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སྱོབ་གསྱོའ་ིགནད་གཙ་ོབྱོར་བཟུང་སྟྱེ་ཤུགས་སྣྱོན་བྱས་པས།  སྱོབ་རའ་ིཁྱོར་ཡུག་ཏུ་རྱོམ་ཡགི་འབ་ིབའ་ིཚ་རླབས་

ཤགི་འཕྱུར་བར་གྱུར་ལ།  ས་གཞུག་ཏུ་རྱོམ་ཡགི་ཆགི་བརྒྱར་ཉྱེ་བ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སྟྱེང་བཀྱོད་ཅངི་། 

དྱེ་དག་ལས་སྱོབ་བུ་བརྒྱད་ལ་རམི་བྱུང་ག“ིགངས་རྱེ་རགས་མའ་ིརྱོམ་ཡགི་འགན་སྡུར”ག་ིབྱ་དགའ་བསྟུད་མར་ཐྱོབ་

པ་དྱེས།  སྱོབ་བུ་དག་ག་ིབྱོད་སྐད་ཡགི་ག་ིནུས་པ་བཀྱོལ་སྤྱོད་བྱྱེད་པ་དང་།  བྱོད་སྐད་ཡགི་ག་ིལམ་ནས་རང་སྱེམས་ཀ་ི

བརྱེ་བ་ཕརི་མཚནོ་པའ་ིཐད་རྨང་གཞ་ིབརན་པྱོ་བཏངིས་ཡྱོད་པར་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་

པར》ག་ིརུམ་ཁྱོང་ནས་ནར་སྱོན་པའ་ིསྱོབ་བུ་རྱོ་འབུམ་འཚ་ོདང་ལྷ་ར་ིའཚ་ོསྱོགས་བརྱོད་བྱའ་ིདྱོན་ཟབ་ཅངི་རྱོད་

བྱྱེད་ཚགི་སྙན་ལ།  རྱོམ་རལ་ལ་བྱང་བའ་ིསྱོབ་བུ་སྐྱོར་ཞགི་ག་ིམ་འྱོངས་པར་རྱོམ་པ་པྱོ་

ཞགི་ཏུ་འགྱུར་བའ་ིརྨ་ིལམ་མངྱོན་འགྱུར་བྱྱེད་པར་ཡང་ཐག་མ་ིརངི་ངྱོ་། ། 

མ་ིརང་སྱེར་ག་ིརྒྱ་བྱོད་ལྱོ་ཙཱའ་ིངྱོས་ནས་བཤད་ནའང་། 《གངས་

རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ན་ིངའ་ིརྒྱ་ཡགི་བྱོད་ཡགི་ཏུ་བསྒྱུར་པའ་ི

ལྱོ་ཙཱའ་ིནུས་པ་སྐྱེད་སངི་བྱྱེད་པའ་ིསྱོབ་དཔྱོན་དནི་ཆྱེན་དྱེ་ཡནི་

ཞྱེས་བཤད་ཆྱོག 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》གསི་ནམ་

རྒྱུན་ང་ལ་ཡིག་སྒྱུར་ག་ིལས་བྱ་ཐུང་ཐུང་འགའ་རྱེ་བཀྱོད་སྒིག་

བྱྱེད་ཀནི་ཡྱོད་ལ། དྱེས་ང་ལ་སུན་སྣང་དང་སྐྱོ་བ་ཅ་ིཡང་མྱེད་པའ་ི

སྱོབ་སྦྱྱོང་ག་ིའཚ་ོབ་མངར་མྱོ་ཞགི་མཁྱོ་སྤྱོད་བྱས་པའང་རྱེད། ཆྱེས་དགའ་

འྱོས་པ་ན2ི014ལྱོར《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》གསི་ང་ལ་དབྱ་ིཐ་ལའི་ིརྱོམ་

རིག་སྨྲ་བའ་ིཁྱུ་མཆྱོག་ཨ་རྨ་ིཆ་ིསིའ་ིསྒྲུང་གཏམ་གགས་ཅན《བརྱེ་བའ་ིསྱོབ་གསྱོ》ཞྱེས་པ་བསྒྱུར་དུ་

བཅུག་པ་དྱེ་ཡནི། སྒྲུང་གཏམ་དྱེ་ན་ིའཛམ་གངི་ཧལི་བྱོས་ཐུན་མྱོང་གསི་སྱོབ་གྲྭ་ཆུང་འབངི་ག་ིསྱོབ་མའ་ིསྱོབ་ཕའི་ི

ངྱེས་བཀག་སྱོབ་དྱེབ་ཏུ་ཁས་ལྱེན་པ་ཞགི་ཡནི་འདུག  ངས་བསྟུད་མར་ལྱོ་གཅགི་དང་ཕྱེད་ཀའ་ིརངི་བསྒྱུར་

ཅངི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》གསི་ཞུ་དག་དང་བཅས་མུ་འགྱོད་བྱས་པ་དྱེས། ངའ་ིལྱོ་ཙཱའ་ིཕྱོགས་ལའང་བྱོ་

སྐྱེད་དང་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཞགི་ཐྱོབ་བྱུང་།

མདྱོར་ན། 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ག་ིནང་དུ་རྱོམ་འབའི་ིཕྱོགས་ཁྱོ་ན་མ་ཡནི་པར།  དཔྱེ་ཀྱོག་དང་

རྱོམ་འབ།ི བར་སྤྱོད་དང་སྙན་ངག ས་རྒྱུས་དང་ལྱོ་རྒྱུས།  ར་ིམྱོ་དང་ཡགི་གཟུགས། རྒྱལ་ཁབ་དང་མ་ིསྣ་སྱོགས་མ་ངྱེས་

ལ་ཕྱོགས་སྟྱོན་དང་། མ་མཐྱོང་ལ་མཚམས་སྦྱྱོར། དཀའ་གནད་ལ་གསྱེད་བཀྱོལ། རྒྱས་པ་ལ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀསི་སྱོབ་

མས་ཀྱོག་བདྱེ་ཞངི་བྱོ་ལ་འཚམ་པའ་ིསྱོ་ནས་གཅགི་བསྡུས་ཀསི་བཀྱོད་ཡྱོད་པས། ཤྱེས་བྱ་སྣ་མང་འཛམོས་པའ་ིསྱོབ་

མའ་ིསྱོབ་སྦྱྱོང་འཚ་ོབའ་ིལྱོངས་སྤྱོད་ག་ནྱོམ་པ་ཞགི་ཡནི་པས། གྱོགས་པྱོ་ལགས། གལ་ཏྱེ་ཁྱོད་ཀསི་སྱེམས་དག་

པས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལ་རྣམ་འགྱུར་དང་མྱོ་ཞགི་བཟུང་ཡྱོད་ན། གལ་ཏྱེ་ཁྱོད་ཀསི་ཞྱེ་རྣལ་

མྱོས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལ་ལྟ་ཀྱོག་ཞབི་མྱོ་ཞགི་བྱ་ནུས་ན།  དྱེས་ཁྱོད་རང་ཡངས་པའ་ིརྒྱལ་ཁམས་སུ་

ལྟད་མྱོར་ཁདི་དྱེ་ཁྱོད་ཀ་ིཐྱོས་རྒྱ་དང་མཐྱོང་རྒྱ་ཇྱེ་ཆྱེར་གཏྱོང་བ་དང་།  དྱེས་ཁྱོད་རང་ལ་ཤྱེས་རགི་སྣ་མང་ག་ིལྱོངས་

སྤྱོད་ག་ནྱོམ་པ་བཤམས་ཏྱེ་ཁྱོད་ཀ་ིབྱོ་གྱོས་ལ་འཚ་ོབཅུད་གསར་བ་ཞགི་བསྟབ་ངྱེས་པ་གདྱོན་མ་ིཟའྱོ༎ 

