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ཨ་མདོའ་ིའབོག་པའི་སྡོད་གནས་སྦྲ་ནག་སྡོར་གླེང་བ།  

ལྷ་དཔལ་རྒྱལ། 

བོད་དེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་སེང་མ་ཉམས་སོར་ཆུད་ཀྤྱི་སོལ་རྒྱུན་རྤྱིག་གནས་མང་ཆེ་ཤོས་ཤྤྱིག་གནའ་བོའྤྱི་བོད་བཙན་པོའྤྱི་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་དམག་དོན་དང་འབེལ་བ་གཏྤྱིང་ཟབ་མོ་ཡོད་ལ། སྐབས་དེའྤྱི་དམག་དོན་ཐད་མེད་མྤྱི་རུང་བའྤྱི་གོ་གནས་གལ་ཆེན་

ཞྤྱིག་ཀང་བཟུང་ཡོད། དཔེར་ན་དེང་དུས་ཨ་མདོའྤྱི་འབོག་ཁུལ་གྤྱི་རྤྱི་བསང་གཏོང་བ་དང་ལབ་ཙེ་བསོད་པ། དར་ལོག་འཐེན་པ་

སོགས་ཡྤྱིན། དེ་དག་ལས་གཞན་ད་དུང་དེ་རྤྱིང་གྤྱི་བརོད་གཞྤྱིར་བབས་པའྤྱི་སྦྲ་ནག་ཀང་སྐབས་དེའྤྱི་ཁོད་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་གོ་གནས་

ངེས་ཅན་ཟྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་དམག་མྤྱིའྤྱི་ཡོ་བྱད་གལ་ཆེན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་《ཐང་ཡྤྱིག་》ལས་ “གྲུ་གུ་ཡུལ་གྤྱི་ཨོང་དུ་མན་ཆད་དུ།། བོད་

ཀྤྱི་དམག་དཔུང་སྦྲ་ནག་ཕུབ་ནས་ནྤྱི།།”ཞེས་པ་ལས་ཀང་ཤེས་ཐུབ། ལོ་རྒྱུས་ཡྤྱིག་ཆ་མང་ཤོས་སུ་མདོ་སྨད་ཨ་མདོ་བ་དག་ནྤྱི་བོད་

བཙན་པོའྤྱི་དུས་སྐབས་ཀྤྱི་མཐའ་མཚམས་སྲུང་བའྤྱི་དམག་དཔུང་དུ་ངོས་འཛིན་མོད། སེ་རོང་ཚེ་རྤྱིང་དོན་གྲུབ་ཀྤྱིས་བྤྱིས་གནང་

མཛད་པའྤྱི་《བོད་ཀྤྱི་དེབ་ཐེར་བཀྲ་ཤྤྱིས་གཏེར་བུམ་ 》དུ་མཐའ་འཁོར་ཁྤྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དག་གྤྱི་ཚུར་རོལ་གྤྱི་དབང་གྤྱིས་

གནས་ངེས་མེད་དུ་སོ་དགོས་བྱུང་བ་དང་། རྤྱིམ་གྤྱིས་དེ་ནྤྱི་འབོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྤྱིས་རྩྭ་ཆུ་སེག་ནས་འཚོ་བ་རོལ་བའྤྱི་སོལ་དུ་

ཆགས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞྤྱིགས་ན་ཡང་། སྦྲ་ནག་གྤྱི་རྤྱིན་ཐང་གལ་ཆེན་དེ་ང་ཚོས་གསལ་བོར་ཤེས་ཐུབ།  

དང་པྡོ། བྡོད་ཀྱི་ཐྡོག་མའྱི་སྡོད་ཁང་པགས་པའྱི་གུར།  

འབེལ་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་ཡྤྱིག་ཚགས་སུ་སྦྲ་ནག་གྤྱི་མྤྱིང་ཙམ་གེང་ཡོད་པ་ལས་གཞན་དུས་ནམ་ཞྤྱིག་ལ་དངོས་སུ་དར་འགོ་ཚུགས་

པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་ཁུངས་དག་མ་ཞྤྱིག་མ་མཆྤྱིས་ལ་གཟས་ནས་འདྤྱིར་དཔྱད་པ་བགྤྱི་བའྤྱི་ཞྤྱིབ་འཇུག་པའང་ད་ལྟའྤྱི་བར་དུ་གཅྤྱིག་

ཀང་མེད། ཁོ་བོས་བསམ་ན་བོད་དུ་རོ་ཆས་གསར་བའྤྱི་དུས་སྐབས་ནས་བཟུང་སྦྲ་ནག་ཡོད་སྤྱིད་པར་འདོད་ལ། སྐབས་དེའྤྱི་སྦྲ་

ནག་ནྤྱི་དེང་དུས་འདྤྱི་བཞྤྱིན་སྤྱིག་གཞྤྱི་ཚགས་དམ་ཞྤྱིང་རེ་ལེ་ཡྤྱི་ཁ་གྲངས་བསྤྱིགས་ནས་བཟོས་པ་ཞྤྱིག་གཏན་ནས་མ་ཡྤྱིན། དེ་

མྤྱིན་ད་དུང་ཆོན་ཐག་གྤྱིས་ཡོངས་སུ་བསོྐར་བའྤྱི་ས་སྤྱི་ལ་མྤྱི་གནོད་པའྤྱི་སྦལ་གཟུགས་ཀྤྱི་དབྱྤྱིབས་སུ་གཏན་ནས་བཟོས་མེད། 

《བཀའ་ཆེསས་ཀ་ཁོལ་མ་》ལས་ “རེ་གཉའ་ཁྤྱི་བཙན་པོ་དེ་ཡར་ལུང་བཙན་ཐང་སོ་བཞྤྱིར་ཆགས་ཕེབས་ནས་ཕོ་བང་བཏབ་པ་

ཡྤྱིན། ཕོ་བང་ནྤྱི་ས་དང་རོ་ལ་མ་བརྤྱིགས། རྤྱི་དྭགས་ཤྭ་བ་དང་འབོང་། གཅན་གཟན་སག་གཟྤྱིག་པགས་པ་ལ་གུར་དུ་ཕུབ་ནས་

བྱས་པ་ཡྤྱིན་ནོ།།”ཞེས་པ་ལ་གཞྤྱིགས་ནས་བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྤྱི་བཙན་པོའྤྱི་སྐབས་སུ་པགས་པ་སོགས་ཀྤྱིས་བཟོས་པའྤྱི་གུར་

དུ་སོད་པའྤྱི་སོལ་ཆགས་ཡོད་ལ། དེའྤྱི་སོན་ནས་བཟུང་གུར་དུ་སོད་པའང་རང་ཤུགས་ཀྤྱིས་རོགས་ཐུབ་པས་སྦྲ་ནག་གྤྱི་ཐོག་མའྤྱི་

དར་ཁུངས་དེ་ལས་ཀང་ས་བ་ཤེས་ཐུབ། ཡང་སྤྱིང་སྦྲ་ནག་གྤྱི་ཐོག་མ་དེ་དུས་ནམ་ཞྤྱིག་ལ་བོད་དུ་དར་བ་ཡྤྱིན་ནམ་ཞེ་ན། 《མཁས་

པ་ལེའུས་མཛད་པའྤྱི་རྒྱ་བོད་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ་》ལས། “དང་པོ་གནོད་སྤྱིན་ནག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་སེ། ཡུལ་གྤྱི་མྤྱིང་ཡང་བཟངས་

ཡུལ་རྒྱན་མེད་བྱ་བར་བཏགས། ལག་ཆར་མདའ་གཞུ་འཕེན་པ་དེ་ནས་བྱུང་།། གཉྤྱིས་པ་རེ་ལེ་མགོ་གཡག（ནམ་མཁའྤྱི་ནོར་བུས་

བརམས་པའྤྱི་《ཞང་བོད་ལོ་རྒྱུས་ཏྤྱི་སེའྤྱི་འོད་》ལས་བདུད་ཀྤྱི་རེ་དཔོན་རེ་ལེ་ནག་པོ་གོས་སུ་གོན་ཅྤྱིང་ཞལ་གདོང་གཡག་གྤྱི་མགོ་

