
ཀའོ་ཧྲི་ཆྲི་ནྲི་དབྲིན་ཇྲིའྲི་སྐད་དང་ཧྥ་རན་སེའྲི་སྐད། 

འཇར་མན་གྲི་སྐད། ཨུ་རུ་སུའྲི་སྐད་བཅས་སྐད་རྲིགས་བཞྲི་ལ་

ནང་བན་ཆུད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན། ཁོས་ཕྲི་སྐད་དེ་འདྲ་མང་བོ་ཞྲིག་ཇྲི་

ལྟར་སྦྱངས་པ་ཡྲིན་ནམ། 

1918ལརོ། ལ1ོ3ལ་སནོ་པའྲི་ཀའ་ོཧྲི་ཆྲི་ཧྥུ་ཀའོུ་མེང་

ལུན་སབོ་ཆུང་ནས་སབོ་མཐར་ཕྲིན་ཏེ། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་

རྒྱུགས་འབྲས་ལ་བརེན་ནས་པེ་ཅྲིན་ཆྲིན་ཧྭའྲི་ཨ་རྲིར་སབོ་སྦྱངོ་

དུ་འག་ོབའྲི་ག་སྒྲིག་སབོ་གྲྭར་རྒྱུགས་འཕདོ། ཀའ་ོཧྲི་ཆྲི་སབོ་

གྲྭར་ཞུགས་མ་ཐག སབོ་སྦྱངོ་གྲི་ཐད་དཀའ་ཁག་ཆེན་པོར་ཕད། 

སབོ་གྲྭ་འདྲིས་དབྲིན་སྐད་ལ་གཙིགས་མཐོང་ཆེན་པོ་བེད་ཀྲིན་ཡདོ་ཅྲིང་། དགེ་རྒན་ལ་ལ་ཞྲིག་ཨ་རྲི་པ་

ཡྲིན་པས། སབོ་ཁྲིད་བེད་སྐབས་དབྲིན་སྐད་ཁོ་ནས་སབོ་ཁྲིད་བེད་ཀྲིན་ཡདོ་པ་རེད། ཀའ་ོཧྲི་ཆྲིས་སབོ་

ཆུང་དུ་སབོ་སྦྱངོ་བེད་སྐབས་དབྲིན་ཡྲིག་གཏན་ནས་སྦྱངས་མ་མངོ་ལ། ཐ་ན་རྒྱའྲི་སྤྲི་སྐད་ཀང་དག་མ་ོ

ཞྲིག་བཤད་མྲི་ཤེས་པས། ཀའ་ོཧྲི་ཆྲིས་སྲིང་སབོས་ཆེར་སྐེད་ཀྲིས་དབྲིན་ཡྲིག་ལ་ཧུར་བརནོ་ཆེན་པོ་

བས། ཁོ་རང་ཉྲིན་རྒྱུན་ནངས་སྔ་མརོ་ལངས་ཏེ། དབྲིན་ཡྲིག་གྲི་བསབ་ཚན་བ་ོལ་སྐརོ་བ་དང་། གལ་

བསྒྲིགས་ནས་ཟ་མ་ཉོ་སྐབས་སུའང་ལག་ཏུ་དབྲིན་ཡྲིག་གྲི་མྲིང་ཚིག་བྲྲིས་ཡོད་པའྲི་ཤོག་བང་བཟུང་

ནས་ཀགོ་འདནོ་བས། དེ་ལྟར་ཡུན་རྲིང་མ་ལནོ་པར་ཁོས་རྲིམ་བཞྲིན་དབྲིན་སྐད་ཀྲི་སབོ་ཁྲིད་ལ་གོ་བ་

ལེན་ཐུབ་སངོ་། 

ཕྲི་ལའོྲི་དབར་གནང་གྲི་སྐབས་སུ། ཧན་ཏུང་དུ་གཞུང་ལམ་ལས་པ་དང་། ལག་རལ་མྲི་སྣ་དག་ཨ་

རྲི་ནས་གདན་འདྲེན་བས་པ་ཡྲིན་སབས། ཕན་ཚུན་བར་བརྡ་མ་འཕདོ་པས་བ་བའྲི་སེང་དཀའ་ཁག་

ཆེན་པོ་བྱུང་། ཀའ་ོཧྲི་ཆྲིས་རང་འགུལ་གྲིས་མྲིང་ཐོ་བཀདོ་དེ་འསོ་འགན་ལ་ོཙཱ་པའྲི་འགན་ཁུར། མྲི་

རྣམས་ཀྲིས་ལ་ོན་བཅུ་ཙམ་གྲི་བྲིས་པ་ཞྲིག་གྲིས་དབྲིན་སྐད་དག་མོ་ཞྲིག་བརདོ་ཐུབ་པ་མཐོང་སེ། ཚང་

མས“ལ་ོཙཱ་པ་ཆུང་ཆུང”ཞེས་བསྔགས་བརདོ་བས། 

ཕྲིས་སུ། ཀའ་ོཧྲི་ཆྲིས་ཧྥ་རན་སེའྲི་སྐད་དང་འཇར་མན་གྲི་སྐད་འདེམ་སྦྱངོ་བས། ཁོ་རང་ལ2ོ0ལ་

སནོ་དུས། ཨ་རྲིའྲི་ཝེ་སྲི་ཁོང་ཞྲིན་སབོ་གྲྭ་ཆེན་མོར་རྒྱུགས་འཕདོ་ནས་སབོ་གཉེར་བས། 

ཀའ་ོཧྲི་ཆྲིས་ཨུ་རུ་སུའྲི་སྐད་སྦྱངོ་སྐབས་དགུང་ལ4ོ6ལ་སནོ་འདུག སྐབས་དེར་ཀའ་ོཧྲི་ཆྲིའྲི་ལུས་

ཡངོས་ཞ་འཁུམ་དུ་གྱུར་ནས་ལ་ོམང་འགོར་ཡདོ་ལ། ཁོང་ཉྲིད་དེ་སྔ་ཨ་རྲིར་སབོ་སྦྱངོ་བེད་སྐབས་ཚོད་

ལྟར་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནས་དུག་རྫས་ལུས་སེང་དུ་འགོས་ཏེ་ཀད་པའྲི་གཉན་ཚད་ཀ་པ་བྱུང་ནས་ལུས་

ཡངོས་ཞ་འཁུམ་དུ་གྱུར། ལེའང་རེངས་པོར་གྱུར་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ན་ངལ་བ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ། 

“བསྐྱུར་ཞགོ ངག་ཀང་མྲི་འཁལོ་བ་ཞྲིག་གྲིས་ད་དུང་ཨུ་རུ་

སུའྲི་སྐད་སྦྱང་འདོད་འདུག”ཅེས་མྲི་མང་བོ་ཞྲིག་གྲིས་ཀའོ་ཧྲི་

ཆྲི་ལ་དེ་ལྟར་བཤོལ་བཏབ། ཀའ་ོཧྲི་ཆྲིས་ཨུ་ཚུགས་མཐའ་སྐེལ་

གྲིས་ཨུ་རུ་སུའྲི་སྐད་སྦྱངོ་བར་མྲིང་ཐོ་བཀདོ་ཀང་དནོ་ཐོག་ཏུ་མ་

སངོ་བར་སབོ་གྲྭས“ཕྲིར་ཕུད”བཏང་བྱུང་། 

“ཨུ་རུ་སུའྲི་སྐད་ཡྲིག་སོབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་ཞུགས་མྲི་ཐུབ་

ན། ངས་རང་སྦྱངོ་བ་རྒྱུ་ཡྲིན”ཞེས་ཀའ་ོཧྲི་ཆྲིར་དཔའ་ཅུང་ཙམ་

ཡང་ཞུམ་པ་མྲི་འདུག ཁོང་གྲིས་ཀྲུང་དབང་རྒྱང་སྒགོ་རླུང་

འཕྲིན་ཁང་གྲིས་ཨུ་རུ་སུའྲི་སྐད་སྦྱོང་བའྲི་རྒྱང་སྒོག་ཅྲིག་སེལ་

བཞྲིན་པ་ཤེས་རེས། སྒ་སྡུད་འཕྲུལ་ཆས་ནང་གྲི“དགེ་རྒན”བསེན་ཏེ་རང་ལ་སབོ་ཁྲིད་བ་རུ་གཞུག་རྒྱུའྲི་

སེམས་ཐག་བཅད་ནས་ཉྲིན་རེར་བསྟུད་མར་ཐེངས་གསུམ་ལ་མཉན་པ་རེད། ཁོས་ད་དུང་དྲུང་ཡྲིག་ལ་

ཨུ་རུ་སུའྲི་སྐད་གདངས་འབྲིན་སངས་ཀྲི་གླུ་སེར་ཉ་ོརུ་བཅུག་སེ། རལོ་བ་ཆེན་པོས་སྒ་འབྲིན་ཚུལ་ལ་

སྦྱངོ་བ་བས། ཁོས་ཨུ་རུ་སུའྲི་སྐད་ཀྲི་ཚིག་མཛོད་ཅྲིག་ཉསོ་ཏེ། དབྲིན་སྐད་དང་ཨུ་རུ་སུའྲི་སྐད་གཉྲིས་

ཤན་སྦྱར་སསོ་སབོ་སྦྱངོ་བས་ཤྲིང་། དེའྲི་ཁདོ་ནས་ཨུ་རུ་སུའྲི་སྐད་ཀྲི་ཆསོ་ཉྲིད་ལ་བརག་དཔྱད་བས། 

ཀའོ་ཧྲི་ཆྲི་ལ་བརོན་པ་ཆེ་བས་དེ་སྔ་ཨུ་རུ་སུའྲི་སྐད་ཡྲིག་སོབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་ལས་ཕྲིར་འབུད་

བཏང་མངོ་བའྲི་སབོ་མ་དེ། སར་ལགོ་སེ་མྲི་གཞན་ལས་བསབས་པ་མགགོས་ཤྲིང་། ཟླ་འགའ་ལས་མ་

བསབས་ཀང་ཨུ་རུ་སུའྲི་ཡྲི་གེའྲི་ཚགས་པར་ཀགོ་ཐུབ་པ་བྱུང་། ལ་ོགཅྲིག་འགོར་རེས། ཁོས་ཚིག་མཛོད་

ལ་བརེན་མྲི་དགོས་པར་ཨུ་རུ་སུའྲི་ཡྲི་གེའྲི་ལམ་ནས་སེལ་པའྲི་ཚན་རལ་བརམས་ཆསོ་ཀགོ་ཐུབ། 

བོ་མཐུན་མང་བོ་ཞྲིག་ཡ་མཚན་ནས་ཀའོ་ཧྲི་ཆྲི་ལ་ཨུ་རུ་སུའྲི་སྐད་སོབ་པར་མན་ངག་ཅྲི་མཆྲིས་

