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པ། ཁྲིན་ཆིན་དབྱིན་གྱི<<ས་ཞིང་རྒྱ་ཁྱོན་འཇལ་བའི་ཚད་དོར་གྱི་སྐོར>>བོད་མིང་བསོད་ནམས་

སྐྱིད་ཀྱི<<གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་ལས་སླུངས་ཚང་དང་སླུངས་དཔོན>>ཞེས་པ། ཧོར་དཀར་

བུ་ཕྲུག་གི<<བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་རག་ཙམ་དཔྱད་པ>>ཞེས་པ། རིན་
ཆེན་གྱི<<བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་ལ་དཔྱད་པ>>ཞེས་པ་སོགས་མཆིས་ཀྱང་།

བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ཁོད་སོ་དྲུག་གི་ཞིབ་ཚགས་གནས་ཚུལ་དང་ཁོད་སོ་དྲུག་གི་སྔ་
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སོ་དྲུག་འདི་བཙན་པོ་རྒྱལ་ཐོག་རིམ་པར་བཅས་ཚུལ་གྱི་བསམ་བློའི་སྣེ་བསྲིངས་པ་ཡིན།

གཅིག སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཡར་སྔོན་དུ་བོད་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཡོད་མེད།

སྤྱིར་མིའི་རིགས་སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་དུ་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཁ་ཐོར་ནས་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་

གྱི་ངོ་བོ་ལྡན་པའི་ཚོགས་སྡེའམ་སྤྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་
2

ཚོགས་སྡེ་ཞིག་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་འཐུས་སྒོ་ཚང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་པ་ལ། སྤྱི་

ཚོགས་ག་གེ་མོ་དེར་ཡོད་པའི་སྲིད་འཛིན་དང་དབང་སྒྱུར་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་
གང་དེར་ཐད་ཀར་རག་ལས་ལ། དེ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཚད་དང་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་ཆགས་
པའི་ཐོག་མའི་རྨང་གཞིའང་ཡིན་ངེས། ཁྱིམ་ཚང་ལ་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཁྲིམས་ཡོད་ཅེས་པ་ལྟར། ཁྲིམས་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་སྟར་ལ་བརྒྱུས་བྱེད་ཀྱི་སྐུད་པ་ཞིག་དང་གཉིས་སུ་
མེད་ལ། ཁྲིམས་ཡོད་པ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་མགོ་མཇུག་གོ་རིམ་དང་ལྡན་པར་གནས་བྱེད་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་

ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། བོད་ལའང་དེ་བཞིན་སྔར་དབང་སྒྱུར་དུས་རིམ་གྱི་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་མངའ་མཛད་
དང་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མ་སོགས་རིམ་པར་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ལམ་ལུགས་དར་བ་

ནས་བཟུང་། འཐུས་སྒོ་དང་སྤུས་ཚད་ཚང་མིན་ཅི་རིགས་ཀྱང་། གང་ལྟར་བོད་རྗེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོས་

ཐོག་མར་བོད་ཀ་གཡག་དྲུག་ཏུ་མངའ་དབང་མཛད་པ་ནས་བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་སོགས་རྒྱལ་
ཐོག་རིམ་བྱུང་གིས་བོད་ཁམས་ལ་སྲིད་ཀྱི་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་དུས་ཡུན་རིང་པོར་རང་གི་སྲིད་
འཛིན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཤིག་བཅས་ཡོད་པ་རེད།

<<ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང>>ལས། གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་རྨུ་ཡུལ་ནས་མཁར་ཕྱིང་བ་སྟག་རྩེར་བྱོན་

པའི་སྐབས་བསྟན་དུས། “དེ་ནས་ཕྱིང་བར་སྟག་རྩེར་བྱོན་ཏེ་དར་དཀར་གྱི་ཡོལ་བ་དགུ་རིམ་བགྱིས་

ནས་བླའི་སྐུ་ཡ་རབས་རྣམས་ཀྱིས་སྐོར་ནས་གཙུག་ལག་གི་ཐང་ཁྲིམས་ནི་ལྷའི་ལུགས་སྒྲུང་དང་ལྡེའུ་

ཙམ་ནི་བྱུང་དགོངས་པ་འཕྲུལ་གྱི་རས་ཆགས་པས་གསང་གྲོས་རྣམ་གསུམ་གྱིས་ཕྱི་ནང་གི་དམིགས་
ཕྱེ་མི་ལ་ཆད་རྣམས་གཉིས་དང་བཞེད་རྣམ་ལྔས་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་བཅས་ཡིག་ཚང་སྡེ་དགུ་དང་དཔའ་

ཚན་རྣམ་བརྒྱད་བཀའ་རིམ་པར་གནང་སྟེ་འཛམ་བུ་གླིང་ན་མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་པོ་བཞི་ཡང་དཔྱ་འབུལ་
ལོ”1ཞེས་འཁོད་པ་ལས་དུས་སྐབས་དེར་བོད་དུ་ཁྲིམས་བཅས་ཡོད་པ་དང་། ཁྲིམས་དེ་ལའང་ཡིག་

ཚང་སྡེ་དགུ་དང་དཔའ་ཚན་རྣམ་བརྒྱད་སོགས་བཙན་པོས་བཀས་རིམ་པར་བཅད་དེ་ཡོད་པ་གསལ་
1 ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང་། ལྡེའུ་ཇོ་སྲས་ཀྱིས་བརྩམས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༧ལོའི་ཟླ༩པར་ལྷ་སར་པར་ཐེངས༡པོ་
བརྒྱབ། ཤོག་ངོས། ༡༠༢
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ལ། རྒྱའི་ཡིག་ཆ<<ཐང་ཡིག་གསར་མ>>རུ་འཁོད་གསལ་ལ། ཁྲིམས་ནི། ཉེས་པ་ཆུང་ངུ་ལའང་
མིག་འདོན། རྐང་འབྲེག སྣ་གཅོད། ལྕག་གཞུ། དེ་དག་དཔོན་གྱི་འདོད་མོས་བཞིན་བགྱིད་པ་ལས་ངེས་

གཏན་མེད།2ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཡར་སྔོན་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་

མཚན་ནི་དེའི་འོག་ཏུ་ཡང“སྲིད་སྐྱོང་བ་ལ་ཡི་གེ་མེད་པས་ཐ་གུར་མདུད་པ་རྒྱག་པའམ་ཤིང་ལ་རི་མོ་
རྐོ་བ་སོགས་ཀྱིས་རྩིས་བྱེད”ཅེས་འཁོད་པས། དུས་སྐབས་དེ་ནི་སྲོང་བཙན་གྱི་ཡར་སྔོན་ལ་བཤད་

པ་གསལ་པོར་རྟོགས། སྐབས་དེར་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དོགས་གཞི་ཙམ་ལས་གཞི་རྩའི་ཁྲིམས་

ལུགས་ཤིག་བྱུང་ཟིན་ཡོད་པ་ནི་མངོན་གསལ་ཡིན་པ་སྟེ། ཉེས་དོན་ཁྲིམས་གཅོད་དེ་ཁྲིམས་ནན་མོ་
ཡོད་པ་དང་། དེའང་ཉེས་དོན་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་ནས་ཉེས་དོན་ཁྲིམས་གཅོད་པ་ཞིག་གིས་ཁྲིམས་གཅོད་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ལས་རྟོགས་པར་ནུས། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་རྙིང་གྲས<<ལ་དྭགས་

རྒྱལ་རབས>>ལས་ཀྱང་། “རྗེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ཞེས་མཚན་གསོལ་ཏེ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དམ་པ་
ཡུལ་ཡར(ཀླུངས)སོགས། སྐུ་མཁར་ཕྱིང་བ་སྟག་རྩེའི་ནང་ན་བཞུགས་ཏེ། མངའ་ཐང་བཀའ་ཁྲིམས་

ཀྱིས་སྐུ་བརྒྱན་མཛད། འཇིག་རྟེན་ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས་པས། རྒྱལ་ཁམས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད། སྐུ་སྲུང་སྡེ་
བཞིས་སྐུ་སྲུངས། རྒོད་སྡེ་བཞི་བཅུ་རྩ་བཞིས་ནི་ཕྱིའི་དགྲ་འདུལ། གཡུར་ལྡོད་སྡེ་བཞི་བཅུ་རྩ་བཞིས་ནི་

ནང་གི་ཆ་ཁ་སྙོམས། སོ་ཁ་བཞིས་ནི་སོ་འཛུགས། ཁྲིམ་ཁ་བརྒྱད་ཀྱིས་ནི་སོ་ཁའི་དགྲ་འདུལ།”3ཞེས་
དང་། ཡང་དེའི་འོག་ཏུ“རོང་པོ་དོར་ཁ་བ་སོ་(ཁབ)ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་བང་མཛོད་འགྱེངས་(འགེངས)།

ཚོང་འདུས་བཅུ་གཉིས་ནས་ནོར་གྱི་དབྱིག་འབུལ། ལེགས་ཉེས་བྱ་དགའ་དཔའ་མཛངས་ཀྱིས་ཤན་
འབྱེད། ནོངས་ཀྱི་ཆད་པའི་ངན། གཡོའི་ཁུངས་སྣུབས། མཛད་སྣ་ལྔའི་གསེར་གཡུ་དང་ཡིག་ཚང་གིས་

བསྟོད། དཔའ་སྣ་ལྔས་སེང་གེ་དང་གུང་སྟག་གིས་བརྒྱན། མགྱོགས་སྣ་ལྔས་མཆིབས་(འཆིབས)མཛད་
2 ཐང་ཡིག་གསར་རྙིང་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཆེན་པོའི་སྲིད་ལུགས། དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཁྲིན་ཆིན་དབྱིན་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྱུར། མཚོ་སྔོན་མི་
རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༣ལོའི་ཟླ༦པར་པར་ཐེངས༡དཔར། ཤོག་ངོས། ༦-༧

3 ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༧ལོའི་དཔར་ཐེངས༡པོ། ཤོག་ངོས། ༢༧

4

ནས་རྒྱུགས་སུ་(སྤྲོ)། རྗེའི་བཀའ་ཁྲིམས་ནི་གངས་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་འདྲ།”4ཞེས་སོགས་གསལ་བ་

ལས། གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བློན་གྱི་ཚུལ་དང་། བཀའ་ཁྲིམས་བཙན་པོས་རྒྱལ་ཁྲིམས་

སྐྱོང་ཞིང་སྐུ་སྲུང་སྡེ་བཞི་དང་རྒོད་སྡེ་བཞི་བཅུ་རྩ་བཞི་བྱ་བས་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ཆ་སྲུང་ཞིང་ཕྱི་དགྲ་འདུལ་
བ། ཕྱོགས་ཁག་ལ་སོ་ཁ་འཛུགས་པ་བཅས་ཀྱི་སྲིད་དབང་སྐྱོང་ཚུལ། ཚོང་འདུས་བཅུ་གཉིས་ནས་ནོར་
གྱི་དཔྱ་འབུལ་བ། དཔའ་ཞིང་མཛངས་པ་ལ་བྱ་དགའ་དང་ངན་གཡོའི་རིགས་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པ་བཅས་

ཡོད་ཚུལ་འཁོད་པ་ལྟར་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གལ་ཆེའི་གྲུབ་ཆ་སྟེ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ།
རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བའི་དམག་དཔུང་། རྒྱལ་ཁྲིམས་གཉེར་བའི་ཁྲིམས་དང་བཙོན་ཁང་བཅས་ཡོད་པ་

མ་ཟད། བྲན་གཡོག་ཚུད་པའི་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་མཚོན་པའི་དཔལ་འབྱོར་སྒེར་དབང་ཡོད་པ་བཅས་
གསལ་བས། བོད་དེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐབས་བྲན་གཡོག་སྤྱི་ཚོགས་སུ་སླེབས་ཡོད་པ་དང་ཁྲིམས་
སྲོལ་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་པ་མངོན་པར་གསལ། མདོར་ན་སྔ་མོའི་བཤད་རྒྱུན་དུ་གྲགས་པའི་

རྒྱུ་ཆ་འདི་དག་ལས་ང་ཚོས་དུས་སྐབས་དེར་བོད་དུ་ཁྲིམས་ལུགས་ཡོད་པ་གསལ་པོར་རྟོགས་ལ། དེར་

མ་ཟད་སྐབས་དེའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལའང་སྣ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་ནུས། དེ་ནས་རིམ་པར་
རྒྱལ་པོ་ཚོས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་སྐབས་སུ་བོད་དུ་དབང་སྒྱུར་གྱི་གོ་བབ་དེ་བསྟུན་གྱིས་ཁྲིམས་སྲོལ་ཞིག་
ངེས་པར་ཡོད་ངེས་མོད། ཞིབ་འཇུག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་འོལ་ཚོད་དུ་བཤད་པའི་འོས་མེད་པས་རེ་
ཞིག་མི་འཇོག་ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་ལས་མ་འདས།

ས་ཡི་ལེགས་དྲུག་དང་ཆུ་ལ་སྡེ་བརྒྱད། བཙན་ལྔ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་དར་

རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ་ཞིང་ལ་དོར་ཁ་དང་འབྲོག་ལ་ཐུལ་ཀ་བརྩི་སྲོལ་བྱུང་ཚུལ་ནི། <<ཆོས་འབྱུང་མཁས་
པའི་དགའ་སྟོན>>ལས། ལེགས་དྲུག་ཐོག་མ་ཨི་ཤོ་ལེགས་ཅེས་བྱ། །དེ་ཡི་བློན་པོ་ལྷ་བུ་མགོ་

དཀར་ཞེས། །ཁུ་ཁུ་རུ་ལས་སྐྱེས་ཀྱི་བུ་ཡིས་བྱས། །འཕྲུལ་བློན་མཛངས་མི་བདུན་གྱི་གཉིས་པ་
ཡིན། །མཛངས་པའི་ལས་སུ་ཞིང་ལ་དོར་ཁ་བརྩིས། །འབྲོག་ལ་ཐུལ་རྩིས་ཕུ་ཆུ་ཡུར་དུ་དྲངས། །5ཞེས་
4 ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༧ལོའི་དཔར་ཐེངས༡པོ། ཤོག་ངོས། ༢༧

5 ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༦ལོའི་དཔར་ཐེངས༡པོ། ཤོག་ངོས། ༡༦༥

5

གསལ་བའི་སྲོལ་འདི་ལས། ང་ཚོས་དུས་སྐབས་དེར་བོད་དུ་ཁྲལ་བསྡུ་བའི་ཁྲིམས་བཟོས་ཡོད་པ་ངང་

གིས་རྟོགས་ཤིང་། སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀྱི་སྐབས་སུའང་མི་ཆོས་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་ནི་ངེས་
པར་མཆིས་ཏེ། དུས་སྐབས་དེའི་ལོ་རྒྱུས་དུམ་བུ་རེ་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་རུ་གསལ་བ་དག་ལས་རྟོགས་

ཐུབ། དཔེར་ན། <<ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང>>ལས། སྤུ་རྒྱལ་སྟག་བུ་སྙ་གཟིགས་སྐབས། ཟིང་པོ་རྗེ་
གཉིས་བརླགས་པའི་མ་ཡིག་ངོ་འདྲར། “འུང་གི་རྗེས་ལ། །ཟང་པོ་རྗེའི་མངན་དབའས་བཤོས་ཏོ་རེ་ཁྲུ་

གུ་དང་། །གཤེན་ཁྲི་བཞེར་འདྲོན་ཀོང་གཉིས། འཕྲེན་པའ་རྫིང་ཀར་འཐབས་ནས། །གཤེན་ཀྱིས་དབའས་
བསད་དོ། །དབའས་ཀྱ་ཕོ་བོ་ཕངས་ཏོ་རེ་དབྱི་ཚབ་ཀྱིས། ཟང་པོ་རྗེ་ལ། ནུ་བོ་གཤེན་ཀྱིས་བསད་པའ་

སྟོང་ཇི་གནང་ཞེས་གསོལ་ནས། །ཟང་པོ་རྗེས། །གཤེན་ཁྲི་བཞེར། ཁོལ་ཚབ་ནང་བློན་བྱེད་པའ་ངོ་མ་

ཆོད་དེ། །དགེ་བས་མྱི་དགེ་བ་བསད་ན། བསད་དུ་ཟད་དོ་ཞེས་བསྒོའ །ོ །6ཞེས་པར་ཕངས་ཏོ་རེ་དབྱི་
ཚབ་ཀྱིས་ཟིངས་པོ་རྗེར་ནུ་བོ་བསད་པའི་སྟོང་ཅི་གནང་གི་སྐོར་དྲིས་པ་འདི་ལས། ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་

བྱ་ཐུབ་པ་ནི་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་མི་བསད་ན་སྟོང་འཇལ་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ཤིག་དར་ཡོད་པ་དང་
དེའང་རྒྱུན་སྲོལ་གྱི་ཁྲིམས་ཤིག་ཡིན་པ་ནི་གསལ་པོ་ཡིན་པ་བཅས་སོ། །

གཉིས་པ། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་ཁྲིམས་ཡིག་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུལ།

