
 1 / 20 

འབྲུག་ཆུའི་བོད་མིའི་སོད་ཁང་དང་འཚོ་ཆས་སོར་ངོ་སོད་རགས་ཙམ་བྱེད་པ། 
 

དབྱིན་བཀྲ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས། 

 

དང་པོ། འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ། 

འབྲུག་ཆུ་རོང་ལ་སྔ་དུས་བོད་སྐད་དུ་གསེར་སོ་དང་རྒྱ་སྐད་དུ་སྒྲ་སྒྱུར་“西固”ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་། ཀན་སུའུ་

ཞྱིང་ཆེན་ཀན་ལོ་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་གྱི་ཤར་ལོའྱི་ཡུལ་ཁམས་འབྲུག་དཀར་གཙང་པོ་(白龙江)འབབ་རྒྱུད་

ཀྱི་འགྲམ་ངོགས་གཡས་གཡོན་དུ་ཆགས་ཡོད་པས། སྱི་ལོ་༡༩༦༡ལོའྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ཉྱིན་འབྲུག་ཆུ་རོང་

ཞེས་བཏགས། རོང་འདྱིའྱི་ཤར་བང་ལོང་ཁོམ་རོང་(དེང་སང་རྒྱ་སྐད་དུ་ཐན་ཁང་རོང་ཞེས་ཟེར་)དང་། ཤར་ལོ་ཆུ་

མ་མཁར་ཏེ་ཝུའུ་ཏུའུ་རོང་། ལོ་ནུབ་ཐེ་བོ་རོང་གྱི་ས་མཚམས་དང་འབེལ་ནས་ཡོད། འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་རྱིགས་ནྱི་

འབྲུག་དཀར་གཙང་པོ་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་སོད་རྒྱུད་དང་གོང་སྨད་གཙང་པོ།(འབྲུག་དཀར་གཙང་པོའྱི་ཡན་ལག་ཅྱིག།) 

བོད་ཡུལ་གཙང་པོ་འབབ་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་འགྲམ་ངོགས་གཡས་གཡོན་ཏེ་སྱིར་འབྲུག་དཀར་གཙང་པོའྱི་འབབ་རྒྱུད་

ཀྱི་ལོ་རྱིའྱི་ནགས་གསེབ་དང་རྱི་ཁོད་དེ། རྱི་མགོ་དང་རྱི་སྐེད་དུ་གྲམ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་འདུག་སེ། ཕལ་ཆེར་རྱི་མཐོ་

ལ་གེན་གཟར་བ་དང་འགྲྱིམ་འགྲུལ་སབས་མྱི་བདེ་བས། ཁང་སོ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་ལས་ཀར་འགྲོ་སྐབས་ཡང་ན་

འཁུར་པོ་ལྱིད་མོ་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ནས་ཐུར་དུ་འགོྲ་དགོས་ལ། ཡང་ན་ཕྲག་ཏུ་ཁུར་ནས་གེན་ལ་འཛེག་དགོས་པ་དང་། 

མུག་རྱི་གྱིང་རོད་དང་ས་རྒྱུ་ཞན་ཞྱིང་མྱི་རྣམས་དབུལ་བར་གྱུར་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཉའ་མནན་ཏེ་དབུགས་

ཀང་འབྱིན་པར་དཀའ་བའྱི་རེན་གྱིས། རྒྱལ་ཁབ་ནས་འབྲུག་ཆུ་རོང་ནྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དབུལ་སོར་གཙོ་གནད་རོང་དུ་

བཞག་ས།ེ དེ་ཁུལ་འཚོ་གནས་བདོ་རྱིགས་མྱི་དམངས་ལ་གཙོ་བོར་དམྱིགས་ནས་དེང་སྐབས་དཔལ་འབོར་འཕེལ་

རྒྱས་སུ་བཏང་བས། འགྲྱིམ་འགྲུལ་དང་རྱིག་གནས་སོབ་གསོ། འཚོ་བ་བཅས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ཀྱི་ཆ་རེན་སྔ་མ་དང་

བསྡུར་ན་འགྱུར་ལོག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། ཡུལ་གྲུ་འདྱིར་འཚོ་སོད་བེད་མཁན་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་དང་བོད་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

འདྱིའྱི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་གསེར་སོ་གྲོང་རྡལ་དང་། རོང་མཁར་ནས་ལམ་ཐག་སྱི་ལ་ེབཅོ་ལྔ་ཙམ་ཡོད་པའྱི་ཤར་

ཕོགས་ཀྱི་རྱི་སྐེད་དུ་གནས་ཆགས་པའྱི་ཤར་རྱི་ཞེས་པའྱི་ཤང་གྱི་མྱི་ཚང་མ་རྒྱ་རྱིགས་དང་། ལོ་རྒྱུད་ཀྱི་རྱི་ཁོད་དང་

ནགས་འདབས་ཀྱི་ཤང་རེ་གཉྱིས་ནང་རྒྱ་དང་བོད་གཉྱིས་འདེས་མར་སོད་པ་(རྒྱ་སེ་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་)ལས། ཤང་མང་
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ཆེ་བའྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་བོད་རྱིགས་ཀྱི་གྲོང་སེ་མང་ཞྱིང་། དུད་ཚོ་རེ་གཉྱིས་ལ་རྒྱ་དང་བོད་གཉྱིས་འདེས་མར་སོད་

མོད། རྒྱའྱི་ཁྱིམ་ཚང་དང་མྱི་གྲངས་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་། རྒྱ་རྱིགས་མང་ཆེ་ཤོས་ནྱི་རོང་མཁར་དང་འབྲུག་དཀར་གཙང་

པོའྱི་འགྲམ་ངོགས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་བདེ་ཐང་དུ་གྲམ་ནས་གནས།(རོང་མཁར་དང་འབྲུག་དཀར་གཙང་པོའྱི་འགྲམ་

གྱི་གཞུང་ལམ་ནས་མགོ་ཡར་བཀགས་ཏེ་ལོ་རྱིར་བལྟས་ན་ཧ་ལམ་བོད་སེ་གཅྱིག་ཀང་རྱིག་རྒྱུ་མེད།) དེ་ལྟར་རོང་

ནང་གྱི་ཤང་མང་ཆེ་ཤོས་སུ་བོད་ཀྱི་དུད་ཚོ་དང་རྒྱའྱི་གྲོང་སེ་ནྱི་ཁ་ཁ་སོ་སོར་ཕེ་ནས་སོད་པ་ལས། གྲོང་སེ་གཅྱིག་ཏུ་

སེལ་མར་གནས་པ་མེད་ལ། ཕན་ཚུན་གཉེན་སྒྲྱིག་པའྱི་གོམས་སོལ་སོགས་ཀང་གཏན་ནས་མེད། འདྱི་གའྱི་བོད་

རྱིགས་ཀྱི་མྱི་གྲངས་ནྱི་རྒྱ་རྱིགས་ལས་ཉུང་སེ། རོང་ཡོངས་སུ་མྱི་གྲངས་ཁྱི་ཚོ་བཅུ་གསུམ་ལག་ཡོད་པའྱི་ནང་བོད་

རྱིགས་ནྱི་ཧ་ལམ་ཁྱི་ཚོ་བཞྱི་ལག་ལས་མེད་པས། དེས་མྱི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་སོ་གཉྱིས་ཡས་མས་ཙམ་ལས་བཟུང་མེད་

རུང་། གནས་སའྱི་ཡུལ་འཁོར་གྱིས་རོང་ཡོངས་ཀྱི་སའྱི་རྒྱ་ཁོན་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་བཟུང་ཡོད། དེ་ཡང་འབྲུག་

ཆུའྱི་བོད་རྱིགས་དང་། གོང་གསལ་འབྲུག་ཆུ་རོང་དང་མཚམས་འབེལ་བའྱི་ཤར་ལོའྱི་ཆུ་མ་མཁར་རོང་གྱི་འཕེན་

ཡག་དང་ཆུ་འཐག་མདོ་བོད་རྱིགས་ཤང་གཉྱིས་དང་། ཤར་བང་ལོང་ཁོམ་རོང་གྱི་དགའ་ངོ་ཁོག་དང་། གྲོང་གསར་

ནང་། ཆུ་མ་ཐང་བཅས་བོད་རྱིགས་འདུས་སོད་ཀྱི་བོད་རྱིགས་ཤང་དང་། ནུབ་བང་གྱི་ཐེ་བ་ོརོང་གྱི་སྨད་ཆའྱི་ཤང་

འགའ་ཞྱིག་བཅས་ཀྱི་བོད་པ་རྣམས་ཀྱི་བོད་སྐད་ཕལ་ཆེར་འད་ལ། ཡུལ་སོལ་ཡང་ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་

པས། དེ་ལྟར་ན་འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་རྱིགས་ལ་གོང་གསལ་གྱི་མྱི་གྲངས་དེ་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཚད་པར་བསོམས་ན་མྱི་འབོར་

མ་མཐར་ཡང་ཁྱི་ཕྲག་དྲུག་ནས་བདུན་བར་ཡོད་པར་སྙམ། 

 

གཉྱིས་པ། འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་མྱིའྱི་སོད་ཁང་གྱི་གནས་ཚུལ། 

སོད་མངའ་རྱིས་སྐོར་གསུམ་དང་། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞྱི། སྨད་མདོ་ཁམས་སང་དྲུག་སེ་བོད་ཆོལ་ཁ་

གསུམ་གྱི་ཡུལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་བལྟས་ན། སྦྲ་གུར་ནྱི་མཐོ་སང་གྱི་བོད་རྱིགས་འབོག་དམངས་ཀྱི་མེད་དུ་མྱི་རུང་

བའྱི་འཚོ་བའྱི་མཁོ་ཆས་ཤྱིག་ས།ེ ཁོ་ཚོའྱི་སོད་ས་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་ཡུལ་གྱི་འབོག་དམངས་རྣམས་

ཀྱིས་རུ་བ་སོ་བའྱི་འཚོ་བ་སེལ་གྱི་ཡོད་དེ། སོད་གནས་ཟམ་མྱི་ཆད་པར་སོ་ཞྱིང་སོད་གནས་ལ་ངེས་པ་མེད་པའྱི་

དབང་གྱིས། རླུང་དང་གྲང་ངར་འགོག་སད་ཁོ་ཚོས་སབས་བདེ་ལ་སོ་ས་བའྱི་སྦྲ་གུར་གྱི་གནས་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་གསར་

སྐྲུན་བས་ནས་གང་དུ་ཕྱིན་ན་ཡང་སྦྲ་གུར་ཕྱི་བཞྱིན་དུ་ཁུར་ཞྱིང་འགོྲ་བས། སྦྲ་གུར་ནྱི་ཁོ་ཆོའྱི་ཁྱིམ་ཚང་འབའ་ཞྱིག་

ཡྱིན། དེང་དུས་འབོག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གཞྱིས་བཅས་པའྱི་འཚོ་བར་རོལ་འགོ་ཚུགས་ཤྱིང་གཏན་འཇགས་ཀྱི་
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ཁང་པ་བསྐྲུན་ནའང་། སྦྲ་གུར་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་ཁོ་ཚོའྱི་མེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་འཚོ་བའྱི་མཁོ་ཆས་ཤྱིག་ཡྱིན། འོན་ཀང་

འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་རྱིགས་ནྱི་ས་བབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་གནམ་གཤྱིས་སོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས། གནའ་སྔ་མོ་ནས་བཟུང་

རང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁང་པ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་ནས་གནས་བཅའ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་ཀྱི་

ཡུལ་སྐད་ཆེན་པོ་གསུམ་(རྱི་རྒྱབ་དང་རྱི་མདུན། རོང་མཁར་ཡར་རྒྱུད་ཅེས་པའྱི་བོད་ཡུལ་རྣམ་གསུམ་)སྨྲ་བའྱི་

གནས་ཡུལ་གང་དུའང་དེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་ལས་སྦྲ་གུར་ཕུབ་སེ་སོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་མ་མོང་ལ་དེང་དུས་སུའང་མེད། 

ས་དོང་བརོས་ནས་སོད་པའམ་བག་ཁུང་ཕུག་སེ་སོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ནྱི་དེ་བས་ཀང་མེད། འོན་ཀང་རང་རང་ས་ོ

སོའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་འཁོས་འབོར་ལ་གཞྱིགས་ནས་བསྐྲུན་པའྱི་ཁང་པར་ཆེ་ཆུང་ལེགས་ཞན་དང་། རྒྱས་སོས་སབས་

བདེ་སོགས་ཀྱི་ཁད་པར་ཡོད་པ་ནྱི་སྨོས་ཅྱི་དགོས། གཤམ་དུ་འདྱི་གའྱི་བོད་མྱིའྱི་སོད་ཁང་གྱི་བཟོ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ་

སྐོར་ངོ་སོད་རགས་ཙམ་བེད་པ་ལ། 

༡. ལྱིང་ཁང་སེ་ཁང་པ་ཐོག་གཅྱིག་མ། 

ཁང་པ་ཐོག་གཅྱིག་མ་ནྱི། འཚོ་བའྱི་ཆ་རེན་ཅུང་ཞན་ཞྱིང་ཐོག་ཁང་བཟོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྱིས་སེང་དུ་

ས་རང་བཏྱིང་སེ་བཀབ་པའྱི་ཁང་པ་ཁེར་ཐོག་མར་ཟེར། ཁང་པ་དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁང་པའྱི་གཡས་གཡོན་དང་རྒྱབ་

བཅས་ལོགས་གསུམ་གྱི་རེན་གཞྱིར་རྡོ་ཡྱིས་རྨང་གཞྱི་བརྱིགས་ཤྱིང་། དེའྱི་སེང་དུ་ས་ཡྱིས་བརྡུངས་པའྱི་གང་(འབྲུག་

སྐད་དུ་མཁར་ཟེར་)གྱིས་ཁང་པའྱི་མཐོ་ཚད་དང་མཉམ་དུ་བསོྐར་བར་བས་ལ། མདུན་ཕོགས་སུ་སོ་དང་སེའུ་ཁུང་

སྒྲྱིག་སོར་དང་། ཁང་པའྱི་གདུང་མར་ལྕམ་ཤྱིང་འཕྲེད་དུ་ཐར་ཐོར་བས་ནས་བཞག་ཅྱིང་དེའྱི་སེང་དུ་ཤྱིང་གཤགས་

སམ་ཤྱིང་ལེབ་རྱིང་པ་འདུ་རུབ་ཏུ་བཀབ་ནས་དེའྱི་སེང་དུ་བ་སོག་མཐུག་པོར་བརྡལ་ཏེ་ས་རང་སོྙམས་པོར་བཅག་

བཅག་བས་ཤྱིང་། ཁ་ཆར་གྱི་ཆུ་གཡས་གཡོན་གང་དམའ་རུ་བཞུར་དུ་འཇུག། ཁང་པའྱི་ཀླད་སེང་དུ་རྒྱུན་གཏན་

གཡུལ་ག་གཅོག་པ་དང་འབྲུ་རྱིགས་སོགས་བརྡལ་ནས་ཉྱི་མར་སྐེམ་ས་བེད་ལ། མཐའ་བཞྱིར་འབུད་ཤྱིང་ངམ་

གཟན་རྩྭ་སོགས་དངོས་པོ་གཞན་དག་གྱི་ཕུང་པོ་སྤུངས་ཡོད། ཁང་པ་དེ་རྱིགས་ཀྱི་སོ་དང་སེའུ་ཁུང་སྒྲྱིག་སོར་བེད་

