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

སྔོན་བསགས་ཀྱི་ལས་དབང་ཞྱིག་གམ། 

ཡང་ན་ལྔོ་ཟླའྱི་འཁྔོར་སྐྔོད་ཅྱིག་གྱིས།

ང་ཚོ་རེས་སྐྱིད་རེས་སྡུག་གྱི་ཁྔོར་ཡུག་ཆུང་ཆུང་འདྱི་ཡྱི།

རེ་བཞག་སྔོང་གྱི་ཁུགས་སྔོ་ནས་ལམ་ལ་ཆས།

སྐབས་དེར། 

བཀག་རྒྱ་དང་གནྔོན་ཤུགས་ཇྱི་ལྟར་ཆེ་ནའང་།

བག་འཁུམས་དང་ལེ་ལྔོ། སྒྱིད་ལུག་སྔོགས་རྱིང་དུ་དྔོར་ནས།

དུས་ཚོད་རེ་དང་ཁྔོམ་ལྔོང་རེ་འཚོལ་ཞྔོར།

ཆེས་རྣམ་དག་གྱི་སེམས་པ་ཞྱིག

འཕྱིན་ཡྱིག་ཅྱིག་གྱི་གཟུགས་སུ་ཕབ་སེ།

རང་ལ་དབང་བའྱི་སྱིང་གཏམ་ཞྱིག་གེང་འདྔོད་མྔོད།

གེང་སམ་པའྱི་དུངས་པ་འདྱི་སུ་ལའང་བརྔོད་མ་མྔོང་བས།

ད་དུང་སུས་ཀང་ཚོར་མེད།

གང་ལྟར། འུ་ཅག་འཇུག་སའྱི་ལམ་བུ་འདྱིར།

བརེ་སེམས་ཀྱི་ཕྱག་ཟུང་མང་བྔོས།

ང་ཚོ། རྒྱང་རྱིང་བའྱི་བཤུལ་ལམ་རྱིང་མྔོར་སེ་ཁྱིད་མཛད་བཞྱིན།

ཡྱིད་ཆེས་དང་སྔོབས་པ་བསྩལ།

མེ་སྔོན་ལྟ་བུའྱི་སེམས་པ་ཞྱིག

ང་ཚོར་ཕངས་མེད་དུ་གནང་ཞྔོར།

རང་ཉྱིད་ཐལ་བར་བཏང་།

མེ་ཏྔོག་ལྟ་བུའྱི་སྔོབ་གྔོགས་ཚོ།

ཁེད་ཚོ་དང་ཕད་པ།

ལས་དབང་གྱི་བཀྔོག་སྒྱིག་ཅྱིག་ཏུ་སང་བས།

དེ་རྱིང་ང་ཚོ་དགའ་ལྷང་ལྷང་ངང་།

སེམས་པ་དང་སེམས་པ་གན་ནས།

ཐྔོག་མའྱི་ཕུགས་འདུན་གྱི་ཕྱྔོགས་དེར།

མཉམ་དུ་སྐྔོད། ཤུགས་ཀྱིས་འགྔོ།

1.སྐད་གགས་ཆེ་བའྱི་དངྔོས་ལུགས་རྱིག་པ་བ་ལྱི་ཀེང་

ཏའྔོ ་ནྱི ་འཚོ ་བའྱི ་ཁྔོད ་

བརེད་ངས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ནང་སྔོས ་སུ་མེ ་འཁྔོར ་

ནང་སྔོད་སྐབས། དུས་དང་

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དཔེ་ཆའྱི་

ནང་བྱིང་སེ་རྒྱུན་པར་རྔོག་ཁེས་འབྔོར་བཞྱིན་ཡྔོད་པ་རེད།

 2.ཐེངས་ཤྱིག་ལ། ལྱི་ཀེང་ཏའྔོ་རང་གྱི་ཕུ་བྔོ་འབྱིང་

བར་ལྟ་རུ་སྔོང་། མེ་འཁྔོར་

དུ་བསད་མ་ཐག གྔོམས་

ཕྱྔོགས་ཤྱིག་གྱིས་དཔེ་ཆ་

ཕྱྱིར་བཏྔོན་མྔོད། འྔོན་

ཀང་རྔོག་ཁེས་བྔོར་བའྱི་

ཚུལ་དེ་ཡྱིད་ལ་ཤར་པ་ན། བཟྔོད་བསྲན་སྔོས་དཔེ་ཆ་ཕྱྱིར་

བཅུག

3. ཅུང་མ་འགྔོར་བར། ལྱི་ཀེང་ཏའྔོ་ཡྱིས་བསྲན་མ་

ཚུགས་པར་དཔེ་ཆར་ལྟ་མགྔོ་བརམས་ཤྱིང་། རྒྱང་སྒྔོག་ལས་

འབབ་ཚིགས་ལ་སེབས་པའྱི་བར་བཏང་བ་ན། ད་གཟྔོད་

འཚབ་འཚུབ་ངང་མེ་འཁྔོར་ལས་སར་བབས། ཁྔོས་མདུན་དུ་

འཇར་མན་གྱི་གནའ་གཞུང་རྩོམ་རྱིག་གྱི་སྩོལ་འབྱེད་པ། 

—— ཞྱི་ལེ།

ཞྱི་ལེ་ནྱི་འཇར་མན་གྱི་མྱིང་དུ་གགས་པའྱི་སན་ངག་པ་

དང་། ཟླྔོས་གར་མཁན། རྔོམ་རྱིག་གཞུང་ལུགས་པ་བཅས་

ཡྱིན་ལ། ཁྔོང་དང་ལེད་ཞྱིན། ཀྱི་ཏེ་གསུམ་ནྱི་འཇར་མན་

རྔོམ་རྱིག་གྱི“རླུང་དམར་དྲག་སྐྔོད་ལས་འགུལ”དང་འཇར་

མན་གནའ་གཞུང་རྔོམ་རྱིག་གྱི་སྲྔོལ་

འབེད་པར་གགས། ཁྔོང་གྱི་

འཐུས་ཚབ་བརམས་ཆྔོས་

ལ《ལྔོག་གཡྔོ་དང་བརེ་

དུང》《 ཝེ ་ལན-ཐེའར》

སྔོགས་ཡྔོད།

ཞྱི ་ ལེ ་ ནྱི 1 7 5 9 ལྔོ འྱི ་

ཟླ11པའྱི་ཚེས10ཉྱིན་མ་ཨར་པ་ཧྔོ་

གྔོང་ཁེར་དུ་སྐེས། ཁྔོའྱི་ཨ་ཕ་ནྱི་ཕྱྱི་བཅྔོས་ཚན་ཁག་གྱི་སྨན་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། ཕྱྱིས་སུ་དམག་དཔུང་གྱི་མགྔོ་པ་ཆུང་ཆུང་

ཞྱིག་བས་མྔོང་། ཨ་མ་ནྱི་སྤྱི་གྔོར་བཟྔོ་པ་ཞྱིག་གྱི་བུ་མྔོ་ཡྱིན། 

1768ལྔོར། ཞྱི་ལེ་ལ་ཏྱིང་སྐད་ཀྱི་སྔོབ་གྲྭར་སྔོང་ཞྱིང་། རང་

ཉྱིད་ཀྱི་དགའ་ཕྱྔོགས་དང་ཕ་མའྱི་འདྔོད་བྔོ་ལྟར་ཕྱྱིས་སུ་ལྷ་

རྱིག་སྔོབ་གྱིང་དུ་འགྔོ་བར་ག་སྒྱིག་བས། འྔོན་ཀང་། 

1773ལྔོར་ཁྔོ་རང་སྔོབ་མཐར་ཕྱྱིན་སྐབས་ཨྔོ་དབྱི་ཀྱིན་

གུང་ཅའྔོ་ཡྱིས་བཙན་གྱིས་དམག་དྔོན་སྔོབ་གྱིང་དུ་འགྔོ་རུ་

བཅུག དམག་དྔོན་སྔོབ་གྱིང་ནྱི་གུང་ཅའྔོ་ཡྱིས་གཡྔོག་པྔོ་

གསྔོ་སྐྔོང་བེད་པའྱི་སེ་ཁག་ཅྱིག་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་ལུས་སེམས་

ཉྔོབ་པར་བེད་ཅྱིང་རང་དབང་ཅུང་ཙམ་

ཡང་མེད་པའྱི་སྔོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ཁྔོ ་རང་སྔོབ་གྲྭ་དེར་ལྔོ ་ངྔོ ་

