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རྨོ་མོས་དེ་ལྟར་བཤད་རྗེས་ཁོ་ཚོ་གཉིས་ལམ་སང་ར་མོ་གཉིས་ཀྱི་འཁྲིས་ལ་ཕྱིན། ཁོ་ཚོ་གཉིས་དེར་སླེབས་

པ་དང་ར་མོ་གཉིས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེ་མདོག་གིས་གཞུག་གུ་གཡུགས། ཁོ་ཚོ་གཉིས་ཀྱིས་ར་མོ་

གཉིས་ལ་བྱིལ་བྱིལ་བྱེད་བཞིན་བདེ་ཐང་སྐད་ཆ་དྲིས། དེ་ནས་ར་མོ་གཅིག་གིས། ངེད་གཉིས་ཀྱིས་ཚེ་སྔོན་

ལས་ཡག་པོ་བསགས་ཡོད་པ་འདྲ། ཆུང་ཆུང་སྐབས་ལ་ཨ་མའི་བྱམས་སྐྱོང་འོག་བདག་པོ་གཞན་ཞིག་གི་

ནང་དུ་བསྡད་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ངེད་གཉིས་ཕྲན་བུ་ཆེན་པོ་ཆགས་པའི་སྐབས་སུ་སྦྱིན་བདག་གིས་ང་ཚོའི་ཨ་

མ་ཤན་པ་གཅིག་ལ་བཙོངས་པར་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་བྱུང་།

དེ་ནས་ཉིན་ཤས་རྗེས་ལ་ངེད་གཉིས་ཀྱང་མི་གཞན་ཞིག་གིས་ཉོས་པ་ཤེས་ཏེ། ངེད་གཉིས་ཀྱང་ཤན་པ་གཞན་

ཞིག་གི་ལག་ཏུ་ཤོར་བ་རེད་བསམས་ཏེ་ཧ་ཅང་ཞེད་སོང་། འོན་ཀྱང་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ། ཉོ་མཁན་མི་དེས་

ངེད་གཉིས་སྤོ་པོ་རྨོ་མོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཁྲིད་སོང་། དེ་ནས་བཟུང་ཟླ་ཤས་ནང་ངེད་གཉིས་ལ་རྩྭ་གཟན་ཡག་

པོ་སྤྲད་དེ་ཤ་རྒྱགས་པ་ཐང་པོ་ཆགས་སོང། འོན་ཀྱང་ངེད་གཉིས་རྒྱགས་པ་ཆགས་ཡོང་དུས། ཉིན་གཅིག་ང་

ཚོའི་ཨ་མ་ནང་བཞིན་མི་གཞན་ནམ་ཤན་པ་གཅིག་གིས་ཉོས་ནས་གསད་པར་དོགས་ནས་སེམས་ནང་རང་

བཞིན་གྱིས་ཞེད་སྣང་སླེབས་ཀྱི་འདུག ཅེས་ལབ། 

དེའི་རྗེས་ལ་བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས། ཁྱེད་གཉིས་འདིའི་ཐོག་ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ཁྱེད་

གཉིས་སུ་ལའང་འཚོང་གི་མ་རེད། ཁྱེད་གཉིས་ང་ཚོ་སྤུན་མཆེད་གཉིས་ཚེ་རིང་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ། ཚེ་

ཐར་བཏང་བཞག་པའི་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་རེད། ཁྱེད་གཉིས་ཀྱི་སྲོག་སུས་ཀྱང་ལེན་གྱི་མ་

རེད་ལ། ང་ཚོའི་སྤོ་པོ་རྨོ་མོ་དང་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་ལྟར་བྱམས་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་རེད། ངེད་

གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱེད་གཉིས་ཀྱི་མི་ཚེ་རིང་པོ་དང་། སྐྱིད་པོ། བདེ་ཐང་བཅས་ཡོང་བའི་རོགས་པ་དང་སྨོན་

ལམ་འདེབས་ཀྱི་ཡིན། ཞེས་བཤད།

དེ་ལྟར་ལབ་པ་དང་ར་མོ་གཉིས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུའང་མང་དུ་ཕྱིན་ཏེ། མི་ཚང་མ་

ཁྱེད་ཚོ་ནང་བཞིན་ཡག་པོ་ཡོད་ན། ང་ཚོ་སེམས་ཅན་ཚང་མ་ལ་དཀའ་སྡུག་ཁྱོན་ནས་མེད་པར་སྐྱིད་པོ་

ཡོང་ངེས་རེད། ང་རང་གཉིས་ཀྱིས་དངོས་གནས་ཚེ་སྔོན་མ་ལས་ཡག་པོ་བསགས་འདུག ང་རང་གཉིས་

ཀྱི་མི་ཚེ་ལྷག་མ་ཆ་ཚང་ཁྱེད་ཚོའི་མཉམ་དུ་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡིན་པར་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས་དགའ་ཚོར་ཞེ་

དྲག་འདུག ངེད་གཉིས་ནས་ཀྱང་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་ཚེ་འདིར་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ནས་ཚེ་ཕྱི་མར་དྲིན་ལན་

འཇལ་ཆོག ཅེས་ལབ། 

 

   བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༨              ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡               སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༤༡          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།

འགྱེད་འཕྲོའ་ིརྒྱང་ཤེལ་གྱི༌བྱེད་ལས།
སྐར་མས་འགྱེད་འཕྲོའ་ིརླབས་ (radio waves)ཙམ་མ་ཟད་འོད་རླབས་(light waves) 

ཀྱང་ཕྱིར་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་འགྱེད་འཕྲོའ་ི

རླབས་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཆེད་དུ་རྒྱང་ཤེལ་ཞིག་བཟོས་པ་རེད། འགྱེད་འཕྲོའ་ིརྒྱང་ཤེལ་(radio 

telescope)རྣམས་འོད་རླབས་རྒྱང་ཤེལ་(light telescope)དང་འདྲ་ཡི་མེད། རྒྱང་

ཤེལ་དེའི་རིགས་མང་ཆེ་བ་ཁ་ཕྱོགས་བསྒྱུར་ཏེ་བར་སྣང་གི་ཕྱོགས་གང་ལའང་སྟོན་ཐུབ་པའི་

ལྕགས་སྡེར་(metal dishes) ཆེན་པོ་ཤ་སྟག་ཡིན། ལྕགས་སྡེར་དེས་འགྱེད་འཕྲོའ་ིརླབས་

སམ་བརྡ་འཕྲིན་རྣམས་བཟུང་ནས་རླུང་འཕྲིན་གནམ་སྐུད་(aerial)ཐོག་འདུ་བར་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། བརྡ་འཕྲིན་རྣམས་བསྡུ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་(receiver) སུ་གཏོང་བ་དང་། དེ་ནས་པར་

རིས་སུ་བསྒྱུར་བའི་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་དུ་གཏོང་གི་ཡོད།

གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོའི་ལས་ཁུངས།

གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ནས་སྐར་མ་རྣམས་ལ་བལྟ་བའམ་བརྟག་

དཔྱད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་བའི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ཐོག་གི་བ་གམ་ཆེན་པོའ་ིནང་དུ་སྐར་མའི་

འོད་རྣམས་བསྡུ་བར་ཤེལ་སྒོ་གུག་

གུག་ཅན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་རྒྱང་

ཤེལ་ཆེན་པོ ་རྣམས་འཇོག་གི ་

ཡོད། ཤེལ་སྒོ་ཆེ་བ་འགའ་ཤས་

ཀྱི་འཕྲེད་ལ་མི་ཊར་ ༡༠ ཙམ་

ཡོད། དེང་དུས་གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་རྒྱང་ཤེལ་དེ་དག་བརྒྱུད་ནས་དེ་ཙམ་བལྟ་ཡི་

མེད། དེའི་ཚབ་ཏུ་ཁོ་ཚོས་དེ་རྣམས་པར་ལེན་པའི་པར་ཆས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། དེང་སང་བརྟག་དཔྱད་ཁང་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ཁ་རླུང་དྭངས་བའི་རི་བོའ་ིསྟེང་དུ་རྒྱག་གི་ཡོད། 