ཚུལ་དང་སོ་ཁའྱི་བར་ཤུར། ནང་ཁོག་གྱི་དབྱིབས་བཟོ་སོགས་ཕལ་ཆེར་ཁང་པ་གཞན་དག་དང་ཆ་འད་བས་འོག་ཏུ་

འཆད་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་ཀང་ཁང་པའྱི་ནང་གྱི་ས་ངོས་སུ་པང་གཅལ་སྒྲྱིག་པའྱི་ནུས་ཤུགས་མེད་པས་ས་དཀར་པོ་ཁོད་

སྙོམས་པར་བས་ཏེ་བཟོ་བ་ཡྱིན། 

༢. རྒྱ་ཕྱིབས་ལན་པའྱི་ཁང་པ་ཐོག་གཅྱིག་མ། 
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རྒྱ་ཕྱིབས་ལན་པའྱི་ཁང་པ་ཐོག་གཅྱིག་མ་ཞེས་པ་ནྱི། གོང་གསལ་གྱི་ཁང་པ་ཐོག་གཅྱིག་མ་དང་ཕལ་ཆེར་

འད་ལ་ཐོག་ཁང་དང་ཡང་འད་ས།ེ སེང་དུ་རྒྱ་ཕྱིབས་སུ་ར་གཡམ་མམ་པང་ལེབ་སབ་མོ་(འབྲུག་སྐད་དུ་བགོས་

ཟེར་)རོྡ་ཡྱིས་མནན་ཏ་ེབཀབ་ཡོད་པས། ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་ཐོག་ཁང་ལྟ་བུ་དང་། ནང་དུ་སོང་ན་ཁང་པ་ཐོག་གཅྱིག་

མ་རང་ཡྱིན་ལ། ཁང་གང་རྡུང་ཚུལ་དང་བཟོ་དབྱིབས་ཀང་ཁེར་ཐོག་དང་འད་ཞྱིང་། མཐོ་ཚད་ནྱི་ཁེར་ཐོག་ལས་

ཅུང་མཐོ་བ་དང་། ཁང་པའྱི་ནང་གྱི་བར་སོང་ཅུང་ཆེ་ཞྱིང་གུ་ཡངས་པ། དེ་ཡང་ཐོག་ཁང་ལས་ཅུང་སབས་བདེའྱི་

ཁང་པ་ཞྱིག་རེད། འོན་ཀང་ཕྱིའྱི་སོ་དང་སེའུ་ཁུང་སྒྲྱིག་སོར་བེད་ཚུལ་དང་། ནང་གྱི་དངོས་པོ་གཤོམ་ཚུལ་བཅས་ནྱི་

ཁེར་ཐོག་དང་ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་འད་རེད། ཡུལ་འདྱིའྱི་བོད་མྱིས་རྒྱ་སྐད་ལྟར་“屋房”ཞེས་མྱིང་བཏགས་ཏེ་ཁང་པ་

གཞན་དང་ཁད་པར་ཕེ། དེ་ནྱི་ཐོག་ཁང་གྱི་དབྱིབས་དང་ཁེར་ཐོག་གྱི་ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་རེན་གྱིས་ཡྱིན། སྔ་དུས་སུ་

དེ་ལྟ་བུའྱི་ཁང་པ་མཐོང་རྒྱུ་མེད། 

༣. ཉྱིས་ཐོག་ཅན་གྱི་ཁང་པ། 

འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་ཡུལ་དུ་ཅུང་ཟད་ཚབ་མཚོན་དང་རྒྱུག་ཆེ་བའྱི་ཁང་པ་ནྱི་ཉྱིས་རེག་ཅན་གྱི་ཐོག་ཁང་དེ་

ཡྱིན། ཉྱིས་རེག་ཅན་ལ་སོད་པའྱི་སེང་འོག་གྱི་གདུང་མ་འདེགས་བེད་ཀྱི་ཀ་བ་ཟླུམ་པོའམ་གྲུ་བཞྱི་མའྱི་རྱིང་ཚད་ལ་

ཁེ་ཙེ་བཅོ་ལྔ་དང་། སོམ་ཚད་(སོར་མོའྱི་ཚངས་ཐྱིག་)ལ་ཚུན་ལྔ་ནས་དྲུག་བར་ཡོད་པར། དེ་ལ་སེང་བདུན་འོག་

བརྒྱད་ཅན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། འོག་ཁང་གྱི་མཐོ་ཚད་ལ་ཁེ་ཙེ་བརྒྱད་དང་། སེང་མའྱི་མཐོ་ཚད་ལ་ཁེ་ཙེ་བདུན་ཏེ་བཅོ་ལྔ་

ཡོད་པས་ཡྱིན། ཁང་པའྱི་དཀྱིལ་གྱི་ཀ་བ་ཆེས་རྱིང་པོ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ཚད་ལ་ཁེ་ཙེ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། དེའྱི་མདུན་

རྒྱབ་ཀ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ཚད་ལ་ཁེ་ཙེ་བཅུ་དྲུག་དང་གྲངས་ཆུང་ལྔ། དེའྱི་སེང་དུ་མདུན་རྒྱབ་ཆེས་མཐའྱི་ཀ་བ་ཁེ་

ཙེ་བཅོ་ལྔ་ཅན་དེ་གཉྱིས་བསྣན་པས་ལོགས་རེའྱི་རྱིག་པའྱི་ཁོད་དུ་བཏུམས་པའྱི་ཀ་བ་རྱིང་ཐུང་མྱི་མཉམ་པ་བདུན་

པོ་སེ་སེང་ནས་ཐུར་དང་མདུན་ནས་རྒྱབ་ཏུ་རྒྱ་ཡྱིག་“ 人 ”དབྱིབས་སུ་གྱུར། ཁང་མྱིག་རེའྱི་སེང་འོག་གདུང་མ་

གཉྱིས་པོ་ཤྱིན་ཏུ་སོམ་པོ་སེ། ཤྱིང་མགོའྱི་སོར་མོའྱི་ཚངས་ཐྱིག་ལ་ཧ་ལམ་ཚུན་བདུན་བརྒྱད་ནས་ཁེ་ཙེ་གང་གྱི་བར་

ཡོད། (འབྲུག་སྐད་དུ་ཁང་སེང་གྱི་གདུང་མར་གནམ་ཕོ་དང་ཁང་འོག་གྱི་གདུང་མར་འོག་ཕོ་ཟེར་བ་ལས་བོད་སྱི་

སྐད་ལྟར་གདུང་མ་ཞེས་ཟེར་གྱིན་མེད།) ཁང་མྱིག་གྱི་རྱིང་ཚད་ལ་ཕལ་ཆེར་ཁེ་ཙེ་བཅོ་ལྔ་དང་། སོ་ཕྱིའྱི་བར་ཤུར་

གྱི་ཞེང་ཚད་ལ་ཧ་ལམ་ཁེ་ཙེ་གསུམ་ཙམ་སེ། ཕྱི་ནང་གྱི་རྱིང་ཚད་ལ་བསོམས་པས་ཁེ་ཙེ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་དང་། ཁང་

མྱིག་གྱི་ཞེང་ཚད་ལ་ཁེ་ཙེ་བདུན་ལག་ནས་ཁེ་ཙེ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་མྱི་མཉམ། འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་རྱིགས་ནྱི་སོ་ར་ཁེར་རང་

དུ་གནས་པར་དགའ་ཞྱིང་། ཕལ་ཆེར་ཁྱིམ་ཚང་རེས་ཁང་མྱིག་ལྔ་ཅན་གྱི་ཐོག་ཁང་བཟོ་བར་མོས་པ་དང་། ཁང་
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མྱིག་གསུམ་མམ་བཞྱི་ཅན་བཟོས་པའང་ཡོད་པ་ནྱི་སྨོས་མྱི་དགོས། དེ་ནྱི་གཙོ་བོ་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་འབོར་པའྱི་ཆ་རནེ་

དང་ཁང་བཟོའྱི་ས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ལ་རག་ལས་ཡོད། དེ་ཡང་ཁང་པ་ཕལ་ཆེར་ཁ་ཤར་ལ་གཏད་ཅྱིང་། སྱིར་ཆབ་སོ་དང་

རྒྱ་སོ་མདུན་ཕོགས་རྒྱང་ཐག་རྱིང་ལ་མྱིག་ལམ་དུ་ཤར་བའྱི་བག་རྱི་དང་རྱི་རེར་ཁ་ཕོགས་པ། ཐོག་ཁང་གྱི་རྒྱབ་གང་

རྨང་གཞྱི་ནས་སེང་ཤོད་ཀྱི་འབེལ་མཐུད་སར་རྡོས་བརྱིགས་པའྱི་རོྡ་རྱིག་དང་། དེར་མཐུད་དེ་ཡན་ཆད་ས་ཡྱིས་

བརྡུངས་པའྱི་ས་གང་ཁང་རེར་སེབས། ཁང་འོག་གྱི་གཡས་གཡོན་ལོགས་གཉྱིས་ཀྱི་ས་གང་གྱི་འོག་ཏུ་རྡོ་ཡྱི་རྨང་

གཞྱི་ཁེ་ཙེ་གཉྱིས་ཙམ་བརྱིགས། དེའྱི་སེང་ནས་མཐུད་དེ་གང་བརྡུངས་ཏེ་ཁང་ཤོད་ནས་སེང་གྱི་རེར་སེབས་པ། དེ་

ལས་འབྲུག་ཆུའྱི་རོང་མཁར་ཡར་རྒྱུད་ཀྱི་བོད་སེ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ཁང་གཡས་གཡོན་ལོགས་གཉྱིས་དང་རྒྱབ་ཕོགས་

གསུམ་གྱི་རྱིག་པ་སེ་ཁང་འོག་གྱི་རྨང་གཞྱི་ནས་སེང་གྱི་རེར་སེབས་ཚད་ཚང་མ་རྡོ་ཆུང་གྱིས་བརྱིགས་པའྱི་རྡོ་རྱིག་

ཡྱིན་ཞྱིང་ཤྱིན་ཏུ་ས་བར་འདུག་སེ། ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་གྲལ་སྒྲྱིག་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ཅྱིང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་

ལན་ནོ།། དེ་ཡང་ཐོག་ཁང་གྱི་མདུན་ཕོགས་ཏ་ེསེང་འོག་ཏུ་ཆབ་སོ་རེ་དང་སེའུ་ཁུང་གསུམ་བཞྱི་རེ་བཏོད་ནས་

མཛེས་པར་བེད་ལ།(ཕལ་ཆེར་ཁང་མྱིག་རེར་སེའུ་ཁུང་རེ་གཏོད་སོལ་ཡོད།) དེང་དུས་ཁང་ཐོག་ཏུ་ཤེལ་ཁ་སྒྲྱིག་

སོར་བེད་མཁན་ཡང་མང་། ཁྱིམ་གྱི་རྒྱབ་ཕོགས་ཏེ་ཁང་འོག་གྱི་རྡོ་རྱིག་དང་སེང་གྱི་ས་གང་གྱི་ངོས་ཚང་མ་ས་སེར་

གྱིས་བརྱིས་པའྱི་འདམ་བག་བྱུགས་ནས་ཤྱིན་ཏུ་སྙོམས་ཤྱིང་འཇམ་ཤ་དོད་པོར་གྱུར་པས། གང་ངོས་སུ་བསར་དུ་

དཀར་རྱི་གཏོང་མྱི་དགོས། ཆར་ཆུ་བཞུར་ས་ཕྱིར་ཁང་པའྱི་རེ་ཐོག་ཐུར་གཟར་གྱི་རྣམ་པར་བེད། ཁང་པའྱི་གདུང་

མ་དང་ཀ་བ། ལྕམ་ཤྱིང་། ལྕམ་སེྣ་བརེན་སའྱི་གདུང་མ་(འབྲུག་སྐད་དུ་ཤྱིང་མགོ་སེྦྲལ་བེད་ཟེར་)ལ་སགོས་པ་དེ་

དག་གྱི་སེྣ་གཉྱིས་སེྦྲལ་སར་མཐུད་ཁ་བཟོས་ཤྱིང་འཕྲོད་པར་སར་བས་ལྕགས་གཟེར་མ་བཏབ་ནའང་ཤྱིན་ཏུ་ས་བར་

འགྱུར། 《སུང་ཡྱིག་ལས་བྱུང་བའྱི་བོད་ཆེན་པོའྱི་སྱིད་ལུགས་》སུ་བོད་ཆེན་པོའྱི་ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་སྐོར་གེང་

སྐབས། “......ཤྱིང་ལེབ་ཀྱིས་བཟོས་པའྱི་ཁང་པར་སོད།......”ཅེས་བྱུང་བ་དེས་བོད་ལོངས་ཀྱི་ཤར་ལོའྱི་ནགས་

ཚལ་ཆེན་པོ་ཡོད་སའྱི་བོད་ཀྱི་ཁང་པ་བཟོ་ཚུལ་བསན་པ་ཕུད། དེ་ནྱི་གཙོ་བོ་འབྲུག་ཆུ་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆུ་མ་མཁར་

རོང་དང་། འབྲུག་ཆུ་རོང་། ཐེ་བོ་རོང་གྱི་བོད་རྱིགས་ཀྱི་ཁང་པའྱི་རེ་ཐོག་ཏུ་ཤྱིང་ལེབ་སབ་མོ་(འབྲུག་སྐད་དུ་

བགོས་ཟེར་)སེ་རྱིང་ཚད་ལ་ཁ་ེཙེ་བཞྱི་ནས་ལྔའྱི་བར་དང་ཞེང་ཚད་ལ་ཚུན་བཞྱི་ཡས་མས་ཙམ་བས་པ་ཚགས་དམ་

པོར་བཀབ་ཅྱིང་སེང་དུ་རོྡ་ཡྱིས་མནན་པ་དང་། ཁང་པ་སེང་འོག་གྱི་གནམ་གཅལ་ཡང་པང་ལེབ་བཀབ་པ་དང་། 

ཁང་པའྱི་མདུན་ཕོགས་སེང་འོག་གྱི་ཆབ་སོ་དང་སེའུ་ཁུང་ཐམས་ཅད་ཤྱིང་ལེབ་ཀྱིས་མཛེས་པར་བརྒྱན་པའྱི་ཚུལ་

སྨྲས་པར་བསམས། ཁང་པའྱི་ཀླད་ཁེབས་ནྱི་དབ་ཤྱིང་ཆ་སྒྲྱིག་པའྱི་སེང་དུ་པང་ལེབ་སབ་མོ་བཀབ་ཅྱིང་པང་ལེབ་དེ་

རྡོ་ལེབ་(གཡའ་མ་སོྔན་པོ་)ཀྱིས་རྱིམ་པ་ལྟར་མནན་པས་ཆར་རླུང་འགོག་སྲུང་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ལན་པ་དང་། ཁང་

པ་དེ་རྱིགས་ལ་བགོས་ཁང་ངམ་གཤག་ཁེབས་ཅན་ཟེར། བགོས་ཁང་གྱི་ཞོལ་སོང་པ་ཡྱིན་པས་ནང་དུ་གཟན་ཆས་
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དང་རྒྱུན་བཀོལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངོས་པོ་འཇོག། བགོས་ཁང་ནྱི་དུས་རྒྱུན་བསྱིལ་སྐམ་ཡྱིན་པས་སོད་ཡུན་ཧ་ཅང་རྱིང་

བའྱི་ཁད་ཆོས་ཡོད། པང་ལེབ་ནྱི་སོག་ལེས་བཤགས་པ་མྱིན་པར་གསོམ་ཤྱིང་དང་ཞྱིང་འཛེར་བ་མེད་པ་ས་རེས་སམ་

གྲྱི་ཆེན་གྱིས་ཁ་གསྱིལ་བ་རང་རང་ཡྱིན། སྔོན་ཆད་ཁང་རེར་ར་གཡམ་འགེབས་མཁན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཡོད་མོད། སེ་བ་

