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

1.ཧའ་ེམངེ་ཝ་ེན་ིཨ་རའི་ིརྩོམ་པ་པྩོ་གྲགས་ཆནེ་ཞགི་ཡནི།  ཁྩོ་རང་ཆུང་

དུས་ནས་ཕམ་ཁར་མགྩོ་མ་ིབསྒུར་ལ།   ལྩོ12ལ་སྩོན་པའ་ིལྩོ་དརེ།  ཧའ་ེམངེ་

ཝེ་སྩོབ་གྲྭའི་ཁུ་ཚུར་གཞུ་རལ་སྦྩོང་

བརྡར་འཛནི་གྲྭར་ཞུགས།  ཐྩོག་མར་

སྦྩོང་བརྡར་བདེ་སྐབས། རལ་ཁདི་དག་ེ

རྒན་གིས་ཁྩོ་རང་ལས་ས་མྩོའ་ིསྩོ་ནས་

རྒྱུན་པར་སར་སྒལེ་བཞནི་ཡྩོད་པ་རདེ།

2.གཞན་གསི་སར་བསྒལེ་པའ་ིཚརོ་སྣང་དསེ་ཧའ་ེམངེ་ཝ་ེསམེས་མུག་

ཀྱང་།  ཡར་ལངི་ཐངེས་གཅགི་གསི་རལ་ཁདི་དག་ེརྒན་ལ་ཁུ་ཚུར་གསི་དྲག་

པྩོ་ཞགི་གཞུས་པ་ན།  རལ་ཁདི་དག་ེརྒན་གསི་དྩོགས་ཟྩོན་བས་མདེ་སྟབས།  

གཡྩོལ་ཐབས་མ་བྱུང་བར་མགི་ལམ་དུ་

མ་ེསྟག་མཆདེ་པ་ཞགི་བཟྩོས་པས། རལ་

ཁདི་དག་ེརྒན་གསི་ཕརི་ཧའ་ེམངེ་ཝ་ེལ་

ཁུ་ཚུར་ནན་མྩོ་ཞགི་ག་ིཡ་ལན་སྤྲད། 

          མུན་པའི་ཤེ་མུན་ག་གྱུར་འཐབ་པ། །

          སྣང་བའི་རལ་གྲིས་ཚལ་བར་གཏུབས་ཏེ། །

          བདེན་པའི་ལམ་བུར་འྩོད་ཀྱིས་དཀི་མཁན། །

          ས་མཁན་དེ་དག་གུས་པའི་ཡུལ་ལྩོ། །

          རིང་བའི་བཤུལ་ལམ་སྐྱས་ཀྱིས་འདེགས་པར། །

          དཀའ་སྡུག་རྔུལ་ཆུས་སེམས་ལ་འབྲན་བཞིན། །

           ཁུར་བྩོའི་ཁུར་ཐག་ལྩོད་དུ་འཇུག་པའི། །

           སིང་རེ་རང་གཟུགས་དེ་དག་མཚར་རྩོ། །

            རྒུད་པའི་མྱ་ངན་དྩོང་དུ་ལྷུང་བར། །

            ལག་བསམ་ལྕགས་ཀྱུས་ཅྩོ་ནས་དྲངས་ཏེ། །

            མི་སྐྱྩོའི་བྩོ་སྩོབས་གཟེངས་སུ་བསྟྩོད་པའི། །

           འྩོད་ཀྱི་གཤྩོག་པ་ཅན་དག་བསྔགས་འྩོས། །

           གསེར་དངུལ་ས་རྡྩོ་རྐྱ་རུ་འཛིངས་ནས། །

           སྩོ་སྩོར་ཕྲལ་བའི་ཐབས་ཤེས་བྲལ་ཏེ། །

           འུ་ཐུག་མུ་གེས་འཆི་ལ་ཉེ་སྐབས། །

           སྐྱྩོབ་པའི་སྨན་པ་དེ་དག་ཡ་མཚན། །

           གཟུ་ལུམ་རང་དགར་ཆང་གིས་བད་ནས། །

           མི་མཁྩོའི་སྲང་ལམ་འུར་གིས་མྱྩོས་སྐབས། །

           གཡས་སྐྱུར་གཡྩོན་འདེགས་འཁར་བའི་ཚུལ་མཛད།།

           བསྔགས་འྩོས་སྐྱྩོར་མ་དེ་དག་ཁྱད་མཚར། །

           རྒྱང་ལ་ལྟ་བའི་མིག་ཟུང་དེ་ཡང་། །

           བརེ་ཆེན་སྤྱན་རས་དེ་ཡིས་གནང་ནས། །

           མ་འྩོངས་དཔག་པའི་འདུ་ཤེས་དེ་ཡང་། །

           བམས་པའི་ལག་ཟུང་ཅན་དེས་བསྩལ་ལྩོ། །

           རྒུད་ཀྱང་གུས་པའི་རལ་བ་ཉིལ་ཉིལ། །

           ཕག་གསུམ་ཐལ་སྦར་ལན་གསུམ་ཞུ་ཞིང་། །

           དར་དུས་སིང་སྟྩོབས་དཔུང་བ་བསྒེངས་ནས། །

           བསྟྩོད་པའི་གཏང་རག་ཡང་ཡང་འབུལ་ལྩོ། །

ཨུ་རུ་སུའི་རླབས་ཆ་ེབའི་རབ་རྟོག་གཏམ་རྒྱུད་རྟོམ་མཁན།                    

                                          —— ཁི་ལད་ལྟོ་ཧྥའུུ།

ཁ་ིལད་ལྩོ་ཧྥུའུ་ན་ིདུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའ་ིཨུ་རུ་སུའ་ིདངྩོས་འབྲ་ིརངི་ལུགས་

རྩོམ་རགི་ག་ིསྔྩོན་སྐྱྩོད་པ་ཡནི་ལ།  ཕུའུ་ཞ་ིཅནི་གསི་ཁྩོ་ལ

“མ་ིདམངས་ཀྱ་ིཕྩོགས་སུ་ལངས་པའ་ིསན་ངག་པ”ཞསེ་གདངེ་

འཇྩོག་མཛད་མྱྩོང་།

ཁྩོ་ན1ི769ལྩོར་དམག་ག་ིསྨན་

པའ་ིཁྱམི་ཚང་ཞགི་ཏུ་སྐྱསེ་ཤངི་།  

ལྩོ་དགུའ་ིསྟངེ་སྟབས་མ་ལགེས་

པར་ཨ་ཕ་འདས།  ཁྱམི་དུ་དཔ་ེ

དབེ་སྣ་ཚགོས་ཉར་ཚགས་བས་

ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ཁྩོའ་ིབསི་དུས་ཀྱ་ི

ར་ཆའེ་ིབསམ་པའ་ིརྒྱུ་ནྩོམ་དུ་གྱུར།

1805ལྩོ་ནས་བཟུང་།  ཁྩོས་རབ་རྩོག་

གཏམ་རྒྱུད་འབྲ་ིམགྩོ་བརམས།  ཁྩོས་བྲསི་པའ་ིགཏམ་རྒྱུད་

དག་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ན།  འཕྲལ་དུ་ཀྩོག་མཁན་གསི་དགའ་བསུ་ཐྩོབ་ནས་དཔ་ེདབེ་

