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（པར་ངོས་ལྔ་པར་མཐུད） བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་་་་་་་་་་་
ཚོགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་དུས་མཚམས་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་་་་་
ལ་གཞི་ཚུགས་ཏེ་བརྟན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་དང་། ཡག་ཐོག་ལེགས་་་་་་་་་་་
བརྩོན། ཆད་སྐྱོན་སེལ་བ་བཅས་ཀྱི་ལས་ཀའི་སྤྱིའི་བསམ་གཞི་མཐའ་་་་
འཁྱོངས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་ཁྱབ་
ཁོངས་ནང་གི་གྱོད་གཞིའི་རིགས་ལ་ཁྲིམས་བཞིན་འདྲི་ཞིབ་བྱས་ཐོག
ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས“འབྲེལ་བ་ཆ་བཅུ་གསུམ”ཐག་་་་་་་་་་་
གཅོད་དང་། “ཕྱོགས་ལྔ་གཞི་གཅིག”གི་སྤྱིའི་བཀོད་ཁྱབ་ལ་གཅིག་་་་་་་
གྱུར་ཐོག་སྐུལ་སྤེལ་གཏོང་བ། “གོང་འཕེལ་གྱི་འཐབ་ཇུས་ཆེན་པོ་་་་་་་་
བདུན”ལག་བསྟར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ། མཁོ་འདོན་ཕྱོགས་ཀྱི་མ་་
ལག་གི་སྤུས་ཚད་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་་་་་་་
ཚོགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བསྐྲུན་ཐུབ་ཕྱིར་སྔོན་དཔག་རང་བཞིན་་་་་་་་་་
དང་། རང་འགུལ་རང་བཞིན། དངོས་ཕན་རང་བཞིན་བཅས་ལྡན་་་་་
པའི་ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པ་དང་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་་་
དང་། ཞིང་འབྲོག་ཐོན་རྫས་ཐོན་སྐྱེད་འཁོར་རྒྱུག་དང་། དེ་བཞིན་་་་་་་
ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རྟེན་གཞི། ཐོན་ལས་ཁུལ་བསྐྲུན་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་་་
ནང་གི་རྩོད་གཞིའི་རིགས་སེལ་གང་ཐུབ་བྱས་ཏེ་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་་་
ཡོང་བའི་འཐབ་ཇུས་ལག་བསྟར་དང་ཁྱད་ལྡན་ལེགས་ཆའི་ཐོན་ལས་་་་
གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་འགན་སྲུང་བྱེད་དགོས་པ། དཔལ་འབྱོར་སྤེལ་་་་་
རེས་དང་མཉམ་ལས་བྱེད་ཁོངས་ཀྱི་གྱོད་གཞིའི་རིགས་ལ་འདྲི་གཅོད་་་་
ལག་བསྟར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། བསྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་་་་་་་
དང་ཁུལ་ཁོངས་མཐུན་སྦྱོར་ངང་གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་འགན་སྲུང་་་་་་་་་
བྱེད་དགོས་པ། ཚབས་ཆེའི་ཉེན་ཁ་འགོག་ཟོན་དང་སེལ་ཐབས་བྱེད་་་་
པའི་འགག་སྒྲོལ་དམག་འཐབ་རྒྱག་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་དངུལ་རྩའི་འདྲི་་་་་
གཅོད་ལས་དོན་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ཐོག དངུལ་་་
རྩའི་བདེ་འཇགས་འགན་སྲུང་བྱེད་དགོས་པ། ཤེས་བྱའི་བདག་དབང་
གི་འདྲི་གཅོད་བྱེད་སྟངས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་དང་གསར་གཏོད་བྱེད་་་་་་་་་
རྒྱུར་སྐུལ་སྤེལ་བཏང་སྟེ་ཤེས་བྱའི་བདག་དབང་ལ་ཁྲིམས་འཛིན་ཐོག་་་་
ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཐོག གསར་གཏོད་གོང་འཕེལ་་
ཡོང་བའི་འགན་སྲུང་བྱེད་དགོས།
བཞི་ནི་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་དམངས་འཚོ་ལེགས་་་་་་་་་་་
བཅོས་བྱེད་རྒྱུ་འགན་སྲུང་བྱས་ཏེ་མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱི་
བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བའི་དགོས་མཁོ་བསྐོང་རྒྱུའི་ཐད་བྱས་་་་་་
རྗེས་གསར་པ་འཇོག་རྒྱུར་ཤུགས་རྒྱག་དགོས། མི་དམངས་ལྟེ་བར་་་
འཛིན་པའི་གོང་འཕེལ་གྱི་བསམ་བློ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་སྨན་་་་་་་་་་་་
བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་། བཟའ་བཅའ་སྨན་རིགས། སློབ་གསོ་དང་
ལས་ཞུགས། ངལ་རྩོལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་སོགས་ཁྱབ་ཁོངས་་་་་
ནང་གི་གྱོད་གཞིའི་རིགས་ལ་འདྲི་ཞིབ་འཚམ་པོ་བྱེད་པ་དང་། ཁྱིམ་་་་་་
དོན་འདྲི་གཅོད་བྱེད་སྟངས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ།
ཞིང་པ་ལས་མི་དང་། མ་བུ་དང་རྒན་འཁོགས། དབང་སྐྱོན་སོགས་་་་་་་
ཉམས་ཐག་རིགས་གྲས་ལ་ཁྲིམས་འཛིན་ཐོག་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་་་་་་་་་་་་
(པར་ངོས་གསུམ་པར་མཐུད) རུལ་སུངས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་་་་་་་་་་་

འཐབ་རྩོད་ཁྲོད་འཛིན་བཟུང་དང་ཁྲིམས་གཏུག་སོགས་ཀྱི་འགན་ནུས་
མུ་མཐུད་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པས་ཧྲུའུ་ཅི་ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་དེར་ཆེད་་་