འདྲ་བར་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་གྤྱི་མྤྱིང་ཡྤྱིན）བདུད་ཀྤྱིས་བྱས།། ཡུལ་གྤྱི་མྤྱིང་ཡང་བདུད་ཡུལ་གྤྱིང་དགུ་ཟེར། ” དེ་མྤྱིན་ད་དུང《བོད་ཀྤྱི་

དེབ་ཐེར་བཀྲ་ཤྤྱིས་གཏེར་བུམ་》དུ། སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩ལོར་མཚོ་སོན་ཞྤྱིང་ཆེན་ཚྭ་འདམ་གཤོང་ས་ཆེན་མོ་རུ་བོད་གནའ་རབས་ཀྤྱི་ནོར་

རྤྱིད་ཀྤྱིས་འཐག་པའྤྱི་རེ་ལེ་ཚོས་མདོག་དམར་པོ། སེར་པོ་ཅན་སོགས་དང་དེ་མྤྱིན་མྤྱིའྤྱི་དབྱྤྱིབས་ཅན་སོགས་མང་པོ་ཞྤྱིག་རེད་པ་ནྤྱི། 

ཧ་ལམ་ད་ལྟའྤྱི་བར་དུ་ལོ་སུམ་སོང་ཡན་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པར་གནའ་རྫས་བརག་དཔྱད་པས་བརག་དཔྱད་ལས་ཐོན་པ་སོགས་

གསུངས་པས། དེ་དག་ལྟར་ན་བོད་ཡ་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་སུ་རེ་ལེ་བྱུང་ཡོད་ན་ཡང་། སྐབས་དེའྤྱི་རེ་ལེ་ཡྤྱི་སོད་སངས་ནྤྱི་གོན་ཆས་ལས་
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གཞན་གུར་དུ་བཀོལ་སོད་བེྱད་ཀྤྱིན་མེད། བོད་ཀྤྱི་ཡོ་བྱད་དང་མཁོ་ཆས་མང་ཆེ་ཤོས་ཤྤྱིག་པགས་རིགས་ལས་བཟོས་པ་འདྤྱི་ཡང་། 

བོད་གནའ་རབས་ནས་བཟུང་པགས་པ་བཀོལ་སོད་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལོས་ཡྤྱིན་སམ། དཔེར་ན་འབོག་ཁུལ་དུ་བཀོལ་རྒྱ་ཆེ་བའྤྱི་

སོ་བ་དང་འབེང་བ། སོག་པ། འུར་ཆ་སོགས་ནྤྱི་པགས་པས་བཟོས་པ་ཅུང་མང་། དེ་མྤྱིན་སོན་དུས་སྤྱི་ལྤགས་ཀྤྱིས་བཟོས་པའྤྱི་རྐང་

སྣམ་སོགས་གོན་པ་རྒྱུན་འབྱམས་ཡྤྱིན་པ་ལས་ཀང་། རེ་ལེ་ནྤྱི་ས་མོ་ནས་བྱུང་ཡོད་ན་ཡང་བཀོལ་སོད་ཀྤྱི་གཞྤྱི་རྒྱ་ཆེ་བ་ནྤྱི་སར་

བཞྤྱིན་པགས་པའྤྱི་རྤྱིགས་ཡྤྱིན། བོད་ཡ་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་སུ་མྤྱི་རྣམས་སོད་པའྤྱི་གུར་ནྤྱི་པགས་པ་དང་སོང་ལོས་བཟོས་པ་ཡྤྱིན་ལ། དེ་

ནྤྱི་སྐབས་དེའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་དགོས་མཁོ་དང་ཡང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད།  

གདོད་མའྤྱི་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ནྤྱི་གཙོ་བོ་རོན་ལས་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་བ་རོལ་བ་ཡྤྱིན་ལ། ཐོན་སེད་ལས་རྤྱིགས་མང་པོ་ཞྤྱིག་ཀང་

སྐབས་འདྤྱི་ནས་བཟུང་དར་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། ཁོ་ཚོས་ཐོག་མར་ཐོན་སེད་བྱས་པ་ནྤྱི་གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས་ཀྤྱི་པགས་པས་

བཟོས་པའྤྱི་གུར་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ལ། དེ་ནྤྱི་བོད་ཀྤྱི་སོད་ཁང་ཐོག་མ་ཡང་ཡྤྱིན། པགས་པའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་གུར་དེ་ནྤྱི་དེང་དུས་བོད་སྤྱི་ཚོགས་

སུ་སོད་པའྤྱི་སྦྲ་ནག་གྤྱི་རྨང་གཞྤྱིའྤྱི་གྲུབ་ཚུལ་ཡང་ཡྤྱིན་པས། ཐོག་མའྤྱི་པགས་པའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་གུར་ནྤྱི་སྦྲ་ནག་གྤྱི་དར་ཁུངས་ཆེས་ས་

ཤོས་སུ་གཏུགས་ན་ཡང་ནོར་བ་མེད་པ་རེད་སམ། པགས་པའྤྱི་གུར་དེ་མངའ་མཛད་བཅུའྤྱི་སྐབས་ནས་བཟུང་བོད་དུ་དར་ཡོད་ལ། 

ཆར་ཆུས་བངས་ས་ལ་ཉྤྱི་འོད་ཀྤྱིས་གོང་ཡང་ས་བས་ཡང་སོྐར་བསར་སོྐར་གྤྱིས་ཕུབ་ན་ཇེ་ཆུང་ནས་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། དེ་

མྤྱིན་ཉྤྱི་འོད་ལོག་འཕོས་ཀྤྱི་ནུས་པ་ཞན་ཞྤྱིང་ནང་དུ་དབུགས་ལེན་དཀའ་བ། གྲང་རླུང་འགོག་པ་སོགས་སྐབས་དེའྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་རང་

བྱུང་གནམ་གཤྤྱིས་དང་མཐུན་པ་ཞྤྱིག་མྤྱིན་ན་ཡང་། སྤྱི་ཚོགས་ཧ་ཅང་བདེ་འཇགས་ཡྤྱིན་ལ་མཐའ་འཁོར་ཁྤྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་

འཚེ་བ་མེད་པས། གནས་གང་རུང་ཞྤྱིག་ཏུ་གཏན་སོད་ཀྤྱིས་པགས་པའྤྱི་གུར་དེ་ཕུབ་ནས་གཉའ་ཁྤྱི་བཙན་པོའྤྱི་བར་དུ་འཚོ་བ་རོལ་

བ་རེད།  

གཉྱིས་པ། རླེ་ལླེ་ནག་པྡོའ་ིགུར་བྡོད་ཀྱི་དམག་སྒར་དུ་གྱུར་བ།  

བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་ཡ་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་ནས་བཟུང་པགས་པའྤྱི་གར་དུ་གནས་རེན་འཆོས་ནའང་། དུས་ཡུན་རྤྱིང་བོ་ཞྤྱིག་འགོར་བ་

དང་རྤྱིམ་གྤྱིས་རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་མོ་དང་འབེལ་འདྲྤྱིས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏེ། ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་རྨང་གཞྤྱིའྤྱི་ཐོག་མ་གནམ་གཤྤྱིས་དང་ས་

བབ་ལ་བསྟུན་པའྤྱི་རྤྱིས་རྤྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་ལྟར་རོན་ལས་ནས་རྤྱིམ་གྤྱིས་རྤྱི་དྭགས་རེ་འགའ་གཡུང་དུ་ཕབས་ཏེ་ཕྱུགས་ལས་འགོ་

བརམས་ནས་ར་ནོར་ལུག་གསུམ་དང་འབེལ་བའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་དབུ་ཁྱུད་བྤྱིས་ཤྤྱིང་། རྤྱིམ་གྤྱིས་ནོར་གྤྱི་ཁུལ་རྤྱིད་དང་བལ་སོགས་ནྤྱི་

ཁོ་ཚོའྤྱི་འཚོ་བའྤྱི་ཁོད་ཀྤྱི་ཐོན་སེད་ལས་རྤྱིགས་གལ་ཆེན་ཞྤྱིག་ཏུ་གྱུར་ལ། དེ་དག་ལས་སོྣན་བྱས་པས་བོད་གནའ་མྤྱིའྤྱི་འཚོ་བ་ནྤྱི་

