
རྒན་གྱི་དཔྱད་མཆན་ཡང་ཇེ་རྱིང་དུ་གྱུར་སོང་། 

ཉྱིན་ཞྱིག་ལ། དགེ་རྒན་གྱིས་ངའྱི་འབྱི་དེབ་ལས་རམོ་ཡྱིག་ཅྱིག་སབོ་གགོས་ཀུན་གྱི་མདུན་ནས་བཏོན་བྱུང་། 

ཐོག་མར་ང་རང་ཅུང་དོགས་མྱི་བདེ་ཡང་དགེ་རྒན་གྱི་སྨྲ་ལེ་དག་ཅྱིང་ཉམས་འགྱུར་རོགས་པའྱི་གེར་སྟངས་དེས་

ངའྱི་སེམས་ཡངོས་སུ་དྲངས་ཏེ་རང་ཉྱིད་རང་ལའང་ཡྱིད་མྱི་ཆེས་པའྱི་དགའ་བས་བརྟས་པར་གྱུར། དགེ་རྒན་དེ་ནྱི་

ངའྱི་དམའ་འབྱིང་ལ་ོངོ་གསུམ་གྱི་སྐད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་ཏེ་སངོ་སྐམ་ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རྱིང་མཆགོ་ཡྱིན། ཁོང་ནྱི་ངའྱི་

རམོ་འབྱི་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་ངས་དགེ་རྒན་གྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་རག་ཚུན་ཆད་ལ་བག་ཆགས་ཆེས་ཟབ་ཤོས་འཇོག་མཁན་

གྱི་དགེ་རྒན་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཕྱི་ཉྱིན་ངས་རམོ་ཡྱིག་དེ་དགེ་རྒན་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་དག་བཅསོ་གནང་ཡདོ་པ་བཞྱིན་ཕབ་བཤུ་བྱས་ཏེ། ཉྱིན་གུང་གྱི་

བར་ནས་ཐོ་རྒྱའྱི་སྦྲགས་སྱིད་ཁང་ལ་སྐུར་དུ་སངོ་། སྐབས་དེར་རྐང་ཐང་དུ་འག་ོདགོས་པ་ནྱི་སསོ་མ་དགོས་ལ་སད་པ་

སབོ་འབྱིང་ནས་ཐོ་རྒྱའྱི་བར་དུས་ཚོད་སྐར་མ་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་གྱི་ལམ་ཐག་ཡདོ། ཡར་སནོ་ཡྱི་གེ་གཅྱིག་ཀྱང་བསྐུར་མ་

མངོ་བས་དེའྱི་མགོ་ས་བར་གསུམ་ལ་རྒྱུས་ཕྲ་མ་ོཙམ་ཡང་མེད་མདོ། ཡྱིག་ཤུབས་ཐོག་ལ་ས་གནས་འབྱི་སྟངས་སགོས་

ནྱི་དེ་སནོ་ང་ཚོ་སེ་བའྱི་དགེ་ཐོན་སབོ་མ་བླ་གོ་ཟེར་བ་རམོ་ཡྱིག་མང་བོ་ཚགས་པར་དུ་འགོད་ཀྱྱིན་པ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་དེར་

དྲྱིས་ནས་ཁོས་བཤད་པ་ལྟར་རམོ་ཡྱིག་དེ་ཚགས་པར་ཁང་དུ་བསྐུར་ཅྱིང་། ཡྱིག་ཤུབས་ཀྱྱི་སྟེང་ལ་མཚོ་སནོ་མྱི་རྱིགས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དུ་སྤདོ་རོགས་ཞེས་བྱིས། བསྟུད་མར་ལ་ོའགའ་ཡྱི་རྱིང་ལ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ཤག་ཤག་གྱིས་བྱིས་ཤྱིང་། ལ་ོངོ་

བཅུ་ཡས་མས་ཀྱྱི་རེས་སུ་ཤེས་དུས་སྐབས་དེའྱི་ས་གནས་དང་ལས་ཁུངས་བྱིས་ནརོ་ཐེབས་འདུག་སྟེ། མཚོ་སནོ་མྱི་

རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དང《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》ཁང་གཉྱིས་ནྱི་ར་སོྐར་གཅྱིག་ཏུ་ཡདོ་ཀྱང་དེ་གཉྱིས་ཀྱྱི་

ལས་བགོས་དང་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་ཁ་ཁ་ས་ོས་ོཡྱིན་རབས་ཟེར། ཡྱིན་ཡང་རམོ་བསྐུར་བསྐུར་ཚང་མ་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་ལ་

ར་ོལགོ་གྱི་དཔེ་རུ་མ་གྱུར་པ་ནྱི་རྒན་ཚེ་འདས་པ་ནག་པོ་སྐལ་བཟང་མཆགོ་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁོང་གྱི་གཞན་

ཕན་ལྷག་བསམ་གྱི་རལོ་བས་ངའྱི་རམོ་རྣམས་བདེ་མ་ོའཚམ་པོར་ཚགས་པར་རམོ་སྒྱིག་པའྱི་ཕག་ཏུ་འཕོྲད་འདུག

གང་ལྟར་ངའྱི་རམོ་ཡྱིག་ཐོག་མ་དེ་ཚགས་པར་དུ་བཀདོ་མ་སངོ་། ཡྱིན་ཡང་ཚུལ་དེས་ང་རང་ཡྱིད་གཏན་ནས་མ་

ཕམ་པར་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་ལ་སྐུར་དུ་སངོ་། རེས་སུ་ངའྱི་ཆེས་ཐོག་མའྱི་རམོ་ཡྱིག་དེ《མཚོ་སནོ་བོད་ཡྱིག་གསར་

འགྱུར》སྟེང་བཀདོ་དེ་རམོ་ཡནོ་སརོ་ལྔ་འབོྱར། སྐབས་དེའྱི་སརོ་ལྔ་ནྱི་ད་ལྟའྱི་སརོ་ལྔ་བཅུ་ལས་བྱིན་པོ་ཡྱིན་ཏེ། ངས་

སརོ་ལྔ་པོ་དེས་ཐོ་རྒྱ་ནས་ཚོང་ཆེན་ཞྱིག་བརྒྱབ་པའྱི་ཚོར་བ་ད་ལྟའང་ཡྱིད་ལ་སྱིམ་འདུག ངོ་མ་སྐབས་དེའྱི་དགའ་བ་

ནྱི་དཔེ་འཇོག་གྱི་ཡུལ་དང་བལ་བ་ཞྱིག་སྟེ། གལ་སྱིད་དཔེ་ཞྱིག་ངེས་པར་འཇོག་དགོས་ཚེ། དེ་ནྱི་བྱྱིས་དུས་སུ་ལ་ོ

གསར་ཐོན་པ་དང་ཨ་ན་མ་ན་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཟུང་ང་ནྱི་དགེ་རྒན་གྱི་བསྟདོ་པའྱི་མཐེ་བོང་དང་སབོ་གགོས་ཚོའྱི་སནོ་པའྱི་མྱིག་མདངས་ཀྱྱི་བར་ནས་

སབོ་རའྱི་རམོ་པ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བྱེད་པའྱི་ཕགོས་སུ་གོམ་པ་སསོ་ཤྱིང་། ཕྱིས་སུ་ང་རང་རྨ་ལྷ་ོདགེ་ཐོན་སབོ་གྲྭར་

ཞུགས་མ་ཐག་དམའ་གསུམ་གྱི་དུས་སུ་བསྐུར་པའྱི《མེ་ཏོག་ཆུང་ཆུང་གྱི་སྱིང་སྟོབས》སོགས་རོམ་ཡྱིག་རེ་འགའ་

བསྟུད་མར《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སྟེང་བཀདོ་དེ་གཟའ་ཉྱི་མར་ཡུལ་ལ་ལགོ་དུས་དགེ་རྒན་ཚོས་ངའྱི་ཁྱིམ་

དུ་བསྐུར་འདུག་ལ།  ངའྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་ཀྱང་དགའ་བ་དང་བཅས་ཏེ་ཚགས་པར་རྣམས་རྱིམ་པར་དབྱར་ཐབ་ཀྱྱི་

གང་ངོས་སུ་སྦྱར་ཏེ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མཐོང་ལམ་དུ་བཤམས་འདུག དེ་ནྱི་ད་ལྟ་འདང་བརྒྱབ་ན་གཅྱིག་ནས་དབྱར་

ཐབ་ཀྱྱི་གང་ངོས་མཛེས་བཟོ་དང་། གཉྱིས་ནས་མྱིང་སྱིང་རྣམས་ལ་མྱིག་དཔེ། གསུམ་ནས་ནང་མྱི་རྣམས་ལ་ངོམ་ས་ོ

བཅས་བྱེད་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་འདྲ། དནོ་ལའང་དེས་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཐོན་སངོ་བར་སྣང་སྟེ། ཚུལ་དེས་ང་རང་

རམོ་འབྱིའྱི་ལས་ལ་ཧུར་ཐག་ཏུ་འཇུག་པར་སྐུལ་ལག་ཐེབས་པ་ལས་གཞན་ངའྱི་སྤུན་ཆུང་ཚེ་དབང་ལའང་ཤན་

ཤུགས་ཆེ་ཙམ་ཐེབས་ཏེ་ཁོ་ཡང་ཆུང་དུས་ནས་རམོ་འབྱི་ལ་དགའ་བར་མ་ཟད། སབོ་འབྱིང་སབོ་མའྱི་དུས་སུ《གངས་

རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》གྱི་རམོ་ཡྱིག་འགན་སྡུར་ཁདོ་བྱ་དགའ་ཨང་དང་པོ་བླངས་མངོ་ལ། རྱིམ་པར་མཐོ་འབྱིང་

སྐབས་སུ《གངས་རྒྱན་མེ་ཏོག》སྟེང་ལའང་སན་ངག་མང་དུ་སེལ་མངོ་། 

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

 ད་ལརོ་ང་ཕ་ོལ་ོཞེ་དྲུག་ཡྱིན། ང་ངོ་ཤེས་པའྱི་དགེ་གགོས་དང་སབོ་མ་མང་བོས་གོང་གྱི་ཁ་བྱང་དེ་མཐོང་ན་གད་

མོ་འཆརོ་སྱིད། ད་རུང་ཁོང་ཚོས་ཁདོ་རྒད་པོ་ཞྱིག་གཅེས་ཕྲུག་ཡྱིན་མྱིན་མེད་ཅེས་ཀུ་རེ་ཡང་རེ་སྱིད། ཡྱིན་ནའང་

ངས་ནམ་ཡང་ང་ནྱི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》གྱི་གཅེས་ཕྲུག་ཡྱིན་འདདོ་ཡདོ། ངས་རྒྱུན་དུ《གངས་རྒྱན་ན་

ཆུང་ཚགས་པར》ནྱི་རང་གྱི་རམོ་འབྱིའྱི་མ་ཡུམ་ཡྱིན་ཞེས་བསྒགས་མངོ་། དནོ་དུའང་ང་མ་ཡུམ་འདྱིའྱི་ཕག་གྱིས་ཁྱིད་