བརྒྱད་ལྷག་རྱིང ་བཀག་

སྔོམ་བས། དུས་སྐབས་དེར། 

ཁྔོས་ཧྲ་ཧྲྱི་པྱི་ཡ་དང་། རུའུ་

སའྔོ། ཀྱི་ཏེ་སྔོགས་ཀྱི་བརམས་

ཆྔོས་བཀླགས་པ་དང་། ལྔོག་ཏུ་ཟླྔོས་གར་

འཁབ་གཞུང《རྐུན་ཇག》གསར་རྔོམ་བས། འདྱིས་ཁྔོའྱི་རེས་

ཕྱྔོགས་ཀྱི་རྔོམ་རྱིག་གསར་རྔོམ་ལ་

རྨང་གཞྱི་བཟང་བྔོ་བཏྱིངས། 

མཚོ་སྔོན་ཟྱི་ལྱིང་། •རྒྱལ་མཚན•

མཚོ་སྔོན་མྱི་རྱིགས་སྔོབ་གྲྭ་ཆེན་མྔོའྱི2016ལྔོའྱི་

བྔོད་ཡྱིག་འཛིན་གྲྭ། 

 • པདྨ་མཚོ•

མཚོ་སྔོན་ཟྱི་ལྱིང་། • ཨ་འབུམ•

སྐྔོ ད ་ བ ཞྱི ན ་ པ འྱི ་ མེ ་

འཁྔོར་ལ་ལྟ་ཞྔོར་གྔོ་བུར་

དུ ་རང་གྱི ་དཔྲལ་བར་

ཐལ་ལྕག་གཅྱིག་གཞུས་

སྔོང་། 

4.མ་གཞྱིར། ལྱི་ཀེང་ཏའྔོ་ཡྱིས་ཡང་བསྐར་རང་གྱི་རྔོག་

ཁེས་མེ་འཁྔོར་ནང་བརེད་སྔོང་བས་ཁྔོས་རང་གྱི་ཕུ་བྔོ་

འབྱིང་བར་ཁ་པར་བཏང་

ནས་རྔོགས་སྐྔོབ་མྱི་ཞུ་ཀ་

མེད་བྱུང་། ཕུ་བྔོ་འབྱིང་

བ་མྱུར་དུ་མེ་འཁྔོར་ས་

ཚིགས་ལ་སེབས་ནས་

བལྟས་ཙ་ན། ལྱི་ཀེང་ཏའྔོ་ཡྱིས་ཁ་པར་རྒྱག་སའྱི་ཁང་ཆུང་ལ་

རྒྱབ་བསེས་ཏེ་བྔོ་རེ་གཅྱིག་སྒྱིམ་གྱིས་དཔེ་ཆ་ཀླྔོག་བཞྱིན་

འདུག

5.ལྱི་ཀེང་ཏའྔོ་ཡྱིས་གཉྱིད་འཆག་ཟས་བརེད་སྔོས་དཔེ་

ཆ་ཀླྔོག་པའྱི་སྱིང་སྔོབས་ལ་

བརེན་ནས་དངྔོས་ལུགས་

རྱིག་པའྱི་ཁབ་ཁྔོངས་སུ་

མཛད་རེས་བ་མེད་བཞག་

ཅྱིང་། 1957ལྔོར། 

ལྔོ31ཡྱིན་པའྱི་ལྱི་ཀེང་ཏའྔོ་ལ་དངྔོས་ལུགས་རྱིག་པའྱི་ནྔོལ་

པེལ་བ་དགའ་ཐྔོབ།



ལེགས་བཤད་ཅེས་པ་ནྱི་དཔེ་དྔོན་གཉྱིས་ཀྱི་སྔོ་ནས་བང་དྔོར་གྱི་

གནས་ལ་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་རྣམས་སྒྔོ་སྐུར་སངས་ཏེ། མྱི་རྣམས་

ལ་གདམས་ངག་ལེགས་པར་སྔོན་པའྱི་རང་རྐྱ་འཕེར་བའྱི་རྔོམ་ལུས་

ཤྱིག་ཏུ་གསུངས་ཡྔོད་པས། འདྱིར་སྔོབ་ཆུང་སྔོབ་མར《ས་སྐ་ལེགས་

བཤད》ཀྱི་སྔོབ་ཚན་ཇྱི་ལྟར་ཁྱིད་ཚུལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་མདྔོ་ཙམ་གེང་ན། 

གཅྱིག ལྱེགས་བཤད་ཀྱི་གྩོ་དྩོན་དང་རྩོམ་པ་པྩོ་ངྩོ་སྤྩོད་བ་དགྩོས། 

སྔོབ་ཆུང་གྱི་སྔོབ་མ་ཡྱིན་ནའང་བ་རྔོད་པྔོ་ཞྱིག་ལ་གང་ཚང་ན་

བྱིའུ་ཞར་མ་ཞྱིག་ལའང་དེ་ཚང་དགྔོས་པའྱི་དཔེ་བཞྱིན་དུ་རྔོམ་ལུས་

དང་རྔོམ་སངས་མྱི་འདྲ་བའྱི་སྔོབ་ཚན་གང་ཞྱིག་འཁྱིད་དགྔོས་ཀང་། 

སྔོན་འགྔོའྱི་ཤེས་བ་ཕན་ཚེགས་བསྐྱུར་ནས་ཐད་ཀར་སྔོབ་ཚན་ལ་

ཞུགས་ན། སྔོབ་མའྱི་སྔོབ་སྦྔོང་གྱི་སྤྔོ་བ་འདྲེན་པའྱི་ནུས་པ་ཆུང་བས། 

རྔོམ་པ་པྔོའྱི་ཆེ་བ་བརྔོད་ནས་བྱིས་པའྱི་བྔོ་འགུགས་པ་དང་། ལེགས་

བཤད་ཅེས་པའྱི་གྔོ་དྔོན་དང་རྔོམ་སངས་རགས་ཙམ་གེང་ནས་སྔོབ་

ཚན་ལ་འཇུག་པར་རྔོགས་རམ་བ་དགྔོས། 

གཉྱིས། ཆ་ཡའྱི་སྱེབ་སྟངས་དང་ཚགི་གྱི་གཅྩོད་མཚམས་འཁྱིད་དགྩོས། 

ཚིགས་བཅད་རྔོམ་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ཡའྱི་སེབ་སངས་དང་ཚིག་གྱི་གཅྔོད་

མཚམས། ཚེག་བར་གྱི་མང་ཉུང་བཅས་ནྱི་ཤྔོ་ལྔོ་ཀ་ཞྱིག་ལ་ལྡན་འྔོས་

པའྱི་མ་མཐའྱི་ཆ་རྐྱེན་རེད། དེས་ན་ཆ་རྐྱེན་དེ་དག་ཤེས་ན་ཡང་སྱིང་ཅྱི་

ཞྱིག་གྱི་དགྔོས་པ་ཡྔོད་ཅེ་ན། ཀླྔོག་དག་མ་ཞྱིག་ཡྔོང་བར་ཕན་ཐྔོགས་

ཆེན་པྔོ་ཡྔོད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་ཚིགས་བཅད་རྔོམ་ཡྱིག་འབྱི་བར་རྨང་

ལེགས་པྔོ་ཞྱིག་གདྱིང་ཐུབ་པ་རེད། 

དཔེར་ན། སྐྱེ་བོ་ཡོན་ཏན་ཡོད་མྱེད་པའི། ། 

           བླང་དོར་བློ་གོས་ལྡན་པ་མཁས། །

           རྡུལ་དང་འདྱེས་པའི་ལྕགས་ཕྱེ་རྣམས། ། 

          ཁབ་ལྱེན་རོ་ཡིས་ལྱེན་པར་ཤྱེས། །ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཚེག་

བར་བདུན་མའྱི་ཚིགས་བཅད་རྔོམ་ཡྱིག་གྱི་འབྱི་ཚུལ་ལྟར་བྱིས་ཡྔོད་པ་

དང་། ཆ་ཡའྱི་སེབ་སངས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྐང་བ་རེ་རེའྱི་ནང་དུ་ཆ་གསུམ་

གྱི་རེས་སུ་ཡ་གཅྱིག་གཏན་ཁེལ་བས་ཡྔོད་པས། ཡྱིག་འབྲུའྱི་ཚེག་བར་

ཆ་ཡ་ཁེལ་སངས་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ལ། བཀླག་ན་ཁ་ལ་བདེ་ཞྱིང་རྣ་

བར་སན་པའྱི་ཁད་ཆྔོས་ལྡན། 

གསུམ། དཔྱེ་དང་དཔྱེ་ཅན་ངྩོས་གཟུང་དགྩོས། 

དཔེ་འགྔོད་པའྱི་ཐབས་ནྱི་རྔོམ་རྱིག་སྒྱུ་རལ་ཁྔོད་ཀྱི་འབྱི་ལུགས་

ཤྱིག་སེ། བརྔོད་འདྔོད་ཀྱི་དྔོན་གང་ཞྱིག་དཔེ་ལ་བརེན་ནས་གྔོ་བར་སྤད་

ན། ཕ་རྔོལ་བྔོས་གྔོ་ས་བར་མ་ཟད། རྔོམ་ཡྱིག་རང་སེང་ནས་ཀང་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའྱི་ཁད་ཆྔོས་ཤྱིག་མངྔོན་འྔོང་། ལྷག་ཏུ་སྔོབ་ཆུང་སྔོབ་

མའྱི་ངྔོས་ཐད་ནས་བལྟས་ན། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གྱི་གྔོ་དྔོན་དང་། ཁད་

པར། ནུས་པ་བཅས་བཤད་དེ། ཚིག་དྔོན་ལ་རྒྱུས་ལྔོན་བེད་པའང་གཙོ་

གནད་དུ་གཟུང་དགྔོས། དེ་ཡང་དཔེ་ནྱི་མཚོན་བེད་དང་དཔེ་ཅན་ནྱི་

མཚོན་བ་སེ། དཔེའྱི་ནུས་པ་ཁད་པར་བ་ལ་བརེན་ནས་དྔོན་གང་ཞྱིག་

གསལ་བར་མཚོན་ཐུབ་པས། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གྱི་མཚུངས་ཆྔོས་

དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་འགེལ་ན་དགྔོས་པ་ཆེ་སམ། 

དཔེར་ན། བླུན་པོའི་ཡོན་ཏན་ཁར་འབིན་ཏྱེ། ། 

           མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་ཁོང་དུ་སྱེད། །

           སོག་མ་ཆུ་ཡི་སྱེང་ན་འཕོ། །

           ནོར་བུ་སྱེང་དུ་བཞག་ན་འབིང་། །

ལྟ་བུ་ལས། རྐང་བ་དང་པྔོ་དང་གཉྱིས་པ་

དཔེ་ཅན་དང་། གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་དཔེ་

ཡྱིན་པར་བརྔོད་པ་སེ། བླུན་པྔོ་དག་གྱིས་ཡྔོན་ཏན་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡང་

ཁར་འབྱིན་པ་དང་སྔོག་མ་ཆུའྱི་ཟབ་སར་བཅུག་ཀང་སེང་དུ་འཕྱྔོ་བ་

གཉྱིས་མཚུངས་པ་དང་། མཁས་པས་ཡྔོན་ཏན་ཁྔོང་དུ་སེད་པར་བེད་པ་

དང་ནྔོར་བུ་ཆུའྱི་སེང་དུ་བཞག་ཀང་འབྱིང་བ་གཉྱིས་མཚུངས་ཞེས་

དྔོན་བསྡུར་བའྱི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གྱི་བེད་ནུས་

འདྲ་བར་བརྔོད་ན་དགྔོས་པ་ཆེ་བས། ས་བསལ་རྔོ་བསལ་བས་ཏེ། དཔེ་

དཔེ་ཅན་གྱི་གྔོ་དྔོན་ལ་གྔོ་བ་ཟབ་མྔོ་ཞྱིག་ལྔོན་དུ་བཅུག་ན། སྔོབ་ཁྱིད་

དཀའ་གནད་ཀྱི་མདུད་བརྒྱ་གྔོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དྔོ། ། 

