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གོ་བ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པ། 

བེམ་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། དོད།  

རླབས་བཅས་ཀྱི་སོར། 

 

 

 

 
པོལ། རྗི། ཧྗི་ཝྗིཊ་ཀྗིས་བརྩམས། 

བརོྩན་འགྲུས་བསམ་འཕེལ་གྗིས་བསྒྱུར། 

ཨེ་མོ་རྗི་དང་བོད་ཀྗི་ཚན་རྗིག་ལས་རྗིམ། 

 

 

 

(བོད་སྒྱུར་འདྗི་རགས་ཟྗིན་ཙམ་ཞིག་ཡྗིན། ཨེ་མོ་རྗི་དང་བདོ་ཀྗི་ཚན་རྗིག་ལས་རིམ་གི་ལོ་རྗིམ་གསུམ་པའྗི་དངོས་ཁམས་སོབ་དེབ་ཀྗི་དོད་དུ་འཛིན་གྲྭ་
དེའྗི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་འགེམས་བཞྗིན་ཡོད། རགས་ཟིན་འདྗི་པར་སྐྲུན་དང་བགོ་འགེམས་བེད་མ་རན་པས་དེ་ལྟར་མི་གནང་བར་ཞུ།)  
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 ཆ་གཉྗིས་པ། 

 བེམ་གཟུགས་ཀྗི་ཁྱད་ཆོས། 
 

མྗི་ཚང་མ་ནང་བཞྗིན་ང་ཡང་རྡུལ་ཕྲན་གྗིས་གྲུབ་པ་རེད། རྡུལ་ཕྲན་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཆུང་དྲགས་པ་དང་གངས་ཀ་མང་
ཐག་ཆོད་ནས་ངས་དབུགས་ཐེངས་རེ་ལ་རྡུལ་ཕྲན་ཁྲག་ཁྲྗིག་བས་པ་ཐེར་འབུམ་མང་པོ་རྔུབ་ཀྗི་ཡོད། དེ་ཚོའྗི་ནང་
ནས་ཁ་ཤས་ངས་ལམ་སང་ཕྗི་རུ་གཏངོ་ཡང་གཞན་མང་པོ་ཞྗིག་ལུས་པོའ་ིནང་ལྷག་ནས་ངའྗི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པ་དང་། 
དེ་ནས་ཕྗིས་སུ་མང་པོ་ཞྗིག་ཕྗི་རུ་གཏངོ་གྗི་ཡོད། འདྗི་དག་ལས་ཁ་ཤས་མྗི་གཞན་གྗིས་རྔུབ་པ་ཡྗིན་པས་ཁངོ་རྣམས་
ངའྗི་ཆ་ཤས་སུ་འགྱུར་བ་རེད། ཚུལ་འདྗི་ལོག་ནས་ཀང་འབྱུང་གྗི་ཡོད། ང་ཨྗི་འཇྗིབ་ཀྗི་མྗི་ཞྗིག་དང་ཁཱ་ཡྗི་རོ་ནང་སེས་
པ་ཡྗིན་ནའང་། ངའྗི་ལུས་པ་ོགྲུབ་བེད་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ནྗི་གནས་སྐབས་ཤཤྗིག་ལ་འཛམ་གྗིང་གྗི་ཡུལ་གྲུ་ཐམས་ཅད་
ཀྗི་མྗིའྗི་ལུས་པོར་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་རེད། མ་ཟད་དུས་ཀྗི་ཐོག་མ་ནས་ད་བར་གྗི་མྗིའྗི་ཁ་གངས་ལས་ཀང་དབུགས་གཅྗིག་
ནང་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་གངས་མང་བ་ཡོད་པས་ཁོྱད་ཀྗིས་རྔུབ་པའྗི་དབུགས་ཐེངས་རེ་རེའྗི་ནང་དུའང་ད་བར་དུ་འཚོ་
ཞུགས་བས་པའྗི་མྗི་ཡོད་དོ་ཅོག་གྗི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་བསར་སོད་ཐེབས་པ་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། འོ་ཡ། གོ་བ་
འདྗིའྗི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅྗིག་ཡྗིན་པ་རེད། 
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 ༡༡ བེམ་གཟུགས་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་རང་གཤྗིས། 
 དུས་རབས་ ༢༠ པའྗི་དངསོ་ཁམས་ཚན་རྗིག་པ་ཀུན་གྗི་ནང་ནས་གཟེངས་སུ་ཐོན་ཤོས་དེ་སུ་རེད་དམ་ཞེས་
དྲྗིས་སྐབས་དེ་ནྗི་ཨལ་སྦརཊ་ ཨ་ཡྗིན་སྗི་ཊེན་རེད་དོ་ཞེས་མྗི་ཕལ་མོ་ཆེས་ལན་གདབ་ཤས་ཆེ། ཡང་དངོས་ཁམས་ཚན་
རྗིག་པ་རྣམས་ལ་དུས་རབས་ ༢༠ པའྗི་དངསོ་ཁམས་ཚན་རྗིག་པ་ཀུན་གྗི་ནང་ནས་བརྟན་བཤྗིག་ཚ་ཤསོ་དང་འཆོར་
ཉམས་དོད་ཤསོ་དེ་སུ་རེད་དམ་ཞེས་དྲྗིས་སྐབས། ཁོ་ཚོའྗི་ལན་དེ་གལ་ཏེ་ཨ་ཡྗིན་སྗི་ཊེན་མྗིན་པའྗི་དབང་དུ་བཏང་ན། 
དེ་ནྗི་རྗི་ཆརཌ་ ཧྥ་ཡྗིན་མེན་ཡྗིན་ངེས་པ་ལྟ་བུ་རེད། ལེ་ཚན་འདྗི་ནྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་སྐོར་ཡྗིན་ཞྗིང་། དེ་ནྗི་ཧྥ་ཡྗིན་མེན་
གྗི་སོབ་ཁྲྗིད་བེད་ཡག་དང་ཕག་ལས་ཀྗི་དམྗིགས་འཛུགས་བེད་ས་གཙོ་བ་ོདེ་ཡྗིན་ཞྗིང་། ཁོང་གྗི་ཕག་ལས་དེ་དག་ལ་
བརྟེན་ནས་རྡུལ་ཕྲན་སྐོར་གྗི་ང་ཚོའྗི་གོ་རྟོགས་ཧ་ཅང་གྗི་འཕེལ་ཡོད་ལ། ཁོང་ལ་དངསོ་ཁམས་རྗིག་པའྗི་ན་ོསྦེལ་
གཟེངས་རྟགས་ཀང་ཐོབ་ཡོད། སྐུ་ཞབས་ཧྥ་ཡྗིན་མེན། ཏན་ཏན་ཁྱོད་ཀྗིས་བརྟན་བཤྗིག་སོང་བ་རེད་ཅེས་པའྗི་མྗིང་
བང་ཅན་གྗི་ཁོང་གྗི་ཕག་དེབ་དེ་གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗིས་བཀླགས་ཡདོ་ན།ཤཁོང་ནྗི་དངསོ་ཁམས་ལ་དགའ་བའྗི་སེས་བུ་ཞྗིག་
ཡྗིན་པའྗི་ཁར། མྗི་སྗི་དང་ཁྱད་པར་དུ་སོབ་འབྗིང་སོབ་མར་དངོས་ཁམས་ཁྲྗིད་ཐབས་ཀྗི་ལག་ལེན་ལ་ཐུགས་སྣང་ཧ་
ཅང་ཆེ་བའྗི་སེས་བུ་ཞྗིག་ཡྗིན་པར་ཤེས་ངེས།ཤ༡༩༨༧ཤནང་དངསོ་ཁམས་རྗིག་པའྗི་དགེ་རྒན་གྗི་ཚོགས་འདུ་ཞྗིག་
འཚོགས་པའྗི་སར་ངོས་རང་ཧྥ་ཡྗིན་མེན་དང་ལྷན་དུ་དགེ་རྒན་གྗི་ལྷན་ཚོགས་ཤྗིག་ཏུ་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུའྗི་གོ་སྐབས་
བཟང་པོ་ཐོབ།ཤལྷན་ཚོགས་དེས་སོབ་འབྗིང་ལ་དངསོ་ཁམས་རྗིག་པ་གང་འདྲ་ཞྗིག་འཁྲྗིད་དགོས་པའྗི་གནད་དོན་ཐོག་
གཏམ་བཤད་བས་པ་རེད།ཤངསོ་རང་ཚོགས་འདུ་འཚོག་སའྗི་སོབ་གྲྭ་དེར་འབོར་སྐབས་ཧྥ་ཡྗིན་མེན་ཁོང་ནྗི་ཚོགས་
ཁང་དེར་ཁེར་རྐྱང་དུ་ལངས་ཏེ་འཁོད་པ་མཐོང་།ཤསྗིར་བཏང་དགེ་རྒན་རྣམས་ཧྥ་ཡྗིན་མེན་གྗི་མདུན་སར་ཚ་གྗི་ཚི་གྗི་
ཆགས་ཀྗི་ཡོད་པས་འདྗི་འདྲའྗི་ཚོགས་འདུའྗི་སར་ཁོང་ཁེར་རྐྱང་དུ་ལྷག་གྗི་ཡོད་པ་ཡོངས་གགས་རེད། མ་གཞྗི་ནས་ཧྥ་
ཡྗིན་མེན་ལྟ་བུའྗི་གང་ཟག་དེ་འདྲ་དང་ལྷན་དུ་གེང་མོལ་གང་ཞྗིག་བ་དགསོ་སམ།ཤང་ལ་གཏམ་གེང་བ་རྒྱུའྗི་དོན་
གནད་ཅྗིག་ཡོད། དེ་སྔ་ཁོང་ལ་སོབ་འབྗིང་ལ་དམྗིགས་པའྗི་ག་ོབ་གཙོ་བོར་སོན་པའྗི་དངསོ་ཁམས་རྗིག་པ་ཞེས་པའྗི་
ཁོ་བོའ་ིདེཔ་དེབ་གསར་པ་གསར་རྐྱང་དེ་བསྐུར་ཡོད་པས། དེའྗི་ཐོག་ཁོང་ལ་གཟྗིགས་འཆར་གང་བྱུང་བ་འདྲྗི་རྒྱུ་དེ་
ཡྗིན།ཤཁོང་གྗིས་དེབ་ཀྗི་ཐོན་རེས་མ་རྣམས་ཀྗི་ཆེད་ལེགས་བཅོས་ཀྗི་དགངོས་འཆར་ལམ་སོན་གནང་སངས་ལ་
གཞྗིགས་ན་ཁོང་གྗིས་དེབ་འདྗི་ཆ་ཚང་བཀླགས་ཡོད་ཚོད་འདུག་པས། དེ་ནྗི་རང་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་སེ་
འོས་པ་ཞྗིག་དང་། ཧ་ལས་དགསོ་པ་ཞྗིག་ཀང་ཏན་ཏན་རེད། ཧྥ་ཡྗིན་མེན་གྗི་བརྟན་བཤྗིག་ཅེས་པའྗི་དཔེ་དེབ་ལས་
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གསལ་པ་ོཤེས་ཐུབ་པ་བཞྗིན་ཁངོ་ནྗི་གཏམ་བཤད་མ་གནང་གངོ་དུ་ “ནང་ལས་ལེགས་པར་གནང་མཁན་ཞྗིག་”ཡྗིན་
འདུག  

 197 

 ལྷན་ཚོགས་དེར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའྗི་ག་སྗིག་གྗི་ཆེད་དུ་ཁོང་གྗིས་ཕྲན་གྗི་དེབ་དེ་དང་། སོབ་འབྗིང་གྗི་
དེབ་གཞན་ཁ་ཤས་བཀླགས་གནང་འདུག བོ་ཕམ་པ་ཞྗིག་ལ་ལྷན་ཚོགས་དེ་ནྗི་ཁངོ་མྗི་མང་གྗི་ཁྲོད་དུ་ཐོན་རྒྱུ་ཐ་མ་དེ་
ཆགས་ཡོད། དེ་དུས་ཁངོ་གྗིས་འབས་ནད་ལ་འཐབ་བཞྗིན་ཡདོ་པ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྗི་ཡོད། 

 ལྷན་ཚོགས་དེར་ཁོང་དང་ང་གཉྗིས་སོབ་འབྗིང་དུ་དངསོ་ཁམས་འཁྲྗིད་ལུགས་གང་འདྲ་དགསོ་མྗིན་ཐད་
རྩོད་པ་མྗིན་པར་དངསོ་ཁམས་འཁྲྗིད་དགསོ་མྗིན་ཐད་ལ་རྩོད་ཀྗི་ཡོད་པ་ད་གཟོད་ཤཤེས་སྐབས་དངོས་གནས་ཧ་ལས་པ་
དགོས་པ་ཞྗིག་བྱུང་སོང་། སྗིར་ཧྥ་ཡྗིན་མེན་ནྗི་ཐལ་ཆེ་བའྗི་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་བར་མསོ་ཤྗིང་། ཁངོ་གྗི་ལངས་ཕོགས་ནྗི་
སོབ་འབྗིང་གྗི་དགེ་རྒན་ཕལ་མོ་ཆེར་སོབ་ཚན་ལ་དབྗིངས་དེ་ཙམ་མེད་པས་སོབ་འབྗིང་དུ་དངོས་ཁམས་མ་འཁྲྗིད་ན་
བཟང་སེ། དགེ་རྒན་གྗི་དབྗིངས་མེད་པའྗི་ཤན་དེ་སོབ་མར་ཞུགས་པ་ལས་མཐོ་སོབ་ཏུ་འངོ་སྐབས་དག་གཙང་ངང་
འོང་བ་དགའོ་སྙམ་པ་རེད། ཁོ་བོའ་ིལངས་ཕོགས་ནྗི་དངསོ་ཁམས་རྗིག་པའྗི་དཀའ་གནད་སེལ་ཐབས་ཀྗི་སོབ་ཚན་
རྣམས་རྗིམ་པ་གཉྗིས་པར་བཞག་ཀང་ཆོག་མོད། དངོས་ཁམས་རྗིག་པ་དེ་ཉྗིད་གོ་བ་གཙོ་བོ་བས་ནས་འཁྲྗིད་དགསོ་
ཤྗིང་། སོབ་མ་ཚང་མས་དངསོ་ཁམས་རྗིག་པའྗི་དོན་གནད་སྙྗིང་པ་ོརྣམས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ངེས་པར་དགོས་ལ། རྩྗིས་
རྗིག་དང་། དབྗིན་ཡྗིག ལོ་རྒྱུས་བཞྗིན་དུ་དངསོ་ཁམས་ཀང་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའྗི་ཡན་ལག་ཏུ་འཇོག་དགསོ་པར་ཁ་ོབོས་
འདོད་ཀྗི་ཡོད། འོན་ཀང་ཧྥ་ཡྗིན་མེན་གྗིས་ངའྗི་ལངས་ཕོགས་ལ་དགག་ར་ོཆེ་ཤོས་ཤྗིག་ཡོད་པ་དེ་ནྗི་སོང་བརར་
ལེགས་པར་ཐོབ་པའྗི་དངོས་ཁམས་རྗིག་པའྗི་དགེ་རྒན་ཉུང་དྲགས་པ་དེ་རེད། དེ་འདྲའྗི་དགེ་རྒན་གང་ནས་ཡོང་ངམ་
ཞེས་དྲྗིས་ཏེ་ཁངོ་གྗིས་དགག་པ་བས། དེ་ལ་ཁོ་བསོ་ལན་གྗི་ཚུལ་དུ། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་དངསོ་ཁམས་སོབ་ཚན་དེ་ས་ོསྣང་
སེ་འསོ་པ་ཞྗིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐུབ་ན། ད་ལྟའྗི་སོབ་མའྗི་བརྒྱ་ཆ་ལས་མང་ཙམ་ཞྗིག་གྗིས་དངསོ་ཁམས་ལ་དགའ་མསོ་དང་
ཆེད་གཉེར་བ་ངེས་ཤྗིང་། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ལ་ོབཅུའྗི་ནང་ཚུན་དུ་ཁངོ་རྣམས་དགེ་རྒན་དུ་ཡོང་རྒྱུ་ངེས་ཞེས་ལན་བཏབ་
པ་ཡྗིན། 

 ལོ་བཅུའྗི་རེས་སུ་ལཱས་ཝེགེ་རུ་དངོས་ཁམས་རྗིག་པའྗི་ཚོགས་འདུ་ཞྗིག་འཚོགས་པ་དེར་གཞནོ་པ་ཞྗིག་གྗིས་
ང་ཚོགས་ཁང་དུ་བཀག་སེ། ཇྗི་ལྟར་ངའྗི་སོབ་དེབ་ཁོང་ལ་ཐོབ་པ་དེས་ཁོང་དངསོ་ཁམས་རྗིག་པར་ཆེད་གཉེར་བེད་
པའྗི་ཕོགས་སུ་འཁྲྗིད་ཚུལ་དང་། མཐར་དངོས་ཁམས་རྗིག་པའྗི་དགེ་རྒན་ཆགས་རབས་བཅས་བཤད་བྱུང་། མ་ཟད་
ཁོང་དངསོ་ཁམས་རྗིག་པར་དབྗིངས་ཡོད་ཚུལ་ཡང་གསུངས། དེ་སྐབས་ངའྗི་སེམས་ལ། “རྗི་ཆར་ཌྗི་ལགས། ཁོྱད་ཀྗིས་
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དེ་གསན་བྱུང་ངམ་”ཞེས་དྲན། དེ་ནྗི་བདེན་པའང་ཡྗིན་ཏེ། དངོས་ཁམས་རྗིག་པའྗི་ག་ོབ་ལནོ་པའྗི་སོ་ནས་བོ་འགྱུར་
ཐེབས་པ་དེས་དངསོ་ཁམས་རྗིག་པའྗི་དགེ་རྒན་གྗི་གལ་རྗིམ་གསར་པ་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་བར་རམ་འདེགས་བས་ཡོད། 
དུས་དེ་ནས་བཟུང་སེ་ཁོ་བསོ། དངོས་ཁམས་རྗིག་པའྗི་སོབ་རྗིམ་དང་པོ་དེ་ས་ོསྣང་འཁལོ་པོ་ཞྗིག་བྱུང་ན། སོབ་རྗིམ་
གཉྗིས་པའྗི་ནན་རྩོལ་དང་བས་ལེན་ཞེས་ཐ་ཚིག་ཏུ་བཟུང་བ་ཡྗིན། 

 རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ཚོད་བཞག 

 བེམ་གཟུགས་རྣམས་རྡུལ་ཕྲན་གྗིས་གྲུབ་པའྗི་ལྟ་ཚུལ་དེ་ཡར་དེད་ན་ཡེ་ཤའའྗི་སྔོན་གྗི་དུས་རབས་ལྔ་པའྗི་གྷྗི་རྗི་
སྗིའྗི་ཡུལ་མྗིར་ཐུག་གྗི་ཡོད།  དེའྗི་གནས་སྐབས་ཀྗི་རང་བྱུང་ལ་དཔྱད་པའྗི་སེས་བུ་རྣམས་ཀྗིས་བེམ་གཟུགས་རྣམས་
རང་ཆ་ཕན་ཚུན་གཅྗིག་གྗིས་གཅྗིག་ལ་སེལ་ཏེ་གནས་སམ་མྗི་གནས་ཞེས་ཤེས་འདོད་བས་ཡོད། ང་ཚོས་རོ་ཞྗིག་ཧྲུག་
ཧྲུག་ཏུ་གཅོག་ཐུབ་ལ། རོ་ཧྲུག་རྣམས་ཀང་སེག་མར་གཏངོ་ཐུབ། སེག་མ་དེ་ད་དུང་ཡང་ཕེ་མར་གཏངོ་ཐུབ་ཅྗིང་། དེ་
ཡང་བརྡུངས་ཏེ་ཕེ་ཞྗིབ་ཏུ་བེད་ཐུབ་པ་རེད། ཡེ་འའྗི་སྔོན་གྗི་དུས་རབས་ལྔ་པའྗི་གྷྗི་རྗི་སྗིའྗི་ཡུལ་མྗི་རྣམས་ཀྗི་འདོད་
ཚུལ་ལ་”ཨེ་ཊོམ་”ཞེས་པའྗི་རའོ་ིཆ་ཤཤས་ཆུང་ཤོས་ཤྗིག་ཡོད་ལ། དེ་ཉྗིད་སར་ཡང་གསྗིལ་དུ་མེད། 

 གནའ་བའོ་ིགྷྗི་རྗི་སྗིའྗི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྗི་ནང་ནས་སྙན་པའྗི་གགས་པ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་དེ་ནྗི་ཨེ་རྗི་སྗི་ཊ་ོ
ཊལ་ཡྗིན་ལ། ཁོང་གྗིས་ཨེ་ཊོམ་གྗི་ལྟ་ཚུལ་ལ་མོས་མཐུན་གནང་མེད། ཡེ་འའྗི་སྔོན་གྗི་དུས་རབས་བཞྗི་པའྗི་ནང་ཁངོ་
གྗིས་བེམ་གཟུགས་མཐའ་དག་ས་ཆུ་མེ་རླུང་སེ་འབྱུང་བཞྗི་འདུས་ལུགས་མྗི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྗི་སོ་ནས་གྲུབ་པར་
བསབས་གནང་ཡོད། ལྟ་ཚུལ་འདྗི་རྒྱུ་མཚན་ལན་པ་ཞྗིག་ཏུ་སྣང་སེ། ང་ཚོའྗི་མཐའ་འཁོར་གྗི་འཇྗིག་རྟེན་ན་ཡོད་པའྗི་
བེམ་གཟུགས་རྣམས་རྣམ་པ་བཞྗི་ཁོ་ནར་སྣང་སེ། མཁྲེགས་གཟུགས་(ས་)དང་། རླངས་གཟུགས་(རླུང་) དང་། གཤེར་
གཟུགས་(ཆུ་)དང་། མེ་ལེའྗི་གནས་བབས་(མེ་)བཅས་བཞྗི་ཡྗིན།  
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 གྷྗི་རྗི་སྗིའྗི་ཡུལ་མྗི་རྣམས་ཀྗིས་མེ་ནྗི་འགྱུར་བའྗི་བརྩམ་གཞྗིར་བཟུང་སེ་དངསོ་རྫས་གང་མེས་འཚིགས་པ་དེ་
ལ་མེས་འགྱུར་བ་སེད་པ་མཐོང་བའྗི་རྒྱུ་མཚན་གྗིས་ཡྗིན། བེམ་གཟུགས་ཀྗི་རང་བཞྗིན་ཐད་ཨེ་རྗི་སྗི་ཊ་ོཊལ་གྗིས་
བཟུང་བའྗི་ལྟ་ཚུལ་དེ་རྣམས་མྗི་ལོ་ཧྗིལ་པ་ོ ༢༠༠༠ ལྷག་གྗི་རྗིང་ལ་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

 ཨེ་ཊོམ་གྗི་འདོད་ཚུལ་དེ་ ༡༨༠༠ ཡྗི་འགོ་སོད་དུ་དབྗིན་ཇྗིའྗི་གནམ་གཤྗིས་བརྟག་དཔྱད་པ་དང་སོབ་
དགེ་འཇོན་ཌལ་ཊོན་གྗིས་བསར་གས་ོབས། ཁོང་གྗིས་བེམ་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཨེ་ཊོམ་སེ་རྡུལ་ཕྲན་གྗིས་གྲུབ་པར་
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བརོད་དེ་རྫས་འགྱུར་སེལ་སོར་གྗི་རང་བཞྗིན་གནད་འཁེལ་པའོ་ིསོ་ནས་འགེལ་བཤད་བས། དེ་ལྟ་ནའང་ཁོང་དང་
ཁོང་གྗི་དུས་སྐབས་ཀྗི་མྗི་རྣམས་ལ་རྡུལ་ཕྲན་ཡོད་པའྗི་དཔང་རྟགས་དངསོ་གང་ཡང་མེད། དེ་ནས་ ༡༨༢༧ ལོར་སྗི་
ཀོཊ་ལན་གྗི་རྩྗི་ཤྗིང་རྗིག་གནས་པ་རོ་བྷརཊ་བྷརཱུན་གྗིས་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་བརྒྱུད་སྔར་དང་མྗི་འདྲ་བའྗི་མཐོང་ཚུལ་
ཞྗིག་བྱུང་། ཁོང་གྗིས་ཆུ་ཐྗིགས་ཀྗི་ཁར་འཕ་ོསེ་གནས་པའྗི་ཟེའུ་འབྲུའྗི་རྗིགས་ལ་ཉམས་ཞྗིབ་བེད་བཞྗིན་པའྗི་སྐབས་
ཤྗིག་ལ་ཟེའུ་འབྲུ་རྣམས་ཟམ་མ་ཆད་པར་འགུལ་བ་དང་མཆངོ་བའྗི་སྣང་ཚུལ་ཞྗིག་བྱུང་། ཐོག་མའྗི་ཆར་ཟེའུ་འབྲུ་
རྣམས་འགུལ་ཞྗིང་སོད་པའྗི་སགོ་ལན་དངསོ་པོ་ཞྗིག་ཏུ་ཁངོ་གྗིས་བསམས་ཀང་། ཕྗིས་སུ་ཆུར་ལྗིང་བའྗི་ཐལ་རྡུལ་དང་
དུ་དྲེག་རྣམས་ཀྗིས་ཀང་འགུལ་ཚུལ་གཅྗིག་པའྗི་སོ་ནས་གཡོ་བ་ཁོང་གྗིས་མཐོང་། ད་ལྟའྗི་ཆར་བྷརཱུན་འགུལ་སདོ་
ཅེས་སུ་འབོད་པའྗི་རྡུལ་ཕྲ་མའོ་ིངེས་མེད་ཀྗི་འཁྲུག་འགུལ་གཏན་དུ་བ་དེ་ནྗི་མཐོང་རུང་གྗི་རྡུལ་དང་མཐོང་རུང་མྗིན་
པའྗི་ཨེ་ཊོམ་དབར་རྡུང་ཁ་རྒྱག་པའྗི་འབས་བུ་ཙམ་ལ་ངསོ་འཛིན་བེད་ཀྗི་ཡོད། ཨེ་ཊོམ་རྣམས་ཤྗིན་ཏུ་ཕྲ་བས་མྗིག་
གྗིས་མཐོང་མྗི་ཐུབ། བྷརཱུན་གྗིས་ཨེ་ཊོམ་མ་མཐོང་ཡང་། དེ་དག་གྗིས་མཐོང་རུང་གྗི་རྡུལ་ལ་བསེད་པའྗི་འབས་བུ་ནྗི་
ཁོང་གྗིས་མཐོང་ཐུབ་ཡོད། དེ་ནྗི་འཇངོ་གྲུག་རྩེད་འགན་ར་བར་མྗི་ཚོགས་ཀྗི་ཁྲོད་དུ་པ་ོལོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྗིག་འཕག་
སེ་བགོད་པ་དང་གཉྗིས་སུ་མེད་དེ། གནམ་མཐོན་པོར་འཕུར་བའྗི་གནམ་གྲུ་ཞྗིག་ནས་བལྟ་སྐབས་པོ་ལོ་མཐོང་ཐུབ་
ཀང་། དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཧ་ཅང་ཆུང་བའྗི་མྗི་རྣམས་མཐོང་མ་ཐུབ་པ་བཞྗིན་ཡྗིན། བྷརཱུན་གྗིས་མཐོང་བར་གྱུར་པའྗི་ཟེའུ་
འབྲུ་རྣམས་ལ་དེའྗི་མཐའ་འཁརོ་གྗི་ཆུ་གྲུབ་བེད་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཀྗིས་རྟག་ཏུ་འབུད་འཚང་བེད་པ་(དོན་དངོས་སུ་
རྡུལ་ཕྲན་ཚོགས་པའྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗིས་འབུད་འཚང་རྒྱག་པ་ཡྗིན་)ལ་བརྟེན་ནས་ཟེའུ་འབྲུ་རྣམས་འགུལ་བ་
རེད། 

 ༡༩༠༥ ལོར་ཨེལ་བྷརཊ་ཨ་ཡྗིན་སྗི་ཊན་གྗིས་བྷརཱུན་འགུལ་སདོ་ལ་རྣམ་བཤད་ཅྗིག་བྗིན། ལོ་དེ་གའྗི་ནང་ཁོང་
གྗིས་དམྗིགས་བསལ་ལྟསོ་གྲུབ་ཀྗི་རྣམ་གཞག་ཀང་བཏོན་པ་རེད། ཨེ་ཊོམ་གྗི་གདསོ་ཚད་འཇལ་བའྗི་ཐབས་ཚུལ་
བསན་པའྗི་ཨ་ཡྗིན་སྗི་ཊན་གྗི་རྣམ་བཤད་དེ་མ་བྱུང་གྗི་བར་གནད་ཡོད་ཀྗི་དངོས་ཁམས་ཚན་རྗིག་པ་མང་པོའང་ཨེ་
ཊོམ་ཡོད་མེད་ཐད་ལ་སོམ་ཉྗིའྗི་དྲ་བར་ཚུད་ཡོད། དེས་ན་དུས་རབས་ ༢༠ པའྗི་འག་ོསོད་ཀྗི་བར་དུ་ཨེ་ཊོམ་སེ་རྡུལ་
ཕྲན་དངསོ་སུ་ཡོད་པ་དེ་བརྟན་པོ་བས་ནས་གྲུབ་མེད་པ་ང་ཚོས་མཐོང་བ་རེད། 

 རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ཁྱད་རྟགས་ཁག་ཅྗིག 

རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ནྗི་བོ་ལ་ཤོང་མྗི་ཐུབ་པའྗི་ཕྲ་མོ་དེ་འདྲ་ཡྗིན། སྐར་མ་ཆེ་ཚད་སྙོམས་པ་ོཞྗིག་ཁོྱད་ལས་ལབ་ཇྗི་ཙམ་
གྗིས་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་གྗིས་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཁོྱད་ལས་ཆུང་བ་ཡྗིན། བརོད་སངས་འཚམ་པ་ོཞྗིག་གྗི་སོ་ནས་བརོད་ན་རྡུལ་
ཕྲན་དང་སྐར་མ་གཉྗིས་ཀྗི་བར་ན་ང་ཚོ་འཁོད་ཡོད། རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ཆུང་བའྗི་རང་བཞྗིན་དེ་ཐབས་གཞན་ཞྗིག་གྗི་སོ་
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ནས་བརོད་ན་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ཚངས་ཐྗིག་དེ་ཀུ་འའྗི་ཚངས་ཐྗིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཇྗི་ཙམ་ཆུང་བ་དེ་ཙམ་དུ་ཀུ་འའྗི་ཚངས་ཐྗིག་
དེ་འཛམ་གྗིང་གྗི་ཚངས་ཐྗིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཆུང་བ་ཡྗིན། དེས་ན་རྡུལ་ཕྲན་གྗིས་གང་བའྗི་ཀུ་འ་ཞྗིག་ཡྗིད་འཆར་བེད་
དགོས་ན་ཀུ་འས་ཚགས་དམ་པརོ་གཏམས་པའྗི་འཛམ་བུ་གྗིང་ཞྗིག་ལ་བསམ་ན་འགྗིག་པ་རེད། དེ་གཉྗིས་ཀ་ལ་གངས་
ཚད་ཧ་ལམ་མཉམ་པ་ཡོད། 

 རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཧ་ཅང་གྗིས་གངས་མང་བ་ཡྗིན། ཆུ་གྷ་རམ་གཅྗིག་(མཛུབ་རྟེན་གང་གྗི་ཆུ་ཙམ་)གྗི་ནང་
རྡུལ་ཕྲན་ ༡༠༠’༠༠༠’༠༠༠’༠༠༠’༠༠༠’༠༠༠’༠༠༠’༠༠༠ མན་ཙམ་ཡོད། ཚན་རྗིག་གྗི་མཚོན་རྟགས་ནང་བྗིས་ན་གངས་དེ་ 
1023 འདྗི་ཡྗིན། 1023 གངས་འདྗི་ནྗི་ཤྗིན་ཏུ་ཆེ་སེ། འཛམ་བུ་གྗིང་སེང་གྗི་རྒྱུགས་ཆུ་དང་མཚོ་ཐམས་ཅད་གཅྗིག་ཏུ་
བསོམས་པའྗི་ཆུ་ཡྗི་ཐྗིགས་པའྗི་གངས་ལས་འདྗི་ཆེ་བ་ཡྗིན། དེས་ན་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་མཚོ་ཁག་དང་རྒྱུགས་ཆུ་ཡོད་དོ་
ཅོག་གྗི་ཆུ་ཡྗི་ཐྗིགས་པ་ལས་ཀང་མཛུབ་རྟེན་གང་གྗི་ཆུའྗི་ནང་དུ་ཡོད་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་མང་བ་ཡོད། རླུང་ཁམས་ནང་
རླུང་ལྗི་ཊར་གཅྗིག་གྗི་ནང་རྡུལ་ཕྲན་ 1022 སྐོར་ཡོད། ངོ་མཚར་བ་ཞྗིག་ལ་རླུང་ཁམས་ཀྗི་བངོས་ཚད་ཡངོས་རྫོགས་
སུ་རླུང་ལྗི་ཊར་ཁོྱན་བསོམས་ 1022 ཙམ་ཡོད་པ་རེད། རྡུལ་ཕྲན་གྗི་གངས་དེ་ཧ་ལས་པའྗི་ཆེན་པ་ོཡྗིན་ཞྗིང་། རླུང་
ཁམས་ཁྲོད་ཀྗི་རླུང་ཡང་ལྗི་ཊར་དེ་ཙམ་དུ་མཆྗིས། རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཤྗིན་ཏུ་ཆུང་ལ་གངས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་ནྗི་
འདྗི་ལྟ་སེ། གོ་ལའྗི་རླུང་ཁམས་ཁྲོད་དུ་ཁ་དབུགས་ཀྗི་གངས་ཇྗི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་སྙེད་ཀྗི་གངས་དང་མཉམ་པའྗི་རྡུལ་
ཕྲན་ཁོྱད་ཀྗི་ག་ོབའྗི་ནང་གནས་སྐབས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཏུའང་ཡོད་པ་རེད། 

 རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་གཏན་དུ་འགུལ་བཞྗིན་ཡོད། མཁྲེགས་གཟུགས་ཀྗི་ནང་དུ་རྡུལ་ཕྲན་དེ་རྣམས་རང་སར་
འདར་བཞྗིན་འཁྲུག་སེ་གནས། གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ནང་དུ་དེ་རྣམས་གཞྗི་གཅྗིག་ནས་གཞན་དུ་ས་ོསེ་རྒྱུ། རླངས་
གཟུགས་ཀྗི་ཁོྱན་དུ་དེ་རྣམས་སོ་ཚད་དེ་བས་ཀང་མཐོ་བའྗི་སོ་ནས་རྒྱུ་བ་རེད། དཔེར་ན་ཆུ་ཤེལ་ཕོར་གང་གྗི་ནང་ཟས་
ཀྗི་ཚོས་གཞྗི་ཐྗིགས་པ་ཁ་ཤས་བླུགས་པ་ཡྗིན་ན་དེ་རྗིམ་གྗིས་གམ་སེ་ཤེལ་ཕོར་གྗི་ཆུ་ཡོངས་རྫོགས་ཚོས་ཀྗིས་ཁྱབ་པ་ལྟ་
བུ་རེད། རྒྱ་མཚོའྗི་ནང་དུ་ཟས་ཀྗི་ཚོས་གཞྗི་ཕོར་པ་གང་བླུགས་པ་ལའང་དེ་བཞྗིན་འབྱུང་སེ། དེ་ཉྗིད་གམ་སེ་འཛམ་
གྗིང་གྗི་རྒྱ་མཚོའྗི་ཆ་ཀུན་ཏུ་རེད་པར་འགྱུར། 

 199 

 རླུང་ཁམས་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་དང་འདུས་རྡུལ་རྣམས་སའྗི་མགོགས་ཚད་ལས་ལབ་བཅུ་ཙམ་གྗི་མགོགས་ཚད་དུ་
རྒྱུག་གྗི་ཡོད། དེ་རྣམས་ཧ་ཅང་མྱུར་མོར་གམ་པ་ཡྗིན་པས་ཁོྱད་ཀྗིས་བརྔུབས་པའྗི་འཚོ་རླུང་གྗི་འདུས་རྡུལ་རེ་འགའ་
ཉྗིན་ཤས་སྔོན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྗི་ཕ་མཐའ་ཙམ་ལ་ཡོད་པའང་སྗིད། དཔེ་རྗིས་ ༡༡་༢ ཀྗི་ནང་དནོ་བསྣར་ཏེ་བརོད་ན་ཁོྱད་
ཀྗིས་ཕྱུང་པའྗི་རླུང་དེ་དུས་ཡུན་ཏོག་ཙམ་གྗི་ནང་རླུང་ཁམས་ཀྗི་རླུང་རྡུལ་གཞན་དང་འདྲེས་པ་རེད། ཁ་རླུང་གྗི་རྡུལ་
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རྣམས་རླུང་ཁམས་ཀྗི་ཁོྱན་དུ་ཆ་སྙོམས་སུ་འདྲེས་པ་ལ་ལ་ོཤས་འགོར་ནའང་། འདྲེས་ཟྗིན་པའྗི་རེས་སུ་འཛམ་གྗིང་གྗི་
གནས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཏུ་སེས་བུ་སུ་འདྲ་ཞྗིག་གྗིས་དབུགས་ཤཤྗིག་ལེན་པ་ན་དེའྗི་ཁྲོད་དུ་ཆ་སྙམོས་སུ་རྡུལ་ཕྲན་གཅྗིག་
ཁོྱད་ཀྗིས་དེ་སྔ་ཕྱུང་པའྗི་ཁ་དབུགས་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། འོན་ཀང་ཁོྱད་ཀྗིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཁ་དབུགས་དུ་
མ་དབྱུང་བ་ཡྗིན་པས་མྗི་གཞན་ཚོས་དབུགས་རྔུབ་པ་ན་དུས་གཅྗིག་ལ་ཁྱོད་ཀྗི་གོ་བར་ཞུགས་མོང་བ་དང་། དུས་
གཅྗིག་ལ་ཁྱོད་ཀྗི་ལུས་པའོ་ིཆ་ཤས་སུ་གྱུར་མངོ་བའྗི་རྡུལ་ཕྲན་དུ་མ་རྔུབ་ཀྗིན་ཡོད། ཚུལ་དེ་ནྗི་ཁྱོད་ལའང་ལོས་
མཚུངས། ཁོྱད་ཀྗིས་ཡྗིད་ཆེས་ཀང་རུང་མ་ཆེས་ཀང་རུང་། གང་ལྟར་ཁོྱད་ཀྗིས་དབུགས་རྔུབ་ཐེངས་རེ་ལ་ད་བར་འཚོ་
ཞུགས་བས་པའྗི་སེས་བུ་ཀུན་གྗི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྔུབ་པ་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། ང་ཚོས་ཕྗིར་དབྱུང་བའྗི་རྡུལ་
ཕྲན་རྣམས་ང་ཚོའྗི་ལུས་ཀྗི་ཆ་ཤས་ཡྗིན་པའྗི་གནད་དོན་ལ་བསམ་གཞྗིག་ཅྗིག་བས་ན། དོན་ངོ་མར་ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་
གཅྗིག་གྗིས་གཅྗིག་རྔུབ་རེས་བེད་ཀྗིན་དུ་འཚོ་བཞྗིན་པ་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོད། (རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ལུས་ཀྗི་ཆ་ཤས་ཡྗིན་
པའྗི་ཚུལ་དེ་ནྗི་ཁྱྗིའྗི་སྣ་ཡྗིས་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་ངེས་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད།) 

 རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ལ་རྒ་རྒྱུ་མེད། ཁོྱད་ཀྗི་ལུས་པའོ་ིརྡུལ་ཕྲན་མང་པ་ོཞྗིག་འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་དང་ཧ་ལམ་ལ་ོ
ཚད་མཉམ་པ་རེད། དཔེར་ན་ཁོྱད་ཀྗིས་དབུགས་དབྱུང་རྔུབ་བེད་པའྗི་སྐབས་ཡར་རྔུབ་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ལས་
འགའ་རེ་མ་གཏགོས་དབུགས་ཕྗི་མ་དེའྗི་ནང་ཕྗི་ལ་དབྱུང་གྗི་མེད། དེ་བྗིངས་རྣམས་ལུས་པོར་འཐྗིམ་སེ་ལུས་ཀྗི་ཆ་ཤས་
སུ་གྱུར་ཅྗིང་། ཕྗིས་སུ་སོ་དུ་མ་ནས་ལུས་ལས་ཐོན་འགོ ཁོྱད་ཀྗི་ལུས་པོ་གྲུབ་བེད་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཁོྱད་ལ་དབང་བ་
མྗིན་པར། དེ་རྣམས་གཡར་པོ་བེད་པ་ཙམ་རེད། རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་རྟག་ཏུ་ང་ཚོ་ནང་ཕན་ཚུན་དང་། ང་ཚོའྗི་ནང་རལོ། 
ང་ཚོའྗི་མཐའ་འཁོར་བཅས་སུ་གཅྗིག་ནས་གཅྗིག་ཏུ་རྒྱུ་བ་ན་ང་ཚོ་ཚང་མས་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་རྫྗིང་བུ་གཅྗིག་ལ་མཉམ་
སོད་བེད་པ་རང་ཡྗིན། ང་ཚོས་དབུགས་གཏོང་ལེན་བེད་པ་དང་། ང་ཚོའྗི་རྔུལ་ཆུ་རླངས་པར་འགྱུར་བ་ན་གང་ཟག་
གཅྗིག་ནས་གཞན་དུ་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་འཁོར་ཏེ་བགོད། ང་ཚོས་གཞྗི་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྗིག་གྗི་ཁོྱན་ལ་རྡུལ་ཕྲན་
བསར་སོད་ཀྗི་ལས་ལ་ཞུགས་ཡོད། 

 རྡུལ་ཕྲན་ཡང་ཤསོ་རྣམས་ཀྗི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ནྗི་འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་ཀྗི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་ཐུག་ཅྗིང་། རྡུལ་ཕྲན་
ལྗི་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་ནྗི་ཉྗི་མ་དང་འཛམ་བུ་གྗིང་ལས་རྒན་པ་ཡྗིན། ཁོྱད་ཀྗི་ལུས་པའོ་ིནང་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་ཁ་ཤས་ནྗི་དུས་ཀྗི་
ཐོག་མའྗི་སྐབས་རང་ནས་ཡོད་ལ། དེ་རྣམས་འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་ཀྗི་གནས་གང་སར་སགོ་ལན་དང་སོག་མེད་གཉྗིས་
ཀའྗི་རྣམ་པ་གངས་ལས་འདས་པ་ཞྗིག་བརྒྱུད་ནས་བསར་སོད་ཐེབས་ཡོད། ཁོྱད་ནྗི་ཁྱོད་ཀྗི་ལུས་པོའ་ིརྡུལ་ཕྲན་རྣམས་
ཀྗི་གནས་སྐབས་ད་ལྟའྗི་ལྟ་རྟོག་པ་ཡྗིན་ནའང་། ཁོྱད་ཀྗི་རེས་སུ་འཇུག་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོང་ངེས་ཡྗིན། 
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ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ བྗིས་པ་མ་འབར་ཞྗིག་གྗི་ལུས་པོའ་ིརྡུལ་ཕྲན་དང་མྗི་རྒས་པོ་ཞྗིག་གྗི་ལུས་པོའ་ིརྡུལ་ཕྲན་གཉྗིས་ལས་གང་ཞྗིག་རྒན་པ་ཡྗིན་
ནམ། 

༢ ལོ་རེ་བཞྗིན་གོ་ལའྗི་མྗི་འབོར་འཕེལ་འགོ་གྗི་ཡོད། འོ་ན་དེས་ལོ་རེ་བཞྗིན་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་གདོས་ཚད་འཕེལ་བ་མཚོན་
ནམ། 

༣ ཁྱོད་ཀྗི་ནང་མྗི་ཡོད་དོ་ཅོག་གྗི་ཀླད་པའྗི་ནང་སྐབས་གཅྗིག་ལ་ཨལ་བྷརཊ་ཨ་ཡྗིན་སྗི་ཊན་གྗི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་
དངོས་གནས་སུ་ཡོད་དམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ རྡུལ་ཕྲན་གཉྗིས་ཀའྗི་ལོ་ཚད་མཉམ་པ་ཡྗིན། རྡུལ་ཕྲན་ཕལ་ཆེ་བ་ནྗི་ཉྗི་མའྗི་ཁྱྗིམ་རྒྱུད་མ་གྲུབ་སོྔན་གྗི་སྐར་མའྗི་གས་འཐོར་
ནང་སེད་སྐྲུན་བས་པ་ཤ་སག་ཆགས་ཀྗི་ཡོད།  

༢ མྗིའྗི་གངས་འབོར་འཕེལ་བ་དེས་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་གདོས་ཚད་དེ་ཆ་ཀླད་ཀོར་ཙམ་གྗི་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད། ང་ཚོའྗི་ལུས་པ་ོགྲུབ་
བེད་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ནྗི་ང་ཚོ་མ་སེས་སོྔན་ནས་ཡོད་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་དེ་ག་རང་ཡྗིན། ངེད་ཅག་ཐལ་རྡུལ་ཙམ་ཞྗིག་སེ། ཐལ་
རྡུལ་རང་དུ་ལོག་རྒྱུར་ངེས། མྗིའྗི་ཕྲ་ཕུང་གྲུབ་པར་བེད་པའྗི་དངོས་རྫས་རྣམས་ནྗི་སྔ་ས་རང་ནས་ཡོད་པའྗི་དངོས་རྫས་ཀྗི་བསར་
སྗིག་གྗི་རྣམ་པ་ཙམ་ཡྗིན། མའྗི་མངལ་དུ་ཆགས་བཞྗིན་པའྗི་བྗིས་པའྗི་ལུས་གྲུབ་བེད་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ནྗི་སེད་མས་བསེན་
པའྗི་ཟས་ལས་བྱུང་། རྡུལ་ཕྲན་དེ་དག་ཀང་སྐར་མའྗི་ནང་དུ་གྲུབ་པ་ཡྗིན་ཞྗིང་། རེས་འགའ་ནྗི་ཐག་རྗིང་གྗི་དགུ་ཚིགས་རྣམས་
སུ་གྲུབ་པ་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། (ངོ་མཚར་བ་ཞྗིག་ལ་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་གདོས་ཚད་འཕེལ་བཞྗིན་ཡོད་པ་ནྗི་དེའྗི་ཐགོ་ལོ་རེ་བཞྗིན་
གཟའ་ཁྱྗིམ་ཐལ་རྡུལ་རོབ་རྩྗིས་སུ་ཊནོ་ ༤༠༠༠༠ མན་ཙམ་འབབ་པའྗི་དབང་གྗིས་ཡྗིན་གྗི་མྗིའྗི་སེ་ཚད་དང་གསོན་ཚད་འཕེལ་
བའྗི་དབང་གྗིས་མྗིན་ནོ།།) 

༣ དེ་ག་རང་རེད། མ་ཟད་བྷ་རག་ཨོ་བྷ་མའྗི་རྡུལ་ཕྲན་ཡང་ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་རྡུལ་ཕྲན་དེ་དག་སྔར་དང་མྗི་འདྲ་བའྗི་སེབ་སོར་
དུ་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ལ། ད་ངས་གང་ཡང་འཇོན་པ་མྗི་འདུག་སྙམ་པའྗི་ཡྗིད་ཞུམ་ནས་སོད་པའྗི་ཉྗིན་མོ་ཞྗིག་མོང་བ་
ཡྗིན་ན། ཁྱོད་ཀྗིས་ངའྗི་ལུས་པའོ་ིརྡུལ་ཕྲན་མང་པོ་ཞྗིག་འཛམ་བུ་གྗིང་ཐོག་ད་ལྟ་འབྱུང་རྒྱུའྗི་མྗི་མང་པོ་ཞྗིག་གྗི་ལུས་པོར་
ཞུགས་ཏེ་དུས་གཏན་དུ་སོད་རྒྱུ་ཡྗིན་སྙམ་པའྗི་སོབས་པ་སེད་ཆོགཤ ང་ཚོའྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ནྗི་འཇྗིག་རྒྱུ་མེད་པའྗི་དངོས་པོ་
ཡྗིན་ནོ།། 
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200 

 རྡུལ་ཕྲན་གྗི་སྣང་བརན། 

 རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཆུང་ཐག་ཆོད་དེ་མཐོང་རུང་གྗི་འོད་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དག་མཐོང་ཐབས་མེད། ཡུལ་མཐོང་
བར་བཀོལ་སོད་བེད་པའྗི་འོད་ཀྗི་རླབས་ཐག་ལས་ཀང་ཆུང་བའྗི་ཡུལ་གྗི་ཞྗིབ་ཆ་ང་ཚོས་མཐོང་མ་ཐུབ་པ་ནྗི་འོད་ཀྗི་
སྐོར་འཕྲའོ་ིརང་བཞྗིན་གྗི་རྐྱེན་པས་ཡྗིན། ཚུལ་འདྗི་ཆུ་རླབས་ཀྗི་དཔེ་ལ་སར་ནས་བསམས་ན་གོ་ཐུབ། དཔེར་ན་གྲུ་
གཟྗིངས་ཤཤྗིག་ཡྗིན་ན་དེའྗི་འདབས་སུ་སྗིལ་ཏེ་འགོ་བའྗི་ཆུ་རླབས་ལས་ཞེ་དྲག་གྗིས་ཆེ་བ་ཡདོ། དཔེ་རྗིས་ ༡༡་༣ གྗིས་
བསན་པ་བཞྗིན་ཆུ་རླབས་ཀྗིས་གྲུའྗི་རྣམ་པ་ཁག་ཅྗིག་སོན་ཐུབ། གྲུ་བརྒལ་བ་ན་རླབས་དེ་དག་ལ་སྐོར་འཕྲོ་བྱུང་གྗི་
ཡོད། འོན་ཀང་གཏྗིང་རའོ་ིལགས་ཐག་བརྒལ་ཏེ་བགོད་པའྗི་རླབས་རྣམས་ལ་ནྗི་སྐོར་འཕྲོའ་ིཆ་ཅྗི་ཡང་མེད་པས་
རླབས་དེ་དག་གྗིས་དེའྗི་སྐོར་གསལ་སོན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྗིག་བེད་ཐུབ་པའམ་ཡང་ན་གང་ཡང་བེད་མ་ཐུབ། དེ་བཞྗིན་
དུ་མཐོང་རུང་གྗི་འོད་རྣམས་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ཆེ་ཚད་ལ་ལྟསོ་ན་ཞེ་དྲག་གྗི་རགས་པ་ཡྗིན་པས་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ཆེ་ཚད་དང་
དབྗིབས་ལ་སགོས་པའྗི་ཞྗིབ་ཆ་རྣམས་འོད་དེ་དག་གྗིས་སོན་ཐུབ་ཀྗི་མེད། 

 དེ་ལྟ་ནའང་འདྗིར་དཔེ་རྗིས་ ༡༡་༤ ཡྗི་ནང་ང་ཚོས་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་བརན་རྗིས་ཤྗིག་མཐོང་ཐུབ་སེ། འདྗི་ནྗི་ཐ་ོརྗི་
ཡཱམ་རྡུལ་ཕྲན་ས་ོསསོ་གྲུབ་པའྗི་ཕྲེང་བ་ཞྗིག་གྗི་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྗིན་ལན་པའྗི་ ༡༩༧༠ ཡྗི་སྣང་བརན་ཞྗིག་རེད། བརན་
རྗིས་འདྗི་འདྲ་པར་དངོས་ཤྗིག་མྗིན་པར་གགོ་རྡུལ་ཕྲ་རྗིས་ཤྗིག་སེ། དེ་ནྗི་ཨལ་བྷརཊ་ཁུ་རུ་ཡྗིས་ཤཤྗི་ག་གོ་གཙུག་ལག་
སོབ་གཉེར་ཁང་གྗི་ཨེན་རྗི་ཁོ་ཕར་མྗིའྗི་བསྗི་གནས་སུ་བཟོ་སྒྲུབ་བས་པའྗི་བཤེར་འབེབ་གགོ་རྡུལ་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་གྗི་
ནང་གོག་རྡུལ་ཟེར་ཆུན་བཀལོ་སོད་བས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞྗིག་ཡྗིན་པ་ལས། འོད་ལ་བརྟེན་པ་ཞྗིག་མྗིན། གོག་རྡུལ་ཟེར་
ཆུན་ཞེས་པ་རླབས་ཆསོ་ཚང་བའྗི་རྡུལ་གྗི་རྒྱུན་ཞྗིག་ལ་ཟེར་ཏེ། དེ་ནྗི་གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲྗིན་ཐོན་དང་པོའ་ིགས་
ཀྗི་འཆར་ཤེལ་ཐོག་བརན་རྗིས་གཏོར་བེད་ལྟ་བུ་ཞྗིག་ཡྗིན། གགོ་རྡུལ་ཟེར་ཆུན་གྗི་རླབས་ཐག་ནྗི་མཐོང་རུང་འོད་ཀྗི་
རླབས་ཐག་ལས་ཐུང་བ་ཡོད་ལ། རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ནྗི་གགོ་རྡུལ་ཟེར་ཆུན་གྗི་རླབས་ཐག་ཕྲ་མོ་རྣམས་ལས་ཆེ་བ་ཡོད། 
ཁུ་རུའྗི་གགོ་རྡུལ་ཕྲ་རྗིས་དེ་ནྗི་རྡུལ་ཕྲན་བེ་བག་པ་ཤན་འབེད་པའྗི་ཚད་མཐོའ་ིསྣང་བརན་དང་པ་ོདེ་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། 

 ༡༩༨༠ ཡྗི་བར་དཀྗིལ་ཙམ་ལ་ཞྗིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྗིས་བཤེར་འབྗིགས་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་ཞེས་པའྗི་ཕྲ་མཐོང་
ཆེ་ཤེལ་རྗིགས་གསར་པ་ཞྗིག་བཟོས། འདྗིའྗི་ནང་ཁབ་རྩེ་རྣོ་པོ་ཞྗིག་བེད་སད་ནས་འཇལ་རྒྱུའྗི་ཡུལ་དེའྗི་ཕྗི་ངསོ་ནས་
བརྩྗིས་པའྗི་རྒྱང་ཚད་རྡུལ་ཕྲན་རེ་འགའྗི་ཚངས་ཐྗིག་ཙམ་དུ་ཁབ་དེ་བཟུང་སེ་ཚེག་ནས་ཚེག་དང་། ཐྗིག་ནས་ཐྗིག་
བགོད་དེ་ཡུལ་ལ་བཤེར་ཕབ་བེད། ཚེག་རེ་རེའྗི་སར་ཕྗི་ངསོ་དང་ཁབ་རྩེའྗི་བར་ལ་གྲུབ་པའྗི་འབྗིགས་བེད་གོག་རྒྱུན་
ཞེས་སུ་འབོད་པའྗི་གགོ་རྒྱུན་ཕྲ་མོ་རེ་འཇལ། གོག་རྒྱུན་ལ་མངོན་པའྗི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཀྗིས་ཕྗི་ངསོ་ཀྗི་ས་བབས་སོན། 
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དཔེ་རྗིས་ ༡༡་༥ ནང་གསལ་བའྗི་སྣང་བརན་གྗིས་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ར་བ་དེའྗི་གནས་གཞྗི་ཧ་ཅང་མཚར་སྡུག་ལན་པའྗི་སོ་
ནས་སོན་གྗི་ཡོད། རྭ་བའྗི་ནང་རོལ་ཏུ་རླབས་ཕྲན་གྗི་རྣམ་པ་དེས་བེམ་གཟུགས་ཀྗི་རླབས་ཀྗི་རང་བཞྗིན་དེ་སོན་པ་
རེད། སྣང་བརན་འདྗི་དང་དེ་མྗིན་གཞན་མང་པསོ་ཚན་རྗིག་དང་སྒྱུ་རྩལ་གཉྗིས་བར་གྗི་ས་ོསེམས་འཁལོ་བའྗི་སེལ་
སོར་ངོམས་པར་བེད་ཀྗི་ཡོད། 

 ང་ཚོས་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ནང་ངསོ་མཐོང་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་ང་ཚོས་དེའྗི་དཔེ་གཟུགས་བཟོ་ཡྗི་ཡདོ། དཔེ་
གཟུགས་ནྗི་ང་ཚོས་མཐོང་མ་ཐུབ་པའྗི་དོན་ལ་ཡྗིད་འཆར་བེད་པར་གོགས་བེད་མཁན་གྗི་རྟགོ་བཏགས་ཀྗི་ཆ་ཞྗིག་
ཡྗིན་ཞྗིང་། དེ་བས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་ནྗི་དེས་སྣང་རུང་མྗིན་པའྗི་རང་བྱུང་འཇྗིག་རྟེན་གྗི་སྐོར་ལ་སྔོན་དཔག་བེད་པར་
མཐུན་རྐྱེན་བེད་པ་དེ་རེད། རྡུལ་ཕྲན་གྗི་དཔེ་གཟུགས་ཆེས་སྔ་བ་(དང་མང་ཚོགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ཤསོ་ཡོད་པ་
)ཞྗིག་ནྗི་ཉྗི་མའྗི་ཁྱྗིམ་རྒྱུད་ཀྗི་དཔེ་གཟུགས་དང་འདྲ་བའྗི་དཔེ་གཟུགས་ཤྗིག་ཡྗིན། ཉྗི་མའྗི་ཁྱྗིམ་རྒྱུད་ཇྗི་བཞྗིན་དུ་རྡུལ་
ཕྲན་གྗི་བོངས་ཚད་ཕལ་ཆེ་བ་སོང་སངས་ཤཤ་སག་ཡྗིན། དེའྗི་དབུས་སུ་ལྟེ་རྡུལ་ཧ་ཅང་ཆུང་ལ་སྟུག་ཚད་ཆེན་པ་ོཞྗིག་
ཡོད་པ་དེར་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་གདོས་ཚད་ཕལ་མ་ོཆེ་འཚོགས་ཏེ་གནས་ཡོད། ལྟེ་རྡུལ་གྗི་མཐའ་འཁོར་ན་དེ་ལ་སྐོར་བ་བེད་
པའྗི་རྡུལ་རྣམས་ཀྗི་སྐགོས་རྗིམ་དག་འཁོད་ཡོད། འདྗི་རྣམས་གགོ་རྡུལ་ཏེ་བེམ་གཟུགས་ཀྗི་གོག་ཁུར་མངའ་བའྗི་གཞྗི་
རྩའྗི་གྲུབ་ཆ་ཡྗིན། (དེ་ཡང་ཁོྱད་ཀྗི་ཀུ་འ་ཁ་པར་ནང་གྗི་གོག་རྒྱུན་གྲུབ་བེད་ཀྗི་གགོ་རྡུལ་གཅྗིག་པ་དེ་ག་ཡྗིན།) གོག་
རྡུལ་གྗིས་གོག་རྡུལ་གཞན་ལ་གོག་འགས་ཀྗི་སོ་ནས་འབུད་ཀང་། དེ་དག་ཕོ་ཁུར་ཅན་གྗི་ལྟེ་རྡུལ་གྗི་ཕོགས་སུ་གོག་
འགས་ཀྗི་ལམ་ནས་འཐེན་པ་རེད། ལྟེ་རྡུལ་གྗི་ཆེ་ཚད་དང་གགོ་ཁུར་གཉྗིས་འཕེལ་བ་ན་གགོ་རྡུལ་རྣམས་ཇེ་ཉེར་
འཐེན་པས་སྐོགས་རྗིམ་རྣམས་ཆུང་དུ་འགོ་བ་རེད། ངོ་མཚར་གྗི་གནད་དོན་ཞྗིག་ནྗི་གགོ་རྡུལ་ ༩༢ ཡོད་པའྗི་ཚ་ལ་
དཀར་པའོ་ི(ཡུ་རེ་ནྗི་ཡམ་)རྡུལ་ཕྲན་དེ་ནྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ནང་ནས་ཡང་ཤོས་སུ་གྱུར་པ་ཡང་རླུང་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་
ཚངས་ཐྗིག་གྗི་ཆ་ནས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཆེ་བ་ཅང་མེད། དཔེ་གཟུགས་འདྗི་ནྗི་ཐོག་མར་དུས་རབས་ཉྗི་འའྗི་འགོ་
སོད་དུ་བཏོན་པ་ཞྗིག་ཡྗིན་ཞྗིང་། འདྗིས་རྡུལ་ཕྲན་སྐོར་ལ་གོ་གསེད་རགས་པ་ཙམ་ལས་མེད་པ་མཚོན་གྗི་ཡོད། དཔེར་
ན་གཟའ་རྣམས་ཀྗིས་ཉྗི་མར་སྐརོ་བ་བེད་པ་བཞྗིན་དུ་གོག་རྡུལ་རྣམས་ཀྗིས་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ལྟེ་བར་སྐོར་བ་མྗི་བེད་པ་
རྗིང་མྗིན་ཤེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད།  

  

201 

དེ་ལྟ་ནའང་ཆེས་སྔ་བའྗི་དཔེ་གཟུགས་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་འདྲ་བར་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་གཟའ་འཁོར་དཔེ་གཟུགས་འདྗིས་ཀང་
གོ་གསེད་འཕེལ་བ་དང་དཔེ་གཟུགས་གནད་ཐྗིག་ག་ཡོང་བར་རོ་སེགས་ཀྗི་བ་བ་བས་ཡོད། རྡུལ་ཕྲན་གྗི་དཔེ་གཟུགས་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

12 
 

12 

ཅྗི་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེ་ཉྗིད་ཞྗིབ་ཚགས་པ་ོག་ཚོད་ཡོད་ཀང་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་མཚོན་དོན་ཙམ་ཡྗིན་པ་ལས་རྡུལ་ཕྲན་ངོ་
མའྗི་རྣམ་པ་ཞྗིག་རྩ་བ་ནས་མྗིན། 

 རྡུལ་ཕྲན་གྗི་བཀདོ་པ། 

 རྡུལ་ཕྲན་ཞྗིག་གྗི་གདསོ་ཚད་ཧ་ལམ་ཡོད་དོ་ཅོག་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ལྟེ་རྡུལ་ནང་འཚང་སེ་འཁདོ་ཡོད་ཀང་། དེས་
རྡུལ་ཕྲན་གྗི་བངོས་ཚད་ཀྗི་གཏམས་ཆ་ཁ་ཤས་ཙམ་གྗི་གོ་ས་ལས་གཟུང་གྗི་མེད། དེར་བརྟེན་ལྟེ་རྡུལ་རྣམས་ཧ་ཅང་གྗི་
ཚགས་དམ་པོར་གནས། ཅྗི་སེ་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ལྟེ་རྡུལ་ཤ་སག་གཅྗིག་ལ་གཅྗིག་འབར་གྗི་ཚུལ་དུ་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་གཅྗིག་
གྗི་གངོ་བུ་ཆུང་ཆུང་(བསྡུར་ན་སན་རྗིལ་ཆེན་པ་ོཞྗིག་གྗི་ཆེ་ཚད་ཙམ་)ཞྗིག་ཏུ་བསྗིགས་ཐུབ་པ་ཡྗིན་ན་གངོ་བུ་དེར་
ལྗིད་ཚད་ཊོན་ ༡༣༣’༠༠༠’༠༠༠ ཡོང་རྒྱུ་ཡྗིན། འོན་ཀང་གོག་གྗི་འབུད་འགས་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟེ་རྡུལ་ཚགས་
དམ་པོ་དེ་འདྲ་ཡངོ་མྗི་ཐུབ་སེ། ལྟེ་རྡུལ་རེ་རེ་བཞྗིན་གོག་ཁུར་ཅན་ཡྗིན་པ་དང་། དེས་ལྟེ་རྡུལ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་
འབུད་རེས་བེད་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་གྗིས་ཡྗིན། གནས་སངས་ཤྗིན་ཏུ་དམྗིགས་བསལ་ཅན་ཁོ་ནའྗི་ནང་རྡུལ་ཕྲན་གཉྗིས་
སམ་དེ་ལས་མང་བའྗི་ལྟེ་རྡུལ་རྣམས་འཚིར་ཏེ་རེག་པའྗི་སྐབས་ཡོང་གྗི་ཡོད། དཔེར་ན་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དུ་ལྟེ་རྡུལ་
ཞྗིག་གྗིས་འབེན་ཞྗིག་ལ་རྡུང་བའྗི་སྐབས་དང་། བེམ་རྫས་ཤྗིག་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་ས་ཡ་མང་པོའ་ིཚད་དུ་སེག་པའྗི་
སྐབས་བཅས་སུ་དེ་ལྟར་བྱུང་ཐུབ། དོྲད་ཚད་མཐོ་པོའ་ིམཇུག་འབས་སུ་བྱུང་བའྗི་ལྟེ་རྡུལ་འདྲེས་འགྱུར་གྗི་རྗིགས་ལ་
དོྲད་མཆེད་ལྟེ་རྡུལ་འདུས་འགྱུར་ཞེས་འབོད། དེ་འདྲ་ནྗི་སྐར་མའྗི་སྦུག་ཏུ་བྱུང་ཞྗིང་། དེས་སྐར་མ་རྣམས་འཚེར་བའྗི་
རྒྱུ་བེད། (ལྟེ་རྡུལ་འདྲེས་འགྱུར་གྗི་སྐོར་ལེ་ཚན་ ༣༤ ནང་ང་ཚོས་གསོ་སྡུར་བ་རྒྱུ་ཡྗིན།) 

 ལྟེ་རྡུལ་གྗི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ནྗི་ལྟེ་ཆ་ཡྗིན་ལ། ལྟེ་ཆ་དེ་དག་ཀང་ཁོག་རྡུལ་ཞེས་སུ་འབོད་པའྗི་གཞྗི་རྡུལ་རྣམས་
ཀྗིས་གྲུབ་པ་རེད། གོག་ཁུར་མེད་པར་བར་མའྗི་གནས་སུ་ཡོད་པའྗི་ལྟེ་ཆ་ནྗི་བར་རྡུལ་ཡྗིན་པ་དང་། གོག་ཁུར་ཕ་ོདང་
ལན་པའྗི་ལྟེ་ཆ་རྣམས་ཕ་ོརྡུལ་ཡྗིན། ཕོ་རྡུལ་ཐམས་ཅད་དབེར་མེད་པ་སེ། ཕན་ཚུན་གྗི་འདྲ་བའ་རང་ཡྗིན། དེ་བཞྗིན་
དུ་བར་རྡུལ་རྣམས་ཀང་ཡྗིན་ཏེ། བར་རྡུལ་རེ་རེ་ནས་གཞན་ཀུན་དང་འདྲ་བ་རེད། ལྟེ་རྡུལ་ཡང་བ་རྣམས་ཀྗི་ཕ་ོརྡུལ་
དང་བར་རྡུལ་གྗི་གངས་ཧ་ལམ་མཉམ་ཡང་། ལྟེ་རྡུལ་གདོས་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་ནྗི་ཕོ་རྡུལ་ལས་བར་རྡུལ་མང་བ་ཡོང་གྗི་
ཡོད། ཕོ་རྡུལ་རྣམས་ལ་གོག་ཁུར་ཕོ་ཕར་འབུད་པར་བེད་ལ། གོག་ཁུར་མོ་ཚུར་འཐེན་པར་བེད་པའྗི་གོག་ཁུར་ཕ་ོརེ་
ལན་ཡོད། དེས་ན་གོག་ཁུར་རྗིགས་གཅྗིག་པས་ཕན་ཚུན་འབུད་རེས་བེད་པ་དང་། རྗིགས་མྗི་གཅྗིག་པ་རྣམས་ཀྗིས་
ཕན་ཚུན་འཐེན་རེས་བེད། ལྟེ་རྡུལ་གྗི་མཐའ་འཁོར་ན་མོ་ཁུར་ལན་པའྗི་གགོ་རྡུལ་ཚུར་འཐེན་ཏེ་རྡུལ་ཕྲན་གྲུབ་པར་
བེད་མཁན་ནྗི་ལྟེ་རྡུལ་ནང་གྗི་ཕོ་ཁུར་ཅན་གྗི་ཕ་ོརྡུལ་རྣམས་ཡྗིན། (ལྟེ་རྡུལ་གྗི་ནང་རོལ་ཏུ་ཕོ་རྡུལ་ནང་ཕན་ཚུན་དང་། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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དེ་དག་དང་བར་རྡུལ་རྣམས་མཉམ་སོར་བེད་མཁན་གྗི་ལྟེ་རྡུལ་གྗི་དྲག་འགས་ཀྗི་སྐོར་ལེ་ཚན་ ༣༣ ནང་དངོས་བཤད་
བ་རྒྱུ་ཡྗིན།) 

 རྩ་རྫས། 

 དངོས་རྫས་ཤྗིག་རྡུལ་ཕྲན་རྗིགས་རྐྱང་པ་ཞྗིག་གྗིས་གྲུབ་པ་ཡྗིན་ན་ང་ཚོས་དེ་ལ་རྩ་རྫས་ཟེར་བ་རེད། རྩ་རྫས་
དང་རྡུལ་ཕྲན་ཞེས་པའྗི་ཐ་སྙད་གཉྗིས་པ་ོསྐབས་འབེལ་མཚུངས་པའྗི་ནང་ཡང་ཡང་བཀོལ་སོད་བེད་ཀྗི་ཡོད་ཀང་། 
ཁྱད་པར་ནྗི་རྩ་རྫས་དེ་རྡུལ་ཕྲན་གྗིས་གྲུབ་པ་ཡྗིན་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྩ་རྫས་ཀྗིས་གྲུབ་པ་མྗིན། དཔེར་ན་གསེར་བཙོ་མ་སང་
འབྲུ་ཉེར་བཞྗི་མའྗི་ཚིགས་ཁེབས་ལྟ་བུ་ནྗི་གསེར་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྐྱང་པས་གྲུབ་པ་རེད། སང་འབྲུ་དམའ་བའྗི་གསེར་གྗི་
ཚིགས་ཁེབས་ནྗི་གསེར་དང་གཤའ་ཚེ་ལྟ་བུའྗི་རྩ་རྫས་གཞན་བསེས་པ་ལས་གྲུབ། དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་དང་རླུང་
གནོན་འཇལ་ཆས་བཅས་ཀྗི་ནང་དུ་དངུལ་འདྲ་བའྗི་གཤེར་དེ་ནྗི་དངུལ་ཆུ་རྩ་རྫས་དེ་རེད། དེའྗི་ནང་གྗི་གཤེར་ཡོངས་
རྫོགས་དངུལ་ཆུའྗི་རྡུལ་ཕྲན་ཤ་སག་གྗིས་གྲུབ། རྩ་རྫས་བེ་བག་པ་ཞྗིག་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་ནྗི་རྩ་རྫས་དེའྗི་མཚན་གཞྗི་ཆུང་
ཤོས་དེ་ཡྗིན། རྡུལ་ཕྲན་དང་རྩ་རྫས་ཞེས་པའྗི་ཐ་སྙད་གཉྗིས་པ་ོཕན་ཚུན་བརེ་རེས་ཀྗི་ཚུལ་དུ་བཀོལ་སོད་ཡང་ཡང་
བེད་ཀང་། རྩ་རྫས་ཞེས་པ་དངསོ་རྫས་ཀྗི་རྗིགས་(རྡུལ་ཕྲན་གྗི་རྗིགས་གཅྗིག་ཁ་ོནས་གྲུབ་པའྗི་རྫས་)ལ་གོ་བ་ཡྗིན་ལ། 
རྡུལ་ཕྲན་ནྗི་དངསོ་རྫས་དེ་གྲུབ་པར་བེད་པའྗི་རྡུལ་བེ་བག་པ་ལ་ག་ོདགསོ།  
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དཔེར་ན་དམ་བྗི་ནང་གྗི་དངུལ་ཆུའྗི་རྩ་རྫས་ལས་དངུལ་ཆུའྗི་རྡུལ་ཕྲན་ཁེར་འདོན་བེད་ཅེས་ང་ཚོས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་
རེད། 

 རྡུལ་ཕྲན་ཚང་མའྗི་ནང་ནས་ཡང་ཤསོ་ནྗི་ཡང་རླུང་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་དེ་ཡྗིན། འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་ཁྱབ་ཆེ་ས་ནས་
བས་ན་དེའྗི་ནང་གྗི་རྩ་རྫས་འབེལ་ཤསོ་ནྗི་ཡང་རླུང་ཡྗིན། དེ་ཡང་རྡུལ་ཕྲན་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ལས་མང་བ་ཞྗིག་ཡང་
རླུང་ཡྗིན་པ་རེད། རྩ་རྫས་ཡང་ཤོས་གཉྗིས་པར་གྱུར་པའྗི་ཧྗི་ལྗི་ཡམ་(ཉྗི་རྡུལ་)གྗིས་འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་
ལྷག་མ་གང་ཡོད་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་ཕལ་ཆེ་བ་གྲུབ་པ་རེད། ང་ཚོའྗི་མཐའ་འཁོར་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་ལྗི་བ་རྣམས་ནྗི་སྐར་མའྗི་
གཏྗིང་སྦུག་ཏུ་འཁོད་པའྗི་གནནོ་འགས་མཐོ་ལ་ཚ་དོྲད་ཆེ་བའྗི་ཁྲོའ་ིནང་རྩ་རྫས་ཡང་བ་རྣམས་འདྲེས་པ་ལས་བྱུང་བ་
རེད། རྩ་རྫས་ལྗི་ཤསོ་རྣམས་ནྗི་སྐར་མ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རྣམས་སྔོན་ལ་ནང་རྗིབ་བྱུང་ཞྗིང། དེ་ནས་ཁྱད་འཕགས་ནོ་ཝ་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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ཞེས་སུ་འབོད་པའྗི་གས་འཐོར་བྱུང་བའྗི་ནང་གྲུབ། འཛམ་གྗིང་སེང་གྗི་རྩ་རྫས་ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་བ་ཉྗི་མའྗི་ཁྱྗིམ་རྒྱུད་མ་
གྲུབ་པའྗི་ཡུན་རྗིང་མའོ་ིསྔོན་ནས་གས་འཐོར་བྱུང་བའྗི་སྐར་མའྗི་འལ་ལྷག་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། 

 ད་བར་རྩ་རྫས་ ༡༡༥ ལས་མང་བ་ཞྗིག་གྗི་ངོས་འཛིན་བས་ཡདོ། འདྗི་རྣམས་ལས་ ༩༠ སྐོར་ཞྗིག་རང་བྱུང་
ཁམས་སུ་གྲུབ་ལ། དེ་མྗིན་གཞན་རྣམས་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དུ་ནུས་འགས་མཐོ་བའྗི་མྱུར་སྣོན་རྡུལ་ཆས་ཀྗི་ནང་དང་། 
ལྟེ་ནུས་བསྐྲུན་ཆས་ཀྗི་ནང་དུ་སེད་སྐྲུན་བས་པ་ཆགས་ཀྗི་ཡདོ། བརྟག་དཔྱད་ཁང་དུ་སེད་སྐྲུན་བས་པའྗི་རྩ་རྫས་རྣམས་
ནྗི་རང་བཞྗིན་ཧ་ཅང་མྗི་བརྟན་པ་(འགེད་འཕྲོའ་ིརང་བཞྗིན་ཅན་)ཡྗིན་པས་འབོར་ཚད་རན་འཚམས་ཀྗི་ཚད་དུ་རང་
བྱུང་དུ་གྲུབ་མྗི་ཐུབ། རྩ་རྫས་ ༡༠༠ ལས་ཉུང་བ་ཡོད་པའྗི་གཉེར་ཚང་ཞྗིག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཤེས་པའྗི་འཇྗིག་རྟེན་
ཁམས་འདྗིའྗི་ནང་གྗི་དངསོ་རྫས་སབས་བདེ་བ་དང་རོག་འཛིང་ཅན། སོག་ལན་དང་སགོ་ལན་མྗིན་པ་བཅས་ཧ་ལམ་
ཡོད་དོ་ཅོག་གྗི་གྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་འབྱུང་བ་རེད། འཛམ་གྗིང་སེང་གྗི་རྒྱུ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ ལས་ལྷག་
པ་ནྗི་རྩ་རྫས་མྗི་འདྲ་བ་བཅུ་སྐརོ་ཙམ་ལས་གྲུབ་པ་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། རྩ་རྫས་གཞན་རྣམས་ནྗི་ལྟོས་འཇོག་གྗི་དཀོན་པོ་
ཡྗིན། སོག་ལན་གྗི་དངོས་པ་ོརྣམས་ནྗི་རྩ་རྫས་གཙོ་བོ་ལྔ་ཡྗིས་གྲུབ་པ་ཡྗིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ནྗི་འཚོ་རླུང་(O)དང་། ཁར་
བོན།(C) ཡང་རླུང་།(H) ནཡེ་ཊོ་རེན།(N) དཀར་ཤམ་(Ca)བཅས་ཡྗིན། ཤད་གུག་ནང་གྗི་ཡྗི་གེ་དེ་ཚོས་རྩ་རྫས་སོ་
སོའ་ིརྫས་སོར་གྗི་མཚོན་རྟགས་མཚོན་པ་ཡྗིན། 

 རྩ་རྫས་རྣམས་ཀྗི་འཁརོ་རྒྱུན་རེའུ་མྗིག 

 རྩ་རྫས་རྣམས་རང་རང་གྗི་རྡུལ་གངས་ཏེ་ས་ོསའོ་ིལྟེ་རྡུལ་ནང་གྗི་ཕ་ོརྡུལ་གྗི་གངས་ཀྗི་སོ་ནས་དབེ་བ་ཕེ། རྡུལ་
ཕྲན་རེ་ལ་ཕོ་རྡུལ་གཅྗིག་རེ་ཡདོ་པའྗི་ཡང་རླུང་ལ་རྡུལ་ཕྲན་མ་གངས་ ༡ ཡོད་ལ། རྡུལ་ཕྲན་རེ་ལ་ཕོ་རྡུལ་གཉྗིས་རེ་
ཡོད་པའྗི་ཧྗི་ལྗི་ཡམ་ལ་རྡུལ་ཕྲན་མ་གངས་ ༢ ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྗིམ་པར་བགོད་དེ་རང་བྱུང་དུ་རེད་པའྗི་རྩ་རྫས་ལྗི་
ཤོས་ཚ་ལ་དཀར་པོ་གང་ལ་རྡུལ་གངས་ ༩༢ ཡོད་པའྗི་བར་ཡྗིན། རྡུལ་གངས་དེ་ ༩༢ ཅན་པ་བརྒལ་ནས་ཀང་མུ་
མཐུད་དེ་བཅོས་བཟ་ོབས་པའྗི་ཚ་དཀར་འདས་པའྗི་རྩ་རྫས་ཀྗི་ཁོྱན་དུ་འཕ་ོའགོ། རྡུལ་གངས་ཀྗི་སོ་ནས་རྩ་རྫས་རྣམས་
གོ་རྗིམ་བསྗིགས་པ་ལས་རྩ་རྫས་ཀྗི་འཁོར་རྒྱུན་རེའུ་མྗིག་ཐོབ་པ་རེད། (དཔེ་རྗིས་ ༡༡་༩) 

 འཁོར་རྒྱུན་རེའུ་མྗིག་ནྗི་རྡུལ་གངས་དང་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་གོག་རྡུལ་བཀོད་པའྗི་སོ་ནས་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་བང་
རྗིམ་སྗིག་པའྗི་དཔེ་རྗིས་ཤྗིག་ཡྗིན། དེ་དང་བདུན་ཕྲག་རྣམས་གལ་དུ་དང་ཉྗིན་མ་ོརྣམས་གཞུང་དུ་བསྗིགས་པའྗི་ལོ་ཐོ་
གཉྗིས་འདྲ་ཙམ་ཡོད། གཡོན་ནས་གཡས་སུ་བགོད་པ་ན་རྩ་རྫས་སོ་སོའ་ིརྡུལ་ཕྲན་ལ་རྩ་རྫས་སྔ་མའྗི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་ཕ་ོ
རྡུལ་དང་གོག་རྡུལ་གཅྗིག་རེས་མང་བ་ཡོད། སེང་ནས་འོག་ཏུ་བགོད་པ་ན་རྩ་རྫས་སོ་སོའ་ིརྡུལ་ཕྲན་ལ་རྩ་རྫས་སེང་
མའྗི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་སྐོགས་རྗིམ་གཅྗིག་གྗིས་མང་བ་ཡོད། རྩ་རྫས་ཐམས་ཅད་ཀྗི་སྐོགས་རྗིམ་ནང་མ་རྣམས་ཤོང་ཚད་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

15 
 

15 

བཞྗིན་གོག་རྡུལ་གྗིས་ཁེངས་ཏེ་ཡོད་ཀང་། སྐོགས་རྗིམ་ཕྗི་མ་རྣམས་རྩ་རྫས་ལ་ལྟསོ་ཏེ་ཁེངས་པ་དང་མ་ཁེངས་པ་ཅྗི་
རྗིགས་ཡོད། རེའུ་མྗིག་གྗི་གཡས་མཐའྗི་གཞུང་དུ་ཆགས་པའྗི་རྩ་རྫས་རྣམས་ཁོ་ནའྗི་སྐོགས་རྗིམ་ཕྗི་མ་རྣམས་ཤོང་ཚད་
ལྟར་དུ་ཁེངས་ཡོད། དེ་ནྗི་ལ་ོཐོ་ལྟར་བས་ན་གཟའ་སེན་པའྗི་བསར་པ་དེ་ཡྗིན། འདྗི་རྣམས་ནྗི་གནད་ཡོད་རླངས་
གཟུགས་ཏེ། ཧྗི་ལྗི་ཡམ་དང་། ནྗི་ཡོན། ཨར་གྷོན། ཁྗི་རྗིབ་ཊོན། རྫྗི་ནོན། རེ་ཌོན་བཅས་ཡྗིན།  

  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

16 
 

16 

203 

 འཁོར་རྒྱུན་རེའུ་མྗིག 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

17 
 

17 

204 

 འཁོར་རྒྱུན་རེའུ་མྗིག་ནྗི་རྫས་སོར་བ་རྣམས་ཀྗི་ལམ་རྒྱུས་ས་ཁྲ་ཞྗིག་དང་། དེ་བས་ཀང་གནད་ཆེ་བ་ཡྗིན། 
ཚན་རྗིག་པ་མང་པོས་འཁོར་རྒྱུན་རེའུ་མྗིག་དེ་ནྗི་མྗིས་འཆར་འགོད་བས་པའྗི་དངོས་པ་ོག་ོསྗིག་ཀྗི་དཔེ་རྗིས་ཡོད་ཚད་
ཀྗི་ནང་ནས་ཆེས་བརྗིད་ཆགས་ཅན་དེ་ཡྗིན་པར་བརྩྗི་བ་རེད། དེའྗི་རྩ་རྫས་རྣམས་ཀྗི་བར་ལ་རྒྱུན་ཆགས་རང་བཞྗིན་
ཡོད་པའྗི་གནད་དོན་འདྗི་རྟགོས་པར་མྗིའྗི་འབད་རྩལོ་དང་བ་ོརྩལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞྗིག་བཀོལ་བ་འདྗིས་རྡུལ་ཕྲན་
མྱུལ་ཞྗིབ་ཀྗི་སྒྲུང་གཏམ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞྗིག་བསྐྲུན་ངེས།  

 རྩ་རྫས་ས་ོས་ོལ་སྐགོས་རྗིམ་པ་བདུན་གྗི་བར་ཡོད་ཆགོ་ཅྗིང་། སྐོགས་རེ་རེ་ལ་གོག་རྡུལ་བཟུང་ཚད་མཐོ་ཤསོ་
རེ་ཡོད། ཆེས་ནང་མའྗི་སྐགོས་རྗིམ་པ་དང་པོ་ལ་གོག་རྡུལ་གཉྗིས་གཤངོ་བའྗི་ཤངོ་ཚད་ཡོད་པ་དང་། སྐོགས་རྗིམ་པ་
གཉྗིས་པ་ལ་གགོ་རྡུལ་བརྒྱད་གཤོང་བའྗི་ཤོང་ཚད་ཡོད། སྐོགས་སོ་སོའ་ིནང་གོག་རྡུལ་སྗིག་བཀོད་བེད་སངས་ཀྗིས་
དངོས་པོ་དེའྗི་བཞུར་མཚམས་དང་། འཁྱགས་མཚམས། གོག་གྗི་ཁྲྗིད་ཚད། རོ། རེག་བ། སྣང་ཚུལ། ཁ་དོག་ལྟ་བུའྗི་ཁྱད་
ཆོས་རྣམས་ལ་སངས་འཛིན་བེད། གོག་རྡུལ་སྗིག་བཀོད་བེད་སངས་ཀྗིས་དངསོ་དོན་ཐོག་འཇྗིག་རྟེན་ལ་ཚེ་སོག་དང་
བཀྲག་མདངས་སྗིན་པ་རེད། 

 གནད་དོན་གསར་པ་རེད་པ་དང་ལྷན་དུ་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་དཔེ་གཟུགས་ལ་འཕེལ་འགྱུར་འགོ་གྗི་ཡོད། དཔེར་ན་
རྡུལ་ཕྲན་གྗི་འཁོར་སོད་དཔེ་གཟུགས་ལ་ཟུར་ཕུད་ཐེབས་ཏེ་གོག་རྡུལ་དེ་སོད་རླབས་ཤྗིག་ཏུ་སོན་པའྗི་དཔེ་གཟུགས་
བྱུང་བ་ལྟ་བུ་རེད། འདྗི་ནྗི་འཁརོ་རྒྱུ་བེད་པའྗི་རྡུལ་གྗི་ལྟ་ཚུལ་ལས་ཡངོས་སུ་ཐ་དད་པ་ཡྗིན། འདྗི་ནྗི་ ༡༩༢༠ ཡྗི་ནང་
ངོ་སོད་བྱུང་བའྗི་ཚད་རྡུལ་རྗིག་པའྗི་དཔེ་གཟུགས་དེ་ཡྗིན་ལ། སྔོན་དཔག་བས་པའྗི་བེམ་གཟུགས་ཀྗི་རླབས་ཀྗི་ཁྱད་
ཆོས་ཐེ་བའྗི་འཇྗིག་རྟེན་ཕྲ་མོའ་ིརྣམ་གཞག་ཅྗིག་ཡྗིན། དེས་ཕྲ་རྡུལ་གྗི་ཚད་དུ་གྲུབ་པའྗི་”རོག་བུ་”སེ། བེམ་གཟུགས་
ཀྗི་རགོ་བུའམ། ནུས་པ་དང་ཟུར་ཁུག་འགུལ་ཚད་ལྟ་བུའྗི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྗི་རགོ་བུ་བཅས་ལ་འཇུག་པར་བེད། 

 རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཀྗི་ལྟསོ་བཅས་ཀྗི་ཆེ་ཚད། 

 རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཀྗི་གོག་རྡུལ་སྐོགས་རྗིམ་ལ་ཚངས་ཐྗིག་ག་ཚོད་ཡོང་མྗིན་ནྗི་དེའྗི་ལྟེ་རྡུལ་དུ་གགོ་ཁུར་
འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ལ་རག་ལུས་ཡོད། དཔེར་ན་ཡང་རྡུལ་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་ནང་གྗི་ཕ་ོཁུར་ཅན་གྗི་ཕོ་རྡུལ་གྗིས་འཁོར་
རྒྱུ་བེད་པའྗི་གགོ་རྡུལ་གཅྗིག་ཚངས་ཕེད་ངེས་ཅན་གྗི་སར་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། གལ་ཏེ་ལྟེ་རྡུལ་ནང་གྗི་ཕོ་ཁུར་ཉྗིས་
ལབ་ཏུ་བས་པ་ཡྗིན་ན་འཁོར་རྒྱུ་བེད་བཞྗིན་པའྗི་གོག་རྡུལ་རྣམས་སྔ་མའྗི་ཚངས་ཕེད་ཀྗི་ཕེད་ཙམ་དུ་ཚུར་འཐེན་པ་
ཡྗིན་ཏེ། གོག་གྗི་འཐེན་འགས་ཉྗིས་ལབ་ཏུ་བེད་པ་ཡྗིན་པས་ཕྗིར། ཚུལ་འདྗི་ཧྗི་ལྗི་ཡམ་ལ་དངོས་སུ་བྱུང་སེ། དེས་གོག་
རྡུལ་རྐྱང་པ་ཞྗིག་འཐེན་པའྗི་སྐབས་དེར་དེ་ལ་གགོ་ཁུར་ཉྗིས་ལབ་ཡོད་པས་སོ། ཡ་མཚན་པ་ཞྗིག་ལ་གགོ་རྡུལ་གཉྗིས་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

18 
 

18 

པ་ཞྗིག་བསྣན་པ་དེ་ནྗི་སྔ་མའྗི་རྒྱང་ཚད་ཙམ་དུ་མྗི་འཐེན་ཏེ་གོག་ཁུར་ཉྗིས་ལབ་ཅན་གྗི་ལྟེ་རྡུལ་གྗི་འཐེན་འགས་ཆ་
ཙམ་ཞྗིག་གོག་རྡུལ་དང་པསོ་བཟོག་པའྗི་ཕྗིར། འདྗི་ནྗི་ཧྗི་ལྗི་ཡམ་རྡུལ་ཕྲན་བར་མ་ཞྗིག་ཡྗིན་ལ། དེ་ནྗི་ཡང་རྡུལ་རྡུལ་
ཕྲན་ལས་ཏགོ་ཙམ་ཆུང་བ་ཡོད་དོ།། 

 གོག་ཁུར་དོ་མྗི་མཉམ་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་ཞྗིག་སེ། དཔེར་ན་མཐའ་འཁོར་གྗི་མ་ོཁུར་ལས་ལྟེ་རྡུལ་གྗི་ཕ་ོཁུར་ཆེ་
བའྗི་རྡུལ་ཕྲན་ལ་གེས་རྡུལ་ཞེས་འབོད་པ་རེད། གེས་རྡུལ་ནྗི་གོག་ཁུར་ཅན་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་ཡྗིན། དཔེར་ན་གགོ་རྡུལ་
གཅྗིག་ཁོ་ན་དང་ལན་པའྗི་ཧྗི་ལྗི་ཡམ་རྡུལ་ཕྲན་ལྟ་བུ་ནྗི་ཧྗི་ལྗི་ཡམ་གེས་རྡུལ་ཞྗིག་ཡྗིན། གེས་རྡུལ་དེ་ལ་མ་ོཁུར་ལས་
ཕོ་ཁུར་མང་བ་ཡོད་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་གྗིས་ང་ཚོས་དེ་ནྗི་གེས་རྡུལ་ཕོ་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྗི་ཡོད། 

  

205 

 གོག་ཁུར་ཉྗིས་ལབ་ཅན་གྗི་ལྟེ་རྡུལ་གྗི་མཐའ་རུ་གགོ་རྡུལ་གཉྗིས་ཆགས་པའྗི་བཀོད་པ་དེ་ལ་ཧྗི་ལྗི་ཡམ་གྗི་
བཀོད་པ་ཚང་ཡོད། ཧྗི་ལྗི་ཡམ་ལྟེ་རྡུལ་གྗི་མཐའ་རུ་གོག་རྡུལ་གཉྗིས་འཁོད་པ་དེས་རྡུལ་ཕྲན་བར་མ་ཞྗིག་གྲུབ། རྡུལ་
ཕྲན་གྗི་ལྟེ་རྡུལ་ནང་གྗི་ཕོ་རྡུལ་གསུམ་པ་ཞྗིག་གྗིས་གགོ་རྡུལ་གཉྗིས་ད་དུང་ཡང་ཇེ་ཉེར་འཐེན་པ་ཡྗིན་ལ། མ་ཟད་
གོག་རྡུལ་གསུམ་པ་ཞྗིག་འཁོར་ལམ་ཅུང་ཆེ་བའྗི་ནང་དུ་འཛིན། འདྗི་འདྲའྗི་རྡུལ་ཕྲན་ནྗི་རྡུལ་ཕྲན་མ་གངས་ ༣ ལན་
གྗི་ལྗི་ཐྗི་ཡམ་རྡུལ་ཕྲན་ཡྗིན། དེ་ལྟར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ལྟེ་རྡུལ་གྗི་ཕ་ོཁུར་ཇེ་མང་གཏོང་བ་དང་། གོག་རྡུལ་དང་འཁོར་
ལམ་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་བཏང་སེ་རྡུལ་ཕྲན་མ་གངས་ ༡༠༠ བརྒལ་བའྗི་བར་འག་ོཆགོ་ཅྗིང་། དེ་ནས་བསེ་སོར་འགེད་
འཕྲོའ་ིརྩ་རྫས་ཀྗི་བར་དུའང་བེད་ཆོག་པ་རེད། 

 ལྟེ་རྡུལ་གྗི་གོག་ཁུར་འཕེལ་བ་དང་། གོག་རྡུལ་འཕར་མ་འཁརོ་ལམ་ཕྗི་མའྗི་ནང་སྣོན་པ་ན་ལྟེ་རྡུལ་དང་གགོ་
རྡུལ་བར་གྗི་སེལ་སོར་འཕེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་ལམ་ནང་མ་རྣམས་ཀྗི་གཞྗི་རྒྱ་འཁུམ་འག་ོབ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྗི་
ཡོད། རྒྱུ་འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་རྩ་རྫས་ལྗི་བ་རྣམས་ཡང་བ་རྣམས་ལས་དེ་ཙམ་གྗིས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡངོ་གྗི་མེད། དཔེར་ན་རྫྗི་
ནོན་རྡུལ་ཕྲན་ལྟ་བུ་ཧྗི་ལྗི་ཡམ་ལས་ལབ་ ༣༣ ཙམ་གྗིས་གདསོ་ཚད་ཆེ་བ་ཡོད་ནའང་། དེའྗི་ཚངས་ཐྗིག་ནྗི་ཧྗི་ལྗི་ཡམ་
གྗི་ཚངས་ཐྗིག་བཞྗི་ཙམ་ལས་མེད། དཔེ་རྗིས་ ༡༡་༡༠ ཡྗི་ནང་གསལ་བའྗི་རྡུལ་ཕྲན་ཕན་ཚུན་གྗི་ལྟོས་བཅས་ཀྗི་ཆེ་
ཚད་དེ་ཧ་ལམ་ཚད་ཏག་ཏག་ལ་གནས་ཡོད། 

 ཚོད་ལེན་དོན་གནད། 

 རྡུལ་ཕྲན་ཞྗིག་གྗི་ཆེ་ཚད་དེ་གཞྗི་རྩའྗི་འགས་གང་གྗིས་སངས་འཛིན་བེད་དམ། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

 གོག་འགས། 

  

གནས་མཉམ་རྩ་རྫས། 

 རྡུལ་ཕྲན་བར་མ་ཞྗིག་གྗི་ཕོ་རྡུལ་གྗི་གངས་དང་གགོ་རྡུལ་གྗི་གངས་གཉྗིས་ཏག་ཏག་མཉམ་ནའང་། དེའྗི་ལྟེ་
རྡུལ་ནང་གྗི་ཕོ་རྡུལ་གྗི་གངས་དང་བར་རྡུལ་གྗི་གངས་གཉྗིས་མཉམ་དགོས་པའྗི་ངེས་པ་མེད། དཔེར་ན་ཕ་ོརྡུལ་ ༢༦ 
དང་ལན་པའྗི་ལགས་ཀྗི་ལྟེ་རྡུལ་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་བར་རྡུལ་ ༣༠ ཡོད་ཀང་། བརྒྱ་ཆ་ཉུང་ཤས་ཤྗིག་ལ་བར་རྡུལ་ ༢༩ ལས་
མེད། རྩ་རྫས་གཅྗིག་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་གང་ཞྗིག་ལ་བར་རྡུལ་གྗི་གངས་མྗི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རྣམས་ནྗི་རྩ་རྫས་དེའྗི་གནས་
མཉམ་རྩ་རྫས་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། རྩ་རྫས་ཤྗིག་གྗི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་སྣ་ཚོགས་པ་དག་ལ་གོག་རྡུལ་གྗི་གངས་མཉམ་པ་
ཡོད་པས་གནས་སངས་ཕལ་མོ་ཆེའྗི་ནང་དེ་དག་གྗིས་བ་སོད་གཅྗིག་པ་སྒྲུབ། ང་ཚོས་ལེ་ཚན་ ༣༣ ནང་གནས་མཉམ་
རྩ་རྫས་ཐོག་བསར་ལགོ་བ་རྒྱུ་ཡྗིན།  

 ང་ཚོས་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་གདསོ་གངས་ཀྗི་སོ་ནས་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་ངསོ་བཟུང་གྗི་ཡོད། གདོས་གངས་ནྗི་ལྟེ་
རྡུལ་ནང་གྗི་ཕོ་རྡུལ་དང་བར་རྡུལ་གཉྗིས་ཀྗི་ཁོྱན་བསོམས་ཀྗི་གངས་(ཏེ་མདོར་ན་ལྟེ་ཆ་ཡྗི་གངས་)དེ་ཡྗིན། དཔེར་ན་
ཕོ་རྡུལ་གཅྗིག་དང་བར་རྡུལ་མེད་པའྗི་ཡང་རྡུལ་གྗི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་ལྟ་བུ་ལ་གདསོ་གངས་གཅྗིག་ཡོད་ཅྗིང་། དེ་
ལ་ཡང་རླུང་༡ པོ་ཞེས་འབོད། དེ་བཞྗིན་དུ་ཕ་ོརྡུལ་ ༢༦ དང་བར་རྡུལ་ ༣༠ ཡོད་པའྗི་ལགས་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་གདསོ་
གངས་ ༥༦ ཡྗིན་ཞྗིང་། དེ་ལ་ལགས་༥༦པ་ཞེས་འབོད། ཡང་ཕོ་རྡུལ་ ༢༦ དང་བར་རྡུལ་ ༢༩ ཙམ་ལས་མེད་པའྗི་
ལགས་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་ལ་ལགས་༥༥པ་ཞེས་མྗིང་འདོགས་བེད།  

 རྡུལ་ཕྲན་ཞྗིག་གྗི་ཁོྱན་བསོམས་གདོས་ཚད་ལ་རྡུལ་ཕྲན་གདསོ་ཚད་ཅེས་བརོད། འདྗི་ནྗི་རྡུལ་ཕྲན་ཞྗིག་གྗི་
གྲུབ་ཆ་ཡོད་དོ་ཅགོ་(སེ་གོག་རྡུལ། ཕོ་རྡུལ། བར་རྡུལ་ཡོད་ཚད་)གྗི་གདསོ་ཚད་བསོམས་པའྗི་སོམ་ཐོབ་དེ་ཡྗིན། ཕོ་
རྡུལ་དང་བར་རྡུལ་ལ་ལྟསོ་ཏེ་གོག་རྡུལ་གྗི་གདོས་ཚད་ཆེས་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་ཡྗིན་པས་རྡུལ་ཕྲན་གདོས་ཚད་འཇལ་
སྐབས་གོག་རྡུལ་རྣམས་བརྩྗི་མེད་བ་རུང་བ་ཡྗིན། རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཆུང་ཐག་ཆོད་པས་དེ་དག་གྗི་གདོས་ཚད་རྣམས་གྷ་
རམ་དང་ཀྗི་ལ་ོགྷ་རམ་གྗི་རྩྗིས་གཞྗིའྗི་ནང་གཞལ་ཐབས་མེད། དེའྗི་ཚབ་ཏུ་ཚན་རྗིག་པས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་ངེས་
ཚིག་སར་བའྗི་གདོས་ཚད་ཀྗི་རྩྗིས་གཞྗི་ཞྗིག་བཀོལ་སོད་བེད་ཀྗི་ཡོད་པ་དེ་ནྗི་རྡུལ་ཕྲན་གདསོ་ཚད་རྩྗིས་གཞྗིའམ་ཨེ་
མུ་ཞེས་པ་དེ་རེད། ལྟེ་ཆ་ཞྗིག་ལ་ཨེ་མུ་གཅྗིག་གྗི་གདོས་ཚད་ཙམ་ཡོད། ཨེ་མུ་ནྗི་ཁར་བོན་༡༢ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་ཞྗིག་གྗི་
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གདོས་ཚད་ཀྗི་ཆ་ 1/12 ཏག་ཏག་དེ་ལ་འཇོགཤ འཁོར་རྒྱུན་རེའུ་མྗིག་གྗིས་རྡུལ་ཕྲན་གདསོ་ཚད་རྣམས་རྩྗིས་གཞྗི་
ཨེ་མུ་ནང་སོན་གྗི་ཡོད། 

 རྩ་རྫས་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཤྗིག་ཡོད། འཁོར་རྒྱུན་རེའུ་མྗིག་ཏུ་གསལ་བའྗི་རྩ་རྫས་
ཤྗིག་རེ་རེའྗི་རྡུལ་ཕྲན་སྙོམས་གདོས་དེ་ནྗི་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་སེང་དུ་འབྱུང་ཚད་ལ་བརྟེན་པའྗི་རྩ་རྫས་ཤྗིག་སོ་སོའ་ི
གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་རྣམས་ཀྗི་དོ་སྣན་ཆ་སྙོམས་གདོས་ཚད་དེ་ཡྗིན། དཔེར་ན་ཁར་བོན་གྗི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་
འཕོན་ཆེ་བའྗི་ནང་ཕ་ོརྡུལ་དྲུག་དང་བར་རྡུལ་དྲུག་རེ་ཡོད་ཀང་། ཁར་བོན་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་ཡདོ་ཚད་ལས་བརྒྱ་ཆ་གཅྗིག་
ཙམ་ལ་བར་རྡུལ་བདུན་རེ་ཡདོ། གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་ལྗི་བ་དེས་ཁར་བོན་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་སྙམོས་གདསོ་དེ་ཨེ་མུ་ ༡༢་
༠༠༠ ནས་ཨེ་མུ་ ༡༢་༠༡༡ ལ་མཐོར་འདེགས་བེད། 

  

206 

 ཚོད་ལེན་དོན་གནད། 

༡ གོག་རྡུལ་དང་ཕོ་རྡུལ་གཉྗིས་ལས་གང་གྗིས་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་གདོས་ཚད་ཀྗི་ཆ་མང་བ་གྲུབ་བམ། གང་གྗིས་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་བོངས་
ཚད་ཀྗི་ཆ་མང་བ་གྲུབ། 

 ༢ གདོས་གངས་དང་རྡུལ་ཕྲན་སོྙམས་གདོས་གཉྗིས་ལས་གང་ཞྗིག་ཧྗིལ་གངས་ཀྗིས་མཚོན་པ་ཡྗིན། 

༣ ལགས་ཀྗི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་གཉྗིས་ལ་རྡུལ་གངས་གཅྗིག་པ་ཡོད་དམ། དེ་གཉྗིས་ལ་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་གདོས་གངས་གཅྗིག་པ་
ཡོད་དམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

 ༡ ཕོ་རྡུལ་གྗིས་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་གདོས་ཚད་ཀྗི་ཆ་མང་བ་གྲུབ་ཅྗིང་། གོག་རྡུལ་གྗིས་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ཆེ་ཚད་ཀྗི་ཆ་མང་བ་གྲུབ། 

༢ གདོས་གངས་དེ་རྟག་ཏུ་ཧྗིལ་གངས་ཀྗི་རྣམ་པར་ཡོང་བ་དཔེར་ན་ཡང་རླུང་༡ དང་། ཁར་བོན་༡༢ ལྟ་བུ་རེད། རྡུལ་ཕྲན་
སོྙམས་གདོས་ནྗི་དེ་ལས་ལོག་སེ་རྩ་རྫས་ཤྗིག་གྗི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་སྣ་ཚོགས་པ་དག་གྗི་ཆ་སོྙམས་གདོས་ཚད་ཡྗིན་པས་
གངས་ཆས་མཚོན་པའང་ཡོད། 

༣ ལགས་ཀྗི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་གཉྗིས་ལ་རྡུལ་གངས་༢༦ རེ་གཅྗིག་པ་ཡོད་དེ། དེ་རེ་རེའྗི་ལྟེ་རྡུལ་དུ་ཕོ་རྡུལ་ ༢༦ ཡོད་པའྗི་
ཕྗིར། འོན་ཀང་དེ་གཉྗིས་ཀྗི་ལྟེ་རྡུལ་སོ་སོར་བར་རྡུལ་གྗི་གངས་ཐ་དད་ཡདོ་ན་དེ་གཉྗིས་ལ་རྡུལ་ཕྲན་གདོས་གངས་ཐ་དད་ཡོད་
དགོས། 
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འདུས་རྫས་དང་འདྲེས་རྫས། 

 རྩ་རྫས་ཐ་དད་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་དག་ཕན་ཚུན་གཅྗིག་གྗིས་གཅྗིག་ལ་འཆྗིང་སོར་བེད་པ་ལས་འདུས་རྫས་གྲུབ། 
འདུས་རྫས་སབས་བདེའྗི་དཔེ་མཚོན་དུ་ཆུ་དང་། ཨ་མོ་ནྗི་ཡ། མྗི་ཐེན་སགོས་ཡོད། འདུས་རྫས་ཤྗིག་རང་གྲུབ་བེད་ཀྗི་
རྩ་རྫས་རྣམས་ལས་ཡོངས་སུ་ཐ་དད་ཅྗིང་། དེ་ཉྗིད་གྲུབ་ཆའྗི་རྩ་རྫས་ཀྗི་ངོ་བོར་ལོགས་སུ་འཕྲལ་བ་ལ་རྫས་འགྱུར་གྗི་
ཐབས་ཁོ་ན་བསེན་དགསོ། དཔེར་ན་སོ་ཌྗི་ཡམ་ལྟ་བུ་ནྗི་ཆུ་དང་ལྷན་དུ་རྫས་འགྱུར་དྲག་པ་ོབེད་པའྗི་ལགས་ཤྗིག་ཡྗིན་
པ་དང་། ཁུ་ལ་ོརྗིན་ནྗི་དུག་རླངས་ལང་སེར་ཅན་ཞྗིག་ཡྗིན་མོད། རྩ་རྫས་དེ་གཉྗིས་འདུས་པའྗི་འདུས་རྫས་དེ་ནྗི་ཁོྱད་
ཀྗིས་ཞོ་ཁགོ་སེང་གཏོར་བའྗི་དྭངས་གཟུགས་དཀར་པོ་(NaCl) གནོད་མེད་ཅན་དེ་ག་ཡྗིན། རྒྱུན་ལན་གྗི་དོྲད་ཚད་
ཐོག་ཡང་རླུང་དང་འཚོ་རླུང་གྗི་རྩ་རྫས་གཉྗིས་པ་ོརླངས་གཟུགས་ཡྗིན་ཡང་། དེ་གཉྗིས་འདུས་པ་ན་ཆུའྗི་འདུས་རྫས་
(H2O)གྲུབ་པ་ནྗི་སྔ་མ་དང་མྗི་འདྲ་བར་གཤེར་གཟུགས་ཡྗིན།  

 དངོས་རྫས་ཐམས་ཅད་གཞན་དང་ཐག་ཉེར་ཁྱེར་བ་ན་དེ་དག་ཕན་ཚུན་ལ་རྫས་འགྱུར་འབྱུང་བའྗི་ཁྱབ་པ་
མེད། རྫས་འགྱུར་གྗི་འཆྗིང་བ་མ་གྲུབ་པར་མཉམ་བསེ་ཐེབས་པའྗི་དངསོ་རྫས་ཤྗིག་ལ་འདྲེས་རྫས་ཞེས་འབོད། དཔེར་
ན་ཚྭ་དང་བེ་མ་བསེ་བ་དེ་ནྗི་འདྲེས་རྫས་ཤྗིག་ཡྗིན། ཡང་རླུང་དང་འཚོ་རླུང་གཉྗིས་མ་བསེག་གྗི་བར་དུ་འདྲེས་རྫས་
གྲུབ་ལ། བསེགས་པ་ན་ཆུའྗི་འདུས་རྫས་གྲུབ། ང་ཚོ་ཚང་མ་རྟེན་སའྗི་འདྲེས་རྫས་ཡངོས་ཁྱབ་ཅན་ཞྗིག་ནྗི་ནེ་ཊོ་ཇེན་
དང་། འཚོ་རླུང་། ཨར་གོན་ཉུང་ངུ་ཞྗིག འཚོ་རླུང་ཉྗིས་ལན་གྗི་ཁར་བོན་ཉུང་ཤས་ཤྗིག་དང་དེ་མྗིན་གྗི་རླངས་གཟུགས་
གཞན་ཁག་ཅྗིག་བསེས་པ་ལས་གྲུབ། དེ་ནྗི་ང་ཚོས་རྔུབ་པའྗི་མཁའ་རླུང་དེ་རེད།  

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

 རྒྱུན་སོད་ཀྗི་ཚྭ་དེ་རྩ་རྫས་ཤྗིག་གམ། འདུས་རྫས་སམ། འདྲེས་རྫས་གང་རེད་དམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

ཚྭ་ནྗི་རྩ་རྫས་ཤྗིག་མྗིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡྗིན་ན་འཁརོ་རྒྱུན་རེའུ་མྗིག་ཏུ་གསལ་དགོས་པ་ལས་མྗི་གསལ་བའྗི་ཕྗིར། རྒྱུན་སོད་ཀྗི་ཚྭ་
དྭངས་མ་ནྗི་རྩ་རྫས་སོ་ཌྗི་ཡམ་དང་ཁུ་ལོ་རྗིན་འདུས་པའྗི་འདུས་རྫས་ཤྗིག་ཡྗིན། དཔེ་རྗིས་ ༡༡་༡༡ གྗིས་མཚོན། སོ་ཌྗི་ཡམ་རྡུལ་
ཕྲན་(ལང་)དང་ཁུ་ལོ་རྗིན་རྡུལ་ཕྲན་(སེར་)རྣམས་ཕོགས་ཆ་གསུམ་ལན་གྗི་བསར་ཟོས་ཐེབས་པའྗི་བཀོད་པ་ཞྗིག་ཏུ་འཁོད་
ཡོད་པ་དེར་ད་ོསྣང་ཞྗིག་བོས་དང་། དེ་ནྗི་བདར་གཟུགས་ཀྗི་རྣམ་པ་ཞྗིག་ཡྗིན། སོ་ཌྗི་ཡམ་རྡུལ་ཕྲན་རེ་རེ་ཁུ་ལོ་རྗིན་རྡུལ་ཕྲན་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

22 
 

22 

དྲུག་དྲུག་གྗིས་བསྐོར་ཡོད་ལ། ཁུ་ལོ་རྗིན་རྡུལ་ཕྲན་རེ་རེ་ས་ོཌྗི་ཡམ་རྡུལ་ཕྲན་དྲུག་དྲུག་གྗིས་བསྐོར་ཡོད། འོན་ཀང་འདུས་རྡུལ་
གྗི་རྣམ་པར་གནས་པའྗི་ས་ོཌྗི་ཡམ་དང་ཁུ་ལོ་རྗིན་གྗི་རུ་ཚོགས་ལོགས་པ་དེ་འདྲ་མེད་པ་ནྗི་དོ་སྣང་འོས་པ་ཞྗིག་ཡྗིན། 
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འདུས་རྡུལ། 

 རྡུལ་ཕྲན་གཉྗིས་སམ་དེ་ལས་མང་བས་གོག་རྡུལ་མཉམ་སོད་བེད་པའྗི་སོ་ནས་འཆྗིང་སོར་གྲུབ་པ་ལ་འདུས་
རྡུལ་ཟེར། (དེ་འདྲའྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་མཉམ་སོད་འཆྗིང་བས་བསམས་ཡོད་ཅེས་ང་ཚོས་བརོད་པ་རེད།) འདུས་རྡུལ་
དེ་འཚོ་རླུང་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་གཉྗིས་O2མཉམ་སེབ་བེད་པ། ཡང་ན་ནེ་ཊ་ོཇེན་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་གཉྗིས་N2མཉམ་སེབ་བེད་པ་
ལྟ་བུའྗི་སབས་བདེ་ཡྗིན་ཆགོ་ལ། དེ་དག་ནྗི་ང་ཚོས་བརྔུབ་རྒྱུའྗི་མཁའ་རླུང་གྗི་གྲུབ་ཆའྗི་རྩ་རྫས་རྣམས་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། 
ཡང་རླུང་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་གཉྗིས་འཚོ་རླུང་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྐྱང་པ་གཅྗིག་དང་སོར་ཏེ་ཆུ་ཡྗི་འདུས་རྡུལ་(H2O)གྲུབ་ཐུབ། 
འདུས་རྡུལ་ཞྗིག་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་གཅྗིག་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་ཡྗིན་ནའང་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོབཟོ་སྗིད། དཔེར་ན་ཆུ་རྡུལ་
གྗི་འཚོ་རླུང་རྡུལ་ཕྲན་དེ་མུ་ཟྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗིས་བརེ་བ་ཡྗིན་ན་དེ་ལས་དྲྗི་ང་བའྗི་དུག་རླངས་ཡང་རླུང་མུ་ཟྗི་H2Sབྱུང་
བ་ལྟ་བུ་རེད། 

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

འཚོ་རླུང་རྡུལ་ཕྲན་རྐྱང་པ་ཞྗིག་གྗི་ནང་ལྟེ་རྡུལ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། འཚོ་རླུང་འདུས་རྡུལ་རྐྱང་པ་ཞྗིག་གྗི་ནང་ལྟེ་རྡུལ་ག་ཚོད་
ཡོད་དམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

འཚོ་རླུང་རྡུལ་ཕྲན་ཞྗིག་གྗི་ནང་ལྟེ་རྡུལ་གཅྗིག་ཡོད་པ་དང་། འཚོ་རླུང་རྡུལ་ཕྲན་གཉྗིས་ཀྗིས་གྲུབ་པའྗི་འཚོ་རླུང་འདུས་རྡུལ་
O2 ཞྗིག་གྗི་ནང་ལྟེ་རྡུལ་གཉྗིས་ཡོད། 

  

འདུས་རྡུལ་རྣམས་སོ་སོར་ཕྲལ་བ་ལ་ནུས་པ་དགོས་ཀྗི་ཡོད། རོ་ཁབ་ལེན་ཆ་གཅྗིག་མཉམ་དུ་འབར་ཏེ་གནས་
པའྗི་ངང་ཚུལ་ལ་བསམ་གཞྗིག་བེད་པ་ལས་ཚུལ་འདྗི་རྟོགས་ཐུབ། ཇྗི་ལྟར་ཁབ་ལེན་གཉྗིས་པོ་སོ་སོར་ཕྲལ་བ་ལ་ཤ་
གནད་ཀྗི་ནུས་པ་དགསོ་པ་དེ་བཞྗིན་དུ་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ས་ོསོར་གཏོར་བ་ལའང་ནུས་པ་དགོས་པ་ཡྗིན། འོད་ཀྗི་སོར་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

23 
 

23 

སེབ་བེད་པའྗི་རྒྱུད་རྗིམ་ནང་རྩྗི་ཤྗིང་རྣམས་ཀྗིས་ཉྗི་འོད་ཀྗི་ནུས་པ་སད་ནས་རླུང་ཁམས་ཀྗི་ཁར་བོན་འཚོ་རླུང་ཉྗིས་
ལན་དང་ཆུ་རྡུལ་ས་ོསའོ་ིའཆྗིང་སོར་ཕྲལ་ཏེ་འཚོ་རླུང་གྗི་རླངས་རྫས་དང་ཁར་བོན་མངར་བཅུད་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་སེད་
སྐྲུན་བེད། ཇྗི་སྗིད་རྒྱུད་རྗིམ་འདྗི་ཕྗིར་ལོག་མྗི་འབྱུང་གྗི་བར་དུ་ཁར་བོན་མངར་བཅུད་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་འདྗི་རྣམས་ཀྗིས་
ཉྗི་འོད་ནུས་པ་ཉར་སྲུང་བེད། ནམ་ཞྗིག་བརྩྗི་ཤྗིང་རུལ་ཏེ་འཚོ་རླུང་སོར་སེབ་དལ་གྗིས་འགྲུབ་པའམ། འཚིག་སེ་མྱུར་
མོར་འགྲུབ་པ་ན་རྒྱུད་རྗིམ་ཕྗིར་ལོག་འབྱུང་ཞྗིང་། དེ་ནས་ཉྗི་འདོ་ལས་ཐོབ་པའྗི་ནུས་པ་དེ་ཁརོ་ཡུག་གྗི་ཁྲོད་དུ་གོད་
གཏོང་བེད། དེས་ན་སེ་ལུད་རུལ་བ་ལས་བྱུང་བའྗི་ཚ་དོྲད་དལ་བུ་དེའམ་ཚ་ཕོག་གྗི་མེ་ལས་བྱུང་བའྗི་ཚ་དོྲད་མྱུར་མོ་
དེ་གཉྗི་ག་དོན་དངོས་སུ་ཉྗི་འོད་བསགས་པའྗི་ཚ་དོྲད་རང་ཆགས་ཀྗི་ཡོད།  

 ཁར་བོན་དང་ཡང་རླུང་ལན་པའྗི་དངོས་པ་ོལས་གཞན་པའྗི་དངོས་པོ་མང་པོ་ཞྗིག་འཚིག་ཐུབ་པ་རེད། ལགས་
ཀང་(འཚོ་རླུང་སོར་སེབ་བེད་དེ་)འཚིག་རྒྱུ་ཡོད་ཅྗིང་། དེ་ལ་བཙའ་རྒྱག་པ་ཞེས་ཟེར། དེ་ནྗི་ལགས་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་དང་
འཚོ་རླུང་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་དལ་གྗིས་འདྲེས་ཏེ་ནུས་པ་གོད་གདོན་བེད། ལགས་ལ་བཙའ་ཞུགས་པའྗི་རྒྱུད་རྗིམ་དེ་
སྨྱུར་བར་བེད་པ་ན་དེས་གངས་འད་གཏངོ་མཁན་དང་དགུན་དུས་སུ་རྐང་འགསོ་བེད་མཁན་སོགས་ཀྗི་ཆེད་དུ་ལག་
དོྲན་ཐུམ་བུ་ལེགས་པར་གྲུབ། རྒྱུད་རྗིམ་གང་ཞྗིག་གྗི་ནང་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ལ་བསར་སྗིག་ཐེབས་ཏེ་སྔར་དང་མྗི་འདྲ་
བའྗི་འདུས་རྡུལ་ཞྗིག་གྲུབ་ན་རྒྱུད་རྗིམ་དེ་ལ་རྫས་འགྱུར་ཞེས་བརོད།  

 ང་ཚོའྗི་སྣ་དབང་ནྗི་འདུས་རྡུལ་གྗི་འབོར་ཚད་ཧ་ཅང་གྗི་ཉུང་ནའང་དེ་དག་ཚོར་ནུས་པའྗི་སེན་པོ་ཡོད། ང་
ཚོའྗི་སྣ་ཡྗི་དབང་པསོ་ཡང་རླུང་མུ་ཟྗིའྗི་འདུས་རྡུལ་(སོ་ང་རུལ་པའྗི་དྲྗི་ཅན་གྗི་རྫས་)དང་། ཨ་མོ་ནྗི་ཡ། ཨྗི་ཐར་ལྟ་བུའྗི་
དུག་རླངས་དེ་དག་གར་ཚད་ཧ་ཅང་ཞན་ཡང་བདེ་བག་ངང་འཛིན་ཐུབ། དྲྗི་ཆབ་ཀྗི་དྲྗི་ཞྗིམ་པོ་དེ་ཡང་གཤེར་གཟུགས་
མྱུར་མོར་རླངས་པར་འགྱུར་ཏེ་རང་དགར་ཁྱབ་པ་ན་འདུས་རྡུལ་རེ་འགའ་ང་ཚོའྗི་སྣ་ཡྗི་ཉེ་འགམ་དུ་འབོར་བ་དག་
རྔུབ་པའྗི་འབས་བུ་ཡྗིན། དེ་རྣམས་ནྗི་འདུས་རྡུལ་ཐེར་འབུམ་མང་པོ་འཚང་ག་ཤྗིག་ཤྗིག་ཏུ་རང་དགར་རྒྱུ་བ་ལས་རེ་
ཟུང་ཙམ་ཞྗིག་ཁོྱད་ཀྗི་སྣ་སྦུག་ཏུ་སེབས་པ་ཙམ་ཡྗིན། ཁོྱད་རང་ཉལ་ཁང་དུ་ཡོད་ཀང་ཐབ་ཚང་ནང་གྗི་ཐབ་ཁ་ཕེས་
པའྗི་མཇུག་ཐོགས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞྗིག་གྗི་ནང་ཟས་ཀྗི་དྲྗི་ཚོར་བ་དེ་ལས་འདུས་རྡུལ་ཁྱབ་འགེད་འག་ོབའྗི་མགོགས་
ཚད་ལ་ཚོད་དཔག་ཅྗིག་རྒྱག་ཐུབ། 
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ལགོ་རྫས། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

24 
 

24 

 བེམ་རྫས་རྣམས་ཕ་ོཁུར་ཅན་གྗི་ལྟེ་རྡུལ་དང་མོ་ཁུར་ཅན་གྗི་གགོ་རྡུལ་དང་ལན་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗིས་གྲུབ་པ་
ཡྗིན་ཡང་། ལོག་རྫས་ནྗི་ལྟེ་རྡུལ་མོ་དང་གོག་རྡུལ་ཕོའམ་ཡང་ན་ལོག་ཟའྗི་གོག་རྡུལ་ལས་གྲུབ་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗིས་གྲུབ།  

 ལོག་ཟའྗི་གགོ་རྡུལ་རྣམས་ནྗི་ཐོག་མར་ ༡༩༣༢ ལོར་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་རླུང་ཁམས་སུ་བབས་པའྗི་མཁའ་ཟེར་
གྗི་ཁྲོད་དུ་རེད་པ་རེད། དེང་གྗི་ཆར་བརྟག་དཔྱད་ཁང་རྣམས་སུ་མྱུར་སྣོན་རྡུལ་ཆས་ཆེན་པོ་དག་བཀོལ་སོད་ཀྗིས་ལགོ་
ཟའྗི་རྡུལ་གྗི་རྗིགས་ཡོད་དོ་ཅགོ་འཆར་ཅན་གྗི་ཚུལ་དུ་སེད་སྐྲུན་བེད་ཀྗི་ཡོད། ལོག་ཟའྗི་གགོ་རྡུལ་ལ་གགོ་རྡུལ་ཞྗིག་
གྗི་གདསོ་ཚད་དང་། གོག་ཁུར་གྗི་ཚད་གཞྗི་གཅྗིག་པ་ཡོད་ཀང་། གོག་ཁུར་གྗི་མཚན་མ་མྗི་མཐུན། ལོག་ཟའྗི་ཕ་ོརྡུལ་
རྣམས་ལ་ཕོ་རྡུལ་དང་གདོས་ཚད་མཉམ་ཡང་དེ་རྣམས་མ་ོཁུར་ཅན་ཡྗིན། མྗིས་བཟསོ་པའྗི་ལགོ་ཟའྗི་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་ཚང་
བ་ཐོག་མ་དེ་ ༡༩༥༥ ལོར་བཟ་ོསྗིག་བས་ཤྗིང་། དེར་ལོག་ཟའྗི་ཕོ་རྡུལ་ཞྗིག་ལ་ལོག་ཟའྗི་གགོ་རྡུལ་ཞྗིག་གྗིས་སྐོར་བ་
བས་པ་རེད། གོག་ཁུར་ཅན་གྗི་རྡུལ་ཡོད་དོ་ཅགོ་ལ་རང་དང་གདོས་ཚད་མཉམ་ལ་གགོ་ཁུར་གྗི་མཚན་མ་ཟོག་པའྗི་
ལོག་ཟའྗི་རྡུལ་རེ་ཡོད་པ་རེད། (བར་རྡུལ་ལྟ་བུའྗི་)བར་མའྗི་རྡུལ་རྣམས་ལའང་ལོག་ཟའྗི་རྡུལ་ཡོད་ཅྗིང་། དེ་དག་ལ་
གདོས་ཚད་དང་ཁྱད་ཆོས་རྗིགས་འགའ་གཅྗིག་མཚུངས་སུ་ཡདོ་ཀང་། ཁྱད་ཆོས་གཞན་རྣམས་ལོག་ཕོགས་སུ་ཡོད། 
རྡུལ་ཡོད་ཚད་ལ་རང་རང་གྗི་ལོག་ཟའྗི་རྡུལ་རེ་ཡོད། མ་ཟད་ལོག་ཟའྗི་ཁུ་ཨག་ཀང་ཡོད་དོ།། 

 སའྗི་འཐེན་འགས་ཀྗི་ཆ་ནས་བཤད་ན་བེམ་རྫས་དང་ལོག་རྫས་དབར་ཁྱད་མེད་པར་གཅྗིག་གྗིས་གཞན་དེ་
འཐེན་པར་བེད། དེ་བཞྗིན་དུ་འོད་ཕྗིར་སོ་བེད་སངས་ཀྗི་ཆ་ནས་བེམ་རྫས་དང་ལོག་རྫས་དབར་ཁྱད་པར་ཕེ་མྗི་ཐུབ། 
དེས་ན་ཐག་རྗིང་གྗི་དགུ་ཚིགས་ཤྗིག་བེམ་རྫས་སམ་ལགོ་རྫས་གང་གྗིས་གྲུབ་པ་ངེས་ཐབས་ནྗི་ཧ་ཅང་ཕྲ་ལ་འཇལ་
དཀའ་བའྗི་ལྟེ་རྡུལ་གྗི་ཁྱད་ཆསོ་ཙམ་ལོས་ཡྗིན། དེ་ལྟ་ནའང་ལོག་ཟའྗི་སྐར་མ་ཞྗིག་དང་སྐར་མ་ཞྗིག་ཕྲད་ན་གནས་
ཚུལ་ལགོས་པ་ཞྗིག་སེ། དེ་གཉྗིས་ཀྗིས་ཕན་ཚུན་རྩ་སོང་གཏངོ་རེས་བེད་དེ་བེམ་རྫས་ཕལ་མོ་ཆེ་འགེད་འཕྲོ་ཅན་གྗི་
ནུས་པའྗི་ངོར་འགྱུར་འགོ་རྒྱུ་ཡྗིན། (འདྗི་ནྗི་ ༡༩༥༥ ལོར་བཟོ་སྐྲུན་བས་པའྗི་ལོག་ཟའྗི་རྡུལ་ཕྲན་ལ་བྱུང་བ་ཞྗིག་སེ། 
རྒྱུན་ལན་གྗི་བེམ་རྫས་དང་ཕྲད་དེ་ནུས་པ་རྐྱང་པའྗི་ངོ་བོར་རྩ་སོང་དུ་ཕྗིན།) ད་ལྟའྗི་ཆར་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པའྗི་རྒྱུད་
རྗིམ་གཞན་ཡོད་ཚད་ལས་འདྗིས་རྫས་ཆ་གྷ་རམ་རེ་ལས་ནུས་པའྗི་ཐོན་སེད་མཐོ་ཤོས་སྗིན། E = mc2 ཡྗི་སོ་ནས་
གདོས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནུས་པའྗི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་རེད། (དེ་ལས་ལགོ་སེ་ལྟེ་རྡུལ་གས་འགྱུར་དང་། འདུས་འགྱུར་
གཉྗིས་ཀྗིས་འབེལ་ཡོད་བེམ་གཟུགས་ཀྗི་བརྒྱ་ཆ་གཅྗིག་ལས་ཉུང་བ་ལས་ནུས་པའྗི་ངོར་བསྒྱུར་མྗི་ཐུབ།) 

 ང་ཚོའྗི་ཉེ་འཁྲྗིས་ཀྗི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བེམ་རྫས་དང་ལོག་རྫས་གཉྗི་ག་འབོར་ཚད་ཀྗི་ཆ་ནས་དང་། ཡུན་ཚད་ཀྗི་
ཆ་ནས་འཕོན་ཆེན་པོར་གནས་ཐབས་མེད། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་ལོག་རྫས་ལས་གྲུབ་པའྗི་དངོས་པོ་ཞྗིག་བེམ་རྫས་དང་
རེག་ཙམ་ཉྗིད་ནས་དེ་ཉྗིད་ཡོངས་སུ་རྫགོས་པར་འགེད་འཕྲོ་རྣམ་ཅན་གྗི་ནུས་པའྗི་ང་ོབོར་འགྱུར་འགོ་བ་དང་། རྒྱུད་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

25 
 

25 

རྗིམ་དེ་གའྗི་ནང་འབོར་ཚད་གཅྗིག་མཚུངས་ཀྗི་རྒྱུན་ལན་བེམ་རྫས་ཤྗིག་ཀང་འཛད་འགོ། དཔེར་ན་ཅྗི་སེ་ཟ་བ་དེ་
ལོག་རྫས་ཀྗིས་གྲུབ་པ་ཞྗིག་ཡྗིན་ན། ང་ཚོའྗི་མཁའ་གྲུ་གཅྗིག་གྗིས་དེ་ལ་རེག་ཙམ་ཉྗིད་ནས་འགེད་འཕྲོ་རྣམ་ཅན་གྗི་
ནུས་པ་འཚེར་འོང་། མཁའ་གྲུ་དང་དེ་དང་འབོར་ཚད་མཉམ་པའྗི་ལོག་ཟའྗི་ཟ་བའྗི་ཆ་ཞྗིག་འགེད་འཕྲོ་རྣམ་ཅན་གྗི་
ནུས་པའྗི་ང་ོབོར་འཐྗིམ་རྒྱུ་ཉག་ཅྗིག་ཡྗིན། ཟ་བའྗི་སེང་མཁའ་གྲུ་གཏོང་སྐབས་དེ་ལྟར་མ་བྱུང་བ་དེ་ལས་ང་ཚོས་ཟ་བ་
དེ་ལོག་རྫས་ལས་མ་གྲུབ་པ་ཤེས་ཐུབ། (དོན་དངོས་ཐོག་དཔང་རྟགས་སྔ་མས་ཟ་བ་དེ་རྒྱུན་ལན་གྗི་བེམ་རྫས་ལས་གྲུབ་
པ་ཡྗིན་པ་བསན་ཟྗིན་པས་མཁའ་སོད་པ་རྣམས་འདྗི་ལྟའྗི་ཉེན་ཁར་ཅང་ཚུད་མེད།) འོན་ཀང་དགུ་ཚིགས་གཞན་
རྣམས་གང་འདྲ་རེད་ཅེ་ན། ཡུན་ཙམ་དུ་གནས་པའྗི་ལགོ་ཟའྗི་རྡུལ་བར་བར་དུ་གྲུབ་པ་རྣམས་ཕར་ཕུད་གཞན་ང་ཚོས་
ཤེས་པའྗི་འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་(ཏེ་སྣང་རུང་གྗི་འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་)ཀྗི་ཆ་དེའྗི་ནང་དགུ་ཚིགས་རྣམས་རྒྱུན་ལན་གྗི་བེམ་
རྫས་ལས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད། འོ་ན་འདྗི་ལས་འདས་པའྗི་འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་དང་། འཇྗིག་
རྟེན་ཁམས་གཞན་ཚོའྗི་གནས་སངས་གང་ཡྗིན་ནམ་ཞེ་ན། དེའྗི་སྐོར་ང་ཚོས་མྗི་ཤེས་སོ།། 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

ལོག་ཟའྗི་རྡུལ་ལས་གྲུབ་པའྗི་གཟུགས་གྷ་རམ་ ༡ ཅན་པ་ཞྗིག་བེམ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའྗི་གཟུགས་གྷ་རམ་ ༡༠ ཅན་པ་ཞྗིག་དང་
འཕྲད་པ་ཡྗིན་ན། གདོས་ཚད་ག་ཚོད་ལྷག་རྒྱུ་རེད་དམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

 བེམ་རྫས་གྷ་རམ་ ༩ ལྷག་རྒྱུ་(དང་། གྷ་རམ་གཞན་གཉྗིས་འགེད་འཕྲོ་ནུས་པའྗི་ངོ་བོར་འཕོ་རྒྱུ་)རེད། 

  

209 

མྗི་མངནོ་བེམ་རྫས། 

 འཁོར་རྒྱུན་རེའུ་མྗིག་ནང་གྗི་རྩ་རྫས་རྣམས་ང་ཚོའྗི་ག་ོལ་འདྗིར་ངེས་པ་ཤ་སག་མྗིན། འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་ཀྗི་
ཆ་གཞན་ལས་འོང་བའྗི་འགེད་འཕྲ་ོལ་ཉམས་ཞྗིབ་བེད་པ་ལས་ “ཕྗི་རོལ་གྗི་”སྐར་མ་དང་གཟུགས་གཞན་རྣམས་ཀང་
འཛམ་གྗིང་སེང་དུ་ཡོད་པའྗི་རྩ་རྫས་རང་གྗིས་གྲུབ་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་ཡོད། འཁོར་རྒྱུན་རེའུ་མྗིག་གྗི་རྩ་རྫས་རྣམས་
དང་འདྲ་བར་སྐར་མ་རྣམས་ཀྗིས་ཀང་ “མཛུབ་རྗིས་”(རྡུལ་ཕྲན་གྗི་འོད་ཤེལ་ངང་ཚུལ། ལེ་ཚན་ ༣༠)གཅྗིག་པ་ཅན་
གྗི་འོད་ཕྗིར་ས་ོབེད། འཛམ་གྗིང་སེང་གྗི་བེམ་རྫས་ལ་སངས་འཛིན་བེད་པའྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་རྣམས་མཐོང་རུང་འཇྗིག་
རྟེན་ཁམས་ཀྗི་ཆ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་རྟགོས་རྒྱུ་ནྗི་ཅྗིས་ང་ོམྗི་མཚར། དེ་ལྟ་ནའང་རོག་དྲ་སོང་བའྗི་ཞྗིབ་ཆ་གཅྗིག་ལུས་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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ཡོད། དེ་ནྗི་ཚད་དུ་གཞལ་བའྗི་དགུ་ཚིགས་ནང་རོལ་གྗི་སའྗི་འཐེན་འགས་དེ་ནྗི་མཐོང་རུང་བེམ་རྫས་ཀྗིས་སྐྲུན་ནུས་
པ་ལས་ཀང་ཧ་ཅང་གྗིས་ལྷག་པ་ཡོད་པ་དེ་ཡྗིན། 

 སྐར་དཔྱད་ཚན་རྗིག་པ་རྣམས་ཀྗིས་མྗི་མངོན་བེམ་རྫས་ཞེས་པ་ཞྗིག་གྗི་སྐོར་གེང་གྗི་ཡོད། དེ་ནྗི་ང་ཚོས་
མཐོང་ཐུབ་པའྗི་སྐར་མ་དང་དགུ་ཚིགས་རྣམས་ལ་འཐེན་ཤར་རྒྱག་པའྗི་ང་ཚོས་མཐོང་མྗི་ཐུབ་པའྗི་བེམ་རྫས་ཤྗིག་ཡྗིན། 
དུས་རབས་ ༢༠ ཡྗི་ལ་ོཐ་མ་རྣམས་ཀྗི་ནང་སྐར་དཔྱད་ཚན་རྗིག་པ་ཚོས་འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་ཀྗི་ནང་བེམ་རྫས་བརྒྱ་ཆ་ 
༢༣ མྗིན་ཙམ་ཞྗིག་མཐོང་དུ་མེད་པའྗི་མྗི་མངོན་བེམ་རྫས་ཀྗིས་གྲུབ་པར་ར་སོད་བས། མྗི་མངོན་བེམ་རྫས་གང་ཞྗིག་
ཡྗིན་རུང་དེ་ཐམས་ཅད་དམ་ཕལ་མོ་ཆེ་ “གྗིང་གཞན་གྗི་”བེམ་རྫས་ཤྗིག་ཡྗིན་ཤས་ཆེ་ཞྗིང་། འཁོར་རྒྱུན་རེའུ་མྗིག་གྗི་
གྲུབ་ཆར་གྱུར་པའྗི་རྩ་རྫས་རྣམས་ལས་ཡངོས་སུ་ཐ་དད་ཅྗིང་། ད་ཆར་ཡོད་པའྗི་རྩ་རྫས་ཀྗི་ཐོ་གཞུང་ཅྗི་སེ་རྒྱ་སེད་བེད་
པའྗི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་དེ་དག་ལས་ཀང་ཐ་དད་པ་ཞྗིག་ཡྗིན་ཤས་ཆེ། དེ་ནས་འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་ཀྗི་ལྷག་འཕྲོ་རྣམས་
ལས་ཕོན་ཆེ་ཞྗིག་མྗི་མངོན་ནུས་པ་ཡྗིན་ཞྗིང་། དེས་རྒྱ་སེད་འག་ོབཞྗིན་པའྗི་འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་འདྗི་ཕྗིར་ཕགོས་སུ་
འབུད་པར་བེད། འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་ཀྗི་གྲུབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཙམ་ཞྗིག་མྗི་མངོན་བེམ་རྫས་དང་མྗི་མངོན་ནུས་པ་
གཉྗིས་ཀྗིས་གྲུབ་པ་ཡྗིན། ནུས་པ་འདྗི་རྗིགས་ནྗི་དུས་རབས་ ༢༡ པའྗི་ནང་ཁ་ོནར་མངོན་དུ་གྱུར་ཡོད། དཔེ་དེབ་འདྗི་
འབྗི་བའྗི་སྐབས་སུ་དེ་གཉྗིས་ལས་གང་ཡང་ངསོ་འཛིན་ཐུབ་མེད། མྗི་མངོན་བེམ་རྫས་དང་མྗི་མངོན་ནུས་པའྗི་སྐོར་
ཚོད་བཤད་བེད་པ་མང་ཡང་དེ་རྣམས་གང་ཡྗིན་སུས་ཀང་ཤེས་ཀྗི་མེད། 

 རྗི་ཆར་ཌྗི་ཧྥ་ཡྗིན་མེན་གྗིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མགོ་སྤྲུགས་ཏེ་ངས་གང་ཡང་མྗི་ཤེས་ཞེས་བརོད་ཀྗི་རེད། ཁོང་
དང་ཁོང་འདྲ་བའྗི་དངསོ་ཁམས་ཚན་རྗིག་པ་རྩེ་ག་ཚོས་གང་ཡང་མྗི་ཤེས་ཞེས་བརོད་སྐབས་ཁོང་ཚོས་གང་ཤེས་པ་དེ་
གང་ཤེས་ནུས་པ་དང་བསྡུར་ན་གང་ཡང་མྗིན་ཞེས་བརོད་པའྗི་དོན་ཡྗིན། གསང་གནད་ཀྗིས་གཏམས་པའྗི་འཇྗིག་རྟེན་
ཁམས་གཞྗི་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་ཤཤེས་ཐུབ་པའྗི་ནུས་པ་ང་ཚོར་མེད་པ་ར་འཕྲོད་པའྗི་ཤེས་ཚད་ཙམ་ཞྗིག་ཚན་རྗིག་པ་རྣམས་
ལ་མངའ་ཡོད། ཕྗི་མྗིག་བལྟ་བའྗི་ཚུལ་དུ་བས་ནས་བཤད་ན། དུས་རབས་གཅྗིག་སྔོན་གྗི་མེས་པོ་རྣམས་ལས་ད་ལྟའྗི་
ཚན་རྗིག་པ་རྣམས་ཀྗིས་ཧ་ཅང་མང་བ་ཤེས་ཀྗི་ཡོད་ལ། དེའྗི་སྐབས་ཀྗིས་ཚན་རྗིག་པ་རྣམས་ཀྗིས་ཁ་ོརང་ཚོའྗི་མེས་པོ་
རྣམས་ལས་ཧ་ཅང་གྗིས་མང་བ་ཤེས་ཡོད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྗི་ལྟ་ཕོགས་ནས་མདུན་ཕོགས་སུ་བལྟས་ན་ད་དུང་ཡང་
ཤེས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྗིས་མང་། ཧྥ་ཡྗིན་མེན་གྗི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྗི་སོབ་སོན་པ་དངོས་ཁམས་རྗིག་པ་བ་
འཇོན། ཨེ། ཝྗི་ལར་གྗིས་ཇྗི་ལྟར་ཞེས་པའྗི་དྲྗི་བ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཅྗིའྗི་ཕྗིར་ཞེས་པའྗི་དྲྗི་བ་དང་། དེ་ནས་གོ་དོན་ལ་
གཞོལ་རྒྱུ་དེ་དངསོ་ཁམས་རྗིག་པའྗི་རྗིམ་པ་གོང་མ་དེ་ཡྗིན་པར་ཡྗིད་འཆར་བས་ཡོད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཕྗི་ངསོ་ལ་འབད་
ཙམ་ལས་བེད་ཐུབ་མེད། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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བར་ཆད་སྙྗིང་བསྡུས། 

རྡུལ་ཕྲན། རྩ་རྫས་ཤྗིག་གྗི་རྫས་སོར་གྗི་ཁྱད་ཆསོ་ཡོངས་རྫགོས་ཚང་བའྗི་རྡུལ་ཆུང་ཤསོ་དེ་ཡྗིན། 

བྷརཱུན་འགུལ་སདོ། རླངས་གཟུགས་སམ་གཤེར་གཟུགས་ཤྗིག་གྗི་ནང་ལྗིང་བཞྗིན་འཕོ་བའྗི་རྡུལ་ཕྲ་མ་ོརྣམས་ལ་རླངས་
གཟུགས་དེའམ་གཤེར་གཟུགས་དེའྗི་རྡུལ་ཕྲན་ནམ་འདུས་རྡུལ་མྱུར་མོར་བགོད་བཞྗིན་པ་དག་གྗིས་རེག་པ་ལས་བྱུང་
བའྗི་རྡུལ་ཕྲ་མའོ་ིག་གྱུའྗི་གཡོ་སངས་ཤྗིག་ལ་ཟེར།  

གགོ་རྡུལ། རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ནང་དུ་མྱུར་པོར་འཁོར་བཞྗིན་པའྗི་མོ་ཁུར་ཅན་གྗི་རྡུལ། 

རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ལྟེ་རྡུལ། ཕོ་རྡུལ་དང་བར་རྡུལ་ཏེ་གཞྗི་རྩའྗི་ཕྲ་རྡུལ་གཉྗིས་ཀྗིས་གྲུབ་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ལྟེ་ཉྗིང་དེ་ལ་ཟེར། 

ཕ་ོརྡུལ། རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ལྟེ་རྡུལ་ནང་ཆགས་པའྗི་ཕོ་ཁུར་ཅན་གྗི་རྡུལ། 

རྩ་རྫས། རྡུལ་ཕྲན་རྗིགས་གཅྗིག་རྐྱང་པ་དང་ལན་པའྗི་རྫས་དྭངས་མ་ཞྗིག་ལ་ཟེར། 

རྡུལ་གངས། རྩ་རྫས་ཤྗིག་གྗི་ངོ་བོ་མཚོན་ཐུབ་པའྗི་གངས་ཏེ། རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ལྟེ་རྡུལ་ནང་གྗི་ཕོ་རྡུལ་གྗི་གངས་ལ་ཟེར། 
རྡུལ་ཕྲན་བར་མ་ཞྗིག་ལ་མཚོན་ན་དེའྗི་རྡུལ་གངས་ནྗི་རྡུལ་ཕྲན་ནང་གྗི་གགོ་རྡུལ་གྗི་གངས་ཀང་ཡྗིན། 

རྩ་རྫས་ཀྗི་འཁརོ་རྒྱུན་རེའུ་མྗིག རྩ་རྫས་རྣམས་རྡུལ་ཕྲན་མ་གངས་ཀྗི་སོ་ནས་འཕྲེད་དུ་སྗིག་པ་དང་། གོག་རྡུལ་གྗི་
བཀོད་པ་དང་། རྫས་སོར་གྗི་ཁྱད་ཆོས་ཀྗི་སོ་ནས་གཞུང་དུ་སྗིག་པའྗི་ཐོ་གཞུང་གྗི་རེའུ་མྗིག་ལ་ཟེར། (དཔེ་རྗིས་ ༡༡་༩ 
ལ་གཟྗིགས།) 

གེས་རྡུལ། གོག་ཁུར་ལན་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་ཞྗིག་སེ། གོག་རྡུལ་ཆད་པའམ་འཕར་མ་གང་རུང་དང་བཅས་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་
ཞྗིག་ཡྗིན། 

གནས་མཉམ་རྩ་རྫས། བར་རྡུལ་གྗི་གངས་མྗི་མཉམ་པའྗི་རྩ་རྫས་གཅྗིག་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་ཞྗིག་ལ་ཟེར། 

རྡུལ་ཕྲན་གདསོ་ཚད་རྩྗིས་གཞྗི།(ཨེ་མུ།) རྡུལ་ཕྲན་གྗི་གདསོ་ཚད་འཇལ་བའྗི་རྩྗིས་གཞྗི་ཚད་ལན་ཏེ། དེ་ནྗི་ཡངོས་ཁྱབ་
ཆེ་ཤསོ་ཀྗི་ཁར་བོན་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་གདོས་ཚད་ ༡/༡༢ དང་མཉམ། ཨེ་མུ་གཅྗིག་ལ་གདོས་ཚད་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ 1.661 x 
10-27 ཡོད།  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

28 
 

28 

འདུས་རྫས། རྩ་རྫས་ཐ་དད་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་ནང་ཕན་ཚུན་རྫས་སོར་གྗི་འཆྗིང་བས་བསམས་ཏེ་གནས་པའྗི་དངོས་རྫས་
ཤྗིག་ལ་ཟེར། 

འདྲེས་རྫས། དངོས་རྫས་གང་ཞྗིག་རང་གྗི་གྲུབ་ཆ་རྣམས་རྫས་སོར་གྗི་འཆྗིང་བས་མ་བསམས་ཀང་ཕན་ཚུན་འདྲེས་ཏེ་
གནས་པ་ཞྗིག་ལ་ཟེར། 

འདུས་རྡུལ། གོག་རྡུལ་མཉམ་སོད་བས་ཏེ་ཕན་ཚུན་དབར་འཆྗིང་བ་གྲུབ་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་གཉྗིས་སམ་དེ་ལས་མང་བའྗི་
གོང་བུ་ཞྗིག་ལ་ཟེར། རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཕན་ཚུན་སོར་ཏེ་འདུས་རྡུལ་གྲུབ། 

ལགོ་ཟའྗི་བེམ་རྫས། མོ་ཁུར་ཅན་གྗི་ལྟེ་རྡུལ་དང་། ཕོ་ཁུར་ཅན་གྗི་གོག་རྡུལ་ལས་གྲུབ་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗིས་བརྩམས་
པའྗི་རྫས་ཤྗིག་སེ། བེམ་རྫས་ཀྗི་ “ཁ་འགྗིག” གྗི་རྣམ་པ་ཞྗིག་ཡྗིན། 

མྗི་མངནོ་བེམ་རྫས། མཐོང་མེད་ལ་ངོས་འཛིན་ཡང་བས་མེད་པའྗི་བེམ་རྫས་གང་ཞྗིག་དགུ་ཚིགས་ཀྗི་སྐར་མ་རྣམས་ལ་
འཐེན་འགས་ཀྗི་བེད་པ་འཇུག་པར་བེད་པའྗི་དངསོ་པོ་ཞྗིག་ཡྗིན། མྗི་མངོན་བེམ་རྫས་དང་མྗི་མངོན་ནུས་པས་ཕལ་
ཆེར་འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་ཀྗི་རྫས་ཆའྗི་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཡས་མས་ཤྗིག་གྲུབ་པ་ཡྗིན། 

   



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 212 

 ༡༢ མཁྲེགས་གཟུགས། 

 

 
 འཛམ་གྗིང་དམག་ཆེན་གཉྗིས་པའྗི་མཐའ་མཇུག་སེ་ ༡༩༤༥ ཕྗི་ཟ་ ༢ པའྗི་ནང་དགོང་མོ་གཉྗིས་ཀྗི་རྗིང་ལ་
འཇར་མན་གྗི་གོང་ཁྱེར་ཌེ་སྗི་ཌན་ཐོག་མེ་སྤུངས་རྫས་མདེལ་འཕངས་ཏེ་གོང་ཁྱེར་ཐལ་བར་བརླགས་པ་དང་དེར་
གནས་སོད་མྗི་ཁྲྗི་ཚོ་མང་པོ་དམར་གསོད་བཏང་། འབར་རྫས་ཀྗི་འོག་ཏུ་མ་ཤྗི་བར་གསོན་མཁན་གཅྗིག་ནྗི་འཇར་མ་
ནྗིའྗི་དངོས་ཁམས་ཚན་རྗིག་པ་ཨར་ཝྗིན་ཝྗིལ་ཧེམ་མྗིའུ་ལར་རེད། 

 དམག་འཁྲུག་མ་བྱུང་བའྗི་སྔོན་དུ་མྗིའུ་ལར་གྗིས་གགོ་ར་ཕྗིར་སོ་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་གསར་བཟ་ོབས་ཡོད་པ་
དང་། བརྟག་དཔྱད་བརྒྱུད་ནས་རྡུལ་ཕྲན་དང་པོ་མཐོང་མཁན་དེ་ཁོང་ཡྗིན། དམག་མཇུག་བསྡུས་པའྗི་རེས་སུ་ ༡༩༥༡ 
ལོར་ཁོང་གྗིས་གགོ་ར་གེས་རྡུལ་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་གསར་བཟ་ོབས་ཤྗིང་། དེས་དྭངས་གཟུགས་ཚེག་གམ་དུ་གནས་པའྗི་
རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཀྗི་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་བ་དང་རྣ་ོབ་བྗིན། འདྗིའྗི་དཔེ་མཚོན་ཞྗིག་ནྗི་དངསོ་ཁམས་ཚན་རྗིག་པ་
འཇོན་ཧྗིའུ་སྦྗི་སྗིས་ཐོད་དུ་བཟུང་བའྗི་འདྲ་པར་མཚར་པོ་དེ་ཡྗིན། འདྲ་པར་དེ་ནྗི་ ༡༩༥༨ ལོར་མྗིའུ་ལར་གྗིས་རང་
ཉྗིད་པན་སྗིལ་ཝེ་ནྗི་ཡ་མངའ་སེའྗི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྗི་སོབ་དགེར་ཞུགས་པའྗི་རེས་སུ་བངས་པའྗི་ཕྲ་
བརན་ཞྗིག་ཡྗིན།  

 མྗིའུ་ལར་གྗིས་གསེར་དཀར་གྗི་ཁབ་ཧ་ཅང་ཕྲ་མོ་རྩེ་མ་ོཟླུམ་ཕེད་ཤྗིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཞྗིག་བཀོལ་སདོ་བས། ཁབ་དེ་
ཧྗི་ལྗི་ཡམ་སབ་མོ་ཡོད་པའྗི་སྦུ་གུ་ཞྗིག་ཏུ་བཅུག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལ་མཐའ་འཁོར་གྗི་གོག་ཚད་ལས་ཧ་ཅང་གྗིས་ཆེ་
བའྗི་ཕ་ོགོག་བྗིན། གོག་ཚད་འདྗིས་བསྐྲུན་པའྗི་གོག་ར་དེ་ཧ་ཅང་ཆེ་དྲགས་པས་ཁབ་རྩེའྗི་རྡུལ་ཕྲན་སེང་དུ་ལྷྗིང་
འཇགས་ཏེ་གནས་པའྗི་ཧྗི་ལྗི་ཡམ་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ལས་གོག་རྡུལ་མང་པ་ོབའས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཧྗི་ལྗི་ཡམ་དེ་རྣམས་
གེས་རྡུལ་དུ་གྱུར། ཕོ་ཁུར་ཅན་གྗི་ཧྗི་ལྗི་ཡམ་གེས་རྡུལ་རྣམས་གསེར་དཀར་གྗི་ཁབ་རྩེ་ནས་ཐོན་ཏེ་མཚམས་གང་ནས་
བལྟས་ཀང་རྒྱུན་དེ་རྣམས་ཕྗི་ངསོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་དྲང་འཕང་གྗི་ཁ་ཕོགས་སུ་སོད། གསེར་དཀར་དེ་དྭངས་གཟུགས་ཀྗི་
རྗིགས་ཤྗིག་ཡྗིན་པ་གསལ་ཞྗིང་། དེའྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་བཟའ་ཆས་ཚོང་ཁང་དུ་ཚ་ལུ་མ་བསྗིགས་པ་ལྟར་འཁོད་ཡོད། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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འདྲ་པར་དེ་རྡུལ་ཕྲན་རང་གྗི་པར་ཞྗིག་མྗིན་ཡང་། དེས་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་གནས་གཞྗི་སོ་སོ་ནས་སོན་པ་དང་། ང་ཚོའྗི་
འཇྗིག་རྟེན་གྲུབ་པར་བེད་པའྗི་མཁྲེགས་གཟུགས་གཅྗིག་གྗི་བཀོད་པ་ཕྲ་མ་ོསོན་པ་ཡྗིན། 

 

213 

དྭངས་གཟུགས་ཀྗི་བཀདོ་པ། 

 ལགས་དང་། ཚྭ། གཏེར་རྫས་ཏེ་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་དངོས་རྫས་དེ་རྣམས་དྭངས་གཟུགས་ཀྗིས་གྲུབ་པ་ཡྗིན། ཚྭ་
དང་ཤེལ་རོ་ལྟ་བུའྗི་དྭངས་གཟུགས་རྣམས་དུས་རབས་མང་པའོ་ིརྗིང་ནས་མྗི་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་ཀང་། དེ་དག་རྡུལ་
ཕྲན་གྗི་གམ་ཕྲེང་དཀྱུས་མ་ཞྗིག་ཡྗིན་པའྗི་འགེལ་བརོད་དེ་དུས་རབས་ ༢༠ ནང་མ་གཏགོས་བྱུང་མེད། དྭངས་
གཟུགས་ཀྗི་རྗིགས་རེ་རེ་ནས་ཕོགས་ཆ་གསུམ་ལན་གྗི་བཀོད་སྗིག་ག་ོརྗིམ་ཅན་ཡྗིན་པ་ར་སདོ་གཏངོ་བའྗི་སད་དུ་ 
༡༩༡༢ ལོར་དངོས་ཁམས་ཚན་རྗིག་པ་རྣམས་ཀྗིས་x-འཕྲོ་འདོ་བཀོལ་སོད་བས་ཡོད། དེ་འདྲའྗི་བཀོད་པ་ལ་རྡུལ་ཕྲན་
གྗི་དྭངས་གཟུགས་ཀྗི་ཚེག་གམ་རང་བཞྗིན་ཅན་ཞྗིག་ཡྗིན། དྭངས་གཟུགས་ནང་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཧ་ཅང་གྗི་ཐག་
ཉེར་འཁོད་ཡོད་པའྗི་ཚད་འཇལ་བྱུང་ཞྗིང་། དེ་ནྗི་X-འཕྲོ་འདོ་ཀྗི་རླབས་ཐག་ཙམ་ཡྗིན།  

 X-འཕྲ་ོའོད་ཀྗི་ཆུན་པ་ོཞྗིག་དྭངས་གཟུགས་ཀྗི་ཕོགས་སུ་བརྫངས་པ་ན་དེ་ཉྗིད་ལ་སྐོར་འཕྲོ་བྱུང་བའམ་སོ་
སོར་གེས་ཏེ་ཐུན་མོང་མྗིན་པའྗི་འགོས་དེ་འདྲ་བསྐྲུན་པ་འཇར་མ་ནྗིའྗི་དངསོ་ཁམས་པ་མེག་སྗི་བྷོན་ལ་གསར་རེད་
བྱུང་།(དཔེ་རྗིས་ ༡༢་༡) པར་གྗི་སྗིན་ཤགོ་སེང་དུ་X-འཕྲ་ོའོད་ཀྗི་སྐོར་འཕྲོའ་ིའགསོ་གསལ་བ་དེ་ལས་དྭངས་གཟུགས་
རྣམས་ནྗི་ཚེག་གམ་གུང་སྗིག་པོའ་ིསེང་དུ་ཆགས་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ཁྲ་བཀོད་ཀྗི་རྣམ་པར་གསལ་ཞྗིང་། དེ་ནྗི་ཕོགས་ཆ་
གསུམ་ལན་གྗི་མྗིག་མང་ཞྗིག་གམ་བྗིས་པའྗི་རྩེད་སོང་ལྗིང་ཚེ་དང་འདྲ་བ་ཡྗིན། ལགས་དང་ཟངས་དང་གསེར་ལྟ་བུའྗི་
ལགས་རྗིགས་རྣམས་ལ་ལྟསོ་བཅས་ཀྗི་དྭངས་གཟུགས་བཀོད་པ་སབས་བདེ་པོ་ཡོད། ཊྗིན་དང་ཁོ་བྷལཊ་རྣམས་ནྗི་རོག་
འཛིང་ཆེ་བ་ཡོད། ལགས་རྗིགས་ཐམས་ཅད་ལ་དྭངས་གཟུགས་མང་པ་ོཟང་ཟྗིང་གྗི་ཚུལ་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་དེ་དག་རེ་རེ་
ནས་ཧ་ལམ་སོན་མེད་དུ་གནས་པ་སེ། འཆར་ཅན་གྗི་ཚེག་གམ་ཅན་ཡྗིན་པ་གང་ཞྗིག་ལ་ཉེ་འཁྲྗིས་ཀྗི་དྭངས་གཟུགས་
ལ་ཅུང་གསེག་སེ་འཁོད་ཡོད། ལགས་རྗིགས་ཀྗི་དྭངས་གཟུགས་འདྗི་རྗིགས་དེ་ལ་སྐྱུར་ཚག་རྒྱག་པའམ་སྐྱུར་རྫས་ཀྗིས་
ཕྗིས་པ་ན་དེའྗི་ངསོ་སུ་མངོན་ཐུབ། གནམ་གཤྗིས་ཀྗི་རྐྱེན་དང་འཕྲད་པའྗི་ལགས་དཀར་གཡའ་ཐེབས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 
ལག་གྗི་རྔུལ་ཆུས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐྱུར་ཚག་རྒྱག་པའྗི་སོའ་ིལག་འཇུ་རག་གན་ལས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའྗི་ངོས་སུ་ང་ཚོས་
དྭངས་གཟུགས་ཀྗི་བཀོད་པ་མཐོང་ཐུབ་པ་ཡྗིན། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

31 
 

31 

 བྷོན་ལ་ོཡྗི་X-འཕྲོ་འོད་ཀྗི་སྐོར་འཕྲའོ་ིའགོས་རྗིས་ཀྗི་པར་རྣམས་ཀྗིས་དབྗིན་ཇྗིའྗི་ཚན་རྗིག་པ་ཝྗི་ལྗི་ཡམ་ 
ཧེན་རྗི་ བྷྗི་རེག་དང་། ཁོང་གྗི་བུ་ཝྗི་ལྗི་ཡམ་ ལོ་རེན་སྗི་ བྷྗི་རེག་གཉྗིས་ཀྗིས་ཡྗིད་དབང་འཕྲགོ ཁོང་གཉྗིས་ཀྗིས་
དྭངས་གཟུགས་ནང་གྗི་སོང་ཆ་མཉམ་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་རྗིམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་དག་ལས་X-འཕྲོ་འོད་ཇྗི་ལྟར་འཐོར་
ཏེ་བགོད་དགསོ་ཚུལ་སོན་པའྗི་གངས་རྩྗིས་ཀྗི་མན་ངག་ཅྗིག་གསར་གཏོད་བས། མན་ངག་འདྗི་དང་སྐོར་འཕྲོའ་ིའགསོ་
རྗིས་ནང་གྗི་ཐྗིག་ལེའྗི་འགསོ་ལ་ཉམས་ཞྗིབ་བས་པ་ལས་དྭངས་གཟུགས་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་བར་གྗི་རྒྱང་ཚད་ངེས་ཐུབ་པ་
རེད། ད་ལྟའྗི་ཆར་X-འཕྲོ་འོད་ཀྗི་སྐོར་འཕྲོའ་ིདཔྱད་ཐབས་འདྗི་ནྗི་སེ་དངསོ་དང་དངསོ་ཁམས་ཚན་རྗིག་ནང་ལག་ཆ་
གནད་འགགས་ཆེ་བ་ཞྗིག་ཡྗིན། 

 དྭངས་གཟུགས་ཀྗི་རང་བཞྗིན་མེད་པའྗི་མཁྲེགས་གཟུགས་རྣམས་ལ་ངེས་མེད་ཅན་ཞེས་འབོད་པ་རེད། ངེས་
མེད་ཅན་གྗི་གནས་བབས་སུ་ཆགས་པའྗི་མཁྲེགས་གཟུགས་རྣམས་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་དང་འདུས་རྡུལ་རྣམས་རང་གར་
བཀྲམ་སེ་གནས་ཡོད། འགྗིག་དང་། ཤེལ། སོས་འགྗིག་རྣམས་ནྗི་རང་གྗི་གཞྗི་མའྗི་རྡུལ་གུང་སྗིག་པའོ་ིངང་བསར་ཟསོ་
བེད་པའྗི་བཀོད་སྗིག་མེད་པའྗི་བེམ་དངོས་ཀྗི་གས་ཡྗིན། ངེས་མེད་ཅན་གྗི་མཁྲེགས་གཟུགས་མང་པའོ་ིནང་རྡུལ་
རྣམས་ལ་ཕར་ཚུན་རྒྱུ་བའྗི་རང་དབང་ཏགོ་ཙམ་ཡོད། ཚུལ་འདྗི་ནྗི་འགྗིག་གྗི་ལེམ་གཤྗིས་རང་བཞྗིན་དང་ཤེལ་གང་
ཞྗིག་ལ་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རྗིང་པོར་ལྗིད་གནོན་ཐེབས་པའྗི་སྐབས་དེ་ཉྗིད་དལ་གྗིས་རྒྱུག་པའྗི་རང་གཤྗིས་ལས་མངོན་
ཐུབ།  

 རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་དྭངས་གཟུགས་ཀྗི་རྣམ་པར་ཡོད་པའམ་ངེས་མེད་ཅན་གྗི་རྣམ་པར་ཡོད་པ་གང་ཡྗིན་རུང་
རྡུལ་ཕྲན་ནམ་གེས་རྡུལ་རེ་རེས་རང་རང་གྗི་གནས་གཞྗིའྗི་བརྒྱུད་དུ་འདར་འགུལ་བེད། རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་གོག་གྗི་
འཆྗིང་བས་ཕན་ཚུན་སོམ་སེ་གནས་ཡོད། ང་ཚོས་འདྗིར་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་འཆྗིང་བ་རྗིགས་གཙོ་བོ་བཞྗི་ཡོད་པ་གངས་
འདྲེན་བ་རྒྱུ་ཙམ་ལས་དེའྗི་སྐརོ་གེང་རྒྱུ་མྗིན་ཏེ། དེ་བཞྗི་ནྗི་གེས་རྡུལ་གྗི་འཆྗིང་བ་དང་། མཉམ་སོད་འཆྗིང་བ། ལགས་
རྗིགས་ཀྗི་འཆྗིང་བ། ཝེན་ཌར་ཝེལ་གྗི་འཆྗིང་བ་བཅས་ཡྗིན་ལ། འདྗིའྗི་མཐའ་མ་ནྗི་ཞན་ཤསོ་དེ་ཡྗིན། མཁྲེགས་
གཟུགས་ཀྗི་ཁྱད་ཆོས་རེ་འགའ་དེ་ལ་འཆྗིང་བའྗི་དབེ་བ་གང་ཡོད་པ་དེས་ངེས་པར་བེད། རྫས་སོར་གྗི་ཀློག་དེབ་ཕལ་
མོ་ཆེའྗི་ནང་འཆྗིང་བ་འདྗི་དག་སྐོར་གྗི་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པར་ཀློག་རྒྱུ་ཡོད། 
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སྟུག་ཚད། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

32 
 

32 

 ཤྗིང་ལས་ལགས་ལྗི་བ་ཡོད་དམ། དྲྗི་བ་འདྗི་གསལ་ཁ་མེད་པའྗི་དྲྗི་བ་ཞྗིག་སེ་དེ་ནྗི་དེ་གཉྗིས་ཀྗི་འབོར་ཚད་
ལ་རག་ལུས་པ་རེད། སོང་དུམ་ཆེན་པ་ོཞྗིག་ལགས་གཟེར་ལས་ལྗི་བ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡྗིན། དེ་བས་ཀང་དྲྗི་བ་འདྲྗི་
ཚུལ་ཡག་ག་ཞྗིག་ནྗི་ཤྗིང་ལས་ལགས་ཀྗི་སྟུག་ཚད་ཆེ་བ་རེད་དམ་ཞེས་པ་དེ་ཡྗིན་ལ། དེར་ནྗི་ཤྗིང་ལས་ལགས་སྟུག་
ཚད་ཆེ་བ་རེད་ཅེས་ལན་གདབ་ཏུ་རུང་། རྡུལ་ཕྲན་གྗི་གདོས་ཚད་དང་དེ་དག་བར་གྗི་སོང་ཆས་དངོས་རྫས་གང་དང་
གང་ཡྗིན་ནའང་དེའྗི་སྟུག་ཚད་ངེས་པར་བེད་པ་རེད། ང་ཚོས་སྟུག་ཚད་ཅེས་པ་བངོས་ཚད་མཉམ་པའྗི་དངསོ་རྫས་ཀྗི་
ལྗིད་ཆའམ་ཡང་ཆ་ལྟ་བུར་བསམ་གྗིན་ཡོད། དེ་ནྗི་བེམ་གཟུགས་ཀྗི་ཚགས་དམ་ཚད་ཀྗི་ཚད་གཞྗིའམ་སོང་ཆ་ཞྗིག་གྗི་
ནང་དུ་གདསོ་ཚད་ག་ཚོད་ཚུད་མྗིན་གྗི་ཚད་གཞྗི་སེ། བོངས་ཚད་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗི་རེ་རེར་ཡོད་པའྗི་གདསོ་ཚད་ཀྗི་འབོར་
ཏེ། 
 

