
རོ་འགག་ལུང་གཤོང་གི་དམག་འཐབ།

ཆབ་མདོ་ཤེས་རབ།

ད་རེས་གང་བཤད་རྒྱུ་བ་དེ་ནི་དངོས་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་གསོན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིའི་ཟིན་ཐོ་དང་ཟིན་བྲིས་

འདྲ་པོའ་ིནང་འཁོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། སྤྱིར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཡང་སྒོས་ཆབ་མདོའ་ིལོ་རྒྱུས་གང་ན་ཡང་འབྲུ་ཙམ་

ཞིག་འགོད་མྱོང་མེད་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ལོ་རྒྱུས་འདི་རྒན་རབས་ཚོས་ཁ་ནས་བཤད་པ་ལས་གཞན་ཁུངས་ལུང་གང་ཡང་

དྲངས་རྒྱུ་མེད་ཅིང་། རྒན་རབས་རེ་ཟུང་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། ལོ་རྒྱུས་ལ་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ལོ་ཚིགས་སོགས་

ཏན་ཏན་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་མེད་པས་ད་སྐབས་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོང་མི་ཐུབ་ཀྱང་། རྒན་རབས་རྣམས་མ་རྫོགས་གོང་

དེར་གང་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་མ་བྲིས་པ་ཡིན་ན། རྗེས་སུ་བཤད་མཁན་དང་ཤེས་མཁན་སུ་ཡང་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་

སྟབས། ཚེས་གྲངས་དང་ཆུ་ཚོད་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་བཤད་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་གང་ཡོད་པ་དེ་བྲིས་བཞག་པ་ཡིན་ན། གལ་སྲིད་

རྗེས་སུ་རྒྱ་དམག་གི་སྐབས་དེའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཐོ་འདྲ་པོ་བཏོན་ཡོང་ཚེ། རྒྱ་ནག་གི་ཕྱོགས་ནས་བཤད་པའི་ཚེས་གྲངས་

རྣམས་ཚུར་ཁ་གསབ་བྱེད་ཆོག་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཕྱོགས་ནས་གང་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་མིན་གཤིབ་བསྡུར་བྱེད་ས་ཞིག་

ཀྱང་ཆགས་སྟེ། སྐབས་དེར་རོ་འགག་ལུང་གཤོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པ་འདུག་སྙམ་ནས་འདི་འབྲི་བའི་ངལ་

བ་དང་དུ་བླངས་པ་ཡིན།

རོ་འགག་ལུང་གཤོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ནི་ལུང་གཤོང་དེར་བོད་པའི་ཡུལ་དམག་བརྒྱད་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་རྒྱ་དམག་གིས་རྩ་

མེད་གཏོང་བའི་སྐོར་དེ་ཡིན་ལ། ལུང་གཤོང་དེར་རོ་འགག་ཐོགས་དོན་ནི། ཧ་ཅང་གི་འགག་དོག་པོའ་ིདོན་ཏེ། མི་རོ་ཞིག་

རྟ་དང་མཛོ་ལ་བཀལ་ཏེ་སོང་ན་ཐོགས་ནས་ཐར་མི་ཐུབ་པར་འགག་ནས་སྡོད་པའི་དོན་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། ཡང་སྐབས་དེར་

རྒྱ་དམག་གིས་བོད་པ་མང་པོ་བསད་ནས་རོ་ཡིས་ལུང་གཤོང་དེ་ཡོངས་སུ་འགག་ནས་ཡོད་པས་རོ་འགག་ལུང་གཤོང་

ཞེས་ཕྱིས་སུ་ཐོགས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་བཅས་བཤད་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་འདུག །བོད་པའི་དམག་སྒར་ཨ་མ་དེ་ཅོ་ཡུ་སྔོ་ཐོ་

ཞེས་པའི་རི་རྩེར་ཡོད་པར་རྒྱ་དམག་གིས་འཇབ་རྒོལ་རྩ་གཏོར་བཏང་བ་ཡིན་མོད། ཡུལ་དམག་མང་ཆེ་བ་གཤམ་གྱི་རོ་

འགག་ལུང་གཤོང་ལ་བསད་ཡོད་པས་རོ་འགག་ལུང་གཤོང་གི་དམག་འཐབ་དང་རོ་འགག་ལུང་གཤོང་གི་ཇུས་ཉེས་ཞེས་

འབོད་སྲོལ་ཡོད།

རོ་འགག་ལུང་གཤོང་ནི་སྔར་དུས་ཆབ་མདོའ་ིལོ་རྒྱུས་ཁག་ཏུ་ཕྱིའི་རྫོང་ཁག་དྲུག་དང་ནང་གི་བརྒྱ་འོག་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་

གྲགས་པ་ནས་སྤོམ་རྔེགས་1 བརྒྱ་འོག་ཅེས་པའི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་ལ། དེང་སང་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། 

1 འདི་ལ་རྔེ་དང་རྔེད་ཅེས་བྲིས་པ་ཡང་འདུག་མོད། ཡུལ་གྱི་བསང་ཡིག་རྙིང་པ་འགའ་ཞིག་ནང་རྔེགས་ཞེས་བྲིས་པ་དག་པ་འདྲ་སྙམ་སྟེ་ད་ལན་

རྔེགས་ཞེས་བྲིས་པ་ཡིན།



378 ཆབ་མདོ་ཤེས་རབ།

ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ། ཆབ་མདོ་རྫོང་། རྔེགས་གཤིས་ཤང་2 གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང་། སྔར་དུས་ཆབ་མདོ་མཐིལ་ནས་ཤར་

ཕྱོགས་སུ་སྤོམ་རྔེགས་བརྒྱ་འོག་གི་རྟ་ཟམ་ས་ཚུགས་བར་རྒྱ་ཚུགས་གཅིག་ཡིན་ཀྱང་དེང་སང་མོ་ཊ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་ལས་

