
སམེས་གཏམ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ལགས།

   ཨ་ཕས་ནམ་རྒྱུན་ང་ལ་གཤ་ེགཤ་ེཁ་ོན་ལས་སྐུལ་མ་གཏན་ནས་མ་ིགཏངོ་བ་རདེ།  ཉནི་འགའ་ིསནོ་ངས་སམེས་ཆུང་

མ་བྱས་པར་ཇ་ཕརོ་ཞགི་བཅགས་པས།  ཨ་ཕས་ང་ལ་སངི་ན་བ་ཞགི་སགིས་བྱུང་།  སམེས་གཏམ་རམོ་སྒགི་པ་ལགས།  ཨ་

ཕ་ཅའི་ིཕརི་ངའ་ིསངེ་ལ་འད་ིའདྲའ་ིབཙན་པ་ོདང་ང་ོའཁྱགས་ཤགི་ཡནི་པ་རདེ།   ང་ལ་སམེས་གཏངི་ནས་མ་ིདགའ་བ་

ཨེ་ཡནི་ནམ།

                                                     ཞསེ་མཁར་ནག་སབོ་ཆུང་ག་ིསབོ་མ་གནམ་འཚ་ོསྐདི་ནས།

སྩོབ་གྩོགས་གནམ་འཚ་ོསྐྲིད་ལགས། 

ཁྱདོ་རང་ཡདི་ཆསེ་བྱས་ཆགོ་པ་ཞགི་ན་ིཨ་ཕ་ཁྱདོ་ལ་དགའ་ཁ་ོཐག་ཡནི།  ཡནི་ཡང་ཁསོ་བྱམས་བར་ེདང་ཞ་ིའཇམ་མ་ི

སྤདོ་པར་གཟབ་ནན་དང་བཙན་དྲག་བཀལོ་ནས་ཁྱདོ་ལ་བར་ེསམེས་སནོ་གནི་ཡདོ་པ་རདེ།  འདའི་ིརགིས་ལ་མང་ཆ་ེབར་

རྒྱུ་རྐནེ་གཉསི་ཡདོ་ད།ེ  གཅགི་ན་ིཁྱདོ་ཀ་ིཕ་རྒན་ད་ེཆུང་དུས་སུ་གཟབ་ནན་ག་ིཁརོ་ཡུག་ཁདོ་ནར་སནོ་པ་ཞགི་ཡནི་སདི་

པས།  ཁ་ོརང་ཨ་ཕར་གྱུར་ནའང་ཆུང་དུས་ཀ་ིབག་ཆགས་དབང་གསི་ད་དུང་གཟབ་ནན་ག་ིབྱདེ་ཐབས་སྤད་ནས་ཁྱདོ་ལ་

སབོ་སོན་བྱདེ་པ་ཡནི་ཞངི་།  གཉསི་ན་ིཕ་རྒན་ལ་བྱ་བའ་ིགནནོ་ཤུགས་ཆ་ེབ་ཡནི་ཤས་ཆ།ེ  གང་ལྟར་ཀང་མ་ིལ་གནནོ་

ཤུགས་ཆ་ེདྲགས་ན་སམེས་ཁམས་ཀང་མ་ིབཟང་བས་རྒྱུན་པར་འཚུབ་ཆ་ལངས་ས་ཞངི་།  བྱ་བར་ཕྲད་ཚ་ེརང་ཤུགས་སསོ་

ལགོ་ཕགོས་ཀ་ིཉམས་འགྱུར་ད་ེརགིས་ཕརི་མངནོ་གནི་ཡདོ་པ་རདེ།   

ཁྱདོ་ཀསི《ལྗང་རའི་ིསངེ་ག་ིདྲང་སངོ་ག་ིཤུལ་རསེ》ཞསེ་པའ་ིགགོ་བརྙན་དརེ་བལྟས་ཨ་ེམངོ་།   དའེ་ིཁདོ་ཀ“ིལྕགས་

ཤུན་ག་ིམ”ིདརེ་སངི་མདེ་ཅངི་།  མ་ིསུ་ལའང་གྲང་ཤུར་ཤུར་དུ་སངོ་ནས་གཞན་ག་ིབར་ེབ་གཏན་ནས་ཉམས་སུ་མང་མ་ི

ཐུབ་པ་རདེ།   ད་ེབས།  ཁ་ོརངozརྒྱལ་ཁབ་ལ་སངོ་ནས་ཆསོ་རྒྱལ་ལ་ངསེ་པ་དནོ་ག་ིསངི་ཞགི་གནང་བར་ཞུ་བ་བྱས།

འནོ་ཀང་།   ལམ་ཧལི་བརོ་འགྲ་ོརགོས་ཚའོ་ིསྤ་ོསམེས་ཁདོ་མཉམ་དུ་སངོ་བར་ཡུན་རངི་ལ་ར་ེསྒུག་བྱས་པའ་ིསངི་ད་ེ

གཞ་ིནས་རྙདེ་བྱུང་།  མ་གཞརི་སངི་ད་ེབལྟས་ཚདོ་ཀསི་འཁྱགས་ཤུར་ཤུར་དུ་སྣང་བའ་ིལུས་གསངེ་དུ་ཡབི་འདུག་ཅངི་།  ད་

རག་བར་རང་གསི་མ་ཤསེ་པ་ད་ེརདེ། 

དརེ་བརནེ།  ཁྱདོ་ཀང་ཨ་ཕ་དང་མཉམ་དུ་མ་གཞརི་དྲདོ་ཁལོ་དང་བྱམས་བརསེ་ཁངེས་པའ་ིཨ་ཕའ“ིསངི”ད་ེབཙལ་

རགོས་བྱས་ན་ཇ་ིའདྲ་འདུག

ད་ེལ་ཐབས་ཤསེ་ལགེས་པ་ོགང་དག་ཡདོ་པ་རདེ་ཅ་ེན།  

1.ཕ་རྒན་ལ་ངྩོ་བསྩོད་མང་བྩོ་བྱ་དགྩོས།   

ཕ་རྒན་ལ་ཇ་ིལྟར་ང་ོབསདོ་བྱ་དགསོ་ཟེར་ན།  ཁྱདོ་ཀ་ིསམེས་སུ་ཕ་རྒན་ལའང་ང་ོབསདོ་བྱ་དགསོ་སམ་སམ་ནས་མཚར་

སྣང་སྐ་ེསདི།  ངས་ཁྱདོ་ལ་གསང་བ་ཆུང་ཆུང་ཞགི་བཤད་ཆགོ   དནོ་དངསོ་སུ་ཁྱདོ་ཀ་ིཨ་ཕ་ཁ་ོན་མནི་པར་འཇགི་རནེ་སངེ་

ག་ིཨ་ཕ་ཡདོ་ད་ོཅགོ་ང་ོབསདོ་ལ་མ་ིདགའ་མཁན་གཅགི་ཀང་མདེ་ལ།  ང་ོབསདོ་ལས་རང་ཉདི་ལ་རནི་ཐང་མངའ་བའ་ི

སྣང་བ་སྐ་ེསདི།   “ཨ་ཕ་ལགས། ཁྱདོ་ལ་དངསོ་གནས་ཤདེ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོའདུག   “མ་ིརྒདོ” ལས་ཀང་ད་དུང་ཤདེ་ཆ།ེ  ཁྱམི་

དུ་ཁྱདོ་ཡདོ་པས་བཟང་བ་ལ།” “ཨ་ཕ་ལགས། ཁྱདོ་ཀསི་ལས་པའ་ིཟ་མ་ང་ོམ་ཞམི་པ་ོའདུག”   “ཨ་ཕ་ལགས།  ཉ་ེལམ་ཁྱདོ་

ཀ་ིས་ོཇ་ེཆུང་ནས་ཇ་ེཆུང་རདེ།  ང་རང་འད་ིལྟ་བུའ་ིཨ་ཕར་དགའ” སགོས་ཟུར་ཆུང་ངུ་ནས་མག་ོབརམས་ཏ་ེང་ོབསདོ་བྱས་

ན།   ཨ་ཕས་ཕ་ིཚུལ་ནས་དགའ་མདགོ་མ་ིསནོ་ནའང་ནང་སམེས་དགའ་ལྷང་ལྷང་དུ་འགྱུར་ངསེ་རདེ། 

2.ཨ་ཕ་་ཁྲིད་ནས་རེད་འཇྩོར་རྩོལ་ཞྲིང་འགུལ་སྐྩོད་བེྱད་པའམ་རྩོལ་དབྱངས་ལ་མཉན་པ།  

ཨ་ཕ་ཁདི་ནས་རདེ་འཇརོ་རལོ་དགསོ་པའ་ིསྐད་ཆ་ད་ེཐསོ་མ་ཐག་ཁྱདོ་རང་ཧ་ལས་སདི།  དནོ་དངསོ་སུ་རདེ་འཇརོ་

རལོ་པ་ན་ིབྱསི་པ་ཚའོ་ིསྤདོ་སངས་ཁ་ོན་མ་ཡནི་པར་མ་ིརྒན་ལའང་མཁ་ོཆ་ེབ་རདེ།  ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབའ་ིརདེ་འཇ་ོདང་བྱ་

འགུལ་ཁདོ།  མ་ིསུ་དང་སུ་ཡནི་རུང་ཚང་མས་སམེས་ཁམས་ངན་པ་ད་ེཕར་ཕབ་ཐུབ།  ང་ཚསོ་སང་ལའི་ིརགིས་ཀ་ིའགུལ་

མཚོ་སོན་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས《ཆུང་འབིང་སོབ་མའི་རྒྱ་
བོད་ཉེར་སྤོད་ཚིག་མཛོད》ཅེས་པའི་དཔེ་ཆ་གསར་བ་འགྲེམས་སེལ་
དང་ཞལ་འདེབས་མཛད་སོ་དེ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བའི་འཁྲུངས་
ཡུལ་ཞོན་ཧྭ་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་དུ་བསྡུས།