བཞྱི། དྩོན་འགྱེལ་གཙོར་གཟུང་དགྩོས། 

འདྱིར་དྔོན་འགེལ་ཞེས་པ་ནྱི་གཙོ་བྔོ་ཤྔོ་ལྔོ་ཀ་གང་ཞྱིག་གྱི་བསན་

དྔོན་བཤད་དེ། སྔོབ་མའྱི་ཀུན་སྤྔོད་གཙོར་གཟུང་རྒྱུ་དེ་ལ་གྔོ་བ་བངས་

ན་འགྱིག་པར་སེམས། དེ་ལ་སྔོབ་དཔྔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། མྱི་ཡྱི་ཆྔོས་ལུགས་

ལེགས་སྤད་ན། །ལྷ་ཡུལ་བགྔོད་པ་ཐག་མྱི་རྱིང་། །ལྷ་དང་མྱི་ཡྱི་ཐེམ་སྐས་

ལ། །འཛེགས་ན་ཐར་བ་གམ་ན་འདུག །ཅེས་དང་། 《ཆུའྱི་བསན་བཅྔོས》

ལས། བསམ་པ་བཟང་ན་འཇྱིག་རེན་གྱི། །བ་བ་ཀུན་ཀང་ཆྔོས་སུ་འགྔོ། ། 

ཟྔོ་ཆུན་ལ་བརེན་འྔོབས་ཀྱི་ཆུ། །ཤྱིན་ཏུ་མཐྔོ་བའྱི་རྱི་རེར་འགྔོ། །ཅེས་

གསུངས་ཡྔོད་པས། འཇྱིག་རེན་མྱི་ཆྔོས་ཕྱྔོགས་ཀྱི་སྔོབ་གསྔོ་གཙོར་

བཟུང་སེ། སྔོབ་ཆུང་སྔོབ་མའྱི་སྤྔོད་ལམ་གཙོར་གཟུང་རྒྱུ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་

གལ་ཆེ་བས། དྔོན་འགེལ་ཡང་སྔོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ནང་དྔོན་གལ་ཆེན་དུ་

བཟུང་ན་འྔོས། 

མདྔོར་ན། བསབ་དེབ་ཏུ་བཀྔོད་པའྱི《ས་སྐ་ལེགས་བཤད》ཀྱི་ཤྔོ་ལྔོ་

ཀ་རེ་རེའྱི་རྔོད་བེད་ཀྱི་ཚིག་དང་སྔོན་བེད་ཀྱི་ཐབས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་

ཏེ། སྔོབ་ཆུང་སྔོབ་མ་དང་འཚམ་པའྱི་དཔེ་ཁྱིད་ཀྱི་སྦྔོར་བ་སེལ་རྒྱུ་དང་། 

དེ་ནས་ལེགས་ཉེས་བང་དྔོར་གྱི་ཚུལ་ལ་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་བསན་

ནས། ཡ་རབས་སྤྔོད་བཟང་གྱི་ལམ་ལ་འཁྱིད་དགྔོས། 

མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་ཀྔོས་ནན་རྔོང་བ་མདྔོ་

བཅའ་སྔོད་སྔོབ་ཆུང་། 

• བ་ཐར་འབུམ •

（2018ལྩོའྱི་ཟླ10པའྱི་ཚེས1ཉྱིན་

གྱི་པར་ངྩོས2པར་མཐུད）

དེ་ལས་ཅུང་གལ་ཆེ་བ་ནྱི། ས་

ལྟ་བུའྱི་གྲུབ་ཚུལ་ངྔོས་འཛིན་པར་ས་

ནྱི་མགྔོ་ཅན་དང་། ལ་ནྱི་ས་ཡྱིག་གྱི་

སྒ་དང་ཉེ་བས་མྱིང་གཞྱི་ཡྱིན་པར་

ནྔོར་འཁྲུལ་འབྱུང་ས་བ་ཡྱིན་མྔོད། 

འྔོན་ཀང་ས་ནྱི་མགྔོ་ཅན་མྱིན་ལ། ལ་ཡྱིག་ནྱི་མྱིང་གཞྱི་མྱིན་པར་འདྔོགས་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། ས་མགྔོ་ཅན་གྱི་ཡྱི་གེ་

བཅུ་གཅྱིག་ཡྔོད་ཅྱིང་དེ་རུ་ས་ཡྱིག་མེད་པ་དང་གཅྱིག འདྔོགས་ཅན་གྱི་ཡྱི་གེ་དྲུག་ཡྔོད་ལ་དེ་རུ་ས་ཡྱིག་ཡྔོད་པ་

དང་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་ཀྱི་སྔོ་ནས་ཤེས་རྒྱུ་གལ། འདྱིར་ཡང་གྔོང་དང་འདྲ་བར་མགྔོ་འཐྔོམ་པའྱི་སང་ཚུལ་རེ་

འབྱུང་སྲྱིད་པ་ནྱི། གླུ་ལྟ་བུའྱི་མྱིང་གཞྱིའྱི་ཡྱི་གེ་གང་རེད་ཅེ་ན། སྔོབ་གྔོགས་ལ་ལས་ལ་རེད་ཅེས་ལན་འདེབས་

སྲྱིད་ལ། དེར་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཡྔོད་པ་འདྲ་སེ། དབངས་ཨུ་ཡྱིག་སྦྔོར་ཡུལ་ནྱི་ལ་ཡྱིན་ཁར་ལ་སྒ་ཡང་འཐྔོན་

བཞྱིན་ཡྔོད་མྔོད།  འྔོན་ཀང་ཞྱིབ་ཏུ་བསམས་ན། མགྔོ་ཅན་ལ་ར་ལ་ས་གསུམ་ལས་ག་ཡྱིག་མེད་པས། ག་ཡྱིག་ནྱི་

མགྔོ་ཅན་མྱིན་པར་མྱིང་གཞྱིའྱི་ཡྱི་གེ་ཡྱིན་ལ། ལ་ཡྱིག་ནྱི་མྱིང་གཞྱི་མྱིན་པར་འདྔོགས་ཅན་ཡྱིན་པ་ཤེས་རྒྱུ་དེ་

གལ་ཆེའྔོ། །

གཞན་ཡང་། མགྔོ་འདྔོགས་དབངས་གསུམ་ཅྱི་ཡང་མེད་ཀང་ཡྱི་གེའྱི་གྲུབ་ཚུལ་ངྔོས་འཛིན་བ་བར་དཀའ་

ཁག་ཅུང་ཙམ་ཡྔོད་པ་ནྱི།  བབས་དང་དངངས་ལྟ་བུའྔོ། ། འྔོ་ན་བབས་དང་དངངས་ལྟ་བུའྱི་གྲུབ་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་

ངྔོས་འཛིན་བས་ན་ལེགས་སམ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་འདྲ་བའྱི་ཡྱི་གེ་གཉྱིས་མཉམ་དུ་ཡྔོད་པས། གང་ནྱི་མྱིང་གཞྱི་ཡྱིན་

པ་དང་། གང་ནྱི་རེས་འཇུག་ཡྱིན་པ་ངྔོས་མ་ཟྱིན་པས་ལན་འདུག  དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་དཀའ་ས་ཡྱིན་ལ་གནད་ས་

ཡང་ཡྱིན་པས་ཅུང་གྔོ་བདེར་བཀལ་ན། བབས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། བ་ཡྱིག་གཉྱིས་ལས་སྔོན་མ་ནྱི་སྔོན་འཇུག་

ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ན། སྔོན་འཇུག་བ་ནྱི་མྱིང་གཞྱི་བ་ཡྱིག་ལ་འཇུག་པ་མྱིན་པས། བ་ཡྱིག་སྔོན་མ་ནྱི་སྔོན་

འཇུག་མྱིན་པ་ཐག་གྱིས་ཆྔོད་ལ། དེའྱི་མཚུངས་སུ་དེ་ནྱི་མྱིང་གཞྱིའྱི་ཡྱི་གེ་

ཡྱིན་པ་ཡང་ངང་གྱིས་ཤེས་ཐུབ། དེ་བཞྱིན་དུ་དངངས་ལྟ་བུ་ཡང་གྔོང་དང་

ཕལ་ཆེར་འདྲ་བས་རྱིགས་བསྒེ་ན་ཤེས་ཐུབ་སེ། ང་ཡྱིག་གཉྱིས་ལས་གྔོང་མ་

ནྱི་མྱིང་གཞྱི་ཡྱིན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། སྔོན་འཇུག་ད་ཡྱིག་ཡྔོད་པས་གཞན་རྣམས་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ཤེས་ཐུབ་

བྔོ། །དེ་ལས་ལྡྔོག་སེ་ང་ཡྱིག་འྔོག་མ་ནྱི་མྱིང་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ན། ང་ཡྱིག་གྔོང་མ་ནྱི་སྔོན་འཇུག་ཏུ་

འགྱུར་འགྔོ་ལ། སྔོན་འཇུག་ད་ཡྱིག་ནྱི་དགྔོས་མེད་ཀྱི་ཡྱི་གེ་ལྷག་མ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་པ་དང་། སྔོན་

འཇུག་ཡྱི་གེ་ལྔ་རུ་ང་ཡྱིག་མེད་པས། དེ་ནྱི་ནྔོར་འཁྲུལ་ཡྱིན་པ་ཡང་གསལ་བྔོར་ཤེས་ཐུབ། ཡང་ལ་ལས་ང་ཡྱིག་

ལྷག་མ་གཅྱིག་འདུག་ལ་སྔོགས་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ས་ཚོགས་འབྱུང་སྲྱིད་པས། དེ་མ་ཉྱིད་དུ་ཕལ་ཀླྔོག་ཐེངས་གཅྱིག་

བས་པས་ཀང་ཤེས་པར་འགྱུར་རྔོ། ། 

འྔོ་ན། ཡྱི་གེའྱི་གྲུབ་ཚུལ་རྣམས་མ་ནྔོར་བར་ངྔོས་འཛིན་ཐུབ་ན་ཕན་པ་ག་རེ་ཡྔོད་ཅེ་ན། (༡)ཕལ་ཀླྔོག་བ་

