
ང་ཚོའི་བིས་པ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། དུས་རྒྱུན་གི་འཚོ་

བའི་ཁྲོད་དཔེ་ཀྲོག་བེད་པ་ནི་རང་གི་མྲོས་པ་བཞིན་མིན་ལ། 

མང་ཤྲོས་ཤིག་ནི་ཕ་མའི་རེ་འདུན་ལྟར་བཀག་དགྲོས་པ་ཞིག་

ཡིན། ཕ་མའི་རེ་འདུན་དེ་ཡང་དཔེ་ཆ་བཀགས་ཏེ་བིས་པའི་

སེམས་རྒྱ་བསྐེད་པའམ་བྲོ་སྦྲོང་ཐྲོབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་མིན་

ལ། མཐར་གཏུགས་ན་རང་རང་གི་བིས་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུགས་

འབྲས་མཐྲོན་པྲོ་ཞིག་ལྲོན་ཆེད་ཁྲོ་ན་ཡིན།

རང་རྒྱལ་དུ་ཆེས་བྲིན་པའི་བིས་པའི་ཀྲོག་དེབ་ལ་རིགས་

གཉིས་ཡྲོད་དེ། གཅིག་ནི་རྒྱུགས་འབྲས་མཐྲོ་རུ་འདེགས་པ་

ལ། དུས་རྒྱུན་གི་སྲོབ་སྦྲོང་ཁྲོད་རིག་པ་ཇི་ལྟར་སྒིམ་ཚུལ་དང་

བརྲོན་སེམས་ཇི་ལྟར་གསྲོ་སྐྲོང་བེད་ཚུལ་སྲོགས་དང་། ཅིག་

ཤྲོས་ནི《ཀི་ལིན་བིས་སྒྲུང》དང《རྒྱལ་སྲས་ཆུང་བ》སྲོགས་

འཐུས་ཚབ་བརམས་ཆྲོས་སུ་ཁས་འཆེ་བ་དག་ཡིན།

དཔེ་དེབ་དེ་དག་གི་འཛད་སྤྲོད་དམིགས་ཡུལ་ནི་བིས་པ་

དག་མིན་ལ་ཁིམ་བདག་ཡིན། དཔེ་སྐྲུན་མཁན་དག་གིས་

བིས་པར་མྲོས་པ་ཡྲོད་མེད་ལ་དྲོ་སྣང་མི་བེད་ལ། ཁྲོ་ཚོས་

བསམ་བྲོ་གཏྲོང་ས་ནི་ཁིམ་བདག་ཡིན། ཁིམ་བདག་གིས་རང་

གི་བིས་པར་ཕི་ཚུལ་དུ་ཇི་ལྟར་འཇྲོན་ཐང་མངྲོན་བེད་ཀི་

གནད་དེ་སྲོན་སད། རིན་ཐང་གིས་ཁྲོགས་འདུག་སྙམ་པའི་

དཔེ་དེབ་དེ་དག་བླུས་ཏེ་གཞན་མདུན་དུ་བིས་པ་རྣམས་ལ་

རྒྱན་ཙམ་སྤྲས་པ་ཙམ་དུ་ཟད།

འདི་དང་བསྡུར་ན་ཨ་རིར་ཆེས་བྲིན་པའི་བིས་པའི་ཀྲོག་

དེབ་ནི་མང་ཆེ་ཤྲོས་གཏམ་རྒྱུད་ཀི་སྲོར་ཡིན། གཏམ་རྒྱུད་ནི་

བིས་པ་སུ་ལ་མཚོན་ནའང་ཆེས་བཀག་རྒྱུར་དགའ་བའི་

རིགས་ཡིན། འདི་ལས་ཀང་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནི་ཨ་རིའི་

བིས་པ་རྣམས་ཀིས་ངེས་པ་དྲོན་དུ་དཔེ་ཀྲོག་བེད་བཞིན་ཡྲོད་

པ་ལས། ང་ཚོ་ལྟར་དཔེ་ཆ་རྒྱན་ཙམ་དུ་བསར་མེད་པ་དེ་ཡིན།

ཚོན་ལྡན་རིས་དེབ་འགའ་ཉྲོས་ནས་བིས་པའི་རིག་པ་རེ་

གཅིག་ཏུ་སྒིམ་དུ་གཞུག་རྒྱུ་དང་མི་གཞི་ལེགས་པྲོར་གཏྲོང་

བསམ་པ་ནི་དཔེ་ཀྲོག་མིན། དཔེ་ཀྲོག་ནི་ཡི་གེའི་ཁྲོད་མྲོང་བ་

ཅི་རིགས་སྲོག་པའི་སྤྲོད་སངས་ཤིག་ཡིན། ཀྲོག་མཁན་རང་

དཔེ་དེབ་ཁྲོད་བིང་སེ་རྲོམ་མཁན་གི་རྲོད་པ་ལ་བརེན་ནས། 

རང་སེམས་སུ་འཇིག་རེན་གཞན་ཞིག་རྲོག་བཟྲོ་བེད་པ་ཞིག་

ལ་ཟེར། གྲོག་བརྙན་ལ་ལྟ་བ་དང་བསྡུར་ན་དཔེ་ཀྲོག་ནི་ཚད་

གཞི་ངེས་ཅན་ལྡན་དགྲོས་པའི་རལ་ནུས་ཤིག་ཡིན་སབས། 

ངང་ངམ་ཤུགས་ཀིས་གསྲོ་སྐྲོང་བ་དགྲོས་ཕིར། བིས་པ་རྣམས་

ལ་མཚོན་ན་ཐྲོག་མར་ཁྲོ་རང་ཚོ་མྲོས་པ་ཆེ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་

ཀྲོག་འདྲོན་ལས་མགྲོ་བཟུང་འྲོས།

པར་ངོས་འདིའི་རོམ་སྒིག་པ།   •མཁའ་འབུམ་ཡག•    རི་མོ་པ།        •བསོད་ནམས་འབུམ• 

རྒྱལ་ནང་གི་དཔེ་ཁང་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གང་ལ་ཕིན་ཡང་། 

བིས་པའི་དཔེ་སྒྲོམ་དབང་སྒྱུར་མཁན་ནི་རྒྱུགས་ཇི་ལྟར་ལེན་ཚུལ་

དང་ཟུར་ཁིད་སྲོར་གི་དཔེ་དེབ་སྣ་ཚོགས་ཡིན། ང་ཚོར་ད་དུང་དཔེ་

དེབ་ཀི་རིགས་བགར་བ་ལ་བསབ་ཕིའི་དཔེ་དེབ་ཅེས་པ་ཞིག་ཡྲོད། 

དྲོན་དུ་དཔེ་ཀྲོག་ཏུ་འྲོས་པའི་དཔེ་ཆ་ཚང་མ་བསབ་ཕིའི་བཀག་དེབ་

མ་ཡིན་པ་ཞིག་མེད་ལ། དགེ་རྒན་གི་སྲོབ་ཁིད་ལ་བརེན་ནས་བསབ་

དགྲོས་པའི་རིགས་དེར་བསབ་དེབ་ཟེར། ང་ཚོའི་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་འཚོ་

བའི་ཁྲོད་དུ་བིས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐྲོད་གཉེར་སྡུད་བཞིན་ཀྲོག་པའི་

དཔེ་དེབ་མང་ཤྲོས་ནི་ཁིམ་བདག་དང་སྲོབ་གྲྭས་ཁལ་བཞག་ཡིན་པ་

ལས། བིས་པ་ཚོས་སེམས་བསམ་པའི་སེང་ནས་བཀག་འདུན་ཆེ་སེ་

ཀྲོག་བཞིན་ཡྲོད་པ་ཞིག་མིན།

ཤེས་གསལ་ལྟར་ན། ཨ་རིར་བིས་པའི་ཀྲོག་འདྲོན་སྐེད་སྲིང་བེད་པ་

ནི་དམངས་ཡྲོངས་ཞུགས་པའི་བ་འགུལ་ཞིག་ཡིན། བིས་པ་བིས་སྙྲོར་

ཁང་དུ་ཞུགས་པ་ནས་བཟུང་། འཛནི་གྲྭ་རེ་རེར་རང་རང་གི་དཔེ་ཀྲོག་

བེད་ས་རེ་ཡྲོད་ལ། སྲོབ་གྲྭ་རེ་རེར་དཔེ་མཛོད་ཁང་རེ་ཡྲོད། སྲོབ་ཆུང་ལྲོ་

རིམ་གསུམ་པའི་སྲོབ་མ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། ཉིན་རྒྱུན་ཕིར་ཁིམ་དུ་ལྲོག་

ནས་བྲི་དགྲོས་པའི་ལས་བ་རིགས་གཉིས་མ་གཏྲོགས་མེད། དང་པྲོ་ནི་

རིས་རིག་ལས་བ་ཡིན། དེར་ཡང་རིས་གཞི་མང་བྲོ་ཞིག་མེད་ལ། ཅིག་

ཤྲོས་ནི་དཔེ་ཀྲོག་ཡིན། དུས་ཚོད་སར་མ་ཉི་ཤུའི་ཡུན་ལ་དཔེ་དེབ་ཅི་

ཞིག་བཀག་ཀང་ཆྲོག གཟའ་མཇུག་ཏུ་རིས་རིག་གི་ལས་བ་ཡང་མེད། 

ལས་བ་ཞིག་ཡྲོད་པ་ནི་དཔེ་ཀྲོག་སར་མ་བཞི་བཅུའི་ཡུན་ལ་བ་དགྲོས་པ་

དེ་ཡིན། རང་རྒྱལ་གི་ཚད་གཞི་ལྟར་ན། དཔེ་ཀྲོག་དེ་དག་ནི་བསབ་ཕིའི་

དཔེ་དེབ་བཀགས་པའི་གྲས་སུ་འཇྲོག་པ་ཡིན།

ཨ་རིར་དཔེ་ཀྲོག་ནི་སྤྲོད་ལམ་ལེགས་པྲོའི་གྲས་སུ་འཇྲོག་ལ། བིས་

པས་དཔེ་དེབ་ཅིག་བཟུང་སེ་དཔེ་ཀྲོག་བེད་པ་མཐྲོང་ན་ཁིམ་བདག་དང་

དགེ་རྒན་སུ་ཡིན་རུང་ཤིན་ཏུ་དགའ་བ་སྲོམ་འྲོས་པའི་དྲོན་དག་ཅིག་ཏུ་

བལྟ། དེང་སབས་བིས་པའི་དཔེ་ཀྲོག་དེ་བརྙན་འཕིན་དང་གྲོག་རྡུལ་

རེད་ཆས་སྲོགས་ཀིས་འགྲན་སྲོང་བཞིན་ཡྲོད་ལ། རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་གི་

