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ཨ་མདོ་ཡུལ་གྱི་ཕྱིང་འཇོག་རྱིག་གནས་སོར་རོབ་ཙམ་གླེང་བ། 
ཟོན་ཐར་སྐྱིད། 

 

གླེང་སོང་བ། 

“འཚོ་བའྐྱི་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་པའྐྱི་བོད་ཀྐྱི་ལག་ཤླེས་བཟོ་ལས་དག་ནྐྱི། དླེང་དུས་ཀྐྱི་འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་ལས་ལ་བལྟས་ན་

རླེས་ལུས་ཡྐྱིན་མོད།” འོན་ཀང་མྐྱི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྐྱི་འཚོ་བའྐྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ན་མླེད་དུ་མྐྱི་རུང་བ་ཞྐྱིག་ཡྐྱིན་ཏླེ། དཔླེར་

ན། རོ་བཟོ། ཤྐྱིང་བཟོ། ལྕགས་བཟོ། དངུལ་བཟོ། གསླེར་བཟོ། ལྷ་བཟོ། གསླེར་རྐྱི་རྒྱག་པ། ཚོན་རྐྱི་རྒྱག་པ། དཔར་རོ་བ། ཡུལ་ཐབས་ཀྐྱི་

ཨར་ལས་དང་འདམ་ལས། སྣམ་ཕྲུག་དང་ཐླེར་མ་བཟོ་བ། ས་གདན་དང་རོང་གདན་བཟོ་བ། ཀོ་པགས་དང་ཚ་རུ་མཉླེད་པ། བལ་ལས་

ཕྐྱིང་འཇོག་སོགས་ནྐྱི་མླེད་དུ་མྐྱི་རུང་ཞྐྱིང་གལ་ཆླེ་བའྐྱི་བཟོ་ལས་ཡྐྱིན་པས་བཟོ་རྐྱིགས་དླེ་དག་དར་རྒྱས་གཏོང་འོས་པ་ཡྐྱིན་”
①

ཞླེས་པ་

ལྟར། བོད་མྐྱི་རྐྱིགས་ནྐྱི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་བཟོ་ལས་ལག་རལ་ལ་བྱང་བའྐྱི་མྐྱི་རྐྱིགས་ཤྐྱིག་ཡྐྱིན་ཞྐྱིང་། ནང་སོས་སུ་ཕྐྱིང་བའྐྱི་བཟོ་ལས་ལ་

མཚོན་ན་གནའ་བོའྐྱི་དུས་ནས་བོད་མྐྱིའྐྱི་འཚོ་བ་དང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མླེད་པར་གྱུར་ཡོད་དླེ། དཔླེར་ན། ཕྐྱིང་ལྭ་དང་ཕྐྱིང་འགག། ཕྐྱིང་

སྟན། ཕྐྱིང་འབོལ། ཕྐྱིང་གཟར། ཕྐྱིང་ཁུག་སོགས་བོད་མྐྱི་རང་གྐྱི་ལུས་རླེན་མཁོ་ཆས་ནས་གཞྐྱི་བདག་མཐུ་བོ་ཆླེ་དག་གྐྱི་བར། ཕྐྱིང་བ་ནྐྱི་

མླེད་མྐྱི་རུང་བ་ཞྐྱིག་ཡྐྱིན་པ་ཨ་མླེས་རྨ་ཆླེན་དང་གླེ་སླེར་རོ་རླེ་ཚེ་རྒྱལ་སོགས་ཀྐྱི་སྐུ་བརྙན་ལ་ཕྐྱིང་བ་མནབས་ཡོད་པ་ལས་ཀང་གསལ་

པོར་མཚོན་ཐུབ་ལ། དླེ་དག་ནྐྱི་ཡབ་མླེས་རྣམས་ཀྐྱི་རྐྱིག་པའྐྱི་རལ་ལས་ཐོན་པའྐྱི་ཐོན་རྫས་གལ་ཆླེན་དག་ཡྐྱིན་པར་མ་ཟད། དུས་སྐབས་

ངླེས་ཅན་ཞྐྱིག་གྐྱི་སྐྱི་ཚོགས་འཚོ་བའྐྱི་དཔལ་འབོྱར་གྐྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་མཚོན་པས། ང་ཚོས་འདྐྱིའྐྱི་རྐྱིགས་ལ་རྒྱུས་ལོན་དང་ཞྐྱིབ་འཇུག་

བྱས་ཏླེ། དླེའྐྱི་རྐྱིག་གནས་རྐྱིན་ཐང་སོྐར་གླེང་བར་བྱ་བ་ནྐྱི། བྱླེད་པོ་དག་གྐྱི་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀྐྱི་ལས་སུ་འཁུམས་པས། ཕྲན་གྐྱིས་