རུང་བའྱི་ཡྱི་གེའམ་མྱིང་གང་ཞྱིག་ཀླྔོག་པའྱི་དུས་སུ། མྱིང་གཞྱིའྱི་ཡྱི་གེ་ནྱི་མགྔོ་འདྔོགས་ཡང་གསུམ་དང་སྔོན་

རེས་དབངས་གསུམ་བཅས་ཀྱི་གཞྔོགས་འདེགས་ལ་བརེན་པའམ། ཡྱིག་འབྲུ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་དེ་ནྱི་ཕན་ཚུན་

གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརེན་དུ་གྲུབ་ཡྔོད་པ་སེ། ཡྱི་གེ་དུ་མ་འདུས་ནས་མྱིང་གྲུབ་པ་ཤེས་ཐུབ་ཁར། བཀླག་ལ་ཡང་

ཕན་པ་མྱི་ཆུང་བ་ཡྔོད་པ་ཡྱིན། (༢)འབྱི་བའྱི་དུས་སུ་སྔོན་འཇུག་ནས་ཡང་འཇུག་གྱི་བར་དུ་གྔོ་རྱིམ་དང་སྨྱུག་

རྱིམ་མ་ནྔོར་ཞྱིང་། ཆེ་ཆུང་དང་ཡངས་དྔོག་སྔོགས་དབུ་ཅན་གཟུགས་ཀྱི་མཛེས་པ་བརྒྱད་པྔོ་ལྡན་དགྔོས་པ་

བཅས་ལས། ཡྱི་གེའྱི་གཟུགས་ནྱི་རྱི་མྔོ་གཞན་དག་འབྱི་བ་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་མཛེས་ཆྔོས་ཁད་པར་བ་ཞྱིག་ཡྔོད་

པ་ཤེས་ཐུབ་པ། (༣)ཡྱི་གེའམ་མྱིང་རེ་རེ་བཞྱིན་ཕལ་སྦྔོར་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་ནས་བཀླགས་ན། སྔོན་རེས་སྔོགས་ཀྱི་

ཡྱི་གེ་རེ་རེ་བཞྱིན་བཀླག་ཏུ་ཡྔོད་པ་དང་། སྔོན་རེས་མགྔོ་འདྔོགས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་སྦྔོར་བའྱི་གྔོ་རྱིམ་ཡང་གསལ་བྔོར་

མངྔོན་ཐུབ་པ། སྦྔོར་ཀླྔོག་གྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ཡྱིག་དང་མྱི་འདྲ་བར་ཡྱི་གེ་རེས་མའྱི་སྔོན་འཇུག་དང་མགྔོ་ཅན་གྱི་ཡྱི་

གེ་གང་དེའྱི་སྒ་ཟུར་ཐྔོན་ནུས་པས། ཡྱིག་རྱིགས་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་ཁད་ཆྔོས་དང་རྱིན་ཐང་

རྔོགས་ཐུབ་པ། (༤)བྔོད་ཀྱི་ཡྱི་གེ་ནྱི་དབངས་གསལ་སྔོ་བཞྱི་ཡྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་། དེས་དྔོན་ཅྱི་ཡང་སྔོན་མྱི་ཐུབ་ཀང་

བཀླག་ཏུ་རུང་བའྱི་ཡྱི་གེ་ཁྱི་མ་འབུམ་དང་། བཀླག་ཏུ་རུང་ཞྱིང་དྔོན་ཡང་སྔོན་ཐུབ་པའྱི་མྱིང་དང་། ཚིག བརྔོད་

པ། བཀའ་དང་བསན་བཅྔོས་རྱི་བྔོའྱི་གཏྔོས་དང་མཉམ་པ་མང་བྔོ་འབྱི་ཐུབ་པ་ནྱི། འདྲ་གཟུགས་ཡྱི་གེ་དང་མྱི་

འདྲ་བའྱི་བ་མེད་ཁད་ཆྔོས་ཡྱིན་པས། བྔོ་གསལ་དྔོན་གཉེར་ཅན་གྱི་སྔོབ་མའྱི་རྒྱུད་ལ་བྔོད་ཡྱིག་སྦྔོང་བའྱི་འདུན་

པ་དང་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་བསྐེད་ནུས་པར་འདྔོད་ནས་བྱིས་པའྔོ། །

ཀན་སུའུ་ཞྱིང་ཆེན་རྨ་ཆུ་རྔོང་བཅའ་སྔོད་བྔོད་རྱིགས་སྔོབ་ཆུང་གཉྱིས་པ། 

• མགྩོན་པྩོ་སྐྱབས •



ལྔོ་རྒྱུས་ཞྱིབ་འཇུག དུས་རབས་དེའྱི་ནང་དུ་བྱུང་བའྱི་ལྔོ་

རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་རྣམས་དེང་དུས་ཡྔོངས་གགས་སུ་བྔོད་ཀྱི་ལྔོ་

རྒྱུས་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཏུ་རྱི་བའྱི《དེབ་ཐེར་དམར་པྔོ》དང་། 《དེབ་

ཐེར་གསར་པ》 《དེབ་ཐེར་སྔོན་པྔོ》 《མཁས་པའྱི་དགའ་སྔོན》

རྣམས་ཡྱིན། 

《དེབ་ཐེར་དམར་པྔོ》རྔོམ་པ་པྔོ། ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྔོ་

རེ1309—1364རབ་བྱུང་དྲུག་པའྱི ་མེ ་ཁྱི ་སྤྱི ་ལྔོ1346ལྔོར་

བརམས། འདྱི་ནྱི་དེབ་ཐེར་སྔོན་མ་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བར་བྔོད་

ཀྱི་ཡྱིག་རྱིང་དག་དཔྱད་གཞྱི་གཙོ་བྔོར་བས་ཤྱིང་། རྒྱ་ནག་གྱི་ལྔོ་

རྒྱུས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཅྱིག་བྔོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་པ་ཡང་དཔྱད་གཞྱིར་

བཟུང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བྔོད་ཐང་བར་གྱི་འབེལ་བའྱི་སྐྔོར་གྱི་

ཡྱིག་ཆ་ཁག་བྔོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་སྐབས་དེའྱི ་ལྔོ ་རྒྱུས་ཀྱི་

བདེན་དཔང་གཙོ་བྔོར་བས་ཡྔོད་པ་སྔོགས་ཀྱི་ཁད་ཆྔོས་ལྡན་ཡྔོད།

《རྒྱ་བྔོད་ཡྱིག་ཚང་མཁས་པ་དགའ་བེད》རྔོམ་པ་པྔོ ། 

སག་ཚང་རྔོང་པ་དཔལ་འབྔོར་བཟང་པྔོ། འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལྔོ་

རྒྱུས་མ་རེད། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བ་མ་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་

པ་ལྔོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་འདྱིའྱི་མཇུག་བང་སྨྔོན་ཚིག་ལས་གསལ། 

རབ་བྱུང་བདུན་པའྱི་ཤྱིང་སག་སྤྱི་ལྔོ1434ལྔོར་ཡྱིན་པ་ར་འཕྔོད། 

རྒྱལ་རབས་འདྱིའྱི་ཁད་ཆྔོས་གཙོ་བྔོར་བྔོད་ཀྱི་ལྔོ་རྒྱུས་ལས་ས་སྐ་

དང་། ཕག་གྲུའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལྔོ་རྒྱུས་ཅུང་ཞྱིབ་ཆ་དང་། ལྷག་པར་དུ་

ལྔོ་རྒྱུས་ཡྱིག་ཚང་གཞན་དག་ཏུ་མཐྔོང་དཀྔོན་པའྱི་གནའ་བྔོའྱི་

དུས་སུ་བྔོད་དུ་རལ་གྱི་དང་། ཇ་དང་དཀར་ཡྔོལ་བྱུང་ཚུལ་བཅས་

བྔོད་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ལག་རལ་དར་ཚུལ་གྱི་ལྔོ་རྒྱུས་དང་། གཞན་

ཡང་ཞ་ལུའྱི་དཔྔོན་དང་། རྒྱལ་རེ་ཆྔོས་རྒྱལ། སག་ས་རྔོང་པ། རྣམ་

རྒྱལ་གྱིང་པ་སྔོགས་སྐབས་དེའྱི་ཡུལ་སེ་སྔོ་སྔོའྱི་དཔྔོན་ཁག་གྱི་ལྔོ་

རྒྱུས་ཅུང་ཁ་གསལ་བ་བཅས་བཀྔོད་ཡྔོད་པའྱི་དེབ་ཐེར་ཞྱིག་རེད།

《དེབ་ཐེར་སྔོན་པྔོ》རྔོམ་པ་པྔོ། འགྔོས་ལྔོ་གཞྔོན་ནུ་

ད པ ལ 1 3 9 2 — 1 4 8 1ར བ ་ བྱུ ང ་ བ རྒྱ ད ་ པ འྱི ་ མེ ་ སྤེ ལ ་ སྤྱི ་

ལྔོ1476ལྔོར་བརམས། དེབ་ཐེར་འདྱིའྱི་ཁད་ཆྔོས་གཙོ་བྔོ་ཞྱིག་ནྱི། 

ལྔོ་རྒྱུས་ཀྱི་དྔོན་རྐྱེན་རྣམས་དུས་མཚུངས་ཀྱི་ལྔོ་ཚིགས་བསྒྱིགས་

ནས་གསལ་བཤད་བས་ཡྔོད་པ་དང་། དུས་མཚུངས་བསྒྱིགས་པའྱི་

རྱིས་གཞྱི་རྒྱལ་པྔོ་སྲྔོང་བཙན་སམ་པྔོའྱི་འཁྲུངས་ལྔོ་ལ་བས་སབས་

སྲྔོང་བཙན་ནས་ལྔོ་ཆེན་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་བྱུང་བའྱི་དྔོན་རྐྱེན་

ཆེ་ཤྔོས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ལྔོ་ཚིགས་གསལ་བྔོར་འཁྔོད་ཡྔོད་པས། 

དེབ་ཐེར་འདྱིའྱི་ནང་བྔོད་ཀྱི་མྱི་ས་ཕལ་ཆེ་བའྱི་འཁྲུངས་འདས་

ཀྱི་ལྔོ་ཚིགས་ཁ་གསལ་བཀྔོད་འདུག་པས། བྔོད་ཀྱི་ལྔོ་རྒྱུས་དེབ་

ཐེར་རྣམས་ལས་ལྔོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཁ་གསལ་ཤྔོས་དང་། ཁུངས་