འགོར་གྱི་མེད། 

སྤོམ་རྔེགས་ཞེས་པ་ནི་སྤོམ་སྡེ་དང་རྔེགས་གཤིས་གཉིས་ཀྱི་བསྡུས་མིང་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་རྩ་བའི་ལུང་པ་སོ་སོར་

ཡིན་ཀྱང་བརྒྱ་འོག་རྩིས་སྐབས་གཅིག་ཏུ་བགྲངས་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་། ཁྲལ་བསྡུ་རྟ་ཟམ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་འཛིན་སྐྱོང་ས་

ཚིགས་གཅིག་གི་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་འདྲ། ལུང་པ་དེ་གཉིས་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་དུད་མང་པོ་ཡོད་པ་སྟེ། གཉི་

ཐུ། སྟག་གཟིག །སྟག་ཆུང་། སྟག་སྒོང་། སྟག་བརྒྱད། ཨ་ཀོང་། ཁྲ་ཀོང་། ཧ་ཆེན། སྐྱེ་བ། རེ་ཧེ། སྟོད་རྡོ། ཐང་མགོ །རྒོ་

མགོ །བྲག་མགོ །ཏིང་མགོ །གློ་ཁང་། གྱེན་སློང་། རག་ཝག །མགར་བ། སྤོམ་སྡེ་ཆེ་ཆུང་། ས་རྩིབས་ཆེ་ཆུང་། འདའ་ཆེ་ཆུང་།  

མོ་རོང་། གནས་པོ་ཚང་སོགས་མིང་དུ་གྲགས་པ་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། སྔར་དུས་ཁྱིམ་དུད་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ནི། རྒྱ་སྤྲུལ་སྐུ་གོང་

མའི་ཆབ་མདོའ་ིལོ་རྒྱུས་ཤོག་གྲངས་ ༤༤ ནང་། མོང་ཕུ་རྟ་ཟམ་དང་སྤོམ་སྡེ་རྟ་ཟམ་གཉིས་ལ་ཁྱིམ་དུད་ ༢༥༠ སྐོར་ཡོད་པ་

གསུངས་པ་དང་། ཆབ་མདོ་དྲུང་ཡིག་དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ཆབ་མདོའ་ིལོ་རྒྱུས་ཤོག་གྲངས་ ༡༧༩ ནང་། སྤོམ་རྔེགས་བརྒྱ་

འོག་ལ་ཁྱིམ་དུད་ ༡༠༠ སྐོར་ཞིག་ཅེས་བཤད་འདུག་པ་ནི་སྔར་དུས་ཁྲལ་དུད་ཀྱི་ཁ་གྲངས་ཡིན་ནམ་དཔྱད་དགོས་འདུག

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོ་ཙམ་ནས་ཤར་ནས་བེ་རི་དང་། ལྷོ་ནས་བྲག་གཡབ་འཁོར་ར་བཅས་ཀྱིས་དམག་བསྡུས་ནས་རྒྱ་

དམག་ལ་འཛིང་རྩིས་ཡོད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་སོགས་ལས། སྟག་གཟིག་མཁས་མཆོག་སོགས་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་ནས། ལོ་

དེའི་བོད་ཟླ་བདུན་པའི་ནང་གི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་གཟའ་ཞིག་གི་ཉིན་ (ཚེས་གྲངས་མ་ངེས) རྟ་ཡོ་སྟེང་ཟེར་བའི་ཐང་

དུ་སྤོམ་རྔེགས་གཉིས་ཀྱི་དམག་སྒར་ཐོག་མ་དབུ་བཙུགས་པ་དང་། དམག་སྒར་སྤྱི་ཐོག་ནས་དམག་སྤྱི་རྒན་པ་ལ་གཉི་ཐུ་

ལུ་གེ་དང་དམག་སྤྱི་གཞོན་པ་སྟག་གཟིག་མཁས་མཆོག་གཉིས་བསྐོས་ཤིང་། ད་དུང་བརྒྱ་ཤོག་དང་བཅུ་ཤོག་བཟོས་ཏེ་དེ་

དག་གི་འགོ་དཔོན་ཡང་བསྐོ་བཞག་བྱས་འདུག །དེ་ནས་བེ་རི་དང་བྲག་གཡབ་ཀྱི་དམག་དང་ཕན་ཚུན་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་

བདེ་ཡོང་ཆེད་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱ་བྱ་ཞེས་པའི་འབྲོག་སྡེའི་ས་ཆ་རྫ་རྒྱབ་ (སྤོམ་སྡེ་བྲག་དཀར་གྱི་རྒྱབ་ངོས་) ཞེས་པར་ཟླ་བ་

གཉིས་ཙམ་བསྡད་པ་དང་། དེ་ནས་ཅོ་ཡུ་སྔོ་ཐོ་ཞེས་པར་དམག་སྒར་སྤོས་ནས་ཟླ་བ་དགུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་འདུག 

སྤོམ་རྔེགས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་བཅོ་བརྒྱད་དྲུག་ཅུའི་དམག་མི་བསྡུ་སྐོང་བྱས་པ་ལས། ཡུལ་དམག་ ༨༠༠ ཙམ་

འཛོམས་ཡོད་པ་དང་། དམག་རྒྱགས་ཆེད་ཁྱབ་ཁོངས་ཁྱིམ་དུད་རེ་རེ་ནས་ཁལ་བཞི་དྲུག་ཟེར་བའི་ཁྲལ་བསྡུས་ཤིང་། ཁྱིམ་

གཞིས་ཡོངས་རྫོགས་དམག་རྒྱགས་ཆེད་སྦྱོར་འབུལ་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་ཚང་ཡང་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། མི་ཚང་མང་པོས་

བཟའ་མ་ལུས་འཁོར་བཅས་ཡོང་སྟེ་དམག་སྒར་གྱི་འདབས་སུ་བསྡད་ནས་དམག་སྒར་ལ་ཞོ་མར་སོགས་དུས་ཐོག་མཁོ་སྤྲོད་