ཀང་རང་ནུས་བོླ་ཡྐྱིས་ལོྕགས་ཚོད་ལྟར་ཨ་མདོ་ཡུལ་གྐྱི་ཕྐྱིང་འཇོག་རྐྱིག་གནས་སོྐར་རོབ་ཙམ་གླེང་བར་བྱའོ། །        

གཅྱིག ཕྱིང་བ་ག་དུས་བྱུང་ཚུལ། 

སྐྱིར་ཕྐྱིང་བ་ནྐྱི་བོད་མྐྱིའྐྱི་འཚོ་བའྐྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་བྱུང་བ་ཞྐྱིག་སྟླེ། གནའ་དུས་སུ་བོད་མྐྱི་རྣམས་ཀྐྱིས་རང་བྱུང་

ཁམས་ལ་འབྲླེལ་འདྐྱིས་དང་རང་ཉྐྱིད་འཚོ་གནས་ཀྐྱི་ཆླེད་དུ་རྐྱི་ཆུ་ནགས་གསུམ་ལྷ་རུ་བཅོལ་ཞྐྱིང་། རྐྱི་དྭགས་ཐམས་ཅད་སོ་ཕྱུགས་སུ་

ཕབ་ནས་འབོྲག་པའྐྱི་འཚོ་བ་རོལ་བ་དང་། རྐྱིམ་བཞྐྱིན་བོླ་རྐྱིག་རྒྱས་ཙ་ན་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་གྐྱི་གྲང་ངར་དང་ཁ་ཆར་སོགས་ལས་

རང་ཉྐྱིད་སོབ་ཆླེད། སོ་ཕྱུགས་ཀྐྱི་བལ་རྐྱིད་སོགས་ཀྐྱིས་གྲུབ་པའྐྱི་འཚོ་བའྐྱི་ཐོན་རྫས་དག་བཟོ་བའྐྱི་རྐྱིག་པ་རྙླེད་པར་གྱུར་བ་དང་། དླེ་

ལས་བོད་མྐྱིའྐྱི་ཤླེས་རྐྱིག་གྐྱི་འཕླེལ་རྐྱིམ་ངླེས་ཅན་ཞྐྱིག་ཀང་མཚོན་ཐུབ་བོ། །དླེ་ཡང་ཕྐྱིང་བ་འཇོག་སོལ་འདྐྱི་དུས་ནམ་ཞྐྱིག་ལ་བྱུང་བར་

ཁ་ཚོན་ཆོད་པའྐྱི་ཁུངས་ཡང་དག་ཅྐྱིག་མ་རྙླེད་མོད། ཐང་ཡྐྱིག་ལས་ “འཁོར་རྣམས་སྦྲ་གུར་དུ་སོད། མྐྱི་རྣམས་ཚེ་རྐྱིང་ཞྐྱིང་ལོ་བརྒྱ་

ལྷག་ཐུབ་པའང་མང་། གོན་པ་འཕྐྱིང་བར་བྱླེད་ཅྐྱིང་།གདོང་ལ་ཚོས་འབྱུག་པར་དགའ་མོར་སླེམས། སླེས་མ་སྐྲ་སས་པས་བཙུན་པར་

འདོད། ཤྐྱིང་གྐྱི་སོྣད་མཐྐྱིལ་དུ་ཀོ་བས་གཡོགས་པ་ཞྐྱིག་ཏུ་ཟས་ཟ་ལ། སླེར་མའྐྱི་དོད་དུ་ཕྐྱིང་བ་བཏྐྱིངས་ནས་བྱླེད་”
②
ཅླེས་དང་། ཡང་ན་ 

“བོད་འབངས་རྣམས་ཡུལ་གྲང་སར་སོད་ཅྐྱིང་། ཐོན་རྫས་ཀང་ཉུང་། མཚོ་ནག་གྐྱི་རྒྱུད་དུ་དབྱར་གཞུང་ཡང་གངས་མྐྱི་བཞུ། མྐྱི་རྣམས་

                                                        
① 《མཁས་དབང་དམུ་དགླེ་བསམ་གཏན་གྐྱི་དཔྱད་རོམ་ཕོགས་སྐྱིག་》སྐྱི་ཁོན་མྐྱི་རྐྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གྐྱིས་༡༩༩༣ལོར་པར་དུ་བསྐྲུན་པའྐྱི་ཤོག་ངོས་༢༣༩བར་གསལ། 
② 《ཐང་ཡྐྱིག་གསར་རྙྐྱིང་ལས་བྱུང་བའྐྱི་བོད་ཆླེན་པོའྐྱི་སྐྱིད་ལུགས་》དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཁྐྱིན་ཆྐྱིན་དབྱྐྱིན་གཉྐྱིས་ཀྐྱིས་བསྒྱུར། མཚོ་སྔོན་མྐྱི་རྐྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གྐྱིས་༡༩༨༣ལོར་

