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

སམེས་གཏམ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ལགས།

     ཉིན་འགའི་སྔོན་ལ། ང་ཚོའི་སྔོབ་གྲྭས་བྱ་འགུལ་ཞིག་རྩ་འཛུགས་

བྱས་ཤིང་།  དེའི་ཁྔོད་ཀི་རྣམ་གྲངས་ཤིག་ནི་ལྔོ་རིམ་དམའ་བའི་སྔོབ་

གྲྔོགས་ཚོར་སེ་དཀིས་དམར་པྔོ་གདགས་རྒྱུ་དེ་རེད།  ང་ཚོའི་འཛིན་

གྲྭའི་ནང་དགེ་རྒན་གིས་སྔོབ་གྲྔོགས་གཉིས་བདམས་སྔོང་།  ངའི་བསམ་

པར་སྔོབ་གྲྔོགས་དེ་གཉིས་སྔོབ་སྦྔོང་ཐད་ང་ལ་མི་དྔོ་ཞིང་།  རྒྱུན་ལྡན་གི་

འཇྔོན་ནུས་ཐད་ནས་ཀང་ང་ལ་གཏན་ནས་མི་དྔོ་མྔོད།  འྔོན་ཀང་ངས་

ཧ་མི་གྔོ་བ་ཞིག་ལ་དགེ་རྒན་གིས་ང་རང་མི་འདེམ་པར་ཏན་ཏན་སྔོབ་

གྲྔོགས་དེ་གཉིས་འདེམ་དྔོན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

སེམས་གཏམ་རྩྔོམ་སྒིག་པ་ལགས།  ཁྔོད་ཀིས་བལྟས་ན་དེའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡྔོད་དམ།

     ཞསེ་དར་དམར་སྩོབ་ཆུང་གྲི་སྩོབ་མ་གདུགས་དཀར་ནས།

སྩོབ་གྩོགས་གདུགས་དཀར་ལགས།

   འདི་ལས་ཁྔོད་ལ་ཡར་ཐྔོན་གི་བསམ་བྔོ་མངའ་བ་ཤེས་ཐུབ་ལ།  

ཁྔོད་ཀིས་སྔོབ་གྲྭའམ་འཛིན་གྲྭར་བྱ་བ་མང་བྔོ་ཞིག་བསྒྲུབ་འདུན་ཆེ་བ་

དང་།  གཞན་གིས་རང་ལ་ཁས་ལེན་འཐྔོབ་པ་ལ་ཡང་རེ་བ་བྱེད་ཀིན་
འདུག དྔོན་ངྔོ་མར་མི་སུ་དང་སུ་ཡིན་རུང་འདུན་པ་དེ་ལྟ་བུ་མངའ་བ་
ཆྔོས་ཉིད་ཡིན་པས།  ཁྔོད་ཀིས་དེ་ལྟར་བསམས་པ་ནི་ཧ་ཅང་རྒྱུན་ལྡན་
གི་སྤྔོད་ལམ་དུ་གཏྔོགས། 
    ཐྔོག་མར་ངས་ཁྔོད་ལ་རབ་རྔོག་གི་གཏམ་རྒྱུད་ཐུང་ངུ་ཞིག་བརྔོད་
པར་བྱ་སེ།  
    ནགས་ཚལ་ཆེན་པྔོ་ཞིག་ན།  སྔོག་ཆགས་ཆུང་ཆུང་སྔོར་ཞིག་གིས་
བག་ཡངས་ངང་འཚོ་བ་རྔོལ་བཞིན་
མཆིས།  ཉིན་ཞིག་ལ།  ཁ་རྩྔོད་ཆེན་པྔོ་
ཞིག་གིས་རྒྱུན་ལྡན་གི་ལིང་འཇགས་

དེ་ཡྔོངས་སུ་དཀྔོགས་བྱུང་།  

   “ཨི་ཁུང་ངས་ཀང་བརྔོལ་ནུས།  ན་གི་ལ་རི་འབིགས་སུ་འཇུག་དྔོན་

ཅི་ཡྔོད། ངྔོ་མས་འདང་མི་དཔྔོག”ཅེས་ཐྔོག་མར་ཁ་གྲག་མཁན་ནི་ཙི་

གུ་རེད།  དེར་མཐུད་ནས་ན་གིས“ང་ལའང་ཁབ་རྔོག་ཡྔོད་བཞིན་དུ་

ཆུ་རར་ཟླ་བའི་མཚེའུ་སྲུང་དུ་འཇུག་དྔོན་ཅི་ཡྔོད།  ངྔོ་མས་འདང་མི་

དཔྔོག”ཅེས་ཟེར།  ཆུ་རས“ང་ལའང་ཁ་ཆེན་པྔོ་ཞིག་ཡྔོད་བཞིན་དུ་ཉ་

ཆེན་རིགས་པས་ཤ་ཟ་ནུས་ན་ངས་མི་ནུས་རྒྱུ་ཅི་ཡྔོད།  ངྔོ་མས་འདང་

མི་དཔྔོག”ཅེས་ཟེར།  ཉ་ཆེན་རིགས་པས“ངའི་རྔ་མའང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

ནའང་། ཚང་མས་ནགས་བྱིའི་རྔ་མར་ཕན་ནུས་ཆེ་ཞེས་བཤད་དྔོན་ཅི་

ཡིན། ངྔོ་མས་འདང་མི་དཔྔོག”ཅེས་ཟེར།  ནགས་བྱིས“ངས་ཀང་ས་

ལྡིང་གནམ་ལྡིང་བྱེད་ཤེས།  ཅིའི་ཕིར་སྦལ་བ་པདྨའི་ལྔོ་མའི་སེང་

མཆྔོང་ལྡིང་འགྲན་སྡུར་དུ་མངགས་པ་རེད། ངྔོ་མས་འདང་མི་

དཔྔོག”ཅེས་ཟེར།  སྦལ་བ་ན་རེ“ང་ཡང་ཆུར་རྐྱལ་ནུས།  ཅིའི་ཕིར་

འབྲུག་སྔོ་རི་བྔོ་བརྒལ་དུ་ཉ་ལི་ཡུས་མངགས་པ་རེད།  ངྔོ་མས་འདང་

མི་དཔྔོག”ཅེས་ཟེར།  

དེ་ལྟར་ཁ་རྩྔོད་དེ་རིམ་བཞིན་ནགས་ཚལ་ནང་གི་སྔོག་ཆགས་

ཡྔོད་དྔོ་ཅྔོག་གི་ཁྔོད་མཆེད་ཅིང་། ཚང་མས་བཀྔོད་སྒིག་དེ་དྲང་སྔོམས་

ཤིག་མ་རེད་སམ་སེ།  ཡི་མ་རང་བར་མཚན་སན་གྲགས་ཆེ་བའི་སྔོ་བྔོ་

ཉི་མའི་གམ་དུ་འགྲིག་མིན་ཐག་གཅྔོད་བྱེད་དུ་ཕིན།

ཆེས་དྲྔོད་ཁྔོལ་ལྡན་ཞིང་།  ཆེས་བྔོ་རིག་རྒྔོད་པའི་སྔོ་བྔོ་ཉི་

མས“བྱིས་པ་ཚོ།  དྔོན་ངྔོ་མར་ཁྔོད་ཚོས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཨེ་རེད།  

དེ་འདྲ་ཡིན་ཕིན་ཚང་མས་རང་ཉིད་ཀི་ལེགས་ཆ་མཐྔོང་འདུག་པས་

དགའ་འྔོས་པ་ཞིག་རེད།  ཡིན་ཡང་ཁྔོད་ཚོས་གཞན་གི་ཁད་ཆྔོས་ལ་
རྒྱུས་ལྔོན་ཟབ་མྔོ་བྱས་ཨེ་མྔོང་། སེམས་ཞིབ་མྔོས་ཉེ་འཁྔོར་གི་ཡྔོད་ཚད་
ལ་ལྟ་ཞིབ་ནན་མྔོ་བྱྔོས་དང་།  མི་སུ་དང་སུ་ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་ལ་ཁད་
ཆྔོས་རེ་མངའ་སིད།  ཁྔོད་ཚོས་ལྟྔོས་དང་།  ལུ་གུ་སྤང་ཀིའི་ངུ་སད་ལ་

ཞེད་ནའང་སྔོ་རྩྭར་འཆང་བའི་བརྩེ་བ་ཡེ་ནས་དྔོར་མ་མྔོང་ལ།  ཕག་

ཕྲུག་འདམ་རྫབ་ནང་འགྲེ་ལྡྔོག་རྒྱག་པར་སྤྔོ་བས།  མི་རྣམས་ཀིས་

རང་ལ་ལྟ་སངས་ཇི་འདྲ་བཟུང་ནའང་རང་གི་ཆ་བྱད་གཏན་ནས་

མི་བསྒྱུར་ལ།  ཉ་ནི་ཆུ་ལ་དགའ་བས་རི་བྔོང་གིས་གཙང་འགྲམ་

ནས་ཇི་ལྟར་ས་ལྡིང་གནམ་ལྡིང་བྱས་ནའང་དེར་སྔོན་པ་འཆྔོར་མ་

མྔོང་བ་རེད།  གླང་ཆེན་གིས་ཀང་རང་གི་སྣ་ཞགས་རིང་བྔོར་

བརེན་ནས་སྔོང་རྩེ་ཡི་ལྔོ་མ་བཏྔོག་ཐུབ་པས། བྱིའུ་སྔོང་མགྔོར་

འཕུར་བའི་འཕུར་རྩལ་སྔོབ་མི་འདྔོད་པར་ཁྔོ་ཚོ་སྔོས་དལ་བག་

ཕེབས་ངང་རང་རང་གི་གྔོམས་གཤིས་ལྟར་འཚོ་བ་རྔོལ་བཞིན་

ཡྔོད། སྔོབས་ལྡན་དག་ལ་ང་རྒྱལ་མེད་ཅིང་།  ཉམས་ཞན་དག་ལ་

རང་དམན་གི་འདུ་ཤེས་མེད་པར་གང་ལ་གང་འཚམ་གིས་བྱ་བ་

སྒྲུབ་ཀིན་འདུག  དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཕིན།  ཅིའི་ཕིར་གཞན་དང་

ཞིབ་བསྡུར་བྱས་ནས་རང་སྡུག་རང་གིས་ཉྔོ་དྔོན་ཅི་ཡྔོད”ཅེས་

བཤད་བྱུང་།      

སྔོག་ཆགས་ཆུང་ངུ་རྣམས་རྔོངས་གཉིད་ལས་སད་པ་ལྟར།  

རེད་ཡ།   ང་ཚ་ོཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་མིན་ཕིན།  ཚང་མར་རང་

ཉིད་ལ་ཁད་གཤིས་ཤིག་ཡྔོད་སིད་པས། ཕན་ཚུན་ལ་ཞིབ་བསྡུར་བྱ་

དྔོན་ཅ་ིཡྔོད།   རང་ས་ནས་རང་ཉིད་ཀ་ིབྱ་བ་བསྒྲུབ་ན་མ་ིལེགས་

སམ་ཟེར།

སྔོབ་གྲྔོགས་གདུགས་དཀར་ལགས།   ཁྔོད་ལ་མཚོན་ནའང་ད་ེ

དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཏ།ེ སྔོབ་གྲྔོགས་ད་ེགཉིས་ཀ་ིསྦངས་

