
	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༤༠								 						ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༣															སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས།	༡༥༩				 				ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།										 				ཧིན་སྒོར།	༥

༡༦༽ གཟའ་མཚོ་རྒྱལ། 

གཟའ་མཚོ་རྒྱལ་ནི་མཐའ་མར་གསར་རྙེད་བྱུང་བའི་གཟའ་ཞིག་ཡིན།		གཟའ་དེ་ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་མཐའ་རུ་འཛམ་གླིང་ནས་བར་ཐག་ཀི་

ལོ་མི་ཊར་ས་ཡ་མང་པོའ་ིསར་ཡོད།		མཚོ་རྒྱལ་ནི་གཟའ་རྣམ་རྒྱལ་དང་འདྲ་བར་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་པོ་ལོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།

གཟའ་དེའི་མདོག་སྔོན་པོ་ཡོང་དོན།	

གཟའ་མཚོ་རྒྱལ་ནི་འཛམ་གླིང་དང་མི་འདྲ་བར་ལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་།	མདོག་སྔོན་པོ་ལྡན་པའི་གཟའ་ཞིག་ཡིན།		དེའི་རླུང་ཁམས་ནང་མི་ཐེན་

རླངས་གཟུགས་ཡོད་པའི་དབང་གིས་མདོག་དེ་ལྟར་མཐོང་བ་ཡིན།	 	མི་ཐེན་རླངས་གཟུགས་ཀྱིས་ཉི་

ཟེར་གྱི་ཁ་དོག་དམར་པོ་རྣམས་འཇིབ་རྔུབ་བྱས་ཏེ།	གཟའ་དེའི་རླུང་ཁམས་ནས་ཐོན་པའི་འོད་དེ་སྔོན་

པོར་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད།	སྐབས་རེ་གཟའ་དེའི་རླུང་ཁམས་ནང་ནག་ཤས་ཆེ་བའི་ཐིག་ལེ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་

དེ་དག་རླུང་འཚུབ་དྲག་པོ་རྣམས་ཡིན།	

གཟའ་དེའི་ཟླ་བ།	

ང་ཚོས་རྒྱང་ཤེལ་བརྒྱུད་ནས་བལྟས་ན།	 	 དེའི་ཟླ་བ་ཊ་རཱའི་ཊོན་	 (Triton)	 དང་ནེ་རཱིཌ་	 (Nereid)	

གཉིས་གཟའ་དེར་འཁོར་བསྐྱོད་བྱེད་པ་མཐོང་ཐུབ།	 	གཟའ་དེར་ཝོ་ཡེ་ཇཱར་	༢	པ་	 (Voyager	2	 )	

དེ་བསྐྱོད་སྐབས།	 ཟླ་བ་དྲུག་གསར་དུ་རྙེད་སོན་བྱུང་པ་རེད།	 པོ་རོ་ཊི་ཡུས྄་	 (Proteus)	 དེ་ནེ་རཱིཌ་

ལས་ཅུང་ཆེ་བ་ཡོད་ནའང་གཞན་རྣམས་དེ་ལས་ཆུང་བ་ཡོད།	 	 དེ་དག་གི་ནང་ནས་འཕྲེད་དུ་ཀི་ལོ་མི་

ཊར་	༢༧༠༠	ལྡན་པའི་ཊ་རཱའི་ཊོན་ནི་ད་བར་དུ་རྙེད་སོན་བྱུང་བའི་ཟླ་བའི་ནང་ནས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་ངོས་

འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།		དེ་ཉིད་ཟླ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་མི་འདྲ་བར་གཟའ་དེར་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་འཁོར་གྱི་ཡོད།	

གཟའ་དེའི་ཆགས་རིམ།		

གཟའ་དེའི་ཕྱི་བཀོད་ནི་རང་དང་ཆ་འདྲ་བའི་གཟའ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཧ་ཅང་འདྲ་བོ་

ཡོད།	 	 དེར་གཙོ་ཆེ་བ་ཡང་རླུང་དང་།	 	 ཧེ་ལི་ཡམ་ཕྲན་ཙམ་མཉམ་བསྡེབས་

བྱས་པ་ལས་བསྒྲུབས་པའི་རླུང་ཁམས་ཡོད།	 	 རླུང་ཁམས་དེའི་མཐིལ་འོག་ན་

ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་ལ།	 	 ཚ་བའི་རྒྱ་མཚོ་དང་མི་ཐེན་ཐེ་བའི་གཤེར་ཁུའི་

རླངས་གཟུགས་ཡོད།	 དབུས་སུ་སའི་གོ་ལའི་ཆ་ཚད་དང་མཉམ་པའི་བྲག་རྡོའ་ི

ནང་སྙིང་ཡོད།	

ཝོ་ཡེ་ཇཱར་༢པ་གཟའ་དེར་བསྐྱོད་རིམ།	

ཝོ་ཡེ་ཇཱར་	 ༢	 པས་ལོ་བཅུ་གཉིས་རིང་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་པའི་ཆེས་མཐའ་མའི་གཟའ་དེ་མཚོ་

རྒྱལ་ཡིན།		ཕྱི་ལོ་	༡༩༧༧	ལོར་མངགས་གཏོང་བྱས་པའི་ཝོ་ཡེ་ཇཱར་	༢	པ་དེ།		ཕྱི་ལོ་	༡༩༨༩	

ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༤	ཉིན་གཟའ་དེ་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་	༥༠༠༠	ཙམ་གྱི་ཉེ་བའི་ས་ན་འཕུར་བསྐྱོད་

བྱས་ཐུབ་ཡོད།		དེའི་ཚེ་དེ་ཉིད་འཛམ་བུ་གླིང་ལས་བར་ཐག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ས་ཡ་	༤༠༠༠	ལས་

མང་བའི་ས་ན་སླེབས་ཡོད་ན།	 	 དེའི་འགྱེད་འཕྲོའ་ིབརྡ་ལན་འབྱོར་བར་ཚོུད་བཞི་ལས་མང་བ་

འགོར་གྱི་ཡོད།	

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

རྫོགས་སོ།།	

མཐར་ཨ་མ་ལྷ་མོ་བཟའ་ཟླ་གཉིས་བསྐྱར་དུ་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སླེབས།	དེ་ཉིན་ཁོ་གཉིས་

སྔ་པོ་ནས་མཆོད་མཇལ་དུ་ཕྱིན།	 དེ་བཞིན་བུ་བློ་བཟང་ཡང་མཆོད་མཇལ་ཞུ་བར་

སླེབས་པའི་ཚེ།	 རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་མདུན་དུ་སྨོན་ལམ་བསྐྱོན་བཞིན་པ་མཐོང་།	