ཁིམ་བདག་སུ་ཡིན་ཡང་བིས་པ་དང་བརྙན་

འཕིན་ལ་ལྟ་བ་དང་རེད་ཆས་དེ་དག་རེ་

བའི་དུས་ཡུན་གི་རིང་ཐུང་རྲོད་པ་ལ་བྲེལ་

འདུག རེ་ལ་དགའ་བ་ནི་བིས་པ་རྣམས་ཀི་རང་གཤིས་ཡིན་པས། དཔེ་

ཀྲོག་ལ་གྲོམས་པའི་སྤྲོད་ལམ་ནི་ཡུན་གིས་བསྐང་དགྲོས་པའི་བེད་ལས་

ཤིག་ཡིན།

ཅིའི་ཕིར་ཀྲོག་འདྲོན་གཙགིས་ཆེན་དུ་གཟུང་དགྲོས་ཤེ་ན། བིས་པ་

རྣམས་ཀིས་གཏམ་རྒྱུད་བཀག་པའམ་ཡང་ན《ཤེས་བ་དིས་བརྒྱ་པ》ལྟ་

བུའི་དཔེ་དེབ་གང་བཀགས་ཀང་། དེའི་བརྲོད་བའི་ཁྲོད་ཞུགས་ཐུབ་ཚེ། 

བསམ་གཞིག་བེད་སངས་ཐད་ཀི་སྦྲོང་བརྡར་ཅིག་ཡིན། དཔེ་ཀྲོག་བས་ན་

སྨྲ་བརྲོད་དང་དྲོན་དག་དབེ་ཞིབ་ཀི་ནུས་པ། གྲོ་སྲོབས་སྲོགས་སྐེད་སྲིང་

བེད་པ་ལའང་ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་ལྡན།

གཞན་བཤད་མི་དགྲོས་ཏེ། སྨྲ་བརྲོད་ཀི་ནུས་པ་ཁྲོ་ནའི་སེང་དུའང་

དཔེ་ཀྲོག་ནི་མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ཚེ་གང་བྲོར་དགེ་མཚན་ཁྲོ་ན་ལྡན་པ་

ཞིག་ཡིན། 2011ལྲོར་ཁབ་ཆེ་བའི་ཕྲོགས་བསྡུས་རང་བཞིན་གི་ཞིབ་

འཇུག་ཅིག་གིས་གསལ་སྲོན་བས་པ་ལྟར་ན། དཔེ་ཀྲོག་བེད་པའི་དུས་

ཡུན་གིས་བིས་སྙྲོར་ཁང་ཞིག་གི་སྲོབ་མའི་བརྒྱ་ཆའི་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྨྲ་

བརྲོད་ཀི་ནུས་པ་ག་འདར་འཕེལ་བ་ཐག་གིས་ཆྲོད་ཅིང་། སྲོབ་ཆུང་སྲོབ་

མའི་བརྒྱ་ཆའི་བཅུ་གསུམ་གི་སྨྲ་བརྲོད་ཀི་ནུས་པར་ཤན་ཤུགས་ཐེབས་

ཐུབ། དམའ་འབྲིང་ནི་བརྒྱ་ཆའི་བཅུ་དགུ། མཐྲོ་འབྲིང་དང་སྲོབ་ཆེན་ནི་

བརྒྱ་ཆའི་སུམ་ཅུ་ཡིན། བིས་པས་དཔེ་ཆ་བཀགས་པ་ཇི་ལྟར་མང་ན། སྨྲ་

བརྲོད་ཀི་ནུས་པ་དེ་ལྟར་མཐྲོར་འདེགས་བ་ཐུབ། བེད་ནུས་དེ་ལྲོ་རིམ་ལྟར་

དམའ་ས་ནས་མཐྲོ་སར་འཕེལ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད།

དཔེ་ཀྲོག་གི་དྲོན་སྙིང་ནི་ལྲོག་གྱུར་གི་འཇིག་རེན་ཞིག་བསྲོགས་པ་

དེ་ཡིན། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་གི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་མཐྲོང་ཐྲོས་མྲོང་གསུམ་དུ་

གྱུར་པའི་འཇིག་རེན་ནི་ཕི་ཚུལ་ཙམ་དུ་གཏྲོགས་ཕིར། དཔེ་དེབ་བཀགས་

པ་ལ་བརེན་ནས་དེ་ལས་ཡངས་པའི་འཇིག་རེན་ཞིག་མཐྲོང་བའམ་

བསྲོགས་པ་ཡིན། འཇིག་རེན་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་འཚོལ་སྙེག་བེད་པའི་གྲོ་རིམ་

ནི་མི་སེར་ལ་རག་ལས་འདུག མཚར་སྣང་གིས་དེད་པ་ལ་བརེན་ང་ཚོ་

རིམ་གིས་གནས་དེར་སེབས་པ་ཅི་ལ་མིན། དེར་བརེན་ཁིམ་བདག་

དང་བིས་པ་གཉིས་ཀའི་བྲོར་འབབ་པའི་གནས་བབས་ངྲོ་མ་ནི། 

བིས་པས་ཁིམ་བདག་ལ་ཁྲོས་དཔེ་ཆ་གང་གང་ལ་ལྟ་འདུན་ཆེ་

བས་དེ་ཉྲོ་རྲོགས་ཟེར་བ་ལས། ཁིམ་བདག་གིས་བིས་པ་ལ་ངེས་

པར་དུ་དཔེ་ཆ་དེར་བལྟ་དགྲོས་ཞེས་བཙན་སྐུལ་བེད་པ་དེ་མིན།

འདི་ནི་རང་རྒྱལ་དང་ཨ་རིའི་བིས་པའི་དཔེ་ཀྲོག་གི་གནས་

བབས་ཏེ། ཁིམ་བདག་གི་རེ་འདུན་དང་བིས་པའི་རང་མྲོས་གཉིས་

ཀི་ཁད་པར་རྲོ། །

མཚོ་སྲོན་ཞིང་ཆེན་ཀྲོས་ནན་རྲོང་མཁར་གྲྲོང་

བཅའ་སྲོད་སྲོབ་ཆུང་གཉིས་པ།   

•རོ་རྗེ་སྒོལ་མ•



དང་པོ། སོབ་མའི་ལས་བྱ་སོབ་མ་རང་ཉིད་ལ་བསྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ།

གལ་ཏེ་ངས་ལྟ་ཞིབ་བས་པ་ནྲོར་མེད་ཚེ། སྲོབ་ཆུང་སྲོབ་མའི་སད་ཡིག་

ལས་བའི་ཁྲོད་ན། བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་བྲི་དགྲོས་པའི་ཆ་མེད་པའམ་ཡང་

ན་ཧ་ཅང་ཉུང་བའི་ཚད་ལ་ཐུག་ཡྲོད་པས། དེ་ལྟ་བུའི་ལས་བས་སྲོབ་མའི་བྲོ་

སྲོ་འབེད་པ་ཕར་ཞྲོག ཐ་ན་ཀད་པ་འགུལ་བའི་གྲོམས་སྲྲོལ་ཡང་ཆགས་སུ་

འཇུག་དཀའ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ནང་བཞིན་ཡིན་ཚེ། ལྲོ་རིམ་འཕར་ནས་སྲོབ་

འབྲིང་དུ་སེབས་ན། དགེ་རྒན་གི་མཛུབ་སྲོན་ཁྲོ་ནར་སྒུག་པ་ལས། དི་བ་དང་

དབེ་ཞིབ་སྲོགས་གང་ཡང་བསྒྲུབ་མི་ཐུབ་པར་མ་ཟད། བཤུ་འབྲི་བེད་པའི་

གྲོམས་སྲྲོལ་ངན་པ་དེའང་བསྒྱུར་ཐབས་བྲལ། དེས་ན་ཇི་ལྟར་བས་ན་ད་

གཟྲོད་སྲོབ་མའི་བསམ་གཞིག་གི་ནུས་པ་མཐྲོར་འདེགས་གཏང་ཐུབ་ཅེ་ན། 

གཅིག སྲོབ་ཁིད་ཀི་སབས་སུ་དི་བ་མང་དུ་འདྲོན་པ། གཉིས། ཕན་ཚུན་རྲོད་

པ་བ་རུ་བཅུག་ནས་སྤྲྲོ་སྣང་སྲོང་བ། གསུམ། གཏམ་བཤད་ཀི་བ་འགུལ་མང་

དུ་སེལ་ནས་སྙིང་སྲོབས་བསྐེད་པ་སེ། བག་འཁུམས་པའི་རྣམ་པ་བསྒྱུར་ནས་

བཤད་ཕྲོད་པ་དང་སྒྲུབ་ཕྲོད་པའི་མི་འཇྲོན་ཐང་ཅན་ཞིག་གསྲོ་སྐྲོང་དང་། 

གཞན་ཡང་དེ་དག་གི་སྣེ་ཁིད་ནས་གནད་དྲོན་ཐག་གཅྲོད་དུ་གཞུག་རྒྱུ་ནི་

ཐད་ཀར་དགེ་རྒན་གི་ཕག་ལ་བབས་པའི་འྲོས་འགན་དུ་འཁུམས་སྲོ། ། འྲོན་

ཀང་། དགེ་རྒན་གིས་བིས་པའི་མི་མངྲོན་པའི་ནུས་པའི་ཆ་ལ་མཐྲོང་ཆེན་

དང་སྲོག་འདྲོན་མི་བེད་པར་ལས་བའི་ནང་དྲོན་དཀའ་ས་ཚང་མ་རང་ཁྲོ་

ནས་བསྒྲུབས་ཏེ། དུས་ཚོད་ཀི་སྔུན་གཞུག་དང་ཁ་གྲངས་ཀི་མང་ཉུང་བརད་

ན། ཐད་ཀར་སྲོབ་མའི་བསམ་གཞིག་དང་བརྡར་ཤ་གཅྲོད་པའི་ཐད་ལ་

བཀག་རྒྱ་ཐེབས་སྲིད་པས། རབ་ཡིན་ན་སྲོབ་མའི་ལས་བ་སྲོབ་མ་རང་ཉིད་

ལ་བསྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། སྤིར་བཏང་དུ་བྲོད་ཡིག་དགེ་རྒན་