དེ་ཀྱ་ཙེ་གོམ་ཙེ་བསབས་ཤྱིང་། ངས་མ་ཡུམ་འདྱིའྱི་སྐུལ་ལག་ལ་བརྟེན་ནས་གོམ་པ་གང་རེ་གང་རེ་མདུན་དུ་སསོ་པ་

ཡྱིན། དེ་བས་འདྱིའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཞྱིབ་ཏུ་བཤད་ན་གནའ་མྱིའྱི་གཏམ་ཡྱིན། སྱིད་པའྱི་སྒྲུང་ཡྱིན། 

གལ་སྱིད་འདྱི་ལ་ཞྱིབ་ཆ་ཞྱིག་འབྱེད་དགོས་ན། ངའྱི་ད་ལྟའྱི་ལ་ོཚོད་ལས་མྱི་ལ་ོསུམ་ཅུ་འཐེན་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་

རྱིས་བརྒྱབ་ཚེ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》མྱི་ཡུལ་དུ་བོྱན་དུས་ང་རང་ལ་ོབཅུ་དྲུག་རེད། སྤྱི་ལའོྱི་དབང་དུ་བྱས་

ན1989ལའོྱི་དབྱར་ཟླ6པའྱི་ནང་ཡྱིན་འདུག སྐབས་དེར་ང་རང་དམའ་འབྱིང་གཉྱིས་པའྱི་སབོ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ཉྱིན་ཞྱིག་ལ། དགེ་རྒན་གྱིས་ང་ཚོར་ཚགས་པར་འགའ་བཀྲམ་སངོ་། ང་ཚོར་མཚོན་ན་ཚགས་པར་ཞྱིག་ལག་ཏུ་

འབོྱར་བ་ཐེངས་དང་པོ་ཡྱིན་པར་མ་ཟད། བྱྱིས་པའྱི་ཡྱིད་དབང་འགུགས་པའྱི་རྱི་མ་ོདང་རམོ་ཡྱིག་སེབ་མར་བཀདོ་

འདུག་པ་དེས་ང་ཚོའྱི་སེམས་ཡངོས་སུ་བཀུག་སངོ་། ད་དུང་དགེ་རྒན་ཁོང་གྱིས་མཚམས་སྦྱརོ་གྱི་ཚུལ་དུ་འདྱི་ནྱི་

བོད་ཁུལ་གྱི་ན་ཆུང་ཚགས་པར་ཐོག་མ་ཡྱིན་ནྱི་རེད། ཁདོ་ཚོས་ཀྱང་རམོ་ཡག་པོར་ཕྲྱིས་དང་འདྱིའྱི་སྟེང་དུ་འགོད་

ཐུབ་ནྱི་རེད་ཟེར། སྐད་ཆ་དེས་ང་ཚོར་ལྷག་ཏུ་སྤ་ོསྣང་ཞྱིག་བསྩལ་ཅྱིང་སར་བས་འུར་ཞྱིག་ལངས་ཏེ་ཚགས་པར་དག་

གཅྱིག་ལག་གཅྱིག་གྱིས་བརྒྱུད་དེ་བལྟས་ཤྱིང་། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའྱི་ནང་ཚགས་པར་ཚང་མ་རྱིང་བ་རྱིང་ནག་ཏུ་

བསྒྱུར་སངོ་།  

གཟའ་འགའྱི་རེས་སུ་དགེ་རྒན་གྱིས་ང་ཚོའྱི་རམོ་ཡྱིག་འབྱི་དེབ་ལས་སྦྱངས་རམོ་ལེགས་ཤོས་འགའ་བདམས་

ཏེ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》རམོ་སྒྱིག་ཁང་དུ་བསྐུར་པས། ཟླ་གཅྱིག་གྱི་ནང་བསྟུད་མར་ཚགས་པར་སྟེང་

བཀདོ་ཅྱིང་། ཚུལ་དེས་སབོ་གྲྭ་ཧྱིལ་བོར་གག་འགུལ་མྱི་དམན་པ་ཞྱིག་བཟོས་སངོ་། དེ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་སབོ་གགོས་འགའ་

དང་ང་ཚོའྱི་མ་ཡུམ་སབོ་གྲྭའྱི་མཚན་ཡང་ཐོག་མར་ཚགས་པར་ཐོག་ཏུ་ཐོན་པས་རེད། ངོ་མས་བཤད་ན་དེའྱི་ཡར་

སནོ་དུ་བོད་ཡུལ་ན་སབོ་མ་དེ་དག་ཕར་ཞགོ སད་པ་སབོ་འབྱིང་ཟེར་བའྱི་སབོ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡདོ་མེད་ཀྱང་མྱི་ཕལ་ཆེ་

བར་ཆ་མེད་རྒྱུས་མེད་ཡྱིན་ངེས། ཡྱིན་ཡང་ཉྱིན་དེ་ནས་བཟུང་ང་ཚོའྱི་སབོ་གྲྭ་དང་ང་ཚོའྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་མྱི་འགའྱི་

མྱིང་ཚགས་པར་ལས་མངོན་ཞྱིང་བོད་ཁམས་སུ་ཁབ་པར་གྱུར། དེ་ནྱི་ང་ཚོར་མཚོན་ན་ཡྱིད་དུ་འངོ་བའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱྱི་

ཤོག་ལྷེ་གསར་བ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་རུང་འདྱི་ནས་གསལ་ཁ་འབྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་སྐབས་དེའྱི་རམོ་པ་པོ་ཆུང་

ཆུང་དག་གྱི་གས་སུ་ང་རང་ཐེ་མེད། ཁོ་ཚོ་ནྱི་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་དང་། ཟོན་ཐར་རྒྱལ་སགོས་སབོ་གགོས་གཞན་འགའ་

ཡྱིན། ད་རུང་རེ་གཉྱིས་ཡདོ་ཀྱང་ད་ལྟ་ངས་སུ་ཡྱིན་དྲན་གྱིན་མྱི་འདུག 

སྐབས་དེར་ང་ཁོ་ཚོར་སེམས་གཏྱིང་ནས་ཧེབ་ལངས་པར་མ་ཟད། རང་གྱིས་ཅྱིས་ཀྱང་ཚགས་པར་དུ་རོམ་

ཞྱིག་འགོད་དགོས་སམ་སྟེ། དགེ་རྒན་གྱིས་རོམ་ཡྱིག་ལས་བྱ་བཀོད་སྒྱིག་བྱེད་དུས་སར་ལས་གཟབ་ནན་གྱིས་

བྱིས་ཤྱིང་། རོམ་ལ་ལ་རང་གྱིས་འབྱི་མྱི་ཤེས་དུས་རང་ཁྱིམ་དུ་འདྲྱི་ས་གཏུག་ས་ཡག་པོ་ཞྱིག་མེད་པར་འཁང་

སེམས་ཀྱང་སྐེས་མོང་། རེས་ཀྱྱི་ལོ་སར་སྐབས་སུ་ང་རང་རྒྱུན་སོལ་བཞྱིན་ཨ་མ་དང་མཉམ་དུ་ཨ་ཞང་ཚང་ལ་

སོང་ནས་ཕྱིར་ལོག་ཁར《སྦྲང་ཆར》དང 《མཚོ་སོན་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རལ》   《མཚོ་སོན་སོབ་གསོ》  སོགས་ཀྱྱི་དུས་

དེབ་མང་བོ་ཞྱིག་ཁེར་ཡོང་སྟེ་གོ་མྱི་གོ་གང་ཡྱིན་ཡང་ལྟོགས་པ་ཟས་ལ་ཕྲད་

པ་བཞྱིན་བལྟས། དཔེ་ཀོག་གྱིས་ང་ལ་བློ་སྐེད་ཅྱིག་བྱྱིན་སོང་བ་འདྲ་སྟེ། དེའྱི་

རེས་སུ་ངའྱི་རོམ་ཡྱིག་ལས་བྱ་ལ“བཟང”ཇེ་མང་དུ་གྱུར་པར་མ་ཟད། དགེ་

མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་ཐུན་རྱིན་རོང་རོང་བོ་བཅའ་སོད་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་པ།    •ཁྱུང་བཟང•

（འཕྲོ་མ་པར་ཐངེས་རེས་མར་གཟིགས）



སྤྱིར་བཏང་དུ་ཀགོ་འདནོ་ནམ་ལྟ་ཀོག་ཅསེ་པ་ནྱི་རང་གཞན་ཀུན་གྱི་ཡྱིག་ཐོག་

གྱི་བརམས་ཆསོ་ལ་ལྟ་བའམ་ཀགོ་པ་ལ་གོ་རུང་ལ། ད་ེནྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་སམ་ཡང་ན་མྱི་

རྱིགས་ཤྱིག་ལ་ཡྱི་ག་ེདར་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རདེ། དརེ་བརྟནེ། མ་

འངོས་པའྱི་ར་ེབ་བཅལོ་ཡུལ་གྱི་ལ་ོཆུང་བྱྱིས་པ་སྟ།ེ སབོ་ཆུང་སབོ་མ་རྣམས་ཀྱྱིས་

དརེ་སྣང་ཆུང་མྱི་བྱདེ་པར། བོད་རང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ཀགོ་འདནོ་ཏ།ེ གཙ་ོབོ་སྐད་ཕྱུང་

ནས་སྒ་དག་མ་ོདང་། འབྲུ་གསལ་བ། གཅདོ་མཚམས་འགྱིག་པའྱི་ས་ོནས་ཀགོ་ལ་

འཇུག་རྒྱུ་ནྱི། གནའ་བཟང་དངེ་སྤདོ་དང་སལོ་བཟང་རྒྱུན་འཛནི་བྱས་པའྱི་སནོ་

འག་ོལགས་ན། གཡལོ་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་འགན་འཁྱི་ཞྱིག་ཏུ་ངསེ་པས། ཀགོ་འདནོ་གྱི་

གལ་ཆནེ་རང་བཞྱིན་ལ་ངསེ་ཤསེ་འདྲངོ་རྒྱུ་ནྱི་གལ་ཆའེ།ོ །

རམོ་ཡྱིག་གང་ཞྱིག་བཀག་པ་ལ་ཀགོ་འདནོ་དང་། གརེ་འདནོ། ཁོག་འདནོ་བཅས་ཀགོ་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་རྱིགས་

གསུམ་དུ་དབྱ་ེཆགོ་མདོ། སབོ་ཆུང་སྐད་ཡྱིག་ཏུ་ཀགོ་ལ་ཕྲལ་ཀགོ་དང་སྦྱརོ་ཀགོ་གཉྱིས་གཙ་ོཆ།ེ ད་ེནྱི་ཀགོ་འདནོ་སྤྱིའྱི་

ཁོངས་སུ་བསྡུ་བ་ལས་འསོ་མདེ་པས། སབོ་ཆུང་ལ་སབོ་རྱིམ་གསུམ་དུ་ཕ་ེབ་ལས། སབོ་རྱིམ་དང་པོ་སྟ།ེ ལ་ོརྱིམ་དང་པོ་ནས་