མངགས་མཆན་འགོད་གནང་ནས་གདེང་འཇོག་གང་ལེགས་གནང་་་་་་་
ཡོད།
བཞི། འགན་འཁྲི་གཙོ་བོ་དང་ལས་ཀ་གཙོ་བོར་སེམས་ནུས་་
ཚང་མ་གཅིག་བསྡུས་བྱེད་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲང་
གཞག་དང་བདེན་དོན་ལ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུར་ཤུགས་བརྒྱབ་ཡོད།
རྩ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྤྲད་པའི་འགན་ནུས་ལྷག་་་་་་་་་་་
བསམ་རྣམ་དག་ངང་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་ལས་་་
ཀར་ཤུགས་སྣོན་དང་ལེགས་བཅོས་བྱས་ནས་ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་གྱོད་་་་་་་་་
དོན་ཚང་མའི་ནང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་དྲང་གཞག་དྲང་བདེན་་་་
གྱི་སྣང་བ་ཡོང་གང་ཐུབ་བྱས་ཡོད།
གྱོད་་ཁོངས
གྱོད
ཁོངས་་སུ
སུ་་འཇུག
འཇུག་་རྒྱུར
རྒྱུར་་ལྟ
ལྟ་་སྐུལ
སྐུལ་་དང
དང་་རྩད
རྩད་་ཞིབ
ཞིབ་་ཀྱི
ཀྱི་་བྱེད
བྱེད་་སྒོ
སྒོ་་སྤེལ་་་་་
བར་་ལྟ
བར
ལྟ་་སྐུལ
སྐུལ་་བྱ
བྱ་་རྒྱུར
རྒྱུར་་ཤུགས
ཤུགས་་སྣོན
སྣོན་་བརྒྱབ
བརྒྱབ་་ཡོད
ཡོད།། རྩད་ཞིབ་ལས་ཁུངས་་་་་་་་
ཀྱིས་གྱོད་ཁོངས་སུ་འཇུག་དགོས་ཀྱང་བཅུག་མེད་པའི་གྱོད་དོན་30
དང་། གྱོད་ཁོངས་སུ་འཇུག་མི་རུང་ཡང་བཅུག་པའི་གྱོད་དོན་7ལ་ལྟ་་་
སྐུལ་བྱས་ཡོད། འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུར་ཆོག་མཆན་མ་སྤྲད་པའི་གྱོད་་་་
དོན་1077ཡོད་པ་དང་། ཁྲིམས་གཏུག་བྱས་མེད་པའི་གྱོད་དོན་671
ཡོད་པ། འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་ཀྱང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུའི་སྙན་་་་་
ཞུ་ཕུལ་མེད་པ་དང་། ཁྲིམས་གཏུག་བྱེད་དགོས་ཀྱང་ཁྲིམས་གཏུག་་་་་་་་
བྱེད་རྒྱུར་རྩིས་སྤྲད་མེད་པའི་ནང་ནས་རྩད་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་་་་་་་་་་་
འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུར་ལུས་པའི་མི་གྲངས་86དང་ཁྲིམས་གཏུག་བྱེད་་་་་་་
རྒྱུར་ལུས་པའི་མི་གྲངས་110ཡོ་བསྲང་བྱས་པ། རྩད་ཞིབ་བྱེད་སྒོའི་་་་་་
ནང་ཁྲིམས་དང་འགལ་ཚུལ་ཡོ་བསྲང་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་འཆར་ཐེངས་69
བཏོན་ཡོད།
ཉེས་་དོན
ཉེས
དོན་་འདྲི
འདྲི་་གཅོད
གཅོད་་ལ་ལྟ
ལྟ་་སྐུལ
སྐུལ་་བྱ
བྱ་་རྒྱུར
རྒྱུར་་ཤུགས
ཤུགས་་སྣོན
སྣོན་་བརྒྱབ
བརྒྱབ་་པ།
ཁྲིམས་ལྟར་ཉེས་དོན་བསྐྱར་གཅོད་ཁྲིམས་གཏུག་ཁག་31དང་། ཁྲིམས་་
ཁང་གི་གྱོད་དོན་མཐའ་བསྡོམས་ཁག་16 ཁྲུན་གཅོད་སྒྱུར་རྒྱུའི་ཐག་་་་་་
བཅད་པའམ་ཡང་ན་ཕྱིར་སྤྲོད་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་9ཡོད་པ། བཅའ་
ཁྲིམས་སྤྱོད་རྒྱུ་དང་། དཔང་རྟགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། གཏུག་བཤེར་གྱི་བྱ་་་
སྤྱོད་ཚད་མཐུན་བཟོ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་གྲོས་་་་་་་
འཆར་57བཏོན་པ་དང་། ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བརྡ་ཐོ་376ལ་ཡོ་བསྲང་་་་
བྱས་པ། ལྟ་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་125བཏོན་ཡོད།
ཉེས་་དོན
ཉེས
དོན་་སྐོར
སྐོར་་གྱི
གྱི་་ལག
ལག་་བསྟར
བསྟར་་ལ་ཞིབ
ཞིབ་་དཔྱོད
དཔྱོད་་བྱ
བྱ་་རྒྱུར
རྒྱུར་་ཤུགས
ཤུགས་་སྣོན་་་་་་
བརྒྱབ་་ཡོད
བརྒྱབ
ཡོད།། ཁྲིམས་གཅོད་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་འགྱུར་བ་གཏོང་བར་་་་་
ལྟ་སྐུལ་མཉམ་གཅིག་བྱ་རྒྱུ་གཏིང་ཟབ་ངང་སྤེལ་ཏེ་ཁྲིམས་བཅད་ཇེ་་་་་་་
ཡང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དངོས་མིན་བཙོན་གྲོལ། གནས་སྐབས་རིང་་་་
བཙོན་ཁང་གི་ཕྱི་རོལ་དུ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་མི་གྲངས་272ལ་་་་
ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་དང་། བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་་་་་་་
རྒྱུའི་མི་གྲངས་98ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ལྟ་སྐུལ་བྱས་ཡོད། ཁྲིམས་་་་་་་་་་
བཅད་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུའི་ཉེས་ཅན་པར་ཁྲིམས་བཅད་་་་་་་་་
ལག་བསྟར་བྱས་མེད་པར་ཆེད་མངག་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཏེ་་་་་་་
བསྡོམས་མི་གྲངས་45ལ་ལྟ་སྐུལ་ཡོ་བསྲང་བྱས་ཡོད། རྒྱུ་ནོར་གྱི་ཉེས་་་་་
ཆད་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་ཆེད་དོན་གྱི་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཏེ་་་་་་་་་་
བསྡོམས་མི་གྲངས་1300ལ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་ལྟ་སྐུལ་བྱས་ཡོད།
ཡུན་རིང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཀྱང་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་བའི་གྱོད་དོན་ལ་་་

