
ངས་སློབ་ཆུང་གི་ལློ་རིམ་ལྔ་པ་འདློན་བཞིན་པའི་ཉིན་ཞིག་ལ། སྐད་ཡིག་དགེ་རྒན་གིས་

ཚགས་པར་ཞིག་ཁེར་ཡློང་སེ། དེའི་སེང་གི་རློམ་ཡིག་ཅིག་ཀློག་བཞིན་ང་ཚོ་ལ་ཉན་དུ་བཅུག་

རེས། རློམ་ཡིག་དེ་ནི་ཁློ་རང་ཉིད་ཀིས་བིས་པ་ཡིན་ལ།  ཚགས་པར་དེ་ནི་ང་ཚོ་བློད་རིགས་

སློབ་མ་ཚོའི་བློ་ཁ་དང་འཚམ་ཞིང་།   བློད་ཁམས་ཡློངས་ལ་འགེམ་སེལ་བེད་བཞིན་པའི

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》རེད་ཅེས་མཚམས་སྦློར་གནང་བྱུང་བས།  ངས་གཞི་

ནས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》དེ་ཐློག་མར་ངློ་ཤེས་པ་ཡིན། དེ་ནི་ང་ལ་མཚོན་ན་མི་

ཚེའི་ཁློད་ཐློག་མར་འབེལ་འདིས་བས་པའི་བློད་ཡིག་གི་ཚགས་པར་ཐློག་མ་ཡིན།  ཉིན་དེར། 

དགེ་རྒན་གིས་བཀགས་པའི་རློམ་ཡིག་གི་ཚིག་སྦློར་འགའ་ཞིག་དུས་ད་ལྟའང་ངའི་སེམས་སུ་རློ་

ལ་རི་མློ་བརློས་པ་བཞིན་གསལ་ལེར་གནས་འདུག  དུས་རྒྱུན་ལས་བ་འབི་སྐབས་ཚིག་སྦློར་དེ་

དག་ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་བཀློལ་སྤློད་བས་མློང་།

ང་རང་དམའ་འབིང་ལ་ཞུགས་རེས།  སློབ་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་

ཚགས་པར》གི་བསྡུས་དེབ་ཅིག་དངློས་སུ་མཐློང་བྱུང་བས། ང་ནི་བེ་མའི་མ་ངམ་ཐང་དུ་དྭངས་

གཙང་གི་ཆུ་ཕྲན་ཞིག་ལ་ཕྲད་པ་ལྟར་དགའ་བ་དཔག་མེད་སྐྱེས་ཏེ།  མགློ་ནས་མཇུག་བར་ཡང་

ཡང་བཀགས་པ་ཡིན།  ངས་དཔེ་མཛོད་བདག་གཉེར་པ་ལ་འདི་རད་ཅིག་བས་པ་ན།  ཚགས་

པར་དེ་ཁུལ་ཐློག་གི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་དུ་བླུ་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཤེས་ནས་མྱུར་མློར་བླུ་རུ་སློང་བ་

ཡིན། དུས་དེ་ནས་བཟུང་དཔེ་ཆ་ཚོང་མཁན་གི་ཨ་ཅེ་དང་ངེད་གཉིས་ངློ་ཤེས་སུ་གྱུར་ཏེ། ནམ་

རྒྱུན་ཚགས་པར་ཐློན་རེས་དེ་ལས་ཚར་གཅིག་ང་ལ་ཅིས་ཀང་བསྐྱུར་འདུག་པ་རེད། སྐབས་རེར། 

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》བླུ་རྒྱུ་མི་རེད་པའི་སྐབས་མཆིས་ནའང་། དེ་ནི་ང་རང་ཆེས་

དགའ་བའི་ཚགས་པར་ཐློག་མ་དེ་ཡིན་པས། ངས་རང་གི་དཔེ་ཀློག་གི་དུས་ཚོད་མང་ཤློས་

ཤིག《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སེང་དུ་བཀློལ་སྤློད་བས་པ་ན། ངའི་སྐད་ཡིག་གི་ཆུ་ཚད་

ཀང་སྔར་ལས་ཇེ་མཐློར་སློང་ཞིང་།  ལྷག་པར་དུ་རློམ་འབིའི་ནུས་པ་མངློན་སུམ་དུ་སྔར་ལས་

འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པློར་སློང་ཕིན།  དགེ་རྒན་གིས་ཁློ་བློས་བིས་པའི་རློམ་ཡིག་དག་འཛིན་གྲྭའི་

སློབ་གློགས་ཚོའི་མདུན་ནས་མ་དཔེའི་ཚུལ་དུ་ཡང་ཡང་བཀགས་མློང་།

མཐློ་འབིང་ལ་ཞུགས་རེས་ཀི་ཉིན་ཞིག་ལ།  སྐད་ཡིག་དགེ་རྒན་གིས་ལག་ཏུ《གངས་རྒྱན་

ན་ཆུང་ཚགས་པར》མང་བློ་ཞིག་བཟུང་སེ་སློབ་ཁང་དུ་འཛུལ་ཡློང་།  ཁློང་གིས་སློབ་མ་རེ་

ལ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》རེ་བིན་རེས། 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》གི་གཙོ་

སྒིག་པ་སྐལ་བཟང་གཙོ་བས་རློམ་སྒིག་པ་ལྷན་རྒྱས་ཆེད་དུ་ཡུལ་ཤུལ་ལ་ཕེབས་ཏེ། ས་གནས་

ཀི་སྐད་ཡིག་དགེ་རྒན་སྐློར་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་གློས་མློལ་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་པའི་གནས་ཚུལ་སྐློར་

གསུངས་ཤིང་།  དེ་སྔློན་རང་ཁུལ་གི་སློབ་མས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》བཀག་རྒྱུར་

ཚེགས་ཆེ་བ་དང་།  རློམ་ཡིག་ཅིག་ཚགས་པར་དུ་བཀློད་མློང་བ་དེ་བས་ཀང་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པས།  

རེས་ཕློགས་སུ་དེའི་སྐློར་ནས་དམིགས་གསལ་གི་གཟིགས་སྐྱློང་ཡློད་ཚུལ་བཤད་དེ། ང་ཚོ་ལ་

རློམ་ཡིག་བིས་ཏེ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》རློམ་སྒིག་

ཁང་ལ་བསྐུར་དགློས་པའི་རེ་བ་བཏློན་པས།  ངས་ཐློག་དང་

པློར་སྦྲག་ཁང་བརྒྱུད་ནས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》

ཞིག་མངགས་ཉློ་བས་པ་དང་། རང་གིས་བིས་པའི་རློམ་ཡིག་ལེགས་ཤློས་དག་ཀང《གངས་རྒྱན་

ན་ཆུང་ཚགས་པར》རློམ་སྒིག་ཁང་ལ་བསྐུར་པ་ཡིན།  ལས་བཟང་བ་ཞིག་ལ། ཁློ་བློས་བིས་པའི

《སློབ་གིང་གི་སྒློན་མེ》ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་དེ་རློམ་སྒིག་པས་དག་བཅློས་ཅུང་ཟད་བགིས་རེས། 

2001ལློའི་ཟླ12པའི་ཚེས20ཉིན་གི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》པར་ངློས་བཞི་པའི་

སེང་བཀློད་ཡློད་པར་མ་ཟད། ཡུན་རིང་མ་འགློར་བར་རློམ་ཡློན་ཡང་ལག་ཏུ་འབློར་བས་ང་རང་

ལ་སྔར་མེད་ཀི་སློབས་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང་།  དུས་དེ་ནས་བཟུང་།  ངས་རང་གི་རློམ་ཡིག་

དག་སྔ་གཞུག་ཏུ་དག་བཅློས་ཡང་ཡང་བས་ཏེ་ཟམ་མི་ཆད་པར《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་

པར》རློམ་སྒིག་ཁང་ལ་བསྐུར་པས།  མཐློ་འབིང་མཐར་ཕིན་དུས་རློམ་ཡིག་ལྔ་ཙམ་སེལ་ཐུབ་

སློང་ལ།  དེ་དག་ལས《སློབ་གིང་གི་སྒློན་མེ》ཞེས་པ་དེ《ཆུང་འབིང་སློབ་མའི་སྦངས་རློམ་ཅློ་

ཀའི་དྲུག་འགྱུར》ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ནང་དུའང་བདམས་འདུག་པས། སེམས་ལ་དགའ་སྤློ་

དཔག་མེད་སྐྱེས་ཤིང་རློམ་ཡིག་འབི་བའི་འདུན་པའང་སྔར་ལས་ཇེ་དག་ཏུ་ཕིན།

ཕིས་སུ། ཟི་ལིང་དུ་སློབ་ཆེན་འགིམ་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར། ང་རང་ཆེད་དུ་ཐུན་རིན་ལམ་

གི་སློ་རྟགས་ཨང་བཅུ་པ་དེ་བཙལ་དུ་སློང་མློང་། སློ་ཆེན་དེ་ལ་རྔམ་བརིད་དེ་འད་མེད་ནའང་།  

ངས་སློ་ཨང་དེ་ཡིག་ཤུབས་ཀི་ངློས་སུ་ཡང་ཡང་བིས་མློང་བས། ཉིན་དེར་སློ་འགམ་དེར་སེབས་

དུས། བརློད་མི་ཤེས་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཁློ་བློའི་ལུས་ཡློངས་སུ་ཁབ་མློང་བ་དེ་དུས་ད་ལྟའང་རང་