རང་རེའི་གནའ་སྔ་མོའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ལས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་བོད་ཁམས་གཅིག་གྱུར་གྱི་

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྲི་སྲོང་བཙན་ནམ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས། བོད་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་

གཅིག་གྱུར་དང་མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་ཕྲན་ཁག་མངའ་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་བོད་ཆེན་པོའི་སྔ་ན་མེད་པའི་
སྲིད་དབང་བཙུགས་པ་དང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་དེ་སྔའི་ཁྲིམས་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཐོར་རེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་
དེ་བཅོས་སྒྱུར་དང་ལེགས་བཅོས་ཀྱིས་བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་འཚམ་ལ་རན་པ་

དང་། ཉེ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་འཐབ་པའི་ཟླར་འོང་བའི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ཤིག་འཛུགས་རྒྱུ་

གལ་ཆེར་དགོངས་ནས། བོད་དུ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བཅའ་བར་བརྩམས་
6 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད།། ཤོག་ངོས། ༡༦༩
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པ་ནི། <<ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག>>ལས། བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་བཀའ་གྲིམས་ཆེན་པོ་དང་། བློན་པོ་འི་
རིམ་པ་དང་། ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀྱ་དབང་ཐང་དང་། ལེགས་པ་ཟིན་པའ་བྱ་དགའ་དང་། ཉེ་ཡོ་བ་འིཆད་པ་

དང་། ཞིང་འབྲོག་ག་ཐུལ་ཀ་དང་དོར་ཀ་དང་། སླུངས་ཀྱི་གོ་བར་བསྙམས་པ་དང་། བྲེ་པུལ་དང་། སྲང་

ལ་སྩོགས་པ། བོད་ཀྱི་གཞུང་བཟང་པོ་ཀུན། བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་བརྩན་གྱི་རིང་ལས་བྱུང་ངོ་། །7ཞེས་
གསལ་བ་ལྟར། ད་ལྟ་རང་རེའི་མིག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཡིག་ཐོག་
གི་ཁྲིམས་ཡིག་དེ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དུས་སུ་ཐོག་མར་བཟོས་ཤིང་ཡོངས་གྲགས་སུ་
"ཁོད་སོ་དྲུག"བྱ་བ་དེ་ཡིན།

༡ ཁོད་སོ་དྲུག་གི་སྐོར།

དེ་ཡང་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཁོད་སོ་དྲུག་དེ་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་ཡུལ་གང་དུ་བཅས་ཚུལ་ནི།

<<ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན>>ལས། དང་པོ་ཁྲི་རྩེ་འབུམ་བཞེར་ནས་སྲིད་པ་དང་ཁོས་

སྟོན་པ་ལས་རྒྱལ་པོས་བློན་པོ་རྣམས་བཀས་བསྒོས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཁོས་དཔོན་མགར་སྟོང་བཙན་ཡུལ་
བཟུང་། ཞང་ཞུང་གི་ཁོས་དཔོན་ཁྱུང་པོ་པུན་ཟུང་ཙེ། སུམ་པའི་ཁོས་དཔོན་ཧོར་བྱ་ཞུ་རིང་པོ། ཆིབས་

ཀྱི་ཁོས་དཔོན་དབང་བཙན་བཟང་དཔལ་ལེགས། མཐོང་ཁྱབ་ཀྱི་ཁོས་དཔོན་ཅོག་རོ་རྒྱལ་མཚན་གཡང་
གོང་རྣམས་བསྐོས། སྐྱི་ཤོད་ཤོ་མ་ར། ཁྱུང་ལུང་རྔུལ་མཁར། ནམ་ཞ་དོན་གྲམ་ཚལ། རི་བོ་གཡའ་
དམར་རྣམས་སུ་བཅད་སྐད8ཅེས་གསལ་བ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཁོད་ནམ་བཅས་པའི་དུས་ཚོད་ནི་མཁས་
པ་ལྡེའུས་མཛད་པའི<<རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ>>ལས། གླང་གི་ལོ་དབྱར་ཟླ་ར་བའི་ཉ་ལ་

སྐར་མ་རྒྱལ། གཟའ་པ་སངས་རྒྱུ་བའི་དུས་སུ་བཅས་སོ། །9ཞེས་གསལ་བ་ལ་བརྟག་ན། གླང་ལས་མེ་
7 ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ། དབང་རྒྱལ་དང་བསོད་ནམས་སྐྱིད། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ལོར་དཔར།
ཤོག་ངོས། ༦༠-༦༡

8 ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། སྟོད་ཆ། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས་བརྩམས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༦ལོའི་ཟླ༦པར་
པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས༡པོ་བརྒྱབ་པ། ཤོག་ངོས། ༡༨༥

9 རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ། མཁས་པ་ལྡེའུས་མཛད། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༢༠༡༡ལོར་དཔར། ཤོག་ངོས། ༢༥༠-༢༥༡
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གླང་ནི༦༡༧སྟེ་སྲོང་བཙན་གྱི་འཁྲུངས་ལོ་ཡིན་པ་དང་། ས་གླང་ནི༦༢༩སྟེ་སྲོང་བཙན་ཁྲི་ལ་བཞུགས་
ལོ་ཡིན་པས། སྐབས་འདིའི་གླང་ནི་ལྕགས་གླང་སྟེ༦༤༡ཡིན་པས། དེས་ན་བོད་ཀྱི་ཡིག་ཐོག་གི་ཁྲིམས་
ཏེ་ཁོད་སོ་དྲུག་ནི་ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང་གི་ལུགས་ལྟར་ལྕགས་གླང༦༤༡ལ་བཟོས་པ་ཚད་མར་མཐོང་ལ།

ཁོད་དཔོན་བློན་ཆེན་པོ་མགར་སྟོང་བཙན་གྱིས་ཡུལ་སྐྱིད་ཤོས་ཤོ་མ་རར་བཅས་པ་གསལ་བ་ནང་ལྟར་
རོ། །ཐོག་མར“ཁོད”དང“ཁོས”ཞེས་པའི་བརྡ་ཆད་མི་འདྲ་བ་གཉིས་གསལ་བ་ནི། ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང་
ལས། བོད་ཀྱི་ཁྱོད་ཀྱི་ཤོད་ཤོ་མ་རར་བྱས10ཞེས། ཁོད་ཅེས་པའི་བརྡ་ཆད་བེད་སྤྱད་འདུག་པ་དེ་བཞིན་
དུ་ཁོད་དང་ཁོད་དཔོན་ཞེས་སོགས་ཡོངས་ལ་བརྡ་ཆད་འདི་ཁོ་ན་གསལ་བ་དང་། <<ཆོས་འབྱུང་
མཁས་པའི་དགའ་སྟོན>>ལས། དེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོས་དྲུག་ཞེས་སུ་གྲགས11ཞེས་ཡོངས་ལ“ཁོས”ཞེས་
འཁོད་གསལ་ལྟར་ཡིན་ལ། འབྲི་ལུགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ལས་གང་ཞིག་སྔོན་གྱི་བརྡ་དང་འབྲེལ་ཆེ་བ་

ཤེས་དཀའ་མོད། <<ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང>>དུ། མཁོ་ཤམ:ཆེན་ཕོ:བགྱ་བའ་རྩིས:མགོ་བགྱ་བར:ལོ་

གཆག12ཅེས་པ་དང་། དུ་གུལ:དུ:ཞང་ཞུང་གྱི་མཁོས:བགྱས:ཕར:ལོ:གཆག13ཅེས་གསལ་བ་ལྟར།

ཡིག་རྙིང་འདིར“མཁོ”དང“མཁོས”ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་དང་མང་ཆེ་བར“མཁོས”ཞེས་འབྱུང་བས་
འདི་དག་ལའང་དཔྱད་གཞི་ཡོད་པར་སྙམ།

ཁོ ད ་སོ ་ དྲུག་གི ་ རྩ་བའི ་ དབྱེ ་ བ་འབྱེ ད ་ལུགས་ལའང་། <<ཆོ ས ་འབྱུང་མཁས་པའི ་ དགའ་

སྟོན>>ལས། རྐྱེ ན ་དྲུག་ཅེ ས ་པར<<ལྡེའུ་ཆོ ས ་འབྱུང>>དུ་ཁོ ད ་དྲུག་ཅེ ས ་མི ་ མཐུན་པར་

འབྱུང་། སྔ་ཕྱི་གཉིས་ལས་གང་ཞིག་ཡང་དག་པ་དང་གང་ཞིག་ནོར་ཡོད་པ་ནི་སུས་ཀྱང་ཁ་མཚོན་
གཅོ ད ་མི ་ ནུས་ལ་གཅོ ད ་པའི ་ འོ ས ་ཀྱང་མེ ད ་མོ ད ། གང་ལྟར་ཁོ ད ་དྲུག་ཅེ ས ་པ་ནི < <ལྡེའུ་ཆོ ས ་
10 ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང་། མཁས་པ་ལྡེའུས་མཛད། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༢༠༡༡ལོར་དཔར། ཤོག་ངོས། ༢༦༥

11 ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། སྟོད་ཆ། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ་བརྩམས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༦ལོར་དཔར་
ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ། ཤོག་ངོས། ༡༨༥

12 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༢༨༨
13 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༢༨༨
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འབྱུང>>ལས། ཁོད་དྲུག་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོད་དང་གཅིག ཞང་ཞུང་གི་ཁོད་དང་གཉིས། མོན་གྱི་ཁོད་དང་

གསུམ། ཆིབས་དཔོན་གྱི་ཁོད་དང་བཞི། [ལྔ་པ་ཆད།] མཐོང་ཁྱབ་ཀྱི་ཁོད་དང་དྲུག14ཅེས་གསལ་བ་

དེ་དང་། རྐྱེན་དྲུག་ཅེས་པ་ནི<<ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན>>ལས། རྐྱེན་དྲུག་ནི་དཔའ་བའི་

རྐྱེན་དུ་གུང་དང་སྟག །སྡར་མའི་རྐྱེན་དུ་ཝ་ཞུ། ཡ་རབས་ཀྱི་རྐྱེན་དུ་ལྷ་ཆོས། གཡུང་པོའི་རྐྱེན་དུ་ཐགས་
དང་བོན། མཛངས་པའི་རྐྱེན་དུ་ཡིག་ཚང་། ངན་པའི་རྐྱེན་དུ་རྐུན་མའོ། །15ཞེས་གསལ་བས། རྐྱེན་དྲུག་

དང་ཁོད་དྲུག་ནི་རྩ་བའི་ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་ཐ་དད་འབའ་ཞིག་ཏུ་མཆིས། འདིར་དོགས་སློང་གི་ཚུལ་
དུ་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་ན། ཁོད་སོ་དྲུག་གི་རྩ་བའི་དབྱེ་བ་དྲུག་ཏུ་ཁོད་དྲུག་འདྲེན་པ་ལས་རྐྱེན་དྲུག་འདྲེན་པ་

ཅུང་འོས་པར་མཐོང་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོད་དྲུག་སྟེ་བོད་ཀྱི་ཁོད་དང་ཞང་ཞུང་གི་ཁོད། མོན་གྱི་ཁོད་དང་
ཆིབས་དཔོན་གྱི་ཁོད། མཐོང་ཁྱབ་ཀྱི་ཁོད་བཅས་ནི་ཁོད་སོ་དྲུག་དག་བཅའ་ཡུལ་དང་ཁོད་སོ་དྲུག་དེ་

དག་གི་ཁོད་ཡིན་པས་ཁྲིམས་བཅའ་སའི་གཞི་དེ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདྲེན་མི་རིགས་ཏེ། ཁོད་དྲུག་
དེ་ལ་རྩ་བའི་དབྱེ་བ་དྲུག་དང་དབྱེ་བ་རེར་ནང་གསེས་དྲུག་དྲུག་བཅས་ཁྲིམས་སོ་དྲུག་ཏུ་འདྲེན་དགོས་
པས། ཁོད་དྲུག་དེ་དབྱེ་བཞི་དང་རྩ་བའི་དབྱེ་བ་དྲུག་ནི་དེའི་དབྱེ་བ་ཡིན་པས། དབྱེ་གཞི་དབྱེ་བར་འདྲེན་

པར་མི་རིགས། དེས་ན<<ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན>>ལུགས་ལྟར་གྱི་ཁོད་དྲུག་གི་རྩ་

བའི་དབྱེ་བ་བཀའ་ཡི་ཁྲིམས་ཡིག་ཆེན་པོ། བཀའ་གྲོས་ཆེན་པོ། ཡིག་ཚང་དྲུག ཕྱག་རྒྱ་དྲུག རྐྱེན་དྲུག
དཔའ་ཚན་དྲུག་འདི་ཉིད་འོས་པར་སྙམ་པ་དཔྱད་གཞི་ཙམ་གྱི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས་པའོ། །

༢ སྲོང་བཙན་གྱིས་ཁོད་སོ་དྲུག་ལས་གང་ཞིག་སྔོན་ལ་བཅས་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར།

ཁྲིམས་སྲོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་ལག་ལེན་གྱི་

དགོས་མཁོ་སོགས་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་དང་སྒོ་བསྟུན་ནས་དར་དགོས་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས། ཁྲི་སྲོང་
14 ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང་། མཁས་པ་ལྡེའུས་མཛད། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༢༠༡༡ལོར་དཔར། ཤོག་ངོས། ༢༦༥

15 ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། སྟོད་ཆ། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས་བརྩམས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༦ལོའི་
ཟླ༦པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས༡པོ་བརྒྱབ། ཤོག་ངོས། ༡༩༡
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བཙན་གྱིས་ཀྱང་ཁོད་སོ་དྲུག་དེ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཡོངས་སུ་གཏན་འབེབ་བྱས་པ་ཞིག་མིན་པར། ཁྲིམས་
སྲོལ་ཁོད་སོ་དྲུག་ལས་ཐོག་མར་དུས་སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་བབ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

གནས་བབ་བཅས་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་གི་དགོས་མཁོ་དང་། ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ལག་ལེན་གཞི་

ལ་བཟུང་ནས་ཐོག་མར་ཁོང་གིས་གཅིག་གྱུར་བཟོས་མ་ཐག་གི་བོད་ཆེན་པོ་དེའི་རུ་མཚམས་སོ་སོར་
ཕྱེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དཔོན་གནས་ཀྱི་རིམ་པ། དམག་དོན་སྒྲིག་གཞི་དང་དམག་སྡེ་སོ་སོར་ཕྱེས་པ།

འབངས་ལའང་རྒོད་གཡུང་གི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་བརྟན་སྲུང་ལ་དམག་སྡེ་
བསྐོ་འཇོག་སོགས་རྒྱལ་ཕྲན་མང་པོ་གཅིག་བསྒྱུར་གྱིས་བཙུགས་མ་ཐག་པའི་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་གྱི་

རྒྱལ་ཁབ་དེར་ཐོག་མའི་ཆར་དགོས་མཁོ་དང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་སོགས་ལ་དམིགས་ཏེ་བཟོས་པ་ནི་བཀའ་

ཡི་ཁྲིམས་ཡིག་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ཐོག་མ་ཁྲི་རྩེ་འབུམ་བཞེར་གྱི་ཁྲིམས་ཡིན་པ་གསལ་ཏེ།<<ཆོས་

འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན>>ལས། བཀའ་ཡི་ཁྲིམས་ཡིག་ཆེན་པོ་རྣམས་དྲུག་མཛད། །ཐོག་མར་
བོད་ཡུལ་རུ་ཆེན་ལྔ་རུ་ཕྱེ། །ཡུལ་གྱི་དབང་རིས་རྣམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་བཅད། །རྒོད་ཀྱི་སྟོང་སྡེ་དྲུག་བཅུ་
རྩ་གཅིག་ཕྱེ། །གཡུང་གི་མི་སྡེ་ཁེང་དང་ཡང་ཁེང་འབྱེད། །ཞང་གསུམ་བློན་བཅས་དབུས་ཀྱི་འདུན་ས་

འཛིན། །དཔའ་སྡེ་གསུམ་གྱིས་མཐའ་ཡི་སོ་ཁ་སྲུང་། །16ཞེས་འཁོད་པ་ལྟར། དེས་ན་ཁྲི་སྲོང་བརྩན་
གྱིས་ཐོག་མར་ཁོད་སོ་དྲུག་ལས་ཁྲི་རྩེ་འབུམ་བཞེར་གྱི་ཁྲིམས་བཅས་པ་གསལ་པོ་རེད་ལ། ཁྲིམས་

འདི་ཐོག་མར་བཅའ་དགོས་དོན་དང་ཐོག་མར་བཅས་ཡོད་པ་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

གནས་བབ་ཀྱི་དགོས་མཁོར་བལྟས་ནའང་གསལ་པོར་རྟོགས་ནུས་པར་སྙམ་སྟེ། ཁྲི་སྲོང་བརྩན་གྱིས་
ཁྲིམས་བཅའ་བའི་དུས་ཚོད་ལྟར་ན། སྐབས་དེའི་བཙན་པོའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནི་གསར་དུ་