མཁའ་དབྱིངས་རྒྱང་ཤེལ་གྱི་དམིགས་བསལ་ཁྱད༌ཆོས།

ཉེ་ལམ་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་གསར་རྟོགས་མང་པོ་

ཞིག་མཁའ་དབྱིངས་རྒྱང་ཤེལ་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་ཡོད། 

ཕྱིའི་བར་སྣང་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱང་ཤེལ་དེས་མཚན་

གྱི་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་བར་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

དེ་ཙམ་མ་ཟད་མཁའ་དབྱིངས་རྒྱང་ཤེལ་(space 

telescopes)གྱིས་རླུང་ཁམས་ནང་བསྐྱོད་མི་

ཐུབ་པའི་འོད་ཟེར་ཨེཀྶ་(X-ray)ཞེས་པ་དེ་འཛིན་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

༢༽སྐར་མ་མཐོང་སྐབས། 
ཁྱེད་ཀྱི་མིག་གིས་བལྟས་ན་མཚན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐར་མ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་མཐོང་ཐུབ་པ་མ་

ཟད། ད་དུང་ཞིབ་ཕྲ་བལྟས་ན་སྐར་མ་འགའ་ཤས་གཞན་དག་ལས་འོད་མདངས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་

མཐོང་ཐུབ། འོད་མདངས་ཆེ་བའི་སྐར་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀོད་རིས་དེ་དག་ཁྱེད་ཀྱིས་ག་དུས་བལྟས་

ནའང་ངོ་འཕྲོད་ངེས་ཡིན། ང་ཚོས་དེ་ལ་སྐར་ཚོམ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད།

ང་ཚོས་སྐར་མ་རྣམས་གཅིག་པ་མཐོང་ཐུབ་བམ།

འཛམ་བུ་གླིང་འདི་ཟླུམ་པོ་ཞིག་དང་། དེས་རང་གི་བྱང་ལྷོའ་ིཚངས་ཐིག་ཁོ་ནའི་སྟེང་སྐོར་བ་

རྒྱག་གི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཆ་ནས། ང་ཚོས་རང་ཉིད་གནས་སའི་ཕྱེད་གོ་ལའི་སྒང་གི་སྐར་

མ་གཅིག་པུ་ལས་མཐོང་གི་མེད། འཛམ་བུ་གླིང་འདི་པོ་ལོ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་སྟེ། བར་སྣང་གི་

འཁོར་རྒྱ་(celestial sphere)ཞེས་བརྗོད་པའི་ནང་གི་དཀྱིལ་ངོས་སུ་ཆགས་ཡོད་པ་ལྟར་

སྣང་། བྱང་ཕྱོགས་སུ་གནས་པའི་མི་ཚོས་བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན་(Plough)མཐོང་གི་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོས་ཐག་རིང་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་མཐོང་བའི་སྐར་མ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་གྲམ་(South-

ern Cross)ཞེས་པ་དེ་ནམ་ཡང་མཐོང་མི་ཐུབ། དེ་བཞིན་ཐག་རིང་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གནས་པའི་

མི་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན་མཐོང་མྱོང་མེད། འོན་ཀྱང་དཀྱིལ་ཐིག་གི་ཉེ་འགྲམ་

དུ་གནས་པའི་མི་ཚོས་ལོ་གཅིག་ནང་སྐབས་རེ་སྐར་མ་ཆ་ཚང་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

སྐར་ཁྱིམ་(star signs)ཟེར་ན་གང་རེད།

ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ཉི་མ་དེ་བར་སྣང་གི་འཁོར་རྒྱའི་སྐར་མ་རྣམས་བརྒྱུད་དེ་བསྐྱོད་ཀྱི་

ཡོད་པ་ལྟར་མཐོང་། དེའང་

སྐར ་ཚོམ ་གཙོ ་བོ ་ བཅུ ་

གཉིས་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱོད་

ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་མངོན། དེ་

ལ་སྐར་ཁྱིམ་གྱི ་ཚོམ་བུ་

ཞེས་བརྗོད། དེ་དག་ལ་

སྐར་ཁྱིམ་ཞེས་ཀྱང་བརྗོད་

པ་མ་ཟད། སྐར་རྩིས་རིག་

པའི ་ནང་དུ་གལ་ཆེན་པོ ་

ཆགས་ཡོད། གནམ་རིག་

སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་མིའི་མི་

ཚེ་ལ་སྐར་མས་ཤ གས་རྐྱེན་སྤྲོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྟགས།

བར་སྣང་ནས་

འགྱེད་རླབས།

འགྱེད་འཕྲོའ་ིརྒྱང་ཤེལ།

ལྡོག་འཕྲོ་སྒྱུར་བྱེད་

སྡེར་མ།

བསྡུ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས།

འཁོར་མཐིལ།

བར་སྣང་གི་
འཁོར་རྒྱ།

བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན།
བྱང་ཕྱེད་གོ་ལ།

ལྷོ་ཕྱེད་གོ་ལ།

འཛམ་གླིང་གི་ཚངས་མདའ།

གོ་ལའི་དཀྱིལ་ཐིག་

གི་ངོས།

ཚངས་ཐིག

ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་གྲམ།གཟའ་འཛིན་གྱི་ངོས།
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	 མཁས་རློམ་ཅན་གྱི་སྟག་བྲིས་

གནའ་སྔ་མོ་ཁྲིམས་དཔོན་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་རང་ཉིད་ལ་ངོ་བསྟོད་

བྱེད་པའི་སྐད་ཆ་ཁོ་ན་ཉན་འདོད་བྱེད་པ་ལས་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་སྐད་

ཆ་ཕྲན་ཙམ་ཡང་ཉན་འདོད་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཁྲིམས་དཔོན་དེ་རྒྱུན་དུ་

རི་མོ་འབྲི་རྒྱུར་དགའ་བས། ཐེངས་གཅིག་ཁོ་པས་སྟག་གི་རི་མོ་

ཞིག་བྲིས་པ་དེ་ཞུམ་བུ་ཞིག་རང་སྣང་། འོན་ཀྱང་རང་གིས་བྲིས་

པའི་རི་མོ་དེ་ཡག་པོ་ཡོད་ལུགས་གང་སར་འུད་བསྟོད་བྱེད་པ་

དང་། རང་རློམ་

གྱིས ་རི ་ མོ ་ དེ ་

གཞན་གྱི་མཐོང་

སའི་སར་བཀལ་

ནས་ཚང་མར་

བསྔགས་བརྗོད་

བྱེད་དུ་བཅུག ཁྲིམས་དཔོན་དེའི་གཤིས་ཀ་ཤེས་མཁན་ཚོས་རི་མོ་

དེ་སྟག་འདྲ་པོ་མེད་པ་མཐོང་ཡང་སྟག་ཡག་པོ་ཞིག་བྲིས་འདུག་

ཅེས་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་པས་ཁྲིམས་དཔོན་དགའ་པོ་བྱུང་།

 སྐབས་དེར་སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་

རང་དགར་བསྟོད་བསྔགས་གཏོང་འདོད་མེད་ལ། ཐད་ཀར་བཤད་

ནའང་ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་ཁ་རྡུང་ཕོག་དོགས་ཀྱིས་ཁ་མ་གྲག་པར་

བསྡད། འོན་ཀྱང་ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་ཁོ་ལ་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་རྣམ་

འགྱུར་བཏོན་དུ་བཅུག་པས་མི་དེར་ཐབས་མ་བྱུང་བར་ཟུར་ཟའི་

སྒོ་ནས་འདི་ལྟར་བཤད། སྐུ་ངོའ་ིརི་མོ་དེ་ནི་མངོན་སུམ་གསོན་

རྗེན་ལྟར་འདུག་པས། ནམ་མཁའི་ཉི་མ་ཡང་སྐྲག་དགོས་པ་ཞིག་

རེད་ཅེས་བཤད་པས། ཁྲིམས་དཔོན་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་ཉི་མ་

ཡང་སྟག་ལ་སྐྲག་གམ་ཞེས་དྲིས། སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་མི་དེས་

སྐྲག་དང་སྐྲག་ཅེས་ཟེར། ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་འོ་ན། ཉི་མ་གང་

ལ་སྐྲག་གམ་ཞེས་དྲིས། སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་མི་དེས་སྤྲིན་གྱིས་ཉི་

