
 
 

 
འབྲུག་པའི་མགྱོགས་ཡིག་གི་རྣམ་བཤད། 

 
 
 
 
 
 

ཨྱོན་བསྟན་འཛིན། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 
 
 
 
 



༡ བཅུད་དོན།  
 
ད་རེས་ནངས་པ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་པའི་མགྱོགས་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ མཁས་པ་ཚུ་
གིས་བཤད་ཐངས་མ་འདྲཝ་སྣ་ཚོགས་འདུག། དེ་གིས་སྦེ་ འབྲུག་པའི་མགྱོགས་ཡིག་གི་འབྱུང་རབས་མ་འདྲཝ་ཚུ་བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་དེ་མྱོགས་ཡིག་འབྱུང་ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་དུས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ། སྔོན་བྱོན་མཁས་པ་ཚུ་གིས་
བརྩམས་བཞག་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་ཀི་དེབ་དང་ཁུངས་གཏུག་ཡིག་ཆ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་འདྲི་
བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ཞིབ་འཚོལ་རྩོམ་ཡིག་འདི་བྲིས་ཡི། མ་གཞི་སྔོན་བྱོན་མཁས་པ་ཚུ་གིས་བཤད་ཐངས་མ་འདྲཝ་ག་དེ་
སྦེ་ར་བཤད་རུང་ མགྱོགས་ཡིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ མཁས་པ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་
ཀྱིས་འགོ་ཐོག་བྲིས་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་མི་འདི་ མཁས་པ་ག་ར་དགོངས་པ་མཐུན་པའི་ཁར། ད་ལྟོ་གི་བར་ན་ཡང་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་དར་ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་འབྲིཝ་མ་གཏོགས་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་ག་ཏེ་ཡང་འབྲི་སྲོལ་རྩ་
ལས་མིན་འདུག། མགྱོགས་ཡིག་འདི་མཁས་པ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ན་འགོ་ཐོག་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ 
འབྲུག་པའི་ཡིག་མཁན་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ལག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བྲིས་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་རེས་ནངས་པ་གློག་
རིག་ཐོག་ལུ་ཡང་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འབྲི་སྲོལ་དར་ཏེ་ཡོད། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མགྱོགས་ཡིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་མཐུན་མོང་མིན་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་རུང་འོས་འབབ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
 
༢ ངོ་སྤྲོད།  
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པའི་སྐབས་ལས་ར་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ རང་བཞིན་གྱིས་འགྲོ་བ་མི་རིགས་
ཆགས་པའི་སྐབས་ལས་མི་སྡེའི་བར་ན་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལམ་སྲོལ་དེ་ཡང་ ལུང་པ་རང་སོའི་ངག་གཤིས་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་སྐད་དང་ ཁ་ལས་ག་སླབ་མི་དེ་ཡིག་
ཐོག་ལུ་བཀོད་མི་གཉིས་གཅིག་ཁར་སྦྱར་ཏེ་སླབ་ད་ སྐད་ཡིག་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐོག་ལས་དར་ནུག། ཁ་སྐད་འདི་ 
འབྲུག་པའི་མི་རིགས་ཆགས་པའི་སྐབས་ལས་ ཕན་ཚུན་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ལུང་པའི་ངག་གཤིས་དང་བསྟུན་པའི་
ཤེས་བརྗོད་འཇུག་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅིག་རང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱིས་བྱུང་ཡོད་རུང་། ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་འདི་ འགྲོ་
བ་མིའི་མནོ་རིག་གོང་འཕེལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་གཅིག་ཁར་ཤུལ་ལས་བྱུང་བྱུངཔ་ཅིག་ཨིན་



པས། སྤྱིར་བཏང་ནང་པའི་སྔོན་བྱོན་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ སྐད་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་ ཡིག་རིགས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་
ཡོདཔ་སྦེ་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ། ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡང་ རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ་ ༼༢༠༡༣ 
ཤོག་གྲངས་༥ པའི་༽ ནང་ལས་ ཁ་སྐད་མ་འདྲཝ་ཉི་ཤུ་དང་ Van Driem ༼1992༽ ནང་ལུ་བཅུ་དགུ་
ཡོདཔ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཨིང་ལིཤ་པར་བཏོག་བཞག་པའི་ རང་
གི་ཁ་སྐད་ཐོག་ལུ་འབྲིཝ་ད་ ཡོངས་གྲགས་དང་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཚུགས་ཡིག་དང་མགྱོགས་ཡིག་
གཉིས་ཡོད། བོད་ཀྱི་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་ལུ་ཐུག་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་གི་རིག་གཞུང་ཚུ་ཡང་ དུས་རབས་
༡༡ པ་དང་༡༢ པའི་ནང་ལས་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བོད་ལས་དར་ཏེ་འོངམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚུགས་ཡིག་
བྲིས་སྲོལ་ཡང་དར་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མགྱོགས་ཡིག་འདི་ འབྲུག་ལུ་དར་བའི་ཡི་གུ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ 
མགྱོགས་ཡིག་འདི་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་བརྩམས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཚུལ། མགྱོགས་ཡིག་འདི་ཡིག་རིགས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་
གྲངས་སུ་ཡོད་པའི་འདོད་ཚུལ། མགྱོགས་ཡིག་འདི་དབུ་ཅན་ལས་གྱུར་ཏེ་བྱུང་ཡོད་པའི་འདོད་ཚུལ། གྲོས་བསྡུར་ཚུ་གི་ཐོག་
ལུ་ཞིབ་འཚོལ་དང་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ དུས་མཐུན་གནས་སྡུད་ཅིག་ཕུལ་ནི་ཨིན། 
 
༣ དམིགས་གཏད་དང་དར་ཁྱབ།  
འབྲུག་གི་མགྱོག་ཡིག་འདི་ སྔོན་བྱོན་མཁས་པ་ ལ་ལུ་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ཡོདཔ། ལ་ལུ་གིས་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་
གསར་བརྩམས་མཛད་ཡོདཔ། ལ་ལུ་གིས་དབུ་ཅན་མགྱོགས་དྲག་སྦེ་བྲིསཝ་ལས་བྱུང་ཡོདཔ་ལ་སོགས་པ་ ཁས་པ་ཚུ་གིས་
བཤད་ཐངས་མ་འདྲཝ་སྣ་ཚོགས་འདུག། དེ་གིས་སྦེ་ འབྲུག་པའི་མགྱོགས་ཡིག་གི་འབྱུང་རབས་མ་འདྲཝ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དེ་མགྱོགས་ཡིག་འབྱུང་ཚུལ་འདི་ གོང་གསལ་མཁས་པའི་བཞེད་ཚུལ་ཚུ་ལས་ ག་འཐད་པས་ག་ལོ་རྒྱུས་དུས་མཐུན་
བཟོ་ནིའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། 
 
༤ ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ། 
དོན་གཅོད་རིག་པའི་ཐབས་ལམ་ནང་ལས་ ཡིག་ཆ་དབྱེ་དཔྱད་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གཉིས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འབད་ཡི། དེ་
ཡང་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་བརྩམས་བཞག་པའི་རྩོམ་རིགས་ཚུ་གི་ནང་ལས་ འབྲུག་གི་མགྱོགས་ཡིག་འབྱུང་རབས་
དང་འབྲི་ལུགས་རྣམ་བཤད། The Spider and Piglet. ཡིག་བཟོ་འབྱུང་རབས། འབྲུག་བློ་གསལ་ལོ་ལྔ་