 མཚ་ོསྱོན་ཞངི་ཆྱེན་ཀྱོས་ནན་རྱོང་མ་ིརགིས་སྱོབ་འབངི་། •སྟག་འབུམ་རྒྱལ•



དྱེ་ན་ིསྱོབ་ཆུང་ལྱོ་རམི་དང་པྱོའ་ིདབྱར་གནང་ག་ིསྐབས་ཤགི་རྱེད། ང་

རང་པྱེ་ཅནི་ག་ིརྨྱོ་མྱོའ་ིཁམི་ལ་མགྱོན་པྱོར་སྱོང་། ལྱོ་བདུན་བརྒྱད་ལ་སྱོན་

དུས་ན་ིཆྱེས་པྲ་ཆལ་ག་ིདུས་སྐབས་ཡནི་པའ་ིསྟྱེང་། ཁམི་མཚེས་ཚང་ག་ིམངི་

ལ་ཧ་ིཞང་ཟྱེར་བའ་ིབུ་མྱོ་ཞགི་ང་ལ་གྱོགས་བསྒགི་ཏུ་སྱེབས་བྱུང་བས། ངྱེད་

གཉསི་ཀ་ིརྱེད་མྱོ་སྣ་མང་གསི་རྨྱོ་མྱོ་ལགས་ཀ་ིབག་ཡངས་ཀ་ིའཚ་ོབ་དཀྱོགས་

སྱོང་།

ཨ་ནྱེས་རྨྱོ་མྱོའ་ིཁམི་དུ་ནད་གསྱོ་བཞནི་ཡྱོད་ལ། ཁྱོ་མྱོ་འུར་ཟངི་གསི་

བཟྱོད་གགས་མྱེད་པར་གྱུར། ཉནི་ཞགི་ལ། ཁྱོ་མྱོས་ང་ཚརོ“ཁྱོད་ཚརོ་ཐང་ཆད་

རྒྱུ་མྱེད་པ་ཅ་ིཡནི”ཞྱེས་བཤད་པས། ང་དང་ཧ་ིཞང་གཉསི་ཀསི་ཕན་ཚུན་ལ་

ལྟ་ཙམ་བྱས་རྱེས་ཧབ་ཆ་བརྒྱབ། རྱེད་ཡ། ཅ་ིཞགི་ལ་ཐང་ཆད་ཟྱེར་བ་ཡནི། 

ཐང་ཆད་ཅྱེས་པ་དྱེ་ང་ཚརོ་ཇ་ིའདའ་ིརྒྱང་ཐག་རངི་བ་ལ་ཨང་། སྐབས་རྱེར་

མ་ིདར་མ་ཚསོ“འྱེ། ཐང་ཆད་ནས་ཤ་ིཐལ”ཞྱེས་བཤད་པ་ཐྱོས་མྱོང་། ཁྱོ་ཚ་ོ

ཐང་ཆད་དྱོན་ན་ིཁྱོ་ཚ་ོམ་ིདར་མ་ཡནི་པས་རྐྱེན་རྱེད། ང་ཚསོ་གཞ་ིནས་

དགྱོད་མཚམས་བཞག་པ་ན། ཨ་ནྱེས“ཧ་ིཞང་ལ་ཀ་རའ་ིཕ་ིཤུན་འགའ་ཡྱོད་

པ་མནི་ནམ། ཁྱོད་ཚསོ་དུས་ཚདོ་བཀྱོལ་ནས་ཀ་རའ་ིཕ་ིཤུན་མ་ིགསྱོག་དྱོན་

ཅ་ིཡནི”ཟྱེར། ངས་ཧ་ིཞང་གསི་ང་ལ་ཁྱོ་མྱོས་བསྱོགས་པའ་ིཀ་རའ་ིཕ་ིཤུན་ལ་

ལྟ་རུ་བཅུག་པ་དན་བྱུང་། དྱེ་ན་ིཤྱེལ་ལས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའ་ིཀ་རའ་ིཕ་ིཤུན་བཅུ་

ཁ་ཞགི་ཡནི་ལ། དཔྱེ་ཆ་སབ་བུ་ཞགི་ག་ིབར་དུ་བཙརི་ནས་བཞག་འདུག  

ཡནི་ཡང་ང་ཁྱོ་མྱོའ་ིཀ་རའ་ིཕ་ིཤུན་ལ་སྤྱོ་བ་མ་ིའདུག་ལ། ཀ་རའ་ིཕ་ིཤུན་ལ་

རྱེད་རནི་ཅ་ིཞགི་ཡྱོད་པའང་མ་ིཤྱེས་སྱོ།། འྱོན་ཀང་། ཧ་ིཞང་ལ་སྤྱོ་བ་འཕྱེལ་

ནས“ཁྱེད་ཀིས་ང་ཚོར་ཀ་རའི་ཕི་ཤུན་

བསྱོག་ཏུ་འཇུག་དྱོན་ཅི་ཡིན”ཞྱེས་དིས་

པས། “ཀ་རའ་ིཕ་ིཤུན་སྟྱོང་གཅགི་བསྱོག་

རྩོམ་པ་པྩོ་མཚམས་སྦྩོར།

ཐིའེ་ཉིང་། མོ། རྒྱ་རིགས། 1957ལོར་ཧོ་པེའི་ཀྲའོ་རོང་ནས་སྐེས། མིང་དུ་གྲགས་པའི་རོམ་པ་པོ། ཀྲུང་གོའི་རོམ་

རིག་སྒྱུ་རལ་མཉམ་འབེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་། ཀྲུང་གོའི་རོམ་པ་པོ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཀྲུའུ་ཞི་ཡིན། རོམ་སེགས་

སེང་དུ“མཛེས་མ་རོམ་པ་པོ”དང་། ཡང་ལ་ལས“བུད་མེད་རིང་ལུགས”ཀི་རོམ་པ་པོ་ཞེས་ཀང་འབོད། 1975ལོ་ནས་

བརམས་ཆོས་སེལ་མགོ་བརམས་ཤིང་། བརམས་ཆོས་གཙོ་བོར《མེ་ཏོག་རྒྱ་སེའི་སོ》དང《མེ་ཏོག་གེན་པ》སོགས་སྒྲུང་

རིང་བཞི་དང་། སྒྲུང་འབིང་དང་སྒྲུང་ཐུང་ལ《མཚན་མོ་ཨང་བཅུ་གཉིས་པ》དང《སྒོག་གུ་མེད་པའི་ཚིལ་ལེན་དམར་པོ》

《རྒྱང་རིང་ཇི་འདྲའི་རྒྱང་ཐག་རིང》སོགས་མང་ལ། “ལོའུ་ཞུན་རོམ་རིག་བྱ་དགའ”སོགས་བྱ་དགའ་མང་བོ་ཐོབ་མོང་།

ཞང་གཉསི་ཀསི་གཞ་ིནས་མ་ིརྱེས་ཀ་རའ་ིཕ་ིཤུན་སྟྱོང་རྱེ་བསྱོགས་འདུག

ཉནི་ཞགི་ག་ིཕ་ིདྱོར། ང་ཚ་ོཨ་ནྱེའ་ིགམ་དུ་རྒྱུགས་སྱོང་སྟྱེ་ཀ་རའ་ིཕ་ི

ཤུན་སྟྱོང་གཉསི་པྱོ་ཕུལ་པ་ན། ཨ་ནྱེ་སྱོམ་ཉརི་ཚུད་དྱེ“ཁྱོད་ཚསོ་ཅ་ིཞགི་བྱྱེད་

བཞནི་ཡྱོད་དམ”ཞྱེས་དསི་བྱུང་། “ཁ་ིགུ་ག་རྱེ། ང་ཚའོ་ིགྱོག་སྒུལ་ཁ་ིགུ་གང་ན་

ཡྱོད”ཟྱེར་བ་ན། ཨ་ནྱེ་ཅུང་ཙམ་ལ་ཧད་ནས་བསྡད་ཅངི་། དྱེར་མཐུད་ནས་

བགད་བྱུང་ལ། བགད་ནས་མཚམས་མ་བཞག་པས་དབུགས་ཀང་འཚང་གནི་

འདུག དྱེ་ནས་དགྱོད་མཚམས་བཞག་རྱེས་ཁྱོ་མྱོས་མགི་མཐའ་ིམཆ་ིམ་འབྱདི་

བཞིན“ཁྱོད་ཚོས་ར་སྐྱོར་ནང་འུར་བརྒྱབ་ནས་བག་ལྷྱོད་པྱོར་འདུག་ཏུ་མི་

འཇུག་པས། ངས་ཁྱོད་ཚརོ་ཁ་བརྱེས་པ་ཡནི”ཟྱེར། ཧ་ིཞང་གསི་ང་ལ་ལྟ་ཙམ་

བྱས་ཤངི་། མགི་ནང་དུ་ཁྱོང་ཁྱོ་དང་རྱེ་ཆད་ཀསི་ཁྱེངས་འདུག་པ་ལས། ངས་

ད་དུང་ང་ལ་བཅངས་པའ་ིམཐྱོང་ཆུང་ཡང་འདུག་སྙམ་སྱོང་། གང་ལྟར་ང་ཚ་ོ

ལ་ཁ་རྱེ་མཁན་ག་ིམ་ིདྱེ་ན་ིང་ཡ་ིཨ་ནྱེ་ཡནི་པ་རྱེད།

སྐབས་དྱེར། ང་ལ་གྱོ་བུར་དུ་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་པའ་ིསྣང་བ་ཞགི་སྐྱེས་སྱོང་། 

ངས་དང་ཐྱོག་མ་ིདར་མ་ཚོས་རྒྱུན་དུ་གྱེང་བའ་ིཐང་ཆད་བྱུང་ཞྱེས་པ་དྱེ་ན་ིམ་

གཞིར་ཡ་ཆུང་ཁྱོག་གི་སྙིང་ཆུང་དྱེ་གྱོ་བུར་དུ་ཇྱེ་ལི་རུ་སྱོང་བ་ཡིན་པ་ངྱེས་

ཤྱེས་འདྱོང་ཐུབ་སྱོང་།

ང་དང་ཧ་ིཞང་གཉསི་ར་སྐྱོར་ལས་ཕརི་བུད་རྱེས། ངས་སྱེམས་ཞབི་མྱོས་

ཚགས་སྒིག་བྱས་པའི་ཀ་རའི་ཕི་ཤུན་སྟྱོང་གཅིག་པྱོ་དྱེ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་

སུ་གཏྱོར་བ་ན། དྱེ་དག་ཚནོ་མདྱོག་ག་ིཕྱེ་ལྱེབ་ནང་བཞནི་རླུང་གསི་ཕྱོགས་

བཞརི་ཁུར་སྱོང་།

ང་རང་ནར་སྱོན་བྱུང་། ནམ་རྒྱུན“མགྱོ་སྐྱོར”ཞྱེས་པའ་ིམངི་ཚགི་འད་ི

མཐྱོང་ཐྱེངས་རྱེར། རག་པར་དྱེ་མ་ཐག་ཀ་རའ་ིཕ་ིཤུན་སྟྱོང་གཅགི་པྱོ་དྱེ་ཡདི་

ལ་འཁྱོར་གནི་འདུག བྱསི་པར་སྐྱོན་བརྱོད་བྱས་ཆྱོག་ལ། བྱསི་པར་ཁག་དཀ་ི

བྱས་ཆྱོག་མྱོད། ཡནི་ཡང་བྱསི་པར་མགྱོ་སྐྱོར་གཏྱོང་མ་ིའྱོས། མགྱོ་སྐྱོར་ན་ིཆྱེས་

གཏངི་ཟབ་པའ་ིརྨ་ཁ་ཡནི་པ་རྱེད།

ང་ཚ་ོནར་སྱོན་ནས་མ་ིདར་མར་ཆགས་འདུག ཡནི་ཡང་མ་ིདར་མ་ཡྱོད་

ཚད་བྱསི་པའ་ིདུས་སྐབས་བརྒྱུད་ནས་འྱོངས་པ་མ་ཡནི་ནམ།

【བརམས་ཆྩོས་དབྱེ་ཞབི】 

རྱོམ་པ་པྱོ་གགས་ཅན་ཐའིྱེ་ཉངི་ག་ིབརམས་ཆྱོས་ལ་ཁད་ཆྱོས་མངྱོན་པར་གསལ་

ཞངི་དགྱེ་མཚན་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ལས། འཚ་ོབའ་ིཉམས་ཀསི་ཀུན་ནས་ཕྱུག་འདུག་

