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༡༥༽ གཟའ་རྣམ་རྒྱལ། 
གཟའ་རྣམ་རྒྱལ་ནི་གཟའ་ཆེ་ཤོས་གསུམ་པ་དེ་ཡིན་ལ།	 	དེ་ཉིད་འཛམ་བུ་གླིང་ལས་ལྡབ་བཞི་འགྱུར་གྱིས་ཆེ་བ་ཡོད།	གཟའ་དེ་འཛམ་བུ་གླིང་ལས་བར་ཐག་ཧ་

ཅང་རིང་པོ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ང་ཚོས་ལས་སླ་པོ་མཐོང་མི་ཐུབ།	རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཆ་ནས་གཟའ་དེ་དུས་རབས་	༡༨	ལོར་མ་གཏོགས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་མེད།	

སྐབས་འགར་གཟའ་དེར་མགོ་འཇུག་ལོག་པའི་གཟའ་ཞེས་འབོད་དོན།	

གཟའ་རྣམས་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་པ་ནི་ཉི་མ་ལ་སྐོར་གྱི་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ཡིན།	 ང་ཚོས་དེ་རྣམས་སོ་སོའ་ིཚངས་མདའི་༼བྱང་སྣེ་དང་ལྷོ་སྣེ་བར་ལ་བརྒྱུད་པའི་འཆར་སྣང་གི་ཐིག༽	

སྟེང་འཁོར་གྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།		གཟའ་མང་ཆེ་བ་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་སྐབས་དེའི་ཚངས་མདའ་དེ་གྱེན་འགྲེང་དུ་ཡོད།	འོན་

ཀྱང་གཟའ་རྣམ་རྒྱལ་ནི་རང་གི་ཚངས་མདའི་ཐོག་འཁོར་གྱི་ཡོད།	དེར་བལྟས་ན་གཟའ་དེ་དེའི་གཞོགས་ལ་བརྟེན་ཡོད་པ་ལྟར་

སྣང་།	དེས་ན་གཟའ་དེ་རང་གི་ཚངས་མདའ་རུ་ཡོད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་དེའི་སྣེ་དེ་ཉི་མ་ལ་ཐད་ཀར་སྟོན་གྱི་ཡོད་པའི་དོན་

ཡིན།	དེའི་གྲུབ་འབྲས་སུ་གཟའི་སྣེ་དེ་སའི་གོ་ལ་ལྟ་བུ་དུས་རྟག་ཏུ་གྲང་མོར་མ་གནས་བར།	གཟའ་གཞན་དག་ལས་ཚ་བར་

གནས་ཀྱི་ཡོད།	

གཟའ་དེ་གསར་རྙེད་ཐུབ་མཁན།		

ཕྱི་ལོ་	༡༧༨༡	ལོའ་ིཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་།	ཨིན་ཡུལ་གྱི་གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཝི་ལི་ཡམ།	ཧར་ཤེལ	(William	Herschel)	གྱིས་རྒྱང་

ཤེལ་བརྒྱུད་ནས་ནམ་མཁར་བལྟས་པའི་ཚེ།	 ཁོས་སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང་གསར་པ་ཞིག་ལ་དོགས་པ་དེར་ཞིབ་ཚགས་པོས་བལྟས་པ་རེད།		

འོན་ཀྱང་དངོས་འབྲེལ་དུ་དེ་ཉིད་གཟའ་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།	 དེའི་བར་དུ་གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་གཟའ་དྲུག་ལས་ངོ་རྟགས་ཆོད་

མེད།	 	རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་མིང་དུ་གྲགས་པའི་གཟའ་གསར་པ་དེ་ནི།	 	གཟའ་ཆེན་སྤེན་པ་དང་ཉི་མའི་བར་ཐག་ལས་ལྡབ་ཉིས་འགྱུར་གྱིས་ཐག་རིང་

བ་ཡོད།	

གཟའ་དེའི་གདུབ་ཀོར།	

སྔར་གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་གཟའ་སྤེན་པ་ཁོ་ནའི་མཐའ་འཁོར་དུ་གདུབ་ཀོར་ཡོད་པར་སྙམ།	 	འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་	༡༩༧༧	ལོར་

གཟའ་རྣམ་རྒྱལ་ལའང་གདུབ་ཀོར་ཡོད་པ་གསར་རྙེད་ཐུབ་ཡོད།	 	དེར་མྱུར་ཚད་མཐོ་ཞིང་།	འཕྲེད་དུ་མི་ཊར་གཅིག་ཙམ་ཡོད་པའི་རྡོ་

ཕྲན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གདུབ་ཀོར་གཙོ་བོ་བཅུ་གཅིག་ཡོད།		

གཟའ་དེར་བསྐྱོད་པའི་བར་སྣང་རྟོག་ཞིབ་འཕྲུལ་ཆས།	

གཟའ་དེ་ཧ་ཅང་ཐག་རིང་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ང་ཚོས་དེའི་སྐོར་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་ཤེས་ཀྱི་མེད།	 	 དེ་ཡང་གང་ཤེས་པ་རྣམས་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༦	ལོར་

གཟའ་དེར་ཕྱིན་པའི་ཝོ་ཡེ་ཇར་	 ༢	 པ་	 (Voyager-2	 )	 བར་སྣང་རྟོག་ཞིབ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་ཤེས་པ་རེད།	 	 སྔར་ཝོ་ཡེ་ཇར་	 ༢	 པ་དེ་གཟའ་ཕུར་བུ་

༼༡༩༧༩༽དང་གཟའ་ཆེན་སྤེན་པ་༼༡༩༨༡༽གཉིས་ལ་བསྐྱོད་མྱོང་ཡོད།	 ད་གཟོད་དེ་ཉིད་གཟའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས་ཕ་མཐར་ཕྱིན་ཚར་ཞིང་།	 ནམ་ཞིག་

ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཕ་རོལ་གྱི་སྐར་ཚོགས་དཀྱིལ་དུ་ཡལ་འགྲོ་ངེས་རེད།	

གཟའ་དེར་ཟླ་བ་ཇི་ཡོད།	

ང་ཚོས་གཟའ་དེའི་ཟླ་བ་མི་རཱན་ཌ་	(Miranda)	དང་།	ཨེ་རི་ཡལ་	(Ariel)	།	ཨམ་བེ་རིལ་	(	Umberiel)	།	ཊཡི་ཊེ་ནི་ཡ་(Titania)	།		ཨོ་བེ་རོན་	

(Oberon)	བཅས་ཆེ་ཤོས་ལྔ་པོ་ལས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད།	 	དེ་ལས་ཆུང་བའི་ཟླ་བ་བཅུ་པོ་རྣམས་ཝོ་ཡེ་ཇར་	༢	པས་གསར་རྙེད་ཐུབ་ཡོད།	 	དེ་དག་

ལས་ཟླ་བ་ཆེ་བ་རྣམས་ནི་བྲག་རྡོ་ཆེན་པོ་དང་འཁྱགས་པ།		དེ་བཞིན་དོང་ཁས་བྲུས་པའི་ས་དོང་ལྡན་ཞིང་།		ད་དུང་དའེི་ངོས་སུ་སེར་ཁ་དེ་འདྲའང་ཡོད།	

གཟའ་དེའི་ཟླ་བ་ཆེ་ཤོས་ནི་འཕྲེད་དུ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་	༡༦༠༠	ཅན་གྱི་ཌཡི་ཊེ་ནི་ཡ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན།	

གཟའ་དེའི་གྲུབ་ཆ།	

གཟའ་དེར་གཙོ་ཆེ་བ་ཡང་རླུང་དང་།	ཧི་ལི་ཡམ།	མི་ཐེན་བཅས་གསུམ་གྱི་རླུང་ཁམས་ལྡན་ཞིང་།	ས་ཡོལ་དུ་ཆུ་དང་།	ཟེ་ཚའི་རླངས་

རླུང་།	མི་ཐེན་གྱི་འཁྱགས་པ་ཡོད།	དེའི་ནང་སྙིང་དུ་སི་ལི་ཀོན་དང་སྲོག་འཛིན་རླུང་འདྲེས་པའི་ལྕགས་རིགས་སོགས་ཡོད།	

མི་རཱན་ཌའི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས།	

ཚངས་ཐིག་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་	༥༠༠	ཅན་གྱི་མི་རཱན་ཌ་ནི་འཛམ་བུ་གླིང་ནས་མཐོང་ཐུབ་པའི་ཟླ་བ་ཆུང་ཤོས་དེ་ཡིན།	 	ཉེ་འཁྲིས་

ནས་རྒྱབ་པའི་པར་རྣམས་ཀྱིས་ཟླ་བ་དེ་ཉིད་ཚང་མའི་ནང་ནས་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བསྟན་ཡོད།	དེ་ཡང་དེའི་ཕྱི་ངོས་