པའི་ཐོན་རིམ་༢ པ། རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར་ལུང་བསྟན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། གུ་རུའི་ཐུགས་སྲས་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱི་
མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས། དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ཁུངས་གཏུགས་དཔེ་དེབ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་། འབྲེལ་
ཡོད་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་འདྲི་བསྟུན་དང་། འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་གཏུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ གནས་
སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡི།  
 
༥ གྲུབ་འབྲས། 
ཧེ་མའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ནང་པ་སངྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་དང་གཅིག་
ཁར་ ཡིག་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དར་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་སྔར་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་རིགས་ 
ཚུགས་ཡིག མགྱོགས་ཚུགས་མ། མགྱོགས་ཡིག། ལཉྪ། ཝརྟུ། ཧིན་དྷི། ནེ་པཱ་ལི། དབུ་མེད་བཅས་བརྒྱད་གུར་ 
དེང་སང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཨིང་ལིཤི་གི་ཡིག་གཟུགས་བརྩིསཝ་ད་ ཡིག་རིགས་དགུ་དེ་ཅིག་དར་ཏེ་འདུག། ཡིག་རིགས་དགུ་
གི་ནང་ལས་ ཨིང་ལིཤི་ཡིག་གཟུགས་ཕར་བཏོགབཞགཔ་ད་ ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་
སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་མིའི་ཡིག་གཟུགས་འདི་ ཚུགས་ཡིག་དང་མགྱོགས་ཡིག་གཉིས་ཨིན་པའི་ནང་ལས་ཡང་ 
མགྱོགས་ཡིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐུན་མོང་མིན་པའི་ཡིག་གཟུགས་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ངེས་ཤེས་འདྲོང་ཚུགས་
པས། 
 
དེ་ཡང་ སྔོན་བྱོན་དང་ད་ལྟོ་ཞལ་བཞུགས་པའི་མཁས་པ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ ཞལ་རྒྱུན་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ འབྲུག་པའི་
མགྱོགས་ཡིག་འདི་ ལ་ལུ་གིས་ ལོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་ལྷོ་མོན་གདུལ་བྱ་གི་དོན་ལུ་ གསར་དུ་བརྩམས་བརྩམས་
དང་། ལ་ལུ་གིས་གྲུབ་ཆེན་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་མ་བྱོན་པའི་སྔོན་མ་ལས མོན་ཡིག་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ར་ ལོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མ་རྩེ་
མངས་ཀྱིས་བྲིས་བྲིསཝ་དང་། ལ་ལུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་གྲུབ་ཆེན་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་མོན་བུམ་ཐང་ལུ་ གུ་རུའི་བཀའ་ཆོས་ཚུ་
ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲིས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ འབྲུག་ལུ་ཡི་གུ་འབྲི་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལ་སོགས་པ་ བཤད་ཐངས་ག་དེ་
སྦེ་ར་བཤད་དེ་འབད་རུང་། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སྨད་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མོན་བུམ་ཐང་ལུ་ བྱོན་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱོན་པའི་
སྐབས་ལུ་ གྲུབ་ཆེན་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་ འབྲུག་ལུ་ཡི་གུ་བྲིས་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་དར་
ཁྱབ་བྱུང་བའི་ཡི་གུ་འདི་མགྱོགས་ཡིག་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་མི་འདི་ མཁས་པ་ག་ར་དགོངས་པ་མཐུན་མས། དེ་འབད་ནི་འདི་



གིས་ བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དབུ་ཅན་དང་དབུ་མེད་ག་ཅི་དང་ཡང་མ་འདྲ་བའི་ལྷོ་ཡིག་གམ་མགྱོགས་ཡིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་ལོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་འགོ་དང་པ་བྲིས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་ག་ཅི་ཐོག་ ༼མགྱོགས་
ཚུགསམ། འབྲུ་ཚ་སུག་རིང་། དབུ་མེད།༽ ལུ་བྲིས་གནང་ཡི་ག་ངེས་པ་མེད་རུང་ ལོ་ཙཱ་བ་གིས་བྲིས་གནང་པའི་ཡིག་རྒྱུན་
ལུ་དེ་ར་ ཤུལ་ལས་འབྲུག་པའི་ཡིག་མཁན་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལག་རྩལ་སྣ་ཚོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲི་རྒྱུན་མ་
ཉམས་པར་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
 
༥.༡ མགྱོགས་ཡིག་འདི་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་འདོད་ཚུལ།  
ཤེས་རིག་རྫོང་ཁའི་གྲོས་དཔོན་བླམ་གནག་མདོག་ ༼༡༩༨༢༽ གིས་འབད་བ་ཅིན། འབྲུག་པའི་མགྱོགས་ཡིག་འདི་ལྡན་མ་
རྩེ་མངས་ཀྱི་ཕྱག་བྲིས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བྱུང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ལྕགས་
མཁར་རྒྱལ་པོ་ལུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་གསུངསམ་ད་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་བྱོན་མི་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་ ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་
པོའི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲིས་ཏེ་གནངམ་མ་ཚད་ འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་ཡི་གུ་སྟོན་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ འབྲུག་ལུ་ཡི་གུ་
འབྲི་སྲོལ་བྱུང་ཡོདཔ་དང་། ལྡན་མངས་ཀྱི་ཡི་གུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲུག་པའི་ཡིག་གཟུགས་བརྩམས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
ལྷོ་ཡིག་ཟེར་དབུ་ཅན་དང་། དཀྱུས་ཡིག་གམ་མགྱོགས་ཡིག་བཅས་འཕྲལ་ཡིག་དང་ བོད་ཡིག་ལ་སོགས་པ་ཡིག་རིགས་
གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ལྷོ་ཡིག་གི་འབྲི་སྲོལ་ཡང་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ལས་ར་བྱུང་ཡོད་པའི་ ཡི་གུ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་
ཨིན་ཟེར་བཀོད་ནུག། 
 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་གཏན་མཛོད་གཙོ་འཛིན་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་གིས་འབད་བ་ཅིན། ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་
བརྩམས་ཡི་ཟེརཨིན་པས། དེ་ཡང་ བོད་ལུ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱིས་ རྒྱ་ཆོས་བོད་ལུ་བསྒྱུར་སྐབས་ལུ་ བུམ་ཐང་
ལྕགས་མཁར་རྒྱལཔོ་གིས་ དལ་ཤོག་ཕུལ་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ལུ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པོའི་
བླ་མཆོད་ལུ་བྱོནམ་ད་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་བྱོན་མི་ ལོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་ བརྩམས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དོ་རུང་ཁོ་གིས་
འབད་བ་ཅིན། དུས་རབས་༨ པའི་ནང་ མཁས་པ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ རྒྱ་གར་ལས་བོད་ལུ་བྱོནམ་ད་ བྱོན་ལམ་ཀུར་སྟོད་ལས་སྦེ་
བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ ཀུར་སྟོད་ལུ་ཕེབས་ད་ སྨྱུག་དུང་ནང་ལས་སྨྱུག་གུ་ཅིག་ཕྱི་ཁར་ཐོན་འགྱོཝ་ལས་ མི་ཚུ་