མ་བསྒྲིབས་པས་ཉི་མ་སྤྲིན་ལ་སྐྲག་ཅེས་བཤད། ཁྲིམས་དཔོན་

གྱིས་འོ་ན་སྤྲིན་གང་ལ་སྐྲག་གམ་ཞེས་དྲིས། རླུང་གིས་སྤྲིན་པ་

གཏོར་བས་སྤྲིན་པ་རླུང་ལ་སྐྲག་ཅེས་བཤད། རླུང་གང་ལ་སྐྲག་

གམ་ཞེས་དྲིས། གྱང་གིས་རླུང་བཀག་པས་རླུང་གྱང་ལ་སྐྲག་ཅེས་

བཤད། གྱང་གང་ལ་སྐྲག་གམ་ཞེས་དྲིས། བྱི་བས་གྱང་དྲུས་པས་

གྱང་བྱི་བར་སྐྲག་ཅེས་བཤད། བྱི་བ་གང་ལ་སྐྲག་ཅེས་དྲིས། སྤྱང་

གྲུང་ལྡན་པའི་མི་དེས་བྱི་བ་སྐུ་ངོའ་ིརི་མོ་དེར་སྐྲག་པ་ལས་གཞན་

གང་ལའང་མི་སྐྲག་ཅེས་ལན་བཏབ་པས་ཁྲིམས་དཔོན་ག་ཤོད་

འདི་ཤོད་མེད་པར་གྱུར། ། 

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

བའི་《བོད་ཀྱི་དགོད་གཏམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས༌》ཞེས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

པཱ་ལགས་ལ་མང་བ་གནོད་ངེས།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

དགེ་རྒན་གྱིས། བཀྲ་ཤིས། ཁ་སང་ཁྱེད་ཀྱིས་སློབ་གྲྭའི་ནང་རྣམ་

འགྱུར་སྡུག་ཆགས་བསྟན་པ་དེ་ལ་པཱ་ལགས་ཀྱིས་ཉེས་རྡུང་བཏང་

བྱུང་ངམ།

བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས། བཏང་མ་བྱུང་། པཱ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་རྒྱུ་ལ། ང་

ལ་ཉེས་རྡུང་བཏང་ན་ང་ལས་པཱ་ལགས་ཁོ་རང་ལ་མང་བ་གནོད་ཀྱི་

རེད་གསུངས་སོང་། 

དགེ་རྒན་གྱིས། འདི་བྱབ་ཆུང་རང་རེད། ཁྱེད་ཀྱི་པཱ་ལགས་ཀྱིས་

ཁྱོད་ལ་བྱམས་དྲགས་འདུག

བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས། མ་རེད། དེ་འདྲ་མ་རེད། དེ་ནི་ཁོང་གི་ཕྱག་གཉིས་

པོ་རྨས་ནས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རེད། 

Piya Maria Vas ཞེས་པས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་Jokes for children-

Teacher Jokes ཞེས་པའི་མཚར་གཏམ་ལ་གཞི་བཅོལ།

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ ་གཱནྡྷཱི།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར།

ལྷུག་རྩོམ།

མཚར་གཏམ།

འདོན་ཐེངས་སྔ་མའི་འཕྲོས།༌༌༌༌༌༌༌

ཉིན་རྒྱབ་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

གང་ལྟར་སློབ་ཐུན་དེ་ནི་སུ་དང་འགྲོགས་འདྲིས་མ་མྱོང་བའི་དུས་ཚོད་དང་

མཉམ་སྐྱོད་བྱེད་ཀྱིན་དབྱར་དང་དཔྱིད། སྟོན་དང་དགུན་བཅས་འགྲིམས་ཏེ་ལོ་

གཅིག་གི་སློབ་ཐུན་མཐའ་མར་སླེབས་ལ་ཉེ། དབྱར་གྱི་ཚ་དྲོད་དེ་དགུན་གྱི་གྲང་

ངར་ལ་གྱུར་དུས་དབྱར་གྱི་སློབ་ཐུན་སྔ་མའི་དྲོ་སྐྱིད་ཡིད་ལ་དྲན་ཞིང་འཁོར། 

དགེ་རྒན་དེའི་གཟུགས་རིས་ནི་དེ་བས་ངན་དུ་ཕྱིན་ཞིང་རང་གི་ལག་ཏུ་འཁྱེར་

བའི་སློབ་དེབ་དེའི་ཚོས་གཞི་དེའང་དམར་སྨུག་ཅིག་ཏུ་གྱུར་འདུག ཁོང་འཛིན་

གྲྭའི་ནང་འཛུལ་ཡོང་དུས་ངས་ཁོང་གི་བཞིན་རས་ལ་ཡུད་ཙམ་བལྟས་པས། 

སྔར་མཐོང་མ་མྱོང་བའི་སྐྱོ་གདུང་གིས་མནར་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་མཐོང་། དེ་

ནི་རང་གི་མིག་འོག་ཏུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ད་གཟོད་སློབ་

གྲྭ་ནས་ཐོན་ལ་ཉེ་དུས་རང་དང་བྲལ་མི་ཕོད་པའི་སྐྱོ་སྣང་གིས་རེད་སྙམ། ཡང་

ལོ་མང་རིང་ཁོང་གིས་སློབ་གྲྭ་འདིར་སློབ་ཁྲིད་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ལུས་པོ་ཐང་

ཆད་པ་དེས་རེད་སྙམ། ཡང་ན་ད་བར་ངས་ཁོང་གི་གདོང་ལ་ཐད་ཀར་བལྟ་མྱོང་

མེད་སྟབས་དེ་རིང་མིག་འཁྲུལ་བ་ཡིན་གྱི་རེད་

སྙམ། དེ་འདྲ་བའི་བསམ་བློ་འདྲ་མིན་འཁོར་

བཞིན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་རྒན་ལགས་ཀྱིས་

སློབ་ཚན་འཁྲིད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། སློབ་ཕྲུག་

ཚོས་དེ་རིང་རྒན་ལགས་ཀྱིས་སློབ་ཚན་ཁྲིད་

མ་གནང་བར་དགེ་རྒན་གཞན་ཚོ་དང་འདྲ་བར་

གཞས་གཏོང་བ་དང་མཚར་གཏམ་བཤད་ནས་

སྡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་ཏེ་སུས་ཀྱང་སློབ་དེབ་འཁྱེར་མེད་པ་རེད། ད་དུང་ཕར་ཚུར་

བལྟས་ཏེ་ཧང་སངས་མདོག་དང་སྦྲགས་ཉོབ་སྣང་སྐྱེས་ཚུལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་

བསྟན། སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་རྣམ་འགྱུར་དེ་རྒན་ལགས་ཀྱིས་གཟིགས་འཕྲལ་ཁོ་རང་

རྐུབ་སྟེགས་ལས་ཡར་བཞེངས་ཏེ། ས་སྨྱུག་དཀར་པོ་ཞིག་བླངས་ནས་ནག་

པང་སྟེང་ཚིག་ཐུང་ཞིག་བྲིས། “བཙན་བྱོལ། ” “བོད་ཡིག” “རང་དབང་། ” 

 ནམ་རྒྱུན་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཁོང་གི་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྐབས་དོ་

སྣང་མེད་ནའང་དེ་ཉིན་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མས་རྒན་ལགས་ལ་སྤྲོ་སྣང་ཆེན་པོས་

ཉན། ཁོང་གིས། “་་་་་་་་་་ང་ཚོ་བོད་རིགས་གདོང་དམར་བ་རྣམས་ཕ་ཡུལ་ལ་

ཉོབ་སྣང་སྐྱེས་ཏེ། རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོང་བ་ཞིག་མ་རེད། ང་ཚོའི་ཕ་

མེས་ཚོས་རང་གི་སྐྱིད་པའི་ཡུལ་དང་དྲོ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ཁྱིམ། ལོ་ཏོག་ཡག་པའི་

ཞིང་། ཤེད་བཟང་བའི་ཕྱུགས་རིགས། གང་ལྟར་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཡོད་ཚད་བློས་

བཏང་སྟེ་བོད་ཀྱི་རྩ་ཆེ་བའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་དང་མི་རིགས་