ཅུང་འཐུས་ཚང་ཞྤྱིག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད། པགས་པའྤྱི་གུར་གྤྱི་རྨང་གཞྤྱིའྤྱི་སེང་ཕྱུགས་ལས་དར་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རེ་ལེ་ནག་པོའྤྱི་གུར་

དེ་བྱུང་ཞིང་། དེའྤྱི་དུས་རེ་ལེ་ནག་པོའྤྱི་གུར་ནྤྱི་བོད་འབངས་མང་ཚོགས་ཀྤྱི་ཕྱུགས་ལས་གཉེར་དུས་ཀྤྱི་སོས་སོད་སོད་ཁང་ཡྤྱིན་ལ། 

དེང་དུས་ཀྤྱི་སྦྲ་ནག་གྤྱི་ཐོག་མའྤྱི་རྣམ་པ་ཙམ་སེ་ཀ་པ་དང་གདུང་མས་འདེགས་པའྤྱི་སྐས་དབྱྤྱིབས་སུ་བཟོས་ཡོད་པར་མངོན།  

བོད་བཙན་པོའྤྱི་དུས་སྐབས་སུ་མཐའ་སོྐར་ཁྤྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དང་དམག་འཁྲུག་སྣ་ཚོགས་ཀྤྱི་དབང་གྤྱིས་གནས་ངེས་

མེད་དུ་དམག་དཔུང་འདྲེན་པ་དང་དམག་བོྱལ་སོགས་ལ་དམག་སར་དུ་རེ་ལེ་ནག་པོའྤྱི་གུར་ལ་མཐོ་རྤྱིམ་མྤྱི་སྣས་བཟོ་བཅོས་

བརྒྱབ་ནས་ཧ་ཅང་འཐུས་ཚང་དུ་གྱུར། 《ནག་རྤྱིས་རེལ་འགྲེམ་འབས་བཤད་》ལས “བོད་ཡུལ་མུན་པའྤྱི་གྤྱིང་འདྤྱིར་ནྤྱི། གནམ་

རྤྱི་སོང་བཙན་དུས་ཉྤྱིད་ནས། གཙུག་ལག་རྤྱིས་ཀྤྱི་དབུ་བརེས་ཀང་། ཡྤྱི་གེ་མེད་པས་དར་ཆས་དབེན། ས་འགྱུར་ཕྤྱི་འགྱུར་བར་

འགྱུར་གསུམ། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོའྤྱི་དུས་ཉྤྱིད་ནས། བོད་མྤྱི་ཤེས་རབ་ཅན་བཞྤྱི་དང་། དུ་ཧར་ཀུན་འབྱུང་ཨ་ལོ་དང་། ཧཱུ་ཆེན་གཙུག་

སོན་ཟླ་ནག་པ། སོགས་ཀྤྱིས་མཐའ་དབུས་ཀུན་དུ་སེལ།”ཟེར་བ་ལས། རྒྱ་ནག་རྤྱིས་ཀྤྱི་གཞུང་ལུགས་དེ་རྒྱལ་པོ་གནམ་རྤྱི་སོང་
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བཙན་ནས་བོད་དུ་དར་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། རྤྱིམ་གྤྱིས་མཐའ་དབུས་དམངས་ཁོད་ལ་ས་འཐྤྱིམས་རོ་འཐྤྱིམས་སུ་སོང་ནས་ཀུན་

གྤྱིས་ས་དགྲ་འགོག་པའྤྱི་རང་བྱུང་དད་མོས་དང་། དེ་ལ་ཕན་པའྤྱི་སྨན་དུ་གནས་ངེས་མེད་ལ་སོར་སོད་ཀྤྱི་རང་དབང་ཆེར་ལན་

པའྤྱི་སོད་ཁང་རེ་ལེ་ནག་པོའྤྱི་གུར་དེ། སྤྱིད་པ་ལྷའྤྱི་ཕག་རྒྱའྤྱི་རྤྱི་མོ་དཔེ་གཞྤྱིར་བཟུང་སེ་སྦལ་གཟུགས་སུ་བཟོས་ནས་བོད་ཀྤྱི་

དམག་སར་དུ་སྦྲ་ནག་བྱུང་བ་རེད།  

རེ་ལེ་ནག་པོའྤྱི་གུར་རམ་སྦྲ་ནག་ནྤྱི་དབྱར་ཁར་ཚ་གདུག་ཆེ་དུས་བསྤྱིལ་ཞྤྱིང་དགུན་ཁར་གྲང་ངར་ཆེ་དུས་དོྲ་བ། ཆུ་དང་

ཆར་བས་མྤྱི་གནོད་པ། ས་བབ་ལ་བརག་མྤྱི་དགོས་ཤྤྱིང་འཁེར་བདེ་ལ་དབུབ་ས་བ་སོགས་ལས་ཀང་བོད་བཙན་པོའྤྱི་དུས་དུ་དམག་

ཏུ་བཀོལ་བ་གསལ་བོར་ཤེས་ཐུབ། ཡང་བཤད་རྒྱུན་གཞན་ཞྤྱིག་ལ་སྦྲ་ནག་ནྤྱི་བོད་བཙན་པོའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་དམག་སར་ཡྤྱིན་པས་ཆེད་

དུ་དུག་སོམ་གྤྱི་དབྱྤྱིབས་ལྟར་བཟོས་པ་ཡྤྱིན་ལ། དེ་ནྤྱི་བོད་དམག་ནྤྱི་དུག་སོམ་འབུ་སྤྱིན་གཞན་དག་ལ་འཕད་པ་ལྟར་གཞན་སེ་ལ་

ཤྤྱིན་ཏུ་རོད་པའྤྱི་མཚོན་དོན་ཡྤྱིན་ཟེར། ད་དུང་ཡང་བོད་དམངས་ཁོད་ཀྤྱི་བཤད་པ་ཞྤྱིག་ཏུ་“ཆོས་རྒྱལ་རལ་བ་ཅན་གནས་འདྤྱིར་

བོྱན་ནས། རྒྱ་གར་ནག་གཉྤྱིས་ས་མཚམས་ཕེ་ནས། སྦྲ་རོག་པོའྤྱི་མགོ་རུ་དེ་དུས་དར། སོགས་མང་པོ་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་ལས་ང་ཚོས་ཤེས་

ཐུབ་པ་ནྤྱི། རེ་ལེ་ནག་པོའྤྱི་གུར་རམ་སྦལ་གཟུགས་ཀྤྱི་སྦྲ་ནག་དེ་མ་ཧཱ་ཙི་ནའྤྱི་རྤྱིས་རྤྱིག་བོད་དུ་དར་བ་དང་བསྟུན་ནས། སོན་གྤྱི་རེ་

ལེ་ནག་པོའྤྱི་གུར་དེ་འཐུས་སོ་ཆ་ཚང་དུ་བྱུང་བ་གསལ་རོགས་ཐུབ་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྤྱི་ཡུལ་དུ་དམག་འཁྲུག་རབ་དང་

རྤྱིམ་པ་མཚམས་མ་ཆད་ལ་ལན་རེར་འཐབ་ཅྤྱིང་རྒྱལ་བ། ལན་རེར་ཕམ་ཞྤྱིང་བོས་པ་སོགས་ལ་གཏན་སོད་ངེས་གཏན་རང་བཞྤྱིན་

གྤྱི་སོད་ཁང་ཞྤྱིག་ཡོང་མ་ཐུབ་པས། མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་དུ་ད་ལྟའྤྱི་བར་སྦྲ་ནག་གྤྱི་སྐབས་དེའྤྱི་རྣམ་པ་དེ་མ་ཉམས་སོར་ཆུད་དུ་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཐོག་མ་ནས་རྩྭ་ཆུ་བསེགས་ཏེ་འཚོ་བ་རོལ་བའྤྱི་འབོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྤྱི་ལས་གུར་དེ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དམག་སར་

དུ་གྱུར་པ་ཡྤྱིན་ལ། སྐབས་ངེས་ཅན་ཞྤྱིག་ནས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་འབོག་འབངས་མང་ཚོགས་ཀྤྱི་སོད་ཁང་དུ་གྱུར་པར་སམ།  

གསུམ་པ། བྡོད་ཡ་ཐྡོག་སྱི་ཚོགས་སུ་ལས་གུར་དར་བའྱི་ཆ་རླེན།  

ཡ་ཐོག་གདོད་མའྤྱི་མིའི་རྤྱིགས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞྤྱིག་ལ་ནགས་ཚལ་དང་བག་ཕུག་སོགས་སུ་གཞྤྱི་སོད་བྱས་ནས། རྤྱི་