ཟླ9པའི་ཚེས28ཉིན།  《ཆུང་འབིང་སོབ་མས་ཉེར་སྤོད་ཚིག་མཛོད》ཅེས་
པའི ་དཔེ ་ཆ་གསར་བ་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་མཚོ ་ སོན་མི ་
དམངས་དཔེ ་སྐྲུན་ཁང་གི ་རོམ་སྒིག་པ་རྣམས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བའི ་
འཁྲུངས་ཡུལ་དུ་ཕིན་ཏེ།  སྐབས་རེ་ཀུན་གཟིགས་ཆེན་པོ་ཁོང་ཉིད་ནས་སྐུ་
དངོས་སུ་བཀའ་བསོས་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་སོབ་
གྲྭ་སེ་ཞོན་ཧྭ་རོང་བོད་ཡིག་སོབ་འབིང་ནས་དཔེ་ཆ་གསར་བ་འགྲེམས་སེལ་
དང་ཞལ་འདེབས་གནང་བའི་མཛད་སོ་སེལ།  ཐེངས་འདིའི་བྱ་འགུལ་དེ་
མཚོ་སོན་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སིྤ་ཁྱབ་རོམ་སིྒག་པ་ཀེན་ཀྲན་ཁུན་
གིས་མགོ་འཛིན་མཛད་ཅིང་།  སྤི་ཁྱབ་རོམ་སྒིག་པ་གཞོན་པ་ཏའེ་ཧྥ་ཝང་
དང་ཞོན་ཧྭ་རོང་སོབ་གསོ་ཅུའི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཅཱ་ཧུའུ།  ཞོན་ཧྭ་རོང་གི་
སིད་གྲོས་ཀྲུའུ་ཞི་དང་བིས་མདོ་དགོན་པའི་དགོན་བདག་བླ་མ་སར་བ་ཚང་།  
བླ་མ་ཆུ་དམར་ཚང་།  ཞོན་ཧྭ་རོང་བོད་ཡིག་སོབ་འབིང་གི་སོབ་གཙོ་དང་

དགེ་སོབ་ལྷན་རྒྱས་ཡོངས་རེབ་འདིའི་མཛད་སོར་ཞུགས།  

                                              འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ནས།  

གལ་ཆེའྲི་གསལ་བརྡ།

གངས་ར་ེཁང་ས་ཚད་ཡདོ་འགན་ལནེ་ཀུང་ཟིའ་ིསྦནི་བདག་སྐུ་ཞབས་ཚ་ེརངི་དནོ་

གྲུབ་ལགས་ཀསི་མ་དངུལ་བཏང་ས།ེ བདོ་ཁུལ་ཡངོས་ཀ་ིསབོ་གྲྭ་ཆུང་འབངི་ག“ིགངས་ར་ེ

རགས་མའ”ིརམོ་ཡགི་འགྲན་སྡུར་སྐབས་ལྔ་པ་ད།ེ 2016ལོའི ་ཟླ11པའི་ཚེས1ཉིན་

ནས2017ལོའི ་ཟླ9པའི་ཚེས1ཉནི་བར་དུ་སལེ་རྒྱུ་ཡནི། 

ད་ཐངེས་ཀི་རམོ་ཡགི་འགྲན་སྡུར་གི་བརོད་བྱ་ན་ིསོབ་གྲགོས་རང་རང་ག་ིསོབ་སོྦང་

ངམ་སབོ་ཕའི་ིམཐངོ་ཐསོ་གང་རུང་བ་ིཆགོ་ལ། ཁ་བྱང་རང་གསི་ཇ་ིལྟར་འབ་ིའདདོ་ཀ་ི

འདུན་པ་ལྟར་གང་ལ་གང་འཚམ་དུ་གདམ་འཚལ། རམོ་ལུས་ཇ་ིབཞནི་བརདོ་པའ་ིལྷུག་

རམོ་རྐང་རྐང་ལས་གཞན་བཀལོ་མ་ིཆགོ ང་ཚའོ་ིདུས་རྒྱུན་ག་ིསབོ་སྦངོ་དང་འཚ་ོབའ་ིཁདོ་

མཐངོ་ཐསོ་སྣ་ཚགོས་ཤགི་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བཞནི་ཡདོ་པས། སབོ་གྲགོས་རྣམས་ཀསི་རང་རང་

ག་ིམཐངོ་ཐསོ་ལས་བྱུང་བའ་ིམོང་སྣང་རྣལ་མ་ད་ེཇ་ིབཞནི་དུ་རང་ག་ིསྐད་ཆའ་ིལམ་ནས་ཕི་

རུ་ཕྱུང་བར་ང་ཚརོ་ཡདི་ཆསེ་ཀསི་ཁངེས་ཡདོ། སྦངས་རམོ་གསར་སྐསེ་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་རྣམས་

ཀསི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ག་ིཞངི་ས་གཤནི་པ་ོའདརི་དཔདི་ཀ་ིདཔལ་ཡནོ་

འདྲནེ་པ་ལའང་ང་ཚསོ་ར་ེཞངི་བསྒུགས་ཡདོ། 

གཞན་རང་ག་ིངལ་བར་མ་བརེན་པར་གཞན་རོམ་བཤུ་འབི་བྱདེ་པ་ན་ིསོྤད་ངན་ཞགི་

ཡནི་པས་སབོ་གྲགོས་རྣམས་ཀསི་འདརོ་རགིས་ལ།  རམོ་ཡགི་སངེ་དུ“འགྲན་ཞུགས་རམོ་

ཡགི ”ཅསེ་གསལ་བཤད་བྱ་རགོས་མཛདོ།

                              ཞེས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས།

སྐདོ་ནས་མག་ོབརམས་ཏ།ེ  ཁམོ་ལངོ་ཞགི་བཙལ་ནས་ཨ་ཕར་བྱ་སྒའོ་ིས་ོལ་ོར་ེཚུལ་དང་ལྒང་ལ་ིར་ེཚུལ་ཁདི་དུ་གཞུག་

དགསོ།  

ནངས་མའོམ་ས་སདོ་ཀ་ིདུས་སུ་འཇམ་སན་རལོ་དབྱངས་ར་ེགཏང་རྒྱུའང་མ་བརདེ།  རལོ་དབྱངས་ཀསི་མའི་ིསམེས་

ཁམས་ལྷདོ་ལ་འབབ་ཏུ་འཇུག་ཐུབ་པས།  ཨ་ཕའ་ིསམེས་ཀ་ིགནནོ་ཤུགས་སལེ་བར་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པ་རདེ།  

3. ཨ་ཕ་དང་ལབ་གེང་མང་བྩོ་བྱས་ནས་ཁྩོའྲི་ཁ་བརྡར་མང་དུ་མཉན་དགྩོས། 

 ཕ་བུའ་ིབར་ག་ིཁ་བརྡ་ད་ེགང་ནས་མག་ོརམོ་དགསོ་ཤ་ེན།  བརདོ་གཞ་ིལ་ས་མ་ོནས་འདང་བརྒྱབ་ཆགོ་ས།ེ  དཔརེ་ན།  

ཨ་ཕར་རང་ཉིད་ཆུང་དུས་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་འཆད་དུ་བཅུག་

ནས་འདས་སོང་ལ་ཕིར་དྲན་བྱས་ན་སེམས་ཁམས་སོམ་པར་ངོས་འདིའི་རོམ་སྒིག་པ།  •མཁའ་འབུམ་ཡག•

སྒགི་བྱདེ་ཐུབ་པར་མ་ཟད།  ཞརོ་ནས་ད་དུང་ཨ་ཕར་རྒྱུས་ལནོ་ཟབ་མ་ོཞགི་ཀང་བྱདེ་

ཐུབ་པ་རདེ།  

མཇུག་མཐར།   ཐབས་མཆགོ་འད་ིདག་ཨ་མར་བཤད་ནས་ཁྱདོ་དང་ཨ་མ་གཉསི་

མཉམ་འབལེ་སསོ“ཨ་ཕར་དགའ་བའ་ིམནའ་འབལེ”བཙུགས་ན།  ཁྱདོ་ཚའོ་ིབར་ེ

སམེས་འགོ  ང་ོསྡུག་ཆ་ེབའ་ིཁྱདོ་ཀ་ིཨ་ཕ་དའེང་བྱམས་བར་ེལན་པའ་ིཨ་ཕ་བཟང་བ་ོ

ཞགི་ཏུ་འགྱུར་ངསེ་པར་ཡདི་ཆསེ་བྱས་ཆགོ 

ཞེས་སེམས་གཏམ་རོམ་སྒིག་པ་ནས།



མརོ་བརསི། 

“ཁྱདོ་ལ་སརོ་མ་ོཡདོ་བཞནི་དུ་ད་དུང་སངོ་དནོ་ཅ་ིཡནི”ཞསེ་ཨ་ཕ་

སར་ཡང་ཁངོ་ཁ་ོལངས་ཏ།ེ ཁསོ་བྱསི་པ་འདརི་ད་ེརིང་ཅ་ིཞགི་བྱུང་སངོ་བ་

མ་ཤསེ།

བུ་ཆུང་གསི་སརོ་མ་ོཡདོ་ཚད་ཡར་བཀགས་ནས་བཤད་རྒྱུར། “ཨ་ཕ་

ལགས། ང་ལ་ད་ལྟ་ཨ་སརོ20ཡདོ། ངས་ཁྱདེ་ཀ་ིདུས་ཚདོ་གཅགི་ཉསོ་ན་ཨ་ེ

ཆགོ སང་ཉནི་ས་མ་ོནས་ཁྱམི་ལ་ལགོ་དང་། ངས་ཁྱདེ་དང་མཉམ་དུ་དགངོ་

ཟས་བཟའ་འདདོ། ད་ེན་ིངས་ཡུན་རངི་ལ་ར་ེསྒུག་བྱས་པའ་ིརེ་འདདོ་ཡནི། 

ཨ་ེཆགོ”ཅསེ་བཤད་པ་ན།

ཨ་ཕ་མལ་ཁའི་ིམདུན་དུ་ལངས་ནས། ཡུན་རིང་ལ་སྐད་ཆ་ཚགི་གཅགི་

ཀང་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་།

ད་ེརངི་ད་དུང་ཁ་བ་བབས་ནས་མཚམས་འཇགོ་གནི་མ་ིའདུག ང་

ཚ་ོསབོ་གྲྭ་གྲལོ་བའ་ིསྐབས་སུ། སབོ་གྲྭའ་ིས་ོཆནེ་ཁར་དནོ་དག་མ་ིལགེས་

པ་ཞགི་བྱུང་སངོ་། བྱསི་པ་སྐརོ་ཞགི་ད་ས་ོམར་སབོ་གྲྭའ་ིས་ོཆནེ་ལས་

བུད་ད་ེསང་ལམ་དུ་སབེས་མ་ཐག ཁ་བ་ལག་པས་བཅངིས་ཏ་ེརྡ་ོལྟར་ས་

བའ་ིགངས་རལི་བཟོས་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་རྒྱག་རསེ་བྱས་བྱུང་། སང་ལམ་

