
གཟའ་འཁྱོར་སྔྱོན་མར་བུ་ཆུང་ལ་ལས་བྱ་ཞིག་བཀྱོད་སྒིག་

བྱས་འདུག་པ་ནི་རང་གི་ཕ་མར་བཅར་འདྲི་ཐེངས་ཤིག་བྱ་རྒྱུ་དེ་

རེད།  ཆུང་མ་ཉིན་འདི་འགར་ཁྱོམ་གིན་མེད་པས།  བཅར་

འདྲིའི་ལས་ཀ་དེ་ངས་དང་ལེན་མི་བྱེད་ཀ་མེད་བྱུང་།  དེ་ནས་

ངེད་ཕ་བུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་གཤམ་གི་ཁ་བར་ཁད་པར་བ་འདི་

བྱུང་བ་རེད།

“ཁྱོད་ལྱོ་ནམ་ཞིག་ལ་གཞི་རིམ་ལ་སྱོང་བ་ཡིན”

“དེ་འདྲི་དགྱོས་སམ”

“མ་དྲིས་ན་ངས་ཇི་ལྟར་ཤེས”

“1968ལྱོར”

“སྱོབ་གྲྭ་ཆེན་མྱོར་ག་དུས་ཞུགས་པ་ཡིན”

“1974ལྱོར”

“ཁྱོད་རང་དཀའ་ཁག་ལ་འཕད་མྱོང་ངམ”

“ཕད་མྱོང”

“ཇི་ལྟར་སེལ་པ་ཡིན”

“དེ་བཤད་དགྱོས་སམ”
“ཁྱོས་མ་བཤད་ན་ངས་ཇི་ལྟར་ཤེས”
……
ངས་བུ་ཆུང་ལ་�ར་རེར་ལྟ་བཞིན་སེམས་སུ་ཁྱོ་ནི་དེ་འདྲའི་

ཆ་མེད་ཅིག ཕིར་ལྡྱོག་ནས་བཤད་ན།  ང་རང་ཁྱོ་ལ་མཚོན་
ནའང་དེ་འདྲའི་རྒྱུས་མེད་ཅིག  ཁྱོས་རྒྱུས་ལྱོན་བྱེད་འདྱོད་པ་དེ་
དག་འདང་ཙམ་བརྒྱབ་ན་ཤེས་ས་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།  ཁིམ་གི་དཔེ་
སྒྱོམ་ནང་བསྒིགས་འདུག་པའི་དཔེ་ཆ་དག་ལས་དཔེ་ལྟག་ཏུ་ངའི་
མིང་དཔར་འདུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་དུ་ངའི་མཚམས་སྦྱོར་

མདྱོར་བསྡུས་རེ་ཡྱོད་ཅིང་།  ངའི་�ང་གཏམ་གང་མང་ཁྱོད་
དུའང་ཁྱོའི་ཕ་རན་ང་འཚོ་བའི་ཁྱོད་དཀའ་
ཁག་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་ཕད་མྱོང་བའང་མཐྱོང་ས་
བ་ཡིན།  ཡིན་ནའང་ངས་བརམས་པའི་དཔེ་

ཆ་གཅིག་ལའང་ཁྱོས་རེག་ཐུག་ཙམ་ཡང་བྱས་མྱོང་མེད། ངའི་

དཔེ་ཆ་དེ་དག་ཁྱོར་མཚོན་ན།  མཁའ་དབུགས་བཞིན་གཟུགས་

མེད་དུ་གྱུར་འདུག   ང་ལ་ཁྱོ་ལས་བྱིས་པ་གཞན་གིས་རྒྱུས་ལྱོན་

བྱས་ཡྱོད་པ་འདྲ།  

ཐེངས་ཤིག་ལ།  མ་བསམས་ས་ནས་ངས་ཁྱོ་དང་ཁྱོའི་སྱོབ་

གྱོགས་ཞི་ལི་འགས་ངས་བརམས་པའི་དཔེ་དེབ་གེང་བཞིན་པ་

ཐྱོས།  

“ཁྱོའི་ཨ་ཕས་ཇི་འདྲའི་དཔེ་ཆ་མང་བྱོ་ཞིག་བརམས་འདུག་

པ་ལ་ཨང”

“དཔེ་ཆར་མ་རེག”

“ཁྱོས་བལྟས་ཨེ་མྱོང”

“ཁྱོའི་དཔེ་ཆར་བལྟ་དྱོན་ཅི་ཡྱོད”

“ང་ལ་དཔེ་ཆ་ཞིག་གཡར་ན་ཨེ་ཆྱོག”

“མི་ཆྱོག“ ཉན་ཚོད་དུ་ཁྱོར་ཁྱོང་ཁྱོ་བསངས་སྱོང་བ་འདྲ།

“ཁྱོའི་ང་རྒྱལ་ལ་ལྟྱོས་དང་།  ཐེངས་གཅིག་བལྟས་ན་ཅི་རེད།  

དཔེ་ཆའང་དུས་ལས་འདའ་རྒྱུ་ཡྱོད་ནི་རེད” 
“ཁྱོའི་དཔེ་ཆ་འདི་དག་སྔ་མྱོ་ནས་དུས་ལས་ཡྱོལ་འདུག  

ངས་ཕིས་སུ་ཡང་ཁྱོའི་དཔེ་ཆར་བལྟ་ནི་མ་རེད། འཛམ་གིང་སེང་

གི་གསུང་རབ་དེ་འདྲའི་མང་བྱོ་ཞིག་ལའང་བལྟ་ཁྱོམ་མི་འདུག”   

ངས་ལྱོ་ངྱོ་ཉི་ཤུའི་རིང་ལ་སེམས་ཤུགས་ཡྱོད་ཚད་�ང་ནས་

གསར་རྱོམ་བྱས་པའི་འབས་བུ་དེ་དག  བུའི་མིག་ལམ་དུ་རིན་

ཐང་ཅི་ཡང་མེད་པའི་གད་སིགས་སུ་གྱུར་འདུག་པ་ངའི་སེམས་

པའི་�་ལའང་མ་དྲན།  

“ཁྱོད་ཉིད་རང་གི་ད་རག་བར་གི་མི་ཚེ་འདིར་ཡིད་ཚིམ་

མམ”  བུས་�་མཐུད་དུ་ང་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་བྱུང་།  “ཡིད་ཚིམ་

མི་ཚིམ་གི་འཆར་སྣང་ཅི་ཡང་མི་འདུག  གང་ལྟར་ཀང་ངའི་མི་

ཚེ་འདི་འདྲ་ཞིག་རེད།  ང་ཡང་གྱོམས་འདུག”ཅེས་ལན་བཏབ།  

“གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་ལ་ཞེ་བསམ་པའི་སེང་ནས་དགའ་རུ་

འཇུག་བྱེད་ཀི་དྱོན་དག་ཅིག་ཡྱོད་རྒྱུ་ན།  ད་ལྟའི་གནས་བབ་

འྱོག་ཅི་ཞིག་ཡིན་རྒྱུ་རེད”  “ཁྱོད་ཀི་སྱོབ་སྦྱོང་གི་འབས་བུ་དེ་

ཁྱོད་ཀི་སྱོབ་གྱོགས་�་ལས་བརལ་རྒྱུ་དེ་རེད”ཅེས་ངས་སིང་�ང་

སྱོད་ལ་འཚང་ཞྱོར་སྨྲས།  བུས་ང་ལ་ཅེར་ནས་ཡུན་ཙམ་བསད་

རེས།  སྐད་ངག་འཇམ་པྱོས“ང་ཚོའི་བཅར་འདྲི་མཇུག་རྱོགས་

སྱོང་བ་ཡིན”ཞེས་ཟེར།

ངས་བུར་ཚིག་མཚོན་ཕྱོག་པ་ཚོར། དེ་ནི་བུས་ངའི་རང་

བཀུར་ཙམ་པྱོ་བཅྱོམ་པ་ནང་བཞིན་ཡིན་ངེས།  དེར་མཐུད་ནས་

ངས་ཝང་སྱོའི་�ང་གཏམ《ང་ནི་ཁྱོད་ཀི་ཨ་ཕ་ཡིན》ཞེས་པ་དྲན་

བྱུང་།  འདང་ཙམ་བརྒྱབ་ན། སེམས་སུ་དབང་མེད་དུ་ངྱོ་ལྱོག་

རྒྱབ་གཏྱོད་མཁན་གི་བུ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡྱོད་པའང་ལས་བསྱོད་

རེད་སམ་བྱུང་།  བུ་འདི་ལྟ་བུས་དུས་རྒྱུན་ང་ལ་ཁྱོད་ནི་དམའ་

འབིང་གཉིས་པའི་སྱོབ་མ་ཞིག་གི་ཨ་ཕ་�ང་�ང་རེད་ཅེས་སྐུལ་

འདེབས་བྱ་ཐུབ།  དེ་ལས་གཞན་ང་ནི་ཅི་ཡང་མིན་ལ།  གཞན་ལ་

ངྱོམ་རུང་བའི་མ་ར་ཞིག་དེ་བས་ཀང་ག་ལ་ཡྱོད།

(གསལ་བཤད་�ན་�།  �ོམ་མཁན་ནི་ལེང་ཞའོ་�ེན་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་�ང་

གོའི་དེང་རབས་�ི་མིང་�་�གས་པའི་�ོམ་པ་པོ་ཡིན)