གིས་འཐུ་སྟེ་ལོག་ཕུལཝ་ད་ མ་འོངས་པ་ལུ་ཡི་གུ་དར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡོདཔ་ལས་འཐུ་མི་དགོ་ཟེར་གསུངས་ནུག། དེ་གི་
རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་སྦེ་ འབྲུག་པའི་མགྱོགས་ཡིག་འདི་ ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག།  
 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་ ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས། ༼པར་ལོ་མེད།༽ ཟིན་བྲིས་
ཤོག་གྲངས་༢ ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཡང་འཁྱིད་དེ་སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལུང་
བརྒྱུད་དེ་ བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷྡྷུ་རཱ་ཛ་དང་ལས་ཅན་གྱི་གདུལ་བྱ་ཚུ་ལུ་ རྫོགས་ཆེན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གི་
ཆོས་འཁོར་བསྐོར་གནངམ་ད། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཆོས་སྐོར་དེ་ཡང་ ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ལུ་འབྲི་བཅུག་སྟེ་ སིནྡྷྡྷུ་རཱ་ཛའི་རྣམ་
ཐར་དང་གཅིག་ཁར་སྐུ་རྗེས་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྲག་ལུ་ གཏེར་སྦ་གནངམ་མ་ཚད་ ཤུལ་མ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ 
ཨྱོན་བཟང་པོ་གིས་གཏེར་བཞེས་ནིའི་ལུང་བསྟན་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག། 
 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཟིན་བྲིས་འབད་ཡོད་པའི་ འབྲུག་གི་མགྱོགས་ཡིག་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབྲི་ལུགས་རྣམ་
བཤད་ ༼པར་ལོ་མེད།༽ ཤོག་གྲངས་༣ ལས་དང་ གུ་རུའི་ཐུགས་སྲས་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས། 
༼པར་ལོ་མེད། ཤོག་གྲངས་༢༽ པའི་ནང་ལུ་ཡང་། མགྱོགས་ཡིག་འདི་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཐེངས་གཉིས་པ་ བོད་ལས་བྱོན་པའི་སྐབས་ ལོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་ གསར་བརྩམས་མཛད་ཡོདཔ་
དང་། བརྩམས་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་ གོང་ལུ་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་གིས་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བོད་ལུ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་
སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ། སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་དང་པཎ ྜི་ཏ་ཚུ་གིས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབས་ཟབ་མོ་ཚུ་ རྒྱ་སྐད་ལས་བོད་སྐད་ལུ་
སྒྱུརཝ་ད་ ཤོག་ཀུ་གིས་མ་ལངས་པར་འབངས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ཤོག་ཀུ་འཚོལ་བར་བཏང་ནུག། དེ་བསྒང་འབྲུག་ལས་ཤོག་ཀུ་
ཕུལ་བའི་དྲིན་གསོ་ལུ་ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་ ཆེད་མངགས་ཀྱིས་ ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཡི་གུ་བརྩམས་པར་བཏང་
ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། ཤོག་ཀུ་མ་ལངས་པར་འབྲུག་ལུ་འཚོལ་བར་བཏང་པའི་སྐོར་ལས་ གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་
གཏེར་མ་བཀའ་ཐང་གསེར་འཕྲེང་ལེའུ་༨༠ པ་སྒྲ་སྒྱུར་གླིང་དུ་སྒྲ་སྒྱུར་བའི་ལེའུ་ཤོག་གྲངས་༤༣༤ བ་༢ པའི་ནང་ལུ་ཡོད་ཟེར་
བཀོད་ནུག།  
 



རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསར་པ་སྒྲ་སྦྱོར་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ་༼༡༩༩༠། ཤོག་གྲངས་༤༽ པའི་ནང་ རྫོང་ཁའི་ཡི་གུ་ལུ་ 
མགྱོགས་ཡིག་དང་དབུ་ཅན་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ མགྱོགས་ཡིག་འདི་ དུས་རབས་༨ པའི་ནང་ འབྲུག་བུམ་ཐང་གི་
རྒྱལཔོ་ སེན་ཏ་ར་ཛ་དང་སྣ་བོ་ཆེ་གི་སྐབས་ལུ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་བྱོན་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱོན་ཏེ་ བཀའ་
བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་གནངམ་ད་ ལོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་ཞིན་ལས་དར་དར་ཨིནམ་ལས། 
མགྱོགས་ཡིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡི་གུ་དར་བའི་ཧ་ཤོས་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ དེ་ལུ་ལྷོ་ཡིག་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་
ཡང་དར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་རྐྱངམ་ཅིག་ནང་མ་གཏོགས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་ག་ཏེ་ཡང་འབྲི་སྲོལ་མེད་ཟེར་
ཨིན་པས། མགྱོགས་ཡིག་དར་ཏེ་ མི་ལོ་གསུམ་བརྒྱ་དེ་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ཚུགས་ཡིག་དེ་དར་ཡོདཔ་དང་ ཡི་གུའི་འབྲུ་
ཉམས་དུམ་གྲ་ཅིག་གི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་ སྤྱིར་བཏང་བོད་ཀྱི་དབུ་ཅན་དང་མ་འདྲཝ་ཆེནཔོ་ཅིག་མེད་ཟེར་བཀོད་ནུག། 
 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཐང་ཡིག་འབྲུག་ཡུལ་མ། ༼པར་ལོ་མེད། ཤོག་གྲངས་༣༡༣༽ ནང་ལུ་ ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་བྲིས་ཡོད་
པའི་ལྷོ་ཡིག་ཟེར་མིའི་ཡིག་ཁྱུན་དེ་ལས་ འབྲུག་གི་ད་ལྟོ་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡི་གུ་མགྱོགས་ཡིག་འདི་ བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་
བཀོད་དེ་འདུག། 
 
མགྱོགས་ཡིག་འདི་ མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱིས་ རྒྱ་ཆོས་བོད་ལུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་ལུ་ བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་རྒྱལཔོ་
གིས་ ཤོག་ཀུ་ཕུལ་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ལུ་། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་ ལོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མང་རྩེ་མངས་ཆེད་དུ་
མངགས་ཏེ་ འབྲུག་ལུ་ཡི་གུ་བརྩམ་པར་བཏངམ་ལས་ ལྷོ་ཡིག་གམ་མགྱོགས་ཚུགས་མ་ཅིག་གསར་བརྩམས་གནང་ཡི་ཟེར་
མི་འདི་ ཐད་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ར་མ་མཐོང་། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ འབྲུག་སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྫོང་ནང་བཞུགས་ཡོད་པའི་ 
གུ་རུ་སངས་རྒྱས་གླིང་པ་གིས་གཏེར་ལས་བཏོན་པའི་ ཨུ་རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་
ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་ ༼པར་སྐྲུན་ལོ་མེད། ཤོག་གྲངས་༢༦༥ པའི་རྒྱབ་ཤོག་༽ ཀྱི་ལེའུ་༨༠ པ་སྒྲ་བསྒྱུར་གླིང་དུ་སྒྲ་
བསྒྱུར་བའི་ལེའུ་ནང་ལུ་ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའི་བཙན་གྱིས་ རྒྱ་གར་ལུ་ཡོད་པའི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་དང་རྒྱུད་ལུང་མན་
ངག་ཡོད་ཚད་ཅིགཔ་ བོད་སྐད་ལུ་བསྒྱུརཝ་ད་ཤོག་ཀུ་མ་ལངས་པར་ འབངས་མི་ལ་ལུ་མོན་ལུ་ཤོག་ཀུ་འཚོལ་བར་བཏང་
ནུག་ཟེརཝ་མ་གཏོགས། འབྲུག་ལས་བོད་ལུ་ཤོག་ཀུ་ཕུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ དེའི་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ལུ་ཡི་གུ་གསར་བརྩམས་
འབད་བར་བཏང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མ་བཀོད་པས། དེ་མ་ཚད་ གོང་གསལ་རྩོམ་ཡིག་ཚུ་ནང་ཡང་ ལོ་རྒྱུས་དེ་ག་ཏེ་