ཁོས་མངོན་སུམ་ཡིན་ནམ་མིག་འཁྲུལ་ཡིན་ནམ་དོགས་ཏེ་རང་གི་མིག་གཉིས་ཕུར་

ཙམ་བྱས་ནས་བལྟས་པས།	རང་གི་ཕ་མ་ཡིན་པ་ཤེས་འཕྲལ་ཨ་མ་ཞེས་བོས།	ཨ་མ་

ལྷ་མོས་སྐད་དེ་གོ་མྱོང་ཡོད་པ་ཚོར་ནས་རྒྱབ་ཏུ་ལྟ་སྐབས།	རང་གི་བུ་བློ་བཟང་མིག་

ཆུ་གཏོང་བཞིན་པ་མཐོང་།	 བུ་མཐོང་མ་ཐག་ཨ་མ་ལྷ་མོ་དགའ་བ་ཚད་མེད་སྐྱེས་ཏེ་

ཡུད་ཙམ་རིང་ཁ་ནས་ཚིག་ཀྱང་མ་ཐོན།	

ཨ་མ་ལྷ་མོས་བུར་དམ་པོར་འཐམས་ནས།	ངས་ཁྱེད་ག་ས་ག་ལ་བཙལ་བ་ཡིན།	ངེད་

ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱེད་རྒྱ་གར་ལ་སོང་བ་ཤེས་བྱུང་།	 དེར་བརྟེན་ང་གཉིས་ཡོང་བ་

ཡིན།	ད་ལན་ཁྱེད་ཐུག་ཡོང་བསམ་པའི་རེ་བ་བྱས་ནས་ང་གཉིས་སླེབས་ཡིན།	ཁྱེད་

ཀྱིས་ཕ་མ་ང་གཉིས་དྲན་མ་སོང་ངམ།	 ཟེར་བ་སོགས་སེམས་ཚོར་དྲག་པོའ་ིསྐད་ཆ་

རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པ་བཤད།	 བུ་བློ་བཟང་མིག་ཆུ་གཏོང་བཞིན་ཁ་ནས་དགོངས་དག་

གཅིག་པུ་ལས་མ་དོན།	 ཡུད་ཙམ་རྗེས་ཁོས་ཕ་བཀྲ་ཤིས་ལ་འཐམས།	 ཉིན་དེ་དགའ་

པོའ་ིངང་མཉམ་དུ་བསྐྱལ།

ཁོང་ནང་མི་གསུམ་ལྷ་ས་ནས་ཁ་བྲལ་ཡང་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་ལྷན་

འཛོམས་བྱུང་བ་རེད།	ཨ་མ་ལྷ་མོས་གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་ནས་བུ་དང་མཉམ་དུ་ལོག་

རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་སྟོན་སྐབས།	བུ་བློ་བཟང་གིས།	ང་རང་བོད་དུ་ལོག་ནས་རྒྱའི་བརྙས་

བཅོས་དང་།	གཉའ་གནོན།	མཐོང་ཆུང་དེ་དག་སླར་ཡང་མྱོང་འདོད་མི་འདུག	དེ་ལས་

ང་འདིར་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་གང་ཡོང་བསྒྲུབ་

ནས་བསྡད་ན་སྐྱིད།	 ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་ང་ལ་སེམས་ཁྲལ་མ་གནང་།	 ཞེས་ལབ།	 དེ་

ནས་མ་ལྷ་མོས་ཉིན་ཤས་ལྷག་འཕྲོས་རྣམས་བུ་དང་ལྷན་དུ་བསྐྱལ་ནས་སེམས་ལྷོད་

པོའ་ིངང་བོད་དུ་ལོག	།།

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

རྫོགས་སོ།།	
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ཉམ་ཐག་པའི་བུ་དང་ཁྱི།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།	

ཉིན་ཤས་གོང་ང་རང་བྷོམ་བྷེ་གནམ་ཐང་དུ་འབྱོར་བ་དང་འདི་ནས་མོ་ཊ་ཞིག་

གླས་ནས་རང་གི་ལས་ཁུངས་ཕྱོགས་ལ་ཐོན་པ་ཡིན།	ང་རང་ལམ་ཡོད་ཚད་ནས་

བྲེལ་འཚུབ་ཆེན་པོའ་ིངང་བསྐྱོད་བཞིན་པའི་མི་རྣམས་ལ་བལྟ་ཀྱིན།	 ཚང་ཀ་ཆེ་

བའི་ལམ་གྱི་བཞི་མདོ་ཞིག་ཏུ་ང་ཚོའི་འགྲོ་ལམ་འགག་བྱུང་།	

	 ང་ཚོ་རེ་ཞིག་ལམ་སྟོན་བརྡ་རྟགས་དེ་ལྗང་ཁུར་འགྱུར་བར་སྒུག་

པའི་ཚེ།	ངའི་མིག་གཉིས་པོ་དེ་ལོ་ན་བཅུ་གཉིས་ཙམ་ལ་སོན་པའི་བུ་ཞིག་གི་

སྟེང་ལ་ཕྱོགས།	ཁོས་རང་གི་ཨམ་ཕྲག་ནས་བག་ལེབ་ཀྱི་དུམ་བུ་ཞིག་བཏོན་

ནས་སོ་ཞིག་བཏབ།	དེ་ནས་ཁོས་སོ་གཉིས་པ་དེ་རྒྱག་གྲབས་བྱེད་དུས་སྤྲང་

ཁྱི་ཞིག་ཁོའ་ིམདུན་དུ་མཇུག་མ་གཡུག་བཞིན་ཁོ་ལ་ཅེར་རེར་བལྟས་ནས་

བསྡད་འདུག	 ཁོས་ལམ་སེང་འཛེམས་ཟོན་མེད་པར་ས་རུ་བསྡད་དེ།	 བག་

ལེབ་དེ་ཁྱི་དེ་ལ་སྤྲད།	

	 འོན་ཀྱང་ཁྱི་དེས་བག་ལེབ་དེར་དྲི་མ་བསྣུམ་ཙམ་བྱས་ཏེ་དེ་ནས་

ཕྱིན།	བུ་དེས་ད་དུང་ཁྱི་དེ་སྒུག་ནས་བསྡད།	དེ་ནས་ཁོས་བག་ལེབ་དེ་ས་ནས་

ཡར་བསྒྲུག་སྟེ་བཟས་སོང་།	དེའི་ཚེ་ངའི་སེམས་པ་དབང་མེད་དུ་སྐྱོ་ནས།	བུ་

དེའི་སར་འགྲོ་འདོད་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཀྱང་།	ངས་མོ་ཊའི་སྒོ་མ་ཕྱེ་གོང་ལམ་སྟོན་

བརྡ་རྟགས་དེ་ལྗང་གུར་འགྱུར་བ་དང་།	དེ་མུར་ངའི་མོ་ཊ་དེ་མདུན་དུ་བསྐྱོད་

འགོ་བཙུགས་སོང་།	དེ་ནས་ངའི་བསམ་བློའ་ིནང་བུ་དེ་ལས་མི་འཁོར་བ་མ་

ཟད་དགོང་མོའ་ིཁ་ལག་ཟ་སྐབས་སུའང།	ངས་བུ་དེའི་འགྲམ་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ན་