   མཚོ་སྔྱོན་ཟི་ལིང་། • ལེགས་�བ་�ིས་བསྒྱུར•

                རིང་ནས་སྐལ་ལྡན་སྱོབ་མ་བརེ་བས་བསྐངས། །

                བསླུ་མེད་སེམས་ཀིས་དེང་རབས་འཛུགས་�ན་ལ། །

                ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་འབུམ་ཕག་སྐེད་སིང་བའི། །

                རིག་པའི་མཆྱོག་རྣམས་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

                ཡིད་འྱོང་མཚན་དཔེའི་མེ་ཏྱོག་སྐུ་ལ་བཞད། །

                དྱོན་ལྡན་ལེགས་བཤད་གཏེར་མཛོད་སན་པའི་གསུང་། །

                ལྱོག་རྟྱོག་འཁྲུལ་བ་གཅྱོད་པའི་མཁེན་ད�ྱོད་འབར། །

                བརེ་ལྡན་རིག་པའི་མཆྱོག་རྣམས་འཇིག་རྟེན་རྒྱན། །

               རིས་མེད་ཐུགས་ཀིས་སྱོབ་ཀུན་མཉམ་པར་གཟིགས། །

               སྤྱོ་བས་ཡྱོན་ཏན་འཇྱོ་ལ་ལམ་བཟང་དུ། །

               རིག་པས་བ�ི་བ་མེས་རྒྱལ་འཛུགས་�ན་ཁྱོད། །

               ནུས་ཤུགས་�གས་འདི་ལམ་སྱོན་རིག་མཆྱོག་ཉིད། །

               གཞན་དྱོན་ཁུར་དུ་ལི་བའི་རིག་མཆྱོག་གིས། །

               ལེགས་པར་བསེན་འདིས་རྨྱོངས་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །

               རིག་པའི་གནས་ལ་འཇུག་པའི་བྱོ་གྱོས་མིག །

               ཐྱོབ་ནས་སྱོབ་གསྱོའི་བྱ་བ་�ེལ་འདི་རྨད། །

             �་ཟུང་རིག་པའི་གེགས་བམ་ཚར་དུ་དངར། །

             སྤུས་ལེགས་པིར་འཆང་དཀར་འཇམ་ཤྱོག་བུའི་ངྱོས། །

             ཡི་གེའི་གཟུགས་རིས་འ�ག་བཞིན་ཤེས་བྱའི་གནད། །

             བདེ་བག་སྱོན་མཛད་རིག་མཆྱོག་སིང་གི་ད�ིད། །

             དེ་སྐད་ཆེ་བརྱོད་མེ་ཏྱོག་ཕེང་བ་འདི། །

             རིག་མཆྱོག་རྣམས་ཀི་བཅྱོས་མིན་རང་གཤིས་མཆྱོག །

             གསལ་བ་སིང་གི་ཡྱོལ་གྱོར་ཡུན་རིང་དུ། །

             བསེལ་པ་ཡིན་གིས་ཁ་གསག་ངྱོ་དགའ་མིན། །

              གང་རྣམས་�་རིག་འཆད་པའི་སེགས་བུ་རུ། །

              གཡྱོ་མེད་སྐུ་ཡི་ལྷུན་པྱོ་རབ་བརིད་ཅིང་། །

              འགག་མེད་གསུང་གི་རིག་པའི་གྲུ་ཆར་རྒྱུན། །

              ཀུན་ལ་ཡང་ཡང་དགའ་སྱོན་འགེད་པར་�ྱོན། །

          
 མཚོ་སྔྱོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རྱོང་ཏང་གི་སྱོབ་གྲྭ། 

 • �་འ�མ་མཁར•

པར་ངོས་འདྲིའྲི་�ོམ་�ྲིག་པ།  •མཁའ་འ�མ་ཡག•



དེ་རིང་ཕི་དྲྱོ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་པར་སྱོབ་ཐུན་འཚོགས་མ་ཐག དགེ་རན་

གིས་རི་ལྱོ་ཞི་ཁིད་སེགས་ཀི་མདུན་དུ་བྱོས་ཤིང་། ཁྱོ་ང་ཚོའི་ཕྱོགས་སུ་

འཁྱོར་ནས་རྒྱལ་པྱོ་ཝེ་ཐྱོ་ལི་ཨྱོའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་གི་མཛད་སྱོའི་

རེས་དྲན་ཞུ་ཚིག་གེར་འདྱོན་བྱེད་དུ་བཅུག མགྱོ་བརམས་མ་ཐག་ཁྱོའི་

སྐད་གདངས་ཅུང་འདར་གིན་ཡྱོད་ཀང་། རིམ་བཞིན་རྒྱུན་ལྡན་དུ་གྱུར་ཏེ་

སྨྲ་ལེ་ཇེ་གསལ་དང་གདྱོང་ལ་དམར་མདངས་རྒྱས་པར་གྱུར། “ལྱོ་ངྱོ་བཞིའི་

ཡར་སྔྱོན་གི་དེ་རིང་གི་ཉིན་མྱོ་འདི་དང་། དུས་ཚོད་འདིར། རྒྱལ་པྱོ་ཝེ་ཐྱོ་

ལི་ཨྱོ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པའི་གདུང་འདྲེན་ཤིང་རྟ་དེ་རྱོ་མའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མྱོའི་

མདུན་དུ་སེབས་པ་རེད། ཁྱོང་ནི་དབྱི་ཐ་ལའི་རྒྱལ་པྱོ་དང་པྱོ་ཡིན་ཞིང་། ཁི་

ལ་བཞུགས་ནས་བགང་བྱ་ཉེར་དགུ་འགྱོར་བའི་རིང་ལ། གཞན་སེ་དང་

རྒྱལ་པྱོ་གཏུམ་པྱོའི་བཙན་གནྱོན་མངས་ཤིང་། རྒྱལ་ཕན་བདུན་དུ་གེས་

པའི་�བས་ཆེན་གི་མེས་རྒྱལ་འདི་རང་དབང་རང་བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་

གཅིག་གྱུར་བྱས་པ་དང་། གཅིག་གྱུར་གི་�བས་ཆེན་བྱ་གཞག་མངྱོན་

འགྱུར་བྱས་རེས། ཕིའི་བཙན་དབང་མཐའ་རུ་བསྐྲད་ནས་གཅིག་གྱུར་རང་

བཙན་གི་དབྱི་ཐ་ལི་བསྐར་དར་བྱུང་

བ་རེད། ཁྱོས་རང་ཉིད་ཀི་ལྷག་བསམ་

དང་བྱོ་�ྱོབས། གཞུང་དྲང་དང་�ལ་

ཕྱོགས་སུ་གེས་ཕག་ཕུལ། ཆབས་ཅིག་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ལྱོ་རྒྱུས་སེང་

ཆེས་ལས་བསྱོད་རྒྱས་པའི་ལྱོ་རབས་ལ་གཏན་གེས་ཞུས། འདི་ནི་དངྱོས་

ནས་ཆེས་བརིད་རྔམ་ལྡན་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་སེ། མིག་ཟུང་ཁི་སྱོང་མང་

བྱོས་རྒྱལ་པྱོའི་གདུང་སྒྱོམ་དང་མདྱོག་ཡལ་བའི་རུ་དར་བརྒྱད་ཅུ་མཐྱོང་

བའི་མྱོད་ལ། སེམས་ལ་གཡྱོ་འགུལ་རབ་ཏུ་མི་ཐེབས་པ་སུ་ཞིག་ཡྱོད་དམ། 

རུ་དར་བརྒྱད་ཅུ་པྱོ་དེ་ནི་དབྱི་ཐ་ལིའི་བསད་རྨས་ཐེབས་པའི་དཔའ་རྱོད་

བགང་ལས་འདས་པའི་ལུས་ཀི་ཟུངས་ཁག་བཞུར་བའི་རེས་དྲན་རེད་དེ། 

མི་རྣམས་ཀི་སེམས་ངྱོར་རང་རྒྱལ་གི་ཆེས་བ་ན་མེད་པའི་བྱོས་གཏྱོང་དང་

གཟི་བརིད་དྲན་དུ་བཅུག་ལ། ད་དུང་རང་རྒྱལ་མི་དམངས་ཀིས་

མངས་པའི་ཆེས་ཆེ་བའི་སྐྱོ་གདུང་གི་ན་ཟུག་དྲན་གསྱོ་

བྱེད་དུ་བཅུག སྐ་དམག་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་པྱོའི་

གདུང་སྒྱོམ་བཏེགས་ནས་བུད་སྱོང་ལ། རུ་དར་

བརྒྱད་ཅུ་པྱོ་མཉམ་གཅིག་ཏུ་ས་རུ་དུད་པར་

གྱུར། དེའི་ཁྱོད་དུ་མཉམ་འབེལ་གསར་བའི་རུ་

དར་ཡྱོད་ཅིང་། གཡུལ་འགེད་དུ་མ་བརྒྱུད་དེ་

རལ་བར་གྱུར་པའི་རུ་དར་�ིང་བའང་འདུག རུ་

དར་བརྒྱད་ཅུ་པྱོའི་སེང་དུ་བཀལ་པའི་དར་ཐག་

ནག་པྱོ་དེ་ཤག་སེ་ས་རུ་སྨྱུགས་པ་དང་། དར་ཆའི་སེང་

གི་རྟགས་མ་དག་དར་ཤིང་ལ་བརབས་ཏེ་སིང་སྒ་སྣ་ཚོགས་

གགས་བྱུང་ལ། སིང་སྒ་དེ་ནི་མང་ཚོགས་ཁི་འབུམ་མང་བྱོས་མགིན་

གཅིག་ཏུ། 'བདེ་མྱོ་གིས། ང་ཚོའི་བྱོ་དཀར་དཔའ་ངར་གི་རྒྱལ་པྱོ་ལགས། 

ཁེད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཉི་ཟླའི་གཟི་འྱོད་དང་འགྱོགས་ནས་གཏན་དུ་གནས་པར་

གྱུར་ཅིག'ཟེར་བ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས། དེ་འཕལ། རུ་དར་བརྒྱད་ཅུ་པྱོ་

སར་ཡང་ཡར་བསྒེངས་བྱུང་། རྒྱལ་པྱོ་ཝེ་ཐྱོ་ལི་ཨྱོ་མཆྱོག་དུས་དེ་ནས་

བཟུང་རྔམ་བརིད་ལྡན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་ཡྱོངས་སུ་གཟིམས་ཏེ། དུས་

གཏན་དུ་མི་ནུབ་པའི་དབྱི་ཐ་ལིའི་གཟི་བརིད་དུ་གྱུར་སྱོང་།” 