གཉྱིས་པར་ཡྱི་ག་ེངོས་འཛནི་དང་ཕྲལ་ཀགོ   སབོ་རྱིམ་གཉྱིས་པ་སྟ།ེ ལ་ོརྱིམ་གསུམ་པ་ནས་བཞྱི་པར་ཀགོ་འདནོ་དང་ཁོག་

འདནོ་གང་རུང་། སབོ་རྱིམ་གསུམ་པ་སྟ།ེ ལ་ོརྱིམ་ལྔ་པ་ནས་དྲུག་པར་ཀགོ་འདནོ་དང་ཁོག་འདནོ། གརེ་འདནོ་གསུམ་ཀ་

རྱིས་མདེ་དུ་སྤད་ན་འསོ་ཤྱིང་འཚམ་པར་འདདོ། 

སབོ་རྱིམ་དང་པོའྱི་སྐབས་སུ་སབོ་མས་སྐད་གདངས་མཐོན་པོས་ཀགོ་རྒྱུ་ནྱི་ར་བའྱི་ཆ་རྐནེ་ཞྱིག་སྟ།ེ སབོ་ཐུན་སྐབས་

སུ་སམེས་པ་གཡངེ་ས་ཞྱིང་རྣམ་རྱིག་སྒྱིམ་མྱི་ཐུབ་པས། འཁྱིད་མཁན་དང་ཀགོ་མཁན་གྱི་སྐད་གདངས་མཐོ་ན། ད་གཟོད་

རྣམ་རྱིག་ད་ེབཀག་བྱའམ་འཁྱིད་བྱའྱི་དནོ་ལ་ར་ེགཅྱིག་ཏུ་གཞལོ་ནུས་པས། གྲུབ་འབས་ཅུང་ཟད་ཐོབ་ངསེ་ཤྱིང་། དག་ེ

སབོ་གཉྱིས་ཀྱྱི་སྐད་གདངས་དམའ་ན་གྲུབ་འབས་ལྟ་ཅྱི། ཐ་ན་སབོ་ཐུན་གྱི་སྐབས་སུ་གཉྱིད་དུ་ཡུར་བའྱི་སྣང་ཚུལ་ཡང་

ཡདོ་པ་ཀུན་གྱིས་མཁནེ་གསལ་ལྟར་རོ། །

ཡྱིན་ནའང་། སབོ་མའྱི་རྱིག་སྟབོས་དང་རྒན་གྱི་ཁྱིད་ཐབས་ལས། སབོ་རྱིམ་དང་པོའྱི་སབོ་མ་མང་ཤོས་ཀྱྱིས་བྱྱིས་གླུ་

དང་ལགེས་བཤད། གབ་ཚགི གཏམ་དཔ་ེདང་དཔ་ེཆསོ་སགོས་ངག་ལ་སྐརོ་བད་ེབའྱི་ཚགི་ཐུང་དང་ཚགིས་བཅད་བཀག་

པར་དཀའ་ཁག་མདེ་མདོ། ཚགི་རྐང་རྱིང་བའྱི་ལྷུག་བརདོ་རམོ་ཡྱིག་བཀག་པར་ད་དུང་དཀའ་ཁག་ཡདོ་སྱིད་པ་རདེ། 

སབོ་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ནས་དག་ེརྒན་ལ་མ་བསྟནེ་པར་རང་ནུས་ཀྱྱིས་སྦྱརོ་ཀགོ་བྱདེ་ཐུབ་པས་ན། ད་ེའདྲའྱི་བྱང་ཆ་མདེ་

ཀྱང་ཚགི་དང་ཚན་པ་རྱིང་གས་ཀྱྱི་རམོ་ཡྱིག་མང་ཙམ་བཀགས་ན། ཚགི་གྱི་གཅདོ་མཚམས་དང་ཆ་ཡའྱི་སབེ་འགསོ་

སགོས་ཀོག་གྱི་བླང་བྱ་ཉུང་ཙམ་ར་ེའཐོབ་སྱིད་པ་ནྱི། གྱི་བརར་ན་རྣནོ་པོར་འགྱུར་བའྱི་དཔ་ེལྟར་སྦྱརོ་ཀགོ་ལ་ཅུང་བྱང་

ངསེ་ལ། བྱང་ཚད་ལྟར་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་ཀགོ་འདནོ་དང་གརེ་འདནོ་བྱས་ན། བཀག་བྱའྱི་དནོ་ཡང་རགས་ཙམ་གོ་ཐུབ།

སབོ་རྱིམ་གསུམ་པར་སྦྱརོ་ཀོག་ལ་བྱང་ཆ་ལྡན་ཞྱིང་བཀག་བྱའྱི་དནོ་ཡང་ཅུང་ཙམ་གོ་ཐུབ་པའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་སྟེང་

ནས། བཀག་བྱའྱི་དནོ་ལ་གཞྱིགས་ཏ་ེམྱིང་དང་ཚགི་གྱིས་མཚནོ་པའྱི་བར་ེདུང་དང་། རམོ་པ་པོའྱི་བསམ་བླ་ོདང་ཡྱིད་ཀྱྱི་

འགྱུར་བ་ཉམས་སུ་མངོ་བཞྱིན། སྐད་གདངས་མཐོ་དམའ་མྱི་འདྲ་བར་འདགེས་འཇོག་དང་

འགྱུར་ཁུགས་མངོན་པར་གསལ་བའྱི་ས་ོནས་གརེ་འདནོ་བྱདེ་པ་དང་། ལྟསོ་བཅས་ཀྱྱིས་ཅུང་

བྱང་བར་གྱུར་ན། སྐད་ཡྱིག་སྦྱངོ་བའྱི་འདུན་པ་ཡང་འགོག་མདེ་དུ་སྐ་ེ

ངསེ། 

ཀགོ་འདནོ་དང་གེར་འདནོ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྒའྱི་དག་ཆ་དང་

ཚགི་གྱི་གཅདོ་མཚམས་སམ་སེབ་འགསོ་སགོས་ཡང་དག་པར་བཀག་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཚ།ེ མྱིང་དང་ཚགི་གྱི་དནོ་ཆ་ེལངོ་ཙམ་ཞྱིག་གོ་བར་ཕན་པ་

མྱི་ཆུང་བ་ཞྱིག་ཡདོ་ཅྱིང་། ཕ་རོལ་ཉན་མཁན་དག་ལའང་བཀག་བྱའྱི་

དནོ་གྱི་བར་རྣམས་ཚགེས་མདེ་དུ་སྤདོ་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ཀགོ་མཁན་སུ་

ཞྱིག་རསེ་སརོ་བསབ་ཚན་གང་ད་ེསྦྱང་བར་སྤ་ོབ་ཡང་འཕལེ་ཏ།ེ རང་

སྦྱངོ་གྱི་ཐབས་ལ་བརྟེན་པའམ་ཡང་ན་གཞན་གྱི་ཀགོ་འདནོ་བྱེད་སྟངས་སགོས་གཙོས་པའྱི་སབོ་སྦྱངོ་བྱེད་ཐབས་སྣ་

ཚགོས་ལ་རྣམ་ཀུན་མཉམ་འཇོག་བྱདེ་ངསེ་ལ། རང་མོས་ཀྱྱིས་སབོ་སྦྱངོ་ལ་ཞུགས་པ་དརེ་དཀའ་སྣང་མདེ་ལ་འཕལེ་རྒྱས་

མགགོས་པ་ཡྱིན། ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེསྒ་མྱི་དག་ཅྱིང་འབྲུ་མྱི་གསལ་བ། ཚགི་གྱི་གཅདོ་མཚམས་དང་འདགེས་འཇོག་འགྱུར་

ཁུགས་མ་འགྱིག་ཚ།ེ ཕ་རོལ་པོས་གོ་བ་ཅྱི་ཡང་ལནེ་དུ་མདེ་པ་གཞྱིར་བྱས། ཀགོ་མཁན་རང་གྱིས་ཀྱང་བཀག་བྱའྱི་དནོ་ལ་

གོ་བ་ཅྱི་ཡང་ལནེ་མྱི་ཐུབ་ཁར། རསེ་སརོ་ཀགོ་འདནོ་བྱ་བར་སྤ་ོསྣང་ཡལ་ནས་བསབ་ཚན་གང་དརེ་སྦྱང་འདདོ་ཀྱྱི་འདུན་

པ་ཉམས་ངསེ་ཡྱིན། དའེྱི་ཕྱིར། ཀགོ་འདནོ་ནྱི་སྐད་ཡྱིག་བསབ་ཚན་ལ་འཇུག་པའྱི་བགདོ་ལམ་གལ་ཆནེ་ཉག་གཅྱིག་ཏུ་

འདདོ་པས། འདྱིར་སབོ་ཆུང་གྱི་དག་ེསབོ་རྣམས་ཀྱྱིས་བོད་ཡྱིག་ཀགོ་འདནོ་བྱདེ་སྐབས། སྒ་མ་དག་པ་དང་མ་དག་རྒྱུན་

འབྱམས་སུ་གྱུར་པ་སགོས་ཀྱྱི་སྣང་ཚུལ་ཡ་ོབསང་བྱདེ་ཆདེ་དང་། ཡྱིག་ནརོ་དང་ཕྲད་ནརོ་འབྱི་བའྱི་གོམས་གཤྱིས་ངན་པ་

ད་ེའདརོ་སད། ད་ེལ་དག་ེསབོ་ཀུན་གྱིས་ད་ོསྣང་དང་གཟབ་ནན་བྱདེ་དགོས་ཚུལ་དཔའེྱི་ས་ོནས་མད་ོཙམ་གངེ་བར་བྱའ།ོ །

སབོ་མ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཡྱི་ག་ེདང་མྱིང་། ཚགི་ཅྱི་ཞྱིག་བཀགས་ཀྱང་སྒ་མྱི་དག་པ་དང་འབྲུ་མྱི་གསལ་བ་སགོས་ཀྱྱི་ནརོ་

འཁྲུལ་ཅུང་ཟད་ར་ེབྱུང་དང་འབྱུང་བཞྱིན་འདུག་པ་ནྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། སྐབས་ཐོག་དརེ་ནརོ་

བཅསོ་བྱདེ་དགོས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ མ་ེའདྱི་ཆུང་དུས་ནས་མ་བསད་ན། ནམ་ཞྱིག་རྱི་རབ་མ་ེལ་ཤོར་ཉནེ་ཆ་ེཞསེ་པ་ལྟ་བུ་ཅྱི་ལ་

མྱིན་སམ་པའྱི་སམེས་ངལ་སྐྱུང་ཐབས་མདེ་པས། སྐནོ་ཆ་དག་སལེ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ཡ་ོབསང་བྱདེ་ཆདེ་འབྱུང་རྐནེ་ལ་

རད་ཞྱིབ་བྱས་ན། སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་གསལ་བྱདེ་ངོས་འཛནི་དང་ཡྱི་གའེྱི་སྒ་གདངས། ཚགི་གྱི་གཅདོ་མཚམས་བཅས་གནད་