གཅྱིག་ཏུ་ཕྱུག་པོ་འགའ་ཞྱིག་ལས་མེད། དེང་དུས་འདྱི་གའྱི་བོད་དམངས་ཀང་ཡུལ་གཞན་དང་འད་བར་འཚོ་བའྱི་

ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་སོང་བས། ཧ་ལམ་བོད་སེ་སོ་སོས་ར་གཡམ་ཐོག་ཅན་གྱི་ཁང་པ་(འབྲུག་སྐད་དུ་རྒྱ་སྐད་ལྟར་ཝ་ཁང་

ཞེས་ཟེར་)གསར་སྐྲུན་བེད་ཅྱིང་། དེ་ལས་ལོག་སེ་ཤྱིང་ལེབ་ཐོག་ཅན་གྱི་ཁང་པ་ནྱི་ནགས་དང་ཉེ་སར་གནས་པའྱི་

བོད་སེ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་མ་གཏོགས་ཧ་ལམ་མཐོང་མྱི་ཐུབ། དེས་ནྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འདྱི་གའྱི་བོད་དམངས་ཀྱི་འཚོ་

རེན་ལེགས་བཅོས་སོང་བ་མཚོན་པ་དང་། ཕོགས་གཞན་ནས་ཉེ་བའྱི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་རྱིང་ལ་འདྱི་གའྱི་བོད་

ཡུལ་དུ་ཡང་ས་ཆ་གཞན་དང་འད་བར་ནགས་ཚལ་གཏོར་བརླག་ཚབས་ཆེ་སོང་བས། སེ་བ་ལ་ལར་འབུད་ཤྱིང་

བཏུས་ནས་ཟ་མ་བཟོ་རྒྱུའང་ཁག་པོ་ཡོད་ན། ཁང་པ་གསར་བཟོ་སྐབས་ཐོག་རེ་པང་ལེབ་ཀྱིས་འགེབས་རྒྱུ་ག་ལ་རེད། 

འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་པའྱི་ཁང་པའྱི་ཡང་སེང་དུ་བཀབ་པའྱི་པང་ལེབ་ཅེས་པ་ནྱི། པང་ལེབ་ཕལ་བ་ཞྱིག་གཏན་ནས་མྱིན་

ཏེ། ནགས་ཚལ་རྒྱ་མཚ་ོམཐའ་ཡས་ལས་ལེགས་པར་བདམས་པའྱི་གསོམ་ཤྱིང་སྟུག་པོའྱི་ཁོད་ནས་ཆེས་དང་ཞྱིང་། 

ཆེས་སོམ་ལ་ཤྱིང་འཛེར་གཅྱིག་ཀང་མེད་པ།(ཤྱིང་ལེབ་ཀྱི་རྱིང་ཚད་ལ་ཧ་ལམ་ཁེ་ཙེ་བཞྱི་ལག་ཡོད།) དེ་འད་དུམ་བུ་

དུམ་བུར་བེགས་ཤྱིང་། གྲྱི་ཆེན་ཁ་རོྣ་བ་ལན་གཅྱིག་བཏབ་པས་ཐོགས་ཐུག་མེད་པར་ཤྱིང་ལེབ་སབ་མོར་གཤག་ཐུབ་

པའྱི་གསོམ་ཤྱིང་བཟང་ཤོས་དགོས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གསོམ་ཤྱིང་དེ་འད་གྲྱི་ཆེན་གྱིས་ལན་གཅྱིག་བཏབ་

ཅྱིང་ཤར་ཤར་དུ་བཤགས་རེས། བསར་དུ་ས་རེ་སོགས་ལག་ཆས་སོྙམས་པར་གཞོག་མྱི་ཉན་ཏེ། དེའྱི་ངོས་སུ་རང་

བྱུང་གྱི་ཆུ་ལམ་ཡོད་པས་ཆར་པ་འབབ་དུས་ཆར་ཆུ་ཆུ་ལམ་དེད་ནས་ཐུར་དུ་བཞུར་བདེ་བས་ཡྱིན། དེང་དུས་

གསོམ་ཤྱིང་དེ་ལྟ་བུ་བཙལ་ནས་ཤྱིང་ལེབ་སབ་མོར་གཤག་རྒྱུ་ག་ལ་རེད། འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་སྐད་དུ་ཤྱིང་ལེབ་སབ་མོ་

དེ་ལ་བགོས་ཞེས་ཟེར། དེང་སང་འབྲུག་ཆུ་རོང་གྱི་རྱི་རྒྱབ་བ་བའྱི་ནགས་རྒྱུད་དུ་ད་དུང་ཤྱིང་ལེབ་སབ་མོ་བཀབ་

པའྱི་ཁང་པ་ཉུང་ཤས་མཐོང་ཐུབ་པ་ལས། རྱི་མདུན་བ་བའྱི་བོད་སེ་གཅྱིག་ཏུ་ཁྱིམ་ཚང་རེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁང་པར་ཤྱིང་

ལེབ་སབ་མོ་བཀབ་པ་མཐོང་གྱུར་ན། སྔར་གྱི་ར་གཡམ་གྱིས་བཀབ་པའྱི་ཁང་པ་ལས་ཀང་དཀོན་པ་དང་ཡ་མཚན་

དུ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད། དོན་དམ་དུ་དེའང་ཁང་པ་རྱིང་པ་ལས་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་ནྱི་མྱིན། དེའང་ཁང་མྱིག་ལྔ་ཅན་གྱི་

ཐོག་ཁང་གྱི་ཤོད་དུ་ཕལ་ཆེར་གོང་དབུས་ཀྱི་མ་ཁྱིམ་ཁང་མྱིག་གསུམ་ནྱི་ཚོམས་ཆེན་དུ་བེད་ཅྱིང་། གཡས་གཡོན་

ལོགས་གཉྱིས་ཀྱི་ཁང་མྱིག་གཅྱིག་ཚ་ཐབ་དང་གཅྱིག་ཚ་ཐབ་ལས་མྱི་སོད་པའམ་ལག་སོྣད་དང་ཆང་ར་མ་སོགས་

འཇོག་ས་བེད། ཁང་སོ་ཕལ་ཆེར་ཁང་མྱིག་གཉྱིས་པའམ་དཀྱིལ་གྱི་གསུམ་པར་གཏོད། འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་ཀྱི་ཐོག་ཁང་

གྱི་སེང་འོག་ཚོམས་ཆེན་གྱི་ཆ་བ་སོར་སོ་འཕར་ཆ་ལན་འདོགས་སོལ་མེད། དེང་དུས་མཐའ་སྐོར་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་
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ལུགས་ལ་ལད་མོ་བས་ནས་ཁང་ཐོག་གྱི་སོ་འཕར་གཉྱིས་ལན་ཡང་རེ་གཉྱིས་མྱིག་ལམ་དུ་མཐོང་ཐུབ་ཀང་དེ་ནྱི་

བོད་ལུགས་མྱིན། དེ་ཡང་འབྲུག་ཆུའྱི་ས་ཆ་དོ་བའྱི་དབང་གྱིས་དགུན་ཁ་ཡྱིན་ནའང་ཉྱིན་མོ་ཁྱིམ་དུ་མྱི་ཡོད་ཚེ་སོ་

བརྒྱབ་ནས་ནང་དུ་འདུག་མྱི་རུང་། གལ་ཏེ་སུ་ཚང་གྱིས་སོ་བརྒྱབ་ནས་བསད་ན་གཞན་གྱིས་འཕ་དགོད་བེད་སོལ་

འདུག། དེ་ལས་འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་རྱིགས་ཁུལ་དུ་ཉྱིན་མོ་ཁྱིམ་དུ་མྱི་ཡོད་ཚ་ེརང་དགར་སོ་བརྒྱབ་ནས་སོད་པའྱི་སོལ་

མེད་ལུགས་ཤེས་ཐུབ། 

ཁང་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཏེ། ཕལ་ཆེར་མ་ཁྱིམ་གྱི་གཡས་ཟུར་ཏེ་ཁང་མྱིག་བཞྱི་བར་མེ་ཐབ་བམ་ལྕགས་སེད་

འཛུགས། ཁང་མྱིག་འདྱིའྱི་དཀྱིལ་དུ་མེ་གཞོང་ཟབ་ཚད་ཁེ་ཙེ་གང་མ་སེབས་ཙམ་དང་དབྱིབས་ཟུར་བཞྱི་མ་ཞྱིག་

བརོས་པ་དེའྱི་དབུས་སུ་ལྕགས་སེད་རང་གསུམ་མ་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་གཡོས་སོར་བེད། དེའྱི་མཐའ་འཁོར་དུ་མེ་

མདག་ཕྱིར་འཐེན་བཞྱིན་བཟའ་མྱི་རྣམས་སོད་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ཕོགས་སུ་ཐབ་ལ་དང་། ཡ་རྒྱུད་དུ་ཨ་ཕའམ་རན་

རབས་འདུག་ས་(གཡོན་ཕོགས་ཐབ་ལར་བཅར་བ་)དང་གཡས་ཕོགས་སུ་ཕོ་རེས་རབས་དང་མགྲོན་པོ་རན་གཞོན་

རྱིམ་པ་ལྟར་འདུག་ས་དང་། དེ་དང་ཁ་གཏད་དེ་མ་རྒྱུད་དུ་ཨ་མའམ་མོ་རན་རབས་དང་མགོྲན་པོ་རན་གཞོན་རྱིམ་

པ་ལྟར་འདུག་ས་(གཡས་ཕོགས་ཐབ་ལར་བཅར་བ་)རེད། 

ཨ་ཕ་འདུག་སའྱི་གཡོན་དང་ཨ་མ་འདུག་སའྱི་གཡས་ཏེ་ནང་རོལ་དུ་དཀྱིལ་གདུང་འདེགས་བེད་ཀྱི་ཀ་བ་

སོམ་པོ་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་དེའྱི་མཐའ་འཁོར་ནས་ཤྱིང་སམ་ཞྱིག་འཇོག་པ་དང་། དེའྱི་གཡས་གཡོན་ལོགས་

གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་དཀར་ཡོལ་དང་། ཐུར་མ། ཐོམ་བུ། གཟར་བུ་སོགས་འཇོག། ཤྱིང་སམ་(འབྲུག་སྐད་དུ་ཆང་སེགས་

ཟེར་ཏེ་གཡས་གཡོན་གྱི་བདག་པོ་བདག་མོའྱི་ཆང་དཀར་འཇོག་ས་ཡྱིན་)གྱི་མདུན་ཏེ་མེ་གཞོང་གྱི་ནང་ཕོགས་སུ་

རྡོ་སྱིད་དུ་རྱིང་ཞྱིང་ཆུང་བ་ཚུན་ལྔ་དྲུག་ཙམ་གཅྱིག་གྱི་ལུས་པོ་མང་ཆེ་བ་སར་སས་ཤྱིང་ཉུང་ཤས་ཙམ་ཁར་བཏོན་

ཏེ་ཐབ་ལ་མཆོད་པའྱི་ཚུལ་བེད། འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་ཀྱིས་ཐབ་ལར་བླ་ན་མེད་པའྱི་བརྱི་བཀུར་ཞུ་ཞྱིང་སྐྲག་པར་ཡང་

བེད་དེ།(འབྲུག་སྐད་དུ་ཨ་མེས་གཞྱི་བདག་ཅེས་ཟེར།) མེ་གཞོང་ནང་དུ་མེ་ལ་ཡོད་པར་སྙམ་ནས་དེ་ལ་ཕོག་ཐུག་ཡེ་

ནས་གཏོང་མྱི་རུང་བར་སེམས། དེ་འད་མ་བས་ན་ཁྱིམ་མྱི་ལ་ཉེས་སོན་འབྱུང་ངེས་པས། མེ་གཞོང་འགོམ་པར་ནན་

འགོག་དང་། མེ་གཞོང་ནང་དུ་ཁ་ལུད་དང་སྣབས་འཕེན་སོགས་མྱི་བེད་ལ། རུས་པ་དང་པགས་པ། སྐྲ་སྤུ་སོགས་དྱི་

ངན་ལན་རྱིགས་སེག་པར་ཤྱིན་ཏུ་འཛེམ། གལ་སྱིད་འཛེམ་བ་དེ་དག་དང་འགལ་ན་དགོང་མོ་རྨྱི་ལམ་འཇྱིགས་སུ་

རུང་བ་རྨྱི་བའམ་ཡང་ན་ཁྱིས་བདས་ཤྱིང་སོ་འདེབས་པའྱི་རྨྱི་ལམ་ཡ་ང་བ་རྨྱི་བ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་བཤད་སོལ་ཡོད། 

དེའྱི་ཕྱིར། མེ་གཞོང་གྱི་ནང་ངམ་ཉེ་འཁོར་དུ་རག་ཏུ་གཙང་སྦྲ་ལེགས་པར་བསྲུང་དགོས་ལ། དངོས་པོ་བཙོག་པ་
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དག་མེ་གཞོང་གྱི་འགྲམ་དུ་འཇོག་མྱི་ཉན་པ་དང་། དེའྱི་མཐའ་འཁོར་དུ་འདུག་ཚེ་རང་པ་རྱིང་པོར་བརངས་ནས་

ཐབ་སེང་དུ་འཇོག་མྱི་རུང་། གཙང་སྦྲ་བེད་སྐབས་སྙྱིགས་རོ་མེ་གཞོང་དུ་འཕངས་ཤྱིང་བསེགས་ནས་དྱི་ངན་འཐུལ་

བ་སོགས་བདེ་མྱི་ཉན་ལ། ཕག་ཤ་དང་ལུག་ཤ་སོགས་ཐད་ཀར་མེར་བསེགས་ནས་ཟ་བ་ལའང་འཛེམ། ཁྱིམ་མྱི་ཕྱི་

རོལ་དུ་མ་སོང་གོང་ལ་ཐབ་ལའྱི་མདུན་དུ་མཆོད་མེ་དང་བདུག་སོས་སྒྲོན་ཞྱིང་པུས་མོའྱི་ལ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ནས་

ཕག་འཚལ་བཞྱིན་བྱིན་རླབས་ཞུས་རེས་གཞྱི་ནས་ལམ་དུ་ཆས། གལ་ཏེ་ཕྱི་རོལ་དུ་མེ་སོར་དགོས་པ་བྱུང་སོང་ན་དེ་

ལས་གེས་དུས་མེ་ཤུལ་ས་གཙང་མས་གནོན་པའམ་ཆུ་གཙང་མ་སོར་ནས་མེད་པར་བཟོ་དགོས་པ་ལས་གཅྱིན་

བཏང་ནས་གསོད་པ་སོགས་གཏན་ནས་བེད་མྱི་ཉན་ཞྱིང་། མེ་ཕུང་གྱི་མཐའ་འཁོར་དུ་གཅྱིན་སག་སོགས་གཏོང་མྱི་

རུང་བའྱི་འཛེམ་བ་ཡོད། གལ་སྱིད་འཛེམ་བ་དེ་དག་ལས་འགལ་ན་མེ་ལ་ཁོས་ནས་ཕོ་མོའྱི་མཚན་མར་རྨ་སེས་ནད་

མནར་དང་ཨོང་དོར་གཉན་འབུར་གྱི་ནད་སོགས་ཕོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཤད་སོལ་ཡོད་ལ། ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ་སོགས་མྱི་

རན་པས་རྒྱུན་པར་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་མེ་ཡོད་ཕྱིན་མེ་ལ་ཡོད་པ་དང་ཆུ་ཡོད་ཕྱིན་ཆུ་ལ་ཡོད་པར་བརོད་ནས་མེ་དང་