ཡོངས་རྫོགས་དོང་ཁ་དང་།	ཤུར་ཁ།	བྲག་རོང་།	ལུང་གཤོངས་སོགས་ཡུལ་བཀོད་མི་འདྲ་བ་དུ་མས་ལྷན་དྲུབས་བྱས་པ་དང་འདྲ་སྟེ།		གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས།		མི་རཱན་

ཌ་དེ་ལོ་མང་པོའ་ིགོང་ལ་དངོས་གཟུགས་གཞན་དང་གདོང་ཐུག་རྒྱབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དུམ་བུར་ཕྱིན་པ་རྣམས་སླར་འདུས་ཏེ་ད་ཆ་ང་ཚོས་མཐོང་བཞིན་པའི་ཡུལ་བཀོད་དེར་གྲུབ་

པར་འདོད་ཀྱི་ཡོད།

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

་་་་་་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

དེ་ལྟར་ཕ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་སྣ་མང་བཤད་དེ་མཐར་ཨ་མ་ལྷ་མོས་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་

ཁས་བླངས།	 	 དེ་ནས་བརྩིས་པའི་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་བཀའ་དབང་བསྩལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།	 ཕ་བཀྲ་ཤིས་དང་ཨ་མ་ལྷ་

མོ་གཉིས་ཉིན་ཤས་རིང་ལམ་ཆས་ཉོ་རྒྱུ་དང་།	དངོས་ཟོག་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པར་བྲེལ།	ཉིན་གཅིག་གྲ་སྒྲིག་

ཡོངས་རྫོགས་ཚར་སྐབས་ཨ་མ་ལྷ་མོས།	པཱ་ལགས།	གལ་ཏེ་ང་གཉིས་ཀྱི་བུ་བློ་བཟང་བསྡད་ཡོད་ན།	

ད་ལན་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཐུག་སྲིད།	ཅེས་བཤད།	རེ་བ་དེའི་ངང་ཕ་མ་གཉིས་རྒྱ་གར་དུ་ཐོན།	

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཕལ་མོ་ཆེ་དགུན་དུས་སུ་འཁེལ་བ་བཞིན།	 ཐེངས་འདི་ཡང་དགུན་དུས་

གྲང་བའི་སྐབས་སུ་ཚུགས།	བུ་བློ་བཟང་ཡང་སློབ་གྲྭའི་དགུན་ཁའི་གུང་སེང་དང་སྟབས་བསྟུན་རྡོ་

རྗེ་གདན་དུ་སླེབས།	ཁ་རྒྱུན་ལ་འཚང་ཀ་ཆེ་ན་བྱིན་རླབས་ཆེ།	ཟེར་བ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཕྱོགས་

ཡོངས་རྫོགས་མི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁེངས་པ་མ་ཟད།	 ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་ཐམས་ཅད་སྤྲང་པོས་

ཁེངས་ཤིང་།	 ཟ་ཁང་དང་།	 ཚོང་ཁང་གིས་བསྐོར་ནས་ཡོད།	 ཧོབ་དེ་བལྟས་ན་ཁྲོམ་ར་ཆེན་པོ་

ཞིག་ཚུགས་པ་དང་ཁྱད་མེད་དུ་སྣང་།	

ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ཞིག་ལ་ཕ་བཀྲ་ཤིས་དང་ཨ་མ་ལྷ་མོ་གཉིས་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འབྱོར།	 ཁོ་

གཉིས་དེ་སྔོན་ཐེངས་གཅིག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སླེབས་མྱོང་ཡོད་སྟབས།	 ཁང་པ་དང་ས་རྒྱུས་

ཐད་དཀའ་ངལ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་འཕྲད།	རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འབྱོར་ཉིན་ནས་བཟུང་།	ཨ་མ་ལྷ་མོས་

བུ་བློ་བཟང་རང་གི་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་།	མཚན་གྱི་རྨི་ལམ་དུའང་སྔར་དང་མི་

འདྲ་བར་བུས་ཨ་མ་འབོད་པ་སོགས་རྨིས།	མོས་ལྟས་དེ་དག་ཕ་བཀྲ་ཤིས་ལ་བཤད་པས་ཁྱོ་

ཤུག་གཉིས་ཀྱིས་བུ་རྙེད་པའི་རེ་བ་ཞིག་མཐོང་།	

དེ་ནས་ཉིན་བཅུའི་རིང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་དབང་དངོས་གཞི་དེ་གནང་།	 བཀའ་དབང་

ཞུས་རྗེས་ཁོང་གཉིས་ཉིན་ཤས་རིང་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་གནས་སྐོར་དུ་ཕྱིན།	 དེའི་

རྗེས་སུ་གནས་མཆོག་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་དང་རྩྭ་མཆོག་གྲོང་སོགས་མཇལ།	 དེ་ནས་བོད་ལ་ལོག་པའི་

དུས་ལ་སླེབས།	 འོན་ཀྱང་ཨ་མ་ལྷ་མོའ་ིསེམས་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་གནས།	 མོས་ཕ་བཀྲ་ཤིས་ལ།	

ང་གཉིས་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བསྐྱར་དུ་འགྲོ་དང་།	 ངའི་འདོད་པ་ཁྱོན་ནས་ཁེངས་མ་སོང་།	 སྐུ་མཁྱེན།	

ཞེས་ཨ་མ་ལྷ་མོས་རེ་བ་བརྒྱབ།	

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

་་་་་་་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།
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འབུ་གྲོག་མ་ངོ་མ།

ཉིན་གཅིག་ཚོང་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་གནམ་གྲུའི་ནང་ཐེངས་དང་པོར་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་

བཞིན་ཡོད།	ཁོས་ཞེད་སྣང་དང་དངངས་ཚབ་ཆེན་པོའ་ིངང་གནམ་གྲུའི་ནང་ཞུགས།	

ཡུད་ཙམ་ནས་གནམ་གྲུ་འཕུར་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཟིན་པ་ན།	 ཁོས་མིག་གདངས་ནས་

སྒེའུ་ཁུང་ནས་མར་བལྟས་ཏེ་རང་གི་རོགས་པ་ལ།	ལྟོས་དང་།	མ་གི་འོག་གི་མི་དེ་

ཚོ་ཚང་མ་འབུ་གྲོག་མ་ནང་བཞིན་མཐོང་གི་འདུག	 རོགས་པ་དེས་སྒེའུ་ཁུང་ནས་

མར་བལྟས་ཏེ་ཁོ་ལ།	 ཇོ་ལགས།	 མ་གི་དེ་ཚོ་ངོ་མ་འབུ་གྲོག་མ་རང་རེད།	 ད་ལྟ་

གནམ་གྲུ་གཞི་ནས་འཕུར་རྒྱུ་རེད།	 ཅེས་ལན་བཏབ་པ་ན།	 གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་

པའི་འགྲུལ་བཞུད་པ་གཞན་རྣམས་གད་མོ་རང་དབང་མེད་པར་ཤོར་པ་རེད།	།	

རྐང་རྐྱོང་ལག་བསྣར།

མི་གཅིག་ཤིང་སྡོང་ཞིག་གི་འོག་ལ་སྒྱིད་པོ་བྱས་ཏེ་ཉལ་ནས་བསྡད་ཡོད།	 ཁོའ་ི

གྲོགས་པོ་དེས་ཁོའ་ིརྩར་སླེབས་ནས།	 གྲོགས་པོ་བློ་གྲོས་བཟང་པོ་ལགས།	 ཁྱེད་

ཡར་ལངས་ནས་ཤིང་ནགས་ནང་ཤིང་གཅོད་ཀ་མ་ཕྱིན་ནས་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	

ཞེས་དྲིས་པར།	 མི་དེས་དེ་བྱས་ནས་གང་ཡོང་།	 ཞེས་ཕར་དྲིས་པ་རེད།	 གྲོགས་

པོ་དེས།	 ཤིང་དེ་ཚོ་ཁྲོམ་རའི་ནང་བཙོང་ཏེ་ག་ལེར་དངུལ་བསགས།	 དེ་ནས་བོང་

བུ་ཞིག་ཉོས།	 དེ་ནས་བོང་བུའི་སྒང་ལ་ཤིང་དབོར་ཏེ་སྔར་ལས་མང་ཙམ་བཙོང་།	

དེ་ནས་དངུལ་མང་ཙམ་བསགས་ཏེ་རྗེས་སུ་ཤིང་གི་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་འཛུགས།	དེ་ནས་

ཤིང་རྣམས་ཡར་མར་དབོར་འདྲེན་བྱེད་པར་དོས་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་འགའ་ཤས་