པར་དུ་བསྐྲུན་པའྐྱི་ཤོག་ངོས་༦པ་ལ་གསལ། 
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དབྱར་བལ་ཕྐྱིང་དང་དགུན་སོག་པ་གོན། རྩྭ་ཆུ་གང་བཟང་ལ་བལྟས་ནས་མཚེར་ས་འཛིན་ཅྐྱིང་སྦྲ་ནག་ཏུ་སོད།”
③
 ཅླེས་བཀོད་འདུག་

ཅྐྱིང་། ཐང་ཡྐྱིག་ནྐྱི་རྒྱ་ནག་ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྐྱི་ལོ་རྒྱུས་ཏླེ། དླེ་ལས་ཐུ་བོད་ཀྐྱི་གླེགས་བམ་ཞླེས་པ་བོད་བཙན་པོའྐྱི་རྒྱལ་རབས་

སྐབས་ཀྐྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ངླེས་ཤྐྱིང་། སྐབས་དླེ་དུས་ནས་བཟུང་བོད་ལ་ཕྐྱིང་བ་ཡོད་པར་མ་ཟད། འཚོ་བའྐྱི་མཁོ་ཆས་སུ་ཡང་དླེ་ཉྐྱིད་སོད་

བཞྐྱིན་པ་མཛུབ་བཙུགས་ཞལ་གསལ་བྱུང་འདུག་ཀང་། བཙན་པོ་སུའྐྱི་སྐུ་རྐྱིང་ལ་ཐོག་མར་ཕྐྱིང་འཇོག་གྐྱི་རྐྱིག་གནས་དར་མགོ་ཚུགས་

པ་བརོད་དཀའ་མོད། “ཀོང་ཇོས་མྐྱི་རྣམས་ཀྐྱི་གདོང་ལ་ཚོས་དམར་པོ་འབྱུག་པར་མ་དགའ་བས། སོང་བཙན་གྐྱིས་སོལ་དླེ་ཕྐྱིན་ཆད་

བྱླེད་མྐྱི་ཆོག་པའྐྱི་བཀའ་ཕབ། བཙན་པོ་རང་ཡང་ཕྐྱིང་ལྭ་དོར་ནས་དར་ཟབ་ཀྐྱི་གོས་གོན་ཏླེ་རྒྱ་ཡྐྱི་ལུགས་སུ་སོད།”
④

ཅླེས་པའྐྱི་ཚིག་

ཤུགས་ལ་བརགས་ན་བཙན་པོ་སོང་བཙན་གྐྱི་དུས་སྐབས་ནས་ད་ལྟའྐྱི་བར་དུ་ལོ་ངོ་ཆྐྱིག་སོྟང་ལྷག་གྐྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཞྐྱིང་། བོད་ཀྐྱི་ཕྐྱིང་

བ་ཡང་དླེ་ལས་བྱུང་མ་སྔ་ན་ཡང་དླེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་བ་གསལ་བོར་རོགས་ཐུབ་བོ། །        

གཉྱིས། ཕྱིང་བ་ཇྱི་ལྟར་འཇོག་ཚུལ། 

སྐྱིར་ཕྐྱིང་བ་ཞླེས་པ་ནྐྱི་ཕྱུགས་ཀྐྱི་བལ་དང་ཁུལ་སོགས་གནོན་འཆག་བྱས་ནས་ཐགས་སྐུད་མླེད་པར་བཟོས་པའྐྱི་དངོས་རྫས་ཀྐྱི་

མྐྱིང་ཡྐྱིན་པ་དང་། དླེ་ལ་དབྱྐྱིབས་དང་ཆླེ་ཆུང་སོགས་འད་མྐྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད། འདྐྱི་དག་བཟོ་བའྐྱི་རྒྱུ་ཉག་གཅྐྱིག་ནྐྱི་ལུག་བལ་ཡྐྱིན་ལ། 

གཞན་ད་དུང་བལ་རྣམས་འཇོག་སའྐྱི་ལྟླེབ་མ་ཕར་བ་དང་ཆུ་ཁོལ། སླེན་མ་སོགས་ལྷན་ཅྐྱིག་བྱླེད་རླེན་གྐྱི་རྒྱུ་འགའ་རླེ་ཡང་ཚང་དགོས། 

དུས་བཞྐྱི་གང་རུང་གྐྱི་བལ་གྐྱིས་ཕྐྱིང་བ་འཇོག་མྐྱི་རུང་སྟླེ། དབྱར་ཁར་བྲླེགས་པའྐྱི་ལུག་བལ་ལ་མཚོན་ན་དླེའྐྱི་སྟླེང་གྐྱི་ཚི་ལུ་རྣམས་ཆར་