བསམ་ཞིང་།	 འོན་ཀྱང་ངས་དེ་ལྟར་བྱས་མེད།	 ད་དུང་ངས་མོ་ཊ་དེ་བཀག་

ནས་བུ་དེའི་རྩར་ཕྱིན་ཡོད་ན་བསམ་ནའང།	ངས་དེའང་བྱས་མེད།

	 ངས་གང་བྱས་པ་ནི་བསམ་བློ་བཏང་ནས་བསྡད་པ་ཁོ་ན་ཡིན།	

འོན་ཀྱང་ཉམ་ཐག་པའི་བུ་ཆུང་ཆུང་དེ་རང་ཉིད་གྲོད་ཁོག་ཧ་ཅང་ལྟོགས་ནའང་

རང་ལ་ཡོད་པའི་བག་ལེབ་གཅིག་པོ་དེའང་འཛེམས་ཟོན་མེད་པར་ཁྱི་དེ་དང་

བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་པ་རེད།	

	 དེ་དུས་ངས་བུ་དེས་ལབ་གླེང་ཅི་ཡང་མེད་པར་བསླབས་པའི་

མི་ཚེའི་ནང་གི་སློབ་གསོ་ཡག་ཤོས་དེ་ཐོབ་བྱུང་།	 ཁོས་ང་ལ་བྱམས་བརྩེ་

དང་བདེ་སྐྱིད་རྣམས་མི་གཞན་དང་མཉམ་དུ་སྤྱོད་དགོས་པ་བསླབས་བྱུང་།	

ངས་“ངོ་མི་ཤེས་པའི་དགེ་རྒན་ཆུང་ཆུང་”ཞིག་ནས་སློབ་གསོ་ཡག་པོ་དེ་

འདྲ་ཞིག་ཐོབ་པ་དེ་ང་རང་གི་བསོད་ནམས་ཡིན།	ངས་རང་ཉིད་ལ་བྱུང་བའི་

གནས་ཚུལ་འདི་འཛམ་གླིང་གི་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ལ་གནས་པའི་གྲོགས་པོ་

ཚོ་ལ་བཤད་རྒྱུ་འདི་ངའི་རང་འཁྲིའི་འོས་འགན་ཞིག་ལ་བརྩིས་བཞིན་ཡོད།	

དེས་ན་ཁྱེད་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོང་བར་

ཤོག	ཁྱེད་རྣམ་པས་སའི་གོ་ལ་འདི་སྡོད་གནས་སྐྱིད་པོ་ཞིག་ཏུ་བསྐྲུན་རྒྱུར་

འབད་བརྩོན་གནང་རོགས།།

ལྷུག་རྩོམ།

གྲྭ་བ་གཉོམ་ཆུང་།
ནམ་མཁའི་ནོར་བུ།	

སྔོན་དགོན་པ་ཞིག་ལ་ལྷག་པ་ཟེར་བའི་གྲྭ་ཆུང་ཞིག་ཡོད།	 ཁོ་ནམ་རྒྱུན་

དགོན་པའི་སྒྲིག་གཞིར་ཡོད་པའི་སློབ་སྦྱོང་གི་ཚན་པ་ཙམ་ལས་གཞན་པའི་

སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་མེད།	རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན།	ཁོ་ལ་དམིགས་བསལ་

གྱི་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་མེད་པ་མ་ཟད་རྩེད་མོ་རྩེ་རོགས་མང་བས་རེད།	 ལོ་

དང་ལོ་བསྟུད་ནས་ད་གཟོད་ལྷག་པ་སྔར་ལས་ཅུང་ཙམ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་

རང་གིས་རང་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་ཤེས་ཤིང་།	 རིམ་བཞིན་རྩེད་མོ་ལ་ཚོད་

འཛིན་ཐུབ་པ་དང་སློབ་སྦྱོང་ལའང་དོ་སྣང་ཆེ་རུ་ཕྱིན།	 དེ་དུས་ཁོས་བྱིས་

པའི་དུས་ལ་ཕྱི་མིག་ཅིག་བལྟས་པས་འགྱོད་པ་ཚད་མེད་པ་སྐྱེས་ནས།	 ད་

ཅི་བྱས་ན་དྲག་སྙམ་པའི་སྟོང་འདང་མང་པོ་རྒྱག་པ་དང་།	 སེམས་ནང་དུ་

འཆར་སྒོ་ཇེ་མང་དུ་འཕེལ་ཞིང་།	སྐབས་རེ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་རིང་བསམ་

བློ་འདྲ་མིན་བཏང་ནས་དུས་འདའ་ཡི་ཡོད།	

	 ལྷག་པ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ཆུ་ཚོད་ལ་ཉིན་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་།	ཉིན་

ལ་ཟླ་བ།	ཟླ་བ་ལ་ལོ་ཡི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཤར་ནས་སྡོད་ཚུགས་མེད་པར་

འགྱུར།	 ད་ནི་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ཀྱང་དྲན་ཡོང་བས་ཕ་ཡུལ་རྩ་ཐང་

ཕྱོགས་ལ་ཐེངས་གཅིག་འགྲོ་དགོས་བསམ།	ལོ་དེའི་ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་ཟིན་

མ་ཐག་ཁོ་ཕ་ཡུལ་གྱི་རྩ་ཐང་ཕྱོགས་ལ་བསྐྱོད།	

	 ལོ་མང་མ་ཐུག་པའི་ཕ་མ་དང་བུ་ཕྲུག་གི་མིག་ལས་བྱམས་བརྩེའི་

མིག་ཆུ་ཆིལ་ཆིལ་འཁོར་ཞིང་འཐམས་ནས་ཡུན་རིང་ངུས།	 ཕ་མ་རྣམས་

སྔར་ལས་རྒས་འདུག་པས་སེམས་སུ་བཅོས་མིན་གྱིས་“ཨ་ཁ།	 མི་རྟག་པ་

ཟེར་བ་དེ་ངོ་མ་རེད་འདུག་ཨ།”	 བསམ་པ་བྱུང་།	 ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་གྱི་རིང་

ལ་ཁོང་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་རྣམས་སྐྱིད་སྡུག་གི་གླེང་མོལ་ཐོག་གནས།	 ད་ནི་ལྷག་

པ་འགྲོ་རན་པས་ཁོང་ཚོས་གྲ་སྒྲིག་བྱས།	 ད་ལན་ལྷག་པ་དགོན་པར་ལོག་

དུས་གཅིག་པུ་མིན་པར་ཁོའ་ིནུ་བོ་ཚེ་དབང་ཡང་ཁོའ་ིམཉམ་དུ་ཁྲིད་ཡོད།	

ལྷག་པ་ལ་ཕ་མ་དང་བྲལ་མི་ཕོད་པའི་སྐྱོ་སྣང་ལྷང་ལྷང་ངང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་

ཐོད་པ་རེ་བཏུགས་ཤིང་།	སེམས་ནང་ལ་ཨ་ལེ་བཞུགས་ཨ་ཟེར་འདོད་ཡོད་

ཀྱང་ངག་ལམ་ནས་མ་ཐོན།	མདུན་གྱི་གོམ་ཁ་རེ་རེས་ཁོང་ཚོ་རྒྱང་རིང་ནས་

རིང་དུ་འཁྲིད།	 ཕྱི་མིག་རེ་དང་ལག་གཡོབ་རེ་བྱེད་པ་ནི་བྲལ་མི་ཕོད་པའི་

ལྷད་མེད་ཀྱི་བརྩེ་སེམས་དཀར་པོ་དག་མཚོན།	 ཕ་མ་རྣམས་མི་མཐོང་སའི་

རི་འབོག་ཅིག་གི་ཤམ་དུ་སླེབས་པ་དང་སེམས་པ་ནི་གྲང་ལྷང་ལྷང་གྱུར།	ངོ་

མ་གྱེས་བྲལ་གྱི་སྐྱོ་གདུང་ཟེར་བ་དེ་ཅི་འདྲའི་ཚོར་བ་སྐྱུར་བ་ཞིག་རེད་ཨང་།	

གྱེས་བྲལ།	སྐྱོ་གདུང་།	སེམས་ཕྲེང་།	ཨ་ཙི།	ང་།	

	 དགོན་པར་སླེབས་རྗེས་དེབ་རེ་གཉིས་ཁ་ཕྱེས་ཀྱང་ད་ནི་ཁོ་ལ་

སྔར་ལས་ཆེ་བའི་ལྗིད་ཁོག་ཞིག་གི་སྣང་བ་ཤར།	དེ་ནི་རང་གི་ནུ་བོ་ལ་ལྟ་

རྟོག་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།	ཁོས་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ནུ་བོ་ཚེ་དབང་ཀུན་སྤྱོད་དང་