ལས་ཐོནམ་ཨིན་ན་གི་ཁུངས་གཏུགས་ཡིག་ཆ་ཡང་ ག་གིས་ཡང་མ་བཀོད་ནི་དེ་གིས་ དོ་རུང་དཔྱད་པ་གཏང་དགོ་པའི་གཞི་
ཅིག་ཨིན་པས།  
 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལུང་བསྟན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ནང་ལུ་ཡང་ ལོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་ གུ་རུའི་བཀའ་ཆོས་དང་རྒྱལ་པོ་
སིན་དྷུ་ར་ཛཱའི་ཕྱག་དཔེ་ཚུ་བྲིས་ནུག་ ཟེརཝ་མ་གཏོགས་ཡི་གུ་གསར་བརྩམས་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མ་བཀོད་པའི་ཁར་ དེ་
བསྒང་བྲིས་མི་ཡི་གུ་དེ་ཡང་ ད་ལྟོ་གི་མགྱོགས་ཡིག་ཨིན་མེན་གྱི་ངེས་པ་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་འབྲུག་ལུ་ཡི་གུ་
འགོ་ཐོག་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ མཁས་པ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་ འབྲུག་བུམ་ཐང་ལུ་སྦེ་ བྲིས་སྲོལ་བཙུགས་
གནང་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་རུང་ མགྱོགས་ཡིག་གསར་བརྩམས་མཛད་མཛདཔ་ཨིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་ཅིག་ ད་ལྟོ་ཚུན་
ཚོད་ག་གིས་ཡང་མ་བཀོད་པས།  
 
ཨིན་རུང་དང་ཕུ་གི་ཡིག་ཆ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ར་ ལྷོ་ཡིག་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡོངས་གྲགས་ཡོད་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ དེ་
བསྒང་མཁས་གྲུབ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་བུམ་ཐང་ལུ་ ཧེ་མ་བོད་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་མ་བྲིས་པའི་ ཡི་གུ་མ་འདྲཝ་ཅིག་
ར་བྲིས་གནང་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས། དེ་མེན་པ་ཅིན་ ཡིག་གཟུགས་དེ་གི་ཐ་སྙད་ ལྷོ་ཡིག་ཟེར་དར་དགོ་པའི་དགོས་པ་
མེདཔ་མ་ཚད་ ལྷོ་ཡིག་ཟེར་མི་དེ་ ངོས་འཛིན་སོ་སོ་ཅིག་འབད་དགོཔ་འཐོན་ནི་ཨིན་མས། 
 
༥.༢ མགྱོགས་ཡིག་འདི་ཡིག་རིགས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་གྲངས་སུ་ཡོད་པའི་འདོད་ཚུལ།  
 
མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས་ཀྱིས་ ༼༢༠༠༤ ཤོག་གྲངས་༢༡༡༽ ནང་ལུ་འབྲུག་པའི་མགྱོགས་ཡིག་འདི་ཡང་ ཡིག་
རིགས་༦༤ འི་ནང་ལས་གཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ ཧེ་མའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ལས་ མོན་གྱི་ཡི་གེ་ཟེར་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མོན་
ཟེར་མི་དེ་ དང་ཕུ་གི་དུས་ལུ་ ནུབ་སྤ་གྲོ་ལས་ཤར་ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ ག་ར་མོན་ཡུལ་ཟེར་བརྩིསཝ་ཨིན། 
མོན་ཡུལ་དེ་ཚུའི་ནང་ལུ་ མོན་ཡིག་ཟེར་མི་དེ་ ད་རེས་མགྱོགས་ཡིག་ཟེར་སླབ་མི་ཡིག་གཟུགས་དེ་མ་གཏོགས་ མོན་
ཡིག་གཞན་སོ་སོ་ཅིག་བྲིས་སྲོལ་མེད་ནི་དེ་གིས་ མོན་ཡུལ་ལུ་ མོན་ཡིག་གམ་མགྱོགས་ཡིག་འདི་ དང་ཕུ་ལས་ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དོ་རུང་ཤོག་གྲངས་༢༡༣ ནང་ལུ་ མགྱོགས་ཡིག་འདི་ ཡིག་རིགས་༦༤ འི་གྲས་ལས་



གཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱི་གསར་བརྩམས་འབད་འབདཝ་མེནམ་འོང་ནི་ཨིན་པས། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ 
ཡིག་རིགས་༦༤ པོ་དེ་ ལྡན་མ་རྩེ་མངས་མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་མ་བྱོན་པའི་སྔོན་
མ་ལས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ལོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མང་རྩེ་མངས་ཀྱིས་གསར་བརྩམས་འབད་འབདཝ་ཅིག་ མི་འོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་བཀོད་
ནུག། 
 
ལྷག་པར་དུ་ཡང་ ལོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མང་རྩེ་མངས་དེ་ ཡིག་རིགས་༦༤ ག་ར་ལུ་མཁས་པ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ མོན་ཡིག་
འབྲི་ནི་ལུ་ཡང་ཐོགས་ཆགས་མི་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་བསྒང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་བཀའ་ཆོས་ཚུ་ མགྱོགས་པར་བྲིས་ཏེ་གཏེར་
ལུ་སྦ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ། ཡིག་རིགས་ཚུ་གི་ནང་ལས་ མགྱོགས་པར་འབྲི་ཚུགས་མི་ ཧེ་མ་ལས་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་པའི་ 
མོན་ཡིག་གམ་མགྱོགས་ཡིག་འདི་ལོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མང་རྩེ་མངས་ཀྱིས་བྲིས་ཏེ་ གཏེར་ལུ་སྦས་སྦསཝ་ཨིནམ་ཡང་སྲིད་ནི་
ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་པའི་མགྱོགས་ཡིག་འདི་ ལྡན་མ་རྩེ་མངས་མ་བྱོན་པའི་སྔོན་མ་ལས་དར་ཏེ་ ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས་
ཟེར་བཀོད་ནུག།  
 
མ་གཞི་ད་ལྟོ་གི་བར་ན་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོ་ལས་ཕར་ ལྷ་གསོལ་བོན་གསོལ་གྱི་སྲོལ་ཁྱུན་མ་
ཉམས་པར་འབད་སྲོལ་ཡོད་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་མ་དར་བའི་ཧེ་མ་ལས་ བོན་ཆོས་དར་ཏེ་ཡོདཔ་
ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགས་པས། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ལྡན་མ་རྩེ་མངས་མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ འབྲུག་ལུ་བོན་གྱི་ཡི་གུ་ཅིག་ཡང་
དར་དགོ་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཚོརཝ་མས།  
 