བཅས་པ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཆེད་དུ་འདིར་ཡོང་བ་རེད། དེ་

ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བོད་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་དུས་

ཤིག་དང་། བོད་ལ་སྐྱིད་པའི་རང་དབང་གི་ཉི་མ་སླར་ཡང་ཤར་བའི་རེ་བ་དམ་

པོ་ཞིག་བཟུང་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རེད། ”ཅེས་བཤད་མཚམས་དེར་རྒན་

ལགས་ཀྱི་མིག་ཟུང་ཕྱི་རོལ་དུ་བལྟ་ཙམ་བལྟ་ཙམ་བྱེད་བཞིན་མགོ་བོ་ཐུར་དུ་

སྒུར་བ་དེ་ལ་བལྟས་ན། ཁོང་གི་མིག་རྒྱང་དེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ས་གཞི་ཆེན་མོ་དེ་

ལས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡོད་ནའང་། ད་ནི་ལོ་ན་མཐོ་པོ་སླེབས་ཚར་འདུག་བསམ་པའི་

སྐྱོ་གདུང་གིས་མགོ་བོ་སྒུར་གྱིན་ཡོད་པ་ཚོར་ཐུབ། 

 དེ་ནས་ད་དུང་ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་ངང་། “བྱས་ན་ཁྱེད་ཚོས་ཚིག་

གསུམ་པོ་རྣམས་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཡིན་པར་དོན་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་རྟོགས་ཏེ་རྒྱུས་

མངའ་ཡོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེའང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གང་ལགས་ཟེར་ན་ཚིག་གསུམ་

པོ་དེ་ནི་ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདི་དང་

འབྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མདུད་པ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཁྱེད་ཚོས་འཁྱེར་མེད་པའི་

སློབ་དེབ་དེའི་ནང་ལའང་ཚིག་འབྲུ་གསུམ་པོ་

དེ་རྣམས་འཛོམས་ཡོད་ལ་དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ་

ཡང་གསལ་པོར་བཀོད་ཡོད། དེ་ཚོ་ཁྱེད་ཚོས་

རྗེས་སུ་བལྟ་ཀློག་བྱས་ན་ཤེས།” ཅེས་ཁོང་

གི་མཐའ་མའི་ཚིག་དེ་གོ་དུས་ང་རང་གཉིད་ལས་སད་པ་ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་

བྱུང་། འོན་ཀྱང་སློབ་ཐུན་དེ་ནི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཐུན་མཐའ་མ་དེ་རེད། 

 དེ་ལྟར་རྒན་ལགས་ཀྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་མཚམས་བཞག་མ་

ཐག་ཏུ་འཛིན་གྲྭ་ཁུ་སིམ་མེར་གྱུར། ང་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ད་དུང་རྒན་ལགས་

ཀྱི་གསུང་ཉན་འདོད་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ནའང་དེ་དུས་ཕྱི་དྲགས་ཚར་

པ་རེད། ཁོང་གི་གསུང་སྐད་དེ་མུར་ཆུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་ཉིན་རྒྱབ་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་

དེའང་མཇུག་བསྒྲིལ་ཏོ། །

ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་ལ་རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་བསམ་བློ་ཤ གས་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས།  ཁྱེད་རང་ལ་མི་

གཞན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་དེར་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཡོང་བ་ཡིན།

གཞན་གཅེས་འཛིན་གྱི་བསམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་

ལ་བདེ་བ་བྱུང་ན་བསམ་པའི་བློ་སྐྱེས་པའི་ཉི་མ་དེ་རང་

ལ།  ཁྱེད་རང་གི་གཤིས་ཀ་དེ་སྤོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

གཞན་ལ་་༌༌༌༌༌

ཁྱེད་རང་རེག་མི་ཉན་པའི་

རིགས་ངན་ཡིན་པ་ཐག་ཆོད།  
ངའི་གྲིབ་ནག་བགོམས་པ་

གང་ཡིན།  

བདེ་བ་བྱུང་ན་༌༌་་  

ཨ་རོགས།  ལྟོས་དང་།  

ག་པ་འགྲོ་ག

ག་པ་ག་པ།  ངས་

འགོམ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།  

ཁ་རྫོར་པོ་དེ་གདང་མ་ཡོང་།  

ང་ལ་གྲིབ་ཕོག་ས་རེད།  

མོ་ཧན།  ད་འགྲོ་དང་།  

རེག་མི་ཉན་པའི་རིགས་ངན་འདི་ཚོ་སྐྱེ་

བ་སྔོན་མར་སྡིག་ཅན་པ་ཡིན་པར་ཡིད་

ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  

རིགས་རུས་ཀྱི་རྩི་སྟངས་འདི་ལ་ང་ཚོས་ཁས་

ལེན་བྱེད་དགོས།  འདི༌རིགས་ངན་ཚོའི་བསྐོས་

ཐང་རེད།  

རྒྱུགས།  ཕར་རྒྱུགས།

ཆག་༌༌༌

འབག༌༌༌༌༌

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

00Phayul-6th Issue-2011(141).indd   2 9/9/2011   2:50:26 PM



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༡3

༣༢༽བྱ་རྒོད་དང་ཕོ་རོག

ཕོ་རོག་ཅིག་གིས་བྱ་རྒོད་ཅིག་གནམ་ནས་ལུ་གུ་གཅིག་གི་སྒང་ལ་བབ་སྟེ། སྡེར་མོས་

བཟུང་ནས་ཚང་ལ་ཁྱེར་པ་མཐོང་བ་རེད། དེ་ནས་ཕོ་རོག་གིས་ཀྱང་དེ་ག་ནང་བཞིན་

བྱེད་འདོད་ཀྱི་བསམ་བློ་འཁོར་བ་རེད། འོན་ཀྱང་ཁོ་རང་གིས་དངོས་སུ་དེ་ལྟར་བྱེད་པའི་

སྐབས་སུ། ལུ་གུ་དེ་ཧ་ཅང་ལྗིད་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་

ལས་ཀྱང་སྟབས་སྡུག་པ་ཞིག་ལ། ཕོ་རོག་རང་ཉིད་ཀྱི་

སྡེར་མོ་ཆུང་ཆུང་དེ་ལུ་

གུའི་སྤུའི་ནང་འཁོན་ཏེ། 

སྤུའི་རྙི་རུ་ཚུད་པ་རེད། 

 རྗེས ་ལ་ལུག་རྫིས ་ཕོ ་

རོ ག ་མཐོ ང ་ བ ་ དང ་ ། 

ཁོས་ཕོ་རོག་དེ་འཇུས་

ནས་ལྕགས་ཁྲའི་ནང་བཅུག་སྟེ་བཞག་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བྱ་རྒོད་ཀྱི་ལད་ཟློས་བྱེད་

མཁན་དེ་གཞན་གྱིས་གད་མོ་ཤོར་ས་ཆགས་པ་རེད། 

བསླབ་བྱ། ལས་ཀ་མ་བྱེད་གོང་བསམ་བློ་ཡག་པོ་གཏང་དགོས།

༣༣༽ འབུ་གྲོག་མ་དང་ཕུག་རོན། 

ཉིན་གཅིག་ཉི་མ་ཚ་བའི་སྐབས་ཤིག་ལ་འབུ་གྲོག་མ་ཞིག་ཁ་སྐོམ་ནས་རྒྱུག་ཆུའི་འགྲམ་

དུ་ཆུ་འཐུང་བར་ཕྱིན། དེར་རྒྱུག་ཆུའི་ཤ གས་ཀྱིས་འབུ་གྲོག་མ་ཁྱེར་ཕྱིན་པ་ཆུའི་ནང་

བྱིང་གྲབས་བྱེད་པའི་སྐབས། ཤིང་སྡོང་གི་ཡལ་གའི་སྒང་དུ་ཡོད་པའི་ཕུག་རོན་གཅིག་

གིས་མཐོང་བ་རེད། དེ་ནས་སེམས་བཟང་བྱ་དེས་ཡལ་ག་ནས་ལོ་མ་གཅིག་བཀོག་

ནས་འབུ་གྲོག་མ་ཡོད་སའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་གཡུགས་པ་རེད། ལོ་མ་དེ་འབུ་གྲོག་མ་དེས་