 སྟུག་ཚད་ = གདོས་ཚད་/བོངས་ཚད་ 

 སྟུག་ཚད་ནྗི་དངསོ་རྫས་ཤྗིག་གྗི་ཁྱད་ཆསོ་ཤྗིག་ཡྗིན་པས་དོན་ལ་དངསོ་རྫས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ལ་རག་མྗི་ལུས། 
རེའུ་མྗིག་ ༡༢་༡ ནང་ཅ་དངསོ་ལ་འགའྗི་སྟུག་ཚད་རྣམས་བསན་ཡོད།  

  

དྭངས་གཟུགས་ཀྗི་ཕེ་མ། 
 དྭངས་གཟུགས་ནང་གྗི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསར་ཟསོ་བེད་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ནང་མའྗི་བཀོད་པ་དེས་དེ་ལ་
མཛེས་ཆསོ་ཤྗིག་སྗིན་པས་དེ་ཉྗིད་ཡྗིད་དབང་འཕྲགོ་པའྗི་རྒྱན་ཆའྗི་རྣམ་པ་ཞྗིག་ཏུ་ཡུན་རྗིང་བརྩྗིས་ཡོད། གོག་དཔྱད་
ཚན་རྗིག་དང་མྗིག་ཤེལ་བཟ་ོལས་ལ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བའྗི་ཁྱད་ཆོས་ཁག་ཅྗིག་དྭངས་གཟུགས་ལ་ཚང་ཡོད་པ་
དང་། དེ་རྣམས་དེང་རབས་ཀྗི་འཕྲུལ་རྩལ་ཧ་ལམ་ཡོད་ད་ོཅགོ་གྗི་ནང་བཀོལ་སོད་བེད་ཀྗི་ཡོད། འདས་པའྗི་དུས་
སྐབས་སུ་དྭངས་གཟུགས་ལ་ནད་གས་ོབའྗི་ནུས་སོབས་ཡོད་པར་བཟུང་སེ་དེ་ལ་མཐོང་ཆེན་བས་ཡོད། ཡྗིད་ཆེས་འདྗི་
ད་ལྟའང་གསང་ཆསོ་པ་དང་ལ་ོརབས་གསར་མའྗི་གས་ོབེད་པ་རྣམས་ཀྗི་ཁོྱན་དུ་ལྷག་པར་དུ་རྒྱུན་འབམས་སུ་གནས་
ཡོད། དྭངས་གཟུགས་ཀྗིས་“ནུས་པ་བཟང་པོ་”བརྒྱུད་གཏོང་བེད་ཅྗིང་། “ནུས་པ་ངན་པ་”བཟོག་པར་བེད་ཅེས་སྨྲ། དེ་
དག་གྗིས་གས་ོབེད་“ཟོས་ཕོད་”དང་མཉམ་འདར་བེད་པའྗི་“འདར་འགུལ་”བཟུང་བ་དེས་ལུས་པོ་སྗི་ལ་ཕན་པའྗི་ད་ོ
མཉམ་གྗི་གནས་བབས་ཤྗིག་བཟུང་བར་གོགས་བེད་ཅེས་ཟེར། སྗིག་སངས་ཚུལ་མཐུན་བྱུང་སྐབས་དྭངས་གཟུགས་
ཀྗིས་གོག་ཐག་དང་། ལག་ཐོགས་ཁ་པར། གོག་ཀླད་འཆར་ཤེལ། ཕྲ་རླབས་གོག་ཐབ། གཞན་ཡང་མྗི་གཞན་གྗིས་ཕྗིར་
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སོ་བས་པའྗི་གོག་ཁབ་ལེན་གྗི་འགས་རྗིགས་ངན་པ་རྣམས་ལས་སྲུང་སོབ་བེད་ད་ོཞེས་ཁ་ཅྗིག་གྗིས་སྨྲ། དྭངས་གཟུགས་
ཀྗིས་ནད་གསོ་བ་དང་སྲུང་སོབ་སྗིན་པ་དེ་“སྨན་དཔྱད་ཀྗི་ལམ་ནས་བསྒྲུབས་ཟྗིན་”པ་དང་། དེ་འདྲའྗི་ཁས་ལེན་
རྣམས་ཀང་“ནོ་བྷེལ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པའྗི་དངོས་ཁམས་རྩ་དོན་ལ་གཞྗི་རྟེན་བཅལོ་ཡདོ་”ཅེས་ཟེར། 

 དྭངས་གཟུགས་ཀྗིས་ནུས་པ་སྗིན་པ་བདེན་ཡང་། དེ་ནྗི་དངོས་པོ་གཞན་ཀུན་གྗིས་སྗིན་པ་དང་མཚུངས། ང་
ཚོས་ལེ་ཚན་ ༡༦ ནང་སང་ངེས་པ་བཞྗིན་དངསོ་པོ་ཀུན་གྗིས་ནུས་པ་འགེད་པར་བེད་ཅྗིང་། ནུས་པ་ལེན་པར་ཡང་
བེད། དྭངས་གཟུགས་སམ་དངསོ་རྫས་གཞན་གང་འདྲ་ཞྗིག་གྗིས་རང་ཉྗིད་ལ་ཚུར་ཐོབ་པའྗི་ནུས་པ་ལས་ལྷག་པ་ཞྗིག་
བཀེས་པ་ཡྗིན་ན་དེའྗི་དོྲད་ཚད་ཆག་དགསོ། བདར་གཟུགས་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཀྗིས་འདར་འགུལ་བེད་པ་དང་། རང་
དང་འཚམས་པའྗི་ཕྗིའྗི་འདར་འགུལ་གྗི་ཟོས་ཕོད་རྗིགས་དང་ལྷན་དུ་མཉམ་འདར་བེད་པ་ནྗི་རླངས་གཟུགས་ཀུན་གྗི་
འདུས་རྡུལ་རྣམས་དང་། གཤེར་གཟུགས་ཀུན་གྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗིས་ཇྗི་ལྟར་བེད་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡྗིན། བདར་
གཟུགས་ཀྗི་ནུས་པ་འཚོང་བར་ཞུགས་པའྗི་མྗི་ཞྗིག་གྗིས་ཚེ་སགོ་ལའམ་དྭངས་གཟུགས་ལ་ཡདོ་པའྗི་ནུས་པ་དམྗིགས་
བསལ་གྗི་སྐོར་བཤད་ཀྗི་ཡོད་ན་དེ་ནྗི་ཚན་རྗིག་གྗི་དཔང་རྟགས་མེད་པ་ཞྗིག་ཡྗིན།(དེ་ལྟར་མྗིན་ན་ནུས་པ་དམྗིགས་
བསལ་བ་དེ་འདྲ་རེད་མཁན་དེ་ལམ་སེང་འཛམ་བུ་གྗིང་ཡོངས་ལ་སྙན་གགས་ཅན་དུ་འགྱུར་ངེས་ཡྗིན།) ལེ་ཚན་སྔ་
མར་གེང་བའྗི་མྗི་མངོན་པའྗི་ནུས་པ་ལྟ་བུ་ནུས་པ་གསར་པའྗི་རྗིགས་ལ་དཔང་རྟགས་ཉྗིན་ཞྗིག་རེད་སྗིད་ཀང་། དྭངས་
གཟུགས་ཀྗི་ནུས་སོབས་འཚོང་མཁན་དེས་ནུས་པ་འདྗི་འདྲ་ཡདོ་ཅེས་ཁས་མྗི་ཆེ་བར་དེ་ལས་ལོག་སེ་ཁ་ོརང་གྗི་ཁས་
ལེན་ལ་དེང་རབས་ཚན་རྗིག་གྗི་དཔང་རྟགས་ཡོད་པར་བརོད་པ་རེད། 

 བདར་གཟུགས་ཀྗི་ནུས་སོབས་དེ་དངསོ་བཤེར་བརྟག་དཔྱད་ལ་བརྟེན་པ་ཞྗིག་མྗིན་པར་བདེན་དཔང་བརོད་
པ་ཙམ་ལ་བརྟེན་པ་ཞྗིག་ཡྗིན། ཚོང་བསགས་ཀྗི་བ་བས་བསན་པ་བཞྗིན་མྗི་རྣམས་སྗིར་བཏང་ནས་ར་སོད་བས་པའྗི་
དངོས་དོན་ལས་བདེན་དཔང་བརོད་པ་ལ་ཡྗིད་ཆེས་ཆེ་བ་བེད་པ་རེད། དྭངས་གཟུགས་ལས་དོ་བདག་ལ་ཁེ་ཕན་ཐོབ་
ཡོད་པར་ཡྗིད་ཆེས་བས་པའྗི་མྗིས་བདེན་དཔང་བརོད་པ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྗིན། ཚན་རྗིག་གྗི་དཔང་རྟགས་ཀྗིས་ཡྗིད་ཆེས་
སེས་སུ་བཅུག་ན་གནས་ཚུལ་གཅྗིག་ཡྗིན། དེ་མྗིན་རང་སྣང་གང་དྲན་དང་སྗི་ཚོགས་ཀྗི་དཔུང་སྣོན་ནམ་རྟོག་བཟོས་
ཕན་སྨན་ལྟ་བུ་ནྗི་གནས་ཚུལ་ལོགས་པ་ཞྗིག་ཡྗིན། དྭངས་གཟུགས་ལ་དམྗིགས་བསལ་གྗི་ནུས་སོབས་ཡོད་ཅེས་པའྗི་
ཁས་ལེན་ལ་ཚན་རྗིག་དཔང་རྟགས་གང་གྗིས་ཀང་རྒྱབ་རྟེན་བེད་མོང་མེད། 

 ཁས་ལེན་རྣམས་ཕར་ཞོག་དང་། ཁ་ཅྗིག་ལ་ནྗི་དྭངས་གཟུགས་ཀྗི་སྐེ་རྒྱན་གོན་པ་ཙམ་གྗིས་ཚོར་བ་བཟང་པ་ོ
ཞྗིག་དང་། སྲུང་སོབ་སྗིན་པའྗི་ཚོར་བའང་སེས་པ་ཡོད། ཚོར་བ་འདྗི་འདྲ་དང་། དྭངས་གཟུགས་ཀྗི་མཛེས་ཆོས་རྣམས་
ནྗི་དེའྗི་བཟང་ཆསོ་ཡྗིན། མྗི་ལ་ལས་ཨམ་ཁུག་ནང་རྗི་བངོ་གྗི་སུག་ལག་བཟུང་བ་ཙམ་གྗིས་གོགས་ཐོབ་པར་བཟུང་བ་
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བཞྗིན་དྭངས་གཟུགས་ཡོད་པ་ཙམ་གྗིས་བསོད་བདེ་ཡོང་བར་ཚོར་གྗི་ཡོད། འོན་ཀང་དྭངས་གཟུགས་ཀྗི་ནུས་སོབས་
དང་རྗི་བངོ་གྗི་སུག་ལག་བར་གྗི་ཁྱད་པར་ནྗི་སྔ་མའྗི་ཁེ་ཕན་རྣམས་ཚན་རྗིག་གྗི་བར་ཆད་ནང་འཐུམ་སེ་བསན་གྗི་
ཡོད་ལ་རྗི་བངོ་གྗི་སུག་ལག་བཟུང་བའྗི་ཁེ་ཕན་ནྗི་དེ་ལྟར་མྗིན། དེས་ན་དྭངས་གཟུགས་ཀྗི་ནུས་སོབས་འཚོང་བར་
ཞུགས་པའྗི་མྗི་རྣམས་ཀྗིས་ཚན་རྗིག་བཏགས་པ་བ་མཚན་ཉྗིད་ཚང་བ་ཞྗིག་ཏུ་མཉམ་ཞུགས་བེད་ཀྗི་ཡོད། 
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 རྒྱུན་ལན་སྟུག་ཚད་དེ་མྗི་ཊར་གྗི་བརྩྗི་གཞྗིའྗི་ནང་མཚོན་པར་བེད་ཅྗིང་། དེ་ཡང་སྗིར་བཏང་མྗི་ཊར་ཤོ་
གཟུགས་མ་རེ་ལ་ཡོད་པའྗི་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་དང་། ལྗི་ཊར་རེ་ལ་ཡོད་པའྗི་ཀྗི་ལ་ོགྷ་རམ། ཡང་ན་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ཤ་ོགཟུགས་
མ་རེ་ལ་ཡོད་པའྗི་གྷ་རམ་གྗི་བརྩྗི་གཞྗི་གང་རུང་ཞྗིག་བཀལོ་སོད་བེད། དཔེར་ན་ཆུ་ལ་གདསོ་སྟུག་ 1000 kg/m3 
དང་། དེ་དང་དོད་མཉམ་པ་ 1 g/cm3 ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེས་ན་བ་ཚྭ་མེད་པའྗི་ཆུ་འབོར་ཚད་མྗི་ཊར་ཤོ་གཟུགས་
མ་གཅྗིག་ལ་གདོས་ཚད་དེ་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ ༡༠༠༠ ཡོད་དགསོ་པ་དང་། དེ་དང་མཉམ་པར་བ་ཚྭ་མེད་པའྗི་ཆུ་འབོར་ཚད་
སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ཤོ་གཟུགས་མ་གཅྗིག་(བེ་མ་ཀ་ར་ཤོ་གཟུགས་ཅན་གྗི་ཆེ་ཚད་ཙམ་ཡྗིན་)ལ་གདོས་ཚད་གྷ་རམ་ ༡ ཡོད། 

 སྟུག་ཚད་དེ་གདསོ་ཚད་ཀྗི་རྣམ་པར་མྗི་སོན་པར་ལྗིད་ཚད་ཀྗི་རྣམ་པར་སོན་ཡང་རུང་བ་ཡྗིན། འདྗི་ལྟར་བེད་
སྐབས་དེ་ལ་ལྗིད་སྟུག་ཅེས་བརོད་ཅྗིང་། དེ་ནྗི་བོངས་ཚད་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗི་རེ་ལ་ཡོད་པའྗི་ལྗིད་ཚད་དེ་ཡྗིན། 

  ལྗིད་སྟུག་ = ལྗིད་ཚད་/བོངས་ཚད་ 

 ལྗིད་སྟུག་དེ་བརྩྗི་གཞྗི་མྗི་ཊར་ཤོ་གཟུགས་མ་རེ་ལ་ཡོད་པའྗི་ནེའུ་ཊོན་ N/m3 ནང་ཚད་འཇལ་བེད་པ་རེད། 
ཀྗི་ལ་ོགྷ་རམ་ ༡ ཡོད་པའྗི་གཟུགས་ཤྗིག་ལ་ལྗིད་ཚད་ནེའུ་ཊོན་ ༩་༨ ཡོད་པས་དེའྗི་ལྗིད་སྟུག་གངས་ཀྗི་རྣམ་པར་ཕབ་
པ་དེ་ནྗི་ 9.8 x གདོས་སྟུག་ དེ་ཡྗིན། དཔེར་ན་ཆུའྗི་ལྗིད་སྟུག་ནྗི་ ༩༨༠༠ N/m3 ཡྗིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། དབྗིན་ཇྗིའྗི་
བརྩྗི་སོལ་ནང་བ་ཚྭ་མེད་པའྗི་ཆུ་ཕུ་ཊྗི་ཤོ་གཟུགས་མ་(ft3) ༡ (གྷེ་ལོན་ ༧་༥)ལ་ལྗིད་ཚད་པང་ ༦༢་༤ ཡོད། དེས་ན་
དབྗིན་ཇྗིའྗི་ལམ་ལུགས་ནང་བ་ཚྭ་མེད་པའྗི་ཆུ་ལ་ལྗིད་སྟུག་ 62.4 lb/ft3 ཡོད། 

 བེམ་དངོས་ཤྗིག་གྗི་སྟུག་ཚད་ནྗི་དེ་གྲུབ་བེད་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་སོ་སའོ་ིགདོས་ཚད་དང་། རྡུལ་ཕྲན་ཕན་ཚུན་བར་
གྗི་སོང་ཆ་ལ་རག་ལུས་པ་རེད། འཛམ་བུ་གྗིང་སེང་གྗི་སྟུག་ཚད་ཆེ་ཤསོ་ཀྗི་དངསོ་རྫས་ནྗི་ཨྗི་རྗི་ཌྗི་ཡམ་ཡྗིན་ལ། དེ་ནྗི་
ས་ལ་ཁྲོལ་བ་ོཡྗིན་པ་དང་། དངུལ་བཞྗིན་དུ་དཀར་ཞྗིང་གསེར་དཀར་གྗི་ཁྱྗིམ་དུ་གཏགོས་པའྗི་ལགས་རྗིགས་ཤྗིག་ཡྗིན། 
རྡུལ་ཕྲན་སོ་སོ་ནས་བས་ན་ཨྗི་རྗི་ཌྗི་ཡམ་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་དེ་གསེར་དཀར་དང་། གསེར་དང་། ཞ་ཉེ། ཡུ་རེ་ནྗི་ཡམ་གྗི་རྡུལ་
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ཕྲན་རེ་རེ་ལས་གདོས་ཚད་ཆུང་ཡང་དྭངས་གཟུགས་ཀྗི་རྣམ་པར་གནས་པའྗི་ཨྗི་རྗི་ཌྗི་ཡམ་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་ཕན་ཚུན་བར་
གྗི་སོང་ཆ་ཧ་ཅང་ཉེ་བས་དེའྗི་སྟུག་ཚད་ཆེ་བ་ཡངོ་བ་ཡྗིན། སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ཤོ་གཟུགས་མ་གཅྗིག་གྗི་ནང་གདསོ་ཆེ་ལ་
སོང་ཆ་ཡངས་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་གཞན་ལས་ཨྗི་རྗི་ཌྗི་ཡམ་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་མང་བ་གཤོང་ཐུབ། དེས་ན་ཨྗི་རྗི་ཌྗི་ཡམ་ལ་ཚད་
ལས་བརྒལ་བའྗི་སྟུག་ཚད་དེ་མྗི་ཊར་ཤོ་གཟུགས་གཅྗིག་ལ་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ ༢༢༦༥༠ (22,650 kg/m3) ཡོད་པ་རེད། 

 ཚོད་ལེན་དོན་གནད། 

༡ དྲྗི་བ་ས་མོ་ཞྗིག་འདྗིར་ཡོད། ཆུ་འཁྱག་པ་ན་རྒྱ་སེད་འགོ། འདྗིས་འཁྱགས་པའྗི་སྟུག་ཚད་དང་ཆུའྗི་སྟུག་ཚད་གཉྗིས་བསྡུར་ན་
ཆེ་ཆུང་གྗི་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་པ་བསན་ནམ། 

 ༢ ཅུང་རོག་པའྗི་དྲྗི་བ་ཞྗིག་འདྗིར་ཡོད། ཆུ་ལྗི་ཊར་གཅྗིག་དང་འཁྱགས་པ་ལྗི་ཊར་གཉྗིས་ལས་གང་ལ་ལྗིད་ཚད་ཆེ་བ་ཡོད་དམ། 

 ༣ ཞ་ཉེ་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ ༡༠༠ དང་། ཧ་ཅང་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ ༡༠༠༠ གཉྗིས་ལས་གང་ལ་སྟུག་ཚད་ཆེ་བ་ཡོད་དམ། 

 ༤ ཆུ་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ ༡༠༠༠ གྗི་སྟུག་ཚད་གང་ཡྗིན་ནམ། 

 ༥ ཆུ་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ ༡༠༠༠ གྗི་བོངས་ཚད་གང་ཡྗིན་ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ འཁྱགས་པ་ལ་ཆུ་ལས་སྟུག་ཚད་ཆུང་བ་ཡོད་(རྒྱུ་མཚན་ནྗི་གདོས་ཚད་གཅྗིག་པ་ཡྗིན་པ་གང་ཞྗིག་ལ་འཁྱགས་པ་ལ་བོངས་
ཚད་ཆེ་བ་ཡོད་པས་ཡྗིན།) རྒྱུ་མཚན་འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུའྗི་སེང་འཁྱགས་པ་འཕོ་སེ་གནས་པ་རེད། 

༢ དེ་གཉྗིས་ལ་ལྗིད་ཚད་གཅྗིག་པ་ཡོད་ཅེས་མ་སྨྲསོ་ཤྗིག ཆུ་ལྗི་ཊར་གང་ལ་ལྗིད་ཚད་ཆེ་བ་ཡོད། དེ་ཉྗིད་འཁྱག་ཏུ་བཅུག་ན་
དེའྗི་བོངས་ཚད་དེ་ལྗི་ཊར་གཅྗིག་ལས་མང་བར་འགྱུར་བ་རེད། མང་བའྗི་ཆ་དེ་བཞར་ཏེ་ཐོག་མའྗི་ཆུ་ལྗི་ཊར་གཅྗིག་གྗི་བོངས་
ཚད་དང་གཅྗིག་པར་བསྒྱུར་ན་དེ་ཉྗིད་ལ་ལྗིད་ཚད་ཆུང་བ་ཡོང་ངེས་པ་རེད། 

༣ སྟུག་ཚད་ནྗི་གདོས་ཚད་དང་བོངས་ཚད་(ཡང་ན་ལྗིད་ཚད་དང་བོངས་ཚད་)བསྡུར་བའྗི་སྡུར་ཚད་དེ་ཡྗིན་ལ། ཞ་ཉེ་འབོར་
ཚད་གང་འདྲ་ཞྗིག་དང་། ཧ་ཡང་འབོར་ཚད་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་ཞ་ཉེའྗི་སྡུར་ཚད་དེ་ཆེ་བ་ཡོད། རེའུ་མྗིག་ ༡༢་༡ ལ་ལྟོས། 

༤ ཆུ་འབོར་ཚད་ག་ཚོད་ཡོད་རུང་དེའྗི་སྟུག་ཚད་ནྗི་རྟག་ཏུ་ 1000 kg/m2 (ཡང་ན་ 1 g/cm3)ཡྗིན་པ་རེད། 
༥ ཆུ་གདོས་ཚད་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ ༡༠༠༠ གྗི་བོངས་ཚད་ནྗི་ 1 m3 ཡྗིན། 
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ལེམ་གཤྗིས། 

 ཅ་དངོས་ཤྗིག་ལ་ཕྗི་ནས་འགས་ཤྗིག་གྗིས་གནོན་པ་ཡྗིན་ན་དེ་ཉྗིད་ཀྗི་ཆེ་ཚད་དང་དབྗིབས་གཉྗིས་གའང་
གང་རུང་ཞྗིག་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་བ་རེད། འགྱུར་བ་གང་འདྲ་ཐེབས་མྗིན་དངོས་རྫས་དེའྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་བཀོད་སྗིག་དང་
དེ་དག་བར་གྗི་འཆྗིང་བ་ལ་རག་ལུས་པ་རེད། དཔེར་ན་ལེམ་རྩྗིབ་ལྟ་བུ་ཕྗི་ནས་འགས་རྒྱག་སེ་ཕར་རྐྱོང་བ་དང་ཚུར་
རྐུམ་པ་སགོས་བེད་ཐུབ། 

 ལེམ་རྩྗིབ་ལས་དཔྱངས་ཏེ་གནས་པའྗི་ལྗིད་ཀྗིས་ལེམ་རྩྗིབ་རྐྱངོ་བར་བེད། ལྗིད་འཕར་མ་སྣནོ་པས་དེ་བས་
ཀང་རྗིང་དུ་རྐྱངོ་། ལྗིད་བསལ་བ་ན་ལེམ་རྩྗིབ་ཐོག་མའྗི་རྗིང་ཚད་དུ་བསར་ལོག་བེད།  
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 ང་ཚོས་ལེམ་རྩྗིབ་དེ་ལེམ་གཤྗིས་ཅན་ཡྗིན་པར་བརོད། གཞྗི་གྲུག་པོ་ལོར་དབྱུག་གུས་རེག་པ་ན་ཡུན་ཙམ་གྗི་
རྗིང་ལ་དབྱུག་གུ་དེས་པོ་ལའོ་ིདབྗིབས་སྒྱུར་བར་བེད། མདའ་རྒྱག་ལ་ཉེ་བའྗི་མདའ་མཁན་གྗིས་ཐོག་མར་གཞུ་འགུག་
པར་བེད་ཅྗིང་། དེ་ནས་མདའ་གོད་པ་ན་གཞུ་དེ་ཐོག་མའྗི་དབྗིབས་སུ་ལོག་གྗི་ཡདོ། ལེམ་རྩྗིབ་དང་པོ་ལོ་དང་གཞུ་
རྣམས་ལེམ་གཤྗིས་ཅན་གྗི་དངསོ་པོའ་ིམཚན་གཞྗི་ཡྗིན། ལེམ་གཤྗིས་ཀྗིས་གཟུགས་ཤྗིག་དབྗིབས་འགྱུར་བར་བེད་པའྗི་
འགས་དང་འཕྲད་སྐབས་དེའྗི་དབྗིབས་ལ་འགྱུར་བ་ཇྗི་ཙམ་བྱུང་བ་དང་། འགས་དེ་དང་འབལ་སྐབས་དེ་ཉྗིད་ཐོག་
མའྗི་དབྗིབས་སུ་ཇྗི་ཙམ་ལགོ་ཐུབ་པ་སོན། འཇྗིམ་དང་། ཚིལ་འདམ། བག་རྗིལ་རྣམས་དབྗིབས་འགྱུར་བེད་ཀྗི་འགས་
དང་འཕྲད་ནས་འགས་དེ་བལ་བ་ན་རང་རང་གྗི་ཐོག་མའྗི་དབྗིབས་སུ་ལོག་གྗི་མེད། དབྗིབས་ཤོར་བའྗི་རེས་སུ་ཐོག་
མའྗི་དབྗིབས་ལ་ལགོ་མྗི་ཐུབ་པའྗི་དངསོ་རྫས་འདྗི་ལྟ་བུ་ལ་ལེམ་གཤྗིས་བལ་བ་ཞེས་བརོད་པ་རེད། ཞ་ཉེ་ཡང་ལེམ་
གཤྗིས་བལ་བ་ཡྗིན་ཏེ་དེ་ཉྗིད་གཏན་དུ་དབྗིབས་འགྱུར་གཏངོ་རྒྱུ་ས་བའྗི་ཕྗིར།  

 ལེམ་རྩྗིབ་ཅྗིག་ནས་ལྗིད་ཅྗིག་དཔྱང་བའྗི་སྐབས་ལྗིད་དེ་ལས་ལེམ་རྩྗིབ་ལ་འགས་ཐེབས་པ་དང་དེས་ལེམ་
རྩྗིབ་རྐྱོང་བར་བེད། ལྗིད་ལབ་གཉྗིས་ཀྗིས་རྐྱོང་ཚད་ལབ་གཉྗིས་སུ་བེད་པ་དང་། འགས་ལབ་གསུམ་གྗིས་རྐྱངོ་ཚད་ལབ་
གསུམ་དུ་བེད། དེས་ན་ 

  F ~ Δx ཞེས་ང་ཚོས་བརོད་ཆོག་པ་རེད། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 འདྗིས་རྐྱོང་ཚད་དེ་གནོན་རྒྱུའྗི་འགས་དང་ཐད་འབེལ་དུ་གནས་པ་བསན།(དཔེ་རྗིས་ ༡༢་༧) དུས་རབས་
བཅུ་བདུན་པའྗི་དུས་དཀྗིལ་དུ་དབྗིན་ཡུལ་གྗི་དངསོ་ཁམས་སྨྲ་བ་ར་ོབྷརཊ་ཧུག་ལ་ངོ་ཆ་འཕྲོད་པའྗི་འབེལ་བ་འདྗི་ལ་
ཧུག་གྗི་ཁྲྗིམས་ཞེས་འབོད་པ་རེད། ཁོང་ནྗི་ཨཡྗི་སེག་ནེའུ་ཊོན་དང་མྗི་ཐོག་གཅྗིག་པ་ཡྗིན།  

 གལ་ཏེ་ལེམ་གཤྗིས་ཅན་གྗི་དངོས་རྫས་ཤྗིག་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་བརྐྱངས་པའམ་བཙིར་བ་ཡྗིན་ན་དེ་ཉྗིད་ཐོག་
མའྗི་གནས་བབས་སུ་མ་ལོག་པར་དབྗིབས་འགྱུར་ཐེབས་ཏེ་གནས་པ་རེད། དབྗིབས་འགྱུར་གཏན་ཐེབས་འབྱུང་སའྗི་
རྒྱང་ཐག་དེ་ལ་ལེམ་གཤྗིས་ཀྗི་མཚམས་ཞེས་འབོད།  

 ཚོད་ལེན་དོན་གནད། 

༡ གནའ་དངོས་ཀྗི་ཚོན་རྗིས་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་གཉྗིས་ཡོད་པ་ཞྗིག་ལེམ་རྩྗིབ་ཅྗིག་གྗི་སྣེ་མོ་ནས་དཔྱངས་བཞག་ཡོད། ལེམ་རྩྗིབ་དེ་
སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ ༡༠ ཡྗི་རྒྱང་ཐག་བར་རྐྱོང་སེ་གནས། གལ་ཏེ་དེའྗི་ཚབ་ཏུ་ལེམ་རྩྗིབ་གཅྗིག་པ་དེ་ག་རང་ནས་ཚོན་རྗིས་ཀྗི་ལོ་གྷ་
རམ་བཞྗི་ཅན་པ་ཞྗིག་དཔྱངས་པ་ཡྗིན་ན་དེས་ལེམ་རྩྗིབ་དེ་ག་ཚོད་བརྐྱང་རྒྱུ་རེད་དམ། ཡང་གལ་ཏེ་ཚོན་རྗིས་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་
དྲུག་ཅན་པ་ཞྗིག་ལེམ་རྩྗིབ་དེ་ལས་དཔྱངས་པ་ཡྗིན་ན་རྐྱོང་ཚད་ག་ཚོད་ཡྗིན་ནམ། (ཁུར་འདྗི་དག་གང་གྗིས་ཀང་ལེམ་རྩྗིབ་
རང་གྗི་མཉེན་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་རྐྱངོ་བར་བེད་ཀྗི་མེད་པར་བརྩྗི་དགོས།) 

༢ ནེའུ་ཊོན་ ༡༠ ཅན་གྗི་འགས་ཤྗིག་གྗིས་ལེམ་རྩྗིབ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྗིག་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ ༤ ཡྗི་བར་རྐྱོང་བར་བེད་ཀྗི་ཡོད་ན། 
གལ་ཏེ་ནེའུ་ཊོན་ ༡༥ ཅན་གྗི་འགས་ཤྗིག་དེ་ལ་སོྣན་ཚེ་རྐྱོང་ཚད་ག་ཚོད་འོང་རྒྱུ་ཡྗིན་ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ (གནས་སངས་འདྗིར་ཚོན་རྗིས་ཡྗིན་པའྗི་) ཁུར་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ ༤ ཅན་ཞྗིག་ལ་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ ༢ ཅན་གྗི་ཁུར་གྗི་ལྗིད་ཚད་
ལབ་གཉྗིས་ཡོད། ཧུག་གཏན་ཁྲྗིམས་ F ~ Δx འདྗི་ལྟར་བས་ན་འགས་ལབ་གཉྗིས་ཀྗིས་ཆེ་བ་རྒྱབ་ན་རྐྱོང་ཚད་ལབ་གཉྗིས་
ཀྗིས་རྗིང་བ་འོང་དགོས་པས་ལེམ་རྩྗིབ་དེ་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ ༢༠ ཡྗིས་བརྐྱང་དགོས། ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ ༦ ཅན་གྗི་ཁུར་པོའ་ིལྗིད་ཚད་
ཀྗིས་ལེམ་རྩྗིབ་དེ་ཉྗིད་ལབ་གསུམ་གྗིས་རྗིང་བ་རྐྱོང་བ་སེ་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ ༣༠ ཡྗིས་རྐྱོང་བ་རེད། (གལ་ཏེ་མཉེན་ཚད་ལས་
བརྒལ་སོང་ན་གནས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ལས་རྐྱོང་ཚད་སོྔན་དཔག་བེད་མྗི་ཐུབ།) 
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༢ ལེམ་རྩྗིབ་དེ་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ ༦ གྗིས་བརྐྱང་རྒྱུ་ཡྗིན། སྡུར་ཚད་དང་ཆ་ཚད་ཀྗི་འབེལ་བའྗི་ས་ོནས་ (10N)/(4cm) = 
(15N)/(xcm) ཡྗིན་ལ། འདྗི་ནྗི་འདྗི་ལྟར་ཀློག་དགོས་ཏེ། ནེའུ་ཊོན་ ༡༠ ལ་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ ༤ ཡྗིན་པ་དེ། ནེའུ་ཊོན་ ༡༥ ལ་
སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ x ཡྗིན་པ་དང་མཚུངས། དེས་ན་ x = 6cm ཡྗིན། འགས་དང་རྐྱོང་ཚད་ཀྗི་སྡུར་ཚད་ལ་ལེམ་རྩྗིབ་ཀྗི་གཏན་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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གངས་ཞེས་འབོད་ཀྗི་ཡོད་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྗིས་བརྟག་དཔྱད་སོབ་ཚན་ལེན་བཞྗིན་ཡོད་ན་ཤེས་ངེས་ཡྗིན། གནས་སངས་འདྗིར་ k = 
2.5 N/cm ཡྗིན་པ་དང་། ཧུག་གྗི་ཁྲྗིམས་དེ་མཉམ་རྩྗིས་འདྗི་ལྟར་དུ་ F = kΔx སོན་པ་རེད། 

  

རྐྱངོ་འགས་དང་བཙིར་གནནོ། 

 དངོས་པོ་ཞྗིག་འཐེན་པ་(བརྐྱངས་པ་)ཡྗི་སྐབས་སུ་དེ་ཉྗིད་རྐྱོང་འགས་ཀྗི་འོག་ཏུ་ཡོད། དེ་ཉྗིད་ལ་འབུད་པ་
(སེ་བཙིར་བ་)ཡྗི་སྐབས་དེ་ཉྗིད་བཙིར་གནོན་འོག་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗིས་ཐྗིག་ཤྗིང་(ངམ་དབྱུག་པ་གང་འདྲ་ཞྗིག་
)བཀུག་པ་ཡྗིན་ན་ཕྗི་རུ་གུག་པའྗི་ཆ་དེ་རྐྱོང་འགས་འགོ་ཡོད་པ་དང་། ནང་ངསོ་ཀྗི་ཆ་དེ་ནང་དུ་བུད་ཡོད་པས་དེ་ཉྗིད་
བཙིར་གནོན་འགོ་ཡོད། བཙིར་གནོན་གྗིས་དངསོ་པོ་རྣམས་ཐུང་བ་དང་ཞེང་ཆེ་བར་བེད་ལ་རྐྱོང་འགས་ཀྗིས་དེ་དག་
རྗིང་བ་དང་སབ་པར་བེད། ཧེང་གཟུགས་ཕལ་མོ་ཆེའྗི་ནང་ཚུལ་འདྗི་མངོན་གསལ་དོད་པ་ོརང་མེད་དེ་ཐུང་དུ་འགོ་བ་
དང་རྗིང་དུ་འགོ་བའྗི་ཆ་དེ་ཧ་ཅང་གྗི་ཆུང་ཆུང་ཡྗིན་པས་སོ།། 

 ངར་ལགས་ནྗི་ལེམ་གཟུགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞྗིག་ཡྗིན་ཏེ་དེས་འགས་སོབས་པ་ོཆེ་བཟོད་དེ་སར་ཡང་རང་
ཉྗིད་ཀྗི་ཐོག་མའྗི་དབྗིབས་དང་ཆེ་ཚད་དུ་ལགོ་ཐུབ་པའྗི་ཕྗིར། དེའྗི་ལེམ་ཆོས་དང་ཤེད་གཉྗིས་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ཉྗིད་
ལེམ་རྩྗིབ་བཟ་ོབའྗི་རྒྱུ་ཆར་བཀོལ་སོད་བེད་པ་མ་ཟད་ལགས་གདུང་བཟོ་བར་ཡང་བེད་སོད་བེད། ཁང་པ་མཐོ་པ་ོབཟོ་
བའྗི་ཆེད་བཀལོ་སོད་བེད་པའྗི་ངར་ལགས་ཀྗི་ཀ་བ་རྣམས་ལ་བཙིར་གནོན་ཅུང་ཟད་ལས་ཐེབས་ཀྗི་མེད། ཁང་རྩེག་
མཐོ་པོ་བཟ་ོབའྗི་ཆེད་བཀལོ་སདོ་བེད་པའྗི་རྒྱུན་ལྟར་གྗི་མྗི་ཊར་ ༢༥ ཅན་གྗི་རྣ་ོགདུང་འདོྲང་པ་ོ(ཀ་བ་)ཞྗིག་གྗིས་ཊོན་ 
༡༠ ཡྗི་ཁུར་པ་ོསེག་པའྗི་སྐབས་དེ་ལ་གནོན་བཙིར་མྗི་ལྗི་མྗི་ཊར་ ༡ ཙམ་ལས་ཐེབས་ཀྗི་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། འོན་ཀང་
འདྗི་གསོག་འགོ་གྗི་ཡོད། ཐོག་རྩེག་ ༧༠ ནས་ ༨༠ བར་ཡོད་པའྗི་ཁང་པ་ཞྗིག་བཟ་ོབཀོད་ལས་ཀ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྗི་
རེས་སུ་དེའྗི་རྨང་གཞྗིར་ཡོད་པའྗི་ངར་ལགས་ཀྗི་ཀ་ཆེན་རྣམས་ལ་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ ༢་༥ (ཨྗིན་ཅྗི་གང་པོ་གཅྗིག་)ཙམ་
གྗི་གནོན་བཙིར་ཐེབས་ཀྗི་ཡོད།  

 ལགས་གདུང་རྣམས་འཕྲེད་ལ་གཏོང་སྐབས་ཁུར་ལྗི་མོའ་ིའགོ་ཏུ་དེ་ཉྗིད་གུག་རྒྱུ་ནྗི་དེའྗི་ཁྱད་གཤྗིས་ཡྗིན་
པས་དེ་ལ་ཡོ་ཆ་སྔར་བས་ཆེ་བ་བྱུང་བ་རེད། འཕྲེད་དུ་གཏངོ་བའྗི་གདུང་མ་ཞྗིག་སྣེ་གཅྗིག་ནས་སམ་ཡང་ན་གཉྗིས་ཀ་
ནས་བསོར་ཏེ་གནས་པའྗི་སྐབས་རང་ཉྗིད་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་ཐོག་དེས་བསེགས་པའྗི་ཁུར་པའོ་ིལྗིད་ཚད་གཉྗིས་ལས་བྱུང་
བའྗི་རྐྱངོ་འགས་དང་བཙིར་གནོན་གཉྗིས་ཀའྗི་འོག་དེ་ཉྗིད་ཚུད་པ་རེད། དཔེ་རྗིས་ ༡༢་༨ ནང་གསལ་བའྗི་སྣེ་གཅྗིག་
ནས་སོར་ཏེ་གནས་པའྗི་(འཕྲེད་དཔྱངས་གདུང་མ་ཞེས་སུ་འབོད་པའྗི་)འཕྲེད་གཏོང་གདུང་མར་བསམ་གཞྗིག་ཅྗིག་
བོས་དང་། དེ་ནྗི་རང་ཉྗིད་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་དང་དེས་སྣེ་ནས་བསེགས་པའྗི་ཁུར་གཉྗིས་ཀྗི་དབང་གྗིས་གུག་སེ་གནས། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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གདུང་མའྗི་སེང་ཆ་དེ་བརྐྱང་རྒྱུ་ཡྗིན་པ་བསམ་བོ་ཅུང་ཙམ་བཏང་ན་མཐོང་རྒྱུ་ཡྗིན། རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཁག་ཁག་ཏུ་
འཐེན་ཉེན་ཡོད། སེང་ཆ་དེ་ནྗི་ཅུང་ཙམ་རྗིང་བ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཉྗིད་རྐྱོང་འགས་འགོ་ཚུད་ཡདོ། བསམ་བ་ོཅུང་ནན་
ཙམ་བཏང་ན་འགོ་གྗི་ཆ་དེ་བཙིར་ནས་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ། དེར་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཉེ་བར་བཙིར་ཡོད་པས་དེ་ཉྗིད་
བཙིར་གནོན་འགོ་ཡོད། འོག་གྗི་ཆ་དེ་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་གུག་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་གྗིས་དེ་ཉྗིད་ཅུང་ཙམ་ཐུང་བ་ཡོད། སེང་ཆ་
དང་འགོ་ཆ་གཉྗིས་ཀྗི་བར་དེ་ན་གང་ཡང་མ་བྱུང་སའྗི་ཁུལ་ཞྗིག་སེ་རྐྱངོ་འགས་དང་བཙིར་གནོན་གང་ཡང་མེད་སའྗི་
ཆ་ཁུལ་ཞྗིག་ཡོད་པ་ཁོྱད་ཀྗིས་མཐོང་ཐུབ་བམ། ཁུལ་འདྗི་ནྗི་བར་རྗིམ་དེ་ཡྗིན། 

 དཔེ་རྗིས་ ༡༢་༩ ནང་བསན་པའྗི་གདུང་རྐྱང་ཞེས་སུ་གགས་པའྗི་འཕྲེད་གདུང་དེ་སྣེ་གཉྗིས་ཀ་ནས་བསོར་
ཡོད་པ་དང་། དེས་དཀྗིལ་ཏག་ཏག་ཏུ་ཁུར་ཞྗིག་ཁྱེར་ཡོད། འདྗིར་ནྗི་གདུང་མའྗི་སེང་ཆར་བཙིར་གནོན་དང་འགོ་ཆར་
རྐྱོང་འགས་ཡོད། འདྗིར་ཡང་གདུང་མའྗི་མཐུག་ཚད་ཀྗི་དཀྗིལ་ཆར་རྗིང་ཚད་ཡོངས་རྫགོས་ཀྗི་བརྒྱུད་དུ་བར་རྗིམ་
ཞྗིག་ཡོད་པ་རེད། 
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དངོས་ཁམས་རྗིག་པ་ལག་བསར་བེད་པ། 

 གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྗིས་དབྱུག་པ་བཞྗི་ལྷན་དུ་གཟེར་བཏབ་སེ་གྲུ་བཞྗི་ནར་མོ་ཞྗིག་བཟོས་པ་ཡྗིན་ན་འབད་རོྩལ་
ཆེན་པོ་མྗི་དགོས་པར་དེ་ཉྗིད་གཤྗིབ་རྗིས་ཀྗི་དབྗིབས་སུ་བཅོས་ཐུབ། འནོ་ཀང་དབྱུག་པ་གསུམ་ལྷན་དུ་གཟེར་བཏབ་
སེ་ཟུར་གསུམ་གྗི་དབྗིབས་ཤྗིག་བཟོས་ཡོད་ན་དབྱུག་པ་རྣམས་གཅོག་པའམ་གཟེར་རྣམས་ཕྗིར་འདོན་མ་བས་པར་
ཟུར་གསུམ་གྗི་དབྗིབས་དེ་སྒྱུར་མྗི་ཐུབ།  དབྗིབས་རྗིགས་མྗི་འདྲ་བ་ཚང་མའྗི་ནང་ནས་ཤེད་ཆེ་ཤོས་ཟུར་གསུམ་ཡྗིན་
པས་ཟམ་པ་རྣམས་ཀྗི་ནང་དུ་ཟུར་གསུམ་གྗི་དབྗིབས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། ཁྱོད་ཀྗིས་དབྱུག་པ་གསུམ་ལ་གཟེར་བཏབ་སེ་
ཚོད་ལྟ་ཞྗིག་བས་ནས་ད་གཟོད་བཟོ་བཀོད་རྗིགས་མང་པོའ་ིནང་ཤཤེད་འགས་སེལ་བའྗི་དོན་དུ་ཟུར་གསུམ་དབྗིབས་
ཅན་བཀོལ་སོད་བེད་པར་ལྟོས་དང་། 

  

བར་རྗིམ་གྗི་གནད་དོན་སེམས་ནང་བཞག་ན་ངར་ལགས་ཀྗི་གདུང་མ་རྣམས་ཀྗི་འཕྲེད་གཤགས་ཀྗི་དབྗིབས་
དེ་ཨྗིན་ཡྗིག་ཨཡྗི་ I ཡྗི་དབྗིབས་འདྲ་བ་ཡོད་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ།(དཔེ་རྗིས་ ༡༢་༡༠) ཨཡྗི་གདུང་འདྗི་
དག་གྗི་རྫས་ཆ་ཕལ་མོ་ཆེ་སེང་འོག་གྗི་མུ་ཁའྗི་ནང་ཚངས་ཏེ་ཡོད་པ་རེད། གདུང་མ་འཕྲེད་དུ་གཏོང་སྐབས་ལྗིད་
གནོན་དེ་གཙོ་བོར་སེང་འགོ་གྗི་མུ་ཁར་ཐེབས་པ་རེད། མུ་ཁ་གཅྗིག་འཚིར་བར་བེད་ལ་གཞན་དེ་རྐྱོང་བར་བེད་པས་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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གདུང་མར་ཐེབས་པའྗི་ལྗིད་གནོན་ཧ་ལམ་ཡོད་དོ་ཅགོ་མུ་ཁ་གཉྗིས་ཀྗིས་སོར་བར་བེད། མུ་ཁ་གཉྗིས་ཀྗི་བར་དེ་ན་དྲ་
ཞེས་བ་བའྗི་ལྟསོ་བཅས་ཀྗི་ལྗིད་གནོན་བལ་བའྗི་ཆ་ཁུལ་ཞྗིག་ཡོད་པ་དེའྗི་བ་བ་གཙོ་བ་ོནྗི་སེང་འགོ་གྗི་མུ་ཁ་གཉྗིས་
པོ་སོ་སོར་འགེ་རྒྱུ་དེ་རེད། དྲ་འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་གདུང་མར་རྒྱུ་ཆ་ཉུང་ངུ་ལས་མྗི་མཁོ། ཨཡྗི་གདུང་དེ་སྗི་ཡངོས་ནས་
རང་དང་ཕོགས་ཚད་མཉམ་པའྗི་ལགས་གོང་གྲུ་བཞྗི་ཁ་གང་མ་ཞྗིག་དང་ཤེད་ཤའགས་ཧ་ལམ་མཉམ་ཡང་ལྗིད་ཚད་ཞེ་
དྲག་གྗིས་ཆུང་བ་ཡྗིན། མཐུག་ཚད་ངེས་ཅན་དང་ལན་པའྗི་རྣ་ོགདུང་གྲུ་བཞྗི་ནར་མོ་ཆེན་པ་ོཞྗིག་རང་ལྗིད་རང་གྗིས་
མྗི་ཐེག་པ་ཡངོ་སྗིད་ཀང་། མཐུག་ཚད་གཅྗིག་པའྗི་ཨཡྗི་གདུང་གྗིས་ཁུར་འཕར་མ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐེག་ཐུབ་པ་སྗིད་པ་
རེད། 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

 ༡ ཁྱོད་ཀྗི་ལྗིད་ལ་བརྟེན་ནས་གུག་འགོ་བའྗི་ཁང་པ་རྗིང་པ་ཞྗིག་གྗི་པང་གཅལ་ཐོག་གོམ་པ་རྒྱབ་པ་ན་དེའྗི་བར་རྗིམ་
དེ་གང་དུ་ཡོད་དམ། 

༢ རྗི་མོར་གསལ་བ་བཞྗིན་ཁྱོད་ཀྗིས་ཤྗིང་གྗི་ཡལ་ག་ཞྗིག་ལ་འཕྲེད་དུ་ཕར་ཨྗི་ཁུང་ཞྗིག་འབྗིགས་དགོས་པར་རྩྗིས། ཡལ་གའྗི་
སེང་ཆ་དང་། བར་ཆ་དང་། འོག་ཆ་གསུམ་ལས་གང་དུ་ཨྗི་ཁུང་ཕུག་ན་ཡལ་གའྗི་ཤེད་འགས་ཞན་དུ་འགོ་ཆུང་ཤོས་ཡོད་དམ།  

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

 ༡ བར་རྗིམ་དེ་པང་གཅལ་གྗི་སེང་ངོས་དང་འོག་ངོས་ཀྗི་དཀྗིལ་ཏག་ཏག་དེར་ཡོད། 

༢ འཕྲེད་དུ་འབྗིགས་རྒྱུའྗི་ཨྗི་ཁུང་དེ་ཡལ་གའྗི་བར་རྗིམ་ཡོད་སའྗི་དཀྗིལ་ཏག་ཏག་དེར་འབྗིགས་དགོས་ཏེ། གནས་གཞྗི་དེར་
ཆགས་པའྗི་ཨྗི་ཁུང་གྗིས་ཡལ་གའྗི་ཤེད་འགས་ལ་ཁྱད་པར་ཧ་ལམ་མྗི་བཟོ་སེ་དེར་ཆགས་པའྗི་རྩྗིད་སྐུད་རྣམས་བརྐྱངས་འཁུམ་
གང་ཡང་བེད་མེད་པའྗི་ཕྗིར། སོད་ཆར་གནས་པའྗི་ཤྗིང་གྗི་རྩྗིད་སྐུད་རྣམས་བརྐྱངས་ཏེ་གནས་ཡོད་པས་དེར་བཟོས་པའྗི་ཨྗི་
ཁུང་གྗིས་རྩྗིད་སྐུད་སོ་སོར་ཆད་སྗིད་པ་དང་། འོག་ཆར་གནས་པའྗི་རྩྗིད་སྐུད་རྣམས་ལ་གནོན་བཙིར་ཐེབས་ཀྗི་ཡོད་པས་
གནོན་བཙིར་འོག་དེར་ཆགས་པའྗི་ཨྗི་ཁུང་རྗིབ་སྗིད་པའྗི་ཕྗིར། 
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གཞུ་རྟེན། 

 རོ་རྣམས་བཙིར་གནོན་དང་རྐྱངོ་འགས་གཉྗིས་ཀྗི་ནང་ནས་རྐྱངོ་འགས་ཀྗི་འོག་ཆག་ས་བ་ཡདོ། གཏོར་
གཟུགས་བང་སོའ་ིདུས་སྐབས་སུ་ཨྗི་ཇྗིབ་པ་རྣམས་ཀྗིས་རོ་ཡྗི་བརྩྗིགས་བཀོད་ལ་ཐོག་བཟསོ་པ་ན་ར་ོལེབ་མང་པོ་
འཕྲེད་ལ་བཏྗིངས་ཏེ་བཟསོ་པ་རེད། སའྗི་འཐེན་འགས་ཀྗིས་བསེད་པའྗི་འགས་ཀྗི་འོག་རོ་ལེབ་འདྗི་རྣམས་ལ་ཤཤེད་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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ཞན་ཙམ་ལས་མེད་པས་ཐོག་བསོར་བ་ལ་ཀ་བ་མང་པོ་བཙུགས་དགསོ་ཀྗི་ཡོད། གནའ་བོའ་ིགྷྗི་རྗི་སྗིའྗི་ལྷ་ཁང་རྣམས་
ཀང་དེ་བཞྗིན་རེད། དེ་ནས་གཞུ་རྟེན་སེབས་པ་དང་། ཀ་བ་ཉུང་དུ་ཕྗིན་ཡོད། 

 ས་ཕག་ཁང་པ་རྗིང་པ་རྣམས་ཀྗི་སེའུ་ཁུང་གྗི་སོད་ཆར་གཅྗིག་ལྟོས་དང་། དེ་དག་གྗི་སོད་ཆ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་
གཞུ་རྟེན་གྗི་དབྗིབས་སུ་ཡོད་ཤས་ཆེ། དེ་བཞྗིན་དུ་རོ་ཟམ་རྗིང་པའྗི་དབྗིབས་ཀང་ཡྗིན། གཞུ་རྟེན་ངོ་མའྗི་དབྗིབས་སུ་
བསྒྲུབས་པའྗི་བརྩྗིགས་བཀོད་ཀྗི་སེང་དུ་ཁུར་པ་ོཞྗིག་འཇགོ་སྐབས་བཙིར་གནོན་གྗིས་བརྩྗིགས་བཀོད་བརྟན་དུ་གཏངོ་
བ་ལས་ཞན་དུ་གཏངོ་གྗི་མེད། རོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་བརྟན་པར་བུད་དེ་གནས་པ་དང་བཙིར་གནོན་གྗིས་དེ་རྣམས་
འཛིན་པར་བེད། གཞུ་རྟེན་གྗི་དབྗིབས་ཏག་ཏག་ཙམ་བྱུང་ན་རོ་རྣམས་འཛིན་བེད་ཀྗི་ཨར་དམ་ཡང་མྗི་དགསོ།  

 ཡར་འདེགས་བའྗི་ཁུར་པོ་དེ་ཟམ་པ་ཇྗི་བཞྗིན་འཁོད་སྙོམས་པ་ོདང་འཕྲེད་ཕོགས་སུ་རྐྱངོ་སོད་པ་ཞྗིག་ཡྗིན་
ན་འོས་འཚམས་ཀྗི་དབྗིབས་ནྗི་པེ་ར་བྷ་ོལ་ཞེས་པ་དེ་ཡྗིན། དེ་ནྗི་པོ་ལོ་འཕེན་པ་ན་དེས་བཟུང་བའྗི་གུག་ལམ་དང་
གཅྗིག་པ་ཡྗིན། དཔྱང་ཟམ་གྗི་ལགས་ཐག་རྣམས་ནྗི་མག་ོརྟྗིང་སོག་སེ་གནས་པའྗི་པེ་ར་བྷོ་ལ་དབྗིབས་ཅན་གྗི་གཞུ་
རྟེན་གྗི་དཔེ་མཚོན་ཡྗིན།  ཕོགས་གཞན་དེར་རང་གྗི་ལྗིད་ཚད་མ་གཏོགས་མ་སེག་པའྗི་གཞུ་རྟེན་དེ་ཐག་དཔྱང་ཐྗིག་
ཅེས་སུ་འབོད་པའྗི་གུག་དབྗིབས་དེ་ཡོད་པའྗི་སྐབས་དེ་ལ་ཤཤེད་ཆེ་ཤསོ་ཡོད་ཐུབ། ཐག་དཔྱང་ཐྗིག་ཅེས་པ་སོར་གཉྗིས་
ལས་དཔྱངས་པའྗི་ཐག་པའམ་སེལ་ཐག་ཅྗིག་གྗིས་གྲུབ་པའྗི་གུག་དབྗིབས་ལ་ཟེར། ཐག་པའམ་སེལ་ཐག་གྗི་ཆ་རེ་རེའྗི་
བརྒྱུད་དུ་གྲུབ་པའྗི་རྐྱོང་འགས་དེ་གུག་ཐྗིག་དང་ཐད་གཤྗིབ་ཏུ་གནས། དེས་ན་རང་དབང་དུ་ལངས་པའྗི་གཞུ་རྟེན་
ཞྗིག་ལ་ཐག་དཔྱང་མགོ་རྟྗིང་སགོ་པའྗི་དབྗིབས་ཡོད་སྐབས་དེའྗི་ནང་གྗི་བཙིར་གནོན་དེ་ཆ་གང་སར་གཞུ་རྟེན་དང་
ཐད་གཤྗིབ་ཏུ་ཡོད་པ་ནྗི་དཔྱང་སེ་གནས་པའྗི་སེལ་ཐག་གྗི་ལུང་རེ་རེའྗི་བར་གྗི་རྐྱོང་འགས་དེ་སེལ་ཐག་དང་ཐད་
གཤྗིབ་ཏུ་གནས་པ་ཇྗི་བཞྗིན་ཡྗིན། མྗི་ཟུ་རྗི་མངའ་སེའྗི་གོང་ཁྱེར་སེནཊ་ལུ་ཝྗི་སྗིའྗི་ཆུ་ངོགས་སུ་བརྗིད་ངོམས་ཅན་གྗི་
འཇུག་སོའ་ིགཞུ་རྟེན་ནྗི་ཐག་དཔྱང་དབྗིབས་སུ་གནས།(དཔེ་རྗིས་ ༡༢་༡༤) 

 གཞུ་རྟེན་ཞྗིག་སྐོར་བ་ཆ་ཚང་བ་ཞྗིག་བསྐོར་བ་ལས་བ་གམ་ཞྗིག་གྲུབ་ཐུབ། གཞུ་རྟེན་བཞྗིན་དུ་བ་གམ་གྗི་
ལྗིད་ཀྗིས་བཙིར་གནོན་སེད་པར་བེད། ཧྗིཡུ་སྗི་ཊོན་གངོ་ཁྱེར་གྗི་སྐར་མའྗི་བ་གམ་ལྟ་བུའྗི་དེང་དུས་ཀྗི་བ་གམ་རྣམས་
ནྗི་ཕོགས་ཆ་གསུམ་ལན་གྗི་དཔྱང་ཐག་ཐྗིག་ལས་བ་ོསེད་བངས་པ་ཡྗིན་ཞྗིང་། ཀ་བ་མང་པའོ་ིསྗིབ་བེད་མེད་པར་དེ་
དག་གྗིས་རྒྱ་ཁོྱན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཁེབས་པར་བེད། ཇེ་ཧྥར་སནོ་གྗི་དྲན་རྟེན་ལྟ་བུའྗི་བ་གམ་རྟུལ་པའོ་ིརྗིགས་དང་ཨ་
རྗིའྗི་གོས་ཚོགས་ཁང་བཞྗིན་དུ་བ་གམ་མཐོ་པ་ོདེ་འདྲའང་ཡདོ། འདྗི་དག་མ་བྱུང་བའྗི་དུས་ཡུན་རྗིང་པའོ་ིསྔོན་དུ་བང་
སྣེའྗི་ཨྗིག་ལུ་བྱུང་ཡོད། 

  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

42 
 

42 

220 

 ཚོད་ལེན་དོན་གནད། 

སོང་པགས་ཀྗི་ཕྗི་རུ་ཡོད་པའྗི་བྗི་ཕྲུག་གྗིས་སོང་པགས་ནང་དུ་སྣུན་འཛུལ་བ་རྒྱུ་ལས་སོང་པགས་ཀྗི་ནང་དུ་ཡོད་པའྗི་བྗི་ཕྲུག་
གྗིས་ཕྗི་རུ་སྣུན་འཐོན་བ་རྒྱུ་ལས་ས་བ་ཡོད་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྗིན་ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

སོང་པགས་ཀྗི་ནང་དུ་སྣུན་འཛུལ་བེད་པ་ལ་ཕྗིར་གནས་བྗི་ཕྲུག་གྗིས་བཙིར་གནོན་ལ་གདོང་ལེན་བེད་དགོས་ཤྗིང། བཙིར་
གནོན་གྗིས་སོང་པགས་ཆག་ཏུ་མྗི་འཇུག་པར་ཧ་ཅང་བཟོག་པར་བེད། འོན་ཀང་ནང་ནས་སྣུན་པའྗི་སྐབས་རྐྱོང་འགས་ཞན་པོ་
དེ་ཁོ་ནར་གདོང་ལེན་བེད་དགོས། སོང་པགས་ལ་བཙིར་གནོན་སྗིན་སྐབས་འགས་ཆེ་བ་རྒྱག་དགོས་པར་མཐོང་བ་ལ་ཁྱོད་ཀྗིས་
སོ་ང་ཞྗིག་དེའྗི་གཞུང་ཐྗིག་གྗི་མཚམས་སུ་མཐེ་བོང་དང་འཛུབ་མོའ་ིབར་འཚིར་ཐབས་ཤྗིག་བོས་དང་། ཧང་སངས་སོང་ངམ། 
དེའྗི་ཚངས་ཐྗིག་ཐུང་བའྗི་བརྒྱུད་ནས་འཚིར་དང་། ཧང་སངས་སོང་ངམ། (འདྗི་ཁྲུས་གཞོང་ནང་བ་དགོས་ཤྗིང་སོང་པགས་ཆག་
གྲུམ་ལས་སྲུང་བའྗི་ཆེད་དུ་ལག་འབས་ལྟ་བུ་སྲུང་གོས་གོན་དགོས།) 

ཚད་སྗིག་རྗིག་པ། 

 འབུ་གོག་མ་ཞྗིག་རང་གྗི་ཆེ་ཚད་ལ་ལྟསོ་ཏེ་སོབས་ཆེན་ག་ཚོད་ཡྗིན་པ་ཁོྱད་ཀྗིས་མཐོང་མངོ་ངམ། གོག་མ་
ཞྗིག་གྗིས་རང་གྗི་རྒྱབ་ཏུ་གོག་མ་ཁ་ཤས་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་ཁྱེར་ཐུབ་ཅྗིང་། དེ་དང་བསྡུར་ན་གང་ཆེན་སོབས་ཆེན་ཞྗིག་གྗིས་
གང་ཆེན་རྐྱང་པ་ཞྗིག་ཁྱེར་བ་ལའང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་ངེས་ཡྗིན། འོ་ན་གོག་མ་ཞྗིག་གང་ཆེན་གྗི་ཚད་དུ་ཡར་
ཚད་ཕབ་བས་ན་དེ་ཉྗིད་སོབས་ཆེ་ལོས་ག་ཚོད་ཡངོ་ངམ། ཁྱད་དུ་འཕགས་པའྗི་གོག་མ་འདྗི་གང་ཆེན་ཞྗིག་ལས་ལབ་
འགྱུར་གྗིས་སོབས་ཆེ་བ་ཡོང་ངམ་ཞེ་ན། ཧང་སངས་དགོས་པ་ཞྗིག་ལ་དེ་ནྗི་མྗི་ཡངོ་ང་ོ། དེ་ལྟ་བུའྗི་གོག་མས་རང་གྗི་
ལུས་པོའ་ིལྗིད་ཚད་ཀང་ས་ཐོག་ནས་འདེགས་མ་ཐུབ་པར་ལུས་ངེས་ཡྗིན། ལྗིད་ཚད་ཆེ་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་དེའྗི་རྐང་པ་
རྣམས་ཕྲ་དྲགས་པས་ཕལ་ཆེར་ཆག་ངེས་ཡྗིན། 

 གོག་མའྗི་རྐང་པ་ཕྲ་པོ་དང་གང་ཆེན་གྗི་རྐང་པ་སྦོམ་པ་ོཡྗིན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཞྗིག་ཡོད། དངསོ་པོ་ཞྗིག་གྗི་ཆེ་
ཚད་འཕེལ་བ་ན་དེའྗི་ཤཤེད་འགས་ལས་ལྗིད་ཚད་ཧ་ཅང་གྗིས་མགོགས་པ་འཕེལ་འགོ་བ་རེད། སོ་ཤྗིང་ཞྗིག་ཅུང་ཟད་
ཀང་མ་གུག་པར་སྣེ་མ་ོགཉྗིས་ནས་སོར་ཏེ་འཕྲེད་དུ་སྙལ་ཐུབ། འོན་ཀང་རྒྱུ་ཆ་གཅྗིག་པ་ལས་གྲུབ་པའྗི་ཤྗིང་གྗི་སོང་པོ་
ཆ་ཚང་བ་ཞྗིག་སྣེ་མོ་གཉྗིས་ནས་སོར་ཏེ་འཕྲེད་དུ་བསྙལ་བ་ཡྗིན་སོང་པ་ོགུག་པ་མངོན་གསལ་དོད་པའོ་ིམཐོང་ཐུབ། 
ཤྗིང་སངོ་ལས་ས་ོཤྗིང་ལ་ལྗིད་ཚད་ལ་ལྟོས་པའྗི་ཤཤེད་འགས་ཧ་ཅང་གྗི་ཆེ་བ་ཡོད། ཚད་སྗིག་རྗིག་པ་ནྗི་ཅ་དངསོ་ཤྗིག་གྗི་
བོངས་ཚད་དང་དབྗིབས་ཀྗིས་དེའྗི་ཕྗི་ངསོ་རྒྱ་ཁོྱན་དང་ལྗིད་ཚད་དང་ཤཤེད་འགས་བར་གྗི་འབེལ་བ་འགས་རྐྱེན་ཇྗི་ལྟར་
བེད་པར་དཔྱད་ཞྗིབ་བེད་པའྗི་རྗིག་པ་ཞྗིག་ཡྗིན།  
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 (ཕོགས་ཆ་གཉྗིས་ལན་དང་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་མའྗི་ནང་འཇལ་བའྗི་)འཕྲེད་ཆའྗི་རྒྱ་ཁྱནོ་དང་ཤཤེད་འགས་
གཉྗིས་དབར་འབེལ་བ་ཡོད་ཅྗིང་། (ཕོགས་ཆ་གསུམ་ལན་དང་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ཤ་ོགཟུགས་མའྗི་ནང་འཇལ་བའྗི་
)བོངས་ཚད་དང་ལྗིད་ཚད་གཉྗིས་དབར་འབེལ་བ་ཡོད།  

 

221 

 གྲུ་བཞྗི་དང་ཤ་ོགཟུགས་བར་གྗི་འབེལ་བ་འདྗི་རྟགོས་པ་ལ་ཐོག་མར་ཀ་ར་ཤོ་གཟུགས་མ་ལྟ་བུའྗི་གཞགོས་རེ་
ལ་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ ༡ རེ་ཡོད་པའྗི་ཤཤ་ོགཟུགས་རོག་རོག་སབས་བདེ་ཞྗིག་ལ་བསམ་གཞྗིག་བ་འོས། སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ཤ་ོ
གཟུགས་མ་གཅྗིག་དང་ལན་པའྗི་ཤ་ོགཟུགས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་ཡང་དེ་ལ་འཕྲེད་ངསོ་རྒྱ་ཁོྱན་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་
མ་གཅྗིག་ཡོད་པ་རེད། འདྗི་དང་གཞགོས་རེ་རེར་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་གཉྗིས་རེ་ཡོད་པའྗི་ཤ་ོགཟུགས་མ་སེ་ཕོགས་རྐྱང་གྗི་
རྗིང་ཚད་སྔར་གྗི་ཉྗིས་ལབ་ཡྗིན་པའྗི་རྒྱུ་ཆ་གཅྗིག་པ་ལས་གྲུབ་པའྗི་ཤ་ོགཟུགས་མ་ཞྗིག་མཚུངས་བསྡུར་བསོ་དང་། 
དཔེ་རྗིས་ ༡༢་༡༦ ནང་བསན་པ་བཞྗིན་དེའྗི་འཕྲེད་ངསོ་རྒྱ་ཁོྱན་ནྗི་ 2x2 སམ། ཡང་ན་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་མ་༤ 
ཡྗིན་པ་དང་། བོངས་ཚད་ནྗི་ 2x2x2 སམ། ཡང་ན་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ཤོ་གཟུགས་མ་ ༨ ཡྗིན། དེར་བརྟེན་ཤོ་གཟུགས་ཆེ་
བའྗི་ཤཤེད་འགས་དེ་ཆུང་བ་ལས་བཞྗི་ལབ་ཡྗིན་ཡང་ལྗིད་བརྒྱད་ལབ་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། དཔེ་རྗིས་ ༡༢་༡༦ ལ་བརྟག་པ་
ཞྗིབ་ཚགས་བེད་སྐབས་ཕོགས་རྐྱང་གྗི་རྗིང་ཚད་འཕེལ་བ་ན་དེའྗི་འཕྲེད་ངསོ་རྒྱ་ཁྱོན་དང་ཁོྱན་བསོམས་རྒྱ་ཁོྱན་
གཉྗིས་འཕེལ་ཆ་རང་ཉྗིས་སྒྱུར་བེད་པ་དང་མཉམ་པར་འཕེལ་ལ། དེའྗི་བོངས་ཚད་དང་ལྗིད་ཚད་གཉྗིས་པོ་འཕེལ་ཆ་
རང་སུམ་སྒྱུར་བེད་པ་དང་མཉམ་པར་འཕེལ་བ་མཐོང་ཐུབ།  

 བོངས་ཚད་(དང་དེར་བརྟེན་ལྗིད་ཚད་)ཀྗི་འཕེལ་ཚད་ནྗི་འཕྲེད་ངོས་རྒྱ་ཁྱོན་གྗི་འཕེལ་ཚད་ལས་ཧ་ཅང་གྗི་
མགོགས་པ་ཡོད། དཔེ་རྗིས་ ༡༢་༡༦ གྗིས་རྩ་དོན་དེ་ཤ་ོགཟུགས་ཀྗི་དཔེ་མཚོན་སབས་བདེ་ཞྗིག་ལ་སར་སེ་བསན་
ནའང་རྩ་དོན་དེ་དབྗིབས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ལའང་འཇུག་གྗི་ཡོད། འབུད་འདེགས་མང་པོ་བེད་ཐུབ་པའྗི་པོ་ལ་ོརྩེད་འགན་
པ་ཞྗིག་ལ་བསམ་གཞྗིག་བསོ་དང་། མྗི་དེ་ལབ་གཉྗིས་ཀྗི་ཆེ་ཚད་དུ་ཚད་དབབ་བེད་ཐུབ་པ་སེ། ཁོའ་ིརྗིང་ཚད་ལབ་
གཉྗིས་དང་ཞེང་ཚད་ལབ་གཉྗིས། རུས་པའྗི་མཐུག་ཚད་ལབ་གཉྗིས། ཕོགས་རྐྱང་ཡོད་དོ་ཅགོ་རྐྱེན་གངས་གཉྗིས་ཀྗིས་
ཆེར་སེད་བེད་ཐུབ་པའྗི་དབང་དུ་བཏང་། ད་འ་ོན་མྗི་དེའྗི་ཤེད་འགས་ལབ་གཉྗིས་ཀྗིས་ཆེ་བ་དང་། སྔར་བས་ལབ་
གཉྗིས་ཀྗིས་ལས་ས་བའྗི་ཐོག་ནས་རང་ལུས་འདེགས་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། དེའྗི་ལན་ནྗི་ཐུབ་ཀྗི་མེད། སྔར་བས་ལབ་གཉྗིས་
ཀྗིས་མཐུག་པའྗི་ལག་ངར་ལ་འཕྲེད་ངོས་རྒྱ་ཁྱོན་སྔར་གྗི་བཞྗི་ལབ་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། དེའྗི་ཤེད་འགས་ལབ་བཞྗི་
ཡྗིས་ཆེ་བ་ཡོད་ནའང་། ཁོའ་ིལུས་པོ་ལབ་བརྒྱད་ཀྗིས་ལྗི་བར་གྱུར་ཡོད། སྔར་དང་བསྡུར་འསོ་པའྗི་རྩོལ་བ་དེས་ཁོའ་ི
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ལྗིད་ཚད་ཕེད་ཙམ་ལས་འདེགས་ཐུབ་ཀྗི་མ་རེད། རང་གྗི་ལྗིད་ཚད་གསར་པ་ལ་ལྟོས་ན་མྗི་དེ་སྔར་བས་ཤེད་འགས་
ཞན་དུ་སོང་ངེས་རེད། 

 རང་བྱུང་ཁམས་ཀྗི་ཁྲོད་དུ་སེམས་ཅན་ཆུང་ངུ་དང་བསྡུར་ན་ཆེན་པ་ོརྣམས་ཀྗི་རྐང་པ་ལུས་ཀྗི་ཆེ་ཚད་དང་ཆ་
མྗི་སྙོམ་པའྗི་མཐུག་པོ་ཡོད་པ་རེད་དུ་ཡོད། འདྗི་ནྗི་བོངས་ཚད་དང་རྒྱ་ཁོྱན་དབར་གྗི་འབེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་
ཞྗིག་སེ། བོངས་ཚད་(དང་ལྗིད་ཚད་)ནྗི་ཕོགས་ཆའྗི་འཕེལ་ཚད་ཀྗི་རྐྱེན་གངས་རང་སུམ་སྒྱུར་བེད་པའྗི་སོ་ནས་འཕེལ་
ཞྗིང་། ཤེད་འགས་(དང་རྒྱ་ཁྱོན་)ནྗི་རྐྱེན་གངས་དེའྗི་རང་ཉྗིས་སྒྱུར་གྗི་སོ་ནས་འཕེལ་བའྗི་དངསོ་དོན་དེ་ཡྗིན། དེས་ན་
ཤ་བའམ་གཙོད་ལ་རྐང་པ་སབ་མོ་ཡོད་པ་དང་། བསེ་རུའམ། མཚོ་ཕག གང་ཆེན་ལྟ་བུ་ལ་རྐང་པ་སྦོམ་པོ་ཡོད་པའྗི་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ། དེར་བརྟེན་ཀྗིང་ཀོང་དང་བཅོས་སྒྲུང་གྗི་སགོ་ཆགས་སོབས་ཆེན་གཞན་རྣམས་ལ་ཤེད་
འགས་ཡོད་པར་བསན་པ་རྣམས་ལ་ཡྗིད་གཏད་བེད་མྗི་ཉེན་ནོ།། ཚད་སྗིག་གྗི་གྲུབ་འབས་རྣམས་བདེ་བག་ཏུ་བརྩྗི་མེད་
གཏོང་བ་དང་མྗི་གཏངོ་བ་ནྗིཚན་རྗིག་བཅོས་མ་དང་ཚན་རྗིག་ང་ོམའྗི་ཁྱད་པར་གཅྗིག་ཡྗིན།  

 ཁོྱན་བསོམས་རྒྱ་ཁོྱན་དང་བོངས་ཚད་གཉྗིས་མཚུངས་སྡུར་བེད་པ་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་ཡྗིན།(དཔེ་རྗིས་ ༡༢་༡༧) 
འཕྲེད་ངོས་རྒྱ་ཁྱོན་ཇྗི་བཞྗིན་དུ་ཁོྱན་བསོམས་རྒྱ་ཁོྱན་དེ་ཡང་ཅ་དངསོ་དེའྗི་ཕོགས་རྐྱང་གྗི་ཆེ་ཚད་ཀྗི་རང་ཉྗིས་སྒྱུར་
གྗི་སོ་ནས་འཕེལ་ཞྗིང་། བོངས་ཚད་ནྗི་ཕགོས་རྐྱང་གྗི་ཆེ་ཚད་དེའྗི་རང་སུམ་སྒྱུར་གྗི་སོ་ནས་འཕེལ་བ་རེད། 
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 དེར་བརྟེན་ཅ་དངོས་ཤྗིག་ཆེ་རུ་འགོ་བ་ན་དེའྗི་རྒྱ་ཁྱོན་དང་བངོས་ཚད་གཉྗིས་ཚད་གཞྗི་མྗི་འདྲ་བའྗི་སོ་ནས་
འཕེལ་བས་དེའྗི་མཇུག་འབས་སུ་ཁུད་ངསོ་ཀྗི་རྒྱ་ཁྱོན་དང་བངོས་ཚད་ཀྗི་སྡུར་ཚད་དེ་ཇེ་ཆུང་ཇེ་ཆུང་དུ་འག་ོགྗི་ཡོད། 
ཚིག་གཞན་དུ་བརོད་ན་འཕེལ་བཞྗིན་པའྗི་ཅ་དངོས་ཀྗི་ཁུད་ངོས་རྒྱ་ཁོྱན་དང་བོངས་ཚད་གཉྗིས་ཀ་འཕེལ་ཡང་བངོས་
ཚད་ལ་ལྟོས་ཏེ་རྒྱ་ཁྱོན་གྗི་འཕེལ་ཁ་དེ་ཇེ་ཆུང་དུ་འགོ་གྗི་ཡོད། གནད་དོན་འདྗི་དོན་ངོ་མར་མྗི་མང་པོས་རྟོགས་ཀྗི་མེད། 
གཤམ་གྗི་དཔེ་མཚོན་རྣམས་གཅྗིག་བས་ན་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཡྗིན་སྗིད། 

 ཞོག་ཁགོ་ཆེན་པ་ོཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ལྔ་པགས་པ་བའ་བ་དང་ཆུང་ཆུང་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ལྔ་པགས་པ་བའས་པ་བས་ན་
ཆུང་བ་ནས་པགས་པ་མང་བ་ཡོང་བ་མ་བན་གྗིས་ཤེས་ཀྗི་ཡདོ། སྣུམ་གྗི་ནང་ཞགོ་ཁགོ་སྗིལ་མ་མཐུག་པོ་ལས་སབ་མོ་
རྣམས་ཚོས་མྱུར་བ་ཡོད། གདསོ་ཚད་གཅྗིག་པའྗི་ཤ་རྗིལ་ལས་ཤ་ལེབ་ཚོས་མྱུར་བ་ཡོད། འཁྱགས་པ་གྲུ་བཞྗི་རྐྱང་པ་
གཅྗིག་ལས་དེ་དང་གདསོ་ཚད་མཉམ་ཞྗིང་སྗིལ་མར་བཏང་བའྗི་འཁྱགས་པས་བཏུང་བ་མྱུར་བར་གང་བསྗིལ་གཏོང་
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ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་འཁྱགས་པ་སྗིལ་མ་ལ་བཏུང་བ་ལ་རེག་པའྗི་ཁུད་ངོས་རྒྱ་ཁྱནོ་ཆེ་བ་ཡོད་པས་ཡྗིན། 
ཁྲུས་གཞངོ་གྗི་ལགས་བལ་ལ་བཙའ་འཕོག་པ་ལས་ལགས་གྗི་བཙའ་ཡྗིས་ཟ་བ་དལ་བར་འངོ་། རླུང་དང་འཕྲད་པ་ན་
ལགས་ལ་བཙའ་རྒྱག་ཀང་། དེ་ཉྗིད་ཕྲ་སྐུད་དམ་ལགས་ཕེའྗི་ཚུལ་དུ་ཡོད་ན་བཙའ་འཕགོ་མྱུར་ཆེ་ཞྗིང་བཙའ་ཡྗིས་ཟ་
མྱུར་བའང་ཡོད། 

 འཚིག་ཅེས་པ་ནྗི་རླུང་ནང་གྗི་འཚོ་རླུང་གྗི་འདུས་རྡུལ་དང་བུད་རྫས་ཀྗི་ཁུད་ངསོ་སུ་ཆགས་པའྗི་འདུས་རྡུལ་
བར་ལ་སེལ་སོར་གྗི་བ་བ་འགྲུབ་པ་ལ་ཟེར། དེས་ན་མེ་སར་བ་ན་རོ་སོལ་གྗི་གངོ་བུ་འབར་ཞྗིང་རོ་སོལ་གྗི་ཐལ་བ་
འཐོར་འགོ་བའང་རྒྱུ་མཚན་འདྗིས་ཡྗིན་ལ། མེ་ཁ་གསོ་བ་ན་ཤཤྗིང་དུམ་རྐྱང་པ་ཞྗིག་བསེག་རྒྱུའྗི་ཚབ་ཏུ་གདོས་མཉམ་
པའྗི་ཤཤྗིང་ཧྲུག་སབ་མོ་བསེག་པའང་རྒྱུ་མཚན་དེས་ཡྗིན། འདྗི་ཐམས་ཅད་བོངས་ཚད་དང་རྒྱ་ཁྱོན་གཉྗིས་དབར་ལ་
ཐད་འབེལ་མེད་པའྗི་ཆསོ་ཉྗིད་དེའྗི་མཇུག་འབས་ཡྗིན་པ་རེད།  

 ཚོད་ལེན་དོན་གནད། 

 ༡ 1-cm3 ཡྗིན་པའྗི་ཤོ་གཟུགས་གཅྗིག་སྣེ་རེ་རེ་ནས་ 10 cm ལ་ཡར་ཚད་སྗིག་བེད་ཡོད་པ་ཞྗིག་ལ་སམོས་དང་། 

 ཀ༽ ཡར་ཚད་སྗིག་བས་པའྗི་ཤོ་གཟུགས་ཀྗི་བོངས་ཚད་གང་ཡྗིན་ནམ། 

 ཁ༽ དེའྗི་འཕྲེད་ངོས་ཀྗི་ཁུད་ངོས་རྒྱ་ཁྱོན་གང་ཡྗིན་ནམ། 

 ག༽ དེའྗི་ཁྱོན་བསོམས་ཁུད་ངོས་ཀྗི་རྒྱ་ཁྱོན་གང་ཡྗིན་ནམ། 

༢ གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྗི་ཆེ་ཚད་ད་ལྟ་ལས་ལབ་གཉྗིས་ཀྗིས་ཆེ་བའྗི་ཚད་དུ་ཡར་ཚད་སྗིག་བེད་ཀང་། ཁྱོད་ཀྗི་ཆ་ཚད་ད་ལྟའྗི་ཚད་དུ་
སོར་ཉར་བེད་ཡོད་ན་ཁྱོད་སྔར་ལས་ཤེད་འགས་ཆེ་བ་འོང་ངམ་ཆུང་བ་འངོ་། རྒྱུ་མཚན་འགེལ་བཤད་བོས། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ ཀ༽ ཡར་ཚད་སྗིག་བས་པའྗི་ཤོ་གཟུགས་ཀྗི་བོངས་ཚད་ནྗི་ (གཞོགས་ཀྗི་རྗིང་ཚད་)3 = (10 cm)3 = 1000 cm3 

ཡྗིན། 

 ཁ༽ འཕྲེད་ཀྗི་ཁུད་ངོས་རྒྱ་ཁྱོན་ནྗི་ (གཞོགས་ཀྗི་རྗིང་ཚད་)2 = (10 cm)2 = 100 cm2 ཡྗིན། 

ག༽ ཁྱོན་བསོམས་ཁུད་ངོས་ཀྗི་རྒྱ་ཁྱོན་ནྗི་ གཞོགས་ ༦ x གཞོགས་གཅྗིག་གྗི་རྒྱ་ཁྱོན་ = 6 x (10 cm)2 = 600 cm2 
ཡྗིན། 
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གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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༢ ཁྱོད་ཀྗི་ཚད་སྗིག་བས་པའྗི་བདག་དེ་ལབ་བཞྗི་ཡྗིས་ཤེད་འགས་ཆེ་བ་འོང་སེ། ལབ་གཉྗིས་ཀྗིས་ཆེ་བར་གྱུར་པའྗི་རུས་པ་དང་
ཤ་སྗིམ་རྣམས་ཀྗི་འཕྲེད་ངོས་རྒྱ་ཁྱོན་དེ་ལབ་བཞྗི་ཡྗིས་འཕེལ་བ་ཡྗིན། ཁྱོད་ཀྗིས་ལབ་བཞྗི་ཡྗིས་ལྗི་བའྗི་ཁུར་པོ་འདེགས་ཐུབ། 
འོན་ཀང་ཁྱོད་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་ནྗི་སྔར་གྗི་ལྗིད་ཚད་ཀྗི་ལབ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་བས་ཁྱོད་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་ལ་ལྟོས་པའྗི་ཤེད་འགས་ནྗི་སྔར་
ལས་ཆེ་བ་མེད། ཁྱོད་ལ་ལབ་བཞྗི་ཡྗི་ཤེད་འགས་ཐོབ་ཀང་ཁྱོད་ཀྗིས་ལབ་བརྒྱད་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་ཐེག་དགོས་པས་ཤེད་འགས་དང་
ལྗིད་ཀྗི་སྡུར་ཚད་ནྗི་སོྔན་གྗི་དེའྗི་ཕེད་ཙམ་ལས་མེད་པར་འགྱུར། དེས་ན་ཁྱོད་ཀྗིས་ད་ལྟ་རང་གྗི་ལྗིད་ཚད་ཐེག་ཐུབ་ཙམ་བེད་
ན་ཚད་སྗིག་བས་པའྗི་འོག་ཏུ་རང་གྗི་ལྗིད་ཚད་གསར་པ་དེའྗི་ཕེད་ཙམ་ལས་ཐེ་མྗི་ཐུབ། ཁྱོད་ཀྗི་ཤེད་འགས་འཕེལ་ཡང་རང་གྗི་
ཤེད་འགས་དང་ལྗིད་ཚད་ཀྗི་སྡུར་ཚད་ཆག་རྒྱུ་ཡྗིན། དེས་ན་ད་ལྟ་ཇྗི་བཞྗིན་སོད་ཅྗིག 

 

 ཨ་ཕྗི་རྗི་ཁའྗི་གང་པོ་ཆེའྗི་རྣ་གཤོག་ཆེན་པ་ོདེ་ནྗི་ལུས་ཕུང་ཆེན་པོའ་ིསོག་ཆགས་རྣམས་ལ་ཡོད་པའྗི་ཁུད་
ངོས་རྒྱ་ཁོྱན་དང་བོངས་ཚད་ཀྗི་སྡུར་ཚད་ཆུང་ཆུང་ལ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྗིས་གུན་གསབ་གཏངོ་བའྗི་ཐབས་ཤཤྗིག་ཡྗིན། 
རྣ་གཤོག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེས་ཐོས་ཚད་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏངོ་བ་སྗིད་ཀང་། དེ་བས་ལེགས་པ་ཞྗིག་ལ་དེས་ལུས་པོའ་ིགང་
བསྗིལ་ཐེབས་ཚད་སེལ་བ་ཡྗིན། སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྗི་ལུས་ཀྗིས་དོྲད་སེད་པའྗི་ཚད་དེ་དེའྗི་གདོས་ཚད་(དམ་བོངས་
ཚད་)དང་ཐད་འབེལ་དུ་གནས་ནའང་། ལུས་ལས་དོྲད་འཆརོ་ཚད་དེ་ནྗི་ལུས་པོའ་ིཁུད་ངསོ་རྒྱ་ཁྱོན་དང་ཐད་འབེལ་
དུ་གནས་ཡོད། གལ་ཏེ་ཨ་ཕྗི་རྗི་ཁའྗི་གང་པོ་ཆེ་ལ་རྣ་གཤགོ་ཆེན་པོ་མེད་ན་དེའྗི་གདོས་ཆེན་པོ་དེ་གང་བསྗིལ་གཏངོ་
བར་མཁོ་བའྗི་ཁུད་ངསོ་ཀྗི་རྒྱ་ཁོྱན་འདང་ངེས་པ་ཞྗིག་འོང་གྗི་མེད། རྣ་གཤོག་ཆེན་པ་ོདེས་ཁོྱན་བསོམས་ཁུད་ངོས་རྒྱ་
ཁོྱན་ཧ་ཅང་གྗིས་སེལ་ཞྗིང་། དེས་གནམ་གཤྗིས་ཚ་པོའ་ིནང་དུ་གང་བསྗིལ་ཐེབས་པའྗི་གོགས་བེད་པ་རེད། 

 རྗིམ་པ་ཕྲ་མ་ོལ་བལྟས་ནའང་འཚོ་བཞྗིན་པའྗི་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་ཀྗིས་ཁུད་ངསོ་རྒྱ་ཁོྱན་གྗི་འཕེལ་ཚད་ལས་
བོངས་ཚད་ཀྗི་འཕེལ་ཚད་མྱུར་བའྗི་དངསོ་དོན་ལ་གདངོ་ལེན་བ་དགསོ་ཀྗི་ཡོད། ཕྲ་ཕུང་རྣམས་ལ་ཁུད་ངསོ་བརྒྱུད་
ཁྱབ་འགེད་འག་ོབའྗི་ཚུལ་གྗིས་ཟས་བཅུད་ཐོབ་ཀྗི་ཡོད། ཕྲ་ཕུང་རྣམས་ལ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ན་དེ་དག་གྗི་ཁུད་ངསོ་
རྒྱ་ཁྱོན་འཕེལ་ཞྗིང་། དེ་ལྟ་ནའང་འཕེལ་ཚད་དེས་བོངས་ཚད་ཀྗི་འཕེལ་ཚད་རེས་བཟུང་ཐུབ་ཀྗི་མེད། དཔེར་ན་ཁུད་
ངོས་རྒྱ་ཁོྱན་ལབ་བཞྗི་ཡྗིས་འཕེལ་ན་དེ་དང་མཐུན་པའྗི་བོངས་ཚད་དེ་ལབ་བརྒྱད་ཀྗིས་འཕེལ་བ་ལྟ་བུ་རེད། ལབ་བཞྗི་
འགྱུར་གྗི་ཟས་བཅུད་ཀྗིས་ལབ་བརྒྱད་གྱུར་གྗི་གདསོ་ཚད་གསོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། མཚམས་ཤྗིག་ན་ཁུད་ངོས་རྒྱ་
ཁོྱན་ཆུང་དྲགས་ནས་ཕྲ་ཕུང་ལ་ཟས་བཅུད་འདང་ངེས་པ་ཞྗིག་གཏོང་མྗི་ཐུབ་པས་ཕྲ་ཕུང་ཇྗི་ཙམ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཐུབ་
པའྗི་ཐད་ལ་དེས་མཚམས་འཛིན་བེད་པ་རེད། དེས་ན་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་ཆ་བགོད་བེད་ཅྗིང་། ང་ཚོས་ཤེས་པ་ལྟར་གྗི་ཚེ་
སོག་གྲུབ་པ་རེད། དེ་ནྗི་ཡག་པ་ོཡྗིན། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 ཡག་པ་ོདེ་ཙམ་མྗིན་པ་ནྗི་སོག་ཆགས་ཆེན་པ་ོརྣམས་ལྷུང་བའྗི་སྐབས་ལ་རེད། ཇྗི་ཙམ་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་ལྷུང་དྲག་
ཅེས་པའྗི་བཤད་སོལ་དེ་བདེན་པར་གནས་ཤྗིང་། དེ་ནྗི་ཁུད་ངསོ་རྒྱ་ཁྱོན་དང་ལྗིད་ཚད་ཀྗི་སྡུར་ཚད་ཆུང་བའྗི་མཇུག་
འབས་ཡྗིན། རླུང་གྗི་བརྒྱུད་དུ་གཡོ་འགུལ་ལ་རླུང་གྗི་འགོག་འགས་ཐེབས་པ་དེ་ཉྗིད་འགུལ་མཁན་དངོས་པའོ་ིཁུད་
ངོས་རྒྱ་ཁོྱན་ལ་རག་ལུས་ཀྗི་ཡདོ། གལ་ཏེ་ཁོྱད་གཡང་ས་ཞྗིག་ནས་ལྷུང་བ་ཡྗིན་ན་རླུང་གྗི་འགོག་འགས་ཡོད་ནའང་ད་
དུང་ཁོྱད་ཀྗི་ལྷུང་བའྗི་མགོགས་ཚད་དེ་ཧ་ལམ་ 1g ཉེ་བ་དང་བཅས་ཏེ་འཕེལ་ངེས་ཡྗིན། ཁོྱད་ཀྗིས་མཆངོ་གདུགས་
ཕུབ་སེ་སོ་སོའ་ིཁུད་ངསོ་རྒྱ་ཁོྱན་སེལ་ལ་མ་གཏོགས་ཁོྱད་ཀྗི་མཐའ་གཏུགས་མགོགས་ཚད་(འདྗི་ནྗི་ཁྱོད་ལ་ཐེབས་པའྗི་
རླུང་གྗི་འགོག་འགས་དེ་ཁོྱད་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་དང་མཉམ་པར་འགྱུར་བ་ལ་མཁ་ོབའྗི་མགོགས་ཚད་ལ་ཟེར་)ཆེན་པོར་
འགྱུར་ངེས་རེད། སོག་ཆགས་ཆུང་ཆུང་རྣམས་ལ་མཆངོ་གདུགས་ཀྗི་དགོས་མཁོ་ཆགས་ཀྗི་མེད།  

 ཚད་སྗིག་གྗི་གནད་དོན་དེ་འཁུམ་བཞྗིན་པའྗི་དངསོ་པོ་རྣམས་ལའང་འཇུག་པ་རེད། གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗི་ཕགོས་
ཆ་རེ་རེ་ནས་ལབ་བཅུ་ཡྗིས་ཆུང་དུ་ཕྗིན་པ་ཡྗིན་ན་ཁྱོད་ཀྗི་རྒྱ་ཁོྱན་ལབ་བརྒྱ་ཡྗིས་ཆུང་དུ་འགོ་ངེས་ཡྗིན་ཡང་། ལྗིད་
ཚད་ལབ་སོང་གྗིས་ཆུང་དུ་འག་ོངེས་ཡྗིན། ཆུང་ཆུང་འདྗི་ཙམ་ཡྗིན་པས་ཁོྱད་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཁུད་ངསོ་རྒྱ་ཁོྱན་
ལབ་བཅུ་ཡྗིས་མང་བ་ཡོད་པས་ཁོྱད་ལ་མཐའ་གཏུགས་མགོགས་ཚད་ཞེ་དྲག་གྗིས་ཆུང་བ་ཡངོ་ངེས་ཡྗིན། རྒྱུ་མཚན་
འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་འབུ་ཞྗིག་ཤྗིང་རྩེ་ནས་ས་ཐོག་ཏུ་ལྷུང་ཡང་དེ་ལ་བརབ་སོན་གང་ཡང་འཕོག་གྗི་མེད། ཁུད་ངསོ་རྒྱ་
ཁོྱན་དང་ལྗིད་ཚད་ཀྗི་སྡུར་ཚད་དེ་འབུའྗི་ཁེ་ཕན་དུ་གནས་པ་སེ། དོན་ལ་འབུ་རང་ཉྗིད་རང་གྗི་མཆངོ་གདུགས་
ཆགས་ཀྗི་ཡོད།  

 ལྷུང་འབས་མྗི་འདྲ་བའྗི་ཁྱད་པར་དེ་རྣམས་ནྗི་སོག་ཆགས་ཆེན་པོ་དང་ཆུང་ཆུང་གཉྗིས་པོ་གཟུགས་ཅན་གྗི་
ཁོར་ཡུག་དང་ལྷན་དུ་འབེལ་བ་གང་འདྲ་གྲུབ་པའྗི་མཚོན་བེད་ཙམ་ཞྗིག་ཡྗིན། འབུ་ལ་མཚོན་ན་དེའྗི་རྐང་པ་དང་
འག་ོསའྗི་ཁུད་ངོས་བར་གྗི་རང་འདོམས་འགས་(འབར་གཤྗིས་)ལ་ལྟསོ་ཏེ་འབུ་དེར་ཐེབས་པའྗི་སའྗི་འཐེན་འགས་དེ་
ཕྲ་མོ་ཡྗིན། རྒྱུ་མཚན་འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་སང་བུས་སའྗི་འཐེན་འགས་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཇྗི་མྗི་སྙམ་པར་གང་འདེབས་
སུ་འཛེགས་པ་དང་ལམ་ཁེབས་ཀྗི་བརྒྱུད་དུ་འགོ་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། མྗི་དང་གང་ཆེན་གྗིས་དེ་ལྟར་བེད་མྗི་ཐུབ། སོག་ཆགས་
ཕྲ་མོ་རྣམས་ཀྗི་ཚེ་སོག་ནྗི་སའྗི་འཐེན་འགས་ཀྗིས་སངས་འཛིན་བེད་པ་མྗིན་པར་ཁུད་ངསོ་ཀྗི་རྐྱངོ་འགས་དང་། རང་
འདོམས་ཀྗི་འགས། ཕྲ་སྦུག་རང་གཤྗིས་བཅས་ཀྗིས་སངས་འཛིན་བེད་ཀྗི་ཡོད། དེ་རྣམས་ཀྗི་སྐོར་ལེ་ཚན་ཕྗི་མར་
བརོད་པར་བའོ།། 

 ངོ་མཚར་བ་ཞྗིག་ལ་ནུ་གསསོ་སོག་ཆགས་ཤྗིག་གྗི་སྙྗིང་གྗི་འཕར་ཚད་དེ་དེའྗི་ལུས་པོའ་ིཆེ་ཚད་དང་འབེལ་
བ་ཡོད། གང་ཆེན་ཞྗིག་གྗི་སྙྗིང་ལས་བྗི་ལངོ་ཆུང་ཆུང་ཞྗིག་གྗི་སྙྗིང་ལབ་ ༢༠ ཡྗིས་མྱུར་བར་འཕར་གྗི་ཡོད། སྗི་ཡངོས་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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ནས་བཤད་ན་ནུ་གསསོ་སོག་ཆགས་ཆུང་ཆུང་རྣམས་འཚོ་མགོགས་ཤཤྗིང་འཆྗི་སྔ་བ་ཡོད་ལ། སོག་ཆགས་ཆེན་པོ་རྣམས་
འཚོ་དལ་ཞྗིང་ཚེ་རྗིང་བ་ཡོད། གཅེས་ཉར་བེད་པའྗི་ཧེམ་ཙིག་ཅྗིག་ཁྱྗི་ཇྗི་བཞྗིན་རྗིང་པོ་མ་འཚོ་ན་དེ་ལ་སོ་སྣང་བེད་
དགོས་དོན་མེད། ལོ་ཚད་ཀྗི་ཆ་ནས་མ་བརྩྗི་བར་སྙྗིང་གྗི་འཕར་ལྗིང་གྗི་གངས་ཀྗི་ཆ་ནས་བརྩྗིས་ན་ཁྲག་དོྲན་སོག་
ཆགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཚེ་ཚད་མཉམ་པ་ཡོད། དེ་ཚང་མར་ཆ་སྙོམས་སུ་སྙྗིང་གྗི་འཕར་ལྗིང་ས་ཡ་བརྒྱད་བརྒྱ་ཡས་མས་
ཤྗིག་ཡོད། དམྗིགས་ཀྗིས་བསལ་བ་ནྗི་མྗི་རྣམས་ཏེ་ང་ཚོ་དང་ལུས་ཀྗི་ཆེ་ཚད་མཉམ་པའྗི་ནུ་གསསོ་སོག་ཆགས་གཞན་
རྣམས་ལས་ང་ཚོ་ལབ་གཉྗིས་གསུམ་ཙམ་གྗིས་རྗིང་བར་འཚོ་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད།  

  

224 

 གོག་ཆས་བར་ལམ་མམ། སྒུལ་ཆས། འཇམ་རྫས་ཀྗི་སྗི་མོ། ཡང་ན་ལགས་སམ་རྫ་ཡྗི་དྭངས་གཟུགས་ཏེ་དངོས་
པོ་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེ་ཉྗིད་འདུ་འཁུམ་བེད་དྲགས་ན་སྔར་གྗི་དངསོ་པོ་ཆེན་པོའ་ིཁྱད་གཤྗིས་རྣམས་དོར་ཏེ་
གཤྗིས་སོད་གསར་པ་དང་ཐ་དད་པ་ཞྗིག་ཏུ་སོད་འགོ་ཚུགས་པ་ཞྗིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྗིས་རྟགོས་ཡོད། དཔེར་ན་
ལགས་རྗིགས་པེ་ལེ་ཌྗི་ཡམ་ལྟ་བུ་དེ་རྒྱུན་ལན་ནེ་ནོ་མྗི་ཊར་ ༡༠༠༠ ཙམ་གྗི་ཆེ་ཚད་དང་ལན་པའྗི་ཕེ་རྡུལ་གྗིས་གྲུབ་པ་
ཡྗིན་ཡང་། དེ་ཉྗིད་ནེ་ནོ་མྗི་ཊར་ ༥ ཡྗི་ཆེ་ཚད་ཀྗི་ཕེ་རྡུལ་གྗིས་གྲུབ་སྐབས་དེ་ལ་ཤེད་ཤའགས་ལབ་ལྔ་ཡྗིས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་
རེད་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཡོ་ཆས་རྣམས་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏངོ་བཞྗིན་པའྗི་སྐབས་འདྗིར་ཚད་སྗིག་རྗིག་པས་གལ་གནད་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོབཟུང་གྗི་ཡོད།  

  

བར་ཆད་ཕགོས་བསྡུས། 

རྡུལ་ཕྲན་གྗི་འཆྗིང་སརོ། མཁྲེགས་གཟུགས་ཐེ་བའྗི་གཟུགས་ཀྗི་བཀོད་པ་ཆེ་ཁག་རྣམས་འགྲུབ་པ་ལ་རྡུལ་ཕྲན་དུ་མ་
མཉམ་དུ་སོར་དགསོ་ཤྗིང་། དེ་སོར་བ་བེད་པའྗི་འཆྗིང་སོར་ལ་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་འཆྗིང་སོར་ཟེར། 

སྟུག་ཚད། དངོས་རྫས་ཤྗིག་གྗི་བོངས་ཚད་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗི་རེའྗི་ནང་ཡོད་པའྗི་གདསོ་ཚད་ཀྗི་ཚད། 

  སྟུག་ཚད་ = གདོས་ཚད་/བོངས་ཚད་ 

 ལྗིད་སྟུག་ཅེས་པ་བོངས་ཚད་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗི་རེའྗི་ནང་ཡོད་པའྗི་ལྗིད་ཚད། 

  ལྗིད་སྟུག་ = ལྗིད་ཚད་/བོངས་ཚད་ 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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ལེམ་གཤྗིས། རང་ཉྗིད་ལ་དབྗིབས་འགྱུར་གཏངོ་བའྗི་འགས་ཐེབས་སྐབས་རང་གྗི་དབྗིབས་འགྱུར་ཞྗིང་འགས་དེ་དང་
བལ་བ་ན་ཐོག་མའྗི་དབྗིབས་སུ་བསར་ལོག་བེད་པའྗི་དངསོ་པའྗི་ཁྱད་ཆསོ་ལ་ཟེར། 

ཧུཀ་གཏན་ཁྲྗིམས། ལེམ་གཤྗིས་ཅན་གྗི་དངོས་རྫས་ཤྗིག་ལ་འགས་ཐེབས་པ་ན་དེ་ལ་བཙིར་གནོན་ནམ་རྐྱོང་ཚད་ཇྗི་
ཙམ་ཐེབས་པ་ནྗི་དེར་ཐེབས་པའྗི་འགས་ལ་ཐད་ཀར་རག་ལུས་པ་རེད། 

ཚད་སྗིག ལྗིད་ཚད་དང་ཤེད་དང་ངསོ་བཅས་བར་གྗི་འབེལ་བ་ལ་བངོས་ཚད་ཀྗིས་འགས་རྐྱེན་ཇྗི་ལྟར་བཟ་ོབའྗི་ཚུལ་
ལ་དཔྱད་པའྗི་རྗིག་པ་ཞྗིག་ལ་ཟེར། 

  

མཉམ་རྩྗིས་ཕགོས་བསྡུས། 

 སྟུག་ཚད་ = གདོས་/བོངས་ 

ལྗིད་སྟུག་ = ལྗིད་/བོངས་ 

 F ~ Δx 

   



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 ༡༣ གཤེར་གཟུགས། 

 

 
 སྦྗི་ལེ་སྗི། པེ་སྗི་ཁལ་ནྗི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའྗི་ཚན་རྗིག་པ་དང་། རྩོམ་པ་པོ། ལྷ་སྨྲ་བ་ཁྱད་དུ་འཕགས་
པ་ཞྗིག་ཡྗིན། གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་དངོས་ཁམས་གནད་དོན་ཉམས་ཞྗིབ་བེད་པའྗི་ཆེད་ཁོང་གྗིས་གཤེར་གནོན་གསར་
བཟོ་བས་ཤྗིང་། དེས་གཤེར་གྗི་གནོན་འགས་བཀོལ་སོད་བས་ཏེ་འགས་ལབ་སྒྱུར་གྗི་སེལ་བ་རེད། ཁོང་གྗིས་གཅེའུ་ཡང་
གསར་བཟོ་བས། ཨྗི་ཝན་ཇེ་ལྗི་སྗི་ཏ། ཊོ་རེ་ཅེ་ལྗིའྗི་རླུང་གནོན་མཇལ་ཆས་དང་འབེལ་བའྗི་བརྟག་དཔྱད་ཁག་ལ་པེ་
སྗི་ཁལ་གྗིས་བཤད་པ་བས་པ་དེས་ཁངོ་ལ་ངན་གགས་འཕོག་པའྗི་རྒྱུ་བས། ཁོང་གྗིས་རླུང་གནོན་འཇལ་ཆས་ཀྗི་སྦུ་
གུའྗི་ནང་དངུལ་ཆུ་ཏགོ་ཙམ་ཡོད་པ་འགས་གང་གྗིས་བེད་དམ། དངུལ་ཆུའྗི་ཐོད་ཀྗི་སོང་ཆ་དེ་གང་གྗིས་བཀང་ཡོད་
དམ་ཞེས་པའྗི་དྲྗི་བ་དྲྗིས། དེའྗི་དུས་སྐབས་ཀྗི་ཚན་རྗིག་པ་ཕལ་མོ་ཆེས་ཨེ་རྗི་སྗི་ཊོ་ཊལ་གྗི་འདོད་པའྗི་རེས་སུ་འབངས་
ཏེ་སོང་སངས་ཤྗིག་ཤེས་བ་ལ་མྗི་སྗིད་པར་ཡྗིད་ཆེས་བས་ཤྗིང་། བར་སྣང་སོང་པ་དེའྗི་ནང་དུའང་མཐོང་དུ་མེད་པའྗི་
བེམ་རྫས་ཤྗིག་ཡོད་པར་འདོད། པེ་སྗི་ཁལ་གྗིས་བརྟག་དཔྱད་གསར་པ་དག་བསྐྲུན་ཏེ་རླུང་གནོན་མཇལ་ཆས་ཀྗི་སྦུ་
གུའྗི་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ཐོད་དུ་སོང་སངས་འདྲ་བ་ཞྗིག་དོན་དངོས་ལ་ཡོད་པར་བརྩད། 

 སྦུ་གུ་ནང་གྗི་དངུལ་ཆུའྗི་ཚད་གཞྗི་ལ་མཐོ་ཚད་ཀྗིས་འགས་རྐྱེན་བེད་མྗིན་དཔྱད་པ་བེད་པའྗི་ཕྗིར་སྐུ་ཚེ་
གང་པོར་ནད་གཅོང་གྗི་ཚུལ་དུ་ལྷག་པའྗི་པེ་སྗི་ཁལ་གྗིས་རང་གྗི་སྙྗིད་པོ་ལ་རྗི་མཐོ་པོ་ཞྗིག་གྗི་ངསོ་སུ་རླུང་གནོན་
མཇལ་ཆས་ཁྱེར་དུ་བཅུག མཐོ་ཚད་འཕེལ་རྗིམ་བཞྗིན་དངུལ་ཆུའྗི་ཚད་གཞྗི་ཆག་འགོ་བ་ནྗི་པེ་སྗི་ཁལ་གྗིས་ཚོད་
བཞག་བས་པ་བཞྗིན་བྱུང་། པེ་སྗི་ཁལ་རང་ཉྗིད་ཀྗིས་ཡེ་འ་མཆོད་ཁང་གྗི་དྲྗིལ་མཁར་གྗི་རྩེ་མོར་ཏེ་མྗི་ཊར་ ༥༠ ཡྗི་
མཐོ་ཚད་དུ་རླུང་གནོན་མཇལ་ཆས་ཁྱེར་ཏེ་བརྟག་དཔྱད་ཟོར་ཡང་བ་ཞྗིག་བས། སར་ཡང་དངུལ་ཆུའྗི་ཚད་གཞྗི་ཟག་
ཀང་སྔར་ལྟར་མྗིན། པེ་སྗི་ཁལ་གྗི་བརྟག་དཔྱད་འདྗི་རྗིགས་དང་གཞན་ཚོས་རླུང་གནོན་མཇལ་ཆས་ཀྗི་རྩ་དོན་དང་
རྗིན་ཐང་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཡུ་རོབ་ཀུན་ཏུ་གཟེངས་སུ་བསོད་ཡོད། 

 བར་སྣང་སོང་པའྗི་ནང་དུ་མཐོང་མྗི་ཐུབ་པའྗི་བེམ་རྫས་འགའ་ཡོད་དགསོ་ཞེས་པའྗི་སོན་བརོད་ལ་ལན་གྗི་
ཚུལ་དུ་པེ་སྗི་ཁལ་གྗིས་ཚན་རྗིག་གྗི་ཐབས་ལམ་ལ་བསེན་ཏེ་འདྗི་ལྟར་བརོད་དེ། “ཚོད་བཞག་ཅྗིག་ར་སོད་ཐུབ་རུང་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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དེ་སོན་པ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེའྗི་རེས་སུ་འག་ོབ་ཙམ་གྗིས་མྗི་ཆོག་སེ། ཆོས་རྐྱང་པ་གཅྗིག་ལའང་འགལ་བ་ཡོད་པ་
ཐོན་ན་དེ་ཉྗིད་འཁྲུལ་པ་ཡྗིན་པར་བསྒྲུབ་པར་ཆོག་གོ།” ཁོང་གྗིས་སོང་སངས་ཡོད་ཅེས་ཨུ་ཚུགས་ཀྗིས་བཟུང་བ་དེ་ལ་
བརྟེན་ནས་ཌེ་ཁར་ཊྗི་ལྟ་བུའྗི་གནད་ཡོད་ཀྗི་ཚན་རྗིག་པ་གཞན་དང་ཡང་རྩོད་པ་བྱུང་ཡོད། 

  

 

 

229 

 ཆུ་འགས་རྗིག་པ་དང་འབེལ་བའྗི་པེ་སྗི་ཁལ་གྗི་ལས་གཞྗི་རྣམས་ལས་ད་ཆ་པེ་སྗི་ཁལ་གྗི་རྩ་དོན་ཞེས་སུ་
འབོད་པའྗི་གནད་དོན་དེ་བྱུང་ཡོད། ”ངལ་གསའོ་ིངང་འཐུམ་སེ་གནས་པའྗི་གཤེར་ཞྗིག་གྗི་མཚམས་གང་དུ་གནོན་
འགས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀང་འགྱུར་བ་དེ་ཉྗིད་གཤེར་གྗི་མཚམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་འག་ོབ་ཡྗིན།” ཐག་པ་དང་འཐེན་
འཁོར་གྗི་ཚབ་ཏུ་རྩ་དོན་འདྗི་སེབས་ཏེ། པེ་སྗི་ཁལ་མ་བྱུང་སྔནོ་དུ་བོ་ཡུལ་ལའང་མེད་པའྗི་འགས་ཚད་དུ་གཤེར་
གནོན་ཡོ་ཆས་རྣམས་ཀྗིས་འགས་ལབ་སྒྱུར་བེད་ཐུབ་པས་ཕྗིར།  

 པེ་སྗི་ཁལ་ཁངོ་ཆོས་དད་ཆེ་བའྗི་ལྷ་སྨྲ་བ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་། དེའྗི་དུས་ཀྗི་ལྟ་བ་རྗིགས་གཅྗིག་ལ་ཁོང་གྗིས་
དགག་སྒྲུབ་མཛད་ཡོད། ཆོས་ལུགས་སྐོར་གྗི་ཁོང་གྗི་རྩོམ་ཤགོ་རྗིགས་གཅྗིག་ཡེ་འའྗི་ཆསོ་སེས་བཀག་འགོག་བས་ཡོད། 
ཚན་རྗིག་པ་ཞྗིག་ཡྗིན་པའྗི་ཆ་ནས་ཁངོ་ཆུ་ཤའགས་རྗིག་པའྗི་སོ་ནས་དྲན་གསོ་བེད་དེ། དེས་ཕྗིས་འབྱུང་གྗི་འཕྲུལ་རྩལ་
གྗི་གནས་བབས་རང་བསྒྱུར་བར་བས་ཡོད། ལྷ་སྨྲ་བ་ཞྗིག་ཡྗིན་པའྗི་ཆ་ནས་ཁོང་ཁངོ་གྗིས་སེལ་བའྗི་བརོད་པ་མང་དག་
ཅྗིག་གྗི་སོ་ནས་དྲན་གསོ་བེད་དེ། དེ་དག་ལས་གཅྗིག་ནྗི། “སེས་བུ་རྣམས་ཀྗིས་ཆོས་ལུགས་ཀྗི་ཡྗིད་ཆེས་འོག་གནོད་
འཚེ་ལ་དགའ་བཞྗིན་ས་ོབཞྗིན་དུ་ལེགས་པར་འཇུག་པ་དེ་བཞྗིན་དུ་གཞན་དུ་མྗི་འབྱུང་ང་ོ།” ཞེས་གསུངས། 

 དེང་གྗི་ཆར་ཁོང་གྗིས་ཚན་རྗིག་ནང་བཞག་པའྗི་མཛད་རེས་ཁག་ལ་ཆེ་མཐོང་སྗིན་པའྗི་སད་དུ་པེ་སྗི་ཁལ་
ཞེས་པའྗི་མྗིང་དེ་གནོན་འགས་ཀྗི་རྒྱལ་སྗིའྗི་ཚད་ལན་རྩྗིས་གཞྗིར་བཏགས་ཡོད་པ་དང་། གོག་ཀླད་མཉེན་ཆས་ཀྗི་སྐད་
བར་ཞྗིག་གྗི་མྗིང་དུ་བཏགས་ཡོད། རྩོམ་རྗིག་སྒྱུ་རྩལ་གྗི་ཆ་ནས་བཤད་ན་པེ་སྗི་ཁལ་ནྗི་དུས་རབས་ ༡༧ པའྗི་དུས་
དཀྗིལ་གྗི་རྩོམ་པ་གནད་ཆེ་ཤསོ་གཅྗིག་ཏུ་བརྩྗིས་པ་རེད། ཁོང་གྗིས་ཟུར་ཟ་དང་རྗིག་རྩལ་བཀོལ་སོད་བེད་སངས་ཀྗིས་
གོ་ལ་ཁོྱན་ཡོངས་སུ་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ལ་འགས་རྐྱེན་སྗིན་ཡོད། 

  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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གནནོ་འགས། 

 སྣོད་ནང་གྗི་གཤེར་གྗིས་སྣོད་ཀྗི་གཞོགས་ངསོ་སུ་འགས་གནོན་གྗི་ཡོད། གཤེར་དང་གཞོགས་ངོས་བར་གྗི་
སེལ་སོར་སྐོར་གེང་བ་ལ་གནནོ་འགས་ཞེས་པའྗི་གོ་དོན་དེ་ངོ་སོད་བས་ན་སབས་བདེ། གནོན་འགས་ནྗི་འགས་ལ་
འགས་ཐེབས་སའྗི་རྒྱ་ཁྱོན་གྗིས་བགོས་པའྗི་བགོ་ཐོབ་ལ་ཟེར། 

 གནོན་འགས་ = འགས་/རྒྱ་ཁོྱན་ 

 འགས་དང་གནོན་འགས་གཉྗིས་ཀྗི་ཁྱད་པར་གསལ་བར་མཚོན་པའྗི་དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༡ ནང་གྗི་ཤྗིང་དུམ་
གཉྗིས་པོར་བསམ་གཞྗིག་ཅྗིག་བོས་དང་། ཤྗིང་དུམ་གཉྗིས་པོ་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་གཅྗིག་པ་ཡྗིན་ཡང་། གཅྗིག་སྣེ་མའོ་ི
སེང་ལངས་ཡོད་པ་དང་། གཞན་དེ་གཞགོས་སུ་ཉལ་ཡོད། ཤྗིང་དུམ་གཉྗིས་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་མཉམ་པས་ཁུད་ངསོ་ལ་
འགས་གཅྗིག་པ་སྗིན་(གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗིས་དེ་གཉྗིས་རྒྱ་མའྗི་སེང་དུ་བཞག་ན་ཚད་གཅྗིག་པ་འཇལ་)ཡང་། ལངས་ཏེ་
གནས་པའྗི་ཤྗིང་དུམ་གྗིས་ཁུད་ངོས་ལ་གནོན་འགས་ཆེ་བ་སྗིན། གལ་ཏེ་ཤྗིང་དུམ་གྗི་ཟུར་རྐྱང་པ་གཅྗིག་ཙམ་ཅགོ་ཙེ་
ལ་རེག་སེ་དེ་ཉྗིད་རྩེ་བཙུགས་ཏེ་བསངས་ཡོད་ན་གནོན་འགས་ད་དུང་ཡང་ཆེ་བ་འོང་། 
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གཤེར་ནང་གྗི་གནནོ་འགས། 

 ཁོྱད་ཀྗིས་ཆུ་འགོ་ཏུ་རྐྱལ་བའྗི་སྐབས་ཆུའྗི་གནོན་འགས་ཀྗིས་རྣ་རྔར་འབུད་པ་དེ་ཁོྱད་ཀྗིས་ཚོར་ཐུབ། གཏྗིང་
ཇྗི་ཙམ་ཟབ་པ་དེའྗི་ཚོད་ཀྗི་གནོན་འགས་ཆེ་བ་འངོ་། ཁོྱད་ཀྗིས་ཚོར་བའྗི་གནོན་འགས་དེ་ནྗི་ཁྱོད་ཐོད་དུ་ཡོད་པའྗི་ཆུ་
ཡྗི་ལྗིད་ཚད་ཀྗི་དབང་གྗིས་ཡྗིན། གཏྗིང་ཟབ་ཏུ་རྐྱལ་བ་ན་ཐོད་ཀྗི་ཆུ་ཇེ་མང་དུ་སངོ་བས་གནོན་འགས་ཀང་འཕེལ། 
གཤེར་གྗིས་སེད་པའྗི་གནོན་འགས་དེ་གཏྗིང་ཚད་ལ་རག་ལུས་ཡོད།  

 གཤེར་གྗི་གནོན་འགས་དེ་གཤེར་གྗི་སྟུག་ཚད་ལའང་བརྟེན། ཁོྱད་གལ་ཏེ་ཆུ་ལས་སྟུག་ཚད་ཆེ་བའྗི་གཤེར་
གྗི་ནང་འབྗིང་སེ་ཡོད་ན་ཁྱོད་ཀྗི་ཐོག་གནོན་འགས་ཀང་དེ་མཚུངས་ཀྗི་ཆེ་བ་འོང་། གཤེར་གྗིས་སེད་པའྗི་གནོན་
འགས་ནྗི་ལྗིད་སྟུག་དང་གཏྗིང་ཚད་བསྒྱུར་བའྗི་སྒྱུར་ཐོབ་དང་མཉམ། 

  གཤེར་གྗི་གནོན་འགས་ = ལྗིད་སྟུག་ x གཏྗིང་ཚད་ 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

53 
 

53 

 སབས་བདེར་བརོད་ན། སྣོད་ཀྗི་གཞོགས་དང་མཐྗིལ་ལ་གཤེར་གྗིས་སེད་པའྗི་གནོན་འགས་ནྗི་གཤེར་གྗི་
སྟུག་ཚད་དང་གཏྗིང་ཚད་གཉྗིས་ལ་རག་ལུས་ཡོད། གལ་ཏེ་རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནོན་འགས་བརྩྗི་མེད་བཏང་བ་ཡྗིན་ན། 
གཏྗིང་ཚད་ཉྗིས་ལབ་ཀྗི་སར་ཞབས་མཐྗིལ་ལ་འབུད་པའྗི་གཤེར་གྗི་གནོན་འགས་ཉྗིས་ལབ་ཀྗིས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། 
གཏྗིང་ཚད་སུམ་ལབ་ཀྗི་སར་གཤེར་གྗི་གནོན་འགས་སུམ་ལབ་ཀྗིས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་སགོས་ཡྗིན། ཡང་ན་གཤེར་དེ་ལབ་
གཉྗིས་སམ་གསུམ་གྗིས་སྟུག་པ་ཡོད་ན། གཏྗིང་ཚད་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཏུའང་གཤེར་གྗི་གནོན་འགས་དེ་མཚུངས་ཀྗིས་
ལབ་གཉྗིས་སམ་གསུམ་གྗིས་ཆེ་བ་འངོ་། ལག་ལེན་ཐོག་གཤེར་རྣམས་གནོན་བཙིར་གཏོང་མྗི་ཐུབ་སེ། གནོན་འགས་
ཀྗི་དབང་གྗིས་དེ་དག་གྗི་བོངས་ཚད་སྒྱུར་མྗི་ཐུབ། (རླུང་ཁམས་གནོན་འགས་རེ་རེ་འཕེལ་བ་ལས་ཆུའྗི་བོངས་ཚད་
ཐོག་མའྗི་བོངས་ཚད་ཀྗི་ས་ཡ་ལྔ་བཅུའྗི་ཆ་ཙམ་ལས་ཉུང་དུ་འག་ོགྗི་མེད།) དེས་ན་དོྲད་ཚད་ཀྗིས་སེད་པའྗི་འགྱུར་བ་
ཕྲ་མོ་རྣམས་མ་གཏོགས་གཤེར་བེ་བག་པ་ཞྗིག་གྗི་སྟུག་ཚད་དེ་གཏྗིང་ཚད་མཐའ་དག་ལ་ལག་ལེན་གྗི་ཐོག་ནས་
གཅྗིག་པ་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། 

 ཁོྱད་ཀྗིས་ངསོ་ཤྗིག་ལ་ལག་པས་གནོན་པ་དང་། གང་ཟག་གཞན་ཞྗིག་གྗིས་ཁྱོད་ཀྗི་ལག་པར་ཁ་ཕོགས་
མཚུངས་པའྗི་སོ་ནས་གནོན་པ་ཡྗིན་ན། ངོས་དེ་ལ་འཕགོ་པའྗི་གནོན་འགས་ནྗི་ཁོྱད་རྐྱང་པས་གནོན་པ་ལས་ཆེ་བ་
ཡོད། གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ངསོ་ལ་གནོན་པའྗི་རླུང་ཁམས་གནནོ་འགས་ལའང་དེ་བཞྗིན་ཡྗིན། 

  

231 

 དེས་ན་གཤེར་ཞྗིག་གྗི་ཁོྱན་བསོམས་གནོན་འགས་ཀང་ལྗིད་སྟུག་ x གཏྗིང་ཚད་ཐོག་རླུང་ཁམས་གནོན་
འགས་སོམ་པ་དེ་ཡྗིན། ཁྱད་པར་འདྗི་གནད་འགག་ཆགས་པའྗི་སྐབས་ང་ཚོས་ཁོྱན་བསོམས་གནོན་འགས་ཞེས་ཐ་
སྙད་འདྗི་བཀོལ་སོད་བ་རྒྱུ་ཡྗིན། དེ་མྗིན་གནས་སངས་གཞན་དུ་གཤེར་གྗི་གནོན་འགས་གེང་བའྗི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་ལན་
གཞྗི་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པའྗི་རླུང་ཁམས་གནོན་འགས་མ་བརྩྗི་བའྗི་གནོན་འགས་ཙམ་ལ་ག་ོདགསོ། (རླུང་ཁམས་གནོན་
འགས་སྐོར་གནས་ཚུལ་མང་བ་ཁོྱད་ཀྗིས་ལེ་ཚན་ཕྗི་མར་སང་ཐུབ་ངེས་ཡྗིན།) 

 གཤེར་གྗི་གནོན་འགས་གཤེར་གྗི་འབོར་ཚད་ལ་རག་མྗི་ལུས་པ་ཤེས་གལ་ཆེ། བོངས་ཚད་མྗི་གཙོ་བར་གཏྗིང་
ཚད་གཙོ་བ་ཡྗིན། ཆུ་རགས་ཤྗིག་ལ་འབུད་པའྗི་ཆུའྗི་ཆ་སྙོམས་གནོན་འགས་དེ་ཆུའྗི་ཆ་སྙམོས་གཏྗིང་ཚད་ལ་རག་
ལུས་ཀྗིས་དེས་བཟུང་བའྗི་ཆུ་ཡྗི་བོངས་ཚད་ལ་རག་མྗི་ལུས་པའྗི་ཚུལ་དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༤ ཡྗི་ནང་བསན་ཡོད།  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

54 
 

54 

 ཁོྱད་ཀྗིས་རྫྗིང་བུ་ཆུང་ཆུང་ཞྗིག་གྗི་ཁ་ངོས་ནས་མྗི་ཊར་གཅྗིག་གྗི་འགོ་ཏུ་མག་ོབཅུག་པའམ། ཡང་ན་མཚོ་
ཆེན་པ་ོཞྗིག་གྗི་དཀྗིལ་དུ་གཏྗིང་ཚད་གཅྗིག་པར་དེ་ལྟར་བེད་པ་གཉྗིས་ལ་གནོན་འགས་གཅྗིག་པ་མོང་བ་ཡྗིན། དེ་
བཞྗིན་དུ་ཉ་རྣམས་ལའང་དེ་ལྟར་ཡྗིན། དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༥ ཡྗི་ནང་གྗི་མཐུད་དེ་གནས་པའྗི་ཤེལ་སྣོད་རྣམས་ལ་སོ་བསྟུན་
བོས་དང་། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་སེར་ཉ་ཞྗིག་མཇུག་མ་ནས་བཟུང་སེ་དེའྗི་མགོ་ཆུ་ངོས་ནས་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་གཅྗིག་གཉྗིས་ཀྗི་
འོག་ཏུ་བཅུག་ན་ཉ་མགོར་འཕགོ་པའྗི་ཆུའྗི་གནོན་འགས་ནྗི་ཤེལ་སྣོད་གང་དུའང་གཅྗིག་མཚུངས་ཡྗིན། ང་ཚོས་ཉ་
གོད་རེས་དེས་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ཁ་ཤཤས་ཀྗིས་ཟབ་སར་རྐྱལ་བ་ཡྗིན་ན་གཏྗིང་ཚད་ལ་ལྟསོ་ཏེ་གནོན་འགས་འཕེལ་རྒྱུ་ཡྗིན་
ཞྗིང་། ཤེལ་སྣོད་ལ་ལྟསོ་པ་མེད་པར་གནོན་འགས་གཅྗིག་མཚུངས་ཡྗིན། གལ་ཏེ་ཉ་དེས་གཏྗིང་དུ་བརྐྱལ་བ་ཡྗིན་ན་
གནོན་འགས་སྔར་བས་ཆེ་བ་ཡོད་ཀང་། ཤེལ་སྣོད་གང་དུ་ཡདོ་མྗིན་གྗིས་ཁྱད་པར་སྤུ་ཙམ་ཡང་མྗི་བཟོ། ཤེལ་སྣོད་
མཐའ་དག་ཆུས་གཏྗིང་ཚད་གཅྗིག་པའྗི་བར་ཁེངས་ཡོད་པས་དེ་དག་གྗི་དབྗིབས་དང་བངོས་ཚད་ཇྗི་འདྲ་ཡྗིན་རུང་། 
ཞབས་མཐྗིལ་ན་ཆུ་ཡྗི་གནོན་འགས་གཅྗིག་པ་ཡོད། གལ་ཏེ་སྣོད་ཅྗིག་ལ་རང་གྗི་གལ་མཚེས་ཀྗི་སྣོད་ཕྲ་བ་དེ་ལས་
ཞབས་མཐྗིལ་ན་ཆུའྗི་གནོན་འགས་ཆེ་བ་ཡོད་ན། གནོན་འགས་ཆེ་བ་དེས་སྣོད་ནང་གྗི་ཆུ་དེ་ཐོག་མར་ཟུར་དུ་དང་དེ་
ནས་སྣོད་ཕྲ་མོའ་ིནང་ཡར་གེན་དུ་འབུད་དེ་ཞབས་མཐྗིལ་ས་ོསའོ་ིགནོན་འགས་གཅྗིག་པ་མ་ཆགས་ཀྗི་བར་དུ་འབུད་
དགོས་པ་རེད། འོན་ཀང་དེ་འདྲ་འབྱུང་གྗི་མེད། གནོན་འགས་ནྗི་གཏྗིང་ཚད་ལ་ལྟསོ་པ་ཅན་ཡྗིན་གྗི་བངོས་ཚད་ལ་
ལྟོས་པ་ཅན་མྗིན་པས་ཆུས་རང་བཞྗིན་གྗིས་རང་གྗི་གནས་ཚད་ལ་སྙེག་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ། 

 ཆུས་རང་གྗི་གནས་ཚད་ལ་སྙེག་པའྗི་ཚུལ་འདྗི་ལྡུམ་རའྗི་འགྗིག་སྦུག་ཆུ་ཡྗིས་བཀང་སེ་དེའྗི་སྣེ་གཉྗིས་པོ་མཐོ་
ཚད་གཅྗིག་པར་བཟུང་བ་ལས་གསལ་སོན་བེད་ཐུབ། ཆུ་ཡྗི་གནས་ཚད་གཉྗིས་པོ་མཉམ་པ་ཡྗིན། སྣེ་གཅྗིག་གཞན་དེ་
ལས་མཐོ་བར་བཏེགས་ན་སྣེ་མ་ོདམའ་བ་ཡོད་ས་ནས་ཆུ་ཕྗི་རུ་རྒྱུག་སེ་གཞན་དེའྗི་ནང་དུ་ལམ་གྗི་ཆ་ཤས་ཙམ་གེན་དུ་
རྒྱུག་དགོས་ཀང་དེ་ལྟར་བེད། གནའ་སྔ་མོའ་ིརོམ་གྗི་ཡུལ་མྗི་ཚོས་དངསོ་ཚུལ་འདྗིའྗི་དོན་ཆ་ཚང་བ་ཞྗིག་རྟགོས་མ་
ཐུབ་པས་ཁ་ོཚོས་ཆུ་མཛོད་ནས་གོང་ཁྱེར་ལ་ཆུ་འདྲེན་པའྗི་ཆུ་ཡུར་ཞྗིབ་ཚགས་བཟོས་པའྗི་ནང་ཆུ་རྣམས་ཡྗིན་ཅྗིག་
ཅུང་ཟད་ཐུར་དུ་རྒྱུག་ཐུབ་པའྗི་ཆེད་གཡབ་མཐོ་པ་ོདང་ཡུར་པ་ོཀག་ཀགོ་དུ་མ་བཟོས་ཡོད། གལ་ཏེ་ས་གཞྗིའྗི་རང་བྱུང་
གྗི་ཁོད་དང་མཉམ་པར་སའྗི་ནང་ལགས་སྦུག་དྲངས་པ་ཡྗིན་ན་གཞྗི་འགའ་ཞྗིག་ཏུ་ཆུ་གེན་དུ་རྒྱུག་དགོས་པའང་ཡོང་
ངེས་པས་རོམ་མྗི་རྣམས་དེ་ལ་ཚམ་ཚོམ་སེས་ཡོད། དེའྗི་དུས་སུ་བརྟག་དཔྱད་གཟབ་ནན་བ་རྒྱུ་དེ་བེད་སོལ་ཞྗིག་ཏུ་
འགྱུར་མེད་པས་ཚེ་གཡགོ་འབེལ་པ་ོཡོད་པ་བཀལོ་སོད་བས་ཏེ་རོམ་མྗི་རྣམས་ཀྗིས་དགསོ་མེད་ཀྗི་ཆུ་ཡུར་རྒྱས་སོས་
ཅན་དེ་འདྲ་བཟོས་པ་རེད། 

 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 གཤེར་གྗི་གནོན་འགས་ཕོགས་ཀུན་ལ་མཉམ་པར་འཇུག་པ་ནྗི་བརྟག་དཔྱད་ཀྗི་ལམ་ནས་ལེགས་པར་གཏན་
ལ་ཕབ་པའྗི་དངོས་དོན་ཞྗིག་ཡྗིན། དཔེར་ན་ང་ཚོ་ཆུའྗི་ནང་བྗིང་བ་ན་ང་ཚོས་མག་ོགང་དུ་སགོ་ཀང་རྣ་བར་ཆུའྗི་
གནོན་འགས་འབོར་ཚད་གཅྗིག་པ་མོང་གྗི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡྗིན། གཤེར་དེ་རྒྱུག་པའྗི་རང་བཞྗིན་ཅན་ཡྗིན་པས་དེའྗི་
གནོན་འགས་ཐུར་ཕོགས་ཁ་ོནར་ངེས་པའང་མྗིན། ལགས་ཊྗིན་འདོྲང་པོ་ཞྗིག་གྗི་ཟུར་རོལ་ཡོད་པ་དེ་ནས་ཆུ་འཕྲེད་དུ་
འཕྱུར་བ་མཐོང་བ་ལས་ང་ཚོས་གནོན་འགས་ཀྗིས་འཕྲེད་ཕོགས་སུའང་བ་བ་བེད་པ་ཤེས་ཐུབ། དེ་བཞྗིན་དུ་གནོན་
འགས་ཀྗིས་གེན་དུ་བ་བ་བེད་པ་དེ་སབ་ཡང་པ་ོལོ་ཞྗིག་ཆུའྗི་ནང་སྗིམ་ཐབས་བེད་པའྗི་སྐབས་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ། གྲུའྗི་
ཞབས་མཐྗིལ་ཆུའྗི་གནོན་འགས་ཀྗིས་གེན་དུ་འབུད་པ་ལོས་ཡྗིན། 

 ངོས་ཤྗིག་ལ་གཤེར་གྗིས་གནོན་པའྗི་སྐབས་སུ་ངསོ་དེ་ལ་ལྟསོ་ཏེ་དྲང་ཟུར་དུ་གནས་པའྗི་གཙང་འགས་ཤྗིག་
གྲུབ། སྗིར་གནོན་འགས་ལ་ཁ་ཕོགས་ངེས་ཅན་མེད་ཀང་། འགས་ལ་ཡོད། དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༧ ནང་གྗི་ཤྗིང་དུམ་ཟུར་
གསུམ་པ་དེར་ལན་གཅྗིག་སོམས་དང་། ཁོྱད་ཀྗི་བོ་རྩེ་ངོས་གསུམ་གྗི་དཀྗིལ་མཚམས་གསུམ་པོ་ཁོ་ནར་ཐོད་དང་། 
མཚམས་རེ་རེར་ཕོགས་གང་ས་ནས་ཆུ་འགས་འབུད་བཞྗིན་ཡདོ་ཀང་། དཔེ་རྗིས་ནང་ཁ་ཤས་ལས་མཚོན་མེད། དྲང་
ཟུར་དུ་མྗི་གནས་པའྗི་འགས་ཀྗི་གྲུབ་ཆ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་གཅྗིག་གྗིས་གཅྗིག་སེལ་རེས་བེད་པས་མཐའ་
མར་ལྷག་རྒྱུ་ནྗི་དྲང་ཟུར་དུ་གནས་པའྗི་གཙང་འགས་དེ་ཙམ་ཡྗིན།  

 རྒྱུ་མཚན་འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་ཟོམ་སེང་གྗི་ཨྗི་ཁུང་ནས་ཆུ་འཕྱུར་བ་ན་དང་ཐོག་ཆུ་དེ་ཨྗི་ཁུང་ཡོད་སའྗི་
ངོས་ལ་ལྟསོ་ཏེ་དྲང་ཟུར་དུ་ཐོན་གྗི་ཡོད། དེ་ནས་སའྗི་འཐེན་འགས་ཀྗི་དབང་གྗིས་ཐུར་དུ་འཁོྱག་པ་རེད། གཤེར་གྗིས་
ངོས་འཇམ་པོ་ཞྗིག་ལ་གནོན་པའྗི་འགས་དེ་ནྗི་རྟག་ཏུ་ངོས་ལ་ལྟོས་ཏེ་དྲང་ཟུར་དུ་གནས། 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

ཁྲུས་ཁང་གྗི་རྒྱ་མའྗི་ཐོག་ལངས་པའྗི་སྐབས་ཤྗིག་ལ་ཁྱོད་ཀྗིས་རྐང་པ་གཅྗིག་ཡར་འདེགས་པའྗི་དབང་དུ་བཏང་། ཁྱོད་ཀྗིས་རྒྱ་
མར་སོད་པའྗི་གནོན་འགས་ལ་འགྱུར་བ་འགའོམ། རྒྱ་མའྗི་ཚད་རྟགས་ལ་འགྱུར་བ་ཐོན་ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

རྐང་པ་གཅྗིག་གྗི་ཐོག་ལངས་པའྗི་ཆེད་དུ་ཁྱོད་ཀྗིས་ལྗིད་ཚད་སོ་བ་ན་རྒྱ་མར་ཐེབས་པའྗི་གནོན་འགས་ཉྗིས་ལབ་ཏུ་འགྱུར་བ་
རེད། འོན་ཀང་རྒྱ་མས་ལྗིད་ཚད་འཇལ་བ་ཡྗིན་གྗི་གནོན་འགས་འཇལ་གྗི་མེད། ཁྱོད་ཀྗིས་ལྗིད་ཚད་སོ་བའྗི་སྐབས་སུ་རྒྱ་མའྗི་
ཚད་རྟགས་ལ་འཕར་ཆག་ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་དེ་མ་གཏོགས་ཚད་རྟགས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། 

  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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འཕ་ོའགས། 

 ཆུའྗི་ནང་བྗིང་སེ་གནས་པའྗི་ཅ་དངོས་ལྗིད་པོ་དེ་འདྲ་ཡར་འདེགས་མོང་མཁན་ཞྗིག་ཡྗིན་ཚེ་འཕ་ོའགས་ལ་
རྒྱུས་མངའ་ཡོད། འཕོ་འགས་ནྗི་གཤེར་གྗི་ནང་བྗིང་བའྗི་དངསོ་པོ་རྣམས་སྣང་ཚོད་ལ་ལྗིད་ཚད་ཆག་ཡོད་པ་ལྟ་བུའྗི་
ཉམས་སྣང་དེ་ཡྗིན། དཔེར་ན་གཙང་པོའ་ིམཐྗིལ་ནས་ཕ་བོང་ཆེན་པ་ོཞྗིག་འདེགས་པ་ན་ཕ་བོང་དེ་ཆུའྗི་ཁ་ངསོ་ཀྗི་
འོག་ཏུ་ཡོད་ཕྗིན་ཆད་ལ་དེ་ཉྗིད་འདེགས་རྒྱུ་ལྟསོ་འཇོག་གྗི་ས་མོ་ཡྗིན། འོན་ཀང་ཁ་ངསོ་ཀྗི་ཕྗི་རུ་ཐོན་པའྗི་རེས་སུ་དེ་
ཉྗིད་འདེགས་པ་ལ་འགས་གང་འཚམས་ཀྗི་ཆེན་པ་ོདགསོ་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི། ཕ་བོང་ཆུ་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྗི་
སྐབས་ཆུས་དེ་ལ་གེན་ཕོགས་ཀྗི་འགས་ཤྗིག་གྗིས་འབུད་པ་དེ་སའྗི་འཐེན་འགས་ཀྗི་ཁ་ཕོགས་དང་ཁ་སོད་ཏག་ཏག་ཏུ་
གནས་པས་ཡྗིན། གེན་ཕོགས་ཀྗི་འགས་དེ་ལ་འཕོ་འགས་ཞེས་འབོད་ཅྗིང་། དེ་ནྗི་གཏྗིང་ཚད་འཕེལ་བ་ན་གནོན་
འགས་འཕེལ་བའྗི་ཁྱད་ཆསོ་ཀྗི་འབས་བུ་ཙམ་ཞྗིག་ཡྗིན། དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༩ ཡྗིས་འཕོ་འགས་གེན་ཕོགས་སུ་གཏད་པའྗི་
རྒྱུ་མཚན་གསལ་སོན་བེད་ཀྗི་ཡོད། ཆུའྗི་གནོན་འགས་ཀྗི་དབང་གྗིས་བྱུང་བའྗི་འགས་རྣམས་ཕ་བོང་གྗི་ཆ་སོ་སོར་དྲང་
ཟུར་གྗི་ཚུལ་དུ་ཐེབས་བཞྗིན་ཡོད་པ་ཕགོས་ལན་མདའ་མོས་མཚོན། གཏྗིང་ཚད་མཉམ་པར་གནས་པའྗི་ཕ་བོང་གྗི་
གཞོགས་སོ་སོར་ཐེབས་པའྗི་ཕགོས་ལན་འགས་རྣམས་ཀྗིས་ཕན་ཚུན་སེལ་རེས་བེད་པས་འཕྲེད་ཕོགས་སུ་འཕོ་འགས་
གྲུབ་མ་ཐུབ་པ་རེད། དེ་ལྟ་ནའང་གཞུང་ཕོགས་སུ་ཕོགས་ལན་འགས་རྣམས་ཀྗིས་ཕན་ཚུན་གཅྗིག་གྗིས་གཅྗིག་ཡོངས་
སུ་རྫོགས་པར་སེལ་རེས་བེད་ཀྗི་མེད། ཆུ་མཐྗིལ་ཟབ་པ་ཡོད་པས་ཕ་བོང་གྗི་མཐྗིལ་ཕོགས་སུ་གནོན་འགས་ཆེ་བ་
ཐེབས་ཀྗི་ཡོད། དེས་ན་ཕ་བོང་གྗི་སེང་ངསོ་ལ་ཐེབས་པའྗི་ཐུར་ཕོགས་ཀྗི་འགས་དེ་ལས་མཐྗིལ་ངསོ་ལ་ཐེབས་པའྗི་
གེན་ཕོགས་ཀྗི་འགས་དེ་ཆེ་བ་ཡོད་པས་གེན་ཕགོས་སུ་གཙང་ལྷག་འགས་ཤྗིག་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྗིན་ལ། དེ་ནྗི་འཕ་ོའགས་
དེ་ཡྗིན། 

 འཕོ་འགས་ཀྗི་གོ་དོན་རྟགོས་པ་ལ་”གནས་དབྱུང་བཏང་བའྗི་ཆུ་ཡྗི་བོངས་ཚད་”ཅེས་པའྗི་བརོད་པ་དེའྗི་གོ་
དོན་ཤེས་དགོས། གལ་ཏེ་ཆུ་ལྟེམས་ལྟེམས་བེད་པའྗི་སྣོད་ཅྗིག་ཏུ་རོ་ཞྗིག་བླུགས་པ་ཡྗིན་ན་ཆུ་ཏོག་ཙམ་ཞྗིག་ལུད་རྒྱུ་
ངེས་པ་ཡྗིན།(དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༡༠) རོས་ཆུ་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་རེད། བསམ་གཞྗིག་ཡུན་ཙམ་བས་ན་རོ་ཡྗི་བོངས་ཚད་
དམ་རོ་ཡྗི་གོ་ས་དེ་གནས་དབྱུང་བཏང་བའྗི་ཆུ་ཡྗི་བོངས་ཚད་དང་མཉམ་དགོས་པ་ཤེས་ཐུབ། ཆུ་གང་འཚམ་ཡོད་པའྗི་
སྣོད་ཅྗིག་གྗི་ནང་དུ་ཅ་དངོས་གང་འདྲ་ཞྗིག་བླུགས་པ་ཡྗིན་ནའང་ཆུ་ཡྗི་ཚད་གཞྗི་འཕེལ་ངེས་ཡྗིན།(དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༡༡)    
ག་ཚོད་ཙམ་ཡྗིན་ཞེ་ན། ཅ་དངསོ་ཀྗི་ཆ་ཇྗི་ཙམ་བྗིང་བ་དེའྗི་བངོས་ཚད་དང་མཉམ་པའྗི་ཆུ་ཞྗིག་སྣོད་དུ་བླུགས་ན་ཆུ་
ཡྗི་ཚད་གཞྗི་འཕེལ་བ་དེ་དང་ཚད་ཏག་ཏག་མཉམ་པ་ཞྗིག་འཕེལ། ཚུལ་འདྗི་ནྗི་ཕ་མྗི་ལེ་བའྗི་ཅ་དངསོ་ཀྗི་བངོས་ཚད་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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འཇལ་བའྗི་ཐབས་ལེགས་པོ་ཞྗིག་ཡྗིན། ཡོངས་སུ་བྗིང་བའྗི་ཅ་དངོས་ཀྗིས་དུས་རྟག་ཏུ་རང་གྗི་བོངས་ཚད་དང་མཉམ་
པའྗི་གཤེར་ཞྗིག་གནས་དབྱུང་གཏོང་གྗི་ཡོད།  

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

གཡོས་སོར་ལག་དེབ་ཅྗིག་ལྟར་ན་མར་ལ་འབོར་ཚད་ངེས་ཅན་ཞྗིག་ཚང་དགོས། གནས་དབྱུང་ཐབས་ལམ་དང་ཐབ་ཚང་ནང་
གྗི་ཚད་འཇལ་ཕོར་པ་བཀོལ་བ་གཉྗིས་ཇྗི་ལྟར་འབེལ་ལམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

མར་མ་བླུག་པའྗི་སོྔན་དུ་ཕོར་པ་ཞྗིག་གྗི་ནང་ཆུ་ཏོག་ཙམ་བླུགས། ཕོར་པའྗི་ལེབ་ཏུ་ཡོད་པའྗི་ཚད་རྗིས་ལས་ཆུའྗི་ཚད་གཞྗི་ངེས་
པར་བོས། དེ་ནས་མར་བླུག་པ་ན་ཆུའྗི་ཚད་གཞྗི་འཕེལ་བ་མཐོང་ཐུབ། ཆུའྗི་ནང་མར་ལྗིང་རྒྱུ་ཡྗིན་པས་ཆུའྗི་ཁ་ངོས་འོག་ཏུ་
བཅུག་ཆེད་དེར་སྣུན། ཚད་གཞྗི་མཐོ་བ་ལས་དམའ་བ་འཐེན་པ་ན་གནས་དབྱུང་ཐེབས་པའྗི་ཆུའྗི་བོངས་ཚད་ཙམ་མ་ཟད་མར་
གྗི་བོངས་ཚད་ཀང་ཤེས་ཐུབ། 

  

ཨར་ཁྗི་མྗི་ཌྗི་སྗིའྗི་རྩ་དནོ། 

འཕོ་འགས་དང་གནས་དབྱུང་ཐེབས་པའྗི་གཤེར་གཉྗིས་དབར་གྗི་འབེལ་བ་དེ་ཐོག་མར་གྷྗི་རྗི་སྗིའྗི་ཚན་རྗིག་
པ་ཨར་ཁྗི་མྗི་ཌྗི་སྗིས་དུས་རབས་ ༣ པའྗི་ནང་རྟགོས། དེ་ཚུལ་འདྗི་ལྟར་དུ་བརོད་པར་བ་སེ། 

ནུབ་སེ་གནས་པའྗི་ཅ་དངསོ་ཤྗིག་ནྗི་དེས་གནས་དབྱུང་བཏང་བའྗི་གཤེར་གྗི་ལྗིད་ཚད་དང་མཉམ་པའྗི་
འགས་ཀྗིས་འཕ་ོབར་བེད། 

 འབེལ་བ་འདྗི་ལ་ཨར་ཁྗི་མྗི་ཌྗི་སྗིའྗི་རྩ་དོན་ཞེས་འབོད། འདྗི་གཤེར་གཟུགས་དང་རླངས་གཟུགས་གཉྗིས་ཀ་
ལ་བདེན་པ་ཡྗིན་ཏེ། དེ་གཉྗིས་ཀ་རྒྱུག་གཟུགས་ཡྗིན། ཅྗི་སེ་ནུབ་སེ་གནས་པའྗི་ཅ་དངོས་ཤྗིག་གྗིས་རྒྱུག་གཟུགས་ཀྗི་
ལོ་གྷ་རམ་ ༡ གནས་དབྱུང་བཏང་བ་ཡྗིན་ན། ཅ་དངོས་ལ་ཐེབས་པའྗི་འཕ་ོའགས་ནྗི་ཀྗི་ལ་ོགྷ་རམ་ ༡ གྗི་ལྗིད་ཚད་དང་
མཉམ། ནུབ་སེ་གནས་པ་ཞེས་པ་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ནང་དུ་ཆ་ཙམ་མམ་ཡངོས་སུ་བྗིང་བ་ལ་ཟེར།  

  

 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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234 

 གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ལྗི་ཊར་ ༡ ཅན་གྗི་སྣོད་ཁ་ལེགས་པར་སར་བ་ཞྗིག་ཆུའྗི་ནང་ཕེད་ཙམ་དུ་སྣུབས་པ་ཡྗིན་ན་
དེས་ཆུ་ལྗི་ཊར་ཕེད་ཙམ་ཞྗིག་གནས་དབྱུང་གཏོང་རྒྱུ་ཡྗིན་ལ། སྣོད་ཀྗི་ནང་གང་ཡོད་མྗིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཆུ་ལྗི་ཊར་
ཕེད་ཀའྗི་ལྗིད་ཚད་དང་མཉམ་པའྗི་འགས་ཀྗིས་དེ་ཉྗིད་འཕོ་བར་བ་རྒྱུ་ཡྗིན། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་དེ་ཉྗིད་ཡོངས་སུ་སྣུབས་
པ་(བྗིང་དུ་བཅུག་པ་)ཡྗིན་ན། དེ་ཉྗིད་ཆུ་ལྗི་ཊར་གཅྗིག་གྗི་ལྗིད་ཚད་(ཀྗི་ལ་ོགྷ་རམ་གཅྗིག་གྗི་གདོས་ཚད་)དང་མཉམ་
པའྗི་འགས་ཀྗིས་འཕོ་རུ་འཇུག་ངེས་ཡྗིན། གལ་ཏེ་སྣོད་ཡོངས་སུ་བྗིང་ཞྗིང་དེ་ཉྗིད་ལ་འཚིར་འཁུམ་གང་ཡང་མ་བྱུང་
ན་གཏྗིང་ཚད་གང་དུ་སོང་ཡང་དེར་ཐེབས་པའྗི་འཕོ་འགས་ནྗི་ཆུ་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་གཅྗིག་གྗི་ལྗིད་ཚད་དང་མཉམ། དེའྗི་
རྒྱུ་མཚན་ནྗི་གཏྗིང་ཚད་གང་དུ་གནས་ཀང་སྣོད་ཀྗིས་རང་གྗི་བོངས་ཚད་ལས་ལྷག་པའྗི་ཆུའྗི་བངོས་ཚད་གནས་
དབྱུང་མྗི་ཐུབ་པས་ཡྗིན། འཕོ་འགས་ནྗི་གནས་དབྱུང་བཏང་པའྗི་ཆུ་ཡྗི་ལྗིད་ཚད་དང་མཉམ་པ་ཡྗིན་གྗི་(ཡོངས་སུ་བྗིང་
བའྗི་ཅ་དངསོ་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་དང་མཉམ་པ་ནྗི་མྗིན་ནོ།།) 

 གལ་ཏེ་ཀྗི་ལ་ོགྷ་རམ་༣༠ཅན་གྗི་ཅ་དངསོ་ཤྗིག་སྣུབ་པ་ན་དེས་རྒྱུག་གཟུགས་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་༢༠གནས་དབྱུང་
བཏང་པ་ཡྗིན་ན། དེའྗི་སྣང་ཚོད་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་༡༠(༡༠༠ནེའུ་ཊོན་)དང་མཉམ་དགོས། དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༡༣ 
ནང་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ ༣ཅན་གྗི་ཤྗིང་དུམ་དེ་བྗིང་བ་ན་དེ་ལ་སྣང་ཚོད་ལྗིད་ཚད་ཀྗི་ལ་ོགྷ་རམ་༡ཅན་གྗི་ཤྗིང་དུམ་གྗི་ལྗིད་
དང་མཉམ་པ་ཞྗིག་ཡོད། བྗིང་དངོས་ཤྗིག་གྗི་སྣང་ཚོད་ལྗིད་ཚད་ནྗི་རླུང་ཁམས་ཁྲོད་ཀྗི་དེའྗི་རྒྱུན་ལན་ལྗིད་ཚད་ནས་
འཕོ་འགས་འཐེན་པ་དེ་ཡྗིན། 

 གཅྗིག་བས་ན་ཁོྱད་ཀྗི་སོབ་ཁྲྗིད་པས་ཨར་ཁྗི་མྗི་ཌྗི་སྗིའྗི་རྩ་དནོ་དེ་བྗིང་གཟུགས་ཤྗིག་ལ་ཐེབས་པའྗི་གནོན་
འགས་ཀྗི་ཁྱད་པར་ལས་གེན་ཕོགས་འགས་དང་ཐུར་ཕོགས་འགས་ལ་ཁྱད་པར་ཐོན་པ་དེ་དང་གནས་དབྱུང་བཏང་
པའྗི་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ལྗིད་གཉྗིས་གངས་ཚད་ཀྗི་ཆ་ནས་དབེར་མེད་ཡྗིན་པ་བསན་ཏེ་གངས་རྩྗིས་ཀྗི་དཔེ་མཚོན་
ཞྗིག་གྗི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བེད་སྗིད། གཤེར་གཟུགས་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་ཡྗིན་པ་བཞྗིན་དུ་གལ་ཏེ་སྟུག་ཚད་ཧ་ལམ་བརྟན་
པར་གནས་ན་ཤ་ོགཟུགས་དེ་ཟད་ཚད་གང་དུ་བཞག་ཀང་ཁྱད་པར་མྗི་བཟོ། གཏྗིང་ཚད་འཕེལ་རྗིམ་བཞྗིན་གནོན་
འགས་འཕེལ་བ་བདེན་ཡང་། ཤོ་གཟུགས་ཀྗི་མཐྗིལ་ནས་ཡར་འཕགོ་པའྗི་གནོན་འགས་དང་སེང་ནས་མར་འཕོག་
པའྗི་གནོན་འགས་གཉྗིས་ཀྗི་ཁྱད་པར་དེ་གཏྗིང་ཚད་ཀུན་ལ་གཅྗིག་པ་ཡྗིན།(དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༡༤) བྗིང་གཟུགས་ཀྗི་
དབྗིབས་ཅྗི་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་འཕ་ོའགས་ནྗི་གནས་དབྱུང་བཏང་པའྗི་གཡ་ོགཟུགས་ཀྗི་ལྗིད་དང་མཉམ་པ་རེད། 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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༡ བདེན་ནམ་རྫུན། ཨར་ཁྗི་མྗི་ཌྗི་སྗིའྗི་རྩ་དོན་གྗིས་བསན་དོན་ལ། གཤེར་གཟུགས་ནེའུ་ཊོན་༡༠གནས་དབྱུང་བཏང་པའྗི་ཅ་
དངོས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེ་ལ་ནེའུ་ཊོན་༡༠འཕོ་འགས་ཐེབས་ངེས་ཡྗིན།  

༢ ཞ་ཉེས་ཡོངས་སུ་བཀང་བའྗི་ལྗི་ཊར་༡ཅན་གྗི་སོྣད་ཅྗིག་ལ་གདོས་ཚད་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་༡༡་༣ཡོད། དེ་ཆུའྗི་ནང་བྗིང་སེ་གནས། 
དེར་ཐེབས་པའྗི་འཕོ་འགས་ག་ཚོད་ཡྗིན་ནམ། 

༣ མཚོ་གཏྗིང་ཟབ་པོ་ཞྗིག་ཏུ་ཕ་བོང་ཞྗིག་བསྐྱུར་བ་དེ་ཉྗིད་ཇེ་ཟབ་ཇེ་ཟབ་ཏུ་བྗིང་བ་ན་དེར་ཐེབས་པའྗི་འཕོ་འགས་འཕེལ་བ་
ཡྗིན་ནམ་བྗི་བ་ཡྗིན། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

 ༡ བདེན། འདྗིར་གནས་དབྱུང་བཏང་པའྗི་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་ཁོ་ན་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། (དེ་ལ་ནེའུ་
ཊོན་གྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་གསུམ་པའྗི་ངསོ་ནས་བལྟས་ན། གལ་ཏེ་སྣུབ་སེ་གནས་པའྗི་ཅ་དངོས་ཀྗིས་ནེའུ་ཊོན་༡༠ཅན་གྗི་རྒྱུག་
གཟུགས་ཟུར་དུ་འབུད་པ་ཡྗིན་ན། གནས་དབྱུང་བཏང་པའྗི་རྒྱུག་གཟུགས་ཀྗིས་བ་ལན་གྗི་ཚུལ་དུ་སྣུབ་པའྗི་ཅ་དངོས་ལ་ཚུར་
ནེའུ་ཊོན་༡༠དང་བཅས་ཏེ་འབུད་དགོས།) 

༢ འཕོ་འགས་ནྗི་གནས་དབྱུང་བཏང་པའྗི་ཆུ་ལྗི་ཊར་གཅྗིག་གྗི་ལྗིད་དང་མཉམ་གྗི་ཞ་ཉེའྗི་ལྗིད་དང་མྗིན། ཆུ་ལྗི་ཊར་༡ ལ་
གདོས་ཚད་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་༡ ཡོད་ཅྗིང་། ནེའུ་ཊོན་༡༠ ཡྗི་ལྗིད་ཀྗིས་གནོན། དེས་ན་དེའྗི་ཐོག་གྗི་འཕོ་འགས་ནྗི་ནེའུ་ཊོན་༡༠ ཡྗིན། 

༣ ཕ་བོང་དེ་བྗིང་བ་ན་འཕོ་འགས་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་གནས་པ་ཡྗིན། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་གཏྗིང་ཚད་གང་དུ་གནས་ཀང་ཕ་
བོང་དེས་ཆུ་བོངས་ཚད་གཅྗིག་པ་དང་ལྗིད་ཚད་གཅྗིག་པ་ཞྗིག་གནས་དབྱུང་གཏོང་བས་ཡྗིན། 
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ཅ་དངསོ་ཤཤྗིག་བྗིང་བའམ་འཕ་ོབ་དེ་གང་གྗིས་བེད་དམ། 

 བྗིང་སེ་གནས་པའྗི་ཅ་དངསོ་ལ་ཐེབས་པའྗི་འཕོ་འགས་དེ་ཅ་དངོས་ཀྗི་བོངས་ཚད་ལ་རག་ལུས་པ་ངེས་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པོ་ཡྗིན། ཅ་དངོས་ཆུང་ཆུང་ཚོས་ཆུ་ཉུང་ཉུང་ལས་གནས་དབྱུང་མྗི་གཏངོ་བས་དེ་དག་ལ་འཕ་ོའགས་ཆུང་
ཆུང་ལས་མྗི་ཐེབས། ཅ་དངོས་ཆེན་པ་ོརྣམས་ཀྗིས་ཆུ་མང་པ་ོགནས་དབྱུང་གཏོང་བས་དེ་དག་ལ་འཕ་ོའགས་ཆེན་པོ་
ཐེབས་ཀྗི་ཡོད། འཕོ་འགས་ངེས་བེད་ནྗི་བྗིང་སེ་གནས་པའྗི་ཅ་དངོས་ཀྗི་བོངས་ཚད་ཡྗིན་གྗི་དེའྗི་ལྗིད་ཚད་མྗིན། འཕོ་
འགས་ནྗི་གནས་དབྱུང་བཏང་བའྗི་རྒྱུག་གཟུགས་བངོས་ཚད་ཀྗི་ལྗིད་དང་མཉམ་པ་ཡྗིན། (ལྟ་ཚུལ་འདྗི་ལ་གོ་ནོར་
ཐེབས་པའྗི་རྐྱེན་གྗིས་འཕོ་འགས་སྐོར་ལ་ཐེ་ཚོམ་མང་པོ་ཡངོ་གྗི་ཡོད།) 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 དེ་ལྟ་ནའང་ཅ་དངསོ་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་དེ་གནད་འགག་ཅྗིག་ཆགས་ཀྗི་ཡོད་ཅྗིང་། དེ་ནྗི་འཕ་ོལྗིང་ལ་ཡྗིན། ཅ་
དངོས་ཤྗིག་གཤེར་གྗི་ནང་འབྗིང་རྒྱུ་ཡྗིན་ནམ་དེའྗི་ཁ་ལ་འཕོ་རྒྱུ་ཡྗིན་མྗིན་ནྗི་ཅ་དངོས་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་ལས་དེ་ལ་ཐེབས་
པའྗི་འཕ་ོའགས་ཆེ་བ་ཡོད་མྗིན་ལ་རག་ལུས། འདྗི་ཡང་ཅ་དངོས་ཀྗི་སྟུག་ཚད་ལ་རག་ལུས། སྗིག་གཞྗི་སབས་བདེ་
གསུམ་ལ་བསམ་གཞྗིག་ཅྗིག་བསོ་དང་། 

 ༡ རང་ཉྗིད་གང་དུ་སྣུབ་སའྗི་གཤེར་ལས་ཅ་དངསོ་སྟུག་ཚད་ཆེ་བ་ཡདོ་ན་དེ་འབྗིང་ངེས་ཡྗིན། 

 ༢ རང་ཉྗིད་གང་དུ་སྣུབ་སའྗི་གཤེར་ལས་ཅ་དངསོ་སྟུག་ཚད་ཆུང་བ་ཡདོ་ན་དེ་འཕ་ོངེས་ཡྗིན། 

༣ རང་ཉྗིད་གང་དུ་སྣུབ་སའྗི་གཤེར་དང་ཅ་དངསོ་ཀྗི་སྟུག་ཚད་མཉམ་ན་དེ་འབྗིང་ཡང་མྗི་འབྗིང་ལ་འཕ་ོ
ཡང་མྗི་འཕའོ།ོ། 

 སྗིག་གཞྗི་ ༡ རྒྱུ་མཚན་ལན་པར་སྣང་སེ། ཆུ་ལས་སྟུག་ཚད་ཆེ་བའྗི་ཅ་དངསོ་རྣམས་ཆུ་ཡྗི་གཏྗིང་ཚད་ལ་ལྟསོ་
པ་མེད་པར་འབྗིང་འགོ། ཆུ་ཟབ་མོའ་ིམཐྗིལ་དུ་བགོད་པའྗི་དབུགས་ཁྱེར་གཏྗིང་རྐྱལ་བ་རྣམས་ལ་སྐབས་སྐབས་སུ་རྒྱ་
མཚོའྗི་མཐྗིལ་གྗི་ཉེ་འགམ་དུ་(གཏྗིང་ཚད་དེར་ཡོད་པའྗི་ཆུ་དང་སྟུག་ཚད་མཉམ་པའྗི་)ཆུས་འཚོད་པའྗི་ཤྗིང་དེ་འདྲ་
ལྗིང་སེ་གནས་པ་དང་འཕྲད་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་། ལྗིང་སེ་གནས་པའྗི་རོ་ནམ་ཡང་འཕྲད་རྒྱུ་མེད།  

 འབད་རྩལོ་ག་ཚོད་བེད་ཀང་འཕོ་མྗི་ཐུབ་པའྗི་མྗི་རྣམས་ཀྗི་སྐརོ་ལ་སྗིག་གཞྗི་ ༡ དང་ ༢ གཉྗིས་བཞྗི་བཞག་
ནས་ཁོྱད་ཀྗིས་གང་བརོད་ཐུབ་བམ། ཁོ་ཚོ་སྟུག་ཚད་མཐོ་དྲག་ཐག་ཆོད་པ་རེད། འཕོ་ས་བ་ཡངོ་བའྗི་ཆེད་སྟུག་ཚད་
ངེས་པར་དུ་གཅོག་དགོས། ལྗིད་སྟུག་ = ལྗིད་ཚད་/བོངས་ཚད་ ཞེས་པའྗི་མན་ངག་འདྗིས་ཡང་ན་ལྗིད་ཚད་གཅོག་
དགོས་ལ་དེ་མྗིན་ན་བངོས་ཚད་སེལ་དགསོ་པ་བསན་གྗི་ཡོད། སོག་སོབ་སོད་ལྷེ་གོན་པ་དེས་བོངས་ཚད་སེལ་ཡང་དེ་
མཚུངས་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་མ་གཏགོས་མྗི་སེལ། དེས་ཁོྱད་ཀྗི་ཁོྱན་བསོམས་སྟུག་ཚད་གཅགོ་པར་བེད། 

 སྗིག་གཞྗི་ ༣ པ་ཉ་ལ་འཇུག་སེ། དེ་ཆུར་འབྗིང་བའང་མྗིན་ལ་འཕོ་བའང་མྗིན། རྒྱུན་ལན་ཉ་ལ་ཆུ་དང་
མཉམ་པའྗི་སྟུག་ཚད་ཡོད། ཉ་ཡྗིས་རང་གྗི་ལུས་པོའ་ིནང་རླུང་རྐྱལ་ཡོད་པ་དེ་ཆེར་སེད་ཆུང་བསྡུ་བས་ཏེ་བངོས་ཚད་
སྒྱུར་བའྗི་སོ་ནས་སྟུག་ཚད་ལ་ཚོད་འཛིན་བེད་ཐུབ། ཉ་ཡྗིས་རང་གྗི་བོངས་ཚད་སེལ་(སྟུག་ཚད་གཅགོ་)ཏེ་གེན་དུ་
འག་ོཐུབ་ལ། བོངས་ཚད་སྐུམ་(སྟུག་ཚད་སེལ་)སེ་ཐུར་དུ་འགོ་ཐུབ།  

 བྗིང་གྲུ་ལ་མཚོན་ན་དགོས་མཁོའ་ིསྟུག་ཚད་སོན་པ་ལ་དེའྗི་བོངས་ཚད་མྗིན་པར་ལྗིད་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་
གཏོང་གྗི་ཡོད། དེའྗི་ལྗིད་སྣོན་ཆུ་མཛོད་ཀྗི་ནང་ཆུ་གཏངོ་བའམ་ཕྗིར་འབུད་པ་གང་རུང་བེད། དེ་བཞྗིན་དུ་ཆུ་སྗིན་
གྗིས་རོ་མྗིད་པ་ན་དེའྗི་ཁོྱན་ཡངོས་ཀྗི་སྟུག་ཚད་འཕེལ། ཆུ་སྗིན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྗི་ཕོ་བའྗི་ནང་རོ་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ ༤ ནས་ 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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༥ བར་རེད་པ་བྱུང་ཡོད། སྟུག་ཚད་འཕེལ་བའྗི་རྐྱེན་གྗིས་ཆུ་སྗིན་རྣམས་དམའ་ས་ནས་རྐྱལ་ཐུབ་པས་རང་གྗི་བརོྔན་བ་
ལས་ཡྗིབ་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༡༥) 
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 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ གཟུགས་དུམ་ཆེ་ཆུང་གཅྗིག་པ་གཉྗིས་ཆུའྗི་ནང་བྗིང་སེ་གནས་ཡོད། གཅྗིག་ཞ་ཉེ་ལས་གྲུབ་ལ་གཞན་དེ་ཧ་ཡང་ལས་གྲུབ། 
དེ་གཉྗིས་ལས་གང་ལ་འཕོ་འགས་ཆེ་བ་འོང་། 