ཨིན་རུང་བོད་པའི་ཡིག་ཆ་ ནོར་བྲང་ཨྱོན་གྱི་གསུངས་རྩོམ་ཕྱོགས་བཏུས། ༼པར་སྐྲུན་ལོ་མེད། ཤོག་གྲངས་༡༩༡༽ པའི་
ནང་ལུ་ མདོ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པའི་ནང་གི་ཡིག་རིགས་༦༤ འི་གྲས་ཁར་ཡོད་པའི་མོན་ཡིག་དེ་ ད་ལྟོ་འབྲུག་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷོ་
ཡིག་དེ་མི་བརྩིས། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཐུ་མི་གིས་ད་ལྟོ་གི་བོད་ཡིག་ཡར་ཐོན་ཅན་དེ་ སྲོལ་གཏོད་ཚར་བའི་ཤུལ་མ་ 
གནའ་རབས་ཀྱི་ཡི་གུ་འབྲི་རྒྱུན་ཉམས་སོང་ནི་དེ་གིས་ ལྷོ་ཡིག་དེ་ཡང་ད་ལྟོ་གི་བོད་ཡིག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགསཔ་ཨིན། 
ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཅིག་མ་མཐོང་ཚུན་ཚོད་ དེ་གི་ཧེ་མ་འབྲུག་ལུ་ཡི་གུ་ཡོད་པའི་ངེས་ཤེས་
བསྐྱེད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  



 
དེ་མ་ཚད་ ཡིག་རིགས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ཟེར་མི་འདི་ མདོ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ ༼པར་སྐྲུན་ལོ་མེད།༽ རྒྱའི་ལྕགས་པར་མའི་
ཤོག་གྲངས་བརྒྱ་བདུན་ནང་ལས། ༡ ཚངས་པའི་ཡི་གེ། ༢ ཁ་རོ་སྟིའི་ཡི་གེ། ༣ པདྨའི་སྙིང་པོའི་ཡི་གེ། ༤ ཨངྒའི་
ཡི་གེ། ༥ མངྒའི་ཡི་གེ། ༦ ཡུལ་མ་ག་དྷའི་ཡི་གེ། ༧ བཀྲིས་པའི་ཡི་གེ། ༨ སོར་མོ་པའི་ཡི་གེ། ༩ ཤ་ཀ་
ནའི་ཡི་གེ། ༡༠ ཡ་བ་ནའི་ཡི་གེ། ༡༡ བག་ལེ་བའི་ཡི་གེ། ༡༢ པ་རུ་ཤའི་ཡི་གེ། ༡༣ འགྲོ་ལྡིང་བའི་ཡི་གེ། ༡༤ 
ཀི་ར་ཏའི་ཡི་གེ། ༡༥ ལྷོ་ཕྱོགས་པའི་ཡི་གེ། ༡༦ དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱི་ཡི་གེ། ༡༧ གྲངས་ཀྱི་ཡི་གེ། ༡༨ སྦྱིའུ་ཚུགས་
པའི་ཡི་གེ། ༡༩ རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཡི་གེ། ༢༠ བྲུ་ཤའི་ཡི་གེ། ༢༡ ཀ་ཤའི་ཡི་གེ། ༢༢ རྒྱའི་ཡི་གེ། ༢༣ ཕུ་
ནའི་ཡི་གེ། ༢༤ ཧུ་ནའི་ཡི་གེ། ༢༥ ཡི་གེ་འབྲིང་དང་རྒྱས་པར་བྲི་བའི་ཡི་གེ། ༢༦ རྒྱལ་གྱི་ཡི་གེ། ༢༧ ལྷའི་ཡི་
གེ། ༢༨ ཀླུའི་ཡི་གེ། ༢༩ གནོད་སྦྱིན་གྱི་ཡི་གེ། ༣༠ དྲི་ཟའི་ཡི་གེ། ༣༡ མི་འམ་ཅིའི་ཡི་གེ། ༣༢ ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་
པོའི་ཡི་གེ། ༣༣ ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ཡི་གེ། ༣༤ ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་ཡི་གེ། ༣༥ རི་དྭགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བའི་ཡི་གེ། ༣༦ 
ཁྭ་སྐད་ཤེས་པའི་ཡི་གེ། ༣༧ ས་བླ་ལྷའི་ཡི་གེ། ༣༨ བར་སྣང་གི་ལྷའི་ཡི་གེ། ༣༩ ནུབ་ཀྱི་བ་གླང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡི་གེ། 
༤༠ བྱང་གི་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཡི་གེ། ༤༡ ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་པོའི་ཡི་གེ། ༤༢ གདེག་པའི་ཡི་གེ། ༤༣ གཞག་པའི་
ཡི་གེ། ༤༤ བསྣན་པའི་ཡི་གེ། ༤༥ རྒྱ་མཚོའི་ཡི་གེ། ༤༦ རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ། ༤༧ སྤྲིང་ཡིག་དང་ལན་གྱི་ཡི་གེ། ༤༨ 
རྣམ་འཐོར་གྱི་ཡི་གེ། ༤༩ རིངས་མེད་ཀྱི་ཡི་གེ། ༥༠ བསྟན་བཅོས་བསྐོར་བའི་ཡི་གེ། ༥༡ རྩིས་བསྐོར་བའི་ཡི་གེ། 
༥༢ གདེག་པ་བསྐོར་བའི་ཡི་གེ། ༥༣ བཞག་པ་བསྐོར་བའི་ཡི་གེ། ༥༤ རྐང་པས་བསྐོར་བའི་ཡི་གེ། ༥༥ ཚིག་ལན་
ལན་གཉིས་སུ་གདབ་པའི་ཚིག་གི་མཚམས་ཀྱི་ཡི་གེ། ༥༦ ཚིག་མཚམས་བཅུར་བརྒྱུད་པའི་ཡི་གེ། ༥༧ བླ་ཐབས་སུ་བསྣན་
པའི་ཡི་གེ། ༥༨ སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་སྡུད་པའི་ཡི་གེ། ༥༩ རིག་པ་དང་མཐུན་པའི་ཡི་གེ། ༦༠ རྣམ་པར་འདྲེས་པའི་
ཡི་གེ། ༦༡ དྲང་སྲོང་གི་དཀའ་ཐུབ་སྤྱད་པའི་ཡི་གེ། ༦༢ ལྷ་ངེས་པའི་ཡི་གེ། ༦༣ ས་བལྟ་བའི་ཡི་གེ། ༦༤ ནམ་
མཁའ་བལྟ་བའི་ཡི་གེ། ༦༥ སྨན་ཐམས་ཅན་ཀྱི་རྒྱུ་མཐུན་པའི་ཡི་གེ། ༦༦ སྙིང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་སྡུད་པའི་ཡི་གེ། 
༦༧ འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲ་སྡུད་པའི་ཡི་གེ། ཟེར་ཡིག་རིགས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ལས་ལྷག་སྟེ་གསུངས་ཡོད་རུང་ མོན་
ཡིག་ཟེར་མི་ཅིག་བཀོད་དེ་མེད་ནི་དེ་གིས་དང་།  

       



དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་བློ་གསལ་ ༼༡༩༨༣ ཤོག་གྲངས་༥ པའི་ནང་༽ བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་རྒྱལཔོ་ལུ་ གུ་རུ་གིས་
གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་གསུངས་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་ལུ་ཡི་གུ་འབྲི་སྲོལ་མེད་པར་རྒྱལཔོ་གི་ཐུགས་དམ་དཔེ་ཆ་ཚུ་ 
ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་བྲིས་ནུག་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ལྡན་མ་རྩེ་མངས་མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མ་ འབྲུག་ལུ་ཡི་གུ་མེདཔ་ར་
འོང་ནི་ཨིན་པས་མནོཝ་མས།  
 
༥.༣ མགྱོགས་ཡིག་འདི་དབུ་ཅན་ལས་གྱུར་ཏེ་བྱུང་ཡོད་པའི་འདོད་ཚུལ། 
 
འབྲུག་པའི་མགྱོགས་ཡིག་འདི་ དབུ་ཅན་ལས་མགྱོགས་པ་བྲིས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་དགེ་འདུན་
ཆོས་འཕེལ། ༼༢༠༠༡༽ ཤོག་གྲངས་༢༥༨ ནང་ལས་ མགྱོགས་ཡིག་འདི་དབུ་ཅན་མགྱོགས་པར་བྲིས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་
ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ བོད་ཡིག་དབུ་ཅན་དང་དབུ་མེད་གཉིས་ དང་ཕུ་ལས་དུས་མཉམ་བརྩམས་བརྩམས་མེན་པར་ 
དབུ་ཅན་འདི་ར་མགྱོགས་པར་བྲིས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དབུ་མེད་བྱུང་བྱུངཔ་ཨིནམ་ ད་ལྟོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ན་དར་སྲོལ་ཆེ་བའི་
ལྷོ་ཡིག་འདི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཤེས་པས་ཟེར་བཀོད་ནུག།  
 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། ༼༢༠༠༤ ཤོག་གྲངས་༢༡༢༽ ལས་ མགྱོགས་ཡིག་འདི་དབུ་ཅན་ལས་
དཔེ་བླངས་ཏེ་བྲིས་བྲིསཝ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དབུ་ཅན་དང་དུས་མཉམ་འབྲུག་པའི་མགྱོགས་ཡིག་འདི་ཡང་ ལྷོ་ཡིག་གམ་
མོན་ཡིག་ཟེར་དར་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནུག། དབུ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་འདི་ གུཔ་ཏའི་ཡི་གུ་ལས་དཔེ་བཞག་སྟེ་བྲིས་བྲིསཝ་ཅིག་
ཨིན། ད་རེས་ནངས་པ་ཡོངས་གྲགས་ལུ་ མགྱོགས་ཡིག་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་འདི་ ཤུལ་ལས་དུས་རབས་༡༩ པའི་བར་
གམས་ཅིག་ལས་དར་དརཝ་མ་གཏོགས་ དེ་གི་ཧེ་མ་མོན་ཡིག་དང་ལྷོ་ཡིག་ཟེར་སླབ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ནུག། 
 
གོང་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ཅིག་ཡང་ལེན་ རང་གིས་དཔྱད་པ་ཅིག་བཏང་ལྟཝ་ད་ འབྲུག་གི་མགྱོགས་ཡིག་འདི་ དབུ་ཅན་
ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ མགྱོགས་ཚུགསམ་དང་དེ་ལས་མགྱོགས་ཡིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་འོང་འོངསཔ་ཅིག་ཨིནམ་འོང་ནི་ཨིན་མས་
མནོཝ་མས། དེ་ཡང་ དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། ༼༢༠༠༡ ཤོག་གྲངས་༢༥༥༽ འི་ནང་ལུ་ གུཔ་ཏའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་
སྐབས་ལུ་ བློན་པོ་ཐོན་མི་སམ་བྷོཌ་ རྒྱ་གར་ལུ་བྱོན་ཏེ་ དེ་བསྒང་གི་རྒྱ་གར་དབུས་ཀྱི་ཡི་གུ་ལུ་དཔེ་བཞག་སྟེ་ བོད་



ཡིག་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཡ་མཚན་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ཐུ་མི་མཁན་པོ་སམ་བྷོ་དང་དུས་མཉམ་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལཔོ་ཧརྵ། 
ཀུ་མ་ར་གུཔྟ། སུར་ྱཝརྨན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་བྱུང་ཡོད་པའི་ཟངས་ཀྱི་གླེགས་བུ་ལ་སོགས་པ་ད་ལྟོ་གི་བར་ན་ཡང་ རྒྱ་གར་གྱི་
ས་གནས་སོ་སོ་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་གུར་ ཡི་གུ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་བོད་ཡིག་དང་གནམ་མེད་ས་མེད་འདྲ་བའི་ཁར་ ཨ་ཙི་ཐག་རིང་
ས་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་འབྲི་མ་ཤེས་མི་ཅིག་གིས་བོད་ཡིག་བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན་པས་མནོཝ་ཅིག་དང་། ཡིག་འབྲུ་མང་ཆེ་བ་
ཅིག་ལྷག་མ་ཚུགས་རུང་ཨ་ཙི་རེ་ལྷག་ཚུགས་པས། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དེ་ རྒྱ་གར་གྱི་གུཔྟའི་ཡི་གུ་
ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་རྙིང་མའི་གཏེར་ཡིག་གི་བརྡ་ཡིག་ཚུ་ཡང་ གུཔྟའི་ཡི་གུ་དང་ཤིན་ཏུ་
འདྲ་བ་ལེ་ཤ་འདུག་ཟེར་བཀོད་ནུག།  
 
བོད་ཀྱི་ཡི་གུ་གུཔྟའི་ཡི་གུ་ལུ་དཔེ་བཞག་སྟེ་བཟོ་ནི་དེ་གིས་ ཡི་གུ་དེ་གཉིས་འདྲ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མགྱོགས་ཡིག་འདི་ཡང་ 
བོད་ཀྱི་དབུ་ཅན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བྲིས་བྲིསཝ་ཨིནམ་ཤུགས་ཀྱིས་ཧ་གོ་ཚུགས་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དུས་རབས་༨ 
པ་དང་༩ པ་དེ་ཅིག་ལས་ རྒྱ་ནག་ཏུན་ཧོང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་རྙིངམ་ཚུ་ ལྷོ་ཡིག་འདྲ་དགོ་པའི་རྒྱུ་
མཚད་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་མགྱོགས་ཡིག་འདི་ གཞི་དབུ་ཅན་ལུ་བཞག་སྟེ་བྲིས་ཡོད་རུང་ བཟོ་རྣམ་དབུ་
ཅན་དང་དབུ་མེད་གཉིས་ཆ་ར་དང་མ་འདྲཝ་ཡོདཔ་ ཀུན་གྱིས་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོདཔ་དང་། མིང་ཡང་ལྷོ་ཡིག་གམ་མགྱོགས་
ཡིག་ཟེར་རྒྱ་བོད་ཀུན་ལུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ དང་ཕུ་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ རྒྱ་
བོད་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་བྲིས་རྒྱུན་མ་དར་བར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་དར་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ཡིག་གཟུགས་ཅིག་ཨིན་པས།  
 
