་

ནུས་དེ་ནད་པ་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀར་

འད་མཚུངས་ཡིན་ནམ།

A. འད་མཚུངས་ཡྱིན།  མྱིའྱི་

ལུས་ཕུང་ལ་འད་མཚུངས་ཡྱིན། 

B. འད་མཚུངས་མྱིན།  སྨན་

ལ་ལ་ཞྱིག་ཕློ ་མློའྱི ་བར་ལ་ཁད་

པར་ཡློད།

2.རྔུལ་ཆུ་ཁློམ་ཁློམ་བཞུར་

བའི་རེས་སུ་ལུས་སྟེང་ལ་དི་ངན་

ཁྱབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི།

A.སྐྱི ་ལྤགས་ཕྱི ་ངློས་ནས་

ཐློན་པའྱི་རྔུལ་ཆུར་དྱི་ངན་བློ་བ་

ཡྱིན།

B.སྐྱི ་ལྤགས་ངློས་ན་ཡློད་

པའྱི་འབུ་ཕྲས་རྔུལ་ཆུ་ཁློད་ཀྱི་སྐྩེ་

ལྡན་དངློས་པློ་ཕྲལ་གསྩེད་བྱྩེད་

པས་དྱི་ངན་བྱུང་བ་ཡྱིན།

3.མིག་སྨན་སྦར་ཆུ་མིག་

ནང་གི ་གནས་གང་ཞིག ་ལ ་

བཏིགས་ན་བཟང་།

A.མྱིག་ཟུར་ནང་ངློས་ཀྱི ་

མྱིག་ལྕྱིབས་ཐུམ་བུ་རུ་བཏྱིགས་ན་

བཟང་།

B.མྱིག་འབས་སྟྩེང་བཏྱིགས་

ན་བཟང་།

4.གློ་སྨན་ལེ་ཁུ་འཐུང་དུས་

ཅི་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་བཏུང་

དགློས།

A.ཆུ་རྐང་གྱིས་འཐུངས་ན་

སྨན་ནུས་ལ་མྱི་གནློད།

B.ཐད་ཀར་བཏུང་དགློས།  

གཤྩེར་གཟུགས་གཞན་གྱིས་གློ ་

སྨན་ལྡྩེ་ཁུའྱི་ནུས་པ་ཇྩེ་དམའ་རུ་

གཏང་སྱིད།

5.བིྱས་པ་ཕློ་མློ་གང་ཡིན་

སུས་ཐག་གིས་ཆློད།

A.  ཨ་ཕ།   

B.  ཨ་མ།

6.གལ་ཏེ་རྒྱུན་པར་ཁ་ནང་

བཤལ་ན་སློ་བཀྲུ་མི་དགློས་པ་

ཨེ་ཡིན།

A.  ཡྱིན།  ཁ་ནང་བཤལ་ན་

ཟས་སྱིགས་ཐམས་ཅད་གཙང་

བཤྩེར་བྱ་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

B.  མྱིན།  ཁ་ནང་བཤལ་པ་

དྩེས་སློ་བཀྲུས་པའྱི་ནུས་པ་ཐློན་མྱི་

ཐུབ།  སློ་གཙང་མ་བཀྲུས་ན་ད་

གཟློད་འབུ་ཕྲ་མྩེད་པར་གཏང་

ཐུབ།

 ལན།   ABABAA

ལན།  BBABAB