ཆུས་དག་པར་བྱས་ཡོད་པས་ཕན་ཚུན་འབྱར་དཀའ་བས་ཕྐྱིང་བ་འཇོག་ཐབས་མླེད་ཅྐྱིང་། དགུན་ཁར་མཚོན་ན་སྐྱིར་འབོྲག་པ་རྣམས་

རྐྱི་ན་ཡོད་པས་དགུན་གྲང་ངར་ཆླེ་བ་དང་ལུག་རྣམས་འཁྱག་གྲང་ལས་སྲུང་སོབ་བྱླེད་ཆླེད་དགུན་དུས་སུ་བལ་འབྲླེག་པའྐྱི་སོལ་མླེད་

སྟབས་དུས་ཚིགས་དླེར་བཤས་པའྐྱི་ལུག་ལྤགས་ཀྐྱི་བལ་རྣམས་ནྐྱི་ཕྐྱིང་བ་བཟོ་བའྐྱི་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆླེན་ཡྐྱིན། བལ་འཇོག་སའྐྱི་ལྟླེབ་མ་ངླེས་

པར་ཕར་བ་དགོས་ཤྐྱིང་དླེ་མྐྱིན་པའྐྱི་རས་སོགས་སུ་བཞག་ན་བལ་རྣམས་ཕྐྱིརངོས་ལ་འབྱར་འགྲོ་ཕྐྱིར་སྟབས་བདླེ་མྐྱིན།   དླེ་ཡང་

དགུན་ཁའྐྱི་ལུག་ལྤགས་ཀྐྱི་བལ་རྣམས་རང་བཞྐྱིན་གྐྱིས་ཕྐྱིང་བར་འགྱུར་མྐྱི་སྐྱིད་ལ། ངལ་རོལ་གྐྱི་གོ་རྐྱིམ་ངླེས་ཅན་ཞྐྱིག་བརྒྱུད་དགོས་པ་

གཞྐྱིར་བཞག་ཡྐྱིན།དང་ཐོག་ལུག་ལྤགས་ཀྐྱི་འཇྐྱིལ་ལྐྱི་སྨྱུག་མས་གཏགས་ཏླེ་དང་པོར་བཅའ་བ་དང་། དླེ་ནས་འཇྐྱིལ་ལྐྱི་མླེད་པའྐྱི་ཆདླེ་

འབྲླེག་དགོས་ལ་འཇྐྱིལ་ལྐྱི་ཡོད་ན་བལ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འབྱར་དཀའ་བ་ཡྐྱིན། བྲླེགས་ཟྐྱིན་པའྐྱི་བལ་རྣམས་ཕར་བ་ཞླེང་ལྔ་ནས་དྲུག་

ཅན་གྐྱི་སྟླེང་དུ་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བཅད་དླེ། ཕན་ཚུན་གྐྱི་སྣླེ་མོ་ཐོད་གཏུགས་ནས་སབ་མཐུག་མཉམ་པོར་བཞག་རླེས་སླེན་མས་ཆུ་ཁོལ་

ཅུང་ཙམ་རླེ་གཏོར་བ་དང་། དླེ་རླེས་ཕར་བའྐྱི་ཁུགས་སོར་བཏུམས་ནས་མཐའ་གཉྐྱིས་བལ་སྐུད་ཀྐྱིས་བཙེམས་པ་ཡྐྱིན། དླེལས་ལོྡག་ཚེ་

ཕུར་བྱླེད་སྐབས་བལ་རྣམས་ལྟླེབ་ནས་མྱུག་འགྲོ་བ་ཡྐྱིན། གོང་དུ་སོང་བའྐྱི་ལས་དླེ་ཚགས་སུ་ཆུད་རླེས་ཕྐྱིང་འཇོག་གྐྱི་གླུ་དང་བསླེབས་

ཏླེ་དལ་མོ་བྱས་ནས་ཕུར་ཕུར་བྱླེད་པ་ཡྐྱིན་ལ་དླེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་ལས་ཚེགས་ཡང་དུ་འགྲོ་བར་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོད། ཕུར་ཐླེངས་ཁྐྱི་གཅྐྱིག་

ལྷག་གྐྱི་རླེས་ཡང་བསར་སླེན་མས་ཆུ་ཁོལ་ཅུང་ཙམ་གཏོར་ནས་འབྱར་ཡོད་མླེད་ལ་ལྟ་བ་ཡྐྱིན། དླེ་ལྟར་ཕུར་ཐླེངས་ཁྐྱི་བརྒྱད་ནས་དགུ་