པ་ཞགི་ཡནི། 《ཀ་རའ་ིཕ་ིཤུན་སྟྱོང་གཅགི》ཅྱེས་པའ་ིདྱོན་བརྱོད་ལྷུག་རྱོམ་འདརི་

མཚནོ་ནའང་། ང་ཚ་ོལ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའ་ིཁྱོ་མྱོའ་ིབསམ་བྱོའ་ིནང་རྱོང་དྱེ་མཐྱོང་

དུ་བཅུག་པ་ལས། གཞན་ལས་འགྱོངས་པའ་ིརྱོམ་རལ་དྱེའང་ཤྱེས་སུ་བཅུག་བྱུང་། དྱོན་

བརྱོད་ལྷུག་རྱོམ་ལ་མཚནོ་ན། དྱོན་དག་རྐང་བ་ཞགི་དམགིས་སུ་བཟུང་ནས་བསི་ཆྱོག་

ལ། ཡང་ན་འབྱེལ་ཡྱོད་ཀ་ིདྱོན་དག་འགའ་རྐ་གཅགི་ཏུ་བསྡྱེབས་ནས་བསི་ཀང་ཆྱོག་

སྟྱེ། རྱོམ་འད་ིན་ིའབ་ིཐབས་སྱོན་མར་གཏྱོགས་སྱོ།།

རྱོམ་ག་ིཚན་པ་དང་པྱོའ་ིནང་སྐད་ཆ་ཚགི་འགའ་བཀྱོལ་ནས་གཏམ་རྒྱུད་ཀ་ིརྒྱུ་

རྐྱེན་གཙ་ོབྱོ་སྤྱོས་བརྱོད་གསལ་བྱོ་བྱས་པས། དྱེས་དགྱོས་མྱེད་ཀ་ིགསལ་བཤད་སངས་

ནས་ཀྱོག་པ་པྱོ་དག་མྱུར་བ་མྱུར་དུ་གཏམ་རྒྱུད་ཀ་ིཀྱོང་ལ་ཁདི་ཐུབ་འདུག དྱེ་ནས་རྒྱས་

བཤད་སྱོས་ཞབི་འབ་ིབྱྱེད་དུས། རྱོམ་པ་པྱོས་ཕྱོགས་ཡྱོངས་ནས་བསི་མྱེད་པར་བྱྱེ་བག་

ག་ིབྱུང་རམི་ཕ་མྱོ་ཞགི་དམགིས་སུ་བཟུང་ནས་ཞབི་འབ་ིབྱས་པས། དྱེས་རྱོམ་ག་ིཚགི་

སྦྱྱོར་ཚགས་དམ་ཞངི་གསྱོན་ཉམས་ལྡན་པར་བཏང་ཡྱོད་པ་ལས། རྱོམ་ག་ིབརྱོད་སྙངི་

འབུར་དུ་དྱོད་པར་ནུས་པ་ཐྱོན་ཡྱོད། ཚན་པ་བགར་སྐབས། བརྱོད་སྙངི་དྱེ་རམི་པ་

གསུམ་ག་ིསྟྱེང་ནས་མངྱོན་པར་མཚནོ་འདུག་སྟྱེ། ཐྱོག་མར་ཚརོ་སྣང་ཐད་ཀར་

མ“ཐང་ཆད་པ”དྱེ་ཡནི་ལ། དྱེ་ནས“མགྱོ་སྐྱོར་ན་ིཆྱེས་གཏངི་ཟབ་པའ་ིརྨ་ཁ་

ཡནི”ཞྱེས་པའ་ིསྡྱོམ་ཚགི་ཐྱོབ་པ་དང་། མཇུག་མཐར་ལྡྱོག་འད་ིབྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་

ཀྱོག་པ་པྱོ་དག་ལ་ཉྱེན་བར་བཏང་ཡྱོད། རྱོམ་ག་ིནང་སྙངི་རམི་པ་གསུམ་པྱོ་དྱེ་གཏམ་

རྒྱུད་ཀ་ིབྱུང་རམི་བརྒྱུད་ནས་མུ་རུ་བསྟར་འདུག་པས། རྱོམ་ཁྱོག་ཧལི་བྱོ་དཀྱུས་གཅགི་

ཏུ་སྦྱེལ་ནས་ག་ནྱོམ་པ་ཞགི་ཏུ་བཏང་འདུག་ལ། བཀགས་ཚ་ེམ་ིལ་བདྱེ་བ་མཆྱོག་ཏུ་

གྱུར་པ་ཞགི་སྦྱནི་ངྱེས་ཡནི།

མཚོ་སྱོན་ཟི་ལིང་། •དཔལ་ལྡན་གིས་བསྒྱུར• 

པ་སངས་སྱོབ་གྲྭ་གྱོལ་ནས་ཕིར་ཁིམ་དུ་འབྱྱོར་དུས། ཁྱོ་ཚང་ལ་མགྱོན་པྱོ་རྒྱུས་མྱེད་ཅིག་སྱེབས་འདུག ཨ་མ་ཐབ་ཚང་དུ་ཟ་མ་གཡྱོས་སྦྱྱོར་ལ་བྱེལ་

ཞིང་། ཨ་ཕས་མགྱོན་པྱོ་དྱེ་དང་ཁ་བར་བྱྱེད་བཞིན་ཡྱོད་པས། ཁྱོ་རང་ཐད་ཀར་མལ་ཁང་ནང་དུ་ཕིན་ཏྱེ་ལས་བྱ་འབི་མགྱོ་བརམས། རིང་བྱོ་མ་ལྱོན་པར་

ཨ་མས་ཟ་མ་གཡྱོས་སྦྱྱོར་བྱས་ཚར་ནས་པ་སངས་བྱོས་ཏྱེ། མགྱོན་པྱོ་དང་མཉམ་དུ་དགྱོང་ཟས་ལ་རྱོལ་མགྱོ་བརམས། ཁྱོ་ཚོས་ཟ་མ་ཁ་ལ་མ་རྱེག་པའི་

སྱོན་དུ། མགྱོན་པྱོ་དྱེས་ཟས་སྣ་ཏྱོག་ཙམ་རྱེའི་བངས་ཏྱེ་ཡར་མཆྱོད་བཞིན་དུ“སྟྱོན་པ་བ་མྱེད་སངས་རྒྱས་རིན་པྱོ་ཆྱེ། །སྐྱོབ་པ་བ་མྱེད་དམ་ཆྱོས་རིན་པྱོ་

ཆྱེ། །འདྱེན་པ་བ་མྱེད་དགྱེ་འདུན་རིན་པྱོ་ཆྱེ། །སྐབས་གནས་དཀྱོན་ མཆྱོག་གསུམ་ལ་མཆྱོད་པ་འབུལ”ཞྱེས་ལན་གསུམ་བཟླྱོས་པས། པ་

སངས་ཡ་མཚན་ནས་རྱེ་ཞིག་མགྱོན་པྱོ ་དྱེའི ་ གདྱོང་ལ་ཅྱེར་ནས་བསྡད།

སྐབས་དྱེར། ཨ་ཕས་ཁ་གག་བྱུང་། “བུ་མྱོ། ཟ་ མ་མ་ཟྱོས་པའི་སྱོན་ལ་ཡར་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་

ལ་མཆྱོད་པ་ཕུལ་ན། བསམ་དྱོན་ཐམས་ ཅད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ”ཅྱེས་བཤད་པས། 

མགྱོན་པྱོ་དྱེས་ཀང་བདྱེན་པའི་བར་ལ་ མགྱོ་ལྱོག་ལྡྱེམ་ལྡྱེམ་བྱས་བྱུང་། 

དྱེ་ནས་བཟུང་། པ་སངས་ཀིས་ཟ་ མ་ཟ་སྐབས་མགྱོན་པྱོ་དྱེར་ལད་ཟླྱོས་ཀི་

ཚུལ་དུ་ཇ་མཆྱོད་འདྱོན་བཞིན་ཟས་ཕུད་ མཆྱོག་གསུམ་ལ་མཆྱོད་པ་རྱེད། 

ཉིན་ཞིག་གི ་སྱོབ་ཁིད་སྐབས་སུ། དགྱེ་རྒན་གིས“དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ནི་

གང་དག་རྱེད”ཅྱེས་དིས་པ་ན། པ་སངས་ ལས་སྱོབ་གྱོགས་གཞན་གཅིག་གིས་ཀང་ལན་

བསྐྱོན་མ་ཐུབ། དྱེ་ནས་བཟུང་པ་སངས་ཀིས་རང་ཁིམ་གི་ འཚོ་བའི་ཁྱོད་དུའང་ཤྱེས་བྱ་མང་བྱོ་ལྱེན་རྒྱུ་ཡྱོད་པ་ཤྱེས་

རྱོགས་བྱུང་ལ། རྒྱུན་དུ་རྒན་པ་རྣམས་ཀི་ཁ་བར་ལ་ཉན་སྤྱོ་བར་མ་ཟད། ལས་དྱོན་ཙག་ཙིག་སྒྲུབ་པའི་གྱོ་རིམ་ཁྱོད་ནས་ཤྱེས་

བྱ་སྣ་ཚོགས་འཚོལ་ཞིབ་བྱྱེད་པར་སྱེམས་མད་པར་གྱུར་ཏྱོ། །

མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྱེན་ཁི་ཀ་རྱོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡྱོད་སྱོབ་གྲྭ། •གཟུངས་སྐྱབས་རྒྱལ•