མཐོང་བ་དང་དེའི་སྒང་དུ་མགྱོགས་པོ་ཡར་འཛེགས་པ་རེད། དེའི་རྗེས་ལ་འབུ་གྲོག་མ་

རང་ཉིད་ཀྱི་སྲོག་བསྐྱབས་

ཐུབ་ནས་རྒྱུག་ཆུའི་ངོགས་

སུ་འབྱོར་བ་དང་། སེམས་

གཏིང་ནས་ ཤིང་སྡོང་

གི་སྒང་དུ་ཡོད་པའི་ཕུག་

རོན་དེ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་

བསམས་པ་རེད། 

       ཉིན་ཤས་རྗེས་ལ་འབུ་གྲོག་མ་དེ་ཡང་བསྐྱར་ཆུ་འཐུང་བར་སླེབས་

སྐབས། ཤིང་སྡོང་དེའི་འོག་ཏུ་བྱིའུ་འཛིན་མཁན་མི་གཅིག་སླེབས་ཏེ། ཕུག་རོན་དེ་

འཛིན་བཟུང་བྱ་ཕྱིར་ཤིང་སྡོང་དེའི་འོག་ཏུ་རྙི་འཛུགས་བཞིན་པ་མཐོང་བས། འབུ་གྲོག་

མ་དེས་ཕུག་རོན་གྱི་སྲོག་ཉེན་ཁའི་ནང་ཚུད་གྲབས་ཡོད་པར་ཚོད་དཔག་བྱས་ཏེ། ད་

ནི་སེམས་བཟང་ཕུག་རོན་ལ་བཀའ་དྲིན་འཇལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དང་གོ་སྐབས་བཟང་

པོ་ཐོབ་སོང་བསམས་ནས། མགྱོགས་པོ་ཤིང་སྡོང་དེའི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་པ་དང་། དེ་

ནས་མི་དེའི་རྐང་པ་ལ་སོ་སོའ་ིནུས་པ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་སོ་ཤ གས་ཆེན་པོ་གཅིག་བརྒྱབ་

པས། མི་དེ་ན་ཟུག་གིས་སྐད་ཤོར་བ་རེད། སྐད་ཅོར་དེས་ཕུག་རོན་གཉིད་སད་དེ། 

ལམ་སང་ནམ་མཁར་འཕུར་ཕྱིན་པས་ཤིང་སྡོང་གི་འོག་ཏུ་མི་གཅིག་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

དེའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་འབུ་གྲོག་མ་དེའང་ཡོད་པ་མཐོང་བ་རེད།

བསླབ་བྱ། གཞན་ལ་བཟང་པོ་བྱས་ན། རང་ལ་བཟང་པོ་ཡོང་།

པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄།
མ་སཱུ་རཱི་གཏན་སློབ་ཀྱི་བསམ་གླིང་ཚེ་རིང་ལྷ་མོས་བསྒྱུར།

ཨིན་ཌི་ཡན་གྱི་བུ་མོ། 

ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་གཞིས་འབྱོར་བ་ཚོས་པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌ཡི་འགྲམ་དུ་ཡོང་ནས། སྲས་མོ་

སྐུ་ཞབས། ཁྱེད་རང་གཅིག་པུས་བླ་ན་མེད་པའི་འགོ་གཙོ་པོ་ཧཱ་ཏན་ལ་དམག་འཁྲུག་

མཚམས་འཇོག་བྱེད་པའི་ཞུ་འབུལ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་མོས་

རྟག་པར། ངས་དེའི་ཐོག་མཉམ་བསྲེས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ངའི་པཱ་ལགས་ཀྱིས་ག་རེ་

བྱེད་དགོས་མིན་ཁོ་རང་གིས་མཁྱེན་གྱི་རེད། ཅེས་ལན་རྒྱག་གི་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་ཉིན་

གཅིག་མོའ་ིབཟའ་ཟླ་ཀ་ཀོའམོ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པ་དང་། མོ་རང་ཝི་རོ་ཝོ་ཀོ་མོ་ཀོ་ལ་

ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས། 

མོ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་གོང༌། མོ་གཞིས་འབྱོར་བ་ཇོན་རོལ་ཕི་(John 

Rolfe)ཞེས་པ་ཞིག་དང་གྲོགས་པོར་གྱུར། དེ་ནས་བདུན་ཕྲག་ཁ་ཤས་རྗེས་ལ་པོ་ཧཱ་

ཏན་གྱིས་བྱིན་རླབས་གནང་བའི་འོག་ཁོང་གཉིས་ཆང་ས་བརྒྱབ། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཆང་

སར་བརྟེན་ནས་གཞིས་འབྱོར་བ་དང་ཨིན་ཌི་ཡན་ཚོའི་བར་ལོ་མང་ཞི་བདེའི་དུས་རབས་

ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་བྱུང༌། པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌ཡིས་ཇོན་སི་མིཐ་ཡིས་མོར་ཐག་རིང་དབྱིན་ཡུལ་

གྱི་སྐོར་བཤད་པ་རྣམས་གཏན་དུ་བརྗེད་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་པས། མོས་ང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་

ཕྱིན་ནས་རྒྱལ་པོར་བལྟ་དགོས་ཡོད། ཅེས་མོའ་ིབཟའ་ཟླར་བཤད། 

དེར་བརྟེན་མོ་དང་མོའ་ིབཟའ་ཟླ་གཉིས་གྲུ་གཟིངས་ལ་བསྡད་ནས་རྒྱ་མཚོའི་ཐོག་ཡུན་རིང་

གི་འགྲུལ་བཞུད་བྱས། མོ་དེ་གར་སླེབས་དུས་ལོན་ཌོན་དེ་མོའ་ིམཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་རྨི་

ལམ་གྱི་ཞིང་ཁམས་དེ་ལས་ཀྱང་ཆེ་བ་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་མོས་ཇེམྶ་གྲོང་ཚོ་ལས་ལྷག་

པ་མ་མཐོང་། དབྱིན་ཇི་བ་ཚོས་མོར་མོའ་ིམི་དམངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ལྟ་བུར་བརྩིས་ནས་

གུས་བརྩི་ཞུ་ཡི་ཡོད། པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌ནི། རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཏུ་ཨིན་ཌི་ཡན་ཡོང་མཁན་ཐོག་

མ་ཡིན། མོས་དུས་རྟག་ཏུ་རེ་བ་བྱས་པ་བཞིན་རྒྱལ་པོ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། 

མོའ་ིཡུལ་མི་ཚོར་གང་ཅིའི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་པོས་ཁས་ལེན་ཡང་

བྱས་ཡོད། ད་དུང་མོའ་ིདགའ་ཚོར་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི། མོའ་ིཆུང་དུས་ཀྱི་གཅེས་གྲོགས་དེད་

དཔོན་ཇོན་སི་མིཐ་རྙེད་པ་མ་ཟད། ཁོ་པ་གསོན་པོར་བདེ་ཐང་ངང་གནས་ཡོད་པ་ཤེས་

རྟོགས་བྱུང་བ་རེད། རྫོགས་སོ།། །།

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

༦༽ བྲན་གཡོག་ངོ་མ།

ཨཱག་རཱ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་ཕྱུག་པོ་ཞིག་གིས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གཡོག་པོ་ཞིག་ཉོས་

ཀྱང༌། གཡོག་པོ་དེས་སྦྱིན་བདག་གི་རྩ་ཆེའི་ཅ་དངོས་རྣམས་ཁྱེར་ནས་ཐག་རིང་དུ་

བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་ནས་མི་རིང་བར་ཕྱུག་པོ་དེ་ཚོང་དོན་ཆེད་དིལླཱིར་