ལྷག་བྱས་ན་ད་གཟོད་ཕྐྱིང་བར་འགྱུར་ཞྐྱིང་། དང་ཐོག་བལ་གྲུ་བཞྐྱི་གཅྐྱིག་ཡོད་ཀང་ཕུར་རླེས་ཕན་ཚུན་འབྱར་ནས་ཕླེད་ཀ་ལས་མླེད་

པར་ཆགས་ངླེས་ཡྐྱིན།སྐབས་དླེར་སླེབས་རླེས་དླེ་ཕྐྱིར་བླངས་ཏླེ་གཙང་མར་བཀྲུས་རླེས་མཐའྐྱི་སབ་ས་དླེ་དས་ནས་ཕར་གཡུག་དགོས་པ་

དང་དཀྐྱིལ་གྐྱི་མཐུག་པོའྐྱི་ཆ་དླེ་ད་གཟོད་ཉར་ནས་ཕྐྱིང་བ་བཟོ་དགོས། གྲུ་བཞྐྱི་དླེ་ལྟ་བུ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་གྐྱིས་ཕྐྱིང་བ་གཅྐྱིག་འགྲུབ་བོ། །          

                                                        
③ 《ཐང་ཡྐྱིག་གསར་རྙྐྱིང་ལས་བྱུང་བའྐྱི་བོད་ཆླེན་པོའྐྱི་སྐྱིད་ལུགས་》དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཁྐྱིན་ཆྐྱིན་དབྱྐྱིན་གཉྐྱིས་ཀྐྱིས་བསྒྱུར། མཚོ་སྔོན་མྐྱི་རྐྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གྐྱིས་༡༩༨༣ལོར་

པར་དུ་བསྐྲུན་པའྐྱི་ཤོག་ངོས་༡༨པར་གསལ། 
④ 《ཐང་ཡྐྱིག་གསར་རྙྐྱིང་ལས་བྱུང་བའྐྱི་བོད་ཆླེན་པོའྐྱི་སྐྱིད་ལུགས་》དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཁྐྱིན་ཆྐྱིན་དབྱྐྱིན་གཉྐྱིས་ཀྐྱིས་བསྒྱུར། མཚོ་སྔོན་མྐྱི་རྐྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གྐྱིས་༡༩༨༣ལོར་

པར་དུ་བསྐྲུན་པའྐྱི་ཤོག་ངོས་༡༢པར་གསལ། 
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གསུམ། ཕྱིང་པའྱི་རྱིགས་དབླེ། 

འབོྲག་མྐྱི་དག་གྐྱིས་ནོར་ལུག་གྐྱི་བལ་རྐྱིད་ནྐྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་དུ་བརྐྱི་ཞྐྱིང་། རྒྱུ་བལ་ལས་བཟོས་པའྐྱི་ཐོན་རྫས་ཡག་ཤོས་ཤྐྱིག་ནྐྱི་

ཕྐྱིང་བའྐྱི་རྐྱིགས་མྐྱི་འད་བ་དག་ཡྐྱིན་འདུག་སྟླེ།   

༡. ལྭ་བའྐྱི་རྐྱིགས། དླེ་ཡང་ “རྒྱ་ཕྐྱིང་” ཞླེས་པ་གཙོ་བོ་རྫྐྱི་བོ་རྣམས་ཀྐྱི་ཆར་གོས་སུ་བཟོས་པས་མྐྱིང་གཞན་ལ་ཆུ་ཕྐྱིང་ཡང་ཟླེར། 

“ཕྐྱིང་ཞྭ” བྱ་བ་ནྐྱི་དབྱར་དུས་སུ་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་ཚང་མར་མཁོ་བའྐྱི་ཞྭ་མོའྐྱི་རྐྱིགས་ཏླེ། འདྐྱི་ལ་སོྟང་སྐུད་དམར་པོའྐྱི་ཚར་ལོས་རྒྱན་

འདོགས་སོལ་ཡང་ཡོད་ལ། གནའ་དུས་སུ་བག་གསར་གྐྱིས་ཀང་རྒྱན་གྐྱི་ཚབ་ཏུ་ཕྐྱིང་ཞྭ་གོན་སོལ་ཡོད། “ཕྐྱིང་འབོབ་” ཅླེས་པ་ཕྐྱིང་

བའྐྱི་བཟོས་པའྐྱི་ལྷམ་གོག་ཡུ་རྐྱིང་ལ་གོ། “ཕྐྱིང་འབོར་”ཞླེས་པ་བྱྐྱིས་པ་བསྡུ་བྱླེད་ཀྐྱི་འཛོང་ཁུག་ལ་གོ། “ཕྐྱིང་འགག།” ཅླེས་པ་ཕྐྱིང་