ཞེས་དྲྲིས་པ་ན། ཀའ་ོཧྲི་ཆྲི་དགོད་ཞརོ་དུ“ཕྲི་སྐད་སབོ་པ་ནྲི་གགོས་བསྒྲིགས་པ་དང་མཚུངས་པར་དུས་

རྒྱུན་ངོ་ཕད་ཚེ། རྒྱུས་ཡདོ་དུ་འགྱུར་ངེས་རེད”ཅེས་གསུངས། 

བ་ོམཐུན་ཚོས་ཀའ་ོཧྲི་ཆྲི་ལ་ཁེད་རང་མྲི་ཚེ་ཕེད་ཀ་ཡལོ་འདུག་ནའང་། ད་དུང་ཨུ་རུ་སུའྲི་སྐད་

སྦྱངོ་དནོ་ཅྲི་ཡྲིན་ཞེས་དྲྲིས་པ་ན། ཀའ་ོཧྲི་ཆྲིས“མར་ཁེ་སྲིས‘ཕྲི་སྐད་ནྲི་མྲི་ཚེའྲི་འཐབ་རདོ་ཁདོ་ཀྲི་དྲག་

ཆས་རྲིགས་ཤྲིག་ཡྲིན’ཞེས་གསུངས་མངོ་བ་ལྟར། ཕྲི་སྐད་ལྷག་མ་ཞྲིག་སབོ་ཐུབ་ཚེ། ང་ཚོར་འཐབ་རདོ་

ཀྲི་དྲག་ཆས་རྲིགས་ཤྲིག་ཇེ་མང་དུ་སངོ་བ་མྲིན་ནམ། མ་འངོས་པར་ང་ཚོས་ཕྲི་རྒྱལ་གྲི་སོྔན་ཐོན་ཚན་

རལ་སབོ་པ་དང་དཔེ་ལྟ་བེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག”ཅེས་ཟེར། 

1.“ཨ་རྲིའྲི་ཆྲིན་ཏན་རྒྱལ་པོ”ཨའེ་ཧྭ་ཐའེ་ལྲི་ཆུང་དུས་ནས་

སེམས་བཀདོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའྲི་བྲིས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན། ཁོར་

ཉྲིན་རྒྱུན་ཡ་མཚན་པའྲི་བསམ་

ཚུལ་མང་བོ་ཞྲིག་འཆར་གྲིན་

འདུག སྲང་དུ་འག་ོསྐབས་མྲི་

གང་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཕད་ནའང་། 

ཁོས་རང་འགུལ་གྲིས་ཁ་བརྡ་

བས་ཏ་ེབག་ོགེང་བེད་པའྲི་གོ་སྐབས་ར་ེཐོབ་པར་ར་ེབ་བེད་པ་རེད། 

2.སྐབས་རེར་ཐའེ་ལྲིའྲི་འདང་རྒྱག་ཚུལ་དེ་ནོར་འཁྲུལ་དུ་

སངོ་ནས་གཞན་གྲི་སང་མྲིག་བཟེད་དགོས་བྱུང་ནའང་། ཐའེ་ལྲིས་

གཞན་གྲི་འཕ་སོད་ལ་སྣང་

དོགས་སྤུ་ཙམ་ཡང་མྲི་བེད་

པར་སྔར་མུས་བཞྲིན་རང་གྲི་

སྤོད་སངས་དེ་རྒྱུན་འཁོངས་

སོས་བཤད་རྒྱུར“གལ་ཏེ་ཉྲིན་

རེ ར ་ བ ས མ ་ ཚུ ལ ་ ག ས ར ་

བ10བྱུང་ཞྲིང་། དེའྲི་ཁདོ་ཀྲི་

ཕེད་ཙམ་འགྲིག་པའྲི་དབང་དུ་བཏང་ན། ལ་ོགཅྲིག་གྲི་ནང་ཡང་

དག་པའྲི་བསམ་ཚུལ100ལྷག་བྱུང་སངོ་བ་མྲིན་ནམ”ཟེར། 

3.དེ་ལྟར། ཐའེ་ལྲིས་ཉྲིན་རྒྱུན“མྲི་བསམ་དགུ་བསམ”བ་རྒྱུ་

དང་། གཞན་དང་བག་ོགེང་བེད་པར་རྒྱུན་འཁངོས་བས་ཏེ། རང་

ཉྲིད་ཀྲི་བསམ་ཚུལ་ཡང་དག་ཡྲིན་མྲིན་ལ་བརྡར་ཤ་བཅད། གལ་ཏེ་

ལན་ཁུངས་ཐུབ་ཅྲིག་ཐོབ་ན། མྱུར་དུ་འབྲྲི་དེབ་ཕྲིར་བཏོན་ནས་

ཟྲིན་ཐོར་འགོད་སྲྲིད། གོམས་གཤྲིས་དེས་ཁོའྲི་ཕྲིས་ཀྲི་ཞྲིབ་འཇུག་

ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བའྲི་ཁར་དངོས་ལུགས་རྲིག་པའྲི་ཐད་

བས་རེས་བ་མེད་འཇོག་པར་རྨང་བརན་པོ་བཏྲིང་བ་རེད། 

4.ཕྲིས་སུ། ཐའེ་ལྲི་སབོ་

ཆེན་གྲི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་

ཞྲིག་ཏུ་གྱུར་ཅྲིང་། ཁོས་ནམ་

རྒྱུན་སོབ་མ་ཚོར་བསམ་བོ་

གཏང་རྒྱུར་མོས་ཤྲིང་། བག་ོ

གེང་མང་དུ་བ་དགོས་པར་

སྐུལ་ལག་བཏང་། ཁོ་ཚོའྲི་གེང་

བ་དེ་སྣ་མང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤྲིང་། ལོ་རྒྱུས་ནས་ཆབ་སྲྲིད། 

དངོས་ལུགས་ནས་གོག་བརྙན་སོགས་མོད་པོ་འདུག ཐའེ་ལྲིའྲི་

གསོ་སྐོང་འོག་སོབ་མ་གང་མང་ཞྲིག་ལ་ནོལ་པེལ་བ་དགའ་ཐོབ། 

དཔེར་ན། མྲིང་གགས་ཆེ་

བའྲི་ཚན་རྲིག་པ་སྐུ་ཞབས་

ཡང་ཀེན་ཉྲིང་ལྟ་བུའོ། ། 

མཚོ་སོྔན་ཟྲི་ལྲིང་།

•གངས་རྒྱན•

མཚོ་སྔོན་ཞྲིང་ཆེན་ཐུན་རྲིན་རྫོང་མྲི་རྲིགས་སོབ་འབྲྲིང་།  •ཆོས་མཆོག•



ཕུའུ་ལེ་ཁའོ་ཞྲི་ལ་བ་དགའ་ཐོབ་པ་མཐོང་བས་ངའྲི་སེམས་ལ་

གཡོ་འགུལ་དྲག་པོ་ཐེབས་བྱུང་། ང་ལ་ད་བར་དུ་བ་དགའ་ཐེངས་

གཅྲིག་ཀང་ཐོབ་མ་མོང་བ་རེད་ཨང་། ཉེ་ཆར་ངས་སོབ་སྦྱོང་ལ་ཧུར་

བརོན་མ་བས་པས་རང་ཉྲིད་ཀང་རང་ལ་ཡྲིད་མྲི་ཚིམ་པར་གྱུར་ལ། 

དགེ་རྒན་དང་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀང་ང་ལ་ཡྲིད་ཆད་ཀྲིན་འདུག ངས་

སོབ་སྦྱོང་ལ་ཧུར་བརོན་བེད་དུས་ཀྲི་སྤོ་བ་དེ་ཡང་བསྐར་ཉམས་སུ་

མོང་མྲི་ནུས། དེ་སྔ་ལས་བ་བྲྲིས་ཚར་རེས་རེ་རུ་འགོ་བའྲི་སྐབས་སུ། 

དངོས་གནས་སྤོ་སྐྲིད་ཀྲིས་རབ་ཏུ་ཁེངས་འགོ་མོད། ད་ནྲི་ཕལ་ཆེར་

ཟླ་གཅྲིག་ལ་རེ་རུ་མ་ཕྲིན་པ་དང་ཡོངས་སུ་མཚུངས། ད་ལྟ་ང་དང་

ཁྲིམ་མྲི་གང་བོ་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་བཟའ་བཏུང་ལ་རོལ་བའྲི་

སྐབས་སུའང་། ཕལ་ཆེར་ང་གཅྲིག་པུ་ནྲི་གྲིབ་མ་ནག་པོ་ཞྲིག་གྲིས་

ཡོངས་སུ་གཡོགས་ཡོད་པ་དང་མཚུངས། རྒྱུན་པར་རྣ་ལམ་ན་བར་

མེད་དུ་གག་པའྲི་སྒ་ཞྲིག་གྲིས"འདྲི་ལྟར་མུ་མཐུད་དུ་འགོ་མྲི་རུང་། 

འདྲི་ལྟར་སོང་ན་གཏན་ནས་མྲི་འགྲིག"ཟེར་གྲིན་འདུག ནམ་རྒྱུན་

དགོང་ཁའྲི་དུས་སུ། བྲིས་པ་མང་བོ་ཞྲིག་བཟོ་པ་རྣམས་ཀྲི་གས་སུ་

ཞུགས་ཏེ། བཟོ་གྲྭ་ནས་ལས་གོལ་བས་ཤྲིང་དྲ་སོའྲི་མདུན་གྲི་ཐང་

ཆེན་བརྒྱུད་ནས་རང་ཁྲིམ་དུ་འགོ་བ་རྒྱུན་དུ་མཐོང་མོང་། ཁོ་ཚོ་ཧ་

ཅང་ཐང་ཆད་ཡོད་ནའང་ད་དུང་སྤོ་སྐྲིད་ཀྲིས་ཁེངས་འདུག ཁོ་ཚོ་

གོམ་སབས་ཆེན་པོས་མདུན་དུ་

བསོྐད་དེ། རང་ཁྲིམ་དུ་དགོང་

ཟས་ཟ་བར་འགོ་ལ་བྲེལ། ལམ་

བར་དུ་ཁོ་ཚོས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་ཀུ་རེ་རེ་བ་དང་། སོལ་རྡུལ་

