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དུས་ཚདོ་ན་ིཇ་ིའདྲའ་ིམགྱོགས་པ་ལ་ཨང་། འད་ིལྟར་ཤསེ་མདེ་ཚརོ་མདེ་ཀསི་ངང་ནས་མ་ིལྱོ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་

འདས་ཟནི་ལ། དགའ་སྐྱོ་ཆགས་སྡང་རསེ་མྱོས་སུ་འཁྱོར་བའ་ིའཚ་ོབའང་ཕར་ལ་བཞུད་སྱོང་། མ་ིསུ་ཞགི་ལ་མཚནོ་

ནའང་ཆསེ་བརདེ་པར་དཀའ་བའ་ིདྱོན་དག་མང་བྱོ་ཡྱོད་སདི་མྱོད། ང་ལ་མཚནོ་ན《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་

པར》ན་ིངའ་ིའཚ་ོབར་བད་ེསྐདི་ཀ་ིས་བྱོན་གཏྱོར་བའ་ིཆུང་འདྲསི་ད་ེཡནི་ཏ།ེ མ་ིལྱོ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་ག་ིསྱོན་ནས་

བཟུང་། ངའ་ིདད་འདུན་ག་ིཞངི་ས་གཤནི་པྱོར་ར་ེའབྲས་ཀ་ིམ་ེཏྱོག་བཞད་དུ་བཅུག་ཅངི་། ཕུགས་འདུན་ག་ིསྤང་

ཐང་ཡངས་པྱོར་མཛསེ་སྡུག་ག་ིལང་ཚ་ོངྱོམ་དུ་བཅུག  ད་ེདུས་ང་རང་ཡང་ལྱོ་ན་ཧ་ཅང་ཆུང་ས་ེདཔ་ེཁུག་རྒྱབ་ཏུ་

ཁུར་པའ་ིསྱོབ་ཆུང་ལྱོ་རམི་ལྔ་པའ་ིསྱོབ་མ་ཞགི་ཡནི། ཉནི་ཞགི་དག་ེརྒན་གསི་བྱོད་ཡགི་ག་ིཚགས་པར་ཞགི་ཁརེ་

ཡྱོང་ས།ེ "སྱོབ་གྱོགས་རྣམ་པ། ཚགས་པར་འདའི་ིམངི་ལ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ཟརེ་ཞངི་། ཚགས་པར་

ཤེས་རབ་མཚོ་ནི2001ལྱོར་མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆེན་ཀྱོས་ནན་རྱོང་ཐར་ཤུལ་ཞང་སར་ལུང་སྡེ་བར་སྐེས་ཤིང་། ཀྱོས་

ནན་རྱོང་མི་རིགས་སྱོང་འབྲིང་ནས་སྱོབ་མཐར་ཕིན། ཆུང་དུས་ནས་ལུས་

ཕུང་གི་ཆ་རྐེན་ལེགས་པས། ཧྲན་ཞི་ཞིང་ཆེན་གི་ཝེ་ནན་ལུས་རྩལ་རུ་

ཁག་གིས་མཆྱོང་རྒྱུག་འཕེན་གསུམ་ཆེད་ལས་ནང་འདྲེན་རྣམ་གངས་ཀི་

ཁྱོངས་སུ་བཅུག་སེ། ཧྲན་ཞི་ཐེན་ཀྱོན་ལྟེ་གནས་སུ་ལྱོ་ངྱོ་གཉིས་རིང་ལ་

སྦྱོང་བརྡར་བྱས།    

2018ལྱོའི་ཟླ10པའི་ཚེས12ཉིན། 2018ལྱོའི་ན་གཞྱོན་ཨྱོ་རྩལ་

མཆྱོང་རྒྱུག་འཕེན་གསུམ་འགན་ཚོགས་སྐབས་གསུམ་པ་དེ་ཨ་ཀེན་ཐིན་

གི་པུའུ་དབྱི་ནའྱོ་སི་ཨའེ་ལི་སི་རུ་འཚོགས་ཤིང་། ཀྲུང་གྱོའི་ལུས་རྩལ་པ་

ཤེས་རབ་མཚོས་སི5000ཅན་གི་བུད་མེད་འདུར་རྒྱུག་འགན་སྡུར་གི་

རིམ་པ་དང་པྱོའི་ཁྱོད་དུས་ཚོད་སྐར་མ22དང་སྐར་ཆ23ཆ་ཤས26ཡི་

གྲུབ་འབྲས་བླངས་པ་དང་། ཟླ10པའི་ཚེས17ཉིན། རིམ་པ་གཉིས་པའི་

ཁྱོད་དུས་ཚོད་སྐར22དང་སྐར་ཆ40ཆ་ཤས23གི་གྲུབ་འབྲས་བླངས་ཏེ། ཨང་གཉིས་པ་འཐྱོབ་མཁན་མྱོ་ཞི་ཁྱོའི་

ལུས་རྩལ་པ་ལས་སྐར་ཆ55ལྷག་གིས་སྱོན་ལ་སེབས་ཏེ། བྱ་དགའ་ཨང་དང་པྱོའི་གསེར་

གི་རྟགས་མ་ཐྱོབ།

                  

འད་ིན་ིཆདེ་དུ་ན་ཆུང་སྱོབ་མ་རྣམས་ཀ་ིརྩྱོམ་ཡགི་དང་ར་ིམྱོ། ཡགི་གཟུགས་སྱོགས་ཆདེ་

བཀྱོད་བྱདེ་སའ་ིསྣ་འཛམོས་རང་བཞནི་ག་ིབྱོད་ཡགི་ག་ིཚགས་པར་ཞགི་རདེ"ཅསེ་ངྱོ་སྤྱོད་

བྱས་པར་མ་ཟད། ཚགས་པར་དའེ་ིསངེ་ག་ིརྩྱོམ་ཡགི་དང་ར་ིམྱོ། ཡགི་གཟུགས་བཅས་ལ་ར་ེ

ར་ེབཞནི་ལྟ་རུ་བཅུག་པས། དུས་ད་ེནས་བཟུང་། 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ཞསེ་

པའ་ིམངི་སྙན་མྱོ་ད་ེངས་ཡདི་སམེས་ཀ་ིགཏངི་རྱོལ་དུ་ཉར་དགྱོས་བྱུང་། 

ཡནི་ན་ཡང་། ང་དང《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ག་ིབར་དུ་འབྲལེ་འདྲསི་ཆསེ་

ཆ་ེཞངི་གསལ་ཆ་ཆསེ་མྱོད་པའ་ིདུས་སྐབས་ན་ིདམའ་འབྲངི་དང་མཐྱོ་འབྲངི་ག་ིསྐབས་

ཡནི་ལ། བར་གླགས་ད་ེན་ིང་རང《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ག་ིཀྱོག་པ་པྱོ་རྣལ་མར་

གྱུར་པའ་ིགྱོ་རམི་ཞགི་དང་། ཀྱོག་པ་པྱོ་ཆུང་ཆུང་ཞགི་ནས་རམི་བཞནི《གངས་རྒྱན་ན་

ཆུང་ཚགས་པར》ག་ིརྩྱོམ་པ་པྱོ་ཆུང་ཆུང་ཞགི་ཏུ་གྱུར་པའ་ིབརྒྱུད་རམི་ཞགི་ཀང་ཡནི། ད་ེ

དུས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ན་ིང་ཚ་ོརྩྱོམ་འབྲ་ིལ་བླྱོ་ཁ་ཅུང་ཕྱོགས་པའ་ིསྱོབ་མ་

སྐྱོར་ཞགི་ག་ིར་ེསྒུག་ག་ིས་བྱོན་སྦྲུམ་སའ་ིཞངི་ས་གཤནི་པྱོ་དང་།  ཡདི་ཆསེ་ཀ་ིསྤྱོབས་པ་

འདགེས་པའ་ིརྒྱབ་ར་ིཁྱོ་ན་ཡནི།  ད་ལྟ་ཕརི་འདང་ར་ེབརྒྱབ་ན། སྱོབ་སྦྱོང་ག་ིབྲལེ་འཚུབ་

དང་རང་ག་ིསྒདི་ལུག  སྐསེ་ཐྱོབ་ཀ་ིཤསེ་རབ་དང་སྦངས་སྱོབས་ཀ་ིཡྱོན་ཏན་སྱོགས་ཀ་ི

དབང་གསི་རང་ཉདི་རྩྱོམ་པ་པྱོ་ཚད་ལྡན་ཞགི་ཏུ་མ་གྱུར་པ་མ་གཏྱོགས། ད་ལྟ་བྱོད་ཁམས་

སུ་སྐད་གགས་ཆ་ེབའ་ིརྩྱོམ་པ་པྱོ་མང་བྱོ་ཞགི་ན《ིགངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》གསི་

སྐདེ་སངི་དང་གསྱོ་སྐྱོང་བྱས་པ་ཅ་ིལ་མནི་ཨང་། འད་ིལྟར་བསམ་བླྱོ་བཏང་ཚ།ེ 《གངས་

རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ན་ིང་རང་གཅགི་པུ་མ་ཡནི་པར་གངས་ཅན་ཁ་བའ་ིལྱོངས་ཀ་ིན་ཆུང་བྱསི་པ་ཡྱོངས་ཀ་ི

བླྱོས་ཐུབ་ཀ་ིགྱོགས་པྱོ་དང་བླ་མདེ་ཀ་ིདག་ེརྒན་རདེ་ཅསེ་བཤད་ཀང་ཆྱོག་ཆྱོག་ཡནི།

ད་ེདུས་ང་ཚ་ོརྩྱོམ་འབྲ་ིལ་དགའ་བའ་ིསྱོབ་མ་རྣམས་ཀསི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ན་ིརང་ཉདི་ཀ་ི

འཇྱོན་ཐང་ངྱོམ་སའ་ིསགེས་བུ་དང་། སྱོབ་གྲྭ་སྱོ་སྱོའམ་སྱོབ་གྱོགས་ཕན་ཚུན་ག་ིབར་དུ་འབྲལེ་ཟམ་འཛུགས་བྱདེ་

དུ་ངྱོས་འཛནི་བྱདེ་ཅངི་། སྱོབ་གྱོགས་སུ་ཡསི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སངེ་རྩྱོམ་ཡགི་ཅགི་དགྱོད་ཐུབ་ཚ།ེ 

