བོད་ཀྱི་བྱིས་པའྱི་འཁྲབ་གཞུང་གསར་རོམ་ཐད་ཅུང་ཙམ་གླེང་བ།
ཙང་རོང་ཆོས་གྲགས།

བོད་ཀྱི་བྱིས་པའྱི་འཁྲབ་གཞུང་གྱི་ངོ་བོ་དང་། དབླེ་བ།
སྙན་ངག་ལླེ་ལོང་ལས་ཟོས་གར་ནྱི ''སླེག་དང་རོལ་དང་སྟབས་ལ་སོགས། །ལྟ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་་་''ཞླེས་དང་། བོད་ཀྱི་
རོམ་རྱིག་གཞུང་ལུགས་སོར་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ལས་''སླེག་པ་དང་། རོལ་པ་ལ་སོགས་ཉམས་འགྱུར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་རྐང་ལག་གྱི་

གར་སྟབས་དང་གཏམ་བརོད་ཟུང་དུ་འབླེལ་ཞྱིང་གཏམ་རྒྱུད་ངླེས་པ་ཅན་དང་འགྲོགས་ནས། མྱི་རྣམས་ཀྱི་མྱིག་གྱི་བདུད་རྱི་
དང་རྣ་བའྱི་དཔྱིད་དཔལ་དུ་གར་སྟླེགས་ཐོག་ངོ་མཚར་གཟྱིགས་མོའ ་ི འཁྲབ་སྟོན་བླེད་པ་ལ་ཟླེར་བ་ཡྱིན།''1ཞླེས་དང་། སྙན་ངག་
ལླེགས་བཤད་གཏླེར་འབུམ་ལས་"སོན་བྱུང་གཏམ་བརྒྱུད་དམ། དླེ་རབས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་རྣམས་བརོད་བར་བས་

ནས་གླུ་ལླེན་པའམ། གར་འཁྲབ་པ་སྟླེ་དླེང་དུས་ཀྱི་གོག་བརྙན་དང་ཟོས་གར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ།།"2ཞླེས་གསུངས་ཡོད།

དླེས་ན་ཟོས་གར་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་འཆར་འགོད་རོམ་རྱིག་ལ་ཟོས་གར་འཁྲབ་གཞུང་དང་། བྱིས་པའྱི་སླེར་རོལ་ཉམས་འགྱུར་གར་
གཏམ་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་བྱིས་པའྱི་ལོང་སོད་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ འཆར་འགོད་བརམས་ཆོས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཁྲབ་གཞུང་ཟླེར་ན་མྱི་
ཆོག་རྒྱུ་མླེད།

དླེ་ཡང་དཔླེར་ན། ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་ལྕགས་ཟམ་བསྐྲུན་ཆླེད་བོད་དུ་ལྷ་མོ་གསར་བཏོད་གནང་ 3བ་ནས་ད་བར་གྱི་

འཁྲབ་གཞྱི་ནོར་བཟང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཡྱིན། དླེ་དག་བརོད་བར་བཟུང་ནས། བརོད་དོན་གཙོ་ཕལ་དང་། དོར་ལླེན་ཐོག

འཁྲབ་མྱི་སོ་སོའ ་ི འཁྲབ་ཁླེར་དང་། སྟངས་སྟབས། གླུ་ཚིག མགྲྱིན་གུག འཁྲབ་ཆས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས། རྔ་རོལ་གྱི་དབངས་

ཚིག་སོགས་འཆར་འགོད་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཁྲབ་སྟོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པས། འཁྲབ་སྟོན་གང་ཞྱིག་གྱི་འཆར་འགོད་རོམ་
ཡྱིག་ནྱི། འཁྲབ་གཞུང་དང་དླེའྱི་གཞྱི་ར་སླེས་བུ་དམ་པའྱི་རྣམ་མཐར་རམ། ལོ་རྒྱུས། སྒྲུང་གཏམ་སོགས་ནྱི་འཁྲབ་གཞྱི་ཡྱིན།
འཁྲབ་གཞྱི་གང་ཞྱིག་འཁྲབ་གཞུང་དུ་ཕབ་ཏླེ། འཁྲབ་ཁྲྱིད་པའྱི་བཀོད་སྱིག་ལྟར་འཁྲབ་སྟོན་པས་མྱི་སྣའྱི་ གཟུགས་
བརྙན་མཚོན་ཆླེད་ཆས་གོས་སོགས་གོན་ཏླེ་སད་ཆ་བཤད་སྟངས་དང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སོགས་གཟྱིགས་མོ་བས་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལྟར་འཁྲབ་སྟོན་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། ས་ཡུལ་དངོས་ཏླེ་རྱི་ཀླུང་ནགས་ཚལ། རྒྱལ་པོའ ་ི ཕོ་བང་སོགས་མཚོན་
དོན་ཙམ་ལས། འཁྲབ་ས་གཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་ཉ་པ་དང་འབོག་པ། ཞྱིང་པ། རྒྱལ་པོ་སོགས་འཁྲབ་ཀྱི་ཡོད་པས། དླེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་
འཆར་འགོད་རོམ་རྱིགས་ནྱི་གར་སྟླེགས་འཁྲབ་གཞུང་དང་།