༢ ཉ་ཡྗིས་རང་གྗི་སྟུག་ཚད་སེལ་ན་འབྗིང་བར་འགྱུར་ལ། སྟུག་ཚད་བཅག་ན་འཕོ་བར་འགྱུར། འཕོ་འགས་དང་སར་ནས་
བཤད་ན་དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྗིན་ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ གཟུགས་དུམ་གཉྗིས་ལ་ཐེབས་པའྗི་འཕོ་འགས་གཅྗིག་པ་ཡྗིན་ཏེ་དེ་གཉྗིས་ཀྗིས་ཆུ་ཡྗི་བོངས་ཚད་གཅྗིག་པ་ཞྗིག་གནས་
དབྱུང་གཏོང་བའྗི་ཕྗིར། བྗིང་སེ་གནས་པའྗི་ཅ་དངོས་ལ་མཚོན་ན་གནས་དབྱུང་བཏང་པའྗི་ཆུའྗི་བོངས་ཚད་ཁོ་ནས་འཕོ་འགས་
ངེས་པར་བེད་ཀྗི་ཅ་དངོས་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་ཀྗིས་མྗིན།  

༢ ཉ་ཡྗིས་རང་གྗི་བོངས་ཚད་ཆུང་དུ་གཏོང་སྐབས་དེས་ཆུ་ཉུང་བ་གནས་དབྱུང་གཏོང་བ་ཡྗིན་པས་འཕོ་འགས་ཆག་པ་ཡྗིན། ཉ་
ཡྗིས་བོངས་ཚད་ཆེར་སེད་བེད་པ་ན་འཕོ་འགས་འཕེལ། 

  

འཕ་ོལྗིང་། 

 གནའ་བའོ་ིམྗི་ཚོས་ཤྗིང་ལས་གྲུ་བཟསོ་ཡོད། ཁོ་ཚོའྗི་བོ་ལ་ལགས་གྲུ་ཞྗིག་འཁོར་ཐུབ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ང་
ཚོས་མྗི་ཤེས། གཅྗིག་བས་ན་ལགས་ཆུའྗི་ཐོག་འཕ་ོརུ་འཇུག་རྒྱུའྗི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཁྱད་མཚར་ཞྗིག་ཏུ་མཐོང་ཡོད་སྗིད། 
དེང་སང་ལགས་ལས་གྲུབ་པའྗི་གཟྗིངས་ཇྗི་ལྟར་འཕོ་ཐུབ་པ་རྟགོས་རྒྱུ་ནྗི་ལས་ས་པོ་ཡྗིན། 

 ཊོན་གཅྗིག་ཅན་གྗི་ལགས་ཀྗི་གོང་བུ་རགོ་རགོ་ཅྗིག་ཡོད་པར་སོམས་དང་། ཆུ་ལས་ལགས་ལབ་བརྒྱད་ཀྗིས་
སྟུག་པ་ཡོད་པས་དེ་བྗིང་བ་ན་ཆུ་ཊོན་བརྒྱད་ཆ་གཅྗིག་ལས་གནས་དབྱུང་མྗི་གཏངོ་བས། གཟྗིངས་འཕོ་སེ་འཇོག་པར་
མྗི་འདང་། ད་ང་ཚོས་ལགས་གངོ་དེ་ཁོག་མའྗི་དབྗིབས་སུ་བཅོས་པའྗི་དབང་དུ་བཏང་།(དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༡༦) དེ་ལ་ད་
དུང་ཊོན་གཅྗིག་གྗི་ལྗིད་ཚད་ཡོད། འོན་ཀང་དེ་ཆུའྗི་ནང་བཞག་པ་ན་དེས་སྔར་གྗི་ལགས་གོང་ལས་ཆུའྗི་བངོས་ཚད་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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ཆེ་བ་གནས་དབྱུང་གཏངོ་གྗི་ཡདོ། ཇྗི་ཙམ་ལགས་ཀྗི་ཁོག་མ་ཆུའྗི་ནང་ཟབ་པར་སྣུབ་པ་དེ་ཙམ་གྗིས་ཆུ་མང་བ་གནས་
དབྱུང་གཏངོ་བ་ཡྗིན་པས་དེ་ལ་འཕ་ོའགས་ཆེ་བ་ཐེབས། ནམ་ཞྗིག་འཕོ་འགས་དེ་ཊོན་གཅྗིག་དང་མཉམ་པ་ན་དེ་ཉྗིད་
འབྗིང་མཚམས་ཆོད་པ་རེད། 

 གྲུ་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེས་རང་གྗི་ལྗིད་ཚད་དང་ལྗིད་མཉམ་པའྗི་ཆུ་གནས་དབྱུང་གཏོང་བ་ན་དེ་ཉྗིད་
འཕོ་ཐུབ། འདྗི་ལ་སྐབས་རེ་འཕོ་ལྗིང་གྗི་རྩ་དོན་ཞེས་འབོད་པ་རེད། 

 འཕ་ོལྗིང་བེད་པའྗི་ཅ་དངསོ་ཀྗིས་རང་གྗི་ལྗིད་ཚད་དང་ལྗིད་མཉམ་པའྗི་རྒྱུག་གཟུགས་གནས་དབྱུང་གཏངོ་། 

གཟྗིངས་དང་། བྗིང་གྲུ། རླུང་གྲུ་ཡོད་དོ་ཅོག་འཆར་འགོད་བེད་པ་ན་དེ་དག་ས་ོསསོ་རང་གྗི་ལྗིད་ཚད་དང་
ལྗིད་མཉམ་པའྗི་རྒྱུག་གཟུགས་གནས་དབྱུང་གཏོང་ཐུབ་པར་ངེས་པར་དུ་བེད་དགསོ། དེས་ན་ཊོན་ ༡༠༠༠༠ ཅན་གྗི་
གཟྗིངས་ཤྗིག་བཟོ་བ་ན་དེ་ཉྗིད་ཆུའྗི་ནང་གཏྗིང་ཟབ་མོར་མ་ནུབ་སྔོན་ནས་ལྗིད་ཚད་ཊོན་ ༡༠༠༠༠ ཅན་གྗི་ཆུ་གནས་
དབྱུང་གཏངོ་ཐུབ་ཚད་ཀྗི་ཞེང་དང་བཅས་ཏེ་བཟ་ོདགསོ། རྩ་དོན་འདྗི་རླུང་ནང་གྗི་གྲུ་རྣམས་ལའང་གཅྗིག་མཚུངས་
ཡྗིན། ལྗིད་ཚད་ཊོན་ ༡༠༠ ཅན་གྗི་རླུང་གྲུ་ཞྗིག་གྗིས་ཉུང་མཐར་རླུང་ཊོན་༡༠༠གནས་དབྱུང་གཏོང་ཐུབ་དགོས། ཅྗི་སེ་
དེ་ལས་མང་བ་ཕྱུང་ན་དེ་ཉྗིད་ལང་ལ། ཉུང་བ་ཕྱུང་ན་ནུབ་པར་འགྱུར། གལ་ཏེ་རང་གྗི་ལྗིད་ཚད་ཏག་ཏག་ཕྱུང་ན་མཐོ་
ཚད་གཅྗིག་རང་དུ་ལྗིང་སེ་གནས། 

 བོངས་ཚད་ངེས་ཅན་གྗི་གནས་དབྱུང་ཐེབས་པའྗི་རྒྱུག་གཟུགས་ཤྗིག་ལ་སྟུག་ཚད་ཆེ་བ་དེས་ཆུང་བ་དེ་ལས་
འཕོ་འགས་ཆེ་བ་སྗིན། དེས་ན་ཆུ་དག་མོ་ཞྗིག་ལས་བ་ཚྭ་ཅན་གྗི་ཆུའྗི་ནང་གཟྗིངས་མཐོ་བར་འཕོ་སེ། ཚྭ་ཆུ་དེ་ཅུང་
སྟུག་ཚད་མཐོ་བ་ཡོད་པས་ཕྗིར། དེ་བཞྗིན་དུ་ལགས་གོང་རོག་པོ་ཞྗིག་ཆུའྗི་ནང་བྗིང་འགོ་ཡང་དངུལ་ཆུའྗི་ནང་དེ་འཕོ་
སེ་གནས། 

 དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༡༨ ནང་གྗི་དངསོ་ཁམས་གནད་དོན་རྣམས་ཕལོ་ཀག་འཁོར་ལ་ོསེ་སྗི་ཀཊོ་ལན་ནང་གྲུ་
འདེགས་འཁོར་ལ་ོཐུན་མོང་མྗིན་པ་ཞྗིག་ཡོད་པ་དེས་བཀལོ་སོད་ལེགས་པར་བེད། ཟྭ་བཅུ་གཅྗིག་ཅན་གྗི་སྐས་
འཛེགས་ཤྗིག་གྗི་ཚབ་ཏུ་འཁོར་ལོ་བརྒྱབ་པ་རེད། མྗི་ཊར་༣༥ཅན་གྗི་འཁོར་ལོ་ལ་སོམ་སོར་གཉྗིས་མཐུད་ཡོད་པ་དེ་
དག་ཆུས་ལྟེམས་ཏེ་གནས། གྲུ་གཅྗིག་གམ་དེ་ལས་མང་བ་ཞྗིག་སོམ་སོར་དུ་ཞུགས་པ་ན་གྲུ་ཡྗི་ལྗིད་དང་ལྗིད་མཉམ་
པའྗི་ཆུ་ཕྗི་རུ་ལུད། དེས་ན་ཆུས་ཁེངས་པའྗི་སོམ་སོར་དུ་གྲུ་ཡདོ་མྗིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དེའྗི་ལྗིད་ཚད་གཅྗིག་པར་གནས་
ཤྗིང་། འཁོར་ལ་ོདེ་རྟག་ཏུ་ལྗིད་སྙོམ་ངང་གནས་ཀྗི་ཡོད། དེར་བརྟེན་དེའྗི་གདསོ་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེ་ནའང་འཁོར་ལོས་
སྐོར་བ་ཕེད་ཀ་སྐོར་བ་ལ་གོག་སོབས་ཀྗི་གོན་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཡྗིན།  
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 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

 ༡ ཆུ་དག་མོ་ལས་ཚྭ་ཆུའྗི་ནང་ཡར་འཕོ་རྒྱུ་ལས་ས་བ་ཡོད་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད། 

༢ གྲུར་ཞུགས་པའྗི་སྐབས་ཤྗིག་ལ་དེད་དཔོན་གྗིས་ཁྱོད་ལ་ཞ་ཉེ་རྗིལ་བུས་ཁེངས་པའྗི་སོག་སོབ་སོད་ལྷེ་ཞྗིག་སད། ཁྱོད་ཀྗི་
བཞྗིན་ནས་ཐེ་ཚོམ་གྗི་རྣམ་འགྱུར་མཐོང་བ་ན་ཁོས་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཆུ་རུ་ལྷུང་ན་སོབ་རྫས་ཀྗིས་ཁེངས་པའྗི་སོག་སོབ་སོད་ལྷེ་གོན་
མཁན་གྗི་གོགས་པོ་རྣམས་ལས་ཁྱོད་ལ་འཕོ་འགས་ཆེ་བ་མོང་ངེས་ཡྗིན་ཞེས་འགེལ་བརོད་བས། ཁོས་དྲང་པ་ོབརོད་པ་ཡྗིན་ནམ།  

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ ཆུ་དག་མོ་ལས་ཚྭ་ཆུ་སྟུག་གྗི་ཡོད་པས་ཁྱོད་ཀྗི་ལྗིད་དང་མཉམ་པའྗི་ཆུ་གནས་དབྱུང་གཏོང་བ་ལ་ཁྱོད་དེ་ཙམ་གྗིས་བྗིང་མྗི་
དགོས། དེ་བས་ཀང་དངུལ་ཆུའྗི་(སྟུག་ཚད་ 13.6 g/cm3)ནང་མཐོ་བར་འཕོ་ཐུབ་ཅྗིང་། ཨ་རག་(སྟུག་ཚད་ 0.8 
g/cm3)གྗི་ནང་ཡོངས་སུ་བྗིང་འགོ་བ་ཡྗིན།  

༢ ཁོས་དྲང་པ་ོབརོད་ཡོད། འོན་ཀང་ཁོས་ཁྱོད་འབྗིང་རྒྱུ་ངེས་པ་དེ་བརོད་མེད། ཁྱོད་ཀྗི་སོག་སོབ་སོད་ལྷེ་འབྗིང་རྒྱུ་ཡྗིན་པས་
དེས་ཆུ་ཁར་འཕོ་བའྗི་གོགས་པོ་ཚོའྗི་སོད་ལྷེ་ལས་ཀང་ཆུ་མང་བ་གནས་དབྱུང་གཏོང་ངེས། དེས་ན་ཁྱོད་ཀྗི་སེང་དུ་འཕོ་འགས་
ཆེ་བ་ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་ཁྱོད་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་འཕེལ་ཡོད། ཁྱོད་འབྗིང་རྒྱུ་ཡྗིན་དང་འཕོ་རྒྱུ་ཡྗིན་འཕོ་འགས་དེ་ཁྱོད་ཀྗི་ལྗིད་དང་
མཉམ་མྗིན་ལ་རག་ལུས་པ་རེད། 

  

འཕ་ོལྗིང་བེད་པའྗི་རྗི་བ།ོ 

 རྒྱ་མཚོའྗི་ཁ་རུ་འཕ་ོབའྗི་འཁྱགས་གོང་གྗི་རྩེ་མོ་ནྗི་འཁྱགས་གོང་ཧྗིལ་པའོ་ིབརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཙམ་ཡྗིན། དེའྗི་རྒྱུ་
མཚན་ནྗི་འཁྱགས་པའྗི་སྟུག་ཚད་ནྗི་ཆུའྗི་སྟུག་ཚད་ཀྗི་ལབ་ ༠་༩ ཙམ་ཡྗིན་པས་འཁྱགས་གོང་གྗི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཆུའྗི་
ནང་བྗིང་ཡོད་པས་ཡྗིན། དེ་བཞྗིན་དུ་རྗི་བོ་རྣམས་ཀང་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་མཁྲེགས་མ་གཤེར་གྗི་ས་ཡལོ་སེང་འཕོ་སེ་
གནས་ཤྗིང་དེའྗི་རྩེ་མོ་ཙམ་ཕྗི་རུ་མངོན་པ་ཡྗིན། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་ག་ོལའྗི་གྗིང་ཆེན་གྗི་རྟེན་གཞྗིར་གྱུར་པའྗི་ས་འན་
གྗི་སྟུག་ཚད་དེ་ས་ཡོལ་སྟུག་ཚད་ཀྗི་ལབ་ ༠་༨༥ ཙམ་ཡྗིན་པས་དེ་ཉྗིད་དེའྗི་སེང་འཕ་ོལ། དེར་བརྟེན་རྗི་བའོ་ིཆ་བརྒྱ་
ཆ་ ༨༥ མན་ཙམ་ཞྗིག་གོ་ལའྗི་ཁུད་ངསོ་ཀྗི་འོག་ཏུ་ཚུད་ཡོད། དེར་བརྟེན་འཕ་ོལྗིང་བེད་པའྗི་འཁྱགས་གངོ་རྣམས་དང་
མཚུངས་པར་རྗི་བོ་རྣམས་ཀང་ཡར་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་ལས་མར་ཞེ་དྲག་གྗི་ཟབ་པ་ཡོད། 

 འདྗི་ལ་སའྗི་འཐེན་འགས་དང་འབེལ་བའྗི་གནས་ཚུལ་ཟུར་པ་ 
ཞྗིག་ཡོད་པ་ནྗི། ལེ་ཚན་ ༩ པའྗི་ནང་ག་ོལའྗི་ཁུད་ངསོ་འོག་གྗི་རོ་ཕུང་གྗི་སྟུག་ཚད་མྗི་འདྲ་བའྗི་ཁྱད་པར་ལས་ངོས་ས་ོ
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སོར་སའྗི་འཐེན་འགས་ལ་ཁྱད་པར་ཕྲ་མ་ོཡོད་པའྗི་ཚུལ་(འདྗི་ནྗི་ས་གཤྗིས་རྗིག་པ་བ་དང་རོ་སྣུམ་འཚོལ་མཁན་
རྣམས་ལ་རྗིན་ཐང་ཆེ།)དང་། རྗིའྗི་རྩེ་མོར་སའྗི་འཐེན་འགས་དམའ་བ་ཡོད་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་དུ་དེ་ཉྗིད་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་
དབུས་ནས་རྒྱང་ཐག་རྗིང་བ་ཡདོ་པས་ཡྗིན་པ་བཅས་དྲན་གས་ོཞྗིག་བོས་དང་། བསམ་ཚུལ་འདྗི་རྣམས་མཉམ་སེབ་
བགྗིད་པ་ན་རྗི་བོ་རྣམས་ཀྗི་ཞབས་མཐྗིལ་ས་ཡོལ་གྗི་སྦུག་ཏུ་ཟབ་པར་རྐྱོང་སེ་གནས་པས་རྗི་རྩེ་དང་སྟུག་ཚད་ཆེ་བའྗི་
ས་ཡོལ་བར་རྒྱང་ཐག་དེ་བས་རྗིང་བ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ། བར་ཐག་རྗིང་བ་འདྗིས་རྗི་རྩེར་སའྗི་འཐེན་འགས་ད་
དུང་ཆུང་བར་བེད། 

 རྗི་བོའ་ིགནས་ཚུལ་ང་ོམཚར་ཅན་གཞན་ཞྗིག་ནྗི། གལ་ཏེ་འཁྱགས་གོང་གྗི་རྩེ་མ་ོནས་གཞར་ཐུབ་པ་ཡྗིན་ན། 
འཁྱགས་གངོ་ཡང་དུ་འག་ོབས་སྔར་མ་བཞར་སྔོན་གྗི་མཐོ་ཚད་དང་ཧ་ལམ་མཉམ་པར་འཕོ་འགས་ཀྗིས་འབུད་ངེས་
ཡྗིན། དེ་བཞྗིན་དུ་རྗི་བ་ོརྣམས་ཉྗིལ་བའྗི་སྐབས་ཡང་དུ་འག་ོཞྗིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འགོ་ནས་འབུད་པས་སྔར་གྗི་མཐོ་
ཚད་དང་ཧ་ལམ་མཉམ་པར་འཕོ་བ་ཡྗིན། དེས་ན་རྗི་བོ་ལས་མཐོ་ཚད་ཀྗི་ལ་ོམྗི་ཊར་གཅྗིག་ཙམ་ཉྗིལ་བ་ན་ཀྗི་ལོ་མྗི་
ཊར་གཅྗིག་གྗི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ མན་ཙམ་ཞྗིག་འགོ་ནས་ཡར་འབུད་ཡོང་གྗི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་རྗི་བོ་ཉྗིལ་
ཟད་དུ་འགོ་བར་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རྗིང་པ་ོའགོར་བ་རེད། 

 238 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

ཟམ་པ་དམའ་པོ་ཞྗིག་གྗི་སར་རོ་ཧྲུག་ཁྱེར་བའྗི་དོས་གྲུ་མཐྗིལ་ལེབ་མ་ཞྗིག་འོང་བ་དེ་ཉྗིད་ཟམ་པའྗི་འོག་ནས་ཐར་བར་དཀའ། 
ཐར་ཐུབ་པ་ལ་དེ་ལས་རོ་ཧྲུག་འདོན་དགོས་སམ་ཡང་ན་དེར་སོྣན་དགོས་སམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

ཧོ། ཧོ། ཧོ། ཁྱོད་ཀྗིས་བསམ་པར་ཧྗི་ཝྗིཊ་ངས་ཚོད་ལེན་དོན་གནད་ཚང་མར་ལན་སྗིན་གྗི་རེད་སྙམ་མམ། སབོ་ཁྲྗིད་བཟང་པོ་ནྗི་
དྲྗི་བ་བཟང་པོ་འདོན་རྒྱུ་དེ་ཡྗིན་གྗི་ཆ་ཚང་ལ་ལན་སྗིན་རྒྱུ་དེ་མྗིན། དྲྗི་བ་འདྗིའྗི་ཐད་ཁྱོད་སོ་སོའ་ིརང་མགོ་རང་གྗི་འཐོན་པར་
བ་དགོས། 

  

པེ་སྗི་ཁལ་གྗི་རྩ་འཛིན། 

 རྒྱུག་གཟུགས་ཀྗི་གནོན་འགས་དང་འབེལ་བའྗི་དོན་གནད་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྗིག་ནྗི་རྒྱུག་གཟུགས་ཀྗི་ཆ་
གཅྗིག་ལ་རང་གྗི་གནོན་འགས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་ཡྗིན་ན་དེ་ཉྗིད་ཆ་གཞན་རྣམས་ལ་ཕྲྗི་ཆག་མེད་པར་བརྒྱུད་
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གཏོང་བེད་པ་དེ་ཡྗིན། དཔེར་ན་གོང་ཁྱེར་ཆུ་ཁང་གྗི་ཆུ་མདའ་བསྗི་གནས་ཡོད་སར་གནོན་འགས་རྩྗིས་གཞྗི་ ༡༠ ཡྗིས་
སར་བ་ཡྗིན་ན། དེར་མཐུད་དེ་གནས་པའྗི་ཆུ་སྦུག་རྣམས་ཀྗི་ཆ་ཐམས་ཅད་དུ་གནོན་འགས་དེ་གནོན་འགས་རྩྗིས་གཞྗི་ 
༡༠ ཡྗི་འཕེལ། (འདྗི་ལ་ཆུ་དེ་ངལ་གསོའ་ིགནས་བབས་སུ་ཡོད་དགོས།) སྦྗི་ལེ་སྗི་པེ་སྗི་ཁལ་ལ་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་
ནང་གསར་རེད་བྱུང་བའྗི་ཆསོ་ཉྗིད་འདྗི་ལ་པེ་སྗི་ཁལ་རྩ་དོན་ཞེས་འབོད་པ་སེ། དེ་ཡང་། 

 བཏུམ་ཞྗིང་ངལ་གསའོ་ིངང་གནས་པའྗི་གཤེར་ཞྗིག་གྗི་མཚམས་གང་དུ་གནནོ་འགས་ལ་འགྱུར་བ་
ཐེབས་ཀང་འགྱུར་བ་དེ་ཉྗིད་གཤེར་དེའྗི་མཚམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་འག་ོབ་ཡྗིན། 

 དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༢༡ གྗི་ནང་གསལ་བ་བཞྗིན་གུག་དབྗིབས་ཅན་གྗི་སྦུ་གུ་ཞྗིག་ཆུས་བཀང་ལ་དེའྗི་སྣེ་མོ་རེ་རེར་
སྲུབ་མདའ་རེ་ཞོག གཡོན་གྗི་སྲུབ་མདར་སོད་པའྗི་གནོན་འགས་དེ་གཤེར་ཀུན་དང་། གཡས་ཀྗི་སྲུབ་མདའྗི་འགོ་སེབ་
ཏུ་བརྒྱུད་གཏངོ་བེད། (སྲུབ་མདའ་ནྗི་སྦུ་གུའྗི་བརྒྱུད་དུ་རང་དབང་དུ་འདྲེད་ཅྗིང་དེར་ཏག་ཏག་གཤོང་བའྗི་ཁ་གཅོད་
ཙམ་ཞྗིག་ཡྗིན།) གཡོན་གྗི་སྲུབ་མདས་ཆུ་ལ་གནོན་པའྗི་གནོན་འགས་དང་ཆུ་ཡྗིས་གཡས་ཀྗི་སྲུབ་མདར་གནོན་པའྗི་
གནོན་འགས་གཉྗིས་པ་ོཏག་ཏག་མཉམ་པ་ཡྗིན། འདྗི་ནྗི་ཁྱྗིམ་ལ་བརྫང་རྒྱུའྗི་འཕྲྗིན་ཡྗིག་ནང་འགོད་འསོ་པའྗི་གནས་
ཚུལ་ཅང་མྗིན་ཡང་། གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗིས་གཡས་ཀྗི་སྦུ་གུ་དེ་ཞེང་ཆེ་རུ་བཏང་སེ་དེར་སྲུབ་མདའ་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེན་པ་ོཞྗིག་
བཀོལ་སོད་བས་ན། མཇུག་འབས་དེ་ངོ་མཚར་པ་ོཞྗིག་འོང་། དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༢༢ ཀྗི་ནང་གཡས་ཀྗི་སྲུབ་མདའ་ལ་
གཡོན་གྗི་དེ་ལས་རྒྱ་ཁྱོན་ལབ་ ༥༠ ཡྗིས་ཆེ་བ་ཡོད། (གཡོན་གྗི་སྲུབ་མདར་འཕྲེད་ངསོ་རྒྱ་ཁྱོན་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་
མ་ ༡༠༠ ཡོད་པ་དང་། གཡས་ཀྗི་དེ་ལ་འཕྲེད་ངསོ་རྒྱ་ཁྱོན་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་མ་ ༥༠༠༠ ཡོད་པའྗི་དབང་དུ་ཐོངས་
དང་།) གཡོན་གྗི་སྲུབ་མདའྗི་སེང་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་༡༠ ཅན་གྗི་ལྗིད་ཅྗིག་བཞག་པ་ཡྗིན་ན། ལྗིད་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་
བའྗི་གནོན་འགས་འཕར་མ་(ཧ་ལམ་ 1 N/cm2)དེ་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ཆ་ཀུན་དང་སྲུབ་མདའ་ཆེ་བའྗི་འོག་སེབ་
ཏུའང་བརྒྱུད་གཏོང་བེད། འགས་དང་གནོན་འགས་ཀྗི་ཁྱད་པར་དེ་འདྗིར་གནད་འགག་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། དེ་འདྲའྗི་
གནོན་འགས་འཕར་མ་དེ་སྲུབ་མདའ་ཆེ་བའྗི་རྒྱ་ཁྱོན་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་མ་རེ་རེའྗི་ཐོག་འཕོག་པ་ཡྗིན། སྲུབ་
མདའ་ཆེ་བར་རྒྱ་ཁྱོན་ལབ་ ༥༠ ཡྗིས་ཆེ་བ་ཡོད་པས་དེ་ལ་འགས་ཀང་ལབ་ ༥༠ ཡྗིས་ཆེ་བ་ཐེབས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་
སྲུབ་མདའ་ཆེ་བ་དེས་ཀྗི་ལ་ོགྷ་རམ་ ༥༠༠ ཅན་གྗི་ཁུར་པོ་ཞྗིག་ཐེག་ཐུབ་པས། དེ་ནྗི་སྲུབ་མདའ་ཆུང་བའྗི་ཁུར་པོའ་ི
ལབ་ ༥༠ ཙམ་ཡྗིན། 

 ཡོ་ཆས་འདྗི་ལྟ་བུ་བཀོལ་སོད་བེད་དེ་འགས་ལབ་འགྱུར་གཏངོ་ཐུབ་པས་གནས་ཚུལ་འདྗི་ནྗི་འཕྲྗིན་ཡྗིག་ཏུ་
འབྗི་རུང་བ་ལསོ་ཡྗིན། ནེའུ་ཊནོ་གཅྗིག་གྗི་འགས་ནང་འཇུག་བེད་པ་ལས་ནེའུ་ཊོན་ ༥༠ ཡྗི་འགས་ཕྗིར་འདོན་བེད་
ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། སྲུབ་མདའ་ཆེ་བའྗི་རྒྱ་ཁྱོན་མུ་མཐུད་ནས་ཆེར་སེད་བེད་པ་(ཡང་ན་སྲུབ་མདའ་ཆུང་བའྗི་རྒྱ་ཁྱོན་གཅགོ་
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པ་)ལས་ང་ཚོས་དོན་དངསོ་སུ་གང་འདོད་ལྟར་འགས་ལབ་འགྱུར་བེད་ཐུབ། པེ་སྗི་ཁལ་གྗི་རྩ་དོན་འདྗི་གཤེར་གནོན་
ཡོ་ཆས་ཀྗི་གཞྗི་མར་གནས་ཡདོ། 

  

239 

 གཤེར་གནོན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྗིས་ནུས་པ་ཉར་ཚགས་ཀྗི་ཆོས་ཉྗིད་འགལ་བར་མྗི་བེད་དེ་འགས་ཚད་འཕེལ་བ་
དེར་འགུལ་སོད་ཀྗི་རྒྱང་ཐག་ཆག་པས་དོ་མཉམ་བེད། དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༢༢ ནང་གྗི་སྲུབ་མདའ་ཆུང་བ་དེ་ཐུར་དུ་སེན་ཊྗི་
མྗི་ཊར་ ༡༠ འགུལ་བ་ན། སྲུབ་མདའ་ཆེ་བ་དེ་སྔ་མའྗི་ལྔ་བཅུའྗི་ཆ་སེ་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ ༠་༢ ཙམ་ལས་འདེགས་པར་མྗི་
བེད། ནང་གཏོང་བེད་པའྗི་འགས་ལ་སྲུབ་མདའ་ཆུང་བའྗི་འགུལ་སོད་ཀྗི་རྒྱང་ཐག་བསྒྱུར་བའྗི་སྒྱུར་ཐོབ་དེ་ཕྗིར་ཐོན་
འགས་ལ་སྲུབ་མདའ་ཆེ་བའྗི་འགུལ་སོད་ཀྗི་རྒྱང་ཐག་བསྒྱུར་བའྗི་སྒྱུར་ཐོབ་གཉྗིས་མཉམ། འདྗི་ནྗི་འདེགས་ཆས་ཀྗི་རྩ་
དོན་ཐོག་བ་བ་བེད་པའྗི་འཕྲུལ་ཆས་སབས་བདེ་ཞྗིག་གྗི་དཔེ་མཚོན་འཕར་མ་གཅྗིག་ཡྗིན།  

 པེ་སྗི་ཁལ་གྗི་རྩ་དོན་དེ་རླངས་གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས་ཏེ་རྒྱུག་གཟུགས་ཀུན་ལ་འཇུག་པ་ཡྗིན། རླངས་
གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས་དང་འབེལ་བའྗི་པེ་སྗི་ཁལ་རྩ་དོན་གྗི་ལག་ལེན་མཚན་ཉྗིད་པ་ཞྗིག་ནྗི་ཞབས་ཞུའྗི་ས་
ཚིགས་མང་པོར་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའྗི་སྣུམ་འཁོར་འདེགས་བེད་དེ་ཡྗིན།(དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༢༣) རླུང་གནོན་འཕྲུལ་ཆས་
ཀྗིས་གངོ་མཐོར་གཏོང་བའྗི་རླུང་གྗི་གནོན་འགས་དེ་རླུང་རྡུལ་བརྒྱུད་ས་འོག་སྣུམ་མཛོད་ནང་གྗི་སྣུམ་གྗི་ཁ་ངོས་ལ་
འདྲེན། དེ་ནས་སྣུམ་གྗིས་གནནོ་འགས་དེ་སྲུབ་མདའ་ལ་འདྲེན་ཞྗིང་། དེས་སྣུམ་འཁོར་འདེགས་པར་བེད། སྲུབ་མདའ་
འདེགས་བེད་ཀྗི་འགས་སེད་པར་བེད་པའྗི་གནོན་འགས་ལྟསོ་ས་ལྟསོ་འཇོག་གྗི་དམའ་པོ་དེ་ནྗི་སྣུམ་འཁོར་གྗི་འཁོར་
ལོའ་ིགནོན་འགས་དང་མཉམ་ཙམ་ཡྗིན།  

 དེང་རབས་ཀྗི་འཕྲུལ་ཆས་ཧ་ཅང་ཕྲ་མ་ོནས་ཤྗིན་ཏུ་ཆེན་པའོ་ིབར་མང་པ་ོཞྗིག་གྗི་ནང་གཤེར་གནོན་ཆསོ་
ཉྗིད་དེ་ལག་ལེན་འགེལ་གྗི་ཡདོ། ཁུར་ལྗི་མ་ོའདེགས་དགསོ་པའྗི་ཨར་ལས་འཕྲུལ་ཆས་ཕལ་མོ་ཆེའྗི་ནང་གཤེར་
གནོན་སྲུབ་མདའ་ཡོད་པར་ད་ོསྣང་བེད་ཆོག པེ་སྗི་ཁལ་རྩ་དནོ་གྗི་ལག་ལེན་རྣམ་གངས་མང་པ་ོདེ་ཚོས་ང་ཚོའྗི་
འཛམ་གྗིང་གྗི་ཡུལ་ལོངས་བརེ་བར་བས་ཡོད།  

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

 ༡ དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༢༣ ནང་གསལ་བའྗི་སྣུམ་འཁོར་འདེགས་པ་ན་སྣུམ་མཛོད་ནང་གྗི་སྣུམ་གྗི་མཐོ་ཚད་ལ་བྱུང་བའྗི་
འགྱུར་བ་དང་སྣུམ་འཁོར་འགུལ་བའྗི་རྒྱང་ཐག་གཉྗིས་གང་ཆེ་བ་ཡོད་དམ།  
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༢ གལ་ཏེ་གོགས་ཤྗིག་གྗིས་གཤེར་གནོན་ཡོ་ཆས་དེ་རྒྱུན་དུ་བསེན་པའྗི་ནུས་པ་ལབ་འགྱུར་བེད་པའྗི་ཐབས་ལམ་ཞྗིག་རེད་ཅེས་
བརོད་ན། དེ་ལ་ཁྱོད་ཀྗིས་ལན་གང་བརྒྱག 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

 ༡ སྣུམ་ཀྗི་མཐོ་ཚད་ཆག་པ་ལས་སྣུམ་འཁོར་འགུལ་བའྗི་རྒྱང་ཐག་རྗིང་སེ་སྲུབ་མདའྗི་རྒྱ་ཁྱོན་དེ་སྣུམ་མཛོད་ནང་གྗི་
སྣུམ་གྗི་རྒྱ་ཁྱོན་ལས་ཆུང་བ་ཡོད་པས་སོ།།  

༢ མ་རེད། མ་རེད། མ་རེད། སྗིར་འགུལ་འགས་འདེགས་ཆས་ལྟར་དུ་གཤེར་གནོན་ཡོ་ཆས་ཀྗིས་འགས་ལབ་འགྱུར་བེད་ཀང་། 
དེ་ལྟར་བེད་སྐབས་རྟག་ཏུ་རྒྱང་ཐག་ལ་གོང་གུན་ཞྗིག་ཐེབས་པའྗི་སོ་ནས་བེད། ནུས་པ་ནྗི་འགས་དང་རྒྱང་ཐག་བསྒྱུར་བའྗི་སྒྱུར་
ཐོབ་ཡྗིན་པས། གཅྗིག་སེལ་ན་གཞན་དེ་གཅོག་རྒྱུ་ལས་མ་འདས། ནུས་པ་ལབ་འགྱུར་གཏོང་བའྗི་ཡོ་ཆས་ཤྗིག་ད་བར་རེད་མེད། 

  

ཕྗི་ངསོ་རྐྱངོ་འགས། 

 ལགས་སྐུད་གུག་མོ་ཞྗིག་ལེམ་རྩྗིབ་སེན་པ་ོཞྗིག་ནས་དཔྱང་(དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༢༥)སེ། ཆུའྗི་ནང་སྣུབ་ཅྗིང་། ཡར་
འདེགས་པའྗི་དབང་དུ་བཏང་། ལགས་སྐུད་དེ་ཆུའྗི་ཁ་ངོས་ལས་འབལ་ཐབས་བེད་པ་ན་ལེམ་རྩྗིབ་སྣོར་བ་དེ་ལས་ཆུའྗི་
ཁ་ངསོ་ཀྗིས་ལགས་སྐུད་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པའོ་ིའགས་ཤྗིག་སྗིན་པ་ཁོྱད་ཀྗིས་མཐོང་ཐུབ།  
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 ཆུའྗི་ཁ་ངོས་ལ་འཁུམ་སེ་གནས་པའྗི་རང་གཤྗིས་ཤྗིག་ཡོད་པས་དེས་རང་ཉྗིད་སྣོར་བ་འགོག་པར་བེད། ངང་
ཚུལ་འདྗི་པྗིར་ཞྗིག་རློན་པ་ཡྗིན་པའྗི་སྐབས་ཀང་མཐོང་ཐུབ། པྗིར་ཞྗིག་ཆུའྗི་ནང་དུ་ཡོད་པའྗི་སྐབས་དེ་ཉྗིད་སྐམ་པོ་
ཡྗིན་པའྗི་སྐབས་དང་མཚུངས་པར་སྤུ་རྣམས་སོབ་སོབ་ཏུ་གནས་ལ། ཕྗི་རུ་འདོན་པ་ན་ཁ་ངསོ་ཀྗི་ཆུ་རྣམས་འདུ་འཁུམ་
བེད་པས་སྤུ་རྣམས་མཉམ་རུབ་བེད། (དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༢༦) གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ཁ་ངསོ་ལ་ལན་པའྗི་འདུ་འཁུམ་ཆསོ་
ཉྗིད་འདྗི་ལ་ཕྗི་ངསོ་རྐྱངོ་འགས་ཞེས་འབོད། 

 གཤེར་གྗི་ཐྗིགས་པ་ཟླུམ་པོའ་ིདབྗིབས་ཅན་ཡྗིན་པའང་ཕྗི་ངསོ་རྐྱོང་འགས་ཀྗིས་ཡྗིན། ཆར་ཆུའྗི་ཐྗིགས་པ་
དང་། སྣུམ་ཐྗིགས། ལགས་ཞུན་ལྷུང་བའྗི་ཐྗིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟླུམ་པོ་ཡྗིན་ཏེ་དེ་དག་གྗི་ཕྗི་ངསོ་རྣམས་ལ་ཚུར་འཁུམ་
པའྗི་རང་གཤྗིས་རེ་ཡོད་ལ་དེའྗི་དབང་གྗིས་ཕྗི་ངོས་རྒྱ་ཁྱོན་ཆུང་ཤསོ་བཟུང་བར་འཇུག་པའྗི་ཕྗིར། བོངས་ཚད་ཡོད་
མཁན་ཞྗིག་ལ་ཡོད་ཐུབ་པའྗི་ཕྗི་ངསོ་རྒྱ་ཁྱོན་ཆུང་ཤསོ་ཀྗི་དབྗིབས་ནྗི་ཟླུམ་པ་ོདེ་ཡྗིན། རྒྱུ་མཚན་འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་
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སོམ་ཐག་སེང་གྗི་ཟེགས་མ་དང་ཟྗིལ་པ། ཐུར་གཏད་ལ་ོམའྗི་སེང་གྗི་ཟྗིལ་པ་རྣམས་ཧ་ལམ་ཟླུམ་པོ་རང་ཡྗིན། (དེ་དག་
ཇྗི་ཙམ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དེའྗི་ཚོད་ཀྗིས་སའྗི་འཐེན་འགས་ཀྗིས་དེ་དག་མང་དུ་ལེབ་ལེབ་བཟོ་པར་བེད།)  

 ཕྗི་ངསོ་རྐྱངོ་འགས་དེ་འདུས་རྡུལ་བར་གྗི་འཐེན་འགས་ཀྗིས་སེད་པ་ཞྗིག་རེད། ཕྗི་ངོས་ཀྗི་འགོ་ཏུ་འདུས་རྡུལ་
རེ་རེ་བཞྗིན་གལ་མཚེས་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗིས་ཕགོས་ཀུན་ཏུ་འཐེན་པར་བེད་པས་དེའྗི་འབས་བུར་ཁ་ཕགོས་
ངེས་ཅན་ཞྗིག་ཏུ་འཐེན་པའྗི་ངང་ཚུལ་མེད། འོན་ཀང་ངོས་ཀྗི་སེང་ན་གནས་པའྗི་འདུས་རྡུལ་ནྗི་གཞགོས་ས་ོསོར་
གནས་པའྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་དང་འགོ་གྗི་རྡུལ་འདུལ་རྣམས་ཀྗིས་འགོ་ཕགོས་སུ་འཐེན་པ་ཙམ་ཡྗིན་གྗི། ཐོད་དུ་ཡར་
འཐེན་པ་ཞྗིག་མེད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༢༨) འདུས་རྡུལ་བར་གྗི་འཐེན་འགས་འདྗི་དག་གྗིས་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཕྗི་ངསོ་
ནས་གཤེར་གྗི་སྦུག་ཏུ་ཚུར་འཐེན་པ་ཡྗིན་པས། རང་གཤྗིས་འདྗིས་ཕྗི་ངོས་ཀྗི་རྒྱ་ཁྱོན་རྒྱ་གང་ཆུང་བེད་པ་རེད། ཕྗི་ངོས་
ཀྗིས་ཀང་རང་ཉྗིད་ལེམ་གཤྗིས་ཅན་གྗི་སབ་འན་ཞྗིག་ཏུ་དམ་འཐེན་བེད་པ་ལྟར་སོད། འདྗི་ནྗི་ཆུའྗི་ཐོག་ལགས་ཁབ་
སྐམ་པ་ོདང་། སྤུ་དྲྗི་སབ་མོ་ལྗིང་བ་ལྟར་སྣང་བ་དེ་ལས་གསལ། དེ་དག་དོན་ང་ོམའྗི་ཐོག་ལྗིང་བ་མྗིན་ཏེ་ཕྗི་ངོས་ཀྗི་རྒྱ་
ཁོྱན་འཕེལ་དུ་མྗི་འཇུག་པའྗི་ཕྗི་ངསོ་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗིས་སེགས་པ་ཙམ་ཡྗིན། དེ་འདྲའྗི་སྐབས་ཆུ་ངསོ་འགྗིག་ཤགོ་
གྗི་ཚལ་བུ་བཞྗིན་དུ་ཅུང་ཟད་ཉག་ཅྗིང་། འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་རྫྗིང་བུའྗི་ཁ་ངོས་སུ་འབུ་ཆུ་བགོད་ལྟ་བུའྗི་འབུ་རྗིགས་
གཅྗིག་བགོད་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། 

 ཆུའྗི་ཕྗི་ངོས་རྐྱོང་འགས་དེ་རྒྱུན་སོད་གཤེར་གཟུགས་གཞན་རྣམས་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་ཅྗིང་། འདག་རྫས་ཀྗིས་
བསད་པའྗི་ཆུ་ལས་ཆུ་དག་མར་ཕྗི་ངསོ་རྐྱངོ་འགས་ཆེ་བ་ཡོད། ངང་ཚུལ་འདྗི་ཆུ་ངོས་སུ་འདག་རྫས་སབ་མོ་ལྷག་པའྗི་
སྐབས་སུ་དེ་ཉྗིད་ཆུ་ངསོ་ཡོངས་རྫོགས་སུ་གནད་སྨྗིན་གྗི་ཐོག་ནས་འཐེན་པ་དེ་ལས་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ། འདྗིས་ཆུའྗི་ཕྗི་
ངོས་རྒྱ་གང་ཆུང་བེད་པ་རེད། ཆུའྗི་སེང་སྣུམ་མམ་ཞག་འཁྱྗིལ་བ་ལའང་དེ་ག་རང་འབྱུང་གྗི་ཡོད། སྣུམ་ལ་ཆུ་གང་མོ་
ལས་ཕྗི་ངསོ་རྐྱངོ་འགས་ཆུང་བ་ཡོད་པས་དེ་ཉྗིད་ཆུ་ངོས་ཐོག་འགེམ་སེ་ཕྗི་ངསོ་ཡོངས་རྫོགས་ཁེབས་པར་བེད། འོན་
ཀང་ཆུ་ཚ་པོ་ལ་ཆུ་གང་མོ་ལས་ཕྗི་ངསོ་རྐྱངོ་འགས་ཆུང་བ་ཡདོ། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་ཆུ་ཚ་པའོ་ིའདུས་རྡུལ་རྣམས་
འགུལ་སོད་མྱུར་བར་བེད་པས་དེ་དག་དེ་ཙམ་གྗིས་འཆྗིང་སོར་དམ་པསོ་འཆྗིང་མ་ཐུབ། འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་ཐང་ཚ་
པོའ་ིནང་གྗི་སྣུམ་དང་ཞག་དག་ཐང་གྗི་ཁ་ངསོ་སུ་ལྦུ་བ་ཕྲ་མའོ་ིརྣམ་པར་ལྗིང་སེ་གནས་ཀྗི་ཡདོ། ཐང་གང་དུ་འག་ོབ་ན་
ཆུའྗི་ཕྗི་ངོས་རྐྱོང་འགས་འཕེལ་ལ། ཐང་གྗི་ཁ་ངསོ་སུ་སྣུམ་ཞག་གྗིས་གཡོག་པ་ད་གཟོད་འོང་། ཐང་ཞག་བྗིལ་བྗིལ་དུ་
གྱུར། ཐང་ཚ་པོ་དང་གང་མ་ོགཉྗིས་ལ་རོ་ཐ་དད་ཡངོ་བ་དེ་ནྗི་གཙོ་བོ་དྲོད་ཚད་འགྱུར་བ་ན་ཐང་ནང་གྗི་ཆུའྗི་རྐྱོང་
འགས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་བས་ཡྗིན།  
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ཕྲ་སྦུག་རང་གཤྗིས། 

 ནང་ངསོ་ཀྗི་ཚངས་ཐྗིག་ཆུང་ཆུང་ཡྗིན་པའྗི་ཤེལ་གྗི་སྦུ་གུ་གཙང་མ་ཞྗིག་ཆུའྗི་ནང་སྣུབ་པ་ན་ཆུས་དེའྗི་ནང་
ངོས་རློན་པར་བེད་ལ་རྗིམ་གྗིས་དེའྗི་ནང་ཆུ་ཡར་ལང་། དཔེར་ན་ཚངས་ཐྗིག་མྗི་ལྗི་མྗི་ཊར་ ༡/༢ ཙམ་གྗི་ཁུང་བུ་དང་
ལན་པའྗི་སྦུ་གུ་ཞྗིག་གྗི་ནང་ཆུ་ཡྗི་ལང་ཚད་ནྗི་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ ༥ ལས་མང་ཙམ་ཡྗིན།  

 241 

 ཁུང་བུ་དེ་བས་ཀང་ཆུང་བ་ལ་ཆུ་ཡྗི་ལང་ཚད་དེ་བས་ཀང་མཐོ། (དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༣༠) སྦུ་གུ་ཁོག་སོང་ཕྲ་
མོའམ་སོང་ཆ་དགོ་མའོ་ིནང་གཤེར་གཟུགས་ལང་བའྗི་ཁྱད་ཆོས་འདྗི་ལ་ཕྲ་སྦུག་རང་གཤྗིས་ཟེར། 

 ཕྲ་སྦུག་རང་གཤྗིས་སྐོར་བསམ་བོ་གཏངོ་སྐབས་འདུས་རྡུལ་རྣམས་འབར་བག་ཅན་གྗི་པོ་ལོ་ལྟ་བུར་བལྟ་
དགོས། ཆུའྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗིས་ཕན་ཚུན་ལས་ཤེལ་ལ་དྲག་ག་འབར་གྗི་ཡོད། ཆུ་དང་ཤེལ་ལྟ་བུའྗི་རྫས་མྗི་
མཚུངས་པ་ཕན་ཚུན་བར་གྗི་འཐེན་འགས་ལ་གཞན་འདོམས་ཞེས་འབོད་ཅྗིང་། རྫས་མཚུངས་པ་བར་གྗི་འཐེན་
འགས་ཏེ་འདུས་རྡུལ་གྗི་འབར་གཤྗིས་ལ་རང་འདོམས་ཞེས་འབོད། ཤེལ་སྦུག་ཅྗིག་ཆུའྗི་ནང་སྣུབ་པའྗི་སྐབས་ཤེལ་
དང་ཆུའྗི་བར་གྗི་གཞན་འདོམས་ཀྗིས་ཆུའྗི་རྗིམ་པ་སབ་མོ་ཞྗིག་སྦུ་གུའྗི་ནང་ངོས་དང་ཕྗི་ངསོ་ནས་ཡར་འདྲེན་པའྗི་རྒྱུ་
བེད། (དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༣༡ཀ) ཕྗི་ངོས་རྐྱངོ་འགས་ཀྗིས་ཆུ་རྗིམ་དེ་འདུ་འཁུམ་བེད་དུ་བཅུག(དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༣༡ཁ) ཕྗི་
ངོས་ཀྗི་ཆུ་རྗིམ་དེ་འདུ་འཁུམ་བེད་དྲག་པས་དེའྗི་ཟུར་གོར་མ་ོཞྗིག་ཏུ་འགྱུར། ནང་ངོས་ཀྗི་ཆུ་རྗིམ་དེ་འདུ་འཁུམ་ཇེ་
མང་བེད་པའྗི་རྐྱེན་གྗིས་ཆུ་ལང་ཞྗིང་། ནམ་ཞྗིག་ལང་སེ་གནས་པའྗི་ཆུའྗི་ལྗིད་ཚད་དང་གཞན་འདོམས་ཀྗི་འགས་དོ་
མཉམ་པར་མྗི་འབྱུང་གྗི་བར་དེ་ལྟར་དུ་ལང་། (དཔེ་རྗིས་ ༡༣་༣༡ག) སྦུ་གུ་ཕྲ་མའོ་ིནང་སྦུ་གུ་ནང་གྗི་ཆུའྗི་ལྗིད་ཚད་
ཆུང་ཆུང་ཡྗིན་པས་སྦུ་གུ་ཆེ་བ་ལས་ཆུ་མཐོ་བར་འདེགས་པ་ཡྗིན།  

 ཚོས་བྱུག་བེད་སྤུ་སྙུག་ཅྗིག་ཆུའྗི་ནང་ཆ་ཙམ་སྣུབ་པ་ཡྗིན་ན་ཕྲ་སྦུག་རང་གཤྗིས་ཀྗི་བེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟེ་
སྤུ་བར་གྗི་སོང་ཆ་ཕྲ་མོའ་ིནང་ཆུ་ལང་འངོ་། གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗི་སྐྲ་རྗིང་པོ་ཡོད་ན་གཞངོ་པའམ་ཁྲུས་གཞངོ་ཆུ་ཡྗིས་བཀང་
བ་དེའྗི་ནང་སྐྲ་གོད་དེ་ཞགོ་དང་། ཐབས་ལམ་གཅྗིག་པའྗི་སོ་ནས་ཁོྱད་ཀྗི་མགོ་པགས་ཀྗི་བར་ཆུ་སྗིམ་འོང་། མར་མེའྗི་
སོང་རས་ནང་སྣུམ་སྗིམ་སངས་དང་། ཨ་ཅོར་གྗི་སྣེ་མ་ོགཅྗིག་ཆུའྗི་ནང་བྗིང་བའྗི་སྐབས་དེར་ཆུ་སྗིམ་སངས་ཀང་དེ་ག་
ཡྗིན། ཀ་རའྗི་གངོ་བུའྗི་སྣེ་གཅྗིག་འཚིག་ཇའྗི་ནང་སྣུབས་དང་མྱུར་མོ་ཞྗིག་ལ་གོང་བུ་ཡོངས་རྫོགས་རློན་པ་ཆགས་
འོང་། ཕྲ་སྦུག་རང་གཤྗིས་ཀྗི་བ་སོད་དེ་རྩྗི་ཤྗིང་གྗི་འཚར་ལངོ་ལ་མེད་དུ་མྗི་རུང་བ་ཞྗིག་ཡྗིན། དེས་ཤྗིང་གྗི་རྩ་བར་ཆུ་
འདྲེན་ལ། ཤྗིང་སངོ་གྗི་ཡལ་ག་མཐོན་པའོ་ིསར་ཚི་བཅུད་དང་རྫས་བཅུད་ཀང་སེལ། ང་ཚོས་ཧ་ལམ་གང་དུ་བལྟས་
ཀང་ཕྲ་སྦུག་རང་གཤྗིས་ལས་ལ་འཇུག་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ནྗི་ཧ་ཅང་བཟང་། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

70 
 

70 

 འོན་ཀང་འབུ་ཞྗིག་གྗི་བལྟ་ཕགོས་ནས་བས་ན་ཕྲ་སྦུག་རང་གཤྗིས་དེ་དེ་ཙམ་གྗི་བཟང་རྒྱུ་མེད། ལེ་ཚན་སྔ་
མའྗི་ནང་འབུ་རྣམས་ལ་ཕྗི་ངོས་རྒྱ་ཁྱོན་ལྟསོ་བཅས་ཀྗི་ཆེ་ཙམ་ཡོད་པས་བར་སྣང་དུ་དལ་པའོ་ིསོ་ནས་ལྷུང་བའྗི་ཚུལ་
དེ་འདྗིར་དྲན་པར་བསོ་དང་། སའྗི་འཐེན་འགས་ཀྗིས་འབུ་རྣམས་ཧ་ལམ་ཉེན་ལ་མྗི་སོར་ཡང་། ཕྲ་སྦུག་རང་གཤྗིས་
ཀྗིས་དེ་ལྟར་མྗིན། འབུ་ཞྗིག་ལ་མཚོན་ན་འབུ་ཆུ་བགོད་བཞྗིན་དུ་ཆུ་ལ་འཇུག་པའྗི་ཁྱད་ཆསོ་ལན་ན་མ་གཏོགས་ཆུར་
ཚུད་པ་དེ་སོག་ཉེན་ཡོད་པའྗི་གནད་དོན་ཞྗིག་ཡྗིན།  
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བར་ཆད་ཕགོས་བསྡུས། 

གནནོ་འགས། འགས་དང་འགས་གང་དུ་འཕོག་སའྗི་རྒྱ་ཁྱོན་གྗི་སྡུར་གངས་ལ་ཟེར་ཏེ། 

གནོན་འགས་ = འགས་/རྒྱ་ཁོྱན་ 

 གཤེར་གྗི་གནོན་འགས་ = ལྗིད་སྟུག་/གཏྗིང་ཚད་ 

འཕ་ོའགས། རྒྱུག་གཟུགས་ནང་ནུབ་སེ་གནས་པའྗི་ཅ་དངསོ་ལ་རྒྱུག་གཟུགས་ཀྗིས་སྗིན་པའྗི་གེན་ཕགོས་གཙང་ལྷག་
གྗི་འགས། 

  

ཨར་ཁྗི་མྗི་ཌྗི་སྗིའྗི་རྩ་དནོ། ནུབ་སེ་གནས་པའྗི་ཅ་དངོས་ཤྗིག་དེས་གནས་དབྱུང་བཏང་བའྗི་གཤེར་གྗི་ལྗིད་ཚད་དང་
མཉམ་པའྗི་འགས་ཀྗིས་འཕོ་བར་བེད། 

འཕ་ོལྗིང་གྗི་རྩ་དནོ། འཕོ་ལྗིང་བེད་པའྗི་ཅ་དངསོ་ཤྗིག་གྗིས་རང་གྗི་ལྗིད་ཚད་དང་ལྗིད་མཉམ་པའྗི་རྒྱུག་གཟུགས་ཤྗིག་
གནས་དབྱུང་བེད། 

པེ་སྗི་ཁལ་གྗི་རྩ་དནོ། སྣོད་ནང་ཚུད་པའྗི་རྒྱུག་གཟུགས་འགུལ་སོད་དང་བལ་བ་ཞྗིག་ལ་གནནོ་འགས་སད་པ་ན་དེ་
ཉྗིད་རྒྱུག་གཟུགས་ཀྗི་ཆ་ཤཤས་ཀུན་ལ་ཕྲྗི་ཆག་མེད་པར་བརྒྱུད་གཏངོ་བེད། 

ཕྗི་ངསོ་རྐྱངོ་འགས། གཤེར་གཟུགས་ཤྗིག་གྗི་ཕྗི་ངོས་ལ་ཡོད་པའྗི་རྒྱ་ཁོྱན་འཁུམ་སེ་ལེམ་གཤྗིས་ཅན་གྗི་སབ་འན་དམ་
འཐེན་བེད་པ་ལྟར་སོད་པའྗི་རང་གཤྗིས་དེ་ཡྗིན། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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71 

ཕྲ་སྦུག་རང་གཤྗིས། སྦུ་གུ་ཁགོ་སོང་ཕྲ་མོ་དེ་འདྲའམ་སོང་ཆ་སབ་མོའ་ིནང་གཤེར་གཟུགས་ལང་བའྗི་རང་གཤྗིས་ལ་
ཟེར། 

  

མཉམ་རྩྗིས་ཕགོས་བསྡུས། 

 གནོན་འགས་=འགས་/རྒྱ་ཁྱོན་ 

 གཤེར་གཟུགས་གནོན་འགས་= ལྗིད་སྟུག་ x གཏྗིང་ཚད་ 

   



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

72 
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 ༡༤ རླངས་གཟུགས། 

 

 
 གང་ཡང་མེད་པའྗི་སོང་སངས་ཤྗིག་ཡོད་ཆོག་གམ། རླུང་གྗི་གནོན་འགས་དེ་ཆེ་ལསོ་ཡོད་དམ། ལེ་ཚན་
འདྗིའྗི་ནང་ང་ཚོས་ ༡༦༥༤ ལའོ་ིནང་འཇར་མན་གྗི་མྗི་ཞྗིག་གྗིས་དྲྗི་བ་འདྗི་དག་ལ་ལན་ཇྗི་ལྟར་བཏབ་པའྗི་ཚུལ་སོང་
རྒྱུ་ཡྗིན། སོང་སངས་ཆ་ཙམ་བསྐྲུན་ཐུབ་པའྗི་རླུང་རྔུབ་འཐེན་ཕུ་མདའ་ཞྗིག་གསར་བཟ་ོབས་པའྗི་རེས་སུ་མྗི་དེས་
”མཱག་དེ་བག་གྗི་ཟླུམ་ཕེད་”ཅེས་པའྗི་རྒྱ་ཁྱབ་ཆེ་ལ་མྗི་ཚོགས་མང་བའྗི་གསལ་སོན་དེ་བསྒྲུབས་པ་རེད། དེ་ནྗི་གངོ་གྗི་
རྐོས་པར་དུ་གསལ་བ་བཞྗིན་ཡྗིན། ཁོང་གྗིས་ཟངས་ལས་གྲུབ་ཅྗིང་ཚངས་ཐྗིག་མྗི་ཊར་ཕེད་ཙམ་གྗི་ཁྲ་ོཟླུམ་ཕེད་གཉྗིས་
ཁ་སར་ཏེ་ཟླུམ་པོ་ཞྗིག་བསྐྲུན། བར་སྲུབས་དེ་སྣུམ་ནང་ལེགས་པར་སྦངས་པའྗི་ཀོ་བའྗི་མཐུད་རྩབ་ཀྗིས་རླུང་འགོ་འོང་
མ་ཐུབ་པར་བས་ཏེ་བཅད། ཁོང་གྗིས་སོང་སངས་ཕུམ་མདས་ཟླུམ་པོ་དེའྗི་ནང་གྗི་རླུང་རྡུལ་སངོ་པ་བཟསོ་སྐབས་རྟ་
བརྒྱད་བརྒྱད་ཡོད་པའྗི་རུ་ཁུག་གཉྗིས་ཀྗིས་ཕགོས་གཉྗིས་ནས་འཐེན་ཀང་ཟླུམ་པ་ོདེ་ཁ་འཕྲལ་གཏོང་ཐུབ་མེད། 
(བཤད་སོལ་ཁ་ཤས་ལ་རྟ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པས་ལས་དོན་དེ་གཞྗི་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།) རླུང་ཁམས་ལ་འགས་དེ་
འདྲའྗི་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྗི་དཔང་རྟགས་ཧ་ལས་དགོས་པ་དེ་མཐོང་སྐབས་མཐོང་མཁན་མང་པོ་ཧང་སང་ཡོད། སེས་བུ་དེ་
ནྗི་ཨོ་ཊ་ོསེ་རེ་ཀྗི་ཡྗིན་ལ། ཕྗིས་སུ་ཁོང་ལ་ཨོ་ཊོ་བྷོན་གྗི་གོ་གནས་ཕུལ། 

 དེའྗི་དུས་སྐབས་ཀྗི་མཛད་རེས་ཆེ་བའྗི་ཚན་རྗིག་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་འདྲ་བར་སེ་རེ་ཀྗི་ཁོང་ཡང་འབོར་ལན་
ཁྱྗིམ་ཚང་ཞྗིག་ཏུ་འཁྲུངས། དེའྗི་དུས་སུ་ཚན་རྗིག་ལ་སེམས་བཟང་ཅན་གྗི་ཡོན་བདག་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ཚན་རྗིག་
དང་འབེལ་བའྗི་ལས་རྗིགས་གང་ཡང་མེད། དུས་ཁོམ་ཡོད་པའྗི་མྗི་ཚོས་གཅེས་ལས་ཀྗི་ཚུལ་དུ་ཚན་རྗིག་གཉེར་བ་
རེད། དེ་ནྗི་དེང་སང་ང་ཚོས་གགོ་ཀླད་རྩེད་མོར་རོལ་བ་དང་གཉྗིས་སུ་མེད། རང་ལ་ོ ༡༥ ལ་སེ་རེ་ཀྗིས་འཇར་མན་གྗི་
ལ་ཡྗིབ་ཛིག་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་སོབ་གཉེར་ཆེད་ཞུགས། དེ་སྐབས་འགོ་ཚུགས་གབས་ཡོད་པའྗི་མྗི་ལ་ོ
སུམ་ཅུའྗི་དམག་འཁྲུག་གྗི་ཉེན་ཁ་གཡལོ་བའྗི་ཆེད་ཁངོ་དང་ཁོང་གྗི་ཁྱྗིམ་མྗི་རྣམས་ཧེལམ་ཤྗི་ཊེཌ་དུ་གནས་སོས་བས་
ཤྗིང་། ཁོང་གྗིས་དེར་ཁྲྗིམས་ལུགས་སངས། ཁོང་གྗི་ཕ་དམ་པ་རྐྱེན་འདས་སུ་སོང་བ་དེས་ཁངོ་གྗི་སོབ་གཉེར་ལ་བར་
ཆད་བས་པས་ཁོང་ནེ་ཐར་ལན་གྗི་གངོ་ཁྱེར་ལྗི་ཌེན་དུ་སསོ། ཁོང་གྗིས་ལག་ཁྱེར་གང་ལ་ཡང་མཐར་ཕྗིན་པའྗི་སོབ་
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གཉེར་མ་གནང་བར་དེའྗི་ཚབ་ཏུ་སྐུ་དྲག་ཁྱྗིམ་ཚང་གྗི་སྐུ་ཞབས་གཞོན་པ་ཚོའྗི་ཐོབ་ཐང་ལྟར་ཟ་བ་དགུའྗི་རྗིང་ལ་ཕ་
རན་སྗི་དང་དབྗིན་ཡུལ་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བས།  

 རླུང་གྗི་གནོན་འགས་ཉུང་བའྗི་གནས་སངས་ལ་ཨ་ོཊོ། བྷོན། སེ་རེ་ཀྗིའྗི་ཡྗིད་དབང་ཤོར་བ་དེ་དེ་མུར་གནས་
ཡོད། ཁོ་པར་ནྗི་ཁ་སྗིའྗི་སྐར་དཔྱད་རྣམ་གཞག་གྗིས་འགས་རྐྱེན་སད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་གྗིས་མཁའ་དབྗིངས་ཀྗི་
རང་བཞྗིན་དང་མཁའ་དབྗིངས་སོང་སངས་ཤྗིག་སྗིད་མྗིན་ཐད་ཉམས་ཞྗིབ་བས། ཁོང་དང་ལོ་དུས་གཅྗིག་པའྗི་ཊོ་རྗི་ཅེ་
ལྗི་དང་། པེ་སྗི་ཁལ་(ཁོང་གྗི་ལ་ོརྒྱུས་ལེ་ཚན་སྔ་མའྗི་འག་ོལ་བཀོད་ཡོད་)བཞྗིན་དུ་ཁོང་ཡང་རླུང་གནོན་འཇལ་ཆས་
ནང་གྗི་དངུལ་ཆུའྗི་མཐོ་ཚད་ཀྗིས་རླུང་གྗི་གནོན་འགས་འཇལ་བར་ཡྗིད་ཆེས་རེད། ཁོང་གྗིས་ལ་ོམང་རྗིང་ལ་རྟགོ་
ཞྗིབ་བས་པར་གཞྗི་བས་ཏེ་གནམ་གཤྗིས་སྔོན་དཔག་བས་པ་དང་། རླུང་གནོན་འཇལ་ཆས་ཀྗི་ཚད་རྟགས་དང་གནམ་
གཤྗིས་ཀྗི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་བའྗི་གནམ་གཤྗིས་ལས་ཁུང་གྗི་དྲ་མཐུད་གང་སར་དགོས་པའྗི་གོས་ཆོད་ཀང་བཏོན་ཡོད། 
ཁོང་དགུང་ལོ་ ༨༣ སེ་ ༡༦༨༦ ལོར་ཚེ་ལས་འདས། 
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རླུང་ཁམས། 

 ང་ཚོའྗི་རླུང་ཁམས་ཀྗི་མཐུག་ཚད་དེ་རྐྱེན་མྗི་མཐུན་པ་གཉྗིས་ཀྗིས་ངེས་པར་བེད་དེ། གཅྗིག་ནྗི་འདུས་རྡུལ་
རྣམས་འགེམ་པར་བེད་པའྗི་འགུལ་སོད་ཀྗི་ནུས་པ་དེ་ཡྗིན་ལ། གཞན་དེ་ནྗི་དེ་དག་འཛམ་གྗིང་དང་ཉེ་སར་འཛིན་
པར་བེད་པའྗི་སའྗི་འཐེན་འགས་དེ་ཡྗིན། ཅྗི་སེ་འཛམ་གྗིང་གྗི་སའྗི་འཐེན་འགས་དེ་ཚུལ་ཞྗིག་གྗི་སོ་ནས་ནུས་མེད་དུ་
བེད་ཐུབ་པ་ཡྗིན་ན། རླུང་ཁམས་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་གམ་སེ་ཡལ་འག་ོརྒྱུ་ངེས་པ་རེད། ཡང་སའྗི་འཐེན་འགས་ཀྗི་
བེད་པ་འཇུག་ཀང་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཧ་ཅང་དལ་དྲགས་པས་རླངས་གཟུགས་ཀང་འགྲུབ་མ་ཐུབ་ཡྗིན་ན་ང་ཚོའྗི་ 
“རླུང་ཁམས་”དེ་གཤེར་གཟུགས་སམ་མཁྲེགས་གཟུགས་ཀྗི་འན་པ་ཞྗིག་ཏུ་གྲུབ་སེ། ས་གཞྗིའྗི་སེང་དུ་བེམ་གཟུགས་ཀྗི་
ཚུལ་དུ་འཁོད་པར་ངེས། དེ་ལྟར་ན་ཡར་བརྔུབ་བའྗི་རླུང་གང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར། རླུང་ཁམས་མེད་ན་སྐར་མ་ཁ་
ཤས་ཀང་མྗི་འགོར་བར་ང་ཚོ་འཆྗི་ངེས་ཡྗིན་པས་དེས་ང་ཚོ་གསོན་པོར་འཇོག་པ་དང་དོྲན་པོར་ཡང་འཇགོ་གྗི་ཡོད། 

 དེ་ལྟ་ནའང་ང་ཚོའྗི་རླུང་ཁམས་ནྗི་ཐག་རྗིང་དུ་འཕུར་ཐུབ་པའྗི་ནུས་འགས་ཅན་གྗི་འདུས་རྡུལ་དག་སའྗི་
འཐེན་འགས་ཀྗིས་བཟུང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བརྟན་པོར་གནས་པའྗི་ངང་ཚུལ་ཞྗིག་ཡྗིན། ཉྗི་མའྗི་ནུས་པ་མེད་ན་རླུང་
རྡུལ་རྣམས་གོ་ལའྗི་ཁུད་ངོས་སུ་ཇྗི་ལྟར་ཡསོ་བཟ་ོའཕྲུལ་ཆས་ཀྗི་མཐྗིལ་དུ་མ་རྨསོ་ལོ་ཏོག་གྗི་འབྲུ་གནས་པ་ལྟར་
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གནས་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀང་འབྲུ་དང་རླུང་ཁམས་ཀྗི་རླངས་གཟུགས་རྣམས་ལ་ཚ་དོྲད་གཏོང་བ་ན་དེ་གཉྗིས་ཀ་ཁྱར་ཁོྱར་
ངང་མཐོ་ཚད་མཐོ་སར་འཐོན་འོང་། ཡོས་བཟོ་འཕྲུལ་ཆས་ནང་གྗི་ཡོས་བེ་བག་སོ་སོར་ཆུ་ཚོད་རེ་ལ་ཀྗི་ལོ་མྗི་ཊར་ཁ་
ཤས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་སོན་ཐུབ་ཅྗིང་། མཐོ་ཚད་མྗི་ཊར་གཅྗིག་གཉྗིས་ཙམ་གྗི་ཚད་དུ་འཕག་ཐུབ་ལ། རླུང་ནང་གྗི་
འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཆུ་ཚོད་རེ་ལ་ཀྗི་ལོ་མྗི་ཊར་ ༡༦༠༠ ཡྗི་མགོགས་ཚད་ཐོག་བགོད་ཅྗིང་། མཐོ་ཚད་ཀྗི་ལ་ོམ་ཊར་མང་
པོའ་ིསར་ཁྱར་ཁོྱར་ངང་བགོད་པར་བེད། སབས་ལེགས་པ་ཞྗིག་ལ་རྡུལ་ལ་ནུས་པ་སེར་བའྗི་ཉྗི་མ་ཡོད་ཅྗིང་། སའྗི་
འཐེན་འགས་ཀང་གནས་པས་འཛམ་བུ་གྗིང་ལ་རླུང་ཁམས་ཤྗིག་གྲུབ་ཐུབ་པ་རེད།  

 རླུང་ཁམས་ཀྗི་མཐོ་ཚད་ང་ོམ་འདྗི་རེད་ཅེས་དོན་ང་ོམར་འཇགོ་ཏུ་མེད་དེ་ཇྗི་ཙམ་མཐོ་བ་བགོད་པ་དེ་ཙམ་
གྗིས་རླུང་ཇེ་སབ་ཇེ་སབ་ཏུ་འགོ་བའྗི་ཕྗིར། མཐར་གཟའ་ཕྲན་བར་གྗི་མཁའ་དབྗིངས་ལ་གཏུགས་པ་ན་རླུང་ཁམས་དེ་
ཉྗིད་སབ་པའྗི་མཐར་ཐུག་སོང་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར། འོན་ཀང་མཁའ་དབྗིངས་དེའྗི་སོང་སངས་ཁུལ་དུའང་སེན་ཊྗི་མྗི་
ཊར་གྲུ་བཞྗི་མ་རེའྗི་ག་ོསའྗི་ནང་འདུས་རྡུལ་རེ་ཙམ་གྗི་རླངས་གཟུགས་ཀྗི་སྟུག་ཚད་ཅྗིག་ཡོད། འདྗི་ནྗི་གཙོ་བ་ོཡང་
རླུང་སེ་འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་ཀྗི་རྩ་རྫས་འབེལ་ཤསོ་དེའོ།། རླུང་ཁམས་ཀྗི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་ཞྗིག་མཐོ་ཚད་ཀྗི་ལོ་མྗི་ཊར་ 
༥་༦ (སེ་ཕུ་ཊྗི་༡༨༠༠༠)གྗི་འོག་ཏུ་འཁོད་ཡོད་ཅྗིང་། བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཙམ་ཞྗིག་ཀྗི་ལོ་མྗི་ཊར་ ༡༡ (ཕུ་ཊྗི་༣༦༠༠༠)གྗི་འོག་
དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཙམ་ཞྗིག་ཀྗི་ལོ་མྗི་ཊར་ ༡༨ (ཕུ་ཊྗི་༦༠༠༠༠)ཀྗི་འོག་དང་། བརྒྱ་ཆ་༩༩ ཙམ་ཞྗིག་ཀྗི་ལ་ོམྗི་ཊར་
༣༠(ཕུ་ཊྗི་༡༠༠༠༠༠)ཡྗི་འགོ་ཏུ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༤་༡) རླུང་ཁམས་སྐོར་གྗི་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་དྲ་ཚིགས་
འདྲ་མྗིན་སེང་དུ་རེད་དུ་ཡོད། 

 ཚོད་ལེན་གནད་དནོ། 

ས་ཐོག་ཏུ་འབབ་བཞྗིན་པའྗི་གནམ་གྲུའམ། ཡང་ན་གནམ་སྙེག་ཁང་བཟང་གྗི་རྩེ་མོ་ནས་འབབ་བཞྗིན་པའྗི་འགོགས་བམས་ལྟ་
བུ་ཞྗིག་ནང་བགོད་སྐབས་མཐོ་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་འབྱུང་བ་ན་སྐབས་རེར་རྣ་ཚག་རྒྱག་པ་དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྗིན་ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

ཚན་པ་འོག་མར་གེང་ཡོད་པ་བཞྗིན་མཐོ་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོསྐབས་རླུང་གྗི་གནོན་འགས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཞྗིང་། འདྗིས་
གནས་སྐབས་རྗིང་རྣ་རྔའྗི་ཕོགས་གཉྗིས་ཀྗི་གནོན་འགས་དོ་མྗི་མཉམ་པར་འགྱུར་བའྗི་རྒྱུ་བེད་པས་ཡྗིན།  

  

249 

རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནནོ་འགས། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 ངེད་ཅག་རླུང་གྗི་རྒྱ་མཚོའྗི་མཐྗིལ་དུ་གནས་ཡོད། མཚོའྗི་ནང་གྗི་ཆུ་ཇྗི་བཞྗིན་དུ་རླུང་ཁམས་ཀྗིས་གནོན་
འགས་སྗིན། ལེ་ཚན་འདྗིའྗི་འགོ་རུ་བརོད་པ་བཞྗིན་ཨོ་ཊོ། བྷནོ། སེ་རེ་ཀྗིས་རླུང་ཁམས་གནནོ་འགས་ལ་འགས་ཚད་
ཇྗི་ཙམ་ཡོད་པ་ར་སོད་གསལ་པོར་བས་ཡོད། དེ་བཞྗིན་དུ་དཔེ་རྗིས་ ༡༤་༢ ནང་བསན་པའྗི་མདོང་མའོ་ིདབྗིབས་ཅན་
གྗི་གཟུགས་དེའྗི་ནང་ཁོག་གྗི་རླུང་གྗི་གནོན་འགས་ཕྲྗི་བར་བེད་པ་ན་སྲུབ་མདའ་ལ་ཕྗིའྗི་རླུང་ལས་གེན་དུ་ཕགོས་པའྗི་
འགས་ཤྗིག་ཐེབས་ཀྗི་ཡོད། འགས་དེ་ནྗི་དངོས་པ་ོལྗི་མ་ོཞྗིག་འདེགས་ཐུབ་ཚད་ཀྗི་ཆེན་པོ་ཡོད། གལ་ཏེ་མདོང་མོའ་ི
དབྗིབས་ཅན་དེའྗི་ཚངས་ཐྗིག་ནང་མ་དེ་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་བཅུའམ་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་ན་དེར་ཐེབས་པའྗི་འགས་ཀྗིས་མྗི་
ཞྗིག་འདེགས་ཐུབ། 

 རྒྱུན་ལན་གྗི་བསམ་བོ་དང་མྗི་མཐུན་པ་ཞྗིག་ལ་དཔེ་རྗིས་ ༡༤་༢ ནང་གྗི་བརྟག་དཔྱད་ཀྗིས་ “རྔུབ་འཐེན་གྗི་
འགས་”དེ་སོན་གྗི་མེད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་རྔུབ་འཐེན་གྗི་འགས་ཤྗིག་ཡོད་པར་སྨྲས་ན་སོང་སངས་ཀྗིས་འགས་སེད་པར་
འདོད་དགསོ། འོ་ན་སངོ་སངས་གང་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ནྗི་བེམ་རྫས་མེད་པ་ཙམ་སེ། ཅྗི་ཡང་མེད་པའྗི་གནས་སངས་
ཤྗིག་ཡྗིན། ཅྗི་ཡང་མེད་པ་ཞྗིག་གྗིས་འགས་ཇྗི་ལྟར་སེད་ཐུབ་བམ། བྷོན་སེ་རེ་ཀྗིའྗི་གསལ་སོན་གྗི་ཆར་གྱུར་པའྗི་ཟླུམ་
ཕེད་གཉྗིས་པ་ོརྔུབ་འཐེན་གྗིས་འགགོས་པ་མྗིན་ལ། དཔེ་རྗིས་ ༡༤་༢ ནང་གྗི་ལྗིད་བཟུང་བའྗི་སྲུབ་མདའ་དེ་གེན་དུ་
རྔུབ་འཐེན་བེད་མེད། ཟླུམ་ཕེད་དང་སྲུབ་མདའ་གཉྗིས་པོ་རླུང་ཁམས་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་ཀྗིས་བུད་པ་ཡྗིན། 

 ཇྗི་ལྟར་ཆུའྗི་ལྗིད་ཚད་ཀྗིས་ཆུའྗི་གནོན་འགས་བསྐྲུན་པ་དེ་བཞྗིན་དུ་རླུང་གྗི་ལྗིད་ཚད་ཀྗིས་རླུང་ཁམས་ཀྗི་
གནོན་འགས་སེད་པ་ཡྗིན། མཐོང་དུ་མེད་པའྗི་རླུང་ལ་ང་ཚོ་བསྟུན་འདྲྗིས་ཡངོས་སུ་ཐེབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་
རླུང་དེ་མྗི་ཚོར་བ་མ་ཟད་སྐབས་རེར་དེ་ལ་ལྗིད་ཡོད་པའང་ང་ཚོས་བརེད་འགོ་གྗི་ཡོད། གཅྗིག་བས་ན་ཉ་རྣམས་ཀྗིས་
ཀང་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་ཆུའྗི་ལྗིད་ཚད་ “བརེད་པའང་”ཡྗིན་སྗིད། ང་ཚོས་རླུང་གྗི་ལྗིད་འདྗིས་ང་ཚོའྗི་ལུས་པ་ོའཚིར་བ་
མ་ཚོར་བའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་ང་ཚོའྗི་ལུས་པའོ་ིནང་གྗི་གནོན་འགས་ཀྗིས་མཐའ་འཁོར་གྗི་རླུང་གྗི་གནོན་འགས་དོ་
མཉམ་པར་བེད་པས་ཡྗིན། དེས་ན་ལུས་པོས་ཚོར་བའྗི་གཙང་ལྷག་འགས་ཤྗིག་མེད།  

 མཚོ་ངསོ་སུ་རླུང་མྗི་ཊར་ཤ་ོགཟུགས་མ་གཅྗིག་(1 m3)ལ་གདོས་ཚད་ཀྗི་ལ་ོགྷ་རམ་ ༡་༢༥ མན་ཙམ་ཡོད། 
དེས་ན་ཁྱོད་ཀྗི་གཅུང་མའོ་ིཉལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ནང་གྗི་རླུང་དེ་ལ་ཁོྱད་ཀྗི་གཅུང་མོའ་ིལྗིད་ཚད་ཙམ་ཞྗིག་ཡོད། རླུང་གྗི་
སྟུག་ཚད་དེ་མཐོ་ཚད་འཕེལ་རྗིམ་བཞྗིན་ཆག་འགོ དཔེར་ན་ཀྗི་ལོ་མྗི་ཊར་བཅུའྗི་སར་རླུང་མྗི་ཊར་ཤོ་གཟུགས་མ་
གཅྗིག་ལ་གདསོ་ཚད་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ ༠་༤ མན་ཙམ་ལས་མེད། འདྗི་ཁ་སྐངོ་བའྗི་ཆེད་དུ་གནམ་གྲུ་རྣམས་ལ་གནོན་
འགས་སོར་བསྟུན་བེད་ཅྗིང་། དེང་གྗི་གནམ་གྲུ་ཆེན་པ་ོཞྗིག་ལ་གནོན་འགས་ཆ་ཚང་བར་སོར་བསྟུན་བེད་པར་རླུང་
ཀྗི་ལ་ོགྷ་རམ་ ༡༠༠༠ ལས་ལྷག་པ་དགསོ་ཀྗི་ཡོད། འབོར་ཆེན་པོ་ཡོད་ཚེ་རླུང་ཡང་ལྗི་མ་ོཡྗིན། གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗི་གཅུང་
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མོས་རླུང་ལ་ལྗིད་ཚད་ཡོད་པར་ཡྗིད་ཆེས་མ་བས་ན་ཁྱོད་ཀྗིས་ཁོ་མོར་ཁོ་མསོ་རླུང་དེ་ལྗིད་མེད་ཡྗིན་པར་འཁྲུལ་ཏེ་
འཛིན་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་སོན་ཆགོ ཆུས་ཁེངས་པའྗི་འགྗིག་ཤོག་ཅྗིག་ཁོ་མོར་སོད་དང་། ཁོ་མོས་དེ་ལ་ལྗིད་ཚད་ཡོད་པ་སྨྲ་
ངེས་ཡྗིན། གལ་ཏེ་ཆུས་ཁེངས་པའྗི་འགྗིག་ཤགོ་དེ་ག་རང་ཁོ་མོ་རྫྗིང་བུའྗི་ནང་འབྗིང་སེ་ཡོད་སྐབས་སུ་བསད་ན་ཁ་ོ
མོས་དེའྗི་ལྗིད་ཚད་ཚོར་མྗི་ཐུབ། དེ་ནྗི་ཁ་ོམོ་དང་འགྗིག་ཤོག་གཉྗིས་ཀ་ཆུས་སྐོར་ཏེ་ཡོད་པས་ཡྗིན། དེ་བཞྗིན་དུ་ང་
ཚོའྗི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའྗི་རླུང་ལའང་དེ་ལྟར་ཡྗིན། 

 སྨྱུག་མའྗི་དབྱུ་གུ་ནང་ངོས་ཀྗི་འཕྲེད་གཤག་རྒྱ་ཁྱོན་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་མ་གཅྗིག་དང་རྗིང་ཚད་ཀྗི་ལོ་མྗི་
ཊར་ ༣༠ ལོན་པ་ཞྗིག་འདོྲང་པརོ་གནས་ཡོད་ན་དེའྗི་ནང་གྗི་རླུང་གྗི་གདསོ་ཚད་ལ་ང་ཚོས་བསམ་གཞྗིག་ཅྗིག་བསོ་
དང་། དབྱུ་གུའྗི་ནང་ངོས་ཀྗི་རླུང་གྗི་སྟུག་ཚད་དེ་ཕྗིའྗི་རླུང་གྗི་སྟུག་ཚད་དང་མཉམ་པ་ཡོད་ན་དབྱུ་གུའྗི་ནང་གྗི་རླུང་ལ་
གདོས་ཚད་ཀྗི་ལ་ོགྷ་རམ་གཅྗིག་ཙམ་ཡོད། དེ་ཙམ་གྗི་རླུང་གྗི་ལྗིད་ཚད་ནྗི་ནེའུ་ཊོན་༡༠ སྐོར་ཞྗིག་ཡྗིན། དེས་ན་སྨྱུག་
མའྗི་དབྱུ་གུའྗི་མཐྗིལ་ན་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་མ་རེ་ལ་ནེའུ་ཊོན་ ༡༠ (10 N/cm2)མན་ཙམ་གྗི་རླུང་གྗི་གནོན་
འགས་ཡོད། དབྱུ་གུ་དེ་མེད་ནའང་རླུང་གྗི་གནོན་འགས་དེ་ག་རང་ལསོ་ཡོད་དགསོ།  མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་མ་གཅྗིག་(1 
m2) གྗི་ནང་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་མ་ཁྲྗི་ཚོ་གཅྗིག་(10,000 cm2) ཡོད་པས་འཕྲེད་གཤག་རྒྱ་ཁྱོན་མྗི་ཊར་གྲུ་
བཞྗི་མ་གཅྗིག་ཅན་གྗི་རླུང་གྗི་ཀ་བ་རླུང་ཁམས་ཀྗི་གཏྗིང་དུ་ཟུག་པ་ཞྗིག་ལ་གདསོ་ཚད་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ཁྲྗི་ཚོ་གཅྗིག་
ཡོད་དགོས། དེ་འདྲའྗི་རླུང་གྗི་གོང་བུའྗི་ལྗིད་ཚད་ནྗི་ནེའུ་ཊནོ་འབུམ་གཅྗིག་(105 N)མན་ཙམ་ཡྗིན།  
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 ལྗིད་ཚད་འདྗིས་མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་མ་རེ་རེར་ནེའུ་ཊོན་འབུམ་གཅྗིག་ (100,000 N/m2) གྗི་གནོན་འགས་
སེད་པ་ཡྗིན་ཞྗིང་། དེ་ནྗི་པེ་སྗི་ཁལ་ ༡༠༠༠༠༠ གམ། ཡང་ན་ཀྗི་ལོ་པེ་སྗི་ཁལ་༡༠༠ དང་མཉམ། གནད་ཐྗིག་པར་བརོད་
ན་མཚོ་ངོས་ཀྗི་རླུང་ཁམས་གནོན་འགས་ནྗི་ཀྗི་ལོ་པེ་སྗི་ཁལ་ ༡༠༡་༣ (101 3 kPa) ཡྗིན། 

 རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནོན་འགས་དེ་ས་གཞྗི་ཀུན་ལ་ཆ་སྙོམས་སུ་གནས་ཀྗི་མེད། མཐོ་ཚད་ཀྗི་དབང་གྗིས་བྱུང་
བའྗི་ཁྱད་པར་དེའྗི་ཐོག་ཡུལ་བབ་སོ་སོ་དང་། ཉྗིན་ས་ོསོར་རླུང་ཁམས་གནོན་འགས་མྗི་འདྲ་བའྗི་ཁྱད་པར་ཡངོ་གྗི་ཡོད། 
འདྗི་ལས་གནམ་ངའོ་ིསྗིན་པའྗི་རྒྱུ་བ་དང་དྲག་ཆར་འབྱུང་ཞྗིང་། དེ་དག་གྗིས་ང་ཚོའྗི་གནམ་གཤྗིས་སྒྱུར་གྗི་ཡོད། 
གནོན་འགས་མཐོ་པའོ་ིམ་ལག་ཅྗིག་འོང་བ་ན་དྲོད་ཚད་ཆག་འག་ོབ་དང་གནམ་དྭངས་བ་བཅས་འབྱུང་བར་བརྩྗི་ཆོག 
དེ་ལས་ལོག་སེ་གནོན་འགས་དམའ་པའོ་ིམ་ལག་ཅྗིག་ཡོང་སྐབས་གནམ་གཤྗིས་ཚ་རུ་འག་ོབ་དང་། ཆར་པ་ཆར་ཞོད་
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འོང་བའྗི་རེ་བ་ཆེ། གནམ་གཤྗིས་རྗིག་པ་བ་ཞྗིག་ལ་མཚོན་ན་གནམ་གཤྗིས་སྔོན་བར་གཏངོ་བའྗི་སྐབས་རླུང་གྗི་
གནོན་འགས་ཀྗི་འཕོ་འགྱུར་འཇལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྗིན། 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ ཞ་ལའྗི་རྒྱ་ཁྱོན་མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་མ་ ༢༠༠ དང་། ལམ་ཁེབས་མཐོ་ཚད་མྗི་ཊར་ ༤ དང་ལན་པའྗི་འཛིན་ཁང་ཞྗིག་གྗི་ནང་ཁྱོན་
བསོམས་རླུང་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་དམ། (དེའྗི་ཚེ་དྲོད་ཚད་ནྗི་འདར་འཁྲུག་རྒྱག་དགོས་པའྗི་ཌྗིག་རྗི་སེན་ཊྗི་གྷེ་རེཌ་ 
༡༠ ཙམ་ཡྗིན་པར་རྩྗིས།) 

 ༢ རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནོན་འགས་ཀྗིས་སེའུ་ཁུང་གྗི་ཤེལ་ཅྗིའྗི་ཕྗིར་མྗི་གཅོག་པ་ཡྗིན་ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ རླུང་གྗི་གདོས་ཚད་ནྗི་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ ༡༠༠༠ ཡྗིན། རླུང་གྗི་བོངས་ཚད་ནྗི་ རྒྱ་ཁྱོན་ x མཐོ་ཚད་ = 200 m2 x 4 m = 
800 m3 ཡྗིན་ལ། རླུང་མྗི་ཊར་ཤོ་གཟུགས་མ་རེ་ལ་གདོས་ཚད་ཀྗི་ལོ་གྷ་རམ་ 1.25 ཡོད་པས། 800 m3 x 1.25 
kg/m3 = 1000 kg ཡྗིན། 

༢ སེའུ་ཁུང་གྗི་གཞོགས་གཉྗིས་ཀར་རླུང་གྗི་གནོན་འགས་ཀྗིས་གནོན་པ་ཡྗིན་པས་ཤེལ་ལ་གཙང་ལྷག་གྗི་འགས་ཤྗིག་ཐེབས་ཀྗི་
མེད། གལ་ཏེ་འདྲེ་མོ་རླུང་འཚུབ་རྒྱག་པ་ལྟ་བུའྗི་རྒྱུ་མཚན་ཞྗིག་ལ་བརྟེན་ནས་གཞོགས་རྐྱང་པ་ཞྗིག་གྗི་གནོན་འགས་འཕེལ་
བའམ་ཆག་པ་ཡྗིན་ན་གཟབ་དགོས་པ་རེད། འདྲེ་མོ་རླུང་འཚུབ་ཀྗིས་ཕྗི་ལོགས་ཀྗི་རླུང་གྗི་གནོན་འགས་བཅག་པའྗི་གནས་
སངས་དེ་ཉེན་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་སྗིད་པ་ཡྗིན། 

 

རླུང་གནནོ་འཇལ་ཆས། 

 ༡༦༤༣ ལོར་ཨྗི་ཊ་ལྗིའྗི་དངསོ་ཁམས་ཚན་རྗིག་པ་དང་གངས་རྩྗིས་མཁས་པ་ཨྗི་ཝན་རྗི་ལྗི་སྗི་ཏ། ཊོ་རྗི་ཅེ་ལྗི་
ལ་རླུང་གྗི་གནོན་འགས་འཇལ་བའྗི་ཐབས་ཤྗིག་རེད། ཁོང་གྗིས་རླུང་གནོན་འཇལ་ཆས་དང་པོ་དེ་གསར་སྐྲུན་བས། 
དཔེ་རྗིས་ ༡༤་༧ ནང་དངུལ་ཆུ་ཡོད་པའྗི་རླུང་གནོན་འཇལ་ཆས་སབས་བདེ་ཞྗིག་བསན་ཡོད། དེ་ནྗི་(གཤེར་མཛོད་དེ་
)དངུལ་ཆུ་ལན་པའྗི་གཞངོ་པ་ཞྗིག་ཏུ་རྗིང་ཚད་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ ༧༦ ལས་རྗིང་ཙམ་ལོན་པའྗི་ཤེལ་སྦུག་དངུལ་ཆུས་
བཀང་བ་ཞྗིག་བསྗིམས་ནས་བཞག་ཡོད།  
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251 

 ཊོ་རྗི་ཅེ་ལྗིས་དངུལ་ཆུས་བཀང་བའྗི་སྦུ་གུ་དེ་ཁ་སྦུབ་བསོགས་ཏེ་དངུལ་ཆུ་ལན་པའྗི་གཞོང་པའྗི་ནང་བཞག་
སྐབས་སྦུ་གུའྗི་ནང་གྗི་དངུལ་ཆུའྗི་ལྗིད་ཚད་དང་མཛོད་ལ་རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནོན་པའྗི་འགས་དོ་མ་མཉམ་གྗི་བར་སྦུ་
གུའྗི་དངུལ་ཆུའྗི་མཐོ་ཚད་ཆག་སེ་སངོ་། ཤེལ་སྦུག་ཐོད་ཀྗི་སོང་ཆ་དེར་དངུལ་ཆུའྗི་རླངས་པ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་གཞན་སོང་སངས་ཡྗིན། ཤེལ་སྦུག་འཁོྱག་སེ་གནས་པའྗི་སྐབས་ཀང་དངུལ་ཆུ་འདོྲང་པའོ་ིགཞུང་ཐད་ཀྗི་མཐོ་
ཚད་རང་སོར་གནས་ཤྗིང་། ཅྗི་སེ་ཤེལ་སྦུག་གྗི་སྣེ་འགོ་དེ་གཞངོ་པའྗི་དངུལ་ཆུ་ནས་བརྩྗིས་པའྗི་མཐོ་ཚད་སེན་ཊྗི་མྗི་
ཊར་ ༧༦ ལས་དམའ་བ་ཡོད་ན་ཤེལ་སྦུག་ཡོངས་རྫགོས་དངུལ་ཆུས་ལྟེམས་འགོ་བ་ཡྗིན།  

 རླུང་གནོན་འཇལ་ཆས་ཀྗི་དངུལ་ཆུའྗི་ད་ོམཉམ་གནས་བབས་དེ་ནྗི་རྩེད་ཐང་སེང་གྗི་རྟ་བ་རྟ་བཞོན་གྗི་སྣེ་
གཉྗིས་སུ་ཡོད་པའྗི་མྗིས་སེད་པའྗི་གཅུས་འགས་མཉམ་པའྗི་སྐབས་སུ་དེ་གཉྗིས་ད་ོམཉམ་དུ་གནས་པ་དང་མཚུངས་པ་
ཡྗིན། སྦུ་གུར་ཡོད་པའྗི་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་ཀྗིས་ཕྗིའྗི་རླུང་ཁམས་ཀྗིས་སེད་པའྗི་གནོན་འགས་དང་དོ་མཉམ་
པའྗི་གནོན་འགས་ཤྗིག་སེད་པ་ན་རླུང་གནོན་འཇལ་ཆས་ད་ོམཉམ་དུ་གནས། སྦུ་གུའྗི་ཞེང་ཚད་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་
རུང་དེའྗི་ནང་དངུལ་ཆུའྗི་མཐོ་ཚད་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ ༧༦ ལོན་པ་ཞྗིག་ཡོད་ན། དེའྗི་ལྗིད་ཚད་དེ་ཞེང་ཚད་མཚུངས་
པའྗི་སྦུ་གུ་ཆེས་ཤྗིན་ཏུ་རྗིང་པོ་ཡར་མཐོ་ཚད་ཀྗི་ལ་ོམྗི་ཊར་ ༣༠ ལོན་པ་ཞྗིག་ནང་གྗི་རླུང་གྗི་ལྗིད་ཚད་དང་མཉམ་པ་
ཆགས་ཀྗི་ཡོད། གལ་ཏེ་རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནོན་འགས་འཕེལ་བ་ཡྗིན་ན་རླུང་ཁམས་ཀྗིས་དངུལ་ཆུའྗི་ཐོག་འགས་ཆེར་
འབུད་པས་དངུལ་ཆུ་འདྲོང་པོ་དེ་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ ༧༦ ལས་མཐོ་བར་འབུད་པ་རེད། རླུང་ཁམས་ཀྗི་ལྗིད་ཀྗིས་རླུང་
གནོན་འཇལ་ཆས་ཀྗི་སྦུ་གུའྗི་ནང་དངུལ་ཆུ་ཡར་དངོས་སུ་འབུད་ཀྗི་ཡོད། ཐོག་མའྗི་ཆར་རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནོན་འགས་
དེ་རླུང་གནོན་འཇལ་ཆས་ཀྗི་ལེབས་སུ་བདེ་བར་ཀླགོ་ཐུབ་པའྗི་དངུལ་ཆུའྗི་མཐོ་ཚད་མྗི་ལྗི་མྗི་ཊར་གྗི་ནང་བཅལ་བ་
ཡྗིན། ད་ལྟའྗི་ཆར་དེ་ནྗི་ཀྗི་ལ་ོཔེ་སྗི་ཁལ་གྗི་ནང་འཇལ་གྗི་ཡདོ། 

 ཆུ་བཀལོ་སོད་བས་ནས་རླུང་གནོན་འཇལ་ཆས་ཤྗིག་བཟ་ོཐུབ་བམ་ཞེ་ན། དེའྗི་ལན་ནྗི་ཐུབ་པ་ཡྗིན་ནོ།། འོན་
ཀང་དེའྗི་ཤེལ་སྦུག་ནྗི་སྔ་མའྗི་ཤེལ་སྦུག་ལས་ཞེ་དྲག་གྗི་རྗིང་བ་དགོས་ཏེ། ཏག་ཏག་བས་ན་ལབ་ ༡༣་༦ གྗིས་རྗིང་བ་
དགོས། གཅྗིག་བས་ན་ཁོྱད་ཀྗིས་གངས་ཀ་འདྗི་ཆུའྗི་སྟུག་ཚད་ལ་ལྟསོ་པའྗི་དངུལ་ཆུའྗི་སྟུག་ཚད་ཡྗིན་པ་དྲན་སྗིད། 
ཤེལ་སྦུག་གྗི་དངུལ་ཆུའྗི་ལྗིད་ཚད་དང་མཉམ་པ་ཞྗིག་འངོ་བ་ལ་ཆུའྗི་བོངས་ཚད་དེ་དངུལ་ཆུའྗི་བོངས་ཚད་ཀྗི་ལབ་ 
༡༣་༦ ཡོད་དགོས། དེས་ན་ཆུ་ཡོད་སའྗི་ཤེལ་སྦུག་དེ་ཉུང་མཐར་ཡང་དངུལ་ཆུའྗི་མཐོ་ཚད་ལས་ལབ་ ༡༣་༦ གྗིས་རྗིང་
བ་དགོས། ཆུའྗི་རླུང་གནོན་འཇལ་ཆས་དེ་མྗི་ཊར་ ༡༠་༣ གྗི་མཐོ་པོ་ཞྗིག་སེ། མྗི་ཊར་ ༠་༧༦ x ༡༣་༦ དང་མཉམ་པ་
ཡྗིན་དགོས་པས་ལག་ལེན་ངོ་མར་དེ་ནྗི་མཐོ་དྲགས་ཐག་ཆོད་པ་ཡྗིན།  
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རླུང་གནོན་འཇལ་ཆས་ནང་གང་ཞྗིག་བྱུང་བ་དེ་དོན་ལ་སོག་མ་ཞྗིག་གྗི་བརྒྱུད་ནས་ཆུ་འཇྗིབ་པའྗི་རྒྱུད་རྗིམ་
ནང་གང་བྱུང་བ་དང་མཚུངས་པ་རེད། བཏུང་བ་ཞྗིག་ཏུ་བྗིང་སེ་གནས་པའྗི་སོག་མ་ལས་ང་ཚོས་འཇྗིབ་པ་ན་དེའྗི་
ནང་གྗི་རླུང་གྗི་གནོན་འགས་ཆག་འག་ོགྗི་ཡོད། རླུང་ཁམས་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་ཀྗིས་སགོ་མའྗི་ནང་གྗི་གནོན་འགས་ཆག་སེ་
ཡོད་པའྗི་ཁུལ་དུ་གཤེར་ཡར་འབུད་ཀྗི་ཡོད། ས་བཙན་པའྗི་དབང་དུ་བས་ན་གཤེར་དེ་ཡར་བཞྗིབས་པ་མ་ཡྗིན་པར་
རླུང་ཁམས་གནོན་འགས་ཀྗིས་ཡར་ཕུད་པ་ཞྗིག་རེད། གལ་ཏེ་རླུང་ཁམས་ཀྗིས་བཏུང་བའྗི་ཁུད་ངོས་སུ་འབུད་རྒྱུ་དེ་
འགོག་པ་ཡྗིན་ན། སུས་ག་ཚོད་འཇྗིབ་ཀང་བཏུང་བ་ཡར་སེབས་མྗི་ཐུབ། དེ་ནྗི་གསལོ་སོན་སྐབས་སང་འཁྲུལ་རྩེད་
པར་བཀོལ་བའྗི་ཤེལ་དམ་སེ། རླུང་བགོད་མྗི་ཐུབ་པའྗི་ག་ོཤྗིང་དམ་པོའ་ིཁ་འདྗིག་བརྒྱུད་སོག་མ་འདྲེན་པའྗི་ཤེལ་དམ་
དང་མཚུངས་པ་ཡྗིན། 

ཅྗི་སེ་ཁོྱད་ཀྗིས་འདོད་ཚུལ་འདྗི་དག་རྟགོས་ཡོད་ན་དེ་ནས་སོང་སངས་ཕུ་མདས་ཆུ་གེན་ལ་འདེགས་པར་མྗི་
ཊར་ ༡༠་༣ གྗི་ཚད་ངེས་ཅན་ཞྗིག་ཡོད་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་རྟོགས་ཐུབ་ངེས་ཡྗིན། དཔེ་རྗིས་ ༡༤་༩ ནང་སོན་པ་ལྟ་བུའྗི་ཞྗིང་
ས་ཁུལ་དུ་བཀོལ་སོད་བེད་པའྗི་ཕུ་མདའ་རྗིང་གས་རྣམས་ཀྗིས་ས་འོག་གྗི་ཆུ་ལ་ཐུག་པའྗི་སྦུ་གུའྗི་ནང་སོང་སངས་ཆ་
ཙམ་པ་ཞྗིག་བསྐྲུན་པའྗི་སོ་ནས་བ་བ་བེད། ཆུ་ངོས་ལ་ཐེབས་པའྗི་རླུང་ཁམས་ལྗིད་ཚད་ཀྗིས་ཆུ་དེ་སྦུ་གུའྗི་ནང་གནོན་
འགས་ཆུང་བའྗི་ཁུལ་དུ་འབུད་པ་ཙམ་བེད། སོང་སངས་ཆ་ཚང་བ་ཞྗིག་གྲུབ་པའྗི་གནས་སངས་སུའང་ཆུ་དེ་མཐོ་ཤོས་
སུ་མྗི་ཊར་ ༡༠་༣ ཙམ་ལས་འདེགས་མྗི་ཐུབ་པ་ཁོྱད་ཀྗིས་མཐོང་ཐུབ་བམ།  

 

252 

རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནོན་འགས་འཇལ་ཐུབ་བའྗི་ཡ་ོཆས་སབས་བདེ་ཞྗིག་ནྗི་སྐམ་གནོན་འཇལ་ཆས་དེ་ཡྗིན། 
དཔེ་རྗིས་ ༡༤་༡༠ ནང་བསན་པའྗི་དཔེ་གཟུགས་ཚད་ལན་དེའྗི་ནང་རླུང་ཆ་ཙམ་ཞྗིག་ཕྗིར་བཏོན་ཟྗིན་པའྗི་ལགས་
སམ་ཞྗིག་ལ་རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནོན་འགས་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ནས་ཕྗི་ནང་གང་རུང་དུ་འཁོྱག་པའྗི་ཁ་འདྗིག་ཅུང་
མཉེན་པ་ཞྗིག་ཡོད། ཁ་འདྗིག་གྗི་གཡ་ོའགུལ་དེ་ལེམ་རྩྗིབ་འདེགས་ཆས་ཀྗི་འགུལ་འགས་མ་ལག་ཅྗིག་གྗི་སོ་ནས་ཚད་
རྟགས་ཐོག་སོན་པར་བེད་པ་རེད། མཐོ་ཚད་འཕེལ་བ་ན་རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནོན་འགས་ཆག་འགོ་བ་ཡྗིན་པས་མཐོ་ཚད་
ངེས་པ་ལ་རླུང་གནོན་འཇལ་ཆས་བཀོལ་སོད་བེད་ཆགོ མཐོ་ཚད་སོན་པར་ཚད་སྗིག་བས་པའྗི་སྐམ་གནོན་འཇལ་
ཆས་ཤྗིག་ལ་མཐོ་ཚད་འཇལ་ཆས་ཞེས་ཟེར། མཐོ་ཚད་འཇལ་ཆས་ཁ་ཤས་ཀྗིས་མྗི་ཊར་གཅྗིག་ལས་ཉུང་བའྗི་མཐོ་
ཚད་ཀྗི་ཁྱད་པར་ཡང་སོན་ཐུབ་པའྗི་རྣོ་ཚད་ལངོ་པ་ཡོད།  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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སོང་སངས་ནྗི་ཕུ་མདས་སྐྲུན་པ་ཡྗིན་ལ། དེ་ཡང་རླངས་གཟུགས་ཀྗིས་སྣོད་འགེང་བར་བེད་པའྗི་རང་གཤྗིས་
ལ་བརྟེན་ནས་བ་བ་བེད། གལ་ཏེ་གནོན་འགས་ཉུང་བའྗི་ག་ོས་ཞྗིག་ཡོད་ན། གནོན་འགས་མཐོ་སའྗི་ཁུལ་ནས་དམའ་
སའྗི་ཁུལ་དུ་རླངས་གཟུགས་རང་བཞྗིན་གྗིས་རྒྱུག་པ་ཡྗིན། སོང་སངས་ཕུ་མདས་གནོན་འགས་དམའ་བའྗི་ས་ཁུལ་
ཞྗིག་བསྐྲུན་པ་ཙམ་བེད་པ་དེར་འགོས་མྱུར་ཅན་གྗི་རླངས་རྡུལ་རྣམས་རང་དགར་རྒྱུག ཕུ་མདའ་དང་སེམ་སོ་གཉྗིས་
ཀྗིས་རླུང་གྗི་གནོན་འགས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དམའ་པོར་བཟོ།(དཔེ་རྗིས་ ༡༤་༡༡) ལུས་སྒུལ་ཕུ་མདའ་ལས་ཐོབ་རུང་
བའྗི་སོང་སངས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ནྗི་པེ་སྗི་ཁལ་ ༡ ཙམ་ཡྗིན། དེ་བས་ཀང་ཚད་མཐོ་བ་སེ་པེ་སྗི་ཁལ་10-8 བར་གྗི་སོང་
སངས་ནྗི་རླངས་པ་ཁྱབ་འགེད་དམ་རླངས་པ་དྲག་ཐོན་ཕུ་མདའ་རྣམས་ལས་ཐོབ་ཐུབ། ས་རླངས་ཐད་སྒྱུར་ཕུ་མདའ་
ལས་པེ་སྗི་ཁལ་ 10-12 སོན་ཐུབ། དེ་བས་ཀང་ཚད་མཐོ་བའྗི་སོང་སངས་སོན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྗི་དཀའ་མ་ོཡྗིན། 

ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

སོག་མ་ཞྗིག་ནས་ཆུ་ཡར་འཇྗིབ་པ་ལས་ཆུའྗི་མཐོ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ག་ཚོད་སོན་ཐུབ་བམ། 

རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

མཚོ་ངོས་སུ་ཁྱོད་ཀྗི་གོ་བ་ཇྗི་ཙམ་སབོས་ཆེ་བའམ་ཡང་ན་སོང་སངས་སྐྲུན་པར་ཡ་ོཆས་གང་སོད་ཀང་རུང་རླུང་ཁམས་ཀྗིས་མྗི་
ཊར་ ༡༠་༣ ལས་མཐོ་བར་ཆུ་འབུད་མྗི་ཐུབ།  

 

བྷ་ོཡལ་གྗི་གཏན་ཁྲྗིམས། 

སྣུམ་འཁོར་ཞྗིག་གྗི་རླུང་གྗིས་ཁེངས་པའྗི་འགྗིག་འཁོར་ནང་གྗི་རླུང་གྗི་གནོན་འགས་དེ་ཕྗིའྗི་རླུང་ཁམས་ཀྗི་
གནོན་འགས་གང་འཚམས་ཀྗིས་ཆེ་བ་ཡོད། མ་ཟད་ནང་སྦུག་གྗི་རླུང་གྗི་སྟུག་ཚད་ཀང་ཕྗིའྗི་རླུང་གྗི་སྟུག་ཚད་ལས་
ཀང་ཆེ། གནོན་འགས་དང་སྟུག་ཚད་དབར་གྗི་འབེལ་བ་ཤེས་པ་ན་འགྗིག་འཁོར་ནང་གྗི་རླུང་གྗི་འདུས་རྡུལ་(གཙོ་བ་ོ
ནེ་ཊོ་རེན་དང་འཚོ་རླུང་ཡྗིན་)ལ་བསམ་གཞྗིག་བས་ན་དེ་རྣམས་ནྗི་པྗིང་པངོ་པོ་ལོ་ཆུང་ཆུང་དང་འདྲ་བར་ཕན་ཚུན་
དབར་དང་འཁོར་ལའོ་ིལེབས་སུ་མགོ་རྡུང་རྒྱབ་སེ་རྒྱུན་དུ་ཟང་ཟྗིང་གྗི་རྣམ་པར་འགུལ་བཞྗིན་ཡོད། དེ་དག་གྗི་གངས་
མེད་པའྗི་བརབ་ཐུག་རྣམས་ཀྗིས་འཕར་ཆག་མྱུར་བའྗི་འགས་ཤྗིག་སྐྲུན་པ་དེ་ང་ཚོའྗི་དབང་ཤེས་རགས་པ་རྣམས་ལ་
བརྟན་ཆགས་པའྗི་འབུད་འགས་ཤྗིག་ཏུ་སྣང་གྗི་ཡོད། འབུད་པར་བེད་པའྗི་འགས་དེ་རྒྱ་ཁྱོན་གྗི་བརྩྗི་གཞྗི་ཞྗིག་ཏུ་ཕོག་
པ་དེས་ནང་གྗི་རླུང་རྡུལ་གྗི་གནོན་འགས་སྗིན།  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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བོངས་ཚད་གཅྗིག་པ་དེ་གའྗི་ནང་འདུས་རྡུལ་ལབ་གཉྗིས་ཀྗིས་མང་བ་ཡོད་པར་རྩྗིས་དང་།(དཔེ་རྗིས་ ༡༤་
༡༢)  དེ་ལྟ་ན་རླུང་གྗི་སྟུག་ཚད་ཉྗིས་ལབ་ཏུ་གྱུར། གལ་ཏེ་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཆ་སྙོམས་མགོགས་ཚད་གཅྗིག་པའྗི་ཐོག་
འགུལ་བཞྗིན་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་མཉམ་མཚུངས་ཀྗི་དེ་དག་ལ་དོྲད་ཚད་གཅྗིག་པ་ཡོད་ན། དེ་ནས་རྡུང་ཁའྗི་གངས་
ཚད་ཀང་ཉྗིས་ལབ་ཏུ་འགྱུར་ངེས། 
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 དེའྗི་དོན་ནྗི་དེའྗི་ནང་གྗི་གནནོ་འགས་ཉྗིས་ལབ་ཏུ་འགྱུར་ཡདོ། དེས་ན་གནོན་འགས་དེ་སྟུག་ཚད་དང་ཐད་
འབེལ་དུ་གནས་པ་རེད། 

 ང་ཚོས་རླུང་གྗི་བོངས་ཚད་ཕེད་ཀ་བཟོ་བའྗི་སོ་ནས་དེའྗི་སྟུག་ཚད་ལབ་འགྱུར་བེད་ཐུབ། དཔེ་རྗིས་ ༡༤་༡༣ 
ནང་གྗི་འགུལ་རུང་གྗི་ཕུ་མདའ་ལ་བསམ་གཞྗིག་ཅྗིག་བསོ་དང་། གལ་ཏེ་ཕུ་མདའ་དེ་ཐུར་དུ་འབུད་དེ་དེའྗི་བངོས་
ཚད་དེ་སྔ་མའྗི་ཕེད་ཀ་ཏག་ཏག་ཏུ་བཟསོ་པ་ཡྗིན་ན་འདུས་རྡུལ་གྗི་སྟུག་ཚད་དེ་ཉྗིས་ལབ་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། གནོན་
འགས་ཀང་དེ་མཚུངས་ཀྗི་ཉྗིས་ལབ་ཏུ་འགྱུར་འགོ །བོངས་ཚད་གསུམ་ཆའྗི་གཅྗིག་ཏུ་མར་བཅག་ན་གནོན་འགས་
ལབ་གསུམ་གྗིས་འཕེལ་བ་སགོས་དེ་ལྟར་དུ་འཕེལ།(འདྗིར་དགོས་མཁ་ོགཅྗིག་ནྗི་དོྲད་ཚད་རང་སོར་གནས་དགསོ།) 

 ཕུ་མདའ་དང་འབེལ་བའྗི་དཔེ་མཚོན་འདྗི་དག་གྗི་ནང་དུ་གནོན་འགས་དང་བོངས་ཚད་གཉྗིས་ལོག་འབེལ་
ཅན་ཡྗིན་པར་བོ་རྩེ་གཏོད་དགསོ། གལ་ཏེ་དེ་གཉྗིས་ལས་གཅྗིག་ཉྗིས་ལབ་ཏུ་བས་ན་གཞན་དེ་ཕེད་ཀར་བསྒྱུར་དགསོ། 

 P1V1 = P2V2 

 འདྗིར་ P1 དང་ V1 ཡྗིས་རྗིམ་པ་བཞྗིན་ཐོག་མའྗི་གནོན་འགས་དང་བངོས་ཚད་མཚོན་པ་དང་། P2 དང་ 
V2 ཡྗིས་གནོན་འགས་དང་བངོས་ཚད་གཉྗིས་པ་མཚོན། ཡང་ན་ཅུང་རྗི་མའོ་ིརྣམ་པར་བསན་ན། 

 PV = PV 

 སྗིར་བཏང་གདསོ་ཚད་ངེས་ཅན་གྗི་རླངས་གཟུགས་ཤྗིག་ཇྗི་སྗིད་དེའྗི་དོྲད་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ་དེ་སྗིད་
དུ་དེའྗི་གནོན་འགས་དང་བོངས་ཚད་གཉྗིས་བསྒྱུར་བའྗི་སྒྱུར་ཐོབ་དེ་བརྟན་པོར་གནས་ཀྗི་ཡདོ། འདྗི་འདྲའྗི་འབེལ་བ་
ལ་བྷ་ོཡལ་གྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་ཞེས་དངསོ་ཁམས་ཚན་རྗིག་པ་རོ་བྷརཊ་བྷ་ོཡལ་གྗི་མཚན་ནས་འབོད་པ་རེད། ཁོང་གྗིས་
དུས་རབས་ ༡༧ ནང་རང་གྗི་དངོས་ཁམས་ཚན་རྗིག་པའྗི་ལས་རོགས་རོ་བྷརཊ་ཧུག་གྗི་རམ་འདེགས་འོག་ཆསོ་ཉྗིད་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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འདྗི་ཐོག་མར་རྟོགས།  བྷོ་ཡལ་གྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་འདྗི་བཞྗིན་རླངས་གཟུགས་རྣམ་དག་གྗི་རྗིགས་ལ་འཇུག་པ་ཡྗིན། 
རླངས་གཟུགས་རྣམ་དག་ཅེས་པ་རླངས་གཟུགས་གང་གྗི་འདུས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྲུབ་པའྗི་འགས་རྣམས་ལ་
དཀྲགོ་རྐྱེན་བེད་པའྗི་ནུས་པ་མེད་ཅྗིང་འདུས་རྡུལ་སེར་སེར་ས་ོསའོ་ིཆེ་ཚད་རྣམས་བརྩྗི་མེད་གཏོང་རུང་བའྗི་རྗིགས་
ལ་ཟེར། རྒྱུན་ལན་གྗི་གནོན་འགས་འོག་ཏུ་རླུང་དང་རླངས་གཟུགས་གཞན་རྣམས་རྣམ་དག་རླངས་གཟུགས་ཀྗི་གནས་
སངས་དང་ཐག་ཉེར་འག ོ

 

ཚོད་ལེན་གནད་དནོ། 

༡ རླུང་འགོ་འོང་མྗི་ཐུབ་པའྗི་ཕུ་མདའ་ཞྗིག་གྗི་སྲུབ་མདའ་དེ་ཕྗི་རུ་འཐེན་ནས་ནང་ཁོག་རླུང་ཤག་གྗི་བོངས་ཚད་ལབ་གསུམ་
གྗིས་སེལ། གནོན་འགས་ལ་འགྱུར་བ་ག་ཚོད་བྱུང་ངམ། 

༢ མྗི་ཊར་ ༡༠་༣ གྗི་གཏྗིང་ཚད་དུ་ཡོད་པའྗི་གཏྗིང་རྐྱལ་བ་ཞྗིག་གྗིས་ཚགས་དམ་པོར་གསོག་འཇོག་བས་པའྗི་རླུང་རྔུབ་བཞྗིན་
ཡོད། གལ་ཏེ་ཁོ་མོས་དབུགས་མ་གདོ་པར་ཆུ་ཁར་འཐོན་པ་ཡྗིན་ན་ཁོ་མོའ་ིགོ་བའྗི་བོངས་ཚད་ག་ཚོད་ཀྗིས་ཆེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྗིན་
ནམ། 

 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ ཕུ་མདའྗི་རླུང་ཤག་ནང་གྗི་གནོན་འགས་དེ་སུམ་ཆ་གཅྗིག་གྗིས་ཕྲྗི། འདྗི་ནྗི་ལུས་སྒུལ་སོང་སངས་ཕུ་མདའ་ཞྗིག་གྗི་རྨང་
གཞྗིར་གནས་པའྗི་རྩ་འཛིན་དེ་ཡྗིན།  

༢ མྗི་ཊར་ ༡༠་༣ གྗི་མཐོ་ཚད་དང་བཅས་པའྗི་ཆུ་འདྲོང་པོ་ཞྗིག་རླུང་ཁམས་གནོན་འགས་ཀྗིས་སེགས་ཐུབ། དེས་ན་གཏྗིང་ཚད་
མྗི་ཊར་ ༡༠་༣ གྗི་ཚད་དུ་ཆུའྗི་ལྗིད་ཚད་གཅྗིག་པུས་རླུང་ཁམས་གནོན་འགས་དང་མཉམ་པའྗི་གནོན་འགས་ཤྗིག་སེད་པ་རེད། 
ཆུའྗི་ཁ་ངོས་ཀྗི་རླུང་ཁམས་གནོན་འགས་དེ་ཡང་རྩྗིས་སུ་བཏང་ན་གཏྗིང་ཚད་དེར་ཁྱོན་བསོམས་རླུང་ཁམས་གནོན་འགས་
གཉྗིས་ཙམ་གྗི་གནོན་འགས་ཡོད། གལ་ཏེ་གཏྗིང་རྐྱལ་བ་དེས་དབུགས་འཛིན་བཞྗིན་དུ་ཆུའྗི་ཁ་ལ་འཐོན་པ་ཡྗིན་ན་ཁ་ོམོའ་ིགོ་
བ་དེ་རྒྱུན་ལན་གྗི་ཆེ་ཚད་ཀྗི་ལབ་གཉྗིས་ཙམ་དུ་དབུགས་ཀྗིས་རྒྱོང་རྒྱུ་ཡྗིན། གཏྗིང་རྐྱལ་སོང་མཁན་གྗི་བསབ་དོན་དང་པོ་ཞྗིག་
ནྗི་ཡར་འཐོན་སྐབས་དབུགས་མྗི་འཛིན་པར་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡྗིན། དེ་ལྟར་མ་བས་ཚེ་སོག་ཉེན་ཡོད།  

  

 

 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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རླུང་གྗི་འཕ་ོའགས། 

 སྗིག་སྗིན་ཞྗིག་རྒྱ་མཚོའྗི་མཐྗིལ་དུ་འཚོ་སྐབས་སེང་དུ་འཕ་ོབཞྗིན་པའྗི་ཕྗིག་ཉ་ལ་ཡར་བལྟ་བཞྗིན་ཡོད། དེ་
བཞྗིན་དུ་ང་ཚོས་ཀང་ང་རང་ཚོའྗི་རླུང་གྗི་རྒྱ་མཚོའྗི་མཐྗིལ་དུ་བསད་དེ་ང་ཚོའྗི་སེང་དུ་ལྗིང་བའྗི་ལྒང་ཕུག་ལ་ལྟ་བར་
བེད། ལྒང་ཕུག་ནྗི་རླུང་གྗི་དཀྗིལ་ན་འཕང་འཕང་དུ་གནས་ལ་ཕྗིག་ཉའང་རྒྱུ་མཚན་འདྗི་མཚུངས་པ་ཞྗིག་ལ་བརྟེན་
ནས་ཆུར་འཕང་འཕང་དུ་གནས་པ་སེ། དེ་རེ་རེ་ནས་རང་རང་གྗི་ལྗིད་དང་མཉམ་པའྗི་གནས་དབྱུང་བཏང་པའྗི་གཤེར་
གྗི་ལྗིད་ཀྗིས་གེན་ཕོགས་སུ་འཕོ་བར་བེད། གནས་སངས་གཅྗིག་གྗི་ནང་དེ་འདྲའྗི་གཤེར་དེ་ནྗི་རླུང་ཡྗིན་ལ། གཞན་
དེའྗི་ནང་དེ་ནྗི་ཆུ་ཡྗིན། གོང་གྗི་སོབ་ཚན་ནང་གེང་པ་བཞྗིན་ཆུའྗི་ནང་གནས་པའྗི་ཅ་དངསོ་རྣམས་ཡར་འཕ་ོབའྗི་རྒྱུ་
མཚན་ནྗི་ཅ་དངསོ་ཀྗི་སེང་ངསོ་ལ་ཐེབས་པའྗི་ཐུར་ཕོགས་ཀྗི་འགས་དེ་ལས་མཐྗིལ་ངསོ་ལ་ཐེབས་པའྗི་གེན་ཕོགས་ཀྗི་
འགས་དེ་ཆེ་བ་ཡོད་པས་ཡྗིན། ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་རླུང་གྗི་དཀྗིལ་ན་ཡོད་པའྗི་ཅ་དངསོ་ལ་སེང་ནས་མར་འབུད་པའྗི་རླུང་
གྗི་གནོན་འགས་དེ་ལས་གེན་ཕོགས་སུ་ཡར་འབུད་པའྗི་གནནོ་འགས་དེ་ཆེ་བ་ཡོད། གངས་འབོར་གྗི་ཆ་ནས་བཤད་ན་
གནས་སངས་གཉྗིས་ཀའྗི་འཕོ་འགས་དེ་གནས་དབྱུང་བཏང་བའྗི་གཤེར་གྗི་ལྗིད་ཚད་དང་མཉམ། ཨར་ཁྗི་མྗི་ཌྗི་སྗིའྗི་
རྩ་འཛིན་དེ་ཆུ་ལ་འཇུག་པ་བཞྗིན་དུ་རླུང་ལའང་འཇུག་སེ། 

རླུང་གྗིས་བསྐརོ་ཏེ་ཡདོ་པའྗི་ཅ་དངསོ་ཤྗིག་དེས་གནས་དབྱུང་བཏང་བའྗི་རླུང་གྗི་ལྗིད་ཚད་དང་མཉམ་པའྗི་
འགས་ཀྗིས་ཡར་འཕ་ོབར་བེད། 

རྒྱུན་ལན་གྗི་རླུང་ཁམས་གནོན་འགས་དང་དོྲད་ཚད་ཀྗི་ཁྲོད་དུ་ཡོད་པའྗི་རླུང་མྗི་ཊར་ཤོ་གཟུགས་མ་གཅྗིག་
ལ་གདསོ་ཚད་ཀྗི་ལ་ོགྷ་རམ་ ༡་༢ ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ལ་དེའྗི་ལྗིད་ཚད་ནྗི་ནེའུ་ཊོན་༡༢ ཙམ་ཡྗིན། དེས་ན་རླུང་ཁམས་
སུ་ཡོད་པའྗི་བངོས་ཚད་མྗི་ཊར་ཤོ་གཟུགས་མ་གཅྗིག་གྗི་ཅ་དངོས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་ནའང་ནེའུ་ཊོན་ ༡༢ ཀྗི་འགས་
ཀྗིས་འཕ་ོབར་བེད། གལ་ཏེ་བངོས་ཚད་མྗི་ཊར་ཤ་ོགཟུགས་མ་གཅྗིག་གྗི་ཅ་དངོས་དེའྗི་གདསོ་ཚད་ཀྗི་ལ་ོགྷ་རམ་ ༡་༢ 
ལས་ཆེ་བ་(སེ་ལྗིད་ཚད་ནེའུ་ཊནོ་ ༡༢ ལས་ཆེ་བ་)ཡོད་ན་དེ་ཉྗིད་གོད་པ་ན་ས་ཐོག་ཏུ་ལྷུང་རྒྱུ་ལས་མ་འདས། གལ་ཏེ་
བོངས་ཚད་འདྗི་ཙམ་གྗི་དངསོ་པོ་ལ་གདསོ་ཚད་ཀྗི་ལ་ོགྷ་རམ་ ༡་༢ ལས་ཆུང་བ་ཡོད་ན་དེ་ཉྗིད་རླུང་ཁམས་སུ་རསོ་
འགོ། རང་གྗི་གདསོ་ཚད་རང་དང་བོངས་ཚད་མཉམ་པའྗི་རླུང་གྗི་གདསོ་ཚད་ལས་ཆུང་བའྗི་ཅ་དངསོ་ཇྗི་འདྲ་ཞྗིག་
ཡྗིན་རུང་དེ་རླུང་ཁམས་སུ་རསོ་རྒྱུར་ངེས། ཚུལ་གཞན་ཞྗིག་གྗི་སོ་ནས་བརོད་ན་རླུང་ལས་སྟུག་ཚད་དམའ་བའྗི་ཅ་
དངོས་ཅྗི་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེ་ཉྗིད་རླུང་ཁམས་སུ་རོས་ཏེ་འགོ། རླངས་གཟུགས་ཀྗིས་ལྟེམས་པའྗི་ལྒང་ཕུག་བར་སྣང་
དུ་རསོ་ཏེ་བགོད་པ་རྣམས་ནྗི་རླུང་ཁམས་ཀྗི་རླུང་ལས་སྟུག་ཚད་དམའ་བ་ཡོད། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 ལྒང་ཕུག་ནས་རླུང་ཡོངས་རྫགོས་བཏོན་ཏེ་སོང་སངས་བཟོས་པ་ཡྗིན་ན་འཕ་ོའགས་ཆེ་ཤོས་སོན་
ཐུབ་ཀང་དེ་ནྗི་ལག་བསར་བེད་མྗི་བདེ། ལྒང་ཕུག་སོང་སངས་རྗིབ་འཁུམ་བ་རྒྱུ་བཟོག་པ་ལ་སོམ་གཞྗི་ཞྗིག་
མཁོ་བ་ཡྗིན་པས་དེའྗི་ལྗིད་ཚད་རང་གྗིས་སོང་སངས་ཀྗི་ཁེ་ཕན་མེད་པར་བེད། དེས་ན་ལྒང་ཕུག་ནང་རྒྱུན་
ལན་རླུང་ལས་སྟུག་ཚད་ཆུང་བའྗི་རླངས་གཟུགས་ལྟེམ་པར་བེད་དེ། དེས་ལྒང་ཕུག་ཡང་པརོ་བཟོ་ཞྗིང་ལྗིབ་
འཁུམ་བ་རྒྱུ་བཟོག་གྗི་ཡོད། རྩེད་འགན་ལྒང་ཕུག་རྣམས་སུ་རླངས་གཟུགས་དེ་ནྗི་ཚ་བསེག་བེད་པའྗི་རླུང་
ཙམ་ཡྗིན། མཐོ་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོར་གཏོང་དགསོ་པའམ་རྒྱུན་རྗིང་བར་སྣང་དུ་སོད་དགསོ་པའྗི་ལྒང་ཕུག་
གྗི་རྗིགས་ལ་རྒྱུན་ལན་ཧྗི་ལྗི་ཡམ་བཀོལ་སོད་བེད་པ་རེད། ཧྗི་ལྗི་ཡམ་གྗི་སྟུག་ཚད་ཆུང་ཐག་ཆོད་པས་ཧྗི་ལྗི་
ཡམ་དང་ལྒང་ཕུག་དང་དངོས་རྗིགས་གཞན་གང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྗི་ཁོྱན་བསོམས་ལྗིད་ཚད་དེ་ད་དུང་
ཡང་དེས་གནས་དབྱུང་བཏང་བའྗི་རླུང་ལས་ཆུང་བ་ཡོད། ལྒང་ཕུག་ནང་སྟུག་ཚད་དམའ་བའྗི་རླངས་
གཟུགས་བཀལོ་སོད་བེད་ཀྗི་ཡདོ་པ་དེ་ནྗི་ཆུ་བརྒལ་མཁན་གྗི་སྲུང་གོས་ནང་གོ་ཤྗིང་ངམ་སྜཡྗི་རོ་ཕོམ་བེད་
སོད་བེད་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་གཅྗིག་པ་ཡྗིན། གོ་ཤྗིང་ངམ་སྜ་ཡྗིརོ་ཕོམ་ལ་ཆུའྗི་ཁ་ལ་འཐེན་པར་བེད་པའྗི་རང་
གཤྗིས་ཁྱད་མཚར་ཞྗིག་མེད་ལ་རླངས་གཟུགས་དེ་ལའང་ཡར་ལྗིང་བའྗི་རང་གཤྗིས་ཁྱད་མཚར་ཞྗིག་མེད། དེ་
གཉྗིས་ཀ་དངོས་པ་ོགཞན་དང་མཚུངས་པར་འཕོ་བར་བེད་པ་ཙམ་ཡྗིན། དེ་རྣམས་ཡང་དྲགས་པས་འཕ་ོ
འགས་དེ་གནད་འགག་ཅྗིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཙམ་རེད། 

 ཆུ་དང་མྗི་འདྲ་བར་རླུང་ཁམས་ལ་ཁུད་ངོས་ངེས་བཟུང་ཞྗིག་མེད། དེ་ལ་རྩེ་མོ་ཞྗིག་མེད། ཆུ་དང་མྗི་
འདྲ་བར་མཐོ་རུ་འག་ོབ་ན་རླུང་ཁམས་ཀྗི་སྟུག་ཚད་ཆག་འགོ་བ་ཡྗིན། གོ་ཤྗིང་གྗིས་ཆུའྗི་ཁ་ངོས་ཀྗི་བར་ལྗིང་
སེ་འགོ་ནའང་། ཧྗི་ལྗི་ཡམ་གྗིས་ལྟེམས་པའྗི་ལྒང་ཕུག་གོད་པ་ན་རླུང་ཁམས་ཀྗི་ཁུད་ངསོ་ལ་མ་སེབས་བར་
རོས་ཏེ་མྗི་འགོ། འོ་ན་ལྒང་ཕུག་དེ་མཐོ་ལསོ་ག་ཚོད་རོས་འགའོམ་ཞེ་ན། ང་ཚོས་ལན་དེ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཀྗི་སོ་
ནས་བརོད་ཆགོ རླངས་གཟུགས་ཀྗིས་ལྟེམས་པའྗི་ལྒང་ཕུག་ཞྗིག་གྗིས་རང་གྗི་ལྗིད་ཚད་དང་མཉམ་པའྗི་རླུང་
གནས་དབྱུང་གཏོང་ཐུབ་པ་དེ་སྗིད་དུ་དེ་ཉྗིད་རསོ་ཏེ་འགོ། མཐོ་ཚད་འཕེལ་རྗིམ་བཞྗིན་རླུང་གྗི་སྟུག་ཚད་
ཆག་པ་ཡྗིན་པས་ལྒང་ཕུག་ཡར་རོས་རྗིམ་བཞྗིན་དེས་བངོས་ཚད་གཅྗིག་པ་དེ་ག་ལ་ལྟསོ་ཏེ་རླུང་གྗི་ལྗིད་ཚད་
ཇེ་ཉུང་ཇེ་ཉུང་དུ་གནས་དབྱུང་གཏངོ་བ་ཡྗིན་ལ། ནམ་ཞྗིག་གནས་དབྱུང་གཏངོ་བའྗི་རླུང་གྗི་ལྗིད་ཚད་དེ་
ལྒང་ཕུག་གྗི་ཁོྱན་བསོམས་ལྗིད་ཚད་དང་མཉམ་པ་ན་ལྒང་ཕུག་གྗི་རོས་འགུལ་མཚམས་ཆད། ཡང་ནམ་ཞྗིག་
ལྒང་ཕུག་ལ་ཐེབས་པའྗི་འཕ་ོའགས་དང་དེའྗི་ལྗིད་ཚད་མཉམ་པ་ན་ལྒང་ཕུག་རོས་མཚམས་ཆོད་ཅེས་ཀང་ང་
ཚོས་བརོད་ཆོག དེ་དང་མཚུངས་པར་(ཁུར་པོ་ཐེ་བའྗི་)ལྒང་ཕུག་གྗི་སྟུག་ཚད་དེ་ཉེ་འཁོར་གྗི་རླུང་གྗི་སྟུག་
ཚད་དང་མཉམ་པ་ན་ལྒང་ཕུག་རོས་རྒྱུ་ཁེགས་ངེས་ཡྗིན། ཧྗི་ལྗི་ཡམ་གྗིས་ལྟེམས་པའྗི་རྩེད་ཆས་ལྒང་ཕུ་
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རྣམས་བར་སྣང་དུ་གོད་སྐབས་རྒྱུན་ལན་རལ་འགོ་གྗི་ཡོད། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་ལྒང་ཕུག་ནང་གྗི་ཧྗི་ལྗི་ཡམ་རྒྱ་
སེད་འགོ་བ་དེས་འགྗིག་དེ་མ་རལ་གྗི་བར་འཐེན་པས་ཡྗིན། རླུང་གྲུ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཁུར་པོས་ནོན་པའྗི་སྐབས་
བར་སྣང་དུ་དལ་གྗིས་འཛེགས་པར་འཆར་འགོད་བས་ཡོད། དེ་ཡང་དེའྗི་ཁོྱན་བསོམས་ལྗིད་ཚད་དེ་གནས་
དབྱུང་བཏང་བའྗི་རླུང་གྗི་ལྗིད་ཚད་ལས་ཅུང་ཉུང་བར་བས་ཡདོ། 
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འགུལ་སོད་ངང་གནས་པའྗི་སྐབས་གྲུ་དེ་འཕྲེད་གནས་འདེགས་ཆས་ཀྗིས་མཐོར་འདེགས་བེད་པའམ་དམའ་
སར་འབེབ་གང་རུང་བེད་ཆོག་གྗི་ཡོད།  

 ད་ལྟ་བར་ང་ཚོས་གཤེར་གཟུགས་དང་སེལ་ནས་གནོན་འགས་སྐོར་བཤད་པ་རེད། འགུལ་སདོ་ཀྗིས་
འགས་རྐྱེན་འཕར་མ་ཞྗིག་སྐྲུན་གྗི་ཡོད། 

  

ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ ཁྱོད་ཀྗི་སེང་དུ་ཐེབས་བཞྗིན་པའྗི་འཕོ་འགས་ཤྗིག་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་འགས་དེས་ཁྱོད་ཅྗིའྗི་ཕྗིར་འཕོ་བར་
མྗི་བེད་དམ། 

༢ (དྲྗི་བ་འདྗི་ལ་ཁྱོད་ཀྗིས་བ་ོརྩལ་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུག་འདོན་དགོས།) ཧྗི་ལྗི་ཡམ་གྗིས་ལྟེམས་པའྗི་ལྒང་ཕུག་ཡར་
འཛེགས་པ་ན་འཕོ་འགས་ལ་འགྱུར་བ་ཇྗི་འདྲ་འགོའམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ ཁྱོད་ཀྗི་སེང་དུ་ཐེབས་བཞྗིན་པའྗི་འཕོ་འགས་ཤྗིག་ཡོད་པ་དང་། ཁྱོད་ཀང་ཡར་ཕོགས་སུ་འཕོ་སེ་གནས་ཡདོ། ཁོྱད་
ཀྗིས་དེ་མཐོང་མྗི་ཐུབ་པ་ནྗི་དེ་དང་བསྡུར་ན་ཁྱོད་ཀྗི་ལྗིད་ཚད་ཞེ་དྲག་གྗིས་ཆེ་བ་ཡོད་པས་ཡྗིན།  

༢ ལྒང་ཕུག་དེ་ཡར་འཛེགས་བཞྗིན་དུ་རང་དབང་དུ་རྒྱ་སེད་འག་ོཐུབ་ན་དེའྗི་བོངས་ཚད་ལ་ཆེར་སེད་བྱུང་བ་དེ་
མཐོ་ཚད་འཕེལ་བའྗི་རླུང་གྗི་སྟུག་ཚད་ཆག་པ་དེས་ནུས་པ་བཟོག་པར་བེད། དེས་ན་གནས་དབྱུང་བཏང་བའྗི་རླུང་
གྗི་བོངས་ཚད་ཆེ་ནའང་དེའྗི་ལྗིད་ཚད་ཆེ་བ་མེད་པས་འཕོ་འགས་རང་འཇགས་གནས་པ་རེད། གལ་ཏེ་ལྒང་ཕུག་དེ་
རང་དབང་དུ་ཆེར་སེད་འག་ོམྗི་ཐུབ་ན་ལྒང་ཕུག་ཡར་འཛེགས་བཞྗིན་དུ་འཕོ་འགས་ཆག་འག་ོརྒྱུ་ཡྗིན་ཏེ། གནས་
དབྱུང་བཏང་བའྗི་རླུང་གྗི་སྟུག་ཚད་ཆག་པའྗི་ཕྗིར། རྒྱུན་ལན་ནས་ལྒང་ཕུག་རྣམས་ཐོག་མར་ཡར་འཛེགས་སྐབས་དེ་
ལ་རྒྱ་སེད་བྱུང་ལ། ཅྗི་སེ་ལྒང་ཕུག་རྣམས་མ་རོལ་བ་ཡྗིན་ན་ནམ་ཞྗིག་གྗི་ཚེ་ན་ལྒང་ཕུག་བཟོ་བེད་ཀྗི་རས་ཆའྗི་ནར་
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ཚད་རྫོགས་ལ། དེ་ནས་དེའྗི་ལྗིད་ཚད་དང་འཕོ་འགས་མཉམ་པའྗི་གནས་སུ་དེ་ཉྗིད་ལྷྗིངས་འཇགས་ཏེ་གནས་རྒྱུ་
ཡྗིན། 

 

བྷར་ནུ་ལྗིའྗི་རྩ་འཛིན། 

 སྦུ་གུ་ཞྗིག་ནས་ཆུ་ཟམ་མ་ཆད་པར་རྒྱུག་པ་ཞྗིག་ལ་སོམས་དང་། ཆུས་རུབ་ཚོགས་མྗི་རྒྱག་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་
གྗིས་སྦུ་གུ་དེ་ཡངས་དོག་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཏུ་གྱུར་ཀང་སྦུ་གུ་དེའྗི་དུམ་ཚན་བེ་བག་པ་ཞྗིག་གྗི་བརྒྱུད་དུ་རྒྱུག་པའྗི་ཆུའྗི་
འབོར་ཚད་དེ་དུམ་ཚན་གཞན་གང་འདྲ་ཞྗིག་གྗིའང་བརྒྱུད་དུ་རྒྱུག་པའྗི་ཆུའྗི་འབོར་ཚད་དང་མཉམ་གྗི་ཡོད། ཟམ་མ་
ཆད་པའྗི་རྒྱུག་བགོད་ལ་མཚོན་ན་སྦུ་གུའྗི་ཆ་ཡངས་ས་ནས་དགོ་སར་རྒྱུག་པ་ན་གཤེར་གྗི་མགོགས་ཚད་འཕེལ་བ་
ཡྗིན། ངང་ཚུལ་འདྗི་ནྗི་དལ་བར་བགོད་པའྗི་རྒྱུག་ཆུ་ཡངས་པ་ོཞྗིག་གོག་འར་དོག་མའོ་ིབརྒྱུད་དུ་འཁྱུག་བགོད་བེད་པ་
དེ་ལས་མངོན་ཐུབ། དེ་བཞྗིན་དུ་ལྡུམ་རར་ཆུ་འདྲེན་བེད་ཀྗི་སྦུ་གུའྗི་སྣེ་མོ་ནས་འཚིར་བ་ན་དེ་ལས་ཐོན་པའྗི་ཆུ་
མགོགས་སུ་འོང་བ་དེ་ལས་ཀང་མངོན་ཐུབ། 

 བརྟན་པོར་བགོད་པའྗི་རྒྱུག་གཟུགས་ཤྗིག་གྗི་འགུལ་སོད་དེ་རྒྱུན་ཐྗིག་ཅྗིག་དང་མཚུངས། དེ་ནྗི་རྟོག་འཆར་
གྗི་རྣམ་པ་ཙམ་ཞྗིག་སེ་དཔེ་རྗིས་ ༡༤་༡༧ དང་ཕྗིས་ཀྗི་དཔེ་རྗིས་གཞན་དུ་གསལ་བའྗི་ཐྗིག་ཕྲ་མོ་རྣམས་ཀྗིས་མཚོན། 
རྒྱུན་ཐྗིག་ནྗི་གཡ་ོགཟུགས་ཀྗི་གྲུབ་ཆ་སོ་སའོ་ིབགོད་ལམ་འཇམ་པོ་དེ་ཡྗིན། ས་ཁུལ་དོག་ས་སེ་གང་དུ་མགོགས་ཚད་
མཐོ་བ་ཡོད་སའྗི་མཚམས་སུ་ཐྗིག་རྣམས་ཉེ་བ་ཡོད། (དུ་བའམ་སྣང་རུང་གྗི་རྒྱུག་གཟུགས་གང་ཞྗིག་རླུང་རྒྱུ་ཕུག་ལམ་
ལྟ་བུའྗི་སོང་ཆ་ཆ་མཉམ་པའྗི་བུ་གའྗི་ནང་དུ་རྒྱུག་པའྗི་སྐབས་རྒྱུན་ཐྗིག་རྣམས་མཐོང་རུང་དུ་ཡོད།)  

 དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའྗི་སུད་སྗིའྗི་ཚན་རྗིག་པ་ཌེ་ནྗི་ཡལ་ བྷར་ནུ་ལྗིས་སྦུ་གུའྗི་ནང་རྒྱུག་གཟུགས་བགོད་
ཚུལ་ལ་ཉམས་ཞྗིབ་བས། ད་ལྟའྗི་ཆར་བྷར་ནུ་ལྗིའྗི་རྩ་འཛིན་ཞེས་ཁངོ་གྗི་རེད་དོན་དེ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བརོད་ཆོག་
སེ། 

 རྒྱུག་གཟུགས་ཀྗི་མགགོས་ཚད་གང་དུ་འཕེལ་ས་དེར་དེའྗི་ནང་གྗི་གནནོ་འགས་ཆག་འགོ 

 གང་དུ་རྒྱུག་གཟུགས་ཀྗི་རྒྱུན་ཐྗིག་རྣམས་ཉེ་བར་གནས་པ་དེར་རྒྱུག་ཚད་མཐོ་བ་དང་རྒྱུག་གཟུགས་ནང་གྗི་
གནོན་འགས་ཆུང་བ་ཡོད། རླུང་གྗི་ལྦུ་བ་ཡོད་སའྗི་ཆུའྗི་ནང་ང་ཚོས་དེའྗི་ནང་གྗི་གནོན་འགས་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོབ་
མཐོང་ཐུབ། དེ་ཡང་ལྦུ་བའྗི་ཆེ་ཚད་ནྗི་ཉེ་འཁོར་གྗི་ཆུའྗི་གནནོ་འགས་ལ་རག་ལུས་ལ། གང་དུ་ཆུའྗི་མགོགས་ཚད་ཆེ་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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བ་ཡོད་པ་དེར་གནོན་འགས་ཆུང་བས་ལྦུ་བ་ཆེ་རུ་འགོ་ཞྗིང་། དལ་དུ་འགོ་བའྗི་ཆུའྗི་ནང་གནོན་འགས་ཆེ་བ་ཡོད་པས་
ལྦུ་བ་རྣམས་འཚིར་ཏེ་ཆུང་བར་འགྱུར།  

  

256 

 བྷར་ནུ་ལྗིའྗི་རྩ་འཛིན་དེ་ནུས་པ་ཉར་ཚགས་ཀྗི་རྩ་འཛིན་གྗི་མཇུག་འབས་ཤྗིག་ཡྗིན་ནའང་། ངོ་མཚར་བ་
ཞྗིག་ལ་ནུས་པའྗི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པའྗི་དུས་ཡུན་སྔ་མོ་ཞྗིག་ནས་ཁངོ་གྗིས་རྩ་འཛིན་འདྗི་སལོ་གཏད་པ་
རེད། འགུལ་སོད་ངང་གནས་པའྗི་གཡ་ོགཟུགས་ཤྗིག་གྗི་ནུས་པའྗི་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞྗིག་ནྗི་རོག་འཛིང་ཆེ་ཙམ་ཡོད། 
ས་མོར་བརོད་ན་མགོགས་ཚད་དང་འགུལ་སོད་ནུས་པ་མཐོ་ན་གནོན་འགས་དམའ་ལ། གནོན་འགས་མཐོ་ན་
མགོགས་ཚད་དང་འགུལ་སོད་ནུས་པ་དམའ་བ་འོང་། 

 བྷར་ནུ་ལྗིའྗི་རྩ་འཛིན་དེ་སྟུག་ཚད་བརྟན་ཞྗིང་། རྒྱུག་འགསོ་འཇམ་ལ་བརྟན་པའྗི་(འདྗི་ལ་ལྷེབ་རྒྱུག་ཅེས་
འབོད་)རྒྱུག་གཟུགས་ཤྗིག་ལ་འཐད་ཀྗི་ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་ཉེར་མཁོའ་ིམགོགས་ཚད་ག་གེ་མོ་ཞྗིག་ལས་འདའ་ཙ་ན་
རྒྱུག་འགསོ་དེ་རོག་འཛིང་ཅན་དུ་(འདྗི་ལ་འཁོྱམ་འགུལ་རྒྱུག་འགོས་ཞེས་འབོད་)འགྱུར་ཏེ། འཕོ་འཁོར་ཞེས་པའྗི་
བགོད་ལམ་འཁོྱག་མོ་འགྱུར་ཤས་ཆེ་བ་ཞྗིག་གྗི་རེས་སུ་འབང་སྗིད། འདྗིས་རྒྱུག་གཟུགས་ལ་བརར་འགས་འདྲེན་པར་
བེད་པས་ནུས་པ་ཏོག་ཙམ་འཆརོ་ངེས་ཡྗིན། དེའྗི་ཚེ་བྷར་ནུ་ལྗིའྗི་མཉམ་རྩྗིས་འདྗིར་མྗི་འཐད། 

 རྒྱུག་གཟུགས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་འཕེལ་བ་ན་དེའྗི་གནོན་འགས་ཆག་པའྗི་ངང་ཚུལ་ལ་ཐོག་མའྗི་
ཆར་ཧ་ལས་དགསོ་པ་ཞྗིག་འོང་སྗིད། ལྷག་པར་དུ་གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗིས་རྒྱུག་གཟུགས་ནང་ངསོ་ཀྗི་གནོན་འགས་ཏེ་ནང་
མའྗི་གནོན་འགས་དང་། རྒྱུག་གཟུགས་ཀྗིས་གནོན་པའྗི་གནནོ་འགས་ཏེ་རྒྱུག་གཟུགས་ཀྗིས་རང་གྗི་རྒྱུག་འགསོ་ལ་
གེགས་བེད་པའྗི་དངོས་པོར་གནོན་པའྗི་གནོན་འགས་གཉྗིས་དབར་ཁྱད་པར་འབེད་རྒྱུ་མྗི་ཤེས་ན་དེ་ལྟར་འོང་། རྒྱུག་
བཞྗིན་པའྗི་ཆུའྗི་ནང་ངསོ་ཀྗི་ནང་མའྗི་གནོན་འགས་དང་། དེ་ལ་འཕྲད་པའྗི་དངོས་པོར་དེས་གནོན་པའྗི་ཕྗི་ངསོ་ཀྗི་
གནོན་འགས་གཉྗིས་མྗི་འདྲ་བ་ཡྗིན། འགུལ་སོད་བེད་བཞྗིན་པའྗི་ཆུའམ་ཅ་དངསོ་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེའྗི་
འགུལ་ཚད་ག་ོབུར་དུ་གཅོག་ན་དེ་ལས་སེ་བའྗི་རེག་ངར་ལྟསོ་འཇོག་གྗིས་ཆེན་པ་ོའངོ་། དེའྗི་དཔེ་མཚོན་ང་ོམཚར་བ་
ཞྗིག་ནྗི་དེང་གྗི་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་སའྗི་ནང་རྣ་ོགཏུབ་པ་ལ་མགོགས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་བའྗི་ཆུ་གྗི་བཀོལ་སོད་བེད་པ་དེ་
ཡྗིན། ཆུ་རང་ལ་ནང་མའྗི་གནོན་འགས་ཧ་ཅང་ཆུང་ཡང་། རང་གྗི་རྒྱུག་བགོད་འགོག་མཁན་གྗི་རྣ་ོལ་དེས་གནོན་
འགས་ཧ་ལས་པའྗི་ཆེན་པོ་འདེགས་པ་རེད། 
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བྷར་ནུ་ལྗིའྗི་རྩ་འཛིན་གྗི་ལག་ལེན་ཁག 

དཔེ་རྗིས་ ༡༤་༡༩ ནང་བསན་པ་བཞྗིན་ཤོག་བུ་ཞྗིག་རང་གྗི་ཁའྗི་མདུན་དུ་ཟུངས། སེང་གྗི་ཁུད་ངསོ་བརྒྱུད་དུ་ཕུ་
འདེབས་སྐབས་ཤགོ་བུ་ཡར་ལང་འངོ་། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་ཤོག་གུའྗི་སེང་ངསོ་ཐོག་རྒྱུ་བའྗི་རླུང་གྗི་ནང་མའྗི་གནོན་
འགས་དེ་དེའྗི་འགོ་གྗི་རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནོན་འགས་ལས་ཆུང་བ་ཡོད་པས་ཡྗིན། ཤོག་བུའྗི་འགོ་གྗི་རླུང་ཁམས་གནོན་
འགས་ཀྗིས་དེ་ཉྗིད་ཡར་འབུད་པ་རེད། འདྗི་འདྲའྗི་མཛེས་ཤྗིང་སབས་བདེ་བ་ལ་ཨང་། (ལེ་ཚན་འདྗི་སྔུན་བསུའྗི་པར་
གྗི་ནང་མཻཏྲྱས་ཚུལ་འདྗི་ཉྗིད་བསན་ཡོད།) 

 ཁེབས་བའ་སྣུམ་འཁོར་གྗི་རས་ཁེབས་བཀབ་སེ་དེའྗི་ནང་བགདོ་མོང་མཁན་སུས་ཀང་སྣུམ་འཁོར་སོད་པའྗི་
སྐབས་དེའྗི་ཐོག་ཁེབས་ཡར་སྦསོ་ཀྗི་ཡོད་པ་མཐོང་ཡོད། འདྗི་ཡང་བྷར་ནུ་ལྗིའྗི་རྩ་འཛིན་གྗི་དབང་གྗིས་ཡྗིན། སྣུམ་
འཁོར་ནང་ངསོ་ཀྗི་རླུང་ཁམས་གནོན་འགས་ལས་རས་ཁེབས་ཀྗི་སེང་ངསོ་གང་དུ་རླུང་རྡུལ་རྣམས་རྒྱུག་བཞྗིན་ཡོད་པ་
དེའྗི་གནོན་འགས་ཆུང་བ་ཡོད། དེའྗི་འབས་བུར་རས་ཁེབས་ཐོག་གཙང་ལྷག་གྗི་འགས་ཤྗིག་གེན་ཕོགས་སུ་ཐེབས། 
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ཁང་ཐོག་རྩེ་མོ་ཅན་གྗི་བརྒྱུད་དུ་རླུང་རྒྱག་བཞྗིན་པའྗི་གནས་སངས་ཤྗིག་ལ་སོམས་དང་། རླུང་དེ་ཁང་ཐོག་གྗི་
སེང་ནས་རྒྱུག་པ་ན་དེའྗི་མགོགས་ཚད་འཕེལ་ལ། དེ་ནྗི་རྗི་མོའ་ིནང་གྗི་རྒྱུན་ཐྗིག་རུབ་སེ་གནས་པ་དེས་མཚོན། གང་
དུ་རྒྱུན་ཐྗིག་རུབ་ཡོད་པ་དེར་ནྗི་གནོན་འགས་ཆག་གྗི་ཡོད། ཁང་པའྗི་ནང་ངསོ་ཀྗི་གནོན་འགས་མཐོ་བ་དེས་ཁང་
ཐོག་ཡར་འདེགས་ཀང་སྗིད། ཆར་འཚུབ་དྲག་པོ་ལངས་པའྗི་སྐབས་ཕྗི་ནང་གྗི་གནོན་འགས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་དེ་
ཙམ་ངེས་པར་དུ་འཆོར་མྗི་དགསོ། ཁྱད་པར་ཕྲ་མོ་ཞྗིག་འགྲུབ་ཀང་རྒྱ་ཁོྱན་ཆེན་པ་ོཞྗིག་གྗི་ཁོྱན་དུ་གྲུབ་པས་དེ་ཡང་
ཉེན་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་སྗིད། 

གལ་ཏེ་ང་ཚོས་རླུང་གྗིས་ཁྱེར་བའྗི་ཁང་ཐོག་དེ་གནམ་གྲུའྗི་གཤོག་པ་ཞྗིག་ཏུ་བསམ་པ་ཡྗིན་ན་ད་གཟོད་ང་
ཚོས་ཧ་ཅང་ལྗི་བའྗི་གནམ་གྲུ་སེགས་པའྗི་འདེགས་འགས་ལ་གོ་བ་ལེགས་པོ་ཆགས་ཐུབ། གནས་སངས་གཉྗིས་ཀའྗི་
ནང་འགོ་ཏུ་གནོན་འགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དེས་ཁང་ཐོག་གམ་གཤོག་པ་དེ་སེང་ཕོགས་ཀྗི་གནོན་འགས་དམའ་བའྗི་ཁུལ་
དུ་འབུད་པ་རེད། གཤོག་པ་ལ་འཆར་བཀོད་སྣ་ཚོགས་ཤྗིག་ཡདོ། འོན་ཀང་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་མངའ་བའྗི་ཁྱད་
ཆོས་དེ་ནྗི་གཤོག་པའྗི་འོག་ངསོ་ལས་སེང་ངོས་ནས་རླུང་མྱུར་བར་རྒྱུག་ཐུབ་པར་བེད་པའྗི་ཡོན་ཏན་དེ་ཡྗིན། འདྗི་ནྗི་
གཙོ་བོ་འཐབ་ཟུར་ཞེས་འབོད་པའྗི་གཤགོ་པར་ཡོད་པའྗི་གསེག་ངསོ་ཤྗིག་གྗིས་སྒྲུབ། ཇྗི་ལྟར་སྦུ་གུ་དོག་པ་ོཞྗིག་གམ་དེ་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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མྗིན་པའྗི་ས་ཁུལ་དགོ་པོ་གཞན་གང་འདྲ་ཞྗིག་གྗི་ནང་དུ་རླུང་མྱུར་བར་རྒྱུག་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་གཅྗིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་
གཤོག་པའྗི་སེང་ངསོ་སུའང་རླུང་མྱུར་བར་རྒྱུག་གྗི་ཡོད། གནས་སངས་མང་པོར་གཤགོ་པའྗི་སེང་ངསོ་དང་འོག་ངསོ་
ཀྗི་གུག་ཆའྗི་(སྒུར་ཀྱུ་)ཁྱད་པར་གྗིས་དེའྗི་ཐོད་དང་འོག་ཏུ་རླུང་གྗི་རྒྱུག་ཚད་ལ་ཁྱད་པར་སྐྲུན་ཐུབ་ཀང་། རྒྱུན་དུ་དེ་
ལྟར་མྗིན། དེའྗི་གྲུབ་འབས་སུ་གཤོག་པའྗི་འོག་ངོས་ལས་སེང་ངོས་ཀྗི་བརྒྱུད་དུ་རྒྱུན་ཐྗིག་རྣམས་རུབ་ཆེ་བ་བྱུང་། 
གཤོག་པའྗི་ཁོྱན་དུ་གྲུབ་པའྗི་ཆ་སྙོམས་ཀྗི་གནོན་འགས་ཀྗི་ཁྱད་པར་ལ་གཤགོ་པའྗི་རྒྱ་ཁྱོན་གྗིས་སྒྱུར་བ་ན་གེན་ཕོགས་
ཀྗི་གཙང་ལྷག་འགས་ཏེ་འདེགས་འགས་དེ་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ། གཤོག་པའྗི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། གནམ་གྲུ་མྱུར་
བར་བགོད་པའྗི་སྐབས་སུ་འདེགས་འགས་ཆེ་བ་འངོ་། ལྗིང་བེད་ཅྗིག་ལ་རང་གྗི་ལྗིད་ཚད་ལ་དཔག་པའྗི་རྒྱ་ཁྱོན་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་པས་དེ་ལ་འདེགས་འགས་འདང་ངེས་པ་ཞྗིག་ཐོབ་པ་ལ་ཧ་ཅང་མྱུར་མོར་བགོད་མྗི་དགོས། མཐའ་སྣེ་
གཞན་དེར་ཧ་ཅང་མགོགས་མྱུར་ངང་འཕུར་བར་འཆར་བཀདོ་བས་པའྗི་འཐབ་གྲུ་ལ་ནྗི་རང་གྗི་ལྗིད་ལ་དཔག་པའྗི་
གཤོག་པའྗི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆུང་ཆུང་ཡྗིན། དེའྗི་མཇུག་འབས་སུ་དེ་ཉྗིད་ཡར་འཕུར་བ་དང་མར་འབབ་པའྗི་སྐབས་མགོགས་
ཚད་ཧ་ཅང་མཐོན་པོར་བ་དགསོ་པ་ཡྗིན། 

 གཞྗི་གྲུག་པོ་ལ་ོའཕེན་མཁན་ཞྗིག་གྗིས་པ་ོལོ་འཕེན་པ་ན་ལྷན་ཅྗིག་ཏུ་དེ་ཉྗིད་འཁྱྗིལ་དུ་བཅུག་སེ་ཁྱྗིམ་སེན་
ཡོད་སར་སེབས་པ་ན་གཞགོས་གཅྗིག་ལ་འཁོྱག་པར་བེད་ཐུབ་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ཡྗིན། དེ་བཞྗིན་དུ་ཊེ་ནྗི་
སྗི་རྩེད་མཁན་ཞྗིག་གྗིས་པོ་ལརོ་རེག་སེ་འཁོྱག་པར་བེད་ཐུབ། བརར་འགས་ལ་བརྟེན་ནས་འཁྱྗིལ་འཁོར་བེད་བཞྗིན་
པའྗི་པ་ོལསོ་རླུང་གྗི་རྗིམ་པ་སབ་མོ་ཞྗིག་རང་མཉམ་དུ་འདྲུད་ཅྗིང་། པོ་ལོའ་ིསྐུད་པའམ་ཊེ་ནྗི་སྗི་པ་ོལའོ་ིསྤུ་སོབ་སོབ་
ཀྗིས་དེ་ལ་རམ་འདེགས་བེད་པ་རེད། རྒྱུ་བཞྗིན་པའྗི་རླུང་གྗི་རྗིམ་པས་གཞགོས་གཅྗིག་ལ་རྒྱུན་ཐྗིག་རྣམས་རུབ་པར་
བེད། དཔེ་རྗིས་ ༡༤་༢༢ཁ ནང་གསལ་བའྗི་ཁ་ཕོགས་དེ་ལ་ནྗི་རྒྱུན་ཐྗིག་རྣམས་ཀ་ཡོད་ས་ལས་ཁ་ཡོད་སར་ཚོགས་ཆེ་
བ་ཡོད་པར་དོ་སྣང་བོས། རླུང་གྗི་གནོན་འགས་དེ་ཀ་ཡོད་སར་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། རྗི་མོར་གསལ་བ་བཞྗིན་པོ་ལོ་འཁོྱག་
སེ་བགོད། 

 ཉེ་བའྗི་གསར་རེད་མང་དག་ཅྗིག་གྗིས་བསན་པ་ལྟར་ན་འབུ་མང་པསོ་གཞྗི་གྲུག་པོ་ལོའ་ིའཁོྱག་པའྗི་འགུལ་
སོད་དང་མཚུངས་པའྗི་འགུལ་སོད་སོད་དེ་རང་རང་གྗི་འདེགས་འགས་གངོ་མཐོར་གཏངོ་གྗི་ཡོད། ཡ་མཚན་པ་ཞྗིག་
ལ་འབུ་ཕལ་མ་ོཆེས་གཤོག་པ་ཡར་མར་རེབ་ཀྗི་མེད། ཁོ་ཚོས་གཤོག་པ་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་རེབ་པ་དང་། འཐབ་ཟུར་སྐྲུན་
པའྗི་ཆེད་དུ་གཤོག་པ་ཏགོ་ཙམ་སོག་པར་བེད། རེབ་ཐེངས་སོ་སོའ་ིབར་ལ་གཤགོ་པས་ཕེད་གརོ་མོའ་ིའགུལ་སོད་རེ་
བེད་དེ་འདེགས་འགས་སྐྲུན་པར་བེད། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 དྲྗི་ཆབ་ཟེགས་བེད་ལྟ་བུའྗི་ང་ཚོར་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའྗི་ལག་གཏོར་ཟེགས་མདའྗི་ནང་བྷར་ནུ་ལྗིའྗི་རྩ་
འཛིན་བཀོལ་སོད་བེད་ཀྗི་ཡོད། ལྒང་བུ་འཚིར་བ་ན་དྲྗི་ཆབ་ནང་སྗིམ་པའྗི་སྦུ་གུའྗི་སྣེ་མོ་ཕེ་ཡོད་པ་དེའྗི་སེང་ནས་རླུང་
རྒྱུག འདྗིས་སྦུ་གུའྗི་ནང་གྗི་གནོན་འགས་གཅོག་པར་བེད་ལ་འོག་གྗི་གཤེར་སེང་ན་འཕོག་པའྗི་རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནོན་
འགས་ཀྗིས་དྲྗི་ཆབ་སྦུ་གུའྗི་ནང་འབུད་ཅྗིང་། དེ་ནས་རླུང་རྒྱུན་གྗིས་དྲྗི་ཆབ་ཁྱེར་ཏེ་འགོ་བ་ཡྗིན།  
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དངོས་ཁམས་རྗིག་པ་ལག་བསར་བེད་པ། 

ཡྗིག་སོྣད་ཤོག་བང་ཞྗིག་མར་ལྟེབ་སེ་ཟམ་པའམ་ཕུག་ལམ་ཆུང་ཆུང་ལྟ་བུ་ཞྗིག་བཟོས། རྗིས་མོར་བསན་པ་བཞྗིན་དེ་
ཅོག་ཙེའྗི་སེང་དུ་བཞག་ནས་གུག་ཆའྗི་བརྒྱུད་དུ་ཕུ་ཐོབས། ཁྱོད་ཀྗིས་ཕུ་དྲག་པོ་ག་ཚོད་བཏབ་ཀང་(གཞོགས་ནས་ཕུ་
བཏབ་ན་མ་གཏོགས་)ཤོག་བང་དེ་ཅོག་ཙེ་ནས་ལྷུང་དུ་འཇུག་མྗི་ཐུབ། དངོས་ཁམས་སོང་མ་མོང་བའྗི་གོགས་པོ་དང་
ལྷན་དུ་ལག་ལེན་འདྗི་བསར་ནས་ཁ་ོཚོར་གནད་དོན་འགེལ་བཤད་རྒྱོབས། 

 

ལམ་ཆེན་ཐགོ་ཊག་འཁོར་རྣམས་ཉེ་པོར་རྒྱུག་སྐབས་ཕན་ཚུན་གཅྗིག་ཕོགས་སུ་གཅྗིག་འཐེན་པ་དང་། གྲུ་
གཟྗིངས་ཕན་ཚུན་ཉེ་པོར་བགདོ་སྐབས་གཞགོས་རྡུང་རྒྱག་པའྗི་ཉེན་ཁ་ཅྗིའྗི་ཕྗིར་ཡོད་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་བྷར་ནུ་
ལྗིའྗི་རྩ་འཛིན་གྗིས་སོན་ཐུབ། གྲུ་གཉྗིས་བར་དུ་རྒྱུག་པའྗི་ཆུ་དེ་གཞོགས་ཕྗི་མའྗི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱུག་པའྗི་ཆུ་ལས་མྱུར་
བར་རྒྱུག་པ་རེད། གྲུ་གཉྗིས་བར་གྗི་རྒྱུན་ཐྗིག་རྣམས་ཕྗི་ལགོས་ཀྗི་རྒྱུན་ཐྗིག་ལས་ཉེ་བར་གནས་པས་གྲུའྗི་ཕྗི་སོམ་ལ་
ཐེབས་པའྗི་ཆུའྗི་གནོན་འགས་དེ་གྲུ་གཉྗིས་བར་ན་ཆུང་བ་ཡདོ། འདྗི་ལ་ཁ་གསབ་གཏོང་ཆེད་གྲུ་རྣམས་ཡང་ཡང་ཁ་
སྒྱུར་མ་བས་ཚེ་གཞོགས་ཕྗི་མར་ཐེབས་པའྗི་གནོན་འགས་ཆེ་བ་དེས་གྲུ་གཉྗིས་པ་ོཉེ་བར་འབུད་འངོ་། དཔེ་རྗིས་ ༡༤་
༢༤ ཡྗིས་ཐབ་ཚང་ཡང་ན་ཁྲུས་ཁང་གྗི་ཁྲུས་གཞོང་དུ་ཚུལ་འདྗི་དམར་སོན་ཇྗི་འདྲར་བ་དགསོ་པ་སོན་པ་རེད། 