བྱས་ཡོད་འདུག །གཞན་ཡང་དམག་ལ་འགྲོ་མཁན་མེད་པའི་དུད་ཚང་རེ་རེ་བཞིན་ནས་རྟ་བོག་དང་གྲི་རིང་ཡོད་ཚད་ཁྲལ་

བརྒྱབ་ནས་ཁུར་ཡོད་པ་དང་། ད་དུང་ཉེ་འཁོར་རྔེགས་ཕུ་སོགས་ནས་ཀྱང་དམག་རྒྱགས་ཆེད་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སློང་བྱས་

2 སྔར་དུས་སྤོམ་རྔེགས་བརྒྱ་འོག་གི་ཡ་གྱལ་རྔེགས་གཤིས་ལས་དེང་སང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཅད་བགོས་བྱས་པའི་རྔེགས་གཤིས་ཤང་གི་

རྒྱ་ཁྱོན་ཁྱབ་ཁོངས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད།



379རོ་འགག་ལུང་གཤོང་གི་དམག་འཐབ།

པར་རྟ་ཟོག་མང་པོ་རག་ཡོད་འདུག །སྤྱིར་སྐབས་དེར་བོད་ས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དྲག་པོའ་ིའགོག་རྒོལ་བྱས་ཤིང་། སྤོམ་རྔེགས་

དང་ས་འབྲེལ་གོང་ཞུས་བེ་རི་དང་འཁོར་ར། ད་དུང་རྔེགས་ཕུ་དང་ཐོ་པ་རྒྱ་བྱ་བཅས་ནས་མི་རྟ་གོ་ཧྲག་བསྡུས་ནས་འགོག་

རྒོལ་བྱས་ཚུལ། ཆུ་སྒང་གཙོ་འཛིན་བློ་ཉི་ནས་ཆུ་སྒང་ལ་ཕུལ་བའི་ཚིག་ཐོ་ཤོག་གྲངས་ནང་ ༢༤༦ བཀོད་འདུག་མོད། ད་

ཐེངས་ནི་རོ་འགག་ལུང་གཤོང་གི་དམག་འཐབ་སྐོར་ཁོ་ན་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། 

ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་རྗེས་སུ་བེ་རི་དམག་དང་ཟླ་སྒྲིལ་གཏོང་ཆེད་བེ་རི་དམག་གི་འགོ་དཔོན་ཤ་རྩ་ཚེ་རྣམ་དང་འབྲེལ་བ་

བྱས་པར། ཤ་རྩ་ཚེ་རྣམ་ངོ་མ་སྤོམ་རྔེགས་དམག་སྒར་ནང་ཡོང་ནས་ཞག་གཅིག་བསྡད་པ་དང་། བེ་རིས་དམག་གིས་རྒྱ་

དམག་དང་ལན་མང་འཛིང་ལུགས་དང་། ད་ཆ་མི་རེར་མདེའུ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ལས་མེད་ལུགས། ཁ་ལག་ཀྱང་འདང་ངེས་

རག་གི་མེད་པ། ཁོ་རང་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་རིང་སྐེད་རག་ཀྱང་མ་དཀྲོལ་བར་སྡོད་དགོས་བྱུང་ལུགས་སོགས་མང་པོ་བཤད་

དེ། ད་ཆ་རྒྱ་དང་འཛིང་ནས་ཐོབ་པའི་རེ་བ་མེད་པ་དང་། བེ་རིའི་མི་མང་པོ་ལ་སྔོན་མ་ལྟར་གྱི་འཛིང་འདོད་མེད་པ་ཆགས་

འགྲོ་གི་འདུག་པས། ང་རང་དང་མཉམ་ཤི་བྱེད་མཁན་སུ་ཡིན་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་པ་ཚང་མ་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་བཅུག་

རྒྱུ་ལས། དམག་ཁྲལ་བསྡུ་ནས་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་བྱེད་རྒྱུ་མིན་ལུགས་བཤད་དེ། དོན་ལ་དམག་སྒར་ཟླ་སྒྲིལ་གཏོང་རྒྱུ་

ཁས་ལེན་མ་བྱས་པ་ཡིན་འདུག 

དམག་སྒར་བརྒྱབ་ནས་ལོ་གཅིག་མ་ཟིན་ཙམ་གྱི་རིང་རྒྱ་དམག་དང་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་མེ་འཕེན་བྱེད་རེས་བྱུང་བ་ 

དང་། ཐེངས་དང་པ་ོདྲན་པ་ར་ིཟེར་བ་དེར་མ་ེའཕེན་བྱེད་རེས་བྱས་པ་ཚུར་རྟ་གཅིག་བསད་པ་ལས་མ་ིལ་རྨས་སྐྱོན་སོགས་མ་བྱུང་

ཞིང་། ས་ཐག་རིང་བས་ཕར་ཡང་ག་ཚོད་བསད་རྨས་བྱུང་ཡོད་མེད་སོགས་ཤེས་རྟོག་མེད་པ་ཡིན་འདུག །འོན་ཀྱང་མཐར་དཔའ་

བོས་རང་ཚོད་བཟུང་ནས་ས་ོསོར་གྱེས་པ་ཡིན་ཞེས་དམག་ནང་འགྲ་ོམྱོང་མཁན་ཚོས་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད། 

དམག་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ནི་རོ་འགག་ལུང་གཤོང་དུ་བརྒྱབ་པ་དང་། སྤོམ་རྔེགས་ཀྱི་དམག་རྣམས་ཅོ་ཡུ་སྔོ་ཐོའ་ི

རི་རྩེའི་སྐུང་ས་ན་བསྡད་པའི་སྐབས། ཉིན་ཞིག་3 རྒྱ་དམག་གིས་མཚན་མོ་མཐའ་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ནས། ནམ་གསལ་བ་