དུ་ལམ་འགྲ་ོཔ་ཧ་ཅང་མང་ཞངི་། དའེ་ིཁདོ་ཀ་ིམ་ིཞགི་གསི་ཁ་ོཚའོ་ི

ཕགོས་སུ་བལྟས་ནས། “རྒྱག་རསེ་མ་བྱདེ། ཇ་ིའདྲའ་ིབསན་བཤགི་ཅགི་

རདེ་ཨང”ཟེར། སྐད་ཆ་ད་ེབཤད་ཚར་མ་ཐག སང་ལམ་ག་ིཕར་ཁ་ནས་

སྐད་ངན་ཞགི་བཏནོ་པ་ཐསོ། སྐད་ངན་འདནོ་པའ་ིཕགོས་སུ་བགྲསེ་སངོ་

ཞགི་གསི་ལག་པ་གཉསི་ཀིས་ཁ་ང་ོབསོྐར་ཏ་ེཁ་བའ་ིཁོད་དུ་གམོ་པ་ཁྱ་

ར་ེཁྱརོ་ར་ེས་ོབཞནི་ཡདོ་པ་མཐངོ་ཞངི་། མག་ོཡ་ིཞྭ་མ་ོཡང་སར་ལྷུང་

འདུག ཁའོ་ིགན་ག་ིབྱསི་པ་ཆུང་ཆུང་ཞགི་གསི་སྐད་གསང་མཐནོ་

པསོ“སགོ་སྐབོ་ཡ། སགོ་སྐབོ”ཅསེ་བསོ་བྱུང་བས། མ་ིཚང་མ་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་

ཕགོས་བཞ་ིནས་རུབ་ཡངོ་ས་ེབལྟས་པ་ན། བགྲསེ་སངོ་དའེ་ིམགི་ཡ་

གཅགི་ག་ིནང་དུ་གངས་རལི་ཕགོ་འདུག བྱསི་པ་ཚསོ་ཚུལ་ད་ེམཐངོ་མ་

ཐག་སྐྲག་ནས་ཕགོས་བཞརི་བསོ་སངོ་། སྐབས་དརེ་ང་རང་དཔ་ེཁང་ག་ི

ས་ོཁར་འགྲངེ་སེ་ནང་དུ་དཔ་ེཆ་ཉ་ོརུ་སངོ་བའ་ིཡབ་ཆནེ་ཕིར་འངོ་བར་

བསྒུགས་ཡདོ། བར་དརེ་ངས་ངདེ་འཛནི་གྲྭའ་ིསབོ་མ་སྐརོ་ཞགི་ཀང་འད་ི

ཕགོས་སུ་བརྒྱུགས་ཡངོ་བ་མཐངོ་བྱུང་། དའེ་ིཁདོ་དུ་ཁ་ཱལའ་ོན་དང་ཁ་ི

ལ་ེཏ།ི ཞལ་མཁན་ཆུང་ངུ་། ད་དུང་སྦྲག་རགས་ཉར་གསགོ་བྱདེ་མཁན་

ཁ་ཱལ་ིཧྥ་ེབཅས་འདུག ཁ་ོཚ་ོམ་ིཚགོས་ཁདོ་འགྲངེ་ས།ེ དཔ་ེཁང་ག་ི

བཤམས་སྒམོ་ནང་ལྟ་བཞནི་པའ་ིབཟོ་ལྟ་བསན་སངོ་། སྐབས་འདརི། 

བགྲསེ་སངོ་ག་ིགན་དུ་མ་ིམང་བསོ་བསྐརོ་འདུག ཉནེ་རགོ་པ་དང་མ་ི

གཞན་པ་སྐརོ་ཞགི་གསི་མ་ིམང་ཁོད་དུ་ཕོགས་གཅགི་ནས་སྐད་བཏནོ་

ཏ།ེ “སུ་ཡནི། སུས་གཡུགས་པ་ཡནི། ཁྱདོ་ཚ་ོཨ་ེཡནི། དནོ་ང་ོམར་སུས་

བརྒྱབ་པ་རདེ”ཟེར་ནས་དྲསི་པ་དང་། ཕགོས་གཅགི་ནས་བྱསི་པ་དག་ག་ི

ལག་པ་རནོ་པ་ཡནི་མནི་ལ་བརགས་ཏ།ེ གངས་རལི་གཡུག་མཁན་ག་ིམ་ི

ཨེ་རྙདེ་ལ་ར་ེབ་བྱདེ། ཁ་ཱལ་ིཧྥ་ེངའ་ིའཁསི་སུ་འགྲངེ་ས།ེ ང་ོམདངས་བམེ་

པ་ོབཞནི་དུ་སྐ་བརོ་གྱུར་ཅངི་། ལུས་ཡངོས་འདར་སགི་སགི་བྱདེ་ཀནི་

འདུག “སུ་ཡནི། ཁྱདོ་ཀསི་གཡུགས་པ་ཡནི་ནམ།” མ་ིཞགི་གསི་མ་ིཚགོས་

ཀ་ིཁདོ་དུ་སྐད་འདནོ་གནི་འདུག སྐབས་དརེ་ངས་ཁ་ཱལའ་ོནས་སྐད་དམའ་

མསོ་ཁ་ཱལ་ེཧྥ་ེལ“མྱུར་དུ་སངོ་ལ་ཁས་ལངོས་ཤགི ད་ེམ་གཏགོས་མ་ི

གཞན་གསི་ཉསེ་པ་དང་ལནེ་བྱས་ཚ།ེ ཧ་ཅང་ཐ་ཤལ་

རདེ”ཟེར་བ་ཐསོ་བྱུང་། ཁ་ཱལ་ིཧྥསེ“ངས་བསམ་

གཟས་བྱས་པ་མནི”ཟེར་ནས་ལུས་པ་ོསངོ་ལ་ོ

བཞནི་དུ་འདར་བྱུང་། ཁ་ཱལའ་ོནས་ཡང་

བསྐར“ད་ེལ་སྐནོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། སངོ་

ལ་ཁས་ལནེ་བྱསོ་དང”ཟེར། “ང་སྐྲག་ག”ི 

ཁ་ཱལའ་ོནས་སར་ཡང་། “སྐྲག་མ་ིདགསོ། 

ངས་ཁྱདོ་ལ་འགྲ་ོརགོས་བྱདེ”ཟེར། ཉནེ་རགོ་

པས་མ་ིཚགོས་ཁོད་དུ་སར་བས་འཇགིས་པའོ་ིསོ་

ནས་སྐད་ཅརོ་བརྒྱབ་བྱུང་། “སུ་ཡནི། སུ་ཡནི། ཤལེ་མགི་

བཅག་ས།ེ ཤལེ་ཆག་མགི་ནང་དུ་འཛརེ་འདུག་པས། མགི་ཀང་ཞར་དུ་

བཅུག་འདུག སྐག་གཟན”ཟེར། ངའ་ིསམེས་ལ་ཁ་ཱལ་ིཧྥ་ེན་ིདྲན་མདེ་དུ་

འགལེ་ངསེ་རདེ་སམ། ཁ་ཱལའ་ོནས་སར་ཡང་། “འགྲ།ོ ངས་ཁྱདོ་ལ་སྲུང་

སྐབོ་བྱདེ”ཟེར་ཞརོ་དུ། ཁའོ་ིདཔུང་བ་ནས་འཇུས་ཏ་ེནད་པ་བཞནི་དུ་

སྐརོ་ནས་ཕར་ལ་སངོ་། མ་ིརྣམས་ཀསི་རྣམ་པ་འད་ིམཐངོ་འཕྲལ་ཁ་ཱལ་ི

ཧྥསེ་བཟོས་པ་རགོས་བྱུང་། མ་ིའགའ་ར་ེཁའོ་ིམདུན་དུ་བརྒྱུགས་ཡངོ་

ཞིང་ཁུ་ཚུར་འཕར་ཏེ་ཁོ་ལ་རྡེག་རིས་བྱེད། 

ཁ་ཱལའ་ོན་བར་དུ་མཆངོས་ཏ།ེ “ཁྱདོ་ཚ་ོམ་ིཆ་ེ

བ་བཅུ་གྲངས་ཡོང་སེ་བྱིས་པ་ཞིག་ལ་ངོ་ཡ་

བྱདེ་ཟེར་བ་ཡནི་ནམ”ཞསེ་བཤད་པས། མ་ིད་ེཚའོ་ིལག་པ་ཕརི་བསྐུམས་

བྱུང་། ཉནེ་རགོ་པས་ཁ་ཱལ་ིཧྥ་ེཡ་ིལག་པ་ནས་བཟུང་ས་ེམ་ིཚགོས་ཀ་ི

དཀལི་གཤགས་ནས་ཐུག་ཕ་ེཚངོ་ཁང་ཞགི་ག་ིནང་དུ་ཁདི་སངོ་། རྨས་

སྐོན་བཟོས་པའི་བགྲེས་སོང་སོན་ནས་བཏེགས་སོང་སེ་དེ་གར་བསལ་

འདུག ངས་བགྲསེ་སངོ་ད་ེམཐངོ་མ་ཐག་ང་ོཤསེ་སངོ་། ཁ་ོན་ིངདེ་ཚང་

སོད་སའི་ཐོག་ཁང་གི་ཐོག་སོ་ལྔ་པའི་ནང་དུ་སོད་པའི་ག་པ་རྒན་པ་

ཞགི་རདེ། ཁ་ོལ་ཚ་བ་ོཞགི་ཡདོ་ལ་ད་དུང་ང་ཚའོ་ིསབོ་གྲྭའ་ིནང་དུ་སབོ་

གཉརེ་བྱདེ་བཞནི་ཡདོ། བགྲསེ་པ་ོཁ་ོའདུག་སགེས་རངི་བ་ོཞགི་ག་ིསངེ་

དུ་གན་རྐལ་དུ་ཉལ་ཞངི་། མགི་ཡ་གཅགི་ག་ིསངེ་ལ་ལག་ཕསི་ཤགི་

བཀབ་ནས་སྐརོ་འདུག ཁ་ཱལ་ིཧྥ་ེན་ིསྐྲག་ཐག་ཆདོ་ནས་ངུ་ཞརོ་དུ། 

“ངས་བསམ་གཟས་ནས་བྱས་པ་མནི། ངས་བསམ་

གཟས་ནས་བྱས་པ་མནི”ཟེར། མ་ིགསུམ་གསི་

ཤུགས་བཀོལ་ནས་ཁོ་ཚོང་ཁང་ནང་དུ་

དདེ་ཅངི་། སྐད་ཆནེ་པསོ“མྱུར་དུ་པུས་

ཚུགས་ལ་ཞུ་བ་བྱོས་ཤིག”ཟེར་ཞོར་དུ་

ཁོ་རང་ས་རུ་གནོན་རིས་བྱས་བྱུང་། 

སྐབས་འདརི། མ་ིཞགི་གསི་དཔུང་བ་

བརྐངས་ཏེ་ཁཱ་ལི་ཧྥེའི་ལུས་པོ་སྐོར་བྱུང་ལ། 

དེ་དང་ལྷན་དུ་ཧ་ཅང་བློ་སེམས་བརན་པོའི་

ངང་། “སྐུ་ཞབས་རྣམ་པ། ད་ེལྟར་མ་བྱདེ། ཁ་ོལ་ཉསེ་པ་

ཁས་ལནེ་བྱདེ་པའ་ིསབོས་པ་འདུག་པས། ད་ེལྟ་བུའ་ིརྣམ་འགྱུར་མ་ི

འཛནི་རགོས”ཞསེ་བཤད་བྱུང་། ཚང་མས་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་སྐད་ཆ་བཤད་