ཁྲུས་ཁང་དུ་ཆུ་ཆར་དྲག་པོ་གཏོང་བའྗི་སྐབས་ཁྲུས་ཡོལ་ཁོྱད་ཀྗི་ཕགོས་སུ་འགུལ་བ་དེར་ཡང་བྷར་ནུ་ལྗིའྗི་རྩ་
འཛིན་འབེལ་བ་ཡོད། གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྲུས་གཞོང་ནང་གྗི་གནོན་འགས་ཆག་པ་ཡྗིན་
པས་ལྟོས་འཇགོ་གྗི་གནོན་འགས་ཆེ་བ་དེས་ཡལོ་བ་ནང་ངོས་སུ་འབུད་པ་རེད། རོག་འཛིང་ཆེ་བའྗི་དངསོ་ཡོད་འཇྗིག་
རྟེན་གྗི་གནས་སངས་མང་པོའ་ིནང་ཇྗི་ལྟར་ཡྗིན་པ་བཞྗིན་འདྗི་ཡང་དངོས་ཁམས་ཀྗི་རྩ་འཛིན་མང་པོ་འཇུག་པའྗི་
ཁྲོད་ནས་གནས་སངས་འདྗི་ལ་འཇུག་པའྗི་རྩ་འཛིན་གཅྗིག་ཡྗིན། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ནྗི་ཁྲུས་ཁང་ནང་གྗི་རླུང་གྗི་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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གཏད་རྒྱུག་གྗི་རྗིམ་པ་དེ་ཡྗིན། གང་ལྟར་ཡང་ཕྗིས་སུ་ཁོྱད་ཀྗིས་ཆུ་ཆར་གོད་དེ་ཁྲུས་བེད་པའྗི་སྐབས་རྐང་པའྗི་ལེབས་
སུ་ཡོལ་བ་འགུལ་སྐབས་ཌེ་ནྗི་ཡལ་ བྷར་ནུ་ལྗི་དྲན་པར་བོས། 

ཚོད་ལེན་གནད་དནོ། 

ལྷགས་པ་ཆེ་བའྗི་སྐབས་སུ་མཚོ་དང་རྒྱ་མཚོའྗི་ནང་རླབས་འཕྱུར་བ་རེད། བྷར་ནུ་ལྗིའྗི་རྩ་འཛིན་གྗི་ཐོག་ནས་རླབས་ཀྗི་མཐོ་
ཚད་ལ་འགེལ་བཤད་ཇྗི་ལྟར་བ་དགོས་སམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

རླབས་གཤོང་རྣམས་ལྷགས་པ་ལས་ཅུང་ཟད་སྗིབ་སེ་གནས་པས་རླབས་རྩེའྗི་ཐོད་དུ་ལྷགས་པ་མྱུར་བར་བགདོ། དེར་བརྟེན་
རླབས་རྩེའྗི་སེང་གྗི་གནོན་འགས་དེ་རླབས་གཤོང་གྗི་གནོན་འགས་ལས་ཆུང་བ་ཡོད། རླབས་གཤོང་དུ་ཡོད་པའྗི་གནོན་འགས་
ཆེ་བ་དེས་ཆུ་རྣམས་རྩེ་མོར་འབུད་པར་བེད། 
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གེས་གཟུགས། 

མཁྲེགས་གཟུགས། གཤེར་གཟུགས། རླངས་གཟུགས་བཅས་ཀྗི་ཐོག་ཏུ་བེམ་གཟུགས་ཀྗི་རྣམ་པ་བཞྗི་པ་ཞྗིག་
ཡོད་པ་ནྗི་གེས་གཟུགས་དེ་ཡྗིན། (དབྗིན་ཚིག་ plasma ཞེས་པ་ཁྲག་གྗི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའྗི་གཤེར་དྭངས་མ་ཁྲག་
འདུར་ཞེས་འབོད་པ་དེ་ལའང་གོ་བས་འཁྲུལ་མྗི་ཉེན།) ཉྗིན་རེའྗི་ང་ཚོའྗི་ཁོར་ཡུག་ཁྲོད་དུ་རྣམ་པ་འདྗི་མཐོང་དཀོན་
ཤོས་ཤྗིག་ཡྗིན་ནའང་། འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་ཁོྱན་ཡོངས་ནས་རྣམ་པ་འདྗི་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྗིན། ཉྗི་མ་དང་སྐར་མ་གཞན་
རྣམས་གཙོ་བ་ོགེས་གཟུགས་ཀྗིས་གྲུབ་པ་རེད། 

གེས་གཟུགས་ནྗི་གོག་ངར་ཞུགས་པའྗི་རླངས་གཟུགས་ཤྗིག་ཡྗིན། རང་གྲུབ་བེད་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་གེས་
རྡུལ་གྗི་ང་ོབོར་བསྒྱུར་ཡོད་པ་སེ། རྡུལ་ཕྲན་དེ་དག་ལས་གོག་རྡུལ་གཅྗིག་གམ་དེ་ལས་མང་བ་ཕྗིར་འབུད་བེད་ཡོད་ལ། 
དེ་དང་གངས་མཚུངས་པའྗི་གགོ་རྡུལ་རང་དབང་ཅན་ཡོད། རྡུལ་ཕྲན་བཏང་སྙོམས་ཤཤྗིག་ལ་ལྟེ་རྡུལ་ནང་ཕ་ོཁུར་ཅན་
གྗི་ཕོ་རྡུལ་ཇྗི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་གྗི་ལྟེ་རྡུལ་ཕྗི་རུ་མོ་ཁུར་ཅན་གྗི་གགོ་རྡུལ་ཡོད་པའྗི་ཚུལ་དེ་འདྗིར་དྲན་དགསོ། རྡུལ་
ཕྲན་ནས་གོག་རྡུལ་གཅྗིག་གམ་དེ་ལས་མང་བ་ཕྗིར་འབུད་གཏོང་སྐབས་རྡུལ་ཕྲན་དེ་ལ་མོ་ཁུར་ལས་ཕ་ོཁུར་མང་བ་
ཡོད་པས་དེ་ཉྗིད་ཕོ་ཁུར་གེས་རྡུལ་དུ་འགྱུར་བ་རེད། (གནས་སངས་ཁ་ཤས་ནང་རྡུལ་ཕྲན་དེ་ལ་གགོ་རྡུལ་འཕར་མ་
ཡོད་ཆོག་པས་གནས་སངས་དེའྗི་ནང་དེ་འདྲའྗི་གེས་རྡུལ་དེ་མོ་ཁུར་ཅན་ཡྗིན།) སྗིར་གགོ་རྡུལ་དང་གེས་རྡུལ་སོ་སོ་
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གོག་ཁུར་ཅན་ཡྗིན་ནའང་། གེས་གཟུགས་ཧྗིལ་པའོ་ིཆ་ནས་བཤད་ན་དེ་ལ་ཕ་ོཁུར་དང་མོ་ཁུར་གྗི་གངས་མཉམ་པ་
ཡོད་པས་རྒྱུན་ལན་གྗི་རླངས་གཟུགས་དཀྱུས་མ་ཞྗིག་དང་མཚུངས་པར་དེ་ནྗི་གོག་ཁུར་གྗི་ཆ་ནས་བཏང་སྙོམས་ཡྗིན། 
དེ་ལྟ་ནའང་རླངས་གཟུགས་དང་གེས་གཟུགས་གཉྗིས་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཧ་ཅང་གྗི་མྗི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད། གེས་གཟུགས་
ཀྗིས་གོག་རྒྱུན་བདེ་བག་ཏུ་འདྲེན་པ་དང་། རླངས་གཟུགས་ཀྗི་བརྒྱུད་དུ་ཚེགས་མེད་པར་བགོད་པའྗི་འགེད་འཕྲ་ོ
རྗིགས་གཅྗིག་གེས་གཟུགས་ཀྗིས་བཟུང་བ་དང་། གོག་ར་དང་ཁབ་ལེན་ར་བས་གེས་གཟུགས་སྒུལ་བ་དང་། བཟོ་
འདོན་བེད་པ། དབྗིབས་འགོད་པ་བཅས་བེད་ཐུབ། 

ང་ཚོའྗི་ཉྗི་མ་ནྗི་ཧ་ཅང་ཚ་བའྗི་གེས་གཟུགས་ཀྗི་པ་ོལོ་ཞྗིག་ཡྗིན། འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་སེང་དུ་བརྟག་དཔྱད་ཁང་
རྣམས་ཀྗི་ནང་རླངས་གཟུགས་རྣམས་དོྲད་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོན་པོར་མ་སོན་གྗི་བར་ཚ་བསེག་བཏང་སེ་དེའྗི་ནང་གྗི་
གོག་རྡུལ་རྣམས་ཚ་ཐག་ཆོད་ནས་རྡུལ་ཕྲན་ལས་འཁོལ་བའྗི་ཚུལ་གྗིས་ཕྱུང་པའྗི་སོ་ནས་གེས་གཟུགས་བཟ་ོསྐྲུན་བེད་
ཀྗི་ཡོད། ཡང་དོྲད་ཚད་དམའ་སར་ཡང་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ལ་ནུས་པ་མཐོ་བའྗི་རྡུལ་ལམ་འགེད་འཕྲའོ་ིརྗིགས་ཀྗིས་
གདོང་གཏུགས་རྒྱབ་སེ་གེས་གཟུགས་སྐྲུན་ཆོག་པའང་ཡྗིན། 

  

ཉྗིན་རེའྗི་འཇྗིག་རྟེན་ནང་གྗི་གེས་གཟུགས། 

གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗིས་དེབ་འདྗི་འཚེར་སོན་གྗི་འོད་དམ་ཡང་ན་ཚགས་དམ་འཚེར་སོན་ལས་ཕྱུང་བའྗི་འོད་ཀྗི་
འོག་ཏུ་ཀློག་བཞྗིན་ཡོད་ན་བ་བར་འཇུག་བཞྗིན་པའྗི་གེས་གཟུགས་མཐོང་བའྗི་ཆེད་རྒྱང་རྗིང་དུ་བལྟ་དགོས་ཀྗི་མེད། 
འབར་བཞྗིན་པའྗི་སྦུ་གུ་དེའྗི་ནང་ཉྗིད་ན་ཨར་གྷན་དང་དངུལ་ཆུའྗི་གེས་རྡུལ་(ཐེ་བའྗི་རྩ་རྫས་འདྗི་དག་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་
བར་མ་མང་དག་ཅྗིག་)ལས་གྲུབ་པའྗི་གེས་གཟུགས་ཡོད། སནོ་མེ་སར་བ་ན་སྦུ་གུའྗི་སྣེ་མོ་གཉྗིས་སུ་ཡོད་པའྗི་གོག་སྣེ་
གཉྗིས་ཀྗི་དབར་ཝལོ་ཚད་མཐོ་པོ་ཞྗིག་གྲུབ་པ་དེས་སྦུ་གུའྗི་ནང་གགོ་རྡུལ་རྒྱུག་པའྗི་རྒྱུ་བེད། གོག་རྡུལ་འདྗི་དག་གྗིས་
རྡུལ་ཕྲན་ཉུང་ཤས་ཤྗིག་གེས་རྡུལ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་གེས་གཟུགས་འགྲུབ་པར་བེད་ལ། དེས་གགོ་རྒྱུན་མུ་མཐུད་དེ་རྒྱུ་
ཐུབ་པའྗི་ཆེད་དུ་འདྲེན་ལམ་ཞྗིག་སྐྲུན། གོག་རྒྱུན་གྗིས་དངུལ་ཆུའྗི་རྡུལ་ཕྲན་སྐུལ་ཏེ་དེ་ལས་འགེད་འཕྲོ་འབྗིན་པར་
བེད་ཅྗིང་། འགེད་འཕྲ་ོཕལ་མོ་ཆེ་ནྗི་མཐོང་རུང་མྗིན་པའྗི་སྨུག་ཕྗིའྗི་འོད་ཀྗི་ཁུལ་དུ་གནས། འགེད་འཕྲོ་འདྗིས་སྦུ་གུ་
ནང་ངསོ་སུ་བྱུགས་ནས་ཡོད་པའྗི་འོད་ཀྗི་མ་མ་ལས་མཐོང་རུང་གྗི་འོད་འཚེར་བར་བེད།  

དེ་བཞྗིན་དུ་ཁྱབ་བསགས་གགོ་བང་ནང་གྗི་ནྗིའོན་རླངས་གཟུགས་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ལ་གགོ་རྡུལ་འཕགོ་
སེ་དེ་ཉྗིད་གེས་རྡུལ་རང་བཞྗིན་ཅན་དུ་འགྱུར་སྐབས་དེའྗི་ནང་གེས་གཟུགས་ཀྗི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་རེད། གོག་རྒྱུན་གྗིས་
ནྗིའོན་རྡུལ་ཕྲན་སྐུལ་བའྗི་འོག་ཏུ་དེས་འགས་ཆེར་འོད་དམར་འཕྲ་ོབར་བེད། གོག་བང་འདྗི་ཚོའྗི་ནང་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་
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རྗིགས་མྗི་འདྲ་བ་ས་ོས་ོལས་གྲུབ་པའྗི་གེས་གཟུགས་རྣམས་ལ་རང་རང་དང་འཚམས་པའྗི་ཁ་དོག་སོ་སོ་ནས་མངོན་དུ་
ཡོད། དཔེར་ན་ཨར་གྷོན་གྗིས་འོད་སྔོན་པ་ོའཚེར་བ་དང་། ཧྗི་ལྗི་ཡམ་གྗིས་ཟྗིང་ས་འཚེར། སང་ལམ་གསལ་བར་བེད་
པའྗི་ས་ོཌྗི་ཡམ་རླངས་སོན་ནང་གྗི་གེས་གཟུགས་འཚེར་བ་ལས་འོད་སེར་པོ་འཕྲོ་བ་ལྟ་བུ་རེད། (དཔེ་རྗིས་ ༡༤་༢༧) 

 བརན་འཕྲྗིན་གྗི་གེས་གཟུགས་འཆར་ཤེལ་ལེབ་མོ་རྣམས་ནྗི་བརན་ཆ་སོང་ཕྲག་མང་པོས་གྲུབ་པ་ཞྗིག་ཡྗིན་
ཞྗིང་། དེ་རེ་རེ་ནས་ཕྲ་ཆ་རྐྱང་ཚན་ཐ་དད་པ་གསུམ་རེས་གྲུབ། རྐྱང་ཚན་གཅྗིག་ཏུ་འོད་དམར་པོ་འཚེར་བའྗི་འོད་ཀྗི་
མ་མ་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཞྗིག་ཏུ་འོད་ལང་ཁུ་འཚེར་བའྗི་འོད་ཀྗི་མ་མ་དང་། གསུམ་པའྗི་ནང་སྔོན་པོ་ཡོད། བརན་ཆ་
རྣམས་ནྗི་གགོ་སྣེའྗི་དྲ་ཚོགས་ཀྗི་བར་དུ་སེབ་བཙིར་བས་ཏེ་འཁོད་ཅྗིང་། གོག་སྣེ་རྣམས་སྐར་ཆ་གཅྗིག་གྗི་ཕྲ་ཆ་ཆུང་
ཆུང་ཞྗིག་གྗི་ནང་དུའང་ལན་སོང་ཕྲག་མང་པོ་ཁུར་ལན་དུ་བེད་ཅྗིང་། དེས་རྐྱང་ཚན་ནང་གྗི་རླངས་གཟུགས་ཀྗི་
བརྒྱུད་དུ་གགོ་རྒྱུན་རྒྱུག་པའྗི་རྒྱུ་བེད། འཚེར་སོན་ནང་ཇྗི་ལྟར་བྱུང་བ་བཞྗིན་དུ་རླངས་གཟུགས་རྣམས་འཚེར་བཞྗིན་
པའྗི་གེས་གཟུགས་སུ་སྒྱུར་ཞྗིང་། དེ་ལས་སྨུག་ཕྗིའྗི་འོད་སེད་པ་དེ་དག་གྗིས་འོད་ཀྗི་མ་མར་ཡར་སྐུལ་གཏངོ་། རན་
འཕྲྗིན་སངས་འཛིན་བེད་པའྗི་བར་འཕྲྗིན་གྗིས་བསྐུལ་བར་བརྟེན་ནས་བརན་ཆའྗི་ཁ་དོག་འདྲེས་ཤྗིང་། དེ་ལས་
འཆར་ཤེལ་ཐོག་གྗི་སྣང་བརན་གྲུབ། 

  

260 

ཨ་རོ་ར་ བྷོ་རྗི་ཡ་ལྗིས་དང་ཨ་རོ་ར་ ཨོས་ཊ་ལྗིས་(རྗིམ་པ་བཞྗིན་བང་སྣེའྗི་འད་ོདང་ལྷོ་སྣེའྗི་འོད་ཅེས་འབོད་
པ་)རྣམས་ནྗི་རླུང་ཁམས་རྗིམ་པ་སེང་མར་ཆགས་པའྗི་འཚེར་བཞྗིན་པའྗི་གེས་གཟུགས་དག་ཡྗིན། དོྲད་ཚད་དམའ་
བའྗི་གེས་གཟུགས་ཀྗི་རྗིམ་པ་དུ་མས་ག་ོལ་ཧྗིལ་པོ་འཐུམ་ནས་ཡོད། སྐབས་སྐབས་སུ་ཕྗིའྗི་མཁའ་དབྗིངས་དང་འགེད་
འཕྲོའ་ིསྐ་རགས་རྣམས་ལས་གགོ་རྡུལ་གྗི་སང་ཆར་བབས་པ་དེ་གོ་ལའྗི་སྣེ་མ་ོགཉྗིས་དང་ཉེ་བར་གནས་པའྗི་ “ཁབ་
ལེན་སྐར་ཁུང་”དུ་ཞུགས་ནས་གེས་གཟུགས་ཀྗི་རྗིམ་པར་བརབ་པ་ལས་འོད་སེད་སྐྲུན་བེད་པ་རེད། 

  

གེས་གཟུགས་ལས་ཐནོ་པའྗི་སབོས། 

རྒྱང་ཐོན་འཕྲུལ་འཁོར་གྗི་དུ་སྙྗིགས་དེ་ནྗི་དྲོད་ཚད་མཐོ་བའྗི་གེས་གཟུགས་ཤྗིག་སེ་གེས་རྡུལ་ཞན་ཙམ་དུ་
གྱུར་པའྗི་གེས་གཟུགས་ཤྗིག་ཡྗིན། དེ་ལ་པོ་ཊེ་ཤྗི་ཡམ་གྗི་ཚྭའམ་སྗི་ཟྗི་ཡམ་ལགས་རྗིགས་ཉུང་ཙམ་ཞྗིག་སྣོན་པ་ན་དེ་
ཉྗིད་འདྲེན་གཟུགས་མཆགོ་ཏུ་གྱུར་པ་ཞྗིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ཉྗིད་ཁབ་ལེན་ནང་དུ་སོག་སྐབས་གོག་སེད་སྐྲུན་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

94 
 

94 

བེད་ཐུབ། འདྗི་ནྗི་ཁབ་ལེན་གཡོ་གཟུགས་འགུལ་སོད་ཀྗི་སོབས་ཏེ་གེས་གཟུགས་དང་ཁབ་ལེན་ར་བའྗི་བར་གྗི་འཐབ་
སེལ་ཞྗིག་ཡྗིན། (ང་ཚོས་ཚུལ་འདྗིའྗི་སོ་ནས་གགོ་སེད་ཐབས་ཀྗི་རྗིག་པ་དེ་ལེ་ཚན་ ༢༥ ནང་གེང་རྒྱུ་ཡྗིན།) ཁབ་
ལེན་རྒྱུག་གཟུགས་འགུལ་སོད་ཀྗི་སོབས་འབགས་བཙོག་ཉུང་བ་འདྗི་བཞྗིན་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་ས་གནས་ཁ་ཤས་སུ་
ལས་ལ་བཀལོ་བཞྗིན་ཡོད། ཚུལ་འདྗིའྗི་སོ་ནས་སེད་པའྗི་གེས་གཟུགས་ཀྗི་སོབས་ཇེ་མང་དུ་མཐོང་རྒྱུར་ང་ཚོས་
མདུན་ལྟ་བེད་ཆགོ 

དེ་བས་ཀང་རེ་བ་ཆེ་བའྗི་གྲུབ་འབས་ཤྗིག་ནྗི་སངས་འཛིན་ཐུབ་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ལྟེ་རྡུལ་འདུས་འགྱུར་དེ་
ཡྗིན་ལ། དེ་ནྗི་གེས་གཟུགས་ཀྗི་སོབས་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་ཞྗིག་ཡྗིན། ང་ཚོས་འདུས་འགྱུར་དང་འབེལ་བའྗི་དངོས་
ཁམས་རྣམ་གཞག་དེ་ལེ་ཚན་ ༣༤ ནང་གེང་རྒྱུ་ཡྗིན། སངས་འཛིན་ཐུབ་པའྗི་འདུས་འགྱུར་གྗི་ཁེ་ཕན་ནྗི་ཧ་ཅང་གྗི་
ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཡྗིན་སྗིད། འདུས་འགྱུར་སོབས་ཀྗིས་གགོ་ནུས་འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་སྗིན་སྗིད་པ་མ་ཟད་རྩ་རྫས་རྣམས་
བསར་སོད་བེད་པའྗི་ཐབས་དང་ནུས་པའང་སྗིན་སྗིད་ཅྗིང་། རྩ་རྫས་རྣམས་སེབ་སོར་ཡང་བེད་སྗིད། 

མྗིའྗི་རྗིགས་ཀྗིས་བེམ་གཟུགས་ཀྗི་རྣམ་པ་དང་པོ་གསུམ་ལ་བང་པ་སོན་ཏེ་ཐག་རྒྱང་རྗིང་པོར་སེབས་ཐུབ་
ཡོད་ལ། རྣམ་པ་བཞྗི་པར་བང་ཆུབ་པ་ལས་དེ་བས་ཀང་ཐག་རྗིང་དུ་བགོད་ནུས་སོ།། 

  

བར་ཆད་ཕགོས་བསྡུས། 

རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནནོ་འགས། རླུང་ཁམས་ནང་འཚུད་པའྗི་གཟུགས་ལ་ཐེབས་པའྗི་གནོན་འགས་དེ་ཡྗིན། གཟུགས་ཀྗི་
ཐོད་དུ་གནས་པའྗི་རླུང་རྡུལ་གྗི་ལྗིད་ཀྗིས་མར་གནོན་པའྗི་མཇུག་འབས་ཤྗིག་ཡྗིན། མཚོ་ངགོས་ན་རླུང་ཁམས་གནོན་
འགས་དེ་ཀྗི་ལོ་པེ་སྗི་ཁལ་ ༡༡༠ ཡས་མས་ཡྗིན། 

རླུང་གནནོ་འཇལ་ཆས། རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནོན་འགས་འཇལ་བའྗི་ཡ་ོཆས་ཅྗི་རྗིགས་པ་ལ་ཟེར། 

བྷ་ོཡལ་གཏན་ཁྲྗིམས། མཚམས་བཀག་བེད་པའྗི་རླངས་གཟུགས་གདོས་ཚད་ངེས་ཅན་དང་ལན་པ་ཞྗིག་ཇྗི་སྗིད་དེའྗི་
དོྲད་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ་དེ་སྗིད་དུ་དེའྗི་གནོན་འགས་དང་བོངས་ཚད་བསྒྱུར་བའྗི་སྒྱུར་ཐོབ་དེ་བརྟན་པར་གནས།  

 P1V1 = P2V2 

ཨར་ཁྗི་མྗི་ཌྗི་སྗིའྗི་རྩ་འཛིན།(རླུང་དང་འབེལ་བ།) རླུང་ནང་གནས་པའྗི་ཅ་དངོས་ཤྗིག་གྗིས་གནས་དབྱུང་བཏང་པའྗི་
རླུང་གྗི་ལྗིད་ཚད་དང་མཉམ་པའྗི་འགས་ཀྗིས་ཅ་དངོས་དེ་འཕ་ོབར་བེད། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

95 
 

95 

བྷར་ནུ་ལྗིའྗི་རྩ་འཛིན། རྒྱུག་གཟུགས་ཤྗིག་གྗི་མགོགས་ཚད་འཕེལ་བ་ན་རྒྱུག་གཟུགས་དེའྗི་ནང་མའྗི་གནོན་འགས་
ཆག་འགོ། 

གེས་གཟུགས། གེས་རྡུལ་དང་རང་དབང་ཅན་གྗི་གགོ་རྡུལ་ཡདོ་པའྗི་གགོ་ངར་ཞུགས་པའྗི་རླངས་གཟུགས་ཤྗིག་ལ་
ཟེར། འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་ནང་གྗི་བེམ་གཟུགས་ཕལ་མ་ོཆེ་གེས་གཟུགས་ཀྗི་རྣམ་པར་གནས་ཡོད། 

   



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 ཆ་གསུམ་པ། 

 དྲོད། 
 

མེ་སག་སོ་སོ་ལ་དོྲད་ཚད་སེལ་ཤ་སྗི་ཤ༢༠༠༠ཤབརྒལ་བ་རེ་ཡོད་ཀང་ངའྗི་པགས་པར་འཕོག་པ་ན་དེས་པགས་པར་
སྗིན་པའྗི་དོྲད་ནྗི་ཧ་ཅང་གྗི་ཆུང་ཆུང་ལས་མེད།ཤའདྗིས་དོྲད་དང་དོྲད་ཚད་གཉྗིས་པོ་ལ་ག་ོདོན་ལོགས་པ་ཡོད་པ་
མཚོན་པ་རེད།ཤའབེལ་ཐག་ཉེ་བའྗི་ག་ོདོན་ཕན་ཚུན་དབེ་འབེད་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དེ་ག་ོབ་གཙོ་བརོ་སོན་པའྗི་དངསོ་
ཁམས་སོབ་དེབ་འདྗིའྗི་དོན་སྙྗིང་ཞྗིག་ཡྗིན་ཞྗིང་དཀའ་ཁག་ཀང་ཡྗིན། 
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 ༡༥ དྲོད་ཚད། དྲོད། རྒྱ་སེད། 
  

 

 ང་བྗིས་པ་ཡྗིན་པའྗི་སྐབས་སུ་ངའྗི་ནང་མྗི་རྣམས་སོ་གྷ་སྗི་གངོ་སེར་ཆགས་པའྗི་ང་ཚོའྗི་ཁྱྗིམ་གཞྗིས་ནས་མེ་
ལེ་ཁ་ཤས་ཀྗི་སར་ཡོད་པའྗི་ཁེམ་བྷྗི་རྗིཇ་གངོ་ཁྱེར་གྗི་མེ་སེ་ཅུ་སེཊ་འཕྲུལ་རྩལ་བསྗི་གནས་ཁང་བརྒལ་ཏེ་རླངས་
འཁོར་ལ་བསད་དེ་བགོད་པ་ན་དེར་ཡོད་པའྗི་གནད་ཡོད་ཀྗི་ཁང་རྩེག་ཅྗིག་གྗི་རྩེ་མོར་ར་ོབརྐོས་སུ་རམ་ཕོཌ་ཞེས་པའྗི་
མྗིང་དེ་ངའྗི་ཕོགས་སུ་གཏད་ནས་འདུག་པ་ངས་དྲན་གྗི་འདུག ང་ཚོའྗི་ནང་མྗི་དེ་རླབས་ཆེན་གྗི་ཚན་རྗིག་པ་དང་ཕྗི་
སྗིད་མྗི་སྣ་འདྗིའ་རྗིགས་རྒྱུད་ཡྗིན་པ་ང་ལ་བརོད་སོང་། 

 རམ་ཕོཌ་ཁངོ་ ༡༧༥༣ ལོར་མེ་ས་ཅུ་སཊ་ཀྗི་ཝོ་བྷན་ས་ཁུལ་དུ་བྷེན་ཇ་མྗིན་ ཐོམ་སན་ཞེས་པའྗི་མྗིང་འོག་ཏུ་
སེས། ལོ་ ༡༣ ཚུན་དུ་ཁངོ་ལ་འགུལ་འགས་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་སྗིར་བཏང་མྗིན་པའྗི་ལག་རྩལ་ཞྗིག་སོན་ཡོད་པ་དང་། 
སྐད་རྗིགས་དང་བར་སོད་ཐོག་ཧ་ལམ་རྨ་མེད་པའྗི་བང་པ་ལན། རྗིང་མྗིན་ཁངོ་གྗིས་ཧ་ཝཌ་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭའྗི་
ཚན་རྗིག་སོབ་ཁྲྗིད་རྣམས་ལ་ཞུགས། རང་ལོ་ ༡༩ ལ་ཁངོ་ནེའུ་ཧེམ་ཤ་ཡར་གྗི་རྒྱལ་ས་ཁཱོན་ཁོཌ་(དེ་སྔ་རམ་ཕཌོ་ཞེས་
འབོད་)ནང་སོབ་དགེ་ཆགས། དེར་ཁོང་ལ་ཡུགས་མོ་འབོར་ལན་རང་ལས་ལོ་ ༡༤ ཡྗིས་ཆེ་བ་ཞྗིག་ཐུག་སེ་དེ་དང་ལྷན་
དུ་གཉེན་སྗིག་བས། དེ་ནས་ཨ་རྗིའྗི་གསར་བརེ་ལངས་པའྗི་རྗིང་ལ་ཁོང་གྗིས་དབྗིན་ཡུལ་ལ་ཤ་ཞེན་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྗི་
ཕོགས་སུ་ལངས་ཏེ་ཁོ་ཚོའྗི་ཆེད་དུ་སོ་མྱུལ་ཡང་བས། ༡༧༧༦ ལོར་འཛིན་བཟུང་གྗི་འཇྗིགས་པ་དང་འཕྲད་པ་ན་ཁངོ་
གྗིས་རང་གྗི་ཆུང་མ་དང་བུ་མོ་ཡང་དོར་ཏེ་སྣུམ་ནག་ཚ་པ་ོདང་བ་སོའ་ིཁུག་མ་ཐོགས་པའྗི་མྗི་ཚོགས་མ་འབོར་སྔོན་
ཙམ་ན་བོས་ཕྗིན། དབྗིན་ཇྗིའྗི་དཔུང་དམག་ཕྗིར་འཐེན་བས་པའྗི་རྗིང་དེར་ཁོང་བྷ་ོསྗི་ཊོན་ལ་ཕྗིན་ཏེ་དབྗིན་ཡུལ་དུ་
བགོད་པའྗི་གྲུ་ཞྗིག་ཏུ་བསད། དབྗིན་ཡུལ་དུ་སེབས་པའྗི་རེས་སུ་ཁོང་གྗི་ཚན་རྗིག་གྗི་མདུན་མ་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པ་ོ
བྱུང་། མདེལ་རྫས་ཐོག་བསྒྲུབས་པའྗི་ཁངོ་གྗི་བརྟག་དཔྱད་རྣམས་ལམ་ལྷོང་ཤཤྗིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོབྱུང་བས་ཁོང་ལ་ོན་ ༢༦ 
ཐོག་ཧ་ཅང་མཐོང་ཆེ་བའྗི་རྒྱལ་མོའ་ིལྷན་ཚོགས་སུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་རེད།  
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 ཕྗིས་སུ་ཁོང་བྷ་ཝེ་རྗི་ཡའྗི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཅར་ཏེ་དེའྗི་རྒྱལ་སས་ཀྗི་ཆེད་དུ་མེ་སགོས་བཟསོ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་
ཁོང་ལ་ཁའུནཊ་ཀྗི་མཚན་གནས་ཐོབ།ཤཁོང་གྗིས་ཨ་རྗིའྗི་མངའ་སེ་ནེའུ་ཧེམ་ཤ་ཡར་གྗི་རྒྱལ་ས་རམ་ཕཌོ་གྗི་མྗིང་དེ་
བངས་ཏེ་མྗིང་གསར་པ་ཁའུནཊ་རམ་ཕཌོ་ཞེས་པ་དེ་བདམས།ཤ 

 མེ་སོགས་བཟོ་བ་ལ་ཐོག་མར་ལུགས་ཁང་ཞྗིག་ཏུ་ལགས་ཀྗི་མདོང་ཆེན་པ་ོཞྗིག་ལུགས་བརྒྱབ་དགོས།ཤདེ་ནས་
ལགས་མདོང་དེ་དཀྲུག་འཁོར་གྗི་སེང་དུ་བསྐོར་ཏེ་ལུགས་བརྒྱབ་པའྗི་རྒྱུད་དུ་ལགས་སོ་བརྟན་པོ་ཞྗིག་འབུད་ཀྗིན་དུ་
དེའྗི་གཞུང་ནས་སྦུག་ཧེང་ཞྗིག་འབྲུ་དགསོ།ཤརམ་ཕཌོ་གྗི་དཀྲུག་འཁོར་དེ་ནྗི་དེའྗི་སྐབས་དར་སོལ་ཆེ་བའྗི་རྟས་འཐེན་
པའྗི་དཀྲུག་འཁོར་ཞྗིག་ཡྗིན། རྒྱུད་རྗིམ་དེའྗི་ནང་དོྲད་འབོར་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྗིག་ཕྗིར་སོད་བེད་ཀྗི་ཡོད་པ་དེར་
ཁོང་ཡ་མཚན་སེས།ཤདེའྗི་དུས་ཀྗི་དོྲད་ཀྗིའདོད་ཚུལ་ཁེ་ལོ་རྗིག་ཅེས་བ་བའྗི་གཡོ་གཟུགས་བཏགས་པ་བ་དེ་ནྗི་དཔང་
རྟགས་དང་ཆེར་མྗི་འཚམས་པ་ཞྗིག་ཡྗིན།ཤལགས་ས་ོརྟུལ་པོ་ཞྗིག་བཀོལ་བ་ཡྗིན་ན་དོྲད་ཀྗི་འབོར་ཚད་དེ་བས་ཆེ།ཤཇྗི་
སྗིད་རྟ་རྣམས་ལས་ལ་ཞུགས་པ་དེ་སྗིད་དུ་དོྲད་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་སེད་སྐྲུན་བས་པ་རེད།ཤདོྲད་ཀྗི་འབྱུང་ཁུངས་ནྗི་
ལགས་ནང་གྗི་དངོས་པ་ོཞྗིག་མྗིན་པར་རྟའྗི་འགུལ་སོད་དེ་ཡྗིན་པ་གོར་མ་ཆགཤགསར་རེད་འདྗི་ནྗི་བརར་འགས་དེ་
འགས་ཀྗི་རྗིགས་ཤཤྗིག་ཡྗིན་པ་མ་ཤེས་པའྗི་ཆེས་སྔ་རོལ་དང་།ཤནུས་པ་དང་ནུས་པ་ཉར་ཚགས་ཀྗི་གོ་བ་མ་ཆགས་པའྗི་
སྔོན་དུ་བྱུང་བ་ཞྗིག་རེད།ཤརམ་ཕོཌ་གྗི་ཚད་འཇལ་ཞྗིབ་ཚགས་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁངོ་གྗིས་དོྲད་ཀྗི་ཁེ་ལོ་རྗིའྗི་རྣམ་
གཞག་དེ་འཁྲུལ་པ་ཡྗིན་པ་ངེས།ཤདེ་ལྟ་ནའང་ལ་ོམང་རྗིང་དོྲད་རྒྱུག་གཟུགས་སུ་བརྩྗིས་པའྗི་ཁེ་ལ་ོརྗིའྗི་རྣམ་གཞག་དེ་
འགས་རྐྱེན་ཅན་ཞྗིག་ཏུ་གནས།ཤདེ་ནས་ཁོང་གྗི་བརྟག་དཔྱད་རྣམས་རྗིམ་པས་བསར་སྒྲུབ་བས་པ་དང་།ཤདེ་ལས་དོྲད་
དང་ལས་ཀའྗི་བར་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཤེས། 

རམ་ཕོཌ་གྗི་མཛད་རེས་དེ་ཚན་རྗིག་ཙམ་དུ་ངེས་པ་ཞྗིག་མྗིན།ཤདཔེར་ན་ཁངོ་མྗིའུ་ནྗིག་གངོ་ཁྱེར་དུ་ཡོད་
པའྗི་སྐབས་ཁངོ་གྗིས་སང་པོ་ལས་མེད་ཅན་རྣམས་དམག་ཆས་བཟ་ོབའྗི་ལས་ལ་སར་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད།ཤདེ་བཞྗིན་དུ་
ཁོང་གྗིས་ལས་མེད་མང་པ་ོསྙན་གགས་ཅན་གྗི་དབྗིན་ཇྗིའྗི་ལྡུམ་ར་ལྟ་བུའྗི་སྗི་པའྗི་ལས་གཞྗིའྗི་རྗིགས་ལའང་སར་ཐུབ་
ཡོད།ཤམྗིའུ་ནྗིག་གོང་ཁྱེར་གྗི་མྗི་སེར་རྣམས་ཀྗི་གཏང་རག་མཚོན་པའྗི་ཆེད་དུ་རམ་ཕཌོ་གྗི་ཟངས་སྐུ་ཞྗིག་དེར་
བཙུགས་ཡོད། 

 རམ་ཕོཌ་གྗིས་གསར་གཏོད་དུ་མ་ཞྗིག་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་མྗི་འབོར་ལན་ཞྗིག་ཏུ་གྱུར།ཤ༡༧༩༦ཤལོར་
ཁོང་གྗིས་དབྗིན་ཡུལ་གྗི་རྒྱལ་པོའ་ིཚན་རྗིག་མཐུན་ཚོགས་དང་ཨ་མྗི་རྗི་ཁའྗི་ཚན་རྗིག་དང་སྒྱུ་རྩལ་བསྗི་གནས་ཁང་
སོ་སོར་འོད་དམ་དོྲད་ཀྗི་གནད་དོན་ཐོག་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའྗི་ཚན་རྗིག་གྗི་ཉམས་ཞྗིབ་ལ་གཟེངས་བསོད་ཀྗི་རྟགས་མ་
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ལོ་གཉྗིས་རེའྗི་མཚམས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པའྗི་ཆེད་རོགས་དངུལ་ཨ་སོར་ཤ༥༠༠༠ཤརེ་སྗིན།ཤལ་ོམང་གྗི་རྗིང་ལ་ཡ་ོརོབ་དང་
ཨ་རྗིའྗི་ཚན་རྗིག་གྗི་འདྲེན་པ་གངས་ལས་འདས་པ་ཞྗིག་ལ་རྟགས་མ་ཐོབ་ཡོད་པ་དེའྗི་ཁོངས་སུ་མ་ཡེ་ཁལ་ཤཧྥ་ར་ཌེ་
དང་།ཤཇེམས་ཤམེག་སྗི་ཝེལ།ཤལུ་ཝྗི་ཤཔ་སྗི་ཆར།ཤཐོ་མ་སྗི་ཤཨེ་ཌྗི་སོན་བཅས་ཡོད།ཤརམ་ཕཌོ་གྗི་གཞྗིས་ཀ་ལྷག་འཕྲོ་དེ་ནྗི་
ཧར་ཝར་ཌྗི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ལ་བཞག་པ་ཡྗིན་པས་དེ་ནྗི་ད་ལྟའྗི་རམ་ཕཌོ་སབོ་དཔོན་ཆེན་མའོ་ིག་ོདབང་
འཛུགས་པར་བཀལོ་སོད་བས་ཡོད། 

 རམ་ཕོཌ་ལ་རྒྱལ་སྗིའྗི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་མཐོང་ཆེན་བས།ཤ༡༨༠༥ཤལོར་ཁངོ་གྗིས་ཨན་ཊ་ོཨྗིན་ཤལེ་ཝོ་སྗི་ཡར་
གྗི་ཡུགས་མ་ོལམ་ལེ་ཝོ་སྗི་ཡར་གྗི་ཡྗིད་དབང་ཕྲགོས་ཏེ་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་གཉེན་སྗིག་བས།ཤགཉེན་སྗིག་ཡུན་ཙམ་ལས་
མ་གནས་པར་ཁོང་གཉྗིས་ཁ་གེས་སུ་སོང་།ཤརམ་ཕོཌ་རྒྱལ་ས་པེ་རྗི་སྗིར་གཞྗིས་ཆགས་ཏེ་ཤ༡༨༡༤ཤསེ་མ་ཤྗིའྗི་བར་ཚན་
རྗིག་གྗི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་བསངས་ཏེ་གསར་གཏོད་ཀྗི་ཐོ་གཞུང་རྗིང་པོ་རྒྱ་སེད་བས། 

 དེ་འདྲའྗི་ང་ོམཚར་ཆེ་བའྗི་གཉེན་ཞྗིག་ལ་ཨང་། 

  

དྲོད་ཚད། 

 མཁྲེགས་གཟུགས་དང་། གཤེར་གཟུགས། རླངས་གཟུགས་བཅས་བེམ་གཟུགས་ཚང་མ་འཁྲུག་འཁྲུག་རྒྱུན་
ཆད་མེད་པར་བེད་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་ནམ་ཡང་ན་འདུས་རྡུལ་གྗིས་གྲུབ་པ་ཤ་སག་ཡྗིན།ཤངེས་མེད་ཀྗི་གཡོ་འགུལ་འདྗིའྗི་
དབང་གྗིས་བེམ་གཟུགས་ནང་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་དང་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ལ་འགུལ་སོད་ཀྗི་ནུས་པ་ཞྗིག་ཡོད།ཤརྡུལ་ས་ོསའོ་ི
ཆ་སྙོམས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ནུས་པས་ང་ཚོས་དོྲད་དུ་ཚོར་བའྗི་ནུས་འབས་དེ་སེད་པ་རེད། ཚད་ཐུབ་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗི་ཞྗིག་ལ་
ལྟོས་ཏེ་དོྲད་མཚོན་པར་བེད་པའྗི་ཆོས་དེ་ལ་དོྲད་ཚད་ཅེས་འབོད་ཀྗི་ཡོད། དོྲད་ཚད་འཇལ་བའྗི་“དོྲད་ཀྗི་ཡ་ོཆས་
”ཐོག་མ་དེ་ ༡༦༠༢ ལོར་གྷེ་ལེ་ལེའོ་ཡྗིས་གསར་བཟ་ོབས། (དབྗིན་སྐད་དུ་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་ལ་ 
thermometer ཞེས་འབདོ་པ་དེའྗི་ཐ་སྙད་ཀྗི་ཟུར་དང་པོ་དེ་ thermal ཞེས་པའྗི་གྷྗི་རྗི་སྗིའྗི་དོྲད་ཀྗི་སྐད་དོད་
ལས་བྱུང་།) སྐབས་ཤྗིག་ལ་གམོས་རྒྱུས་ཆེ་བའྗི་ཤེལ་དུ་དངུལ་ཆུ་ལན་པའྗི་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་དེ་ནྗི་དེ་ནས་བརྩྗིས་
པའྗི་ལོ་བདུན་ཅུ་ཙམ་གྗི་རེས་སུ་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་བེད་སོད་བེད་འག་ོཚུགས། (དངུལ་ཆུའྗི་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་རྣམས་
དལ་གྗིས་བེད་མེད་དུ་གཏངོ་བཞྗིན་པ་ནྗི་དངུལ་དུག་འཆོར་བའྗི་ཉེན་ཁར་བརྟེན་ནས་ཡྗིན།) ང་ཚོས་བེམ་གཟུགས་
ཀྗི་འབོར་ཚད་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྗིག་གྗི་དོྲད་ཚད་སོན་པ་ན་ཚད་རྟགས་ཤྗིག་བདམས་ཏེ་དེའྗི་ཐོག་གཟུགས་དེའྗི་ཚ་
ཚད་དམ་གང་ཚད་དང་འཚམས་པའྗི་གངས་ཤྗིག་གྗི་སོ་ནས་སོན་གྗི་ཡོད།  
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 བེམ་དངོས་ཧ་ལམ་ཡོད་ད་ོཅོག་དོྲད་ཚད་འཕེལ་བ་ན་རྒྱ་སེད་འག་ོལ་དོྲད་ཚད་ཆག་པ་ན་འཁུམ་འགོ་གྗི་ཡོད། 
དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་ཕལ་མོ་ཆེས་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཚུལ་ནྗི་ཚད་རྟགས་འཁོད་པའྗི་ཤེལ་སྦུག་ཅྗིག་ཏུ་གཤེར་ཞྗིག་ཡོད་
པ་དེའྗི་རྒྱ་སེད་དང་འདུ་འཁུམ་གྗི་སོ་ནས་འཇལ་ཞྗིང་། རྒྱུན་དུ་གཤེར་དེ་དངུལ་ཆུའམ་ཚོས་ཀྗིས་བྱུགས་པའྗི་ཨ་རག་
གང་རུང་ཞྗིག་ཡྗིན།  

 ཡོངས་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་སུ་བཀལོ་སོད་བེད་པའྗི་དོྲད་ཀྗི་ཚད་རྟགས་ཏེ་རྒྱལ་སྗིའྗི་ཚད་རྟགས་ཀྗི་སེང་དུ་(མཁའ་
རླུང་གནོན་འགས་ཚད་ཐུབ་གཞྗིར་བཞག་ཐོག་)ཆུ་འཁྱག་པའྗི་དོྲད་ཚད་ལ་༠ དང་། ཆུ་འཁལོ་བའྗི་དོྲད་ཚད་ལ་ ༡༠༠ 
བེད་པ་རེད། དེ་གཉྗིས་བར་གྗི་སོང་ཆ་དེ་དུམ་བུ་གཅྗིག་པ་བརྒྱ་ལ་བགསོ་ཏེ་རེ་རེ་ལ་ཌྗིག་རྗི་ཞེས་འབོད། དེས་ན་དེ་
ལྟར་དུ་ཚད་སྗིག་བེད་པའྗི་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་དེ་ལ་བརྒྱ་ཟུར་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་ཞེས་(centi ཞེས་པ་བརྒྱ་ཟུར་
དང་། gradus ཞེས་པ་རྗིམ་པ་)འབོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ད་ལྟའྗི་ཆ་ལ་དེ་ལ་སེལ་ཤཱས་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་ཞེས་
ཚད་རྟགས་བེད་སངས་འདྗི་ཐོག་མར་བཏོན་མཁན་གྗི་སུད་ཌན་གྗི་སྐར་དཔྱད་པ་ཨན་ཌར་སེལ་ཤཱས་(༡༧༠༡ ནས་ 
༡༧༤༤) ལ་ཆེ་བསོད་ཀྗི་ཚུལ་དུ་བཏགས་ཡོད། 

 དོྲད་ཚད་ཀྗི་ཚད་རྟགས་གཞན་ཞྗིག་ཨ་རྗིའྗི་ནང་ཡངོས་གགས་ཆེ་བ་རེད། ཚད་རྟགས་འདྗིའྗི་སེང་ཆུ་འཁྱག་
པའྗི་དོྲད་ཚད་ལ་ཨང་ ༣༢ བཀོད་ཡོད་པ་དང་། ཆུ་འཁོལ་བའྗི་དོྲད་ཚད་ལ་ཨང་ ༢༡༢ བཀོད་ཡོད། 
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 ཚད་རྟགས་འདྗི་ཧྥ་རན་ཧེཊ་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་ཀྗི་ཚད་རྟགས་ཡྗིན་ཞྗིང་། དེ་ནྗི་འདྗིའྗི་སོལ་འབེད་པ་ོབས་
པ་ཅན་གྗི་འཇར་མ་ནྗིའྗི་དངསོ་ཁམས་ཚན་རྗིག་པ་གེབ་རྗི་ཨེལ། ཌེ་ནྗི་ཨེལ། ཧྥ་རན་ཧེཊ་(༡༦༨༦ ནས་ ༡༧༣༦)ཀྗི་
མཚན་ནས་བཏགས་པ་ཞྗིག་རེད། གལ་ཏེ་ཨ་རྗི་སྗི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནམ་ཞྗིག་མྗི་ཊར་ལམ་ལུགས་སུ་ཞུགས་པ་དེ་
ནས་བཟུང་ཧྥ་རན་ཧེཊ་གྗི་ཚད་རྟགས་འདྗི་མཁོ་མེད་དུ་འགྱུར་ངེས། 

 ཚན་རྗིག་པ་ཚོས་དགའ་མསོ་བེད་སའྗི་དོྲད་ཚད་ཀྗི་ཚད་རྟགས་ནྗི་ཀེལ་ཝྗིན་ཚད་རྟགས་དེ་ཡྗིན་ཞྗིང་། དེ་ནྗི་
བྷེ་རོན་ཀེལ་ཝྗིན་དང་པོ་སེ་སྗི་ཁོཊ་ལནཌ་གྗི་དངོས་ཁམས་ཚན་རྗིག་པ་ཝྗི་ལྗི་ཡམ་ཐོམ་སོན་(༡༨༢༤ ནས་ ༡༩༠༧) གྗི་
མྗིང་ནས་བཏགས་པ་ཞྗིག་རེད། ཚད་རྟགས་འདྗི་ཆུའྗི་འཁྱགས་ཚད་དང་འཁོལ་ཚད་ཀྗི་སོ་ནས་ཚད་སྗིག་བེད་པ་མྗིན་
པར་ནུས་པ་རང་གྗི་སོ་ནས་ཚད་སྗིག་བས་པ་ཞྗིག་ཡྗིན། འདྗིར་ཨང་ ༠ དེ་དོྲད་ཚད་དམའ་ཤོས་ཏེ་ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་
ཀོར་ལ་བཟུང་ཞྗིང་། དོྲད་ཚད་འདྗིར་དངསོ་རྫས་དེ་ལ་གཞན་ལ་སྗིན་རྒྱུའྗི་འགུལ་སོད་ཀྗི་ནུས་པ་ཆ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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མེད། ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་ཀོར་དེ་སེལ་ཤཱས་ཚད་རྟགས་ཐོག་དབབ་ན་ -273C དང་མཐུན། ཀེལ་ཝྗིན་ཚད་རྟགས་སེང་
གྗི་བརྩྗི་གཞྗི་ལའང་སེལ་ཤཱས་ཚད་རྟགས་སེང་གྗི་ཌྗིག་རྗི་དང་མཐུན་པར་སར་ཆའྗི་ཆེ་ཚད་ཡོད་པས་འཁྱགས་པ་
བཞུར་བའྗི་དོྲད་ཚད་ནྗི་ 273 K ཡྗིན་པ་རེད། ཀེལ་ཝྗིན་ཚད་རྟགས་ལ་མོ་གངས་མེད། ཚད་རྟགས་འདྗིའྗི་སྐོར་ཞྗིབ་
ཕྲ་ལེ་ཚན་ ༡༨ པའྗི་ནང་གྗི་དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་སྐོར་སང་བའྗི་སྐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྗིན།  

 སེལ་ཤཱས་ནས་ཧྥ་རན་ཧེཊ་དང་། ཚུར་གོ་ལགོ་ནས་བརེ་སྒྱུར་གཏོང་བར་བེད་སོད་བེད་པའྗི་གངས་རྗིག་གྗི་
མན་ངག་རྣམས་འཛིན་གྲྭའྗི་ཡྗིག་རྒྱུགས་ནང་ཡང་ཡང་ཡངོ་གྗི་ཡོད། དེ་ལྟའྗི་གངས་རྗིག་གྗི་བེད་སོ་རྣམས་དངོས་
ཁམས་ཀྗི་བེད་སོ་ང་ོམ་མྗིན་ཞྗིང་། གནས་གཞན་དུ་བེད་སོ་འདྗི་བསྒྲུབ་དགོས་པའྗི་གོ་སྐབས་ཀང་ཧ་ཅང་ཆུང་བས་
དེའྗི་སྐོར་འདྗིར་ང་ཚོས་བསམ་གཞྗིག་བ་རྒྱུ་མྗིན། མ་ཟད་དཔེ་རྗིས་ ༡༥་༢ ནང་གཞོགས་རེ་རེར་འཁོད་པའྗི་དོྲད་ཚད་
ཀྗི་ཚད་རྟགས་ས་ོས་ོནས་བཀླག་པ་ཙམ་གྗིས་བརེ་སྒྱུར་འདྗི་རྗིགས་རོབ་རྩྗིས་ཧ་ཅང་ཉེ་པོར་བེད་ཐུབ། 

 དངོས་རྫས་ཤྗིག་གྗི་དོྲད་ཚད་དེ་དེའྗི་རྡུལ་ཕྲན་དང་འདུས་རྡུལ་གྗི་རང་དགར་རྩོམ་པའྗི་འགུལ་སོད་དང་
འབེལ་ཡོད། (ཚིག་ཉུང་བའྗི་སད་དུ་ལེ་ཚན་འདྗིར་ད་ནས་བཟུང་རྡུལ་ཕྲན་དང་འདུས་རྡུལ་གཉྗིས་ཀའྗི་ཆེད་དུ་
འདུས་རྡུལ་ཙམ་ཞྗིག་སྨྲོས་རྒྱུ་ཡྗིན།) ངེས་བཟུང་དུ་དོྲད་ཚད་ནྗི་འདུས་རྡུལ་གྗི་རང་དགར་རྒྱུ་བའྗི་འགུལ་སོད་ཀྗི་ཐད་
རྒྱུག་འགུལ་སོད་ནུས་པའྗི་ཆ་སྙོམས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད། (ཐད་རྒྱུག་ཅེས་པ་འདུས་རྡུལ་རྣམས་གནས་གཅྗིག་
ནས་གཞན་དུ་འཁྱེར་བའྗི་འགུལ་སོད་ལ་ཟེར།) འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗིས་འཁོར་འགུལ་བེད་པའམ་འདར་འཁྲུག་བེད་
པ་ཡང་སྗིད་པས་དེ་དག་དང་འབེལ་བའྗི་འཁོར་རྒྱུག་འགུལ་སོད་ནུས་པའམ་འདར་འཁྲུག་འགུལ་སོད་ནུས་པ་ཡོད་
ཀང་། འགུལ་སོད་འདྗི་རྣམས་ཐད་རྒྱུག་འགུལ་སོད་མྗིན་པས་དོྲད་ཚད་ལ་ཁྱད་པར་བཟ་ོགྗི་མེད། 

 ཚོན་ལེན་དནོ་གནད། 

 བདེན་ནམ་རྫུན། དྲོད་ཚད་ནྗི་དངསོ་རྫས་ཤྗིག་གྗི་འགུལ་སོད་ནུས་པ་ཁྱནོ་བསོམས་ཀྗི་ཚད་འཇལ་ཞྗིག་ཡྗིན། 

  

རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

རྫུན། དྲོད་ཚད་ནྗི་དངོས་རྫས་ཤྗིག་གྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗི་(ཁྱོན་བསོམས་མྗིན་པར་)ཆ་སོྙམས་ཐད་རྒྱུག་འགུལ་སོད་ནུས་པའྗི་
ཚད་འཇལ་ཞྗིག་ཡྗིན། དཔེར་ན་འཁོལ་བཞྗིན་པའྗི་ཆུ་ལྗི་ཊར་གཅྗིག་ལས་ཆུ་ལྗི་ཊར་གཉྗིས་ཀྗི་ནང་འདུས་རྡུལ་གྗི་འགུལ་སོད་
ནུས་པ་ཁྱོན་བསོམས་ལབ་གཉྗིས་ཀྗིས་མང་བ་ཡོད་ཀང་། ཆུ་གཉྗིས་ཀྗི་དྲདོ་ཚད་གཅྗིག་པ་ཡྗིན་པ་ནྗི་འདུས་རྡུལ་རེ་རེར་ཡོད་
པའྗི་ཆ་སོྙམས་ཐད་རྒྱུག་འགུལ་སོད་ནུས་པ་གནས་སངས་གཉྗིས་ལ་གཅྗིག་པ་ཡོད་པས་ཡྗིན། 
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 ཟས་ཚ་བེད་ཀྗི་ཕྲ་རླབས་རྣམས་ཀྗིས་ཆུ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྗི་ཟས་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་རྗིགས་གཅྗིག་ལ་རེག་སེ་དེ་
དག་འཁོར་རྒྱུག་འགུལ་སོད་ནུས་པ་འཕོན་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་ཕར་ཚུར་འགེ་ལོག་དང་གཡོ་རུ་འཇུག་གྗི་ཡོད། དེ་
ལྟ་ནའང་འདུས་རྡུལ་གཡོ་བ་གཅྗིག་པུས་ཟས་འཚོད་པར་བེད་མྗི་ཐུབ། དོྲད་ཚད་སེལ་བར་བེད་པ་དང་ཟས་མྱུར་མོར་
འཚོད་པར་བེད་མཁན་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན་གཡོ་འཁོར་བེད་པའྗི་ཆུ་རྡུལ་ལས་འཕགས་པའྗི་ཉེ་འཁྲྗིས་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་ལ་
ཐོབ་པའྗི་ཐད་རྒྱུག་འགུལ་སོད་ནུས་པ་དེ་རེད། (ཚུལ་འདྗི་བོ་ལ་འཆར་བ་ལ་ཤེལ་རྗིལ་མང་པོ་ཞྗིག་འཁོར་བཞྗིན་པའྗི་
རླུང་འཁོར་གྗི་ལྷེབ་གྗི་རྣམས་དང་འཕྲད་པ་ལས་དེ་རྣམས་ཕགོས་ཀུན་ཏུ་འཕུར་བར་བེད་པ་བཞྗིན་ཡྗིན། ཤོག་གངས་ 
༣༩༨ ལའང་གཟྗིགས་འཚལ།) ཅྗི་སེ་ཉེ་འཁྲྗིས་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་གཡ་ོའཁོར་བེད་བཞྗིན་པའྗི་ཆུ་རྡུལ་དང་ཐུག་
འཕྲད་གང་ཡང་མ་བྱུང་ན་ཟས་ཀྗི་དོྲད་ཚད་དེ་སྔར་ཕྲ་རླབས་གོག་ཐབ་མ་གཏོང་སྔོན་གྗི་ཟས་དེ་དང་མྗི་འདྲ་བའྗི་ཁྱད་
པར་གང་ཡང་ཡོང་གྗི་མེད། 

 ངོ་མཚར་སེ་འོས་པ་ཞྗིག་ལ་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་ཀྗིས་སོན་པའྗི་དོྲད་ཚད་ང་ོམ་ནྗི་དེ་ཉྗིད་རང་གྗི་དོྲད་ཚད་
དེ་ཡྗིན། ང་ཚོས་དངསོ་པོ་གང་གྗི་དོྲད་ཚད་ཤེས་པར་འདོད་པའྗི་དངོས་པ་ོདེ་དང་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་གཉྗིས་དོྲད་
འཕྲད་ཀྗི་ངང་དུ་ཡོད་པ་ན་དེ་གཉྗིས་བར་ལ་ནུས་པ་རྒྱུག་ཅྗིང་། ནམ་ཞྗིག་དེ་གཉྗིས་ཀྗི་དོྲད་ཚད་མཉམ་པར་འགྱུར་བ་
དང་། དེ་གཉྗིས་བར་ལ་དོྲད་མཉམ་གྗི་གནས་བབས་ཤྗིག་འགྲུབ་པ་ན་ད་གཟོད་ནུས་པ་རྒྱུག་རྒྱུ་མཚམས་ཆོད། ཅྗི་སེ་ང་
ཚོས་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་ཀྗི་དོྲད་ཚད་ཤེས་པ་ཡྗིན་ན་དེ་ནས་ང་ཚོས་དངོས་པ་ོགང་གྗི་དོྲད་ཚད་བཅལ་བར་བེད་པའྗི་
དངོས་པོ་དེའྗི་དོྲད་ཚད་ཀང་ཤཤེས་པ་ཡྗིན། དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་ཀྗིས་གང་གྗི་དོྲད་ཚད་འཇལ་བར་བེད་པའྗི་དངོས་པ་ོ
དེའྗི་དོྲད་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་མྗི་གཏོང་བའྗི་སད་དུ་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་དེ་གང་ཆུང་ཆུང་ཡྗིན་དགསོ། གལ་ཏེ་
ཁོྱད་ཀྗིས་ཁང་པ་ནང་གྗི་རླུང་གྗི་དོྲད་ཚད་འཇལ་རྒྱུ་ཡྗིན་ན་ཁོྱད་ལ་ཡོད་པའྗི་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་དེ་ཆུང་ཚད་
ལོངས་པ་ཞྗིག་ཏུ་བརྩྗི་ཆོག འནོ་ཀང་གལ་ཏེ་ཆུ་ཐྗིགས་ཤྗིག་གྗི་དོྲད་ཚད་འཇལ་དགོས་ན་ཐྗིགས་པ་དེ་དང་དོྲད་ཚད་
འཇལ་ཆས་གཉྗིས་རེག་ཐུག་བེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྗིགས་པ་དེའྗི་དོྲད་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་སྗིད། དེ་ནྗི་ཚད་འཇལ་
གྗི་རྒྱུད་རྗིམ་དེ་ཉྗིད་ཀྗིས་ཚད་འཇལ་བ་སའྗི་དངསོ་པོ་ལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་བའྗི་གནས་སངས་ཚད་ཐུབ་ཅྗིག་ཡྗིན། 
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དྲོད། 

 གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗིས་ཐབ་ཚ་པོ་ཞྗིག་ལ་ལག་པས་རེག་པ་ཡྗིན་ན་ཁོྱད་ཀྗི་ལག་པར་ནུས་པ་ཞུགས་པ་ཡྗིན་ཏེ་ཁོྱད་
ཀྗི་ལག་པ་ལས་ཐབ་དེ་ཚ་བ་ཡདོ་པའྗི་ཕྗིར། འོན་ཀང་ཁོྱད་ཀྗིས་འཁྱགས་པ་ཞྗིག་ལ་རེག་པ་ན་ཁྱོད་ཀྗི་ལག་པ་ནས་
འཁྱགས་པ་གང་བ་དེའྗི་ཕོགས་སུ་ནུས་པ་འཕོ་བ་རེད། ནུས་པ་ངམ་ངམ་འགས་ཀྗི་འཕ་ོསའྗི་ཁ་ཕོགས་ནྗི་རྟག་ཏུ་དངོས་
པོ་དོྲ་ས་ཞྗིག་ནས་ཉེ་འཁྲྗིས་ཀྗི་ཅ་དངོས་གང་སའྗི་ཕགོས་སུ་ཡྗིན་པ་རེད། དོྲད་ཚད་ཆེ་ཆུང་གྗི་ཁྱད་པར་ལ་བརྟེན་ནས་
ཅ་དངོས་གཅྗིག་ནས་གཞན་ཞྗིག་ཏུ་འཕསོ་པའྗི་ནུས་པ་ལ་དོྲད་ཅེས་འབོད་པ་རེད། 

 བེམ་གཟུགས་ཀྗི་ནང་དུ་དོྲད་མེད་པ་གསལ་སོན་བ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྗིན། འདྗི་ནྗི་གངོ་དུ་སྨྲོས་པ་བཞྗིན་
རམ་ཕོཌ་གྗིས་མེ་སོགས་འབྲུ་བའྗི་བརྟག་དཔྱད་ཀྗི་ནང་དུ་རེད་པའྗི་དོན་ཞྗིག་ཡྗིན། རམ་ཕཌོ་དང་ཕྗིས་ཀྗི་ཉམས་ཞྗིབ་
པ་རྣམས་ཀྗིས་བེམ་གཟུགས་ཀྗི་ནང་དུ་འདུས་རྡུལ་དང་འབེལ་བའྗི་འགུལ་སོད་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་གནས་ལྟསོ་ནུས་
པ་ཡོད་སྗིད་ཀང་དོྲད་མེད་པ་ཤེས་ཐུབ་པ་རེད། དོྲད་ནྗི་དོྲད་ཚད་མཐོ་བའྗི་གཟུགས་ཤྗིག་ནས་དོྲད་ཚད་དམའ་བའྗི་
གཟུགས་ཤྗིག་ལ་རྒྱུ་བཞྗིན་པའྗི་ནུས་པ་ཙམ་ཞྗིག་རེད། ནུས་པ་དེ་རྒྱུ་ཟྗིན་པ་ན་དེ་ཉྗིད་དོྲད་མྗིན་པར་གྱུར་པ་རེད། 
(དཔེ་དོན་གྗི་ཚུལ་དུ་ཞུས་ན་ལས་ཀ་ཡང་རྒྱུ་བཞྗིན་པའྗི་ནུས་པ་ཙམ་ཞྗིག་རེད། གཟུགས་ཤྗིག་གྗིས་ལས་ཀ་བེད་པའམ་
དེ་ལ་ལས་ཀ་བེད་པ་ཡོད་ཀང་དེའྗི་ནང་ལས་ཀ་ཡོད་པ་མ་ཡྗིན་ནོ།།) ལེ་ཚན་སྔ་མ་རྣམས་སུ་དོྲད་རྒྱུ་བ་ལས་བྱུང་བའྗི་
ནུས་པ་ལ་དོྲད་ནུས་ཞེས་ནུས་པ་དེ་དོྲད་དང་དོྲད་ཚད་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་གསལ་འདོན་བེད་པའྗི་ཕྗིར་ང་ཚོས་དེ་ལྟར་
བོས་ཡོད། ལེ་ཚན་འདྗིར་ང་ཚོས་ཚན་རྗིག་པ་རྣམས་ཀྗིས་འདམ་ག་བེད་པའྗི་ཐ་སྙད་ནང་ནུས་ཞེས་པ་དེ་བེད་སོད་བ་
རྒྱུ་ཡྗིན། 

 ནང་ནུས་ནྗི་དངསོ་རྫས་ཤྗིག་གྗི་ནང་དུ་ཡོད་པའྗི་ནུས་པ་ཁོྱན་བསོམས་དེ་ལ་ཟེར། དངོས་རྫས་དེའྗི་ནང་གྗི་
འཚང་ཀ་རྒྱག་བཞྗིན་པའྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗི་ཐད་རྒྱུག་འགུལ་སོད་ནུས་པ་དེའྗི་སེང་དུ་ནུས་པའྗི་རྣམ་པ་མྗི་འདྲ་བ་
གཞན་ཡང་ཡོད། འཁོར་རྒྱུག་འགུལ་སོད་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་། འདུལ་རྡུལ་ནང་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ནང་མའྗི་འགུལ་སོད་
ལས་བྱུང་བའྗི་འགུལ་སོད་ནུས་པ་ཡོད། དེ་བཞྗིན་དུ་འདུས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་བར་གྗི་འགས་ལ་ལྟོས་པའྗི་གནས་ལྟསོ་ནུས་
པའང་ཡོད། དེས་ན་དངོས་རྫས་ཤྗིག་གྗི་ནང་དུ་དོྲད་མེད་པར་ནང་ནུས་ཡོད་པ་རེད། 

 དངོས་རྫས་ཤྗིག་གྗིས་དོྲད་བཟུང་བའམ་གཏོང་བ་གང་རུང་བེད་སྐབས་དེའྗི་ནང་ནུས་ལ་འཕེལ་འགྗིབ་གང་
རུང་འབྱུང་གྗི་ཡོད། འཁྱགས་པ་བཞུ་བཞྗིན་པའྗི་གནས་སངས་ལྟ་བུ་ཁ་ཤས་ཀྗི་ནང་བསྣན་བའྗི་དོྲད་དེ་འདུས་རྡུལ་གྗི་
འགུལ་སོད་ནུས་པ་འཕེལ་བའྗི་ཕོགས་སུ་མྗི་འགོ་བར་ནུས་པའྗི་ངོ་བོ་གཞན་དུ་འགྱུར་འགོ་བ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་
དངོས་རྫས་དེའྗི་རྣམ་པ་འགྱུར་འག་ོགྗི་ཡོད། འདྗིའྗི་སྐོར་རྒྱས་པ་ལེ་ཚན་ ༡༧ ནང་ང་ཚོས་བརོད་རྒྱུ་ཡྗིན། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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104 

 དོྲད་རེག་ཏུ་འཁོད་པའྗི་དངོས་པོ་གཉྗིས་ཀྗི་བར་དུ་དོྲད་རྒྱུག་པ་ན་དོྲད་ཚད་མཐོ་བའྗི་དངོས་རྫས་ནས་དོྲད་
ཚད་དམའ་བའྗི་དངསོ་རྫས་ལ་དོྲད་རྒྱུག་པ་ཡྗིན། འདྗི་འདྲ་ཡྗིན་ན་ནང་ནུས་མང་བ་ཡོད་པའྗི་དངོས་རྫས་ནས་ནང་
ནུས་ཉུང་བ་ཡོད་པའྗི་དངསོ་རྫས་སུ་རྒྱུག་པ་ཡྗིན་པའྗི་ཁྱབ་པ་མེད།  

  

272 

 མཐེབ་ལགས་དམར་ལྷམ་ལྷམ་ཞྗིག་ལས་ཆུ་དོྲད་འཇམ་ཕོར་པ་གང་ཡོད་པ་ཞྗིག་གྗི་ནང་དུ་ནང་ནུས་མང་བ་
ཡོད། འོན་ཀང་གལ་ཏེ་མཐེབ་ལགས་དེ་ཆུའྗི་ནང་སྗིམ་པ་ཡྗིན་ན་མཐེབ་ལགས་ཚ་པོ་དེ་ནས་ཆུ་དོྲན་མོར་དོྲད་རྒྱུག་པ་
ཡྗིན་གྗི་ག་ོལོག་ནས་མྗིན། དོྲད་རང་སོབས་ཀྗིས་དོྲད་ཚད་དམའ་བའྗི་དངོས་རྫས་ཤྗིག་ནས་དོྲད་ཚད་མཐོ་བའྗི་དངོས་
རྫས་ཤྗིག་ཏུ་རྒྱུག་པ་ནམ་ཡང་མེད། 

 དོྲད་མང་ཉུང་ཇྗི་ཙམ་རྒྱུག་མྗིན་དེ་དོྲད་ཀྗི་ཁྱད་པར་ལ་རག་ལུས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དངསོ་རྫས་ཀྗི་འབོར་ཚད་
ལའང་རག་ལུས་པ་རེད། དཔེར་ན་ཆུ་ཚ་པ་ོཕོར་པ་གང་ལས་ཆུ་ཚ་པོ་ཟོམ་གང་གྗིས་དངསོ་རྫས་གང་བ་ཞྗིག་ལ་དོྲད་
མང་བ་སྗིན་རྒྱུ་ཡྗིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། བོངས་ཚད་ཆེ་བའྗི་ཆུ་དེ་ལ་ནང་ནུས་མང་བ་ཡོད། 

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ ཁོྱད་ཀྗིས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞྗིག་གྗི་རྗིང་ལ་ཆུ་ལྗི་ཊར་ ༡ ལ་མེ་བཏང་སེ་དེའྗི་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་ ༢ ཀྗིས་
སར་བའྗི་དབང་དུ་བེད། གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗིས་དུས་ཡུན་གཅྗིག་པ་དེ་གའྗི་རྗིང་ལ་ཆུ་ལྗི་ཊར་ ༢ ལ་མེ་གཅྗིག་པ་
དེ་ག་བཏང་བ་ཡྗིན་ན་དོྲད་ཚད་ག་ཚོད་ཀྗིས་འཕར་རྒྱུ་ཡྗིན་ནམ། 

༢ མྱུར་མོར་བགོད་པའྗི་ཤེལ་རྗིལ་ཞྗིག་གྗིས་ཐར་ཐོར་དུ་གམས་པའྗི་ཤེལ་རྗིལ་དལ་པོ་མང་པོ་ཞྗིག་ལ་བཞུས་
པ་ཡྗིན་ན་རྒྱུན་ལན་ཤེལ་རྗིལ་མགོགས་པོ་དེ་དལ་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྗིན་ནམ་མགོགས་སུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྗིན། ཐོག་མའྗི་
ཆར་མྱུར་པོར་བགོད་པའྗི་ཤེལ་རྗིལ་དང་དལ་བུར་བགོད་པའྗི་ཤེལ་རྗིལ་གཉྗིས་ལས་གང་གྗི་འགུལ་སོད་ནུས་
པ་ཉམས་པ་དང་གང་ལ་ནུས་པ་དེ་འཕར་མ་ཐོབ་པ་ཡྗིན། དྲྗི་བ་འདྗི་རྣམས་དོྲད་ཀྗི་རྒྱུག་ཕོགས་དང་འབེལ་བ་
གང་ཡོད་དམ། 

  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ དེའྗི་དོྲད་ཚད་དེ་ཌྗིག་རྗི་ ༡ མ་གཏགོས་མྗི་འཕར་ཏེ་ཆུ་ལྗི་ཊར་ ༢ ཀྗི་ནང་དུ་འདུས་རྡུལ་ལབ་གཉྗིས་ཀྗིས་
མང་བ་ཡོད་པ་དང་། འདུས་རྡུལ་ས་ོས་ོལ་ཆ་སྙོམས་སུ་ནུས་པ་ཕེད་ཙམ་ལས་ཐོབ་ཀྗི་མེད་པས་ཡྗིན།  

༢ ཤེལ་རྗིལ་མྱུར་མོར་བགོད་བཞྗིན་པ་ཞྗིག་གྗིས་དལ་བུར་བགོད་བཞྗིན་པ་ཞྗིག་ལ་བཞུ་སྐབས་དེ་ཉྗིད་དལ་
དུ་འག་ོགྗི་ཡོད། དེས་རང་ཉྗིད་ཀྗི་འགུལ་སོད་ནུས་པ་ལས་ཆ་ཙམ་ཞྗིག་དལ་བུ་བ་དེར་སྗིན་པར་བེད། དེ་
བཞྗིན་དུ་དོྲད་ཀྗི་རྒྱུག་བགོད་ལའང་ཡྗིན། འགུལ་སོད་ནུས་པ་མང་བ་ཡོད་པའྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗིས་རང་
ཉྗིད་འགུལ་སོད་ནུས་པ་ཉུང་བའྗི་འདུས་རྡུལ་དང་འཕྲད་སྐབས་རང་ཉྗིད་ཀྗི་ནུས་པ་མང་དྲགས་པ་དེ་ལས་ཆ་
ཙམ་ཞྗིག་ནུས་པ་ཆུང་བའྗི་འདུས་རྡུལ་ལ་སྗིན་པ་རེད། ནུས་པ་འཕོ་ཕགོས་ནྗི་ཚ་པོ་ནས་གང་མོའ་ིཕོགས་སུ་
ཡྗིན། དེ་ལྟ་ནའང་ཤེལ་རྗིལ་དང་འདུས་རྡུལ་གཉྗིས་ཀའྗི་འཕྲད་པའྗི་སྔ་ཕྗི་གཉྗིས་གྗི་ནུས་པའྗི་ཁོྱན་བསོམས་
དེ་གཅྗིག་པ་ཡྗིན། 

  

དྲོད་གཞལ་བ། 

 དེས་ན་དོྲད་ཅེས་པ་ཅ་དངསོ་གཉྗིས་ཀྗི་བར་ལ་དོྲད་ཚད་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྗི་རྐྱེན་གྗིས་ནུས་པ་རྒྱུག་བགོད་
ཀྗི་ཆ་དེ་ལ་ཟེར། དོྲད་ནུས་དེ་རྒྱུ་བཞྗིན་པ་ཞྗིག་ཡྗིན་པས་དེ་ཉྗིད་འཇུ་འུལ་དུ་གཞལ་བ་རེད། ཨ་རྗི་སྗི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཏུ་དོྲད་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗི་ཡོངས་ཁྱབ་ཆེ་བ་དེ་ནྗི་ཁེ་ལོ་རྗི་དེ་ཡྗིན། ཁེ་ལ་ོརྗིའྗི་མཚན་ཉྗིད་ནྗི་ཆུ་གྷ་རམ་གཅྗིག་གྗི་དོྲད་ཚད་
དེ་ཌྗིག་རྗི་སེལ་ཤཱས་གཅྗིག་གྗིས་འགྱུར་དགོས་ན་དེ་ལ་མཁ་ོབའྗི་དོྲད་ཅྗིག་ལ་ཟེར།  

 ཟས་དང་འབུད་རྫས་ཀྗི་ནུས་ཚད་ངེས་པ་ལ་དེ་རྣམས་སྔོན་ལ་བསེགས་ཏེ་དེ་ལས་ནུས་པ་ཇྗི་ཙམ་ཕྗིར་འཕྱུང་
བ་དེ་འཇལ་དགོས། (ཁོྱད་ཀྗི་ལུས་པོས་ཟས་བཞུ་བ་དེ་ཚད་གཞྗི་དལ་པ་ོཞྗིག་གྗི་ཐོག་རྩོམ།) ཟས་སེང་དུ་འགོད་པའྗི་
དོྲད་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗི་ནྗི་ཀྗི་ལོ་ཁེ་ལོ་རྗི་སེ། ཁེ་ལོ་རྗི་ ༡༠༠༠ དང་མཉམ།(དེ་ནྗི་ཀྗི་ལ་ོགྷ་རམ་གཅྗིག་གྗི་ཆུ་ཞྗིག་དོྲས་ཚད་
ཌྗིག་རྗི་༡ གྗི་སོར་བ་ལ་མཁོ་བའྗི་དོྲད་དེ་ཡྗིན།) བརྩྗི་གཞྗི་འདྗི་ཁེ་ལོ་རྗི་ཆུང་བ་ལས་འབེད་པའྗི་དོན་དུ་ཟས་ཀྗི་བརྩྗི་
གཞྗི་ལ་སྐབས་རེ་ Calorie ཞེས་དབྗིན་ཡྗིག་ C ཆེ་བ་བཀལོ་ཏེ་འབྗི་བ་རེད། Calorie དང་ calorie གཉྗིས་
ནུས་པའྗི་བརྩྗི་གཞྗི་ཡྗིན་པ་ངེས་རྒྱུ་གལ་ཆེ། མྗིང་འདྗི་རྣམས་ལོ་རྒྱུས་ཀྗི་འལ་ལྷག་ཡྗིན་པ་སེ། སྔ་མོ་དོྲད་དེ་ཁེ་ལོ་རྗིག་ 
(caloric)ཅེས་སུ་འབོད་པའྗི་མཐོང་དུ་མེད་པའྗི་རྒྱུག་གཟུགས་སུ་བཟུང་བའྗི་ལྟ་བ་དེ་ལས་བྱུང་།  
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 ལྟ་ཚུལ་འདྗི་དང་འགལ་བའྗི་རམ་ཕོཌ་གྗི་བརྟག་དཔྱད་བྱུང་བའྗི་རེས་སུའང་མུ་མཐུད་དེ་དུས་རབས་ ༡༩ 
ནང་དུའང་གནས་ཐུབ་ཡོད།  

 ད་ལྟའྗི་ཆར་ང་ཚོས་དོྲད་དེ་ནུས་པའྗི་འཕོ་འགྱུར་ཙམ་ཞྗིག་ལས་དངོས་རྫས་ལགོས་པ་ཞྗིག་མྗིན་པར་ཤེས་
པས་དེ་ལ་བརྩྗི་གཞྗི་ལགོས་པ་ཞྗིག་དགསོ་ཀྗི་མེད། དོྲད་འཇལ་བེད་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗི་ཐུན་མོང་བ་ཞྗིག་ཏུ་ཁེ་ལ་ོརྗི་བེད་སོད་
མ་བས་པར་དེའྗི་ཚབ་ཏུ་རྒྱལ་སྗིའྗི་ཚད་ཐུབ་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗི་འཇུ་འུལ་བཀོལ་སོད་བེད་པའྗི་ཉྗིན་ཞྗིག་འོང་སྗིད། (ཁེ་ལོ་
རྗི་དང་འཇུ་འུལ་བར་གྗི་འབེལ་བ་ནྗི་ཁེ་ལོ་རྗི་ ༡ དང་འཇུ་འུལ་ ༤་༡༨༤ མཉམ་པ་དེ་ཡྗིན།) དེབ་འདྗིའྗི་ནང་ང་ཚོས་
རྟོགས་ས་བའྗི་བརྩྗི་གཞྗི་ཁེ་ལ་ོརྗིའྗི་ཐོག་ནས་དོྲད་ཀྗི་སྐོར་སངོ་རྒྱུ་ཡྗིན་ནའང་། ཁྱེད་ཅག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དུ་དེའྗི་
དོད་མཉམ་འཇུ་འུལ་བཀོལ་སདོ་བ་དགསོ་སྗིད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཆུ་གྷ་རམ་གཅྗིག་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་གཅྗིག་གྗིས་ཡར་
སོར་བ་ལ་འཇུ་འུལ་ ༤་༡༨༤ ཡྗི་དོྲད་སོད་དགོས་པ་རེད། 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

ཐབ་ཚ་པོ་ཞྗིག་ནས་ལགས་ཕུར་ཆེན་པོ་ཞྗིག་དང་ལགས་ལས་གྲུབ་པའྗི་མཐེབ་ལགས་གཅྗིག་བཅས་གཉྗིས་མར་བཏོན་པ་རེད། 
དེ་གཉྗིས་ཀ་དམར་ལམ་ལམ་ཡྗིན་པ་དང་དེ་གཉྗིས་ལ་དྲོད་ཚད་གཅྗིག་པ་ཡོད། དེ་གཉྗིས་དྲོད་ཚད་མཉམ་པའྗི་ཆུ་སོྣད་གཅྗིག་
པ་གཅྗིག་རྐྱང་གཉྗིས་སུ་སོ་སོ་ནས་བླུགས་པའྗི་ཚེ་དེ་གཉྗིས་ལས་གང་ཞྗིག་གྗིས་ཆུའྗི་དྲོད་ཚད་མང་བ་སོར་བར་བེད་དམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

མཐེབ་ལགས་ལས་ལགས་ཕུར་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ནང་ནུས་མང་བ་ཡོད་པས་དེས་ཆུ་ལ་ནུས་པ་མང་བ་སྗིན་ཏེ་ཆུ་ལ་དྲོ་སོ་མང་བར་
གཏངོ་། དེ་གཉྗིས་ལ་ཐོག་མའྗི་དྲོད་ཚད་གཅྗིག་པ་(ཡོད་པ་སེ་འདུས་རྡུལ་རེ་རེར་ཆ་སོྙམས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ནུས་པ་གཅྗིག་པ་
)ཡོད་ཀང་གདོས་ཆེ་བའྗི་ལགས་ཕུར་དེ་ལ་འདུས་རྡུལ་མང་བ་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ལ་ཁྱོན་བསོམས་ནུས་པ་སེ་ནང་ནུས་
མང་བ་ཡོད་པར་འགྱུར། དཔེ་མཚོན་འདྗིས་དྲོད་ཚད་དང་ནང་ནུས་གཉྗིས་ཀྗི་ཁྱད་པར་གསལ་བར་མཚོན་པར་བེད། 

  

དམྗིགས་བཀར་དྲདོ་ཐང་། 

 ཟས་ཁ་ཤས་ཟས་གཞན་ལས་ཚ་པོ་རྒྱུན་རྗིང་བར་སོད་པ་ཁོྱད་ཀྗིས་ཕལ་ཆེར་ད་ོསྣང་བྱུང་ཡོད་ཤག་རེད། གལ་
ཏེ་ཁོྱད་ཀྗིས་སྐམ་ཐབ་ནས་བག་ལེབ་ཅྗིག་བཏོན་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཕོར་པ་ཞྗིག་གྗི་ནང་དུ་ཐང་ཚ་པ་ོཞྗིག་བླུགས་པ་
ཡྗིན་ན། སྐར་མ་ཁ་ཤས་ཀྗི་རེས་སུ་ཐང་པོ་དེ་ད་དུང་དོྲན་མོ་ཡག་པ་ོཡོད་ཀང་བག་ལེབ་དེ་ཧ་ལམ་གང་ཚར་ཡོད་པ་
རེད། དེ་བཞྗིན་དུ་དང་པོར་དོྲད་ཚད་གཅྗིག་པ་ཡྗིན་པའྗི་གང་ཤ་བསེགས་བཞག་པ་ལྷེབ་མ་ཚ་པོ་ཞྗིག་དང་ཞ་ོཁོག་
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སྣུར་མ་སགོས་གང་མ་ཟ་སྔོན་དུ་ཏགོ་ཙམ་གང་དུ་བཅུག་ནས་ཟ་བ་ཡྗིན་ན་ཞ་ོཁོག་ལས་ཤ་དེ་ལ་གང་བསྗིལ་ཆེ་བ་
ཐེབས་པ་ཤཤེས་ཡངོ་། 

 དངོས་རྫས་སོ་སོ་ལ་ནང་ནུས་གསོག་པའྗི་ཤཤོང་ཚད་སོ་སོ་ནས་ཡོད། དཔེར་ན་ཆུ་ཧ་ཡང་གང་ཐབ་ཀྗི་སེང་དུ་
བཙུགས་ཏེ་ཚ་པ་ོབཟ་ོསྐབས་ཁང་མྗིག་གྗི་དོྲད་ཚད་ནས་ཆུ་འཁོལ་བའྗི་དོྲད་ཚད་ཀྗི་བར་དོྲད་ཚད་སོར་བ་ལ་སྐར་མ་ 
༡༥ ཙམ་འགོར་བ་ང་ཚོས་མཐོང་སྗིད། འོན་ཀང་གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཆུ་དང་གདསོ་མཉམ་པའྗི་ལགས་གོང་ཞྗིག་མེ་དེ་གའྗི་
སེང་དུ་བཞག་པ་ཡྗིན་ན་དྲོད་ཚད་ཀྗི་ཁྱབ་ཚད་གཅྗིག་པ་དེ་གའྗི་བརྒྱུད་དུ་འཕེལ་བ་ལ་སྐར་མ་གཉྗིས་ཙམ་ལས་མྗི་
འགོར་བ་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ། དངུལ་ལ་མཚོན་ན་དུས་ཡུན་དེ་སྐར་མ་གཅྗིག་ལས་ཉུང་བ་ཡྗིན། 

 གདོས་ཚད་ངེས་ཅན་དང་ལན་པའྗི་བེམ་དངསོ་ཤྗིག་གྗི་དོྲད་ཚད་དེ་ཌྗིག་རྗི་ངེས་ཅན་ཞྗིག་ཏུ་སོར་བ་ལ་བེམ་
དངོས་ལ་གཞྗིག་སེ་དོྲད་ཀྗི་དགོས་མཁ་ོམྗི་འདྲ་བ་ཡོད། འདྗི་ནྗི་ཆ་ཙམ་ཞྗིག་བེམ་དངསོ་སོ་སོར་ནུས་པ་བསྡུ་ལེན་བེད་
སངས་མྗི་འདྲ་བ་ཡོད་པའྗི་རྐྱེན་གྗིས་ཡྗིན། གསར་ཐོབ་ཀྗི་ནུས་པ་དེ་འདུས་རྡུལ་གྗི་འཁོར་འགུལ་དང་གནས་ལྟསོ་ནུས་
པ་ཐེ་བའྗི་ནུས་པའྗི་དབེ་བ་ཁ་ཤས་ཀྗི་ནང་དུ་བག་ོའགེམ་ཐེབས་སྗིད་ཅྗིང་། ནུས་པ་དེ་གཉྗིས་ཀྗིས་དོྲད་ཚད་ཉུང་བ་
སོར་བ་བེད། ཉྗི་རླངས་ལྟ་བུའྗི་གནས་སངས་དམྗིགས་བསལ་ལ་མ་གཏོགས་ནུས་པ་དེ་རྟག་ཏུ་ཆེ་ཆུང་ཞྗིག་མ་གཏགོས་
འགུལ་སོད་ཀྗི་རྗིགས་འདྲ་མྗིན་གྗི་བར་ལ་མཉམ་སོད་བེད་ཀྗི་ཡོད།   

 ཆུ་གྷ་རམ་ ༡ གྗི་དོྲད་ཚད་དེ་ཌྗིག་རྗི་ ༡ གྗིས་སོར་བ་ལ་ཁེ་ལོ་རྗི་ ༡ གྗི་ནུས་པ་མཁོ་ནའང་། ལགས་གྷ་རམ་
གཅྗིག་དོྲད་ཀྗི་འབོར་ཚད་གཅྗིག་པའྗི་ཐོག་སོར་བ་ལ་ནུས་པ་དེའྗི་བརྒྱད་ཆ་གཅྗིག་ལས་མཁ་ོཡྗི་མེད། དོྲད་ཚད་ཀྗི་
འགྱུར་བ་གཅྗིག་པ་ཐེབས་པ་ལ་ལགས་ལས་ཆུ་ཡྗིས་གྷ་རམ་རེ་རེར་དོྲད་མང་བ་བསྡུ་ལེན་བེད་ཀྗི་ཡོད། དེས་ན་ང་ཚོས་
ཆུ་ལ་དམྗིགས་བཀར་དོྲད་ཐང་(སྐབས་རེ་འདྗི་ལ་ས་བསྡུས་བས་ན་དོྲད་དམྗིགས་བཀར་བ་ཞེས་འབོད་)མཐོ་བ་ཡོད་
ཅེས་བརོད་པ་རེད། 

 དངསོ་རྫས་ཤྗིག་གྗི་དམྗིགས་བཀར་དྲདོ་ཐང་ཞེས་པ་དངསོ་རྫས་དེའྗི་གདསོ་ཚད་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗི་ཞྗིག་
གྗི་དྲདོ་ཚད་དེ་ཌྗིག་རྗི་ ༡ གྗིས་སརོ་བ་ལ་མཁ་ོབའྗི་དྲདོ་ཀྗི་འབརོ་ཚད་ལ་བེད།  
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 དམྗིགས་བཀར་དྲོད་ཐང་དེ་དོྲད་ཀྗི་འགྱུར་འགོག་རང་གཤྗིས་ལྟ་བུ་ཞྗིག་ཏུ་བསམ་ཆོག འགྱུར་འགགོ་རང་
གཤྗིས་ཞེས་པའྗི་ཐ་སྙད་དེ་ཅ་དངོས་ཤྗིག་གྗི་འགུལ་སོད་ཀྗི་གནས་བབས་ལ་འགྱུར་བ་འཕགོ་མྗི་འཇུག་པའྗི་འགོག་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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གཤྗིས་དེ་མཚོན་པའྗི་ཆེད་དུ་འགུལ་འགས་རྗིག་པའྗི་ནང་བཀོལ་སོད་བས་པ་འདྗིར་དྲན་གསོ་བ་དགོས། དམྗིགས་
བཀར་དོྲད་ཐང་དེ་ནྗི་དྲོད་ཀྗི་འགྱུར་འགགོ་རང་གཤྗིས་ལྟ་བུ་ཞྗིག་སེ་དེས་དངསོ་རྫས་ཤྗིག་གྗི་དོྲད་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་
འཕོག་མྗི་འཇུག་པའྗི་འགོག་གཤྗིས་ཤྗིག་མཚོན་པས་སོ།། 

 

ཆུ་ཡྗི་དམྗིགས་བཀར་དྲདོ་ཐང་མཐནོ་པ།ོ 

 ཡོངས་ཁྱབ་མྗིན་པའྗི་དངསོ་རྫས་ཉུང་ཤས་ཤྗིག་མ་གཏོགས་གཞན་དངོས་རྫས་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་ཆུ་ལ་
ནུས་པ་གསོག་འཇགོ་གྗི་ཤངོ་ཚད་ཞེ་དྲག་གྗི་ཆེ་བ་ཡོད། ཆུའྗི་འབོར་ཚད་ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇགོ་གྗི་ཉུང་ངུ་ཞྗིག་གྗིས་རང་
གྗི་དོྲད་ཚད་ལ་འཕར་ཆ་ཕྲ་མོ་ཞྗིག་ལས་མ་བྱུང་བར་དོྲད་འཕནོ་ཆེན་པོ་ཞྗིག་བསྡུ་ལེན་བེད་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་
འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་སྣུམ་འཁོར་དང་དེ་མྗིན་འཕྲུལ་ཆས་གཞན་གྗི་གང་བསྗིལ་མ་ལག་གྗི་ནང་ཆུ་ནྗི་བེད་སོད་ཧ་ཅང་
ཆེ་བའྗི་བསྗིལ་བེད་ཅྗིག་ཡྗིན། གལ་ཏེ་དམྗིགས་བཀར་དྲང་ཐང་ཆུ་ལས་དམའ་བའྗི་གཤེར་གཟུགས་ཤྗིག་གང་བསྗིལ་
མ་ལག་ཏུ་བཀོལ་སོད་བེད་པ་ཡྗིན་ན་དྲོད་བསྡུ་ལེན་མཚུངས་པ་ཞྗིག་ལ་དྲོད་ཚད་ཆུ་ལས་ཀང་མཐོ་བར་འཕེལ་རྒྱུ་
ཡྗིན། 

 ཆུ་གང་མ་ོཆགས་པ་ལའང་དུས་ཡུན་རྗིང་མོ་ཞྗིག་འགོར་ཡདོ། དངོས་དོན་འདྗིས་སྔར་དགུན་དུས་མཚན་མོ་
གང་མ་ོཡོད་པའྗི་སྐབས་སུ་མྗི་ཚོས་ཆུ་དམ་ཚ་པ་ོབེད་སོད་བས་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བསན། ད་ཆ་ས་གནས་མང་པོར་ཆུ་
དམ་གྗི་ཚབ་ཏུ་གོག་གྗི་མལ་གཟན་སེབས་ཡོད། དོྲད་ཚད་འགྱུར་བ་ལ་འགོག་རྐྱེན་བེད་པའྗི་ཆུའྗི་རང་གཤྗིས་འདྗིས་
ས་ཁུལ་མང་པོའ་ིགནམ་གཤྗིས་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་གྗི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཁོྱད་ཀྗིས་ག་ོལ་ཟླུམ་པོའ་ིདཔེ་གཟུགས་ལ་
བལྟ་བའྗི་སྐབས་སུ་ཡ་ོརོབ་ཀྗི་འཕྲེད་ཐྗིག་མཐོ་པོ་དེར་ད་ོསྣང་གཅྗིག་བསོ་དང་། གལ་ཏེ་ཆུ་ལ་དམྗིགས་བཀར་དོྲད་ཐང་
མཐོ་པོ་མེད་པ་ཡྗིན་ན་ཡ་ོརོབ་ཀྗི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཁེ་ན་ཌའྗི་བང་ཤར་ཁུལ་གྗི་ས་ཆ་རྣམས་དང་འདྲ་བར་ཧ་ཅང་གང་
མོ་ཡོད་དགསོ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡོ་རོབ་དང་ཁེ་ན་ཌ་གཉྗིས་ཀར་ས་གཞྗི་ཀྗི་ལོ་མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་མ་རེ་རེར་ཉྗི་འོད་ཀྗི་འབོར་
ཚད་ཧ་ལམ་གཅྗིག་པ་འཕགོ་གྗི་ཡོད་པའྗི་ཕྗིར། མཚོ་ཁུག་གྗི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་ཡངོས་སུ་གགས་པའྗི་ཨེཊ་ལན་ཊྗིག་རྒྱ་
མཚོའྗི་ཆུ་རྒྱུན་གྗིས་ཁེ་རྗི་བྷྗི་ཨན་ནས་ཆུ་དོྲན་མོ་བང་ཤར་དུ་འཁྱེར། ཡོ་རོབ་ཀྗི་མཚོ་ངགོས་འཁྲྗིས་ཀྗི་བང་ཨེཊ་ལན་
ཊྗིག་ལ་མ་སྙེག་གྗི་བར་དུ་ནང་ནུས་བཟུང་ཞྗིང་། དེར་ཆུ་ལ་གང་བསྗིལ་ཐེབས། ཆུ་གྷ་རམ་རེ་རེ་ནས་ཌྗིག་རྗི་རེ་ལ་ཁེ་
ལོ་རྗི་རེ་ཡྗི་ནུས་པ་སེ་ནུས་པ་གང་གོད་པ་དེ་མཁའ་རླུང་ལ་འཐྗིམ་པ་དང་། དེ་ཉྗིད་ནུབ་གཏད་རླུང་གྗིས་དེད་དེ་ཡོ་རོབ་
གྗིང་ཆེན་གྗི་ཐོད་ནས་བགོད།  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 དེ་དང་འདྲ་བའྗི་ནུས་འབས་ཤྗིག་ཨ་རྗི་སྗི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུའང་འབྱུང་། བང་ཨ་མྗི་རྗི་ཁའྗི་འཕྲེད་ཐྗིག་
བརྒྱུད་དུ་རྒྱུ་བའྗི་རླུང་རྣམས་ནྗི་ནུབ་གཏད་ཡྗིན། ནུབ་ཀྗི་མཚོ་ངོགས་བརྒྱུད་དུ་རླུང་རྣམས་ཞྗི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ནས་ས་
ཐོག་བགོད་པ་རེད། ཆུ་ཡྗི་དམྗིགས་བཀར་དྲོད་ཐང་མཐོ་པ་ོདེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་མཚོའྗི་དོྲད་ཚད་ལ་དབར་དགུན་བར་
ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་རྒྱུག་གྗི་མེད། རྒྱ་མཚོའྗི་ཆུ་དེ་དགུན་ཁར་རླུང་ལས་དོྲ་བ་དང་དབར་ཁར་རླུང་ལས་གང་བ་ཡོད་པ་
རེད། དགུན་དུས་སུ་ཆུ་ཡྗིས་ད་གཟོད་ས་ཐོག་ཏུ་རྒྱུ་བའྗི་རླུང་དོྲ་བར་བེད་པ་དང་། རླུང་དེས་བང་ཨ་མྗི་རྗི་ཁའྗི་མཚོ་
ངོགས་རྒྱུད་ཀྗི་ས་ཁུལ་རྣམས་དོྲ་བར་བེད་པ་དང་། དབར་ཁར་ཆུ་ཡྗིས་རླུང་བསྗིལ་བར་བེད་ཅྗིང་། རླུང་གྗིས་མཚོ་
ངོགས་ས་ཁུལ་རྣམས་བསྗིལ་བར་བེད། ཤར་གྗི་མཚོ་ངགོས་ཁུལ་དུ་རླུང་ས་ཐོག་ནས་ཨེཊ་ལན་ཊྗིག་རྒྱ་མཚོར་རྒྱུ་བ་
རེད། ས་གཞྗི་ལ་དམྗིགས་བཀར་དོྲད་ཐང་དམའ་བ་ཡོད་པས་དབར་ཁར་དེ་ཉྗི་ཚ་པོ་ཆགས་པ་དང་དགུན་ཁར་དེ་ཉྗིད་
མྱུར་མོ་བ་ཞྗིག་ལ་གང་མོ་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། ཆུ་ཡྗི་དམྗིགས་བཀར་དོྲད་ཐང་མཐོན་པ་ོདང་རླུང་གྗི་རྒྱུ་ཕོགས་བཅས་ཀྗི་
མཇུག་འབས་སུ་ནུབ་རྒྱུད་མཚོ་ངོགས་གོང་ཁྱེར་སེན་ཧྥྗི་རན་སྗིས་ཁོ་དེ་རང་དང་འཕྲེད་ཐྗིག་ཧ་ལམ་མཉམ་པར་
འཁོད་པའྗི་ཤཤར་རྒྱུད་མཚོ་ངགོས་གོང་ཁྱེར་ཝ་ཤྗིང་ཊོན་ཌྗི་སྗི་ལས་དགུན་དུས་དོྲ་བ་དང་དབར་དུས་བསྗིལ་བ་ཡོད་པ་
རེད།  
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ཆུ་ཡྗིས་ཕགོས་ཀུན་ནས་ཧ་ལམ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའྗི་གྗིང་ཕྲན་དང་ཕེད་གྗིང་རྣམས་ལ་གྗིང་ཆེན་ནང་ངསོ་ཀྗི་
ས་ཁུལ་ཁག་ལ་མངོན་པའྗི་དོྲད་ཚད་ཆ་མྗི་སྙོམས་པ་དེ་འདྲ་མེད། དབར་ཁ་ཟ་ཤས་རྗིང་རླུང་ཚ་པོར་གྱུར་པའྗི་སྐབས་
སུ་ཆུ་ཡྗིས་དེ་གང་བར་བེད་པ་དང་། དགུན་ཁ་ཟ་ཤས་རྗིང་རླུང་གང་མོར་གྱུར་པའྗི་སྐབས་ཆུ་ཡྗིས་དེ་དོྲ་བར་བེད། ཆུ་
ཡྗིས་དོྲད་ཚད་ཆ་མྗི་སྙོམས་པ་དེ་སྙོམས་པར་བེད་ཀྗི་ཡོད། དཔེར་ན་མ་ནྗི་ཏ་ོབྷ་དང་ཌ་ཀོ་ཊཱས་ལྟ་བུའྗི་དབར་ཁ་དོྲད་
ཚད་མཐོ་པོ་དང་དགུན་ཁ་དོྲད་ཚད་དམའ་པ་ོདེ་གཙོ་བོ་ཉེ་འཁྲྗིས་སུ་ཆུ་ཡྗི་ཕུང་པ་ོཆེན་པ་ོམེད་པའྗི་དབང་གྗིས་ཡྗིན། 
ཡོ་རོབ་པ་དང་། གྗིང་ཕྲན་པ་དང་། དེ་མྗིན་རྒྱ་མཚོའྗི་རླུང་རྒྱུན་དང་ཉེ་སར་འཚོ་བའྗི་མྗི་རྣམས་ཀྗིས་ཆུ་ལ་དམྗིགས་
བཀར་དོྲད་ཐང་མཐོན་པོ་ཡོད་པ་དེར་ཡྗི་རངས་བ་དགོས། སེན་ཧྥྗི་རན་སྗིས་ཁོ་བ་རྣམས་ཀྗིས་ནྗི་དེ་ལྟར་བེད་དོ།། 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

 ཆུ་དང་བེ་མ་གཉྗིས་ལས་གང་ལ་དམྗིགས་བཀར་དྲོད་ཐང་མཐ་ོབ་ཡོད་དམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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ཆུ་ལ་དམྗིགས་བཀར་དྲོད་ཐང་མཐོ་བ་ཡོད། ཆུ་ལ་དྲོད་ཀྗི་འགྱུར་འགོག་རང་གཤྗིས་མང་བ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཉྗིད་ཉྗི་འོད་ཚ་པའོ་ི
དཀྗིལ་དུ་དྲ་ོཔོར་འགྱུར་བ་དུས་ཡུན་རྗིང་བ་འགོར་ཞྗིང་། མཚན་གང་མའོ་ིནང་གང་མོར་འགྱུར་བར་དུས་ཡུན་མང་བ་འགོར། 
བེ་མ་ལ་དྲོད་ཐང་དམའ་པོ་ལས་མེད་པ་དེ་ནྗི་དེ་ཉྗིད་སྔ་དྲོའ་ིཉྗི་འོད་དུ་དྲནོ་མོ་མགོགས་པོ་ཆགས་པ་དང་མཚན་མོ་གང་མོ་མྱུར་
མོ་ཆགས་པ་དེ་ལས་ཤེས་ཐུབ། (ཉྗིན་མོར་ཉྗི་འོད་ཀྗིས་གདུངས་པའྗི་བེ་ཐང་དུ་རྐང་རེན་དུ་བགོད་པའམ་རྒྱུག་པའྗི་མོང་བ་དེ་
སོད་ལ་བེ་མ་བསྗིལ་པོའ་ིསེང་བགོད་པའྗི་མོང་བ་དང་ཡོངས་སུ་ཐ་དད་ཡྗིན།) 

  

དྲོད་ལ་བརྟེན་པའྗི་རྒྱ་སེད། 

 དངོས་རྫས་ཤྗིག་གྗི་དོྲད་ཚད་དེ་ཡར་སེལ་བ་ན་ཆ་སྙོམས་སུ་དེའྗི་འདུས་རྡུལ་ལམ་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་འདར་
འཁྲུག་མྱུར་བར་བས་ནས་ཕན་ཚུན་ཇེ་རྒྱང་དུ་འགོ་གྗི་ཡོད། དེའྗི་མཇུག་འབས་སུ་དངསོ་རྫས་དེ་རྒྱ་སེད་འགོ་བ་རེད། 
དམྗིགས་བསལ་ཅན་འགའ་རེ་མ་གཏགོས་མཁྲེགས་གཟུགས། གཤེར་གཟུགས། རླངས་གཟུགས། གེས་གཟུགས་ཏེ་བེམ་
གཟུགས་ཀྗི་རྣམ་པ་ཡོད་ཚད་དོྲ་བསོ་བེད་སྐབས་རྒྱ་སེད་འགོ་བ་དང་། གང་བསྗིལ་ཐེབས་སྐབས་འཁུམ་འགོ་གྗི་ཡོད།  

 མཁྲེགས་གཟུགས་ཀྗི་གནས་སངས་ཕལ་མ་ོཆེའྗི་ནང་བངོས་ཚད་ལ་བྱུང་བའྗི་འགྱུར་བ་འདྗི་རྣམས་མངོན་
གསལ་དོད་པོ་རང་མེད་ཀང་། རྟོག་ཞྗིབ་ནན་པའོ་ིའོག་དེ་དག་གསལ་གྗི་ཡོད། དཔེར་ན་དབར་ཁ་ཉྗིན་ཚ་པའོ་ིསྐབས་
སུ་ཁ་པར་གྗི་གགོ་སྐུད་རྣམས་དགུན་ཉྗིན་གང་མོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་རྗིང་བ་དང་ལྷུག་ག་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ལགས་ལས་གྲུབ་
པའྗི་ཤེལ་དམ་གྗི་ཁ་གཅོད་དམ་པོ་དེ་ཆུ་ཚ་པའོ་ིའོག་དོྲ་བསོ་བས་ན་དེ་ཉྗིད་ལྷོད་པོ་བཟོ་ཐུབ། ཤེལ་སྗི་དང་ལྷག་པར་དུ་
ཤེལ་མཐུག་པའོ་ིརྗིགས་ཀྗི་ཆ་ཤས་ཤྗིག་ལ་ཉེ་འདབས་ཀྗི་ཆ་གཞན་ལས་དོྲ་བསོའམ་གང་བསྗིལ་མྱུར་བར་ཐེབས་
སྐབས་དེ་ཉྗིད་ནར་འཁུམ་གང་རུང་བེད་ཅྗིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེལ་དེ་ཆག་སྗིད། དོྲད་འགགོ་རང་གཤྗིས་ཅན་གྗི་པ་ཻ
རེག་ཤེལ་ཆས་རྣམས་ནྗི་དམྗིགས་བསལ་ཅན་ཡྗིན་ཏེ་དེ་རྣམས་ནྗི་ཆེད་མངགས་དོྲད་ཚད་འཕེལ་བ་དང་ལྷན་དུ་ནར་
རྒྱས་འག་ོརྒྱུ་དེ་གང་ཉུང་ཉུང་ཡོང་བའྗི་ཕོགས་སུ་བཀོད་སྗིག་བས་ཡོད་པས་ཡྗིན། (དེ་ནྗི་རྒྱུན་ལན་གྗི་ཤེལ་ལས་ལབ་
གསུམ་ཙམ་གྗིས་རྒྱ་སེད་འགོ་རྒྱུ་ཉུང་བ་ཡོད།) 

 རྩྗིག་བཀོད་དང་ཡོ་ཆས་ཀྗི་རྗིགས་གང་འདྲ་ཞྗིག་བཟོས་ཀང་དངོས་རྫས་ལ་ནར་རྒྱས་འབྱུང་བའྗི་ཆ་འདྗི་དེ་
ཐམས་ཅད་ཀྗི་ནང་ངེས་པར་དུ་བརྩྗི་འཇུག་བེད་དགསོ། སོའ་ིསྨན་པས་ས་ོདང་ནར་ཚད་གཅྗིག་པའྗི་རྫས་ཤཤྗིག་ས་ོཁུང་
གྗི་བརྒྱང་བར་བཀལོ་སོད་བེད།  སྣུམ་འཁོར་གྗི་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་ལའྗི་ཧ་ཡང་ལས་གྲུབ་པའྗི་སྲུབ་མདའ་རྣམས་རང་
ཉྗིད་འཁོད་སའྗི་ལགས་སྦུག་རྣམས་ལས་རྒྱ་ཁོྱན་ཅུང་ཟད་ཆུང་བ་ཡོད་པ་དེ་ནྗི་ཧ་ཡང་ལ་ངར་ལགས་ལས་ནར་ཚད་
ཤྗིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡོད་པས་ཡྗིན། འཛུགས་སྐྲུན་འཆར་འགོད་པ་རྣམས་ཀྗིས་ཨར་འདམ་གྗི་ནང་ཨར་འདམ་དང་ནར་ཚད་
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མཉམ་པའྗི་རྩྗིབ་ལགས་བཀལོ་སོད་བེད། ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ལགས་ཟམ་རྗིང་པ་ོརྣམས་ཀྗི་སྣེ་མོ་གཅྗིག་བརྟན་བཙུགས་བེད་
ཡོད་ཀང་གཞན་དེ་འཁོྱམ་སེགས་སེང་གནས་ཀྗི་ཡོད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༥་༡༢) སེན་ཕ ྗི་རན་སྗིས་ཁོའ་ིགསེར་སོའ་ིཟམ་པ་
དེ་གནམ་གང་བའྗི་སྐབས་སུ་མྗི་ཊར་གཅྗིག་ལྷག་འཁུམ་འག་ོགྗི་ཡོད། ལམ་གཞུང་དེ་ཉྗིད་ཀང་ནར་རྒྱས་ཚིགས་ཞེས་
སུ་འབོད་པའྗི་ལེ་འར་སགས་མའྗི་སོང་ཆས་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བཅད་ཡོད་པ་རེད།(དཔེ་རྗིས་༡༥་༡༣) དེ་བཞྗིན་དུ་ཨར་
འདམ་གྗི་ལམ་གཞུང་དང་གཞགོས་ལམ་རྣམས་དབར་དུས་སུ་ནར་ཐུབ་པ་དང་དགུན་དུས་སུ་འཁུམ་ཐུབ་པའྗི་སད་དུ་
དེ་དག་གྗི་ཁྲོད་དུ་སོང་ཆ་མང་པོས་ཆོད་ཡོད། སྐབས་རེ་སོང་ཆ་དེ་རྣམས་སུ་སྣུམ་ནག་གྗིས་བཀང་བའང་ཡོང་གྗི་ཡོད།  

 སྔར་ཡྗིན་ན་མེ་འཁོར་གྗི་ལགས་ལམ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཧེང་ཚིགས་ཀྗིས་མཐུད་པའྗི་ལགས་ཧེང་ཕུ་ཊུ་ ༣༩ 
ཅན་བཏྗིངས་ཏེ་བཟོས་པ་རེད། དོྲད་ལ་བརྟེན་པའྗི་ནར་རྒྱས་ཀྗི་ཆེད་དུ་སོང་ཆ་བཞག་ཡོད། དབར་ཁ་ཟ་ཤས་ཀྗི་རྗིང་
ལགས་ལམ་རྣམས་ནར་ཏེ་སོང་ཆ་ཆུང་དུ་འག་ོབ་དང་། དགུན་ཁར་ནྗི་སོང་ཆ་ཆེ་རུ་འགོ་བས་ལགས་ལམ་བརྒྱུད་དུ་མེ་
འཁོར་རྒྱུག་པ་ན་ཐྗིག་ཐྗིག་ཐགོ་ཐགོ་གྗི་ས་མངོན་པར་གསལ། 
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 མྗི་ཆེ་གེ་མ་ོཞྗིག་ལ་ལགས་ལམ་ཁྲོད་ཀྗི་སོང་ཆ་རྣམས་ཚ་ལ་རྒྱབ་སེ་སེལ་རྒྱུའྗི་རྗིག་པ་རེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་
དེང་སང་ང་ཚོས་ཐྗིག་ཐྗིག་ཐགོ་ཐགོ་གྗི་ས་ག་ོཡྗི་མེད། འོ་ན་དཔེ་རྗིས་ ༡༥་༡༤ ནང་གསལ་བ་བཞྗིན་དབར་ཁའྗི་དོྲད་
ཀྗི་དཀྗིལ་དུ་ཚ་ལ་བརྒྱབ་པའྗི་ལགས་ལམ་རྣམས་ནར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལགས་ལམ་འཁོྱག་པར་མྗི་བེད་དམ་ཞེ་ན། ཅྗི་
སེ་ལགས་ལམ་དེ་དབར་ཁ་ཉྗིན་མ་ཚ་ཤོས་ཀྗི་སྐབས་སུ་གདྗིང་བ་དང་ཚ་ལ་རྒྱག་པ་སགོས་བས་ན་དེ་ལྟར་མྗི་ཡངོ་། 
དགུན་གྗི་ཉྗིན་གང་མོའ་ིསྐབས་སུ་ལགས་ལམ་འཁུམ་པ་དེས་ལགས་ལམ་རྣམས་འཐེན་པར་བེད་ཀང་དེས་འཁོྱག་པའྗི་
རྒྱུ་མྗི་བེད། འཐེན་ཏེ་འཁོད་པའྗི་ལགས་ལམ་རྣམས་ལ་སོན་མེད། 

 དངོས་རྫས་མྗི་འདྲ་བ་སོ་སོ་ལ་ནར་ཚད་མྗི་འདྲ་བ་ཡངོ་གྗི་ཡདོ། ལགས་དང་རག་ལྟ་བུའྗི་ལགས་རྗིགས་ཐ་
དད་པའྗི་ལགས་ཤཤན་གཉྗིས་ཕན་ཚུན་ཚ་ལ་བརྒྱབ་པའམ་གཅུ་གཟེར་བརྒྱབ་སེ་སར་ན་དེ་གཉྗིས་ལས་གཅྗིག་ལ་ནར་
རྒྱས་ཆེ་བ་ཡོད་པའྗི་དབང་གྗིས་ལགས་ཤན་དེ་གུག་འག་ོབ་དཔེ་རྗིས་ ༡༥་༡༥ ནང་གསལ་བ་བཞྗིན་ཡྗིན། དེ་ལྟ་བུའྗི་
ལགས་ལེབ་སབ་མོའ་ིའདུས་གངོ་དེ་ལ་ལགས་ཤཤན་གཉྗིས་འབར་མ་ཞེས་འབོད་པ་རེད། ལགས་ཤན་དེ་ལ་དོྲ་བསོ་
གཏོང་སྐབས་གཞོགས་གཉྗིས་ལས་གཅྗིག་གཞན་དེ་ལས་རྗིང་བར་གྱུར་ཏེ་ལགས་ཤན་དེ་གུག་རྗིས་ཀྗི་དབྗིབས་སུ་གུག་
པའྗི་རྒྱུ་བེད། ཡང་དེ་ཉྗིད་ལ་གང་བསྗིལ་ཐེབས་སྐབས་ནར་རྒྱས་ཆེ་སའྗི་ལགས་རྗིགས་དེ་ཉྗིད་ལ་འདུ་འཁུམ་ཆེ་བ་
འབྱུང་བས་ལགས་ཤན་དེ་ལོག་ཕོགས་སུ་གུག་འག་ོབ་ཡྗིན། ལགས་ཤན་གྗི་དེ་ལྟའྗི་འགུལ་སདོ་དེ་ཚད་རྟགས་སོན་བེད་
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ཁ་སྒྱུར་བའམ། གཅོད་སོར་ཚོད་འཛིན་བེད་པ། ཡང་ན་སྒྱུར་ཆས་རྒྱག་པ་ལྟ་བུའྗི་བ་བའྗི་ཆེད་བཀོལ་སོད་བ་ཆགོ 
ལགས་ཤན་གཉྗིས་འབར་མ་རྣམས་ནྗི་ཐབ་ནང་གྗི་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་དང་། གོག་གྗི་སྐམ་ཐབ། དེ་མྗིན་ཡོ་ཆས་སྣ་
ཚོགས་ཀྗི་ནང་བཀལོ་སོད་བེད་ཀྗི་ཡོད། 
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 ནར་ཚད་མྗི་འདྲ་བའྗི་རང་བཞྗིན་གྗི་བེད་སོད་ཆེ་བའྗི་ལག་ལེན་གཅྗིག་ནྗི་དྲོད་སྙོམ་ཡ་ོཆས་དེ་ཡྗིན།(དཔེ་
རྗིས་ ༡༥་༡༦) ལགས་ཤན་གཉྗིས་འབར་གྗི་དཀྲྗིས་སྐོར་རྒྱབ་མདུན་གང་རུང་དུ་གུག་པ་དེས་གོག་ལམ་ཕེ་བའམ་རྒྱག་
པ་གང་རུང་བེད་ཀྗི་ཡོད། ཁང་མྗིག་ཧ་ཅང་གང་མོར་འགྱུར་བ་ན་དཀྲྗིས་སྐོར་དེ་རག་ཡོད་སའྗི་ཕགོས་སུ་གུག་ཅྗིང་། དེ་
ལ་བརྟེན་ནས་གགོ་གྗི་གཅོད་སོ་ཕེ་སེ་ཚ་གགོ་སར་བ་ཡྗིན། ཡང་ཁང་མྗིག་དེ་ཧ་ཅང་དོྲ་པརོ་འགྱུར་བ་ན་དཀྲྗིས་སྐོར་
དེ་ལགས་ཡོད་སའྗི་ཕགོས་སུ་གུག་ཅྗིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གགོ་གྗི་གཅོད་སོ་རྒྱག་པས་ཚ་གགོ་གསོད་པ་རེད། འཁྱགས་
སམ་རྣམས་ཧ་ཅང་གང་བའམ་ཧ་ཅང་དོྲ་པོར་འགྱུར་རྒྱུ་འགོག་པའྗི་དོན་དུ་དེ་དག་ལ་དོྲད་སྙམོ་ཡོ་ཆས་སོར་ཡོད་པ་
རེད། 

 གཤེར་གཟུགས་རྣམས་དོྲད་ཚད་འཕེལ་བ་ན་མངོན་གསལ་དདོ་པའོ་ིསོ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་གྗི་ཡོད། གནས་
སངས་ཕལ་མ་ོཆེར་མཁྲེགས་གཟུགས་ཀྗི་འཕེལ་རྒྱས་ལས་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་འཕེལ་རྒྱས་ཆེ་བ་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡྗིན་
པའྗི་དཔང་རྟགས་གཅྗིག་ནྗི་ཉྗིན་ཚ་པོ་ཡོད་པའྗི་སྐབས་སུ་སྣུམ་འཁོར་གྗི་སྣུམ་མཛོད་ནས་སྣུམ་ལུད་ཡོང་བ་དེ་རེད། 
སྣུམ་མཛོད་དང་དེའྗི་ནང་གྗི་སྣུམ་གཉྗིས་ཚད་གཞྗི་གཅྗིག་གྗི་ཐོག་འཕེལ་གྗི་ཡོད་ན་དེ་གཉྗིས་ལྷན་དུ་འཕེལ་བ་ཡྗིན་
པས་སྣུམ་ཕྗིར་ལུད་བྱུང་བའྗི་གནས་ཚུལ་མྗི་ཡངོ་། དེ་བཞྗིན་དུ་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་ཀྗི་ཤེལ་སྦུག་གྗི་འཕེལ་ཚད་དང་
དངུལ་ཆུའྗི་འཕེལ་ཚད་གཉྗིས་མཉམ་པ་ཡྗིན་ན་དོྲད་ཚད་འཕེལ་བ་ན་དངུལ་ཆུ་ཇེ་མཐོར་འགོ་བ་ཡངོ་མྗི་ཐུབ། དོྲད་
ཚད་འཕེལ་བ་ན་དྲོད་ཚད་འཇལ་ཆས་ནང་དངུལ་ཆུ་འཕེལ་བ་དེ་ནྗི་དངུལ་ཆུའྗི་འཕེལ་ཚད་དེ་ཤེལ་གྗི་འཕེལ་ཚད་
ལས་ཆེ་བ་ཡོད་པས་ཡྗིན། 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

དབར་ཁར་གོག་སོང་བར་ལ་ཁ་པར་གྗི་གོག་ཐག་འཐེན་པའྗི་སྐབས་སུ་གགོ་ཐག་ལྷུག་པོར་འཇོག་དགོས་པའྗི་ལམ་སོན་ཅྗི་ལ་
བེད་དམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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དབར་ཁར་ཁ་པར་གྗི་གོག་ཐག་ཚ་བ་ཡོད་པའྗི་སྐབས་སུ་དེ་རྣམས་རྗིང་བ་ཡོད་པ་དང་། དགུན་ཁར་དེ་རྣམས་གང་བ་ཡོད་པའྗི་
སྐབས་སུ་ཐུང་བ་ཡོད། དེར་བརྟེན་དགུན་ཁ་ལས་དབར་ཉྗིན་མོ་ཚ་བའྗི་སྐབས་སུ་དེ་རྣམས་ལྷུག་ག་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་དབར་
ཁར་ཁ་པར་གྗི་གོག་ཐག་འཁྲྗིད་པའྗི་སྐབས་སུ་ལྷུག་པོར་མ་བས་ན་དགུན་དུས་སུ་དེ་རྣམས་འཁུམ་དྲགས་ནས་ཆད་ཉེན་ཡོད། 

  

ཆུ་རྡུལ་གྗི་རྒྱ་སེད། 

 དངོས་རྫས་གཞན་ཕལ་མ་ོཆེ་དང་འདྲ་བར་ཆུ་ཡང་དོྲ་བསོ་བེད་པ་ན་འཕེལ་བ་ཡྗིན། ཡ་མཚན་པ་ཞྗིག་ལ་
དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་ ༠ ནས་ ༤ ཡྗི་བར་ཆུ་ལ་ནར་རྒྱས་བྱུང་གྗི་མེད། ཁྱབ་ཚད་འདྗིའྗི་ནང་ངོ་མཚར་བའྗི་གནས་ཚུལ་
གཞན་ཞྗིག་འབྱུང་གྗི་ཡོད། འཁྱགས་པ་ལ་དྭངས་གཟུགས་ཀྗི་བཀོད་པ་ཡོད་ཅྗིང་། དེ་ཡང་དྭངས་གཟུགས་ཡངས་པའྗི་
བཀོད་པ་དང་ལན། ཡངས་པའྗི་བཀོད་པ་འདྗིའྗི་ནང་གནས་པའྗི་ཆུ་ཡྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗིས་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ང་ོ
བོར་གནས་པ་ལས་ཀང་བངོས་ཚད་ཆེ་བ་བཟུང་གྗི་ཡོད།(དཔེ་རྗིས་ ༥་༡༨) འདྗི་ཡྗིས་ཆུ་ལས་འཁྱགས་པའྗི་སྟུག་ཚད་
ཆུང་བ་མཚོན། 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

དཔེ་རྗིས  ༡༥་༡༩ རུ་གསལ་བའྗི་ཆུའྗི་དྭངས་གཟུགས་ནང་གྗི་སོང་ཆ་ཡངས་པོ་དེར་གང་ཡདོ་དམ། དེ་ནྗི་
རླུང་ངམ། རླངས་པའམ། ཡང་ན་གང་ཡང་མྗིན་པ་ཞྗིག་རེད་དམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

སོང་ཆ་གུ་ཡངས་པོ་དེར་གང་ཡང་མེད། བར་སྣང་སོང་པ་སེ་སོང་ཆ་ཙམ་ཞྗིག་ཡྗིན། གལ་ཏེ་དེར་རླུང་ངམ་
རླངས་པ་གང་རུང་ཡོད་ན་དེར་ཡོད་པ་རྗི་མའོ་ིནང་གསལ་དགོས་པ་སེ། མཁའ་རླུང་ཡྗིན་ན་སོག་འཛིན་རླུང་
དང་ཟེ་རླུང་ཡོད་དགསོ་ལ། ཆུ་རླངས་ཡོད་ན་རླངས་རྡུལ་ H2O ཡོད་དགོས་སོ།། 
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འཁྱགས་པ་བཞུ་བ་ན་དེའྗི་ནང་གྗི་དྭངས་གཟུགས་ཡངས་པའྗི་བཀོད་པ་མཐའ་དག་རྗིབ་པ་མྗིན། དྭངས་
གཟུགས་ཕྲ་མོ་ཏོག་ཙམ་ཞྗིག་འཁྱགས་ཆུ་འདྲེས་མའྗི་ནང་གནས་ཏེ་སྗི་ལྗི་མ་ཧ་ཅང་ཕྲ་མ་ོདག་གྲུབ་སེ་ཆུ་ཏགོ་ཙམ་
སྦོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྗིག་བེད་དེ་ཆུའྗི་བོངས་ཚད་ཅུང་ཙམ་སེལ་བར་བེད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༥་༡༩) འདྗི་མཇུག་འབས་སུ་འཁྱགས་
ཆུ་རྣམས་ཆུ་ཅུང་ཟད་དོྲ་བ་ལས་སྟུག་ཚད་དམའ་བ་ཡངོ་གྗི་ཡོད། ཌྗིག་རྗི་ཀླད་ཀོར་ལ་གནས་པའྗི་ཆུ་དེའྗི་དོྲད་ཚད་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

114 
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འཕེལ་བ་ན་དེའྗི་ནང་གྗི་འཁྱགས་པའྗི་དྭངས་གཟུགས་མང་བར་རྗིབ་གས་བྱུང་ཞྗིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུའྗི་བངོས་
ཚད་ད་དུང་བྗི་འག་ོབ་ཡྗིན། ཆུའྗི་ནང་དུ་དུས་མཉམ་དུ་འདུ་འཁུམ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཏེ་བ་བའྗི་རྒྱུད་རྗིམ་གཉྗིས་གྲུབ། 
འཁྱགས་པའྗི་དྭངས་གཟུགས་རྗིབ་པ་ན་བོངས་ཚད་བྗི་དགསོ་ནའང་། ཆུའྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ལ་འགུལ་སོད་ཆེ་བ་
ཐོབ་པ་དེའྗི་རྐྱེན་གྗིས་བོངས་ཚད་འཕེལ་དགསོ། དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་ ༤ ལ་མ་སེབས་ཀྗི་བར་དུ་རྗིབ་གས་ཀྗི་ནུས་འབས་
ཀྗིས་དབང་སྒྱུར་བེད།  
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 མཐའ་ལ་གནས་པའྗི་ཚེ་སོག 

 སྗི་པན་གྗི་ལུང་ཐང་དུ་ཆགས་པའྗི་བེ་ཐང་རྣམས་དང་། ཨ་ཧྥྗི་རྗི་ཀའྗི་ས་ཧ་ར་དང་། དབུས་ཨེ་ཤྗི་ཡའྗི་གྷོ་བྷྗི་བེ་
ཐང་ལྟ་བུའྗི་བེ་ཐང་ཁ་ཤས་ཀྗི་ས་ངསོ་ཀྗི་དྲོད་ཚད་དེ་ཌྗིག་རྗི་སེལ་ཤཱ་སྗི་ ༦༠ ལ་སོན་པ་ཡོང་གྗི་ཡོད། འོ་ན་དྲདོ་
ཚད་དེ་ཚེ་སོག་གནས་པ་ལ་ཧ་ཅང་གྗི་ཚ་དྲགས་པ་མ་ཡྗིན་ནམ་ཞེ་ན། བེ་ཐང་གོག་མ་(Cataglyphis)ཞེས་
པའྗི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའྗི་གོག་མའྗི་ཉེ་རྗིགས་ཁ་ཤས་ནྗི་ཚ་སེག་ཅན་གྗི་དྲོད་ཚད་འདྗིར་འཚོ་ཤའགས་ལྷག་པར་
དུ་ཆེ་བས་དེ་རྣམས་ལ་ནྗི་དེ་ལྟར་མྗིན་ནོ།། དྲོད་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོན་པོ་འདྗིར་རྩངས་པའྗི་རྗིགས་མེད་པས་བེ་ཐང་
གོག་མ་འདྗི་རྣམས་རྔོན་བེད་ཀྗི་ཉེན་མེད་པར་ཟས་འཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། དྲོད་ལ་གདོང་ལེན་བེད་
ཐུབ་པའྗི་གོག་མ་འདྗི་རྣམས་ཀྗིས་(ཕྲ་དངོས་རྣམས་མ་གཏོགས་)བེ་ཐང་གྗི་སོག་ཆགས་གཞན་སུ་ལས་ཀང་དྲོད་
ཚད་མཐོ་བ་བཟོད་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། ཁོ་ཚོས་འདྗི་ཇྗི་ལྟར་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་དེ་ནྗི་ད་ལྟ་ཞྗིབ་འཇུག་བེད་
བཞྗིན་པའྗི་གནད་དོན་ཞྗིག་ཡྗིན། ཁོ་ཚོས་གྗིབ་བསྗིལ་དུས་སུ་མ་རེད་པའྗི་སོག་ཆགས་གཤྗིན་པོའ་ིརོ་འཚོལ་
བར་བེད་ལ། ཕར་ཚུར་རྒྱུག་པ་ན་བེ་མ་ཚ་པོ་ལས་གཡོལ་བའྗི་ཕྗིར་དུ་གང་ཐུབ་ཅྗི་ཐུབ་ཀྗིས་རྐང་ལག་གཉྗིས་
གནམ་དུ་དཔྱངས་ཏེ་རྐང་ལག་བཞྗིའྗི་ཐོག་རྒྱུག་བགོད་བེད་ཀྗི་ཡོད། བཟའ་ཆས་འཚོལ་ཉུལ་བེད་པའྗི་ལམ་བུ་
ནྗི་ཧ་ཅང་ཀག་ཀོག་ཅྗིག་ཡྗིན་ནའང་ཚང་ཁུང་དུ་ལོག་པའྗི་ལམ་དེ་ནྗི་ཧ་ལམ་དྲང་ཐད་ཅྗིག་ཡྗིན། ཁོ་ཚོས་སྐར་
ཆ་རེ་ལ་རང་ལུས་ལས་ལབ་བརྒྱ་ཡྗི་རྒྱང་ཐག་ཆོད་པའྗི་མགོགས་ཚད་སནོ་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། ཆ་སོྙམས་ཚེ་ཚད་ཉྗིན་
དྲུག་ཡྗིན་པ་དེའྗི་རྗིང་ལ་གོག་མ་དེ་ཚོས་རང་ལུས་ ༡༥ ནས་ ༢༠ བར་གྗི་ལྗིད་དང་མཉམ་པའྗི་ཟས་དབོར་
འདྲེན་བེད་པ་རེད། 

 བེ་ཐང་ནས་འཁྱགས་རོམ་བར་གྗི་གོ་ལའྗི་ཟུར་ཁུག་རྩུབ་ཤཤོས་རྣམས་ཀྗི་ནང་དུ་སོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་པས་རང་
ཉྗིད་འཚོ་བའྗི་ཐབས་རེ་བཙལ་ནས་ཡོད། འབུའྗི་ཉེ་རྗིགས་ཤཤྗིག་བང་སྣེའྗི་འཁྱགས་རོམ་ཁྲོད་དུ་འཚོ་རྒྱས་ཐུབ་ཀྗི་
ཡོད། གཞན་ཡང་ལོྷ་སྣེའྗི་འཁྱགས་གོང་གྗི་ནང་འབུ་སྗིན་རྗིགས་གཅྗིག་གྗིས་འཁྱགས་ཧེངས་ཐེབས་རྒྱུ་ལས་སྲུང་
བའྗི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་འཁྱགས་ཟོག་གྗིས་འགེངས་པར་བེད་པ་དེ་འདྲའང་ཡོད། འཁྱགས་པའྗི་འོག་ཏུ་གནས་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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པའྗི་ཉ་རྗིགས་ཁ་ཤས་ཀྗིས་ཀང་དེ་ལྟར་བེད་ནུས། དེ་ནས་སྗིན་འབུ་རྗིགས་གཅྗིག་ལ་དྲོད་འགོག་སྗི་རྫས་ཡོད་པ་
ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་ཚན་འཁོལ་མའྗི་ནང་འཚོ་རྒྱས་ཐུབ་པ་དག་ཀང་ཡོད། 

 དྲོད་ཚད་ཀྗི་མཐོ་དམའྗི་མཐའ་ལ་གནས་པའྗི་གནས་སངས་ཀྗི་ནང་སོག་ཆགས་མང་པོ་འཚོ་གསོན་ཐུབ་པ་ཇྗི་
ལྟར་ཡྗིན་པ་ཤཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ན་དེ་ལས་མྗི་ལ་འཕྲད་པའྗི་ཁརོ་ཡུག་གྗི་དཀའ་ཁག་རྣམས་ལ་གདོང་ལེན་གྗི་ཐབས་
ལམ་གང་བསེན་དགོས་པའྗི་རྗིག་པ་རེད་ཐུབ། དཔེར་ན་འཛམ་བུ་གྗིང་ལས་འདས་ཏེ་བགོད་པའྗི་མཁའ་བསོད་
པ་རྣམས་ལ་ཁོར་ཡུག་གསར་པར་གདོང་ལེན་བེད་པའྗི་ཐབས་རྩལ་གང་ཡོད་མཁོ་བ་ལྟ་བུ་རེད།  

  

དེའྗི་རེས་སུ་འཁྱགས་པའྗི་དྭངས་གཟུགས་གྗི་གོང་བུ་ཕྲ་མ་ོཕལ་མོ་ཆེ་བཞུ་ཟྗིན་པ་ཡྗིན་པས་འདུ་འཁུམ་གྗི་བ་བ་ལས་
འཕེལ་རྒྱས་ཀྗི་བ་བ་འགས་ཆེར་འགྱུར་བ་རེད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༥་༢༠) 

 འཁྱགས་ཆུ་རྣམས་ལ་དར་ཆགས་ཏེ་འཁྱགས་གངོ་དུ་འགྱུར་བ་ན་དེའྗི་བོངས་ཚད་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་མན་
ཙམ་གྗིས་འཕེལ་བ་དང་དེའྗི་སྟུག་ཚད་ཆུང་དུ་འགོ་བ་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུའྗི་སེང་དུ་འཁྱགས་པ་
ལྗིང་གྗི་ཡོད། དངོས་རྫས་གཞན་ཕལ་མ་ོཆེ་དང་མཚུངས་པར་འཁྱགས་གངོ་ཞྗིག་ལ་ད་དུང་གང་བསྗིལ་ཐེབས་ན་དེ་
ཉྗིད་འཁུམ་གྗི་ཡོད། ཆུ་ཡྗི་རང་གཤྗིས་འདྗི་རང་བྱུང་གྗི་ཁྲོད་དུ་གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆེ། གལ་ཏེ་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་
ཤཱས་ཀླད་ཀོར་ཡྗིན་པའྗི་སྐབས་ཆུ་ལ་སྟུག་ཚད་ཆེ་ཤོས་ཡོད་ན་དེ་ཉྗིད་མཚོ་དང་རྫྗིང་བུའྗི་མཐྗིལ་དུ་བྗིང་དགསོ་ངེས་
རེད། འོན་ཀང་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ཀླད་ཀོར་གྗི་མཚམས་ན་གནས་པའྗི་ཆུ་དེ་སྟུག་ཚད་ཆུང་བ་ཡོད་པས་ཆུ་ཁར་ལྗིང་གྗི་
ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུའྗི་ཁ་རུ་དར་ཆགས། 

 དེས་ན་རྫྗིང་བུ་ཞྗིག་ལ་ཁ་ངསོ་ནས་མར་རྗིམ་གྗིས་དར་ཆགས། དགུན་དུས་འཇམ་པོ་ཞྗིག་ལས་གང་མ་ོཞྗིག་
གྗི་སྐབས་སུ་དར་མཐུག་ག་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། དར་གྗིས་གཡོགས་པའྗི་རྗིང་བུ་ཞྗིག་གྗི་མཐྗིལ་ཆུ་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་
ཤཱས་བཞྗིར་ཡོད་ཅྗིང་། དེར་ཆགས་པའྗི་སེ་དངསོ་རྣམས་ལ་དོྲད་ཚད་དེ་ལྟོས་བཅས་ཀྗི་དོྲན་མོ་ཞྗིག་ཡྗིན། ཡ་མཚན་པ་
ཞྗིག་ལ་གཏྗིང་ཧ་ཅང་ཟབ་པའྗི་ཆུ་རྣམས་དགུན་ཁ་གནམ་གཤྗིས་གང་ཤོས་ཀྗི་སྐབས་སུའང་དར་གྗིས་ཁེབས་ཐུབ་ཀྗི་
མེད། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་དྲོད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་བཞྗི་ལས་དམའ་བ་མ་འགྱུར་གངོ་དུ་ཆུ་ཐམས་ཅད་དོྲད་ཚད་དེའྗི་
བར་གང་བསྗིལ་ཐེབས་དགསོ་པ་ཡྗིན་ཞྗིང་། ཆུ་གཏྗིང་ཟབ་པའྗི་རྫྗིང་བུ་དེ་ལ་ནྗི་རྫྗིང་བུ་ཡོངས་རྫོགས་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་
རྗི་སལ་ཤཱས་བཞྗི་ལ་མ་འབབ་སྔོན་ནས་དགུན་ཁ་ཡལ་འགོ་གྗི་ཡོད། ཌྗིར་རྗི་སལ་ཤཱས་བཞྗི་དང་ལན་པའྗི་ཆུ་གང་འདྲ་
ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེ་རྣམས་རྗིང་བུའྗི་མཐྗིལ་དུ་གནས་པ་རེད། ཆུའྗི་དམྗིགས་བཀར་དྲོད་ཐང་མཐོན་པོ་ཡོད་པ་དང་གཅྗིག 
དོྲད་འདྲེན་པའྗི་ནུས་པ་ཞན་པ་ོཡོད་པ་དང་གཉྗིས་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ངར་ཆེ་བའྗི་ས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའྗི་རྫྗིང་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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116 

བུ་ཟབ་མོའ་ིམཐྗིལ་རྣམས་ལོ་འཁོར་མར་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་བཞྗི་རུ་བརྟན་པོར་གནས་ཀྗི་ཡོད། དེ་ལྟར་དུ་
གནས་པ་དེ་ལ་ཉ་རྣམས་དགའ་བ་བེད་དགོས་པ་ཡྗིན། 

  

280 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ ཕྗི་ལོ་ ༡༩༠༡ གྗི་དགུན་རྗིང་པོ་དེའྗི་གནམ་གང་ཉྗིན་གཏྗིང་ཧ་ཅང་ཟབ་པ་མཚོ་མྗི་ཤྗི་གན་གྗི་མཐྗིལ་གྗི་དྲོད་ཚད་ཏག་ཏག་ག་
ཚོད་རེད་དམ། 

༢ ཆུའྗི་སྟུག་ཚད་ཆེ་ཤོས་དེ་དྲོད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་བཞྗི་ལ་ཡྗིན་པ་དེ་ལས་ཉ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བའྗི་རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡྗིན་ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་བཞྗི་རེད། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་དྲོད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་བཞྗི་ཡྗི་ཆུ་དང་ལན་པའྗི་ཆུ་ཡྗི་ཕུང་པོ་གང་འདྲ་
ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེའྗི་མཐྗིལ་གྗི་དྲོད་ཚད་དེ་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་བཞྗི་ཡྗིན་དགོས། ཆུ་ནང་གྗི་རོ་རྣམས་ཆུ་མཐྗིལ་དུ་ཡོད་པ་དང་རྒྱུ་
མཚན་དང་མཚུངས་པ་རེད། རོ་རྣམས་ཆུ་ལས་སྟུག་ཚད་ཆེ་བ་ཡོད་པ་བཞྗིན་དུ་དྲོད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་བཞྗི་ཡྗི་ཆུ་དེ་དྲོད་
ཚད་གཞན་གང་འདྲ་ཞྗིག་དང་ལན་པའྗི་ཆུ་ལས་སྟུག་ཚད་ཆེ་བ་ཡོད། དེས་ན་རོ་དང་སལ་ཤཱས་བཞྗི་ལན་གྗི་ཆུ་གཉྗིས་ཆུའྗི་ནང་
ཡོད་ཕྗིན་ཆུ་མཐྗིལ་དུ་བྗིང་འགོ་བ་རེད། མ་ཟད་ཆུ་ནྗི་དྲོད་ཀྗི་འཁྲྗིད་གཟུགས་ཞན་པོ་ཞྗིག་ཡྗིན་པས་གལ་ཏེ་ཆུའྗི་ཕུང་པོ་དེ་ཟབ་
པ་དང་དེ་ཉྗིད་དབར་དུས་ཐུང་ལ་དགུན་དུས་རྗིང་བའྗི་ས་ཁུལ་ཞྗིག་ཏུ་ཡོད་ཚེ་དེའྗི་མཐྗིལ་གྗི་ཆུ་དེ་ལོ་འཁརོ་མར་ཌྗིག་རྗི་སལ་
ཤཱས་བཞྗི་རུ་གནས་ངེས་ཡྗིན། 

༢ དྲོད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་བཞྗི་རུ་ཆུ་ལ་སྟུག་ཚད་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པས་དེ་ལས་གང་བའྗི་ཆུ་རྣམས་ཡར་ལྗིང་སེ་ཁ་ངོས་སུ་དར་
གྗི་ངོ་བོར་འགོ་ཞྗིང་། ཉ་རྣམས་ལྟོས་བཅས་ཀྗི་ཆུ་དྲོན་མོར་གནས་ཐུབ་པ་རེད།  

  

བར་ཆད་སྙྗིང་བསྡུས། 

དྲོད་ཚད། དངོས་རྫས་ཤྗིག་གྗི་འདུས་རྡུལ་རེ་རེར་ཡོད་པའྗི་ཐད་རྒྱུག་འགུལ་སོད་ནུས་པའྗི་ཆ་སྙོམས་ཤྗིག་ལ་ཟེར་ཞྗིང་། 
དེ་ཉྗིད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་སམ། ཧྥ་རན་ཧེཊ། ཡང་ན་ཀེལ་ཝྗིན་གང་རུང་ནང་ཚད་འཇལ་བ་རེད། 

ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་ཀརོ། དངོས་རྫས་ཤྗིག་ལ་ཡོད་སྗིད་པའྗི་དོྲད་ཚད་དམའ་ཤོས་ཀྗི་ཚད་ཅྗིག་སེ། དོྲད་ཚད་འདྗིར་དངསོ་
རྫས་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ནུས་པ་དམའ་ཤོས་ཡྗིན། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

117 
 

117 

དྲོད། དོྲད་ཚད་མཐོ་བའྗི་དངསོ་རྫས་ཤྗིག་ནས་དོྲད་ཚད་དམའ་བའྗི་དངོས་རྫས་ཤྗིག་ཏུ་རྒྱུག་པའྗི་ནུས་པ་ཞྗིག་ལ་ཟེར་
ཏེ། རྒྱུན་ལན་ཁེ་ལོ་རྗིའམ་འཇུ་འུལ་ནང་ཚད་འཇལ་བེད། 

ནང་ནུས། འགུལ་སོད་ནུས་པ་དང་གནས་ལྟསོ་ནུས་པ་སེ་དངསོ་རྫས་ཀྗི་ནང་མར་གནས་པའྗི་འདུས་རྡུལ་གྗི་ནུས་པ་
ཁོྱན་ཡོངས་དེ་ལ་ཟེར། 

དམྗིགས་བཀར་དྲདོ་ཐང་། དངོས་རྫས་ཤྗིག་གྗི་དོྲད་ཚད་དེ་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་གཅྗིག་གྗིས་ཡར་མཐོར་འདེགས་བེད་པར་
གདོས་ཚད་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗི་རེ་རེར་མཁོ་བའྗི་དོྲད་ཀྗི་འབོར་ཚད་ལ་ཟེར། 

   



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 284 

 ༡༦ དྲོད་ཀྗི་འཕོ་འགྱུར། 
  

 

༡༩༨༤ ལོར་ཚན་རྗིག་པ་ཧེ་ལེན་ཡེན་ངའྗི་དངོས་ཁམས་འཛིན་གྲྭའྗི་ནང་རྩེར་སོན་གྗི་སོབ་མ་དང་། དེ་ནས་
ངའྗི་དགེ་རྒན་ལས་རོགས་སུ་གྱུར་པའྗི་སྐབས་ངས་ཕེད་བརྟན་བཤྗིག་གྗི་ཚུལ་དུ་ཁ་ོམོར། ཁོྱད་ཀྗིས་དངསོ་ཁམས་ཀྗི་
སོབ་གཉེར་མཇུག་བསང་སེ་མཐར་མེ་འགས་འཕུར་མདའྗི་ཚན་རྗིག་པ་ཆགས་པར་བ་དགསོ་ཞེས་རེ་འདུན་བཏོན། 
ཁོ་མོས་དངསོ་ཁམས་ཀྗི་ཚན་པའྗི་ནང་ཉེ་བའྗི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་། གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྗི་ཕག་
ཁྱེར་བཞེས་ཏེ་ད་ཆ་མེ་འགས་འཕུར་མདའྗི་ཚན་རྗིག་པ་ཞྗིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། གཅྗིག་བས་ན་ཁངོ་གྗིས་ངས་བཤད་པར་
མཐོང་ཆེན་བས་པ་ཡྗིན་ཤས་ཆེ། དེ་དུས་ཁ་ོམོས་སངས་སབས་བས་ཏེ་པར་གཉྗིས་བངས་པ་རྣམས་ཐོད་དུ་གཡོན་
ཕོགས་སུ་ཡོད་པ་དེ་ཡྗིན་ལ། པར་གཉྗིས་པ་ོདེ་ཐོག་མར་གོ་གཙོ་དངོས་ཁམས་སོབ་དེབ་འདནོ་ཐེངས་ལྔ་པའྗི་ནང་ཐོན་
པ་རེད། དེ་དུས་དངསོ་ཁམས་དང་འབེལ་བའྗི་དེབ་ཡོད་ཚད་སྣག་ཚ་ནག་པོ་ཁོ་ནའྗི་ནང་པར་དུ་བཏབ་ཀྗི་ཡོད། དེབ་
འདྗིའྗི་འདོན་ཐེངས་བདུན་པའྗི་ནང་གཞྗི་ནས་ཚོས་རྗིས་ཐོན་འག་ོཚུགས་པ་རེད། ཧེ་ལེན་གྗིས་པར་དེ་ག་རང་ཚོས་
པར་ནང་ལེན་ཐུབ་པའྗི་ཕྗིར་སར་ཡང་སངས་སབས་སུ་བཞུགས་ཤྗིང་། དེ་ནས་བཟུང་དེབ་ཀྗི་འདོན་ཐེངས་ཆ་ཚང་
ནང་པར་དེ་དག་ཐོན་ཡོད། 

 པར་གཉྗིས་པོ་དེའྗི་ནང་ཁ་ོམོས་འགེད་འཕྲའོ་ིཁྱད་ཆོས་ཤྗིག་གསལ་སོན་བེད་བཞྗིན་ཡོད་ཅྗིང་། ངོ་མཚར་བ་
ཞྗིག་ལ་ཁོ་མ་ོད་ལྟའྗི་ཆར་འོད་ཀྗི་འོད་ཤལ་ཁྱབ་ཚད་ནང་ཚན་དམར་ཕྗིའྗི་འོད་ཀྗི་འགེད་འཕྲའོ་ིཐོག་བང་ཆུབ་པ་ཞྗིག་
ཡྗིན། ཁོ་མོས་ལོཀ་ཧྗིཌ་ མར་ཊྗིན་དུ་མེ་འགས་འཕུར་མདའ་འཕུར་གཏོང་གྗི་ལས་གཞྗིར་བ་ར་བེད་འགོ་བཙུགས་པ་
ནས་བཟུང་ཁ་ོམོའ་ིཚན་རྗིག་གྗི་མདུན་མ་འགོ་ཚུགས། ད་ལྟ་སན་ཧྥྗི་རན་སྗིས་ཁོ་གོང་ཁྱེར་གྗི་མཐོ་སོབ་ཏུ་དངསོ་
ཁམས་རྗིག་པའྗི་སོབ་ཁྲྗིད་ཀྗི་ལས་འགན་ཞོར་དུ་སྒྲུབ་པའྗི་སེང་། འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་ས་ངོས་ཀྗི་ཞྗིབ་ཕྲའྗི་གནས་བབས་
བལྟ་བའྗི་ཆེད་འཁོར་སྐར་ཐོག་འཇོག་རྒྱུའྗི་སྣང་བརན་རྟོག་ཆས་འཆར་འགོད་ཀྗི་བ་བར་ཡང་འཇུག་བཞྗིན་ཡོད། 

 ཧེ་ལེན་ནྗི་ངའྗི་དགེ་རྒན་གྗི་མདུན་མའྗི་ནང་གཟེངས་ཐོན་པའྗི་ལག་ཁྱེར་དུ་བརྩྗི་ཆོག་པ་ཞྗིག་ཡྗིན་པ་མ་
ཟད། གཞན་གྗི་མྗིག་དཔེ་བལྟ་ས་ཞྗིག་ཀང་ཡྗིན། དེས་ན་གལ་ཏེ་མདུན་མའྗི་གཏད་སོ་ངེས་གཏན་མེད་པའྗི་བུད་མེད་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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གཞོན་ནུ་མ་བ་ོརྗིག་ཅན་དེ་འདྲ་ཞྗིག་ཁོྱད་ལ་འཕྲད་ཚེ་བུད་མེད་དེ་ལ་ཧེ་ལེན་གྗི་མདུན་ལམ་བཞྗིན་དུ་འཚོལ་བར་
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བརྒྱུད་ཁྲྗིད། 

 གྗིང་ག་ཞྗིག་ཏུ་ཁོྱད་ཀྗིས་ལགས་ཀྗི་ཚེབ་ཐུར་རྗིང་པ་ོཞྗིག་གྗི་རྩེ་མོར་ཤ་བྗི་རྗིལ་བསྐོན་ཏེ་མེའྗི་སེང་བསེག་
བཞྗིན་པར་རྩྗིས་དང་། ཤ་བྗི་རྗིལ་གྗི་ཕྗི་ངསོ་བསེགས་ཏེ་ཧོབ་ཧོབ་མ་འགྱུར་བའྗི་སྔོན་དུ་ཚེབ་ཐུར་དེ་བཟུང་མྗི་ཐུབ་
པའྗི་ཚ་པོར་འགྱུར་ངེས་རེད། མེ་ལེའྗི་ནང་ཡོད་པའྗི་ཚེབ་ཐུར་གྗི་རྩེ་མོ་ནས་དོྲད་ཞུགས་ཏེ་དེའྗི་ལུས་པོ་ཡངོས་སུ་དོྲད་
བརྒྱུད་དེ་ཁོྱད་ཀྗི་ལག་པར་འབརོ། དོྲད་རྒྱུད་གཏོང་བེད་ཚུལ་འདྗི་ལ་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཅེས་ཟེར། ཚ་སེག་གཏོང་བའྗི་ཚེབ་
ཐུར་གྗི་རྩེ་མོའ་ིརྡུལ་ཕྲན་རྣམས་མེས་མྱུར་དུ་འགུལ་བར་བེད་ཅྗིང་། རྡུལ་ཕྲན་འདྗི་རྣམས་ཀྗིས་འདར་འགུལ་བས་ཏེ་
ཉེ་འཁྲྗིས་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་ལ་རེག་ཅྗིང་། དེ་དག་འདར་འཁྲུག་གཏོང་། དེ་བས་ཀང་གནད་འགག་ཆེ་བ་ནྗི་ལགས་ཀྗི་ཁོྱན་
དུ་རང་དབང་དུ་རྒྱུ་ནུས་པའྗི་གོག་རྡུལ་རྣམས་ལ་འབུད་རྒྱག་ཐེབས་ཏེ་དེ་དག་དངསོ་རྫས་དེའྗི་ནང་ངསོ་ཀྗི་རྡུལ་ཕྲན་
དང་གགོ་རྡུལ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་གདོང་ཐུག་བས་ཏེ་ནུས་པ་སོ་རེས་བེད། 

 ལགས་ཀྗི་ཚེབ་ཐུར་རམ་དེ་མྗིན་གྗི་མཁྲེགས་གཟུགས་གང་འདྲ་ཞྗིག་གྗིས་དོྲད་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཇྗི་ཙམ་བེད་མྗིན་
ནྗི་དེའྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་བཀོད་པའམ་འདུས་རྡུལ་གྗི་བཀོད་པའྗི་འཆྗིང་བ་ལ་རག་ལུས་པ་རེད། རྡུལ་ཕྲན་གང་གྗི་ཕྗི་
མཐའྗི་གགོ་རྡུལ་གཅྗིག་གམ་དེ་ལས་མང་བ་ཞྗིག་ལྷུག་མར་གནས་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་གྗིས་གྲུབ་པའྗི་མཁྲེགས་གཟུགས་
རྣམས་ཀྗིས་དོྲད་(དང་གགོ་རྒྱུན་)བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ལེགས་པ་ོབེད་ཐུབ། ལགས་རྗིགས་རྣམས་ལ་ཕྗི་མཐའྗི་གོག་རྡུལ་ལྷུག་ཤསོ་
སུ་ཡོད་ཅྗིང་། དེ་དག་ལགས་གངོ་ཁོྱན་ཡོངས་སུ་གདོང་ཐུག་བེད་ཀྗིན་དུ་རང་དབང་དུ་ནུས་པ་དབོར་འདྲེན་བེད་ཐུབ། 
རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དོྲད་དང་གོག་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་བེད་པ་ལ་ལགས་རྗིགས་རྣམས་མཆགོ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྗིན། དེ་ལས་
དངུལ་ནྗི་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ལེགས་ཤསོ་དང་། དེའྗི་རེས་སུ་ཟངས་དང་། དེ་ནས་ཡངོས་ཁྱབ་ཆེ་བའྗི་ལགས་རྗིགས་ཀྗི་ནང་
ནས་ཧ་ཡང་དང་། ལགས་གཉྗིས་རྗིམ་བཞྗིན་ཡྗིན། དེ་ལས་ལོག་སེ་བལ་དང་ཤྗིང་། སོག་མ། ཤོག་བུ། སོབ་ཤྗིང་། སྗི་ཊྗི་རོ་
ཕོམ་བཅས་ནྗི་དྲོད་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཞན་པའྗི་དངོས་པ་ོརྣམས་ཡྗིན། བེམ་དངོས་འདྗི་དག་གྗི་རྡུལ་ཕྲན་ནང་གྗི་ཕྗི་མཐའྗི་
གོག་རྡུལ་རྣམས་དམ་པོར་འཆྗིང་སེ་གནས། བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཞན་པོ་རྣམས་ལ་འགགོ་གཟུགས་ཟེར་བ་རེད། 
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 ཤྗིང་དེ་དོྲད་འགོག་གཟུགས་བཟང་པོ་ཞྗིག་(དང་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཞན་པོ་ཞྗིག་)ཡྗིན་པས་དེ་ཉྗིད་སྣོད་ཆས་ཀྗི་ལུང་
ཐག་ཏུ་བཀོལ་སོད་བེད་པ་རེད། དེ་ཉྗིད་ཚ་པ་ོཡྗིན་ཡང་ཧ་ཡང་གྗི་ཤྗིང་གྗི་ལུང་ཐག་དེ་ལག་པ་རེན་པས་བཟུང་སེ་ཐབ་
ཚ་པ་ོལས་མྱུར་པོ་ཞྗིག་ལ་གནདོ་སོན་མེད་པར་དབབ་ཐུབ། དེ་དང་དོྲད་ཚད་མཉམ་པའྗི་ལགས་ཀྗི་ལུང་ཐག་ཅྗིག་ལ་
གལ་ཏེ་བཟུང་བ་ཡྗིན་ན་ཁྱོད་ཀྗི་ལག་པ་ཏན་ཏན་འཚིག་ངེས་ཡྗིན། ཤྗིན་ཏུ་ཚ་བའྗི་ཤྗིང་ཞྗིག་ཀང་དོྲད་ཀྗི་འགགོ་
གཟུགས་ལེགས་པོ་ཞྗིག་ཡྗིན་པས་མེའྗི་སེང་རྐང་རེན་དུ་བགོད་མཁན་རྣམས་ཀྗིས་རྐང་པ་མ་བསེགས་པར་ཤྗིང་སོལ་
དམར་ལམ་གྗི་སེང་དུ་རྐང་རེན་གྗིས་གོམ་བགོད་བེད་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། (ནན་གཟབ་བ་དགསོ་པ་ཞྗིག་ལ། ཁོྱད་གཅྗིག་པུ་
ཡོད་པའྗི་སྐབས་བ་སོད་འདྗི་བསེན་མྗི་ཉེན། མེ་བགོད་པ་ཉམས་མོང་ཅན་རྣམས་ཀང་ཆ་རྐྱེན་མ་འཛོམས་པའྗི་སྐབས་
རྐང་པ་ཚབས་ཆེར་བསེགས་པ་དེ་འདྲ་འངོ་གྗི་ཡོད།) མེའྗི་སེང་གོམ་བགོད་ཐུབ་པའྗི་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བ་ོདེ་ནྗི་ཤྗིང་ཇྗི་
ལྟར་ཚ་རུང་དེ་ཉྗིད་ལ་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཞན་པའྗི་རང་བཞྗིན་ཞྗིག་ཡོད་པས་ཡྗིན། དེའྗི་དོྲད་ཚད་དེ་མཐོ་པ་ོཡོད་ཀང་རྐང་
པར་དོྲད་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་བེད་པ་ནྗི་ལྟོས་བཅས་ཀྗིས་ཉུང་ཉུང་ཡྗིན། དེ་ནྗི་པྗི་ཛའྗི་ཐབ་ཁུང་ཚ་པའོ་ིནང་ལག་པ་ཡུན་ཙམ་
བཅུག་པའྗི་སྐབས་སུ་དེའྗི་ནང་གྗི་རླུང་གྗིས་དོྲད་ཉུང་ཤས་ལས་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་མྗི་བེད་པ་དང་མཚུངས་པ་རེད། གལ་ཏེ་
ཁོྱད་ཀྗིས་ཐབ་ཁའྗི་ནང་གྗི་ལགས་ཤྗིག་ལ་རེག་པ་ཡྗིན་ན་ཟུག་གཟེར་གྗི་ཆོ་ངེ་འཆོར་ངེས་ཡྗིན། དེ་བཞྗིན་དུ་མེ་བགོད་
པ་ཞྗིག་གྗིས་ལགས་རྗིགས་ཚ་པོ་ཞྗིག་གམ་དེ་མྗིན་གྗི་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ལེགས་པ་ོཞྗིག་གྗི་སེང་དུ་གོམ་པ་སསོ་ན་འཚིག་པར་
ངེས། རྐང་པ་རློན་པའྗི་བཞའ་ཚན་རླངས་པར་འགྱུར་བ་དེས་ཀང་རྐང་པ་མྗི་འཚིག་པའྗི་གགོས་བེད་ཅྗིང་། དེའྗི་སྐོར་
ལེ་ཚན་ཕྗི་མར་མཐོང་ངེས་ཡྗིན། 

 གཤེར་གཟུགས་དང་རླངས་གཟུགས་ཕལ་མོ་ཆེ་ནྗི་དོྲད་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཞན་པའྗི་དངསོ་པོ་ཡྗིན། རླུང་ནྗི་ཧ་ཅང་
གྗི་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཞན་པས་གངོ་དུ་སྨྲས་པ་བཞྗིན་ཐབ་ཁུང་ཚ་པའོ་ིནང་ལག་པ་ཡུན་ཙམ་བཅུག་ཀང་དེ་ལ་གནོད་འཚེ་
མྗི་འབྱུང་། བལ་དང་། སྤུ་དང་། བ་ས་ོལྟ་བུའྗི་དངསོ་པོ་རྣམས་ལ་དོྲད་འགོག་བེད་ཀྗི་ཁྱད་ཆསོ་བཟང་པོ་ཞྗིག་ཡོད་པ་དེ་
ནྗི་གཙོ་བོར་དེ་དག་གྗི་སྦུག་ཏུ་རླུང་གྗིས་ཁེངས་པའྗི་བར་སོང་ཡོད་པས་ཡྗིན། དེ་དང་འདྲ་བར་རྩྗིད་ཤེལ་ལྟ་བུའྗི་
དངོས་རྫས་ལྦུག་ཕྲན་ལན་པ་རྣམས་ཀང་རླུང་རྡུལ་གནས་པའྗི་སོང་ཆ་ཕྲ་མོ་དུ་མ་ཡོད་པས་འགོག་བེད་བཟང་པོ་ཡྗིན། 
རླུང་དེ་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཞན་པའྗི་དངོས་པོ་ཡྗིན་པ་སབས་ཤྗིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། དེ་ལྟར་མྗིན་ན་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སེན་ཊྗི་གྷྗི་
རེཌ་ ༢༠ (སེ་ཧྥ་རན་ཧེཌ་ ༦༨)དང་ལན་པའྗི་ཉྗིན་དེ་ཡང་གང་ངར་ཅན་དུ་ཚོར་ངེས་ཡྗིན། 

 གངས་ཀང་ཧ་ལམ་ཤྗིང་སྐམ་ཞྗིག་གྗི་ཚད་ཙམ་དུ་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཞན་པོ་(འགགོ་གཟུགས་བཟང་པོ་)ཞྗིག་ཡྗིན། 
དེས་ན་དགུན་དུས་སུ་གངས་ཁེབས་ཀྗིས་གཡགོས་པའྗི་ས་གཞྗི་གངས་ཀྗིས་དངསོ་སུ་དོྲན་མོར་འཇོག་གྗི་ཡོད། དེ་ཡང་
གངས་འདབ་རྣམས་དྭངས་གཟུགས་ཀྗིས་གྲུབ་ཅྗིང་། དེ་དག་འདུས་ཏེ་བ་སྤུ་བཞྗིན་དུ་ཡང་བའྗི་གཟུགས་སུ་ཆགས་
པའྗི་གསེབ་ཏུ་རླུང་འཚུད་པ་དེས་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་ས་ངོས་ནས་དོྲད་འཆོར་བའྗི་གེགས་བེད། གནའ་སལོ་དང་མཐུན་
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པའྗི་བང་སྣེའྗི་དགུན་དུས་ཀྗི་གནས་ཁང་རྣམས་གང་ངར་ལས་གངས་ཁེབས་ཀྗིས་སོབ་པ་རེད། ནགས་ཀླུང་དུ་འཚོ་
བའྗི་དུད་འག་ོརྣམས་ཀྗིས་གང་ངར་ལས་ཐར་བའྗི་ཆེད་དུ་གངས་དོང་དང་གངས་སྗིབས་ལྟ་བུ་འཚོལ་བར་བེད། 
གངས་ཀྗིས་དོྲད་སྗིན་པ་མྗིན་པར་སེམས་ཅན་གྗི་ལུས་པོས་སེད་པའྗི་དོྲད་སོར་བརླག་འགོ་རྒྱུ་བུལ་དུ་གཏོང་བ་ཙམ་
བེད་པ་རེད། 

 དོྲད་ནྗི་དོྲད་ཚད་མཐོ་ས་ནས་དམའ་སར་འཕ་ོབ་རེད། རྒྱུན་ལན་མྗི་ཚོས་གང་ངར་དེ་ས་ོསའོ་ིཁང་ཁྱྗིམ་གྗི་ལ་
ཕྗི་ལ་འཇོག་ཐུབ་ན་ཅྗི་མ་རུང་ཞེས་ཡང་ཡང་བརོད་པ་ཐོས་རྒྱུ་ཡོད། དོན་འདྗི་བརོད་སངས་ལེགས་པ་ཞྗིག་ནྗི་ཁང་
ཁྱྗིམ་ནས་དོྲད་འཆོར་དུ་མྗི་འཇུག་པར་འགོག་འདོད་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་ཡྗིན། (རླུང་གང་མ་ོནང་དུ་རྒྱག་པ་ལྟ་བུ་ཡྗིན་ན་
མ་གཏགོས་)ཁང་ཁྱྗིམ་དོྲན་པའོ་ིནང་དུ་རྒྱུག་འོང་བའྗི་གང་ངར་ཞྗིག་མེད།  

  

286 

 ཁང་པ་གང་དུ་འགོ་བ་ཡང་དོྲད་ཕྗི་རུ་རྒྱུག་པས་ཡྗིན། ཁང་ཁྱྗིམ་རྣམས་ལ་རོ་བལ་གྗིས་སྲུང་འགོག་བེད་པ་དེ་
ཡང་དོྲད་སོར་རྒྱུ་འགོག་པའྗི་ཐབས་ཡྗིན་གྗི་གང་ངར་ནང་སྗིམ་བ་རྒྱུ་འགོག་པའྗི་ཐབས་ཤྗིག་ག་ལ་ཡྗིན། འོན་ཀང་
ངེས་དགསོ་པའྗི་གནད་ཅྗིག་ནྗི་འགགོ་བེད་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེས་དོྲད་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འགོག་མྗི་ཐུབ་པར་དོྲད་
སྗིམ་རྒྱུག་བེད་པའྗི་ཚད་གཞྗི་གཅོག་པ་ཙམ་ཡྗིན། དགུན་དུས་སུ་སྲུང་འགགོ་ལེགས་ཤསོ་ཡོད་པའྗི་ཁང་ཁྱྗིམ་དྲོན་པོ་
རྣམས་ཀང་དལ་གྗིས་གང་དུ་འགོ་ངེས་ཡྗིན། སྲུང་འགོག་བེད་པ་དེས་དོྲད་འཕོ་རྒྱུ་བུལ་བར་བེད། 

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ ཉྗི་མོ་ཧ་ཅང་ཚ་ཞྗིང་མཚན་མོ་གང་བའྗི་བེ་ཐང་དུ་ཁང་པའྗི་གང་རྣམས་སྗིར་བཏང་འདམ་གྗིས་བཟོ་བ་རེད། དེ་འདྲའྗི་འདམ་
གང་དེ་མཐུག་པོ་ཡོད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཅྗིའྗི་ཕྗིར་ཡྗིན་ནམ། 

༢ གནོད་འཚེ་མེད་པར་ཐབ་ཁུང་ཚ་པོའ་ིནང་ལག་པ་ཡུན་ཙམ་བཅུག་ཐུབ་ལ། ཐབ་ཀྗི་མཐའ་ལགས་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྗིས་ལག་
པ་འཚིག་པ་ཅྗིའྗི་ཕྗིར་རེད་དམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

122 
 

122 

༡ མཐུག་ཚད་རན་པོ་ཡོད་པའྗི་གང་ཞྗིག་གྗིས་མཚན་མོ་ནང་ནས་ཕྗི་རུ་དྲོད་རྒྱུག་པ་བུལ་དུ་གཏོང་སེ་ཁང་པ་དྲོན་པོར་འཇོག་
ལ། ཉྗིན་མོ་ཕྗི་ནས་ནང་དུ་དྲོད་རྒྱུག་པ་དལ་དུ་གཏོང་སེ་ཁང་པ་བསྗིལ་པོར་འཇོག དེ་འདྲ་བའྗི་གང་དེ་ལ་ “དྲོད་ལ་ལྟོས་པའྗི་
འགྱུར་འགོག་རང་གཤྗིས་”ཤྗིག་ཡོད་དོ།། 

