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རྩོམ་འབྲིའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་མ་དེ་ལོ་ངོ་	 ༥༠༠༠	 ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ་སུ་

མེར་(Sumer)མི་རིགས་ཚོས་གསར་བཏོད་བྱས་པ་རེད།	 ཁོ་ཚོས་

དངོས་པོ་དང་བསམ་བློ།	སྒྲ་སོགས་མཚོན་པའི་རི་མོ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད།	 དེང་སྐབས་རྩོམ་ཡིག་དང་པར་ཡིག་ནི་མིའི་འབྲེལ་ལམ་

མཐུན་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	

སུས་པར་སྐྲུན་གསར་བཏོད་བྱས་སམ།

པར་ཤིང་རྒྱག་སྲོལ་ནི་ལོ་ངོ་	༢༠༠༠	ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ་རྒྱ་ནག་མི་རིགས་ཚོས་

གསར་བཏོད་བྱས་པ་རེད།	ཁོ་ཚོས་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་པར་ཤིང་ལ་རྐོས་

བརྒྱབས་པའི་སྟེང་དུ་སྣག་ཚ་བྱུག་ནས།	 ཤོག་བུར་པར་རྗེས་

ལེན་གྱི་ཡོད།	དེང་དུས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ཐུབ་པའི་པར་སྐྲུན་

དེ་ནི།	ཕྱི་ལོ་	༡༤༤༠	ནང་ལ་ཇར་མ་ནིའི་མི་རིགས་ཡིན་

པའི་ཇོ་ཧཱ་ནཱས་	 གུ་ཊེན་བྷག་(Johannes Gutenberg)

གིས་པར་སྐྲུན་ཁང་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།	

ཐོག་མའི་མཛུབ་གནོན་ལྕགས་པར།	

མི་རྣམས་གསར་བཏོད་ཀྱི་དངོས་པོ་གསར་པའི་རིགས་

བེད་སྤྱོད་བྱེད་པར་ཡང་ཡང་ཞེད་སྣང་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད།	 དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་	 ༡༨༧༤	 ལོར་ཆེས་

ཐོག་མའི ་མཛུབ་གནོན་ལྕགས་པར་ཚོང་

འགྲེམས་བྱས་པའི་སྐབས་སྨན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་

གལ་ཏེ ་དེ ་རིགས་བེད ་

སྤྱོ ད ་ བྱས ་ ན ་ སྨྱོ ན ་ པ ་

ཆགས་རྒྱུ ་ཉག ་གཅིག ་

རེད་ཅེས་བཤད་པ་རེད།		

འོན་ཀྱང་ཨ་རིའི་གསར་གཏོད་པ་ཀི་རཱིས་ཊོ་ཕར་	ལཱ་ཐམ་	 	ཤོལྶ་(Chris-

topher Latham Sholes)ཉིད་ཀྱི་མཛུབ་གནོན་ལྕགས་པར་དེ་ཉིད་ལམ་ལྷོང་ཞེ་དྲག་བྱུང་བ་རེད།		

དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་	༡༩༠༠	ཡི་མགོ་སྟོད་ཙམ་ལ་གྲུབ་འབྲས་ལྡན་པའི་སྟབས་བདེའི་མཛུབ་གནོན་ལྕགས་པར་དེ་

མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་དང་།		ཕྱི་ལོ་	༡༩༠༡	ལོར་གློག་གི་མཛུབ་གནོན་ལྕགས་པར་དངོས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱ་

རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད།	

ཤོག་བུའི་འཛིན་ལྕགས།		

ཤོག་བུའི་འཛིན་ལྕགས་ནི་ཆེས་སྟབས་བདེ་དང་བེད་སྤྱོད་ཆེ་བའི་

བཟོ་བཀོད་ཅིག་ཡིན།	 འོན་ཀྱང་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་དེ་ཉིད་ཉེ་

དུས་ཀྱི་གསར་བཏོད་ཅིག་ཆགས་ཡོད།	 དེ་ཉིད་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༠༠	

ལོར་ནོར་ཝེར་གསར་བཏོད་ལས་

ཁུངས་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་

པའི་ཚན་རིག་པ་ལོ་གཞོན་ཇོ་ཧན་	 ཝཱ་ལར་(Johan 

Vaalar)གྱིས་གསར་དུ་བཏོད་དེ་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་

རེད།	 ཤོག་བུའི་འཛིན་ལྕགས་མ་ཐོན་གོང་མི་ཚོས་ཤོག་བུ་འཕྲལ་སེལ་སྡོམ་ཆེད་དུ་ཤོག་བུའི་མཐའ་

ལ་ཡོད་པའི་ཨི་ཁུང་དག་གི་ནང་འཛིན་ཁབ་དང་འགྱིག་ཐག་སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་གཅིག་ཏུ་སྡེབ་

སྲོལ་ཡོད།	

ཆེས་ཐོག་མའི་ཁྱབ་བསྒྲགས།	

ཡོངས་གྲགས་སུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་གསལ་

བསྒྲགས་ཡིག་ཆུང་རྙིང་ཤོས་ནི།	 ལོ་ངོ་ལྔ་སྟོང་ཙམ་

ཕྱིན་པའི་ཨི་ཇིབ་ཀྱི་འདམ་རྩྭ་པ་པི་ར་ལས་བཟོས་

པའི་ཤོག་བུར་བྲིས་པ་དེ་ཡིན།	 བརྡ་འཕྲིན་དེ་ནི་བརྡ་

རིས་བྲིས་གཟུགས་སམ་རི་མོར་བྲིས་ཡོད་ཅིང་།	དེའི་

ནང་དོན་ནི།	 བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་བྲན་གཡོག་རྙེད་

མཁན་དེ་ལ་བྱ་དགའ་གནང་རྒྱུའི་སྐོར་གསལ་ཡོད།	

ཞ་སྨྱུག་ནང་གི་ཞ་ཉེ།

ཞ་སྨྱུག་ནང་གི་‘ཞ་ཉེ་’དེ་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཞ་ཉེ་ལས་བཟོས་པ་ཞིག་མིན།	 དེ་ནི་རྡོ་སྣག་དང་འདམ་

བག་གཉིས་བསྲེས་པ་ལས་བསྒྲུབས་པ་རེད།	དེང་གི་ཞ་སྨྱུག་ནི་ཕྱི་ལོ་	 ༡༧༩༥	ལོར་ཕཱ་རན་སིའི་ནི་

ཁོ་ལཱས་	 ཇེ་ཁུཨི་	 ཀོན་ཊེ་(Nicholas-Jacque Conte)དང་།	

ཨོས་ཏྲི་ཡའི་ཇོ་སེཕ་	 ཧརྜ་མུཏ་(Josef Hardt-

muth)གཉིས་ཀྱིས་གསར་བཏོད་བྱས་པ་རེད།	 	ཞ་

སྨྱུག་དེའི་རྣོ་ལས་སླ་པོ་བཟོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད་བསུབ་ཀྱང་

སླ་པོ་ཡོད་པས།	 ཁོང་གཉིས་ཀྱི་གསར་བཏོད་དེ་ལམ་ལྷོང་ཆེན་པོ་

བྱུང་བ་རེད།	

ཨིན་ཡིག་གི་རྫོགས་ཤད་དང་བར་ཚེག་ཀོ་མ།	

དུས་སྐབས་བར་མའི་བཙུན་པ་དང་ཡིག་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་