འགྲམེ་སལེ་ཚད་མཐྩོན་པྩོར་སབེས།  རྩོམ་རགི་ས་ེཡ་ིགྲྩོགས་པྩོ་མ་ིཉུང་བ་ཞགི་གསི་

ཁྩོའ་ིགྲུབ་འབྲས་ལ་རནེ་འབྲལེ་ཞུས་པ་དང་།  རྩོམ་རགི་ལ་དགའ་བའ་ིན་གཞྩོན་

རྣམས་ཀྱསི་ཁྩོའ་ིགསར་རྩོམ་ལགེས་འགྲུབ་བྱུང་བའ་ིཐབས་ཤསེ་ལ་བཀའ་འདྲ་ི

གནང་བ་སྩོགས་ཀྱསི་ཁྩོ་རང་ད་ེམུར་མ་ི

རྣམས་ཀྱ་ིདད་གུས་ཀྱ་ིཡུལ་དུ་གྱུར།

ཐངེས་ཤགི  རྩོམ་རགི་ལ་དགའ་བའ་ི

ན་གཞྩོན་ཞགི་གསི་ཁྩོ་ལ་བལྟས་ཏ“ེསྐུ་ཞབས་ཁ་ིལད་ལྩོ་ཧྥུའུ་ལགས།  ཁྱྩོད་ཀྱསི་དཔ་ེ

ཆ་བྲསི་པ་ཤནི་ཏུ་བཟང་བས།  ཡང་དཔར་བསྐྱར་དཔར་གསི་དཔར་གྲངས་མཐྩོན་

པྩོར་སབེས་ཡྩོད་ལ།  རྩོམ་མཁན་སུ་ཞགི་ཀྱང་དྩོ་ཟླར་མ་ིཡྩོང”ཞསེ་བརྩོད་པར།  ཁྩོས་

ཁངེས་སྐྱུངས་དང་རདེ་མཚར་ག་ིམཉམ་དང་བཅས་ཏ“ེམནི།  ངས་བྲསི་པ་བཟང་

བས་མནི་ཏ།ེ  གཙ་ོབྩོ་བསི་པ་རྣམས་ལ་ཁ་གཏད་ད་ེབྲསི་པས་ཡནི།  ཚང་མས་ཤསེ་

གསལ་ལྟར།  བསི་པ་དག་གསི་དཔ་ེཆ་རངི་རལ་དུ་གཏྩོང་ས་བས་

ན།  ངའ་ིདཔ་ེཆའ་ིདཔར་གྲངས་མཐྩོ་བྩོ་ཆགས་སྩོང་བ་

རདེ”ཅསེ་བརྩོད།  ཡང་ན་གཞྩོན་དསེ“རབ་རྩོག་

གཏམ་རྒྱུད་འབྲི་བར་མན་ངག་འདྲ་ཅི་

ཡྩོད”ཅསེ་དྲསི་པར།    ཁྩོས“མན་ངག་མདེ་ཅསེ་

བཤད་མ་ིརུང་སྟ།ེ གལ་ཆ་ེབ་གཉསི་ཡྩོད་ད།ེ  

གཅིག་ནི་ཟུར་ཟ་དང་ཤུགས་བསྟན་ལ་སྩོབ་

གསྩོའ་ིདྩོན་སངི་དང་མངྩོན་པར་གསལ་བའ་ིའཐབ་

འཛངི་ག་ིསངི་སྟྩོབས་དགྩོས་པ་དང་།  གཉསི་ན་ིས་སྐྱསེ་རྡྩོ་སྐྱསེ་

ཀྱ་ིཨུ་རུ་སུའ་ིརབ་རྩོག་གཏམ་རྒྱུད་ཡནི་དགྩོས་པ་ད་ེརདེ ”ཅསེ་ལན་བསྩོགས།

ཁྩོང་གསི་མ་ིཚ་ེཧལི་བྩོ་གསར་རྩོམ་ག་ིལས་ལ་བསྟམིས་པས།  རབ་རྩོག་གཏམ་

རྒྱུད་ཉསི་བརྒྱ་ལག་རསེ་རབས་པའ་ིབགྩོ་སྐལ་དུ་བཞག་ཡྩོད་ལ། ད་ེདག་ལས《ཝ་

མྩོས་རྒུན་འབྲུམ་ཟྩོས་པ》དང《སྤྱང་ཀ་ིདང་ལུ་གུ》 ཡསི་མཚནོ་པའ་ིརབ་རྩོག་

གཏམ་རྒྱུད་མང་བྩོ་ཞགི་མཐྩོང་བ་ཀུན་སྨྩོན་ག་ིབརམས་ཆྩོས་སུ་གྱུར་པས། ཡགི་

རགིས་ལྔ་བཅུ་ལག་ལ་བསྒྱུར་ཏ་ེའཛམ་གངི་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་སྩོ་སྩོར་ཁྱབ་ནས་མཚན་

སན་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་བསྲངིས་ཡྩོད་པ་རདེ། 

          

མཚོ་སྔྩོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ཆེན་རྩོང་མི་རིགས་

སྩོབ་འབྲིང་དང་པྩོ།

  •ཚ་ནག་ཀུན་བཟང •

མཚ་ོསྔྩོན་ཟ་ིལངི་།   •རྒྱལ་མཚན•

3.ཧའ་ེམངེ་ཝ་ེལ་སྣ་ཁག་ལྩོག་ལྩོག་ཏུ་བརྡྩོལ་བྱུང་བ་དང་།  ཐངེས་ར་ེར་ེ

བཞནི་ཕར་འཐམ་པ་ན།  ཐངེས་ར་ེརརེ་སར་བསྒལེ་བྱུང་།  ཧའ་ེམངེ་ཝ་ེགན་

རྐྱལ་དུ་ཉལ་ཏ་ེདབུགས་ཧལ་ཧལ་བདེ་བཞནི་མཆསི་ནའང་།   རལ་ཁདི་དག་ེ

རྒན་གིས་བསད་རྩོ་བའི་སྐད་ཆ་ཐྩོས་

རསེ། འགྲ་ེལྩོག་ཅགི་བརྒྱབ་སྟ་ེཡར་

ལངས་བྱུང་། 

4.རལ་ཁདི་དག་ེརྒན་ག་ིགདུག་

རྩུབ་ཆེ་བའི་སྦྩོང་བརྡར་དེས་སྩོབ་

གྲྩོགས་མང་བྩོ་ཞགི་གཉའ་ཞུམ་སྟ་ེཕརི་འབུད་བས་ནའང་།  ཁ་ངྩོ་སྐྲངས་འདུག་

པའ་ིཧའ་ེམངེ་ཝ་ེཁྩོ་ནས་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་རྒྱུན་འཁྱྩོངས་བས།  རལ་ཁདི་

དག་ེརྒན་གསི་སྩོབ་མ་ཧའ་ེམངེ་ཝ་ེགཅགི་པུ་ལས་ལག་མ་ིའདུག་པར་ལྟ་ཞྩོར་

དུ་བསྟྩོད་བསྔགས་ཀྱི་མཐེ་བྩོང་

བསྒངེས་པ་རདེ། 

ཕིས་སུ། ཧའེ་མེང་ཝེ་ཡིས་

རང་གི་ཨུ་ཚུགས་མཐའ་འཁྱྩོལ་

དེ ་རྩོམ ་ཡིག ་འབྲི ་སྦྩོང ་སྟེང ་

བཀྩོལ་ཅིང་།    ཁྩོང་གི་ནྩོལ་པེལ་རྩོམ་རིག་བ་དགའ་ཐྩོབ་མྱྩོང་བའི་

སྒྲུང་གཏམ《རྒད་པྩོ་དང་རྒྱ་མཚོ》ཞེས་པ་དེར་སྟྩོབས་ཤུགས་ཤིག་གིས་

ཁེངས་འདུག་པ་རེད། 

མཚ་ོསྔྩོན་ཟ་ིལངི་།   • ཨ་འབུམ •



དཔེ་མཛོད་ཁང་ནི་ཡིིག་ཆ་སྣ་ཚོགས་འཚོལ་སྡུད་དང་ལེགས་

སྒིག བདག་ཉར། ཁྱབ་སེལ་བེད་ས་ཞིག་སྟེ། དེར་སྩོབ་གསྩོ་དང་། དཔལ་

འབྩོར། ལྩོ་རྒྱུས། ཆབ་སྲིད། རྩོམ་རིག ས་ཁམས། སྐྱེ་དངྩོས་སྩོགས་

བསབ་ཁག་མི་འདྲ་བའི་དཔེ་ཆ་མང་བྩོ་ཉར་ཡྩོད་པའི་མི་ཚད། སྐད་

ཡིག་གི་ཐད་ནས་བཤད་ན་བྩོད་རྒྱ་དབིན་གསུམ་གི་དེབ་སྣ་ཚོགས་ཡྩོད་

པ་རེད། དེར་བརེན། སྩོབ་གྲྭ་དག་གིས་རང་རང་གི་སྩོབ་གྲྭའི་གནས་

ཚུལ་ལ་གཞིགས་ཏེ། གཟའ་འཁྩོར་རེར་སྩོབ་མ་རྣམས་ལ་ཐེངས་གཅིག་

ནས་གཉིས་ཙམ་གི་ལྟ་ཀྩོག་བེད་པའི་དུས་ཚོད་བཀྩོད་སྒིག་བས་ཡྩོད། 

གཤམ་དུ་དེའི་ཐད་ནས་དྩོ་སྣང་བ་དགྩོས་པའི་སྐྩོར་ལ་ཕྩོགས་བཞི་ནས་

དབེ་ཞིབ་ཅིག་བས་ན། 

གཅིག ལྟོ་རིམ་གི་མཐྟོ་དམའ་དང་བསྟུན་ནས་དཔེ་ཆར་ལྟ་

བའི་གྟོམས་གཤིས་ལྟོབ་ཏུ་འཇུག་པ།

ང་ཚོ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཕིན་ཚེ། གྲལ་ཤར་རེ་རེ་ན་དཔེ་དེབ་སྣ་

ཚོགས་རིམ་པ་ལྟར་བསྒིགས་ཡྩོད་ལ། དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དཔེ་ཆའི་

སྒིག་སྟངས་ལ་ཆ་རྒྱུས་གསལ་བྩོ་ཞིག་མེད་ཚེ། སྩོབ་མ་རང་རང་གི་བྩོ་

ཁ་དང་འཚམ་པའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་གདམ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་ཡིན། ཏག་

ཏག་སྩོབ་མ་ལ་ལས་རང་ཉིད་ཀྱི་བྩོ་ཁ་དང་འཚམ་མིན་ལ་དྩོ་སྣང་ཁྱྩོན་

ནས་མི་བེད་པར། རྩྭ་རའི་ནང་དུ་ལུག་བརྒྱབ་པ་བཞིན་ཅི་འདྩོད་གང་

འདྩོད་དུ་རང་གིས་བྩོས་ཐེག་མིན་ལ་མི་བསྟུན་པར་དཔེ་ཆར་ལྟ་བའི་

སྲྩོལ་ངན་ཞིག་ཆགས་ཡྩོད། དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་སེམས་པ་རྣལ་ལ་ཕབ་

ནས་རང་ལ་འཚམ་པའི་དཔེ་ཆའི་རིགས་མི་འདེམ་པར་སེམས་རྒྱ་ཡན་

དུ་བཏང་ནས་དཔེ་ཀྩོག་བས་ཚེ། རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེས་བ་འབྩོར་དཀའ་

བ་རེད། དེ་བས། སྩོབ་ཆུང་སྩོབ་མ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། ངེས་པར་དུ་རང་

ཉིད་ཀྱི་བྩོ་ཁ་དང་འཚམ་ཞིང་། ཁ་གསལ་ཞིང་གྩོ་བདེ་བ། ཡིག་འབྲུ་

ཉུང་བ། རི་མྩོ་དང་སྦྲགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་རང་བཞིན་གི་དཔེ་དེབ་སྲབ་

མྩོའི་རིགས་བདམས་ནས་ལྟ་ཀྩོག་བ་དགྩོས་ཏེ། དཔེར་ན། ཡིག་ཚོགས་

ཁྩོ་ནས་སྤུངས་པའི《སྤྱང་ཀི་དང་ལུ་

གུ》ཞེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ལ་ལྟ་

བ་ལས། གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་བྱུང་རིམ་རེ་

རེ་སྣུམ་ཚོན་རི་མྩོ་དང་སྦྲགས་པའི

《སྤྱང་ཀི་དང་ལུ་གུ》ཞེས་པ་ཞིག་ལ་བལྟས་ན་རང་གི་ལྟ་ཀྩོག་གི་འདུན་

པ་བསང་ས། རྒྱུ་མཚན་ནི་གཅིག་ནས་གྩོ་ས་ཞིང་སྤྲྩོ་སྣང་འཕེལ་ངེས་པ་

དང་། གཉིས་ནས་ལྟ་འདྩོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཇེ་ཆེར་བསྐྱེད་སྲིད། གསུམ་

