
རབ་དང་རམི་པ་བརྩམས་ཤངི་འཁྲབ་ཐུབ་པར་གྱུར།  སྤ་ིལ1ོ643ལརོ།  ཁོང་དང་སངི་མོ་པའ་ེཡ་ཨར་སགོས་

གཉེན་ཉ་ེགགོས་པོ་དག་གིས་ཟསོ་གར་ཚོགས་པ་ཞིག་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཏ་ེཔ་ལ་ིགངོ་ཁེར་དུ་འཁྲབ་སནོ་བྱས།  

1644ལརོ་ཟསོ་གར་ཚགོས་པའ་ིམངི་ལ་མའ་ོལ་ིཨ་ེཞསེ་བཏགས།  ད་ེལྟར་འཁམ་ཉུལ་ག་ིའཚ་ོབ་དསེ་ཁོང་ག་ིཧྥ་

རན་སའེ་ིསྤ་ིཚགོས་ལ་ལྟ་ཞབི་དང་ངོས་འཛནི་གཏངི་ཇ་ེཟབ་ཏུ་བཏང་བར་མ་ཟད།  ཁོའ་ིཟསོ་གར་སྒྱུ་རྩལ་ག་ི

འཇོན་ནུས་ལའང་སྦངོ་བརྡར་བཟང་བོ་ཐོབ།

ཁོང་ན་ིཟསོ་གར་སྒྱུ་རྩལ་ལ་ོརྒྱུས་སངེ་ག་ིམ་ིསྣ་གགས་ཆནེ་ཞགི་ཡནི་ཡང་། ཁོང་གསི་ཟསོ་གར་ཚགོས་པའ་ི

རྒྱུན་བསངི་ཆདེ་ལུས་ལ་ནད་ཀསི་གཙསེ་ནའང་རྒྱུན་དུ་འཁྲབ་སནོ་ལ་ཞུགས་པ་རྒྱུན་འཁངོས་བྱས།  1673ལརོ།  

ཁོང་གསི《ནད་མདེ་འཁུན་སྒྲ་འབྱནི་པ》ཞསེ་པའ་ིའཁྲབ་ཚན་མཐའ་མ་འཁྲབ་སནོ་བྱས་ནས་ཚར་མ་ཐག་ཁ་

ནས་ཁྲག་སྐྱུགས་ཏ་ེཐང་ལ་འགལེ་བ་དང་།  ཉནི་དའེ་ིདགོང་མོར་སྐུ་གཤགེས་པ་རདེ། 

གནའ་གཞུང་སྤོ་

གར་གི་སལོ་བཏོད་པ་

པོ།  — མའ་ོལ་ིཨ།ེ

མའོ་ལི་ཨེ་ནི་དུས་

རབས་བཅུ་བདུན་པའི་

སྐབས་ཀི་ཧྥ་རན་སེའི་

གནའ ་གཞུང ་རི ང ་

ལུགས་རོྩམ་རགི་ག་ིསྤ་ོགར་རོྩམ་པ་པོ་དང་།  འཁྲབ་སནོ་པ།  ཟསོ་གར་དནོ་གཉརེ་མཁན་བཅས་ཡནི་ལ།  ཡ་ོརོབ་

ཀ་ིཆསེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའ་ིསྤ་ོགར་འཁྲབ་གཞུང་རོྩམ་མཁན་གཅགི་པུ་ཡནི།

ཁོ་རང་རགི་རྩལ་བསྐྱར་དར་དུས་སྐབས་སུ་འཚ་ོགཞསེ་གནང་ཞངི་།  རསེ་རབས་པའ་ིབགོ་སྐལ་དུ་སྤ་ོགར་

འཁྲབ་གཞུང་སུམ་ཅུ་ལ་ཉ་ེབ་ཞགི་བརྩམས་ཡདོ།   སྤ་ོགར་འཁྲབ་གཞུང་འད་ིདག་གསི་བཞད་གད་ཀ་ིརྣམ་པས་

སྤ་ིཚགོས་ཀ་ིམུན་ནག་ལ་སུན་འབྱནི་བྱས་ཡདོ་ཅངི་།  འཛམ་གངི་རོྩམ་རགི་བང་མཛདོ་ཁྲདོ་རནི་ཐང་གཞལ་དུ་

མདེ་པའ་ིཤུལ་ནརོ་དུ་གྱུར་ཡདོ།

ཁོ་རང་ཁམི་ཚང་ཕྱུག་པོ་ཞགི་ཏུ་སྐྱསེ་པས་ཆུང་དུས་ནས་སྐུ་དྲག་ག་ིསབོ་གས་ོམངོ་བའ་ིསྐལ་བ་ལྡན་ནའང་།  

ཟསོ་གར་བྱ་གཞག་ག་ིབགདོ་ལམ་དུ་ཞུགས་རསེ།  ཁམི་ཚང་ག་ིཚངོ་གཉརེ་བརྡབིས་ནས་དམོ་ག་ིབུ་ལནོ་འཇལ་

ཐབས་མ་བྱུང་བར་མཐའ་མར་བཙནོ་དུ་ཚུད།  དའེ་ིརསེ་སུ།  ཁོང་གསི་སྐབས་དརེ་ཟསོ་གར་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱདེ་

པའ་ིསྤ་ིཚགོས་ཀ་ིལྟ་སངས་དང་ཁམི་ཚང་ག་ིངོ་རལོ་ལ་མ་བལྟས་པར།  ཟསོ་གར་བྱ་གཞག་ག་ིཆདེ་དུ་བ་ོསབོས་

ཆེན་པོས་ཁིམ་ཚང་དང་གསེ་ཏ་ེལ་ོངོ་བཅུའ་ིརིང་ལ་འཁམ་ཉུལ་ག་ིའཚ་ོབ་རོལ། 

སྐབས་ད་ེདག་ཏུ་ཁོང་གསི་འཚ་ོབའ་ིཁྲདོ་ཀ་ིརྒྱུ་ཆ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་གསགོ་ཉར་

བྱདེ་ཐུབ་པ་བྱུང་བས།  སྤ་ིཚགོས་སངེ་ཤུགས་རྐནེ་ཆ་ེབའ་ིསྤ་ོགར་ག་ིའཁྲབ་གཞུང་

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

ང་རང་སབོ་ཆུང་ལ་ཞུགས་པའ་ིསྐབས་སུ་ངས་

རྟག་ཏུ་གངས་རགི་ན་ིཧ་ཅང་སངི་བོ་མདེ་ཅངི་བ་ོབ་

མདེ་པ་ཞགི་རདེ་སམ་ཡདོ།  འནོ་ཀང་སྐབས་དརེ་

གསར་དུ་སེབས་པའ་ིདག་ེརན་རྒྱ་བསོ་ཉིན་འགའ་ི

དུས་ཚོད་སྤད་ནས་ང་རང་གངས་རིག་ལ་དགའ་

མཁན་ཞགི་ཏུ་བསྒྱུར་སངོ་།  

དགེ་རན་རྒྱ་བོས་གངས་རིག་ཁྲིད་དུས་ཐུན་

མིན་གི་ཁད་ཆསོ་ཤིག་འདུག  

དཔརེ་ན།  ཁོས་སབོ་

ཁྲི ད ་ སྐ བ ས ་

སུ“ལག་པ་ཡར་

འ གོ ག ས ་ མི ་

དགོས་པར་དྲིས་

ལན་གདབ་པའ་ིལམ་

ལུགས”ལག་བསར་བྱས་པ་ལྟ་

བུ།  ཁོས་བཤད་རྒྱུར།  “ད་ེལྟར་བྱས་ན།  ལག་པ་

ཡར་འགོགས་མ་ིཕདོ་པའ་ིསོབ་མར་སོྦང་བརྡར་ག་ིགོ་

སྐབས་ཐོབ་ཐུབ་པར་མ་ཟད།  ད་དུང་མཚམས་ལན་

རརེ་རྣམ་གཡངེ་བྱདེ་པའ་ིསབོ་གགོས་ཚརོ་ནན་ཏན་

སོས་སོབ་ཁྲིད་ལ་མཉན་དུ་འཇུག་པའི་ནུས་པ་

ལྡན”ཟརེ།  བྱདེ་ཐབས་དསེ་དངོས་གནས་ང་རང་བ་ོ

རྩ་ེསྒྲམི་མཁན་ཞགི་ཏུ་བསྒྱུར་ཅངི་། རྣམ་གཡངེ་ཅུང་

ཙམ་ཡང་བྱདེ་མ་ིཕདོ་

པར་གྱུར།  

ཡང་དཔེར་ན། 

དག་ེརན་རྒྱ་བསོ“རྒྱུགས་འབས་སྐར་མ100ཅན་ཁྲདི་

སེགས་སེང་བུད་ནས་ཉམས་མངོ་མཉམ་རོལ་བྱེད་

པ”ཞསེ་པའ་ིབྱ་འགུལ་ཞགི་ཁབ་སལེ་བྱས།  ཐངེས་

ཤིག་གི་སེ་ཚན་ཚོད་རྒྱུགས་ཁྲོད་ངས་སྐར་

མ100བངས་པ་ན། དག་ེརན་རྒྱ་བསོ་ང་རང་དམ་དུ་

པང་བཞིན་མཛའ་བརྩེའི་ངང“ཐེངས་འདིར་ཁདོ་

ཀསི་སྐར་མ100བངས་པར་ཉམས་མོང་ཅ་ིཞགི་ཐོབ་

སངོ་།  ཕརི་སངོ་ནས་འདང་

བཟང་བོ་ཞིག་བརྒྱབ་

རསེ།  ཕ་ིདྲརོ་ཁྲདི་

སགེས་སངེ་ནས་

ཚང་མར་བཤད་

རོགས།  ཨ་ེཆགོ་

གི”ཞེས་བཤད་བྱུང་།  

སྐབས་དརེ་དྲདོ་ལམ་ལམ་ག་ི

ཚརོ་བ་དྲནོ་མོ་ཞགི་གསི་ངའ་ིལུས་ཡངོས་སམི་

པར་བྱས་ཤངི་། རྒྱལ་ཁའ་ིསྤ་ོསྣང་ཞགི་ཀང་ངམ་ངམ་

དུ་སྐྱསེ་བྱུང་། 

དག་ེརན་རྒྱ་བསོ་ང་ཚརོ་གངས་རགི་སབོ་སྐབས་

གཅགི་ལ་མ་གཏོགས་ཁྲདི་མདེ་ནའང་།  ང་ལ་ཕན་མ་ི

དམན་པ་ཞགི་ཐོགས་ཤངི་། སམེས་གཏངི་ནས་ཁོ་ལ་

དགའ་བོ་བྱུང་། 

མཚ་ོསནོ་ཞངི་ཆནེ་ཀསོ་ནན་རངོ་མཁར་       

གངོ་བཅའ་སདོ་སབོ་ཆུང་། 

 •འབྲུག་མོ་སྐྱིད•

1. ཧ་ོཕུའུ་ཅིན་སི་ཆུང་དུས་ནས་གནམ་དཔྱད་དང་འབེལ་ཡདོ་ཀི་དཔེ་ཆར་བལྟ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ། 