རི་མོས་བརྒྱན་པའི་ལག་བྲིས་བྲིས་ཡོད།	ལག་བྲིས་དེ་དག་བལྟ་ཀློག་བྱེད་སླ་བའི་

ཆེད་དུ་ཡིག་མཁན་ཚོས་ཡི་གེའི་བར་ལ་བར་མཚམས་བཞག་པ་དང་།	མགོ་ཡིག་དང་ཡིག་ཆུང་བེད་སྤྱད་

དེ་རྫོགས་ཤད་(fullstop)དང་བར་ཚེག་ཀོ་མ་(coma)སོགས་ཐེ་བའི་ཡིག་དབར་མཚམས་རྟགས་རྒྱག་

རྒྱུའི་སྲོལ་བཏོད་ཡོད།	

སྐམ་སྨྱུག

སྐམ་སྨྱུག་ནི་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༣༨	 ལོར་ལཱ་ཌིས་ལའོ་	 བི་རོ་(Ladislao	 Biro)	 ཞེས་པའི་ཧང་ག་རིའི་

གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་གསར་བཏོད་བྱས་པ་རེད།	 སྨྱུ་གུ་དེ་སྣག་ཚའི་སྦུ་གུ་ཕྲ་པོ་ཞིག་གི་སྣེ་མོར་

གཡོ་འགུལ་ལྡན་ པའི་ལྕགས་རིལ་ཆེས་ཆུང་

ངུ ་ ཞི ག ་ གི ས ་ བསྒྲུབས་ཤིང་།	དེ་ཡིས་ཤོག་

བུའི་སྟེང་དུ་ཡི་གེ་ལས་སླ་པོའ་ིངང་འབྲི་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།།	།།	

གསར་བཏོད་དང་དེའི་གྲུབ་འབྲས།  ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།
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ངའི་ཨ་མ་ལ་མིག་གཅིག་ལས་མེད།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས། 

ངའི་ཨ་མ་ལགས་ལ་མིག་གཅིག་ལས་མེད།	 རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཆ་ནས་ང་རང་ཨ་མ་

ལགས་ལ་མི་དགའ་བ་ཡིན།	 མོ་ནི་ཁོང་ཁྲོ་སློང་མཁན་ཞིག་རེད།	 མོས་ཁྱིམ་ཚང་

གི་ལྟོ་གོས་ཆེད་དུ་སློབ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་རྣམ་པའི་ཞལ་ལག་བཟོ་ཡི་ཡོད།	ང་རང་

སྔོན་འགྲོ་སློབ་གྲྭ་འགྲིམ་བཞིན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཉིན་མོ་ཞིག་ལ་ངའི་ཨ་མ་ལགས་ང་

ཐུག་པར་སླེབས་བྱུང་།	སྐབས་དེ་དུས་ང་རང་ངོ་ཚ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་།	ངའི་སེམས་ནང་

མོས་ང་རང་ངོ་ཚ་པོ་བཟོས་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ན་བསམས་བྱུང་།	དེར་བརྟེན་ངས་

ཡ་མ་བྱས་པར་མོ་ལ་གདོང་ནག་པོ་ཞིག་བསྟན་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན།	 དེའི་ཉིན་རྗེས་

མ་དེར་ངའི་འཛིན་གྲོགས་ཞིག་གིས།	 “ཝ་ཡེ།	ཁྱེད་ཀྱི་ཨ་མ་ལགས་ལ་མིག་གཅིག་

ལས་མི་འདུག་ག	དེ་འདྲའི་ཞེད་སྣང་ཚ་བ་ལ།”	ཞེས་ང་ལ་འཕྱ་སྨོད་བྱས་བྱུང་།	

	 སྐབས་དེ་དུས་ང་རང་སའི་ནང་སྦེད་འདོད་སྐྱེས་སོང་ལ།	ཡང་ན་ངའི་ཨ་

མ་ལགས་མཐོང་ས་མེད་པར་ཡལ་ཕྱིན་ན་བསམས་བྱུང་།	 ངས་ཉིན་དེར་མོ་ལ་ཁ་

ལན་སློག་སྟེ།	“གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་རང་འཕྱ་སྨོད་རྒྱག་ས་ཞིག་བཟོ་འདོད་ཡོད་ན།	

ཁྱེད་རང་སྔ་ཙམ་མ་ཤི་བ་གང་ཡིན།”	ཞེས་ལབ་པ་ཡིན།	མོས་དེ་དུས་ལན་གང་ཡང་

བསྐྱོན་མ་བྱུང་།	དེ་དུས་ང་རང་ཁོང་ཁྲོ་དྲག་པོ་ལངས་ཡོད་པས་ངས་རང་གིས་བཤད་

པའི་སྐད་ཆ་དེར་བསམ་བློ་སྤུ་ཙམ་ཡང་གཏང་རྒྱུ་མ་བྱུང་།	ངས་ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་ཚོར་

བ་རྦད་དེ་སྣང་མེད་དུ་བཏང་འདུག	

	 དེ་ནས་བཟུང་ང་རང་ཁྱིམ་ཚང་དེ་ནས་བུད་དེ་ཨ་མ་ལགས་དང་འབྲེལ་

བ་གཅད་འདོད་བྱུང་།	 དེར་བརྟེན་ངས་སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་བྱས་པ་ཡིན།	 རྗེས་སུ་ཕྱི་

རྒྱལ་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་ཐོབ་བྱུང་།	 དེ་ནས་ཆང་ས་བརྒྱབས་ཏེ་རང་

ཉིད་ཀྱི་ཁང་པ་ཞིག་ཉོས་པ་ཡིན།	བུ་ཕྲུག་ཀྱང་འགའ་ཤས་བྱུང།	ད་ཆ་ང་རང་བཟའ་

ཟླ་བུ་ཕྲུག་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་མི་ཚེ་བག་ཕེབས་ངང་སྐྱེལ་བཞིན་ཡོད།	 དེ་ནས་ཉིན་

གཅིག་ངའི་ཨ་མ་ལགས་ང་ཐུག་པར་སླེབས་བྱུང་།	 ང་གཉིས་མ་ཐུག་པར་ལོ་ཤས་

ཕྱིན་ཡོད་ལ་མོས་རང་གི་ཚ་བོ་རྣམས་ཀྱང་ད་བར་ཐུག་མ་མྱོང་།	 ངའི་ཨ་མ་ལགས་

སྒོ་འགྲམ་དུ་ལངས་ཡོད་པ་མཐོང་དུས་ངའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་མོ་ལ་བལྟས་ནས་གད་མོ་

བགད་སོང་།	ངས་ཀྱང་མོ་ལ།	 “སྐད་མ་བཏང་བར་འདིར་ཡོང་དོན་གང་ཡིན།	ཁྱེད་

རང་ངའི་ནང་ལ་ཡོང་ཕོད་པ་མ་ཟད་ངའི་ཕྲུ་གུ་ལ་ཞེད་སྣང་སློང་བ་དཔེ་སྲིད་མདོག་

མེད།	ད་ལྟ་རང་མར་རྒྱུགས།”	ཞེས་སྐད་ཤ	གས་ཆེན་པོས་ལབ་པ་ཡིན།	ངའི་ཨ་མས་

སྐད་ཤ	གས་དམའ་པོའ་ིངང་།	“ཨ་ལས།	དགོངས་དག	ཕལ་ཆེར་ངས་ཁ་བྱང་ནོར་བ་

འདྲ།	དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ།”	ཞེས་ཟེར།	དེ་ནས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར།	

	 ཚར་གཅིག་ངའི་ནང་ལ་སློབ་ཟུར་བསྐྱར་འཛོམས་བྱ་རྒྱུའི་ཡི་གེ་ཞིག་

འབྱོར་འདུག	 ངས་རང་གི་སྐྱེས་དམན་ལ་རང་ཉིད་ཚོང་དོན་འགྲུལ་བཞུད་ཞིག་ལ་

འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་རྫུན་བཤད་དེ་ཕྱིན་པ་ཡིན།	 སློབ་ཟུར་བསྐྱར་འཛོམས་ཡོངས་

སུ་ཚར་རྗེས་ང་རང་ཁང་གོག་རྙིང་པ་དེར་བལྟ་ཙམ་བྱེད་པར་ཕྱིན་ཡིན།	 ངའི་ཁྱིམ་

མཚེས་ཚོས་ངའི་ཨ་མ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་སོང་ཟེར།	 སྐད་ཆ་དེ་གོ་དུས་