བསྐྱོད་སྐབས་སྲང་ལམ་དུ་ཁོ་རང་གི་གཡོག་པོ་རྐུན་མ་དེ་དང་གདོང་ཐུག་བརྒྱབ་པ་

རེད། གཡོག་པོ་དེས་གྱོན་གོས་ལེགས་པོ་གྱོན་ཞིང་། རང་གི་སྦྱིན་བདག་གློ་བུར་དུ་ཐུག་

སྐབས་ལམ་སང་བྲོས་མ་ཐུབ་པར་ལུས། ཡིན་ནའང་སྦྱིན་བདག་དེ་བྱ་ལོང་སྤྱོད་ལོང་མེད་

པར་ལུས་སྐབས། གཡོག་པོ་དེས་སྦྱིན་བདག་གི་ལག་པ་དམ་པོར་བཟུང་ནས། “ཁྲམ་པ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་ནང་ནས་དངུལ་བརྐུས་ཏེ་བྲོས་ཕྱིན་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་རིང་ངས་ཁྱོད་ཐར་

པར་མི་གཏོང་ཐག་གཅོད་ཡིན” ཟེར་རོ། །

 ཁོའ་ིཧང་སངས་དགོས་པའི་བྱེད་སྟངས་དེར་སྦྱིན་བདག་དེ་རེ་ཞིག་ཧ་ལས་

ཏེ་ལུས། དེའི་རྗེས་ལ་སྨྲས་པ། “ངན་པ་ལང་ཤོར་གྱི་བྲན་གཡོག་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ཁྱོད་ཀྱི་

གཡོག་པོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་མགོ་མཇུག་མེད་པར་ཉེས་རྡུང་

བཏང་བ་ཡིན་ན་སུ་སུའི་སྦྱིན་བདག་ཡིན་པ་ཤེས་ངེས་རེད།” ཅེས་བཤད། འོན་ཀྱང་

གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་བྲན་གཡོག་དེས་མུ་མཐུད་ནས་སྤྱོད་ངན་མ་དོར་བར། རང་ཉིད་སྦྱིན་

བདག་ཡིན་པའི་ཉམས་ཀྱིས་བྲོས་ཤོར་པའི་གཡོག་པོ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་རྣམ་

པ་བསྟན། ཁོང་གཉིས་དབར་གྱི་རྩོད་པ་དེར་མི་མང་པོས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་བལྟས་

པ་དང༌། ཁོང་ཚོས་ཁོ་གཉིས་ཨཀ་བར་གྱི་ཁྲིམས་རར་འགྲོ་ན་ལེགས་ཚུལ་བཤད།

 ཁོང་གཉིས་ཀ་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་དུ་བཅར་བ་དང༌། བཱིར་བལ་གྱིས་ཁོང་

གཉིས་ཀས་གང་བཤད་པར་ཉན་སྐབས། བྲན་གཡོག་དེས་སླར་ཡང་རྫུན་གཏམ་ཧམ་

བཤད་བྱས། བཱིར་བལ་གྱིས་གནད་དོན་དེ་མགོ་རྙོག་པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་བས། ཁོང་གིས་

སྒོ་སྲུང་བར་རལ་གྲི་འཕྱར་ནས་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་འགྲམ་ལ་ལངས་བཅུག་པ་དང༌། མུ་མཐུད་

འདྲི་རྩད་བྱས། དེ་ནས་གློ་བུར་དུ་ཁོང་གིས་སྒོ་སྲུང་ལ། “བྲན་གཡོག་དེའི་སྐེ་ཆོད།” 

ཅེས་བཀའ་ཕབ། སྒོ་སྲུང་དེས་རལ་གྲི་གནམ་ལ་འཕྱར་བས། བྲན་གཡོག་ངོ་མ་དེས་དེ་

སྔའི་རྫུན་གཏམ་རྣམས་དྲན་ལམ་ནས་བརྗེད་པ་དང༌། ལམ་སང་རང་ཉིད་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་

མགོ ་བོ ་སྒུར་

སྒུར་བྱས་པར་

བརྟེན། ཁོང་

ག ཉི ས ་ ཀྱི ་

ནང་ནས་བྲན་

གཡོག་ངོ ་མ་

དེ ་སུ་ཡིན་པ་

ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱུང༌། བཱིར་བལ་གྱི་དམིགས་འདུན་མངོན་གྱུར་བྱུང་བ་དང༌། ཁོས་

ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་བྲན་གཡོག་ངོ་མ་དེ་སྔར་བཞིན་སྦྱིན་བདག་འགྲམ་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་

པར་མངགས་སོ། ། 

༧༽ དྲི་བ།

དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིསྔོན་ནས་རྒྱལ་པོའ་ིཐུགས་ལ་ཡོད་པའི་དྲི་བ་རྣམས་ཉིན་གཅིག་བཱིར་

བལ་ལ་དྲིས་པ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱལ་པོས། “བཱིར་བལ། དམྱལ་བར་འགྲོ་མཁན་སུ་ཡིན་པ་

དང༌། ལྷ་ཡུལ་ལ་འགྲོ་མཁན་སུ་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ངར་ཤོད་དང༌།” ཞེས་དྲིས་པར། བཱིར་

བལ་གྱིས། “གཞན་གཅེས་འཛིན་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལྷ་ཡུལ་ལ་འགྲོ་བ་དང༌། རང་གཅེས་

འཛིན་བྱེད་མཁན་རྣམས་དམྱལ་བར་འགྲོ་ཡི་འདུག” ཅེས་ལན་བཏབ། ཡང་རྒྱལ་པོས། 

“འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང༌། དུས་རྟག་ཏུ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་མཁན་དེ་གང་ཡིན་ནམ།” ཞེས་

དྲིས་པར། བཱིར་བལ་གྱིས། “དེ་ནི་བུ་ལོན་གཏོང་མཁན་གྱི་སྐྱེད་ཀ་རེད།” ཅེས་ལན་བཏབ། 

ད་དུང་ཨཀ་བར་གྱིས། “ང་ཚོས་སུ་ལ་སྤྱང་པོ་ཞེས་བརྗོད་པ་དང༌། སུ་ལ་ལྐུགས་པ་འབོད་

དམ།” ཞེས་དྲིས། བཱིར་བལ་གྱིས་ལན་བཏབ་པ། “རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་བསམ་འཆར་འདོན་

མཁན་རྣམས་ལ་སྤྱང་པོ་ཞེས་བརྗོད་པ་དང༌། ཕན་ལས་གནོད་པ་ཆེ་བ་བཟོ་མཁན་ལ་

ལྐུགས་པ་ཞེས་བརྗོད།” 

 བཱིར་བལ་གྱི་ལན་རྣམས་ལ་ཨཀ་བར་ཐུགས་ཡིད་ཚིམས་ནས། སླར་ཡང་

ཁོང་གིས། “བཱིར་བལ་ཁྱོད་ལ་མཐའ་མའི་དྲི་བ་དྲི་རྒྱུ་གཅིག་ཡོད། ནམ་དུས་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་ནང་ནས་ནམ་དུས་ལེགས་ཤོས་དེ་ག་རེ་རེད་དམ།” ཞེས་དྲིས་པར། བཱིར་བལ་གྱིས་

འཛུམ་མདངས་དང་བཅས། “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་ནམ་དུས་བཞིའི་རིང་

བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ངང་ནས་ཟ་འཐུང་ལ་ལོངས་སྤྱད་དེ་བློ་ཡིད་ཚིམས་ནས་བསྡད་ཡོད། 

དེ་ལས་ལྷག་པའི་ནམ་དུས་གཞན་པ་ཞིག་ང་ཚོའི་ལོངས་སུ་སྤྱད་བྱར་ཡོད་མ་རེད།” 

ཅེས་ལན་བཏབ་བོ། །

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

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

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
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ཀ་ཀོ་ལ། 
ཀ་ཀོ་ལ་ཞེས་པ་ལ་དཀར་པོ་དང་སྨུག་པོའ་ིརིགས་གཉིས་ཡོད་

ཅིང་། དཀར་པོའ་ིརིགས་དེ་ཆེ་ལ་པགས་པ་མཐུག་པ་དང་། སྨུག་

པོའ་ིརིགས་དེ་ཆུང་ལ་སྲབ་པ་སུག་སྨེལ་ལས་ཆེ་ཙམ་ཡོད་པ་

བཅས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་། དཀར་པོའ་ིརིགས་དེ་སྤོས་ལ་བེད་སྤྱོད་