གསུམ་དུ་འདུ་ལ། ནང་གསསེ་སུ་གསལ་བྱདེ་ངོས་འཛནི་གསལ་བོ་ཞྱིག་མ་ཤསེ་པ་དང་། སྒ་གདངས་ཅུང་ཟད་ཉ་ེབའྱི་ཡྱི་

གའེྱི་སྐ་ེགནས་ཀྱྱི་ཁད་པར་མྱི་གསལ་བ། སནོ་འཇུག་སྦྱར་ཡདོ་མདེ་དང་སནོ་འཇུག་མྱི་འདྲ་བ་སྦྱར་པའྱི་སྒའྱི་དྲག་ཞན། 

རསེ་འཇུག་སྦྱར་པ་ལས་སྒ་ཅུང་ཙམ་ཉ་ེབའྱི་ཡྱི་གའེྱི་སྒ་གདངས་དང་ཁད་པར། མགོ་ཅན་དང་འདགོས་ཅན་སྦྱར་པའྱི་

སྒའྱི་ཡང་ལྱི། ཚགི་གྱི་གཅདོ་མཚམས་དང་འདགེས་འཇོག རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྣང་ཚུལ་གཞན་པ་བཅས་ཡདོ་པ་ར་ེར་ེབཞྱིན་

བསྟན་ན་འདྱི་ལྟ་སྟ།ེ 

དང་པྲོ། ཡ་ིགའེམ་གསལ་བེད་ངྲོས་འཛིན་གསལ་བྲོ་ཞགི་མ་ཤེས་པ།

གསལ་བྱེད་ས་ེབ་ར་ེལས་ཕན་ཚུན་སྒ་གཟུགས་ཉ་ེབའྱི་ཡྱི་ག་ེངོས་འཛནི་གསལ་བོར་བྱེད་མ་ཐུབ་པས་འཁྲུལ་བར་

ཀགོ་པ་སྟ།ེ ཇ་མ་ལ་ཟ་མ་དང་། ཡ་མ་ལ་ཨ་མ། རྱིམ་བཞྱིན་ཅ་ན་ེདང་ན་ེཙ།ོ མུ་ཏྱིག་དང་གཏྱི་མུག་སགོས་ནརོ་ནས་བཀགས་

པ་སགོས་དང་། གསལ་བྱདེ་ས་ེབ་དང་པོ་ནས་གསུམ་པའྱི་ཡྱི་ག་ེདང་པོ་དང་གསུམ་པའྱི་སྒ་འདྲ་བར་བཀགས་པའྱི་རྐནེ་

རང་ཅག་བོད་ཀྱྱི་མསེ་པོ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱྱི་འཚ་ོབའྱི་དགོས་མཁོ་སོྐང་སད་དུ། བླ་ོགསོ་དང་མཁས་

མཛངས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡུལ་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོན་རས་མང་བོ་ཞྱིག་གསར་སྐྲུན་བྱས་ཡདོ་ལ། འབགོ་ཁུལ་དུ་སྤདོ་པའྱི་

འུར་ཆ་ཡང་དའེྱི་གས་ཀྱྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། 

ད་ེཡང་། འུར་ཆ་ནྱི་འབགོ་ཁུལ་དུ་ཕྱུགས་ཟོག་འཚ་ོསྐངོ་བྱདེ་པ་ལ་ཉ་ེབར་མཁོ་བའྱི་འཚ་ོབའྱི་ཡ་ོབྱད་དམ་ལག་ཆ་

ཞྱིག་སྟ།ེ འུར་ཆ་བཟུང་ཚ་ེཕྱུགས་ཟོག་ལ་མགོ་ལ་ོབྱདེ་ས་བ་དང་། དཀྱུས་སྟནོ་ཐུབ་པར་མ་ཟད། རྱི་ལུང་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་པའྱི་ས་ོ

ཕྱུགས་ཕགོས་གཅྱིག་ཏུ་སྡུད་པ་ལ་ནུས་པ་ཆནེ་པོ་ཐོན་པས། ཕྱུགས་རྱིས་ཕྱུགས་ཟོག་འཚ་ོབ་ལ་སྤདོ་ས་ོཆ་ེཞྱིང་སྟབས་བད་ེ

བའྱི་ཡ་ོབྱད་བཟང་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

འུར་ཆའྱི་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་ནྱི་བལ་ཁུལ་རྱིད་དང་ཀ་ོབ་སགོས་ཡྱིན་ལ། ད་ེནྱི་ཡར་འཁགོ་དང་། མར་འཁགོ འུར་མཐྱིལ་

གསུམ་གྱིས་གྲུབ། ཡར་འཁགོ་ནྱི་བལ་དང་ཁུལ་ལུ། རྱིད་པ་སགོས་ཀྱྱིས་བཟོས་ཤྱིང་། ད་ེལ་བཟོ་མཁན་གྱི་ལག་ཤསེ་ལྟར་དུ་

བཟོ་སྟངས་སྣ་ཚགོས་ཡདོ་ད།ེ སྤྱིར་བཏང་གྱི་ཐ་གུ་ལྟར་རྐ་འདབེས་པ་ལས་གཞན། ཐ་གུ་ཁ་སས་དང་། ས་མོ་ལྒང་སས་སགོས་

ཡདོ་ལ། ཡར་འཁགོ་གྱི་སྣ་ེརུ་ཨ་ལངོ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་དརེ་འུར་ལངོ་ཟརེ་ཞྱིང་། འུར་ར་ོའཕནེ་སྐབས་ལག་པ་གཡས་ཀྱྱི་གོང་

མཛུབ་སྟངེ་བསོྐན་དགོས། མར་འཁགོ་ནྱི་གཙ་ོཆ་ེབ་ཀ་ོབ་མཉནེ་མོའྱི་རྱིགས་ཀྱྱིས་བྱདེ་པ་དང་། ཐ་གུས་བྱདེ་པའང་ཡདོ། 

དའེྱི་སྣ་ེམོར་རྱིད་སྐུད་ཀྱྱིས་བཟོས་པ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་དརེ་འུར་སྣ་ེཟརེ་ཞྱིང་། འུར་ར་ོའཕནེ་སྐབས་ལག་གཡས་པའྱི་མཐྱིལ་དུ་

གནོན་པ་ཡྱིན། 

ཡར་འཁགོ་དང་མར་འཁོག་གཉྱིས་ཀྱྱི་མཚམས་སུ་ཕྱིང་བ་དང་ཀ་ོབ་སགོས་ཀྱྱིས་བཟོས་པའྱི་དབྱྱིབས་འཇོང་བོའམ་

སརོ་སོར་ཅན་ཞྱིག་ཡདོ་པ་དརེ་འུར་མཐྱིལ་ཟརེ་བ་དང་། ད་ེནྱི་འུར་ར་ོའཇོག་ས་ཡྱིན། 

འུར་ཆ་ནྱི་ཕྱུགས་ཟོག་འཚ་ོསྐངོ་ལ་སྤདོ་ས་ོཆ་ེབའྱི་ཡ་ོབྱད་ཅྱིག་ཡྱིན་མོད། དངེ་གྱི་དུས་འདྱིར་འབགོ་ཁུལ་དུ་བཀལོ་

སྤདོ་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ཏ།ེ བཟོ་མཁན་གྱི་ལག་ཤསེ་པ་ཡང་ཇ་ེཉུང་ནས་ཇ་ེཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་འདུག

མཚ་ོསནོ་ཞྱིང་ཆནེ་ཁྱི་ཀ་རངོ་མྱི་རྱིགས་བཅའ་སདོ་སབོ་གྲྭ།        • གཟུངས་སྐྱབས་རྒྱལ •  

འའའའའའའའའའའའའའའའའའའའའའའའའ
གྱིས། སནོ་འཇུག་དང་རསེ་འཇུག་ལ་ཀ་བྱིས་པ་ཡང་ཡདོ། ད་ེལྟར་ན་ཐོག་མའྱི་ཀགོ་གམ་གསལ་བྱདེ་ངོས་འཛནི་ལ་བྱང་

ཆ་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་ལྡན་དགོས་པ་གཞྱིར་བྱས། ད་ེནས་འབྱི་བའྱི་ཐད་ལ་འབད་འབུངས་བྱས་ནས་འབྱི་ཀགོ་ཟུང་འབལེ་བྱདེ་

དགོས་པ་རདེ། འདྱིར་ཡྱིག་ངོས་མ་ཟྱིན་པའྱི་གནད་ར་ནྱི་གཙ་ོབོ་འབྱི་བའྱི་དུས་སུ་སྨྱུག་རྱིམ་ལྟར་གཟུགས་ཉ་ེབའྱི་ཡྱི་ག་ེ

གཉྱིས་གཤྱིབ་བསྡུར་གྱི་ས་ོནས། ད་ེགཉྱིས་ཀྱྱི་འདྲ་ས་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་གནས་གཉྱིས་ཀྱྱི་ཁད་པར་གསལ་བོར་མ་ཤསེ་པས་

ལན་པ་རདེ། དའེྱི་ཕྱིར་ཡྱི་ག་ེངོས་འཛནི་བྱདེ་པ་ལ་སྒ་གཟུགས་ཅུང་ཉ་ེབའྱི་ཡྱི་ག་ེགཉྱིས་ཀྱྱི་སྒ་དང་སྨྱུག་རྱིམ་གཙ་ོབོར་

བཟུང་ན། ནོར་ས་བའྱི་ཡྱི་ག་ེགཉྱིས་ཀྱྱི་ཁད་པར་དང་མྱི་འདྲ་ས་བླ་ོལ་ངསེ་ཐུབ་ལ། གསལ་བྱདེ་ཡྱི་ག་ེགང་གྱི་སྒ་ཐོས་ན། ད་ེ

མ་ཐག་བླ་ོནས་ཤར་མར་འབྱི་ཐུབ་པའྱི་ཚད་དུ་སབེས་ཚ།ེ ཕྱིས་སུ་གོང་གསལ་གྱི་སྣང་ཚུལ་ད་ེལྟ་བུ་སནོ་འགོག་བྱདེ་ཐུབ། 

གཉིས་པ། སྒྲ་གདངས་ཅུང་ཟད་ཉེ་བའི་ཡ་ིགའིེ་སེྐྱ་གནས་མི་གསལ་བས་སྒྲ་འདྲ་བར་བཀླགས་པ། 

གསལ་བྱདེ་ཀྱྱི་ས་ེབ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ད་ེནྱི་སྐ་ེགནས་དང་བྱདེ་རལོ་གྱི་སྦྱརོ་བ་ཅུང་ཉ་ེབ་རྣམས་ཕགོས་གཅྱིག་ཏུ་

བསབེས་པ་ཡྱིན་པས། ཙ་དང་ཚ་ལྟ་བུ་སགོས་དང་། གཞན་ས་ེབ་མྱི་གཅྱིག་ཀྱང་སྒ་ཅུང་ཟད་ཉ་ེབའྱི་ཡྱི་ག་ེཟ་དང་ས། ཞ་དང་

