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དེ་ལྟར་ཐོས་རྗེས་བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་སེམས་པ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་སྟེ། དཔེ་ཁུག་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཟས་དང་རྔན་པ་རྣམས་ཁྱི་དེ་
གཉིས་ལ་སྤྲད། དེ་བཞིན་སེམས་དཀར་གྱིས་ཁྱི་དེ་ཚོའི་སྐྱོ་གཏམ་སྐོར་གྱི་རྩོམ་ཞིག་བྲིས་ཏེ། སློབ་གྲྭའི་དུས་དེབ་
ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པར་ཕུལ། རྗེས་སུ་དུས་དེབ་ཐོན་མཚམས་དགེ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་དེབ་བཀླགས་པས། སེམས་
དཀར་གྱི་རྩོམ་དེས་སེམས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཏེ། ཁྱི་དེ་ཚོའི་ཨ་མ་ཡོད་སར་ཕྱིན། འོན་ཀྱང་དེ་དུས་ཨ་མ་དེ་
ཤི་ཚར་ཞིང་། ཕྲུ་གུ་གཉིས་སེམས་སྡུག་གིས་སྐམ་ཞིང་ནད་པ་ཆགས་པ་མཐོང་། དེ་ནས་བཟུང་ཚང་མས་ཁྱི་དེ་
གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་གནོད་འཚེ་སྤངས་ཏེ་གང་ཐུབ་བྱམས་སྐྱོང་བྱེད་འགོ་བཙུགས།

དེ་དང་དེ་བཞིན་དུ་འོད་སྣང་དང་སེམས་དཀར་གཉིས་སྲོག་ཆགས་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་གྱི་ངོ་ཤེས་ཆགས་ཤིང་། 
སློབ་གྲྭའི་དུས་དང་། མཐོ་སློབ། དེ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་སྐབས་བཅས་ལ་མི་ལས་སེམས་ཅན་
གཞན་གྱི་ཆེད་དུ་དུས་ཚོད་མང་བ་བཏང་ཞིང་། ཁོ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཆུང་གང་འཕྲད་ཀྱང་བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་
ལ་ཞུས་པ་ལྟར་སེལ་ཐབས་གང་ཐུབ་བྱེད་ཅིང་། དུས་སྐབས་མང་པོར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བུ་མོ་སྤུན་
གཉིས་ལ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པའི་རོགས་པ་བྱེད་རེས་ཀྱིས། བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་དང་དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་དབར་
ངོ་མཚར་བའི་འབྲེལ་འདྲིས་ཀྱི་མི་ཚེ་བཟང་པོ་སྐྱེལ་རྒྱུ་བྱུང་ངོ་། །རྫོགས་སོ། །

   བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༩              ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢               སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༤༩          ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།              ཧིན་སྒོར། ༥

འོད་སྣང་དང་སེམས་དཀར།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༧༽ ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ། 
གཟའ་སྐར་དགུ་ནི་ཉི་མའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེ་ཤོས་རྣམས་ཡིན། དེ་རྣམས་ཉི་མ་དང་བར་ཐག་རིང་ཐུང་གི་གོ་རིམ་ལྟར་བྱས་ན། གཟའ་ལྷག་པ་དང་། གཟའ་

པ་སངས། འཛམ་བུ་གླིང་། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་སྤེན་པ། གཟའ་རྣམ་རྒྱལ། གཟའ་མཚོ་རྒྱལ། གཟའ་གཤིན་རྒྱལ་བཅས་སོ། །དང་པོ་བཞི་ནི་རྡོའ་ི

ཕུང་པོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེའི་རྗེས་ཀྱི་བཞི་པོ་རྣམས་ཆ་ཚད་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང་། མང་ཆེ་བ་རླངས་གཟུགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། གཤིན་རྒྱལ་

ནི་རྡོ་དང་འཁྱགས་རོམ་གྱིས་བསྒྲུབས་པའི་གོང་བུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

གཟའི་གོ་དོན་གསར་པ་གཏན་འབེབས་དང་འབྲེལ་གཤིན་རྒྱལ་ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའི་ཁོངས་སུ་མི་བརྩི་བ་ཡིན། 

གཟའ་རྣམས་ཇི་ཙམ་ཆེའམ། 

འདིར་བཀོད་པའི་དཔེ་རིས་རྣམས་ཀྱིས་

ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་གི་གཟའ་སྐར་རྣམས་

ཀྱི་ཆ་ཚད་སྟོན་གྱི་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་འཛམ་

གླིང་འདི་ས་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་སྙམ་

སྲིད། འོན་ཀྱང་གཟའ་གཞན་འགའ་ཞིག་ཇི་

ཙམ་གྱིས་ཆེ་བ་ཡོད་པར་ལྟོས་དང་། གཟའ་

ཆེན་པོ་དེ་དག་ཀྱང་གང་ལྟར་ཉི་མའི་མདུན་

དུ་ཆུང་ཆུང་ཆགས་ཡོད། ཉི་མ་ནི་གཟའ་སྐར་

ཕུར་བུ་ལས་ལྡབ་བཅུས་ཆེ་བ་ཡོད། གང་

ལྟར་ཡང་འཛམ་གླིང་ནི་རང་གི་འགྲམ་དུ་

ཡོད་པའི་གཟའ་པ་སངས་དང་། གཟའ་མིག་

དམར། གཟའ་ལྷག་པ་བཅས་དང་།  ཐག་རིང་

དུ་ཡོད་པའི་གཟའ་གཤིན་རྒྱལ་བཞི་ལས་ཆེ་བ་ཡོད། 

གཟའ་ཆེ་ཤོས་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

ད་བར་དུ་གཟའ་ཕུར་བུ་ནི་གཟའ་ཆེ་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེའི་བོངས་

ཚད་ནི་གཟའ་སྐར་གཞན་རྣམས་མཉམ་དུ་བསྡོམས་པ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་ཅིང་།  ཞེང་

ཚད་དུ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡,༤༣,༠༠༠ ཙམ་ཡོད་པས་ན། འཛམ་གླིང་ལས་

ལྡབ་བཅུ་གཅིག་གིས་ཆེ་བ་ཡོད། གཟའ་ཕུར་བུ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་ནའང་རང་འཁོར་

གཅིག་བརྒྱབ་པར་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་བཅུ་ལས་ཉུང་བ་འགོར་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་ན་གཟའ་

སྐར་དེ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ནང་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༤༥,༠༠༠ གི་མགྱོགས་ཚད་ཐོག་འཁོར་གྱི་

ཡོད། དེ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་འཁོར་ཚད་ལས་ལྡབ་ ༣༠ ཡིས་མགྱོགས་པ་ཡོད། 

གཟའ་གང་ཞིག་ལ་གདུབ་ཀོར་ཡོད་དམ། 

སྔ་དུས་སུ་གཟའ་སྤེན་པ་གཅིག་པུའི་མཐའ་སྐོར་དུ་གདུབ་ཀོར་(ring)ཡོད་པའི་བསམ་བློ་

བཅངས་ཡོད། གང་ལགས་ཞེ་ན།  རྒྱང་ཤེལ་ནས་ལྟ་སྐབས་དེ་ཉིད་གཅིག་པུ་ལས་མཐོང་གི་

མེད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཝོ་ཡེ་ཇར་(Voyager)བར་སྣང་རྟོག་ཞིབ་ཀྱིས་ཉེ་འགྲམ་ནས་བླངས་