བས་བཟོས་པའྐྱི་སོྟད་འགག་ལ་གོ་ཞྐྱིང་ལྭ་བ་འདྐྱི་ནྐྱི་གཙོ་བོ་སླེར་མོ་བས་གོན་ཏླེ། ཇྐྱི་སྐད་དུ། “ཕྐྱིང་བ་དང་རས་ཁ་གང་རྙླེད་ཀྐྱིས་གྲྭ་བ་

རང་རང་གྐྱི་ལུས་ཚད་དང་བསྟུན་ཕྐྱིང་འགག་བཟོས་” ཞླེས་པ་ལས་ཀང་ཤླེས་ཐུབ།  

༢. ཉླེར་སོད་ཀྐྱི་རྐྱིགས། “ཕྐྱིང་སྟན་” བྱ་བ་ནྐྱི་གདན་གྐྱི་ཆླེད་དུ་བལ་དཀར་ནག་གྐྱི་གཡུང་དྲུང་སོགས་རྐྱི་མོ་ཕབ་ནས་འཇོག་

སོལ་ཡོད། “ཁླེབས་ཕྐྱིང་” བྱ་བ་ཕྐྱིང་བའྐྱི་བཟོས་པའྐྱི་ཉལ་ཆས་ལ་གོ། “ཕྐྱིང་ཁུག་” བྱ་བ་སོྣད་ཅ་ལག་སོགས་བསྡུ་བྱླེད་ལ་ཕྐྱིང་བའྐྱི་

བཟོས་པའྐྱི་ཁུག་མ་སྣ་ཚོགས་ཏླེ། དཔླེར་ན། དྐྱིལ་བུ་དང་ཊ་མ་རུ། ཅ་ནླེ་སོགས་ཀྐྱི་ཤུབས་ལྟ་བུར་སོད་པ་རྒྱུགས་ཆླེ། “ཕྐྱིང་གཟར་” བྱ་

བ་རའྐྱི་རྒྱབ་ས་ཡྐྱིས་མྐྱི་བརྣག་ཆླེད་འོག་སྟན་དུ་བཟོས་པ་ལ་གོ། གཞན་ད་དུང་གང་སའྐྱི་ཡག་དང་འུར་མཐྐྱིལ་སོགས་ཀང་ཕྐྱིང་བས་

བཟོ་བ་ཡྐྱིན།           

བཞྱི། ཕྱིང་འཇོག་གྱི་གླུ། 

ཕྐྱིང་བ་བཟོ་བ་འདྐྱི་ནྐྱི་བོད་ཀྐྱི་འཚོ་བའྐྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བཟོ་ལས་ཀྐྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆླེན་ཞྐྱིག་ཡྐྱིན་ལ། དླེ་དང་འབྲླེལ་ཡོད་ཀྐྱི་གླུ་

དང་གཏམ་དཔླེ་ཡང་སྣ་ཚོགས་ཤྐྱིག་ཡོད་དླེ། འདྐྱི་རུ་དཔླེ་མཚོན་ཙམ་དངས་ན། གཏམ་དཔླེ་ལ། ཕར་མཉླེ་བལ་འཐབ་འཐབ། ཚུར་མཉླེ་

ཕྐྱིང་བ་འཇོག་འཇོག་ཅླེས་པ་དང་། གླུ་ལ། ཇྐྱི་སྐད་དུ། “ཕ་ས་རྐྱིལ་རྐྱིལ་རྐྱིལ།ཨ་ལུང་གྱུག་གྱུག་གྱུག འདབ་མ་ཅྐྱིག་ཅྐྱིག་གཅྐྱིག་ཡ།གཉྐྱིས་

ཡ། གསུམ་ཡ། ཇག་ལ་འགྲོ་བའྐྱི་ཇག་ཕྐྱིང་།ནགས་ལ་འགྲོ་བའྐྱི་ནགས་ཕྐྱིང་། དབུས་ལ་འགྲོ་བའྐྱི་དབུས་ཕྐྱིང་། དམག་ལ་འགྲོ་བའྐྱི་དམག་

ཕྐྱིང་། ཚོང་ལ་འགྲོ་བའྐྱི་ཚོང་ཕྐྱིང་། ལུག་རྫྐྱི་རྒན་པོའྐྱི་གོན་ཕྐྱིང་། གནམ་གོང་མ་རྒྱལ་པོའྐྱི་ཁལ་ཕྐྱིང་། སོྟང་རྐྱིང་གཅྐྱིག  སོྟང་རྐྱིང་

གཉྐྱིས། སོྟང་རྐྱིང་གསུམ་ཞླེས་དང་། ཡང་ན།གཡང་དཀར་ཚེར་མོ་ལུག་གྐྱི་བལ་དཀར་ཁ་ཆུ་འཇྐྱིལ་ལྐྱི་ལྐྱི། འཚེར་མོ་ལྷས་ལ་འཛོམས་