ཉིན་ཞིག་ལ།  ཁིམ་མི་གང་བོ་གངོ་ཁེར་ཕི་རོལ་ཏུ་ཚ་ཕགོ་རྒྱག་ཏུ་སངོ་།  

ཕུ་ནུ་ཚོས་ཞརོ་ཟས་བཟུང་འདུག་ནའང་ཧ་ོཕུའུ་ཅིན་སིས་དཔེ་ཆ་ཞིག་

ལས་ཅི་ཡང་བཟུང་མི་འདུག་པ་རེད། 

2. ཚང་མ་དགའ་དགའ་སྤ་ོསྤའོི་ངང་རྩེད་འཇོར་གཡེང་ཡདོ་པའི་

སྐབས་དེར།  ཧ་ོཕུའུ་ཅིན་སིས་སེམས་པ་བདེ་ཀིན་མེད་པར་ཨེན་ཙམ་

ནས་མགོ་བོ་དགེ་སེ་ནམ་མཁར་ལྟ་བ་

དང་།  ཨེན་ཙམ་ནས་མགོ་བསྒུར་ཏེ་དཔེ་ཆ་སགོ་བཞིན་འདུག

3. ག་ོབུར་དུ།  ཧ་ོཕུའུ་ཅིན་སིས་སྐད་གདངས་ཆེན་པོས“ང་ཚོ་རེམ་

པར་སྤིལ་བུའི་ནང་འག།ོ ཆར་འབབ་

རྒྱུ་རེད”ཅེས་འུར་བརྒྱབ་པ་ན།  ཚང་

མས་ཧབ་ཆ་བརྒྱབ་པ་ལས་ཁོར་ཁ་ཡ་

བྱེད་མཁན་མ་བྱུང་། ཅུང་མ་འགོར་བར་ས་ོཞིང་བསངས་པའི་ནམ་

མཁའ་དེ་དེ་མ་ཉིད་དུ་ནག་རོག་གེར་གྱུར། 

4. ཚང་མ་སྤིལ་བུའི་ནང་འཛུལ་མ་ཐག  དྲག་ཆར་ནི་ཟ་ོཁ་ནས་ཆུ་

བོྱ་བ་ལྟར་བབས་བྱུང་། ཕ་རན་གིས་ཧ་ོཕུའུ་ཅིན་སི་ལ“ཁདོ་ཀིས་ཆར་བ་འབབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་ཤེས་

བྱུང”ཞེས་དྲིས་པ་ན།  ཧ་ོཕུའུ་ཅིན་སིས་མཛུབ་མོས་ལག་གི་དཔེ་ཆ་

སནོ་བཞིན་རྒྱུ་མཚན་བཤད་བྱུང་བ་རེད།

  གགོས་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ།  ཧ་ོཕུའུ་ཅིན་སི་དཔེ་ཆ་བལྟ་རྒྱུར་མོས་

པར་མ་ཟད། རང་གི་བརོ་ངེས་འདུག་པའི་ཤེས་བྱ་དེ་ཉིད་དངོས་ཡདོ་

འཚོ་བའི་ཁྲདོ་ལག་ལེན་དུ་བསར་བར་དེ་བས་ཀང་སྤ་ོབ་རེད།  དེ་

ལྟར་ན་བསབས་ཟིན་པའི་ཤེས་བྱ་ཡིད་ལ་བརྟན་པོར་འཇགས་ཐུབ་

ཅིང་།  ད་དུང་ཤེས་བྱ་བེད་སྤད་ནས་གནད་དནོ་མང་བོ་ཞིག་ཐག་གཅདོ་བྱ་ཐུབ།  གོམས་གཤིས་དེས་ཧ་ོ

ཕུའུ་ཅིན་སི་ནར་སནོ་རེས་གནམ་གཤིས་རིག་པ་བ་ཞིག་ཆགས་པར་རོགས་སོྐྱར་ཆེན་པོ་ཐོབ། ཁོས་བཏོན་

པའི་ཧ་ོཕུའུ་ཅིན་སི་གཏན་སལོ་གིས་གནམ་གཤིས་སནོ་བརྡའི་བྱ་གཞག་ཐད་བྱས་རེས་བ་མེད་བཞག 

 མཚོ་སོན་ཟི་ལིང་།   •རྒྱལ་མཚན•

 མཚ་ོསནོ་ཞངི་ཆནེ་ཐུན་རནི་རངོ་རོང་བོ་སབོ་ཁུལ།      •རྱིན་ཆནེ་འཚ•ོ



50.བོད་ཀྱི་ཡྱིག་སྐད་དང་ཁ་སྐད་ཀྱི་བར་ཐག་ཇ་ེཉེར་བཏང་ས།ེ ངག་ནས་བཤད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡྱི་གརེ་

འགདོ་པ་དང་། ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་བདོག་པ་ཁ་སྐད་ཇྱི་བཞྱིན་བརོད་པའྱི་ཐབས་ཤྱིག་ཡདོ་དམ་མེད། 

སྤིར་ཡི་གེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ལུགས་ལ་ཐོག་མར་བརེད་ཐོ་སགོས་ཀི་རྟགས་སུ་བྱས་པ་རིམ་གིས་སྐད་ཆའི་ཆ་ཤས་

དང་ལྟསོ་གྲུབ་ཀི་འབེལ་བ་གྲུབ་སེ། སྐད་ཆ་ཟིན་འགོད་བྱེད་སྤད་ཀི་བརྡ་རྟགས་མ་ལག་རྣལ་མར་གྱུར་པར་བཞེད་

པའི་ལུགས་ཤིག་དང་། སྐད་ཆའི་ཡུལ་དུས་ཀིས་བསྐལ་པའི་སོྐྱན་བཟགོ་ཕིར་རང་ཡུལ་དུ་གསར་སྐྲུན་དང་གཞན་

ཡུལ་ནས་གཡར་སྤོད་གང་རུང་གི་ཐབས་ཀིས་སྐད་ཆ་ཟིན་འགོད་བྱེད་པའི་ཡི་གེ་རེས་སུ་བྱས་པའི་ལུགས་ཤིག་

བཅས་ཡདོ་པ་ལས། ཡི་གེ་གང་ཡིན་ཡང་སྐད་ཆ་ཞིག་མཚོན་བྱེད་དུ་སྤད་པ་ནས། མཚོན་བྱའི་སྐད་ཆ་རང་སེང་

གི་འཕེལ་འགྱུར་དང་། རིག་གནས་གཞན་པ་ནང་འདྲེན་གི་དགོས་མཁོའི་ཆེད་དུ་ཡང་ཡང་བཟོ་བཅསོ་བྱས་ཏེ་

འཐུས་ཇེ་ཚང་དུ་གཏོང་གིན་ཡདོ་པ། བོད་ཡིག་ལའང་སགས་ཡིག་གསར་དུ་བྱས་པ་དང་། བཀས་བཅད་རིམ་པ་

ས་ཕི་མཛད་པ། ལྱ་ཤྱ་ཧྥ་སགོས་བ་ཐབས་སུ་བསྣན་པས་མཚོན་ཀང་། ད་ལྟའི་དུས་སུ་བོད་

ཡིག་གི་སྦརོ་བ་དང་ཁ་སྐད་ཀི་བར་ལ་ཁད་པར་ཅུང་བྱུང་བ་ནི། ཡི་གེས་སྐད་ཆའི་

དགོས་མཁོ་སོྐང་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པར། ཡི་གེའི་སྦརོ་བ་ཁ་སྐད་དང་ཇི་བཞིན་

བསྟུན་ཆགོ་ལ་བསྟུན་ཡང་ཐུབ་མདོ་དེ་བཞིན་མ་བྱས་པས་ཡི་གེའི་སྦརོ་བར་

བཀདོ་པའི་སྐད་ཆ་དང་། འབངས་ཕལ་བའི་ནམ་རྒྱུན་དུ་བརདོ་པའི་ངག་

ཐོག་གི་སྐད་ཆའི་བར་ན་མི་མཐུན་པའི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་མཆིས་པ་དེ་རེད། 

འ་ོན་དེ་ལྟའི་ཁད་པར་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། གཅིག་ཏུ་ན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་དགོལ་

བྱའི་མིང་གི་སྦརོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཀང་དམངས་བྱིངས་ཀི་ཁ་སྐད་དུ་མིང་བརྡ་ག་ནམོ་

པ་མ་མཆིས་པ། གཞུང་ལུགས་ས་ོསའོི་ངོས་སྐལ་གི་བརྡ་ཆད་མང་བོ་དང་། མངོན་བརདོ་ཀི་མིང་སགོས་རྒྱུན་

ལྡན་གི་འཚོ་བའི་ཁྲདོ་དུ་སྤདོ་ས་ོཆུང་བ་ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་སུ་ན་ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་ཏུ་དནོ་མཚུངས་པ་ལ་

མིང་ཐ་དད་པ་སྤད་པས། ཡུལ་ཕགོས་གཅིག་ལ་ཁ་སྐད་དུ་སྣང་བ་གཞན་ཞིག་ལ་ཡིག་སྐད་དུ་གྱུར་པ། ཞགོ་ཁོག ཀ་ོ

མ་ཀྲུ། གིབ་ས།ོ བདགོ་པ། ཞེ་དྲག མིང་། རེམ། རྒྱ་ག་ོམ། ག་ོག་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་དང་། གསུམ་དུ་ན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་