བྱེད་ཅིང་། སྨུག་པོའ་ིརིགས་དེ་སྨན་དུ་གཏོང་སྲོལ་ཡོད། 

སྐྱེ་གནས་ནི། བོད་གངས་ཅན་གྱི་མེ་ཏོག་རྫོང་དང་། ཤར་ཕྱོགས་

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

སུ་རྒྱ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༢༩༠༠ ཡས་མས་ཀྱི་བསིལ་

གྲིབ་ངོས་ཀྱི་རླན་གཤེར་ཆེ་བའི་ནགས་གསེབ་དང་། ཤིང་མ་ལྡུམ་

གྱི་གསེབ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་། ལྷག་པར་འབྲས་ལྗོངས་ཁུལ་

དུ་ཡུལ་མིའི་འཚོ་བའི་

ཆེད་དུ། ས་ཞིང་ལྟར་

འདེབས་ལས་ཀྱིས་སྟོན་

འབྲས་མངའ་སྡེ་གཞན་

དང་། ཡུལ་གྲུ་གཞན་

ལ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། 

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཀ་ཀོ་ལ་དེ་ཉིད་སྟོན་ཀའི་དུས་

སུ་འབྲས་བུ་སྨིན་མཚམས་བཏུས་ཏེ། ཧམ་རུལ་མ་ཤོར་བར་

བསྐམས་ནས་སྨན་དུ་བེད་སྤྱོད་པའི་སྐབས་སུ། ཕྱི་ལྤགས་སྨུག་

པོའམ་ནག་པོ་དེ་དོར་ནས་འབྲུ་གུ་ཁོ་ན་བེད་སྤྱོད་གཏང་དགོས། 

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་ཆ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་འབྲུ་གུ་སྨན་སྦྱོར་

ཐོག་ཕོ་བ་དང་། མཆེར་པའི་དྲོད་ཉམས་པ་དང་། ཟས་མ་འཇུ་བ། 

ཁོག་པ་སྦོས་བརྒྱངས་བྱེད་པ་སོགས་ལ་ཕན་ཞིང་། ཨཱཡུར྄་ཝེ་དྷའི་

(vk;osZn)ནང་དུ་འབྲས་བུ་དང་དེའི་སྣུམ་སྨན་སྦྱོར་བགྱིས་ཏེ། ཁ་

ཟས་ཀྱི་དང་ག་འབྱེད་པ་དང་། རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གྱི་ནད། མ་

ཞུ་བ། སྐྱུགས་པ། མཆེར་པ་རྒྱས་པ། སྐོམ་དད་ཆེ་བ། པགས་ནད་

ཀྱིས་ཟ་འཕྲུག་ལངས་པ། བྱང་ཁོག་གཟེར་བ། གཞང་འབྲུམ། ཁའི་

ནང་གི་རྨ། མགོ་བོའ་ིནད་སོགས་ལ་ཕན་པར་བཤད། 

མིང་གཞན་ནི། ཀོ་ལ་དང་། སྨྱིག་མ། སྐུ་ལེ་ལ། ཨེ་ལ་སྦོམ་པོ། རྩི་

འཇམ་སོགས་ཟེར་ཞིང་། ཨིན་སྐད་དུ། Black Cardamom/

Greater Indian Cardamomདང་། ཧིནྡཱིའི་སྐད་དུ་བ་ཌཱི་

ཨི ་ལཱཡ་ཅཱི ་ (cM + h 

byk;ph)ཞེས་པ་

ཡིན།   

འདིར་གནས་ཡུལ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་

མིའི་ཚོང་ཁང་ཁག་

ཏུ་རྩད་གཅོད་བྱེད་བདེའི་སླད་དུ། ཨིན་ཧིན་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་སྐད་གང་

ཡིན་པ་ཡང་བཀོད་ཡོད་པ་དགོངས་འཇགས་ཞུ།

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

གནང་བའི་<<བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝེ་དྷ་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།

  ཞུ་དག་པ།   ཆུང་ཚེ་རིང༌།

  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།

ཤིང་སྒམ་ཆ་ཚང་བརྩིགས་ཏེ་ལྕོག་མཁར་དེ་ཇེ་མཐོར་གཏོང་རྒྱུར་བེད་སྤྱོད་

བྱས་པ་རེད། རྒྱལ་པོས་དེ་འདྲ་བའི་ལྕོག་

མཁར་མཐོ་པོ་མཐོང་འཕྲལ་སེམས་བག་

ཕེབས་པར་གྱུར་ཏེ་དེའི་སྟེང་འཛེག་རྒྱུ་འགོ་

བཙུགས་པ་རེད། ཁོས་ཏན་ཏན་གནམ་

གྱི་ཟླ་བར་འཆང་ཐུབ་པའི་ཚོར་ཤ གས་

སྐྱེ་བཞིན་ལྕོག་མཁར་སྟེང་འཛེགས་པ་

རེད། ཁོང་རྩེར་སླེབས་སྐབས་ནམ་མཁར་

ཆེས་ཐག་རིང་དུ་གནས་པའི་ཟླ་བར་ད་དུང་

འཆང་མ་ཐུབ་པ་རེད།  “ད་དུང་ཟླ་བ་སྙོབ་

པ་མི་འདུག ང་ལ་སྒམ་མང་ཙམ་གནང་དང་།” ཞེས་སྐད་བརྒྱབ་པ་རེད། སྔར་

ནས་ཤིང་ཚང་མ་སྒམ་བཟོ་ཕྱིར་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཚར་བར་བརྟེན། ཚང་མས་ཤིང་

བཙལ་ཀྱང་རྒྱལ་ཁམས་ནང་གཅིག་ཀྱང་མ་རྙེད་པ་རེད། 

ཤིང་བཟོ་བས།  “རྒྱལ་ཁམས་ནང་

ཤིང་གཅིག་ཀྱང་ལྷག་མི་འདུག” ཅེས་

ཞུས་པ་རེད།  “བྱས་ན་ང་ལ་རྒྱལ་

ཁམས་ནང་གི་དབྱུག་པ་དང་། དར་

ལྕོག ཉ་འཛིན་རྒྱུག་པ་ཚང་མ་ཁྱེར་

ཤོག་དང་།” ཞེས་རྒྱལ་པོས་སྐད་

བརྒྱབ་པ་རེད། དེ་ལྟར་དམག་མི་ཚོས་

དར་ལྕོག་དང་། དབྱུག་པ། ཉ་འཛིན་

རྒྱུག་པ་རྣམས་བསྡུས་པ་རེད། དེ་

ནས་གནམ་སྙོབ་འདོད་ཡོད་པའི་རྒྱལ་

པོས་དེ་རྣམས་སྡོམ་ཤོག་ལབ་པ་རེད། འོན་ཀྱང་བྱུས་དེ་ཡང་ལམ་འགྲོ་མ་སོང་

བས། རྒྱལ་པོ་ད་དུང་ཟླ་བར་འཆང་འདོད་ཤ གས་ཆེན་པོ་ཡོད། 

དེ་ནས་རྒྱལ་པོར་བསམ་བློ་ཞིག་འཁོར་ཏེ། ཁོས་ལྕོག་མཁར་གྱི་གཞི་རྟེན་དུ་

ཡོད་པའི་སྒམ་ཆེ་ཤོས་དེ་བླངས་ནས་རྩེ་ཁར་བཞག་ན་ཟླ་བར་འཆང་ཐུབ་པ་

ཡོང་སྙམ་སྟེ། དམག་མི་ཚོར་དེ་ལྟར་བྱོས་ཤིག་གསུངས་པ་རེད། དེ་གའི་འོག་

ཏུ་ཡོད་པའི་དམག་མི་དང་གྲོང་མི་ཚང་

མ་རྒྱལ་པོའ་ིགླེན་རྟགས་སྐད་ཆ་དེ་གོ་

སྐབས་ཧོན་ཐོར་ཏེ། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། 

སྒམ་ཆེ་ཤོས་དེ་ནི་མཐིལ་དུ་བཞག་ཡོད་

ཅིང་སྒམ་གཞན་ཚོའང་དེའི་སྟེང་བཞག་

ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་སྒམ་དེ་ཁྱེད་

ལ་འབུལ་ཐུབ་པ་མི་འདུག” ཅེས་སྐད་

བརྒྱབ་པ་རེད། རྒྱལ་པོས་ཁོ་ཚོའི་སྐད་

ཆར་མི་ཉན་པར།  “ངས་དེ་མི་ཤེས། 

གང་ལྟར་ང་ལ་སྒམ་ཆེ་ཤོས་དེ་དགོས་

ཡོད། དེ་མིན་ཁྱེད་ཚོའི་མགོ་བོ་གཅད་རྒྱུ་ཡིན།” ཞེས་རྒྱལ་པོས་སྐད་ཤ གས་

ཆེན་པོ་བརྒྱབ་པ་རེད། 

ཁོ་ཚོས་རྒྱལ་པོའ་ིལྐུགས་རྟགས་དེ་ཉིད་དང་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་དཀའ་བ་མཐོང་ནས་