འཁྲབ་གཞྱི་གང་ཞྱིག་གྱི་བརོད་དོན་བཞྱིན་ས་ཡུལ་དངོས་སམ་དླེ་མཚུངས་སུ་བསོད་པའམ་འདྲ་བཟོ་བས་ནས་འཁྲབ་

སྟོན་པས་བརྙན་པར་འཁྲུལ་ཆས་ཀྱི་མདུན་དུ་འཁྲབ་སྟླེ་བརྙན་ལླེན་བགྱིས་ནས་སྱིག་སོར་བས་པ་རྣམས་བརྙན་འཕྱིན་ནམ་གོག་
1

ཀུན་དགས་བརམས། བོད་ལོངས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ཤོག་གྲངས་ ༢༢༢

2

རོ་དགོན་གསང་བདག་རོ་རླེས་བརམས། མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ཤོག་གྲངས་ ༥

3

ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༣༦༡ ནས་ ༡༤༨༥ (ཤླེས་པར། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཤོག་གྲངས་ ༡༠༣༡-༡༠༣༥)
1

བརྙན་བརྒྱུད་དླེ་གཟྱིགས་མོ་བས་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བ་ལྟར་དུ་སྟོན་པའྱི་འཆར་འགོད་རོམ་རྱིགས་ལ་གོག་བརྙན་འཁྲབ་གཞུང་
ཞླེས་བརོད་ཆོག

དླེས་ན་བོད་ཀྱི་བྱིས་པའྱི་འཁྲབ་གཞུང་ལ་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་དབླེ་ན། བྱིས་པའྱི་སོབ་ཚན་དང་། གཏམ་རྒྱུད། ལུས་རལ།
རླེད་འཇོ། གཏམ་བརོད་འཁྲབ་གཞུང་སོགས་དང་། བརོད་བ་དོན་གྱི་ཆ་ནས་དགའ་སོ་ཆགས་སྡང་སོགས་དུ་མར་དབླེ་རུང་
མོས། རྣམ་པའྱི་སོ་ནས་དབླེ་ན། བྱིས་པའྱི་གར་སྟླེགས་འཁྲབ་གཞུང་དང་། བྱིས་པའྱི་གོག་བརྙན་འཁྲབ་གཞུང་གཉྱིས་སུ་དབླེ་
ཆོག་པར་སྣང་།

བོད་ཀྱི་བྱིས་པའྱི་འཁྲབ་གཞུང་གྱི་སྟོང་ཆ།
མྱི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་འཕླེལ་རྱིམ་ཁྲོད་བོད་དུ་ཟོས་གར་རྱིག་གནས་དར་འཕླེལ་བྱུང་བ་དང་སྦྲགས་བྱིས་པའྱི་ཟོས་

གར་ཡང་དར་འཕླེལ་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀང་བོད་ཀྱི་བྱིས་པའྱི་ཟོས་གར་འཆར་འགོད་རོམ་རྱིགས་ལ་བྱིས་པའྱི་ ཟོས་གར་འཁྲབ་
གཞུས་ཞླེས་ཐ་སྙད་འདོགས་མཁན་མ་བྱུང་བ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་བྱིས་པའྱི་འཚོ་བའྱི་འཕླེལ་རྱིམ་གྱི་དགོས་མཁོར་འཚམ་པའྱི་
འཁྲབ་གཞུང་གསར་རོམ་དང་འཕླེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྟོང་ཆ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ད་དུང་ཡང་ང་ཚོའྱི་མྱིག་གྱི་མདུན་དུ་སྟོང་སང་ངླེར་
ལྷག་ཡོད།

བོད་ཀྱི་བྱིས་པའྱི་འཁྲབ་གཞུང་གསར་རོམ་བླེད་ཐབས།
འཁྲབ་གཞུང་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་དང་ཐོག་འཁྲབ་གཞྱིའམ་བརོད་གཞྱི་ངླེས་ཅན་ཞྱིག་ངླེས་པར་དུ་ཡོད་དགོས་ལ། དླེ་

ཡོད་ཚེ་ད་གཟོད་གར་སྟླེགས་དང་གོག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་རྣམ་པ་མྱི་འདྲ་བའྱི་འཁྲབ་གཞུང་དུ་འབླེབས་ཆོག དཔླེར་ན། རླེ་བཙུན་
མྱི་ལ་རས་པའྱི་རྣམ་ཐར་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ལྷ་མོའ ་ི གཞུང་བཞྱིན་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྱིལ་ལས་རོ་རླེ་མཆོག་གྱིས་འཆར་