གྲིས་ནག་པོར་སྦགས་པའམ་ས་རྲིས་དཀར་པོར་བསྒྱུར་པའྲི་ལག་

པས་ཕན་ཚུན་གྲི་ཕག་པར་རྡེབ། སྐབས་འདྲི་དག་ཏུ་ངས་འདྲི་སམ་

དུ་བསམ་འོང་སེ། ཁོ་ཚོ་ཞོགས་པ་ནམ་མ་ལངས་གོང་ལས་ཀར་ཆས་

པ་ནས་བཟུང་ད་བར་དུ་སྡུག་ལས་མངས་པ་རེད་ཅྲིང་། ད་དུང་ཁོ་

ཚོའྲི་ཁོད་དུ་བྲིས་པའང་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། ཁོ་ཚོས་ཁང་བའྲི་ཐོག་

དང་། ཐབ་ཆེན་གྲི་འགམ། ཡང་ན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྲི་འཁྲིས་དག་ཏུ་ཏག་

ཏག་ཉྲིན་གང་བོར་ལས་ཀར་འབད་པ་རེད་ལ། ཐ་ན་ལ་ལས་ཆུ་ནང་

དང་ས་འོག་ཏུའང་ལས་ཀ་ལས་ཀྲིན་ཡོད་ནའང་། ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་

ལྟོགས་སོྐམ་སེལ་ཐབས་ཙམ་གྲི་བཟའ་བཏུང་ལས་རེག་གྲིན་མེད་པ་

རེད། ངས་དེ་ལྟར་སམ་པའྲི་མོད་ལ་ཧ་ཅང་ངོ་

གནོང་བའྲི་སྣང་བ་ཞྲིག་སྐེས་འོང་། ངས་ནྲི་

ཉྲིན་གང་བོར་རོམ་ཡྲིག་ཤོག་ལྷེ ་ཁ་

ཤས་འབྲྲི་ཁུལ་ཙམ་བས་པ་ལས་

ལས་ཀ་ཅྲི ་ཡང་བེད ་ཀྲིན་མེད ་

པས། ང་ནྲི་རང་ལ་ཡྲིད་མྲི་ཚིམ། 

ཤྲིན་ཏུ་ཡྲིད་མྲི་ཚིམ། ཡབ་ཆེན་

ཐུགས་དགེས་ཀྲིན་མེད་པ་བལྟས་

པས་ཤེས་ནུས་ཏེ། ཁོང་གྲིས་སྐད་ཆ་

ཚིག་འགའ་བཤད་སྲིང་འདོད་ཀང་ཁ་

རུ་ཕུད་མ་བྱུང་། ཁོང་གྲིས་ནམ་ཡང་ངས་

རང་རོགས་ངང་བཅོས་སྒྱུར་བས་ཡོང་བར་རེ་སྒུག་

བེད་ཀྲིན་འདུག ཀེ་མ། སྲིང་ཉེ་བའྲི་ཡབ་ཆེན་ལགས། ཁོང་གྲིས་

ཇྲི་འདྲའྲི་དཀའ་སྡུག་མོང་གྲིན་ཡོད་པ་རེད་ཨང་། ཁྲིམ་ནང་དུ་

བཀོལ་སྤོད་བེད་པའྲི་ཅ་ལག་རེ་རེ་དང་། ངའྲི་བཟའ་བཏུང་དང་རྒྱན་

གོས་ཡོད་ཚད། ངས་སྦྱངས་པའྲི་ཤེས་རྲིག་ཡོངས་རོྫགས། ང་ལ་སྤོ་བ་

བསྐེད་པའྲི་དངོས་པོ་ཚང་མ། ཐམས་ཅད་ཀང་ཡབ་ཆེན་གྲི་རྔུལ་

ཁག་ལ་བརེས་ནས་ཐོབ་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། ཡྲིན་ནའང་ངས་ད་དུང་

དོན་དག་ཅྲི་ཡང་མེད་པ་ལྟར་ལས་ཅྲི་ཡང་སྒྲུབ་ཀྲིན་མེད་ལ། དོན་

རག་རྲིག་གང་དང་ཅྲི་ལ་ཡང་ཡབ་ཆེན་གྲིས་སེམས་ཚེགས་དང་

ངལ་ལས་མོང་གྲིན་ཡོད་པ་ལས། ངས་ནྲི་གཏན་ནས་ཧུར་བརོན་བེད་

ཤེས་ཀྲི་མྲི་འདུག ཀེ་ཧུད། ད་ནྲི་མུ་མཐུད་དུ་འདྲི་ལྟར་འགོ་མྲི་རུང་། 

འདྲི་ལྟར་སོང་ན་རྒྱུ་འབྲས་དང་མྲི་མཐུན། འདྲི་དག་གྲིས་ང་རང་

དངོས་གནས་སྡུག་ལ་གཏད་སོང་། དེ་རྲིང་ནས་མགོ་བརམས་ཏེ། 

ངས་ཀང་སྲི་ཐོར་ཏྲིས་བཞྲིན་དུ་བསྲན་ཚུགས་ཤྲིང་ཨམ་གཙིགས་

བསམས་ཏེ་སོབ་སྦྱོང་ལ་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་ཡྲིན། ངས་ངར་ཤུགས་

མྲི་ལྷོད་ལ་བརེ་བ་མེད་པའྲི་ངང་སྒྲིད་ལུག་དང་འཐབ་རོད་བ་རྒྱུ་

ཡྲིན། ངས་དཀའ་ངལ་ལ་མྲི་སྐྲག་པར་སྲོག་དང་བསོས་ནས་ཧུར་

བརོན་བ་རྒྱུ་ཡྲིན། ཐ་ན་ངལ་བས་གཟྲིར་ཞྲིང་ནད་

ཀྲིས་གདུང་ནའང་རྒྱུན་འཁོངས་བ་རྒྱུ་ཡྲིན། 

མདོར་ན། ངས་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་སྲིང་བོ་མེད་

ཅྲིང་། རང་གྲིས་བསམས་ན་ཡྲིད་

ཆད་པ་དང་གཞན་གྲིས་བལྟས་ན་

ཞེ ་ཁེལ་བའྲི ་འཚོ ་བ་ལ་འབྲེལ་

ཐག་གཏན་གཅོད་བ་རྒྱུ་ཡྲིན། ངས་

སྲིང་སོབས་ཧུར་སྐེད་སོས་ནུས་པ་

ཡོད་ཚད་སོབ་སྦྱོང་གྲི་སེང་དུ་འབུལ་

དགོས། འདྲི་ལྟར་བས་ན་ངས་གཞྲི་ནས་

སོབ་གསེང་གྲི་ངལ་གསོའྲི་བདེ་བ་དང་རེད་

འཇོ་ཡྲི་སྤོ་སྣང་ཉམས་སུ་མོང་ཐུབ་ལ། འདྲི་ལྟར་བས་

ན་ངས་གཞྲི་ནས་དགེ་རྒན་གྲིས་ང་ལ་བསན་པའྲི་སྲིང་ཉེ ་བའྲི་

འཛུམ་མདངས་དེ་སར་ཡང་མཐོང་ཐུབ་པར་མ་ཟད། གཞྲི་ནས་ཡབ་

ཆེན་གྲིས་ཕུལ་པའྲི་སོན་འདུན་གྲི་ཚིག་དང་ཞྲིམ་མངར་གྲི་འོ་དེ་

ཡང་བསྐར་རེག་ཐུབ་ངེས། 

མཚོ་སོྔན་ཞྲིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོྫང་མྲི་རྲིགས་སོབ་འབྲྲིང་། 

•སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར•

31.དེང་རབས་ཀྱི་སྐད་ཆ་རྱིག་པ་ཐོག་མར་ཇྱི་ལྟར་དར་བ་དང་། དེ་བྱུང་འཕེལ་ལ་དུས་རྱིམ་

གང་དག་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན། 

དེང་རབས་སྐད་ཆ་རྲིག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་མ་བྱུང་བའྲི་གོང་ལ་སྐད་ཡྲིག་རྲིག་པ་ཞེས་བ་ཞྲིང་། དེ་ནྲི་

གཙོ་བོ་འདས་པའྲི་ལོ་ཟླའྲི་ནང་དུ་ཡྲི་གེར་བཀོད་པའྲི་གེགས་བམ་རྣམས་ཕྲིས་སུ་བཀག་དཀའ་བ་བྱུང་བར་

བརེན། མཁས་པ་ཁག་གཅྲིག་གྲིས་རྐང་བཙུགས་ནས་གེགས་བམ་དེ་རྲིགས་ལ་མཆན་འགེལ་འགོད་པ་དང་། 

འགེལ་བཤད་བས་པ་ནྲི། གནའ་བོའྲི་གེགས་བམ་དག་གྲི་དོན་རོགས་ཐུབ་པའྲི་སད་དུ་བས་ཀྲི། སྐད་ཆའྲི་

སྦྱོར་བ་དངོས་ལ་ཞྲིབ་འཇུག་བགྲིས་པ་མ་ཡྲིན་པས། སྐད་ཡྲིག་རྲིག་པ་ཞེས་པ་ལས་སྐད་ཆ་རྲིག་པ་ཞེས་

པར་མྲི་འདོགས་ཤྲིང་། སྐད་ཡྲིག་རྲིག་པའྲི་ཐོག་མ་ནྲི་སྤྲི་ལོ་སོྔན་གྲི་དུས་རབས་བཞྲི་པའྲི་

ནང་ལ་རྒྱ་གར་གྲི་པཎྲིཏ་ཆེན་མོ་པ་ཎྲི་ཎྲི་ཞུ་བས་རྲིག་བེད་ཀྲི་གཞུང་ལུགས་

འགོལ་བེད་དུ་མཛད་པའྲི《སྒ་པ་ཎྲི་བ》ཞེས་པ་ནས་མགོ་ཚུགས་ཤྲིང་། 

ཕལ་ཆེར་དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་གནའ་བོའྲི་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་མཁས་

པ་ཆེན་མོ་ཡ་ལྲི་ཧྲི་ཐར་ཁོ་སྲི་ཞུ་བས་ཧྲི་མའྲི་ལོ་རྒྱུས་སན་རོམ་

རྲིང་མོ་དག་བསྒྲིགས་བས་ཤྲིང་། ཁོང་གྲི་སོབ་མ་ངེ་ཨོ་ཉྲི་ཞུག་སྲི་

ཐུ་ལ་ཁེ་སྲི་ལགས་ཀྲིས《གྲི་རྲིགས་ཀྲི་བརྡ་སྤོད》ཅེས་པ་མཛད་

པའྲི་རྨང་ལ་བརེན་ནས། གནའ་བོའྲི་རོ་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་མཁས་པ་

ཝ་ལོ་ཟེར་བས《ལ་ཏྲིང་སྐད་ཀྲི་རྣམ་བཤད》མཛད་པ་བཅས་ནྲི་སྐད་

ཡྲིག་རྲིག་པའྲི་བསན་བཅོས་ཐོག་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། གནའ་བོའྲི་ཀྲུང་གོའྲི་རྒྱལ་ཁབ་