ཉོས།	 དེ་འདྲ་བྱས་ཏེ་ཉིན་ཤས་ནང་ཁྱེད་རང་སྟོབས་འབྱོར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་

ཀྱི་རེད།	 ཅེས་ལབ་པ་ན།	 མི་དེས་དེ་ནས་གང་ཡོང་།	 ཞེས་ཡང་བསྐྱར་དྲིས་པ་ན།	

སྟོབས་འབྱོར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ན་རྐང་པ་ལག་པ་བརྐྱང་ནས་ལྷོད་ལྷོད་སྡོད་ཆོག་

གི་རེད།	ཅེས་སློབ་གསོ་བརྒྱབ་པ་ན།	མི་དེས།	ཨ་ལས།	ཡག་པོ་འདུག	ཡིན་ནའང་

རྐང་པ་ལག་པ་བརྐྱང་རྒྱུ་དེ་ངས་ད་ལྟ་ནས་བྱེད་བཞིན་ཡོད།	ཅེས་ལན་བརྒྱབ་པས་

གྲོགས་པོ་དེ་ཁ་སྐྱེངས་པོ་ཞེ་དྲགས་བྱུང་བ་རེད།	།

{གོང་གི་མཚར་གཏམ་གཉིས་པོ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།}

སྙན་གྲགས་གོ་ལོག
བློ་བཟང་བསོད་ནམས།	

དྲུག་པ་གདུགས།	སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ།	

སྔར་བོད་དུ་ཕ་རྒན་ཞིག་ལ་བུ་ཞིག་ཡོད།		བུ་དེས་རང་ཉིད་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་ཆགས་

དགོས་བསམ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིན་ནས།	རྒྱ་གར་གྱི་ཟ་ཁང་ཆེ་ཤོས་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཕྱིན་

ནས་ཁ་ནས་ར་སྐད་་་་་མེའེའེའེའེའེ་་་ཞེས་ལབ་དུས།	ཟ་ཁང་ནས་ར་ཤ་སྤྲད་པ་དེ་ཁོས་

བཟས་ཏེ་བོད་དུ་ལོག་ན་སྐད་གྲགས་ཆགས་ཡོང་དྲན་ནས་བོད་དུ་ལོག 	

རང་གི་སྤུན་ཉེ་ངོ་ཤེས་ཚོར་རྒྱ་གར་སྐད་མ་ཤེས་པར་རྒྱ་གར་གྱི་ར་ཤ་བཟས་པ་ཡིན་

ལབ་དུས་སྐད་གྲགས་མ་ཆགས་པ་རེད།	ཡང་དེ་ནས་ཁོས་ཡང་བསྐྱར་འགྲོ་སོང་ཚད་

མེད་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་ཟ་ཁང་ཞིག་ཏུ་འཛུལ་མ་ཐག་ཏུ།	རྒྱ་ནག་གི་ཁྱི་ཆེ་

ཤོས་དེ་ཡིས་སོ་བཏབ་ནས་ཁྱི་ལ་སོ་མེད་པ་མཐོང་དུས་ཁོ་གད་མོ་ཤོར་དགོས་བྱུང་།	

ཕྱིར་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གང་བྱུང་བ་ཚང་མ་བཤད་ཀྱང་སྐད་གྲགས་མ་

ཁྱབ།	 དེ་ནས་དངུལ་འགྲོ་སོང་བཏང་བ་ཚང་མ་ཕན་ཐོགས་མེད་པར་གྱུར་པ་ན་ཁོང་

ཁྲོ་ཤིན་ཏུ་ལངས་ནས་ནང་དུ་ལོག་སྟེ།	 ཕ་རྒན་ཤི་གྲབས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཉེས་བརྡུང་

ཚད་མེད་བཏང་བའི་གཏམ་ངན་དེ་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཁྱབ་ནས་ཁོ་ལ་སྐད་གྲགས་ཐོབ་

རྒྱུ་མེད་པར་མི་ཚང་མས་འཕྱ་སྨོད་དང་ཁ་བརྡུང་བཏང་ངོ་།།	

ལྷུག་རྩོམ།

  གདམ་ཀ།        ནམ་མཁའི་ནོར་བུ།

ཁོ་བོ་ནི་འཇིག་རྟེན་འདིར་ཐོག་མར་ཀུན་བཟོད་མ་ཡི་མངལ་ནས་རླངས་

པ་ཐུལ་ཐུལ་ངང་སྐྱེས།	 རང་བྱུང་ཁམས་དང་མ་ཡི་ནུ་ཞོ་དག་གིས་ཁོ་བོའ་ི

ལུས་ཇེ་ཆེ་ནས་ཇེ་ཆེར་དང་།	 རྣམ་ཤེས་ཀྱང་སླར་ཡང་ཇེ་གྲུང་ནས་ཇེ་

གྲུང་དུ་བཏང་།	 ད་གཟོད་ང་ན་གཞོན་ཞིག་སྟེ་བྱ་བ་གང་ལའང་ཉམ་ང་མེད་

པར་འགྱུར།	 འོན་ཀྱང་བདག་གིས་གཏན་གྱི་བྱ་བ་ཞིག་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་

འདེམས་མ་མྱོང་བས།	 ང་ལ་གྲོགས་པོ་ཚོས་བསམ་འཆར་མང་པོ་བཏོན་

མྱོང་།	

	 ནམ་རྒྱུ་བྱ་བྱེད་ཀྱི་སེང་དུ་ང་ལ་ཆོབ་ཚ་བའི་གྲོགས་པོ་ཞིག་ཡོད་

དེ།	 ཁོའ་ིམིང་ལ་ལུང་རྟོགས་ཟེར།	 བར་སེང་རེའི་སྐབས་གྲོགས་པོ་མང་པོ་

འདུས་ནས་ཁོའ་ིཆོབ་གཏམ་ཉན་པ་དང་།	 བཟོད་མི་ནུས་པའི་དགོད་སྒྲས་

”ཧ་ཧ་ཧ་ཧ”ཞེས་སློབ་མདུན་གྱི་རྩེད་ར་འགེངས།	 ང་རང་སྐབས་སུ་ཉོབ་པ་

དང་མི་འདོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདྲ་བྱུང་ན་ཁོའ་ིརྩར་ཆོབ་ཉན་དུ་འགྲོ	 ཁོའ་ི

ཚིག་གཅིག་ལའང་དགོད་མོ་སློང་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པས་བདག་གྲོགས་པོ་

ལུང་རྟོགས་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་འདུག་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དགའ།	

	 ཡང་བདག་ལ་རྩེད་མོའ་ིསྐོར་གླེང་བའི་གྲོགས་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་

དེ་ཁོའ་ིམིང་ལ་ཟླ་བ་ཟེར།	ཁོས་རྐང་རྩེད་པོ་ལོ་རྩེ་བའི་མི་གྲགས་ཅན་འགའ་

ཡི་རྩེད་རྩལ་དང་འབྲེལ་ནས་ལུས་པོའ་ིབདེ་འཇུག	རིག་པའི་གྲུང་འཇུག	རྩེད་

མོའ་ིསྒྲིག་གཞི་སོགས་རེ་རེ་ནས་བརྗོད་ཡོང་དུས་ང་ཚོ་ཁ་མ་གདང་ཙམ་

བཟོ།	དེ་དུས་ངའི་རྐང་པ་རང་བཞིན་གྱིས་འགུལ་ཡང་མྱོང་།	

	 གྲོགས་པོ ་བཀྲ་ཤིས་ནི ་ནམ་རྒྱུན་འདྲིས་པོ ་ཞེ ་དྲགས་མེད་

མོད་སྐབས་འགར་ཁོ་པ་ངའི་ཤག་ནང་ཡོང་ནས་“ང་ཚོའི་རིག་གཞུང།”	

ཞེས་གླེང་འགོ་འཛུགས་པར་བྱེད།	ངས་ཀྱང་ཁོའ་ིགཏམ་ལ་རམ་འདེགས་

བྱས་པས་ངེད་གཉིས་ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་མཚན་གྱི་ཆུ་ཚོད་དང་པོའང་ཟིན་

མྱོང་།	ཁོའ་ིཚིག་རེ་རེ་ལ་བསམ་ན་ང་ཚོའི་མ་འོངས་པའི་རིག་གཞུང་ནི་

ཉམས་དགའ་བ་ལ་ཨང་།	 འདྲེན་བྱེད་ཟུང་གཏིང་ཚུགས་སུ་འཁྱེར་སྟངས་

ལ་བལྟས་ན།	སེམས་གཏིང་ནས་མ་འོངས་པའི་དུས་བཟང་དེ་རེ་བའི་ཁ་

བཏགས་ཀྱིས་བསུ་ཡི་ཡོད་པ་དཔོག	ཁོས་“རིག་གཞུང།”“ང་ཚོའི་རིག་

གཞུང།”དེ་ལྟར་ཐག་རིང་གི་རིག་གཞུང་ལ་རྒྱང་འབོད་བྱས།	

	 ཚུལ་ཁྲིམས་ཟེར་བའི་གྲོགས་པོ་དང་ང་ནི་མཛའ་གཅུགས་ཀྱི་

གྲོགས་པོ་ཡིན།	ཁོའ་ིམཉམ་དུ་སྡོད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་ཚུགས་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།	

རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོའ་ིཁ་ནས་གླེང་ཚད་“བརྩེ་བ་”ཡི་སྐོར་ཡིན་པས་རེད།	 བརྩེ་

བའི་སྐོར་གླེང་ཚེ་ཁོས་“གདིང་གི་བརྩེ་བ་”དང་།	 “བརྩེ་བ་ངོ་མ་”	 ཞེས་

ཚིག་གྲོགས་དང་སྦྲེལ་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པས་ང་ལ་འདང་རྒྱག་གསར་པ་

ཞིག་གི་ནང་དུ་འཛུད་ལ།	 བརྩེ་བ་ཟེར་བ་དེ་ནི་ང་ལ་མཚོན་ན་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་

འགྱུར་ཞིག་ཏུ་སྐྲུན།	 ད་དུང་ཁོས་བརྩེབ་ཁ་ཡིས་ལབ་ནས་མི་ཤེས་ཡིད་

ཀྱིས་མྱོང་དགོས་ཟེར།	 ཁོ་བོའ་ིསྣང་བ་ལ་བརྩེ་བ་ནི་མིའི་སེམས་ཀྱི་གསང་

བ་ཟབ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པར་འཆར།	 གང་ལྟར་ཁོའ་ིབཤད་ཚོད་ལ་དཔགས་

ན་བརྩེ་བ་ནི་ཚ་བའི་དཀྱིལ་དུ་མནར་བ་ལ་བསིལ་འཇམ་རླུང་བུས་རེག་པ་

དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་མངོན།	

	 ད་དུང་ང་ལ་ཤོག་སྒོར་གླེང་བའི་གྲོགས་པོ་འཇིགས་མེད་ཟེར་བ་

ཞིག་ཡོད།	 ཁོས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ནུས་ཤུ	གས་ཀྱི་སྐོར་གླེང་ཚེ་ང་ལ་ཚོར་བ་

མི་འདྲ་བ་དུ་མ་བྱུང་སྟེ།	 སྐབས་འགར་འགྲམ་ཆུའང་ལྡང་མྱོང་ལ།	 སྐབས་

འགར་བདེན་པའང་ཚོར་མྱོང་།	 ཡང་སྐབས་འགར་ཞེན་པའང་ལོག་མྱོང་།	

དེའི་ཁྲོད་དུ་ང་ལ་“ཆོག་ཤེས་”ཟེར་བའི་བདེན་དཔང་ཡང་ར་འཕྲོད་མྱོང་།	

	 གྲོགས་པོ་ཚོའི་བསམ་འཆར་དག་ལ་གཞིགས་ན་ལེགས་ཆ་མང་

བ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་བདག་གིས་གང་གདམ་དགོས་སམ།	

	 འོན་ཀྱང་།	 ང་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྐོར་གླེང་མཁན་ཞིག་འཕྲད་མེད་

པས་སུ་ཞིག་གམ་ཅི་ཞིག་གིས་མ་འདང་བའི་སྣང་བ་འཆར།	 ངས་རང་

གྲོགས་རང་གིས་བྱས་ནས་ཤེས་ཡོན་ལ་བསམས་པས་ད་གཟོད་ངེས་ཤེས་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་སྐྱེས།	 ཤེས་ཡོན་མེད་པས་དེ་འདྲ་བྱུང་།	 ཤེས་

ཡོན་མེད་ན་དེ་འདྲ་མི་འབྱུང་།	 ངོ་མ་ཤེས་ཡོན་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་

ལ།	ཤེས་ཡོན་ནི་འུ་ཅག་གི་མིག་ཡིན།	ཤེས་ཡོན་ནི་་་་་་་་་་་་་་་་

	 དེས་ན་ངས་ཀྱང་ཐོག་མར་ཤེས་ཡོན་འདེམ་མོ།	།	

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཡུད་ཙམ་རྗེས་ལ་རྦུ་རྦུ་ལ་ལག་ཤུ	བས་ཡ་གཅིག་དེ་ལམ་གྱི་ཟུར་ཞིག་ནས་རྙེད་པ་རེད།	

ཝ་མོའ་ིསྣ་ཁུང་དེ་ནས་དངོས་པོ་གང་ཡང་ཐར་ཐུབ་ཀྱི་མེད།	 རི་བོང་ཆུང་ཆུང་དེ་དགའ་

ཐག་ཆོད་ནས་འཛུམ་མདངས་དང་བཅས་ལག་ཤུ	བས་ཆ་དེ་གྱོན་ནས་ཧོབ་མཆོངས་

བརྒྱབ་སྟེ་ནང་ལ་ལོག་པ་རེད།	དེ་ནས་རྦུ་རྦུ་རིའི་ཕྱོགས་ལ་མགྱོགས་པོ་ཕྱིན་པ་རེད།	

རི་ལམ་གཟར་པོ་དེ་ཡར་འཛེགས་སྐབས་ལམ་དུ་རྦུ་རྦུ་ལ་མེ་གསོད་མཁན་གྲོག་མ་གསུམ་

ཐུག་པ་རེད།	 གྲོག་མ་དེ་རྣམས་རི་རྩེ་མཐོ་པོ་དེར་ཆགས་པའི་གྲོག་མའི་ལྟ་རྟོག་ཁང་གི་ཆེད་

དུ་སྒོ་གསར་པ་ཞིག་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།	 ཁོང་ཚོས་ཁང་པ་དེ་ནས་ཤིང་ནགས་ནང་

མེ་ག་པར་ཤོར་ཡོད་མེད་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།	སྒོ་དེ་ལྗིད་ཁོག་ཆེ་དྲགས་ནས་ཁོང་ཚོ་

གསུམ་དབུགས་ཧལ་བཞིན་ལུས་ཡོད།	

སླར་ཡང་རྦུ་རྦུ་རང་ཉིད་འགྲན་སྡུར་དེ་ལྟ་བར་ཕྱི་དྲགས་ནའང་ཁོས་མུ་མཐུད་ནས་གྲོག་

མ་གསུམ་པོ་དེར་རོགས་བྱེད་རྒྱུ་ཐག་བཅད།	ཁོས་ལྗིད་ཆེ་བའི་སྒོ་དེ་གྲོག་མ་གསུམ་དང་

མཉམ་དུ་རི་རྩེར་འཁྱེར་རོགས་བྱས་པ་རེད།	

	

མཐར་ཁོང་ཚོ་མེ་གསོད་ལྟ་རྟོག་ཁང་དེར་འབྱོར་བ་དང་།	 ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཐོག་སྒོ་

དེ་སྒར་ཐུབ་པ་བྱུང་།	གྲོག་མ་གསུམ་དཀའ་ལས་ཁག་ནའང་འདོད་པ་ཚིམས་ནས་བསྡད།	

འོན་ཀྱང་རྦུ་རྦུ་དཀའ་ལས་ཁག་ཀྱང་།	ཁོ་ལ་ངལ་གསོ་བརྒྱབ་ལོང་མེད།	ཁོས་ད་དུང་མུ་

མཐུད་ནས་རིའི་སྒང་ལ་འཛེགས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད།	

མཐར་ཁོ་རི་རྩེ་ལ་སླེབས་སྐབས་འགྲན་སྡུར་བྱས་ཚར་ཡོད་པ་རེད།	 རི་དེའི་སྤང་

སྟེང་དུ་མདའ་དང་།	ཚ་ཁ།	གྲི་བཅས་ཀྱི་ཆག་རོ་མང་པོ་ཞིག་ཕྱོགས་གང་སར་གྲམ་

ཡོད་ནའང་།	དཔའ་བོ་རྣམས་མཐོང་སར་བསྡད་མེད་པ་རེད།
་་་་་་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མཚར་གཏམ།

རི་བོའ་ིདཔའ་བོ། 
བསོད་ནམས་འབྲུག་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༣3

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

་་་་དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཞ་ལུ་བཀའ་འགྱུར་དང་།	 ཚལ་པ་བཀའ་འགྱུར།	