པའི་པར་དེ་དག་གིས་གཟའ་གཞན་དག་གསུམ་སྟེ།  གཟའ་ཕུར་བུ་དང་། གཟའ་རྣམ་རྒྱལ། 

གཟའ་མཚོ་རྒྱལ་བཅས་ལའང་གདུབ་ཀོར་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་པ་རེད། གཟའ་གཞན་དག་

གསུམ་པོའ་ིམཐའ་སྐོར་གྱི་གདུབ་ཀོར་ནི་གཟའ་སྤེན་པ་ལས་སྲབ་ཅིང་། ཁ་ཞེང་དང་། ནག་

ཤས་ཆུང་བ་ཡོད། 

གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌

རྩོམ་སྐུལ།
༄༅།།རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་སྤྱི་དང་བརྩེ་བའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཞུ༌རྒྱུར།

ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་ཕྲུག་གི་མོས་པ་དང་འཚམས་པའི༌གནའ་དེང་གི་རྒྱུན་

ཤེས་དང་། མཚར་གཏམ། བརྩམས་སྒྲུང་། འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཚན་རིག་ཤེས་

བྱ་ལ་སོགས་པའི་རྩོམ་རིགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སྔར་ལྷག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་

ཞུ། ང་ཚོས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་གང་དུ་ཐོན་པའི་འདོན་ཐེངས་དེའི་བརྙན་

དེབ་ཁ་གྲངས་ ༣ པར་ཕུད་དུ་གཏོང་གི་ཡོད་པས། རྩོམ་ཡིག་གཏོང་སྐབས་

དོ་བདག་གི་སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་གསལ་པོ་གཏོང་གལ་ཆེ། 

 གཞན་ཡང་འདི་གའི་བརྙན་དེབ་ཀྱི་སྨྱུག་གྲོགས་ཚན་པ་བརྒྱུད་ནས་སྨྱུག་

གྲོགས་འཚོལ་འདོད་ཡོད་ཚེ། དོ་བདག་ནས་བོད་ཡིག་ཐོག་སྨྱུག་གྲོགས་བཟོ་

རྒྱུའི་དགོས་དམིགས་དང་། སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་། འདྲ་པར་རེ་ངེས་པར་དུ་

དགོས་པ་མ་ཟད། སྨྱུག་གྲོགས་ཡིག་འབྲེལ་ཡང་བོད་ཡིག་ཐོག་ནས་གནང་

ཐབས་ཡོང་བ་ཞུ། 

 སྐབས་འདིར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སྔོན་ཤེས་རིག་པར་ཁང་ནས་ཕ་

ཡུལ་འདོན་ཐེངས་ ༡༤༧ པའི་པར་རྩ་Adobe indesign CS5ཐོག་

པར་སྐྲུན་གནང་རྐྱེན་བོད་ཡིག་ལ་མཁོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་བས་མཐའ་མའི་

པར་སྐྲུན་སྐབས་སུ་མགོ་འདོགས་རིགས་ལ་སྐྱོན་ཆ་ཤོར་འདུག་ན། དེའི་ཐད་

ཀློག་པ་པོ་ཡོངས་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ།

 རྩོམ་ཡིག་གཏོང་རྒྱུ་དང་། མངགས་ཉོའ་ིཁ་བྱང་ཁག་ཤོག་གྲངས་ ༤ པར་

ཁ་གསལ་ཡོད་པས་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཡོང་བ་ཞུ།

 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་

མཛོད་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པས།



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༢2

སྦུག་སྦུག་

གསུང་མཁན། ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསྟན།

སྔར་རག་ཁ་ཤག་ལ་ས་དབང་ཞིག་བྱུང་བ་དེའི ་མདུན་སྐྱིད་ཟུར་

ལགས་ཕྱིན་པ་རེད། ས་དབང་དེ་ཆོས་ལུགས་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

བཞུགས་སའི་གཟིམ་ཆུང་དེ་ནི་ཐོག་རྩེག་གི་སྦུག་ལ་སྡིངས་ཆ་མཐོན་

པོ་བསླངས་ཏེ་སྦུག་སྦུག་མུན་ནག་ཞིག་ཡོད། ས་དབང་དེ་ནི་བཀའ་

མོལ་མང་པོ་རང་མི་གནང་མཁན་ཞིག་རེད། ས་དབང་དེས་ཡ། སྐྱིད་

ཟུར་སླེབས་བྱུང་། སྡོད་དང་། དེ་རིང་ང་ལ་རྩོམ་ཞིག་རྒྱག་དགོས་ཞེས་

ག སུ ང ས ། 

སྐྱི ད ་ ཟུ ར ་

གྱིས་སྐུ་ངོ་མི་

ད བ ང ་ ཆེ ན ་

པོར་བསྟོད་པ་

སྟབས ་བདེ ་

ཞིག ་འབུལ ་

བདེ་པོ་རེད་ཟེར་ནས་ཤོ་ལོ་ཀ་ཞིག་བརྩམས་པ་སྟེ། གཟིམ་ཆུང་སྦུག་

སྦུག་མུན་པ་ནག་པོའ་ིནང་། །བཀའ་བློན་སྦུག་སྦུག་རག་ཁ་ཤག་པ་

བཞུགས། །ཞལ་འདོན་སྦུག་སྦུག་བཛྲ་གུ་རུ་གསུང་། །ང་ལ་དོན་དག་

སྦུག་སྦུག་ཨའུ་ཙམ་ཡོད། ། ཞེས་པ་བརྩམས། 

 དེའི ་ཉིན་སྐྱིད་ཟུར་རག་ཁ་ཤག་གི་སར་སླེབས་དུས་

བཀའ་བློན་གྱི་དྲུང་དུ་བླ་མ་རལ་ལྕོག་བརྒྱབ་པ་ཤམ་ཐབས་དཀར་པོ་

དང་སྒོམ་ཐག་གྱོན་པ་ཞིག་ཡོད་པས་བཀའ་བློན་གྱིས་སྐྱིད་ཟུར། དེ་

རིང་ང་ཚོའི་རིན་པོ་ཆེ་ལའང་རྩོམ་ཞིག་རྒྱག་དགོས་གསུངས། སྐྱིད་

ཟུར་གྱིས་ཨ་ཙི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ངས་རྩོམ་ཞིག་བརྒྱབ་ན་འགྲིག་ཨེ་ཡོང་

ཞེས་བཤད་སྐབས་བླ་མ་དེས་ཆེ་ཉམས་དང་བཅས་ཏེ་སྙིང་རྗེ། སེམས་

ཅན་གྱི་ཁ་ནས་གང་ཡང་ཤོད་སྲིད་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་རང་ང་ལ་རྩོམ་ཞིག་