ཚང་མས་ད་ེལ་བཀྲ་ཤསི་རྟནེ་འབྲལེ་ཞུ་ཞངི་ཡདི་སྱོན་ག་ིསྦྲང་ཆར་ཟམི་ཟམི་དུ་གཏྱོར་ངསེ་ཡནི།

ང་ལ་མཚནོ་ནའང་རྩྱོམ་འབྲའི་ིབྱ་བའ་ིརྒྱུན་སྐྱོང་མ་ཐུབ་པ་བདནེ་མྱོད། སྱོབ་

ཆུང་ནས་དམའ་འབྲངི་དང་། མཐྱོ་འབྲངི་ནས་སྱོབ་ཆནེ་མ་ཟད། དག་ེརྒན་ག་ིབྱ་

བའ་ིལས་རྐང་དུ་ཞུགས་ནས་ཀང《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལ་གཏན་ནས་ཁ་བྲལ་མ་མྱོང་ཞངི་། ཐ་ན་རྒྱུན་

ལྡན་ག་ིལས་བྱའ་ིཁྱོད་དུ་རྩྱོམ་ཡགི་ཅུང་འྱོས་འཚམ་ཞགི་མཐྱོང་ཡང་སྱོབ་མ་རྣམས་ལ་ངསེ་པར《གངས་རྒྱན་ན་

ཆུང་ཚགས་པར》དུ་སྐུར་ཅགི་ཅསེ་རྟངི་སྐུལ་ཡང་ཡང་བྱས་མྱོད། ར་ེབ་མང་བྱོ་ཞགི་དྱོན་དུ་སནི་པའ་ིགདངེ་ཚདོ་

ཅ་ིཡང་མདེ་པས་ར་ེཞགི་སམེས་པའང་སྐྱོ་ལྷང་ངརེ་འདུག་དགྱོས་བྱུང་།

 ཡནི་ན་ཡང་། དགའ་འྱོས་པ་ཞགི་ལ་རྩྱོམ་ཡགི་འད་ིབྲསི་ནས་མཚམས་འདརི་སབེས་དུས། ངའ་ིབྱསི་པ་

གཉསི་ཀསི་ས་གཞུག་བརྩད་ད་ེཁམི་ལ་འཛུལ་ཡྱོང་ནས་ལག་ཏུ་བྱོད་ཡགི་དག་ེརྒན་གསི་གནང་བའ《ིགངས་རྒྱན་

ན་ཆུང་ཚགས་པར》ར་ེབཟུང་འདུག་ལ། གདྱོང་ལ་གནྱོན་མ་ིཐུབ་པའ་ིདགའ་སྤྱོས་ཁངེས་འདུག སྐབས་དརེ་གླྱོ་

རྡགེ་ཏུ་ངའ་ིསམེས་ལ་རང་གསི་ད་ལྟའ་ིབར་གསྱོག་ཉར་བྱས་པའ་ིཚགས་པར་དག་དྲན་ཞངི་། མྱུར་དུ་དཔ་ེསྒྱོམ་ག་ི

ཁ་ཕ་ེས་ེབྱསི་པ་གཉསི་ལ་ར་ེར་ེབཞནི་ལྟ་རུ་བཅུག་པ་དང་། ནར་སྱོན་ག་ིལྱོ་ཟླའ་ིནང《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་

པར》ག་ིསངེ་དུ་རང་ཉདི་ཀསི་བྲསི་པའ་ིརྩྱོམ་ཡགི་དང་ར་ིམྱོ། ཡགི་གཟུགས་སྱོགས་ངསེ་པར་དུ་བསྐུར་དགྱོས་པའ་ི

སྐུལ་སྱོང་སྣ་ཚགོས་བྱས་པར་མ་ཟད། སྱོན་ཆད་རང་གསི་འབྲ་ིཁུལ་བྱས་པའ་ིརྩྱོམ་ཡགི་དག་ཕརི་བླངས་ཏ་ེར་ེར་ེ

བཞནི་ཤུགས་ཀསི་གརེ་བས། བྱསི་པ་གཉསི་ཀང་སམེས་གཏངི་ནས་དགའ་ས་ེཚགས་པར་ག་ིཔར་ངྱོས་ར་ེར་ེལ་སྤྱོ་

བས་ཅརེ་འདུག ད་ེཡང་སྱོན་ཆད་རང་ཉདི་སྱོབ་མ་ཡནི་དུས་ཕྱོགས་གང་ཅའི་ིཐད་ཆ་རྐནེ་ད་ེའདྲ་ལགེས་པྱོ་མནི་

པས། 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ན་ིལག་ཏུ་ཐྱོབ་དཀའ་ཞངི་སྱོབ་མ་ཕན་ཚུན་ནམ་ཡང་ན་འཛནི་གྲྭ་ཕན་

ཚུན་ག་ིབར་དུ་བར་ེརསེ་བྱས་ཏ་ེལྟ་ཀྱོག་བྱ་དགྱོས་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཡང་མང་བྱོ་བྱུང་མྱོང་ཞངི་། སྐབས་དའེ་ིསྱོབ་མ་

ཕལ་ཆ་ེབར་མཚནོ་ན《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལ་རྟ་འདང་མཛ་ོའདང་ཡྱོད་ཅངི་། མ་ིབཀག་ཐུ་མདེ་ཀ་ི

ཚགས་པར་གལ་ཆནེ་ཞགི་ཡནི་ལ། དུས་ཀ་ིའཕྱོ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ནས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ཡང་

གངས་སྤུས་གཉསི་ཐད་ནས་ལྡབ་འགྱུར་གསི་ཇ་ེལགེས་སུ་སྱོང་ཡྱོད་པར་མ་ཟད། སབས་བད་ེཞངི་དུས་མྱུར་བའ་ིསྱོ་

ནས་མངག་ཉྱོ་བྱ་ཐུབ་པས། ད་ལྟ་རང་རའེ་ིབྱོད་ཁུལ་ག་ིས་གནས་ཕལ་ཆ་ེབར་སྱོབ་མ་རའེ་ིལག་ཏུ《གངས་རྒྱན་ན་

ཆུང་ཚགས་པར》ར་ེཡྱོད་ལ། ངའ་ིསམེས་སུ་འད་ིལྟར་ཕ་བུ་ལྷན་འཛམོས་ཀསི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》

ཀྱོག་པ་ན་ིཟད་མཐའ་མདེ་པའ་ིབད་ེསྐདི་ཀ་ིལྱོངས་སྤྱོད་ཅགི་ཡནི་ལ། ངདེ་ཚང་ན་ིམ་ིརབས་གཉསི་ཀ་ིརངི་གི

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ག་ིཆསེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའ་ིཀྱོག་པ་པྱོ་རདེ་ཨང་སྙམ་པའ་ིདགའ་སྤྱོའང་ངང་གསི་

འཕལེ་བྱུང་བ་དང་། ར་ེབ་དང་ཡདི་ཆསེ་ཀསི་ཁངེས་པའ་ིམདུན་ལྱོངས་གསར་བ་ཞགི་ཀང་མགི་ལམ་དུ་ཝ་ལརེ་

མངྱོན་བྱུང་།

མཚ་ོསྱོན་ཞངི་ཆནེ་མཚ་ོལྷྱོ་ཁུལ་མ་ིརགིས་མཐྱོ་རམི་སྱོབ་འབྲངི་དང་པྱོ། • ཏཱ་ར་ེརྒྱལ•

 འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ནས།



【རོམ་འཇུག་ཁིད་སོན】

སྱོབ་སྐབས་གསར་བ་མགྱོ་བརྩམས་བྱུང་། ང་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་གསར་

བ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སེབས་པ་ཡིན་པས། ཁྱོད་ལའང་ཅུང་ཡ་མཚན་པ་

དང་། ཆ་མེད་རྒྱུས་མེད། ཁེར་རྐང་ཡིན་པའི་སྣང་བ་ཞིག་སྐེས་ངེས། དེ་

བས་མགྱོགས་མྱུར་ངང་ཆ་མེད་རྒྱུས་མེད་དང་ཁེར་རྐང་གི་སྣང་བ་ལས་

གྱོལ་ཆེད། ཁྱོད་ཀིས་སེམས་རྒྱ་བསྐེད་ནས་མི་གཞན་ལ་རང་ཉིད་ངྱོ་སྤྱོད་

བྱ་རྱོགས། ཁྱོད་ཀིས་ལྷག་བསམ་ཟྱོལ་མེད་དང་བླྱོ་གྱོས་ཀི་རྩལ་ལ་བརྟེན་

ནས་རང་ཉིད་ངྱོ་མ་དེ་ཚང་མར་ངྱོ་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་། མི་གཞན་གིས་

ཁྱོད་ལ་རྒྱུས་ལྱོན་བྱས་ཏེ། ཁྱོད་ཀི་གྱོགས་པྱོར་འགྱུར་དུ་འཇུག་རྱོགས། 

བྲིས་ཚར་རེས། ཡང་དང་བསྐར་དུ་ཐེངས་འགར་བཀགས་ཏེ། ཡིད་མི་

ཚིམ་པའི་ཆ་རྣམས་བཟྱོ་བཅྱོས་རྒྱག་རྱོགས།

【རིག་པའི་གེང་སེགས】

དགེ་རྒན། རང་ཉིད་ངྱོ་སྤྱོད་སྐྱོར་གི་རྩྱོམ་ཡིག་བྲི་དགྱོས་ཚེ། སྱོབ་

གྱོགས་ཚོས་བལྟས་ན་མི་རྣམས་ལ་ཕྱོགས་གང་དག་ཅིག་ངྱོ་སྤྱོད་བྱས་ན་

འགིག་གམ།

བཀྲ་ཤིས། ངས་བལྟས་ན་རང་ཉིད་ཀི་སྐེ་གཟུགས་དང་གཤིས་ཀ་ངྱོ་

སྤྱོད་བྱས་ན་འགིག

བོ་ལྡན། རང་ཉིད་ཀི་དགའ་ཕྱོགས་དང་ཁད་ཆྱོས་ངྱོ་སྤྱོད་བྱ་དགྱོས།

མེ་ཏོག ངས་རང་གི་བཟང་ཆ་དང་ཞན་ཆ་དག་མི་རྣམས་ལ་ངྱོ་སྤྱོད་

བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

དགེ་རྒན། སྱོབ་གྱོགས་ཚོས་བཤད་པ་ཧ་ཅང་བཟང་། ང་ཚོས་རང་

ཉིད་ངྱོ་སྤྱོད་ཀི་རྩྱོམ་ཡིག་འབྲི་སྐབས། རང་ཉིད་ཀི་རུས་མིང་དང་། ལྱོ་

ཚོད། སྐེ་གཟུགས། གཤིས་ཀ དགའ་ཕྱོགས། དེ་མིན་རང་སེང་དུ་གནས་

པའི་བཟང་ཆ་དང་ཞན་ཆ་སྱོགས་ངྱོ་སྤྱོད་བྱས་ཆྱོག དེ་ལྟར་བྱས་ན་ད་

གཟྱོད་མི་གཞན་གིས་ཕྱོགས་ཡྱོངས་ནས་ཁྱོད་ལ་རྒྱུས་ལྱོན་བྱ་ཐུབ། 

སྒལོ་མ། ཇ་ིལྟར་བྱས་ན་ད་གཟྱོད་རང་ཉདི་ཀ་ིཁད་ཆྱོས་ཞབི་འབྲ་ིབྱ་ཐུབ།

བོ་གོས། ངས་བལྟས་ན་བྱེ་བྲག་གི་དྱོན་དག་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་