ནས་དཔེ་ཆའི་ཀྩོང་དུ་འཇུག་འདྩོད་པའི་ཡི་གའང་ཆེ་རུ་ཕེ་ངེས། དེ་

མཚུངས་སུ་དམའ་འབྲིང་སྩོབ་མ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། གྩོང་བཤད་ཀྱི་

དཔེ་དེབ་དེ་དག་ལས་རང་གི་བྩོས་འཆུན་ཚད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་དཔེ་

གཙོར་བཟུང་སྟེ་ལྟ་ཀྩོག་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཞིང་། ནང་དྩོན་ཐད་བདེ་ཐང་

ཅན་གི་དཔེ་ཆ་སྟེ། སྩོབ་གསྩོ་དང་། མི་གཤིས་གསྩོ་སྐྱྩོང་། བསབ་ཁག་སྩོ་

སྩོར་རྩོགས་འདེགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཐྩོན་པའི་ཁ་གསལ་ཞིང་གྩོ་ས་བ། དྩོན་

འདུས་རང་བཞིན་ལན་པའི་དཔེ་ཆ་བལྟ་རྒྱུ་གཙོ་ཆེ། དེར་བརེན། སྩོབ་

གྲྩོགས་ཚོས་རང་རང་གི་བྩོ་ཁ་དང་འཚམ་པའི་དཔེ་ཆ་བལྟ་རྒྱུ་གལ་ཆེ། 

གཉིས། དཔེ་ཆར་ལྟ་སྐབས་ཟིན་བིས་འདེབས་པའི་གྟོམས་

གཤིས་ལྟོབ་ཏུ་འཇུག་པ།

དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་འགྲྩོ་སྐབས། ང་ཚོས་ཅིས་ཀྱང་འབྲི་དེབ་ཅིག་

དང་སྨྱུ་གུ་ཞིག་བཟུང་ན་ལེགས། ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དཔེ་ཆ་ལྟ་སྐབས་

བསབ་ཁག་སྩོ ་སྩོའི ་ནང་དྩོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བར་ཕྲད་ཚེ། 

འཕྲལ་དུ་དཔེ་དེབ་ངྩོར་རགས་མི་འགྩོད་པར་ཟིན་བྲིས་གདབ་རྒྱུ་ནི་

ཤེས་བ་ཁ་གསབ་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད། ལག་ཏུ་བྩོད་

སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་ལ་ལྟ་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན། 

ཚིག་སྦྩོར་ལེགས་པྩོའི་ཆ་དང་། མཁས་པའི་ལེགས་བཤད། ཐྩོས་མ་མྱྩོང་

བའི་གཏམ་དཔེ་སྩོགས་དཀའ་ལས་ལ་མི་འཛེམ་པར་ཟིན་བྲིས་སུ་

བཏབ་ན། རེས་ཕྩོགས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཚིག་གྲུབ་བཟྩོ་བའམ་རྩོམ་ཡིག་

འབྲི་བར་རྩོགས་རམ་གི་ནུས་པ་ཆེན་པྩོ་ཐྩོན་ཐུབ། གཞན་ལྩོ་རྒྱུས་དང་

ས་ཁམས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཞིག་ལ་ལྟ་བའི་ཚེ་ན། ལྩོ་ཚིགས་དང་རྒྱལ་རབས། 

ས་ཁྩོངས་དང་ཆགས་དབིབས་སྩོགས་དྩོན་གནད་གལ་ཆེན་ཡྩོད་ཚེ། 

ཟིན་བྲིས་སུ་ཕབ་རྒྱུ་གལ་ཆེ། འྩོན་ཀྱང་སྩོབ་མ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དཔེ་

ཆར་ལྟ་སྐབས། ཤེས་བ་གཙོ་གྲས་ཤིག་རེད་སམ་ནས་ཐེངས་རེ་འགར་

ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་ཀྩོག་འདྩོན་བས་ཏེ། གནས་སྐབས་སུ་ཡིད་ལ་བཟུང་

འདུག་སམ་པའི་ཚོར་བ་སྟེར་མྩོད། ཉིན་རེ་གཉིས་ཙམ་འགྩོར་རེས་སྣྩོད་

ཞབས་རྡྩོལ་ལྟར་ཤུལ་མེད་དུ་གྱུར་འགྲྩོ་བས། ཟིན་བྲིས་འདེབས་པའི་

གྩོམས་གཤིས་ལྩོབ་ཏུ་གཞུག་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའྩོ།།

གསུམ། དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་འུར་མི་རྒྱག་པའི་གྟོམས་གཤིས་

ལྟོབ་ཏུ་འཇུག་པ།

སྤྱིར་བཏང་དུ་སྩོབ་མའི་ཁ་གྲངས་ཅུང་མང་བའི་སྩོབ་གྲྭ་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན། སྩོབ་ཐུན་གཅིག་ལ་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་སམ་གསུམ་གི་སྩོབ་མ་

རྣམས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་དཔེ་ཆ་ལྟ་བར་བཀྩོད་སྒིག་བེད་པའང་ཡྩོད། 

དེའི་རྐྱེན་གིས་དུས་ཐྩོག་གཅིག་ཏུ་དཔེ་ཆ་ལྟ་བའི་སྩོབ་མ་ཧ་ཅང་མང་

བས། དཔེ་ཀྩོག་བེད་སྐབས་ཕན་ཚུན་བར་ལ་ལིང་འཇགས་ཀྱི་ཁྩོར་

ཡུག་ཅིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། དཔེ་ཀྩོག་ལ་སྤྲྩོ་བའི་སྩོབ་མ་ལ་

ལས་བྩོ་སེམས་རེ་གཅིག་གིས་དཔེ་ཆར་ལྟ་བཞིན་ཡྩོད་ན་ཡང་། སྐབས་

དེར་དཔེ་ཆར་ལྟ་འདྩོད་མེད་པའི་སྩོབ་མ་རེ་འགས་ཕན་ཚུན་བར་ཤབ་

ཤུབ་ངང་གེང་མྩོལ་བེད་པའམ་གནས་གཅིག་ནས་མི་སྩོད་པར་ཕར་

འགྲྩོ་ཚུར་འྩོང་བེད་པ། ད་དུང་རྐུབ་སྟེགས་ཕར་སྣུར་ཚུར་སྣུར་གིས་རྣར་

གཟན་པའི་འཛེར་སྒ་གྲག་ཏུ་བཅུག་སྟེ། བྩོ་རེ་གཅིག་སྒིམ་གིས་དཔེ་

ཆར་ལྟ་བའི་སྩོབ་གྲྩོགས་ལ་བར་ཆད་བཟྩོ་བཞིན་པའི་སྣང་ཚུལ་ཡང་

ཡྩོད། དེ་བས། ང་ཚོ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཕིན་ཚེ། གང་འདྩོད་དུ་འུར་མི་

རྒྱག་པའམ་སྩོབ་གྲྩོགས་ཕན་ཚུན་བར་ཤབ་ཤུབ་ཀྱི་ལབ་གེང་སྩོགས་མི་

བེད་པར་ལིང་འཇགས་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་ཅིག་ཐུན་མྩོང་ནས་བརྩོན་པས་

བསྐྲུན་རྒྱུ་ནི་དཔེ་ཀྩོག་གི་སྔྩོན་འགྲྩོའི་ཆ་རྐྱེན་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་གལ་

འགངས་ཆེ་བའི་དྩོན་ཞིག་གྩོ།

བཞ།ི དཔེ་ཆར་ལྟ་སྐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུན་མཐུད་ཀི་གྟོམས་གཤིས་

ལྟོབ་ཏུ་གཞུག་དགྟོས།

སྩོབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི་སྩོབ་མའི་སྩོབ་ཐུན་གཅིག་གི་གཏན་ཁེལ་

དུས་ཡུན་ནི་སྐར་མ་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ཡིན། དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་སེབས་

རེས། རང་གི་བྩོ་ཁ་དང་འཚམ་པའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་བཙལ་ནས་རེད་རག་

བར་དུས་ཚོད་སྐར་མ་འགའ་འགྩོར་འགྲྩོ་ལ། དེའི་ཕིར་དཔེ་ཆ་དེའི་

ཁྩོད་ཀྱི་བལྟ་བའི་ནང་དྩོན་དུས་ཡུན་དེའི་ཁྩོད་བལྟས་མི་ཚར་བའི་

གནས་ཚུལ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་ངེས་པས། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་སྩོབ་ཐུན་

གྲྩོལ་ཁར་བཀག་བའི་དཔེ་ཆ་དེ་ཤྩོག་གྲངས་ག་ཙམ་ལ་ཐྩོན་པ་འབྲི་

དེབ་ངྩོར་གསལ་བཤད་ལེགས་པྩོ་བས་རེས། ཐེངས་རེས་མའི་དཔེ་ཀྩོག་

སྩོབ་ཐུན་སྐབས་མུ་མཐུད་དུ་དཔེ་ཆ་དེའི་རྒྱུན་མཐུད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེ། དེ་མིན་དཔེ་ཆ་བལྟས་པ་ཇི་འདྲའི་བཟང་ཡང་ཤེས་བ་ཁ་འཐྩོར་

ཅན་དུ་གྱུར་འགྲྩོ་བས། ཤེས་བ་འཐུས་ཚང་ཞིག་རྒྱུད་ལ་འབྩོར་དཀའ་

བའྩོ།། 

མདྩོར་ན། ད་ལྟའི་སྩོབ་སྒྲུབ་ཆ་རྐྱེན་བཟང་བྩོའི་འྩོག ང་ཚོའི་སྩོབ་

གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུའང་དཔེ་ཀྩོག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཧ་