དུས། ལུག་ཆུང་འབའ་ས་ལྷངས་སླེ་ལྷང་། ཕྐྱིང་དཀར་ཆུ་རྐྱིང་རླེད། གོས་ཀྐྱི་དྭངས་རླེ་རླེད། གླེ་སར་དམག་ལྭ་རླེད། སྟག་ཤར་ཇག་ལ་

འགྲོ་བའྐྱི་ཇག་ཕྐྱིང་རླེད། བུ་མོ་གནས་ལ་འགྲོ་བའྐྱི་གནས་ཕྐྱིང་རླེད” ཅླེས་པ་དང་། གཞན་ད་དུང “ཨ་ལ་མ་ནྐྱི་པད་མླེ། འཕྐྱིང་ཡག་ལྷ་

འུའྐྱི་ལ་ལྷ་འཕྐྱིང་། གཡང་ཡག་གཡང་དཀར་ལ་ཁ་ཆུ། གཅྐྱིག་ཡག་ཨ་བུ་ཡྐྱི་ར་འཕྐྱིང་། གཉྐྱིས་ཡག་བྱྐྱི་མོ་ཡྐྱི་རྫྐྱི་འཕྐྱིང་། གསུམ་ཡག་སོ་

ཁ་ཡྐྱི་དར་ཕྐྱིང་།བཞྐྱི་ཡག་ལྷ་གཞྐྱི་ཡྐྱི་དཀར་ལྐྱིང་། ལྔ་ཡག་ལྷ་ལྔ་ཡྐྱི་འཕྐྱིང་ཞྭ། དྲུག་ཡག་གྲུས་མ་ཡྐྱི་རྫྐྱི་འཕྐྱིང་” 
⑤
ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་མང་དུ་

ཡོད་ཀང་། འདྐྱིར་ཡྐྱིག་ཚོགས་ལ་འཇྐྱིགས་ནས་མང་དུ་བྲྐྱི་བར་མྐྱི་བྱའོ། །          

ལྔ། ཕྱིང་བའྱི་བླེད་ནུས། 

                                                        
⑤ 《མཁས་དབང་ནམ་མཁའྐྱི་ནོར་བུའྐྱི་གསུང་རོམ་ཕོགས་བསྐྱིགས་》ཀྲུང་གོའྐྱི་བོད་རྐྱིག་པ་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གྐྱིས་༢༠༠༩ལོར་པར་དུ་བསྐྲུན་པའྐྱི་པར་ཐླེངས་གཉྐྱིས་པའྐྱི་ཤོག་ངོས་

༡༢༧བར་གསལ། 
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འདྐྱི་ལ་སོད་སོའྐྱི་ཐད་ནས་མྐྱིང་འདོགས་སོལ་སྣ་མང་ཡོད་ཚུལ་གོང་དུ་བཀོད་པ་ལས། ཇག་ཕྐྱིང་དང་། ནགས་ཕྐྱིང་། དབུས་

ཕྐྱིང་། གོན་ཕྐྱིང་། དམག་ཕྐྱིང་། ཚོང་ཕྐྱིང་སོགས་ལྟ་བུས་རོགས་ཀང་། གཙོ་བོར་ཆུ་ཕྐྱིང་ཞླེས་སོད་སོ་ཆླེ་བའྐྱི་ཡོན་ཏན་དླེ་རལ་དུ་བཏོན་

ནས་འབོད་པ་དང་། འབོྲག་པ་རྣམས་ནྐྱི་རྩྭ་ཆུའྐྱི་བཟང་ངན་ལྟར་རུ་བ་སར་དགོས་ལ། གནམ་གཤྐྱིས་དོད་གྲང་ནྐྱི་སྐྱིར་འཁྱག་ལ་སོས་སུ་

དགུན་ཟླ་གསུམ་ལ་དླེ་བས་ཀང་འཁྱག་ཅྐྱིང་། དབྱར་ཁར་ཆར་ཆུ་མོད་པོའྐྱི་ས་ཆ་ཡྐྱིན་པས། གཙོ་བོ་ཕྱུགས་རྫྐྱི་རྣམས་ཀྐྱི་ཆུ་ལྭར་བཟོས་

པ་རླེད། དླེའྐྱི་ནུས་པ་ནྐྱི་ཆར་ཆུ་ཁོག་པ་ཙམ་མ་ཡྐྱིན་པར་རྒྱུ་བལ་ལས་བཟོས་པའྐྱི་རླེན་གྐྱིས་དོད་ལྡན་པ་ནྐྱི་གཞྐྱིར་བཞག་དང་། འཇམ་