ཤ་ལྟ་བུ་སགོས་ནྱི་སྒའྱི་སྐ་ེགནས་ལྟར་མྱི་ཀགོ་པར་སྒྱིད་ལུག་གྱི་ཉམས་ཀྱྱིས་ལྷདོ་པོའམ་ཡང་མརོ་བཀགས་ན། ཡྱིག་འབྲུ་

རའེྱི་གནས་དང་བྱདེ་པའྱི་སྦྱརོ་བ་གྱིམ་ལྷདོ་རན་པའྱི་ཁད་པར་གསལ་བོར་མྱི་ཐོན་པས། ཙ་དང་ཚ། ཟ་དང་ས། ཞ་དང་ཤ་ལྟ་

བུའྱི་སྒ་ནྱི་འདྲ་བའམ་ཉ་ེབར་བཀགས་པའྱི་སྣང་ཚུལ་ཁབ་གདལ་དུ་གྱུར་འདུག ང་ཚསོ་ཡྱིག་འབྲུ་ར་ེརའེྱི་སྒ་དག་མརོ་

ཐོན་པར་སྒའྱི་སྐ་ེགནས་ལ་བསྟུན་ཅྱི་ཐུབ་བྱདེ་དགོས་ཏ།ེ དཔརེ་ན། ཟ་ནྱི་ས་ོདང་རྐན་གྱི་གནས་ལས་ལ་ེར་ེདང་ཤྱིན་ཏུ་ཉ་ེ

ཞྱིང་ལྷདོ་པ་དང་། ས་ནྱི་ས་ོདང་རྐན་གྱི་གནས་ལས་ལ་ེར་ེདང་ཤྱིན་ཏུ་ཉ་ེཞྱིང་དམ་པ་སྟ།ེ དམ་ལྷདོ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁད་པར་ད་ེ

ལ་དཔ་ེསྟནོ་དང་འཁབ་སྟནོ་ཐབས་ཀྱྱིས་གནས་དང་བྱདེ་པའྱི་སྦྱརོ་བ་དག་གྱི་རྱིག་པ་གོ་ས་བར་བསྟན་ན། ལ་ོཆུང་བྱྱིས་པ་

རྣམས་ལ་ཡང་སྐསེ་སྟབོས་ཀྱྱི་ཤསེ་རབ་ཡདོ་པས་མང་ཤོས་ཀྱྱིས་མྱི་ཤསེ་པ་ག་ལ་སྱིད། ད་ེལྟར་བྱས་ན་ད་གཟོད་སྒ་ཉ་ེབའྱི་

ཡྱི་ག་ེགཉྱིས་ཀྱྱི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མྱིན་གྱི་ཁད་པར་ད་ེབླ་ོལ་ངསེ་ཐུབ་ལ། ཡང་དག་པའྱི་ཀགོ་སྟངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་བསྐངས་ནས་

གོམས་པར་གྱུར་ཚ།ེ ཡྱི་ག་ེངོས་འཛནི་ནས་ཕྲལ་ཀགོ་དང་སྦྱརོ་ཀགོ་ལ་རྨང་བཏྱིང་བ་ཡྱིན་པས། རསེ་སརོ་ཀགོ་འདནོ་ལ་

དཀའ་ཁག་མདེ།   (མུ་འགྲོད)

ཀན་སུའུ་ཞྱིང་ཆནེ་རྨ་ཆུ་རངོ་བོད་རྱིགས་སབོ་ཆུང་གཉྱིས་པ།  • མགྲོན་པྲོ་སྐྱབས • 



ས་ཡྲོས་སྲོག་དམག་ཁམས་ཕྲོགས་འབྲོར། །

 སེ་དགེ་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀིས། །

   གིང་ས་བཅྲོམ་པའི་སྐབས་དང་འཁེལ། །

   སེ་སྲོག་མཐུན་འབེལ་དམག་དཔུང་གིས། །

   བེ་རུ་བཅྲོམ་ཤུལ་སེ་དགེར་ཐྲོབ། །

སྤྱི་ལོ1630ལོའྱི་ཡས་མས་ཙམ་ནས་གྱིང་འགུ་ཟྱི་རྒྱལ་པོའྱི་མངའ་འོག་གྱི་

སེ་དགེའྱི་བླ་ཆེན་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱྱིས་གྱིང་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཉམས་

དམས་པའྱི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་རྨེ་ཤོད་དང་། ལགས་ར། སེ་ཝར། ཀུ་སེ། 

ཉག་གཤྱིས། མཁར་མདོ་སོགས་འབྱི་ཆུའྱི་ཤར་ནུབ་ཀྱྱི་ཚོ་པ་རྣམས་རྱིམ་བཞྱིན་

འགའ་ཞྱིག་ཐབས་དང་། འགའ་ཞྱིག་དཔུང་གྱིས་དབང་དུ་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་

སྐབས་སུ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ས་ཡོས་སྤྱི་ལ1ོ639ལོར། སོག་པོ་གུ་ཤྲྱི་

ཧན་གྱིས་ཁམས་ཕོགས་སུ་དཔུང་འཇུག་བྱས། ཁམས་ཏེ་ཧོ་དཀར་མཛེས་ཀྱྱི་

ལགས་མོ་མདོ་སྟེང་དགོན་པ་གཏོར། སོག་དམག་སེ་དགེར་འབྱོར་སྐབས་བླ་

ཆེན་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱྱིས་སྣེ་ལེན་བྱས་པས་མཛའ་གོགས་སུ་གྱུར། སེ་

དགེ་འདན་གྱིང་ཚང་དང་། དཀར་མཛེས་སོགས་ཀྱྱི་ས་ཁུལ་མང་བོ་བཙན་

བཟུང་བྱས། ཡུལ་རེར་མགོ་གཙོ་རེ་བསྐོ་གཞག་བྱས་ཏེ་ལོ་ཁལ་སྡུད་ལེན་བྱས། 

བེ་རྱི་རྒྱལ་པོས་སོག་དམག་ལ་ཕར་རྒོལ་བྱས་པ་སོག་དམག་གྱིས་གཏོར།  བེ་

རྱིའྱི་ས་སེ་རྣམས་སེ་དགེའྱི་རྒྱལ་པོ་བླ་ཆེན་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཕུལ་

སྟབས་སེ་དགེའྱི་མངའ་ཁོངས་དེ་འབྱི་ཆུའྱི་ཤར་ནུབ་གཉྱིས་སུ་རྒྱ་བསྐེད། གྱིང་

འགུ་ཟྱི་རྒྱལ་པོའྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ས་སེ་རྣམས་རྱིམ་བཞྱིན་བླ་ཆེན་

གྱིས་མངའ་འོག་ཏུ་བཅུག་སྟེ། གྱིང་ཚང་ནྱི་སེ་དགེའྱི་རྒྱལ་ཕྲན་ཙམ་ཞྱིག་ཏུ་

གྱུར། དེ་ནས་བཟུང་གྱིང་ཡུལ་ལ་སེ་དགེ་ཞེས་པའྱི་ས་མྱིང་ཆགས།

ལྷོ་ནུབ་མྱི་རྱིགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའྱི་

བོད་རྱིག་པ་སོབ་གྱིང་། 

•ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས•

ཆུ་དང་གཙང་པོ། མཚོ་དང་མཚེའུ་དག་ནྱི་ས་ཡྱི་གོ་ལ་ཟླུམ་པོའྱི་སྟེང་འཚོ་སོད་

བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐེ་འགོ་ཀུན་གྱི་མ་མ་དང་ཟུངས་ཁག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་མོད།  མདོ་དབུས་མཐོ་

སང་ནས་འབབ་པའྱི་ཆུ་དང་གཙང་པོ་གང་མང་ཞྱིག་ལ་འབག་བཙོག་ཐེབས་ཤྱིང་། ཆུ་

རྒྱུན་ཡང་ཆད་ལ་ཉེ་བའྱི་གནད་དོན་ཉྱིན་རེ་ནས་ཉྱིན་རེར་ཛ་དྲག་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་

གནས་བབ་ལ་དམྱིགས་ནས། ངེད་རོམ་སྒྱིག་ཁང་དང་ཤམ་བྷ་ལའྱི་སོབ་ཚོགས་གཉྱིས་

ཀྱྱིས་མཉམ་འབེལ་སོས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ལས་ཆུ་བོ་གགས་ཅན་ངོ་སྤོད་སོྐར་གྱི་ཆེད་

བསྒྱིགས་ལེ་ཚན2018ལོའྱི་ཟླ5པའྱི་ཚེས1ཉྱིན་ནས2019ལོའྱི་ཟླ4པའྱི་ཚེས20ཉྱིན་

བར་གྱི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སྟེང་བཀོད་པ་ཡྱིན།  

རང་ས་རང་ཡུལ་ན་གནས་པའྱི་ཆུ་བོ་གགས་ཅན་དེ་དག་ལ་སོབ་བུ་རྣམས་ཀྱྱིས་

རྒྱུས་མངའ་ལོན་ཆེད་དང་རང་བྱུང་ཆུ་ཡྱི་ཐོན་ཁུངས་ལ་སྲུང་སོྐབ་བྱེད་པའྱི་འདུ་ཤེས་

སྐེད་སྱིང་བྱེད་ཆེད།  ང་ཚོས་ཆེད་བསྒྱིགས་ལེ་ཚན་ཁོད་ཀྱྱི་ཤེས་བྱ་གཞྱི་བྱས་ནས“ཁོར་

ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ལས་ཆུ་བོ་གགས་ཅན་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་འགན་སྡུར”ཞེས་པ་འདྱི་སེལ་བ་ཡྱིན་པས།  རྒྱ་ཆེའྱི་སོབ་བུ་རྣམས་སྤོ་བས་ཞུགས་རྒྱུ་དང་། 

དགེ་རྒན་དང་ཁྱིམ་བདག་དག་གྱིས་རྒྱབ་སོྐར་གནང་སྟེ་བྱ་འགུལ་འདྱིར་ཐོག་མའྱི་རེ་འདུན་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་འབས་བུ་འབྱུང་བར་ང་ཚོས་སྱིང་ཁོང་

རུས་པའྱི་སྟེང་ནས་རེ་བ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

རྒྱུགས་ལན2019ལོའྱི་ཟླ6པའྱི་ཚེས20ཚུན་དུ་ངེད་རོམ་སྒྱིག་ཁང་ལ་བསྐུར་དགོས་པ་དང་། རྒྱུགས་འབས་ཀྱྱི་མཐོ་དམའ་ལྟར་བྱ་དགའ་

སྟེར་བ་དང་། བྱ་དགའ་འཐོབ་མཁན་གྱི་མྱིང་དང་སོབ་གྲྭ་སོགས་ཀྱང་ཚགས་པར་སྟེང་བསྒག་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་དེ་ལུགས་དགོངས་འཇགས་མཛོད། 

                               ཞེས《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》རྲོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས།