ཤེས་ཡོན་གང་དང་གང་བསླབས་པ་ཐམས་ཅད་འཁུམས་པར་འགྱུར་མོད།	

ལོ་རྗེས་མ་ནུ་བོ་ལ་འགོ་ནད་ཀྱིས་འཇུས་པས་ཁོས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ས་

མེད་པར་འགྱུར།	 ཁོའ་ིབསམ་པར་ནུ་བོ་འདི་ང་རང་ལས་ལྡབ་འགྱུར་གྱི་

མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞིག་བཟོ་དགོས་བསམ་པ་ཡོད་ཀྱང་ད་ཅི་བྱེད།	 ང་ལ་

ཐབས་མི་འདུག	ལས་འབྲས་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ནམ་བསམ་པ་སོགས་སྐབས་

རེ་ཞུམ་སྣང་དང་།	སྐབས་རེ་ལས་འབྲས་ལ་ཡ་མཚན་ནས།	གཟུགས་མེད།	

སྒྲ་མེད།	སྣང་རྒྱུ་མེད་པའི་ལས་འབྲས་དེ་གང་དུ་གབ་ཡོད་པ་མི་ཤེས་པར་

འདུག་ཅེས་སོགས་བསམས་ནས་འདས།	

	 ཉིན་དང་ཟླ་བ།	 ལོ་རྣམས་ནི་སུས་ཀྱང་མ་བདས་ཀྱང་ད་ལྟ་ནི་

ལྷག་པ་བཤད་གྲྭར་ཞུགས་ནས་ལོ་བཞི་ཕྱིན་ཚར་བ་དང་ནུ་བོ་ཚེ་དབང་

ཡང་ནད་ལས་གྲོལ་ཟིན།	 ད་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་བཟང་

པོ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད།	དེ་རིང་ཡང་ལྷག་པས་ཚེ་དབང་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་

པའི་ཕན་ཡོན་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་ནས་སེམས་པར་ང་ཡི་ནུ་བོས་སློབ་

སྦྱོང་ཡག་པོ་སྦྱང་ན་སྙམ་པའི་རེ་བ་ལས་གཞན་མེད་ཅེས་བྲིས།	

	 མཚན་གྱི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅིག་ཟིན་པ་དང་ཤག་གི་གློག་ཀྱང་མི་

མཐོང་བར་གྱུར།	དེ་རིང་གི་རྨི་ལམ་དུ་ནུ་བོ་ཚེ་དབང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་

པ་རྨི་སྲིད་དོ།།		 	 	 	 	 	

	 	 	 	 					ལ་བར་གྱི་དགོན་དུ་བྲིས།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

རྦུ་རྦུ་སེམས་པ་སྐྱོ་བཞིན་ས་རུ་བསྡད།	 ཁོ་ལ་འགྲན་སྡུར་དེ་

མཐོང་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 འཛམ་གླིང་ནང་གི་དཔའ་

བོ་རླབས་ཆེན་ཚོའང་ཐུག་འདོད་ཡོད་པ་རེད།	 ཡིན་ནའང་ཁོ་

རྗེས་ལུས་ཐེབས་ནས་དེ་དག་མཐོང་མ་ཐུབ།	

གློ་བུར་དུ་ཁོས་གཤོག་པ་བརྡབ་པའི་སྒྲ་ཞིག་གོ་བ་དང་།	ཁོས་

ཡར་བལྟ་དུས་འུག་པ་སྒྱུ་མ་མཁན་རྦོ་རེན་ཁོའ་ིམདུན་ལ་བབ་

པ་མཐོང་།	“སེམས་པ་མ་སྐྱོ།	རྦུ་རྦུ།	ཁྱེད་ཀྱིས་ལྟད་མོ་གཅིག་

ཀྱང་རྗེས་མ་ཟིན་པ་ཆགས་མ་སོང་།	 ལྟོས་དང་།	 ངས་ཁྱེད་ལ་

དམིགས་བསལ་ཞིག་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོད།”	 ཅེས་བཤད་ནས་འུག་པ་

དེས་རྦུ་རྦུ་ལ་ཤེལ་རྡོ་ཞིག་གནང་བ་རེད།	 ཤེལ་རྡོ་དེའི་སྒང་

ལ་“རི་བོའ་ིདཔའ་བོ་”ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དེ་ནི་འགྲན་

སྡུར་དེའི་གཟེངས་བསྟོད་ཆེ་ཤེས་དེ་ཡིན་པ་རེད།	 རྦུ་རྦུ་ཧང་

སངས་ནས།“རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ལ་གཟེངས་

བསྟོད་འདི་ཐོབ་པ་ཡིན་ནམ།	ངས་དཔའ་བོའ་ིབྱ་བ་རླབས་ཆེན་

དེ་འདྲ་གང་ཡང་བྱས་མྱོང་མེད།”	ཅེས་དྲིས་པ་ན།	རྦོ་རེན་གྱིས་

འཛུམ་དང་བཅས།	“དེ་རིང་ཁྱེད་ཀྱིས་བྱས་པའི་བྱ་བ་ཆུང་ཆུང་

དེ་ཚོ་ལས་ལྷག་པའི་རླབས་ཆེ་བའི་དཔའ་བོའ་ིབྱ་བ་ག་རེ་ཡོད་

རེད།”	ཅེས་ལབ་པ་དང་།	“ཁྱེད་ཀྱིས་འབུ་སྦུར་བ་དང་།	རི་བོང་

ཆུང་ཆུང་།	ད་དུང་གྲོག་མ་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་

དུ་སོ་སོས་མཐོང་འདོད་ཆེ་བའི་འགྲན་སྡུར་དེ་རྗེས་མ་ཟིན་པར་

ལུས་པ་རེད།	 ཁྱེད་རང་དངོས་གནས་རི་བོའ་ིདཔའ་བོ་རེད།”	

ཅེས་གསུངས་ཏེ་བསྔགས་བརྗོད་ཆེན་པོ་བྱས།	

དགོང་དྲོའ་ིཞལ་ལག་མ་ཟ་གོང་རྦུ་རྦུ་ནང་ལ་སླེབས་ཐུབ་ཙམ་

བྱུང་།	དེ་ནས་ཁོས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་ཉིན་དེར་ག་རེ་བྱུང་བ་ཚང་མ་