ངས་མིག་ཆུ་ཐིག་པ་གཅིག་ཀྱང་བཏང་མེད།	ཁོ་ཚོས་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་ང་ལ་བཞག་

པའི་ཡི་གེ་དེ་ངའི་ལག་པར་སྤྲད་བྱུང་།	ཡིག་ཆུང་དེར།

༄༅།	།བརྩེ་བའི་བུར།

	 	 གུས་འབུལ།

ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཁྱེད་རང་དྲན་བཞིན་ཡོད།	ཁ་སང་ཁྱེད་ཀྱི་ནང་དུ་སླེབས་ནས་ཕྲུ་གུ་

ཚོར་ཞེད་སྣང་བསླངས་པ་དེར་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།		ཁྱེད་རང་སློབ་ཟུར་བསྐྱར་

འཛོམས་ཀྱི་ཉིན་འདི་གར་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་དུས་ང་རང་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་།	

འོན་ཀྱང་ང་རང་ཉལ་ཁྲི་ནས་ལངས་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བར་ཕལ་ཆེར་ཡོང་ཐུབ་བཟོ་མི་

འདུག	ཁྱེད་རང་ནར་སོན་དུས་ངས་དུས་རྟག་ཏུ་ངོ་ཚ་པོ་བཟོས་པ་དེར་དགོངས་དག་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།		ལྟོས་དང་།	ཁྱེད་རང་ཆུང་དུས་སྐབས་ཆག་སྒོ་ཞིག་གི་རྐྱེན་པས་ཁྱེད་ཀྱི་

མིག་གཅིག་མེད་པ་ཆགས་རེད།	དེ་དུས་རང་ཉིད་ཨ་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།	ཁྱེད་

རང་མིག་གཅིག་ཐོག་ནས་འཚར་ལོངས་བྱེད་པ་མཐོང་འདོད་མེད་སྟབས།	སྐབས་དེ་

དུས་ངའི་མིག་གཅིག་ཁྱེད་ལ་སྤྲད་པ་ཡིན།	ད་གཟོད་ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་མིག་དེ་ནས་ངའི་

ཚབ་བྱས་ནས་འཇིག་རྟེན་གསར་པ་ཞིག་ལ་ལྟ་བཞིན་པ་དེར་ང་རང་དགའ་སྤོབས་

ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་ཡི་འདུག	

ཁྱེད་ཀྱི་ཨ་མས།		བརྩེ་དུང་འགྱུར་མེད་དང་བཅས།	ཞེས་འཁོད་ཡོད།།	།།

ལྷུག་རྩོམ།

རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་མཛེས་སྡུག
ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ།

བོད་ཟླ་གཉིས་པ་ནས་ང་ཚོའི་དཔེ་ཁྲིད་ཀྱི་འགོ་སླར་ཡང་བཙུགས།	 གཟའ་ཟླ་བ་ལ་

ཁོར་ཡུག་གཙང་སྦྲ་བཟོ་བ་དང་།	 མིག་དམར་ལ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་གུང་སེང་

ཡིན།	 བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ཡུན་ཚད་ནི་ཡུད་ཙམ་དུ་ཡལ་འགྲོ་བས།	 ཟླ་བ་གཅིག་

འཁོར་བའང་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་ཐུང་ངུར་ཚོར།	

	 ཤག་ཤག་ཏུ་འབབ་པའི་ཆར་པ་དང་།	 འཚུབ་འཚུབ་ཏུ་འཁྲིགས་པའི་

སྨུག་རྫོབ་གཉིས་འགྲན་སྡུར་བྱེད་པའི་དབྱར་གཞུང་གི་དབུས།	 ང་དང་ངའི་གྲོགས་

པོ་རྣམས་རས་གཟན་གྱིས་མགོ་ལ་བཏུམས་ནས་འཛིན་གྲྭ་དང་ཆོས་རར་འགྲིམ།	དེ་

ལྟར་ཉིན་དང་ཟླ་བ་རིམ་པར་ཕྱིན་པས་ད་ནི་དབྱར་མཇུག་རྫོགས་སོང་།	 སྐར་མའང་

མཐོང་མེད།	དེས་ན་དབྱར་མཇུག་གི་དུས་ནི་ང་ཚོས་ཆེས་དགའ་སའི་དུས་བཟང་པོ་

ཞིག་ཡིན།	 སྟོན་ཁ་ཤར་བ་དང་ང་ཚོ་ཚང་མའི་སེམས་པ་དགའ།	 དབྱར་མཇུག་གི་

སྣང་བ་ནི་སྐྱིད་པ་ལ་ཨང་།	

	 དེ་རིང་ནི་གཟའ་མིག་དམར་རེད།	 སྐྱ་རེངས་དཀར་མོས་མདུན་བསུས་

པ་དང་ཉིན་བྱེད་དབང་པོས་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་དུ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་མཁའ་ལམ་དུ་

འཕུར།	དེ་དུས་རྩེད་ཐང་ཡང་འདུ་འཛིས་ཁེངས།	འཇམ་ཤ	ར་ཤ	ར་དུ་ལངས་པའི་སྐྱི་

བསེར་དེས་ཐག་གདང་ལ་དཔྱངས་པའི་གཟན་ཤམ་དག་དམར་ལྷབ་ལྷབ་ཏུ་བསྒུལ་

ཤིང་།	དེ་ནས་ངས་གྱོན་གོས་རྣམས་བསྡུས་ནས་ཤག་ཏུ་ལོག	

	 ཁོ་བོ་སླར་ཡང་དགོན་པའི་སྟེང་དུ་ཕྱིན་ནས་ལྟ་དུས་ལྗང་མདོག་གིས་

བཀླུབས་པའི་ལུང་གཤོངས་ཀྱི་མཐའ་མཇུག་ཏུ་ནམ་མཁའི་སྐར་མ་ས་ལ་འཕོས་འདྲའི་

གྲོང་ཁྱེར་སི་ལི་གུ་རི་ནི་སྐྱ་ཆག་གེ་ཡོད་ལ།	ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་མགུལ་དུ་ཉི་མའི་འོད་

ཟེར་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ཐིམ་སོང་།	 རྟ་ལྗང་ཅན་གྱིས་བཞག་པའི་སྣང་བ་ད་དུང་ནུབ་

མེད་ཅིང་།	སྟོན་ཁའི་རང་བཞིན་གྱི་མཛེས་སྡུག་ནི་ངོ་མ་ཡིད་འཕྲོག་པ་ལ་ཨང་།

	 ཁོ་བོའ་ིཡིད་དབང་འཕྲོག་ཤོས་ནི་དམར་སེར་མདངས་ལྡན་གྱི་ཐུན་

མཚམས་གསར་པ་དེ་ཡིན།	 མཚམས་སྤྲིན།	 ཀྭ་ཡེ།	 ངའི་མིག་གིས་ཁྱེད་ལ་ཅེར།	

མདུན་ཕྱོགས་ཁྱེད་ལ་གཏད།	ཚོར་བས་ཁྱེད་ལ་དུངས།	དེ་དུས་ངའི་སེམས་ལ་སྨྲ་མི་

ཤེས་པའི་སེམས་ཁམས་ཤིག་ཡོད་ལ།	 མཚམས་སྤྲིན།	 ཁྱེད་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་གིས་

བུ་ཆུང་ངའི་སེམས་ལ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་ལ་དོ་སྣང་ཅན་གྱི་སེམས་

