
ངྱེད་ཚང་གི་ཨ་ཕས་ནམ་རྒྱུན་ང་ལ“བསམ་བོའི་ཁ་ཕོགས་ནོར་མི་རུང་། མི་ཇི་སྱེད་ཅིག་གིས་སང་ཉིན་

གསྱེར་མདོག་གི་ཉི་མ་འཆར་བ་དང་འབས་བུ་ལྱེགས་པོ་ཞིག་སྨིན་པར་རྱེ་ལྟོས་བྱྱེད་མོད། འོན་ཀང་བརོན་

པའི་རྒྱུ་མ་བསགས་ཚེ། དྱེ་ནི་རང་སྱེམས་རང་གིས་གསོས་པ་ལས་མ་འདས་པས། ངྱེས་པར་དུ་མིག་མདུན་གི་

དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བྱས་ཏྱེ་སོབ་སྦོང་བཟང་བོ་བྱ་རྒྱུ་གལ”ཞྱེས་ངའི་རྣ་ལམ་དུ་ཡང་ཡང་གདམས་ཀང་། 

ངས་ཨ་ཕས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དྱེ་དག་དང་ལྱེན་མ་བྱས་པས། ནམ་རྒྱུན་དྱེ་རིང་གི་ལས་བྱ་དང་འགན་འཁྲི་

ཚང་མ་སང་ཉིན་ལ་བཅོལ་བའི་གོམས་གཤིས་ངན་པ་ཞིག་ཆགས།

ངའི་གོམས་གཤིས་ངན་པ་དྱེ་ ནི་རྒྱུན་པར་ཨ་ཕའི་སིང་ལ་ཕོག་འགོ་

བས། ངྱེད་ཕ་བུ་གཉིས་ཀི་བར་ ལ་འགལ་བ་བྱུང་སྟྱེ་གནས་ལུགས་

བགང་རྱེས་བྱས་པ་གངས་ ཀིས་ག་ལ་ཟིན། ཡིན་ཡང་

མཇུག་མཐར་ཨ་ཕས་ཁོང་ ཁྲོ ་དང་བཅས“དྱེ ་རིང་གི ་

ཆར་བ་མྱེད ་ན་སང་ ཉིན་གི ་མྱེ ་ ཏོག་ཇི ་ལྟར་

བཞད། དྱེ་རིང་གི་ བརོན་པ་མྱེད ་ན་སང་

ཉིན་གི ་གྲུབ་འབས་ག་ ལ་འཐོབ། དྱེར་བརྟྱེན་ངྱེས་

པར་དུ་དྱེ་རིང་གི་དུས་ཚོད་ སྐར་ཆ་རྱེ་རྱེ་དམ་འཛིན་བྱས་

ཏྱེ་སོབ་ལ་བརོན་དགོས”ཞྱེས་ བཤད་ཞོར་ང་ལ་ཕག་འབྱེབས་

གནང་རིས་བྱས་ཙ་ན། ངས་མིག་ ཆུ་དང་བཅས་དྱེ་རིང་གི་འགན་འཁྲི་

ཡོད་ཚད་དྱེ་རིང་མི་སྒྲུབ་ཀ་མྱེད་དུ་གྱུར་འགོ། སྐབས་དྱེ་དུས་ངས་འདི་ནི་རང་ལ་མཚོན་ན་ཁ་ཡ་ན་ཟླའི་རང་

དབང་ལས་འགོངས་པའི་སྒྲིག་ལམ་བཙན་པོ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་ལྟ་བུ་ཞིག་རང་གཅིག་པུའི་ཕག་སྟྱེང་དུ་ལྷུང་

བར་བསམས།

ད་ལྟ་ཞིབ་ཏུ་བསམ་བོ་ཞིག་བཏང་ན། དྱེ་དུས་ང་ནི་ཇི་འདྲའི་གྱེན་མ་ཞིག་རྱེད་ཨང་། རང་ཉིད་བྱིས་བོའི་

དབང་དུ་སོང་སྟྱེ་ཨ་ཕར་ཡ་ལན་སྤྲད་ཅིང་། སོབ་སྦོང་ལ་བཤོལ་ཅི་ཐུབ་བྱས་པ་དྲན་ན་དངོས་གནས་ངོ་ནོངས་

དགོས་པ་ཞིག་རྱེད། གལ་སྲིད་དྱེ་དུས་ཨ་ཕས་བཙན་དབང་གིས་ང་ལ་སོབ་སྦོང་ཡག་པོ་ཞིག་བྱྱེད་དུ་བཅུག་

མྱེད་རྒྱུ་ན། དྱེ་རིང་ངས་མཐོ་ཞིང་བརིད་པའི་ཁང་རྱེག་འདིའི་ནང་བདྱེ་བ་མོང་ཞོར་སོབ་ལ་བརོན་པའི་གོ་

སྐབས་ཡོད་མི་སྲིད།  དྱེ་ལས་ལྡོག་སྟྱེ་དགུན་གསུམ་གི་ཁ་བ་དང་དབྱར་གསུམ་གི་ཚ་བའི་ཁྲོད་ན་ངའི་ཨ་མ་

ནང་བཞིན་ཁྱིམ་ཚང་གི་མྱེད་མུག་གི་ཕོགས་སུ་བྱེལ་བཞིན་ཡོད་ངྱེས།

དྱེ་བས། བུ་མོ་ངས་རྣམ་གཡྱེང་དང་སྒིད་ལུག་གི་ངང་དུ་འདས་ཟིན་པའི་ཁ་སང་ལ་ལྱེ་བདའ་མི་བྱྱེད་པར། 

གསྱེར་ལས་ལྷག་པའི་དྱེ་རིང་གི་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བགིས་ཏྱེ་ཨ་ཕའི་རྱེ་བ་བསྐང་བ་དང་དགྱེ་རན་གི་དྲིན་

ལན་གཞལ་རིས་ཡོད་པས། རང་ནུས་གང་ཡོད་བཏོན་ནས་མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭ་ཆྱེ་ཆུང་ཀུན་འགིམས་ནས་

རང་རྱེའི་མི་རིགས་ལ་ཞབས་འདྱེགས་བཟང་བོ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ནི་བུ་མོ་ངའི་ཕུགས་བསམ་ཡིན་ལ། ཕ་མ་དང་

དགྱེ་རན་བཀའ་དྲིན་ཅན་དག་གི་རྱེ་བ་ཡང་ཅི་ལ་མིན་ཨང་།

དྱེའི་ཕིར། རྱེས་ཕགོས་སྐིད་སྡུག་ལྱེགས་ཉྱེས་གང་ལ་ཕད་ཀང་། བུ་མོ་ངས་དཀའ་སྡུག་ལ་གཉའ་མི་སྒུར་

ཞིང་ཡིད་མི་ཆད་པར་གོམ་གང་མདུན་སོས་ཀིས་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་སྦངས་འབས་ལྱེགས་པོ་ཞིག་ལྱེན་རྒྱུ་ཡིན་

ཞྱེས་གསྱེར་ལས་ལྷག་པའི་དྱེ་རིང་གི་ཉི་མ་འདིར་མགིན་པ་གཟྱེངས་སུ་བཏྱེགས་ཏྱེ་དམ་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན།  

•འཇམ་དཔལ་ཚེ་ལ•ོ
པར་ལེན་མཁན།

•རྟ་མགྲླིན་ཚེ་བརྟན•
ཨང931པ།

ང་ཚོའི་སོབ་གྲྭ་ནི་གཡུ་འབྲུག་སོྔན་མོ་ས་ལ་འཁྱིལ་བ་ལྟ་

བུའི་ཆུ་བོ་དགུ་འདུས་རིང་མོ་སྟྱེ། རོང་བོ་དགུ་ཆུའི་འགམ་

ངོགས་ཀི་རྱེབ་གོང་རོང་དུ་ཆགས་ཡོད་ལ། སོབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་

དང་སོབ་སྒྲུབ་ཀི་ཆ་རྐྱྱེན། སོབ་མའི་ཀུན་སྤོད་དང་སྒྲིག་ལམ་

སོགས་ལ་ཀུན་གིས་བསྟོད་པའི་མྱེ་ཏོག་གཏོར་གིན་ཡོད་པས། 

སོབ་མ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་ཤྱེས་རིག་གི་བཅུད་བཟང་གང་

དགར་ཧུབ་ཀིས་བཏུང་ཆོག་པའི་རིག་པའི་གིང་ག་སྐིད་པོ་

ཞིག་ཡིན།

ནུབ་ཕོགས་སུ་འཁོར་ཡོད་པའི་སོ་ཆྱེན་ནས་སོབ་གྲྭའི་

ནང་དུ་འཛུལ་བ་ན། ཐོག་མར་མིག་ལམ་དུ་མངོན་པ་ནི་སོབ་

ཁང་དུ་བགོད་སའི་ལམ་གི་གཡས་གཡོན་དུ་བཙུགས་པའི་

རིང་ཞིང་སོམ་པའི་སོང་རན་དག་ཡིན། 

སོང་རན་དྱེ་དག་ནི་སོབ་གྲྭའི་

ཉྱེ ་འཁོར་གི ་སྦར་སོང ་

དང ་བསྡུར ་ན ་མ ཐོ ་

དམའ ་སོམས ་ཤི ང ་

ཡལ་ག་ཕོགས་བཞིར་

རྒྱས་ཡོད་ལ། ཡལ་གའི་

སྟྱེང་དུ་ལང་ལོས་བརྒྱན་

ཅིང་མིག་ལ་མཛེས་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཚ་བ་ཧ་ཅང་ཆྱེ་བའི་དབྱར་དུས་སུ་དགྱེ་