གལ་ཆེའི་གསར་འགྱུར།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མཐོ་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་སྙན་སྒྲོན།

ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ། དམངས་འཚོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གྱོད་་་་་་་་
གཞི་གཉེར་སྒྲུབ་དང་ཁྲིམས་འཛིན་ཐོག་ནས་རོགས་སྐྱོབ་བྱེད་ཤུགས་་་་་
ཆེ་རུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་ཆུང་དུས་སྐྱོང་མཁན་ཡོད་པ་དང་། སྦྱོང་
དུས་སློབ་མཁན་ཡོད་པ། ལས་ཀར་ཐོབ་ཆ་ཡོད་པ། ན་དུས་སྨན་་་་་་་་་་
བཅོས་ཐུབ་པ། རྒས་དུས་གསོ་མཁན་ཡོད་པ། སྡོད་སའི་ཁང་པ་ཡོད་་་
པ། ཉམ་ཆུང་སྐྱོར་མཁན་ཡོད་པ་བཅས་ལ་འགན་སྲུང་བྱེད་ཕྱིར་་་་་་་་་་་
ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་འགན་ལེན་གང་ཐུབ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། “ལག་་་་་་་་
བསྟར་དཀའ་གནད་གཞི་རྩའི་ཆར་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པའི”འགག་སྒྲོལ་་་
དམག་འཐབ་ལ་རྒྱལ་ཁ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལེན་རྒྱུ་དང་། ཁ་དན་རྒྱབ་་་་་་
སྐྱུར་བྱེད་མཁན་གྱི་ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་ལ་ཡིད་རྟོན་གྱི་ཆད་པ་གཅོད་་་་་་
ཤུགས་རྒྱུན་མཐུད་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་དྲ་ཐོག་ཁྲིམས་འཛིན་གྱིས་ཧབ་་་་་་་་
འཚོང་སྐུལ་སྲོལ་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་དང་ལམ་ལུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་་་་་་་་
སྐུལ་སྤེལ་གཏོང་དགོས་ལ། ཚད་གཞི་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐའ་་་་་་་་
འདོམས་བྱེད་ཚད་དང་གནད་ལ་འཁེལ་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་སྟེ་མི་་་་་་་་་་་
རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོང་ཡག་པོ་་་
དང་མངོན་གྱུར་ཡག་པོ་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས་པ། ཁྲིམས་འཛིན་མཁོ་་་་་་་་
འདོན་ཕྱོགས་ཀྱི་འགལ་ཟླའི་ཕྱོགས་གཙོ་བོར་དམིགས་ཏེ“གནས་རྒྱུད་་་
ངོས”གསུམ་ཕན་ཚུན་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་པར་སྐུལ་སྤེལ་གང་མགྱོགས་་་་་་་
གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཁྲིམས་འཛིན་ཞབས་ཞུ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་དེ
“ཕྱོགས་བཞི་གཞི་གཅིག”གི་གཏུག་བཤེར་ཞབས་ཞུའི་ལྟེ་གནས་དང་་་་
སྣ་མང་ཅན་གྱི་རྩོད་གཞི་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྲོལ་དང་སྦྲེལ་མཐུད་ཡག་པོ་་
བྱས་ནས་ཁྲིམས་འཛིན་དམངས་ཆེད་ཀྱི “ མཐའ་མའི་འགག་་་་་་་་་་་་་་
གནད”སྒྲོལ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་པ། གནད་འཕིགས་དབུལ་སྐྱོར་དང་་་
གནད་འཕིགས་དབུལ་སྒྲོལ་བྱེད་ཁོངས་ཀྱི་གྱོད་གཞིའི་རིགས་ལ་ཁྲིམས་
བཞིན་འདྲི་ཞིབ་བྱེད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རུལ་སུངས་ཉེས་གསོག་་་་་་་
པར་ཆད་པ་ནན་པོ་གཅོད་པ་དང་། དམིགས་འཛུགས་དབུལ་སྐྱོར་་་་་་་་
བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་གནད་འཕིགས་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་་་་་
དམག་འཐབ་ལ་རོགས་འདེགས་བྱེད་དགོས།
ལྔ་ནི་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་མི་རིགས་ཁག་དབར་ཕན་་་་་
ཚུན་འགྲོ་འོང་དང་། སྤེལ་རེས། མཉམ་འདྲེས་ཡོང་བ་བཅས་ལ་་་
སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་ཐུན་མོང་ཐོག་མཐུན་སྒྲིལ་འབད་འཐབ་་་་
དང་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་ཐད་བྱས་རྗེས་གསར་པ་་་་་་་
འཇོག་རྒྱུར་ཤུགས་རྒྱག་དགོས། ཏང་གི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་ཕྱོགས་་་་་
ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་བཞིན་མི་རིགས་ཀྱི་ལས་དོན་་་་་་་་
བཅོས་སྐྱོང་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་དང་།
གནད་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་་་་་་་་
བྱས་ཐོག མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཁ་འཁྱེར་གྱིས་གནག་སེམས་་་་་་་་་་
བཅངས་ཏེ་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་ཚོར་སྐྱེན་ཆེ་བའི་གྱོད་གཞིའི་་་

དོན་རྐྱེན་བཟོ་བ་དང་། མ་རུངས་ཁོག་བཅངས་ཀྱིས་མི་རིགས་ཀྱི་་་་་་་་་་
འབྲེལ་བར་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་པ། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་གཏོར་་་་་་་་་་་་
བཤིག་གཏོང་བ། ངན་སྐུལ་དང་རྙོག་དྲ་སློང་བ་བཅས་ཀྱི་མི་སྣ་ཆེས་་་་་་