རང་ཉིད་ངྱོ་སྤྱོད་བྱས་ཆྱོག

དགེ་རྒན། སྱོབ་གྱོགས་བླྱོ་གྱོས་ཀིས་བཤད་པ་ཧ་ཅང་བཟང་། གཙོ་

བྱོ་བསམ་པའི་བརྩེ་དུང་འབུར་དུ་ཐྱོན་

ཞིང་། བརྱོད་དྱོན་ལ་མི་སེམས་འགུགས་

པའི་ཆ་ལྡན་པའི་དཔེ་མཚོན་ཅན་གི་

དྱོན་དག་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིབ་འབྲི་བྱ་དགྱོས། དེས་རྩྱོམ་གི་བརྱོད་

སྙིང་འབུར་དུ་བཏྱོད་ཐུབ་པར་མ་ཟད། སར་ལས་ལྷག་པའི་སྱོ་ནས་རང་

ཉིད་ཀི་གཤིས་ཀ་དང་ཁད་ཆྱོས་མངྱོན་ཐུབ། དེ་མིན། ང་ཚོས་ཡིད་ལ་

ངེས་དགྱོས་པ་ཞིག་ནི། རང་ཉིད་ངྱོ་སྤྱོད་བྱེད་སྐབས། ངེས་པར་དུ་རང་

ཉིད་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཆ་གནད་དུ་གཟུང་དགྱོས། དེ་ལྟར་བྱས་ན་

ད་གཟྱོད་མི་གཞན་གིས་ཁྱོད་རང་སེམས་ལ་འཛིན་ས་བ་ཡིན།

དོན་གྲུབ། འྱོ་ན་ང་ཚོས་ཁ་བྱང་ཇི་ལྟར་གཏན་ཁེལ་བྱ་དགྱོས།

དགེ་རྒན། དྲི་བ་འདི་བཏྱོན་པ་ཧ་ཅང་བཟང་། མི་ལ་ལས་ཁ་བྱང་ནི་

རྩྱོམ་ཡིག་ལ་འཇུག་པའི་སྱོ་མྱོར་བརྩིས་པ་རེད། འདིའི་སེང་ནས་ཁ་

བྱང་ནི་རྩྱོམ་ཡིག་ཅིག་ལ་མཚོན་ན་ཇི་འདྲའི་གལ་ཆེ་བ་ཤེས་ཐུབ། ང་

ཚོས་རྩྱོམ་ཡིག་གི་ཁ་བྱང་རྣམ་པ་གསར་བ་ཞིག་ཏུ་བཏང་ཆྱོག དཔེར་ན། 

《ང་ཡི་རང་བྲིས་འདྲ་བརྙན》དང་། 《འདི་ནི་ང་ཡིན》 《གླུ་དབྱངས་ལེན་

རྒྱུར་དགའ་བའི་ང》ལ་སྱོགས་པ་ལྟ་བུ།

བདེ་སྐིད། དེས་ན་རྩྱོམ་ཡིག་འབྲི་དུས་གྱོ་རིམ་གང་ཞིག་གཞིར་

བཟུང་ནས་བྲི་དགྱོས།

དགེ་རྒན། ང་ཚོས་རང་ཉིད་ངྱོ་སྤྱོད་བྱེད་སྐབས། སྱོན་ལ་ཚིག་ཉུང་

ཞིང་དྱོན་གསལ་བའི་སྱོ་ནས་རང་ཉིད་ཀི་གནས་ཚུལ་མདྱོར་བསྡུས་

ཤིག་ངྱོ་སྤྱོད་བྱས་རེས། རང་གི་ཕིའི་རྣམ་པའི་ཁད་ཆྱོས་དང་། དགའ་

ཕྱོགས། དགེ་སྐྱོན་སྱོགས་རིམ་པ་ལྟར་ངྱོ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། ཆེས་མཇུག་མཐར་

གསྱོན་ཉམས་ལྡན་པའི་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་མཇུག་བསྡུ་

དགྱོས། སྐབས་འདིར་ངེས་པར་དུ་ཡིད་ལ་གཟུང་དགྱོས་པ་ཞིག་ནི། བྲིས་

ཚར་རེས། ཡང་དང་བསྐར་དུ་ཐེངས་འགར་བཀགས་ཏེ། རྩྱོམ་ཡིག་ལ་

དག་བཅྱོས་བྱས་པ་བརྒྱུད། སར་ལས་ལྷག་པར་གསྱོན་ཉམས་ཅན་དུ་

གཏང་དགྱོས།

【སོབ་མའི་སྦྱངས་རོམ】

ང་ཡི་རང་བིས་འདྲ་བརྙན།

ངའི་མིང་ལ་ཉི་མ་དྱོན་འགྲུབ་ཟེར། ད་ལྱོ་ལྱོ་བརྒྱད་ཡིན། སྱོབ་ཆུང་

ལྱོ་རིམ་གསུམ་པ་འགིམ་བཞིན་ཡྱོད། ང་རང་འཛིན་གྲྭའི་ནང་དུ་ཆེས་

མཇུག་མཐའི་གལ་ཤར་སེང་བསྡད་ཡྱོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ངའི་གཟུགས་པྱོ་

འཛིན་གྲྭ་ཡྱོངས་ལས་ཅུང་རིང་བའི་གས་སུ་གཏྱོགས། གདྱོང་ནི་སྱོར་

སྱོར་ཞིག་དང་གནག་སྣུམ་གི་སིན་མ་སྟུག་པྱོའི་འྱོག་ཏུ་མིག་ཟུང་ཆེན་

པྱོ་གཉིས་གིམ་རིག་རིག་བྱེད། སྣའི་འྱོག་ན་ཁ་ཆེན་པྱོ་ཞིག་ཡྱོད་པ་དང་། 

ངའི་མགྱོ་བྱོ་ཆེ་ལ་ནག་ཅིང་སྟུག་པའི་སྐྲ་ལྱོས་གཡྱོགས་ཡྱོད་པས། 

གྱོགས་པྱོ་ཆུང་ཆུང་ཚོས་ང་ལ“བུ་མགྱོ་ཆེ”ཞེས་འབྱོད་བཞིན་ཡྱོད།

འྱོན་ཀང་ང་ལ་དགའ་ཕྱོགས་ཧ་ཅང་མང་། དཔེར་ན། དཔེ་ཆར་ལྟ་

བ་དང་། མིག་མངས་རྩེ་བ། རི་མྱོ་འབྲི་བ་སྱོགས་ཚང་མར་དགའ། དེ་

ལས་ཀང་ཆེས་དགའ་བ་ནི་གླུ་དབྱངས་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ངས་ནམ་རྒྱུན་

གླུ་དབྱངས་ལེན་བཞིན་སྱོབ་གྲྭར་འགྱོ་བ་དང་། སྣ་གླུ་འཐེན་བཞིན་རང་

ཡུལ་དུ་ལྱོག་པ་ཡིན། ལྱོ་རིམ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ། ང་རང་སྱོབ་རའི་གླུ་

དབྱངས་འགན་སྡུར་སེང་ཞུགས་ཏེ། བྱ་དགའ་ཨང་དང་པྱོ་ཐྱོབ་པས། 

དགའ་ནས་ས་ལྡིང་གནམ་ལྡིང་བྱས་མྱོང་། ངས་རང་ཉིད་རེམ་མ་ནར་

སྱོན་པར་རེ་ཞིང་། ནར་སྱོན་རེས་གླུ་བ་ཞིག་བྱ་རྒྱུའི་ཕུགས་སེམས་

བཅངས་ཡྱོད། 

ང་ལ་ཞན་ཆ་ཞིག་ཡྱོད་པ་ནི་ཁ་རྔམ་ལ་སྱོང་ཡྱོད་པ་དེ་ཡིན། ཐ་ན་

སྱོབ་ཁིད་ཀི་སྐབས་སུའང་ཞྱོར་ཟས་བཟའ་རྒྱུར་དགའ། ཐེངས་ཤིག ངས་

སྱོབ་ཁིད་ཀི་སྐབས་སུ་ཞྱོར་ཟས་ཟ་བ་དགེ་རྒན་གིས་མཐྱོང་མ་ཐག ཁྱོས་

སྙིང་རེ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་སྱོ་ནས་འདུག་རྱོགས་ལ་ཞྱོར་ཟས་དག་

སྙིགས་སམ་ནང་ལ་འཕེན་དུ་བཅུག་པར་མ་ཟད། སྱོབ་ཁིད་གྱོལ་རེས་ང་

བཙལ་ནས་ཁ་ཏ་བྱས་པས། ངས་གཞི་ནས་དགེ་རྒན་གིས་སེམས་གཏིང་

ནས་ང་ལ་ཤ་ཚ་བཞིན་པ་ཤེས་བྱུང་ལ། ད་ནས་བཟུང་སྱོབ་ཁིད་ཀི་

སྐབས་སུ་ཞྱོར་ཟས་མི་བཟའ། དེ་ནི་གྱོམས་གཤིས་ངན་པ་ཞིག་རེད། སྱོབ་

སྦྱོང་ལའང་གནྱོད་པ་ཐེབས་སིད་པས། ངས་ངེས་པར་དུ་སྐྱོན་ཆ་དེ་

བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་རང་སེམས་ནས་དམ་བཅའ་བཞག་པ་ཡིན།