གི་བདེ་སྐྱིད་ཅིག་ཏུ་སློམ་བཞིན་ཡློད།

སློབ་ཆེན་མཐར་ཕིན་རེས། ང་རང་ཕ་ཡུལ་དུ་ལློག་སེ་རང་གི་ཆེད་སྦློང་དང་འབེལ་བ་དེ་

ཙམ་མེད་ཀང་རང་གི་སེམས་གཏིང་ནས་ཡུན་རིང་དམིགས་པའི་སྐད་ཡིག་དགེ་རྒན་གི་ལས་ཀ་

དེ་གཉེར་བ་ཡིན།  ལློ་ངློ་བཅུ་ལྷག་གི་རིང་ལ། ངས་སློབ་ཆུང་དང་དམའ་འབིང་། མཐློ་འབིང་

བཅས་སློབ་གྲྭ་མི་འད་བ་གང་ཞིག་ནས་སློབ་ཁིད་བས་ཀང་། ནམ་ཡང་ངའི་འགློ་རློགས་འདུག་

རློགས་ནི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ཡིན་པས། སློབ་གསློ་དང་སློབ་ཁིད་བ་བའི་ཁློད་ནས་

དེས་ནམ་རྒྱུན་ང་ལ་རམ་འདེགས་ཆེན་པློ་གནང་བཞིན་ཡློད་ལ། རང་གི་དགེ་རྒན་དིན་ཅན་དེ་

ཚོས་ཇི་ལྟར་ང་ལ་སྐུལ་མ་མཛད་པ་བཞིན། ངས་ཀང་ངའི་སིང་ཉེ་བའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ《གངས་

རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ལྟ་ཀློག་དང་དེར་རློམ་ཡིག་བསྐུར་དགློས་པའི་སྐུལ་མ་ཡང་ཡང་བས་པ་

ཡིན།  ལློ་འདི་དག་གི་རིང་ལ། ངའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》བཀགས་པ་

བརྒྱུད། ཁློ་ཚོའི་སྐད་ཡིག་གི་ཆུ་ཚད་མངློན་གསལ་གིས་ཇེ་མཐློར་སློང་ཡློད་ལ། རློམ་ཡིག་མི་

ཉུང་བ་ཞིག《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སེང་དུ་བཀློད་པ་དང་དེ་ལས་རེ་འགར་བ་དགའ་

ཡང་ཐློབ་སློང་།  ལྷག་པར་དུ་སློབ་གློགས་ཚེ་རིང་དབང་མློ་ལ“གངས་རེ་རྟགས་མའི”རློམ་ཡིག་

འགན་སྡུར་གི་བ་དགའ་ཨང་དང་པློ་ཐློབ་པ་དེ་ནི།  ཡུལ་ཤུལ་གི་མཐློ་འབིང་སློབ་མས་བློད་

ཁམས་ཡློངས་ཀི་སློབ་མའི་རློམ་ཡིག་འགན་སྡུར་ཁློད་བ་དགའ་ཨང་དང་པློ་ཐློབ་མཁན་ཐློག་མ་

དེ་ཡིན་པས།  《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》གི་ལྷག་བསམ་དང་སློར་སྐྱློང་ལ་བརྟེན་ནས། 

གཙང་གསུམ་མགློ་ཁུངས་ཀི་སློབ་གློགས་མང་བློ་ཞིག་ལ་ཕ་སྐད་མ་ཡིག་གི་རང་མདངས་མངློན་

ཐུབ་པར་གྱུར་ཡློད། 

མདློར་ན།  ངའི་ནར་སློན་གི་ལློ་ཟླ་རེ་རེར། 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》གི་བརེ་བ་

དང་ལྷག་བསམ་བསིམས་ཡློད་ལ།  ངས་མི་ཡུལ་འདིར་བཞག་པའི་རང་རེས་རེ་རེ་ཡང་།  

《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》གི་མཐུན་རྐེན་དང་རམ་འདེགས་ལས་བྱུང་བས།  ང་

དང《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》བར་ལ་ནམ་ཡང་འབལ་མེད་ཀི་བརེ་དུང་ཟབ་མློ་ཞིག་

ཆགས་ཡློད་དློ། །

མཚོ་སྔློན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐློ་འབིང་གཉིས་པ།         

• དཀོན་མཆོག་ཆོས་དར •

པར་ངློས་འདིའི་རློམ་སྒིག་པ།               • མཁའ་འབུམ་ཡག •



【རྩོམ་འཇུག་ཁྲིད་སྩོན】

ད་རེས་ཚོ་ཆུང་འདིའི་ནང་དློན་ལ་སློབ་སྦློང་བས་པ་བརྒྱུད། ང་ཚོས་

ཅི་ནན་གི་ཆུ་མིག་གི་མཚར་སྡུག་ནི་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་པ་རྟློགས་སློང་བ་

དང་། གཟི་ཚ་སེ་དགུའི་མཛེས་སྡུག་གི་རང་བྱུང་ཡུལ་ལློངས་ལ་མློང་རློལ་

བེད་ཐུབ་སློང་བ་ལས། འབློག་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཧློ་ལན་གི་ཞིང་སེའི་མཛེས་

ལློངས་ཀང་ཉམས་སུ་མངས་ཤིང་། བིས་དུས་ཀི་དི་ལྡན་མེ་ཏློག་གི་ཆར་བ་

ལས་འཕེལ་བའི་སྤློ་སྣང་དང་བདེ་སྐྱིད་ལའང་རློ་མློང་བེད་ཐུབ་སློང་། 

འདི་དག་གིས་ཁློད་ལ་ཕ་ཡུལ་དན་དུ་བཅུག་བྱུང་ངམ། ཁློད་ཀི་ཕ་ཡུལ་

ལའང་གཞན་དང་མི་འད་སའི་ཆ་མང་བློ་ཞིག་ཡློད་ངེས། ཐེངས་འདིའི་

རློམ་འབིའི་སྦློང་བརར་ཁློད། ང་ཚོས་རྒྱང་རིང་གི་ཤ་ཉེ་གློགས་པློ་དག་ལ་

འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་བསྐུར་ཏེ། རང་གི་ཕ་ཡུལ་ངློ་སྤློད་བེད། འཕྲིན་ཡིག་བིས་

ཚར་རེས། ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་བཀགས་ཏེ། རང་ཉིད་ཡིད་མི་ཚིམ་པའི་ཆ་

རྣམས་ལ་བཟློ་བཅློས་རྒྱག་རློགས།

【རྲིག་པའྲི་གླེང་སླེགས】

བློ་ལྡན། རྒན་ལགས། ད་ཐེངས་ཀི་སྦངས་རློམ་འཕྲིན་ཡིག་གི་ལམ་

ནས་བིས་ན། ང་ཚོས་ཕློགས་གང་དག་ལ་དློ་སྣང་བ་དགློས།

དགེ་རྒན། སློབ་གློགས་ཚོས་འཕྲིན་ཡིག་གི་རྣམ་གཞག་ལ་དློ་སྣང་བ་

དགློས། ཐློག་མར་འཕྲིན་ཡིག་སྐུར་ཡུལ་དང་འཚམ་པའི་ཆེ་བརློད་དམ་

མགློ་བརློད་བི་དགློས་པ་དང་། དེ་ནས་གུས་ལུགས་ཀི་ཚུལ་ཏེ། 

xxxxལགས་ཀི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཞེས་དང་། དེའི་ཐིག་ཕྲེང་འློག་

མརxxxxགུས་གསློལ་ཞེས་ཁམས་བདེའི་འཚམ་འདི་དང་། རང་གི་ལུས་

ཁམས་ཀི་གནས་ཚུལ། སྐབས་དློན་དངློས། སད་ཆར་དགེ་བའི་སློན་

འདུན། མཇུག་སྡུད་ཟླ་ཚེས་དང་བཅས་པ་བི་དགློས།

བཀྲ་ཤིས། རྒན་ལགས། ཕ་ཡུལ་གི་ཡུལ་ལློངས་ཧ་ཅང་མང་། ང་ཚོས་

ཕློགས་གང་ཞིག་ནས་མགློ་བརམ་ན་འགིག

དགེ་རྒན། ང་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡློད་པའི་ཡུལ་ལློངས་

དག་གདམ་ག་བས་ཆློག དེ་ལས་ཁློད་ཀི་ཡིད་སེམས་འགུགས་པའི་ཡུལ་

ལློངས་རེ་འགའ་ཞིབ་ཕྲའི་སློ་ནས་འབི་བ་སེ། དཔེར་ན། རི་ར་བ་ཁང་

ཁིམ་སློགས་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པར་ཞིབ་འབི་བས་ཆློག འློན་ཀང་། དློ་