སུམ་རྟགས་ཀི་དགོངས་པ་ལྟར་ཚིག་ཕྲད་ཀི་སྦརོ་བ་དག་པར་སེལ་བ་ལ། ངག་ཐོག་ཏུ་རང་རང་གི་ཡུལ་སྐད་ལྟར་

སྦརོ་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་སེལ་བ། ཁོ་ཐམས་ཁིམ་ལུ་འག་ོབཟི་རེད(སེ་དགེའི་སྐད)

ཅེས་པ་དང་། ཁོང་ཚོ་ནང་ལ་ཕེབས་ཀི་རེད(ལྷ་སའི་སྐད)དང་། ཁུ་ཆ་ོཁིམ་མ་

འག་ོརྒྱུ་རེད(ཨ་མདའོི་སྐད)ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། བཞི་རུ་ན་ཡུལ་སྐད་ཀི་སྐད་

སབོ་གཙོས་བཀའ་ཕབ་ནས་སབོ་ཕུད་བྱས་རེས། ཧྥུ་ལན་ཏིས་གགས་

བཙལ་ནས་འཁོན་ལན་སགོ་སིད་པ་མ་བཤད་ཀང་ཡིད་ལ་འཁོར་ཐུབ་པ་

ཞིག་རེད། ཉིན་བཞིན་སབོ་གྲྭ་གལོ་རེས་སི་ཐོར་ཏིས་ཀིས་ཏུའ་ོལ﹒ཀུ་

ལུའོ་ས་སང་ལམ་གི་བུ་མོའི་སོབ་གྲྭ་ནས་ཁོའི་ནུ་མོ་བསུས་ཏེ་མཉམ་དུ་

རང་ཁིམ་དུ་ལགོ་གིན་ཡདོ། དེ་རིང་ཧྥུ་ལན་ཏིས་ཁོ་ཚོ་ངེས་པར་དུ་བརྒྱུད་

སིད་པའི་སང་ལམ་གི་དཀགོ་སྣེ་དེར་ཁོ་ལ་བསྒུགས་ཤིང་། ངའི་ཨ་ཅེ་

ཞེར་ཝེ་ཡ་སབོ་གྲྭ་གལོ་ནས་ཡུལ་དུ་ལགོ་སྐབས། ཁོ་ཚོས་རྡུང་རེས་བྱེད་

པ་དང་ཕྲད་པས། ཁིམ་དུ་འབོྱར་དུས་ཀང་ཁོ་མ་ོད་དུང་དངངས་སྐྲག་སྐྱེ་

བཞིན་འདུག་ཟེར། དནོ་དག་ནི་འདི་ལྟར་ཏེ། ཧྥུ་ལན་ཏིས་རས་ཞྭ་ནག་པོ་

ཟུར་གོན་བྱས་ཏེ་རྐང་འཇབ་ལག་འཇབ་ཀིས་སི་ཐོར་ཏིས་ཀི་རེས་དེད་

ཡངོ་ཞིང་། ཉེ་སར་སེབས་འཕྲལ་ཆེད་དམིགས་ཀིས་བསད་བརྐསོ་པ་སེ། 

སར་བསབས་གཅིག་གིས་སི་ཐོར་ཏིས་ཀི་ནུ་མོའི་རལ་བ་ནས་བཟུང་སེ་

ཤུགས་ཀིས་ཕིར་འཐེན་ཞིག་བྱས་ཏེ། ཨེན་ཙམ་གིས་དེ་མལ་དུ་སར་

བསྒེལ་བྱུང་བས་ཁོ་མོ་སྐྲག་དྲགས་ཏེ་ངུས་བྱུང་། སི་ཐོར་ཏིས་ཀིས་ཕིར་ལྟ་

ཞིག་བྱས་པ་ན་ཧྥུ་ལན་ཏི་ཡིན་པ་མཐོང་།  གཏེ་བོ་དེ་སི་ཏོར་ཏིས་དང་

བསྡུར་ན་གཟུགས་ཆེ་དྲགས་པས། ཁོའི་བཟོ་ལྟར་བལྟས་ན། "ཁདོ་ཀིས་

སྐད་ཅརོ་ཞིག་རྒྱག་ཕདོ་ཚེ། ངས་ཁདོ་ཀི་ཤུན་པ་བཤུ་ངེས"ཟེར་བ་དང་

འདྲ། སི་ཐོར་ཏིས་ནི་བལྟས་ན་ཁོ་ལས་གཟུགས་ཐུང་མོད། འནོ་ཀང་ཁོ་ལ་

གཏན་ནས་སྐྲག་གིན་མི་འདུག དེ་མ་ཐག་ཧྥུ་ལན་ཏིའི་སེང་དུ་མཆངོས་

ཏེ་ཁུ་ཚུར་གིས་བརྡུངས་བྱུང་ལ། དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལ་འཇུས་

བྱུང་། སྐབས་དེར་སང་ལམ་དུ་བུ་མོ་ཚོ་མ་གཏོགས་མེད་པས་ཁོ་གཉིས་ལ་

བར་བཤོལ་ནུས་མཁན་མི་འདུག ཧྥུ་ལན་ཏིས་ཐེངས་གཉིས་ལ་སི་ཐོར་

ཏིས་སར་བསྒེལ་ནས་ཁུ་ཚུར་གིས་ཁོ་ལ་རྡུང་ཅི་ཐུབ་བྱེད། ཅུང་མ་འགོར་

བར་སི་ཐོར་ཏིས་ཀི་རྣ་འབོྱག་གཤགས་ཤིང་མིག་ཀང་སྐྲངས་ལ། སྣ་ཁྲག་

ཀང་ཆིལ་ཆིལ་དུ་བཞུར་བྱུང་། ཡིན་ནའང་། སི་ཐོར་ཏིས་གཏན་ནས་

དཔའ་མི་ཞུམ་པར་ངར་སྐད་ཆེན་པོས"ང་ཤི་དགོས་ཀང་ཁོད་རང་དགར་

མི་བསྐྱུར་ཁོ་ཐག་ཡིན"ཟེར། ཧྥུ་ལན་ཏིས་ཁུ་ཚུར་གིས་རྒྱག་ཞརོ་དང་རོྡག་

པས་གཞུ་ཞརོ་བྱེད་ལ། སི་ཐོར་ཏིས་འགོ་ཏུ་མནན་ཡདོ་པས་

རྐང་བ་གཉིས་ས་གཡུག་རོྡ་གཡུག་བྱེད་ཀིན་

འདུག བུད་མེད་ཅིག་གིས་དྲ་ས་ོལས་སྐད་

བརྒྱབ་སེ། "གཟུགས་ཆུང་ངུ་ཅན་དེ་བུ་

ངར་ཞིག་ཡིན་འདུག"ཟེར། མི་གཞན་

གིས་ཀང"ཁོས་རང་གི་ནུ་མ་ོསྲུང་སོྐྱབ་

བྱེད་པ་རེད། སིང་སབོས་ཆེན་པོས་

ཕིར་ལྡོག་གིས་ལོངས་ཏེ་རྡུངས་ཤིག  

ཤུགས་ཀིས་རྡུངས་ཤིག"ཟེར་བ་དང་། ཡང་

ཧྥུ་ལན་ཏི་ལ་བལྟས་ཏེ། "མ་རབས་གཏེ་བོ་ཁདོ། 

གནས་ལུགས་མི་བཤད་པའི་ཟོག་པོ་ཁོད"ཅེས་དམོད་

མ་ོབྱེད། ཁོ་གཉིས་ཀིས་ས་ནས་ཕར་འགེལ་ཚུར་ལྡགོ་གིས་འཛིང་རེས་

བྱས། ཧྥུ་ལན་ཏི་ལ་ཧ་ཅང་གདུག་རྩུབ་ཆེ་འདུག གཡུགས་ཐེངས་གཅིག་

གིས་སི་ཐོར་ཏིས་སར་བསྒེལ་ཅིང་། ལུས་སེང་དུ་བཞནོ་ནས"ཞུ་བ་

བོྱས"ཟེར། "མི་བྱེད" "ཞུ་བ་བོྱས" "མི་བྱེད"ཟེར། མཇུག་ཏུ་སི་ཐོར་ཏིས་

ཀིས་ག་ོབུར་བའི་འགེ་ལྡགོ་བྱེད་ཐེངས་གཅིག་གིས་ཧྥུ་ལན་ཏིའི་སྐེད་པར་

འཇུས་ཤིང་། ཤུགས་བཀལོ་ནས་གཡུགས་ཏེ་ཁོ་རང་སར་བསྒེལ་ཅིང་། དེ་

དང་མཉམ་དུ་པུས་མོ་ཁོའི་བང་ཁར་བཙུགས་ནས་ལངས་མི་ནུས་པ་

བཟོས། "ཨ་ཙི་ཙི།  གཏེ་བོ་དེའི་ལག་ན་གི་འདུག་ཨང་།" སྐྱེས་པ་ཞིག་

གདངས་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་སེ། ཁ་སྐད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་དབབ་མི་རུང་བ། ཕག་མོ་རོྡ་རེ་ཞེས་པ་ལ་ཨ་

མདའོི་སྐད་དུ་ཧག་མ་ོརོྡ་རེ་དང་། གང་ལ་འག་ོཞེས་པ་ལ་དབུས་གཙང་སྐད་དུ་ཁ་པ་འག་ོལྟ་བུར་བརདོ་པ་དང་། ལྔ་

རུ་ན་ཡིག་ཐོག་གི་སྐད་ཆ་རང་བཞིན་གིས་ཚགས་དམ་ཡང་། ངག་ཐོག་གི་སྦརོ་བ་རང་བཞིན་གིས་ཚགས་ལྷདོ་

པས། ཡི་གེ་ཡདོ་པའི་སྐད་ཆ་གང་ཡིན་ཡང་ཡིག་ཐོག་ཏུ་གཟབ་གཟབ་བྱ་དགོས་པ་བོད་སྐད་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་

གྱུར་པ་བཅས་ཀི་གནད་ལ་ཐུག་ཕིར། ཁ་སྐད་དང་ཡིག་སྐད་ཀི་སྦརོ་བ་གཉིས་ཇེ་ཉེར་གཏོང་བའི་ཐབས་ཀང་གཙོ་

བོ་འདི་ལྟ་སེ། སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་གི་དབང་གིས་ཐ་སད་མང་བོ་ཀངོ་དུ་བརོྡལ་བ་བཟགོ་ཏུ་མེད་ཀང་། 