སོབ་རྣམས་སོང་རན་གི་གིབ་བསིལ་འོག་ཏུ་བསད་ནས་གུང་

གསྱེང་བཏང་ཆོག་ལ། དྱེར་མ་ཟད་བསིལ་རླུང་དལ་གིས་ལྡང་

བ་དང་བསྟུན་ནས་སོང་ལོས་ཤག་ཤག་གི་གླུ་དབྱངས་སན་མོ་

ངག་ལ་གྱེར་ཚེ། དྱེས་ང་ཚོ་སོབ་མ་རྣམས་ལ“ཁྱོད་ཚོས་སོབ་

སྦོང ་ལ་ཧུར་བརོན ་བྱས་ཏྱེ ་སོབ ་མ ་ཡ་རབས་ཤིག ་བྱ ་

དགོས”ཞྱེས་དྲན་སྐུལ་བྱྱེད་བཞིན་པ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་

པས། སོང་རན་དྱེ་དག་ནི་རན་པོ་དཔོད་ལྡན་ཞིག་དང་འདྲ་

བར་ང་ཚོར་ཕན་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད།

དྱེ་ནས་མདུན་དུ་གོམ་པ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཆས་ན་རལ་སྦོང་

ར་བར་སྱེབས་པ་དང་། རལ་སྦོང་ར་བའི་ཐང་ལ་སོ་ཕག་

བཏིངས་ཡོད་པས་བདྱེ་ཞིང་སོམས་ལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྱེ། རལ་

སྦོང་ར་བའི་དཀིལ་དུ་སྐར་ལྔའི་དར་དམར་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་སྐོད་

བཞིན་ཡོད་ལ། རྒྱལ་དར་གི་གཡས་ཕོགས་ཀི་ཐག་ཉྱེ་སར་ཕང་

ཕིང་སོ་ལོ་དང་ལྒང་ལི་རྱེ་ས་ཡོད།

ས་མཐོའི་གྲུ་གཟིངས་ཞྱེས་སན་པའི་གགས་པ་འབར་

བའི་ནོར་གནག་ནི་ང་ཚོ་འབོག་པ་ཚོའི་འཚོ་རྟྱེན་གལ་

ཆྱེན་ཞིག་ཡིན།   ནོར་གནག་ནི་གང་རླུང་འུར་འུར་དུ་

ལྡང་ཞིང་།   ཁ་བ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་འབབ་པའི་མཐོ་སང་དུ་

འཚོ་བཞིན་ཡོད་ལ།   དྱེ་ནི་དུས་བཞིའི་གནོད་པ་མི་

ཐྱེབས་པའི་སོ་ཟོག་ཅིག་ཡིན།

ནོར་གནག་གི་གཟུགས་གཞི་ཆྱེ་ཞིང་ལུས་ཡོངས་སུ་

རིད་པ་འཇོལ་ལོ་ལོ་བྱྱེད་པ་དང་།    སུག་བཞི་ཅུང་སོམ་

ཞིང་ཐུང་ན་ཡང་།   བགོད་པར་གནོད་པ་ཅི་ཡང་མྱེད་

པར་བརིད་ཆགས་ཤིང་གོམ་ཁ་བརྟན།   ཧ་ཅང་རྣོ་བའི་རྭ་

ཅོ་གཉིས་གོར་མོར་གྱེན་ལ་འགྱེངས་ཡོད་པ་དྱེ་ནི་ཕི་དག་

འགོག་བྱྱེད་ཀི་མཚོན་

ཆ་ཡིན།

ནོར་གནག་ནི་ཧ་

ཅང་སྤོད་སོ་ཆྱེ་བའི་སོ་ཟོག་ཅིག་ཡིན་ཏྱེ། ནོར་གནག་གི་

རིད་པས་སྦྲ་ནག་བཟོས་ཆོག་པ་དང་།   འོ་མ་དང་མར་

ཆུར་གིས་འབོག་པར་བཟའ་བཏུང་མཁོ་སོྤྲད་བྱ་ཐུབ་ལ།   

རྭ་ཅོ་དང་རུས་པ་སོགས་ཀིས་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་བཟོ་ཐུབ།   

ཐ་ན་ནོར་གནག་གི་ལྕི་བའང་བོད་པ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་

གོ་ཁ་དྲོན་མོའི་རྒྱུན་མཐུད་བྱྱེད་ཡིན། ད་དུང་འབོག་པ་

མང་ཚོགས་དབྱར་ས་དང་དགུན་སར་གནས་སོ་སྐབས། 

ནོར་གནག་ནི་འགིམ་འགྲུལ་ཡོ་བྱད་གཙོ་བོ་ཡིན་པས། དྱེ་

ནི་འབོག་པ་མང་ཚོགས་ཁ་འབལ་མི་ཐུབ་པའི་འཚོ་རྟྱེན་

ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན།

བདག་ནི་ཆུང་དུས་ནས་ནོར་གནག་ལ་དགའ་ཞིང་། 

དྱེས་ནམ་རྒྱུན་གག་མྱེད་ཚོར་མྱེད་སོས་མིའི་རིགས་ལ་

ཞབས་འདྱེགས་ཞུ་བའི་སིང་སྟོབས་ལ་ལྷག་ཏུ་དུངས། དྱེ་

བས། མ་འོངས་པར་བདག་གིས་རང་གི་ནུས་ཤུགས་ཡོད་

རྒུ་བཏོན་ནས་ནོར་གནག་ལ་སྲུང་སྐོབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་ཀོས་ནན་རོང་མི་རིགས་སོབ་འབིང་གི་

དམའ་འབིང་དང་པོའི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ།  

•སས་མོ་སྐྱླིད•

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་ཐུན་རིན་རོང་མི་རིགས་

བཅའ་སོད་སོབ་གྲྭ་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་

བརྒྱད་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ། 

•གནམ་ལྷ་ཚེ་རླིང• （ཆྗེ）

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་པདྨ་རོང་བོད་ཡིག་སོབ་འབིང་གི་

ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ།  

•ཚེ་རླིང་སྐྱླིད•

སོབ་གྲྭའི་ཕོགས་བཞི་ནི ་ཁང་རྱེག་གིས་

བསྐོར་ཡོད་པ་དང་། ཤར་ཕོགས་ཀི་ཁང་རྱེག་

སུམ་ཐོག་ཅན་དྱེའི་ནང་དུ་དམའ་འབིང་སོབ་མའི་སོབ་

ཁང་ཡོད་ལ། དགྱེ་རན་དང་སོབ་གཙོ། རིས་གཉྱེར་པ་

བཅས་ཀི་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་ཡང་དྱེ་གར་མཆིས། བྱང་

ཕོགས་ཀི་ཁང་རྱེག་ལྔ་ཐོག་ཅན་དྱེ་ནི་སོབ་མ་ཕོ་རྣམས་

ཀི་མལ་ཁང་ཡིན་ཏྱེ། ཁང་རྱེག་དྱེའི་ནང་དུ་སྤོད་ཁང་

དང་འཐུང་ཆུ། དྲོད་རླངས་སོགས་འཛོམས་གསུམ་

འཛོམས་པས་མགོན་ཁང་ཞིག་དང་ཨ་ན་མ་ན་ཡིན། ཁ་

ཕིར་འཁོར་ན་མཐོང་ཐུབ་པའི་ནུབ་ཕོགས་ཀི་ཁང་རྱེག་

ལྔ་ཐོག་ཅན་དྱེ་ནི་སོབ་ཆུང་སོབ་མའི་སོབ་ཁང་ཡིན་པ་

དང་། སོབ་ཁང་ནང་གི་སྒྲིག་ཆས་དང་བཀོད་པ་ཁྱད་དུ་

འཕགས་པར་མ་ཟད། སོབ་ཁང་གི་བར་ཁྱམས་དང་ཐྱེམ་

སྐས་གཡས་གཡོན་གི་གང་ལྡྱེབས་

སུ་སོབ་གོགས་རྣམས་ལ་

དུས་རྒྱུན་དུ་གསལ་

འདྱེབས་དང་སྐུལ་

སོང་བྱ་ཐུབ་པའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་

གི་མཁས་པ་མང་

བོའི ་ལྱེགས ་བཤད་

དང་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཡིག་

བྱང་བཀལ་ཡོད།

ད་དུང་། རལ་སྦོང་ར་བའི་ལྷོ་ཕོགས་སུ་སོབ་མ་

རྣམས་ཀི་འཚོ་བཅུད་དགོས་མཁོ་བསྐང་ཐུབ་པའི་ཟས་

རིགས་སྣ་ཚོགས་གཡོས་སྦོར་བྱྱེད་སའི་ཟ་ཁང་དང་། 

དགུན་དུས་གང་རླུང་ངར་མོར་ཁ་གཏད་པའི་དྲོད་

རླངས་ཁང་ལས་ཡོད་པས། དགྱེ་སོབ་ཡོངས་ཀི་འཚོ་བ་

སྔར་ལས་ཕུན་སུམ་ཇྱེ་ཚོགས་སུ་བཏང་ཡོད།

མདོར་ན། ང་ཚོའི་སོབ་གྲྭ་སྤིའི་བཟོ་བཀོད་ལྱེགས་

ཤིང་སོབ་སྦོང་བྱྱེད་པར་མཐུན་རྐྱྱེན་གང་ལྱེགས་བསྐྲུན་

ཡོད་པས། ང་རང་ང་ཚོའི་སོབ་གྲྭར་དགའ་ཞིང་། རང་

ཉིད་ཀི་ནུས་པ་ཡོད་ཚད་སོབ་སྦོང་སྟྱེང་བཀོལ་ནས་

སོབ་གྲྭ་འདི་ནས་རང་གི་མདུན་ལམ་འཚོལ་བའི་ཆོད་

སྱེམས་སིང་ལ་བཅངས་ཡོད།



རང་བྱུང་ཁམས་ནི་མིའི་རིགས་འཚོ་བའི་ཁོར་ཡུག་ཡིན་ལ། མིའི་

རིགས་ཀི་འཚོ་བའི་རྟྱེན་གཞི་ཡང་ཡིན། མི་སུ་དང་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་