བྱུང་ཞིག་བསྐྲུན་བྱུང་།	 མཚམས་སྤྲིན་ཁྱེད་ནི་མཛེས་ཤིང་མཚར་བ་ལ་ཨང་།།	 །།	

འགྱུར་བ།
	ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ།

འོ་རེད།	དེ་རིང་ང་ལ་ངེས་ཤེས་རྙེད་སོང་།	གང་བྱུང་བ་རེད།	གང་ཡོང་གི་འདུག	གང་

འབྱུང་གི་རེད།	ཐམས་ཅད་ནི་འགྱུར་བ་རེད།	ཉམས་དགའ་བ་བློ་གཏད་ས།	ཡིད་སྐྱོ་

བ་འདི་ཐམས་ཅད་ནི་མི་ཚེ་འདི་ལ་འོས་ངེས་པའི་འགྱུར་བའི་རིམ་པ་ཞིག་ཡིན།	

	 ང་རང་གི་བྱིས་དུས་ཀྱི་མི་ཚེ་ལ་ཕྱི་མིག་རེ་འཕངས་ན་གད་མོ་ཡང་ཤོར་

བྲོ་ལ་ཕངས་སེམས་ཀྱང་སྐྱེས།	 དེ་དུས་ང་ཡི་འདོད་པ་ནི་རྩེད་མོ་རྩེ་རྒྱུ་དང་བྱི་རིལ་

མུར་རྒྱུ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད།	 དེ་དུས་ང་ནི་ལམ་སང་ངུ་ཆོག་ཆོག་དང་དགོད་

ཆོག་ཆོག་རེད།	གཞི་རིམ་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་ང་ལ་སྔར་ལས་གྲོགས་པོ་མང་

བ་བྱུང་ཞིང་།	 གྲོགས་པོ་ཚང་མས་ང་རང་ལ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱེད་པར་ཚོར་མྱོང་།	

ལོ་དང་ལོ་བསྟུད་ནས་ཡོང་དུས་འདྲིས་པའི་གྲོགས་པོ་རྣམས་དང་ནམ་ཡང་ཁ་བྲལ་

ནས་སྡོད་མ་མྱོང་།	

	 དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ང་ཚོ་གཞི་རིམ་མཐར་ཕྱིན་དུས་གྲོགས་པོ་མང་ཆེ་བ་

ཁ་འཐོར་སོང་།	 ང་རང་འབྲིང་རིམ་ནང་ཚུད་དུས་གྲོགས་པོ་གསར་པ་དང་དགེ་རྒན་

གསར་པ།	 སློབ་སྦྱོང་གསར་པ་བཅས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་ང་ལ་ཚོར་བ་གསར་པ་རེ་བྱིན།	

མི་ཚེ་ལ་བྱུས་ཏོག་བྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་གསར་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་ངའི་རྒྱུད་ལ་

སྐྱེས།	 འདི་བྱེད་དང་མི་བྱེད་ཟེར་བའི་རྣམ་གཞག་ཀྱང་དེ་དུས་ཤེས།	 ངས་བློ་གཏད་

ས་ནི་ད་དུང་ཡང་མ་རྙེད།	

	 ངས་མི་ཚེ་འདིར་ལམ་ག་མང་པོ་མཐོང་ཡང་ཐག་གཅོད་ནི་གཅིག་ལའང་

བྱེད་མ་མྱོང་།	ང་ལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་སྤོབས་པ་ཡང་མེད།	བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་

ན།	ང་ནི་ལ་ཁའི་དར་ལྕོག་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རླུང་བུ་དེ་ཤར་ལ་རྒྱུ་ན།	ང་ཡང་ཤར་

ལ་གཡོ།	 སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རླུང་བུ་དེ་ནུབ་ལ་རྒྱུ་ན།	 ང་ཡང་ནུབ་ལ་གཡོ།	 ད་ལྟ་ངས་

བསམ་ན་ང་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་ཞིག་རེད།	སླར་ཡང་ངས་གྲོགས་

པོ་རྣམས་དྲན་དུས་སྐྱོ་སྣང་འདྲེས་པའི་མཆི་མ་མིག་གི་མཐའ་འཁོར་ནས་ཡང་ཡང་

འཁྱིལ།	 འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་ང་ནི་དགོད་ཆོག་ཆོག་མི་འདུག་པས།	 ད་གཟོད་ངས་ང་ནི་

སྔར་གྱི་བྱིས་པ་དེ་ལས་གྱུར་པར་རྟོགས།	ཝེ།	འགྱུར་བ།	ད་ཆ་ངས་དབུགས་རིང་མོ་

ཞིག་བརྔུབས།།	།།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

གནའ་སྔ་མོའ་ིདུས་ཤིག་ལ་དཔའ་ངར་ཆེ་ཞིང་བློ་གྲོས་ལྡན་

པའི་དམག་མི་ཞིག་ཡོད།	 ཐེངས་ཤིག་ཁོ་དུས་ཡུན་རིང་

པོའ་ིརྗེས་སུ་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་བཞིན་པའི་སྐབས།	ལམ་དུ་

རྒན་མོ་མདོག་ཉེས་ཤིག་ཐུག་པ་རེད།	

རྒན་མོས་ཁོ་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་ནས་རེ་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་

རྒྱུ་ཡོད་ཟེར།	རྒན་མོས་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལས་ཀ་དེ་ཁས་

ལེན་བྱས་ན་དངུལ་ག་ཚོད་དགོས་ཀྱང་སྤྲད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར།	

ཁོས་རྒན་མོའ་ིསྐད་ཆ་རྣམས་ཞིབ་ཚགས་པོས་ཉན་རྗེས་

ལས་ཀ་དེ་བྱ་རྒྱུར་ཁས་བླངས་པ་རེད།		

“སྔོན་ལ་ཁྱོད་ཤིང་སྡོང་ཆེན་པོ་དེར་འཛེགས་དགོས།	

ཤིང་སྡོང་དེར་ཁུང་བུ་ཞིག་ཡོད།	 ཁྱེད་རང་ཁུང་བུ་དེ་

བརྒྱུད་ནས་དཀར་ཆ་དོད་པའི་བར་ཁྱམས་བར་དུ་འགྲོ་

དགོས།	 བར་ཁྱམས་དེའི་རྫོགས་མཚམས་སུ་ནོར་གྱིས་

ཁེངས་པའི་སྒམ་གསུམ་དང་།	 ཁྱི་ཆེན་པོ་གསུམ་མཐོང་

གི་རེད།	 འོན་ཀྱང་ཁྱི་དེ་ཚོ་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱ་དགོས།	

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་འཇམ་པོའ་ིངང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ན།	

ཁྱི་དེ་ཚོས་གནོད་སྐྱེལ་མི་འོང་།	 དེ་ནས་ནོར་རྣམས་ག་

ལེར་ལེན་ན་འགྲིག་གི་རེད།	འོན་ཀྱང་ཚུར་ལོག་དུས་ངའི་

རྨོ་མོ་ལགས་ཀྱིས་བཞག་གནང་བའི་མེ་ལྕགས་སྒམ་ཆུང་

དེ་འཁྱེར་རྒྱུ་མ་བརྗེད་པ་བྱོས་ཨ།”	ཞེས་རྒན་མོས་དམག་

མི་དེར་ལས་ཀ་ངོ་སྤྲོད་བྱས།	
་་་་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ		།ྲ

སློབ་གསོའ་ིསྒྲུང་ཐུང་།

མེ་ལྕགས་སྒམ་ཆུང་།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༤3

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

༣༢༽ བྱ་མོའ་ིདཀྱིལ་དུ་བྱ་ཕོ་གཅིག

རྒྱལ་པོས་ལོ་མང་རིང་བཱིར་བལ་དང་འབྲེལ་བ་གནང་བ་བརྒྱུད་མཁྱེན་རྟོགས་

བྱུང་བ་ནི།	 བཱིར་བལ་མགོ་རྨོངས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་ལས་སླ་པོ་མིན་པའི་ངེས་

ཤེས་བྱུང་།	འོན་ཀྱང་སྐབས་རེ་བཱིར་བལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་

གནང་གི་ཡོད།		

	ཉིན་གཅིག་བཱིར་བལ་

ཕོ ་བྲང་དུ ་མ་འབྱོར ་

སྔོ ན ་ ལ ་ རྒྱལ ་ པོ ས ་

སྐུ ་བཅར ་བ ་གཞན ་

དང་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་

བཱིར་བལ་ལ་ངོ་ཚ་ཁ་

སྐྱེངས་བཟོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་གཟབ་ནན་ངང་བཀོད་དེ།	 རྒྱལ་པོས་སྐུ་