རྩེད་ཐང་བཀའ་འགྱུར།	 	 བོད་ཡིག་བཀའ་འགྱུར་པར་ཤིང་དུ་ཐོག་མར་

བརྐོས་པ་ནན་ཅིན་ནམ་ཡུང་ལོ་བཀའ་འགྱུར།	བཀའ་འགྱུར་རྒྱལ་རྩེ་ཐེམ་

སྤངས་མ།	པེ་ཅིང་བཀའ་འགྱུར།	བོད་ཡུལ་རང་དུ་བོད་ཡིག་བཀའ་འགྱུར་

པར་ཤིང་དུ་ཐོག་མར་བརྐོས་པ་ལི་ཐང་བཀའ་འགྱུར་མཚལ་པར་མ།	སྣར་

ཐང་པར་མའི་བཀའ་འགྱུར།	 	ཅོ་ནེ་པར་མའི་བཀའ་འགྱུར།	སྡེ་དགེ་པར་

མའི་བཀའ་འགྱུར།	སོག་ཡུལ་གྱི་ཁུ་རེ་བཀའ་འགྱུར་རམ་ཨུར་གའི་བཀའ་

འགྱུར།	རྭ་རྒྱ་པར་མའི་བཀའ་འགྱུར།	ལྷ་ས་ཞོལ་པར་མའི་བཀའ་འགྱུར།	

ཆབ་མདོ་པར་མའི་བཀའ་འགྱུར་བཅས་ཤིང་པར་གྱི་བཀའ་འགྱུར་མང་

པོ་བཞུགས།	 དེ་དག་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཁག་ཡིན་ཡང་།	 ད་དུང་བོད་ཀྱི་

ཡུལ་ལུང་གཞན་དང་ཁྱིམ་མཚེས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུའང་བཀའ་འགྱུར་བྲིས་

མ་མང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 དེ་དག་ཁྲོད་

དུ་གླེགས་བམ་དང་ཆོས་ཚན་མང་ཉུང་དང་བཀོད་སྒྲིག་གནང་ཕྱོགས་

སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་ངེས་ཀྱང་།	 གཞི་རྩའི་ནང་དོན་

ཆ་ནས་མཐུན་ངེས་ཡིན་པའང་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་བཤད་ཆོག		

	 ཕྱིས་སུ་འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་མྱུར་པོར་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཕྱི་རྒྱལ་དུ་པར་སློག་བྱས་པའི་བཀའ་འགྱུར་པར་མ་འགའ་ཡང་ཡོད།	ལྷག་

པར་དུ་དེང་གི་ཆར་སྤྱིན་ཤོག་དང་ཀམ་པུ་ཊར་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་

ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ཉར་ཚགས་ཇེ་ལེགས་སུ་

འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་སྟེ།	 དེ་ཡང་	 ༡༩༧༩	 ལོར་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་དྲུག་པ་རིག་པའི་རྡོ་རྗེས་སྡེ་དགེ་པར་མའི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་

འགྱུར་ཆ་ཚང་ཞིག་འཕྲུལ་པར་དུ་བཏབ་སྟེ།	བཀའ་འགྱུར་པར་ཕུད་	༥༠༠	

ཙམ་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་སོགས་པའི་རིག་གཞུང་ལྟེ་

གནས་ཁང་གི་རིགས་ལ་ཆོས་སྦྱིན་དུ་གནང་།	 དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༡	

ལོར་ཨ་རི་ནས་དར་ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་གིས་སྡེ་དགེ་པར་མའི་བཀའ་

བསྟན་ཆ་ཚང་ཞིག་པར་སློག་གིས་དེབ་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་དཀར་

ཆག་པོད་གྲངས་བརྒྱད་བརྩིས་པས་དེབ་གྲངས་	 ༡༢༥	བསྒྲིལ་པ་པར་དུ་

བསྐྲུན།	 དེ་བཞིན་ཤེས་རིག་པར་ཁང་གིས་ཀྱང་འཕྲུལ་པར་མཐུན་རྐྱེན་

འོག་ལྷ་ས་ཞོལ་པར་མ་གཞིར་བཞག་གིས་བཀའ་འགྱུར་པར་སྐྲུན་གནང་

དང་གནང་བཞིན་པ་ཡིན།

	 དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་

ལྟེ་གནས་ཀྱི་བཀའ་བསྟན་དཔེ་བསྡུར་ཁང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཤིང་།	ཀྲུང་

གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་བཀའ་འགྱུར་དཔེ་

བསྡུར་མ་ཞེས་པ་ཡང་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྤྱད་དེ་དེབ་གཟུགས་སུ་

བཀོད་པར་གླེགས་བམ་	 ༡༠༨	 དང་།	 པོད་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཤོག་གྲངས་

ཁྱོན་བསྡོམས་	 ༩༣༣༠༨	ཡོད།	ཡང་ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༡༢	ལོར་ཨ་རི་ནས་དར་

ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་གིས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བཞེས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་

པར་ཁང་ནས་སྡེ་དགེ་པར་མར་གཞི་བཅོལ་ནས་ཀམ་པུ་ཊར་དུ་པར་རྩ་

བསྒྲིགས་ཏེ་པར་སྐྲུན་གནང་བའི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་

ཞེས་པར་དཀར་ཆག་པོད་གསུམ་བརྩིས་པས་པོད་	 ༡༣༣	 ཡོད་པའི་དེབ་

གཟུགས་བཀའ་འགྱུར་གསར་པ་ཞིག་ཀྱང་ཐོན་ཡོད།	

༄༅། །བཀ།འ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད།  ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༢༨༽ ལག་མཐིལ་སྤུ་མེད། 

བཱིར་བལ་ཁོ་རང་རྒྱལ་པོ་དང་འབྲེལ་ཐག་ཧ་ཅང་ཉེ་པོ་ཡོང་དགོས་དོན་ཡང་ཁོང་ལ་འགྲན་

ཟླ་བྲལ་བའི་བློ་གྲོས་ཤིག་ཡོད་དེ་ཡིན།			

	

ཉིན་གཅིག་ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ་ལྷན་རྒྱས་ཐུགས་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་བཞུགས་སྐབས་

གློ་བུར་དུ་རྒྱལ་པོས་ཕྱག་གཉིས་ཚུར་བསྟན་ནས།	 “ངའི་ལག་མཐིལ་ལ་སྤུ་མེད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཁྱེད་རང་གིས་ཤོད་ཐུབ་བམ།”	ཞེས་དྲིས་པར།	
	 བཱིར་བལ་གྱིས་ཐུགས་ལ་ཐད་པའི་ལན་འདི་ལྟར་བཏབ།	 “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	
ཕྱག་མཐིལ་ལ་སྤུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཤོད་རྒྱུ་ལས་སླ་པོ་རེད།	 ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱག་

གཉིས་ཀྱིས་མི་དབུལ་ཕོངས་དང༌།	 དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་རྒྱུན་དུ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་

པས་ཕྱག་མཐིལ་དུ་སྤུ་སྐྱེ་མ་ཐུབ་པ་རེད།”	ཟེར་རོ།
	 ལན་དེར་ཨཀ་བར་ཐུགས་མགུ་པོ་བྱུང་མོད།	 ཁོང་གིས་བཱིར་བལ་ལ་དམའ་

འབེབས་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་མུ་མཐུད་ནས་དྲིས་པ།	“གལ་སྲིད་དེ་འདྲ་ཡིན་ན།	ཁྱོད་ཀྱི་ལག་
མཐིལ་ལའང་སྤུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།”	
	 བཱིར་བལ་གྱིས་ལམ་སང་དེའི་ལན་དུ།	“རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	དེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ལས་
སླ་པོ་རེད།	 གང་ཡིན་ཟེར་ན་ངས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་དྲུང་ནས་གནང་བྱིན་དང༌།	 བྱ་

དགའ་མུ་མཐུད་ནས་ལེན་རྐྱང་བྱས་པར་བརྟེན་ངའི་ལག་མཐིལ་ལའང་སྤུ་མེད་པར་གྱུར་པ་

རེད།ཅེས་ལན་བཏབ་བོ།	

	 ཁོང་གི་རིག་རྩལ་ལྡན་པའི་ལན་དེས་རྒྱལ་པོའ་ིདགོངས་པར་བཱིར་བལ་ཕམ་

དུ་འཇུག་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཆེརུ་བཏང་པས།	རྒྱལ་པོས་མུ་མཐུད་ནས།	“ད་འོ་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཕོ་
བྲང་གི་འཁོར་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ལག་མཐིལ་ལ་སྤུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ངེས་པར་དུ་

ཤོད་དགོས་གསུངས་པར།”		
	 བཱིར་བལ་ནི་བློ་རིག་གྲུང་པས་ཁོང་ལས་རྒྱལ་ཐུབ་མཁན་སུ་ཡོད།	 ཁོང་གིས་