རྒྱོབས་ཤོག་ཅེས་བཤད་པ་ལྟར། སྐྱིད་ཟུར་གྱིས། མགོ་ལ་རལ་ལྕོག་

ཁྱི་རོ་ཙམ། །ལས་ངན་མ་དག་རྣམ་སྨིན་རེད། །སྣམ་བུའི་ཐག་པ་འདོམ་

གང་དེ། །གཏི་མུག་སྒོམ་པའི་སྒོམ་ཐག་རེད། །ཤམ་ཐབས་དཀར་པོ་

ཕར་ཕུད་ནས། །དམྱལ་བར་འགྲོ་བའི་བདེ་ཆས་སྤྲོས། །ཞེས་བརྗོད་

པས་རིན་པོ་ཆེ་ཉམས་ཤོར་བ་ཞིག་དང་བཀའ་བློན་རག་ཤག་པའང་

ཞལ་སྐྱེངས་དགོས་པ་ཞིག་བཟོས་པ་རེད།  

དངུལ་ལ་ཁྲིམས་གཏོང་བ། 
གྲགས་ཅན་གྱི་བླ་མ་ཞིག་དངུལ་ལ་བརྩེ་ཆེ་བས་ཆོས་ལ་འཐུས་ཤོར་

སོང་བ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་མཁྱེན་ནས། ཉིན་གཅིག་ཁོང་གིས་

དངུལ་གང་མང་བླ་མས་མཐོང་སར་བཀྲམས་ནས་ང་རྒྱལ་ཆེན་པོས་རྟ་

ལྕག་ཚ་ཐག་ཆོད་བཏང་། ཚུལ་དེ་བླ་མས་མཐོང་རྗེས་ཡ་མཚན་ཆེན་

པོས། ཨ་ཙི་ཀུན་ལེགས་ཁྱོད་སྨྱོ་བ་མིན་ནམ། དངུལ་ལ་རྟ་ལྕག་བཏང་

ནས་ག་རེ་བསམ་གྱི་འདུག་གམ། ཞེས་བཤད་པས། འབྲུག་པ་ཀུན་

ལེགས་ཀྱིས་དེ་བས་ང་རྒྱལ་ཆེན་པོས་རྟ་ལྕག་གཏོང་བཞིན་དུ་ཞལ་

ནས། འདི། འདི་རྫབ་ཆེན་འདི་རེད། ཆོས་པར་ཆོས་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་

མཁན་རྫབ་ཆེན་འདི་རེད། སློབ་མར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་

མཁན་ཡང་རྫབ་ཆེན་འདི་རེད། དཔོན་པོའ་ིཁྲིམས་གཞུང་ཆུར་སྐྱུར་

མཁན་ཡང་རྫབ་ཆེན་

འདི་རེད། བཟང་པོ་ངན་

པར་གཏོང་མཁན་རྫབ་

ཆེན་འདི་རེད། ཕྲུ་གུར་

རྐུན་མ་སློབ་མཁན་རྫབ་

ཆེན་འདི། རྒྱལ་ཁམས་

ལ་འདི་ལས་རྫབ་ཆེ་བ་སུ་ཡོད། འདི་ལ་དགོས་པའི་ཁྲིམས་དཔོན་ང་

མིན་པ་ད་དུང་སུ་ཤོད། ཅེས་གསུངས་པས་བླ་མ་གནོང་ཅན་དེ་རང་ལ་

ཕོག་ནས་ག་ཤོད་འདི་ཤོད་མ་བྱུང་ངོ་། །

གོང་གི་མཚར་གཏམ་འདི་གཉིས་སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་བའི་<<བོད་ཀྱི་དགོད་གཏམ་ཕྱོགས་

བསྒྲིགས༌>>ཞེས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ ་གཱནྡྷཱི།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར།

ཀ་བཤད་སྙན་ཚིག

མཚར་གཏམ།

མཛོད་ལྔ་དགྱེས་པའི་ཀ་བཤད།

ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན། འབྲས་ལྗོངས།

ཀ་བ་མེད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་འདྲོངས་པའི་རྩེ་མོ་གནམ་ལ་བསྙེགས་པའི་གཟུཌ། ། 

ཁ་བའི་གོས་ནི་རབ་ཏུ་དཀར་བས་དྲང་སྲོང་ན་བཟའ་མཆོད་པ་འདྲ། ། 

ག་དུས་ཡིན་རུང་མཇལ་བའི་མོད་ལ་ཚད་མེད་བདེ་བ་སྦྱིན་པ་པོ། ། 

ང་ཡི་མདུན་གྱི་གངས་ཅན་མཛོད་ལྔ་ངོ་མཚར་ཁྱད་ཆོས་བརྗོད་ལས་

འདས། ། 

ཅ་ཅོས་དབེན་ཞིང་རབ་ཏུ་བརྗིད་ཆགས་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་པྲོག་ཞུ་འདི། ། 

ཆ་ཤས་ཙམ་མིན་རབ་ཏུ་མཛེས་པ་ལྷ་ཡི་བཟོ་བོས་བསྐྲུན་པ་འདྲ། ། 

ཇ་ཆང་འཐུང་བཞིན་འཐུང་བཞིན་མཛོད་ལྔའི་ཁྱད་ཆོས་བསམ་པའི་ཚེ། ། 

ཉ་གང་ཟླ་བའི་གཟུགས་ཀྱང་འདི་ལ་འགྲན་པའི་སྤོབས་པ་བྲལ། ། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གདུལ་ཞིང་དམ་པ་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྷོར་གནས་ཤིང་། ། 

ཐ་མལ་མིག་གིས་མཇལ་བར་མི་ནུས་མཛོད་ལྔ་ཡབ་བདུད་ཕོ་བྲང་སྟེ། ། 

ད་དུང་འདི་ཉིད་མཇལ་བཞིན་མཇལ་བཞིན་ང་ཡི་ཡིད་དབང་རབ་འཕྲོག་པས།། 

ན་རྒས་ལུས་ནི་འཁྱོར་པོར་འགྱུར་རུང་འདི་ལ་བསྟོད་པར་ངལ་མི་འགྱུར། ། 

པཱ་ལགས་འཁྲུངས་ཡུལ་སྨུག་ནས་བལྟ་དུས་གཏིང་སྐྱེས་གླང་བུ་རྩེ་ལྔ་

ཞེས། ། 

ཕ་མེས་ཀུན་གྱིས་མཆོད་ཅིང་བཀུར་བའི་སྲིད་པའི་ལྷ་ཆེན་འདི་ཉིད་ལ། ། 

བ་ལུའི་བསང་གི་མཆོད་པ་འབུལ་བཞིན་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་

ལགས་ན། ། 

མ་ལྟར་བརྩེ་བའི་གངས་ཅན་མཛོད་ལྔས་བདག་ལ་རྟག་ཏུ་རོགས་སྐྱབས་

མཛོད།། 

ཙ་རིའི་གནས་དང་བྱིན་རླབས་མཚུངས་པའི་འབྲས་མོའ་ིལྗོངས་ཀྱི་ཡུལ་

ལྷ་འདི། ། 

ཚ་བས་རབ་མནར་རྒྱ་གར་མི་མང་འབུམ་ཕྲག་མང་པོའ་ིསྐྱབས་ཡུལ་ཏེ། ། 

ཛ་དྲག་ངང་ནས་འདི་ཉིད་མཇལ་བར་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་འཁོར་བའི་ཚུལ། ། 

ཝ་ལེར་ཡིད་ལ་ལན་གཅིག་བསམ་རུང་འདི་ཡི་ངོ་མཚར་བརྗོད་ལས་

འདས། ། 

ཞྭ་མོ་ཕུད་ནས་ཕྱག་དང་མཆོད་པས་གསོལ་བ་ལན་གཅིག་བཏབ་པའི་ཚེ།། 

བཟའ་བཏུང་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་འཛད་མེད་

སྦྱིན་པ་པོ། ། 

འ་འུར་མེད་པ་ཞི་བའི་གནས་ཆེན་འབྲས་མོའ ་ིལྗོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་