འདི་ནི་ང་ཡིན། དགའ་ཕྱོགས་སྣ་མང་ཡིན་ལ། སྐབས་འགར་ཟ་

རྔམ་ལ་ཤྱོར་པའི་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན། ཁྱོད་ཚོས་ང་དང་གྱོགས་

པྱོ་བསྒིག་འདྱོད་དམ།

【དཔྱད་བརོད་ཐུང་ངུ】

རྩོམ་པ་པྩོ་ཆུང་ཆུང་འདིས་གསྩོན་ཉམས་དྩོད་ཅིང་སྤྩོ་བ་འདྲེན་པའི་

སྐད་ཆར་བརྲེན་ནས་ཁྩོའི་སིང་རྲེ་བའི་གཟུགས་པྩོ་དང་། དགའ་ཕྩོགས། 

ཞན་ཆ་བཅས་ངྩོ་སྤྩོད་བྱས་འདུག རང་ཉིད་ཀི་དགའ་ཕྩོགས་དང་ཞན་ཆ་ངྩོ་

སྤྩོད་བྱྲེད་སྐབས། ཞིབ་ཕྲ་ཡིན་ལ་དཔྲེ་མཚོན་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་དྩོན་དག་

ཅིག་ལ་བརྲེན་ནས་སྤྩོས་བརྩོད་བྱས་འདུག དྲེས་མི་རྣམས་ལ་རང་གི་ཁྱད་

ཆྩོས་གསལ་བྩོར་ངྲེས་སུ་འཇུག་ཐུབ།

མཚོ་སྱོན་ཟི་ལིང་། • འབའ་ཚེར་གིས་སྒིག་སྒྱུར་བྱས •

ཆུ་རིང་འགམ་དུ་བྱིས་པ་འགའ་རྩེད་མྱོར་གཡེང་། ཁྱོ་ཚོས་ཆུ་ནང་དུ་རྡྱོ་འཕངས་

ཏེ། སུ་ཞིག་གི་རྡྱོ་བ་ལས་ཝུ་བ་མང་བྱོ་འཕྱུར་བར་ལྟ་བཞིན་འདུག བརྩེས་ནས་ཅང་མ་

འགྱོར་བར། ཚང་མས་དེར་སྙིང་བྱོ་མི་འདུག་བསམས་ནས་རྱོལ་རྩེད་གཞན་ཞིག་རྩེ་

འདྱོད་བྱུང་།

“ང་ཚོས་རྡྱོ་ག་འགན་རྒྱུ་བྱེད། སུ་ཞིག་གི་རྡྱོ་བ་འབེན་ལ་ཕྱོག་སྱོང་ཚེ། དེ་རྒྱལ་སྱོང་

བར་བརྩིས་ན་ཇི་འདྲ་རེད།” བྱིས་པ་ཞིག་གིས་དེ་ལྟར་གྱོས་

གཞི་བཏྱོན།

“ངྱོ་མ་བཟང་གི ཡིན་ཡང་ང་ཚོས་

དམིགས་འབེན་ཅི ་ཞིག ་བྱ་འམ།” 

བྱིས ་པ ་ཞིག ་གིས ་དེ ་ལྟར ་དྲི ་བ ་

བཏྱོན་པས། ཚང་མས་ཁ་རྩྱོད་

བརྒྱབ ་ནས ་ཐབས ་བཀྱོ ད ་ དང ་

བསམ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་བཏྱོན། གླྱོ་བུར་

དུ་ཁྱོ་ཚོས་ཆུ་རིང་ནང་གི་པད་འདབ་སེང་

ན་སྦལ་བ་མང་བྱོ་ཡྱོད་པ་མཐྱོང་བས། སྦལ་བ་

དམིགས་འབེན་དུ་འཇྱོག་པ་དང་། སུས་སྦལ་བ་མང་བྱོར་ཕྱོག་ཐུབ་སྱོང་ཚེ་དེ་རྒྱལ་སྱོང་

བར་གྱོས་མཐུན་བྱུང་།

ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་རྡྱོ་གའི་འགན་སྡུར་ཐེངས་ཤིག་མགྱོ་

བརྩམས་བྱུང་། རྡྱོ་བ་རེ་རེ་བྱིས་པ་རྣམས་ཀི་དགྱོད་སྒ་

དང་བསྡྱོངས་ནས་ཡར་འཕུར་མར་འཕུར་བྱེད་ལ། སྦལ་

བ་རྣམས་ཀང་ཆུ་ནང་དུ་མཆྱོངས་ནས་སངས་

འཚབ་དང་བཅས་བྲྱོས། ཡིན་ནའང་བྱིས་པ་ཚོས་

དམིགས་འབེན་གཅིག་ཀང་རང་དགར་བསྐྱུར་མ་

འདྱོད་པར་ཡར་ལྡིང་མར་ལྡིང་བྱེད་པའི་སྦལ་བ་

རྣམས་བདའ་ནས་རྡྱོ་བས་ཤུགས་ཀིས་བརྒྱབ་པས། 

སྐབས་འདིའི་སྦལ་བ་རྣམས་ནི་སྱོག་བསྡྱོས་སྱོས་

ཕྱོགས་བཞིར་འབྲྱོ་བཞིན་ཡྱོད་མྱོད། ཚེ་

སྱོག་ནི་ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་གར་

འདུག

གཞི་ནས། བྱིས་པ་ཚོ་བརྩེས་ནས་ཐང་ཆད་བྱུང་། ཁྱོ་ཚོ་དགའ་དགའ་སྤྱོ་སྤྱོའི་ངང་རིང་འགམ་ནས་

སར་ཙོག་རེས། སུ་ཞིག་ནི་དེ་རིང་གི་རྒྱལ་ཁ་ལྱོན་མཁན་ཡིན་པར་དཔྱད་བསྡུར་བྱས།

“ཁྱོད་ཚོས་ལྟྱོས་དང་། གན་ན་སྦལ་བ་མང་བྱོ་འདུག”བྱིས་པ་ཞིག་གི་འུར་སྐད་དང་བསྡྱོངས་ནས་

ཚང་མས་ཁྱོས་བསན་པའི་ཕྱོགས་དེར་བལྟས་པ་ན། སྦལ་བ་བཅུ་ཁ་ཞིག་གསུས་པ་དཀར་ལྷང་ལྷང་ངང་ཁ་

ཡར་འཁྱོར་ནས་འགུལ་ཙམ་ཡང་མི་བྱེད་པར་ཆུ་ངྱོས་སུ་གཡེང་འདུག་པ་མཐྱོང་།

“ཁྱོ་ཚོ་ཤི་སྱོང་། ཁྱོ་ཚོ་ཚང་མ་ཤི་སྱོང་། ང་ཚོས་སྦལ་བ་བསད་སྱོང་བ་རེད།” ཞི་མྱོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་དེ་ལྟར་ཟེར་

བཞིན་ངུས་བྱུང་བས། བྱིས་པ་གཞན་དག་ལའང་སྨྲ་བ་མེད་པར་གདྱོང་བ་དང་ཁར་སད་སྱོང་།

སྐབས་དེར། སྦལ་བ་ཞིག་གིས་ཆུ་རིང་ནང་ནས་མགྱོ་བྱོ་ཡར་བསིངས་ཏེ“བྱིས་པ་ཚོ། ཁྱོད་ཚོས་ད་ནི་རྡྱོ་བ་མི་འཕེན་

རྱོགས། འདི་ནི་ཁྱོད་ཚོར་མཚོན་ན་རྱོལ་རྩེད་ཐེངས་ཤིག་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་དེའི་ཆེད་དུ་ཚེ་སྱོག་གི་རིན་དྱོད་འབུལ་དགྱོས་

འདུག་ཨང”ཞེས་བཤད་བྱུང་།

མཚོ་སྱོན་ཟི་ལིང་། • མཚོ་རེའུས་བསྒྱུར •



དེ་ནས་སས་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་དགུང་ལྱོ་བཅུ་དྲུག་པ་སྤི་ལྱོ1448ལྱོར་ཕག་

གྲུའི་སྡེ་སིད་ཀི་ཁི་ལ་བསྐྱོས། སྤི་ལྱོ1454པ་ཤིང་ཁི་ལྱོར་ཆེ་ས་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་

དང་། གྱོང་མ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ཡབ་སས་བཀའ་བགྱོས་ཐྱོག་ངག་གི་དབང་བྱོ་ཐེལ་

གི་སྤན་སའི་གྱོ་སར་བཏྱོན། སྤི་ལྱོ1458པ་ས་སག་ལྱོར་གྱོང་མ་ཀུན་དགའ་ལེགས་

པས་ངག་གི་དབང་བྱོའི་སྤན་སའི་གྱོ་ས་ཧེབ་ལེན་བྱས། དེ་ནས་བཟུང་ངག་གི་དབང་

བྱོ་བྲག་ཁ་དང་། རྒྱལ་བཟང་གཉིས་སུ་ལྱོ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་བཞུགས། གྱོང་མ་ཀུན་དགའ་

ལེགས་པ་འདི་ཉིད་བསབ་སྦངས་ཀི་ཡྱོན་ཏན་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནའང་། མཛད་སྱོ་ཅུང་

ཟད་མ་ལེགས་པའི་དབང་གིས་ནང་འཁྱོན་གི་རྒྱུ་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡྱོད་གཤིས། ཁྱོང་གཙང་