འབྲས་དང་དུས་རྒྱུན་གི་འཇྔོན་ནུས་ཁྔོད་ལ་མི་དྔོ་བ་བདེན་ནའང་།  

ཁྔོ་གཉིས་ཀ་ིལུས་སེང་དུ་ཁད་ཆྔོས་གཞན་པ་ས།ེ  དཔེར་ན།  ངང་

རྒྱུད་རིང་བ་དང་བརྩ་ེསེམས་ལྡན་པ།  ནན་ཏན་ཆ་ེབ་སྔོགས་ཐུན་

མིན་ག་ིཁད་ཆྔོས་འཛོམས་པ་དག་ེརྒན་གིས་མཐྔོང་ནས་སྔོབ་གྲྔོགས་

དེ་གཉིས་ལ་བྱ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཏུ་བཅུག་ན་འྔོས་ཤིང་འཚམ་འདུག་སམ་

ས།ེ  ཆེད་དུ་སྔོབ་གྲྔོགས་ད་ེགཉིས་བདམས་པ་ཡིན་ལས་ཆ།ེ  དེར་

བརེན།  སེམས་གཏམ་རྩྔོམ་སྒིག་པའ་ིར་ེབ་ཡིན་ན་ཁྔོད་ཀིས་རང་

སེམས་བག་ལ་ཕབ་ས།ེ དུས་རྒྱུན་མ་ིགཞན་ག་ིལུས་སེང་ག་ིལེགས་

ཆ་ལ་ལྟ་ཞིབ་དང་མཉམ་འཇྔོག་བྱས་ཏ།ེ རང་ཉིད་སར་ལས་ལག་

པར་འཐུས་ཚང་དང་ཇ་ེལེགས་སུ་གཏྔོང་རིགས་སྔོ།།

                         ཞསེ་སམེས་གཏམ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ནས།  

གནའ་གཞུང་རྔོལ་དབྱངས་གྲུབ་མཐའ་ིའཐུས་ཚབ་པ།  
                                                                              ——མྔོ་ཀ་ཐ།ེ
མྔོ་ཀ་ཐེ་ནི་ཝི་ཨེན་ནའི་གནའ་གཞུང་རྔོལ་དབྱངས་གྲུབ་མཐའི་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་འཐུས་ཚབ་

པ་ཡིན་ལ།  ཁྔོའི་རྔོལ་མྔོའི་བརྩམས་ཆྔོས་མཐའ་དག་ལ་རང་དབང་དང་སྤྔོ་སྣང་གིས་ཁེངས་ཤིང་།  ཁྔོས་

འཇར་མན་དང་།  ཨྔོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡ།  དབྱི་ཐ་ལི་སྔོགས་ཀི་མི་རིགས་རྔོལ་དབྱངས་དང་ཡྔོ་རྔོབ་ཀི་སྔོལ་རྒྱུན་

རྔོལ་དབྱངས་གཉིས་མཐུན་སྦྔོར་གང་ལེགས་བྱས་ཤིང་།  དེ་ལ་བསམ་བྔོའི་ནང་དྔོན་གཏིང་

ཟབ་མྔོ་ཞིག་དང་རྣམ་པའི་སྒིག་གཞི་མཛེས་པྔོ་ཞིག་བསྩལ་ཏེ།  ནུབ་ཕྔོགས་ཀི་

རྔོལ་དབྱངས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་བགྲྔོད་ལམ་གསར་བ་ཞིག་བཏྔོད།

1756ལྔོར།  མྔོ་ཀ་ཐེ་ཨྔོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡའི་ཁ་ཨར་ཚི་པའྔོ་གྲྔོང་

ཁེར་དུ་སྐེས།   ཡབ་ནི་ཁ་ཨར་ཚི་པའྔོ་རུ་མིང་དུ་གྲགས་པའི་

རྔོལ་མྔོ་མཁས་ཅན་ཞིག་ཡིན།  ཁྔོའི་འཇྔོན་ནུས་ལ་ཆྔོས་ལུགས་

ཕྔོགས་ཁག་གིས་འབུར་འཇྔོམས་བཏང་བས། རེ་བ་ཡྔོད་ཚད་མྔོ་

ཀ་ཐེ་ཡི་སེང་དུ་བཅྔོལ་ནས་མྔོ་ཀ་ཐེ་ཕྔོགས་ཡྔོངས་ནས་གསྔོ་སྐྔོང་

མཛད།

མྔོ་ཀ་ཐེ་ནི་ཆུང་དུས་ནས་རིག་པ་ཤིན་ཏུ་རྣྔོ་བའི་བྱིས་པ་ཞིག་ཡིན་

པས།  ལྔོ་གསུམ་གི་སེང་རྔོལ་དབྱངས་ལ་མྔོང་རྔོལ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་།  ལྔོ་བཞི་ཡི་

སེང་རླུང་སྦུད་རྔོལ་ཆེན་དང་རྣྔོ་སྦེང་རྡུང་ཤེས་པར་གྱུར་ལ།  ལྔོ་དྲུག་གི་སེང་འགྲྔོས་ཆུང་ཞབས་བྲྔོའི་
རྔོལ་དབྱངས་ཤིག་ཀང་གསར་རྩྔོམ་བྱས།  ཡབ་ཀིས་ཁྔོ་རང་རྒྱལ་ས་ཝེ་
ཨེན་ནར་ཁིད་དེ་རྔོལ་དབྱངས་དགྔོང་ཚོགས་ཤིག་བསྡུས་པར།  མྔོ་ཀ་ཐེ་
ཡི་ཡིད་དབང་འཕྔོག་པའི་རྔོལ་མྔོ་དཀྔོལ་རྡུང་སྒྱུ་རྩལ་གིས་ཝི་ཨེན་ནར་
གྲགས་འགུལ་མི་ཆུང་བ་ཞིག་བཟྔོས་ཤིང་།  མི་རྣམས་ལྔོ་དྲུག་ཅན་གི་ཁྔོའི་

རྔོལ་མྔོའི ་དཀྔོལ་རྡུང་གི་ཡྔོན་

ཏན་ལ་ཧ ་ལས་ནས་མ་གྲྔོས ་

གཅིག ་མཐུན་གིས“ལའི ་བུ ་

ཆུང”ཞེས་བསགས་བརྔོད་ཚད་

མེད་གནང་།

དེའ་ིརེས་སུ།  ཁྔོ་རང་ཨ་ཕ་དང་མཉམ་དུ་ལྔོ་ངྔོ་བཅུའ་ིརིང་ལ་ཡྔོ་རྔོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་

འགྲུལ་བཞུད་དུ་བསྐྔོད་ད།ེ  རྔོལ་མྔོའ་ིདག་ེརྒན་མིང་གྲགས་ཅན་ཇ་ིསེད་ཅིག་

དགེ་རྒན་དུ་བསེན་ནས་རྔོལ་དབྱངས་ལ་སྔོབ་སྦྔོང་བྱས་པ་དང་མཉམ་

དུ་འཁབ་སྔོན་ཡང་མང་བྔོ་ཞིག་བྱས།  1763ལྔོའ་ིཔ་ལ་ིགྲྔོང་ཁེར་

ག་ིརྔོལ་དབྱངས་དགྔོང་ཚོགས་སབས་སུ།  ཚོགས་ར་ཧིལ་བྔོ་སྐྔོམ་

པར་བྱས་ཤིང་ཧྥ་རན་ས་ེརྒྱལ་ཡྔོངས་ལ་གྲགས་འགུལ་མ་ིཆུང་བ་

ཞིག་བཟྔོས།  པ་ལ་ིདཔ་ེཁང་གིས་ཁྔོའ་ིརྔོལ་དབྱངས་གསར་རྩྔོམ་

ག་ིཆེད་བསྒིགས་པར་དུ་བཏབ་ནས་འགྲེམ་སེལ་བྱས།  

ཁྔོ་རང་དགུང་ལྔོ་སྔོ་དྲུག་ལས་འཚོ་གཞེས་གནང་མེད་ཀང་། 

ཁྔོང་གིས་གླུ་གཞས་ཟླྔོས་གར་ཁག་བཅུ་བདུན་དང་མཉམ་སྒྔོག་རྔོལ་

དབྱངས་ཁག་ཞ་ེདགུ་གསར་རྩྔོམ་གནང་ཡྔོད་པ་མ་ཟད།  ད་དུང་རྔོལ་ཆས་སྒ་

དབྱངས་ཤིན་ཏུ་མང་བྔོ་ཞིག་གསར་རྩྔོམ་མཛད་ཡྔོད་པས།  མ་ིརྣམས་ཀིས“དུས་རབས་བཅྔོ་

བརྒྱད་པའ་ིཁད་མཚར”ཞེས་བསགས་པར་བྱེད་དྔོ།།

                                                  མཚ་ོསྔོན་ཟ་ིལིང་།     • རྒྱལ་མཚན•



སྔོབ་ཆུང་གི་བྔོད་ཡིག་དགེ་རྒན་ཞིག་ལ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། 

སྔོབ་ཁིད་ཀི་ཐད་ནས་མཉམ་འཇྔོག་བྱ་དགྔོས་ས་ཧ་ཅང་མང་། གཤམ་དུ་

དེའི་ཐད་དུ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཕྔོགས་བསྔོམས་ཙམ་བྱས་ན། 

གཅྲིག  ཀྩོག་གྲི་རྨང་གདྲིང་དགྩོས། 

འབྲི་ཀྔོག་གཉིས་ནི་ཡྔོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི། །དང་པྔོ་ཉིད་ནས་འདི་

ལ་འབད་པར་གཅེས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  སྔོབ་ཆུང་གི་བྔོད་ཡིག་སྔོབ་

ཁིད་ལ་མཚོན་ན། སྔོབ་མ་རྣམས་ལ་ཀྔོག་གི་མྱུར་ཚད་དང་དག་ཆའི་

སྔོབ་ཁིད་གཙོ་གནད་དུ་གཟུང་དགྔོས། དེ་ལས་ལྡྔོག་ཚེ། སྔོབ་མ་ཚོས་

ཚིག་ལྷུག་དང་ཚིགས་བཅད་གང་ཡིན་ཡང་གཅྔོད་མཚམས་འགྲིག་པ་

དང་། བརྩེ་དུང་ལྡན་པ། བྱང་ཆ་ཡྔོད་པ། སྒ་དག་པར་བཀག་མི་ཐུབ་པར་

མ་ཟད། ཐ་ན་བརྩེགས་འདྔོགས་ཅན་གི་ཡི་གེས་གྲུབ་པའི་བརྡ་དང་ཐ་

སད་ཀང་སྒ་དག་མྔོ་ཞིག་དང་བྱང་ཆ་ལྡན་པ་ཞིག་བཀག་དཀའ་བས། 

འདིའི་ཐད་ལ་དྔོ་སྣང་བྱ་དགྔོས་ལ། ང་ཚོས་སད་ཡིག་གི་ནུས་པ་སྐེད་

སིང་བྱེད་པའི་རྩ་བའི་རང་གཞི་ནི་ཀྔོག་ཡིན་པའི་གནས་ལུགས་རྔོགས་

དགྔོས། དཔེར་ན། ཀྔོག་མ་དག་ཚེ། བྲིས་ནའང་ཡིག་ནྔོར་ཡིན་ལ། བཏྔོན་

ནའང་ཡིག་ནྔོར་རེད།   གལ་ཏེ《སད་ཡིག་གི་བསབ་ཚན་ཚད་གཞི》ལྟར། 

ལྔོ་རིམ་དང་པྔོ་ནས་དྲུག་པའི་བར་མིང་དང་ཡི་གེ2200ནས2400ཁྔོང་

དུ་ཆུད་དགྔོས་པའི་བང་བྱ་ལྟར་ན། ང་ཚོས་སྐེད་སིང་བྱས་པའི་སྔོབ་མ་

ཚོས་དེའི་ནང་གི་མིང་དང་ཡི་གེ500སྒ་མ་དག་པར་བཏྔོན་ཚེ། ཡིག་

ནྔོར500འབྱུང་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ། དེ་བཞིན་དུ་བྱེད་འབྲེལ་དང་ལ་དྔོན་