བཅར་བ་ཡོངས་ལ་བྱ་མོའ་ིསྒོ་ང་རེ་རེ་གནང་ནས་གྱོན་གོས་སེང་དུ་སྦ་དགོས་

པའི་བཀའ་མངགས་གནང་།	

	 དེ་ནས་བཱིར་བལ་ཕོ་བྲང་དུ་འབྱོར་སྐབས་རྒྱལ་པོས།	 “མདང་

ནུབ་ངར་རྨི་ལམ་ཁྱད་མཚར་པོ་ཞིག་རྨིས་བྱུང༌།	 ངའི་རྨི་ལམ་ནང་ལ་དྲང་

སྲོང་ཞིག་གིས་ངའི་སྐུ་བཅར་བའི་ལྷག་བསམ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་

པའི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གནང་བྱུང༌།	 ཁོང་གིས་སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱིས་

ཕོ་བྲང་གི་རྫིང་བུའི་ནང་དུ་མར་འཛུལ་ནས་ཡར་ཐོན་སྐབས་ལག་པར་སྒོ་

ང་འཁྱེར་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ང་ལ་ལྷག་བསམ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་།	 དེ་མིན་སྒོ་

ང་མེད་མཁན་རྣམས་ནི་ང་ལ་ལྷག་བསམ་མེད་པ་རེད་གསུངས་བྱུང་།	 དེས་

ན་ངས་ད་ལྟ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ལྷག་བསམ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་འདོད་ཆེན་པོ་

བྱུང༌།”	ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང༌།	

	 དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱལ་པོ་དང་སྐུ་བཅར་བ་ཡོངས་

རྫོགས་ཕོ་བྲང་གི་རྫིང་བུའི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པ་དང༌།	སྐུ་བཅར་བ་རེ་རེ་བྱས་

ནས་རྫིང་བུའི་ནང་འཛུལ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་དུས་སྒོ་ང་རེ་རེ་ལག་པར་བཟུང་རྒྱུ་

ཡོད།	 མཐའ་མ་དེར་བཱིར་བལ་གྱི་རེས་མོས་སླེབས་ཡོད་པས་ཁོང་གིས་རྫིང་

བུའི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་བྱ་མོའ་ིསྒོ་ང་བཙལ་ཀྱང་མ་བརྙེད།	 དེ་མ་ཐག་ཁོང་

གིས་ཁོང་ལ་བརྙས་བརྐོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 དེ་སུས་བཀོད་

བྱུས་བྱས་མིན་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང༌།

	 བཱིར་བལ་རྫིང་བུའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཐོན་མ་ཐག་ཏུ༌བྱ་ཕོའ་ིལས་ཟློས་

བྱས་ནས།	“ཀོ་དེ་་་ཀུ་ཀུ་་་ཀུ།	ཀོ་དེ་་་ཀུ་ཀུ་་་།	ཞེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བྱ་སྐད་

བརྒྱབས་པས་རྒྱལ་པོ་སྐུ་རླུང་བཞེངས་ནས་གསུང་ཤ	གས་ཆེན་པོས།	 “བཱིར་

བལ།	ལྐུགས་རྟགས་སྟོན་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་གྱིས།	སྒོ་ང་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་དམ།”	

ཞེས་དྲིས།		 བཱིར་བལ་གྱིས།	“རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	དགོངས་འགལ་མེད་

པ་ཞུ།	རྫིང་བུ་ནང་དུ་འཛུལ་རྗེས་ང་རང་ཁོ་ཚོ་བྱ་མོ་ཚོ་དང་མི་འདྲ་བར་བྱ་ཕོ་

ཡིན་པ་ཤེས་བྱུང་བས།	ངས་སྒོ་ང་བཏང་ཐུབ་མ་སོང༌།”	ཅེས་ལན་བཏབ།	

	 སྐུ་བཅར་པ་གཞན་པ་ཚོས་ལག་པར་སྒོ་ང་བཟུང་བཞིན་དུ།	ལྐུགས་

པའི་ངང་ཚུལ་གྱིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བལྟས་ནས་སྡོད་དགོས་

བྱུང༌།	 སླར་ཡང་རྒྱལ་པོ་དང་སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཱིར་བལ་ལ་ངོ་ཚ་

འབེབས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བར་ལུས་སོ།།	།།	

༣༣༽ དབྱུག་པ་ཐུང་ཐུང༌། 

བཱིར་བལ་གྱིས་རྟག་ཏུ་དྲི་བ་ཁག་པོ་དང༌།	 དྲི་བ་ཁྱད་མཚར་པོ་ཚང་མར་ཐད་

ཀར་ལན་རྒྱག་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་ཡོད་པ་དེས་ཁོ་རང་དམིགས་བསལ་

གྱི་སྤྱང་གྲུང་དང་བློ་གྲོས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡོད།	

	 ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་པོ་དང་བཱིར་བལ་གཉིས་ཕོ་བྲང་གི་མེ་ཏོག་ལྡུམ་

རའི་ནང་ལྷན་དུ་སྤྲོ་འཆམ་ལ་ཕེབས་སྐབས།	 གློ་བུར་དུ་ཨཀ་བར་གྱིས་སྨྱུག་

མའི་དབྱུག་དུམ་ཞིག་ཐང་སྟེང་ནས་ཡར་བསྒྲུགས་ཏེ་བཱིར་བལ་མགོ་རྨོངས་སུ་

འཇུག་པའི་ཆེད་དུ།	“ཁྱེད་རང་གིས་དབྱུག་པ་འདི་མ་བཏུབ་པར་ཐུང་དུ་གཏོང་

ཐུབ་པ་འདུག་གམ།”	ཞེས་དྲིས་པར།	

	 བཱིར་བལ་གྱིས་ཡུད་ཙམ་བསམ་བློ་བཏང་བ་དང༌།	 ཁོས་ཐང་སྟེང་

ནས་དབྱུག་པ ་

གཞན་པ་གཅིག་

ཡར ་བསྒྲུགས ་

པ་དེ ་རྒྱལ་པོའ་ི

ཕྱ ག ་ ཏུ ་ ཡོ ད ་

པའི ་ དབྱུག ་པ ་

དེ ་ལས་རིང་བ་

ཡོད་པས།	ཁོང་གིས་དབྱུག་པ་དེ་རྒྱལ་པོའ་ིཕྱག་ཏུ་ཕུལ་ནས།		“རྒྱལ་པོ་ཆེན་

པོ།	ཁྱེད་ཀྱིས་དབྱུག་པ་སྔོན་མ་དེར་གཟིགས་དང༌།	གཏུབ་མི་དགོས་པར་ད་

ཆ་ཐུང་ཐུང་མངོན་གྱི་མི་འདུག་གམ།”	ཞེས་སྨྲས་སོ།	།

	 རྒྱལ་པོས་གང་ཡང་མ་གསུངས་པར་བཱིར་བལ་ལ་འཛུམ་མདངས་

སྦྱིན་བཞིན་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་མཛད་དོ།།	།།
་་་་་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

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

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

སྐབས་དེ་དུས་ཁོའ་ིསེམས་ནང་རྒྱུག་ཤར་གློད་རྒྱུ་དང་ཤོག་

བྱའི་སྣ་དེ་ཡར་བསྟན་རྒྱུ་ལས་མི་དྲན།	དེ་ནས་སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ་