སྣང་བ་དགློས་པ་ཞིག་ནི་ངེས་པར་དུ་ཡུལ་ལློངས་ཀི་ཁད་ཆློས་གསལ་

བློར་བིས་ཏེ། ཕ་ཡུལ་གི་མཛེས་པ་མངློན་དུ་གཞུག་དགློས།

སྒློལ་མ། ཕ་ཡུལ་གི་མཛེས་པ་ཇི་ལྟར་བི་དགློས།

ཀུན་དགའ། ངས་ཀང་གནད་དློན་འདིར་བསམ་གཞིག་བེད་བཞིན་

ཡློད། ངས་བལྟས་ན། ང་ཚོས་སྔློན་ལ་གདམ་ག་བས་ཟིན་པའི་ཡུལ་ལློངས་

ལ་ལྟ་ཞིབ་ནན་མློ་བས་རེས། འློས་འཚམ་གི་རྟློག་འཆར་ལ་བརྟེན་ནས་

རབ་བཏགས་དང་། དཔེ་འཇློག  ཚིག་བསྐློར་བ་སློགས་ཀི་ཚིག་རྒྱན་བེད་

སྤད་དེ། རློམ་ཡིག་གསློན་ཉམས་དློད་པློ་ཡློང་ཐབས་བ་དགློས།

དགེ་རྒན། ཚང་མས་བཤད་པ་ཧ་ཅང་བཟང་། ང་ཚོས་འདི་ལྟར་ཞིབ་

འབི་བས་ཆློག དཔེར་ན། ཁློད་ཀིས་ཕ་ཡུལ་གི་རི་བློའི་སྐློར་ཞིབ་འབི་བེད་

དུས། ཐློག་མར་ཚིག་ཉུང་དློན་འདུས་ཀི་སློ་ནས་རི་བློའི་གནས་ཡུལ་དང་

ཆགས་དབིབས་སློགས་ངློ་སྤློད་བེད་པ་དང་། དེ་ནས་རི་མགློའི་ཡུལ་ལློངས་

གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་སེ། རི་མགློར་རི་ཤིང་དང་མེ་ཏློག་གང་དག་ཡློད་པ་

སློགས་ཞིབ་བརློད་བས་ཆློག མདློར་ན། 

ངེས་པར་དུ་ཁད་ཆློས་འབུར་དུ་ཐློན་

དགློས། བིས་ཚར་རེས། རང་གི་འདུག་

དེང་འདིར་ཚོང་རའི་དཔལ་འབློར་གི་དབང་གིས་དཔེ་ཆའི་རིན་

གློང་ཇེ་མཐློར་སློང་ལ། ཡར་མར་སློགས་ལ་ཁེར་ནའང་དཀའ་ལས་ཆེ་

བས། མི་མང་བློ་ཞིག་གིས་སབས་བདེ་ཡློང་ཆེད། གློག་རྡུལ་དཔེ་དེབ་ལ་

དགའ་བསུ་བེད། ལ་ལ་ཞིག་དེའི་ནང་དུ་ཚུད་དེ། རང་ཚོད་འཛིན་དཀའ་

བའི་ཚད་ལ་སེབས།

སྤིར་ན་དཔེ་ཀློག་ལ་དགའ་མློས་བེད་པ་ནི་དློན་བཟང་ཞིག་ཡིན་མློད། 

ད་རློམ་ཀློག་པའི་རླབས་རྒྱུན་དང་བསློངས་ནས་རང་ཚོད་འཛིན་དཀའ་

བའི་ཚད་ལ་སེབས་པ་ནི་བ་སྤློད་ལེགས་པློ་ཞིག་མིན། དེ་བས། སྔར་སློལ་

ལྟར་ཤློག་བུའི་དཔེ་དེབ་སེང་ནས་དཔེ་ཀློག་བེད་པ་གཙོར་བཟུང་སེ། གློག་

རྡུལ་དཔེ་དེབ་ཀློག་པ་དེ་རམ་འདེགས་ཀི་ཚུལ་དུ་བཞག་ན་འགིག དེ་ལས་

གཞན་གློག་རྡུལ་དཔེ་དེབ་བཀགས་དགས་ན། མིག་ཟུང་ལ་གནློད་པ་ངེས་

ཅན་ཞིག་ཡློད། ཡང་གཅིག་བཤད་ན། གློག་རྡུལ་དཔེ་དེབ་བཀགས་པའི་ཕན་

འབས་ནི་ཤློག་བུའི་དཔེ་དེབ་ལས་ཅུང་ཞན་པ་རེད།

སྔློན་ཆད་དགེ་རྒན་ཆེན་མློ་ཞིག་གིས་སྤློ་སྣང་ལྡན་པའི་ཚོད་ལྟ་ཞིག་

བས་མློང་། ཁློང་གིས་ཀློང་ཀྲློའུ་གློང་ཁེར་གི་

སློབ་ཆུང་ག་གེ ་མློའི ་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་

བདམས་ཏེ། ནང་དློན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་

པའི་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆར། འཛནི་གྲྭ་གཅིག་

རློགས་ལ་བཟློ་བཅློས་བ་རུ་ཆུགས་དང་། ཁློད་ཚོའི་བིས་རློམ་དག་གསློན་

ཉམས་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་པ་གདློན་མི་ཟ།

【སྩོབ་མའྲི་སྦྱངས་རྩོམ】

ཕ་ཡུལ་གྱི་འགྱུར་ལྡོག

སིང་ཉེ་བའི་ཨ་ཁུ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབློར་ལགས་ཀི་ཞབས་དྲུང་དུ།

གུས་གསློལ། ཉེ་ལམ་ཁེད་སྐུ་པདྨའི་འཛུམ་ཞལ་རྣམ་པར་བཀྲ་ཞིང་། 

མཛད་བཟང་འློད་སྣང་འགློག་མེད་འཕྲློ་བཞིན་པར་འཚོ་གཞེས་གནང་

ལགས་སམ། ངས་རང་ལློ་གསུམ་པའི་སེང་ཁེད་རང་ལན་གཅིག་མཐློང་

བའི་དུས་དེ་ནས་བཟུང་། ད་ལྟའི་བར་སར་ཡང་མཇལ་སྐལ་མ་བྱུང་། ཨ་

ཕས་བཤད་ན། “ཁེད་རང་ཁིམ་དང་ཁ་བལ་ནས་ཏག་ཏག་ལློ་ངློ་བརྒྱད་

འདས་སློང”ཟེར་བས། ངས་ཁེད་རང་ཧ་ཅང་དན།

ཁེད་རང་ཁིམ་དང་ཁ་བལ་བའི་ལློ་ཟླའི་ནང་། ནམ་རྒྱུན་ཕ་ཡུལ་

དན་གིན་ཡློད་དམ། ད་ལྟའི་ཕ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ནི་སྔློན་ཆད་དང་བསྡུར་ན་

གཏན་ནས་མི་འད། ཨ་ཕའི་སྐད་ཆ་ལྟར་བཤད་ན། དབེན་པའི་དགའ་

ཚལ་ཞིག་དང་མཚུངས། ཤར་ཕློགས་ཀི་ས་རྒློད་དེ་ད་ལྟ་པད་རིང་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་ཡློད་ལ། ནང་དུ་མེ་ཏློག་པདྨའི་ཡལ་འདབ་རྒྱས་ཤིང་། ལློ་རེའི་དབར་

ཁར། མེ་ཏློག་པདྨ་མང་བློ་རྣམ་པར་བཞད་པས། དེ་ནི་མེ་ཏློག་གི་རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་པློ་ཞིག་དང་གཉིས་སུ་མེད། མཛེས་ཤིང་ཡིད་གར་འློང་བའི་པདྨའི་

ཕློན་པློ་ལས་ཡིད་དབང་འཕྲློག་པའི་དི་ཞིམ་ཞིག་འཐུལ་འློང་བས། ལམ་

འགློ་པ་དག་གིས་རང་དབང་མེད་པར་གློམ་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ། པད་རིང་གི་གམ་

དུ་བཅར་ནས་དེའི་མཛེས་སྡུག་ལ་རློལ། དེར་མ་ཟད། པད་མའི་གང་བུ་

དག་ཀང་འདློར་མི་རུང་བའི་རློ་བརྒྱའི་ཟས་མཆློག་ཅིག་ཅི་ལ་མིན། 

པདྨའི་གང་བུ་གཅིག་བཏློགས་ཏེ། ཁ་ནང་ལ་འཕངས་ཚེ། ཞིམ་མངར་

ལྡན་པའི་དི་མ་ཞིམ་པློ་ཞིག་འཐུལ་འློང་། ཐ་ན་ནག་རློག་གེར་གྱུར་པའི་

བེ་འདམ་ནང་དུའང་རིན་པློ་ཆེ་ཞིག་སྦས་བསྐུངས་བས་འདུག དེ་ནི་པད་

ར་རེད། ནམ་རྒྱུན་སློན་ཁར། པད་འདབ་དག་རིད་པར་གྱུར་པ་ན། སློ་བློ་

ལགས་པད་ར་བརློ་རུ་འགློ་ལ། པད་རར་མཉེན་ཤ་ལྡན་པས། ཟློས་ན་ཧ་

ཅང་ཞིམ།

ཁེད་ཀིས་ནུབ་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་ནགས་རྫུབ་དེ་དན་ནམ། ད་ལྟ་ཆུ་བློ་

ཆུང་ཆུང་ཞིག་ནགས་ཚལ་བསྐློར་ནས་བཞུར་བས། སིང་རིས་ལྟ་བུ་ཞིག་

ཏུ་གྲུབ་ཡློད། བང་ཕློགས་སུ་ལུས་སྦློང་ལྟེ་གནས་ཤིག་གསར་དུ་བསྐྲུན་

ཡློད་ལ། སྒིག་ཆས་ཆ་ཚང་བས། དགློང་ཟས་ཟློས་རེས། སློ་བློ་དང་རློ་མློ་

གཉིས་ནམ་རྒྱུན་འཆམ་འཆམ་དུ་འགློ་རྒྱུར་དགའ་ཞིང་། གནས་འདི་ནི་

སེ་མི་རྣམས་ཀིས་བ་འགུལ་སེལ་སའི་དགའ་ཚལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད། མིག་