གཙོར་གྱུར་པའི་ཐྔོབ་ཐང་གི་སྦྔོར་ཚུལ་ཡང་མ་དག་པར་བཀགས་ཚེ། 

དེ་དག་སྤྔོད་པའི་ཚེ་ན་ར་མགྔོ་ལུག་སྦར་གི་ཚུལ་དུ་འགྲྔོ་བས། ཡིག་

ནྔོར་འབྲི་བའི་གྔོམས་སྔོལ་བསྒྱུར་བའམ་

ཡང་ན་ཡིག་ནྔོར་མི་འབྲི་བའི་ཆེད་དུ་

ཀྔོག་གི་གྔོ་རིམ་ནི་སད་ཡིག་སྔོབ་ཁིད་ཀི་

རྩ་གནད་དུ་གཟུང་དགྔོས། 

གཉྲིས་པ། བྲིས་ལ་ཤུགས་བསྣན་དགྩོས། 

ཁྔོ་བྔོས་ལྟ་ཚུལ་ལྟར་ན། སད་ཡིག་སྔོབ་ཁིད་ཀི་ཆ་ནས་བྲིས་ལ་

རིགས་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཆྔོག་སེ། གཅིག་ནི་ཡིག་གཟུགས་ལེགས་པར་འབྲི་

བ་དང་། ཅིག་ཤྔོས་ནི་ཡི་གེ་བཀྔོལ་སྤྔོད་ཀི་ནུས་པ་སེལ་བ་དེ་རེད། དེ་

གཉིས་ལས་གང་རུང་ཞིག་ལེགས་པར་མ་ཐྔོན་ཚེ། གཤྔོག་ཡ་ཆད་པའི་

གླག་རྒྔོད་ཅིག་དང་མཚུངས་ཤིང་། ཇི་འདྲའི་འཕུར་འདྔོད་ཆེ་ཡང་

གཤྔོག་པ་ཡ་གཅིག་གིས་ཅི་ཡང་མི་ནུས་པས་སྔོ། །བྲིས་ཞེས་བརྔོད་པའི་

ཚེ་ན། སད་ཡིག་སྔོབ་ཁིད་ཀི་ཕྔོགས་ཡྔོངས་ལ་འདང་བརྒྱབ་ནས་གྔོ་བ་

ལྔོན་ཐུབ་པར་བྱ་དགྔོས།  དེའི་ཐད་ལ་ཨ་ལ་ཤ་ངག་དབང་བསན་དར་

གིས། རྩྔོད་ལ་མཁས་ཀང་རྩྔོམ་ཚུལ་མི་ཤེས་ན། །ལེ་བརྒྱར་སྤྲུལ་ནས་སྨྲས་

ཀང་ལྐུགས་པ་བཞིན།  །རྩྔོམ་པ་ལེགས་ཀང་སུག་བྲིས་མི་འབྱྔོར་ན།  །དཔའ་

རྩལ་ཆེ་བའི་དཔའ་བྔོ་ལག་རྡུམ་འདྲ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དྔོན་གང་

ཞིག་ཡི་གེའི་ལམ་ནས་འབྲི་བའམ་རྩྔོམ་མ་ཤེས་ཚེ། ལེ་བརྒྱར་སྤྲུལ་ནས་

སྨྲས་ཀང་ལྐུགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། རྩྔོམ་ཚུལ་ལེགས་པྔོ་ཞིག་ཤེས་

དགྔོས་པ་དང་། དེ་མཚུངས་སུ་ཡིག་གཟུགས་ཀང་ལེགས་པྔོ་ཞིག་འབྲི་

མ་ཤེས་ཚེ། དཔའ་རྩལ་ཆེ་བའི་དཔའ་བྔོ་ལག་རྡུམ་དང་འདྲ་ཞེས་གསུངས་

ཡྔོད་པས། ཡིག་གཟུགས་ལེགས་པྔོ་ཞིག་འབྲི་བའི་ཐད་ལའང་ཤུགས་སྣྔོན་

བྱ་དགྔོས།

གསུམ་པ། དྩོན་གྲི་གནད་གཟུང་དགྩོས། 

བསབ་ཕིའ་ིདཔ་ེཀྔོག་གམ་ཡང་ན་དུས་རྒྱུན་ག་ིསྔོབ་ཁིད་བྱེད་སྔོའ་ིཁྔོད། 

སྔོབ་མ་མང་ཆ་ེབས་སྔོབ་ཚན་ག་ིབརྔོད་བྱའ་ིནང་དྔོན་དང་ཚགི་དྔོན་ལ་གྔོ་བ་

བངས་པ་མ་ིའདང་། དའེ་ིརྒྱུ་རྐྱནེ་གཙ་ོབྔོ་ན་ིསྒ་འདྲ་བའ་ིམངི་ག་ིཁད་པར་དང་། 

དྔོན་འདྲ་བའ་ིམངི་ག་ིརྣམ་གྲངས་ཏ།ེ ལྡྔོག་ཟླ་དང་། དཔ་ེཆྔོས། རྒྱན་ཚགི གཅན་

གཟན་ག་ིམངི་དང་འདབ་ཆགས་ཀ་ིམངི་། གཞན་ཡང་མའི་ིལུས་ཕུང་ག་ིསྔོར་

དང་། རྩ་ིཤངི་ག་ིསྔོར། རགིས་རུས་ཆྔོ་འབྲང་ག་ིསྔོར་སྔོགས་ལྟ་བུའྔོ། །ད་ེབས་ལྔོ་

རིམ་དང་པྔོ་ནས་མགྔོ་བརྩམས་ཏེ་རི་མྔོའི་འྔོག་གི་མིང་གི་དྔོན་བྱ་གཙོ་བྔོར་

གྱུར་པའི་ཐ་སད་རེ་འགའི་ནང་དྔོན་དག་ངག་ཐྔོག་ནས་འཆད་ཐུབ་པར་བྱ་

དགྔོས། ད་ེལས་ལྡྔོག་ས།ེ ཚགི་ཁྔོ་ན་ལས་དྔོན་ལ་བསམ་བྔོ་མ་བཏང་ཚ།ེ ཇ་ིསད་

དུ། གཞུང་ཚགི་མང་དུ་བཟུང་ས་ེབསྐར་ན་ཡང་། །དྔོན་ལ་མ་ིསམེས་རམི་གྲྔོའ་ི

ཆྔོས་ཀྔོག་དང་། །ན་ེཙའོ་ིའདྔོན་པ་ལྟ་བུ་བརྒྱ་ཚར་གསི། །བརྔོད་བྱའ་ིགནད་ལ་

སྒྔོ་འདྔོགས་མ་ིཆྔོད་པས། །དྔོན་ལ་བརག་དཔྱད་ཞབི་མྔོ་གསི་ཤགི་ཨང་ཞསེ་

གསུངས་པ་ལྟར། ཚགི་ཁྔོ་ན་མ་ིའཛནི་པར་དྔོན་ལ་གྔོ་བ་ལནེ་པའ་ིནུས་པ་སྐདེ་

སངི་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ

བཞྲི་པ། བསབ་ཕྲིའྲི་དཔེ་ཀྩོག་གཙོར་གཟུང་དགྩོས། 

སད་ཡིག་དགེ་རྒན་གིས་སྔོབ་ཁིད་ཁྔོ་ན་ལ་བརེན་ནས་སྔོབ་མའི་ཆུ་

ཚད་མཐྔོར་འདེགས་གཏང་རྒྱུ་ཟེར་ན། དེ་ནི་འགན་མ་ཁུར་པའི་སད་ཆ་

ཞིག་རེད།  བསབ་དེབ་ཀི་ནང་དུ《གཡུ་ཐྔོག་ཡྔོན་ཏན་མགྔོན་པྔོ》ལྟ་བུའི་

ལྔོ་རྒྱུས་མི་སྣ་གྲགས་ཆེན་དང་། 《སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང》ལྟ་བུའི་

གནས་འགངས་ཆེན། 《ཕྔོ་བྲང་པྔོ་ཏ་ལ》ལྟ་བུའི་བཟྔོ་སྐྲུན་ཐད་ཀི་རྩྔོམ་

ཡིག་དང་། 《མཐུན་པ་སྤུན་བཞི》དང《ཡིག་མཁན་གི་གཅེས་ནྔོར་བཞི》

ལྟ་བུའི་རིག་གནས་དང་བསམ་བྔོ་ངྔོ་སྤྔོད་བྱེད་པའི་རྩྔོམ་ཡིག  《གྲྔོ་སྔོ་ཕེ་

མར》དང《ཁ་བཏགས་ཀི་བྱུང་བ》ལྟ་བུའི་ཡུལ་སྔོལ་གྔོམས་འདྲིས་

མཚོན་པའི་རྩྔོམ་ཡིག  གཞན་ཡང《ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མྔོ》དང《སྐ་ཀ》ལྟ་

བུའི་སྔོག་ཆགས་ངྔོ་སྤྔོད་ཀི་རྩྔོམ་ཡིག་སྔོགས་འཇིག་རེན་མི་ཆྔོས་དང་

དམ་པའི་ལ་ཆྔོས་ལ་སྦར་པའི་བསབ་བྱ་དང་ལེགས་བཤད་ལས་གཞན། 

བསྒྱུར་རྩྔོམ་གི་སྔོར་ལ་ཚན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་ངྔོ་སྤྔོད་བྱེད་

པའི་རྩྔོམ་ཡིག་སེ།  《ཤེལ་རིགས་གསར་བ》དང་། 《སྔོས་ཤེལ》 《ནྔོ་

འབེར》ལྟ་བུའི་རྩྔོམ་ཡིག་རེ་གཉིས་མ་གཏྔོགས་མེད་པས། མཚར་སྣང་

གིས་ཕྱུག་ཅིང་འདྲི་ཚིག་གིས་གཏམས་པའི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀི་བྔོ་རྒྱ་དང་། 

མཐྔོང་རྒྱ། བརྡར་གཅྔོད་ཀི་ནུས་པ་སྔོགས་ནི་བསབ་གཞི་ཁྔོ་ནར་བརེན་

ན་མི་འགྲིག དེ་བས། བྔོད་ཀི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀང་བསབ་ཕིའི་དཔེ་ཀྔོག་གི་

གྲུ་གཟིངས་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་རིག་གི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྔོད་པ་ལས། བསབ་

དེབ་ཀི་ཁྔོན་པར་བཏང་ནས། དབང་བྔོ་ལྔ་དང་ཕི་རྔོལ་གི་འཇིག་རེན་

གཉིས་ཀི་བར་ལ་ཨུ་ཚུགས་ཀི་ལགས་མཁར་བརྩིག་ག་ལ་རུང་། བདེན་

ཏེ། བསབ་དེབ་ལ་ཁ་ཕྔོགས་གསལ་སྔོན་གི་ནུས་པ་ལས་སྣ་མང་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་ཤེས་རིག་མཁྔོ་སྤྔོད་ཀི་ནུས་པ་ཆུང་བས་ན། དགེ་རྒན་རྣམས་

ཀིས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་བཀྔོལ་ཏེ། བསབ་ཕིའི་དཔེ་ཀྔོག་གི་ཐྔོན་ཁུངས་