ཞིག་ལ་མཚོན་ན། སད་ཡིག་གི་འགན་འཁི་དང་ལེན་དང་སྲོབ་ཁིད་ཀི་ཁ་

འཛམ་གངི་འཁྲུག་ཆནེ་ཐངེས་དང་པྲོ་མཇུག་བསྒལི་རསེ། ཨ་རའི་ི

རྲོམ་པ་པྲོ་ཧའེ་མེང་ཝེ་ཁ་ན་ཏ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཏུའྲོ་ལུན་ཏུའྲོ«སར་མའི་

ཚགས་པར»གི་གསར་འགྲོད་པ་བས་ཏེ་ཕ་རི་སི་རུ་རྒྱུན་སྲོད་བས། 

གནས་དརེ། ཧའ་ེམངེ་ཝ་ེཡསི་རྲོམ་གྲྲོགས་གང་མང་མང་ཞགི་ངྲོ་ཤསེ། 

དའེ་ིཁྲོད་དུ་རྲོམ་མཁན་ཆའྲོ་ཨ་ེཟ་ིཡང་འདུ། སབས་དརེ། ཧའ་ེམངེ་ཝ་ེ

ཕྲོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ། 

སྲོབ་མར་རྒྱུས་ལྲོན་དང་། ཡིད་

ཆེས་སྐུལ་འདེད་བཅས་བས་ནས། 

ནུས་པ་ཅན་དང་རང་རྲོགས་ཅན། 

བསམ་བྲོ་ཅན་དང་རེ་བ་ཅན་གི་

མི་རབས་གསར་བ་ཞིག་གསྲོ་

སྐྲོང ་བ ་རྒྱུ ་ནི ་ཁ ་ཚ ་དགྲོས ་

གཏུགས་ཀི་དྲོན་དག་ཅིག་རེད། 

མདྲོར་བསྡུས་ན། དགེ་རྒན་ནི་སྲོབ་ཁིད་བེད་མཁན་དང་། དཀའ་ཁག་སེལ་

མཁན། ལམ་སྲོན་གནང་མཁན་ཙམ་ལས། སྲོབ་མའི་འཐུས་ཚབ་ཏུ་གྱུར་

པའི་ལས་བ་འབྲི་མཁན་ག་ལ་ཡིན། གལ་ཏེ་ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་བས་ནས་སྲོབ་

མའི་བ་བ་རང་གིས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཟེར་ན། ང་ཚོས་བཅའ་སྲྲོལ་ལས་སྲྲོལ་ནི་ལྗང་

བ་འཐེན་ནས་སྐེས་འཕེལ་བེད་པའི་དཔེ་ལས་མ་འདས་པས། ངེས་པར་དུ་

དངྲོས་པྲོའི་འཕེལ་རིམ་གི་ཆྲོས་ཉིད་ལ་བརི་སྲུང་བ་དགྲོས་པ་བཞིན། དངྲོས་

ཐྲོག་བདེན་འཚོལ་དང་ལག་ལེན་མཐར་ཕིན་སྲོས་སྲོབ་མའི་སྐེས་སྲོབས་

ཁས་ལེན་པ་དང་། རང་གི་ངྲོ་གནྲོངས་དགྲོས་པའི་བ་སྤྲོད་ལ་སུན་འབིན་

བས་ཏེ། ཡང་དག་པའི་སྲོབ་ཁིད་ཀི་ལྟ་བ་ཞིག་ཆགས་སུ་གཞུག་རྒྱུ་དེའྲོ། །

གཉིས་པ། དཀའ་ས་འོས་འཚམ་དང་སྣ་འཛམོས། གཙོ་ཕལ་གི་དབྱྗེ་བ་ལྡན་དགསོ།

ལས་བའི་དཀའ་ས་འྲོས་འཚམ་དང་། ནང་དྲོན་ཚད་ལྡན། སྣ་འཛོམས་

ཡིན་མིན་ནི་དགེ་རྒན་གི་སྲོབ་ཁིད་སྤུས་ཚད་དང་ཁ་ཕྲོགས་ལ་ཐད་ཀར་

འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པར་མ་ཟད། སྲོབ་མར་རྒྱུས་ལྲོན་བས་པ་འདང་མིན་དང་། 

བསབ་དེབ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་པ་གཏིང་ཟབ་མིན་ལའང་འབྲེལ་བ་ངེས་

ཅན་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་ལས་བའི་ནང་དྲོན་སྣ་འཛོམས་མིན་པའམ་

འཛོམས་ཡིན་པའི་ལས་བ་བསྒྲུབ་

ཏུ་བཅུག་ན། ཤེས་བའི་རྨང་གཞི་

སྲ་བརན་དུ་འགྲྲོ་ཐུབ་ལ། བྲོ་སྲོ་

འབེད་པའི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་

ཀང་སྲོན་ཐུབ་པ་སྲོས་མ་དགྲོས། 

ལྷག་ཏུ་སྲོབ་ཁིད་ཀི་ར་གནད་

དང་སྲོབ་མའི་ཆུ་ཚད་དངྲོས་ལ་

དམིགས་ནས།  སྲོབ་ཁིད་བེད་

པའི་གྲོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་དམིགས་ཡུལ་ཡྲོད་པ་དང་། གྲོ་རིམ་ཡྲོད་པ། འཆར་གཞི་

ཡྲོད་པ། གཙོ་གནད་འབུར་དུ་ཐྲོན་པར་བས་ནས་ལས་བ་འཇྲོག་རྒྱུ་ནི་གལ་

འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་དེ་ལས་ལྡྲོག་སེ་དགྲོས་མེད་དང་ཡང་ན་ཁ་

གྲངས་ལྲོངས་པའི་ཆེད་དུ་ལས་བ་བཀྲོད་སྒིག་བས་ན། རམ་སྐ་བར་སྣང་དུ་

གཏྲོར་བ་དང་བིས་པ་ཐང་སྲོང་ལ་འཁམས་པ་ལྟ་བུའི་སྐྲོན་དུ་འགྱུར་སྲིད་

པས། སད་ཡིག་དགེ་རྒན་ལ་མཚོན་ན། ཐྲོག་མར་རང་ཉིད་ཅི་ཞིག་འཁིད་

མཁན་ཡིན་པ་དང་། འཁིད་བའི་གཞུང་གི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར་བ། དེ་ནས་གཞུང་

འདི་སུའི་དྲོན་དུ་འཁིད་དགྲོས་པ། མཐར་སྣྲོད་ལྡན་གི་སྲོབ་མས་གང་དག་

ཅིག་ངེས་པར་ཤེས་དགྲོས་པ་དང་། ཐབས་གང་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་སུ་འཇུག་

པ་སྲོགས་ལ་ངྲོས་ཟིན་ཟབ་མྲོ་ཞིག་ཆགས་ཚེ། གནད་ཁེལ་རང་བཞིན་ལྡན་

པའི་ལས་བ་བཀྲོད་སྒིག་བ་ཐུབ་པ་ལས་གཞན། ཤེས་བའི་རྨང་གཞི་སྲ་

བརན་དང་གསྲོག་འཇྲོག་གི་ནུས་པ་གདྲོན་ཐུབ་ལ། རང་སྲོབས་རང་སེལ་

དང་བྲོ་སྲོ་འབེད་པའི་ནུས་པའང་བ་ལྷག་གིས་གདྲོན་ཐུབ་བྲོ། །

གསུམ་པ། སོབ་མའི་རྨང་གཞ་ིལ་དམིགས་ཏྗེ་ལས་བྱ་བཀདོ་སྒགི་བྱྗེད་པ།

སད་ཡིག་ཤེས་བའི་རྨང་གཞི་ཇི་ལྟར་གདིང་བའི་ཐད་ལ་མི་རེ་རེར་

བེད་ཐབས་གསར་བ་དང་ལངས་ཕྲོགས་གསར་བ། ཉམས་མྲོང་དང་མཐྲོང་

ཐྲོས་སྲོགས་ཡྲོད་ནའང་། བྲོད་ཀི་ས་ཆ་ལ་ལའི་སྲོབ་ཆུང་གི་སད་ཡིག་ལས་

བ་བཀྲོད་སྒིག་བེད་སངས་ལ་བལྟས་ན། ད་དུང་མི་འདང་ས་གང་མང་མང་

ཞིག་ཡྲོད་པ་ནི། གཙོ་བྲོ་བསབ་དེབ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་རྒྱུས་ལྲོན་བས་པ་

མ་འདང་བའམ་ཡང་ན་གཅིག་གྱུར་གི་སྲོབ་ཁིད་ར་གནད་ཅིག་མེད་པས་

ལན་པ་ཡིན་ཡང་སྲིད། གང་ལྟར་བཅྲོས་སྒྱུར་མེད་པའི་གནད་དྲོན་མི་ཉུང་

བ་ཞིག་གིས་སད་ཡིག་ལ་དགའ་བའི་འདུན་པ་བཀག་ཡྲོད་པས། སྲོབ་མ་

ཚོས་རང་གི་སད་ཡིག་སྤད་ནས་ཚིག་སྦྲོར་ལེགས་ཤིང་མགྲོ་རྔ་ཚང་བའི་

ཇི་བཞིན་བརྲོད་པའི་རྲོམ་ཡིག་ཅིག་འབྲི་བ་ཕར་ཞྲོག ཐ་ན་ཐིག་ཕེང་

དྲུག་བདུན་ལྲོངས་པའི་ཉིན་ཐྲོ་ཞིག་ཀང་འབྲི་མི་ཐུབ་པའི་ཚད་ལ་སེབས་

ཡྲོད་པ་ནི། སྲོབ་མའི་རྨང་གཞི་ལ་དམིགས་ཏེ་ལས་བ་བཀྲོད་སྒིག་མ་བས་

པས་ལན་པར་འདྲོད། གལ་ཏེ། ང་ཚོས་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་རྒྱུགས་འབྲས་

ཁྲོ་ན་གཙོར་བཟུང་བའི་བ་སྤྲོད་མ་བསྒྱུར་ན། བྲོ་དཀར་གཞུང་དང་དང་

ནུས་ལྡན་གི་སྲོབ་མ་དག་ནི་སྐྲག་ཤྲོར་དང་། རང་རྲོགས་མེད་པ། བསམ་བྲོ་

གཏྲོང་མི་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་སྲིད་པས། ང་ཚོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

ཡྲོད་ཚད་སྲོབ་མར་དམིགས་ནས་སྲོབ་ཁིད་བ་རྒྱུ་ནི་གནད་ཀི་དམ་པ་

ལགས། དེས་ན་ཕྲོགས་གང་དག་ནས་གཟུང་དགྲོས་ཤེ་ན། སྲོབ་ཁིད་བེད་

པའི་གྲོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་འབྲི་ཀྲོག་དྲོན་གསུམ་ལ་བེ་བྲག་གིས་དབེ་བ་མང་བྲོ་