༢ ཐབ་ཁུང་ཚ་པོའ་ིནང་གྗི་རླུང་དུ་ལག་པ་ཡོད་སྐབས་ལག་པར་གནོད་འཚེ་མྗི་འབྱུང་བ་ནྗི་གཙོ་བོ་རླུང་དེ་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཞན་པོ་
ཡྗིན་པས་ཡྗིན་ཏེ། རླུང་ཚ་པོ་ནས་ལག་པར་དྲོད་འཕོ་ཡྗི་མེད། ཐབ་ཁུང་གྗི་མཐའ་ལགས་ཚ་པོ་ལ་རེག་རྒྱུ་ནྗི་གནས་ཚུལ་ལོགས་
པ་ཞྗིག་སེ། ལགས་རྗིགས་རྣམས་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་ཡྗིན་པས་དེར་རེག་པ་ན་ཁྱོད་ཀྗི་ལག་པར་དྲདོ་འཕོན་ཆེ་ཙམ་
རྒྱུག་གྗི་ཡོད། 

 

གཏད་རྒྱུག 

 གཤེར་གཟུགས་དང་རླངས་གཟུགས་རྣམས་ཀྗིས་དོྲད་བརྒྱུད་གཏོང་བེད་པ་གཙོ་བ་ོགཏད་རྒྱུག་གྗི་སོ་ནས་
ཡྗིན་པ་སེ་རྒྱུག་གཟུགས་རང་ཉྗིད་འགུལ་སོད་བེད་པ་ལས་དོྲད་འཕ་ོབ་ཡྗིན། བརྒྱུད་ཁྲྗིད་(གང་དུ་གགོ་རྡུལ་དང་རྡུལ་
ཕྲན་རྣམས་ཕན་ཚུན་གདོང་ཐུག་རྗིམ་པ་བཞྗིན་བེད་པའྗི་སོ་ནས་དོྲད་འཕོ་བར་བེད་པ་དེ་)དང་མྗི་འདྲ་བར་གཏད་
རྒྱུག་ཏུ་བེམ་གཟུགས་ཀྗི་ཕུང་པོའ་ིའགུལ་སོད་དེ་རྒྱུག་གཟུགས་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་ཁོྱན་ཡོངས་ཀྗི་འགུལ་སོད་དང་འབེལ་
བ་ཡྗིན།  

 གཤེར་གཟུགས་ཡྗིན་ཡང་རུང་རླངས་གཟུགས་ཡྗིན་ཡང་རུང་རྒྱུག་གཟུགས་ཀུན་ཏུ་གཏད་རྒྱུག་འགྲུབ་ཐུབ། 
ང་ཚོས་ས་ངའྗི་ནང་ཆུ་ཚ་པོ་བཟོ་ཡང་རུང་། ཁང་མྗིག་ནང་རླུང་ཚ་པ་ོབཟོ་ཡང་རུང་། དེའྗི་རྒྱུད་རྗིམ་གཅྗིག་པ་ཡྗིན། 
(དཔེ་རྗིས་ ༡༦་༤) རྒྱུག་གཟུགས་ཤྗིག་འོག་ནས་ཚ་བསེག་གཏོང་བ་ན་མཐྗིལ་གྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་འགུལ་སོད་མྱུར་
བར་བེད་འགོ་ཚུགས་ཤྗིང་། དེ་དག་ཕན་ཚུན་རྒྱང་ཐག་རྗིང་བར་བར་འགེམ་པར་བེད་པ་དང་མཉམ་སྟུག་ཚད་ཆག་སེ་
གེན་དུ་འཕོ་འགོ། གང་ལ་སྟུག་ཚད་ཆེ་བའྗི་རྒྱུག་གཟུགས་ཀྗིས་མཐྗིལ་དུ་ཡོད་པའྗི་དོྲ་བའྗི་རྒྱུག་གཟུགས་ཀྗི་གོ་ས་
བཟུང་བའྗི་ཆེད་འོག་ཏུ་རྒྱུ། ཚུལ་འདྗི་ལྟར་དུ་རྒྱུག་གཟུགས་ཚ་པ་ོཆགས་པ་ན་གཏད་རྒྱུག་གྗི་རྒྱུན་གྗིས་དེ་ཉྗིད་དཀྲུག་
པར་བེད་དེ། རྒྱུག་གཟུགས་དོྲ་བ་དེ་དོྲད་ཀྗི་འབྱུང་ཁུངས་ལས་རྒྱང་དུ་བསོད་ཅྗིང་། རྒྱུག་གཟུགས་གང་བ་དེ་དོྲད་ཀྗི་
འབྱུང་ཁུངས་དང་ཉེ་བར་འངོ་། 

  གཏད་རྒྱུག་གྗི་རྒྱུན་དེ་རླུང་ཁམས་ཀྗི་ཁྲོད་དུ་གྲུབ་ཅྗིང་། དེས་གནམ་གཤྗིས་ལ་འགས་རྐྱེན་སདོ་པ་རེད། རླུང་
དོྲན་པོ་ཆགས་དུས་དེ་ཉྗིད་རྒྱ་སེད་འགོ་བ་དང་། རྒྱ་སེད་པ་དང་ལྷན་དུ་རང་གྗི་མཐའ་འཁོར་གྗི་རླུང་ལས་སྟུག་ཚད་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

123 
 

123 

ཆུང་བར་འགྱུར། དེས་ན་ལྒང་ཕུག་བཞྗིན་དུ་གེན་དུ་འཕོ་བ་རེད། གེན་དུ་འཕྱུར་བཞྗིན་པའྗི་རླུང་དེ་ནམ་ཞྗིག་རང་
དང་སྟུག་ཚད་མཉམ་པའྗི་རླུང་ཡོད་སའྗི་མཐོ་ཚད་དུ་སེབས་ན་དེ་ཉྗིད་ད་གཟོད་གེན་དུ་མྗི་འཕྱུར།  

 

287 

 ཚུལ་འདྗི་ནྗི་མེ་ལས་བྱུང་བའྗི་དུ་བ་ཐགོ་མར་གེན་དུ་འཕྱུར་ཞྗིང་། ནམ་ཞྗིག་བསྗིལ་དུ་ཕྗིན་ནས་ཉེ་འཁོར་གྗི་
རླུང་དང་སྟུག་ཚད་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་ན་དེ་ཉྗིད་འཕྲེད་ཁྱབ་བེད་པ་ང་ཚོས་མཐོང་བ་དེ་ལས་མངོན་ཐུབ། གེན་དུ་
འཕྱུར་བཞྗིན་པའྗི་རླུང་དོྲན་མ་ོདེ་ཡར་འཛེགས་པ་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་སེད་འགོ་བ་ནྗི་མཐོ་ཚད་ཆེ་སར་རླུང་གྗི་གནོན་
འགས་དམའ་བ་ཞྗིག་གྗིས་འཚིར་བས་ཡྗིན། རླུང་རྒྱ་སེད་པ་ན་དེ་ཉྗིད་གང་དུ་འགོ་བ་རེད། (ད་ལྟ་རང་གཤམ་གྗི་
བརྟག་དཔྱད་དེ་ཅྗིག་བསོ་དང་། ཁོྱད་ཀྗིས་ཁ་ཆེན་པོ་གདང་སེ་ལག་པར་ཕུ་ཐོབས་དང་། ཁོྱད་ཀྗི་ཁ་དབུགས་དེ་དོྲན་པོ་
ཡྗིན། སར་ཡང་བ་བ་དེ་ཉྗིད་མཆུ་རུབ་སེ་བུ་ག་ཆུང་ཆུང་བཟསོ་ནས་ཁ་ནས་དབུགས་ཐོན་པ་ན་རྒྱ་སེད་འགོ་ཐུབ་པ་
ཞྗིག་བསོ་དང་། ད་ནྗི་ཁོྱད་ཀྗི་ཁ་དབུགས་གང་འཚམས་ཀྗིས་གང་བ་ཡོད། རྒྱ་སེད་བཞྗིན་པའྗི་རླུང་དེ་བསྗིལ་དུ་འགོ་བ་
ཡྗིན།) འདྗི་ནྗི་རླུང་གནོན་འཚིར་གཏངོ་བའྗི་སྐབས་གང་འབྱུང་བ་དེ་དང་ལོག་ཕགོས་ཏག་ཏག་ཡྗིན། གལ་ཏེ་ཁོྱད་
ཀྗིས་འགྗིག་འཁོར་ཕུ་མདས་རླུང་གནོན་བཙིར་ཏེ་བཏང་ཡོད་ན་རླུང་དང་ཕུ་མདའ་གཉྗིས་ཀ་ཚ་པོར་གྱུར་པ་ཁོྱད་ཀྗིས་
ཕལ་ཆེར་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་ངེས་ཡྗིན། 

 རྒྱ་སེད་འག་ོབཞྗིན་པའྗི་རླུང་ཇྗི་ལྟར་བསྗིལ་དུ་འག་ོབའྗི་ངང་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་བེད་པའྗི་ཐབས་གཅྗིག་ནྗི་
དེའྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅྗིག་ལས་གཅྗིག་འཕག་བཞྗིན་པའྗི་པྗིང་པངོ་པོ་ལོ་ཧ་ཅང་ཕྲ་མ་ོམང་པའོ་ིརྣམ་
པར་བལྟ་རྒྱུ་དེ་ཡྗིན། པོ་ལོ་གཅྗིག་ལ་དེའྗི་ཕོགས་སུ་འོང་བའྗི་དེ་ལས་མགོགས་པའྗི་པོ་ལོ་ཞྗིག་གྗིས་བཞུས་ན་དེའྗི་
མགོགས་ཚད་འཕེལ། འོན་ཀང་པ་ོལ་ོདེ་རང་ཉྗིད་ལས་ཐག་རྒྱང་དུ་སོད་བཞྗིན་པའྗི་པ་ོལོ་ཞྗིག་དང་བརྡུངས་ན་དེའྗི་
ཕྗིར་ལོག་གྗི་མགོགས་ཚད་ཆག་གྗི་ཡོད། དེ་དང་མཚུངས་པར་ས་བའྗི་ཕོགས་སུ་སོད་པའྗི་པྗིང་པངོ་པོ་ལོ་ཞྗིག་མཚོན་
ན། རང་ཕོགས་སུ་འོང་བཞྗིན་པའྗི་ས་བར་རེག་ན་དེའྗི་མགོགས་ཚད་འཕེལ་བ་དང་། ཐག་རྒྱང་དུ་སོད་པའྗི་ས་བར་
རེག་ན་མགོགས་ཚད་ཆག་གྗི་ཡོད། རྗིགས་པ་འདྗི་ཉྗིད་རྒྱ་སེད་འགོ་བཞྗིན་པའྗི་རླུང་ཡོད་པའྗི་ས་ཁུལ་ཞྗིག་ལའང་
འཇུག་སེ། ཆ་སྙོམས་སུ་བཤད་ན་འདུས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་རྡུང་ཁ་རྒྱག་པ་ན་ཉེ་ཕོགས་སུ་འངོ་བའྗི་འདུས་རྡུལ་ལས་ཐག་
རྒྱང་དུ་བགོད་པའྗི་འདུས་རྡུལ་དང་རྡུང་ཁ་མང་བ་རྒྱག་པ་རེད། (དཔེ་རྗིས་ ༡༦་༧) དེས་ན་རྒྱ་སེད་འགོ་བཞྗིན་པའྗི་
རླུང་གྗི་ནང་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗི་ཆ་སྙོམས་མགོགས་ཚད་ཆག་པ་ཡྗིན་པས་རླུང་དེ་གང་དུ་འག་ོབ་རེད།  
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 རྒྱ་སེད་ཀྗི་སོ་ནས་གང་བསྗིལ་ཐེབས་པའྗི་དཔེ་མཚོན་མཚར་པོ་ཞྗིག་ནྗི་གནོན་འགས་འཚོད་སྣོད་ཀྗི་མྗིག་
ཁུང་ལས་ཚ་རླངས་རྒྱ་སེད་འགོ་བའྗི་སྐབས་འབྱུང་བ་རེད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༦་༨) རྒྱ་སེད་བྱུང་ནས་གང་བསྗིལ་ཐེབས་པ་
དང་རླུང་བསྗིལ་དང་མཉམ་བསེ་མྱུར་མོར་བྱུང་ནས་གང་བསྗིལ་ཐེབས་པ་གཉྗིས་ཀ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚིར་གནོན་
ཐེབས་པའྗི་ཚ་རླངས་པའྗི་རྒྱུན་གྗི་ནང་ལག་པ་བདེ་ལྷོད་ཀྗི་ངང་འཇོག་ཐུབ་པ་རེད། (བག་ཟནོ་བ་དགསོ་པ་ཞྗིག་ལ། 
གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗིས་འདྗིར་ཚོད་ལྟ་བ་འདོད་ན་ཡྗིན་ཅྗིག་ཐོག་མར་མྗིག་ཁུང་གྗི་ཐོད་དུ་གནས་མཐོ་ས་ཞྗིག་ཏུ་ལག་པ་
བཟུང་ནས་རྗིམ་གྗིས་ཚ་གང་སྙོམ་པོའ་ིཚད་དུ་མར་ཕོབས། གལ་ཏེ་མྗིག་ཁུང་གྗི་ཁ་ཡོད་སར་ཚ་རླངས་མྗི་མངོན་པས་
དེར་ལག་པ་འཇོག་དགསོ་བསམས་ན་གཟབ་དགོས། མྗིག་ཁུང་གྗི་འཁྲྗིས་སུ་ཚ་རླངས་ཡོད་ཀང་དེ་ཉྗིད་རྒྱ་སེད་པའྗི་སོ་
ནས་གང་བསྗིལ་རན་འཚམས་ཤྗིག་མ་ཐེབས་ཀྗི་བར་མཐོང་མྗི་ཐུབ། ཁོྱད་ཀྗིས་མཐོང་ཐུབ་པའྗི་ཚ་རླངས་སྗིན་གྗི་
དབྗིབས་ཅན་ལྟ་བུ་དེ་ནྗི་དོན་ལ་ཟེགས་ཕྲན་དུ་གྱུར་པའྗི་རླངས་པ་ཡྗིན་པས་ཞེ་དྲག་གྗི་གང་བ་ཡོད།) 

 རླུང་ཁམས་དཀྲུག་པའྗི་གཏད་རྒྱུག་གྗི་རྒྱུན་རྣམས་ཀྗི་འབས་བུར་ལྷགས་པ་འབྱུང་། འཛམ་གྗིང་གྗི་སའྗི་ཆ་ཁ་
ཤས་ཀྗིས་ཆ་གཞན་ལས་ཉྗི་དྲདོ་མྱུར་བར་བཟུང་བ་དང་། དེའྗི་མཇུག་འབས་སུ་ས་ངསོ་དང་ཉེ་བའྗི་རླུང་རྣམས་ཆ་མྗི་
སྙོམ་པར་ཚ་བསེག་ཐེབས་པ་དང་། གཏད་རྒྱུག་གྗི་རྒྱུན་གྲུབ་པ་ཡྗིན། དེ་ནྗི་མཚོ་ངགོས་ཡོད་སར་མངོན་པ་རེད། ཉྗིན་
མོར་རྒྱ་མཚོའྗི་ཆུ་ལས་མཚོ་ངགོས་དོྲན་པོ་ཆགས་མགོགས་པ་ཡོད་ཅྗིང་། མཚོ་ངགོས་ཐོད་ཀྗི་རླུང་དེ་ཆུ་ལས་འོང་བའྗི་
རླུང་གང་བ་དེས་ཡར་འབུད་པ་རེད།(ང་ཚོས་འདྗི་ལ་འཕྱུར་ཞེས་ཟེར།) དེའྗི་མཇུག་འབས་སུ་མཚོ་ལྷགས་བྱུང་། 
མཚན་མོར་རྒྱུད་རྗིམ་དེ་ལོག་སེ་རྒྱ་མཚོའྗི་ཆུ་ལས་མཚོ་ངོགས་གང་བསྗིལ་མགོགས་པར་ཐེབས་པས་རླུང་དོྲན་པོ་དེ་
མཚོ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༦་༩) གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗི་མཚོ་ངགོས་ཀྗི་བེ་ཐང་དུ་མེ་གཏངོ་བ་ཡྗིན་ན་ཉྗིན་མོ་དུ་བ་
ས་གཞྗིའྗི་ཕོགས་སུ་ལྷགས་པས་འདེད་པ་དང་མཚན་མོ་མཚོ་ཕོགས་སུ་འདེད་པ་མཐོང་ངེས་ཡྗིན།  
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 གཞྗི་གང་དུ་རྒྱུག་གཟུགས་ལ་དོྲད་ཚད་ཀྗི་ཁྱད་པར་ཤོར་བའྗི་གཞྗི་དེར་གཏད་རྒྱུག་འགྲུབ་ཀྗི་ཡོད། དེས་ནམ་
མཁར་སྗིན་སེད་པ་དང་། རྒྱ་མཚོའྗི་གཏྗིང་དུ་ཆུ་རྒྱུན་འགྲུབ་པར་གགོས་བེད། གོ་ལའྗི་ནང་ངོས་སུ་ཡོད་པའྗི་ཕེད་ཞུན་
ས་ར་ོལས་གྲུབ་པའྗི་གཏད་རྒྱུག་གྗིས་ཕལ་ཆེར་ས་སྐགོས་འདྲེད་འད་རྒྱག་ཏུ་འཇུག་ཅྗིང་། དེ་ལས་ས་ཡོམ་དང་མེ་རྗི་
འཐོར་བ་ལྟ་བུའྗི་བྱུང་བ་རྣམས་སེད་པ་རེད། ཉྗི་མའྗི་ནང་དུའང་གཏད་རྒྱུག་གྗིས་བ་བ་འགངས་ཆེན་སྒྲུབ། ང་ཚོའྗི་
མཐའ་འཁོར་དུ་གང་བྱུང་བ་ཕལ་མོ་ཆེའྗི་ནང་གཏད་རྒྱུག་གྗིས་བེད་འགན་གཙོ་བོ་ཞྗིག་སྒྲུབ་ཀྗི་ཡོད། 
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ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

ཁྱོད་ཀྗིས་རྨས་སོན་མ་ཕོག་པར་མཛུབ་མོ་མེ་ལེའྗི་འཁྲྗིས་སུ་བཟུང་ཐུབ་ཀང་། མེ་ལེའྗི་ཐོད་དུ་དེ་ལྟར་བཟུང་མྗི་ཐུབ་པའྗི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡྗིན་ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

གཏད་རྒྱུག་གྗི་སོ་ནས་རླུང་ཚ་པོ་གེན་དུ་འགོ་བ་རེད། འོན་ཀང་རླུང་དེ་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཞན་པོ་ཞྗིག་ཡྗིན་པས་འཕྲེད་ལ་ཁྱོད་ཀྗི་
མཛུབ་མོ་ཡོད་སར་དྲོད་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ལས་མྗི་འགོ།  

  

འགེད་འཕྲ།ོ 

 ཉྗི་མ་ལས་བྱུང་བའྗི་ནུས་པ་ཐོག་མར་མཁའ་དབྗིངས་སུ་བགདོ་ཅྗིང་། དེ་ནས་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་རླུང་ཁམས་
བརྒྱུད་པ་དང་། དེ་ནས་དེས་གོ་ལའྗི་ས་ངསོ་དོྲ་བར་བེད། ནུས་པ་འདྗི་རླུང་ཁམས་སུ་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཀྗི་ལམ་ནས་བགོད་པ་
མྗིན་ཏེ་རླུང་ནྗི་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཞན་པོ་ཡྗིན་པའྗི་ཕྗིར། གཏད་རྒྱུག་གྗི་ལམ་ནས་བརྒྱུད་པའང་མྗིན་ཏེ་གཏད་རྒྱུག་གྗི་བ་བ་
དེ་གོ་ལ་དོྲན་པོར་གྱུར་པའྗི་རེས་སུ་གཞྗི་ནས་གྲུབ་པ་ཡྗིན་པའྗི་ཕྗིར། ཉྗི་མ་དང་ང་ཚོའྗི་རླུང་ཁམས་བར་གྗི་མཁའ་
དབྗིངས་སོང་པའྗི་ཁོྱན་དུ་གཏད་རྒྱུག་དང་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་གང་ཡང་འགྲུབ་མྗི་སྗིད་པ་དེ་ཡང་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྗི་ཡོད། ནུས་པ་
དེ་ཐབས་གཞན་ཞྗིག་གྗི་སོ་ནས་འཕོ་དགོས་པ་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་ཅྗིང་། དེ་ནྗི་འགེད་འཕྲོའ་ིལམ་ནས་ཡྗིན། ཚུལ་དེ་
ལྟར་དུ་སོ་བར་བེད་པའྗི་ནུས་པ་ལ་འགེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་ཞེས་འབོད་པ་རེད། 

 འགེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་ནྗི་གོག་ཁབ་ལེན་གྗི་རླབས་ཀྗི་རྣམ་པར་གནས། དེའྗི་ཁངོས་སུ་རླུང་འཕྲྗིན་གྗི་རླབས་
དང་། ཕྲ་རླབས། དམར་ཕྗིའྗི་འགེད་འཕྲོ། མཐོང་རུང་འོད། སྨུག་ཕྗིའྗི་འགེད་འཕྲོ། གོག་པར་འཕྲོ་ཟེར། གྷ་མ་འཕྲོ་ཟེར་
བཅས་ཚུད་ཡོད། འགེད་འཕྲའོ་ིནུས་པའྗི་དབེ་བ་འདྗི་རྣམས་རླབས་ཐག་གྗི་སོ་ནས་ཏེ་ཪྗིང་ཤོས་ནས་ཐུང་ཤསོ་སུ་ཐོ་
འགོད་བེད། དམར་ཕྗིའྗི་(དམར་པོའ་ིའགོ་མ་)འགེད་འཕྲ་ོལ་མཐོང་རུང་འོད་ལས་རླབས་ཐག་རྗིང་བ་ཡོད། མཐོང་རུང་
གྗི་རླབས་ཐག་རྗིང་ཤོས་ནྗི་འོད་དམར་པོ་དེ་ཡྗིན་པ་དང་། ཐུང་ཤོས་ནྗི་འོད་སྨུག་པོ་དེ་ཡྗིན། སྨུག་ཕྗིའྗི་(སྨུག་པའོ་ིགོང་
མ་)འགེད་འཕྲོ་རྣམས་ལ་དེ་བས་ཀང་རླབས་ཐག་ཐུང་བ་ཡོད། (རླབས་ཐག་སྐོར་ལ་རྒྱས་པ་ལེ་ཚན་ ༡༩ ནང་བཀོད་
ཡོད་པ་དང་། གོག་ཁབ་ལེན་གྗི་རླབས་ཀྗི་སྐོར་ཞྗིབ་ཚགས་པར་ལེ་ཚན་ ༢༥ དང་ ༢༦ ནང་ཁེབས་ཡོད།) 
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126 

 དངོས་ཁམས་རྗིག་པ་ལག་ལེན་བསར་བ། 

 ཆུ་གང་མོས་ཁེངས་ཡོད་པའྗི་ཤེལ་སྦུག་ཞྗིག་ཞབས་མཐྗིལ་ནས་ཟུངས། དེའྗི་རྩེ་མོ་མེ་ལེའྗི་ནང་བཞག་ནས་ཆུ་མ་འཁོལ་གྗི་
བར་ཚ་བསེག་ཐོངས། ཁྱོད་ཀྗིས་ཤེལ་སྦུག་གྗི་མཐྗིལ་ནས་ད་དུང་བཟུང་ཐུབ་པ་དེས་ཤེལ་དང་ཆུ་གཉྗིས་ཀ་དྲོད་ལ་ལྟོས་ཏེ་
བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཞན་པོ་ཡྗིན་པ་དང་། གཏད་རྒྱུག་གྗིས་ཆུ་ཚ་པ་ོཐུར་ཕོགས་སུ་མྗི་སྒུལ་བ་བཅས་ར་སོད་བེད། ད་དུང་ཁྱོད་ཀྗིས་
དེའྗི་མཐྗིལ་དུ་འཁྱགས་པའྗི་གོང་བུ་དང་ལགས་བལ་ཏོག་ཙམ་བཞག་ན་དེ་བས་ཀང་མཚར་བ་ཡོད་དེ། འོག་གྗི་འཁྱགས་པ་
གང་ཡང་མྗི་བཞུ་བར་སེང་གྗི་ཆུ་འཁོལ་དུ་འཇུག་ཐུབ། ཚོད་ལྟ་བས་ཏེ་ལྟོས་དང་། 

  

འགེད་འཕྲོའ་ིརླབས་ཐག་དེ་དེའྗི་ཟསོ་ཕོད་དང་འབེལ་བ་ཡོད། ཟོས་ཕོད་ནྗི་རླབས་ཤྗིག་གྗི་འདར་འཁྲུག་བེད་ཚད་དེ་
ཡྗིན། དཔེ་རྗིས་ ༡༦་༡༡ ནང་གྗི་བུ་མ་ོདེས་ཟསོ་ཕོད་དམའ་པོ་(སེང་མ་)དང་། ཟོས་ཕོད་མཐོ་བའྗི་ཐོག་(འོག་མ་)ཐག་པ་
སྤྲུག་བཞྗིན་ཡོད། ཟོས་ཕོད་དམའ་བའྗི་སྤྲུག་སྤྲུག་གྗི་བ་བས་རླབས་རྗིང་ལ་དལ་བ་ཞྗིག་སྐྲུན་པ་དང་། ཟོས་ཕོད་མཐོ་
བའྗི་སྤྲུག་སྤྲུག་གྗི་བ་བས་རླབས་ཐུང་བ་སེད་སྐྲུན་བེད་པར་ཐུགས་སྣང་མཛོད་དང་། གོག་ཁབ་ལེན་གྗི་རླབས་ལའང་དེ་
བཞྗིན་ཡྗིན། ཟོས་ཕོད་དམའ་པོའ་ིའདར་འཁྲུག་གྗིས་རླབས་རྗིང་པ་ོདང་། ཟོས་ཕོད་མཐོ་བའྗི་འདར་འཁྲུག་གྗིས་
རླབས་ཐུང་བ་སེད། 

  

འགེད་འཕྲའོ་ིནུས་པ་འཕྲ་ོགཏངོ་། 

 ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་ཀོར་ལས་མཐོ་བའྗི་དོྲད་ཚད་གང་འདྲ་ཞྗིག་དང་བཅས་པའྗི་དངསོ་རྫས་ཡྗིན་ནོ་ཅོག་གྗིས་
འགེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་སོ། འགེད་འཕྲའོ་ིནུས་པ་འཕྲ་ོགཏངོ་མཐོ་ཤོས་སུ་བེད་པའྗི་ཟསོ་ཕོད་ f དེ་ས་ོབེད་ཀྗི་ཚུགས་ཐུབ་
དོྲད་ཚད་དང་ཐད་འབེལ་ཡྗིན།(དཔེ་རྗིས་ ༡༦་༡༢) 

 f ~ T 

 གལ་ཏེ་ཅ་དངསོ་ཤྗིག་ཚ་ཐག་ཆོད་ཡོད་ན་དེས་ས་ོབའྗི་འགེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་ཁག་ཅྗིག་མཐོང་རུང་འོད་ཀྗི་
ཁོྱན་དུ་གནས་ཀྗི་ཡོད། དོྲད་ཚད་སེན་ཊྗི་གྷྗི་རེཌ་ ༥༠༠ ཡས་མས་སུ་ཅ་དངསོ་ཤྗིག་གྗིས་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་པའྗི་རླབས་
ཀྗི་ནང་ནས་རྗིང་ཤོས་ཏེ་འོད་དམར་པོ་ཕྗིར་སོ་བེད་འགོ་ཚུགས། དེ་བས་ཀང་དོྲད་ཚད་མཐོ་བ་རྣམས་ཀྗིས་འོད་སེར་པོ་
སེད། དོྲད་ཚད་སེན་ཊྗི་གྷྗི་རེཌ་ ༡༥༠༠ ཡྗི་མཚམས་སུ་མྗིག་གྗིས་བཟུང་ཐུབ་པའྗི་རླབས་མྗི་འདྲ་བ་ཐམས་ཅད་ས་ོབ་
དང་། ཅ་དངོས་དེ་ང་ཚོས་“དཀར་ཚ་ཚ་”ཞྗིག་ཏུ་མཐོང་། སྐར་མ་སྔོ་ཚ་ཚ་ཞྗིག་སྐར་མ་དཀར་ཚ་ཚ་ཞྗིག་ལས་ཚ་བ་
ཡོད་པ་དང་། དེ་ལས་སྐར་མ་དམར་ཚ་ཚ་ཞྗིག་ཚ་ཆུང་བ་ཡོད། སྐར་མ་སྔ་ོཚ་ཚ་ལ་སྐར་མ་དམར་ཚ་ཚ་ལས་འོད་ཀྗི་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

127 
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ཟོས་ཕོད་ཟབ་གཉྗིས་ཙམ་ཡོད་པས་དེ་ལ་སྐར་མ་དམར་ཚ་ཚ་ཞྗིག་ལས་ཕྗི་ངསོ་ཀྗི་དོྲད་ཚད་ལབ་གཉྗིས་ཀྗིས་ཆེ་བ་
ཡོད། 

  

290 

 ཉྗི་མའྗི་ཕྗི་ངསོ་ལ་(འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་ཚད་ལ་ལྟསོ་ཏེ་)དོྲད་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོན་པ་ོཡོད་པས་དེས་ཟོས་ཕོད་མཐོ་
པོའ་ིསར་འགེད་འཕྲ་ོརང་བཞྗིན་ཅན་གྗི་ནུས་པ་སོ་བ་དང་། དེ་ལས་འཕོན་ཆེན་པ་ོཞྗིག་ནྗི་གོག་ཁབ་ལེན་གྗི་འོད་ཤལ་
གྗི་མཐོང་རུང་གྗི་ཆའྗི་བརྒྱུད་དུ་ཡོད། དེ་དང་བསྡུར་ན་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་ས་ངོས་གང་ཐྗིང་ཐྗིང་ཡྗིན་པས་དེས་ས་ོབའྗི་
འགེད་འཕྲོ་རང་བཞྗིན་ཅན་གྗི་ནུས་པ་ལ་ཟསོ་ཕོད་མཐོང་རུང་འོད་ཀྗི་ཟསོ་ཕོད་ལས་དམའ་བ་ཡོད། འཛམ་བུ་གྗིང་
གྗིས་ཕྗིར་ས་ོབེད་པའྗི་འགེད་འཕྲོའ་ིངོ་བ་ོནྗི་དམར་ཕྗིའྗི་རླབས་ཡྗིན་པ་དང་། དེ་ནྗི་ང་ཚོའྗི་མྗིག་ཤེས་ཀྗི་མཐོང་
མཚམས་ཀྗི་འོག་ཏུ་གནས། གོ་ལས་ཕྗིར་ས་ོབེད་པའྗི་འགེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་ལ་ས་གཞྗིའྗི་འགེད་འཕྲ་ོཞེས་འབོད་པ་རེད། 
 

 ཉྗི་མའྗི་འགེད་འཕྲའོ་ིནུས་པ་ནྗི་དེའྗི་ཁོག་སྦུག་ཏུ་གྲུབ་པའྗི་ལྟེ་རྡུལ་འདྲེས་འགྱུར་ལས་བྱུང་བ་ཡྗིན། དེ་
བཞྗིན་དུ་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་ནང་ངསོ་སུ་གྲུབ་པའྗི་ལྟེ་རྡུལ་འདྲེས་འགྱུར་གྗི་བ་བས་གོ་ལ་དོྲ་བར་བེད། (གཏེར་ཕུག་གང་
འདྲ་ཞྗིག་གྗི་གཏྗིང་ལ་ཕྗིན་པ་ཡྗིན་ནའང་དེར་ལ་ོའཁོར་མར་དོྲ་པོ་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ།) ནང་ངསོ་ཀྗི་ནུས་པ་འདྗི་ཕལ་མོ་
ཆེ་ས་ངསོ་ཀྗི་བར་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་བྱུང་སེ་ས་གཞྗིའྗི་འགེད་འཕྲོར་འགྱུར་བ་ཡྗིན། 

 ཁོྱད་དང་། ཁོྱད་ཀྗི་དགེ་རྒན། མཐའ་འཁོར་གྗི་དངསོ་པོ་ཐམས་ཅད་དེ་མདོར་ན་ཅ་དངསོ་ཡདོ་དོ་ཅོག་གྗིས་
འགེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་ཟསོ་ཕོད་མྗི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤྗིག་གྗི་ཁོྱན་དུ་མུ་མཐུད་ནས་སོ་བར་བེད། རྒྱུན་ལན་གྗི་དོྲད་ཚད་
ཅན་གྗི་ཅ་དངོས་རྣམས་ཀྗིས་གཙོ་བོ་ཟསོ་ཕོད་དམའ་བའྗི་དམར་ཕྗིའྗི་རླབས་ཕྗིར་སོ་བེད་པ་རེད། ཐབ་ཚ་པོ་ཞྗིག་གྗི་
ཉེ་འཁྲྗིས་སུ་ལངས་པའྗི་སྐབས་ལྟ་བུར་ཟོས་ཕོད་ཅུང་མཐོ་བའྗི་དམར་ཕྗིའྗི་རླབས་ཁོྱད་ཀྗི་པགས་པས་བཟུང་བ་ན་ཁྱོད་
ལ་དོྲད་མོང་བའྗི་ལུས་ཤེས་ཤྗིག་སེ་བ་ཡྗིན། དེས་ན་དམར་ཕྗིའྗི་འགེད་འཕྲ་ོལ་ཡངོས་ཁྱབ་ཏུ་དོྲད་ཀྗི་འགེད་འཕྲོ་ཞེས་
འབོད་ཀྗི་ཡོད། དོྲད་ཀྗི་མངོ་བ་སེད་པའྗི་དམར་ཕྗིའྗི་འོད་ཀྗི་འབྱུང་ཁུངས་ཡངོས་ཁྱབ་ཅན་ནྗི་ཉྗི་མ་དང་། གོག་སོན་གྗི་
སོང་སྐུད། ཐབ་ནང་གྗི་མདག་མ་བཅས་ཡྗིན།  

 དམར་ཕྗིའྗི་དོྲད་ཆས་ཀྗི་གཞྗི་རྟེན་དུ་དོྲད་ཀྗི་འགེད་འཕྲ་ོཡོད། དོྲད་ཚད་ཤེས་དགོས་པའྗི་ཅ་དངོས་དེའྗི་
ཕོགས་སུ་དོྲད་ཆས་གཏད་དེ་གགོ་མཐེབ་གནོན་ཙམ་གྗིས་དང་། དོྲད་ཚད་གངས་རྣམ་དུ་འཆར་འོང་། འབེལ་ཡོད་ཅ་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

128 
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དངོས་ཀྗིས་ཕྗིར་སོ་བེད་པའྗི་འགེད་འཕྲསོ་དོྲད་རྟགས་སྗིན་པ་རེད། འཛིན་གྲྭའྗི་ནང་བཀོལ་བའྗི་དམར་ཕྗིའྗི་དོྲད་ཆས་
མཚན་ཉྗིད་པ་ཞྗིག་གྗིས་དོྲད་ཚད་ -30C ནས་ 200C བར་དུ་བ་བ་བེད་ཐུབ། 

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

གཤམ་གསལ་ལས་གང་གྗིས་འགེད་འཕྲའོ་ིནུས་པ་མྗི་སྗིན། ཀ) ཉྗི་མ། ཁ) མེ་རྗི་ལས་ཐོན་པའྗི་ར་ོཞུན། ག) 
རོ་སོལ་དམར་པོ། ང) ཁོྱད་ཀྗིས་ཀློག་བཞྗིན་པའྗི་དེབ་འདྗི།  

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

 ཁོྱད་ཀྗིས་ལན་ང་པ་དེ་བདམས་མེད་པའྗི་རེ་བ་ཡོད། གང་ཡྗིན་ཟེར་ན། ཐོའ་ིནང་གྗི་དངསོ་རྫས་
གཞན་དང་འདྲ་བའྗི་དོྲད་ཚད་མཐོན་པོ་ཞྗིག་མེད་ཀང་། དེབ་ལ་དོྲད་ཚད་ཡོད་ངེས། དེས་ན་ f~T ཡྗི་སྗིག་
གཞྗི་ལྟར་བས་ན་དེབ་ཀྗིས་འགེད་འཕྲ་ོཕྗིར་ས་ོབེད་ཀང་། དངོས་རྫས་གཞན་གྗིས་སོས་པའྗི་འགེད་འཕྲོའ་ི
གོད་གཏོང་མཐོ་ཤོས་ཀྗི་ཟསོ་ཕདོ་དང་བསྡུར་ན་དེའྗི་གོད་གཏངོ་མཐོ་ཤསོ་ཀྗི་ཟསོ་ཕོད་ཞེ་དྲག་གྗི་དམའ་བ་
ཡྗིན། རང་གྗི་དོྲད་ཚད་ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་ཀོར་ལས་མཐོ་བ་ཡོད་པའྗི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྗིས་གོག་ཁབ་ལེན་
གྗི་འགེད་འཕྲ་ོསོ་གཏངོ་བེད་པ་ཡྗིན། དེ་ག་རང་རེད་དངསོ་པོ་ཐམས་ཅད་ཡྗིན། 

  

འགེད་འཕྲའོ་ིནུས་པ་བསྡུ་ལེན། 

 གལ་ཏེ་དངོས་པ་ོཐམས་ཅད་ཀྗིས་ནུས་པ་ཕྗིར་སོ་བེད་ཀྗི་ཡོད་ན་དངོས་པ་ོཐམས་ཅད་མཐར་ནུས་པས་འཛད་
མྗི་འགོ་བ་གང་ཡྗིན་ནམ་ཞེ་ན། དེའྗི་ལན་ནྗི་དངོས་པ་ོཐམས་ཅད་ཀྗིས་ནུས་པ་བསྡུ་ལེན་ཡང་བེད་ཀྗི་ཡོད་པས་ཡྗིན། 
འགེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་ཕྗིར་སོ་བེད་མཁན་བཟང་པོ་རྣམས་བསྡུ་ལེན་པའང་བཟང་པོ་ཡྗིན་ཞྗིང་། ཕྗིར་སོ་བེད་མཁན་
ཞན་པོ་རྣམས་བསྡུ་ལེན་པའང་ཞན་པོ་ཡྗིན། དཔེར་ན་རླུང་འཕྲྗིན་གྗི་རླབས་ཕྗིར་ས་ོལེགས་པོ་ཡོང་བའྗི་ཆེད་བཟསོ་
པའྗི་རླུང་འཕྲྗིན་གནམ་སྐུད་ལྟ་བུ་ནྗི་དེའྗི་བཟ་ོབཀོད་ཉྗིད་ཀྗིས་རླབས་དེ་དག་གྗི་ལེན་པ་པོ་(བསྡུ་ལེན་པ་)བཟང་པོ་
ཞྗིག་ཀང་ཆགས་ཀྗི་ཡོད།  

 བེམ་དངོས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེའྗི་ཕྗི་ངསོ་ཀྗིས་རང་གྗི་ཚ་གང་གང་ཡྗིན་རུང་འགེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་
ཚུར་བསྡུ་བ་དང་ཕར་ས་ོབར་བེད་ཀྗི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཕྗི་ངསོ་ཀྗིས་ནུས་པ་ཕར་སོ་བ་ལས་ལྷག་པ་ཞྗིག་ཚུར་བསྡུ་ལེན་བས་
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ན་དེ་ཉྗིད་གཙང་ལྷག་བསྡུ་ལེན་པ་ཞྗིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེའྗི་དོྲད་ཚད་འཕེལ་འག་ོབ་ཡྗིན། གལ་ཏེ་དེས་ཚུར་བསྡུ་བ་
ལས་ལྷག་པ་ཞྗིག་ཕར་སསོ་པ་ཡྗིན་ན་དེ་ཉྗིད་གཙང་ལྷག་སོ་བ་པོ་ཞྗིག་ཡྗིན་པ་དང་། དེའྗི་དོྲད་ཚད་ལྟུང་འག་ོབ་ཡྗིན། 
ཕྗི་ངསོ་ཤྗིག་གྗིས་གཙང་ལྷག་བསྡུ་ལེན་པའྗི་བ་བ་བསྒྲུབ་ཀྗི་རེད་དམ་གཙང་ལྷག་ས་ོབ་པ་ོཞྗིག་གྗི་བ་བ་བསྒྲུབ་ཀྗི་རེད་
དམ་ཞེ་ན། དེ་ནྗི་དེའྗི་དོྲད་ཚད་མཐའ་འཁོར་གྗི་དོྲད་ཚད་ལས་དམའ་བ་ཡོད་དམ་མཐོ་བ་ཡོད་པ་དེ་ལ་རག་ལུས། གལ་
ཏེ་ཕྗི་ངསོ་དེ་མཐའ་འཁོར་ལས་ཚ་བ་ཡོད་ན་དེ་ཉྗིད་གཙང་ལྷག་སོ་བ་པོ་ཞྗིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་ཤྗིང་། དེ་ཉྗིད་གང་དུ་འགོ་
ངེས་ཡྗིན། ཡང་ཕྗི་ངོས་དེ་མཐའ་འཁོར་ལས་གང་བ་ཡོད་ན་དེ་ཉྗིད་གཙང་ལྷག་བསྡུ་ལེན་པ་ཞྗིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་པས་
དེ་ཉྗིད་ཚ་རུ་འགོ་ངེས་ཡྗིན། ཚ་གང་གྗི་གནས་སངས་གང་དུ་ཡོད་རུང་ཕྗི་ངསོ་ཐམས་ཅད་ཀྗིས་འགེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་
ཚུར་ལེན་པ་དང་ཕར་སོ་བ་གཉྗིས་ཀ་བེད་པ་རེད། 

 ཁོྱད་ཀྗིས་ལགས་ལས་གྲུབ་པའྗི་སྣོད་ཆེ་ཚད་དང་དབྗིབས་མཉམ་པ་གཉྗིས་བཟུང་སེ་གཅྗིག་གྗི་ཕྗི་ངསོ་དཀར་
པོའམ་མེ་ལངོ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་དང་། གཞན་དེའྗི་ཕྗི་ངསོ་ནག་ནགོ་ཅན་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཞྗིག་གྗི་སོ་ནས་ཚུལ་འདྗི་ར་སོད་
བེད་ཐུབ།(དཔེ་རྗིས་ ༡༦་༡༦) 
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 སྣོད་གཉྗིས་པ་ོཆུས་བཀང་སེ་དེའྗི་ནང་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་རེ་ཆུགས་དང་། སྣོད་ནག་པོ་དེ་མྱུར་བར་གང་དུ་
འག་ོབ་ཁྱོད་ཀྗིས་མཐོང་ངེས་ཡྗིན། དེ་ནྗི་ཕྗི་ངོས་ནག་ནོག་ཅན་དེ་ཕྗིར་སོ་བ་བཟང་བ་ཡྗིན་པས་ཡྗིན། ཇའམ་འཚིག་
ཇ་ནྗི་ཁོག་ལྗིར་ནག་པ་ོཞྗིག་ལས་ཁགོ་ལྗིར་འོད་ཆེམ་ཆེམ་ཅན་ཞྗིག་ཏུ་ཚ་བ་སོད་ཀྗི་ཡོད། བརྟག་དཔྱད་གཅྗིག་པ་འདྗི་
གོ་ལོག་ནས་བསྒྲུབ་ཆོག་གྗི་ཡདོ། ཐེངས་འདྗིར་སྣོད་རེ་རེར་འཁྱགས་ཆུ་བླུགས་ནས་དེ་ཉྗིད་ཐབ་ཀྗི་མདུན་སའམ། ཕྗིར་
ཉྗི་འོད་ཀྗི་དཀྗིལ་དུའམ། གང་ལྟར་འགེད་འཕྲའོ་ིནུས་པའྗི་འབྱུང་ཁུངས་ཡག་པོ་ཡོད་ས་ཞྗིག་ཏུ་ཞོགས་དང་། སྣོད་
ནག་པ་ོདེ་མྱུར་བར་དོྲ་བར་འགྱུར་བ་ཁྱོད་ཀྗིས་ཤེས་ངེས་ཡྗིན། དེ་སྔར་བརོད་ཚར་བ་བཞྗིན་དུ་ཕྗིར་ས་ོལེགས་པོ་བེད་
པའྗི་ཅ་དངོས་དེས་བསྡུ་ལེན་ཡང་ལེགས་པ་ོབེད། 

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ གལ་ཏེ་འགེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་བསྡུ་ལེན་པ་བཟང་པོ་ཞྗིག་ཕྗིར་སོ་བ་ཞན་པོ་ཞྗིག་ཡྗིན་ཚེ་དེའྗི་དྲོད་ཚད་དེ་མཐའ་འཁརོ་གྗི་
དྲོད་ཚད་དང་བསྡུར་ན་ཇྗི་འདྲ་ཡྗིན་ནམ།  
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༢ གནམ་གང་བའྗི་ཞོགས་པ་ཞྗིག་ལ་ཞྗིང་པ་ཞྗིག་གྗིས་དོས་ཁང་དུ་པོར་པེན་བསེག་ཐབ་བཏང་སེ་རླུང་གྗི་དྲོད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་ ༢༠ 
(68F)མ་སེབས་བར་ཚ་བར་བས། དེ་ལྟར་ཡྗིན་རུང་ད་དུང་ཁོ་འཁྱགས་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྗིན་ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ གལ་ཏེ་བསྡུ་ལེན་པ་བཟང་པོ་རྣམས་ཕྗིར་སོ་བེད་མཁན་བཟང་པོའང་མྗིན་ན་འགེད་འཕྲོ་རང་བཞྗིན་ཅན་གྗི་ནུས་པའྗི་
གཙང་ལྷག་བསྡུ་ལེན་འབྱུང་དགོས་པས་བསྡུ་ལེན་བེད་མཁན་གྗི་དྲོད་ཚད་དེ་མཐའ་འཁོར་གྗི་དྲོད་ཚད་ལས་མཐོ་བར་གནས་
དགོས་པའྗི་སོན་ཡོད། ང་ཚོའྗི་མཐའ་འཁརོ་གྗི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་གྗི་དྲོད་ཚད་ཅྗིག་ཡོད་པ་ནྗི་བསྡུ་ལེན་པ་བཟང་པོ་
རྣམས་རང་གྗི་རང་བཞྗིན་ཉྗིད་ཀྗིས་ཕྗིར་སོ་བེད་མཁན་བཟང་པོའང་ཡྗིན་པ་ཁོ་ནའྗི་རྒྱུ་མཚན་གྗིས་ཡྗིན། 

༢ དོས་ཁང་གྗི་གང་རྣམས་ད་དུང་ཡང་གང་མོ་ཡྗིན། ཞྗིང་པས་གང་ཕོགས་སུ་ནུས་པ་ཕྗིར་སོ་བེད་པ་དེ་གང་གྗིས་ཞྗིང་པའྗི་
ཕོགས་སུ་ནུས་པ་ཕྗིར་སོ་བེད་པ་ལས་མང་བ་ཡོད་པས་ཁ་ོའཁྱགས་པ་རེད། (རང་གྗི་ཁྱྗིམ་ནང་དུ་ཡྗིན་ནའང་འདྲ་འཛིན་གྲྭའྗི་
ནང་དུ་ཡྗིན་ནའང་འདྲ་དེར་ཁང་པའྗི་ནང་གྗི་རླུང་ཙམ་མྗིན་པར་གང་རྣམས་དྲོ་པོ་ཡོད་པའྗི་སྐབས་ཁོ་ནར་ནང་དུ་དྲ་ོཉམས་
ཤྗིག་འོང་།) 

  

འགེད་འཕྲའོ་ིནུས་པ་ཕྗིར་ལགོ 

 བསྡུ་ལེན་དང་ཕྗིར་ལགོ་གཉྗིས་གདགས་སྗིབ་ཏུ་གནས་པའྗི་རྒྱུད་རྗིམ་ཡྗིན། འགེད་འཕྲའོ་ིནུས་པ་བསྡུ་ལེན་
པ་བཟང་པོ་ཞྗིག་གྗིས་མཐོང་རུང་གྗི་འོད་ཐེ་བའྗི་འགེད་འཕྲོ་རང་བཞྗིན་ཅན་གྗི་ནུས་པ་ཆེས་ཉུང་ངུ་ལས་ཕྗིར་ལོག་མྗི་
བེད། དེས་ན་འགེད་འཕྲའོ་ིནུས་པ་ཕྗིར་ལགོ་མེད་པའམ་ཉུང་བའྗི་དངསོ་པོའ་ིཕྗི་ངོས་དེ་ནྗི་སྣང་ཚུལ་ལ་མུན་ནག་ཅན་
དུ་སྣང་བ་ཡྗིན། དེས་ན་བསྡུ་ལེན་པ་བཟང་པོ་ཞྗིག་ཡྗིན་ན་མུན་ནག་ཅན་དུ་སྣང་ཞྗིང་། བསྡུ་ལེན་པ་ཡང་དག་པ་ཞྗིག་
གྗིས་འགེད་འཕྲའོ་ིནུས་པ་ཅྗི་ཡང་ཕྗིར་ལོག་མྗི་བེད་པ་དང་། དེ་ཉྗིད་མཐའ་གཅྗིག་ཏུ་ནག་པརོ་སྣང་། དཔེར་ན་མྗིག་གྗི་
རྒྱལ་མོས་འོད་ཕྗིར་ལོག་གང་ཡང་མེད་པར་ནང་དུ་ཞུགས་སུ་བཅུག་པས་དེ་ཉྗིད་ནག་པོར་སྣང་བ་ཡྗིན། (དམྗིགས་
བསལ་གྗི་གནས་སངས་ཤྗིག་ནྗི་འོད་འཚེར་ཏེ་པར་ལེན་པའྗི་སྐབས་མྗིག་གྗི་རྒྱལ་མོ་དམར་པོར་སྣང་བ་དེ་ཡྗིན་ལ། དེ་
ནྗི་ཧ་ཅང་བཀྲག་མདངས་ཆེ་བའྗི་འོད་རྣམས་མྗིག་གྗི་ནང་ངོས་དམར་པོ་ལས་ལོག་སེ་རྒྱལ་མ་ོབརྒྱུད་ནས་ཕྗིར་ཐོན་
པའྗི་སྐབས་གྲུབ།) 

 ལགས་སྦུག་དུ་མ་བརྩེགས་པའྗི་སྣེ་མོའ་ིཁུང་བུ་རྣམས་ལ་གཅྗིག་ལྟོས་དང་སྦུ་གུ་དེ་དག་ནག་པོར་སྣང་བ་ཡྗིན། 
དེ་བཞྗིན་དུ་ཉྗིན་མོར་ཐག་རྗིང་གྗི་ཁང་པའྗི་སོའམ་སེའུ་ཁུང་སོགས་ལ་བལྟས་ན་དེ་དག་ཀང་ནག་པོར་སྣང་། ཁུང་བུ་
རྣམས་ནག་པོར་སྣང་བ་ནྗི་དེ་དག་ཏུ་ཞུགས་པའྗི་འོད་རྣམས་ནང་ངསོ་ཀྗི་གང་རྣམས་སུ་ཕར་ལོག་ཚུར་ལོག་ལན་
གངས་དུ་མར་བེད་པ་དང་། ལོག་རེས་བཞྗིན་འོད་ཆ་ཙམ་ཞྗིག་གང་དུ་བསྡུ་ལེན་བྱུང་བས་ཡྗིན། དེའྗི་མཇུག་འབས་སུ་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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ཕྗི་རུ་ཐོན་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗི་མྗིག་ཏུ་ཞུགས་པའྗི་འོད་ཧ་ལམ་མེད་པའམ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ལས་ལྷག་མེད་པར་འགྱུར།(དཔེ་རྗིས་ 
༡༦་༡༧) ལེ་ཚན་འདྗི་སྔོན་བསུ་བའྗི་པར་རྣམས་ཀྗི་ནང་དུ་ཧེ་ལེན་ཡེན་གྗིས་ཚུལ་འདྗི་གསལ་བར་སོན་ཡོད། 

 ཡང་ཕོགས་གཞན་དེར་ཕྗིར་ལགོ་པ་བཟང་པོ་རྣམས་བསྡུ་ལེན་པ་ཞན་པ་ོཡྗིན། གངས་གཙང་མ་རྣམས་ཕྗིར་
ལོག་པ་བཟང་པ་ོཡྗིན་པས་ཉྗི་འོད་ནང་དེ་ཉྗིད་ལམ་སེང་བཞུར་གྗི་མེད། གལ་ཏེ་གངས་བཙོག་པ་ཡྗིན་ན་དེས་ཉྗི་མ་
ལས་བྱུང་བའྗི་འགེད་འཕྲོའ་ིའདོ་བསྡུ་ལེན་བེད་པས་མགོགས་པར་བཞུ་བ་ཡྗིན། སྐབས་རེར་ཆུ་ལགོ་ལོག་པའྗི་ཐབས་
སུ་གནམ་གྲུ་ནས་གངས་ཀྗིས་ཁེབས་པའྗི་རྗིའྗི་སེང་དུ་དྲེག་ནག་པ་ོགཏོར་བའྗི་ཐབས་རྩལ་ལག་བསར་བེད། དེ་ལྟར་དུ་
གངས་བཞུ་བ་ལས་གོ་བུར་དུ་ཤྭ་འོད་འགྲུབ་ཏུ་མྗི་འཇུག་པར་དེའྗི་ཚབ་ཏུ་དུས་རན་འཚམས་རན་འཚམས་སུ་སངས་
འཛིན་བེད་པའྗི་གངས་ཆུའྗི་བཞུ་རྒྱུན་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡྗིན།  

 

འགེད་འཕྲའོ་ིལམ་ནས་མཚན་མོར་གང་བསྗིལ་ཐེབས་པ། 

 གཟུགས་གང་གྗིས་ནུས་པ་བསྡུ་ལེན་བེད་པ་ལས་ལྷག་པ་ཞྗིག་ཕྗིར་སོ་བེད་ན་དེ་ཉྗིད་གང་དུ་འགོ། འདྗི་ནྗི་
མཚན་མོ་ཉྗི་མའྗི་འགེད་འཕྲོ་མེད་པའྗི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་ཡྗིན། མཚན་མོར་ཕྗི་ལ་ལུས་པའྗི་ཅ་དངསོ་ཤྗིག་གྗིས་བར་
སྣང་དུ་ནུས་པ་ཕྗིར་སོ་བེད་པ་དང་།  

  

292 

 ཉེ་འཁྲྗིས་སུ་རང་ལས་དོྲ་བའྗི་གཟུགས་གང་ཡང་མེད་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་གྗིས་ཚུར་བར་སྣང་ལས་ནུས་པ་ཧ་ཅང་
ཉུང་ཉུང་ལས་མྗི་འབོར། དེས་ན་གཟུགས་དེས་ནུས་པ་ཚུར་འངོ་བ་ལས་མང་བ་ཞྗིག་སྗིན་པ་ཡྗིན་པས་དེ་ཉྗིད་གང་དུ་
འགོ། འོན་ཀང་གལ་ཏེ་ཅ་དངསོ་དེ་རོ་དང་ཨར་འདམ་དང་ལགས་རྗིགས་ལྟ་བུའྗི་དོྲད་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ལེགས་པ་ོབེད་པའྗི་
དངོས་པ་ཞྗིག་ཡྗིན་ན་དེས་ས་གཞྗིར་དྲོད་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་བེད་ཅྗིང་། ས་གཞྗིས་དེ་ཉྗིད་ཀྗི་དོྲད་ཚད་གང་འཚམས་ཀྗིས་
བརྟན་པར་བེད། ཕོགས་གཞན་དེར་རྩྭ་དང་ཤྗིང་དང་སགོ་མ་ལྟ་བུའྗི་བེམ་དངོས་རྣམས་ནྗི་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཞན་པ་ོཡྗིན་པ་
དང་། ས་གཞྗི་ནས་དེ་དག་ཏུ་དོྲད་ཉུང་ཤས་ལས་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་མྗི་བེད། དོྲད་འགོག་བེད་ཀྗི་བེམ་དངོས་འདྗི་རྣམས་ནྗི་
གཙང་ལྷག་ཕྗི་ས་ོབ་ཡྗིན་པ་དང་། དེ་རྣམས་རླུང་ལས་ཀང་གང་བར་འགྱུར། རླུང་གྗི་དོྲད་ཚད་དེ་འཁྱགས་ཚད་ཀྗི་ཚད་
དུ་མ་ལྟུང་ཡང་དོྲད་འགགོ་བེད་ཀྗི་བེམ་དངསོ་འདྗི་རྣམས་ཀྗི་སེང་དུ་སད་ཡང་ཡང་གྲུབ་པ་ཡོང་གྗི་ཡོད། ཁོྱད་ཀྗིས་ཉྗི་
མ་མ་ཤར་སྔོན་དུ་གནམ་གང་ངར་ཆེ་ཡང་འཁྱགས་མཚམས་སུ་མ་སོན་པའྗི་སྐབས་སུ་སང་ངམ་ཞྗིང་ཁ་སད་ཀྗིས་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

132 
 

132 

ཁེབས་པ་མཐོང་མོང་ངམ། ཁོྱད་ཀྗིས་སར་ཡང་དེ་འདྲ་ཞྗིག་མཐོང་བའྗི་སྐབས་ཐུགས་སྣང་ཞྗིག་གནང་དང་། སད་དེ་
རྩྭའམ་སོག་མའམ་དེ་མྗིན་པའྗི་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཞན་པའྗི་དངོས་པ་ོཁོ་ནའྗི་སེང་དུ་ཆགས་པ་ལས་རོའམ་ཨར་འདམ་མམ་
དེ་མྗིན་པའྗི་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ལེགས་པའྗི་དངོས་པའོ་ིསེང་དུ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྗི་མེད།  

 ལྡུམ་ར་སངོ་མཁན་རྣལ་མ་བ་རྣམས་ཀྗིས་སད་འབབ་པར་དགོས་པའྗི་སྐབས་རང་གྗི་དགའ་ཤོས་ཀྗི་རྩྗི་ཤྗིང་
རྣམས་ཏྗིར་པལ་གྗིས་འགེབས་པར་བེད་ངེས་ཡྗིན། རྩྗི་ཤྗིང་རྣམས་ཀྗིས་དེ་སྔ་བཞྗིན་དུ་ནུས་པ་ཕྗིར་སོ་བེད་ཀང་། ད་ནྗི་
མུན་ནག་ཅན་གྗི་མཚན་མོའ་ིནམ་མཁའྗི་ཚབ་ཏུ་ཏྗིར་པལ་ལས་འགེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་ཐོབ། ཏྗིར་པལ་གྗིས་གང་ལ་
མུན་ནག་ཅན་གྗི་ནམ་མཁའྗི་དོྲད་ཚད་ཐོག་ཕྗིར་ས་ོམྗི་བེད་པར་ཉེ་འཁོར་གྗི་དོྲད་ཚད་དུ་ཡོད་པའྗི་ཅ་དངསོ་གཅྗིག་
དང་འདྲ་བར་ཕྗིར་སོ་བེད་པས་རྩྗི་ཤྗིང་གྗི་ལ་ོམའྗི་སེང་དུ་སད་ཆགས་མྗི་ཐུབ། རྒྱུ་མཚན་འདྗི་ཉྗིད་ཀྗིས་གཡབ་ཡོད་
པའྗི་ཁྱམས་རའྗི་སེང་གྗི་རྩྗི་ཤྗིང་ལ་སད་མྗི་ཆགས་པར་གཡབ་མེད་པའྗི་རྩྗི་ཤྗིང་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་ཡྗིན།  

 འཛམ་བུ་གྗིང་གྗིས་རང་གྗི་ཉེ་འཁོར་དང་འགེད་འཕྲོ་བརེ་རེས་བེད་ཀྗི་ཡོད། ཉྗིན་མོར་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་ཉེ་
འཁོར་གྗི་ཆ་ཤས་གཙོ་བ་ོཞྗིག་ནྗི་ཉྗི་མ་དེ་ཡྗིན། ཉྗི་འོད་ཀྗིས་གསལ་བའྗི་ག་ོལའྗི་ཆ་ཕེད་ཀྗིས་འགེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་
ཕྗིར་སོ་བེད་པ་ལས་ལྷག་པ་བསྡུ་ལེན་བེད་ཀྗི་ཡོད། མཚན་མོར་གནམ་ལྟོས་བཅས་ཀྗིས་དྭངས་ཙམ་ཡོད་ན་འཛམ་བུ་
གྗིང་གྗིས་ནུས་པ་ཚུར་བསྡུ་བ་ལས་ལྷག་པ་ཞྗིག་མཁའ་དབྗིངས་ཀྗི་ཁྲོད་དུ་ཕྗིར་སོ་བེད། བྷེལ་བརྟག་དཔྱད་ཁང་གྗི་
ཉམས་ཞྗིབ་པ་ཨར་ནོ་པེན་ཛི་ཡ་དང་རོ་བརཊ་ཝྗིལ་སོན་གཉྗིས་ཀྗིས་༡༩༦༥ ལོར་ཤེས་པ་བཞྗིན་ཕྗིའྗི་མཁའ་དབྗིངས་
ལ་དོྲད་ཚད་ཡོད་ཅྗིང་། དེ་ནྗི་ཀེལ་ཝྗིན་ ༢་༧ (ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་ཀོར་ནས་བརྩྗིས་པའྗི་ཌྗིག་རྗི་ ༢་༧ )ཡྗིན། དོྲད་ཚད་
དམའ་པ་ོདེའྗི་ཁྱད་ཆོས་མཚོན་ཐུབ་པའྗི་འགེད་འཕྲ་ོཞན་པོ་ཞྗིག་མཁའ་དབྗིངས་ཉྗིད་ཀྗིས་ཕྗིར་སོ་བེད་ཀྗི་ཡོད།  

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ སྐར་མ་མཐོང་ཐུབ་པའྗི་མཚན་མོ་དང་སྐར་མ་མཐོང་མྗི་ཐུབ་པའྗི་མཚན་མོ་གཉྗིས་ལས་གང་ཞྗིག་གང་བ་ཡོད་ཤས་ཆེ། 

༢ དགུན་དུས་སུ་ཟམ་པའྗི་སྣེ་གཉྗིས་པོ་གང་རུང་ཡོད་སའྗི་ལམ་གྗི་ངོས་རྣམས་ལས་ཟམ་པའྗི་སེང་གྗི་ལམ་གྗི་ངོས་ལ་འཁྱགས་
པ་རྒྱག་ཤས་ཆེ་བ་ཡོད་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྗིན་ནམ།  

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ སྐར་མ་གསལ་ཐྗིང་ཐྗིང་སྣང་བའྗི་མཚན་མོར་གོ་ལའྗི་ས་གཞྗིས་ཧ་ཅང་གང་བའྗི་མཁའ་དབྗིངས་ཀྗི་གཏྗིང་དུ་ནུས་པ་ཐད་
ཀར་སོ་བའྗི་སྐབས་སུ་གང་བ་ཡོད། སྗིན་གྗིས་འཐྗིབས་པའྗི་མཚན་མོར་གཙང་ལྷག་འགེད་འཕྲོ་ཉུང་བ་ཡོད་དེ་སྗིན་གྗིས་གོ་
ལའྗི་ས་གཞྗིར་འགེད་འཕྲོ་རང་བཞྗིན་ཅན་གྗི་ནུས་པ་ཚུར་སོ་བས་ཡྗིན།  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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༢ ལམ་འོག་གྗི་ས་གཞྗི་དྲོ་བ་དེ་ལས་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་བྱུང་བའྗི་དྲོད་ཀྗིས་ལམ་ལས་ཕྗིར་སོ་བེད་པ་ནུས་པ་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞྗིག་གསོ་ཐུབ་
ཀྗི་ཡོད། འོན་ཀང་ཟམ་པ་དང་ས་གཞྗི་བར་ལ་དྲོད་འཕྲད་མ་གྲུབ་པས་ས་གཞྗི་ལས་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་བྱུང་བའྗི་ནུས་པ་ཟམ་པར་གལ་
སྗིད་འབོར་ཡང་ཧ་ཅང་ཉུང་ངུ་ལས་འབོར་མྗི་ཐུབ། རྒྱུ་མཚན་འདྗིའྗི་དབང་གྗིས་ས་གཞྗིའྗི་ཐོག་གྗི་ལམ་ངོས་ལས་ཟམ་པའྗི་
སེང་གྗི་ལམ་ངོས་གང་བ་ཡོད་པ་དང་། དེས་ཟམ་པའྗི་སེང་དུ་འཁྱགས་པ་འགྲུབ་པའྗི་གོ་སྐབས་སེལ་བ་རེད། དྲོད་འདྲེན་གཏོང་
བེད་ཚུལ་ཤེས་པ་དེས་ཁྱོད་ཁ་ལོ་བ་བདེ་འཇགས་ཆེ་བ་ཞྗིག་ཏུ་བཟོ་ཐུབ། 
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ནེའུ་ཊནོ་གྗི་གང་བསྗིལ་གཏན་ཁྲྗིམས། 

 རང་གར་བཞག་པ་ན་རང་གྗི་ཉེ་འཁོར་ལས་ཚ་བའྗི་ཅ་དངོས་རྣམས་མཐར་གང་བསྗིལ་ཕྗིན་ནས་མཐའ་
འཁོར་གྗི་དོྲད་ཚད་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། གང་བསྗིལ་འགོ་ཚད་དེ་མཐའ་འཁོར་ལས་ཅ་དངོས་དེ་ཇྗི་ཙམ་གྗིས་ཚ་
བ་ཡོད་པ་དེ་ལ་རག་ལུས། ཀུ་འའྗི་ཁུ་ར་ཚ་པ་ོཚ་པ་ོཐབ་ཚང་གྗི་ཅོག་ཙེའྗི་སེང་དུ་བཞག་པ་ལས་འཁྱགས་སོམ་གང་
མོའ་ིནང་བླུགས་པ་ཡྗིན་ན་སྐར་མ་རེ་རེ་ནས་གང་བསྗིལ་མང་བ་ཐེབས། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་འཁྱགས་སོམ་ནང་དུ་ཁུ་ར་
དང་དེའྗི་མཐའ་འཁོར་བར་གྗི་དོྲད་ཚད་ཀྗི་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་ཡདོ་པས་ཡྗིན། དེ་བཞྗིན་དུ་ཁང་པ་དོྲན་པོ་ཞྗིག་ལས་ཕྗི་
ལོགས་གང་མོ་ཡོད་སར་ནང་གྗི་ནུས་པ་འཆོར་འགོ་བ་དེ་ཡང་ནང་ངསོ་དང་ཕྗི་ངསོ་ཀྗི་དོྲད་ཚད་ཀྗི་ཁྱད་པར་ལ་བརྟེན་
པ་ཡྗིན།  

 བརྒྱུད་ཁྲྗིད་དམ། གཏད་རྒྱུག འགེད་འཕྲོ་གང་གྗི་སོ་ནས་བྱུང་ཡང་རུང་ཅ་དངསོ་ཤྗིག་གྗི་གང་བསྗིལ་ཐེབས་
ཚད་དེ་ཅ་དངསོ་དེ་དང་དེའྗི་མཐའ་འཁོར་གྗི་དོྲད་ཚད་ཀྗི་ཁྱད་པར་ ΔT དང་ཧ་ལམ་ཐད་འབེལ་དུ་གནས།  

  གང་བསྗིལ་ཐེབས་ཚད་ ~ ΔT 

 འདྗི་ནྗི་ནེའུ་ཊོན་གྗི་གང་བསྗིལ་གཏན་ཁྲྗིམས་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་པ་རེད། (འདྗི་སུས་གསར་རེད་བས་པ་
ཚོད་དཔག་ཐུབ་བམ།) ཁྲྗིམས་འདྗི་དོྲ་སོ་ལའང་འཇུག་པ་ཡྗིན། ཅ་དངོས་ཤྗིག་རང་གྗི་མཐའ་འཁོར་ལས་བསྗིལ་བ་
ཡོད་ན་དེ་ཉྗིད་དོྲ་རུ་འགོ་ཚད་ཀང་ ΔT ལ་ཐད་འབེལ་དུ་གནས་པ་རེད། འཁྱགས་ཟྗིན་པའྗི་བཟའ་ཆས་རྣམས་ཁང་
མྗིག་གང་མ་ོཞྗིག་ལས་ཚ་པ་ོཞྗིག་གྗི་ནང་དྲ་ོསོ་མྱུར་བར་ཐེབས། 

 གནམ་གང་མོ་ཞྗིག་ལ་ང་ཚོས་མོང་བའྗི་གང་བསྗིལ་ཐེབས་ཚད་དེ་རླུང་གྗི་གཏད་རྒྱུག་གྗི་ནུས་པ་འཕར་མ་
དེས་གངོ་མཐོར་གཏངོ་ཐུབ། ང་ཚོས་རླུང་གྗི་གང་འད་ཅེས་པའྗི་ཐ་སྙད་འདྗིའྗི་སོ་ནས་འདྗིའྗི་སྐོར་ལ་གེང་གྗི་ཡོད།  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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དཔེར་ན་རླུང་གྗི་གང་འད་-20C ཞེས་པ་རླུང་མེད་པའྗི་དོྲད་ཚད་ -20C ཡྗིན་པའྗི་སྐབས་ཀྗི་དོྲད་འཆོར་ཚད་དང་
མཉམ་པར་དོྲད་འཆོར་བ་ལ་ཟེར།  

 

 ཚོད་ལན་དནོ་གནད། 

ཇ་དྲོད་འཇམ་ཡོད་པའྗི་ཕརོ་པ་ཞྗིག་དང་བསྡུར་ན་ཇ་ཚ་པོ་ཡོད་པའྗི་ཕོར་པ་ནས་དྲོད་མྱུར་བ་འཆརོ་བ་ཡྗིན་པས་ཇ་དྲོད་འཇམ་
ཡོད་པའྗི་ཕོར་པ་ཞྗིག་གང་བསྗིལ་ཐེབས་ནས་ཁང་པའྗི་དྲོད་ཚད་ལ་མ་སེབས་སོྔན་དུ་ཇ་ཚ་པ་ོཡོད་པའྗི་ཕརོ་པ་གང་བསྗིལ་
ཐེབས་ཏེ་ཁང་པའྗི་དྲོད་ཚད་ལ་སེབས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བརོད་ན་འགྗིག་གམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

མྗི་འགྗིག ཕོར་པ་ཚ་པའོ་ིགང་བསྗིལ་ཐེབས་པའྗི་ཚད་གཞྗི་མཐོ་ཡང་[དེ་ཉྗིད་]དྲོད་མཉམ་གྗི་ཚད་ལ་སེབས་པར་ད་དུང་གང་
བསྗིལ་ཐེབས་དགོས་པ་ཡྗིན། དུས་ཡུན་འཕར་མ་དེ་ནྗི་ཕོར་པ་ཚ་པ་ོདེ་ཕོར་པ་དྲོད་འཇམ་གྗི་ཐོག་མའྗི་དྲོད་ཚད་དུ་སེབས་པར་
འགོར་བའྗི་དུས་དེ་ཡྗིན། གང་བསྗིལ་ཐེབས་ཚད་དང་གང་བསྗིལ་ཐེབས་ཡུན་གཉྗིས་གཅྗིག་པ་མྗིན། 

  

ལང་ཁང་ནུས་འབས། 

 ཉྗིན་ཚ་པོ་ཞྗིག་ལ་ཉྗི་མ་གསལ་ཐྗིང་ཐྗིང་གྗི་འོག་སང་ལམ་སེང་དུ་སེའུ་ཁུང་ཚང་མ་བརྒྱབས་ནས་བཀག་
ཡོད་པའྗི་སྣུམ་འཁོར་ཞྗིག་གྗི་ནང་ངསོ་ཧ་ཅང་གྗི་ཚ་པ་ོཆགས་ཐུབ་པ་སེ། ཕྗི་ལགོས་ཀྗི་རླུང་ལས་ཞེ་དྲག་གྗི་ཚ་བ་ཡངོ་
ཐུབ། འདྗི་ནྗི་ལང་ཁང་ནུས་འབས་ཀྗི་དཔེ་མཚོན་ཞྗིག་སེ། མྗིང་དེ་ཡང་མེ་ཏགོ་འདེབས་ལས་པའྗི་ཤེལ་གྗི་ལང་ཁང་གྗི་
དོྲད་ཚད་སེལ་བའྗི་ནུས་འབས་ཀྗི་སོ་ནས་བཏགས་པ་རེད། ལང་ཁང་ནུས་འབས་ལ་གོ་རྟགོས་ལོན་པར་གནད་དོན་ 

 གནད་དོན་དང་པ་ོནྗི་གོང་དུ་སྨྲས་ཟྗིན་པ་སེ། དངོས་པ་ོཐམས་ཅད་ཀྗིས་ནུས་པ་ཕྗིར་སོ་བེད་ཅྗིང་། ཕྗིར་ས་ོ
བས་པའྗི་འགེད་འཕྲོའ་ིཟོས་ཕདོ་དང་རླབས་ཐག་ནྗི་འགེད་འཕྲོ་ཕྗིར་སོ་བེད་པའྗི་དངོས་པའོ་ིདོྲད་ཚད་ལ་རག་ལུས་པ་
དེ་ཡྗིན། དོྲད་ཚད་མཐོ་བའྗི་ཅ་དངོས་རྣམས་ཀྗིས་རླབས་ཐུང་ཐུང་ས་ོལ། དོྲད་ཚད་དམའ་པའོ་ིཅ་དངསོ་རྣམས་ཀྗིས་
རླབས་རྗིང་པོ་སོ་བ་ཡྗིན།  
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གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 ང་ཚོས་ཤེས་དགསོ་པའྗི་གནད་དོན་གཉྗིས་པ་ནྗི་རླུང་དང་ཤེལ་ལྟ་བུའྗི་དངསོ་པ་ོརྣམས་ཀྗི་དྭངས་གསལ་རང་
བཞྗིན་དེ་ཡང་འགེད་འཕྲོའ་ིརླབས་ཐག་ལ་བརྟེན་པའྗི་ཚུལ་དེ་ཡྗིན། རླུང་ལྟ་བུ་དམར་ཕྗིའྗི་རླབས་(རྗིང་)དང་མཐོང་
རུང་རླབས་(ཐུང་)གཉྗིས་ལ་ལྟསོ་ཏེ་དྭངས་གསལ་ཡྗིན་ཡང་། ཅྗི་སེ་རླུང་གྗི་ནང་ཆུ་རླངས་དང་ཁར་བོན་འཚོ་རླུང་ཉྗིས་
ལན་ལྟ་བུ་མང་དྲགས་ན་དེ་ཉྗིད་དམར་ཕྗིའྗི་རླབས་ལ་དྭངས་གསལ་མྗིན་པར་འགྱུར། ཤེལ་དེ་མཐོང་རུང་གྗི་འོད་
རླབས་ལ་དྭངས་གསལ་ཅན་ཡྗིན་ཡང་། དམར་ཕྗིའྗི་རླབས་ལ་དྭངས་གསལ་ཅན་མྗིན། (དྭངས་གསལ་རང་བཞྗིན་དང་
དྭངས་གསལ་མྗིན་པའྗི་རང་བཞྗིན་དང་འབེལ་བའྗི་དངསོ་ཁམས་གནད་དོན་རྣམས་ལེ་ཚན་ ༢༦ ནང་གེང་ཡོད།) 

 ད་ནྗི་སྣུམ་འཁོར་དེ་བཀྲག་མདངས་ཅན་གྗི་ཉྗི་འོད་འོག་ཧ་ཅང་ཚ་པ་ོཆགས་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བསམ་
གཞྗིགས་བས་ན། སྣུམ་འཁོར་ལ་ལྟོས་ན་ཉྗི་མའྗི་དོྲད་ཚད་དེ་ཧ་ཅང་གྗི་མཐོ་པ་ོཡྗིན། དེས་ན་ཉྗི་མས་སོས་པའྗི་རླབས་
རྣམས་ཧ་ཅང་གྗི་ཐུང་ཐུང་ཡྗིན་དགོས། རླབས་ཐུང་འདྗི་རྣམས་ཀྗིས་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་རླུང་ཁམས་དང་སྣུམ་འཁོར་གྗི་
སེ་ཤེལ་བདེ་བག་ངང་བརྒྱུད་པར་བེད། དེས་ན་ཉྗི་མ་ལས་བྱུང་བའྗི་ནུས་པ་སྣུམ་འཁོར་གྗི་ནང་ངོས་སུ་ཞུགས་ཏེ་ཕྗིར་
ལོག་བྱུང་བ་གང་ཡྗིན་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ལེན་བེད་པ་རེད། སྣུམ་འཁོར་གྗི་ནང་ངོས་དོྲ་རུ་འགོ་བ་
རེད། སྣུམ་འཁོར་གྗི་ནང་ངསོ་ཀྗིས་རླབས་དག་ཕྗིར་སོ་བེད་ཀང་ཉྗི་མ་བཞྗིན་དུ་ཚ་པོ་མེད་པས་དེའྗི་རླབས་རྣམས་རྗིང་
བ་ཡོད། བསར་དུ་སསོ་པའྗི་རླབས་རྗིང་རྣམས་ཤེལ་དང་འཕྲད་ཀང་། ཤེལ་ནྗི་དེ་ལ་ལྟསོ་ཏེ་དྭངས་གསལ་མྗིན། དེས་ན་
བསར་སོ་བེད་པའྗི་ནུས་པ་སྣུམ་འཁོར་གྗི་ནང་ངསོ་སུ་ལྷག་པ་ཡྗིན་པས་དེའྗི་ནང་ངསོ་ད་དུང་ཡང་དོྲ་རུ་འགོ་བ་ཡྗིན་
(པས་ཉྗི་མ་ཚ་པའོ་ིདུས་སུ་སྣུམ་འཁོར་ནང་གཅེས་ཉར་སོག་ཆགས་འཇགོ་རྒྱུ་དེ་ནྗི་ནམ་ཡང་བེད་མྗི་ཉེན་པ་ཞྗིག་
ཡྗིན།) 

 ནུས་འབས་དེ་ཉྗིད་ཉྗི་མའྗི་འགེད་འཕྲ་ོལ་དྭངས་གསལ་ཅན་ཡྗིན་པའྗི་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་རླུང་ཁམས་ནང་
དུའང་འབྱུང་གྗི་ཡོད། འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་ས་ངོས་ཀྗིས་ནུས་པ་འདྗི་བསྡུ་ལེན་བེད་ཅྗིང་། ནུས་པ་ཆ་ཙམ་ཞྗིག་རླབས་ཐག་
རྗིང་བའྗི་ས་གཞྗིའྗི་འགེད་འཕྲའོ་ིརྣམ་པར་བསར་སོ་བེད། (ཆུ་རླངས་དང་ཁར་བོན་འཚོ་རླུང་ཉྗིས་ལན་གཙོ་བོར་གྱུར་
པའྗི་)རླུང་ཁམས་ཀྗི་རླངས་གཟུགས་རྣམས་ཀྗིས་རླབས་ཐག་རྗིང་པའོ་ིས་གཞྗིའྗི་འགེད་འཕྲ་ོའདྗི་ཉྗིད་བསྡུ་ལེན་བེད་
པ་དང་། ཕྗིར་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་ཕོགས་སུ་བསར་སོ་བེད། འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་རླུང་ཁམས་ལས་ཐར་མྗི་ཐུབ་པའྗི་ས་གཞྗིའྗི་
འགེད་འཕྲོས་འཛམ་བུ་གྗིང་ཧ་ཅང་གྗི་གང་མོར་འགྱུར་དུ་མྗི་བཅུག ལང་ཁང་གྗི་ནུས་འབས་འདྗི་ནྗི་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་
ཞྗིག་སེ་དེ་མེད་ན་འཛམ་བུ་གྗིང་ -18C དོྲད་ཚད་ཅན་གྗི་འཁྱགས་ཧེང་དུ་འགྱུར་ངེས་ཡྗིན། འདས་པའྗི་ལོ་ 
༥༠༠༠༠༠ གྗི་རྗིང་ལ་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་ཆ་སྙོམས་དོྲད་ཚད་དེ་འཁྱགས་རོམ་དུས་སྐབས་ཀྗི་ཀླད་ཀོར་འོག་གྗི་དོྲད་ཚད་
ནས་ 15C བར་འཕར་ཆག་ཕྗིན་ཡོད་ཅྗིང་། 15C ནྗི་ད་ལྟའྗི་མཐོ་ཚད་ཡྗིན་པ་དང་། དེ་འཕེལ་བཞྗིན་ཡོད། 
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 སྗིར་བཏང་ H2O ནྗི་རླུང་ཁམས་ཀྗི་ལང་ཁང་རླངས་གཟུགས་གཙོ་ཆེ་བ་དེ་ཡྗིན་ནའང་། ལང་ཁང་རླངས་
གཟུགས་འབེལ་ཤོས་གཉྗིས་པ་ CO2 དེ་ངན་གགས་ཅན་དུ་གྱུར་ཏེ། མྗིས་དེ་ཉྗིད་སེད་སྐྲུན་བེད་པའྗི་ཚད་དེ་བརྟན་
པོའ་ིསོ་ནས་འཕེལ་བཞྗིན་ཡོད་པས་ཡྗིན། བོ་མྗི་བདེ་བ་ཞྗིག་ལ་ CO2 ཡྗིས་གོ་ལ་ད་དུང་ཚ་སྒྱུར་བེད་པ་དེས་ H2O 
མང་བ་སངོ་ཐུབ། དེས་ན་ད་ལྟའྗི་ཁོར་ཡུག་ཐད་ཀྗི་ང་ཚོའྗི་སེམས་ཚབས་ནྗི་རླུང་ཁམས་སུ་འདུས་རྡུལ་འདྗི་གཉྗིས་
ཀའྗི་འབོར་ཚད་འཕེལ་བཞྗིན་ཡོད་པའྗི་གནས་སངས་དེ་ཡྗིན་ལ། འདྗིས་དོྲད་ཚད་ད་དུང་སེལ་ཏེ་སེ་ཁམས་ལ་མྗི་
འཕྲོད་པའྗི་དོྲད་ཚད་ཀྗི་དོ་མཉམ་གསར་པ་ཞྗིག་སྐྲུན་ཉེན་ཡོད།  

 ཐ་ཚིག་གལ་ཆེན་པ་ོཞྗིག་ནྗི། “ཆོས་གཅྗིག་ཁོ་ནར་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་ནམ་ཡང་མྗི་ཐུབ།”ཅེས་པ་དེ་ཡྗིན། 
དངོས་པོ་གཅྗིག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དང་། དངོས་པ་ོགཞན་ཞྗིག་ལའང་འགྱུར་བ་ཐེབས་འགོ། འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་དོྲད་
ཚད་ཅུང་མཐོ་བར་འགྱུར་ན་རྒྱ་མཚོའྗི་དོྲད་ཚད་ཅུང་མཐོ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་གནམ་གཤྗིས་ཀྗི་འགསོ་དང་རླུང་
འཚུབ་ཀྗི་འགོས་ལ་འགྱུར་བ་འབྱུང་། འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་གནམ་གཤྗིས་ཧ་ཅང་གྗི་མྱུར་མ་ོཞྗིག་ལ་ཧ་ཅང་གྗི་དོྲ་པོ་ཆགས་
བཞྗིན་ཡོད་པ་དེ་ནྗི་ཚན་རྗིག་པ་རྣམས་ཀྗི་ཁོྱན་དུ་གྲུབ་པའྗི་མང་མོས་ཀྗི་འདོད་ཚུལ་ཞྗིག་ཡྗིན། ཆོས་ཚུལ་འདྗི་ལ་གོ་
ལ་ཚ་འགྱུར་ཞེས་འབོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་འདྗི་ཇྗི་ལྟར་འགྱུར་མྗིན་སུས་ཀང་ཤེས་ཀྗི་མེད། གནས་སངས་ཀྗི་སྣེ་
གཅྗིག་ལ་ཚུལ་དེར་དུས་ཐོག་གྗི་བཅོས་འགྱུར་གཏང་ཐུབ་པའྗི་སོ་ནས་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་བཅུད་ཀྗི་སེམས་ཅན་རྣམས་
ཀྗི་ཚེ་སོག་བདེ་ཐང་ངང་གནས་པ་ཡོང་སྗིད། སྣེ་གཞན་དེས་གཟའ་པ་སངས་ཀྗི་གནས་སངས་དྲན་གསོ་བེད་དེ། པ་
སངས་ཀང་སྔ་དུས་ཤྗིག་ལ་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་གནམ་གཤྗིས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཞྗིག་ཕལ་ཆེར་ཡོད་ཤས་ཆེ། པ་
སངས་ཀྗི་སེང་དུ་སངས་འཛིན་མེད་པའྗི་ལང་ཁང་ནུས་འབས་ཤྗིག་གྲུབ་སེ་ད་ལྟའྗི་ཆར་དེའྗི་རླུང་ཁམས་ཀྗི་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༦ ཁར་བོན་འཚོ་རླུང་ཉྗིས་ལན་གྗིས་གྲུབ་པ་དང་། གཟའ་དེའྗི་ཕྗི་ངསོ་ཀྗི་ཆ་སྙོམས་དོྲད་ཚད་ 460C དུ་གྱུར་ཡོད། 
པ་སངས་ནྗི་ཉྗི་མའྗི་ཁྱྗིམ་རྒྱུད་ཁྲོད་ཀྗི་གཟའ་ཚ་ཤོས་དེ་ཡྗིན། ང་ཚོ་དེའྗི་ལམ་ཕོགས་སུ་འགོ་འདོད་མེད་པ་ངེས་ཐག་
ཆོད་པ་རེད། ང་ཚོའྗི་མདུན་ལམ་དེ་ཕལ་ཆེར་སྣེ་འདྗི་གཉྗིས་ཀྗི་བར་ལ་གནས་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀང་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྗི་མེད། 

 ང་ཚོས་གང་ཤེས་པ་ནྗི་ནུས་པ་བཀོལ་སོད་དང་ང་ཚོའྗི་རླུང་ཁམས་ལ་བཅོས་འགྱུར་ཐེབས་པ་གཉྗིས་པོ་མྗི་
འབོར་གྗི་གངས་ཚད་ལ་རག་ལུས་པ་དེ་ཡྗིན། ད་ཆ་ང་ཚོས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའྗི་འཕེལ་སེད་ཀྗི་བསམ་ཚུལ་ལ་དོགས་
འདྲྗི་ཟབ་ནན་བེད་བཞྗིན་ཡོད།  
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 (ཁོྱད་ཀྗིས་དུས་ཚོད་བཏོན་ནས་ལྷན་ཐབས་ཨྗི་(ཅ་)སེ། སོབས་འགྱུར་སེད་འཕེལ་དང་དུས་ཡུན་ལབ་འགྱུར་
ཞེས་པའྗི་བརོད་དོན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་འདྗི་ངེས་པར་ཀླགོས་རོགས།) 

 

 ཚོད་ལན་དནོ་གནད། 

 ༡ འཛམ་གྗིང་སེང་ཏུ་ཕོག་པའྗི་ཉྗི་མའྗི་ནུས་པ་ལ་མཐར་གང་བྱུང་བ་ཡྗིན་ནམ། 

 ༢ ལང་ཁང་ནུས་འབས་དེ་ཕོགས་གཅྗིག་པའྗི་འདབ་སྗི་ཞྗིག་རེད་ཅེས་པའྗི་གོ་དོན་གང་ཡྗིན་ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ སྔ་ཕྗི་མ་གཏོགས་དེ་ཉྗིད་མཁའ་དབྗིངས་སུ་ཕྗིར་སོ་བ་ངེས་རེད། ནུས་པ་ནྗི་རྟག་ཏུ་འཕོ་བཞྗིན་པ་ཡྗིན་པས་ཁྱོད་ཀྗིས་དེ་
གཡར་ཆོག་ཀང་བདག་ཏུ་བཟུང་མྗི་ཐུབ།  

༢ དྭངས་གསལ་ཅན་གྗི་བེམ་དངོས་ཏེ་འཛམ་བུ་གྗིང་ལ་ལྟོས་ན་རླུང་ཁམས་དང་ལང་ཁང་ལ་ལྟསོ་ན་ཤེལ་དེས་ནང་འོང་ཐུང་
རླབས་ཁོ་ན་བརྒྱུད་གཏོང་བེད་པ་དང་། ཕྗིར་རྒྱུག་རྗིང་རླབས་འགོག་པར་བེད། དེའྗི་འབས་བུར་འགེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་དེ་ལང་
ཁང་དུ་བཀག་ཉར་ཐེབས། 

 

ཉྗི་མའྗི་ནུས་སབོས། 

 ཁོྱད་རང་གྗིབ་བསྗིལ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཉྗི་འོད་འོག་ཏུ་སངོ་ན་ལུས་སོ་བ་ཚོར་ཐུབ། ཁོྱད་ཀྗིས་ཚོར་བའྗི་ཚ་དོྲད་དེ་
ཉྗི་མ་ཚ་པ་ོཡོད་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་གྗིས་གཙོ་བོ་མྗིན་ཏེ། ཉྗི་མའྗི་ཁ་ངོས་ཀྗི་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་ ༦༠༠༠ (6000C)དེ་ནྗི་ཚ་
ལའྗི་གོག་སོན་གྗི་མེ་ལེ་ལས་ཚ་བ་ཅང་མྗིན། ང་ཚོའྗི་ལུས་པོ་སོ་བའྗི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནྗི་ཉྗི་མ་དེ་ཧ་ཅང་གྗི་ཆེན་པོ་
ཡྗིན་པས་ཡྗིན། དེའྗི་མཇུག་འབས་སུ་ཉྗི་མས་ནུས་པ་ཧ་ཅང་གྗི་འབོར་ཆེན་པོ་ཞྗིག་སོད་པ་དང་། དེའྗི་ཐེར་འབུམ་
གཅྗིག་གྗི་ཆ་གཅྗིག་ལས་ཉུང་བ་ཞྗིག་འཛམ་བུ་གྗིང་ལ་འབརོ་ཐུབ་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡྗིན་རུང་རླུང་ཁམས་ཀྗི་རྩེ་མོར་ཉྗི་
འོད་ལ་ལྟོས་ཏེ་དྲང་འཕང་དུ་གནས་པའྗི་མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་མའྗི་རྒྱ་ཁྱོན་རེ་རེར་སྐར་ཆ་རེ་ལ་འགེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་འཇུ་
འུལ་ ༡༤༠༠(ཀྗི་ལ་ོའཇུ་འུལ་༡་༤)འབོར་བ་རེད། ནང་འཇུག་བེད་པའྗི་ནུས་པ་འདྗི་ལ་ཉྗི་མའྗི་བརྟན་གངས་ཞེས་འབོད། 
འདྗི་ནྗི་སོབས་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗིའྗི་ནང་དུ་བྗིས་ན་མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་མ་རེ་ལ་ཀྗི་ལོ་ཝ་ཊྗི་ ༡་༤ (1.4 kW/m2)དང་མཉམ་པ་
ཡྗིན། ཉྗི་མའྗི་ནུས་སབོས་ནྗི་ཉྗི་མ་ལས་ནུས་པ་འབོར་བའྗི་འབརོ་ཚད་ལ་ཟེར། ཉྗི་མའྗི་ནུས་སོབས་ཀྗི་འབོར་ཚད་ས་
གཞྗིར་འབོར་བ་ལ་རླུང་ཁམས་ཀྗིས་སབ་པར་བེད་པ་གཅྗིག་དང་། ཉྗི་མ་དང་འཛམ་གྗིང་བར་གྗི་གེན་ཟུར་དྲང་འཕང་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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མྗིན་པ་དེས་ཀང་འཕྲྗི་བར་བེད། མ་ཟད་མཚན་མོ་དེ་ཉྗིད་རྒྱུན་ཆད་པ་ལསོ་ཡྗིན། ཨ་རྗི་སྗི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྗི་ནང་ཉྗི་
མའྗི་ནུས་སོབས་འབོར་བ་ཉྗིན་མཚན་གཉྗིས་དང་དབར་དགུན་བཅས་སུ་ཆ་སྙོམས་བརྩྗིས་ན་ཉྗི་མའྗི་བརྟན་གངས་ཀྗི་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༣ (0.18 kW/m2)ཡས་མས་ཡྗིན། ཨ་རྗིའྗི་ཁང་པ་དཀྱུས་མ་ཞྗིག་གསལ་བེད་ཀྗི་ཉྗི་མའྗི་ནུས་སོབས་
འབོར་ཚད་འདྗི་ནྗི་ཁང་པ་དེ་ལོ་འཁོར་མར་སྗིད་པ་ོབས་ནས་སོ་བ་དང་གང་བསྗིལ་གཏོང་བ་ལ་མཁ་ོབའྗི་སོབས་ཀྗི་
ལབ་གཉྗིས་ཙམ་ཡྗིན། ཁང་པ་ཇེ་མང་ཇེ་མང་གྗིས་རླུང་སོ་བ་དང་ཆུ་སོ་བའྗི་ཆེད་ཉྗི་ནུས་བཟུང་སེ་བཀོལ་སོད་བེད་
བཞྗིན་ཡོད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཁང་པའྗི་ཐོག་ཁེབས་ཀྗི་ཆེད་དུ་འོད་སེད་ཝལོ་ལན་གྗི་ཐོག་ཁེབས་བཀལོ་སོད་བ་རྒྱུ་དེ་
ཡང་ཡོངས་ཁྱབ་ཆེ་རུ་འགོ་བཞྗིན་ཡོད།  

 འོད་སེད་ཝལོ་ལན་ཐ་མ་ལག་རྣམས་ཀྗིས་འོད་ཀྗི་ནུས་པ་དེ་ཐད་ཀར་གོག་ནུས་སུ་སྒྱུར་བ་རེད། དེ་རྣམས་
རྩྗིས་ཆས་ལ་སོབས་འདྲེན་པ་ལྟ་བུ་ནས་གོག་ཁང་གྗི་སྐྲུན་ཆས་ལ་སོབས་འདྲེན་པའྗི་བར་ཝ་ཊྗི་སོང་ཆ་ཁ་ཤས་ནས་ཝ་
ཊྗི་ས་ཡ་མང་པོའ་ིབར་གྗི་སོབས་ཀྗི་དགསོ་མཁོ་སྒྲུབ་པར་འཆར་འགོད་བེད་ཐུབ་པ་ཡྗིན། གོག་སྐུད་དྲ་ཐག་གྗིས་ལས་
ས་པོར་སྙོབ་མྗི་ཐུབ་སའྗི་ས་ཁུལ་ཁུག་ཀོག་ཁག་ཏུ་འདྗི་རྣམས་འཛུགས་ཐུབ། མེ་ལོང་གྗི་བསར་པ་དང་འོད་སེད་ཝལོ་
ལན་གོག་སྨན་ལྟ་བུའྗི་ཉྗི་འོད་ཀྗི་ནུས་པ་བསྡུ་བ་དང་སྗིམ་པར་བེད་པའྗི་མ་ལག་རྣམས་རྗིན་གོང་གྗི་ཆ་ནས་སྗི་སོལ་གྗི་
གོག་ནུས་འབྱུང་ཁུངས་ཀྗིས་བསེད་པའྗི་གོག་ནུས་པ་དང་འགན་པར་འགྱུར་བཞྗིན་ཡོད།  

  

296 

 དངོས་ཁམས་ལག་བསར་བེད་པ། 

 གོ་ལའྗི་སྣེ་མོའ་ིཁུལ་དུ་གང་ངར་ཆེ་བ་དང་དམར་ཐྗིག་ཁུལ་དུ་ཚ་ཤས་ཆེ་བའྗི་ཚུལ་དེ་ཉྗི་མ་ལས་རྒྱང་ཐག་
ཉེ་རྗིང་གྗི་རྒྱུ་མཚན་གྗིས་འགེལ་ཐུབ་བམ། ཡང་ན་ཉྗི་འོད་འཛམ་བུ་གྗིང་ལ་འཕོག་པ་ན་དེའྗི་ཟུར་ཚད་མྗི་འདྲ་བའྗི་
ཁྱད་པར་ལས་འགེལ་ཐུབ་ཅེ་ན། དངོས་བཤེར་བརྟག་དཔྱད་འདྗིའྗི་སོ་ནས་དེའྗི་ལན་མཐོང་ཐུབ་སེ། གོག་བཞུ་ཞྗིག་
ངོས་ཤྗིག་གྗི་ཐོད་དུ་བཟུང་ནས་དེའྗི་བཀྲག་མདངས་ལ་ལྟོས་དང་། འོད་དེ་ངོས་དེ་ལ་དྲང་འཕང་དུ་འཕོག་པའྗི་སྐབས་
འོད་ཀྗི་ནུས་པ་སྗིམ་སེ་ཡོད་པ་དང་། འོན་ཀང་རྒྱང་ཐག་རྗིང་ཚད་གཅྗིག་པར་འཇོག་བཞྗིན་དུ་ངོས་དེ་ཅུང་ཟད་སྙེ་བ་
ཡྗིན་ན་ནང་འཕྲའོ་ིའོད་དེ་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་བར་འགེམ་འགོ་བ་ཡྗིན། ནུས་པ་མང་ཉུང་གཅྗིག་པ་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་བར་འགེམ་པའྗི་
གནས་སངས་འདྗི་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་བང་སྣེ་དང་ལྷོ་སྣེར་དྲོད་ཚད་དམའ་བའྗི་གནས་སངས་དང་མཚུངས་ཀྗི་ཡོད་པ་
ཁྱོད་ཀྗིས་མཐོང་ཐུབ་བམ། 

 གཡས་ཀྗི་ལག་བྗིས་རྗི་མོ་དེ་འཛམ་བུ་གྗིང་དང་ཉྗི་མ་ནས་ཐད་གཤྗིབ་ཏུ་འོང་བའྗི་འོད་མཚོན་པའྗི་རྗི་མ་ོ
ཞྗིག་ཡྗིན། ཁུལ་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་གཉྗིས་ལ་རྒྱ་ཁྱོན་མཉམ་པ་ཡོད་ཅྗིང་། ཁྱོད་ཀྗིས་དེ་གཉྗིས་ས་ོསོར་འཕོག་པའྗི་འོད་
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ཟེར་གྗི་གངས་ཀ་རྒྱག་དགོས། ཁུལ་གང་ལ་རྒྱ་ཁྱོན་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗི་རེ་ལ་ནུས་པ་ཉུང་བ་འདུག་གམ། འདྗི་གནམ་གཤྗིས་
ལ་ཇྗི་ལྟར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྗི་ཡོད་དམ། 

  

དྲོད་ཀྗི་འཕ་ོའགྱུར་ལ་ཚོད་འཛིན་བེད་པ། 

 དོྲད་འཕོ་ཚུལ་གྗི་ཐབས་རྣམས་ལ་བསར་སོང་བེད་པའྗི་ཐབས་ལེགས་པ་ོཞྗིག་ནྗི་སངོ་སངས་དམ་བེ་(ཚ་དམ་
)ཞེས་པའྗི་ཡོ་ཆས་གང་དུ་ཐབས་ཚུལ་གསུམ་ག་ཚང་བ་དེར་བསམ་གཞྗིག་བ་རྒྱུ་དེ་ཡྗིན། (ཚ་དམ་ཞེས་ཚོང་མྗིང་ནས་
ཡོངས་སུ་གགས་པའྗི་)སོང་སངས་དམ་བེ་ནྗི་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའྗི་གང་རྗིམ་ཉྗིས་ལན་གྗི་སྣོད་གང་གྗི་གང་རྗིམ་གཉྗིས་
ཀྗི་བར་ན་སོང་སངས་ཡོད་པ་དང་། གོ་ཤྗིང་ངམ་འགྗིག་ལས་གྲུབ་པའྗི་ཁ་འདྗིག་དམ་པ་ོཡོད་པ་ཞྗིག་ཡྗིན། (རྒྱུན་ལན་
དེའྗི་ཕྗི་རུ་ཁེབས་ཤྗིག་ཀང་ཡོད།) ཁ་སོད་དུ་གནས་པའྗི་ཤེལ་ངོས་གཉྗིས་པོར་དངུལ་རྩྗིས་བྱུགས་ཡོད། སོང་སངས་
དམ་བེ་རུ་ཡོད་པའྗི་གཤེར་ཚ་གང་གང་ཡྗིན་ཡང་དེ་ཉྗིད་ཆུ་ཚོད་མང་པའོ་ིརྗིང་ལ་ཐོག་མའྗི་དོྲད་ཚད་རང་དུ་གནས་
ངེས་རེད། 

 ༡ སོང་སངས་ཀྗི་ཁོྱན་དུ་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཀྗི་སོ་ནས་དོྲད་འཕོ་མྗི་སྗིད། ཤེལ་དང་ཁ་འདྗིག་ནས་དོྲད་ཏོག་ཙམ་
བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཀྗི་སོ་ནས་སོར་ཡང་ཤེལ་དང་འགྗིག་དང་ག་ོཤྗིང་རྣམས་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཞན་པ་ོཡྗིན་པས་རྒྱུད་རྗིམ་འདྗི་ཧ་ཅང་
དལ། 

 ༢ སོང་སངས་སུ་གཏད་རྒྱུག་འགོ་བའྗི་རྒྱུག་གཟུགས་ཤྗིག་མེད་པས་གཏད་རྒྱུག་གྗི་ལམ་ནས་དོྲད་སོར་བའང་
མེད། 

 ༣ འགེད་འཕྲའོ་ིསོ་ནས་དོྲད་སོར་རྒྱུ་དེ་ཡང་གང་གྗི་དངུལ་རྩྗིའྗི་རང་བཞྗིན་གྗིས་འཕྲྗི་བར་བས་ཏེ་དེས་དོྲད་
རླབས་རྣམས་དམ་བེ་རང་གྗི་ནང་དུ་ལོག་པ་ཡྗིན་པའྗི་ཕྗིར། 

  

བར་ཆད་ཕགོས་བསྡུས། 

བརྒྱུད་ཁྲྗིད། དངོས་རྫས་(སྗི་དང་ཁྱད་པར་དུ་མཁྲེགས་གཟུགས་)ཤྗིག་གྗི་འདུས་རྡུལ་དང་གགོ་རྡུལ་རྣམས་ཕན་ཚུན་
རྡུང་ཁ་བེད་པའྗི་སོ་ནས་དོྲད་ནུས་འཕོ་བ་ལ་ཟེར། 
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གཏད་རྒྱུག རྒྱུག་གཟུགས་དོྲ་ས་ོབེད་པའྗི་ལམ་ནས་རླངས་གཟུགས་སམ་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ནང་དོྲད་ནུས་འཕོ་བ་ལ་
ཟེར། རྒྱུག་གཟུགས་རྒྱུག་པར་བེད་ལ། རང་དང་ལྷན་དུ་ནུས་པ་ཁྱེར་བ་ཡྗིན། 

འགེད་འཕྲ།ོ གོག་ཁབ་ལེན་གྗི་རླབས་ཀྗི་སོ་ནས་ནུས་པ་འཕ་ོབ་ལ་ཟེར། 

ས་གཞྗིའྗི་འགེད་འཕྲ།ོ འཛམ་བུ་གྗིང་གྗིས་མཁའ་དབྗིངས་སུ་སོ་བའྗི་འགེད་འཕྲོ་ལ་ཟེར། 

ནེའུ་ཊནོ་གྗི་གང་བསྗིལ་གཏན་ཁྲྗིམས། ཅ་དངོས་དྲོ་པ་ོཞྗིག་ནས་དོྲད་སོར་བའྗི་ཚད་ནྗི་ཅ་དངོས་དེ་དང་དེའྗི་མཐའ་
འཁོར་གྗི་དོྲད་ཚད་ཀྗི་ཁྱད་པར་དང་ཐད་འབེལ་དུ་གནས་པ། (དེ་བཞྗིན་དུ་ཅ་དངོས་གང་མོ་ཞྗིག་གྗིས་དོྲད་ཐོབ་པ་
ལའང་སོར་དགསོ།)  

ལང་ཁང་ནུས་འབས། ཉྗི་མ་ལས་བྱུང་བའྗི་ཐུང་རླབས་འགེད་འཕྲོས་རླུང་ཁམས་བརྟོལ་ཏེ་འངོ་བ་ན་འཛམ་བུ་གྗིང་
གྗིས་བསྡུ་ལེན་བེད་ཅྗིང་། དེ་ཉྗིད་རླབས་རྗིང་གྗི་ཚུལ་དུ་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗིས་བསར་སོ་བེད་པ་རྣམས་རླུང་ཁམས་ལས་
བདེ་བག་ཏུ་ཐར་མྗི་ཐུབ་པས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རླུང་ཁམས་ཀྗི་རྗིམ་པ་དམའ་བ་རྣམས་ལ་དོྲ་སོ་ཐེབས་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཉྗི་ནུས་བརྟན་གངས། འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་རླུང་ཁམས་ཀྗི་རྩེ་མོར་ཉྗི་འོད་ལ་ལྟསོ་ཏེ་དྲང་འཕང་དུ་གནས་པའྗི་གཞྗི་གང་
ཡྗིན་ལ་ཉྗི་མ་ནས་སྐར་ཆ་རེ་ལ་ 1400 J/m2 ཐོབ་པ་ལ་ཟེར། སོབས་ཀྗི་རྣམ་པར་བཀོད་ན་ 1.4 kW/m2 ཡྗིན། 

ཉྗི་མའྗི་ནུས་སབོས། དུས་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗི་རེ་རེར་ཉྗི་མ་ནས་ཐོན་པའྗི་ནུས་པ། 
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300 

 ༡༧ གཟུགས་རྣམ་གྗི་འགྱུར་བ། 
  

 

དངོས་ཁམས་ཚན་རྗིག་གྗི་དགེ་རྒན་གྗི་ནུས་ཚད་འཇལ་བའྗི་ཐབས་ཡག་པ་ོཞྗིག་ནྗི་སོབ་གྲྭ་ནང་གྗི་སོབ་མའྗི་བརྒྱ་ཆ་
ག་ཚོད་ཀྗིས་དངོས་ཁམས་ཚན་རྗིག་གྗི་སོབ་ཚན་ལེན་པར་བལྟ་རྒྱུ་དེ་ཡྗིན། དངོས་ཁམས་དགེ་རྒན་ཌྗིན་བྷེཌ་ཡྗིས་ 
༡༩༨༦ ལོར་ཁེ་ལྗི་ཕོར་ནྗི་ཡ་མངའ་སེའྗི་གོང་སེ་སེག་ར་མེན་ཊོའ་ིརྗིའོ་ཨ་མེ་རྗི་ཁ་ནའོ་ིམཐོ་འབྗིང་སོབ་གྲྭར་དགེ་རྒན་
གྗི་མདུན་ལམ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་སོབ་གྲྭའྗི་སོབ་ཐོན་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཙམ་ཞྗིག་གྗིས་དངསོ་ཁམས་སོབ་ཚན་བངས་
ཡོད། ད་ལྟའྗི་ཆར་དངོས་ཁམས་གྗི་སོབ་ཚན་དེ་འདམ་ཀ་ཅན་ཡྗིན་བཞྗིན་དུ་བརྒྱ་ཆ་དེ་ 70% བརྒལ་ནས་ཡོད། 
ཌྗིན་གྗིས་སོབ་ཁྲྗིད་བས་པའྗི་ཆུ་ཚད་མཐོ་བའྗི་དངསོ་ཁམས་སོབ་ཚན་ནང་ཞུགས་མཁན་གྗི་སོབ་མ་ 90% ཡན་
གྗིས་ཚོད་ལྟའྗི་ཡྗིག་རྒྱུགས་ནང་གྲུབ་འབས་ཀྗི་རྗིམ་གསུམ་པའམ་དེ་ལས་མཐོ་བ་བངས་ཡདོ། ཁོང་གྗིས་ཁོང་རང་གྗི་
སོབ་གྲྭའྗི་ཚན་རྗིག་རུ་ཁག་ལ་སོབ་སོན་བེད་པ་དང་། དངོས་ཁམས་དགེ་རྒན་གསར་པའྗི་ཆེད་གཉེར་བའྗི་མངའ་སེ་
ཁོྱན་ཡོངས་ཀྗི་ཟབ་སངོ་ཁག་ལ་ལམ་སོན་བེད་པ་དང་། ཁེ་ལྗི་ཕོར་ནྗི་ཡའྗི་མངའ་སེའྗི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སོབ་
གསོ་བེད་པའྗི་ཁར་ཁ་ོབོའ་ིདངསོ་ཁམས་རྗིག་པ་དང་དངསོ་གཟུགས་ཚན་རྗིག་གྗི་བརྟག་དཔྱད་ཡྗིག་ཆའྗི་རྩོམ་པ་པ་ོ
ཡང་ཁངོ་ཡྗིན། ཁོང་གྗི་དྲ་རྒྱ་ www.phyz.org ལ་མྗིག་ཤེར་རྒྱག་པ་ཙམ་གྗིས་དགེ་རྒན་གྗི་མྗི་ཚེ་ཇྗི་འདྲའྗི་བེལ་
འཚུབ་ཅན་ཡྗིན་པ་ཤེས་ཐུབ། ཁོང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྗི་པར་པ་ཞྗིག་ཀང་ཡྗིན། ས་ཁུལ་དང་། མངའ་སེ། རྒྱལ་ཁབ་བཅས་
ཀྗི་རྗིམ་པ་སོ་སོར་དངསོ་ཁམས་ཚན་རྗིག་གྗི་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའྗི་ནང་ཌྗིན་གྗི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའྗི་སྗིད་ཞུ་ལ་ངསོ་
འཛིན་ཐོབ་ཡོད་པ་དང་། དངོས་ཁམས་དགེ་རྒན་གྗི་ཨ་རྗི་བའྗི་ལྷན་ཚོགས་ཀྗི་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཕུལ་བྱུང་ཞབས་ཞུའྗི་བ་
དགའ་དེ་ཁངོ་ལ་ཕུལ་ཏེ་ཁངོ་ལ་ཆེ་མཐོང་གནང་ཡོད། དགེ་རྒན་ཞྗིག་ཡྗིནཔའྗི་ཆ་ནས་ཌྗིན་གྗི་ཆེད་མཁས་ཀྗི་ཡོན་
ཏན་ནྗི་སོབ་ཚན་སྣ་མང་བཀལོ་སོད་དང་དགོས་སོང་ངང་ཚུལ་དེ་ཡྗིན། ཁོང་གྗིས་བརྟག་དཔྱད་དང་། གསལ་སོན། 
སན་བསར། དྲ་བརན། ཚོད་བགམ་གྲུང་པ་ོབཅས་པའྗི་ཐབས་ལམ་རྣམས་དྲྗི་རྩད་ཀྗི་བསམ་ཞྗིབ་དང་སར་ཏེ་ཉྗིན་ལྟར་
སོབ་ཕྲུག་རྣམས་སོབ་ཚན་ལ་འཇུག་པར་བེད། 

 ཁོང་ཚ་དོྲད་ཚན་རྗིག་ལ་དགའ་པོ་ཡོད། ཁོང་གྗིས་ས་ོའགས་ཆེན་པ་ོདང་བཅས་ཏེ་དངསོ་པོ་ཚ་པ་ོ
དང་གང་མ་ོགཉྗིས་ལ་རོལ་པས་སོབ་མ་རྣམས་ཀྗིས་ཁོང་གྗི་བརྩོན་འགྲུས་ལ་དགའ་མོས་བེད་པ་རེད། གོང་ཁྱེར་སེག་ར་
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མེན་ཊོ་ནང་ཁོང་གྗིས་གངས་ཀྗི་པ་ོལོ་བཟོ་མྗི་ཐུབ་ཀང་། བརྟག་དཔྱད་ཁང་དུ་ཁངོ་གྗིས་གནོན་འཁྱགས་ཀྗི་ངང་ཚུལ་
སོན་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད་པ་ཐོད་དུ་བསན་པ་བཞྗིན་ཡྗིན། འཁྱགས་གོང་དེའྗི་བརྒྱུད་དུ་ལགས་སྐུད་དལ་གྗིས་བགོད་པ་ན་
བགོད་ཀྗིན་དུ་འཁྱགས་པ་བཞུ་བ་དང་སར་ཡང་འཁྱགས་པས་འཁྱགས་གངོ་སོན་ཆག་མེད་པར་ཇྗི་ལྟར་གནས་པའྗི་
ཚུལ་ཁངོ་གྗིས་སོན། ལེ་ཚན་འདྗི་ནྗི་བེམ་གཟུགས་ཀྗི་གཟུགས་རྣམ་གྗི་སྐོར་དང་གཟུགས་རྣམ་འགྱུར་བའྗི་སྐབས་སུ་
ནུས་པ་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པའྗི་སྐོར་ཡྗིན། 
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བེམ་གཟུགས་ཀྗི་གཟུགས་རྣམ། 

 ང་ཚོའྗི་མཐའ་འཁོར་གྗི་བེམ་གཟུགས་རྣམས་རྒྱུན་ལན་གཟུགས་རྣམ་(ཡང་ན་གནས་བབས་)བཞྗིའྗི་ངོ་བོར་
གནས་ཀྗི་ཡོད། འཁྱགས་པ་ལྟ་བུ་ནྗི་ H2O ཡྗི་མཁྲེགས་གཟུགས་ཀྗི་གཟུགས་རྣམ་ཡྗིན། དེ་ལ་ནུས་པ་སྣོན་དང་དེའྗི་
འདུས་རྡུལ་གྗི་བཀོད་པ་རེངས་པོ་དེར་འགུལ་སོད་སྣོན་པ་ཡྗིན་པས་བཀོད་པ་དེ་ཞྗིག་སེ་ H2O ཡྗི་གཤེར་གཟུགས་
ཀྗི་གཟུགས་རྣམ་སེ་ཆུ་རུ་འགྱུར། ད་དུང་ནུས་པ་མང་བ་སྣོན་དང་གཤེར་གཟུགས་དེ་ཉྗིད་རླངས་གཟུགས་ཀྗི་གཟུགས་
རྣམ་དུ་འགྱུར་འག ོདེ་བས་ཀང་ནུས་པ་མང་བ་སྣོན་དང་འདུས་རྡུལ་རྣམས་གེས་རྡུལ་དང་གགོ་རྡུལ་དུ་འཐོར་ནས་
གེས་གཟུགས་ཀྗི་གཟུགས་རྣམ་དུ་འཕོ་བ་རེད། བེམ་གཟུགས་ཤྗིག་ཀྗི་གཟུགས་རྣམ་དེ་དེའྗི་དོྲད་ཚད་དང་དེ་ལ་ཐེབས་
པའྗི་གནོན་འགས་བཅས་ལ་རག་ལུས་པ་རེད། གཟུགས་རྣམ་གྗི་འགྱུར་བ་འགྲུབ་པ་ལ་ནུས་པའྗི་འཕོ་འགྱུར་ཞྗིག་ཧ་
ལམ་རྟག་ཏུ་དགོས་པ་ཡྗིན།  

རླངས་འགྱུར། 

 ས་ང་ཁ་གཅོད་མེད་པ་ཞྗིག་གྗི་ཆུ་དེ་ད་གཟོད་རླངས་པར་འགྱུར་བའམ་བསྐམ་ངེས་ཡྗིན། ཡལ་འགོ་བའྗི་
གཤེར་གཟུགས་དེ་མཁའ་རླུང་གྗི་རླངས་པའྗི་ངོ་བོར་འགོ་བ་རེད། རླངས་འགྱུར་ཞེས་པ་གཤེར་གཟུགས་ཤྗིག་གྗི་ཁུད་
ངོས་སུ་འགྲུབ་པའྗི་གཤེར་གཟུགས་རླངས་གཟུགས་ཀྗི་གཟུགས་རྣམ་དུ་འགྱུར་བ་ཞྗིག་ལ་ཟེར།  

 དངོས་རྫས་ཤྗིག་གྗི་དོྲད་ཚད་དེ་དེའྗི་རྡུལ་རྣམས་ཀྗི་ཆ་སྙོམས་འགུལ་སོད་ནུས་པ་དང་འབེལ་བ་ཡོད། གཤེར་
གཟུགས་ཀྗི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྗི་ཆུ་ཡྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ལ་མགོགས་ཚད་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྗིག་ཡོད་པ་དང་། འདུས་རྡུལ་དེ་
རྣམས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུ་ཞྗིང་། ཕན་ཚུན་གཅྗིག་གྗིས་གཅྗིག་ལ་གདངོ་ཐུག་ཡང་ཡང་བེད་ཀྗི་ཡོད། གནས་
སྐབས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ལའང་རྡུལ་ཁ་ཤས་མགོགས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་པོར་བགོད་པ་དང་ལ་ལ་ཧ་ལམ་འགུལ་ཙམ་ཡང་
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མྗི་བེད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད། དེའྗི་མཇུག་ཐོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འདུས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་རྡུང་ཁ་རྒྱག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འདུས་
རྡུལ་དལ་ཤསོ་རྣམས་མགོགས་ཤོས་སུ་འགྱུར་སྗིད། ཁ་ཤས་ལ་འགུལ་སོད་ནུས་པ་ཐོབ་ལ་ཁ་ཤས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ནུས་པ་
འཆོར་བ་ཡྗིན། འོག་ནས་འབུད་རྒྱག་ཐེབས་ཏེ་འགུལ་སོད་ནུས་པ་ཐོབ་པའྗི་ཁ་ངསོ་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ལ་ནུས་པ་
འདང་ངེས་པ་ཞྗིག་ཡོད་ཚེ་དེ་རྣམས་གཤེར་གཟུགས་དེ་ལས་གོལ་བ་ཐོབ་སྗིད། དེ་ལྟར་བྱུང་སྐབས་དེ་རྣམས་ཁ་ངོས་
ལས་ཐོན་ཏེ་གཤེར་གཟུགས་ཐོད་ཀྗི་བར་སྣང་དུ་ཐར་ཐུབ། ཚུལ་འདྗི་ལྟར་དུ་དེ་རྣམས་རླངས་པའྗི་འདུས་རྡུལ་དུ་
འགྱུར། 

 འབུད་རྒྱག་ཐེབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཤེར་གཟུགས་ལས་ཐར་ཐུབ་པའྗི་ནུས་པ་ཐོབ་པའྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་
ལ་འགུལ་སོད་ཀྗི་ནུས་པ་འཕར་མ་དེ་གཤེར་དེའྗི་ནང་གྗི་འདུས་རྡུལ་ལྷག་མ་རྣམས་ལས་ཐོབ་པ་རེད། འདྗི་ནྗི་རྗིད་
དབྱུག་པོ་ལོའ་ིདངསོ་ཁམས་གནད་དོན་ཞྗིག་སེ། པོ་ལོ་ཕན་ཚུན་རྡུང་ཁ་རྒྱག་སྐབས་ཁ་ཤས་ལ་འགུལ་སོད་ནུས་པ་ཐོབ་
ཅྗིང་། གཞན་རྣམས་ལས་འགུལ་སོད་ནུས་པ་འབོར་ཚད་གཅྗིག་པ་དེ་ག་འཆོར་བ་ཡྗིན། གཤེར་གཟུགས་ལས་ཕྗིར་
འབུད་ཐེབས་ལ་ཉེ་བའྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ནྗི་ནུས་པ་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ཡྗིན་ལ་ནུས་པ་འཆརོ་མཁན་རྣམས་ནྗི་གཤེར་
གཟུགས་རང་དུ་ལུས་པ་རེད། དེས་ན་གཤེར་གཟུགས་སུ་ལུས་པའྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗི་ཆ་སྙོམས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ནུས་
པ་ཆག་འག་ོབ་སེ། རླངས་འགྱུར་གྗི་རྗིམ་པ་དེ་གང་བསྗིལ་ཐེབས་པའྗི་རྒྱུད་རྗིམ་ཞྗིག་ཡྗིན། ངོ་མཚར་བ་ཞྗིག་ལ་གཤེར་
གཟུགས་ཀྗི་ཁུད་ངོས་ལས་ཐར་བའྗི་འདུས་རྡུལ་མྱུར་མོ་རྣམས་འཕུར་ཏེ་འགོ་བ་ན་དེ་དག་དང་ཁུད་ངསོ་བར་གྗི་
འཐེན་འགས་ཀྗིས་དེ་དག་བུལ་བར་བེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རླངས་འགྱུར་བེད་རྗིམ་གྗིས་ཆུ་དེ་བསྗིལ་བར་བེད་ཀང་། 
བེད་རྗིམ་དེས་ཆུའྗི་ཐོད་ཀྗི་མཁའ་རླུང་དེ་དང་མཚུངས་པར་དོྲ་བསོ་གཏངོ་ཐུབ་ཀྗི་མེད།  

 དཔེ་རྗིས་ ༡༧་༡ གྗི་ནང་བསན་པའྗི་ཆུ་དམ་གྗི་མཐའ་ཁེབས་ཀྗི་རས་དེ་རློན་པར་འཇོག་པ་ན་རླངས་འགྱུར་
གྗི་བེད་རྗིམ་འགྲུབ་ཅྗིང་། དེས་ཆུ་དམ་ནང་གྗི་ཆུ་བསྗིལ་པོར་འཇོག་གྗི་ཡོད། རས་ནང་གྗི་ཆུ་རྡུལ་མྱུར་མོ་རྣམས་རས་
ལས་འཐོན་ཏེ་བགོད་པ་ན་རས་ཀྗི་དོྲད་ཚད་ཆག རས་རློན་ཞྗིང་བསྗིལ་བ་དེས་བརྒྱུད་འཁྲྗིད་ཀྗི་ལམ་ནས་ལགས་ཀྗི་ཆུ་
དམ་གང་བར་བེད་ཅྗིང་། དེས་ཆུ་དམ་ནང་གྗི་ཆུ་གང་བར་བེད། དེ་ལྟར་དུ་ཆུ་དམ་ནང་གྗི་ཆུ་ནས་ཕྗི་རོལ་གྗི་རླུང་ལ་
ནུས་པ་དབོར་འདྲེན་བྱུང་བ་རེད། ཚུལ་འདྗི་ལྟར་དུ་ཆུ་དེ་ཕྗི་རོལ་རླུང་གྗི་དོྲད་ཚད་ལས་དམའ་བའྗི་དོྲད་ཚད་དུ་གང་
བསྗིལ་ཐེབས། 

 རླངས་འགྱུར་བེད་རྗིམ་ལས་གང་བསྗིལ་ཐེབས་པའྗི་ནུས་འབས་དེ་ལུས་ལ་ཨ་རག་བྱུགས་པ་ལས་མངོན་
གསལ་དོད་པོས་ཤེས་ཐུབ། ཨ་རག་དེ་རླངས་པའྗི་ང་ོབོར་ཧ་ཅང་མྱུར་མོར་འགྱུར་ཏེ་དེས་ལུས་པའོ་ིཁུད་ངསོ་མགོགས་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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པོར་གང་བསྗིལ་གཏོང་། ཇྗི་ཙམ་རླངས་འགྱུར་གྗི་བེད་རྗིམ་མྱུར་བ་ཡོད་པ་དེའྗི་ཚོད་ཀྗིས་གང་བསྗིལ་མྱུར་བར་ཐེབས་
ཀྗི་ཡོད།  

 ང་ཚོའྗི་ལུས་པ་ོདོྲ་དྲགས་པའྗི་སྐབས་སུ་ལུས་ཀྗི་རྔུལ་ཆུའྗི་རྨེན་བུ་རྣམས་ཀྗིས་རྔུལ་ཆུ་སེད་སྐྲུན་བེད། འདྗི་ནྗི་
རང་བྱུང་གྗི་དོྲད་སྙོམ་ཡ་ོཆས་ཤྗིག་ཡྗིན་ཏེ། རྔུལ་ཆུ་རླངས་འགྱུར་ཐེབས་པ་དེས་ལུས་བསྗིལ་བར་བེད་ཅྗིང་། ལུས་ཀྗི་
དོྲད་ཚད་བརྟན་པར་བཟུང་བའྗི་གོགས་བེད། སེམས་ཅན་མང་པ་ོཞྗིག་ལ་རྔུལ་ཆུའྗི་རྨེན་བུ་གཅྗིག་ཀང་མེད་པའམ་
ཡང་ན་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་པས་དེ་རྣམས་ཀྗིས་ཐབས་གཞན་གྗི་སོ་ནས་གང་བསྗིལ་གཏངོ་དགསོ་པ་ཡྗིན།(དཔེ་རྗིས་ 
༡༧་༢ དང་ ༡༧་༣) 
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 དོྲད་ཚད་མཐོ་བའྗི་སར་འདུས་རྡུལ་མང་པརོ་གཤེར་གཟུགས་ལས་གོལ་བར་མཁོ་བའྗི་འགུལ་སོད་ནུས་པ་
འདང་ངེས་པ་ཡོད་པས་རླངས་འགྱུར་ཐེབས་ཚད་མཐོ་བ་ཡོད། དོྲད་ཚད་དམའ་བའྗི་སར་ཆུ་རླངས་པའྗི་ངོ་བོར་འགྱུར་
བ་ཡོད་ཀང་འགྱུར་ཚད་དེ་དམའ་བ་ཡྗིན། དཔེར་ན་ཉྗིན་མོ་གང་བསྗིལ་བསྗིལ་ཡོད་པའྗི་སྐབས་སུའང་འདམ་ཆུ་ཞྗིག་
དལ་གྗིས་རླངས་པའྗི་ངོ་བོར་སངོ་སེ་སྐམ་སྗིད་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

 འཁྱགས་ཟྗིན་པའྗི་ཆུ་ཡང་རླངས་པའྗི་ང་ོབོར་འགྱུར་གྗི་ཡོད། འདུས་རྡུལ་རྣམས་(འཁྱགས་པའམ་གངས་ལྟ་
བུའྗི་)མཁྲེགས་གཟུགས་ཤྗིག་ནས་འབུད་རྒྱག་ཐེབས་ཏེ་ཐད་ཀར་རླངས་གཟུགས་ཀྗི་ང་ོབོར་འག་ོབའྗི་རླངས་འགྱུར་
ཐེབས་ཚུལ་འདྗི་ལ་ས་རླངས་ཐད་འགྱུར་ཞེས་འབོད། མཁྲེགས་གཟུགས་སུ་གནས་པའྗི་ཆུ་རྡུལ་རྣམས་ཧ་ཅང་དམ་པོར་
འཁྱྗིག་སེ་ཡོད་པས་འཁྱགས་ཟྗིན་པའྗི་ཆུ་རྣམས་གཤེར་གཟུགས་བཞྗིན་དུ་རླངས་པའྗི་ངོ་བོར་བདེ་བག་ཏུ་མྗི་འགོ་བ་
རེད། ས་རླངས་ཐད་འགྱུར་གྗི་དབང་གྗིས་གངས་དང་འཁྱགས་པ་འཕོན་ཆེ་ཞྗིག་འཛད་འགོ་ཞྗིང་། ཁྱད་པར་དུ་ཉྗི་མ་
གསལ་ཞྗིང་གནམ་གཤྗིས་སྐམ་པའྗི་དུས་སུ་ཆེ་བར་འངོ་།  

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

འདུས་རྡུལ་རྣམས་ལ་མགོགས་ཚད་གང་འདྲ་ཞྗིག་དང་ལན་ཡང་དེ་དག་ལ་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ཁ་ངོས་ལས་ཐར་བའྗི་གོ་སྐབས་
གཅྗིག་པ་ཡོད་ན་རླངས་འགྱུར་དེ་གང་བསྗིལ་ཐེབས་པའྗི་རྒྱུད་རྗིམ་དུ་འགྲུབ་ཐུབ་བམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 
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མྗི་ཐུབ། གལ་ཏེ་མགོགས་ཚད་གང་འདྲ་ཞྗིག་དང་ལན་ཡང་ཁ་ངོས་ལས་ཚད་མཉམ་པར་ཐར་ཐུབ་པ་ཡྗིན་ན་ཕྗིས་སུ་ལུས་པའྗི་
འདུས་རྡུལ་རྣམས་ལ་སོྔན་ལ་ཐར་ཟྗིན་པའྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་ཀྗི་ཁྱབ་ཚད་གཅྗིག་པ་ཡོད་ཆོག་པས་གཤེར་
གཟུགས་དེའྗི་དྲོད་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་འབྱུང་མྗི་དགོས། འདུས་རྡུལ་མགོགས་པ་ཁོ་ན་ཐར་ཐུབ་པའྗི་སྐབས་སུ་ལྷག་མ་
ལུས་པ་རྣམས་དལ་བ་ཡྗིན་དགོས་པ་དང་། གཤེར་གཟུགས་དེ་གང་དུ་འགོ་བ་རེད།  

  

གཤེར་ཕབ། 

 གཤེར་ཕབ་ནྗི་རླངས་འགྱུར་གྗི་ལོག་ཕགོས་ཏག་ཏག་དེ་ཡྗིན། དེ་ནྗི་རླངས་གཟུགས་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ང་ོ
བོར་འགྱུར་བ་ལ་གོ། གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ཁ་ངོས་དང་ཉེ་བའྗི་རླངས་རྡུལ་རྣམས་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ཕོགས་སུ་འཐེན་པ་
ན་དེ་དག་གྗིས་འགུལ་སོད་ནུས་པ་འཕར་མ་དང་བཅས་ཏེ་ཁ་ངོས་ལ་རེག་ཅྗིང་། དེའྗི་ཆ་ཤས་སུ་འགྱུར། དེ་རྣམས་
གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ནུས་པ་དམའ་བའྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་དང་འཕྲད་སྐབས་དེའྗི་འགུལ་སོད་ནུས་པ་འཕར་མ་རྣམས་
གཤེར་གཟུགས་དང་ལྷན་དུ་མཉམ་སོད་བེད་པ་ཡྗིན་པས་དེས་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་དོྲད་ཚད་འཕེལ་བར་བེད། དེས་ན་
གཤེར་ཕབ་ནྗི་དོྲ་བསོའ་ིབེད་རྗིམ་ཞྗིག་ཆགས་ཀྗི་ཡོད།  

  

303 

 གཤེར་ཕབ་ཀྗི་བ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དོྲ་བསོ་ཐེབས་པའྗི་དཔེ་མཚོན་འཐད་པ་ོཞྗིག་ནྗི་ཚ་རླངས་གཤེར་འགྱུར་
གྗི་སྐབས་སུ་གོད་པའྗི་ནུས་པ་དེ་ཡྗིན། གལ་ཏེ་དེ་ཁོྱད་ཀྗི་ལུས་པའོ་ིསེང་དུ་གྲུབ་ན་དེ་ནྗི་ཟུག་གཟེར་ཧ་ཅང་ཆེ་བའྗི་
མོང་བ་ཞྗིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་ཚན་གྗིས་བསེག་པ་ལས་དེ་དང་དོྲད་ཚད་མཉམ་པའྗི་རླངས་བསེག་
བེད་པ་ཧ་ཅང་གྗིས་གནོད་ཚབས་ཆེ་བ་ཡོད་ཅྗིང་། ཚ་རླངས་ཆུ་རུ་གྱུར་ཏེ་པགས་པར་རློན་པར་བེད་པའྗི་ཚེ་དེས་ནུས་
པ་ཕོན་ཆེ་གོད་གཏངོ་བེད་ཀྗི་ཡོད། གཤེར་ཕབ་ཀྗི་བ་བའྗི་སྐབས་གོད་གཏོང་བེད་པའྗི་ནུས་པ་དེ་རླངས་པའྗི་ཚ་གགོ་
གྗི་ནང་བེད་སོད་བེད་ཀྗི་ཡོད། 

 ཚ་རླངས་ཞེས་པ་སྗིར་བཏང་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ འམ་དེ་ལས་མང་བའྗི་དོྲད་ཚད་མཐོ་བའྗི་
རླངས་པ་ལ་གོ་བ་རེད། བསྗིལ་བའྗི་རླངས་པ་གཤེར་གྗི་ངོ་བོར་འགྱུར་སྐབས་ཀང་ནུས་པ་གོད་ཀྗི་ཡོད། དཔེར་ན་ཐོད་
ཆུ་གོད་དེ་འཁྲུད་བེད་པའྗི་སྐབས་སུ་རླངས་པ་ཡོད་སའྗི་ས་ཁུལ་གཞའ་ཚན་ཅན་དུ་བསད་པ་ཡྗིན་ན་ཆུ་ཚ་པའོ་ིརླངས་
པ་ལྟ་ཅྗི་སྨྲོས་ཏེ་ཆུ་གང་མོར་འཁྲུད་བེད་པའྗི་རླངས་པ་དེ་ཡང་ལུས་སེང་དུ་གཤེར་གྗི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ལས་ལུས་པོ་དོྲ་
བར་བེད་ཐུབ། ཕྗི་རུ་ཐོན་རེས་ཁོྱད་ཀྗིས་ཁྱད་པར་དེ་མྱུར་པོར་ཚོར་ཐུབ། གཞའ་ཚན་མེད་ས་ན་རླངས་འགྱུར་གྗི་
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གཙང་ལྷག་བེད་རྗིམ་ཞྗིག་མྱུར་མོར་གྲུབ་པས་གང་སྗི་ལེ་བ་ཞྗིག་འངོ་། འོན་ཀང་ཁྲུས་ཁང་རང་དུ་བསད་པ་ཡྗིན་ན་
ཐོད་ཆུ་བཀག་ཟྗིན་ཀང་རླངས་འགྱུར་བེད་རྗིམ་གྗི་ནུས་འབས་གང་སྗི་ལེ་བ་དེ་གཤེར་འགྱུར་བེད་རྗིམ་གྗི་ནུས་འབས་
དོྲན་པོ་དེས་བཟགོ་པར་བེད། ཅྗི་སེ་བཞའ་ཚན་ཇྗི་ཙམ་ལ་རླངས་འགྱུར་ཐེབས་པ་དེ་ཙམ་དུ་དེ་ལ་གཤེར་འགྱུར་བྱུང་
ན་ལུས་པའོ་ིདོྲད་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་བ་མྗི་ཚོར། གལ་ཏེ་རླངས་འགྱུར་ལས་གཤེར་འགྱུར་མང་སོང་ན་ལུས་པོ་དོྲ་
བར་འགྱུར་ཞྗིང་། ཡང་གལ་ཏེ་གཤེར་འགྱུར་ལས་རླངས་འགྱུར་མང་སོང་ན་ལུས་པོར་གང་བསྗིལ་ཐེབས་པ་རེད། ཨ་
ཅོར་གྗིས་ལུས་པོ་ཕྗིས་སྐབས་ཁྲུས་གཞངོ་རང་དུ་བསད་ན་སྗིད་ཆེ་བ་ཡོད་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་ཁོྱད་ཀྗིས་ད་གཟོད་ཤཤེས་པ་
རེད། ལུས་པོ་སྐམ་འབྗིད་ཆ་ཚང་བ་ཞྗིག་རྒྱག་པ་ལ་ལས་མཇུག་དེ་བཞའ་ཚན་ཉུང་ས་ཞྗིག་ཏུ་བས་ན་བཟང་། 

 ཕྗི་ཟ་བདུན་པའྗི་ཉྗིན་ཞྗིག་གྗི་ཕྗི་དོྲར་གནམ་གཤྗིས་སྐམ་ལ་གཤེར་འགྱུར་གྗི་བ་བ་ལས་རླངས་འགྱུར་གྗི་བ་
བ་ཧ་ཅང་གྗིས་མང་སའྗི་གངོ་ཁྱེར་ཊུ་སོན་ནམ་ཧྥྗི་ནྗིག་སྗི་ལྟ་བུ་ཞྗིག་ཏུ་སོད་དང་། རླངས་འགྱུར་གྗི་བེད་རྗིམ་མངོན་
གསལ་དོད་པོ་འདྗིའྗི་གྲུབ་འབས་སུ་གོང་ཁྱེར་འདྗི་དང་དོྲད་ཚད་མཉམ་པའྗི་ནེའུ་ཡགོ་གོང་ཁྱེར་རམ་ནེའུ་ཨོར་ལྗིན་
གོང་ཁྱེར་ལྟ་བུར་ཕྗི་ཟ་བདུན་པའྗི་ཉྗིན་རྒྱབ་ལ་ཁོྱད་ཀྗིས་གང་ཚོར་ངེས་ཡྗིན་པ་དེ་ལས་ཧ་ཅང་གྗིས་བསྗིལ་བ་ཡངོ་། 
བཞའ་ཚན་ཆེ་བའྗི་ས་གནས་འདྗི་རྣམས་སུ་གཤེར་འགྱུར་གྗི་བ་བས་རླངས་འགྱུར་གྗི་བ་བ་བཟོག་པ་ཡྗིན་པས་མཁའ་
རླུང་ཁྲོད་ཀྗི་རླངས་པ་རྣམས་ཁོྱད་ཀྗི་པགས་པའྗི་སེང་གཤེར་དུ་འགྱུར་བ་ན་ཁྱོད་ལ་དོྲ་བསོ་ཐེབས་པའྗི་མོང་སྣང་ཞྗིག་
འཆར། མཁའ་རླུང་ཁྲོད་ཀྗི་ H2O ཆུ་ཡྗི་འདུས་རྡུལ་གྗིས་ཁོྱད་ལ་རྡུང་རེག་གཏོང་བའྗི་བརབ་འགས་ཀྗིས་ཁོྱད་ལ་
དྲག་གནོན་བེད་པ་རང་ཡྗིན། ངག་འཇམ་པོའ་ིཐོག་ནས་བཤད་ན་རླུང་ཁྲོད་ཀྗི་རླངས་པ་ཁོྱད་ཀྗི་པགས་པའྗི་སེང་དུ་
ཆུའྗི་ང་ོབོར་སངོ་བ་དེས་ཁོྱད་དོྲ་བར་བེད་པ་རེད། 

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

གལ་ཏེ་ཉྗིན་སྔ་ཕྗི་གཉྗིས་ལ་སོྣད་ནང་གྗི་ཆུའྗི་མཐོ་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་མེད་ན་དེར་རླངས་འགྱུར་དང་གཤེར་འགྱུར་གྗི་བ་བ་གྲུབ་
མེད་ཅེས་མཐའ་སོམ་རྒྱག་ཐུབ་བམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

རྩ་བ་ནས་མྗི་ཐུབ་སེ། འདུས་རྡུལ་གྗི་རྗིམ་པར་བེད་སོ་སྣ་མང་ཞྗིག་འགྲུབ་བཞྗིན་པས་ཡྗིན། རླངས་འགྱུར་དང་གཤེར་འགྱུར་གྗི་
བ་བ་གཉྗིས་ཀ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འབྱུང་བཞྗིན་ཡོད་པ་རེད། ཆུའྗི་མཐོ་ཚད་བརྟན་པོར་གནས་པ་དེས་བ་བ་གང་ཡང་མྗི་འབྱུང་
བ་མྗི་མཚོན་པར་བ་བ་གཉྗིས་པོའ་ིཚད་གཞྗི་མཉམ་པ་ཙམ་མཚོན་ཐུབ། འདུས་རྡུལ་ཇྗི་ཙམ་རླངས་པར་འག་ོབ་དེ་ཙམ་ཞྗིག་
གཤེར་དུ་འགོ་ན་རླངས་འགྱུར་གྗི་བ་བའམ་གཤེར་འགྱུར་གྗི་བ་བ་གཙང་ལྷག་གང་ཡང་འགྲུབ་ཀྗི་མེད། བེད་རྗིམ་གཉྗིས་པོས་
ཕན་ཚུན་སེལ་རེས་གཏོང་བ་རེད། 
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རླུངས་ཁམས་ཀྗི་གཤེར་འགྱུར། 

 མཁའ་རླུང་གྗི་ཁྲོད་དུ་རླངས་པ་ཏོག་ཙམ་ཞྗིག་རྟག་ཏུ་ཡོད། རླངས་པ་འདྗིའྗི་འབོར་ཚད་དེ་ལ་རླན་ཚད་(རླུང་
གྗི་བོངས་ཚད་རེར་ཡོད་པའྗི་ཆུའྗི་གདོས་ཚད་)ཅེས་འབོད་པ་རེད། གནམ་གཤྗིས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལྟོས་བཅས་ཀྗི་རླན་
ཚད་ཅེས་པའྗི་ཐ་སྙད་དེ་ཡང་ཡང་བེད་སོད་བེད་ཀྗི་ཡོད། དེ་ནྗི་དོྲད་ཚད་བེ་བག་པ་ཞྗིག་གྗི་ཐོག་ད་ལྟ་ཡོད་བཞྗིན་པའྗི་
མཁའ་རླུང་ནང་གྗི་རླངས་པའྗི་འབོར་ཚད་དང་དོྲད་ཚད་དེ་གའྗི་ཐོག་མཁའ་རླུང་དུ་རླངས་པའྗི་འབོར་ཚད་ཆེ་ཤོས་
ཡོང་ཐུབ་པ་གཉྗིས་ཀྗི་སྡུར་ཚད་དེ་ཡྗིན། 

 མཁའ་རླུང་ཞྗིག་ལ་རང་གྗི་ནང་དུ་ཤོང་ཐུབ་ཚོད་ཙམ་གྗིས་རླངས་པ་ཡོད་པ་དེ་ནྗི་རྫགོས་ཚད་ལངོས་པའྗི་
མཁའ་རླུང་ཡྗིན། རླུང་གྗི་དོྲད་ཚད་ཆག་སེ་རླུང་ཁྲོད་ཀྗི་རླངས་རྡུལ་རྣམས་གཤེར་དུ་འགྱུར་འགོ་ཚུགས་པ་ན་མཁའ་
རླུང་དེ་རྫགོས་ཚད་ལོངས། ཆུ་རྡུལ་རྣམས་ལ་ཕན་ཚུན་མཉམ་དུ་འབར་བའྗི་རང་གཤྗིས་ཤྗིག་ཡོད། རྒྱུན་ལན་ཆུ་རྡུལ་
རྣམས་ལ་ཆ་སྙོམས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོན་པ་ོཡོད་པས་ཆུ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་རྡུང་ཁ་རྒྱག་ཀང་མཉམ་དུ་མྗི་འབར་
བ་རེད། མགོགས་པོར་བགོད་བཞྗིན་པའྗི་འདུས་རྡུལ་འདྗི་རྣམས་ཕན་ཚུན་རྡུང་ཁ་རྒྱབ་པ་ན་འཕག་འགོ་གྗི་ཡོད་པས་
དེ་རྣམས་རླངས་གཟུགས་ཀྗི་ངོ་བོར་གནས་ཐུབ་པ་རེད། 

  

304 

 འོན་ཀང་ཆུ་རྡུལ་ཁ་ཤས་ཆ་སྙམོས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་ལས་དལ་བར་བགོད་ཀྗི་ཡོད་ཅྗིང་། འདྗི་དག་ཕན་ཚུན་
རྡུང་ཁ་རྒྱག་པའྗི་འགོ་ཏུ་འབར་ཤས་ཆེ་བ་ཡོད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༧་༧) (ཚུལ་འདྗི་ནྗི་སང་མ་ཞྗིག་གྗིས་འབར་བག་ཅན་གྗི་
སང་ཤོག་ལ་རེག་ཙམ་གྗིས་འཕུར་བ་ལ་བསམས་ན་གོ་བདེ། སང་མ་དེས་མགོགས་ཚད་མཐོ་པོར་འཕུར་བའྗི་སྐབས་སུ་
སང་ཤོག་དང་འཕྲད་ནའང་དེར་མ་འབར་བར་དེ་ལས་ལགོ་ཐུབ་པའྗི་འགུལ་ཚད་དང་ནུས་པ་གཉྗིས་ཀ་དེ་ལ་ཚང་ཡོད་
ཀང་། མགོགས་ཚད་དམའ་པརོ་དེ་ཉྗིད་སང་ཤོག་ལ་འབར་ཉེན་ཆེ།) དེས་ན་རྫོགས་ཚད་ལངོས་པའྗི་རླུང་གྗི་ཁྲོད་དུ་
དལ་བུར་བགོད་པའྗི་ཆུ་རྡུལ་རྣམས་ལ་གཤེར་གྗི་ང་ོབོར་གྱུར་ཏེ་ཆུ་ཐྗིགས་སུ་འགྱུར་བའྗི་ག་ོསྐབས་ཆེ་ཤོས་ཡོད། 
འགུལ་སོད་དལ་བུར་བེད་པའྗི་འདུས་རྡུལ་ཡོད་ས་ན་རླུང་གྗི་དོྲད་ཚད་དམའ་བ་ཡོད་པས་གཤེར་འགྱུར་དང་རྫོགས་
ཚད་ལངོས་པ་གཉྗིས་རླུང་དོྲན་མོ་ཡོད་ས་ལས་རླུང་བསྗིལ་པོ་ཡོད་སར་འབྱུང་ཤེད་ཆེ་བ་ཡོད། རླུང་གང་མོ་ལས་དོྲན་
པོའ་ིནང་རླངས་པ་མང་བ་ཡོད། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

 བཏུང་བ་འཇམ་པོའ་ིལགས་ཊྗིན་གང་མོ་ཞྗིག་གྗི་ཁུད་ངོས་སུ་ཟྗིལ་པ་ཅྗིའྗི་ཕྗིར་གྲུབ་པ་རེད་དམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

རླུང་དྲོན་མོའ་ིནང་གྗི་རླངས་པ་དེ་ལགས་ཊྗིན་གང་མོ་དང་འཕྲད་སྐབས་དེ་ཉྗིད་གང་མོར་འགྱུར། ཆུ་རྡུལ་གང་མོའ་ིམདུན་ལམ་
གང་ཡྗིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་རྣམས་རྡུང་ཁ་རྒྱག་སྐབས་དལ་བ་ཡོད་པས་ཕན་ཚུན་འབར་འག ོཚུལ་འདྗི་ནྗི་གཤེར་འགྱུར་གྗི་བེད་
རྗིམ་སེ་རྒྱུ་མཚན་འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་ལགས་ཊྗིན་གང་མོའ་ིཁུད་ངསོ་རླནོ་པ་ཡྗིན། 

  

སྨུག་པ་དང་སྗིན་པ། 

 རླུང་དོྲན་མོ་ཡར་ལྗིང་། ཡར་ལྗིང་བ་ན་དེ་ཉྗིད་རྒྱ་སེད། རྒྱ་སེད་པ་ན་གང་དུ་འག ོགང་དུ་འགོ་བ་ན་རླངས་
རྡུལ་ཕྲ་མ་ོམཐོང་ཡང་མྗི་ཐུབ་པ་རྣམས་དལ་དུ་འག ོམགོགས་ཚད་དལ་བའྗི་འདུས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་རྡུང་ཁ་བེད་པའྗི་
འབས་བུར་ཆུ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་འབར་འག ོཆུ་རྡུལ་རྣམས་རླུང་ཁྲོད་ཀྗི་ཐལ་རྡུལ་དང་ཚྭ་དང་དུ་བ་ལྟ་བུའྗི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་
རྣམས་དང་ལྷན་དུ་སེབ་སེ་སྗིན་ཐྗིགས་ཕྲ་མ་ོགྲུབ་ཅྗིང་། དེ་ཉྗིད་འཚར་ཞྗིང་འཕེལ་བ་ན་སྗིན་པ་ཆགས། རྡུལ་འདྗི་དག་
མེད་ན་ང་ཚོས་འོས་འཚམས་ཀྗི་རྡུལ་ལམ་གེས་རྡུལ་མང་པ་ོརླུང་ཁམས་དཀྗིལ་དུ་ས་བོན་གྗི་ཚུལ་དུ་གཏོར་ཏེ་སྗིན་པ་
འགྲུབ་པའྗི་བ་བ་སྐུལ་ཐུབ། 

 རྒྱ་མཚོའྗི་ཐོད་ནས་རླུང་དོྲན་མོ་རྒྱུ་བ་ན་དེ་ཉྗིད་བཞའ་ཚན་ཅན་དུ་འགྱུར། བཞན་ཚན་ཡདོ་པའྗི་རླུང་ཆུ་དོྲ་
ས་ནས་གང་སར་རྒྱུ་བའམ་ཡང་ན་ཆུ་དོྲ་ས་ནས་ས་གང་སར་རྒྱུ་བའྗི་སྐབས་དེ་ཉྗིད་ལ་གང་མརོ་འགྱུར། གང་མོ་ཆགས་
པ་ན་ཆུ་རྡུལ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅྗིག་ལས་གཅྗིག་འཕག་འགོ་བ་མ་ཡྗིན་པར་འབར་འགོ་ཚུགས། གཤེར་ཕབ་ཀྗི་བེད་
རྗིམ་དེ་ས་གཞྗི་དང་ཉེ་བར་འབྱུང་ཞྗིང་སྨུག་པ་གྲུབ། སྨུག་སྗིན་གཉྗིས་ལ་མཐོ་ཚད་མྗི་འདྲ་བའྗི་གཞྗི་རྩའྗི་ཁྱད་པར་
ཞྗིག་ཡོད། སྨུག་པ་ནྗི་ས་གཞྗིའྗི་འཁྲྗིས་སུ་ཆགས་པའྗི་སྗིན་པ་ཞྗིག་ཡྗིན། སྗིན་པའྗི་གསེབ་ཏུ་འཕུར་བ་དེ་སྨུག་པའྗི་
གསེབ་ཏུ་སྣུམ་འཁོར་གཏངོ་བ་དང་འདྲ། སྨུག་པ་ལ་རྗིགས་མྗི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རྣམས་དྲ་རྒྱའྗི་སེང་དུ་ཚོལ་དང་། 

 

ཁལོ་བ། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 རྐྱེན་འཛོམས་པ་ན་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ཁ་ངོས་འགོ་ཏུ་རླངས་པའྗི་ལྦུ་བ་འགྲུབ་ཐུབ་ཅྗིང་དེ་དག་ཁ་ངོས་སུ་
འཕྱུར་ཏེ་གོལ་བ་ཐོབ་པའྗི་རླངས་འགྱུར་གྗི་བེད་རྗིམ་འགྲུབ་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ཁ་ངསོ་ཙམ་ལ་མྗིན་པར་
དེའྗི་ཆ་ཤས་ཡངོས་རྫོགས་སུ་གཟུགས་རྣམ་གྗི་འགྱུར་བ་བྱུང་བའྗི་རྗིམ་པ་དེ་ལ་ཁོལ་བ་ཞེས་འབོད།  

  

305 

 ལྦུ་བའྗི་ནང་གྗི་རླངས་པའྗི་གནོན་འགས་ཀྗིས་ལྦུ་བའྗི་མཐའ་འཁོར་གྗི་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་གནོན་འགས་
བཟོག་ཐུབ་པའྗི་སྐབས་ཁོ་ནར་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ནང་དུ་ལྦུ་བ་འགྲུབ་ཐུབ། རླངས་པའྗི་གནོན་འགས་དེ་འདང་ངེས་པ་
ཞྗིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་མཐའ་འཁོར་གྗི་གནོན་འགས་ཀྗིས་ལྦུ་བ་གང་འགྲུབ་པ་བརྟལོ་བར་བེད། གཤེར་གྗི་ཁལོ་ཚད་
འོག་གྗི་དོྲད་ཚད་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཏུའང་རླངས་པའྗི་གནོན་འགས་དེ་འདང་ངེས་པ་ཞྗིག་མེད་པས་ཁལོ་ཚད་ལ་མ་སྙེག་
གྗི་བར་དུ་ལྦུ་བ་འགྲུབ་མྗི་ཐུབ། ཁོལ་ཚད་ལ་སྙེག་པའྗི་དོྲད་ཚད་ཀྗི་མཚམས་སུ་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ལ་མཐའ་འཁོར་གྗི་
ཆུས་སེད་པའྗི་གནོན་འགས་དང་མཉམ་པའྗི་རླངས་པའྗི་གནོན་འགས་བསེད་པའྗི་ནུས་པ་ཐོབ་པ་རེད། ཆུ་ལ་མཚོན་
ན་རླུང་ཁམས་གནོན་འགས་འགོ་དོྲད་ཚད་དེ་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ ཡྗིན། 

 གལ་ཏེ་གནོན་འགས་སེལ་བ་ཡྗིན་ན་རླངས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗིས་ལྦུ་བ་མྗི་རལོ་བར་བེད་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་
མགོགས་ཚད་སེལ་ཏེ་གནོན་འགས་འདང་ངེས་པ་ཞྗིག་སེད་ཐུབ་པ་དགོས། གནོན་འགས་འཕར་མ་དེ་(འོག་ཏུ་གེང་
རྒྱུའྗི་ཆུ་ཚན་ལྟ་བུའྗི་ནང་འབྱུང་བ་བཞྗིན་)གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་གཏྗིང་དུ་འག་ོབའམ་ཡང་ན་དབུགས་རྗིག་ནང་འབྱུང་
བ་བཞྗིན་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་ཁ་ངོས་ཐོད་ཀྗི་རླུང་གྗི་གནོན་འགས་སེལ་དགསོ། དབུགས་རྗིག་ལ་ཁ་གཅོད་དམ་པ་ོཞྗིག་
ཡོད་པ་དེས་དེའྗི་ནང་གྗི་རླངས་པ་དེ་རྒྱུན་ལན་རླུང་གྗི་གནོན་འགས་ལས་མཐོ་བའྗི་མཐོ་ཚད་ཅྗིག་ཏུ་མ་སོན་གྗི་བར་
རླངས་པ་ཕྗི་རུ་གཏོང་གྗི་མེད། ཁ་གཅོད་རྒྱབ་ཡོད་པའྗི་དབུགས་རྗིག་གྗི་ནང་དུ་རླངས་པ་གསོག་པ་ན་དེའྗི་ནང་གྗི་
གཤེར་གྗི་ཁ་ངསོ་ལ་འཕོག་པའྗི་གནོན་འགས་འཕེལ་ཞྗིང་། དང་ཐོག་འདྗིས་གཤེར་གཟུགས་འཁོལ་བར་འགོག་རྐྱེན་
སོད། རྒྱུན་ལན་འགྲུབ་ངེས་པའྗི་ལྦུ་བ་རྣམས་རྟལོ་བར་བེད། མུ་མཐུད་ནས་དོྲ་བསོ་བེད་པ་དེས་གཤེར་གྗི་དྲོད་ཚད་ཌྗིག་
རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ བརྒལ་ཏེ་སེལ། ཆུའྗི་སེང་དུ་འཕོག་པའྗི་གནོན་འགས་འཕར་མ་དེ་ཉྗིད་བཟོག་ཐུབ་པའྗི་རླངས་པའྗི་
གནོན་འགས་ཤྗིག་ལྦུ་བའྗི་ནང་མ་འགྲུབ་ཀྗི་བར་དུ་ཆུ་དེ་འཁལོ་གྗི་མེད། ཆུའྗི་འཁོལ་ཚད་སརོ་བ་རེད། དེ་ལས་ལགོ་
སེ་(ས་མཐོ་པོར་བྱུང་བ་བཞྗིན་)གནོན་འགས་ལ་ཕྲྗི་ཆག་བྱུང་བ་དེས་གཤེར་གྗི་འཁལོ་ཚད་དམའ་རུ་གཏོང་བ་རེད། 
དེས་ན་ཆུ་འཁལོ་བ་དྲོད་ཚད་རྐྱང་པར་བརྟེན་པ་མྗིན་པར་གནོན་འགས་ལའང་བརྟེན་པ་ང་ཚོས་མཐོང་།  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 ས་མཐོ་སར་ཆུ་དོྲད་ཚད་དམའ་བར་འཁལོ་གྗི་ཡོད། དཔེར་ན་རྒྱུན་ལན་མཚོ་ངསོ་མཐོ་ཚད་དུ་ཆུའྗི་འཁལོ་
ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ ཡྗིན་ཡང་ཁ་ོལ་ོར་ཌའོ་ིནང་གྗི་ས་མཐོ་མེ་ལེའྗི་གོང་ཁྱེར་ཌེན་ཝར་དུ་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ 
༩༥ ཐོག་འཁོལ་བ་ལྟ་བུ་རེད། དོྲད་ཚད་དམའ་བའྗི་ཆུ་འཁོལ་གྗི་ནང་དུ་ཟས་བཙོས་པ་ཡྗིན་ན་ཟས་དེ་ལེགས་པར་
འཚོས་པ་ལ་དུས་ཡུན་རྗིང་བར་སྒུག་དགསོ། ཌེན་ཝར་དུ་ཆུ་འཁོལ་མའྗི་ནང་སྐར་མ་གསུམ་གྗི་རྗིང་ལ་བཙོས་པའྗི་སོ་
ང་དེ་ས་པ་ོཡྗིན། གལ་ཏེ་ཆུ་འཁོལ་མའྗི་དོྲད་ཚད་དམའ་དྲགས་ན་ཟས་ནམ་ཡང་འཚོས་མྗི་ཐུབ། ངེས་དགསོ་པའྗི་དོན་
ཆེན་ཞྗིག་ནྗི་ཟས་འཚོས་པ་དེ་དོྲད་ཚད་མཐོ་པོའ་ིདབང་གྗིས་ཡྗིན་གྗི་ཆུ་འཁོལ་བའྗི་དབང་གྗིས་མྗིན་ནོ།། 

 

གནམ་ཐོར་ཆུ་ཚན། 

 གནམ་ཐོར་ཆུ་ཚན་ནྗི་དུས་དུས་སུ་འཐོར་བའྗི་རང་བྱུང་གྗི་དབུགས་རྗིག་ཅྗིག་ཡྗིན། དེའྗི་ངོ་བོ་ནྗི་སེར་དོང་
ཕྲ་ལ་རྗིང་ཞྗིང་འདོྲང་པོར་གནས་པ་ཞྗིག་ཏུ་ས་འགོ་གྗི་ཆུ་སྗིམ།(དཔེ་རྗིས་ ༡༧་༡༡) ཆུ་དེ་འོག་གྗི་མེ་རྗི་ལས་བྱུང་བའྗི་
དོྲད་ཀྗིས་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ ལས་མཐོ་བའྗི་བར་བསོས། འདྗི་ལྟར་འབྱུང་ཐུབ་སེ་ལྟོས་བཅས་ཀྗི་གཏྗིང་
ཚད་རྗིང་པ་ོདེས་གཏྗིང་གྗི་ཆུའྗི་ཐོག་ཏུ་གནོན་འགས་སོད་པས་ཆུ་དེའྗི་འཁལོ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་བས་ཡྗིན། དོང་ཕྲ་མོ་
ཡོད་པ་དེས་གཏད་རྒྱུག་གྗི་རྒྱུ་བ་གཅོད་པས་ཆུ་ངསོ་ལས་གཏྗིང་ཆུ་ཧ་ཅང་གྗི་ཚ་བ་འངོ་ཐུབ། ཆུའྗི་ཁ་ངོས་ཀྗི་དོྲད་ཚད་
ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ ལས་ཉུང་བ་ཡྗིན་ནའང་གང་དུ་དོྲ་བསོ་ཐེབས་སའྗི་འགོ་གྗི་ཆུའྗི་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ 
༡༠༠ བརྒལ་བས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་ཆུ་མ་འཁོལ་བའྗི་སྔོན་དུ་གཏྗིང་ཆུ་འཁོལ་གྗི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཆུ་མཐྗིལ་ནས་
འཁོལ་བ་ཡྗིན་ཞྗིང་ལྦུ་བ་གེན་དུ་འཕྱུར་བ་དེས་ཐོད་ཀྗི་ཆུ་རྣམས་འབུད་པས་འཐོར་འག་ོཚུགས་པ་རེད། ཆུ་ཕྗི་རུ་
འགས་ཆེར་ཐོན་པ་ན་ཆུ་ལྷག་མའྗི་སེང་དུ་གནོན་འགས་ཆག་པ་ཡྗིན། དེ་ནས་ཆུ་དེ་མྱུར་མརོ་འཁོལ་ཏེ་འགས་དྲག་
དང་བཅས་ཏེ་འཐོར་བ་རེད། འཐོར་མཚམས་ཆོད་པ་ན་སེར་དངོ་སར་ཡང་ཆུ་ཡྗིས་བཀང་སེ་རྒྱུད་རྗིམ་འདྗི་བསར་
ཟོས་འབྱུང་། 
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འཁལོ་བ་ནྗི་བསྗིལ་བའྗི་རྒྱུད་རྗིམ་ཞྗིག་ཡྗིན། 

 རླངས་འགྱུར་གྗི་བ་བ་དེ་གང་བསྗིལ་གཏངོ་བའྗི་བ་བ་ཞྗིག་ཡྗིན། དེ་བཞྗིན་དུ་འཁོལ་བའྗི་བ་བ་ཡང་ཡྗིན། 
བསམ་བ་ོདང་པ་ོགཏོང་སྐབས་འདྗི་ཡ་མཚན་པོ་ཞྗིག་ཏུ་སྣང་སྗིད་དེ་དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་འཁལོ་བ་དང་དོྲ་བསོ་གཏངོ་བ་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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གཉྗིས་སེལ་གྗི་ཡོད་པས་ཡྗིན། འོན་ཀང་ཆུ་བསོ་བ་དེ་གནད་དོན་གཅྗིག་དང་འཁལོ་བ་དེ་གནད་དོན་གཞན་ཞྗིག་རེད། 
རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནོན་འགས་འགོ་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ ཡྗིན་པའྗི་ཆུ་འཁོལ་བ་ན་དེའྗི་དོྲད་ཚད་དེ་བརྟན་
པོར་གནས་པ་རེད། དེའྗི་དོན་ནྗི་ཆུ་དེ་ཇྗི་ཙམ་མགོགས་པ་ོཚ་པོ་ཆགས་པ་དེ་ཙམ་དུ་གང་མོ་ཆགས་འགོ་གྗི་ཡོད། གང་
མོ་ཆགས་ཚུལ་གང་ཡྗིན་ནམ་ཞེ་ན། འཁོལ་བའྗི་སོ་ནས་ཡྗིན། གལ་ཏེ་གང་བསྗིལ་ཐེབས་ཀྗི་མེད་ན་འཁལོ་ཆུ་ལན་
པའྗི་སྣོད་དེར་ཇྗི་ཙམ་ནུས་པ་མང་བ་སྗིན་པ་དེ་ཙམ་གྗིས་དེའྗི་དོྲད་ཚད་མུ་མཐུད་ནས་འཕེལ་དགསོ། དབུགས་རྗིག་གྗི་
ནང་དྲོད་ཚད་མཐོ་བ་ཡངོ་བ་དེ་ཡང་རྒྱུན་ལན་གྗི་འཁལོ་བའྗི་བ་བ་དེ་བཟོག་པས་ཡྗིན་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་
བསྗིལ་ཐེབས་མྗི་ཐུབ་པ་ཡྗིན། 

 

 ཚོད་ལན་དནོ་གནད། 

འཁོལ་བའྗི་བ་བ་དེ་བསྗིལ་བའྗི་བ་བ་ཡྗིན་པས་ཁྱོད་ཀྗི་ལག་པ་རྔུལ་བག་ཚིར་ཚིར་གྗི་ཚ་པོ་དེ་བསྗིལ་བའྗི་སད་དུ་ཆུ་འཁོལ་
མའྗི་ནང་བཅུག་ན་འགྗིག་གམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

རྩ་བ་ནས་མྗི་འགྗིག འཁོལ་བའྗི་བ་བ་དེ་བསྗིལ་བའྗི་བ་བ་ཞྗིག་རེད་ཅེས་བརོད་སྐབས་ཆུ་མ་འཁོལ་ན་དྲོད་ཚད་མཐོ་བ་སོན་རྒྱུ་
ཡྗིན་པ་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཆུ་ལ་གང་བསྗིལ་ཐེབས་ཞེས་བརོད་པ་རེད་(མ་གཏོགས་ཁྱོད་ཀྗི་ལག་པ་ལ་མྗི་ཟེར།) བསྗིལ་བའྗི་བ་བ་དེ་
ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་དེ་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ ཐོག་སོད་པ་ལས་དེ་ལས་ཚ་རུ་འག་ོགྗི་མེད། དྲོད་ཚད་དེ་དང་ལན་པའྗི་ཆུའྗི་ནང་
ལག་པ་འཇུག་རྒྱུ་ནྗི་ཟུག་གཟེར་ཆེན་པོ་སོང་བའྗི་རྒྱུ་ཡྗིན། 

  

དུས་མཉམ་དུ་འཁལོ་བ་དང་འཁྱགས་པ། 

 ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་ཆུ་ལ་དོྲད་སད་དེ་སྐལོ་གྗི་ཡོད། འོན་ཀང་ང་ཚོས་གནོན་འགས་གཅོག་ཕྲྗི་བེད་པའྗི་སོ་ནས་
ཀང་ཆུ་སྐོལ་ཐུབ། ཤེལ་སོམ་རླུང་མེད་སོང་སང་ཞྗིག་ཏུ་ཆུ་རྒྱུན་ལན་གྗི་དོྲད་ཚད་ཅན་ཞྗིག་འཇོག་སྐབས་རླངས་འགྱུར་
བེད་རྗིམ་དང་འཁལོ་བའྗི་བ་བའྗི་གང་བསྗིལ་གྗི་ནུས་འབས་དེ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་སོན་ཐུབ།(དཔེ་རྗིས་ ༡༧་༡༣) 
ཤེལ་སོམ་ནང་གྗི་གནོན་འགས་དེ་རླུང་འདོན་ཕུ་མདས་དལ་གྗིས་གཅགོ་པ་ཡྗིན་ན་ཆུ་འཁལོ་འགོ་ཚུགས་པ་ཡྗིན། 
འཁོལ་བའྗི་བ་བ་དེས་སྣོད་ནང་གྗི་ཆུ་དེ་ལས་དོྲད་ཕྗིར་འདོན་བེད་པས་ཆུའྗི་དོྲད་ཚད་ཆག་འགོ གནོན་འགས་མུ་
མཐུད་ནས་གཅོག་པ་ན་འདུས་རྡུལ་ཇེ་མང་ཇེ་མང་ལ་འཁོལ་ཐུབ་པའྗི་མགོགས་ཚད་དང་ལན་པར་འགྱུར་བ་རེད། མུ་
མཐུད་ནས་འཁོལ་བའྗི་བ་བ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དོྲད་ཚད་ཆག་འག་ོསེ་མཐར་ཆུའྗི་འཁྱགས་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༠ 
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ལ་མ་ཐུག་གྗི་བར་དེ་ལྟར་བྱུང་། ཆུ་འཁོལ་ཏེ་གང་བསྗིལ་ཐེབས་པའྗི་རྗིམ་པ་འདྗི་མུ་མཐུད་ནས་གྲུབ་པ་ལས་ལྦུ་བ་
འཕྱུར་བཞྗིན་པའྗི་ཆུའྗི་ཁ་ངསོ་སུ་དར་ཆགས། འདྗིར་ནྗི་ཆུ་འཁོལ་བ་དང་ཆུ་འཁྱགས་པ་གཉྗིས་དུས་མཉམ་དུ་འགྲུབ་
བཞྗིན་པ་རེད། ཚུལ་འདྗི་ལ་ཡྗི་རང་སེ་བ་ལ་འདྗི་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་དགོས་པ་ཡྗིན། ཆུ་ཁལོ་མའྗི་ལྦུ་བ་འཁྱགས་
པར་གྱུར་པའྗི་སྣང་བ་དེ་ནྗི་ངོ་མཚར་ཤྗིན་ཏུ་ཆེ། 