བཙུགས་པའི་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པས། དུས་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་
དེ་འདྲའི་སྲ་བརྟན་ཞིག་མེད་པ་དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་མཚོན་ནའང་གཅིག་གྱུར་གྱི་སྲིད་

དབང་བཙུགས་མ་ཐག་ཡིན་པས་ཡོངས་སུ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞིག་དེ་བས་མེད་པ་བཅས་ལ་དམིགས་
16 ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། སྟོད་ཆ། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས་བརྩམས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༦ལོའི་
ཟླ༦པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས༡པོ་བརྒྱབ། ཤོག་ངོས། ༡༨༥
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ནས། ཐོག་མར་བོད་ཁམས་གཅིག་གྱུར་གྱི་སྲིད་དབང་དེ་བརྟན་བརླིང་ཡོང་བར་གཙོ་བོ་བོད་ཡུལ་འདི་

དབང་འཛིན་གྱི་ས་ཁུལ་ཆེན་པོ་ལྔར་ཕྱེས་ཏེ། དེ་དག་སོ་སོར་རུ་དཔོན་བསྐོ་འཇོག་གིས་བརྟན་པོར་
བཟོས་པ་དང་། བོད་ཁམས་གཅིག་གྱུར་མ་མཛད་གོང་རུས་རྒྱུད་ཚོ་བའི་འགོ་དཔོན་ཁག་གིས་བོད་ཀྱི་
ས་ཆ་དུམ་བུར་བཅད་བཟུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པ་རྣམས་སླད་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་ལ་གཅིག་

གྱུར་གྱིས་བརྩི་བཀུར་དང་། ཁྲལ་ཁྲིམས་འཁུར་ལེན་པའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ས་ཞིང་དང་ནོར་ཕྱུགས་བྲན་

གཡོག་སོགས་ཀྱི་བདག་གཉེར་སྔར་བཞིན་རུས་ཚོའི་འགོ་དཔོན་སོ་སོར་མུ་མཐུད་དུ་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་
བཅུག་པ་སྟེ་ཡུལ་གྱི་དབང་རིས་རྣམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་ཕྱེས་པ། དེ་ནས་དམག་གི་སྒྲིག་གཞི་སོགས་སུ་
རུ་རེ་ལ་དམག་གི་སྟོང་སྡེ་བརྒྱད་རེ་དང་སྟོང་བུ་ཆུང་རེ། སྐུ་སྲུང་སྟོང་སྡེ་རེ་དང་བཅུར་ཕྱེས་པ་སོགས་
རྒོད་ཀྱི་སྟོང་སྡེ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཅེས། དམག་དཔུང་ཚན་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་ཕྱེས་ནས་དམག་གི་སྒྲིག་

འཛུགས་བརྟན་སྲུང་བཟོས་པ། བློན་པོ་དང་དཔོན་རིགས་སོགས་ཀྱི་གོ་གནས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་སོ་སོའི་

ལས་འགན་བསྐོ་འཇོག མཐའ་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྣམས་བཙན་པོའི་བཀས་
བཅད་དེ་གཏན་འབེབ་བཟོས་པ་འདི། ཁྲི་སྲོང་བཙན་གྱིས་ཐོག་མར་བཟོས་པའི་ཁྲིམས་ཏེ་ཁྲི་རྩེ་འབུམ་

བཞེར་གྱི་ཁྲིམས་ཡིན་ལ། ཁྲིམས་སྲོལ་འདི་ནི་མངའ་འོག་འབངས་རྣམས་རང་རང་ལ་དབང་བའི་ས་
སྡེ་ཡུལ་རིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། ཡུལ་སྲུང་བའི་དམག་དང་སྐུ་སྲུང་། བློན་པོ་དང་དཔོན་རིགས་བཅས་
ཀྱི་སོ་སོའི་ལས་འགན་ལག་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་སྐོར་ཡིན་ཞིང་། ཁྲིམས་འདི་ནི་ཁྲིམས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཤད་

ན་བཅའ་ཁྲིམས་རྐྱང་པ་ཞིག་མིན་ལ། འདི་ནི་དམག་སྲིད་དང་ས་ཁོངས་དབྱེ་སྟངས། དེ་བཞིན་དུ་རྒོད་
གཡུང་གི་དབྱེ་བ་སྟེ་འབངས་ཀྱི་རིམ་པ་དབྱེ་བ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་སྲིད་དབང་བརྟན་སྲུང་དང་སྲ་
ཚུགས་ཡོང་བྱེད་ཁོ་ན་ཞིག་ཡིན་པས། འདིའི་སྟེང་ནས་ཀྱང་ཁྲི་སྲོང་བརྩན་གྱིས་ཁོད་སོ་དྲུག་ལས་ཐོག་
མར་ཁྲིམས་འདི་གཏན་འབེབ་བྱས་ཡོད་པ་ནི་སྐབས་དེའི་གནས་བབ་ཀྱིས་ར་སྤྲོད་ཐུབ་སྙམ།

གསུམ་པ། རྒྱལ་ཐོག་རིམ་པར་ཁྲིམས་ཡིག་བཅས་ཚུལ།
མང་སྲོང་མང་བཙན་གྱི་སྐབས།
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ཁྲི་སྲོང་བཙན་རྗེས་ཀྱི་བཙན་པོ་དབོན་སྲས་ཚོའི་སྐབས་སུ་ཁྲིམས་སྲོལ་རིམ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་

ཚུལ་ལ། <<ཏུང་ཧོང་གཏེར་ཡིག>>གི་མང་སྲོང་མང་བཙན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དོན་ཆེན་ལོ་ཚིགས་
མ་ཡིག་ངོ་འདྲར། “གླང་གི་ལོ་ལ་བབ་སྟེ། བཙན་པོ་ཉེན་ཀར་ན་བཞུགས་ཤང་། བློན་སྟོང་རྩན་གྱིས།
གཡུག་ཏུ་གནག་ལངས་བཏབ། ད་རྒྱལ་མང་པོ་རྗེས་ཞིང་གྱ་ཕྱིང་རིལ་བགྱས། ར་སང་རྗེའི་བློན་རིད་
སྟག་རྷྱ་དང་ཞང་གྱ་ཚོང་ཆེན་སྦྱརད།17ཅེས་གླང་གི་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ༦༥༣ལོར་བློན་ཆེན་པོ་སྟོང་བཙན་

གྱི ས ་གཡུག(རྐོང་གཡུག་ཅེ ས ་རྐོང་པོ འི ་ སྟོད་ཀྱི ་ ཉང་པོ ་ ཆུ་རྒྱུད་ཀྱི ་ ཁུལ། 18)གི ་ ཡུལ་དུ་འབྲོག་གི ་

ཤ་ཁྲལ་བསྡུས་པ་དང་། ད་རྒྱལ་མང་པོ་རྗེས་ཞིང་ཁྲལ་བསྡུས་པ་སོགས་ཞིང་འབྲོག་གི་ཁྲལ་བསྡུའི་
ཁྲིམས་སྲོལ་བཟོས་པ། དེ་ནས་རིམ་པར་སྟག་ལོ་ལ་བབ་སྟེ། བཙན་ཕོ:མེར:ཁེ་ན་བཞུགས་ཤང་། བློན་
ཆེན:སྟོང་རྩན:གྱིས། མོང་པུ:སྲལ:འཛོང་དུའ:བསྡུསྟེ། རྒོད་གཡུང:དབྱེ་ཞིང། མཁོ་ཤམ:ཆེན་ཕོ:བགྱ་
བའ་རྩིས:མགོ་བགྱ་བར:ལོ་གཆག19ཅེས་སྟག་གི་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ༦༥༤ལོར་བློན་ཆེན་པོ་སྟོང་བཙན་གྱིས་

མོང་པུ་སྲལ་འཛོང་དུ་འདུན་མ་བསྡུས་ཏེ་རྒོད་གཡུང་གི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་པ་འདི། བཀའ་ཡི་ཁྲིམས་ཡིག་
ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་དང་པོ་ཁྲི་རྩེ་འབུམ་བཞེར་གྱི་ཁྲིམས་ལས་རྒོད་ཀྱི་སྟོང་སྡེ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག་
ཏུ་དབྱེ་བ་ཞེས་པ་དང་། གཡུང་གི་མི་སྡེ་ཁེང་དང་ཡང་ཁེང་འབྱེད་ཅེས་པ་དེ་ཡིན། ཡོས་བུའལོ་ལ་བབ་

སྟེའ། །བཙན་པོ་མེར་ཁེ་ན་བཞུགས་ཤིང། བློན་ཆེ་སྟོང་རྩན་གྱས། འགོར་ཏར། བཀའ། གྲམས:གྱ་ཡི་

གེ:བྲས་ཕར:ལོ་གཆིག20ཅེས་པ་སྤྱི་ལོ༦༥༥ལོར་བཀའ་ཁྲིམས་བཅས་ཡི་གེར་ཕབ་པ། སྐབས་འདིའི་
བཀའ་ཁྲིམས་ཡི་གེར་བྲིས་ཞེས་པ་འདི་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་བཙན་གྱི་རྗེས་སུ་བློན་ཆེན་པོ་སྟོང་བཙན་

གྱིས་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་གཉིས་ལ་ཁྲིམས་བཅས་པ་དག་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཁྲི་བཙན་སྲོང་བཙན་

སྐབས་གཏན་འབེབ་བྱས་ཟིན་པའི་ཁྲིམས་ཡོངས་ལ་བཤད་པ་ཡིན་མིན་ཚོད་དཔག་བྱ་ཐབས་བྲལ་
17 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༢༨༨
18 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༢༩༤

19 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༢༨༨

20 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༢༨༨
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ཡང་། ཁོད་དྲུག་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཁོད་དང་ཞང་ཞུང་གི་ཁོད། སུམ་པའི་ཁོད། ཆིབས་ཡུལ་གྱི་ཁོད། མཐོང་
ཁྱབ་ཀྱི་ཁོད་སོགས་ལས་ཀྱང་ཞང་ཞུང་གི་ཁོད་དེ་དུས་སྐབས་འདིར་ཆ་ཚང་བར་བཅས་སམ་སྙམ་

ལ། དེ་བཞིན་མདོ་སྨད་དང་སུམ་པ་སོགས་ས་གནས་མང་པོ་ཞིག་ཏུའང་ཁོད་བཅའ་དུས་ནི་མང་སྲོང་
མང་བཙན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དུས་སུ་ཡིན་པ་ཡང་མང་སྲོང་མང་བཙན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དོན་ཆེན་ལོ་ཚིགས་

མ་ཡིག་ངོ་འདྲར“ཁྱའི་ལོ། བཙན་པོ:རྐོང་གཡུག་དུ:འགོརད:མཛད་ཆང། བློན་ཆེ:སྟོང་རྩན་གྱིས། དུ་

གུལ:དུ:ཞང་ཞུང་གྱི་མཁོས:བགྱས:ཕར:ལོ:གཆག21ཅེས་གསལ་བ་དང་། “བྱ་གག་ལོ་ལའ:བཙན་

པོ:དབྱར་སྟོང:ཕོ་དམ:མདོ་ན་བཞུགས་ཤང་། དབྱར:སྨད:སུམ་ཆུ་བོར:སྤོསྟེ། འདུན་མ་མདོང་ཀའ:ནེ་

ཙོ་ལུང་དུ:མགར:བཙན་སྙ:ལྡོམ་བུ:དྔ། ཁྲ་འབྲང:བཙན:བྲོད་གཉས:གྱས:བསྡུསྟེ:འབྲོག:མཁོས:ཆེན་
པོ:བགྱིས། དགུན་ཕོ་བྲང:ཤངས:གྱ་རབ་ཀ:ཙལ་དུ་གཤེགས་ཤང། མདུན་མ:དུངས:གྱ་སྟག་ཙལ:དུ་

བསྡུསྟེ།མུན་མག་རྐང་ཏོན་བགྱས། ཕ་ལོས:བཀུག་པར:ལོ་གཅིག22ཅེས་ཕྱི་ལོ༦༦༢ལོར་བློན་ཆེན་
སྟོང་བཙན་གྱིས་དུ་གུལ་དུ་ཞང་ཞུང་གི་ཁོད་བགྱིས་པ་དང་། བྱ་གག་གི་ལོ་སྟེ་ཕྱི་ལོ༦༧༣ལོར་མགར་

བཙན་སྙ་ལྡོམ་བུ་དང་ཁྲི་འབྲིང་བཙན་བྲོད་གཉིས་ཀྱིས་འདུན་མ་བསྡུས་ཏེ་འབྲོག་མཁོས་ཆེན་པོ་བསྡུས་

པ་དང་། ལོ་དེའི་དགུན་ཁར་འདུན་མ་དུངས་ཀྱི་སྟག་ཙལ་དུ་བསྡུས་ཏེ་ཡུལ་དམག་གི་དམག་ཁྲལ་བསྡུས་
པ་དང་། དེ་བཞིན་ཕ་ལོས་བཀུག་པ་སྟེ་མི་ཁྲལ་འཕར་མ་སོགས་བསྡུ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱང་བཅས། རིམ་

པར“ཕག་ལོ་ལ་བབ་སྟེ། བློན་བཙན་སྙས། ཞམས:གྱ་གུ:རནདུ:ཞང་ཞུང་གྱམཁོས:བགྱིསྟེ23ཞེས་ཞང་

ཞུང་གི་ཁོད་བགྱིས་པ་སྟེ། མདོར་ན་ལོ་དེའི་རྗེས་མའི་དགུན་ཁར་བཙན་པོ་མང་སྲོང་བཙན་དགུང་དུ་
གཤེགས་ཤིང་། ཡབ་ཁྲི་སྲོང་བཙན་གཤེགས་ནས་བཙན་པོ་མང་སྲོང་མང་བཙན་མ་གཤེགས་བར་དུ།
བློན་ཆེན་པོ་མགར་སྟོང་བཙན་དང་སྲས་བློན་བཙན་སྙ་ལྡོམ་བུས་མུ་མཐུད་དུ་བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་
པོས་བཅས་པའི་ཁོད་སོ་དྲུག་དེ་རིམ་པར་ཆ་ཚང་བར་བཅས་ཤིང་གཏན་ལ་ཕབ་།

21 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༢༨༩
22 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༢༨༩
23 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༢༨༩
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ཁྲི་འདུས་སྲོང་གི་སྐབས།

བཙན་པོ ་ འདས་སྲོ ང ་མང་པོ ་ རྗེ འི ་ སྐབས་སུའང་ཁྲི མ ས་མང་པོ ་ ཞི ག ་གཏན་འབེ བ ས་བྱས་པ་

ལ། འདུས་སྲོང་གི་དོན་ཆེན་ལོ་ཚིགས་མ་ཡིག་ངོ་འདྲར། སྟག་ལོ་ལ་བབ་སྟེ། དབྱརད་བཙན་པོ:བལ་
པོ ་ བཞུགས་ཤ ང ། བློ ན ་ཆེ ་ ཁྲ ་ འབྲ ང ་གྱི ས :འོ ་ ཡུག ་ ཚ་སྟེངསུ་མུན་མག ་ རྩི ས ་མགོ : བགྱ ས :ཕ:དྔ།

དགུན:བཙན་ཕོ་འོན་གྱ་འའ་ག་ལ་ན་བཞུགས་ཤང། དབོན་ད་རྒྱལ:དྔ་བློན་ཆེ:ཁྲ་འབྲང་གྱིས། རྩང་གྱ་
གླིང་ཀར་ཚལ་དུ་བསྡུསྟེ། རྩང་ཆེན་ཕའ་ཁྲམ:དམར་པོ་བཏབ་ཕ་དྔ། མགར:འབྲང་རྩན། རྩང་རྟོན་དྔ།
པ་ཙབ:རྒྱལ་ཙན་ཐོམ:པོ:གཉས:གྱིས། གཡོ་རུའ་ཞིང་གྱི་ཕྱང་རིལ་བཏབ་ཕར:ལོ་གཆག24ཅེས། ཕྱི་
ལོ༦༩༠ལོར་བློན་ཆེན་མགར་ཁྲི་འབྲིང་གིས་འོ་ཡུག་ཚ་སྟེངས་སུ་དམག་གི་གྲངས་བཤེར་བྱེད་པའི་
ལས་འགོ་བཟུང་བ་དང་། དགུན་ཁར་དབོན་ད་རྒྱལ་དང་བློན་ཆེན་མགར་ཁྲི་འབྲིང་གཉིས་ཀྱིས་གཙང་

གི་གླིང་ཀ་ཚལ་དུ་རྩང་ཆེན་ཕའ་ཁྲམ་དམར་པོ་སྐུ་སྲུང་དམག་གི་དཔུང་རྟགས་ཤིང་བྱང་དམར་པོ་བཟོས་
པ25བཏབ། མགར་འབྲིང་བཙན་རྩང་རྟོན་དང་པ་ཚབ་རྒྱལ་མཚན་ཐོན་པོ་གཉིས་ཀྱིས་གཡོ་རུའི་ས་ཞིང་
གི་ཡོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་བྱས་པ། ཕྱི་ལོ༦༩༣ལོར། སྦྲུལ་གྱ་ལོ་ལ། བཙན་པོ་ཉེན་ཀར་ན་བཞུགས་ཤང།