དུ་གཞིས་བསྐྱོར་ལ་ཕེབས་དུས་རིན་སྤུངས་ནྱོར་བུ་བཟང་བྱོས་གུས་འདུད་བླ་ན་མེད་པར་

མཛད་ཀང་། གནང་སྱོའི་ཁྱོག་ལ་མ་མགུ་སྐད། ཁྱོང་ལ་ཀ་བཞི་པ་སྐུ་མཆེད་ཀིས་གང་ཞུས་

གསན་པས་ཡབ་ཡུམ་བར་སེལ་ཆེན་པྱོར་བཞུགས། ཡར་གྱོང་། བྱར་པ། བསམ་སྡེ་བ་སྱོགས་

བདག་མྱོའི་ཕྱོགས་དང་། སྣེའུ་དང་། འྱོལ་དགའ་རྣམས་གྱོང་མའི་ཕྱོགས་སུ་ཆད་ནས་མི་བདེ་

བ་མང་དུ་བྱུང་། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལྱོ1467ལྱོར་རིན་ཆེན་རྡྱོ་རེ་རྩེད་ཐང་གི་

གདན་སར་བསྐྱོས། ཡུམ་སས་ཕྱོགས་གཅིག་བྱས་ནས་རྩེད་ཐང་གི་སྡེ་གཟར་ཞེས་པ་དེ་

ལངས། འྱོན་ཀང་འཕྱོངས་རྒྱས་པ་རྡྱོ་རེ་ཚེ་བརྟན་གིས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀའི་ཕྱོགས་སུ་མ་

ལྷུང་བས་སྡེ་གཟར་བཟླུམས་ཤིང་། ཞལ་ངྱོ་ནང་འཆམས་སུ་ལེགས་སྤེལ་མཛད་པས་སྡེ་སིད་

ཀི་ཞབས་ཏྱོག་ཏུ་འགྱུར་བ་བྱུང་། དེ་ནས་ཡུམ་གཤེགས་རེས་མཁར་ཐྱོག་དགྱོན་གསར་

གཉིས་རིན་སྤུངས་པ་མཚོ་སྐེས་རྡྱོ་རེས་བཟུང་། སྤི་ལྱོ1480པ་ལྕགས་བྱི་ལྱོར་རིན་སྤུངས་

དྱོན་ཡྱོད་རྡྱོ་རེས་གཙང་དམག་རྣམས་དབུས་སུ་དྲངས་ནས་གཞིས་ཀ་སྣེའུ་པའི་ལག་ནས་

བྲག་དཀར་དང་ཆུ་ཤུལ་ལྷུན་པྱོ་རྩེ་སྱོགས་རྱོང་གཞིས་འགའ་ཞིག་བླངས། 

སྤི་ལྱོ1481པ་ལྕགས་གླང་ལྱོར་སྤན་ས་རིན་པྱོ་ཆེ་དང་། རིན་སྤུངས་པ་མཚོ་སྐེས་རྡྱོ་རེ། 

རིན་སྤུངས་དྱོན་ཡྱོད་རྡྱོ་རེ། འཕྱོངས་རྒྱས་པ་ཧྱོར་

ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ། ཧྱོར་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཆྱོག་སྐུ་

མཆེད། སྣེའུ་པ་དཔལ་འབྱྱོར་བཟང་བྱོ། ཡར་རྒྱབ་

པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པྱོ། བྱར་པ་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་

སྱོགས་བླྱོན་པྱོ་རྣམས་ཀིས་བཀའ་གྱོས་ཐྱོག གྱོང་མ་ཀུན་

དགའ་ལེགས་པ་སྡེ་སིད་ཀི་ཁི་ལས་བཤྱོལ་ཏེ་དགྱོན་གསར་དུ་

གདན་དྲངས། ལྷ་རིགས་རླངས་ཀི་གདུང་རྒྱུད་སྤེལ་བའི་ཆེད་

དུ་སྤན་ས་ངག་གི་དབང་བྱོ་ལྷྱོ་ནས་གདན་དྲངས་ཏེ་རྱོང་ཁ་

བའི་སས་མྱོ་ཞིག་བདག་མྱོར་ཕུལ་ནས་ཕག་གྲུའི་སྡེ་སིད་ཀི་

ཁི་ལ་བསྐྱོས། སྤི་ལྱོ1485པ་ཤིང་སྦྲུལ་ལྱོར་རིན་སྤུངས་པས་

རྒྱལ་རྩེར་དམག་དྲངས་ཀང་ཇུས་ཉེས་བྱུང་བ་དེ་ལ་གང་རྱོ་སྦེ་

རྒྱའི་ཇུས་ཉེས་ཞེས་གགས། དེ་དང་དུས་མཚུངས་ཙམ་ན་

དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཡང་སྡེ་གཟར་བྱུང་རུང་། གྱོང་མ་ངག་གི་

དབང་བྱོ་ཉིད་གང་ལའང་མ་ཕྱོགས་པ་སྤི་དཔྱོན་དུ་བཞུགས་ཏེ་

ཕན་ཚུན་འདུམ་པར་མཛད་པས་སྡེ་གཟར་ཞི། སྤི་ལྱོ1488པ་

ས་སྤེལ་ལྱོར་གདུང་སས་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་གགས་པ་

འཁྲུངས། སྤི་ལྱོ1491པ་ལྕགས་ཕག་ལྱོའི་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་

གཉིས་ལ་གྱོང་མ་ངག་གི་དབང་བྱོ་སྐུ་གཤེགས། སྐུ་གཤེགས་

ཁར་སས་སྐུ་ན་ཧ་ཅང་ཕྲ་བ་དེ་ལ་ཐུགས་ཆགས་པའི་ཚུལ་

གིས་སྐུ་ངལ་ཆེན་པྱོར་འགྱུར་སྐབས། སྐབས་དེར་ཐེལ་གི་

གདན་ས་བ་ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་སྤན་ས་ཆྱོས་ཀི་གགས་

པ། གདུང་རྒྱུད་རིན་པྱོ་ནར་མ་སྱོན་པའི་རིང་ཁྱོང་གིས་ཐེལ་

གི་སྤན་སའི་ཁུར་བཞེས་པ་དང་། ཐེལ་དང་རྩེད་ཐང་གི་

ཆེན་པྱོ་གྱོས་ལ་དབང་བའི་བླྱོན་པྱོ་རྣམས་ཀིས་ཕག་གྲུ་སྡེ་

སིད་ཀི་ལ་རྒྱ་མི་འཕྱུག་པའི་ཁས་ལེན་གནང་། དེ་ནས་ཐེལ་

གི་མཁན་སྱོབ་ཆྱོས་གསུམ། རྩེད་ཐང་གི་ཆེན་པྱོ་གྱོས་ལ་

དབང་བ་རྣམས་དང་། བྲག་ཁ། སྐིད་ཤྱོད། འཆྱོས་པ་སྱོགས་

ཀི་དཔྱོན་རིགས་རྣམས་བགྱོས་ནས། རིན་སྤུངས་རྱོང་དཔྱོན་

མཚོ་སྐེས་རྡྱོ་རེ་སྣེའུ་གདྱོང་གི་དཔྱོན་ཚབ་ཏུ་གཏྱོང་བར་

དཔྱོན་ཚབ་ཐེལ་གཏྱོང་གི་དུས་ཞེས་པ་དེ་བྱུང་། རིན་སྤུངས་

པས་དཔྱོན་ཚབ་ཐེལ་གཏྱོང་གི་འགན་བཞེས་རེས། བླྱོན་པྱོ་

མང་ཆེ་བ་དང་གྱོས་མེད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་འདྱོད་དྱོན་ལྟར་

མཛད་པས། སྡེ་དཔྱོན་གཞན་རྣམས་མ་འདྱོད་པའི་དབང་གིས་

དེའི་ཕི་ལྱོར་ཡར་ཀླུངས་སུ་སྡེ་གཟར་ལངས་ཀང་། འཕྱོངས་

རྒྱས་པས་སྡེ་སིད་ཀི་ལ་རྒྱ་ལ་དགྱོངས་ནས་ཐུགས་ཁྱོག་ཅི་

ཆེར་མཛད་པས་ཡྱོ་འཁྱོམ་ཆེར་མ་བྱུང་། དེ་ལྟར་རིན་སྤུངས་

མཚོ་སྐེས་རྡྱོ་རེས་ལྱོ་ངྱོ་དགུ་ལ་སྣེའུ་གདྱོང་གི་དཔྱོན་ཚབ་བྱས།

ལྷྱོ་ནུབ་མི་རིགས་སྱོབ་གྲྭ་ཆེན་མྱོའི་བྱོད་རིག་པ་སྱོབ་གླིང་། 

•ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས•

སྐ་ཆུ།

སྐ་ཆུ་ནི་བྱོད་ཡུལ་ཆྱོལ་ཁ་གསུམ་གི་

དབང་དུ་བྱས་ན། མདྱོ་སད་རྟའི་ཆྱོལ་ཁར་

གཏྱོགས་ཤིང་། རྱོང་ཆེན་བཞིའི་དབང་དུ་

བྱས་ན་ཤར་རྒྱལ་མྱོ་ཚ་བ་རྱོང་གི་བྱང་རྒྱུད་

དུ་ཡྱོད་ལ། དེང་གི་སིད་འཛིན་ས་ཁྱོངས་ཀི་

དབྱེ་ལུགས་ལྟར་ན་སི་ཁྱོན་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་

ཁུལ་སྐ་ཆུའམ་ཁྱུང་མཆུ། རྒྱ་ཡིག་ཏུ་ཧུང་

ཡྱོན་ཟེར་བའི་འབྲྱོག་རྱོང་དེའི་ཁྱོངས་སུ་

མཆིས། སྱོན་གི་དུས་ནས་མེས་པྱོའི་ངག་རྒྱུན་ལ། སྐ་ཡར་ཟད་ཀ་དབུ་སག་རྩེ་དང་། སྐ་མར་ཟད་བྱོང་ཆུང་གད་སྐ་ཞེས་གགས་པ་ནི་

ཆུ་བྱོ་འདིའི་མགྱོ་རྔ་གང་དུ་ཡྱོད་པའི་གནས་བསན་ཡྱོད་པ་ཞིག་སེ། སྐ་ཡར་ཟད་ཀ་དབུ་སག་རྩེ་ནི་ར་མགྱོ་འབར་ཁམས་ཀི་ས་

མཚམས་ལ་ཐུག་པའི་ར་རིང་རི་མདུན་རི་དང་འཇང་མྱོའི་རི་གཡྱོན་རི་བྱས་པའི་གནས་རི་བཙན་པྱོ་སག་རྩེ་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་། 