མཁན་ནི་ང་ཚོའི་སོབ་གཙོ་ཡིན་པ་ཤེས་པས་ཁ་གྲག་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་

སངོ་། སབོ་གཙསོ་ཁ་ཱལ་ིཧྥ་ེལ་བལྟས་ཏ།ེ “བགྲསེ་སངོ་ལ་དགངོས་དག་

ཞུས་ཤགི”ཅསེ་བཤད་པ་ན། ཁ་ཱལ་ིཧྥསེ་ཨ་ཱཟེར་ནས་ངུས་བྱུང་ལ། ངུ་

བཞནི་དུ་བགྲསེ་སངོ་ག་ིཔུས་མརོ་འཐམས་བྱུང་བས། བགྲསེ་སངོ་གསི་

ཀང་ལག་པ་བརྐངས་ནས་ཁའོ་ིམག་ོབརོ་བྱལི་བྱལི་བྱས་སངོ་། སྐབས་

འདརི་མ་ིརྣམས་ཀསི་མགྲནི་གཅགི་ཏུ། “གཅསེ་ཕྲུག ཕརི་ལགོ་ཅགི མྱུར་

དུ་ཁྱམི་དུ་ལགོ་ཅགི”ཟེར། 

ཡབ་ཆནེ་གསི་ང་ཁདི་ནས་མ་ིཚགོས་ལས་ཕརི་བུད་ཅངི་། ཁྱམི་དུ་

ལགོ་པའ་ིལམ་བར་དུ། ཁངོ་གསི་ང་ལ“ཨནི་ལ་ིཁ།ོ གལ་ཏ་ེཁྱདོ་ཀང་

གནས་བབ་འད་ིའདྲར་ཕྲད་པ་ཡནི་ཚ།ེ ཁྱདོ་ལ་རང་སྐནོ་ངསོ་ལནེ་བྱས་

ཏེ་འགན་འཁི་དང་ལེན་བེྱད་པའི་སོབས་པ་ཡོད་སིད་དམ”ཞེས་དྲིས་

བྱུང་། ངས“ཡདོ”ཅསེ་ལན་བཏབ་པ་ཡནི། ཡབ་ཆནེ་གསི་སར་ཡང་། 

“དསེ་ན་ཁྱདོ་ཀསི་འད་ིལྟར་བསྒྲུབ་སདི་ཅསེ་ང་ལ་མནའ་སྐལོ་དང”ཟེར། 

“ངས་ཁྱདོ་ལ་མནའ་བསྐལ་པ་ཡནི། ཡབ་ཆནེ་ལགས།”

མཚ་ོསནོ་ཞངི་ཆནེ་ཀསོ་ནན་རངོ་མ་ིརགིས་སབོ་འབངི་།

 • སག་འབུམ་རྒྱལ་གྲིས་བསྒྱུར •

ཨ་ཕ་ནམ་རྒྱུན་ལས་ཚགོས་གྲལོ་ནས་ཁྱམི་ལ་ལགོ་དུས་ཧ་ཅང་འཕསི་

འདུག  ཁ་ོལ་བྱ་བའ་ིགནནོ་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆ་ེཞངི་། སམེས་པའང་ད་ེའདྲའ་ི

སྐདི་ཀནི་མ་ིའདུག ཁྱམི་ལ་སབེས་རསེ་ངལ་གས་ོཅུང་ཙམ་བྱ་དགསོ་སམ་

མདོ། དུས་དརེ། ཁསོ་རང་ག་ིབྱསི་པ་ལ་ོལྔ5ལ་སནོ་པ་ད་ེས་ོའགྲམ་ལ་བསསེ་

ནས་རང་ལ་སྒུག་འདུག་པ་མཐངོ་།  

 “ཨ་ཕ་ལགས། ངས་ཁྱདེ་ལ་དྲ་ིབ་ཞགི་དྲསི་ན་ཨ་ེཆགོ”ཟེར།

 “དྲ་ིབ་ཅ་ིཞགི་ཡདོ”ཅསེ་དྲསི། 

“ཨ་ཕ་ལགས། ཁྱདེ་ཀསི་དུས་ཚདོ་གཅགི་རངི་ལ་སརོ་མ་ོག་ཚདོ་བཙལ་

ཐུབ་བམ།”

“དྲ་ིབ་འད་ིའདྲ་ཞགི་འདྲ་ིདནོ་ཅ་ིཡནི”ཨ་ཕས་ད་ེལྟར་དྲསི།

“ངས་ཤསེ་འདདོ་པ་ཙམ་ཡནི། ཁྱདེ་ཀསི་གསུང་རགོས། ཁྱདེ་ཀསི་དུས་

ཚོད་གཅིག་རིང་ལ་སོར་མོ་ག་ཚོད་བཙལ་ཐུབ་བམ”ཞེས་བིྱས་པས་ཨུ་

ཚུགས་སསོ་ཡང་བསྐར་དྲསི་བྱུང་།

“ངས་དུས་ཚོད་གཅིག་རིང་ལ་ཨ་

སརོ་ཉ་ིཤུ་བཙལ་ཐུབ། སྐབས་རརེ་ད་ེལས་

ཅུང་མང་། ཅ་ིརདེ”ཅསེ་ཨ་ཕས་ཅུང་མ་ི

དགའ་བའ་ིགདངས་ཀསི་ད་ེལྟར་བཤད།  

“འ”ོཟེར་ཞརོ་བུ་ཆུང་གསི་མག་ོབ་ོསྨད་ཅངི་། མུ་མཐུད་ནས་བཤད་

རྒྱུར། “ཨ་ཕ་ལགས། ཁྱདེ་ཀསི་ང་ལ་ཨ་སརོ10བསྐསི་ན་ཨ་ེཆགོ”ཟེར། 

ཨ་ཕ་ཅུང་ཙམ་ཁསོ་ཏ།ེ “དནོ་སངི་སྤུ་ཙམ་ཡང་མདེ་པའ་ིརདེ་ཆས་ད་ེ

དག་ཉསོ་མ་ིཆགོ ངས་ཉནི་གང་བརོ་ཁྱདོ་ཀ་ིཆདེ་དུ་དཀའ་ལས་མངོ་བཞནི་

ནའང་ཁྱདོ་ཀསི་ད་དུང་སརོ་མ་ོབརག་རྒྱུ་ཁ་ོན་བསམས་འདུག”ཅསེ་གཤ་ེ

གཤ་ེབཏང་བས། 

བུ་ཆུང་ལ་མ་ཉསེ་ཁག་གཡགོས་ཐབེས་པས། རང་ག་ིམལ་ཁང་ནང་

སངོ་ས།ེ སོ་དམ་པརོ་བརྒྱབ་པ་དང་། ཨ་ཕ་ཁངོ་ཁའོ་ིངང་འགྲུལ་ཁང་དུ་ཙགོ་

ནས་བསད། 

ཅུང་ཙམ་འགརོ་རསེ། ཨ་ཕའ་ིསམེས་ལྷདོ་ལ་བབས་ཤངི་། སནོ་ཏག་

ཏག་ལ་བུའ་ིསངེ་ལ་བཙན་དྲགས་སངོ་སམ། བུ་ལ་དངསོ་ནས་དགསོ་མཁ་ོཆ་ེ

བའ་ིདངསོ་པ་ོཞགི་ཉ་ོའདདོ་ཡདོ་སདི་ནའང་ཐང་ལ། ཡང་གཅགི་བཤད་ན། 

ནམ་རྒྱུན་ཁསོ་སརོ་མ་ོདགསོ་ཞསེ་བཤད་པ་ཉུང་ཉུང་ཡནི།

ཨ་ཕ་བུའ་ིམལ་ཁང་ནང་ལ་ཕནི་པ་ན། བུ་ཆུང་མལ་ཁའི་ིསངེ་ཉལ་ནས་

བསད་ཡདོ་པ་མཐངོ་། ཁསོ་སྐད་དམའ་མསོ“བུ་ཆུང་། ཁྱདོ་གཉདི་སངོ་བ་

ཡནི་ནམ”ཞསེ་དྲསི།

“ཨ་ཕ་ལགས། གཉདི་མདེ། ང་ད་དུང་གཉདི་མདེ”ཅསེ་ལན་བཏབ་བྱུང་། 

“དགངོས་པ་མ་ཚམོས། ད་ས་ོམ་ཨ་ཕ་བཙན་དྲགས་སངོ”ཟེར་བཞནི་

སརོ་མ་ོབུ་ཆུང་ལ་གཏད་ད།ེ “འད་ིན་ིཁྱདོ་ལ་དགསོ་པའ་ིཨ་སརོ10ཡནི” 

ཞསེ་བཤད།

“ཨ་ཕ་ལགས། ཐུགས་ར་ེཆ”ེཟེར་རསེ། བུ་ཆུང་གསི་དགའ་སྤའོ་ིངང་

སས་མགའོ་ིའགོ་ནས་ལྟབེ་བཅག་བྱས་པའ་ིསོར་མ་ོའགའ་བླངས་ནས་དལ་

བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་བསབ་གཞ་ིརམོ་སྒྱུར་ལྟ་ེགནས།