བཀར་ནས། གྲོམ་པ་གང་རེ་གང་རེ་སྲོས་ཏེ་སྲོབ་ཁིད་ཀི་སབས་དང་། ཡང་

ན་བསབ་ཕིའི་སབས་གང་ཡིན་ཡང་། སྲོབ་མའི་རྨང་གཞི་དམིགས་འབེན་

དུ་བཟུང་ནས་ལས་བ་བཀྲོད་སྒིག་བས་ན། སྲོབ་མ་དང་དགེ་རྒན། སྲོབ་མ་

དང་བསབ་དེབ། བསབ་དེབ་དང་དགེ་རྒན། མདྲོར་ན། སད་ཡིག་དང་དགེ་

སྲོབ་དག་གི་བར་ལ་དེ་འདའི་བར་ཐག་ཅིག་འབྱུང་མི་སྲིད། དེ་བས། ང་

ཚོས་རང་གི་སད་ཡིག་གི་གནས་བབ་ལ་དབེ་ཞིབ་དང་བསམ་གཞིག་

བཏང་སེ། རང་སེང་གི་གནད་དྲོན་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཟབ་མྲོ་བས་ནས་སྲོབ་མ་

གསྲོ་སྐྲོང་བེད་པའི་ཐད་ལ་ཤུགས་བསྣན་དགྲོས་སྲོ། །

མཚོ་སྲོན་ཞིང་ཆེན་ཀྲོས་ནན་རྲོང་བ་མདྲོ་

བཅའ་སྲོད་སྲོབ་ཆུང་། 

• བ་ཐར་འབུམ •

དཀའ་དགས་པ་སྲོགས་ཡིན་ན། སྲོབ་མའི་བསམ་གཞིག་གི་ནུས་པར་

བཀག་རྒྱ་ཐེབས་པའི་ཁར། སད་ཡིག་ལ་སུན་སྣང་སྐེས་ནས་རྨང་གཞི་

གདིང་བར་དཀའ་ཁག་ལ་འཕད་པ་དང་། སྲོབ་ཁིད་ཀི་རྒྱུ་སྤུས་ཀང་

ལྟྲོས་བཅས་ཀིས་མར་ཆགས་ནས་དམིགས་ཡུལ་དང་ཁ་ཕྲོགས་མེད་པ་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཉེན་ཆེ། དེའི་སབས་ཀིས་དཀའ་ས་རན་པ་དང་སྣ་

ན་ིམ་ཟནི་ལ་བརནེ་ནས་ག་ཆ་ལནེ་པའ་ིསྒགི་ཁུངས་སུ་མ་ིགཏྲོགས་པའ་ིགསར་འགྲོད་པ་ཞགི་ཡནི་པས། ཡྲོང་འབབ་ཅུང་དམའ། ཁྲོའ་ིའཚ་ོབ་ཅུང་དབུལ་ཞངི་ཕྲོངས་

ནའང་། རྲོམ་ཡྲོན་ལག་ཏུ་འབྲོར་ཚ།ེ ཁྲོས་གྲྲོགས་པྲོར་དུས་བཅད་བས་ཏ།ེ ཆང་ཁང་དུ་སྲོང་ནས་ཆང་ཉུང་ཙམ་བཏུང་ངསེ། ཧའ་ེམངེ་ཝ་ེན་ིར་ེར་ིཆང་ཁང་ག་ིརྒྱུན་

ཕབེས་མགྲྲོན་པྲོ་ཡནི། རྒྱུ་མཚན་ན་ིགནས་འདའི་ིབདུད་ར་ིཆང་ལ་མངར་ཆ་འཛམོས་པར་མ་ཟད། སྦནི་བདག་ཀང་གཞུང་བཟང་ཞགི་ས།ེ ཁྲོས་ཆང་ཁང་ནང་དུ་

རྒྱུན་པར་ཡྲོང་བཞནི་པའ་ིསྐུ་མགྲྲོན་དག་ལ་ཡདི་ཆསེ་གནང་ས།ེ ཆང་རནི་ཆད་ལ་འཇྲོག་པ་རདེ།

ཐེངས་ཤིག ཧའེ་མེང་ཝེ་གཅིག་པུས་རེ་རི་ཆང་ཁང་དུ་ཆང་འཐུང་སབས། སྦིན་བདག་གིས་འཁང་ར་བེད་པའི་སད་སྒ་ཞིག་རྣ་ལམ་དུ་ལྷགས། “ལྟས་ངན་

དེ་སུའེ་ཙེར་གི་ཙེ་རེ་ཁུ་ནས་གཏན་སྲོད་བས་སྲོང་ཟེར། ཁྲོས་ང་ལ་ད་དུང་ཧྥ་ལང50ཆད་ཡྲོད།” ཧའེ་མེང་ཝེས་རྣ་བ་གཏད་ནས་ཞིབ་ཉན་ཞིག་བས་པ་ན། ད་

གཟྲོད་སྦིན་བདག་གིས་བཤད་པའི་མི་དེ་ནི་རང་གི་གྲྲོགས་མཆྲོག་ཆའྲོ་ཨེ་ཟི་ཡིན་པ་ཤེས་རེས། ཧའེ་མེང་ཝེས་དེ་མ་ཐག་གྲོ་ཁུག་ལས་སྲོར་མྲོ་ཕིར་བཏྲོན་ཏེ། 

གྲྲོགས་པྲོའི་ཚབ་ཏུ་ཆད་དངུལ་སྤྲྲོད་རིས་བས་མྲོད། ཁྲོས་ཡུད་ཙམ་ལ་བསམ་གཞིག་ཅིག་བཏང་རེས། སབས་འདིར་སྲོར་ཚབ་སྤྲད་ན་འྲོས་འཚམ་མ་རེད་སྙམ་

ནས། རང་གི་ཟས་རིན་སྤྲད་རེས་ཆང་ཁང་དང་ཁ་བྲལ། 

ཉིན་འགའི་རེས། ཧའེ་མེང་ཝེ་སར་ཡང་རེ་རི་ཆང་ཁང་ནང་དུ་སེབས་བྱུང་། ཁྲོ་རང་ནང་དུ་ཡར་འཛུལ་མ་ཐག གྲ་སྒིག་བས་ཡྲོད་པའི་ལག་གི་ཧྥ་

ལང50སྦིན་བདག་ལ་སྤྲད་དེ། “ངའི་གྲྲོགས་མཆྲོག་ཆའྲོ་ཨེ་ཟི་འགྲྲོ་ཁར་ཅུང་བྲེལ་བ་ཆེ་སབས། དུས་ལྟར་ཆད་དངུལ་སྤྲྲོད་ཁྲོམ་མ་བྱུང་བས། ཁྲོས་ཙེ་རེ་ཁུ་

ནས་ཆེད་དུ་སྲོར་མྲོ་བསྐུར་ཏེ། ང་ལ་ཁྲོའི་ཚབ་ཏུ་ཆད་དངུལ་སྤྲྲོད་དུ་བཅུག་པ་ཡིན”ཟེར་བ་ན། སྦིན་བདག་གིས་སྲོར་མྲོ་ཚུར་བངས་རེས། གདྲོང་ལ་ཡིད་མགུ་

བའི་འཛུམ་ཞིག་མངྲོན།

རེས་སུ། ཆའྲོ་ཨེ་ཟིས་དྲོན་དག་དེ་གྲོ་ཐྲོས་བྱུང་རེས། ཧའེ་མེང་ཝེར་བཀའ་དིན་ཞུས་པའི་ཞྲོར་དུ་ཅུང་ཧ་མ་གྲོ་བའི་ངང“ཁྲོད་ཀིས་ཆང་ཁང་ནང་དུ་ཐེངས་

གཉིས་པར་འགྲྲོ་དུས་ད་གཟྲོད་ངའི་སྲོར་ཚབ་སྤྲད་དྲོན་ཅི་ཡིན”ཞེས་དི་བ་ཞིག་དིས་པ་ན། ཧའེ་མེང་ཝེས་འཛུམ་ཞིག་ལང་བཞིན“གལ་ཏེ་ངས་སབས་དེར་

སྲོར་ཚབ་སྤྲད་པ་ཡིན་ན། སྦིན་བདག་ཡིད་ཆེས་མི་སྲིད་ལ། སྦིན་བདག་གིས་ངས་དྲོན་བཟང་བསྒྲུབས་པ་ཤེས་སྲིད་མྲོད། འྲོན་

ཀང་ཁྲོད་ལ་ཡིད་རྲོན་མི་རུང་སྙམ་པའི་ངན་ཤན་ཐེབས་ངེས”ཞེས་ལན་བཏབ། ཆའྲོ་ཨེ་ཟིས་སད་ཆ་དེར་མཉན་རེས། ཡིད་

སེམས་རབ་ཏུ་འགུལ་ནས་ཧའེ་མེང་ཝེ་ལ་དམ་དུ་འཁྱུད་བྱུང་།

མཚོ་སྲོན་མི་རིགས་སྲོབ་ཆེན་བྲོད་རིག་པ་སྲོབ་གིང་གི2016ལྲོའི་ཡིག་སྒྱུར་འཛིན་གྲྭ། •རུ་མང་ཀླུ་མཁར་རྒྱལ་གསི་བསྒྱུར• 



སྨན་ལུགས་རི་མོ།  དུས་རབས་བཅྲོ་ལྔ་པའི་མགྲོ་ཙམ་ལ་ལྷྲོ་བྲག་སན་ཐང་

ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་སན་བ་དྲོན་གྲུབ་སྐུ་འཁྲུངས།  ལྲོ་དེར་ཡུལ་དེའི་མཚལ་ཁ་ཡང་

ཕེ་པར་བཤད།  སྐུ་ན་སིན་པ་དང་ཁིམ་ཐབ་ཀང་བཞེས།  ནམ་ཞིག་ཙ་ན་རང་གི་

ཆུང་མ་དང་མ་མཐུན་པར་ཡུལ་འཁར་ནས་བཞུད་པས།  ཡར་འབྲྲོག་སག་ལུང་དུ་

སེབས་པ་དང་པིར་སྣྲོད་དང་བྲིས་དཔེ་ཞིག་རྙེད་པས་རི་མྲོ་འབྲི་བ་ལ་བྲོ་ཕྲོགས།  

གཙང་དུ་ཕིན་པ་དང་གཙང་གི་ལྷ་བཟྲོ་པ་མཁས་པ་ཆེན་པྲོ་རྡྲོ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པྲོ་