དང་མཉམ་དུ་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ནས་མེ་མདའ་སེར་བ་འབབ་པ་ལྟར་བརྒྱབ་ནས། དམག་སྤྱི་གཉི་ཐུ་ལུ་གེའི་

རྐང་པ་རྨས་ཀྱང་བྲོས་ཐར་4 བ་སོགས་བྲོས་ཐུབ་པ་ཉུང་ཤས་ཤིག་དང་། རྨས་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་

ལས་གཞན། དམག་སྤྱི་གཞོན་པ་སྟག་གཟིག་མཁས་མཆོག་སོགས་ཡུལ་དམག་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་དང་། ཕར་མེ་

མདའ་རེ་ཙམ་འཕེན་མཁན་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་དམག་བསད་ཡོད་མེད་མཐོང་ཐུབ་མེད་པ་ཡིན་འདུག །རྒྱ་དམག་འགྲོ་ཚར་

རྗེས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོ་དེར་ལྟ་བར་འགྲོ་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཉལ་ས་རང་ན་ཉལ་བ་ལྟར་ཤི་འདུག་ཅེས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ 

3 རོ་འགག་ལུང་གཤོང་གི་དམག་འཐབ་དེ་ནི་ནམ་དུས་ ༡༩༥༩ ལོའ་ིདབྱར་སྨད་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་བ་ལས་ཟླ་དང་ཚེས་གྲངས་ཤེས་མཁན་སུ་

ཡང་མེད་པས། གལ་སྲིད་སྐབས་དེའི་རྒྱ་མིའི་ཉིན་ཐོ་འདྲ་མཐོང་ན་ཁ་སྐོང་བྱེད་འོས།

4 གཉི་ཐུ་ལུ་གེ་རྐང་པ་ཚབས་ཆེན་རྨས་ཀྱང་བྲོས་ཐར་ནས་ནང་དུ་རྨས་བཅོས་བྱས་ནས་བསྡད་པ་དང་། རྗེས་སུ་རྒྱ་མིས་ཧ་གོ་ནས་འཛིན་

བཟུང་བྱེད་པར་ཡོང་སྐབས་རྒྱ་དམག་ནང་དུ་མ་སླེབས་ཙམ་དེར་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་བས་ཁོང་ནི་སྐྱེ་འཆི་ལ་རང་དབང་ཡོད་མཁན་རེད་འདུག་

ཅེས་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།
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དང་། དམག་སྒར་སྐུང་ས་ན་ཡོད་པར་ས་གད་མཐོ་ས་ཚང་མ་རྒྱ་དམག་གིས་ཟིན་ནས་མཐའ་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཡོད་སྟབས། 

གཤམ་གྱི་རོ་འགག་ལུང་གཤོང་ལས་གཞན་བྲོས་ས་མེད་པ་དང་། དེར་རྒྱ་མིས་སྔ་ས་ནས་གྲ་སྒྲིག་གིས་སྒུག་བརྒྱབ་ནས་

ཡོད་པ་ལས་བོད་དམག་མང་ཆེ་བ་ལུང་གཤོང་དེར་བྲོས་ཡོང་སྐབས་བསད་ཡོད་འདུག །དེ་ནུབ་དགེ་བཤེས་ཀར་རྡོ་

ལགས་ཀྱི་གསུང་ལ་མ་ཉན་ཏེ་དམག་སྒར་གཞན་དུ་མ་སྤོས་པར་བསྡད་པ་ནི་དམུ་གབ་ཡིན་པའི་ཤོད་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད། 

ཐག་རིང་ག་ིས་ན་འབྲོག་དུད་མ་ིཚང་མང་པ་ོཡོད་པ་ཚོས་རང་རང་ག་ིམཐོང་ཚུལ་བརྗོད་སྐབས། ཞོགས་པ་ནམ་གསལ་ལ་

མ་གསལ་ཞིག་ལ་དམག་སྒར་ཡོད་སའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ནམ་མཁར་དེང་སང་གི་ཤོག་པག་འདྲ་བ་དམར་པོ་འགའ་ཞིག་བཏང་ཡོང་བ་

དང་། ཞོགས་པ་ཟོག་བཞ་ོམཁན་ཚོས་མཐོང་ནས་ད་ེཅ་ིཡིན་ནམ་ཞེས་ཕར་ཚུར་བརྗོད་རེས་བྱེད་བཞིན་པའ་ིསྐབས། གང་འཚམས་

ནས་མ་ེམདའ་དང་མ་ེསྒྱོགས་ཀྱ་ིསྒྲ་ཁ་ོན་ལས་གང་ཡང་ག་ོརྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་པ་དང་། ད་ེན་ིསྤོམ་རྔེགས་དམག་སྒར་དང་རྒྱ་དམག་

ཐུག་འགྲ་ོབ་ཤེས་ཀྱང་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་བཞིན་འདུག་རྒྱུ་ལས་མ་ིའདུག་ལ། ཞིབ་ཕྲའ་ིགནས་ཚུལ་གང་

ཡང་ལམ་སང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མ་བྱུང་ཟེར། རིང་པ་ོམ་ཐོག་པར་བྲག་གཡབ་ཀྱ་ིཡུལ་དམག་རྣམས་5 དེར་སླེབས་ཡོད་འདུག་ཀྱང་

རྒྱ་དམག་རྣམས་ལོག་ཟིན་པ་དང་ཁེལ་བས་འཐབ་རོལ་གྱ་ིརྒྱུ་དངོས་རྣམས་ཁུར་ནས་ཕྱིན་ཡོད་འདུག

ཡང་སྐབས་དེར་རྔེགས་ཕུ་ཕྱོགས་ཀྱ་ིགྲྭ་བཙུན་རྣམས་ར་ིལ་བྲོས་གབ་བྱེད་བཞིན་པའ་ིསྐབས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ཚོའ་ིནང་