ཁོ་གནམ་ལ་འཕུར་ཞིང་།	 ཡར་མར་ལྡིང་ནས་རླུང་དང་མཉམ་

དུ་ལྡིང་སྐོར་བྱེད་བཞིན་ཡོད།	 ཁོའ་ིལུས་པོ་ནི་བར་སྣང་ནང་

ཡལ་བ་ལྟར་གྱུར།	 དེར་རླུང་དང་ནམ་མཁའ།	 ཐག་རིང་འོག་

ན་ས་གཞི་ཁོ་ན་ལས་མཐོང་རྒྱུ་མེད།	 ཁོ་དངོས་སུ་ནམ་མཁར་

ལྡིང་ཞིང་།	 ལྡིང་སྐོར་རྒྱག་པ་དང་།	 ཐུར་དུ་འཕུར་ཏེ་དལ་པོར་

འཕུར་ལྡིང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།	 དེ་ནས་ཁོས་སྐད་ཤ	གས་ཆེན་

པོའ་ིངང་།	“ང་རླུང་གི་སྤུན་མཆེད་ཡིན།”	ཞེས་སྐད་བརྒྱབས།	

ཨེ་མི་ཀ་བྱ་སྒྲོ་ཇི་བཞིན་དལ་བུར་ས་རུ་བབས།	 དེར་ཁོ་བསུ་

བར་ཐོག་མར་སླེབས་མཁན་ནི་ཁོའ་ིརྨོ་ལགས་ཡིན།	 རྨོ་ལགས་

དགའ་སྤྲོས་རབ་ཏུ་མྱོས་ཏེ་ཁོ་ལ་འཐམས།	ཁོའ་ིཕ་མ་གཉིས་པོས་

སྤོབས་པ་དང་བཅས་འཛུམ་དམུལ་བ་དང་།	 གྲོགས་པོ་ཡོངས་

རྫོགས་ཁོའ་ིཤོག་བྱ་བལྟ་བར་ཡོང་བ་མ་ཟད།	 “ཁོས་དངོས་

གནས་བྱ་བཞིན་འཕུར་ཐུབ་སོང་།”	 ཞེས་ནི་ཛཱམ་གྱིས་སྐད་

བརྒྱབས།	རྔ་པ་ཚོས་འབྲུག་སྒྲ་ལྡིར་བ་ལྟར་རྔ་ཆེན་རྣམས་ཡོངས་

སུ་བརྡུངས་པ་དང་།	 བྲོ་པ་ཚོས་བྲོ་གར་འཁྲབ་སྟེ་ཐལ་བ་ཡོངས་

རྫོགས་བསླངས།	རོལ་དབྱངས་དེའི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཨེ་མི་ཀས་

རང་གི་རྨོ་མོ་ལགས་དང་མཉམ་དུ་གཞས་འཁྲབ།།རྫོགས་སོ།།	

སྒྲུང་གི་བསླབ་བྱ། མིའི་མདོག་ལ་བལྟས་ནས་མཐོང་ཆུང་གཏོང་མི་ཉན།

སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་གྱི་འཕེལ་རིམ། 

དེ་རིང་ང་ཚོས་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད་མ་ཞུ་སྔོན་ལ་གཞི་བཅོལ་ཡུལ་གྱི་སྡེ་དགེ་པར་མའི་འཕེལ་རིམ་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་ཞུ་ཡི་ཡིན།	 དེ་ཡང་བོད་གངས་ཅན་

གྱི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་མདོ་སྟོད་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་དགེའི་ཆོས་རྒྱལ་གདུང་རབས་ཞེ་གཉིས་པ་

བསྟན་པ་ཚེ་རིང་(༡༦༧༨-༡༧༣༨)ནས་ཕྱི་ལོ་	 ༡༧༢༩	 ལོར་སྡེ་དགེ་པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་

མོ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གསར་བཙུགས་ཐོག་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ།	 སྔར་འཕྱིང་བར་སྟག་རྩེའི་ཕོ་

བྲང་དུ་བཞུགས་པའི་ལི་ཐང་བཀའ་འགྱུར་མཚལ་པར་མ་དང་།	 སྒ་ཨ་གཉན་པཀྵིའི་ཐུགས་དམ་

རྟེན་གྱི་བཀའ་འགྱུར།	 རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེར་བཞུགས་པའི་བཀའ་འགྱུར་རྒྱལ་རྩེ་ཐེམ་

སྤངས་མ།	 མདོ་སྟོད་ལྷོ་རྫོང་གི་ཕོ་བྲང་དུ་བཞུགས་པའི་ཐང་པོ་ཆེའི་བཀའ་འགྱུར་སོགས་དཔེ་

རྒྱུན་རྙིང་མ་ཁུངས་བཙན་ཁག་ལ་སི་ཏུ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སམ་ཀརྨ་བསྟན་

པའི་ཉིན་བྱེད་གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་(༡༧༠༠-༡༧༧༤)ཡིས་ཕྱི་ལོ་	 ༡༧༢༩	 ནས་	 ༡༧༣༣	 བར་གཟིགས་ཞིབ་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་དཀར་ཆག་ཐེ་

བའི་པོད་བརྒྱ་དང་གསུམ་ལེགས་པར་གྲུབ་ཅིང་།	དེར་སྡེ་དགེ་མཚལ་པར་ཞེས་གྲགས།	དེའི་དཀར་ཆག་ཀྱང་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད།	

	 དེ་ནས་སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར་གྱི་པར་ཤིང་བརྐོ་རྒྱུའི་ལས་གྲྭ་ཕྱི་ལོ་	 ༡༧༣༧	 ལོར་དབུ་བཙུགས་ཤིང་།	 དེའི་མ་དཔེ་སྒ་ཨ་གཉེན་པཀྵིས་ཞ་ལུ་

བསྟན་འགྱུར་མ་དཔེར་བཟུང་ནས་དག་ཞུས་མཛད་པའི་བསྟན་འགྱུར་དེ་ཉིད་ཞྭ་དམར་བཞི་པ་སྤྱན་སྔ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་དང་།	 སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་

སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཞུས་དག་ལེགས་པར་མཛད་དེ།	 ཀརྨ་པའི་བླ་བྲང་དུ་བཞུགས་པ་དེ་ལ་གཞི་བཅོལ་པ་ཡིན།	 འོན་ཀྱང་ཆོས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་རང་

ཉིད་ཕྱི་ལོ་	༡༧༣༨	ལོར་དགུང་གྲངས་རེ་གཅིག་ཐོག་ཚེ་ལས་འདས་པའི་བར་ཆད་བྱུང་།	དེའི་རྗེས་སྲས་བླ་མ་ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་

མངའ་གསོལ་ཏེ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་ལེགས་པར་བསྐྱངས་ཤིང་།	སླར་ཡང་ཕྱི་ལོ་	༡༧༣༩	ལོར་པར་ཤིང་བརྐོ་རྒྱུའི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་དེ།	

ཕྱི་ལོ་	༡༧༤༤	ལོར་པོད་ཉིས་བརྒྱ་དགུ་ཚང་བར་བསྒྲུབས།	དེའི་དཀར་ཆག་ཞུས་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་	(༡༦༩༧-༡༧༧༤)གྱིས་མཛད།	དེའི་རྗེས་

སུ་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ་པོད་ཉིས་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་ཡོད།
་་་་་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

སྡེ་དགེ་པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་།

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



བཀའ་སླེབ་ལམ་སྟོན་། 

མཁན་ཆུང་སེར་མགོ	

འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།	 སྡོང་

པོ་སྨུག་ཤས་ཆེ་ལ།	 ལོ་

མ་སྔོ་སྐྱ་སིབ་ལ་ཉག་ག་

ཆེ་ཞིང་རྒྱབ་སྤུ་སྐྱ་བོས་

ཁྱབ་པ་རེས་མོས་སྐྱེ་བ་

ཡིན།	 ངར་བ་རིང་ཞིང་

མེ ་ཏོག་ཆུང་ལ་མཁན་

འབྲུམ་སེར་སྐྱ་ཅན་ཐུར་

དུ་འཆར་བའོ།	 །འདི་རིགས་བཞི་རུ་ཕྱེས་པ་ནི།	 མཁན་སྐྱ་དང་།	

མཁན་དམར།	མཁན་ནག	མཁན་ཆུང་སེར་མགོ་བཅས་ཡིན།	

སྐྱེ་གནས།	 བོད་དང་།	 བལ་ཡུལ།	 འབྲུག་ཡུལ།	 འབྲས་ལྗོངས།	

ལ་དྭགས།	 རྒྱ་གར་ཀཤ	 ཱིར་ནས་གར་ཞ་སྤི་ཏི།	 བོད་དང་རྒྱ་གར་

གཉིས་ཀྱི་ས་འབྲེལ།	ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་

རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མི་ཊར་	 ༢༤༦༠	 ནས་	༣༣༨༠	 བར་གྱི་རི་