    ཀ་རའི་ཕི་ཤུན་སྟོང་གཅིག

ཐིའ་ེཉིང་གིས་བརམས།

ཐུབ་ཚ།ེ ཨ་ནྱེས་གྱོག་སྒུལ་ཁ་ིགུ་ཞགི་

ལ་བརྱེ་བར་བྱྱེད། ཝང་ཝང་སྒྱོག་ཤྱེས་པ་དྱེའ་ིརགིས”ཟྱེར། ང་དང་ཧ་ིཞང་

གཉསི་ཧ་ལས་སྱོང་། གྱོག་སྒུལ་ཁ་ིགུ་ན་ིཁ་སང་དྱེ་རངི་ག་ིབྱསི་པ་ཚསོ་ཡ་

མཚན་ཞགི་ཏུ་མ་ིབར་ིནའང་། ལྱོ་ངྱོ་ཉ་ིཤུ་ལྷག་ག་ིཡར་སྱོན་ག་ིངའ་ིབྱསི་དུས་

ཀ་ིལྱོ་རབས་ནང་། ཨ་ནྱེའ་ིཁ་དན་དྱེས་ང་ཚ་ོཡུན་རངི་བྱོ་ཞགི་ལ་སྱེམས་པ་

བདྱེ་ལ་འབབ་ཏུ་བཅུག་མ་སྱོང་། དྱེ་ན་ིཇ་ིའདའ་ིརྒྱུ་ནྱོམ་ར་ཆྱེན་ཞགི་དང་། ཇ་ི

འདའ་ིདགའ་འྱོས་པའ་ིབྱ་བ་ཞགི་ཡནི་པ་ལ་ཨང་། ལྷག་ཏུ་རྒྱུ་ནྱོམ་དྱེ་དང་

དགའ་སྤྱོ་དྱེ་ན་ིང་ཚ་ོརང་ཉདི་ཀ་ིངལ་རྱོལ་ལ་བརྱེན་ན་འཐྱོབ་ངྱེས་པས་སྱོ།།

དྱེ་ནས་བཟུང་། ང་དང་ཧ་ིཞང་གཉསི་ཀསི་འུར་མ་བརྒྱབ་ཅངི་། རྨྱོ་མྱོ་

ཚང་ག་ིར་སྐྱོར་ཡང་སྱོན་ཆད་ནང་བཞནི་ལྷངི་འཇགས་སུ་གྱུར། ང་ཚ་ོསང་

ལམ་ཆྱེ་ཆུང་མང་བྱོ་མྱུལ་ཏྱེ་ཟ་ཟུར་དག་ཏུ་གཡུགས་འདུག་པའི་ཀ་རའི་ཕི་

ཤུན་བཙལ། སྐབས་དྱེར་ཀ་རའ་ིཕ་ིཤུན་ན་ིགང་སར་མཐྱོང་རྒྱུ་མྱེད་ལ། ང་

ཚོས་སང་བར་དུ་རླུང་གིས་སྐྱོམ་པའ་ིཀ་རའ་ིཕ་ིཤུན་གཅིག་བདའ་ནས་ཉིན་

ཕྱེད་ལྷག་ལ་འདུག་ངྱེས་ཡནི། ང་དང་ཧ་ིཞང་གཉསི་ཀ་ིལག་དངུལ་ཚང་མས་

ཀ་ར་ཉྱོས་ནའང་ཀ་ར་བཅུ་ཁ་ཞགི་ལས་ཉྱོ་མ་ིཐུབ་ལ། དྱེ་ནས་ང་ཚསོ་ཀ་རས་

མདི་ཐག་ན་བར་བྱས་ནའང་དྱེར་ཁ་ཡ་མ་བྱས་པར་ཀ་ར་རྔམ་ཟ་བྱས། ང་ཚ་ོད་

དུང་ཟས་རིགས་ཚོང་ཁང་ག་ིཀ་ར་འཚོང་སའ་ིཚོང་སྒྱོམ་ག་ིམདུན་དུ་ལངས་

ཏྱེ། བྱསི་པ་ཁདི་ནས་ཀ་ར་ཉྱོ་རུ་འྱོངས་པའ་ིམ་ིདར་མ་དག་ལ་སུན་སྣང་མྱེད་

པར་བསྒུགས་ནས་བསྡད་ཅངི་། ཁྱོ་ཚསོ་ཀ་ར་ཉྱོས་རྱེས་ཕ་ིཤུན་བཤུས་ནས་ཀ་

ར་རྱོག་གཅགི་བྱསི་པའ་ིཁ་ནང་དུ་བཞག་མ་ཐག ང་ཚ་ོབྱ་འཕུར་བ་ནང་

བཞནི་རྒྱུགས་སྱོང་སྟྱེ་ཐང་དུ་ལྷུང་བའ་ིཀ་རའ་ིཕ་ིཤུན་བཏུ་སདི་ལ། ཀ་རའ་ིཕ་ི

ཤུན་གཅགི་ན་ིརྱེ་བ་རྱོག་གཅགི་ཡནི་པ་མ་ཡནི་ནམ།

ང་ཚོས་ལྟྱེབ་ཆགས་ཤྱོར་པའི་ཀ་རའི་ཕི་ཤུན་དྱེ་དག་ཁྱེར་ནས་ཡུལ་ལ་

ལྱོག་རྱེས། ཁྲུས་གཞྱོང་ནང་དུ་བངས་ནས་གཙང་མར་བཀྲུས་ཤངི་གཅལ་དུ་

བཀམ་སྟྱེ་རྱེ་རྱེ་བཞནི་ཤྱེལ་སྱོའ་ིངྱོས་སུ་སྦྱར་པ་དང་། དྱེ་ནས་སྐམ་ཐག་ཆྱོད་

རྱེས་ལག་པས་ཡང་མྱོར་ཕིར་བཀྱོག་པ་ན་ཀ་རའ་ིཕ་ིཤུན་ན་ིགསར་བ་གསར་

རྐང་ཞགི་ཏུ་ཆགས་འདུག དབྱར་གནང་མཇུག་རྱོགས་ལ་ཉྱེ་ཞངི་། ང་དང་ཧ་ི



བྩོད་ཀི་ནང་འབབ་ཆུ་བྩོ་ཁག

ནང་འབབ་ཆུ་བྱོ་ནི་རྒྱལ་མྱོ་རྔུལ་ཆུའི་སྟྱོད་རྒྱུད་དབྱྱེ་མཚམས་ཀི་ནུབ་ངྱོས་དང་། 

གངས་རིན་པྱོ་ཆྱེ། གཉན་ཆྱེན་ཐང་ལྷའི་བྱང་རྒྱུད། ཡར་ཀླུང་གཙང་པྱོའི་ལྷྱོ་རྒྱུད་དབྱྱེ་

མཚམས། གཞན་ཡང་རི་བྱོ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བྱང་རྒྱུད་བཅས་ཀི་ས་གནས་ཁག་ནས་

འབབ་བཞིན་ཡྱོད། བྱོད་ཀི་ལྷྱོ་བྱང་གཉིས་ནས་འབབ་པའི་ནང་འབབ་ཆུ་བྱོ་མང་ཆྱེ་

བ་སྐམ་སའི་ཐྱོག་གི་མཚོ་དང་མཚེའུ་ཁག་ལ་འབབ་པའི་ཆུ་བྱོ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཞིང་། ཆུ་

བྱོ་དྱེ་དག་གི་ཁྱོད་ནས་ལྱོ་འཁྱོར་མར་བཞུར་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་གཙང་པྱོ་ཆུ་རྩྭ་བཟང་

བ་འགའ་ཤས་ཕུད། ཕལ་ཆྱེ་བ་དུས་ཚིགས་ཀི་དབང་གིས་འཕྱེལ་འགིབ་ཡྱོང་བ་ཡིན། 

བྱོད་ཀི་བྱང་རྒྱུད་དུ་ནང་འབབ་ཆུ་བྱོ་ཆྱེ་ཤྱོས་ཀི་གས་སུ་སྱེར་གིང་མཚོར་འབབ་པའི་

རྩྭ་སྐ་གཙང་པྱོ་དང་། སྱོ་མཚོར་འབབ་པའི་གཡུ་འབྲུག་གཙང་པྱོ། གཡི་སྦུག་ཚྭ་ཁར་

འབབ་པའི་སྐ་རུབ་གཙང་པྱོ། སྟག་རྱེ་མཚོར་འབབ་པའི་འབྱོག་ཚང་གཙང་པྱོ། བཀ་

རི་གནམ་མཚོར་འབབ་པའི་མཚོ་ལ་གཙང་པྱོ། ངང་ལ་རིང་མཚོར་འབབ་པའི་ཝ་མྱོ་

གཙང་པྱོ་སྱོགས་ཡྱོད། དྱེའི་ཁྱོད་གདང་ལའི་ལྷྱོ་ཕྱོགས་ཨ་མདྱོ་རྱོང་ཁྱོངས་ནས་འབབ་

པའི་རྩྭ་སྐ་གཙང་པྱོའི་ཆུ་རྒྱུན་རིང་ཤྱོས་ཡིན་པས་དྱེའི་རིང་ཚད་ལ་སྤི་ལྱེ409ཡྱོད། 

བྱོད་ལྷྱོ་ཕྱོགས་ཀི་ནང་འབབ་ཆུ་བྱོ་ཆྱེ་ཤྱོས་ནི་ཡར་འབྱོག་གཡུ་མཚོར་འབབ་པའི་ཁ་

འཐུང་སྐ་ཆུ་ཞྱེས་པ་རིང་ཚད་སྤི་ལྱེ73ཡྱོད། དྱེའི་འྱོག་ཏུ་བྱོད་ཀི་ལྷྱོ་ནུབ་ཁུལ་གི་མ་

ཕམ་གཡུ་མཚོར་འབབ་ཅིང་། རིང་ཚད་སྤི་ལྱེ71ཡྱོད་པའི་བག་གཙང་པྱོ་ཞྱེས་པ་

དྱེའྱོ། །

མཚོ་སྱོན་ཟི་ལིང་། •གངས་རྒྱན•

ས་ལུག་གྩོང་མ་སིད་ཁིར་བཀྩོད། །

ཤིང་ཕག་བསམ་སྱེའི་སྱེ་གཟར་དང་། །

སྔ་ཕིའི་རིན་སྤུངས་སྱེ་གཟར་སྩོགས། །

འཁྲུག་རྩོད་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཡིས། །

ཕག་གིས་དབུས་དང་རིན་གིས་གཙང་། །

སྩོ་སྩོར་བསྐྱངས་མཐར་གཉིས་ཀ་ཉམས། །

ས་སྤྱེལ་གཞིས་རྱེའི་རྩོང་དཔྩོན་དུ། །

ཞིང་ཤག་ཚེ་བརྟན་རྩོ་རྱེ་བསྩོས། །

རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལྱོ1499ལྱོར་རིན་སྤུངས་པ་དང་། འཕྱོངས་རྒྱས་