ཅང་ལེགས་པྩོ་འཛོམས་ཡྩོད། དེ་བས། འདི་འདྲའི་དཔེ་ཀྩོག་གི་ཁྩོར་

ཡུག་བཟང་བྩོའི་ཁྩོད་དུ། ང་ཚོ་བྩོ་ལན་སྩོབ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་དཔེ་ཀྩོག་གི་

གྩོམས་གཤིས་བཟང་བྩོ་རྒྱུན་འཁྱྩོངས་བས་ཏེ། རིག་གནས་ཤེས་བའི་

རྨང་ཇེ་བརན་དང་ལྟ་རྒྱ་ཐྩོས་རྒྱའི་གཞི་རྒྱ་ཇེ་ཡངས་སུ་གཏྩོང་བར་

འབད་བརྩོན་བ་དགྩོས་སྩོ།།

མཚོ་སྔྩོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྩོ་ཁུལ་ཁི་ཀ་རྩོང་

མི་རིགས་བཅའ་སྩོད་སྩོབ་གྲྭ། 

 • སྟག་རིག་འབྲུག་ཐར •

དཔེ་ཆར་དགའ་བའི་བིས་པ་དག་ལ་མཚོན་ན། ཁྩོ་ཚོས་དཔེ་དེབ་

སྟེང་ཡི་གེར་བརེན་ནས་ཞིབ་འབྲི་བས་པ་རྣམས་ཀད་པ་བརྒྱུད་ནས་

གསྩོན་ཉམས་ལན་པའི་སྣང་བརན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནུས། དེར་

བརེན། ཁྩོ་ཚོས་དཔེ་ཀྩོག་གི་སྤྲྩོ་སྣང་ལྩོངས་སྤྱྩོད་བས་ཆྩོག

ཡིན་ཡང་དཔེ་ཀྩོག་ལ་མི་དགའ་བའི་བིས་པ་དག་ལ་མཚོན་ན། དེ་

འདྲའི་ནུས་པ་མི་ལན་པས། ཡི་གེ་ནི་ཁྩོ་ཚོར་མཚོན་ན་

སྤྱིར་བཏང་གི་བརྡ་རགས་ཙམ་ཡིན་པ་དེ་རེད། 

དེའི་རྐྱེན་གིས་གནས་གཅིག་ཏུ་གྲག་མེད་

འགུལ་མེད་ངང་དཔེ་ཆར་བལྟས་ན། དེ་མ་

ཐག་ངལ་དུབ་ཀྱིས་མནར་བའི་སྣང་བ་

སྟེར།

ཁྱིམ་བདག་གིས་ཡང་སིང་ཇི་ལྟར་

བསྒྲུབ་ན། ད་གཟྩོད་བིས་པར་དཔེ་ཀྩོག་གི་སྤྲྩོ་

སྣང་ལྩོངས་སུ་སྤྱྩོད་པར་རྩོགས་བ་ཐུབ་ཅེ་ན། 

གཟའ་འཁྩོར་རེར་ཐེངས་གཅིག་ལ་གཅིག་བསྡུས་སྩོས་དཔེ་

ཀྩོག་བ་རུ་འཇུག་པ་ལས། ཐིགས་པ་བསགས་པས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པའི་དཔེ་

ལྟར། ཉིན་རྒྱུན་དཔེ་ཀྩོག་བེད་དུ་བཅུག་ན་ཅུང་ཕན་འབྲས་ལན།

གལ་ཏེ་བིས་པར་རྒྱུན་དུ་དཔེ་ཀྩོག་བེད་པའི་གྩོམས་གཤིས་ཆགས་

མེད་ཚེ། གྩོ་བུར་དུ་ཁྩོ་ལ་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་དུས་ཚོད་གཅིག་རིང་ལ་

དཔེ་ཀྩོག་བ་དགྩོས་ཟེར་ན། ཁྩོས་དང་ལེན་བ་དཀའ་བར་མ་ཟད། མུ་

མཐུད་ནས་རྒྱུན་འཁྱྩོངས་བ་རྒྱུ་དེ་བས་ཀྱང་དཀའ་འྩོ།།

མ་གཞི་ནས་དཔེ་ཀྩོག་ལ་མི་དགའ་བའི་བིས་པ་དག་ལ་མཚོན་ན། ཁྩོ་

ཚོར་ཉིན་རེར་སྐར་མ་བཅུའི་རིང་ལ་དཔེ་ཀྩོག་བེད་དུ་བཅུག་པས་ཆྩོག

གཞན་ཡང་། དཔེ་ཀྩོག་ལ་ལེགས་ཆ་གཞན་ཞིག་ཡྩོད་པ་ནི་སྩོབ་སྦྩོང་

གི་སྒུལ་ཤུགས་མཐྩོར་འདེགས་བ་རྒྱུ་དེ་རེད། རྒྱུན་དུ་དཔེ་ཀྩོག་བ་རྒྱུར་

དགའ་བའི་བིས་པར་མཚོན་ན། ཁྩོ་ཚོའི་སྐད་ཡིག་གི་ནུས་པ་ཅུང་བཟང་

ལ། སྐད་ཡིག་གི་ནུས་པ་ནི་རིག་གཞུང་ཚན་ཁག་གཞན་

དག་གི་རྨང་གཞི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་རེད།

བསབ་འབྲས་བཟང་ངན་ཡང་རྩོམ་

ཡིག་ལྟ་ཀྩོག་བེད་སྐབས་ཀྱི་གྩོ་སྟྩོབས་དང་

འབྲེལ་བ་དམ་པྩོ་ཡྩོད། ཇི་ལྟར་མགྩོགས་

མྱུར་ངང་གནད་དྩོན་ལ་གྩོ་བ་ལྩོན་ཚེ། ད་

གཟྩོད་ཇི་ལྟར་ལན་གདབ་དགྩོས་པར་ངེས་

ཤེས་འདྲྩོང་ཐུབ།

དཔེ་ཆའི་ཐྩོག་ནས་ཐ་སད་མང་བྩོ་གསར་དུ་ཤེས་ན། 

ཐ་སད་བེད་སྤྱྩོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏང་ཐུབ་ལ། དེ་ལྟར་ན། ད་གཟྩོད་

བིས་པའི་སྨྲ་བརྩོད་ཀྱི་ནུས་པ་མཐྩོར་འདེགས་སུ་གཏང་ཐུབ་པར་མ་ཟད། 

བསམ་གཞིག་གི་ནུས་པ་མཐྩོར་འདེགས་བེད་པའི་ཐད་ལའང་རྩོགས་བ་ཐུབ།

དེར་བརེན། ངེས་པར་དུ་བིས་པར་ཉིན་རེར་སྐར་མ་བཅུའི་རིང་ལ་

དཔེ་ཀྩོག་བེད་པའི་གྩོམས་གཤིས་ཆགས་སུ་བཅུག་ན། ཁྱེད་ཀྱི་བིས་པ་ཡང་

དཔེ་ཀྩོག་ལ་དགའ་བའི་བིས་པ་ཡ་རབས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན་ནྩོ།།

མཚོ་སྔྩོན་ཟི་ལིང་།    • འབའ་ཚེར •



རྔ་ཆུ།

རྔ་ཆུའི་མགྩོ་ཁུངས་ནི་

མཚོ ་སྔྩོ ན ་ཞི ང ་ཆེན ་གི ་

གཅིག་སྒིལ་རྩོང་གི ་ཤར་

གཉན་པྩོ་གཡུ་རེའི་ལྩོ་ཡི་སྩོ་

སྲུང་ཥེ་རེ་གཉན་ཆེན་ནམ་

དར་དཀར་སྣང་རེ་རུ་གྲགས་

པའི་རི་རྒྱུད། མཚོ་ངྩོས་ནས་

སྨི4000ལག་ཡྩོད་པའི་མཛོ་མྩོ་ཆུ་ཁྩོལ་ནས་ཐྩོན་ཏེ་ཟི་ཁྩོན་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་རྩོང་གི་སྟྩོད་ཕྩོགས་སུ་འབབ་བཞིན་

གཉན་པྩོ་གཡུ་རེའི་ཤར་གི་སྩོ་སྲུང་ལ་ཡྩོན་ཐྩོད་དཀར་གི་ཆུ་དང་འདྲེས་ནས། ཆུ་ལག་མང་བྩོ་དང་བཅས་གཉན་པྩོ་

གཡུ་རེའི་ལྩོ་ཕྩོགས་བརྒྱུད་རྔ་བ་རྩོང་གི་སྟྩོད་ཕྩོགས་སུ་འབབ་བཞིན་ཡྩོད། གཉན་པྩོ་གཡུ་རེའི་ཤར་ཕྩོགས་རྔ་བའི་

ཡུལ་གི་གྩོས་ཀྱི་གྩོང་བ་ལྟར་བསྔགས་པའི་རི་རེ་བྲག་རི་དང་རི་ཤྩོད་སང་ལྩོངས། རི་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་ཆུ་

འདྲེས་ཉག་ཁ་ནས་འབབ་པའི་ལུང་ཀའི་ཆུ་མགྩོ་སྩོགས་ཆུ་ལག་མང་བྩོ་བརྒྱུས་ནས། ལུང་ཀའི་ཤན་པའི་ར་འདབས་

ནས་མཚོ་ནག་མ་བརྒལ་གིན་ལུང་ཀའི་དཀར་བུག་གི་ཆུ་དང་འདྲེས་ཏེ། གཉན་པྩོ་གཡུ་རེའི་ཐུགས་བྩོན་གནྩོད་སྦིན་

གི་མདུན་ནས་གནྩོད་སྦིན་མཚོ་ཆུ་དང་འདྲེས། དེ་ནས་གཉན་པྩོ་གཡུ་རེའི་གནས་མདུན་ནས་ལྩོ་ཕྩོགས་སུ་བཞུར་

བཞིན་འབྲིང་མྩོའི་ར་རྩོང་མཚོ་དང་བྲག་དཀར་དྲེལ་རྩོང་མཚོ་སྩོགས་མཚོ་ཆེ་ཆུང་མང་བྩོ་དང་ཆུ་ཕྲན་མང་བྩོའི་