ལམ་སང་ལན་དུ།	“རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	ལན་དེ་ཡང་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད།	ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་
བྱ་དགའ་སྩོལ་པའི་སྐབས་སུ་ཕོ་བྲང་གི་འཁོར་གཞན་རྣམས་བློ་ཕམ་པ་དང་ཕྲག་དོག་གིས་

མ་བཟོད་པར་ལག་མཐིལ་བརྡར་བརྡར་བྱས་པར་བརྟེན་སྤུ་མ་སྐྱེས་པ་རེད།”	 ཅེས་ལན་

བཏབ་བོ།།	།།

༢༩༽ གོ་མཚོན་ནུས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས། 

ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་པོས་ཕོ་བྲང་གི་མདུན་མའི་དབུས་སུ།	“གོ་མཚོན་གྱི་ནང་
ནས་ནུས་ཤུ	གས་ཆེ་ཤོས་དེ་གང་ཡིན་ནམ།”	ཞེས་དྲིས་པར།	
	 མདུན་སར་ཡོད་པའི་མི་ཚོས་ལན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཕུལ།	 སྐུ་

བཅར་པ་མང་པོས་དམག་གི་གོ་མཚོན་གྱི་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་མིང་ནས་

འབོད་དེ་ལན་ཕུལ་མོད།	 བཱིར་བལ་གྱིས་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཕུལ་བའི་ལན་

དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་བརྗོད་དོན།	 “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	 འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་
གོ་མཚོན་ནུས་ཤུ	གས་ཆེ་ཤོས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་

དེ་རེད།”	ཟེར་རོ།	
	 	 	 	 	

ཨཀ་བར་གྱིས།	 “རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ལྟར་བརྗོད་ཐུབ་བམ།”	
ཞེས་དྲིས་པར།	

	 བཱིར་བལ་གྱིས། “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	ཐོག་མར་དམག་གི་གོ་མཚོན་
དེ་དག་བཀོལ་བར་རྣམ་དཔྱོད་དགོས།	 གལ་ཏེ་མིའི་རྣམ་དཔྱོད་མེད་ན་གོ་

མཚོན་རྣམས་བེད་མེད་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད།	 རང་ཉིད་རྐྱེན་ངན་ཐ་དག་ལས་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་དེ་

ཉིད་རེད།”	ཅེས་ལན་བཏབ་བོ།	
	 ད་དུང་བཱིར་བལ་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས།	“རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	མི་ཞིག་
གི་གོ་མཚོན་རྣམས་གཞན་གྱི་ལག་པར་ཤོར་སྲིད་མོད།	 ཁོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་

དཔྱོད་དེ་ཇི་སྲིད་འཚོ་བའི་བར་དུ་ཁོ་དང་མཉམ་དུ་གནས་ཀྱི་རེད།”	 ཅེས་
ལན་བཏབ་པ་དེ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་ནས་བཱིར་བལ་གྱི་མཁྱེན་

ཡོན་དང་རིག་རྩལ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཆེན་པོ་གནང་ངོ་།།	།།

་་་་་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

རླུང་གི་སྤུན་ཟླ། 
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཨེ་མི་ཀ་ནང་མི་དང་མཉམ་དུ་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་དཀྱིལ་ལ་ཕྱིན།	ཁོའ་ི

གྲོགས་པོ་རྣམས་ཁོར་མཐའ་བསྐོར་ཏེ།	 དུས་སྟོན་སྐབས་ཀྱི་རྩེད་

མོ་དང་རྩེད་འགྲན་འཚོག་རྒྱུར་སྤྲོ་སྣང་ཁེངས།	 ཨེ་མི་ཀས།	 དེ་

རིང་ང་འཕུར་རྒྱུ་ཡིན།	 ཁྱེད་ཚོས་གནམ་ལ་ལྟོས་ཨང་།	 ང་མཐོང་

ཡོང་།	 ཞེས་ལབ་པ་དང་།	 ཨེན་ཌུ་མུས།	 དེ་ནས་མར་ལ་ལྟོས་

ཨང་།	 ཁོ་སྒོ་ང་ནང་བཞིན་འཐོར་གྱི་རེད།	 དེ་ནས་ཨེ་མི་ཀ་མེད་

པར་འགྱུར་གྱི་རེད།	ཅེས་ཟེར་བ་དང་།	ཨེན་ཌུ་མུ་ས་ལ་རིལ་ནས་

རྐང་ལག་གཉིས་པོ་བརྐྱངས་ཏེ་ཤི་ཚུལ་འཁྲབ་པ་ན།	 གྲོགས་པོ་

རྣམས་གད་མོས་རིལ།	 ཨེ་མི་ཀས།	 ང་གནམ་ལ་འཕུར་གྱི་ཡིན།	

ཁྱེད་ཚོ་ལྟོས་ཨང་།	 ཞེས་ལན་བཏབ།	 དེ་ནས་མི་ཚོགས་ཀྱིས་

གྲོང་གསེབ་ཁེངས་སྐབས་ཨེ་མི་ཀ་རང་གི་ཤོག་བྱ་དང་རྡོ་དེ་ཁྱེར་

ནས་ཐོན་ཏེ།	སྦྲུལ་བཟང་པོ་དེ་ཐུག་པར་རི་བོའ་ིསྒང་ཕྱིན།	

ཨེ་མི་ཀ་རི་རྩེ་དང་ཉེ་བོ་འབྱོར་སྐབས་ཁོས་ལྗིད་རྡིག་རྡིག་གི་སྒྲ་

ཞིག་ཐོས།	ཁོས་ཕར་ཚུར་ལྟ་སྐབས་རུས་སྦལ་ཡང་ཁོ་དང་ལྷན་དུ་

ཡོང་བར་བརྩོན་བཞིན་པ་མཐོང་།	 དེ་མ་ཐག་རུས་སྦལ་གྱིས།	 ཝ་

ཡེ།	 བུ་ཚོ་གནམ་ལ་འཕུར་བའི་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་མ་རེད།	 གཟབ་

གཟབ་བྱོས་ལ།	 ཅེས་ལབ་སྐབས།	 ཨེ་མི་ཀས།	 ངས་སྦྲུལ་བཟང་

པོའ་ིརོགས་ལ་བརྟེན་ནས་གནམ་ལ་འཕུར་ཐུབ་ལ།	 འཕུར་རྒྱུའང་

ཡིན།	 ཞེས་ལན་བཏབ་པ་ན།	 རུས་སྦལ་གྱིས།	གལ་ཏེ་རླུང་པོས་

ཁྱེད་རང་འཛམ་གླིང་གི་མཐའ་ལ་འདེད་པའམ།	 ཡང་ན་རང་གི་

རྐང་པ་དེ་ཆུ་སྲིན་གྱི་ཁའམ་སེངྒེའི་ཚང་ནང་ཚུད་པ་ཡིན་ན་གང་

བྱེད་དམ།	 ཞེས་ཞེད་སྣང་སློང་།	 རུས་སྦལ་གྱི་སྐད་ཆ་དེ་ཐོས་

པ་དང་ཨེ་མི་ཀ་ཏོག་ཙམ་ཞེད།	 ཁོས་གནམ་ལ་འཕུར་རྒྱུ་ལས་

གཞན་གང་ཡང་བསམས་མེད།	 དེ་ནས་ཁོས་གློ་བུར་དུ་རླུང་པོས་

དབུགས་རིང་ཞིག་ལེན་པ་ཐོས།	 དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁོའ་ིགདེང་

སྤོབས་ཀྱང་སླར་བསྐྱེད་དེ།	རུས་སྦལ་ལགས།	ང་ཞེད་ཀྱི་མི་འདུག	

ཅེས་ལབ་ནས་སྦྲུལ་བཟང་པོ་དེ་འཚོལ་བར་ཕྱིན།	
་་་་་་་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

་་་་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།



བཀའ་སླེཔབ་ལམ་སྟོན། 

ཁྲག་ཁྲོག་པ།

འདི་ནི་སྔོ་སྨན་ཞིག་སྟེ་རོ་ཁ་ལ་བསྐ་བ་དང་།	 ཞུ་རྗེས་ཁ་བ།	 ནུས་པ་གྲང་ཞིང་

རྩུབ་ལ་སྐམ་པའི་སྔོ་སྨན་གྱི་སྡེ་ལས་ལོ་སྡོང་མེ་འབྲས་ཀྱི་སྨན་ཞིག་ཡིན།	 དེ་

ཉིད་ཡུལ་ལྗོངས་གང་སར་སྐྱེ་ཞིང་།	 ལོ་མ་དང་།	 སྡོང་པོ།	 ཡལ་ག་རྣམས་ཁྲད་

པོར་སྐྱེ་ལ།	 མེ་ཏོག་

དཀར་པོར ་བྱུང་ཞིང ་

འདབ་མ་བཞི་དང་ལྡན།	

དེའི་འབྲས་བུ་མུ་མེན་

དམར་པོ ་དང་ཤིན་ཏུ་

འདྲ་བར་སྐྱེས།	

སྐྱེ་གནས།	

སྔོ ་སྨན ་འདི ་ ནི ་ བོ ད ་

ལྗོངས་ཀྱི་ས་གནས་གང་སར་གྲོང་གི་ཉེ་འགྲམ་དང་འགྲམ་ཐང་ངེས་མེད་དང་།	

འབྲུག་ཡུལ།	འབྲས་ལྗོངས།	བལ་ཡུལ།	རྒྱ་གར།	ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་སོགས་