ལྡེབས་དང་།	བྲག་གསེབ།	རི་ཐང་མཚམས་ཀྱི་ཞིང་ཁ་སོགས་སུ་

སྐྱེས་པ་མང་།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	 ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་

ཙམ་ལ་ལོ་སྡོང་དང་།	 མེ་ཏོག	 	 འབྲས་བུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ་

བསིལ་གྲིབ་སར་སྐམ་གསེད་བྱེད་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སྨན་དུ་རྩ་ལོ་མེ་འབྲས་

གསུམ་པོ་བེད་སྤྱོད་ཅིང་།	སྣ་ཁྲག་སོགས་ཁྲག་ཤོར་རིགས་གཅོད་

པ་དང་།	ཡན་ལག་སོགས་ལ་གཉན་ཚད་རྒྱས་ནས་དམར་སྐྲངས་

ཆགས་པ་སོགས་མཁན་དཀར་དང་མཚུངས་ཤིང་།	 དེ་མིན་ཉྭ་

གནད་ལ་རྨ་བཟོས་པ་བཅས་ལ་ཕན།

མིང་གཞན།	མཁན་པ་ཨ་ཀྲོང་ཡང་ཟེར།	

ལི་ག་དུར་མཆོག

འདི་ནི་སྔོ་སྨན་ཞིག་སྟེ་བསིལ་དྲོད་སྙོམས་ཤིང་།	ལོ་མ་འབྲས་ཀྱི་

ལྗང་པ་འདྲ་ལ།	རྩ་བ་མོན་བུ་སྐམ་པོ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བས།	རོ་ཚ་ལ་

དྲི་ཞིམ་ལྡན་པའི་

སྔོ ་ སྨ ན ་ ཞི ག ་

ཡིན།	 འདི་ལ་

རིགས ་གཉིས ་

ཡོད་དེ།	 མཆོག་

ནི་སྟོད་ནས་ཡོང་

བའི་ཕྱི་ནག་ལ་གཉེར་མ་ཅན།	 ནང་དམར་ལ་དྲི་མ་ཤིན་ཏུ་ཞིམ་

ལ་རོ་ཚ་ལ་བསྐ་བ་ལ་སྟོད་ལི་ཞེས་པ་དང་།	 དམན་པ་ལྷོ་མོན་

དང་།	དྭགས་པོ།	ཀོང་པོ་སོགས་ནས་བྱུང་བ་དབྱིབས་པགས་པ་

བཅས་སྲོ་ལོ་དམར་པོ་འདྲ་ལ་མཁྲེགས་ཤིང་རོ་བསྐ་བའོ།	།

སྐྱེ་གནས།	བོད་ལྗོངས་ཀྱི་རི་ཀླུང་དང་།	བལ་ཡུལ།	འབྲུག་ཡུལ།	

འབྲས་ལྗོངས།	 ཨབ་གྷ་ནིསྟན།	 ཀཤ	 ཱིར་རི་རྒྱུད།	 ཀོ་རམ་ཡུལ་

ལྗོངས།	རྒྱ་གར་མངའ་སྡེའི་ཧི་མཱ་ཅལ་དང་།	དམར་རི་སོགས་སའི་

མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མི་ཊར་	༢༥༠༠	ནས་	༤༧༠༠	བར་

གྱི་ནགས་རོང་གི་ཤིང་གསེབ་དང་།	ཤིང་མ་ལྡུམ་དང་།	རྩྭ་གསེབ།	

སྡོང་ཐུང་ཤིང་གི་གསེབ།	སྤང་རི་སོགས་སུ་སྐྱེས་པ་མང་།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་གང་

རུང་ལ་རྩ་བ་བསྔོག་སྟེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས་བསིལ་གྲིབ་ཏུ་སྐམ་

ནས་སྨན་ལ་སྤྱོད་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སྨན་དུ་རྩ་ལོ་མེ་འབྲས་

གསུམ་ལས་རྩ་བ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཅིང་།	 ཆམ་རིམས་ཀྱི་ཚ་བ་དང་།

གློ་ཚད།	རྩ་ཚད།	དེ་མོན་ཡན་ལག་གི་སྐྲངས་པོ་དང་ན་ཟུག་སོཌ་ལ་ཕན།

མིང་གཞན།	པ་ཥ་ཎ་བེ་ཏ།	ཨུ་པ་ལ་བེ་ཏ།	ཨ་སྨ་བེ་ད།

  རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན། ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་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།
བློ་རྩེ་གཉིས་ཀྱིས་དོན་མི་གྲུབ།	།	༶