འདྲེས་མཚམས། ཥེ་ལུང་སུམ་མདྩོ་ནས་ཥེ་ཆུ་དང་ལུང་ཀའི་ཆུར་འདྲེས་པ་ནས་བཟུང་རྔ་ཆུ་ཟེར་ཞིང་། རྩོང་འབྲྩོག་

ཟུང་གི་ཨ་འདུས་ཀྱི་རི་བྩོ་དང་ནགས་ཚལ། གྲྩོག་རྩོང་དང་འཕྲང་ལམ་བརྒལ་ནས་གཉན་པྩོ་གཡུ་རེའི་ཤར་ཕྩོགས་སུ་

ཕུག་ལུགས་སྐར་རིས།  དེང་དུས་ལྩོ་ཁ་ས་ཁུལ་

དུ་བྱུང་བའི་མཁས་དབང་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གསུམ་ཞེས་པ་

ནི།  ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།  གཙང་ཆུང་ཆྩོས་

གྲགས་རྒྱ་མཚོ། མཁས་གྲུབ་ནྩོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་བཅས་

ཡིན།  དེ་རྣམས་ཀྱིས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཡྩོས་ཏེ་

སྤྱི་ལྩོ1447ལྩོར་རིས་གཞུང་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་དང་།  

དྲི་མེད་འྩོད་རྒྱན་སྩོགས་བརམས། བྩོད་ཀྱི་ཡུལ་དུས་

དང་འཚམ་པའི་དུས་བརག་གནམ་དཔྱད་གཏན་ལ་

ཕབ་སྟེ་ལྩོ་ཐྩོ་སྦྩོར་སྲྩོལ་གི་བ་གཞག་རིམ་བཞིན་གྩོང་

འཕེལ་བཏང་། རིས་སྟྩོན་བསམ་རྒྱལ་པ་སྩོགས་ཀྱིས་

རིམ་བཞིན་སེལ་བ་ལ་གྲ་མདའ་ཕུག་པའི་རང་ལུགས་

ཞེས་ཡྩོངས་སུ་གྲགས་པའི་བཀའ་སྲྩོལ་དེ་བྱུང་།  དེ་

དག་གི་རྒྱུན་ལས་ཕིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་

ཡྩོས་ཏེ་སྤྱི་ལྩོ1687ལྩོར་སེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་

རིས་ཀྱི་བསྟན་བཅྩོས་ཆེ་མྩོ་བཻ་དཀར་བརམས།  དཀར་

ནག་དབངས་གསུམ་གི་དྩོན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བཤད། 

ཉི ་སྐར་དང་བསྒིགས་ནས་དུས་ཀྱི་གཟེར་མང་བྩོ ་

གཏན་ལ་ཕབ།  ལྩོག་གཉིས་དབུགས་སང་སྩོགས་ཀྱི་

ཚད་གཞི་རི་མྩོའི་སྩོ་ནས་ངེས་གཏན་ཁེལ་བ་གནང་།  

ལྩོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་ས་བདག་རྒྱུ་བ་དང་།  སར་སྨེ།  རེན་

འབྲེལ་སྩོགས་ཉེ་བར་མཁྩོ་བ་རྣམས་ཚེས་ཁྩོངས་སུ་

བཀྩོད་པ་སྩོགས་ལྩོ་ཐྩོ་རྩོམ་སྒིག་གི་ཚུལ་ལུགས་སྔར་

ལས་ཤིན་ཏུ་

རྒྱ ས ་ པ ར ་

ག ཏ ན ་ ལ ་

ཕབ།  བྩོད་ཁམས་ཡྩོངས་ཀྱི་རིས་པ་

ཚང་མས་དྲིས་ཤིང་རྩོད་པའི་སྩོ་ནས་

དྩོགས་གཅྩོད་དགྩོས་པའི ་གསུང་

བསྐུལ་མཛད་པར་བརེན།  མཁས་པ་

ཆེན ་པྩོ ་ལུ ་འགྩོ ་བ ་མཁྱེན ་ངག་

དབང་གིས་དཀའ་གནད་ཀྱི་དྲི་བ་

ཉིས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཕུལ་བ་ལ།  

ལུང་རིགས་མན་ངག་གིས་ཐེ་ཚོམ་

ཆྩོད་པའི ་དྲིས་ལན་གཡའ་སེལ་

མཛད།  ལྕགས་རི་གྲྭ་ཚང་སྩོགས་འཆད་ཉན་གི་སྩོབ་

གྲྭ་བཙུགས་ནས་རྒྱུད་འཛིན་པ་མང་བྩོ་གསྩོ་སྐྱྩོང་

གནང་།  སྨན་རིས་གཉིས་མཉམ་སྩོབ་མཉམ་སྤྱྩོད་ཀྱི་

སྲྩོལ་རྒྱུན་དར་སེལ་བཏང་བས་བྩོད་ཁམས་ཡྩོངས་སུ་

ཁྱབ་པར་གྱུར།  རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ར་སྟེ་

སྤྱི་ལྩོ1714ལྩོར་སྨིན་གིང་ལྩོ་ཆེན་ངྷརྨ་ཤིས་རིས་ཀྱི་

བསྟན་བཅྩོས་ཉིན་བེད་སྣང་བ་མ་བུ་ཆ་ལག་བཅས་

དང་།  དེའི་རྣམ་འགྲེལ་གསེར་གི་ཤིང་ར་བརམས་ནས་

སྨིན་གྲྩོལ་གིང་གི་ལྩོ་ཐྩོ་ཞེས་པ་བཏྩོན་ནས་བར་སྐབས་

སུ་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་ལྩོ་ཐྩོ་འདི་ཉིད་གཙོ་བྩོར་

གནང་སྲྩོལ་ཡྩོད།  སྨིན་གིང་རང་དུ་སྨན་རིས་སྩོགས་

རིག་གནས་སྩོབ་གྲྭ་བཙུགས་ནས་ངག་དབང་དཔལ་

བཟང་སྩོགས་ཀྱིས་སྨན་རིས་གཉིས་ཀ་འཆད་ཉན་དང་

ལག་ལེན་རྒྱ་ཆེར་བས་ནས་གསྩོ་རིག་དང་།  གནམ་

རིག་སྐར་རིས་ཀྱི་བ་བ་མཉམ་འབྲེལ་ཐྩོག་ཆ་ཚང་བ་

དང་ཡང་དག་པའི་སྩོ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་།  རིས་

གཞུང་ཆེན་མྩོ་འདི་ཉིད་ནི་ད་ལྟ་རང་རེས་རྒྱུན་དུ་སྤྱྩོད་

པའི་རིས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཕལ་ཆེར་གི་ཁུངས་གཏུག་ས་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་སྟབས་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆེ་ཞིང་གྲ་མདའ་

ཕུག་པའི་རང་ལུགས་དར་ཁྱབ་འགྲྩོ་བའི་འཕྲིན་ལས་

ཀྱི་གཙོ་བྩོར་གྱུར།

ལྩོ་ནུབ་མི་རིགས་སྩོབ་གྲྭ་ཆེན་མྩོའི་

བྩོད་རིག་པ་སྩོབ་གིང་།  

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

ཨེ་ཙེ་ཨྩོ་ཕི་ཡ་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་དམངས་གཙོ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཧེ་གིང་གི་ཤར་ཁུལ་ཏེ། 

མཚོ་དམར་གི་ལྩོ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་གང་རྭའི་དབིབས་ལྟར་མངྩོན་པའི་སྐམ་ས་དབུས་ཁུལ་གི་མཐྩོ་སང་དུ་ཆགས་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན།   མངའ་ཁྩོངས་ཀྱི་ཆ་སྩོམས་མཐྩོ་ཚད་ནི་མཚོ་ངྩོས་ལས་སྨི2500ནས3000ཡས་

མས་སུ་ཡྩོད་པས"ཧེ་གིང་གི་ཡང་རེ"ཞེས་འབྩོད།    "ཧེ་གིང་གི་རྨ་ཤུལ"དུ་གྲགས་པའི་ཧེ་གིང་ཤར་མའི་

གྲྩོག་རྩོང་ཆེན་པྩོ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་མངའ་ཁྩོངས་ཧིལ་བྩོར་བརྒྱུད་ཅིང་།   དེ་ནི་རལ་གྲི་རྣྩོན་པྩོ་ཞིག་གིས་ཨེ་

ཙེ་ཨྩོ་ཕི་ཡ་མཐྩོ་སང་གཏུབས་པ་ལྟར་ཤར་ནུབ་གཉིས་སུ་དབེ་ཡྩོད།    ཆུ་བྩོ་དང་མཚེའུ་མང་ཞིང་།   དྲག་ཏུ་

འབབ་པའི ་རྦབ་ཆུ་གང་སར་མཐྩོང་ཐུབ།  ནམ་ཟླ་མི་འདྲ་ཞིང་།   ས་རྒྱུད་གེན་ཐུར་

གཟར་བའི་ཚུལ་དུ་ཆགས་ ཡྩོད།    སྔྩོག་འདྩོན་བས་

མེད་པའི་གཏེར་ཁ་ ཤི ན ་ ཏུ ་མང ་ །    

དཔལ་འབྩོར ་ རེས ་ལུས ་

ཡི ན ་ ཞི ང ་ ། ཚི ག ་ ཇ ་

ད ང ་ ཐེ ་ ཧྥུ ་ ག ཉི ས ་

ཀྱི ་འདེབས་ རྒྱ ་ ཅུ ང ་

ཆེ།   ཨེ་ཙེ་ཨྩོ་ ཕི་ཡ་ལ་ལྩོ་

ངྩོ3000གི་ལྩོ་རྒྱུས་ ལན་ཞིང་།   ཧེ་

གིང་གི་ཆེས་གནའ་བྩོའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲས་ཡིན་

པ་དང་། ཐཱ་ན་མཚེའུ་ནི་རྒྱལ་ནང་གི་ཆེས་ མཛེས་པའི་ཡུལ་ལྩོངས་ཡིན།  རྒྱལ་

ཁབ་དེར་མི་རིགས་ཤིན་ཏུ་མང་སྟེ།  མི་རིགས80ལག་དེ་གར་འཚོ་སྩོད་བས་ཡྩོད་པས།   གནའ་ནས་ད་ལྟའི་