དང་ཕད་པས་དེའི་མདུན་ནས་རི་མྲོ་འབྲི་ཚུལ་དང་། འབག་བཟྲོའི་ལག་རལ་སྦངས་

པས་ཡུན་རིང་མ་འགྲོར་བར་མཁས་པར་གྱུར། མདྲོ་རྒྱུད་གཉིས་དང་བསྟུན་ནས་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་རེན་རྣམས་ཀི་ཆ་ཚད་དང་ཐིག་ར་ལ་ཚུགས་ཆེན་བརྒྱད་གཏན་ལ་

ཕབ། དེ་རེ་རེ་ལའང་ཤ་ཚུགས་རེ་དང་། ན་བཟའ་རྒྱུན་སྤྲྲོད་རེ་བཅས་ཐིག་ཚད་བཅུ་

དྲུག་བཤད་པའི《 ཐིག་ཡིག་ཆ་ཚད་ཡིད་བཞིན་ནྲོར་བུ》  ཞེས་པ་དེ་བརམས།  སར་གི་

བྲིས་རྒྱུན་རྙིང་བ་གཞིར་བཞག་གི་ཐྲོག་ཏུ་རང་གི་རིག་རལ་ལས་ཐྲོན་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་

ཉམས་སྣ་ཚོགས་གསར་སྣྲོན་བས་པའི་ལུགས་ལ་སན་ལུགས་རི་མྲོ་ཞེས་ཟེར།  ལུགས་

འདིའི་ཐུན་མིན་གི་ཁད་ཆྲོས་གཙོ་བྲོ་ནི།  དག་པྲོའི་རིགས་རྣམས་ཁྲོ་འཛུམ་ལྡན་པ། 

ཞི་བའི་རིགས་རྣམས་སྐུ་འཕང་འཚམ་ཞིང་མཛེས་པ།  ཤ་རིས་ཕ་ལ་དྭངས་པ། གྲོས་

རིས་བཀག་མནན་ལྡན་པ།  ཚོན་མདངས་དྭངས་ལ་ཆ་ཚད་འཚམ་པ་སྲོགས་ཡིན།  

ལུགས་དེ་སྲས་བརྒྱུད་དང་སྲོབ་བརྒྱུད་གཉིས་སུ་བརྒྱུད་དེ་ད་བར་མ་ཉམས་གྲོང་

འཕེལ་འགྲྲོ་བཞིན་པའྲོ། །

ཡང་མཁེན་བརེ་ཆེན་མྲོ་ཞེས་གྲོང་དཀར་སང་སྲོད་དུ་འཁྲུངས་པ་དེས་ཀང་ས་མ་

དང་ལུགས་ཅུང་ཟད་མི་མཐུན་པར་བཟྲོ་རྒྱུན་མཛད་དེ་སན་མཁེན་གཉིས་ཞེས་གངས་

ཅན་དུ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པའི་རི་མྲོ་འབྲི་ཚུལ་གི་སྲྲོལ་སྲོ་སྲོར་ཕེ།  

དུས་དེའི་སྲོར་ཞིག་ལ་ཡར་སྲོད་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་བིའུ་ཞེས་པ་འཁྲུངས།  

ཆུང་དུས་ནས་རི་མྲོ་ལ་དགའ་ཞེན་གིས་བརྲོན་པ་ཆེན་པྲོས་

སྦངས་པ་གནང་།  རི་མྲོ་འབྲི་ཡུལ་གི་སྦང་ཤིང་དང་ཤྲོག་དཔེ་

རྣམས་ལུས་དང་འབྲལ་མེད་དུ་བཅངས་ནས་བྲིས་རྒྱུན་གང་

ལེགས་ཀི་ཉིང་བཅུད་སྡུད་ལེན་བེད་གང་ཐུབ་དང་།  ཕྲོགས་གང་

དུ་རི་མྲོའི་བྲིས་དཔེ་ལེགས་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པར་ཐྲོས་ཚེ་དེར་ཕེབས་

ནས་རད་ཞིབ་བེད་ཅིང་དེ་དག་གི་ལེགས་ཆ་གང་ཡྲོད་ཞིབ་

འཇུག་དང་སྡུད་ལེན་བེད་པའི་ལྷ་བཟྲོ་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།  གནས་

ངེས་མེད་དུ་འགྲིམས་ནས་འཚོ་བ་སྤྲོད་ཀིན་ཡྲོད་སབས་སྤྲུལ་སྐུ་

འདི་ནི་གནས་ལ་ངེས་པ་མེད་པ་བིའུ་ཞིག་དང་མཚུངས་པར་

འདུག་ཅེས་གྲགས་པས་མཚན་ལ་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་བིའུ་ཞེས་ཐྲོགས།  

དེའི་ཕག་རལ་ལས་ཐྲོན་པའི་བཟྲོ་རྒྱུན་སན་མཁེན་གཉིས་དང་

ཅུང་མི་མཐུན་ལ།  ཚོན་མདངས་ནི་གཞན་ལས་ཁད་དུ་འཕགས་

པ་ཞིག་བྱུང་བ་བཅས་

དུས ་དེར ་རི ་མྲོ ་འབྲི ་

སྲྲོལ་ལ་ནང་གསེས་ཀི་

དབེ་བ་མི་འད་བ་གསུམ་

ཙམ་བྱུང་།

སན་གསར་ལུགས་ནི།   དེའི་རེས་སུ་བྱུང་བའི་གཙང་པ་

ཆྲོས་དབིངས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པས་སྲྲོལ་བཏྲོད།  འབྲི་སྲྲོལ་འདི་ནི་

ར་བ་སན་ལུགས་རང་རྐང་ཡིན་ཡང་ཐུན་མིན་གི་ཁད་ཆྲོས་ནི།  

ཞི་སྐུ་རྣམས་ལ་སྐུ་འཕང་མཐྲོ་ལ་ཕ་བ། ཁྲོ་སྐུ་རྣམས་ལ་གཏུམ་

ཞིང་རྔམ་པ།  ཤ་ཚོ་ལ་ཕི་ནང་གི་ཁད་པར་ཕེད་པ།  ལྲོ་མ་དང་

རྒྱན་རིས་རྣམས་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་ཞིག་ཡིན།  ལུགས་འདིའི་རི་

མྲོའི་མཚན་གཞི་ནི་སྲོན་མདྲོ་ཁམས་སེ་དགེ་ཀཿཐྲོག་ཏུ་གུ་རུ་

མཚན་བརྒྱད་ཀི་ཤིང་པར་ཡྲོད་པ་དེ་དག་སན་གསར་རི་མྲོ་ཡིན་

པ་དང་།  དུས་རབས་འདིའི་མགྲོ་ཙམ་དུ་བྱུང་བའི་ལྷ་བཟྲོ་མཁས་

པའི་མཚན་སྙན་ཐྲོབ་པའི་ཀཿཐྲོག་ཕྲོགས་ཀི་གྲུ་པ་ཕུར་བུ།  

འཛིང་ལྷ་འཇམ་དབངས་སྲོགས་ཀིས་བྲིས་པའི་རི་མྲོ་རྣམས་དང་།  

དེང་དུས་གཙང་ཕྲོགས་ཀི་བྲིས་པའི་ཐང་ག་མང་ཆེ་བ་སན་

གསར་གི་རི་མྲོ་ཡིན་འདུག

ལྷྲོ་ནུབ་མི་རིགས་སྲོབ་གྲྭ་ཆེན་མྲོའི་བྲོད་རིག་པ་སྲོབ་གིང་།  

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

སྐིད་ཆུ།

ལྷ་ས་གྲྲོང་ཁེར་གི་མདུན་ངྲོས་སུ་གཡས་བསྲོར་གིས་འབབ་པའི་གཙང་ཆུའི་

མིང་།  ཆུ་འདིའི་འབྱུང་ཁུངས་ཆུ་མགྲོ་ནི། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷའི་རི་རྒྱུད་དུ་གཏྲོགས་

པའི་ལྷ་རི་རྲོང་གི་སི་ཏི་ཁ་ཆུས་ཀི་ཕུར་ཡྲོད་པའི་མཚོ་ལ་ཐུག་ཅིང་།  ཆུ་མཇུག་ནི་ལྷ་

སའི་སད་རྒྱུད་ཆུ་ཤུལ་རྲོང་གི་ཤར་ལྷྲོའི་ཕྲོགས་སུ་གཙང་ཕྲོགས་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་

དང་འདེས་ཏེ་ཡར་ཀླུང་གཙང་པྲོ་དང་མཉམ་དུ་འབབ་པ་ཞིག་ཡིན།   སྐིད་ཆུ་འདིའི་

ཆུ་མགྲོ་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷའི་རི་རྒྱུད་ཀི་ནུབ་ངྲོས་ནས་བརམས་ཏེ་ལྷ་རི་འགྲོ་དང་།   

ནག་ཆུ།  འདམ་གཞུང་།  ལྷུན་གྲུབ།  མལ་དྲོ་གུང་དཀར།  སག་རེ།  གྲྲོང་ཁེར་ལྷ་ས།  

སྲོད་ལུང་བདེ་ཆེན།  ཆུ་ཤུལ་བཅས་རྲོང་དགུ་དང་།  གྲྲོང་ཁེར་གཅིག་བཅས་ཀི་ས་

ཁུལ་དུ་བརྒྱུད་པ་དང་།  ཆུ་རྒྱུན་ནི་སི་ཏི་གཙང་པྲོ་དང་།  གསེབ་རྲོང་གཙང་པྲོ།  

འདམ་ཆུ།  རྭ་སྒེང་གཙང་པྲོ།  འབྲི་གུང་གཙང་པྲོ།  ལྷ་ཆུ།  བཟང་ཆུ།  ཡུལ་ངན་ཆུ།  

མལ་གྲྲོ་མ་ཆུ།  སྲོད་ལུང་ཆུ་སྲོགས་ཆུ་རྒྱུན་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་འདེས་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་།  

བཞུར་རྒྱུན་གི་རིང་ཚད་ལ་སྤི་ལེ588དང་། བརྒྱུད་ཡུལ་གི་རྒྱ་ཁྲོན་ལ་སྲོང་སི་གྲུ་བཞི་

མ32471ཡྲོད་ཅིང་། བརྒྱུད་ཡུལ་གི་ཞེང་ཚད་ཆེ་སར་ཤར་ནུབ་བར་དུ་སྲོང་སི315  

ལྷྲོ་བང་བར་དུ་ཞེང་ཚད་སྲོང་སི218  ཆུའི་བཞུར་ཚད་ཆེ་ཤྲོས་ལ་སར་ཆ་རེར་སི་རྒྱ་

དཔངས་གྲུ་བཞི་མ237དང་བཞུར་ཚད་ཆུང་ཤྲོས་ལ་སར་ཆ་རེར་སི་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་