བཤད་པ་ན།	 ནང་མི་ཚང་མ་དགའ་ཚོར་དང་སྤོབས་པ་ཆེན་པོ་

སྐྱེས།	 དགོང་དྲོའ་ིཁ་ལག་གི་རྗེས་སུ་རྦུ་རྦུ་ཐང་ཆད་ཅིང་འདོད་

པ་རྦེད་དེ་ཚིམས་ནས་ཉལ་པར་ཕྱིན།	 ཁོས་དོ་དགོང་གཉིད་

སྐྱིད་པོ་ཞིག་ཁུག་དགོས།	 གཅིག་བྱས་ན་སང་ཉིན་ཡང་རླབས་

ཆེན་དང་བློ་སྟོབས་བསྐྱེད་འོས་པའི་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་ང་ལ་

བསྒུག་གིན་ཡོད་སྲིད་སྙམ་བཞིན་གཉིད་དུ་ཡུར།།	།།		
རྫོགས་སོ།།	

སློབ་གསོའ་ིསྒྲུང་ཐུང་།

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།

་་་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་བཞེང་སྟངས་ནི།	པར་མ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་

དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་རིམ་པ་

ལྟར་བསྒྲིགས་ཡོད་ཅིང་།	སྡེ་དགེ་པར་མ་ཡང་བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་

འཁོར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་འདུལ་བ་གཞི་དང་།	 ཕའི་སོ་ཐར་དང་རྣམ་

འབྱེད།	 མའི་སོ་ཐར་དང་རྣམ་འབྱེད།	 ཕྲན་ཚེགས།	 གཞུང་བླ་མ་བཅས་རིམ་

པས་བཞེངས་པའི་འདུལ་བའི་ཆོས་ཚན་ཁག་ལ་པོད་	༡༢	དང་།	དེ་ནས་ཆོས་

འཁོར་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཤེར་ཕྱིན་ཡུམ་

རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ཁག་ལ་པོད་	༢༡།	 	དེའི་རྗེས་

ལ་ཆོས་འཁོར་གསུམ་པ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་

པའི་མདོ་སྡེ་ཕལ་ཆེན་ལ་པོད་	༤	དང་།	དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ལ་པོད་	༦།	

མདོ་མང་དུ་གྲགས་པ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་ཅི་རིགས་པ་སྡེ་ཚན་གཉིས་སུ་

ཕྱེ་ནས་བཞེངས་པ་ལ་པོད་	༣༢	དང་།	མཇུག་ཏུ་སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་

རྣམས་རིམ་གྱིས་རྒྱུད་འབུམ་ལ་པོད་	 ༢༠	 དང་།	 རྙིང་རྒྱུད་ལ་པོད་	༣།	 དུས་

འཁོར་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ལ་པོད་	༡།	གཟུངས་བསྡུས་ལ་པོད་	༢	དཀར་ཆག་ལ་

པོད་	༡	བཅས་ཁྱོན་བཀའ་འགྱུར་པོད་	༡༠༣	མཆིས་སོ།	།	

	 མདོར་ན།	 བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་དེ་དག་ནི་འཛམ་གླིང་

གྱི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ལའང་མེད་པའི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་གཅེས་ནོར་

ཞིག་ཡིན་ལ།	 ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀྱང་བཀའ་

བསྟན་དེ་དག་སློབ་དེབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་ཟབ་

མོ་ལན་གཅིག་ཙམ་མིན་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕེབས་དོན་བཞིན།	 ང་ཚོས་

དེ་དག་མཆོད་གཤོམ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྒྲིགས་ནས་མ་བཞག་པར་

ཐོས་བསམ་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས།	 ད་ལན་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀྱང་བཀའ་

འགྱུར་པར་མ་ཇེ་མང་ཁྲོད་ནས་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གཞིར་བཟུང་།	མ་འོངས་

བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་རྣམས་ལ་གཙོ་བོར་དམིགས་ནས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དང་

བསྟན་འགྱུར་གྱི་ཆོས་ཚན་རྣམས་བདམས་གསེས་ཀྱིས་དེ་དག་སོ་སོའ་ིནང་

དོན་རྣམས་རིམ་པས་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན།	 ཐུགས་སྣང་ངེས་པར་དུ་གནང་

སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ།

ཁུངས་གཏུག་ཡིག་ཆ། 

༡༽	སྡེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་གངས་ཅན་གྱི་བརྡས་

དྲངས་པའི་ཕྱི་མོའ་ིཚོགས་ཇི་སྙེད་པ་པར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ཚུལ་ལས་ཉེ་བར་བརྩམས་པའི་

གཏམ་བཟང་པོ་བློ་ལྡན་མོས་པའི་ཀུནྡ་ཡོངས་སུ་ཁ་བྱེ་བའི་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུའི་འཁྲི་ཤིང་

ཞེས་བྱ་བ།

༢༽	ཝཱ་ཎའི་སིདྡྷཱརྠ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པའི་ལག་

དེབ།	

༣༽	ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ལྗོངས་དུས་དེབ་ཀྱི་སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་	༤༥	པའི་ནང་དུ་འཁོད་པའི་བོད་ཀྱི་

པར་བརྐོས་ལག་རྩལ་དང་པར་ཁང་།	(༢༠༠༠	No.	6)	

༤༽	མཁས་དབང་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།	

༥༽	བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་བཅས་སོ།	།

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

༣༠༽ བྱ་ཁ་ཏའི་གྲངས་ཚད།
བཱིར་བལ་ནི་ཨཀ་བར་གྱི་རྒྱལ་ཁང་ནང་གི་མི་སྣ་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ལ།	 རྒྱལ་

པོས་ཀྱང་ཁོང་གི་རྣམ་དཔྱོད་དང་སྤྱང་གྲུང་ལ་མཉེས་པོ་དང་བསྔགས་བརྗོད་མང་པོ་

གནང་པར་སྐུ་བཅར་བ་གཞན་ཚོས་ཁོང་ལ་ཕྲག་དོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	ཉིན་གཅིག་སྐུ་བཅར་

བ་ཤོག་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདུན་དུ་བཱིར་བལ་ལ་དམའ་འབེབ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་

གཅོད་བྱས།		

	 བཱིར་བལ་ཐེ་པའི་སྐུ་བཅར་བ་ཡོངས་རྫོགས་ལྷན་འཛོམས་ཡོད་པའི་སྐབས་

ཤིག་ལ།	 སྐུ་བཅར་བ་རྒན་ཤོས་དེས་རྒྱལ་པོར།	 “ཁྱེད་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་བཱིར་བལ་གྱི་

སྤྱང་གྲུང་ལ་བསྟོད་བསྔགས་གནང་བ་ལྟར།	 གལ་སྲིད་དེ་དེ་ལྟར་བློ་གྲོས་ལྡན་པ་དངོས་

འབྲེལ་ཡིན་ན་བཱིར་བལ་གྱིས་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བྱ་ཁ་ཏ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ངེས་

པར་ཤོད་དགོས།	ཞེས་རྒྱལ་པོར་སྙན་སྐུལ་ཞུས་པར།

	 ཨཀ་བར་གྱིས་འཛུམ་མདངས་ཕྱུང་ཞིང་བཱིར་བལ་ལ་གཟིགས་པས།	 བཱིར་

བལ་གྱིས་དེ་མ་ཐག་ཏུ།	 “ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བྱ་ཁ་ཏ་དགུ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་