མཚོ་སྔྱོན་ཞིང་ཆེན་ཀྱོས་ནན་རྱོང་མི་རིགས་སྱོབ་འབིང་། 

• �ག་འ�མ་རྒྱལ་གསི་བསྒྱུར •

ཕྱོད། རྒྱལ་ན་ཁེངས་དྲེགས་མི་བྱེད་ཅིང་། ཕམ་ན་གཉའ་བ་མི་ཞུམ་

པའི་བ་མེད་ཀི་རང་གཤིས་ལ་བརྟེན་ནས། དབྱི་ཐ་ལི་ཐེངས་དུ་མར་གནྱོད་

འཚེ་དང་ཆགས་འཇིག་གི་ཉེན་ཁ་ལས་བསྐབས་མྱོང་། ལྱོ་ངྱོ་ཉེར་དགུའི་

རིང་ལ། ཁྱོང་གིས་མི་ཚེ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བྱས་རེས་འཇྱོག་པའི་ལས་ལ་ཕུལ་

པས། དབྱི་ཐ་ལིའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིན་རེ་བཞིན་ག་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

ཤིང་རྒྱལ་�ག་དམངས་སྐིད་ཀི་ལམ་དུ་སྐྱོད་མགྱོ་ཚུགས། ཁྱོང་གི་གདུང་

སྒྱོམ་དེ་མེ་ཏྱོག་གི་ཕེང་བའི་དབུས་ན་ཡྱོངས་སུ་བཏུམས་ནས། རྱོ་མ་གྱོང་

ཁེར་གི་སང་ལམ་དུ་དལ་བུར་བཞུད་སྐབས། དབྱི་ཐ་ལིའི་ས་ཕྱོགས་སྱོ་སྱོ་

ནས་ཡྱོང་བའི་མང་ཚོགས་ཁི་སྱོང་མང་བྱོས། གུས་བཀུར་གཟབ་

ནན་ངང་ངག་བསམས་ནས་མ་ངན་ཞུས་པ་དང་། ལམ་

གི་འགམ་གཉིས་ནས་མེ་ཏྱོག་གི་ཆར་བ་ཕབ་སེ་ཁྱོང་

ལ་ཕེབས་སྐེལ་ཞུས། རྒྱལ་པྱོའི་གདུང་འདྲེན་

ཤིང་རྟ་དེ་དམག་དཔྱོན་དང་། བྱོན་ཆེན། རྒྱལ་

རྒྱུད། སྐུ་�ང་དམག་མི་སྱོགས་གྱོང་ཁེར་སུམ་

བརྒྱ་ལྷག་གི་འཐུས་ཚབ་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཟབ་

�ེང་རུ་ཁག་གིས་�ང་སྐེལ་བྱེད་ཅིང་། རུ་དར་

ནགས་ལྟར་གཟེངས་ལ་ཟིལ་ཤུགས་རྔམ་བརིད་

ལྡན་པས། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་བ་ན་མེད་པའི་དབང་ཆ་

དང་གཟི་བརིད་མངྱོན་དུ་དྱོད་ཡྱོད། གདུང་འདྲེན་ཤིང་རྟ་

བརིད་ཉམས་ལྡན་པའི་ལྷ་ཁང་གི་སྱོ་ཁར་སེབས་མཚམས། ཐབས་

ལ་མཁས་པའི་སྐ་དམག་བཅུ་གཉིས་ཀིས་རྒྱལ་པྱོའི་གདུང་སྒྱོམ་མར་ཕྱོག་

བྱུང་། སྐབས་འདིར། དབྱི་ཐ་ལིའི་རྒྱལ་ཡྱོངས་ཀི་འབངས་མི་ཚང་མས་ཁྱོ་

ཚོར་བརེ་ཞེན་རབ་ཏུ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་པྱོའི་ཕྱོགས་ལ་གེས་ཕག་ཕུལ། ཁྱོ་ཚོར་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་�ང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་དཔའ་བྱོའམ་རྒྱལ་ཡབ་ཆེན་པྱོའི་

22.མི་ཞགི་ཡནི་ན་རང་ག་ིཕ་�ད་ཅསི་�ང་ཤེས་པའི་�ང་གཞའིི་�ངེ་ད་གཟོད་�ད་རགིས་གཞན་པ་

བ�བ་དགསོ་པའི་�་མཚན་ཅ་ིཡནི།

ལར་མ་ིརུ་སྐསེ་པར་གྱུར་ན་སྐད་ཆ་ཞགི་ངསེ་པར་བཤད་དགྱོས་ཤངི་། གང་ཞགི་བཤད་པའ་ིསྐད་ཆ་ད་ེན་ི

ཕ་མསེ་ནས་བརྒྱུད་པའ་ིཕ་སྐད་ཉདི་ལས་མ་ིའདའ་བས། རང་ག་ིཕ་སྐད་གང་ཡནི་པ་རང་གསི་འབད་པས་

བཤད་ཅངི་། རང་གསི་ཤསེ་པའ་ིཕ་སྐད་ཅ་ིཐུབ་ཀསི་བུ་རྒྱུད་ལ་�ལེ་དགྱོས་པ་ན་ིམ་ིཞགི་གསི་ཕ་མསེ་ཀ་ིརྒྱུ་

ནྱོར་རང་གསི་�ང་བ་དང་། རང་ལ་ཐྱོབ་པའ་ིནྱོར་བུ་རྣམས་བུ་རྒྱུད་ལ་བརྒྱུད་པའ་ིའགན་འཁ་ིདང་དུ་བང་

དགྱོས་པ་ཞགི་ཡནི་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབྱོ་འད་ིདག་གདའ་འྱོ།། གཅགི་ཏུ་ན་རང་ག་ིརགིས་རྒྱུད་ཀ་ིལྱོ་རྒྱུས་

རང་ག་ིཕ་སྐད་དུ་ཉར་འདུག་པ། “ལར་སྐསེ་པའ་ིམསི་རང་ག་ིསྐསེ་རྒྱུད་མ་ཤསེ་ན། ནགས་ཁུང་ག་ིསྤའེུ་འདྲ། 

ཕ་མསེ་ཀ་ིཡགི་ཚང་མ་ཤསེ་ན། མྱོན་ཕྲུག་ཡལ་བྱོར་དང་འདྲ”ཞསེ་པ་ལྟར། མ་ིརགིས་ཤགི་ག་ིསྐད་ཆ་ན་ིསྐད་

ཆ་དའེ་ིབདག་པྱོ་རྣམས་ཀསི་ལྱོ་ཟླ་བགང་ལས་འདས་པའ་ིནང་ལ་ལས་རགིས་གང་བྱས་པ་དང་། ས་གནས་གར་

བསད་པ། འཚ་ོབའ་ིམྱོང་བ་ཅ་ིཐྱོབ་པ་མ་ིརབས་ནས་མ་ིརབས་ལ་ཉར་པའ་ིལྱོ་རྒྱུས་ཀ་ིགགེས་བམ་ཆནེ་པྱོ་ཞགི་

ཡནི་པས། རང་ཉདི་མ་ིཞགི་ཏུ་སྐསེ་པའ་ིགདུང་རྒྱུད་ཀ་ིམཆདེ་ཁུངས་ཤསེ་དགྱོས་ན། ཕ་སྐད་

ལས་ལྷག་པའ་ིབསབ་གཞ་ིགང་ཡང་མདེ་པ་ངསེ་པར་ཤསེ་དགྱོས་པའྱོ།། གཉསི་

སུ་ན་མི་རིགས་རང་གི་རིག་གནས་ནི་རང་གི་ཕ་སྐད་ཀིས་ཇི་བཞིན་མཚོན་

ཐུབ་པ། མ་ིརགིས་སྱོ་སྱོ་གནས་སའ་ིགྱོ་ལ་�མ་པྱོ་འད་ིཡང་ངྱོས་

མཉམ་བཅུད་སྱོམས་ཀ་ིངང་དུ་གནས་པ་མ་ཡནི་པར། མཐྱོན་པྱོ་གངས་

ལ་བརྟནེ་པ་རྣམས་�གས་ཟྱོག་འཚ་ོསྐྱོང་བྱདེ། དམའ་མྱོ་མཚ་ོལ་

བརྟནེ་པ་རྣམས་ཉ་སནི་ཟས་སུ་སྤྱོད། བད་ེམྱོ་ཐང་ལ་གནས་པ་རྣམས་

ལྱོ་ཏྱོག་རྨྱོ་འདབེས་བྱདེ་པའ་ིདབང་གསི། ད�ྱོལ་བྱའ་ིརྱོལ་མྱོ། འཁབ་

བྱའ་ིབྱོ་གར། བང་བྱའ་ིགཞས་�། བསནེ་བྱའ་ིལྷ། གསྱོལ་བྱའ་ིཟས། གྱོན་བྱའ་ིགྱོས། 

བཅིབ་བྱའི་ཆིབས་པ་དང་བཅས་པར་ཁད་པར་ཅི་ཞིག་བདྱོག་པ་རང་གི་ཕ་སྐད་དུ་

གསལ་བྱོར་མངྱོན་ཞངི་། ཐ་ན་ཉ་ིཟླ་སྐར་མ་མཚུངས་པ་ལ་མ་ིརགིས་མ་ིའདྲ་བས་འཆངི་བའ་ིས་གནས་

ཀ་ིགྱོམས་གཤསི་ཐ་དད་པ་དང་། ས་ཆུ་གནས་མལ་ག་ིཁད་པར་མ་ིའདྲ་བ་དག་སྐད་ཆ་མ་ིའདྲ་བས་ཇ་ིབཞནི་

མཚནོ་པར་བྱདེ་དྱོ།། གསུམ་དུ་ན་རང་ག་ིརགིས་རྒྱུད་ལ་སནེ་བྱདེ་ཀ་ིཐབས་དམ་པ་ན་ིཕ་སྐད་བཤད་པ་ད་ེཡནི་