འདིར། ། 

ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་མང་རུང་འདི་ཀུན་བརྗོད་པའི་སྤོབས་པ་བྲལ།། 

ར་བའི་ཚུལ་དུ་གང་གི་ཕྱོཌ་སུ་མུ་མེད་གངས་རིའི་བསྟར་བསྒྲིགས་ནས། །

ལ་ལུང་ཐམས་ཅད་འགོག་པར་བྱེད་པ་སྦས་ཡུལ་སྲུང་བའི་སྒོ་ར་བ། ། 

ཤ་ཚ་ཆེ་བའི་ཆེ་ལུགས་འདི་ལ་ཞིབ་མོའ་ིབློ་ཡིས་བརྟགས་པའི་ཚེ། ། 

ས་གཞི་ཐམས་ཅད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་བརླབས་ནས་རབ་ཏུ་སྲུང་བ་

ལགས། ། 

ཧ་ཅང་གོ་བདེའི་ཚིགས་སུ་བྲིས་པའི་མཛོད་ལྔ་དགྱེས་པའི་ཀ་བཤད་འདི།། 

ཧ་ལམ་རང་བཞིན་ཡིད་ལ་གང་འཆར་ཤོག་བུའི་ངོས་སུ་གསལ་བས་ན། ། 

ཨ་ཕས་ཕོངས་པའི་ཉམ་ཐག་བུ་ལ་རྟག་ཏུ་མི་ཚེའི་མདུན་གྲོགས་དང་། ། 

ཨ་མ་མེད་རུང་གངས་ཅན་མཛོད་ལྔས་བདག་ལ་ཨ་མའི་མ་ཚབ་མཛོད། ། 

ཇིནྣཱ་ཇཱི།  

གཱནྡྷཱི་ཇཱི་་་

ངའི་དོགས་པར་ཨིན་ཇིའི་དབང་

སྒྱུར་གྱི ་ཚབ་ཏུ་ཐད་ཀར་ཧིནྡུའི ་

དབང་སྒྱུར་ཡོང་བཟོ་འདུག

ཁ་ཆེའི་མི་མང་ཚོའི་བདེ་སྡུག་སྐོར་

སེམས་ཁྲལ་ཡོད།  

ལམ་སོ་སོར་འགྲོ་

ན་ཡག་ས་རེད།  

ནམ ་ཞིག ་འཛམ་བུ ་གླིང ་ཡོངས ་

རྫོགས་གཅིག་ཆགས་རྒྱུའི་ཉིན་མོ་

ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་ང་ལའང་ཡོད།  

དེ ་ དུས ་ ང ་ཚོ ་ ཡང ་

གཅིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད།  

༡༩༤༧ ལོའ་ི
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥

༡༩༤༧ ལོའ་ིཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤

ནེཧ་རཱུ།  ཇིནྣཱ།  

ནེཧ་རཱུ།  

ཇིནྣཱ།  

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ།  

ཁྱེད་ཀྱི་རེ་བ་ལྟར་

རྫོགས་སོ།།
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ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ། སྐྱིད་ཤོད་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

༤༧༽ཤན་པ་དང་རྐུན་མ་གཉིས། 

 ཉིན་གཅིག་རྐུན་མ་གཉིས་ཤན་པའི་ཚོང་ཁང་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ཡང་རྐུན་

མ་གཅིག་ཤན་པའི་ཤ་སྤྲོད་པར་བསྒུགས་ནས་སྡོད་དུས། གཞན་གྱིས་སྡེར་མ་ནས་རྒྱུ་

མ་འགའ་ཤས་བརྐུས་པ་དང་། དེ་ནས་ཁོ་རང་གི་རོགས་པ་ལ་སྤྲད་པ་རེད། ཤན་པའི་རྒྱུ་

མ་རྣམས་བརླགས་ཡོད་པར་དོ་སྣང་བྱུང་བ་དང་། ཁོ་ཚོ་གཉིས་ཀྱིས་བརྐུས་པར་སྐྱོན་

འཛུགས་བྱས་པ་རེད། 

 རྒྱུ་མ་ལག་ཏུ་ཡོད་

མཁན་གྱི་རྐུན་མ་དེས་རྒྱུ་མ་

ཁོས་བརྐུས་མེད་ཟེར་ནས་

མནའ་བསྐྱལ་པ་དང་། རྒྱུ་མ་

དངོས་སུ་རྐུ་མཁན་དེས་རྒྱུ་

མ་ཁོའ་ིལག་ཏུ་མེད་ཟེར་ནས་

མནའ་བསྐྱལ་པ་རེད། ཁོ་ཚོ་གཉིས་ཀས་དྲང་པོ་བཤད་ཀྱང་། མཐར་ཤན་པས་རྐུན་མ་

གཉིས་ལ། “རྒྱུ་མ་སུས་ཁྱེར་ཡོད་ཀྱང་དེས་འདི་ཚོའི་ནང་ནས་འདི་ཡང་ཁྱེར། རྒྱུ་མ་

སུས་ལག་ཏུ་ཡོད་ཀྱང་དེས་འདི་ཚོའི་ནང་ནས་འདི་ཡང་ཉོར།” ཞེས་རྗོད་བཞིན་ཉེས་

རྡུང་བཏང་བ་རེད། 

བསླབ་བྱ། ལས་ངན་པ་ལ་འབྲས་བུ་ངན་པ་འཁོར།

༤༨༽ སྤྱང་ཀི་དང་ལུག་རྫི།

སྤྱང་ཀི་ཞིག་གིས་ལུག་ཁྱུ་ཞིག་རྒྱུན་རིང་རྗེས་འདེད་བྱས་ཀྱང་ལུག་གཅིག་ལའང་རྨས་

སྐྱོན་བཏང་མེད། ལུག་རྫིས་ཀྱང་དང་ཐོག་དགྲ་བོ་ལས་སྲུང་བ་བཞིན་སྤྱང་ཀི་ལས་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱས་པ་མ་ཟད། སྤྱང་ཀིའི་འགུལ་སྐྱོད་རེ་རེ་ལ་སོ་བལྟས་ནས་བསྡད། འོན་ཀྱང་

ཉི་མ་ནས་ཉི་མ་བརྒྱུད་སྤྱང་ཀི་ལུག་དང་ལྷན་དུ་གནོད་འཚེ་ཕྲན་བུ་ཡང་མི་སྐྱེལ་བར་

བསྡད་པས། ལུག་རྫིས་སྤྱང་ཀི་ལ་བྱུས་ངན་འདིང་མཁན་ཞིག་ལ་བརྩི་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་

ལུག་ཁྱུ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་བྱས།

 ཉིན ་གཅིག ་ཁོ ་པ ་ གྲོང་ཁྱེར་

ལ་སྐད་བཏང་བའི་སྐབས་དང་ འ ཁེ ལ ་

བས། ལུག་ཁྱུའི་ལྟ་རྟོག་ཆ་ཚང་ སྤྱང་ཀི་ལ་

རྩིས་སྤྲད། སྤྱང་ཀིས་གོ་སྐབས་ སུ་བཟུང་

ནས་ལུག་རྣམས་ལ་གང་བྱུང་དུ་ མཆོངས་

ཏེ། ལུག་ཕལ་ཆེ་བ་བསད་པ་རེད། རྗེས་ལ་ལུག་རྫི་ཚུར་འཁོར་མཚམས་ལུག་ཕལ་ཆེ་

བ་བསད་ཡོད་པ་མཐོང་འཕྲལ་ཧང་སངས་ཏེ། ངས་སྤྱང་ཀི་ལ་ཡིད་ཆེས་བློས་འགེལ་

བྱས་ནས་སོ་སོའ་ིལུག་ཁྱུ་གང་འདྲ་བཞག་པ་ཡིན་ནམ། ད་སོ་སོས་ལས་ཀ་གང་བྱས་

པ་ལ་འབྲས་བུ་ཏག་ཏག་སྨིན་སོང་། ཞེས་སྐད་ངན་ཤོར་བ་རེད། 

བསླབ་བྱ། ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་འོས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱས་ན་ཕམ་ངེས་ཡིན། 