གསར་དུ་བྱུང་བའི་ཐ་སད་གང་ཐུབ་ཅི་མགོགས་ཀིས་བསྒྱུར་ཞིང་ཁབ་གདལ་དུ་སེལ་བ་

དང་གཅིག ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་གང་དུའང་བརྡ་སྤདོ་སྤི་ལུགས་ཀི་དགོངས་པ་

ལག་ལེན་མཐིལ་ཕིན་བྱེད་པ་ལས། ཡུལ་སྐད་ཀི་སྦརོ་བ་གང་འདདོ་ལྟར་རྒྱ་

ཡན་དུ་མི་སྦརོ་བ་དང་གཉིས། དབྱངས་གསལ་དང་དེ་དག་གི་སྦརོ་བ་ལས་

བྱུང་བའི་ཡི་གེ་དག་གི་སྐད་གདངས་གང་དག་པ་དེ་ལྟར་བརོད་པས་གཞི་

བྱས། ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་གི་སྒྲ་གདངས་གཅིག་གྱུར་ཡངོ་བར་བརོྩན་པ་

དང་གསུམ། ཡུལ་སྐད་ས་ོས་ོརང་ཐད་ཀི་ཐ་སད་དག་གང་འདདོ་དུ་མི་སྤདོ་པར། 

ཡིག་ཐོག་ཏུ་རྒྱུགས་ཆེ་བའི་ཐ་སད་གཅིག་གྱུར་པ་བརདོ་པར་བྱེད་པ་དང་བཞི། བོད་མིར་

སྐྱེས་ཚད་ཐམས་ཅད་ཀིས་བོད་ཡིག་ལེགས་པར་སྦངས་པས་རྨང་བྱས། བོད་མི་ཐུན་མོང་གིས་གོ་བའི་སྤི་

སྐད་ཅིག་ཆགས་པ་བཅས་ཐབས་ལྔ་ཡི་ས་ོནས་ཁ་སྐད་ཀིས་ཡིག་སྐད་ལ་བསྟུན་པ་དང་། ཡིག་སྐད་ཀིས་ཁ་སྐད་

དང་བསེན་པར་བྱེད་པ་ལས། ངག་ཏུ་ཅི་འཐོན་ཡི་གེར་བཀདོ་ན། ཡི་གེའི་སྦརོ་བའི་གཏན་ཚིགས་ལ་གནོད་པ་

དང་། ཡུལ་སྐད་ཀི་ཁད་པར་ཡིག་སྐད་ཀིས་གསབ་པ་ལའང་མི་སྨན་པར་མ་ཟད། ཡི་གེར་བཀདོ་པའི་གཏམ་བརདོ་

སྣ་ཚོགས་ཁ་སྐད་ལྟར་ཇི་བཞིན་བརདོ་པར་བྱེད་པ་མི་རིགས་གང་ལའང་ཡདོ་པ་མ་ཡིན་པས། སབོ་དཔོན་དརོ་ཞི་

མཆགོ་གིས་ཀང་། ཡུལ་སྐད་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཡང་། ཡིག་ངོར་ཐོབ་ཐང་ལྟར་འབི་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་སྦརོ་ཀགོ་ཡི་

གེའི་སྤི་སལོ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཤེས་དགོས་གསུངས་པ་ཡིག་ཐོག་གི་སྐད་ཆ་སྤི་ལ་སྦར་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའ།ོ།

མཚོ ་སོན་དགེ ་འོས་སོབ་ཆེན་མི ་རིགས་དགེ ་འོས་སོབ་གིང་།  • ལྕགས་ཐར་རྒྱལ •

ལམ་དུ་འག་ོདུས་ཧྥུ་ལན་ཏིས་གི་ཕྱུངས་འདུག་པ་མཐོང་བས། གི་འཕོྲག་

རྩིས་ཀིས་ཚུར་རྒྱུགས་ནས་ཡངོ་གིན་འདུག སི་ཐོར་ཏིས་ཧ་ཅང་ཁྲསོ་བྱུང་

ལ། ལག་པ་གཉིས་ཀིས་ཧྥུ་ལན་ཏིའི་དཔུང་བ་གཉིས་མནན་ཡདོ་པ་ལས། 

ཡང་ལག་པ་ཡ་གཅིག་གིས་ཧྥུ་ལན་ཏིའི་ལག་པའི་སེང་དུ་ཤུགས་ཀིས་

བརྡུངས་པས། ཧྥུ་ལན་ཏིའི་ལག་པ་རལ་ཏེ་ཁྲག་བཞུར་བྱུང་བ་དང་གི་ཆུང་

ཡང་སར་ལྷུང་སངོ་། སྐབས་འདིར། མི་རིམ་བཞིན་ཇེ་མང་དུ་གྱུར་ཅིང་། 

ཁོ་གཉིས་ས་ོསརོ་ཕྲལ་ནས་གཉིས་ཀ་ཡར་ལང་དུ་བཅུག་པ་ན། ཧྥུ་ལན་ཏི་

དེ་མ་ཐག་ཉམས་ཤོར་ངང་བསོ་སངོ་། སི་ཐོར་ཏིས་ཀི་ཁ་ངོ་ཡངོས་སུ་རྨས་

ཤིང་མིག་ཡ་གཅིག་སྐྲངས་ཏེ་སནོ་པོར་གྱུར་ཡདོ་ནའང་། ཁོའི་

ལུས་སེང་དུ་རྒྱལ་ཁ་ལེན་མཁན་གི་ཉམས་

ཤིག་མངོན་བཞིན་གཞར་ཡང་ནུ་མོའི ་

འཁྲིས་སུ་འགེང་འདུག བུ་མོ་འགའ་རེས་

ཁོ་ལ་རོགས་བྱས་ཏེ་ཐང་ངོས་སུ་གཏོར་

བའི ་དཔེ ་ཆ ་དང ་འབི ་དེབ ་ཡར་

བསྒྲུགས་ཏེ་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཀིན་

འདུག མཐའ་འཁོར་གི་མི་དག་གིས། 

"ངོ་མ་དཔའ་ངར་ལྡན་འདུག ཁོས་ནུ་མོ་

སྲུང་སོྐྱབ་བྱས་སངོ"ཟེར། སི་ཐོར་ཏིས་ལ་བསདོ་

བསགས་ལས་ཀང་ཁོའི་དཔེ་ཁུག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བར་

འདུག ཁོས་ཧ་ཅང་ཞིབ་ཕྲའི་ངང་དཔེ་ཆ་དང་འབི་དེབ་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་

བཤེར་བྱས་ཏེ། སོྐྱན་ཤོར་ཡདོ་མེད་དང་བོར་བརླག་བྱུང་ཡདོ་མེད་ལ་ལྟ་

ཞརོ་དུ་ལྭ་བའི་ཕུ་ཐུང་གིས་ལུས་སེང་གི་ས་རྡུལ་ཕིས་པ་དང་། སར་ཡང་

ལྕགས་སྨྱུག་ལ་སོྐྱན་ཤོར་ཡདོ་མེད་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད། ཡདོ་ཚད་ལ་ཞིབ་

བཤེར་བྱས་ཚར་རེས་རེ་རེ་བཞིན་དཔེ་ཁུག་ནང་དུ་བཅུག་པ་དང་། 

མཇུག་མཐར་ཧ་ཅང་ཞི་འཇགས་དང་གཟབ་ནན་སོས་ནུ་མོར་བལྟས་ཏེ། 

"མྱུར་མོར་ཡུལ་དུ་འག།ོ ངས་ད་དུང་དེ་རིང་གི་བསབ་ཚན་ལ་བསྐྱར་

སྦངོ་བྱ་དགོས"ཟེར།

མཚོ་སནོ་ཞིང་ཆེན་ཀསོ་ནན་རངོ་མི་རིགས་སབོ་འབིང་། 

• སག་འབུམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར •



ཕག་གྲུའྱི་གངོ་མ་བརྒྱད་པ།  ཀུན་དགའ་ལེགས་པ།  སྤི་ལ1ོ448ལ་ོནས1481ལའོི་

བར་སིད་བསྐྱངས།  འདི་ཆེ་ས་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་སས་ཆུང་བ་ཡིན་ཡང་།  གོང་མ་

གགས་པ་འབྱུང་གནས་དང་མ་ཡུམ་མི་གཅིག་པའི་སས་ཤིག་ཡིན།  རིན་སྤུངས་ནས་

བདག་མོ་ཞིག་བཞེས་པར་སས་རིན་ཆེན་རོྡ་རེ་འཁྲུངས།  གོང་མ་དང་བདག་མོའི་བར་

མ་མཐུན་པའི་འཁྲུག་པ་བྱུང་ཚུལ།  དེབ་དམར་གསར་མ་ལས།  “གོང་མས་བཀའ་བཞི་

པ་སྐུ་མཆེད་ཀིས་གང་ཞུས་གསན་པས།  ཡབ་ཡུམ་ནང་མཚམས་སུ་སེལ་ཆེན་པོ་

ཞུགས་ཏེ།  ཡར་གོང་། བྱ་པ། བསམ་སེ་བ་སགོས་བདག་མའོི་ཕགོས་དང་།  སྣེའུ།  འལོ་

ཁ་རྣམས་གོང་མའི་ཕོགས་སུ་ཆད་ནས་དུས་མི་བདེ་བ་མང་དུ་བྱུང”ཞེས་གསལ་བ་

ལྟར་ཏེ།  གོང་མ་རང་གི་ཕགོས་དང་། བདག་མོའི་ཕགོས་གཉིས་སུ་གེས་ཏེ་སེ་འཁྲུག་

ཐེངས་ཁ་ཤས་བྱུང་།  སྤི་ལ1ོ480ལརོ་རིན་སྤུངས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་།  དནོ་ཡདོ་