མཚམས་སྦྔོར་དང་དུས་ཚོད་བཀྔོད་སྒིག་བྱ་དགྔོས་པར་མ་ཟད། དཔེ་ཀྔོག་

མྔོང་ཚོར་དང་། དཔེ་ཀྔོག་ཟིན་བྲིས་སྔོགས་འབྲི་རུ་བཅུག་སེ། དཔེ་ཀྔོག་

གི་གྔོམས་སྔོལ་ལེགས་པྔོ་ཞིག་ཆགས་སུ་གཞུག་དགྔོས། 

མདྔོར་ན། འབྲི་ཀྔོག་དྔོན་གསུམ་ལ་བྱང་ཆ་ལྡན་དགྔོས་པ་དང་། 

བསབ་ཕིའི་དཔེ་ཀྔོག་གི་ནང་དྔོན་དག་ཀང་སད་ཡིག་སྔོབ་ཁིད་ཀི་སྤིའི་

རྩ་གནད་དུ་བཟུང་སེ། ཆ་ཚང་ཞིང་གནད་ལ་ཁེལ་པའི་ཤེས་བྱའི་སྒིག་

གཞི་གསར་བ་ཞིག་སྔོབ་མའི་རྒྱུད་ལ་གཞག་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀྔོས་ནན་རྫྔོང་བྱ་མདྔོ་བཅའ་སྔོད་སྔོབ་ཆུང་། 

• བ་ཐར་འབུམ •

མ་ིབྲ་ིརྒྱུ་ན་ིརྩྔོམ་ཡགི་ག་ིརྩ་བའ་ིབང་བྱ་ཡནི་ལ། མ་ིའབྲ་ིདུས་མ་ིསྣའ་ིཕའི་ིསྣང་ཚུལ་འབུར་དུ་དྔོད་ནས་བྲསི་ཆྔོག་

པ་ས།ེ ཁྔོས་བྱ་བ་ཅ་ིཞགི་སྒྲུབ་བཞནི་པའམ་ཡང་ན་ཁྔོས་མ་ིསམེས་འགུལ་བའ་ིབྱ་བ་གང་དག་བསྒྲུབས་པ་བྲསི་ཆྔོག་ལ། 

ཡང་ན་མ་ིསྣའ་ིནང་སམེས་ཀ་ིའགྱུར་བ་འབུར་དུ་དྔོད་ནས་བྲསི་ཆྔོག་ས།ེ ཁྔོས་བྱ་བ་ཞགི་སྒྲུབ་དུས་མ་ིགཞན་དང་འབྲལེ་

འདྲསི་བྱདེ་པའམ་ཡང་ན་དམགིས་བསལ་ག་ིཁྔོར་ཡུག་ཁྔོད་ཀ་ིནང་སམེས་ཀ་ིའགྱུར་བ་དང་། ད་ེལས་བྱུང་བའ་ིདགའ་

སྐྔོ་ཆགས་སང་ཅ་ིརགིས་བྲསི་ཆྔོག་པ་ལས། གཞན་མ་ིསྣའ་ིཕའི་ིརྣམ་པ་དང་ནང་སམེས་ཀ་ིའགྱུར་བ་གཉསི་བསྣྔོལ་ནས་

ཀང་བྲསི་ཆྔོག་གྔོ།

གཤམ་དུ་མི་ཞིབ་འབྲི་བྱེད་པའི་རྩྔོམ་ཡིག་འབྲི་དུས་མཉམ་འཇྔོག་བྱ་

དགྔོས་པའ་ིདྔོན་འགའ་ཡྔོད་ད།ེ

1.ཁྔོ་ན་ིམ་ིཇ་ིའདྲ་ཞགི་ཡནི་པ་གསལ་བྔོར་བྲ་ིདགྔོས། དཔརེ་ན་

ཁྔོའ་ིལྔོ་ཚདོ་དང་། ཕྔོ་མྔོའ་ིདབྱ་ེབ། ཕ་ིཚུགས། ལས་ཀ གཤསི་སྤྔོད་

སྔོགས་དང་དེ་དང་རང་ཉིད་བར་གི་འབྲེལ་བ་ཅི་ཡིན་གསལ་བྔོར་བྲི་

དགྔོས།

2.མའི་ིཁད་ཆྔོས་འབུར་དུ་དྔོད་ནས་བྲ་ིདགྔོས། མ་ིད་ེམ་ིགཞན་དག་དང་མ་ི

མཚུངས་པའ་ིགནད་ད་ེགཙ་ོབྔོར་བཟུང་ནས་བྲ་ིདགྔོས་པ་ས།ེ ཁད་ཆྔོས་གནད་དུ་བཟུང་ནས་

འབྲ་ིཐུབ་ཚ།ེ ཀྔོག་པ་པྔོར་བག་ཆགས་ཟབ་མྔོ་འཇྔོག་ཐུབ་པ་དང་། རྩྔོམ་ཡགི་ད་ེགཞན་དང་མ་ིམཚུངས་པར་ཡདི་

འགུགས་ཀ་ིནུས་པ་རང་བཞནི་སྔོས་ཇ་ེམཐྔོར་འགྲྔོ་ངསེ་ཡནི།

3.བྱེ་བྲག་གི་དྔོན་དག་བརྒྱུད་ནས་མི་སྣ་མཚོན་པར་འབད་དགྔོས་པ་ལས། 

དགྔོས་མདེ་ཀ་ིཚགི་རྔོག་བཀྔོལ་ནས་སྤ་ིབསྔོམས་བྱ་མ་ིའྔོས། མ་ིསྣ་འབྲ་ིདུས་

བདམས་ཟིན་པའི་དྔོན་དག་དེས་མི་སྣའི་གཤིས་རྒྱུད་ཡྔོངས་སུ་མཚོན་ཐུབ་དགྔོས། 

ཁྔོད་ཀསི་དྔོན་དག་ཡག་པྔོ་ཞགི་འབྲ་ིཐུབ་སྔོང་ཚ།ེ མ་ིསྣའང་གསྔོན་ཉམས་ལྡན་པ་ཞགི་བཞངེ་སྐྲུན་བྱ་ཐུབ་སྔོང་བ་

ཡནི། དཔརེ་ན། རང་གྲྔོལ་ག《ིཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚ》ོདང་ཚ་ེརངི་དྔོན་གྲུབ་ཀ《ིར་ལྔོ》གཉསི་བཀགས་ཚར་རསེ། ཁྔོད་ཀསི་

སྒྲུང་གཏམ་ད་ེགཉསི་ཁྔོད་ཀ་ིམ་ིསྣ་ཨ་ཁུ་ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚ་ོདང་ར་ལྔོ་གཉསི་ལ་རྒྱུས་ལྔོན་ཟབ་མྔོ་ཞགི་བྱ་ཐུབ་ངསེ།

4.མ་ིསྣའ་ིབྱ་སྤྔོད་དང་གཤསི་ཀའ་ིའགྱུར་བ་ཕ་མྔོ་དག་གསྔོན་ཉམས་ལྡན་པའ་ིསྔོ་ནས་བྲ་ིདགྔོས། བྱུང་རམི་ཕ་མྔོ་

གནད་དུ་བཟུང་ནས་མ་ིསྣ་བཞངེ་སྐྲུན་བྱས་ཚ།ེ མ་གཞ་ིནས་བྲྔོ་མདེ་མདངས་མདེ་ཅན་དང་ཅུང་མག་མྔོག་ག་ིསྣང་བརན་

ད་ེཤ་དར་ཁག་དར་དང་གསྔོན་ཉམས་ཅན་དུ་འགྱུར་ངསེ་ཡནི། དཔརེ་ན། 《མཚན་གཅགི་

གི་ཕག་ལས》ཁྔོད་ཀྔོའུ་ཙུང་ལིས་འདུག་སེགས་འཁྔོར་ལྔོ་མར་ཁེན་པའི་བྱུང་

རིམ་ཞིབ་འབྲི་དེས་ཀྔོའུ་ཙུང་ལིའི་གྔོ་རིམ་ལྡན་པའི་བྱ་བ་སྒྲུབ་སངས་དེ་

མངྔོན་པར་མཚནོ་ཡྔོད་པ་ཡནི།

5.མི་སྣའི་སད་ཆ་ཞིབ་འབྲི་བྱེད་དུས་མི་སྣ་དེའི་གཤིས་ཀ་དང་

ཐྔོབ་ཐང་ལ་འཚམ་དགྔོས། ལྔོ་ཚདོ་དང་ལས་རགིས། གཤསི་ཀ་སྔོགས་

མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་ཁྔོ་ཚོས་བཤད་པའི་སད་ཆ་ལའང་ཁད་པར་

མཆསི། མ་ིགཅགི་ལ་མཚནོ་ནའང་གནས་ཚུལ་དང་ཁྔོར་ཡུག་མ་ིའདྲ་བའ་ི

གནས་སབས་སུ་ཁྔོས་བཤད་པའ་ིསད་ཆར་བར་ཁད་ཡྔོད་དྔོ།།

6.མ་ིསྣའ་ིཁད་ཆྔོས་དང་རྩྔོམ་ཡགི་ག་ིབརྔོད་སངི་དམགིས་སུ་བཟུང་ནས་མ་ིསྣ་ཞབི་འབྲ་ིབྱ་དགྔོས་པ་ལས། སམེས་

ལ་དྲན་ཚད་ཅ་ིའདྔོད་ངང་བྲ་ིམ་ིརུང་ཞངི་། སྦྲུལ་ལ་རྐང་ལག་བྲསི་པ་ལྟ་བུའ་ིསྐྔོན་དང་རངི་དུ་གསེ་དགྔོས་པ་ལས། རྩྔོམ་

ག་ིམགྔོ་མཇུག་བར་གསུམ་ཚར་རྒྱུ་མདེ་པའ་ིལ་ེབདའ་དང་འཁང་རས་ཁངེས་ཏ།ེ ཀྔོག་པ་པྔོས་བཀགས་ཚ་ེཅ་ིཡནི་ཧ་མ་ི

གྔོ་བ་ཞགི་ཏུའང་འགྱུར་མ་ིརུང་ངྔོ་།།

མཚ་ོསྔོན་ཞངི་ཆནེ་ཀྔོས་ནན་རྫྔོང་མཁར་གྲྔོང་བཅའ་སྔོད་སྔོབ་ཆུང་།  • འབྲུག་མྩོ་སྐྲིད（ཆུང）•



སི་ཏུ་ཆྔོས་ཀི་འབྱུང་གནས་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་

ལགས་འབྲུག་སྤི་ལྔོ1700ལྔོར་འཁྲུངས་ཤིང་།  རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལྔོ1774ལྔོར་འདས།  ཁྔོང་གིས་རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལྔོ1754ལྔོར་སེ་དགེ་དཔལ་སྤུངས་

དགྔོན་དུ་གནས་ལྔ་རིག་པའི་སྔོབ་གླིང་བཙུགས་ཏེ། དེའི་ནང་དུ་

གསྔོ་རིག་སེ་ཚན་བཙུགས་པར་བྔོད་ཁམས་ཡྔོངས་ལ་ཤར་དཔལ་

སྤུངས་པའི་སན་གྲྭ་ཞེས་སན་གྲགས་རྒྱས་པ་ཞིག་བྱུང་།  སྔོབ་གྲྭ་

དེར་ས་ཕི་སྔོབ་གཉེར་བྱས་ནས་ཐྔོན་པའི་སན་པ་སད་གྲགས་ཅན་

དབྔོན་པྔོ་ཀར་ངེས་ལེགས།  ཀར་ངེས་དྔོན།  གླིང་སན་བཀ་འབུམ།  

ཀྔོང་སྤྲུལ་ཡྔོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།  འཇུ་མི་ཕམ། གནས་གསར་བཀ་