 གལ་ཏེ་རླུང་མེད་སོང་སང་གྗི་སམ་ཞྗིག་གྗི་ནང་དུ་འཚིག་ཇ་ཐྗིགས་པ་ཁ་ཤས་གཏོར་ཡྗིན་ན་དེ་རྣམས་ཀང་མ་
འཁྱགས་ཀྗི་བར་དུ་འཁོལ་གྗི་རེད། འཁྱགས་ཟྗིན་པའྗི་རེས་སུའང་ཆུ་རྡུལ་རྣམས་མུ་མཐུད་དེ་སོང་སང་དུ་རླངས་
འགྱུར་ཐེབས་ཏེ་མཐར་འཚིག་ཇའྗི་དྭངས་གཟུགས་འལ་དུ་ལུས་པ་རེད། འདྗི་ནྗི་འཚིག་ཇ་འཁྱགས་སྐམ་གཏོང་སངས་
ཀྗི་ཐབས་དེ་ཡྗིན། རྒྱུད་རྗིམ་འདྗི་དོྲད་ཚད་དམའ་པོར་གྲུབ་པ་ཡྗིན་པས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚིག་ཇའྗི་རྫས་འགྱུར་གྗི་
དབྗིབས་བཀོད་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་གྗི་མེད། དེ་འདྲའྗི་འཚིག་ཇའྗི་ཐོག་ཆུ་ཚ་པ་ོབླུགས་པའྗི་སྐབས་དེའྗི་ཐོག་མའྗི་བོ་བ་
ཐོན་ཐུབ། འཁོལ་བའྗི་བ་བ་དེ་དོན་དངོས་སུ་གང་བསྗིལ་གཏངོ་བའྗི་བེད་རྗིམ་ཞྗིག་ཡྗིན། 

 

བཞུ་བ་དང་འཁྱགས་པ། 

 ཁོྱད་ཀྗིས་མྗི་ག་གེ་མོ་ཞྗིག་གྗི་ལག་པ་ནས་བཟུང་ཡོད་པ་དང་། ཁོྱད་གཉྗིས་གང་འདོད་དུ་མཆོང་པའྗི་
དབང་དུ་ཐོངས། ཇྗི་ཙམ་གྗིས་འགས་དྲག་པོ་དང་བཅས་ཏེ་མཆོང་པ་དེ་ཙམ་གྗིས་ལག་པ་འཇུ་དཀའ་བ་འངོ་། འགས་
དྲག་དྲགས་ན་ལག་པ་འཇུ་མྗི་ཐུབ་པར་འགྱུར། འདྗི་ལྟ་བུ་ཞྗིག་མཁྲེགས་གཟུགས་ལ་དོྲ་བསོ་གཏངོ་བའྗི་སྐབས་དེའྗི་
ནང་འབྱུང་བ་ཡྗིན། གཟུགས་དེར་དོྲད་སྗིམ་པ་ན་དེའྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་འགས་ཇེ་ཆེ་དང་གོ་རྗིམ་ཇེ་ཆུང་དུ་འདར་
འཁྲུག་བེད། དོྲད་སྗིམ་དྲགས་ན་འདུས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་བར་གྗི་འཐེན་འགས་ཀྗིས་རྡུལ་དེ་རྣམས་ལྷན་དུ་བཟུང་མྗི་ནུས་
པར་འགྱུར། མཁྲེགས་གཟུགས་དེ་བཞུ་འགོ། 

  

307 

 བེད་རྗིམ་འདྗིའྗི་ལོག་ཕགོས་ནྗི་འཁྱག་པར་འགྱུར་བའྗི་རྗིམ་པ་དེ་ཡྗིན། དངོས་རྫས་རྣམས་དོྲད་ཚད་གང་དུ་
བཞུ་བའྗི་དོྲད་ཚད་དེ་ག་རུང་དུ་འཁྱག་འག་ོགྗི་ཡོད། གཤེར་གཟུགས་ནས་ནུས་པ་ཕྗིར་འཐེན་བེད་པ་ན་དེའྗི་འདུས་
རྡུལ་གྗི་འགུལ་སོད་རྣམས་ཉུང་དུ་སོང་སེ་མཐར་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཆ་སྙོམས་སུ་འགུལ་སོད་ཧ་ཅང་དལ་དྲགས་པས་
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འདུས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་བར་གྗི་འཐེན་འགས་ཀྗིས་རང་འདོམས་སེད་པར་བེད། དེ་ནས་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗིས་གནས་
གཞྗི་ངེས་གཏན་ཞྗིག་ཏུ་འདར་འཁྲུག་བེད་ཅྗིང་། མཁྲེགས་གཟུགས་གྲུབ་པ་རེད།  

 གནོན་འགས་ངེས་ཅན་ཞྗིག་ཏུ་འཁོད་པའྗི་ལྷད་མེད་དངསོ་རྫས་རེ་ལ་བཞུ་ཚད་དང་འཁྱགས་ཚད་ངེས་
གཏན་རེ་ཡོད། དེ་ལ་ལྷད་གང་འདྲ་ཞྗིག་སྣོན་ཡང་དེས་བཞུ་ཚད་དང་འཁྱགས་ཚད་ཀྗི་དོྲད་ཚད་འདྗི་གཅགོ་པར་བེད། 
དེས་ན་ང་ཚོས་དངསོ་པོ་ཞྗིག་གྗི་འཁྱགས་ཚད་སམ་བཞུ་ཚད་དེ་དངསོ་པོ་དེའྗི་ལྷད་མེད་ཀྗི་ཚད་གཞྗི་སོན་བེད་དུ་
བཟུང་ཆོག དཔེར་ན་རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནོན་འགས་འགོ་ཡོད་པའྗི་ཆུ་ཞྗིག་གྗི་ནང་ཀ་རའམ་ཚྭ་ལྟ་བུ་བཞུ་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་ཆུ་དེ་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༠ ཐོག་འཁྱག་འགོ་བ་རེད། དེ་མྗིན་འཁྱགས་མཚམས་དེ་དམའ་བ་ཡོད། ཆུའྗི་ནང་ཚྭ་
ཡོད་པའྗི་གནས་སངས་སུ་ཚྭ་རླུང་གྗི་གེས་རྡུལ་གྗིས་H2O ནང་གྗི་ཡང་རླུང་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ལས་མ་ོརྡུལ་འཐེན་ཏེ་
དེ་ཉྗིད་དྭངས་གཟུགས་སུ་འགྲུབ་པར་གེགས་བེད། ཕྗི་རྡུལ་གྗིས་ཐེ་གཏགོས་བེད་པའྗི་འབས་བུར་གཞགོས་དྲུག་ལན་གྗི་
འཁྱགས་པའྗི་དྭངས་གཟུགས་ཀྗི་བཀོད་པ་གྲུབ་པ་ལ་འགུལ་སོད་དལ་བ་ཞྗིག་གྗི་དགསོ་མཁོ་ཆགས་པ་རེད། འཁྱགས་
པའྗི་དྭངས་གཟུགས་འགྲུབ་རྗིམ་བཞྗིན་ཐེ་གཏོགས་ཇེ་དྲག་ཏུ་འགོ་སེ་མཉམ་འདྲེས་མ་བྱུང་བའྗི་ཆུ་རྡུལ་གྗི་གསེབ་ཏུ་
ཕྗིའྗི་འདུས་རྡུལ་ལམ་གེས་རྡུལ་གྗི་འབོར་ཆ་དེ་འཕེལ་འགོ་བས་ཡྗིན། མཐུད་ཁ་འགྲུབ་རྒྱུ་ཇེ་དཀའ་རུ་འགྱུར་བ་རེད། 
ཆུ་རྡུལ་རྣམས་ཧ་ཅང་གྗིས་དལ་བུར་རྒྱུ་ནས་འདུས་རྡུལ་བར་གྗི་འཐེན་འགས་ཀྗིས་སྔར་རྒྱུན་ལས་ལྷག་པའྗི་བེད་
འགན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་བའྗི་སྐབས་ཁོ་ནར་འཁྱགས་པ་རུ་འགྱུར་བའྗི་བེད་རྗིམ་དེ་རྫགོས་ཐུབ། འཁྱགས་པ་དང་པོར་
འགྲུབ་མཁན་གྗི་ཆུའྗི་ཆ་ཤས་དེ་ཧ་ལམ་རྟག་ཏུ་ H2O དྭངས་མ་དེ་ཆགས་ཀྗི་ཡོད།  

 

གནནོ་འཁྱགས། 

 H2O ཡྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་མཁྲེགས་གཟུགས་ཀྗི་གཟུགས་རྣམ་དུ་གནས་པའྗི་སྐབས་དབྗིབས་བཀོད་ཡངས་
པོར་(དཔེ་རྗིས་ ༡༧་༡༤)གྲུབ་པར་བརྟེན་གནོན་འགས་སོད་པའྗི་བ་བས་འཁྱགས་པ་བཞུ་བའྗི་རྒྱུ་བེད། དྭངས་གཟུགས་
རྣམས་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་གཟུགས་རྣམ་དུ་རྟྗིབ་པ་རེད། (བཞུ་ཚད་དེ་ཅུང་ཟད་ཅྗིག་གྗིས་གཅགོ་པ་ཡྗིན་ཏེ་རླུང་ཁམས་
གནོན་འགས་སྣོན་རེས་བཞྗིན་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༠་༠༠༧ གྗིས་ཆག་པ་རེད།) གནོན་འགས་དེ་སེལ་བ་ན་
འདུས་རྡུལ་རྣམས་དྭངས་གཟུགས་སུ་འགྱུར་ཏེ་སར་ཡང་འཁྱགས་པའྗི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་རེད། གནོན་འགས་འགོ་
བཞུར་བ་དང་གནོན་འགས་དེ་སེལ་བ་ན་འཁྱགས་འག་ོབའྗི་བྱུང་བ་འདྗི་ལ་གནནོ་འཁྱགས་ཞེས་འབོད་པ་རེད། འདྗི་
ནྗི་བེམ་དངསོ་གཞན་ལས་ཆུ་ཁྱད་པར་དུ་འབེད་པའྗི་ཆསོ་གཅྗིག་ཡྗིན། 
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 དཔེ་རྗིས་ ༡༧་༡༥ ནང་(དང་ལེ་ཚན་འདྗིའྗི་སྔོན་བསུའྗི་པར་གྗི་ནང་)གནོན་འཁྱགས་ཀྗི་ངང་ཚུལ་ལེགས་
པར་བསན་ཡོད། [དཔེ་རྗིས་དེའྗི་ནང་]སྣེ་མོ་གཉྗིས་ནས་ལྗིད་ཚད་དཔྱངས་ཏེ་ཡོད་པའྗི་ཟངས་སྐུད་ཕྲ་མ་ོཞྗིག་འཁྱགས་
གོང་ཞྗིག་གྗི་སེང་དུ་བཀལ་ཡདོ། ཟངས་སྐུད་ཀྗིས་འཁྱགས་གོང་དལ་གྗིས་གཅད་རྒྱུ་ཡྗིན་ཡང་དེའྗི་འལ་ལམ་དུ་
འཁྱགས་པས་ཁེངས་རྒྱུ་ཡྗིན། དེར་བརྟེན་ཟངས་སྐུད་དང་ལྗིད་ཚད་གཉྗིས་ཞ་ལའྗི་སེང་དུ་ལྷུང་རྒྱུ་ཡྗིན་ཞྗིང་འཁྱགས་
གོང་གོང་བུ་གཅྗིག་ཏུ་ལུས་པ་རེད།  

 གནོན་འཁྱགས་ཀྗི་དཔེ་མཚོན་བཟང་པོ་ཞྗིག་ནྗི་གངས་རྗིལ་བཟོ་བ་དེ་ཡྗིན། ང་ཚོས་ལག་པས་གངས་འཚིར་
བ་ན་འཁྱགས་པའྗི་དྭངས་གཟུགས་ཅུང་ཟད་བཞུ་བར་བེད་ཅྗིང་། གནོན་འགས་བསལ་བ་ན་སར་ཡང་འཁྱག་སེ་དེས་
གངས་རྣམས་མཉམ་དུ་བཟུང་བ་ཡྗིན། གནམ་གཤྗིས་ཧ་ཅང་གང་ངར་ཆེན་པ་ོཡོད་སར་གངས་རྗིལ་བཟོ་རྒྱུ་ཁག་པོ་
ཡོད་དེ་ང་ཚོས་གནོན་འགས་གང་སྗིན་ཐུབ་པ་དེས་གངས་བཞུ་བར་བེད་མྗི་ཐུབ། 

  

ནུས་པ་དང་གཟུགས་རྣམ་གྗི་འགྱུར་བ། 

 གལ་ཏེ་ང་ཚོས་མཁྲེགས་གཟུགས་སམ་གཤེར་གཟུགས་ཤྗིག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་དོྲད་སྣོན་པ་ཡྗིན་ན་མཁྲེགས་
གཟུགས་སམ་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་གཟུགས་རྣམ་ད་གཟོད་འགྱུར་འག་ོབ་རེད། མཁྲེགས་གཟུགས་ཤྗིག་ཡྗིན་ན་གཤེར་དུ་
འགྱུར་བ་དང་། གཤེར་གཟུགས་ཤྗིག་ཡྗིན་ན་རླངས་པར་འགྱུར་བ་རེད། མཁྲེགས་གཟུགས་གཤེར་དུ་འགྱུར་བ་དང་
གཤེར་གཟུགས་རླངས་པར་འགྱུར་བའྗི་གནས་སངས་གཉྗིས་ཀ་ལ་ནུས་པ་ནང་འཇུག་བ་དགོས་པ་ཡྗིན། དེ་ལས་ལོག་
སེ་རླངས་གཟུགས་ནས་གཤེར་གཟུགས་དང་དེ་ནས་མཁྲེགས་གཟུགས་ཀྗི་ཁ་ཕོགས་སུ་གཟུགས་རྣམ་འགྱུར་བ་ལ་
དངོས་རྫས་དེ་ལས་ནུས་པ་ཕྗིར་འདོན་བེད་དགོས།(དཔེ་རྗིས་ ༡༧་༡༦) 

 དཔེ་རྗིས་ ༡༧་༡༦ ནང་བཀོད་པའྗི་དོན་གནད་དེ་འཁྱགས་སམ་གྗི་འཁྱག་པར་བེད་པའྗི་ལས་འཁོར་ནང་
ལེགས་པར་བཀོལ་སོད་བེད་ཀྗི་ཡོད། འཁྱགས་སམ་ནྗི་ཁོར་ཡུག་གང་མ་ོཞྗིག་ནས་དོྲན་མོ་ཞྗིག་ཏུ་དོྲད་འདོན་པར་བེད་
པའྗི་དོྲད་ཀྗི་ཕུ་མདའ་ཞྗིག་ཡྗིན། བ་བ་འདྗི་འཁོལ་ཚད་དམའ་བའྗི་འཁྱག་རྫས་གཤེར་གཟུགས་ཤཤྗིག་གྗིས་སྒྲུབ་ཅྗིང་། 
འཁྱག་རྫས་དེ་སྔོན་ལ་འཁྱག་བེད་ཚན་པའྗི་ནང་འབུད་ཅྗིང་། དེར་དེ་ཉྗིད་རླངས་གཟུགས་སུ་འགྱུར།  
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 གཤེར་གཟུགས་ནས་རླངས་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་མཁོ་བའྗི་དོྲད་དེ་ཟས་འཇོག་སའྗི་ནང་ཁུལ་ནས་འཐེན་
པ་རེད། ནུས་པ་འཕར་མ་ཐོབ་པའྗི་རླངས་གཟུགས་དེ་ཕྗི་རུ་ཡོད་པའྗི་གཤེར་ཕབ་འཁྲྗི་སྐུད་ཀྗི་ཕགོས་སུ་གཏོང་། འཁྲྗི་
སྐུད་ནས་ཕྗིའྗི་མཁའ་རླུང་དུ་དོྲད་གོད་པ་ན་རླངས་གཟུགས་དེ་སར་ཡང་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་གཟུགས་རྣམ་དུ་འགྱུར་བ་
རེད། ཕུ་མདའ་ཞྗིག་གྗིས་འཁྱག་རྫས་དེ་མ་ལག་གྗི་བརྒྱུད་དུ་འབུད་དེ་དེ་ཉྗིད་རླངས་འགྱུར་དང་གཤེར་འགྱུར་ལས་
གྲུབ་པའྗི་གཟུགས་རྣམ་གྗི་འགྱུར་བའྗི་འཁོར་ལོར་ཚུད། ཕྗིན་ཆད་འཁྱག་སམ་གྗི་འཁྲྗིས་སུ་ཡོད་པའྗི་སྐབས་སུ་འཁྱག་
སམ་གྗི་རྒྱབ་བམ་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྗི་འཁྲྗི་སྐུད་ཀྗི་ཉེ་སར་ལག་པ་ཟུངས་དང་། ཁོྱད་ཀྗིས་ནང་ངོས་ནས་བཏོན་པའྗི་ནུས་
པས་དོྲ་བར་བེད་པའྗི་རླུང་དེ་ཚོར་ཐུབ། 

 ཁང་ཁྱྗིམ་བསོ་བར་(དང་བསྗིལ་བར་)བ་བའྗི་ཆེད་དོྲད་འབུད་ཕུ་མདའ་སྣ་ཚོགས་ཤྗིག་བཀལོ་སོད་ཇེ་མང་དུ་
བེད་བཞྗིན་ཡོད། ཁང་པ་བསོ་བ་ལ་འདྗི་དག་གྗིས་འགྱུར་རའོ་ིབུད་རྫས་ལས་ནུས་པ་ཉུང་བ་ཟ་གྗི་ཡོད། དོྲད་འབུད་ཕུ་
མདའ་རྣམས་ཀྗིས་འཁྱག་སམ་ཚད་ཐུབ་ཅྗིག་དང་འདྲ་བར་བ་བ་བེད། འཁྱག་སམ་གྗིས་རང་ནང་གྗི་ཟས་ལས་དོྲད་
བསྡུ་སེ་གཤེར་ཕབ་འཁྲྗི་སྐུད་དུ་གཏོང་བའྗི་སོ་ནས་ཁང་མྗིག་དོྲ་བསོ་བེད་པ་བཟོག་ཏུ་མེད་ནའང་། དོྲད་འབུད་ཕུ་
མདས་ཆེད་མངགས་སུ་ཁང་མྗིག་དོྲན་མོ་བཟོ། དེ་དག་གྗིས་ཟས་ལས་དོྲད་བསྡུ་རྒྱུའྗི་ཚབ་ཏུ་ཉེ་འཁྲྗིས་ཀྗི་ས་འགོ་ཆུ་
སྦུག་ལས་འབུད་པའྗི་ཆུ་ལས་དོྲད་འདོན་ཐུབ་པ་རེད། ས་འགོ་གྗི་ཆུ་ནྗི་ལྟསོ་བཅས་ཀྗིས་དོྲ་བ་ཡོད། ས་རྗིམ་འགོ་མའྗི་
དོྲད་ཚད་དེ་སའྗི་མཐོ་ཚད་ལ་རག་ལུས། དཔེར་ན་ཨ་རྗིའྗི་ནུབ་དཀྗིལ་ས་ཁུལ་དང་དབུས་ཀྗི་རྒྱ་ཐང་དུ་ལ་ོའཁོར་མར་
མྗི་ཊར་གཅྗིག་གྗི་གཏྗིང་དུ་འཁོད་པའྗི་ས་རྗིམ་འོག་མའྗི་དོྲད་ཚད་དེ་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༣ (ཕ ེ་རན་ཧེཊ་ ༥༥) སྐོར་
ཡྗིན་པས་དེ་ཉྗིད་དགུན་དུས་ཀྗི་མཁའ་རླུང་ལས་དོྲ་བ་ཡོད། ཁང་པའྗི་ཕྗི་རུ་འཁོད་པའྗི་ས་འགོ་ཆུ་སྦུག་རྣམས་ཀྗིས་
ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༣ ཅན་གྗི་ཆུ་ཁང་པའྗི་ནང་དུ་ཡོད་པའྗི་དོྲད་འབུད་ཕུ་མདར་འདྲེན་པ་རེད། དེ་ནས་རླངས་འགྱུར་
ཐེབས་པའྗི་འཁྱག་རྫས་དེ་གཤེར་ཕབ་འཁྲྗི་སྐུད་ཀྗི་ཕགོས་སུ་འབུད་ཅྗིང་། དེར་འཁྱག་རྫས་དེ་ཉྗིད་གཤེར་དུ་འགྱུར་ཏེ་
ཁང་པ་བསོ་བེད་ཀྗི་དོྲད་གོད་གཏོང་བེད། གང་བསྗིལ་ཐེབས་པའྗི་ཆུ་དེ་ས་འོག་ཏུ་ཕྗིར་སོག་བེད་ལ་དེར་ནྗི་དེ་ཉྗིད་ས་
གཞྗིའྗི་དོྲད་ཚད་དུ་དོྲ་བསོ་ཐེབས་ལ། རྒྱུད་རྗིམ་དེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འཁོར་བར་བེད། 

 དབར་དུས་སུ་དོྲད་འབུད་ཕུ་མདའ་དེ་བསྗིལ་བེད་ཅྗིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ་རྒྱུད་རྗིམ་འདྗི་ཟོག་པར་བེད་ཐུབ། གང་
གོག་དེ་ཉྗིད་དོྲད་ཕུམ་ཞྗིག་ཡྗིན། རྩ་འཛིན་གཅྗིག་པའྗི་ཐོག་བ་བ་བེད་པའྗི་གང་གོག་གྗིས་དབར་དུས་སུ་ཁང་ཁྱྗིམ་གྗི་
ནང་ངསོ་བསྗིལ་པ་ོནས་ཕྗི་ལགོས་དོྲ་པ་ོཡོད་སར་དོྲད་འབུད་གཏོང་བེད། མྗི་ཚོགས་ཆེ་བའྗི་གོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ་གང་གགོ་
སོང་ཕྲག་མང་པསོ་དུས་མཉམ་དུ་བ་བ་བེད་པ་དེས་ཕྗིའྗི་དོྲད་ཚད་ལམ་ཙམ་མཐོར་འདེགས་བེད་ཀྗི་ཡོད།  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

156 
 

156 

 དེས་ན་མཁྲེགས་གཟུགས་བཞུ་བ་ལ་ནུས་པ་བསྡུ་དགསོ་ཤྗིང་། གཤེར་གཟུགས་རླངས་པར་འགྱུར་བ་ལའང་
ངེས་པར་དུ་ནུས་པ་བསྡུ་དགསོ་པ་ང་ཚོས་མཐོང་། དེ་ལས་ལགོ་སེ་རླངས་པ་གཤེར་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ནུས་པ་གོད་དགོས་
ཤྗིང་། གཤེར་གཟུགས་མཁྲེགས་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བ་ལའང་ངེས་པར་དུ་ནུས་པ་གོད་དགསོ། 

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

རླངས་པའྗི་ངོ་བོར་གནས་པའྗི་ H2O དེ་གཤེར་དུ་འགྱུར་བའྗི་སྐབས་ཉེ་འཁོར་གྗི་རླུང་དྲོ་རུ་འགོའམ་ཡང་ན་བསྗིལ་དུ་འགོ།  

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

གཟུགས་རྣམ་གྗི་འགྱུར་བ་ནྗི་རླངས་གཟུགས་ནས་གཤེར་གཟུགས་སུ་ཡྗིན་པས་ནུས་པ་གོད་དགོས་(དཔེ་རྗིས་ ༡༧་༦)པ་ཡྗིན་
པས་ཉེ་འཁརོ་གྗི་རླུང་དྲ་ོབར་བེད། ཚུལ་འདྗི་མཐོང་བ་ལ་དཔེ་རྗིས་ ༡༧་༧ ལ་མདུན་ལྟ་ཞྗིག་བོས་དང་། རླུང་ཁྲོད་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་
དལ་བ་རྣམས་ཕྗིར་འདོན་པ་ཡྗིན་ན་འདུས་རྡུལ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྗི་ཆ་སོྙམས་མགོགས་ཚད་ལ་མཐོར་འདེགས་བྱུང་བ་ཡྗིན་པས་
དྲོ་རུ་འགོ་བ་རེད། འདྗི་ནྗི་ཆུ་བསྗིལ་དུ་འགོ་བའྗི་བེད་རྗིམ་དང་གཅྗིག་མཚུངས་ཡྗིན་ཏེ། ཆུའྗི་ནང་གྗི་འདུས་རྡུལ་མགོགས་པ་
རྣམས་རླངས་པའྗི་ངོ་བོར་འགོ་བ་ན་གཤེར་གྗི་ནང་ལུས་པའྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ལ་ཆ་སོྙམས་འགུལ་སོད་ནུས་པ་དམའ་བ་ཡོད། 

 

 ད་ང་ཚོས་ H2O ནང་དུ་འབྱུང་བའྗི་གཟུགས་རྣམ་གྗི་འགྱུར་བ་ཁག་ལ་བེ་བག་ཏུ་བལྟ་བར་བའོ།། གངས་
སབས་བདེ་ཡངོ་བའྗི་ཆེད་དུ་ཐབ་ཀྗི་སེང་དུ་ཚ་པོ་བཟ་ོརྒྱུར་བཞག་པའྗི་སྣོད་ཁ་བརྒྱབ་པའྗི་ནང་གྷ་རམ་ ༡ ཅན་གྗི་
འཁྱགས་པ་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་-50 ལོན་པ་ཞྗིག་ལ་སོམས་དང་། སྣོད་དུ་ཡོད་པའྗི་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་ཤྗིག་
གྗིས་དྲོད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༠ བར་ལ་དལ་གྗིས་འཕེལ་བ་སོན་པར་བེད། དེ་ནས་ང་ོམཚར་ཅན་གྗི་གནད་དོན་
ཞྗིག་བྱུང་། དེ་ནྗི་དྲོད་མུ་མཐུད་ནས་བཏང་ཡང་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༠ རང་ལ་གནས་པ་རེད། ཚ་པ་ོཆགས་
རྒྱུའྗི་ཚབ་ཏུ་འཁྱགས་པ་བཞུ་འགོ་ཚུགས། གྷ་རམ་གཅྗིག་གྗི་འཁྱགས་གངོ་དེ་ཆ་ཚང་བཞུ་བ་ལ་འཁྱགས་པ་དེར་ཁེ་ལ་ོ
རྗི་ ༨༠ (འཇུ་འུལ་ ༣༣༥)ཡྗི་ནུས་པ་སྗིམ་དགསོ་ཀང་། དེའྗི་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་ཡྗི་ཟུར་ཆ་ཙམ་ཡང་འཕར་གྗི་མེད། 
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 འཁྱགས་པ་ཡོད་ཚད་བཞུ་ཟྗིན་པའྗི་རེས་སུ་ད་གཟོད་ཁེ་ལ་ོརྗི་འཕར་མ་རེ་སྣོན་རེས་བཞྗིན་ཆུའྗི་དོྲད་ཚད་
ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་གཅྗིག་གྗིས་འཕར་ཏེ་ཆུ་མ་འཁོལ་གྗི་བར་ཏེ་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ ལ་མ་སོན་གྗི་བར་དེ་ལྟར་
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འབྱུང་། སར་ཡང་ནུས་པ་མུ་མཐུད་ནས་སྣོན་པ་ན་དོྲད་ཚད་མ་འཕར་བར་རང་སོར་གནས་ཤྗིང་། གྷ་རམ་གཅྗིག་གྗི་ཆུ་
དེ་འཁལོ་ནས་ཚ་རླངས་ཀྗི་ང་ོབོར་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་འགྱུར་འག་ོབ་རེད། གྷ་རམ་གཅྗིག་པུ་དེ་ཡོངས་རྫོགས་རླངས་
པར་འགྱུར་བ་ལ་ཆུ་ལ་ཁེ་ལ་ོརྗི་ ༥༤༠ (འཇུ་འུལ་ ༢༢༦༠)ཡྗི་དོྲད་ནུས་ཐོབ་དགོས་པ་ཡྗིན། མཐར་ཆུ་ཡོངས་རྫགོས་ཚ་
རླངས་སུ་གྱུར་ཟྗིན་པ་ན་དོྲད་ཚད་སར་ཡང་འཕེལ་འགོ་ཚུགས། དེ་ནས་ཇྗི་སྗིད་ནུས་པ་སྣོན་པ་དེ་སྗིད་དུ་འཕར་བ་
ཡྗིན། རྒྱུད་རྗིམ་འདྗི་དཔེ་རྗིས་ ༡༧་༡༧ ནང་རྗི་མོར་གསལ་བར་བས་ཡོད། 

ཆུ་གྷ་རམ་གཅྗིག་རླངས་པར་འགྱུར་བ་ལ་མཁོ་བའྗི་ནུས་པ་ཁེ་ལོ་རྗི་ ༥༤༠ (འཇུ་འུལ་ ༢༢༦༠) དེ་ནུས་པ་
འབོར་ཆེན་པ་ོཞྗིག་ཡྗིན་པ་སེ། དེ་ནྗི་ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་ཀོར་དུ་ཡོད་པའྗི་འཁྱགས་པ་གྷ་རམ་གཅྗིག་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་ 
༡༠༠ ཐོག་གྗི་ཆུ་འཁལོ་བཞྗིན་པ་ཞྗིག་གྗི་ང་ོབོར་བསྒྱུར་བ་ལ་མཁོ་བའྗི་ནུས་པ་ལས་ཀང་ཞེ་དྲག་གྗི་ཆེ་བ་ཡྗིན། སྗིར་ཚ་
རླངས་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་དང་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ ཡྗི་ཐོག་འཁལོ་བཞྗིན་པའྗི་ཆུ་ཚན་གྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ལ་ཆ་
སྙོམས་འགུལ་སོད་ནུས་པ་གཅྗིག་པ་ཡོད་ཀང་། ཚ་རླངས་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་བཞྗིན་
དུ་ཕན་ཚུན་ལྷན་དུ་འཆྗིང་མེད་པར་ལྟསོ་བཅས་ཀྗི་རང་དབང་ཆེ་བ་ཡོད་པས་ཚ་རླངས་ལ་གནས་ལྟསོ་ནུས་པ་མང་བ་
ཡོད་པ་རེད། ཚ་རླངས་ལ་ནུས་པ་འབོར་ཆེན་པ་ོཞྗིག་ཡོད་པ་དེ་གཤེར་ཕབ་ཀྗི་རྒྱུད་རྗིམ་ནང་གོད་ཀྗི་ཡོད། 

དེས་ན་འཁྱགས་པ་བཞུར་བ་ལ་མཁོ་བའྗི་ནུས་པ་(གྷ་རམ་རེ་ལ་ཁེ་ལོ་རྗི་ ༨༠ འམ་འཇུ་འུལ་ ༣༣༥)དང་ཆུ་
འཁོལ་བ་ལ་མཁོ་བའྗི་ནུས་པ་(གྷ་རམ་རེ་ལ་ཁེ་ལོ་རྗི་ ༥༤༠ འམ་འཇུ་འུལ་ ༢༢༦༠)རྣམས་གཟུགས་རྣམ་གྗི་འགྱུར་བ་
ལོག་པའྗི་སྐབས་སུ་ཕྗིར་གོད་པའྗི་ནུས་པ་དང་མཉམ་པ་ཡྗིན། རྒྱུད་རྗིམ་འདྗི་རྣམས་བཟོག་ཏུ་རུང་བ་ཡྗིན། གདོས་
གཅྗིག་གྗི་དངོས་རྫས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེ་ཉྗིད་མཁྲེགས་གཟུགས་ཀྗི་རྣམ་པ་ནས་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་རྣམ་པར་
བསྒྱུར་བ་(དང་བཟགོ་སེ་བསྒྱུར་བ་)ལ་ནུས་པ་མཁ་ོབ་དེ་ལ་དངོས་རྫས་དེའྗི་འདུས་སྒྱུར་གབ་དྲོད་ཅེས་འབོད་པ་རེད། 
(གབ་ཅེས་པའྗི་ཚིག་གྗིས་དོྲད་ནུས་འདྗི་དོྲད་ཚད་འཇལ་ཆས་ལས་གབ་སེ་གནས་པ་ང་ཚོར་དྲན་གསོ་བེད།) ཆུ་ལ་
མཚོན་ན་གབ་དོྲད་དེ་གྷ་རམ་རེ་ལ་ཁེ་ལ་ོརྗི་ ༨༠ (གྷ་རམ་རེ་ལ་འཇུ་འུལ་ ༣༣༥)ཡྗིན་པ་ང་ཚོས་མཐོང་བ་ལྟར་ཡྗིན། 
དངོས་རྫས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེ་ཉྗིད་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་རྣམ་པ་ནས་རླངས་གཟུགས་ཀྗི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་(དང་
བཟོག་སེ་བསྒྱུར་བ་)ལ་ནུས་པ་མཁོ་བ་དེ་ལ་དངོས་རྫས་དེའྗི་རླངས་སྒྱུར་གབ་དྲདོ་ཅེས་འབདོ། ཆུ་ལ་མཚོན་ན་འདྗི་ནྗི་
ཧ་ཅང་གྗི་ཆེ་བ་གྷ་རམ་རེ་ལ་ཁེ་ལོ་རྗི་ ༥༤༠ (གྷ་རམ་རེ་ལ་འཇུ་འུལ་ ༢༢༦༠)ཡྗིན། ལྟོས་བཅས་ཀྗི་ཚད་གཞྗི་མཐོ་པོ་དེ་
ནྗི་ཆུ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་བར་གྗི་འགས་(ཡང་རྡུལ་འཆྗིང་བ་)དམ་པོ་ཡོད་པའྗི་དབང་གྗིས་ཡྗིན། 

ཆུའྗི་རླངས་སྒྱུར་གབ་དོྲད་ཚད་གཞྗི་མཐོ་པོ་སེ་གྷ་རམ་རེ་ལ་ཁེ་ལོ་རྗི་ ༥༤༠ ཡྗིན་པ་འདྗིས་གནས་སངས་
འགའ་རེའྗི་ནང་ཆུ་དོྲད་འཇམ་ལས་ཆུ་ཚ་པོ་འཁྱགས་མྱུར་བ་ཡོད་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་མཚོན། ངང་ཚུལ་འདྗི་ནྗི་དགུན་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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དུས་ཀྗི་གང་མ་ོཡོད་པའྗི་ཉྗིན་ཞྗིག་ལ་ཆུ་ཚན་གྗིས་སྣུམ་འཁརོ་འཁྲུ་བ་ལྟ་བུའམ་འཁྱགས་འད་ཐང་ག་ཆུ་ཚན་གྗིས་
ཁེབས་པ་ལྟ་བུའྗི་རྒྱ་ཁོྱན་ཆེན་པོ་ཞྗིག་གྗི་སེང་དུ་ཆུ་སབ་མོས་གཡོགས་པའྗི་སྐབས་སུ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡངོ་། དེའྗི་
ཚེ་ཆུ་ཚན་གྗིས་འཁྱགས་པ་བཞུ་བར་བེད་པ་དང་། ཁུད་ངསོ་རྩུབ་མོ་འཇམ་པར་བེད་ཅྗིང་། སར་ཡང་དར་ཁ་མྱུར་མོར་
ཐེབས། རླངས་འགྱུར་མྱུར་མོ་ལས་བྱུང་བའྗི་གང་བསྗིལ་ཐེབས་ཚད་ནྗི་ཧ་ཅང་མཐོ་པ་ོཡྗིན་ཏེ་རླངས་པར་སངོ་བའྗི་ཆུ་
གྷ་རམ་རེ་རེས་འལ་ལྷག་གྗི་ཆུ་ལས་ནུས་པ་ཉུང་མཐར་ཁེ་ལོ་རྗི་ ༥༤༠ འཐེན་པ་རེད། འདྗི་ནྗི་དོྲད་ཀྗི་བརྒྱུད་འཁྲྗིད་ཀྗི་
ལམ་ནས་ཆུ་གྷ་རམ་རེ་རེ་ནས་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་རེ་ལ་ཁེ་ལ་ོརྗི་གཅྗིག་ཆག་པའྗི་གང་བསྗིལ་ཐེབས་ཚད་དང་བསྡུར་ན་
ཧ་ཅང་གྗི་འབོར་ཆེན་པོ་ཡྗིན། རླངས་འགྱུར་ནྗི་བསྗིལ་བེད་རྒྱུད་རྗིམ་ངོ་མ་ཞྗིག་ཡྗིན། 
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ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ དྲོད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ རུ་ཡོད་པའྗི་ཚ་རླངས་གྷ་རམ་གཅྗིག་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ རུ་ཡོད་པའྗི་ཆུ་རུ་གཤེར་ཕབ་
བྱུང་སྐབས་ནུས་པ་ག་ཚོད་འཕསོ་སམ། 

༢ དྲོད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ རུ་ཡོད་པའྗི་ཆུ་འཁོལ་ཞྗིག་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༠ རུ་ཡོད་པའྗི་འཁྱགས་ཆུ་རུ་གང་བསྗིལ་
ཐེབས་སྐབས་ནུས་པ་ག་ཚོད་འཕོས་སམ། 

༣ དྲོད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༠ རུ་གནས་པའྗི་འཁྱགས་ཆུ་ཞྗིག་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༠ རུ་ཡོད་པའྗི་འཁྱགས་པའྗི་ངོ་བོར་
འཁྱགས་སྐབས་ནུས་པ་ག་ཚོད་འཕསོ་སམ། 

༤ དྲོད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ རུ་གནས་པའྗི་ཚ་རླངས་གྷ་རམ་གཅྗིག་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༠ རུ་ཡོད་པའྗི་འཁྱགས་པའྗི་ངོ་
བོར་འགྱུར་སྐབས་ནུས་པ་ག་ཚོད་འཕོས་སམ། 

རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ ལ་ཡོད་པའྗི་ཚ་རླངས་གྷ་རམ་གཅྗིག་གཤེར་དུ་གྱུར་ཏེ་དྲོད་ཚད་གཅྗིག་པའྗི་ཆུ་རུ་གྱུར་པ་ན་ཁེ་ལོ་རྗི་ 
༥༤༠ ཡྗི་ནུས་པ་འཕསོ། 

༢ འཁོལ་བཞྗིན་པའྗི་ཆུ་ཚན་གྷ་རམ་གཅྗིག་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ ཡྗིས་གང་སེ་འཁྱགས་ཆུའྗི་ང་ོབོར་གྱུར་པ་ན་ཁེ་ལོ་རྗི་ ༡༠༠ 
ཡྗི་ནུས་པ་འཕོས། 

༣ ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༠ ལ་ཡོད་པའྗི་འཁྱགས་ཆུ་གྷ་རམ་གཅྗིག་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༠ ལ་ཡོད་པའྗི་འཁྱགས་པའྗི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་
ན་ཁེ་ལོ་རྗི་ ༨༠ ཡྗི་ནུས་པ་འཕོས། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

159 
 

159 

༤ ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠༠ ལ་ཡོད་པའྗི་ཚ་རླངས་གྷ་རམ་གཅྗིག་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༠ ལ་ཡོད་པའྗི་འཁྱགས་པའྗི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་
ན་མཐའ་འཁོར་ལ་གོང་མའྗི་ནུས་པ་ཁྱོན་བསོམས་ཁེ་ལོ་རྗི་ ༧༢༠ འཕོས། 

 

ཐབ་སེང་གྗི་ས་ང་ཚ་པོ་ཞྗིག་ལ་མཛུབ་མོ་སྐམ་པསོ་རེག་པ་ང་ཚོས་མྗི་ཕོད་ཀང་རང་གྗི་མཛུབ་མོ་ཐོག་མར་
རློན་པར་བས་ཏེ་ས་ངར་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའྗི་རྗིང་རེག་ན་གནོད་འཚེ་མེད་པར་དེ་ལ་རེག་པ་ལསོ་ཀང་ཐུབ། ཇྗི་སྗིད་
མཛུབ་མོ་རློན་པར་གནས་ཕྗིན་ཆད་ཁོྱད་ཀྗིས་གཅྗིག་རེས་གཉྗིས་མཐུད་དུ་ལན་འགའ་དེ་ལ་རེག་ཀང་ཆོག འདྗིའྗི་རྒྱུ་
མཚན་ནྗི་རྒྱུན་ལན་མཛུབ་མ་ོབསེག་པར་བེད་པའྗི་ནུས་པ་དེ་འདྗིར་མཛུབ་མོའ་ིསེང་གྗི་བཞའ་ཚན་གྗི་གཟུགས་རྣམ་
བསྒྱུར་བའྗི་ཆེད་དུ་འག་ོབ་ཡྗིན་པས་སོ།། ནུས་པ་དེས་བཞན་ཚན་དེ་རླངས་པར་སྒྱུར་ཞྗིང་། དེས་ཁོྱད་ཀྗི་མཛུབ་མོ་དང་
ས་ངའྗི་བར་ལ་འགོག་རྗིམ་ཞྗིག་སྐྲུན་པ་རེད། དེ་དང་མཚུངས་པར་དབུར་ཏྗི་ཚ་པོ་ཞྗིག་གྗི་ཚ་ཚད་དེ་མཛུབ་མོ་རློན་
པས་རེག་ཙམ་བེད་པ་ལས་ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ། 

 མེ་སེ་ཅུ་སེཊ་གངོ་ཁྱེར་མལ་ཌེན་ནང་གྗི་སྗི་དོན་ཚན་ཁག་གྗི་ལྟ་རྟོག་པ་ཟུར་པ་པལོ་ར་ཡཱན་གྗིས་ལ་ོ
མང་པའོ་ིསྔོན་དུ་ཆུ་སྦུག་ལས་གཞྗི་ཁག་ཅྗིག་གྗི་ནང་སྦུ་གུ་སོར་བའྗི་ཆེད་དུ་ཞ་ཉེ་ཞུན་མ་བཀོལ་སོད་བས། ཁོང་གྗིས་
ཞ་ཉེ་ཞུན་མའྗི་ནང་མཛུབ་མོ་བཅུག་སེ་དེའྗི་ཚ་ཚད་གཞལ་བ་དེས་བལྟ་མཁན་རྣམས་འདོྲགས་སུ་བཅུག་ཡོད།(དཔེ་
རྗིས་ ༡༧་༡༩) འདྗི་མ་བས་གོང་དུ་ཁོང་གྗིས་ཞ་ཉེ་ཧ་ཅང་ཚ་པ་ོཚ་རྐྱང་ཡྗིན་པ་དང་ཁོང་གྗི་མཛུབ་མོ་རློན་པ་རློན་རྐྱང་
ཡྗིན་པ་ངེས་གཏན་བས་ཡོད། (ཁོྱད་གཅྗིག་པུ་ཡྗིན་པའྗི་སྐབས་སུ་འདྗི་བེད་མྗི་ཉེན་ཏེ། ཞ་ཉེའྗི་ཚ་ཚད་མ་ལོངས་ན་དེ་
ཉྗིད་མཛུབ་མརོ་འབར་ཏེ་སེག་སོན་ཚབས་ཆེན་འཕོག་སྗིད།) དེ་བཞྗིན་དུ་མེ་མདག་དམར་པོའ་ིསེང་རྐང་རེན་དུ་
འག་ོམཁན་མང་པསོ་རྐང་པ་རླནོ་པ་བཟོ་བར་གདམ་ག་བེད་ཀྗི་ཡོད། (འོན་ཀང་དཔེ་རྗིས་ ༡༧་༢༠ ནང་གྗི་ཌེཝ་ཝྗི་ལྗི་
ལྟ་བུ་གཞན་ཚོས་རྐང་པ་སྐམ་པོར་མོས་པ་བེད་དེ་ཁོང་གྗིས་རྐང་པ་རློན་པར་མེ་རོ་འབར་ས་བའྗི་རྒྱུ་མཚན་བཟུང་གྗི་
ཡོད།) (ལེ་ཚན་སྔ་མར་གེང་བ་བཞྗིན་)རྐང་རེན་དུ་མེ་བགོད་བེད་མཁན་ཚོའྗི་རྐང་པ་མ་བསེགས་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་
བོ་ནྗི་ཤྗིང་གྗི་མེ་མདག་ལ་བརྒྱུད་ཁྲྗིད་ཞན་པ་ོཡོད་པས་ཡྗིན།  

དངོས་ཁམས་རྗིག་པ་ལག་བསར་བེད་པ། 

དྲོད་ཚད་ཤ0°C དང་ལན་པའྗི་འཁྱགས་པ་གྷ་རམ་ཤ༡ཤདྲོད་ཚད་ཤ100°C དང་ལན་པའྗི་ཚ་རླངས་ཀྗི་ངོ་བོར་འགྱུར་
བ་ལ་མངོན་རྣམ་རྗིམ་པ་བཞྗིན་འགྱུར་དགོས་པས་འགྱུར་ཐེངས་ས་ོསོར་འཇུ་འུལ་ལམ་ཁེ་ལོ་རྗི་ག་ཚོད་ཀྗི་དྲདོ་མཁོ་
བ་བར་སོང་ནང་ཁོངས་ཤྗིག 

  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

160 
 

160 

 

311 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

ངོས་གང་མོ་ཞྗིག་གྗི་སེང་དུ་ཆུ་འཁལོ་གྷ་རམ་བཞྗི་བླུག་པ་ན་དེ་ལས་གྷ་རམ་གཅྗིག་མྱུར་མོ་ཞྗིག་ལ་རླངས་པར་འགྱུར་བའྗི་
དབང་དུ་ཐོངས། གལ་ཏེ་རླངས་འགྱུར་རྒྱུད་རྗིམ་གྗིས་ཆུ་ལྷག་མ་གྷ་རམ་གསུམ་ལས་ཁེ་ལོ་རྗི་ ༥༤༠ ནུས་པ་འདོན་པ་དང་དེ་
མྗིན་གྗི་དྲོད་འཕོ་འགྱུར་གང་ཡང་བྱུང་མེད་ན་གྷ་རམ་ལྷག་མ་གསུམ་གྗི་དྲོད་ཚད་གང་ཡྗིན་དགོས་སམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

ཆུ་ལྷག་མ་གྷ་རམ་གསུམ་དེ་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ཀླད་ཀོར་ཅན་གྗི་འཁྱགས་པ་རུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡྗིན། གྷ་རམ་གསུམ་ལས་ཁེ་ལོ་རྗི་ ༥༤༠ 
བཏོན་པ་ཡྗིན་ན་གྷ་རམ་རེ་ལས་ཁེ་ལོ་རྗི་༡༨༠ འདོན་དགོས། ཆུ་འཁོལ་མ་གྷ་རམ་གཅྗིག་ལས་ཁེ་ལོ་རྗི་ ༡༠༠ འདོན་པ་དེས་དེའྗི་
དྲོད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ཀླད་ཀོར་དུ་གཅོག་པར་བེད་ལ། དེའྗི་སེང་དུ་ཁེ་ལོ་རྗི་ ༨༠ འདོན་པ་དེས་དེ་ཉྗིད་འཁྱགས་པ་རུ་
བསྒྱུར། རྒྱུ་མཚན་འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་ཚ་པོ་ཞྗིག་འཁྱགས་པ་ཐེབས་ཐུབ་པའྗི་ཚོད་ཀྗི་ཁོར་ཡུག་གང་མ་ོཞྗིག་ཏུ་བཞག་ན་དེ་
ཉྗིད་མྱུར་མོ་ཞྗིག་ལ་འཁྱགས་པ་རུ་འགྱུར་འགོ་གྗི་ཡོད། (ལག་ལེན་ངོ་མའྗི་ཐོག་དྲོད་ཀྗི་འཕོ་འགྱུར་གཞན་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་
ནས་ཆུ་ལྷག་མ་འཁྱགས་གོང་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ཐོག་མའྗི་གྷ་རམ་བཞྗི་ལས་གྷ་རམ་གཅྗིག་ལས་མང་བ་ལ་རླངས་འགྱུར་ཐེབས་
དགོས་པ་ཡྗིན།) 

  

བར་ཆད་ཕགོས་བསྡུས། 

རླངས་འགྱུར། གཤེར་གཟུགས་ནས་རླངས་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བའྗི་གཟུགས་རྣམ་གྗི་འགྱུར་བ། 

ས་རླངས་ཐད་སྒྱུར། གཤེར་གཟུགས་བརྒྱུད་མ་དགོས་པར་མཁྲེགས་གཟུགས་ནས་རླངས་གཟུགས་སུ་ཐད་ཀར་འགྱུར་
བའྗི་གཟུགས་རྣམ་གྗི་འགྱུར་བ། 

གཤེར་ཕབ། རླངས་གཟུགས་ནས་གཤེར་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བའྗི་གཟུགས་རྣམ་གྗི་འགྱུར་བ། 

འཁལོ་བ། གཤེར་གྗི་ནང་ལོགས་ཙམ་མ་ཟད་ཁུད་ངོས་སུའང་རླངས་འགྱུར་མྱུར་མོར་ཐེབས་པ་ལ་ཟེར། 

གནནོ་འཁྱགས། གནོན་འགས་འོག་བཞུ་ཞྗིང་དེ་དང་བལ་བ་ན་སར་ཡང་འཁྱག་འགོ་བའྗི་རྒྱུད་རྗིམ་ཞྗིག 

དྲོད་ཕུམ། ཁོར་ཡུག་བསྗིལ་པོ་ཞྗིག་ནས་ཁོར་ཡུག་དོྲན་མོ་ཞྗིག་ཏུ་དོྲད་དབོར་འདྲེན་བེད་པའྗི་ཡ་ོཆས་ཤྗིག་ཡྗིན། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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འདུས་འགྱུར་གབ་དྲདོ། གདོས་གཅྗིག་དང་ལན་པའྗི་དངོས་རྫས་ཤྗིག་མཁྲེགས་གཟུགས་ནས་གཤེར་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་
བ་ལ་མཁ་ོབའྗི་ནུས་པའྗི་འབོར་ཚད་ལ་ཟེར། (རྒྱུད་རྗིམ་ལོག་པའྗི་སྐབས་ནུས་པ་ཕྗིར་སོད་བེད།) 

རླངས་སྒྱུར་གབ་དྲདོ། གདོས་གཅྗིག་དང་ལན་པའྗི་དངསོ་རྫས་ཤཤྗིག་གཤེར་གཟུགས་ནས་རླངས་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་
ལ་མཁོ་བའྗི་ནུས་པའྗི་འབོར་ཚད་ལ་ཟེར། (རྒྱུད་རྗིམ་ལོག་པའྗི་སྐབས་ནུས་པ་ཕྗིར་སོད་བེད།) 

   



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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༡༨ཤདྲོད་འགས་རྗིག་པ། 
 
 
 
ཀེལ་ཝྗིན་དྲོད་ཚད་ཚད་རྟགས་ཀྗི་མྗིང་ཡངོ་སའྗི་སྐུ་ཞབས་ལཌོ་ཀེལ་ཝྗིན་གྗིས་ཚན་རྗིག་གྗི་དཔྱད་ཤོག་ཤ༦༠༠ཤ

སེལ་ཡོད་པ་དང་།ཤཁེ་དབང་བཀའ་ཤགོ་ཁོྱན་ཤ༧༠ཤཡྗི་ཆེད་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད།ཤཁོང་ཨ་ཡར་ལེནཌ་གྗི་རྒྱལ་ས་བྷེལ་ཕྶཊ་
ཏུ་ཤ༡༨༤༢ཤལོར་འཁྲུངས་ཏེ་ཝྗི་ལྗི་ཡམ་ཐོབ་སོན་ཞེས་པའྗི་མྗིང་དེའྗི་འོག་རང་གྗི་མྗི་ཚེ་དང་པོ་འགོ་བཙུགས།ཤཐོག་མའྗི་
ཆར་ཁོང་གྗི་པ་ལགས་ཀྗིས་ཁངོ་ལ་སོབ་ཁྲྗིད་བས་ཀང་།ཤཁོང་བཅུ་ལ་སོན་སྐབས་པ་ལགས་སྗི་ཁཊོ་ལནཌ་གྗི་གངོ་ཁྱེར་
གྷྗི་ལཱས་གྷོ་རུ་གནས་སོས་བས་ཤྗིང་དེ་ནས་གངོ་ཁྱེར་དེའྗི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྗི་བྗིས་པའྗི་སེ་ཚན་དུ་སོབ་
ཞུགས་བས་ཏེ་སོབ་སོང་འག་ོབཙུགས།ཤཁོང་གྗིས་མཁས་པའྗི་རྩོམ་ཤོག་དང་པོ་དེ་ལ་ོཤ༡༦ཤཐགོ་སེལ་བ་རེད།ཤགྷྗི་ལཱས་གྷོ་
རུ་བསབ་པ་མཐར་སོན་བྱུང་བའྗི་རེས་སུ་ཁངོ་ཁེམ་བྷྗི་རྗིཇ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་སོས་ཏེ་ཤ༡༨༤༥ཤརང་ལོ་ཤ༢༡ཤ
ཐོག་དེ་ནས་ཁྱད་འཕགས་མཐར་སོན་བྱུང་།ཤཕྗི་ལོ་དེར་ཁོང་གྷྗི་ལཱས་གྷ་ོགཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྗི་རང་བྱུང་ལྟ་
གྲུབ་རྗིག་པའྗི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོར་གྱུར།ཤཝྗི་ལྗི་ཡམ་ཐོམ་སོན་ཁོང་རྗིག་སོབས་ལན་པའྗི་མྗི་ཞྗིག་ཡྗིན་པ་ལ་རྩོད་པ་
མེད། 

ཐོམ་སོན་གྗིས་སངས་པའྗི་སོབ་ཚན་གྗི་གས་སུ་དོྲད་ཡོད་པ་དང་།ཤ༡༨༤༧ཤལོར་ཁངོ་གྗིས་ཚུགས་ཐུབ་དོྲད་ཚད་
ཀྗི་ཚད་རྟགས་གཏན་འབེབས་བས་ཤྗིང་།ཤཕྗིས་སུ་དེ་ལ་ཁོང་གྗི་མཚན་ནས་བསྙད་པ་རེད།ཤཁངོ་ནྗི་མྗི་ཊར་ལམ་ལུགས་
ཀྗི་ཚད་འཇལ་ལ་རྒྱབ་སོར་འགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞྗིག་ཀང་ཡྗིན།ཤདེ་ནས་ཤ༡༨༥༦ཤལོར་ཁངོ་གྗིས་འགུལ་སོད་ནུས་པ་
ཞེས་པའྗི་དབྗིན་སྐད་ཀྗི་ཐ་སྙད་དེ་ཐོག་མར་ངོ་སོད་བས།ཤཁངོ་གྗིས་བྷེལ་གྗི་ཁ་པར་དབྗིན་ཡུལ་དུ་ཐོག་མར་ངོ་སོད་
གནང་བ་དང་།ཤཨེཊ་ལན་ཊྗིག་རྒྱ་མཚོ་བཅད་པའྗི་གོག་ཐག་དང་པ་ོའཁྲྗིད་པར་འཆར་འགོད་ཀྗི་མཐུན་འགྱུར་གནང་
བ་དང་།ཤགོག་ཚད་འཇལ་ཆས་སེན་པ་ོཞྗིག་འཆར་འགོད་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོ་རོབ་དང་བང་ཨ་མྗི་རྗི་ཁ་གཉྗིས་ཀྗི་
བར་ན་མོར་སྗི་ཏར་བར་གང་མྱུར་གཏངོ་ཐུབ་པ་བཅས་བྱུང་ཡདོ།ཤམཛད་རེས་འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་ཁངོ་ལ་དཔའ་བརྟུལ་
གྗི་མཚན་གནས་ཕུལ།ཤདབྗིན་གཞུང་ནས་ཤ༡༨༩༢ཤལོར་ཐོམ་སོན་ལ་སྐུ་དྲག་བྷེ་རོན་གྗི་མཚན་གནས་བསྩལ་ཏེ་སར་
ཡང་ཆེ་བསོད་གནང་།ཤཁངོ་གྗིས་གྷྗི་ལཱས་གྷོ་རུ་ཡོད་པའྗི་ཁངོ་གྗི་ཁྱྗིམ་གཞྗིས་བརྒྱུད་དུ་རྒྱུག་པའྗི་ཀེལ་ཝྗིན་གཙང་པོའ་ི
མྗིང་དེ་བངས་ནས་རང་ཉྗིད་ཀྗི་མཚན་ལ་ལཌོ་ཀེལ་ཝྗིན་ཞེས་དུས་དེ་ནས་བཟུང་། 
  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

163 
 

163 

ཀེལ་ཝྗིན་གྗིས་དེ་སྐབས་གེང་གཞྗི་ཧ་ཅང་ཆེ་བའྗི་གནད་དོན་ཏེ་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་ལོ་ཚོད་རྩྗིས་རྒྱགཤཁོང་
གྗིས་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་ཐོག་མའྗི་དོྲད་ཚད་དེ་ཉྗི་མའྗི་དོྲད་ཚད་དང་མཉམ་པར་བཟུང་སེ་ཚོད་རྩྗིས་ཀྗི་འགོ་བཙུགས།ཤ
རོ་རྣམས་ཀྗི་གང་བསྗིལ་ཐེབས་ཚད་ཚད་གཞྗིར་དབབ་ཡོད་པ་དེ་གཞྗི་ལ་བཞག་སེ་འཛམ་བུ་གྗིང་དང་གཏསོ་མཉམ་
པའྗི་གཟུགས་ཤྗིག་ལ་གང་བསྗིལ་ཐེབས་པར་དུས་ཡུན་ཇྗི་འགོར་གྗི་བརྩྗི་སྐོར་བས།ཤཁངོ་གྗིས་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་ལོ་
ཚད་ནྗི་ལོ་ས་ཡ་ཤ༡༠༠ཤཐམ་པ་ཡྗིན་པའྗི་ཚོད་དཔག་བས།ཤཀེལ་ཝྗིན་གྗིས་དེའྗི་དུས་སུ་འགེད་འཕྲའོ་ིབེད་སོ་དང་།ཤ
འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་ནང་ངོས་དོྲན་པོར་གནས་པར་དེས་བེད་ལས་གང་སྒྲུབ་མྗིན་གྗི་སྐོར་ཤེས་ཐུབ་མེད། 
       ཚན་རྗིག་པ་ཆེ་ཤསོ་རྣམས་ཀྗིས་ཀང་ནོར་འཁྲུལ་བཟོ་བ་ཡོང་གྗི་ཡོད་ལ།ཤལ་ལས་ནྗི་གནོད་བེད་ཀྗི་དཔང་
རྟགས་ཡོད་བཞྗིན་དུ་སོན་ལ་དག་ཐེར་བེད་པར་ཞུགས་ཀྗི་ཡོད།ཤཀེལ་ཝྗིན་གྗིས་རང་གྗི་ལ་ོངོ་ས་ཡ་བརྒྱའྗི་ཚོད་རྩྗིས་
དེར་མྗི་ཚེ་ཧྗིལ་པོར་ཨུ་ཚུགས་ཀྗིས་དག་ཐེར་བས་ཤྗིང་།ཤཌར་ཝྗིན་གྗི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འབེལ་བའྗི་མཐའ་སོམ་
རྣམས་ལོ་ངོ་ས་ཡ་བརྒྱ་ཡྗི་དུས་ཡུན་ནང་གྲུབ་མྗི་སྗིད་པ་ཡྗིན་པར་བརྩད། མ་ཟད་ཁངོ་གྗིས་རླུང་ལས་ལྗི་བའྗི་གནམ་གྲུ་
དེ་འདྲ་ཡངོ་མྗི་སྗིད་ཅེས་ཀང་བརོད་ཡོད། ༡༩༠༠ ལོར་ཁོང་གྗིས། “ད་ལྟ་དངསོ་ཁམས་རྗིག་པའྗི་གསར་དུ་རེད་རྒྱུའྗི་
དོན་ཞྗིག་ལྷག་མེད། གང་བ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་ནྗི་ཚད་འཇལ་ཞྗིབ་ཇེ་ཚགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཙམ་ཡྗིན།” ཞེས་བཤད། མྗི་
ཚེའྗི་མཇུག་ཏུ་ཚོད་རྩྗིས་ལགོ་པ་ཐེབས་པ་དེ་དག་ལ་ཡོད་མྗིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཁངོ་གྗིས་ཚན་རྗིག་དང་འཕྲུལ་རྗིག་གྗི་
ནང་རླབས་ཆེན་གྗི་གྲུབ་འབས་བངས་ཡོད། ༡༩༠༧ ལོར་ཁོང་གོངས་པའྗི་རེས་སུ་ཁོང་གྗི་སྐུ་ཕུང་དེ་ཡེ་འའྗི་མཆོད་ཁང་
ཝེསཊ་མྗིནྶ་ཊར་ཨེ་བྷྗི་རུ་ཨཡྗི་སེག་ནེའུ་ཊོན་གྗི་འདབས་ན་སྦས་པ་རེད། 
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དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་དབྗིན་ཇྗིའྗི་སྐད་དོད་ thermodynamics ཞེས་པའྗི་ཐ་སྙད་དེ་ཀེལ་ཝྗིན་གྗིས་
གསར་བཟོ་གནང། (ཐ་སྙད་དེ་ནྗི་”དོྲད་ཀྗི་འགུལ་སོད་”ཞེས་པའྗི་གོ་དོན་ཅན་གྗི་གྷྗི་རྗི་སྗིའྗི་ཚིག་ལས་གྲུབ།) རྡུལ་
ཕྲན་གྗི་རྣམ་གཞག་དང་ཕྲ་རྡུལ་གྗི་རྣམ་གཞག་གཞན་མ་ཤེས་པའྗི་སྔོན་ནས་དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་ཚན་རྗིག་དེ་དུས་
རབས་བཅུ་དགུ་པའྗི་སྔ་སོད་ནས་གྲུབ་ཟྗིན་པ་རེད། དོྲད་འགས་རྗིག་པ་ཐོག་མར་གཏན་ལ་འབེབས་མཁན་རྣམས་ཀྗིས་
གོག་རྡུལ་དང་ཕྲ་རྡུལ་གཞན་གྗི་སྐོར་གང་ཡང་མ་ཤེས་ཤྗིང་། རྡུལ་ཕྲན་གྗི་སྐོར་རགས་རྗིམ་ཙམ་ལས་མ་ཤེས་པས་ཁོ་
ཚོས་འགུལ་འགས་ལས་ཀ་དང་གནོན་འགས་དང་དོྲད་ཚད་ལྟ་བུའྗི་ཁྱད་ཆོས་རགས་པ་རྣམས་དང་། ནུས་པ་འཕ་ོ
འགྱུར་གྗི་ནང་དེ་དག་གྗི་བེད་འགན་གང་ཡྗིན་པ་བཅས་ལ་བསེན་ཏེ་དཔེ་གཟུགས་བཀོད་ཡོད། དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་
རྨང་ར་ོགཉྗིས་ནྗི་ནུས་པ་ཉར་ཚགས་ཀྗི་ཆསོ་ཉྗིད་དེ་དང་། དོྲད་འཕ་ོབ་ན་ཅ་དངསོ་ཚ་པོ་ནས་གང་མའོ་ིཕོགས་སུ་ངམ་
ངམ་འགས་ཀྗིས་འཕ་ོབ་ཡྗིན་གྗི་གོ་ལོག་ནས་མྗིན་པའྗི་དངསོ་དོན་གཉྗིས་པ་ོཡྗིན། དོྲད་འགས་རྗིག་པས་ཚ་རླངས་
གཤོག་འཁོར་ནས་ལྟེ་ནུས་སྐྲུན་ཆས་བར་གྗི་དོྲད་ཀྗི་འཕྲུལ་འཁོར་རྣམས་ལ་གཞྗི་རྩའྗི་རྣམ་གཞག་སྗིན་ཞྗིང་། འཁྱགས་
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སམ་དང་དོྲད་ཕུམ་རྣམས་ལའང་དེ་ལྟར་སྗིན། དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་རྣམས་ཀྗིས་རྒྱུན་འགུལ་འཕྲུལ་
འཁོར་ཡོང་སྗིད་པར་ཡྗིད་ཆེས་པའྗི་བཟ་ོབདག་དང་དངོས་ཟགོ་གསར་གཏོད་པ་རྣམས་ཀྗི་རྨྗི་ལམ་རྩབ་ཧལ་དུ་བཏང་
བ་རེད། འཕྲུལ་འཁོར་དེ་ནྗི་ཐོག་མར་ནུས་པ་ཞྗིག་ལན་གཅྗིག་ནང་འཇུག་བེད་རེས་སར་ཡང་ནུས་པ་སོད་མྗི་དགོས་
པར་རྒྱུན་མཐུད་དེ་བ་བ་བེད་པའྗི་ཡ་ོཆས་ཤྗིག་ལ་ཟེར། ང་ཚོས་དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་ཐོག་མའྗི་གནད་དོན་ཞྗིག་ནས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་དེའྗི་སྐོར་ལ་སོབ་གཉེར་བ་རྒྱུ་སེ། དེ་ནྗི་དྲོད་ཚད་ཀྗི་དམའ་མཐའ་དེ་ཡྗིན། 

 
ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་ཀརོ། 

དངོས་པའོ་ིཡྗིན་ལུགས་ཀྗི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་དོྲད་ལ་ཡ་མཐའྗི་ས་མཚམས་འཇོག་ཏུ་མེད། མཁྲེགས་
གཟུགས་ཤྗིག་གྗི་དོྲད་ལ་བརྟེན་པའྗི་འགུལ་སོད་འཕེལ་བ་ན་ཐོག་མར་དེ་ཉྗིད་བཞུ་ཞྗིང་། དེ་ནས་རླངས་པའྗི་ངོ་བོར་
འགྱུར། ད་དུར་མུ་མཐུད་དེ་དོྲད་ཚད་འཕེལ་བ་ན་འདུས་རྡུལ་རྣམས་རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ང་ོབོར་འཇྗིག་འགོ་བ་དང་། རྡུལ་
ཕྲན་རྣམས་ལས་གོག་རྡུལ་རེ་ཟུང་ངམ་ཚང་མ་བརླག་འགོ་བས་གགོ་ཁུར་ཅན་གྗི་རྡུལ་གྗི་སྗིན་ཕུང་འཁྲྗིགཤདེ་ལ་གེས་
གཟུགས་ཟེར། གནས་སངས་འདྗི་འདྲ་ནྗི་གང་དུ་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤེ་ས་ཡ་མང་པོ་སོན་པའྗི་སྐར་མ་རྣམས་ཀྗི་
ནང་ངསོ་སུ་འབྱུང་གྗི་ཡོད། 

འོན་ཀང་དོྲད་ཚད་ཀྗི་ཚད་རྟགས་ཀྗི་སྣེ་གཞན་དེར་མ་མཐའ་ཞྗིག་གཏན་གཏན་ཡོད་དགསོ། རླངས་གཟུགས་
རྣམས་ལ་དོྲ་བསོ་བེད་སྐབས་དེ་དག་རྒྱ་སེད་འགོ་བ་དང་གང་བསྗིལ་གཏངོ་སྐབས་དེ་དག་འཁུམ་གྗི་ཡོད། དུས་རབས་
བཅུ་དགུ་པའྗི་ནང་བསྒྲུབས་པའྗི་བརྟག་དཔྱད་རྣམས་ཀྗི་རེད་དོན་ཞྗིག་ནྗི། རླངས་གཟུགས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་། 
ཐོག་མའྗི་གནོན་འགས་སམ་བངོས་ཚད་ལ་ལྟསོ་པ་མེད་པར་ཅྗི་སེ་དེའྗི་གནོན་འགས་བརྟན་པོར་བཟུང་ན་དོྲད་ཚད་ 
0°C ནས་བརྩྗིས་ནས་དོྲད་ཚད་སལ་ཤེ་རེ་རེའྗི་འགྱུར་བ་འགོ་རྗིམ་བཞྗིན་དེའྗི་བོངས་ཚད་ལ་ 1/273 རེ་ཡྗིས་
འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀྗི་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེས་ན་དོྲད་ཚད་ 0°C ལ་ཡོད་པའྗི་རླངས་གཟུགས་ཤྗིག་དོྲད་ཚད་ 273°C 
གྗིས་གང་དུ་བཅུག་ན་སྗིག་སལོ་འདྗི་ལྟར་ན་དེའྗི་བོངས་ཚད་དེ་ 273/273 གྗིས་འཁུམ་དགོས་པས་བོངས་ཚད་
ཀླད་ཀོར་ལ་ཐུག་པ་རེད། འོན་ཀང་བངོས་ཚད་ཀླད་ཀོར་ཡྗིན་པའྗི་དངསོ་རྫས་ཤྗིག་ཡངོ་མྗི་ཐུབ་པ་ཡྗིན་པ་གསལ་པོ་
ཡྗིན། 

མ་ཟད་བོངས་ཚད་ངེས་པ་ཅན་གྗི་སྣོད་ཇྗི་འདྲ་ཞྗིག་ནང་གྗི་རླངས་གཟུགས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་། དོྲད་
ཚད་ 0°C ནས་བརྩྗིས་ཏེ་དོྲད་ཚད་སལ་ཤེ་རེ་རེའྗི་འགྱུར་བ་འག་ོརྗིམ་བཞྗིན་དེའྗི་གནོན་འགས་ལ་ 1/273 རེ་
ཡྗིས་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀྗི་ཡོད་པ་ཡང་ཚན་རྗིག་པས་རྟོགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་བོངས་ཚད་ངེས་ཅན་གྗི་སྣོད་ཅྗིག་གྗི་ནང་
ཡོད་པའྗི་རླངས་གཟུགས་ཤྗིག་ཀླད་ཀོར་གྗི་འགོ་ཏུ་ 273°C ཀྗིས་གང་དུ་བཅུག་ན་དེ་ལ་གནོན་འགས་ཏྗིལ་འབྲུ་ཙམ་
ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བ་རེད། ལག་ལེན་ཐོག་བས་ན། རླངས་གཟུགས་ཡོད་ཚད་དོྲད་ཚད་འདྗི་ལ་མ་སེབས་སྔོན་ནས་
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གཤེར་དུ་འགྱུར་གྗི་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་ 1/273 ཡྗི་དུམ་ཆ་འདྗིའྗི་སོ་ནས་ཆག་འགོ་བའྗི་གནས་སངས་འདྗིས་དོྲད་
ཚད་ལ་-273°C ཀྗི་དམའ་མཐའ་ཞྗིག་ཡོད་པར་བསན། འདྗི་ནྗི་གང་ངར་གྗི་མཐའ་མཚམས་དེ་རེད། 

རྡུལ་ཕྲན་དང་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའྗི་སྐབས་དེ་རྣམས་ཚུགས་ཐུབ་
ཀླད་ཀོར་གྗི་དོྲད་ཚད་ལ་སེབས། ལེ་ཚན་ ༡༥ ནང་མདོར་ཙམ་གེང་བ་བཞྗིན་ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་ཀོར་གྗི་མཚམས་ན་
དངོས་རྫས་དེ་ལས་ནུས་པ་ཕྗིར་འདོན་བ་རུ་མེད་ཅྗིང་། དེའྗི་དོྲད་ཚད་དམའ་རུ་གཏངོ་རྒྱུ་མྗི་སྗིད་པ་རེད། དོྲད་ཚད་ཀྗི་
མ་མཐའྗི་ས་མཚམས་འདྗི་སལ་ཤེའྗི་ཚད་རྟགས་ཀྗི་སེང་དུ་ཀླད་ཀོར་འོག་གྗི་ 273.15° ཡྗིན་པ་དང་། (ཕ ་རན་ཧེཊ་
ཚད་རྟགས་ཀྗི་སེང་དུ་ཀླད་ཀོར་འོག་གྗི་459.7° ཡྗིན།) 
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 ཚུགས་ཐུབ་དོྲད་ཚད་ཀྗི་ཚད་རྟགས་འདྗི་ལ་ཀེལ་ཝྗིན་ཚད་རྟགས་ཞེས་དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་དོྲད་ཚད་ཀྗི་
ཚད་རྟགས་འདྗི་ཐོག་མར་བསམ་འཆར་འདོན་མཁན་ལཌོ་ཀེལ་ཝྗིན་གྗི་མྗིང་ནས་བཏགས་པ་ཞྗིག་རེད། ཚུགས་ཐུབ་
ཀླད་ཀོར་ནྗི་ 0 K ཡྗིན། (0 K ཞེས་པ་ཀེལ་ཝྗིན་ 0 ཞེས་པའྗི་བསྡུས་ཡྗིག་སེ། ཌྗིག་རྗི་ཀེལ་ཝྗིན་ 0 ཞེས་པའྗི་ཚབ་
ཡྗིན།) ཀེལ་ཝྗིན་ཚད་རྟགས་ཀྗི་སེང་དུ་མོ་གངས་མེད། ཀེལ་ཝྗིན་ཚད་རྟགས་སེང་གྗི་ཌྗིག་རྗི་རྣམས་སལ་ཤེ་ཚད་
རྟགས་སེང་གྗི་དུམ་ཚན་དང་ཆེ་ཆུང་གཅྗིག་པར་ཚད་སྗིག་བས་ཡོད། དེས་ན་འཁྱགས་པའྗི་བཞུ་ཚད་ནྗི་ 273.15 K 
དང་། ཆུ་ཡྗི་འཁལོ་ཚད་ནྗི་ 373.15 K ཡྗིན་པ་རེད། 

 

ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ སལ་ཤེ་ཌྗིག་རྗི་དང་ཀེལ་ཝྗིན་གཉྗིས་ལས་གང་ཆེ་བ་རེད་དམ། 

༢ ཉྗི་རྡུལ་རླངས་གཟུགས་ཀྗིས་ཁེངས་པའྗི་དམ་བྗི་ཞྗིག་གྗི་དྲོད་ཚད་ནྗི་ 0°C ཡྗིན། གལ་ཏེ་དེ་དང་གཅྗིག་པ་ཡྗིན་པའྗི་དམ་བྗི་
གཉྗིས་པ་ཞྗིག་གྗི་ནང་དུ་ཉྗི་རྡུལ་སྔར་དང་གདོས་ཚད་མཉམ་ཡང་ལབ་གཉྗིས་ཀྗིས་ཚ་བ་ཞྗིག་ཡོད་ན་དེའྗི་ཀེལ་ཝྗིན་དུ་བརྩྗིས་
པའྗི་དྲོད་ཚད་ག་ཚོད་རེད་དམ། ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤེ་སུ་བརྩྗིས་པའྗི་དྲོད་ཚད་གང་རེད་དམ། 

 

རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ གང་ཡང་མྗིན། དེ་གཉྗིས་མཉམ་པ་ཡྗིན། 
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༢ ཉྗི་རྡུལ་གྗིས་ཁེངས་པའྗི་དམ་བྗི་སྔར་ལས་ལབ་གཉྗིས་ཀྗིས་ཚ་བ་དེ་ལ་ཚུགས་ཐུབ་དྲོད་ཚད་ལབ་གཉྗིས་ཀྗིས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ནྗི་ ཀེལ་ཝྗིན་ 273 ལ་གཉྗིས་ཀྗིས་བསྒྱུར་བས་ཀེལ་ཝྗིན་ 546 ཡྗིན། འདྗི་ནྗི་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤེ་ 273 རེད། (ཀེལ་
ཝྗིན་གྗི་བརྩྗི་གཞྗི་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤེ་སུ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཀེལ་ཝྗིན་ནང་འཇལ་བའྗི་དྲོད་ཚད་ལས་ 273 འཐེན་དགོས། ཁྱོད་ཀྗིས་
དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་ངམ།)  

 

ནང་ནུས། 

 ལེ་ཚན་ ༡༥ ནང་མདོར་ཙམ་གེང་བ་བཞྗིན་བེམ་དངསོ་མཐའ་དག་གྗི་ནང་དུ་ནུས་པ་ཧ་ཅང་འབོར་ཆེན་རེ་
ཚུད་ནས་བསད་ཡོད། དཔེར་ན་དེབ་འདྗི་ལ་མཚོན་ན་ཤོག་གུ་འདྗི་བཞྗིན་རྟག་ཏུ་འགུལ་སོད་ལ་གནས་པའྗི་འདུས་
རྡུལ་མང་པསོ་གྲུབ་པ་རེད། དེ་རྣམས་ལ་འགུལ་སོད་ནུས་པ་ཡོད། ཉེ་འཁྲྗིས་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་གཞན་དང་སེལ་སོར་བེད་
པ་ལས་དེ་དག་ལ་གནས་ལྟོས་ནུས་པའང་ཡོད། ཤོག་བུ་རྣམས་བདེ་བག་ཏུ་བསེག་ཐུབ་པས་དེ་རྣམས་ཀྗིས་རྫས་འགྱུར་
ནུས་པ་བཟུང་བ་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་ཅྗིང་། ནུས་པ་དེ་ནྗི་དོན་དངསོ་སུ་འདུས་རྡུལ་རྗིམ་པའྗི་གགོ་གྗི་གནས་ལྟསོ་ཀྗི་ནུས་
པ་ཙམ་ཞྗིག་ཡྗིན། རྡུལ་ཕྲན་གྗི་ལྟེ་རྡུལ་དང་འབེལ་བའྗི་ནུས་པ་འཕོན་ཆེ་ཞྗིག་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྗི་ཡོད། དེ་ནས་
སྙན་གགས་ཅན་གྗི་མཉམ་རྩྗིས་ E = mc2 (གདོས་ནུས་)འདྗིས་བསན་པ་བཞྗིན་ང་ོབོའ་ིནུས་པ་ཞེས་པ་ཞྗིག་ཀང་
ཡོད།  

  

318 

 དངོས་རྫས་ཤྗིག་གྗི་ནང་ངོས་སུ་འཁོད་པའྗི་རྡུལ་ཕྲ་མའོ་ིརྗིམ་པར་གཏུགས་པའྗི་ནུས་པ་རྣམས་རྣམ་པ་འདྗི་
དང་གཞན་དུ་རེད་པ་དང་། དེ་རྣམས་ལྷན་ཅྗིག་ཏུ་བཟུང་སྐབས་དེ་དག་ལ་ནང་ནུས་ཞེས་འབོད་པ་རེད། སྗིར་དངསོ་
རྫས་སབས་བདེ་ཤསོ་གཅྗིག་གྗི་ནང་ནུས་དེ་རོག་འཛིང་ཅན་ཞྗིག་ཡྗིན་མོད་ཀང་དོྲད་ཀྗི་འཕོ་འགྱུར་དང་དོྲད་ཀྗི་རྒྱུ་བ་
དང་འབེལ་བའྗི་ང་ཚོའྗི་ཉམས་ཞྗིབ་ཀྗི་ནང་ང་ཚོས་དངོས་རྫས་ཤྗིག་གྗི་ནང་ནུས་ལ་བྱུང་བའྗི་འགྱུར་བ་ཙམ་ལ་
དམྗིགས་གཏད་བ་རྒྱུ་ཡྗིན། དོྲད་ཚད་ལ་བྱུང་བའྗི་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀྗིས་ནང་ནུས་ལ་བྱུང་བའྗི་འགྱུར་བ་འདྗི་རྗིགས་
མཚོན།  

  

 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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དྲོད་འགས་རྗིག་པའྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པ།ོ 

 ཧ་ལམ་ལོ་ ༢༠༠ ཙམ་གྗི་གངོ་དུ་དོྲད་ཅེས་པ་ཅ་དངསོ་ཚ་པོ་ནས་ཅ་དངོས་གང་མའོ་ིཕགོས་སུ་ཆུ་བཞྗིན་དུ་
རྒྱུག་པའྗི་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའྗི་རྒྱུག་གཟུགས་ཤྗིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ཤྗིང་། དེ་ལ་ཁེ་ལོ་རྗིག་ཅེས་བསོ་ཡོད། སྣང་ཚོད་
ལ་ཁེ་ལོ་རྗིག་དེ་ཉྗིད་ཉར་ཚགས་ཐུབ་པའྗི་ཆོས་ཤྗིག་ཏུ་སྣང་སེ། དེ་ཉྗིད་གསར་སྐྲུན་དང་གཏན་བཅོམ་གང་ཡང་བ་རྒྱུ་
མེད་པར་གཞྗི་གཅྗིག་ནས་གཞྗི་གཞན་དུ་རྒྱུག་པའྗི་ཆོས་ཤྗིག་ཏུ་སྣང་ཡོད། ལྟ་ཚུལ་འདྗི་ནྗི་ནུས་པ་ཉར་ཚགས་ཀྗི་
གཏན་ཁྲྗིམས་ཀྗི་སྔོན་འགོའ་ིལྟ་ཚུལ་དེ་ཡྗིན། རམ་ཕོཌ་གྗིས་དོྲད་དེ་བེམ་གཟུགས་ནང་ཚུད་པའྗི་དངསོ་རྫས་ཤྗིག་མྗིན་
པར་བསན་ནས་ལོ་མང་པོ་འདས་པའྗི་རེས་ཏེ་དུས་རབས་ ༡༩ པའྗི་དཀྗིལ་ཙམ་ནས་དོྲད་ཀྗི་རྒྱུ་བགོད་དེ་གཞན་གང་
ཡང་མྗིན་པར་ནུས་པའྗི་རྒྱུ་བགདོ་ཅྗིག་ཏུ་ཁས་ལེན་བས་ཡོད། དོྲད་ཁེ་ལ་ོརྗིག་ཏུ་འདོད་པའྗི་རྣམ་གཞག་དེ་དལ་གྗིས་
དོར་བ་རེད། ད་ཆ་ང་ཚོས་དོྲད་ཅེས་པ་གཙོ་བོར་འདུས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་རྡུང་ཁ་རྒྱག་པ་ལས་གཞྗི་གཅྗིག་ནས་གཞན་དུ་
གནས་སོ་བྱུང་བའྗི་ནུས་པ་ཙམ་ལ་བལྟ་གྗི་ཡོད། དོྲད་ནྗི་འཕ་ོརྒྱུ་བེད་བཞྗིན་པའྗི་ནུས་པ་ཞྗིག་ཡྗིན། 

 ནུས་པ་ཉར་ཚགས་ཀྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་ཀྗི་ནང་དོྲད་ཚུད་པའྗི་ཐབས་སུ་ཁྲྗིམས་དེ་རྒྱ་སེད་བས་པ་དེ་ལ་དྲདོ་
འགས་རྗིག་པའྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པ་ོཞེས་འབོད། གཏན་ཁྲྗིམས་འདྗི་ང་ཚོས་འདྗི་ལྟར་དུ་བརོད་དེ། 

མ་ལག་ཅྗིག་ཏུ་དྲདོ་ཞུགས་པའམ་མ་ལག་དེ་ནས་དྲདོ་ཐནོ་པ་ན་དྲདོ་ཇྗི་ཙམ་འཕ་ོའགྱུར་བྱུང་བ་དེ་ཙམ་གྗི་
ནུས་པ་ཞྗིག་མ་ལག་དེ་ལ་ཐབོ་ཤརོ་གང་རུང་འབྱུང་། 

 ང་ཚོས་མ་ལག་ཅེས་པ་རྡུལ་ཕྲན་ནམ། འདུས་རྡུལ། རྡུལ། ཡང་ན་ཅ་དངསོ་གང་རུང་ཞྗིག་གྗི་ཚོགས་ལེགས་
པར་ངསོ་བཟུང་བ་ཞྗིག་ལ་གོ་དགོས། དཔེར་ན་ཚ་རླངས་འཕྲུལ་འཁོར་ནང་གྗི་ཚ་རླངས་སམ། འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་རླུང་
ཁམས་ཧྗིལ་པ་ོལྟ་བུ་མ་ལག་ཡྗིན་ཆོག་ཅྗིང་། སེ་དངོས་གསོན་པོ་ཞྗིག་གྗི་ལུས་པོ་དེ་ཡང་མ་ལག་ཡྗིན་ཆོག གནད་ཆེ་
བའྗི་དོན་ནྗི་ང་ཚོས་མ་ལག་གྗི་ནང་ཆར་གང་གཏོགས་ཡོད་པ་དང་། ཕྗི་རུ་གང་ཡོད་པ་དབེ་འབེད་ཐུབ་པ་ཞྗིག་ངེས་
པར་དུ་དགསོ། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཚ་རླངས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྗི་ཚ་རླངས་སམ། གོ་ལའྗི་རླུང་ཁམས་སམ། སེ་དངོས་གསོན་
པའྗི་ལུས་པོར་དོྲད་སྣོན་པ་ཡྗིན་ན་ང་ཚོས་མ་ལག་ཅྗིག་ལ་ནུས་པ་སྣོན་པ་ཡྗིན། མ་ལག་དེས་རང་གྗི་ནང་ནུས་སེལ་
བའྗི་ཆེད་དམ་ཉེ་འཁོར་གྗི་ཁོར་ཡུག་ལ་ལས་ཀ་བེད་པའྗི་ཆེད་དུ་དོྲད་འདྗི་བཀོལ་སོད་བེད་ཐུབ། དེས་ན་མ་ལག་ལ་
དོྲད་སྣོན་པ་འདྗིས་གཤམ་གསལ་ལས་གང་རུང་གཅྗིག་གམ་ཡང་ན་གཉྗིས་ཀ་སྒྲུབ་པར་བེད། ༡) གལ་ཏེ་དོྲད་དེ་མ་
ལག་རང་དུ་གནས་པ་ཡྗིན་ན་དེས་མ་ལག་གྗི་ནང་ནུས་མཐོར་འདེགས་བེད། ཡང་ན་ ༢) གལ་ཏེ་དོྲད་དེ་མ་ལག་ལས་
ཐོན་པ་ཡྗིན་ན་དེས་མ་ལག་ལས་ཕྗི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའྗི་དངོས་པོའ་ིསེང་ལས་ཀ་སྒྲུབ། ས་བཙན་དུ་བཏང་སེ་བརོད་ན་
གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པསོ་འདྗི་བསན་ཏེ། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 མ་ལག་ལ་བསྣན་པའྗི་དོྲད། = འཕེལ་བའྗི་ནང་ནུས། + མ་ལག་གྗིས་ཕྗི་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པའྗི་ལས་ཀ 

 གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པ་ོནྗི་མ་ལག་གྗི་ནང་རོལ་གྗི་བ་བ་བེད་ལུགས་དང་འབེལ་བ་མེད་པའྗི་སྗི་ཁྱབ་རྩ་དོན་
ཞྗིག་ཡྗིན། མ་ལག་རྩོམ་བེད་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་གྗི་བ་བ་བེད་ལུགས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་མ་ལག་ལ་གང་བསྣན་པའྗི་
དོྲད་དེས་མ་ལག་གྗི་ནང་ནུས་གོང་སེལ་གཏངོ་བའམ་མ་ལག་གྗིས་ཕྗི་ཡུལ་ལ་ལས་ཀ་བེད་དུ་འཇུག་པ་(གང་རུང་ངམ་
གཉྗིས་ཀ་)བེད། ང་ཚོས་མ་ལག་ཏུ་གཏོགས་པའྗི་རྡུལ་ཕྲན་དང་འདུས་རྡུལ་གྗི་བེད་རྗིམ་རོག་འཛིང་ཅན་རྣམས་ལ་
ཉམས་ཞྗིབ་ཙམ་ཡང་བེད་མྗི་དགོས་པར་མ་ལག་དེའྗི་སོད་ཚུལ་འགེལ་ཐུབ་པ་དང་སྔོན་དཔག་བེད་ཐུབ་པ་ནྗི་དྲོད་
འགས་རྗིག་པའྗི་མཛེས་ཆ་མང་པའོ་ིནང་གྗི་གཅྗིག་ཡྗིན།  

  

319 

 དོྲད་ཤའགས་རྗིག་པས་འཇྗིག་རྟེན་ཕྲ་རགས་གཉྗིས་ཀྗི་བར་ལ་འབེལ་ཟམ་འཛུགས་ཀྗི་ཡོད། 

 གོག་ཁང་ཞྗིག་གམ་ཡང་ན་ལྟེ་ནུས་ཀྗིས་བགོད་པའྗི་གྲུ་གཟྗིངས་ཤྗིག་གྗི་ནང་ཚ་རླངས་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་
གཏོང་བའྗི་ནུས་པ་བེ་བག་ཅྗིག་ལ་སོམས་དང་། ནུས་པ་ཇྗི་ཙམ་གཏངོ་བའྗི་འབོར་ཚད་དེ་ཚ་རླངས་ཀྗི་ནང་ནུས་
འཕེལ་བ་དེ་དང་སྒུལ་བགོད་ཀྗི་ལས་ཀ་བེད་པ་དེར་མངོན་ཐུབ་པ་ཡྗིན། ནང་ནུས་ཀྗི་འཕེལ་ཚད་དང་ལས་ཀ་བེད་པ་
གཉྗིས་ཀྗི་ཁོྱན་བསོམས་དེ་དང་ནུས་པ་ནང་འཇུག་པ་བེད་པ་གཉྗིས་མཉམ་དགོས། ནུས་པ་ཕྗིར་སོད་བེད་པ་དེ་ནུས་པ་
ནང་འཇུག་བེད་པ་ལས་མང་བ་ཡོང་སངས་མེད། དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པོ་ནྗི་དྲོད་དང་འབེལ་བའྗི་
ནུས་པ་ཉར་ཚགས་ཀྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་རང་ཡྗིན། 

 མ་ལག་གྗིས་སྒུལ་བགོད་ཀྗི་ལས་ཀ་བསྒྲུབ་པའྗི་ཆེད་དུ་དེ་ལ་དོྲད་སྣོན་པ་དེ་ནྗི་དྲོད་འགས་རྗིག་པའྗི་ཁྲྗིམས་
དང་པ་ོལག་བསར་བེད་ཚུལ་གྗི་དཔེ་མཚོན་མང་པོའ་ིནང་ནས་གཅྗིག་ཡྗིན། གལ་ཏེ་དོྲད་སྣནོ་རྒྱུའྗི་ཚབ་ཏུ་ང་ཚོས་མ་
ལག་སེང་ལས་ཀ་བེད་པ་ཡྗིན་ན་གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པསོ་མ་ལག་གྗི་ནང་ནུས་འཕེལ་རྒྱུ་ཡྗིན་པ་ང་ཚོས་རེ་བ་རྒྱག་ཆགོ་
པ་སོན་གྗི་ཡོད། ཁོྱད་ཀྗིས་ལག་མཐྗིལ་གཉྗིས་ཕན་ཚུན་རོར་དང་དེ་ཉྗིད་དོྲ་པ་ོའགྱུར་ངེས་ཡྗིན། ཡང་ན་ཤྗིང་སྐམ་པོ་
གཉྗིས་རོར་དང་དེ་གཉྗིས་ཏན་ཏན་དོྲ་རུ་འག་ོངེས་ཡྗིན། ཡང་ན་རྐང་འཁོར་གྗི་ཕུ་མདའ་ཕུད་དང་དེ་ཉྗིད་ཚ་པོ་འགྱུར་
འོང་། ཅྗིའྗི་ཕྗིར་ཞེ་ན། གཙོ་བོ་ང་ཚོས་མ་ལག་གྗི་སེང་དུ་ལས་ཀ་བེད་པ་ཡྗིན་པས་དེའྗི་ནང་གྗི་ནུས་པ་སེལ་བ་རེད། 
གལ་ཏེ་བེད་རྗིམ་འདྗི་ཧ་ཅང་མྱུར་མོ་ཞྗིག་ཡྗིན་པས་དོྲད་ཉུང་ངུ་ལས་མ་ལག་ཕྗི་རུ་མ་ཤོར་ན་ནང་འཇུག་གྗི་ལས་ཀ་
ཕལ་མོ་ཆེ་ནང་ནུས་འཕེལ་བའྗི་ཆེད་འག་ོབ་ཡྗིན་པས་དེའྗི་དོྲད་ཚད་འཕེལ་བ་རེད། 
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 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ གལ་ཏེ་ཕྗི་ཡུལ་གྗི་སེང་དུ་ལས་ཀ་སྒྲུབ་པའྗི་མ་ལག་ཅྗིག་ལ་དྲོད་འཇུ་འུལ་ ༡༠༠ བསྣན་པ་ཡྗིན་ན་དེས་མ་ལག་གྗི་ནང་ནུས་
ག་ཚོད་སེལ་རྒྱུ་ཡྗིན་ནམ། 

༢ གལ་ཏེ་ཕྗི་ཡུལ་གྗི་སེང་དུ་ལས་ཀ་འཇུ་འུལ་ ༤༠ སྒྲུབ་པའྗི་མ་ལག་ཅྗིག་ལ་དྲོད་འཇུ་འུལ་ ༡༠༠ བསྣན་པ་ཡྗིན་ན་མ་ལག་
དེའྗི་ནང་ནུས་ག་ཚོད་སེལ་རྒྱུ་ཡྗིན་ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

 ༡ འཇུ་འུལ་ ༡༠༠ 

 ༢ འཇུ་འུལ་ ༦༠ གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པོ་ལས། འཇུ་འུལ་ ༡༠༠ = འཇུ་འུལ་ ༦༠ + འཇུ་འུལ་ ༤༠ 

  

དྲོད་གཅདོ་རྒྱུད་རྗིམ། 

 མ་ལག་ཅྗིག་ནས་དོྲད་ནང་དུའང་མ་ཞུགས་ལ་ཕྗི་རུའང་མ་ཐོན་པར་དེའྗི་ནང་གྗི་རླངས་གཟུགས་རྒྱ་སེད་
པའམ་འཚིར་བ་གང་རུང་བྱུང་བ་དེ་ལ་དོྲད་གཅོད་རྒྱུད་རྗིམ་ཞེས་འབོད་པ་རེད།(གྷྗི་རྗི་སྗིའྗི་སྐད་དོད་དུ་བགོད་དཀའ་
བའྗི་དོན་ཡྗིན།) དོྲད་གཅོད་ཀྗི་གནས་སངས་བསྐྲུན་པ་ལ་མ་ལག་དེ་(འགྗིག་སོབ་ལྟ་བུའྗི་)དོྲད་གཅོད་རྒྱུ་ཆས་ཉེ་
འཁོར་ལས་སྲུང་བར་བེད་པའམ། ཡང་ན་བ་བའྗི་རྒྱུད་རྗིམ་ཧ་ཅང་མྱུར་དྲགས་པས་མ་ལག་ཏུ་དོྲད་ཞུགས་འཐོན་གང་
ཡང་མྗི་ཐུབ་པ་གང་རུང་ཞྗིག་བརྩམ་དགསོ། དེས་ན་དོྲད་གཅདོ་རྒྱུད་རྗིམ་ཞྗིག་གྗི་ནང་དུ་མ་ལག་ནས་དོྲད་ཞུགས་
འཐོན་གང་ཡང་མྗི་བེད་པས་དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པ་ོནང་གྗི་དོྲད་སྣོན་པ་ཞེས་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་
ཀླད་ཀོར་ཡྗིན་དགསོ། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་དོྲད་གཅོད་ཀྗི་གནས་སངས་འོག་ནང་ནུས་ལ་འགྱུར་བ་གང་བྱུང་བ་དེ་མ་ལག་
ལ་ལས་ཀ་བེད་པའམ་མ་ལག་གྗིས་ལས་ཀ་བེད་པ་དང་མཉམ་པ་རེད། 

 དཔེར་ན་གལ་ཏེ་ང་ཚོས་མ་ལག་དེ་འཚིར་ཏེ་དེར་ལས་ཀ་བེད་པ་ཡྗིན་ན་དེའྗི་ནང་ནུས་འཕེལ་རྒྱུ་ཡྗིན་པ་སེ། 
ང་ཚོས་དེའྗི་དོྲད་ཚད་སེལ་བ་རེད། འདྗི་ནྗི་རྐང་འཁོར་གྗི་ཕུ་མདའྗི་རླུང་བཙིར་བ་ལས་དེ་ཉྗིད་དྲོ་པོ་ཆགས་པ་ང་ཚོས་
མཐོང་བ་དེ་ལྟར་ཡྗིན། དེ་ལས་ལོག་སེ་མ་ལག་གྗིས་ལས་ཀ་བེད་པ་ཡྗིན་ན་དེའྗི་ནང་ནུས་ཆག་པ་སེ། དེ་ཉྗིད་གང་དུ་
འག་ོབ་རེད། འདྗི་ནྗི་སྣུམ་འཁརོ་གྗི་འཁོར་ལོ་ནས་རླུང་ཤོར་ཏེ་རྒྱ་སེད་པ་ན་ང་ཚོས་བསྗིལ་ཆ་ཞྗིག་མངོ་བ་དེ་ལས་ཤེས་
ཐུབ། རྒྱ་སེད་མྱུར་མོར་འག་ོབའྗི་རླུང་གྗིས་གང་བསྗིལ་གཏངོ་། 
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 རླུང་རྒྱ་སེད་འགོ་བ་ན་དེ་ཉྗིད་བསྗིལ་དུ་འགོ་བའྗི་ངང་ཚུལ་འདྗི་ལེ་ཚན་ ༡༦ ནང་གེང་བ་བཞྗིན་ཁོྱད་ཀྗིས་
ལག་པར་ཕུ་འདེབས་པའྗི་བརྟག་དཔྱད་བསར་ཟསོ་བེད་པའྗི་སོ་ནས་གསལ་སོན་བེད་ཐུབ། ཁོྱད་ཀྗིས་ཐོག་མར་ཁ་
ཆེན་པ་ོགདངས་ནས་ལག་པར་ཕུ་ཐོབས། དེ་ནས་རླུང་རྒྱ་སེད་འག་ོཐུབ་པའྗི་སད་དུ་མཆུ་རུབ་པའྗི་སོ་ནས་ཕུ་ཐོབས་
དང་།(ལེ་ཚན་ ༡༦ ནང་གྗི་དཔེ་རྗིས་ ༡༦་༦) རླུང་རྒྱ་སེད་འགོ་སྐབས་གང་བ་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་དོད་པ་ོཡྗིན། 
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གནམ་གཤྗིས་ཚན་རྗིག་དང་གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པ།ོ 

 གནམ་གཤྗིས་ཚན་རྗིག་པས་གནམ་གཤྗིས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བེད་པའྗི་སྐབས་སུ་གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པ་ོབེད་
སོད་ཆེན་པ་ོཡོད། གནམ་གཤྗིས་ཚན་རྗིག་པ་རྣམས་ཀྗིས་གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པོ་འདྗི་ལྟར་དུ་འགེལ་ཏེ། 

 རླུང་ལ་དྲདོ་སྣནོ་པའམ་དེའྗི་གནནོ་འགས་སེལ་བ་ན་རླུང་གྗི་དྲོད་ཚད་འཕེལ། 

 རླུང་གྗི་དོྲད་ཚད་བསྒྱུར་བར་རླུང་ལ་དོྲད་སྣོན་པའམ་ཡང་ན་དེ་ལས་དོྲད་འཐེན་དགསོ། ཡང་ན་(ལས་ཀ་བེད་
དེ་)རླུང་གྗི་གནོན་འགས་བསྒྱུར་དགོས། ཡང་ན་དེ་གཉྗིས་ཀ་བེད་དགསོ་པ་ཡྗིན། རླུང་ལ་དོྲད་སྣོན་པ་ནྗི་ཉྗི་འོད་དང་། 
འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་འོད་རླབས་རྗིང་པོ། བཞའ་ཚན་གཤེར་ཕབ། ས་གཞྗི་དོྲན་མོར་རེག་པ་བཅས་གང་རུང་གྗི་སོ་ནས་
བེད་ཐུབ། དེའྗི་འབས་བུར་རླུང་གྗི་དོྲད་ཚད་འཕེལ་བ་རེད། ཡང་མཁའ་དབྗིངས་ཀྗི་ཕོགས་སུ་འགེད་འཕྲོ་ཁྱབ་པ་དང་། 
རླུང་སྐམ་པའོ་ིབརྒྱུད་དུ་ཆར་ཆུ་རླངས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ངོས་གང་མོར་རེག་པ་བཅས་ཀྗི་སོ་ནས་རླུང་ཁམས་ལས་
དོྲད་འཆོར་བ་ཡོང་གྗི་ཡོད། དེའྗི་འབས་བུར་རླུང་གྗི་དོྲད་ཚད་ཆག་པ་རེད། 

 རླུང་ཁམས་ཀྗི་རྒྱུད་རྗིམ་ཁ་ཤས་ཀྗི་ནང་དོྲད་བསྣན་པའམ་འཕྲྗི་བ་དེ་ཧ་ཅང་གྗི་ཆུང་ཆུང་སེ། ཆུང་དྲགས་པས་
ཧ་ལམ་དྲོད་གཅོད་ཀྗི་རྒྱུད་རྗིམ་དུ་བརྩྗི་ཆོག་པ་རེད། གནས་སངས་དེ་འདྲར་དོྲད་གཅོད་དང་འབེལ་བའྗི་གཏན་
ཁྲྗིམས་དང་པོ་འབྱུང་སེ། 

 རླུང་གྗི་གནནོ་འགས་འཕེལ་བ་(འམ་ཡང་ན་ཆག་པ་)ན་རླུང་གྗི་དྲདོ་ཚད་འཕེལ་བ་(འམ་ཡང་ན་ཆག་པ་) 
ཡྗིན། 

 རླུང་ཁམས་སུ་མངོན་པའྗི་དོྲད་གཅོད་རྒྱུད་རྗིམ་རྣམས་ནྗི་ཁྱབ་ཚད་མྗི་ཊར་བཅུ་ཕྲག་མང་པོ་ནས་ཀྗི་ལ་ོམྗི་
ཊར་མང་པོའ་ིབར་ཁྱབ་པའྗི་ཐུམ་བུ་ཞེས་སུ་འབོད་པའྗི་རླུང་གྗི་ཆ་རྣམས་ཀྗི་མཚོན་ཆོས་ཡྗིན། ཐུམ་བུ་འདྗི་རྣམས་ཆེ་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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དྲགས་པས་དེ་རྣམས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ཁ་ཤས་ནས་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་ཀྗི་རྗིང་ལ་གནས་པ་དེའྗི་རྗིང་ལ་དེའྗི་ནང་གྗི་རླུང་
དང་ཕྗིའྗི་རླུང་འདྲེས་ཀྗི་མེད། ཐུམ་བུ་འདྗི་རྣམས་སབ་ཤགོ་ལས་གྲུབ་པའྗི་ཁུག་མ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་དེ་འདྲའྗི་ནང་
བཏུམས་པ་བཞྗིན་དུ་བ་བ་བེད། རླུང་གྗི་ཐུམ་བུ་ཞྗིག་རྗིའྗི་འདེབས་ནས་ཡར་དལ་གྗིས་རྒྱུག་པ་ན་དེའྗི་གནོན་འགས་
ཆག་པས་དེ་ཉྗིད་རྒྱ་སེད་པ་དང་གང་དུ་འགོ་བ་རེད། གནོན་འགས་ཆག་པ་ལས་དོྲད་ཚད་ཀང་ཆག་འག ོ

 བཞའ་ཚན་མེད་པའྗི་རླུང་གྗི་ཐུམ་བུ་ཞྗིག་གྗི་གནོན་འགས་དེ་མཐོ་ཚད་འཕེལ་རྗིམ་བཞྗིན་ཆག་འགོ་བ་ཡྗིན་
པས་མཐོ་ཚད་ཀྗི་ལོ་མྗི་ཊར་གཅྗིག་འཕེལ་བ་ན་དེ་དང་འཚམས་པའྗི་གནོན་འགས་ཆག་པར་འགྱུར་ལ་དེའྗི་ཚེ་དེའྗི་
དོྲད་ཚད་དེ་ཌྗིག་རྗི་བཅུ་ཡྗིས་ཆག་གྗི་ཡོད་པ་ཚད་འཇལ་བྱུང་ཡོད། དེས་ན་རླུང་སྐམ་པ་ོདེ་ཀྗི་ལ་ོམྗི་ཊར་གཅྗིག་རེ་
འཕར་རེས་བཞྗིན་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༡༠ ཡྗིས་བསྗིལ་དུ་འག་ོབ་རེད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༨་༦) རྗི་མཐོན་པོའ་ིའདབས་ནས་
གེན་དུ་རྒྱུག་པའམ། རླུང་དམར་རམ་རླུང་འཚུབ་ཀྗི་ཁྲོད་དུ་གེན་དུ་རྒྱུག་པའྗི་རླུང་རྣམས་ཀྗི་མཐོ་ཚད་ལ་ཀྗི་ལོ་མྗི་ཊར་
ཁ་ཤས་ཀྗི་འགྱུར་བ་འགོ་སྗིད་པ་རེད། དེས་ན་ས་འདབས་ཀྗི་བཞའ་ཚན་མེད་པའྗི་རླུང་གྗི་ཐུམ་བུ་དོྲད་ཚད་འཇམ་པོ་
ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༢༥ ཙམ་ཡྗིན་པ་དེ་འདྲ་དེ་ཡང་ཀྗི་ལ་ོམྗི་ཊར་ ༦ གྗི་སར་ཡར་བཏེགས་པ་ན་དེ་ཉྗིད་ཌྗིག་རྗི་ -35 
C ཙམ་གྗི་གང་མོར་འགྱུར། ཡང་ཕོགས་གཞན་དེར་མཐོ་ཚད་ཀྗི་ལ་ོམྗི་ཊར་ ༦ སར་རྒྱུན་ལན་དོྲད་ཚད་ - 20 C 
ཙམ་ཡྗིན་པའྗི་རླུང་དེ་ཡང་ས་ངོས་སུ་བབས་པ་ན་དེའྗི་དོྲད་ཚད་དེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོའ་ིཌྗིག་རྗི་སལ་ཤཱས་ ༤༠ རུ་འགྱུར་
ངེས་ཡྗིན། དོྲད་གཅོད་རྒྱུད་རྗིམ་གྗི་སོ་ནས་དོྲན་མོ་ཆགས་པའྗི་དཔེ་མཚོན་གསལ་པ་ོགཅྗིག་ནྗི་ཤྗི་ནུག་ཅེས་པའྗི་རོག་
ཀྗི་བག་རྗི་ནས་ཨ་རྗིའྗི་རྩྭ་ཐང་ཆེན་མོའ་ིརྒྱུད་དུ་གཡུག་པའྗི་རླུང་དེ་རེད། རྗིའྗི་འདེབས་ནས་ཐུར་དུ་རྒྱུག་པའྗི་རླུང་
གང་མ་ོདེ་བངོས་ཚད་ཆུང་ཆུང་དུ་བཙིར་ཏེ་མངོན་གསལ་དོད་པའོ་ིདོྲ་བསོ་ཐེབས་འགོ་གྗི་ཡདོ།(དཔེ་རྗིས་ ༡༨་༧) 
རླངས་གཟུགས་ལ་རྒྱ་སེད་ཐེབས་པའམ་གནོན་འཚིར་ཐེབས་པ་ལས་བྱུང་བའྗི་ནུས་འབས་རྣམས་ཡྗིད་དབང་འཕྲོག་
པོ་ཡོད། 

 གེན་དུ་འཕྱུར་བའྗི་རླུང་གྗི་ཐུམ་བུ་ཞྗིག་ལ་རྒྱ་སེད་བྱུང་ན་དེ་ཉྗིད་བསྗིལ་དུ་འགོ། འོན་ཀང་མཐོ་ས་ན་ཡོད་
པའྗི་མཐའ་འཁོར་གྗི་རླུང་དེ་དེ་བས་གང་བའང་ཡོད། མཐའ་འཁོར་གྗི་རླུང་ལས་ཐུམ་བུ་དེ་ཚ་བ་(དང་དེ་ལ་བརྟེན་
ནས་སྟུག་ཚད་དམའ་བ་)ཡོད་ཕྗིན་ཆད་ཐུམ་བུ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འཕྱུར་འག་ོབ་ཡྗིན། ཡང་གལ་ཏེ་དེ་ཉྗིད་མཐའ་
འཁོར་གྗི་རླུང་ལས་བསྗིལ་བར་(སྟུག་ཚད་ཆེ་བ་)འགྱུར་ན་དེ་ཉྗིད་འབྗིང་རྒྱུ་གོར་མ་ཆག རྐྱེན་འགའ་ཞྗིག་དང་འཕྲད་
ན་རླུང་གང་མའོ་ིཐུམ་བུ་ཆེན་པོ་རྣམས་འབྗིང་སེ་དམའ་སར་སོད་པ་ཡྗིན་པས་དེའྗི་ཐོད་ཀྗི་རླུང་དོྲ་བོ་འོང་གྗི་ཡོད། 
རླུང་ཁམས་ཀྗི་དམའ་ཁུལ་རྣམས་ལས་མཐོ་ཁུལ་རྣམས་དོྲ་བ་ཡོད་པའྗི་སྐབས་སུ་དྲདོ་ཚད་ག་ོལགོ་བྱུང་བ་རེད། གེན་
དུ་འཕྱུར་བའྗི་རླུང་དོྲ་པོ་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་ཅྗི་སེ་དེ་ཉྗིད་མཐོ་ཁུལ་གྗི་རླུང་ལས་སྟུག་ཚད་ཆེ་བ་ཡོད་ཚེ་དེ་ཉྗིད་
དེ་བས་མཐོ་བར་འཕྱུར་ཐུབ་ཀྗི་མེད། འདྗིའྗི་དཔང་རྟགས་མཚོ་གང་མོའ་ིཐོད་དུ་རྒྱུན་ལན་ནས་མཐོང་དུ་ཡོད་དེ། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

172 
 

172 

དཔེར་ན་དུ་བ་ལྟ་བུའྗི་མྗིག་གྗི་མཐོང་དུ་ཡོད་པའྗི་རྡུལ་དང་རླངས་གཟུགས་རྣམས་མཚོའྗི་ཐོད་དུ་རྗིམ་པ་སབ་མོའ་ི
ཚུལ་དུ་ཁྱབ་སེ་གནས་པ་ལས་རླུང་ཁམས་མཐོ་ས་ན་ལང་མ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་རེད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༨་༩)  
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 དོྲད་ཚད་ག་ོལོག་གྗི་བྱུང་བ་དེས་དུ་སྨུག་དང་དེ་མྗིན་གྗི་དོྲད་ཀྗི་འབགས་རྫས་དུ་མ་རྒྱ་རུ་འཛུད་པར་བེད། ལོ་
ཨེན་ཇེ་ལྗི་ཡྗི་གོང་ཁྱེར་གྗི་དུ་སྨུག་ནྗི་དེ་ལྟ་བུའྗི་དོྲད་ཚད་གོ་ལོག་ཅྗིག་གྗིས་རྒྱ་རུ་འཛུད། དེ་ནྗི་རྒྱ་མཚོའྗི་དམའ་ཁུལ་
ནས་འངོ་བའྗི་གང་རླུང་གྗི་ཐོད་དུ་མ་ོཧེཝ་བེ་ཐང་ནས་རྗི་རྒྱུད་བརྒལ་ཏེ་འོང་བའྗི་ཚ་རླུང་གྗི་རྗིམ་པ་ཞྗིག་གྲུབ་པ་དེས་
བསེད། དེ་འདྲའྗི་རྒྱ་རུ་ཚུད་པའྗི་རླུང་བཟུང་བ་ལ་རྗི་རྒྱུད་ཀྗིས་གོགས་བེད་ཀྗི་ཡོད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༨་༡༠) དེ་བཞྗིན་དུ་
ཌེན་ཝར་གྗི་རྗི་རྣམས་ཀྗིས་དོྲད་ཚད་གོ་ལོག་འགོ་ཏུ་དུ་སྨུག་བཟུང་བར་བེད་འགན་གཅྗིག་མཚུངས་སྒྲུབ་ཀྗི་ཡོད། 

 དོྲད་གཅོད་ཐུམ་བུ་འདྗི་འདྲ་བ་རླུང་ཁམས་གཅྗིག་པུའྗི་ཁྲོད་དུ་འབྱུང་བ་དེ་འདྲ་མྗིན་ཞྗིང་། དེ་དག་ལ་བྱུང་
བའྗི་འགྱུར་བ་རྣམས་ངེས་པར་དུ་མྱུར་མོ་ཞྗིག་ལ་འབྱུང་དགོས་པའང་མྗིན། དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོའྗི་གཏྗིང་གྗི་ཆུ་རྒྱུན་ཁ་
ཤས་འཁོར་སོད་བྱུང་བ་ལ་ལོ་སོང་ཕྲག་མང་པོ་འགོར་གྗི་ཡོད། ཆུ་ཡྗི་གདསོ་ཧ་ཅང་གྗིས་ཆེ་དྲགས་པ་དང་། ཆུའྗི་དོྲད་
ཀྗི་རྒྱུད་ཁྲྗིད་ཀྗི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་དམའ་དྲགས་པའྗི་རྐྱེན་གྗིས་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རྗིང་པོའ་ིཁྲོད་དུའང་ཐུམ་བུ་འདྗི་རྗིགས་
ནས་དོྲད་ཕར་འཕ་ོབའམ་ཡང་ན་ཚུར་ཞུགས་པ་ཧ་ཅང་གྗིས་ཉུང་ཉུང་ཡྗིན། དེ་རྣམས་ཀྗི་གནོན་འགས་ལ་འགྱུར་བ་
ཐེབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དོྲད་གཅོད་ཀྗི་རྒྱུད་རྗིམ་གྗི་སོ་ནས་དེ་དག་ལ་དོྲ་བསོ་ཐེབས་པའམ་གང་བསྗིལ་ཐེབས་པ་ཡངོ་
གྗི་ཡོད།  
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 དོྲད་གཅོད་རང་བཞྗིན་ཅན་གྗི་རྒྱ་མཚོའྗི་གཏད་རྒྱུག་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྗིས་སའྗི་གོ་ལའྗི་གནམ་
གཤྗིས་ལ་འགས་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོསོད་ཀྗི་ཡོད་པ་དེ་ནྗི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འབྱུང་བཞྗིན་པའྗི་ཨེལ་ནྗི་ན་ོཡྗི་གནམ་
གཤྗིས་ཀྗི་འགྱུར་ལོག་ལྟ་བུའྗི་བྱུང་བ་དག་གྗིས་དཔང་རྟགས་སྗིན། རྒྱ་མཚོའྗི་གཏད་རྒྱུག་གྗི་བ་བ་ལ་མཚོ་མཐྗིལ་དོྲད་
ཚད་ཀྗིས་འགས་རྐྱེན་བེད་ཅྗིང་། དེ་ལ་གོ་ལའྗི་ས་འན་འགོ་གྗི་ཞུན་རྫས་ཀྗི་གཏད་རྒྱུག་གྗི་བ་བས་འགས་རྐྱེན་
བེད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༨་༡༡) གོ་ལའྗི་ས་ཡོལ་ནང་གྗི་ཞུན་རྫས་ཀྗི་སོད་ཚུལ་དང་འབེལ་བའྗི་ཤེས་རྒྱ་ཐོབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ། 
ས་ཡོལ་སྦུག་གྗི་གཤེར་གཟུགས་ཚ་པའོ་ིཐུམ་བུ་དེ་ལན་གཅྗིག་ལང་འག་ོཚུགས་པའྗི་རེས་སུ་གོ་ལའྗི་ས་འན་བར་དུ་མུ་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

173 
 

173 

མཐུད་ནས་ལང་རྒྱུ་ཡྗིན་ནམ། ཡང་ན་དེའྗི་དོྲད་གཅོད་རང་བཞྗིན་ཅན་གྗི་བསྗིལ་ཚད་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ཉྗིད་མཐའ་
འཁོར་ལས་བསྗིལ་བ་དང་སྟུག་ཚད་ཆེ་བར་འགྱུར་ཏེ་མཚམས་དེ་ནས་འབྗིང་རྒྱུ་ཡྗིན་ནམ། གཏད་རྒྱུག་གྗི་བ་བ་དེ་
རང་རྒྱུན་རང་འཁྱོང་ཞྗིག་ཡྗིན་ནམ། དྲྗི་བ་འདྗི་རྣམས་ལ་ད་ལྟའྗི་ཆར་ས་གཞྗིའྗི་དངསོ་ཁམས་པ་རྣམས་ཀྗིས་བསམ་
གཞྗིག་བེད་བཞྗིན་ཡོད། 

  

ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ ཐོག་མའྗི་ཆར་དྲོད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་སལ་ཤས་ ༠ ཅན་གྗི་རླུང་སྐམ་པོའ་ིཐུམ་བུ་ཞྗིག་དྲོད་གཅོད་ཀྗི་ལམ་ནས་རྒྱ་སེད་བེད་བཞྗིན་
དུ་རྗི་འདེབས་ནས་ཡར་གཞུང་དུ་ཀྗི་ལོ་མྗི་ཊར་ ༡ འཛེགས་པ་ཡྗིན་ན་དེའྗི་དྲོད་ཚད་ལ་ཁྱད་པར་གང་འག་ོརྒྱུ་ཡྗིན་ནམ། དེ་
ཉྗིད་ཀྗི་ལོ་མྗི་ཊར་ ༥ ལང་བ་ཡྗིན་ན་དེའྗི་དྲོད་ཚད་གང་དུ་འགྱུར་ངེས་ཡྗིན་ནམ། 

༢ རྗི་རྩེའྗི་རྒྱུད་དུ་རྒྱུ་བཞྗིན་པའྗི་རླུང་གང་མོ་ཞྗིག་གཤོང་དུ་མར་རྒྱུག་པའྗི་སྐབས་སུ་གཤོང་ནང་གྗི་རླུང་གྗི་དྲོད་ཚད་ལ་འགྱུར་
བ་གང་འབྱུང་ངམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ ཀྗི་ལོ་མྗི་ཊར་ ༡ གྗི་མཐོ་ཚད་ན་དེའྗི་དྲོད་ཚད་ -10 C ཡྗིན་པ་དང་། ཀྗི་ལོ་མྗི་ཊར་ ༥ ཡྗི་མཐོ་ཚད་ན་ -50 C ཆགས་རྒྱུ་
ཡྗིན། 

༢ དྲོད་གཅོད་ཀྗི་ལམ་ནས་རླུང་ལ་འཚིར་གནོན་ཐེབས་ཤྗིང་། གཤོང་གྗི་དྲོད་ཚད་ཡར་འཕེལ། ཚུལ་འདྗི་ལྟར་དུ་ཁོ་ལོ་ར་ཌོ་
མངའ་སེའྗི་ས་ལྗི་ཌ་གོང་སེ་ལྟ་བུའྗི་རོ་ཀྗི་རྗི་རྒྱུད་ཀྗི་གཤོང་དུ་ཆགས་པའྗི་གོང་སེའྗི་མྗི་རྣམས་ཀྗིས་དགུན་དཀྗིལ་དུའང་ངང་
ལག་ས་ཁུལ་གྗི་གནམ་གཤྗིས་ཞེས་པའྗི་གནམ་གཤྗིས་དྲོན་པོ་ཞྗིག་མོང་ཐུབ། 

  

དྲོད་འགས་རྗིག་པའྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་གཉྗིས་པ། 

 དོྲད་ཕྗི་ནང་དུ་རྒྱུ་ས་མེད་པའྗི་ས་ཁུལ་ཞྗིག་ཏུ་སོ་ཕག་ཚ་པོ་ཞྗིག་དང་གང་མོ་ཞྗིག་ཕན་ཚུན་ཉེ་འཁྲྗིས་སུ་
བཞག་པའྗི་དབང་དུ་ཐོངས། ས་ོཕག་ཚ་པོ་དེས་གང་མོར་དོྲད་སྗིན་པ་ན་དེ་ཉྗིད་གང་དུ་འགྱུར་ཞྗིང་གཞན་དེ་ཚ་རུ་
འག་ོབ་ཁྱོད་ཀྗིས་ཤེས་གསལ་ཡྗིན། དེ་གཉྗིས་ཐུན་མངོ་གྗི་དོྲད་ཚད་ཅྗིག་སེ་དོྲད་མཉམ་གྗི་གནས་བབས་སུ་འབོར། 
དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པ་ོལྟར་ན་རྒྱུད་རྗིམ་དེའྗི་ནང་ནུས་པ་གང་ཡང་བོར་བརླག་ཤོར་གྗི་མེད། ད་སོ་
ཕག་ཚ་པོ་དེས་གང་མ་ོལས་དོྲད་བསྡུས་ཏེ་རང་ཉྗིད་ཚ་རུ་འག་ོབའྗི་གནས་སངས་ཤྗིག་ཆསོ་དང་། གནས་སངས་འདྗི་
དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པ་ོདང་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། ཅྗི་སེ་སོ་ཕག་གང་མོ་དེ་གནས་སངས་དང་འཚམས་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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པའྗི་གང་དུ་འག་ོསེ་དེ་གཉྗིས་མཉམ་སེབ་ཀྗི་ནུས་པ་སྔར་བཞྗིན་སོར་གནས་བྱུང་ན་ཁྲྗིམས་དང་པ་ོདང་འགལ་གྗི་མེད། 
ཅྗི་སེ་དེ་ལྟར་བྱུང་ན་དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པོ་དང་འགལ་གྗི་མེད། 

 འོན་ཀང་དེ་ཉྗིད་དྲདོ་འགས་རྗིག་པའྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་གཉྗིས་པ་དང་འགལ་ངེས་ཡྗིན། ཁྲྗིམས་གཉྗིས་པས་རང་
བྱུང་གྗི་བེད་རྗིམ་ནང་ནུས་པ་འཕོ་འགྱུར་གྗི་ཁ་ཕོགས་དེ་ངསོ་འཛིན་བེད་ཀྗི་ཡོད། སྗིར་དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་གཏན་
ཁྲྗིམས་གཉྗིས་པ་དེ་བརོད་ཚུལ་དུ་མ་ཞྗིག་ཏུ་བརོད་རུང་ཡང་། སབས་བདེ་ཤསོ་ཀྗི་དབང་དུ་བས་ན་འདྗི་ལྟར་ཏེ། 

 དྲོད་རང་ངསོ་ནས་ཅ་དངསོ་གང་མ་ོནས་ཅ་དངསོ་ཚ་པའོ་ིཕགོས་སུ་ནམ་ཡང་མྗི་རྒྱུ། 

 དགུན་ཁར་དྲོ་བསོ་བེད་པའྗི་ཁང་ཁྱྗིམ་དྲོན་མོ་ནས་ཕྗིའྗི་རླུང་གང་མའོ་ིཕོགས་སུ་དོྲད་རྒྱུ་བ་དང་། དབར་དུས་
སུ་ཕྗིའྗི་རླུང་ཚ་པོ་ནས་ནང་ངསོ་ཀྗི་ས་གང་སར་དོྲད་རྒྱུ་བ་རེད། ངམ་ངམ་འགས་ལ་བྱུང་བའྗི་དོྲད་ཀྗི་རྒྱུ་ཕགོས་ནྗི་ཚ་
པོ་ནས་གང་མའོ་ིཕགོས་སུ་ཡྗིན། ས་གང་ས་ནས་ཚ་སར་དོྲད་རྒྱུག་པར་བེད་ནུས་ཀང་། དེ་ལ་མ་ལག་སེང་དུ་ལས་ཀ་
ངེས་པར་བ་དགསོ་པའམ། ཡང་ན་དོྲད་ཕུམ་དང་གང་གགོ་ལྟ་བུའྗི་འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ཞྗིག་ནས་ནུས་པ་སྣོན་དགོས་
པ་ཡྗིན། ཡོ་ཆས་དེ་གཉྗིས་ཀས་གང་ས་ནས་དོྲ་སར་དོྲད་རྒྱུག་པའྗི་རྒྱུ་བེད་ཀྗི་ཡོད། 
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 རྒྱ་མཚོའྗི་ནང་དུ་ནང་ནུས་ཧ་ཅང་གྗི་འབོར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་གོག་བཞུའྗི་ཤེལ་རགོ་རྐྱང་པ་ཞྗིག་ཀང་སར་
བའྗི་ཆེད་དུའང་བཀལོ་སོད་མྗི་ཐུབ། རྒྱ་མཚོའྗི་དོྲད་ཚད་དམའ་བ་དེ་ནས་དོྲད་ཚད་མཐོ་བའྗི་ཤེལ་རགོ་གྗི་སངོ་སྐུད་
ཀྗི་ཕགོས་སུ་ནུས་པ་རང་འགུལ་དུ་རྒྱུ་ཐབས་མེད། ཕྗི་ངསོ་ཀྗི་རྩོལ་བ་ཞྗིག་ལ་མ་བརྟེན་ཕྗིན་ཆད་དོྲད་ཀྗི་རྒྱུ་ཕོགས་དེ་
ཚ་པ་ོནས་གང་མའོ་ིཕགོས་རང་ཡྗིན། 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

 འཁྱགས་རོམ་ཆེན་པོ་ཞྗིག་གྗི་ནང་ནུས་དེ་ལས་ཀར་བཀོལ་ཐུབ་བམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

གཏན་ཁྲྗིམས་གཉྗིས་པ་ལྟར་ན་དེས་དངོས་པོ་གང་བའྗི་སེང་དུ་ལས་ཀ་བེད་ནུས་ཀང་ཚ་བའྗི་སེང་དུ་མྗི་ནུས། ནུས་པ་རྣམས་ཚ་
ས་ནས་གང་སར་ངམ་ངམ་འགས་ཀྗི་རྒྱུ་ནའང་གོ་ལོག་སེ་དེ་ལྟར་མྗིན། 

  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

175 
 

175 

དྲོད་འཁརོ།  

 དུས་རབས་ ༡༨ པའྗི་མཇུག་དང་ ༡༩ པའྗི་འགོ་སོད་དུ་བྱུང་བའྗི་བཟ་ོལས་གསར་བརེའྗི་སྐབས་སུ་ཡར་རྒྱས་
ཀྗི་དམྗིགས་གཏད་བེད་ས་གཙོ་བོ་ནྗི་འཕྲུལ་ཆས་རྣམས་ཡྗིན། གཏན་འགུལ་འཕྲུལ་ཆས་བཟ་ོརྒྱུའྗི་རེ་བ་བལ་བ་ནས་
བཟུང་ཚན་རྗིག་པ་དང་བཟོ་ལས་བདག་པ་ོརྣམས་ཀྗིས་འཕྲུལ་ཆས་ངོ་མ་རྣམས་དང་དེ་དག་ལས་སུ་བཀོལ་བའྗི་
འཕྲུལ་འཁོར་གྗི་ལས་ཕོད་གངོ་མཐོར་གཏངོ་བར་འབད་རྩོལ་བས། 

 དོྲད་ཀྗི་འཕྲུལ་འཁོར་རམ་དོྲད་འཁོར་ནྗི་ནང་ནུས་ཤྗིག་འགུལ་འགས་དང་འབེལ་བའྗི་ལས་ཀའྗི་ངོ་བོར་སྒྱུར་
བེད་ཀྗི་ཡོ་ཆས་ཤཤྗིག་ལ་ཟེར། ཚ་རླངས་འཕྲུལ་འཁོར་དང་། ནང་འབར་འཕྲུལ་འཁོར། རྒྱང་ཐོན་འཕྲུལ་འཁོར་ལྟ་བུའྗི་
དོྲད་འཕྲུལ་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེའྗི་རྩ་བའྗི་རྗིག་པ་ནྗི་དོྲད་ཚད་མཐོ་ས་ནས་དམའ་སར་དོྲད་རྒྱུག་པའྗི་སྐབས་ཁ་ོ
ནར་འགུལ་འགས་དང་འབེལ་བའྗི་ལས་ཀ་ཞྗིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད་པ་དེ་ཡྗིན། དོྲད་ཀྗི་འཕྲུལ་འཁོར་གང་འདྲ་ཞྗིག་
ཡྗིན་རུང་དེའྗི་ནང་གྗི་དོྲད་ཐམས་ཅད་ལས་ཀའྗི་ངོ་བོར་སྒྱུར་མྗི་ཐུབ་པར་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞྗིག་སྒྱུར་ཐུབ་པ་རེད། དོྲད་
འཁོར་གྗི་སྐོར་བསམ་གཞྗིག་བེད་པ་ན་ང་ཚོས་མཛོད་ཅེས་འབོད་པའྗི་གནད་དོན་ཞྗིག་གྗི་སྐརོ་ལ་གེང་སངོ་བེད་ཀྗི་
ཡོད། དོྲད་ཚད་མཐོན་པོའ་ིམཛོད་ནས་དོྲད་ཚད་དམའ་པའོ་ིམཛོད་ཀྗི་ནང་དུ་དོྲད་རྒྱུག་གྗི་ཡོད། དོྲད་འཁོར་ཐམས་
ཅད་ལ་(༡)དོྲད་ཚད་མཐོ་བའྗི་མཛོད་ཅྗིག་ནས་དོྲད་ཐོབ་སེ་འཕྲུལ་འཁོར་གྗི་ནང་ནུས་སེལ་བ་དང་། (༢) དེས་ནུས་
པའྗི་ཆ་ཤཤས་ཤྗིག་འགུལ་སོད་དང་འབེལ་བའྗི་ལས་ཀའྗི་ངོ་བརོ་སྒྱུར་བ་དང་། (༣) དེས་ནུས་པ་ལྷག་འཕྲོ་རྣམས་རྒྱུན་
ལན་གཞོང་པར་འབོད་པའྗི་དོྲད་ཚད་དམའ་བའྗི་མཛོད་དུ་ཕྗིར་དབྱུང་།(དཔེ་རྗིས་ ༡༨་༡༢) དཔེར་ན་སྣུམ་འཁོར་ཞྗིག་
གྗི་ནང་ (༡) འབར་ཁུང་དུ་བུད་རྫས་བསེག་པའྗི་ཐོན་སེད་ཀྗིས་དོྲད་ཚད་མཐོན་པའོ་ིམཛོད་སྐྲུན་པར་བེད་པ་དང་། 
(༢) རླངས་གཟུགས་ཚ་པོ་རྣམས་ཀྗིས་ཕུམ་མདའྗི་སེང་འགུལ་སོད་དང་འབེལ་བའྗི་ལས་ཀ་བེད་པ་དང་། (༣) བསྗིལ་
བེད་མ་ལག་དང་སྙྗིགས་མ་བརྒྱུད་དེ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་དོྲད་གོད་པ་རེད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༨་༡༣) 

 དོྲད་ཀྗི་འཕྲུལ་འཁོར་གང་འདྲ་ཞྗིག་གྗིས་ཀང་དེ་ལ་སྗིན་པའྗི་དོྲད་ཡོངས་རྫོགས་ནུས་པའྗི་ང་ོབོར་སྒྱུར་མྗི་
ཐུབ་པ་དེ་གཏན་ཁྲྗིམས་གཉྗིས་པས་ང་ཚོར་བསན་ཡོད། དོྲད་ཆ་ཙམ་ཞྗིག་ལས་ཀའྗི་ང་ོབོར་བསྒྱུར་ཐུབ་ཅྗིང་། དེ་
བྗིངས་ལྷག་འཕྲ་ོརྣམས་བརྒྱུད་རྗིམ་དེའྗི་ནང་ཕྗིར་འབུད་ཐེབས་པ་རེད། དོྲད་ཀྗི་འཕྲུལ་འཁརོ་ལ་སར་ནས་བཤད་ན་
གཏན་ཁྲྗིམས་གཉྗིས་པ་འདྗི་ལྟར་བརོད་རུང་སེ། 
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དོྲད་ཚད་མཐོ་བ་(Thot)དང་དམའ་བ་(Tcold)སེ་དོྲད་ཚད་གཉྗིས་ཀྗི་བར་དུ་བ་བ་བེད་པའྗི་དོྲད་འཁོར་ཞྗིག་
གྗིས་ལས་ཀ་བེད་པ་ན་དོྲད་ཚད་མཐོ་ས་(Thot)ནས་ནང་འཇུག་བས་པའྗི་དོྲད་ཀྗི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞྗིག་མ་
གཏོགས་ལས་ཀའྗི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་མྗི་ཐུབ་ཅྗིང་། ལྷག་འཕྲ་ོརྣམས་དོྲད་ཚད་དམའ་ས་(Tcold)ནས་ཕྗིར་འབུད་
གཏོང་། 

 དོྲད་འཁོར་ཡོད་ཚད་ཀྗིས་དོྲད་ཏོག་ཙམ་ཞྗིག་འདོར་བ་ཡྗིན་ཞྗིང་། དེ་ཉྗིད་མཁོ་བ་དང་མྗི་མཁ་ོབ་གང་རུང་
ཡྗིན་ཆོག གོན་ཆས་འཁྲུ་ཁང་ངམ་ཐབ་ནས་ཕྗིར་ཐོན་པའྗི་རླུང་ཚ་པ་ོདེ་དགུན་ཁ་གནམ་གང་མོའ་ིསྐབས་སུ་མཁོ་ཤཤས་
ཆེ་བ་ཞྗིག་ཡྗིན་ནའང་། རླུང་ཚ་པ་ོདེ་ག་རང་དབར་ཁ་ཚ་བ་ཆེ་བའྗི་སྐབས་སུ་གོད་པ་ནྗི་གནད་དོན་གཞན་ཞྗིག་ཡྗིན། 
གང་གོད་པར་བ་བའྗི་དོྲད་དེ་དགོས་མཁ་ོམེད་པ་ཞྗིག་ཡྗིན་ན་དེ་ལ་ང་ཚོས་དོྲད་འབག་ཅེས་བརོད་པ་རེད། 

 ཚན་རྗིག་པ་རྣམས་ཀྗིས་གཏན་ཁྲྗིམས་གཉྗིས་པ་ལེགས་པར་མ་རྟོགས་པའྗི་སྔོན་དུ་མྗི་མང་པོས་བརར་འགས་
ཧ་ཅང་དམའ་བའྗི་དོྲད་ཀྗི་འཕྲུལ་འཁོར་ཞྗིག་གྗིས་དེའྗི་ནང་དུ་འཇུག་པའྗི་དོྲད་ནུས་ཧ་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་བེད་སོད་
ཅན་གྗི་ལས་ཀའྗི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་ཐུབ་པར་བརྩྗིས་ཡོད། འོན་ཀང་དེ་ལྟར་མྗིན། ༡༨༢༤ ལོའ་ིནང་ཕ་རན་སྗིའྗི་བཟོ་རྗིག་
པ་ནྗི་ཁོ་ལ་ ལེ་ནཌ་ ས་ཌྗི་ ཁར་ནོཊ་ཡྗིས་དོྲད་འཁོར་གྗི་ལས་ཚུལ་ལ་བརྟག་པ་བས་པ་ན་ཁངོ་ལ་གཞྗི་རྩའྗི་གནད་
དོན་ཞྗིག་གསར་དུ་རེད། ཁོང་གྗིས་གནས་སངས་ཡང་དག་གྗི་ནང་དུའང་བེད་སོད་ཅན་གྗི་ལས་ཀའྗི་ང་ོབོར་བསྒྱུར་
རུང་གྗི་ནང་འཇུག་ནུས་པའྗི་ཆ་ཤས་ཆེ་ཤསོ་དེ་ཚ་མཛོད་དང་གང་གཞོང་གཉྗིས་དབར་གྗི་དོྲད་ཚད་ཀྗི་ཁྱད་པར་ལ་
རག་ལུས་པ་དེ་བསན་པ་རེད། ཁར་ནོཊ་ཡྗི་མཉམ་རྩྗིས་ནྗི་ 

 རྣམ་དག་ལས་ཕོད་ = Thot - Tcold/ Thot 

 དེའྗི་ནང་གྗི་ Thot ནྗི་ཚ་མཛོད་ཀྗི་དོྲད་ཚད་དང་། Tcold ནྗི་གང་གཞངོ་གྗི་དོྲད་ཚད་ཡྗིན། རྣམ་དག་ལས་
ཕོད་དེ་ནང་འཇུག་དང་ཕྗིར་གཏོང་གྗི་དོྲད་ཚད་ཁྱད་པར་ཁ་ོན་ལ་བརྟེན་པ་རེད། དོྲད་ཚད་ཀྗི་བསྡུར་གངས་དང་
འབེལ་བ་ཆགས་སྐབས་ཚུགས་ཐུབ་དོྲད་ཚད་ཀྗི་ཚད་རྟགས་བཀོལ་སོད་བ་དགོས་པ་ཡྗིན་པས་ Thot དང་ Tcold 
གཉྗིས་པོ་ཀེལ་ཝྗིན་ནང་བསན་ཡོད། དཔེར་ན་ཚ་རླངས་གཤགོ་འཁོར་གྗི་ཚ་མཛོད་དེ་ཀེལ་ཝྗིན་ ༤༠༠ (127 
C)ཡྗིན་པ་དང་། གཞོང་དེ་ཀེལ་ཝྗིན་ ༣༠༠ (27C)ཡྗིན་པའྗི་སྐབས་སུ་རྣམ་དག་ལས་ཕོད་ནྗི་ 

 400-300/400 = ¼ 
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 འདྗིས་གང་མཚོན་པ་རེད་ཅེ་ན། གནས་སངས་ཡང་དག་པའྗི་འོག་ཏུའང་ཚ་རླངས་ཀྗིས་དོྲད་གང་སྗིན་པ་
དེའྗི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ཙམ་ལས་ལས་ཀའྗི་ངོ་བོར་སྒྱུར་ཐུབ་ཀྗི་མེད་ཅྗིང་། ལྷག་འཕྲོ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ དེ་ནྗི་སྙྗིགས་མའྗི་ཚུལ་དུ་
དོར་བ་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་ཚ་རླངས་འཕྲུལ་འཁོར་རྣམས་དང་གོག་ཁང་རྣམས་ཀྗི་ནང་དུ་ཚ་རླངས་
རྣམས་དོྲད་ཚད་ཧ་ཅང་གྗི་མཐོ་པའོ་ིབར་དོྲ་བསོ་བེད་ཀྗི་ཡོད། སྒུལ་ཆས་སམ་གཤགོ་འཁོར་ཅན་གྗི་གོག་ནུས་སྐྲུན་
ཆས་སྐོར་མཁན་གྗི་ཚ་རླངས་དོྲད་ཚད་ཇྗི་ཙམ་མཐོ་བ་ཡོད་པ་དེའྗི་ཚོད་ཀྗིས་གགོ་ནུས་སེད་པ་ལ་ལས་ཕོད་ཆེ་བ་འོང་
སྗིད་པ་རེད། དཔེར་ན་གོང་སྨྲསོ་དཔེ་མཚོན་ནང་གྗི་བ་བ་བེད་པའྗི་དོྲད་ཚད་དེ་ཀེལ་ཝྗིན་ ༤༠༠ ཡྗིན་རྒྱུའྗི་ཚབ་ཏུ་
ཀེལ་ཝྗིན་ ༦༠༠ ཡྗིན་པའྗི་དབང་དུ་བས་ན་དེའྗི་ལས་ཕོད་ནྗི་ (600-300)/600 = ½ ཡྗིན་པས་ཀེལ་ཝྗིན་ 
༤༠༠ ཡྗི་ལས་ཕོད་ཀྗི་ལབ་གཉྗིས་ཡྗིན་པར་འགྱུར་བ་རེད། 

 དཔེ་རྗིས་ ༡༨་༡༤ ནང་དུ་ཚ་རླངས་ཀྗིས་གཤོག་འཁོར་སྐོར་བའྗི་འཕྲུལ་འཁོར་གྗི་བ་བའྗི་ནང་ཚ་མཛོད་དང་
གང་གཞོང་གཉྗིས་བར་གྗི་དོྲད་ཚད་ཁྱད་པར་ལ་བེད་འགན་གང་ཡོད་པ་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་ཡོད། དེའྗི་ཚ་མཛོད་ནྗི་
འཁོལ་ཁྲ་ོལས་འངོ་བའྗི་ཚ་རླངས་དེ་ཡྗིན་པ་དང་། གང་གཞངོ་ནྗི་གཤེར་ཕབ་ཡོ་ཆས་ཀྗི་སྙྗིགས་ཁུལ་དེ་ཡྗིན། ཧ་ཅང་
ཚ་བའྗི་ཚ་རླངས་ཀྗིས་གཤོག་འཁོར་གྗི་མདུན་ངོས་ལ་འབུད་པའྗི་སོ་ནས་དེར་གནོན་འགས་སྗིན་ལ། དེས་གཤགོ་
འཁོར་གྗི་ས་ོརྣམས་ཀྗི་ཐོག་ཏུ་ལས་ཀ་བེད། འདྗི་བྱུང་ན་བཟང་ཡང་གལ་ཏེ་ཚ་རླངས་ཀྗི་གནོན་འགས་དེ་ག་གཤོག་
འཁོར་གྗི་སའོ་ིརྒྱབ་ཕོགས་ལའང་འཕོག་ན་ཅྗི་བ། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་འབས་བུ་སེ་བར་གེགས་སུ་འགྱུར་བས་འདྗི་བཟང་
པོ་མྗིན། སོའ་ིརྒྱབ་ལགོས་སུ་གནོན་འགས་གཅོག་འཕྲྗི་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྗི་གནད་འགག་ཆེ། དེ་ཇྗི་ལྟར་བ་དགོས་སམ་ཞེ་
ན། ཤོག་ ༣༢༥ སེང་དོྲད་འགས་རྗིག་པ་རྔམ་སོན་བེད་པ་ཞེས་པའྗི་ཟུར་སམ་ནང་ཚ་རླངས་ཀྗིས་ཁེངས་པའྗི་ལགས་
ཊྗིན་ནང་གྗི་གནོན་འགས་གཅགོ་འཕྲྗི་ཇྗི་ལྟར་བེད་པ་བཞྗིན་དུ་བ་རྒྱུ་ཡྗིན། ཟུར་བཀག་བས་པའྗི་ཚ་རླངས་ཀྗི་ནང་
དོྲད་ཚད་དང་གནོན་འགས་གཉྗིས་ལག་སེལ་གྗིས་འགོ་བ་ཡྗིན་པས། དོྲད་ཚད་སེལ་དང་། ཁོྱད་ཀྗིས་གནོནད་འགས་
ཀང་སེལ་བ་ཡྗིན། དོྲད་ཚད་ཆགོ་དང་ཁོྱད་ཀྗིས་གནོན་འགས་ཀང་གཅོག་པ་ཡྗིན།  
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 དྲོད་འགས་རྗིག་པ་རྔམ་སོན་བེད་པ། 

 རྒྱུ་ཆ་ཧ་ཡང་ལས་གྲུབ་པའྗི་བུལ་ཆུའྗི་ལགས་ཊྗིན་ཞྗིག་ཏུ་ཆུ་ཏོག་ཙམ་བླུགས་ནས་ཐབ་ཀྗི་སེང་དུ་དེའྗི་ཁུང་
བུ་ནས་རླངས་པ་མ་འཐོན་གྗི་བར་དུ་དྲོ་བསོ་བོས། རླངས་པ་ཐོན་པ་ན་དེའྗི་ནང་གྗི་རླུང་རྣམས་ཕྗིར་ཕུད་ཟྗིན་ཅྗིང་
དེའྗི་ཚབ་ཏུ་རླངས་པས་ཁེངས་ནས་ཡོད། སྐམ་པ་ཞྗིག་གྗིས་ལགས་ཊྗིན་དེ་ལས་བཟུང་སེ་མྱུར་མོར་ཁ་སྦུབ་སོག་སེ་ཆུ་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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ཡོད་པའྗི་ས་ང་ཞྗིག་ཏུ་ཞོག ལགས་ཊྗིན་དེ་རླུང་ཁམས་གནོན་འགས་ཀྗིས་གནོན་འཚིར་གཏོང་བས་དེ་ཉྗིད་རྗིབ་
འག ོ།ཅྗིའྗི་ཕྗིར་ཞེ་ན། ཚ་རླངས་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ས་ངའྗི་ནང་གྗི་ཆུ་དང་འཕྲད་པ་ན་དེ་དག་གཤེར་དུ་འགྱུར་
ཞྗིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཊྗིན་གྗི་ནང་དུ་གནོན་འགས་དམའ་པ་ོཞྗིག་ལས་མ་ལྷག་ཅྗིང་། དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ན་མཐའ་
འཁོར་གྗི་རླུང་ཁམས་གནོན་འགས་ཀྗིས་ལགས་ཊྗིན་རྟྗིབ་པ་རེད། གཤེར་ཕབ་ཀྗི་བེད་རྗིམ་འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་གནོན་
འགས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཆག་འགོ་བ་ང་ཚོས་འདྗིར་མཐོང་ཐུབ། ད་ཁྱོད་ཀྗིས་དཔེ་རྗིས་ ༡༨་༡༤ ཡྗི་གཤོག་འཁོར་
ནང་གཤེར་ཕབ་ཀྗི་བེད་འགན་གང་ཡྗིན་པ་གསལ་བར་ཤེས་ཐུབ་བམ།  

  

 དེས་ན་དོྲད་ཀྗི་འཕྲུལ་འཁོར་ལས་ལ་འཇུག་པ་ལ་དགསོ་མཁོ་ཆེ་བའྗི་གནོན་འགས་ཀྗི་ཁྱད་པར་དེ་དོྲད་ཀྗི་
འབྱུང་ཁུངས་དང་གཞོང་པ་གཉྗིས་ཀྗི་དོྲད་ཚད་ཀྗི་ཁྱད་པར་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད། དོྲད་ཚད་ཀྗི་ཁྱད་
པར་ཇྗི་ཙམ་ཆེ་བ་དེའྗི་ཚོད་ཀྗིས་ལས་ཕོད་ཆེ་བ་འོང་། 

 སྣུམ་འཁོར་གྗི་དོྲད་འཁོར་ཞྗིག་གམ། ལྟེ་ནུས་ཀྗིས་འདྲེན་པའྗི་གྲུ་གཟྗིངས་ཀྗི་དོྲད་འཁོར་ཞྗིག་གམ། ཡང་ན་
རྒྱང་ཐོན་འཕུར་གྲུའྗི་དོྲད་འཁརོ་ཏེ་དོྲད་འཁོར་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེ་ཡོངས་ཀྗི་ལས་ཕདོ་ཀྗི་ཡ་མཐའྗི་ཚད་གཞྗི་
དེ་ཁར་ནོཊ་མཉམ་རྩྗིས་ཀྗིས་སོན་གྗི་ཡོད། ལག་ལེན་ངོ་མའྗི་ཐོག་འཕྲུལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྗི་ནང་དུ་བརར་འགས་
ཡོད་ཅྗིང་། ལས་ཕོད་ཀང་གནས་སངས་ཡང་དག་གྗི་ལས་ཕོད་ལས་རྟག་ཏུ་ཆུང་གྗི་ཡོད། དེས་ན་སྗིར་ཡོ་ཆས་མང་པའོ་ི
ནང་དུ་ལས་ཕོད་ཞན་པའྗི་རྐྱེན་དེ་བརར་འགས་ཡྗིན་ནའང་། དོྲད་འཁོར་གྗི་གནས་སངས་ནང་རྐྱེན་གཙོ་བ་ོནྗི་དོྲད་
འགས་རྗིག་པའྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་གཉྗིས་པ་དེ་ཡྗིན། དེ་ཡང་བརར་འགས་མེད་པའྗི་གནས་སངས་དུའང་ནང་འཇུག་བེད་
པའྗི་དོྲད་ཀྗི་ཆ་ཤཤས་ཙམ་ཞྗིག་མ་གཏགོས་ལས་ཀར་བསྒྱུར་ཐུབ་ཀྗི་མེད། 
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 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ འཕྲུལ་འཁོར་གང་གྗི་ཚ་མཛོད་དང་སྙྗིགས་གཞོང་གཉྗིས་པོ་དྲོད་ཚད་མཉམ་པར་གནས་པ་སེ་དཔེར་ན་ཀེལ་ཝྗིན ༤༠༠ རུ་
གནས་པའྗི་འཕྲུལ་འཁོར་དེ་འདྲ་ཞྗིག་གྗི་རྣམ་དག་ལས་ཕོད་གང་ཡྗིན་དགོས་སམ། 

༢ འཕྲུལ་ཆས་གང་གྗི་ཚ་མཛོད་དེ་ཀེལ་ཝྗིན་ ༤༠༠ ལ་ཡོད་པ་དང་། གང་མཛོད་དེ་ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་ཀོར་གྗི་ཚད་དུ་བཟུང་བའྗི་
འཕྲུལ་ཆས་དེ་འདྲ་ཞྗིག་གྗི་རྣམ་དག་ལས་ཕོད་གང་ཡྗིན་དགོས་སམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 
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༡ ལས་ཕོད་ཀླད་ཀོར་ཏེ། (400-400)/400 = 0 ཡྗིན། དེས་ན་དྲདོ་འཁོར་ཞྗིག་གྗི་ཚ་མཛོད་དང་གང་གཞོང་གཉྗིས་ཀྗི་
བར་ལ་དྲོད་ཚད་ཀྗི་ཁྱད་པར་ཞྗིག་མེད་ཕྗིན་ཆད་ལ་དྲོད་འཕྲུལ་དེས་ལས་ཀ་སེད་སྐྲུན་བེད་པ་མྗི་སྗིད། 

༢ གཅྗིག (400-0)/400 = 1 ཡྗིན། རྣམ་དག་ཏུ་བརྩྗིས་པའྗི་གནས་སངས་འདྗི་འདྲ་ཞྗིག་གྗི་ནང་མ་གཏོགས་རྣམ་དག་
ལས་ཕོད་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོང་བ་མྗི་སྗིད་དོ།། 

 

 

རྗིམ་ལན་རྗིམ་བལ་དུ་འགྱུར་བའྗི་རང་གཤྗིས། 

 དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པསོ་ནུས་པ་གསར་སྐྲུན་བེད་མྗི་ཐུབ་ཅྗིང་རྩ་སོངས་ཀང་གཏངོ་མྗི་
ཐུབ་པའྗི་ཐ་ཚིག་བརོད། དེས་ནུས་པའྗི་འབོར་ཚད་ཀྗི་སྐོར་བརོད་པ་རེད། གཏན་ཁྲྗིམས་གཉྗིས་པས་ནུས་པའྗི་ངོ་བ་ོ
འགྱུར་བ་ན་བེད་སོད་ཅན་གྗི་ངོ་བོ་ནས་བེད་སོད་མེད་པའྗི་ངོ་བོར་ཉམས་འགོ་བའྗི་ཁྱད་པར་དེ་སོན་པ་རེད། ནུས་པ་
རྣམས་གམ་སེ་མཐར་སྙྗིགས་མའྗི་ངོ་བོར་ཉམས་རྒུད་དུ་འག་ོབས་དེས་ནུས་པའྗི་སྤུས་ཚད་ཀྗི་སྐོར་བརོད་པ་རེད། དོན་
འདྗི་ཚུལ་གཞན་ཞྗིག་གྗི་སོ་ནས་འདྗི་ལྟར་བརོད་རུང་སེ། (འདུས་ཏེ་གནས་པས་ལས་ལ་བཀལོ་དུ་འསོ་པའྗི་སྤུས་ཚད་
མཐོན་པོའ་ིནུས་པ་)གོ་རྗིམ་ལན་པའྗི་ནུས་པ་དེ་(བཀོལ་དུ་མེད་པའྗི་ནུས་པ་སྤུས་ཚད་དམའ་པོ་)གོ་རྗིམ་མེད་པའྗི་
ནུས་པའྗི་ང་ོབོར་ཉམས་འགོ་ཞེས་པ་དེ་ཡྗིན། དཔེར་ན་ཆུ་ཞྗིག་རབ་ཆུ་ནས་ལྷུང་ཟྗིན་པའྗི་རེས་སུ་དེ་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཅན་གྗི་ལས་ཀ་བེད་པའྗི་ནུས་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་བཞྗིན་དུ་རླངས་སྣུམ་ལ་མཚོན་ན་དེ་ཉྗིད་སྣུམ་འཁོར་གྗི་འཕྲུལ་
འཁོར་ནང་སེག་པ་ན་ག་ོརྗིམ་ལན་པའྗི་ནུས་པ་ཉམས་ཞན་དུ་འགོ་བ་ལྟ་བུ་རེད། བེད་སོད་ཅན་གྗི་ནུས་པ་དེ་བེད་སོད་
མེད་པའྗི་ངོ་བོར་ཉམས་འགོ་བས་སྣུམ་འཁོར་གཞན་ཞྗིག་གྗི་འཕྲུལ་འཁོར་འབུད་པ་ལྟ་བུ་ལས་ཀ་གཅྗིག་པ་དེ་ག་རང་
སར་ཡང་དེས་བེད་མྗི་ཐུབ། ཁོར་ཡུག་ཏུ་དོྲད་ནུས་ཀྗི་ངོ་བོར་གམ་ཟྗིན་པའྗི་དོྲད་དེ་ནྗི་བེད་སོད་ཅན་གྗི་ནུས་པ་འཆྗི་
སའྗི་དུར་ས་ལྟ་བུ་ཡྗིན། 

 གོ་རྗིམ་ལན་པའྗི་ང་ོབོ་ནས་ག་ོརྗིམ་བལ་བའྗི་ང་ོབོར་ཉམས་པའྗི་རང་གཤྗིས་བཟུང་བའྗི་ནུས་པ་དེ་ཉྗིད་རང་
གྗི་ང་ོབོ་འགྱུར་ཐེངས་རེ་རེ་ནས་དེའྗི་སྤུས་ཚད་ཆག་འགོ་བ་རེད། ཁྱབ་ཆེ་བའྗི་ལྟ་ཚུལ་འདྗིའྗི་ཐོག་ནས་བལྟ་སྐབས་
གཏན་ཁྲྗིམས་གཉྗིས་པ་དེ་ཚུལ་གཞན་ཞྗིག་གྗི་སོ་ནས་བརོད་ཆོག་སེ། 

 རང་བྱུང་གྗི་བེད་རྗིམ་ཁྲདོ་སྤུས་ཚད་མཐནོ་པའོ་ིནུས་པ་རྣམས་སྤུས་ཚད་དམའ་བའྗི་ནུས་པའྗི་ངརོ་
འགྱུར་གཤྗིས་ཆེ་བ་སེ། ག་ོརྗིམ་ལན་པའྗི་གནས་བབས་ནས་ག་ོརྗིམ་བལ་བའྗི་གནས་བབས་སུ་འགྱུར་གཤྗིས་
ཆེ། 
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 ཅོག་ཙེ་ཞྗིག་གྗི་སེང་དུ་ཨ་རྗིའྗི་དངུལ་ཊམ་དུ་མ་མག་ོརྗིས་ཡར་བསན་གྗི་ཚུལ་དུ་བརྩེགས་ཏེ་ཡོད་པའྗི་མ་
ལག་ཅྗིག་ལ་སོམས་དང་། མྗི་ཞྗིག་གྗིས་ཅགོ་ཙེའྗི་ཉེ་འགམ་ནས་སྣང་མེད་དུ་ཕྗིན་པས་དེར་འབུད་རྒྱག་ཐེབས་པས་
དངུལ་ཊམ་ཐམས་ཅད་ཞ་ལའྗི་སེང་དུ་ལྷུང་ཡང་། ཐམས་ཅད་མགོ་རྗིས་ཡར་བསན་ཏེ་འཁོད་པ་ག་ནས་ཡྗིན། གོ་རྗིམ་
ལན་པ་དེ་གོ་རྗིམ་མེད་པར་འགྱུར། རླངས་གཟུགས་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་ཐམས་ཅད་འཆམ་མཐུན་གྗི་སོ་ནས་རྒྱུ་བ་དེ་གོ་
རྗིམ་ལན་པའྗི་གནས་བབས་ཤྗིག་ཡྗིན་མོད། དེ་ནྗི་འབྱུང་ཤཤས་ཆུང་བའྗི་གནས་བབས་ཤྗིག་ཡྗིན། ཕོགས་གཞན་དེར་ཁ་
ཕོགས་ངེས་པ་མེད་པར་ག་གྱུའྗི་ཚུལ་དུ་མགོགས་ཚད་འདྲ་མྗིན་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱུ་བའྗི་རླངས་གཟུགས་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་
རྣམས་ཟང་ཟྗིང་(དང་འབྱུང་ཤས་ཆེ་བའྗི་)གནས་བབས་སུ་ཡདོ། གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗིས་བྱུགས་དྲྗི་ཤེལ་དམ་གྗི་ཁ་གཅོད་ཕེ་
བའམ། ཡང་ན་ལེགས་པར་འཚོས་པའྗི་ཅགོ་ལེཊ་ཁུ་ར་དང་ལན་པའྗི་ཐབ་ཁའྗི་སོ་ཕེ་བ་ཡྗིན་ན་དེ་ལས་ཕྗི་རུ་རྒྱུག་འངོ་
བའྗི་འདུས་རྡུལ་གྗིས་ག་ོརྗིམ་མེད་པའྗི་གནས་བབས་ཤྗིག་སྐྲུན་པ་རེད། ལྟོས་བཅས་ཀྗིས་ག་ོརྗིམ་ལན་པའྗི་གནས་
བབས་དེ་གོ་རྗིམ་མེད་པའྗི་གནས་བསས་སུ་འགྱུར། དེ་ལས་གོ་ལོག་པའྗི་གནས་སངས་ཤྗིག་ངམ་ངམ་འགས་ཀྗིས་
འབྱུང་བ་ང་ཚོས་རེ་བ་རྒྱག་གྗི་མེད། བྱུགས་དྲྗི་ཤེལ་དམ་མམ་ཐབ་ཁ་ལས་ཐོན་པའྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ངམ་ངམ་འགས་
ཀྗིས་ཤེལ་དམ་མམ་ཀ་ཏ་ོརའྗི་ནང་ག་ོསྗིག་པོས་ཞུགས་ཏེ་གོ་རྗིམ་ལན་པའྗི་གནས་སུ་ལོག་རྒྱུའྗི་རེ་བ་ང་ཚོས་རྒྱག་གྗི་
མེད། 

 ཕྗི་ནས་གོགས་གང་ཡང་མེད་པར་གོ་རྗིམ་འཁྲུག་པའྗི་གནས་བབས་ནས་ག་ོརྗིམ་ལན་པའྗི་གནས་བབས་སུ་
ལོག་པའྗི་བེད་རྗིམ་ཞྗིག་རང་བྱུང་དུ་མཐོང་དུ་མེད། དེས་ན་དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་སྗིག་གཞྗིས་དུས་ལ་ཁ་ཕོགས་ཤྗིག་
སྗིན་པ་རེད། དུས་ཀྗི་མདའ་དེ་རྟག་ཏུ་ག་ོརྗིམ་ལན་པའྗི་ཕོགས་ནས་གོ་རྗིམ་འཁྲུག་པའྗི་ཕགོས་སུ་སོན་གྗི་ཡོད། 

 གོ་རྗིམ་འཁྲུག་པའྗི་ནུས་པ་ཞྗིག་ག་ོརྗིམ་ལན་པའྗི་ནུས་པའྗི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་ཐུབ་ཀང་དེ་ལ་ནང་འཇུག་ལས་ཀ་
ཞྗིག་བེད་དགསོ་པའམ་གོ་རྗིམ་སྗིག་པའྗི་རྩོལ་བ་ཞྗིག་ངེས་པར་བསེན་དགོས། དཔེར་ན་འཁྱགས་སམ་ནང་གྗི་ཆུ་ལ་
འཁྱག་རྒྱག་སེ་དེ་ཉྗིད་གོ་རྗིམ་མང་བའྗི་གནས་བབས་སུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་ནྗི་འཁྱག་བེད་འཁོར་རྒྱུན་དེའྗི་ནང་ལས་ཀ་
ནང་འཇུག་བེད་པས་ཡྗིན། དེ་བཞྗིན་དུ་ཕྗི་ནས་ནུས་པ་བཀལོ་ཏེ་ལས་ཀ་བེད་ནུས་པའྗི་འཚིར་ཆས་ཤྗིག་གྗིས་རླངས་
རྡུལ་རྣམས་ས་ཁུལ་ཆུང་ཆུང་ཞྗིག་ཏུ་ག་ོརྗིམ་ལན་པའྗི་གནས་བབས་སུ་སེལ་ཐུབ།  
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 བེད་རྗིམ་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེའྗི་གཙང་ལྷག་འབས་བུར་གོ་རྗིམ་འཕེལ་གྗི་ཡོད་ན་དེ་ལ་རྟག་ཏུ་ཕྗི་ནས་
ནུས་པ་ཐོབ་དགོས། འོན་ཀང་དེ་འདྲའྗི་བེད་རྗིམ་ལ་རྟག་ཏུ་ས་ཕོགས་གཞན་ཞྗིག་ནས་གོ་རྗིམ་འཁྲུག་འགོ་སེ་གོ་རྗིམ་
འཁྲུག་ཆ་དེ་གོ་རྗིམ་འཕེལ་ཆ་ལས་ཆེ་བ་འངོ་གྗི་ཡོད། 

  

ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

ཁྱོད་ཀྗི་མལ་ཁང་ནང་ཕལ་ཆེར་འདུས་རྡུལ་ 1027 ཡས་མས་ཤྗིག་ཡདོ། གལ་ཏེ་འདུས་རྡུལ་དེ་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཡོད་སའྗི་ལོག་
ཕོགས་ཀྗི་གཞོགས་དེ་རུ་འཚོགས་ཏེ་གནས་པ་ཡྗིན་ན་ཁྱོད་དབུགས་སུབ་ཐེབས་ངེས་ཡྗིན། འོན་ཀང་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ཕལ་ཆེར་
མྗི་འོང་། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྗི་མལ་ཁང་ནང་འདུས་རྡུལ་དེ་ལས་ཉུང་བ་ཡོད་ན་ངམ་ངམ་འགས་ཀྗིས་འདུས་རྡུལ་ཕོགས་གཅྗིག་ཏུ་
འཚོག་རྒྱུའྗི་སྗིད་ཕོད་དེ་ཆུང་བ་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཆེ་བ་ཡོད། ཡང་ན་གཅྗིག་པ་ཡྗིན། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

འདུས་རྡུལ་ཉུང་བ་ཡོད་ན་ཁྱོད་ཀྗི་ཁང་མྗིག་གྗི་ལོག་ཕོགས་སུ་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ངམ་ངམ་འགས་སུ་འཚོག་པའྗི་སྗིད་ཕོད་ཆེ་
བ་ཡོད་དགོས། རབ་བཏགས་ཀྗི་ཚུལ་དུ་བསམས་ན་ཡྗིད་ཆེས་བ་རྒྱུ་ས་བ་འོང་སེ། གལ་ཏེ་ཁང་མྗིག་དེར་འདུས་རྡུལ་གཅྗིག་
རང་ལས་མེད་ན་ཁང་མྗིག་གྗི་ཕེད་ཆ་གཉྗིས་ལས་ཕེད་ཆ་གཞན་དེར་ཡདོ་པའྗི་གོ་སྐབས་ནྗི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་ཡྗིན། གལ་ཏེ་
འདུས་རྡུལ་གཉྗིས་ཡོད་ན་དེ་གཉྗིས་ཀ་དུས་མཉམ་དུ་གཞོགས་གཅྗིག་ཏུ་འཁོད་རྒྱུའྗི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ཡྗིན། གལ་ཏེ་འདུས་རྡུལ་
གསུམ་ཡོད་ན་ཁྱོད་ལ་དབུགས་སུབ་ཐེབས་རྒྱུའྗི་གོ་སྐབས་དེ་བརྒྱད་ཆ་གཅྗིག་(བརྒྱ་ཆ་ ༡༢་༥) ཡྗིན། འདུས་རྡུལ་གྗི་གངས་ཇྗི་
ཙམ་མཐོ་བ་དེའྗི་ཚོད་ཀྗིས་ཁང་མྗིག་གྗི་གཞོགས་གཉྗིས་ཀར་འདུས་རྡུལ་གངས་མཉམ་པ་འོང་རྒྱུའྗི་གོ་སྐབས་མང་བ་ཡོད་པ་
རེད། 

  