ཏུའང་ཆྲིན་སོྔན་མའྲི་དུས་ནས་བཟུང་ཡྲི་གེ་གཅྲིག་གྱུར་ཡོང་བ་ལ་ནན་ཏན་བེད་ཅྲིང་། “ཡྲིག་

ཆུང”ཞེས་པས་གཙོས་པའྲི་ཡྲི་གེ་སོྐར་གྲི་གེགས་བམ་མང་བོ་བྱུང་སེ་ཡྲིག་ཐོག་གྲི་སྐད་ཆར་ནན་ཏན་བེད་

པའྲི་གོམས་སྲོལ་སོྔན་ནས་ཡོད་པ་ལ། སྤྲི་ལོ་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའྲི་ནང་ལ་འཇར་མན་གྲི་བསམ་བོ་པ་

ཆེན་པོ་ཧུམ་པོལ་ཐུ(Humboldt,1967—1836)མཆོག་གྲིས《འགོ་བ་མྲིའྲི་སྐད་ཆའྲི་སྒྲིག་གཞྲིའྲི་

ཁད་པར་དང་དེས་མྲིའྲི་རྲིགས་ཀྲི་བསམ་བོ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཐོན་པའྲི་

ནུས་པ》ཞེས་པའྲི་བསན་བཅོས་ཤྲིག་མཛད་པ་དང་། སྲི་ཝེས་ཙེར་གྲི་

མཁས་པ་ཆེན་པོ་སུ་སུར(Saussure,1857—1913)མཆོག་

གྲིས《སྤྲིར་བཏང་སྐད་ཆ་རྲིག་པའྲི་ཁྲིད་ཡྲིག》ཅེས་པ་མཛད་པ་ནས་དེང་རབས་སྐད་ཆ་རྲིག་པ་དངོས་སུ་

བྱུང་བ་རེད་དོ། ། 

སྐད་ཆ་ཞྲིབ་འཇུག་གྲི་དུས་རྲིམ་བགོ་སངས་ལ་ཡོངས་གགས་སུ། གནའ་བོའྲི་དུས་ནས་སྤྲི་ལོ་དུས་

རབས་བཅུ་དགུ་པའྲི་ལོ་རབས་དྲུག་ཅུའྲི་གོང་ལ་ཚན་རྲིག་གོང་གྲི་དུས་སྐབས་དང་། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་

པའྲི་ལོ་རབས་བདུན་ཅུའྲི་རེས་ལ་ཚན་རྲིག་གྲི་དུས་རབས་ཞེས་བགོས་པ་དང་། དུས་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་སྐད་

ཆ་རྲིག་པའྲི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐབས་གསུམ་དང་མཚམས་ལྔར་བགོ་བར་བེད་པ་སེ། སྐབས་གསུམ་དུ་བེད་

ལུགས་ནྲི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའྲི་ནང་གྲི་ལོ་རྒྱུས་གཤྲིབ་སྡུར་སྐད་ཆ་རྲིག་པའྲི་དུས་སྐབས་དང་། དུས་

རབས་ཉྲི་ཤུ་པའྲི་དུས་དཀྲིལ་བར་གྲི་སྒྲིག་གཞྲི་རྲིང་ལུགས་ཀྲི་སྐད་ཆ་རྲིག་པའྲི་དུས་སྐབས་

དང་། དེའྲི་རེས་ཀྲི་བརེ་སོར་སྐེད་སྒྲུབ་བརྡ་སྤོད་རྲིག་པའྲི་དུས་སྐབས་བཅས་

གསུམ་དུ་བེད་པ་དང་། དུས་མཚམས་ལྔར་བགོ་བའྲི་ལུགས་ནྲི། སྤྲི་ལོ་

དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའྲི ་ གོང ་ལ་སྐད་ཡྲིག ་རྲིག ་པའྲི ་དུས་

མཚམས་དང་། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའྲི་དུས་དཀྲིལ་བར་ལ་ལོ་

རྒྱུས་གཤྲིབ་སྡུར་སྐད་ཆ་རྲིག་པའྲི་དུས་མཚམས་དང་། དེ་ནས་

དུས་རབས་ཉྲི་ཤུ་པའྲི་དུས་དཀྲིལ་བར་དུ་སྒྲིག་གཞྲི་རྲིང་ལུགས་

ཀྲི་སྐད་ཆ་རྲིག་པའྲི་དུས་མཚམས་དང་། དེ་ནས་དུས་རབས་ཉྲི་ཤུའྲི་

མཇུག་ལ་ཕྲི་ཚུལ་སྐད་ཆ་རྲིག་པའྲི་དུས་མཚམས་དང་། དུས་རབས་ཉེར་

གཅྲིག་པའྲི་དུས་སྐབས་འདྲི་ནྲི་སོྣལ་སེབ་སྐད་ཆ་རྲིག་པའྲི་དུས་མཚམས་སུ་བེད་

པ་སོགས་བཞེད་ལུགས་འགའ་རེ་སྣང་ཞྲིང་། ཁད་པར་ལོ་རྒྱུས་གཤྲིབ་སྡུར་སྐད་ཆ་རྲིག་པ་དར་པ་

དང་། སྒྲིག་གཞྲི་རྲིང་ལུགས་ཀྲི་སྐད་ཆ་རྲིག་པ་འཕེལ་པ་དང་། དུས་རབས་ཉྲི་ཤུ་པའྲི་ལོ་རབས་དྲུག་ཅུ་

པའྲི་རེས་སུ་སྐད་ཆ་ནྲི་སྤྲི་ཚོགས་ཀྲི་རྲིག་གནས་སྣང་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ཞྲིག་ཏུ་མཐོང་ནས། སྤྲི་ཚོགས་ཀྲི་

ཁབ་ཁོངས་ཡོངས་ནས་སྐད་ཆར་ཞྲིབ་འཇུག་བེད་པ་ནྲི། སྐད་ཆ་འཆྲིང་བ་ལས་གོལ་བའྲི་དོན་ཆེན་གསུམ་

དུའང་བེད་དོ། ། 

མཚོ་སོྔན་དགེ་འོས་སོབ་ཆེན་མྲི་རྲིགས་དགེ་འོས་སོབ་གྲིང་། 

•ལྕགས་ཐར་རྒྱལ•



སོབ་མ་སྔ་བུ་ལྔ་དང་ཕྲི་བུ་གཅྲིག་ཅེས་པ་སེ། དྲྲི་མེད་ཤེས་རབ་ཀྲི་སོང་

པོ་རྨེའུ་སོན་པ། ཕན་སེམས་ཡལ་ག་གཡོར་པོ་རྒྱ་མོ་ཆེ། སྲིང་རེའྲི་ལོ་

འདབ་རྔུལ་སོན་རྲིན་དབང་། བམས་པའྲི་མེ་ཏོག་ལ་སོད་དཀོན་མཆོག་

མཁར། འོད་གསལ་སྲིང་པོ་ཞང་སོམ་ཆོས་སེང་བཅས་ལྔ་དང་། ཕྲི་བུ་

གཅྲིག་ནྲི། སྒྱུ་ལུས་རྨྲི་ལམ་གྲི་འབྲས་བུ་སྲིན་པ་རྨོག་ལོགས་པ་རྲིན་ཆེན་

བརོན་འགྲུས་བཅས་དྲུག་ལ་ཟེར། དེ་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་དབོན་སོན་

སྐེར་སང་པ། སངས་རྒྱས་གཉན་སོན། འགོ་མགོན་སོན་པའྲི་བར་དུ་

ཆྲིག་བརྒྱུད་དུ་བྱུང་། དེ་ནས་རྲིན་ཆེན་བདུན་པར་གགས་པ་འགོ་མགོན་

ཆོས་རེ་སོན་པས་རྡོ་རེ་འཆང་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཁའ་འགོ་མས་ལུང་

བསན་པ་ལྟར་ཆྲིག་བརྒྱུད་རོྡ་རེའྲི་རྒྱ་བཀོལ་ཏེ་སྐལ་ལན་སོབ་མའྲི་

ཚོགས་ལ་གདམས་ངག་སེལ་བས་མཁས་གྲུབ་མང་བོ་བྱུང་བའྲི་ནང་

ནས། མཁས་གྲུབ་རྣམ་གསུམ་དུ་གགས་པ། གཙང་མ་ཤངས་སོན་དང་། 

བསམ་ལྲིང་པ་གཞོན་ནུ་གྲུབ། འཇག་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་འབུམ་གསུམ་

གྲིས་བརྒྱུད་པའྲི་རྐང་བཟུང་ཞྲིང་གདམས་ངག་རྣམས་ཡྲི་གེར་བཀོད་

ནས་ཕྲིན་ལས་སེལ་ལོ། ། 

ག ད མ ས ་ ང ག ་ ཉེ ་

བརྒྱད་ནྲི། གྲུབ་ཆེན་ཐང་

སོང་རྒྱལ་པོ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

མཁའ་འགོ་མས་དངོས་སུ་

གསུམ་པ། ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཌཱ་ཀྲི་ནྲི་གུ་མ་

དང་། སུ་ཁ་སྲིདྡྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས། ཁད་འཕགས་ཀྲི་བ་མ་བཅུ་གསུམ། 

ར་བའྲི་བ་མ་རྣམ་བཞྲི་སོགས་མཁས་གྲུབ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའྲི་གདམས་

ངག་ཐུགས་བཅུད་ཀྲི་ཆོས་མཛོད། མཐར་ཐུག་ལྔ་ལན་ཞེས་པ་དེ། མཁས་

གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབོར་གྲིས་བངས། 

འདྲིར་མཐར་ཐུག་ལྔ་ལན་ནྲི། གཏུམ་མོ་སོན་པའྲི་མཐར་ཐུག་

དགེས་མཛད་ལས་རྒྱ་མཐར་ཐུག་བདེ་མཆོག སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་མཐར་

ཐུག་གསང་འདུས། རྨྲི་ལམ་མཐར་ཐུག་མ་ཧཱ་མཱ་ཡཿ ཕྲིན་ལས་མཐར་

ཐུག་རྡོ་རེ་འཇྲིགས་མཛད་དེ་ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སེ་ལྔ་ཞེས་པ་དེ་ཡྲིན། 

མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབོར་ནྲི། ཤྲིང་སག་སྤྲི་ལོ1014ལོར་ཡབ་