ག་ིམིས་ང་རང་ལ་དངོས་སུ་བརྗོད་མྱོང་བ་ནི། ཁོང་ཚ་ོཡང་སྐབས་དེར་སྤོམ་རྔེགས་དམག་སྒར་ཇུས་ཉེས་བྱུང་སྐབས་ཉ་ེའཁྲིས་སུ་

ཡོད་པ་དང་། ཞོགས་པར་རྒྱ་དམག་གིས་སྤོམ་རྔེགས་དམག་སྒར་ལ་ཕར་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ་མཐོང་བ་ན་ལམ་སང་གུར་རྣམས་

བསྡུས་ནས་རྟ་བཞོན་ཏ་ེལུང་གཤོང་བརྒྱུད་བྲོས་པའ་ིསྐབས། ར་ེཁུག་ཚ་ེའཕེལ་གྱ་ིརྟ་ངར་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད་ེཁ་མ་ཐུབ་པར་སྒང་

ཟེ་ལ་ཤོར་བ་རྒྱ་དམག་གིས་མཐོང་ནས་མེ་མདའ་སེར་བ་འབབ་པ་ལྟར་བརྒྱབ་སྟེ་ཁྲོམ་དྲག་འཕགས་ཆོས་ཀྱི་རྟ་དམར་ཆུང་བསད་

ནས་རྐང་ཐང་དུ་གྱུར། འོན་ཀྱང་འཕགས་ཆོས་ནས་རྟ་ཤ་ིབ་ལས་རྟ་སྒ་བཤུས་ཏ་ེཁུར་ནས་ཡོང་བ་རྒྱ་དམག་འཁྲིས་སུ་སླེབས་ཏ་ེམ་ེ

མདའ་མང་པ་ོབརྒྱབ་ཀྱང་མཚོན་མ་སོང་བས་རྒྱ་དམག་རྣམས་འུ་ཐུག་སྟ་ེཕྱིར་ལོག་པ་རེད་ཟེར། ད་ེནས་བཟུང་ཁྲོམ་དྲག་འཕགས་

ཆོས་ལ་བླ་ོཁོག་ཡོད་ལ་རྒྱུ་རྣག་ཀྱང་ཆེན་པ་ོཡོད་པའ་ིཤོད་སྲོལ་བྱུང་འདུག

ད་དུང་ཁོང་ཚོས་བཤད་པ་ཞིག་ལ། དེ་ནུབ་དགོང་དྲོ་གྲྭ་བཙུན་བྲོས་བྱོལ་བ་ཚོའི་ནང་གི་དགེ་བཤེས་ཀར་རྡོ་ལགས་

ནས་མོ་དང་གཞི་བདག་གི་བརྡ་སྟོན་རྟགས་མཚན་གང་ལ་བལྟས་ཀྱང་དོ་ནུབ་སྤོམ་རྔེགས་དམག་སྒར་སྤོས་ན་ཡག་བ་

འདུག་ཅེས་བང་ཆེན་ཞིག་བཏང་ཡོད་ཀྱང་། དམག་སྤྱི་གཉི་ཐུ་ལུ་གེ་མས་སྔར་གྱི་འཁོན་འཛིན་6 ཡོད་པའི་ཐོག་ནས།  

5  བྲག་གཡབ་ཀྱི་ཡུལ་དམག་བསྡུས་ནས་རྒྱ་དམག་དང་འཛིང་པ་ལས་ཁ་འཐོར་ནས་འགོ་བྱེད་མེད་པའི་དམག་མི་རྣམས་ལ་ཡུལ་མི་ཚོས་བྲག་

གཡབ་དམག་ལོག་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་ཡིན་འདུག

6 དགེ་བཤེས་ཀར་རྡོ་ལགས་ཆབ་མདོ་དགོན་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངོ་གནང་བ་དང་། གཉི་ཐུ་ལུ་གེས་ཆབ་མདོའ་ིསྤྱི་སོ་གནང་བ་དུས་མཉམ་

ཁེལ་བ་དང་། སྐབས་དེར་གཉི་ཐུ་ལུ་གེས་ཕོ་ཤུགས་རྒྱུ་ཤུགས་ངོམས་ནས་དཔོན་གཡོག་ཁ་ཤས་དགོན་པའི་ནང་རྟ་རྒྱུག་བྱས་ནས་ཡོང་བ་བརྟེན། 

ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངོ་ནས་དགེ་གཡོག་རྡོབ་རྡོབ་བཅོ་བརྒྱད་བཏང་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་རྟ་ལུད་སློ་མ་གང་སྐེ་ལ་བཏགས་ནས་རྡོ་གཅལ་གཞུང་

གི་ཤྭ་བ་སྐྱ་རིང་ (དགོན་པའི་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་དར་མོ་ཆེ་མང་པོ་ཡོད་པ་ནས་རྡོ་གཅལ་གཞུང་ལ་ཡོད་པའི་དར་མོ་ཆེ་དེ་རིང་ཤོས་

ཡིན་པས་དེའི་མིང་ལ་ཤྭ་བ་སྐྱ་རིང་ཟེར་གྱི་ཡོད་འདུག) ལ་ཉིན་གཅིག་རིང་བཏགས་ཡོད་འདུག །དེ་རྗེས་གཉི་ཐུ་ལུ་གེས་ཁྱབ་འཇུག་གཟའ་ཡི་
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ཁོ་སྐྲུ་མི་ (སྤྲང་པོ) ཀར་རྡོ་མས་ཅི་ཤེས་ལེ་རེད། ལྷ་རང་མགོ་མི་ཐོན་པར་འདྲེ་དམ་བཏགས་ཡོང་གི་མ་རེད། ང་ཚོ་རྒྱ་དང་