དྭགས་རེ་འགའ་གཡུང་དུ་ཕབ་པ་ལ་བརེན་ནས་མྤྱི་དང་སོ་ཕྱུགས་བར་དུ་གཅྤྱིག་ལ་གཅྤྱིག་བརེན་གྤྱི་འཚོ་བའི་སྤྱི་འགྲོས་ཤྤྱིག་

ཆགས། སྤྱི་འགྲོས་དེ་ནྤྱི་གོ་བུར་དུ་ཆགས་པ་ཞྤྱིག་མྤྱིན་ལ། ནམ་ཟླའྤྱི་དྲོད་གྲང་དང་ས་ཆུའྤྱི་གནས་བབ་སོགས་ཕྤྱིའྤྱི་ཆ་རེན་ངེས་ཅན་

གྤྱི་སོང་བརར་ལས་བྱུང་བ་ཡྤྱིན། མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ཐོག་མའྤྱི་བོ་གོྲས་ཀྤྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནྤྱི་ལས་ཀ་སྣ་ཚོགས་ལས་པ་ལས་འཕེལ་བའྤྱི་ལོ་

རྒྱུས་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའྤྱི་ལྟ་བ་འདྤྱི་ལྟར་ན། མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཞྤྱིང་ལས་དང་ཕྱུགས་ལས་སུ་ཞུགས་པའྤྱི་བརྒྱུད་རྤྱིམ་ཁོད་བོ་གོྲས་ཀྤྱི་རལ་

ཀང་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་ཇེ་ཆེ་ནས་ཇེ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞྤྱིན་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀང་དེ་ལྟར་རོན་ལས་ནས་ཕྱུགས་ལས་སུ་གྱུར་བ་

དང་གནས་ངེས་གཏན་ནས་ངེས་མེད་དུ་སོར་དགོས་བྱུང་བས། སྦྲ་ནག་ལྟ་བུའྤྱི་འཁེར་བདེ་ཞྤྱིང་ཟོར་ཡང་བའྤྱི་ལས་གུར་དེ་བོད་

མྤྱིའྤྱི་འཚོ་བའྤྱི་ཁོད་མེད་མྤྱི་རུང་བའྤྱི་སོད་ཁང་གལ་ཆེན་ཞྤྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་རྨང་གཞྤྱི་བཏྤྱིང་། ཐོག་མར་ཁོ་ཚོས་སོ་ཕྱུགས་སྣ་

ཚོགས་བསད་ནས་ཤ་ཟོས་པ་དང་པགས་པའྤྱི་གུར་སོགས་བཟོས་ནས་ནང་དུ་བསད། ཡྤྱིན་ན་ཡང་ལོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོར་སོ་ཕྱུགས་

དང་འབེལ་འདྲྤྱིལ་བྱས་པའྤྱི་སོམ་ཚིག་ལས་ནོར་ལུག་གྤྱི་ཁུལ་དང་བལ་གྤྱིས་ཁོ་ཚོའྤྱི་དགོས་མཁོ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་བས། དབྱར་

ཁར་བལ་དང་ནོར་རྤྱིད་སོགས་བེགས་ཏེ་སྐུད་པ་བཀལ་ནས་རེ་ལེ་འཐག་པ་དང་། དེ་དག་ཡང་བསར་ལྷན་དུ་བསྤྱིགས་ནས་བཙེམ་

སེ་སོད་ཁང་ལས་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྤྱི་ཡུལ་དུ་ཐོག་མར་སོས་སོད་སོད་ཁང་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་ལ། སྦྲ་ནག་གྤྱི་ཐོག་མའྤྱི་

དབྱྤྱིབས་ཙམ་ཡང་བྱུང་བ་རེད། གཉྤྱིས་ནས་ནམ་ཟླ་དང་ས་བབ་ཀྤྱི་དབང་གྤྱིས་ལས་གུར་བྱུང་བར་ཡང་ཆ་རེན་ངེས་ཅན་བསྐྲུན། 

བོད་ཡུལ་ནྤྱི་རྤྱི་མཐོ་ཞྤྱིང་གཡང་གཟར་དང་བག་རྤྱི་མང་ལ་གནམ་གཤྤྱིས་འགྱུར་ལོག་ལ་ངེས་པ་མེད་པས། ཡུལ་གྲུ་ལ་ལར་གངས་

དང་འཁག་རོམ་གྤྱིས་ཡོངས་སུ་བསོྐར་ཡོད་ལ། ལ་ལ་རོ་དང་བག་རྤྱི་ཡྤྱིན་པས་སོད་ཁང་ལས་པར་དཀའ་ཁག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད། 
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འདྤྱི་ལྟ་བུའྤྱི་ཡུལ་དུ་རང་བྱུང་བག་ཕུག་སོགས་མེད་ཚེ། མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་འཚོ་གནས་འགག་སྤྱིད་པས། ཁོ་ཚོས་སོས་སོད་སོད་ཁང་

བཟོ་བར་འཆར་གཞྤྱི་མྤྱི་འཐེན་ཀ་མེད་བྱུང་། གསུམ་ནས་ལས་རྤྱིགས་དེའྤྱི་དབང་གྤྱིས་ལས་གུར་བཟོ་བ་ལ་བ་ན་མེད་པའྤྱི་སོན་

འགྲོའྤྱི་ཆ་རེན་ལན་ཡོད། བོད་ཡ་ཐོག་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཕྱུགས་ལས་སུ་ཞུགས་པ་ནས་བཟུང་ཕྱུགས་འཚོ་སོང་ལ་རྩྭ་ཆུ་སེག་ནས་གནས་

ངེས་མེད་དུ་དུས་ངེས་མེད་ལ་འགྲོ་དགོས་པས། གཏན་སོད་སོད་ཁང་ལ་བཀོལ་སོད་ཀྤྱི་རྤྱིན་ཐང་མེད་པ། ཁོ་ཚོའྤྱི་འཚོ་བའང་

ཕྱུགས་རྤྱིགས་དང་འབལ་ཐུབ་མེད་པས་ཐོན་སེད་དངོས་པོ་མང་ཆེ་བ་ཡང་དེ་དང་འབེལ་ཡོད་པ་སོགས་ཡྤྱིན།  

བཞྱི་པ། སྦྲ་ནག་གྱི་གསར་གཏྡོད་དང་ཚན་རྱིག་གི་ཤེས་བྱ། 

སྦྲ་ནག་ནྤྱི་བོད་གནའ་བོའྤྱི་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བོ་གོྲས་ཀྤྱི་རལ་ལས་ཐོན་པས་ལྟོས་བཅས་ཀྤྱིས་བཤད་ན། ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཅུང་

ཆ་ཚང་བའྤྱི་སོད་ཁང་ཞྤྱིག་ཏུ་གྲུབ་ཡོད་པ་ཡྤྱིན་ལ། འབྱུང་གཞྤྱིའྤྱི་ར་བ་རུས་སྦལ་གྤྱི་དབྱྤྱིབས་སུ་བཟོས་ཡོད་པས། རང་བྱུང་གནོད་

འཚེ་གང་གྤྱིས་ཀང་མྤྱི་ཚུགས་པའྤྱི་བཤད་རྒྱུན་ངོ་མཚར་བ་མང་པོ་ད་ལྟའྤྱི་བར་དུ་ས་འཐྤྱིམས་རོ་འཐྤྱིམས་སུ་སོང་ཡོད། འདྤྱིའྤྱི་

ཕྤྱིའྤྱི་བཀོད་པ་དང་ནང་གྤྱི་གྲུབ་སངས། ཐོན་ལས་རྒྱུ་ཆ་སོགས་མང་པོ་ཞྤྱིག་ལས་ང་ཚོ་བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་ལ་གནའ་ས་མོ་ནས་ཚན་རྤྱིག་

གྤྱི་བོ་གོྲས་ཁད་པར་ཅན་ལན་པ་ཤེས་ཐུབ།  

གཅྤྱིག ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ལ་ཐོན་པའྤྱི་ནུས་པ། སྦྲ་ནག་ཕུབ་དུས་སམ་ཡང་ན་གནས་སོར་དུས་གང་ཡྤྱིན་རུང་ས་བརྐོ་རོ་