ཉུང་ཤས་ལ་རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་གཏོང་དགོས་པ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་་་་་་་་
ཏང་གི་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་གྱི་གཞི་རྩའི་མཛད་ཕྱོགས་ལག་བསྟར་་་་་་་་
བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་མཐུན་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པའི་་་་་་་
རིགས་བཀག་འགོག མཐར་འཛིན་རིགས་རྩ་འགོག སིམ་འཛུལ་་་་་་་་་་
རིགས་བཀག་སྡོམ། ཉེས་གསོག་པར་རྡུང་རྡེག་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་་་་་་་་་
གཞི་རྩའི་རྩ་དོན་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཐོག ཆོས་ལུགས་བེད་སྤྱད་ནས་་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་ཁེ་ཕན། མི་་་་་་་་་
གཞན་གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་བཅས་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བའི་་་་་་་་་
ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་བྱེད་སྤྱོད་རིགས་ལ་རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་གཏོང་་་་
དགོས་པ། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་ཐོན་གཏོད་པའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་རྒྱུ་་་
གཞི་རྟེན་དུ་བྱས་ཏེ“ལྟ་བ་ལྔ”དང་“སྨྲ་བ་གཉིས”ཀྱི་སློབ་གསོ་སྤེལ་་་་་་་
ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་གུང་ཁྲན་ཏང་ཡོན་ཡིན་ཕྱིན་ཆོས་ལ་དད་པ་་་་་་
བྱེད་མི་ཆོག་པའི་བླང་བྱ་ལག་བསྟར་ནན་པོ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། “ཁ་འབྲལ་་
ཐབས་མེད་པ་གསུམ”དང་“ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད”ཀྱི་བསམ་བློ་་
སེམས་ལ་བརྟན་པོར་ཟུག་པ་བྱེད་རྒྱུ། མི་རིགས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་ཉེན་་
རྟོག་པའི་དབར་ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་དང་། ཕན་ཚུན་བརྩི་འཇོག
ཕན་ཚུན་བསྟུན་མཁས། ཕན་ཚུན་ཉམས་ལེན། ཕན་ཚུན་སློབ་སྦྱོང་།
ཕན་ཚུན་རོགས་རམ་བཅས་བྱེད་རྒྱུའི་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་ནས་སེ་འབྲུའི་་་་་་་་
འབྲུ་གུ་ལྟར་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་ལས་སྒྲུབ་ལས་གཏོད་དང་ལམ་་་་་་་
བཤངས་གསར་གཏོད་ཀྱི་སྟོབས་ཆེའི་སྒུལ་ཤུགས་ཤིག་ཆཌ་པ་བྱེད་་་་་་་་་་་
དགོས།
དྲུག་ནི་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་་་་་་་་་
ཁྲིམས་འཛིན་ཐོག་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ཏེ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་་་་་་
བོད་ལྗོངས་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐད་བྱས་རྗེས་་་
གསར་པ་འཇོག་རྒྱུར་ཤུགས་རྒྱག་དགོས། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་་་
སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་དཔལ་ལྟ་བ་དང་འབྱུང་འཕྲོད་གོང་འཕེལ་གྱི་འདུ་ཤེས་་་
བརྟན་པོ་བཙུགས་ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་དཔལ་དར་སྤེལ་་་་་་་་
གཏོང་བའི་ནང་གདོང་ལེན་པ་བྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་་་་
རྒྱུ་དང་། སྔོན་དུ་གྲོན་ཆུང་དང་། སྔོན་དུ་སྲུང་སྐྱོང་། རང་བྱུང་སླར་་་་
གསོ་བཅས་བྱེད་པའི་གཙོ་བོའི་མཛད་ཕྱོགས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་དང་།
རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་གསར་སྤེལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཁོངས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་་་་་་་་
རྩོད་གཞིའི་རིགས་ཁྲིམས་བཞིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ལ། གང་བྱུང་
སྔོག་འདོན་དང་བཤངས་འབུད་བྱེད་པ་སོགས་ཁོར་ཡུག་གི་ཁྲིམས་་་་་་་་་
འགལ་བྱེད་སྤྱོད་རིགས་ལ་ཆད་པ་གཅོད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་ཁོར་་་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ལས་དོན་སྙན་སྒྲོན།

གཅིག་བསྡུས་གཙང་བཤེར་བྱ་རྒྱུའི་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཏེ་་་་་་་་་་་
བསྡོམས་མི་གྲངས་163ལ་གཙང་བཤེར་ཡོ་བསྲང་བྱས་ཡོད། དམིགས་
བསལ་བཙོན་གྲོལ་ལ་ཆེད་དོན་ལྟ་སྐུལ་བྱས་ཏེ་མི་གྲངས་38ཀྱི་དམིགས་
བསལ་བཙོན་གྲོལ་གྱི་གྱོད་དོན་ལ་ལྟ་སྐུལ་བྱས་ཡོད། བཙན་ཉར་ལ་་་་་་་
དགོས་ངེས་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཏེ་ལག་བསྟར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི་གྲངས་་་