ཟུང་རྒྱང་དུ་བསིངས་ན། སེ་བའི་ལྷློ་ངློས་ནི་གློང་གསེབ་ལ་དམིགས་

བསལ་དུ་ཡློད་པའི་ཞིང་ས་ཡིན་ལ། རྦ་རླབས་ལྟར་འཕྱུར་བའི་གློ་ཡི་སེ་མ་

གཅིག་འཇགས་གཉིས་ལངས་སུ་མིག་ལ་མཛེས་པ་ཞིག་ཡིན།

ངག་རྒྱུན་དུ། ལློ་གཅིག་གི་འཆར་གཞི་དཔྱིད་ཀའི་དུས་ནས་འགློད། 

ཉིན་གཅིག་གི་འཆར་གཞི་འགྲུབ་མིན་ཞློགས་པར་ཐུག་ཅེས་པ་ལྟར། ད་

ལློའི་དཔྱིད་ཀར། སློ་བློས་སིལ་སློང་འགའ་ཉློས་པས། ང་ཚོས་བློ་སེམས་རེ་

གཅིག་གིས་བཙུགས་པ་ཡིན་ལ། སློན་ཁར་རང་ཉིད་ཀིས་བཙུགས་པའི་

ཀུ་ཤུ་བཟའ་ཐུབ་པ་ཡིད་ལ་དན་ཐེངས་རེར། སེམས་སུ་དགའ་བ་འབུམ་

གིས་མློས་མློད། འློན་ཀང་། སློ་བློས”སིལ་སློང་ལ་ལློ་འགའི་རེས་ནས་མ་

གཏློགས་འབས་བུ་སིན་མི་སིད”ཟེར་བས། ངས་ད་ལྟ་ད་དུང་ངང་སྒུག་

བེད་བཞིན་ཡློད། ཨ་ཁུ་ལགས། ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་སྔར་ལས་མཛེས་སྡུག་

ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད་པས། གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་ཁློམ་སྐབས་ཤིག་བྱུང་ན། 

ངེས་པར་དུ་ཕ་ཡུལ་ལ་ལན་གཅིག་ཕེབས་རློགས། སྐབས་དེར། ང་ཚོས་

མཉམ་དུ་པདྨའི་མཛེས་པ་ཉམས་སུ་མློང་བཞིན་ཀུ་ཤུ་བཏློག་ཡ། དེ་ནི་ཇི་

འདའི་ཡིད་གར་འློང་བའི་དློན་དག་ཅིག་རེད་ཨང་།

                         གུས་པ་ཚ་བྩོ་བྩོ་ལྡན་བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲིས།

                                                   ཟླ་ཚསེ་བཟང་བྩོར་ཕུལ།

【དཔྱད་བརྩོད་ཐུང་ངུ】

རོམ་ཡིག་འདིས་དུས་ཡུན་རིང་བོར་ཕིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་མ་མོང་བའི་ཨ་ཁུར་

འཕིན་ཡིག་བིས་པ་བརྒྱུད་ནས་མགོ་བཟུང་སྟེ། གནམ་ས་བླ་འོག་བརྟེས་པ་ལྟ་བུའི་ཕ་

ཡུལ་གི་འགྱུར་ལོག་ངོ་སྤོད་བྱས་འདུག རིག་ལམ་གསལ་ཞིང་སྒིག་གཞི་ཚགས་དམ་

པ་ལས། ཕ་ཡུལ་ཞིབ་འབི་བྱྟེད་སྐབས། ཁྱད་ཆོས་ལན་པའི་པད་རིང་དང་། ནགས་

ཚལ། ལུས་སྦོང་ལྟྟེ་གནས། གཞན་ཡང་གསར་དུ་བཙུགས་པའི་སིལ་སོང་སོགས་

ཞིབ་ཏུ་ངོ་སྤོད་བྱས་ཏྟེ། ཕ་ཡུལ་གི་མཛེས་པ་མངོན་ཅི་ཐུབ་བྱས་འདུག མཇུག་མཐར་

སིལ་སོང་བཙུགས་ནས། ཨ་ཁུ་ཕིར་ལོག་རྒྱུར་རྟེ་སྒུག་བྱས་ཡོད་པ་དྟེས་མཇུག་

བསྡུས་ཡོད། རོམ་ཡིག་ཧིལ་བོའི་ཁུངས་སྟེ་གསལ་ཞིང་། ཀོག་པ་པོའི་ཡིད་ཀི་དང་བ་

ཅིག་ཅར་དུ་འདྟེན་ནུས་སོ། །

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

ལ་ཤློག་བུའི་སེང་ནས་ལྟ་རུ་བཅུག་པ་དང་། ཅིག་ཤློས་ལ་གློག་ཀད་སེང་ནས་

ལྟ་ཀློག་བེད་དུ་བཅུག་རེས། རྒྱུགས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་

ཆར་ངློས་འཛནི་བས་པ་ག་འད་ཡིན་པ་བརྟག མཇུག་འབས་ནི་ཤློག་བུའི་

སེང་ནས་ལྟ་ཀློག་བས་པའི་སློབ་མའི་ཆ་སློམས་ཀི་ཐློབ་སྐར་ནི5.22དང་། 

གློག་ཀད་སེང་ནས་ལྟ་ཀློག་བས་པའི་སློབ་མའི་ཆ་སློམས་ཀི་ཐློབ་སྐར་

ནི4.56སེ། མཇུག་འབས་ལ་མངློན་གསལ་གི་མཐློ་དམའ་ཤློར་འདུག ཁློས་

སློབ་འབིང་དང་སློབ་ཆེན་ལ་བརྟག་དཔྱད་བས་པའི་བསློམས་ཚིག་ཀང་

གཅིག་པ་རེད། དེ་ལས་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནི་དཔེ་ཆའི་སེང་གི་ལྟ་ཀློག་ནི་

བརན་ཡློལ་སེང་གི་ལྟ་ཀློག་ལས་ཧ་ཅང་བཟང་། དེ་བས། དགེ་རྒན་ཆེན་མློས་

དགློད་བློ་བའི་ངང་ནས“ཆའློ་པུའུ་སི་དང་ཀའེ་ཚི་གཉིས་ངར་བ་ཡིན་ཡང་། 

སྔར་བཞིན་ཚའེ་ལུན་རེག་མེད་དུ་གཏློང་ཐབས་བལ”ཞེས་བཤད།

དེར་བརྟེན། བརློད་བའི་དློན་ལ་གློ་བ་ཟབ་མློ་ཞིག་ལེན་འདློད་ན། སྔར་

བཞིན་ཤློག་བུའི་དཔེ་དེབ་ལ་བལྟ་དགློས་ཤིང་། ཤློག་བུའི་དཔེ་དེབ་རེ་རེ་ནི། 

དེབ་གཞི་འཆར་འགློད་བས་པ་མི་འད་ཞིང་། “ཉམས་འགྱུར”སློང་གིས་ཕྱུག་

ཡློད་པ་ལས། ད་དུང་དེའི་སེང་དུ་ཀློག་པ་པློ་ཁློ་ནར་དབང་བའི་དན་པ་མང་

བློ་ཉར་ཚགས་བ་ཐུབ་ལ། གློག་རྡུལ་དཔེ་དེབ་བཀགས་ན་ཕན་ནུས་དེ་དག་

ཐློན་མི་ནུས་སློ།།

མཚ་ོསོན་ཟ་ིལིང་། • ཀོག་ཙེ • 



 མྱང་ཆུ། 

   བློད་ཡུལ་འདིར་གཙང་པློ་ཆེ་ཆུང་གང་ཞིག་ཡིན་

ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་རི་བློའི་སེང་གི་མཚོ་དང་མཚེའུ་ལས་

བཞུར་འློངས་ཤིང་། ཁ་ཅིག་ནི་རི་ངློས་ཀི་ཆུ་ཕྲན་དུ་མ་

འདུས་ཏེ་བཞུར་གིན་ཡློད་པས། མང་ཆུ་གཙང་པློའི་ཆུ་

ལག་ཆེ་ཤློས་ནི་གངས་རིའི་ངློས་ལས་བྱུང་ཞིང་དེ་དང་

མཉམ་དུ་ཆུ་ཕྲན་དུ་མ་འདུས་པའི་གཙང་པློ་ཞིག་སེ། 

མགློ་ཁུངས་ནི་དབུས་གཙང་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་གཙང་

གཞིས་ཀ་རེ་ནས་ཤར་ལྷློའི་མཚམས་སུ་སྤི་ལེ་དགུ་བཅུ་

ཙམ་སློང་ན་རྒྱལ་རེ་རློང་དུ་འབློར་ཞིང་། རློང་དེའི་ཤར་ཕློགས་ཀི་

གནློད་སྦིན་གང་བཟང་ཞེས་པའི་གངས་རི་དེ་ཡིན།  གངས་རི་ནས་

རྒྱལ་རེའི་བར་དུ་གློག་རློང་དློག་ཅིང་ལུང་ཁློག་ཆུང་། རྒྱལ་རེ་ནས་

ལུང་ཁློག་ཆེ་ཞིང་ས་བབ་ཡངས་པར་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ཀླུང་གཙང་