བྱུང་ཁམས་དང་འབལ་ཐབས་མྱེད་ལ། རང་བྱུང་གི་མཛེས་ལངོས་སྣ་ཚོགས་

ལས་ཉམས་སྣང་ཡང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་མངོ་ཐུབ། འ་ོན་རང་བྱུང་གི་ཡུལ་

ལངོས་དྱེ་དག་ཇི་ལྟར་མཚོན་པར་བྱ་དགོས་ཤྱེ་ན། 

དང་པོ། ཡུལ་ལོངས་ཀླི་ཁྱད་ཆསོ་དམ་པོར་གཟུང་དགསོ།

རང་བྱུང་གི་ཡུལ་ལོངས་ལ་ཡུལ་དུས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་སྐྱེ་

དངོས་དང་སྲགོ་ཆགས། ཡང་ན་ཡུལ་བཀདོ་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡདོ་

ཅིང་། དྱེ་དག་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་ཀང་ཧ་ཅང་ཆྱེ། ཡིན་ནའང་། གནས་གང་དང་

གང་ཞིག བྱ་དངོས་གང་དང་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་གང་ལ་གང་འཚམ་གི་ཁྱད་

ཆསོ་རྱེ་ཡདོ་དྱེ། དཔྱེར་ན། ས་བབ་ཆགས་ཚུལ་དང་གནམ་གཤིས། ནམ་ཟླ་མི་

འདྲ་བའི་དབང་གིས་ཡུལ་ལངོས་ཀི་ཁྱད་ཆསོ་ཀང་མི་འདྲ་བ་མང་བོ་ཡདོ་པ་

ལྟ་བུའ།ོ ། དྱེའི་ཕིར། ས་གང་ཞིག་གི་ཡུལ་ལངོས་འབི་བའི་ཚེ་ན། ས་དྱེའི་ཐུན་

མངོ་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆསོ་དངོས་དྱེ་དམ་དུ་བཟུང་ན། ད་གཟོད་དྱེ་དག་སྣང་

བརྙན་ལྡན་པར་མཚོན་ཐུབ་ངྱེས་རྱེད། དཔྱེར་ན། 《རི་བོ་གངས་ཅན་གི་

མཛེས་ལངོས》ལས། རམོ་པ་པོ་རྒྱ་གར་ཕགོས་སུ་སྱེབས་རྱེས། ས་དྱེའི་ཡུལ་

ལངོས་དང་གནམ་གཤིས་ཀི་ཁྱད་ཆསོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་བིས་ཡདོ། དྱེ་

ཡང་རྒྱ་གར་ཕོགས་ཀི་གནམ་གཤིས་ནི་བོད་ཡུལ་ཀི་གནམ་གཤིས་དང་མི་

འདྲ་སྟྱེ། དཔིད་དུས་བསིལ་ཞིང་ཚ་དྲདོ་སམོས་ལ་ནམ་མཁའ་དྭངས་ཤིང་སོྔ་

བ། ལནོ་པའི་དྲི་བསུང་གིས་ཡངོས་སུ་ཁྱབ་ཅིང་། ཆར་བ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་

འབབ་པ་དང་། རི་རྱེ་སྨུག་པས་བཏུམས་ནས་དུད་ཁྱིམ་ཕན་ཚུན་ཡང་མི་

མཐོང་བ་བཅས་ཀི་ཁྱད་ཆསོ་དམ་དུ་བཟུང་ནས་བརདོ་ཡདོ་པས། གནམ་

གཤིས་དྲ་ོཞིང་དྱེར་མཐུན་གི་ལནོ་པ་དང་ནམ་ཟླ་ལས་ས་གཞན་དང་མི་འདྲ་

བའི་སྣང་བ་སྟྱེར་ལ། ཀགོ་པ་པོར་བལྟ་འདདོ་ཀི་སོྤྲ་སྣང་ཡང་བསྐྱེད་ཐུབ།

དབྱར་མཇུག་ཏུ། སྤྲིན་སིལ་བུར་ཆད་པའི་དུམ་བུ་དག་ཆུ་འགམ་དང་རི་

ཤོད་དག་ན་ཉལ་ཞིང་ལྡང་། དལ་བ་དལ་བུར་གྱེན་དུ་འཛེགས་ཏྱེ་གཡུ་འདྲ་

བའི་རི་རྱེ་དག་ན་ལ་མ་ལང་དུ་གནས། ཉིན་མའོི་ཐུན་གསུམ་ལ་བྱིའུ་དག་

གིས་སྐད་རིམ་པ་དུ་མ་བརྱེས་ཤིང་སོྒྲག སྲིན་འབུ་རིགས་འགའ་ཞིག་དྲིལ་

བུ་ལྟ་བུའི་སྒྲ་འབྱིན་ན།ོ། དགུང་མཚམས་སུ་ནུབ་ཀི་རི་བར་སྱེང་གྱེའི་ཁ་དང་

རྔ་མོང་གི་རྒྱབ་འདྲ་བ་དག་ནས་ཉི་མའི་མདངས་སྣ་ཚོགས་པ་སྟནོ་ཞིང་འག།ོ 

དྱེ་ནས་སྲོད་ཀི་མུན་པ་བབས་པའི་ཐང་ཤིང་ལང་ནག་དག་གི་གསྱེབ་ནས་

ཡར་ལ་ལིའི་རྔ་བོ་ཆྱེ་དང་འདྲ་བའི་ཟླ་བ་ཁམ་པ་འབྱིན་ལ། འདོ་དཀར་བའི་

ཁྱབ་པའི་རི་ཀླུང་སྐ་སྱེང་སྱེ་བ་དག་

ནས་ཆུ་ཀླུང་མུ་ཏིག་འདྲ་བ་དག་འབབ་

པ་སོགས་ངོ་མཚར་བརོད་ལས་འདས་

པ་མཆིས་ཞྱེས་པའི་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀི་མཛེས་པའི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་

སྣང་ཚུལ་བརདོ་ཡདོ་ཅིང་། གནས་དྱེའི་བྱིའུ་དང་སྲིན་འབུ་སགོས་ཀང་དུས་

དང་མཐུན་པའི་འགྱུར་ལྡགོ་འབྱུང་བཞིན་པ་ངོ་སོྤྲད་གསལ་བོ་གནང་ཡདོ།

དགུན་དུས་སུ། རི་རྱེ་ལ་ཁ་བ་ཅུང་ཟད་བབས་པས་གང་ངད་བཟི་ལངོ་

བ་ཙམ་ཡདོ་པ་དང་། རི་ཞལོ་དུ་ལནོ་ཤིང་གི་ལ་ོའདབ་བརྱེས་པ་ཙམ་མ་

གཏོགས། དགུན་གི་གནམ་གཤིས་ཀི་མངོན་རྟགས་སུ་གྱུར་པའི་རླུང་འཚུབ་

དང་གང་རླུང་མི་ལྡང་བའི་ཁྱད་ཆསོ་བིས་པས། ཀགོ་པ་པོའི་སྣང་ངོར་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ལོངས་དང་ནམ་ཟླ་འཆར་འོང་ལ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་

ལངོས་བཀདོ་ཅིག་འཆར་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ཀུན་གི་ཡིད་སྱེམས་ཞིང་ཁམས་

དྱེར་དྲངས་ཏྱེ་དངོས་སུ་གནས་དྱེར་ལྟད་མོར་ཆས་པའི་མོང་སྣང་ཞིག་ཀང་

སྟྱེར་སྲིད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉླིས་པ། ཡུལ་ལོངས་ལ་ལྟ་སའླི་གནས་ཀླི་འགྱུར་ལྡགོ་ལ་ཡླིད་

འཇགོ་བྱ་དགསོ།

ཡུལ་ལངོས་འབི་བའི་དུས་སུ་མཐོ་ས་ནས་དམའ་ས་དང་། ཐག་རིང་

ནས་ཐག་ཉྱེ། གཡས་ནས་གཡནོ། ཕི་ནས་ནང་། སྤི་ནས་བྱྱེ་བག དངོས་པོ་

ནས་མི། འགུལ་རྣམ་ནས་འཇགས་རྣམ་བཅས་ཀི་རིམ་པ་ལྟར་ཞིབ་འབི་བྱས་

ཆགོ   དཔྱེར་ན། 《རི་བོ་གངས་ཅན་གི་མཛེས་ལངོས》ལས། ནམ་ལངས་པ་

ན། དྱེ་ནས་བལྟས་ཚེ། གངས་རི་མཐོན་པོ་དག་གི་རྱེ་ལ་འཆར་ཀའི་འདོ་ཕགོ་

པས་གསྱེར་བཙོ་མ་བཞིན་དུ་འཚེར་ཞིང་། སྤྲིན་དཀར་པོའི་རླབས་བརྱེགས་

པ་དཔག་ཚད་དུ་མའི་མཐའ་ལ་བརྐྱངས་པའི་བར་བར་དག་ན། ནགས་ཚོམ་

བུ་དང་རི་ཆྱེན་པོ་དག་གི་རྱེ་མོ་གིང་ཕན་བཞིན་དུ་མངོན་ཏྱེ། དྱེ་ལ་ཧི་མ་ལ་

ཡའི་སྤྲིན་གི་རྒྱ་མཚོ་ཞྱེས་ཕགོས་ཀུན་ཏུ་གགས་ཤིང་། སྐྱེ་བོ་དག་ཆྱེད་དུ་

གཉྱེར་ནས་བལྟར་འངོ་བར་བྱྱེད་ཅྱེས་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། དྱེ་ནི་རམོ་པ་པོས་

ཞགོས་པར་རི་རྱེ་རུ་ཐད་ཀར་མཐོང་བའི་ཡུལ་ལངོས་ཀི་རྣམ་པ་བིས་པ་ཡིན་

མོད། འནོ་ཀང་རམོ་པ་པོས་ལྟ་སའི་གནས་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་བྱུང་ན། མཐོང་