པ། མ་ིརགིས་ཤགི་ལ་གཞན་དང་མ་ིམཚུངས་པའ་ིཁད་ཆྱོས་མང་དུ་བདྱོག་པ་ལས། རང་དང་རགིས་མཐུན་

རྣམས་ལ་འབལེ་འདྲསི་བྱདེ་སྤད་ཀ་ིཐབས་དམ་པ་ན།ི ཕ་སྐད་བརྱོད་པ་ཉདི་

ལས་མ་འདས་པས། ཕ་སྐད་ཚགི་གཅགི་གསི། བར་ཐག་རྒྱང་གགས་སལེ། 

ལབ་གངེ་ཚགི་འགའ་ཡསི། རགིས་ཀ་ིའབལེ་བ་རྟྱོགས། རགིས་མཐུན་འདུ་

ཤསེ་ཀསི། ཤ་ཁག་དུངས་པ་སྐདེ། 

ཁད་པར་དེང་གི་དུས་ལ་བུ་ཕྲུག་

ཁརེ་སྐསེ་མང་ཞངི་། མ་ིརགིས་དུ་

མ་རུབ་ཀིས་གནས་གཅིག་ཏུ་

འདུས་པའ་ིསྐབས་འདརི་རང་དང་རགིས་རྒྱུད་གཅགི་པའ་ིགཉནེ་ཉ་ེའཚལོ་བྱདེ་ལ་ཕ་སྐད་བཤད་པ་ལས་བྱདེ་

ཐབས་གཞན་པ་གང་ཡང་མདེ་དྱོ།། བཞ་ིརུ་ན་མ་ིརགིས་ལ་འཆངི་བའ་ིལ་རྒྱ་རང་ག་ིཕ་སྐད་ཀསི་མཚནོ་པ། མ་ི

ན་ིསྱོག་ཆགས་གཞན་ལས་ཐ་དད་དུ་འབྱདེ་བྱདེ་སྐད་ཆ་ལ་བྱདེ་པ་ན།ི སྐད་ཆ་མ་གཏྱོགས་པར་མ་ིརགིས་ཤགི་

ག་ིབསམ་བྱོ་དང་། རགི་གནས་ཀ་ིའདུ་ཤསེ་མཚནོ་བྱདེ་གང་ཡང་མདེ་པའ་ིཕརི་གསི་ཡནི་པས། སངེ་ག་ེནགས་

ལ་བརྟནེ་པ་དང་། ཆུ་སནི་མཚ་ོལ་གནས་བཞནི་དུ་རང་རང་ག་ིགཟ་ིཉམས་སྐདེ་ཅངི་། སྱོབས་ཤུགས་�ང་བ་

ལྟར། ཕ་སྐད་མ་ིཤསེ་པས་ཕ་ངྱོ་ངྱོས་མ་ིཟནི་པ་དང་། ཕ་བརྒྱུད་ཀ་ིནྱོར་བུ་�ང་མ་ཐུབ་ན། ཕ་མསེ་ཀ་ིལ་རྒྱ་ཡང་

ཟནི་ཐབས་མདེ་དྱོ།། �་རུ་ན་རང་ག་ིཕ་སྐད་ན་ིརང་ལ་གྱོམས་པའ་ིལག་ཆ་ཆསེ་སབས་བད་ེབྱོ་ཡནི་པ། འགྱོ་བ་

མསི་གསར་དུ་བ�ན་པའ་ིབྱ་བཞག་ཐམས་ཅད་ཀ་ིནང་ནས་ཆསེ་ཁད་དུ་འཕགས་ཤངི་བ་ན་

མདེ་པ་ན།ི སྐད་ཆ་དང་སྐད་ཆ་ཟནི་འགྱོད་བྱདེ་སྤད་ཀ་ིཡ་ིག་ེགཉསི་ཡནི་པས། 

ཕ་སྐད་བསབ་ན་ལྱོབས་སྐནེ། བཤད་པས་ངག་ལ་གྱོམས། བརྱོད་པ་དཀའ་བ་

མདེ་ཅངི་། སྐད་རགིས་གཞན་དང་ད་ེལ་བརྟནེ་པའ་ིརགི་གནས་སྱོབ་

བྱདེ་ཀ་ིརྨང་གཞརི་གྲུབ་པ། ཐྱོག་མར་རང་ལ་གྲུབ་པའ་ིལག་པ་སྤྱོད་

ཤསེ་ན། ད་གཟྱོད་ལག་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་ལག་ཆ་སྣ་ཚགོས་བཟྱོ་ཤསེ་

པ་ལྟར། ཕ་སྐད་ན་ིརང་སམེས་�ང་བྱདེ་ཀ་ིལག་ཆ་དང་། ལག་པ་ན་ིརང་

ལུས་སྐྱོབ་བྱདེ་ཀ་ིལག་ཆར་གྲུབ་བྱོ།། �ག་ཏུ་ན་ཕ་སྐད་བཤད་པ་ན་ིམ་ི

རྣམས་ཀ་ིའགན་འཁ་ིགཙ་ོབྱོ་ཞགི་ཡནི་པ། མ་ིཞགི་སྐསེ་པ་ནས་སྤ་ིཚགོས་ཀ་ིསྒགི་

འཛུགས་སྣ་ཚགོས་ཀ་ིནང་དུ་གནས་ཤངི་། སྒགི་འཛུགས་ད་ེརགིས་དང་བསྟུན་ཅ་ི

ཐུབ་ཀསི་འཚ་ོདགྱོས་པ་ལ། སྤ་ིཚགོས་ན་ིསྐད་ཆས་�ལེ་པའ་ིམ་ིདང་མའི་ིའཚ་ོབ་སྤྱོད་ལུགས་ཀ་ིསྒགི་

གཞ་ིཞགི་ཡནི་པས། རང་ག་ིམཐའ་འཁྱོར་དུ་སྱོད་པའ་ིམ་ིརྣམས་ལ་ཕ་སྐད་ཀ་ིསྱོ་ནས་འབལེ་བ་བྱདེ་པ་ན།ི རང་

ག་ིཕ་ཡུལ་དང་ཕ་རྒྱུད་ལ་འཆངི་བའ་ིདུངས་ཞནེ་མཚནོ་བྱདེ་ཀ་ིརྟགས་སུ་འཁུམས་པས། ཕ་སྐད་བཤད་པ་ན་ི

མ་ིཞགི་གསི་ངསེ་པར་བ�བ་འྱོས་པའ་ིའགན་འཁ་ིགལ་ཆནེ་ཞགི་ཏུ་ངསེ་ཤངི་། འགན་འཁ་ིད་ེཉདི་ཅསི་ཀང་

བ�བ་དགྱོས་པ་ན་ིམ་ིརྒྱུད་གང་དུ་སྐསེ་པ་བངས་པའ་ིའྱོས་འགན་བཟླྱོག་ཏུ་མདེ་པ་ཞགི་ཀང་རདེ་དྱོ།།

མཚོ་སྔྱོན་དགེ་འྱོས་སྱོབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་འྱོས་སྱོབ་གིང་། 

• �གས་ཐར་རྒྱལ •



�ིད་རིག་གཉིས་ལ་མཁས་པའི་འབའ་པ་�ན་ཚ�གས་དབང་�ལ་།
ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་ནི1922ལྱོར་འབའ་ཐང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་།  1940ལྱོར་གསར་བརེའི་བྱ་བར་

ཞུགས།  1936ལྱོར་ནན་ཅིན་�ང་དབྱང་ཆབ་སིད་སྱོབ་གིང་གི་ཟུར་གཏྱོགས་བྱོད་སྱོག་སྱོབ་གྲྭ་རུ་སྱོབ་སྦྱོང་མཛད།  

1939ལྱོར་སྱོབ་གྲྭ་ཁྲུན་ཆིན་དུ་�ར།  ཁྲུན་ཆིན་དུ་ཁྱོང་གིས་གསང་སབས་ཀིས་བྱོད་རིགས་གུང་ཁན་རིང་ལུགས་

གསར་བརེའི་ཚོ་ཆུང་བ�གས།  1943ལྱོར་ལྷ་ས་རུ་བྱོད་ལྱོངས་གུང་ཁན་ཏང་བ�གས་པ་དང་།  1949ལྱོར་ཕ་

ཡུལ་འབའ་ཐང་དུ་�ང་གུང་ཁམས་བྱོད་ས་མཚམས་བྱ་བའི་�་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་གི་�འུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།  

1951ལྱོར།  �ང་དབྱང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་བྱོད་ས་གནས་སིད་གཞུང་གཉིས་ཀིས་བྱོད་ཞི་བའི་བཅིངས་

འགྱོལ་ཐད་ཀི་དྱོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་མིང་རྟགས་འགྱོད་པའི་གྱོས་མྱོལ་བྱ་བར་ཞུགས།  བྱོད་ཞི་བའི་བཅིངས་

འགྱོལ་ཐྱོབ་རེས།  སྔ་ཕིར་�ང་གུང་བྱོད་ལྱོངས་བྱ་བའི་�་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་གི་�་ཡྱོན་དང་།  བྱོད་ལྱོངས་དམག་ཁུལ་

བཅྱོས་སྒིག་ཞུ་དག་�་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་གི་�འུ་རིན།  �ང་དབྱང་དམངས་�འི་བཅའ་ཁིམས་སིའི་སི་�ང་གཞྱོན་པ་

སྱོགས་ཀི་འགན་བཞེས།  1960ལྱོར་བཙོན་ལ་བཀག་སེ་ལྱོ་ངྱོ་བཅྱོ་བརྒྱད་འགྱོར།  ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་

�ང་�་ཚང་འཛོམས་གྱོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་རེས་སུ།  ཉེས་མིང་སྒྱོ་འདྱོགས་ཀི་དྲི་མ་ཡྱོངས་སུ་དག་པར་

བ�ས།

 སྤི་ལྱོ1980ལྱོ་ནས་བཟུང་སྐབས་�་པ་དང་�ག་པ།  བདུན་པ་བཅས་ཀི་རྒྱལ་ཡྱོངས་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་�འི་

�་ཡྱོན་དང་།  རྒྱལ་ཡྱོངས་དམངས་ཆེན་མི་རིགས་�་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་གི་�འུ་རིན་�་ཡྱོན་སྱོགས་ལ་བདམས།  

གཞན།  �ང་གྱོའི་སྤི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་ཞིབ་འཇུག་སྱོབ་མའི་སྱོབ་གིང་གི་སྱོབ་དཔྱོན་ཆེན་མྱོ་དང་།  མཚན་