༦ གྲོས་བསྡུར་དང་རྩོད་གླེང་། 
༦.༡ ལྷོ་ཡིག་ལུ་མགྱོགས་ཡིག་སླབ་དགོ་པའི་ཁུངས། 
 
ལོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་དེ་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ཡིག་རིག་ལུ་ མཁས་པ་ཅིན་ཨིན་པའི་ཁུངས་ཡང་ ལྡན་མ་རྩེ་མངས་
ཀྱིས རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར་ ༼པར་ལོ་མེད་ ཤོག་གྲངས་༡༽ པའི་ནང་ལས་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །བདག་འདྲ་ལྡན་མ་རྩེ་མང་ས་ཀྱིས། །ལོ་ལྔ་ལོན་ནས་ཨྱོན་ཕྱག་ཕྱིར་འབྲེངས། །ལོ་དགུ་ལོན་ནས་ཡིག་རིགས་སུམ་
བརྒྱ་ཤེས། །ལོ་བཅུ་ལོན་ནས་མོན་ཡུལ་མཐིལ་ཏུ་ཡོངས། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡིག་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དེ་ཅིག་ཤེས་



ཟེར་ཁོ་ར་གིས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ནུག། དེ་མ་ཚད་ ལྡན་མ་རྩེ་མང་གི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས། ༼༢༠༡༢ ཤོག་གྲངས་
མེད་༽ ནང་ལས་ དག་མགྱོགས་སྐྱེན་གསུམ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ ཟེར་ཡི་གུ་མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འབྲི་མི་སྙན་
གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དབུ་ཅན་མགྱོགས་པ་འབྲིཝ་ད་ མགྱོགས་ཚུགསམ་དང་ མགྱོགས་ཚུགསམ་མགྱོགས་དྲག་སྦེ་
འབྲིཝ་ད་ མགྱོགས་ཡིག་ཐོནམ་ལས་ ཡི་གུ་གི་མིང་ཡང་ འཁྱུག་ཡིག་དང་མགྱོགས་ཡིག་ཟེར་དར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།  
 
༦.༢ ལྷོ་ཡིག་འདི་མགྱོགས་ཡིག་དང་མགྱོགས་ཡིགའདི་འབྲུག་ཡིག་ཨིན་པའི་ར་ཁུངས། 
འབྲུག་བློ་གསལ་ཐོན་རིམ་༢ པ་ ༼༡༩༣ ཤོག་གྲངས་༧ ༽ པའི་ནང་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་
ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ ཕྱག་དཔེ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར་ཚུ་ ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ལུ་ཤོག་སེར་ཐོག་ལུ་འབྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་གཏེར་ལུ་
སྦས་མི་དེ། གུ་རུ་གིས་ལུང་བསྟན་གནང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཤུལ་ལས་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་ ལྷོ་བྲག་མཁོ་ཐིང་ལྷ་ཁང་གི་
རྟེན་གཙོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྐུ་རྒྱབ་ལས་གཏེར་སྦེ་བཞེས་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་པོའི་ཐུག་དམ་གྱི་ཕྱག་དཔེ་དེ་ རིམ་པ་བཞིན་
བརྒྱུད་དེ། ད་ལྟོ་མངོན་སུམ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་འདི་དང་ ལྷོ་ཡིག་ཟེར་སླབ་མི་དེ་གཉིས་ ཡིག་གཟུགས་ཕན་ཚུན་སྤར་
བཏབ་བཏབ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ འབྲུག་ཡིག་གམ་ལྷོ་ཡིག་ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་ར་ཁུངས་མངོན་སུམ་སྦེ་ར་སྟོན་
ཚུགསཔ་སྦེ་འཕྲོད་ཡོད་ཟེར་བཀོད་མི་དང་། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཨིང་ལེནཌ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་
ཌོན་གྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ རྒྱ་ནག་གི་ས་གནས་ཏུན་ཧོང་ལས་ཐོན་པའི་ཡིག་རྙིང་གི་གྲས་ཁར་ དུས་རབ་དགུ་པའི་
ནང་བྲིས་བྲིས་པའི་ལྷོ་ཡིག་ཨིན་ཟེར་ ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་དཔེ་ཆ་ཅིག་ཨིན་མི་ ཤོག་དྲིལ་ཨང་ 8212/77 (Ch 
00183) ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མིའི་ཡིག་གཟུགས་འདི་ ད་ལྟོ་ང་བཅས་འབྲུག་པའི་མགྱོགས་ཡིག་ག་ཨིནམ་
དངོས་སུ་མཐོང་ས་ཡོད་མི་འདི་གིས་ཡང་ ལྷོ་ཡིག་འདི་མགྱོགས་ཡིག་ཨིན་པའི་ར་ཁུངས་སྟོནམ་ཨིན་པས། 
 
དེ་མ་ཚད་ དེ་བསྒང་གྲུབ་ཆེན་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་ གུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་བཀའ་ཆོས་ཚུ་དང་ རྒྱལཔོ་སིནྡྷྡྷུ་རཱ་ཛཱ་གི་ཐུགས་དམ་གྱི་
དཔེ་ཆ་ཚུ་ཡང་ག་ར་ ཡིག་ཐོག་བྲིས་གནང་མི་ཚུ་ ལ་ལུ་གཏེར་ལུ་སྦ་ ལ་ལུ་རྒྱལཔོ་དང་བློན་འབངས་ཚུ་གི་དད་རྟེན་གྱི་
ཚུལ་ལུ་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་ལུ་བཞག་ ལ་ལུ་བོད་ལུ་བསྣམས་བྱོན་ཡོདཔ་སྦེ་ སློབ་དཔོན་གནག་མདོག། ༼སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ 
ཤོག་གྲངས་༥༽ པ་དང་ མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། ༼༢༠༠༤ ཤོག་གྲངས་༢༢༡༽ ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ མཁས་དབང་ཨམ་མདོ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་ “སྔོན་གྱི་ཡིག་རྙིང་མང་པོ་དང་། ད་ལྟ་ཡང་འབྲུག་ཡུལ་



ན་དར་སྲོལ་ཆེ་བའི་ལྷོ་ཡིག་ཏུ་གྲགས་པའི་ཡིག་གཟུགས་རྣམས་ལ་བལྟས་ན།” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ཡང་ ལྷོ་
ཡིག་ཟེར་མི་དེ་མགྱོགས་ཡིག་ཨིནམ་སྦེ་གྲུབ་ཚུགས་པས། 
 
༦.༣ མགྱོགས་ཡིག་འདི་འབྲུག་ལུ་མ་གཏོགས་གཞན་ཁར་དར་ཁྱབ་མེད་ཚུལ། 
མགྱོགས་ཡིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་རྐྱངམ་ཅིག་ནང་མ་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལུང་ཕྱོགས་གཞན་ཁར་ ད་རེས་ནངས་པ་
ཕར་བཞག་ དང་ཕུ་ཡང་དར་ཁྱབ་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ར་ལྷོ་ཡིག་ཟེར་དར་ཡོདཔ་མ་ཚད། 
དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། ༼༢༠༠༤ ཤོག་གྲངས་༢༣༢༽ ནང་ལུ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་དང་པ་ གོང་
ས་ཨྱོན་དབང་ཕྱུག་གི་དུས་སྐབས་དེ་ཅིག་ཁར་ འབྲུག་པའི་དགེ་སློང་ཚུ་གཞུང་རིག་གནས་ཀྱི་ཐོས་བསམ་འབད་བར་ ཁམས་
དང་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་བཤད་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལུ་འགྱོཝ་ད། བོད་ཀྱི་བླམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་ལས་གཤིན་
པོ་གི་དོན་ལུ་བསྔོ་སྨོན་སྐྱབས་རྟེན་གྱི་ཐོ་ མགྱོགས་ཡིག་ནང་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བཏང་མི་ཚུ་ འབྲུག་ལས་འོང་མི་དགེ་སློང་ཚུ་ལུ་
ལྷག་བཅུགཔ་མ་གཏོགས། བོད་ཀྱི་མཁན་སློབ་དང་དགེས་བཤེས་ཚུ་གིས་ མགྱོགས་ཡིག་ལྷག་མ་ཚུགས་པའི་ལོས་རྒྱུས་ 
ཡོད་ལུགས་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ མགྱོགས་ཡིག་འདི་ དང་ཕུ་ལས་བོད་ལུ་དར་ཁྱབ་མེདཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགས་པས།  
 