རོྡ་རེ་དང་།  གཡུང་པ་ཚེ་དབང་སགོས་ཀིས་གཙང་དམག་ཁྲི་ཙམ་ཁྲིད་ནས་ཡར་ཀླུང་

མཐིལ་དུ་སེབས།  སྣེའུ་རངོ་དཔོན་ངག་དབང་བསདོ་ནམས་དང་།  བསདོ་ནམས་རྣམ་

རྒྱལ་གཉིས་ཡུལ་ཕུད།  ཆུ་ཤུལ་ལྷུན་པོ་རྩེ་སགོས་རངོ་གཞིས་འགའ་ཞིག་བཟུང་།

ཕག་གྲུ་གངོ་མ་དགུ་པ།    སྤན་ས་ངག་གི་དབང་པོ།  སྤི་ལ1ོ481ལ་ོནས་

1490ལའོི་བར་སིད་བསྐྱངས།  སྤི་ལ1ོ481ལརོ་སྣེའུ་གདངོ་ལ་ོསར་སྐབས་རིན་སྤུངས་

པ་ཁུ་དབོན་དང་། དབུས་གཙང་གི་དཔོན་གནས་ཆེ་ཁག་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་

བཀའ་གོས་ཀིས་གོང་མ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པས་ཁྲི་ལས་བཤོལ་ཏེ་

དེའི་ཚ་བོ་སྤན་ས་ངག་གི་དབང་པོ་དགུང་ལོ་ཞེ་གསུམ་པ་ལྷོ་ཁར་

གདན་དྲངས་ཏེ་ཕག་གྲུའི་སིད་ཁྲིར་བཀདོ།  སྐབས་དེར་ཕག་གྲུའི་

གདུང་རྒྱུད་མེད་སབས་རངོ་པའི་སིང་མོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ནས་གདུང་

རྒྱུད་སེལ།  སྤི་ལ1ོ485ལརོ་རིན་སྤུངས་པས་རྒྱལ་རྩེར་དམག་

བརྒྱབ་པར་ཕམ་ཉེས་ཐེབས་པས་དེ་ལ་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་གང་རོ་སེ་རྒྱའི་

ཇུས་ཉེས་ཞེས་ཟེར།   དེ་བཞིན་དབུས་གཙང་ཀུན་ཏུ་དམག་འཁྲུག་

འགའ་ཞིག་ལངས་པ་ལ་གོང་མ་འདི་ཉིད་སྤི་དཔོན་ཁོ་ན་གནང་སེ་

བར་འདུམ་བྱས་པས་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་མ་ཐེབས།  སྤི་ལ1ོ488ལའོི་

ས་སྤེལ་ལོར་གདུང་སས་ངག་དབང་བཀ་ཤིས་གགས་པ་འཁྲུངས།  

རྩེ་ཤར་ནུབ་ཀི་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་རིན་སྤུངས་པས་དབང་ཆ་

བཟུང་།

རྱིན་སྤུངས་མཚ་ོསེྐས་ར་ོར་ེཡྱིས། །

དཔོན་ཚབ་ཐལེ་གཏངོ་ལ་ོདགུར་བཟུང་། །

ངག་དབང་བཀྲ་ཤྱིས་གྲགས་པ་དང་། །

གངོ་མ་སྤྱན་སྔ་གྲགས་འབྱུང་བ། །

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་གྲགས་པ་གསུམ། །

ཕྱི་ཚུལ་ཙམ་གྱི་སྱིད་སོྐང་ཡྱིན། །

ལ་ོངོ་ཉྱིས་བརྒྱ་ར་ེབརྒྱད་ཙམ། །

ཕག་གྲུས་བསྐངས་པའྱི་སྱིད་དབང་ཡྱིན། །

ཕག་གྲུའྱི་སྱིད་སོྐང་བཅུ་པ། རིན་སྤུངས་མཚོ་སྐྱེས་རོྡ་རེ།    སྤི་

ལ1ོ490ལ་ོནས1499ལའོི་བར་སིད་བསྐྱངས།  འདི་ལ་དཔོན་ཚབ་

ཐེལ་གཏོང་ཟེར།  སྤི་ལ1ོ490ལའོི་ལྕགས་ཕག་ཟ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་

གཉིས་ཉིན་སྤན་ས་ངག་གི་དབང་པོ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་།  ཐེལ་གི་

མཁན་སོབ་སོགས་བགོས་ནས་གདུང་རྒྱུད་སྐུ་ན་མ་སོན་བར་སྣེའུ་

གདོང་དཔོན་ཐེལ་ནས་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་གོས་འཆམ་བྱུང་བར་

དཔོན་ཚབ་ཐེལ་གཏོང་གི་དུས་ཟེར།  སྐབས་དེར་རིན་སྤུངས་པ་

སྣེའུ་གདངོ་གི་དཔོན་དུ་བསོྐས།  སེ་དཔོན་གཞན་འགའ་མ་འདདོ་

པའི་རྐེན་གིས་དེའི་ཕི་ལརོ་ཡར་ཀླུང་དུ་སེ་གཟར་ལངས།   འཕངོས་

རྒྱས་པས་སེ་སིད་ཀི་ལ་རྒྱ་ལ་དགོངས་ནས་ཐུགས་ཁོག་ཅི་ཆེར་

མཛད་པས་ཡ་ོའཁམོ་ཆེར་མ་བྱུང་།  སྤི་ལ1ོ498ལ་ོནས་བཟུང་ལྷ་

སའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་སེ་འབས་དགེ་གསུམ་གི་དགེ་འདུན་པ་

ཕེབས་མི་ཆགོ་པ་བཟོས།

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་

བོད་རིག་པ་སོབ་གིང་།  

•ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས•

གི་རི་སི་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་པིར་ཀན་ཕེད་གིང་གི་ཆེས་ལྷོ་

ཁུལ་དུ་ཡདོ་ཅིང་།   ཡ་ོརོབ་གིང་གི་གནའ་བོའི་ཤེས་རིག་དང་

ནུབ་ཕགོས་ཤེས་རིག་གི་ཆལོ་ཁ་ཡིན།  ལ་ོངོ2700སནོ་ནས་བཟུང་

ཡི་གེར་བཀདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ལྡན་ཞིང་།   ཁི་ལའེ་ཐུ་གིང་ཕྲན་དུ་དེ་

ས་སྨི་ནའ་ོསི་རིག་གནས་དང་།    པའ་ོལ་ོཕུན་ཉི་སཱ་གིང་ཕྲན་དུ་

མའེ་ཞི་ཉི་རིག་གནས་བྱུང་བ་རེད།   གནའ་བོའི་གི་རི་སིའི་བཟོ་

སྐྲུན་དང་ཡི་གེ   སྒྱུ་རྩལ།  མཚན་ཉིད་རིག་པ་སགོས་ཀིས་མིའི་

རིགས་ལ་བྱས་རེས་རླབས་ཆེན་བཞག་ཡདོ།  གི་རི་

སིའི་ལྷ་སྒྲུང་དང་འཇིམ་རྐོས་སྒྱུ་རྩལ།   

མཚན་ཉིད་རིག་པ།  རང་བྱུང་

ཚན་རིག ་སོགས་ནི ་ད ་

ཕན་བར་མིའི་རིགས་ཀི་

ཤེ ས ་ རི ག ་ གི ་ ག ཏེ ར ་

མཛོད་ཁྲོད་ཀི ་གཅེས་

ནོར་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།  

གི་རི་སིར་ནམ་ཡང་ཉམས་པ་

མེད་པའི་སྐྱེས་ཆེན་མང་བོ་འཁྲུངས་མོང་

ཞིང་།   དེ་དག་ནི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་པའ་ོལ་ཐི་དང་སའ་ོ

ཀུ་ལཱ་ཏའེ།  གནའ་བོའི་གི་རི་སིའི་རྩིས་རིག་མཁན་པོ་ཨ་ཅི་སྨི་ཏེ།  

སྤ་ོགར་མཁན་པོ་ཨ་ལའེ་སི་ཐའ་ོཧྥིན་དང་།   སོྐྱ་གར་མཁན་པོ་

ཨེད་སི་ཁུའུ་ལ་ོསི་སགོས་ཡདོ།  སན་གགས་ཆེ་བའི《 ཧ་ོམའི་ལ་ོ

རྒྱུས་སན་ངག》གིས་གནའ་བོའི་གི་རི་སིའི་རོྩམ་རིག་གི་འོད་སོང་

འབར་བའི་གྲུབ་འབས་གཅིག་བསྡུས་ཀིས་མངོན་ཡདོ།  གནའ་

བོའི་གི་རི་སི་རུ་ལུས་རྩལ་འགན་སྡུར་དར་ཁབ་ཆེ་ཞིང་།  མཱ་ལ་

སུང་རྒྱང་རྒྱུག་འགན་སྡུར་དང་བཅས་པའི་ལུས་རྩལ་འགན་སྡུར་

གི་རྣམ་གངས་མང་བོ་ཞིག་ནི་གནའ་བོའི་གི་རི་སིས་སོལ་བཏོད་པ་

རེད།  ལུས་རྩལ་འགན་སྡུར་དེ་དག་རིམ་གིས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་སེ་

དེང་རབས་ཀི་ལུས་རྩལ་འགན་སྡུར་དུ་གྱུར་ཡདོ།  སྤི་ལ1ོ896ལརོ་

གི་རི་སིའི་རྒྱལ་ས་ཨ་ཐེན་སི་རུ་འཛམ་གིང་གི་ཆེས་ཐོག་མའི་ཨོ་

ལིན་ཕིག་ལུས་རྩལ་འགན་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཤིང་།  ཚོགས་

རའི ་གནའ་ཤུལ་ད་ལྟ་

བསྐྱར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་

དང་།   འཐུས་ཚབ་རང་

བཞིན་ལྡན་པའི ་གི ་རི ་

སིའི་བཟོ་བཀདོ་ཀི་ཁད་ཆསོ་མངོན་ཡདོ།  སལོ་རྒྱུན་ཞིང་ལས་ཀི་

རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པའི་གི་རི་སི་ནི་ཡོ་རོབ་གིང་གི་མནའ་འབེལ་ཁྲོད་

དཔལ་འབོྱར་དར་རྒྱས་མིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གས་ཡིན་པ་དང་།   

ལངོས་རྒྱུའི་ལས་རིགས་ནི་གི་རི་སིའི་ཕི་དངུལ་གི་ཡངོ་ཁུངས་དང་

རྒྱལ་སྤིའི་གཏོང་ལེན་དོ་མཉམ་སྲུང་འཛིན་དཔལ་འབོྱར་སེ་ཁག་

གཙོ་བོ་ཡིན་པ་རེད།  གང་སར་ཡདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་གནའ་ཤུལ་