སོག་བེྱད་མྤྱི་དགོས་ལ། རང་གྤྱི་རྒྱ་ཁོན་དང་འོས་འཚམ་གྤྱི་གནས་གཞྤྱིས་ཤྤྱིག་གདམ་ནས་དབུབ་ཆོག དེའྤྱི་ཀ་བ་སོགས་ནྤྱི་ཧ་ཅང་

ཕ་ཞྤྱིང་ཐུང་ལ། སྦྲ་ནག་གྤྱི་གྲུབ་ཆ་ལ་མེད་དུ་མྤྱི་རུང་མོད། འོན་ཀང་རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་མང་པོ་བརླགས་ནས་བཟོ་མྤྱི་དགོས་

པར་སོང་བོའྤྱི་ཡན་ལག་གཅྤྱིག་གཉྤྱིས་ཙམ་གྤྱིས་འཐུས། དེ་མྤྱིན་གྲུབ་ཆ་གཞན་དག་ནྤྱི་ནོར་རྤྱིད་ཀྤྱིས་བསེས་པའྤྱི་ཐ་གུ་དང་རེ་ལེ་

སོགས་ཡྤྱིན་ལ། དེས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་ཤུགས་རེན་ངན་པ་ཅྤྱི་ཡང་ཐེབས་མྤྱི་སྤྱིད། སྦྲ་ནག་གྤྱི་ཁ་དོག་ནག་པོ་ལ་ཉྤྱི་འོད་ལོག་

འཕོས་ཀྤྱི་ནུས་པ་ཞན་མོད་ནང་དུ་སོད་དུས། ཆར་བ་སོགས་བབས་ཚེ་འཁལ་འཐག་གྤྱི་བར་གསེང་ལ་ཆུ་འཐྤྱིམས་ནས་དོྲད་སྲུང་

ཐུབ་པ་དང་། ཉྤྱི་མ་ཤར་ཚེ་ཆུ་བསྐམས་ནས་དབུགས་རྒྱུ་ཐུབ་པས་བསྤྱིལ་སེད་ཀྤྱི་ནུས་པ་ལན། ནང་གྤྱི་འབོག་ཐབ་རོ་གསུམ་ཟུར་

གསུམ་གྤྱིས་བསོྣལ་ནས་བཟོས་ཡོད་ལ། མེ་འབུད་པ་ལ་ཨོང་བ་དང་རྤྱིལ་མ་སྐམ་པོ་འབུད་པ་ལས་སོང་བོ་བཅད་ནས་བུད་ཤྤྱིང་

སོགས་སོད་བཞྤྱིན་མེད། འོན་ཀང་དེང་དུས་འབོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྤྱིས་མེས་པོའྤྱི་ཤུལ་བཞག་རྤྱིན་ཆེན་ནོར་བུ་འདྤྱིའྤྱི་རྤྱིན་ཐང་མ་

ཤེས་པར་སོག་གུར་ལ་དཔེ་གཞྤྱི་བཟུང་ནས་རས་གུར་དུ་སོད་པ་ཡང་ཡོད།  

གཉྤྱིས། རང་བྱུང་གནོད་འཚེ་ལ་གདོང་ཕོགས་པ། དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞྤྱིག་ལ་རྤྱི་སོང་ལུང་སོང་དུ་གནས་སོད་ལ་ངེས་

གཏན་མེད་པའྤྱི་ཕྱུགས་སོང་བ་དག་ནྤྱི་རང་བྱུང་གྤྱི་གནོད་འཚེ་མང་པོ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ་པར་བྱུང་བ་ཡང་། ཁོ་ཚོས་མེས་པོ་

ནས་བཟུང་ལོ་ངོ་སོང་ཕག་མང་པོའྤྱི་ནང་གི་འཚོ་བའི་ཉམས་མོང་བསགས་ཤིང་སོང་བརར་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཐོན་པ་ཡྤྱིན་ལ། དེ་བས་

ཁོ་ཚོས་སྦྲ་ནག་གི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ནི་རེ་རེ་བཞྤྱིན་སར་ཁ་བརྒྱད་དང་སེྨ་བ་དགུ། ལོ་རྤྱིས་བཅུ་གཉྤྱིས་ཀྤྱི་དཔེ་རུ་བཀོད་ཡོད་

པས། གནས་ཡུལ་གང་དུ་ཕུབ་ན་དེར་ས་དགྲ་ནོན་པས་ས་ཆུའི་འབྱུང་བརག་གནང་མྤྱི་དགོས་པའྤྱི་བཤད་རྒྱུན་ཡོད། དེ་མྤྱིན་སོ་

ཕར་དཀར་པོ་བྱས་པ་སོགས་རང་རང་གྤྱི་ཁད་ཆོས་ལན་པའྤྱི་འབྱུང་བཞྤྱིའྤྱི་ར་བ་རུས་སྦལ་གྤྱི་དབྱྤྱིབས་སུ་བཟོས་ཡོད། དེ་བས་ད་

དུང་བོད་དམངས་ཁོད་ཀྤྱི་བཤད་རྒྱུན་ཞྤྱིག་ཏུ་འབོག་པའྤྱི་རུ་སོར་དུས་སྦྲ་མ་ཕུབ་པར་ཨ་མས་ཁེའུ་སར་མྤྱི་འཇོག་པའྤྱི་སོལ་དེ་

ཡང་ས་སྤྱི་འགོག་པའྤྱི་ཆེད་དུ་ཡྤྱིན་ནོ། །  

ལྔ་བ།  སྦྲ་ནག་གྱིས་བྡོད་སྱི་ཚོགས་ལ་ཐྡོན་པའྱི་ནུས་པ། 
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གནའ་བོའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་མེས་པོ་དག་མྤྱི་རབས་ནས་མྤྱི་རབས་བར་དུ། ས་མཐོ་ཆུ་གཙང་གྤྱི་འཛམ་གྤྱིང་ཡང་རེ་རུ་ཕྱུགས་རྤྱིགས་

ལ་བརེན་ནས་འཚོ་བ་རོལ་ཏེ། སོ་ཕྱུགས་ར་ནོར་ལུག་གསུམ་དང་བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་བར་བོས་དཔོག་དཀའ་བའྤྱི་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་

ལ། སོ་ཕྱུགས་མེད་ན་བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་ཡོད་མྤྱི་སྤྱིད་ལ། བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་མེད་ན་སོ་ཕྱུགས་ཡོད་མྤྱི་ཐུབ་པའྤྱི་ཆ་རེན་ངེས་ཅན་ཞྤྱིག་ལན་

ཡོད། དེ་ལྟར་ཁོ་ཚོས་ར་ནོར་ལུག་གསུམ་འཚོ་སོང་ལ་རྩྭ་ཆུ་མཁོ་བའྤྱི་བསོམས་ཚིག་དེ་རེད་པ་ནས་བཟུང་། ས་རོ་བརྐོས་ནས་བག་

ཕུག་ཏུ་སོད་པའྤྱི་སོལ་དེ་རྤྱིམ་གྤྱིས་བསྒྱུར་ལ། གནས་ངེས་གཏན་མེད་པར་ཕྱུགས་རིགས་སོང་བཞིན་རྩྭ་ཆུ་སེག་ནས་སོར་སོད་བྱས། 

དེ་བས་རུ་སོར་སྤྱི་ཚོགས་སྐབས་ཀྤྱི་འཚོ་བ་འདྤྱིས་བོད་མྤྱིའྤྱི་སོད་ཁང་དང་འཛུགས་སྐྲུན་སྣ་ཚོགས་ལ་འགྱུར་ལོག་བྱུང་དུ་བཅུག་སེ། 

གདོད་མའི་རོན་ལས་ཁོ་ན་ནས་ཕྱུགས་ལས་དང་ཞྤྱིང་ལས་སུ་གྱུར་བ་དང་། བག་ཕུག་དང་སྤྱིལ་བུར་སོད་པ་ནས་རིམ་གིས་སྦྲ་གུར་