 •བཀྲ་ཤྲིས་བཟང་མྩོས་བསྒྱུར•



མང་ཙེང་སྐུའམ་མང་སྨོན་ཏོ་རེས་ཟིང་རེའི་བློན་ཆེས་པོ་

ནགས་སེང་ལ་བློ་ཕུགས་བཅོལ་ནས་ཟིང་རེ་ལ་ངོ་ལོག་རྒྱུའི་དམ་

བཅས།  དེ་ནས་ཁོང་རྣམས་ཀིས་ཆེས་པོ་ནགས་སེང་བརྒྱུད་ནས་

སྤུ་རྒྱལ་སག་རི་གཉན་གཟིགས་ལ་མགོ་འདོགས་ཞུ་རྒྱུའི་འཕིྲན་

ཕུལ་བར།  སག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀི་ཞལ་ནས།  “ངའི་སིང་མོ་

ཞིག་ཟིང་པོ་རེའི་ཁབ་ཏུ་ཡོད་ཀང་།  ད་འོ་ན་ཁྱོད་རང་གིས་ཟེར་

བ་བཞིན་ངས་མགོ་ལེན་ཆོག”གསུངས།  དེ་ནས་པང་གསུམ་

མགྲོན་པོ་དང་།  མང་ཙེང་སྐུ།  དབའ་དབྱི་ཚབ་གསུམ་སག་རི་

གཉན་གཟིགས་ཀི་མདུན་དུ་མགོ་འདོགས་ཞུ་བར་མཁར་ཕིང་བ་

སག་རེར་འགྲོ་སྐབས།  མི་གཞན་དག་གིས་མཐོང་བར་དོགས་ནས་

ཉིན་མོ་ཕག་ཚལ་གི་ཤིང་ནགས་ནང་དུ་གབ་ནས་བསད་པ་དང་།  

མཚན་མོ་ཕིང་བ་སག་རེར་རྒྱལ་པོའི ་མདུན་དུ་བསྐོད་དེ་མགོ་

འདོགས་ཞུས་ཤིང་ཕིན་ཆད་བློ་དཀར་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་རྣམས་རེ་

རེ་བཞིན་ལབ་གེང་ཞུས་ནས་ཉིན་འགའ་ཤས་འགོར།  སྐབས་དེར་

འབངས་རྣམས་ཀིས་གནས་ཚུལ་དེ་མཐོང་བ་དང་།  ཁོ་ཚོས་གླུ་རུ་

བླངས་ཏེ་གོང་དུ་སན་གསན་ཞུས་པར།

མི་མཛེས་ལ་ར་ཡང་བཟང་བ་ཞིག།

ཉིན་རེ་བཞིན་ཕག་ཚལ་ནགས་ན་སོད། །

མཚན་རེ་བཞིན་ཕིང་བའི་མཁར་དུ་འགྲོ། །

དགྲ་དང་གྲོགས་གང་ཡིན་ཆ་མ་འཚལ། །ཞེས་སོ། །

འོན་ཀང་ཁོ་ཚོ་མགོ་འདོགས་ཞུས་ནས་མི་རིང་བ་ཞིག་ན།  ཟིང་

པོ་རེ་ལ་དགྲ་ལན་མ་ཀླན་པའི་གོང་དུ་སིྤ་ལོ608པ་ས་འབྲུག་ལོར་སྤུ་

རྒྱལ་སག་རི་གཉན་གཟིགས་སྐུ་གཤེགས།  བང་སོ་དོན་མཁར་མདའ་

རུ་བརིགས།  གྲལ་ནི་ཁི་གཉན་གཟུང་བཙན་གི་བང་སོའི་གཡོན་ན་

ཡོད།  དེ་ཡང་ཕུལ་མེད་ས་ཕུང་བརྡལ་བ་འདྲ་ཞེས་སོ། །

རྒྱལ་པྩོ་གནམ་རྲི་སྩོང་བཙན་སྐབས། །

གྲིམ་བཏང་རྨང་བུས་འཕྲིན་བགྲིས་ཀྱང་། །

ཡུན་རྲིང་མ་འགྩོར་དུས་ལས་ཡྩོལ། །

དེ་ནས་གནམ་རྲི་སྩོང་བཙན་གྲིས། །

མྱང་དབའ་མནྩོན་དང་ཆེས་པྩོ་བཅས། །

ལྷན་ཅྲིག་ཟྲིང་རེ་དབང་དུ་བསྡུས། །

བྩོན་ཆེན་དྲུག་ལ་སེ་འབངས་བསྩལ། །

ངས་ཡུལ་མྲིང་དུ་འཕན་ཡུལ་བསྒྱུར། །

4. སྤུ་རྒྱལ་སོ་གཉིས་པ་གནམ་རི་སོང་བཙན་ནི། ཡབ་སག་རི་

གཉན་གཟིགས་དང་། ཡུམ་སོང་བཙུན་འབོ་དཀར་གཉིས་ཀི་སས་སུ་

སྤི་ལོ592པ་ཆུ་བྱི་ལོར་སྐུ་འཁྲུངས།  ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་ཁི་སོན་བཙན་

ཞེས་མཚན་གསོལ།  གཅུང་ལ་སོན་ཀོལ་ཞེས་པ་བྱུང་། སྤི་ལོ608པ་ས་

འབྲུག་ལོར་བོད་ཀི་རྒྱལ་པོར་གྱུར།  སྐུ་གཤེན་ཟ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གིས་

མཛད།  འབི་བཟའ་ཐོད་དཀར་ཁབ་ཏུ་བཞེས།  སས་སོང་བཙན་སམ་

པོ་དང་གུང་རི་གུང་བཙན།  

སས་མོ་སད་མ་ཀར་བཅས་

མིང་སིང་གསུམ་འཁྲུངས། སྤི་

སྩོབ་ཡྩོན་སུ་ཞྲིག་གྲིས་སེར་དགྩོས།

 མོ་ལོ18ལ་སོན་པའི་བུ་མོ་གཡང་སྐིད་ད་ལོར་སོབ་

ཆེན་ལ་རྒྱུགས་འཕྲོད་སོང་།  ཡིན་ནའང་།  མོ་རང་ལ་

སེམས་ཁལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སོབ་ཡོན་གི་གནད་དོན་དེ་

རེད།   མོ་རང་ལོ་གཉིས་ལ་སོན་དུས་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་

བཟའ་འཐོར་བརྒྱབ་པས།  ཨ་མས་མོ་རང་སོར་སྐོང་བྱས་

ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་།  དེའི་རིང་ལ་ཨ་ཕས་ཀང་

ཁིམས་ལྟར་སོར་སོྐང་གྲོན་དངུལ་སེར་བའི་ཁག་ཁུར།   

ཕ་མ་གཉིས་ཀ་བཟའ་འཐོར་བརྒྱབ་རེས་ཁྱིམ་གི་རྒྱུ་ནོར་

དབང་གིས་འགལ་བ་བྱུང་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་འགྲོ་འོང་

མེད་པ་དང་།    གཡང་སྐིད་ཀིས་རྒྱུན་པར་ཕ་མ་གཉིས་

ཀའི་བར་ནས་སེམས་སྡུག་གང་མང་མངས་ནས་ཡོང་།    

ད་ལྟར་མཚོན་ན་ཕ་མ་ཕོགས་གཉིས་ཀ་སུས་ཀང་སོབ་

ལོ629པ་ས་གང་ལོར་ནང་འཁོར་རྣམས་ཀིས་ངོ་ལོག་བྱས་ཏེ་གནམ་

རི་སོང་བཙན་ལ་དུག་དྲངས་ནས་བཀྲོངས།

སར་རྒྱལ་པོ་སག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀི་སྐབས་སུ་དབའ་དབྱི་

ཚབ་སོགས་ཀིས་སྤུ་རྒྱལ་ལ་མགོ་འདོགས་ཞུ་རྒྱུའི་འབེལ་བ་དེ་ཆེས་པོ་

ནགས་སེང་གིས་བྱེད་ཅིང་།  སག་རི་གཉན་གཟིགས་སྐུ་གཤེགས་པ་

དང་ནགས་སེང་གི་ཞབས་ཕི་སྦུག་གིམ་བཏང་རྨང་བུས་ལས་ཀ་དེའི་

འགན་ཁུར། གིམ་བཏང་རྨང་བུས་དོན་དེར་ཧ་ཅང་གིས་དོགས་ཟོན་

བྱས།  ཁོང་ཚོའི་གྲོས་གཏམ་རྣམས་གཉིད་གཏམ་དུ་བརྡོལ་དོགས་

ནས་མཚན་མོ་ཁོ་རང་ཁྱོ་མོ་དང་མཉམ་དུ་ཉལ་མ་ཕོད་པར་རི་ལ་

ཉལ་ཞིང་དེ་ཡང་ནུབ་རེ་ལ་ཉལ་ས་རེ་འཕོས།  གིམ་བཏང་རྨང་བུས་ཁོ་

རང་གི་ཁྱོ་མོ་ལ།  “ང་ལ་གདོན་འདྲེ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཞུགས་ཡོད་པ་འདྲ། 

མི་གཞན་སུ་ལའང་མ་ཟེར་ཞིག”ཅེས་མངགས།  ཉིན་ཞིག་ཁྱོ་མོས་ཁོའི་

གནས་ཚུལ་ཅུང་ཙམ་ཚོད་ཐིག་པས་ཁོང་གཉིས་འཁྲུག་པ་ཤོར། ཁྱོ་མོས  

“ཁྱོད་རང་གཡོ་སྒྱུ་འཁབ་ཅིང་འདུག ཁྱོད་ལ་གདོན་འདྲེ་ཞུགས་མི་

འདུག ཁྱོད་ཚོས་སིད་བསྒྱུར་གི་གཡོ་སྒྱུ་གཤམ་ཞིང་ཡོད་པ་འདྲ”ཞེས་

བཤད།  དེ་ལ་ཁོ་ཁོང་ཁོ་ལངས་ཀང་དེའི་ནུབ་མོ་མོ་རང་དང་མཛའ་

བར་བྱས་ཏེ། ཞག་གཉིས་གསུམ་ཙམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཉལ། དེ་ནས་ཁྱོ་མོའི་

ལྕེ་ལ་སོ་བཏབ་སེ་ལྕེ་བཅད་པས་ཁོའི་ཁྱོ་མོ་གྲོངས། ཁོང་རྣམས་ཀིས་ད་

དུང་ཟིང་པོ་རེ་ལ་དགྲ་ལན་བྱས་ཐུབ་མེད་པའི་སྐབས་དེར།  གིམ་

བཏང་རྨང་བུ་ནད་ཀིས་བཏབ་ནས་གྲོངས། ཁོ་ལ་བུ་རྒྱུད་མེད་པས་

གདུང་རབས་ཆད།

དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གནམ་རི་སོང་བཙན་གིས་ཟིང་པོ་རེའི་འབངས་