གདོང་བཏུགས་ནས་འཛིན་མཁན་ཡིན། རྒྱ་དང་མ་ཐུག་པར་བསྡད་ཡོད། ཁྱོད་ཚོ་བྲོས་ནས་སྡོད་མཁན་རེད། བྲོས་དགོས་

ན་ཁྱོད་རང་ཚོ་བྲོས། རྒྱ་མི་ཡོང་གི་འདུག་ཟེར་གོ་བ་དང་བྲོས་སོང་ཟེར་ནས་སྤོམ་རྔེགས་དམག་སྒར་ལ་མིང་ཆད་བཟོ་

བསམས་པ་རེད། མ་གཞི་ནས་ཁྱོད་རང་རྒྱ་མིའི་སོ་པ་ཡིན་ན་ཅི་ཤེས། ཞེས་བཤད་པ་དང་། བང་ཆེན་ལ་རྟ་ལྕག་ལྔ་བཅུ་

གཞུས་ཏེ་ད་དུང་སང་ཉིན་སྐད་ཅ་འདྲི་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་དམག་སྒར་གྱི་འདབས་སུ་ཁྱི་ལྟར་བཏགས་ཡོད་འདུག 

སྐབས་དེར་བང་ཆེན་འགྲོ་མཁན་བློ་ཆོས་ནས་བརྗོད་པར། སྐབས་དེར་རྟ་ལྕག་གཞུས་པའི་ན་ཟུག་དང་རྐང་ལག་ཐག་

པས་བསྡམས་པའི་ན་ཟུག །ད་དུང་སང་ཉིན་ག་རེ་བྱེད་ཡོང་སྙམ་ནས་སྐྲག་སྣང་གིས་གཉིད་མ་ཁུག་པར་མཚན་གང་སྒྲོལ་

མ་འདོན་ནས་བསྡད་པ་དང་། ནམ་གསལ་བ་དང་མཉམ་དུ་དམག་སྒར་དེར་ཕྱོགས་བཞི་ནས་མེ་མདའ་དྲག་ཆར་འབབ་

པ་ལྟར་བརྒྱབ་ཡོང་བ་དང་། ཇི་ཙམ་གྱིས་གུར་ཆེ་བ་དང་རྫིག་བ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་དེར་མེ་མདའ་མང་བ་བརྒྱབ་ཡོང་

ནས་ཐལ་ཕུང་དྲག་ཆར་གྱིས་རྡུང་པ་ལྟར་གང་མཚམས་ནས་གུར་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག་ཟེར། ཁོ་

རང་དམག་སྒར་དང་འདོམ་པ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་འགྱང་ཁྱད་ཡོད་ཀྱང་ད་དུང་འཁྲིས་སུ་མདེའུ་མང་པོ་ཕོག་ཡོང་གི་འདུག་པས་

དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་འཁུམ་སྟེ་བསྡད་པ་དང་། ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཡས་མས་མཚམས་དེར་རྒྱ་དམག་རྣམས་

ཀྱིས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་མཚམས་བཞག་པ་དང་། ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ནས་རྒྱ་དམག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་མེ་མདའི་

རྩེ་གྲི་མདུན་ཕྱོགས་སུ་བཏད་ནས་ཡོང་སྟེ་ཐབ་རོལ་ཏུ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་སྐབས། མི་འགའ་ཞིག་ལ་རྒྱ་དམག་གིས་རྡོག་ཐོ་

བཞུས་རྗེས་དམག་མི་གཉིས་ཙམ་གྱིས་སྐྱོར་ནས་ཁྲིད་འགྲོ་སྐབས་ཡང་གོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་འགྲོ་བ་མཐོང་བྱུང་ཟེར། 

གང་མཚམས་ནས་དམག་མི་གཅིག་གིས་ཁོ་རང་མཐོང་ནས་སྐད་བརྒྱབ་པ་དང་དམག་མི་བཅུ་གྲངས་ཞིག་གིས་མེ་

མདའི་རྩེ་གྲི་བསྟན་ནས་བཅར་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་སྐྲག་བྱུང་ཡང་། ཁོང་ཚོས་ང་རང་བསྡམས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་མཐོང་རྗེས་

སྐད་བསྒྱུར་འབོད་དེ་རྒྱུ་མཚན་སྐད་ཆ་དྲིས་བྱུང་བ་དང་། གནས་ཚུལ་རྣམས་དྲང་པོ་བཤད་སྐབས་ཁྱོད་རང་སོང་ནས་

དགེ་བཤེས་ཀར་རྡོ་གཙོས་བྱས་པའི་གྲྭ་བཙུན་དེ་ཚོ་མགོ་བཏགས་ན་གུ་ཡངས་ཡོད་ཅེས་ལོབ་ཤོག་ཅེས་གློད་བྱུང་ཟེར།  

དེ་ནས་བཟུང་སྤོམ་རྔེགས་དམག་སྒར་ཡོངས་སུ་རྩ་མེད་ཕྱིན་པ་དང་། གནས་ཚུལ་དེ་ཡང་དེ་ལས་ལྷག་པ་བཤད་ཤེས་

མཁན་ཞིག་ཕལ་ཆེར་ད་སྐབས་མེད་པ་རེད། 

སྤོམ་རྔེགས་དམག་གིས་རྒྱ་དམག་གཅིག་རང་བསད་ཡོད་པ་ནི། ཉིན་ཞིག་སྤོམ་རྔེགས་དམག་ནང་གསེར་ཕྱུག་ཁ་

ཤོ་ཟེར་བ་བཙན་གྱི་བུར་གྲགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དང་རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་གཉིས་སོ་སྲུང་ལ་ཁེལ་ཞིང་། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་

རི་རྩེ་ནས་བལྟས་སྐབས་རྒྱ་དམག་ལྔ་བཅུ་སྐོར་ཞིག་ཤར་ངོས་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་ཆབ་མདོའ་ིཕྱོགས་སུ་ཁ་བཏད་ནས་ཡོང་