ཆུ་ཡོད་སར་བཙོག་པ་བེད་མྱི་ཉན་པའྱི་ཁ་ཏ་བསབ་བ་གཏོང་སོལ་ཡོད། མེ་གཞོང་དང་ཁ་གཏད་དེ་སེང་(ཁང་

ཤོད་ཀྱི་གནམ་གཅལ་)དུ་མཐའ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ཚད་ལ་ཁེ་ཙེ་གསུམ་ཙམ་ལན་པའྱི་གྲུ་བཞྱི་ཁ་གང་མའྱི་བར་སོང་ཞྱིག་

ཕུག་ཡོད་ཅྱིང་། བར་སོང་གྱི་ཟུར་བཞྱིར་ཀ་བ་ཕྲ་མོ་བཞྱི་བཙུགས་ཤྱིང་། ངོས་བཞྱིར་སྨྱུག་མ་བསས་ནས་འདམ་བག་

སྙོམས་པར་བྱུགས་པས། རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞྱི་མའྱི་དུ་ཁུང་མཐོ་ཚད་ཁེ་ཙེ་དྲུག་ཙམ་དེ་བྱུང་བ་ཡྱིན།(འབྲུག་སྐད་དུ་

མཁར་བསོྐར་ཟེར།) དེ་ནྱི་ཁང་ཤོད་དུ་མེ་སར་ནས་ལངས་པའྱི་དུ་བ་དུ་ཁུང་ནས་གེན་ལ་འཐུལ་སྐབས་ཁང་སེང་གྱི་

བར་སོང་ཡོངས་རོགས་བདུག་སེ་ཤྱིང་ཆ་མུག་ཟ་བེད་པ་འགོག་ཕྱིར་ཡྱིན། འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་རྱིགས་ཕལ་ཆེར་ཁང་

ཤོད་དུ་སོད་ཅྱིང་སེང་དུ་གཙོ་བོ་སོ་ཕྱུགས་གསོ་བེད་གྲོ་སོག་དང་གཟན་ཆག་གཞན་གསོག་ས་བེད། དེང་དུས་མེ་

གཞོང་དང་ལྕགས་སེད་རང་གསུམ་མ་དེ་ལྟ་བུ་རྱི་རྒྱབ་བ་བའྱི་ནགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་སུ་མ་གཏོགས། རྱི་མདུན་

བ་བའྱི་ཤྱིང་ཚལ་ཉུང་སར་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་། དེ་ནྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མེ་གཞོང་དེ་ལྟ་བུར་བཙུགས་པའྱི་ལྕགས་སེད་

རང་གསུམ་གྱི་ཐབ་ཁོག་ཆེ་བས་བུད་ཤྱིང་མང་ཙམ་བརང་དགོས་ལ། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་མེ་གཞོང་དེ་ལྟ་བུར་

ལྕགས་སེད་དེ་ལྟ་བུ་བཙུགས་པས་ན། ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་ཁྱིམ་གྱི་མྱི་གྲངས་ལྟར་ཉལ་ཁྱིའང་འགའ་ཞྱིག་འཛུགས་

དགོས་ལ། ད་དུང་དེའྱི་ཁོག་ཏུ་མེ་མདག་བླུགས་ཏ་ེཉལ་ཁྱི་བསོ་དགོས། དེར་བུད་ཤྱིང་མང་ཙམ་དགོས་ལ་དཀའ་

ཚེགས་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བས། མྱིག་སྔར་ཁྱིམ་ཚང་མང་ཆེ་བས་ཐབ་ཀ་དེ་རྱིགས་ཚ་ཐབ་དང་ཐབ་ཀ་སྦྲགས་མའྱི་རྣམ་

པར་སྒྱུར་བཅོས་བས། དེ་ནྱི་གཡོས་སོར་གྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཉལ་སའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་དོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕལ་

ཆེར་ཚ་ཐབ་སེང་དུ་སྨྱུག་གདན་དང་དེའྱི་སེང་དུ་བལ་སན་བཏྱིང་། ཆ་རེན་ཞན་ཚེ་སྨྱུག་གདན་གྱིས་ས་རྡུལ་འགོག་

པ་དང་བལ་སན་གྱི་ཚབ་བེད་ཆོག། ཐབ་ཀའྱི་མདུན་དུ་དབྱིབས་གྲུ་བཞྱི་མའྱི་འདུག་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེར་ཕལ་ཆེར་
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མྱི་མགོ་བདུན་བརྒྱད་སོད་ཆོག། ཨ་ཕའམ་རན་རབས་ཕོ་རྒྱུད་རྣམས་ཤར་གྱི་གང་ལ་རྒྱབ་བརེན་ནས་འདུག་པ་དང་། 

ཨ་མའམ་རན་རབས་མོ་རྒྱུད་རྣམས་ཨ་ཕར་ཁ་གཏད་དེ་ཐབ་རྱིག་ལ་བརེན་ནས་འདུག། ཁོང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་བུ་

བུ་མོ་དང་མགྲོན་པོ་རྣམས་འདུག་ཚུལ་གོང་གསལ་བཞྱིན་དང་། ཨ་ཕ་འདུག་སའྱི་སེང་སེ་རྒྱབ་གང་གྱི་དབུས་སུ་

ཁུང་བུ་ཞྱིག་ཕུག་ཡོད་པའྱི་ནང་དུ་སྱིད་དུ་རྱིང་བའྱི་རོྡ་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཏེ་ཐབ་ལར་བཀུར་བསྱི་དང་མཆོད་དད་

བེད། ཁང་མྱིག་གསུམ་ཅན་ཡྱིན་ནའང་འད། བཞྱིའམ་ལྔ་ཅན་ཡྱིན་ནའང་འད། འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་དུ་སོད་གནས་དང་

གསོལ་ཐབ་གཅྱིག་ལྕོགས་ཡྱིན་པས། གཡོས་མལ་གཅྱིག་ལོྕགས་ཀྱི་ཐབ་ཀར་གཡོས་སོར་བེད་ན། ཟ་མ་ཅྱི་ཟོས་ནའང་

ཐབ་ཀའྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་འདུག་པའྱི་མྱི་ཚང་མའྱི་མྱིག་ལམ་དུ་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ། ཁང་སེང་ལྕམ་ཤྱིང་གྱི་ཐོག་

ཏུ་ཤྱིང་གཤགས་མ་བཀབ་པའྱི་སེང་དུ་བ་སོག་བརྡལ་ནས་ས་སེར་པོ་སབ་མོ་སྙོམས་པར་གཏྱིང་བ་དང་། ཕལ་ཆེར་

སོ་ཕྱུགས་གསོ་བེད་ཀྱི་སོག་མ་དང་སྦུན་མ་འཇོག་ས་བེད། འོན་ཀང་དེང་དུས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་ཆ་རེན་ཇེ་

ལེགས་སུ་སོང་བས། ཁང་སེང་གྱི་པང་ལེབ་འགེབས་བེད་ཀྱི་ལྕམ་ཤྱིང་ཅུང་སོམ་ཞྱིང་ཚང་མ་གཅྱིག་འདར་གཞོག་

ཅྱིང་བཀྲམ་ནས་(ཁང་པ་ཞབས་མ་ནས་བལྟས་ན་ཤྱིན་ཏུ་མཛེས་པར་འདུག་)སེང་དུ་པང་ལེབ་འགེབས་པ་མ་ཟད། 

ཁང་སེང་གྱི་གདུང་མ་དང་མཉམ་པར་བས་ཏེ་གནམ་གཅལ་ཡང་པང་ལེབ་(དེ་གཉྱིས་ལས་ཅུང་སབ་མོ་ཞྱིག་)བཀབ་

སེ། སེང་འོག་བར་བཅས་རྱིམ་པ་གསུམ་དུ་པང་ལེབ་བཀབ་པའང་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་འདུག། ཁང་ཐོག་གྱི་ཁང་མྱིག་རེ་

གཉྱིས་ལ་མཛེས་རྒྱན་སས་ནས་མཛེས་སྡུག་ལྟ་བས་ཆོག་མྱི་ཤེས་པར་བཅོས་པ་དང་། དེ་ལས་ཕེད་ཙམ་མམ་ཡང་ན་

ཁང་མྱིག་ར་ེགཉྱིས་སོག་མ་དང་གཟན་ཆག་འཇོག་ས་བེད། འོན་ཀང་འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་བསམ་བོླར་མྱི་

རྣམས་གཙོ་བོ་ཁང་པའྱི་འོག་མར་སོད་པ་དང་ཁང་པའྱི་སེང་མར་གཟན་ཆག་འཇོག་སེ། ཁང་ཐོག་ནྱི་མཛེས་རྒྱན་

སས་ནས་ལ་ཁང་ལྟར་གྱུར་ནའང་དེ་ནྱི་དབར་ཁར་གནས་སྐབས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཉལ་ས་ཙམ་དང་། ཐ་ན་དེ་འདའྱི་

མཛེས་སྡུག་ལན་པའྱི་ཁང་པར་དངོས་རས་ཧྲལ་ཧྲུལ་འཇོག་ས་དང་། ཡང་ན་རྒྱུ་ནོམ་པ་ལན་པའྱི་ཕྱུག་པོས་རྒྱུ་

གཤོམ་ས་ཙམ་དང་། སྐུ་མགོྲན་འད་ཕེབས་པའྱི་མཚམས་ལ་བཀོལ་སོད་ཙམ་ལས་བེད་སོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཆེར་མེད་

པར་བརྱི་བས། དེ་ལ་མཐའ་སྐོར་རྒྱ་སོགས་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་རྱི་ཁོད་ཀྱི་བོད་དམངས་ཚོས་མཛེས་སྡུག་ལན་པའྱི་ཁང་

བཟང་བསྐྲུན་ནས་མྱི་ཁང་ཤོད་དུ་སོད་པ་དང་སོ་ཕྱུགས་གསོ་བེད་ཀྱི་གཟན་ཆག་ཁང་ཐོག་ཏུ་འཇོག་ཅེས་རྒྱུན་དུ་

འཕ་སོྨད་བེད། དེ་ལས་བོད་ཀྱིས་ཁང་བཟང་བེད་སོད་མྱི་ཤེས་ཚུལ་དང་ལོངས་སུ་སོད་མྱི་ཤེས་ཚུལ་ཤུགས་སུ་བསན་

པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ཡྱིན་ཏ།ེ རྒྱ་རྱིགས་ཕལ་ཆེར་ཁང་ཐོག་ཏུ་སོད་པ་དང་ཤོད་དུ་གཟན་ཆག་འཇོག་པའམ་ཕྱུགས་ལས་

བེད་པས་སོ།། འདྱི་གའྱི་བོད་རྱིགས་དང་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་སོད་གནས་ཏག་ཏག་བླ་འོག་ལོག་པས། བོད་རྱིགས་ཀྱི་ས་ཆར་

མེ་སོན་བསྟུད་མར་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་རེན་མང་ཤོས་ཀང་དེ་ལས་མ་འདས་ཏེ། ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ཁང་པར་མེ་ཤོར་ན་

གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་མཐུད་ནས་ཁྱིམ་ཚང་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་སམ་ཐ་ན་སེ་བ་ཡོངས་རོགས་ཅྱིག་ཅར་འབར་



 10 / 20 

བའྱི་ཉེན་ཁའང་རྒྱུན་པར་འབྱུང་གྱི་འདུག། 

འདྱི་འདའྱི་བོད་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ཁང་སེ་གཞུང་ཁང་གྱི་མདུན་དུ་ས་ངོས་ལས་ཁེ་ཙེ་གཉྱིས་གསུམ་དམའ་སའྱི་

གཡས་གཡོན་ཕོགས་གཉྱིས་སུ་མཐོ་དམའ་དང་། ཆེ་ཆུང་། བཟོ་དབྱིབས་བཅས་ཚང་མ་འད་བའྱི་ཁང་མྱིག་གཉྱིས་

གསུམ་ཅན་གྱི་ཐོག་ཁང་ཆུང་བ་གཉྱིས་དོ་མཉམ་དུ་སྦྲེལ་ཡོད་ལ། ཁང་སེང་དུ་ཕལ་ཆེར་གནས་སྐབས་རང་བཞྱིན་

གྱི་ཉལ་ཁྱི་འཛུགས་པའམ་འབྲུ་རྱིགས་སོགས་དངོས་པོ་འཇོག་ས་དང་། ཁང་འོག་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་ར་ནོར་ལུག་

གསུམ་སེ་སོ་ཕྱུགས་ཀྱི་ལས་ར་དང་། ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་དངོས་པོ་ཙག་ཙིག་འཇོག་ས་བེད། གཡས་གཡོན་ཐོག་ཁང་

ཆུང་བ་གཉྱིས་ཀྱི་མདུན་མཐའྱི་དབག་ཏུ་ས་ཁང་དམའ་མོ་ཞྱིག་གྱིས་གཡས་གཡོན་གྱི་ཐོག་ཁང་སྦྲེལ་བ་ལྟར་བེད། 

ས་ཁང་གྱི་སེང་དུ་ཁྱིམ་མྱི་ཁ་བརྡ་ལྷུག་པོར་བེད་ས་དང་། འབྲུ་རྱིགས་ཉྱི་མར་སྐེམ་ས། ཆ་མ་འཇོག་ས། གོན་རྒྱུ་

བརྡལ་ས་སོགས་བེད་ཅྱིང་། འོག་ཏུ་ཕེད་ཙམ་ཕག་རའམ་དངོས་པ་ོའཇོག་ས་དང་། ཕེད་ཙམ་དུ་གེགས་གཉྱིས་ལན་

གྱི་རྒྱ་སོ་གཏོད་ཡོད། རྒྱ་སོའྱི་ཕྱི་གཡས་སུ་སབས་བདེའྱི་སོད་ཁང་ཉྱིས་རེག་ཅན་ཕུབ་པ་དང་སོ་ཁྱི་འདོགས་པར་

བེད། (དེང་སྐབས་སོ་རའྱི་ནང་དུ་འདོགས་པའང་མང་)རྒྱ་སོའྱི་ནང་དུ་ཞུགས་ན་ར་བ་གྲུ་བཞྱི་མ་ཞྱིག་ཏུ་གྲུབ་ལ། ར་

བ་ནས་གཞུང་ཁང་དུ་འགོྲ་སར་རྡོ་སྐས་ཤྱིག་བརྱིགས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་ཆ་རེན་ཅུང་བཟང་བ་དང་། ས་

རྒྱ་ཅུང་ཆེ་བ་དག་གྱིས་བེད་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ གལ་ཏེ་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་ཆ་རེན་ཅུང་ཞན་ན། གཞུང་ཁང་གྱི་མདུན་དུ་ས་ཡྱིས་

བཀབ་པའྱི་སབས་བདེའྱི་ལས་ར་ཞྱིག་བཟོས་པའམ་ཡང་ན་མདུན་ཕོགས་སུ་ཤྱིང་གྱི་རྱིབ་མའམ་གང་ར་རོྡ་ར་བསྐོར་

བ་དང་། དེ་ལས་ཀང་ས་རྒྱ་ཆུང་བའམ་མེད་ན་དེ་ལྟའྱི་ཁང་པ་བསྐྲུན་པ་དང་རྱིབ་མ་བསྐོར་བའྱི་ཆ་རེན་མེད་པ་ནྱི་

སྨོས་མྱི་དགོས། 

༤. ཟུར་དུ་འཁོར་བའྱི་ཐོག་ཁང་། 

ཟུར་དུ་འཁོར་བའྱི་ཐོག་ཁང་(转角楼)ཞེས་པ་ནྱི། གོང་གསལ་གཞུང་ཁང་དང་འད་བར་མདུན་ཕོགས་ཀྱི་ས་