ལྔ་ཡོད།”	ཅེས་ལན་བཏབ།

	 རྒྱལ་ཁང་ནང་གི་སྐུ་བཅར་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཁོའ་ིཚམ་ཚོམ་མེད་པའི་ལན་

དེར་ཧ་ལས་ཏེ་ཅང་མི་སྨྲ་བར་གནས་པའི་སྐབས་དེར།	

	 ཨཀ་བར་གྱིས།	 “ཏན་ཏན་ཨེ་ཡིན།	གལ་སྲིད་གྲངས་ཚད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ཡོད་པའི་བྱ་ཁ་ཏའི་དངོས་འབྲེལ་གྱི་གྲངས་ཚད་དང་མི་མཐུན་པ་བྱུང་ན།	 ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་

ཡིན་ནམ།”	ཅེས་དྲིས།

	

བཱིར་བལ་གྱིས་ཞི་འཇམ་ངང་ནས།	“ངས་བཤད་པའི་གྲངས་ཚད་དེ་འོས་ཤིང་འཚམས་པ་

ཡིན།	གལ་སྲིད་ངས་བཤད་པའི་གྲངས་ཚད་ལས་ཉུང་བ་བྱུང་པ་ཡིན་ན།	བྱ་ཁ་ཏ་འགའ་

ཤས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱིར་རང་སོ་སོའ་ིགཉེན་འཁོར་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་རྒྱུ་རེད།”	

ཅེས་དང༌།	

	 བཱིར་བལ་གྱིས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས།	 “གལ་སྲིད་ངས་རྒྱབ་པའི་གྲངས་ཚད་

ལས་མང་བ་བྱུང་ན།	ཁ་ཏ་གཞན་འགའ་ཤས་ཡུལ་གཞན་ནས་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བལྟ་

སྐོར་དུ་སླེབས་ཡོད་ངེས་རེད།	

	 “གང་ལྟར་ཡང་སྙིང་ངས་བཤད་པའི་གྲངས་ཀ་དེ་བདེན་པ་བདེན་རྐྱང་ཡིན།”	

ཞེས་གདེངས་ཚོད་ལྡན་པའི་ངང་ནས་བརྗོད་དོ།

	 ཕྲག་དོག་ཆེ་བའི་སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་བཱིར་བལ་གྱི་རིག་རྩལ་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་རྒྱུའི་རེ་བ་བྲལ་ནས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བལྟ་བཞིན་ལུས་པ་ན།	 བཱིར་

བལ་གྱི་སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་ལན་དེར་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་བཞད་

གད་འབྲུག་སྒྲ་ལྟར་གྲགས་སོ།།	།།	

	 ༣༡༽ སུ་རླབས་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ།
ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་དང་སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ལྷ་སྒྲུང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་

ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་སྐུ་བཅར་བ་གཅིག་གིས་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་

བྱིན་ནི་ལྷ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པར་བརྟེན་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་དབང་ཆ་ཆེ་ཤོས་རེད་

ཅེས་བརྗོད་པར་གཞན་ཚང་མས་དེ་ལ་མོས་མཐུན་རྒྱབ་བསྐྱོར་བྱས།	

	 གློ་བུར་དུ་རྒྱལ་པོས་དྲི་བ་ཁྱད་མཚར་པ་ཞིག་གནང་པ་ནི།	 “ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་

བྱིན་དང་ང་གཉིས་སུ་རླབས་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ།”	ཞེས་དྲིས།

	 དེ་རྗེས་སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བལྟས་ནས་ཁུ་སིམ་

མེར་གྱུར་བ་དང༌།	 དྲི་བ་དེ་ཧ་ཅང་ཁྱད་མཚར་པོར་མཐོང༌།	 གལ་སྲིད་དྲི་བའི་ལན་རྒྱལ་པོར་

ཕྱོགས་པ་ཡིན་ན་དོན་དངོས་དང་མི་མཐུན་ལ།	ད་དུང་ཨཀ་བར་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་དྲི་རྒྱུ་ངེས་ཏན་

ལ་སོང་།	 མི་ཚང་མས་བཱིར་བལ་ལ་བལྟས་པས།	 བཱིར་བལ་ཡར་ལངས་ཏེ་གུས་པ་དང་བཅས་

ཏེ།	 “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	 ཁྱེད་ཉིད་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ལས་རླབས་ཆེ་བ་ཡིན་མིན་ལ་དོགས་

པ་བྱེད་དགོས་དོན་མེད།”	ཅེས་བརྗོད།	

	 རྒྱལ་པོའ་ིཐུགས་ལ་ཁོས་ལན་དེ་འདྲ་རྒྱབ་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་བློ་ཡུལ་དུ་མེད་ལ།	

དོན་ལ་ལན་དེ་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་མངོན་གསལ་ཡིན་རུང་རྒྱལ་པོར་རྒྱུ་

མཚན་ག་རེ་ཡིན་མིན་མཁྱེན་འདོད་ཤ	གས་ཆེ་བྱུང་ནས།	 “བྷིར་བྷལ།	 ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱིས་བརྗོད་

པའི་ལན་དེར་ཁུངས་བསྐྱེལ་བྱེད་ཐུབ་པའི་གསལ་བཤད་ཡོད་དམ།”	ཞེས་གསུངས་པར།	

	 བཱིར་བལ་གྱིས།	 “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	 ཚངས་པ་ཆེན་པོས་འཇིག་རྟེན་འདི་ཐོག་

མར་གསར་སྐྲུན་བྱེད་སྐབས་འཇིག་རྟེན་གཉིས་བཟོས་པ་རེད།	དེ་གཉིས་ནི་ལྷ་ཡུལ་དང༌།	མི་

ཡུལ་གཉིས་རེད།	 སྟེང་ལྷ་ཡུལ་ལ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་ནི་ལྷ་ཡིན་པ་དང༌།	 བར་མི་ཡུལ་

ལ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་ནི་མི་ཡིན་པ་རེད།	ཡུལ་འདི་གཉིས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གང་

ཟག་གཉིས་སྐྲུན་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ནི་ཁྱེད་རང་ཡིན་པ་དང༌།	གཅིག་ཤོས་ནི་ལྷའི་དབང་པོ་

བརྒྱ་བྱིན་རེད།”	ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པར།

	 རྒྱལ་བློན་ཚང་མ་ཁུ་སིམ་མེར་གྱུར་ཏེ་བཱིར་བལ་གྱི་འགྲེལ་བརྗོད་ལ་ཉན་ནས་

བསྡད།

	 བཱིར་བལ་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས།	“ཚངས་པ་ཆེན་པོས་སྐུ་བརྙན་གཉིས་བསྐྲུན་པའི་

རྗེས་སུ།	 ཁོང་གིས་གང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་ཐག་གཅོད་ཆེད།	 ཐོག་མར་ཁོང་གིས་གཉིས་ཀ་

སྲང་གི་ཉག་མཐིལ་སོ་སོར་བཞག་ནས་འཇལ་སྐབས།	ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་བཞག་པའི་སྲང་གཞི་

དེ་ཇེ་དམའ་ཇེ་དམར་གྱུར་ནས་མཐར་ས་སྟེང་དུ་རེག་པ་རེད།	དེ་ལྟར་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་དེ་ལྷ་