27ལ་བཙན་ཐབས་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུར་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་གྲོས་་་་་་་་
འཆར་བཏོན་ཡོད།
དམངས་་དོན
དམངས
དོན་་སྲིད
སྲིད་་འཛིན
འཛིན་་གྱི
གྱི་་གཏུག
གཏུག་་བཤེར
བཤེར་་ལ་ལྟ
ལྟ་་སྐུལ
སྐུལ་་བྱ
བྱ་་རྒྱུར་་་་་་་་་་
ཤུགས་་སྣོན
ཤུགས
སྣོན་་བརྒྱབ
བརྒྱབ་་ཡོད
ཡོད།། ཁྲིམས་འཛིན་གཞུང་དྲང་དང་ཁྲིམས་འཛིན་་
དབང་གྲགས་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་གཅིག་གྱུར་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཀྱིས་དོ་་་་་་་་་་་་
བདག་གིས་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་རྒྱུའི་རེ་འདུན་ཞུས་པའི་གྱོད་དོན་220དང་་་་་་
ལེན་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་ཁང་ལ་བསྐྱར་གཅོད་ཁྲིམས་གཏུག་དང་བསྐྱར་་་་་་་་་
ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་གྱོད་དོན་ཁག་15བཏོན་ནས་གྱོད་དོན་ལ་་་་་
ལྟ་སྐུལ་བྱ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད་པའི་རིགས་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་འགྲེལ་་་་་་་
བཤད་བརྒྱབ་སྟེ་གོ་བསྐོན་གནས་ལུགས་ཤོད་རྒྱུ་དང་ཁྲུན་གཅོད་ལ་་་་་་་་
བརྩི་བཀུར་ཞུས་ཏེ་ཁྲིམས་གཏུག་བྱེད་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་ལས་ཀ་་་་་་་་་
ནན་ཏན་ངང་ཡག་པོ་བྱས་ཡོད། དམངས་དོན་ཁྲིམས་སྒྱུར་ཁྲོད་ཧྲིལ་་་་
སྲུང་འོས་འཚམ་མ་བྱུང་བ་དང་གྱོད་དོན་མཐའ་བསྡོམས་ལག་བསྟར་་་་
ཚད་མཐུན་མ་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་གྲོས་་་་་་་་་་
འཆར་ཁག་38བཟོས་ནས་བཏོན་ཡོད།
ལྔ། ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་ལྷོད་མེད་་
ངང་གོང་དུ་སྤེལ་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཀའི་སྤུས་་
ཚད་དང་ལས་ཆོད་བར་མི་ཆད་པར་ཆེ་རུ་བཏང་བ།
ལྗོངས་ཏང་ཨུད་དང་ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་་་
བཀོད་སྒྲིག་གཞིར་བཟུང་། ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་་་་་
ཀྱིས་ཁྲིམས་འཛིན་སྒྲིག་སྲོལ་སྒྱུར་བཅོས་ཧུར་ཐག་བྱས་ཡོད། ཚོད་་་་་་་་་
ལྟའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག བློ་ཁོག་ཆེན་པོས་ལག་ལེན་དང་གསར་གཏོད་་་་་་
བྱེད་ཕོད་པ་བྱས་པ་མ་ཟད། སྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་མ་ལག་རང་བཞིན་དང་།
ཕྱོགས་ཡོངས་རང་བཞིན། མཉམ་སྒྲུབ་རང་བཞིན་བཅས་ལ་ཤུགས་་་་་་
སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་ཁྲིམས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དེ་སྔར་བས་དྲང་གཞག་དང་། ནུས་་
འབྲས་ཆེ་བ། དབང་གྲགས་ལྡན་པ་བཅས་བཟོས་ཡོད།
ཞིབ་་དཔྱོད
ཞིབ
དཔྱོད་་མི
མི་་སྣར
སྣར་་རིགས
རིགས་་དབྱེའི
དབྱེའི་་དོ
དོ་་དམ
དམ་་ལམ
ལམ་་ལུགས
ལུགས་་བཙུགས
བཙུགས་་པ།
ཞིབ་དཔྱོད་མི་སྣ་རྣམས་ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན་དང་། ཞིབ་དཔྱོད་རམ་་་་་་་་
འདེགས་མི་སྣ། ཁྲིམས་འཛིན་སྲིད་འཛིན་ལས་བྱ་བཅས་རིགས་གསུམ་
ལ་ཕྱེ་བ་དང་། རིགས་དབྱེའི་སློབ་བསྡུ་དང་། རིགས་དབྱེའི་སྦྱོང་་་་་་་་་་
བརྡར། ཁེ་གཙང་ལས་རིགས་ཀྱི་རིམ་སྟར་དོ་དམ། ལས་རིགས་་་་་་་་་་་་
འགན་སྲུང་སོགས་ལེ་ལག་ཚང་སྒྲིག་གི་ལམ་ལུགས་འཛུགས་པ་དང་་་་་་་་
ཚགས་ཚུད་དུ་བཏང་ཡོད། ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཞིབ་་་་་་་་་་་་
དཔྱོད་དཔོན་གདམ་གསེས་ལས་སྟེགས་བཙུགས་ནས་གྲངས་ཁོངས་སུ་་
ཚུད་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན་མི་གྲངས་780གདམ་གསེས་ནན་པོ་བྱས་་་་
པ་དང་། ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན་གྱི་བསྡུར་ཚད་ནི་30.2%ཡིན།
ཞིབ་་དཔྱོད
ཞིབ
དཔྱོད་་དཔོན
དཔོན་་གྱི
གྱི་་གྱོད
གྱོད་་སྒྲུབ
སྒྲུབ་་ཀྱི
ཀྱི་་འགན
འགན་་འཁྲིའི
འཁྲིའི་་ལམ
ལམ་་ལུགས
ལུགས་་དོན་་་
འཁྱོལ་་བྱས
འཁྱོལ
བྱས་་པ། “སུས་གྱོད་དོན་བསྒྲུབས་ན་དེས་འགན་འཁུར་རྒྱུ་དང་
སུས་ཐག་གཅོད་བྱས་ན་དེས་འགན་འཁུར་དགོས་པའི”རྩ་དོན་གཞིར་་
བཟུང་། དབང་ཚད་བགོ་སྒྲིག་དང་། འགན་འཁྲི་དོན་འཁྱོལ་ལ་ལྟ་་་་་་་

ཡུག་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཁྲིམས་འཛིན་ཐོག་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་་་
གཏོང་དགོས་པ་དང་། སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྲིམས་བཞིན་་་་་་་་་
འགན་འཁྲི་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ལྟ་སྐུལ་བྱས་ཏེ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ཀྱི་ཏང་་
སྲིད་འགན་འཁྲི་མཉམ་འཁུར་དང་གནས་གཅིག་འགན་གཉིས་ཀྱི་་་་་་་་་་
གནོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་སྦགས་བཙོག་འགོག་བཅོས་ཀྱི་འགག་་་་་
སྒྲོལ་དམག་འཐབ་ཡག་པོ་རྒྱག་པར་ཞབས་ཞུ་གང་ཐུབ་སྒྲུབ་དགོས་པ།
ཁོར་ཡུག་ཐོན་ཁུངས་ཐད་ཀྱི་གྱོད་གཞི་འདྲི་གཅོད་བྱེད་པའི་ལས་དོན་་་
ལ་སྔར་བས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་གསར་གཏོད་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ་ཆེད་་་་
ལས་འདྲི་གཅོད་ཚོགས་པ་འཛུགས་སྐྱོང་དང་ཤེས་ལྡན་པ་གསོ་སྐྱོང་་་་་་་་
བྱེད་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ཐོག ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཁོར་ཡུག་ཐོན་་་་་་་
ཁུངས་འདྲི་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་དང་འབྱུང་འཕྲོད་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུར་་་་་
འགན་སྲུང་བྱེད་པའི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་པ། ཞིབ་དཔྱོད་་་་་་་་
ལས་ཁུངས་དང་སྤྱི་ཕན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་གཏུག་བཤེར་བྱས་པའི་སྤྱི་་་་་་་་
ཕན་གྱོད་གཞིའི་རིགས་ལ་ཁྲིམས་བཞིན་འདྲི་ཞིབ་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་ཁམས་་་་་་་་
བདེ་འཇགས་ཀྱི་མཐའ་ཚད་བརྟན་སྲུང་དང་། སྐྱེ་ཁམས་མ་ལག་སྲུང་་་
སྐྱོབ་བྱེད་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་། སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་ལམ་ལུགས་་་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་པ་དང་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ནུས་པ་་་་་་
ལྡན་པའི་ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་འདེགས་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པ། དཔེ་མཚོན་་་་་
གྱོད་གཞི་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་ཁོར་ཡུག་ཐད་ཀྱི་ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་་་
སྤྱོད་ལ་ཉེན་བརྡ་གཏོང་བའི་སློབ་གསོ་སྤེལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་མི་་
རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རང་གི་ཚེ་སྲོག་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་པ་་་་་་
ནང་བཞིན་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་རྒྱུར་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་་་
དགོས།
འཐུས་མི་རྣམ་པ། དུས་རབས་གསར་པས་ང་ཚོར་འགན་འཁྲི་་་་་་་
གསར་པ་སྤྲད་པ་དང་། དགོངས་པ་གསར་པས་ང་ཚོ་རྒྱལ་ཁའི་ཕྱོགས་་
སུ་མདུན་བསྐྱོད་བྱེད་རྒྱུར་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་ཡོད། ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་་་་་་་་་་་་
ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་་་
ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་རླབས་ཆེན་དར་་་་
ཆ་མཐོན་པོར་བསྒྲེངས་ཏེ་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་ཁག་དང་་་་་་་་
ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཁག་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་་་་་་་་་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཐོག དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ལྷོད་
མེད་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་དང་ཞུམ་མེད་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་འབད་འཐབ་སེམས་་་་
ཤུགས་མཐའ་འཁྱོངས་ཀྱིས་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗེད་པར་་་་་་་་་་
འགན་འཁྲི་ཡིད་ལ་བརྟན་པོར་འཆང་བ་དང་ཁྲིམས་བཞིན་འགན་་་་་་་་་
འཁྲི་སྒྲུབ་པ་དང་འབད་འབུངས་ཡར་བརྩོན་བྱས་ནས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་་་་་་་་་་་
རིགས་རླབས་ཆེན་བསྐྱར་དར་ཡོང་བའི་ཀྲུང་གོའི་ཕུགས་འདུན་གྱི་་་་་་་་་
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལེའུ་བརྩམ་ཕྱིར་ལེགས་སྐྱེས་གསར་པ་དེ་བས་ཆེ་བ་་་་་་་་་་
འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།
(ཚོགས་འདུ་གཉིས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཁྲུའུ་ནས་མཁོ་འདོན་བྱས་་་་
པ་གཞིར་བཟུང)

ནས་མཐའ་སྐྱོང་བོད་བརྟན་དང་འཚམ་པ་དང་ཁྲིམས་ལྟར་བོད་སྐྱོང་་་་
རྒྱུའི་དགོས་མཁོའི་བྱང་ཚད་མཐོ་བའི་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་ཞིབ་དཔྱོད་་་་་་་་
སྐུལ། ལས་གནས་འགན་འཁྲི། ཁྲིམས་འཛིན་འགན་འཁྲི་རྩད་ཞིབ་་་་་་ དཔུང་ཁག་འཛུགས་རྒྱུར་ཤུགས་བརྒྱབ་ཡོད།
སོགས་ལེ་ལག་ཚང་སྒྲིག་གི་གཏན་འབེབས་དོན་ཚན་ཁག་9བཟོས་ཡོད།
བསམ་་བློ
བསམ
བློ་་ཆབ
ཆབ་་སྲིད
སྲིད་་དར
དར་་སྤེལ
སྤེལ་་གཏོང
གཏོང་་རྒྱུར