འཁྲུག་ཚད། 

 ནུས་པ་ལ་འཐོར་འགོ་བའྗི་རང་གཤྗིས་ཤྗིག་ཡོད། ཐབ་ཚ་པོ་ཞྗིག་གྗི་སོ་ཕེ་བ་ན་དེ་ནས་རླུང་ཚ་པ་ོགམ་འགོ་གྗི་
ཡོད། ནུས་པ་ལ་ཉམས་རྒུད་དུ་འག་ོབའྗི་རང་གཤྗིས་ཤྗིག་ཡོད། ཤྗིང་གྗི་རྫས་སོར་འཆྗིང་སོར་གྗི་ངོ་བོར་ཚུད་པའྗི་ནུས་
པ་དེ་ཤྗིང་བསེག་པ་ན་ཉམས་འགོ་བ་རེད། དེ་འདྲའྗི་རང་བྱུང་གྗི་ནུས་པ་གམ་པའམ་ཉམས་འགོ་བའྗི་ངང་ཚུལ་དེ་ལ་
ང་ཚོས་འཁྲུག་ཚད་ཅེས་པའྗི་ཐ་སྙད་དེ་བཀལོ་སོད་བེད། མ་ལག་ཅྗིག་གྗི་ག་ོརྗིམ་འཆོལ་བའྗི་ཚད་འཇལ་བའྗི་སོ་ནས་
འཁྲུག་ཚད་འཇལ་ཐུབ། འཁྲུག་ཚད་ཆེ་ན་ནུས་པ་ཉམས་ཟད་དུ་འག་ོརྒྱུ་མང་བ་དང་། གམ་འགོ་རྒྱུ་མང་བ་ཡོད། ནུས་
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པ་རྣམས་ལ་དུས་དང་ལྷན་དུ་གམ་སེ་ཉམས་ཟད་འགོ་བའྗི་རང་གཤྗིས་ཡོད་པས་མ་ལག་གང་འདྲ་ཞྗིག་གྗི་འཁྲུག་ཚད་
ཁོྱན་བསོམས་དེ་ལ་དུས་དང་ལྷན་དུ་འཕེལ་འག་ོབའྗི་རང་གཤྗིས་ཡོད། གཟུགས་ཅན་གྗི་མ་ལག་ཅྗིག་གྗི་ནུས་པ་དེ་
རང་དབང་དུ་ཁྱབ་ཏུ་ཡོད་པའྗི་སྐབས་སུ་རྟག་ཏུ་དེའྗི་འཁྲུག་ཚད་ལ་འཕེལ་ཁ་བྱུང་ཞྗིང་ལས་ཀ་བ་ནུས་ཀྗི་ནུས་པ་ལ་
འཕྲྗི་ཆག་བྱུང་བའྗི་སོ་ནས་ཁྱབ་པར་བེད།    

 འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་ཀྗི་གཙང་ལྷག་འཁྲུག་ཚད་དེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཕེལ་བཞྗིན་(རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཐུར་
དུ་རྒྱུག་པ་)ཡོད། ང་ཚོས་གཙང་ལྷག་ཅེས་ཟེར་དགོས་དོན་ནྗི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་སུ་ནུས་པ་རྣམས་ག་ོསྗིག་ཏུ་འག་ོབ་དང་
ཚགས་དམ་དུ་འག་ོབ་དེ་འདྲ་ཡོད་པས་ཡྗིན། དེ་ནྗི་སེ་དངསོ་གསོན་པོའ་ིནང་དུ་འབྱུང་སེ། སེ་དངསོ་རྣམས་འཚོ་ཐུབ་
པ་དེ་ཡང་ཟས་བཅུད་ལས་བྱུང་བའྗི་ནུས་པ་རྣམས་ཚགས་དམ་པར་བེད་པ་དང་གོ་སྗིག་བེད་པ་ལས་བྱུང་བས་ཡྗིན། ཕྲ་
སྗིན་ནས་ཤྗིང་སོང་། དེ་ནས་མྗི་བར་གྗི་སེ་དངསོ་ཡོད་དོ་ཅོག་གྗིས་རང་རང་གྗི་མཐའ་འཁོར་ལས་ནུས་པ་ལེན་པ་དང་། 
དེ་ཉྗིད་བཀོལ་དུ་སད་ནས་(འཚར་བ་དང་ཞྗིག་གསོ་བེད་པའྗི་སོ་ནས་)རང་རང་གྗི་གོ་རྗིམ་གྗི་ཆ་སེལ་བར་བེད་ཀྗི་
ཡོད། འཚོ་བཞྗིན་པའྗི་སེ་དངསོ་ཀྗི་ནང་དུ་འཁྲུག་ཚད་འཕྲྗི་བ་ཡྗིན། དེ་ལྟ་ནའང་ཚེ་སགོ་ལན་པའྗི་དངསོ་པོའ་ིག་ོ
རྗིམ་རྒྱུན་འཁོྱང་ཐུབ་པ་དེ་གནས་གཞན་ཞྗིག་ཏུ་འཁྲུག་ཚད་འཕེལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡྗིན་པས་འཁྲུག་ཚད་གཙང་ལྷག་
ལ་མཐོར་འདེགས་བྱུང་ཡོད། ཚེ་སོག་གྗི་རྟེན་བེད་པར་སོག་ལན་དངོས་པའོ་ིནང་ནུས་པ་འཕོ་འགྱུར་འག་ོདགསོ། དེ་
ལྟར་མ་བྱུང་བའྗི་སྐབས་སུ་སེ་དངོས་དེ་རྗིང་མྗིན་འཆྗི་འགོ་ཞྗིང་། གོ་རྗིམ་འཆོལ་བའྗི་ཕོགས་སུ་བསོད་པར་བེད། 

 དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པ་ོདེ་ནྗི་རང་བྱུང་གྗི་འཇྗིག་རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀྗི་ཁྲྗིམས་ཤཤྗིག་ཡྗིན་པས་
དེ་ལ་དམྗིགས་བསལ་གང་ཡང་སྣང་དུ་མེད། འོན་ཀང་གཏན་ཁྲྗིམས་གཉྗིས་པ་དེ་སྗིད་ཕོད་སནོ་པའྗི་བརོད་པ་ཞྗིག་
ཡྗིན།  

  

328 

 དུས་ཡུན་འདང་ངེས་པ་ཞྗིག་བགོད་པའྗི་རེས་སུ་སྗིད་ཕོད་ཧ་ཅང་དམའ་བའྗི་ཆསོ་ཤྗིག་ཀང་འབྱུང་རུང་བ་
ཡྗིན་ཞྗིང་། དེས་ན་འཁྲུག་ཚད་ཆག་པ་སྗིད་པ་ཙམ་ཡྗིན། དཔེར་ན་རླུང་རྡུལ་གྗི་ག་གྱུའྗི་ངང་ཚུལ་ཅན་གྗི་རྒྱུ་བ་དེ་
ཡང་ཡུད་ཙམ་ཞྗིག་གྗི་རྗིང་ལ་ཁང་མྗིག་གྗི་ཟུར་གཅྗིག་ཏུ་མཐུན་སྗིལ་བྱུང་བ་ཡོང་སྗིད་ཅྗིང་། དེ་ནྗི་ཇྗི་ལྟར་དངུལ་
ཊམ་མཐོན་པོར་བརྩེགས་པའྗི་རྩེག་དེ་ཞ་ལའྗི་སེང་དུ་ལྷུང་བ་ན་ཐམས་ཅད་ཀྗི་མགོ་རྗིས་ཡར་བསན་པ་འབྱུང་སྗིད་པ་
ཡྗིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། གནས་སངས་འདྗི་རྣམས་སྗིད་པ་ཙམ་ཡྗིན་ཡང་འབྱུང་རུང་བ་ཡྗིན། གཏན་ཁྲྗིམས་གཉྗིས་པས་བྱུང་
བ་ཞྗིག་གྗི་འབྱུང་རུང་ཤསོ་ཀྗི་ལམ་བུ་བསན་པ་ཡྗིན་གྗི་འབྱུང་སྗིད་པ་ཁ་ོན་བསན་པ་མྗིན། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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183 

 དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་ཁྲྗིམས་རྣམས་སྐབས་མང་པོར་འདྗི་ལྟར་དུ་བརོད་དེ། (ཁོྱད་ཀྗིས་མ་ལག་ཅྗིག་ཏུ་བླུགས་
པའྗི་ནུས་པ་ལས་ལྷག་པའྗི་ནུས་པ་ཞྗིག་མ་ལག་དེ་ནས་ཐོབ་ཏུ་མེད་པས་)ཁོྱད་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུ་མེད། (ཡང་ཁོྱད་ཀྗིས་
ནུས་པ་ནང་དུ་བླུགས་པ་དང་མཉམ་པའྗི་བེད་སོད་ཅན་གྗི་ནུས་པ་ཐོབ་ཏུ་མེད་པས་)ཁོྱད་ལ་ཁེ་གོང་མཉམ་པའང་མྗིན། 
(ཡང་འཇྗིག་རྟེན་ཁམས་ཀྗི་འཁྲུག་ཚད་དེ་དུས་རྟག་ཏུ་འཕེལ་བཞྗིན་པ་ཡྗིན་པས་)ཁོྱད་གནད་དོན་དེ་ལས་ཐར་དུའང་
མེད་དོ།། 

  

བར་ཆད་སྙྗིང་བསྡུས། 

དྲོད་འགས་རྗིག་པ། དོྲད་དང་། དེ་ཉྗིད་ནུས་པའྗི་རྗིགས་གཞན་གྗི་ངོ་བོར་འགྱུར་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པའྗི་རྗིག་པ། 

ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་ཀརོ། དངོས་རྫས་ཤྗིག་ལ་འབྱུང་སྗིད་པའྗི་དོྲད་ཚད་དམའ་ཤསོ་ཀྗི་ཚད་གཞྗི་སེ། དངོས་རྫས་ཀྗི་རྡུལ་
རྣམས་ལ་འགུལ་སོད་ནུས་པ་དམའ་ཤསོ་ཡོད་པའྗི་གནས་སྐབས་ཀྗི་དོྲད་ཚད་དོ།། 

ནང་ནུས། དངོས་རྫས་ཀྗི་གྲུབ་ཆར་གྱུར་པའྗི་རྡུལ་ཕྲ་མ་ོརྣམས་ཀྗི་(འགུལ་སོད་ནུས་པ་དང་གནས་ལྟསོ་ནུས་པ་
བསོམས་པའྗི་)ཁོྱན་བསོམས་ཀྗི་ནུས་པ་ལ་ནང་ནུས་ཟེར། དོྲད་འགས་རྗིག་པའྗི་དཔྱད་བ་གཙོ་བོ་ནྗི་ནང་ནུས་ལ་བྱུང་
བའྗི་འགྱུར་བ་དེ་ཡྗིན། 

དྲོད་འགས་རྗིག་པའྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་དང་པ།ོ དོྲད་དང་ལས་ཀ་གང་རུང་གྗི་སོ་ནས་ནུས་པ་ལ་འཕོ་འགྱུར་འགོ་བའྗི་མ་
ལག་ཅྗིག་ལ་འཇུག་པའྗི་ཁྲྗིམས་ཏེ། ནུས་པ་ཉར་ཚགས་ཀྗི་ཁྲྗིམས་ཀྗི་བརོད་ཚུལ་ལགོས་པ་ཞྗིག་ཡྗིན། དེ་ཡང་མ་ལག་
ཅྗིག་ལ་བསྣན་པའྗི་དོྲད་དེ་ནྗི་མ་ལག་གྗི་ནང་ནུས་ལ་བྱུང་བའྗི་འཕེལ་ཁ་དང་མ་ལག་དེས་ཁོར་ཡུག་ཐོག་བེད་པའྗི་
ལས་ཀ་གཉྗིས་བསོམས་པའྗི་སམོ་ཐོབ་དང་མཉམ་པ་ཡྗིན།  

དྲོད་གཅདོ་བརྒྱུད་རྗིམ། དོྲད་ནང་དུའང་མ་ཞུགས་ལ་ཕྗི་རུའང་མ་ཐོན་པའྗི་བརྒྱུད་རྗིམ་ཞྗིག་སེ། མ་ལག་ཅྗིག་ལ་རྒྱ་
སེད་མྱུར་མོའམ་བཙིར་གནོན་མྱུར་མོ་ཐེབས་པའྗི་གནས་སངས་ལྟ་བུའོ།།  

དྲོད་ཚད་ག་ོལགོ རླུང་ཁམས་ཀྗི་འོག་ཆ་ལས་ཐོད་ཆ་དོྲ་བ་ཡདོ་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་གྗིས་རླུང་གེན་ཕོགས་སུ་གཏད་རྒྱུག་ཏུ་
མྗི་འགོ་བའྗི་གནས་སངས་ཤྗིག་ལ་ཟེར། 

དྲོད་འགས་རྗིག་པའྗི་གཏན་ཁྲྗིམས་གཉྗིས་པ། ཅ་དངོས་གང་མོ་ཞྗིག་ནས་ཚ་པོ་ཞྗིག་ཏུ་དོྲད་ནུས་ངམ་ངམ་འགས་
འགས་ཀྗིས་ནམ་ཡང་མྗི་རྒྱུག་པའྗི་ཆསོ་ཉྗིད་ལ་ཟེར། མ་ཟད་འཕྲུལ་འཁོར་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེས་དོྲད་ཡོད་ཚད་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

184 
 

184 

ལས་ཀའྗི་ང་ོབོར་རྫོགས་པར་སྒྱུར་མྗི་ཐུབ་པའྗི་རང་བཞྗིན་ཏེ། དོྲད་ཚད་མཐོན་པོར་གནས་པའྗི་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་སྗིན་
པའྗི་དོྲད་ཀྗི་ཆ་ཤས་ཤཤྗིག་དོྲད་ཚད་དམའ་སར་སྙྗིགས་དོྲད་ཀྗི་ངོ་བོར་སོར་འགོ །མཐའ་དོན་མ་ལག་ཐམས་ཅད་དུས་ཀྗི་
རྒྱུན་ཐག་ཁྲོད་གོ་རྗིམ་ཇེ་འཆལོ་དུ་འགོ་བའྗི་ངང་ཚུལ་དེ་ལའང་ག ོ 

དྲོད་འཁརོ། དོྲད་ནང་དུ་བངས་ནས་དེའྗི་འབས་བུར་འགུལ་སོད་དང་འབེལ་བའྗི་ལས་ཀ་སྐྲུན་པའམ། ལས་ཀ་ནང་
འདྲེན་བས་ཏེ་ས་གང་ས་ནས་ཚ་སར་དོྲད་འདྲེན་པའྗི་ཡ་ོཆས་ཤྗིག་ལ་ཟེར། 

འཁྲུག་ཚད། མ་ལག་ཅྗིག་གྗི་རྗིམ་བལ་གྗི་ཚད་གཞྗི་ལ་ཟེར་བ་སེ། ནུས་པའྗི་རྣམ་པ་གཅྗིག་ནས་རྣམ་པ་གཞན་ཞྗིག་ཏུ་
རང་དབང་དུ་འཕ་ོའགྱུར་ནམ་བྱུང་བ་ན་གོ་རྗིམ་འཆལོ་ཆེ་ས་སེ་འཁྲུག་ཚད་མཐོ་སའྗི་ཕགོས་སུ་འཕ་ོའགྱུར་ཐེབས་ཀྗི་
ཡོད། 

  

  

  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 ཆ་བཞྗི་པ། 

 ས། 
 
དོང་ཕྲན་ཐེར་འབུམ་མང་པ་ོབསར་དུ་བརྐསོ་ཡོད་པའྗི་གངས་སེར་འདྗི་ལ་ལེ་ཟེར་གྗིས་སྐར་ཆ་རེ་ལ་དོང་ཕྲན་ས་ཡ་
མང་པའོ་ིཚད་དུ་བཤེར་འབེབ་བེད། བསར་ཆགས་སུ་འཁོད་པའྗི་དོང་ཕྲན་རྣམས་འོད་མུན་རེས་མོས་སུ་བཟུང་བ་
ལས་ཉྗིས་བར་གྲུབ་ཅྗིང་། བར་དེ་རྣམས་ང་ཚོས་ཐོས་ཐུབ་པའྗི་ས་དང་། འཆར་ཡལོ་སེང་མཐོང་ཐུབ་པའྗི་འོད་དུ་
བསྒྱུར་བ་རེད། ངས་འོད་སྔོན་གངས་སེར་ཞྗིག་བཟུང་ཡོད་པ་དེ་ནྗི་ལེ་ཟེར་སྔོན་པོས་ཀློག་ཐུབ་ཅྗིང་། ངའྗི་རྩེད་ཚིགས་ 
༣ པའྗི་ནང་ལེགས་པར་སོད་ཐུབ། དེར་འབེད་ཚད་པྗིག་ཚེག་ 1920 x 1080 དང་བཅས་པའྗི་འདྲ་པར་སྐྲུན་
ཐུབ་པའྗི་ཆ་འཕྲྗིན་ཡང་ཚང་ཡོད། དེ་ནྗི་སྐར་ཆ་རེ་ལ་ཐེངས་གསུམ་ཅུ་སོ་གངས་བརེ་བའྗི་པྗིག་ཚེག་ས་ཡ་གཉྗིས་
བརྒལ་བའྗི་བརན་པར་འདུས་ཡོད། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་འབྱུང་ས་ཀླད་ཀོར་དང་གཅྗིག་ཤ་སག་ཡྗིན། དངོས་ཁམས་
རྗིག་པ་རང་རེད། 

   



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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༡༩ འདར་འགུལ་དང་རླབས། 
  

སན་ཧྥྗི་རན་སྗིས་ཁོ་རུ་ཡོད་པའྗི་ཨེག་སྗི་པུ་ལ་ོརེ་ཊ་ོརྗི་ཡམ་ཞེས་པའྗི་འགེམ་སོན་ཁང་དེ་ནྗི་འཛམ་གྗིང་ནང་
ཚན་རྗིག་དང་འཕྲུལ་རྩལ་གྗི་འགེམ་སོན་ཁང་ཡག་ཤོས་ཀྗི་གས་ཡྗིན་པ་མ་ཟད་འཛམ་བུ་གྗིང་སེང་གྗི་ཚན་རྗིག་སོབ་
ཁྲྗིད་བེད་ས་ཡག་ཤོས་དེ་ཕལ་ཆེར་ཡྗིན། ༡༩༨༢ ནས་ ༢༠༠༠ བར་ང་ལ་དེ་ལྟར་བ་རྒྱུའྗི་ཆེ་མཐོང་སྗིན། འགེམ་སོན་
ཁང་དེ་ནྗི་དེའྗི་ཕག་བཏབ་མཁན་ཧྥྗི་རེང་ཨ་ོཔེན་ཧ་ཡྗི་མར་ལ་བརྟེན་ནས་དམྗིགས་བསལ་ཞྗིག་ཡྗིན་ཏེ། ཁོང་ནྗི་
འཛམ་གྗིང་དམག་ཆེན་གཉྗིས་པའྗི་རྗིང་ལ་ཡོད་པའྗི་ལོསྗི་ཨ་ལ་མོ་སྗིའྗི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་གྗི་འགན་འཛིན་སྙན་
གགས་ཆེ་བ་ཇེ་རོ་བྷརཊ་ཨ་ོཔེན་ཧ་ཡྗི་མར་གྗི་གཅུང་པོ་ཡྗིན་པས་ཡྗིན། ཧྥྗི་རེང་གྗི་དངསོ་ཁམས་ཚན་རྗིག་ལག་ལེན་
བ་རྒྱུར་དམྗིགས་པའྗི་དགའ་ཞེན་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཞྗིག་ཡོད་ན་དེ་ནྗི་སོབ་ཁྲྗིད་བ་རྒྱུར་དམྗིགས་པའྗི་དགའ་ཞེན་དེ་གཅྗིག་
པུ་ཡྗིན། འདར་འགུལ་དང་རླབས་དང་རོལ་དབངས་ཀྗི་ས་བཅས་བརོད་གཞྗིར་བཟུང་བའྗི་སྐབས་ཁོ་བའོ་ིའཛིན་གྲྭ་
ཁོང་དང་ལྷན་དུ་མཉམ་སོད་བ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དེ་ནྗི་གུས་པའྗི་བ་ན་མེད་པའྗི་ཆེ་མཐོང་ཞྗིག་ཡྗིན། ཁོང་གྗི་རྗིག་སོབས་
གསལ་བའྗི་སོབ་ཁྲྗིད་གཅྗིག་གྲུབ་པའྗི་རེས་སུ་ཁངོ་གྗིས་ཁུ་སྗིམ་མེར་སོབ་ཁྲྗིད་ཇྗི་འདྲ་བྱུང་ངམ་ཞེས་ང་ལ་དྲྗིས་པ་
དྲན་ལམ་དུ་འཆར། ཧ་ལམ་མྗིག་མཆྗི་མས་མ་བརླན་ཙམ་དུ་ངས་རླབས་ཆེན་བྱུང་ཞེས་ལན་བཏབ། དེ་ནྗི་བདེན་ཚིག་
ཅྗིག་ཡྗིན། ཁོང་གྗི་དངསོ་ཁམས་ཚན་རྗིག་གྗི་རྣམ་བཤད་རྣམས་རླབས་ཆེན་ཡྗིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཁངོ་གྗིས་རྩེ་ཕུད་
དང་། ཟོག་རྫུ་མེད་པ། གསར་གཏོད་དང་རོལ་བ། སོབ་མར་བརྩྗི་མཐོང་ཆེ་བ་བཅས་ལ་ནན་སྐུལ་བས་པའྗི་སོ་ནས་
རླབས་ཆེན་གྗི་རང་གཤྗིས་ཐུལ་བར་བས། ངའྗི་ཉམས་མོང་ནང་ཧྥྗི་རེང་ནྗི་སོབ་མ་རྣམས་ཀྗིས་དགའ་མསོ་ཆེ་ཤསོ་བེད་
སའྗི་དགེ་རྒན་དེ་རེད། 

 དཔལ་འབོར་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོའ་ིགཏྗིང་དུ་ཡོད་པའྗི་སྐབས་སུ་ཧྥྗི་རེང་ཨ་ོཔེན་ཧ་ཡྗི་མར་གྗིས་མྗི་སེར་མང་
པོ་བཞྗིན་དུ་དེའྗི་དུས་ཀྗི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྗི་ལས་མེད་ཚད་གཞྗི་མཐོ་པོར་མ་བཟོད་ནས་རང་ཉྗིད་ཨ་རྗི་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པའྗི་ཚོགས་མྗིར་ཁས་ཆེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁངོ་ ༡༩༥༠ ང་གངས་ཀྗི་ཆབ་སྗིད་ཀྗི་འདྲེ་གདོན་འཚོལ་འདེད་ཀྗི་ལས་
འགུལ་ནང་ཚུད་དེ་སྡུག་སོང་མངས་ཡོད། གསོ་ཚོགས་ཀྗི་ཨ་རྗི་བ་མྗིན་པའྗི་ལས་འགུལ་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཚོགས་མྗི་
གཞན་གྗི་མྗིང་སོད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་མ་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྗིད་གཞུང་གྗི་ཉམས་ཞྗིབ་ལྷན་ཁང་ནས་ཤ་ཁྱྗི་བཏང་བ་ལྟར་
བདས་པའྗི་གནས་ཚུལ་ཁངོ་གྗིས་ང་ལ་བརོད་བྱུང་། ཁོང་དངསོ་ཁམས་རྗིག་པའྗི་ནང་མཛད་རེས་ཆེ་བ་དང་། དངོས་
ཁམས་རྗིག་པའྗི་ནང་རྒྱལ་སྗིའྗི་བ་དགའ་མང་དག་བཞེས་མྗིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཁངོ་དངོས་ཁམས་ཚན་རྗིག་ལག་ལེན་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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བསར་རྒྱུ་ལས་བཀག་བསོམས་བས་ཡོད། འོན་ཀང་ཁོང་ལ་སོ་ཕྱུགས་སོ་ནམ་པ་དང་། ཁོ་ལོ་ར་ཌོ་མངའ་སེའྗི་པ་སོ་ས་
སྗི་པྗི་རྗིང་མཐོ་འབྗིང་སོབ་གྲྭར་སྗིར་བཏང་ཚན་རྗིག་དགེ་རྒན་བེད་ཆགོ་པའྗི་ཆགོ་མཆན་སད་ཡོད། སྗིད་གཞུང་གྗི་
ལས་བེད་ཚོས་ཧྥྗི་རེང་གྗི་ཁྱྗིམ་མཚེས་རྣམས་ལ་ཁོང་གྗི་ཨ་རྗི་བའྗི་བེད་སངས་དང་འགལ་བའྗི་བེད་སོ་རྣམས་ལ་དོགས་
ཟོན་བ་དགོས་པའྗི་ཉེན་བར་བཏང་བ་ནྗི་འགེལ་ཐོག་གྗི་རོག་བརྗིས་རང་རེད་ཅེས་ཧྥྗི་རེང་གྗིས་མུ་མཐུད་ནས་འགེལ་
བརོད་གནང་། ཧྥྗི་རེང་གྗིས་རང་གྗི་མྗི་ཚེ་ཡོངས་རྫགོས་མྗི་མང་ལ་ཚན་རྗིག་གྗི་ཟབ་ཁྱད་ང་ོསོད་བེད་པར་འབུངས་
ཤྗིང་། དེ་ཉྗིད་སན་ཧྥྗི་རན་སྗིས་ཁོ་རུ་ཡོད་པའྗི་ཨེག་སྗི་པུ་ལོ་རེ་ཊོ་རྗི་ཡམ་ཞེས་པའྗི་འགེམ་སནོ་ཁང་གྗི་ཚུལ་དུ་ཡང་
རྩེར་སོན།  

  

335 

 ཁོ་བོའ་ིག་ོབ་གཙོ་བོར་སོན་པའྗི་དངོས་ཁམས་ཚན་རྗིག་གྗི་པར་ཐེངས་ལྔ་པ་ཁོང་གྗི་ཆེད་བསྔོས་པ་ཡྗིན། 
༡༩༨༥ ལོར་ཧྥྗི་རེང་མ་གོངས་པའྗི་སྔོན་དུ་ཁོང་གྗིས་རྩོམ་ཐུང་འདྗི་གནང་བ་དེ་ངས་དེབ་འག་ོའཛུགས་པའྗི་ཚན་པར་
བཀོད་པ་ཡྗིན།  

 “ང་ཚོའྗི་མཐའ་འཁོར་གྗི་རང་བྱུང་འཇྗིག་རྟེན་ལ་རྒྱུས་ལོན་བེད་པར་ཞུགས་པ་ལས་སུ་ལ་བོ་གཏད་བཅོལ་
འོས་པ་དང་། དེ་བཞྗིན་གནད་དོན་གཞན་གྗི་ཐོག་གང་ལ་ཡྗིད་ཆེས་བ་འསོ་པ་བཅས་ཀྗི་ཐོག་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའྗི་ང་
ཚོའྗི་ནུས་པ་ལ་གདེང་ཚོད་ཅྗིག་ཐོབ་ཐུབ། འདྗི་འདྲའྗི་གདེང་ཚོད་ཅྗིག་མེད་པར་སྗི་ཚོགས་དང་ཆབ་སྗིད་དང་དཔལ་
འབོར་གྗི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་ཐག་གཅོད་གང་བེད་པ་རྣམས་གཞན་གྗིས་ང་ཚོར་སྨྲས་པའྗི་རྫུན་གཏམ་ཡྗིད་དབང་
འཕྲོག་ཆེ་ཤཤོས་གང་ཡྗིན་པ་དེར་ཆ་ཚང་བར་གཞྗི་བཅོལ་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་པ་རེད། ཚན་རྗིག་པ་དང་སྒྱུ་རྩལ་པའྗི་རེད་
དོན་དང་གསར་མཐོང་གྗི་དོན་ལ་ཡྗི་རང་སེས་པ་དེས་རང་རྒྱུད་ལ་སོ་བ་སེལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཡྗིད་བ་ོའཚིམ་ཆེ་བ་
དང་བདེན་ཆེ་བའྗི་ཐག་གཅོད་བེད་པར་གོགས་བེད་པ་དང་། སྗི་སེར་གཉྗིས་ཀྗི་དཀའ་རོག་སེལ་བའྗི་ཐབས་ལེགས་པ་
འཚོལ་བར་ཡང་གོགས་བེད་ཀྗི་རེད།” 

 ཧྥྗི་རེང་གྗིས་འགེམ་སོན་ཁང་བཙུགས་པའྗི་དམྗིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྗི་མྗི་མང་རྣམས་ཀྗིས་རང་དོན་རང་གྗིས་
བསམ་པ་དང་རང་དོན་རང་གྗིས་བསྒྲུབ་པའྗི་སྙྗིང་སོབས་བསེད་པའྗི་སོ་ནས་མྗི་མང་མཐོར་འདེགས་བས་པའྗི་ཆེད་
ཡྗིན། དེ་འདྲའྗི་སོབ་ཁྲྗིད་བེད་ཚུལ་དེ་ད་ཆ་ཧ་ཅང་ཁྱབ་གདལ་དུ་ཕྗིན་ཟྗིན་ཡོད། 

 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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འདར་འགུལ་ལེགས་པ།ོ 

 སྗིར་བཏང་བས་ན་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་གཡ་ོབའམ། ཕར་ཚུར་གཡ་ོབ། གཞོགས་ནས་གཞགོས་སུ་གཡོ་བ། ཕྗི་ནང་
དུ་གཡ་ོབ། ཡར་མར་གཡོ་བའྗི་དངོས་པོ་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེ་ཉྗིད་འདར་འགུལ་བེད་བཞྗིན་ཡོད། འདར་འགུལ་
ནྗི་དུས་ཀྗི་ཁྲོད་དུ་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ལ་ཡང་ཡང་བྱུང་བའྗི་ཡུག་ཡུག་གྗི་གཡོ་འགུལ་ཞྗིག་ཡྗིན། དུས་དང་བར་སྣང་
གཉྗིས་ཀའྗི་ཁྲོད་དུ་དུས་མཚམས་ངེས་ཅན་ལ་ཡང་ཡང་བྱུང་བའྗི་ཡུག་ཡུག་གྗི་གཡ་ོའགུལ་ནྗི་རླབས་ཤྗིག་ཡྗིན། 
རླབས་ནྗི་གནས་གཅྗིག་ནས་གཞན་དུ་ཁྱབ་པ་ཞྗིག་ཡྗིན། འོད་དང་ས་གཉྗིས་ཀ་བར་སྣང་ཁྲོད་དུ་རླབས་ཀྗི་ངོ་བོར་ཁྱབ་
པའྗི་འདར་འགུལ་ཡྗིན་ནའང་རླབས་ཀྗི་རྗིགས་ཡོངས་སུ་ཐ་དད་པ་གཉྗིས་ཡྗིན། ས་ནྗི་མཁྲེགས་གཟུགས་དང་། གཤེར་
གཟུགས། རླངས་གཟུགས་གང་རུང་ལས་གྲུབ་པའྗི་བེམ་གཟུགས་ཀྗི་བརྒྱུད་དུ་ཁྱབ་སེ་བགོད་པའྗི་འདར་འགུལ་ཏེ་
འགུལ་འགས་ཀྗི་རླབས་ཤྗིག་ཡྗིན། འདར་འགུལ་བེད་སའྗི་རྒྱུད་ལམ་ཞྗིག་མེད་པར་ས་ཡངོ་མྗི་སྗིད། སོང་སངས་ཀྗི་
བརྒྱུད་དུ་ས་བགོད་མྗི་ཐུབ། འནོ་ཀང་འོད་ཀྗིས་ཐུབ་སེ་ང་ཚོས་ཕྗིས་ཀྗི་ལེ་ཚན་ཁག་ཏུ་མཐོང་རྒྱུ་བཞྗིན་འོད་ནྗི་ནུས་
རྐྱང་གྗིས་གྲུབ་པའྗི་གོག་ཁབ་ལེན་གྗི་རླབས་ཞེས་པའྗི་གོག་ར་དང་ཁབ་ལེན་ར་བའྗི་འདར་འགུལ་ཡྗིན་པས་སོ།། འོད་
ནྗི་དངོས་རྫས་རྗིགས་མང་པ་ོབརྒྱུད་ནས་བགོད་ཐུབ་ཀང་དེ་དག་གཅྗིག་ཀང་མྗི་མཁོ་བ་ཡྗིན། ཉྗི་མ་དང་འཛམ་གྗིང་
བར་གྗི་སོང་སངས་བརྒྱུད་དུ་འདོ་བགོད་པ་དེ་ལས་ཚུལ་དེ་མངོན་ཐུབ། འགུལ་འགས་དང་གགོ་ཁབ་ལེན་གྗི་རླབས་ཐེ་
བའྗི་རླབས་ཡོད་དོ་ཅགོ་གྗི་འབྱུང་ཁུངས་ནྗི་འདར་འགུལ་བེད་བཞྗིན་པའྗི་དངོས་པ་ོཞྗིག་ཡྗིན། ང་ཚོས་དཔྱང་
གཟུགས་སབས་བདེ་ཞྗིག་གྗི་འགུལ་སོད་ལ་བསམ་གཞྗིག་བེད་པའྗི་སོ་ནས་འདར་འགུལ་དང་རླབས་ཀྗི་ཐོག་དབེ་ཞྗིབ་
བ་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་ཡྗིན། 

 

དཔྱང་རའོ་ིའདར་འགུལ། 

 སྐུད་པ་ཞྗིག་གྗི་སྣེ་མོར་ར་ོཞྗིག་དཔྱོངས་དང་ང་ཚོར་དཔྱང་གཟུགས་སབས་བདེ་ཞྗིག་ཐོབ་ཐུབ། དཔྱང་དཔྱང་
ཁྲུལ་ཁྲུལ་བེད་པའྗི་དབྱུག་པ་གཞུང་དུ་ལངས་པ་ཞྗིག་གྗི་སྣེ་མརོ་བེ་མས་ཁེངས་པའྗི་སྣོད་ཅྗིག་དཔྱངས་པ་ལའང་དེ་
བཞྗིན་ཡྗིན། ཁ་སོད་ཀྗི་ཤགོ་བུའྗི་སྔུན་བསུའྗི་པར་གྗི་ནང་ཧྥྗི་རེང་ཨོ་པེན་ཧ་ཡྗི་མར་གྗིས་འགུལ་མེད་ངང་གནས་པའྗི་
འདྲེན་ཐག་གྗི་ཐོག་དེ་ལྟའྗི་དཔྱང་རོ་ཞྗིག་ནས་བེ་མ་འཛག་པ་དེས་དེའྗི་ཐོག་དྲང་ཐྗིག་ཇྗི་ལྟར་བྗིས་པ་དང་། དེ་ནས་
འདྲེན་ཐག་དེ་མགོགས་ཚད་བརྟན་པོ་ཞྗིག་ཏུ་འགུལ་བ་ན་དེས་ས་ཨྗིན་གུག་རྗིས་ཞེས་པའྗི་གུག་ཐྗིག་དམྗིགས་བསལ་
བ་ཞྗིག་ཇྗི་ལྟར་སེད་པ་སོན་གྗི་ཡོད། ས་ཨྗིན་གུག་རྗིས་ནྗི་འགུལ་སོད་མཐུན་པ་ོཞྗིག་གྗིས་སེད་པའྗི་རླབས་ཀྗི་རྗི་མོའ་ི
མཚོན་བེད་ཅྗིག་ཡྗིན། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

189 
 

189 

 དཔྱང་ར་ོརྣམས་ཀྗིས་ཕར་ཚུར་གཅྗིག་བཞྗིན་དུ་གཡ་ོབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུན་རྗིང་པོའ་ིབར་དེ་ཉྗིད་ཆུ་ཚོད་
ཕལ་མོ་ཆེའྗི་འགུལ་སོད་སངས་འཛིན་བེད་མཁན་དུ་བཀོལ་སོད་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའང་དཔྱང་ཁྲུལ་ཆུ་ཚོད་ཆེན་
པོ་དང་ཁུ་བྱུག་ཆུ་ཚོད་བཅས་ཀྗི་ནང་རེད་དུ་ཡོད། དཔྱང་གཟུགས་ཀྗིས་རྒྱང་ཐག་ཐུང་ཐུང་ཞྗིག་ཏུ་ཕར་ཚུར་གཡ་ོབའྗི་
དུས་ཡུན་དེ་དཔྱང་གཟུགས་ཀྗི་རྗིང་ཚད་ལ་རག་ལུས་པ་གྷེ་ལེ་ལེ་འོས་གསར་དུ་རེད།  
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 ཡུན་ཚད་ཅེས་པའྗི་ཕར་ཚུར་གཡོ་ཐེངས་རེའྗི་དུས་ཡུན་དེ་དཔྱང་རའོ་ིགདོས་ཚད་དང་འགུལ་སའྗི་གུག་
དབྗིབས་ཀྗི་ཆེ་ཆུང་གཉྗིས་ལ་བརྟེན་གྗི་མེད།  

 དཔྱང་རོ་ཐུང་ཐུང་ཞྗིག་ལས་རྗིང་པ་ོཞྗིག་ལ་ཡུན་ཚད་མཐོ་བ་ཡོད་པ་སེ། དེ་ཡང་ཐུང་ཐུང་ལ་ལྟོས་ཏེ་རྗིང་པསོ་
ཉུང་བ་གཡ་ོབ་ཡྗིན།  དཔེར་ན་རྗིང་ཚད་མྗི་ཊར་གཅྗིག་དང་ལན་པའྗི་དཔྱང་ཁྲུལ་ཆུ་ཚོད་ཀྗི་དཔྱང་རགོ་གྗིས་ཡུན་
ཚད་སྐར་ཆ་གཉྗིས་ཀྗི་ཐོག་དལ་བུར་གཡོ་ཞྗིང་། དེ་ལས་ཞེ་དྲག་གྗི་ཐུང་བའྗི་ཁུ་བྱུག་ཆུ་ཚོད་ཀྗི་དཔྱང་རོ་ཡྗིས་སྐར་ཆ་
གཅྗིག་ལས་ཉུང་བའྗི་ཡུན་ཚད་ཀྗི་ཚད་དུ་གཡོ་བ་རེད། དཔྱང་རའོ་ིཡུན་ཚད་དེ་དེའྗི་རྗིང་ཚད་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སའྗི་
འཐེན་འགས་ཀྗིས་བསེད་པའྗི་མྱུར་སྣོན་ལའང་རག་ལུས་པ་རེད། སྣུམ་དང་གཏེར་རྫས་འཚོལ་མཁན་རྣམས་ཀྗིས་ས་
གཞྗིའྗི་ས་རོའ་ིསྟུག་ཚད་མྗི་འདྲ་བའྗི་ཁྱད་པར་ལ་བརྟེན་ནས་མྱུར་སྣོན་ལ་ཁྱད་པར་རྒྱུག་པ་དེ་ཕྲ་མོ་ཚུད་ཆད་མཐོང་
བའྗི་ཆེད་དུ་དཔྱང་ར་ོཧ་ཅང་གྗི་སེན་པའོ་ིརྗིགས་བེད་སོད་བེད་ཀྗི་ཡོད། 

 

རླབས་ཀྗི་འགེལ་བཤད། 

 ལེམ་རྩྗིབ་ལ་བཏགས་པའྗི་དཔྱང་རོ་ཞྗིག་གྗིས་གཞུང་བརྒྱུད་དུ་མཚུངས་འགྗིག་འགུལ་སོད་བེད་པ་ལས་ས་
ཨྗིན་གུག་རྗིས་ཤྗིག་འལ་འདེད་བེད་ཐུབ།(དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༢) གོང་དུ་བརོད་པ་བཞྗིན་ས་ཨྗིན་གུག་ཪྗིས་ནྗི་རླབས་ཀྗི་
རྗིས་མོའ་ིརྣམ་པ་ཞྗིག་ཡྗིན། ཆུ་རླབས་དང་སར་ན་ས་ཨྗིན་རླབས་ཀྗི་མཐོ་ཆ་དེ་ལ་ཟེ་ཞེས་འབདོ་པ་དང་། དམའ་ཆ་
དེར་འར་ཞེས་འབོད་པ་རེད། ཚེག་ཐྗིག་དྲང་པོ་དེས་རང་མལ་གནས་གཞྗིའམ་འདར་འཁྲུག་གྗི་དབུས་ཆ་མཚོན། 
འདར་དཔངས་ཞེས་པའྗི་ཐ་སྙད་དེ་ནྗི་རླབས་ཀྗི་དབུས་ཆ་ནས་ཟེ་(ཡང་འར་)བར་གྗི་རྒྱང་ཐག་ལ་ག ོདེས་ན་འདར་
དཔངས་དང་ཆ་མཉམ་གནས་གཞྗི་ནས་བརྩྗིས་པའྗི་གནས་ས་ོཆེ་ཤསོ་གཉྗིས་མཉམ་པ་རེད། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

190 
 

190 

 རླབས་ཀྗི་ཟེ་ཏོག་གཅྗིག་ནས་ཟེ་ཏགོ་ཕྗི་མ་བར་གྗི་རྒྱང་ཐག་ལ་རླབས་ཐག་ཟེར་བ་རེད། དེ་དང་མཚུངས་པར་
རླབས་ཀྗི་ཆ་གཅྗིག་པ་སྔ་ཕྗི་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེའྗི་བར་གྗི་རྒྱང་ཐག་ལ་རླབས་ཐག་ཟེར། མཚོ་ངོགས་ཀྗི་རླབས་
ཀྗི་རླབས་ཐག་དེ་བརྩྗི་གཞྗི་མྗི་ཊར་ནང་འཇལ་ཞྗིང་། རྫྗིང་བུའྗི་རླབས་ཕྲན་གྗི་རླབས་ཐག་ནྗི་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་དུ་འཇལ་
བ་དང་། འོད་ཀྗི་རླབས་ཐག་ནྗི་ནེ་ནོ་མྗི་ཊར་ཏེ་མྗི་ཊར་གྗི་ཐེར་ཆའྗི་ནང་འཇལ་བ་རེད། 

 ཟོས་ཕདོ་ཀྗིས་འདར་འཁྲུག་ཅྗིག་གངས་མང་ལསོ་བྱུང་གྗི་ཡོད་པ་དེ་སོན། འདར་འཁྲུག་བེད་བཞྗིན་པའྗི་
དཔྱང་ར་ོཞྗིག་གམ་ལེམ་རྩྗིབ་སེང་གྗི་ཅ་དངོས་ཤྗིག་གྗིས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་(རྒྱུན་ལན་སྐར་ཆ་རེར་བརྩྗི་)ཞྗིག་གྗི་ནང་
དུ་མདུན་རྒྱབ་ཀྗི་གཡོ་བ་ག་ཚོད་བེད་པ་དེའྗི་ཟསོ་ཕོད་ཀྗིས་བསན་པ་རེད། མདུན་རྒྱབ་ཀྗི་གཡོ་བ་ཆ་ཚང་བ་གཅྗིག་
ལ་འདར་འཁྲུག་གཅྗིག་བརྩྗི་ཞྗིང་། གལ་ཏེ་འདར་འཁྲུག་གཅྗིག་སྐར་ཆ་གཅྗིག་གྗི་ནང་གྲུབ་པ་ཡྗིན་ན་དེ་ལ་སྐར་ཆ་རེ་
ལ་འདར་འཁྲུག་རེ་ཡྗི་ཟོས་ཕོད་ཡོད། ཅྗི་སེ་སྐར་ཆ་གཅྗིག་གྗི་ནང་འདར་འཁྲུག་གཉྗིས་བྱུང་བ་ཡྗིན་ན་དེ་ལ་སྐར་ཆ་རེ་
ལ་འདར་འཁྲུག་གཉྗིས་རེའྗི་ཟསོ་ཕོད་དང་ལན།  
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 ཟོས་ཕོད་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗི་ལ་ཧར་ཚི་ཞེས་བ་སེ་ ༡༨༨༦ ལོར་རླུང་འཕྲྗིན་གྗི་རླབས་གསལ་སོན་བེད་མཁན་ཧེན་
རྗིག་ཧར་ཚིའྗི་མཚན་ནས་བཏགས་པ་ཞྗིག་རེད། ཧར་ཚི་གཅྗིག་ནྗི་སྐར་ཆ་གཅྗིག་ལ་འདར་འཁྲུག་གཅྗིག་དང་། ཧར་
ཚི་གཉྗིས་ནྗི་སྐར་གཅྗིག་ལ་འདར་འཁྲུག་གཉྗིས་ལ་སགོས་པ་ཡྗིན། ཟོས་ཚད་མཐོ་བ་རྣམས་(kHz, ཧར་ཚི་སོང་ཚན་
ཏེ་)ཀྗི་ལོ་ཧར་ཚི་ནང་འཇལ་བ་དང་། དེ་ལས་ཀང་མཐོ་བ་རྣམས་(MHz, ཧར་ཚི་ས་ཡའྗི་ཚན་པ་སེ་)མེ་གྷ་ཧར་ཚི་
དང་། (GHz, ཧར་ཚི་ཐེར་འབུམ་ཚན་པ་སེ་)གྷྗི་གྷ་ཧར་ཚི་ལྟ་བུའྗི་ནང་འཇལ་བ་རེད། འདར་དཔངས་ཁོད་སྗིག་བས་
པའྗི་རླུང་འཕྲྗིན་གྗི་རླབས་རྣམས་ཀྗི་ལ་ོཧར་ཚི་ནང་འཇལ་ཞྗིང་། ཟོས་ཕོད་ཁོད་སྗིག་བས་པའྗི་རླུང་འཕྲྗིན་རྣམས་མེ་
གྷ་ཧར་ཚི་ནང་འཇལ་ལ། རེ་ཌར་དང་རླབས་ཕྲན་གགོ་ཐབ་རྣམས་གྷྗི་གྷ་ཧར་ཚིའྗི་ཟསོ་ཕོད་ཐོག་ལས་ལ་འཇུག་པ་རེད། 
དཔེར་ན་འདར་དཔངས་ཁོད་སྗིག་བས་པའྗི་རླུང་འཕྲྗིན་གྗི་ཚོད་འཁོར་སེང་ཟསོ་ཕོད་ཀྗི་ལོ་ཧར་ཚི་ ༩༦༠ ལ་གནས་
པའྗི་འཕྲྗིན་ཚུགས་ཀྗིས་ཟསོ་ཚད་སྐར་ཆ་རེ་ལ་འདར་འཁྲུག་ ༩༦༠༠༠༠ དང་བཅས་པའྗི་འཕྲྗིན་རླབས་རྒྱང་བསྗིད་
བེད་པ་དང་། ཟོས་ཚད་ཁོད་སྗིག་བས་པའྗི་རླུང་འཕྲྗིན་གྗི་ཚོད་འཁོར་སེང་ཟསོ་ཕོད་མེ་གྷ་ཧར་ཚི་ ༡༠༡་༧ ལ་གནས་
པའྗི་འཕྲྗིན་ཚུགས་ཀྗིས་ཟསོ་ཕདོ་ཧར་ཚི་ ༡༠༡༧༠༠༠༠༠ དང་བཅས་པའྗི་འཕྲྗིན་རླབས་རྒྱང་བསྗིང་བེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། 
རླབས་འཕྲྗིན་གྗི་ཟསོ་ཕོད་འདྗི་རྣམས་རྒྱང་བསྗིང་ཀ་བའྗི་གནམ་རྭའྗི་རྒྱུད་དུ་གོག་རྡུལ་རྣམས་ཟོས་ཚད་གང་དུ་འདར་
འཁྲུག་བེད་དུ་བཅུག་པའྗི་ཟོས་ཕོད་དེ་ག་ཡྗིན། རླབས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་འདར་འཁྲུག་བེད་པའྗི་འབྱུང་ཁུངས་
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ཤྗིག་ལས་འབྱུང་གྗི་ཡོད་པ་འདྗི་ལས་མཐོང་ཐུབ། འདར་འཁྲུག་བེད་བཞྗིན་པའྗི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྗི་ཟསོ་ཕོད་དང་དེས་
སེད་པའྗི་རླབས་ཀྗི་ཟསོ་ཕོད་གཉྗིས་གཅྗིག་པ་ཆགས་ཀྗི་ཡོད།  

 འདར་འཁྲུག་གམ་རླབས་ཀྗི་ཡུན་ཚད་ནྗི་འདར་འཁྲུག་ཆ་ཚང་བ་ཞྗིག་གྲུབ་པའྗི་དུས་ཡུན་ལ་གོ། དངོས་པ་ོ
ཞྗིག་གྗི་ཟསོ་ཕོད་གང་ཡྗིན་པ་དེ་ཤེས་ཚེ་དེ་ལས་དེའྗི་ཡུན་ཚད་བརྩྗི་ཐུབ་པ་བཞྗིན་ཕར་ལའང་དེ་ལྟར་རོ།། དཔེར་ན་
དཔྱང་ར་ོཞྗིག་གྗིས་སྐར་ཆ་གཅྗིག་གྗི་ནང་འདར་འཁྲུག་ལན་གཉྗིས་བེད་པའྗི་དབང་དུ་བཏང་ན། དེའྗི་ཟསོ་ཕོད་ཧར་
ཚི་གཉྗིས་ཡྗིན། དེའྗི་ཡུན་ཚད་དེ་འདར་འཁྲུག་གཅྗིག་བེད་པར་མཁོ་བའྗི་དུས་ཡུན་ནྗི་སྐར་ཆ་ཕེད་ཡྗིན། ཡང་ན་དེའྗི་
ཟོས་ཕོད་ཧར་ཚི་གསུམ་ཡྗིན་ན་དེའྗི་ཡུན་ཚད་སྐར་ཆ་ ༡/༣ ཡྗིན། ཟོས་ཕོད་དང་ཡུན་ཚད་གཉྗིས་ཕན་ཚུན་ལགོ་རེས་
བེད་པ་ཙམ་ཡྗིན། 

 ཟོས་ཕོད་ = ༡/ཡུན་ཚད་ 

 ཡང་ན་ལོག་སེ། 

  ཡུན་ཚད་ = ༡/ཟོས་ཕོད་ 

  

ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ གོག་སྐོར་སོ་འཁྲུད་ཅྗིག་གྗིས་སྐར་ཆ་རེ་ལ་སྐོར་བ་ ༩༠ བེད་ཀྗི་ཡོད། ཀ) དེའྗི་ཟོས་ཚད་དང་། ཁ) དེའྗི་ཡུན་ཚད་གང་རེད་
དམ། 

༢ རླུང་འཚུབ་ཀྗིས་ཤྗི་གྷ་གྷོ་གོང་ཁྱེར་ན་ཡོད་པའྗི་ཝྗི་ལྗི་སྗི་ཁང་བརྩེགས་ཕར་ཚུར་གཡ་ོབར་བེད་དེ་སྐར་ཆ་ ༡༠ ཡྗི་ནང་གཡོ་
བ་རེ་རྫོགས་པར་བེད་ཀྗི་ཡོད། ཀ) དེའྗི་ཟོས་ཚད་དང་། ཁ) དེའྗི་ཡུན་ཚད་གང་རེད་དམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

 ༡ (ཀ) སྐར་ཆ་རེ་ལ་སྐོར་བ་ ༩༠ ཞེས་པ་ཧར་ཚི་ ༩༠ ཡྗིན། (ཁ) སྐར་ཆ་ 1/90 

 ༢ (ཀ) ཧར་ཚི་ 1/10 (ཁ) སྐར་ཆ་ 10 

 

རླབས་ཀྗི་འགུལ་སདོ། 
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 ང་ཚོའྗི་ཉེ་འཁོར་གྗི་གནས་ཚུལ་ཕལ་མོ་ཆེ་ང་ཚོར་རླབས་ཀྗི་རྣམ་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྗིག་གྗི་ང་ོབོར་འབོར་
གྗི་ཡོད། རླབས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ཀྗི་ཐོག་ནས་ས་ང་ཚོའྗི་རྣ་བར་འདྲེན་པ་དང་། འོད་ང་ཚོའྗི་མྗིག་ཏུ་འདྲེན་པ། གོག་ཁབ་
ལེན་གྗི་བར་འཕྲྗིན་ང་ཚོའྗི་རླུང་འཕྲྗིན་དང་སྐུད་མེད་ཁ་པར་ལ་འདྲེན་པ་ཡྗིན། གཞྗི་གཉྗིས་ཀྗི་བར་ལ་བེམ་གཟུགས་
བརེ་རེས་གང་ཡང་མེད་ནའང་རླབས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ཀྗི་ཐོག་ནས་འབྱུང་ཁུངས་ཤྗིག་ནས་ནུས་པ་ལེན་པ་པའོ་ིསར་
དབོར་འདྲེན་བེད་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད།  

 རླབས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ཀྗི་གནད་དོན་ལས་ས་ཤོས་ཀྗི་སོ་ནས་རྟགོས་ཐུབ་པ་ལ་ཐོག་མར་འཕྲེད་དུ་བརྐྱངས་
པའྗི་ཐག་པའྗི་གནས་སངས་སབས་བདེ་ཞྗིག་ལ་བསམ་གཞྗིག་བ་འོས། གལ་ཏེ་དེ་འདྲའྗི་ཐག་པ་དེ་སྣེ་གཅྗིག་ནས་ཡར་
མར་དཀྲུག་པ་ཡྗིན་ན་ཐག་པའྗི་བརྒྱུད་དུ་འགསོ་དང་ལན་པའྗི་འཁྲུག་ཆ་ཞྗིག་བགོད་ཀྗི་ཡོད། ཐག་པའྗི་རྡུལ་རེ་རེ་ནས་
ཡར་མར་འགུལ་ཞྗིང་། དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཐག་པའྗི་བརྒྱུད་དུ་འཁྲུག་ཆ་བགོད་ཀྗི་ཡོད། འཁྲུག་ཆ་དེ་བགོད་ཟྗིན་
པའྗི་རེས་སུ་ཐག་པའམ་རྒྱུད་ལམ་གང་ཡྗིན་པ་དེ་ཐོག་མའྗི་གནས་བབས་སུ་ལགོ་པ་ཡྗིན། གང་བགོད་པར་བ་བ་ནྗི་
འཁྲུག་ཆ་དེ་ཡྗིན་གྗི་རྒྱུད་ལམ་དེ་ཉྗིད་མྗིན་ནོ།། 
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 འདྲྗིས་ཆ་ཆེ་བའྗི་རླབས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ཀྗི་དཔེ་མཚོན་གཅྗིག་ནྗི་ཕལ་ཆེར་ཆུ་རླབས་དེ་ཡྗིན། ཞྗི་འཇམ་ངང་
གནས་པའྗི་རྫྗིང་བུ་ཞྗིག་ཏུ་རོ་ཞྗིག་གཡུགས་ན་འཁྲུག་ཆའྗི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ཉྗིད་དབུས་སུ་བེད་དེ་དེ་ནས་ཕར་ཕྗི་རུ་
རླབས་རྣམས་རྒྱ་སེད་འག་ོབཞྗིན་པའྗི་གོར་མོའ་ིརྣམ་པར་བགདོ་ངེས་ཡྗིན། གནས་སངས་འདྗིའྗི་ནང་རླབས་དང་ཆུ་
ངོགས་འཕྲད་པའྗི་སྐབས་སུ་དེ་སྔ་སྐམ་པོ་ཡྗིན་པའྗི་ས་ཆར་ཆུ་འཐོར་གྗི་ཡོད་པས་ང་ཚོས་རླབས་དང་ལྷན་དུ་ཆུ་དབོར་
འདྲེན་བེད་ཀྗི་ཡོད་པ་བསམ་སྗིད། དེ་ལྟ་ནའང་འགགོ་རྐྱེན་དང་མ་འཕྲད་ན་ཆུ་དེ་རྫྗིང་བུར་ཕྗིར་ལོག་སེ་ཐོག་མའྗི་
གནས་བབས་རང་འཇགས་སུ་འགྱུར་ངེས་ཡྗིན་པ་ང་ཚོས་ཤཤེས་དགསོ་ཚོད་ཡྗིན། ཆུ་ངོས་ལ་འཁྲུག་ཆ་ཐེབས་ཀང་ཆུ་
དེ་ཉྗིད་གང་དུའང་མྗི་རྒྱུ། ཆུ་ངསོ་སེང་གྗི་ལོ་མ་དེ་རླབས་རྒྱུ་བ་ན་ཡར་མར་གཡ་ོཡང་མཐར་འགོ་གང་དུ་བཙུགས་ས་
དེ་རང་ལ་སོད་རྒྱུ་ཡྗིན། སར་ཡང་བརོད་ན་འཁྲུག་ཆ་བགོད་ཟྗིན་པའྗི་རེས་སུ་རླབས་ཀྗི་རྒྱུད་ལམ་དེ་སྔར་གྗི་གནས་
བབས་རང་དུ་ལོག་པ་སེ་མཚོ་འཁོྱམས་ལྟ་བུའྗི་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེའྗི་གནས་སངས་སུའང་དེ་ལྟར་རོ།། 

 རླབས་རྒྱུ་བ་ན་གནས་གཞྗི་གཅྗིག་ནས་གཞན་དུ་གང་དབོར་རྒྱུའྗི་ཆསོ་དེ་རྒྱུད་ལམ་ནང་གྗི་འཁྲུག་ཆ་དེ་ཡྗིན་
གྗི་རྒྱུད་ལམ་དེ་ཉྗིད་མྗིན་པ་གསལ་སོན་བེད་ཆེད་དཔེ་མཚོན་གཞན་ཞྗིག་ལ་བསམ་གཞྗིག་བའོ།། རླུང་འགས་ཆེར་
ལང་བའྗི་ཉྗིན་ཞྗིག་ལ་གནས་ས་མཐོ་པོ་ཞྗིག་ནས་རྩྭ་རྗིང་པ་ོའཕྱུར་བའྗི་ཞྗིང་ཞྗིག་ལ་ལྟསོ་དང་ཁོྱད་ཀྗིས་རྩྭ་ཡྗི་ཁོྱན་དུ་
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རླབས་རྒྱུ་བ་མཐོང་ངེས་ཡྗིན། རྩྭ་རྐང་རེ་རེས་རང་གྗི་གནས་གཞྗི་སོ་བ་མྗིན་པར་ཕར་ཚུར་གཡོ་བ་ཙམ་བེད། དེ་ཙམ་
དུ་མ་ཟད་གལ་ཏེ་ཁོྱད་རྐང་ལམ་ཕྲ་མོ་ཞྗིག་གྗི་སེང་དུ་ལངས་ཡོད་ན་ལམ་མཐའྗི་ཐོད་ནས་རླུང་གྗིས་འབུད་དེ་ཁོྱད་ཀྗི་
རྐང་པར་རེག་པའྗི་རྩྭ་རྣམས་ནྗི་ང་ཚོའྗི་གངོ་གྗི་དཔེ་མཚོན་ནང་གྗི་མཚོ་ངགོས་རློན་པར་བེད་པའྗི་ཆུ་དང་ཤྗིན་ཏུ་འདྲ། 
རླབས་ཀྗི་འགུལ་སོད་མུ་མཐུད་ནས་འབྱུང་བ་ན་རྩྭ་རྗིང་པ་ོདེ་རྣམས་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་གཡོ་སེ་མཚམས་ངེས་ཅན་ཞྗིག་གྗི་
བར་ལ་འདར་འཁྲུག་བེད་པ་ལས་དེ་དག་གང་དུའང་བགོད་ཀྗི་མེད། རླབས་ཀྗི་འགུལ་སོད་མཚམས་ཆད་པ་ན་རྩྭ་དེ་
ཐོག་མའྗི་གནས་བབས་སུ་ལགོ་གྗི་ཡོད། 

  

རླབས་ཀྗི་མགགོས་ཚད། 

 ཡང་ཡང་ཟསོ་པའྗི་རླབས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་དེ་རླབས་དེའྗི་ཟསོ་ཕོད་དང་རླབས་ཐག་གཉྗིས་དང་འབེལ་བ་
ཡོད། ཆུ་རླབས་ཀྗི་གནས་སངས་སབས་བདེ་ཞྗིག་ལ་བསམ་ཞྗིག་བེད་དེ་ང་ཚོས་གནད་དོན་འདྗི་རྟགོས་ཐུབ།(དཔེ་རྗིས་ 
༡༩་༤ དང་ ༡༩་༥) ཆུའྗི་ཁུད་ངསོ་སེང་གྗི་མཚམས་ཤྗིག་ལ་ང་ཚོས་མྗིག་གཏད་ནས་མཚམས་དེ་ནས་རླབས་བགོད་
བཞྗིན་པ་མཐོང་བར་མསོ་དང་། རླབས་ཟེ་སྔ་མ་དང་ཕྗི་མའྗི་བར་དུས་ཡུན་(ཡུན་ཚད་)ག་ཚོད་སོང་བ་ང་ཚོས་ཚད་
འཇལ་བེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད་རླབས་ཟེ་གཉྗིས་དབར་གྗི་རྒྱང་ཐག་(རླབས་ཐག་)ཀང་འཇལ་ཐུབ། རྒྱང་ཐག་ལ་དུས་ཀྗིས་
བགོ་བ་དེ་མགོགས་ཚད་ཡྗིན་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྗི་ཡོད། སྐབས་འདྗིར་རྒྱང་ཐག་ནྗི་རླབས་ཐག་གཅྗིག་དང་། དུས་ནྗི་ཡུན་
ཚད་གཅྗིག་ཡྗིན་པས་རླབས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་ = རླབས་ཐག་/ཡུན་ཚད་ ཡྗིན་པ་རེད། 

 དཔེར་ན་རླབས་ཐག་མྗི་ཊར་༡༠ དང་མཚམས་གཅྗིག་ནས་བརྩྗིས་པའྗི་རླབས་ཟེ་གཉྗིས་བར་གྗི་དུས་དེ་སྐར་
ཆ་ ༠་༥ ཡྗིན་པ་སེ། རླབས་ཀྗིས་སྐར་ཆ་ ༠་༥ རེར་མྗི་ཊར་ ༡༠ བགོད་ཀྗི་ཡོད་ན། དེའྗི་མགོགས་ཚད་ནྗི་མྗི་ཊར་ ༡༠ ལ་
སྐར་ཆ་ ༠་༥ ཡྗིས་བགསོ་པ་སེ། 20 m/s ཡྗིན། 

 ཡུན་ཚད་ནྗི་ཟསོ་ཕོད་ཀྗི་ལོག་ཟ་ཡྗིན་པས། རླབས་ཀྗི་མགོགས་ = རླབས་ཐག་/ཡུན་ཚད་ ཅེས་པའྗི་མན་
ངག་དེ་འདྗི་ལྟར་འབྗི་ཆོག་སེ། 

 རླབས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་ = ཟོས་ཕོད་ x རླབས་ཐག་ 

 ཆུ་རླབས་དང་ས་རླབས་དང་འདོ་རླབས་བཅས་རླབས་ཀྗི་རྗིགས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་ཐམས་ཅད་ལ་
འབེལ་བ་འདྗི་བདེན་པར་གནས་སོ།། 
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339 

 ཚོད་ལེན་དོན་གནད། 

༡ དོས་ཁང་ཤ་སག་འདྲེན་པའྗི་མེ་འཁོར་ཞྗིག་ཁྱོད་ཀྗི་མདུན་ནས་སྐར་ཆ་རེ་ལ་དོས་ཁང་གསུམ་རེའྗི་ཚད་དུ་བགོད་ཀྗི་ཡོད་
ཅྗིང་། དོས་ཁང་རེ་རེར་མྗི་ཊར་ ༡༠ ཡྗི་རྗིང་ཚད་དང་ལན་ན་མེ་འཁོར་དེའྗི་མགོགས་ཚད་གང་ཡྗིན་ནམ།  

༢ ཆུ་རླབས་ཤྗིག་སྐར་ཆ་རེ་ལ་ཡར་མར་ཐེངས་གསུམ་གསུམ་གཡོ་བ་དང་། རླབས་ཟེའྗི་བར་གྗི་རྒྱང་ཐག་དེ་མྗི་ཊར་ ༢ རེ་ཡྗིན་
ན། རླབས་དེའྗི་ཟོས་ཕོད་གང་རེད་དམ། དེའྗི་རླབས་ཐག་གང་རེད་དམ། རླབས་དེའྗི་མགོགས་ཚད་གང་རེད་དམ།  

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ 30 m/s ཡྗིན། འདྗི་ཡྗིན་སངས་ཚུལ་གཉྗིས་ཀྗི་སོ་ནས་ཤེས་ཐུབ། ཀ) ལེ་ཚན་གཉྗིས་པའྗི་ནང་གྗི་མགོགས་ཚད་ཀྗི་མཚན་
ཉྗིད་གཞྗིར་བཟུང་བས་ན་ v = d/t = (3x10m)/1s = 30 m/s ཡྗིན་ཏེ་སྐར་ཆ་གཅྗིག་གྗི་ནང་མེ་འཁོར་གྗི་ཆ་མྗི་
ཊར་ ༣༠ ཁྱོད་ཀྗི་མདུན་ནས་རྒྱུག་པའྗི་ཕྗིར། ཁ) གལ་ཏེ་ང་ཚོས་མེ་འཁརོ་དེ་རླབས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ལ་འབར་ཏེ་བཤད་ན་
རླབས་ཐག་ནྗི་མྗི་ཊར་ ༡༠ ཡྗིན་པ་དང་། ཟོས་ཕོད་ནྗི་ཧར་ཚི་ ༣ ཡྗིན་པས་མགོགས་ཚད་ = ཟོས་ཚད་ x རླབས་ཐག་ = ཧར་
ཚི་ ༣ x མྗི་ཊར་ ༡༠ = 3/s x 10 m = 30 m/s 

༢ རླབས་ཀྗི་ཟོས་ཕོད་ཧར་ཚི་ ༣ ཡྗིན་པ་དང་། རླབས་ཐག་མྗི་ཊར་ ༢ དང་། རླབས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་ = ཟསོ་ཕོད་ x རླབས་
ཐག་ = 3/s x 2m = 6 m/s 

  

འཕྲེད་རླབས། 

 ཐག་པ་ཞྗིག་ཁྱེར་ནས་དེའྗི་སྣེ་མོ་གཅྗིག་གང་ལ་བཏགས་རེས་སྣེ་མོ་གཞན་དེ་ལག་ཏུ་ཟུངས། གལ་ཏེ་ཁོྱད་
ཀྗིས་གོ་བུར་དུ་སྣེ་མོ་དེ་ཡར་མར་དཀྲུག་པ་ཡྗིན་ན་ཐག་པའྗི་བརྒྱུད་དུ་འཕར་འགུལ་ཞྗིག་བགོད་དེ་དེ་ཉྗིད་ཕྗིར་ཟོག་
པར་བེད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༧) གནས་སངས་འདྗིའྗི་ནང་(ཡར་མར་ཕོགས་པའྗི་མདའ་ཐུང་གྗིས་མཚོན་པའྗི་)ཐག་པའྗི་
འགུལ་སོད་དེ་རླབས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་ཀྗི་ཁ་ཕོགས་ལ་ལྟོས་ཏེ་དྲང་ཟུར་དུ་གནས་ཡོད། དྲང་ཟུར་དུ་གནས་པའམ་
འཕྲེད་ལ་ཕགོས་པའྗི་འགུལ་སདོ་ལ་འཕྲེད་ཕོགས་འགུལ་སོད་ཅེས་འབོད་པ་རེད། ད་ནྗི་ཁོྱད་ཀྗིས་ཐག་པ་དེ་ཡར་མར་
སྙོམས་པོར་མུ་མཐུད་ནས་དཀྲུག་དཀྲུག་བསོ་དང་། དེ་ལས་འཕར་འགུལ་བསྟུད་མར་འབྱུང་བ་དེས་རླབས་ཤྗིག་བསྐྲུན་
ངེས་ཡྗིན། (གནས་སངས་འདྗིར་ཐག་པ་ལས་གྲུབ་པའྗི་)རྒྱུད་ལམ་གྗི་འགུལ་སོད་དེ་རླབས་བགོད་ཀྗི་ཁ་ཕོགས་ལ་ལྟསོ་
ཏེ་འཕྲེད་དུ་གནས་པ་ཡྗིན་པས་རླབས་འདྗི་རྗིགས་ལ་འཕྲེད་རླབས་ཞེས་འབོད་པ་རེད།  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

195 
 

195 

 རོལ་ཆ་ཁག་གྗི་ནང་དམ་པོར་བརྒྱངས་ཏེ་གནས་པའྗི་རྒྱུད་སྐུད་དུ་བགོད་པའྗི་རླབས་དང་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་
ཁུད་ངསོ་སེང་བགོད་པའྗི་རླབས་རྣམས་འཕྲེད་རླབས་ཡྗིན། འོད་དང་རླུང་འཕྲྗིན་གྲུབ་བེད་ཀྗི་གགོ་ཁབ་ལེན་གྗི་རླབས་
རྣམས་འཕྲེད་རླབས་ཡྗིན་པ་ང་ཚོས་ཕྗིས་སུ་མཐོང་ངེས་ཡྗིན། 

 

 དངོས་ཁམས་ཚན་རྗིག་ལག་བསར་བེད་པ། 

འདྗིར་ང་ཚོར་ས་ཡྗིན་གུག་རྗིས་ཤྗིག་ཡོད་པ་དེས་འཕྲེད་རླབས་མཚོན།  ཐྗིག་ཤྗིང་ཞྗིག་ཁྱེར་ཏེ་རླབས་དེའྗི་
རླབས་ཐག་དང་འདར་དཔངས་འཇལ་དགསོ། 

 རླབས་ཐག་ ……………………. 

 འདར་དཔངས་…………………. 
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གཞུང་རླབས། 

 རླབས་ཐམས་ཅད་འཕྲེད་རླབས་མྗིན། སྐབས་རེ་རྒྱུད་ལམ་གྲུབ་བེད་ཀྗི་ཆ་རྣམས་རླབས་གང་དུ་བགོད་སའྗི་ཁ་
ཕོགས་རང་དུ་ཕར་ཚུར་གཡ་ོའགུལ་བེད་ཀྗི་ཡོད། འགུལ་སོད་དེ་རླབས་ཀྗི་ཁ་ཕོགས་ཀྗི་བརྒྱུད་དུ་ཡྗིན་གྗི་དེ་ལ་ལྟསོ་ཏེ་
དྲང་ཟུར་དུ་གནས་པ་མྗིན། འདྗིས་གཞུང་རླབས་སེད་པ་རེད། 

 དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༨ ཀྗིས་བསན་པ་བཞྗིན་ཞ་ལའྗི་སེང་དུ་བརྐྱངས་ཏེ་གནས་པའྗི་ལེམ་རྩྗིབ་བམ་སྗི་ལྗིང་ཀྗི་ཡྗིས་
འཕྲེད་རླབས་དང་གཞུང་རླབས་གཉྗིས་ཀ་གསལ་སོན་བེད་ཐུབ། སྗི་ལྗིང་ཀྗི་ཡྗི་སྣེ་གཅྗིག་ནས་བཟུང་སེ་དེ་ཉྗིད་ལ་ལྟསོ་
ཏེ་དྲང་ཟུར་དུ་གནས་པའྗི་ཕགོས་སུ་གཞོགས་གཅྗིག་ནས་གཞན་དུ་དཀྲུག་དཀྲུག་བེད་པ་ལས་འཕྲེད་རླབས་གསལ་
སོན་བེད་ཐུབ། དེ་ལས་ལོག་སེ་སྗི་ལྗིང་ཀྗིའྗི་སྣེ་མོ་གཅྗིག་ནས་བཟུང་སེ་དེ་ཉྗིད་ལ་ལྟསོ་ཏེ་ཐད་གཤྗིབ་ཏུ་གནས་པའྗི་
ཕོགས་སུ་ཉེ་རྒྱང་རེ་མསོ་སུ་འབུད་འཐེན་མྱུར་མོར་བེད་པ་ལས་གཞུང་རླབས་གསལ་སོན་བེད་ཐུབ་པ་ཡྗིན། གནས་
སངས་འདྗིར་ནུས་པ་འཕོ་སའྗི་ཕོགས་ལ་ལྟསོ་ཏེ་ཐད་གཤྗིབ་ཏུ་གནས་པའྗི་ཕགོས་སུ་རྒྱུད་ལམ་གྗིས་འདར་འཁྲུག་བེད་
ཀྗི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ། སྗི་ལྗིང་ཀྗིའྗི་ཆ་ཞྗིག་བཙིར་ཏེ་གནས་ཡོད་ལ་འཚིར་འགྱུར་ལས་གྲུབ་པའྗི་རླབས་དེ་
ལེམ་རྩྗིབ་ཀྗི་བརྒྱུད་དུ་བགོད་ཀྗི་ཡོད། འཚིར་འགྱུར་གཉྗིས་ཀྗི་བར་ལ་ལྷུག་འགྱུར་གྗི་ཆ་ཁུལ་རེ་ཡོད་པ་རེད། འཚིར་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

196 
 

196 

འགྱུར་དང་ལྷུག་འགྱུར་གཉྗིས་ཀ་སྗི་ལྗིང་ཀྗིའྗི་བརྒྱུད་དུ་ཕོགས་གཅྗིག་པར་བགོད་ཀྗི་ཡོད། ས་རླབས་རྣམས་ནྗི་གཞུང་
རླབས་ཀྗི་མཚན་གཞྗི་ཡྗིན། 

 ས་འགུལ་གྗིས་སེད་ཅྗིང་ས་གཞྗིའྗི་བརྒྱུད་དུ་བགོད་པའྗི་རླབས་ལ་རྗིགས་གཙོ་བོ་གཉྗིས་ཡདོ་དེ། སྔ་རླབས་
(ཏེ་གཞུང་རླབས་པྗི་)དང་ཕྗི་རླབས་(ཏེ་འཕྲེད་རླབས་ཨེ་སྗི་)གཉྗིས་ཡྗིན། (ས་ཞྗིབ་རྗིག་པའྗི་སོབ་མ་རྣམས་ཀྗིས་རླབས་
འདྗི་གཉྗིས་དྲན་པའྗི་སྐབས་སུ་པྗི་ཞེས་པ་འཐེན་འབུད་དང་ཨེ་སྗི་ཞེས་པ་གཞགོས་ནས་གཞགོས་སུ་ཞེས་དེ་ལྟར་དུ་
དྲན་ཐབས་བེད།) ཕྗི་རླབས་རྣམས་གཤེར་གཟུགས་ཀྗི་བརྒྱུད་དུ་བགོད་མྗི་ཐུབ་ཀང་སྔ་རླབས་རྣམས་ནྗི་སའྗི་ག་ོལའྗི་
ནང་ཆ་ས་མོ་དང་རོ་ཞུན་གཉྗིས་ཀའྗི་བརྒྱུད་དུ་བགོད་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། རླབས་འདྗི་རྗིགས་ལ་བེད་པའྗི་ཉམས་ཞྗིབ་ལས་
སའྗི་ག་ོལའྗི་ནང་ཆའྗི་སྐོར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཤེས་རྟོགས་བྱུངཡདོ། 

 གཞུང་རླབས་ཀྗི་རླབས་ཐག་ཅེས་པ་དེའྗི་འཚིར་ཆ་གཉྗིས་བར་གྗི་རྒྱང་ཐག་གམ། དོན་མཚུངས་པར་དེའྗི་
ལྷོད་ཆ་གཉྗིས་བར་གྗི་རྒྱང་ཐག་ལ་ཟེར། གཞུང་རླབས་ཀྗི་ཡོངས་ཁྱབ་ཆེ་ཤསོ་ཀྗི་མཚན་གཞྗི་ནྗི་རླུང་ནང་དུ་རྒྱུ་བའྗི་ས་
དེ་ཡྗིན། དེ་ཡང་ས་རླབས་བགདོ་པ་ན་རླུང་རྡུལ་རྣམས་ཆ་མཉམ་གནས་གཞྗི་ཞྗིག་གྗི་མཐར་ཡར་མར་འདར་འཁྲུག་
བེད་པ་རེད། ང་ཚོས་ལེ་ཚན་ ༢༠ ནང་ས་རླབས་སྐོར་རྒྱས་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྗིན། 

རླབས་ཀྗི་ཐེ་ཞུགས། 

 རོ་ལྟ་བུའྗི་བེམ་གཟུགས་ཤྗིག་གྗིས་བེམ་གཟུགས་གཞན་དང་གོ་ས་མཉམ་སོད་བེད་པ་མེད་ཀང་། འདར་
འཁྲུག་གམ་རླབས་གཅྗིག་ལས་མང་བས་དུས་གཅྗིག་ལ་གོ་ས་གཅྗིག་པ་བཟུང་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། ཅྗི་སེ་ང་ཚོས་ར་ོགཉྗིས་
ཆུའྗི་ནང་ལྷུང་དུ་བཅུག་ན་རོ་རེ་རེས་བསེད་པའྗི་རླབས་རྣམས་འཕྲད་དེ་རླབས་ཀྗི་ཐེ་ཞུགས་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། རླབས་
ཕན་ཚུན་སྣོལ་བ་དེ་ལས་ཐེ་ཞུགས་ཀྗི་འགོས་ཤྗིག་གྲུབ་ཐུབ། འགསོ་དེའྗི་ནང་རླབས་ཀྗི་ནུས་འབས་དེ་འཕེལ་བའམ། 
ཆག་པ། ནུས་མེད་དུ་སོང་བ་གང་རུང་ཡྗིན་སྗིད། 

 དུས་གཅྗིག་ལ་རླབས་གཅྗིག་ལས་མང་བས་ག་ོས་གཅྗིག་པ་བཟུང་བའྗི་སྐབས་སུ་ཚེགས་རེ་རེའྗི་མཚམས་སུ་
གནས་སོ་རྣམས་སོམ་འག་ོགྗི་ཡོད། འདྗི་ནྗི་སྣོལ་རྩེག་གྗི་རྩ་འཛིན་དེ་ཡྗིན། དེས་ན་རླབས་གཅྗིག་གྗི་ཟེ་དེ་རླབས་
གཞན་ཞྗིག་གྗི་ཟེ་དང་སྣོལ་བའྗི་སྐབས་དེ་གཉྗིས་སོ་སའོ་ིནུས་འབས་སྣོན་རེས་བེད་དེ་སྔར་ལས་དཔངས་མཐོ་བའྗི་
རླབས་ཤྗིག་སྐྲུན་པ་རེད། འདྗི་ལ་འཕེལ་བའྗི་ཐེ་ཞུགས་ཞེས་འབོད་པ་རེད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༡༠) 
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 རླབས་གཅྗིག་གྗི་ཟེ་དང་གཞན་ཞྗིག་གྗི་ཤའར་གཉྗིས་སྣོལ་བའྗི་སྐབས་དེར་རེ་རེའྗི་ནུས་འབས་ཆག་པར་བེད། 
རླབས་གཅྗིག་གྗི་ཆ་མཐོ་བ་དེས་གཞན་དེའྗི་ཆ་དམའ་བ་སྐོང་བར་བེད། འདྗི་ལ་འགྗིབ་པའྗི་ཐེ་ཞུགས་ཞེས་འབོད། 

 རླབས་ཀྗི་ཐེ་གཏོགས་དེ་ཆུའྗི་ནང་མཐོང་ས་ཤོས་འངོ་། དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༡༡ ནང་འདར་འཁྲུག་བེད་བཞྗིན་པའྗི་
དངོས་པོ་གཉྗིས་ཀྗིས་ཆུའྗི་ཁུད་ངོས་ལ་རེག་པའྗི་སྐབས་དེ་ལས་ཐེ་གཏགོས་ཀྗི་འགསོ་ཤྗིག་གྲུབ་པ་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ། 
རླབས་གཅྗིག་གྗི་ཟེ་དང་གཞན་ཞྗིག་གྗི་ཤའར་གཉྗིས་སྣོལ་ཏེ་འདར་དཔངས་ཀླད་ཀོར་དུ་གྱུར་སའྗི་ཆ་ཁུལ་རྣམས་ཀང་ང་
ཚོས་མཐོང་ཐུབ། ཆ་ཁུལ་འདྗི་དག་གྗི་གནས་སོ་སོར་རླབས་རྣམས་རྗིམ་པ་མྗི་མཐུན་པར་འབརོ་གྗི་ཡོད། དེ་འདྲའྗི་
རླབས་རྣམས་ཕན་ཚུན་ངོ་ལགོ་པ་རེད་ཅེས་བརོད། 

 

ལངས་རླབས། 

 ཅྗི་སེ་ང་ཚོས་ཐག་པའྗི་སྣེ་མོ་གཅྗིག་གང་འདེབས་སུ་བཏགས་ཤྗིང་སྣེ་མོ་བཏགས་མེད་པ་དེ་ནས་ཡར་མར་
དཀྲུག་པ་ཡྗིན་ན་ང་ཚོས་ཐག་པའྗི་བརྒྱུད་དུ་རླབས་ཀྗི་རྒྱུན་ཞྗིག་སེད་ཐུབ་པ་རེད། གང་ནྗི་ཧ་ཅང་གྗི་བརྟན་པ་ོཡྗིན་
པས་དེ་ཉྗིད་འཁྲུག་ཏུ་མེད་ལ་དེར་བརྟེན་རླབས་རྣམས་དེ་ལས་ཕྗིར་ལོག་སེ་ཐག་པའྗི་བརྒྱུད་དུ་ལོག་པ་རེད། ཐག་པ་དེ་
ཏག་ཏག་ཅྗིག་དཀྲུག་པ་ཡྗིན་པ་ན་མདུན་རྒྱུའྗི་རླབས་དང་ལགོ་པའྗི་རླབས་རྣམས་ལས་ང་ཚོས་ལངས་རླབས་སེད་ཐུབ་
ཅྗིང་། དེའྗི་སྐབས་ཐག་པའྗི་ཆ་ཤས་ཁག་ཅྗིག་འགུལ་མེད་དུ་ལངས་ཏེ་གནས་པའྗི་སྣང་བ་བྱུང་ཞྗིང་། དེ་ལ་ཚིགས་ཞེས་
འབོད་པ་རེད། ཚིགས་ཞེས་པའྗི་ཆ་རྣམས་ནྗི་གནས་སོ་ཉུང་ཤོས་སམ་གནས་སོ་མེད་པའྗི་ཁུལ་ཏེ་ནུས་པ་ཉུང་ཤསོ་སམ་
ནུས་པ་མེད་པའྗི་ཁུལ་རྣམས་ཡྗིན། དེ་ལས་ལོག་སེ་ལོག་ཚིགས་(དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༡༢ ནང་ངསོ་བཟུང་མེད་)རྣམས་ནྗི་
གནས་སོ་མང་ཤསོ་དང་ནུས་པ་མཐོ་ཤོས་ཡོད་སའྗི་ཁུལ་རྣམས་རེད། ཚིགས་ཞེས་པའྗི་ཁུལ་ཡདོ་སའྗི་ཐོད་ཙམ་མམ་
འོག་ཙམ་དུ་ཁོྱད་ཀྗིས་མཛུབ་མོ་བཟུང་བ་ཡྗིན་ན་ཐག་པས་དེ་ལ་རེག་གྗི་མེད། ཐག་པའྗི་ཆ་གཞན་སྗི་དང་ཁྱད་པར་དུ་
ལོག་ཚིགས་ཀྗི་ཆ་རྣམས་ཀྗིས་ཁོྱད་ཀྗི་མཛུབ་མོར་རེག་ངེས་ཡྗིན། ལོག་ཚིགས་རྣམས་ནྗི་ཚིགས་གཉྗིས་ཀྗི་དཀྗིལ་ཏག་
ཏག་ཏུ་ཡོད། 

 ལངས་རླབས་རྣམས་ནྗི་རླབས་ལ་བྱུང་བའྗི་ཐེ་ཞུགས་(དང་ལེ་ཚན་ ༢༠ ནང་མཐོང་རྒྱུའྗི་མཉམ་འདར་)ཀྗི་
འབས་བུ་ཡྗིན། འདར་དཔངས་དང་རླབས་ཐག་མཉམ་པའྗི་རླབས་ཀྗི་ཚོ་ཁག་གཉྗིས་ཁ་ཕོགས་ལོག་སེ་གཅྗིག་གྗི་
བརྒྱུད་དུ་གཞན་དེ་བགོད་པ་ན་རླབས་ཀྗི་རླབས་ངོ་རྣམས་མཐུན་པ་དང་མྗི་མཐུན་པ་རྗིམ་པར་བརྒྱུད་པ་རེད། འདྗི་ནྗི་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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རླབས་ཤྗིག་གྗི་སེང་དུ་རླབས་རང་ཉྗིད་ལོག་པའྗི་གནས་སངས་ལ་འབྱུང་གྗི་ཡོད། འཕེལ་བའྗི་ཐེ་ཞུགས་དང་འགྗིབ་
པའྗི་ཐེ་ཞུགས་སོ་སོའ་ིཆ་ཁུལ་བརྟན་པོ་དེ་འདྲ་སྐྲུན་པ་རེད།  
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 ཁོྱད་ཀྗིས་ལངས་རླབས་བདེ་བག་ཏུ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྗི་རེད། ཐག་པ་ཞྗིག་གམ་དེ་ལས་ཡག་ག་འགྗིག་སྦུག་ཅྗིག་
འདོགས་རྟེན་བརྟན་པོ་ཞྗིག་ལ་ཐོགས། ལག་པས་དེ་ཉྗིད་གཞགོས་གཅྗིག་ནས་གཞན་དུ་དཀྲུག་དཀྲུག་བསོ་དང་། གལ་
ཏེ་འགྗིག་སྦུག་དེ་ཟསོ་ཚད་ཏག་ཏག་ཅྗིག་གྗི་ཐོག་དཀྲུག་ཐུབ་པ་ཡྗིན་ན་དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༡༣ཀ རུ་གསལ་བ་ལྟ་བུའྗི་
ལངས་རླབས་ཤྗིག་ཁོྱད་ཀྗིས་བསྐྲུན་ཐུབ་ངེས་ཡྗིན། ཟོས་ཕོད་ལབ་གཉྗིས་ཀྗིས་མཐོ་བའྗི་སེང་དཀྲུགས་དང་སྔ་མའྗི་
རླབས་ཐག་ལས་ཕེད་དུ་གྱུར་པའྗི་རླབས་ཐག་དང་བཅས་པའྗི་ལངས་རླབས་གུག་ཆ་ཉྗིས་ལན་ཞྗིག་འབྱུང་བ་
ཡྗིན།(དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༡༣ཁ) (ཚིགས་སྔ་ཕྗི་གཉྗིས་བར་གྗི་རྒྱང་ཐག་ནྗི་རླབས་ཐག་ཕེད་ཀ་ཡྗིན་ཞྗིང་། གུག་ཆ་གཉྗིས་
ལས་རླབས་ཐག་ཆ་ཚང་ཞྗིག་གྲུབ་པ་རེད།) གལ་ཏེ་ཟོས་ཚད་ལབ་གསུམ་དུ་བས་ན་ཐགོ་མའྗི་རླབས་ཐག་གྗི་གསུམ་ཆ་
གཅྗིག་དང་ལན་པའྗི་ལངས་རླབས་ཤྗིག་སེ་གུག་ཆ་གསུམ་ལན་(དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༡༣ག)ཞྗིག་འབྱུང་ངེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྗིན། 

 རོལ་ཆ་རྣམས་ཀྗི་རྒྱུད་འཁྲོལ་བའམ། རྒྱུད་སེང་དུ་གཞྗི་སྐུད་འཐེན་པ། རྒྱུད་རྡུང་བའྗི་སྐབས་སུ་རྒྱུད་སྐུད་ཀྗི་
ནང་དུ་ལངས་རླབས་སྐྲུན་གྗི་ཡོད། འབུད་རོལ་གྗི་སྦུ་གུའམ། ཊམ་པེཊ་དུང་། དུང་ཕྲའྗི་ནང་དུ་དེ་དག་སྐྲུན་གྗི་ཡོད་པ་
མ་ཟད་ཤེལ་དམ་གྗི་ཁ་ཐོད་དུ་དབུགས་འབུད་པའྗི་སྐབས་སུའང་དེའྗི་ནང་ལངས་རླབས་སྐྲུན་པ་རེད། དེ་བཞྗིན་དུ་
ཆུས་བཀང་བའྗི་གཞངོ་པའམ་ཇ་ཕོར་གྗི་ནང་གྗི་གཤེར་ཟསོ་ཚད་ཏག་ཏག་ཐོག་སོམ་པ་ལས་དེ་དག་གྗི་ནང་ལངས་
རླབས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་རེད། ལངས་རླབས་དེ་འཕྲེད་རླབས་དང་གཞུང་རླབས་གང་གྗི་སོ་ནས་ཀང་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད།  

  

343 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ རླབས་གཅྗིག་གྗིས་རླབས་གཞན་ཞྗིག་བསལ་ཏེ་གནས་གཞྗི་ངེས་ཅན་དེ་འདྲར་འདར་དཔངས་གང་ཡང་མ་ལུས་པ་བེད་ཐུབ་
བམ། 

༢ དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༡༣ག ནང་ཇྗི་ལྟར་གསལ་བ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྗིས་དུམ་ཚན་གསུམ་ལན་གྗི་ལངས་རླབས་ཤྗིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཆ་བཞག 
གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྗིས་སྔར་གྗི་ཟོས་ཕོད་ཀྗི་ལབ་གཉྗིས་ཀྗི་ཐོག་དཀྲུག་པ་ཡྗིན་ན་ལངས་རླབས་གསར་པ་དེའྗི་ནང་རླབས་ཀྗི་དུམ་
ཚན་ག་ཚོད་འབྱུང་རྒྱུ་ཡྗིན་ནམ། རླབས་ཐག་ག་ཚོད་ཡོང་རྒྱུ་ཡྗིན་ནམ། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

199 
 

199 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

༡ ཐུབ། འདྗི་ལ་འགྗིབ་པའྗི་ཞེས་འབོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ཐག་པའྗི་ནང་གྗི་ལངས་རླབས་ཤྗིག་གྗི་ནང་ཐག་པའྗི་ཆ་ཤས་ཁག་
ཅྗིག་ལ་འདར་དཔངས་མེད་པ། དེ་རྣམས་ནྗི་ཚིགས་རྣམས་ཡྗིན། 

༢ གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྗིས་ཐག་པ་ལ་ཟོས་ཕོད་ཉྗིས་ལབ་ཀྗི་ཐོག་དཀྲུག་དཀྲུག་བས་པ་ཡྗིན་ན་དུམ་ཚན་ལབ་གཉྗིས་ཀྗིས་མང་བའྗི་
ལངས་རླབས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་རེད། དེས་ན་དེ་ལ་དུམ་ཚན་དྲུག་ཡོང་རྒྱུ་ཡྗིན། རླབས་ཐག་ཆ་ཚང་བ་ཞྗིག་ལ་དུམ་ཚན་གཉྗིས་ཡོད་
པས་ཁྱོད་ཀྗིས་བསྐྲུན་པའྗི་ལངས་རླབས་དེའྗི་ནང་རླབས་ཐག་ཆ་ཚང་བ་གསུམ་ཡོང་རྒྱུ་ཡྗིན།  

  

ཌབོ་ལར་ནུས་འབས། 

 འཁྱྗིལ་ཆུ་འཇམ་ཐྗིང་ཐྗིང་ཞྗིག་གྗི་དཀྗིལ་དུ་ཡར་མར་འཕོ་བཞྗིན་པའྗི་འབུ་ཞྗིག་གྗིས་རྐང་པ་འཁྲུག་འཁྲུག་
བེད་པ་ལས་བསེད་པའྗི་རླབས་ཀྗི་བཀོད་པ་ཞྗིག་དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༡༥ ཡྗིས་བསན། འབུ་དེ་ས་ཕགོས་གང་དུའང་མ་
བསོད་པར་གནས་གཞྗི་གཅྗིག་ཏུ་བརྟན་པོར་འཁོད་དེ་གོམ་འགོས་བེད་བཞྗིན་ཡོད། དེས་བསེད་པའྗི་རླབས་རྣམས་
ཕོགས་ཀུན་ཏུ་མགོགས་ཚད་གཅྗིག་པར་བགོད་པས་དེ་རྣམས་ལྟེ་བ་ཐུན་མངོ་ཅན་གྗི་གོར་མ་ོའོང་། ཅྗི་སེ་ཆུའྗི་ནང་གྗི་
འབུ་དེས་ཟོས་ཕོད་བརྟན་པའོ་ིངང་ཡར་མར་འཕ་ོབར་བེད་ན་རླབས་ཟེ་སོ་སའོ་ིབར་གྗི་རྒྱང་ཐག་རྣམས་ཕགོས་ཐམས་
ཅད་དུ་གཅྗིག་པ་ཡྗིན་དགསོ། རླབས་རྣམས་ཀྗིས་ཚེག་ཀ་ལ་ཇྗི་ཙམ་རེག་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཚེག་ཁ་ལ་རེག་དགསོ། དེས་ན་
ཚེག་ཀ་དང་ཚེག་ཁ་གཉྗིས་ཀྗི་སའམ། འབུའྗི་ཉེ་འཁྲྗིས་ཀྗི་གཞྗི་གང་དུའང་རླབས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ཀྗི་ཟསོ་ཚད་གཅྗིག་
པ་ཡྗིན་དགོས། རླབས་ཀྗི་ཟསོ་ཕོད་འདྗི་དང་འབུའྗི་འཕ་ོལྗིང་གྗི་ཟསོ་ཕོད་གཉྗིས་གཅྗིག་པ་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། 

 ཅྗི་སེ་འཁྲུག་འཁྲུག་བེད་བཞྗིན་པའྗི་འབུ་དེས་ཆུའྗི་ཐོད་དུ་བགོད་པ་ན་དེའྗི་མགོགས་ཚད་དེ་རླབས་ཀྗི་
མགོགས་ཚད་ལས་དམའ་བ་ཡྗིན་པའྗི་དབང་དུ་ཐོངས། དེ་ལྟར་ན་འབུ་དེས་རང་གྗིས་བསེད་པའྗི་རླབས་ལ་རང་གྗིས་
རེས་དེད་བེད་པར་འགྱུར། རླབས་ཀྗི་འགསོ་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པས་ད་ནྗི་དེ་ཉྗིད་ལྟེ་བ་ཐུན་མོང་ཅན་གྗི་གོར་མོ་
ཆགས་ཀྗི་མེད།(དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༡༦) ཕྗི་རླབས་ཀྗི་དཀྗིལ་ཆ་དེ་འབུ་དེ་རླབས་དེའྗི་དཀྗིལ་དུ་ཡོད་པའྗི་སྐབས་སུ་གྲུབ་པ་
རེད། དེ་བས་ཆུང་བའྗི་རླབས་ཕྗི་མ་དེའྗི་དཀྗིལ་ཆ་ནྗི་འབུ་དེ་རླབས་དེའྗི་དཀྗིལ་དུ་ཡོད་པའྗི་སྐབས་སུ་བཟསོ་པ་འོག་
ལའང་རྗིགས་བསེ་རྒྱུ་ཡྗིན། རླབས་གོར་མོ་རྣམས་ཀྗི་དཀྗིལ་ཆ་རྣམས་ནྗི་འབུ་རྐྱལ་སའྗི་ཁ ཕོགས་སུ་བགོད་ཀྗི་ཡོད། 
འབུ་དེ་སྔར་གྗི་འཕོ་ལྗིང་གྗི་ཟསོ་ཕོད་གཅྗིག་པ་དེ་གའྗི་ཐོག་གནས་ཀང་ཚེག་ཁ་པར་ཡོད་པའྗི་རྟོག་ཞྗིབ་པས་རླབས་ཇེ་
མང་དུ་འངོ་བ་མཐོང་རྒྱུ་ཡྗིན། རྟོག་ཞྗིབ་པ་དེས་ཟསོ་ཕོད་མཐོ་བ་ཞྗིག་འཇལ་རྒྱུ་རེད། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་ཕྗིས་འབྱུང་གྗི་
རླབས་རེ་རེ་ཚེག་ཁ་ཡོད་སར་སེབས་པར་རྒྱང་ཐག་ཇེ་ཐུང་ཇེ་ཐུང་ལས་ཁེབས་མྗི་དགོས་པས་འབུ་དེ་ཚེག་ཁ་ཡྗི་
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ཕོགས་སུ་མ་བགོད་པའྗི་གནས་སངས་ལས་འདྗིར་རླབས་རྣམས་ཁ་ཡོད་སར་དུས་ཡུན་ཇེ་ཐུང་ཇེ་ཐུང་ནང་སེབས་པས་
ཡྗིན། དེ་ལས་ལོག་སེ་ཚེག་ཀ་ཡོད་སའྗི་རྟགོ་ཞྗིབ་པ་དེས་ཟསོ་ཕོད་དམའ་བར་གཞལ་རྒྱུ་ཡྗིན་ཏེ་རླབས་ཟེ་ས་ོསའོ་ིབར་
ལ་དུས་ཡུན་ཇེ་རྗིང་སངོ་བས་སོ།། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་འབུའྗི་འགུལ་སོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཟེ་རེ་རེར་རང་གྗི་སྔ་ལོགས་ལ་
ལྟོས་ཏེ་བགོད་རྒྱང་རྗིང་བ་ཡོད་པས་ཡྗིན། གཏོང་མཁན་(ཡང་ན་ལེན་མཁན་)གྗི་འགུལ་སོད་ཀྗི་དབང་གྗིས་ཟོས་ཕོད་
ལ་དམྗིགས་པའྗི་འགྱུར་བ་འདྗི་ལ་(༡༨༠༣ ནས་ ༡༨༥༣ བར་བཞུགས་པའྗི་ཨོ་སྗི་ཊྗི་ཡའྗི་ཚན་རྗིག་པ་ཁྗིར་སྗི་ཏྗི་ཡན་
ཌོབ་ལར་གྗི་རེས་སུ་བཟུང་སེ་)ཌོབ་ལར་གྗི་ནུས་འབས་ཞེས་འབོད་པ་རེད།  

 ཆུ་རླབས་རྣམས་ཆུའྗི་ཁུད་ངསོ་ལེབ་མོའ་ིཐོད་དུ་འགེད་འགོ དེ་ལས་ལོག་སེ་ས་རླབས་དང་འོད་རླབས་རྣམས་
ནྗི་ལྒང་ཕུག་རྒྱས་པ་ལྟར་ཕོགས་ཆ་གསུམ་ཅན་གྗི་མཁའ་དབྗིངས་སུ་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་བགོད། རྐྱལ་བཞྗིན་པའྗི་འབུ་དེའྗི་
མདུན་ངསོ་ཀྗི་རླབས་གོར་མ་ོརྣམས་ཉེ་བ་ཡོད་པ་ཇྗི་བཞྗིན་དུ་རླབས་ཀྗི་འབྱུང་ཁུངས་བགོད་བཞྗིན་པ་དེའྗི་མདུན་གྗི་
ཟླུམ་དབྗིབས་ཅན་གྗི་ས་རླབས་སམ་འོད་རླབས་རྣམས་ཉེ་བར་གནས་ཤྗིང་ལེན་མཁན་དེའྗི་སར་ཡུན་ཐུང་ཐུང་གྗི་ནང་
འབོར་བ་རེད། 

 ཁོྱད་ཀྗི་འཁྲྗིས་ནས་ནད་སེལ་འཁོར་ལ་ོབགོད་སྐབས་དེའྗི་ཉེན་དུང་གྗི་ས་གདངས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་
བ་ཐོས་པ་དེ་ཌོབ་ལར་ནུས་འབས་ཀྗི་མངོན་རྟགས་ཤྗིག་ཡྗིན། ཐེག་འཁོར་དེ་ཉེ་སར་སེབས་པ་ན་དེའྗི་ས་གདངས་རྒྱུན་
ལན་ལས་མཐོ་བ་ཡོད། (དེ་ནྗི་རོལ་མོའ་ིདབངས་རྟགས་མཐོ་བ་ཞྗིག་དང་མཚུངས།) འདྗི་ཡངོ་དགསོ་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་
ས་རླབས་ཀྗི་ཟེ་རྣམས་ཁོྱད་ཀྗི་རྣ་བར་དུས་ཡུན་ཇེ་ཐུང་དུ་འཕྲད་པས་ཡྗིན། ཁོྱད་བརྒལ་ཏེ་ཐེག་འཁོར་ཇེ་རྒྱང་དུ་
བགོད་པའྗི་སྐབས་ས་གདངས་ཆག་འག་ོབ་ཁྱོད་ཀྗིས་ཐོས་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗི་རྣ་བར་རླབས་ཟེ་རྣམས་དུས་ཡུན་ཇེ་རྗིང་དུ་
འཕག་པས་ཡྗིན། 
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 ཌོབ་ལར་གྗི་ནུས་འབས་དེ་འོད་ལ་ཡང་འབྱུང་གྗི་ཡོད། འོད་ཀྗི་འབྱུང་ཁུངས་ཤྗིག་ཉེ་སར་སེབས་པའྗི་སྐབས་
གང་འཇལ་བའྗི་འོད་ཀྗི་ཟསོ་ཕོད་ལ་འཕེལ་ཁ་བྱུང་ཞྗིང་། དེ་ཇེ་རྒྱང་དུ་བགོད་པའྗི་སྐབས་ཟོས་ཕོད་ཆག་འག་ོགྗི་ཡོད། 
ཟོས་ཕོད་འཕེལ་བའྗི་ཚུལ་འདྗི་ལ་སྔ་ོས་ོཞེས་འབོད་དེ་འཕེལ་ཁ་དེ་ཁ་དོག་འོད་ཤལ་གྗི་ཟསོ་ཕོད་མཐོ་བ་(ཡང་ན་སྔོན་
པོ་)ཡོད་སའྗི་ཕོགས་སུ་ཡྗིན་པས་སོ།། ཟོས་ཚད་ཆག་པའྗི་ཚུལ་ལ་དམར་སོ་ཞེས་འབོད་དེ་ཁ་དོག་འོད་ཤལ་ཟསོ་ཕོད་
དམའ་བ་(ཡང་ན་དམར་པོ་)ཡོད་སའྗི་ཕགོས་སུ་ཡྗིན་པའྗི་ཕྗིར། དཔེར་ན་ཐག་རྒྱང་དུ་གནས་པའྗི་དགུ་ཚིགས་ཀྗིས་སོ་
བའྗི་འོད་རྣམས་ལ་དམར་སོ་ཐེབས་ཡོད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་རེད། གནས་སའོ་ིཚད་འཇལ་བ་ལས་དགུ་ཚིགས་ཕྗི་སྣུར་གྗི་
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མགོགས་ཚད་བརྩྗི་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། མྱུར་མོར་འཁོར་བཞྗིན་པའྗི་སྐར་མ་ཞྗིག་ལ་མཚོན་ན་ང་ཚོར་ཚུར་ཕོགས་པའྗི་
གཞོགས་ལས་སྔོ་ས་ོདང་ཕར་ཕགོས་པའྗི་གཞོགས་ལས་དམར་སོ་མངོན་གྗི་ཡོད། འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་སྐར་དཔྱད་པ་
རྣམས་ཀྗིས་འཁོར་ཚད་བརྩྗི་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

ཁྱོད་ངལ་གསོར་གནས་པའྗི་སྐབས་ཤྗིག་ལ་ས་རླབས་ཀྗི་འབྱུང་ཁུངས་ཤྗིག་ཁྱོད་ཕོགས་སུ་འོང་། གནས་སངས་འདྗིའྗི་ས་རླབས་
ཀྗི་མགོགས་ཚད་དེ་འབྱུང་ཁུངས་བརྟན་པོར་གནས་པའྗི་གནས་སངས་དང་བསྡུར་ན་མཐོ་བ་ཡོད་དམ་དམའ་བ་ཡོད།  

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

གང་ཡང་མྗིན། འབྱུང་ཁུངས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ལ་བརྟེན་ནས་རླབས་ཀྗི་ཟོས་ཕོད་ལ་འགྱུར་བ་འོང་བ་ཡྗིན་གྗི་རླབས་ཀྗི་མགོགས་
ཚད་ལ་མྗིན། ཟོས་ཚད་དང་མགོགས་ཚད་ཀྗི་ཁྱད་པར་ངེས་པར་དུ་གསལ་པོ་ཆགས་པར་བེད་དགོས།  

  

གཞུ་རླབས། 

 འབྱུང་ཁུངས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་དེ་དེས་བསེད་པའྗི་རླབས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་དང་མཉམ་པར་གྱུར་པའྗི་སྐབས་
གནས་ཚུལ་ཡ་མཚན་ཞྗིག་འབྱུང་གྗི་ཡོད། རླབས་རྣམས་འབྱུང་ཁུངས་ཀྗི་མདུན་དུ་རྩེག་པར་འགྱུར་བ་ཡྗིན། གོང་གྗི་
དཔེ་མཚོན་གྗི་འབུ་དེས་རླབས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་དང་མཉམ་པར་བརྐྱལ་བའྗི་གནས་སངས་ལ་བསམ་གཞྗིག་ཅྗིག་བོས་
དང་། འབུ་དེས་རང་གྗིས་བསེད་པའྗི་རླབས་དང་བགོད་པ་མཉམ་པར་འངོ་བ་དེ་ཁོྱད་ཀྗིས་མཐོང་ཐུབ་བམ། རླབས་
རྣམས་འབུ་དེའྗི་སྔོན་དུ་བགོད་རྒྱུའྗི་ཚབ་ཏུ་འབུ་དེའྗི་མདུན་ས་རང་དུ་གཅྗིག་སེང་གཅྗིག་བརྩེག་རྒྱུ་ཡྗིན།(དཔེ་རྗིས་ 
༡༩་༡༨) འབུ་དེ་རང་ཉྗིས་ཀྗིས་བསེད་པའྗི་རླབས་ཀྗི་མདུན་སྣེ་དང་མཉམ་པར་བགོད་རྒྱུ་ཡྗིན།  

  གནམ་གྲུ་ཞྗིག་གྗིས་ས་ཡྗི་མགོགས་ཚད་ཐོག་འཕུར་སྐབས་དེ་དང་འདྲ་བ་ཞྗིག་འབྱུང་གྗི་ཡོད། རྒྱང་ཐོན་
གནམ་གྲུ་ཐོག་མར་འགོ་བཙུགས་པའྗི་སྐབས་སུ་གནམ་གྲུའྗི་མདུན་དུ་ས་རླབས་བརྩེགས་པ་འདྗིས་ས་གེགས་ཤྗིག་
བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡྗིན་པར་བརྩྗིས་ཏེ་ས་ཡྗི་མགོགས་ཚད་ལས་མཐོ་བར་བགོད་པ་ལ་གནམ་གྲུས་ས་གེགས་དེ་གཅགོ་དགསོ་
པར་བརྩྗིས་པ་རེད། དོན་དངོས་སུ་གང་བྱུང་བ་ནྗི་རླབས་ཟེ་བརྩེགས་པ་འདྗིས་གཤོག་པའྗི་ཐོད་དུ་རླུང་གྗི་རྒྱུ་བ་ལ་བར་
ཆད་གཏོང་བས་གནམ་གྲུ་སངས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དཀའ་བར་བེད་པ་དེ་ཙམ་རེད། འོན་ཀང་ས་གེགས་དེ་ངོ་མ་ཞྗིག་མྗིན། 
ཇྗི་ལྟར་གྲུ་གཟྗིངས་ཤྗིག་གྗིས་བདེ་བག་ཏུ་རང་ཉྗིད་ཀྗིས་བསྐྲུན་པའྗི་རླབས་ལས་མྱུར་བར་བགདོ་ཐུབ་པ་ཇྗི་བཞྗིན་དུ་
སོབས་འདང་ངེས་པ་དང་ལན་པའྗི་གནམ་གྲུ་ཞྗིག་གྗིས་ཀང་བདེ་བག་ཏུ་སའྗི་མགོགས་ཚད་བརྒལ་ཏེ་བགོད་ཐུབ་ཀྗི་
ཡོད། དེ་ལ་ས་བརྒལ་ཞེས་ང་ཚོས་བརོད་པ་རེད། ས་བརྒལ་གནམ་གྲུས་འཁྲུག་ཆ་མེད་པའྗི་མཁའ་རླུང་ཞྗི་འཇམ་གྗི་
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ཁྲོད་དུ་བགོད་ཐུབ་པ་དེའྗི་མདུན་དུ་ས་རླབས་གང་ཡང་ཁྱབ་མྗི་ཐུབ་པས་ཡྗིན། དེ་བཞྗིན་དུ་ཆུ་རླབས་ལས་མགོགས་
པར་བརྐྱལ་ནུས་པའྗི་འབུ་ཞྗིག་ཡྗིན་ན་དེས་རྟག་ཏུ་རང་གྗི་ངསོ་རླབས་ཕྲན་གྗིས་མ་བསད་པའྗི་འཇམ་པོ་དང་ལན་
པའྗི་ཆུའྗི་ནང་འཇུག་ཐུབ་པ་ཡྗིན། 

 འབུ་དེས་རླབས་ལས་མགོགས་པར་བགོད་པའྗི་སྐབས་སུ་རྐྱེན་ཚང་ན་དེས་དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༡༩ ནང་བསན་པའྗི་
རླབས་ཀྗི་བཀོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཞྗིག་སྐྲུན་ཐུབ་དགསོ། དེས་རང་གྗིས་བསེད་པའྗི་རླབས་ཀང་བརྒལ་ཏེ་བགོད་པ་ཡྗིན། 
མཐའ་སྣེ་རུ་རླབས་རྣམས་གཅྗིག་གྗིས་གཅྗིག་ལ་སྣལོ་བས་གཞུ་རླབས་ཞེས་སུ་འབོད་པའྗི་དབྗིན་ཡྗིག་ཝྗི་ V དབྗིབས་
ཅན་ཞྗིག་གྲུབ་པ་དེ་ལས་འབུ་དེའྗི་ཕྗིས་སུ་དྲུད་པའྗི་སྣང་ཚུལ་ཞྗིག་སེར། མགོགས་གྲུ་ཞྗིག་གྗིས་ཆུའྗི་ནང་གྗིས་བཅད་
པ་ལྟར་རྒྱུག་པའྗི་སྐབས་གདོང་རླབས་སེད་པ་དེ་ནྗི་རྒྱུན་ལན་གྗི་གཡོ་རླབས་ཤྗིག་མྗིན། དེ་ནྗི་རླབས་གོར་མོ་དུ་མ་ཕན་
ཚུན་སྣོལ་བ་ལས་སེད་པའྗི་འཁྲུག་ཆ་ཙམ་ཞྗིག་ཡྗིན། 
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 མགོགས་ཚད་སྣ་ཚོགས་སུ་བགདོ་པའྗི་རླབས་ཀྗི་འབྱུང་ཁུངས་སྐབས་སེད་པའྗི་རླབས་ཀྗི་བཀདོ་པ་ཁག་ཅྗིག་
དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༢༠ ནང་བསན་ཡོད། རླབས་ཁུངས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་ཀྗིས་རླབས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་བརྒལ་ཟྗིན་པའྗི་རེས་
སུ་མགོགས་ཚད་ཇྗི་ཙམ་འཕེལ་བ་དེ་ཙམ་གྗིས་Vདབྗིབས་དེ་ཇེ་རྣོར་འག་ོབ་ཡྗིན། 

  

དྲག་རླབས། 

 ཆུའྗི་སེང་དུ་གྗི་བཅད་པ་ལྟར་རྒྱུག་པའྗི་མགོགས་གྲུ་ཞྗིག་གྗིས་ཕོགས་ཆ་གཉྗིས་ལན་གྗི་གཞུ་རླབས་ཤྗིག་སེད་
པ་རེད། དེ་བཞྗིན་དུ་ས་བརྒལ་མཁའ་གྲུ་ཞྗིག་གྗིས་ཕགོས་ཆ་གསུམ་ཅན་གྗི་དྲག་རླབས་སེད་པར་བེད། ཇྗི་ལྟར་གོར་མོ་
ཕན་ཚུན་སྣོལ་བ་ལས་ཝྗི་དབྗིབས་ཅན་གྗི་གདོང་རླབས་གྲུབ་པ་བཞྗིན་དུ་[ས་རླབས་]ཟླུམ་པ་ོཕན་ཚུན་སྣོལ་བ་ལས་
སྙུང་དབྗིབས་ཅན་གྗི་དྲག་རླབས་སེད་པར་བེད། དེ་བཞྗིན་དུ་ཇྗི་ལྟར་མགོགས་གྲུ་ལས་མཆེད་པའྗི་གཞུ་རླབས་རྣམས་
མཚོ་ངགོས་ལ་མ་རེག་གྗི་བར་ཁྱབ་པ་དེ་བཞྗིན་དུ་ས་བརྒལ་མཁའ་གྲུས་བསེད་པའྗི་སྙུང་རླབས་རྣམས་ས་གཞྗི་ལ་མ་
རེག་གྗི་བར་དུ་ཁྱབ་པར་བེད།  

 གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཆུ་མཐའ་ན་ཡོད་ཚེ་མདུན་བགོད་མགོགས་གྲུས་བསེད་པའྗི་གཞུ་རླབས་ཀྗིས་ཁོྱད་རློན་པའང་
བེད་སྗིད། དེ་སྐབས་ཆུ་ལྗིར་གྗིས་ཁོྱད་ལ་རྒྱག་པ་རེད་ཅེས་ཀང་བརོད་ཆགོ ཚུལ་དེ་བཞྗིན་དུ་ས་བརྒལ་མཁའ་གྲུ་ཞྗིག་
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གྗི་རྒྱབ་ཏུ་མྱུར་རྒྱུག་བེད་པའྗི་རླུང་རྡུལ་བཙིར་བ་གྲུབ་པའྗི་སྙུང་སྐགོས་དེ་འོག་གྗི་ས་གཞྗིའྗི་སེང་གྗི་ཉན་པ་པོར་འབོར་
སྐབས་ཚག་ས་རྣ་ོཔ་ོཞྗིག་ཐོས་སུ་འོང་བ་དེ་ལ་ལྗིར་ས་ཞེས་བརོད་པ་རེད། 

 ས་འོག་གནམ་གྲུའམ་ས་ལས་དལ་བའྗི་གནམ་གྲུ་ཞྗིག་ལས་ང་ཚོས་ལྗིར་ས་ཐོས་ཀྗི་མེད། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་ང་
ཚོའྗི་རྣ་བར་འབོར་བའྗི་ས་རླབས་རྣམས་ང་ཚོས་རྒྱུན་ཅན་དུ་ཐོས་པས་ཡྗིན། གནམ་གྲུ་དེས་ས་ལས་མྱུར་བར་སོད་
པའྗི་སྐབས་ཁ་ོནར་དེའྗི་ས་རླབས་རྣམས་རྩེག་སེ་ཉན་པ་པོའ་ིསར་ལྗིར་ས་རྐྱང་པ་གཅྗིག་གྗི་ངོ་བོར་འབོར་བ་རེད། གོ་
བུར་དུ་གནོན་འགས་འཕེལ་བའྗི་ཚུལ་དེ་ནྗི་གས་འཐོར་བྱུང་བའྗི་སྐབས་གོ་བུར་དུ་རླུང་ལ་རྒྱ་སེད་ཐེབས་པ་དང་
མཚུངས་པ་ཡྗིན། བེད་རྗིམ་གཉྗིས་ཀས་གནོན་འགས་མཐོ་བའྗི་རླུང་འཚང་རེ་ཉན་པ་པོའ་ིཕོགས་སུ་འབུད་པར་བེད། 
གས་འཐོར་ལས་བྱུང་བའྗི་གནནོ་འགས་མཐོ་པོ་དེ་དང་རླབས་དུ་མ་བརྩེགས་པ་ལས་བྱུང་བའྗི་གནོན་འགས་མཐོ་པོ་
གཉྗིས་བར་དབེ་བ་འབེད་རྒྱུ་དེ་ལས་ས་པོ་མྗིན། 

 V ཝྗི་དབྗིབས་ཅན་གྗི་གཞུ་རླབས་ཀྗི་ཟེ་མཐོ་པོ་དེའྗི་འདབས་སུ་ V ཝྗི་དབྗིབས་ཅན་གྗི་འར་ཟབ་པོ་ཞྗིག་
ཡོད་པ་དེ་ཆུ་འད་རྒྱག་མཁན་ཚོས་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྗི་རེད། ཚུལ་འདྗི་དྲག་རླབས་ལའང་མཚུངས་པ་སེ། དེ་ལའང་རྒྱུན་
ལན་སྙུང་དབྗིབས་གཉྗིས་ཡོད་པ་སེ། ས་བརྒལ་མཁའ་གྲུའྗི་ངོ་གདོང་ན་བསྐྲུན་པའྗི་གནོན་འགས་མཐོ་པའོ་ིསྙུང་
དབྗིབས་ཤྗིག་དང་། གནམ་གྲུའྗི་མཇུག་མར་འངོ་བའྗི་གནོན་འགས་དམའ་པོའ་ིསྙུང་དབྗིབས་ཤྗིག་བཅས་གཉྗིས་ཡྗིན། 
སྙུང་དབྗིབས་འདྗི་དག་གྗི་སྣེ་མོ་རྣམས་དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༢༢ ནང་གསལ་བའྗི་ས་བརྒལ་མདེའུའྗི་འདྲ་པར་ནང་མཐོང་དུ་
རུང་བ་ཡྗིན། སྙུང་དབྗིབས་འདྗི་གཉྗིས་ཀྗི་བར་ན་རླུང་གྗི་གནནོ་འགས་དེ་ག་ོབུར་དུ་རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནོན་འགས་ལས་
མཐོ་བར་འཕེལ་བ་དང་དེ་ནས་གོ་བུར་དུ་རླུང་ཁམས་ཀྗི་གནནོ་འགས་ལས་དམར་བར་ཆག་སེ་མཇུག་མའྗི་སྙུང་
དབྗིབས་ནང་མ་བརྒལ་བའྗི་རེས་སུ་རྒྱུན་ལན་གནོན་འགས་རང་མལ་དུ་ལོག་འགོ་བ་ཡྗིན།(དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༢༣) རྒྱུན་
ལན་གནོན་འགས་ལས་མཐོ་བ་དེའྗི་མཇུག་ཐོགས་སུ་གནོན་འགས་དམའ་བ་འངོ་བ་དེས་ལྗིར་སའྗི་ཉམས་སྣང་ལྷག་
པར་སེལ། 

 མཁའ་གྲུ་ཞྗིག་གྗིས་ས་གེགས་གཅོད་པ་སེ་དེས་ས་ཡྗི་མགོགས་ཚད་བརྒལ་བ་ན་ས་ལྗིར་སེད་པར་འཛིན་པ་
ནྗི་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྗི་འཁྲུལ་ཤེས་ཤྗིག་ཡྗིན། དཔེ་དང་སར་ནས་བཤད་ན་གྲུ་ཡྗིས་རང་ཉྗིད་ཀྗིས་བསེད་པའྗི་རླབས་དེ་ཐོག་
མར་བརྒལ་བ་ན་གཞུ་རླབས་སེད་པར་འདོད་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡྗིན། ཚུལ་དེ་ལྟར་མྗིན།  
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 དངོས་དོན་ནྗི་དྲག་རླབས་དང་དེའྗི་འབས་བུར་གྱུར་པའྗི་ས་ལྗིར་རྣམས་ས་ལས་མགོགས་པར་བགོད་པའྗི་
མཁའ་གྲུའྗི་རེས་དང་འོག་ཏུ་མུ་མཐུད་ནས་འདྲུད་པ་ཡྗིན་ཞྗིང་། དེ་ནྗི་མགོགས་གྲུའྗི་རེས་སུ་གཞུ་རླབས་མུ་མཐུད་དེ་
འདྲུད་དེ་འོང་བ་དང་མཚུངས་པ་རེད། དཔེ་རྗིས་ ༡༩་༢༥ ནང་ཉན་པ་པོ་ཁ་ལ་ས་ལྗིར་ཐོས་བཞྗིན་པ་རེད། ཉན་པ་པ་ོ
ག་ལ་དེ་ཐོས་ཟྗིན་ལ་ཉན་པ་པོ་ཀ་ལ་རྗིང་མྗིན་ཐོས་རྒྱུ་རེད། དྲག་རླབས་འདྗི་སེད་མཁན་གྗི་མཁའ་གནམ་གྲུས་ས་
གེགས་སྐར་མ་མང་པའོ་ིགོང་ནས་བཅད་ཟྗིན་པ་ཡྗིན་ཆོག  

 དྲག་རླབས་སེད་པ་ལ་རྒྱུ་བཞྗིན་པའྗི་རླབས་ཀྗི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ཉྗིད་ས་ཅོར་ཚ་པོ་ཡྗིན་མྗི་དགོས། ཅ་དངོས་
གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེ་ཉྗིད་ས་ལས་མགོགས་པར་བགོད་ཕྗིན་ཆད་དེས་ས་བསྐྲུན་རྒྱུ་ངེས་པ་རེད། མགོའ་ིཐོད་ནས་
བགོད་པའྗི་ས་བརྒལ་མདེའུ་ཞྗིག་གྗིས་ཚག་ས་སྐྲུན་པ་དེ་ནྗི་དནོ་ལ་ས་ལྗིར་ཆུང་ཆུང་ཞྗིག་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། གལ་ཏེ་
མདེའུ་དེ་ཆེ་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དེས་རང་ལམ་དུ་གནས་པའྗི་རླུང་རྡུལ་མང་བར་དཀྲུག་པ་ཡྗིན་ན་ཚག་ས་དེ་ལྗིར་ས་
འདྲ་བ་འོང་ངེས། སེང་གེ་འདུལ་མཁན་ཞྗིག་གྗིས་ལག་ཚན་འཕར་ཏེ་ཚག་ས་བསྐྲུན་པ་དེ་དོན་ལ་ས་ལྗིར་ཞྗིག་སེ། 
ལག་ཚན་གྗི་རྩེ་མོ་ས་ལས་མགོགས་པར་བགོད་པ་ལས་བསྐྲུན་པའྗི་ས་ཞྗིག་ཡྗིན། མདེའུ་དང་ལག་ཚན་གཉྗིས་པོ་ས་ཡྗི་
འབྱུང་ཁུངས་མྗིན་ཡང་། དེ་དག་ས་བརྒལ་མགོགས་ཚད་དུ་བགོད་སྐབས་དྲག་རླབས་བསྐྲུན་ཏེ་རང་རང་གྗི་ས་རེ་སྐྲུན་
པ་ཡྗིན།། །། 

  

བར་ཆད་ཕགོས་བསྡུས། 

ས་ཨྗིན་གུག་རྗིས། རྐྱང་མཚུངས་འགུལ་སོད་ཅྗིག་གྗིས་སྐྲུན་པའྗི་རླབས་ཀྗི་རྣམ་པ་ཞྗིག་སེ། འགུལ་བཞྗིན་པའྗི་འདྲེན་
ཐག་ཅྗིག་གྗི་སེང་དུ་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་དྲང་ཟུར་དུ་གཡོ་བའྗི་དཔྱང་རོ་ཞྗིག་གྗིས་གུག་རྗིས་འདྗི་འདྲ་བ་ཞྗིག་མངོན་པར་
བེད་ཐུབ། 

འདར་དཔངས། རླབས་སམ་འདར་འགུལ་ལ་མཚོན་ན་དེའྗི་(དཀྗིལ་ཚེག་) མཉམ་ཐྗིག་གྗི་གཞོགས་གང་རུང་དུ་གྲུབ་
པའྗི་གནས་ས་ོམཐོ་ཤསོ་དེ་ལ་ཟེར། 

རླབས་ཐག ཟེའམ་ཤའར་རམ་རླབས་ཀྗི་ཆ་ཤས་གཅྗིག་པ་གང་ཡང་རུང་བ་སྔ་ཕྗི་གཉྗིས་བར་གྗི་རྒྱང་ཐག་དེ་ལ་ཟེར། 

ཟསོ་ཕདོ། འདར་བཞྗིན་པའྗི་གཟུགས་སམ་རྒྱུད་ལམ་ལ་མཚོན་ན་དུས་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗི་རེའྗི་ནང་གྲུབ་པའྗི་འདར་འགུལ་
གྗི་གངས་དེ་ལ་ཟེར། རླབས་ལ་མཚོན་ན་དུས་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗི་རེའྗི་ནང་རྒྱུ་བའྗི་རླབས་ཟེའྗི་གངས་ལ་ཟེར། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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ཧར་ཚི། ཟོས་ཕོད་ཀྗི་རྒྱལ་སྗིའྗི་ཚད་ལན་བརྩྗི་གཞྗི་དེ་ཡྗིན། ཧར་ཚི་(མཚོན་རྟགས་Hz)གཅྗིག་ནྗི་སྐར་ཆ་རེ་ལ་འདར་
འགུལ་རེ་དང་མཉམ། 

ཡུན་ཚད། འདར་འགུལ་ཞྗིག་གྲུབ་པའྗི་ཡུན་ཚད་ལ་ཟེར། རླབས་ཀྗི་ཡུན་ཚད་དང་དེའྗི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྗི་ཡུན་ཚད་
གཉྗིས་མཉམ་ཞྗིང་། དེ་ནྗི་གཅྗིག་ལ་ཟོས་ཕོད་ཀྗིས་བག་ོབ་དང་མཉམ། 

རླབས་ཀྗི་མགགོས་ཚད། གནས་ངེས་ཅན་ཞྗིག་ནས་བགོད་པ་ན་མགོགས་ཚད་གང་དང་བཅས་ཏེ་བགོད་པའྗི་མགོགས་
ཚད་ལ་བེད། 

 རླབས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་ = ཟོས་ཚད་ x རླབས་ཐག་ 

འཕྲེད་རླབས། རླབས་ཀྗི་རྒྱུད་ལམ་དེ་རླབས་བགོད་སའྗི་ཁ་ཕགོས་ལ་ལྟསོ་ཏེ་དྲང་ཟུར་(འཕྲེད་)དུ་གཡོ་བར་བེད་པའྗི་
རླབས་ཤྗིག་ལ་ཟེར། འོད་རླབས་དང་ཆུ་རླབས་རྣམས་འཕྲེད་རླབས་ཡྗིན། 

གཞུང་རླབས། རླབས་ཀྗི་རྒྱུད་ལམ་དེ་རླབས་བགོད་སའྗི་ཁ་ཕགོས་ལ་ལྟསོ་ཏེ་ཐད་གཤྗིབ་(གཞུང་)ཏུ་གཡ་ོབར་བེད་
པའྗི་རླབས་ཤྗིག་ལ་ཟེར། ས་རླབས་རྣམས་གཞུང་རླབས་ཡྗིན། 

རླབས་ཀྗི་ཐེ་ཞུགས། རྒྱུད་ལམ་གཅྗིག་པ་ཞྗིག་ཏུ་རླབས་གཉྗིས་བགོད་པ་ན་དེ་གཉྗིས་འཕྲད་པའྗི་སྐབས་བྱུང་བའྗི་ཆོས་
ཤྗིག་ལ་ཟེར།  

ཐེ་ཞུགས་ཀྗི་བཀདོ་པ། རླབས་ཚོགས་མྗི་འདྲ་བ་སྣལོ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་རེ་འགར་ཕན་ཚུན་སེལ་བར་བེད་པ་
དང་གཞན་དུ་སེལ་བར་བེད་པ་ལས་གྲུབ་པའྗི་བཀོད་པ་ཞྗིག་ལ་ཟེར།  
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ལངས་རླབས། རྒྱུད་ལམ་གཅྗིག་ཏུ་རླབས་གཅྗིག་པའྗི་ཚོགས་གཉྗིས་ཁ་ཕགོས་ལོག་སེ་བསདོ་པ་ན་རྒྱུད་ལམ་དེའྗི་ནང་
འགུལ་མེད་རླབས་ཀྗི་བཀོད་པ་ཞྗིག་གྲུབ་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཌབོ་ལར་ནུས་འབས། འདར་འཁྲུག་བེད་བཞྗིན་པའྗི་རླབས་ཀྗི་འབྱུང་ཁུངས་ཤྗིག་ཉན་མཁན་གྗི་ཕོགས་སུའམ་ཕར་
བགོད་པའྗི་དབང་གྗིས་ཟསོ་ཕདོ་ལ་བྱུང་བའྗི་འགྱུར་བ་ལ་ཟེར། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

206 
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གཞུ་རླབས། གཤེར་གྗི་ཁུད་ངསོ་སུ་རླབས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་ལས་ཀང་མགོགས་ཚད་མཐོ་བར་བགོད་པའྗི་ཅ་དངོས་
ཤྗིག་གྗིས་སེད་པའྗི་ V ཝྗི་དབྗིབས་ཅན་གྗི་འཁྲུག་ཆ་ལ་ཟེར། 

དྲག་རླབས། རྒྱུག་གཟུགས་ཀྗི་ཁྲོད་དུ་ས་བརྒལ་མགོགས་ཚད་ཐོག་བགོད་པའྗི་ཅ་དངོས་ཀྗིས་སེད་པའྗི་སྙུང་དབྗིབས་
ཅན་གྗི་འཁྲུག་ཆ་ལ་ཟེར།  

ས་ལྗིར། ནང་འཕྲོའ་ིདྲག་རླབས་ལས་བྱུང་བའྗི་ས་འགས་ཆེན་པོ། 

  

མཉམ་རྩྗིས་ཕགོས་བསྡུས། 

ཟོས་ཕོད། = 1/ཡུན་ཚད། 

ཡུན་ཚད། = 1/ཟོས་ཕོད། 

རླབས་ཀྗི་མགོགས་ཚད། = རླབས་ཐག /ཡུན་ཚད།  ཡང་ན།  ཟོས་ཕོད x རླབས་ཐག 

   



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

207 
 

207 
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 ༢༠ ས། 

 

 
 འཇྗིག་རྟེན་འདྗིའྗི་ཐོག་རྩོམ་པ་པོ་དང་། དངོས་ཁམས་རྗིག་པ་བ། དངོས་ཁམས་སོབ་ཁྲྗིད་པ་གཅྗིག་ལགོས་སུ་
གྱུར་པའྗི་སེས་བུ་ཆེན་པ་ོགཅྗིག་ནྗི་ཀེན་ནེཐ་ཕོཌ་ཡྗིན་ཞྗིང་། ཁོང་ཨ་རྗིའྗི་མངའ་སེ་པེན་སྗིལ་ཝེ་ནྗི་ཡར་ཡོད་པའྗི་
འཇར་མན་གོང་སེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་གྗི་འཛིན་རྗིམ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉྗིས་བར་གྗི་དགེ་རྒན་དུ་མ་གྱུར་སྔོན་
ལ་ཁེ་ལྗི་ཧོྥར་ནྗི་ཡའྗི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྗི་སོབ་དཔནོ་དང་། མཐོ་སོབ་ཀྗི་གཙོ་འཛིན། ཨ་མྗི་རྗི་ཁའྗི་དངོས་
ཁམས་བསྗི་གནས་ཁང་གྗི་འག་ོའཛིན་བཅས་ཡྗིན་པ་རེད། ཚད་རྡུལ་དངསོ་ཁམས་སྐོར་གྗི་དཔེ་དེབ་རྩོམ་པ་པོ་དང་
མཁས་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཁོང་ནྗི་སོབ་ཁྲྗིད་ཀྗི་བ་བ་དང་། གནམ་གྲུ་དང་ལྗིང་གྲུ་ཆུང་ཆུང་གཏངོ་རྒྱུ། གཟའ་ཟ་ཇོ་ཨེན་
བཅས་ལ་དུང་ཞེན་ཧ་ཅང་ཆེ། ཁོང་ནྗི་ངའྗི་བརྩེ་གོགས་ཤཤྗིག་ཡྗིན་པ་མ་ཟད་ངའྗི་དངསོ་ཁམས་ཀྗི་དཔེ་དེབ་རྣམས་འབྗི་
སྐབས་ཀྗི་“སྲུང་གགོས་”ཀང་ཡྗིན། དངོས་ཁམས་རྗིག་པའྗི་སྐོར་གྗི་ཁངོ་གྗི་མཁྱེན་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་དེ་ལས་
གོ་གཙོའྗི་དངོས་ཁམས་རྗིག་པར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད། དེབ་འདྗི་དཔར་སྐྲུན་ཁང་དུ་མ་བསལ་གོང་དུ་འདྗིའྗི་
ནང་གྗི་དངསོ་ཁམས་ཀྗི་དོན་གནད་རྣམས་ལ་འཕྱུགས་ཉེས་སེལ་བའྗི་ཆེད་དུ་ཁོང་གྗིས་ངའྗི་འབྗི་རྩོམ་ཧ་ལམ་ཡོད་ད་ོ
ཅོག་ལ་བཟོ་བཅསོ་གནང་ཡོད། དེ་ལ་ཁོ་བསོ་སྙྗིང་དབུས་ནས་བཀའ་དྲྗིན་རེས་དྲན་ཞུ་གྗི་ཡདོ། 

 ངས་གོ་གཙོའྗི་དངསོ་ཁམས་རྗིག་པ་ཐོག་མར་བྗིས་པའྗི་སྐབས་ཀེན་གྗི་གཞྗི་རྗིམ་གྗི་དངོས་ཁམས་རྗིག་པ་
ཞེས་པའྗི་སོབ་དེབ་དེ་དང་། དངོས་ཁམས་རྗིག་པའྗི་ཐོག་གྗི་ཧྥ་ཡྗིན་མེན་གྗི་གཏམ་བཤད་ཅེས་པའྗི་དེབ་པོད་གསུམ་
ཅན་དང་། ཨེ་རྗིག་རོ་ཇརས་ཀྗི་དྲྗི་རྩད་ལ་ཞུགས་པའྗི་བསམ་བོ་བའྗི་ཆེད་དུ་དངསོ་ཁམས་རྗིག་པ་ཞེས་པའྗི་དེབ་
བཅས་ནྗི་བདག་ལ་སེམས་འགུལ་གཏོང་མཁན་གཙོ་བོ་རྣམས་ཡྗིན། ཀེན་ནྗི་གོ་གཙོའྗི་དངསོ་ཁམས་རྗིག་པའྗི་དབེ་
ཞྗིབ་ཀྗི་དཔྱད་རྩོམ་འབྗི་མཁན་ཐོག་མའྗི་གས་ཀང་ཡྗིན། ཁོང་གྗིས་དེབ་འདྗི་ལ་བསྔགས་བརོད་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ་མ་ཟད་
ཁོང་རང་གྗི་འཛིན་གྲྭའྗི་ཆེད་དུ་དེབ་འདྗི་བངས་པ་དང་། དེའྗི་ནང་གྗི་ནོར་འཁྲུལ་ཁག་ཅྗིག་ལའང་བར་སོན་གནང་
བས་ངས་ཀང་གང་མགོགས་ཡ་ོབསང་བས། བཤད་སོལ་ལ་དངོས་ཁམས་རྗིག་པ་སོང་འདོད་ན་དེ་ཉྗིད་སོབ་ཁྲྗིད་བོས་
ཞེས་བཤད་ཀྗི་ཡོད། དེའྗི་སེང་དུ་ཁ་ོབོས་ནྗི་དངསོ་ཁམས་རྗིག་པ་ཞྗིབ་པར་སོང་འདོད་ན་དེའྗི་ཐོག་ལ་སོབ་དེབ་རྩོམས་
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ཞེས་སྣོན་རྒྱུ་ཡྗིན། ངས་མུ་མཐུད་ནས་སོང་བཞྗིན་ཡོད་ཅྗིང་། ཀེན་ཕོཌ་གྗི་དགོངས་འཆར་ལས་དེ་བས་ཀང་ལྷག་པ་
ཞྗིག་ཤེས་ཐུབ་པ་བྱུང་། 

 ལོ་མང་པའོ་ིགོང་དུ་ཀེན་གྗིས་ས་འགས་ཆེ་བའྗི་གནམ་གྲུ་བཏང་བའྗི་སྐབས་སུ་ཁོང་ས་སེལ་ཉན་ཆས་བེད་
སོད་བེད་མཁན་ཞྗིག་ཡྗིན་པ་གོང་གྗི་པར་ལས་མཐོང་ཐུབ། ཉེ་བའྗི་ཆར་འཕུར་རྒྱུར་དགའ་ཞེས་པའྗི་ཁངོ་གྗི་བརྩམ་
དེབ་ནང་སྒུལ་ཆས་མེད་པའྗི་འཕུར་རྒྱུ་སེ། ལྗིང་འགསོ་བ་རྒྱུར་དུང་ཞེན་ཆེ་བ་ཡོད་པའྗི་ནན་བརོད་བས་ཡོད། ཀེན་གྗི་
པར་འདྗིའྗི་ནང་ཁངོ་གྗི་གོག་སྣུམ་འདྲེས་མའྗི་སྣུམ་འཁོར་གྗི་གངས་བང་ཐོག་པྗི་ལངྒ་གྗི་བརྟན་གངས་དང་ཁངོ་གྗི་ཐུ་
ལེ་ཕྗི་མའྗི་སེང་ཌ་ཡ་མོནཌ་སོ་རྗིང་པུང་རྟགས་བཅས་ལ་ཐུགས་སྣང་ཞྗིག་མཛོད་དང་། 

 ད་ནྗི་ཀེན་ཕོཌ་གྗིས་དགའ་མསོ་བེད་སའྗི་དངོས་ཁམས་རྗིག་པ་ཆ་ཙམ་ཞྗིག་སོངས་དང་། 
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སའྗི་རང་བཞྗིན། 

 རྒྱང་གགས་མང་པའོ་ིསར་སོག་ལན་གྗི་དངསོ་པོ་ཅྗིག་ཀང་མེད་པའྗི་ནགས་ཀླུང་སྟུག་པོ་ཞྗིག་གྗི་དབུས་སུ་
ལོན་ཤྗིང་ཞྗིག་ལྷུང་བ་ཡྗིན་ན་དེ་ལས་ས་གག་གམ། དྲྗི་བ་འདྗིར་མྗི་མྗི་འདྲ་བས་ལན་མྗི་འདྲ་བ་གདབ་ངེས་ཡྗིན། ལ་
ལས་ས་ནྗི་ཡུལ་ཅན་ལ་ལྟསོ་པ་ཅན་ཡྗིན་པས་ཉན་མཁན་ཞྗིག་ཡོད་དགསོ། གལ་ཏེ་ཉན་མཁན་མེད་ན་ས་ཡང་མེད་ད་ོ
ཞེས་བརོད་ངེས། གཞན་ཚོས་ས་ནྗི་ཉན་མཁན་གྗི་མགའོ་ིནང་ཡོད་པ་ཞྗིག་མྗིན་པར་ཡུལ་གྗི་དངོས་པ་ོཞྗིག་ཡྗིན་པས་
ཡོད་དགོས་ཞེས་བརོད་རྒྱུ་ཡྗིན། གོས་བསྡུར་འདྗི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞྗིག་ལ་མོས་མཐུན་ཡོང་རྒྱུ་དཀའ་བ་ཡྗིན་ཏེ་རྩོད་པར་
མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་རྣམས་ཀྗིས་རྩོད་པ་འདྗི་སའྗི་རང་བཞྗིན་སྐོར་གྗི་རྩོད་པ་ཞྗིག་མྗིན་པར་ཚིག་གྗི་ངེས་ཚིག་
དང་འབེལ་བའྗི་རྩོད་པ་ཞྗིག་ཡྗིན་པར་ངེས་ཐུབ་ཀྗི་མེད་པས་ཡྗིན། ངེས་ཚིག་བཟུང་སངས་ལ་ལྟོས་ཏེ་འདོད་ཕོགས་
གང་ཡང་འཐད་པ་ཡྗིན་ཆོག་ཀང་། ཉམས་ཞྗིབ་ཀྗི་བ་བ་ནྗི་ངེས་ཚིག་གཏན་འབེབས་ཟྗིན་པའྗི་རེས་ཁོ་ནར་འབྱུང་ཐུབ་
པ་ཡྗིན། མདུན་ཤོག་ཏུ་འཁོད་པའྗི་ཁོང་རྣམ་པ་བཞྗི་ལྟ་བུའྗི་ཚན་རྗིག་པ་རྣམས་ཀྗིས་ཡུལ་དངོས་པའོ་ིའདོད་ཕགོས་
བཟུང་སེ་ས་ནྗི་ནུས་པའྗི་དབེ་བ་ཞྗིག་ཡྗིན་པ་དང་དེ་ཉྗིད་ཐོས་མཁན་ཡོད་མྗིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཡོད་པར་འཇོག་སེ། དེ་
ནས་དེའྗི་རང་བཞྗིན་ལ་ཉམས་ཞྗིབ་བེད་པ་རེད། 

  

སའྗི་འབྱུང་ཁུངས། 
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 ས་ཕལ་མོ་ཆེ་ནྗི་བེམ་གཟུགས་ཀྗི་འདར་འཁྲུག་ལས་སེས་པའྗི་རླབས་ཤ་སག་ཡྗིན། པྗི་ཡ་ནོ་དང་། ཨོག་ལེན་
ཕྲ་མོ་དང་། རྒྱུད་དྲུག་གྗི་ནང་དུ་རྒྱུད་སྐུད་འདར་འཁྲུག་བེད་པ་ལས་ས་སྐྲུན་པ་དང་། སེག་ས་ོགྗིང་བུའྗི་ནང་པྗི་པྗི་
འདར་བ་ལས་སེད་པ་ཡྗིན་ཞྗིང་། གྗིང་བུའྗི་ནང་དུ་འབུད་ཁུང་ཡོད་སའྗི་རླུང་རྡུལ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡོ་བ་ལས་ས་སྗིན་པ་
རེད། ཁོྱད་ཀྗི་ངག་ནྗི་ཁོྱད་ཀྗི་གེ་བ་འདར་བའྗི་འབས་བུ་ཡྗིན། རླུང་རྡུལ་ཁྲོད་ཀྗི་ས་རྣམས་ནྗི་འདར་འཁྲུག་ཧ་ཅང་སྣ་
ཚོགས་པ་ཞྗིག་གྗིས་སེད་པ་ཤ་སག་ཡྗིན། 

 གོང་གྗི་གནས་སངས་རེ་རེའྗི་ནང་ཐོག་མའྗི་འདར་འཁྲུག་གྗི་བ་བ་དེས་གདསོ་ཆེ་བའམ་བངོས་ཆེ་བའྗི་དངསོ་
པོ་གཞན་ཞྗིག་སེ། དཔེར་ན་རྒྱུད་སྐུད་ལན་པའྗི་རོལ་ཆ་ཡྗི་ས་སེལ་པང་ལེབ་བམ། རླུང་གྗི་རོལ་ཆའམ་པྗི་པྗི་ལན་པའྗི་
རོལ་ཆ་ནང་གྗི་རླུང་གཞུང་ངམ། གཞས་མའྗི་ཁ་མྗིད་ནང་གྗི་རླུང་ལྟ་བུ་ཞྗིག་འདར་བར་བེད་ཀྗི་ཡོད། འདར་འཁྲུག་
བེད་པའྗི་བེམ་དངསོ་འདྗིས་དེ་ནས་རྒྱུན་ལན་རླུང་ལས་གྲུབ་པའྗི་མཐའ་འཁོར་གྗི་རྒྱུད་ལམ་གྗི་ཁྲོད་དུ་གཞུང་རླབས་
ཀྗི་ངོ་བོར་འཁྲུག་ཆ་དེ་གཏོང་བ་རེད། རྒྱུན་ལན་གྗི་གནས་སངས་ནང་འདར་འཁྲུག་བེད་བཞྗིན་པའྗི་སའྗི་འབྱུང་
ཁུངས་ཀྗི་ཟསོ་ཕོད་དང་དེས་བསེད་པའྗི་སའྗི་ཟསོ་ཕོད་གཉྗིས་གཅྗིག་པ་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། སའྗི་ཟོས་ཕོད་ཀྗི་མངོ་བ་དེ་
གདངས་ཞེས་པའྗི་ཐ་སྙད་དེའྗི་སོ་ནས་ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་བེད་ཀྗི་ཡོད། གདངས་དང་ཟོས་ཕོད་གཉྗིས་འཚམས་པ་
སེ། གྗིང་བུ་པྗི་ཁ་ོལ་ོལས་བྱུང་བའྗི་གདངས་མཐོ་པོའ་ིས་དེ་ལ་འདར་འཁྲུག་གྗི་ཟོས་ཕོད་མཐོན་པོ་ཡོད་པ་དང་། རྨུག་
དུང་ལས་བྱུང་བའྗི་གདངས་དམའ་པའོ་ིས་ལ་འདར་འཁྲུག་གྗི་ཟོས་ཕོད་དམའ་པོ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད།  

 མྗི་གཞོན་པ་ཞྗིག་གྗི་རྣ་བས་ཧར་ཚི་ ༢༠ ནས་ ༢༠༠༠༠ བར་གྗི་ཟོས་ཕོད་དང་འཚམས་པའྗི་ས་གདངས་ཐོས་
ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། ན་ཚོད་ཇེ་ཆེར་ཕྗིན་པ་ན་ན་མྗིའྗི་ཐོས་ཚད་ཀྗི་ས་མཚམས་དེ་ཇེ་ཆུང་དུ་འག་ོཞྗིང་། ཁྱད་པར་དུ་ཟསོ་ཕོད་
མཐོན་པོའ་ིསྣེ་དེ་ནས་ཉམ་གྗི་ཡོད། ཟོས་ཕོད་ཧར་ཚི་ ༢༠ ལས་དམའ་བའྗི་ས་རླབས་རྣམས་ནྗི་ཐོས་གཤམ་གྗི་ས་དང་། 
ཧར་ཚི་ ༢༠༠༠༠ བརྒལ་བའྗི་ས་རྣམས་ནྗི་ཐསོ་བརྒལ་གྗི་ས་ཡྗིན། ང་ཚོས་ཐོས་གཤམ་དང་ཐོས་བརྒལ་གྗི་ས་རླབས་ག་ོ
མྗི་ཐུབ། ཐོས་གཤམ་སེ། ཟོས་ཚད་དམའ་དྲགས་པས་མྗིས་ག་ོམྗི་ཐུབ། ཐོས་བརྒལ་ཏེ། ཟོས་ཚད་མཐོ་དྲགས་པས་མྗིས་ག་ོ
མྗི་ཐུབ། 

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

 ཧར་ཚི་ ༢༢༠ ཅན་གྗི་ས་ཚེབ་ཀྗིས་སེད་པའྗི་ས་དེའྗི་རླབས་ཀྗི་ཟོས་ཕོད་གང་རེད་དམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

 ཧར་ཚི་ ༢༢༠ 
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རླུང་ནང་གྗི་ས། 

 ང་ཚོས་ལག་པ་བརབ་པའྗི་སྐབས་སུ་སེད་པའྗི་ས་དེ་ནྗི་རྒྱུན་འཁོར་དང་མྗི་ལན་པ་ཡྗིན། དེ་ནྗི་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་
ཁྱབ་འག་ོབའྗི་རླབས་བར་ཙམ་ཞྗིག་ཡྗིན། རླུང་ཁྲོད་ཀྗི་རླབས་ཀྗི་གཡོ་བ་རེའྗི་བགོད་ཚུལ་གསལ་བར་ཤེས་པའྗི་ཆེད་
དུ་དཔེ་རྗིས་ ༢༠་༡ཀ ནང་བསན་པ་བཞྗིན་ཁང་མྗིག་རྗིང་པོ་ཞྗིག་ལ་བསམ་གཞྗིག་བསོ།  
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 ཁང་མྗིག་དེའྗི་སྣེ་གཅྗིག་ལ་ཡལོ་བས་བཀབ་པའྗི་སེའུ་ཁུང་ཁ་ཕེ་བ་ཞྗིག་ཡོད་ལ་སྣེ་གཞན་དེར་སོ་ཞྗིག་ཡོད། 
ང་ཚོས་སོ་དེ་ཕེ་བ་ན་ས་ོདེས་རང་གྗི་འདབས་སུ་ཆགས་པའྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཐོག་མའྗི་གནས་གཞྗི་ནས་ཉེ་འཁྲྗིས་
ཀྗི་གནས་གཞྗིར་དབྱུང་བ་ང་ཚོས་མོས་པ་བེད་ཆགོ་པ་ཡྗིན། ཉེ་འཁྲྗིས་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཀྗིས་དེའྗི་ཉེ་འཁྲྗིས་ལ་
འབུད་པ་སོགས་མཐར་སེའུ་ཁུང་གྗི་ཕྗི་རུ་ཡོལ་བ་མ་གཡ་ོཡྗི་བར་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ནྗི་དཔེར་ན་ལེམ་རྩྗིབ་ཀྗི་བརྒྱུད་དུ་
བཙིར་གནོན་རྒྱུ་བ་བཞྗིན་ཡྗིན། འདྗིར་བཙིར་གནོན་ཐེབས་པའྗི་རླུང་རྡུལ་གྗི་གཡོ་བ་ཞྗིག་སོ་ནས་ཡོལ་བའྗི་བར་
བགོད་ཡོད་པ་རེད། བཙིར་གནནོ་ཐེབས་པའྗི་རླུང་གྗི་གཡོ་བ་འདྗི་ལ་བཙིར་གནོན་ཞེས་འབོད་ཀྗི་ཡོད། 

 ང་ཚོས་སོ་རྒྱག་སྐབས་(དཔེ་རྗིས་ ༢༠་༡ཁ)སོས་རླུང་གྗི་འདུས་རྡུལ་ཇྗི་སྙེད་ཅྗིག་ཁང་མྗིག་གྗི་ཕྗི་རུ་འབུད་ཀྗི་
ཡོད། འདྗིས་སོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་གནནོ་འགས་དམའ་བའྗི་ཁུལ་ཞྗིག་སྐྲུན་པ་རེད། ཉེ་འཁྲྗིས་ཀྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་ཁུལ་དེར་
རྒྱུ་སེ་རང་གྗི་མཇུག་ཏུ་གནོན་འགས་དམའ་བའྗི་ཁུལ་ཞྗིག་སྐྲུན། གནོན་འགས་དམའ་བའྗི་ཁུལ་དེ་ལྷུག་འགྱུར་དུ་
གནས་ཞེས་ང་ཚོས་བརོད་པ་རེད། སོ་ལས་ཐག་རྗིང་ལ་འཁོད་པའྗི་འདུས་རྡུལ་གཞན་རྣམས་ལྷུག་འགྱུར་གྗི་ཁུལ་འདྗི་
རྣམས་སུ་ས་ོབ་དང་། སར་ཡང་འཁྲུག་ཆ་ཞྗིག་ཁང་མྗིག་དེའྗི་ཁོྱན་དུ་བགོད་ཀྗི་ཡོད། འདྗིའྗི་དཔང་རྟགས་ནྗི་ཡལོ་བ་ད་
ཐེངས་ནང་དུ་གཡོ་བ་དེ་ཡྗིན། ཐེངས་འདྗིའྗི་འཁྲུག་ཆ་དེ་ནྗི་ལྷུག་འགྱུར་ཞྗིག་ཡྗིན། 

 རླབས་ཀྗི་འགུལ་སོད་གཞན་ཀུན་དང་འདྲ་བར་འདྗིར་ཡང་ཁང་མྗིག་གྗི་ཁོྱན་དུ་བགོད་མཁན་དེ་རྒྱུད་ལམ་
དེ་མྗིན་པར་ནུས་པ་འདྲེན་པའྗི་གཡོ་བ་དེ་ཡྗིན། བཙིར་གནོན་དང་ལྷུག་འགྱུར་གཉྗིས་ཀའྗི་ནང་གཡ་ོབ་དེ་སོ་ནས་
ཡོལ་བའྗི་བར་བགོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡྗིན་པ་ང་ཚོས་ཇྗི་ལྟར་ཤེས་ཞེ་ན་གནས་སངས་གཉྗིས་ཀར་སོ་ཕེ་བའམ་རྒྱབ་
པའྗི་མཇུག་ཏུ་ཡོལ་བ་འགུལ་བས་ཕྗིར། གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗིས་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་འཁོར་དང་བཅས་པའྗི་ཚུལ་གྗིས་སོ་ཕེ་
བ་དང་རྒྱབ་པ་ཡྗིན་ན་ཁྱོད་ཀྗིས་རྒྱུན་འཁོར་ཅན་གྗི་བཙིར་གནོན་དང་ལྷུག་འགྱུར་གྗི་རླབས་ཤྗིག་སྐྲུན་ཐུབ་ལ། དེས་
ཡོལ་བ་དེ་སེའུ་ཁུང་ཕྗི་ནང་གཉྗིས་སུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གཡ་ོབར་བེད། ས་ཚེབ་ཅྗིག་བརྡུང་བའྗི་སྐབས་སུ་ཚུལ་འདྗི་
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གཞྗི་རྒྱ་ཆུང་ཡང་ཧ་ཅང་མྱུར་མོའ་ིཚད་དུ་བྱུང་བ་རེད། ས་ཚེབ་ཀྗི་རྒྱུན་འཁོར་ཅན་གྗི་འདར་འཁྲུག་དང་དེས་སེད་
པའྗི་རླབས་རྣམས་གཡོ་བཞྗིན་པའྗི་སོ་ཡྗིས་བསེད་པའྗི་རླབས་ལས་ཟསོ་ཕོད་ཀྗི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་མཐོ་བ་དང་། འདར་
དཔངས་ཀྗི་ཆ་ནས་དམའ་བ་ཡདོ། ཡོལ་བའྗི་སེང་གྗི་ས་རླབས་ཀྗི་ནུས་འབས་དེ་ཁོྱད་ཀྗིས་ངེས་མ་ཐུབ་ཀང་། ཚོར་
སེན་ཆེ་བའྗི་རྣ་རྔ་དང་འཕྲད་སྐབས་ཁོྱད་ཀྗིས་ས་རླབས་གསལ་པོར་ངེས་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། 

 དཔེ་རྗིས་ ༢༠་༢ ནང་བསན་པའྗི་སྦུ་གུའྗི་རྒྱུད་དུ་ཡོད་པའྗི་ས་རླབས་ལ་བསམ་གཞྗིག་ཅྗིག་བསོ་དང་། སབས་
བདེ་བའྗི་སད་དུ་སྦུ་གུའྗི་ནང་དུ་བགོད་པའྗི་རླབས་ཁ་ོན་འདྗིར་བསན་ཡོད། སྦུ་གུའྗི་འདབས་སུ་ཡོད་པའྗི་ས་ཚེབ་ཀྗི་
རྭ་དེ་སྦུ་གུའྗི་ཕགོས་སུ་འགུལ་བ་ན་སྦུ་གུའྗི་ནང་དུ་བཙིར་གནོན་ཞྗིག་ཞུགས་ཀྗི་ཡོད། རྭ་དེ་ཁ་ཕོགས་ལོག་སེ་གཡ་ོབ་
ན་བཙིར་གནོན་གྗི་རེས་སུ་ལྷུག་འགྱུར་ཞྗིག་བགོད་ཐུབ་པ་རེད། དེ་ནྗི་པྗིང་པོང་པ་ོལསོ་ཁེངས་པའྗི་ཁང་མྗིག་ཅྗིག་ཏུ་
ས་ལེབ་ཅྗིག་རྒྱབ་མདུན་དུ་འགུལ་བ་དང་གཉྗིས་སུ་མེད། འབྱུང་ཁུངས་དེ་འདར་འཁྲུག་བེད་པ་ན་བཙིར་གནོན་དང་
ལྷུག་འགྱུར་གྗི་རྒྱུན་ཞྗིག་སེད་སྐྲུན་བེད་པ་རེད། འདར་འཁྲུག་བེད་བཞྗིན་པའྗི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྗི་ཟསོ་ཕོད་དང་དེས་
སེད་པའྗི་རླབས་ཀྗི་ཟསོ་ཕོད་གཉྗིས་གཅྗིག་པ་ཡྗིན། 

 སྐབས་སྐབས་སུ་རླུང་འཕྲྗིན་ལ་ཉན་པའྗི་ཚེ་ས་དང་འབེལ་བའྗི་དངོས་ཁམས་ཀྗི་གནད་དོན་ལ་བསམ་
གཞྗིག་ཅྗིག་བོས་དང་། རླུང་འཕྲྗིན་གྗི་ས་ཆས་ནྗི་ཤོག་བུའྗི་སྙུང་གཟུགས་ལས་གྲུབ་ཅྗིང་། གོག་གྗི་སྐུལ་བརའྗི་འགསོ་
དང་བསྟུན་ཏེ་འདར་འཁྲུག་བེད་མཁན་ཞྗིག་ཡྗིན། ས་ཆས་ཀྗི་འདར་འཁྲུག་བེད་བཞྗིན་པའྗི་སྙུང་གཟུགས་འདབས་ཀྗི་
རླུང་གྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་འདར་འཁྲུག་གྗི་བ་བར་སྐུལ་བ་དང་། རླུང་འདྗིས་ཀང་རང་གྗི་ཉེ་འཁྲྗིས་ཀྗི་རྡུལ་རྣམས་ཀྗི་
འདབས་སུ་འདར་འཁྲུག་བེད་པས་དེ་དག་ཀང་གཅྗིག་མཚུངས་སུ་བ་བ་བེད་པ་སགོས་དེ་ལྟར་དུ་འགོ། དེའྗི་མཇུག་
འབས་སུ་བཙིར་གནོན་ཐེབས་པ་དང་ལྷུག་འགྱུར་ཐེབས་པའྗི་རླུང་རྣམས་ས་ཆས་ནས་འགོས་དང་བཅས་ཏེ་འཕྲོས་
ནས་ཁང་མྗིག་ཡོངས་རྫགོས་སུ་ཆལ་ཆྗིལ་དུ་གཡ་ོབའྗི་འགུལ་སོད་ཀྗིས་ཁྱབ་པར་བེད།  
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ས་སམ། 

རླུང་འཕྲྗིན་ནམ་དེ་མྗིན་པའྗི་ས་སེད་མ་ལག་དག་ལ་ཡོད་པའྗི་ས་སམ་གྗིས་གོག་བར་རྣམས་ས་རླབས་སུ་སྒྱུར་བ་རེད།ཤདེའྗི་ནང་
ཤོག་གུའྗི་སྙུང་གཟུགས་ཤྗིག་ཡོད་པ་དེའྗི་སྐེ་རུ་དཀྲྗིས་སྐུད་ཡོད་ཅྗིང་།ཤདཀྲྗིས་སྐུད་ཀྗི་བརྒྱུད་དུ་གོང་བར་རྒྱུགཤགོག་ཁབ་ལེན་གྗི་
བ་བ་བེད་པའྗི་དཀྲྗིས་སྐུད་འདྗི་ནྗི་གཏན་འཇགས་ཁབ་ལེན་ཞྗིག་གྗི་འཁྲྗིས་ལ་ཆགས་ཡོད།ཤཁ་ཕོགས་ངེས་ཅན་ཞྗིག་ཏུ་གོག་
རྒྱུན་རྒྱུ་བའྗི་ཚེ་ཁབ་ལེན་འགས་ཀྗིས་གོག་ཁབ་ལེན་དེ་གཏན་འཇགས་ཁབ་ལེན་གྗི་ཕོགས་སུ་འབུད་པས་སྙུང་གཟུགས་ནང་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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ངོས་སུ་འཐེན་པར་བེད་ཅྗིང་།ཤགོག་རྒྱུན་ལོག་སེ་བགོད་པ་ན་སྙུང་གཟུགས་ཕྗི་རུ་འབུད།ཤགོག་གྗི་བར་འཕྲྗིན་ལ་བྱུང་བའྗི་འདར་
འཁྲུག་གྗིས་སྙུང་གཟུགས་འདར་བའྗི་རྒྱུ་བེད་པ་དང་།ཤསྙུང་གཟུགས་ཀྗི་འདར་འཁྲུག་གྗིས་མཐའ་འཁརོ་གྗི་རླུང་དུ་ས་རླབས་
སེད་པར་བེད།ཤས་སམ་ཆེན་པོ་དང་འབེལ་བའྗི་དངོས་ཁམས་ཀྗི་གནད་དོན་དེ་ཆུང་ཆུང་ལའང་འཇུག་ཅྗིང་།ཤཐ་ན་རྣ་བར་
གཤོང་བ་རྣམས་ལའང་འཇུག་པ་རེད། 

 

 ཚུལ་འདྗི་ནྗི་ཨའྗི་པཌོ་(iPod) འམ་་དེ་ལྟ་བུའྗི་ཡོ་ཆས་དང་ལྷན་དུ་བཀོལ་སོད་བེད་པའྗི་ཉན་ཆས་ཐེའུ་ཡྗི་
ནང་གཅྗིག་པ་འབྱུང་སེ། དེའྗི་ས་ཆས་ནྗི་རྣ་བར་གཤངོ་ཐུབ་ཚོད་ཀྗི་ཆུང་ཆུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་བྱུང་བའྗི་རླུང་གྗི་
འདར་འཁྲུག་གྗིས་ཁོྱད་ཀྗི་རྣ་རྔ་བརྡུང་སེ་དེ་ཉྗིད་འདར་བར་བེད་ལ་དེ་ལས་འགསོ་དང་ལན་པའྗི་གོག་བརའྗི་འབབ་
རྒྱུན་ཞྗིག་སོགས་དབང་སྦུ་གུའྗི་བརྒྱུད་དང་དེ་ནས་ཀླད་པར་གཏོང་བ་རེད། ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་ཁོྱད་ཀྗིས་རོལ་དབངས་ཀྗི་
ས་ལ་ཉན་ཐུབ། 

  

ས་རྒྱུད་གཏངོ་བེད་པའྗི་རྒྱུད་ལམ། 

 ང་ཚོས་ཐོས་པའྗི་ས་ཕལ་མོ་ཆེ་ནྗི་རླུང་བརྒྱུད་ནས་བརྒྱུད་གཏངོ་བེད་པ་རེད། འོན་ཀང་མཁྲེགས་གཟུགས་
དང་། གཤེར་གཟུགས། རླངས་གཟུགས། གེས་རྡུལ་གཟུགས་ལྟ་བུའྗི་ལེམ་གཤྗིས་ཅན་གྗི་དངོས་རྫས་ཚང་མས་ཀང་ས་
བརྒྱུད་གཏོང་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། ལེམ་གཤྗིས་ཞེས་པ་བེམ་དངསོ་ཤྗིག་ལ་འགས་འཕོག་པའྗི་དབང་གྗིས་དེའྗི་དབྗིབས་ལ་
འགྱུར་བ་བྱུང་བ་དེ་ཉྗིད་གནོན་བེད་ཀྗི་འགས་དང་བལ་བ་ན་དེ་ཉྗིད་ཐོག་མའྗི་དབྗིབས་སུ་བསར་ལོག་ཐུབ་པའྗི་ཁྱད་
ཆོས་དེ་ལ་ཟེར། ངར་ལགས་དེ་ལེམ་གཤྗིས་ཅན་གྗི་དངསོ་རྫས་ཤྗིག་ཡྗིན། དེ་ལས་ལོག་སེ་རྩེད་འདམ་ནྗི་ལེམ་གཤྗིས་
ཅན་མྗིན། ལེམ་གཤྗིས་ཅན་གྗི་གཤེར་དང་མཁྲེགས་གཟུགས་ཀྗི་ནང་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ལྟོས་བཅས་ཀྗི་ཉེ་བར་གནས་
ཤྗིང་། ཕན་ཚུན་གྗི་འགུལ་སོད་ལ་ཡ་ལན་མྱུར་མོར་སོད་པ་དང་། ནུས་པ་ལ་བོར་བརླག་ཆེར་མེད་པར་བརྒྱུད་གཏངོ་
བེད་ཀྗི་ཡོད། རླུང་གྗི་ནང་ལས་ཆུའྗི་ནང་དུ་ས་ལབ་བཞྗིས་མགོགས་པར་བགོད་པ་དང་། རླུང་ལས་ངར་ལགས་ཀྗི་ནང་
དུ་ལབ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གྗིས་མགོགས་པར་བགོད།  

 མཁྲེགས་གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས་དང་བསྡུར་ན་རླུང་དེ་ས་འདྲེན་པའྗི་ཁྲྗིད་གཟུགས་ཞན་ཙམ་ཞྗིག་
ཡྗིན། དཔེར་ན་ཐག་རྗིང་གྗི་མེ་འཁོར་གྗི་ས་དེ་ལགས་ལམ་ལ་རྣ་བ་སར་ན་གསལ་ཆེ་བ་ག་ོཐུབ་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་དང་
མཚུངས་པར་ཐྗིག་ས་སགོ་བཞྗིན་པའྗི་ཆུ་ཚོད་ཅྗིག་རྣ་བས་ག་ོམྗི་ཐུབ་སའྗི་རྒྱང་ཚད་དུ་ཅགོ་ཙེའྗི་སེང་དུ་བཞག་ཀང་
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རྣ་བ་ཅགོ་ཙེར་སོར་སྐབས་དེའྗི་ཐྗིག་ས་ག་ོཐུབ་ཀྗི་ཡོད། ཡང་ན་རྣ་བ་ཆུའྗི་ནང་འབྗིང་དུ་བཅུག་ནས་ཆུའྗི་གཏྗིང་དུ་རོ་
གཉྗིས་རོབས་དང་། ཁོྱད་ཀྗིས་ཐྗིག་ས་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོགོ་ཐུབ།  
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 གལ་ཏེ་ཁོྱད་ཀྗིས་གགོ་གྲུ་ཡོད་སའྗི་ཆུའྗི་ནང་རྐྱལ་མོང་ཡོད་ན་གྲུའྗི་འཕྲུལ་འཁོར་གྗི་ས་དེ་ཆུའྗི་སེང་ལས་
འོག་ཏུ་ཞེ་དྲག་གྗི་གསལ་བ་གོ་ཐུབ་པ་ཁོྱད་ལ་ཕལ་ཆེར་དོ་སྣང་སེབས་ཡོད་སྗིད། གཤེར་གཟུགས་དང་དྭངས་གཟུགས་
རྣམས་སྗིར་བཏང་ས་བརྒྱུད་གཏོང་བེད་པའྗི་ཁྲྗིད་གཟུགས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡྗིན་ཏེ། རླུང་ལས་ཧ་ཅང་གྗི་ཡག་ག་ཡོད། 
སྗིར་བཏང་སའྗི་མགོགས་ཚད་དེ་གཤེར་ལས་མཁྲེགས་གཟུགས་སུ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། རླངས་གཟུགས་ལས་གཤེར་གྗི་
ནང་ཆེ་བ་ཡོད། སོང་སངས་སུ་ས་མྗི་བགོད་པ་རེད། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་དེར་བཙིར་གནོན་དང་རྒྱ་སེད་བེད་མཁན་གང་
ཡང་མེད་པས་ཡྗིན། 

 