ཁབ་རྩེ་གཉིས་ཀྱིས་ཚེམ་བུ་མི་ཡོང་།	།

བློ་ཕྱི་གཏད།	།	༶

གྲོད་པ་ནང་གཏད།	།

བློས་གྲོད་པར་བཀལ།	།	༶

གྲོད་པས་ཆུ་གློད།	།

དབྱར་ཁའི་ཉི་མར་བདག་པོ་མེད།	།	༶

དགུན་ཁའི་ཉི་མར་བདག་པོ་ཡོད།	།

དབྱར་གཙང་པོའ	༶ ་ིཟུར་ལ་མ་འགྲོ།	།

དགུན་རི་བོའ་ིརྩེ་ལ་མ་འགྲོ།	།

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

ཐང་འབྲས་ནི་རུས་

པ་མཁྲེགས་པོ་བཟོ་

ཆེད་དང་།	 ཆམ་ནད་

འཇོམས་པར་ཕན་

ནུས་ཆེན་པོ་ཡོད།

ཞལ ་ལག ་ནང ་ཨོ ་

ལིབ ་སྣུམ ་ཇི ་ ཙམ ་

མང་བ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

པ་དེ་ཚོད་ཀྱིས་ལུས་

པོའ་ིལྗིད་ཚད་ཆུང་དུ་

གཏང་བར་ཕན།

གཉི ད ་ ཇི ་

ཙམ ་མང ་

བ་ཉལ་ན་

དེ ་ ཙ མ ་

གྱི ས ་ ཚོ ་

ནད་(obesity)ན་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཡོད།		

ཨོྃ།

མ་བཤད་གཏམ་ལ་རང་དབང་ཡོད།	།	༶

བཤད་པའི་གཏམ་ལ་རང་དབང་མེད།	།

མི་དམངས་ཁ་དེ་དུག་ཡིན།	།	༶

མི་དམངས་ལག་དེ་གསེར་ཡིན།	།

མི་ལ་མི་དགོས་པ་གྱོད་གཞི།	།		༶

ཤིང་ལ་མི་དགོས་པ་མཛེར་པ།	།

མི་ལ་རྒྱུ་དགོས།	།	༶

རྒྱུ་ལ་བདག་པོ་དགོས།	།

མི་ཚེ་ཆུ་བོའ	༶ ་ིགཉེར་མ་བཞིན།	།

སྐབས་རེ་མཐོ་ལ་སྐབས་རེ་དམའ།	།

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།

གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་བསམ་བློ་དགོས། 

སྔ་མོ་ཡིན་ན་ཡུལ་ཚོ་ཡུལ་ཚོ་བྱས་ཏེ་སོ་སོ་ལྟོ་

ཚང་ཁག་ཁག་ཆགས་ནས་སོ་སོ་རང་ཁ་རང་

གསོའ་ིགནས་སྟངས་འོག་ནས་དགྲ་གཉེན་དབྱེ་

མཚམས་ཕྱེ་སྟེ་སོ་སོའ་ིདགྲ་བོ་གཏོར་བཅོམ་

བྱས་ན་རང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་རེད།	 འོན་

ཀྱང་དེ་རིང་ཁ་སང་གི་འཛམ་གླིང་འདི་དེ་ལྟར་

མིན།	གོ་ལའི་དཔལ་འབྱོར་ཞེ་ན་རྒྱལ་མཚམས་

གང་ཡང་མེད།	 དེ་བཞིན་ཁོར་ཡུག་དང་འཛམ་

གླིང་ཚ་དྲོད་ཤོད་སྐབས།	རྒྱལ་མཚམས་ཀྱི་སྐད་

ཆ་གང་ཡང་མི་འདུག	 འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལ་བདེ་

སྡུག་གཅིག་གྱུར་བརྗོད་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།	

དེ་ལྟ་བུའི་དུས་ཚོད་ལ་སླེབས་སྐབས་ང་ཚོ་དང་

ཁོང་ཚོ་ཞེས་བརྗོད་རྒྱུ་ལྷག་མེད།	 དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་ལ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ང་ཚོ་

ཞེས་བརྗོད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་དང་ཁོང་

ཚོ་ཞེས་དབྱེ་མཚམས་འབྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་

ཡོལ་ཟིན་པ་རེད།།	 	 ཅེས་པ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	 ༢༨	 ཉིན་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཉིན་གཉིས་པའི་

སྐབས་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

དེ་ལྟར་ཁོང་གཉིས་བར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་སྟེ།	མཐར་རྒྱལ་མོས་དཔའ་རྒོད་ཀྱི་བློ་ལྟར་

དམ་ཆོས་ཞུ་བར་གཏོང་གནང་མཛད།	གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་ནས་རྒྱལ་སྲས་དགའ་ཐག་ཆོད་དེ།	

ད་གཟོད་གཞི་ནས་རྒྱལ་མོ་དགྲོང་བའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་སོང་སྙམ།	 དེ་ནས་མི་རིང་བར་རྒྱལ་

སྲས་ཀྱིས་རྒྱལ་མོའ་ིའཁོར་གཡོག་ཉེ་ཤོས་དེ་དངུལ་གྱིས་བསླུས་ཏེ།	རྒྱལ་མོ་དངོས་སུ་དགྲོང་

ན་རྔན་པ་རྒྱ་ནོམ་པ་སྤྲད་རྒྱུའི་དམ་བཅས།	 དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་མོ་སྐུ་ཁྲུས་གནང་བའི་

སྐབས་འཁོར་གཡོག་དེས་གསོལ་ཇའི་ནང་དུག་ངན་ཞིག་བླུགས་པ་རེད།	

རྒྱལ་མོས་སྐུ་ཁྲུས་གནང་བའི་རྗེས་གསོལ་ཇ་དེ་སུས་བཞག་མིན་རྩད་གཅོད་མ་བྱས་པར་ཧུབ་

ཀྱིས་བཏུང།	དུག་ངན་དེ་ཡིས་རྒྱལ་མོའ་ིཚེ་སྲོག་སྐད་ཅིག་ཙམ་ནང་འཕྲོག	ཡུད་ཙམ་ནས་རྒྱལ་

མོ་བཀྲོངས་པའི་གནས་ཚུལ་རྒྱལ་ཕྲན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ།	 གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་ཐོས་

སྐབས་དགའ་བ་དཔག་མེད་སྐྱེས་ཏེ།	 དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཡོག་མོ་དེར་གསེར་དངུལ་གྲངས་ལས་

འདས་པ་སྤྲད་དེ་ཡུལ་གཞན་དུ་བྲོས་བཏང་།	 དེ་ནས་ཉིན་ཤས་རྗེས་སྡུག་སེམས་གནག་པའི་

རྒྱལ་སྲས་དེས་རྒྱལ་གཞིས་ཡོངས་རྫོགས་བླངས་ཏེ་རྒྱལ་ཕྲན་དེ་ཉིད་དབང་དུ་བསྡུས།	

དུས་དེ་ནས་བཟུང་འབངས་མི་སེར་རྣམས་ཀྱིས་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མི་ཡུལ་དུ་དངོས་སུ་

མྱངས།	 དཔོན་གཡོག་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་མི་ཚོའི་རྒྱུ་ནོར་ཡོངས་རྫོགས་བཙན་འཕྲོག་བྱས་ཏེ།	

ཕྱུག་པོ་ཡོངས་རྫོགས་དབུལ་པོར་གྱུར་པ་དང་།	དངུལ་མེད་དབུལ་ཕོངས་ཡོངས་རྫོགས་ཕོ་བྲང་

གི་བྲན་གཡོག་ཏུ་ཉར།	 དེ་བཞིན་ཕན་མེད་ལོ་བགྲེས་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་གསོད་པ་དང་།	 བྱིས་

པ་ལོ་ཆུང་རྣམས་དམག་རྩལ་སྦྱོང་དགོས་པའི་ཁྲིམས་བཟོས།	 དེ་ལྟར་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་ལོ་མང་

རིང་ཡུལ་མི་ཚོར་ཐུབ་ཚོད་དང་གཉའ་གནོན་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་།			

ལོ་དེ་དག་གི་རིང་ལ་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་ཕོ་བྲང་གི་བང་མཛོད་ནས་རྒྱུ་ནོར་ཡོངས་རྫོགས་བེད་

མེད་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དེ།	 ཁོའ་ིཕ་མེས་ནས་བསགས་པའི་རིན་ཆེན་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་ཀྱང་རེ་

ཞིག་རྫོགས་ལ་ཁད་པ་མ་ཟད།	རྒྱལ་ཕྲན་གཞན་ནས་བུ་ལོན་ཡང་བླངས་པ་ན།	འབངས་མི་

སེར་རྣམས་སེམས་འཚབ་དང་འགའ་ཞིག་ཡིད་ཐང་ཆད་དེ།	མུ་གེ་བྱུང་བའི་འཇིགས་སྣང་

གིས་ཡུལ་གཞན་དུ་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན།	

ཐེའུ་རང་གིས་རྒྱལ་གཞིས་བསྐྱངས་པ།

་་་་་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

སྨྱུག་གྲོགས༌

བསྟན་འཛིན་ཆོས་ལྡན།	
Class viii 
C.S.T Kalimpong,
Tophana 11th mile,
Distt.Darjeeling-734316
(W.B)

    གུས་མོ་ནི་ཀ་སྦུག་བསྟན་སོླབ་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་

གདུགས་ནང་སོླབ་སོྦྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངའི་སོླབ་ཚན་དགའ་ཤོས་

ནི་བོད་ཡིག་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་བོད་ཡིག་ནི་ང་ཚོའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡིན། ངས་སྨྱུག་གོྲགས་བཟོ་བའི་དམིགས་ཡུལ་

ནི་གོྲགས་མོ་དང་གོྲགས་པོ་བསྒྲིག་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་

བརྩི་ཡི་ཡོད། བྱས་ཙང་གུས་མོ་དང་སྨྱུག་གོྲགས་བཟོ་འདོད་ཡོད་

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

བ ཅུ ད ་

སྨ ན ་ ག ་

པས་ཕྱུག་

པའི ་ ཟས ་

རིགས་ཀྱིས་སོ་རྙིལ་གྱི་ན་ཚ་སྔོན་འགོག་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

རི་མོའ་ིགླིང་ཁ།
ཚེ་རིང་སྒྲོལ་དཀར། རབ་རྒྱས་གླིང་། 

བླ་མ་ཚུལ་ཁྲིམས། དགའ་ཤར་མངའ་རིས་ཁང་ཚན།
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