ཁྱུང་པོ་སག་སྐེས་ཞེས་པའྲི་སྲས་སུ་ཡུལ་སེ་མོར་སྐུ་འཁྲུངས། གཞོན་ནུའྲི་

དུས་སུ་བོན་པོ་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་བ་ལས་བོན་བསབས་པས་མཁས་པར་

གྱུར། བོན་གྲི་སོབ་མ་མང་བོ་བྱུང་། དེ་ནས་བོན་ལ་མ་མཉེས་ནས་རྙྲིང་མ་

ལ་ཞུགས་ཏེ་རྫོགས་ཆེན་གསན་པས་མཁས་པར་གྱུར། སོབ་མ་མཐའ་

ཡས་པ་འདུས། དེ་ཡང་སྤོད་པ་མ་ལེགས་པར་དགོངས་ནས་སྐོར་ནྲི་རུ་བ་

ལས་ཨ་ནམ་སེའྲི་མན་ངག་གསན་ཞེས་མཁས་པའྲི་དགའ་སོན་ལས་

གསུངས། དེ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྲིན་ཏེ་སུ་མ་ཏྲི་ལས་ལོ་ཙཱ་བསབས། རྒྱ་གར་

དང་བལ་ཡུལ་སོགས་ཀྲི་མཁས་པ་མང་བོར་བསེན་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྲི་

རྲིག་གཞུང་མང་བོ་སྦྱངས། དེ་ལ་བརེན་ནས་བཤད་པ་དང་། རོད་པ། 

སྒྲུབ་པ་སེ་ལམ་རྲིམ་པ་གསུམ་ཀར་བརེན་ནས་ཕྲིན་ལས་ཀྲི་རྒྱུན་བབས་

པ་ལས། ཕྲི་མ་སྒྲུབ་པའྲི་ལམ་རྲིམ་གྲི་སྲིང་པོ་དེང་གྲི་བར་དུ་ཡང་

བཞུགས་པ་ནྲི། གསེར་ཆོས་ར་བར་གྱུར་པའྲི་ཆོས་སྐོར་ལྔ་ཞེས་པར། ར་

བ་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག སོང་པོ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ། ཡལ་ག་ལམ་ཁེར་རྣམ་གསུམ། 

མེ་ཏོག་མཁའ་སྤོད་དཀར་དམར། འབྲས་བུ་འཆྲི་མེད་འཕྱུག་མེད་དང་ལྔ་

ལ་ཟེར། 

གདམས་ངག་རྲིང་བརྒྱུད་ནྲི། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབོར་གྲི་

ཞལ་བསན་ཏེ་གསུངས་པའྲི་ཉེ་བརྒྱུད་རྲིམ་པ་གསུམ་བྱུང་བ་ནྲི། 

དང་པོ། གཙང་གྲི་རྲི་བོ་ཆེར་ནྲི་གུ་མ་དངོས་སུ་བོན་ཏེ། ཆོས་དྲུག་དང་། 

ཕག་ཆེན། ལམ་ཁེར། འཆྲི་མེད། བ་མ་མགོན་པོ་དབེར་མེད་རྣམས་ཀྲི་

གདམས་ངག་གྲི་ཁྲིད་གནང་། 

གཉྲིས་པ། མདོ་སད་སྲྲིན་རྫོང་ཤུག་སོང་གྲི་ར་བར་གོང་གསལ་ཆོས་

དྲུག་སོགས་སོ་སོའྲི་དབང་ཐོབ། གསུམ་པ། མཁའ་སྤོད་ཀྲི་གདམས་པ་ཡྲི་

གེ་མེད་པའྲི་བརྡ་ཐབས་སུ་བྱུང་བ་བཅས་བཀའ་བབས་སྔ་ཕྲི་བར་གསུམ་

དུ་བྱུང་བ་དེ་དག་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སོང་རྒྱལ་པོའྲི་སོབ་མ་མང་མཁར་བོ་གོས་

རྒྱལ་མཚན་སོགས་ལས་སོ་སོར་བརྒྱུད་དེ་ད་ལྟའྲི་བར་བཀའ་བརྒྱུད་ཟམ་

མ་ཆད་པར་བཞུགས་ཡོད་པ་རྣམས་སོ། ། 

རོག་ལྕོགས་པ་དང་དབོན་སྟོན་སྐེར་སྒང་པ། ། 

གཙང་མ་ཤངས་སྟོན་བསམ་ལྱིང་གཞོན་ནུ་གྲུབ། ། 

ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ཀུན་དགའ་གོལ་མཆོག་སོགས། ། 

ཤངས་བསྟན་ཉྱིན་མོར་བེད་པའྱི་མཁས་གྲུབ་སེ། ། 

ཆོས་རྒྱུད་འདྲིའྲི་གདན་ས་གཙོ་བོར། 

1.ཤངས་ཀྲི་ཞང་ཞུང་དགོན། རབ་བྱུང་དང་པོའྲི་ལགས་གང་སྤྲི་

ལོ1061ལོར་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབོར་གྲིས་ཕག་བཏབ། དེང་བོད་

རང་སྐོང་ལོངས་རྣམ་གྲིང་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད། 

2.དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁོད་ཙཱ་འདྲ་སྒྲུབ་སེ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞྲི་པའྲི་ཆུ་

སག་སྤྲི་ལོ1842ལོར་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། ད་ལྟ་

དཀར་མཛེས་བོད་རྲིགས་རང་སྐོང་ཁུལ་སེ་དགེ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད། 

ལྷོ་ནུབ་མྲི་རྲིགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའྲི་བོད་རྲིག་པ་སོབ་གྲིང་། 

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

ཐུམ་འབུའྲི་ནད་ནྲི་ཕ་རྲིལ་རྒྱུ་སྲྲིན་དང་ཚང་

མང་རྒྱུ་སྲྲིན་གྲི་སྲྲིན་འབུ་ལས་བསྐེད་པའྲི་ནད་

རྲིགས་ཤྲིག་ཡྲིན་པ་དང་། ནད་རྲིགས་འདྲི་འཛམ་

གྲིང་གྲི་ཕྱུགས་ཟོག་གསོ་སོྐང་བེད་སའྲི་འབོྲག་ཡུལ་

མང་ཤོས་ན་མཆེད་པ་རེད། འབྱུང་ཚད་ཆེ་སའྲི་ས་

ཁུལ་དུ5％ལ་སེབས་ཡོད། ནད་དེ་འབྱུང་བེད་ཀྲི་

སྲྲིན་རྲིགས་དེ་དག་ཁྲི་དང་སྤང་ཀྲི ཝ། ལུག བྲི་བ། 

ར་སོགས་ཀྲི་ལུས་སེང་ན་གནས་བཅའ་བ་ཡྲིན། 

ཚང་མང་རྒྱུ་སྲྲིན་གྲི་ནད་རགས་སྣ་མང་ཅན་ཡྲིན་

ཡང་། འབུ་སྲྲིན་གྲི་གནས་དང་ཆེ་ཆུང་བརག་ནུས། 

ནད་རགས་མང་ཆེ་ཤོས་ནྲི་ནད་འབུའྲི་འབུ་ཕྲུག་

ཕྲིའྲི་རྐེན་གྲིས་གནོན་ཤུགས་སམ་ཡང་ན་ཆུ་བུར་

བརོྡལ་ནས་གཤེར་ཁུ་བཞུར་བ་ལས་ལུས་སེང་དུ་

དུག་སྲྲིན་འགོག་རྫས་གཞན་ཞྲིག་བསྐེད་པས་ཡྲིན། 

འདྲིའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ནད་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་ལུས་སེང་གྲི་

སྐྲན་ཐུམ་ཁོད་ཀྲི་འབུ་སྲྲིན་ཞྲིབ་བཤེར་ལ་བརེན་

ནས་ནད་ངོས་བཟུང་རེས་གཤགས་བཅོས་བགྲིད་དེ་

སན་བཅོས་བ་དགོས། 

ནད་འདྲིའྲི་མཆེད་ཡུལ་གཙོ་བོ་འབོྲག་ལས་ས་

ཁུལ་ཡྲིན་

པ ་ ད ང ་ ། 

རང་རྒྱལ་

གྲི་ཀན་སུའུ་དང་ཉྲིང་ཞ། མཚོ་སྔོན། ཞྲིན་ཅང་། ནང་སོག བོད་ལོངས། 

སྲི་ཁོན་ནུབ་རྒྱུད། ཧའན་ཞྲི་སོགས་ན་མཆེད་ཚད་ཆེ་ཞྲིང་། ཧོ་པེ་དང་

ཤར་བང་ཁུལ་གྲི་ཞྲིང་ཆེན་ཁག་ནའང་ཐོ་རེ་བ་ཙམ་སྣང་། 

ཐུམ་འབུའྲི་ནད་ནྲི་ཁྲིའྲི་ལུས་སེང་གྲི་རྒྱུ་སྲྲིན་ལེབ་རྲིང་གྲི་འབུ་

སོང་མྲིའྲི་ལུས་སེང་དུ་འགོས་པ་ལས་བསྐེད་པ་ཞྲིག་ཀང་ཡྲིན་པས། རྒྱུ་

སྲྲིན་ལེབ་རྲིང་འདྲི་ཁྲི་སོགས་ཀྲི་རྒྱུ་མའྲི་ནང་གནས་ཤྲིང་། དུས་ཡུན་

ངེས་ཅན་ཞྲིག་འགོར་ན་འབུ་སྲྲིན་བསྐེད་པ་དང་འབུ་སྲྲིན་དེ་རྟུག་པ་

བརྒྱུད་ནས་ཉེ་འཁོར་གྲི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཁབ་པ་ཡྲིན། དེ་ལྟ་ན་ནད་འབུ་དེ་

མྲིའྲི་ལག་པ་དང་ལྭ་བ། རྒྱུན་སྤོད་ཡོ་ཆས་སོགས་སུ་འགོ་ས་བ་དང་། 

གཞན་ད་དུང་ཁྲི་སྤུ་དང་ལུག་བལ། རྩྭ་སྐམ། ཆུ་སོགས་མྲིས་དུས་རྒྱུན་

རེག་ཐུག་བེད་པའྲི་ཡོ་ཆས་ལས་ཀང་འགོ་ཉེན་ཆེ་བས་འཕོད་བསེན་

གཙང་སྦྲར་མཉམ་འཇོག་བ་དགོས་པར་མ་ཟད། བྲིས་པ་ཚོ་སོ་ཁྲི། ཕྱུགས་

ཟོག་དང་མཉམ་དུ་བརེ་རུ་མྲི་འཇུག་པ་དང་ཤ་ཟས་འཕོད་བསེན་ལ་

ཞྲིབ་དཔྱད་ཡང་དག་བེད་པ། ཐུམ་འབུའྲི་ནད་ལས་ཤྲི་བའྲི་སོ་ཕྱུགས་ཀྲི་

བེམ་རོ་མེ་རུ་བསྲེག་པ། ནོར་ལུག་གྲི་ནང་ཁོལ་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ལ་