པ་གཉིས་ཀིས་གཙོས་པའི་བྱོན་པྱོ་རྣམས་བཀའ་བགྱོས་ཐྱོག་ནས་གདུང་རྒྱུད་རིན་པྱོ་

ཆྱེ་ངག་དབང་བཀ་ཤིས་གགས་པ་ཕྱོ་བང་ཆྱེན་པྱོའི་ཁི་ཐྱོག་ཏུ་སྤན་དངས། སྤི་

ལྱོ1504པ་ཤིང་བྱི་ལྱོར་རིན་སྤུངས་པའི་སིང་མྱོ་ཞིག་བདག་མྱོར་བཞྱེས། སྤི་

ལྱོ1508པ་ས་འབྲུག་ལྱོར་སས་འགྱོ་བའི་མགྱོན་པྱོ་འཁྲུངས། དྱེའི་རྱེས་སུ་སས་གགས་

འབྱུང་བ་འཁྲུངས། 

བསམ་སྡྱེ་བའི་སྡྱེ་གཟར། སྤི་ལྱོ1509པ་ས་སྦྲུལ་ལྱོར་སྡྱེ་སིད་དང་བསམ་སྡྱེ་བ་

གཉིས་དཔྱོན་བྱོན་ནང་འཁྲུག་འབྱུང་སྐབས། རིན་སྤུངས་པས་བསམ་སྡྱེ་བའི་རྒྱབ་ར་

བྱས་ཏྱེ་གྱོང་མའི་དམག་ཕིར་བཟླྱོག་བྱས་པས། ཕག་གྲུ་དང་རིན་སྤུངས་པའི་བར་

འཁྱོན་གཞིའི་མགྱོ་ཚུགས།

རིན་སྤུངས་པའི་སྡྱེ་གཟར། རིན་སྤུངས་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་ངག་དབང་

བཀ་ཤིས་གགས་པའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་རྱོང་དཔྱོན་གི་ལས་ཀ་བངས་ཡྱོད་ཀང་། 

སྤི་ལྱོ1510ལྱོར་ནང་སྱོ་རིན་སྤུངས་མཚོ་སྐྱེས་རྱོ་རྱེ་སྐུ་གཤྱེགས་པའི་འདས་མཆྱོད་

གྲུབ་འཕལ། ཨྱེ་དང་། གཉལ་གི་ཕྱོགས་སུ་དམག་གི་འཇུག་སྱོ་མཛད་པས་སྡྱེ་སིད་

ངག་དབང་བཀ་ཤིས་གགས་པའི་ཐུགས་ལ་ཕྱོག་སྟྱེ། དབུས་ཕྱོགས་

ཀི་སྣྱེའུ་རྱོང་གཞིས་རྣམས་ཕིར་བངས་པས་རྱེ་ཞིག་དབུས་ཁུལ་

དུ་རིན་སྤུངས་པའི་མངའ་ཐང་ཅུང་ཟད་ཉམས་པ་བྱུང་ཡང་། 

གཙང་ཕྱོགས་སུ་སྱེང་གྱེ་རྱེ་ས་དང་། ལ་སྟྱོད་ལྷྱོ་ཕྱོགས་སྱོགས་

ཆབ་འྱོག་ཏུ་བཅུག་ཅིང་། རིན་སྤུངས་སུ་སྣྱེའུ་གདྱོང་ཕྱོ་བང་གི་

མིག་ལྟྱོས་ལ་བརྱེན་ནས་གསང་སགས་ཀི་དུས་མཆྱོད་སྱོལ་ཡང་

བཙུགས། དུས་དྱེར་ཞྭ་དམར་སྤན་ས་ཆྱོས་ཀི་གགས་པས། ནང་སྱོ་

དྱོན་ཡྱོད་རྱོ་རྱེ་ལ་ཕག་གྲུའི་སྡྱེ་སིད་འདི་སྤིར་རྒྱལ་ཁམས་དང་། 

སྱོས་སྡྱེ་དཔྱོན། ཡང་སྱོས་ཁྱོད་རིན་སྤུངས་པ་ལ་གཅྱེས་པས་རྱོང་

གཞིས་ཆྱེ་བ་ཞིག་ཕུལ་ནས་སྡྱེ་སིད་ལ་དགྱོངས་སྱེལ་ཞུས་ན་

ལྱེགས་ཚུལ་བསབ་སྟྱོན་བྱས་པར་གསན་པ་ལྟར་བྱས་ནས། སྤན་

ས་ཆྱོས་ཀི་གགས་པ་དང་། གྱོང་མ་ངག་དབང་བཀ་ཤིས་གགས་པ་

རྣམ་གཉིས་སྦགས་མདར་གདན་དངས་ཏྱེ། འཕལ་གི་ཞབས་ཏྱོག་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབས་པ་དང་། གུས་གུས་ལྟར་མཛད་ཀང་

དགྱོངས་སྱེལ་འབུལ་བ་བྱར་ལུང་པར་ཕུལ་བར་མཆྱོད་ཡྱོན་

གཉིས་ཀ་མ་དགྱེས་ནས་སྤན་ས་ཆྱོས་ཀི་གགས་པ་ཐུགས་རིངས་

པ་བཞིན་དུ་ཡངས་པ་ཅན་ལ་ཕྱེབས། གྱོང་མ་ངག་དབང་བཀ་

ཤིས་གགས་པས་ཀང་

རིན་སྤུངས་པས་ཕུལ་

པའི་ནྱོར་སྣ་ཕལ་ཆྱེར་

བསམ་ཡས་དང་། གྱོ་

ཁབ་རྣམས་ཆྱོས་སྐྱོང་གཞི་བདག་གི་བསྐང་རས་སུ་ཕུལ་པ་

སྱོགས་འབུལ་བ་རྣམས་བསྣམས་རིན་མྱེད་པའི་རྣམ་པ་བསྟན། 

དྱེའི་ཕི་ལྱོ་དྱོན་ཡྱོད་རྱོ་རྱེ་དགུང་ལྱོ་ལྔ་བཅུའི་སྟྱེང་འདས།

སྤི་ལྱོ1515པ་ཤིང་ཕག་ལྱོར་བསམ་སྡྱེ་པས་བསངས་པའི་

སྡྱེ་གཟར་གིས་རྐྱེན་བྱས་པས་རིན་སྤུངས་པའི་ཞལ་ངྱོ་ཕི་མ་

རྣམས་དྱེའི་རྒྱབ་ཏུ་ལངས་ཏྱེ་སྤི་ལྱོ1516པ་མྱེ་བྱི་ལྱོར་དབུས་

གཙང་འཁྲུག་ལྱོང་ཆྱེན་པྱོ་བྱུང་རུང་། སྡྱེ་སིད་མཚན་ཇུས་

རྒྱལ་ཏྱེ་ཁ་རག་དང་བྱོད་ཡུལ་ཆྱོས་ལ་ས་མཚམས་བྱས། སྐབས་

དྱེར་སྤན་ས་ཆྱོས་ཀི་གགས་པ་དཔྱོན་སྱོབ་རྣམས་བཟད་མདར་

ཕྱེབས་ནས་ཆུ་ཤུལ་ལྷུན་པྱོ་རྱེ་ཆིངས་རྱེན་དུ་ཕུལ་ཏྱེ་དབུས་

གཙང་ལྱོ་གསུམ་སྡྱེ་གཟར་མི་བྱྱེད་པའི་ཆིངས་བསྡམས་ནའང་། 

རིན་སྤུངས་པས་སར་སྡྱེ་གཟར་བསངས་ཏྱེ་རྒྱལ་མཁར་རྱེར་

འདྱེགས་སྐབས། འཕྱོངས་རྒྱས་རིན་ཆྱེན་རྒྱལ་མཆྱོག་གིས་

གཙོས་སྡྱེ་སིད་ཀི་དཔུང་ཆྱེན་རྣམས་མང་སྟྱོད་བར་དུ་བྱྱོན། 

དགའ་ལྡན་པ་དམག་དཔྱོན་བསྱོད་ནམས་རྒྱལ་པྱོས་སྐིད་འཕན་

གི་དཔུང་རྣམས་ཁིད་དྱེ་ཤངས་ཀི་བར་དུ་བསྐྱོད་པས་རིན་སྤུངས་

པས་འབངས་གྱེན་ལྱོག་བྱྱེད་པའི་བྱ་བར་རྡུང་རྱེག་ཚབས་ཆྱེན་

ཕྱོག་སྟྱེ་ཅི་བྱ་གཏྱོལ་མྱེད་ཀི་གནས་སུ་གྱུར་ཏྱེ། རྒྱལ་རྱེ་དང་། པ་

སྣམ་པའི་ས་ཆ་ཤྱོར་པ་རྣམས་ཕིར་སྤྱོད་པ་དང་། གྱོང་སར་

དགྱོངས་བསངས་དང་། རྱོང་དཔྱོན་གི་ལས་ཀ་ཞུ་བ། ཕིན་ཆད་མ་

རུངས་པའི་སྱེམས་འདྱོར་བ་སྱོགས་ཀི་ཁས་ལྱེན་ཞུས་ཀང་། སྤི་

ལྱོ1522པ་ཆུ་ར་ལྱོར་རིན་སྤུངས་པས་སར་ཡང་སྡྱེ་གཟར་ཚབས་

ཆྱེན་བསངས་ཀང་སྡྱེ་སིད་ཀི་མཚན་ཇུས་ལ་སྐྱོན་ཆྱེར་མ་བྱུང་། 

དྱེ་ནས་དབུས་གཙང་ལྱོ་བཅྱོ་ལྔར་འཁྲུག་པ་མི་བྱྱེད་པའི་ཆིངས་

ཡིག་བཞག

རུ་ཝང་ཏ་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཧྱེ་གིང་གི་དབུས་ཤར་ཁུལ་