ཉིད་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པའི་སྱོབ་མའི་སྱོབ་སྱོན་པ་སྱོགས་ཀི་འགན་ཡང་བཞེས་མྱོང་།  1990ལྱོར་ཁྱོང་གི་

ཕག་རྱོམ་དང་པྱོ《རྱོད་�བ་རིག་པ་གསར་ཞིབ》ཅེས་པ་པར་དུ་བ�ན།  1994ལྱོར་ཁྱོང་གི་

གསུང་རྱོམ་གཉིས་པ་སེ།  《ཟླ་བའི་སེང་དུ་གཤེར་གཟུགས་ཡྱོད》ཅེས་པ་པར་དུ་བ�ན།  

1996ལྱོར་ཁྱོང་གི་གསུང་རྱོམ་གསུམ་པ་སེ། 《རང་བྱུང་རྱོད་�བ་རིག་པ་གསར་ཞིབ》ཅེས་

པ་པར་དུ་བ�ན།  2014ལྱོར་སྐུ་གཤེགས།  

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།        •�ོ་�བས་�ིས་བ�ིགས•

མཚོ་སྔྱོན་ཞིང་ཆེན་ཀྱོས་ནན་རྱོང་མི་རིགས་སྱོབ་འབིང་།

•�ོལ་མ་ཚེ་བ�ན•

�ི་�ོང་�ེ་བཙན་རྒྱལ་སར་བཀོད། །

�ོན་�མས་ཆོས་བོན་�ོགས་གཉིས་�ོད། །

མ་ཞང་�ོན་པོ་�ོམ་པ་�ེས། །

བོན་ལ་དགའ་ཞིང་དབང་�གས་ཆེ། །

འགོས་�ི་�ོན་པོ་�ི་བཟང་དང་། །

ཞང་གི་�ོན་པོ་ཉ་བཟང་དང་། །

�་ཡི་�ོན་པོ་གསལ་�ང་སོགས། །

ཆོས་ལ་དད་པའི་�ོན་པོ་ཡིན། །

འགོས་�ིས་གཡོ་ལས་མ་ཞང་བ�ོངས། །

བོན་ཆོས་བ�བས་ཤིང་དམ་ཆོས་�ེལ། །

བོ་དྷི་ས་�་བོད་�་�ངས། །

རྒྱལ་པོའི་ཐབས་�ིས་བོད་འབངས་�མས། །

བསམ་ཡས་བཞེངས་པའི་ལས་ལ་བ�ལ། །

7.རྒྱལ་པྱོ་ཁི་སྱོང་ལྡེ་བཙན་ནི།   ཡབ་རྒྱལ་པྱོ་

ཁི་ལྡེ་ག�ག་བརྟན་དང་།  ཡུམ་སྣ་ནམ་བཟའ་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་ཆུ་རྟ་སྤི་ལྱོ742ལྱོར་སྐུ་བལྟམས།   

ཤིང་ལུག་སྤི་ལྱོ755ལྱོར་རྒྱལ་པྱོའི་ཁི་ལ་བཀྱོད། 

སྣང་བཞེར་ཟླ་བརན་དང་།  ཞང་མཆིམས་རྒྱལ་

གཟིམས་ཤུ་ཐེང་།  བྱོན་སྐེས་བཟང་རྒྱལ་ཀྱོང་།  

ཞང་སྱོང་རན།  �ང་རྒྱལ་སྒ་ལེགས་གཟིགས།  

དབས་བཙན་བཞེར་མདྱོ་ལྱོད།  བྱོན་ཁི་སྒ་སག་

ཚབ།  སག་

སྒ་�་ཁྱོང་

ལ ་སྱོགས་

པ ་རྣམས་ཀིས ་བྱོན ་པྱོ ་བྱས།  

མཆིམས་བཟའ་ལྷ་མྱོ ་བཙན་

དང་།  མཁར་ཆེན་བཟའ་མཚོ་

རྒྱལ།  འབྱོ་བཟའ་ཁི་རྒྱལ་མྱོ་

བཙན།  ཚེ་�ྱོང་བཟའ་མེ་ཏྱོག་

སྒྱོན།  ཕྱོ་ཡྱོང་བཟའ་རྒྱལ་མྱོ་

བ�ན་བཅས་བ�ན་མྱོ་�་ཁབ་

ཏུ་བཞེས།  རྒྱལ་བུས་ཆབ་སིད་

བཞེས་མ་ཐག་སྐུ་ནར་མ་སྱོན་

པས་ཞང་བྱོན་མ་ཞང་གྱོམ་པ་སྐེས་ན་རེ།  “རྒྱལ་པྱོ་

སྐུ་ཚེ་ཐུང་བ་ཆྱོས་བྱས་པས་ལན་ཏེ་བ�་མ་ཤིས།  

ཚེ་ཕི་མ་སྐེ་བ་ལེན་ཟེར་བ་�ན་ཡིན།  ཚེ་འདིའི་

�ེན་ཟླྱོག་བྱོན་གིས་བྱེད།  སུ་ཞིག་ཆྱོས་བྱེད་པ་ཕྱོ་

རེང་དུ་མཐར་�ག་གྱོ”ཞེས་ཁིམས་བཅས།  སྐབས་

དེར་གསེར་གི་ལྷ་སྐུ་�ཀ་�་ནེ་བྱེ་དྱོང་དུ་�ས་པ་

དང་།  མཁར་བག་དང་།  མགིན་བཟང་གི་ལྷ་ཁང་

རྣམས་བཤིག   དེའི་དུས་སུ་�་གསལ་སྣང་གིས་

སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་འཚོལ་བའི་སད་དུ་རྒྱ་

གར་དང་།  བལ་ཡུལ་དུ་འགྱོ་ཆྱོག་པར་གནང་བ་

ཞུས་པར།  བཙན་པྱོས།   “འྱོ་ན་ངས་ཁྱོད་མང་ཡུལ་

གི་ཁ་བྱོན་དུ་བསྐྱོའ ྱོ”གསུངས་ནས་མང་ཡུལ་ཏེ་ད་

ལྟའི་སྐིད་གྱོང་རྱོང་གི་ལུང་པ་དེར་མངགས།  �་

གསལ་སྣང་མ་ཞང་གིས་ཁིམས་དང་འགལ་ཏེ་རྒྱ་

གར་དུ་གནས་མཇལ་བར་ཕིན། བལ་ཡུལ་དུ་མཁན་

པྱོ་བྱོ་དྷི་ས་�ར་མཇལ་ཏེ་བལ་རེ་ལ་ཞུས་ནས་མང་

ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས།  ལྷ་ཁང་གཉིས་ཀང་བཞེངས།  

མཁན་པྱོ་སར་བྱོད་དུ་འབྱྱོན་པར་གསྱོལ་བ་ཞལ་

གིས་བཞེས་ནས་རེ་ཞིག་བལ་ཡུལ་དུ་ཕིར་ཕེབས།  

སར་ཁི་སྱོང་ལྡེ་བཙན་དགུང་ལྱོ་ཉི་ཤུར་སྱོན་པའི་

སྐབས་སུ་ཕག་ལ་�ིད་ནད་བྱུང་བར་ཐབས་གང་

གིས་ཀང་ཕན་བསྐེད་མ་བྱུང་བའི་ཚེ་ན།  རྒྱལ་པྱོའི་

ཐུགས་ལ་ཡབ་མེས་ཀི་དུས་ནས་མཛད་པའི་སངས་

རྒྱས་ཆྱོས་ལུགས་བ�བས་ཤིང་།  སད་འདྱོགས་པ་ནི་

མ་ལེགས་སམ་པའི་ཐུགས་དྱོགས་སྐེས་ནས།  སངས་

རྒྱས་ཆྱོས་བྱེད་མི་ཆྱོག་པའི་བཀའ་ཁིམས་དེ་རིས་མེད་

དུ་བཏང་།  �་གསལ་སྣང་དང་མཇལ་འཕད་གནང་

སེ་གྱོ་བུར་དུ་ཞང་བྱོན་གི་མདུན་སར་བཀྱོད།  ཞང་ཉ་

བཟང་དང་། བྱོན་ཆེན་པྱོ་འགྱོས་ལ་སྱོགས་པ་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆྱོས་ལ་མྱོས་པ་རྣམས་འཚོགས་ནས་དམ་ཆྱོས་

ཇི་ལྟར་�ེལ་བའི་བཀའ་གྱོས་མཛད།  འགྱོས་ཀིས་

གཡྱོ་ཐབས་ཀིས་བྱོན་གི་ཁ་འཛིན་བྱོན་ཆེན་མ་ཞང་

གྱོམ་པ་སྐེས་བ�ྱོངས།  བྱོན་གི་རིག་གཞུང་རྣམས་

མེར་བསེགས་པ་དང་། ཆུར་བསྐྱུར་བ།  ཕལ་ཆེ་བ་

བསམ་ཡས་སུ་ས་འྱོག་ཏུ་�ས་ཤིང་དེའི་ཐྱོག་ཏུ་མཆྱོད་

རྟེན་བཞེངས།  བྱོན་ཆྱོས་གནྱོན་པའི་མཆྱོད་རྟེན་ཡིན་

པ་མཚོན་བྱེད་དུ་ཚོན་ནག་པྱོ་བྱུགས།  དེ་ལྟར་བྱོན་

ཆྱོས་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་གི་བྱོན་པྱོ་རྣམས་ཕམ་པས་

བྱོན་གི་ཆྱོས་དང་རིག་གནས་ལའང་གཏྱོར་བ�ག་གི་

གནྱོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕྱོག་ཀང་།  བྱོན་གི་ཆྱོས་ལ་

སིང་ཐག་པ་ནས་དད་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་མི་ལྱོ་

སྱོང་ཕག་མང་བྱོ་བརྒྱུད་ནས་གྲུབ་པའི་བྱོན་དང་སྱོལ་

རྒྱུན་གི་རིག་གནས་དེ་རྒྱུན་འཛིན་དར་�ེལ་གནང་

གང་ཐུབ་བྱས་པས།  དེང་དུས་བར་དུ་བྱོན་གི་རིག་

གཞུང་རྣམས་མ་བ�ག་པར་གནས་ཐུབ་ཡྱོད་ཅིང་།  

ལྷག་པར་དུ་དེང་གི་དུས་སུ་བྱོད་ཡུལ་སྱོད་�ད་བར་

གསུམ་དུ་བྱོན་དགྱོན་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡྱོད་འདུག