1.འབྱི་ཆུའྱི་མགོ་ཁུངས་གང་ཡྱིན་པ་དང་བཞུར་རྒྱུན་སྤྱིའྱི་རྱིང་ཚད་ལ་སྤྱི་ལེ་ག་ཚོད་ཡོད།

2.རྨ་ཆུའྱི་བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རྱིང་ཚད་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཨང་དུ་བ་དང་ཀྲུང་གོའྱི་ཨང་དུ་བ་ཡྱིན།

3.རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའྱི་མགོ་ཁུངས་མཚོ་གང་ལ་ངོས་འཛིན་པ་ཡྱིན།

4.ཙོང་ཆུ་ནྱི་མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་རོང་དང་གོང་ཁེར་གང་དག་བརྒྱུད་པ་དང་གནས་གང་ཞྱིག་ནས་རྨ་ཆུར་འདྲེས་པ་ཡྱིན།

5.ཟླ་ཆུའྱི་མགོ་ཁུངས་གང་ཡྱིན།

6.འཇུ་ལག་ཆུ་ཡྱི་མཆེད་ཡུལ་གང་ཡྱིན།

7.བེའུ་ཧ་ཆུ་བོ་ས་ཆ་གང་ཞྱིག་ན་ཡོད།

8.ལྡོག་བཞུར་ཆུ་བོ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་གང་ཡྱིན།

9.རྔ་ཆུའྱི་མགོ་ཁུངས་ཞྱིང་ཆེན་གང་ཡྱིན།

10.སྐྱིད་ཆུའྱི་བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རྱིང་ཚད་ལ་སྤྱི་ལེ་ག་ཚོད་ཡོད།

11.བསང་ཆུ་ནྱི་ས་ཆ་གང་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་བཞུར་བ་དང་དེའྱི་མགོ་ཁུངས་གང་ཡྱིན།

12.སྐ་ཆུ་ནྱི་ཞྱིང་ཆེན་གང་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད།

13.མང་ཆུ་ནྱི་ལྷ་སའྱི་ས་ཆ་གང་ན་བཞུར་བ་དང་མགོ་ཁུངས་གང་ཡྱིན།

14.ནག་ཆུའྱི་མགོ་ཁུངས་གང་ཡྱིན་པ་དང་ནག་ཆུ་དང་སོག་ཆུ་གཉྱིས་ཆུ་བོ་གང་གྱི་ཆུ་ལག་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན།

15.ཁ་འབབ་ཆུ་བོ་རྣམ་བཞྱི་ནྱི་གང་དག་ཡྱིན།

16.ཡར་ལྷ་ཤམ་ཆུའྱི་མྱིང་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཐོགས་པ་ཡྱིན།

17. གསེར་ཆུ་ནྱི་བོད་ལོངས་ཀྱྱི་ས་ཆ་གང་གྱི་ཁོངས་སུ་བཞུར་བ་རེད།

18.བྱང་བག་ཆུ་ནྱི་གཙང་པོ་གང་གྱི་ཆུ་ལག་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན། 

19.ཕར་ལུང་གཙང་པོ་ནྱི་བོད་ལོངས་ས་ཁོངས་གང་ནས་བཞུར་ཡོང་བ་དང་སྤྱིའྱི་རྱིང་ཚད་ལ་སྤྱི་ལེ་ག་ཚོད་ཡོད།

20.སོབ་གོགས་ཚོ། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ལས་ཆུ་བོ་གགས་ཅན་ངོ་སྤོད་བྱེད་པའྱི་ལེ་ཚན་འདྱིའྱི་སྒྲུབ་

སྟངས་ཐད་ཁོད་ལ་ལྟ་ཚུལ་དང་བསམ་འཆར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། ཁོ་ཐེ་ཏྱི་ཝོར་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནྱི་ཧེ་གྱིང་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱྱི“བ་སོའྱི་མཚོ་ཁ”རུ་

ཆགས་ཡོད་ཅྱིང་།   བ་སོ་ཉོ་འཚོང་བྱེད་སའྱི་གནས་ཡྱིན་པས་མྱིང་དེ་ལྟར་ཐོགས།  

རྒྱ་མཚོའྱི་འགམ་རྒྱུད་ཀྱྱི་རྱིང་ཚད་ལ་སྟོང་སྱི550ཡོད་པ་དང་།  ས་བབ་ཆགས་

ཚུལ་ནུབ་བྱང་མཐོ་ལ་ཤར་ལྷོ་དམའ།    ཚ་རྒྱུད་ནམ་ཟླར་གཏོགས།   གཏེར་ཁའྱི་

ཐོན་ཁུངས་ག་ནོམ་པ་དང་།    ནགས་ཚལ་གྱི་ཁབ་རྒྱས་མངའ་ཁོངས་ཀྱྱི50％

ཟྱིན་ཞྱིང་།   ཤྱིང་ཆས་རྒྱལ་ནང་གྱི་ཕྱིར་འཚོང་ཐོན་རས་ཁོད་ཨང་གསུམ་པ་ཟྱིན་

ཡོད།   ལོ་ཏོག་ཐོན་སྐེད་ལ་འཛམ་གྱིང་དུ་མྱིང་གགས་ཆེ་ཞྱིང་། ཇ་ཁོ་ཁོ་ཐོན་

སྐེད་དང་ཕྱིར་འཚོང་གྱི་ཚད་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཨང་དང་པོ་ཟྱིན་པ་དང་།  འཚིག་ཇ་

ཕྱིར་འཚོང་གྱི་ཚད་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཨང་གསུམ་པ་ཡྱིན། སྣུམ་ལྡན་ཏ་ལའྱི་ཐོན་

འབོར་ཧེ་གྱིང་གྱི་ཨང་དང་པོ་དང་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཨང་གསུམ་པ་ཟྱིན་ཡོད།  

གཞན་ཡང་ཞོག་ཁོག་གྱི་རྱིགས་དང་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག    བུར་ཤྱིང་།  སྱིང་བལ་

སོགས་ཀྱྱི་ཞྱིང་ལས་ཐོན་རས་འབོར་ཆེན་ཡོད་པ་དང་།  བཟོ་ལས་ལ་ཐོག་མའྱི་

གཞྱི་ཁོན་ལྡན་ཞྱིང་། ཟས་རྱིགས་ལས་སྣོན་བྱེད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད།  

ས་ཡྱི་དགེ་མཚན་ཀུན་ནས་ཚང་བའྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་ཚང་ཚིང་གཡུ་ལོ་འཁྱིགས་པའྱི་ཚ་རྒྱུད་ནགས་ཚལ།  ཡུལ་སོལ་གོམས་

གཤྱིས་གཞུང་དྲང་བབ་ཆགས་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱི་ལའོ་རྱིགས་ཀྱྱི་གོང་སེ་དང་ཚོ་བ།  ཁུ་སྱིམ་ཡྱིད་དབང་འཕྲོག་པའྱི་ཨ་ཁེན་རྱིགས་ཀྱྱི་གཞྱིས་ཀའྱི་

བཀོད་པ།  མྱིང་གགས་ཆེ་ཞྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་ཆབ་སྱིད་ལྟེ་གནས་རྒྱལ་ས་ཡ་མོ་སོ་ཁེ་རོ།  ལོ་རྒྱུས་ཀྱྱི་རྒྱུན་རྱིང་བའྱི“བ་སོ་ཚོང་ར”ཨ་བྷས་རོང་

སོགས་ཀྱྱིས་རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་རང་གྱི་ཁད་ཆོས་མངོན་པར་གསལ་ཡོད།  རྒྱལ་ས་ཡ་མོ་སོ་ཁེ་རོའྱི་གནམ་བདག་ཆོས་ཁང་གྱི་ཚོམས་ཁང་དབུས་
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གྱི་མྱི་རྣམས་ཚོས་མདོག་རྣམ་པར་བཀྲ་བར་མོས་ཤྱིང་།  སྐེས་མ་རྣམས་ཀྱྱིས་སྐྲ་སས་སྟངས་ལ་དང་དོད་བྱེད།  ལོ་རེའྱི་ཟླ་གཉྱིས་པར་སེལ་བའྱི་

ཞོག་ཁོག་དུས་སྟོན་ནྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་ཀྱྱིས་ཆེས་དགའ་བསུ་ཐོབ་པའྱི་དུས་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ༎

མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་ཀོས་ནན་རོང་མྱི་རྱིགས་སོབ་འབྱིང་།     •སྒྲྲོལ་མ་ཚེ་བརྟན•
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ཕ་ཡུལ་གྱི་དོན་དུ་ང་རང་ལམ་དུ་ཆས་དགོས་ལ། ཕ་ཡུལ་གྱི་ཆེད་དུ་ངས་སོབ་སྦྱོང་ལ་འབད་པ་

ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན། ཕ་ཡུལ་གྱི་ཕྱིར་དུ་ངས་རང་གྱི་ཡོད་

ཚད་བློས་གཏོང་ཕོད་ལ། ཕ་ཡུལ་གྱི་དབང་གྱིས་ངས་

མྱི་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་རེ་བ་མདུན་ཕོགས་སུ་བཅོལ་

དགོས་སོང་། ཕ་ཡུལ་ལགས། ཁེད་མེད་ན་ངས་

མདུན་སྐོད་ཀྱྱི་སོབས་པ་མྱི་རེད་ཅྱིང་། རང་གྱི་

ཕྲག་སྟེང་དུ་བབས་པའྱི་འོས་འགན་ཅྱི་ཡྱིན་མྱི་

ཤེས། ཁེད་ཀྱྱིས་གདམས་པ་ཟབ་དྲགས་ལ་ང་ཡྱི་གོ་

བ་ཉུང་སོང་བས། ངས་སར་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་གྱི་སྱིངས་ཀ་

ནས་ཁེད་ཀྱྱི་དགེ་མཚན་ལ་བསམ་གཞྱིག་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད།

མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་གུང་ཧོ་རོང་མྱི་རྱིགས་སོབ་འབྱིང་གྱི་ལོ་རྱིམ་བརྒྱད་པའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་པ། 

•བདེ་སྐྱིད་མཚ•ོ

སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་སྦྱོང་ལ་བརོན་པ་སྐེད་པའྱི་དུས་སུ། ངའྱི་ཡྱིད་ལ་འགོག་མེད་དུ་ཤར་འོངས་པ་ནྱི་ཕ་ཡུལ་གྱི་

ཡུལ་མྱི་སྤུན་ཟླ་དང་རྱི་ཆུ་ནགས་གསུམ་ཡྱིན་ལ། ལྷག་པར་དུ་རང་ཉྱིད་ལོ་ཆུང་གྱི་དུས་སུ་ཕ་ཡུལ་དུ་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་

འཚོ་སྐོང་བྱེད་པ་དང་རོ་དཀར་གྱིས་རེ་ར་བསྒྱིགས་པ་སོགས་ཡྱིད་ལ་དྲན་ཚེ། ང་ལ་སྨྲ་མྱི་ཤེས་པའྱི་སྐོ་གདུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་