རྒྱ་ཆ་ེཆུང་ལྟར་གཡས་གཡོན་མདུན་ཕོགས་གསུམ་དུ་ཐོག་ཁང་ཅུང་ཆུང་བ་རེ་བཟོ་སྐྲུན་དང་། དེ་གསུམ་གྱི་རྒྱ་

ཕྱིབས་གཞུང་ཁང་དང་མཉམ་སེ་ཕོགས་བཞྱིར་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ལན་གྱི་ཐོག་ཁང་བསྐྲུན་པའྱི་ར་སྐོར་ཅན་གྱི་ཐོག་

ཁང་ལ་ཟེར། གཞུང་ཁང་གྱི་སེང་དུ་སྔར་བཞྱིན་སོག་མ་སོགས་འཇོག་པ་དང་། ཤོད་དུ་མྱི་སོད་པ། གཞུང་ཁང་གྱི་

མདུན་ཕོགས་ཐོག་ཁང་ཆུང་ངུ་གསུམ་གྱི་སེང་དུ་ཉལ་ཁྱི་འཛུགས་པ་དང་འབྲུ་རྱིགས་སོགས་དངོས་པོ་འཇོག་ས་

བེད། གཡས་གཡོན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀྱི་ཁང་ཤོད་གཅྱིག་ལས་ར་དང་། གཅྱིག་དངོས་པོ་འཇོག་ས་བེད། མདུན་ཕོགས་་

ཀྱི་ཤོད་དུ་རྒྱ་སོ་འདོན་པ་དང་། རྒྱ་སོའྱི་ཕྱིར་གོང་གསལ་བཞྱིན་དང་ནང་དུ་དབྱིབས་གྲུ་བཞྱི་མའྱི་ར་བར་གྲུབ། ར་
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བ་ནས་གཞུང་ཁང་དུ་འགོྲ་སར་རྡོ་སྐས་རྱིང་མོ་ཞྱིག་བརྱིགས་ཡོད། ཕོགས་བཞྱིར་ཐོག་ཁང་ཡོད་པའྱི་ར་སོྐར་ཅན་ཏེ་

ཟུར་དུ་འཁོར་བའྱི་ཐོག་ཁང་དེ་རྱིགས་ནྱི། སྔར་སྱི་ཚོགས་རྱིང་པའྱི་དུས་སུ་ས་བདག་དང་ཞྱིང་པ་ཕྱུག་པོ་ལ་མང་སེ། 

ས་ཞྱིང་དང་ར་ནོར་ལུག་གསུམ་གྱི་སོ་ཕྱུགས་མང་བ་དང་། ལོ་ག་དང་ཉྱིན་ག་མང་བས་དེ་ལྟའྱི་ཁང་པ་བཟོ་ལ། དེང་

སང་ཡང་རེ་གཉྱིས་མྱིག་ལམ་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་རྱིང་པར་གྱུར། དེང་གྱི་དུས་སུ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ཁང་མྱི་བཟོ་སེ། 

འགོྲ་སོ་ཆེ་ལ་ས་རྒྱ་ཡང་ཆེར་དགོས་ཤྱིང་། བེད་སོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཡང་དེ་ཙམ་མེད་ལ། སྔར་གྱི་ཕྱུག་པོ་ལྟར་ས་ཞྱིང་

དང་སོ་ཕྱུགས་དེ་འད་མེད་པ་དང་། སོད་མྱི་(ལོ་ག་དང་ཉྱིན་གའང་གཏོགས་པ་)དང་འབྲུ་རྱིགས་ཀང་དེ་འད་མང་

པོ་མེད་པས་དགོས་པ་ཆུང་བས་སོ། ། 

གོང་གསལ་གྱི་ཁང་པའྱི་རྣམ་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཁང་སེང་དུ་འགྲོ་སར་ཤྱིང་སྐས་རྱིང་པོ་ཞྱིག་འཛུགས་

པ་ཡྱིན། དེའང་ཁྱིམ་ཚང་ཆ་རེན་ཅུང་བཟང་བོས་ཤྱིང་སྐས་ཀང་དེ་བས་ལེགས་པར་བཟོ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཤྱིང་སྐས་ཀྱི་

ལོགས་གཉྱིས་སུ་ཤྱིང་ལེབ་མཐུག་ཚད་ཚུན་གསུམ་ཙམ་དང་། ཞེང་ཚད་ཁེ་ཙེ་གང་ཙམ། རྱིང་ཚད་ཁེ་ཙེ་བརྒྱད་དགུ་

ཙམ་གཉྱིས་ཀྱི་དབག་ཏུ་པང་ལེབ་ཞེང་ཚད་ཚུན་དྲུག་བདུན་འདེགས་བེད་དང་གདགས་བ་ཕོ་མོར་བས་ཏེ་དབྱིབས་

“T”འདྱི་འདའྱི་རྱིམ་པ་བཅུ་ལག་ཏུ་སྒྲྱིག་སོར་བས་ཏེ་སོ་ཁའྱི་གཡས་གཡོན་གང་ཕོགས་ནས་ཅུང་གསེག་སེ་ཁང་

སེང་དུ་བརངས་ཡོད། ཆ་རནེ་དེ་ཙམ་མེད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྱིས་ཤྱིང་སྐས་ཆེ་ཞྱིང་མཛེས་པ་བཟོ་མྱི་ཐུབ་པས། སོང་

རང་ལ་ཐེམ་པ་བརོ་བ་དང་ཤྱིང་ཕྲ་མོ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ཤྱིང་རྱིབས་འཕེྲད་རྒྱབ་ཅན་ཁང་སེང་དུ་བརངས་ཏེ་དེ་

ལས་ཡར་འཛེག་མར་འབབ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཁང་སེང་དང་ཤོད་ཀྱི་མདུན་ངོས་ནྱི་ཆབ་སོ་དང་སེའུ་ཁུང་གྱིས་མཛེས་

པར་བརྒྱན་ཞྱིང་། སོ་གེགས་རང་བ་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ལ། ཆབ་སོ་གཏོད་སའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་ཁང་མྱིག་རེར་(མཐའྱི་

རྱིང་ཚད་ཁེ་ཙེ་བཞྱི་ཙམ་ཡོད་པའྱི་)སེའུ་ཁུང་གྲུ་བཞྱི་ཁ་གང་མ་རེ་གཏོད་ཡོད་ལ། སེའུ་ཁུང་གྱི་གེགས་ནྱི་ཆ་ཅན་

ཡྱིན་པ་དང་། སེའུ་ཁུང་རེར་བཀྲ་ཤྱིས་རགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གལ་དཔལ་བེའུ་ཡྱིས་གཙོས་པའྱི་རྱི་མོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་

ཀྱིས་མཛེས་རྒྱན་སས་པའྱི་ཁ་མྱིག་རེ་ཡོད་ཅྱིང་། དགུན་ཁ་སེབས་དུས་ཤོག་བུ་དཀར་པོ་ཆེན་པོ་ཁ་མྱིག་སོ་སོར་སར་

ནས་གྲང་ངར་འགོག་པ་དང་། སེའུ་ཁུང་བཏོན་པའྱི་ཁང་པའྱི་ནང་རོལ་མ་རྒྱུད་དུ་ཕལ་ཆེར་ར་མ་དང་ཆུ་ཟོམ། ཟ་

མ་བཟོ་བེད་ཨན་བརྡར་སོགས་འཚོ་བའྱི་མཁོ་ཆས་འཇོག་པ་དང་གཡོན་ཕོགས་སུ་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་སོད་

དངོས་པོ་དང་། གཡས་ཕོགས་སུ་བཟའ་ཕོ་མོའྱི་གོན་པ་དང་གདན་ཆ་ལ་སོགས་སམ་ནང་ངམ་སེང་དུ་བརེགས་ནས་

འཇོག་པ། ཡ་རྒྱུད་གོང་རོལ་དུ་མེ་མདའ་དང་། གྲྱི་རྱིང་། མདའ་གཞུ། ཁབ་མོག་ལ་སོགས་ཕོ་ཆས་འགེལ་བ། ཁང་

མྱིག་ལྔ་ཅན་ལ་ཆ་བཞག་ནས་བཤད་ན། དཀྱིལ་གྱི་མ་ཁྱིམ་ཁང་མྱིག་གསུམ་པོ་ཚོམས་ཆེན་དུ་བེད་ལ། ཚོམས་ཆེན་གྱི་

རྒྱབ་རྱིག་ལ་བརེན་ནས་རྱིང་ཚད་ཧ་ལམ་ཁེ་ཙེ་བརྒྱད་དགུ་ཙམ་དང་། ཞེང་ཚད་ཁེ་ཙེ་དོ་ཙམ། མཐོ་ཚད་ཁེ་ཙེ་བཞྱི་
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ཙམ་གྱི་འབྲུ་སམ་གཉྱིས་གསུམ་འབྲུ་རྱིགས་ཀྱིས་བཀང་སེ་འཇོག་པ་ཡྱིན། འབྲུ་སམ་གྱི་ནང་དུ་མྱིག་གསུམ་རེ་ཕེ་སེ་

འབྲུ་རྱིགས་དང་ཕེ་མའྱི་རྱིགས་སོ་སོར་བླུག་ས་བེད། དེའྱི་སེང་གྱི་གཡོན་དུ་བུམ་པ་དང་ཆང་ར། གཡྱིས་ར། ཆང་བེ། 

ཟངས་མའྱི་ཁོག་ལྟྱིར་སོགས་ཡོ་བད་ཚར་དུ་དངར་བ་བཤམས་ཏེ་མཛེས་པར་བེད། དེའྱི་གཡས་སུ་སམ་འཆའ་ཞྱིག་

འཇོག་པའྱི་མཐོ་རྱིམ་ནས་འོག་རྱིམ་སོ་སོའྱི་ནང་དུ་དཀར་ཡོལ་དང་། སེར་མ། གཞོང་བ། ཀ་ཏོ་ར་སོགས་གཙང་

མར་ཕྱི་བདར་བས་ནས་འཇོག་པ་དང་། དེའྱི་གཡས་ཕོགས་ཀྱི་ནང་ཟུར་དུ་སྐུ་འད་(ཐང་ག་)དང་མཆོད་ཆ་འཇོག་

སའྱི་མཆོད་ཁང་སེ་སམ་འཆའ་སྒྲྱིག་སོར་དང་། དེས་མྱི་ཚད་ཕྱུག་པོ་ཚོས་ཁྱིམ་གྱི་གནས་འོས་འཚམས་ཤྱིག་ཏུ་ཟངས་

ལས་བཟོས་པའྱི་ས་ང་(འབྲུག་སྐད་དུ་ཟངས་ཟེར་)ལ་སོགས་ཅ་ལག་ཅྱི་ཡོད་མྱི་གཞན་ལ་ངོམ་ཕྱིར་གཤོམ་པ་ཡྱིན། 

དེང་སང་དུས་རབས་འཕ་ོའགྱུར་བྱུང་བ་དང་བསྟུན་བོད་སེ་སོ་སོར་སོ་ཕག་གྱི་རྱིག་པ་ཁང་རེར་སེབས་པའམ་ཨར་

འདམ་ལྕགས་རྱིབས་མའྱི་ཐོག་ཁང་རྣམ་པ་གསར་པ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་འཛུགས་སྐྲུན་བགྱིས་མོད། གནའ་སྔ་མོའྱི་སོལ་

རྒྱུན་གྱི་སོད་ཁང་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་འདྱི་གའྱི་བོད་དམངས་ཀྱི་གཅེས་སུ་རུང་བའྱི་ཁྱིམ་གཞྱིས་ཡྱིན་པ་སྨོས་ཅྱི་དགོས། 

ཁང་པ་གསར་སྐྲུན་བེད་པའྱི་གོ་རྱིམ་ནྱི། ཐོག་མར་ཁང་ཤོད་རྒྱབ་ཀྱི་རྱིག་གཞྱི་རྱིག་པ་དང་། དེ་ནས་རྱིག་

གཞྱིར་མཐུད་དེ་ས་གང་རྡུང་བ། རྱིག་གཞྱིའྱི་མཐུག་ཚད་ཧ་ལམ་ཁེ་ཙེ་གཉྱིས་ལག་དང་གེན་དུ་རྒྱག་བཞྱིན་རྒྱག་

བཞྱིན་སབ་ཏུ་བཏང་སེ་ཁང་རེར་སེབས་དུས་མཐུག་ཚད་ཁེ་ཙེ་གང་ཙམ་ལས་མེད་པར་གྱུར། ཁང་ཤོད་ཀྱི་རྱིག་པ་

ཧ་ལམ་བསྐམས་པ་ན་དེའྱི་མུ་ནས་མཐུད་དེ་ཁང་ཐོག་གྱི་གཡས་གཡོན་རྒྱབ་ཕོགས་གསུམ་གྱི་རྱིག་པ་བརྡུངས་ནས་

རེ་བར་རྱིག་དགོས། དེ་ནས་དལ་ལྕམ་དང་ཤྱིང་ལེབ་སབ་མོ་བཀབ་ཅྱིང་དེའྱི་སེང་དུ་འདམ་བག་བྱུགས་ཏེ་ར་

གཡམ་བཀབ་པས་རྒྱ་ཕྱིབས་སུ་གྱུར། དེ་ནས་སོ་དང་སེའུ་ཁུང་། ཚ་ཐབ་སོགས་བཟོ་བ། རྱིག་པར་འདམ་བག་འབྱུག་

པ་སོགས་བས་ཏེ། ཁང་གསར་གྱི་ཨར་ལས་གྲུབ་རེས། ཐོག་མར་བླ་མ་རེ་གཉྱིས་སན་དངས་ནས་ཆོས་བཀྲ་ཤྱིས་

བརེགས་པ་དང་སྨོན་ལམ་སོགས་འདོན་དགོས་ཏེ། དེ་ནྱི་ཁང་ཁྱིམ་མྱི་ཡྱིས་ཁེངས་བ་དང་། ར་བ་ཕྱུགས་ཀྱིས་ཁེངས་

བ་དང་། བང་མཛོད་འབྲུ་ཡྱིས་ཁེངས་བ་དང་། མྱི་ཚེ་བག་ལས་ས་བ་དང་། མྱི་རྒྱུད་ཆུ་ལས་རྱིང་བ་དང་། མྱི་ལ་ཚེ་ཡྱི་

བཀྲ་ཤྱིས་དང་། ནོར་ལ་གཡང་གྱི་བཀྲ་ཤྱིས་དང་། ཟས་ལ་བཅུད་ཀྱི་བཀྲ་ཤྱིས་དང་། བདེ་སྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་

བཀྲ་ཤྱིས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཆེད་དུའོ།། དེ་རེས་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་ཉྱིན་སྐར་ལེགས་པོ་ཞྱིག་བདམས་ནས་ཁང་གསར་དུ་

གནས་སོ་བེད་ཅྱིང་། གནས་སོ་བའྱི་རེན་འབེལ་གྱི་མཛད་སོ་ནྱི་གཤོམ་མྱི་དགོས་ཏེ། གཉེན་ཉེ་མཛའ་གྲོགས་འགའ་

ཞྱིག་བོས་ནས་སོ་བར་རོགས་རམ་བེད་པས་ཆོག་གོ། 
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གསུམ་པ། ཆུ་འཐག་ཁང་། 

 

ཆུ་འཐག་ཁང་ནྱི་འབྲུ་རྱིགས་ཕེ་མར་འཐག་ས་ཡྱིན་པ་སུས་ཀང་ཤེས། འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་ཡུལ་དུ་སེབས་ན་རྒྱང་