བཙུན་ཤྔོས་ཤྱིག་ཡྱིན།

《དེབ་ཐེར་གསར་མ》རྔོམ་པ་པྔོ། དགའ་ལྡན་ཁྱི་ཐྔོག་བཅྔོ་

ལྔ་པ་པཎ་ཆེན་བསྔོད་ནམས་གགས་པ1478—1554དགུང་ལྔོ་

དྲུག་ཅུ་རེ་གཅྱིག་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའྱི་ས་ཁྱི་སྤྱི་ལྔོ1538ལྔོར་

བརམས། དེབ་ཐེར་འདྱི་ནྱི་ཚལ་པའྱི་དེབ་དམར་ནང་དུ་མ་འཁྔོད་

པའམ་མ་གསལ་བ་དག་ལ་གསལ་བཤད་དང་ཁ་སྔོན་བས་པ་ལྟ་

བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་མ་ཟད། ད་དུང་ལྔོ་རྒྱུས་ཀྱི་དྔོན་རྐྱེན་རྣམས་དུས་

རབས་དང་ལྔོ་ཚིགས་གསལ་བཤད་བེད་གང་ཐུབ་བས་ཡྔོད་པ་

འདྱི་ཡྱིས། དུས་རབས་

དང་ལྔོ་ཚིགས་གང་ཡང་

མེད་པའྱི་ལྷ་སྒྲུང་ལྟ་བུའྱི་

ལྔོ་རྒྱུས་འབྱི་སྲྔོལ་དེ་ལས་

གྔོམ་གང་མདུན་སྔོས་ཀྱིས་འབྱི་སྲྔོལ་གསར་བའྱི་སྔོ་འཕར་ཞྱིག་ཕྱེ་ཡྔོད།

《ཆྔོས་འབྱུང་མཁས་པའྱི་དགའ་སྔོན》རྔོམ་པ་པྔོ། དཔའ་བྔོ་གཙུག་

ལག་ཕེང་བ1504—1566རབ་བྱུང་དགུ་པའྱི་ཤྱིང་སྦྲུལ་སྤྱི་ལྔོ1545ལྔོར་

རྔོམ་མགྔོ་ཚུགས་པ་དང་། སྤྱི་ལྔོ1564ལྔོར་བརམས་པ་ཡྔོངས་སུ་གྲུབ་པའྱི་

བར་ལྔོ་ངྔོ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་འགྔོར་ཡྔོད། ཆྔོས་འབྱུང་འདྱི་ནྱི་བྔོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལྔོ་

རྒྱུས་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་གྲུབ་མཐའ་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པ་བྔོན་དང་བཅས་

པའྱི་གནའ་བྔོའྱི་ཡྱིག་རྱིང་ནང་དུ་འཁྔོད་པའྱི་ལྔོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐྔོར་རྣམས་དཔྱད་

གཞྱིར་བཟུང་ཡྔོད་པ་དང་། དེང་དུས་ཏུན་ཧྔོང་ཡྱིག་ཆ་དང་རྱིགས་གཅྱིག་

པའྱི་བཙན་པྔོའྱི་དཀྔོར་མཛོད་ནང་གྱི་གཙིགས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་དང་། རྔོ་རྱིང་གྱི་ཡྱི་

གེ། དྲྱིལ་བུའྱི་ཁ་བང་སྔོགས་གནའ་བྔོའྱི་ཡྱིག་རྱིང་དག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་

སེ་ལྔོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁུངས་བཅྔོལ་ས་ལེགས་པར་བརགས་ཡྔོད་པ་འདྱི་ནྱི་ལྔོ་རྒྱུས་

དངྔོས་གཙོ་སྨྲ་བའྱི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། རྔོ་རྱིང་གྱི་ཡྱི་གེ་སྔོགས་

བྔོད་ཀྱི་ཡྱིག་རྱིང་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ལྔོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའྱི་སྲྔོལ་ཐྔོག་

མར་གཏྔོད་པ་པྔོ་ཡང་འདྱི་ཡྱིན། དེས་ན་དུས་རབས་འདྱི་ནྱི་བྔོད་ཀྱི་ལྔོ་རྒྱུས་

ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་དེ་རྱིམ་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱྱིན་པའྱི་དུས་

རབས་ཤྱིག་ཡྱིན།

ཡར་ཀླུང་གཙང་པྩོ།

ཆུ་བྔོ་འདྱི་ནྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་བང་རྒྱུད་འབྔོང་པ་རྔོང་

ཁྔོངས་བེ་མ་གཡུང་དྲུང་ཞེས་པའྱི་གངས་རྱི་ལས་འབབ་

ཅྱིང་ལྔོ་རྒྱུས་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་སྤྱིར་ཡར་ཆབ་གཙང་པྔོ་ཞེས་

འཁྔོད་ལ་སྔོས་སུ་ལེགས་རེའྱི་རྒྱུད་དུ་ར་མཆྔོག་ཁ་འབབ་

གཙང་པྔོ་ཞེས་འབྔོད་པ་དང་། ལྷ་རེ་ཁུལ་དུ་མང་ཆུ། ལྷ་

རེའྱི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡང་ར་མཆྔོག་ཁ་འབབ་ཅེས་ར་ཕྔོའྱི་ཁ་

འདྲ་བའྱི་རྱི་ཁྔོག་ནས་འབབ་པ་འབེལ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་

བས་ནས་མྱིང་འབྔོད། ཆུ་ཤུལ་ཁུལ་ནས་བཟུང་ཡར་ཀླུང་གཙང་པྔོ་ཞེས་འབྔོད་པ་ཡུལ་མྱིང་ཆུ་རུ་ཐྔོགས་པ་བཅས་ཕྱྱིས་སུ་ཡྔོངས་ཁབ་ལ་

ཡར་ཀླུང་གཙང་པྔོ་ཞེས་འབྔོད། ཡར་ཀླུང་གཙང་པྔོ་ནྱི་གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མྔོ་འཕྱྔོ་བ་བཞྱིན་བྔོད་ཀྱི་ལྷྔོ་ཕྱྔོགས་བརྒྱུད་ནས་ཤར་ལ་བརྒྱུགས་

ཐྔོག སྨན་གྱིང་ཕད་ཆུས་ཁུལ་ནས་ཁ་བང་ཤར་ངྔོས་སུ་ཕྱྔོགས་ཏེ་བཞུར་ཞྱིང་རྱི་བྔོ་གནམ་ལྕགས་འབར་བར་བསྐྔོར་པ་ར་རྨྱིག་གཟུགས་ཤྱིག་

བརྒྱབ་རེས། སར་ཡང་ལྷྔོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་གཅྔོང་རྔོང་ཟབ་མྔོ་འགྱིམས་ནས་མཐར་གྔོ་ཡུལ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་འབབ་པས་གཙང་པྔོ་པུ་ལ་མ་བྔོ་

ཐེ་ལ་ཟེར། དེ་ནས་བྷང་ག་ལ་བརྒྱུད་བྷང་ག་ལ་མཚོ་ཁུག་ཏུ་འགྱིལ། ཡར་ཀླུང་གཙང་པྔོའྱི་ཁྔོན་ཡྔོངས་ཀྱི་རྱིང་ཚད་སྔོང་སྨྱི2840ཡྔོད་

པ（ཆུ་ལག་གྱི་རྱིང་ཚད་དང་བཅས་སྔོང་སྨྱི3848ཡྔོད་པར་བཤད）ནས་རང་རྒྱལ་གྱི་མངའ་ཁྔོངས་ནང་ཁུལ་དུ་སྔོང་སྨྱི2057ཡྔོད་པ་

དང་། བཞུར་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་ཁྔོན་སྔོང་སྨྱི་གྲུ་བཞྱི་མ་ཁྱི93.5ཡྔོད་པ་ནས་རང་རྒྱལ་མངའ་ཁྔོངས་སུ་སྔོང་སྨྱི་གྲུ་བཞྱི་མ་ཁྱི24.16ཟྱིན། གཙང་པྔོའྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་སའྱི་ཆ་སྔོམས་མཐྔོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངྔོས་ལས་སྔོང་སྨྱི་སུམ་སྔོང་ཡན་ཟྱིན་ཡྔོད། ཡར་ཀླུང་གཙང་པྔོ་ནྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་གཙང་ཆེན་ཁག་

གྱི་ཁྔོད་ནས་རྱིང་ཚད་ཨང་རྱིམ་ལྔ་པར་སེབས་ཤྱིང་གཙང་རྒྱུད་ཀྱི་ས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཨང་དྲུག་པ་ཟྱིན་ལ་གཙང་ཆུའྱི་རྒྱུག་འབྔོར་ཨང་རྱིམ་

གསུམ་པར་སེབས། གཙང་ཆུའྱི་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་ཨང་གཉྱིས་པ་བཅས་ཡྱིན། གཙང་པྔོ་འདྱིའྱི་གཡས་གཡྔོན་དུ་གཙང་ལག་མང་བྔོ་ཡྔོད་པ་

སེ། ཆུ་གསྔོག་རྒྱ་ཁྔོན་སྔོང་སྨྱི་གྲུ་བཞྱི་མ་ཁྱི་ཚོ་བརལ་པའྱི་རྔོ་གཞྔོང་གཙང་པྔོ་དང་། མང་ཆུ། སྐྱིད་ཆུ། ཉང་ཆུ། ཕར་ལུང་གཙང་པྔོ་བཅས་

ཡྔོད། ཡར་ཀླུང་གཙང་པྔོ་རང་རྒྱལ་གྱི་བཞུར་རྒྱུད་དུ་མྱི་གངས་བརྒྱད་འབུམ་བདུན་ཁྱིར་ཉེ་ཞྱིང་ས་ཞྱིང་སྔོན་ཁལ་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་སུམ་

འབུམ་ལྷག་ཙམ་ཡྔོད་པས། གཙང་པྔོ་དེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ས་ཁང་མྱི་གསུམ་གྱིས་བྔོད་ཡྔོངས་ཀྱི་ཕྱེད་ཙམ་ཟྱིན། དེ་བཞྱིན་ལྷ་ས་དང་། གཞྱིས་རེ། 