བློན་རྣམས་ཀི་མགོ་བླངས་ཤིང་།  མང་ཙེང་སྐུ་དང་།  དབའ་དབྱི་ཚབ། 

དབའ་མེས་སྣང་། དབའ་བུ་ཚབ།  མནོན་མགྲོན་པོ། ཆེས་པོ་ནགས་སེང་

དྲུག་གིས་མགོ་བཏགས་ཞུས་པའི་དམ་བཅའི་བོ་ཚིག་ནི།   “དེང་ཕན་

ཆད་ཟིང་པོ་རེ་རྒྱབ་ཏུ་མི་འདོར་རེ།  སྤུ་རྒྱལ་པང་དུ་མི་ལེན་རེ།  ཐེ་

ཚོམ་བྱེད་རེ།  བློ་ཐག་རྦད་གཅོད་མི་བྱེད་རེ། སོག་སོངས་མི་འཚལ་རེ།  

བཙན་པོ་སོན་བཙན་གིས་བཀའ་ཇི་བསྩལ་པ་བཞིན་མི་མཉན་རེ། 

གཞན་སུས་བསླུས་ཀང་མཉན་རེ”ཞེས་དམ་བཅའི་ཚིག་རྣམས་ཡི་གེར་

བཏབ་སེ་ཁས་བླངས།  དེ་ནས་བཟུང་མང་ཙེང་སྐུ་སོགས་མི་དྲུག་པོ་དེ་

སྤུ་རྒྱལ་གནམ་རི་སོང་བཙན་གི་བློན་པོར་བསྐོས་སོ། །

དེ་ནས་དུས་ཆད་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་གནམ་རི་སོང་བཙན་གིས་གཅུང་

སོན་ཀོལ་དང་། ཡུམ་སོང་བཙུན་གཉིས་ལ་ཡུལ་གི་གཉེར་ཁ་བཅོལ་

ནས།  བཙན་པོ་རང་ཉིད་དམག་དཔོན་མཛད་དེ་དམག་ཁི་དང་བཅས་

ཏེ་ཟིང་པོ་རེ་བཅོམ་པར་ཆས་སོ། ། མང་ཙེང་སྐུ་དང་། མནོན་མགྲོན་པོ་

གཉིས་སོན་ལ་ཕིན་ཏེ་སག་པ་ཤ་རུ་ལ་ཚུན་ཆད་ལ་སོ་དང་བྱ་ར་བྱས། 

དབྱི་ཚབ་དང་ནགས་སེང་གཉིས་ཀིས་བཙན་པོའི་དམག་སྣ་དྲངས་ཏེ། 

ཆུ་བོ་རབ་ཏུ་བཅད། ས་མཚམས་ཀི་རྒྱ་གཏོར་ཏེ་མཁར་ཡུ་སྣ་ནི་ཕབ། 

ཟིང་པོ་རེ་ནི་བསད། དུས་དེར་མང་པོ་རེ་སུམ་བུ་ནི་གྲུ་གུའི་ཡུལ་དུ་

བོས། ཕག་གི་ཡུང་བ་མན་ཆད།  རྒོད་བོ་སྣ་ཡན་ཆད་སྤུ་རྒྱལ་གནམ་རི་

སོང་བཙན་གི་ཕག་ཏུ་སོན།  དེ་ནས་བཙན་པོ་གནམ་རི་སོང་བཙན་

གིས་བཀའ་བསྩལ་ཏེ། ཡུལ་ངས་པོ་བྱ་བ་ལ་འཕན་ཡུལ་ཞེས་མིང་སོས། 

འཕན་ཡུལ་གི་འབངས་དབའ་དབྱི་ཚབ་ལ་སོགས་པས་བཙན་པོ་ལ་

བསོད་བསགས་དང་བཅས་ཏེ་མཚན་གསོལ་བ།  ཆབ་སིད་ནི་གནམ་

ལས་མཐོ།  དབུ་རྨོག་ནི་རི་བས་བཙན།  མཚན་ལ་གནམ་རི་སོང་བཙན་

ཞེས་གསོལ་ལོ། །དེ་ལྟར་མང་དང་།  དབའ།  མནོན་གསུམ་གིས་ཟིང་པོ་

རེའི་སིད་སྤུ་རྒྱལ་བཙན་པོའི་ཕག་ཏུ་ཕུལ་ཏོ། །

ཡོན་སེར་མི་འདོད་པས་བུ་མོ་གཡང་སྐིད་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད། 

ཁྲིམས་ལུགས་རྒན་པྩོ་ལགས།

 ངས་མི་དམངས་ཁིམས་ཁང་ལ་རེ་ཞུ་བྱས་ཏེ་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བཙན་གིས་སོབ་

ཡོན་སེར་ཏུ་བཅུག་ན་ཆོག་གམ།

བུ་མྩོ་གཡང་སྐྲིད་ལགས།

ཁྱོད་རང་མོ་ལོ18ལ་སོན་ཡོད་པས།  ཕ་མ་གཉིས་ཀས་ངེས་པར་དུ་སོབ་ཡོན་

སེར་དགོས་པའི་འོས་འགན་མེད་མོད།  ཁྱོད་ཀིས་རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་ཕོགས་

གཅིག་ཏུ་བོས་ནས་དོན་དག་དེ་གྲོས་བྱས་ཏེ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཆོག

ཕ་མ་གཉིས་ཀར་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ལ་སོར་སྐོང་དང་སོབ་གསོ་མོང་དུ་འཇུག་

པའི་འོས་འགན་ཡོད་དེ།  འོས་འགན་དེ་ནར་མ་སོན་པའི་བུ་ཕྲུག་ལ་མཚོན་ན་ཆ་

རྐེན་བརི་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་།  ལོ18ལ་སོན་པའི་མི་དར་མ་ལ་མཚོན་

ན་ཆ་རྐེན་བརི་རྒྱུ་ཡོད་དེ།  དཔེར་ན།   སོབ་གྲྭའི་ནང་མཐོ་འབིང་དང་དེའི་མན་གི་

སོབ་གྲྭ་འགྲིམ་བཞིན་པ་དང་། ཡང་ན་ངལ་རོལ་གི་ནུས་པ་ཉམས་པའམ་ར་བ་ནས་

ཤོར་བ་སོགས་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་གིས་རྒྱུན་ལན་གི་འཚོ་བ་སྐེལ་མི་ཐུབ་པའི་བུ་ཕྲུག་དར་

མ་ཡིན་ཚེ་ཕ་མར་སོར་སྐོང་བྱེད་པའི་འོས་འགན་ཡོད།  ཡིན་ནའང་།  ཁྱོད་ནི་ན་

ཚོད་དར་ལ་བབས་ཡོད་པར་མ་ཟད་མཐོ་འབིང་འགྲིམས་ཚར་བ་དང་།  ད་དུང་

དབང་བོ་སྐོན་ཅན་སོགས་མིན་པས་ཁྱོད་ལ་ཕ་མ་གཉིས་ཀར་མུ་མཐུད་དུ་སོབ་ཡོན་

བསང་བའི་དབང་ཆ་མེད་དོ། །

སོབ་ཆེན་ནི་མུ་མཐུད་དུ་ཟབ་སོྦང་བྱེད་པའི་སོབ་གསོ་ཞིག་ཡིན་པས་ངེས་པར་

དུ་འགྲིམ་དགོས་པ་ཁིམས་ལུགས་ཀིས་གཏན་ཁེལ་ནང་ཚུད་མེད།   སྤིར་ན་དངོས་

ཡོད་འཚོ་བའི་ཁོད། སོབ་མ་སོབ་ཆེན་འགྲིམས་ན་ཕལ་ཆེ་བ་སོབ་ཡོན་ཕ་མས་སེར་བ་

ཡིན་མོད། དོན་དུ་བུ་ཕྲུག་ལོ18ལ་སོན་ན་དམངས་དོན་བྱ་སྤོད་སེལ་བའི་ནུས་པ་

ཡོད་པས་ཁིམས་ལུགས་ཀིས་སྲུང་སྐོབ་བྱེད་པ་མིན། གལ་ཏེ་ལོ18ལ་མ་སོན་པར་སོབ་

ཆེན་འགྲིམས་ན་ཕ་མར་སོབ་ཡོན་བསངས་ན་ཆོག་གོ།

                                           ཞེས་ཁྲིམས་ལུགས་རྒན་པྩོ་ནས།
ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པ་སོབ་གིང་།

• ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས •



ཁ་བྱང་འབི་མཁན།  

•བསན་གྩོ•

པར་ལེན་མཁན།

•ཀུན་བཟང•
ཨང870པ།

མི་ཚེ་རིང་མོ་འདི་ལོ་གཅིག་གི་དུས་ཡུན་ཡིན་པར་ཆ་

བཞག་ན། བྱིས་པའི་དུས་སྐབས་ནི་རི་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་ལ་