ཐག་རྱིང་པོ་ནས་ཁེད་ཀྱི་སན་ལམ་དུ་རྱི་འདབས་ཀྱི་སོད་ནས་སྨད་དུ་རང་མེད་སྦྲུལ་ཞྱིག་དང་འད་བའྱི་ཆུ་ར་རྱིང་

མོ་ཞྱིག་ཀག་གེ་ཀོག་གེར་ཆུ་ངོགས་སུ་ཤྱིང་ལེབ་ཀྱིས་བཟོས་པའྱི་ཁང་ཆུང་དབྱིབས་གྲུ་བཞྱི་མ་གཅྱིག་པུར་གནས་

པའྱི་རར་སབེས་ཤྱིང་། དེ་ནས་ཉྱིན་མཚན་མེད་པར་དལ་མོར་བཞུར་བའྱི་ཆུ་རྒྱུན་གཟར་ཐུར་གྱི་ཆུ་ཝ་རྱིང་མོ་

བརྒྱུད་དེ་ཤུགས་ཀྱིས་ཐུར་དུ་བཞུར་བས་ཁང་འོག་གྱི་ཆུ་འཁོར་མགོགས་མྱུར་དུ་འཁོར་བ་གཟྱིགས་ཐུབ་པ་དང་། 

ཡང་འགོྲ་གྱིན་འགོྲ་གྱིན་དེའྱི་ཉེ་འདབས་སུ་སེབས་ལ་ཁད་དུ་ཁེད་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ་སྒྲ་སྣ་གཅྱིག་མ་ཞྱིག་རྒྱུན་མྱི་ཆད་

པར་ལྱི་རྱི་རྱིར་ཐོས་ཐུབ་པ་ནྱི་དེ་གའྱི་ཆུ་འཐག་ཁང་རེད། ཆུ་འཐག་ཁང་གྱི་ཕོགས་བཞྱིའྱི་ཤྱིང་ལེབ་ཀྱི་གང་དང་། 

དཀྱིལ་གདུང་། དལ་ལྕམ། ལྕམ་ཤྱིང་བརེན་སའྱི་གདུང་མ། ཀ་བ། སོ་དང་སེའུ་ཁུང་ལ་སོགས་པ་མྱིག་གྱིས་མཐོང་

ཚད་ཚང་མར་ཕེ་མ་དཀར་པོ་མཐུག་པོར་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། གང་དུ་རེག་ནའང་ཕེ་མ་དཀར་པོ་ཚུར་འགོ་བ་ཡྱིན། 

མྱི་རྣམས་ཀྱིས་འབྲུ་རྱིགས་འབོ་གང་སེ་རྒྱ་མ་སུམ་ཅུ་རེ་བཏགས་ན་ཆུ་འཐག་ཁང་གྱི་བདག་པོར་ཕོགས་ཐོབ་རྒྱ་མ་

གང་རེ་སོད་དགོས། ང་ཚོས་བལྟས་ན་ཕོགས་ཐོབ་ཀྱི་འབྲུ་རྱིགས་རྒྱ་མ་གང་དོ་ཙམ་ལས་མེད་མོད། ཉྱིན་གསོག་ཟླ་

གསོག་བེད་དུས་འབྲུ་རྱིགས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གསོག་ཐུབ། དེ་ལ་ཡུལ་དེའྱི་གཏམ་དཔརེ། ཆུ་འཐག་བཙུགས་ན་ཕྱུག་

པོར་འགྱུར། ཁང་པ་བསྐྲུན་ན་དབུལ་པོར་འགྱུར་ཞེས་ཟེར། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཆུ་འཐག་ཅྱིག་བཙུགས་ན་དེར་ཁེ་སོགས་

ལེགས་པོ་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། ཡྱིན་ན་ཡང་དེ་སྔ་ཐོན་སེད་རུ་ཁག་གྱི་དུས་སུ་ཆུ་འཐག་ཁང་གྱི་དངོས་པོ་ཡོད་ད་ོཅོག་

ཚང་མ་སྱི་ནོར་ཡྱིན་པས། ཕོགས་ཐོབ་འབྲུ་རྱིགས་ཐམས་ཅད་རུ་ཁག་གྱི་བང་མཛོད་ལ་དབང་བ་དང་། ཆུ་འཐག་

བདག་གཉེར་བ་ནྱི་ངལ་རོལ་པ་གོ་ཐང་ཞྱིག་ལ་བརྱི་བ་ཡྱིན། དེ་ལྟ་ཡྱིན་མོད་ཀང་སྔར་བཞྱིན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ནྱི་

སྨོས་མྱི་དགོས་ཏེ། ཁོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འཚོ་བར་འགན་སྲུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རང་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ལའང་ཅུང་ཟད་སོད་ཐུབ་

པ་དང་། ད་དུང་ལས་ཀའྱི་སྐར་གྲངས་ལ་ཐོབ་པའྱི་འབྲུ་རྱིགས་ཀང་ཁྱིམ་མྱིས་སོད་ཆོག་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཕྱིར། སྐབས་

དེར་ཆུ་འཐག་བདག་གཉེར་བེད་མཁན་ནྱི་ངེས་པར་དུ་ཞྱིང་དབུལ་ཞྱིང་འབྱིང་འོག་མའྱི་ས་ེཁུངས་ཀྱི་ནང་ནས་རུ་

དཔོན་དང་འབེལ་བ་ངེས་ཅན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཉེ་ཆར་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ལག་གྱི་རྱིང་ལ་ཚན་རྱིག་ལག་རལ་མྱུར་མགོགས་

ཀྱིས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་བསྟུན་ནས་ཆུ་འཐག་ལྕགས་ཀྱི་ཕེ་འཁོར་དུ་བཅོས་བསྒྱུར་བས་ཏེ། ཧ་ལམ་སེ་བ་སོ་སོའྱི་

ཁྱིམ་ཚང་འགའ་ཞྱིག་ལ་ལྕགས་ཀྱི་ཕེ་འཁོར་རེ་བཙུགས་ཡོད་པས་ཕེ་འཐག་པར་ཤྱིན་ཏུ་སབས་བདེ་ཡོད། དེང་དུས་
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ཆུ་འཐག་གྱིས་ཕེ་འཐག་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་སེ། དུད་ཚང་འགའ་ལས་མེད་པའྱི་མཐའ་འཁོབ་དབེན་གནས་ཀྱི་དུད་ཚོ་

ཆུང་ཆུང་ད་ེའདར་ད་གཟོད་ཆུ་འཐག་རེ་གཉྱིས་མཐོང་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་ཡུལ་གྱི་ཆུ་འཐག་སོྐར་བཤད་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་དངངས་སྐྲག་སེས་ནས་བསམ་མནོ་ཕུགས་

རྱིང་གཏོང་མྱི་ཕོད། དེ་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། འབྲུག་ཆུའྱི་ས་ཆ་ནྱི་རྱི་བོ་མཐོ་ལ་ལུང་པ་ཟབ་ཅྱིང་གཅོང་རོང་དོག་པ་དང་། 

ནང་སོས་སུ་འདྱི་གའྱི་བོད་པ་ཚང་མ་རྱི་མགོ་དང་རྱི་སེྐད་དམ། ཡང་ན་ནགས་གསེབ་ཏུ་འཚོ་གནས་བེད་པས་སྡུག་

དཀའ་ལས་སྣ་ཚོགས་རྒྱག་དགོས་པ་ནྱི་བརོད་མྱི་དགོས་ཏེ། ལུང་པ་ཡོད་ཚད་ལ་ཆུ་རྒྱུན་ཡོད་པའྱི་ངེས་པ་མེད་ལ། 

ཆུ་རྒྱུན་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་ལྱིད་ཚད་རྒྱ་མ་སངོ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཡོད་པའྱི་ཆུ་འཐག་གྱི་རོྡ་གཞོང་བསོྐར་ཏེ་འབྲུ་རྱིགས་

ཕེར་འཐག་ནུས་པའྱི་ངེས་པའང་མེད། དེ་བཞྱིན་དུ་སེ་བ་ཚང་མར་ཆུ་འཐག་ཁང་རེ་ཡོད་པའྱི་ངེས་པ་མེད་དེ། 

འབབ་ཆུ་ཅུང་ཆེ་བའྱི་ལུང་པར་ཐུན་མོང་དུ་ཆུ་འཐག་ཁང་རེ་གཉྱིས་ཡོད་ཅྱིང་། དེ་ཡང་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཕོགས་བཞྱི་

མཚམས་བརྒྱད་ཀྱི་རྱི་མགོ་དང་ནགས་གསེབ་ནས་འབྲུ་རྱིགས་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་བ་དང་། ར་དེལ་བོང་གསུམ་ལ་བཀལ་

ནས་ཆུ་འཐག་ཡོད་པའྱི་ལུང་པར་འགྲོ་དགོས། ཆུ་འཐག་ཁང་དུ་སེབས་ནའང་སྐབས་འཕྲལ་འཐག་ཐུབ་པའྱི་ངེས་

པ་མེད་དེ། སྔ་ཕྱིར་སེབས་པའྱི་གོ་རྱིམ་ལྟར་འཐག་དགོས་པས་མྱི་མང་ན་ལམ་སེང་འཐག་མྱི་ཐུབ། ལག་པར་དུ་

དགུན་དུས་ལུང་པའྱི་ཆུ་རྱིམ་བཞྱིན་ཆུང་དུ་སོང་བས་ཆུ་འཐག་བསྐོར་བ་ཤྱིན་ཏུ་དལ་ཞྱིང་ཞག་འགའ་ཞྱིག་སོང་ན་

ད་གཟོད་འཐག་མཁན་གྱི་གྲལ་མཚམས་སུ་སེབས་ཐུབ། ཡང་དབར་དུས་ནམ་ཞྱིག་ཆུ་ལོག་བྱུང་ན་ཆུ་ར་གཏོར་

བརླག་སོང་ནས་དེ་བས་ཐབས་རྡུགས་སུ་གྱུར་ཏེ། འབྲུ་རྱིགས་རྒྱབ་ཏུ་འཁུར་བའམ་ར་དེལ་བོང་གསུམ་གྱི་ཕྱུགས་ལ་

བཀལ་ནས་ཆུ་ལོག་བྱུང་མེད་པའྱི་ལེ་དབར་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་སམ་ཐ་ན་བརྒྱའྱི་ཡས་མས་ཀྱི་ལམ་ཐག་རྱིང་སར་

འཐག་ཏུ་འགོྲ་དགོས་པས། ལས་ཚེགས་བརོད་ཀྱིས་མྱི་ལང་བ་མོང་དགོས་པ་སོྨས་ཅྱི། དེ་ལས་ད་དུང་རང་བྱུང་གྱི་

གནོད་འཚེ་སྣ་ཚོགས་དུས་རག་ཏུ་བྱུང་ནས་བཀེྲས་སྐོམ་གྲང་གསུམ་གྱི་གདུང་བས་མནར་བ་ནྱི་གཡོལ་ཐབས་མེད་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིར། ཡུལ་འདྱིའྱི་བོད་དམངས་ཀྱིས་རག་པར་དབུགས་རྱིང་གཏོང་བཞྱིན་རང་རེ་བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་

ཚེ་སྔ་མར་སྱིག་ཏ་ོཅྱི་བསྒྲུབས་པས་ཚེ་འདྱིར་སྡུག་བསྔལ་འདྱི་ལྟར་མཐོང་དུ་འཇུག་ཅེས་སྨྲེ་སྔགས་དྱིར་དྱིར་སྒྲོག་པ་

རག་ཏུ་ཐོས་རྒྱུ་ཡདོ། དེའྱི་ཕྱིར་བསྒྱུར་བཅོས་སོ་དབེ་བས་པ་ནས་བཟུང་། གྲོང་སེར་ཁང་གསར་བཞེངས་པ་དང་

ལམ་གསར་བསྐྲུན་པ་སོགས་འགྱུར་ལོག་ཆེན་པོ་བྱུང་བའྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་གཞན་མང་པོ་མྱི་བརོད་དེ། དེའྱི་ནང་

ནས་ཆུ་འཐག་ལྕགས་ཀྱི་ཕེ་འཁོར་དུ་བཅོས་བསྒྱུར་བས་པའྱི་སྣ་འདྱི་གཅྱིག་པུ་དཔེར་བླངས་ནས་བརོད་ནའང་། 

དེས་ཡུལ་འདྱིའྱི་བོད་དམངས་ལ་རྒྱབ་ཀྱི་རྡོག་ཁེས་ལྱིད་པོ་མར་ཕབ་པ་དང་བཅྱིངས་བཀྱིགས་དམ་པོ་ལས་གྲོལ་བ་

ལྟ་བུའྱི་བག་ཕེབས་ཀྱི་འཚོ་བར་རོལ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད། 



 15 / 20 

གཞན་ད་དུང་ཁྱིམ་ཚང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་མཆྱིག་རྡོ་ཆུང་ངུ་རེ་ཉར་ཚགས་བས་ཡོད་ཅྱིང་། མཆྱིག་རྡོ་དེ་ནྱི་

བོད་ཡུལ་གཞན་གྱི་རམ་འཐག་ལག་སོྐར་ལས་ཆེ་བ་ཡོད། རམ་འཐག་ལག་སོྐར་ནྱི་ཅུང་ཆུང་བས་ལག་གྱིས་བདེ་

བླག་ཏུ་བསྐོར་ཐུབ་ལ། གང་དུ་སོང་ནའང་ཁེར་ས་ཞྱིང་རང་བྱུང་ཆ་རེན་གྱི་འཆྱིང་རྒྱ་འཁུར་མྱི་དགོས་པས་འབོག་

ཁུལ་དུ་བཀོལ་བ་མང་ཞྱིང་སྦྲ་གུར་གྱི་སོ་ཁར་བཞག་སེ། ཁྱིམ་མྱི་སོ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་དུས་ལན་འགའ་བསོྐར་བ་དང་། 

སོར་འགོྲ་དུས་ལན་འགའ་བསྐོར་ནས་བཏགས་རེས་མ་མཐར་ཡང་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་བཟའ་རྒྱུའྱི་རམ་པ་དེ་ཐག་ཆོད་

ཡོང་། དེ་དང་བསྡུར་ན་འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་ཁུལ་ཁྱིམ་ཚང་དུ་བཀོལ་བའྱི་མཆྱིག་རོྡ་ནྱི་དེ་ལས་ཆེ་ཞྱིང་ལྱིད་པས་ལག་

གྱིས་བདེ་བླག་ཏུ་བསྐོར་མྱི་ཐུབ་སེ། མཆྱིག་རྡོ་སེང་མའྱི་(འོག་མ་བསོྐར་མྱི་ཐུབ་)ཁ་གཏད་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་སུ་ཁུང་

བུ་རེ་ཕུག་ཅྱིང་། དེར་ཐག་པ་ཨ་ལོང་བས་ནས་བཏགས་ཡོད་པར། ཕེ་འཐག་དུས་དབྱུག་པ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཐག་པའྱི་

ཨ་ལོང་གཅྱིག་ལ་འཇུག་ཅྱིང་སྣེ་མོ་མཆྱིག་རྡོའྱི་ལོགས་ངོས་སུ་གཏད་དེ། མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ལག་གཡོན་

གྱིས་མཆྱིག་རོྡའྱི་དབུས་ཀྱི་ཁུང་བུར་བཏག་བའྱི་འབྲུ་སོྙམས་པར་གཏོང་བ་དང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ལག་གཡས་

ཀྱིས་དབྱུག་པའྱི་གསུས་པ་དང་མཉམ་དུ་བཟུང་ནས་ཤུགས་ཀྱིས་འབུད་པར་བེད། མྱི་དར་མ་ཡྱིན་ན་མཆྱིག་རྡོ་དེ་མྱི་