ལམ་དུ་མངོན་ཟིན་པ་ལའང་འགྱུར་ལྡགོ་འབྱུང་ངྱེས། ཡང་དཔྱེར་ན། ལུང་

མཐིལ་རྣམས་ན་ཆུ་བོ་ཆྱེན་པོ་དག་ངུར་སྒྲ་སོྒྲག་ཅིང་ག་མ་གྱུར་འག།ོ འཇུག་

ངོགས་རྣམས་སུ་འབས་དང་ག་ོསྲན་ལ་སགོས་པའི་མྱེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཞིང་

ཁ་དང་། ས་ཁོད་ཡངས་པའི་ཕགོས་རྣམས་ན་ནི་ཚོང་རལ་དང་བཅས་པའི་

གངོ་ཆྱེ་ཆུང་དུ་མས་བརྒྱན་ཅྱེས་པ་ལྟ་བུ་ནི། རི་རྱེ་མཐོ་ས་ནས་ཐུར་དུ་བལྟས་

པའི་ཡུལ་ལངོས་ཀི་རྣམ་པ་ཡིན་ཞིང་། གལ་ཏྱེ་རི་བོ་གངས་ཅན་གི་ཡུལ་

ལངོས་ལ་བསྱེགས་ནས་བལྟས་ཚེ། མི་རྣམས་ལ་མཐོང་སྣང་གཞན་ཞིག་སྟྱེར་

བ་གདནོ་མི་ཟ།

གསུམ་པ། ཡུལ་ལོངས་འབྲླི་དུས་འཆར་ཡན་གླི་གཤོག་ཟུང་རླིང་དུ་

བརྐྱང་དགསོ།

ཡུལ་ལོངས་ཞིབ་འབི་བྱྱེད་པར་དཔྱེ་འོས་འཚམ་སོགས་ཀི་སྤུད་དྱེ་

དངོས་པོའི་ཁྱད་ཆོས་དང་རྣམ་པ་གསོན་ཉམས་ལྡན་པར་མཚོན་དགོས། 

དཔྱེར་ན། ལནོ་ཤིང་གི་ལ་ོམ་འབི་དུས། གདུགས་དང་སྱེར་མ་འདྲ་བའི་ལ་ོམ་

ལྷྱེབ་ཆྱེན་ཟིལ་བ་ཁྲམོ་མྱེ་བ་ཞྱེས་པའི་དཔྱེ་བཀདོ་པས། ལ་ོམའི་དབྱིབས་དང་

ཆྱེ་ཆུང་། རྣམ་པ་བཅས་ཁ་གསལ་གོ་བདྱེ་ངང་མཚོན་པ་དང་། དྱེ་བཞིན་ནུབ་

ཀི་རི་བར་སྱེང་གྱེའི་ཁ་དང་རྔ་མངོ་གི་རྒྱབ་འདྲ་བ་ཞྱེས་པའི་རིའི་དབྱིབས་

མིག་ལམ་དུ་འཆར་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ལྟར་མཚོན་ཡདོ་པ་དང་། ཡང་དཔྱེར་ན། སྤྲིན་

དཀར་པོའི་རླབས་བརྱེགས་པ་དཔག་ཚད་དུ་མའི་མཐའ་ལ་བརྐྱངས་པའི་

བར་དག་ན་ཞྱེས་པའི་སྤྲིན་པའི་ཕུང་བོ་འདུས་པའི་གཟུགས་སུ་རྒྱ་མཚོ་

བཀོད་པ་སོགས་ལས་ཀོག་པ་པོ་གནས་དྱེ་གར་དངོས་སུ་སྱེབས་ནས་ཡུལ་

ལོངས་ཀི་ངོ་མཚར་ལྟད་མོ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ལྟ་བུའི་སྒྱུ་རལ་གི་ཁྱད་ཆོས་

ལྡན་ན།ོ །

བཞླི་པ། ཕླི་རལོ་ཡུལ་གླི་ལོངས་དངོས་དང་རོྩམ་པ་པོའླི་ཡླིད་ཀླི་

འགྱུར་བ་གཉླིས་གཞླི་གཅླིག་ཏུ་འདྗེས་པར་བྱ་དགསོ། 

རམོ་པ་པོའི་དགའ་སོྐ་ཆགས་སང་གི་བསམ་པ་གང་དྱེ་ཡུལ་ལོངས་ཞིབ་

འབི་ལ་བརྟྱེན་ནས་མཚོན་དཔྱེ་བྱ་རྒྱུའང་རྒྱུན་ལྡན་གི་བསམ་པའི་བརྱེ་དུང་

མཚོན་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པས་ཡུལ་ལངོས་འབི་བ་ལས་རམོ་པ་པོའི་བསམ་པའི་

བརྱེ་དུང་མཚོན་པར་བྱ་དགོས། དཔྱེར་ན། 《རི་བོ་གངས་ཅན་གི་མཛེས་

ལངོས》ལས། རམོ་པ་པོས་རི་བོ་གངས་ཅན་གི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ། རྩྭ་རི་ཤིང་གི་

སྐྱེ་འཕྱེལ། སྤྲིན་གི་འགྱུར་ལྡགོ་སགོས་རང་བྱུང་ཡུལ་ལངོས་ཞིབ་འབི་བྱས་

པ་ལས་རམོ་པ་པོ་ཁོང་ཉིད་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་མཛེས་པར་དགའ་ཞིང་མསོ་

པ་མ་ཟད། ཡུལ་དྱེའི་མཛེས་རིས་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ལངོས་ཞིབ་འབི་བྱས་པ་ལས་

ཁོང་ཉིད་ཀི་ཡར་བསྐྱེད་ཀི་འདུན་པ་དང་གངས་ཅན་རིག་གནས་ལ་དགའ་

ཞྱེན། འཚོ་བ་ལ་དུང་སྱེམས་ལྡན་པའི་བསམ་བའོི་བརྱེ་དུང་མངོན་གསལ་

དདོ་པོར་མཚོན་ཡདོ།

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆྱེན་དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐངོ་རངོ་

མི་རིགས་སབོ་འབིང་། 

• ཚ་ེརླིང་སྐྱླིད • 

མཉམ་དུ་ས་ནས་ཡོད་པའི་རྡེའུ་བཞི་པོ་མཉམ་དུ་བཟུང་སྡེ་གནམ་

ནས་མར་ལྟུང་བཞིན་པའི་འབའ་མགོ་དྡེ་སར་མ་ལྷུང་སོན་དུ་གཟུང་

དགོས། གོ་རིམ་དྡེ་ལ་བཞི་ཆ་ཟྡེར། མཚམས་འདི་ནས་རྐྱང་འབའ་འདྡེབས་

མཚམས་མཇུག་རོགས་པ་ཡིན།

12.འབའ་འདྡེབས་སྐབས། འབའ་མགོའམ་ཐང་གི་རྡེའུ་བཞི་པོ་

ལས་གང་རུང་ཞིག་འཛིན་མི་ཐུབ་པ་དང་། གོ་རིམ་འཆོལ་བ། ཡང་ན་

འབའ་མགོ་གནམ་ལ་འཕངས་རྡེས་ཐང་གི་རྡེའུ་ལྡེན་སྐབས་གྲངས་ནོར་

བ་སོགས་ཀི་སྣང་ཚུལ་བྱུང་ཚེ། རྡེ་ཐྡེངས་གཅིག་གི་གོ་སྐབས་ཤོར་སོང་

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་ཀོས་ནན་རོང་

མི་རིགས་སོབ་འབིང་། 

• བསོད་ནམས་འབུམ •

（པར་ངོས 13 པར་མཐུད）
བའམ་ཕམ་པ་ཡིན་པས། ཕ་རོལ་པོས་གདབ་དགོས། 

13.བཞི་ཆ་རྩེས་ནས་རྒྱལ་རྩེས་ཕ་རོལ་པོའི་མགོ་ལ་ར་མ་དགལ་

དགོས། སྐབས་འདིར་འབའ་རྩེའུ་ལྔ་པོ་ལག་པའི་ནང་ནས་མཉམ་དུ་

གནམ་ལ་འཕངས་ཏྩེ་ལག་པའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་འབབ་ཏུ་བཅུག་རྩེས། ཡང་

ལག་པའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་བབས་ཡོད་པའི་རྩེའུ་དག་སླར་ཡང་གནམ་ལ་

འཕངས་ཏྩེ་ལག་ངོས་མར་ལ་འཁོར་ནས་གཟུང་དགོས་ཤིང་། མཇུག་

མཐར་ལག་པའི་ནང་དུ་རྩེའུ་ཅི་ཙམ་བཟུང་ཡོད་ན། དྩེ་ནི་ཕ་རོལ་པོའི་

མགོར་བཀལ་པའི་ར་མ་ཡིན། 

14.གོ་རིམ་འདི་ནི་རྐྱང་འབའ་འདེབས་ཐེངས་གཅིག་ཡོངས་སུ་

རེས་ཚར་བ་ཡིན། མཇུག་རོགས་རེས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་མིའི་བཀོད་

འདོམས་ལྟར། ཕམ་ཁ་མྱངས་ཟིན་པའི་མིས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མཁན་ཚང་ལ་

གནའ་གཏམ་བཤད་པའམ་གླུ་ལེན་པ། ཡང་ན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་མི་ཁུར་

ཏེ་སོར་བ་ཐེངས་གཅིག་བྱ་དགོས་སོ། །



དགུ་ཆུ།

དྱེ་ཡང་བིས་པ་མི་ཕམ་ཟླ་བ་མཆོག་གི་ཞལ་ནས“མདོ་སྨད་ཙོང་ཁའི་ལྷོ་ངོས་

རྱེ་སྐོང་གི་ཡུལ་དྱེ། །མཐའ་འཁོབ་ཡང་འཁོབ་མུན་པའི་སྨག་རུམ་ཞིག་མིན་ནོ། །

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཉི་མ་ཤར་བ་བཞིན་དར་བའི། །དབུས་གཙང་ཆོས་ཀི་ཞིང་