འགོད་གནང་བའྱི་འཁྲབ་གཞུང་། བོད་ཀྱི་ཟོས་གར་ཚོགས་པས་འཁྲབ་སྟོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་། དླེ་བཞྱིན་རྣམ་ཐར་དླེ་
ཉྱིད་ཆོས་དར་རྒྱ་མཚོས་གོག་བརྙན་འཁྲབ་གཞུང་དུ་ཕབ་སྟླེ་ ༢༠༡༠ ལོར་གོག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་4ཞུས་གནང་ཡོད།
དླེར་བརླེན་གུས་པས་གསར་རོམ་ཞུས་པའྱི་ཕ་སད་བོང་སད་དུ་བསྒྱུར་བ་ཞླེས་པའྱི་བརམས་སྒྲུང་ཞྱིག་བྱིས་པའྱི་གར་
སྟླེགས་འཁྲབ་གཞུང་གཏམ་བརོད་དུ་ཕབ་སྟླེ་ ༢༠༡༦།༡།༣༠ ཉྱིན་བོད་ཀྱི་ཟོས་གར་ཚོགས་ཁང་དུ་འཁྲབ་སྟོན་ཞུས་པ་ 5དང་།
མ་འོངས་འཁྲབ་འཆར་གོག་རྙན་འཁྲབ་གཞུང་བཅས། འཁྲབ་གཞྱི་གཅྱིག་འཁྲབ་སྟོན་རྣམ་པ་མྱི་འདྲ་གཉྱིས་ཀྱི་འཁྲབ་གཞུང་དུ་
བཀོལ་སོད་བས་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ།
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དང་པོ། འཁྲབ་གཞྱི། སྒྲུང་རོམ།
ཕ་སད་བོང་སད་དུ་བསྒྱུར་བ།
གནའ་ས་མོ་ས་མོ། ར་དང་གཡག རྔ་མོང་། གང་ཆླེན་བཅས་ནྱི། རྱི་དྭགས་གཞན་རྣམས་ལྟར་རང་དབང་གྱི་ཐོག གང་དགའ་གང་སྱིད་
སར་འཚོ་སྡོད་བླེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ནམ་དུས་བཞྱིར་ཆར་རླུང་དང་ཚ་གྲང་སོགས། གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་འགྱུར་ལོག་ཆླེན་པོ་ཡོད་སྟབས།
ཁོང་ཚོའྱི་ཕ་མླེས་ཡང་མླེས་ནས་དར་བའྱི་གོམས་སོལ་ལྟར། རྱི་དྭགས་རྣམས་ལ་ལུང་བརྒལ་ཏླེ་ར་ཆུ་བཟང་སར་སས་སོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
བོང་བུ་ནྱི། དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལླེན་མྱི་བླེད་མཁན་ལླེ་ལོ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། སོ་སོའ ་ི རྱིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་གོམས་གཤྱིས་བཟང་པོ་
རྣམས་རྒྱུན་འཛིན་མ་བས་པར། བཟའ་བཏུང་ཕན་བུ་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་མྱི་ཡོད་སར་ཕྱིན་ནས“ཨྱི་འང་། ཨྱི་འང་།”ཞླེས་སད་བརྒྱབ་པས། མྱི་
ཡྱིས་བོང་བུ་མཚན་མོ་བོང་རྭའྱི་ནང་དུ་བཏགས། ཉྱིན་མོ་ཅ་དངོས་དབོར་འདྲླེན་དང་། ཆུ་ལླེན་རྒྱུ། ཐ་ན་མྱི་ཕར་ཚུར་སོད་སབས་ཀང་བོང་
བུར་གཞོན་ནས་དླེད་དླེ་འགྲོ་བ་སོགས་གཡོག་ཏུ་བཀོལ། བོང་བུ་ཐང་ཆད་ཅྱིང་། གྲོད་པ་ལྟོགས་ནས“ཨྱི་འང་། ཨྱི་འང་།”ཞླེས་སྡུག་སད་ཤོར་
སབས། མྱི་རྣམས་སུན་ཏླེ་བོང་བུར་བཟའ་བཏུང་ཅུང་ཟད་སྱིན་གྱི་ཡོད་པས། བོང་བུའྱི་བསམ་པར། ངའྱི་སད་སངས་པོ་ཡོད་ཙང་། ཟས་གོས་
ཐོག་སླེམས་འཁྲལ་བླེད་དགོས་མྱི་འདུག་སྙམ།
ཉྱིན་ཞྱིག་བོང་བུ་རྱི་ལ་མྱི་ཤྱིང་དབོར་དུ་འགྲོ་སབས། བོང་བུས་རྱི་དྭགས་རྣམས་ལ“ངའྱི་སད་སངས་པོ་ཡོད་པས། མྱིས་ང་ལ་བོང་རྭ་
བརྒྱབ་ནས་བཟང་བཏུང་སྱིན་གྱི་འདུག གྲོགས་པོ་ཁླེད་ཚོའྱི་སད་བོང་སད་དུ་བསྒྱུར་ན། ཟས་གོས་སྡོད་གསུམ་གྱི་ཐོག་སླེམས་འཁྲལ་བླེད་
དགོས་ཀྱི་མ་རླེད།”ཅླེས་འུར་ཤོབ་བཤད། ལླེ་ལོ་ཅུང་ཆླེ་བའྱི་ར་དང་གཡག རྔ་མོང་། གང་ཆླེན་བཅས་ཀྱིས་བོང་བུས་བཤད་པ་ལྟར། སོ་
སོའ ་ི ཕ་མླེས་ཀྱི་སད་བོང་བུའྱི་སད་དུ་བསྒྱུར། རྱིམ་བཞྱིན་ཁོང་ཚོའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གོམས་ཤྱིས་བཟང་པོ་རྣམས་ཉམས་ནས་ལླེ ་ལོ་
ཅན་གྱི་བོང་བུ་བཞྱིན་མྱི་གཡོག་རྒྱུག་མཁན་ཆགས་པ་རླེད།
ཡྱིན་ནའང་རྱི་དྭགས་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཞྱིག་ཕད་རུང་རང་རང་སོ་སོའ ་ི སད་དང་། གོམས་གཤྱིས་བཟང་པོ་རྣམས་མྱི་
ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བས་པར་བརླེན། ཁོང་ཚོ་གང་དགའ་གང་སྱིད་སར། རང་དབང་ལན་ཞྱིང་དགའ་སྱིད་བག་ཕླེབ་ཀྱི་ངང་གནས་ཡོད།
དླེར་བརླེན་ད་ཆ། ར་དང་གཡག རྔ་མོང་། གང་ཆླེན་བཅས་འགོད་པ་སླེས་དླེ། བོང་སད་སངས་ནས་སོ་སོའ་ི སད་རྒྱག་གང་ཐུབ་བླེད་ཀྱི་
ཡོད་ཀང་། ཕ་མླེས་ཀྱི་གོམས་གཤྱིས་བཟང་པོ་རྣམས་ཉམས་རླེན། ད་དུང་ཡང་བོང་བུ་བཞྱིན་མྱི་གཡོག་རྒྱུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