བ་མཐོང་བ་དང་། ད་རེས་ལམ་སྒུག་བརྒྱབ་ན་རྒྱ་དམག་ཚང་མ་སོད་པ་འདུག་ཅེས་དམག་སྒར་ལ་ལན་བསྐྱེལ་སྐབས། 

དམག་སྤྱི་གཉི་ཐུ་ལུ་གེ་ནས་ “རེ་ཞིག་དམག་ཕྱིར་འཐེན་ཡིན་” ཞེས་དོན་དུ་ཤོ་བག་ལ་དབྱིངས་འཕར་ནས་བསྡད་ཡོད་

སྤུ་གྲི་བསྒྲུབས་ནས་མཐུ་གཏད་མང་པོ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དགེ་བཤེས་ལགས་ནས་དེར་ཁ་བཏད་ཇི་ལྟར་གཅོག་པའི་སྐོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རིང་པོ་ཞིག་

ཀྱང་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།



382 ཆབ་མདོ་ཤེས་རབ།

འདུག །འོན་ཀྱང་ཁ་ཤོ་ནས། ད་རེས་རྒྱ་དམག་སྒོ་ཁར་སླེབས་དུས་མ་འཛིང་ན་ག་དུས་འཛིང་ཞེས་མདུན་ཐད་དུ་སླེབས་པ་

ན་མེ་མདའ་རྒྱག་རྩིས་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་དམག་རྣམས་གྱོན་པ་ས་མདོག་ཡིན་པས་སོ་ཁ་ཡག་པོ་མ་མནོན་པའི་མུར། གློ་བུར་

དུ་རྒྱ་དམག་རྣམས་ངལ་གསོས་ཤིང་། རྒྱ་དམག་གཅིག་ཡར་ལངས་ནས་གཏམ་བཤད་བྱེད་སྐབས་གཞོགས་གཡས་ངོས་

ན་འོད་ལེང་ལེང་གི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་སོ་ཁ་བཏད་ནས་འཕངས་པའི་རྒྱ་དམག་དེ་བསད་ཡོད་འདུག

གསེར་ཤོས་བསད་པའི་རྒྱ་དམག་དེ་ནི་དམག་དཔོན་གྱི་གྲས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེས་རྐྱེན་པས་ཁ་ཤོ་ལོ་མང་བཙོན་

འཇུག་བྱས་7 ཞིང་། ཕྱིས་གློད་གྲོལ་ཐོབ་རྗེས་རྒྱ་དམག་བསད་སྐབས་གནས་ཚུལ་ག་རེ་བསམས་ཡོད་པ་དང་། ག་རེ་བཤད་

ཡོད་པ། ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་ཁོ་རང་ངོ་མས་བཤད་པ་གོ་མྱོང་ཡོད་པས་འདིར་བྲིས་པ་ཡིན། གང་ལྟར་སྤོམ་རྔེགས་དམག་སྒར་

བརྒྱབ་ནས་རྒྱ་དམག་དངོས་སུ་བསད་པའི་བདེན་དཔང་ཡོད་པ་དེ་གཅིག་པུ་ཡིན་འདུག་ཅིང་། དམག་དཔོན་དེར་མེ་མདའ་

ཕོག་ནས་རིལ་མ་ཐག་རྒྱ་དམག་ཚོས་ཕྱོགས་གང་ནས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པར་ཧ་མ་གོ་བར་རི་རྩེ་དང་རྡོ་ཕ་བང་གང་ཡོད་ལ་མེ་

མདའ་ཚོད་མེད་བརྒྱབ་རྗེས། དམག་དཔོན་དེའི་ཕུང་པོ་ཁུར་ནས་ཆབ་མདོའ་ིཕྱོགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག །ཉིན་དེར་རྒྱ་དམག་

རྣམས་ཐད་ཀར་ཆབ་མདོར་ཕྱིན་ན་ཡང་། ཁོང་ཚོས་དེ་ནས་བཟུང་སྤོམ་རྔེགས་དམག་ལ་སྡང་ཟུག་གིས་དམིགས་འབེན་དུ་

བཟུང་ནས་དམག་དཔུང་ཁྱོན་ཆེ་བཏང་སྟེ་མགོ་བཏགས་དགོས་པའི་ཉེན་བརྡ་ཙམ་ཡང་མ་བཏང་བར་དེ་ལྟར་དྲག་འདུལ་བྱེད་

རྒྱུའི་རྐྱེན་བྱས་པ་རེད་ཅེས་བཤད་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད།

སྤོམ་རྔེགས་དམག་གིས་རྒྱ་དམག་གཅིག་ལས་མ་སོད་པར་ཡུད་ཙམ་གཅིག་གིས་མི་གྲངས་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་རྩ་

མེད་སོང་བ་ནི་རྩ་བའི་དམག་འཐབ་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དང་གོ་ལག་བཟང་ངན་ལས་ཀྱང་ཡིན་སྲིད་མོད། ནོར་འཁྲུལ་ཀྱང་མང་

པོ་བྱས་ཡོད་པ་སྟེ། 

གཅིག །མི་ཚང་མང་པོས་རྒྱུ་ནོར་ཡོངས་རྫོགས་དམག་སྒར་ལ་སྦྱོར་འབུལ་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་དོན་ལ་བཟའ་མི་བུ་

ཕྲུག་ཚང་མ་དམག་གི་མཉམ་དུ་ཡོང་ནས་དམག་སྒར་གྱི་འདབས་སུ་བསྡད་པ་ལས་དམག་མི་ཞིག་གིས་དམག་སྒར་དང་

ནང་མིའི་ལས་དོན་མཉམ་དུ་བྱེད་དགོས་པ། 

གཉིས། དམག་ནང་ཡོང་མཁན་ཚོས་རྒྱན་ཆ་དང་རྟ་སྒ་ཆས་གང་ཡག་ཁུར་ཡོང་ནས་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ངོམས་བྱེད་རེས་