སུ་ཞྱིག་གྱིས་རྟོགས་ནུས་སམ། དེ་ལས་ཀྱང་ངའྱི་སེམས་པའྱི་གཏྱིང་སར་སྱིམ་ཡོད་པ་ནྱི་ཨ་མའྱི་བཞོ་དབྱངས་དང་རྱི་

བོའྱི་གླུ་སྐད། ཆོས་དུང་གྱི་རང་སྒ་སོགས་ལས་མཆེད་པའྱི་ཕ་ཡུལ་གྱི་དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའྱི་འཚོ་བ་ཡྱིན་པས། ང་ལ་

གོ་བུར་དུ་རང་ཡུལ་ལ་ལོག་འདོད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བཅོས་མྱིན་དུ་སྐེས་འོང་།

དྲང་མོར་བཤད་ན་ཕ་ཡུལ་གྱིས་ང་ལ་གནང་བ་མང་དྲགས་པས། ངས་བརོད་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་ཕ་ཡུལ་གྱི་

དགེ་མཚན་དང་ཕ་ཡུལ་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་མཐའ་དག་སྨྱུག་ཁ་ནས་འབྱི་ཐབས་བལ། ཕ་ཡུལ་མེད་ན་དེ་རྱིང་གྱི་ང་མེད་ལ། 

ཕ་ཡུལ་ཡོད་པས་ང་ལ་ཡ་རབས་ཀུན་སྤོད་ལ་སོབ་སྦྱོང་བྱེད་པའྱི་སྐལ་བ་ལྡན་ཞྱིང་། མྱི་གཤྱིས་ལེགས་པོར་བརྱི་མཐོང་བྱེད་

པའྱི་འདུན་པ་ངང་གྱིས་སྐེས། ཕ་ཡུལ་གྱིས་ང་རང་བསམ་པ་བཟང་བའྱི་ལམ་དུ་བསྐལ། ཕ་

ཡུལ་གྱིས་ང་རང་དྲང་བདེན་གྱི་གནས་སུ་མངགས། ཡོད་ཚད་ཕ་ཡུལ་གྱིས་བསྩལ་པ་ཡྱིན་ལ་

ཕ་ཡུལ་གྱིས་གནང་བ་མང་སོང་བས། ངས་ནམ་རྒྱུན་ཕ་ཡུལ་ལ་ཕྱི་མྱིག་རེ་འཕེན་དགོས་སོང་།

ངས་སོབ་ཆུང་ལོ་རྱིམ་གསུམ་པ་ནས་བཟུང་རོམ་ཐུང་འབྱི་མགོ་

བརམས་པ་དང་།  ལོ་རྱིམ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་བྱང་ལ《གངས་ཅན་

པ》ཞེས་པའྱི་རོམ་ཐུང་ཞྱིག་སོབ་རའྱི་ཚགས་པར《ཁ་བ་དཀར་པོ》ཡྱི་

སྟེང་དུ་བཀོད་པར་མ་ཟད། 《ཁྱི་ཤོར་རྒྱལ་མོ》ཞེས་པའྱི་དུས་དེབ་སྟེང་

དུའང་འགོད་ཐུབ་པར་གྱུར་ཏེ་རོམ་ཡོན་སོར་ལྔ་བཅུ་ཐོབ་མོང་།   དུས་

དེ་ནས་བཟུང་བསབ་ཚན་གྱི་ཞོར་དུ་ཚགས་པར་དང་བསབ་ཕྱིའྱི་དཔེ་

དེབ་ལ་ལྟ་བའྱི་དགའ་ཕོགས་ཤྱིག་རང་དབང་མེད་པར་སྐེས་པ་ནྱི་ཤོག་

བུའྱི་སྟེང་དུ་སྣག་ཚ་སྱིམ་པ་ལྟར་གསུབ་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར།  ལོ་རྱིམ་ལྔ་

པའྱི་སོབ་མགོ་ཚུགས་མ་ཐག་དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་དོ་དམ་པ་རྒན་ཁྱི་སྐལ་

བཀྲ་ལགས་ཀྱྱིས་ང་ཚོར《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》རེ་གནང་

བྱུང་།  དེ་ནས་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་གྱིས་ང་ཚོར་ཚགས་པར་དེ་ནྱི་བོད་

ཁུལ་ཡོངས་ལ་འགེམ་སེལ་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་ཁབ་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆེ་

ཚུལ་སོགས་བཤད་པ་ན། དེར་ལྟ་འདོད་ཀྱྱི་འདུན་པ་དྲག་པོ་ཞྱིག་སྐེས། 

དེ་ནྱི་ངས་ཆེས་ཐོག་མར་འབེལ་འདྲྱིས་བྱས་པའྱི་ཚགས་པར་མྱིན་

ནའང་། ཉྱིན་དེ་ནས་བཟུང་ང་དང《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》

གཉྱིས་ཆ་མེད་ནས་རྒྱུས་ཡོད་དུ་གྱུར།  དེ་ལྟར་ངེད་གཉྱིས་ལུས་དང་

གྱིབ་མ་བཞྱིན་དུ་འགོགས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་དམའ་འབྱིང་གྱི་དུས་རྱིམ་

ལ་སེབས་བྱུང་། སོབ་གྲྭ་གསར་བའྱི་དཔེ་

མཛོད་ཁང་ནྱི་མཐའ་ཡས་པའྱི་རྩྭ་ཐང་

ནང་བཞྱིན་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ལ། དཔེ་ཆ་དང་དཔེ་

སམ་ནྱི་རྩྭ་ཐང་སྟེང་དུ་མེ་ཏོག་རྣམ་པར་བཞད་པ་ལྟར་ཤྱིན་ཏུ་མང་ངོ་། །  

འོན་ཀྱང་ཡྱིད་ཕངས་པ་ཞྱིག་ལ་ང་རང་དགའ་བའྱི《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་

ཚགས་པར》དེ་རེ་ཞྱིག་ངའྱི་མྱིག་གྱི་མཐོང་ལམ་དུ་མངོན་མ་བྱུང་།  

དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཐེངས་འགར་སོང་རེས་ངས་ད་གཟོད་དཔེ་མཛོད་

ཁང་གྱི་གཡས་ཕོགས་ཀྱྱི་གྲུ་ཟུར་ཞྱིག་ཏུ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་

པར》མང་བོ་གལ་དུ་བསྟར་ཡོད་པ་མཐོང་། དེ་ནྱི་མ་ངམ་ཐང་ནས་

དྭངས་ཤྱིང་བསྱིལ་བའྱི་ཆུ་ཕྲན་ཞྱིག་མཐོང་བ་ལྟར་ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་

རང་སེམས་དེའྱི་སྟེང་དུ་ཤོར་སོང་།  ངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་དོ་དམ་

པར“ཚགས་པར་འདྱི་ང་ལ་བྱྱིན་ཆོག་གམ”ཞེས་དྲྱིས་པ་ན། ཁོ་མོས་ང་

ལ“དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་དཔེ་ཆ་དང་ཚགས་པར་དག་གཡར་ཆོག་པ་ལས་

བྱྱིན་མྱི་ཆོག”ཟེར། ཡྱིན་ཡང་ཨ་ནེ་དེས་ང་རང་ཚགས་པར་ལ་ལྟ་རྒྱུར་

དགའ་བ་ཤེས་ནས། “སོབ་གོགས་ཆུང་ཆུང་། ཁོད་ལ《གངས་རྒྱན་ན་

ཆུང་ཚགས་པར》དགོས་ན་རོང་ཐོག་གྱི་ཞྱིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་དུ་འཚོང་རྒྱུ་

འདུག”ཅེས་བཤད་བྱུང་།  སོབ་གྲྭས་ཟླ་གནང་བཏང་རེས་ང་རང་མྱུར་བ་

མྱུར་དུ་ཞྱིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་གྱི་ཕོགས་སུ་ཆས་པ་ན། དེ་གར《གངས་རྒྱན་ན་

ཆུང་ཚགས་པར》དང་བོད་ཡྱིག་གྱི་དཔེ་ཆ་མང་བོ་བཤམས་ཡོད་པ་

མཐོང་། དེ་མུར་ང་རང་དགའ་བས་མོས་ཏེ་ཚགས་པར་འགའ་དང་ལྟ་

འདོད་པའྱི་དཔེ་ཆ་ཁ་ཤས་ཉོས་ཏེ་ཕྱིར་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་པ་ཡྱིན། 

དུས་དེ་ནས་བཟུང་།  ངས་ནམ་རྒྱུན་ཞྱིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་དུ་ཚགས་

པར་དང་དཔེ་ཆ་ཉོས་པས། ཚོང་པ་ཨ་ཅེ་དེ་དང་ངེད་གཉྱིས་གོམས་ཤྱིང་

འདྲྱིས་པར་གྱུར་ལ་གོགས་པོའྱི་འབེལ་བའང་ཆགས། ཟླ་གནང་དང་

དབྱར་དགུན་གནང་གྱི་སྐབས་སུ་ལག་ཏུ་སོར་རོག་འགའ་ཡོད་ཚེ། ངས་

ལུས་ཕུང་ལ་གནོད་པའྱི་ཁ་ཚ་དང་ཁུ་ནག་སོགས་ཞོར་ཟས་ཀྱྱི་རྱིགས་

ར་བ་ནས་སངས་ཏེ་ཚགས་པར་དང་དཔེ་ཆ་ཉོས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན། དེ་

ནྱི་ང་ལ་མཚོན་ན་སྦྲང་མས་ཟེའུ་འབྲུ་ལེན་པ་བཞྱིན་རང་གྱི་བདེ་སྐྱིད་

ཅྱིག་ཏུ་རྱི་བཞྱིན་ཡོད། 

མདོར་ན། 《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》གྱིས་ངའྱི་ནར་སོན་གྱི་

ལོ་ཟླ་རེ་རེར་བརེ་བ་དང་གསོན་ཤུགས་བསྩལ་མོང་ཞྱིང་། འདས་སོང་

གྱི་ལོ་ཟླ་རེ་རེར་ང་ལ《གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར》སྟེང་གྱི་ཤེས་བྱ་