དབྱརད་དུང་སྐྱ་སྟག་ཙལ་དུ་འདུསྟེ། ལྔ་བརྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐོས། དགུན་བཟང་སུམ་ཙལ་དུ་འདུསྟེ། རྩང་

ཅེན་པོ་འབྲོག:བསྐོས་ནས། བློན་ཆེ་ཁྲ་འབྲང་འ་ཞ་ཡུལ་དུ་མཅས་པར་ལོ་ཆིག26ཞེས་དབྱར་འདུན་གྱི་
ཚོགས་ཆེན་སྐྱིད་ཆུའི་སྟག་ཚལ་དུ་འདུས་ཏེ། དམག་སྡེ་ལྔ་བརྒྱ་ཆེན་པོའི་ལྔ་བརྒྱ་ལས་མང་བ་སྟོང་
ལས་ཉུང་བའི་དམག་སྒར། དམག་དཔོན་བསྐོ་གཞག་བྱས། དགུན་འདུན་གྱི་ཚོགས་ཆེན་བཟང་སུམ་

ཚལ་དུ་འདུས་ཏེ། གཙང་སྡེ་ཆེན་པོའི་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་འགོ་ཁྲོད་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་སོགས27དམག་

དཔོན་གྱི་གནས་རིམ་བསྐོ་གཞག་ལས་ལྔ་བརྒྱ་ཆེན་པོ་སྟེ་དམག་མི་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པའི་དམག་དཔོན་དེ་
24 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༣༦༨

25 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༣༨༡
26 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༣༦༩
27 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༣༨༢
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དུས་སྐབས་འདིར་དངོས་སུ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་ཚོད་རེད། ཕྱི་ལོ༦༩༦ལོར། སྤྲེའུ་ལོ་ལ། བཙན་

པོ:ཟད་མདའ་ན་བཞུགས་ཤང་། བློན་ཅེ་ཁྲ་འབྲང་གྱིས། འ་ཞ་ཡུལ་གྱ་སིལ་གུ་ཅན:གྱི་འོ་ཀོལ་དུ:འ་
ཞའམཁོས:བགྱས28ཞེས་འ་ཞའི་ཡུལ་དུ་ཁོད་བགྱིས་པ་གསལ་བ་དང་། ཕྱི་ལོ༧༠༢ལོར། སྟག་ལོ་

ལ་བབ་སྟེ། མདོ་སྨད་གྱ་དགུན་འདུན:ནམ་ལྡོང་པྲོམ་དུ:ཁུ་མང་པོ་རྗེ་ལྷ་ཟུང་དང། བློན་མང་རྩན:ལྡོང་

ཞས:བསྡུསྟེ། སུམ་རུའ་མཀོས་ཆེན་པོ:བགྱས29ཞེས་པར་བསམ་ན་སུམ་པའི་ཁོད་དེ་སྐབས་འདིར་
བགྱིས་པ་ཡིན་ཚོད་འདུག

ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་གྱི་སྐབས།

ཁྲི ་ ལྡེ་གཙུག་བརྟན་གྱི ་ སྐབས་སུ་ཁྲི མ ས་བཅས་པ་ལ། ཁྲི ་ ལྡེ་གཙུག་བཙན་གྱི ་ དོ ན ་ཆེ ན ་ལོ ་

ཚིགས་མ་ཡིག་ངོ་འདྲར། བྱ་གག་ལོ་ལ་བབ་སྟེ། བཙན་ཕོ:བལ་བོ་ན་བཞུགས། ཕྱ་དྲིན་ན་བཞུགས།
དབྱར:འདུན་མཁྲས་རྩར་འདུསྟེ། གཡོ་རུའ་འབྲོག་གྱ་མཁོས:བགྱིས།30ཞེས་སྤྱི་ལོ༧༠༩ལོར་གཡོ་

རུར་འབྲོག་ཁོད་བཅས། སྟག་ལོ་ལ:བབ་སྟེ། སལ་གུ:ཅན་གྱི:འོ་ཁོལ:དུ་འ་ཞའ་མཁོས:བགྱས།31ཞེས་

འ་ཞའི་ཁོད་བཅས་པ་དང་། ཡོས་བུ་འ་ལོ་ལ། མདོ་སྨད་གྱ་དགུན་འདུན:རྒྱོདུ་བསྡུས་ནས། མདོ་
སྨད་གྱ་མཁོས:ཆེན་པོ:བགྱས།32ཞེས་དང་། བྱ་བའལོ་ལ། ཞང་ཞུང་གྱ་མཁོས:བགྱས།33ཞེས་
དང་། སྦྲུལ་གྱ་ལོ་ལ། ཁྲོམ:གྱ་མཀོས:ཆེན་པོ:བགྱས34ཞེས་དང་། ཁྱའི་ལོ་ལ། རུ་བཞའི་འབྲོག་
སོག:ག་མཁོས:བགྱས35ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སོགས། མདོར་ན། བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཁོད་སོ་དྲུག་
28 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༣༦༩
29 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༣༧༠

30 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༤༠༤
31 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༤༠༩
32 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༤༠༩

33 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༤༠༦-༤༠༧
34 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༤༠༩
35 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། ཤོག་ངོས། ༤༠༩
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དེ་དག་ཁྲི་སྲོང་བརྩན་ནས་མང་སྲོང་མང་བཙན་དང་། འདུས་སྲོང་མང་རྗེ། ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བཙན་སོགས་

རྒྱལ་ཐོག་རིམ་པར་གཏན་འབེབས་དང་འཐུས་སྒོ་ཇེ་ཚང་དུ་བཏང་ནས་སླེབས་པ་ནི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་
འཁོད་པའི་བཙན་པོ་སོ་སོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ཆེན་ལོ་ཚིགས་ལས་གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་
རེད་ལ། གནད་དོན་འདི་དག་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ད་དུང་ཡང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་དང་བྱ་ནུས་པ་

ནི། བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་ཁོད་སོ་དྲུག་དེ་དག་བཙན་པོ་སུའི་སྐུ་རིང་དུ་གང་དང་གང་
བཅས་པ་དང་། ཁོད་སོ་དྲུག་དེ་ཡོངས་སུ་ཆ་ཚང་བར་གྲུབ་པའི་དུས་ཚོད་དེ་བཙན་པོ་སུའི་སྐུ་རིང་ཡིན་
པ་དེ་རེད།

མཇུག་གི་གཏམ།

རྩོམ་འདི་འབྲི་བའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་གཙོས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཆོས་འབྱུང་རྙིང་གྲས་ཁག་

གཤིབ་བསྡུར་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་ད་བར་སོ་སོས་བོད་བཙན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་

མཐོང་ཐོས་ཀྱི་གནས་ཚད་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་ལས་གཉའ་ཁྲི་ནས་
ཁྲི་སྲོང་བཙན་བར་གྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་རོབ་བཤད་དང་། ཁྲིམས་ལུགས་ཁོད་སོ་དྲུག་དེའང་ཁྲི་སྲོང་བཙན་
ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཐོག་རིམ་པར་བཅས་ཡོད་ཚུལ་ཟུར་སྟོན་ཙམ་བྱས་ཡོད་མོད། ད་སྔ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་

པའི་ཁུངས་དང་རྒྱུ་ཆ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་འདི་ཙམ་ལས་འོལ་ཚོད་དང་སྤོབས་པས་གང་བྱུང་

དུ་བཤད་མ་ཕོད། ཁོད་སོ་དྲུག་གི་བྱུང་བ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཁོད་སོ་དྲུག་གི་མིང་འདོགས་སྟངས་དེ་
བོད་ཀྱི་ཁོད་ཁོ་ནར་གོའམ་ཞང་ཞུང་གི་ཁོད་སོགས་ཁོད་དྲུག་སྤྱིའི་སྤྱི་མིང་ཡིན་མིན་དང་། གཞན་བོད་

ཀྱི་ཁོད་ཕུད་པའི་ཁོད་གཞན་ལྔའི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡིན་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་འདུག་ལ་བྱ་དགོས་
ངེས་སུའང་མཐོང་པས། ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ཞིབ་ཚགས་པོས་ཁོད་སོ་དྲུག་སྐོར་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་གྲུབ་འབྲས་ཡོད་པར་མཐོང་བ་དང་བཅས། འདིར་ལོག་འགྲེལ་

ལོག་བཤད་དང་ཆད་ལྷག་ནོར་འཛོལ་ཅི་བྱས་ཡོད་རིགས་ལ་ཡོ་བསྲང་ལམ་སྟོན་ཡོང་བའི་རེ་འདུན་ཞུའོ། །
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ས་དུམ་བཞི་དང་ས་སྲུབས་ལྔ་ལས་བོད་ཀྱི་ས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ།
བདེ་ཁང་བཀྲ་ཤིས།

ཝཱ་ཎ་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་། ཉེ་བའི་འབུམ་རམས་པ།
ནང་དོན་གནད་བསྡུས། དཔྱད་རྩོམ་འདིའི་ནང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ལས་བོད་ཡུལ་ཇི་ལྟར་ཆགས་

ཚུལ་དང་། དེང་ས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཚོས་གླིང་པོ་ཆེན་གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱ་ལས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་ཁ་

གྱེས་པའི་ཚྭ་གདམ་གཞོང་ས་དང་བྱང་ཐང་ས་དུམ། ལྷ་སའི་ས་དུམ། རྒྱ་གར་གྱི་ས་དུམ་བཅས་གདོང་ཐུག་ཇི་
ལྟར་བྱས་ཏེ། བོད་མཐོ་སྒང་ཅན་གྱི་ས་ཁམས་འདི་ཇི་ལྟར་ཆགས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་བྱས་ཡོད་དོ།།

བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ། སྣེ་གསུམ་པ། ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆུ་མཛོད། གླིང་པོ་ཆེན་པན་ཅཱི་ཡ། གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱ། ཊི་ཐཱི་རྒྱ་མཚོ།

ཚྭ་འདམ་གཞོང་ས། བྱང་ཐང་ས་དུམ། ལྷ་སའི་ས་དུམ། ཊི་ཐཱི་ཧི་མ་ལ་ཡ།

དང་པོ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ལས་བོད་ཡུལ་ཆགས་ཚུལ།

བོད་ཡུལ་དེར་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་དང་སྣེ་གསུམ་པ། ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆུ་མཛོད། གངས་ལྗོངས་སོགས་

མིང་འབོད་སྲོལ་མང་དུ་ཡོད་དེ། བོད་ཡུལ་ལ་སྣེ་གསུམ་པ་ཞེས་འབོད་དོན་ནི་བོད་ཡུལ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་
གྲང་ངར་ཆེ་ལ་འཁྱག་པ་མང་བའི་འཛམ་གླིང་གི་ལྷོ་སྣེ་ཨན་ཊར་ཊི་ཁ་དང་བྱང་སྣེ་ཨག་ཊིག་གཉིས་ཕུད་
པའི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་གངས་འཁྱག་མང་ཤོས་དང་། གངས་འཁྱག་ལས་བྱུང་བའི་གཙང་ཆུ་མང་ཤོས།

དེ་བཞིན་གཏན་ཆགས་འཁྱགས་ས་ཡང་ཧ་ཅང་མང་བས་མིང་དེ་ལྟར་བཏགས་པར་སེམས་ལ། ཨེ་ཤི་

ཡའི་ཆུ་མཛོད་ཅེས་འབོད་དོན་ནི། བོད་ཀྱི་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གསུམ་གྱི་མཐའ་ནས་ཧི་མ་ཡ་ལ་དང་ཀ་ར་གོ་
17

རམ། ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད་ལ་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་བོད་སའི་ནང་དུ་གངས་ཏི་སིའི་རི་རྒྱུད་དང་གདང་ལ་རི་
རྒྱུད། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། བ་ཡན་ཧ་རིའི་རི་རྒྱུད། མདོ་ལ་རི་རྒྱུད། ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་རི་རྒྱུད་སོགས་

གངས་འཁྱག་གིས་གཡོགས་པའི་རི་རྒྱུད་དང་རི་ཕྲན་མང་དུ་ཡོད་དེ། བོད་ཀྱི་བྱང་ཐང་གི་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་
སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ༡༠༥༠༠༠ཙམ་ཡོད་པ་ལས། སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ༤༦༠༠༠ཙམ་ནི་གངས་འཁྱག་གིས་

གཡོགས་པར་གྲགས།1 དེ་ལྟ་བུའི་གངས་འཁྱག་གི་རི་རྒྱུད་དང་གཏན་འཇགས་འཁྱག་ས་དག་གིས་དེང་

ཨེ་ཤི་ཡ་ལྷོ་མའི་རྒྱལ་ཁབ་པ་ཀི་སེ་ཏཱན་དང་རྒྱ་གར། བྷང་ལ་དྷེ་ཤི། ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་གྱི་འབར་
མ་དང་ཀམ་བྷོ་ཊི་ཡ། ལའོ་སེ། ཐའེ་ལན་ཌི། ཝེ་ཊི་ནམ། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་བཅས་སུ་སྟོད་ཀྱི་ཁ་འབབ་

བཞི་དང་སྨད་ཀྱི་འབྲི་ཆུ་དང་རྫ་ཆུ། རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ། རྨ་ཆུ་ལ་སོགས་པའི་ཆུ་དང་ཆུ་ཕྲན་མང་པོ་འདོན་
སྤེལ་བྱེད་པས། བོད་ལ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆུ་མཛོད་ཅེས་གྲགས།

དེས་ན་མཐའ་བཞི་གངས་རིས་བསྐོར་ལ་ས་བབས་མཐོ་བའི་བོད་ཡུལ་དེ་མཐོ་སྒང་ཅན་ཞིག་ཏུ་

ཇི་ལྟར་འགྱུར་རམ་སྙམ་ན། བོད་ཀྱི་སྔ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་འབྱུང་དེབ་ཐེར་ཁག་ཏུ་བོད་ཡུལ་གྱི་
ཆགས་དབྱིབས་ཀྱི་སྐོར་ལས། བོད་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་སྐོར་ལ་བྲིས་པའི་དེབ་ཐེར་དེ་ཙམ་མེད་མོད།

བོད་ཀྱི་ས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་བཀོད་པའི་ཕྱག་དཔེ་སྔ་ཤོས་ནི་ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་

སྟོན་དེ་ཡིན་པར་སྙམ་སྟེ། དེ་ཉིད་དུ། མཚོ་དེ་འཁོལ་བ་ཞི་ཞིང་རབ་ཏུ་བསིལ། །ཀོང་གི་ཆུ་བརླག་ཅེས་
བྱའི་ཟོམས་བྱེ་བས། །རུ་བཞི་ཆུ་ཡིས་གང་བ་དེ་རུ་ཐིམ། །ཆུ་གཞན་དག་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཐིམ་པ་ཡིས། །བོད་

ཁམས་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་གསལ་པོར་དོད། །2ཅེས་པ་དེ་དང་། ཆོས་འབྱུང་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ལས།

འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ང་ནི་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ན། །ཁ་བ་ཅན་དུ་མཚོ་བྲི་ནས། །སཱ་ལའི་ནགས་

ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་མདོ་ལུང་གི་ཚིག་རྐང་འགའ་འཁྱེར་ནས་བོད་ཀྱི་ས་ཁམས་ཆགས་
ཚུལ་ཐད་གླེང་མོད། དོན་དུ་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་ཚིག་དེ་ནི་སྟོན་པ་གང་དུ་མྱང་ངན་འདའ་བའི་

1 Environment and Development Desk, The Impacts of Climate Change on the Tibetan
Plateau: A Synthesis of Recent Science and Tibetan Research (Dharamshala: DIIR, 2009), 2
2 ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས་བརྩམས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། སྤྱི་ལོ། ༢༠༠༦ ཤོག་ངོས། ༨༡
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ཡུལ་དང་། ཇི་ལྟར་འདའ་ཚུལ་བཤད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས། བོད་ཀྱི་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་

མེད་ཚུལ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་པྲོཕེསཱོར་རྒན་བྱམས་པ་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱག་བྲིས་གནང་

བའི<<འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་བོད་ཡུལ་ཆགས་ཚུལ་དང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལུང་བསྟན་པར་
གྲགས་པའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་གཏམ>>3ཞེས་པའི་ཚིག་ཉུང་དོན་བསྡུས་ཅན་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་དེའི་ནང་ཇི་
བཞིན་གསལ་བས་འདིར་རྒྱས་སྤྲོས་མི་བྱའོ། །འོན་ཀྱང་། ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་དུ་བཀོད་

ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ནི་ད་ལྟའི་བར་བོད་ཀྱི་ས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་
ལ་བྲིས་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་དེབ་ཐེར་སྔ་ཤོས་དེ་ཡིན་པར་སྙམ་ལ། ལྟ་ཚུལ་དེ་ནི་དེང་ས་ཁམས་རིག་པ་བ་

རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཡུལ་ཆགས་རབས་ཀྱི་བརྗོད་ཚུལ་དང་མཐུན་ཤས་ཆེ་མོད། སྤྱིར་བོད་ཁམས་ཡོངས་
དང་བྱེ་བྲག་རུ་བཞི་ཆ་ཚང་ཆུ་ཡིས་ཁེངས་ཚུལ་ཐད་ཏོག་ཙམ་མི་མཐུན་པའོ། །

གཉིས་པ། ཚྭ་འདམ་གཞོང་ས།

དེང་ས་ཁམས་རིག་པ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཡུལ་ཆགས་རབས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་དེ་དག་ལ་གཞི་བཅོལ་

ནས་མདོ་ཙམ་རེ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། སྔོན་དུས་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་ནི་སྐམ་ས་ཡུག་གཅིག་ལས་གྲུབ་པའི་

ལྟ་ཚུལ་འཛིན་མོད། དེང་ས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། བོད་ཡུལ་ནི་

སྐམ་ས་ཡུག་གཅིག་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་མིན་པར། དེ་ནི་ཚྭ་འདམ་གཞོང་ས་དང་བྱང་ཐང་ས་དུམ། ལྷ་

སའི་ས་དུམ། ཊི་ཐཱི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ས་དུམ་བཅས་ས་དུམ་མི་འདྲ་བ་བཞི་དང་། ས་དུམ་དེ་དག་དུས་རིམ་
མི་འདྲ་བའི་ནང་གདོང་ཐུག་བྱུང་སྟེ། ས་དུམ་དེ་དག་གི་བར་དུ་གནས་པའི་ཊི་ཐཱི་རྒྱ་མཚོ་གསར་རྙིང་བར་

གསུམ་གྱི་མཚོ་ཁ་ཟུབ་པ་ལས། མཚོ་ཞུན་མཁར་འཕགས་ཏེ་བྱུང་བའི་ས་སྲུབས་མི་འདྲ་བ་ལྔ་ཙམ་ཡོད་
པ་སྟེ། ཁུ་ནུའི་ས་སྲུབས་དང་སྲོང་པན་དཀར་མཛེས་ས་སྲུབས། གསེར་བྱེའི་ས་སྲུབས། སྤང་ཀོང་ས་

སྲུབས། ཡར་ལུང་གཙང་པོའི་ས་སྲུབས་བཅས་ལྔ་དང་།4 དེ་བཞིན་བོད་ཁམས་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ས་དུམ་
3 བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འགྲོ་གླེང་། ཆོལ་གསུམ་ལོ་རྒྱུས་སྡེ་ཚན་ནས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། སྤྱི་ལོ། ༢༠༠༦ ཤོག་ངོས། ༡༡༧-༡༢༨

4 Zhao Zhongbao, Tectonic evolution of the Qiangtang terrane, central Tibetan Plateau.
PhD Thesis, University of Tübingen (2015), 12-20
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བཞི་པོ་དེའི་བར་དུ་མ་ཆགས་པར། བོད་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞིའི་ས་མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་ས་སྲུབས་
ཀྱང་མང་དུ་ཡོད་དེ། བོད་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དང་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཀ་ར་གོ་རམ་གྱི་རི་

རྒྱུད། བྱང་ཕྱོགས་སུ་དེང་ཡུ་གུར་ཆགས་སའི་ཏཱ་རིམ་གཞོང་སའི(Tarim Basin)ལྷོ་ཤར་ཕྱོགས་

སུ་ཆགས་པའི་བོད་ཀྱི་ཆེས་བྱང་མཐར་གནས་པའི་ཚྭ་འདམ་གཞོང་སའི་ནུབ་ནས་བྱང་ཤར་བར་དུ་
ཆགས་པའི་ཨེལ་ཊེན་ཊཱའི(Altyn Tagh)རི་རྒྱུད་དང་ཁི་ལིན(Qilian)རི་རྒྱུད་བཅས་སོ། །ཚྭ་
འདམ་གཞོང་ས་ནི་བོད་ཀྱི་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་ཆགས་ལ་བོད་ཀྱི་ཆེས་བྱང་མཐའི་ས་དུམ་དེ་ཡིན། ས་དུམ་

དེའི་ནང་དེང་བོད་ཀྱི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ནུབ་ཀྱི་ས་གཞོང་དག་འདུ་བར་བཞེད་དེ། ས་དུམ་དེའི་ལྷོ་
ཕྱོགས་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་བར་མཐོ་པོར་ཀེར་བའི་ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྐོར་ཡོད་དེ། རི་རྒྱུད་དེ་ནི་ནུབ་

ཏཱ་ཅི་ཀི་སེ་ཏཱན་གྱི་པཱ་མིར་ནས་ཤར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཕྱེད་ཙམ་བར་བསྣར་ཡོད་ལ། རི་རྒྱུད་དེའི་

བསྣར་ཚད་ལ་སྤྱི་ལེ༢༠༠༠ཙམ་ཡོད་པར་གྲགས། ས་དུམ་དེའི་ནུབ་ནས་བྱང་ཕྱོགས་དང་ཤར་ཕྱོགས་
གཉིས་ནི་ཨེལ་ཊེན་ཊཱ་དང་ཁི་ལིན། མདོ་ལ་རི་རྒྱུད་བཅས་ཀྱིས་བསྐོར་ཡོད་འདུག ཨེལ་ཊེན་ཊཱ་རི་རྒྱུད་

ལས་བརྒལ་བའི་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དག་ནི་དེང་ཡུ་གུར་གྱི་ས་ཁུལ་གཙོར་གྱུར་པའི་ཏཱ་རིམ་

གཞོང་ས་དེ་ཡིན་སྐད།5 དེས་ན་ཚཱ་འདམ་གཞོང་སའི་ས་དུམ་དེ་ནི་གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱའི་གླིང་པོ་ཆེན་ལས་
གྱེས་པའི་རྒྱ་ནག་བྱང་མའི་སྐམ་ས་ལས་གས་སྲུབས་བྱུང་སྟེ་ཆགས་པ་ལས། ཚཱ་འདམ་གཞོང་སའི་ས་

དུམ་དེའང་སྔོན་དུས་ད་ལྟའི་གནས་ཡུལ་དེ་རང་དུ་ཆགས་པའི་ས་དུམ་ཞིག་ནི་མིན་པར་སྙམ་སྟེ། གཅིག་

ནས་ས་དུམ་དེའི་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད་དང་། ནུབ་བྱང་ནས་བྱང་ཤར་བར་དུ་ཨེལ་ཊེན་ཊཱ་དང་
ཁི་ལེན་རི་རྒྱུད་དག་གིས་བསྐོར་བ་དེས། སྔོན་གྱི་དུས་ཤིག་ལ་ཚཱ་འདམ་གཞོང་སའི་ས་དུམ་དེ་ནི་ཁེར་

གནས་ས་དུམ་ཡིན་ལ། མཐར་ས་དུམ་དེ་དེང་ཡུ་གུར་ཆགས་སའི་ཏཱ་རིམ་གཞོང་སར་གདོང་ཐུག་བྱུང་
བས། རི་རྒྱུད་དེ་དག་ཆགས་པར་སེམས། དེ་མིན་ས་དུམ་གཉིས་བར་གདོང་ཐུག་མ་བྱས་པར། ས་

དུམ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་རི་རྒྱུད་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཆགས་མི་སྲིད་པ། གཉིས་ནས། ལ་ཤས་ཀྱིས་ཚྭ་འདམ་
གཞོང་སའི་ས་དུམ་དེ་ནི་སྔོན་དུས་གླིང་ཆེན་གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱ་ལས་གས་སྲུབས་བྱུང་སྟེ་སའི་གོ་ལའི་བྱང་
5 https://www.britannica.com/place/Qaidam-Basin
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ཕྱེད་དུ་འགུལ་བསྐྱོད་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་བྱང་མ་ལས་གས་སྲུབས་བྱུང་བར་གྲགས་མོད།6 གང་ལྟར་ཚ་

འདམ་གཞོང་སའི་ས་དུམ་དེ་སའི་གོ་ལའི་ལྷོ་ཕྱེད་ནས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་འགུལ་བར་སྙམ་སྟེ། ༡ སའི་གོ་
ལའི་སྐམ་ས་ཕལ་ཆེ་བ་པན་ཅཱི་ཡ་གླིང་པོ་ཆེན་ལས་གས་སྲུབས་བྱུང་རྗེས། སའི་གོ་ལའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་
འགུལ་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པ། ༢ ས་དུམ་དེའི་ནུབ་བྱང་ཤར་གསུམ་གྱི་ཕྱོགས་རྣམས་མཐོ་ལ་རིང་བའི་རི་

རྒྱུད་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱིས་བསྐོར་ཡོད་པ། སྤྱིར་ཚ་འདམ་གཞོང་སའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད་དང་ཨ་
མྱེས་རྨ་ཆེན་རི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྐོར་མོད། རི་རྒྱུད་དེ་ནི་ཕྱིས་སུ་བྱང་ཐང་བྱང་མའི་ས་དུམ་དེས་ཚཱ་འདམ་
གཞོང་སའི་ས་ཁུལ་གྱི་ལྷོ་མཚམས་སུ་གདོང་ཐུག་བྱས་པ་ལས་ཆགས་པར་སེམས། ༣ བོད་ཡུལ་

ཆསགས་བྱེད་ཀྱི་ས་དུམ་ཆེན་པོ་བཞིའི་ཆགས་དུས་སྔ་ཕྱིའི་ཐད་གླེང་ན། ཚྭ་འདམ་གཞོང་སའི་ས་དུམ་
དེ་ནི་བོད་ཡུལ་ཆགས་བྱེད་ཀྱི་ས་དུམ་སྔ་ཤོས་དང་། གདོང་ཐུག་སྔ་ཤོས་ཀྱི་ས་དུམ་ཡིན་པར་འདོད་

དགོས་ཏེ། ས་དུམ་དེ་ནི་བོད་ཡུལ་གྱི་ཆེས་བྱང་མཐར་ཆགས་པའི་ས་དུམ་དེ་ཡིན་པས་སོ། །དེ་བཞིན་

ས་དུམ་དེ་ལ་བོད་ཡུལ་ཆགས་བྱེད་ཀྱི་ས་དུམ་གཞན་གསུམ་བཞིན་སའི་གོ་ལའི་ལྷོ་ཕྱེད་དུ་ཆགས་ཚུལ་
དང་ཚ་བའི་ཡུལ་དུ་ཆགས་ཚུལ། གདོང་ཐུག་སྔ་མ་བྱུང་ཚུལ། མཚོ་འགྲམ་དུ་ཆགས་ཚུལ། གདོང་ཐུག་

ཕྱི་མ་བྱུང་ཚུལ། རྒྱ་མཚོ་དང་བྲལ་ཏེ་མཐོ་སྒང་ཆགས་ཚུལ་ལ་སོགས་པའི་ཆགས་ཡུལ་མི་འདྲ་བ་བཞི་
དང་གདོང་ཐུག་ཆེན་པོ་གཉིས་བརྒྱུད་མྱོང་བ་ནི་སྨྲོས་མེད་ཡིན་པར་སྙམ།

གསུམ་པ། བྱང་ཐང་ས་དུམ།

བྱང་ཐང་ས་དུམ་ནི ་ སྲོ ང ་པན་དཀར་མཛེ ས ་ས་སྲུབས་ཀྱི ་ ལྷོ་དང་སྤང་གོ ང ་ས་སྲུབས་ཀྱི ་ བྱང་

ཕྱོགས་སུ་ཆགས་པའི་ས་དུམ་ཞིག་སྟེ། བྱང་ཐང་ས་དུམ་དང་སྲོང་པན་དཀར་མཛེས་ས་དུམ་གཉིས་
དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ས་མཚམས་ནི་བྱང་ཐང་ས་དུམ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་བསྐོར་བའི་གསེར་བྱེ་ཊི་ཐཱིའི་ས་
6 Chen Kezao and J. M. Bowler, "Late Pleistocene evolution of salt lakes in the Qaidam

Basin, Qinghai Province, China," Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 54
(1986): 87--104
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ཚིགས་དག་ཡིན་ལ། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་ནི་བྱང་ཐང་ས་དུམ་དང་ལྷ་སའི་ས་དུམ་གཉིས་ཀྱི་བར་
དུ་ཆགས་པའི་སྤང་ཀོང་ས་སྲུབས་དེ་ཡིན་སྐད། བྱང་ཐང་ས་དུམ་དེའང་པར་མཱིན་དུས་འགོར་བྱུང་བའི་

ཁུལ་དེའི་སྲོག་ཆགས་དང་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་གྱི་འགྱུར་རྡོའི་ཁྱབ་ཡུལ་མི་འདྲ་བ་ལ་གཞི་བཅོལ་བྱས་

ཏེ། བྱང་ཐང་ས་དུམ་ལ་ལྷོ་མ་དང་བྱང་མ་གཉིས་ལས། བྱང་ཐང་བྱང་མའི་ས་དུམ་ནི་གླིང་ཆེན་གྷོན་ཌ་ཝཱ་
ནཱ་ལས་གྱེས་པའི་རྒྱ་ནག་ལྷོ་མའི་སྐམ་ས་ལས་གས་སྲུབས་བྱུང་མོད།7 བྱང་ཐང་ལྷོ་མའི་ས་དུམ་ནི་ལྷ་
སའི་ས་དུམ་བཞིན་གླིང་ཆེན་གྷོན་ཊ་ཝཱ་ནཱའི་བྱང་མཐར་ཆགས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་ས་དུམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་

ཡིན་པར་གྲགས། ས་དུམ་དེ་ནི་ལྷ་སའི་ས་དུམ་གྱི་སྔོན་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་དུམ་དེ་ལས་གས་སྲུབས་བྱས་

ཏེ་ཡོ་རོ་ཤི་ཡའི་ལྷོ་མཐར་ཆགས་པའི་བྱང་ཐང་བྱང་མའི་ས་དུམ་ལ་གདོང་ཐུག་བྱས་པ་གྲགས་ལ།8
ཡང་འགས་བྱང་ཐང་ལྷོ་མའི་ས་དུམ་ནི་སི་མི་རཱིན་ས་དུམ་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ལྷ་སའི་ས་དུམ་གྱི་བྱང་
མཐའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་པར་བརྗོད། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་རི་རྒྱུད་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས།

བོད་ཀྱི་བྱང་མཐའི་རི་རྒྱུད་ནས་ལྷོ་མཐའི་རི་རྒྱུད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆགས་དུས་ཕྱི་རུ་འགྲོ་བར་བཞེད་དེ། བོད་
ཀྱི་ཆེས་བྱང་མཐའི་རི་རྒྱུད་ཁག་ནི་ཆེས་སྔ་ཤོས་གྲུབ་ལ། དེ་རྗེས་ཚྭ་འདམ་གཞོང་ས་དང་བྱང་ཐང་ས་
དུམ། ལྷ་སའི་ས་དུམ། ཊི་ཐཱི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ས་དུམ་གྱི་ཆགས་རིམ་རིམ་བཞིན་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་

ཀྱིས་ཕྱི་རུ་འགྲོ་བར་གྲགས། ས་དུམ་དེ་ཚོའི་ནང་གི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆགས་དུས་ཀྱང་བྱང་ཕྱོགས་ནས་ལྷོ་
ཕྱོགས་སུ་རིམ་བཞིན་ཇེ་ཕྱིར་ཇེ་ཕྱིར་ཕྱིན་པ་ལས། བོད་ཀྱི་ས་དུམ་མི་འདྲ་བ་འགའ་གཅིག་མཇུག་
གཉིས་མཐུད་དུ་འབྱར་བས། བོད་ཀྱི་ས་ཁམས་གྲུབ་བྱེད་ལས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཁུལ་ནི་ཆེས་གཞོན་ཤོས་

ཀྱི་སྐམ་ས་ཞིག་ཡིན་སྐད།9 དེ་ལྟ་བུའི་ལྷོ་ནས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་གདོང་ཐུག་བྱེད་མཁན་གྱི་བོད་ཀྱི་བྱང་

ཐང་ས་དུམ་ནི་ཚྭ་འདམ་གཞོང་ས་ལས་ཕྱི་བར་ཆགས་ལ། ས་དུམ་དེ་ཉིད་གླིང་ཆེན་གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱ་ལས་
7 Zhao Zhongbao, Tectonic evolution of the Qiangtang terrane, 19
8 Ancient Tibet: Research Materials from The Yeshe De Project (California: Dharma
Publishing, 1986), 15
9 Ibid
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གས་སྲུབས་བྱུང་བའམ། གྷོན་ཊ་ཝཱ་ནཱ་དང་ཡོ་རོ་ཤི་ཡའི་བར་དུ་ཆགས་པའི་ཁེར་གནས་ས་དུམ་གང་

རུང་ཞིག་ལས་གྲུབ་པའི་འདོད་ཚུལ་ལས། དེ་མིན་ས་དུམ་དེ་གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱའི་སྐམ་ས་གང་ཞིག་ལས་གས་
སྲུབས་བྱས་མིན་དང་། ས་དུམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆགས་དུས་ཐད་ད་དུང་ཡང་ཁ་མཚོན་གཅོད་མི་ཐུབ་