གཉྱིས་པ། གཏམ་བརོད་འཁྲབ་གཞུང་།
གཏམ་བརོད།
ཕ་སད་བོང་སད་དུ་བསྒྱུར་བ།
༡༽

འཁྲབ་སྟོན་པ།

བྱིས་པ་དྲུག

༢༽

འཁྲབ་ཆས།

སོག་ཆ་སོ་སོའ ་ི འདྲ་གོས།

༣༽ གར་སྟླེགས།

རྱི་དྭགས་གནས་སའྱི་ཁོར་ཡུག་མཚོན་པ།

འཁྲབ་ཚན་དང་པོ། རང་སད་བོང་སད་དུ་བསྒྱུར་བ།

1 གར་སྟླེགས་ཐོག:-གར་སྟླེགས་ཀྱི་གཡས་ངོས་ནས་བོང་བུས་ར་མཉམ་དུ་ཁྲྱིད་དླེ་དོན་ཡོང་བ་དང་། གར་སྟླེགས་གཡོན་
ཕོགས་ནས་གཡག་དང་རྔ་མོང་། གང་ཆླེན། དོན་ཡོང་ནས་གར་སྟླེགས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཁོང་ཚོ་ཐུག་འཕད་བྱུང་།
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2 བོང་བུས་གཡག་ལ།:- “གྲོགས་པོ་ཚོ། ཁླེད་རང་ཚོ་བླེལ་བ་ཚུབ་ཚུབ་དླེ་འདྲ་ག་པར་ཕླེབས་མཁན་ཡྱིན་པ། ”ཞླེས་སད་ཆ་དྲྱིས།
3 གཡག་གྱིས།:- “གྲོགས་པོ་བོང་བུ་ལགས། གནའ་ས་མོ་ས་མོ ། ང་ཚོའྱི་ཕ་མླེས་ཡང་མླེས་ནས་དར་བའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་
4 བོང་བུས།:-

གོམས་གཤྱིས་བཟང་པོའ ་ི ལུགས་སོལ་ལྟར་དགུན་སར་སས་སོ་རྱིས་བླེད་ཀྱི་ཡོད།”ཅླེས་ལན་བཏབ།
“གྲོགས་པོ་ཚོ། ཁླེད་རང་ཚོ་སྦད་དླེ་རླེས་ལུས་ཐླེབས་འདུག”

5 རྔ་མོང་གྱིས།:-“གྲོགས་པོ་བོང་བུ་ལགས། ཁླེད་རང་ག་རླེ་གསུང་གྱི་ཡོད། ང་ཚོ་རླེས་ལུས་ག་རླེ་ཐླེབས་འདུག”ཅླེས་སད་ཆ་
6 བོང་བུས།:-

དྲྱིས།

“དླེང་སབས་རྱིག་གཞུང་དང་གོམས་གཤྱིས་ཟླེར་བ་དླེ་ཚོ་གལ་ཆླེན་པོ་མ་རླེད། དླེང་སབས་གལ་ཆླེ་ཤོས་

དངུལ་རླེད། དངུལ་ཡོད་ན་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་རླེད།”

7 གང་ཆླེན་གྱིས།:-“རླེད་རླེད། དཔླེར་ན་ང་ལ་སྟོབས་ཤུགས་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་། དངུལ་མླེད་ན་གང་ཡང་བླེད་ཡག་མླེད་
8 བོང་བུས།:-

འདུག་གྲོགས་པོ་བོང་བུ། ཁླེད་རང་ལ་དངུལ་གསོག་རྒྱུར་ཐབས་ཤླེས་འདྲ་ཡོད་པས།”ཞླེས་སད་ཆ་དྲྱིས།