བར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་དེར"མི་རིགས་ཀྱི་རེན་མཛོད་ཁང"དུ་འབྩོད།     གནས་དེ་ཡི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་བར་

དུ་གདྩོད་མའི་ཡུལ་སྲྩོལ་གྩོམས་གཤིས་སྲུང་འཛིན་བས་ཡྩོད་པ་དང་།  ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ལྩོ་རབས་དང་

དུས་ཚོད་རི་སྟངས་ཡྩོད།   ལྩོ་རེའི་ཟླ7པའི་ཚེས27ཉིན་གི་མཱ་སི་ཁིར་དུས་ཆེན་སྟེང་།   མི་རྣམས་ཀྱིས་

གཟབ་མཆྩོར་སྤྲས་ཏེ།   མེ་ཕུང་གི་མཐའ་བསྐྩོར་ནས་གླུ་ལེན་གར་རེད་བས་ཏེ་མེ་ཞི་རག་བར་དུ་འདུག་པ་

རེད། 

གྲྩོང་ཁྱེར་ཨེ་ཏི་སི་ཨ་པ་པ་ནི་ཨེ་ཙེ་ཨྩོ་ཕི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ཡིན་ཞིང་།   རྒྱལ་ཡྩོངས་ཀྱི་ཆེས་ཆེ་བའི་གྲྩོང་

ཁྱེར་དང་།  འཛམ་གིང་སྟེང་སྩོ་བང་མེད་པའི་རྒྱལ་ས་གཅིག་པུའང་ཡིན།  ལས་ཁུངས་དང་ཚོང་ཁང་།    

སྩོད་ཁང་བཅས་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི་མིང་གྲགས་ཆེ་བའི་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ཀུན་གིས་ཤེས་པའི་ས་གནས་ཀྱི་

རགས་མཚན་བེད།   གྲྩོང་ཁྱེར་གི་ནམ་ཟླ་བསིལ་ཞིང་འཇམ་པ་དང་།  དུས་ཚིགས་བཞི་པྩོ་དབར་དུས་བཞིན་

མིའི་ལུས་ཕུང་ལ་འཕྲྩོད།  དེང་རབས་ཅན་གི་ཁང་རེག་མཐྩོན་པྩོ་དང་སྲྩོལ་རྒྱུན་གི་ཁྱད་ཆྩོས་མངྩོན་པའི་

བཟྩོ་བཀྩོད་དག་མང་ཞིང་།   འཁྩོབས་ཡངས་པའི་སྣུམ་ནག་གི་གཞུང་ལམ་དང་ཀྱག་ཀྱྩོག་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ས་

རྡྩོའི་གཞུང་ལམ་བསྣྩོལ་མར་ཡྩོད། ས་བབ་ལྟར་གྲྩོང་ཁྱེར་གྩོང་འྩོག་གཉིས་སུ་དབེ་ཞིང་།  གྲྩོང་ཁྱེར་གྩོང་མ་རུ་

སྩོད་ཁུལ་དང་ཚོང་རའི་ཁུལ་ཡྩོད་པ་དང་།  གྲྩོང་ཁྱེར་ཞྩོལ་མ་རུ་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་དང་།   གནམ་

གྲུའི་འབབ་ཐང་ཡྩོད་ཅིང་།  དེང་རབས་ཅན་གི་འཛུགས་སྐྲུན་མང་བྩོ་ཡྩོད།  མེར་ཁཱ་ཐའྩོ་སྲྩོལ་རྒྱུན་ཚོང་ར་

ནི་སན་གྲགས་ཆེ་བའི་ཚོང་ལས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་ཡིན།  མིང་གྲགས་ཆེ་བའི་ཧེ་གིང་ཁང་ཆེན་དང་།  ཆྩོས་ཁང་

ཆེན་པྩོ།  མན་ལེ་ནེ་ཕྩོ་བྲང་དང་།   སན་པའི་གྲགས་པ་འབར་བའི་ཨེ་ཏི་སི་ཨ་པ་པ་སྩོབ་གྲྭ་ཆེན་མྩོ་སྩོགས་

ཡྩོད།  ཧེ་གིང་གི་གཅིག་གྱུར་ར་འཛུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བཀྩོད་འདྩོམས་པུའུ་ཡང་གྲྩོང་ཁྱེར་འདི་གར་ཡྩོད་དྩོ༎

བྩོ་ཡང་གི་ཆུ་དང་འདྲེས་ཤིང་།   གྲྩོ་ནས་སྲན་གསུམ་འཁྲུངས་སའི་ཞིང་ས་ཨ་འདུས་ཁེ་བ་བརྒྱུད་ཨ་འདུས་

ཡག་འགྩོ་དགྩོན་པའི་མདུན་ཕྩོགས་ནས་མཛོད་ཆུ་དང་འདྲེས། དེ་ནས་རྔ་བ་རྩོང་གི་མཁར་གྲྩོང་བརྒྱུད་

བཞིན་ཆུ་ཕྲན་མང་བྩོར་འདྲེས་ཏེ། རྔ་བའི་སྨད་ཕྩོགས་ཀྱི་ལྦ་བ་ཆུ་དང་སྨར་ཆུར་འདྲེས་པ་ནས་སྨར་ཆུ་ཟེར་

ཞིང་། རིམ་བཞིན་ཁྩོ་སྐྱབས། ཆུ་ཆེན་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་མྩོ་རྔུལ་ཆུར་འདྲེས་ཤིང་།  ཚ་བ་རྩོང་དང་ཡུན་ནན་

ཞིང་ཆེན་གི་ནུབ་རྒྱུད་བརྒྱུད་དེ་རྒྱལ་མཚམས་ཀྱི་ཕི་རྩོལ་དུ་འབབ་དུས་མིང་ལ་སར་ཝུན་གཙང་པྩོ་ཟེར་

ཞིང་། འབར་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཧིན་རྡུ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མྩོར་འབབ་པ་རེད། རྔ་ཆུའི་མགྩོ་ཁུངས་ལ་ཥེ་ཆུ་ཟེར་ཞིང་

བར་རྒྱུད་དང་སྨད་རྒྱུད་གཉིས་ལ་རྔ་ཆུ་ཞེས་འབྩོད། མགྩོ་ཁུངས་ནས་ལུང་ཀའི་ཆུ་དང་འདྲེས་ནས་རྔ་ཆུ་ཞེས་

པའི་འབྩོད་མཚམས་ལ་རིང་ཚད་སྤྱི་ལེ18ཡས་མས་དང་།  རྔ་ཆུ་དང་སྨར་ཆུ་འདྲེས་མཚམས་ལ་སྤྱི་ལེ58ལག 

འབབ་རྒྱུན་རིང་ཞིང་ར་རི་དང་སང་རི། གྲྩོག་རྩོང་དང་འགག་འཕྲང་། ལུང་ཆེན། མཚོ་དང་མཚེའུ། འབྲྩོག་

པའི་རྩྭ་ཐང་དང་རྩོང་བའི་ཞིང་ས་སྩོགས་བརྒྱུད་ནས་བརྒྱུད་ཡུལ་གི་སྣྩོད་བཅུད་གཉིས་ལ་སྲྩོག་གི་རྒྱུ་བ་དང་

ལུས་ཀྱི་ལྩོངས་སྤྱྩོད་འཛད་མེད་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡྩོད། 

མཚོ་སྔྩོན་ཞིང་ཆེན་ཀྩོས་ནན་རྩོང་མི་རིགས་སྩོབ་འབྲིང་།   

  •སྒྟོལ་མ་ཚེ་བརན•

སི་ཁྩོན་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་རྩོང་ཨ་འདུས་ཡུལ་ཚོའི་ཨ་འདུས་དགྩོན།

   •ཧྟོར་ཚང་བྟོ་བཟང•
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མ་ཡུམ་གེང་དུས། བདག་གིས་ར་སྨུག་པྩོ་ཞིག་གི་རི་འདབས་དྲན་ཡྩོང་ལ། དེ་