དུ་ཆགས་ཤིང་། ཐིག་དམར་གི་ཉྱེ་འགམ་དུ་ཡྱོད་ནའང་ལྱོ་ཧིལ་

བྱོའི་དྱོད་ཚད་ཏུའུ18ཡས་མས་ཡྱོད་པ་དང་།   ཡུལ་ལྗྱོངས་མཛེས་

ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པས“ཧྱེ་གིང་གི་སུའྱེ་ཙེར། རག་ཏུ་སྱོ་བའི་རྒྱལ་

ཁབ”ཅྱེས་པའི་སྙན་གགས་ལྡན།   རུ་ཝང་ཏའི་མངའ་ཁྱོངས་ཀི་

ས་ཁྱོན་ཆུང་ཞིང་མི་གངས་མང་བས།  ཧྱེ་གིང་གི་

མི ་འབྱོར་འདུས་ཚད་ཆྱེས་མང་

བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གས་ཡིན།  

ས ་བབ ་ནུབ་ཕྱོགས ་

མཐྱོ་ལ་ཤར་ཕྱོགས་

དམའ་བ་དང་། རི་

ཁུལ་དང་རི་བྱོ་མང་

བས“རི་མ་ཐང་སྟྱོང་

གི་རྒྱལ་ཁབ”ཅྱེས་ཀང་

འབྱོད། དབུས་ཁུལ་དུ་

དབྱིབས་ཟླུམ་པྱོའི་རི་མ་ཐང་མང་ཞིང་།   

ཤར་ལྷྱོའི་རྒྱུད་དུ་མཚེའུ་དང་ན་འདམ་མྱོད།  མངའ་ཁྱོངས་ཧིལ་

བྱོར་ཆུ་བྱོ་ད་བ་ལྟར་འབབ་པ་དང་།  ཅྱེ་ཝུའུ་མཚེའུ་ལ་ཉིན་རྒྱུན་

སྨུག་པ་སབ་མྱོས་གཡྱོགས་ཤིང་།  མཚོ་ཆུ་དྭངས་ལ་རི་བྱོ་སྱོ་

བས“ས་དབུས་རྒྱ་མཚོ་

ཆུང་བ”ཡི་མཚན་སྙན་

མངའ།  མཚེའུ་དྱེ་ནི་རུ་

ཝང་ཏའི་ནུབ་རྒྱུད་ཀི་མིང་གགས་ཆྱེ་བའི་ལྗྱོངས་རྒྱུ་བྱྱེད་སའི་

ཡུལ་ལྗྱོངས་གགས་ཅན་དང་། རུ་ཝང་ཏ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁྱོང་ཀྱོ་

དམངས་གཙོ་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀི་འབྱེལ་མཚམས་ཀི་

མཚེའུ་ཡང་ཡིན། ས་ཁུལ་ཕལ་ཆྱེ་ཤྱོས་ཚ་རྒྱུད་མཐྱོ་སང་དང་ཚ་

རྒྱུད་རྩྭ་ཐང་གི་ནམ་ཟླར་གཏྱོགས།  

རུ་ཝང་ཏ་རྒྱལ་ཁབ་ནི་དཔལ་འབྱྱོར་རྱེས་

ལུས་ཀི་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀི་རྒྱལ་

ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།   ས་

ཞིང ་རྨྱོ ་འདྱེབས ་ཀི ་

ཚད་ནི ་ཧྱེ ་གིང་གི ་

རྒྱལ་ཁབ་སྱོ ་སྱོའི ་

མ དུ ན ་ ག ས ་ སུ ་

སྱེབས་མྱོད།  འྱོན་

ཀང་འབྲུ་རིགས་རང་ཁ་

རང་གསྱོ ་བྱྱེད ་ཐབས་བལ།  

བཟྱོ་ལས་ཐྱོན་རས་ཕལ་ཆྱེར་གཞན་ལ་

བརྱེན་ནས་ནང་འདྱེན་བྱྱེད་པ་དང་། ཕི་དངུལ་གི་ཡྱོང་ཁུངས་

གཙོ་བྱོ་ནི་ཚིག་ཇ་དང་ཇ་ལྱོ། སིང་བལ། ལུག་མིག་མྱེ་ཏྱོག སྱོ་

ཕྱུགས་ཕིར་འཚོང་བྱྱེད་པ་བཅས་རྱེད།   རང་བྱུང་རྩྭ་ས་རྒྱ་ཆྱེ་

ཞིང་སྱོ་ཕྱུགས་ལ་བ་གང་དང་ལུག་སྱོགས་འཚོ་སྐྱོང་བྱྱེད་པའྱོ༎

མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྱེན་ཀྱོས་ནན་རྱོང་མི་རིགས་སྱོབ་འབིང་། 

•སྒྩོལ་མ་ཚེ་བརྟན•

ལྷྱོ་ནུབ་མི་རིགས་སྱོབ་གྲྭ་ཆྱེན་མྱོའི་བྱོད་རིག་པ་སྱོབ་གིང་། 

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•
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པར་ལེན་མཁན། 

• གཅན་ར་ལྩོ• ཨང940པ། ཁ་བྱང་འབི་མཁན། 

•བསྟན་གྩོ•

ལྔ་རིག་ཤྱེས་བྱའི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་གྱོམ་པའི་འདྱེགས་འཇྱོག་དང་པྱོ་

བསྒྱུར་ཏྱེ། ཀ་ཁའ་ིསྦྱྱོར་ཀྱོག་ག་ིགཤྱོག་ཟུང་ཐྱོགས་པ་ནས། ངས་རང་

ཉིད་ཀི་འཚོ་བ་ལ་བདྱེ་སྐིད་དང་ཤྱེས་རབ་ཀི་མིག་ཟུང་སྱོལ་བའི་

གྱོགས་པྱོ་བཟང་བྱོ་ཞིག་ངྱོ་ཤྱེས། དྱེའ་ིམིང་ལ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་

ཚགས་པར》ཟྱེར།  《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》གིས་ང་ལ་

སྤྱོ་སྣང་ལྡན་པའི་སྱོབ་ཕིའི་གུང་གསྱེང་གི་འཚོ་བ་ག་ནྱོམ་ཞིག་བསྐལ་

ཡྱོང་ལ། ངང་ངམ་ཤུགས་ཀིས་རང་ག་ིབསམ་པའ་ིགྱོ་རྱོགས་དང་ཤྱེས་

བྱ་རིག་པའ་ིཆུ་ཚད་ཀང་གྱོང་དུ་འཕྱེལ། དྱེ་བས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་

ཚགས་པར》གིས་ང་ལ་ཆར་བ་ཆུ་གྱོགས་དང་ཉི་མ་མྱེ་གྱོགས་ཀི་ཚུལ་

དུ་རམ་འདྱེགས་དང་གྱོགས་དན་བྱས་མྱོང་།

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》གིས་ལྱོ་འཁྱོར་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལ་ང་ཚོ་ཆུང་འབིང་སྱོབ་མ་རྣམས་ལ་བསབ་

དྱེབ་ཀ་ིངྱོས་ནས་ཤྱེས་མ་ིཐུབ་པ་དང་། དགྱེ་རྒན་ག་ིངག་ལས་ཐྱོས་དཀའ་བའ་ིལྱོ་རྒྱུས་ཤྱེས་བྱ་དང་། མ་ིསྣ་གགས་ཅན། ཕུལ་

བྱུང་རྱོམ་ཡིག་སྱོགས་བསམ་པའ་ིརྒྱགས་ཕྱེ་ག་ནྱོམ་པ་ཞིག་བསྐལ་ཡྱོང་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀ་ིམ་འྱོངས་པའ་ིཕུགས་བསམ་

འཚོལ་སྙྱེག་བྱྱེད་པར་ཁ་ཕྱོགས་བསྟན། དྱེ་བས་དུས་རྒྱུན་དུ་བསབ་ཕིའ་ིབྱ་འགུལ་བར་ནས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་

པར》ལ་ལུས་དང་གིབ་མ་བཞིན་དུ་འགྱོགས་པས། ད་ལྟ་ཚགས་པར་ན་ིངའ་ིབྱོས་ཐུབ་ཀ་ིགྱོགས་པྱོར་གྱུར་ཡྱོད།

བརྱེད་དཀའ་བ་ཞིག་ལ། སྱོབ་ཆུང་ལྱོ་རིམ་དྲུག་པའ་ིསྐབས་སུ་སྱོབ་གྲྭས་དཔྱེ་ཀྱོག་མྱོང་ཚོར་འགན་སྡུར་ཞིག་སྱེལ་བའ་ི

སྟྱེང་། ངས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ངྱོས་ཀི《བརྱེ་སྱེམས་ཅན་ག་ིརྒན་པྱོ》ཞྱེས་པའ་ིརྱོམ་ཡིག་ཅིག་བཀགས་པའ་ི

མྱོང་ཚོར་བཤད་པས། ང་ལ་བྱ་དགའ་ཨང་དང་པྱོ་ཐྱོབ་ཅིང་། དྱེ་ན་ིརང་ཉིད་ལ་ཐྱོག་དང་པྱོར་ཐྱོབ་པའ་ིབྱ་དགའ་ཡིན་པས་

དགའ་སྤྱོ་ཚད་མྱེད་སྐྱེས་མྱོང་། ང་རང་དམའ་འབིང་ལ་ཞུགས་ཏྱེ་ཉིན་འགའ་ལས་མ་འགངས་པའ་ིཉིན་ཞིག་ལ། 《གངས་

རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ག་ིདབྱར་གནང་བསྡུས་དྱེབ་ཅིག་སྱོབ་གྲྭའ་ིདཔྱེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཡྱོད་ལ། ངས་དྱེ་གཡར་ནས་སྱོབ་

ཁང་དུ་ཡྱོང་སྟྱེ་རྒྱ་ཡིག་སྱོབ་ཁིད་ཀ་ིསྐབས་སུ་ཚགས་པར་ཅྱོག་སམ་དུ་བཅུག་སྟྱེ། ཁ་རྱོག་གྱེར་མགྱོ་བསྒུར་ནས་ལྟ་བཞིན་པ་