གགས་ཅན་དང་གཙང་ཞིང་མཛེས་པའི་རང་བྱུང་ཡུལ་ལངོས་ཀིས་

འཛམ་གིང་གི་ལོངས་རྒྱུ་པ་མང་བོོའི་ཡིད་སེམས་

དྲངས་དང་འདྲེན་བཞིན་ཡདོ།   རི་

བོ ་ཨོ་ལིན་པའོ ་སི ་ལོ ་ཧིལ་

བོར ་ཁ་བས་གཡོགས་

ཤིང་།  དེ་ནི་གནའ་

བོའི་གི་རི་སིའི་ལྷ་སྒྲུང་

མི་སྣ་དག་འབྱུང་སའི་

གནས་བདག་ཆེན་པོ་ལྟ་

བུ་ཡིན་པ་དང་།  ཁི་ལའེ་ཐི་

གིང་ཕྲན་ནི་ཨད་ཆིང་མཚོའི་ས་ཁོངས་

རིག་གནས་ཀི་འབྱུང་ཡུལ་ཡིན་ཞིང་།  ཨ་སའ་ོསི་རི་ཁུལ་གི་

རི་བོ་ས་ོཞིང་ཆུ་བོ་དྭངས་པ་དང་།  རྒྱལ་ས་ཨ་ཐེན་སིའི་བཙན་རངོ་

དང་གནས་རི།  ལའ་ོཏིག་གིང་ཕྲན།  ཁུ་ཧྥུ་གིང་ཕྲན་སགོས་ནི་

ལངོས་རྒྱུ་གནས་སོྐར་བྱེད་སའི་གནས་མཆགོ་དག་ཡིན།  

གནའ་བོའི་གི་རི་སིའི་ལྷ་སྒྲུང་གི་འབྱུང་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཨ་ཐེན་

སིའི་ཞེས་པའི་མིང་ནི་གནས་འདིའི་སྲུང་མ་སེ།  ཟིལ་ཤུགས་དང་

ཤེས་རབ་ཀི་ངོ་བོར་གྲུབ་པའི་ལྷ་མོ་ཨ་ཐེན་ནཱའི་མིང་ལས་བྱུང་བ་

རེད།   གི་རི་སིའི་རྒྱལ་ས་ཡིན་པའི་ཨ་ཐེན་སི་ནི་རྒྱལ་ནང་གི་ཆེས་

ཆེ་བའི་གངོ་ཁེར་དང་བཟོ་ལས་ཀི་ལྟེ་བ་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ད་དུང་

འཛམ་གིང་རང་བཞིན་གི་འགིམ་འགྲུལ་ལྟེ་བ་ཞིག་ཀང་ཡིན།   ཨ་

ཐེན་སི་ལ་ཡོ་རོབ་གིང་གི་གནའ་རབས་ཤེས་རིག་གི་འགུལ་སེ་

ཞེས་ཀང་འབོད་ལ།  མིའི་རིགས་ཀི་ཤེས་རིག་ལ་ོརྒྱུས་སེང་གི་མུ་

ཏིག་འདོ་ཆེན་དང་།  མིའི་རིགས་ཀི་ལ་ོརྒྱུས་རྟེན་མཛོད་ཁང་ཞིག་

དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་པས།   གནའ་ཤུལ་གགས་ཅན་མང་བོ་ག་

ས་གང་དུ་ཡདོ་ད།ོ །

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

   •སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན•

རྨ་ཆུ།

རྨ་ཆུ་ནི་ཀྲུང་ཧྭའི་དཔལ་ཡནོ་གི་མཆེད་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ།  མི་རྣམས་ཀིས་རྨ་

ཆུ་ལ“མ་ཡུམ་ཆུ་བོ”ཞེས་ཀང་འབོད། སྤིའི་རིང་ཚད་ལ་སངོ་སྨི5464དང་། འབབ་རྒྱུད་

ཀི་སྤིའི་རྒྱ་ཁནོ་ལ་སངོ་སྨི་གྲུ་བཞི་མ752443ཡདོ།  བཞུར་རྒྱུན་གི་རིང་ཚད་འཛམ་

གིང་གི་ཨང་ལྔ་པ་དང་།  ཀྲུང་གོའི་ཨང་གཉིས་པ་ཡིན། 

རྨ་ཆུའི་མགོ་ཁུངས་ནི་མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་གི་བ་ཡན་ཧ་རི་རི་རྒྱུད་ཀི་ཡ་ལ་རྟ་རི་

རྩེ་ཡིན།  དེ་ནུབ་ནས་ཤར་དུ་མཚོ་སནོ་དང་སི་ཁྲནོ། ཀན་སུའུ། ཉིང་ཞ།  ནང་སགོ 

ཧའན་ཞི།  ཧན་ཞི།  ཧ་ོནན།  ཧན་ཏུང་བཅས་ཞིང་ཆེན（རང་སོྐྱང་ལངོས）དགུ་

རིམ་པར་བརྒྱུད་མཐར་པའ་ོཧེ་རྒྱ་མཚོ་རུ་འབབ་བཞིན་ཡདོ།

རྨ་ཆུའི་མགོ་ཁུངས་ནས་མཚོ་སནོ་ཁྲི་ཀའི་བར་ནི་རྨ་ཆུའི་སདོ་རྒྱུད་ཡིན།  ངོགས་

གཉིས་སུ་རི་བོ་མཐོན་པོ་མུ་རུ་འབེལ་ཞིང་སང་ལོངས་མང་ལ་མཚོ་བོད་མཐོ་སང་དུ་

གཏོགས།  ཆུ་བོ་དྭངས་ཤིང་གསལ་ལ་ཆུ་རྒྱུན་གི་བཞུར་ཚད་གཏན་ཆགས་ཡིན།  ཁྲི་ཀ་

ནས་མེང་ཅང་གི་བར་ནི་རྨ་ཆུའི་བར་རྒྱུད་དེ། རི་བོ་མཐོན་པོ་དང་གགོ་རོང་མང་བོ་

བརྒྱུད་པས་ཆུ་རྒྱུན་གི་བཞུར་ཚད་དྲག་པ་དང་ས་བབ་གཟར་བས་ཆུ་ནུས་ཀི་ཐོན་ཁུངས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་ཆུ་མཛོད་ཆེན་པོ་མང་བོ་བསྐྲུན་ཡདོ།  མེང་ཅང་ནས་ཧྭ་པེ་བདེ་

ཐང་གི་བར་ནི་རྨ་ཆུའི་སྨད་རྒྱུད་ཡིན།  ཆུ་ལམ་བདེ་ཞིང་ཆུ་ཞེང་ཆེ་བ། ཆུ་རྒྱུན་དལ་

ཞིང་ལྷདོ་པས་བྱེ་འདམ་མཐུག་པོར་ཆགས་ནས་ས་ཐོག་ཆུ་རྒྱུན་གྲུབ་ཡདོ། རྒྱུད་དེ་ནི་

ཉའི་རིགས་ཀི་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉ་ལས་ཆུ་མཚམས་ཡིན།  དེ་ཡང་རྨ་

ཆུའི་བར་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་མཚམས་ས་སེར་མཐོ་སང་ས་ཁུལ་བརྒྱུད་པ་དང་ཆུ་ལག་གིས་བྱེ་

འདམ་མང་བོ་ཁུར་ཡངོ་བས། རྨ་ཆུ་ནི་འཛམ་གིང་སེང་བྱེ་མའི་འདུས་ཚད་ཆེས་མཐོ་

བའི་ཆུ་བོ་ཡིན།  ཡིན་ནའང་ཀྲུང་གོའི་ལ་ོརྒྱུས་སེང་གི་རྨ་ཆུའི་སྨད་རྒྱུད་ཀི་བཞུར་ལམ་

བསྒྱུར་པ་དེས་མིའི་རིགས་ཀི་དཔལ་ཡནོ་ལ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡདོ། 

རྨ་ཆུའི་འབབ་རྒྱུད་ཀི་མངའ་ཁོངས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ས་དབྱིབས་དང་ས་གཤིས་ལ་ཁད་

པར་ཆེན་པོ་ཡདོ་དེ། ནུབ་ནས་ཤར་དུ་མཚོ་བོད་མཐོ་སང་དང་ནང་སགོ་མཐོ་སང་། ས་

སེར་མཐོ་སང་། ཧངོ་ཧའོེ་ཧའེ་བདེ་ཐང་བཅས་ས་དབྱིབས་དང་ས་གཤིས་ལྟར་སེ་ཚན་

བཞི་ཡདོ།  འབབ་རྒྱུད་ཀི་ནུབ་མཐོ་ཞིང་ཤར་དམའ་སེ།  འབབ་ཡུལ་སདོ་རྒྱུད་དུ་རི་བོ་

མཐོན་པོ་མུ་རུ་སྦེལ་ཡདོ་པས་ལ་ོཧིལ་བོར་གངས་དང་འཁགས་ཀངོ་མདོ་ཅིང་། དབུས་

ཁུལ་གི་ས་གཤིས་ས་སེར་གཙོ་ཆེ་བས་ས་ཆུ་ཤོར་པའི་གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆེ། ཤར་རྒྱུད་

ཁུལ་དུ་བྱེ་མ་ཡུན་རིང་དུ་བསགས་ནས་ཆུ་ལམ་

ས་ངོས་ལས་ཡར་འཕགས་པས་ཆུ་ལོག་གི ་

འཇིགས་པ་དང་ཉེན་ཁ་ཅུང་ཆེ་བའ།ོ །

མཚོ་སོན་ཟི་ལིང་།   •མཚོ་རེའུ•
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ཀན་སུའུ་