བས་ཀྱང་དུ་སྨུག་གིས་བསྐྩོར་པའི་སྦྲ་གུར་ཞིག་དང་འབྲྩོག་ཐབ་སུམ་བཙུགས་

ཤིག་གི་དྲྩོད་ཁྩོལ་ལག་ཏུ་དྲན།  དེ་དག་ནི་མཐར་གཏུགས་ན་བདག་གི་མ་ཡུམ་

གིས་བསྐྲུན་པ་ཞིག་སྟེ།  ཁྩོ་མྩོ་ནི་དུས་གཏན་དུ་བདག་སེམས་ལ་བམས་བརེའི་

དྲྩོད་ཁྩོལ་སྩྩོལ་བའི་བདག་མྩོ་དེ་ཡིན།

རྒན་པ་ཚོས་ཁ་ཏྩོན་དང་དགེ་སྦྩོར་ལ་བརྩོན་དུས་མཚམས་ལན་རེར་ཕག་

སྟྩོང་སྤྱན་སྟྩོང་དུ་འབྩོད་པའི་ལ་ཞིག་གི་མཚན་ཡང་ཡང་དུ་ཟླྩོ་ཞིང་། ངས་ཁྩོ་ཚོར་

ལ་དེའི་མཚན་དཔེ་འདྲི་དུས་སུས་ཀྱང་གཟབ་ནན་གི་ལན་ཞིག་གཏན་ནས་

གནང་མ་བྱུང་། ངས་བསམ་བྩོ་ཡང་ཡང་བཏང་མཐར་ད་གཟྩོད་འདྲེན་བེད་ཟུང་དུ་

ཕག་སྟྩོང་སྤྱན་སྟྩོང་གི་སྣང་བརན་གསྩོན་པྩོ་ཞིག་མངྩོན་ཡྩོང་། དེ་ནི་འྩོད་ཀྱི་གུར་

ཁང་ན་བཞུགས་ཤིང་རང་བྱུང་གི་དབངས་སན་འཁྩོལ་བའི་ལ་གསྩོན་པྩོ་ཞིག་མ་

ཡིན་ལ།  དེ་ནི་ལྩོ་དང་ཟླ་བའི་མནར་གཅྩོད་འྩོག་ནས་ཁྱིམ་དང་ལས་རའི་ལྕི་

འདམ་ཁྩོད་རྒས་ཀྱིན་པའི་ཞུམ་མེད་ཀྱི་དཔའ་མྩོ་ཞིག་སྟེ།   དུས་

དང་བསྐལ་བའི་ལས་དབང་ལ་ཁ་གཏད་གཅྩོག་པའི་སིང་སྟྩོབས་

ལན་ཞིང་། ཁྱིམ་མི་གྩོ་ར་གང་བྩོར་དྲྩོད་ཁྩོལ་སྩྩོལ་བའི་ནུས་མཐུ་

ཡང་མངའ།  དེས་ན་ཁྩོ་མྩོ་སུ་ཡིན་ཞེ་ན། ཁྩོ་མྩོ་ནི་ནངས་སྔ་ལངས་

དང་དགྩོང་འཕི་ཉལ་སྩོས་ལུས་དལ་བ་མེད་པར་ལས་ཀ་ལ་བྲེལ་

བའི་གཤིས་བཟང་གི་ལ་མྩོ་ཞིག་སྟེ།  བདག་གི་

དྲིན་ཆེན་མ་ཡུམ་ལགས།

མ་ཡུམ་གེང་དུས།  ངས་ཞིང་

ས་གྲུ་བཞི་ཞིག་གི་ཞིང་ཚིགས་

དྲན་ཡྩོང་ལ།  ཞིང་དེའི་ལྩོ་

ཏྩོག་གི ་གསེང་ན་ཁྩོམ་ལྩོང་

བྲལ་བའི་མགྩོ་དཀིས་དམར་པྩོ་

ཞིག་མཐྩོང་ཡྩོང་།  དེ་བས་ཀྱང་མི་

ཡུལ་ན་ཆེས་ལད་མ་འདྲེས་པའི་འཛུམ་

མདངས་ཤིག་མཐྩོང་ཡྩོང་།  ཁྩོ་མྩོ་ནི་བདག་གི་རླབས་ཆེ་

བའི་དྲིན་ཆེན་མ་ཡུམ་ལགས།   རྒ་དང་ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེམས་

ཁྩོང་དུ་སྦས་ནས་རང་གི་ཡྩོད་ཚད་གཞིས་ཁྱིམ་དང་བུ་ཕྲུག་ལ་

གནང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།  ངྩོ་བསྟྩོད་དང་བསླུ་བྲིད་ལ་མི་

མགུ་ཞིང་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ལ་ཁྩོག་གི་སིང་དང་དཔྲལ་བའི་མིག་ལྟར་

གཅེས་པའི་ངེས་དྩོན་གི་ལ་མྩོ་ཉིད་དེ། དྲིན་ཆེན་མ་ཡུམ་

ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་བུ་ང་ཟླ་དགུ་ཞག་བཅུར་མངལ་དུ་ཁུར་ཅིང་། ཤ་

རུས་ཟད་པ་ལྟ་བུའི་ན་ཟུག་མྱྩོང་བཞིན་བུ་ཆུང་ང་རང་བཙས།   

བཙས་ནས་ཀྱང་འཇམ་པའི་སྟན་ལ་བཞག      བརེ་བའི་སེམས་

ཀྱིས་བསྐྱངས།   བམས་པའི་མིག་གིས་བལྟས།  དགའ་བའི་འཛུམ་

གིས་བསུས།  སན་པའི་མིང་ནས་བྩོས།   མི་གཙང་ལག་པས་ཕིས།   

ལུས་ཤའི་དྲྩོད་ཀྱིས་བསྐྱངས།   ཟས་ལྕེས་བསྩོད།  སྣབས་ཁས་

ཕིས།  ད་དུང་མེ་ཆུའི་གཡང་ལས་བསྐྱབས་ཤིང་བཟང་བྩོའི་བ་

དངྩོས་མཐའ་དག་བུ་ལ་ཉར་བས། ཁྱེད་ནི་བམས་དང་སིང་རེ་ཡི་

བདག་པྩོ་ངྩོ་མ་ཞིག

དྲིན་ཆེན་མ་ཡུམ་ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་ད་

དུང་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་བུ་ན་

བ་ལས་རང་ན་བ་དང་བུ་ཤི་བ་

ལས་རང་ཤི ་ན་སམ་པའི ་

སེམས་དཔའི་སིང་སྟྩོབས་

ཡིད་ལ་སྩོམ་བཞིན།  རང་

ལུས་འདྩོམ་གང་ངལ་བའི ་

སྩྩོལ་བར་བསྲེས་ཤིང་རྔུལ་ཁག་ལ་

བརེ་བའི་ཤྩོག་སྩོར་རེ་རེ་སེར་སྣ་མེད་པར་

རང་གི་བུ་ཕྲུག་གི་མདུན་ལམ་གི་ཆེད་དུ་བཀྩོལ།   ཁྱེད་ཀྱིས་ད་

དུང་འཚོ་བའི་ཉམས་མྱྩོང་དང་མི་བཟང་བྩོ་ཞིག་ཇི་ལྟར་བཅའ་

དགྩོས་པའི་བསབ་བ་རང་གི་སྤྱྩོད་ལམ་ལས་བུ་ལ་བསྩལ། 

 དྲིན་ཆེན་མ་ཡུམ་ལགས།  ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་ཅིང་

སྐུ་ཚེ་རི་རྒྱལ་ལྟར་བརན་པར་ཤྩོག  ཁྱེད་ཀྱི་བ་ལས་ལ་བར་ཆད་

མེད་ཅིང་བསམ་དྩོན་ཀུན་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་སྨྩོན།

ཁེ་ལས་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་དུས་ཚོད་ནི་ཁེ་གྩོང་གི་

འགག་སྩོ་ཡིན་ལ། ཆབ་སྲིད་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་དུས་ཚོད་

ནི་རྒྱལ་ཕམ་གི་གྩོ་སྐབས་ཡིན། དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ཆད་ལ་

ཉེ་བའི་ནད་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། དུས་ཚོད་ནི་གསེར་སྲང་

སྟྩོང་གིས་ཀྱང་མི་ཁུག་པའི་རིན་བྲལ་གི་ནྩོར་བུ་ཞིག་

ལགས་ན། རིག་པའི་སྐྱེད་ཚལ་ན་ཤེས་བའི་སྦྲང་བཅུད་ལ་

རེ་བའི་རང་དྲུག་བུང་བའི་ཚོགས་དང་དབེར་མ་མཆིས་

པའི་སྩོབ་མ་དག་ལ་མཚོན་ན། དུས་ཚོད་ནི་ཆེས་གཅེས་

པར་འྩོས་པའི་དབར་ཟླ་དྲུག་པའི་ནམ་ཟླ་ལྟ་བུ་རེད། 

དེ་རིང་ཞེས་གེང་དུས། དེ་རིང་ནི་ཇི་འདྲའི་མང་བ་ལ་

ཨང་། དེ་རིང་གི་སང་ཉིན་ནི་སང་ཉིན་གི་དེ་རིང་ཡིན་ལ། 

དེ་རིང་ཞེས་པའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་སེ་ཚན་རེ་རེས་ལྩོ་ཟླ་གྲུབ་