༄༅། །ཨེ་སོབ་ཀྱི་བསླབ་སྒྲུང་།  ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༡༦༽ འབད་བརྩོན་དང༌ལས་དབང༌།

ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་པོའ་ིམདུན་སར་རྒྱལ་བློན་རྣམས་འཛོམས་ནས་མི་ཚེའི་ནང་ལས་

དབང་དང༌། རླུང་རྟའི་ཐོག་ལབ་གླེང་མང་པོ་བྱས་མཐར། མི་ཕལ་ཆེ་བས་ལས་དབང་

ནི་མཐར་ཐུག་དང༌། གལ་ཆེ་ཤོས་བརྩི་རྒྱུ་ཡིན་པར་མོས་མཐུན་བྱས་པ་མ་ཟད། ལས་

དབང་ལ་སུས་ཀྱང་འགྱུར་བ་གཏོང་མི་ཐུབ་ཅེས་བརྗོད། འོན་ཀྱང་བཱིར་བལ་གྱིས་དེར་

མོས་མཐུན་མ་བྱས་པར། ཁོང་གིས། “ལས་ཀྱིས་བསྐོས་པ་ཁ་ཤས་བློ་སྟོབས་དང༌། 

འབད་བརྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ།” ཅེས་བརྗོད་དོ། །བཱིར་བལ་གྱི་

བསམ་ཚུལ་དེ་གཞན་རྣམས་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་བྱུང་བས། རྒྱལ་པོས་ཚོད་བལྟ་བྱེད་

རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་བཅད། 

 བཱིར་བལ་ཉིན་མ་རྟག་པར་གཙང་པོར་གཟུགས་པོ་འཁྲུད་པར་འགྲོ་ཡི་

ཡོད་པ་དང༌། གཙང་པོར་འགྲོ་སའི་རྐང་ལམ་ཕྲ་མོ་ཞིག་ལས་མེད། རྐང་ལམ་ཕྲ་མོ་དེའི་

ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་གད་པ་ཡིན། རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར༌གྱིས་རང་གི་གླང་ཆེན་གྱི་རྫི་བོ་ཞིག་ལ་

བཱིར་བལ་གཙང་འགྲམ་ལ་གཟུགས་པོ་འཁྲུད་པར་འགྲོ་སྐབས། གླང་ཆེན་ཞིག་རྐང་ལམ་

ཕྲ་མོའ་ིཕར་ཕྱོགས་ནས་ཐད་ཀར་འཁྲིད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་། གླང་རྫིས་བཱིར་བལ་

མཐོང་བས་གླང་ཆེན་གྱི་གཟུགས་པོའ་ིསྟེང་མདུང་བསྣུན་པ་ན། གླང་ཆེན་ན་ཟུག་དྲག་པོ་

དང་བཅས་སྐད་ངན་སྒྲོག་བཞིན་བཱིར་བལ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུགས། སྐབས་དེར་བཱིར་བལ་

ཡུད་ཙམ་རིང་ཞེད་སྣང་ཆེན་པོས་ག་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་ལུས་མོད།  དེ་ནས་ལམ་

སང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐད་དུ་ཡོང་བཞིན་པའི་ཆག་སྒོ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་

བྱས། ཁོང་གིས་ལམ་དེའི་སྟེང་སྤྲང་ཁྱི་སྐམ་པོ་ཞིག་མཐོང་བས། ལམ་སང་དེ་བཟུང་

ནས་གླང་ཆེན་གྱི་མཇིང་པའི་སྟེང་དུ་འཕངས། ཁྱི་དེ་གློ་བུར་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ལ་

ཧང་སངས་པ་དང༌། དེ་ནས་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས་གླང་པོ་ཆེའི་མཇིང་པར་སོ་བརྒྱབ་པས། 

གླང་ཆེན་ན་ཟུག་གིས་མ་བཟོད་པར་སྔར་ཡོང་སའི་ཕྱོགས་དེ་རང་ལ་ཁ་ཕྱིར་འཁོར་ནས་

རྒྱུགས་པས་བཱིར་བལ་ཉེན་ཁ་ལས་ཐར་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང༌། བདེ་པོའ་ིངང་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་

བྲང་དུ་ཕྱིར་ལོག ཨཀ་བར་གྱིས་བཱིར་བལ་བདེ་མཚམས་ངང་ཕྱིར་ལོག་པ་མཐོང་བས། 

ཁོང་གིས་ཐུགས་ལ་དེ་ནི་བཱིར་བལ་གྱི་སྙིང་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་འགལ་རྐྱེན་ལ་མགོ་བོ་

མ་སྒུར་བར་ཕྱིར་ལོག་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱུང་བ་དང༌། ཁོང་ལ་བསྔགས་བརྗོད་གནང་བཞིན་

ཁོང་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ཅེས་གསུངས་སོ།། །།

༡༧༽ གླང་པོ་ཆེ་ཉོ་མཁན།

དགོང་མོ་གཅིག་རྒྱལ་པོ་དང༌། བཱིར་བལ་ལྷན་དུ་རྒྱལ་ཁང་གི་གླང་ཆེན་བཞོན་ནས་ཁྲོམ་

གཞུང་ལ་ཕེབས་བཞིན་པའི་སྐབས། གློ་བུར་དུ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས། 

“ཝ་ཡེ༌༌༌༌༌ ཁྱོད་ཀྱི་གླང་ཆེན་འདི་བཙོང་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།” ཞེས་འབོད་པའི་སྒྲ་ཞིག་གསན་

པ་དང་། གུས་ཞབས་མེད་པའི་འབོད་སྟངས་དེར་རྒྱལ་པོ་སྐུ་རླུང་དྲག་པོ་བཞེངས་ནས་

རྒྱབ་ཕྱོགས་ལ་གཟིགས་པས། དེ་ནི་མི་ར་བཟི་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ཁོས་སྒྲ་དག་ལ་

མ་དག་གི་འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་པ་མ་ཟད། གཡས་འཁྱོར་གཡོན་འཁྱོར་གྱིས་ལུས་པོའ་ིའགུལ་

སྐྱོད་དེ་རྒྱལ་པོས་གཟིགས་པས་ཁོང་ཁྲོར་བཏང་འཛིན་གནང་སྟེ་མུ་མཐུད་མདུན་སྐྱོད་

གནང་། 

 ཕྱི་ཉིན་རྒྱལ་པོས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་སྲུང་འགའ་ཤས་བཏང་ནས་མི་དེ་རྒྱལ་