རྒྱུར་་ཤུགས
ཤུགས་་བརྒྱབ
བརྒྱབ་་པ། ཐོག་་་
འགྱུར་ལྡན་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་རྣམ་པ་གསར་པའི་གྱོད་སྒྲུབ་རུ་ཁག་་་་་་་་་་ མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བསམ་བློ་ཆབ་སྲིད་དར་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རང་་་་་་་
བཙུགས་པ་དང་། ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན་གྱི་གྱོད་སྒྲུབ་ཀྱི་གཙོ་རྐང་གནས་་་ ངོས་འཛུགས་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་ཨང་དང་པོར་བཞག་སྟེ། ཏང་ཙུའི་ཆབ་་་་
བབ་མངོན་གསལ་དོད་སར་བཞག་ཡོད། གཞི་རིམ་གྱི་ཞིབ་དཔྱོད་་་་་་་་་ སྲིད་རིགས་གཞུང་སློབ་སྦྱོང་ལམ་ལུགས་དང་ཞིབ་དཔྱོད་མི་སྣའི་ཆབ་་་་
ཁང་གཙོ་གནད་དུ་བཞག་སྟེ། ལེབ་སྙོམས་ཅན་གྱི་དོ་དམ་དང་ཆེད་་་་་་་ སྲིད་སྐོར་སྦྱོང་ལམ་ལུགས་བཙུགས་ནས། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་་་་་་་་་
ལས་ཅན་གྱི་འཛུགས་སྐྱོང་ཟུང་འབྲེལ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་ནང་་་་་ བརྒྱད་པ་དང་བཅུ་དགུ་པ་གྲོལ་རྗེས་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་དང་ཆེས་མཐོའི་་་
བཙུགས་ལས་ཁུངས་སྒྱུར་བཅོས་བྱ་རྒྱུར་བརྟན་པོའི་ངང་ནས་སྐུལ་་་་་་་་་ མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་བཀོད་སྒྲིག་གཞིར་བཟུང་ཏང་ཙུའི་་་་་་་་་
འདེད་བཏང་ཡོད། ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན་གྱི་ལས་རྗེས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱ་་་་ རིགས་གཞུང་ལྟེ་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་མཉམ་སྡེབ་སློབ་སྦྱོང་ཐེངས་75བྱ་་
རྒྱུའི་མ་ལག་བཙུགས་ནས། གྲངས་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་་་་་་་་་ རྒྱུ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་པ་དང་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱོད་མི་སྣ་4266
དཔོན་གྱིས་གྱོད་སྒྲུབ་ངེས་པར་དུ་བྱེད་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཡོད།
ལ་སྐོར་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཡོད། ཏང་གི་མང་ཚོགས་ལམ་་་་་་་
གཅིག་་གྱུར
གཅིག
གྱུར་་ཐོག
ཐོག་་སྒྱུར
སྒྱུར་་བཅོས
བཅོས་་གཞན
གཞན་་དག
དག་་ཁག
ཁག་་ལ་སྐུལ
སྐུལ་་འདེད་་་་་་་་་་་ ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ལག་ལེན་བྱེད་སྒོ་དང“ནན་གསུམ་དྲང་་་་་་་་་་་་་་
བཏང་་བ། འདྲི་གཅོད་ལྟེ་བར་བཞག་པའི་ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་་་་་་་་་ གསུམ”གྱི་ཆེད་དོན་སློབ་གསོ་བརྟན་པོའི་ངང་སྤེལ་བ་དང་། “སློབ་་་་་་
བཏང
ལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་དང་བསྟུན་གོམས་ཐུབ་ཐབས་ཧུར་ཐག་་་་ སྦྱོང་གཉིས་དང་ཚད་ལོན་གཅིག”གི་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་
བྱས་ཏེ། ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་ཁྲོད་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་་་་་་་་་ དང་ལམ་ལུགས་ཅན་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུར་སྐུལ་སྤེལ་བཏང་སྟེ། “འདུ་ཤེས་་་་་
འདྲི་གཅོད་བྱེད་རྒྱུའི་སྔོན་དུ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཕྱོགས་་་་་་་་ བཞི”ཟབ་ཏུ་ཏན་ཏིག་བཏང་བ་དང“གདེང་ཚོད་བཞི”བརྟན་དུ་་་་་་་་་
ཡོངས་ནས་ཤུགས་ཆེར་བཏང་ཡོད། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤྱི་་་་་ བཏང་ནས་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གཤིས་རྒྱུད་བཏོད་་་་་་་་
ཕན་གཏུག་བཤེར་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས་བྱེད་རྒྱུའི་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་ ཡོད།
འཇུག་གི་ལས་དོན་སྤེལ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ཐོག གྱོད་དོན་གྱི་་་་་་་་་
ཁྲིམས་་འཛིན
ཁྲིམས
འཛིན་་ནུས
ནུས་་པ་ཆེ
ཆེ་་རུ
རུ་་གཏོང
གཏོང་་རྒྱུར
རྒྱུར་་ཤུགས
ཤུགས་་སྣོན
སྣོན་་བརྒྱབ
བརྒྱབ་་པ།
ཁུངས་སྣེ་183མཐིལ་ལོན་ཟུར་འབུད་བྱས་པ་དང་། ལམ་ལུགས་འདི་་་ རིམ་དབྱེ་དང་རིགས་དབྱེའི་སློབ་གསོ་སྦྱོང་བརྡར་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ།
དངོས་སུ་བཙུགས་རྗེས་འབྲེལ་ཡོད་གྱོད་དོན་ཁག་49གཉེར་སྒྲུབ་བྱས་་་ གྱོད་དོན་དངོས་དང་། ལས་སྒོ་དངོས། དངོས་འཐབ་སྦྱོང་བརྡར་་་་་་་་་
པ། མི་དམངས་ལྟ་སྐུལ་མི་སྣའི་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས་ཕྱོགས་ཡོངས་་་་ དང་། འཛིན་བཟུང་དཔྱད་གླེང་། ཁྲིམས་ཉན་དཔྱད་གླེང་། གྱོད་་་་་་་་
ནས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་སྟེ་ཁྲིམས་འཛིན་ཐིང་ལས་ཁུངས་ལ་གཞོགས་་་་་་་་་