འཕེལ་ལ་སྔོགས་པ་རྣམས་སྔོ། །

དེ་ཡང་དབྔོན་པྔོ་ཀར་ངེས་ལེགས་ཀིས་བརྩམས་པའི་སན་

བསྡུས་ཨེ་ཝཾ་དང་།  ཀར་ངེས་དྔོན་གིས་མཛད་པའི་གཅེས་བཏུས་

འཆི་མེད་ནྔོར་ཕེང་གཉིས་ནི་དེང་དུས་སན་རྫས་བསྡུ་སྦྔོར་བྱེད་

པའི་སབས་སུ་གཙོ་བྔོ་དཔེ་ཆ་འདི་དག་ལ་བརེན་ནས་བསྡུ་སྦྔོར་

བྱེད་སྔོལ་བྱུང་འདུག  ཁད་པར་དུས་ཕིས་སུ་བསྡུ་དཔེ་འགའ་ཞིག་

གསར་བསྒིགས་བྱས་འདུག་ཀང་དྔོན་དུ་དཔེ་ཆ་འདི་གཉིས་ནས་

ཉེར་མཁྔོ་རྣམས་བཏུས་པ་ཤ་སག་སྣང་།  ཀྔོང་སྤྲུལ་ཡྔོན་ཏན་རྒྱ་

མཚོས་མཛད་པའི་ཟིན་ཏིག་ནི་རྒྱུད་ཀི་སིང་དྔོན་ཐམས་ཅད་

བསྡུས་ཤིང་གྔོ་བདེ་བའི་ངག་ནས་བརྔོད་པ་ཞིག་ཡིན་སབས་སན་

པ་མཆྔོག་དམན་ཐམས་ཅད་ལ་དགྔོས་གལ་ཆེ་བའི་གདམས་ངག་

གི་མཛོད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཡྔོད་པ་རེད།

མཚུར་ལུགས་སྐར་རྲིས།    ཐྔོག་མར་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་

ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལྔོ1425ལྔོར།  མཚུར་ཕུ་འཇམ་དབྱངས་དྔོན་གྲུབ་

འྔོད་ཟེར་གིས་རེ་རང་བྱུང་རྡྔོ་རེའི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་རྩིས་ཀི་

གཞུང་ལུགས་ཆེན་མྔོ་མཛད།  མཚུར་ཕུའི་ལྔོ་ཐྔོ་ཞེས་པ་ཐྔོག་མར་

བཏྔོན།  ས་རབས་ཀི་བྱ་གཞག་རྩིས་ལ་སྔོགས་པའི་དུས་བརག་

གནམ་དཔྱད་རྣམས་ཚེས་ཁྔོངས་སུ་བཀྔོད་པ་ཟླ་རེའི ་གནམ་

གཤིས་འགྱུར་ལྡྔོག་དང་།  ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན།  ཚེས་གྲངས་ཆད་

ལག   བཙའ་ཐན་སད་སེར་སྔོགས་རང་བྱུང་གི་གནྔོད་འཚེ་གང་

ཡྔོད་བཅས་སྔོན་བརྡ་བསན་ཡྔོད་པས་དུས་ཕིས་བར་དབུས་གཙང་

ཁུལ་དུ་འདི་དར་ཁབ་ཆེ།   རྩིས་ཀུན་བསྡུས་པ་ལ་འཕིན་ལས་པ་

ཕྔོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གི་རྩིས་འགྲེལ་དང་།  དཔའ་བྔོ་གཙུག་ལག་

ཕེང་བས་རྩིས་འགྲེལ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་མཛད་པ་སྔོགས་

ཀིས་དར་སེལ་བཏང་བ་ལ་མཚུར་ལུགས་ཞེས་སུ་གྲགས།  དེའི་

རྒྱུན་ལས་མདྔོ་ཁམས་སྔོད་དུ་ཀུན་མཁེན་སི་ཏུ་ཆྔོས་ཀི་འབྱུང་

གནས་ཞབས་ཀིས་སར་སྔོལ་བྔོད་ཀི་སན་རྩིས་རིག་པའི་གཞུང་

ལུགས་ལག་ལེན་དང་བཅས་པ་འཆད་ཉན་དར་སེལ་ཤུགས་ཆེན་

གནང་བའི་ཁར།  རྒྱ་ནག་ནས་གསྔོ་རིག་སྔོར་དང་མདྔོ་སེ་སག་རྣ། 

འབྱུང་རྩིས།  རྒྱ་ནག་གླང་རྩིས་སྔོགས་རྩིས་སྔོར་དང་།  རྩ་མདྔོ་

སྔོགས་སན་དཔྱད་སྔོར་འགའ་བྔོད་སད་དུ་བསྒྱུར་གནང་བ་དང་། 

རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནས་འབྲས་རྩིས་མྱུར་བར་རྔོགས་བྱེད་

སྔོགས་རིག་པའི་གནས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ཅིག་བངས་ཐྔོག་ཉི་

ཟླ་གཟའ་འཛིན་དང་།  ཉི་ལྡྔོག་སྔོགས་དུས་བརག་གནམ་དཔྱད་

སྔོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་མང་དུ་གནང་སེ་ཡུལ་གྲུ་སྔོ་སྔོའི་ཁད་ཆྔོས་ཀི་

དུས་གཟེར་རྣམས་གཏན་ལ་ཕབ། སེ་དགེ་དཔལ་སྤུངས་སུ་རབ་

བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཁི་སེ་སྤི་ལྔོ1754ལྔོར་གནས་ལྔ་རིག་པའི་སྔོབ་གླིང་

ཞེས་པ་ཞིག་བཙུགས་ནས་སན་རྩིས་རྒྱུན་འཛིན་པ་མང་བྔོ་གསྔོ་སྐྔོང་གནང་། 

མཚུར་ལུགས་གཙོ་བྔོར་བྱེད་པའི་གཞུང་ལུགས་ལག་ལེན་བཅས་དར་སེལ་

ཤུགས་ཆེན་གནང་སབས་མདྔོ་ཁམས་ཡྔོངས་སུ་དེའི་སྔོལ་རྒྱུན་དར་ཁབ་བྱུང་

བར་མ་ཟད།  བྔོད་ཡྔོངས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ།  ལག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གླང་རྩིས་ཀི་

ལག་ལེན་གསར་འགྱུར་མཛད་ནས་རྒྱ་ནག་ལུགས་ཀི་བཀའི་ས་གླང་བརག་

པའི་རྩིས་སྔོལ་ཐྔོག་མར་གསར་གཏྔོད་གནང་བ་བྔོད་ཁམས་ཡྔོངས་ལ་དར་

ཁབ་བྱུང་།  དེ་ནས་བཟུང་སེ་བྔོད་ཀི་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཡྔོངས་ཀིས་ལྔོ་རེ་

བཞིན་ཐན་ཞྔོད་ཆེ་ཆུང་།  ལྔོ་ཕྱུགས་ལེགས་ཉེས།  བཙའ་སད་སེར་བ་སྔོགས་ཇི་

ལྟར་འབྱུང་བའི་སྔོར་ལ་རྩིས་འབྲས་གཞན་དག་ལས་ཀང་ས་གླང་གི་འབྲས་བུ་

གཙོ་བྔོར་དཔྱད་དེ་གླེང་མྔོལ་དང་དྔོ་སྣང་བྱེད་པའི་གྔོམས་སྔོལ་ཆགས་ཡྔོད་སབས་

སན་གྲགས་ཆེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཟབ་མྔོ་ཡྔོད།  རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་བྱི་སེ་སྤི་

ལྔོ1732ལྔོར་རེ་

དབྔོན་ཀར་ངེས་

ལེ གས ་ བསན ་

འཛིན་གིས་རྩིས་

ཀི ་ ལ ག ་ ལེ ན ་

ཉེར ་མཁྔོ ་བུམ ་

བཟང་བརྩམས་

པ་དང་།  མཚུར་

ལུགས་གྲུབ་རྩིས་

དཔལ་སྤུངས་ལྔོ་

ཐྔོ་ཞེས་པ་སར་ལས་རྒྱས་པ་ཞིག་བཏྔོན།  དུས་ཀི་གཟེར་རྣམས་མཚུར་ཕུ་འཇམ་

དབྱངས་ཆེན་པྔོ་དང་རེ་མི་བསྐྔོད་རྡྔོ་རེའི་ལུགས་བཞིན་བཀྔོད།  འབྱུང་རྩིས་ཀི་ལྔོ་

མགྔོ་འཛིན་ས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ལས་ས་བདག་གི་རྒྱུ་ཁ་མི་འདྲ་བ་དང་།  གྔོ་

ཁང་རེའུ་མིག་ཚེས་ཁྔོངས་སུ་བཀྔོད་པ་སྔོགས་ཕུག་ལུགས་གྲུབ་རྩིས་དང་བཞེད་

སྔོལ་ཅུང་ཟད་ཐ་དད་དུ་བྱས་པ་འདི་ལ་དུས་ཕིས་མཚུར་ལུགས་ལྔོ་ཐྔོ་ཞེས་གྲགས་

སབས་བཀའ་སྔོལ་འདི་བཞིན་ལག་ལེན་བྱེད་མཁན་ཡང་མང་དུ་ཡྔོད།  སབས་

དེར་དཔལ་སྤུངས་ཀི་སན་གྲྭ་ཞེས་པ་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་ནས་ཐྔོན་

པའི་སྔོབ་མ་སན་རྩིས་ལ་མཁས་པ་མང་དུ་ཐྔོན།  རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་བྱི་སེ་

སྤི་ལྔོ1852ལྔོར་ཀྔོང་སྤྲུལ་ཡྔོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་རྩིས་གཞུང་ཉེར་མཁྔོ་བུམ་བཟང་

གི་རྩིས་མགྔོ་སྔོས་ནས། སར་རྩིས་ལེགས་བཤད་ཀུན་བཏུས་བརྩམས་པ་དེ་ཉིད་

དུས་ཕིས་མཚུར་ལུགས་ལག་ལེན་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀི་ལག་ལེན་བྱེད་ཐབས་ཀི་

གཞུང་གཙོ་བྔོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡྔོད།

ལྔོ་ནུབ་མི་རིགས་སྔོབ་གྲྭ་ཆེན་མྔོའི་

བྔོད་རིག་པ་སྔོབ་གླིང་།  

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

རེ་ཆུ།

ར་ལྔོ་བྔོད་རིགས་རང་སྐྔོང་ཁུལ་རྩེ་ཁྔོག་རྫྔོང་རྩེ་

རྒྱལ་འདུས་རི་མཐྔོན་པྔོའི་ལྔོ་ཞྔོལ་ནས་རིམ་བཞིན་

ཤར་དུ་འབབ་པའི་ཆུ་བྔོ་དེ་ལ་རྩེ་ཆུ་ཞེས་འབྔོད་ཅིང་། 

རྩེ་ཆུ་འབབ་པའི་གཞྔོངས་ཁྔོག་ལ་རྩེ་ཁྔོག་དང་རྩེ་

གཞུང་དུ་འབྔོད། རྩེ་ཁྔོག་རྫྔོང་ཁྔོངས་ཀི་ཆུ་བྔོ་ཆེ་ཤྔོས་

ཡིན། ར་ལྔོ་སྔོག་རྫྔོང་ནས་ར་ཆུར་འདྲེས་ཡྔོད།  

རྩེ་ཆུའི་མགྔོ་ཁུངས་ནི་རྩེ་འདུས་རི་ཡིན། རྩེ་

འདུས་རི་ནི་ར་ལྔོ་བྔོད་རིགས་རང་སྐྔོང་ཁུལ་རྩེ་ཁྔོག་རྫྔོང་ཉིན་ཤུག་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁྔོངས་ཀི་ཆེས་མཐྔོ་བའི་རི་བྔོ་ཡིན་ལ། དེར་གནས་པའི་