པོའ་ིམདུན་དུ་འབོད་འགུགས་བྱས་པ་དང༌། རྒྱལ་པོས་བཀའ་སྩལ་པ། “ཧིམ་་་་་་་་་ 

ཁྱེད་རང་གིས་ངའི་གླང་ཆེན་ཉོ་འདོད་ཡོད་པ་ཨེ་ཡིན།” ཞེས་པ་དང་།  མི ་དེ ་ཞེད ་

ཐག་ཆོད་ནས། “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། མདང་ནུབ་ངའི་མ་གུས་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་དེར་དགོངས་

པ་དག་གནང་རོགས། ཕྱི་ཉིན་གྱི་གླང་ཆེན་ཉོ་མཁན་གྱི་མི་དེ་ད་ལྟ་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ནས་

ཐོན་ཟིན་སོང༌། ང་ནི་ཁོའ་ིབར་ཁེ་བ་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན།” ཞེས་བརྗོད། མི་དེས་

ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བདང༌། མིག་ས་སྟེང་དུ་ཕབ་ནས་ལངས་བསྡད་པ་ན། ཁོའ་ི

བྱེད་སྟངས་དང༌། སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་ལན་དེས་རྒྱལ་པོའ་ིསྐུ་རླུང་ཡང་ཞི། 

 ཨཀ་བར་གྱིས། “ལན་དེ་ཁྱོད་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཏབ་པ་འདྲ་པོ་མི་འདུག 

ཁྱོད་ལ་སུས་བསླབས་བྱུང་ངམ།” ཞེས་དྲིས། མི་དེས། “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། མདང་ནུབ་

ང་རང་ར་བཟི་བའི་སྐབས་སུ་སོ་སོས་བྱས་པའི་གླེན་རྟགས་ལ་འགྱོད་སེམས་སྐྱེས་ནས་

ལམ་སང་བཱིར་བལ་གྱི་གམ་དུ་བཅར་ཏེ། ང་ལ་རོགས་རམ་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་

པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ང་ལ་བློ་རྩལ་ལྡན་པའི་ལན་དེ་བསླབས་གནང་བྱུང༌།” ཞེས་བརྗོད། 

རྒྱལ་པོས་མི་དེར་ཉེས་ཆད་གང་ཡང་མེད་པར་བཏང་བ་མ་ཟད། བཱིར་བལ་གྱི་བློ་རྩལ་

ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱང་གནང་ངོ༌།། །། 

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཁྲོམ་གཞུང་དེའི་དཀྱིལ་དུ་ཡུན་རིང་འཐམས་ནས་སྡོད་སྐབས་མི་ཚོས་ཁོ་གཉིས་ལ་ལྟ་བཞིན་ཡོད་པའང་
མ་ཚོར། ཡུད་ཙམ་རྗེས་ཁོ་གཉིས་ཕར་ཚུར་ལྟ་སྐབས་མི་ཚོས་ཧང་སངས་མདོག་ལྟ་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་
འཕྲལ་ངོ་ཚ་སྟེ་འཐམ་རྒྱུ་བཞག དེ་ནས་པ་སངས་ཀྱིས་རང་གི་གྲོགས་པོ་ཟ་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཁྲིད། དེར་ཁོ་
གཉིས་དིལླཱིར་སླེབས་དོན་གང་ཡིན་བཤད་སྐབས། པ་སངས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭ་བཞག་ནས་ད་བར་ཚོང་ལས་
སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་མུས་བརྟེན་དིལླཱིར་འཆར་ཅན་ཉིན་གཅིག་རིང་ངལ་གསོ་རྒྱག་གི་ཡོད་སྐོར་བཤད་པ་དང་། 
དཔལ་ལྡན་གྱིས་ད་ཆ་རང་ཉིད་མི་གཡོག་ཏུ་སླེབས་སྐོར་བཤད་པ་རེད། 

དཔལ་ལྡན་གྱི་སྐད་ཆ་དེ་ཐོས་མ་ཐག་པ་སངས་ཧང་སངས་ཏེ། ཁྱེད་རང་ད་ཆ་དགེ་རྒན་བྱེད་ཀྱི་མེད་
དམ་ཞེས་དྲིས། ཁོས་མགོ་སྒུར་ནས་འགྱོད་སེམས་ཆེ་ཚོར་གྱིས་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཅེས་པའི་བརྡ་ལན་
སྤྲད། ཁོས་རང་ཉིད་སློབ་གྲྭ་ཐོན་རྗེས་དིལླཱིར་ཇི་ལྟར་བསྡད་ཡོད་མེད་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་བྷེང་ལོར་དུ་
བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དང་། ད་ཆ་ལས་མེད་ངང་གནས་ཏེ་མི་གཡོག་ཏུ་སླེབས་ཚུལ་སོགས་
རང་གི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་འགྱོད་སེམས་ཆེན་པོའ་ིངང་བཤད་པ་རེད། 

རང་གི་གྲོགས་པོའ་ིསྐད་ཆ་རྣམས་ཉན་རྗེས་པ་སངས་ཀྱི་སེམས་ནང་མ་དགའ་བ་ཞིག་ཚོར་ནའང་། དེ་
མུར་གྲོགས་པོ་རྙིང་པ་ཐུག་པའི་དགའ་ཚོར་གྱིས་ཁོ་ལ་འཁང་མི་ནུས། ཁོས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཨ་མས་བཀའ་
མངགས་ལྟར་སློབ་གྲྭ་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་རྗེས་ད་བར་ཚོང་ལས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་མུས་དང་། ད་ལྟའི་
ཁྱིམ་གྱི་གནས་སྟངས་འགྲིག་ཙམ་ཡོད་པ་དང་།   དབྱར་དུས་ལས་ཀ་མེད་པར་ཉི་མ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་སྐོར་
སོགས་བཤད། དེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་སོ་སོའ་ིསྐོར་བཤད་ཟིན་ནས་སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་གྲོགས་སྐོར་བཤད་ཀྱིན་
ཉི་མ་ལ་བརྒྱབ་པའང་མ་ཤེས།  

དགོང་མོ་དེར་ཁོ་གཉིས་དགའ་བ་ཚད་མེད་སྐྱེ་བཞིན་དུ་རང་རང་གི་མགྲོན་ཁང་དུ་ལོག་ཕྱིན། དེའི་ནུབ་མོར་ཁོ་

གཉིས་ཀྱི་རྨི་ལམ་ནང་དུ་སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་དུས་སོགས་ཀྱང་རྨིས། འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ལྟར་འཛོམས་

པའི་མཐའ་མ་འབྲལ་རྒྱུ་ཡིན་གཤིས།  དེའི་སང་ཉིན་དེར་ཁོ་གཉིས་ཁ་བྲལ། པ་སངས་དིལླཱིའི་མེ་འཁོར་འབབ་

ཚུགས་ནས་ལུ་དྷི་ཡཱ་ནཱར་ཚོང་ཟོག་ཉོ་པར་ཤར་རེར་བསྐྱོད་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་དིལླཱིར་ཉིན་ཤས་རིང་བསྡད་ནས་

རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ཕྱིན་པ་རེད། ཐུག་འཕྲད་དེ་ནི་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་ཆེས་མཐའ་མའི་ཐུག་འཕྲད་དུ་གྱུར། 

དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཁོ་གཉིས་སོ་སོའ་ིའཚོ་བའི་ནང་མགོ་འཁོར་ཏེ་ཡང་བསྐྱར་ཐུག་དཀའ་བར་གྱུར། 
མཚམས་རེ་ཁ་པར་བརྒྱུད་སྐད་ཆ་ཤོད་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་ནའང་།   ལོ་ཚོད་དང་། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་
ཁོ་གཉིས་བར་གྱི་རྒྱང་ཐག་དེ་ད་དུང་རིང་དུ་ཕྱིན། དེ་བས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བགྲང་བྱ་དུ་མ་བརྒལ་ཏེ་
ཁོ་གཉིས་ཀྱི་སྐྲ་ལོའང་དཀར་པོར་འགྱུར་ལ་ཉེ། སྐབས་དེ་དུས་སློབ་གྲྭ་ཡིད་ལ་དྲན་ཞིང་སློབ་གྲྭའི་དུས་
ཡུན་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་ལྷང་ལྷང་འཁོར་བཞིན་དུས་འདས་སོ།། །། རྫོགས་སོ།།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མི་ཚེའི་འཚར་ལོངས།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།



ཁམ་བུ། 
འདི་ནི་སྡོང་པོ་ཆེ་ལ་རབ་ཏུ་མཁྲེགས་ཤིང་། ལོ་མ་རྒྱ་ལྕང་

གི་ལོ་མ་དང་འདྲ་བ་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་བཞད་ཅིང་། འབྲས་བུ་

དམར་སེར་སྨིན། དེ་ལ་ཤེལ་ཕྲེང་ལྟར་ན། རི་ཁམ་རོ་ཁ་བ་

དང་། ཀླུང་ཁམ་མངར། རྒྱ་ཁམ་འབྲས་བུ་ཆེ་ལ་ཞིམ་པ་

རུས་པ་སུལ་རིས་མང་། བོད་ཁམ་དེ་ལས་རོ་སོགས་དམན་

ལ་རུས་པ་འཇམ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

སྐྱེ་གནས་ནི། བོད་ཀྱི་ཀོང་པོ་དང་། སྤོ་ཡུལ། སྨན་

གླིང་སོགས་སུ་ཞིང་གི་ཉེ་འགྲམ་ཁག་ཏུ་ཁམ་བུ་

རིགས་གསུམ་ཀ་སྐྱེས་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ལ་

དྭགས་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད། དེ་

བཞིན་ཤར་ཕྱོགས་དང་དབུས་ཨེ་ཤི་ཡ་སོགས་སའི་

མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༢༩༦༠ ཡས་མས་

ཀྱི་གདགས་སྲིབ་ངེས་མེད་ཀྱི་རི་ཀླུང་དང་། ནགས་གསེབ་

སྐམ་རློན་གང་རུང་དུ་སྐྱེས་པ་མང་།  

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། སྨན་ལ་ཤིང་འབྲས་

འདིའི་ཤ་དང་ཚི་གུའི་ནང་སྙིང་བཅས་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་

དགུ་པར་སྨིན་མཚམས་སུ་བཀོག་སྟེ། བསྐམས་ནས་ཤ་

རུས་གཉིས་ནུས་བསྲེགས་བཏང་སྟེ་ཐལ་བ་བཟོ་དགོས་པ་

དང་། དེ་མིན་ཚི་གུའི་ནང་སྙིང་སྣུམ་བཙིར་ཏེ་སྤྱོད་དགོས། 

སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་འབྲས་བུ་སྨན་

སྦྱོར་གྱིས་ཟླ་མཚན་འགག་པ་དང་། ཁྲག་འཁྱིལ་བ། གློ་ལུ་

བ། གློ་བར་རྣག་བསགས་པ་སོགས་ལ་ཕན་ཞིང་། ཚི་གུའི་

སྣུམ་གྱིས་སྐྲ་དང་། སྨ་ར། མིག་སྤུ་བཅས་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་

མ་ཟད། པགས་པའི་མདངས་ཀྱང་གསོ་བར་བྱེད། བསྲེགས་

ཐལ་གྱིས་རྨ་གསོ་བ་དང་། ཆུ་སེར་སྐེམ་པར་བྱེད། 

མིང་གཞན་ནི། ཨ་ཤུ་དང་། བོད་ཁམ། ཤིང་ཐོག་བཅུད་ལྡན། 

ཁམ་ཚག བཟའ་ཤིང་ཡང་ཟེར། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཅུ་ལུ་དང་། 

ཅི་ལུ་དང་། ལ་དྭགས་པས། ཅུ་ལི་དང་། ཨིན་སྐད་དུ། ཨེཔ་

རི་ཀོཌ་(apricot)ཞེས་འབོད་པ་ཡིན།

ཁུངས། དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་

བའི་<<བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་

བསྟན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ཀྱི་དཔར་རིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་བཏུས་>> 

ཞེས་པ་ནས་སློབ་མའི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

  རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན། ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

  རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

  རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས། ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

  རི་མོ་བ།   འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།

རི་མོའ་ིགླིང་ཁ།

འཇིག་རྟེན་མི་ལ་ཚེ་རོགས་དགོས། ། ༶

ཚེ་རོགས་མེད་ན་སྟོང་སྟོང་རེད། །

ཉི་ཤར་སྤར་མོས་མི་ཁེབས། ། ༶

གྱང་འགྱེལ་དབྱུག་པས་མི་ལོངས། །

ཉི་མ་ཡུན་རིང་འགྲོགས་པས་ན། ། ༶

མི་ཡི་བཟང་ངན་དེ་ནས་ཤེས། །

ཉལ་ས་བྱུང་ན་རྐྱོང་ས། ། ༶

མགོ་བོ་ཐར་ན་དཔུང་པ། །

ཞག་གསུམ་བླ་མའི་ལྗགས་མདུད། ། ༶

དེ་ནས་ཤིག་གི་ཤིག་ཚང་། །

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

འོས་ཤིང་འཚམས་

པའི ་ རྒྱུ ན ་ གཏ ན ་

ལུས་རྩལ་ནི། ཆམ་

པའི ་ རི གས ་ འཇུ ་

ཉེན་ཆུང་དུ་གཏོང་

བར་གནད་ལ་སྨིན་

པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན།

ལུས་རྩལ་མ་རྩེ་བའི་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་ལ་

རླན་གཤེར་ཇ་ཕོར་གཉིས་ཙམ་དང་། དེ་ནས་

སྐར་མ་ ༢༠ མཚམས་རེ་རེ་ལ་རླན་གཤེར་ཇ་

ཕོར་གཅིག་ཙམ་རེ ་

བཏུང་ན། ལུས་རྩལ་

གྱི ་ ནུ ས ་ པ ་ ཆེ ་ བ ་

འཐོན་པ་ཡིན།

ཆུ ་ཤིང ་འབྲས་བུ ་

ནི། རྨ་འབྲུམ་ནད་

པས་དོགས་གཟོན་

བྱེད་མ་དགོས་པར་

བཟའ ་ཆོ ག ་ པ འི ་

ཤིང་ཏོག་གྲས་ཀྱི་གཅིག་ཡིན།

ཟངས་ཕོར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ནི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་

ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན། དེས་ཁྲག་གཙང་མ་བཟོ་བ་མ་

ཟད། གཟུཌ་པོའ་ིསྲིན་དུག་(toxin)རྣམས་མེད་

པ་བཟོ་ཡི་ཡོད། དེ་བཞིན་

པགས་པ་དང་སྙིང་ལའང་

ཕན་ཐོགས་ཡོད། 

ཨོྃ།

ཉི་མ་རིང་དུ་རིང་དུ། ། ༶

རྩམ་པ་ཞིམ་དུ་ཞིམ་དུ། །

ཉིན་མོ་ལ་གཉིད་ཉལ། ། ༶

ཟླ་དཀར་ལ་ཤིག་སྒྲུག །

ཉིན་མོ་ལྷ་ལས་སྤམ། །  ༶

མཚན་མོ་འདྲེ་ལས་འཚུབ། །

ཉིན་མོའ་ིམི་དང་། ། ༶

མཚན་མོའ་ིཁྱི། །

ཉིན་མོ་རི་མགོ་ཐམས་ཅད་མིག ། ༶

མཚན་མོ་རྩིག་ཁུག་ཐམས་ཅད་རྣ། །

རི་མོ་འབྲི་མཁན། སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། 

པོན་ཊ་ཞ་ལུ་དགོན་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། པ་སངས་ལྷ་མོ། 

སྒང་ཏོག་ཐོན་མི་སཾབྷོ་ཊ་གཏན་སློབ། འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་ཀུན་གསལ།

དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་འཁོར་ལོ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། པ་སངས་རྣམ་རྒྱལ།

སྒང་ཏོག་ཐོན་མི་སཾབྷོ་ཊ་གཏན་སློབ། འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།  བསྟན་འཛིན་ལྷ་བུ།

དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བུམ་པ།

རྒྱ་རིགས་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་

བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བ།  
“ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་

རིང་ཁ་སང་ལོ་གཉིས་གསུམ་ཙམ་གྱི་གོང་ལ་

རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ནང་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་

ནག་གི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཞིག་ནས་ཉམས་ཞིབ་

བྱས་པའི་ཕྱོགས་བསྡོམས་དེའི་ནང་རྒྱ་ནག་

ནང་དུ་ནང་པ་ས་ཡ་སུམ་བརྒྱ་ཡོད་སྐོར་དང་།

དེ ་དག་མང་ཆེ ་བ་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཆགས་

འདུག་ཅེས་བཀོད་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་ཆེན་

པོ་རེད།” ཞེས་དང་། ཡང་ཁོང་གིས། “གང་

ལྟར་རྒྱ་རིགས་ནང་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ལ་

དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་

ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་དུའང་ཆ་བཞག་ན། ངོས་

ཀྱིས་ཆོས་འབྲེལ་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་

ཆེན་མོ་རང་ནས་རྒྱ་རིགས་དོན་གཉེར་ཅན་

ལོ་རེ་ལོ་རེར་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་འདུག གང་ལྟར་

རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱ་རིགས་ནང་ཆོས་བྱེད་མཁན་

འབོར་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་མང་པོ་

ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་གསར་

པ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཇི་ཙམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་

ཞིག་བྱུང་ན། དེའི་ཚོད་ཀྱིས་བོད་ཐོག་ཤ་ཚ་

དང་དོ་སྣང་རང་ཤུགས་ཀྱི་ཡོང་བཞིན་འདུག”

 ཅེས་པ་འདི་ནི། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉིན་ལ་དྭགས་

བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་བོད་མི་དང་སློབ་ཕྲུག་

རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད།
རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

གྲུ་གཟིངས་སྟེང་གི་རྒྱང་སོ་ཁང་ནས་ཁོ་ཚོས་སོ་སོ་དྲོ་པོ་བཏུམས་

ཏེ། འཁྱགས་པ་ཡོད་མེད་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་སོ་བལྟས་ཏེ་བསྡད་ཡོད། 

ཁོ་ཚོར་ཐག་རིང་གི་ཉེན་ཁ་ཤེས་ཆེད་དུ་རྒྱང་ཤེལ་གང་འཚམས་

དགོས་ངེས་ཡིན་ཡང་། གྲུ་ཐོག་ཏུ་རྒྱང་ཤེལ་དེ་ཙམ་མང་པོ་མེད་པ་

རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་སོ་ལྟ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནག་ཁུང་ནང་ལ་མདུན་

ཕྱོགས་སུ་ཅེ་རེ་བལྟས་བསྡད་ཡོད། 

མཚན་གུང་མ་ཤར་ཙམ་ལ་སོ་ལྟ་བས་ནག་དབྱིབས་ཆེན་པོ་ཞིག་

མཐོང་བ་རེད། ཁོས་དེ་ཉིད་འཕྱོ་བཞིན་པའི་འཁྱགས་པའི་རི་བོ་སྟེ། 

འཁྱགས་གོང་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པ་མ་ཟད། ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་ཀྱང་དེའི་

མདུན་ལ་ཤར་བསྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་དང་། དྲིལ་

བུ་ཚར་གསུམ་དཀྲོལ་ཏེ། འཁྱགས་གོང་མདུན་ལ་འདུག  ཅེས་ཁ་

ལོ་པའི་ཕྱོགས་ལ་མར་སྐད་བརྒྱབ་པ་རེད།  དེ་འཕྲལ་དེད་དཔོན་

གྱིས་འཕྲུལ་འཁོར་འཇོག་ཁང་ལ་འཕྲུལ་འཁོར་གཡོན་ཕྱོགས་ལ་

ཁ་བསྒྱུར་དགོས་པའི་བཀོད་མངགས་བྱས། དེ་བཞིན་གྲུ་གཟིངས་

ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་དབུགས་བསྡམས་ནས་འབད་བརྩོན་བྱས་

ཀྱང་གྲུ་གཟིངས་ཁ་མགྱོགས་པོ་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་སྟབས། མཐའ་མ་ཊ་

ཡེ་ཊེ་ནིཀ་འཁྱགས་གོང་ལ་བརྡབས་པ་རེད། 

དེད་དཔོན་སི་མིཐ་དང་། ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་ཇུས་འགོད་པ་ཐོ་མས་ ཨེན་

ཌི་རིའུ་སི་(Thomas Andrews)གཉིས་ཆག་སྐྱོན་བྱུང་

སའི་འོག་ལ་བལྟ་བར་ཕྱིན། ཆུ་

འགོག་ཁང་

མི ག ་གིས ་

གྲུ་གཟིངས་

བ སྐྱ བ ས ་

ཐུབ་སོང་ངམ་ཞེས་དྲིས་པར། ཨེན་ཌི་རིའུ་སི་ཡིས་ཐུབ་མ་སོང་།

ཆུ་འགོག་ཁང་མིག་བཅུ་དྲུག་ནས་དྲུག་ཆུས་ཁེངས་ཡོང་བ་མ་ཟད། 

ད་དུང་ཡང་གྲུ་གཟིངས་ལ་ཆུ་འཕྱུར་ཡོང་གི་འདུག་པས། དིམ་རྒྱུ་

ངེས་འདུག  ཅེས་བཤད། 

 ད་ཕན་ལ་བཟོས་པའི་འཛམ་གླིང་གི་གྲུ་གཟིངས་ཆེ་ཤོས་

དང་བརྟན་ཤོས་བརྩིས་པའི་ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་དེ་ཉིད་འགྲུལ་བཞུད་ཐོག་

མ་ཁོ་ནར་དིམ་འགོ་བཙུགས། 

ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་གཡང་སྒྲོན། 

ཀརྣ་ཊ་ཀ༌ ཅིཏྲ་ཀཱ་ལཱ་ པ་རི་ཤཐ྄་མཐོ་སློབ། ལོ་རིམ་བཞི་པ།