རྒྱལ་རེ། རེད་ཐང་། ཉྱིང་ཁྱི་སྔོགས་གྔོང་ཁེར་དང་གྔོང་རལ་ཆེ་གས་རྣམས་ཀང་གཙང་པྔོ་འདྱིའྱི་གཞུང་

དུ་ཆགས་ཡྔོད་པས་གཙང་པྔོ་འདྱི་བྔོད་ཀྱི་ཆུ་ཆེན་དང་པྔོར་གགས། 

ལྷྔོ་ནུབ་མྱི་རྱིགས་སྔོབ་གྲྭ་ཆེན་མྔོའྱི་བྔོད་རྱིག་པ་སྔོབ་གྱིང་། 

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

ཅྱི་པྔོའུ་ཐྱི ་སྤྱི ་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ནྱི ་ཧེ ་གྱིང ་གྱི ་

ཤར་བང་ཁུལ་གྱི་ཡཱ་དན་

མཚོ་ཁུགས་ནུབ་འགམ་གྱི་

མཛེས་ཤྱིང་ཡྱིད་དུ་འྔོང་

བའྱི ་རྒྱལ ་ཁབ ་ཅྱིག ་སེ ། 

མཚོ་དམར་ནས་ཧྱིན་རྡུ་རྒྱ་

མཚོར་འགྔོ ་སའྱི ་འགག་

མདྔོ་ན་ཆགས། འཛམ་

གྱི ང ་ དུ " རྔོ ་ སྣུ མ ་ སྐེ ལ ་

འདྲེན་གྱི་སྔོ་པ"ཞེས་པའྱི་

མཚན་སན་ལྡན། མངའ་

ཁྔོངས་སུ་མཐྔོ་སང་དང་རྱི་ཁུལ་མང་བ་དང་། མཚོ་རྒྱུད་ཁུལ་ནྱི་བདེ་ཐང་ཡྱིན་

ཞྱིང་། རྒྱལ་ཡྔོངས་སུ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པྔོ་མེད་མྔོད། དུས་ཚིགས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆུ་

ཕན་བདྔོག འྔོན་ཀང་འདྱི་གར་ཧེ་གྱིང་གྱི་ཆེས་དམའ་སའྱི་མཚེའུ་སེ་ཨཱ་ས་ལེ་

མཚེའུ་ཡྔོད་པ་དང་། མཚེའུ་འདྱི་ནྱི་རྒྱ་མཚོ་ངྔོས་ལས་སྨྱི156དམའ་ཞྱིང་། 

མངའ་ཁྔོངས་ཀྱི་དཀྱིལ་དབུས་སུ་ཡྔོད། ཕྱྔོགས་བཞྱི་མེ་རྱིས་མུ་ཁྱུད་དུ་བསྐྔོར་

པའྱི་ཚྭ་ཆུའྱི་མཚེའུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ས་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་ཤྔོས་ཚ་རྒྱུད་བེ་ཐང་གྱི་ནམ་

ཟླར་གཏྔོགས་པ་དང་། ལྔོ་འཁྔོར་མྔོར་ཚ་བ་ཆེ་ཞྱིང་ཆར་ཆུ་དཀྔོན། ཚྭ་དང་མུ་

ཏྱིག་བག་རྔོ། རྔོ་ཐལ་བག་རྔོ། ས་འྔོག་ཚ་ནུས་བཅས་ཀྱི་ཐྔོན་ཁུངས་འབེལ་བྔོ་

ཡྔོད། དཔལ་འབྔོར་གྱི་ཐྔོན་ཁུངས་གཙོ་བྔོ་ཕྱུགས་ལས་ལ་བརེན་ཞྱིང་། འབྲུ་

རྱིགས་ཀྱིས་རང་ཁ་རང་གསྔོ་བེད་ཐུབ་ཀྱིན་མེད། གྔོག་འདྔོན་དང་གྲུ་གཟྱིངས་

བཟྔོ་བ། ཞྱིག་གསྔོ་སྔོགས་བཟྔོ་ལས་ཆུང་གས་རྱིགས་ཅུང་དར། 

ཅྱི་པྔོའུ་ཐྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁྔོངས་རྒྱ་ཁྔོན་ཆུང་ན་ཡང་། ལྔོངས་རྒྱུའྱི་

ཐྔོན་ཁུངས་མང་བ་དང་། མེ་རྱི་དང་རྦབ་ཆུ་སྔོགས་རང་བྱུང་ཡུལ་ལྔོངས་མང་

བྔོ་མཆྱིས། གནས་དེ་རུ་དྭངས་གཙང་གྱི་ཨཱ་པེ་མཚེའུ་དང་། ད་དུང་མཛེས་ཤྱིང་

ཡྱི་གར་འྔོང་བའྱི་ཨཱ་ས་ལེ་མཚེའུ། བརྱིད་ཆགས་པའྱི་ཨེར་ཏྔོ་པཱ་མེ་རྱི། ལྔོག་

གྱུར་གྱི་ཡུལ་ཁམས་ཀུའུ་པེ་ཐྱིག•ཨེར•ཁཱ་ལ་ཁཱ་འྔོབས་དྔོང་། རྒྱ་ཆེ་ཞྱིང་རྫུབས་

སྟུག་པའྱི་ཏཱ་ཡེ་གདྔོད་མའྱི་ནགས་ཚལ། རྔམ་བརྱིད་ལྡན་པའྱི་ལེང་ཏཱ་ཞྱིན་

པྱིན་ཀུའུ་ཝ་ལེ་རྦབ་ཆུ་སྔོགས་ཡྔོད་པ་མ་ཟད། མྱི་སེམས་འགུགས་ཤྱིང་ངྔོ་

མཚར་ཆེ་བའྱི་ཐཱ་ཀྲུའུ་ལ་མཚོ་ཐྔོག་སྤྔོ་གྱིང་སྔོགས་བགང་ལས་འདས་པའྱི་

མཛེས་ལྔོངས་ཡྔོད་དྔོ༎

མཚོ་སྔོན་ཟྱི་ལྱིང་། •གངས་རྒྱན•

མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་ཀྔོས་ནན་རྔོང་

མྱི་རྱིགས་སྔོབ་འབྱིང་། 

 •སྒྩོལ་མ་ཚེ་བརྟན•



སྔོད་གནས།  ཟྱི་ལྱིང་ཐུན་རྱིན་ལམ་གྱི་སྔོ་ཨང10པ།       ཁ་པར།  0971-6141891         སྦྲག་སྲྱིད་ཨང་རགས།  810001             ཚགས་པར་རེར་སྔོར།  0.80          དཔར་ས།  མཚོ་སྔོན་ཞྱིན་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་པར་འདེབས་ཚད་ཡྔོད་ཀུང་སྱི། 

地址：青海省西宁市同仁路10号     电话：0971-6141891     邮编：810001     电子邮箱：gjsnb2009@163.com     每份单价：0.80元   印刷：青海新华民族印务有限公司

ཁ་བྱང་འབི་མཁན། 

•རྟ་རྩོ•
པར་ལེན་མཁན།

•སངས་རྒྱས• ཨང937པ།

བུ་མྔོ་ང་རང་འཇྱིག་རེན་འདྱིར་ཐྔོན་པ་ནས་བཟུང་། 

དཀའ་སྡུག་ཆེ་བའྱི་ནར་སྔོན་གྱི་ལྔོ་ཟླའྱི་ཁྔོད་ང་ལ་ཕ་མའྱི་

བརེ་བ་དབེན་ཡང་། ཁེར་ཧྲེང་དུ་མ་ལུས་པར་འཇྱིགས་སྒྔོལ་

གྱི་སྐབས་དང་ཉེན་སྲུང་གྱི་མགྔོན་དུ་གྱུར་ཅྱིང་། དགའ་དུས་

དགྔོད་རྔོགས་དང་སྡུག་དུས་ངུ་རྔོགས་ཀྱི་བྔོས་ཐུབ་གྔོགས་པྔོ་

ཞྱིག་ཡྔོད་པ་ནྱི། ཤེས་རྱིག་གྱི་རྒྱགས་ཕྱེ་སྩྔོལ་མཁན་ཏེ།  

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ཡྱིན་ནྔོ།།

སྤྱི་ལྔོ ་ཉྱིས་སྔོང་བརྒྱད་ལྔོའྱི་དབར་

གཞུང་ཞྱིག་ལ། ངེད་གཉྱིས་ཀྱིས་

མཉམ་དུ་ཐྔོག་མའྱི་མཇལ་

འཕད་ཀྱི་དབུ་ཁྱུད་བྱིས་པ་

ཡྱིན། དབར་གནང་དེ་ནྱི་ང་

རང་སྔོབ་ཆུང་གྱི་སྔོ་ཐེམ་

འགྱིམས་རེས་ཀྱི་ཆེས་ཐྔོག་

མའྱི་དབར་གནང་ཡྱིན། ཀ་ངྔོ་ཡྱིག་

ངྔོ་ཙམ་ཆྔོད་པའྱི་ངའྱི་ཕུ་བྔོས་མཆན་དུ་

བཙིར་ཡྔོད་པའྱི་པར་རྱིས་མང་བའྱི་ཚགས་པར་དེ་མཐྔོང་དུས། 

ཡུན་རྱིང་ཁ་ཁར་བཏང་བའྱི་བེའུས་ཨ་མའྱི་ནུ་ཞྔོར་རེ་བ་

བཞྱིན་བལྟ་འདྔོད་ཀྱི་འདུན་པ་འགྔོག་ཐབས་བལ་ཡང་། ཕུ་

བྔོས་ཁྔོད་ཀྱིས་ལྟ་ཤེས་ནྱི་མ་རེད་ཅེས་ངའྱི་རེ་བའྱི་མེ་དཔུང་

སེང་ཆུ་འཁག་ཟྔོམ་གང་བླུགས་བྱུང་། 

རང་གྱི་འདྔོད་མྔོས་ལ་བསྟུན་རྒྱུར་དགའ་བའྱི་པྲ་ཆལ་གྱི་

བུ་མྔོ་ངས་དྔོན་དག་དེ་ལས་ས་མྔོར་བསྐྱུར་ག་ལ་སྲྱིད། ཕྱྱི་ཉྱིན་

ཕུ་བྔོ་ཕྱུགས་རྱིར་སྔོང་ཤུལ་དུ་ངས་ཁྔོའྱི་དཔེ་ཁུག་ཆུང་ཆུང་

དེའྱི་ནང་ཡར་སྔོག་མར་སྔོག་བས་མཐར་ཚགས་པར་དེ་ངའྱི་

ལག་ཏུ་ཆུད་སྔོང་། པར་རྱིས་ས་མང་དང་ལག་བྱིས་རྱི་མྔོ་གང་

མང་མང་ཞྱིག་གྱིས་ངའྱི་ཡྱིད་སེམས་དབང་མེད་དུ་དྲངས་ཏེ། 

ཉྱིན་གང་བྔོར་རྱི་མྔོ་དེ་དག་ལ་ལད་འབྱི་བས་ནས་ས་རུབ་སེ་

ཕུ་བྔོ་ཕྱྱིར་སེབས་པའང་མ་ཚོར། དེ་ནས་བཟུང 《གངས་རྒྱན་

ན་ཆུང་ཚགས་པར》དེ་ངའྱི་ལུག་ཆུང་འཚོ་རྔོགས་དང་སྱིང་

གཏམ་བཤད་སའྱི་གྔོགས་བཟང་ཉག་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་སྔོང་། 