གཅྱིག་གྱིས་བསྐོར་ཐུབ་པ་དང་། ལོ་ན་བཅུ་ཙམ་ལོན་པའྱི་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་མཆྱིག་རྡོའྱི་གཡས་གཡོན་མཐའ་གཉྱིས་

ཀྱི་ཁུང་བུར་བཏགས་པའྱི་ཐག་ལུང་རེ་ལ་དབྱུག་པ་རེ་བཅུག་ནས་བྱིས་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྐོར་ཐུབ་པ་ཡྱིན། མཆྱིག་རྡོ་

དེ་ལྟ་བུས་བོད་ཁྱིམ་དུ་ཕལ་ཆེར་ཉྱི་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་སམ་ཐུན་གཉྱིས་གསུམ་བཟའ་རྒྱུའྱི་ཕེ་ཉུང་ཤས་འཐག་ཐུབ་ལ། 

ལག་པར་དུ་ཐག་རྱིང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཆུ་འཐག་ལ་ཆག་སོན་འབྱུང་དུས་དེའྱི་ནུས་པ་ཆེར་ཐོན་ཏེ། ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་

ཉྱིན་གའྱི་འཚོ་བ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། མཆྱིག་རྡོ་མེད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གཞན་དག་ཀང་དེ་ཚང་དུ་ཕེ་ཉུང་ཤས་

ཙམ་འཐག་ཏུ་འོངས་ནས་ཉྱི་མ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་འཚོ་བ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཐབས་བེད་ཀྱི་ཡོད། སོས་སུ་དུས་རབས་གོང་

མའྱི་ལོ་རབས་དྲུག་ཅུར་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་སྐབས་ཁྱིམ་ཚང་མང་ཆེ་བར་འབྲུ་རྱིགས་མང་པོ་

འཁུར་རྒྱུ་མེད་པས། འབྲུ་རྱིགས་ཉུང་ཙམ་ལས་མེད་པ་དེ་མཆྱིག་རོྡ་དེ་འད་བར་བརེན་ནས་བཏག་པར་བེད། དེར་

བརེན། མཆྱིག་རྡོ་དེས་འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འཚ་ོགནས་ལ་ནུས་པ་མྱི་ཆུང་བ་ཞྱིག་ཐོན་མོང་། འོན་ཀང་མཆྱིག་རྡ་ོ

དེ་འད་བས་བཏགས་པའྱི་ཕེ་ཅུང་ཧྲལ་པོ་ཡྱིན་ལ། ཆུ་འཐག་གྱིས་བཏགས་པ་ལྟར་ཞྱིབ་མོ་མེད་པས། དེང་དུས་

གཡེར་མ་དང་ཚྭ་ཁུ་སོགས་སོད་རས་མཆྱིག་རོྡ་ལ་འཐག་པ་ལས་འབྲུ་རྱིགས་ཕེ་མར་བཏགས་ནས་ཟ་མཁན་ཧ་ལམ་

མེད་པ་འད། 
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བཞྱི་པ། སོད་གནས་ཀྱི་གུས་སོལ་མཛད་སོ་སེལ་ཚུལ། 

 

མྱི་རྱིགས་གང་ཞྱིག་ལ་བལོྟས་ནས་བཤད་ནའང་སོད་གནས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ནང་བསན་ལ་

བཀུར་བསྱི་དང་མཆོད་དད་བེད་པའྱི་བོད་ཁ་བ་ཅན་ལ་མཚོན་ན། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཆོ་ག་ནྱི་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་

གཏན་ནས་མྱིན། འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་རྱིགས་ཀང་དེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་སྨོས་ཅྱི་དགོས། བོད་ཡུལ་གཞན་དང་འད་བར་འབྲུག་

ཆུའྱི་བོད་རྱིགས་ཀྱིས་ཁང་པ་གསར་པ་སྐྲུན་སྐབས་ཐོག་མར་བླ་མའམ་རྱིས་མཁན་གདན་དངས་ནས་ཁང་པ་གསར་

སྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་ལས་འགོ་འཛུགས་པའྱི་ཉྱི་མ་དང་། ས་སོ་འབེད་པའྱི་ཕོགས་དང་། མྱི་གང་ཞྱིག་གྱིས་ས་སོ་འབེད་

དགོས་པ་སོགས་གཏན་འཁེལ་བེད་སོལ་ཡོད། ཁང་པ་གསར་པ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་དུས་འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་ཀྱིས་དགོས་

མཁོའྱི་རྒྱུ་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་གྲབས་གསོག་བ་དགོས་ཏེ། བཤད་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི། ཤྱིང་ཆ་ཕུང་ཆེན་གཅྱིག་དང་། རོྡ་

བ་ཕུང་ཆེན་གཅྱིག། གོ་རེ་ཕུང་ཆེན་གཅྱིག་བཅས་དགོས་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལས་ཁང་པ་གཅྱིག་བཟོ་བ་ལས་ས་

པོ་མྱིན་པ་ཤེས་ཐུབ། ཁང་པ་འཛུགས་སྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ཆ་དེ་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཚད་ད་དུང་ནས་ཆང་ར་མ་འགའ་རེ་

བསྙལ་དགོས་པ་དང་། ཕག་ཤ་སྐམ་པོ་གཟེབ་ཆེན་འགའ་རེ་བསགས་ཏེ་འཇོག་པ། འབྲུ་རྱིགས་གོྲ་ཁལ་(འབྲུག་ཆུའྱི་

བོད་དུ་འབོ་རེའྱི་ཤོང་ཚད་ལ་འབྲུ་རྱིགས་རྒྱ་མ་༣༠དང་། ཁལ་རེའྱི་ཤོང་ཚད་ལ་འབོ་བཅུ་ས་ེརྒྱ་མ་༣༠༠ཤོང་བས་རྒྱ་

སྐད་ཀྱི་“石”ཞེས་བ་བ་དང་འད། ཁལ་ཞེས་པ་བོད་སྱི་དང་བཤད་སོལ་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་)ལྔ་དྲུག་འཐག་དགོས། 

དེ་དག་ཁྱིམ་མྱིས་ལོ་འགའྱི་སོྔན་ཚུད་ནས་གསག་གསག་སྒྲུག་སྒྲུག་གྱིས་ཉུང་ཤས་དང་ཕྲན་བུ་ནས་འག་ོབཙུགས་ཏེ་

ས་གོན་བེད་དགོས། ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ལ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་ཆ་དང་བཟའ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཚང་མ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པ་

ཉེར་བསོགས་བས་རེས། ཤྱིང་བཟོ་བ་འགའ་ཞྱིག་གདན་དངས་ནས་ཤྱིང་བཟོའྱི་ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་དགོས། ཉྱི་མ་

བཅུ་ལག་ནས་ཉྱི་ཤུ་ཡས་མས་ལ་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་གྱིས་ཁང་སོྒྲམ་ལ་དགོས་པའྱི་ཤྱིང་ཆ་ཡོད་ཚད་བཟོས་རེས། 

ཉྱི་མ་གང་ཞྱིག་ལ་ཁང་པ་དངོས་སུ་རྒྱག་དགོས་མྱིན་(འབྲུག་སྐད་དུ་གཞྱིས་གསར་པ་ཡར་སོང་རྒྱུ་དགོས་

ཟེར་)བརག་རྒྱུ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆ།ེ ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་སྔ་ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་དོར་སེ་བའྱི་ཕོ་སེས་པ་ཚང་མ་མ་བོས་རང་བཞྱིན་

གྱིས་རོགས་རམ་བདེ་དུ་འོངས། དེའྱི་དུས་སུ་ཤྱིང་བཟོ་བ་གཙོ་བོའྱི་བཀོད་འདོམས་འོག། ཤྱིང་བཟོ་བ་གཞོན་པ་ཚོས་

སྣེ་ཁྱིད་དེ་སེས་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་མཐུན་ཤུགས་སྒྲྱིལ་གྱིས་སྔར་ནས་འཕྲོད་པར་བཟོས་ཟྱིན་པའྱི་ཕོ་ལྷུ་དང་མོ་ལྷུ་

(མ་ཁ་དང་བུ་ཁ་)ཡོད་ཚད་ཕན་ཚུན་མཐུན་པར་འགྲྱིག་པ་དང་། དེ་རེས་སོ་སོ་གང་དུ་འཛུགས་དགསོ་ས་དེར་

གསེག་ལ་ཡོ་ནས་འཇོག་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ཤྱིང་ཆ་ཡོད་ཚད་ཕོ་ལྷུ་དང་མོ་ལྷུ་ལྟར་འཕོྲད་པར་བསྒྲྱིགས་ཚར་རེས། ཁང་



 17 / 20 

པའྱི་ཡང་ཐོག་ལྕམ་ཤྱིང་གྱི་མགོ་བརེན་སའྱི་གདུང་མ་དཀྱིལ་མ་དེ་གཅྱིག་པུ་ཕྱི་ཉྱིན་ཞོགས་པ་ཁང་པ་དངོས་སུ་

འགོ་མ་བཙུགས་བར་ཉར་དགོས། དེའྱི་དུས་ཉྱི་མའང་ནུབ་ནས་སོད་ལ་སེབས་པས་སེས་པ་ཚང་མ་བདག་པོའྱི་ཁྱིམ་

དུ་སོང་ནས་སྔོན་ལ་ཕག་ཤ་སོགས་བཟའ་བཏུང་ལ་རོལ་བ་དང་། དེ་ནས་བོད་རང་གྱིས་བསྙལ་བའྱི་ཆང་རག་

འཐུང་བཞྱིན་སོ་བ་འཕེལ་ནས་སང་ཉྱིན་ཁང་པ་ཇྱི་ལྟར་རྒྱག་དགོས་པའྱི་སོྐར་ལ་དགའ་སོ་བག་ཕེབས་ངང་གེང་

མོལ་བེད་སོལ་ཡོད། 

ཕྱི་ཉྱིན་མཚན་ཕེད་དུ་བ་སྐད་གྲགས་མ་ཐག། བདག་པོས་མལ་ནས་ལངས་ཤྱིང་ཁ་ལག་གཙང་མར་བཀྲུས་

རེས་ཐོག་མར་ཚོམས་ཆེན་གྱི་ལེབས་སུ་བཀལ་བའྱི་སྐུ་འད་སེ་ཐང་ཀའྱི་མདུན་དུ་འབྲུ་རྱིགས་གོྲ་འབོ་གང་ཡོད་པའྱི་

སེང་དུ་ཕག་མགོ་དང་སྣུམ་བཙོས་འཁུར་བ་དང་། ཀ་ར། ཀ་ར་གོ་སབ། ཤྱིང་ཏོག་སོགས་ཟས་རྱིགས་ལེགས་པར་

བཤམས་པ་དང་། བསང་བཏང་ཞྱིང་མཆོད་མེ་དང་བདུག་སོས་བསྒྲོན་རེས། པུས་མོ་བཙུགས་ནས་ཕག་འཚལ་ཞྱིང་

ལས་བྱིན་གྱིས་རློབས་པར་ཞུ། དེ་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕོ་ཉ་འགའ་ཞྱིག་མངགས་ནས་སེ་ནང་གྱི་སེས་པ་རྣམས་

གཉྱིད་ལས་སད་དུ་འཇུག་པ་སེ་ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེ་བཞྱིན་གྱི་རྒྱ་སོ་བརྡུངས་ཏེ་འབོད་པ་དང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རང་

བཟོས་རས་མདའ་ལན་གསུམ་བརྒྱབ་པ་སེ་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་ཉྱི་མར་དགེས་བསུ་ཞུ་བ་དང་ཚང་མ་གཉྱིད་ལས་སད་དུ་

བཅུག་སེ་མྱུར་བར་ཁང་གསར་རྒྱག་སར་འོངས་དགོས་པའྱི་སྔོན་བརྡ་གཏོང་། དེ་ནས་ཧ་ལམ་ས་མདའ་གཏོང་བའྱི་

དུས་ལ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ། ཐོག་མར་བླ་མ་ཞྱིག་སན་དངས་ནས་ཆོས་འདོན་གྱིས་ས་བདག་ལ་དགོངས་པ་ཡངས་

པར་ཞུ་བ་དང་། དེ་ནས་ཤྱིང་བཟོ་བ་གཙོ་བོའྱི་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་བཀོད་འདོམས་འོག་སེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལག་

འགུལ་ཏེ་སྔ་ཉྱིན་ནས་འཕོྲད་པར་འགྲྱིག་ནས་གསེག་ལ་བཞག་ཡོད་པའྱི་ཤྱིང་ཆ་དེ་རྱིགས་ཡར་བསང་དགོས་ཏེ། ལ་

ལས་ལྕགས་ཁེམ་དང་། ལ་ལས་འཇོར་བ་བཟུང་ནས་ཀ་བ་འཛུགས་སའྱི་རྨང་གཞྱི་སྙོམས་པར་བེད་པ་དང་། ལ་ལས་

ཀ་རོྡ་བརན་པར་འཇོག་པ། ལ་ལས་ཀ་བ་ནས་བཟུང་བ། ལ་ལས་ཀ་བ་སོང་བ། ལ་ལས་ཀ་བ་དང་གདུང་མར་

བཏགས་ཡོད་པའྱི་ཐག་པ་ནས་བཟུང་སེ་དང་པོར་སོང་ལ་འཐེན་པར་བེད། དེ་ལྟར་ཁང་སྒྲོམ་ཧྲྱིལ་པོ་ཧ་ལམ་ཡར་

བསངས་ཚར་རེས་གཞོན་ནུ་བདེ་རལ་འཁྱུག་པོ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཁང་ཐོག་གྱི་གདུང་མར་(འབྲུག་སྐད་དུ་གདུང་

མར་ཀ་ཕོ་ཟེར་ཞྱིང་ཁང་སེང་གྱི་གདུང་མར་གནམ་ཕོ་ཟེར་)འཛེགས་ཏེ་གཡས་གཡོན་གྱི་ཤྱིང་ཆའྱི་སེང་འོག་ཕོ་མོ་

སོགས་མ་འཕོྲད་པ་ཡོད་ན་འཕོྲད་པར་འགྲྱིག་པ་སོགས། ཁང་སོྒྲམ་ཕོགས་ཀུན་ནས་དང་པོར་ཚུགས་རེས། གཞྱི་ནས་

ཁང་རེའྱི་དཀྱིལ་གྱི་ཆ་ལན་གདུང་མ་(ལྕམ་ཤྱིང་རེ་མགོ་འཇོག་ས་སེ་ཤྱིང་ཆ་ཅུང་ཕྲ་མོ་གཉྱིས་མཉམ་དུ་སར་ཡོད་

ཅྱིང་། འབྲུག་སྐད་དུ་ཤྱིང་ཆ་དེ་ལ་གདུང་མ་ཟེར་ཞྱིང་། དེའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་ཁང་རེའྱི་ཤྱིང་ཆ་ཚང་མ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་

ཀང་མགོ་སྦྲེལ་བེད་ཟེར་གྱི་གདུང་མ་ཟེར་བ་མྱིན་ལ། ཁང་ཀླད་ཁ་ཟུམ་པར་གཞྱིས་གདུང་མ་འཕེན་འདུག་ཅེས་
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ཟེར་)དེར་སེྦྲལ་གཟེར་བརྒྱབ་ནས་ཁང་ཀླད་ཁ་ཟུམ་པར་མཚོན། དེའྱི་མཚམས་དུ་སྔར་ནས་གྲ་སྒྲྱིག་བས་ཡོད་པའྱི་