པློར་བཞུར་གིན་ཡློད།  མང་ཆུ་གཙང་པློར་ཉང་ཆུ་ཞེས་འབི་སློལ་

ཡང་ཡློད་པ་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་དུ་གསལ། 

མང་ཆུ་བཞུར་ཡུལ་དེད་ན། ཁང་དམར་རློང་གི་སློད་ཕློགས་

བཅད། རྒྱལ་རེ་རློང་དང（མང་སློད་རྒྱལ་རེ་རློང་དུ་སེབས་རེས་

ཉིང་རློའི་ཆུ་བློ་དང་འདེས）པ་སྣམ་རློང་། གཞིས་ཀ་རེ་བཅས་ཀི་

གཡས་གཡློན་གི་མཐའ་བཅད་དེ།  མར་འབབ་པའི་ཡར་ཀླུང་གཙང་

པློའི་གཙང་ལག་ཆེ་གས་ཤིག་སེ། ཡར་ཀླུང་གཙང་པློར་འབབ་པའི་

འབབ་ཡུལ་ནི་མང་སད་གཞིས་ཀ་རེ་ཡིན། མང་ཆུའི་སྤིའི་རིང་ཚད་

ལ་སྤི་ལེ103ཡློད། དེ་ཡང་། «མང་ཆློས་འབྱུང»དུ་ཡུལ་འདིའི་ས་

བཀྲ། རི་བཀྲ། ཆུ་བཀྲ། ཡུལ་ཟློག་མང་དུ་བིས་ཡློད་པ་ལས“མང་

ཆུ”ཞེས་མིང་གི་ཐློགས་དློན་ལ་འདི་ལྟར་བསན་ཡློད་དེ། “བློད་དུ་

འདློད་ཡློན་སྤུངས་པའི་རི་བློ་ཆེ་ཞེས་བཤད་པ་ལས། རི་བློ་ཆེ་འདི་

ཉིད་ཀི་རེར་སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་རེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་

དང་བཅས་པ་ཕེབས་ཏེ་ས་གཞི་རྣམས་བིན་གིས་བརླབས། དེའི་དུས་

སུ་ལྷའི་དབང་བློ་བརྒྱ་བིན་གིས་ཤེལ་གི་བུམ་པ་བདུད་རིས་གང་བ་

ཞིག་བསྣམས་ནས་བློན་ཏེ་བདུད་རིའི་བུམ་པ་སློབ་དཔློན་གི་ཕག་ཏུ་

ཕུལ་ནས་ལྷའི་བདུད་རིའི་རློ་མང་དུ་གསློལ་ཞུས་པ་དང་། སློབ་

དཔློན་གིས་བདུད་རིའི་བུམ་པ་ཟད་མི་ཤེས་པར་བིན་གིས་བརླབས། 

རེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ལ་བུམ་པའི་བདུད་རི་སྐྱེས་ཏེ། རིགས་ཀི་བུ་

ལྷའི་བདུད་རིའི་རློ་མང་བར་

བའློ་ཞེས་གསུངས་པས། ཡུལ་

གི ་མིང ་ལ ་ལྷའི ་བདུད ་རི ་

མངས་པའི་མང་ཞེས་བའློ།། དེ་ནས་ལྷའི་བདུད་རི་མང་བློར་སེལ་

ནས་སློབ་དཔློན་རེ་འབངས་བཅས་པས་བདུད་རིའི་བུམ་པ་ཐློགས་

ཏེ་གནློད་སྦིན་གང་བཟང་གི་རེར་བདུད་རི་བླུགས་ཏེ་གངས་རི་འདི་

ཡང་ལྷའི་བདུད་རིས་བིན་གིས་བརླབས་པས་དེ་ལས་བཞུར་བའི་ཆུ་

རྒྱུན་ལ་མང་ཆུ་ཞེས་ཐློགས”པར་བཤད་ལ། ད་ལྟའང་མང་ཆུ་ཞེས་

འཛམ་གིང་ཀུན་ལ་གགས་ཆེ། 

མང་ཆུ་འབབ་ཡུལ་སྤིའི་མིང་ལ་མང་གསེར་གཞུང་རིང་མློ་སེ། 

མང་ཡུལ་སློད་སད་བར་གསུམ་དུ་དབེ།  «མང་ཆློས་འབྱུང»ལྟར་ན། 

མང་སློད་ཀི་ཡུལ་ནི“ཕུ་རི་ནང་སང་ཁར་གཏད། མདའ་གཤམ་ཕུ་རེ་

དགུ་ལ་གཏད”ཅེས་དང་། མང་བར་གི་ཡུལ་ནི“ཕུ་ས་མ་ལ་ཕུ་ལ་

གཏད། མདའ་གབ་ཕ་དཀར་ལ་གཏད”ཅེས་དང་། མང་སད་ཀི་ཡུལ་

ནི“ཕུ་འཁློར་སློད་ལ་ཁ་ལ་གཏད། མདའ་ཆུ་སློའི་གཞུང་ལ་

གཏད”ཅེས་ལློངས་གསུམ་གི་ཕུ་ཤར་ལ་གཏད་ཅིང་མདའ་ལྷློ་ནུབ་ལ་

གཏད་པའི་ཕུ་ནས་བལྟས་ན་མདའ་མཐློང་ཞིང་མདའ་ནས་བལྟས་

ན་ཕུ་མཐློང་བའི་མང་གསེར་གཞུང་རིང་མློ་འདི་དེང་གི་ཆར་མང་

སློད་རྒྱལ་རེ་རློང་དང་། མང་བར་པ་སྣམ་རློང་། མང་སད་གཞིས་ཀ་

རེ་རུ་ཕལ་ཆེ་བས་ངློས་འཛིན་བེད་ཅིང་། མང་ཆུ་གཙང་པློའི་འགམ་

ངློགས་སུ་སྦར་པ་དང་། ལྕང་མ། ག་བ་སློགས་ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོགས་

ཀིས་ནགས་ཀླུང་སྟུག་པློ་རྒྱས་ཤིང་། བ་བིའུའི་སྐད་སན་དི་ཟའི་

དབངས་དང་མཉམ་པ། རྟ་ནློར་ལུག་གསུམ་སྐྱེ་རྒུའི་དཔལ་ལ་འགན་

པ། བདེ་ཞིང་ཡངས་པའི་ས་ཞིང་གཤིན་པློ་དག་ནི་སྔ་ནས་ད་ལྟའི་

བར“བློད་ལློངས་ཀི་འབྲུ་རིགས་བང་མཛོད”ཅེས་མཚན་སན་ཀུན་

ལ་གགས་ཡློད་པས་མང་ཆུ་གཙང་པློ་ནི་མང་གསེར་གཞུང་རིང་མློའི་

སྐྱེ་དངློས་སློག་ཆགས་ཀུན་གི་ལུས་ཟུངས་ཀི་ཁག་རྒྱུན་ལྟ་བུ་ཡིན། 

སླེ་གཟར་ཐྩོར་བུ་འགའ།     སྤི་ལློ1524པ་ཤིང་སྤེལ་ལློར་ཕག་མློ་གྲུ་པ་

དང་སག་ལུང་པ་འཐབ་ཅིང་།  དེའི་ཕི་ལློ་ཤིང་བ་ལློར་སག་ལུང་པ་དང་ཐློག་ཁ་

པ་བསྒིལ་ཏེ་ཕག་མློ་གྲུ་པ་དང་འཐབ།  སྤི་ལློ1526པ་མེ་ཁི་ལློར་ཕག་མློ་པ་དང་

ཞྭ་སེར་པ་བསྒིལ་པ་དང་འབི་སག་འཐབ་པ་མ་གཏློགས་དབུས་གཙང་ཞློད་

འཇགས་སུ་གནས་ཤིང་།  སྤི་ལློ1530པ་ལྕགས་སག་ལློར་ཐློག་མཁར་གཉིས་

དང་དཔློན་ས་སེ་སིད་འགལ་མེད་ཀི་ཞུ་ཆློག་བསྒིགས་པའི་རྐེན་གིས།  ལློ་དེའི་

སློད་དུ་ཞྭ་དམར་སེར་གི་འཁྲུག་པ་ལངས།  དེའི་ཤུགས་རྐེན་གིས་ཐློག་མཁར་

གཉིས་དང་སེ་སིད་འགངས་སུ་སློང་སེ་འབི་འློལ་གཉིས་དགློས་སུ་སེ་གཟར་

ཡློད་པ་གཅིག་དང་འློལ་ཁ་པའི་རྒྱབ་ཏུ་སེ་སིད་ཀི་དཔུང་ཕྲན་ཚེགས་བཞེངས་

པ་སློགས་མཛད།  སྤི་ལློ1538པ་ས་ཕློ་ཁི་ལློར་དབུས་གཙང་ཆིངས་གློལ་

མཚམས་ལ་སེ་སིད་ཀི་ཆིངས་མཐུན་ཅི་ཡློང་གི་དགློངས་པ་མཛད་ནའང་།  

རིན་སྤུངས་པ་སིད་གཏློགས་ཀིས་མ་གསན་པས།  སེ་གཟར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་

ལངས།  ས་ཐློབ་ཤློར་ཁམས་ཆེ་བ་ནི་གཉིས་ཐད་ནས་མ་བྱུང་བ་སློགས་ཀི་

གནད་དློན་འདི་དག《དེབ་དམར་གསར་མའི》  ནང་བཀློད་པ་ཇི་བཞིན་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན། 

 གཞྲིས་རླེའྲི་རྩོང་དཔྩོན་ཞྲིང་ཤག་པ།  ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརྟན་རློ་རེ་ནི་རིན་སྤུངས་པའི་གཉེན་ཚན་དུ་གཏློགས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།  དེས་རིན་

སྤུངས་པ་དང་སྣེ་གདློང་པ་གཉིས་ཀའི་ཞབས་འབིང་རང་པ་གཉིས་འཛུགས་བས།  སས་དགུ་ཙམ་ཞིག་བྱུང་བའི་ནང་ནས་གགས་ཆེ་བ་ནི་ཀར་

མཐུ་སློབས་རྣམ་རྒྱལ་དང་།  ཀུན་སངས་ལྷ་དབང་རེ།  ཀར་བསན་སྐྱློང་དབང་བློ་བཅས་ཡིན།  ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརྟན་རློ་རེས་རིན་སྤུངས་ངག་