ད་ལྔོར་ངའྱི་གྔོགས་བཟང་ཁྔོད་ཉྱིད་ལྔོ་ན་སུམ་ཅུར་སྔོན་

ལ་ཉེ། མྱི་ལྔོ་སུམ་ཅུ་ནྱི་ཁེད་ཀྱི་ནར་སྔོན་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་རྱིང་

མྔོའྱི་ལྔོ་ཟླ་དེ་ཡྱིན། སྤྱིན་དཀར་གྱི་འདབ་མ་བསྱིལ་རླུང་གྱིས་

བསྒུལ་མྔོང་བའྱི་ལྔོ་ཟླ་དེར་ཁེད་ཀྱིས་ང་ལ་

དུས་རབས་མྱི་གཅྱིག་པ་དང་རྒྱལ་

ཁྔོངས་མྱི་གཅྱིག་པའྱི་ལྔོ ་

རྒྱུས་མྱི་སའྱི་གཏམ་རྒྱུད་

མང་བྔོ་ཞྱིག་ཡུལ་དུས་ཀྱི་

བསྐལ་པས་མ་ཆྔོད་པར་

བསྩལ་བྱུང་།   ལྷག་པར་དུ་

བདག་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་རྒྱུགས་

འབས་གྔོང་འཕེལ་དང་རྨང་གཞྱི་སྲ་བརན་

དུ་གཏྔོང་མཁན་ནྱི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ཁེད་ཉྱིད་

ཡྱིན་པ་བརེད་མྱི་སྲྱིད།

ཆུང་དུས་ཁྱིམ་གྱི་འཁྔོས་ཀ་ཧ་ཅང་ཞན་པས། རང་ཉྱིད་

དང་འགན་རྔོད་བེད་པའྱི་སྔོབ་གྔོགས་ཚོས་ཟུར་ལྟའྱི་དཔེ་དེབ་

ས་ཚོགས་ལ་ལྟ་ཐེངས་རེར། ང་ལ་ཡྱི་ཆད་དང་སྐྔོ་སྡུག་གང་

མང་ཞྱིག་སྐེས་ཡྔོང་། ཡྱིན་ན་ཡང་། སྐབས་ཤྱིག་ལ《གངས་

རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སེང་སྐད་ཡྱིག་གྱི་རྒྱུགས་གཞྱི་མང་

བྔོ་ཞྱིག་བཀྔོད་འདུག་པས། ངས་ཚགས་པར་སེང་བཀྔོད་ཡྔོད་

པའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་སྐྔོར་གྱི་རྒྱུགས་གཞྱི་མང་བྔོར་ཡང་དང་

བསྐར་དུ་སྦངས་པ་བས་མཐར་ང་ལའང་རེ་བའྱི་ཁྔོད་ཀྱི་སྐར་

འབས་ཤྱིག་ཐྔོབ་སྔོང་། 

ད་ནྱི་བདག་གྱིས་ཁེད་རང་བགང་བ་སུམ་ཅུར་ལྔོན་ལ་ཉེ་བའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་ཁ་གཡང་དང་བ་

མེད་ཀྱི་མཛད་རེས་ལ་བསྔོད་ཚིག་གྱི་མེ་ཏྔོག་དབུལ་ན་འདྔོད་ཀང་། ཁེད་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་དང་མཛད་

རེས་ནྱི་སྔོབ་བུ་ངའྱི་སྨྲ་བརྔོད་ཀྱི་ངག་ལས་འདས་སྔོང་། གང་ལྟར་ཁེད་ཀྱི་མདུན་ལྔོངས་སར་ལས་

ཡངས་ཤྱིང་གངས་རྱིའྱི་ལྔོངས་ཀྱི་ན་ཆུང་གྔོགས་པྔོ་ཚོའྱི་མྱིག་གྱི་དགའ་སྔོན་དུ་དུས་ནམ་ཡང་ཡལ་བ་

མེད་པར་སྨྔོན། ངའྱི་སེམས་ཁྔོང་གྱི་སྐར་མ་འྔོད་ཆེན་ལགས།

དཔལ་དར་རྒྱས་བམས་ཆེན་ཆྔོས་འཁྔོར་གྱིང་ངམ་རྨེ་བ་དགྔོན་

ནྱི་ཇྱི་འདྲའྱི་བརྱིད་ཉམས་ལྡན་ཞྱིང་།  ངྔོ་མཚར་ཆེ་བའྱི་དགྔོན་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ཨང་། 

ཉྱིན་དེའྱི་ཞྔོགས་པའྱི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དང་ཕྱེད་ཀའྱི་སེང་ང་ཚོ་

དགེ་རན་འགའ་དང་མཉམ་དུ་རེ་སྨྔོན་སྔོབ་ཆུང་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་

རྨེ་བ་དགྔོན་པར་མཇལ་སྐྔོར་དུ་སྔོང་ཞྱིང་། ང་ཚོ་རླངས་འཁྔོར་དུ་

བསད་དེ་ཀག་ཀྔོག་གྱི་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འགྔོ་སྐབས་ཁྱུང་

མཆུའྱི་ལམ་འགམ་གྱི་ལྔོགས་གཉྱིས་སུ་བགང་ལས་འདས་པའྱི་གྔོག་

སྒྔོན་གྱི་ཀ་བ་མང་བྔོ་བསར་ཕེང་བསྒྱིགས་པ་ནྱི་མགྔོ་བྔོ་ཡར་དགེ་བའྱི་

སྲུང་དམག་རེ་རེ་དང་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ལ། ད་དུང་ལམ་བར་དུ་རྱི་

 མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་ཐུན་རྱིན་རྔོང་མྱི་རྱིགས་སྔོབ་འབྱིང་གྱི་

མཐྔོ་འབྱིང་གཉྱིས་པའྱི་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ། 

•མཁར་མྩོ་སྐྱྱིད• 

བྔོ་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་སན་མྔོ་ངག་ལ་འགུགས་ཞྔོར་

ཕྱུགས་ཟྔོག་འཚོ ་བའྱི ་རྣམ་པ་དེ ་མཐྔོང་སྐབས་

འབྔོག་པ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་ནྱི་ཇྱི་འདྲའྱི་

བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་རེད་ཨང་སམ། ང་ཚོ་ཨ་མྔོས་

ཡུལ་ཚོ་རུ་སེབས་སྐབས། ས་དེའྱི་ཁྱིམ་ཚང་རེ་

རེའྱི་དུད་ཁུང་ལས་དུ་བ་ལྷྔོག་ལྷྔོག་ཏུ་འཕྱུར་

བཞྱིན་པ་མཐྔོང་ཞྱིང་། རན་དར་གཞྔོན་

གསུམ་རྣམས་མལ་ལས་ལངས་མ་

ཐག་ཡྱིན་ཏེ། ལྷྱིང་འཇགས་ཡྱིན་

ལ་བབ་ཆགས་པའྱི་རྣམ་པ་དེ་ནྱི་

རྱི་མྔོ་མཁན་གྱི་པྱིར་ལས་ཐྔོན་པ་

དང་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས། དེ་ནས་ང་ཚོ་

ཕ་ཞྱིང་དྔོག་པའྱི་གཞུང་ལམ་ཞྱིག་བརྒྱུད་

ནས་མདུན་དུ་སྤྱི་ལེ་བཅྔོ་ལྔ་ཡས་མས་སུ་སྔོང་

བ་ན། ད་གཟྔོད་སན་པའྱི་གགས་པ་ཕྱྔོགས་བཞྱིར་

ཁབ་པའྱི་རྨེ་བ་དགྔོན་དུ་སེབས་བྱུང་།

ང་ཚོ ་རླངས་འཁྔོར་ལས་བབས་ཏེ ་ཕྱྔོགས་

བཞྱིར་བལྟས་པ་ན།  ཆེས་ཐྔོག་མར་མྱིག་ལམ་དུ་

འཆར་བ་ནྱི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་ཆེན་མྔོའྱི་གཡས་

ཕྱྔོགས་སུ་གངས་རྱི་ལྟར་འགྱིང་ཞྱིང་བརྱིད་ཉམས་

ལྡན་པའྱི་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེ་མཆྔོད་རེན་ཞེས་པ་དེ་

རེད། མཆྔོད་རེན་དེའྱི་མཐྔོ་ཚད་ལ་སྨྱི་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཡྔོད་ཅྱིང་། ཞེང་ཚད་ལ་སྨྱི་དྲུག་ཅུ་

ཙམ་ཡྔོད། ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་ཆེན་མྔོའྱི་ལྔོགས་གཉྱིས་སུ་གངས་སེང་དཀར་མྔོ་གཉྱིས་ཡྔོད་ཅྱིང་། 

གཡྔོན་ཕྱྔོགས་སུ་རྔོ་རྱིང་ཞྱིག་ཡྔོད་པ་དེའྱི་ཐྔོག་ཏུ་དགྔོན་པ་ཆགས་ཚུལ་དང་། དགྔོན་པ་འདེབས་