དུ་སོད་པའྤྱི་རྣམ་པ་བྱུང་། དེ་བཞྤྱིན་ལས་གུར་སྦྲ་ནག་གམ་སོད་ཁང་གཙོ་བོ་དེ་བོད་ཡུལ་དུ་དར་བ་ནས་བཟུང་སེ། དེས་བོད་མིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཀི་འཕེལ་རྒྱས་དང་དཔལ་འབོྱར་གི་སོབ་ཤུགས་དམག་སིད་ཀི་སྲུང་སོབ་སོགས་ཀི་ཐད་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་ཡོད། ཐོག་

མར་ཕྱུགས་རྤྱིགས་འཚོ་སོང་ཙམ་གྤྱི་ནུས་པ་ལས་མེད་ན་ཡང་། རྤྱིམ་བཞྤྱིན་བོད་ཆེན་པོའྤྱི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་སུ་མེད་མྤྱི་རུང་

བའྤྱི་འཚོ་རེན་གྤྱི་གནས་གཞྤྱི་གལ་ཆེན་ཞྤྱིག་ཏུ་གྱུར། 《ཐང་ཡྤྱིག་གསར་རྤྱིང་》ལས་བོད་འབངས་རྣམས་ཡུལ་གྲང་སར་སོད་ཅྤྱིང་

མྤྱི་རྣམས་དབྱར་བལ་ཕྤྱིང་དང་དགུན་སོག་པ་གོན། རྩྭ་ཆུ་གང་བཟང་ལ་བལྟས་ནས་མཚེར་ས་འཛིན་ཅྤྱིང་སྦྲ་ནག་ཏུ་སོད་ཟེར་བ་

ལས། ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནྤྱི་སྐབས་དེའྤྱི་བོད་འབངས་ཡོངས་ཀྤྱི་བརྒྱ་ཆའྤྱི་གྲངས་ཚད་ཆེས་མང་བ་ནྤྱི་སྦྲ་ནག་ཏུ་སོད་པའྤྱི་ཕྱུགས་

འཚོ་མཁན་རང་རེད། སྦྲ་ནག་མེད་ན་ཁོ་ཚོའྤྱི་སོད་ཁང་སོས་སོད་ལ་དཀའ་ཁག་དང་ལས་ཚེགས་མང་པོ་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནྤྱི་

འབངས་ཁོལ་གྤྱི་སོད་ཁང་ཙམ་མྤྱིན་པར་དམག་སར་དུ་བཀོལ་བཞྤྱིན་ཡོད་ཅྤྱིང་། དེའྤྱི་རྒྱུ་ཆ་སྣ་ཚོགས་བོད་རང་གྤྱིས་ལས་སོྣན་

བྱས་པ་ཡྤྱིན་ལ། ར་གཡག་སོགས་ལ་བཀལ་ན་སབས་བདེ་ཞྤྱིང་ཡང་བ། ནང་ཁོད་ཡངས་ཤྤྱིང་དམག་མྤྱི་བརྒྱ་ཕག་ཙམ་སོད་ཐུབ་པ། 

ས་དགྲ་ཆུ་དགྲ་ལ་འཛེམ་མྤྱི་དགོས་པར་གང་འདོད་ལྟར་ཕུབ་ཆོག་པ་སོགས་ཀིས་སྦྲ་ནག་གིས་སྔ་མོའི་དུས་ན་བོད་ཀི་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་ཡོད་པ་རེད།  

དྲུག་པ། སྦྲ་ནག་གྱི་གྲུབ་ཆ་དང་རླེན་འབླེལ་བརག་ཚུལ།  

བོད་ཀྤྱི་སོད་ཁང་གཙོ་བོ་སྦྲ་ནག་དེ་བོད་སྤྱི་ཚོགས་སེང་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་སོང་ཕག་མང་པོ་ཞྤྱིག་འགོར་ཡོད་ལ། མྤྱི་རབས་མང་

པོ་ནས་རྒྱལ་རབས་མང་པོའྤྱི་ནང་བོད་མྤྱི་དག་གྤྱིས་ཉམས་པ་བཟོ་བཅོས་དང་མེད་པ་ཁ་སོྣན་བརྒྱབ་སེ། ཡོངས་སུ་ཆ་ཚང་བའྤྱི་

འཛམ་གྤྱིང་གྤྱི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་བརོལ་མྤྱི་ཐུབ་པའྤྱི་གསང་བའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཅན་གྤྱི་ད་ལྟའྤྱི་རྣམ་པ་དེ་བྱུང་བ་རེད། སྦྲ་

ནག་གྤྱི་གྲུབ་ཆ་ཁོ་ན་ཡང་ཅུང་རོག་འཛིང་ལན་ཞྤྱིང་སྣ་མང་ཅན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ལ། དེ་དག་རེ་རེ་བཞྤྱིན་འགྲེལ་རྒྱུ་ནྤྱི་ཧ་ཅང་དཀའ་

མོད། ཡྤྱིན་ན་ཡང་རང་གྤྱི་མྤྱིག་མཐོང་ལག་ཟྤྱིན་གྤྱིས་སྦྲ་ནག་གྤྱི་ཕྤྱི་ནང་ཟུང་གྤྱི་གྲུབ་ཆ་དང་གྲུབ་སངས་དེ་ངོ་སོད་ཙམ་བེྱད་པ་ལ།  

  གཅྤྱིག སྦྲ་ནག་གྤྱི་ཕྤྱིའྤྱི་གྲུབ་ཆ། སྦྲ་ནག་གྤྱི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བོ་ནྤྱི་ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལྟར་བོད་རྤྱིགས་བུད་མེད་ཀྤྱིས་འཐགས་

པའྤྱི་རེ་ལེ་བསྤྱིགས་ནས་བཟོས་པ་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། སོག་གུ་དང་སོག་ལུང་། ཀ་བ་དང་ཐ་གུ་རྤྱིང་ཐུང་སོགས་ནྤྱི་སྦྲ་ནག་གྤྱི་གྲུབ་ཆ་ལ་

མེད་དུ་མྤྱི་རུང་བའི་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན། སྦྲ་ནག་ནྤྱི་ཁྤྱིམ་ཚང་གང་རུང་གྤྱི་འཚོ་བའྤྱི་ཆ་རེན་དང་བསྟུན་ནས་ཆེ་ཆུང་ལ་ངེས་

གཏན་མེད་མོད། སྦྲ་ཚད་ལན་ཞྤྱིག་ནྤྱི་ཕལ་ཆེར་སྤྱིད་དུ་ཕོ་འདོམ་བཞྤྱི་དང་ཕེད་ཀ། ཞེང་ལ་སྦྲ་ཀླད་དུ་རེ་ཞེང་（རེ་ལེའྤྱི་ཞེང་ཚད་

ཞེས་པའྤྱི་བསྡུས་ཚིག）དགུ་དང་མཁལ་དུ་རེ་ཞེང་བཅུ་སེ་བསོམས་པས་རེ་ཞེང་བཅུ་དགུ་དགོས། སྦྲའྤྱི་ཕྤྱི་རོལ་གྤྱི་ཟུར་བཞྤྱིར་ཆོན་

ཐག་བཞྤྱི་དང་སྦྲའྤྱི་སེྐད་དམ་མཁལ་གཉྤྱིས་ཀར་ཆོན་ཐག་རེ། དེ་མྤྱིན་སོ་ཆོན་གཉྤྱིས་དང་ཕུག་ཆོན་གཅྤྱིག་སེ་བསོམས་པས་ཆོན་

ཐག་དགུ་ཡོད་ལ། དེ་དག་རེ་རེ་བཀར་བེྱད་ཀྤྱི་ཀ་བའང་དགུ་ཡོད་པ་སེྨ་བ་དགུའྤྱི་མཚོན་དོན་ཡྤྱིན་པར་བཤད། ཁོན་བསོམས་སྦྲའྤྱི་

ཕྤྱི་རོལ་ཏུ་ས་འདོགས་ཕུར་བ་ཉེར་བརྒྱད་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྤྱི་མཚོན་དོན་དུ་བགྲང་། དེ་མྤྱིན་ད་དུང་བོད་མྤྱི་ཚོ་
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རེན་འབེལ་བརག་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་ལ་ཁ་དོག་ནག་པོའྤྱི་རྤྱིགས་ནྤྱི་བཀྲ་མྤྱི་ཤྤྱིས་པ་ཞྤྱིག་ཏུ་བརྤྱི་བས་སྦྲ་ནག་ཀང་ནག་པོ་ནག་