ཁམས་གཉིས་པ་རང་ལགས་སོ།།”ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་མདོ་སྨད་སའི་ལྟྱེ་བ་རྱེབ་

གོང་རིག་པ་འབྱུང་བའི་གོང་ཁྱྱེར་དུ་ཡོངས་གགས་སུ་རོང་བོ་དགུ་ཆུ་ཞྱེས་འབོད་

པ་གཡུ་འབྲུག་སོྔན་མོ་ས་རུ་རྒྱུ་འདྲའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གི་ཆུ་བོ་ཆྱེན་པོ་ཞིག་

ཡོད། རོང་བོ་དགུ་ཆུ་ཞྱེས་པའི་མིང་ཐོགས་སྟངས་ལ་རིགས་གཉིས་མཆིས་ཏྱེ། རོང་

བོ་དགུ་ཆུ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྱེབ་གོང་རོང་གི་དབུས་ཁུལ་དུ་ཡོད་དྱེ། ལྷོ་ནས་བྱང་དུ་

མངའ་ཁོངས་ཡོངས་སུ་བརྒྱུད་ཅིང་། འབྱུང་སའི་ཁུངས་ནི་མཚོ་སྔོན་རྱེ་ཁོག་རོང་

དཔི་ས་ཡུལ་ཚོའི་ཁུངས་གཏོགས་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་རོང་དམར་ཁོག་གི་ཆུ་དམར་དང་། 

ས་ནག་གཞུང་གི་ཆུ་ནག ཀླུ་ཚང་ཁོག་གི་ཀླུ་ཆུའམ་བཙན་ཆུ། ཨ་ཡངས་སྟག་མོའི་

རོང་ཆུ། རྭ་རྱེ་ཕུག་གི་སྤང་ཆུ། གསྱེར་གཞོང་ཁོག་གི་ཤར་ཆུ། གོ་མོའི་ཁོག་གི་གོ་

ཆུ། ཟ་ལུང་ཁོག་གི་ནོའུ་ཆུ། འཛམ་གིང་ཁོག་གི་གིང་ཆུ་རྣམས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་

བཞུར་བའི་ཆུ་ལ་དགུ་ཆུ་ཞྱེས་གགས་པ་དང་། བག་སོམ་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་

པ་རབ་རྒྱས་མཆོག་གིས་བརམས་པའི《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང》ལས“སྟོད་ནས་ཀ་

རོང་ཡ་རོང་བདྱེ་རོང་གསུམ། །བར་ནས་མཚོ་རོང་བཱ་རོང་བསྱེ་རོང་གསུམ། །སྨད་

ནས་ཐྱེའུ་རོང་ནོའུ་རོང་དགུ་རོང་སྟྱེ་རོང་དགུའི་ཆུ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདྲྱེས་ནས་

རྱེབ་གོང་གཞུང་བརྒྱུད་དགུ་རོང་མདོ་ནས་རྨ་ཆུར་འབབ”ཅྱེས་འབོད་སྲོལ་གཉིས་

ཡོད། བཞུར་རྒྱུན་གི་སྤིའི་རིང་ཚད་ལ་སྤི་ལྱེ156.8ཡོད། དྱེ་ལས་རྱེབ་གོང་རོང་

ཁོངས་སུ་སྤི་ལྱེ46ཡོད་ཅིང་། བཙན་མོ་ཡུལ་ཚོ་དང་ཆུ་ཁོག་ཡུལ་ཚོ། རོང་བོ་གོང་

ཉྱེ་སྔོན། ཀྲྱེ་ཅང་ཞིང་ཆྱེན་ཧང་ཀྲའོ་གོང་ཁྱྱེར་ཅིན་ཏུའོ་ཐན་ཁྲང་

སོབ་ཆུང་གི་སོབ་གོགས་ཅིན་ཙི་ཞིན་གིས“ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་གཉིས་

པ”ཞྱེས་པ་ཞིག་ཚན་རིག་པས་གསར་རྙྱེད་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་གོ་

ཐོས་བྱུང་། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་གཅིག་ལས་མྱེད་པ་མིན་ནམ། གསར་དུ་

རྙྱེད་པའི་ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནི་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ། སོབ་གོགས་ཙི་

ཞོན་གིས་དོགས་གཞི་དག《ཀྲུང་གོའི་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལ་བཏོན་

པས། གཤམ་ནས་མྱུལ་ཞིབ་པEལ་གསང་བ་རྱེ་རྱེ་བཞིན་འགྱེལ་དུ་

འཇུག

སའླི་གོ་ལ་འད་བའླི་རྒྱུ་སྐར་བདུན།

ཙི་ཞིན་གིས་གོ་ཐོས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དྱེ་ནི། ཨ་རིའི་རྒྱལ་

ཁབ་མཁའ་འགྲུལ་དང་འཇིག་རྟྱེན་འཕུར་སྐོད་ཅུས（NASA）ཀིས་

ཉྱེ་ཆར་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་གསར་རྙྱེད་གལ་ཆྱེན་ཞིག་སྟྱེ། སའི་

གོ་ལ་དང་བར་ཐག་འོད་ལོ40ཡིས་ཆོད་པའི་

མཚམས་སུ་སའི་གོ་ལ་དང་འདྲ་བའི་རྒྱུ་

སྐར་བདུན་གསར་རྙྱེད་བྱུང་བར་མ་

ཟད། དྱེ་དག་མིང་ལ“ཐྱེ་ལ་ཕྱེ་སི་

ཐི1”ཟྱེར་བའི་བརྟན་སྐར་ཞིག་

ལ་བསོྐར་ནས་འགུལ་སོྐད་བྱྱེད་

བཞིན་ཡོད་པ་གསར་དུ་རྟོགས།

ག་འདྲ་ཞིག་ལ་སའི་གོ་ལ་དང་

འདྲ་བའི་རྒྱུ་སྐར་ཟྱེར་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་གྲུབ་ཚུལ་

སའི་གོ་ལ་དང་འདྲ་ཞིང་། ནང་སིང་ལྕགས་རིགས་ཅན་

དང་། ཕི་ངོས་སུ་བག་རོ་མང་བོ་སྤུངས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། སའི་གོ་ལ་

འདྲ་བའི་རྒྱུ་སྐར་བདུན་པོ་དང“ཐྱེ་ལ་ཕྱེ་སི་ཐི1”བཅས་ལ་ཉི་མའི་ཁྱིམ་

རྒྱུད་གཉིས་པ་ཞྱེས་འབོད། དོན་དམ་དུ“ཐྱེ་ལ་ཕྱེ་སི་ཐི1”གི་བོངས་ཚད་

ཧ་ལམ་ཉི་མའི་བརྒྱད་ཆའི་གཅིག་ལས་མྱེད་པ་དང་། དྲོད་ཚད་ཀང་ཉི་

མ་ལས་ཧ་ཅང་དམའ། ཡིན་ནའང་། སྤིའི་ཆ་ནས་བལྟས་ན། དྱེ་དག་ནི་

ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ལ་པར་བཤུས་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་སྟྱེར།

ཚེ་སོག་གནས་ཡོད་ཤས་ཆྗེ།

ཐྱེངས་འདིར་སའི་གོ་ལ་དང་འདྲ་བའི་རྒྱུ་སྐར་བདུན་གསར་རྙྱེད་

བྱུང་བ་ལས་གསུམ་ཙམ་གི་སྟྱེང་དུ་ཚེ་སྲོག་གནས་ཡོད་ཤས་ཆྱེ། རྒྱུ་

མཚན་ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན། རྒྱུ་སྐར་དྱེ་གསུམ་པོ་གཞིས་སོད་དུ་འཚམ་པའི་