“ཐབས་ཤླེས་ཡོད་རླེད། དླེང་སབས་འཛམ་གྱིང་ནང་དངུལ་གསོག་དགོས་ན། ཨང་དང་པོ་སད་རླེད། འཛམ་
གྱིང་ས་ཕོགས་གང་སར། ང་བོང་བུའྱི་སད་དར་ཁབ་ཆླེ་ཤོས་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ང་ལ་ཨ་སོར་དང་དབྱིན་
སོར། ཡུ་སོར་སོགས་ཆར་པ་བབ་པ་ནང་བཞྱིན་རླེད ། དཔླེར་ན། ངའྱི་གྲོགས་པོ་རས་ར་སད་བོང་སད་དུ་

བསྒྱུར་ནས་ད་ཆ་ཕྱུག་པོ་ཆགས་ཡོད་རླེད། ཁླེང་རང་ཚོ་ཡྱིད་མ་ཆླེས་ན། ར་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས་དང་།”ཅླེས་ལན་
བཏབ།

9 གཡག་གྱིས་ར་ལ།:- “གྲོགས་པོ་ར་ལགས། དླེ་བདླེན་པ་རླེད་པས།”ཞླེས་སད་ཆ་དྲྱིས་པར།
10 རས།:-

“དངོས་གནས་རླེད། ངས་བོང་བུའྱི་སད་རྒྱབ་སྟླེ་ཡོང་འབབ་བསགས་ནས་ཕྱུག་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཚད།
མྱིས་ང་ལ་ལས་ཀ་ཉྱིན་མཚན་མླེད་པར་བསྐུལ་ནས་སྡོད་ལོང་མླེད་པར། ཁ་ལག་ཀང་ཡར་ལང་པར་བཟའ་
དགོས་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་གཉྱིད་ཀང་ཡར་ལང་ལང་པར་ཁུག་དགོས་ཀྱི་འདུག”ཅླེས་བཤད།

11 གང་ཆླེན་གྱིས།:- “ད་བས་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་བོང་བུའྱི་སད་དུ་བསྒྱུར་ན་མ་རླེད་པས། གྲོགས་པོ་ཚོ།”ཞླེས་རྔ་མོང་
སོགས་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས་པར།

12 རྔ་མོང་སོགས་ཀྱིས།:- “རླེད་རླེད། དངུལ་བྱུང་ན། སད་ཡྱིག་མྱི་དགོས་ཤ་དང་རུས་པ་སྒྱུར་དགོས་ན་ཡང་བསྒྱུར་རྒྱུ་
ཡྱིན།”ཞླེས་བཤད།

13 བོང་བུས།:- “ད་བས་ན་གྲོགས་པོ་ཁླེད་རང་ཚོས་སོ་སོའ ་ི སད་ཡྱིག་ང་བོང་བུའྱི་སད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡྱིན་ད།”ཞླེས་ཟླེར་
རླེས།

14 གཡག་དང་བཅས་པའྱི་སླེམས་ཅན་ཚོས།:- “ད་བས་ན་ཡྱིན་ད།” “ཨྱི་འན། ཨྱི་འན། ་་་་”ཞླེས་བོང་སད་རྒྱག་གྱིན་རྒྱག་གྱིན་བོང་
བུའྱི་རླེས་སུ་དྲངས་ཏླེ་གར་སྟླེགས་ཐོག་སོར་བ་རྒྱག་སབས།

འཁྲབ་ཚན་གཉྱིས་པ། བོང་སད་རྒྱག་མཁན་རྣམས་གཡོག་ཏུ་བསོལ་བ།

15 (གར་སྟླེགས་ཐོག་མྱི་ཞྱིག་དོན།)མྱི་དླེས།:- “ཨ་ཡ་མཚན། སླེམས་ཅན་དླེ་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དང་ཁོན་ནས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་

བླེད་ཀྱི་འདུག ཨ་ཡ་མཚན་ག་རླེ་ཡྱིན་ནམ།”ཞླེས་ཆྱིག་ལབ་རྒྱག་ཞོར་དུ་རྔ་མོང་གྱི་སར་ཕྱིན་ནས་“གྲོགས་པོ་རྔ་མོང་
ལགས། ག་རླེ་གནང་གྱི་ཡོད”ཅླེས་སད་ཆ་དྲྱིས་པར།

16 རྔ་མོང་གྱིས།:- “ཨྱི་འན། ཨྱི་འན། ་་་་”ཞླེས་བོང་བུའྱི་སད་བརྒྱབ།

17 ཡང་མྱི་དླེས་གཡག་ལ།:- “གྲོགས་པོ་གཡག་ལགས། ཁླེད་རང་ག་རླེ་གནང་གྱི་ཡོད”ཅླེས་དྲྱིས་པར།
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18 གཡག་གྱིས་ཀང་།:- “ཨྱི་འན། ཨྱི་འན། ་་་་”ཞླེས་བོང་བུའྱི་སད་བརྒྱབ།

19 ཡང་མྱི་དླེས་གང་ཆླེན་ལ།:- “ཅོག་གང་ཆླེན་ལགས། ཁླེད་རང་ཚོས་སོ་སོའ ་ི ཕ་མླེས་ཡང་མླེས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
སད་མ་རྒྱབ་པར་བོང་བུའྱི་སད་ག་རླེ་བས་ནས་རྒྱག་གྱི་ཡོད།”ཅླེས་དྲྱིས་པར།