  ཁྱོ་ཚང་འ�ག་ལྷ་རྨེའུ་དཔལ་ཆེན་ཞབས། །གེར་མི་

ཉི་འྱོད་གཡུ་�ང་གིང་པ་དང་། །ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་

�ང་�ལ་འཇིགས་མེད་དབང་། །ཤར་ར་པ་སྱོགས་བྱོན་

གི་མཁས་པའི་སེ། །

དེ་ནས་མཁན་པྱོ་བྱོ་དྷི་ས་�་གདན་དྲངས་ཤིང་ཕྱོ་

བང་�ང་འཚུབ་ཏུ་ཁ་ཆེ་ཨ་ནན་ཏས་ལྱོ་�་བགིས་ཏེ་

དགེ་བ་བཅུ་དང་།  ཁིམས་བཅྱོ་བརྒྱད་དང་།  རྟེན་

འབེལ་བཅུ་གཉིས་ལ་སྱོགས་པའི་ཆྱོས་བཤད་དེ་ཟླ་བ་

ཁ་ཤས་སྱོང་བ་ན།  ཕྱོ་བང་འཕང་ཐང་ཆུས་ཁེར་པ་

དང་།  དམར་པྱོ་རི་ལ་ཐྱོག་བརྒྱབ།  མི་ནད་དང་�གས་

ནད།  ལྱོ་ཉེས་སྱོགས་བྱུང་བས་བྱོད་འབངས་ཐམས་

ཅད་ཁ་ལྱོག་ནས་བཙན་པྱོས་ཆྱོས་བྱས་པས་ལན།  ཨ་

ཙ་ཡར་�གས་ཤིག་ཟེར་ཏེ་ཆྱོས་བྱེད་དུ་མ་བཅུག  དེ་

ནས་བཙན་པྱོས་མཁན་པྱོ་ལ་གསེར་མང་བྱོ་ཕུལ་ནས།   

“བདག་སྐལ་པ་ཆུང་ལ་བྱོད་ནག་པྱོ་ལ་ཞེན་པས་དེ་

ལས་ལྡྱོག་པར་དཀའ།  ཐབས་མི་མཁས་ན་ལྷ་ཆྱོས་མི་

འགྲུབ་པར་ཤེས།  རེ་ཞིག་མཁན་པྱོ་ཕིར་ཕེབས་ལ་

བལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་ཤིག   སད་ཐབས་བགིས་ཏེ་ཆ་

�ེན་འཛོམས་མ་ཐག་ཏུ་སྤན་འདྲེན་གཏྱོང་བར་

བྱའྱོ”ཞེས་ཞུས།  མཁན་པྱོས།  བྱོད་ཀི་ལྷ་�་གདུག་པ་

ཅན་རྣམས་མ་བཏུལ་ན་ལྷ་ཆྱོས་�ེལ་མི་ཐུབ་པས་ཨྱོ་

རྒྱན་གི་སྱོབ་དཔྱོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་

བཞུགས་པ་དེ་བདག་གིས་སྤན་དྲངས་ལ་ཡྱོང་།  སད་

ཕིན་རྒྱལ་པྱོའི་དགྱོངས་པ་འགྲུབ་ཅིང་བྱོད་ཁམས་སུ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྱོས་ཀང་སད་ནས་རེས་སུ་བསན་པར་

འགྱུར་བས་དེ་བགིད་པར་དམ་བཅའ་མཛད།  ཨ་ཙ་

བསྐྲད་པ་ལྟར་བྱས་ནས་ཕིར་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས།  

ལགས་གང་སྤི་ལྱོ761ལྱོར་བསམ་ཡས་ག�ག་ལག་

ཁང་གི་རྨང་བཏིང་།

ལྷྱོ་ནུབ་མི་རིགས་སྱོབ་གྲྭ་ཆེན་མྱོའི་

བྱོད་རིག་པ་སྱོབ་གིང་།

• �བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས •



ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན།  

• ཚེ་རིང་མཁར •

པར་ལེན་མཁན།

• གོང་ཡག •
ཨང886པ།

སྐུ་ཞབས་ལས་བྱ།  ང་ཚོ་ཁྱོད་ལ་དངྱོས་གནས་སུན་བྱུང་།

ང་ཚོ་ཆེས་སུན་པ་ནི་ཁྱོད་ཀི་རྔམ་རྔམ་རིག་རིག་གི་སྒྱོབ་ཉམས་དེ་ཡིན།  ཁྱོད་ཀིས་ལས་བྱའི་དམག་དཔུང་

ཁིད་ནས་འཛིན་གྲྭ་གང་བྱོར་མཚམས་ཚིགས་མེད་པར་རྱོལ་རྡུང་བྱེད་དུས།  སྱོབ་གྱོགས་ལ་ལ་སྐྲག་ཤྱོར་ཡིན་

པས་སྔར་ནས་ལག་གི་མཚོན་ཆ་སེ་སྨྱུ་གུ་བསྐྱུར་ཅིང་། ལུས་ཀི་གྱོ་ཁབ་སེ་འབི་དེབ་འཕངས་ནས་ཁ་ཕིར་བལྟས་

མེད་པར་བྱོས་ཚར།  སྱོབ་གྱོགས་ལ་ལས་ག་སྒིག་ཅིག་བྱེད་ཁུལ་བྱས་ནའང་། ཤེས་བྱའི་བཙན་རྱོང་གི་རྨང་མི་

བརྟན་པས་ཁྱོད་ཀི་དམག་དཔུང་ནང་ལ་ཤྱོར་ཡྱོང་ནས་ཤ་ཉྱོག་རུས་ཉྱོག་ཏུ་བཏང་འགྱོ།  མཇུག་མཐར་དམག་

དུས་ཚོད་ནི ་ནམ་མཁའི་སྐར་མདའ་དང་

མཚུངས་པར་ཇི་ལྟར་འདས་པའང་མ་ཤེས་པར། ང་

ཚོ ་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྱོང་ནས་སྱོབ་གྲྭ་

འདིར་ཡྱོང་སེ་ལྱོ་ངྱོ་གསུམ་གི་དུས་ཚོད་ཤེས་མེད་

ཚོར་མེད་ངང་ཡལ་ལ་ཉེ། ཡིན་ཡང་ལྱོ་ངྱོ་འདི་དག་

གི་རིང་ལ་ངས་དྲན་པའི་མེ ་ལྱོང་ངྱོས་སུ་ཆེས་

བརེད་དུ་མེད་པ་ནི་སྱོབ་གྲྭ་འདིར་ཐྱོག་མར་ཡྱོང་

ནས་སྱོབ་གྱོགས་ཚེ་ནྱོར་དང་ལྷན་དུ་ཕ་ཡུལ་ནང་

ཆེན་ཕྱོགས་སུ་འབྱོ་རིས་བྱས་པའི་དྱོན་དག་དེ་རེད།

ང་ཚོ་ཕ་ཡུལ་ནང་ཆེན་རྱོང་ལི་ཆུ་ཞང་མི་

རིགས་སྱོབ་ཆུང་ནས་མཐར་ཕིན་ཏེ་མཁན་པྱོ་རྱོ་

རེའི་སྐུ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་མཚོ་ལྷྱོ་ཁུལ་ཁི་ཀའི་

ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར་ཡྱོང་ནས་སྱོབ་གཉེར་བྱེད་པའི་

སྐལ་བ་བཟང་བྱོ་ལྡན་སྱོང་། ང་ཚོ་ཡུན་རིང་ལ་ཕ་

ཡུལ་དང་ཁ་གེས་མ་མྱོང་ཞིང་། ཕ་མ་དང་ཆབས་

ཅིག་འཚོ་བ་རྱོལ་བས་ཕ་མའི་སིང་ཆུང་དམར་པྱོ་

རུ་གྱུར་ཡྱོད་པའི་གཅེས་ལྱོ་ཤ་སག་ཡིན། སྱོབ་གྲྭ་

འདིར་ཡྱོང་ནས་ཞག་ཁ་ཤས་འགྱོར་རེས་སུན་སྣང་

བཤད་མི་ཤེས་པ་ཞིག་སྐེས་བྱུང་། དགྱོང་སྦྱོང་གྱོལ་

ནས་ཉལ་ཁང་ནང་གི་མལ་ཁིའི་སེང་

ཉལ་སྐབས། ཕ་ཡུལ་དྲན་པའི་འདུན་

པ་འགྱོག་མེད་དུ་སྐེས་ཏེ། མྱུར་མྱོར་ཕ་

ཡུལ་དུ་རྐང་ཐང་ལ་འབྱོ ་འདྱོད་ཀི ་

སེམས་པ་ཞིག་ཀང་སྐེས་འྱོངས། 

དགྱོང་མྱོ་ཞིག་ལ་མལ་ཁང་དུ་ལྱོག་

ནས་ཕན་ཚུན་བར་ཕ་ཡུལ་དྲན་པའི་

སེམས་ཁམས་ལྷུག་པྱོར་བརྱོད་དུས། 

ཚང་མས་རང་ཁིམ་དྲྱོན་མྱོ་དང་སིང་ནས་དུངས་

པའི་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དྲན་གིན་འདུག་ལ། རང་

རང་ས་ནས་སེམས་གཏམ་གེང་བས་ཀུན་པྱོའི ་

སེམས་ཁམས་བྱོང་བྱོང་བྱོར་བཏང་། 

སེམས་ཁམས་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པའི་སྣང་ཚུལ་

དེས་སྱོབ་གྱོགས་ཀུན་འུར་འུར་ཟིང་ཟིང་དུ་བཏང་

བར་མ་ཟད། སང་ཉིན་ཁ་རྱོག་གེར་ཕིར་ཡུལ་ལ་

འབྱོ་བའི་འཆར་གཞི་བཟྱོ་བཞིན་འདུག སྱོབ་

གྱོགས་ཚེ ་ནྱོར་དུས་རྒྱུན་ལྟར་ན་ཉལ་ཁང་དུ་

སེབས་མ་ཐག་རེད་མྱོ་སྣ་ཚོགས་བརེས་པ་དང་ཁ་

བར་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བྱེད་མྱོད། དྱོ་ནུབ་མལ་

ཁང་གི་གྲུ་ཟུར་ཞིག་ན་སྱོམ་བརྒྱབ་ཡྱོད་པ་ལྟར་ཅི་

ཡང་མི་སྨྲ་བར་འདུག ངས་སྱོབ་གྱོགས་ཚེ་ནྱོར་གི་

རྣམ་འགྱུར་ལ་བརྟག་སེ“ཨ་རྱོ། ཕ་ཡུལ་ལ་འབྱོ་

བསམ་པ་ཡིན་ནམ”ཞེས་དྲིས་པ་ན། ཁྱོས“སང་ཉིན་

ནངས་མྱོར་

ངྱོ ་མ་འབྱོ ་

རྒྱུ་ཡིན། བྱོ་

ཐག་རྦད་ཆྱོད་ཡིན། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ང་དང་མཉམ་དུ་