ཚང་མ་གང་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་གྱུར་པ་རེད། མཐར་ཁོ་ཚོས་སྒམ་ཆེ་

ཤོས་དེ་མཐིལ་ནས་བཏོན་སྐབས། སྒམ་

རྣམས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་

མར་འཛག་ཡོང་བའི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་

གླེན་པ་དེ་ཤི་བ་དང་། ཁོང་དང་མཉམ་

དུ་ཁོང་གི་ཆེས་མཐོ་སར་ཡོད་པའི་ནམ་

མཁའི་ཟླ་བ་ལ་འཆང་རྒྱུའི་གླེན་རྟགས་

ཀྱི་རྨི་ལམ་དེའང་དེ་གར་མཇུག་བསྒྲིལ་

ཏོ།། །།རྫོགས་སོ།།

རི་མོའ་ིགླིང་ཁ།

གང་ལ་རྒྱུ་ནོར་ལྡན་གྱུར་ན། ། ༶

དཀའ་བའི་དོན་ཡང་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ། །

གང་ལ་སྦྱངས་པ་དེ་ལ་མཁས། ། ༶

ལུག་རྫི་འུར་རྡོ་འཕེན་ལ་མཁས། །

གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་དང་། ། ༶

དམ་པའི་ཆོས་ལ་བརྒྱ་ཚར། །

གོ་བ་མེད་པའི་གླང་རྒན་ལ། ། ༶

རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་ལས་དབྱུག་པ་བཙན། །

གོ་བའི་བུ་ལ་ཚིག་གསུམ། ། ༶

མགྱོགས་པའི་རྟ་ལ་ལྕག་གསུམ། །

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

དབུགས ་འཚང ་

ནད་པའི ་ཕྲུ་གུའི ་

རིགས་ལ་སོ་སོའ་ི

ཕ་མས་བསྐུ་མཉེ་

བཏང་བ་ཡིན་ན། 

ཕྲུ་གུས་དབུགས་གཏོང་སླ་བ་མ་ཟད། དབུགས་

འཚང་དཀའ་ངལ་གྱིས་འཐབ་རྒོལ་བྱེད་པ་ཉུང་། 

ཇ་ལོའམ་ཇ་ནག་དུས་ཚོད་གང་

འཚམས་རིང་པོ་བཏུངས་པ་ཡིན་

ན། སྤྱིར་རུས་པ་མཁྲེགས་པོ་བཟོ་

བ་དང་། རུས་སོབ་དྲག་སྐྱེད་ལ་

ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་

རྒྱུན་གཏན་ཁ་ལག་ལ་ཇ་ལོ་སྣོན་མ་བཏབ་ན། སྙིང་

ནད་ན་ཉེན་ཆུང་དུ་གཏོང་གི་ཡོད། 

ལོ་གསུམ་ཁམ་བུ་རྒྱུན་དུ་མཆོད་པ་ཡིན་ན་

ཟས་འཇུ་བར་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐྲན་

ནད་ན་ཉེན ་

ཆུ ང ་ དུ ་

གཏོང ་བར་

རོགས་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། 

གླ ་ རྩི ་ ག ་ གོ ན ་

ནི། སྔ་མོ་ནས་

འ དེ བས ་སྲོ ལ ་

ཡོ ད ་ པ འི ་ ཚ ་

དྲོད་སྙོམ་པའི་ས་ཁུལ་གྱི་ཤིང་ཏོག་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་

ལ་བཅུད་སྨན་ག་པའི་ཚད་གཞི་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ལུས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་གཅོག་པར་ནུས་པ་ལྡན་པའི་ཤིང་འབྲས་

ཤིག་ཡིན།

ཨོྃ། ཨོྃ།

གོམ་གསུམ་སྤོས་ན་དོན་གསུམ་འགྲུབ། ། ༶

ཙོག་པུར་བསྡད་ན་མུ་གེས་འཆི། །

གོས་ལུས་དང་བསྟུན། ། ༶

གཏམ་གྲོགས་དང་བསྟུན། །

གྱོད་ཁ་མཆུ་གཏམ་གྱིས་འདུམ། ། ༶

གོས་རལ་བ་སྐུད་པས་བཙེམ། །

གྱོད་ཡ་སྟག་གཟིག་ཁ་སྤྲོད་ལ། ། ༶

འགྲིག་རྒྱུའི་རེ་བ་རྦད་ཟད་རེད། །

གྲྭ་གོག་ཆོས་ཀྱིས་མ་དུལ། ། ༶

མར་སྐོགས་སྣུམ་གྱིས་མ་དུལ། །
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རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་གཡང་སྒྲོན། 

ཀརྣ་ཊ་ཀ ཅིཏྲ་ཀཱ་ལཱ་ པ་རི་ཤཐ་྄མཐོ་སློབ། ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། ཆོས་གྲགས་རྡོ་རྗེ།

པོན་ཊ་སཾབྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། གྲགས་པ་སྟོབས་རྒྱལ།

དགའ་ཤར་སོག་པ་ཁང་ཚན། འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། པདྨ་བཀྲ་ཤིས།

དགའ་བྱང་ཚ་བ་ཁང་ཚན། འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

དགའ་སྤྲོའ་ིངང་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ། 

“༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ནས་བཞི་པའི་བར་

ཆོས་ཕྱོགས་ཁོ་ནའི་དབུ་འཁྲིད་གནང་ཡོད་པ་

ལས། ༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིབར་ལུགས་

གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་དབུ་འཁྲིད་གནང་མེད་

ལ། ༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྐབས་ནས་

ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་ཆགས་པ་རེད། 

འགོ་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་བཙུགས་པ་རེད་ལ། སྔ་

ཕྱི་མ་གཏོགས་དེའི་མཇུག་བསྡུ་དགོས་པ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། རྐྱེན་ངན་ཞིག་གི་འོག་མཇུག་

བསྡུས་པ་ཡིན་ན། སྐུ་གོང་མ་ཚོའི་མཚོན་དོན་

དཔུང་འདེགས་ཡོང་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་མཚན་ཤས་

ཡོང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ད་ལྟ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་

ཆེའི་མི་མང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་

བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱིས་ཀྱང་ངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དེ་

འདྲ་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་འོག་ལོ་བཞི་བརྒྱ་

ཙམ་ཕྱིན་པའི་༸རྒྱལ་དབང་བླ་བྲང་གིས་དབུ་

འཁྲིད་རྒྱུར། རང་འགུལ་གྱིས་དང་དུ་བླངས་ཏེ་

དགའ་སྤྲོའ་ིངང་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་བྱུང་ན། ཕྱིན་

ཆད་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡག་པོ་ཞིག་སྡོད་ཐུབ་རྒྱུ་

རེད་ལ། ངོས་ཀྱིས་༧རྒྱལ་དབང་གོང་མ་ཚོའི་

མཚན་གནས་དཔུང་འདེགས་ཡོང་རྒྱུར་ཞབས་

འདེགས་སུ་འགྲོ་བ་རེད་དྲན་བྱུང་།” 

         ཞེས་པ་འདི་ཨ་རིའི་མེ་ནི་སོ་ཊ་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་དང་། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་

པ་གཉིས་ཀྱིས་གདན་ཞུས་ལྟར། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ཉིན་

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བྱང་ཨ་རིའི་ས་གནས་འདྲ་མིན་

ནས་ཕེབས་པའི་བོད་མི་ ༢༠༠༠ བརྒལ་བར་དམིགས་

བསལ་བཀའ་སློབ་གནང་བ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས། 

རྒྱལ་པོ་གླེན་པ།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

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