གཞི་བདག་གི་མཚན་ལ་བཀ་ཤིས་རབ་བརན་ཞེས་འབྔོད། རི་རྒྱུད་འབའ་རྫྔོང་གི་ས་མཚམས་ལ་ཐུག་ཡྔོད་པ་དང་། བྱང་ངྔོས་རྩེ་ཁྔོག་གི་ས་

ཡིན། གནས་འདིར་གཙང་པྔོ་མང་བྔོ་བསྣྔོལ་ནས་བཞུར་ཏེ་རི་འདིའི་གྲྔོག་ཤུར་གང་ནའང་ཆུ་འཛུམ་བཞིན་ཡྔོད་ལ། རི་རྩེ་མང་བྔོ་ཕྔོགས་

གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཁྔོད་ན་རི་འདིའི་རྩེ་མྔོ་དགུང་དུ་ཟུག་ཡྔོད་པས་མིང་དེ་སད་ཐྔོགས་ཟེར་བའང་ཡྔོད། རྩེ་ཆུའི་མགྔོ་ཁུངས་ཀི་མཐྔོ་ཚད་

ལ་མཚོ་ངྔོས་ལས་སི4106ཡྔོད་པ་དང་། དེ་ནས་ར་ཆུར་འདྲེས་པའི་བར་གི་སྤིའི་རིང་ཚད་ལ་སྤི་ལེ94ལག་ཡྔོད། ཆུ་བྔོ་འདིའི་མགྔོ་ཁུངས་

ལ་རྩེ་ཆེ་ཆུང་ངམ་དཀར་ནག་གཉིས་སུ་ཡྔོད་ལ། མིང་དེ་ནི་ཆུ་དཀར་པྔོར་ཆུ་ལག་མང་བྔོ་འདྲེས་མེད་ཅིང་ཆུ་བྔོ་རྒྱས་ཡུན་སྔོགས་དུས་དང་

མཐུན་ཞིང་། ཆུ་བྔོ་བྲུག་ནའང་ཕྱུགས་ཟྔོག་ལ་གནྔོད་སྐྔོན་བཏང་མ་མྔོང་བའི་ཆ་ནས་དཀར་པྔོ་ཞེས་སན་ཆུ་ལྟ་བུ་ཕན་པའི་ཆ་ནས་བཏགས་

ཤིང་། ཆུ་ནག་པྔོ་ཞེས་བཏགས་པ་ནི་ཆུ་བྔོ་དེ་བྲུག་ཡུན་ལ་ངེས་པ་མེད་ཅིང་ཆུ་སྣ་མང་བྔོ་འདུས་ཡྔོད་པས་བྲུག་ཚད་ས་བ་དང་། སྔོན་ཆད་ཆུ་

བྔོ་དེའི་འགྲམ་ནས་ཕྱུགས་ཟྔོག་མང་བྔོ་ཆུ་ཡིས་ཁུར་མྔོང་བ་དང་ཆུ་ནང་དུ་ནུབ་མྔོང་བས། ཆུ་ནག་ཅེས་བཏགས་པ་ལས་ཆུ་བཞུར་སའི་གད་

པའི་ཁ་དྔོག་དང་ཆུ་དྭངས་རྔོག་གི་ཁད་པར་གིས་བཏགས་པ་མ་ཡིན་ནྔོ།། འབའ་རྩེའི་ཐྔོང་འྔོག་ཆུ་དང་། མེ་ཏྔོག་སང་ལམ་ཆུ། དྔོན་ཁྔོའི་

ལབ་ཙེའི་ཆུ། བྱ་ཕུག་ཆུ། རྔ་རྒྔོད་རྒྱབ་ལུང་ཆུ། རྡྔོ་བཅལ་ཆུ། དུང་དཀར་ཆད་ཀི་ཆུ། ཆུ་ཝྔོར་ཆུ། ཙང་ལུང་རི་རྒན་ཆུ། རི་སྔོ་མདུང་ཆུ་བཅས་

ཆུ་མིག་དང་རྡྔོ་ཆུ་དྭངས་ཤིང་གཙང་བའི་ཆུ་ཕན་དེ་དག་རྩེ་དཀར་རམ་རྩེ་ཆུ་ཆེ་བའི་ནང་འབབ་ཀིན་ཡྔོད་ལ། དེ་ནས་རྩེ་སྔོད་ཕྔོགས་ཀི་

ནམ་ཁུ་ཐུར་ཆུ། གཡང་ལུང་ཆེ་ཆུང་ཆུ། ཆུ་མགྔོ་རྔ་རྡུང་། ཤམ་ཚང་ཆུ་མགྔོ ཉག་ག་སྔོ་རྔོའི་ཆུ། དྔོ་ལྔོ་ཤ་བར་ཆུ། བརྩྔོན་རིང་དེའུ་མགྔོའི་ཆུ། 

ཀད་ནག་ཆུ། གསེག་ལམ་ཆུ་བཅས་ཆུ་མིག་དང་གྲྔོག་ཤུར་ན་འདམ་གི་ཆུ་ཕན་གང་མང་ཞིག་ན་མྔོ་

ཝན་སད་ཀི་མཐའ་འཁྔོར་ཕྔོགས་མཚམས་སྔོ་སྔོ་ནས་དཀིལ་དབུས་སུ་ལན་གཅིག་ཏུ་འཁིལ་ཏེ་མཚོ་

ཁ་རར་གྱུར་ཅིང་། མཐར་རྩེ་ནག་གམ་རྩེ་ཆུ་ཆུང་བར་འབབ་བཞིན་ཡྔོད། ཤ་ལི་ཆུ་ནག་དང་། དེའུ་

ལྔོག་ཆུ། བྲག་བྱ་ཚང་ཆུ། བྲག་ར་དང་བྲ་དཀར་གཉིས་ཀི་ཆུ། རྒྱ་ཤིའི་ཆུ་མགྔོ་

ཁེར་མ་སྔོགས་ཀང་ཐད་ཀར་རྩེ་ཆུང་ལ་འདྲེས་ཡྔོད། རྩེ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་

འདྲེས་མདྔོའི་འབབ་རྒྱུན་དུ་རྔ་རྒྔོད་ཐྔོང་འྔོག་ཆུ། འྔོ་འཐུང་ཆུ། བྲག་རིགས་ཆུ་

རྣམས་གཡྔོན་ཕྔོགས་ནས་ཐད་ཀར་དང་། དབྱིག་ལུང་ཆུ། སྤང་ཚང་ཆུ། སྐ་ཤུར་ཆུ། 

ལུང་བ་སྔོ་ལྡང་ཆུ་སྔོགས་གཡས་ཕྔོགས་ནས་ཐད་ཀར་རྩེ་ཆུར་འབབ་པ་བཅས་ཆུ་

ཕན་སྔོ་གཉིས་ལག་ལན་དུ་འདྲེས་ནས་རྩེ་ཆུའི་ཀླུང་ཆེན་ལ་གསྔོན་ཤུགས་རྒྱས་

བཞིན་ཡྔོད་པ་དང་། ཆུ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་འདྲེས་མདྔོ་ནི་རྩེ་ཁྔོག་ས་ཆའི་རི་

ཕྔོར་སེ་བའི་གཡས་ཕྔོགས་དང་གཡང་དམར་སེ་བའི་གཡྔོན་ཕྔོགས་སུ་འདྲེས་ཏེ། 

སྔོ་ནག་དགྔོན་དགའ་ལྡན་བཀ་ཤིས་ཆྔོས་གླིང་གི་མདུན་ཕྔོགས་ནས་མར་བཞུར་

བ་དང་རྩེ་ཆུ་དལ་འབབ་རིང་མྔོར་གསྔོན་ཤུགས་རྒྱས་ཏེ་བརྒྱུད་སའི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་

གི་ཉེར་འཚོའི་གསྔོས་སན་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡྔོད་པ་ཡིན་ནྔོ། །

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྩེ་ཁྔོག་རྫྔོང་རྩེ་ཆུ་གྲྔོང་རྡལ་བྱ་དར་སེ་བ།    

  •འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚ•ོ
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ཁ་བྱང་འབི་མཁན།  

•གསང་བདག་སྐྲིད•
པར་ལེན་མཁན།

•རྟ་མགྲིན་ཚེ་བརྟན• ཨང933པ།

སྔོབ་ཆུང་སབས་ཀི་སྔོབ་ཚན་ཞིག་ཏུ། “དེ་རིང་གི་བྱ་བ་དེ་རིང་བསྒྲུབ་དགྔོས། སང་ཉིན་ད་

དུང་སང་ཉིན་གི་བྱ་བ་ཡྔོད”ཅེས་པའི་བསབ་བྱ་གསེར་གི་ཐིགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཀྔོད་ཡྔོད་ཀང་། 

བང་དྔོར་དང་འཇུག་ལྡྔོག་ལ་རྔོངས་པའི་བསམ་མེད་ང་ཚོས། ཁི་གདུགས་ཉི་མ་ནུབ་ཏུ་བཞུད་ཀང་

སང་ཉིན་ཤར་ནས་འཛུམ་ཡྔོང་ལ། རྒྱུ་སར་བདག་པྔོས་ཟེར་བརྒྱ་བསྡུས་ཀང་སར་ཡང་མཁའ་ནས་

ཤར་ཡྔོང་བས། དེ་རིང་ཞེས་པ་ནི་ཟྔོ་ཆུན་འཁྔོར་མྔོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཡང་དང་བསྐར་དུ་འཁྔོར་ནས་

ནམ་ཡང་རྫྔོགས་མཐའ་མེད་པར་འདྔོད་དེ། སྔོང་རྩ་ནས་རི་བྔོང་ལ་སྒུག་པ་བཞིན་འཕྲུལ་སྣང་གི་

ཀྔོང་ནས་ཕུགས་ཀི་རེ་བར་སྔོང་བསམ་བཅངས་ཏེ་ཉི་མ་འཁྔོལ་ཐབས་བྱས་པ་ཡིན། 

སྐིད་ལ་སྡུག་པའི་བྱིས་དུས་ཀི་འཚོ་བ་དེ་ལྔོ་ཟླའི་འཁྔོར་འགྲྔོས་ཀི་བར་ནས་ཁ་བ་བཞིན་ཞུ་

ཞིང་། དྲན་པའི་མེ་ལྔོང་གི་ངྔོས་སུ་རེས་མེད་ཤུལ་མེད་དུ་ཡལ་ཟིན། འྔོན་ཀང་རྣ་བར་གཟན་ཞིང་

ཡིད་ལ་བརྣགས་པའི་འདས་དྔོན་ཞིག་གིས་ཕན་ལ་དེ་རིང་གི་རིན་ཐང་རྔོགས་པར་དྲན་སྐུལ་གི་

སྔོབ་བུ་ང་ལ་མཚོན་ན། སྔོབ་མར་ཤ་ཚ་ཞིང་སིང་ཉེ་བའི་སད་ཡིག་དགེ་རྒན་འདིར་ཕད་པ་ནི་ཐྔོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རང་