གནས་སུ་ཡོད་པས་སོ། །

ག་འདྲ་ཞིག་ལ་གཞིས་སོད་འཚམ་གནས་ཟྱེར་ཞྱེ་ན། ས་མོར་

བཤད་ན་གཞིས་སོད་བྱ་རྒྱུར་འཚམ་པའི་ས་རྒྱུད་ལ་ཟྱེར། དཔྱེར་ན། 

སའི་གོ་ལ་ནི་གཞིས་སོད་བྱྱེད་

པ ར ་ འ ཚ མ ་ པ འི ་ ཁུ ལ ་ དུ ་

གནས་པ་སྟྱེ། ཉི་མ་དང་བར་

ཐག་ཉྱེ་རིང་འཚམ་པའི་སར་

ཡོད་པས། ཉི་འོད་སའི་གོ་ལའི་སྟྱེང་ཕོག་པའི་ཚད་རན་ལ། དྲོ་གང་

སོམས་པོ་ཡིན་པས། ཚེ་སྲོག་འཚོ་གནས་བྱྱེད་པར་ཧ་ཅང་འཚམ། 

གཞིས་སོད་འཚམ་གནས་སུ་ཡོད་པའི་སའི་གོ་ལ་འདྲ་བའི་རྒྱུ་སྐར་

གསུམ་པོ་ཡང“ཐྱེ་ལ་ཕྱེ་སི་ཐི1”དང་བར་ཐག་རན་ལ། དྲོ་གང་འོས་

འཚམ་ཡིན་པས། གཤྱེར་གཟུགས་རང་བཞིན་གི་ཆུ་ཡོད་སྲིད་པ་དང་། 

ཐ་ན་ཚེ་སྲོག་ཀང་གནས་ཡོད་ཤས་ཆྱེ།

དྱེ་མིན། སའི་གོ་ལ་འདྲ་བའི་རྒྱུ་སྐར་བདུན་ཕན་ཚུན་བར་ཐག་

ཤིན་ཏུ་ཉྱེ། གལ་ཏྱེ་ཁྱོད་རང་དྱེའི་ཁྲོད་ཀི་སྐར་མའི་གོ་ལ་གཅིག་གི་སྟྱེང་

དུ་བསད་ཚེ། རྒྱུ་སྐར་གཞན་དག་བར་སྣང་དུ་འཆར་ནུབ་བྱྱེད་པའི་

ཚུལ་གསལ་བོར་མཐོང་ཐུབ། 

འཚོལ་ཞླིབ་ལ་མུ་མཐའ་མྗེད་པ།

མི་རྣམས་ཀིས་འདིའི་ཡར་སོྔན་དུའང་སའི་གོ་ལ་འདྲ་

བའི་རྒྱུ་སྐར་གསར་རྙྱེད་བྱུང་མོང་མོད། དྱེ་ཚོ་

མང་ཆྱེ་བ་སའི་གོ་ལ་དང་བར་ཐག་

འོ ད ་ལོ 500ཡི ས ་ཆོ ད ་ པའི ་

མཚམས་སུ་གནས། ཐྱེངས་

འདིར་གསར་རྙྱེད་བྱུང་བ་ནི་

འོད་ལོ40ཡི་བར་ཐག་ལས་

མྱེད།

འོད་ལོ་ཞྱེས་པའི་གོ་དོན་ཅི་

ཡིན་ཞྱེ་ན། ང་ཚོས་རྒྱུན་སྤོད་ཀི་བར་ཐག་

འཇལ་བྱྱེད་ནི་སྨིའམ་སྟོང་སྨི་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་

གནམ་དཔད་ཀི་བར་ཐག་འཇལ་བྱྱེད་ནི་སྤིར་བཏང་དུ་འོད་ལོ་ཡིན། 

འོད་ལོ་གཅིག་ནི་ཉི་འོད་ལོ་གཅིག་གི་ཡུན་ལ་ཕར་འཕོས་ཚད་ཀི་ལམ་

ཐག་དྱེར་གོ་ཞིང་། ཧ་ལམ་སྟོང་སྨི་དུང་ཕྱུར94605ཡིན།

འོད་ལོ40ནི་སྟོང་ཁམས་ཆྱེན་པོར་མཚོན་ནས་བཤད་ན་ཧ་ཅང་

ཐག་ཉྱེ། འོན་ཀང་མིའི་རིགས་འགུལ་སྐོད་ཀི་ཐད་ནས་བཤད་ན་ཧ་

ཅང་རིང་། མིག་སྔར་འཕུར་སྐོད་བྱས་པ་ཆྱེས་རིང་བའི་འཚོལ་ཞིབ་

འཕྲུལ་ཆས་ཀི་མིང་ལ་འགྲུལ་སྐོད་པ་དང་པོ་ཟྱེར། དྱེ་ཉིད་ད་ལྟའི་བར་

སྟོང་ཁམས་འགོས་ཚད་གསུམ་པའི་མྱུར་ཚད（16.7སྟོང་སྨི／མའོ）

ལྟར་ལོ་ངོ40ལ་འཕུར་སྐོད་བྱས་ཟིན་ནའང་། འཕུར་སྐོད་ཀི་བར་ཐག་

ནི་འོད་ལོ0.0022ཙམ་ལས་མྱེད། དྱེའི་རྐྱྱེན་གིས་མིག་སྔར་ང་ཚོས་

གནམ་དཔད་ལྟ་ཞིབ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་གཉིས་པར་རྒྱུས་

ལོན་བྱྱེད་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མྱེད།

རྒྱུས་ལོན་པ་ལྟར་ན། སང་ལོརNASAཡིས་ཝྱེ་པོ་རྒྱང་ཤྱེལ་སྟོང་

ཁམས་སུ་བཏང་ནས་མཁའ་རླུང་ཁྲོད་ཀི་ཆུ་དང་། ཀ་ཝན། དབྱང་རླུང་

སོགས་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱ་ངྱེས། འདིས“ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་གཉིས་པ”ཡི་གསང་

བ་མང་བོ་བརྟོལ་སྲིད་ངྱེས། 

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སོབ་ཆྱེན།    

  •ཏཱ་ནླི་ལྷ་རོད•

རལ། ཐོ་རྒྱ་གོང་རལ་དང་སྨད་པ་བཅས་བརྒྱུད་དྱེ་དགུ་རོང་མདོ་ནས་རྨ་

ཆུར་འབབ་པ་རྱེད། ཆུ་རྒྱུན་འབབ་ཡུལ་གི་སའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤི་ལྱེ་གྲུ་བཞི་

མ2268.9 ཡོད།

རོང་བོ་དགུ་ཆུ་ཞྱེས་པའི་རོང་བོ་ནི་རྱེབ་གོང་རོང་རོང་བོ་གོང་རལ་

གི་སྱེ་མིང་དང་། དགུ་ཆུ་ཞྱེས་པ་ཀ་རོང་སོགས་རོང་དགུའི་ཆུ་སྣ་གཅིག་

ཏུ་འདྲྱེས་པའི་ཆུ་བོའི་མིང་ལ་ཟྱེར་བས། མིང་ཧིལ་བོར་རོང་བོ་དགུ་ཆུ་

ཞྱེས་འབོད་སྲོལ་ཆགས་ཡོད། དྱེང་དུས་རྒྱའི་སྐད་དུ་ལུང་ཝུའུ་ཧོ་ཞྱེས་

འབོད་ཅིང་། ཆུ་འདི་ནི་ཡུལ་རྱེབ་གོང་གསྱེར་མོ་ལོངས་ནས་སྟོད་ཀི་སྦྲ་

རོག་རོག་ཅན་ན་ཁྲི་སྱེ་རུ་གགས་པའི་འབོག་ཁྱིམ་མང་བོའི་སོ་ཕྱུགས་

རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་ལ་ཤ་ཤྱེད་རྒྱས་ཤིང་། ས་ལ་དགྱེ་བཅུ་ཚང་བའི་སྣོད་

ཀི་ཕ་ས་དྲོན་མོ་ལ་བཅུད་ཀི་དྭངས་མ་སོལ་བའི་བདུད་རི་ཡིན། སྨད་ཀི་

ཁང་སྐ་ལྱེབ་ཅན་ན་སྟོང་སྱེ་རུ་གགས་པའི་རོང་ཁྱིམ་མང་བོའི་འཚོ་

རྟྱེན་འབྲུ་དྲུག་ལོ་ལྱེགས་ལ་རི་བཅུད་རྒྱས་ཤིང་། རབ་རྒྱན་གཡུ་ལོའི་

དགའ་ཚལ་ལ་གསོན་པའི་བཀྲག་མདངས་སྟྱེར་མཁན་ཡང་མ་ཡུམ་ཆུ་

བོ་འདི་ཡིན། དྱེ་མིན་དྱེང་དུས་ཀི་ཆུ་ཤུགས་གོག་འདོན་དང་ཡུར་ཆུ་རྐ་

འདྲྱེན། ཆུ་མཛོད་བསྐིལ་པ་བཅས་དྱེང་རབས་ཅན་གི་འཛུགས་སྐྲུན་

ཐད་ལའང་དལ་འབབ་དགུ་ཆུ་སོྔན་མོས་ནུས་པ་མི་དམན་པ་ཐོན་དང་

ཐོན་བཞིན་གདའ་འོ། །    

ཨར་ཅི་རི་ཡ་དམངས་

གཙོ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཧྱེ་གིང་གི་ནུབ་

བྱང་ས་ཁུལ་གི་ས་དབུས་

མ ཚོ འི ་ འ ག མ ་ རྒྱུ ད ་ དུ ་

ཆགས་ཤིང་།  ཨ་རབ་སྐད་

དྱེ "ལང ་མདོག ་གི ་གིང ་

ཕན"ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན།  

མངའ་ཁོངས་ཀི་ས་དབྱིབས་

གཙོ་བོ་ནི་མཐོ་སང་དང་རི་

ཁུལ་ཡིན་ཞིང་།  མཚོ་རྒྱུད་

དུ་འཁོབས་དགོ་ལ་རིང་བའི་བདྱེ་ཐང་མཆིས།   ཆུ་རྒྱུན་མང་ལ་རྩྭ་ཐང་ཨལ་ཧ་

མཐའ་ཡས་པ་དང་།   ནམ་ཟླའི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡིན།  བཟོ་གཏྱེར་ལས་རིགས་

གཙོ་བོ་ར་ོསྣུམ་བཟོ་ལས་ཡིན་ཞིང་།  དམངས་ཁྲདོ་ཀི་ལག་ཤྱེས་བཟོ་ལས་ལ་ས་

གདན།  ལུག་བལ་དང་ཨལ་ཧ་རྩྭའི་འཐག་དངོས།   རིན་པོ་ཆྱེ་ལས་སོྣན་སགོས་

མིང་གགས་ཆྱེ།  རྒུན་ཆང་དང་ཨལ་ཧ་རྩྭའི་ཐོན་ཚད་འཛམ་གིང་གི་མདུན་གས་

སུ་སྱེབས་འདུག  

    མཚོ་འགམ།  རི་ཁུལ། བྱྱེ་ཐང་དང་ལྷ་ོབྱང་བཅས་ཡུལ་ས་ོསའོི་ནམ་ཟླ་མི་

མཚུངས་པ་དྱེ་དུས་ཚིགས་སོ་སོར་ལོངས་རྒྱུ་གནས་སོྐར་བྱྱེད་པར་ཤིན་ཏུ་འཚམ།  

དབུས་ཁུལ་དུ་མིང་གགས་ཆྱེ་བའི་ཚྭ་འདམ་ཞིག་ཡདོ་པ་དང་།   ཨ་ཅིར་མཐོ་སང་

གི་ཐཱ་ཞི་ལྱེ་རི་རྒྱུད་དུ་ཡི་གྱེ་མ་བྱུང་བའི་སོྔན་གི་ལྡྱེབས་རིས་དང་བརྐོས་རིས་ལ་

བག་ཕུག་སྒྱུ་རལ་གི་གཅྱེས་ནརོ་དུ་འབོད་ཅིང་།  པྱེ་ཉི་ཧྭ་མད་ཐྱེ་མཁར་རངོ་གི་

གནའ་ཤུལ་ནི་དྱེ་སྔ་དབྱི་སི་ལན་གི་འཐུས་ཚབ་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གོང་ཁྱྱེར་