བཙོས་ནས་ཚོས་ཡག་བས་རེས་བཟའ་དགོས་པ་སོགས་སོོ། ། 

ཨྲིར་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ནྲི་འོད་མདངས་

རྣམ་པར་བཀ་བའྲི་མར་གད་ཅྲིག་ཨྲིར་

ལན་གྲིང་ཕན་གྲི་ལྷོ་ཁུལ་དུ་ཕ་བཏབ་པ་

ལྟར་ཆགས་ཡོད། མངའ་ཁོངས་ཀྲི་དབུས་

རྒྱུད་དུ་གཅྲིག་ལངས་གཅྲིག་འཇགས་

ལྟར་ཡོད་པའྲི་ཁོད་ཡངས་པའྲི་བདེ་ཐང་

ཡོད་པ་དང་། མཚོ་རྒྱུད་ཁུལ་དུ་རྲི་སང་

ཅུང་མང་། རྲི་བོ་ཁཱ་ལྲིང་ཐུའུ་ཨེར་ནྲི་

མངའ་ཁོངས་སུ་ཆེས་མཐོ་བའྲི་རྲི་བོ་ཡྲིན། 

རྒྱ་མཚོའྲི་འགམ་རྒྱུད་ཀག་ཀོག་ཆེ་ཞྲིང་

མཚོ་ཁུགས་གཏྲིང་ཟབ་ལ། ཁོད་ཡངས་པ། 

གྲུ་ཁ་མང་བ་རེད། མཚེའུ་དང་ན་ཁུད་སྐར་ཚོགས་ལྟར་བཀམ་ཡོད་ཅྲིང་། ནང་ལོགས་ས་ཁུལ་གྲི་

ཆུ་རྒྱུན་ཕལ་ཆེ་ཤོས་མཚེའུ་དང་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པ་རེད། མྲིང་གགས་ཆེ་བའྲི་ཆུ་བོ་ཕང་ནུང་

གྲིས་ཆུ་བོའྲི་ཤར་རྒྱུད་ཀྲི་ས་གཞྲིར་ས་གཤྲིས་བཟང་བོར་བསྒྱུར་ཡོད། ཨྲིར་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ནྲི་ཞྲིང་

ཕྱུགས་ལས་རྲིགས་གཙོ་བོར་གཉེར་ཞྲིང་དཔལ་འབོར་དར་རྒྱས་ཆེ་བའྲི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྲིག་ཡྲིན་པས། 

“ཡོ་རོབ་གྲིང་གྲི་ཞྲིང་སེ”རུ་གགས། ཞྲིང་ཕྱུགས་ར་བའྲི་གཞྲི་ཁོན་ཆེ་ཞྲིང་རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་པས། སོ་

ཕྱུགས་ར་གང་ལུག་གསུམ་གྲི་འཕེལ་ཁ་ཧ་ཅང་དར། བ་ཤ་ཕྲིར་བཙོང་ཚད་ནྲི་འཛམ་གྲིང་གྲི་

མདུན་གས་སུ་སེབས་ཡོད། ཨྲིར་ལན་གྲི་ར་རྒྱུད་བཟང་ཞྲིང་འཛམ་གྲིང་སེང་སན་གགས་ཆེ། དུས་

བཞྲིར་སོྔ་ལང་ངེར་ཡོད་པའྲི་ཕྱུགས་ར་ཡྲིས་ཨྲིར་ལན་ལ“སོྔ་ལང་གྲི་གྲིང་ཕན”ཞེས་པའྲི་མཚན་

སན་ཡང་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ས་ཏུ་པོ་ལྲིན་ནྲི་ལང་ལོས་བལྟམས་པའྲི་དབུས་ན་མཛེས་ཤྲིང་

བརྲིད་ཆགས་པར་ཡོད། གོང་ཁེར་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རྲིང་ལན་པའྲི་བཟོ་བཀོད་མང་ཞྲིང་། གནའ་

རབས་གསར་མའྲི་ཁད་ཆོས་མངོན་པའྲི་སོ་ཁལ་ལས་ཁུངས་ཀྲི་ཁང་བརེགས་དང་ཕོ་བྲང་ཧྥྲིར་

ལ་མྲིང་གགས་ཆེ། ནཱ་ཝེ་ཡ་དང་ནའོ་མེན། ཆའོ་ཀྲི་ཡའྲི་བཟོ་སྐྲུན་གྲི་ཁད་ཆོས་ལན་པའྲི་རྒྱལ་ས་

ཏུ་པོ་ལྲིན་ནྲི་སྤྲི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་ཙུང་ཐུང་ཁྲི་འདོན་མངའ་གསོལ་བེད་སའྲི་གནས་ཡྲིན། 

ལའེ་ཧྥེ་ཆུ་བོའྲི་ལྷོ་འགམ་གྲི་ཧྲིན་སྲི་དེ་ཧྥྲིན་སོྔ་ལང་ཐང་ཆེན་ནྲི་གོང་ཁེར་ནང་ཁུལ་གྲི་ཆེས་

གནའ་རབས་ཀྲི་ཆེས་ཆེ་བའྲི་ཐང་ཆེན་ཡྲིན། ཟངས་མདོག་ཀད་ཁེབས་ཟླུམ་པོ་དང་། སོ་ཕག་

དམར་པོ་དང་རྡོ་བ་ཐལ་མདོག་གྲིས་བསྐྲུན་པའྲི་བཟོ་བཀོད། མེ་ཏོག་དམར་མདངས་བཀ་ཞྲིང་

ལང་སོང་གཡུ་ལོ་རྒྱས་པའྲི་སོ་མཆོར། སྐེད་མོས་ཚལ། གཞན་ཡང་གོང་ཁེར་བརྒྱུད་ནས་འབབ་པའྲི་མྲིས་བཟོས་གཙང་པོས་གོང་

ཁེར་མཛེས་པར་བརྒྱན་ཡོད། ཨྲིར་ལན་པ་དག་ལང་མདོག་ལ་བརྲི་མཐོང་ཆེ་ཞྲིང་། དུས་ཆེན་གང་དུ་ཡང་སྐེས་མ་རྣམས་ཀྲིས་ལང་

མདོག་གྲི་སད་གཡོགས་གོན་ཞྲིང་། བྲང་ཁར་ལོ་མ་གསུམ་གྲིས་ལང་མདོག་གྲི་མེ་ཏོག་བཟོས་ཏེ་སན་འཇེབས་ཀྲི་གྲིང་བུའྲི་སྒ་

དབངས་ཁོད་གླུ་ལེན་གར་རེ་བེད་པ་རེད་དོ༎

མཚོ་སྔོན་ཞྲིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རྫོང་མྲི་རྲིགས་སོབ་འབྲྲིང་།     •སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན•

མཚོ་སྔོན་ཟྲི་ལྲིང་། •མཚོ་མ•ོ



དགེ་རྒན་གུ་རུ་ནྲི་ལོ་བཞྲི་བཅུ་ཡས་མས་ལ་སོན་པ་ཙམ་

ཡྲིན། ཁོང་ནྲི་བདག་གྲི་བོད་ཡྲིག་དགེ་རྒན་ཡྲིན་ལ། ཁོས་རྒྱུན་དུ་

བོད་ལྭ་གོན་ནས་ང་ཚོར་སོབ་ཁྲིད་བེད་དུ་འོང་བའྲི་རྣམ་པ་དེ་ནྲི་

དུས་ད་ལྟའང་བདག་གྲི་མྲིག་ལམ་ན་གོག་བརྙན་བཞྲིན་དུ་གསལ་

བོར་འཆར་གྲིན་ཡོད། 

དགེ་རྒན་གུ་རུའྲི་གཟུགས་ནྲི་ཅུང་ཐུང་ཞྲིང་ཕ་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་