དོན་དཔྱད་གླེང་སོགས་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ནས། ཁྲིམས་སྒྱུར་་་་་་་་་
འདེགས་བྱས་ནས་སྐབས་གསར་པའི་མི་དམངས་ལྟ་སྐུལ་པ་105
དང་གྱོད་གཉེར་གྱི་འཇོན་ཐང་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་ཐོག ལས་སྒོ་ཁག་གི་་་་་
གསར་དུ་བདམས་པ། ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ལས་སྒྱུར་དབང་ཆ་ཁྲིམས་་་་་་་་་
གསོ་སྦྱོང་ཐེངས་62གཉེར་ཏེ་མི་ཐེངས་5006ལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་ཡོད།
ལུགས་ལྟར་འགན་སྲུང་བྱ་རྒྱུའི་ལག་བསྟར་བྱ་ཐབས་དོན་ཚན་28བཟོ་་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་འདུས་འཛོམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་དམིགས་ནས
འབེབས་བྱས་པ་དེས། ཁྲིམས་རྩོད་པ་ངོ་འཕྲད་བྱེད་དབང་དང་།
“སྐད་ཡིག་གཉིས”ཀྱི་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་རྒྱུ་མངོན་་་་་་་་་་
དཔྱད་གཟིགས་བྱེད་དབང་། བརྟག་དཔྱད་དཔང་རྟགས་ལེན་དབང་་
གསལ་དོད་དུ་བཏང་བ་དང་། “སྐད་ཡིག་གཉིས”ཀྱི་ཞིབ་དཔྱོད་ཤེས་་
བཅས་ལ་དེ་བས་འགན་སྲུང་གང་ལེགས་ཐུབ་ཡོད། བཅའ་ཁྲིམས་དང་་་
ལྡན་པ་གསོ་སྐྱོང་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པ། “སྐད་ཡིག་གཉིས”ཀྱི་སློབ་་་་་་་་་་
ཁྲིམས་གཏུག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་འབུལ་ཞུ་བཅར་གྱི་གྱོད་དོན་་
ཚབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུར་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཞུགས་པའི་ལམ་ལུགས་འཚོལ་ཞིབ་་་ གསོའི་སློབ་རིམ་གཉིས་ལྡན་དང་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་འཛིན་གྲྭ་་་་་་་་་་་་
ཧུར་ཐག་བྱས་པ། བློ་རིག་ལྡན་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཀ་འཛུགས་རྒྱུར་་་་་ བཙུགས་ནས་ཁྱོན་བསྡོམས“སྐད་ཡིག་གཉིས”ཀྱི་ཤེས་ལྡན་པ་མི་་་་་་་་་་་་
ཉམས་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། ཐོན་ཁུངས་གཅིག་སྒྲིལ་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་་་་་ གྲངས་1151གསོ་སྐྱོང་བྱས་ཡོད།
སྒྲིག་་ཁྲིམས
སྒྲིག
ཁྲིམས་་སམ
སམ་་སྤྱོད
སྤྱོད་་ཚུལ
ཚུལ་་འཛུགས
འཛུགས་་སྐྱོང
སྐྱོང་་བྱ
བྱ་་རྒྱུར
རྒྱུར་་ཤུགས
ཤུགས་་སྣོན་་་་་་་་་་་
བརྒྱབ་སྟེ་ཁྲིམས་སྐྱོང་དང་ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་ཆ་འཕྲིན་ཅན་དོ་དམ་ལྟ་སྐུལ་
བརྒྱབ་་པ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་པོས་སྐྱོང་རྒྱུའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་་་་་་་་
མ་ལག་བཙུགས་ཏེ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་ནུས་དང་མང་ཚོགས་ལ་ བརྒྱབ
འགན་འཁྲི་ནན་ཏན་ངང་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ་ཏང་ལ་དོ་དམ་དང་ཏང་་
ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་ཡོད།
དྲུག ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་ནན་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་རྒྱུན་་་་ ནན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའི་གཙོ་ཤུགས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་དོན་འཁྱོལ་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་་་་་་་
འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་་་་ སྤེལ་བཏང་ཡོད། “ཞིབ་དཔྱོད་བཅོས་སྐྱོང་ནན་པོ་བྱེད་རྒྱུ་དང་ཞིབ་་་་་
དང་ཉམས་སད་ཐེག་ཐུབ་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་དཔུང་ཁག་འཛུགས་་་་ དཔྱོད་དཔོན་བཅོས་སྐྱོང་ནན་པོ་བྱེད་རྒྱུའི”སློབ་གསོ་གཏིང་ཟབ་ངང་་
སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་གོང་འཕེལ་གཏིང་ཟབ་གཏོང་རྒྱུར་སྐུལ་སྤེལ་ལྷོད་་་་་་ སྤེལ་ཏེ“འདུ་ཤེས་བཞི”སྲ་བརྟན་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་
འོང་དྭངས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ། ལས་ཀའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལེགས་བཅོས་བྱ་རྒྱུ།
མེད་བཏང་བ།
“ཉམས་སད་ཐེག་ཐུབ་པ་ལྔའི”སྤྱིའི་བླང་བྱ་དོན་འཁྱོལ་ནན་ཏན་ ཚད་མཐུན་གྱི་ཁྲིམས་འཛིན་དྲང་སྲུང་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གཙོ་གནད་་་་་་་་
བྱས་ཐོག “བོད་སྐྱོད་པ་རྒན་གྲས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས”དང་“ལམ་གཉིས་ཀྱི་ ནང་དོན་ལ་དམིགས་ཏེ་ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན་བཅོས་སྐྱོང་ནན་པོ་བྱེད་་་་་་་་
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