ཞིག་རྱེད།     དབུས་རྒྱུད་ཀི་མཐོ་སང་དུ་མུའུ་ཀྲ་པུ་མི་རྣམས་འཚོ་སདོ་བྱས་ཡདོ་

ཅིང་དྱེའི་སྐྱེས་པ་ཕ་ོདག་ནི་ས་ཧར་བྱྱེ་ཐང་གི་འཇོན་ཐང་ལྡན་པའི་ཚོང་པ་ཡིན་པ་

དང་།  བུད་མྱེད་ཕལ་ཆྱེ་ཤོས་ཀིས་ཁྱིམ་སྐངོ་གི་ལས་ཀ་བྱྱེད་བཞིན་ཡདོ།  ཐུའུ་ཝ་

ལྱེ་ཀུ་མི་རྣམས་དཀའ་སྤད་སིང་རུས་ཆྱེ་ཞིང་གནོ་ཆུང་བསྲི་ཚགས་ལ་གོམས་ཤིང་།  

དྱེ་དག་གི་གནས་གཞིར་གཏན་ཁྱེལ་མྱེད་ཅིང་།   བུད་མྱེད་ཀི་གོ་གནས་ཧ་ཅང་

མཐོའ།ོ །

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་ཀོས་ནན་རོང་

མི་རིགས་སོབ་འབིང་། 

   •སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན• མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།    •འབའ་ཚེར•



གཞན་ལ་བརི་བཀུར་བྱྱེད་པ་ནི་གཞན་གིས་རང་ལ་བརི་བཀུར་འཐོབ་བྱྱེད་ཀི་ཐོག་མའི་ཆ་རྐྱྱེན་ཡིན། 

མི་ཞིག་གཞན་དང་འབྱེལ་འདྲིས་བྱྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད། གལ་ཏྱེ་གཞན་ལ་རྒྱུས་ལོན་གཏིང་ཟབ་མོ་ཞིག་

ལོན་ནས་བརི་བཀུར་བྱས་ན། གཞན་གིས་ཀང་དྱེ་བཞིན་དུ་ཕིར་བརི་བཀུར་བྱ་ངྱེས་ཡིན།

འཇོན་ཐང་ཅན་གིས་སུ་ལའང་བརི་བཀུར་བྱ་ངྱེས། གོང་དཔོན་པོར་བརི་བཀུར་བྱྱེད་པ་ནི་འགན་ཁུར་

ཞིག་ཡིན་ལ། ལས་གོགས་ལ་བརི་བཀུར་བྱྱེད་པ་ནི་རང་ཚུགས་ཟིན་པའི་རྟགས་ཡིན། རང་གི་མངའ་འོག་གི་

མི་ལ་བརི་བཀུར་བྱྱེད་པ་ནི་ཀུན་སྤོད་ལྱེགས་པས་ཡིན། འགན་ཡ་ལ་བརི་བཀུར་བྱྱེད་པ་ནི་སྱེམས་དཀྱེལ་ཆྱེ་

བས་ཡིན། སུ་ལའང་བརི་བཀུར་བྱྱེད་པ་ནི་བོ་སྦོང་ཞིག་ཡིན།

མི་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་སྐོན་ཀུན་སྱེལ་དང་ཡོན་ཏན་ཀུན་རོགས་ཤིག་མྱེད་པས། ཆྱེན་པོར་གཉའ་ཞུམ་

ཞུམ་དང་གཉོམ་ཆུང་ལ་དམའ་འབྱེབས་ཁྱད་གསོད་བྱྱེད་པའི་དབང་ཆ་སུ་ལའང་མྱེད། གལ་ཏྱེ་རང་ཉིད་

ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་གཞན་ལ་མི་དོ་བ་ཤྱེས་ན། ང་ཚོས་རང་མཐོང་རང་གཅོག་དང་ཕག་དོག་གིས་རང་

བབ་ཀི་ཚབ་བྱྱེད་མི་རུང་། གཞན་ལ་བརི་བཀུར་བྱྱེད་པར་གོམས་ན་ད་གཟོད་གཞན་གི་བརི་བཀུར་འཐོབ་

ཐུབ།  དོན་དུ་གཞན་ལ་བརི་བཀུར་བྱྱེད་པ་ནི་རང་ལ་བརི་བཀུར་བྱས་པ་དང་ཁྱད་མྱེད།

བག་སོབ་ཀི་ཚོང་ཤིན་ཏུ་བིན་པའི་ཚོང་ཁང་ཞིག་གི་མདུན་དུ་གོན་པ་ཧལ་ཧྲུལ་དང་ལུས་ལ་དྲི་ངན་

ཁྱབ་པའི་མུ་ཏོ་པ་ཞིག་འགྱེང་འདུག ཉྱེ་གམ་གི་མགོན་པོ་ཚང་མས་སྣ་སྱེར་སྱེར་དང་ཁ་མུར་མུར་ངང་མི་

འདོད་པའི་ཉམས་ཅི་རིགས་སྟོན་བཞིན་འདུག ཚོང་ཁང་དྱེའི་ལས་གཉྱེར་པ་ཞིག་ཚུར་ཡོང་ནས"ཕར་སོང་།  

ཕར་སོང"ཞྱེས་ཕར་དྱེད་པ་ན། མུ་ཏོ་པས་ཤོག་སོར་རོབ་ཏོ་འགའ་རུམ་ལས་བཏོན་ནས་སྐད་གཉོམ་པོར"ང་

གོག་གཡླིས་གསར་གཏོད་མཁན། 

                                      ——ཧྥུའུ་ཏ།

དབྱི་ཐ་ལིའི ་དངོས་ལུགས་རིག་པ་བ་ཧྥུའུ་ཏ་ནི ་གོག་

གཡིས་གསར་གཏོད་མཁན་ཡིན།

1768ལོར། དབྱི་ཐ་ལིའི་མིང་དུ་གགས་པའི་སྨན་པ་

དང་གཤག་བཅོས་རིག་པ་བ་ཅ་ཧ་ཉི་ཡིས་རང་ཁྱིམ་གི་སོ་

རའི་ནང་དུ་སལ་བར་གཤག་བཅོས་ཀི་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱས།  

ཁོས ་གོ ་བུར ་དུ ་སྱེའུ ་ཁུང ་གི ་ལྕགས་དྲའི ་སྣྱེ ་འགབ་ཏུ ་

ཟངས་ཀི་ལུང་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ།  སལ་བའི་རྐང་བའི་ཤ་གནད་ལ་རྱེག་ཙམ་གིས་སལ་བའི་ལུས་

པོ་སྐུམ་ཙམ་བྱྱེད་པ་མཐོང་།  སྣང་ཚུལ་དྱེས་ཁོའི་བོ་གོས་ཀི་སོ་མོ་ཕྱེ་སྟྱེ་ལྟ་ཚུལ་གསར་བ་ཞིག་

ཁོའི་བོ་ལ་འཆར།  སྣང་ཚུལ་དྱེ་ནི“སྲོག་ཆགས་ཀི་གོག”ཅྱེས་པ་དྱེ་རྱེད།  ཁོས“སྲོག་ཆགས་ཀི་

གོག”ནི ་དབང་ར་དང་ཤ་གནད་གཉིས་ཀི ་གྲུབ་རྒྱུ་མི ་གཅིག་པ་ལས་ཐོན་པའི ་གོག་ནུས་མི ་འདྲ་

བས་བསྐྱེད་པར་འདོད།

1791ལོར་ཧྥུའུ་ཏས་གནས་ཚུལ་དྱེ་ཤྱེས་རྱེས།  སྣང་ཚུལ་དྱེར་སོྤྲ་སྣང་འཕྱེལ་བར་གྱུར་པ་དང་།  

ཁོས་ཚོད་ལྟ་རབ་དང་རིམ་པ་ཞིག་བྱས་ཏྱེ་གོག་གིས་དངོས་པོ་ལ་ལྡྱེམ་འགུལ་བསྐྱེད་ཐུབ་པར་མ་ཟད།  

ད་དུང་སྲོག་ཆགས་ཀི་མིག་དབང་དང་ཚོར་དབང་ལ་ཤུགས་རྐྱྱེན་ཐྱེབས་ཐུབ་པ་ཤྱེས་རོྟགས་བྱུང་སྟྱེ།  

ཁོས་ལྕགས་རིགས་རིགས་གཉིས་ཀི་སྣྱེ་གཉིས་ལྕགས་སྐུད་འཁྱིལ་རིས་མས་སྦྲྱེལ་ཏྱེ།  སྣྱེ་གཅིག་ཁ་

ནང་དུ་བཅུག་ཅིང་སྣྱེ་གཅིག་མིག་སྐི་ལ་རྱེག་ཙམ་བྱས་པ་ན།  དྱེ་འཕལ་འོད་གསལ་ལྱེར་འགོ་བའི་

ཚོར་བ་བྱུང་བ་དང་།  ཡང་ཟངས་སོར་ཞིག་དང་དངུལ་སོར་ཞིག་མཉམ་དུ་ལྕྱེ་སྟྱེང་དུ་བཞག་པ་དང་།  