པ་བལ་གྐྱི་རང་བཞྐྱིན་ཡྐྱིན་པ་དུས་རྒྱུན་བོད་མྐྱི་རྣམས་ཀྐྱིས་འཇམ་པོ་བལ་ཞླེས་བརོད་པ་ལས་ཀང་མཚོན་ཐུབ། གཞན་ད་དུང་དམག་

ལ་འགྲོ་བའྐྱི་དམག་ཕྐྱིང་། ཇག་ལ་འགྲོ་བའྐྱི་ཇག་ཕྐྱིང་ཞླེས་པ་ལས་ཕྐྱིང་བ་འདྐྱིར་གོ་མཚོན་འགོག་སྲུང་གྐྱི་ནུས་པ་ལྡན་པའང་བོད་མྐྱིའྐྱི་

ངག་རྒྱུན་དང་ལོ་རྒྱུས་སུ་མང་དུ་མཐོང་རྒྱུ་དང་ཐོས་རྒྱུ་ཡོད།    

མདོར་ན། རང་རླེའྐྱི་མླེས་པོ་རྣམས་ཀྐྱིས་གནའ་སྔ་མོ་ནས་ནོར་ལུག་གྐྱི་བལ་རྐྱིད་སོགས་ཀྐྱིས་སྣམ་ཕྲུག་དང་ཕྐྱིང་བ། མགོ་སྦྲ་ལ་

སོགས་པའྐྱི་འཚོ་བའྐྱི་མཁོ་ཆས་དག་བཟོས་ནས་སྐབས་དླེའྐྱི་དཔལ་འབོྱར་དང་སྐྱི་ཚོགས་འཕླེལ་རྒྱས་ལ་བྱླེད་ནུས་གལ་ཆླེན་ཐོན་ཡོད་ལ། 

“བཟོ་ལས་ཀྐྱིས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའྐྱི་རང་བཞྐྱིན་རྣལ་དུ་གནས་པའྐྱི་མྐྱི་དང་མྐྱི་དམངས། མྐྱི་རྐྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྐྱི་དཔལ་འབོྱར་

དང་འཚོ་བ་གོང་དུ་སླེལ་ཏླེ། བདླེ་ཞྐྱིང་སྐྱིད་པའྐྱི་གནས་སུ་བཀོད་ནས་མཐར་སོད་བཟང་སླེམས་བཟང་བླ་ན་མླེད་པའྐྱི་གོ་འཕང་དུ་

འགོད།”
⑥

 ཅླེས་པ་ལྟར་ཡབ་མླེས་རྣམས་ཀྐྱི་བཟོ་རྐྱིག་ལག་རལ་ལས་བྱུང་བའྐྱི་ཐོན་རྫས་དླེ་དག་གྐྱི་རྐྱིག་གནས་ལ་ཞྐྱིབ་འཇུག་དང་

འཚོལ་ཞྐྱིབ་བྱླེད་པ། དླེང་རབས་འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་ལས་སོགས་ལག་རལ་སྣ་ཚོགས་པ་བསབས་ནས་བོད་མྐྱིའྐྱི་སྐྱི་ཚོགས་ཡར་འཕླེལ་འགྲོ་

བའྐྱི་ཐབས་ལ་འབད་པ་གནད་དུ་ཆླེ་བ་དང་གཅྐྱིག། དངོས་རྫས་མ་ཡྐྱིན་པའྐྱི་ཤུལ་བཞག་རྐྱིག་གནས་སྲུང་སོབ་བྱླེད་པའྐྱི་དུས་རབས་ཀྐྱི་

དགོས་པ་ཡོད་པ་དང་གཉྐྱིས་བཅས་ཀྐྱིས། འདྐྱིར་དླེང་གྐྱི་ཆར་མང་བོ་ཞྐྱིག་རང་ཅག་གྐྱི་དན་པའྐྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞྐྱིན་པར་

དམྐྱིགས་ཏླེ། ཀུན་སོང་བཟང་བོའྐྱི་སོ་ནས་རོབ་ཙམ་ཞྐྱིག་ངོ་སོད་ཀྐྱི་ཚུལ་དུ་དཔྱད་གཞྐྱིར་ཕུལ་བ་ལགས་སོ། ། 

 

《ཨ་མདོའྐྱི་རྐྱིག་གནས་གླེང་བའྐྱི་གཏམ་ཚོགས་》དླེབ་ཕྲླེང་དང་བོ་ལས་དངས། 

                                                        
⑥ 《རླེ་དམུ་དགླེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའྐྱི་གསུང་རོམ་པོད་གསུམ་པ་》 མཚོ་སྔོན་མྐྱི་རྐྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གྐྱིས་༡༩༩༧ལོར་པར་དུ་བསྐྲུན་པའྐྱི་ཤོག་ངོས་༧༢༡པར་གསལ། 