འཇའ་ཚོན་གི་མཛེས་ཆ་ངོམ་པའི་མཚར་སྡུག་གི་དུས་

སྐབས་དེ་ཡིན་ནམ།   ཡང་ན་རི་ལུང་ཐང་གསུམ་ལ་སྐ་

མདོག་མངོན་ཞིང་གྲང་ངར་གི་ལྷགས་རླུང་རྒོད་པོས་རྐང་

ལག་ལ་སེར་ཀ་གས་སུ་འཇུག་པའི་དཀའ་སྡུག་གི་དུས་

སོབ་ཁང་ནི་ངའི་དགའ་བ་འབུམ་ཕྲག་གི་དགོད་གཏམ་གེང་ས་དེ་ཡིན་ལ། སོབ་

ཁང་ནི་ངའི་སྐོ་བ་ཐན་ཐུན་གི་མིག་ཆུ་བཞུར་སའང་ཡིན། འདི་ནས་ངས་མི་ཚེའི་

ཕུགས་བསམ་གི་རྒྱགས་ཕེ་བཙལ་ཅིང་འདི་ནས་ངས་བློ་དང་རིག་པའི་སོ་ཆེན་ཕེ། དེ་

བས།  ང་སོབ་ཁང་དང་ཁ་འབལ་ཐབས་མདེ་ལ། སབོ་ཁང་ངའ་ིརནེ་གཞརི་གྱུར་ཡདོ། 

སོབ་ཁང་ནང་དུ་ངའི་འཚོ་བ་ཡོད་ལ། ངའི་མི་ཚེ་ཡོད། ངའི་བདེ་སྐིད་ཡོད། ངའི་

དུངས་སེམས་ཀི་གསེར་ཞུན་དྭངས་མ་འདི་རུ་གཏམས་ཤིང་ངའི་མི་ཚེའི་དངུལ་

དཀར་གི་རྒྱུན་ཐག་འདི་དང་འབེལ་ཡོད། འདི་ན་དགེ་སོབ་ཁི་སོང་གི་རེ་བཞག་

ཡོད་ལ། འདི་ན་དགའ་སྐོ་འདྲེས་ མ་ཡི་མཚོ་མོ་འཁྱིལ་ཡོད།

མཚམས་རེར་སོབ་ཁང་ ནི ་སུན་སྣང་ཁོད་ཀི ་

རེན་གཞི་ཡིན་ལ། ཡང་ སྐ བ ས ་ རེ ར ་ སོ བ ་

ཁ ང ་ ནི ་ ད ག འ ་ བ ་ འབུམ་གི་དགོད་

སྒ ་ འ ཁྱི ལ ་ ས ་ ཡི ན ། སོབ་ཁང་ནི་ཀུ་

རེ་དང་རེད་མཚར་ གིས་ཁེངས་པའི་

སེམས་ཀི་དག་ཞིང་ དེ་ཡིན་སིད་ལ། 

སོ བ ་ ཁ ང ་ ནི ་ ར ང ་ སེམས་ལ་གནོན་

ཤུགས་ཀི་ཁ་ཆར་སེར་ གསུམ་འབབ་སའི་

ཁོར་ཡུག་དོག་མོ ་དེའང་ ཡིན། འོ་ཞོ་ཐུད་གསུམ་

དང་འདྲ་བའི ་ཤེས་བྱའི ་ཉིང་ བཅུད་མང་བོ ་ཞིག ་འདི ་

ནས་འཐུངས་ཤིང་སེམས་ཀི་ལྗང་མྱུག་ལ་རེ་འབས་ཀི་ཁོ་ལག་འདི་ནས་རོགས།

ངའི་མི་ལུས་ཀི་གྲུབ་ཆར་འཚོ་བཅུད་ཀི་ངར་ཤུགས་སྦིན་མཁན་དང་། ངའི་

སེམས་པ་རྟུལ་བོ་ལ་བློ་གྲོས་ཀི་དྭངས་མ་གནང་མཁན་ཏེ། འདི་ན་འོ་མ་ལྟ་བུའི་

བྱམས་བརེ་ཡོད་ལ། འདི་ན་སེམས་པ་སེམས་པར་འདྲེས་པའི་གཞོན་ནུ་དག་གི་

མཛའ་བརེ་ཡོད། འདི་ནས་གག་ཁྱུ་འཕུར་ནས་ནམ་འཕང་བསད་མོང་ལ། འདི་ནས་

མེ་ཏོག་བཞད་ནས་ཟེའུ་འབྲུའང་སྨིན་མོང་།

ང་འདི་རུ་འཚོ་བར་མོས་ཤིང་འཚར་ལོངས་འབྱུང་འདོད། ངའི་འཚོ་བ་འདི་

རུ་ཐིམ་ཡོད། ངའི་འདུན་པ་འདི་རུ་ཚུགས་ཡོད། དེ་བས་ང་གཏན་དུ་སོབ་ཁང་ལ་

དགའ་ཞིང་སོབ་ཁང་ལ་དུངས།

སོན་ཁའི་གསེར་མདོག་གི་ལོ་མ་རེ་རེ།།

རླུང་བུ་འུར་འུར་དེས་ས་ལ་གཏོར་དུས།།

སོན་མཇུག་བསམ་གཞིག་གི་འཆར་སྣང་མང་བ།།

རླུང་བུའི་གཡུག་སངས་ཤིག་ལོས་ཡིན་སམ་སོང་།།

དགའ་དགའ་སྤོ་སྤོ་ཡི་ཚོར་འདུའི་ཀློང་ནས།།

རེ་བའི་འདུན་མ་ཞིག་སིང་དུ་སོམ་བཞིན།།

སོན་རླུང་འཇམ་པོ་དེའི་རྒྱུ་བར་བསྟུན་ཏེ།།

ལོ་ཟླ་མང་བོ་ཞིག་རིམ་གིས་འདས་སོང་།།

འབྱུང་འགྱུར་ཕུགས་བསམ་དེའི་སྐས་ལམ་རིང་མོར།།

སོན་རླུང་བསིལ་མོ་དེའི་སྐུལ་ལྕག་ཡོད་པས།།

དགའ་སྐིད་གཉིས་འཛོམས་ཀི་ཕྲེང་བའི་བར་ནས།།

སོན་ཟླའི་གསེར་མདོག་གི་འཛུམ་རིས་བཀོད་ཡོད།།

མཛེས་སྡུག་གཡུ་ལོ་ཡི་བཀོད་པ་རེ་རེ།།

ཕུགས་འདུན་གསར་བ་དེའི་མགོ་བརོད་ཡིན་ན།།

སོན་རླུང་སྐ་བོ་ཡི་བརེ་བ་དེ་ཡང་།།

གོམ་སབས་གསར་བ་དེའི་དཀོག་མཚམས་ཡིན་སོང་།།

དྲི་བཞོན་འཇམ་པོ་དེའི་ས་གོན་མེད་ན།།

དགུན་ཟླ་རྒྱ་སག་གི་ཟིལ་ཤུགས་བལ་ལ།།

དཔིད་ཀི་སེག་མོ་ཡི་དཔལ་ཡོན་ལྟ་ཅི།།

དབྱར་ཁའི་མཆོར་སེག་ཀང་ཇི་ལྟར་མངོན་ཨང་།།

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐོ་རིམ་

སོབ་འབིང་དང་པོའི་མཐོ་གཉིས་

འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ། 

•བསམ་གྲུབ་རྒྱལ•

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་རོང་མི་རིགས་

སོབ་འབིང་གི་ལོ་རིམ་དགུ་པའི་

འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།  

•དཔལ་སྒ་དབྱངས་སྐྲིད•

སྐབས་དེ་ཡིན།  

མི་མང་བོ་ཞིག་གི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་ན།  བྱིས་པའི་དུས་ནི་མི་

ཚེའི་འཚོ་བའི་ཁོད་ཀི་ཆེས་མཛེས་སྡུག་ལན་པ་དང་ཆེས་སྤོ་སྐིད་

ལན་པའི་དུས་ཤིག་ཡིན་པས་ནམ་ཡང་བརེད་དཀའ་བར་

འདོད།  ཡིན་ཡང་།  ལོ་དགུར་སོན་པའི་བུ་ཆུང་ཧྥན་ཁའི་བྱིས་

དུས་ཀི་འཚོ་བར་ མཚོན་ན།  སྤོ་སྐིད་དང་

མཛེས་སྡུག་ཟེར་བ་ཞིག་ཡེ་ནས་མེད་

ལ།  ཕ་མེད་མ་མེད་ཀི་དྭ་ཕྲུག་

ཅེས་པ་ཁོ་རང་ཡིན་ལ། མི་ཡུལ་

གི ་མནར་གཅོད་དང་བརྙས་

བཅོས་སོགས་སྡུག་བསལ་ཡོངས་

རོགས་ཁོས་མོང་གིན་འདུག་པས།  ཇི་

འདྲའི་སིང་རེ་བ་ལ་ཨང་།  ད་དུང་ཚོད་མ་

ཞིམ་པོ་དང་ཁུ་བ་མངར་མོ་རྒྱས་ཟ་རྒྱས་འཐུང་བེྱད་པའི་བསྐལ་

པ་ག་ལ་ཡོད་དེ།  ཆུ་འཁྱགས་རམ་སྐ་དེ་ཙམ་ཡང་གཞན་ཞིག་

གི་ངོ་མདངས་ཀི་འགྱུར་བར་བསྟུན་ནས་ཚོད་འཛིན་ཐེབས་

ཀིན་ཡོད་པ་འདི་དག་ཐོས་ན་ཡིད་མི་སྐོའམ།  ཕ་འཛོམས་མ་

འཛོམས་ཀི་བྱིས་པ་དག་གིས་རང་གི་འདོད་མོས་ལྟར་ཀ་ར་སིལ་

ཏོག་དང་ཟས་རིགས་ཞིམ་པོ་དག་གང་འདོད་དུ་ལོངས་སུ་སྤོད་

པ་མཐོང་ཚེ།   ཁོས་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་བསྐྲུན་ཞིང་བྱམས་པའི་

དྲོད་ཁོལ་སེར་མཁན་གི་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་གཉིས་དྲན་པའི་གདུང་

བ་དྲག་པོ་དེ་བཟོད་ནུས་སམ།  ཐ་ན་ག་མཁན་དེས་ཁོ་རང་

གཡོག་ཏུ་བཀོལ་བ་ཁོ་ན་ལས་ལྷམ་བཟོའི་ལག་རལ་ཙམ་ཡང་མི་

ཁིད་པ་ནི་ཇི་འདྲའི་ཡིད་སྐོ་ཨང་།   

གཞན་དཔེ་རང་ལ་སྦར་ནས་བསམ་བློ་རེ་བཏང་ན་ངོ་མ་

ངོ་གནོང་བ་ཞིག་རེད།   ང་རང་ལོ་དགུ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་ཕ་

འཛོམས་མ་འཛོམས་ཡིན་ཞིང་།  ཕ་མ་གཉིས་ཀི་སུ་ཞིག་ཞག་མ་

གཅིག་ལ་མེད་ནའང་སེམས་ནས་དྲན་ཏེ་སོད་མི་ཚུགས་པའི་

ཚོད་ཡིན་ལ།  ཁོ་གཉིས་སུ་ཞིག་ས་ཆ་གཞན་དུ་སོང་ནས་ཕིར་

ལོག་དུས་རང་ལ་ཟས་ཞིམ་པོ་ཅི་ཞིག་ཉོས་ཡོང་བར་རེ་ལྟོས་

བྱས་མོང་།   འདི་ལྟར་རང་ཉིད་ཀིས་ད་རག་བར་བདེ་སྐིད་ཀི་

འཚོ་བ་རོལ་བ་ཡིན་མོད།  འོན་ཀང་དོན་ངོ་མར་བདེ་སྐིད་ཅེས་

པ་ནི་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པའང་རོགས་མ་བྱུང་།   ད་ལྟ་སྒྲུང་ཐུང་