མོད། དེ་མིན་གླིང་པོ་ཆེན་པཱན་ཅི་ཡ་གས་སྲུབས་བྱུང་དུས་ཏེ། ལོ་ངོ་ས་ཡ༢༠༠ཙམ་གྱི་སྐབས་བྱང་ཐང་

བྱང་མའི་ས་དུམ་དེ་ཚཱ་འདམ་གཞོང་ས་དང་ཏཱ་རིམ་གཞོང་སའི་ལྷོ་མཐར་གདོང་ཐུག་བྱུང་བ་ལས། དེང་
ས་དུམ་དེ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ཡོད་པའི་ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད་དེ་ཆགས་པར་གྲགས་ལ། ད་དུང་སྐབས་དེར་རྒྱ་

ནག་ལྷོ་མ་དང་ཝེ་ཊི་ནམ་བྱང་མ། ཀམ་བྷོ་ཌི་ཡ། ལའོ་སེ་ལ་སོགས་པའི་ས་ཁུལ་རྣམས་ཀྱང་གླིང་ཆེན་

གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱ་ལས་གྱེས་ཐོར་བྱུང་སྟེ། སའི་གོ་ལའི་བྱང་ཕྱེད་དུ་ཆགས་པའི་ཡོ་རོ་ཤི་ཡར་གདོང་ཐུག་
བྱེད་བཞིན་འདུག་པས། བོད་ཀྱི་བྱང་ཐང་ས་དུམ་དང་གོང་དུ་བཀོད་པའི་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྐམ་སའི་
གདོང་ཐུག་དང་ཆགས་རིམ་བར་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་སྣང་།

བཞི་པ། ལྷ་སའི་ས་དུམ།

ལྷ་སའི་ས་དུམ་དེའི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་སྤང་ཀོང་ས་སྲུབས་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་ཡར་རླུང་གཙང་

པོའི་ས་སྲུབས་དེས་བསྐོར་ཡོད་ལ།10 དེ་བཞིན་དེའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་འགའ་ཞིག་ཀ་ར་གོ་རམ་རི་
རྒྱུད་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་ཡོད། ས་དུམ་དེ་ནི་ལོ་ངོ་ས་ཡ༢༥༠ཙམ་གྱི་ཡར་སྔོན་དུ་གནའ་དུས་ཀྱི་གླིང་པོ་

ཆེན་པཱན་ཅི་ཡ་དེ་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་གཉིས་སུ་གྱེས་ཏེ། སའི་གོ་ལའི་ལྷོ་ཕྱེད་དུ་ཆགས་པའི་གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱའི་

སྐམ་ས་ཆེན་པོ་ལས་གྱེས་ཐོར་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ་སྟེ། ལྷ་སའི་ས་དུམ་དེ་གནས་སའི་སི་མི་རཱིན་གྱི་
ས་དུམ་ནར་མོ་དེ་གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱ་ལས་ཁ་གྱེས་ནས་སའི་གོ་ལའི་བྱང་ཕྱེད་དུ་ཆགས་པའི་ཡོ་རོ་ཤི་ཡའི་
སྐམ་ས་ཆེན་མོའི་ལྷོ་མཐར་གདོང་ཐུག་བྱུང་སྐབས། ལྷ་སའི་ས་དུམ་དེའང་སྐབས་དེར་ཡོ་རོ་ཤི་ཡའི་
ལྷོ་མཐར་ཆགས་པའི་བྱང་ཐང་ས་དུམ་ལ་གདོང་ཐུག་བྱུང་བས། བྱང་ཐང་ས་དུམ་དང་ལྷ་སའི་ས་དུམ་

བར་དུ་ཆགས་པའི་སྔ་མོའི་ཊི་ཐཱི་རྒྱ་མཚོ་བར་མའི་མཚོ་ཁ་ཟུབ་པ་མ་ཟད། མཚོ་དེའི་མཚོ་ཤུན་གནོན་
10 Arda Ozacar, “Paleotectonic Evolution of Tibet,” 2015
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བཙིར་བྱུང་བ་ལས། མཚོ་ཤུན་དག་མཁར་འཕགས་ཏེ། ས་དུམ་དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཆགས་པའི་སྤང་
ཀོང་ས་སྲུབས་དེ་བྱུང་སྐད།11 དེས་ན་ལྷ་སའི་ས་དུམ་ནི་དེང་གི་ཊར་ཀི་དང་ཨི་རན། ཨབ་གྷ་ནི་སེ་ཐཱན་

ལ་སོགས་པའི་ས་ཁུལ་མང་པོ་འདུས་པའི་སྔོན་དུས་གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱའི་བྱང་མཐའི་ཨ་ཧྥི་རི་ཁ་ནས་ཨོ་སེ་

ཀྲོ་ལེ་ཡ་བར་དུ་བསྣར་ཏེ། ཕྱིས་སུ་གས་སྲུབས་བྱུང་བའི་སི་མི་རཱིན་ས་དུམ་ནར་མོའི་ནང་གི་སྐམ་ས་
ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས་མོད།12 དེང་བོད་ས་མཐོའི་ས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་
སྐབས། ལྷ་སའི་ས་དུམ་ནི་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་གྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་

ཡོད་པས། སི་མི་རཱིན་ས་དུམ་ལས་བྱེ་བྲག་བོད་ཀྱི་ལྷ་སའི་ས་དུམ་དེ་བོད་ཀྱི་བྱང་ཐང་གི་ས་དུམ་ལ་
གདོང་ཐུག་མ་བྱས་སྔོན་དུ་སའི་གོ་ལའི་བྱང་ཕྱེད་དུ་ཡོད་པའི་གླིང་ཆེན་གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱའི་བྱང་མཐའི་སྐམ་

ས་གང་ཞིག་ལས་གས་སྲུབས་བྱུང་ཚུལ་ཐད་མཁས་པའི་བཞེད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་གཉིས་ཙམ་ཡོད་

དེ། ས་ཁམས་རིག་པ་བ་འགས་ལྷ་སའི་ས་དུམ་དེ་སའི་གོ་ལའི་བྱང་ཕྱེད་དུ་ཆགས་པའི་གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱའི་

རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་ས་ལས་མཆེད་པར་གྲགས་ལ། ཡང་འགས་གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱའི་ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལེ་ཡའི་སྐམ་ས་

ལས་གྱེས་པ་སོགས་ལྟ་ཚུལ་མང་མོད། སྲོག་ལྡན་བར་མའི་དུས་བསྐལ་སྐབས་ལྷ་སའི་ས་དུམ་དེ་བོད་
ཀྱི་བྱང་ཐང་ལ་གདོང་ཐུག་མ་བྱས་གོང་། ལྷ་སའི་ས་དུམ་དེ་གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱའི་ནང་གི་རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་ཤར་
ལས་གྱེས་ཚུལ་འདོད་མཁན་མང་བ་ལས། ལྷ་སའི་ས་དུམ་དེ་གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱའི་ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལེ་ནུབ་བྱང་ལས་

གྱེས་ཚུལ་འདོད་མཁན་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཉུང་ངུ་ལས་མེད། དེ་ནི་འདས་པའི་དུས་སུ་ལྷ་

སའི་ས་དུམ་དེ་ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལེ་ཡ་ལས་གས་སྲུབས་བྱས་ཚུལ་ཐད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་མཁན་ཉུང་བ་དང་
བདེན་དཔང་ཉུང་བས་ཡིན་པར་འདོད་དེ། སྤྱི་ལོ༡༩༨༤ཙམ་ལ་ཨའོ་ཌི་ལའེ་ཆཱར་ལི་སེ(Audley

Charles)ལགས་ཀྱིས་སྲོག་ལྡན་རྙིང་མའི་དུས་མཇུག་གི་སྐམ་སྐྱེས་རྩི་ཤིང་དང་ཚ་ཁུལ་གྱི་མཚོ་
11 Z.M Zhang et.al, “Metamorphism and tectonic evolution of the Lhasa terrane, Central
Tibet,” Gondwana Research 25 no.1 (2014):170-189
12 C.R. Scotese and W. S. McKerrow, “Revised world maps and introduction.”Geological
Society, London, Memoirs 12 (1990): 1-21
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གནས་སྲོག་ལྡན་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་འབྲས་ལས། ཇུ་ར་སིག་དུས་རབས་ཕྱི་མའི་ནང་ལྷ་སའི་ས་དུམ་
དེ་ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལེ་ཡའི་ནུབ་མཐའ་ལས་གས་སྲུབས་བྱུང་ཚུལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་མོད།13 བསམ་ཚུལ་
དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་བྱུང་མེད་མོད། དེང་ལྷ་སའི་ས་དུམ་དང་ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལེ་ཡ། རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་

ས་བཅས་ཀྱི་ཚོན་རིས་ཅན་གྱི་ཤེལ་རྡོའི་ཆགས་དུས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་འབྲས་ལས། ལྷ་སའི་ས་
དུམ་ནི་ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལེ་ཡའི་ནུབ་བྱང་གི་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་ཆེ་བ་ཡོད་པར་གྲགས་ལ། བྱང་ཐང་ལྷོ་མ་དང་

ཊི་ཐཱི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ས་དུམ་གྱི་ཚོན་རིས་ཅན་གྱི་ཤེལ་རྡོ་ནི་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཆེ་བ་དང་འབྲེལ་ཆེ་བས། ས་

དུམ་དེ་གཉིས་གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱའི་རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་ས་ལས་གྱེས་ཐོར་བྱས་པར་འདོད་པ་ལས། ས་དུམ་ཕན་
ཚུན་གྱི་ཚོན་རིས་ཅན་གྱི་ཤེལ་རྡོའི་ཆགས་དུས་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་ཁྱད་པར་ལས། ལྷ་སའི་ས་དུམ་

ནི་སྲོག་ལྡན་རྙིང་མའི་དུས་བསྐལ་གྱི་ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལེ་ཡའི་ནུབ་བྱང་མཚམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ལས། སྲོག་
ལྡན་རྙིང་མའི་སྐབས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་ས་དེ་ལས་གས་སྲུབས་བྱུང་བའི་བྱང་ཐང་ལྷོ་མ་དང་ཊི་ཐཱི་ཧི་
མ་ལ་ཡའི་ས་དུམ་དེ་འདྲ་མིན་པར་གྲགས། གཉིས་པ། ལྷ་སའི་ས་དུམ་གྱི་ནང་པར་མཱིན་དུས་རབས་

དང་སོལ་ཆགས་དུས་རབས་སུ་བྱུང་བའི་བྱེ་སྙེགས་བྲག་རྡོ་དང་བྲག་ཞུན་མང་པོ་ཡོད་པས། ལྷ་སའི་

ས་དུམ་དེ་ཉིད་གས་སྲུབས་བྱུང་སའི་ས་ཁུལ་དུ་ས་དུམ་དེ་ཉིད་དུ་བྱུང་བའི་བྲག་ཞུན་དང་དུས་མཚུངས་
ཀྱི་བྲག་ཞུན་རྒྱ་ཆེར་དགོས་མོད། འོན་ཀྱང་། ཧི་མ་ལ་ཡ་ཆེན་པོ་གཙོས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་སའི་ནང་

གདོད་སྐྱེས་སྲོག་ལྡན་གསར་མའི་སྐབས་ཀྱི་བྱེ་སྙིགས་བྲག་རྡོ་དང་བྲག་ཞུན་ལས། ལྷ་སའི་ས་དུམ་གྱི་
བྱེ་སྙེགས་བྲག་རྡོ་དང་བྲག་ཞུན་བཞིན་མེད་ལ་དུས་ཚོད་ཀྱང་མི་མཐུན་ཏེ། ལྷ་སའི་ས་དུམ་གྱི་བྲག་ཞུན་

དང་བྱེ་སྙེགས་བྲག་རྡོ་ནི་པར་མཱིན་དུས་རབས་དང་སོལ་ཆགས་དུས་རབས་སྐབས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་

མོད། ཧི་མ་ལ་ཡ་ཆེན་པོ་གཙོས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་སའི་བྲག་ཞུན་ནི་གདོད་སྐྱེས་སྲོག་ལྡན་གསར་
མའི་སྐབས་བྱུང་སྐད།

འོན་ཀྱང་། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལེ་ཡའི་ལྷོ་ནུབ་དུ་ཆགས་པའི་ཨལ་བྷ་ནི་ཧྥེ་རེ་སོར་ས་རྒྱུད

13 https://pubs.eoscienceworld.org/gsa/geology/article/39/8/727/130631/lhasa-terrane-insouthern-tibet-came-from
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(Albany Fraser Belt)ནང་ལྷ་སའི་ས་དུམ་གྱི་བྲག་ཞུན་གྱི་བྱུང་དུས་དང་མཐུན་པའི་བྲག་ཞུན་
རྒྱ་ཆེར་ཡོད་པ་ལས། ལྷ་སའི་ས་དུམ་དེ་ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལེ་ཡ་ལས་གས་སྲུབས་བྱུང་བར་འདོད་དོ། །14

ལྔ་པ། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད།

སྲོལ་ཆགས་དུས་རབས་ཀྱི་དུས་འགོར་རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་ས་ནི་སའི་གོ་ལའི་ལྷོ་ཕྱེད་དུ་ཆགས་པའི་

གླིང་ཆེན་གྷོན་ཌ་ཝཱ་ནཱ་དང་འབྱར་ནས་ཡོད་མོད།15 ལོ་ངོ་ས་ཡ༡༣༠ནས༡༢༥ཙམ་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་

དུམ་དང་ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལེ་ཡ། ཨན་ཊཱ་ཊི་ཁཱའི་བར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆགས་པ་དང་ལྷན་དུ། དེ་སྔོན་སྐམ་
ས་ཆེན་པོ་གཅིག་ནང་ཆགས་པའི་ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལེ་ཡ་དང་ཨན་ཊཱ་ཊི་ཁཱ། རྒྱ་གར་བཅས་གསུམ་གས་སྲུབས་
བྱུང་འགོ་ཚུགས་པ་ལས། རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་ས་དེས་སའི་གོ་ལའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ལོ་རེར་མྱུར་ཚད་སན་

ཊི་མི་ཊར༡༥ཙམ་འགུལ་ཏེ། ལམ་བར་སྤྱི་ལེ༦༠༠༠ལྷག་ཙམ་འགུལ་ནས16ལོ་ངོ་ས་ཡ༥༠ཙམ་དུ་ཡོ་

རོ་ཤི་ཡའི་ལྷོ་མཐར་ཆགས་པའི་བོད་ཀྱི་ལྷ་སའི་ས་དུམ་ལ་གདོང་ཐུག་བྱུང་རྗེས། དེང་སའི་གོ་ལའི་
སྟེང་གི་རི་རྒྱུད་གཞོན་ཤོས་དང་རི་མཐོ་མང་ཤོས་སུ་གྲགས་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དེ་ཆགས་པར་
གྲགས་ཏེ། མཐོ་ལ་རིང་བའི་རི་རྒྱུད་འདི་ཇི་ལྟར་ཆགས་ཚུལ་གྱི་ཐད་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཙམ་ཡོད་

དེ། སྔོན་དུས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་ས་དེ་ལྷ་སའི་ས་དུམ་ལ་གདོང་ཐུག་བྱེད་སྐབས། སྐམ་ས་
དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཆགས་པའི་ཊི་ཐཱི་རྒྱ་མཚོ་གསར་མའི་མཚོ་ཤུན་དག་རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་སའི་བྱང་

འགུལ་གྱི་འགུལ་ནུས་ལས། བོད་ཡུལ་ཆགས་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་སའི་ས་དུམ་གཙོས་པའི་བྱང་ཐང་ས་དུམ་
14 Di-Cheng Zhu et al., "Lhasa Terrane in Southern Tibet Came from Australia," Geology
39 no.8(2011): 727–730
15 Rainer Kind, "The Fastest Continent: India's Truncated Lithospheric Roots," American
Association for the Advancement of Science, 17 October, 2007 https://www.eurekalert.org/
pub_releases/2007-10/haog-tfc101507.php.
16 Pierre Dezes, Tectonic and metamorphic Evolution of the Central Himalayan Domain
in Southeast Zanskar (Kashmir, India). PhD Thesis, Swiss Academy of Sciences (1999)
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ལ་སོགས་པའི་ས་ཤུན་དང་ས་ཡོལ་བར་དུ་འཕྲེད་འཛུལ་བྱས་པ་གང་ཞིག མཐར་རྒྱ་གར་གྱི་ས་དུམ་

དེས་ལྷ་སའི་ས་དུམ་ལ་ཐད་ཀར་གདོང་ཐུག་བྱས་པ་ལས། སྐམ་ས་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཐུག་མཚམས་རྣམས་
འབུར་དུ་ཐོན་པའམ་མཁར་འཕགས་ནས་དེང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱི་མོར་འགྱུར་བ་དེ་ཆགས་ལ།

དེ་རྗེས་རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་ས་ནི་མུ་མཐུད་སའི་གོ་ལའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་འགུལ་རྐྱེན་ལས། འདས་པའི་ལོ་