རང་ཞྤྱིག་མྤྱིན་ལ། སྦྲའྤྱི་ཁ་ཚུབ་（ཕོ་ཁྤྱིམ་དང་མོ་ཁྤྱིམ་གཉྤྱིས་སེྦྲལ་མཚམས་ཀྤྱི་ཡོ་བྱད་ཅྤྱིག་སེ། གནམ་གཤྤྱིས་བཟང་དུས་ཕེ་ཆོག་ལ། 

ཆར་བ་སོགས་འབབ་དུས་བཀབ་ཆོག）ནྤྱི་ལུག་བལ་དཀར་པོ་འཐག་པའྤྱི་རེ་ལེས་བཟོས་ཡོད་པ་དང་སོ་ཕར་ནྤྱི་རས་དཀར་པོས་

བཟོས་ནས་གྲུབ་ཡོད། དེས་གདོན་དང་འདེ། བཙན། གཉན། གཟའ་བཅས་ཀྤྱི་གནོད་འཚེ་འགོག་ཐུབ་པའྤྱི་བཤད་རྒྱུན་དང་མཚོན་

དོན་ཡོད། དེ་མྤྱིན་སྦྲ་ནག་གྲུ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆོན་ཐག་གམ་ཁ་ཐྤྱིག་ལ་དུས་ཚིགས་བཞྤྱིའྤྱི་མཚོན་རགས་ཡོད་པར་ཡང་བཤད། ད་དུང་ཧྲག་

ཕར་ནྤྱི་ཁྤྱིམ་ཚང་ལ་ཤས་ཀྤྱིས་བལ་དཀར་པོའྤྱི་རེ་ལེ་དང་ཡང་ལ་ཤས་ཀྤྱིས་ཁ་དོག་ལ་ངེས་གཏན་མེད་པར་གོས་དང་རས་ཀྤྱིས་

བཟསོ་ཡོད། ང་བརྒྱད་སོན་དུ་གཏན་སོད་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའྤྱི་ཁང་བ་མེད་པས། དགུན་ཁར་ས་དམའ་ཞྤྱིང་ཅུང་དྲོ་བའྤྱི་

གནས་སུ་འབོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྤྱིས་སྦྲ་ཕུབ་ནས་དགུན་བསལ་བཞྤྱིན་ཡོད་ལ། སྦྲའྤྱི་ཕྤྱི་རོལ་གྤྱི་ཆོན་ཐག་དགུ་ཡྤྱི་སེང་དུ་དར་ལོག་

འདོགས་པའྤྱི་སོལ་ཡང་ཡོད། ཇག་ལ་དགའ་ཞྤྱིང་དཔའ་འཛིང་རྟུལ་ཕོད་ཅན་གྤྱི་ཁྤྱིམ་བདག་རེ་འགས་ཐབ་ཀའྤྱི་བང་ཁ་རུ་མདུང་

མོ་བསངས་ནས་བ་དན་དང་མདུང་རེ་ཁ་ཚུབ་བརྒྱུད་ནས་ཕྤྱི་རུ་འཕུད་པའང་གང་མང་ཡོད། སྦྲའྤྱི་ཕུག་ཆོན་སྲུང་མའྤྱི་རེན་དང་

དཀྤྱིལ་ཆོན་ཕྱུགས་ཀྤྱི་རེན། སོ་ཆོན་འཁོར་བའྤྱི་རེན་གྤྱི་མཚོན་བེྱད་དུ་བཤད་པས། རྒྱུན་ལན་གྤྱི་འཚོ་བའྤྱི་ཁོད་ཕུག་ཆོན་ལ་བསང་

ཕུལ་པའྤྱི་རེན་བཏགས་ཏེ་ལྷ་བསང་གཏོང་བ་དང་། དཀྤྱིལ་ཆོན་ལ་གཡང་རེན་གྤྱི་བལ་འདོགས་པ། སོ་ཆོན་ལ་བག་གསར་གྤྱི་

གཡང་ར་འདོགས་པ་སོགས་ཀྤྱི་རེན་འབེལ་བསྤྱིགས།  

གཉྤྱིས། སྦྲ་ནག་གྤྱི་ནང་གྤྱི་གྲུབ་ཆ། སྦྲ་ནག་གྤྱི་ནང་རོལ་ནྤྱི་ཕྤྱི་རོལ་ལས་ཅུང་རོག་འཛིང་ཅན་ཡྤྱིན་ལ། སྤྱིག་གཞྤྱི་དང་གྲུབ་

ཚུལ་གཙོ་བོ་ཡང་ནང་དུ་ཡོད་པས་འདྤྱིའྤྱི་སོྐར་སྦྲ་ནག་ཏུ་འཚོ་བ་རོལ་བའྤྱི་བགྲེས་སོང་མེས་པོ་དག་གྤྱི་ངག་སོས་དེ་རྒྱུ་ཆར་བཟུང་

ནས་དཔྱད་པ་ཙམ་བགྤྱི་ཁུལ་བེྱད་ན། སྦྲ་ནག་གྤྱི་ནང་གྤྱི་གྲུབ་ཚུལ་གཙོ་བོ་ནྤྱི་ཐ་གུ་དང་སོག་ལུང་གཉྤྱིས་ཡྤྱིན། དེར་ཁོན་བསོམས་

ངོ་ཐྤྱིག་བཅུ་གཉྤྱིས་ཡོད་པ་དེ་ལོ་སོྐར་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྤྱིས་ཀྤྱི་མཚོན་བེྱད་ཡྤྱིན། སྦྲའྤྱི་ནང་བཀར་བེྱད་ལ་ཀ་བ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ནྤྱི་སར་

ཁ་བརྒྱད་ཀྤྱི་མཚོན་དོན་ཡྤྱིན་ལ། ཕྤྱི་ནང་ཟུང་འབེལ་གྤྱིས་སྦྲ་ནག་དེ་རྤྱིས་གཞུང་དུ་བཤད་པའྤྱི་རུས་སྦལ་གྤྱི་དབྱྤྱིབས་དང་ཡོངས་

སུ་མཚུངས་པ་ཞྤྱིག་བཟོས་ཡོད། སྦྲ་ནག་བཀར་བེྱད་ཀྤྱི་ནང་ཀ་བརྒྱད་ལས་ཡས་ཕུག་གྤྱི་ཀ་བ་ནྤྱི་ཤྤྱིང་སག་པ་ཡྤྱིན་ལ། དེས་ཁྤྱིམ་

མྤྱིའྤྱི་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རྤྱིང་བརན་པ་དང་། སྦྲའྤྱི་སོ་ཁའྤྱི་ཀ་བ་ནྤྱི་ཤུག་པ་ཡྤྱིན་ལ་དེས་སོ་ཕྱུག་པ་སེ་རྒྱུ་ཡྤྱི་འཕེལ་ཁ་དར་བའྤྱི་རེན་འབེལ་

གྤྱི་ཕྱྭ་གཡང་བསྤྱིགས་ཡོད། སྦྲའྤྱི་ནང་གྤྱི་ཀ་ར་མདུན་མ་ལ་བརེན་ནས་སུམ་ཐབ་ཀི་མར་བཀེད་འཆའ་ཞིང་། དེ་ནས་དབུས་ཡར་ལ་

སུམ་ཐབ་ཀི་རྨང་གཞི་བཅས་ནས་ཀ་ར་ཕུགས་མ་འོང་རྭར་འཛུགས། སུམ་ཐབ་ཀིས་བཅད་པའི་གཡས་ཁྤྱིམ་ལ་མོ་ཁྤྱིམ་དང་གཡོན་

ཁྤྱིམ་ལ་ཕོ་ཁྤྱིམ་དུ་འབོད། མོ་ཁྤྱིམ་གྤྱི་ཕོགས་སུ་བུད་མེད་རྣམས་ཀྤྱིས་འོ་ཞོ་མར་གསུམ་སོགས་ཀྤྱི་ཁྤྱིམ་ལས་གཉེར་བ་དང་། ཕོ་ཁྤྱིམ་

ཀྤྱི་ཕོགས་སུ་ལོའི་རྒན་གཞོན་ལྟར་སེས་པ་ཕོ་རྣམས་སོད་པས་དམར་ལས་བྱ་དགོས་པ་ཡང་འདི་གར་བེྱད། དེའི་ཕུགས་བསོར་ནས་