20 གང་ཆླེན་གྱིས།:- “ཨྱི་འན། ཨྱི་འན། ་་་་”ཞླེས་བོང་བུའྱི་སད་བརྒྱབ།

21 མྱི་དླེས།:- “གཡག་དང་རྔ་མོང་། གང་ཆླེན་ར་སླེམས་ཅན་འདྱི་ཚོས་སོ་སོའ ་ི སད་ཡྱིག་བོང་བུའྱི་སད་དུ་བསྒྱུར་ནས། ད་
ཆ་ཁོང་ཚོའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གོམས་ཤྱིས་བཟང་པོ་རྣམས་སྦད་དླེ་ཉམས་ཏླེ་བོང་བུ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་
འདུག བོང་བུའྱི་ལས་ཀ་མྱི་གཡོག་རྒྱུག་རྒྱུ་རླེད ། ད་ལས་ཀ་མ་བསྐུལ་ནས་ག་རླེ་བླེད་དགོས་རླེད།”ཅླེས་
བཤད་དླེ།
སབས།

“ཤོག ཤོག ཤོག་་་་”ཅླེས་ཟླེར་ཞོར་དུ་སླེམས་ཅན་ཚོར་ཅ་ལག་བསལ་ནས་སྡྱིངས་ཆའྱི་སྟླེང་དུ་དླེད་དླེ་སོར་བ་རྒྱག་

འཁྲབ་ཚན་གསུམ་པ། གླུ་གཞས།

སོར་ཐླེངས་གཉྱིས་པར་སླེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་སྡྱིངས་ཆའྱི་སྟླེང་གྲལ་སྟར་བསྱིགས་ནས་གཞས་བཏང་།

སོག་ཆགས་སོ་སོར་ཁད་ཆོས་མྱི་འདྲ་ཡོད། །
མྱི་རྱིགས་སོ་སོར་སད་རྱིགས་ཁ་ཁ་ཡོད། །

རང་གྱི་སད་དང་གོམས་གཤྱིས་བཟང་པོ་རྣམས། །

ཉམས་ན་བོང་བུ་བཞྱིན་དུ་གཞན་གཡོག་ཆགས། །
གཡག་དང་གང་ཆླེན་རྔ་མོང་ར་རྣམས་ཀྱིས། །
རང་གྱི་སད་ཡྱིག་བོང་བུའྱི་སད་དུ་བསྒྱུར། །

རང་རང་སོ་སོའ ་ི གོམས་གཤྱིས་བཟང་པོ་རྣམས། །
ཉམས་ནས་བོང་བུ་བཞྱིན་དུ་མྱི་གཡོག་ཆགས། །
གསོན་དང་གངས་ཅན་ལོ་ཆུང་བྱིས་པ་རྣམས། །
གངས་ཅན་པ་ལ་ཐུན་མྱིན་ཁད་ཆོས་ཡོད། །

ཡ་རབས་བཟང་པོའ ་ི གོམས་གཤྱིས་བཟང་པོ་རྣམས། །
ཉམས་ན་བོང་བུ་བཞྱིན་དུ་གཞན་གཡོག་ཆགས། །

མཇུག་རོགས།
གསུམ་པ། གོག་བརྙན་འཁྲབ་གཞུང་།
ཕ་སད་བོང་སད་དུ་བསྒྱུར་བ།
༡༽

༢༽

འཁྲབ་སྟོན་པ། བྱིས་པ་དྲུག
འཁྲབ་ཆས།

སོག་ཆགས་སོ་སོའ ་ི འདྲ་གོས།
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༣༽

འཁྲབ་ས།

རྱི ་ དྭགས་གནས་སའྱི ་ ས་ཡུལ་དངོ ས ་མཚོ ན ་ཆླེ ད་རྱི ་ དང་ནགས་གསླེ བ ་

༤༽

རྒྱབ་དབངས། རྱི་དྭགས་ས་ལ་ཆགས་པ་ཞླེས་པ་ལྟར་གྱིང་བུ་སོགས་གདངས་དབངས་ཅུང་

སོགས།

རྱིང་ཤྱིང་སྙན་འཇླེབས་ལན་པ།

འཁྲབ་ཚན་དང་པོ། རང་སད་བོང་སད་དུ་བསྒྱུར་བ།

འཁྲབ་ཡུལ། དང་པོ། ནགས་གསླེབ་ནས་སང་སྟླེང་དུ།

1 ནགས་གསླེབ་ནས་སང་སྟླེང་དུ་བོང་བུས་ར་མཉམ་དུ་ཁྲྱིད་དླེ་ཡོང་བ་དང་། སང་སྟླེང་དུ་གཡག་དང་རྔ་མོང་། གང་ཆླེན་བཅས་
བླེལ་ཚུབ་ངང་སས་སོ་རྒྱུའྱི་ལས་ལ་བླེལ་བཞྱིན་པ།

2 བོང་བུས།:- “གྲོགས་པོ་ཚོ། ཁླེད་རང་ཚོ་བླེལ་བ་ཚུབ་ཚུབ་དླེ་འདྲ་ག་པར་ཕླེབས་མཁན་ཡྱིན་པ།”ཞླེས་གཡག་སོགས་ལ་སད་ཆ་
དྲྱིས།