རླུང་ཁྲདོ་ཀྗི་ས་ཡྗི་མགགོས་ཚད། 

 གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཐག་རྗིང་དུ་འཁོད་པའྗི་མྗི་ཞྗིག་གྗིས་ཤྗིང་གཏུབ་བཞྗིན་པར་བལྟ་བའམ། གཞྗི་གྲུག་པོ་ལོ་རྩེད་
མཁན་ཞྗིག་གྗིས་དབྱུག་གུས་པ་ོལོར་རེག་པར་བལྟ་བ་ཡྗིན་ན། ང་ཚོའྗི་རྣ་བར་རེག་ས་མ་འབརོ་སྔོན་ཚུད་ནས་རེག་
པའྗི་བ་བ་གྲུབ་པ་ང་ཚོས་བདེ་བག་ངང་ཤེས་ཐུབ། དེ་བཞྗིན་དུ་ང་ཚོས་གོག་མཐོང་བའྗི་རེས་སུ་འབྲུག་ས་ཐོས་ཀྗི་ཡོད། 
རྒྱུན་ལན་གྗི་མངོ་བ་འདྗི་རྣམས་ཀྗིས་གཞྗི་གཅྗིག་ནས་གཞན་དུ་ས་བགོད་པ་ན་ངོས་བཟུང་ཐུབ་པའྗི་ཡུན་ཚད་ཅྗིག་
འགོར་གྗི་ཡོད་པ་བསན་གྗི་ཡདོ། སའྗི་མགོགས་ཚད་དེ་རླུང་གྗི་གནས་སངས་དང་། དོྲད་ཚད་དང་། བཞའ་ཚན་བཅས་
ལ་རག་ལུས་ཀྗི་ཡོད། དེ་ཉྗིད་སའྗི་གོ་འགས་དང་ཟསོ་ཕོད་ལ་རག་ལུས་ཀྗི་མེད་ཅྗིང་། རྒྱུད་ལམ་གཅྗིག་ཏུ་བགོད་པའྗི་
ས་ཐམས་ཅད་མགོགས་ཚད་གཅྗིག་པའྗི་ཐོག་ནས་བགོད་པ་རེད། རླུང་སྐམ་པོ་དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་ ༠ ལ་སོན་པའྗི་ནང་
ས་ཡྗི་མགོགས་ཚད་ནྗི་སྐར་ཆ་རེ་ལ་མྗི་ཊར་༣༣༠ སེ་ཆུ་ཚོད་རེ་ལ་ཀྗི་ལ་ོམྗི་ཊར་༡༢༠༠ ཙམ་ཡྗིན། (དེ་ནྗི་འོད་ཀྗི་
མགོགས་ཚད་ཀྗི་ས་ཡའྗི་ཆ་གཅྗིག་ལས་ཅུང་ཙམ་གྗི་མང་བ་ཡྗིན།) རླུང་ཁྲོད་ཀྗི་རླངས་པས་མགོགས་ཚད་འདྗི་ཅུང་
ཟད་སེལ་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། རླུང་གང་མོ་ལས་ཚ་པའོ་ིཁྲོད་དུ་ས་མགོགས་པར་བགོད་ཀྗི་ཡོད། འདྗི་ལྟར་ཡྗིན་དགོས་ཏེ་རླུང་
དོྲན་པོའ་ིནང་གྗི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་མྱུར་བར་འགུལ་བཞྗིན་ཡདོ་པས་དེ་དག་ཕན་ཚུན་གཅྗིག་གྗིས་གཅྗིག་ལ་རེག་རྒྱུ་
མང་བ་འོང་བས་དུས་ཡུན་ཐུང་བའྗི་ནང་གཡོ་བ་བརྒྱུད་གཏངོ་བེད་ཐུབ་པ་རེད། དོྲད་ཚད་ཌྗིག་རྗི་ ༠ སེང་དུ་ཌྗིག་རྗི་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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རེ་རེ་འཕར་རེས་བཞྗིན་རླུང་ནང་གྗི་སའྗི་མགོགས་ཚད་སྐར་ཆ་རེ་ལ་མྗི་ཊར་ ༠་༦ གྗིས་འཕེལ་གྗི་ཡོད། རྒྱུན་ལན་ཁང་
པའྗི་དོྲད་ཚད་དེ་ཌྗིག་རྗི་ ༢༠ ཡས་མས་སུ་རླུང་གྗི་ཁྲོད་དུ་ས་བགོད་པ་ན་སྐར་ཆ་རེ་ལ་མྗི་ཊར་ ༣༤༠ ཚད་དུ་བགོད་ཀྗི་
ཡོད། 

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

༡ ས་རླབས་གཅྗིག་གྗི་བཙིར་གནོན་དང་ལྷུག་འགྱུར་རྣམས་ཁ་ཕོགས་གཅྗིག་ཏུ་བགོད་པ་ཡྗིན་ནམ་ཡང་ན་ཁ་ཕོགས་ལོག་ནས་
བགོད། 

༢ གོག་འཁྱུག་དང་འབྲུག་ས་གཉྗིས་ཀྗི་བར་ལ་སྐར་ཆ་གསུམ་གྗི་ཁྱད་པར་ཡོད་སྐབས་དྲག་ཆར་དེ་རྒྱང་ཚད་ག་ཚོད་ཙམ་གྗི་
སར་ཡོད་དམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

 ༡ དེ་གཉྗིས་ཁ་ཕོགས་གཅྗིག་ཏུ་བགོད། 

༢ རླུང་ཁྲོད་དུ་ས་ཡྗི་མགོགས་ཚད་དེ་ 340 m/s ཡྗིན་པའྗི་དབང་དུ་བཏང་ན་སྐར་ཆ་གསུམ་གྗི་ནང་ས་དེས་རྒྱང་ཐག་
(340 m x 3 s) = 1020 m མྗི་ཊར་ ༡༠༢༠ བགོད་པ་རེད། གོག་འཁྱུག་ལ་ང་ཚོས་ངེས་ཐུབ་པའྗི་ཕྗི་བཤོལ་ཐེབས་མེད་
པས་དྲག་ཆར་དེ་ཀྗི་ལོ་མྗི་ཊར་ ༡ ལས་མང་ཙམ་གྗི་ས་ན་ཡོད་དགོས། 
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ས་ཡྗི་ལགོ་འཕྲ།ོ 

 ས་ཡྗི་ལགོ་འཕྲོ་ལ་ང་ཚོས་བག་ཆ་ཞེས་འབོད། ལོག་སེ་འོང་བའྗི་ས་རླབས་ཀྗིས་ཁྱེར་བའྗི་ནུས་པའྗི་ཆ་ཤས་དེ་
ལོག་སའྗི་གཞྗི་དེ་འཇམ་པ་ོདང་རེངས་པ་ོཞྗིག་ཡྗིན་ན་ཆེ་བ་དང་། གཞྗི་དེ་སོབ་སོབ་དང་ཕ་མྗི་ལེ་བ་ཞྗིག་ཡྗིན་ན་ཆུང་
བ་ཡོད། ལོག་སེ་འོང་བའྗི་ས་རླབས་ཀྗིས་མ་ཁྱེར་བའྗི་ས་ཡྗི་ནུས་པ་དེ་(འདུ་ཐྗིམ་)བརྒྱུད་གཏངོ་བེད་པའྗི་རླབས་ཀྗིས་
ཁྱེར་འགོ། 

 གཞྗི་འཇམ་པོ་ནས་ས་ལོག་པ་ན་ཇྗི་ལྟར་འོད་ལོག་པ་ལྟར་ཡྗིན་ཏེ། ནང་འཕྲོའ་ིཟུར་ཚད་དང་ལོག་འཕྲའོ་ིཟུར་
ཚད་གཉྗིས་(དཔེ་རྗིས་ ༢༠་༦)མཉམ་པ་ཡྗིན། སྐབས་རེར་ཁང་པའྗི་གང་དང་གནམ་བཅད་དང་ཞ་ལ་བཅས་ནས་ས་
ལོག་པའྗི་སྐབས་ལོག་སའྗི་གཞྗི་རྣམས་ལོག་ཤས་ཆེ་དྲགས་པས་ས་དེ་འདྲེས་ཏེ་མྗི་གསལ་བར་འགྱུར་གྗི་ཡོད། ས་ཞྗིག་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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ལ་ལོག་འཕྲ་ོདུ་མ་བྱུང་སེ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྗིས་ས་སེད་རྒྱུ་མཚམས་ཆོད་པའྗི་རེས་སུའང་ལགོ་འཕྲོ་ལྷག་པའྗི་སྐབས་ང་
ཚོས་སེབ་གགས་གོ་ཐུབ་པ་ཡྗིན། 

 དེ་ལས་ལོག་སེ་ས་ལོག་སའྗི་གཞྗི་རྣམས་སྗིམ་གཤྗིས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཡྗིན་ན་དེར་ས་ཚད་དམའ་ཞྗིང་ཁང་པ་དེ་
ཚེ་སོག་གྗིས་སོང་པའྗི་ཉོབ་པོ་ཞྗིག་ཏུ་སྣང་རྒྱུ་ཡྗིན། ཁང་མྗིག་ཅྗིག་ཏུ་སའྗི་ལགོ་འཕྲོ་བྱུང་བ་དེས་ཁང་མྗིག་དེ་གསོན་
པོ་དང་ཁེངས་བསད་པའྗི་སྣང་བ་སྗིན་པ་དེ་གཅྗིག་བས་ན་ཁོྱད་ཀྗིས་ཁྲུས་ཁང་དུ་གླུ་ལེན་པ་ལས་ཤེས་ཚོད་ཡྗིན། 
ཚོམས་ཆེན་ནམ་རོལ་དབངས་ཚོགས་ཁང་བཟ་ོབའྗི་འཆར་གཞྗིའྗི་ནང་སེབ་གགས་དང་འདུ་ཐྗིམ་གཉྗིས་ཀྗི་བར་ལ་དོ་
མཉམ་ངེས་པར་དུ་འོང་བ་ཞྗིག་བ་དགསོ། སའྗི་ཁྱད་ཆསོ་ལ་ཉམས་ཞྗིབ་བེད་པའྗི་རྗིག་པ་ལ་ས་རླབས་རྗིག་པ་ཞེས་
འབོད། 

 ས་རྣམས་ཉན་མཁན་ཕོགས་སུ་སོག་ཐུབ་པའྗི་ཆེད་དུ་ལྗིང་ཆའྗི་རྒྱབ་ཏུ་ལོག་ཤས་ཆེ་བའྗི་གཞྗི་འཛུགས་པ་ལ་
དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད། རོལ་དབངས་ཚོགས་ཁང་ཁ་ཤས་ཀྗི་ནང་ལྗིང་ཆའྗི་ཐོད་དུ་ལོག་ངསོ་མང་པོ་དཔྱང་གྗི་ཡོད། 
དེ་དག་ནྗི་ཆེ་ལ་ངོས་འཇམ་ཞྗིང་སསོ་འགྗིག་ལས་གྲུབ་པ་ཡྗིན།(དཔེ་རྗིས་ ༢༠་༨) ཉན་མཁན་རྣམས་ཀྗིས་ལགོ་བེད་
འདྗི་དག་ལ་ཡར་བལྟས་ན་རོལ་མོའ་ིཚོགས་ཀྗི་འཐུས་མྗི་རྣམས་ཀྗི་གཟུགས་བརན་མཐོང་ཐུབ། སོས་འགྗིག་ལས་གྲུབ་
པའྗི་ལོག་བེད་རྣམས་ཅུང་གུག་སེ་ཡོད་པ་ནྗི་མཐོང་རྒྱ་སེལ་བའྗི་ཆེད་དུ་ཡྗིན། ལོག་འཕྲའོ་ིགཏན་ཁྲྗིམས་དེ་ས་དང་
འོད་གཉྗིས་ཀར་གཅྗིག་མཚུངས་སུ་འཇུག་པས་ཅྗི་སེ་ལགོ་བེད་ཅྗིག་གྗི་ཕགོས་སངས་ལས་ཁོྱད་ཀྗིས་དེར་རོལ་ཆ་བེ་
བག་པ་ཞྗིག་མཐོང་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད་ན་དེ་ལས་བྱུང་བའྗི་ས་དེ་ཁོྱད་ཀྗིས་ཐོས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྗིན་པར་གདེང་ཚོད་བེད་ཆོག རོལ་
ཆ་དེ་བྱུང་བའྗི་ས་དེས་སྣང་ཐྗིག་གྗི་རེས་སུ་འགོ་སེ་རོལ་ཆས་ནས་ལོག་བེད་དང་དེ་ནས་ཁོྱད་ཀྗི་བར་འོང་རྒྱུ་ཡྗིན། 

 

ས་ཡྗི་འཁྱགོ་འཕྲ།ོ 

 ས་རླབས་རྣམས་རྒྱུད་ལམ་ཞྗིག་ཏུ་མུ་མཐུད་ནས་བགོད་དེ་འཁོྱག་པ་ན་དེ་དག་ལ་འཁོྱག་འཕྲ་ོབྱུང་ཞེས་ཟེར། 
ས་རླབས་འཁོྱག་པ་དེ་ཡང་དེའྗི་མདུན་ངོས་ཀྗི་ཆ་རྣམས་མགོགས་ཚད་མྗི་འདྲ་བར་བགོད་སྐབས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡང་
ས་རླབས་དེ་རླུང་འཁོད་མྗི་སྙོམས་པའྗི་ཁྲོད་དུ་རྒྱུ་བའམ། རླུང་གྗི་དོྲད་ཚད་འཁོད་མྗི་སྙོམས་པའྗི་ཁྲོད་དུ་རྒྱུ་བ་ལྟ་བུའྗི་
སྐབས་ཡོང་སྗིད་པ་ཡྗིན། ཉྗིན་དོྲན་མོ་ཡོད་པའྗི་སྐབས་སུ་ས་གཞྗིའྗི་ཉེ་འཁྲྗིས་ཀྗི་རླུང་དེ་མཐོ་སའྗི་རླུང་ལས་གང་ཙམ་
གྗིས་དོྲ་བ་ཡོད་ཆགོ་པས་ས་གཞྗི་འཁྲྗིས་སུ་རྒྱུ་བའྗི་ས་རྣམས་ལ་མགོགས་ཚད་འཕེལ་བ་ཡོང་གྗི་ཡོད།(དཔེ་རྗིས་ ༢༠་༩) 
དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་རླབས་རྣམས་ས་གཞྗི་ལས་ལགོ་སེ་འཁོྱག་འག་ོབས་དེའྗི་མཇུག་འབས་སུ་ས་རྣམས་ལེགས་པོར་
བགོད་ཐུབ་ཀྗི་མེད། ས་ལ་འཁོྱག་འཕྲོ་བྱུང་བ་དེ་ནྗི་སའྗི་མགོགས་ཚད་ལ་ཁྱད་པར་ཤོར་བས་ཡྗིན། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 གོག་འཁྱུག་གང་འཚམས་ཐག་ཉེ་པོར་འགྲུབ་པའྗི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་འབྲུག་ས་ཐོས་ཐུབ་ཀང་། ས་ཐག་རྗིང་
པོའ་ིགོག་འཁྱུག་དང་འབེལ་བའྗི་འབྲུག་ས་དེ་འཁོྱག་འཕྲོའ་ིདབང་གྗིས་སྐབས་མང་པོར་ང་ཚོས་ཐོས་ཐུབ་ཀྗི་མེད། ས་
རླབས་རྣམས་ས་མཐོ་སར་དལ་བར་རྒྱུ་ཞྗིང་ས་གཞྗི་ལས་ལོག་སེ་འཁོྱག་པས་དེ་འདྲའྗི་ས་དེ་ཁོྱད་ཀྗིས་ཐོས་པར་དཀའ། 
འོན་ཀང་སེང་གྗི་རླུང་ལས་ས་གཞྗི་འཁྲྗིས་ཀྗི་རླུང་རྗིམ་གང་བའྗི་སྐབས་ཏེ་དཔེར་ན་མཚན་མོའམ་ཉྗིན་གང་མ་ོཡོད་
པའྗི་སྐབས་སུ་གོ་ལོག་གྗི་ཡོད། དེའྗི་ཚེ་ས་གཞྗི་འཁྲྗིས་ཀྗི་ས་ཡྗི་མགོགས་ཚད་ཆག་ཡོད་པ་རེད། སེང་དུ་རླབས་ཀྗི་
མདུན་ངསོ་ཀྗི་ཆར་མགོགས་ཚད་མཐོ་བ་ཡོད་པ་དེས་ས་དེ་ཉྗིད་ས་གཞྗིའྗི་ཕགོས་སུ་འཁོྱག་པའྗི་རྒྱུ་བེད་པས་དེའྗི་
འབས་བུར་རྒྱང་ཐག་གང་འཚམས་ཀྗི་རྗིང་པའོ་ིཁོྱན་དུའང་ས་ཐོས་ཐུབ་པར་འོང་གྗི་ཡོད། མཚན་མོ་མཚོའྗི་འདབས་
སུ་མེ་གཏངོ་ནས་གེང་མོལ་བེད་པ་དེ་མཚོའྗི་ཕ་མཐར་གསལ་བར་གོ་ཐུབ་པ་དེ་ཡང་སའྗི་འཁོྱག་འཕྲའོ་ིསོ་ནས་འགེལ་
བཤད་བེད་ཐུབ། ས་རྣམས་རྟག་ཏུ་དྲང་ཐད་གྗི་ལམ་དུ་བགོད་པའྗི་ངེས་པ་མེད། 

 གང་དུ་དོྲད་ཚད་ལ་གཞྗིག་སེ་སའྗི་མགོགས་ཚད་ལ་ཁྱད་པར་ཤོར་སའྗི་ཆུ་འོག་ཏུ་ས་ལ་འཁོྱག་འཕྲོ་འབྱུང་གྗི་
ཡོད། འདྗིས་རྒྱ་མཚོའྗི་མཐྗིལ་ལས་ཐོས་བརྒལ་གྗི་རླབས་བརབ་སེ་མཚོ་འགོ་གྗི་ས་བབ་རྗིས་མོར་དབབ་པར་ཞུགས་
པའྗི་མཚོ་ཁའྗི་གྲུ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྗིག་བཟོ་གྗི་ཡོད། འནོ་ཀང་སྦ་གསང་ལ་མོས་པའྗི་བྗིངས་གྲུ་རྣམས་ལ་འཁོྱག་
འཕྲོ་འདྗི་ནྗི་ལེགས་སེས་ཆེན་པོ་ཞྗིག་ཡྗིན། དོྲད་ཚད་ཀྗི་ཁྱད་པར་དང་ཆུ་རྗིམ་ས་ོསོར་དོྲད་ཚད་མྗི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དེ་
ལ་བརྟེན་ནས་ས་ཡྗི་འཁོྱག་འཕྲོ་ལས་ཆུའྗི་ནང་དུ་སོང་ཆའམ་ལོང་ཐྗིག་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། གནས་དེ་དག་ཏུ་བྗིངས་གྲུ་
རྣམས་གབ་པ་རེད། འཁོྱག་འཕྲའོ་ིངང་ཚུལ་འདྗི་མེད་ན་བྗིངས་གྲུ་རྣམས་འཚོལ་རྒྱུ་ས་བ་འོང་། 

 སྨན་པ་རྣམས་ཀྗིས་གནོད་འཚེ་མེད་པར་ལུས་ཀྗི་ནང་ཁྲལོ་ལ་བལྟ་བའྗི་ཆེད་གོག་པར་འཕྲ་ོའདོ་བཀོལ་སོད་
མྗི་བེད་པར་ཐོས་བརྒལ་རླབས་ཀྗི་རྣམ་མང་ལོག་འཕྲ་ོདང་འཁོྱག་འཕྲོ་རྣམས་བེད་སད་པའྗི་ཐབས་ཚུལ་ཞྗིག་ལ་བསེན་
གྗི་ཡོད། (ཐོས་བརྒལ་ས་ལྟ་བུའྗི་) ཟོས་ཕོད་མཐོན་པོའ་ིས་ལུས་པོར་ཞུགས་པའྗི་སྐབས་དབང་པོའ་ིནང་ཆ་ལས་ཕྗི་ཆ་
ནས་ས་དེ་འགས་ཆེ་བར་ལགོ་པ་ཡྗིན་པས་དབང་པའོ་ིཕྗི་བཀདོ་ཀྗི་སྣང་བརན་ཞྗིག་ལེན་ཐུབ་པ་རེད། ཐོས་བརྒལ་ས་དེ་
འགུལ་བཞྗིན་པའྗི་དངོས་པོར་འཕོག་ན་ལོག་ས་དེ་ལ་ཟསོ་ཕདོ་ཅུང་ཟད་མྗི་འདྲ་བ་འངོ་། ཌབོ་ལར་ནུས་འབས་འདྗི་
བེད་སད་ནས་སྨན་པས་མངལ་ཆགས་ནས་བདུན་བཅུ་གཅྗིག་ཙམ་ལོན་པའྗི་མངལ་གནས་ཀྗི་སྙྗིང་གྗི་འཕར་ལྗིང་
མཐོང་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད།(དཔེ་རྗིས་ ༢༠་༡༠) 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 སྨན་གྗི་ནང་ལུས་ཀྗི་ནང་ཁྲོལ་དབང་པ་ོདང་། མངལ་ནང་གྗི་བྗིས་པའྗི་སྣང་བརན་ལེན་པ་ལྟ་བུ་དང་། བཟོ་
ལས་ཚན་ཁག་ཏུ་ལགས་རྗིགས་ནང་གྗི་སོན་ཆ་མཐོང་བའྗི་ཆེད་དུ་ཐོས་བརྒལ་རླབས་བེད་སདོ་བེད་པ་རེད། མྗི་ལ་
ཐོས་བརྒལ་སའྗི་བག་ཆའྗི་ཐབས་ལམ་དེ་ལྟསོ་བཅས་ཀྗིས་གསར་པ་ཞྗིག་ཡྗིན་ཡང་། ཕ་ཝང་དང་ཌོལ་ཕྗིན་ལྟ་བུའྗི་
སོག་ཆགས་རྣམས་ལ་ཐབས་ཚུལ་འདྗི་གསར་པ་གང་ཡང་མྗིན། དཔེར་ན་ཕ་ཝང་རྣམས་ཀྗིས་ཐོས་བརྒལ་གྗི་གཙེར་ས་
བཏང་སེ་དེའྗི་བག་ཆ་ལས་ཅ་དངོས་འཚོལ་བར་བེད། ཌོལ་ཕྗིན་རྣམས་ཀྗིས་འདྗི་དང་འདྗི་ལས་ཀང་མང་བ་བེད་ཐུབ། 
ང་ཚོ་ལ་ས་ནྗི་འཁྲུག་ཆ་མེད་པའྗི་དབང་པོའ་ིཡུལ་ཞྗིག་ཡྗིན་ནའང་། ཌོལ་ཕྗིན་རྣམས་ལ་དེ་ནྗི་ཧ་ཅང་འཁྲུག་ཆ་ཆེ་
བའྗི་དབང་པའོ་ིཡུལ་ཞྗིག་སེ། དེས་ས་ཕྗི་རུ་བཏང་སེ་དེ་དག་གྗི་བག་ཆ་གཞྗི་ལ་བཞག་ནས་རང་གྗི་ཉེ་འཁོར་གྗི་ཆོས་
རྣམས་ཤེས་པ་ཡྗིན། ཐོས་བརྒལ་གྗི་རླབས་ཚོར་ཐུབ་པ་འདྗི་ལ་བརྟེན་ནས་ཌོལ་ཕྗིན་གྗིས་སེམས་ཅན་དང་མྗི་གཞན་གྗི་
ལུས་པོ་བརྒྱུད་ནས་མཐོང་ཐུབ་པ་རེད། ཌོལ་ཕྗིན་ལ་མཚོན་ན་པགས་པ་དང་ཤ་སྗིམ་དང་ཚིལ་རྣམས་ཧ་ལམ་ཕྗི་གསལ་
ནང་གསལ་ཡྗིན་ཞྗིང་། ཁོ་ཚོས་ལུས་ཀྗི་ཕྗི་བཀོད་སབ་མ་ོཙམ་མཐོང་། འོན་ཀང་རུས་པ་དང་སོ་དང་རླུང་གྗིས་ཁེངས་
པའྗི་དོན་སྣོད་རྣམས་གསལ་པརོ་མཐོང་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད།  

  

358 

 ཌོལ་ཕྗིན་གྗིས་འབས་ནད་དང་། སྐྲན། སྙྗིང་རྩ་འགགས་ནད་བཅས་ཀྗི་གཟུགས་ཅན་དཔང་རྟགས་རྣམས་
དང་། ཐ་ན་སེམས་མོང་གྗི་དཔང་རྟགས་རྣམས་ཀང་མཐོང་ཐུབ། དེ་ནྗི་མྗིས་ཐོས་བརྒལ་ས་ལ་བརྟེན་ནས་ཉེ་བའྗི་ཆར་
མ་གཏགོས་མཐོང་ཐུབ་མེད། 

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

རྒྱ་མཚོའྗི་གཏྗིང་འཇལ་བའྗི་གྲུ་ཞྗིག་གྗིས་ཐོས་བརྒལ་ས་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་མཚོའྗི་མཐྗིལ་ལ་ཉམས་ཞྗིབ་བེད་ཀྗི་ཡོད། ཐོས་
བརྒལ་ས་དེ་ནྗི་མཚོ་ཆུའྗི་ནང་སྐར་ཆ་རེ་ལ་མྗི་ཊར་ ༡༥༣༠ ཡྗི་ཆ་སོྙམས་མགོགས་ཚད་ཐོག་བགོད། གལ་ཏེ་རྒྱ་མཚོའྗི་མཐྗིལ་
ནས་འོང་བའྗི་བག་ཆ་དེ་སྐར་ཆ་གཉྗིས་ཀྗིས་བཤོལ་ཡོད་ན་རྒྱ་མཚོ་ཟབ་ལོས་ཡོད་པ་ཡྗིན་ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

 མྗི་ཊར་ ༡༥༣༠ ཡྗིན། (མར་བགོད་པར་སྐར་ཆ་ ༡ དང་ཡར་བགོད་པར་སྐར་ཆ་ ༡) 

  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

218 
 

218 

ས་རླབས་ནང་གྗི་ནུས་པ། 

 ཆེ་ཆུང་གྗི་ཁྱད་པར་ཞྗིག་མ་གཏོགས་རླབས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ཀྗི་རྗིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པ་རེད། 
དཔེར་ན་ཉྗི་མ་ལས་བྱུང་བའྗི་གོག་ཁབ་ལེན་གྗི་རླབས་ཀྗིས་ང་ཚོར་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེན་པོ་ཁྱེར་འོང་བ་དེ་ལ་
བརྟེན་ནས་འཛམ་བུ་གྗིང་གྗི་སོག་རྒྱུན་འཁོྱང་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། དེ་དང་བསྡུར་ན་སའྗི་ནང་གྗི་ནུས་པ་དེ་ཆེས་ཕྲ་མོ་ཡྗིན། 
དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་ས་སྐྲུན་པ་ལ་ནུས་པ་ཉུང་ངུ་ལས་མྗི་མཁོ་བས་ཡྗིན། དཔེར་ན་མྗི་བེ་བ་གཅྗིག་གྗིས་དུས་གཅྗིག་ལ་
གཏམ་གེང་བེད་པ་ལས་སྐྲུན་པའྗི་སའྗི་ནུས་པ་དེ་རྒྱུན་ལན་གྗི་གོག་བཞུ་སར་བར་མཁོ་བའྗི་ནུས་པ་དེ་ཙམ་དང་མཉམ་
པ་རེད། ང་ཚོའྗི་བརྒྱུད་ལ་ཐོས་ཤེས་སེ་ཐུབ་པ་དེ་ཡང་ང་ཚོའྗི་རྣ་བ་དེ་ང་ོམཚར་སེ་དགསོ་པའྗི་རྣོ་པོ་དེ་འདྲ་ཞྗིག་ཡོད་
པས་རེད། ང་ཚོས་ཐོས་ཐུབ་པའྗི་ས་ལས་དམའ་བའྗི་ས་རྣམས་ཁ་པར་སེན་ཤསོ་རྣམས་ཀྗིས་མ་གཏོགས་བཟུང་མྗི་ཐུབ། 

 རླུང་གྗི་ཁྲོད་དུ་ས་བགོད་པ་ན་དེའྗི་ནུས་པ་དོྲད་ནུས་ཀྗི་ངོ་བརོ་རླག་གྗི་ཡོད། ཟོས་ཕོད་དམའ་བའྗི་རླབས་ལས་
ཀང་ཟོས་ཕོད་མཐོ་བའྗི་རླབས་ཀྗི་ནུས་པ་ནང་ངསོ་ཀྗི་ནུས་པའྗི་ངོ་བོར་མྱུར་བར་འཕོ་འགོ་བ་ཡྗིན། དེའྗི་འབས་བུར་
ཟོས་ཕོད་མཐོ་བའྗི་ས་ལས་དམའ་བའྗི་ས་རྣམས་རླུང་གྗི་ཁྲོད་དུ་རྒྱང་ཐག་རྗིང་བར་བགོད་ཀྗི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདྗི་ལ་
བརྟེན་ནས་གྲུ་ལ་ཉེན་བར་གཏངོ་བའྗི་རྨུག་དུང་རྣམས་ཟོས་ཕདོ་ཧ་ཅང་དམའ་པོར་འཇགོ་གྗི་ཡོད། 

  

བསྐུལ་བའྗི་འདར་འཁྲུག 

 ས་ཚེབ་ཁེར་རྐྱང་བ་ཞྗིག་བརྡུང་བ་ཡྗིན་ན་དེ་ལས་ཐོན་པའྗི་ས་དེ་གསལ་པོ་མེད་པ་ཡོང་སྗིད། གལ་ཏེ་ང་
ཚོས་ས་ཚེབ་བརྡུངས་པའྗི་རེས་སུ་ཅོག་ཙེར་སར་ཏེ་བཟུང་ན་ས་དེ་ཆེ་བ་འངོ་། འདྗིའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་ཅགོ་ཙེ་དེ་འདར་
འཁྲུག་བེད་པར་སྐུལ་བ་ཡྗིན་ཞྗིང་། ཁུད་ངོས་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པའྗི་ཅོག་ཙེས་རླུང་རྡུལ་མང་བ་ཞྗིག་འགུལ་སོད་ལ་
སྐུལ་བས་ཡྗིན། ཟོས་ཕོད་གང་འདྲ་དང་ལན་པའྗི་ས་ཚེབ་ཀྗིས་ཅོག་ཙེ་དེར་འདར་འཁྲུག་སྐུལ་ཐུབ། དེ་ནྗི་བསྐུལ་བའྗི་
འདར་འཁྲུག་གྗི་གནས་སངས་ཤྗིག་ཡྗིན། རོལ་དབངས་སམ་གྗི་ནང་ས་གེགས་མེད་ན་དེས་སེད་པའྗི་ས་ཐོས་ཐུབ་ཙམ་
ཡྗིན། རྒྱུད་སྐུད་ཅན་གྗི་རོལ་ཆ་ཀུན་ལ་ས་གེགས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། 

  

359 

ལྷན་སེས་ཀྗི་ཟསོ་ཕདོ། 
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 མྗི་ཞྗིག་གྗིས་ལགས་ཀྗི་གཅུ་སྐམ་ཞྗིག་ཨར་འདམ་ཞ་ལའྗི་ཐོག་གཡུག་པ་ཡྗིན་ན་དེ་ལས་བྱུང་བའྗི་ས་དེ་ཤྗིང་
གྗི་དབྱུག་གུ་ཞྗིག་ཞ་ལར་ལྷུང་བའྗི་ས་རུ་ང་ཚོས་ཧ་ལམ་འཁྲུལ་གྗི་མེད། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་ཅ་དངོས་དེ་གཉྗིས་བརྡུང་བ་
ན་འདར་འཁྲུག་བེད་ཚུལ་ཁག་ཁག་ཡོད་པས་ཡྗིན། གཅུ་སྐམ་ཞྗིག་ལ་དལ་གྗིས་གཞུས་དང་དེས་སེད་པའྗི་འདར་
འཁྲུག་དེ་གཞྗི་གྲུག་དབྱུག་གུ་ལས་བྱུང་བའྗི་འདར་འཁྲུག་གམ། དངོས་པོ་གཞན་གང་ལས་བྱུང་བའྗི་འདར་འཁྲུག་དང་
མྗི་འདྲ། ལེམ་གཤྗིས་ཅན་གྗི་བེམ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའྗི་ཅ་དངོས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་། དེ་དཀྲོག་པ་ན་དེ་ཉྗིད་རང་
རང་གྗི་ཐུན་མོང་མྗིན་པའྗི་ཟོས་ཕོད་ཁག་ཅྗིག་ཏུ་འདར་འཁྲུག་བེད་ཅྗིང་། འདར་འཁྲུག་ཡངོས་རྫོགས་བསོམས་པ་
ལས་དེའྗི་ཐུན་མོང་མྗིན་པའྗི་ས་དེ་སྐྲུན་པ་རེད། ང་ཚོས་ཅ་དངོས་ཀྗི་རང་བྱུང་ཟསོ་ཕོད་སྐོར་གེང་ཆགོ་ཅྗིང་། དེ་ནྗི་
དངོས་པོ་དེའྗི་ལེམ་གཤྗིས་དང་དབྗིབས་ལྟ་བུའྗི་རྐྱེན་རྣམས་ལ་རག་ལུས་པ་རེད། དྲྗིལ་བུ་དང་ས་ཚེབ་རྣམས་རང་རང་
སོ་སོའ་ིཐུན་མོང་མྗིན་པའྗི་ཟསོ་ཕོད་ཐོག་འདར་འཁྲུག་བེད་པ་ལོས་ཡྗིན། ངོ་མཚར་བ་ཞྗིག་ལ་རྡུལ་ཕྲན་ནས་གཟའ་
ཕྲན་བར་དང་། དེ་གཉྗིས་བར་གྗི་དངོས་པ་ོགཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ལེམ་རྩྗིབ་ཀྗི་ཁྱད་ཆོས་ཤྗིག་ཡོད་ཅྗིང་། དེ་རྣམས་ལྷན་
སེས་ཀྗི་ཟོས་ཕོད་གཅྗིག་གམ་དེ་ལས་མང་བ་ཞྗིག་གྗི་ཐོག་འདར་འཁྲུག་བེད་ཀྗི་ཡོད།  

  

མཉམ་འདར། 

 ཅ་དངོས་ཤྗིག་གྗི་ལྷན་སེས་ཀྗི་ཟོས་ཕོད་དང་དེ་ཉྗིད་འདར་འཁྲུག་ཏུ་སྐུལ་བར་བེད་པའྗི་འདར་འཁྲུག་གྗི་ཟོས་
ཕོད་གཉྗིས་མཚུངས་པའྗི་སྐབས་སུ་འདར་འཁྲུག་གྗི་འདར་དཔངས་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པའོ་ིཆེར་སེད་འབྱུང་གྗི་
ཡོད། ངང་ཚུལ་འདྗི་ལ་མཉམ་འདར་ཞེས་འབོད་པ་རེད། མཉམ་འདར་གྗི་དབྗིན་ཚིག་ resonance ཞེས་པའྗི་
ཚིག་ཟྗིན་གྗི་དོན་ནྗི་ལོག་ས་ཞེས་པའམ་བསར་དུ་སགོ་པ་ཞེས་པ་ཡྗིན། རྩེད་འདམ་ནྗི་ལེམ་གཤྗིས་ཅན་མྗིན་པས་
མཉམ་འདར་མྗི་བེད་ལ། ལྷུང་བཞྗིན་པའྗི་ལག་རས་ནྗི་ཧ་ཅང་སྙྗི་མོ་ཡྗིན་པས་ཕྗིར། དངོས་པ་ོགང་ཞྗིག་མཉམ་འདར་
དུ་ཞུགས་པ་ལ་དེ་ཉྗིད་ཐོག་མའྗི་གནས་གཞྗིར་བསར་སོག་ཐུབ་པའྗི་འགས་ཤྗིག་དགསོ་ཤྗིང་། མུ་མཐུད་ནས་འདར་
འཁྲུག་བེད་པར་ནུས་པ་འདང་ངེས་པ་ཞྗིག་ཀང་དགསོ།  

 མཉམ་འདར་གྗི་ངང་ཚུལ་མཚོན་པའྗི་རྒྱུན་ལན་གྗི་མངོ་བ་གཅྗིག་ནྗི་དཔྱང་ཐག་ཐོག་འབྱུང་གྗི་ཡོད། དཔྱང་
ཐག་ལ་འབུད་པའྗི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་དེའྗི་ལྷན་སེས་ཀྗི་ཟསོ་ཚད་ཀྗི་འགོས་དང་བསྟུན་ཏེ་འབུད་ཀྗི་ཡོད། འབུད་འགས་
ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་ནྗི་དུས་ཐོག་ཏུ་འཁེལ་རྒྱུ་དེ་ཡྗིན། མྗི་གཞན་ཞྗིག་ནས་འབུད་འགས་ཆུང་ངུ་ལས་མ་ཐོབ་ཀང་དེ་
ཉྗིད་དཔྱང་ཐག་གྗི་ཟསོ་ཕོད་དང་བསྟུན་ཏེ་འངོ་ན་དེས་འདར་དཔངས་ཆེན་པ་ོསེད་ཐུབ། འཛིན་གྲྭའྗི་ནང་ཡོངས་ཁྱབ་
ཏུ་མཉམ་འདར་གྗི་ངང་ཚུལ་སནོ་པའྗི་གསལ་སོན་ཞྗིག་ཏུ་ཟསོ་ཕོད་གཅྗིག་པར་བསྟུན་སྗིག་བས་ཡོད་པའྗི་ས་ཚེབ་
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གཉྗིས་རྒྱང་ཐག་མྗི་ཊར་གཅྗིག་གྗི་སར་བཞག་ཡོད། ས་ཚེབ་གཅྗིག་བརྡུང་བ་ན་དེས་གཞན་དེ་ཡང་འདར་འཁྲུག་ཏུ་
སྐུལ་ཐུབ་པ་རེད།(དཔེ་རྗིས་ ༢༠་༡༣) འདྗི་ནྗི་གགོས་པ་ོཞྗིག་དཔྱང་ཐག་སེང་གྗི་གོགས་པོ་ཞྗིག་ལ་འབུད་པའྗི་ངང་
ཚུལ་གྗི་ཕྲ་མོ་དང་མཚུངས་པ་ཡྗིན། དུས་ཐོག་བ་རྒྱུ་ཤྗིན་ཏུ་གལ། ས་ཚེབ་ཀྗི་སེང་དུ་ས་རླབས་ཤྗིག་བསྟུད་མར་འཕོག་
པ་ཡྗིན་ན་ས་རླབས་དེའྗི་བཙིར་གནོན་རེ་རེས་ས་ཚེབ་ཀྗི་རྩེ་མོར་འབུད་འགས་ཕྲ་མོ་རེ་སྗིན་པ་རེད། འབུད་འགས་དེ་
དག་གྗི་ཟསོ་ཕོད་དང་ས་ཚེབ་ཀྗི་ལྷན་སེས་ཟསོ་ཕོད་གཉྗིས་མཚུངས་པ་ཡྗིན་པས་འབུད་པའྗི་བ་བ་རེ་རེས་འདར་
འཁྲུག་གྗི་འདར་དཔངས་ཇེ་མཐོར་གཏོང་བ་རེད། དེ་ལྟར་ཐུབ་པ་ནྗི་འབུད་པའྗི་བ་བ་རེ་རེ་བཞྗིན་དུས་ཐོག་ཏུ་འཁེལ་
བ་དང་། ས་ཚེབ་ཀྗི་དེ་མ་ཐག་པའྗི་འགུལ་སོད་ཀྗི་ཁ་ཕོགས་དང་མཐུན་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འབྱུང་བས་ཡྗིན། ས་
ཚེབ་གཉྗིས་པའྗི་འགུལ་སོད་ལ་མཉམ་སེད་འདར་འཁྲུག་ཅེས་འབོད་ཀྗི་ཡོད། 

 གལ་ཏེ་ས་ཚེབ་གཉྗིས་པོ་ཟསོ་ཕོད་མཚུངས་སྗིག་བས་མེད་པ་ཡྗིན་ན་འབུད་པའྗི་བ་བ་རྣམས་དུས་ཐོག་ཏུ་
བྱུང་མྗི་ཐུབ་པས་མཉམ་འདར་སྐྲུན་མྗི་ཐུབ། ཁོྱད་ཀྗིས་རླུང་འཕྲྗིན་གྗི་ཟསོ་ཕོད་སྗིག་པའྗི་སྐབས་གང་བེད་ཀྗི་ཡོད་ཅེ་ན་
གོག་ཆས་ཀྗི་ལྷན་སེས་ཟསོ་ཕདོ་དང་ཉེ་འཁོར་ན་རླུང་འཕྲྗིན་གྗི་འཕྲྗིན་བར་དུ་མ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་
བ་ཞྗིག་གྗི་ཟོས་ཕོད་གཉྗིས་མཚུངས་སྗིག་བེད་ཀྗི་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱུང་སྐབས་རླུང་འཕྲྗིན་ཡ་ོཆས་དེས་རླུང་འཕྲྗིན་གྗི་
རླབས་ཐམས་ཅད་དུས་མཉམ་དུ་གཏོང་བ་མྗིན་པར་དུས་རེ་ལ་རླུང་འཕྲྗིན་གྗི་རླབས་གཅྗིག་དང་མཉམ་འདར་བེད། 

  

360 

 མཉམ་འདར་གྗི་བ་བ་དེ་རླབས་ཀྗི་འགུལ་སོད་གཅྗིག་པུར་ངེས་པ་དེ་འདྲའང་མྗིན། འདར་འཁྲུག་བེད་
བཞྗིན་པའྗི་ཅ་དངསོ་ཤྗིག་ལ་དེའྗི་ལྷན་སེས་ཟསོ་ཕོད་ཀྗི་འགསོ་མཐུན་པའྗི་གཡ་ོབ་ཞྗིག་གཅྗིག་རེས་གཉྗིས་མཐུད་དུ་
ཕོག་སྐབས་འདྗི་འབྱུང་གྗི་ཡོད། ༡༨༣༡ ལོར་དབྗིན་ཡུལ་གྗི་མན་ཆེ་སྗི་ཊར་གོང་ཁྱེར་འཁྲྗིས་ཀྗི་རྐང་ཟམ་ཞྗིག་གྗི་སེང་
དུ་རྟ་དམག་བགོད་དེ་ཀུན་སངོ་མེད་པར་ཟམ་པ་བརྗིབས་བཅུག་ཡོད་པ་དེ་ནྗི་དེ་དག་ཟམ་པའྗི་ལྷན་སེས་ཀྗི་ཟསོ་ཕོད་
ཀྗི་འགསོ་དང་མཐུན་པར་རུ་སྗིག་བས་པས་ཡྗིན། དུས་དེ་ནས་བཟུང་སེ་མཉམ་འདར་གྗི་བྱུང་བ་འགགོ་པའྗི་ཆེད་དུ་
ཟམ་པ་བརྒལ་བའྗི་སྐབས་སུ་དམག་དཔུང་རྣམས་ལ་གོམ་ཁ་དཀྲུག་དགོས་པའྗི་བཀའ་རྒྱ་གཏངོ་སོལ་ཆགས། དུས་
རབས་གཅྗིག་གྗི་རེས་སུ་རླུང་གྗིས་བསེད་པའྗི་མཉམ་འདར་གྗི་བྱུང་རྐྱེན་ཞྗིག་གྗིས་ཟམ་པ་དང་འབེལ་བའྗི་ཆག་སོ་
ཆེན་པ་ོགཞན་ཞྗིག་བསངས་ཡདོ། (དཔེ་རྗིས་ ༢༠་༡༥) 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 མཉམ་འདར་གྗི་ནུས་འབས་ང་ཚོའྗི་ཉེ་འཁོར་གང་སར་ཁྱབ་ཡོད། རོལ་དབངས་ཀྗི་སའྗི་གཞྗི་མར་མཉམ་
འདར་གྗི་བྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད་སོན་གྗི་འདབ་ལའོ་ིཚོས་སྣ་དང་། རྒྱ་མཚོའྗི་དུས་རླབས་ཀྗི་མཐོ་ཚད་དང་། ལེ་ཟེར་གྗི་
བེད་ལས་དང་། འཇྗིག་རྟེན་འདྗི་ལ་མཛེས་ཆ་སྗིན་པའྗི་ཆསོ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྗིག་གྗི་གཞྗི་མར་ཡང་ཡོད། 

  

ཐེ་ཞུགས། 

 རླབས་གཞན་ཀུན་དང་འདྲ་བར་ས་རླབས་ལའང་ཐེ་ཞུགས་ཀྗི་རྣམ་པ་མཐོང་དུ་ཡོད། ལེ་ཚན་སྔ་མར་རླབས་
ཀྗི་ཐེ་གཏགོས་སྐོར་གེང་བ་འདྗིར་དྲན་པར་བསོ་དང་། དཔེ་རྗིས་ ༢༠་༡༧ ནང་འཕྲེད་རླབས་ཀྗི་ཐེ་ཞུགས་དང་གཞུང་
རླབས་ཀྗི་ཐེ་ཞུགས་གཉྗིས་མཚུངས་སྡུར་བས་ཏེ་བསན་ཡོད། གནས་སངས་གཉྗིས་པ་ོགང་དུའང་རླབས་གཅྗིག་གྗི་ཟེ་
གཞན་ཞྗིག་གྗི་ཟེ་དང་སྣོལ་བ་ན་དེའྗི་འབས་བུར་འདར་དཔངས་མཐོ་རུ་འགོ་བ་ཡྗིན།  

 

361 

 ཡང་ན་རླབས་གཅྗིག་གྗི་ཟེ་གཞན་ཞྗིག་གྗི་འར་དང་སྣོལ་བ་ན་དེའྗི་འབས་བུར་འདར་དཔངས་དམའ་རུ་འགོ་
བ་ཡྗིན། ས་ལ་མཚོན་ན་བཙིར་གནོན་དེ་རླབས་ཀྗི་ཟེ་དང་ལྷུག་འགྱུར་དེ་རླབས་ཀྗི་འར་ཡྗིན། ཐེ་ཞུགས་ནྗི་རླབས་
ཀུན་ལ་འབྱུང་སེ། འཕྲེད་རླབས་དང་གཞུང་རླབས་གཉྗིས་ཀ་ལ་ཡྗིན་ནོ།། 

 སའྗི་ཐེ་ཞུགས་ཀྗི་གནས་སངས་ཡ་མཚན་པོ་ཞྗིག་དཔེ་རྗིས་༢༠་༡༨ ནང་གསལ་སོན་བས་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁོྱད་
ཟོས་ཕོད་བརྟན་པོ་དང་བཅས་པའྗི་ང་རོ་གཅྗིག་མཚུངས་ཅན་གྗི་ས་ཆས་གཉྗིས་ལས་རྒྱང་ཐག་གཅྗིག་པར་གནས་ཡོད་
ན་དེར་སའྗི་གོ་འགས་ཆེ་བ་འངོ་། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་ས་ཆས་གཉྗིས་ཀྗི་ནུས་འབས་གཉྗིས་པ་ོགནོན་རེས་བེད་པས་ཡྗིན། 
ང་རོ་གཉྗིས་ཀྗི་བཙིར་གནོན་དང་ལྷུག་འགྱུར་གྗི་ཆ་སོ་སོ་ནས་ང་ོའགསོ་མཐུན་པར་གནས་ཡོད། འོན་ཀང་གལ་ཏེ་ཁོྱད་
གཞོགས་གཅྗིག་ཏུ་སོས་ཏེ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་ཆས་ནས་ཁོྱད་བར་གྗི་རྒྱང་ཐག་གཉྗིས་པོར་རླབས་ཐག་ཕེད་ཀའྗི་ཁྱད་
པར་ཤོར་བ་ཡྗིན་ན་ས་ཆས་གཅྗིག་ནས་འངོ་བའྗི་ལྷུག་འགྱུར་དེ་གཞན་དེ་ནས་འོང་བའྗི་བཙིར་གནོན་གྗིས་དགང་
བར་བེད། འདྗི་ནྗི་འགྗིབ་པའྗི་ཐེ་ཞུགས་ཡྗིན། ཇྗི་ལྟར་ཆུ་རླབས་ཀྗི་ཟེ་ཞྗིག་གྗིས་ཆུ་རླབས་གཞན་ཞྗིག་གྗི་འར་བཀང་སེ་
གཉྗིས་ཀ་སེལ་རེས་བེད་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡྗིན། གལ་ཏེ་ཁུལ་དེར་ལོག་བེད་ཀྗི་ངསོ་ཅང་མེད་ན་གཞྗི་དེར་ས་ག་ོརྒྱུ་
མེད་པའམ་ཡོད་ཀང་ཉུང་ངུ་ལས་མེད་པར་འགྱུར། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 

222 
 

222 

 གལ་ཏེ་ས་ཆས་གཉྗིས་ཀྗིས་ཟསོ་ཕོད་འདྲ་མྗིན་དང་ལན་པའྗི་ས་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྗིག་སེད་པ་ཡྗིན་ན་དེ་དག་
ལས་ལམ་ཐག་མྗི་འདྲ་བའྗི་རླབས་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་ཕན་ཚུན་འགྗིབ་པའྗི་ཐེ་ཞུགས་ལ་ཞུགས་ཀྗི་མེད། དེས་ན་
འདྗིའྗི་རྗིགས་ཀྗི་ཐེ་ཞུགས་ལས་དཀའ་ངལ་ཆེར་མྗི་འཕྲད་དེ་ས་སེལ་རེས་ཐེབས་པའྗི་གཞྗི་རྣམས་སུའང་ལོག་ས་
གཞན་གྗིས་ཁ་སྐོང་ཐུབ་ཀྗི་ཡདོ། གང་ལྟར་ཡང་འཆར་འགོད་ལེགས་པར་མ་བས་པའྗི་ལྟད་མོ་ཁང་དང་རོལ་དབངས་
ཚོགས་ཁང་གྗི་ནང་ས་རླབས་དང་ལོག་རླབས་འཐབ་སེ་འདར་དཔངས་དམའ་བའྗི་ས་མེད་ཀྗི་ཁུལ་དེ་འདྲ་སེད་ཀྗི་
ཡོད། དེའྗི་གཞོགས་གཡས་གཡོན་གང་རུང་དུ་སེན་ཊྗི་མྗི་ཊར་ཁ་ཤས་ཙམ་འགུལ་བ་ཡྗིན་ནའང་མངོན་གསལ་དོད་
པོའ་ིཁྱད་པར་ཐོས་ཐུབ།  

 བར་རྐྱང་གྗི་ས་ཞྗིག་ངོ་འགསོ་མ་མཐུན་པའྗི་བར་མང་ས་ཆས་ནས་གཏངོ་སྐབས་སའྗི་ཐེ་ཞུགས་ཀྗི་རྣམ་པ་
གསལ་པོར་ཐོན་གྗི་ཡོད། ས་ཆས་གཉྗིས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྗིག་གྗི་ནང་འཇུག་གགོ་སྐུད་རྣམས་ཕན་ཚུན་བརེ་སེ་
འཇུག་སྐབས་ས་ཆས་གཉྗིས་པ་ོངོ་འགསོ་མྗི་མཐུན་པར་འགྱུར།(ནང་འཇུག་ཕོ་སྐུད་དང་མོ་སྐུད་གཉྗིས་བཟོག་པ་ལྟ་བུ་
ཡྗིན།) བར་རྐྱང་གྗི་ས་ཞྗིག་ལ་མཚོན་ན་དེ་ལྟར་བས་པ་ལས་ས་ཆས་གཅྗིག་གྗིས་ས་དེའྗི་བཙིར་གནོན་གྗི་ཆ་དེ་གཏངོ་
བའྗི་སྐབས་གཞན་དེས་ལྷུག་འགྱུར་གྗི་ཆ་དེ་གཏངོ་བར་བེད། དེ་ལྟར་དུ་བསེད་པའྗི་ས་དེ་ནྗི་ངོ་འགསོ་མཐུན་པའྗི་ཆེད་
ལེགས་པར་མཐུད་པའྗི་ས་ཆས་ཀྗིས་བསེད་པའྗི་ས་ལས་ཀང་གོ་འགས་ཆུང་བ་དང་ཆ་ལག་མ་རྫོགས་པ་ཡོད། དེའྗི་རྒྱུ་
མཚན་ནྗི་སྔ་མའྗི་ནང་དུ་ཐེ་ཞུགས་ཀྗི་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་རླབས་རྗིང་བ་རྣམས་སེལ་བར་བེད་པས་ཡྗིན། ཚུལ་
འདྗི་ནྗི་དཔེ་རྗིས་ ༢༠་༡༩ ནང་གསལ་བར་བསན་ཡོད། ས་ཆས་གཉྗིས་ཇེ་ཉེར་འཁྱེར་བ་ན་རླབས་ཐུང་བ་རྣམས་སེལ་
རེས་བེད་པ་ཡྗིན་ཞྗིང་། ས་ཆས་གཉྗིས་པ་ོཕན་ཚུན་གདངོ་གཏུགས་བེད་པ་ན་ས་ཆེས་ཉུང་ཤས་ལས་ཐོས་མྗི་ཐུབ། ཟོས་
ཕོད་མཐོ་ཤོས་ཀྗི་ས་རླབས་ཉག་ཅྗིག་སེལ་རེས་མེད་པར་ལུས་པ་རེད། འདྗིའྗི་མོང་བ་སེ་བའྗི་ཆེད་ཁྱོད་ཀྗིས་ངེས་པར་
དུ་ཚོད་ལྟ་བ་དགསོ། 

 སའྗི་འགྗིབ་པའྗི་ཐེ་ཞུགས་དེ་ནྗི་ས་འགགོ་འཕྲུལ་རྗིག་ནང་བེད་སོད་གཏངོ་གྗི་ཡོད། དཔེར་ན་ཇག་ཐོ་ལྟ་བུའྗི་
སྐད་ཅོར་ཚ་པོའ་ིཡོ་ཆས་རྣམས་ཀྗི་ནང་དུ་ཁ་པར་ཕྲ་མོ་རེ་ཡདོ་པ་དེས་ཡ་ོཆས་ཀྗི་ས་རྣམས་བསྡུས་ནས་གགོ་ཆས་ཀྗི་
ཕྲ་བང་དུ་གཏངོ་ཞྗིང་། ཕྲ་བང་གྗིས་ས་ཡྗི་རླབས་འགོས་ཀྗི་གཟུགས་བརན་ཞྗིག་སྐྲུན་གྗི་ཡོད། ཇག་ཐོ་ལ་མཚོན་ན་
གཟུགས་བརན་གྗི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྗི་ས་བར་དེ་བཀོལ་སོད་བེད་མཁན་གྗིས་གོན་པའྗི་ཉན་ཆས་སུ་གཏངོ་ཞྗིང་། ཐོ་བ་
ལས་འོང་བའྗི་སའྗི་བཙིར་གནནོ་(ཡང་ན་ལྷུག་འགྱུར་)གྗི་ཆ་དེ་ཉན་ཆས་ནང་གྗི་གཟུགས་བརན་རྣམ་པའྗི་ལྷུག་
འགྱུར་(ཡང་ན་བཙིར་གནོན་)གྗི་ཆ་ཡྗིས་སེལ་བར་བེད། བར་གཉྗིས་འཕྲད་པ་ལས་ཇག་ཐོའ་ིས་སེལ་བར་བེད་ཐུབ། 
ད་ལྟའྗི་ཆར་ས་སེལ་ཉན་ཆས་རྣམས་གནམ་གྲུའྗི་ཁ་ལ་ོཔ་ཚོས་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་སོད་ཀྗི་ཡོད།(ལེ་ཚན་འདྗིའྗི་འག་ོརུ་པར་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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གྗི་ནང་ཀེན་གྗིས་གོན་པ་ལྟ་བུ་རེད།) གནམ་གྲུ་ཁ་ཤས་ཀྗི་ཤག་ཁུང་རྣམས་ས་འགགོ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྗིས་ཁ་ཁུ་སྗིམ་པོར་
འཇོག་པ་རེད། དེ་ལྟར་མེད་པའྗི་སྐབས་སུ་ཁོྱད་ཀྗིས་ས་འགགོ་ཉན་ཆས་གོན་དགོས་པ་ཡྗིན།  

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

 དཔེ་རྗིས་ ༢༠་༡༩ ཡྗི་གསལ་སོན་གྗི་ནང་དུ་བར་རྐྱང་པའྗི་ས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཅྗིའྗི་ཕྗིར་ཡྗིན་ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

བར་གཉྗིས་དབེར་མེད་ཡྗིན་ན་ཕན་ཚུན་སེལ་རེས་བེད་ཐུབ་ཀང་། བར་མང་ས་ཆས་སུ་གཏོང་བའྗི་བར་ཐ་དད་པ་གཉྗིས་སེལ་
རེས་བེད་མྗི་ཐུབ། ས་ཆས་གཉྗིས་པོར་དབེར་མེད་ཀྗི་བར་བཏང་བ་ཡྗིན་ན་བར་རྐྱང་གྗི་ས་སྐྲུན་པ་ཡྗིན་ཞྗིང་། ངོ་འགོས་བརེ་
བའྗི་སོ་ནས་འགྗིབ་པའྗི་ཐེ་ཞུགས་ཚད་མཐོ་ཤོས་སོན་པར་མཁོ་བའྗི་བར་ནྗི་བར་རྐྱང་གྗི་ས་དེ་ཡྗིན་ནོ།། 
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རྗིག་ས། 

 ཟོས་ཕོད་ཅུང་ཟད་མྗི་འདྲ་བའྗི་ས་གདངས་གཉྗིས་དུས་མཉམ་དུ་སེད་སྐབས་འདྲེས་སའྗི་གོ་འགས་ལ་འཕར་
ཆག་གྗི་རྣམ་པ་ཞྗིག་ཐོས་སུ་ཡདོ་པ་སེ། སའྗི་ག་ོའགས་ཆེན་པ་ོདང་། དེ་ནས་ཞན་པོ། དེ་ནས་ཆེན་པོ། དེ་ཞན་པོ་ལ་
སོགས་པ་འབྱུང་གྗི་ཡོད། སའྗི་གོ་འགས་ལ་ཡུན་ཡུན་དུ་འགྱུར་བའྗི་འགྱུར་བ་དེ་ལ་རྗིག་ས་ཞེས་འབོད་ཅྗིང་། དེ་ནྗི་ཐེ་
ཞུགས་ཀྗི་དབང་གྗིས་ཡྗིན། ཅུང་ཟད་མྗི་མཚུངས་པའྗི་ས་ཚེབ་གཉྗིས་རྡུངས་དང་། ས་ཚེབ་གཅྗིག་གཞན་དེ་ལས་ཟསོ་
ཕོད་ཐ་དད་པའྗི་ཐོག་འདར་འཁྲུག་བེད་པས་ན་ས་ཚེབ་གཉྗིས་པོའ་ིའདར་འཁྲུག་དེ་དག་ཡུན་ཡུན་དུ་འགསོ་མཐུན་ལ། 
ཡུན་ཡུན་དུ་འགོས་མྗི་མཐུན་པར་འགྱུར་བ་རེད། ང་ཚོའྗི་རྣ་བར་འགསོ་མཐུན་གྗི་རླབས་བསེབས་ཏེ་འབོར་བ་སེ་
དཔེར་ན་ས་ཚེབ་གཅྗིག་ནས་བྱུང་བའྗི་བཙིར་གནོན་གྗི་ཆ་ཞྗིག་གཞན་དེ་ནས་བྱུང་བའྗི་བཙིར་གནོན་གྗི་ཆ་དང་སེབ་
པ་ལྟ་བུའྗི་སྐབས་སའྗི་གོ་འགས་དེ་ཆེ་ཤོས་སུ་འངོ་། ཡུན་ཙམ་རེས་སུ་ས་ཚེབ་གཉྗིས་པོ་འགོས་མྗི་མཐུན་པར་འགྱུར་
བའྗི་ཚེ་ས་ཚེབ་གཅྗིག་ནས་བྱུང་བའྗི་བཙིར་གནོན་དེ་གཞན་དེའྗི་ལྷུག་འགྱུར་དང་འཕྲད་པས་དེའྗི་འབས་བུར་ས་
འགས་ཆུང་ཤོས་ཤྗིག་འབྱུང་། ང་ཚོའྗི་རྣ་བར་ས་དེ་འབོར་བ་ན་དེ་ཉྗིད་གོ་འགས་ཆེ་ཤསོ་དང་ཆུང་ཤསོ་གཉྗིས་སུ་ཆལ་
ཆྗིལ་དུ་གཡོ་བས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འདར་སྐད་ཀྗི་ནུས་འབས་ཤྗིག་སྐྲུན་པ་རེད།  
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 མཚུངས་དཔེ་ཞྗིག་གྗི་སོ་ནས་རྗིག་སའྗི་སྐོར་གོ་བ་ཆགས་པ་ལ་གོམ་ཞེང་མྗི་གཅྗིག་པའྗི་མྗི་རྗིང་པ་ོཞྗིག་དང་
ཐུང་ཐུང་ཞྗིག་གཤྗིབས་ཏེ་གོམ་བགོད་བེད་པར་སོམས་དང་། སྐད་ཅྗིག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྗིག་ལ་མྗི་གཉྗིས་པོ་གོམ་ཁ་
མཐུན་པ་དང་། ཏོག་ཙམ་རེས་སུ་གོམ་ཁ་མྗི་མཐུན་པ། དེ་ནས་སར་ཡང་གོམ་ཁ་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་ངེས་རེད། 
མྗི་རྗིང་པོ་དེས་སྐར་མ་རེའྗི་ནང་གོམ་པ་ ༧༠ ཏག་ཏག་རྒྱག་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད་པ་དང་། ཐུང་བ་དེས་དུས་ཡུན་གཅྗིག་པའྗི་
ནང་གོམ་པ་ ༧༢ རྒྱག་ཐུབ་པར་རྩྗིས་དང་། མྗི་ཐུང་བ་དེས་སྐར་མ་རེ་རེའྗི་ནང་རྗིང་བ་དེ་ལས་གོམ་པ་གཉྗིས་མང་བ་
རྒྱག་གྗི་ཡོད། དེས་ན་བསམ་བོ་ཅུང་ཙམ་བཏང་ན་སྐར་མ་རེའྗི་ནང་ཁངོ་གཉྗིས་གོམ་ཁ་ཡུན་ཙམ་མཐུན་པ་ལན་
གཉྗིས་རེ་འབྱུང་བ་མཐོང་ཐུབ། སྗིར་བཏང་ནས་གོམ་ཞེང་མྗི་གཅྗིག་པའྗི་མྗི་གཉྗིས་མཉམ་དུ་འགོ་བ་ཡྗིན་ན་དུས་ཀྗི་
བརྩྗི་གཞྗི་རེ་རེའྗི་ནང་གོམ་ཁ་མཐུན་པའྗི་གངས་དེ་ཁོང་གཉྗིས་ཀྗི་གོམ་པའྗི་ཟོས་ཕོད་གཉྗིས་ཀྗི་ཁྱད་པར་གང་ཡྗིན་པ་
དང་མཉམ་པ་རེད། ཚུལ་འདྗི་ནྗི་ས་ཚེབ་ཆ་གཅྗིག་པོ་དེ་ལའང་འཇུག་གྗི་ཡོད། གལ་ཏེ་ས་ཚེབ་གཅྗིག་གྗིས་སྐར་ཆ་རེ་
ལ་འདར་འཁྲུག་ ༢༦༤ རྒྱག་པ་དང་། གཞན་དེས་སྐར་ཆ་རེ་ལ་འདར་འཁྲུག་ ༢༦༢ རྒྱག་གྗི་ཡོད་ན་དེ་གཉྗིས་སྐར་ཆ་
རེ་རེའྗི་ནང་འགསོ་མཐུན་པ་ལན་གཉྗིས་རེ་ཡོང་གྗི་ཡོད། དེས་ན་ཟོས་ཚད་ཧར་ཚི་ ༢ དང་ལན་པའྗི་རྗིག་ས་ཞྗིག་ག་ོ
ངེས་རེད། དེའྗི་ཁོྱན་ཡོངས་ཀྗི་ང་རོ་ནྗི་ཟོས་ཕོད་ཀྗི་ཆ་སྙོམས་ཏེ་ཧར་ཚི་ ༢༦༣ དང་མཐུན་པ་རེད། 

 གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ས་ོཐག་མྗི་འདྲ་བའྗི་སྐྲ་ཤད་གཉྗིས་སྣོལ་བ་ཡྗིན་ན་དེ་ལས་ཆུ་རྗིས་ཀྗི་འགོས་ཤྗིག་མཐོང་བ་དེ་
རྗིག་སའྗི་ངང་ཚུལ་དང་འབེལ་ཡོད།(དཔེ་རྗིས་ ༢༠་༢༢) རྗིང་ཚད་རེའྗི་ནང་རྗིག་སའྗི་ངང་ཚུལ་གྗི་གངས་ནྗི་རྗིང་
ཚད་དེའྗི་ནང་སྐྲ་ཤད་གཉྗིས་པའོ་ིསོའ་ིགངས་ཀྗི་ཁྱད་པར་ལ་རག་ལུས་པ་རེད།  

 རྗིག་སའྗི་ངང་ཚུལ་དེ་རླབས་ཀྗི་རྗིགས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ལའང་འབྱུང་ཐུབ་པ་ཞྗིག་ཡྗིན་པ་དང་། དེས་ཟསོ་ཕོད་
ཕན་ཚུན་མཚུངས་བསྡུར་བགྗི་བའྗི་ཐབས་བེད་སོད་ཅན་ཞྗིག་སྗིན་གྗི་ཡོད། དཔེར་ན་པྗི་ཡ་ན་ོཞྗིག་གྗི་ཟོས་ཕོད་
བསྗིག་པ་ལ་སྗིག་པ་པ་ོགང་ཟག་དེས་སྔོན་ལ་ཚད་ཐུབ་ཀྗི་ཟསོ་ཕོད་ཅྗིག་དང་པྗི་ཡ་ནོ་དེའྗི་སེང་གྗི་རྒྱུད་བེ་བག་པ་
ཞྗིག་གྗི་ཟསོ་ཕོད་གཉྗིས་དབར་རྗིག་ས་ག་ཚོད་འབྱུང་བ་དེར་ཉན་པ་རེད། ཟོས་ཕོད་གཉྗིས་པོ་དབེར་མེད་ཡྗིན་པའྗི་
སྐབས་སུ་རྗིག་ས་ཡལ་འགོ་གྗི་ཡོད། རོལ་ཆས་རྣམ་གངས་མང་པ་ོཞྗིག་གྗི་ཟསོ་ཕོད་དེ་རྗིག་ས་ལ་བརྟེན་ནས་སྗིག་ཐུབ་
ཀྗི་ཡོད། དེ་ལ་པྗི་ཡ་ནོའམ་རོལ་ཆ་གཞན་ཞྗིག་གྗིས་སེད་པའྗི་ས་གདངས་ཚད་ཐུབ་ཅྗིག་དང་ཁོྱད་ཀྗི་རོལ་ཆའྗི་ས་
གདངས་གཉྗིས་པོའ་ིརྗིག་ས་ལ་ཉན་རྒྱུ་ཙམ་ཡྗིན། 

 ཌོལ་ཕྗིན་གྗིས་རང་གྗི་ཉེ་འཁརོ་ལ་ཡོད་པའྗི་དངསོ་པོ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཞྗིབ་བེད་པར་རྗིག་ས་བཀོལ་སོད་བེད་ཀྗི་
ཡོད། ཌོལ་ཕྗིན་གྗིས་ས་རླབས་ཀྗི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྗི་བར་སོད་པ་ན་ས་དེ་དང་བག་ཆ་གཉྗིས་ཐེ་ཞུགས་བྱུང་སྐབས་རྗིག་
ས་སེད་སྗིད་པ་རེད། ཌོལ་ཕྗིན་དང་དེའྗི་ས་གང་ལས་ལོག་པའྗི་ཅ་དངསོ་གཉྗིས་ཀྗི་བར་ལྟསོ་པའྗི་འགུལ་སོད་མེད་
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སྐབས་ཕར་བཏང་བའྗི་སའྗི་ཟསོ་ཕོད་དང་ཚུར་ལོག་པའྗི་སའྗི་ཟོས་ཕོད་གཉྗིས་དབེར་མེད་ཡྗིན་པས་རྗིག་ས་འགྲུབ་མྗི་
ཐུབ་པ་རེད། འོན་ཀང་ལྟོས་བཅས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ཅྗིག་ཡོད་པའྗི་སྐབས་སུ་ཌོབ་ལར་ནུས་འབས་ལ་བརྟེན་ནས་བག་ཆ་
ལ་ཟསོ་ཕོད་མྗི་འདྲ་བ་ཞྗིག་བྱུང་བས་བག་ཆ་དང་དེས་སོས་པའྗི་ས་གཉྗིས་སེབ་པའྗི་སྐབས་སུ་རྗིག་ས་གགས་ཀྗི་ཡོད། 
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 ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྗིས་བེད་སདོ་བེད་པའྗི་རེ་ཌར་ཟེར་མདའྗི་ནང་དུའང་རྩ་འཛིན་དེ་ག་རང་བེད་སོད་བེད། 
ཕར་གཏངོ་རྒྱུའྗི་ཟེར་བར་དང་ཚུར་ལོག་སེ་འཁོར་བའྗི་ཟེར་བར་གཉྗིས་བར་གྗི་རྗིག་ས་བེད་སོད་བས་ཏེ་སྣུམ་འཁོར་
གྗི་མགོགས་ཚད་ཤཤེས་པར་བེད་པ་རེད། 

 རྗིག་སའྗི་བཀོལ་སོད་མང་པོའ་ིཁྲོད་ནས་ཡ་མཚར་པོ་དང་སགོ་སོབ་ཐུབ་པ་ཞྗིག་ནྗི་གཏེར་ཁུང་རྣམས་ཀྗི་
ནང་དུ་ཉེན་ཚབས་ཅན་གྗི་རླངས་རྫས་འཚོལ་བར་བེད་སོད་བེད་ཀྗི་ཡོད། གཏེར་ཁུང་ཁ་ཤས་ཀྗི་རླུང་གྗི་ནང་དུག་
རླངས་མེ་ཐེན་ཞེས་པ་དེ་ཡོད། མཁའ་རླུང་གཙང་མའྗི་ནང་གྗི་སའྗི་མགོགས་ཚད་དང་མེ་ཐེན་ཡོད་པའྗི་མཁའ་རླུང་གྗི་
ནང་སའྗི་མགོགས་ཚད་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད། གྗིང་བུ་གཅྗིག་པ་ཆ་གཅྗིག་གྗི་ནང་གཅྗིག་ཏུ་རླུང་མཛོད་ནས་
བངས་པའྗི་མཁའ་རླུང་གཙང་མ་དང་གཞན་དེར་གཏེར་ནས་བངས་པའྗི་རླུང་གཉྗིས་དུས་མཉམ་དུ་འབུད་པ་ཡྗིན་ན་
གལ་ཏེ་རླུང་གྗི་ནང་མེ་ཐེན་ཡདོ་ན་གྗིང་བུ་གཉྗིས་ལས་རྗིག་ས་ཐོས་པ་རེད། གལ་ཏེ་གཏེར་ཁུང་ནང་ལས་ཀ་བེད་
མཁན་ཞྗིག་ཡྗིན་ན་ཚུལ་འདྗི་ལྟར་བས་པ་ན་རྗིག་ས་མེད་སའྗི་གཏེར་ཁུང་དུ་ལས་ཀ་བ་དགོས་ཞེས་གདམས་རྒྱུ་ཡྗིན། 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

ཧར་ཚི་ ༢༦༢ ཅན་གྗི་ས་ཚེབ་ཅྗིག་དང་། ཧར་ཚི་ ༢༦༦ ཅན་གྗི་ས་ཚེབ་གཉྗིས་དུས་མཉམ་དུ་བརྡུང་བའྗི་སྐབས་སུ་གགས་པའྗི་
རྗིག་སའྗི་ཟོས་ཚད་གང་རེད་དམ། ཧར་ཚི་ ༢༦༢ ཅན་གྗི་ས་ཚེབ་དང་། ཧར་ཚི་ ༢༧༢ ཅན་གྗི་ས་ཚེབ་བརྡུངས་ན་གང་ཡྗིན་
ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

ཧར་ཚི་ ༢༦༢ ཅན་དང་ཧར་ཚི་ ༢༦༦ ཅན་གྗི་ས་ཚེབ་ལ་ཆ་བཞག་ན་རྣ་བས་ཧར་ཚི་ ༢༦༤ ཐོས་ཤྗིང་། དེ་ཉྗིད་ཟོས་ཚད་ཧར་
ཚི་ ༤ (ཧར་ཚི་ ༢༦༦ - ཧར་ཚི་ ༢༦༢)དང་བཅས་ཏེ་རྗིག་སར་གགས་པ་དང་། ཡང་ཧར་ཚི་ ༢༧༢ དང་ཧར་ཚི་ ༢༦༢ ཅན་གྗི་
ས་ཚེབ་ལ་མཚོན་ན་རྣ་བས་ཧར་ཚི་ ༢༦༧ ཐོས་ཤྗིང་མྗི་ཁ་ཤས་ཀྗིས་ས་དེ་ཉྗིད་སྐར་ཆ་རེ་ལ་ལན་གངས་ ༡༠ རེ་གཡོ་བ་ཐོས་
ངེས་ཡྗིན། རྗིག་སའྗི་ཟོས་ཚད་ཧར་ཚི་ ༡༠ ལས་མང་བ་རྣམས་མགོགས་དྲགས་ཐག་ཆོད་ནས་ཐོས་རྒྱུ་དཀའ། 

  



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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རླུང་འཕྲྗིན་རྒྱང་བསྗིང་། 

 རླུང་འཕྲྗིན་བསྡུ་ཆས་ཀྗིས་ང་ཚོས་ཐོས་མྗི་ཐུབ་པའྗི་གོག་ཁབ་ལེན་གྗི་རླབས་རྣམས་ང་ཚོས་ཐོས་རུང་གྗི་ས་རླབས་སུ་
སྒྱུར་གྗི་ཡོད། རླུང་འཕྲྗིན་རྒྱང་བསྗིང་ཁང་རེ་རེ་ལ་རྒྱང་བསྗིང་ཟོས་ཚད་ངེས་བཟུང་རེ་སྗིན་ཡོད། ཟོས་ཚད་དེའྗི་ཐོག་སོ་
གཏོང་བེད་པའྗི་གོག་ཁབ་ལེན་གྗི་རླབས་དེ་ལ་འདྲེན་རླབས་ཞེས་ཟེར། བསྗིང་དགོས་པའྗི་ལྟོས་བཅས་ཀྗི་ཟསོ་ཚད་དམའ་
པོའ་ིས་བར་དེ་ཟོས་ཚད་ཧ་ཅང་གྗི་ཆེ་བའྗི་འདྲེན་རླབས་ཀྗི་སེང་དུ་སོྣལ་སོར་བེད། སོྣལ་སོར་བེད་ཚུལ་གཙོ་བོར་གཉྗིས་
ཡོད་དེ། སའྗི་ཟོས་ཚད་དང་བསྟུན་ཕྗིར་འདར་དཔངས་ཕྲན་བུར་སྒྱུར་བའམ་ཟོས་ཚད་ལ་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་གང་
རུང་ཡྗིན། ཟོས་ཚད་མཐ་ོབའྗི་རླུང་འཕྲྗིན་གྗི་རླབས་ཤྗིག་གྗི་ཐོག་ཏུ་ཆགས་པའྗི་ས་རླབས་ཀྗི་རེས་འདྗི་ནྗི་སྗིག་སོར་གྗི་བ་བ་
ཞྗིག་ཡྗིན། འདྲེན་རླབས་ཀྗི་འདར་དཔངས་ལ་སྗིག་སོར་བེད་པའྗི་ཚེ་དེ་ལ་འདར་དཔངས་སྗིག་སོར་རམ་དཔངས་སྗིག་ཅེས་
འབོད། དཔངས་སྗིག་རྒྱང་བསྗིང་ཁང་རྣམས་ཀྗིས་ཁྱབ་ཚད་ཀྗི་ལ་ོཧར་ཚི་ ༥༣༥ ནས་ ༡༦༠༥ བར་གྗི་ཟོས་ཕོད་ཐོག་རྒྱང་
བསྗིང་བེད་པ་རེད། འདྲེན་རླབས་ཀྗི་ཟོས་ཕོད་ལ་སྗིག་སོར་བེད་པའྗི་ཚེ་དེ་ལ་ཟོས་ཕོད་སྗིག་སོར་རམ་ཟོས་སྗིག་ཅེས་འབོད། 
ཟོས་སྗིག་རྒྱང་བསྗིང་ཁང་རྣམས་ཀྗིས་ཟོས་ཚད་མཐ་ོབའྗི་ཁྱབ་ཚད་མེ་ག་ཧར་ཚི་ ༨༨ ནས་ ༡༠༨ བར་གྗི་ཟསོ་ཚད་ཐོག་རྒྱང་
བསྗིང་བེད། འདར་དཔངས་སྗིག་སརོ་བེད་པ་དེ་ནྗི་གོག་གྗི་ཤེལ་ཏོག་གྗི་ཁ་དོག་རང་འཇགས་སུ་བཟུང་སེ་བཀྲག་མདངས་
མྱུར་མོར་སྒྱུར་བ་དང་མཚུངས་ཤྗིང་། ཟོས་ཚད་སྗིག་སོར་བེད་པ་ནྗི་གོག་གྗི་ཤེལ་ཏོག་གྗི་བཀྲག་མདངས་རང་འཇགས་སུ་
བཟུང་ནས་ཁ་དོག་མྱུར་མོར་སྒྱུར་བ་དང་མཚུངས་པ་རེད།  

 རྒྱང་བསྗིང་ཁང་བེ་བག་པ་ཞྗིག་གདམ་པའྗི་ཆེད་དུ་རླུང་འཕྲྗིན་བསྡུ་ཆས་ཀྗི་གཅུས་མཐེབ་གཅུ་བ་ནྗི་ས་ཚེབ་གཞན་
ཞྗིག་གྗིས་སྐྲུན་པའྗི་ས་དང་ལྷན་དུ་མཉམ་འདར་ཐུབ་པའྗི་ཆེད་དུ་ས་ཚེབ་ཅྗིག་གྗི་ཚེབ་སེང་དུ་ཡོད་པའྗི་འགུལ་དུ་རུང་བའྗི་
གདོས་གཟུགས་བསྟུན་སྗིག་བེད་པ་དང་མཚུངས། རླུང་འཕྲྗིན་གྗི་རྒྱང་བསྗིང་ཁང་ཞྗིག་གདམ་པའྗི་རྒྱུད་རྗིམ་ནང་རླུང་
འཕྲྗིན་བསྡུ་ཆས་ནང་གྗི་གོག་ལམ་གྗི་ཟོས་ཕོད་དེ་འདོད་པ་ཡོད་པའྗི་རྒྱང་བསྗིང་ཁང་གྗི་ཟོས་ཕོད་དང་འཚམས་ཤྗིང་དེ་དང་
ལྷན་དུ་མཉམ་འདར་ཐུབ་པར་བསྟུན་སྗིག་བེད་པ་རེད། དེའྗི་ནང་འདྲེན་རླབས་མང་པོའ་ིཁྲོད་ནས་གཅྗིག་ལོགས་སུ་འབེད་
པ་རེད། དེ་ནས་པར་རེས་སུ་བཀོད་པའྗི་ས་བར་དེ་འདྲེན་རླབས་ལས་ལགོས་སུ་ཕེ་ནས་ཆེར་སེད་བེད་རེས་ས་ཆས་སུ་གཏོང་
གྗི་ཡོད། དུས་གཅྗིག་ལ་རླུང་འཕྲྗིན་གྗི་རླབས་གཅྗིག་ཁོ་ན་ཐོས་པ་ནྗི་ཧ་ཅང་བཟང། 

  

364 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

རླུང་འཕྲྗིན་གྗི་རླབས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེ་ཉྗིད་དམྗིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད་པར་གནས་སངས་ཐམས་ཅད་དུ་ས་རླབས་
ལས་མགོགས་པར་བགོད་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ན་འགྗིག་གམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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འགྗིག གང་ཡྗིན་ཟེར་ན་རླུང་འཕྲྗིན་གྗི་རླབས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེ་ཉྗིད་གོག་ཁབ་ལེན་གྗི་རླབས་ཡྗིན་པས་འོད་ཀྗི་
མགོགས་ཚད་ཐོག་བགོད་ཀྗི་ཡོད། དེ་དང་བསྡུར་ན་ས་རླབས་ནྗི་རྡུལ་འཁྲུག་པའྗི་རླབས་ཤྗིག་ཡྗིན་ཞྗིང་རླུང་གྗི་ཁྲོད་དུ་སྐར་ཆ་
རེ་ལ་མྗི་ཊར་ ༣༤༠ ཐོག་བགོད་ཀྗི་ཡོད་ཅྗིང་། དེ་ནྗི་རླུང་འཕྲྗིན་རླབས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་ས་ཡ་གཅྗིག་ལ་བགོས་པའྗི་ཆ་གཅྗིག་
ཙམ་རེད། དེས་ན་རླུང་འཕྲྗིན་རླབས་གང་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་ས་རླབས་ཚང་མ་ལས་ཀང་ཞེ་དྲག་གྗི་མགོགས་པར་བགོད་ཀྗི་ཡོད།  

  

བར་ཆད་ཕགོས་བསྡུས། 

དབངས་རྟ། རླབས་ཀྗི་ཟོས་ཕོད་དང་འབེལ་བའྗི་གདངས་ཀྗི་མཐོ་དམའྗི་ཁྱད་ཆོས།  

ཐསོ་གཤམ། ཟོས་ཕོད་དམའ་དྲགས་པས་མྗིའྗི་རྣ་བ་ཐང་པོ་ཞྗིག་གྗིས་ཐོས་མ་ཐུབ་པའྗི་ས། 

ཐསོ་བརྒལ། ཟོས་ཕོད་མཐོ་དྲགས་པས་མྗིའྗི་རྣ་བ་ཐང་པ་ོཞྗིག་གྗིས་ཐོས་མ་ཐུབ་པའྗི་ས། 

བཙིར་གནནོ། གཞུང་རླབས་བགོད་སའྗི་རྒྱུད་ལམ་གྗི་བཙིར་གནོན་ཐེབས་པའྗི་ཆ་ཁུལ། 

ལྷུག་འགྱུར། གཞུང་རླབས་བགདོ་སའྗི་རྒྱུད་ལམ་གྗི་ལྷུག་འགྱུར་(གནོན་འགས་ཆག་པའྗི་)ཐེབས་པའྗི་ཆ་ཁུལ། 

སེབ་གགས། ལོག་འཕྲོ་དུ་མ་བྱུང་བ་ལས་བརྟེན་ནས་བག་ཆ་ལྟ་བུའྗི་ནང་ས་ཡུན་དུ་གནས་པའྗི་ངང་ཚུལ། 

འཁྱགོ་འཕྲ།ོ རླབས་ཀྗི་མགོགས་ཚད་མྗི་འདྲ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སའམ་རླབས་དེ་འཁོྱག་འགོ་བའྗི་ངང་ཚུལ།  

དྲག་རླབས། འདར་འཁྲུག་བེད་བཞྗིན་པའྗི་འགས་ཀྗིས་ཅ་དངསོ་ཀྗི་ནང་དུ་སྐུལ་བའྗི་འདར་འཁྲུག 

ལྷན་སེས་ཟསོ་ཚད། ལེམ་གཤྗིས་ཅན་གྗི་ཅ་དངོས་ཤྗིག་ལ་འདར་འཁྲུག་བྱུང་སེ་འཁྲུག་འདར་གཏངོ་བའྗི་འགས་དང་
བལ་བའྗི་རེས་སུ་ཅ་དངོས་དེས་རང་བཞྗིན་གྗིས་ཟོས་ཕོད་གང་དུ་འདར་འཁྲུག་བེད་པའྗི་ཟསོ་ཕོད་དེ་ལ་ཟེར།  

མཉམ་འདར། འདར་འཁྲུག་ལ་སྐུལ་བར་བེད་མཁན་གྗི་ཟོས་ཕོད་དང་ཅ་དངསོ་ཀྗི་ལྷན་སེས་ཟོས་ཕོད་གཉྗིས་འཚམས་
འགྗིག་བྱུང་བའྗི་སྐབས་ཅ་དངསོ་ལ་བྱུང་བའྗི་ཡ་ལན་གྗི་རྣམ་པ་ཞྗིག་ལ་ཟེར། 

ཐེ་ཞུགས། རླབས་ཐ་དད་པ་སྗི་དང་ཁྱད་པར་དུ་རླབས་ཐག་གཅྗིག་པའྗི་རླབས་མང་པ་ོསྣོལ་བའྗི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའྗི་
འབས་བུ་ཞྗིག་ཡྗིན། རླབས་ཀྗི་ཟེ་དང་ཟེ་བསར་སྣོན་བེད་པ་ལས་འཕེལ་བའྗི་ཐེ་ཞུགས་འབྱུང་ཞྗིང་། ཟེ་དང་འར་སེལ་
རེས་བེད་པ་ལས་འགྗིབ་པའྗི་ཐེ་ཞུགས་འབྱུང་གྗི་ཡོད།  
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རྗིག་ས། ཟོས་ཚད་ཅུང་མྗི་འདྲ་བའྗི་རླབས་གཉྗིས་ཀྗིས་ཕན་ཚུན་ཐེ་ཞུགས་བེད་པ་ལས་ལུ་གུ་བརྒྱུད་དུ་བསྐྲུན་པའྗི་
བསར་སྣནོ་དང་སེལ་རེས་ཀྗི་རྗིམ་པ་ཞྗིག་ལ་ཟེར་ཞྗིང་། ས་རླབས་ཀྗི་ནང་དུ་འཕར་ལྗིང་རྣམ་པར་ཐོས་པ་ཡྗིན། 

   



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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368 

 ༢༡ རོལ་དབངས་ཀྗི་ས། 

 

 
 རོལ་དབངས་དང་དངསོ་ཁམས་ཚན་རྗིག་ལ་འབེལ་བ་གང་ཡདོ་དམ་ཞེ་ན། ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡདོ། གནའ་དུས་
ནས་ཚན་རྗིག་པ་རྣམས་ཀྗིས་རོལ་དབངས་དང་གངས་རྗིག་བར་ལ་འབེལ་བ་ཟབ་མ་ོཡོད་པ་ཤེས་ཡོད། དེ་འདྲའྗི་
གངས་རྗིག་པ་དང་དངསོ་ཁམས་ཚན་རྗིག་པ་གཅྗིག་ནྗི་ ༡༧༦༨ ལོར་ཧྥ་རན་སྗིར་འཁྲུངས་པའྗི་འཇོན་བེབ་ཊྗི་སྗི་ཇོ་
སེབ་ཧྥུ་རྗི་ཡེར་ཁངོ་ཡྗིན། ཁོང་ཚེམ་བཟོ་བ་ཞྗིག་གྗི་བུ་ཡྗིན་ཞྗིང་། ལོ་ ༡༠ ཡྗི་ཐོག་ཁོང་དྭ་ཕྲུག་ཏུ་གྱུར། ཁོང་གྗིས་བ་ོ
རྗིག་ཧ་ཅང་བཀྲ་བའྗི་མཚན་མ་མང་དག་ཅྗིག་བསན་ཀང་སེས་ས་བཟང་པ་ོཞྗིག་ལས་མྗིན་པའྗི་རྒྱུ་མཚན་གྗིས་དམག་
མྗིའྗི་ཚན་རྗིག་སེ་ཚན་དུ་ལས་འཁུར་བཙལ་བ་ལྟར་མ་ཐོབ་པར་འོས་ཆསོ་མ་ཚང་བའྗི་ཁངོས་སུ་བརྩྗིས། དེའྗི་ཚབ་ཏུ་
དམག་མྗིའྗི་སོབ་དཔོན་གྗི་གོ་ས་བཟུང་སེ་གངས་རྗིག་གྗི་དགེ་རྒན་དུ་གྱུར། 

 ཁོང་གྗིས་རང་གྗི་ཁྱྗིམ་གཞྗིས་ཀྗི་རྫངོ་དུ་ཧྥ་རན་སྗིའྗི་གསར་བརེ་སེལ་བར་ཆ་ཤས་ཆེན་པོ་བངས། ལོ་ ༣༠ 
ཐོག་ནེ་པོ་ལྗི་ཡོན་བྷོ་ན་པརཊ་དང་ལྷན་དུ་ཨྗི་ཇྗིབ་ཏུ་ཕོགས་སོད་ལ་ཕྗིན་པ་དང་། ཁོང་སྨད་ཨྗི་ཇྗིབ་ཀྗི་རྫངོ་དཔོན་དུ་
བསྐོ་བཞག་བྱུང་། དབྗིན་ཡུལ་གྗི་དམག་གྲུས་ཧྥ་རན་སྗི་དང་འབེལ་བ་བཅད་པས་ཁོང་གྗིས་དམག་གྗི་མཐུན་རྐྱེན་གྗི་
ཆེད་དུ་ཧྥ་རན་སྗིའྗི་དམག་མྗིར་ཟབ་སོང་གོ་སྗིག་བས། དེའྗི་རྗིང་ལ་ཁོང་གྗིས་ནེ་པོ་ལྗི་ཡོན་གྗིས་བཙུགས་པའྗི་ཁེ་རོ་
བསྗི་གནས་ཁང་ལ་གངས་རྗིག་གྗི་དཔྱད་རྩོམ་ཁ་ཤས་ཞལ་འདེབས་སུ་ཕུལ། དབྗིན་ཇྗིར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའྗི་རེས་སུ་ཧྥུ་
རྗི་ཡེར་སར་ཡང་ཧྥ་རན་སྗིར་ལོག་སེ་དེར་དོྲད་ཀྗི་ཁྱབ་ཚུལ་དང་འབེལ་བའྗི་བརྟག་དཔྱད་མང་པ་ོགནང་། དོྲད་ཁྱབ་
ཚུལ་ཐད་ཀྗི་ཉམས་ཞྗིབ་དེ་གངས་རྗིག་གྗི་ཟུར་གསུམ་དབྗིབས་རྩྗིས་དང་འབེལ་བའྗི་ལྟསོ་གངས་བསོམས་པའྗི་སོམ་
འབས་ཀྗིས་ཧ་ཅང་སབས་བདེར་གཏངོ་བ་ཁོང་གྗིས་རྟོགས་ཐུབ་ཡོད། 

 རྒྱུན་འཁོར་ཅན་གྗི་རླབས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ཀྗི་རྗིགས་གང་འདྲ་ཞྗིག་གྗི་གྲུབ་ཆ་ལ་གངས་རྗིག་གྗི་འཆར་ཅན་
རང་གཤྗིས་ཤྗིག་ཡོད་པ་ཁོང་ལ་རེད་ཡོད། རྒྱུན་འཁོར་ཅན་གྗི་རླབས་རོག་འཛིང་ཆེ་ཤོས་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་བསོམ་
ཐུབ་པའྗི་ས་ཡྗིན་རླབས་ཀྗི་ང་ོབོར་ཆ་སེལ་དུ་རུང་བའྗི་ཚུལ་ཁོང་གྗིས་ཤེས་ཡོད། ༡༨༢༢ ལོར་ཁོང་ལ་གང་རེད་པ་དེ་ལ་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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དེང་གྗི་ཆར་ཧྥུ་རྗི་ཡེར་ཉམས་ཞྗིབ་ཅེས་འབོད་པ་རེད། ལེ་ཚན་འདྗིར་ང་ཚོས་ཉམས་ཞྗིབ་དེ་རོལ་དབངས་ལ་ཇྗི་ལྟར་
སོར་དུ་འོས་པར་བལྟ་རྒྱུ་ཡྗིན། 

  

369 

སྐད་ཅརོ་དང་རལོ་དབངས། 
ང་ཚོས་ཐོས་པའྗི་ས་ཕལ་མོ་ཆེ་ནྗི་སྐད་ཅོར་ཙམ་ཞྗིག་ཡྗིན། ཅ་དངོས་ལྷུང་བའྗི་ས་དང་། སོ་བརབ་པའྗི་ས། སྦག་སྦག་
གྗི་ངར་ས་རྣམས་དང་། གོང་ཁྱེར་གྗི་སང་ལམ་ཁག་ནས་བྱུང་བའྗི་འགྗིམ་འགྲུལ་གྗི་ས་ཕལ་མོ་ཆེ་སྐར་ཅོར་ཡྗིན། ང་
ཚོའྗི་མཐའ་འཁོར་དུ་རླབས་ཐག་དང་འདར་དཔངས་ཟང་ཟྗིང་དུ་གཡ་ོབའྗི་འདར་འཁྲུག་ཆ་མྗི་སྙོམ་པ་དག་གྗིས་ང་
ཚོའྗི་རྣ་རྔར་འདར་འཁྲུག་ཡ་མ་ཟུང་བསེད་པ་ན་དེ་སྐད་ཅོར་གྗི་ཚུལ་དུ་གོ་བ་ཡྗིན། ཇྗི་ལྟར་འོད་དཀར་ཞེས་པ་ཟསོ་
ཚད་ཐམས་ཅད་འདྲེས་པའྗི་འདོ་ལ་གོ་བ་བཞྗིན་དུ་ས་དཀར་ཞེས་པ་ཟསོ་ཚད་སྣ་ཚོགས་འདྲེས་པའྗི་ས་ལ་གོ་ཞྗིང་། ར་
རླབས་ཀྗི་ས་དང་། ལོ་མའྗི་ཚག་ས། འབབ་ཆུའྗི་ལྷུང་ལྷུང་གྗི་ས་རྣམས་ནྗི་ས་དཀར་གྗི་མཚན་གཞྗི་ཡྗིན། 

 རོལ་དབངས་ནྗི་ས་ཡྗི་སྒྱུ་རྩལ་ཞྗིག་སེ་དེ་ལ་ཁྱད་ཆསོ་ལོགས་པ་ཞྗིག་ཡོད། རོལ་དབངས་ཀྗི་ས་རྣམས་ལ་རྒྱུན་
འཁོར་གྗི་ང་རོའམ་དབངས་ཡདོ་པ་རེད། སྗིར་སྐད་ཅོར་ལ་ཁྱད་ཆོས་འདྗི་རྣམས་ཚང་གྗི་མེད་ཀང་། རོལ་དབངས་དང་
སྐར་ཅོར་གཉྗིས་དབེ་འབེད་བེད་པའྗི་ཐྗིག་དེ་ནྗི་སབ་མོ་ཞྗིག་ལས་མེད་པ་དང་དེ་ཡང་ཡུལ་ཅན་སབས་བསྟུན་ཅན་
ཞྗིག་ཡྗིན། ང་ཚོ་དང་མྗི་ཐོག་གཅྗིག་པའྗི་རོལ་དབངས་རྩོམ་པ་པོ་ཁ་ཤས་ལ་ནྗི་དེ་འདྲའྗི་ཐྗིག་དེ་གཞྗི་མ་གྲུབ་པ་རེད། 
མྗི་ལ་ལས་དེང་སང་གྗི་རོལ་དབངས་དང་རྗིག་གཞུང་གཞན་གྗི་རོལ་དབངས་རྣམས་སྐད་ཅརོ་དུ་བརྩྗི་བ་རེད། རོལ་
དབངས་འདྗི་རྗིགས་སྐད་ཅོར་ལས་ལོགས་སུ་འབེད་པར་བ་རྒྱུ་དེ་མཛེས་ཆོས་ངསོ་འཛིན་བེད་སངས་ཀྗི་དཀའ་གནད་
ཅྗིག་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་ནུབ་ཕགོས་ཀྗི་ཚད་ཐུབ་རོལ་དབངས་དང་ཡོངས་གགས་ཆེ་བའྗི་རོལ་དབངས་ཀྗི་
རྗིགས་ཕལ་མ་ོཆེ་སྐད་ཅོར་ལས་ལགོས་སུ་འབེད་པར་དཀའ་ངལ་མེད། ཐོས་ཤེས་ཡངོས་སུ་ཉམས་ཟྗིན་པའྗི་མྗི་ཞྗིག་
གྗིས་ཀང་འདར་འགུལ་སོན་ཆས་བེད་སོད་བས་ཏེ་ས་འདྗི་དག་སོ་སོ་ནས་དབེ་འབེད་ཐུབ་པ་ལེ་ཚན་འདྗིའྗི་སྔོན་
བསུའྗི་པར་གྗི་ནང་ནོམ་ཝྗིཊ་ལེཆ་གྗིས་བསན་པ་ལྟར་ཡྗིན། ཁ་པར་ལས་བྱུང་བའྗི་གོག་བར་ཞྗིག་འདར་འགུལ་སོན་
ཆས་ཀྗི་ནང་དུ་གཏངོ་བ་ན་དུས་དང་ལྷན་དུ་རླུང་གྗི་གནོན་འགས་འགྱུར་བའྗི་འགོས་དེ་གསལ་པོར་སོན་པ་ཡྗིན་པས་
དེ་ལས་སྐད་ཅོར་དང་སོལ་རྒྱུན་རོལ་དབངས་གང་ཡྗིན་པ་བདེ་བག་ཏུ་དབེ་འབེད་ཐུབ།(དཔེ་རྗིས་ ༢༡་༡) 

 རོལ་དབངས་མཁན་རྣམས་ཀྗིས་རོལ་དབངས་ཀྗི་གདངས་ཀྗི་སྐོར་བརོད་སྐབས་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་གསུམ་གྗི་
སོ་ནས་བརོད་པ་སེ། དབངས་རྟ་དང་། གོ་འགས། སྤུས་ཚད་བཅས་ཡྗིན། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

 རེག་ས་ཞྗིག་གྗིས་སྐད་ཅོར་སྐྲུན་པ་རེད། རྗིམ་ཅན་དུ་གྲུབ་པའྗི་རེག་ས་མང་པོ་རོལ་དབངས་སུ་འགྱུར་ཐུབ་བམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

 ཐུབ། ཁྱད་པར་དུ་དེ་དག་རྒྱུན་འཁོར་ཅན་ཡྗིན་པའྗི་སྐབས་སུ་འགྱུར་ཐུབ། རྔ་རྐྱང་པ་རྡུང་པར་སོམས་དང་། 

  

དབངས་རྟ།  

རོལ་དབངས་དེ་ཚུལ་མང་པོའ་ིསོ་ནས་ག་ོསྗིག་བེད་ཀྗི་ཡོད། མངོན་གསལ་དོད་ཤསོ་ནྗི་རོལ་དབངས་ཀྗི་
དབངས་རྟགས་ཡྗིན། ཁོྱད་ཀྗིས་གཅྗིག་བས་ན་ཆུང་དུས་སོབ་གྲྭའྗི་དུས་ཚོད་སྐབས་ཀྗི་ད་ོརེ་མྗི་ཧྥ་ས་ོལ་ཋྗི་ད་ོཡྗི་
དབངས་རྟགས་རྣམས་དྲན་སྗིད། དབངས་རྟགས་རེ་རེ་ལ་དབངས་རྟ་རེ་ཡོད། དབངས་རྟ་དེ་ཟོས་ཚད་ཀྗི་སོ་ནས་
འགེལ་བ་རེད། སའྗི་འབྱུང་ཁུངས་མྱུར་མོར་འདར་བ་(ཟོས་ཕོད་མཐོན་པོ་)ལས་དབངས་རྟ་མཐོན་པའོ་ིས་བྱུང་ལ། 
དལ་གྗིས་འདར་བ་(ཟོས་ཕོད་དམའ་པ་ོ) ལས་དབངས་རྟ་དམའ་པའོ་ིས་སེད། ང་ཚོས་ཡང་ཡང་དབངས་རྗིམ་སེང་གྗི་
གནས་གཞྗིའྗི་སོ་ནས་སའྗི་དབངས་རྟའྗི་སྐོར་བརོད་ཀྗི་ཡོད། རོལ་དབངས་མཁན་རྣམས་ཀྗིས་ཨེ་བྷྗི་སྗི་ཌྗི་ཨྗི་ཨེཧྥ་རྗི་སེ་
ཡྗི་གེ་མྗི་འདྲ་བའྗི་སོ་ནས་དབངས་རྟ་སོ་སོར་མྗིང་འདགོས་བེད་ཀྗི་ཡོད། པྗི་ཡ་ནོ་སེང་གྗི་(མཉམ་སེབ་ཨེ་ཞེས་སུ་
འབོད་པའྗི་)ཨེ་དེ་རྡུང་བ་ན་དེའྗི་ནང་གྗི་ཐོ་བས་རྒྱུད་གཉྗིས་སམ་གསུམ་ལ་རེག་པར་བེད་ཅྗིང་། རྒྱུད་རེ་རེ་སྐར་ཆ་ ༡ 
ལ་ལན་གངས་ ༤༤༠ འདར་བར་བེད། མཉམ་སེབ་ཨེ་ཡྗི་དབངས་རྟ་དེ་ཧར་ཚི་ ༤༤༠ དང་མཉམ་པ་རེད།  
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 དབངས་རྟགས་ཨེ་ནས་རྗི་བར་གྗི་དབངས་རྟགས་ཐམས་ཅད་བརྒྱད་ཚན་གཅྗིག་གྗི་ནང་ཚུན་དུ་ཡོད། 
དབངས་རྟགས་གང་རུང་གྗི་ཡང་ཟསོ་ཕོད་ལ་གཉྗིས་ཀྗིས་སྒྱུར་ན་བརྒྱད་ཚན་ཕྗི་མར་གནས་པའྗི་ཟསོ་ཕོད་མཐོ་བའྗི་
དབངས་རྟགས་གཅྗིག་པ་དེ་ག་ཐོབ་ཀྗི་ཡོད། པྗི་ཡ་ནོའ་ིམཐེབ་གཞོང་གྗི་ཁོྱན་དུ་བརྒྱད་ཚན་བདུན་ལས་ལྷག་ཙམ་ཚུད་
པ་རེད།(དཔེ་རྗིས་ ༢༡་༢) 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 འདར་འཁྲུག་བེད་བཞྗིན་པའྗི་སའྗི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྗི་ཟསོ་ཕོད་སྒྱུར་བའྗི་སོ་ནས་རོལ་དབངས་ཀྗི་དབངས་
རྟགས་མྗི་འདྲ་བ་སྐྲུན་ཐུབ། འདྗི་ནྗི་འདར་འཁྲུག་བེད་བཞྗིན་པའྗི་དངསོ་པོའ་ིཆེ་ཚད་དང་། དམ་ཆ། གདོས་ཚད་གང་
རུང་སྒྱུར་བའྗི་སོ་ནས་བེད་པ་རེད། དཔེར་ན་རྒྱུད་དྲུག་གཏངོ་མཁན་དང་ཨོག་གན་ཕྲ་མོ་གཏོང་མཁན་ཞྗིག་གྗི་ཪོལ་
ཆའྗི་ཟོས་ཕོད་སྗིག་པ་ན་རྒྱུད་ཀྗི་དམ་ཆའམ་རྐྱོང་ཤེད་སྗིག་པའྗི་སོ་ནས་བེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་ནས་ཡང་མཛུབ་མོས་
རྒྱུད་བཀག་སེ་རྒྱུད་ཀྗི་རྗིང་ཚད་སྒྱུར་བའྗི་སོ་ནས་དབངས་རྟགས་མྗི་འདྲ་བ་དཀྲལོ་ཆགོ་པ་རེད། རླུང་འབུད་རོལ་ཆས་
ལ་མཚོན་ན་དེས་སེད་པའྗི་དབངས་རྟགས་ཀྗི་གདངས་སྒྱུར་བའྗི་ཆེད་དུ་(ཊོམ་སྦོན་གྗི་དུང་དང་ཊམ་པེཊ་ཀྗི་དུང་ལྟ་བུ་
) དེའྗི་ནང་གྗི་འདར་འཁྲུག་བེད་བཞྗིན་པའྗི་རླུང་རྒྱུད་རྗིང་ཚད་སྒྱུར་ཐུབ་པའམ། ཡང་ན་(གྗིང་བུ་དང་དུང་ཕྲ་དང་
སེག་ས་ོགྗིང་བུ་ལྟ་བུ་) སྦུ་གུའྗི་གཞོགས་ཀྗི་བུ་ག་ཕེ་བ་དང་རྒྱག་པ་བེད་ཐུབ།  

 རོལ་དབངས་ཀྗི་ནང་བཀལོ་སདོ་བེད་པའྗི་དབངས་རྟ་མཐོ་པའོ་ིས་མང་པ་ོཞྗིག་ཧར་ཚི་ ༤༠༠༠ ལས་དམའ་བ་
ཡྗིན་མོད་མྗི་དཀྱུས་མ་ཞྗིག་གྗི་རྣ་བས་ག་ོཐུབ་པའྗི་ཟསོ་ཚད་ནྗི་ཧར་ཚི་ ༡༨༠༠༠ བར་ཡྗིན། མྗི་ཁ་ཤས་དང་ཁྱྗི་ཕལ་མ་ོ
ཆེས་དེ་ལས་མཐོ་བའྗི་གདངས་ཅན་གྗི་དབངས་རྟ་ཐོས་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། སྗིར་མྗིའྗི་ནང་ལ་ོརྒ་བ་ན་ཐོས་ཤེས་ཀྗི་ཡ་མཐའྗི་
མཚམས་ནས་ཉམས་འགོ་གྗི་ཡདོ། ལོ་ན་རྒན་པའྗི་མྗི་ལ་ཐོས་མ་ཐུབ་པའྗི་གདངས་མཐོ་པའོ་ིས་ཞྗིག་གཞོན་པ་ཞྗིག་
གྗིས་གསལ་པོ་གོ་ཐུབ་པ་ཡང་ཡང་ཡོང་གྗི་ཡོད། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་ནྗི་རྣ་བའྗི་ནང་གྗི་ཁོག་སའྗི་དབང་པ་ོསེང་དུ་ཡོད་པའྗི་
བ་སྤུ་སེན་པ་ོརྣམས་རྒས་པའྗི་རྐྱེན་གྗིས་ཡྗིན། ཐོས་ཤེས་སྗི་དང་ལྷག་པར་དུ་ཟོས་ཕོད་མཐོ་བའྗི་ས་ག་ོབའྗི་ཐོས་ཤེས་དེ་
ང་ཚོ་རྒ་བ་དང་ལྷན་དུ་རྒུད་འགོ་གྗི་ཡོད། 

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

 ཕ་ཝང་གྗིས་བསགས་པའྗི་ས་དེ་ཧ་ཅང་གྗི་དྲག་པོ་ཡོད། འོ་ན་མྗིས་དེ་ཅྗིའྗི་ཕྗིར་མ་གོ་བ་ཡྗིན་ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

ཕ་ཝང་གྗིས་བསགས་པའྗི་ས་ཡྗི་དབངས་རྟ་དེ་མྗིའྗི་གོ་ཚད་ལས་མཐོ་བ་ཡོད། དེ་ལྟར་མྗིན་ཚེ་ཕ་ཝང་གྗི་སས་མྗི་རྣམས་སོན་པ་
བཟོ་ངེས་ཡྗིན། 

  

 

 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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སའྗི་དྲག་ཚད་དང་ག་ོའགས། 

 སའྗི་དྲག་ཚད་དེ་ས་རླབས་ནང་གྗི་གནོན་འགས་ཀྗི་འགྱུར་ཁྱད་ཀྗི་འདར་དཔངས་ཏེ་རླབས་ཀྗི་འདར་
དཔངས་ལ་རག་ལུས་ཀྗི་ཡོད། (རླབས་ཀུན་ལ་གཅྗིག་མཚུངས་བཞྗིན་དྲག་ཚད་དང་འདར་དཔངས་གྲུ་བཞྗི་མ་དང་
གཉྗིས་ཐད་འབེལ་དུ་གནས།) དེ་ཉྗིད་མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་མ་རེར་ཝཊ་ཇྗི་ཡོད་ཀྗི་བརྩྗི་གཞྗིར་འཇལ། མྗིའྗི་རྣ་བས་དྲག་
ཚད་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཞྗིག་ལ་ཡ་ལན་སོད་ཐུབ་པ་སེ་(ཐོས་ཤེས་ཀྗི་ཐེམ་མཚམས་སུ་གྱུར་བ་) 10-12 W/m2 
ནས་(ཟུག་གཟེར་ཐེམ་མཚམས་སུ་གྱུར་བ་) 1 W/m2 བར་ཡྗིན། ཁྱབ་ཚད་དེ་ཆེ་ཐག་ཆདོ་པས་དྲག་ཚད་རྣམས་
ལབ་གངས་བཅུ་ཡྗིས་ཚད་སྗིག་བེད་ཡོད་ཅྗིང་། ཐོས་ཐུབ་ཙམ་གྗི་དྲག་ཚད་ 10-12 W/m2 འདྗི་ལ་བྷེལ་ ༠ ཞེས་
བཏགས་ནས་གཞྗི་ལ་བཟུང་ཡདོ། (འདྗི་ནྗི་ཨེ་ལེག་ཛེན་ཌར་ གྷ་རམ་ བྷེལ་གྗི་མྗིང་ནས་བཏགས་པའྗི་བརྩྗི་གཞྗི་ཞྗིག་
ཡྗིན།) འདྗི་ལས་ལབ་བཅུ་ཡྗིས་དྲག་པའྗི་ས་ལ་དྲག་ཚད་བྷེལ་ ༡ (10-11 W/m2)ཡང་ན་བྷེལ་བཅུ་ཆ་ ༡༠ ཡོད། 
རེའུ་མྗིག་ ༢༡་༡ གྗིས་རྒྱུན་ལན་གྗི་ས་ཁག་ཅྗིག་དང་དེ་དག་གྗི་དྲག་ཚད་བསན་ཡོད། བྷེལ་བཅུ་ཆ་ ༡༠ ཡྗི་ས་ཞྗིག་ཐོས་
ཤེས་ཀྗི་ཐེམ་མཚམས་སུ་གནས་པའྗི་བྷེལ་བཅུ་ཆ་ ༠ ཅན་གྗི་ས་ལས་ལབ་བཅུ་ཡྗིས་དྲག་པ་ཡྗིན། དེ་མཚུངས་བྷེལ་
བཅུ་ཆ་ ༢༠ དེ་ཐོས་ཤེས་ཐེམ་མཚམས་ཀྗི་དྲག་ཚད་ཀྗི་ལབ་ ༡༠༠ ཡང་ན་ 102 ཡྗིན་དགོས། བྷེལ་བཅུ་ཆ་ ༣༠ ནྗི་
ཐོས་ཤེས་ཐེམ་མཚམས་ཀྗི་ལབ་ 103 དང་། བྷེལ་བཅུ་ཆ་ ༤༠ ནྗི་ལབ་ 104 ཡྗིན་དགོས།  
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 དེས་ན་བྷེལ་བཅུ་ཆ་ ༦༠ ཡྗིས་བྷེལ་བཅུ་ཆ་ ༠ ལས་དྲག་ཚད་ལབ་ས་ཡ་གཅྗིག་གྗིས་མང་བའྗི་ས་ཡྗི་དྲག་ཚད་
མཚོན་གྗི་ཡོད། བྷེལ་བཅུ་ཆ་ ༨༠ ཡྗིས་བྷེལ་བཅུ་ཆ་ ༦༠ ལས་ལབ་ 102 ཡྗིས་དྲག་ཚད་ཆེ་བའྗི་ས་མཚོན་པ་ཁོྱད་
ཀྗིས་མཐོང་ཐུབ་བམ།  

 བྷེལ་བཅུ་ཆ་ ༨༥ དང་འཕྲད་པ་ནས་བཟུང་ཐོས་ཤེས་ཀྗི་བ་བ་ཉམས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། གནོད་སོན་གྗི་ཚད་
གཞྗི་ནྗི་འཕྲད་ཡུན་དང་ཟོས་ཕདོ་ཀྗི་ཁྱད་པར་ལ་རག་ལུས་པ་རེད། ས་འགས་མཐོན་པ་ོལ་བརྟེན་ནས་ཁོར་ཊྗིའྗི་དབང་
པོའ་ིསེང་གྗི་དབང་རྩེའྗི་སྣེ་མ་ོརྣམས་དང་ནང་རྣའྗི་སྣེ་ལེན་དབང་པ་ོབཅས་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞྗིག་སེ་
གནས་སྐབས་སམ་བརྟན་ཆགས་པའྗི་ཉམས་སོན་འབྱུང་གྗི་ཡོད། དྲག་ཚད་མཐོ་དྲགས་ན་ས་རྐྱང་གཅྗིག་གྗིས་ཀང་
དབང་པའོ་ིནང་དེ་ཉྗིད་དབལ་བར་བེད་པའྗི་འདར་འཁྲུག་སེད་ཐུབ། དེ་ལས་དྲག་ཚད་ཆུང་ཡང་སྐད་ཅོར་ཚབས་ཆེན་
རྗིགས་ཀྗིས་དབང་པའོ་ིཕྲ་ཕུང་གྗི་བེད་ལས་ཁག་ལ་བར་ཆད་བས་ཏེ་མཐར་དེ་ཉྗིད་ཞྗིག་པའྗི་རྒྱུ་བེད་ཐུབ། སབས་ཉེས་
པ་ཞྗིག་ལ་དབང་པ་ོདེ་དག་གྗི་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་སར་གསོ་མྗི་ཐུབ། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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 སའྗི་དྲག་ཚད་ནྗི་ཡུལ་རང་གྗི་ཁྱད་ཆོས་ཤྗིག་དང་ས་རླབས་ཀྗི་གཟུགས་འགྱུར་ཡོན་ཏན་ཞྗིག་ཡྗིན་པ་དང་། 
དེ་ཉྗིད་(དཔེ་རྗིས་ ༢༡་༤ ནང་གསལ་བའྗི་འདར་འགུལ་སོན་ཆས་དང་དེ་མྗིན་)སའྗི་ཡ་ོཆས་རྣམ་གངས་མང་པསོ་
འཇལ་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། དེ་ལས་གཞན་དུ་གོ་འགས་ནྗི་ལུས་པོའ་ིདབང་ཚོར་ཞྗིག་ཡྗིན། རྣ་བས་ཟོས་ཕོད་ཁ་ཤས་གཞན་
ལས་ཆེས་གསལ་བར་ག་ོཐུབ་ཀྗི་ཡོད། དཔེར་ན་ཧར་ཚི་ ༡༢༥ ཅན་གྗི་ས་དྲག་ཚད་བྷེལ་བཅུ་ཆ་ ༨༠ དེ་ལས་ཧར་ཚི་ 
༣༥༠༠ ཅན་གྗི་ས་དྲག་ཚད་བྷེལ་བཅུ་ཆ་ ༨༠ དེ་ལབ་གཉྗིས་ཀྗིས་ཆེ་བ་ག་ོབ་ལྟ་བུ་རེད། མྗི་རྣམས་ཟོས་ཕོད་ཧར་ཚི་ 
༣༥༠༠ བརྒྱུད་ཀྗི་ཁྱབ་ཚད་ལ་ཧ་ཅང་ཚོར་བ་སེན་པ་ཡོད། ང་ཚོས་བཟོད་ཐུབ་པའྗི་ག་ོའགས་ཆེ་ཤསོ་ཀྗི་ས་རྣམས་ལ་ག་ོ
འགས་དམའ་ཤསོ་ཀྗི་ས་ལས་དྲག་ཚད་ལབ་ཁྲག་ཁྲྗིག་མང་པོས་མང་བ་ཡོད། འོན་ཀང་ཐོས་ཚོར་བྱུང་བའྗི་གོ་འགས་
ལ་ཁྱད་པར་དེ་བས་ཀང་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་ཡོད།  

 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

རོལ་མོའ་ིས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་སའྗི་རོལ་དབངས་འདུ་ཚོགས་སམ། ནང་མ་ཁང་། ཡང་ན་མཛད་སོ་ལ་འགོ་སྐབས་ཐོས་ཤེས་
ལ་གཏན་དུ་ཉམས་སོན་བྱུང་གྗི་ཡོད་དམ།  

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

ཡོད། དེ་ཡང་གོ་འགས་ཆེ་ལོས་དང་རྒྱུན་རྗིང་ལོས་དང་ཐག་ཉེ་ལོས་དང་ལན་གངས་མང་ལོས་བཅས་ལ་རག་ལུས་པ་རེད། རོལ་
དབངས་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཀྗིས་རོལ་དབངས་ཀྗི་སྤུས་ཚད་ཀྗི་ཚབ་ཏུ་གོ་འགས་གཙོ་འདེམས་བེད་ཀྗི་ཡོད། སབས་ཉེས་པ་ཞྗིག་
ལ་ཐོས་ཤེས་ཉམས་སོན་ཇེ་སྡུག་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་བ་ན་ཚོགས་མྗི་(དང་ཁོ་ཚོར་མོས་པ་ཡོད་མཁན་)རྣམས་ལ་སྐུལ་རྐྱེན་ཐེབས་
པའྗི་ཆེད་དུ་སའྗི་གོ་འགས་ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེར་མཁོ་བར་འགྱུར་གྗི་ཡོད། ཧར་ཚི་ ༢༠༠༠ ནས་ ༥༠༠༠ བར་གྗི་ཟོས་ཕོད་འདྗིའྗི་བར་ལ་
ས་ཡྗིས་བསེད་པའྗི་ཐོས་ཤེས་ཉམས་སོན་ཁྱད་པར་དུ་འགས་ཆེ་བ་ཡོད། འདྗིར་དྲན་འོས་པ་ཞྗིག་ལ་རྒྱུན་ལན་མྗིའྗི་ཐོས་ཤེས་དེ་
ཧར་ཚི་ ༣༠༠༠ ཡས་མས་ཀྗི་ཟསོ་ཕོད་ལ་ཚོར་སེན་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པ་དེ་ཡྗིན། (ལས་ཀའྗི་མདུན་མ་འཚོལ་བཞྗིན་ཡོད་དམ། ཐོས་
ཤེས་རྗིག་པ་བ་བ་རྒྱུའྗི་མདུན་མ་འཆང་དང་། ལས་བེལ་ཆེན་པོ་འོང་།) 
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སྤུས་ཀཤ 

 ས་གདངས་གཅྗིག་པའྗི་པྗི་ཡ་ནོའ་ིདབངས་རྟ་དང་དུང་ཕྲའྗི་དབངས་རྟ་གཉྗིས་ཕན་ཚུན་དབེ་འབེད་བེད་པར་
ང་ཚོར་དཀའ་ཚེགས་གང་ཡང་མེད། དབངས་རྟ་དེ་གཉྗིས་སོ་སོ་ལ་ཐུན་མོང་མྗིན་པའྗི་སྤུས་ཀའམ་དབངས་རྟའྗི་ཁ་



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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དོག་གམ་གདངས་ཀྗི་ཁྱད་རྣམ་་མྗི་འདྲ་བའྗི་ཁྱད་པར་དང་ལན་པའྗི་སའྗི་ཁྱད་ཆསོ་རེ་ཡོད། དབངས་རྟ་དང་ག་ོའགས་
དང་གདངས་ཀྗི་ཡུན་ཚད་མ་ཐེ་བའྗི་རོལ་དབངས་ཀྗི་སའྗི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་མ་གདངས་ཀྗི་ཁྱད་རྣམ་གྗི་སོ་ནས་འགེལ་
བཤད་བེད་ཀྗི་ཡོད། ཡུལ་ཅན་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་གདངས་ཀྗི་ཁྱད་རྣམ་དེ་ལྗི་མ་ོདང་ཡང་མོ། མུག་པ་ོདང་སབ་མོ། ཕྗི་
གསལ་ནང་གསལ་ལྟ་བུའྗི་ཐ་སྙད་ཀྗི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་བེད་པ་རེད། ཨོག་གན་སྦོམ་པའོ་ིས་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་བཞག་ན་
མངོན་གསལ་དོད་པའོ་ིས་ཟབ་པ་ཡོད་ལ། ཨོག་གན་ཕྲ་མོར་མངོན་གསལ་དོད་པའོ་ིས་གསལ་བ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

 རོལ་དབངས་ཀྗི་ས་ཕལ་མོ་ཆེ་ནྗི་ཟོས་ཕོད་མྗི་འདྲ་བའྗི་གདངས་དུ་མ་སྣལོ་རྩེག་བེད་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞེ་
གཅྗིག་ཡྗིན། གདངས་དེ་དག་སོ་སོ་ལ་གདངས་ཕོགས་རེ་བ་ཞེས་པའམ་སབས་བདེ་བའྗི་དབང་དུ་བས་ནས་ཕོགས་རེ་
བ་ཞེས་འབོད་ཀྗི་ཡོད། གཞྗི་མའྗི་ཟསོ་ཕོད་དུ་འབོད་པའྗི་ཟོས་ཕོད་དམའ་ཤོས་དེས་དབངས་རྟགས་དེའྗི་གདངས་ངེས་
པར་བེད་ཀྗི་ཡོད། གདངས་ཕགོས་རེ་བ་གང་གྗི་ཟསོ་ཚད་དེ་གཞྗི་མའྗི་ཟསོ་ཚད་ཀྗི་ཧྗིལ་གངས་ཀྗི་ལབ་གངས་གང་
ཡྗིན་པ་དེ་ལ་མཐུན་ངར་ཞེས་འབོད། མཐུན་ངར་མྗི་འདྲ་བ་སོ་སོ་ལ་དབངས་རྟ་མྗི་འདྲ་བ་སོ་སོ་ནས་ཡོད། རང་གྗི་ཟོས་
ཕོད་གཞྗི་མའྗི་ཟོས་ཕོད་ཀྗི་ལབ་གཉྗིས་ཡྗིན་པའྗི་གདངས་ཞྗིག་ལ་མཐུན་ངར་གཉྗིས་པ་དང་། གཞྗི་མའྗི་ཟསོ་ཚད་ཀྗི་
ལབ་གསུམ་ཡྗིན་པའྗི་གདངས་དེ་ནྗི་མཐུན་ངར་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྗིན་ནོ།།(དཔེ་རྗིས་ ༢༡་༥) རོལ་དབངས་ཀྗི་
གདངས་ལ་ཐུན་མོང་མྗིན་པའྗི་སྤུས་ཀ་སྗིན་མཁན་ནྗི་གདངས་ཕོགས་རེ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་དག་ཡྗིན། དེས་ན་རོལ་ཆ་
རྣམས་ལ་རང་རང་གྗི་ཐུན་མོང་མྗིན་པའྗི་གདངས་ཀྗི་ཁྱད་རྣམ་སེ་རང་རང་ལ་ཁ་དགོ་རེ་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ། 

 པྗི་ཡ་ནོའ་ིསེང་གྗི་ C བར་མར་རེག་པ་ཡྗིན་ན་དེ་ལས་ཧར་ཚི་ ༢༦༢ ཡས་མས་དང་ལན་པའྗི་གཞྗི་མའྗི་
གདངས་ཤྗིག་སྐྲུན་པ་མ་ཟད་ C བར་མའྗི་ཟསོ་ཕོད་ཀྗིས་སྒྱུར་བའྗི་གདངས་ཕགོས་རེ་བ་གཉྗིས་དང་གསུམ་དང་བཞྗི་
དང་ལྔ་ལ་སོགས་པ་འདྲེས་པའྗི་གདངས་ཀང་སྐྲུན་པ་རེད། གདངས་ཕོགས་རེ་བ་རྣམས་ཀྗི་གངས་དང་ལྟསོ་བཅས་ཀྗི་
གོ་འགས་དག་གྗིས་པྗི་ཡ་ནོ་དང་འབེལ་བའྗི་སའྗི་སྤུས་ཀ་ངེས་པར་བེད་ཀྗི་ཡོད། རོལ་ཆ་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེ་
ལས་བྱུང་བའྗི་ས་རྣམས་གཞྗི་མ་དང་ཕགོས་རེ་བས་མ་གྲུབ་པ་ཧ་ལམ་མེད། ཟོས་ཕོད་གཅྗིག་རྐྱང་དང་ལན་པའྗི་ལྷད་
མེད་གདངས་རྣམས་ནྗི་གགོ་ཆས་ཀྗིས་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། གོག་གྗི་བསེ་སོར་རོལ་ཆས་ཀྗིས་ལྷད་མེད་གདངས་དང་། 
འདྗི་རྣམས་བསེ་བའྗི་གདངས་སྐྲུན་པའྗི་སོ་ནས་རོལ་དབངས་ཀྗི་ས་ཧ་ཅང་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྗིག་སྐྲུན་གྗི་ཡོད། 

 གདངས་ཀྗི་སྤུས་ཀ་ནྗི་གདངས་དེར་ཕོགས་རེ་བའྗི་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྗིག་ཡོད་མེད་དང་དེ་དག་གྗི་དྲག་ཚད་
བཅས་ལ་རག་ལུས་པ་རེད། པྗི་ཡ་ནོ་ཞྗིག་དང་དུང་ཕྲ་ཞྗིག་གྗིས་དབངས་རྟ་གཅྗིག་པའྗི་ཐོག་བསེད་པའྗི་གདངས་ཀྗི་
ས་གཉྗིས་ལ་རྣ་བས་ངསོ་འཛིན་ཐུབ་པའྗི་སྤུས་ཀ་ལགོས་སུ་ཡདོ་པ་ནྗི་ས་དེ་དག་གྗི་ནང་དུ་ཕགོས་རེ་བའྗི་ཆ་ལོགས་སུ་
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ཡོད་པས་ཡྗིན། དབངས་རྟ་གཅྗིག་ཀང་སྤུས་ཀ་ཐ་དད་པའྗི་གདངས་གཉྗིས་ལ་ཕོགས་རེ་བའྗི་ཆ་ཐ་དད་ཡོད་པའམ་
ཡང་ན་ཕགོས་རེ་བའྗི་ཆ་རྣམས་ཀྗི་ལྟསོ་བཅས་ཀྗི་དྲག་ཚད་ཐ་དད་པ་ཡོད་པ་གང་རུང་ཡྗིན་དགོས། 

 ཚོད་ལེན་དནོ་གནད། 

དབངས་རྟ་དང་གོ་འགས་ཀྗི་ཆ་ནས་སེས་བུ་གཉྗིས་ཀྗི་ངག་རྣམས་གཅྗིག་པ་ཡྗིན་ནའང་ང་ཚོས་དེ་གཉྗིས་བདེ་བག་གྗི་ངང་དབེ་
འབེད་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། དེའྗི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྗིན་ནམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 

སེས་བུ་རེ་རེའྗི་ངག་གྗི་ནང་གདངས་ཕོགས་རེ་བའྗི་བསེ་སོར་ཐུན་མོང་མྗིན་པ་རེ་ཡོད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་མྗི་སོ་སོའ་ི
ངག་ལ་རང་གྗི་གདངས་ཀྗི་ཁྱད་རྣམ་སེ་དམྗིགས་བསལ་གྗི་མདོག་རེ་ཡོད་ཅེས་བརོད་ཀྗི་ཡོད།  
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རལོ་ཆ། 

 སོལ་རྒྱུན་གྗི་རོལ་ཆ་རྣམས་སེ་ཚན་གསུམ་དུ་དབེ་ཆགོ་པ་སེ། རྒྱུད་སྐུད་འདར་འགུལ་བེད་པ་ལས་ས་སེད་
པའྗི་སེ་ཚན་དང་། རླུང་རྡུལ་འདར་འཁྲུག་བྱུང་བ་ལས་ས་སེད་པའྗི་སེ་ཚན། ཕོགས་ཆ་གཉྗིས་ཅན་གྗི་ངོས་འདར་བ་ལྟ་
བུའྗི་རྡུང་རེག་ལས་ས་སེད་པའྗི་སེ་ཚན་བཅས་ཡྗིན།  

 རྒྱུད་སྐུད་དང་ལན་པའྗི་རོལ་ཆས་ཀྗི་ནང་རྒྱུད་སྐུད་ཀྗི་འདར་འཁྲུག་དེ་མཐའ་འཁོར་གྗི་པང་ལེབ་དང་དེ་
ནས་རླུང་རྡུལ་ལ་ཁྱབ་འག་ོབ་རེད། འོན་ཀང་འདྗིར་ལས་ཕོད་དམའ་པོ་ལས་མེད། དེ་ལ་ཁ་གསབ་ཀྗི་ཚུལ་དུ་རོལ་མོའ་ི
ཚོགས་ཀྗི་རྒྱུད་སྐུད་ཚན་པ་དེ་ལྟོས་བཅས་ཀྗིས་ཆེ་བ་ཡོད། ལས་ཕོད་ཆེ་བའྗི་རླུང་འབུད་རོལ་ཆས་ཀྗི་གངས་ཉུང་བ་
ཞྗིག་གྗིས་ཨོག་གན་ཕྲ་བའྗི་གངས་ཧ་ཅང་མང་བ་ཞྗིག་ལ་དོ་མཉམ་འགྗིག་ཐག་ཆོད་སྗིན་ཐུབ་པ་རེད།  

 རླུང་འབུད་རོལ་ཆས་ཀྗི་ནང་གྲུབ་པའྗི་ས་དེ་རོལ་ཆའྗི་སྦུག་གྗི་རླུང་གཞུང་འདར་འཁྲུག་བེད་པ་ལས་བྱུང་། 
རླུང་རྡུལ་འདར་འཁྲུག་གཏངོ་བའྗི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཤྗིག་ཡོད། ཊམ་པེཊ་དུང་དང་། ཧྥ་རན་སྗིའྗི་རག་དུང་། ཊོམ་སྦོན་
དུང་ལྟ་བུའྗི་རག་ཆས་རྣམས་ཀྗི་ནང་རག་ཆས་ཀྗི་སྣེ་མོའམ་སྣེ་མོར་ཉེ་བའྗི་འབུད་ཁ་ལས་རླུང་འབུད་པ་དང་སྣེ་གཞན་
དེ་ནས་ཕྗིར་ཐོན་པ་རེད། རོལ་ཆའྗི་དྲྗིལ་ཁ་ལྟ་བུའྗི་སྣེ་ལས་རོལ་ཆ་ནང་ངོས་སུ་ལོག་པའྗི་སའྗི་ནུས་པས་སྐྲུན་པའྗི་
ལངས་རླབས་དང་གཏོང་མཁན་གྗི་མཆུའྗི་འདར་འཁྲུག་གཉྗིས་སེལ་སོར་བྱུང་བ་རེད། རླུང་འབུད་རལོ་ཆ་རྣམས་ཀྗི་ས་
དེ་རོལ་ཆའྗི་རླུང་རྒྱུ་སའྗི་སྦུ་གུའྗི་ཆེ་ཚད་དང་དབྗིབས་ལ་གཙོ་བོར་རག་ལུས་པ་རེད། འདར་འཁྲུག་བེད་བཞྗིན་པའྗི་
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རླུང་གཞུང་གྗི་རྗིང་ཚད་རྣམས་གཅད་སོ་མནན་ཏེ་ཚན་པ་འཕར་མ་སྣོན་འཕྲྗི་གང་རུང་བེད་པའྗི་སོ་ནས་བཅོས་སྒྱུར་
གཏོང་བའམ། ཡང་ན་འཐེན་དུང་ལྟ་བུའྗི་ནང་སྦུ་གུ་རྗིང་དུ་གཏོང་བའྗི་སོ་ནས་བཅོས་སྒྱུར་བེད་ཀྗི་ཡོད། དུང་ཕྲ་དང་
ཨོ་བྷ་ོགྗིང་བུ་དང་སེག་སོ་གྗིང་བུ་ལྟ་བུའྗི་རླུང་ཤྗིང་རོལ་ཆས་རོལ་མོ་མཁན་གྗིས་འབུད་པའྗི་རླུང་རྒྱུན་གྗིས་པྗི་པྗི་འདར་
འཁྲུག་ལ་སྐུལ་ཞྗིང་། དམག་གྗིང་དང་གྗིང་བུ་དང་པྗི་ཁོ་ལོ་བཅས་ཀྗི་ནང་རོལ་མ་ོམཁན་གྗིས་བུ་གའྗི་ཟུར་ནས་རླུང་
འབུད་དེ་རླུང་རྡུལ་གཡབ་འགུལ་གཏོང་བ་དེས་རླུང་གཞུང་འདར་འགུལ་ལ་སྐུལ་བ་རེད། 

 རྔ་དང་སྦུག་ཆལ་ལྟ་བུའྗི་རྡུང་དཀྲོལ་རོལ་ཆས་རྣམས་ཀྗི་ནང་ཕོགས་ཆ་གཉྗིས་ཅན་གྗི་སྗི་མོ་ཞྗིག་གམ་ལེམ་
གཤྗིས་ཅན་གྗི་ངོས་ཤྗིག་བརྡུངས་ཏེ་ས་སེད་པར་བེད། གཞྗི་མའྗི་གདངས་གང་ཞྗིག་བསྐྲུན་མྗིན་ནྗི་རོལ་ཆའྗི་དབྗིབས་
དང་། ལེམ་གཤྗིས་དང་། ཡང་གནས་སངས་ཁ་ཤས་ཀྗི་ནང་རྐྱངོ་ཤེད་བཅས་པར་རག་ལུས་ཀྗི་ཡོད། འདར་བའྗི་ངོས་
དེའྗི་རྐྱངོ་ཚད་འགྱུར་བ་ལས་དེའྗི་འབས་བུར་དབངས་རྟ་ལ་འགྱུར་བ་ཐོན་གྗི་ཡོད་ཅྗིང་། རྔ་ཡྗི་སྗི་མའོ་ིམཐའ་གཅྗིག་
ནས་ལག་པས་ཕོགས་གཅྗིག་ཏུ་མནན་པ་ལས་འདྗི་འབྱུང་ཐུབ། སྗི་མོའ་ིངསོ་ཀྗི་ཆ་ཤས་མྗི་འདྲ་བར་རྡུང་བ་ལས་འདར་
འགུལ་བེད་སངས་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྗིག་སྐྲུན་ཐུབ། ཁོག་ལྗིར་རྔ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཁགོ་ལྗིར་གྗི་དབྗིབས་དེས་རྔའྗི་ཟསོ་ཕོད་
འགྱུར་བར་བེད། རོལ་དབངས་ཀྗི་ས་ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་དུ་གནས་པ་ལྟར་སྤུས་ཀ་ནྗི་གདངས་ཕོགས་རེ་བའྗི་གངས་དང་
ལྟོས་བཅས་ཀྗི་གོ་འགས་ལ་རག་ལུས་པ་རེད།  

 གོག་གྗི་རོལ་མོའ་ིཡོ་ཆས་རྣམས་ནྗི་སལོ་རྒྱུན་རོལ་མའོ་ིཡ་ོཆས་ལས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཁྱད་པར་རྒྱུག་གྗི་
ཡོད། དེ་ལས་ས་བསེད་པའྗི་ཆེད་དུ་འཁྲོལ་རྒྱུ་བརྡུང་རྒྱུ་འཐེན་རྒྱུའྗི་རྒྱུད་སྐུད་དམ། ཡང་ན་རླུང་འབུད་སའྗི་པྗི་པྗི། 
ཡང་ན་ཐག་ཐག་གཞུ་སའྗི་སབ་སྗི་ཡོད་རྒྱུའྗི་ཚབ་ཏུ་གོག་གྗི་རོལ་མོ་ཁ་ཤས་ཀྗིས་རོལ་མོའ་ིས་བསྐྲུན་པར་མཁ་ོབའྗི་
གོག་རྡུལ་སེད་པར་བེད། གཞན་ཚོས་ས་སྐྲུན་པའྗི་འཕྲུལ་ཆས་ཤྗིག་ནས་བྱུང་བའྗི་ས་ལ་བཅོས་སྒྱུར་བེད་པ་རེད། གོག་
ཆས་རོལ་དབངས་བཟོ་བ་ལ་རོལ་མོ་རྩོམ་མཁན་དང་གཏོང་མཁན་ལ་རོལ་མོ་རྗིག་པའྗི་གོ་རྟགོས་ཀྗི་རྒྱ་ལས་བརྒལ་
བའྗི་མཁས་རྩལ་ཞྗིག་དགོས་པ་རེད། འདྗིས་རོལ་མོ་མཁན་རྣམས་ཀྗི་ལག་ཏུ་ཡོ་ཆས་ནུས་པ་ལན་པ་གསར་པ་ཞྗིག་
སྗིན་ཡོད། 

 

 ཚོད་ལན་དནོ་གནད། 

རྒྱུད་དྲུག་གྗི་ས་རྣམས་རྒྱུད་སྐུད་འདར་འཁྲུག་བེད་པ་ལས་འོང་གྗི་ཡོད། འོ་ན་དམག་དུང་གྗི་ས་བྱུང་བ་ལ་གང་འདར་འཁྲུག་བ་
དགོས་སམ། 

 རང་ལན་ཞྗིབ་བཤེར། 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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དམག་དུང་གཏོང་བའྗི་སྐབས་སུ་གཏོང་མཁན་གྗི་མཆུ་གཉྗིས་པོས་ཕན་ཚུན་རེག་སེ་འདར་འཁྲུག་བེད་པ་དང་། འབུད་ཁུང་ལ་
རེག་སེ་འདར་འཁྲུག་བེད་ཀྗི་ཡོད། རག་གྗི་རོལ་ཆས་རྣམས་ཀྗི་ནང་རག་གྗི་རྒྱུ་ཆ་དེ་བས་ཀང་འགས་ཆེ་བར་པྗི་པྗིའྗི་འདར་
འཁྲུག་གམ་འབུད་ཁུང་ལ་འབར་བའྗི་མཆུའྗི་འདར་འཁྲུག་ལ་རག་ལུས་པ་རེད། 
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ཧྥུ་རྗི་ཡེར་གྗི་བརྟག་པ། 

 པོ་ལགས་དང་རྨོ་ལགས་རྣམས་ལ་རོལ་དབངས་སྗིན་པར་བེད་པའྗི་སྐད་འཛིན་སེར་མ་རྗིང་པ་ཞྗིག་གྗི་འར་
ཁ་ཕྲ་མ་ོརྣམས་ལ་ཁོྱད་ཀྗིས་ཞྗིབ་ཚགས་པོས་བལྟས་མོང་ངམ། དཔེ་རྗིས་ ༢༡་༨ ནང་གསལ་བ་བཞྗིན་འར་ཁའྗི་ཞེང་
ཚད་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་དེས་སྐད་པར་གྗི་ཁབ་རྩེ་(ཚགས་སྙུག་)འཁོར་བཞྗིན་པའྗི་འར་ཁའྗི་བརྒྱུད་དུ་བགོད་པ་ན་དེ་
ཉྗིད་འདར་བའྗི་རྒྱུ་བེད། ལུས་ཀྗི་འདར་འགུལ་འདྗི་ཉྗིད་གོག་གྗི་འདར་འགུལ་དུ་བསྒྱུར་ནས་ས་སྐྲུན་པ་རེད། རོལ་མོའ་ི
ཚོགས་ཀྗི་ཆ་ཤས་སྣ་ཚོགས་པ་སོ་སོས་བསེད་པའྗི་འདར་འགུལ་ཐུན་མོང་མྗིན་པ་ཐམས་ཅད་དེས་བཟུང་སེ་དེ་ནས་ས་
བར་རྐྱང་པ་ཞྗིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ནྗི་ངོ་མཚར་ཅྗིས་མྗི་ཆེའམ། 

 འདར་འགུལ་སོན་ཆས་ཀྗི་འཆར་ཡོལ་སེང་ཨོ་བྷོའ་ིས་གསལ་བ་ན་དཔེ་རྗིས་ ༢༡་༩ཀ རྗི་མོ་དང་གཉྗིས་སུ་
མེད། རླབས་འདྗི་ཨོ་བྷོའ་ིནང་གྗི་འདར་འགུལ་དང་མཐུན་ཞྗིང་། ས་སེད་མ་ལག་གྗི་ས་ཆས་སྐུལ་བེད་ཀྗི་ཆེར་བཅོས་
བར་དང་ཡང་མཐུན་ལ། རྣ་རྔར་བརབ་པའྗི་རླུང་གྗི་འདར་འགུལ་གྗི་འདར་དཔངས་དང་ཡང་མཐུན་པ་རེད། དཔེ་རྗིས་ 
༢༡་༩ཁ ཡྗིས་དུང་ཕྲའྗི་རླབས་ཀྗི་གཟུགས་རྗིས་སོན་པ་ཡྗིན། ཨོ་བྷ་ོདང་དུང་ཕྲ་གཉྗིས་ལྷན་དུ་འབུད་སྐབས་དེ་གཉྗིས་
ཀྗི་རླབས་བུ་སོ་སོ་ནས་བསེབས་ཏེ་དཔེ་རྗིས་ ༢༡་༩ག རུ་གསལ་བའྗི་རླབས་རྗིས་སྐྲུན་པ་ན་སྣོལ་རྩེག་གྗི་ཆོས་ཉྗིད་
གསལ་བར་མཐོང་།  

 དཔེ་རྗིས་ ༢༡་༩ག ནང་གསལ་བའྗི་རླབས་ཀྗི་དབྗིབས་དེ་ནྗི་ཀ་དང་ཁ་ཡྗི་དབྗིབས་གཉྗིས་པ་ོསྣོལ་རྩེག་(ཐེ་
ཞུགས་)བས་པའྗི་གཙང་ལྷག་གྗི་འབས་བུར་གྱུར་པའྗི་དབྗིབས་དེ་ཆགས་ཀྗི་ཡོད། ཅྗི་སེ་ཀ་དང་ཁ་གཉྗིས་ཤེས་པ་ཡྗིན་
ན་དེ་གཉྗིས་ལས་ག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ལས་ས། འོན་ཀང་ག་ལས་ག་རང་ཉྗིད་གྲུབ་པར་བེད་པའྗི་ཀ་དང་ཁ་ཡྗི་དབྗིབས་ཚོད་
དཔག་བ་རྒྱུ་དེ་ནྗི་དཀའ་གནད་ལོགས་པ་ཞྗིག་ཡྗིན། ག་ཡྗི་དབྗིབས་ཙམ་ལ་བལྟས་ནས་དེ་ལས་ཨ་ོབྷ་ོདང་དུང་ཕྲ་ས་ོས་ོ
ནས་ཕྲལ་རྒྱུ་ང་ཚོས་བེད་མྗི་ཐུབ། དེ་ལྟ་ནའང་གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ས་འཇུག་བས་པའྗི་རོལ་དབངས་ལ་ཉན་པ་ཡྗིན་ན་ང་
ཚོའྗི་རྣ་བས་དེ་མ་ཉྗིད་དུ་རོལ་ཆ་གང་དང་གང་གཏངོ་གྗི་ཡོད་པ་དང་། དབངས་རྟགས་གང་དང་གང་གྗི་ཐོག་གཏོང་
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 ལེ་ཚན་འདྗིའྗི་འག་ོལ་སྨྲས་པ་བཞྗིན་ཧྥ་རན་སྗིའྗི་གངས་རྗིག་པ་འཇོ་སེབ་ཧྥུ་རྗི་ཡེར་གྗིས་རྒྱུན་འཁོར་ཅན་
གྗི་རླབས་ཀྗི་འགུལ་སོད་ཀྗི་གྲུབ་ཆ་སོ་སོར་གངས་རྗིག་གྗི་ཆ་ནས་རྒྱུན་འཇགས་གྗི་རྣམ་པ་ཞྗིག་ཡོད་པ་ཡོད་པ་ཤེས་པ་
རེད། ཁོང་གྗིས་རྒྱུན་འཁོར་ཅན་གྗི་རླབས་ཀྗི་འགུལ་སོད་རོག་འཛིང་ཆེ་ཤོས་རྣམས་ཀང་སབས་ཧ་ཅང་བདེ་ལ་ཕན་
ཚུན་བསོམས་ཐུབ་པའྗི་ས་ཡྗིན་རླབས་དུ་མའྗི་ང་ོབོར་ཕྲལ་ཐུབ་པ་རྟོགས། ས་ཡྗིན་རླབས་རྣམས་ནྗི་(དཔེ་རྗིས་ ༢༡་
༡༠)ཟོས་ཕོད་རྐྱང་པ་ཅན་གྗི་རླབས་སབས་བདེ་ཤསོ་དེ་ཡྗིན་པ་འདྗིར་དྲན་པར་བ་དགོས། རྒྱུན་འཁོར་ཅན་གྗི་རླབས་
ཚང་མ་འདར་དཔངས་དང་ཟསོ་ཕོད་ཐ་དད་པའྗི་ས་ཡྗིན་རླབས་ཀྗི་གྲུབ་ཆར་དབེ་རུ་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་གྗིས་རེད། འདྗི་
ལྟར་བ་རྒྱུའྗི་གངས་རྗིག་གྗི་ལས་གཞྗི་དེ་ལ་ཧྥུ་རྗི་ཡེར་གྗི་བརྟག་པ་ཞེས་བརོད་པ་རེད། གངས་རྗིག་གྗི་འགོ་ལུགས་དེ་ང་
ཚོས་འདྗིར་འགེལ་རྒྱུ་མྗིན་ནའང་འདྗིའྗི་ཚུལ་གྗི་བརྟག་པ་ལས་ཨགོ་གན་ལྟ་བུའྗི་རོལ་ཆས་ཤྗིག་གྗི་གདངས་རྩོམ་བེད་
ཀྗི་ས་ཡྗིན་རླབས་ལྷད་མེད་པ་དེ་གང་ཡྗིན་དགོས་པ་འཚོལ་ཐུབ་ཀྗི་རེད་ཅེས་ཐེར་འདོན་བ་རྒྱུ་ཡྗིན། ས་ཚེབ་དུ་མར་
རྡུང་སེ་སྐྲུན་པའམ། གོག་གྗི་འབུད་རོལ་གྗི་མཐེབ་མ་ནོར་བར་བདམས་ཏེ་ལྷད་མེད་ཀྗི་གདངས་འདྗི་རྣམས་དུས་མཉམ་
དུ་སགོ་པ་ན་དེ་རྣམས་སེབ་སེ་ཨོག་གན་གྗི་ང་རོ་སྗིན་པ་རེད། ས་ཡྗིན་རླབས་ཀྗི་ཟསོ་ཕོད་དམའ་ཤསོ་དེ་གཞྗི་མ་ཡྗིན་
ཞྗིང་དེས་དབངས་རྟགས་དེའྗི་དབངས་རྟ་ངེས་པར་བེད་ཀྗི་ཡདོ། ཟོས་ཕོད་མཐོ་བའྗི་ས་ཡྗིན་རླབས་རྣམས་ནྗི་ཕགོས་རེ་
བ་ཡྗིན་ཞྗིང་། དེ་རྣམས་ཀྗིས་ཐུན་མོང་མྗིན་པའྗི་སྤུས་ཀ་དེ་སྗིན་པ་རེད། དེས་ན་རོལ་དབངས་ཀྗི་ས་གང་འདྲ་ཞྗིག་གྗི་
རླབས་གཟུགས་དེ་ས་ཡྗིན་རླབས་སབས་བདེ་དུ་མ་བསེབས་པའྗི་བསོམས་ཐོབ་ཙམ་ཞྗིག་ཡྗིན་པ་རེད། 

 རོལ་དབངས་ཀྗི་རླབས་གཟུགས་དེ་ས་ཡྗིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་པའྗི་འདུས་ཚོགས་ཤྗིག་ཡྗིན་པས་ས་འཇུག་པའྗི་
ཐབས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྗིག་གྗི་སོ་ནས་སའྗི་འདྲ་བའ་ཚད་ལན་ཞྗིག་བེད་པ་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྗིས་ཟསོ་ཕོད་རྒྱ་གང་ཆེ་
ཞྗིག་བསེན་དགོས་པ་ཡྗིན། པྗི་ཡ་ནོའ་ིམཐེབ་གཞངོ་ལས་བྱུང་བའྗི་དབངས་རྟགས་ལ་ཁྱབ་ཚད་ཧར་ཚི་ ༢༧ ནས་ཧར་
ཚི་ ༤༢༠༠ བར་ཡོད་ཀང་། པྗི་ཡ་ནོའ་ིརོལ་དབངས་ཀྗི་བརྩམས་ཆསོ་ཤྗིག་འཁྲུལ་མེད་ཀྗི་སོ་ནས་འདྲ་བའ་བཟོ་བ་ལ་
ས་སེད་མ་ལག་དེ་ལ་ཟོས་ཕོད་ཀྗི་ཁྱབ་ཚད་ཧར་ཚི་ ༢༠༠༠༠ བར་ཡོད་དགསོ་ངེས་རེད། གོག་གྗི་ས་སེད་མ་ལག་ཅྗིག་
ལ་ཟསོ་ཕོད་ཀྗི་ཁྱབ་ཚད་ཇྗི་ཙམ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་གྗིས་དེ་ལས་བསེད་པའྗི་རོལ་དབངས་དེ་ཐོག་མའྗི་ས་དང་ཉེ་བ་
འོང་གྗི་ཡོད་པས་ས་སེད་མ་ལག་མཆགོ་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཟོས་ཕོད་ཀྗི་ཁྱབ་ཚད་ཧ་ཅང་ཡངས་པོ་ཡོད་པ་རེད། 
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 ང་ཚོའྗི་རྣ་བས་ཧྥུ་རྗི་ཡེར་གྗི་བརྟག་པ་དང་འདྲ་བ་ཞྗིག་རང་བཞྗིན་གྗིས་བེད་ཀྗི་ཡོད། རྣ་བར་འབོར་བའྗི་རླུང་
གྗི་འཕར་འགུལ་རོག་ལ་ཟང་ཟྗིང་ཆེ་བ་དེ་ཉྗིད་དབེ་སེལ་གྗིས་ས་ཡྗིན་རླབས་ལས་གྲུབ་པའྗི་ལྷད་མེད་ཀྗི་གདངས་ངོ་
བོར་སྒྱུར་བར་བེད། ང་ཚོས་ས་ལ་ཉན་པའྗི་སྐབས་སུ་[ང་ཚོས་རྣ་བས་]ལྷད་མེད་ཀྗི་གདངས་འདྗི་རྣམས་སེ་ཁག་སྣ་
ཚོགས་སུ་བསར་སེབ་བེད་ཀྗི་ཡོད། ང་ཚོས་རོལ་དབངས་འདུ་ཚོགས་ལ་ཉན་པའྗི་ཚེ་གདངས་ཚོགས་གང་ཞྗིག་ཐོས་
དང་མ་ཐསོ་ནྗི་ང་ཚོས་གདངས་གང་ལ་ཡྗིད་བེད་གཏོད་པར་བང་པ་ཐེབས་མྗིན་ལ་རག་ལུས་པ་རེད། ང་ཚོས་རོལ་ཆ་
འདྲ་མྗིན་སྣ་ཚོགས་ཀྗི་ས་ལ་ཡྗིད་བེད་གཏད་དེ་དེའྗི་གདངས་ཕྲ་ཤསོ་ནས་ཆེ་ཤོས་བར་ངེས་ཐུབ་པ་དང་། རོལ་དབངས་
ཀྗི་རོལ་པ་ཕྲ་མོ་ཚུན་ལའང་དགའ་བ་སེད་ཐུབ་ཅྗིང་། དེ་ལྟར་བེད་བཞྗིན་དུ་ཉེ་འཁོར་གྗི་གཞན་ལས་འངོ་བའྗི་ཕྗི་ས་
རྣམས་ངེས་པར་ཡང་བེད་ཐུབ་ཀྗི་ཡོད། འདྗི་ནྗི་ཤྗིན་ཏུ་ཡྗིད་ཆེས་པར་དཀའ་བའྗི་རྣམ་དཔྱོད་ཅྗིག་ཡྗིན། 

 

གངས་སེར། (ཌྗི་ཝྗི་ཌྗི།) 

 སྔར་གྗི་སྐད་འཛིན་སེར་མ་རྣམས་ཀྗིས་རང་སེང་གྗི་ཤའར་ཁ་ཀག་ཀོག་ཏུ་འདར་འཁྲུག་བས་ཏེ་རྒྱུ་བའྗི་སོལ་
རྒྱུན་གྗི་ཚགས་སྙུག་བཀལོ་སདོ་བས། སེར་མ་དེ་རྣམས་ནྗི་ད་ལྟའྗི་སྗི་ཌྗི་(ཚགས་སེར་)དང་། ཌྗི་ཝྗི་ཌྗི་(ཐོག་མར་གངས་
མཚོན་བརན་སེར་ཞེས་འབོད་ཀང་ད་ལྟའྗི་ཆར་སྣ་མང་གངས་སེར་ཞེས་འབོད་)རྣམས་ལས་ལབ་གཉྗིས་ཙམ་གྗིས་ཆེ་
བ་ཡོད། སྐད་འཛིན་སེར་མའྗི་བསེད་འབས་སུ་གྱུར་པའྗི་བརའྗི་རྣམ་པ་ནྗི་དཔེ་རྗིས་ ༢༡་༩ ནང་གསལ་བ་བཞྗིན་ཡོད། 
འདྗི་ལྟ་བུའྗི་རླབས་གཟུགས་གྱུ་རུ་ལུགས་དེ་ལ་མཐུན་བར་ཞེས་འབོད་པ་རེད། མཐུན་བརའྗི་འདར་དཔངས་ཀྗི་གངས་
ཚད་དེ་སྐད་ཅྗིག་རེ་རེ་ནས་(དཔེ་རྗིས་ ༢༡་༡༣)འཇལ་བའྗི་སོ་ནས་དེ་ཉྗིད་གངས་མཚོན་བརའྗི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་ཐུབ། 
གངས་ཚད་འདྗི་ཟུང་གངས་ཞེས་འབོད་པའྗི་གངས་ཀྗི་འགོ་ལུགས་གོག་ཀླད་དང་འཚམས་པ་ཞྗིག་ཡོད་པ་དེའྗི་ང་ོབོར་
འགོད་ཐུབ། ཟུང་གངས་འགོ་ལུགས་ནང་གངས་ཀ་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཡྗིན་རུང་དེ་ཉྗིད་ ༠ དང་ ༡ གཅྗིག་རེས་གཉྗིས་
མཐུད་ཀྗི་གངས་ཀྗི་རྣམ་པར་སོན་ཐུབ། དཔེར་ན་གངས་ ༡ ནྗི་ ༡ ཡྗིན་ལ། ༢ ནྗི་ ༡༠ དང་། ༣ ནྗི་ ༡༡ དང་། ༤ ནྗི་ ༡༠༠ 
དང་། ༥ ནྗི་ ༡༠༡ དང་། ༡༧ ནྗི་ ༡༠༠༠༡ ལ་སོགས་པ་ཡྗིན། དེས་ན་བེད་མཐུན་རླབས་གཟུགས་ཀྗི་དབྗིབས་དེ་སར་
བསད་འཕར་འགུལ་སྣ་ཚོགས་པའྗི་ཚུལ་དུ་བསན་པར་བེད་ཅྗིང་། འཕར་འགུལ་གྗི་གནས་བབས་དེ་ནྗི་༠ དང་ ༡ གྗི་
བསར་པ་སེ་ཟུང་གངས་འགོ་ལུགས་དང་མཐུན། 

  

 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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སྗི་ཌྗིའམ་ཌྗི་ཝྗི་ཌྗིའྗི་སེང་དུ་སྐྲ་ཉག་མ་གཅྗིག་གྗི་ཚངས་ཐྗིག་ཆ་སུམ་བཅུར་བགོས་པའྗི་ཆ་གཅྗིག་ཙམ་གྗི་
རྗིང་ཚད་དང་ལན་པ་ཀོང་བུ་ཆེས་ཕྲ་མོ་དུ་མ་དེར་བརྐསོ་ནས་ཡོད།(དཔེ་རྗིས་ ༢༡་༡༤) ཀངོ་བུ་རྣམས་རྗིགས་སུ་གཉྗིས་
ཡོད་པ་སེ་ ༠ མཚོན་བེད་ཀྗི་ཐུང་ཐུང་དང་། ༡ མཚོན་བེད་ཀྗི་རྗིང་པ་ོགཉྗིས་ཡོད། ལེ་ཟེར་འདོ་ཆུན་ཞྗིག་གྗིས་ཀངོ་བུ་
རྣམས་ཀློག་པ་རེད། དེ་ཡང་འདོ་ཆུན་དེ་ལོག་བེད་ངསོ་ཀྗི་སེང་གྗི་ཀངོ་བུ་ཐུང་བར་འཕོག་པ་ན་དེ་ཉྗིད་ཐད་ཀར་ཀླགོ་
ཆས་ཀྗི་འོད་ལེན་མ་ལག་ཏུ་ལགོ་པར་བས་ནས་ ༠ ཞྗིག་ཏུ་ངསོ་བཟུང་། ཡང་འོད་ཆུན་དེ་ཀངོ་བུ་རྗིང་བར་འཕོག་
སྐབས་དེ་ཉྗིད་ ༡ ཅྗིག་ཏུ་ངོས་བཟུང་། དེས་ན་འོད་ཆུན་གྗིས་ཟུང་གངས་འག་ོལུགས་ཀྗི་ ༡ དང་ ༠ རྣམས་ཀླགོ་པ་རེད། 

སྗི་ཌྗི་ཞྗིག་གྗི་སེང་དུ་ཀངོ་བུ་ཕྲ་མོ་ཀླགོ་པའྗི་ཀློག་ཚད་ནྗི་སྐར་ཆ་རེ་ལ་ལན་ ༤༤༡༠༠ ཡྗིན། ཀངོ་བུ་འདྗི་
ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་གཅྗིག་གྗིས་གཅྗིག་ལ་མ་སྣལོ་བར་སྤུངས་པ་ཡྗིན་ན་ཚིག་སྒྲུབ་འདྗིའྗི་ནང་གྗི་ཚེག་གཅྗིག་གྗི་
ཚད་དུ་འངོ་། ལོག་ངསོ་ཀྗི་སེང་དུ་གནས་ཚུལ་བཟུང་བའྗི་ཀངོ་བུ་ཐེར་འབུམ་མང་པོ་བརྐ་ོཡོད་ཅྗིང་། དེ་རྣམས་ཀྗི་སེང་
དུ་སྲུང་བེད་ཀྗི་ལཱ་རྩྗི་དཀར་པསོ་གཡགོས་ཡོད།  

རྗིམ་པ་རྐྱང་ལན་གྗི་གངས་སེར་(ཌྗི་ཝྗི་ཌྗི་)རྣམས་ལ་སྗི་ཌྗི་ལས་ལབ་དྲུག་གྗིས་མང་བའྗི་གནས་ཚུལ་བཟུང་
བའྗི་ནུས་པའམ་གནས་ཚུལ་ཤངོ་ཚད་ཡོད། གཅྗིག་ལ་ཨེམ་བྷྗི་ ༧༠༠ དང་གཞན་དེར་ཇྗི་བྷྗི་ ༤་༣༧ ཡོད་པ་རེད། ཌྗི་ཝྗི་
ཌྗིའྗི་སེར་མ་རྣམས་ལ་ཀངོ་བུ་ཆུང་བ་ཡོད་པས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཁྱྗིལ་ཏེ་གནས་པའྗི་འར་ལམ་གྗི་རྗིང་ཚད་སྗི་ཌྗི་ལ་
ལྟོས་ཏེ་ལབ་གཉྗིས་ཀྗིས་རྗིང་བ་ཡོད། ཌྗི་ཝྗི་ཌྗིའྗི་ཀོང་བུ་ཆུང་བ་དེ་དག་རླབས་ཐག་ཐུང་བའྗི་འོད་ཀྗི་སོ་ནས་ཀློག་པ་མ་
ཟད་སྡུད་ཤེལ་སོབས་ཆེ་བའྗི་སོ་ནས་ཀང་ཀླགོ་པར་བེད་ཀྗི་ཡདོ། སྗི་ཌྗིའྗི་ཀངོ་བུ་རྣམས་ལགོ་ངོས་རྐྱང་པ་ཞྗིག་གྗི་སེང་
དུ་འཁོད་ཡོད་ཀང་། ཌྗི་ཝྗི་ཌྗི་ལ་དེ་འདྲའྗི་རྗིམ་པ་མང་པ་ོཡདོ་མཁན་ཡོད་པས་འོད་སེར་གྗི་སེང་དུ་གནས་ཚུལ་དེ་
བས་ཀང་མང་བ་གསོག་འཇོག་ཐུབ་པ་རེད། འོད་ཀྗི་སྡུད་སྗིག་རྣོ་པོའ་ིཐབས་ཚུལ་གྗི་སོ་ནས་འདོད་པ་ཡོད་པའྗི་རྗིམ་པ་
དེའྗི་སེང་གྗི་ཀངོ་བུ་རྣམས་ལེ་ཟེར་འོད་ཀྗིས་ཀློག་ཐུབ་པ་རེད།  

ད་ཆ་ང་ཚོར་ཇྗི་བྷྗི་ ༢༥ ཅན་གྗི་འོད་སྔོན་ཌྗི་ཝྗི་ཌྗི་གཏོང་ཆས་ཀང་ཡོད་པ་རེད། སྔར་བས་ཀང་རླབས་ཐག་
ཐུང་བའྗི་འོད་སྔོན་གྗིས་སེར་མའྗི་སེང་དུ་གསོག་འཇགོ་བས་པའྗི་ཀངོ་བུ་དེ་བས་ཀང་མང་བ་ཀློག་ཐུབ། གནས་ཚུལ་
ཇྗི་ཙམ་མང་བ་(ཇྗི་བྷྗི་ ༥༠ ཡྗི་བར་)དེ་ཙམ་གྗིས་སྣང་བརན་ཚགས་དམ་པ་ཡངོ་བས་ཞྗིབ་ཆ་མཐོ་པའོ་ིའོད་སྔོན་ཌྗི་ཝྗི་
ཌྗི་རྣམས་ལས་སྣང་བརན་ཧ་ལས་པའྗི་གསལ་པོ་ཡངོ་བ་འདྗིའྗི་དབང་གྗིས་ཡྗིན་ནོ།། 

 



གོ་གཙའིོ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། བེམ་གཟུགས་ཀ་ིཁྱད་ཆོས། དོད། རླབས་བཅས་ཀ་ིསོར། (རགས་ཟིན།) 
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བར་ཆད་ཕགོས་བསྡུས། 

དབངས་རྟ། དབངས་རྗིམ་གྗི་སེང་དུ་བརྩྗིས་པའྗི་གདངས་ཀྗི་མཐོ་ཚད་དང་དམའ་ཚད་ལ་ཟེར་ཞྗིང་། འདྗི་གཙོ་བོར་
ཟོས་ཕོད་ལ་རག་ལུས། ཟོས་ཕདོ་མཐོན་པོར་འདར་འཁྲུག་བེད་པའྗི་འབྱུང་ཁུངས་ཤྗིག་གྗིས་དབངས་རྟ་མཐོན་པོའ་ིས་
སྐྲུན་པ་དང་། ཟོས་ཕོད་དམའ་པོར་འདར་འཁྲུག་བེད་པའྗི་འབྱུང་ཁུངས་ཤྗིག་གྗིས་དབངས་རྟ་དམའ་པའོ་ིས་སྗིན། 

དྲག་ཚད། ས་རླབས་ཀྗིས་འཁྱེར་བའྗི་རྒྱ་ཁོྱན་མྗི་ཊར་གྲུ་བཞྗི་མ་རེའྗི་ནང་གྗི་སོབས་ལ་ཟེར་ཞྗིང་། བརྩྗི་གཞྗི་བྷེལ་གྗི་
བཅུ་ཆའྗི་ནང་འཇལ། 

ག་ོའགས། སའྗི་དྲག་ཚད་དམ་ས་འགས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བའྗི་དབང་པའོ་ིམོང་བ། 

སྤུས་ཀ རོལ་དབངས་ཀྗི་སའྗི་ཐུན་མོང་མྗིན་པའྗི་ངར་གདངས་ཏེ་དེ་ནྗི་ང་རོ་ཕོགས་རེ་བའྗི་གངས་དང་ལྟསོ་བཅས་ཀྗི་
དྲག་ཚད་བཅས་ལ་རག་ལུས། 

གདངས་ཕགོས་རེ་བ། རོག་འཛིང་ཅན་གྗི་གདངས་ཤཤྗིག་གྗི་ཟོས་ཕོད་རྐྱང་པའྗི་གྲུབ་ཆའྗི་ས་རླབས་ལ་ཟེར། 

གཞྗི་མའྗི་ཟསོ་ཕདོ། འདར་འཁྲུག་ཅྗིག་གྗི་ཟོས་ཕོད་དམའ་ཤསོ་དེའམ་ཡང་ན་རོལ་དབངས་ཀྗི་གདངས་ཀྗི་མཐུན་ངར་
དང་པ་ོལ་ཟེར། 

མཐུན་ངར། གདངས་ཕོགས་རེ་བ་གང་ཞྗིག་རང་གྗི་ཟོས་ཕོད་དེ་གཞྗི་མའྗི་ཟོས་ཕོདད་ཀྗི་ལབ་གངས་ཧྗིལ་པོ་གང་ཡྗིན་
པ་དེ་ལ་ཟེར། མཐུན་ངར་གཉྗིས་པ་ལ་མཐུན་ངར་དང་པའོ་ིཟསོ་ཕོད་ཀྗི་ལབ་གཉྗིས་ཡོད་པ་དང་། མཐུན་ངར་གསུམ་པ་
ལ་ཟསོ་ཕོད་ཀྗི་ལབ་གསུམ་ཡདོ་པ་ལ་སོགས་པ་རྗིམ་པ་བཞྗིན་དུའོ།། 

ཧྥ་ོརྗི་ཡེར་བརྟག་པ། རྒྱུན་འཁརོ་རླབས་གཟུགས་གང་འདྲ་ཞྗིག་ཀང་ས་ཡྗིན་རླབས་སབས་བདེ་དུ་མའྗི་ངོ་བོར་དབེ་
སེལ་བེད་ནུས་པའྗི་གངས་རྗིག་གྗི་ཐབས་ལམ་ཞྗིག་ལ་ཟེར།  

  