དོ་ཆ་བརྤྱིགས་པ་དང་དེའི་ཐོག་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་གྤྱི་མཆོད་ཁྤྱི་ཡང་བཤམས། སྦྲའི་ནང་གི་གཡས་གཡོན་ལ་མོ་ས་དང་ཕོ་

སའང་ཟེར་བས། དེའི་ཁྱད་པར་འབེྱད་སངས་ལས་ཀའི་སོ་ནས་ཡིན་ལ་གཙོ་བོ་རེན་འབེལ་བརག་པའི་སོ་ནས་ཡིན་ཏེ། བུད་མེད་

རྣམས་མོ་ཁིྱམ་དུ་བསད་ན་ཇ་ལྡུག་པའི་ཚེ་ཐོབ་བུའི་ཁ་ནང་ལ་འཁོར་བས། དེས་ཡོང་སོ་ནང་ལ་འདེན་ཞིང་གཡང་ལའང་མི་

གནོད་པའི་འདུ་ཤེས་འཛིན། དེ་ལྟའི་སོལ་གས་བོད་པ་རྣམས་ཐོམ་བུའི་ནང་གི་ཆུ་སོགས་ལག་ཁ་ནང་ཕོགས་སུ་ལྡུག་པ་ལས་ཕི་

ལོག་ཏུ་གཏན་ནས་མི་ལྡུག། གལ་ཏེ་ལྡུག་པ་སོགས་བྱུང་ན་དེར་ཕི་ལག་གིས་ལྡུག་པ་ཟེར་བས་ལྡུག་མཁན་ཁོ་རང་མ་དགའ་བར་

འཛིན་པ་དང་། དེའི་ལྟོས་ཡུལ་སུ་ཡིན་ཡང་ཐུགས་མི་དགེས་ལ་རྣམ་རོག་ཀང་ལང་ངེས་པ་ཡིན། དེ་བས་འདི་ལྟར་ཕོ་ས་དང་མོ་

སའི་ཁྱད་པར་ཕེ་བ་ནི་ཐོབ་ཐང་ཁོ་ནས་མ་ཡིན་པར། གཙོ་བོ་མེས་པོ་རྣམས་ཐོག་མའི་འདུ་ཤེས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བའི་ཆ་ནས་ཐོན་

པའི་རིག་གནས་ཀི་སྣང་ཚུལ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས། དེའི་གོམས་སོལ་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་། བེད་སོད་ཀི་རིན་ཐང་། རིག་གནས་

ཀི་འདུ་ཤེས་སོགས་ནི་དཔྱད་འོས་པར་མཐོང་མོད། བོད་པ་རང་ཉིད་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་འདི་དག་རོགས་ཤིང་ངེས་པར་

བརི་ལ་སོད་ཐུབ་པ་ཤ་སག་ཡིན་པས་ཞིབ་མོར་མ་འཆད་དོ། །  
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བདུན་པ། མཇུག་བསྡུ་བ།  

བོད་དེང་རབས་ལོ་རྒྱུས་སེང་མ་ཉམས་པར་གནས་པའྤྱི་སོལ་རྒྱུན་རྤྱིག་གནས་མང་ཤོས་ཤྤྱིག་ད་ལྟ་མྱུར་དུ་མ་བསབས་ན་

འཇྤྱིག་ཉེན་ཆེ་ལ། འདྤྱི་དག་ལ་བོ་གཟུར་བོའྤྱི་སོ་ནས་དཔྱད་པ་གཏོང་སྐབས་མྤྱི་རྤྱིགས་གཞན་དང་མྤྱི་འདྲ་བའྤྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་

པའྤྱི་ཁད་ཆོས་མང་པོ་ཞྤྱིག་ཡོད། དྲང་མོར་བཤད་ན་རོམ་ཐུང་འདྤྱིའྤྱི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གྤྱི་དཔྱད་གཞྤྱིའྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་མང་ཤོས་ནྤྱི་

བོད་ཡྤྱིག་ཏུ་ར་མོག་མོག་གྤྱི་སྤུ་ལྟར་དཀོན་ཞྤྱིང་ཡྤྱིག་རྤྱིགས་གཞན་དུ་འཁོད་པ་ཅུང་མང་། དེ་དག་ལས་ང་རང་ཧ་ལས་པ་ཞྤྱིག་ནྤྱི་

ཉྤྱི་ཧོང་གྤྱི་རོམ་པ་པོ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ཞྤྱིབ་ཚགས་ལན་པའྤྱི་སོ་ནས་སྦྲ་ནག་གྤྱི་ཕྤྱི་ནང་བར་གསུམ་ཡྤྱི་གེ་དང་རྤྱི་མོར་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། 

རང་རྤྱིགས་ནྤྱི་སྦྲ་ནག་དང་ཆེས་ཉེ་བའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་ནའང་། འདྤྱི་ལྟར་སྦྲ་ནག་གྤྱི་ཕྤྱི་ནང་བར་གསུམ་ཡྤྱི་གེ་དང་རྤྱི་མོར་

བཀོད་ནས། ཀུན་གྤྱི་མྤྱིག་ལམ་དུ་སོན་པའྤྱི་བརམས་ཆོས་ཤྤྱིག་ད་དུང་མ་མཐོང་བ་དེ་རེད། སྤྱིར་རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་ནྤྱི་རང་གྤྱིས་

གཞན་ལ་ངོ་སོད་བེྱད་དགོས་ཀང་། ད་ལྟ་གཞན་གྤྱིས་ང་ཚོ་ལ་ང་ཚོའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ངོ་སོད་བེྱད་པའྤྱི་གནས་ཚུལ་འདྤྱི་འདྲ་འབྱུང་

བཞྤྱིན་ཡོད་པས། རང་གྤྱི་ནུས་ཚོད་ཀྤྱིས་སྦྲ་ནག་ཅེས་པའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ལས་གུར་དེ་ཀུན་ལ་ངོ་སོད་ཙམ་བྱས་པ་ཡྤྱིན་ལ། གཤམ་ནས་སྦྲ་

ནག་དང་འབེལ་བའྤྱི་གཏམ་དཔེ་འགས་རོམ་མཇུག་བསྡུས་ན།  

༡. སྦྲ་ནག་དུ་བ་ཅན།། ས་ང་དེྲག་པ་ཅན།  

༢. སྦྲ་རོག་རོག་ཅན་ལ་མཛེ་ནད་མྤྱི་ཕོག 

༣. སྦྲ་ཆེན་ལ་ཧེབ་མ་ལང་། སྦྲ་ཆུང་ལ་ཡྤྱིད་མ་ཆད།  

༤. བུ་ཁེར་འདུག་ལ་མྤྱི་ཁ་རང་འཁོར། སྦྲ་འདབས་ལོ་ལ་བསེར་བུ་རང་ཐོན།  

༥. སྦྲ་མཐྤྱིང་སྨུག་ཁ་རུ་ལོྷར་བརངས། ཕྱུགས་ཁ་ཁའྤྱི་མགོ་ལོ་རྫར་བྱས།  

༦. སྦྲ་རོག་རོག་ཅན་པོ་རུ་སེར་བསམ། མྤྱིག་ཁ་རྤྱིལ་ཅན་པོ་བུ་ལོར་བསམ།  

༧. སྦྲ་བཀལ་འགོ་གཅྤྱིག་ནས་བཀལ་ནོ། ཐབ་སང་འགོ་གཅྤྱིག་ནས་ཕོག་ནོ།  

༨. སྦྲ་ཡཱ་མོན་（衙门）འདྲ་བོ། གཞྤྱིས་རྒྱ་མཁར་འདྲ་བོ།  

༩. ཕུགས་ཀྤྱི་སྦྲ་རན་དུད་པ་ཅན། རྤྱིག་གྤྱི་ཡུམ་རན་ངམ་ཁ་ཅན།  

༡༠. མགོ་སྦྲ་སྨུག་པོའྤྱི་ནང་འཛིན། ཁ་ཁ་ཕྱུགས་ཀྤྱི་འགོ་རྫྤྱི། ཞེས་ལྟ་བུར་འབྱུང་ངོ་།།  

 

《ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གེང་བའི་གཏམ་ཚོགས་》དེབ་ཕེང་དང་པོ་ལས་དངས།  

 

 