སྣ་ཚོགས་ཀྱྱི་ཞྱིམ་མངར་ལ་རོལ་མོང་བྱེད་པའྱི་སྐལ་བ་ལྡན་པར་གྱུར་

པས། ཚགས་པར་འདྱི་དང་ངེད་གཉྱིས་བར་མཛའ་གཅུགས་གསེར་གྱི་

ཐག་པ་ཞྱིག་གྱིས་དམ་པོར་སྦྲེལ་ཡདོ་ལ། གསེར་གྱི་ཐག་པ་དེ་མེ་དཔུང་

ཆེན་པོས་བསེག་མྱི་ཐུབ་ལ་སྤུ་གྱི་རྣནོ་པོས་དེ་བས་ཀྱང་གཅདོ་མྱི་ཐུབ་བོ།། 

  པར་ལེན་མཁན། 

• རྟ་མགིན་ཐར• ཨང955པ། ཁ་བྱང་འབི་མཁན། 

•རྟ་རྲོ•

མཛེས་སྡུག་ཡྱིད་འོང་གྱི་སང་ཐང་དཀྱྱིལ་ལ། །

སྦྲ་ནག་ཁྱི་སྟོང་གྱིས་ཕྲ་རྒྱན་བཏབ་སྟེ། །

སེར་ཆེན་འདབ་མ་ཡྱི་སྟངས་སྟབས་སྒྱུར་དུས། །

མཛའ་བརེའྱི་དགོད་སྒ་ཡྱི་ཁོད་ནས་འཛོམས་སོང་། །

ཉྱིན་བདེ་མཚན་སྐྱིད་ཀྱྱི་འཚོ་བའྱི་ཁོད་ནས། །

མྱི་རྱིགས་སོབ་འབྱིང་གྱི་དགེ་སོབ་ཡོངས་ལ། །

དུངས་སེམས་རྣལ་མ་ཡྱི་སོན་ཚིག་ཅྱིག་གྱིས། །

དམའ་འབྱིང་འཚོ་བ་ལ་དབུ་ཁྱུད་བྱིས་སོང་། །

ཤེས་རྱིག་མེ་ཏོག་གྱི་འདབ་ལག་རྒྱས་པར། །

བློ་གསལ་གཞོན་སྐེས་ཀྱྱི་བུང་བའྱི་ཚོགས་ལ། །

བརེ་སེམས་ཞེ་འདང་གྱི་སྦྲང་ཆར་གཏོར་ནས། །

འབས་བུའྱི་ལོངས་སྤོད་ཅྱིག་འབྱུང་བར་རེ་ཡོད། །

གཞན་ཕན་བླ་ལྷག་གྱི་སོབ་དཔོན་དམ་པ། །

མེས་པོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱྱི་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་། །

རང་གྱི་བུ་ཕྲུག་བཞྱིན་སོབ་བུ་བསྐངས་པ། །

བུ་ཆུང་འཇམ་དབྱངས་ངས་བརེད་ཐབས་མྱི་འདུག །

རང་སེམས་རྟ་ཕོ་ཡྱི་བང་དང་བསྟུན་ནས། །

འདས་སོང་ལོ་ཟླ་ལ་ཕྱི་མྱིག་འཕངས་ན། །

དམའ་འབྱིང་ལོ་གསུམ་ནང་སྐུ་ངལ་མངས་པའྱི། །

སོབ་དཔོན་དམ་པ་ལ་གུས་ཕག་འཚལ་ལོ། །

རོ་བརྒྱ་ཟས་མཆོག་གྱི་བཅུད་ལ་ཆགས་ནས། །

སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་གྱི་ཤེས་བྱ་སྣ་ཚོགས། །

བརེད་ངེས་རྐུན་པོ་ཡྱི་རླུང་གྱིས་དེད་ནས། །

དུས་ཀྱྱི་རླབས་རྒྱུན་དང་འགོགས་ནས་ཡལ་སོང་། །

རེ་བའྱི་ཕུགས་བསམ་ལ་ལག་ཟུང་འཇུས་ནས། །

རྒྱང་རྱིང་རྨྱི་ལམ་ཞྱིག་སེམས་ལ་ཉར་བཞྱིན། །

བེལ་བེལ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱྱི་དམའ་འབྱིང་འཚོ་བ། །

ལོ་ཟླའྱི་གོམ་བར་ནས་ཟད་ལ་ཉེ་འདུག ། 

  མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་ཐུན་རྱིན་རོང་མྱི་རྱིགས་

སོབ་འབྱིང་གྱི་དམའ་འབྱིང་གསུམ་པའྱི་

འཛིན་གྲྭ་གཉྱིས་པ།  

•འཇམ་དབངས•

མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་ཁྱི་ཀ་རོང་མྱི་རྱིགས་བཅའ་སོད་སོབ་གྲྭའྱི་

དམའ་འབྱིང་གཉྱིས་པའྱི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ། 

•ཇྲོ་སྐྱབས་དག་འདུལ•



འའའའའའའའའའའའའའའའའ

བར་མཚམས་རོམ་སྒྱིག་པ། 

རྟ་མགིན་རྲོ་རེ།

མཛེས་རྱིས་བཀོད་སྒྱིག་པ།

ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད། 

ཁ་མཚར།

ཡིད་སྲོན་སེྐྱས་ས།

སྐད་ཡྱིག ་དགེ ་རྒན ་གྱིས ་

ཁ ་བྱང ་ལ《ང་རང ་ཆེས ་ཡྱིད ་

སོན་སྐེས་ས་ནྱི ་ཨ་མའྱི_____          

ཡྱིན》ཞེས་པའྱི་རོམ་ཡྱིག་ཅྱིག་

བཀོད་སྒྱིག་བྱས།

སོབ་གོགས་ཚོས་རང་རང་

སར《ང ་རང ་ཆེས ་ཡྱི ད ་སོན ་

སྐེ ས ་ ས ་ ནྱི ་ ཨ ་ མ འྱི ་ བ རོ ན ་

སེམས་ཡྱིན》དང་། 《ང་རང་

ཆེས ་ཡྱིད ་སོན ་སྐེས ་ས ་ནྱི ་ཨ ་

མའྱི་སྤོ་སྣང་ཡྱིན》ལ་སོགས་ཀྱྱི་

བ རོ ད ་ ག ཞྱི ་ སྣ ་ ཚོ ག ས ་ ཤྱི ག ་

བྱིས་འདུག་མོད། སོབ་གོགས་

བཀྲ ་ གོས《ང ་རང ་ཆེས ་ཡྱི ད ་

སོན་སྐེས་ས་ནྱི་ཨ་མའྱི་བུ་ཆུང་

ཡྱིན》ཞེས་བྱིས་འདུག

འཆི་རྒྱུར་མི་སྐྲག་ན།

ད བྱྱི ན ་ ཡྱི ག ་ གྱི ་ ཚོ ད ་

རྒྱུགས་བླངས་རེས། དབྱྱིན་

ཡྱིག་དགེ ་རྒན་གྱིས་སོབ་སྦྱོང་

ཨུ ་ཡོན ་ལ“སོབ ་གྲྭ ་ གོལ ་རེས ། 

ཚོ ད ་ རྒྱུ ག ས ( P a s s ) འ ཕོྲ ད ་

མེད་པ་དག་ཡུལ་ལ་འགོ་རུ་མ་

འཇུག”ཅེས་བཤད།

མཇུག་མཐར་སོབ་སྦྱོང་ཨུ་

ཡོན་གྱིས་སོ ་སམ་སྟེང་དུ“སོབ་

གྲྭ་གོལ་རེས། འཆྱི་རྒྱུར་མྱི་སྐྲག་

མཁན་ཡོད་ན། ཤུལ་ནས་

སོད”ཅེས་བྱིས་འདུག

དབིན་ཡིག་སྲོབ་པ།

རྱིག་བློས ་རང་གྱི ་ནུ ་མོར ་

དབྱྱིན་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་བྱས།

རྱིག་བློས“ཀུ་ཤུ་ལ་དབྱྱིན་

སྐ ད ་ ཀྱྱི ས ་ ཇྱི ་ ལྟ ར ་ བ ཤ ད ་

དགོས”ཟེར།

ནུ ་ མོ ས ་ སྤོ ་ སྣ ང ་ ད ང ་

བཅས“ངས་ཤེས། དེ་

ནྱིappleརེད།”

ཡང་རྱིག ་བློས“ངང་ལག་

ལ ་ དབྱྱི ན ་སྐད ་ཀྱྱི ས ་ཇྱི ་ ལྟར ་

བཤད་དགོས”ཟེར།

ནུ ་ མོ ས ་ འ ཕྲ ལ ་ མ ར “ དེ ་

ནྱིbananaརེད།”

རྱི ག ་ བློ ས ་ མུ ་ མ ཐུ ད ་

དུ“ཨུན། བཟང་གྱི  འོ་ན་བྱ་

གག་ཆུང་བར་དབྱྱིན་སྐད་ཀྱྱིས་

ཇྱི་ལྟར་བཤད་དགོས”ཞེས་དྲྱིས།

ནུ ་མོས ་འདང ་ཅུང ་ཙམ ་

བརྒྱབ་རེས“ཀྭ་ཀྭ…”ཞེས་ཟེར།

རིག་སྟྲོབས་བསེྐྱད་པ།

དང་པོ། དྲི་བ་དྲིས་ལན།

1.སྣུམ་གང་ཞྱིག་མེར་སྦར་

མྱི་ཆོག་པ་ཡྱིན།

2.སོག་ཆགས་གང་ལ་ན་

ཚ ་ བྱུ ང ་ མེ ད ་ ཀྱ ང ་ མྱི ་ རྣ མ ས ་

ཀྱྱི ས ་ ཁོ ་ཚོ ར ་སན ་ཉོ ས ་ནས ་

ལྡུད་པ་རེད།

3.མྱི ་གང་དག་ཅྱིག་གྱིས ་

ཉྱིན་མོར་རྨྱི་ལམ་རྨྱིས་པ་རེད།

4.བྱྱི ་ལ་དོམ་གྱིས་ཇྱི ་ལྟར་

བྱས་ན། ད་གཟོད་ཚོན་ལྡན་

འདྲ་པར་བསྐོན་ཐུབ།

5.ཞོགས་པར་གཉྱིད་ལས་

སད་མ་ཐག  མྱི་ཚང་མས་ངེས་

པར་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་པའྱི་བྱ་བ་

དང་པོ་ནྱི་གང་ཡྱིན།

གཉྲིས་པ། དབྱེ་ཞྲིབ།

1.རླངས་འཁོར ་ཁ ་ལོ ་པ ་

ཞྱིག ་འཕྲུལ ་རྟར ་ཞོན ་མཁན ་

ཞྱིག་ལ་གདོང་ཐུག་བརྒྱབ་པས། 

རླངས་འཁོར ་ཁ ་ལོ ་པར ་རྨས་

སྐོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག ཡྱིན་

ཡང་འཕྲུལ་རྟར་ཞོན་མཁན་ལ་

སྐོན་ཅྱི་ཡང་བྱུང་མེད། 

གོ ག ས ་ པོ ་ ཆུ ང ་ ཆུ ང ་ ཚོ ། 

ཁོ ད ་ཚོ ས ་རྒྱུ ་མཚན ་ཅྱི ་ཡྱི ན ་

ཤེས་སམ།

དང་པོ། དྲི་བ་དྲིས་ལན།

1.སམ་སྣུམ།

2.ཙི་གུ་དང་འབུ་ཀྲང་

ལང་།

3.མཚན་ལས་བྱེད་མཁན།

4.ལེ་བསྱིངས་ན་ཆོག

5.མྱིག་འབྱེད་པ།

གཉྲིས་པ། དབྱེ་ཞྲིབ།

སྐབས་དེར་རླངས་འཁོར་ཁ་

ལོ་པས་རླངས་འཁོར་སྐར་གྱིན་

མེད།