དབང་རྣམ་རྒྱལ་གི་སྐབས་སུ་རིན་སྤུངས་པའི་ཆིབས་དཔློན་གི་ལས་ཀ་དང་།  དེ་ནས་རིམ་པས་ཤངས་དང་མང་སད་ཁུལ་གི་ཁལ་སྡུད་པ་ལློ་མང་

བས།  རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ1548ལློར་རིན་སྤུངས་པས་གཞིས་ཀ་བསམ་འགྲུབ་རེའི་རློང་དཔློན་དུ་བསྐློས།  ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརྟན་རློ་

རེ་ནི་སིང་སློབས་དང་འཇློན་ཐང་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་རིམ་བཞིན་སློབས་འབློར་དང་དབང་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་སློང་སེ་རིན་སྤུངས་ངག་དབང་

འཇིགས་གགས་ཀི་དུས་སུ་སེབ་སྐབས་རིན་སྤུངས་པའི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས།  ལྷག་པར་སྤི་ལློ1557པ་མེ་སྦྲུལ་ལློར་ཤངས་དློན་རབ་པའི་ས་སེའི་

སྐློར་རིན་སྤུངས་པ་དང་། ཞིང་ཤག་པ་གཉིས་བར་དག་དཔུང་གི་སྦློར་བ་རློམ་སྐབས་འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་པློས་བར་འདུམ་གནང་བར་ཕེབས་

ནའང་དློན་རབ་པའི་སློག་ལ་ཉེན་ཁ་མ་བྱུང་བ་ཙམ་ལས་ས་མི་དབང་རིས་ཞིང་ཤག་པར་རིས་སྤློད་གནང་དགློས་བྱུང་།  མཐར་སྤི་ལློ1563ལློར་

གཙང་སེ་གེན་ལློག་གིས་རིན་སྤུངས་སས་པདྨ་དཀར་པློ་བཀྲློངས།  རིན་སྤུངས་པའི་ཇུས་ཉེས།  དེའི་རེས་ཙམ་ན་གློང་མ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་

གགས་པ་ཡང་སྐུ་གཤེགས་ཏེ་ཕག་གྲུའི་སིད་དབང་ཡང་ཕིའི་རྣམ་པ་ཙམ་ལས་དབང་ཤུགས་མེད་པར་

གྱུར་རློ། །

ལྷློ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་བློད་རིག་པ་སློབ་གིང་། 

•ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས•

པུ་རུན་ཏི ་སྤི ་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་

ཧེ ་གིང ་གི ་དབུས་

ཤར་ཁུལ་དང་ཐིག་

དམར་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་

སྐམ་ས་དབུས་མའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་

པ་དང་།    "ཧེ་གིང་

གི་དཀིལ་སིང"དུ་

འ བློ ད ་ པ ་ རེ ད །   

མངའ་ཁློངས་སུ་རི་

བློ་དང་རི་ཁུལ་མང་ཞིང་།   ནུབ་རྒྱུད་དུ་མེ་རི་ཤི་བློ་མང་བློ་མཆིས།  ཆུ་བློ་ད་བ་

ལྟར་གང་སར་འབེལ་ལ་དག་ཏུ་འབབ་པའི་ཆུ་བློ་དང་གཡང་གཟར་ཆེ་བའི་

གམ་པ་ཧ་ཅང་མང་ཞིང་།    ཚ་རྒྱུད་ནམ་ཟླར་གཏློགས།   གཏེར་ཁ་ཉུང་ཞིང་

ནགས་ཚལ་གི་ཁབ་རྒྱ་ཆུང་བས།   རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནི་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀི་རྒྱལ་

ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་ཐློན་ཁུངས་འཛོམས་པློ་མིན།  འཚིག་ཇ་འདེབས་པའི་ལློ་

རྒྱུས་རིང་ཞིང་།   བཟློ་ལས་རང་གཞི་ཅུང་ཞན།    ཝུ་ཆང་གི་ལས་རིགས་ནི་

རྒྱལ་ནང་དུ་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་དང་།   ཕན་ཁེ་ཆེས་བཟང་བའི་བཟློ་ལས་ཤིག་རེད།  

རྒྱལ་ཁབ་དེའི་མི་རྣམས་གཞུང་རྒྱུད་དང་ཞིང་བབ་ཆགས་པ་དང་།    སློད་

དམངས་ཕལ་ཆེར་ཞིང་གློང་དུ་གཞིས་སློད་བས་ཡློད་ཅིང་།   ཞིང་པའི་སློད་

ཁང་མང་ཆེ་ཤློས་ནི་ཀད་ཁེབས་ཟླུམ་པློའི་རྩྭ་ཁང་རེད།  རྔ་བློ་ནི་དེ་སྔ་པུ་རུན་

ཏིའི་ཕློ་བང་དུ་འཁབ་པའི་བློ་གར་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་ཤིང་། རྒྱལ་པློ་ཕེབས་

བཞུད་དང་མགློན་པློ་གལ་ཆེན་བསུ་བ།      རྟེན་འབེལ་མཛད་སློའི་སྐབས་སུ་

འཁབ་སློན་བེད་མློད།   ད་ལྟ་སློལ་རྒྱུན་སྒྱུ་རལ་གི་འཁབ་ཚན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད།  

དེ་ལས་ཀང་དཔའ་རྟུལ་ཞབས་བློ་སྐད་གགས་ཆེ་ཞིང་།  འཁབ་སློན་མགློ་

བརམས་མ་ཐག་རྔ་རྡུང་མཁན་རྣམས་གློ་རིམ་ལྟར་འཁབ་རར་ཡློང་བ་དང་།  རྔ་

རྡུང་མཁན་བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་གནམ་ས་གཡློ་བ་ལྟ་བུའི་རྔ་སྒའི་ངར་ཤུགས་

ཀི་རམ་འདེགས་འློག་ནས།  གསར་བུ་རྣམས་ཀིས་ལག་ཏུ་མདུང་དང་ཕུབ་

ཐློགས་ཏེ།   རྔམ་བརིད་ལྡན་པའི་ཞབས་བློ་འཁབ་སློན་བེད་པ་ཡིན་ནློ༎

མཚོ་སྔློན་ཞིང་ཆེན་ཀློས་ནན་རློང་

མི་རིགས་སློབ་འབིང་། 

•སྒྩོལ་མ་ཚེ་བརྟན•

བློད་ལློངས་ལྷློ་ཁ་གློང་ཁེར་སློབ་གསློ་ཅུས་སློབ་དཔྱློད་ཁང་། 

   •གསང་བདག་ལྷུན་གྲུབ•



སློད་གནས།  ཟི་ལིང་ཐུན་རིན་ལམ་གི་སློ་ཨང10པ།       ཁ་པར།  0971-6141891         སྦྲག་སིད་ཨང་རྟགས།  810001             ཚགས་པར་རེར་སློར།  0.80          དཔར་ས།  མཚོ་སྔློན་ཞིན་ཧྭ་མི་རིགས་པར་འདེབས་ཚད་ཡློད་ཀུང་སི། 

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

པར་ལེན་མཁན། 

• སྐལ་བཟང་ཚེ་རྲིང• ཨང941པ། ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན། 

•བསན་གྩོ•

དུས་རྒྱུན་དུ་ལློ་རིམ་སེ་ཁག་གིས་ང་ཚོར་

ཟླ་གནང་རེར་ཉུང་མཐའ་ཡང《གངས་རྒྱན་ན་

ཆུང་ཚགས་པར》སྣ་གཉིས་གསུམ་རེ་སེར་

བཞིན་ཡློད་ནའང་།  ངས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་

ཚགས་པར》གཅིག་ཀང་མགློ་མཇུག་ཚང་བ་

ཞིག་ཞིབ་ཀློག་བས་མ་མློང་།  རྒྱུན་དུ《གངས་

རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སེང་དུ་ཡློད་པའི་རི་

མློ་དང་བརན་རིས་ལ་བལྟས་པ་ལས་གཞན་

དག་ལ་དློ་སྣང་བེད་ཀིན་མེད།

ཉིན་ཞིག་ལ།  ངེད་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་གློགས་ཤིག་གིས་བིས་པའི《གསེར་ལས་ལྷག་པའི་དེ་རིང》ཞེས་པའི་རློམ་

ཡིག་དེ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ཐློག་ཏུ་བཀློད་འདུག་ཅེས་དགེ་སློབ་མང་བློ་ཞིག་གིས་མློར་གཟེངས་

བསློད་བེད་ཀིན་ཡློད་པ་ཐློས་འཕྲལ།  ངས་རློམ་ཡིག་དེ་འད་འབི་མཁན་འཛིན་གྲྭའི་ནང་དུ་ད་དུང་མང་བློ་ཡློད་

ནའང་། 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ཐློག་ཏུ་མློའི་རློམ་ཡིག་གཅིག་པུ་ལས་བཀློད་མེད་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་

ནམ་སམ།  སྐབས་དེར་ངའི་སེམས་སུ་མློའི་རློམ་ཡིག་དེ་ལ་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཁད་ཆློས་ཤིག་ཡློད་པ་ཁློ་ཐག་

རེད་སམ་ནས་འཛིན་གྲྭས་ཉར་ཚགས་བས་ཡློད་པའི་ཚགས་པར་དག་ལས་མློའི་རློམ་ཡིག་བཀློད་ཡློད་པའི་ཚགས་