ལ། ངོ་གདོང་སྨུག་ཅྲིང་རྒྱུན་དུ་ལག་པ་རྒྱབ་ལག་བས་ནས་འགོ་

རྒྱུར་དགའ། ཁོས་རྒྱུན་དུ་བོད་ལྭ་གོན་པ་ལས་རྒྱ་ལྭ་གོན་པའྲི་དུས་

ནྲི་ཉུང་ཉུང་ཡྲིན། སོབ་ཐུན་རེ་རེར་ཁོད་ཚོས་བོད་སྐད་དག་མོ་

ཞྲིག་བཤད་དགོས་ཞེས་སྐུལ་མ་ཡང་ཡང་གཏོང་བ་ཡྲིན། ཁོ་ལ་

གཤྲིས་རྒྱུད་འཇམ་པོ་ཞྲིག་དང་སེམས་པ་དཀར་པོ་ཞྲིག་ཡོད་པས་

དགེ་སོབ་ཚང་མས་ཁོ་ལ་གོང་བཀུར་དང་བརྲི་མཐོང་བེད་པ་

ཡྲིན། ཁོས་དུས་ཚོད་སྐར་མ་གཅྲིག་ཀང་རང་དགར་ཆུད་ཟོས་སུ་

མྲི་གཏོང་བར་ང་ཚོར་སོབ་ཁྲིད་བེད་པ་དང་། ལས་བ་ཞུ་དག་བེད་

པ། ཡང་ན་སོབ་སྦྱོང་ལ་ཅུང་ཞན་པའྲི་སོབ་གོགས་དག་ལ་ཟུར་

ཁྲིད་བེད་པ་སོགས་ལ་བྲེལ་འདུག  ཁོ་ལ་ད་དུང་དགེ་རྒན་གཞན་

དང་མྲི་འདྲ་ས་མང་སེ། དཔེར་ན། དགེ་རྒན་ལ་ལས་ཐ་མག་

འཐེན་ནའང་ཁོས་ང་ཚོར་ཐ་མག་འཐེན་ན་རང་གྲི་ལུས་ཕུང་ལ་

གནོད་པ་དང་མཐའ་སོྐར་གྲི་སོབ་མ་རྣམས་ལའང་གནོད་པ་ཆེན་

པོ་ཡོད་ཅེས་ཁ་ཏ་སོབ་གསོ་གཏོང་ལ། ཁོང་གྲིས་མྲི་དགེ་བའྲི་བ་

སྤོད་མཐའ་དག་དུག་བཞྲིན་དུ་སང་ཅྲི་ཐུབ་བས་ནས། ང་ཚོ་དགེ་

སོབ་ཚང་མར་མྲིག་དཔེ་སོན་པ་རེད། 

དགེ་རྒན་གུ་རུ་ནྲི་བོད་ཡྲིག་སོབ་ཁྲིད་བེད་པར་རང་གྲི་ཁད་

ཆོས་ཡོད་པའྲི་དགེ་རྒན་དཔེ་ལེགས་ཅན་ཞྲིག་ཡྲིན་ཏེ། ཁོའྲི་སོབ་

ཁྲིད་ལ་གོ་རྲིམ་ལན་ཞྲིང་བང་ཆ་ཡོད་ལ། སྨྲ་བརོད་དག་ཅྲིང་

དཀའ་གནད་ས་མོར་འགོལ་མཁས་པའྲི་ཁད་ཆོས་འཛོམས་པས། 

སོབ་གོགས་ཚང་མས་དགེ་རྒན་གུ་རུ་ཡྲི་དཔེ་ཁྲིད་ལ་ནམ་རྒྱུན་

སྐོམ་པས་ཆུ་འདོད་པ་བཞྲིན་དུ་རེ་སྒུག་བེད་བཞྲིན་ཡོད། ཐ་ན་

ཁྲིམ་བདག་ཁ་ཤས་ཀང་ཁོམ་དུས་རང་འགུལ་སོས་སོབ་གྲྭའྲི་ནང་

དུ་དགེ་རྒན་གུ་རུའྲི་སོབ་སོན་ལ་གསན་དུ་འོངས་པས། དགེ་རྒན་

གུ་རུ་ནྲི་དངོས་ནས་མྲི་དམངས་ཀྲི་དགེ་རྒན་དཔེ་ལེགས་ཅན་

ཞྲིག་རེད་ཅེས་བཤད་ཆོག་ཆོག་ཡྲིན་ནོ། ། 

ངལ་རོལ་གྲི་འབྲས་བུ་ནྲི་རྲི་ཆེན་ལ་ཕུག་ལམ་བཏོད་རེས་ཀྲི་ཕུག་ལམ་ལས་འཕོས་

པའྲི་འོད་ཟེར་ཕ་མོ་དེ་ཡྲིན་ལ། རབ་དཀར་གྲི་འོ་མ་ཡང་ཡང་བསྲུབས་རེས་དར་བའྲི་ཁ་

རུ་གཡེང་བའྲི་མར་ལོ་ཐར་ཐོར་དེ་ཚོའང་ཡྲིན། ངལ་རོལ་གྲི་འབྲས་བུ་ནྲི་ཆེ་ཆུང་དང་

མང་ཉུང་གྲིས་མ་ཁབ་པའྲི་གྲུབ་འབྲས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་བདེན་དཔང་ཡྲིན། 

ཕྲིར་འདང་རེ་བརྒྱབ་ན། སོབ་ཆུང་ལོ་རྲིམ་ལྔ་པའྲི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའྲི་དོན་དག་ཆུང་

ཆུང་དེ་བརྒྱུད་ནས་ངས་ད་གཟོད་ངལ་རོལ་གྲི་རྲིན་ཐང་རོགས་ལ་འཚོ་བའྲི་དཀའ་སྡུག་

ལ་ངེས་ཤེས་ཟབ་མོ་རྙེད། དེ་ནྲི་གཟའ་པ་སངས་ཉྲིན་གྲི་ཕྲི་དྲོ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཏེ། ང་

ཚོས་སོབ་གྲྭའྲི་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ལ་གཙང་སྦྲ་བས་རེས། འཛིན་བདག་གྲིས་

དེ་རྲིང་ལས་བ་ཅྲི་ཞྲིག་བཀོད་སྒྲིག་བ་སྲྲིད་དམ་སམ་སྐབས། འཛིན་

བདག་སེབས་བྱུང་། ཁོང་གྲིས་ཕོགས་ཡར་མར་ལ་ཞྲིབ་ལྟ་ཞྲིག་བས་

རེས།  ང་ཚོས་གཙང་སྦྲ་བས་པར་གཟེངས་བསོད་བས་ཤྲིང་། ཐེངས་

འདྲིའྲི་གཟའ་མཇུག་གྲི་ལས་བ་ཞེས་ཚིག་མགོ་གེང་མ་ཐག  སོབ་

གོགས་ཚོས་ཟྲིན་དེབ་དང་སྨྱུ་གུ་བངས་ནས་ཅྲི་ཞྲིག་ཟྲིན་བྲྲིས་ལ་འགོད་

བརྲི་བས་པར།  དགེ་རྒན་གྲིས་ལས་བ་འདྲི་ཟྲིན་དེབ་ལ་འགོད་མྲི་དགོས། ཐེངས་

འདྲིའྲི་ལས་བ་ཅུང་ཁད་པར་བ་ཞྲིག་ཡྲིན།   སོབ་གོགས་རེ་རེ་ནས་ཕ་མར་མྲི་སོང་བ་

དང་སོབ་གོགས་ལ་མྲི་སྐྲི་བར་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ངལ་རོལ་ལ་བརེན་ནས་སོར་གཅྲིག་རེ་

བཙལ་ཡོང་དགོས་ཞེས་བཤད་པས། ཚང་མས་མགྲིན་གཅྲིག་ཏུ་ལགས་སོ་ཞེས་བཤད་

རེས་སོབ་ཁང་ལས་སོར་བུད། 

དེ་དུས་ལོ་ན་ཆུང་བས་རེད་མོ་ཁོ་ནར་གཡེང་སེ་གཟའ་མཇུག་གྲི་ངལ་གསོའྲི་དུས་

ཚོད་མཇུག་རྫོགས་ལ་ཉེ་སྐབས། སོབ་གོགས་རབ་བརན་དང་ངེད་གཉྲིས་ཀྲིས་ད་གཟོད་

དགེ་རྒན་གྲིས་བཀོད་སྒྲིག་བས་པའྲི་ལས་བ་ཇྲི་ལྟར་ཡོངས་འགྲུབ་བ་དགོས་པར་བསམ་

བོ་བཏང་། ངེད་གཉྲིས་ཅྲི་བ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པའྲི་སྐབས་དེར། ངའྲི་ཡྲིད་ལ་གོ་

བུར་དུ་ངེད་ཚང་གྲི་ཁྲིམ་མཚེས་ན་ཨ་ཡེ་ཞྲིག་ཡོད་པ་དེས་ནམ་རྒྱུན་བཏུང་བའྲི་སོྣད་

སོང་བ་སོགས་བེད་མེད་དངོས་པོ་བཏུས་ཏེ་བཙོངས་རེས།  རང་ཉྲིད་ལ་མཁོ་བའྲི་དངོས་

པོ་ཙག་ཙིག་རེ་ཉོ་བཞྲིན་པའྲི་གནས་ཚུལ་དེ་དྲན་བྱུང་།  དེ་ནས་ངེད་གཉྲིས་ཀྲིས་རང་

རང་ས་ནས་ལམ་འགམ་གྲི་གད་སྲིགས་སམ་དང་རྒྱུན་དུ་མྲི་མང་འདུ་སའྲི་ཐང་ཆེན་

སོགས་སུ་ཕྲིན་ཏེ་བཏུང་བའྲི་སོྣད་མང་བོ་ཞྲིག་བཏུས་ཏེ་བེད་མེད་དངོས་པོ་ཉོ་བསྡུ་ས་

ཚུགས་ལ་ཁེར། ལམ་བར་དུ་ངེད་གཉྲིས་ཀྲིས་འདྲི་དག་བཙོངས་རེས་སོར་གཉྲིས་པོ་ཕུད་

པའྲི་ལྷག་མའྲི་སོར་རྣམས་ཀྲིས་ཅྲི་ཞྲིག་ཉོ་དགོས་པར་རོད་པ་བས། དེ་གར་སེབས་རེས་

བརྲིས་པ་ན་བཏུང་བའྲི་སོྣད་ལྔ་བཅུ་ལྔ་གཅྲིག་འདུག   བཏུང་བའྲི་སོྣད་གསུམ་ལ་ཟུར་

གཅྲིག་སེར་གྲིན་ཡོད་པས་སོར་གཉྲིས་ལོང་དགོས་ན་ངེད་གཉྲིས་ལ་ད་དུང་བཏུང་བའྲི་

སྣོད་དགུ་དགོས་པས་ཧ་ཅང་འཚུབ་ཆ་ལངས་བྱུང་། སྐབས་དེར་སོབ་གྲྭར་འགོ་བར་ཏག་

ཏག་སྐར་མ་སུམ་ཅུ་ལས་མྲི་འདུག  འོན་ཀང་། བེད་མེད་དངོས་པོ་ཉོ་བསྡུ་ས་ཚུགས་ཀྲི་

གཡས་གཡོན་འདྲིར་བཏུང་བའྲི་སྣོད་གཅྲིག་ཀང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པས། ཡར་སྔོན་ངེད་

གཉྲིས་ཀྲིས་བཏུང་བའྲི་སོྣད་འཐུ་སའྲི་སྲང་ལམ་དེའྲི་ཉེ་འགམ་གྲི་སྲང་ལམ་གཞན་ཞྲིག་

ལ་འཐུ་རུ་སོང་བ་ཡྲིན། ངེད་གཉྲིས་ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བས་མཐར་བཏུང་བའྲི་སྣོད་དགུ་བཙལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བས། དེ་དག་བཙོངས་རེས་

བ་འཕུར་བ་ལྟར་སོབ་གྲྭའྲི་ཕོགས་སུ་རྒྱུགས་པ་ཡྲིན། ངེད་གཉྲིས་དབུགས་ཧལ་ཧལ་གྲིས་སོབ་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་ཐག་སོབ་གོགས་ཚང་

མས་ངེད་གཉྲིས་ལ་བལྟས་ནས་དགོད་ཀྲིན་འདུག  ངས་རབ་བརན་ལ་བལྟས་པ་ན་ཁོའྲི་གདོང་ཧྲིལ་བོ་དམར་པོར་གྱུར་ཅྲིང་རྔུལ་ཆུས་སྐྲ་

ལོའང་རོན་པར་བས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་མགོ་ན་རངས་པའང་ཐུ་ལུ་ལུ་བེད་ཀྲིན་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་དགོད་བྲོ་བ་ཞྲིག་རེད། སོབ་

གོགས་ཚང་མས་ངེད་གཉྲིས་ལ་བལྟས་ཏེ་དགོད་ཀྲིན་པར་བལྟས་ན་ངའྲི་ཚུགས་ཀའང་རབ་བརན་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཁོ་ཐག་རེད།      