འདི་ཀློག་པའི་སྐབས་སུ་བུ་ཆུང་ཧྥན་ཁའི་སྣང་བརྙན་དེ་སེམས་

ངོས་སུ་འཆར་འོང་ལ།   ཁོ་ནི་ཇི་འདྲའི་མི་ལས་

ངན་ཞིག་རེད་ཨང་སམ་སེ་ཡིད་སེམས་སོྐ་

བའི་དབུགས་རིང་དབང་མེད་དུ་ཤོར་

འགྲོ།   ང་ཚོ་འདི་ལྟ་བུའི་དུས་སྐབས་

ཡག་པོ་ཞིག་དང་ཁོར་ཡུག་སིྐད་པོ་

ཞིག་ནས་འཚོ་བ་རོལ་ཐུབ་པ་ནི ་

བསོད་ནམས་ཡིན་ཡང་སིད་མོད།   འོན་

ཀང་འདི་ལ་ཤེས་རོགས་དང་དམ་འཛིན་མ་

བྱས་པར་ཉིན་བཞིན་རྣམ་གཡེང་དང་སྒིད་ལུག་གིས་དུས་

འདའ་བར་བྱས་ཏེ་སོབ་སྦོང་མ་བྱས་ན།    ནམ་ཞིག་བུ་ཆུང་ཧྥན་

ཁའི་ལས་དབང་དེ་ལྟ་བུ་ང་ཚོའི་མགོར་མི་ལྷུང་བའི་ངེས་པ་

མེད་དོ།།   

དེ་བས་ངས《ཧྥན་ཁ》ཞེས་པའི་སྒྲུང་གཏམ་འདི་ལ་བལྟས་

པ་ནས་བཟུང་།   ཁོ་དང་ང་ཡི་ལས་དབང་ལ་ཞིབ་བསྡུར་བྱས་ཏ།ེ    

རང་ཉདི་ན་ིབསྐལ་བ་ཡག་པའ་ིདུས་རབས་ནང་དུ་སྐསེ་པ་དང་།  

སབོ་སྦངོ་བྱདེ་པའ་ིཕ་ིནང་ག་ིཆ་རྐནེ་འད་ིའདྲ་ལགེས་ལ།   ཕ་མ་

འཛམོས་ཤངི་སབོ་གྲགོས་མང་བའ་ིཁརོ་ཡུག་ཁདོ་བད་ེཞངི་སྐདི་

པར་གནས་པས།  ག་ོསྐབས་བཟང་བ་ོའད་ིདམ་འཛནི་བྱས་ཏ་ེསབོ་

སྦངོ་ལ་ཧུར་བརནོ་བྱ་རྒྱུ་དང་།   རང་ག་ིམ་འངོས་པའ་ིའཚ་ོབ་

གསར་བའི་བདེ་སིྐད་རང་ཉིད་ཀིས་བསྐྲུན་དགོས་པའི་བློ་སེྐད་

ཆནེ་པ་ོཞགི་བྱུང་སངོ་ང་ོ།།                                                      

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་གི་

དམའ་འབིང་གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་བཞི་པ།  

•ཚེ་མཁར་རྒྱལ•



བར་མཚམས་རོམ་སྒིག་པ།
དཔལ་མཚོ་སྒྩོལ་མ།

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒིག་པ།
ཕྱུག་འཚོ་སྐྲིད།

1 . བེྱ ་ཐང ་དུ ་ང ་ཚོས ་སྐེ ་

དངྩོས་ལ་བརེན་ནས་ཁ་ཕྩོགས་

འབེྱད་ཐུབ་བམ།

A.འབྱདེ་ཐུབ། ལྗནོ་ཤངི་ག་ི

ར་བར་ལྟ་ཞབི་བྱས་ན་བྱང་ཕགོས་

སུ་གཏད་པའི་གཞོགས་ཟུར་དུ་སོ་

དྲགེ་ཅུང་ཆགས་སདི།

B.འབྱདེ་མ་ིཐུབ།

2.མེ་ཏྩོག་དབང་ལག་གྲིས་

ག་དུས་དབྱང་དབུགས་ཕྲིར་

གཏྩོང་བེྱད་པ་ཡྲིན།

A.ཉནི་མརོ་ཉ་ིའདོ་ཡདོ་དུས་

དབྱང་དབུགས་ཕརི་གཏངོ་བ་ཡནི།

B.མཚན་མོར་དབུགས་ཁུང་

ཕ་ེནས་དབྱང་དབུགས་ཕིར་གཏངོ་

བ་ཡནི།

3.བེྱ་ཐང་གྲི་འུག་པས་ཚ་

གདུག་ཇྲི་ལྟར་སལེ་བ་ཡྲིན།

A.ཁ་ཆེས་ཆེར་གདངས་ཏེ། 

ཁ་ནང་ག་ིཆུའ་ིཆ་ཤས་རངས་པར་

འགྱུར་དུ་བཅུག་ནས་ཚ་བ་སལེ་བ་

ཡནི།

B.གཤགོ་རྡབེ་བྱས་ཏ།ེ རླུང་

ལང་དུ་བཅུག་ནས་དྲོད་ཚད་ཇེ་

དམར་གཏངོ་བ་ཡནི།

4.བེྱ་ཐང་གྲི་རྨྲིགས་པ་བེྱ་

ཕུང་ནང་དུ་ཡྲིབ་པ་ལས་གཞན། 

ཐབས་བཀྩོད་ཅྲི་ཞྲིག་ལ་བརེན་

ནས་ཚ་གདུག་སལེ་ཤེས།

A.ལུས་ཀ་ིཁ་དགོ་བསྒྱུར་ཅངི་

ཉ་ིའདོ་ལོག་འཕྲ་ོབྱདེ་པ་ལ་བརེན་

ནས་ལུས་དྲོད་ཇེ་དམར་གཏོང་བ་

ཡནི།

B.རྒྱུན་ཆད་མདེ་པར་ལྕ་ེཕརི་

བསིངས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལུས་

དྲདོ་ཇ་ེདམར་གཏངོ་བ་ཡནི།

5.རྔ་མྩོང་བེྱ་ཐང་སེང་དུ་

འགྩོ་འདུག་ལ་ཐྩོགས་པ་མེད་པ་

དང་། སུག་བཞྲི་བེྱ་མའྲི་ནང་དུ་མྲི་

ཟུག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི།

A.རྔ་མངོ་ལ་ངསོ་སོམས་ཤངི་

ཁོད་ཡངས་པའི་རྐང་མཐིལ་ཡོད་

པས། ས་ངསོ་དང་འཕྲད་པའ་ིརྒྱ་

ཁྱནོ་ཆ་ེབས་ཡནི།

B.རྔ་མངོ་བྱ་ེཐང་སངེ་བགྲདོ་

པའ་ིའགྲསོ་ཧ་ཅང་མྱུར་བས་ཡནི།

1.བེྱ་ཐང་སེང་སྩོག་ཆགས་

གང་ཞྲིག་གྲིས་གྩོར་ཐྲིག་ཡན་གྲི་

ཏུའུ70ཡྲི་ཚ་བ་མཐྩོན་པྩོ་བཟྩོད་

བསན་བྱ་ཐུབ།

A.འབུ་སོམ་རྒྱབ་སེར།

B.ས་ཧ་ལའི་གྲོག་སྐ།

2.ང་ཚོའྲི་ལུས་སེང་དུ་འབུ་

ཕ་ཡྩོད་དམ།

A.ཡོད། ང་ཚོའི་ལུས་སེང་དུ་

འབུ་ཕྲ་ཧ་ཅང་མང་།

B.མེད། འབུ་ཕྲ་ཡོད་ཚེ་ང་

ཚོར་ན་ཚ་བྱུང་ཡོད་པ་མཚོན།

3.ཤ་མྩོ ་ནྲི ་སྐེ ་དངྩོས་ཤྲིག་

ཡྲིན་ནམ།

A.ཡིན། དེ་ནི་ཤིང་སོང་དང་

འདྲ་བར་ཚང་མར་རད་པ་སོམ་པོ་

ཡོད།

B.མིན། དེ་ནི་འབུ་ཕྲ་ངོ་མའི་

རིགས་ཤིག་ཡིན།

4.ཕ་མཐྩོང་གཤག་བཅྩོས་

ཁྩོད། སྨན་པས་སྐབས་རེར་གཤེར་

གཟུགས་གང་ཞྲིག་བཀྩོལ་ནས་

ཁག་ལྲིང་ཆགས་པར་སྩོན་འགྩོག་

བྱེད་པ་ཡྲིན།

A.དུག་སྦྲང་གི་ཁག

B.པད་པའི་མཆིལ་མ།

5.ལྲི ་ཕྲུག་གྲིས ་སྐྲི ་ལྤགས་

བརྩོལ་ནས་ཁག་འཇྲིབ་མྲི་ནུས། 

འྩོ་ན་ཁྩོས་ཅྲི་ཞྲིག་བཟའ་བ་ཡྲིན།

A.ཕ་མའི་བཤང་གཅི་བཟའ་

བ་ཡིན།

B.རོགས་པས་ཕུད་པའི་སྐི ་

ལྤགས་བཟའ་བ་ཡིན།

6.འགྩོག་སྲུང་བེྱད་ཐབས་

སྤྱད་མེད་པའྲི་ཆ་རྐེན་འྩོག  སྩོང་

ཁམས་གཞན་དུ་འཚོ་གནས་བེྱད་

ཐུབ་པའྲི ་སེྐ ་དངྩོས་ཕ་རབ་ནྲི ་

གང་ཡྲིན།

A.ཆུ་དོམ་འབུ།   B.གཡན་འབུ།

7.གཤམ་གྲི་ཆུའྲི་རྲིགས་གང་

ཞྲིག་གྲིས་སྲིན་ཁ་མེད་པར་གཏང་

ཐུབ།

A.ཚྭ་ཆུ།      B.སྐེ་ཕེ་ཆུ།

8.མྲི ་ཤྲི ་རེས་བེམ་རྩོ ་རུལ་

ངེས་ཀྱང་། གསྩོན་དུས་མྲི་རུལ་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི།

A.གསོན་དུས་ལུས་པོ་བཀྲུ་བ་

ལ་བརེན་ནས་ནད་འབུ་སེལ་ཆོག

B.གསོན་དུས་རིམས་ཐར་མ་

ལག་གིས་འབུ་ཕྲ་མེད་པར་གཏོང་

བར་རོགས་འདེགས་བྱས་ཆོག

ཤེས་བྱ་ཕན་ཚེགས།

AAABA

མཚོ་སོན་ཟི་ལིང་།  • འབའ་ཚེར •

BBAABBAB