རྒྱ་ཡིག་དགྱེ་རྒན་གིས་མཐྱོང་བས། ཁྱོ་ཁྱོ་ཉམས་དང་བཅས་ཏྱེ་ངའ་ིགམ་དུ་སྱེབས་ནས་ངའ་ིགཉའ་རུ་ཚེག་ཐུར་གིས་རྱེག་

པར་མ་ཟད། འཛནི་གྲྭ་གང་བྱོའ་ིམདུན་དུ་ཡར་བསངས་ཏྱེ་གཤྱེ་གཤྱེ་མང་བྱོ་བཏང་། ངས་ལྟ་འདྱོད་ཆྱེ་བའ་ིཚགས་པར་

དྱེའང་ཚལ་བར་གཤགས་པས་ང་ལ་གནྱོང་འགྱོད་ཚད་མྱེད་ཅིག་སྐྱེས། དྱེ་ཡིན་རུང་། ངས་དགའ་ཕྱོགས་ཀ་ིའདུན་པ་མ་ལྷྱོད་

པར་ད་དུང་ཉི་མ་རྱེ་རྱེར《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལ་སྐྱོམ་པའི་ཆུ་དང་ལྟྱོགས་པའི་ཟས་བཞིན་དུ་ལྟ་ཀྱོག་བྱས་པ་

ཡིན། དྱེའ་ིརྐྱེན་གིས་ངས་ད་ལྟ་སར་རྒྱུས་མངའ་མྱེད་པའ་ིའཛམ་གིང་ག་ིམ་ིསྣ་གགས་ཅན་མང་བྱོའ་ིགཏམ་རྒྱུད་ཤྱེས་པ་དང་། 

བསབ་དྱེབ་ཏུ་མྱེད་པའ་ིཤྱེས་བྱ་མང་བྱོ་རྱོགས་ཡྱོད། ད་དུང་ང་རང་ལ་རྱོམ་ཡིག་འབ་ིབའ་ིའདུན་པའང་ཟབ་མྱོ་ཞིག་ཡྱོད་

པས། མ་འྱོངས་པར་ང་རང《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ག་ིཀྱོག་པ་པྱོ་ཞིག་ནས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་

པར》ག་ིརྱོམ་པ་པྱོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའ་ིདམ་བཅའ་ིར་ིམྱོ་སྱེམས་ཀ་ིགཏིང་ལ་བརྱོས་ཡྱོད་དྱོ། །

མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྱེན་ཁི་ཀ་རྱོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡྱོད་སྱོབ་གྲྭའི་དམའ་འབིང་གཉིས་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ།

•བམས་བརྱེ་སྒྩོལ་མ•

དང་ཐྱོག་ང་རང་ཆྱེས་སུན་པ་ནི་སྱོབ་གྲྭར་འགྱོ་

རྒྱུ་དྱེ་ཡིན་ལ། ནམ་རྒྱུན་སྱོབ་གྲྭར་འགྱོ་དུས་ང་ཡི་

སྱེམས་པ་དྱེ་སྐྱོ་སྣང་གི་སྨུག་སྤིན་གིས་ཡྱོངས་སུ་

བཏུམས་ཡྱོད། འྱོན་ཀང་དྱེ་དུས་ཕ་མ་གཉིས་ཀིས་རྔུལ་

ཆུ་མང་བྱོ་དང་དཀའ་ལས་ཁག་པྱོར་བརྱེན་ནས་ཁིམ་

གི་ཟས་གང་ཞིམ་དང་གྱོས་གང་ཡག་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་

སྟྱོང་སྱོས་ང་ལ་སྤྱོད་དུ་བཅུག་ནས་ང་རང་སྱོབ་གྲྭར་

འགྱོ་བར་གྱོ་བསྐྱོན་བྱོ་འགུགས་བྱས།

ཕ་མ་གཉིས་ཀིས་དྱེ་ལྟར་ཞི་བའི་ཐབས་ཁྱོ་ནར་

བརྱེན་ནས་ང་རང་ཡང་ཤྱེས་མྱེད་ཚོར་

མྱེད་ངང་ལྱོ ་རིམ་བཞི་

པར་འཕར་སྱོང་།

ཐྱེངས་ཤིག་

ལ། སྐད་ཡིག་

དགྱེ་རྒན་གིས་ང་

ཚོར་རྱོམ་ཡིག་ཇི་

ལྟར་འབི་ཚུལ་སྐྱོར་ཁིད་

ཅིང་།  དྱེའི་རྱེས་ང་ཚོ་སྱོབ་མ་རྱེ་རྱེའི་ལག་

ཏུ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》རྱེ་བཞག་སྟྱེ་ཀྱོག་

ཏུ་བཅུག ཡིན་ནའང་།  ང་རང་སར་བཞིན་སུན་སྣང་

གིས་ཁྱེངས་ནས་མིག་ཚགས་པར་སྟྱེང་ཡྱོད་ཀང་

སྱེམས་སུ་ཕ་ཡུལ་གི་ཁི་གུ་རྒྱ་ལི་དན་ནས་བསྡད།   གྱོ་

བུར་དུ་ངས་ཚགས་པར་སྟྱེང་དུ《འབྱོག་ཁི》ཞྱེས་པའི་

རྱོམ་ཡིག་ཅིག་མཐྱོང་བས་མྱུར་དུ་བཀགས་པ་ན། རྱོམ་

འདི་ཅུང་སྐིད་

པྱོ ་ཞིག་རྱེད་

སྙམ་ཞྱོར་མུ་

མཐུད་དུ་རྱོམ་འགའ་བཀགས།  མཐར་ཚགས་པར་

གཉིས་ཀི་སྟྱེང་གི་རྱོམ་ཡྱོད་དྱོ་ཅྱོག་བཀགས་པ་དང་།  

ཉིན་དྱེ་ནས་བཟུང་ང་རང་ཡང་རྱོམ་ཡིག་ཀྱོག་པར་

མྱོས་པ་ཅུང་ཙམ་སྐྱེས། 

ཉིན་ཞིག་ངས《ཁི་གུ་རྒྱ་ལི》ཞྱེས་པའི་རྱོམ་ཐུང་

ཞིག་བིས་ཏྱེ་དགྱེ་རྒན་ལ་བསྟན་པ་ན་དགྱེ་རྒན་གིས་

མགྱོ་ནས་མཇུག་བར་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་རྱེས། ཧ་ཅང་

བཟང་། རང་ཚོར་ངྱོ་མ་རྱེད། ཚགི་སྦྱྱོར་ཡང་ལྱེགས། དྱེ་

ནི་ཁྱོད་ཀི་འབད་བརྱོན་དང《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་

ཚགས་པར》གི་རམ་འདྱེགས་ལ་བརྱེན་

ནས་ཡར་བསྐྱེད་བྱུང་བ་

ཡིན། ཐྱོག་མར་རང་

སྱོབ་གྲྭའི་ཚགས་

པ ར ་ སྟྱེ ང ་ དུ ་

དགྱོད་པ་དང་། 

རྱེས་མར《གངས་

རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》

སྟྱེང་སྐུར་ཅྱེས་གདམས་པས་ང་རང་དགའ་

བ་འབུམ་གིས་མྱོས།   དྱེ་ནས་བཟུང་ངས་ནམ་རྒྱུན་

སྱོབ་སྦྱྱོང་གི་ཞྱོར་དུ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》

སྟྱེང་གི་རྱོམ་ཡིག་མཐའ་དག་ཆད་ལྷག་མྱེད་པར་

བཀགས་པས། 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》དང་

ངྱེད་གཉིས་མཐུན་པའི་གྱོགས་དང་མཛའ་བའི་གཉྱེན་

དུ་གྱུར། 

མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྱེན་ཐུན་རིན་རྱོང་བྱོན་ཆྱོས་

སྱོབ་ཁུལ་ཐང་ལ་ཁ་བཅའ་སྡྱོད་སྱོབ་གྲྭའི་

ལྱོ་རིམ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པྱོ། 

•མཁའ་འབུམ་ཚེ་རིང•

 ང་ཚ་ོསྱོབ་མ་ཞགི་ལ་མཚནོ་ན་

སྱོབ་གྲྭ་ཆྱེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་འགིམ་དགྱོས་པ་དང་

རྒྱུགས་ཀང་རམི་པ་མང་བྱོ་ཞགི་ལ་ཞུགས་དགྱོས་པ་རྱེད། རྒྱུགས་རམི་

དྱེ་དག་ལས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྱེ་བའི་རྒྱུགས་རིམ་གཉིས་ཡྱོད་པ་ནི་འབིང་

རྒྱུགས་དང་མཐྱོ་རྒྱུགས་ཡནི་པས། དྱེང་ག་ིང་ཚརོ་མཚནོ་ན་ཐྱོག་མར་འབངི་

རྒྱུགས་ལ་གཡུར་དུ་ཟ་བའ་ིའབས་བུ་ལྱེགས་པྱོ་ཞགི་མ་ལྱོན་ཚ།ེ མཐྱོ་རྒྱུགས་ཀ་ི

སྱོ་ཐྱེམ་འགམི་པའ་ིགྱོ་སྐབས་ཡྱེ་ནས་མྱེད་པས། ང་ཚ་ོཚང་མས་ད་ནས་བཟུང་

རང་མགྱོ་རང་གསི་མ་ིགཡྱོགས་པར་དུས་ཚདོ་དམ་འཛནི་བྱས་ཏྱེ་འབངི་རྒྱུགས་

ཀ་ིགཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའ་ིསྟ་གྱོན་གང་ལྱེགས་བྱ་དགྱོས།  

ད་ན་ིང་ཚ་ོའབངི་རྒྱུགས་ལ་ཐག་ཇྱེ་ཉྱེ་ནས་ཇྱེ་ཉྱེ་དང་། གནང་བ་གཏྱོང་

བའ་ིཉ་ིམ་ཕུད་ན་ང་ཚརོ་སྱོབ་སྦྱྱོང་བྱྱེད་པའ་ིཉ་ིམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ཡས་མས་ལས་མྱེད་པས་ང་ཚསོ་ནངས་ས་ལང་དང་དགྱོང་འཕ་ིཉལ་སྱོས་