ཞིང་ཆེན་

ཀླུ་ཆུ་རོང་

མཚོ་ཉིན་ལྟེ་བའི་

སོབ་ཆུང་གི་

ལོ་རིམ་ལྔ་པ།

•སྐལ་བཟང་འཚ•ོ

རིན་ཆེན་གསེར་དངུལ་མང་བོས་མི་ཁུག་པའི།།

གཙང་པོའི་རྒྱུན་དང་བསོངས་པའི་དུས་ཚོད་དེ།།

མ་རིག་མུན་སེལ་སོབ་དཔོན་དམ་པའི་དྲུང་།།

རང་གི་ལང་ཚོ་བཞིན་དུ་གཅེས་སྤས་གིས།།

ཀྭ་ཡེ་རང་དང་མཉམ་པའི་ན་ཟ་ཚོ།།

ཁ་སེམས་མཐུན་པའི་སིང་གཏམ་ཁོད་ལ་འབུལ།།

ག་ལེར་རིག་པའི་གནས་ལ་འབད་རྒྱུ་ནི།།

ང་ཚོ་མི་རབས་འདི་ཡི་འོས་འགན་ལགས།།

ཅ་དག་སྤུས་བཟང་རྒྱས་ཤོམ་དག་སྤས་ཏེ།།

ཆ་ཙམ་བསྒྲུན་ཐབས་མེད་པའི་དེ་རིང་འདིར།།

ཇ་ཆང་ལོངས་སུ་སྤད་ནས་བསད་ན་ནི།།

ཉ་གང་ཟ་ལྟར་ཡོན་ཏན་རྒྱས་མི་སིད།།

ཏ་ལའི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུའི་ལང་ཚོའི་དུས།།

ཐ་ཤལ་སྤོད་ངན་མ་འཛིན་ཡ་རབས་སོབས།།

ད་ནས་བརྩོན་པའི་རྒྱུན་གང་མ་ལྷོད་ན།།

ན་ཚོད་རྒྱས་དུས་ཕུགས་ཀི་འདུན་མ་འགྲུབ།།

པ་ཏྲའི་རི་མོ་ལྟ་བུའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས།།

ཕ་མཐའ་བལ་བའི་རིག་པའི་གཞུང་ལ་ཞུགས།།

བ་གང་ཀད་མེད་བཞིན་དུ་དུས་འཛད་ན།།

མ་རིག་རྨོངས་པ་སེལ་བའི་དུས་སྐབས་དབེན།།

ཙ་རིར་འགིམས་པའི་དཀའ་སྡུག་ལས་ལྷག་ཀང་།།

ཚ་གང་སྡུག་ལ་མ་འཛེམ་སོབ་ལ་བརྩོན།།

ཛ་ཡའི་གོ་འཕང་ལྟ་བུ་མི་འཐོབ་ཀང་།།

ཝ་ལེར་སོམས་དང་ཡོད་ཚད་རང་གི་དོན།།

ཞྭ་གོས་ལྷམ་སོགས་བཟང་བའི་དུས་སྐབས་འདིར།།

ཟ་འཐུང་གཉིས་ཀའི་དོན་དུ་འདང་རྒྱག་དབེན།།

འ་ཅག་རྣམས་ཀི་བསྐལ་བ་འདི་འདྲའི་བཟང་།།

ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་འཛིན་འོས་ན་ཟ་ཚོ།།

ར་ལུག་རེས་ནས་ཉི་མ་གཏོང་བ་དང་།།

ལ་ལུང་ཀུན་ཏུ་འཁམས་པ་མདོ་མེད་ཡིན།།

ཤ་ཟད་རྡོ་རུས་བྱས་ནས་འབད་གྱུར་ན།།

ས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་ཕིན་ཡང་མདོ་ཡོད་ཡིན།།

ཧ་ཅང་གསེར་ལས་ལྷག་པའི་དེ་རིང་ལ།།

ཧ་ར་ཧུ་རེ་བྱས་ནས་སོད་ཁོམ་མེད།།

ཨ་ལ་ཀུ་རེ་མ་ཡིན་སིང་གཏམ་ཡིན།།

ཨ་མཚར་གཏམ་འདི་ཀུན་གི་སེམས་ལ་ཆོངས།།

ཁ་བྱང་འབི་མཁན། 

•རྟ་རོ•
པར་ལེན་མཁན།

•ཚེ་དཔག་རོ་རེ• ཨང923པ།

ས་བབ་ཅུང་དམའ་བ་དང་དྲོད་གང་

སོམས་པའི་དབང་གིས་རོང་མཁར་དུ་ཁ་བ་

འབབ་ཐེངས་ཉུང་ལ། ཁ་བ་བབས་ནའང་ཧ་

ཅང་མཐུག་པོ་ཞིག་འབབ་མི་ཐུབ། ཁ་བ་

ཅུང་ཙམ་བབས་པའི་ཚེ་ཉི་མ་ཤར་པ་དང་

ཆབས་ཅིག་མྱུར་དུ་ཞུ་འགོ། ཡིན་ནའང་། 

ངའི་ཕ་ཡུལ་ནི་ས་བབ་ཅུང་མཐོ་བས་ལོ་

རེའི་དགུན་ཁར་ཁ་བ་འབབ་ཐེངས་མང་

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རོང་རོང་བོ་བཅའ་སོད་

སོབ་གྲྭ་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་

བརྒྱད་པའ་ིའཛནི་གྲྭ་གསུམ་པ། 

•བྱང་ཆུབ་སྒོལ་མ•

གཟའ་ཉི་མའི་ཕི་དྲོར།  ང་རང་ཁྲོམ་རར་དངོས་པོ་ཞིག་ཉོ་རུ་འགོ་སྐབས་ལམ་མདོ་རུ་

མི་མང་འཚོགས་ཡོད་པ་མཐོང་། ངས་ཅི་ཞིག་བྱུང་སོང་སམ་ནས་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་གི་མི་

ཚོགས་ཁྲོད་དུ་ཤེད་ཀིས་བཙངས་ནས་བལྟས་པ་ན། མི་གཉིས་ཀིས་སྤེའུ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ལ་

འཁྲབ་སོན་བྱེད་དུ་འཇུག་བཞིན་འདུག ཕར་བལྟས་ཚོད་ལ་སྤེའུ་ཆེ་བ་དེ་ནི་སྤེའུ་ཆུང་

ཆུང་དེའི་ཨ་མ་ཡིན་པ་འདྲ། མི་དེ་གཉིས་ཀིས་རྩེད་ཆས་རྣམས་ཐང་དུ་བཀམ་སེ་སྤེའུ་

གཉིས“རྩེད་མོ”རྩེ་རུ་བཅུག་བྱུང་ལ། འཁྲབ་སོན་གི་རིམ་པ་ནི་ཧ་ཅང་མང་ཞིང་། སྤེའུ་

གཉིས་ལ་བཙན་ཚུགས་ཀིས་ དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་རྩེ་རུ་འཇུག་

བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན། འཁོར་བཞིན་པའི་ལྕགས་

ལུང་ནང་ནས་ཕར་འཛུལ་ཚུར་འཛུལ་ བྱེད་པ་དང་། ལྕགས་

རྟ་སྐོར་བ། ལྒང་ལི་འཕེན་པ་སོགས་ རྩེད་མོའི་སྣ་ཧ་ཅང་

མང་།

དེ ་ལྟར་སྤེའུ་མ་བུ་གཉིས་ ཀིས ་མཚམས་

མ་བཞག་པར་ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་ འཁྲབ་སོན་བྱས་

བྱུང་། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་ཅི་ཞིག་ ལན་པ་མ་ཤེས་

མོད། སྤེའུ་ཆུང་ཆུང་དེས་འཁྲབ་ སོ ན ་ བྱས ་པ ་ཇེ ་

སྡུག་ནས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གྱུར་ལ། ཐང་དུ་ ཙོག ་སེ ་ངལ་གསོ ་

གབས་བྱས་བྱུང་། མི་དེ་གཉིས་ཀིས་ཚུལ་ དེ་མཐོང་ནས། གཅིག་

གིས་སིང་རེ་མེད་པར་རྟ་ལྕག་གིས་གཞུ་གབས་ བྱེད་སྐབས། སྤེའུ་རན་དེ་མྱུར་དུ་

མཆོངས་ཡོང་ནས་རྟ་ལྕག་གི་སྣེ་མོར་ལག་པས་འཇུས་ཏེ་བཀག་འགོག་བྱས། རྟ་ལྕག་བཟུང་བའི་མི་དེ་ཁོང་ཁྲོ་

ལངས་ནས་སྤེའུ་རན་དེར་རྡོག་པས་གཞུས་ཏེ་ཐང་ལ་བསྒེལ་བྱུང་།   

དེ་ནས་མི་དེས་ཡང་བསྐྱར་རྟ་ལྕག་ཡར་བཀགས་པ་ན། སྤེའུ་རན་དེ་ཧུར་ཐག་གིས་ཡར་ལངས་ནས་ལག་

ཟུང་མགོར་ཀེར་ནས་སྤེའུ་ཆུང་ཆུང་དེར་འགེབ་སྲུང་བྱས།  སྐབས་དེར་མི་དེས་ཁོང་ཁྲོ་གནོན་མ་ཐུབ་པར། རྟ་

ལྕག་མཐོན་པོར་ཕར་ནས་ཁོང་ཁྲོ་ཞུ་རག་བར་དུ་སྤེའུ་གཉིས་ལ་གཅར་རྡུང་བཟོད་དཀའ་བ་ཞིག་བྱས་སོང་ལ། 

མི་ཚོགས་ཀིས་འུར་བརྒྱབ་ནས་བཀག་འགོག་བྱས་ཀང་ཕན་མ་ཐོགས། དེ་ལྟར་གཅར་རྡུང་བྱས་ནས་མཇུག་

རོགས་པ་ན། སྤེའུ་རན་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་རྨ་ཤུལ་མང་བོ་བཟོས་ཡོད་པ་མ་ཟད། འགུལ་ཙམ་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ་པར་

འདར་སིག་སིག་ངང་སྤེའུ་ཆུང་ཆུང་དེ་པང་དུ་བཟུང་ནས།  མི་དེ་གཉིས་ཀི་གདོང་ལ་སྐྲག་པའི་ཉམས་དང་

བཅས་མིག་ཟུང་ཀེམ་ཀེམ་བྱེད་བཞིན་བལྟས་འདུག

ངས་རྣམ་པ་དེ་མཐོང་རེས།  སེམས་སུ་ན་ཟུག་བཟོད་མེད་ཅིག་སྐྱེས་བྱུང་ལ། རང་ལ་ད་དུང་སྤེའུ་དེ་གཉིས་

ཀར་འགེབ་སྲུང་བྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པར་འཁང་ར་བྱེད་བཞིན། སེམས་སུ་སྐབས་ལ་ལར་ང་ཚོ་མི་ནི་ཇི་འདྲའི་