དྱེ་ནས་ཟངས་སྐུད་ཅིག་གིས་སོར་མོ་དྱེ་གཉིས་སྦྲྱེལ་བ་ན།  དྱེ་འཕལ་ལྕྱེ་སྟྱེང་སྦྲིད་པའི་ཚོར་བ་འབྱུང་

བག་སོབ་ཉོ་རུ་ཡོང་བ་ཡིན། ཆྱེས་ཆུང་བ་གན་འཚོང་རོགས"ཟྱེར།

སྐབས་དྱེར་སྦིན་བདག་ཚུར་ཡོང་ནས་སོྤྲ་སྱེམས་འཁོལ་བའི་ངང་ཅོག་སམ་ལས་བག་སོབ་སྤུས་ལྱེགས་ཤིག་ཕིར་

བངས་ནས་ཁོར་སྤྲད་རྱེས། མགོ་བོ་མར་བསྒུར་ཏྱེ་གུས་འདུད་ཞུ་ཞོར"ཁྱྱེད་ཀིས་ཐུགས་ཁུར་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆྱེ། 

སར་ཕྱེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ"ཟྱེར། མུ་ཏོ་པས་ཚུལ་དྱེ་མཐོང་སྟྱེ་དགའ་བ་གནོན་མ་ཐུབ་པར་ཕིར་སོང་། ཁོར་མཚོན་ན་

ད་རག་བར་གཞན་གིས་རང་ལ་བརི་བཀུར་དྱེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱས་མོང་མྱེད་ངྱེས།

སྦིན་བདག་གི་ཚ་བོས་ཚུལ་དྱེར་འདང་མ་དཔོག་པར"ཨ་མྱེས། ཁྱྱེད་ཀིས་མུ་ཏོ་པ་ཞིག་ལ་དྱེ་ལྟར་བྱྱེད་དོན་

ཅི"ཞྱེས་དྲིས། སྦིན་བདག་གིས"ཁོ་མུ་ཏོ་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་ང་ཚོའི་མགོན་པོ་ཡིན། ཁོས་ང་ཚོའི་བག་སོབ་དྱེ་བཟའ་

ཆྱེད་དུས་ཡུན་རིང་བོར་བསངས་པའི་སོར་མོ་དྱེ་ཕངས་སྱེམས་མྱེད་པར་བཀོལ་པ་འདི། བོས་མི་ཐོངས་པ་ཞིག་ཡིན། 

ང་བསམ་གཟས་ནས་ཡོང་སྟྱེ་ཁོར་ཞབས་ཞུ་མ་བསྒྲུབས་ན་ཁོས་ང་ཚོར་བཅངས་པའི་ཡིད་ཆྱེས་དྱེར་རོག་བརིས་

བཏང་བ་མིན་ནམ"ཞྱེས་བཤད།

 ཚ་བོས་ཡང་བསྐར། "དྱེས་ན་ཁོའི་སོར་མོ་བངས་ནས་ཅི་བྱ"ཞྱེས་དྲིས། སྦིན་བདག་གིས"དྱེ་རིང་ཁོ་ནི་མགོན་པོ་

ཡིན། འདིར་ཟས་སོང་དུ་ཡོང་བ་མ་རྱེད། ང་ཚོས་བརི་བཀུར་བྱྱེད་པ་ནི་ཁོའི་ཐོབ་བྱ་ཡིན། གལ་ཏྱེ་ངས་ཁོའི་སོར་མོ་མ་

བངས་ན། ཁོར་དམའ་འབྱེབས་བྱས་པ་མིན་ནམ། ང་ཚོས་ངྱེས་པར་དུ་ཤྱེས་དགོས་པ་ཞིག་ནི་མགོན་པོ་སུ་ཡིན་རུང་བརི་

བཀུར་བྱ་དགོས། རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ཚོའི་ཡོད་ཚད་ནི་མགོན་པོ་དག་གིས་གནང་བ་ཡིན"ཞྱེས་བཤད་པ་ན། ཚ་བོས་ཀང་ཅི་

ཞིག་རྟོགས་སོང་བ་ལྟར་མགོ་བོ་ལྡྱེམ་ལྡྱེམ་བྱས་སོང་།

སྦིན་བདག་དྱེ་ནི་ལར་པན་གི་སྦིན་བདག་ཆྱེན་པོ་ཐའྱེ་ཡྱེ་མིན་གི་ཨ་མྱེས་ཡིན། ཐའྱེ་ཡྱེ་མིན་གིས་བཤད་

དོན། སྐབས་དྱེར་ཨ་མྱེས་ཀི་མུ་ཏོ་པར་བཅངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དྱེ་ད་རག་བར་ཁོའི་སྱེམས་ངོགས་སུ་བརྐོས་

འདུག་ཟྱེར། ཕིས་སུའང་ཐྱེངས་དུ་མར་ཁོང་གིས་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་ནས་མངའ་འོག་གི་ལས་གཉྱེར་པ་ཡོད་ཚད་

ཀིས་མགོན་པོར་བརི་བཀུར་བྱ་དགོས་པའི་རྱེ་བ་བཏོན།

བསམ་བ་ོརྱེ་བཏང་ན། འདིར་གྱེང་བཞིན་པའི་བརི་བཀུར་ཞྱེས་པ་འདི་ནི་མི་མང་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་མངོན་པའི་

གུས་ལུགས་དྱེ་ཙམ་མིན་པར། སྱེམས་གཏིང་ནས་ཚེ་སྲགོ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་རྒྱུས་ལནོ་ཟབ་མོ་ཐོབ་པ་ལས་མངོན་པའི་བརྱེ་

སྱེམས་དང་གོང་བཀུར་ཡིན། འདི་ལྟ་བུའི་བརི་བཀུར་ནི་ཁྱེ་ཕན་གིས་མ་གཅུན་ཅིང་གསགོ་གསབོ་ཀིས་མ་བསད་པའི་

དྭངས་གཙང་གི་སྱེམས་པ་དྱེ་ཡིན། གོ་གནས་དང་དབུལ་ཕྱུག་གིས་ཤན་ཞུགས་མྱེད་པའི་མི་གཤིས་ཀི་དྭངས་མ་དྱེ་ཡིན།

སྱེམས་བསྐྱེད་ཅྱེས་སྱེམས་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་པས་བགདོ་ལམ་ཇྱེ་ཡངས་སུ་གྱུར་ཅིང་། སྱེམས་པ་བཟང་བོར་གནས་པས་གང་

བྱས་དནོ་དུ་སྨིན་པ་ཡིན། 

ཁྱདོ་རང་དྱེར་དགའ་བའམ་སང་བ། དྱེ་ཁྱདོ་ཀི་གགོས་པོའམ་དག་བོ་གང་ཡིན་རུང་བརི་བཀུར་བྱ་འསོ་པ་ཡིན། འདི་ནི་

སིང་སྟབོས་ཤིག་ཡིན་ལ། ལྷག་དནོ་གཅྱེས་པར་བསྐང་དགོས་པའི་ཤྱེས་རབ་ཅིག་ཀང་ལགས།

                                                            

རྲི་མོ་པ།         •བསོད་ནམས་འབུམ• བ་ཚོད་ལྟ་ལས་ར་སོྤྲད་བྱུང་།

“སྲོག་ཆགས་ཀི ་གོག”གི ་ཚོད་ལྟས་བོ ་སོ ་ཕྱེ ་བ་ལ་

བརྟྱེན་ནས།  ཧྥུའུ་ཏས་ལྕགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་

ལ་ཚོད་ལྟ་བྱས་པར།  ལྕགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་ལ་ལ་ཞིག་

སྦྲྱེལ་བ་ལས་ཐོན་པའི་གོག་གི་ནུས་པ་དྱེ་ཕན་ཚུན་གཙུབ་

བརར་ལས་ཐོན་པའི་གོག་གི་ནུས་པ་དང་མཉམ་པ་དང་།  

ལྷག་པར་དུ་ལྕགས་རིགས་དྱེ་ཚྭ་སྐྱུར་ནང་དུ་བཞག་ནས་

ཐོན་པའི་གོག་གི་ནུས་པ་དྱེ་བས་ཀང་ཆྱེ་བ་རོྟགས།

1799ལོར།  ཁོས་ལྕགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཚྭ་

སྐྱུར་ནང་སངས་ནས།  ཟངས་སྐུད་ཀིས་ཕི་ངོས་ནས་སྦྲྱེལ་

ན་གོག་རྒྱུན་ཆྱེན་པོ་ཞིག་ཐོན་པ་རོྟགས་པས།  ཁོས་མིས་

བཟོས་རས་འགྱུར་གི ་གོག་ཁུངས་ཏྱེ ་གོག་གཡིས་གསར་

གཏོད་བྱས།

ཁོས་ཅ་ཧ་ཉི་ཡི“སྲོག་ཆགས་གོག”གི་ཚོད་ལྟ་ལས་ཁོ་ལ་བོ་སོ་ཕྱེ་བར་བཀའ་དྲིན་ཞུ་ཆྱེད།  རང་ཉིད་ཀིས་

གསར་གཏོད་བྱས་པའི་གོག་གཡིས་ཀི་མིང་ལ“ཅ་ཧ་ཉི་གོག་གཡིས”ཞྱེས་བཏགས་ནའང་།  ཅ་ཧ་ཉི་ངོ་ནོངས་

ནས་མིང་དྱེ་ཁས་མ་བངས།  རྱེས་སུ་མི་རྣམས་ཀིས་རས་འགྱུར་གོག་ཁུངས་ཐོག་

མ་དྱེ་ལ“ཧྥུའུ་ཏ་གོག་གཡིས”ཞྱེས་བཏགས།

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།     • རྒྱལ་མཚན•

 མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་ཀོས་ནན་རོང་མཁར་གོང་

མི་རིགས་བཅའ་སོད་སོབ་ཆུང་། 

    •འབྲུག་མོ་སྐྱླིད•