པར་དེ་བཙལ།  ཚགས་པར་དེ་རེད་མ་ཐག་མློའི་རློམ་ཡིག་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་པ་ན་ངློ་མ་རློམ་ཡིག་ཡག་པློ་ཞིག་བིས་

འདུག་སེ།  བདེན་སྣང་གིས་ཕྱུག་ཅིང་བརློད་བ་དང་རློད་བེད་གང་གི་ཐད་ནས་ཀང་ངས་བིས་པའི་རློམ་ཡིག་ལས་

ཆེས་ཆེར་འགློངས་འདུག་པས་ངས་སེམས་གཏིང་ནས་ཁས་ལེན་བས་པ་ཡིན།

ཉིན་དེར་ངས་རྐེན་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས་མློད། ང་ལ་གློ་བུར་དུ་ཚགས་པར་ལ་བལྟ་འདློད་ཀི་མདུན་པ་དག་པློ་ཞིག་

སྐྱེས་ཏེ། འཛིན་གྲྭས་ཉར་ཚགས་བས་འདུག་པའི་ཚགས་པར་དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་པ་ན་ཡིད་དབང་འགུགས་པའི་

བིས་པའི་སྒྲུང་གཏམ་དང་མི་སྣ་གགས་ཅན་གི་གཏམ་རྒྱུད།  རློམ་འབིའི་ཤེས་བ།  ཚན་རིག་དང་ས་རྒྱུས་ཤེས་བ་

སློགས་ཤེས་བ་སྣ་མང་གིས་གཞི་ནས་ང་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མློ་ཞིག་བཞག་ཅིང་ཡང་ཡང་བལྟ་འདློད་ཀི་བསམ་

པའི་སློ་མློ་ཕེ་བྱུང་བས།  ད་རག་བར་དུ་རང་གིས་ཚགས་པར་སེང་གི་རློམ་ཡིག་དག་ལ་དློ་སྣང་མ་བས་པར་འགློད་

གདུང་ཆེན་པློ་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང་།

   ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་། 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ནི་ང་ཡི་སློབ་སྦློང་གི་འཚོ་བའི་ཁློད་ཀི་གྲུབ་ཆ་གལ་

ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ལ། 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》གིས་ང་ལ་གནང་བ་ནི་སྐད་ཅིག་གི་སྤློ་བ་ཁློ་ན་མ་ཡིན་

པར་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ཤེས་བ་སྣ་མང་དེ་ཡིན་ནློ༎

མཚོ་སྔློན་ཞིང་ཆེན་ཀློས་ནན་རློང་མི་རིགས་སློབ་འབིང་གི་

དམའ་འབིང་གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ།

•བདླེ་ཆླེན•

འགྲུལ་སྐྱེལ་རླངས་འཁློར་དེ་ཞློགས་

པའི་ཉི་ཟེར་ཀློང་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་མདློ་

དབུས་ཁམས་གསུམ་ན་མིང་དུ་གགས་

པའི་རེ་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་

སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་གི་ཕློགས་སུ་ཆས། 

འགྲུལ་སྐྱེལ་རླངས་འཁློར་ཟི་ལིང་གློང་

ཁེར་གི་ཁང་རེག་དུ་མའི་བར་གསེང་

བརྒྱུད་དེ་ཡུན་རིང་མ་སློང་བར་ང་ཚོ་གཞི་

ནས་གནས་མཆློག་སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་དུ་འབློར། སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་ནི་རི་སང་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལྟ་བུའི་

དཀིལ་དབུས་ན་ཆགས་ཡློད་པ་ཞིག་རེད།

སྐུ་འབུམ་དགློན་པའི་འདབས་ན་ཚོང་ཁང་དང་མགློན་ཁང་ཕྲེང་ལྟར་བསྒིགས་ཤིང་མི་རིགས་སྣ་མང་འཆམ་

མཐུན་ངང་འདུས་སློད་བས་འདུག དེ་ཡང་སྐུ་འབུམ་དགློན་པ་མ་བཏབ་པའི་སྔ་རློལ་དུ་ཁམས་གསུམ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་

པློ་རེ་བློ་བཟང་གགས་པ་མཆློག་གནས་འདིར་འཁྲུངས་པ་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་། ལྟེ་ཁག་ས་ལ་འཕློས་པའི་གནས་

ལས་ཙན་དན་གི་སློང་བློ་ཞིག་སྐྱེས་པ་དང་སློང་ལློ་རེ་རེའི་སེང་དུ་རེ་རྒྱལ་བ་སེང་གེ་ང་རློའི་སྐུ་བརན་འབུམ་ཡློད་

པའི་ཆ་ནས་གནས་འདིར་སྐུ་འབུམ་ཞེས་ཐློགས་པར་གསུངས། དགློན་པའི་མཐློངས་སུ་གཡེང་བའི་བསང་དུ་ནི་

གནས་འདིར་ལྷགས་པའི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཁ་བཏགས་དཀར་པློ་ཞིག་

འཐེན་པ་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས།རིགས་སློ་སློའི་མཇལ་བ་མང་བློས་མཆློད་རྟེན་བརྒྱད་པློའི་གཡས་གཡློན་དུ་དན་

རྟེན་གི་འད་པར་བསྐྱློན་པ་དང་ཕག་འཚལ་བ། ལག་ཟུང་ཐལ་མློ་སིང་གར་སྦར་ནས་གསློལ་འདེབས་བེད་པ་སློགས་

ཀི་ལས་ལ་བེལ། དེ་ནས་ཡར་དགློན་པའི་འདུ་ཁང་གི་ཕློགས་སུ་སློང་བ་ན་མཇལ་བ་དག་ནི་གལ་བསྒིགས་ཏེ་བཙན་

ཁང་དང་མགློན་ཁང་།བམས་ཁང་སློགས་སུ་གནས་མཇལ་བེད་ཀིན་ཡློད་ལ། ང་ཚོའང་གསེར་སློང་མཆློད་རྟེན་ཆེན་

པློའི་ལྷ་ཁང་དུ་སེབས་པ་དང་། གསེར་སློང་མཆློད་རྟེན་གི་སེང་དུ་གཡུ་བྱུར་མང་བློའི་ཕྲ་བཏབ་ཡློད། མདུན་གི་

མཆློད་ཁིའི་སེང་དུ་གསེར་རློང་ཞིག་གི་ནང་མར་མེ་བསྒློན་ནས་འློད་ལམ་ལམ་བེད། བར་སྐབས་དེར་ངའི་ཕ་ལགས་

ཀིས་ང་ལ་འདི་ནི་སྐུ་འབུམ་གསེར་སློང་ཆེན་མློ་རེད་ཟེར་གིན་རུམ་ནས་ཁ་བཏགས་དཀར་པློ་ཞིག་བངས་ཏེ་

མཆློད་ཁིའི་སེང་བཤམས་རེས་གུས་ཕག་གསུམ་འཚལ། གསེར་སློང་དེ་ནི་ལྷ་ཁང་ནང་གི་ཤེལ་ཁང་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་

ནང་དུ་ཡློད་ལ། དེའི་མཐློ་ཚད་ལ་ཧ་ལམ་ཁང་རེག་གཉིས་ཙམ་ཡློད། སྔློན་ཆད་དགེ་རྒན་གིས་བཤད་པ་ལྟར་ན་

གསེར་སློང་ཐློག་གི་རིན་པློ་ཆེ་གཅིག་གི་ཆེ་ཆུང་ལ་བིས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ཁུ་ཚུར་གི་ཆེ་ཆུང་དང་། དེའི་རིན་

གློང་ནི་གཞལ་དུ་མེད་ཟེར། དེ་ནི་ངློ་མ་བདེན་པར་སྣང་སེ་གསེར་སློང་སེང་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་ཏེ་

འློད་དུ་འཚེར་བས་མཐློང་མ་ཐག་ཏུ་ཚོར་འདུ་བཤད་དཀའ་བ་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང་། 

དེ་ནས་ང་ཚོ་སྐུ་འབུམ་དགློན་པའི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་དུ་སློང་ནས་རང་སེམས་རྣམ་དག་གིས་ཕག་འཚལ་

བ་དང་གསློལ་འདེབས། བསྔློ་ཡིག་འབི་བ་དང་བསྔློ་རྟེན་འཇློག་པ་སློགས་བས་རེས་ཕི་སྐློར་དུ་ཆས་པ་ཡིན། ཕི་སྐློར་

གི་ལམ་དུ་ལློ་ལློན་དང་བིས་པ། གསར་བུ་དང་གསར་མློ། ལས་བེད་པ་དང་སློ་ནམ་པ། འབློག་པ་དང་རློང་པ། རྒྱ་དང་

སློག་པློ་སློགས་བརྐངས་ཕག་འཚལ་བཞིན་དགློན་པར་ཕི་སྐློར་རྒྱག་མཁན་མང་བློ་ཡློད་པས། ང་ཚོས་གནས་མཇལ་

པ་དེ་དག་ལ་ཀ་ར་དང་སློར་མློ་སྦིན་པ་བཏང་བས་ངའི་སེམས་སུ་ད་བར་དུ་འགྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་རླབས་ཆེན་གི་དློན་

དག་ཅིག་གྲུབ་སློང་སམ་པའི་སྤློ་སྣང་ཞིག་གིས་ཁེངས།དེ་ནས་ང་ཚོ་སྐུ་འབུམ་དགློན་པར་གཞི་ནས་མཆློད་མཇལ་

བས་ཚར་བས་ཕིར་ཕ་ཡུལ་ལ་ལློག་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས།