ཕ་ཡུལ་ལ་འབྱོ་འདྱོད་ན་ངས་ཁྱོད་ལ་སྱོར་མྱོའི་བྱ་

དགའ་སེར”ཟེར། དུས་དེར་ང་རང་ཁྱོའི་བསླུ་བིད་

འདྲེས་མའི་བྱ་དགའ་ལ་སེམས་ཤྱོར་ཏེ། “འབྱོ་ན་

འབྱོ། འདང་རྒྱག་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད”ཅེས་ལན་

བསྱོགས་པ་ན། ཁྱོ་རང་དགའ་ཐག་ཆྱོད་དེ་སྔར་ལས་

རྣམ་རིག་རྒྱས་ཏེ་ངྱོ་མདངས་གྱོ་བུར་དུ་ནམ་མཁའ་

ནས་སྤིན་ཡལ་བ་ལྟར་གཡའ་དག་པར་གྱུར། དགྱོང་

མྱོ་དེར་ངེད་གཉིས་ཀིས་ལྭ་བ་དང་སྱོར་མྱོ་སྱོགས་ག་

སྒིག་ལེགས་པྱོ་བྱས་ནས་ཕི་ཉིན་ནངས་མྱོར་ཕ་ཡུལ་

ལ་འབྱོ་བའི་དམ་བཅའ་བཞག

ཕི་ཉིན་སྔ་མྱོར་ངེད་གཉིས་བཤད་མཚམས་

ལྟར་སྱོབ་ཁིད་ཐྱོག་ཁང་གི་གསང་སྤྱོད་ཁང་ལ་སྱོང་

སེ། ཐྱོག་མར་ཁྱོ་རང་སེའུ་ཁུང་ལས་ཡར་འགྱོས་པ་

དང་དེར་མཐུད་དེ་ང་རང་སེའུ་ཁུང་གི་འཛིན་ཐག་

ལ་འཇུས་ནས་སྱོད་དུས། སྱོབ་གྱོགས་ཆྱོས་བཟང་

གིས་ངའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས“ཝེ། སྱོབ་གྱོགས་དྱོན་གྲུབ། 

ཕ་ཡུལ་ལ་བྱོས་ན་ཡང་ཕ་མས་ང་ཚོ་ཕིར་སྱོབ་གྲྭ་

འདིར་སྐེལ་ཡྱོང་བ་ཁྱོ་ཐག་ཡིན་པས། ཕ་མར་དཀའ་

ཚེགས་དང་སྱོབ་སྦྱོང་ལ་བར་ཆད་བཟྱོས་པ་ཁྱོ་ན་

ལས་མེད”ཟེར། ཁྱོའི་སྐད་ཆར་མཉན་རེས་སྐབས་

ཐྱོག་དེར་ངས་ཀང་ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་

ཕིར་སར་བབས་ཏེ་སྱོབ་ཁང་གི་ཕྱོགས་སུ་སྱོང་། 

སྐབས་དེར་སྱོབ་གྱོགས་ཚེ་ནྱོར་ནི་སྔ་མྱོ་ནས་བྱོས་ཏེ་

གར་སྱོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར། སྱོབ་གྱོགས་ཆྱོས་བཟང་གི་

དྲང་གཏམ་དེ་ཡིས་ང་རང་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་བྱོས་ན་

འདྱོད་པའི་སེམས་ཤུགས་དྲག་པྱོའང་དབུགས་ལྒང་

ལས་དབུགས་ཤྱོར་པ་ལྟར་ཡལ་བར་གྱུར།  ཡིན་

ནའང་།  སྱོབ་གྱོགས་ཚེ་ནྱོར་བྱོས་ཟིན་པས་སེམས་

པ་ལིད་ཏིག་ཏིག་ཏུ་གྱུར་སྱོང་།

རེས་སུ་ལྱོ་ཟླ་རིམ་གིས་འདས་པ་དང་བསྟུན། ང་

རང་སྱོབ་གྲྭའི་ཁྱོར་ཡུག་དང་སྱོབ་གྱོགས་རྣམས་ལ་

ཤ་འདྲེས་རུས་འདྲེས་སུ་གྱུར་ཅིང་། སྔར་གི་སུན་

སྣང་དེ་ཡང་སྨུག་པ་བཞིན་དུ་དྭངས་པར་གྱུར། ད་ལྟ་

ཕིར་འདང་རེ་བརྒྱབ་ན། ཕ་ཡུལ་ལ་འབྱོ་རིས་བྱས་

པའི་དྱོན་དག་དེ་ནི་ནར་མ་སྱོན་པའི་བྱིས་བྱོ་འབའ་

ཞིག་ཏུ་སྣང་ལ།  སྱོབ་གྱོགས་ཚེ་ནྱོར་གི་མི་ཚེའི་

འདེམས་ཀ་དེའང་ནྱོར་འཁྲུལ་ཞིག་ཏུ་འདྱོད།

མཚོ་སྔྱོན་ཞིང་ཆེན་ཁི་ཀ་རྱོང་མི་རིགས་

བཅའ་སྱོད་སྱོབ་གྲྭའི་དམའ་འབིང་

གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ། 

•ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན•

དཔྱོན་དགེ་རན་གིས་ཁ་ངྱོ་གང་ལའང་མི་བལྟ་བར་

སིགས་མྱོ་རྣས་མི་བཟྱོད་པ་ཞིག་བྱེད་ངེས།  ཡང་

སྱོབ་གྱོགས་ལ་ལས་ག་སྒིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཤིག་བྱས་ཏེ། བཙན་ས་བཟུང་ཅི་ཐུབ་བྱས་ཀང་

མཇུག་མཐར་ལྷག་པ་ནི་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ཏུ་གྱུར་པའི་

སྐྱོ་ཉམས་ཡིན།

ལན་རེར་ཁྱོད་ཀང་གཉྱོམ་དུང་དུང་ངང་

དམག་ཕྲུག་འགའ་ཁིད་ནས་ང་ཚོར་མགྱོ་འཛུལ་དུ་

འྱོངས་ཀང་།  ང་ཚོས་ཁྱོད་ལ་བཅངས་པའི་ཞེ་སང་

ནི་སྔར་བཞིན་ཡལ་ཐབས་མི་འདུག  ཁྱོད་ཀིས་དེ་

ལྟར་ང་ཚོར་བསླུ་བིད་གཏྱོང་གིན་ཡྱོད་པ་ང་ཚོས་

ལྱོས་ཤེས།  ཐེངས་གང་མང་ལ་ཁྱོད་དང་འཐབ་པས།   

ཁྱོད་ཀི་བྱེད་སངས་ལ་ང་ཚོ་ཆ་ཡྱོད་རྒྱུས་ཡྱོད་དུ་གྱུར་འདུག  ཁྱོད་ཀིས་སྱོབ་གྱོགས་ལ་ལས་བིས་བཙོག་པ་དང་།  

སེམས་ཤུགས་མ་གཏད་པར་ལས་བྱ་ཡར་སྤྱོད་ཙམ་བྱས་པའི་སྐྱོན་མཐྱོང་སེ།  གགས་དེར་བསྟུན་ནས་ང་ཚོར་

འཇབ་རྱོལ་བྱེད་འདྱོད་པ་ཡིན་ངེས།  ང་ཚོའི་དགེ་རན་དམག་དཔྱོན་གིས་ཀང་ཚུལ་དེ་མཐྱོང་ནས་ང་ཚོར་ལས་

བྱ་བསྐར་འབིའི་ཁིམས་ཆད་གནང་བས་སྡུག་མགྱོས་མི་ཐེག་པ་ཞིག་ཡང་བསྐར་མངས། 

བསྒུགས་བསྒུགས་ནས་འཐབ་མཚམས་འཇྱོག་པའི་དུས་ལ་སེབས་མྱོད།  འྱོན་ཀང་ཁྱོད་ནི་ཁ་དན་ཚིག་ལ་

མི་གནས་པས་ཡང་བསྐར་ལས་བྱའི་ཉིང་བཅུད་དམག་དཔུང་ཁིད་ནས་ཡུན་རིང་ལ་འཐབ་པའི་ཐབས་བཀྱོལ་ཏེ།  

ང་ཚོའི་དུས་ཚོད་དང་སེམས་ཤུགས་ཡྱོད་ཚད་ཕིར་ཕྱོགས།

སྐབས་རེར།  ཁྱོད་ཀིས་ཐབས་ངན་བཀྱོལ་ནས་ང་ཚོའི་ཕ་མར་ངར་བསངས།  ཁྱོ་ཚོ་ཡང་རང་དབང་མེད་

པར་ཁྱོད་ཀི་སྱོངས་གྱོགས་མཛད་ནས་གསབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭའི་ཧྲག་དམག་ཁིད་ནས་ཡང་དང་བསྐར་དུ་ང་ཚོ་

འདུག་མི་བཟྱོད་པ་ཞིག་ཏུ་བཏང་འགྱོ།  སིང་རེ་བའི་ང་ཚོར་གཉིད་ཙམ་ལྱོག་པའི་སྐལ་ཡང་མེད་པས་ཁྱོད་ལས་