བཞི་མ120  ཆུའི་མཐྲོ་ཚད་ཐད་ཆུ་མགྲོའི་རྒྱུད་དུ་རྒྱ་མཚོའི་ངྲོས་ལས་མཐྲོ་ཚད་སྲོང་

སི5150དང་།  ཡར་ཀླུང་གཙང་པྲོར་འདེས་མཚམས་སུ་རྒྱ་མཚོའི་ངྲོས་ལས་མཐྲོ་

ཚད་སྲོང་སི3570ཙམ་ཡྲོད་པས་སྐིད་ཆུ་ནི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པྲོའི་ཡན་ལག་ཆུ་རྒྱུན་

རིང་ཤྲོས་གྲས་ཤིག་ཡིན།  དེ་ཡང་བྲོད་གནའ་རབས་ཀི་ཡིག་ཆ་རྙིང་བའི་ནང་སྐི་ཆུ་

ཞེས་འཁྲོད་པའང་ཡྲོད་མྲོད། ཡྲོངས་གྲགས་སུ་

སྐིད་ཆུ་ཞེས་འབྲི།

མཚོ་སྲོན་ཟི་ལིང་།    •གངས་རྒྱན•

སྲོ་མ་ལི་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཧྥེ་གིང་གི་ཆེས་ཤར་རྒྱུད་

ཀི“ཧྥེ་གིང་གི་ཟུར་སྣེ”རུ་འབྲོད་པའི་སྲོ་མ་ལི་ཕེད་གིང་གི”བསུང་

རས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ“དེ་ཡིན་ཞིང་།   ཧྥེ་གིང་གི་ཆེས་རིང་བའི་རྒྱ་

མཚོའི་འགྲམ་རྒྱུད་འདི་གར་ཡྲོད་པ་དང་།  རིང་ཚད་ལ་ཧ་ལམ་

སྲོང་སི3200ཡྲོད།  ས་བབ་ཆགས་ཚུལ་བང་ནས་ལྷྲོ་ཕྲོགས་སུ་

བསེགས་ཏེ་མཆིས་པ་དང་།  རྒྱ་མཚོའི་

འགྲམ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དུ་གུ་དྲོག་

པ འི ་ བ དེ ་ ཐ ང ་ མ ང འ །   

མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འྲོང་

བའི་ཀྲུའུ་པཱ་ཆུ་བྲོ་དང་

ཞི ་ པེ ་ ལི ་ ཆུ ་ བྲོ ་ ཟུ ང ་

མངའ་ཁྲོངས་བརྒྱུད་དེ་ལྷྲོ་

ཁུལ་དུ་རྒྱ་མཚོར་འབབ་ཀིན་

ཡྲོད།  རྒྱལ་ཁབ་འདིར་ཧྥེ་གིང་གི་

ཆེས་ཤར་སྣེ་སེ་ཧྭ་ཧྥིན་ཟུར་སྣེ་གིང་ཡྲོད་ལ།  མིང་

གྲགས་ཆེ་ཞིང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་མཚོ་ཁའི་གྲྲོང་ཁེར་པྲོལ་ཕེ་

ལ་ཡང་མཆིས།   སྲོ་མ་ལར་ལྲོ་ཧིལ་བྲོར་ཚ་བ་ཆེ་ཞིང་ཆར་ཆུ་

ཉུང་བ་དང་།  ཚ་རྒྱུད་ནམ་ཟླར་གཏྲོགས། བང་ཕྲོགས་ཀི་གྲྲོང་ཁེར་

པྲོལ་ཕེ་ལ་ནི་འཛམ་གིང་དུ་ཚ་བ་ཆེས་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་ཡིན་པ་

དང་།   དྲོད་ཚད་ཆེ་དུས་ཏུའུ63ལ་སེབས་པ་དང་།  ལྲོ་ཧིལ་བྲོའི་

ཆ་སྙྲོམས་དྲོད་ཚད་ཏུའུ30ཡས་མས་ཡིན།  རྡྲོ་ཅུ་གང་སྲོགས་

གཏེར་རས་རིགས་མང་བྲོ་ལྡན་ལ།    གཏེར་ཁ་མང་བྲོ་ད་དུང་

སྲོག་འདྲོན་བས་མེད།   སམ་ས་དང་ཉེ་བའི་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་རྒྱུད་

ས་ཁུལ་དུ་ཉ་ལས་ཐྲོན་

ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཡྲོད།  

ཕྱུགས་ལས་ནི་དཔལ་འབྲོར་གི་ཡྲོང་ཁུངས་གཙོ་བྲོ་ཡིན་ལ།   

བཟྲོ་ལས་རྨང་གཞི་ཅུང་ཞན་པ་དང་།  འབྲུ་རིགས་ཀིས་རང་ཁ་

རང་གསྲོ་བེད་ཐུབ་ཀིན་མེད།  ཕྱུགས་རིགས་ལ་རྔ་མྲོང་དང་བ་

གང་།  ལུག་བཅས་ཡྲོད་པ་དང་།  དེ་དག་ལས་རྔ་མྲོང་གི་ཁ་གྲངས་

ནི་འཛམ་གིང་གི་ཨང་དང་པྲོར་གྱུར་ཡྲོད་པས།  ”རྔ་མྲོང་གི་རྒྱལ་

ཁབ“ཅེས་པའི་མཚན་སྙན་ལྡན།  སྲོས་དཀར་དང་

ཤེལ་ཏ་ནི་ཡུལ་འདིའི་ཁད་ཐྲོན་དངྲོས་

རས་ཡིན་པ་དང་།  དེ་དག་གི་ཐྲོན་

ཚད་འཛམ་གིང་སྤིའི་ཐྲོན་ཚད་

ཀི1／2ཡན་ཟིན་པས།   ”ཤེལ་

ཏའི་ཕ་ས“ཞེས་པའི་སྙན་གྲགས་

ཀང་ལྡན།  གནས་འདིར་འཚོ་སྲོད་

བེད་པའི་མི་རྣམས་ཀིས་མ་མྲོ་དང་བ་

གང་གི་འྲོ་མ་བཟའ་ཆས་གཙོ་བྲོ་བེད་པ་དང་།  

ལྲོ་རེའི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་གཅིག་ནི་མེ་སྒྲོན་པའི་དུས་

ཆེན་དང་སྲོ་མ་ལིའི་གནམ་ལྲོ་གསར་ཚེས་ཀང་ཡིན་པས།  མི་

ནམས་ཀིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་གླུ་གར་རྲོལ་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་སེལ་ཏེ་

སྤྲྲོ་སེམས་འཁྲོལ་བའི་ངང་ནས་ལྲོ་གསར་བར་རྲོལ། 

 ཧིན་རྡུ་རྒྱ་མཚོའི་སེང་གི་མུ་ཏིག་དཀར་པྲོར་བསགས་པའི་

གྲྲོང་ཁེར་མྲོ་ཀ་ཏི་ཧ་ནི་ལྲོ་ངྲོ1200ལྷག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་

གནའ་བྲོའི་གྲྲོང་ཁེར་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  ཧིན་རྡུ་རྒྱ་མཚོའི་ནུབ་

འགྲམ་གི་པེ་ནཱ་ཏེར་མཚོ་ཁར་ཆགས་ཤིང་།  ཐིག་དམར་དང་ཉེ་བ་

ཡྲོད།   ད་ལྟ་སྲོ་མ་ལིའི་རྒྱལ་ས་ཡིན་པ་དང་།  སྲོ་མ་ལིའི་ཆབ་སྲིད་

དང་དཔལ་འབྲོར།   རིག་གནས་བཅས་ཀི་ལྟེ་བར་གྱུར་ཡྲོད་དྲོ༎

མཚོ་སྲོན་ཞིང་ཆེན་ཀྲོས་ནན་རྲོང་མི་རིགས་སྲོབ་འབྲིང་།   

  •སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན•
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ཁ་བྱང་འབི་མཁན།  

•བསྟན་ག•ོ
པར་ལེན་མཁན།

•པདྨ་རིན་ཆྗེན• ཨང935པ།

དེ་རིང་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་ནི་དུས་ཚོད་ཉེར་བཞི་

ལས་གྲུབ་ཅིང་། དུས་ཚོད་སར་མ་རེ་རེ་ནི་རིན་ཐང་གཞལ་

དུ་མེད་པའི་གསེར་དངུལ་གིས་སྤྲས་པ་བཞིན་འཕྲོ་བརླག་

ཏུ་གཏྲོང་མི་རུང་སེ། གསྲོན་ཤུགས་དང་རེ་བས་ཁེངས་པའི་

དེ་རིང་ནི་ལས་དྲོན་ཀུན་གི་མགྲོ་རྲོམ་ས་ཡིན།

དེ་རིང་ནི་དུས་ཚོད་རེ་རེས་གྲུབ་ལ། དུས་ཚོད་ནི་

གསེར་དངུལ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེ་རིང་ལ་མཐྲོང་ཆེན་བས་ན་

མ་འྲོངས་པར་རང་ཉིད་ལ་གསེར་དངུལ་

ལས་ལྷག་པའི་རིན་ཐང་ལྡན་ངེས་

པ་ཡིན། ཡྲོན་ཏན་དང་དུས་

ཚོད་ནི་རྒྱུ་ནྲོར་གིས་ཉྲོ་མི་ཐུབ་

ལ། སྲོབས་ལྡན་གིས་འཕྲོག་མི་

ཐུབ་པ་ལས། ཧམ་སེམས་ཅན་

གིས་རྐུ་མི་ཐུབ། ཡྲོན་ཏན་ནི་དུས་ཚོད་

དམ་འཛིན་བས་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ལེ་

ལྲོས་རྒྱུད་ལ་འབྲོར་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་ཡིན།《ས་སྐ་

ལེགས་བཤད》དུ། “རིག་པ་ནངས་པར་འཆི་ཡང་བསབ། །ཚེ་

འདིར་མཁས་པར་མ་གྱུར་ཀང་། །སྐེ་བ་ཕི་མར་བཅྲོལ་བ་

ཡིས། །ནྲོར་ལ་རང་ཉིད་ལེན་དང་འད”ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བས་ནས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་འབྲོར་