དེ་མ་ཚད་ ད་རེས་ནངས་པ་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གི་རིང་ལུ་ བོད་པའི་མི་སྡེ་དང་ཆོས་སྡེ་ཁག་ལས་ཕར་ བོད་པའི་མི་ཁུངས་དང་
གཅིག་ཁར་སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་སྡོད་མི་ འབྲུག་པའི་བླམ་ཆོསཔ་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ལྟ་རུང་། 
ག་ར་གིས་མགྱོགས་ཡིག་འདི་ བོད་པའི་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་མེདཔ་སྦེ་ བཤད་ནི་དེ་གིས་
ཡང་ གཞན་ཁར་དར་ཁྱབ་མེད་པའི་ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་ཚུགས་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མགྱོགས་ཡིག་འདི་ དུས་
རབས་༨ པ་དང་༩ པའི་ནང་བོད་ལུ་གཏེར་ཡིག་དུམ་གྲ་རེ་བྲིས་ཏེ་གཏེར་ལུ་སྦ་མི་དང་ ཡིག་ཆ་རྙིངམ་ཕྱམ་ཕྱིམ་རེ་མ་
གཏོགས་ དུས་རྒྱུན་དུ་འབྲི་སྲོལ་དར་ཁྱབ་མ་བྱུང་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཧིང་སང་ས་འདུག། 
 
༧ གྲོས་འདེབས་དང་གོ་སྐབས། 
 



ཀ མགྱོགས་ཡིག་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་ངོ་རྟགས་མཐུན་མོང་མིན་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡིག་
ཟུགས་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་བཏུབ་པའི་གྲོས་འཆར། 

ཁ མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ཞིང་གཤེགས་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་རྟེན་སྒམ་ནང་ཡོད་པའི་ མཁས་པ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱི་
ཕྱག་བྲིས་ངོ་མ་གཏེར་ལས་བཞེས་མི་དེ་མཇལ་ནིའི་གོ་སྐབས་འཚོལ་དགོཔ། 

ག རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ མགྱོགས་ཡིག་དང་འདྲ་བར་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ངོ་མ་སྦེ་
བལྟ་ནིའི་གོ་སྐབས་འཚོལ་དགོཔ། 

ང ཡི་གུ་འབྱུང་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བོན་གྱི་ཡིག་ཆ་རྙིངམ་འཚོལ་ཐོག་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོཔ་འདུག། 
 
༧ མཇུག་བསྡུ།  
 
ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ སྔོན་བྱོན་མཁས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབདཝ་ད་ འབྲུག་གི་མགྱོགས་ཡིག་
འདི་ གོང་གསལ་མཁས་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ བཀོད་ཡོད་པའི་ནང་དོན་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བལྟ་བ་ཅིན་ མགྱོགས་ཡིག་
འདི་ མཁས་གྲུབ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱི་འབྲུག་གི་དོན་ལུ་ གསར་བརྩམས་ཨིན་རུང་མེན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ན་ཡི་གུ་འབྲི་
སྲོལ་འགོ་ཐོག་བཙུགས་མི་ མཁས་པ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཨིནམ་དང་ ལྷོ་ཡིག་ཟེར་མི་དེ་མགྱོགས་ཡིག་ཨིནམ་སྦེ་ སྔོན་
བྱོན་དང་ཕྱི་བྱུང་གི་མཁས་པ་ག་ར་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱ་གར་གི་གུཔ་ཏའི་ཡི་གུ་
ལས་དཔེ་བླངས་ཏེ་ བོད་ཀྱི་དབུ་ཅན་དང་། དབུ་ཅན་ལས་མགྱོགས་ཚུགསམ་དང་མགྱོགས་ཚུགསམ་ལས་ མགྱོགས་ཡིག་
དར་ཁྱབ་བྱུང་བྱུངཔ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  
 
༨ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ། 
 
༡ གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་གླིང་པ། ༼པར་སྐྲུན་ལོ་མེད་༽ ཨུ་རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་གསེར་

གྱི་ཕྲེང་བ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད། པར་སྤུངས་ཐང་རྫོང་གི་ཤིང་པར་མ། 
༢ སངས་རྒྱས་ཤཀྱ་ཐུབ་པ། ༼པར་ལོ་མེད༽ མདོ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ། རྒྱ་གར་གྱི་ལྕགས་པར་མ།  



༣ མཁས་པ་ལྡན་མ་རྩེ་མང་། ༼པར་སྐྲུན་ལོ་མེད།༽ རྒྱལ་པོ་སིནྡྷྡྷུ་རཱ་ཛཱའི་རྣམ་ཐར་ལུང་བསྟན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
༤ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། ༼པར་ལོ་མེད།༽ གུ་རུའི་ཐུགས་སྲས་ལྡན་མ་རྩེ་མང་གི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས་

ཟིན་བྲིས། 
༥ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། ༼པར་ལོ་མེད།༽ འབྲུག་གི་མགྱོགས་ཡིག་འབྱུང་རབས་དང་འབྲི་ལུགས་རྣམ་

བཤད་ཟིན་བྲིས། 
༦ མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། ༼༢༠༠༡༽ དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུངས་རྩོམ། དེབ་དང་པོ། སྔོན་

དང་ད་ལྟའི་བར་ཡུལ་སོ་སོའི་ཡིག་རིགས། Siddhartha’s Intent Publication, Inderpuri, 
New Delhi 

༧ པདྨ་གླིང་པའི་གཏེར་མ། ༼པར་ལོ་མེད།༽ བུམ་ཐང་དར་རྒུད་ཀྱི་ལུང་བསྟན། ལག་བྲིས་མ། 
༨ བླམ་གནག་མདོག། ༼པར་ལོ་མེད།༽ དབྲུག་དཀར་པོ། འབྲུག་ཐིམ་ཕུག། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༩ མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། ༼༢༠༠༤༽ The Spider and the Piglet. དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་

འཇུག་ལྟེ་བ། ཐིམ་ཕུག། 
༡༠ སློབ་དཔོན་གནག་མདོག། ༼སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣༽ འབྲུག་གི་བློ་གསལ་ལོ་ངོ་ལྔ་པའི་ཐོན་རིམ་༢ པ། ཀུན་གསལ། 

ཐིམ་ཕུག། 
༡༡ Lopen Nado. (1982) The Journal of the International 
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༡༢ དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། ༼༢༠༠༥༽ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཐིམ་ཕུག། 
༡༣ ནོར་བྲང་ཨྱོན། ༼པར་ལོ་མེད།༽  བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་བྱུང་ཚུལ། tbrc.org. 