ངོ་ས་ཡ་མང་པོའི་ནང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དེ་དག་ལོ་རེ་བཞིན་ཇེ་མཐོར་ཕྱིན་པར་གྲགས་ལ། དེང་
ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་ས་དེ་སའི་གོ་ལའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་འགུལ་བ་དང་ལྷན། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དེའང་

ལོ་རེར་ཇེ་མཐོར་འགྲོ་བར་བཞེད། དེ་བཞིན་སྐམ་ས་དེ་གཉིས་ཀྱི་གདོང་ཐུག་གི་གནོན་ཤུགས་ལས་ལྷ་
སའི་ས་དུམ་ལ་སོགས་པའི་བོད་སའི་འོག་ཏུ་འཕྲེད་འཛུལ་བྱས་པའི་ཊི་ཐཱི་རྒྱ་མཚོ་གསར་པ་དེས་ཀྱང་
བོད་ཡུལ་དེ་མཐོ་སྒང་ཅན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྐྱེན་བྱས་ལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐད། དེང་གི་གྲགས་ཆེ་བའི་ལྟ་

ཚུལ་ནི་གོང་བཞིན་སྐམ་སའི་མཐའ་ཟུར་གཉིས་གདོང་ཐུག་བྱུང་བ་མཁར་འཕགས་ཏེ་རི་རྒྱུད་ཆགས་
ཚུལ་དེ་འདྲ་མིན་པར། རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་ས་དེ་སའི་གོ་ལའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་འགུལ་བཞིན་པའི་སྐབས། རྒྱ་

གར་གྱི་སྐམ་ས་དང་ལྷ་སའི་ས་དུམ་བར་དུ་ཆགས་པའི་ཊི་ཐཱི་རྒྱ་མཚོ་གསར་མའི་མཚོ་ཤུན་ཕལ་ཆེ་བ་
ས་དུམ་དེ་གཉིས་ཀྱི་གནོན་བཙིར་ལས། ལྷ་སའི་ས་དུམ་འོག་ཏུ་འཕྲེད་འཛུལ་བྱས་མོད། མཚོ་ཤུན་ཚང་
མ་འཕྲེད་འཛུལ་བྱས་མེད་དེ། རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་སའི་བྱང་མཐར་ཆགས་པའི་མཚོ་ཤུན་དག་འཕྲེད་འཛུལ་

མ་བྱས་པར། མཐར་སྐམ་མཐའ་དེ་གཉིས་གདོང་ཐུག་བྱུང་སྐབས། རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་སའི་བྱང་མཐར་
ཆགས་པའི་ཊི་ཐཱི་གསར་མའི་བྱེ་སྙིགས་ཀྱི་མཚོ་ཤུན་ལྷག་མ་དག་སྐམ་ས་དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་གནོན་
བཙིར་བྱུང་སྟེ། བྱེ་སྙིགས་ཀྱི་མཚོ་ཤུན་ལྷག་མ་དེ་ལྷ་སའི་ས་དུམ་ཕྱོགས་སུ་ཆག་ཧྲུག་དང་ལྟེབ་སྙེར་

ཐེབས་བཞིན་ས་དུམ་མཉམ་འདུས་བྱས་ཏེ་མཁར་འཕགས་པ་ལས། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དེ་ཆགས་

འགོ་ཚུགས་ལ། དེ་བཞིན་ཊི་ཐཱི་རྒྱ་མཚོ་གསར་མའི་མཚོ་ཤུན་ཙམ་མིན་པར། ལྷ་ས་དང་རྒྱ་གར་གྱི་
སྐམ་སའི་ཐུག་མཚམས་ཀྱི་ས་ཤུན་ཡང་རྒྱ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པར་བཞེད་དེ། གདོང་ཐུག་མ་བྱས་

སྔོན་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་ས་དེ་དེང་གི་སྐམ་ས་ལས་རྒྱ་ཆེ་བར་ཡོད་མོད། གདོང་ཐུག་བྱུང་རྗེས་རྒྱ་གར་
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གྱི་སྐམ་སའི་བྱང་མཚམས་ནས་སྤྱི་ལེ༢༥༠༠ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ཆུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ཚུལ་ཚོད་དཔག་བྱེད་དེ།17

ས་ཁྱོན་དེ་ཙམ་རྒྱ་ཆུང་དུ་ཕྱིན་ཚུལ་ནི། གཅིག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་མཐའི་སྐམ་ས་འགའ་ལྷ་སའི་ས་
དུམ་འོག་འཕྲེད་འཛུལ་བྱས་པ་དང་། གཉིས་ནས་བྱང་མཐའི་སྐམ་ས་འགའ་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཆགས་རྒྱུའི་ཊི་
ཐཱི་རྒྱ་མཚོའི་མཚོ་ཤུན་ལྷག་མ་དང་ལྷན་དུ་མཁར་འཕགས་པ་ལས་བྱས་སྐད། མ་ཟད་སྐབས་དེར་ཡོ་རོ་
ཤི་ཡའི་ལྷོ་མཐར་ཆགས་པའི་ལྷ་སའི་ས་དུམ་གྱི་ལྷོ་མཐའི་སྐམ་ས་འགར། རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་སའི་གདོང་

ཐུག་གི་གནོན་ཤུགས་ལས། ལྷོ་མཐའི་ས་དུམ་དེ་དག་ཊི་ཐཱི་རྒྱ་མཚོ་གསར་མའི་མཚོ་ཤུན་དང་རྒྱ་གར་

གྱི་སྐམ་སའི་བྱང་མཐའ་འགའ་བཞིན་འཕྲེད་འཛུལ་མ་བྱས་པར། ལྷོ་མཐའི་ས་དུམ་འགའ་ཊི་ཐཱི་རྒྱ་མཚོ་
གསར་མའི་མཚོ་ཤུན་དང་ལྷན་དུ་མཁར་འཕགས་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཆགས་རྐྱེན་ཉུང་ངུ་རེ་བྱས་ཡོད་
སྐད། དེ་ཡང་ལྷ་སའི་ས་དུམ་གྱི་ལྷོ་མཐའ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་སའི་འོག་འཕྲེད་འཛུལ་བྱས་མེད་དོན་ནི།
རྒྱ་གར་གྱི་ས་དུམ་དེ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་འགུལ་བཞིན་ལྷ་སའི་ས་དུམ་གྱི་ལྷོ་མཚམས་སུ་གདོང་ཐུག་བྱུང་

བ་ལས། ལྷ་སའི་ས་དུམ་དེ་ལྷོར་འགུལ་ནས། ས་དུམ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ལྷོར་གནས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་ས་དུམ་
ཕྱོགས་སུ་འགུལ་ཏེ་གདོང་ཐུག་བྱས་མེད་པས་ཡིན་སྐད།

མཇུག་གི་གཏམ།

མདོར་ན། དེང་མཐོ་སྒང་ཅན་གྱི་བོད་ཡུལ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་ཏུ་

བཀོད་པ་བཞིན་ཆུ་ཡིས་ཁེངས་པ་ཟོམ་ཕྱེ་བས་བོད་ཡུལ་ཆགས་ཚུལ་ལྟར་མིན་པར་སྙམ་སྟེ། བོད་
ཡུལ་ཆགས་བྱེད་ཀྱི་ས་དུམ་བཞི་ལས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ལྷོ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་སའི་བར་གྱི་ཊི་ཐཱི་
ཧི་མ་ལ་ཡ་ལས། དེ་མིན་གྱི་ས་དུམ་གསུམ་ནི་གདོད་ནས་སྐམ་ས་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། རྒྱ་མཚོས་ཁེངས་

པའི་མཚོ་ཤུན་ཞིག་མིན། དེ་བཞིན་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཡུལ་ནི་གདོད་ནས་ས་ལེབ་གཅིག་ལས་

གྲུབ་ཡོད་པར་སྙམ་མོད། དོན་དུ་དེང་ས་ཁམས་རིག་པ་བའི་གླིང་པོ་ཆེན་གྱེས་ཐོར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ལྟར་ན།
བོད་ཡུལ་ནི་ས་ལེབ་མི་འདྲ་བ་བཞི་སྔ་ཕྱིར་གདོང་ཐུག་བྱུང་སྟེ་གྲུབ་པ་ལས་ས་ལེབ་གཅིག་ལས་གྲུབ་
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Geology_of_the_Himalaya#CITEREFDzes1999
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པར་མི་འདོད་པ། མ་ཟད་དེང་བོད་ཡུལ་ཆགས་བྱེད་ཀྱི་ས་དུམ་དེ་དག་ཀྱང་གདོད་ནས་དེང་བོད་ཡུལ་
ཆགས་ཡུལ་དེ་གར་ཡོད་པ་ཞིག་མིན་པར། ས་དུམ་དེ་དག་ནི་སའི་གོ་ལའི་ལྷོ་ཕྱེད་ནས་ལོ་ངོ་ས་ཡ་

མང་པོའི་རིང་སའི་གོ་ལའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་འགུལ་ཏེ། ཡོ་རོ་ཤི་ཡའི་གླིང་པོ་ཆེན་ལ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་

མཐུད་ཀྱིས་གདོང་ཐུག་བྱུང་བ་ལས་གྲུབ་པར་གྲགས་ཏེ། གོང་གི་ལྟ་ཚུལ་དེ་དག་ནི་འོབ་བཤད་དང་

ཚོད་དཔག་མིན་པར། ལྟ་ཚུལ་དེ་ནི་གནའ་ནས་ད་བར་གྱི་གླིང་དང་གླིང་ཕྲན་འགུལ་ཕྱོགས་དང་བོད་ཀྱི་
རི་རྒྱུད་ཆགས་སྟངས། རི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲུབ་རྫས། བོད་ཀྱི་ས་བབ་མཐོ་དམན། ལོ་རེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གཙོས་

པའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྐམ་ས་དག་སའི་གོ་ལའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་སྟངས་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་
རྒྱུད་ཇེ་མཐོར་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ལྟ་ཚུལ་མང་པོར་གཞི་བཅོལ་བྱས་ནས་
ཞིབ་འཇུག་བྱས་རྗེས་ཡིག་ཐོག་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་གོ །དེས་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ས་དུམ་དང་བོད་ཀྱི་ས་དུམ་

གཉིས་གདོང་ཐུག་བྱུང་སྟེ་ཧི་མ་ལ་ཡ་གཙོ་འགྱུར་གྱི་བོད་ཡུལ་ཆགས་ཚུལ་སྐོར་བྲིས་པའི་བོད་ཡིག་
དཔྱད་རྩོམ་འགའ་འདུག་མོད། ས་དུམ་བཞི་དང་ས་སྲུབས་ལྔ་ལས་བོད་ཡུལ་ཆགས་ཚུལ་གླེང་མཁན་

ནི་ནུབ་ཕྱོགས་པ་དང་རྒྱའི་ཞིབ་འཇུག་པ་འགས་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་བྲིས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་དག་ལས། དེ་
མིན་བོད་ཡིག་ཐོག་ཕྱག་བྲིས་གནང་བའི་དཔྱད་རྩོམ་དཀོན་པོ་འདུག་པས། ད་རེས་གུས་པས་བོད་རིག་

པ་བ་རྣམས་ལ་ཕྱིས་སུ་དཔྱད་གཞིའི་ཚུལ་དུ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་འབྲི་ཁུལ་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔྱད་རྩོམ་

འདིར་ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་ཡོད་ངེས་ཤེས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛུབ་སྟོན་དང་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྩོལ་
ཡོང་བ་ཞུའོ། །

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས།

༡ ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས་བརྩམས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༦
༢ ཀ་ཆེམས་ཀ་ཁོལ་མ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༩

༣ རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མ་ེ ལངོ ་། ས་སྐྱ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གས
ྱི ་བརྩམས། མི་རག
ི ས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༣
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༤ བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འགྲོ་གླེང་། ཆོལ་གསུམ་ལོ་རྒྱུས་སྡེ་ཚན་ནས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ༢༠༠༦

5 Environment and Development Desk, The Impacts of Climate Change
on the Tibetan plateau: A Synthesis of Recent Science and Tibetan Research
(Dharamshala: DIIR, 2009)
6 Zhao Zhongbao, Tectonic evolution of the Qiangtang terrane, central
Tibetan Plateau. PhD Thesis, University of Tübingen (2015), 12-20
7 Meng, Qing-Ren; Fang, Xiang, Cenozoic tectonic development of the
Qaidam Basin in the northeastern Tibetan Plateau, in Burchfiel, B. C.; Wang,
Erchie, Investigations into the tectonics of the Tibetan plateau, 2008
8 Chen Kezao and J. M. Bowler, "Late Pleistocene evolution of salt lakes in the
Qaidam Basin, Qinghai Province, China," Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology, 54 (1986)
9 Ancient Tibet: Research Materials from The Yeshe De Project (California:
Dharma Publishing, 1986)
10 Ozacar, Arda”Paleotectonic Evolution of Tibet” 2015
11 Z.M Zhang et.al, “Metamorphism and tectonic evolution of the Lhasa
terrane, Central Tibet,” Gondwana Research 25 no.1 (2014)
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ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་དེང་རབས་ཚན་རིག་བར་གྱི་
འགལ་འབྲེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་ཐབས།
མཛོད་སྟག་འཇམ་དབྱངས།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ།
ནང་དོན་གནད་བསྡུས། ལུང་ཁུངས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ཀྱི་རང་བཞིན་

ནམ་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་དང་རང་བྱུང་ཚན་རིག་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་གྲངས་དང་ཚན་རིག་

སྤྱི་ལྡོག་གི་སྦྱོང་གཞི་ཇི་འདྲ་ཡིན་པ། ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ལ་མཐུན་ཆ་ཡོད་ནའང་ཇི་ལྟར་འགའ་ཚུལ་
གྱི་གནད་དག་གསེད་དཀྲོལ་བྱས་ཐོག་མཐའ་སྡོམ་གྱི་ཚུལ་དུ་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་པའི་ཆ་
གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་སྟེ་མཉམ་འབྲེལ་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་ཚུལ་བྲིས་ཡོད།
བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ། ནང་ཆོས། ཚན་རིག འགལ་འབྲེལ།

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་ཉིས་ཀྱི་བར་ལ་མཚུངས་བསྡུར་དང་དཔྱད་བསྡུར་བྱ་འོས་ཀྱི་ཆ་ཤིན་ཏུ་

མང་བར་སྙམས་པ་དང་། ནང་པའི་དངོས་པོའི་རྣམ་གཞག་ནི་ཚན་རིག་གི་གཞི་དངོས་པའི་རྣམ་གཞག་
གི་ལྟ་བ་དང་། དཔྱད་ཐབས་རིག་པ་སོགས་གང་ལ་བརྟགས་ཀྱང་གཅིག་ཏུ་མཐུན་སྟབས་ནང་ཆོས་
དང་ཚན་རིག་གཉིས་བར་དཔྱད་བསྡུར་དང་མཚུངས་བྱ་འོས་པའི་དོ་གལ་ཆེ་བ་མ་ཟད། ཕན་ཚུན་ལ་

ལེགས་ཆ་ཕུལ་རེས་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་སྔར་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གཏོང་བའི་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད་པ་
རེད། ལྟ་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ནང་པའི་ལྟ་
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གྲུབ། ནང་པའི་ཆོས་ཞེས་སྡེ་ཚན་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་ཕྱེས་ཡོད་པ་བཞིན། ཕྲན་གྱིས་༧མགོན་པོ་མཆོག་

གི་ལྟ་དགོངས་གཙོ་བཟུང་གིས་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་མཚུངས་བསྡུར་གྱིས་མཐུན་

ཆ་དག་དཔྱད་ཁུངས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དཔྱད་པ་བཏང་ཡོད། དཔྱད་རྩོམ་ལ་ཡིག་གྲངས་མང་
ཉུང་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཡོད་སྟབས་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ཀྱི་དོན་གནད་ཡོངས་རྫོགས་འདིར་
བརྗོད་པར་མི་ནུས་པས། བསྡུས་འབྲི་དང་བསྡུས་བཤད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དཔྱད་པར་བྱ་བའོ། །

དང་པོ། ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་སྤྱི་སྡོམ་གྱི་སྒོ་ནས་བཤད་པ།

༡) ནང་ཆོས། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག་གི་བློས་བཅོས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར། རང་རང་གི་རང་བཞིན་

ནམ་དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་རིགས་པ་བཞིའི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། བྱམས་
པ་དང་བརྩེ་བ། བཟོད་བསྲན་དང་ཆོག་ཤེས། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་རང་བཞིན་མེད་པའི་ལྟ་བ་སོགས་ལ་
བརྟེན་ནས་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་འཚོལ་བར་བྱེད་པའི་ནང་གི་འཛུགས་སྐྲུན་ཞིག་ཡིན། ༢) ཚན་
རིག ཚན་རིག་ཅེས་པ་ནི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་ཡུལ་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་འཚོལ་

བར་བྱེད་པའི་རིག་པའི་གནས་ཤིག་སྟེ། དེ་ཡང་ཡུལ་དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པའི་གྲུབ་དོན་