སྱོབ་སྦྱྱོང་ལ་འབད་པ་མ་བྱས་ན་འབངི་རྒྱུགས་ལ་འབས་བུ་ལྱེགས་པྱོ་ཞགི་ལྱོན་ཁག་པྱོ་ཡནི། དྱེ་བས་ང་ཚསོ་སྱེམས་ཤུགས་ཡྱོད་རྒུ་བཏྱོན་

ནས་གསྱེར་ལས་ལྷག་པའ་ིདུས་ཚདོ་ཐུང་ཐུང་འད་ིདམ་འཛནི་བྱ་རྒྱུ་ན་ིགནད་ཀ་ིདམ་པའྱོ། །

རང་གསི་བསྒྲུབ་དགྱོས་པའ་ིའྱོས་འགན་ཙམ་ཡང་དང་ལྱེན་མ་བྱས་ཚ།ེ མཇུག་མཐར་ང་ཚརོ་ཐྱོབ་པ་ན་ིཕམ་ཁ་རྐང་རྐང་ཡནི་ངྱེས་

པས། སྐབས་དྱེར་དགྱེ་རྒན་དང་ཕ་མ་སྤུན་མཆྱེད་ཀ་ིགདྱོང་ལ་ཇ་ིལྟར་བལྟ། 

སྱོབ་གྱོགས་ཚ།ོ ང་ཚསོ་རང་ག་ིའདུན་ལམ་རང་གསི་བཙལ་དགྱོས་ཤངི་། རང་ག་ིའགན་ཁུར་རང་གསི་ཐྱེག་དགྱོས་པས། དུས་ཚདོ་ལ་

འགྱོར་འགངས་མ་ིབྱྱེད་པར།  བསམ་བྱོ་ལ་གཡྱེང་བ་མྱེད་པར། རང་སྱེམས་ལ་བསླུ་བ་མྱེད་པར། སྱོབ་སྦྱྱོང་ལ་འབད་པ་བྱས་ཏྱེ་འབངི་རྒྱུགས་

ཁྱོད་གཡུར་དུ་ཟ་བའ་ིའབས་བུ་ལྱོན་ན། དྱེ་ན་ིཁྱེད་ཀ་ིརྒྱལ་ཁ་དང་ང་ཡ་ིསྱོན་འདུན། སྱོབ་གྲྭའ་ིགཟ་ིབྱནི་དང་དགྱེ་རྒན་ག་ིརྱེ་འདུན་ཡནི་

པས། དྱེ་རངི་ནས་བཟུང་། རནི་ཆྱེན་གསྱེར་ལས་དཀྱོན་པའ་ིསྐར་ཆ་རྱེ་རྱེ་དམ་འཛནི་བྱས་ཏྱེ་འབངི་རྒྱུགས་ལ་སྱོབས་པས་ཞུགས། འཛུམ་

གསི་བསུས། 

མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྱེན་གུང་ཧྱོ་རྱོང་མི་རིགས་སྱོབ་འབིང་གི་དམའ་འབིང་

གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་པ། 

•ཚེ་རིང་མཚོ་མྩོ•



མྱེ་སྐྱྩོན་ཉྱེན་སྱེལ་སྩོར་གི་

གྩོལ་ས་ཐྱེར་འདྩོན།

མཚོ་སྱོན་ཟི་ལིང་། 

•འབའ་ཚེར་གིས་བསྒྱུར•

བར་མཚམས་རྱོམ་སྒིག་པ། 

རྟ་མགིན་རྩོ་རྱེ།

མཛེས་རིས་བཀྱོད་སྒིག་པ།

ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད། 

གྩོལ་ས་དང་པྩོ། སྔར་ལམ་

བརྒྱུད་ནས་ཉྱེན་གཡྩོལ་བྱེད་པ། 

མྱེ་སྐྱོན་བྱུང་མ་ཐག མི་

རྣམས ་ཀིས ་རང ་གི ་གྱོམས ་

ལྱོབ་ལྟར་འཛུལ་སྱོ་དང་བར་

ཁམས་དྱེད་ནས་ཉྱེན་གཡྱོལ་

བྱྱེད་མྱོད། ལམ་དྱེར་བཀག་རྒྱ་

ཐྱེབས་པ་ཤྱེས་དུས། ཉྱེན་

གཡྱོལ་གི་དུས་ཚོད་ཡག་ཤྱོས་

དྱེ་ཤྱོར་ཟིན་པ་རྱེད། དྱེ་བས། 

ཆུ་མ་ཡྱོང་གྱོང་གི་རགས་ཞྱེས་

པའི་དཔྱེ་ལྟར། ཁྱོད་རང་ཁང་

རྱེ ག ་ ག ས ར ་ བ ་ ཞི ག ་ ག མ ་

མགྱོན་ཁང་དུ་སྱེབས་མ་ཐག 

ངྱེས་པར་དུ་མཐའ་འཁྱོར་གི་

ཁྱོ ར ་ ཡུ ག ་ ད ང ་ འ ཛུ ལ ་ སྱོ ་

སྱོགས་ལ་རྒྱུས་ལྱོན་ཟབ་མྱོ་བྱ་

དགྱོས།

གྩོལ་ས་གཉིས་པ། དཀར་

གསལ་ཆྱེ ་བའི་ཕྩོགས་སུ་ཉྱེན་

གཡྩོལ་བྱེད་པ།

ཉྱེན ་ཁ ་ཆྱེ ་བའི ་གནས ་

ཚུལ་དང་འཕད་དུས། མི་

རྣམས ་ཀིས ་རང ་གི ་གྱོམས ་

ལྱོབ ་ལྟར ་འྱོད ་ཡྱོད ་པ ་དང ་

དཀར་གསལ་ཆྱེ ་བའི ་ཕྱོགས་

སུ་ཉྱེན་གཡྱོལ་བྱྱེད་མྱོད། འྱོན་

ཀང་། མྱེ་སྐྱོན་བྱུང་བའི་སྐབས་

འདིའི ་དཀར་གསལ་ཆྱེ ་བའི ་

གནས་ནི་ཉྱེན་ཁ་ཆྱེས་ཆྱེ་བའི་

གནས་དྱེ་ཡིན་པ་རྱེད།

གྩོལ་ས་གསུམ་པ། གཞན་

རྱེས་འབྲངས་ནས་ཉྱེན་གཡྩོལ་

བྱེད་པ།

གྱོ ་ བུ ར ་ དུ ་ ཉྱེ ན ་ ཁ འི ་

གནས་སུ་ལྷུང་དུས། མི་རྣམས་

ཅི ་བྱ་གཏྱོལ་མྱེད་དུ་གྱུར་ཏྱེ ། 

རྒྱུན་ལྡན་གི ་བརར་ཤ ་ཆྱོད ་

པའི་བསམ་གཞིག་གི་ནུས་པ་

དྱེའང་ཉམས་འགྱོ། དྱེ་བས། 

གང་ཡིན་འདི་ཡིན་མྱེད་པར་

རྨྱོངས་ཚོད་ཀིས་གཞན་རྱེས་

འབངས་ནས་ཉྱེན་གཡྱོལ་བྱྱེད། 

ནྱོ ར ་ འ ཁྲུ ལ ་ ཅ ན ་ གི ་ བྱྱེ ད ་

ཐབས་དྱེ ་དག ་ལས་ཇི ་ལྟར ་

གཡྱོལ་དགྱོས་ཤྱེ་ན། དུས་རྒྱུན་

གི་འཚོ་བའི་ཁྱོད། མྱེ་གསྱོད་

རང ་སྐྱོབ ་དང ་ཉྱེན ་གཡྱོལ ་

སྐྱོར ་གི ་ཤྱེས ་བྱར་རྒྱུས་ལྱོན ་

ཟབ་མྱོ་བྱ་དགྱོས།

གྩོལ་ས་བཞི་པ། མཐྩོ་ས་

ནས་དམའ་སར་ཉྱེན་གཡྩོལ་

བྱེད་པ། 

དུས་རྒྱུན་འཚོ་བའི ་ཁྱོད། 

མི ་རྣམས་ཀིས་གང་མགྱོགས་

སྱོས་ཐྱོག་སྱོ ་དང་པྱོར་བབས་

ཏྱེ། སྱོ་ཕི་ལ་བྱོས་ཚེ། གཞི་ནས་

གསྱོན ་པའི ་རྱེ ་བ ་ཡྱོད ་པར ་

འདྱོད་མྱོད། དྱེ་ནི་མྱེ་འྱོབས་སུ་

མཆྱོངས་པ་དང་གཉིས་སུ་མྱེད། 

དྱེར་བརྱེན། མྱེ་སྐྱོན་བྱུང་མ་

ཐག ཆ་རྐྱེན་ལྡན་ཚེ་ཁང་ཀད་

དུ་འཛེག་པའམ་ཡང་ན་ཁང་

བའི་ནང་དུ་བྱྱེད་ཐབས་ནུས་

ལྡན་སྤད་ནས་དུ་བ་དང་མྱེ ་

ཟྱོན ་འགྱོག ་པའི ་བྱ ་བ ་གང་

ལྱེགས་བསྒྲུབས་ཏྱེ། མྱུར་སྐྱོབ་

བྱྱེད་མི་འྱོང་བར་བསྒུག་དགྱོས།

གྩོལ་ས་ལྔ་པ། ཐྩོག་ཁང་

ལས་མར་མཆྩོངས་ནས་ཉྱེན་

གཡྩོལ་བྱེད་པ། 

མྱེ་སྐྱོན་བྱུང་དུས། ཐྱོག་

ཁང་དང་སྱེའུ་ཁུང་ལས་མར་

མཆྱོངས་ན། དགྱོས་མྱེད་ཀི་ཤི་

རྨས་འབྱུང་ས་བས། སྐབས་

ཐྱོག་འདིར་ཐབས་ལམ་གཞན་

ཞིག ་འཚོལ ་བ ་ལས་རྨྱོངས ་

ཚོད་ཀིས་ཉྱེན་མཆྱོང་བྱྱེད་མི་

རུང་།