བའི་ཡྲོན་ཏན་ནི་སྐེ་བ་ས་ཕི་ཀུན་ཏུ་འཛད་པ་མེད་པར་

ལེགས་ཚོགས་ཀུན་གི་རྒྱུར་གྲུབ་ཅིང་། གསེར་དངུལ་གིས་

གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནྲོར་ནི་ར་མགྲོའི་ཟིལ་བ་བཞིན་མི་རག་གྲོ།

འཇིག་རེན་འདི་རུ་མི་ལུས་རིན་པྲོ་ཆེ་ཞིག་ཐྲོབ་པའི་

སལ་བ་བྱུང་ན། ཉི་མ་ཕུད་

ཐབས་དང་མི་ཚེ་སྲོང་ཟད་

དུ་མི་གཏྲོང་བར་དྲོན་དང་

ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་དགྲོས་ཤིང་། དེ་ཡང་འཇར་མན་གི་

མིང་དུ་གྲགས་པའི་དངྲོས་ལུགས་རིག་པ་བ་ཨེ་དབིན་སི་

ཐན་གིས། “མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བརྒྱ་ཆའི་གཅིག་ལྷན་

སྐེས་ཀི་ཤེས་རབ་དང་། བརྒྱ་ཆའི་གྲོ་དགུ་བརྲོན་པ་ལས་

བྱུང་བ་ཡིན”ཞེས་གསུངས་པས། བརྲོན་པ་ནི་གཏན་ཁེལ་

གི་ཉིན་ཞིག་ནས་མགྲོ་བརམ་དགྲོས་པ་མ་ཡིན་པར་དེ་རིང་

ནས་མགྲོ་བརམ་དགྲོས་པ་ཡིན། གསེར་ལས་ལྷག་

པའི་དེ་རིང་ནི་རྒྱལ་ཁ་ཡྲོད་ཚད་ཀི་

མགྲོ་འཛུགས་ས་ཡིན། དེ་

རིང་མང་བྲོ་དམ་འཛིན་

དང་གཅེས་སྤྲས་བས་པ་

ལས་མི ་མང་བྲོ ་ཞིག་ལ་

གྲུབ་འབྲས་བ་མེད་ཐྲོབ་པས། 

འགྲན་རྲོད་ཀིས་ཁེངས་པའི་དེང་

གི་དུས་འདིར་རྒྱལ་ཁའི་གཞི་མ་ནི་གསེར་ལས་

ལྷག་པའི་དེ་རིང་རེ་རེ་དམ་འཛིན་བས་ནས་ལས་དྲོན་ཀུན་

གི་མཐའ་འཁྲོལ་དགྲོས་པ་དེ་ཡིན་པ་རྲོགས་དགྲོས་ཏེ། དེ་

རིང་ནི་དུས་ཐུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་མི་འདྲོད་པར་ཤེས་རབ་ཀི་ར་

ཕྲོར་བརྲོན་འགྲུས་ཀི་ལྕག་གིས་སྐུལ་བར་རིགས།

མདྲོར་ན། མི་ཚེ་དྲོན་སྙིང་ལྡན་པར་གཏང་རྒྱུ་ནི་

རིགས་ཀི་བུ་དང་བུ་མྲོ་གང་དེའི་ཕུགས་བསམ་དུ་བགྲང་ན། 

གསེར་ལས་ལྷག་པའི་དེ་རིང་གི་དུས་ཚོད་འདི་ཉིད་ལ་

གཅེས་སྤྲས་དང་བཀྲོད་སྒིག་ལེགས་པྲོ་ཞིག་བ་རྒྱུ་ནི་གནད་

ཀི་དམ་པའྲོ།།

 《 གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སེལ་ནས་

ལྲོ་འཁྲོར་སུམ་ཅུ་ལྲོན་པར་དགའ་སྲོན་རེན་

འབྲེལ་ཞུ་བ་དང་། རྒྱ་ཆེའི་བྲོད་རིགས་སྲོབ་མ་

རྣམས་ཀི་སྲོབ་ཕིའི་འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་

སུ་གཏྲོང་བའམ་རྲོམ་ཡིག་འབྲི་བའི་ནུས་པ་

སྐེད་སྲིང་བ་སད། གངས་རེ་ཁང་ས་ཚད་ཡྲོད་

འགན་ལེན་ཀུང་ཟིའི་སྦིན་བདག་ཚེ་རིང་དྲོན་

གྲུབ་ལགས་ཀིས་མུ་མཐུད་དུ་མ་དངུལ་བཏང་སེ། 

ལྲོ་རེར་ཐེངས་རེ་སེལ་བཞིན་པའི་བྲོད་ཁུལ་ཡྲོངས་ཀི་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི“གངས་རེ་རགས་མའི”རྲོམ་ཡིག་འགྲན་སྡུར་

སབས་བདུན་པ་དེ། 2018ལྲོའི་ཟླ10པའི་ཚེས1ཉིན་ནས2019ལྲོའི་ཟླ5པའི་ཚེས10བར་གི《 གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་

པར》སེང་དུ“འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀི《  གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》 ” ཞེས་པའི་ཁ་བང་ངེས་གཏན་གི་རྲོམ་ཡིག་འགྲན་སྡུར་ཞིག་

སེལ་རྒྱུ་ཡིན། ཚགས་པར་འདི་སེལ་ནས་ལྲོ་ངྲོ་སུམ་ཅུའི་རིང་ལ་ཀྲོག་མཁན་ཡང་རབ་དང་རིམ་པ་ཞིག་བྱུང་མྲོང་ཕིར། གསར་

སེལ་སབས་ཀི་ཀྲོག་མཁན་དག་ནི་དེང་གི་ཀྲོག་མཁན་གསར་བ་དག་གི་ཕ་དང་མའམ། ཡང་ན་ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ནེ་སྲོགས་སུ་གྱུར་

འདུག་པའང་ཡྲོད་སྲིད་པས། དུས་རིམ་སྲོ་སྲོའི་ཀྲོག་མཁན་གང་ཡིན་ཡང་རེ་རེར་རང་གི་འཚོ་བ་དང་འབྲེལ་ཏེ་སེམས་སུ་

ཚགས་པར་འདིར་ལྟ་སངས་སམ་དན་ཚུལ་ཅི་རིགས་ལྡན་ངེས་ལ། ངེད་རྲོམ་སྒིག་ཁང་གིས་ཀང་ཚུལ་དེར་དམིགས་ཏེ། ཆེད་དུ་

པར་ངྲོས་དང་པྲོའི་སེང་སྲོབ་གྲྭ་ཆེན་མྲོ་པ་འདུས་པའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ལས་རིགས་སྲོ་སྲོ་ན་རང་འགན་ཕག་ཏུ་ལེན་བཞིན་པའི་

ཚགས་པར་འདིའི་ཀྲོག་མཁན་གསར་རྙིང་ཡྲོངས་ལ། 《 གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》དང་འབྲེལ་བའི་རང་གི་མྲོང་ཚོར་རྣལ་

མ་འགྲོད་སའམ། རང་གི་བུ་བུ་མྲོའམ་ཚ་བྲོ་ཚ་མྲོ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་འགྲན་སྡུར་དུ་ཞུགས་ཆྲོག་པའི་གར་སེགས་ཤིག་ཀང་

བསབས་ཡྲོད་པས་ན། སྨྱུག་ཐྲོགས་པ་ཡྲོངས་སྤྲྲོ་སེམས་ཆེན་པྲོས་ཐེངས་འདིའི་འགྲན་སྡུར་སེང་ཞུགས་པར་དགའ་བསུ་བེད་པ་

དང་ཆབས་ཅིག ཐེངས་འདིའི་འགྲན་སྡུར་རྲོམ་ཡིག་འབྲི་བར་མཉམ་འཇྲོག་དང་དྲོ་སྣང་བ་རྒྱུ་འགའ་ཡྲོད་པ་གཤམ་གསལ།

གཅིག འགྲན་སྡུར་གི་རྣམ་གྲངས།

1. ན་ཆུང་ཚན་སྲོར། འདིར་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི་སྲོབ་ཞུགས་སྲོབ་མ་རྣམས་འདུས།

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་རྨ་ཆུ་རྲོང་བྲོད་རིགས་སྲོབ་འབྲིང་གི་

དམའ་འབྲིང་དང་པྲོའི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ། 

•ཐར་བ་སྐིད•

2. དར་མའི་ཚན་སྲོར། འདིར་སྲོབ་ཆེན་སྲོབ་མ་དང་དགེ་རྒན། ཁིམ་བདག་སྲོགས་འདུས། 

གཉིས། རོམ་ཡིག་གི་བརོད་བྱ།

《 གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སེལ་ནས་ལྲོ་ངྲོ་སུམ་ཅུ་འགྲོར་བའི་རིང་ལ་འགྲན་ཞུགས་

མཁན་ཁྲོད་དང《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》བར་དུ་བྱུང་བའི་དགའ་སྐྲོ་ཟུང་གི་གཏམ་རྒྱུད་སྣ་

ཚོགས་དང་། ཡང་ན《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལས་བྱུང་བའི་བྲོ་སྐེད་ཅི་རིགས་བརྲོད་