3 གཡག་གྱིས།:- “གྲོགས་པོ་བོང་བུ་ལགས། གནའ་ས་མོ་ས་མོ ། ང་ཚོའྱི་ཕ་མླེས་ཡང་མླེས་ནས་དར་བའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་
གོམས་གཤྱིས་བཟང་པོའ ་ི ལུགས་སོལ་ལྟར་དགུན་སར་སས་སོ་རྱིས་བླེད་ཀྱི་ཡོད།”ཅླེས་ལན་བཏབ།

4 བོང་བུས།:-

“གྲོགས་པོ་ཚོ། ཁླེད་རང་ཚོ་སྦད་དླེ་རླེས་ལུས་ཐླེབས་འདུག”ཅླེས་བཤད།

5 རྔ་མོང་གྱིས།:-“གྲོགས་པོ་བོང་བུ་ལགས། ཁླེད་རང་ག་རླེ་གསུང་གྱི་ཡོད། ང་ཚོ་རླེས་ལུས་ག་རླེ་ཐླེབས་འདུག”ཅླེས་སད་ཆ་
6 བོང་བུས།:-

དྲྱིས།

“དླེང་སབས་རྱིག་གཞུང་དང་གོམས་གཤྱིས་ཟླེར་བ་དླེ་ཚོ་གལ་ཆླེན་པོ་མ་རླེད། དླེང་སབས་གལ་ཆླེ་ཤོས་

དངུལ་རླེད། དངུལ་ཡོད་ན་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་རླེད།”ཅླེས་བཤད།

7 གང་ཆླེན་གྱིས།:-“རླེད་རླེད། དཔླེར་ན་ང་ལ་སྟོབས་ཤུགས་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་། དངུལ་མླེད་ན་གང་ཡང་བླེད་ཡག་མླེད་
འདུག་གྲོགས་པོ་བོང་བུ། ཁླེད་རང་ལ་དངུལ་གསོག་རྒྱུར་ཐབས་ཤླེས་འདྲ་ཡོད་པས།”ཞླེས་སད་ཆ་དྲྱིས།

8 བོང་བུས།:-

“ཐབས་ཤླེས་ཡོད་རླེད། དླེང་སབས་འཛམ་གྱིང་ནང་དངུལ་གསོག་དགོས་ན། ཨང་དང་པོ་སད་རླེད། འཛམ་

གྱིང་ས་ཕོགས་གང་སར། ང་བོང་བུའྱི་སད་དར་ཁབ་ཆླེ་ཤོས་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ང་ལ་ཨ་སོར་དང་དབྱི ན་
སོར། ཡོ་སོར་སོགས་ཆར་པ་བབ་པ་ནང་བཞྱིན་རླེད ། དཔླེར་ན། ངའྱི་གྲོགས་པོ་རས་ར་སད་བོང་སད་དུ་

བསྒྱུར་ནས་ད་ཆ་ཕྱུག་པོ་ཆགས་ཡོད་རླེད ། ཁླེང་རང་ཚོ་ཡྱིད་མ་ཆླེས་ན། གྲོགས་པོ་ར་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས ་
དང་།”ཅླེས་ལན་བཏབ།

9 གཡག་གྱིས་ར་ལ།:- “གྲོགས་པོ་ར་ལགས། དླེ་བདླེན་པ་རླེད་པས།”ཞླེས་སད་ཆ་དྲྱིས་པར།
10 རས།:-

“དངོས་གནས་རླེད། ངས་བོང་བུའྱི་སད་རྒྱབ་སྟླེ་ཡོང་འབབ་བསགས་ནས་ཕྱུག་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཚད།
མྱིས་ང་ལ་ལས་ཀ་ཉྱིན་མཚན་མླེད་པར་བསྐུལ་ནས་སྡོད་ལོང་མླེད་པར། ཁ་ལག་ཀང་ཡར་ལང་ལང་པར་
བཟའ་དགོས་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་གཉྱིད་ཀང་ཡར་ལང་ལང་པར་ཁུག་དགོས་ཀྱི་འདུག”ཅླེས་བཤད།

11 གང་ཆླེན་གྱིས།:- “ད་བས་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་བོང་བུའྱི་སད་དུ་བསྒྱུར་ན་མ་རླེད་པས། གྲོགས་པོ་ཚོ།”ཞླེས་རྔ་མོང་
སོགས་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས་པར།

12 རྔ་མོང་སོགས་ཀྱིས།:- ཅུང་ཙམ་ཁོང་ཚོ་ཕན་ཚུན་གྲོས ་བསྡུར་ནས་“རླེད་རླེད། དངུལ་བྱུང་ན། སད་ཡྱིག་མྱི་དགོས་ཤ་
དང་རུས་པ་བསྒྱུར་དགོས་ན་ཡང་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡྱིན།”ཞླེས་བཤད།
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13 བོང་བུས།:- “ད་བས་ན་གྲོགས་པོ་ཁླེད་རང་ཚོའྱི་སོ་སོའ ་ི སད་ཡྱིག་ང་བོང་བུའྱི་སད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡྱིན་ད།” “ད་
བས་ན་ཡྱིན་ད།”ཞླེས་ཟླེར་རླེས།