དབང་བརྒྱ་བྱིན་ལས་ལྗིད་ཆེ་བ་བྱུང་པར་བརྟེན།	 ཚངས་པ་ཆེན་པོས་ཁྱེད་ལ་ས་སྟེང་གི་རྒྱལ་

སྲིད་གནང་རྒྱུ་དང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་ལྷའི་རྒྱལ་པོར་བསྐོ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་རེད།”	ཅེས་བརྗོད།	

	 རྒྱལ་པོ་ཐུགས་མཉེས་པའི་ཆེད་དུ་ཕུལ་བའི་བཱིར་བལ་གྱི་རིག་རྩལ་ལྡན་པའི་

ལན་དེས་རྒྱལ་པོ་བཞད་མོ་མི་ཤོར་ཀ་མེད་བྱུང་ངོ་།།	།། ་་་་་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

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

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

སྦྲུལ་བཟང་པོ་ནི་རི་རྩེ་དེར་སྒུག་བཞིན་ཡོད།	 ཨེ་མི་ཀས་སྦྲུལ་

བཟང་པོ་མཐོང་མ་ཐག	 ངས་ཤོག་བྱ་བཟོས་ཚར་ལ་རླུང་པོའང་

རྙེད་བྱུང་།	 ཞེས་ལབ་ནས་ཤོག་བྱ་དེ་བསྟན།	 སྦྲུལ་བཟང་པོས་

ཤོག་བྱ་དེར་ཞིབ་ཚགས་པོས་འཕུར་ཐུབ་མིན་བལྟས།	དེ་ནས་

ཁོས་ཨེ་མི་ཀ་རི་བོའ་ིམཐའ་ལ་ཁྲིད་དེ།	ཁྱེད་རང་འདི་ནས་རང་

གི་གྲོང་གསེབ་ཕྱོགས་སུ་འཕུར་དགོས།	 ཞེས་ལབ།	 དེ་འཕྲལ་

ཨེ་མི་ཀས་ཐག་རིང་ནས་རྡུང་བཞིན་པའི་རྔ་སྒྲ་ཐོས།	 ཁོས་རི་

རྩེ་ནས་མར་ལྟ་སྐབས་མི་ཚོས་གཞས་འཁྲབ་ནས་བསླངས་

པའི་ཐལ་རྡུལ་གྱི་དུ་སྤྲིན་མཐོང་།	 དེ་དུས་ཁོས་ཨེན་ཌུ་མུའི་

ཚིག་དང་གྲོགས་པོ་ཚོའི་དགོད་སྒྲ་ལྷང་ལྷང་དུ་དྲན་པ་མ་ཟད་

ཨ་ཁུ་རུས་སྦལ་གྱི་སྐད་ཆ་སྟེ།	 “བུ་ཚོ་གནམ་ལ་འཕུར་བའི་
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བོང་བུ་ལ་ཉལ་ལུགས་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་ན།	།	༶

ཚོང་པ་ལ་སློང་ལུགས་བཅུ་དགུ་ཡོད།	།

བོང་བུ་བསླངས་པའི་དགའ	༶ ་ཚོར་མེད་པར།	།

གཞུ་གུ་བཀོག་པའི་ཡ་ལ།	།

བྱ་བ་སྒྲུབ་དུས་འགོ་མཇུག་ཤེས་དགོས།	།	༶

གྱོན་ཆས་བཟོ་དུས་རིང་ཐུང་ཚད་དགོས།	།

བྱ་བྱེད་མང་ན་བྱིའུ་རྐང་ཆག	།	༶

འགྲོ་འགྲོ་མང་ན་སྡོད་ས་ཤོར།	།

བྱ་གཞོན་པའི་སྒྲོ་ལ་ལྟོས།	།	༶

མི་རྒན་པའི་ཁ་ལ་ལྟོས།	།

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

ག ལ ་ སྲི ད ་

ཁྱེད་རང་ཤ ་

མེ ད ་ དཀར ་

ཟས་མཆོད ་

མཁན་ཡིན ་

ན།	ནག་ཤས་ཆེ་བའི་ཚལ་དང་ཤིང་ཏོག་རིགས་

མང་ཙམ་མཆོད་དགོས།	

གད་མོ་མང་ཙམ་

བགད ་ ན ་ ར ང ་

ཉིད་ལ་ལྷོད་སྣང་

མང་པ་ཡོང་།	 སྐུ་

མཉེ ་ལས ་གྲོད ་

ཟུག་བརྒྱབ་པའི་གད་མོ་ཡིས་ཤ་གནད་ལ་ངལ་གསོ་

མང་བ་སྟེར་གྱི་ཡོད།

མཁྲི ས ་ ན ད ་

བཅོས་ཐབས་

སུ་ཉིན ་ལྟར ་

སྦྲང་རྩི་བསྲེས་

པའི་གུང་ལ་ཕུག་གི་ཁུ་བ་བཏུང་ན་ཕན་རླབས་ཆེ།	

ཨོྃ།

བྱས་ན་བྱུང་ན་ཡོང་ན་གསུམ།	།	༶

དེ་གསུམ་གཏམ་གྱི་ཐ་མ་ཡིན།	།

བླ་མ་ཡོད་ཐོག་ལ་ཆོས་དང་།	།	༶

དཔོན་པོ་ཡོད་ཐོག་ལ་གནང་སྦྱིན།	།

བླ་མས་དྲིལ་བུ་གང་བཞག་ལས།	།	༶

དྲིལ་བུས་བླ་མ་གང་བཞག་མིན།	།

བླུན་པོས་ནོར་ན་གཅིག་ནོར།	།	༶

མཁས་པས་ནོར་ན་བརྒྱ་ནོར།	།

བློ་གྲོས་ཁོག་པའི་ནང་དུ་རྒས།	།	༶

ཤིང་བཟང་པགས་པའི་འོག་ཏུ་རུལ།	།

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།

ཆོས་དུ་མ་དང་བདེན་པ་དུ་

མ་ཡོད་ཆོག

“དེ་རིང་ཁ་སང་དཔེ་བཞག་ན།	ཁ་ཆེ་ནང་ཁུལ་དུ་རྒྱག་རེས་

བརྒྱབ་སྟེ་གསོད་རེས་མང་པོ་གཏོང་གི་འདུག	 བར་སྐབས་

ཤིག་ནས་ཤྲི་ལངྒའི་ནང་ཧིན་རྡུ་དང་ནང་པའི་བར་འགལ་ཟླ་

འདྲ་བོ་བྱུང་སོང་།	 ཉེ་བའི་ཆར་ཡང་ཤྲི་ལངྒ་དང་འབར་མར་

ཡང་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའི་བར་འགལ་བ་ཞིག་སླེབས་ཀྱི་འདུག	

དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་ཐབས་སྐྱོ་བོ་རེད།	 ཆོས་ལུགས་སོ་སོའ་ི

རྗེས་འབྲང་པའི་ཁམས་དང་མོས་པ་དང་འཚམས་པའི་ལྟ་

གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་མི་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་ཡིན་སྟབས།	དེ་ང་ཚོས་ཁས་ལེན་དགོས་པ་རེད།	རྒྱལ་