གཞིར་བཟུང་ཆྲོག་ལ། རྲོམ་ཡིག་གི་བརྲོད་བ་དྲོན་དངྲོས་ཀི་འཚོ་བ་དང་མཐུན་ཞིང་རང་ཉིད་ཀི་

མྲོང་ཚོར་དངྲོས་ཡིན་དགྲོས། 

གསུམ། རོམ་ལུས།

རྲོམ་ལུས་ལྷུག་རྲོམ་ཡིན་དགྲོས་ལ། ཡིག་འབྲུ་ཆིག་སྲོང་སུམ་བརྒྱ་ལས་བརྒལ་མི་རུང་བ་དང་། 

དབུ་ཅན་གིས་གྲ་དག་པྲོར་བྲིས་ཏེ2018ལྲོའི་ཟླ10པའི་ཚེས1ཉིན་ནས2019ལྲོའི་ཟླ5པའི་

ཚེས1ཉིན་བར་ངེད་རྲོམ་སྒིག་ཁང་ལ་སྦྲག་ཁང་བརྒྱུད་དེ་བསྐུར་བའམ་ཡང་ན་ད་ཐྲོག་ནས་ཡིག་

ཟམ(gjsnb2009@163.com)བརྒྱུད་དེ་བསྐུར་བར་འཚལ།

བཞི། གསལ་བཤད།

1. རྲོམ་ཡིག་འགྲན་སྡུར་ཁྲོད་བ་དགའ་ཐྲོབ་པའི་རུས་མིང་དང་ས་གནས2019ལྲོའི་ཟླ6པའི་

ཚེས1ཉིན་གི་ཚགས་པར་སེང་དགྲོད་རྒྱུ་ཡིན།

2. བ་དགའི་རྲོམ་ཡིག་ནི་འདི་གའི་ཚགས་པར་སེང་བཀྲོད་ཟིན་པའི་རྲོམ་ཡིག་ལས་གདམ་རྒྱུ་

ཡིན།

3. ཐེངས་འདིའི་རྲོམ་ཡིག་འགྲན་སྡུར་ཁྲོད་དར་མའི་ཚན་སྲོར་ལ་བ་དགའི་རིམ་པ་གསུམ་དུ་ཕེ་

ཡྲོད་དེ། ཨང་དང་པྲོ་གཅིག（བ་དགའི་དངུལ། སྲོར2000） ཨང་གཉིས་པ་གཉིས། （བ་དགའི་

དངུལ། རེ་རེར་སྲོར1500）ཨང་གསུམ་པ་གསུམ།（བ་དགའི་དངུལ། རེ་རེར་སྲོར1000） 

ན་ཆུང་ཚན་སྲོར་ལ་བ་དགའི་རིམ་པ་བཞི་རུ་ཕེ་ཡྲོད། ཨང་དང་པྲོ་གཅིག（བ་དགའི་དངུལ། 

སྲོར1000） ཨང་གཉིས་པ་གཉིས།（བ་དགའི་དངུལ། རེ་རེར་སྲོར800） ཨང་གསུམ་པ་

གསུམ།（བ་དགའི་དངུལ། རེ་རེར་སྲོར600） རིང་སྐུལ་ལྔ།（བ་དགའི་དངུལ། རེ་རེར་

སྲོར400）བཅས་ཡིན།

4. བཤུ་འབྲི་ནི་སྤྲོད་ངན་ཞིག་ཡིན་པས། གཞན་གི་རྲོམ་ཡིག་བཤུ་འབྲི་གཏན་ནས་བ་མི་རུང་།

5. ཕིས་སུ་བ་དགའི་དཔང་ཡིག་དང་དངུལ། རྲོམ་ཡྲོན་སྲོགས་བསྐུར་བར་སབས་བདེ་ཡྲོང་ཆེད་

རྲོམ་མཁན་ཡྲོངས་ཀིས་ཡིག་ཤུབས་སམ་རྲོམ་ཡིག་གི་མཇུག་ཏུ་རང་གི་མིང་དང་སྲོད་གནས་སྲོགས་

ཐྲོབ་ཐང་ལག་ཁེར་སེང་བཀྲོད་པའི་རྒྱ་ཡིག་ཇི་བཞིན་དུ་གསལ་བྲོར་ཕིས་ཤིག དེ་མིན་འབྲེལ་

གཏུག་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ཀང་གསལ་བྲོར་འགྲོད་རྲོགས།

                               ཞྗེས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》རོམ་སྒིག་ཁང་ནས།                                          



བར་མཚམས་རྲོམ་སྒིག་པ། 

དཔལ་མཚོ་སྒོལ་མ།

མཛེས་རིས་བཀྲོད་སྒིག་པ།

ཕྱུག་འཚོ་སྐིད། 

འབུ་ཕྲ་གསོད་བྱྗེད་ཀི་

འགས་མདྗེལ། 

1914ལྲོར།   འཛམ་གིང་

འཁྲུག་ཆེན་དང་པྲོ་བརྒྱབ།  དམག་

མི ་སྲོང་ཕག་མང་བྲོའི ་ཚེ ་སྲྲོག་

དམག་འཁྲུག་ཁྲོད་ཤྲོར།  ཡིན་

ནའང་།  ཚེ་འདས་དེ་དག་ལས་

མང་ཆེ་བ་མདའ་སྒྲོགས་རྐྱང་རྐྱང་

ལས་ཤི ་བ ་མ ་ཡིན ་པར ་རྨ ་ཁ ་

གཉན་རྒྱུགས་ལས་རང་སྲྲོག་ཤྲོར་

པ་ཡིན།  

སྐེ ་དངྲོས ་ཕ ་རབ ་རིག ་པ ་

འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་དང་བསྟུན་

ནས་སབས་དེའི ་སན་པ་རྣམས་

ཀིས་རྨ་ཁ་གཉན་ཤྲོར་དུ་སྲོང་བའི་

རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་ནི“གསེར་མདྲོག་རྒུན་

འབྲུམ་ཟླུམ་སྲིན”ཞེས་པའི་འབུ་ཕ་

ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་བྱུང་ནའང་ ། 

སབས་དེར་འབུ་ཕ་དེ་རིགས་ར་

མེད ་དུ ་གཏྲོང ་བེད ་ཀི “འགས་

མདེལ”ཞིག་གསར་གཏྲོད་བས་

མེད་སབས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་དུ་

གྱུར།  

1928ལྲོར།  ཧྥྲོ་ལའེ་མིང་ཟེར་

བའི་དབིན་ཇི་པ་ཞིག་གིས་འབུ་ཕ་

དེ་གསྲོད་བེད་ཀི“འགས་མདེལ“ཏེ་

འཆིང་མེ་སུའུ་གསར་གཏྲོད་བས།  

འ ཆི ང ་ མེ ་ སུ འུ ་ ལ “ འ ག ས ་

མདེལ“ཟེར་བ་ལས་རྐྲོ་འདྲུ་འཕྲུལ་

འཁྲོར་ཞེས་ན་ལྷག་ཏུ་འཚམ་པར་

སྙམ།  རྒྱུ་མཚན་ནི་དེས་འབུ་རེན་

གི ་ཉེ ་འཁྲོར་ཟྲོས་ཏེ ་རལ་བ་ན། 

འབུ་ཕ་ནི་གྲོ་རེ་སམ་པྲོ་ཇི་བཞིན་

ཉེ་གམ་གི་གཤེར་ཆུ་འཇིབ་ཅི་ཐུབ་

ཀིས་རང་ལུས་སྐྲངས་ཏེ་འཆི་རུ་

འགྲྲོ་བས་ཡིན།  

འཛམ ་གི ང ་ འཁྲུག ་ཆེ ན ་

ཐེངས་གཉིས་པའི་ཁྲོད་འཆིང་མེ་

སུའུ་ནི་ཚེ་སྲྲོག་སྐྲོབ་པའི་བདུད་

རི་རུ་གྱུར་ཏེ་དམག་མི་འབུམ་ཕག་

མ ང ་ བྲོ འི ་ ཚེ ་ སྲྲོ ག ་ བ སྐ བ ས །  

འཆིང་མེ་སུའུ་སྤྲོད་མགྲོ་བརམས་

པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་མི་དུང་ཕྱུར་

མང་བྲོ་ཞིག་འཆི་བདག་གི་ཁ་ནས་

ཐར་བ་ཐྲོབ་པ་རེད།  འཆིང་མེ་

སུའུ་ཡིས་རྨ་ཁའི་གཉན་གསྲོ་ནུས་

པ་ལས་གཞན་ད་དུང་གྲོ་གཅྲོང་གི་

ནད་དང་། གྲོ་ཚད། ཀད་རྒྱའི་ཚ་

ནད།  གག་པ་སྲོགས་ཀི་ནད་

རིགས་ཀང་གསྲོ་བཅྲོས་བ་ཐུབ་པ་

ཡིན།

འགྲྲོ་བ་མིའི་རིགས་སྐེ་དངྲོས་ཕ་

རབ་དང་འཐབ་པའི་གྲོ ་རིམ་ཁྲོད། 

མིའི་རིགས་ཀིས་ཁྲོན་ཡྲོངས་ནས་

རྒྱལ་ཁ་བངས་ཏེ་རྲོགས་ཚིག་བཀྲོད་

པ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཟེར་ན། དེ་ག་ལ་

ཡིན། འབུ་ཕའི་རིགས་ནི་དེ་འདའི་

ལས་ས་མྲོར་ཕམ་ཁ་དང་ལེན་བེད་པ་

ཞིག་མིན།

འབུ་ཕ་དེ་དག་འཆིང་མེ་སུའུ་

དང་འཐབ་རྲོད་ཁྲོད་སན་འགྲོག་

ནུས་པ་བསྐེད་པས་འཆིང་མེ་སུའུ་

ཡིས་ཀང་མི ་ཐུབ་པའི ་འབུ་ཕ་རུ་

གྱུར།  དེ་ནས་ཡང་ཚན་རིག་པ་མང་

བྲོས་བྲོ་རེ་གཅིག་ཏུ་མི་སྒིམ་ཐུ་མེད་

བྱུང་ནས་དེ་ལས་ལྷག་པའི་སྐེ་འགྲོག་

སན་རས་གསར་བ་གསར་གཏྲོད་

བས་ཏེ་སར་ལས་ལྷག་པའི་འབུ་ཕར་

ཕར་རྒྲོལ་བས། སྐེ་འགྲོག་སན་རས་

ནི་གང་འདྲོད་དུ་བེད་སྤྲོད་བས་ན་

འབུ་ཕར་དེར་མཐུན་གིས་འགྲོག་

སྲོབས་ལྡན་པར་འཕེལ་འགྱུར་བེད་

སྲིད་པས་གསྲོ་བེད་རིག་པའི་སེ་ན་

སྐེ་འགྲོག་སན་རས་གང་འདྲོད་དུ་

བེད་སྤྲོད་བེད་དུ་མི་འཇུག་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དེ་ལ་ཐུག 

ལེ་ཝུན་ཧྲོ་ཁེ་ཡིས་མིའི་རིགས་

ལ་འབུ་ཕའི ་ཞིང་ཁམས་ཐྲོག་མ་

མཐྲོང་དུ་བཅུག་པ་དང་།  པ་སི་ཏེ་

ཡིས་ཐབ་ཆས་ཡྲོ་བད་བཀྲོལ་ནས་

ཟས་རིགས་ཁྲོད ་ཀི ་འབུ་ཕ་མེད་

པར་བཟྲོས། ཧྥྲོ་ལའེ་མིང་གིས་

འཆིང་མེ་སུའུ་ཡིས་ནད་སྐེད་འབུ་

ཕར་རྒྲོལ་ལན་སྤྲད་ནའང་འགྲྲོ་བ་

མིའི ་རིགས་དང་ནད་སྐེད ་འབུ་

ཕའི་བར་གི་འཐབ་རྲོད་ནི་ད་དུང་

མཇུག་བསྒིལ་མེད།  

མཚོ་སྲོན་ཟི་ལིང་།  •དཔལ་སྒོན•