གི་ཚོགས་བསགས་ཤིག་ཏུ་རྔོམ་བཞིན་ཡྔོད།  ནངས་ས་མྔོའི་སྐྔོར་འདྔོན་ནས་དགྔོང་མཚན་ཚོགས་གྲྔོལ་བའི་བར་དུ་དགེ་རྒན་

ཁྔོང་གིས་དྲིན་ཕ་ལྔོ་ལྟར་རེ་བ་ཡྔོད་ཚད་ང་ཚོའི་སེང་བཅངས་ཡྔོད་ལ། ང་ཚོའི་མ་འྔོངས་པའི་ཆེད་དུ་སུན་སྣང་དང་འཛེམ་བག་ཅི་

ཡང་མེད་པར་རང་དཔེ་གཞན་སྔོན་གིས་བྱ་བ་ཅི་དང་གང་བསམ་ཕྔོད་པ་དང་བསྒྲུབ་ཕྔོད་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཁྔོང་གི་དཔྲལ་བའི་དབྱེས་ཆེ་ཞིང་ཞལ་རས་ གསལ་ལ་འྔོད་མདངས་རྒྱས་ཡྔོད་དེ། སྤན་ཟུང་ནི་

བརྩེ་བས་གཏམས་ཤིང་བྱམས་པས་བརས་ འདུག   ཐགས་བཟང་ཚེམས་ཀི་དཀྱུས་

བར་ཕེ་བ་ནི་ཕྔོ་སྔོ་སྔོ་ཅན་ལ་འཆད་ ཡ་མེད་ཅེས་པ་ལས་མ་འདས་ཤིང་། 

དབུ་སྐྲ་ལུ་གུའི་ཚར་ལྔོ་ལྟར་འཁིལ་ ཡྔོད་པ་དེར་ལག་ཏུ་ཉམས་སྣང་ལྡན། 

ང་ཚོས་ཁྔོང་གི ་ཡྔོན་ཏན་ མ་ལུས་ཇི་བཞིན་དུ་སྦང་དཀའ་

ནའང་། ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་རྒྱུད་ ལ་འབྱྔོར་བར་ཤུགས་རྒྱག་བཞིན་

ཡྔོད། ལག་པར་དུ་ང་རང་ཆེས་ ཡིད་སྔོན་འཆྔོར་ས་ནི་ཁྔོང་གི་རྐང་

དྲང་ལ་བརིད ་ཆགས་པའི ་ཡིག་ གཟུགས་དེ་ཡིན་པས། ནམ་རྒྱུན་

བདག་གིས་ཁྔོང་གི་ཡིག་གཟུགས་འབྲི་ སངས་ལ་ལད་མྔོ་བྱས་ཏེ་སྦྔོང་བ་ལྔོད་

མེད་བྱས་མཐར། ད་ལྟ་བདག་གི་ཡིག་གཟུགས་ ཀང་འཛིན་གྲྭའི་ནང་རྩེ་གྲས་སུ་སེབས་ཡྔོད།

ཁྔོང་ནི་བདག་གི་བྔོད་ཡིག་དགེ་རྒན་ཡིན་པར་མ་ཟད་འཛིན་བདག་ཀང་ཡིན། ཁྔོང་གིས་ང་ཚོར“དྔོན་དངྔོས་ནས་མགྔོ་

གཟུག་དགྔོས་ཤིང་། རང་ཉིད་ནས་མགྔོ་རྩྔོམ་པ་ནི་བྱ་བ་ལེགས་ལམ་དུ་འགྲྔོ་བའི་ས་ལྟས་ཡིན”ཞེས་ཤ་ཚ་བའི་གཏམ་མ་ཎི་བགྲང་

བགྲང་བྱས་པས། སད་ཆ་དེ་ད་ལྟ་ད་དུང་ཡང་ངའི་རྣ་ལམ་དུ་འཇགས་ནས་ནམ་རྒྱུན་ང་ལ་སྐུལ་མ་གཏྔོང་བཞིན་ཡྔོད།

ད་ལྟ། ང་ཚོ་ནི་སྔོབ་སྦྔོང་གི་མཁའ་དབུགས་གསར་བའི་ཁྔོད་འཚར་ལྔོངས་འབྱུང་བཞིན་

པའི་སྣ་འཛོམས་མེ་ཏྔོག་གི་ལྡུམ་ར་ཆུང་ཆུང་འདིའི་རྒྱན་དུ་མཛེས་ལ། ཁྔོང་ནི་མཚར་སྡུག་གི་མེ་

ཏྔོག་ར་བ་འདི་སྔོར་སྐྔོང་བྱེད་མཁན་གི་མ་མ་ལགས། 

ཅྔོང་བརྡ་བར་མེད་དུ་བཏང་བྱུང་།  དེ་ནི་བདག་དང་མཉམ་

དུ་བྱིས་དུས་ཀི་ལྔོ་ཟླའི་ཁྔོད་སྐིད་ཀི་ར་ཕྔོ་མཉམ་ཞྔོན་དང་

སྡུག་གི་ཁུར་བྔོ་མཉམ་ཁུར་བྱས་མྔོང་བའི་ཚེ་འདས་ཀི་

གྲྔོགས་པྔོ་ཞིག་གི་གཏམ་རྒྱུད་ཡིན། གྲྔོགས་པྔོ་དེ་དང་ངེད་

གཉིས་ཀིས་བྱིས་དུས་ཀི་ལྔོ་ཟླ་གྲངས་མེད་ཅིག་ཤེས་མེད་

ཚོར་མེད་ངང་ཆུད་ཟྔོས་སུ་བཏང་མྔོང་། འྔོན་ཀང་ཁྔོ་མྔོ་

རྐྱེན་ལམ་ལ་མ་ཤྔོར་པའི་ས་ཉིན། ངེད་གཉིས་མཉམ་དུ་

འཛོམས་ཏེ་གཙང་འགྲམ་དུ་རྩེད་འཇྔོར་གཡེང་བ་ཡིན། 

ཉིན་དེའི་ཉིན་གུང་གི་མཚམས་སུ་མྔོས་

ང་ལ་མྔོའི་གསང་བ་ཞིག་བཤད་

བྱུང་། ཁྔོ་མྔོས་བཤད་རྒྱུར་

ཕ་མ་གཉིས་ཀི ་རེ ་བ་

ལྟར་ན་ཁྔོང་གཉིས་ཀི་

ཤ་ཁག་ལས་མཆེད་པའི་

བུ་ཕྲུག་ཁྔོད་བཙུན་པའམ་

བཙུན་མ་གཅིག་བྱུང་ན་ཁྔོང་

གཉིས་ཀའི་སེམས་ཀི་དྲྔོད་ཐིག་ཡིན་པ་དང་། 

མྔོ་ལའང་ཆུང་དུས་ནས་བཙུན་མ་བྱ་རྒྱུའི་འདུན་པ་དྲག་པྔོ་

ཞིག་ཡྔོད་པས། ད་ཐེངས་ཕ་མ་གཉིས་ཀི་རེ་བ་དང་རང་ཉིད་

ཀི་ཕུགས་བསམ་གཞི་གཅིག་ཏུ་འབབ་པར་བརྩྔོན་རྒྱུ་ཡིན། 

སང་ཉིན་ནི་ཉིན་བཟང་སར་བཟང་ཞིག་ཡིན་པས་དགྔོན་

པར་ཇྔོ་མྔོ་བྱེད་དུ་འགྲྔོ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར། ངས་སད་ཆ་དེ་ཐྔོས་

འཕལ་ཡུད་ཙམ་ལ་ཅི་ཞིག་བཤད་དགྔོས་པའང་མ་ཤེས་

པར་གྱུར་ཅིང་། ད་མྔོ་དང་འབྲལ་དགྔོས་སམ་ནས་བདག་གི་

མགྲིན་པ་བརྣངས་ཤིང་མཆི་མ་བཞུར་བྱུང་། ཅུང་ཙམ་

འགྔོར་རེས། བདག་གིས་ཀང་སེམས་ལ་དྲན་ཚོད་དུ་མྔོར་

རྒྱབ་སྐྔོར་དང་རིང་སྐུལ་གི་ཚུལ་དུ་ཇྔོ་མྔོ་བྱས་ན་བཟང་

ཚུལ་སྔོགས་བཤད་པ་ཡིན། ཉིན་དེར་སེམས་གཏམ་བཤད་

ཁུལ་དུ་ཉི་མ་ཚང་ལ་ནུབ་རག་བར་དེ་གར་བསད་པ་ཡིན།     

ཕི་ཉིན་ཞྔོགས་པར། རླུང་དྲག་པྔོ་ཞིག་ལྡང་ཡྔོང་སེ་ངའི་

མལ་ཁང་གི་སེའུ་ཁུང་ཧར་གིས་ཕེ་ཞིང་ཆྔོམ་སྒ་དྲག་པྔོ་

ཞིག་གིས་ང་རང་གཉིད་ལས་བསངས།  ངས་ལྭ་བ་གཡང་

ཤམ་བྱས་ཏེ་བྱ་རྨྱང་ཞིག་བྱེད་ཞྔོར་གྲྔོགས་མྔོ་བུད་སྔོང་བས་

དེ་རིང་གི་ཉི་མ་ཇི་ལྟར་ཕུད་ཐབས་བྱ་དགྔོས་སམ་བཞིན་

པའི་སབས་དེར།  གླྔོ་བུར་དུ་གྲྔོགས་མྔོ་གཞན་ཞིག་གིས་ཁ་

པར་ཡྔོང་སེ་སིང་གི་གྲྔོགས་མྔོ་དེ་དགྔོན་པར་འགྲྔོ་བའི་ལམ་

བར་དུ་འགྲིམ་འགྲུལ་དྔོན་རྐྱེན་བྱུང་ནས་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤྔོར་

སྔོང་ཟེར། སད་ཆ་དེ་ནི་རྣྔོ་དབལ་གི་སྤུ་

གྲི ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ངའི་

དྔོན་ལྔ་སྣྔོད་དྲུག་ཚལ་

བར་བཏང་། 

རེད་ཡ། ངས་དེ་

རིང ་གི ་ཉི ་མ ་ཇི ་ལྟར་

བསྐལ་རྒྱུར་སེམས་ཁལ་

བྱེད་པའི་དུས་འདིར་ཁྔོ་མྔོས་རང་

གི་མི་ཚེ་ལ་རྫྔོགས་ཚིག་བཀྔོད་ཟིན།  གལ་ཏེ་ཁྔོ་

མྔོར་དེ་རིང་གི་གསེར་ལས་ལག་པའི་ཉིན་མྔོ་འདི་དབང་

ཡྔོད་ཚེ། མྔོས་ཆྔོས་གྔོས་རྣམ་གསུམ་ལུས་ལ་གསྔོལ་ཏེ་མི་ཚེ་

འདིའི་ཆེས་མཚར་སྡུག་གི་རི་ལམ་དེ་མངྔོན་འགྱུར་བྱུང་བ་

མ་ཡིན་ནམ། འདས་དྔོན་འདི་ནི་ངའི་སིང་གི་ན་ཟུག་ཅིག་

ཡིན་ལ། དྲན་སྐུལ་གི་ཅྔོང་བརྡ་གསྔོན་པྔོ་ཞིག་ཀང་ཡིན་

པས། ད་ལྟ་ངས་གསེར་ལས་ལག་པའི་དེ་རིང་རེ་རེར་དམ་

འཛིན་བྱས་ཏེ་སྔོབ་ལ་བརྩྔོན་བཞིན་ཡྔོད།

 མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རྫྔོང་མི་རིགས་སྔོབ་འབྲིང་གི་