ཁབ་གཅིག་དང་ཆོས་གཅིག་ཟེར་བ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་

གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ལ།	 ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཚོས་

སོ་སོའ་ིཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་ཡོང་ཆེད་སྟོན་པ་གཅིག་དང་

ཆོས་གཅིག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།	 ཡིན་ནའང་།	 སྤྱི་ཚོགས་

སྒང་སླེབས་སྐབས་མི་དུང་ཕྱུར་༧༠	 ཡོད་པ་དེར་བསམ་བློ་

བཏང་ཡོང་དུས།	 རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་ཆོས་གཅིག་ཟེར་བ་

དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་གྱི་མེད།	འདས་པའི་

ལོ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་བཞིའི་རིང་ལ་ཆོས་དུ་མ་དང་བདེན་པ་

དུ་མ་ཅན་དུ་བསྡད་པ་རེད་མ་གཏོགས།	 ཆོས་གཅིག་དང་

བདེན་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡད་མེད།”	

	 ཅེས་པ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༣	ཟླ་	༩	ཚེས་	༣	ཉིན་	

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཆོས་ཞུ་བ་

གཙོས་པའི་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་བསྩལ་བའི་བཀལ་སློབ་ལས་བཏུས།།	

“ཇི་ལྟར་རྒྱལ་མོས་སྐུལ་མ་གནང་བ་ལྟར་དཔའ་རྒོད་ཀྱིས་ཕོ་བྲང་གི་སྐྱེ་འགྲོ་

ཀུན་དང་།	འབངས་མི་སེར་ཡོངས་ལ་ལྷ་ཆོས་གསུངས་ཏེ་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོར་

བསྒྲུབས།	 ཁོས་ཉིན་མང་པོའ་ིརིང་ཆོས་གསུངས་ཏེ་ཕོ་བྲང་དུ་བཞུགས་པ་ན།	

རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་རྒྱལ་མོ་དགྲོང་དགོས་བསམས་ཀྱང་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ཐོབ།”	

“དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་མོས་དཔའ་རྒོད་ཀྱི་རྣ་བར།	 ཁྱེད་དཔའ་རྒོད་བདག་ལ་ཚུར་གཅིག་

གསན།	 ཁྱེད་དམ་ཆོས་གནས་ལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར།	 ལྷ་མི་ཆོས་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་མཁས།	 ཆོས་

གསུངས་དུས་སངས་རྒྱས་དངོས་དང་འདྲ།	གསུང་སྦྱིན་དུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཉིད་བསྐྱེད།	ཁྱེད་

དཔའ་རྒོད་དགྲ་འདུལ་ཡོན་ཏན་ལ།	ངས་དེ་རིང་སྙིང་ནས་གུས་འདུད་ཞུ།	ང་བསོད་ནམས་དམན་

པའི་རྒྱལ་མོ་ང་།	ཚེ་འདི་རུ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བ་ལས།	ཆོས་དམ་ཆོས་འདུལ་བར་སེམས་མི་གནས།	

ངའི་རྒྱལ་ཕྲན་དང་ནི་འབངས་མི་རྣམས།	ངའི་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་གཞི་རྟེན་ཡིན།”

“དེའི་ལན་དུ་དཔའ་རྒོད་ཀྱིས།	ཀྱེ་དྲིན་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ང་ལ་གསོན།	ངའི་སྔོན་བསགས་ལས་

ཀྱི་རྣམ་སྨིན་གྱིས།	ཚེ་འདི་རུ་དྲིན་ཆེན་ཁྱེད་དང་མཇལ།	ཆོས་གང་ཤེས་བསྟན་པའི་སྐལ་

པ་ཐོབ།	 ང་དཔའ་རྒོད་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་རྒྱས།	 ཁྱེད་ཡུལ་འབངས་སྐྱོང་ནས་བསོད་

ནམས་བསགས།	གཏམ་སྙན་གྲགས་ཉིན་རེར་ཟླ་ལྟར་རྒྱས།	ནོར་ལོངས་སྤྱོད་མཚན་སྙན་

ནམ་མཁར་ཁྱབ།	 ཁྱེད་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་སྨོན་ལམ་འདེབས།	 ཚེ་བསོད་ནམས་རྒྱས་པའི་

སྨོན་ལམ་འདེབས།”		

“ཆོས་ལྷ་ཆོས་མི་ཆོས་གང་བྱས་ཀྱང་།	 ནང་སེམས་ཁམས་འགྱུར་བ་མི་གཏོང་

ན།	གནས་དབེན་པར་བསྡད་ནས་ཅི་ལ་ཕན།	གཞན་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་

སེམས་དང་།	 བྱམས་སྙིང་རྗེ་བརྩེ་བས་སྐྱོང་འགྱུར་ན།	 ཆོས་ལྷ་ཆོས་མི་ཆོས་

བྱེད་དང་མཚུངས།	 བདག་འདི་ཕྱིའི་བདེ་བ་འཚོལ་དུ་འགྲོ	 དུས་ནམ་ཞིག་བདེ་

བ་ཐོབ་འགྱུར་ན།	བདག་དྲིན་ཅན་མཇལ་བར་ཡོང་ངེས་ཡིན།	དེའི་ཚེ་ཆོས་གང་

ཤེས་་སྟོན་པར་ཞུ།།”	

ཐེའུ་རང་གིས་རྒྱལ་གཞིས་བསྐྱངས་པ།

་་་་་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

སྨྱུག་གྲོགས༌

བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།
S.O.S./T.C.V. School
P.O. Bylakuppe-571104
Distt. Mysore, (K.S.)
  ང་རང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་བོད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་སློབ་སྦྱོང་

སྦྱང་པར་སླེབས་པ་ཡིན། ད་ཆ་ང་རང་སྦེལ་ཀོབ་བོདཕྲུག་ཁྱིམ་

སྡེའི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་གདུགས་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  

ངའི་སློབ་ཚན་དགའ་ཤོས་ནི་ཨང་རྩིས་དང་བོད་ཡིག་ཡིན། 

གང་ཡིན་ཟེར་ན་སློབ་ཚན་དེ་གཉིས་ལས་སླ་པོ་མཐོང་གི་

འདུག སྨྱུག་གྲོགས་བཟོ་དགོས་དོན་ནི། བོད་པ་ཚང་མ་མཐུན་

སྒྲིལ་ཡོང་བར་སྔོན་ལ་ཕན་ཚུན་ངོ་ཤེས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་

པོ་ཡིན། བྱས་ཙང་གུས་པ་དང་སྨྱུག་གྲོགས་བཟོ་འདོད་ཡོད་པ་

རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་ཐོག་འབྲེལ་བ་ཡོང་བ་ཞུ།

བུ་མོ་ཚོས་ལྗིད་

འདེ གས ་ལུས ་

སྦྱོ ང ་ བྱ ས ་ ན ་

ལུས་བོངས་ཆེན་

པོ ་ཆགས་འོང ་

གསུངས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་མ་རེད།	 དེ་ལས་གང་མགྱོགས་

ལུས་རྩེད་ཁང་དུ་ཕེབས་ན་དགའ།

རི་མོ་འདི་གཉིས་བར་གྱི་ཁྱད་པར་འཚོལ། 

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

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། 