གདུག་རྩུབ་ལྡན་པ་ཞིག་རེད་ཨང་སམ་བྱུང་། 

ཞིང་བབས་པའང་མཐུག་པས། མི་ཟོག་གང་ཡིན་ཡང་ལམ་དུ་བགོད་དཀའ་བར་འགྱུར་ངེས། 

ཕ་ཡུལ་ལ་ཁ་བ་འབབ་ཐེངས་རེ་རེ་ནི་ངེད་ཚང་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་མི་ཁོམ་པའི་དུས་སྐབས་རེ་རེ་ཡིན་ལ། 

ཞོགས་པར་ས་མོ་ནས་ལངས་ཏེ། ཁང་ཐོག་དང་། ལྷས་ར། ལམ་ཁའི་ཁ་བ་ཡོངས་རོགས་གཙང་ཕགས་བྱ་དགོས་པར་

མ་ཟད། ད་དུང་ར་ཁང་ནང་དུ་ར་མ་ རྣམས་ལ་གཟན་རྩྭ་དང་གཟན་ཆས་བསྐྱལ་

དགོས། ཁ་བ་ཉིན་དུ་མར་མ་ ཞུ་ཚེ། ཕྱུགས་ཟོག་རྣམས་ལ་གཟན་རྩྭ་

དང་གཟན་ཆས་བྱིན་ནས་ གསོ་དགོས་པས། ཁིམ་མི་བཟའ་

ཚང་གང་བོར་ཁོམ་དུས་ ཤིག་མེད། ང་ཚོ་བྱིས་པ་ལོ་ཆུང་

རྣམས་ལ་ཁ་བ་ཕགས་ པ་དང་། གཟན་རྩྭ་དང་གཟན་

ཆས་བསྐྱལ་པའི་ལས་ ཀ་མེད་ན་ཡང་། སོ་ཁར་རྩེ་རུ་

སོང་ན་མགོ་དང་ཁ་ངོ་། ལག་པ། རྐང་བ་སོགས་གང་ནས་

ཕིད་འགོ་ལ། ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ ཁ་བ་ཞུ་ན་འདམ་རབ་ལངས་ནས་

ལྷམ་ཡང་བརད་འགོ ་བས། མཚམས་རེར་ཨ་མའི་འགམ་ལྕག་

ཡང་མོ་རེའང་ཉོ་དགོས།

ཁ་བས་རི་བོ་དང་། ནགས་ཚལ། ས་གཞི། ཁང་བ་རྣམས་གཡོགས་པ་ན། ཕ་ཡུལ་ནི་དངུལ་དཀར་གིས་གཡོགས་

པའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་དང་འདྲ་བར་རི་ཆུ་ནགས་གསུམ་ཀུན་ལ་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་མཛེས་སྡུག་མངོན་ནས་སྐྱེ་བོ་

ཀུན་གི་ཡིད་སེམས་དྲངས་འགོ་བས། ང་ཡང་སེམས་གཏིང་ནས་ཕ་ཡུལ་གི་ཁ་བ་ལ་དུངས་སོ།།  

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རོང་མར་ཁུ་ཐང་ཆ་ཚང་སོབ་ཆུང་གཉིས་པའི་

ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།   

•ལྷ་མཚོ་སྒོལ་མ•

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་ཏེ་རོང་མཁར་གོང་སོབ་གྲྭའི་དམའ་འབིང་གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།  

•གཡང་མོ་སྒོལ་མ•            



ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་།

ཕ་ོབང་ཡུམ་བུ་བ་སང་ན།ི དངེ་

ག་ིལྷ་ོཁ་ས་ཁུལ་ག་ིསྣ་ེགདངོ་རངོ་ག་ིཇོ་

མ་ོབཀ་ཤིས་ཚེ་རིང་ཞེས་པའི་རི་ནུབ་

ཏུ་ཟུར་གཉིས་བརྐངས་པའ་ིགཡནོ་ག་ི

ར་ིཟུར་བག་རའི་ིསངེ་ཏོག་ལྟར་གནས་

ཡདོ། ད་ེན་ིསྤ་ིལའོ་ིསནོ་ག་ིདུས་རབས་

གཉསི་པའ་ིནང་བོད་ར་ེཐོག་མ་གཉའ་

ཁྲི་བཙན་པོས་བཞེངས་པའི་བོད་ཀི་

ལ་ོརྒྱུས་སངེ་ག་ིཕ་ོབང་ཆསེ་ས་ཤོས་ད་ེ

ཡནི། ད་ལྟའ་ིབར་དུ་མ་ིལ་ོཉསི་སངོ་

ལྷག་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ལྡན། བོད་ར་ེཐོག་མ་

གཉའ་ཁྲ་ིབཙན་པོ་ནས་རྒྱལ་རབས་ས་ོ

གཉིས་པ་གནམ་རི་སངོ་བཙན་བར་

ག་ིབཙན་པོ་རམི་བོྱན་རྣམས་བཞུགས་

སའི་ཕོ་བང་ཡིན་སབས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་

གནས་རངི་གགས་ཅན་ཞགི་ཡནི། ད་ེ

ཡང་ཤྭ་བ་ཡུ་མོའི་བརླ་འདྲ་བའི་རི་

སེང་དུ་བཏབ་པ་འབེལ་བ་རྒྱུ་མཚན་

དུ་བྱས་ནས་མིང་ཚགི་ཏུ་གྲུབ་ལ་ཕིས་

ཡིག་རྒྱུན་དུ་ཡུམ་བུ་བ་སང་ཞེས་འབ་ི

རྒྱུན་དར་རོ། ། 

ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ། 

ཕ་ོབང་པོ་ཏ་ལ་ན།ི ལྷ་ས་དམར་

པོ་རའི་ིསངེ་དུ་ཆགས་ཤངི་། ལ་ོངོ་

ཆིག་སོང་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་

ལྡན་པ་དང་། བོད་ལངོས་ཀ་ིཤོད་ཀ་ི

དབུས་སུ་བརིད་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་

ས་ོནས་ཀེ་རེར་ལངས་ཏེ་གནས་ཡདོ། 

དུས་རབས་བདུན་པར་ཆསོ་རྒྱལ་སངོ་

བཙན་སམ་པོས་བཞེངས་མགོ་ཚུགས་

ཤངི་། སྤ་ིལ1ོ652ལརོ་རྒྱལ་དབང་

ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཕོ་བང་དཀར་པོ་

གསར་བཞངེས་མཛད། སྤ་ི

ལ1ོ690ལརོ་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོས་ཕ་ོབང་དམར་པོ་དང་གསེར་

སངོ་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་བཞེངས་

མགོ་ཚུགས་ཏ།ེ སྤ་ིལ1ོ693ལརོ་

ལས་མཇུག་བསྒྲལི། དའེ་ིརསེ་རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོྱན་གིས་ཉམས་

གས་ོདང་རྒྱ་བསྐྱེད་རིམ་པ་གནང་སེ་

ད་ཡོད་ཀི་གཞི་ཁོན་འདི་ཆགས་པ་

ཡནི། འཛུགས་སྐྲུན་ད་ེན་ིའཛམ་གངི་

སེང་མཚོ་ངོས་ལས་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་

ཡིན་པའི་ཕོ་བང་དང་མཁར་རོང་། 

དགོན་པ་བཅས་གཞ་ིགཅགི་ཏུ་གནས་

ཤིང་བརིད་ཆགས་ཉམས་དགའི་

འཛུགས་སྐྲུན་ཞགི་ཡནི། སྤ་ི

ལོ1994ལོར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀི་སོབ་གསོ་དང་ཚན་རྩལ་

རི ག ་ ག ན ས ་ སྒྲི ག ་ འ ཛུ ག ས ་

ཀིས“འཛམ་གིང་རིག་གནས་ཤུལ་

བཞག”ནང་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡདོ་ད།ོ ། 

 ལྷ་སའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་། 

ལྷ་སའ་ིགཙུག་ལག་ཁང་ན།ི སྤ་ི

ལོ639ལོར་བཞེངས་པའི་ར་ས་

འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་

དགའ་བཞི་འཕྲུལ་གི་ལྷ་ཁང་ལ་ད་ལྟ་

ཡངོས་གགས་སུ་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་

ཁང་ཞསེ་འབོད། ལྷ་ས་གངོ་ཁརེ་ག་ི

དབུས་སུ་འ་ོཐང་མཚོ་ཞེས་པའི་སེང་

བལ་བཟའ་ཁྲི ་བཙུན་གི་ཐུགས་

འདུན་དང་འུན་ཤིང་ཀོང་ཇསོ་སརོ་

ཐང་རྩསི་སོྐར་ཞུས་ནས། ཆསོ་རྒྱལ་

སོང་བཙན་སམ་པོས་དུས་རབས་

བདུན་པའི་ནང་གསར་དུ་བཞེངས་

པར་གགས། ད་ལྟའ་ིབར་མ་ིལ་ོཆགི་

སངོ་གསུམ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལ་ོརྒྱུས་ལྡན། 

དེ་ཡང་སོར་ཐང་རྩིས་ལ་བོད་ཀི་ས་

དབྱིབས་དེ་སིན་མ་ོགན་རྐལ་དུ་ཉལ་

བ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ལས་ལྷ་སའི་གཙུག་

ལག་ཁང་བཞངེས། ད་ེན་ིབོད་རགིས་

དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀིས་ཕག་དང་

མཆོད་འབུལ་ཞུ་ཡུལ་གཙོ་བོ་དང་། 

རྒྱལ་ཁབ་ཕ་ིནང་ག་ིཡུལ་སོྐར་པས་ལྟ་

སོྐར་གནང་ཡུལ། ལ་ོརྒྱུས་ཞབི་འཇུག་

པ་རྣམས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་བྱ་ཡུལ་

ལམ་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་གནས་

མཆོག་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཏུ་

ཆགས་ཡདོ་ད།ོ ། 

•འབའ་ཚརེ་གྱིས་དྲ་བ་ལས་དྲངས•

བོད་ཡུལ་གྱི་གནའ་ཤུལ་

གྲགས་ཅན་བཅུ་གཉྱིས།

བར་མཚམས་རྩོམ་སྒྲིག་པ། 

རྟ་མགྲྱིན་རོ་རེ།

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒྲིག་པ།

ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད། 