འཁྲབ་ཡུལ། གཉྱིས་པ། རྒྱ་ལམ་ཐོག

14 གཡག་དང་བཅས་པའྱི་སླེམས་ཅན་ཚོས།:- “ཨྱི་འན། ཨྱི་འན། ་་་་”ཞླེས་བོང་སད་རྒྱག་གྱིན་རྒྱག་གྱིན་བོང་བུའྱི་རླེས་སུ་དྲངས་ཏླེ་རྒྱ་
ལམ་ཐོག་བསོད།

འཁྲབ་ཚན་གཉྱིས་པ། བོང་སད་རྒྱག་མཁན་རྣམས་གཡོག་ཏུ་བསོལ་བ།
15 (རྒྱ་ལམ་ཐོག་མྱི་ཞྱིག་དང་འཕད།) མྱི་དླེས།:-

“ཨ་ཡ་མཚན། སླེམས་ཅན་དླེ་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དང་ཁོན་ནས་མྱི་འདྲ་

བ་ཞྱིག་བླེད་ཀྱི་འདུག ཨ་ཡ་མཚན་ག་རླེ་ཡྱིན་ནམ།”ཞླེས་ཆྱིག་ལབ་རྒྱག་ཞོར་དུ་རྔ་མོང་གྱི་སར་ཕྱིན་ནས་“གྲོགས་པོ་
རྔ་མོང་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་ག་རླེ་གནང་གྱི་ཡོད”ཅླེས་སད་ཆ་དྲྱིས་པར།

16 རྔ་མོང་གྱིས།:- “ཨྱི་འན། ཨྱི་འན། ་་་་”ཞླེས་བོང་བུའྱི་སད་བརྒྱབ།

17 ཡང་མྱི་དླེས་གཡག་ལ།:- “གྲོགས་པོ་གཡག་ལགས་ཁླེད་རང་ག་རླེ་གནང་གྱི་ཡོད”ཅླེས་དྲྱིས་པར།
18 གཡག་གྱིས་ཀང་།:- “ཨྱི་འན། ཨྱི་འན། ་་་་”ཞླེས་བོང་བུའྱི་སད་བརྒྱབ།

19 ཡང་མྱི་དླེས་གང་ཆླེན་ལ།:- “ཅོག་གང་ཆླེན་ལགས། ཁླེད་རང་ཚོས་སོ་སོའ ་ི ཕ་མླེས་ཡང་མླེས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
སད་མ་རྒྱབ་པར་བོང་བུའྱི་སད་ག་རླེ་བས་ནས་རྒྱག་གྱི་ཡོད།”ཅླེས་དྲྱིས་པར།

20 གང་ཆླེན་གྱིས།:- “ཨྱི་འན། ཨྱི་འན། ་་་་”ཞླེས་བོང་བུའྱི་སད་བརྒྱབ།

21 མྱི་དླེས།:- “གཡག་དང་རྔ་མོང་། གང་ཆླེན་ར་སླེམས་ཅན་འདྱི་ཚོས་སོ་སོའ ་ི སད་ཡྱིག་བོང་བུའྱི་སད་དུ་བསྒྱུར་ནས། ད་
ཆ་ཁོང་ཚོའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གོམས་ཤྱིས་བཟང་པོ་རྣམས་སྦད་དླེ་ཉམས་ཏླེ་བོང་བུ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་

འདུག བོང་བུའྱི་ལས་ཀ་མྱི་གཡོག་རྒྱུག་རྒྱུ་རླེད ། ད་ལས་ཀ་མ་བསྐུལ་ནས་ག་རླེ་བླེད་དགོས་རླེད།”ཅླེས་
བཤད་དླེ།

“ཤོག ཤོག ཤོག་་་་་་”ཅླེས་ཟླེར་ཞོར་དུ་སླེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སླེ་དང་རྣ་སོགས་ལ་ཐག་པ་བཏགས་ནས་ཅ་དངོས་

འཁླེར་དུ་བཅུགས་ཏླེ་རང་དབང་མླེད་པར་དླེད་ནས་ཕྱིན།

འཁྲབ་ཚན་གསུམ་པ། གླུ་གཞས།

སླེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་རྒྱ་ལམ་ཐོག་ཅ་དངོས་ཁླེར་ནས་འགྲོ་གྱིན་འགྲོ་གྱིན་གོང་གྱི་གཏམ་བརོད་ནང་གྱི་གཞས་དླེ་བཏང་།

མཇུག་རོགས།

མཇུག་གཏམ།

སྱིར་བོད་ཀྱི་བྱིས་པའྱི་འཁྲབ་གཞུང་གསར་རོམ་ཐད་རོག་ཞྱིབ་དང་། བླེ་བག་བྱིས་པའྱི་འཁྲབ་གཞུང་གསར་རོམ་ཇྱི་

ལྟར་བ་ལུགས་ཐད་ལག་ལླེན་དངོས་ཏླེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གསར་རོམ་དང་འཁྲབ་སྟོན་བས་ནས་བོད་ཀྱི་བྱིས་པའྱི་འཚོ་བའྱི་དགོས་
མཁོ་སོང་ཐུབ་མྱིན་སོགས་ཉམས་ལླེན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་བཞྱིན་པ། དགླེའོ།
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