སྐ་མར་ཟད་བྱོང་ཆུང་གད་སྐ་ནི་མཛོད་དགེ་རྱོང་གི་ཁྱོངས་གཏྱོགས་ཐང་སྐྱོར་སྱོག་ཚང་དགྱོན་འདབས་ལ་ཉེ་བའི་མཚམས་ནས། རྨ་

ཆུའི་ཁུག་པ་ཞིག་ཡར་འྱོངས་པ་དེ་ནས་སྐ་ཆུ་དང་འདྲེས་པ་ནི་ངག་རྒྱུན་ལ་ཆུའི་ཐྱོབ་དང་ཡག་ལ་སྐ་ཆུ་བཟང་བས་རྨ་ཆུ་དེ་སྐ་ཆུ་

བསུ་བར་འྱོངས་ཞེས་གགས་སྱོ། །

སྐ་ཆུའི་ཆུ་མགྱོ་ཀ་དབུ་སག་རྩེ་ནས་ཆུ་རྔ་བྱོང་ཆུང་གད་སྐའི་བར་དུ་སྤི་ལེ75ལྷག་ཙམ་ཡྱོད་ལ། ཆུའི་བཞུར་འགྱོས་ཀི་རིང་

ཚད་ལ་སྤི་ལེ137.5ལྷག་དང་། ཆུ་ཞེང་ཆེ་སར་སི150ཡས་མས་ཡྱོད་པར་བཤད། ཆུ་འདི་ཡང་བྱོད་ཡུལ་གི་ཆུ་གཞན་དང་འདྲ་བར། 

ཆུ་ལག་ཆེ་ཆུང་མང་བྱོས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། སྐ་འགམ་དུ་ཆགས་པའི་ཡུལ་ལུང་སྱོ་སྱོའི་ཆུ་ཆེ་ཆུང་ཕལ་ཆེ་བ་སྐ་ཆུར་འདུས་ཡྱོད། 

སྐ་ཆུའི་ར་མགྱོ་སེ། ར་རིང་རི་རྒྱུད་ལྷྱོ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་འབྲེལ་བའི་སྤི་མའི་རི་རྒྱུད་དུ། བར་ན་རི་སྣ་གཅིག་གིས་ཆྱོད་པའི་ལུང་ལག་

གཉིས་ཡྱོད་པར་ལ་སར་དང་ལུག་འདམ་ཟེར་ཞིང་། ལུང་ལག་དེ་གཉིས་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་ལ་ལ་སར་ཆུ་དང་ལུག་འདམ་ཆུ་ཞེས་

ཀུན་ཏུ་གགས། ཕུ་ཆུ་དེ་གཉིས་ལུང་མདྱོ་ནས་གཅིག་ཏུ་མ་འདྲེས་པར། ལུག་འདམ་ཆུ་ཚུར་བཞུར་ནས་སྐ་ཆུ་བརྒྱུད་དེ་རྨ་ཆུར་

འདྲེས་ཤིང་། ལ་སར་ཆུ་ཕར་བཞུར་ནས་རྒྱལ་མྱོ་རྔུལ་ཆུ་བརྒྱུད་དེ་འབྲི་ཆུར་འདྲེས་ཡྱོད་པས། “ལ་སར་ལུག་འདམ་བུ་མྱོ་སྤུན། ས་ཁ་

ཐག་ཉེ་ཡང་ཆུ་སྙིང་ཐག་རིང་། ཐུག་ས་རྒྱ་མཚོའི་ནང”ཞེས་པའི་ངག་རྒྱུན་ཡང་ཡྱོད། དེར་བརྟེན། རྱོང་འདི་ལ་རྨ་འབྲིའི་མགྱོ་

ཁུངས་སམ་རྨ་འབྲིའི་མགྱོ་ཁུངས་ཀི་ས་མཚམས་འབྱེད་རི་ཞེས་གགས་པ་ནི། གཅིག་ཏུ་ན། ལ་སར་ཆུ་དང་ལུག་འདམ་ཆུ་བྱུང་ཚུལ་

གིས“རྨ་འབྲིའི་མགྱོ་ཁུངས”སུ་གགས་པ་དང་། གཉིས་སུ་ན། སྐ་ཆུའི་ར་མགྱོ་སེ། ར་རིང་རི་རྒྱུད་བྱང་ཕྱོགས་སུ་འབྲེལ་བའི་འཇང་

མྱོའི་རི་རྒྱུད་ཕ་རྱོལ་གི་ཆུ་དང་ཆུ་བྱོ་དག་རྒྱལ་མྱོ་རྔུལ་ཆུ་བརྒྱུད་ནས་འབྲི་ཆུར་འབབ་ཅིང་འཇང་མྱོའི་ཚུ་རྱོལ་གི་ཆུ་དང་ཆུ་བྱོ་དག་

སྐ་ཆུ་བརྒྱུད་ནས་རྨ་ཆུར་འབབ་ཀིན་ཡྱོད་པས། “རྨ་འབྲིའི་མགྱོ་ཁུངས་ཀི་ས་མཚམས་འབྱེད་

རི”ཞེས་གགས་པ་ཡིན།

སི་ཁྱོན་ཞིང་ཆེན་ཁྱུང་མཆུ་རྱོང་བྱོད་ཡིག་བཅའ་སྡྱོད་སྱོབ་འབྲིང་། •ཧུ་ར་འཇའ་པ•ེ

ཝུ་ཀན་ཏ་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཧེ་

གླིང་ཤར་མའི་ཐིག་དམར་བརྒལ་བའི་སྐམ་

ས་དབུས་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།  

མིང་གགས་ཆེ་བའི“ཧེ་གླིང་ཤར་མའི་མཐྱོ་

སང་གི་ཆུ་མང་ས་ཁུལ”རེད།  མངའ་

ཁྱོངས་ཀི་ཆ་སྙྱོམས་མཐྱོ་ཚད་ལ་རྒྱ་མཚོའི་

ངྱོས་ལས་སི1000ནས2000ཡིས་མཐྱོ་བ་

དང་།  ཆུ་བྱོ་དང་མཚེའུ་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་

ཆུ་སྣ་རྒྱ་ཆེན་པྱོ་མཆིས།  ཝེ་ཏྱོ་ལི་ཡ་མཚེའུ་

དེ་ཝུ་ཀན་ཏ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཐན་ཙན་ནི་ཡ་

རྒྱལ་ཁབ། ཁེན་ནི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གི་

ས་མཚམས་སུ་ཆགས་ཤིང་།  རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྱོང་སི་གྲུ་བཞི་མ་ཁི6.9ཡྱོད་ལ།  ཧེ་གླིང་གི་ཆེས་ཆེ་

བའི་ཚྭ་མེད་མཚེའུ་དང་འཛམ་གླིང་གི་ཚྭ་མེད་མཚེའུ་ཨང་གཉིས་པ་རེད།  ཚ་རྒྱུད་ནམ་ཟླར་

གཏྱོགས། ས་བབ་མཐྱོ་བས་ས་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་ཤྱོས་ལྱོ་ཧྲིལ་བྱོར་ཚ་གང་སྙྱོམས་པ་རེད།  ཟངས་

དང་ལིན་སྐྱུར་ཚྭ།  ཝུའུ་ལྕགས། གསེར་སྱོགས་ཀི་གཏེར་ཁ་ལྡན། 

 རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནི་འཛམ་གླིང་སེང་དར་རྒྱས་ཆེས་ཆུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གས་སུ་གཏྱོགས།  

ཞིང་ལས་ནི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱྱོར་གི་སྱོག་ཤིང་ཡིན་པ་དང་།   ཚིག་ཇའི་ཐྱོན་ཚད་ཧེ་

གླིང་གི་མདུན་གས་སུ་སེབས་ཡྱོད། ཆུ་ཐྱོན་དངྱོས་རིགས་ཀི་ཐྱོན་ཁུངས་ག་ནྱོམ་པ་དང་།  ཝེ་

ཏྱོ་ལི་ཡ་མཚེའུ་ནི་འཛམ་གླིང་སེང་ཆེས་ཆེ་བའི་ཚྭ་མེད་ཆུའི་ཉ་རིགས་ཀི་ཐྱོན་ཁུངས་ཡིན་

ཞིང་།  ཧེ་གླིང་གི་ཅུ་ཉ་དང་ཉི་ལྱོ་གཙང་པྱོའི་ལའྱོ་ཉ་འབྱོར་ཆེན་མཆིས།  བཟྱོ་ལས་དང་ཁེ་

ལས་ཉུང་ཞིང་གཞི་ཁྱོན་ཆུང་བ་དང་། སྒིག་ཆས་ཞན་པ་བཅས་ཀི་དབང་གིས་བཀྱོལ་སྤྱོད་ཀི་

ཚད་ཅུང་ཉུང་བ་རེད།   རྒྱལ་ས་ཁམ་ཕ་ལའི་ཉེ་འདབས་ཀི་ཐིག་དམར་མཚོན་རྟགས་ནི་

འཛམ་གླིང་དུ་མིང་གགས་ཆེ་བ་དང་།  རྒྱལ་ཁབ་དེ་རུ་རི་བྱོ་ལའྱོ་བིན་ཙོ་ལེ་རྒྱལ་ཁབ་སྤི་

གླིང་དང་ཁཱ་པ་ལེ་ཅ་རྦབ་ཆུ།   ཀད་ཅི་ཏེ་པའྱོ་ཆུ་ཀླུང་རྒྱལ་ཁབ་སྤི་གླིང་སྱོགས་ཡུལ་ལྱོངས་

གགས་ཅན་མང་ངྱོ་༎

མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆེན་ཀྱོས་ནན་རྱོང་

མི་རིགས་སྱོབ་འབྲིང་། 

•སྒོལ་མ་ཚེ་བརྟན•
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པར་ལེན་མཁན། 

• ལྕང་སྐེས་རྟ་མགིན་ཚེ་རིང• ཨང939པ། ཁ་བྱང་འབི་མཁན། 

•རྟ་རོ•

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལགས། ཁྱོད་ནི་ངའི་བླྱོ་སྱོ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡྱོད་པས་ང་

ལ་མཚོན་ན་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་གྱོགས་མཆྱོག་དམ་པ་ཞིག་གི་འདང་ཡྱོད་ལ། ངའི་འཚོ་བའི་ཁྱོད་ཀི་གྲུབ་ཆ་