གཙང་གསུམ་ཤེས་རིག་ནློར་བུས་གཏམས་

པའི་མཚོ། །མི་རིགས་སློབ་གསློའི་མེ་ཏློག་བཞད་

པའི་གྲྭ། །སློབ་བུ་ངང་མློ་སློང་ཕྲག་རེན་པའི་གཞི། །

མཚོ ་སྔློན ་འཛིན ་མའི ་རྒྱན་

གཅིག་ཡི་གར་འློང་། །

ཕློགས་མཐར་ལློན་

ཤིང་མེ་ཏློག་ལང་

ཚོ་མངློན། །མཁར་

གང ་མཐློ ་ དམའ ་

ར ན ་ པ འི ་ མུ ་ ཁྱུ ད ་

མཛེས། །རྔམ་བརིད་སློབ་ཁང་

ལུས་རལ་ར་བ་སློགས། །མཐློང་བ་ཙམ་གིས་དགའ་

བའི་སྤུ་ལློང་གཡློ། །ལྷག་བསམ་གསེར་རློང་ཤེས་

བའི་རི་མར་གིས། །ཡློངས་གཏམས་མི་རིགས་ལ་

རྒྱའི་སློག་ཤིང་ཅན། །བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཕྲག་བཞི་

ཡི་སྒློན་མེ་ཡིས། །གདུལ་བའི་རློངས་པའི་མུན་པ་

སེལ་ལ་བརློན། །ཉིན་མློ་བཅུད་ལྡན་ཟས་ལ་རློལ་བ་

དང་། །དགློང་མློ་རི་ལམ་ཞིང་དུ་བཞུད་པའི་སྔློན། །

དཔེ་ཀློག་ཉི་ཟླ་རེས་མློས་གློམ་འགློས་ཅན། །སློབ་

བུའི་ཚོགས་ཀི་ཧུར་བརློན་གཙང་པློའི་རྒྱུན། །དགེ་

བའི་བཤེས་ལ་ཕ་མའི་བརེ་འདང་ཅན། །ལས་

མཐུན་སློབ ་གློགས་ཕུ ་ནུའི ་

མཛའ་མཐུན་བཞིན། །

བདེ་སྐྱིད་དགློད་སྒ་

རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་

ཡི། །དགའ་བདེའི་

གནས་མཆློག་འདི་

འད་གཞན་ན་དཀློན། །

མདློར་ན་གཙུག་ལག་འློད་ཀི་

ཕ་ས་འདིའི། །ལེགས་ཚོགས་བསློད་ན་བརློད་ཀིས་

མི་ལང་སེ། །མཚར་སྡུག་རི་ལམ་འཚོལ་བའི་ལམ་

འགློ་པ། །གཞློན་ནུ་རིག་རྒློད་ཁྱུ་གཅིག་འདི་ན་

མཆིས། །

མཚོ་སྔློན་ཞིང་ཆེན་གཙང་གསུམ་མི་རིགས་

སློབ་འབིང་གི་མཐློ་འབིང་གསུམ་པའི་

འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ། 

•པད་མ་ཆྩོས་འགྲུབ•

མཚོ་སྔློན་ཞིང་ཆེན་གུང་ཧློ་རློང་མི་རིགས་སློབ་འབིང་གི་

དམའ་འབིང་གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ།

 •རྟ་མགྲིན་མཚོ•



ཁ་མཚར།

ཤིང་ཏོག་ཅི་ཞིག

ཤིང་ཏློག་འཐློག་སྐབས། ཨ་

ཕས་བུ་ཆུང་སློབས་ལྡན་ལ“ཤིང་

ཏློག་གི་མཐའ་འཁློར་དུ་སྦྲང་མ་ཅི་

ཙམ་མང་ན། ཤིང་ཏློག་དེར་ལྷག་ཏུ་

ཞིམ་མངར་ལྡན”ཞེས་བཤད། གློ་

བུར་དུ། བུ་ཆུང་སློབས་ལྡན་གིས་

སྦྲང་ཚོགས་ཀིས་མཐའ་བསྐློར་

པའི་ཤིང་ཏློག་ཆེན་པློ་ཞིག་མཐློང་

བས། དགའ་སྤློ་ཆེན་པློས་ཨ་ཕ་བློས་

ནས། “ཨ་ཕ། མྱུར་དུ་ཤིང་ཏློག་གན་

འཐློགས་དང་། ཞིམ་མངར་ལྡན་

ངེས”ཞེས་བཤད་པ་ན།

ཨ་ཕས་མིག་མྱུལ་ཞིག་བས་

རེས། དེ་མ་ཐག་གདློང་མདློག་སྐྱ་

བློར་གྱུར་ཏེ། “བུ་ཆུང་། རེམ་མ་

ཕར་བློས། དེ་ནི་སྦྲང་ཚང་ཞིག་

རེད”ཟེར།

བོ་བ་ཞིམ་པའི་ལུག་ཤ

ཨ་མས་བུ་ཆུང་སློབས་ལྡན་

ལ《སྤང་ཀི་སེབས་བྱུང》ཞེས་པའི་

གཏམ་རྒྱུད་བཤད། བཤད་ཚར་རེས། 

ཨ་མས“སློབས་ལྡན། གཏམ་རྒྱུད་

འདིས་ང་ཚོར་གནས་ལུགས་ཅི་

ཞིག་བསན་འདུག”ཅེས་དིས་པ་ན། 

སློབས་ལྡན་གིས“ཨ་མ། ལུག་

ཤ་ཟློས་ན་བློ ་བ་ཧ་ཅང་ཞིམ་པ་

བསན་འདུག དེ་ལྟར་མིན་ཚེ། སྤང་

ཀི་རྒྱུན་དུ་ཡློང་མི་སིད”ཟེར།

རྲིག་སྩོབས་བསྐླེད་པ།

དང་པོ། དི་བ་དིས་ལན།

1.ང་ཚོས་ཇི་ལྟར་བཀགས་

ཀང་མིང་ཚིག་གཅིག་ནློར་འཆུག་

བྱུང་འགློ། དེ་ནི་མིང་ཚིག་གང་

རེད།

2.སློབས་ལྡན་གིས་ཐག་པ་

ཞིག་དཀིལ་ནས་གཏུབས་མློད། 

ཐག་པ་སྔར་བཞིན་ཧིལ་བློ་རེད། རྒྱུ་

མཚན་ཅི།

3.བག་ཕུག་ཅིག་ཏུ་སྤུན་ཟླ་

སུམ་ཅུ་གནས་ཡློད། ཁློ་ཚོ་ཉིན་

ལྟར་མཉམ་དུ་ཡར་འགློ་མར་འགློ་

བེད་པ་ལས། གཏན་ནས་ཁེར་རྐང་

དུ་མི་འགློ། རྒྱུ་མཚན་ཅི།

གཉིས་པ། ཁ་སྐོང་།

གཟའ་མཇུག་གི ་སྐབས་སུ། 

སློབས་ལྡན་རང་གི་གློགས་པློ་ཚོ་

དང་མཉམ་དུ་ཨང་སྒིག་རློལ་རེད་

ལ་གཡེང་། ཁློ་ཚོ་མགློ་འཛུགས་

སའི་གནས་སུ་ལངས་ཤིང་། མདུན་

དུ་ཨང་ཀི་སྣ་ཚོགས་བིས་ཡློད་པའི་

ཤིང་སེགས་ཀིས་ཁབ་འདུག རློལ་

རེད་ཀི་སྒིག་སློལ་ཧ་ཅང་སབས་

བདེ་ཡིན་པ་སེ། མི་རེས་གངས་ཀ་

ལྔ་རེ་བངས་རེས། རློལ་རེད་ཀི་

ཆློས་ཉིད་ལྟར་མགློ་ནས་མཐའ་སྣེ་

བར་ལྡིང་ནས་འགློ་དགློས།

སློ བ ས ་ ལྡ ན ་ གི ས ་ བ ང ས ་

པའི ་ཤློག་བང་སེང་དུ་གངས་ཀ 

1  2  3  5  8 （ ）   

（ ）（ ）（ ）    
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གློགས་པློ་ཆུང་ཆུང་ཚོ། ཁློད་

ཚོས་བལྟས་ན། སློབས་ལྡན་ཇི་ལྟར་

ལྡིང་ན་ད་གཟློད་བདེ ་བག་ངང་

མཐའ་སྣེ་རུ་སེབ་ཐུབ།

རྱིག་པའྱི་རྩེད་འཇྡོ།

མཚོ་སྔློན་ཟི་ལིང་། 

•འབའ་ཚེར་གྲིས་བསྒྱུར•

བར་མཚམས་རློམ་སྒིག་པ། 

རྟ་མགྲིན་རྩོ་རླེ།

མཛེས་རིས་བཀློད་སྒིག་པ།

ཕྱུག་འཚོ་སྐྲིད། 

དང་པོ། དི་བ་དིས་ལན།

1.ནློར་འཆུག

2.ཐག་པ་ཐློག་མ་ནས་སློར་

དབིབས་སུ་བསམས་ཡློད།

3.ཁློ་ཚོ་ནི་དུང་སློ་སུམ་ཅུ་

རེད།

གཉིས་པ། ཁ་སྐོང་།

ཤློག་བང་གི་མདུན་ནས་བིས་

པའི་གངས་ཀ་ནི1  2  3  5  

8ཡིན་ལ། དེ་དག1+2=3 

2+3=5 3+5=8རེད། དེའི་

རེས་སུ5+8=13ཡིན་པས། གློམ་

སབས་རེས་མར13སེང་དུ་སློ་

དགློས། འདི་ལྟར་རིགས་འདེད་བས་
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114ལ་སློས་ནས་འགློ་དགློས།