མཐྔོ་འབྲིང་དང་པྔོའི་

འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ། 

•མཁར་མྩོ་སྐྲིད• 

དགེ་རྒན་ཁེད་ཀི་ལང་ཚོ་མཐྔོ་སང་གི་དར་ལྔོག་བཞིན་སྔོབ་གསྔོའི་གྲུ་ག་གང་རུང་ནས་

ཟད་ཅིང་། ཁེད་ཀི་མི་ཚེ་མར་མེ་བཞིན་ང་ཚོའི་དྔོན་དུ་སྦར་ནའང་། ཁེད་ཀིས་དེ་དག་ལ་ལེ་

བདའ་དང་འཁང་ར་བྱེད་པའི་འཁུན་སྒ་ཙམ་ཡང་ང་ཚོས་ཐྔོས་མ་མྔོང་། 

དགེ་རྒན་ལགས། ཁེད་ཀིས་མུ་མཐུད་དུ་རང་གི་ཡྔོད་ཚད་རབས་ཆེན་གི་བྱ་གཞག་འདིར་

བསིམ་རྩིས་ཡྔོད་ལ། ལང་ཚོ་ནི་ས་སྨྱུག་གི་རང་བཞིན་ལྟར་རྡུལ་དུ་བརགས་ནའང་ཁེད་རང་ལ་

འགྔོད་པ་དང་སྐྔོ་སྣང་མེད་པར་ང་ཚོར་ཡིད་ཆེས་དང་སྔོབས་པ་བསྩལ་པས། ཁེད་ནི་ང་ཚོའི་

སེམས་ཁྔོང་ན་རག་ཏུ་འཚེར་བའི་མར་མེ་ཚེ་འབར་དེ་ཡིན་ནྔོ།།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀྔོས་ནན་རྫྔོང་མི་རིགས་སྔོབ་འབྲིང་གཉིས་པའི་

དམའ་འབྲིང་གཉིས་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ། 

•རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ•  

ཀན་སུའུ་

ཞིང་ཆེན་

ཀླུ་ཆུ་རྫྔོང་

མཚོ་ཉིན་

ལྟེ་བའི་

སྔོབ་ཆུང་གི་

ལྔོ་རིམ་དྲུག་པ། 

•འཇམ་དབྱངས་སྐྲིད•



ཤེས་བྱ་ཕྲན་ཚེགས།

བར་མཚམས་རྩྔོམ་སྒིག་པ། 

དཔལ་མཚོ་སྒྩོལ་མ།

མཛེས་རིས་བཀྔོད་སྒིག་པ།

ཕྱུག་འཚོ་སྐྲིད། 

ལག་པ་རྩོན་པ་བྱས་ནས་གྩོག་སྐུད་

བསྒར་སྣ་ེའབལ་མྲི་ཉན་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་ཅྲི། 

ལག་པ་རྔོན་པ་བྱས་པའམ་ལག་

ཕིས་རྔོན་པས་གླྔོག་ཆས་ཀི་རིགས་

ཕིས་མི་ཉན་པ་དང་།  ལག་པ་རྔོན་པ་

བྱས་ནས་གླྔོག་ཆས་ཀི་གླྔོག་སྔོར་

རེག་ཐུག་དང་གླྔོག་སྐུད་བསར་སྣེ་

འབལ་མི་ཉན། དེ་ནི་གླྔོག་ཁུངས་ཀི་

གླྔོག་རྒྱུན་གླྔོག་ཁིད་སྐུད་པ་བརྒྱུད་

ནས་འཁྔོར་རྒྱུག་བྱེད་བཞིན་ཡྔོད་

པས་ཡིན། གལ་སིད་ལག་པ་རྔོན་པ་

བྱས་ནས་རེག་ཐུག་བྱས་ན་ལུས་ཕུང་

དང་ས་ངྔོས་གཉིས་སྦེལ་ཏེ་ལུས་ཕུང་

ཡང་གླྔོག་རྒྱུ་བྱེད་ཀི ་ཆ་ཤས་སུ་

འགྱུར་བས་གླྔོག་གིས་རྒྱག་སིད།  

ལག་ཟུང་གི ་སྐི ་པགས་ལ་གླྔོག ་

འགྔོག་པའི་ཆ་ལྡན་མྔོད། ཆུས་རྔོན་

པར་བཏང་ན་གླྔོག་འགྔོག་ཚད་ཇེ་

གཉྔོམ་དུ་འགྱུར་འགྲྔོ་བས་གླྔོག་གིས་

རྒྱག་སིད་དྔོ། །

ཁྩོད་ཀྲིས་ཤེས་སམ།

བདེ་འཇགས་ངང་གླྔོག་བེད་

སྤྔོད་བྱ་ན།  གང་འདྔོད་དུ་གླྔོག་སྐུད་

མི་འཐེན་པ་དང་ཁེ་གྲི་བཀྔོལ་ནས་

གླྔོག་སྐུད་མི་གཅྔོད་པ། ལྟེབ་གྲིས་

གླྔོག་སྐུད་སེང་བརྐྔོ་འབྲད་མི་བྱེད་པ། 

མཛུབ་གུ་དང་ལགས་སྐུད། གྲི་ཆུང་། 

ལགས་རིགས། ཞ་སྨྱུག་གི་ནང་ཐུར་

སྔོགས་ཀིས ་གླྔོག ་ཁུངས་བསར་

གདན་ནང་གཟུག་མི ་རུང་ཞིང་། 

གླྔོག་ཆས་དང་གླྔོག་ཁུངས་སྒིག་ཆས་

ཞིག་གཏྔོར་བྱ་མི་རུང་།  ད་དུང་

བསར་མིག་ཏུ་ཆུ་དང་རན་གཤེར་གི་

རིགས་གཏྔོར་མི་ཉན།  གལ་ཏེ་

གཤེར་ཆུ་སྔོགས་གཏྔོར་ན་གླྔོག་ཆད་

པ་དང་མེ་འབར་བ་སྔོགས་ཀི་ཉེན་ཁ་

འབྱུང་ངེས། གཞན་ད་དུང་གླྔོག་སྐུད་

དང་གླྔོག་ཆས་སེང ་དངྔོས ་ཟྔོག་

འགེལ་བ་དང་ལྭ་བ་སྔོགས་སེམ་མི་

རུང་ངྔོ་། །

གྩོག་གྲིས་བརྒྱབ་ཡྩོད་པའྲི་མྲི་ལག་

པས་འཐནེ་མྲི་རུང་བའྲི་

རྒྱུ་མཚན་ཅྲི། 

དུས་རྒྱུན་གི་འཚོ་བའི་ཁྔོད།  ང་

ཚོས་གླྔོག་ཇི་ལྟར་བདེ་འཇགས་ངང་

བཀྔོལ་སྤྔོད་བྱེད་པའི་རྒྱུན་ཤེས་སྔོར་

ལ་སྔོབ་སྦྔོང་བྱས་ནས་དྔོན་རྐྱེན་སྔོན་

འགྔོག་བྱ་དགྔོས།  གལ་སིད་གླྔོག་

གིས་བརྒྱབ་ཡྔོད་པའི་མི་དང་ཕད་ཚེ་

ཐད་ཀར་ལག་པས་འཐེན་མི་རུང་།    

རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ཚོ་མིའང་འདྲེན་

རྫས་ཤིག་ཡིན་པས་ལག་པས་ཐད་

ཀར་འཐེན་ན་ཕ་རྔོལ་པྔོ་སྐྔོབ་མི་ཐུབ་

པར་མ་ཟད། རང་ཉིད་ལའང་གླྔོག་རྒྱུ་

ནས་གླྔོག་གིས་རྒྱག་པ་ཡིན།  

ཁྩོད་ཀྲིས་ཤེས་སམ།

གླྔོག་གིས་བརྒྱབ་ཡྔོད་པའི་མི་

དང་ཕད་ཚེ་ཐྔོག་མར་གླྔོག་ཁུངས་

གཅད་དགྔོས།  གལ་སིད་གླྔོག་

ཁུངས་གཅྔོད་མི་ཐུབ་ན། གླྔོག་

འགྔོག་ལམ་དང་གླྔོག་འགྔོག་ལག་

འབྔོལ་གྔོན་པའམ་ཡང་ན་པང་ལེབ་

སེམ་པྔོའི ་སེང་ལངས་ནས་ཤིང་

གཏུན་དང་སྨྱུག་ཤིང་སེམ་པྔོས་གླྔོག་

གིས་བརྒྱབ་ཡྔོད་པའི་མིའི་སེང་གི་

གླྔོག་སྐུད་ཕར་ལེན་དགྔོས།  དེ་ནས་

དུས་ཐྔོག་དེར་མི་བསམ་ཤེས་འབྔོད་

པའམ120ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་

སན་པར་སྐྔོབ་ཏུ་གཞུག་དགྔོས་སྔོ། །

རྒྱུན་སྤྩོད་ཀྲི་ཉེན་བརྡའྲི་ཁ་པར་

ཨང་གངས་གང་དག་ཡྩོད། 

ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་གི་འཚོ་བའི་

ཁྔོད་བགེགས་དང་བར་ཆད་སེལ་

ཆེད་རྒྱུན་སྤྔོད་ཀི་ཉེན་བརྡའི་ཁ་

པར་ཨང་གྲངས་འགའ་ངེས་པར་དུ་

བྔོར་གཟུང་དགྔོས་ཏེ། དཔེར་ན།  

རྐུན ་མ ་ དང ་མི ་ ངན ་ལ ་ཕད ་

ཚེ110ལ་ཁ་པར་གཏྔོང་བ་དང་།  མེ་

སྐྔོན་སྔོགས་བྱུང་ཚེ119ལ་ཁ་པར་

གཏང་དགྔོས།  གླྔོ་བུར་དུ་ན་བ་དང་

རས་སྐྔོན་བྱུང་ཚེ120ལ་ཁ་པར་

གཏང་དགྔོས།  གནམ་གཤིས་ཇི་

འདྲ་ཡིན་པ་ཤེས་འདྔོད་ན121ལ་

ཁ་པར་གཏང་དགྔོས།  འགྲིམ་

འགྲུལ་དྔོན་རྐྱེན་སྔོགས་ཀི་ཆག་སྔོ་

བྱུང་ཚེ122ལ་ཁ་པར་གཏང་དགྔོས་

པ་སྔོགས་སྔོ། །

ཁྩོད་ཀྲིས་ཤེས་སམ།

110ཉེན་བརྡ་ཞབས་ཞུ་སེགས་

བུས་བདེ་འཇགས་དང་མང་ཚོགས་

ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་ཟུང་འབྲེལ་

བྱེད་པའི་རྩ་དྔོན་གཞིར་བཟུང་ནས། 

ཉེས་དྔོན་དང་དྔོན་རྐྱེན་ཐག་གཅྔོད་

བྱེད་པར་མ་ཟད། དྔོན་རྐྱེན་གླྔོ་བུར་

བ་དང་རང་ནུས་ཀིས་ཐག་གཅྔོད་བྱ་

དཀའ་བའི་རྔོགས་ཞུ་པ་རྣམས་ལ་

རྔོགས་རམ་བྱེད་པ་ཡིན།   110ནི་

རིན་མི་ལེན་པའི་དམིགས་བསལ་

གི་ཞབས་ཞུ་ཨང་གྲངས་ཤིག་ཡིན། 

ཡིན་ནའང་།  དྔོན་མེད་དུ110ལ་ཁ་

པར་བཏང་ནས་ཉེན་རྔོག་པ་རྩེ་སྤད་

བྱས་ན་དེར་མཐུན་གི་ཆད་པ་གཅྔོད་

ངེས་ཡིན། 

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།   •དཔལ་སྒྩོན•