གལ་ཆེན་ཞིག་ཀང་ཡིན།

རྒྱུན་དུ་ཁྱོམ་སྐབས་ཅི་ཡྱོད་བེད་སྤད་ནས་དཔེ་ཆ་དང་ཚགས་པར་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ནི་ངའི་གྱོམས་གཤིས་ཡིན། 

ན་ནིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཨ་ནེ་འབྲུག་མྱོས་བསྡྱོམས་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན། ངས་ཧ་ལམ་དཔེ་ཆ་ཉི་ཤུ་ལྷག་

གཡར་འདུག་ཀང་། མྱོས་ད་དུང་ང་ལ་དཔེ་ཆ་མང་བྱོར་བལྟ་དགྱོས་པའི་སྐྱོར་གི་སྱོབ་གསྱོ་མང་བྱོ་བཏང་མྱོང་། 

ཉིན་ཞིག ས་ཁམས་དགེ་རྒན་གིས་ང་ཚོར་དཔེ་ཆའི་སེང་གི་ནང་དྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་འདྲི་ཚིག་ཅིག་

དྲིས་པར་སྱོབ་གྱོགས་ཡྱོངས་ཁ་རྱོག་གེར་མགྱོ་བྱོ་སད་ནས་ཕིར་དགེ་རྒན་ལ་ལན་འདེབས་ཐུབ་མཁན་གཅིག་

ཀང་མ་བྱུང་། ཉིན་དེའི་སྱོབ་ཕིའི་བྱ་འགུལ་སྐབས་སུ་ང་རང་སྱོབ་ཁང་གི་ལས་རེས་པ་ཡིན་པས་དྲ་མའི་ཁར་

བརྩེགས་ནས་བཞག་འདུག་པའི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》དེ་དག་མཐྱོང་། ངས་དེ་ལས་ཚགས་པར་ཞིག་

བླངས་ཏེ་བལྟས་པ་ན། པར་ངྱོས་གསུམ་པའི་སེང་དུ་ས་ཁམས་སྐྱོར་གི་ཤེས་བྱ་གསར་བ་སྐྱོར་ཞིག་བཀྱོད་ཡྱོད་

ཅིང་། ནན་ཏན་གིས་ཞིབ་ལྟ་ཞིག་བྱས་པ་ན། ཏག་ཏག་ས་ཁམས་དགེ་རྒན་གིས་དྲིས་པའི་དྲི་བ་དེའི་དྲིས་ལན་

ག ས ལ ་ བྱོ ར ་

བཀྱོད ་ཡྱོད ་པ ་

མཐྱོང་བས། ང་

རང་དགའ་སྣང་

ཆེ ན ་ པྱོ ་ ཞི ག ་

སྐེས་ཏེ ་ཚགས་

པ ར ་ བ ལྟ བ ས ་

ནས་ཁུག་མའི ་

ནང ་དུ ་ བཅུག 

གཟའ་ལྷག་པའི་

ས་ཁམས་སྱོབ་ཁིད་ཀི་མགྱོ་བརྩམས་མ་ཐག་ས་ཁམས་དགེ་རྒན་གིས་སར་བཞིན་འདྲི་ཚིག་དེ་དྲིས་བྱུང་། ཅུང་

ཙམ་ཞིག་ལ་སྱོབ་ཁང་ནང་གག་འགུལ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཁུ་སིམ་མེར་འདུག སྐབས་དེར་ངའི་སྙིང་ཆུང་ལུ་གུ་

ལྡིང་ལྡིང་བྱེད་ཅིང་སྐྲག་སྣང་དང་འཚུབ་སྣང་ཅིག་ཅར་དུ་སྐེས་མྱོད། རང་གིས་རང་ལ་སྤྱོབས་པའི་ངར་ཤུགས་

ཤིག་བསྩལ་ཏེ་ལག་པ་ཡར་བཀགས་ནས་དྲི་བར་ལན་བཏབ། དགེ་རྒན་ཧ་ལས་ནས་ངའི་ཕྱོགས་ལ་མིག་གིས་

སྐར་ཆ་འགར་ཧྲིག་གེར་བལྟས་རེས་བདག་ལ་བསྱོད་པའི་ཐལ་མྱོ་རྡེབ་མ་ཐག སྱོབ་གྱོགས་ཡྱོངས་ཀི་ཐལ་མྱོའི་

རྡེབ་སྒའང་སྱོབ་ཁང་ཧྲིལ་བྱོར་ལྷང་ལྷང་ངང་མཆེད། སྱོབ་གྱོགས་ཚོས་ཡིད་སྱོན་འཆྱོར་བའི་མིག་མདངས་ཀིས་

ང་ལ་ལྟ་ཞྱོར་ཐལ་མྱོ་རྡེབ་སྒ་ཡུན་རིང་དུ་མཚམས་མ་ཆད། སྱོབ་ཁིད་གྱོལ་མ་ཐག་ཁྱོ་ཚོ་མྱུར་དུ་ངའི་གམ་དུ་

ཡྱོང་ནས་ང་ལ་དྲིས་ལན་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཚུལ་དྲིས་བྱུང་། ངས་ཁྱོ་ཚོར་དྱོན་དག་གི་བརྒྱུད་རིམ་མགྱོ་ནས་མཇུག་

བར་དྲང་མྱོར་བཤད་པ་ན་ཁྱོ་ཚོ་ནི་འུར་རྡྱོས་བསྐྲད་པའི་བྱ་ཚོགས་བཞིན་ངེད་འཛིན་གྲྭའི་དྲ་མའི་ཁར་རྒྱུགས་

ཏེ། 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ཡྱོད་སར་ཤུགས་ཀིས་འཚང་ནས་རིན་ཆེན་ནྱོར་བུ་འཕྲྱོག་རྩྱོད་བྱེད་པ་

དང་འདྲ། 

དུས་དེ་ནས་བཟུང་སྱོབ་གྱོགས་ཚང་མ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལ་འདང་ཇེ་ཆེར་གྱུར། འཛིན་གྲྭ་

སྱོ་སྱོར་ཚགས་པར་བཀྲམ་མ་ཐག་སྱོབ་གྱོགས་ཚོས་འཕྲྱོག་རེས་བྱས་ནས་ཚགས་པར་ལ་ལྟ་བའི་ཚ་རླབས་ཤིག་

འཕྱུར་བ་རེད། དྲང་མྱོར་བཤད་ན། 《 གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལ་བལྟ་རྒྱུར་དགའ་བའི་ཤན་ཤུགས་ཀིས་

སྱོབ་བུ་གཞན་དག་ཀང་དྲྱོས་ཇ་དང་ཕི་དྲྱོའི་སྱོབ་ཕིའི་བྱ་འགུལ་སྐབས་སུ་སྱོབ་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་དཔེ་ཆ་

གཡྱོར་དུ་འགྱོ་བའི་གངས་ཀ་སར་ལས་ལྡབ་འགྱུར་གིས་འཕེལ།   འདི་ཡང《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》

གིས་བསྐྲུན་པའི་དགེ་མཚན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས། ངས་ནམ་ཡང《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལ་

བཀའ་དྲིན་ཞུ་བཞིན་སེམས་མེད་ཀི་དངྱོས་པྱོ་འདི་བདག་གི་གཡྱོ་ཟྱོལ་མེད་པའི་གྱོགས་པྱོ་འདང་ཆེན་ཞིག་གི་

ཚུལ་དུ་བཟུང་ཡྱོད་དྱོ། །

ཡང་དབྱར་གནང་བཏང་བྱུང་། དགའ་བ་

ཞིག་ལ་ཕ་མས་ང་རང་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་

ཞུགས་སུ་མ་བཅུག་པ་དེ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ང་

རང་སར་བཞིན་ཕ་ཡུལ་གི་པང་དུ་ལྱོག་མ་ཐུབ།

ཞྱོགས་པར། ཨ་མས་ང་དང་ནུ་མྱོ་གཉིས་ས་

མྱོ་ནས་བྱོས་ཏེ་ཀླུ་ཚང་དགྱོན་པ་ན་དབང་གསུང་

བཞིན་པ་དེར་ཉན་དུ་འགྱོ་ཟེར། དེ་ནི་ཁིམ་ནས་

མི་འདྱོད་བཞིན་དུ་དཔེ་ཆ་ཀྱོག་ཁུལ་བྱེད་པ་དང་

ལས་བྱ་འབྲི་བ་ལས་ཡིད་འཕྲྱོག་ཅིང་སྤྱོ་སྣང་

ལྡན་པ་ཞིག་རེད། ང་མལ་ཁིའི་སེང་ནས་འགེ་

ལྡྱོག་ཅིག་བརྒྱབ་ནས་མྱུར་དུ་ཡར་ལངས་ཏེ་ལྭ་བ་

གྱོན་པ་དང་། དངྱོས་པྱོ་ཚང་མ་བསྡུ་གསྱོག་བྱས་

ནས་ཀླུ་ཚང་དགྱོན་པར་འགྱོ་བའི་ལམ་ལ་ཆས།

ལམ་བར་དུ་ངས་རེས་འཁྱོར་གི་སེའུ་ཁུང་ནས་ཕི་རྱོལ་དུ་བལྟས་ཚེ། མཐའ་ཡས་པའི་རྩྭ་ཐང་དང་རྣམ་

པར་བཀྲ་བའི་མེ་ཏྱོག་གང་སར་ཁབ་འདུག ཆུ་ཚོད་བཞིའི་རེས་སུ་ངེད་གསུམ་མང་རྱོང་དུ་སེབས་བྱུང་ལ། 

མང་རྱོང་མགྱོན་ཁང་ནས་ཨ་མའི་ཆྱོས་གྱོགས་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་འཛོམས་སྱོང་། དེ་ནས་ང་ཚོས་མྱུར་དུ་མེ་ཏྱོག་

གི་བུམ་པ་མང་བྱོ་ཉྱོས་ཏེ་དགྱོན་པའི་ནང་མཇལ་དུ་སྱོང་། ཀླུ་ཚང་དགྱོན་པ་ནི་ཇི་འདྲའི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་མཛེས་

སྡུག་ལྡན་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེ་མ་ཆུང་གསུམ་གི་གསེར་ཏྱོག་དང་རྒྱ་ཕིབས་ནི་ཉི་འྱོད་འྱོག་སེར་ལམ་