སའི་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་	 ༢༩༠༠	 ནས་	 ༣༦༠༠	 བར་གྱི་ས་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་བའི་རྩྭ་

གསེབ་དང་།	ལམ་ཟུར།	བྱེ་ཤག་དང་ས་རྒོད་སོགས་ལ་སྐྱེ་བ་མང་།	དེ་མིན་ཨེ་

ཤེ་ཡའི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་སྐྱེ་བ་མང་།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	

ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ་ཙམ་ལ་ཁ་འབུས་དུས་སུ་རྩ་ལོ་གཉིས་བཏུས་ཏེ་གཙང་མར་བཀྲུས་

རྗེས་རྨ་ཕབ་ཏེ་བསིལ་གྲིབ་སར་སྐམ་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	

བོད་སྨན་དུ་ལོ་མ་དང་།	སྡོང་པོ།	མེ་ཏོག	འབྲས་བུ།	རྩ་བ་ཚང་མ་སྤྱོད་དེ་འབམ་

ནད་ཀྱི་ཁྲག་ངན་ཆུ་སེར་རྒྱས་པ་སྐེམ་པ་དང་།	 སྐྲངས་པ།	 ན་ཟུག་གཏོང་བ།	

འབམ་ཆུ་བསགས་པ།	རུས་ཆག་གི་ནད་སོགས་ལ་ཕན།	

མིང་གཞན་ནི།	

ཁང་ཕུག་པ་དང་།	ཁང་ཐོག་སྐྱེ།	ཁྲག་སྨན་གཞོན་ནུ།	ཀླུང་ཤོད་དུ་སྐྱེས་པའི་དར་

ཡ་ཀན་ཞེས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་ཡོད།	

གྲོ་ལོ་ས་འཛིན།	

སྔོ་སྨན་འདི་ནི་རྩ་ལོ་མེ་འབྲས་གསུམ་ནང་ནས་རྩ་བའི་སྨན་ཞིག་ཡིན་ཏེ།	 ལོ་

མ་སྔོ་ཞིང་སྐྱ་ལ།	 མེ་ཏོག་

སེར་པོ་མདངས་དང་ལྡན་

ཞིང་།	 རྩ་བ་རྡོག་པོ་རིལ་

མ་ལྟ་བུ་ཡོད།	 དེའི་རིང་

ཐུང་སོར་བཞིའམ་ལྔ་ཙམ་

ལས་མེད་ཅིང་།	 ལོ་མ་

རྣམས་ས་སྟེང་ཡོངས་ལ་

ཁྱབ་སྟེ་སྐྱེ་བའོ།	 དེའི་རོ་

ནི་མངར་ལ་ནུས་པ་བསིལ་བའི་རང་བཞིན་ལྡན་པས་ཀུན་གྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད།	

སྐྱེ་གནས།	

བོད་ལྗོངས་ཡོངས་དང་།	ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངོས་ལས་མི་ཊར་	༢༡༠༠	ནས་	༤༨༠༠	བར་གྱི་སྤང་།	ན་གཤོངས།	བྱེ་ཤས་ཆེ་

བ།	ཞིག་གི་མཐའ།	ཆུ་ཡུར་འགྲམ་སོགས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡིན།	གཞན་ཡང་་ཨེ་ཤེ་

ཡའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་།	ནུབ་ཕྱོགས་ཁུལ།	བྱང་ཨ་མི་རི་ཀ་སོགས་ཏུའང་སྐྱེས།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	

ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅིག་ཙམ་ལ་བཏུས་ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས་བསིལ་

གྲིབ་ཏུ་སྐམ་གསེད་བྱས་ནས་སྨན་ལ་སྤྱོད་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	

རོ་མངར་བ་དང་།	ཞུ་རྗེས་མངར་བ།	ངོ་བོ་བསིལ་བ།	ནུས་པ་བསིལ་ཞིང་རྟུལ་

ལ་སྐམ་པས་ལུས་སྟོབས་རྒྱས་ཤིང་འཁྲུ་བ་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་ཕན་ཡོན་ཤིན་

ཏུ་ཆེ།	

མིང་གཞན།	

གྲོ་མ་ཡང་ཟེར་ཞིང་།	ཨིན་སྐད་དུ་	Silverseed	and	Cinguefoil	སོགས་

ཀྱང་ཟེར།	

  རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན། ཨཱཙཱརྱ་ཀ།རྨ་སྨོན་ལམ།

  རྩོམ་སྒྲིག་པ།          ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

  རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ།  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།
ཕྱི་སྐུ་ལུས་སོ་སོར།	།	༶

ནང་ཐུགས་སེམས་གཅིག་པ།	།

ཕྱིའི་ལྕགས་རི་དང་།	།	༶

ནང་གི་ནོར་བུ།	།

ཕྱུ་པ་དཀར་པོ་ཨ་མས་གཡོགས།	།	༶

མིང་ལ་སྐྱ་རིལ་ཨ་མས་བཏགས།	།

ཕྱུག་པོ་ནོར་གྱིས་མ་བཞག	།	༶

དབུལ་པོ་གྲོད་པས་མ་བཞག	།

ཕྱུག་པོའ	༶ ་ིཟོག་ལ།	།

ཡི་དྭགས་ཀྱི་དཀོར་གཉེར།	།

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

བཏུབས ་ ཟི ན ་ པའི ་ ཀུ ་

ཤུ ་རྒྱ ་སྨུག ་མི ་ཆགས ་

པར་ལིམྦུའི་ཁུ་བ་འབྱུག་

དགོས།	 དེ་ལྟར་བྱས་ན་

ཀུ་ཤུ	 ་མ་རུལ་པར་ཡུན་

རིང་པོར་སོས་པར་གནས་

ཐུབ།	

དབུགས་འཚང་ན་ཚ་དྲག་སྐྱེད་ཡོང་བར་རའི་འོ་མ་འཐུང་

ན་ཕན་པོ་ཡོད།	

མགོ་ནད་དྲག་པར་འཛོག་བཞག་པའི་ལྒ་སྨུག་དཔྲལ་

བར་འབྱུག་ན་ཕན་རླབས་ཆེ།	

ཨོྃ།

ཕྲུ་གུ་ངུ་འདོད་ན་དགོད་ཚེར་ཚེར།	།	༶

རྒན་འཁོགས་ཤི་རན་ན་མིག་ཆུ་ཕྲུམ་ཕྲུམ།	།

ཕྲུ་གུའི་ལྟོགས་སླ་མིག་ལ་ཡོད།	།	༶

རྒན་པའི་ལྟོགས་སླ་སེམས་ལ་ཡོད།	།

ཕྲུ་གུ་བྱ་མོའ	༶ ་ིསྒོ་ང་ཡིན།	།

ཉར་སྟངས་མི་ཤེས་རུལ་ཉེན་ཡོད།	།

བུ་སྨྱོན་པ་མིན་ན་འཚུབ་ན་དགའ།	།	༶

བུ་མོ་གླེན་པ་མིན་ན་ལྷིང་ན་དགའ།	།

བུ་སྐྱེས་པ་ལ་མིང་།	།	༶

ཆང་འདྲེན་པ་ལ་གཏམ།	།

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

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།

ཕྱག་རྟགས་ཡག་ཤོས། 

གང་ལྟར་ངོས་ལ་སེམས་ནས་ཉེ་པོ་

འདྲ་བྱས་ཏེ་ཡོད་ན།	 ངོས་ལ་སྐྱེས་

སྐར་དུས་ཚིགས་ཀྱི ་ཕྱག་རྟགས་

ཡག་ཤོས་ག་རེ་དགོས་སམ་བརྗོད་

ན།	 ཁྱེད་རང་ཚོས་སེམས་པ་བཟང་

པོ་བྱེད་རོགས།	 སེམས་ཕྲན་བུ་

འཁྲུག་པ་དང་ཁོང་ཁྲོ་ཟ་བ།	 བརྣག་

སེམས་དང་།	གནོད་སེམས་སྐྱེས་རྒྱུ་

ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་ངོས་ཀྱི་གདོང་

འདི་དྲན་རོགས་བྱེད།	སེམས་བཟང་

པོ་བྱེད་དང་དེ་ནི་ངོས་ལ་སྐྱེས་སྐར་

གྱི་ལགས་རྟགས་ཡག་ཤོས་དེ་ཡིན།	

དེར་བརྟེན་འདིར་དངོས་སུ་ཡོད་

མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་འདྲ།	 འཛམ་

གླིང་འདིའི་གླིང་གཞན་དང་གཞན་

པར་ཡོད་པའི ་ངོས་ཀྱི ་གྲོགས་པོ ་

ཚང་མས་འདི ་སེམས་ལ་འཇོག་

རོགས་བྱེད་ཞེས་བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན།	

བཀྲི་ཤིས་བདེ་ལེགས།	

					ཞེས་པ་འདི་ནི།	༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༣	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཉིན་

སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་དུ་ཕྱི་ལུགས་དགུང་གྲངས་	༧༨	ལ་

ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་རྟེན་འབྱུང་དགའ་སྟོན་

ཉིན་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ་ལས་ཟུར་འདོན་ཞུས།།

“དུས་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་སྐབས་ལ་ཡུལ་དེར་སྔ་ན་མེད་པའི་ཕོ་གཞོན་སྟག་དང་འདྲ་བ་ཞིག་

སླེབས།	 ཁོང་ནི་གཟུགས་སྟོབས་ཆེ་ལ་རྣམ་པ་ཡག་པས་མི་ཚོས་ཁྱེད་གང་ནས་ཡོང་ཞེས་

དྲིས།	 ཁོས་གནམ་ལ་བལྟས་པས་མི་ཚོས་ལྷ་ཡུལ་ནས་ཡིན་པར་ཚོམས།	 དེ་ལྟར་མི་ཚོས་

ཁོང་གཉའ་ལ་བཏེགས་ཏེ་ཕོ་བྲང་དུ་གདན་དྲངས།	 ཡུལ་མི་ཚོས་ཕོ་གཞོན་དེའི་གནད་དོན་

ཡར་ཞུས་པར་རྒྱལ་མོས།	 ཀ་ཡེ་ཕོ་གཞོན་སྟོབས་ཆེན་ལགས།	 ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་ལ་ཅི་ཞིག་

ཟེར།	རུས་ཀྱི་མིང་ལ་གང་ཞིག་ཟེར།	ས་ཕྱོགས་གང་གི་ཕྱོགས་ནས་ཡོང་།	ས་འདིར་ཡོང་

དོན་གང་ཡིན་ནམ།	མ་གསང་དྲང་པོ་ང་ལ་གསུང་།	ཞེས་གསུངས།”

“ཕོ་གཞོན་དེ་མགོ་བོ་སྒུར་ཏེ།	ཀྱེ་རྒྱལ་མོ་རིན་པོ་ཆེ།	བདག་ནི་དཔའ་རྒོད་དགྲ་འདུལ་ཡིན།	

རུས་ཀྱི་མིང་ལ་ཀ་བཞི་དང་།	 ནུབ་ཕྱོགས་སེངྒེའི་ཡུལ་ནས་སླེབས།	 ས་འདིར་ཡུད་ཙམ་

ངལ་གསོ་སྟེ།	 དམ་ཆོས་ཞུ་བར་འགྲོ་མཁན་ཡིན།	 ང་མི་སྡོད་དམ་ཆོས་ཞུ་རུ་འགྲོ་མི་ཡིན།	

ཞེས་རྒྱལ་མོར་ཞུས་པ་ན།	 རྒྱལ་མོས་བཀའ་ལན་དུ།	 དཔའ་རྒོད་དགྲ་འདུལ་ང་ལ་གསོན།	

ཁྱེད་རྒྱལ་ཁམས་སྐོར་བའི་དཔའ་རྟུལ་ལ།	ངལ་དུབ་དཀའ་ངལ་བཟོད་གླགས་མེད།	ཉིན་ཞག་

གཅིག་གཉིས་ངལ་གསོས་ནས།	དམ་ཆོས་ཞུ་བར་ཕེབས་ན་བདེ།	ཡང་ན་ཚེ་འདིར་སྡོད་ན་

འགྲིག	ཞེས་གསུངས་པ་རེད།”

“དེ་ནས་ཕོ་གཞོན་གྱིས།	ཀྱེ་རྒྱལ་མོ་རིན་པོ་ཆེ།	ང་རྒྱལ་ཁམས་སྐོར་བའི་འཁྱམ་པོ་ལ།	དུས་

གཉིས་ཀྱི་ལྟོ་ཆས་འདང་ཙམ་ལས།	གཏམ་སྙན་གྲགས་སོར་གང་ཙམ་ཡང་མེད།	ཁྱེད་ནོར་

ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་མཚོའི་བདག་པོ་ལ།	 བདག་ང་འདྲའི་སྤྲང་པོས་འགྲན་མི་ཕོད།	 བདག་ལ་

དབང་བ་རྩམ་རས་ཙམ།	ངོ་ཤེས་ས་དང་གནམ་ལས་མེད།	ང་མི་སྡོད་ང་དམ་ཆོས་ཞུ་རུ་འགྲོ	

ཚེ་འདི་ཕྱིའི་བདེ་བ་འཚོལ་དུ་འགྲོ	 གཞན་སེམས་ཅན་དོན་དུ་ཆོས་ལ་འགྲོ	 རྒྱུ་ལོངས་སྤྱོད་

བསག་པའི་སྐལ་བ་མེད།	ང་མི་སྡོད་ལྷ་ཆོས་ཞུ་རུ་འགྲོ	དབེན་ནགས་ཁྲོད་དཀྱིལ་དུ་སྒོམ་དུ་

འགྲོ	ཞེས་རྒྱལ་མོར་ལན་འདེབས་གནང་།”	

“དེ་འཕྲལ་རྒྱལ་མོས་ལན་དུ།	 ཁྱེད་ཕོ་རབ་དར་མ་ཕོ་རྒོད་ཅིག	 ཚེ་འདི་ཕྱིའི་དོན་དུ་རང་དོན་

དོར།	གཞན་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བློས་གཏོང་བྱས།	ངས་ཚེ་འདིར་མི་སྒྲུབ་གཞན་དུ་བསྒྲུབ།	ཁྱེད་

དཔའ་རྟུལ་ཕྱི་དྲག་ནང་འཇམ་པ།	ཚེ་འདི་ལ་བདག་དང་འཕྲད་པ་འདི།	ངའི་སྔོན་བསགས་ལས་

ཀྱི་བསོད་ནམས་ཡིན།	 ཁྱེད་ད་ཆ་ལས་ཀྱིས་འདེད་ཙ་ན།	 ངེད་ཕོ་བྲང་འདིར་རུ་ཞག་བཞུགས་

ནས།	 ཡུལ་མི་འབངས་ཡོངས་ལ་ལམ་སྟོན་མཛོད།	 ཚེ་འདི་ཕྱིའི་ལམ་སྟོན་མཛད་དུ་གསོལ།	

གཞན་རེ་སྐུལ་ཞུ་འདོད་མ་མཆིས་སོ།	 ཞེས་ཕོ་གཞོད་དེར་ཆོས་བསྟན་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས།”		

ཐེའུ་རང་གིས་རྒྱལ་གཞིས་བསྐྱངས་པ།

རྩོམ་བསྡུའི་གསལ་བསྒྲགས། 
 

རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་དང་ལྷག་པར་དུ་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ཕན་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་

རང་མོས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་བླངས་པར་དགའ་བསུ་དང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་འདི་ནི། སྨྱུག་ཐོག་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་གཤོག་

རྩལ་ངོམ་ས། བང་རྩལ་རྒྱུག་ས། དཔའ་ངར་སྟོན་ས། དགའ་སྐྱོ་བཤད་ས། སྨྱུག་གྲོགས་

སྒྲིག་ས། ད་དུང་། རི་མོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་སྟོན་ས་སོགས་སྨྱུག་རྩལ་གྱི་སྤང་གཤོངས་ཆེན་པོ་

ཞིག་ཡིན་ན། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བརྩམས་སྒྲུང་ཐུང་ངུ་དང་། མཚར་གཏམ། རི་མོ། རྒྱུན་

ཤེས། དེ་བཞིན་ཚན་རིག་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུང་གཏམ་ལེགས་

གྲས་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་པ་རྣམས་སོ་སོའ་ིཁ་བྱང་ཁ་གསལ་དང་བཅས། འདི་གར་གཏོང་

གནང་ཡོང་བ་དགོངས་འཇགས་ཞུ། རྩོམ་སྒྲིག་པས། 

རི་མོ་འདི་གཉིས་བར་གྱི་ཁྱད་པར་འཚོལ། 

་་་་་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།