ཤོག་སག་(ཁང་རེ་ནས་)རྒྱག་པ་དང་། སོགས་མྱིག་གསུམ་ཅན་(བོད་རང་གྱིས་བཟོས་པའྱི་ཤྱིང་ཡུ་དང་ལན་པའྱི་མེ་

སོགས་ཆུང་ངུ་མྱིག་ཁུང་གསུམ་ཅན་ཞྱིག་སེ། རྒྱག་དུས་མྱིག་ཁུང་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་འབར་རས་བརངས་ཤྱིང་ཐུར་དུ་

གོ་ལོག་ནས་ལག་གཡོན་གྱིས་ཤྱིང་ཡུ་ནས་འཛིན་པ་དང་། ལག་གཡས་ཀྱིས་མེ་ལན་གསུམ་སར་བ་ན་སྒྲ་ཆེན་པོ་

གསུམ་སྒྲོག་ལ། དེ་ནྱི་འདྱི་འདའྱི་བེད་སོར་སོད་ཀྱི་ཡོད་)དང་། རས་མདའ་སོགས་དུས་མཚུངས་སུ་བརྒྱབ་པའྱི་སྒྲ་

ནམ་མཁའྱི་དབྱིངས་སུ་གྲགས་པས། རྔམ་བརྱིད་ཆེ་ཞྱིང་བརྱིད་ཉམས་ལན་པར་གྱུར། དུས་མཚུངས་སུ་རན་རབས་

རེ་གཉྱིས་ཀྱིས་བ་སོང་བཙོས་མ་(ཕེད་གཉྱིས་སུ་བཤགས་པ་)དང་། སར་ཀ། ཀ་ར་བཅས་ཁང་པ་བསྐྲུན་པར་ཞུགས་

པའྱི་སེས་པ་དང་ལྟད་མོར་འོངས་པའྱི་རན་བྱིས་ཡོད་ཚད་ལ་རེ་རེ་བཞྱིན་སེར་ནས་ཁང་གསར་གྱི་གཞྱི་སོྒྲམ་ཨར་

ལས་གྲུབ་པར་རེན་འབེལ་ཞུའོ།། དེ་ནས་སེས་པ་ཐམས་ཅད་ཁྱིམ་བདག་གྱིས་སྒྲྱིག་གཤོམ་བས་པའྱི་ཅོག་ཙེ་དམའ་

མོའྱི་སེང་གྱི་ཤ་ཆང་ལ་རོལ་བ་ཡྱིན། ཁྱིམ་བདག་དང་ཞབས་ཕྱི་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཚ་ཐབ་ཀྱི་གྲལ་འགོ་ནས་འོག་བར་

འདུག་པའྱི་ཕོ་སེས་རེ་ར་ེབཞྱིན་ལ་ཆང་བེའྱི་ནང་དུ་ཆང་བསྣན་ཅྱིང་བཞེས་སུ་བཅུག་སེ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཚུལ་ཞུ། 

ཞོགས་ཟས་ལ་རོལ་རེས། ལག་ཤེས་མཁས་པ་འགའ་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ཁང་ཤོད་གཡས་གཡོན་གྱི་རྱིག་གཞྱི་དང་ཁང་

པའྱི་སོྒྲམ་གཞྱི་ས་བརན་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་བརག་ཅྱིང་སོད་པ་ཕུད། དེ་བྱིངས་རྣམས་ཁང་པ་གསར་པར་རེན་

འབེལ་ཞུ་བའྱི་ས་གོན་དུ་རང་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་འགྲོ་བ་ཡྱིན། འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་ལ་མྱི་རྱིགས་གཞན་ལྟར་ཁང་པ་

གསར་པ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་རེས་གཞྱི་ནས་ཁང་གསར་དུ་གནས་སོ་བའྱི་རེན་འབེལ་ཞུ་བའྱི་ལུགས་

སོལ་མེད། 

དེ་ཡང་ཁང་པ་གསར་དུ་རྒྱག་པའྱི་ཉྱིན་དེ་རང་ལ་རེན་འབེལ་ཞུ་བའྱི་མཛད་སོ་སེལ་བ་ཡྱིན་པས། ཉྱི་མ་

འགའ་ཞྱིག་གྱི་སྔོན་ནས་ཕྱི་སེའྱི་གཉེན་ཉེ་མཛའ་གྲོགས་རྣམས་ལ་ཁང་པ་གསར་པར་རེན་འབེལ་བེད་དུ་འོང་

དགོས་པའྱི་བརྡ་གཏོང་སོལ་ཡདོ། སེ་ནང་གྱི་གཉེན་ཉེ་འབེལ་ཡོད་མེད་དང་ཁྱིམ་མཚེས་སེ་མྱི་དང་བཅས་པ་(དགྲ་

ཡ་མ་གཏོགས་)མང་ཆེ་ཤོས་ལ་བརྡ་གཏོང་མྱི་དགོས་པར་རང་བཞྱིན་གྱིས་རེན་འབེལ་ཞུ་བར་འོང་བའྱི་ལུགས་སོལ་

ཡོད། ཉྱིན་དེར་ཁྱིམ་བདག་གྱིས་ཆེད་དུ་རང་གྱི་ཕ་ཚན་ལས་སང་གྲུང་ལན་ཞྱིང་འཇོན་ཐང་ཆེ་བའྱི་སེས་བུ་གཉྱིས་

ཙམ་འདེམས་སྒྲུག་བས་ནས་ཕྱི་སེ་ཕོགས་བཞྱི་ནས་བོན་པའྱི་མགོྲན་པོ་དང་སེ་མྱིར་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་བེད་ལ། རེན་

འབེལ་ཞུ་བར་འོངས་པའྱི་མགྲོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བདག་པོ་དང་འབེལ་བའྱི་བསེྙན་བསྱིང་ལྟར་འབྲུ་རྱིགས་འབོ་

གང་(རྒྱ་མ་༣༠)ངམ་དོ། ཡང་ན་དེ་ལས་མང་བ་ཁུར་ནས་རེན་འབེལ་ཞུ་ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་སེའྱི་མགོྲན་པོ་ཡྱིན་

ནའང་འད། སེ་མྱི་ཡྱིན་ནའང་འད། ལ་ལས་སོར་མོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ནས་བརྒྱ་ཐམ་པ་རེ་ཁེར་ནས་རེན་འབེལ་
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ཞུ་བར་འོངས་པའང་མང་། སེས་དེ་དག་ལས་ལ་ལ་ནྱི་སྱིན་པ་འཇལ་བ་དང་། ལ་ལ་ནྱི་རོགས་རམ་ཡྱིན་པས། ཁྱིམ་

བདག་གྱིས་ཡྱི་གེ་ཤེས་པ་ཞྱིག་གདན་དངས་ནས་རེ་རེ་བཞྱིན་རྱིས་ཐོ་གསལ་པོར་འགོད་པ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ཕྱིན་ཆད་དེ་

ལྟར་སེས་ལན་འཇལ་བར་སབས་བདེ་བསྐྲུན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁྱིམ་བདག་གྱིས་ཕོགས་བཞྱི་མཚམས་བརྒྱད་ནས་རེན་

འབེལ་ཞུ་བར་འོངས་པའྱི་སྐུ་མགོྲན་རྣམས་ལ་གུས་སོལ་དང་མཐུན་པའྱི་སེྣ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་ཞྱིང་། སེ་མྱི་དང་

མགོྲན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་འཛུམ་དཀར་ལྷུག་པོར་གོྲལ་ནས་ཆང་རག་སོགས་ལ་ཅྱི་དགར་ལོངས་སུ་སོད། དེའྱི་ཚེ་གླུ་

བ་དང་གླུ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལག་གཡས་འགྲམ་སོར་དང་སྦྲགས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་ཁང་པ་གསར་པར་རེན་འབེལ་

ཞུ་བའྱི་མཆོད་བཤད་བཀྲ་ཤྱིས་གཡང་འཁྱིལ་གྱི་གླུ་དབངས་འདྱི་ལྟར་ལེན་ཏེ། 

མཆོད་མཆོད། བཀྲ་ཤྱིས་ཉྱི་མ་དེ་རྱིང་དུས། གནམ་ལ་ཉྱི་ཟླ་སྐར་གསུམ་བཟང་། བར་ན་འཇའ་སྱིན་ཆར་བ་

བཟང་། ས་ན་རྱི་ཏོག་འབྲུ་རྱིགས་བཟང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་བཟང་གསུམ་ཡྱིན། 

མཆོད་མཆོད། ད་ཉྱིན་བཟང་སྐར་བཟང་དུས་བཟང་གསུམ། བཟང་གསུམ་བཟང་གྱི་རེན་འབེལ་ཡྱིན། 

མཆོད་མཆོད། ལས་བསོད་ནམས་འཛོམས་པའྱི་རུ་ས་ེའདྱི། བུ་དཔའ་མཛངས་ལན་པའྱི་རོང་མཁར་ཡྱིན། 

མཁས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའྱི་གདན་ས་ཡྱིན། མོ་མཛངས་མའྱི་རུས་རྒྱུད་འཛིན་ས་ཡྱིན། བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་གཡང་སེ་རང་

གྲུབ་རེད། 

མཆོད་མཆོད། ད་ཡོན་བདག་འདྱི་ཡྱི་མཁར་ཁང་ནྱི། བརྱིགས་མྱི་དགོས་གསས་ཁང་རང་གྲུབ་ཡྱིན། གསེར་གྱི་

ཀ་བ་ཆ་བཙུགས་ནྱི། ནགས་དགའ་ལན་ཤྱིང་སོང་གཤྱིབ་འད་མཛེས། གཡུ་ཡྱི་གདུང་མ་བཞག་པ་ནྱི། སང་སོྔན་མོའྱི་

རྱི་གདོང་འཁྱིལ་འད་རེད། དངུལ་གྱི་འཕེྲད་བླུག་ཁབ་པ་ནྱི། སྱིན་དཀར་པོ་གངས་རྱིའྱི་ཆར་ཟྱིམ་འད། གསེར་

འགེབས་གཡུ་འགེབས་གཟྱི་མདངས་ནྱི། དགུང་དབྱིངས་ནས་ཉྱི་ཟླ་ཤར་འད་རེད། བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་ཕོ་བང་རང་གྲུབ་

ཡྱིན། 

མཆོད་མཆོད། རྒྱ་སོ་ལྕགས་རྱི་དགུ་འཁྱིལ་ནྱི། རྡུང་མྱི་དགོས་གསེར་གྱི་མཁར་རོང་ཡྱིན། ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་

རང་གྲུབ་ནྱི། ལས་མྱི་དགོས་གཡུང་དྲུང་རང་འཁྱིལ་རེད། མྱི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་སྱིད་འཛོམས་ནྱི། འདྱི་བདེ་སྱིད་ཉྱི་

མ་རང་ཤར་ཡྱིན། 

མཆོད་མཆོད། ལས་བསོད་ནམས་འཛོམས་པའྱི་ཡོན་བདག་འདྱིས། བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་རེན་འབེལ་བཅུ་གསུམ་
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བསྒྲྱིགས། སེང་ལ་ཡུལ་རྒྱལ་པོའྱི་རེན་འབེལ་འགྲྱིག། འོག་ཀླུ་ཡུལ་ཀླུ་མོའྱི་རེན་འབེལ་འགྲྱིག། བར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་

རེན་འགྲེལ་འགྲྱིག། བོན་ཞང་ཞུང་མཁས་པའྱི་མཁས་གཡང་འགྲྱིག། སོད་རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོའྱི་ཆོས་གཡང་འགྲྱིག། བར་

སྤུ་རྒྱལ་རྒྱལ་པོའྱི་དོན་གཡང་འགྲྱིག། སྨད་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའྱི་ཚོང་གཡང་འགྲྱིག། བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཆེ་གཡང་འགྲྱིག། 

གྱིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའྱི་དཔལ་གཡང་འགྲྱིག། ཚོང་ནོར་བུ་བཟང་པོའྱི་ཚོང་གཡང་འགྲྱིག། ཕྱི་བཀྲ་ཤྱིས་རགས་བརྒྱད་

རེན་འབེལ་འགྲྱིག། ནང་བཀྲ་ཤྱིས་རས་བརྒྱད་རེན་འབེལ་འགྲྱིག། 

མཆོད་མཆོད། དྭངས་མ་མཆོད་པའྱི་སྨན་ཆང་འདྱི། ཡེ་ཤེས་ལ་དང་སྲུང་མར་མཆོད། སོང་གོྲགས་བས་པའྱི་

ལས་ལར་མཆོད། མཐུ་དཔུང་ཆེ་བའྱི་དགྲ་ལར་མཆོད། ཁ་འཛིན་གནས་བདག་ཡུལ་ལར་མཆོད། འགོྲ་འདུག་བེས་

བསུ་ལམ་ལར་མཆོད། 

མཆོད་མཆོད། ད་ཡོན་བདག་འདྱི་ཡྱི་སོྨན་ལམ་འགྲུབ། སྐུ་ཚ་ེབསོད་ནམས་རྒྱས་པ་ནྱི། དགུང་ཉྱི་ཟླ་བཞྱིན་དུ་

མདངས་གསལ་ཤོག། ལས་བསོད་ནམས་དབང་ཐང་ཆེ་བ་ནྱི། གངས་རྱི་རྒྱལ་བཞྱིན་དུ་མཐོ་བར་ཤོག། དཔའ་བཙན་

ཕྱུག་སྙན་གྲགས་ཆ་ེབ་ནྱི། དགུང་དབྱིངས་ནས་འབྲུག་སྒྲ་ལྱིར་བཞྱིན་ཤོག། སྱིད་གཞྱི་མ་རྒྱ་མཚ་ོབཞྱིན་དུ་འཁྱིལ། ས་

དོག་མོའྱི་ཁ་ལ་གཡང་ཆགས་བཞྱིན། གཏེར་ས་གཞྱི་བཞྱིན་དུ་ཆེ་བར་ཤོག། 

ཅེས་པ་སོགས་དེ་ལྟར་ཉྱིན་ཧྲྱིལ་པོར་ཕོ་མོ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་ལེན་གར་རེད་དང་ཟས་ཀྱི་ལྷུན་པོ་དང་

ཆང་གྱི་རྒྱ་མཚོར་ལོངས་སུ་སོད་བཞྱིན་ཁང་པ་གསར་པར་རེན་འབེལ་ཞུ་བའྱི་ཆོ་ག་མཇུག་བསྒྲྱིལ་བ་ཡྱིན། སྱིར་

འབྲུག་ཆུའྱི་བོད་དུ་མགོྲན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁུར་འོངས་པའྱི་སེས་རགས་ནྱི་སྱིན་པ་འཇལ་བ་ཡྱིན་ནའང་འད། གསར་

དུ་རོགས་རམ་བེད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། གང་ལྟར་དེ་དག་གྱིས་ཁང་པ་བཟོ་སྐྲུན་བེད་སྐབས་ཀྱི་བཟའ་བཏུང་གྱི་འགོྲ་

གྲོན་འདང་བར་ངེས་པས། དེ་དག་ལས་འདྱི་གའྱི་བོད་རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མཉམ་སེལ་དང་གཞན་ལ་རོགས་རམ་

བེད་པར་དགའ་ཞྱིང་། སྱིད་ན་མཉམ་སྱིད་དང་སྡུག་ན་མཉམ་སྡུག་བེད་པའྱི་བསམ་བློ་དང་ཀུན་སོད་བཟང་པོ་

མཆོན་པར་ནུས་སོ། ། 

 

 

《ཨ་མདོའྱི་རྱིག་གནས་གེང་བའྱི་གཏམ་ཚོགས་》དེབ་ཕེྲང་གསུམ་པ་ལས་དངས།   