ལམ་བྱེད། དེ་ལས་ཀང་ནང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་རིག་མ་མྱོང་བའི་མཆྱོད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་

ཡིད་ཀི་དབང་བྱོ་ཅིག་ཅར་དུ་ཕྲྱོགས་སྱོང་། 

དེའི་ཕི་ཉིན་ས་དྲྱོར། ང་ཚོ་དགེ་བཤེས་དཔལ་ལྡན་རིན་པྱོ་ཆེའི་དབང་ལ་ཉན་དུ་སྱོང་བ་ཡིན། དགྱོན་པའི་

ནང་དུ་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་དང་གྲྭ་བ་ནམ་མཁའི་སྐར་མ་ལས་ཀང་མང་། ཅུང་ཙམ་ནས་དབང་དངྱོས་སུ་

གསུངས་བྱུང་། ངས་དགེ་བཤེས་ཀིས་ཅི་ཞིག་གསུང་བཞིན་པའི་ནང་དྱོན་མི་གྱོ་མྱོད། འྱོན་ཀང་ཨ་མས་ང་ལ་ནང་

དྱོན་མ་གྱོ་ཡང་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་འཐྱོབ་ངེས་ཡིན་ཟེར་བས། ངས་དད་གུས་ཆེན་པྱོས་བླྱོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་

གིས་ཉན། དེ་ལྟར་ང་ཚོས་བསིལ་གིབ་མེད་པའི་ཚ་གདུང་གི་ཁྱོད་ནས་ཉིན་དེའི་དབང་ལུང་ལ་མཉན་ཚར་རེས། 

ཕི་དྲྱོའི་ཁྱོམ་སྐབས་བཙལ་ནས་ཨ་མ་དང་སིང་མྱོ། ངེད་གསུམ་ཐར་ཤུལ་དགྱོན་པར་མཇལ་དུ་སྱོང་། གནམ་

གཤིས་ནི་ཇི་འདྲའི་དྲྱོ་ཞིང་འཇམ་ལ། ནམ་མཁའ་ནི་ཇི་འདྲའི་དྭངས་ཤིང་གཡའ་དག་པ་ལ་ཨང་། ཚོགས་ཆེན་

འདུ་ཁང་ནང་དུ་ང་ཚོས་དངུལ་དཀར་གི་མཆྱོད་མེ་མཚན་ཐུབ་ཅིག་བསྒྱོན་པ་དང་། རྟེན་འབྲེལ་འགིགས་ནས་

གྲྭ་བ་མང་བྱོ་དང་མཉམ་དུ་ཨ་ལགས་ཡྱོངས་འཛིན་རིན་པྱོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ལ་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་ལྡན་སྱོང་། དེ་

ལྟར་ང་ཚོ་དགའ་སྤྱོ་ཆེན་པའི་ངང་ཐར་ཤུལ་དགྱོན་པར་མཇལ་ཚར་རེས་ཕིར་མགྱོན་ཁང་དུ་ལྱོག 

མཇལ་སྐྱོར་དུ་ཕིན་པའི་ཉིན་མྱོ་དེ་དག་གི་རིང་ལ། ཉིན་རྒྱུན་གནམ་ངྱོ་དྭངས་ཤིང་། ཉི་འྱོད་དྲྱོ་བས་སེམས་

པ་སྐིད་པྱོ་ཞིག་ཡིན་ལ། དགྱོན་པ་ནི་གྱོང་ཁེར་དང་མི་འདྲ་བར་ཡྱོད་ཚད་དབེན་ཞིང་འཇམ་ཅག་གེར་གནས་

པས་ངའི་སེམས་པ་ཡང་བདེ་ལ་བབས་ནས་བག་ལྷྱོད་པྱོར་གྱུར་སྱོང་།   

མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆེན་ཁི་ཀ་རྱོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡྱོད་སྱོབ་གྲྭའི་

དམའ་འབྲིང་གཉིས་པའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ། 

•ཆོས་འཚོ་རྒྱལ•

མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆེན་གཙང་གསུམ་མི་རིགས་སྱོབ་འབྲིང་གི་

དམའ་འབྲིང་དང་པྱོའི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ།

 •འཇམ་དབྱངས་དོན་ཡོད་རོ་ར•ེ



མཚོ་སྱོན་ཟི་ལིང་། 

•འབའ་ཚེར་གིས་བསྒྱུར•

མེ་སོྐན་ཉེན་སེལ་སྐོར་གི་

རྒྱུན་ཤེས།

དགུན ་ཁ ་སེ བས ་ལ ་ཉེ ། 

གནས་གཤིས་ལ་སྐམ་ཤས་ཆེ་

བས། མེ་སྐྱོན་འབྱུང་ཚད་མང་

བའི་དུས་ཚིགས་ཡིན། ཁ་དཔེར། 

ཆུ་མ་ཡྱོང་གྱོང་གི་རགས་ཞེས་

པ་ལྟར། མེ་སྐྱོན་འབྱུང་བར་

སྱོན་འགྱོག་བྱ་ཆེད། རྩྱོམ་སྒིག་

པས་འདི་ནས་རྣམ་པ་ཚོར་མེ་

སྐྱོན ་ཉེན ་སེལ ་སྐྱོར ་གི ་རྒྱུན་

ཤེས་འགའ་ངྱོ་སྤྱོད་བྱེད། ཚང་

མས་ནན་ཏན་གིས་གཟིགས་

རྱོགས།

མེ་སོྐན་གི་ཉེན་ཁ་ལས་

ཐར་བའི་མན་ངག

བྱེད་ཐབས་དང་པྱོ། གལ་ཏེ་

ཁྱོད་རང་མེ་སྐྱོན་གི་ཉེན་ཁ་དང་

ཕྲད་ཚེ། འཚུབ་ཆ་གཏན་ནས་

ལངས་མི་རུང་། ཐྱོག་མར་

སེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་ནས་རང་

ཉིད་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་ཡྱོད་པ་

གཏན་ཁེལ་བྱེད་པ་ལས། འྱོལ་

ཚོད་སྱོས་མེ་གསྱོད་པའི་ལས་ལ་

ཞུགས་མི་རུང་།

བྱེད་ཐབས་གཉིས་པ། སྱོ་

དང ་སེ འུ ་ཁུང ་རང ་ དགར ་

འབྱེད་མི་རུང་། དེ་ལྟར་བྱས་ན་

མེ་ལྕེ་ཁང་བའི་ནང་དུ་མཆེད་

ས། དེ་མིན་གང་འདྱོད་དུ་སྨྱོ་

རྒྱུག་ཀང་བྱེད་མི་རུང་། ལྷག་ཏུ་

རང་སྱོག་སྐྱོབ་པར་ཁང་ཐྱོག་

ནས་མར་མཆྱོངས་པ་ནི ་ནྱོར་

འཁྲུལ་གི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་ཡིན། དེ་

ལྟར་བྱས་ན་དགྱོས་མེད་ཀི་ཤི་

རྨས་ཐེབས་ངེས། འྱོ་ན་ཇི་ལྟར་

བྱས་ན་ད་གཟྱོད་མེ་སྐྱོན་གི་ཉེན་

ཁ་ལས་ཐར་ཐུབ་ཅེ་ན། སྱོ་དང་

སེའུ་ཁུང་དམ་པྱོར་བརྒྱབ་ནས་

མེ་ཡི་རྒྱུ་ལམ་བཀག་རེས། ཁང་

མིག་དང་ཉི ་ཁམས་སྱོགས་སུ་

བསྐུངས་ཏེ། མྱུར་སྐྱོབ་ཐྱོབ་པར་

ངང་སྒུག་བྱ་དགྱོས། དེ་ལས་ཆ་

རྐེན་ཡྱོད་པ་དག་གིས་སྱོ་དང་

སེའུ་ཁུང་སེང་ལ་ཆུ་བླུགས་

ནས་དྲྱོད་ཚད་མར་འབབ་ཏུ་

བཅུག་སེ། མེ་ཤུགས་ཇེ་ཆུང་ལ་

གཏྱོང་ཅི་ཐུབ་བྱ་དགྱོས།

བྱེད་ཐབས་གསུམ་པ། ཉེན་

གནས་ལས་ཐར་བར་གླྱོག་སྐས་

ལ་བརྟེན་མི་རུང་། རབ་ཡིན་ན་

རྡྱོ་སྐས་བརྒྱུད་ནས་ཐར་ཐབས་

བྱས་ན་བཟང་། རྒྱུ་མཚན་ནི་མེ་

སྐྱོན་བྱུང་རེས། གླྱོག་སྐས་རྒྱུ་

ལམ་དུད་ཁུང་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་

དང་། གླྱོག་སྐས་ལ་ཆག་སྐྱོན་

འབྱུང་ས་བ་ཡིན།

བྱེད་ཐབས་བཞི་པ། གདེང་

ཚོད་ཡྱོད་པའི་གནས་ཚུལ་འྱོག 

ཐག་པའི(རས་གདན་སྱོགས་

གཤགས ་ནས ་ཐག ་པ ་ལྟར ་

བརྒྱུས་ཆྱོག)སྣེ ་གཅིག་སེའུ ་

ཁུང་སེང་ལ་དམ་པྱོར་བསྡམས་

རེས། ཐག་པར་འཇུས་ནས་མར་

ས་ངྱོས་ལ་འབབ་ཐབས་བྱས་

ཆྱོག

བྱེད་ཐབས་ལྔ་པ། སྱོག་

ཉེན་ལས་གཡྱོལ་སྐབས། གང་

ནུས་ཅི་ལྕྱོགས་ཀིས་རང་སྲུང་

བྱེ ད ་ ཐབས ་ སྤད ་ན ་ འགི ག 

དཔེར་ན། ལག་ཕིས་རླྱོན་པས་

ཁ་སྣ་གཅྱོད་པ་དང་ལྭ་བ་རླྱོན་

པས་ལུས་པྱོ་བཏུམ་དགྱོས།

（མ་ཚར）

བར་མཚམས་རྩྱོམ་སྒིག་པ། 

རྟ་མགིན་རོ་རེ།

མཛེས་རིས་བཀྱོད་སྒིག་པ།

ཕྱུག་འཚོ་སྐིད། 