མཁན་སྔོགས་ཀྱི་ལྔོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་ངྔོ་སྤྔོད་བས་འདུག  འདུ་ཁང་ཆེན་མྔོར་ཁྔོན་བསྔོམས་རེག་

རྱིམ་གསུམ་ཡྔོད་དེ། རེག་རྱིམ་དང་པྔོའྱི་ནང་དུ་མཆྔོད་པ་རྒྱ་ཆེན་

བཤམས་ཤྱིང་ལྷ་རེན་ངྔོ་མཚར་ཅན་མང་བྔོ་འདུག  ཉྱིས་ཐྔོག་ཏུ་

དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་ལྷ་རེན་ཆྔོས་གསུམ་མང་བྔོ་ཉར་ཡྔོད། 

སུམ་ཐྔོག་ཏུ་ཐང་ག་དང་བ་མའྱི་སྐུ་པར།  བ་མ་རྱིན་པྔོ་ཆེ་

འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་བརན་མར་

གྱིས་བཞེངས་པ་སྔོགས་ཡྔོད་པས་དངྔོས་གནས་བརྱིད་

ཉམས་ལྡན།  འདུ་ཁང་ཆེན་མྔོའྱི་གཡྔོན་ཕྱྔོགས་སུ་བཤད་

གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་བཙུགས་འདུག

ང་ཚོ་བསམ་པ་རྣམ་དག་གྱིས་དགྔོན་པ་འདྱིར་མཇལ་ཚར་

ནས་ཕྱྱིར་ལྔོག་པའྱི་ལམ་བར་དུ། ངའྱི་སེམས་སུ་ང་ཚོ་ལ་སྡུག་གྱི་ལྔོ་

མ་ཆུ་ལ་སྐུར་མཁན་དང་། སྐྱིད་ཀྱི་ཉྱི་མ་དགུང་ལ་འདེགས་མཁན་ཡྔོད་སམ་ཞྱིང་། སྔོབ་སྦྔོང་ལ་

ཧུར་བརྔོན་བས་ནས་རེས་ཕྱྔོགས་སུ་མྱི་འཇྔོན་ཐང་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཚེ། མྱི་རྱིགས་རང་གྱི་རྱིག་

གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་རང་ནུས་ཅྱི་ཡྔོད་སྔོས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་ངེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་དགྔོས་

པའྱི་བ་བ་ཞྱིག་རེད་སམ་བྱུང་ངྔོ་།།

སྱི་ཁྔོན་ཞྱིང་ཆེན་ཁྱུང་མཆུ་རྔོང་སྦྲ་ཆེན་སྔོབ་ཆུང་གྱི་

ལྔོ་རྱིམ་དྲུག་པའྱི་འཛིན་གྲྭ་དང་པྔོ།  

•ཡྱེ་ཤྱེས་རྒྱལ་མཚན•

ཀན་སུའུ་ཞྱིང་ཆེན་ཀླུ་ཆུ་རྔོང་མཚོ་ཉྱིན་ལྟེ་བའྱི་

སྔོབ་ཆུང་གྱི་ལྔོ་རྱིམ་དྲུག་པ། 

•འཇམ་དབངས་སྐྱྱིད•



བར་མཚམས་རྔོམ་སྒྱིག་པ། 

དཔལ་མཚོ་སྒྩོལ་མ།

མཛེས་རྱིས་བཀྔོད་སྒྱིག་པ།

ཕྱུག་འཚོ་སྐྱྱིད། 

མཚོ་སྔོན་ཟྱི་ལྱིང་། •དཔལ་སྒྩོན•

ཚན་རྱིག་ཤྱེས་བའྱི་སྩོར།

དྲྱི་བ་གསུམ་པ། སྔོང་

ཁམས་སུ་ཉྱིན་མཚན་ལ་

དབེ ་རྒྱུ ་དང་སྐར་ཚོགས་

མཐྔོང་ངམ། 

མཁའ་སྐྔོད་འཕུར་གྲུའྱི་རྒྱུ་

ལ མ ་ གྱི ་ མ ཐྔོ ་ ཚ ད ་ ལ ་ སྔོ ང ་

སྨྱི400ཡས་མས་དང་། སྔོང་

ཁ མ ས ་ སུ ་ དུ ས ་ ཚོ ད ་ སྐ ར ་

མ90ནང་སའྱི ་གྔོ ་ལར་སྐྔོར་བ་

ཐེངས་གཅྱིག་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྔོད། 

དེ ་ལས་སྐར་མ50ནང་ཉྱི ་འྔོད ་

ཕྔོག་སའྱི ་གནས་སུ་རྒྱུ་བས་དེ ་

ནྱི ་ཉྱིན་དཀར་ཏེ། ང་ཚོས་འྔོད་

དུ་འཚེར་བའྱི ་ཉྱི ་མ་དང་སྔོན་

པྔོར་སང་བའྱི་སའྱི་གྔོ ་ལ། ད་

དུ ང ་ སྨ ག ་ ག ན ག ་ གྱི ་ སྔོ ང ་

ཁམས ་སྔོགས ་མཐྔོང ་ཐུབ ་པ ་

ཡྱིན། སྐར་མ40ཡས་མས་ནང་

ཉྱི ་འྔོད་མྱི ་ཕྔོག་པའྱི ་གནས་སུ་

རྒྱུ་ཞྱིང་དེ ་ནྱི ་མཚན་མྔོ་སེ ། ང་

ཚོ ས ་ སྨ ག ་ ག ན ག ་ པ འྱི ་ སྔོ ང ་

ཁམས་སུ་སྐར་ཚོགས་ཁ་ལེམ་

མེར ་གནས ་འདུག ་པ ་མཐྔོང ་

སྲྱིད་མྔོད། སྔོང་ཁམས་ནྱི་སྔོང་

བ ་ རྐྱ ང ་ རྐྱ ང ་ དུ ་ ག ན ས ་ པ ས ་

མ ཁ འ ་ རླུ ང ་ ཆེ ན ་ མྔོ འྱི ་ ལྡྔོ ག ་

འྔོད་འཕྔོ་མྱི ་སྲྱིད། དེ ་བས་སྐར་

ཚོགས་ལམ་ལམ་འཚེར ་བའྱི ་

རྣམ་པ་མཐྔོང ་མྱི ་ཐུབ་ནའང་ ། 

མཐྔོང ་སང་དུ་སྐར་མ་ལྷག་ཏུ་

མང་བ་ཡྱིན། གཞན་ད་དུང་རྒྱུ་

ལམ ་ཟུར ་གནས ་སུ ་གྲུབ ་ཚེ ་

སྐབས ་ལ ་ལར ་དཀར ་གསལ་

ཟླ ་ བ འྱི ་ ཁྔོ ད ་ ཀྱི ་ ག དུ བ ་ ཀྔོ ར ་

ད བྱི བ ས ་ སུ ་ ས ང ་ བ འྱི ་ རྱི ་ བྔོ ་

ཡང་གསལ་ལེར་མཐྔོང་ཐུབ།

དྲྱི་བ་བཞྱི་པ། ཇྱི་ལྟར་

བས་ན་ད་གཟྔོད་མཁའ་སྐྔོད་

པ་བཟང་བྔོ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་

ངེས། 

མཁའ ་སྐྔོ ད ་པ ་ཚད ་ལྡན ་

ཞྱིག་བ་དགྔོས་ན་ཐྔོག་མར་ལུས་

ཕུང ་བདེ ་ཐང ་ཡྱིན ་དགྔོས ་པ ་

དང་། དེ་ནས་ཤེས་བ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པས་ཕྱུག་པ། ལྷག་ཏུ་མ་

འྔོངས་པར་རང་རྒྱལ་གྱིས་སྔོང་

ཁམས་ས་ཚིགས་ལེགས་འགྲུབ་

བྱུང་རེས་དེར་ཚོད་ལྟའྱི་སེགས་

བུ་ཞྱིག་གཟུག་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། དེ་

དུས་ཚན་རྱིག ་ཞྱིབ ་འཇུག་པ ་

དང་ལས་གྲྭ་མྱི་ས། ལས་གནས་

སྔོ ་སྔོའྱི ་མྱི ་ས་འཇྔོན་ནུས་ཅན་

མང་བྔོས་གནས་དེར་ཚན་རྱིག་

ཞྱིབ ་འཇུག་གྱི ་ལས་ས་ཚོགས་

བསར་ངེས་ཕྱྱིར། ཁྔོད་ཀྱིས་རང་

རྒྱུད་ལ་ཤེས་བ་ས་ཚོགས་ཤྱིག་

འབྔོར ་དུ ་བཅུག ་ན ་ད ་གཟྔོད ་

སེགས་བུ་འདྱིར་འཛེག་པའྱི་གྔོ ་

སྐབས་དང་འཇྔོན་ཐང་ལྡན། དེ་

ལས་གཞན་ད་དུང་སྱིང་སྔོབས་

དང་སྔོབས་པའང་ཆེན་པྔོ ་ཞྱིག་

ལྡན་དགྔོས། མཁའ་སྐྔོད་པ་ནྱི་

མ ་གཞྱིར ་འགྔོ ་བ ་མྱིའྱི ་རྱིགས་

འཚོ ་ སྔོ ད ་ལ ་མྱི ་ འཚམ ་པའྱི ་

ཁྔོ ར ་ ཡུ ག ་ ཅྱི ག ་ ཏུ ་ ལ ས ་ ཀ ་

གཉེར་བ་ཡྱིན་པས་ངེས་པར་དུ་

སེམས ་གཤྱིས ་བརན ་པྔོ ་ ཞྱིག ་

ཡྱིན་དགྔོས། སྤྱིར་ན་ཕྱྔོགས་

གང་ཅྱིའྱི ་ཐད་ནས་འཇྔོན་ནུས་

མྱི ་དམན་པ ་ཞྱིག ་ལྡན་དགྔོས ་

པས། ཁྔོད་ཚོ་རང་རང་གྱིས་

འབད ་བརྔོན ་བས ་ནས ་ལས ་

གནས ་འདྱི ར ་ཞུགས ་ཐུབ ་པ ་

དང་མ་འྔོངས་པར་ང་ཚོ ་ལས་

གྔོགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་སྨྔོན་ལམ་

འདེབས། 