      ཅུང་མ་འགོར་བར། འཛིན་བདག་སེབས་བྱུང་། ཁོང་གྲིས་གཟའ་འཁོར་སྔོན་མའྲི་

སོབ་སྦྱོང་དང་གཙང་སྦྲ། སྒྲིག་ལམ་སོགས་ལ་སྤྲི་སོམ་དང་གཟའ་འཁོར་རེས་མའྲི་

འཛིན་གྲྭའྲི་ནང་ཁུལ་གྲི་བ་འགུལ་སོགས་བསྒགས་ནས་དེའྲི་སོྐར་གྲི་བསམ་

འཆར་བསྡུ་ལེན་བས། དེར་མཐུད་ནས་རང་རང་གྲི་ངལ་རོལ་ལ་བརེན་

ནས་སོར་གཅྲིག་རེ་བཙལ་དགོས་པའྲི་གཟའ་མཇུག་གྲི་ལས་བ་ལ་ཞྲིབ་

བཤེར་བས་ཏེ། སོབ་གོགས་རེ་རེར་ཁྲིད་སེགས་སེང་ནས་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

སོར་གཅྲིག་ཇྲི་ལྟར་བཙལ་ཚུལ་དང་ཇྲི་ལྟར་བཀོལ་བའྲི་འཆར་གཞྲི་

སོགས་དགེ་སོབ་ཡོངས་ལ་བཤད་དུ་བཅུག་པ་ན།  ལ་ལས་སོར་གཅྲིག་དེ་ཁྲིམ་

མཚེས་ཚང་ལ་ཆུ་ལེན་པ་དང་ཁྲིམ་ཕགས་པ་སོགས་ཀྲི་རོགས་རམ་བས་པ་ལས་ཐོབ་

པར་བཤད་ལ། ཡང་ལ་ལས་སོར་གཅྲིག་དེ་རང་གྲི་ངལ་རོལ་ག་གེ་མོ་བརྒྱུད་དེ་ཐོབ་པ་དང་ད་

ནྲི་བཀོལ་དགོས་སམ་ན་ཅུང་སེར་སྣ་ཡོང་བར་བཤད།   དེ་ལྟར་ངས་བཤད་པའྲི་སྐབས་ལ་སེབས་པ་ན། ངས་སོར་གཅྲིག་དེ་སོབ་གོགས་

རབ་བརན་དང་ངེད་གཉྲིས་ཀྲིས་མཉམ་དུ་བཙལ་ཚུལ་གྲི་གོ་རྲིམ་མགོ་ནས་མཇུག་བར་ཞྲིབ་ཏུ་བཤད་པ་དང་། ད་ནྲི་སོར་གཅྲིག་དེ་

བཀོལ་སྤོད་བ་དགོས་སམ་ན་གོང་ནས་སོབ་གོགས་ཤྲིག་གྲིས་བཤད་པ་ནང་བཞྲིན་དངོས་གནས་སེར་སྣ་ཡོང་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་རབས་བཤད་

པས།   སོབ་ཁང་དུ་དེ་མ་ཐག་དགེ་སོབ་ཡོངས་ཀྲི་ཐལ་མོའྲི་རྡེབ་སྒས་ཁེངས་སོང་། 

སོབ་གོགས་ཚང་མས་བཤད་ཚར་རེས།   དགེ་རྒན་ཁྲིད་སེགས་སེང་བུད་ཅྲིང་གདོང་ལ་སྔ་ན་མེད་པའྲི་འཛུམ་མདངས་ཤྲིག་མངོན་

ནས།   ཐེངས་འདྲིའྲི་གཟའ་མཇུག་གྲི་ལས་བ་སོབ་གོགས་ཡོངས་ནས་བསྒྲུབས་པ་ཧ་ཅང་བཟང་།   ཚང་མས་བཤད་ཟྲིན་པ་ནང་བཞྲིན་

རེད།     སོར་གཅྲིག་བཙལ་རྒྱུའང་ལས་ས་མོ་ཞྲིག་གཏན་ནས་མྲིན་པས།       རེས་ཕོགས་ང་ཚོས་ཕ་མས་བྲིན་པའྲི་སོར་ཟུར་གཅྲིག་

ཡྲིན་རུང་གོན་ཆུང་གྲིས་དགོལ་དགོས། རྒྱུ་མཚན་ནྲི་དེ་ཙམ་ཡང་ཕ་མའྲི་རྔུལ་ཁག་ལས་མ་ཐོན་པ་ཞྲིག་མེད།   གཞན་ཡང་ང་ཚོས་གལ་

དག་པའྲི་སྲང་ལམ་ནས་གད་སྲིགས་གང་འདོད་དུ་འཕེན་མྲི་རུང་། རྒྱུ་མཚན་ནྲི་གལ་དག་པའྲི་སྲང་ལམ་དེའང་གད་དར་པ་ཚོའྲི་ངལ་

རོལ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན། མདོར་ན་སྤྲི་ཚོགས་ཀྲི་ལས་རྲིགས་གང་ཡྲིན་ཡང་ང་ཚོས་གཞན་གྲི་ངལ་རོལ་གྲི་འབྲས་བུར་བརྲི་བཀུར་བ་

དགོས་ཏེ། འབྲས་བུ་ཆེ་མ་ཆུང་གསུམ་གང་ཡྲིན་རུང་དེ་དག་ཡོད་ཚད་གཞན་གྲི་དཀའ་སྡུག་གྲི་ངལ་རོལ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ཟེར། 

འདྲི་ནྲི་ང་རང་སོབ་ཆུང་ལོ་རྲིམ་ལྔ་པའྲི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའྲི་འདས་དོན་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ལས་ང་ལ་ཐོབ་པའྲི་བོ་སྐེད་ནྲི་རང་ཉྲིད་

ཀྲི་ངལ་རོལ་ལས་ཐོབ་པའྲི་འབྲས་བུ་ལ་བསམ་གཞྲིག་བས་ན་ད་གཟོད་གཞན་གྲི་ངལ་རོལ་གྲི་འབྲས་བུའྲི་རྲིན་ཐང་རོགས་པས། ང་ཚོས་

དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གཞན་གྲི་ངལ་རོལ་གྲི་འབྲས་བུར་བརྲི་བཀུར་བ་དགོས་པ་དེའོ། ། 

མཚོ་སྔོན་ཞྲིང་ཆེན་ཞྲིན་ཧེ་རྫོང་མྲི་རྲིགས་བཅའ་སོད་ཆ་ཚང་

སོབ་ཆུང་དང་པོའྲི་ལོ་རྲིམ་གསུམ་པའྲི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ། 

•ནོར་བཟང་སྒོལ་མ•

མཚོ་སྔོན་ཞྲིང་ཆེན་ཐུན་རྲིན་རྫོང་མྲི་རྲིགས་སོབ་འབྲྲིང་གྲི་མཐོ་འབྲྲིང་གཉྲིས་པའྲི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ། 

 •ལྷ་མཁར་རྒྱལ•

པར་ལེན་མཁན། 

•སྟག་ལྷ་འབུམ•
ཨང899པ། ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན། 

•གངས་རྒྱན•



གལ་ཆེའྱི་
གསལ་བརྡ།

ལྔ་པ། བདུན་པ། དགུ་

པ། བཅུ་གཅྱིག་པ་

བཅས་ཀྱི་ཚེས20ཉྱིན་

ཡྱིན）ཐེངས་གཅྱིག་

དང་ལོ་ཧྱིལ་བོར་ཐེངས་

དྲུ ག ་ ལ ་ སེ ལ ་ བ ཞྱི ན ་

ཡོད། ཚགས་པར་རེའྱི་

རྱིན་གོང་སྒོར0.8དང་།  

ལ་ོཧྱིལ་བོར་སྒརོ4.8ཡྱིན། 

སོད་གནས། ཟྱི་ལྱིང་

གོང ་ ཁེར ་མཁར་ནུབ་

ཁུལ་ཐུན་རྱིན ་ལམ་སྒོ ་

རྟ ག ས ་ ཨ ང 1 0 པ ། 

《གངས་རྒྱན ་ན ་ཆུང ་

ཚགས་པར》རོམ་སྒྱིག་

ཁང་། 

སྦྲག་སྱིད་ཨང་གངས། 

810001 

ཁ་པར་ཨང་གངས། 

0971--6123221 

འབེལ་གཏུག་མྱི་སྣ། 

གཟུངས་རྒྱལ། 

ལག་འཁེར་ཁ་པར་

ཨང་གངས། 

15719755548 

联系地址：西宁市

城西区同仁路10号

《刚坚少年报》编辑部

  邮政编码：810001

联系电话：

0971--6123221

联系人：桑加

手机号：15719755548 

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་

ཚགས་པར》 སོབ་ཆུང་

དམའ་རྲིམ་པར་ངོས་

ནྲི 2 0 1 2 ལོ ར “ ཆུ ་

ཐྲིགས་གཅྲིག”ཐེབས་

ར་ཚོགས་པས་མཐུན་

རྐེན་སྦྱར་ཏེ། ད་རག་

བར་བོད་ཁུལ་གྲི་སོབ་

ཆུང་དམའ་རྲིམ་སོབ་མ་

རྣམས་ལ་རྲིན་མེད་དཔེ་

སྦྱྲིན་དུ་སེལ་པ་ཡྲིན་ལ། 

བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་

གསུམ་གྲི་ན་ཆུང་དང་

ཁྲིམ་བདག་རྣམས་ཀྲིས་

དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་ཐོབ། 

འདྲིར་ངེད་རོམ་སྒྲིག་

ཁང་གྲིས་སོབ་མ་རྣམས་

ཀྲི ་ ཚ བ ་ བ ས ་ ན ས ་

ཐེབས་ར་ཚོགས་པར་

ཐུ ག ས ་ རེ ་ ཆེ ་ ཞུ ་ བ ་

ལགས། 2018ལོ་ནས་

བཟུང ་འགོ ་ སོ ང ་ ཅྲི ་

རྲིགས་ངེད་དཔེ ་སྐྲུན་

ཁང་ནས་གཏང་དགོས་

སབས། གོང་རྲིམ་ནས་

དཔེ ་སྦྱྲིན་བཏང་ཆོག་

པའྲི ་ཆོག ་མཆན ་མ ་

ཐོབ་པས་ལྟ་འདུན་ཡོད་

པ་རྣམས་ཀྲིས་མངགས་

ཉོ་བ་དགོས་པ་དགོངས་

འཇགས་མཛོད།

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་

ཚགས་པར》སོབ་ཆུང་

དམའ་རྱིམ་པར་ངོས་ནྱི་

ཟླ་གཉྱིས་རེར（པར་

སྐྲུན་བེད་པའྱི་དུས་ནྱི་ཟླ་

དང་པོ་དང་གསུམ་པ།

བར་མཚམས་རོམ་སྒྲིག་པ། 

ལྕགས་མོ་བམས།

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒིག་པ། 
ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད། 