རྒྱལ་ཐབས་ཤིག་གང་ན་ཡྱོད།

སྐུ་ཞབས་ལས་བྱ་ཡ།  ཁྱོད་ཀིས་བྱེད་ཐབས་འདི་དག་བཀྱོལ་ནས་ང་ཚོ་སྱོབས་ཆེན་དུ་བསྒྱུར་འདྱོད་མྱོད།  

འྱོན་ཀང་ང་ཚོ་ཁྱོད་ཚྭ་ཁུ་བཞིན་གང་སར་བསེས་པའི་སྤྱོད་སངས་དེར་དངྱོས་གནས་སུན་བྱུང་།  ང་ཚོས་འཐབ་

མཚམས་བཞག་ན་ཨེ་ཆྱོག   སྐུ་ཞབས་ལས་བྱ་ལགས།  ང་ཚོས་ཁྱོད་ལ་ཞུ་བ་བྱེད།

སི་ཁྱོན་ཞིང་ཆེན་ཡུས་པུན་གྱོང་ཁེར་ཞིང་ལས་སང་ལམ་སྱོབ་ཆུང་གི་

ལྱོ་རིམ་བཞི་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ། 

•ཧུང་ཡུ་ཞང•   •གངས་རྒྱན་གིས་བསྒྱུར•



བར་མཚམས་རྱོམ་སྒིག་པ།

མཁའ་འ�མ་ཡག

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ།
�ག་འཚ�་�ིད།

ཤེས་�་�ན་ཚེགས།

མཚོ་སྔྱོན་ཟི་ལིང་། 

•ཨ་འ�མ་གསི་�་བ་ལས་�ངས•

བྱོད་ཀི་པར་ཁང་གགས་
ཅན་བདུན།

   �་�ང་པར་ཁང་།

བ་བང་བ�་ཤིས་འཁིལ་ནི་

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷྱོ་ཁུལ་

བསང་ཆུ་རྱོང་དུ་ཆགས་ཤིང་། ཀུན་

མཁེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་

ཕེང་དང་པྱོས་སྤི་ལྱོ1709ལྱོ་སེ་

བྱོད་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི ་ས་གང་

ལྱོར་ཕག་བཏབ་པ་དང་། ད་ལྟའི་

བར་དུ་ལྱོ་ངྱོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལྱོ་

རྒྱུས་ལྡན། བ་བང་དགྱོན་པ་ནི་

དགྱོན་སེ་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་

མ་ཟད། ཤེས་བྱ་ཁབ་�ེལ་བྱེད་སའི་

སྱོབ་གྲྭ་སྣ་འཛོམས་ཅན་ཞིག་ཀང་

ཡིན་ལ།  མདྱོ་�ད་ཀི་རིག་གནས་

སྒྱུ་རལ་གི་ལྟེ་གནས་ཀང་ཡིན།

བ་བང་དགྱོན་པའི་པར་ཁང་

ནི་སྤི་ལྱོ1761ལྱོར་ཀུན་མཁེན་

འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་དཀྱོན་

མཆྱོག་འཇིགས་མེད་དབང་བྱོས་

བཞེངས་པ་ཡིན།  དུས་རབས་བཅྱོ་

བརྒྱད་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་པར་ཁང་

གི་གཞི་ཁྱོན་ཅུང་ཆེན་པྱོར་བསྐེད་

པ་དང་། པར་རྐྱོ་དང་པར་�ན་གི་

ལས་རིགས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཆགས་

འདུག འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་

ཕེང་རིམ་བྱྱོན་གིས་པར་རྐྱོའི་ལས་

ཀ་ར་འཛུགས་བྱས་ཏེ། 1958ལྱོའི་

བར་དུ་པར་ཤིང་ཁི7ལྷག་ཡྱོད་པ་

དང་། དེར་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྱོའི་

གསུང་རྱོམ་དང་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་

སྱོབ་མའི་གསུང་རྱོམ་གི་པར་ཤིང་

ཁི2ཙམ་ཡྱོད། ཀུན་མཁེན་འཇམ་

དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕེང་དང་པྱོའི་

གསུང་རྱོམ་པར་ཤིང6000ལྷག་

དང་། ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབྱངས་

བཞད ་པ ་སྐུ ་ཕེང ་གསུམ ་པའི ་

གསུང་རྱོམ་གི་པར་ཤིང་སུམ་བརྒྱ། 

སྐུ་ཕེང་བཞི་པའི་གསུང་རྱོམ་གི་

པར་ཤིང1700ལྷག  བ་བང་བ�་

ཤིས་འཁིལ་གི་མཁས་པ་དམ་པ་

རྣམས་ཀི ་གསུང་རྱོམ་དང་དཔེ ་

རིགས་གཞན་དག་སྱོགས་ཁྱོན་པར་

ཤིང་ཁི3ལྷག་ཡྱོད།

�་འ�མ་དགོན་པའི་

པར་ཁང་།

སྐུ་འབུམ་དགྱོན་པ་ནི་མཚོ་སྔྱོན་གི་

ཧྱོང་�ང་རྱོང་དུ་ཆགས་ཤིང་། སྤི་

ལྱོ1379ལྱོར་�་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་

གསུམ་པ་བསྱོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་

ཞལ་བཀྱོད་ལྟར་ཆྱོས་རེ་འྱོད་ཟེར་རྒྱ་

མཚོས་ཕག་བཏབ། རིམ་གིས་རྒྱ་

བསྐེད་ནས་གྲྭ་ཚང་བཞིར་འཕེལ་

རྒྱས་བྱུང་ཞིང་། མིང་ཆ་ཚང་ལ་སྐུ་

འབུམ་བྱམས་པ་གིང་ཞེས་འབྱོད།  

སྐུ་འབུམ་དགྱོན་པ་ནི་རེ་ཙོང་ཁ་པ་

ཆེན ་པྱོ ་བྱོ ་བཟང་གགས་པ ་སྐུ ་

འཁྲུངས་སའི་ཡུལ་ཡིན། སྐུ་འབུམ་

དགྱོན་པའི་པར་ཁང་ནི་ཡེ ་ཤེས་

ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་མཆྱོག་གིས་སྤི་

ལྱོ1827ལྱོར་བཞེངས། དེའི་རེས་

སུ ་� ་མཐུད ་དུ ་རྒྱ ་བསྐེད ་དང ་

འཕེལ་རྒྱས་སུ་སྱོང་ནས་པར་རྐྱོ ་

ཁང་དང་པར་ཁང་། པར་ཤིང་ཁང་། 

ཤྱོག་ཉར་ཁང་། པར་ཤིང་བ�་ས། 

དཔེ ་ཁང ་བཅས ་ཀི ་གཞི ་ཁྱོན ་

ཆགས། སྐུ་འབུམ་དགྱོན་པའི་པར་

ཤིང་ནི་རྒྱུ་མཁེག་ཅིང་ཞིབ་པའི་

ཤིང་སག་པར་ལས་སྣྱོན་བྱས་ཏེ ་

བྱུང་བ་དང་པར་ཤིང་གི་དབྱིབས་

ཡུལ་གཞན་དག་དང་འདྲ།

སྤི་ལྱོ1823ལྱོར། ཡེ་ཤེས་

ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་མཆྱོག་གིས་ལྷ་

རམས་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་རེས་

སྐུ་འབུམ་དགྱོན་གི་ཁི་རབས་བཞི་

བཅུ་ཞེ་བདུན་པར་བཞུགས།  དེའི་

སྐབས་སུ་ལྷ་ས་དང་ཅྱོ་ནེ། སེ་དགེ་

སྱོགས་ཀི་པར་མ་གཞིར་བཟུང་སེ་

རེ་ཡབ་སས་གསུམ་གི་གསུང་རྱོམ་

ཆ་ཚང་ཁྱོན་བསྱོམས་པས་པར་

ཤིང་ཁི1སྱོང5ལྷག་པར་དུ་བརྐྱོས་

ཤིང་པར་�ན་མཛད།  གཞན་ད་

དུང་མཁས་གྲུབ་དམ་པའི་གསུང་

རྱོམ་དང་རྣམ་ཐར།  སྐར་རིས།  

གསྱོ་རིག ལྱོ་རྒྱུས།  དམངས་ཁྱོད་

གཏམ་རྒྱུད་སྱོགས་རིག་ཚན་དུ་

མའི་དཔེ་ཆ་འབྱོར་ཆེན་གི་པར་

ཤིང་བཟྱོ་�ན་གནང་། དཔེ་ཆ་དེ་

དག་ཚང་མ་སྤིར་བཏང་དུ་དབུ་

ཅན་ཡིན་པ་དང་ཡིག་ཚོན་ནག་

པྱོ་ཡིན་ན་ཡང་། གསུང་རྱོམ་རེ་

འགའ་ནི་གསེར་ད�ལ་ལམ་གཡུ་

བྱུར་སྱོགས་རྒྱུ་ཆ་ར་ཆེན་ཞིབ་བུར་

དབུར་ཏེ་ཆུ་རུ་བིས་པ་དང་མང་ཆེ་

ཤྱོས་དབུ་ཅན་གི་ཕག་བིས་�ང་

�ང་རེད། སྐུ་འབུམ་པར་ཁང་གི་

དཔེ ་ཆའི ་ཡི ་གེ ་བིས་པ་གཙང་

ཞིང་སྤུས་དག ཡིག་གཟུགས་

མཛེས་ལ་ཞིབ་ཚགས་ཆེ་བ་སྱོགས་

ཀི་ཁད་ཆྱོས་ལྡན་པས་ན། ཤིང་

པར་དཔེ་ཆ་ལས་མཆྱོག་གྱུར་ཡིན།   

ད་ལྟ།  སྐུ་འབུམ་དགྱོན་པ་ནི་མཚོ་

སྔྱོན་ཞིང་ཆེན་གི ་གནའ་ཤུལ་

གགས་ཅན་དང་རྒྱལ་ཡྱོངས་རིག་

དངྱོས་གཙོ་གནད་�ང་སྐྱོང་ལས་

ཁུངས་ཡིན།