བྱེད་པ་དང་། ཤོ་བག་སོགས་རྒྱན་རྩེད་དང་རེས་བསྐོར་ཀྱི་སྟོན་མོ་ལ་རོལ་བ་ལས་འགོ་དམག་སུ་ལ་ཡང་དམག་གི་ཉམས་

མྱོང་མེད་བཞིན་དུ་དམག་སྦྱོང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ།

གསུམ་པ། སོ་སྲུང་སྐོར་གཡེང་བས་ཉེ་འཁོར་ན་རྒྱ་མིའི་རྐང་རྗེས་8 རྙེད་པ་ནི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་ཞིག་གི་ཁུངས་

སྣེ་རྙེད་པ་ཡིན་ཀྱང་། དམག་དཔོན་ཚོས། རྒྱ་དམག་ཨི་འདུག་བལྟ་དགོས་པ་ལས་རྒྱའི་རྗེས་ཨི་འདུག་ལྟོས་ཤོག་ལབ་མེད་

7 གསེར་ཤོ་ནི་དམག་སྒར་གཏོར་ཉིན་བྲོས་ཐར་བའི་གྲལ་ནས་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ལོ་ཤས་རི་ལ་བྲོས་ནས་བསྡད་པ་ལས་མགོ་བཏགས་ན་གུ་

ཡངས་ཡོད་ཅེས་བཤད་རྗེས་མགོ་བཏགས་ཞུས་པ་མི་ལོ་བཅུ་བདུན་ཙམ་བཙོན་དུ་བཅུག་ཡོད་འདུག

8 སྐབས་དེར་རྡོག་པ་གཡག་ཀོ་བྱས་པའི་བོད་ལྷམ་གྱི་རྗེས་དང་མི་འདྲ་བས་མགྱིག་གི་བཟོས་པའི་རྒྱ་ལྷམ་གྱི་རྗེས་ལ་རི་མོ་ཡོད་སྟབས་རྒྱ་

བོད་སུའི་རྗེས་ཡིན་པ་ལམ་སང་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།



383རོ་འགག་ལུང་གཤོང་གི་དམག་འཐབ།

ཅེས་འགའ་ཞིག་ལ་རྟ་ལྕག་གཞུས་པ་དང་། འགའ་ཞིག་ལ། རྒྱ་མིའི་རྗེས་ལ་དེ་ཙམ་སྐྲག་ན་དོ་དགོང་ངས་རུམ་ཆོག །ཅེས་

འཕྱ་སྨོད་ཀྱང་བྱས་པ། 

བཞི། བེ་རིའི་གྲྭ་པ་འགའ་ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་སྐབས་འཛིན་བཟུང་གིས་རྒྱ་མིའི་སོ་པ་རེད་ཅེས་བཅའ་དངོས་འཕྲོག་

པ་དང་། གལ་སྲིད་དམག་སྒར་ནང་བསང་གསོལ་འདོན་མཁན་བླ་གྲྭ་ཚོས་ངོ་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་གསོད་གྲབས་བྱས་པ་

སོགས་དཔྱད་ལོང་མེད་པར་བོད་པ་ནང་ཁུལ་འགལ་ཟླ་བཟོས་པ། 

ལྔ་པ། དམག་ལ་འགྲོ་སྐབས་བཞོ་ཆོག་པའི་འབྲི་དང་མཛོ་མོ་དང་། བཀལ་ཆོག་པའི་མཛོ་གཡག་རྣམས་ལས་གཡག་

ཐུག་དང་ཕ་གླང་འདེད་རྒྱུ་མ་དྲན་པ་ལས་ཕྱི་ལོ་ནས་འབྲི་སྐམ་རྐྱང་རྐྱང་ཆགས་ནས་བཞོ་བེད་མེད་པར་གྱུར་པ་སོགས་སོ།། 

དཔྱད་གཞི་ཡིག་ཆ།

ཆབ་མདོའ་ིཡིག་ཚང་ཕྱོགས་སྒྲིག །དེབ་ཕྲེང་དང་པོ། ༢༠༠༥ ལོར་འཕགས་ཡུལ་ཆབ་མདོ་ལོ་རྒྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་

ནས་སྒྲིག

ཆབ་མདོའ་ིཡིག་ཚང་ཕྱོགས་སྒྲིག །དེབ་ཕྲེང་གཉིས་པ། ༢༠༠༥ ལོར་འཕགས་ཡུལ་ཆབ་མདོ་ལོ་རྒྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་

ཁང་ནས་སྒྲིག

ངག་རྒྱུན་འཚོལ་སྟངས།

སྤོམ་རྔེགས་དམག་ནང་ཞུགས་མྱོང་མཁན་གསེར་ཕྱུག་ཁ་ཤོ་དང་། གནས་ཚུལ་དེ་དངོས་སུ་མཐོང་མྱོང་མཁན་གྲྭ་

ཚེ་རྡོར་སོགས་མི་གསུམ་ལས་ང་རང་གིས་དངོས་སུ་ཐོས་པ་ཁག་དང་། སྐབས་དེའི་དམག་སྒར་གྱི་དམག་སྤྱི་གཞོན་པ་

སྟག་གཟིག་མཁས་མཆོག་གི་ཚ་བོ་བྱམས་པ་ནས་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་བཤད་པ་ཁག་དང་། ཁོང་བརྒྱུད་སླར་ཡང་སྤོམ་རྔེགས་

དམག་ནང་ཞུགས་མྱོང་བ་དང་ད་སྐབས་བོད་ནང་བཞུགས་བཞིན་པའི་མི་རྒན་གཉིས་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་

ཚིག་ཐོ་བཀོད་ནས་བྲིས་ཡོད།

ཆབ་མདོ་ཤེས་རབ་ནས། ༢༠༡༤/༠༥/༠༣/ཉིན།