ཅིང་། ལྩོ་ཟླ་དེ་དག་གིས་མི་ཚེ་ཟེར་བའི་དུས་ཀྱི་ཁུགས་པ་

དེ་གྲུབ་པ་རེད། སྔས་མགྩོར་བཀལ་བའི་ལྩོ་ཐྩོ་ལས་ཤྩོག་ལེ་

རེ་གཤགས་དུས་ང་ལ་དངངས་འདར་ཞིག་སྐྱེས་འྩོངས། རྒྱུ་

མཚན་ནི་མི་ཚེའི་རིན་ཐང་དེའང་ལྩོ་ཟླའི་རྩོམ་གཞིར་

གྱུར་པའི་དེ་རིང་ཞེས་པའི་ཡུན་ཐུང་འདི་ཉིད་དྩོན་ལན་དུ་

བཀྩོལ་མིན་ལ་ཐུག་པས། དེ་རིང་ནི་གསེར་ལས་ཀྱང་རིན་

ཐང་བྲལ་བ་ཞིག་ཅི་ལ་མིན།  

རླབས་ཆེན་གི་རྩོམ་རིག་པ་ཀྩོར་ཅིས“དུས་ཚོད་དང་

ཤེས་བ་ནི་ཆེས་རིན་ཐང་ལན་པའི་རྒྱུ་ནྩོར་དང་། ལག་ལེན་

དང་སྦྩོང་བརྡར་ནི་ཆེས་འགྲྩོ་གྲྩོན་མེད་པའི་ཐྩོན་འབབ་

ཡིན།” ཞེས་གསུངས་པའང་གནད་དུ་ཁེལ་བའི་གདམས་

ངག་ཅིག་རེད། མི་སུ་ཞིག་གིས་དུས་ཚོད་ལ་གཅེས་སྤྲས་

བས་ཏེ་དྩོན་སིང་ལན་པའི་ལས་ལ་འཇུག་པར་བས་ཚེ། དེ་

ཡི་འདྩོད་དྩོན་ཞར་ནས་འགྲུབ་སྲིད་པ་ནི་བསླུ་བ་མེད་པའི་

རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཆྩོས་ཉིད་ལྩོག་མེད་ཅིག་གྩོ།

དུས་ཚོད་ནི་ཇི་འདྲའི་མགྩོགས་པ་ལ་ཨང་། དེ་ཡིས་

ཐག་ཐག་གི་གླུ་དབངས་ལེན་བཞིན་མདུན་ནས་མདུན་དུ་

སྐྱྩོད་བཞིན་མཆིས། ང་དང་ང་ལྟ་བུའི་རང་རྩོགས་ཀྱི་འདུ་

ཤེས་ཞན་པའི་སྩོབ་གྲྩོགས་ཚོས་རང་སེམས་རང་གིས་གསྩོ་

བཞིན་དེ་རིང་གི་བ་བ་གནངས་ལ་བསྐྱུར་ཅིང་། ཕུགས་

བསམ་དང་དམིགས་ཡུལ་མེད་པར་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་

མེད་པའི་དུས་ཚོད་རེ་རེ་ཤེས་མེད་ཚོར་མེད་ངང་འདའ་

བཞིན་པར་དྩོ་སྣང་མི་བེད་པ་ནི་ཇི་འདྲའི་ཡིད་ཕངས་པ་

ཞིག་རེད་ཨང་། 

   ཞིབ་ཏུ་བསམ་བྩོ་ཞིག་བཏང་ན། དུས་ཚོད་ནི་མདའ་

མྩོ ་ལྟྩོ ང ་ལས ་ཤྩོར ་པ ་

བཞིན་ནམ་ཡང་ཟིན་

ཐབས་མེད་པས། ད་ནས་

ཁ་བྱང་འབི་མཁན།  

•ར་རྟོ•
པར་ལེན་མཁན།

•སངས་རྒྱས• ཨང934པ།

བཟུང་ངས་རྣམ་གཡེང་ལ་གྲྩོགས་མི་བསྒིག་ཅིང་སྒིད་ལུག་ལ་དཔུང་མི་གཤིབ་པར། ཚེ་སྲྩོག་ཏུ་གྲུབ་

པའི་དུས་ཚོད་སྐར་ཆ་རེ་རེ་ལ་ཡང་གཅེས་སྤྲས་དང་དམ་འཛིན་བས་ཏེ། འབྱུང་འགྱུར་གི་ཕུགས་

བསམ་ཆེན་པྩོ་དེའི་ཆེད་དུ་ཉི་མ་དེ་རིང་ནས་མགྩོ་བརམས་ཏེ་འབད་པ་བ་རྒྱུ་ཡིན། 

  མཚོ་སྔྩོན་ཞིང་ཆེན་ཐུན་རིན་རྩོང་མི་རིགས་སྩོབ་འབྲིང་གི་མཐྩོ་འབྲིང་དང་པྩོའི་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ།  

•དཔལ་ལྡན་མཚ•ོ 

མཚོ་སྔྩོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྩོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐྩོ་རིམ་

སྩོབ་འབྲིང་གཉིས་པའི་མཐྩོ་གཉིས་

འཛིན་གྲྭ་དང་པྩོ། 

•ལྕགས་ཐར་རྟོ་རེ•

མཚོ་སྔྩོན་ཞིང་ཆེན་གུང་ཧྩོ་རྩོང་མི་རིགས་སྩོབ་འབྲིང་གི་

དམའ་འབྲིང་དང་པྩོའི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ། 

•ཀུན་དཔལ་རྟོ་ར•ེ



བར་མཚམས་རྩོམ་སྒིག་པ། 

དཔལ་མཚོ་སྒྟོལ་མ།

མཛེས་རིས་བཀྩོད་སྒིག་པ།

ཕྱུག་འཚོ་སྐིད། 

 ཅི་ཞིག་ལ་ཁྱི་སྨྩོན་

ནད་ཟེར།

ཁྱི ་སྨྩོན་ནད་ནི ་ཁྱི ་སྨྩོན་གི ་

ནད་དུག་གིས་དབང་ར་གཙོ་བྩོར་་

གནྩོད་འཚེ ་བཏང་བ་ལས་བྱུང་

བའི་མི ་ཕྱུགས་གཉིས་ཀར་བྱུང་

བའི་དྩོས་དྲག་རང་བཞིན་གི་འགྩོ་

ནད་ཅིག་སྟེ། མི་དང་ཁག་དྲྩོན་

སྲྩོག་ཆགས་ཚང་མར་འགྩོ་ས་བ་

ཞིག་ཡིན། ནད་འདི་གཙོ་བྩོ་སྲྩོག་

ཆགས་ནད་ཅན་གིས་མི་དང་སྲྩོག་

ཆགས་གཞན་ལ་རྨུགས་པའི་ཚེ་ན། 

དེའི་མཆིལ་མའི་ནང་གི་ནད་དུག་

རྨ་ཁ་བརྒྱུད་དེ་ལུས་སྟེང་དུ་ཁྱབ་

ནས་འགྩོ་བ་ཡིན།

ཁྱི་སྨྩོན་ནད་ལ་གནྩོད་པ་

གང་དག་ཡྩོད།

ཁྱི་སྨྩོན་ནད་ནི་མིག་སྔར་ཤི་

ཚད་ཆེས་མཐྩོ་ཤྩོས་ཀྱི་འགྩོ་ནད་

ཅིག་ཡིན། ནད་འདི་ཕྩོག་ཚེ། ནད་

ག ཞི འི ་ འ གྱུ ར ་ རྐྱེ ན ་ ཧ ་ ཅ ང ་

མགྩོགས་ཏེ། མང་ཆེ་བ་ཉིན3-5ཡི་

བ ར ་ དུ ་ འ ཆི ་ སྲི ད ་ པ ་ ད ང ་ ། 

ཉིན10ལས་བརྒལ་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་། 

ཤི་ཚད100%ཟིན་པ་རེད། མིའི་

ལུས་པྩོའི་བདེ་ཐང་དང་ཚེ་སྲྩོག་

བདེ་འཇགས་ལ་གནྩོད་འཚེ་ཧ་

ཅང་ཆེ། ཉེ་བའི་ལྩོ་འགའི་རིང་། 

འཛམ་གིང་ཡྩོངས་སུ་ལྩོ་རེར་མི་

ཁི1200-1700ཡས་མས་ལ་ཁྱི ་

སྩོགས་སྲྩོག་ཆགས་ཀྱིས་རྨུགས་

ནས་རྨས་བཞིན་ཡྩོད་པ་དང་། དུས་

ལྟར་གསྩོ་བཅྩོས་ཐྩོབ་པ་བརྒྱུད་ཧ་

ལམ་མི50000ལག་ཁྱི་སྨྩོན་ནད་

ཕྩོག་ནས་ཤི་བཞིན་པ་རེད། རང་

རྒྱལ་དུ་ཁྱི་སྨྩོན་ནད་ཀྱིས་ཤི་བའི་

མིའི་གྲངས་འབྩོར་ནི་ཁིམས་གཏན་

སན་ཞུའི་འགྩོ་ནད27ལས་ཨང་

དང་པྩོ་ཟིན་པ་རེད། དེར་བརེན། 

འཛམ ་གིང ་འཕྲྩོ ད ་བསྟེན ་ར ་

འཛུགས་ཀྱིས་ལྩོ ་རེའི ་ཟླ9པའི ་

ཚེས8ཉིན་ནི“འཛམ་གིང་གི་ཁྱི་

སྨྩོན་ནད་འགྩོག་སྲུང་ཉིན་མྩོ”རུ་

གཏན་ཁེལ་བས་ཤིང་། འཛམ་

གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ཁྱི་

སྨྩོན་ནད་ལ་ཚད་མཐྩོའི་མཐྩོང་

ཆེན་དང་དྩོགས་ཟྩོན་བས་ཏེ། རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་གི ་འབྲེལ་ཡྩོད་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་གཏིང་

ཟབ་དང་བེད་ཐབས་ནུས་ལན་ལ་

བརེན་ནས་ཁྱི་སྨྩོན་གིས་རྨུགས་

པའི་གནྩོད་འཚེ་སྔྩོན་འགྩོག་དང་། 

མི་ཕྱུགས་ཀྱི་ཤི་ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་

གཏྩོང་གང་ཐུབ་བེད་བཞིན་ཡྩོད་

པ་རེད།

ཁྱི་སྨྩོན་ནད་སྔྩོན་འགྩོག་

ཐབས་ལམ། 

ཁྱི ་སྨྩོན་ནད་ལ་མཚོན་ན། 

མིག་སྔར་སྨན་བཅྩོས་བ་ནུས་པའི་

སྨན་རས་ཤིག་མེད་པས། སྔྩོན་

འགྩོག་བེད་པ་ལས་ཐབས་གཞན་

མེད། གལ་ཏེ་ཁྱི་སྨྩོན་ནད་བྱུང་ཚེ། 

བ ཅྩོ ས ་ ཐ བ ས ་ མེ ད ་ པ ས ་ ཤི ་

ཚད100%ཡིན། ཡིན་ནའང་། 

བདེ་ཐང་ཅན་གི་སྲྩོག་ཆགས་ལ་

ཁྱི་སྨྩོན་ནད་ཀྱི་འགྩོག་སྨན་བརྒྱབ་

ན། ལུས་སྟེང་ནས་རང་སྟྩོབས་

ཀྱིས་འགྩོག་ནུས་ཐྩོན་ཏེ ་སྔྩོན ་

འགྩོག་གི་ནུས་པ་ལན་པས། སྲྩོག་

ཆགས་དང་མི་ལ་ཁྱི་སྨྩོན་ནད་ཀྱི་

རིམས་འགྩོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་

ནི། ཁྱི་སྨྩོན་ནད་འབྱུང་བ་སྔྩོན་

འགྩོག་བེད་པའི་ཐབས་ལམ་གལ་

ཆེན་ཞིག་ཡིན། མིག་སྔར་ཁྱི་སྨྩོན་

ནད་ཀྱི་རིམས་འགྩོག་སྨན་ཁབ་ལ་

གཙོ་བྩོ་དུག་གཉྩོམ་གསྩོན་འགྩོག་

སྨན་དང་གྲུང་གསྩོད་འགྩོག་སྨན། 

གཞི་རེན་གསྩོན་རྒྱུ་འགྩོག་སྨན་

བཅས་རིགས་གསུམ་ཡྩོད།

ཁི་སྨྟོན་ནད།

མཚོ་སྔྩོན་ཟི་ལིང་།   
•འབའ་ཚེར•