དང་། ཞིབ་འཇུག་གི་དཔྱད་ཐབས་གཉིས་ཀ་ལ་བརྗོད་པ་དང་། ཨང་རྩིས་དང་དཔེ་རིས། གློག་ཤུགས་

དང་རྫས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་གཤིས་ལུགས་འཚོལ་བར་
བྱེད་པའི་ཕྱིའི་འཛུགས་སྐྲུན་ཞིག་ལ་ཟེར། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ལ་དབྱེ་བ་གསུམ་ཕྱེས་

ཡོད། ༡) ནང་པའི་ཚན་རིག ༢) ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ། ༣) ནང་པའི་ཆོས་བཅས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་དབྱེ་བ་

གསུམ་ཕྱེས་པ་ལས། དང་པོ་སྟེ། ནང་པའི་ཚན་རིག་ཅེས་པ་འདི་ལ་ཡང་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བའི་རྣམ་
གྲངས་ལྔ་ཡོད་པས་དེ་དག་གཤམ་དུ་དགོད་པར་བྱའོ། །དང་པོ། ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་གཞི་རྩའི་དབྱེ་

བ་ལྔ། ༡) ཤེས་བྱ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག ༢) ཤེས་བྱེད་བློའི་རྣམ་གཞག ༣) བློ་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་
པའི་ཚུལ། ༤) བློ་ཡུལ་འཇལ་བའི་ཐབས། ༥) ཡུལ་འཇལ་བ་པོའི་གང་ཟག་གི་རྣམ་གཞག་བཅས་ལས་

ཤེས་བྱ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ནི་དེང་རབས་ཚན་རིག་དང་ཆེས་མཐུན་ཤོས་དེ་ཡིན་པར་སྙམ་ཡོད། འདི་
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དག་ནི་ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་གཞི་རྩའི་དབྱེ་བ་ལྔ་ཡིན་ཞིང་། དབྱེ་བ་ལྔའི་ཁུངས་གཏུག་སའི་གཞུང་

ལུགས་སྐོར་ནས་བཤད་ན། ཤེས་བྱ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལས་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཆོས་སྤྱི་དང་། བྱུང་བ་
དང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཁྱད་པར། གཟུགས་ཅན་གྱི་ཆོས་རྣམས་རྩོམ་བྱེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་
ནི་གཙོ་བོར་ཆོས་མངོན་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལས་བཏུས་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་

ཀྱི་མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་མངོན་པ་གོང་མའི་གཞུང་རྣམས་དང་། མངོན་པ་སྡེ་བདུན་
དང་བསྟན་བཅོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ། དེའི་དགོངས་འགྲེལ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱི་མངོན་

པ་མཛོད་དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་མངོན་པ་འོག་མའི་གཞུང་རྣམས་ཁུངས་སུ་བྱས་ཤིང་། སྐབས་སྐབས་
སུ་སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱི་རྟོག་གེ་འབར་བའི་གཞུང་རྩ་འགྲེལ་ལའང་གཏུགས་ཡོད་ལ། ལྷག་

པར་དུ་ཆ་མེད་ཀྱི་རྡུལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དཔྱད་པ་ལ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། འཕགས་པ་ལྷ། སློབ་དཔོན་ཟླ་

བ་གྲགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཆ་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་འགོག་པའི་རིགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་
གཉེན་གྱི་ཉི་ཤུ་པར་རྡུལ་ཆ་མེད་འགོག་ཚུལ་གྱི་གཞུང་རྣམས་ལ་ཁུངས་གཙོ་བོ་གཏུག་བཞིན་ཡོད།
སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འབྱུང་འཇིག་གི་རིམ་པ་དང་། མངལ་དུ་ལུས་ཆགས་པའི་རིམ་པ་རྣམས་

དགའ་བོ་མངལ་འཇུག་གི་མདོ་དང་། མངོན་པ་གོང་འོག་གི་གཞུང་། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོས་
སྐོར། སྨན་གཞུང་རྣམས་ལས་བཏུས་ཤིང་ཀླད་པའི་རྣམ་གཞག་ཀྱང་སྨན་གཞུང་ལ་ཁུངས་གཏུག་ནས་
བཤད་བཞིན་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ། ཚན་རིག་གི་གཞི་རྩའི་དབྱེ་བ།

ཚན་རིག་གི་གཞི་རྩའི་དབྱེ་བར་རང་བྱུང་ཚན་རིག་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གཉིས་སུ་ཕྱེས། དེ་

ལྟར་ཕྱེས་པ་གཉིས་ལས་སྔ་མ་ནི་རྟོག་ཞིབ་དང་དངོས་མྱོང་དཔང་རྟགས་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ། སྔོན་དཔག་

དང་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་ལམ་ནས་དངོས་པོའི་གཤིས་ལུགས་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་རིག་པ་ཞིག་ལ་རང་
བྱུང་ཚན་རིག་ཟེར། རང་བྱུང་ཚན་རིག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་དཔེ་མཚོན་ཁག་ནི། འཇིག་རྟེན་ཁམས་

ཀྱི་རིག་པ། Cosmology སྐར་དཔྱད་རིག་པ། Astronomy ས་ཁམས་རིག་པ། Geology
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དངོས་ཁམས་རིག་པ། Physics རྫས་འགྱུར་རིག་པ། Chemistry སྐྱེ་དངོས་རིག་པ། Biology

མི་རྒྱུད་དཔྱད་ཞིབ་རིག་པ། Anthropology ཕྱི་མ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ནི་ཚོགས་སྡེ་ཞིག་དང་

དེར་གནས་པའི་སྒེར་པ་སོ་སོའི་དབར་གྱི་འབྲེལ་བར་གཞི་བཅོལ་བའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་བསླབ་གཞི་སྡེ་

ཚན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཟེར། སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་དཔེ་

མཚོན་ཁག་ནི། དཔལ་འབྱོར་རིག་པ། Economic ཆབ་སྲིད་རིག་པ། Political science
མི་འབོར་རིག་པ། Demography སེམས་ཁམས་རིག་པ། Psychology གནའ་རྫས་དཔྱད་

ཞིབ། Archaeology ལོ་རྒྱུས་རིག་པ། History སྐད་ཡིག་རིག་པ། Linguistics དེ་ལྟར་
རང་བྱུང་ཚན་རིག་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཤེས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་མང་པ་ལྟར། རང་

བྱུང་ཚན་རིག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་བསླབ་གཞི་ཡང་ཤིན་ཏུ་ནས་མང་པོ་ཡོད་མོད་ཀྱང་། དེ་
དག་ཚུར་བསྡུས་ན་སྦྱོང་ཚན་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པར་སྙམ། དང་པོ། ཚན་རིག་གི་སྦྱོང་ཚན་
གཙོ་བོ་གསུམ། ༡༽ དངོས་ཁམས་རིག་པ། Physics ༢༽ རྫས་འགྱུར་རིག་པ། Chemistry

༣༽ སྐྱེ་དངོས་རིག་པ། Biology ཨང་རྩིསMathematicsནི་ཚན་རིག་གི་སྐད་ཡིག་ཡིན།

གཉིས་པ། ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་རིགས་ལམ་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ཚུལ་གླེང་
བ། ནང་པའི་གནས་ལུགས་ལ་བརྟག་དུས་དཔྱོད་པ་པོ་ལ་རྟོན་པ་བཞི་ཚང་དགོས་པ་དང་དཔྱོད་བྱེད་ལ་

རིགས་པ་བཞི་དང་མ་བྲལ་བ་ཞིག་དགོས། དེ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལ་
བརྟག་དཔྱད་གནང་གི་ཡོད། ནང་པའི་ཚན་རིག་ལ་རྟོན་པ་བཞི་དང་རིག་པ་བཞི་དགོས་ཚུལ་ནི་སྟོན་པ་
ཐུགས་རྗེ་ཅན་རང་ཉིད་ཀྱིས་མདོ་ལས། དགེ་སློང་དག་དང་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེགས་བཅད་བརྡར་

བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བླང་བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕྱིར་མིན། །ཞེས་རྗེས་
འཇུག་རྣམས་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ལ་འཇུག་པ། དཔེར་ན། གསེར་གྱི་མགར་བ་མཁས་པས་གསེར་ལ་

བསྲེག་བཅད་བརྡར་གསུམ་གྱིས་ལྷད་ཡོད་མེད་བརྟག་པ་ལྟར། བརྗོད་བྱའི་དོན་དེར་དཔྱད་པ་ཞིབ་མོར་

བྱས་ནས་གདེང་འཁེལ་བ་བྱུང་ན་ད་གཟོད་ཡིད་ཆེས་བྱ་རིགས་པ་ལས། དཔྱད་པ་གང་ཡང་མ་བྱས་
པར་རང་གི་སྟོན་པས་གསུངས་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་རིགས་པར་གསུངས་
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ལ། འདིས་ནི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ་ན་དག་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་དགོས་
པར་བསྟན། དེ་ཡང་ནང་པའི་གཞུང་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དོན་

གང་ཞིག་ལ་དཔྱོད་པ་ན་མངོན་སུམ་གྱི་མྱོང་བ་ནི་རིགས་པ་དང་ལུང་ལས་ཀྱང་གལ་གནད་ཆེ་བར་བརྩི་
ཞིང་། ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱོད་པ་ན་ལུང་ཙམ་ཁུངས་སུ་འཛིན་ན། ལུང་དེ་ཡང་ལུང་གཞན་ཞིག་
གིས་ཚད་མར་བསྒྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ལུང་གཞན་ཞིག་ལ་བརྟེན་དགོས་པ་སོགས་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་

བས། མཐར་གཏུགས་ན་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པ་བཞི་ལ་བརྟེན་དགོས། རིགས་པ་བཞི་ནི་ནང་པས་
འཇིག་རྟེན་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཅི་ཡིན་མཚོན་བྱེད་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་ནང་པའི་རྣམ་གཞག་ཡོངས་

རྫོགས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་འགྲེལ་བྱེད་ཅིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། །གཅིག དེ་ལྟ་བུའི་རིགས་པ་བཞི་ནི། ༡ ཆོས་
ཉིད་ཀྱི་རིགས་པ། རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། སུ་པན་ཁ་ཚ་བོ་ཡིན་པ་དང་། ཚེར་མའི་རྩེ་
རྣོ་བོ་ཡིན་པ་དང་ཆུ་ཐུར་དུ་འབབ་པ་སོགས་ལྟ་བུའོ། ། ༢ བྱ་བ་བྱེད་པའི་རིག་པ། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རིགས་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱ་བ་བྱེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། ཆུ་ལ་བརླན་ཞིང་གཤེར་བའི་ཆོས་ཉིད་ཡོད་པ་དེས་དྲི་མ་
གཙང་ཁྲུས་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། ། ༣ ལྟོས་གྲུབ་ཀྱི་རིགས་པ། བྱ་བ་བྱེད་པ་ལ་ལྟོས་པའི་རིགས་པ་དགོས།
དྲི་མ་ཞིག་དག་པ་ལ་ཆུ་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་དང་། བདེ་ཐང་གི་ཆེད་དུ་སྨན་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༤ འཐད་སྒྲུབ་ཀྱི་རིགས་པ། རྒྱུ་མཚན་ནམ་རྟེན་འབྱུང་གི་རྟགས་བཀོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དྲི་མ་དག་པ་
ལ་ཆུ་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་ཐལ། བདེ་ཐང་ཡོང་བར་སྨན་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་ཐལ་ལྟ་བུའོ། །ཡུལ་དངོས་

པོའི་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱོད་པ་ན་དཔྱོད་པ་པོ་ལ་མ་མཐར་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ནི་རྟོན་པ་བཞི་ཡིན་
ཞིང་། དེ་ཡང་གཞུང་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱོད་པ་ན། གཞུང་དེ་

རྩོམ་པ་པོའི་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཆུང་དང་། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་སྙན་མི་སྙན་ཙམ་ལ་མི་ལྟ་བར། བརྩམས་པའི་

གཞུང་དང་། གཞུང་དེའི་བརྗོད་བྱ་ལེགས་པོ་ཡོད་མེད་དང་། བརྗོད་བྱའི་དོན་ལ་མཚོན་ནའང་། ཚིག་
ཟིན་གྱི་དོན་ལ་མི་ལྟ་བར་ངེས་དོན་ནམ་མཐར་ཐུག་གི་བརྗོད་དོན་ལ་ལྟ་དགོས་པ་དང་། དེའི་དོན་རྟོགས་
པ་ནའང་། གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐོས་བསམ་གྱི་བློས་ངེས་པ་ཙམ་གྱིས་ཡིད་མི་ཚིམ་པར། དོན་ལ་བསམ་

པ་དང་སྒོམ་པ་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་གཏིང་ཟབ་མོའི་གོ་རྟོགས་སྐྱེ་བ་ལ་བརྟེན་དགོས་ཤིང་། ཚུལ་འདི་ལ་
35

སྔོན་གྱི་ནང་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་རྟོན་པ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་ཅེས་གསུངས། རྟོན་པ་བཞི་ནི། ཁྱིམ་བདག་

དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། དོན་ལ་རྟོན་གྱི་ཡི་གེ་ལ་མི་རྟོན་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལ་རྟོན་གྱི་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མི་རྟོན་པ་དང་། ཆོས་ལ་རྟོན་གྱི་གང་ཟག་ལ་མི་རྟོན་པ་དང་། ངེས་པའི་དོན་གྱི་མདོ་

སྡེ་ལ་རྟོན་གྱི་དྲང་བའི་དོན་གྱི་མདོ་སྡེ་ལ་མི་རྟོན་པ་ཞེས་དང་། ཡང་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས། རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་ལེན་ན་སྨྲ་བ་པོ་ཚད་
མའི་སྐྱེས་བུར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ། ཚན་རིག་པའི་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལ་བརྟག་ཚུལ་ནི།

ཚན་རིག་གི་འཚོལ་ཞིབ་དེ་ཆོས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་རྣམ་

གཞག་གི་དོན་སྤྱི་ཞིག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ་དང་། དོན་སྤྱི་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་བབ་ངེས་ཅན་ཞིག་
གི་ནང་དུ་ཆོས་དེར་འགྱུར་བ་དང་འབྲས་བུ་ཅི་འབྱུང་བར་སྔོན་དཔག་ཅིག་བྱེད། སྔོན་དཔག་དེ་བདེན་
མིན་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པར་ཆོས་དེའི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བགྱི། ཞིབ་འཇུག་གི་ཚོད་ལྟ་

དེ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བར་མ་ཟད་བསྐྱར་ཟློས་བྱེད་ཐུབ་ཚེ། ད་གཟོད་འཚོལ་ཞིབ་དེའི་འབྲས་བུ་ཚན་

རིག་གི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཤེས་བྱའི་ཕྱོགས་བསྡུས་ནང་དུ་འཚུད། འོན་ཀྱང་། ཞིབ་འཇུག་གི་ཚོད་ལྟའི་འབྲས་
བུ་རྣམ་གཞག་གི་དོན་སྤྱིའམ་སྔོན་དཔག་དང་མ་མཐུན་ཚེ་དོན་སྤྱི་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཏེ། ཆོས་

དེར་མངོན་སུམ་གྱིས་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་པ་ནི་གལ་ཆེན་དུ་འཛིན། འཚོལ་ཞིབ་དེ་ནི་མངོན་སུམ་གྱི་མྱོང་
བ་ནས་འགོ་ཚུགས་ཏེ་རིགས་པར་བརྟེན་པའི་བསམ་བློའི་དཔྱད་པ་བརྒྱུད་ནས་རྣམ་གཞག་གི་དོན་
སྤྱི་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། དོན་སྤྱི་དེ་ར་སྤྲོད་བྱེད་པར་སླར་ཡང་མངོན་སུམ་གྱི་མྱོང་བ་ལ་བརྟེན་
དགོས་སོ། །

མདོར་ན། ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་གཉིས་མི་འདྲ་སྟེ། ཚན་རིག་གི་

བརྟག་དཔྱད་ནི་ཡོ་བྱད་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་དངོས་པོར་དཔྱད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ནང་ཆོས་ཀྱི་དཔྱད་

པ་ནི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཞིག་བསྐྱེད་དེ་དེས་བློ་ཁ་ནང་དུ་ཕྱོགས་ནས་ནང་གི་མྱོང་ཚོར་
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ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ཡང་། ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ཀས་དཔྱད་ཐབས་ཀྱི་གཞི་རྩར་

མངོན་སུམ་གྱི་མྱོང་བ་འཛིན་པ་གཅིག་ཡིན་པས་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་པའི་ཆ་ཞིག་
ཡིན་པར་འདོད།

གསུམ་པ། ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་བར་གྱི་འགལ་བ་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ།
༡ ནང་པའི་བཞེད་པའི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་ནི།

འཇིག་རྟེན་འདི་བྱེད་པ་པོའི་བློའི་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལས་གྲུབ་པ་དང་། སྤྱི་གཙོ་བོ་ལས་གྲུབ་

པ་དང་། ཡང་རྒྱུ་མེད་ཐོལ་བྱུང་དུ་གྲུབ་པ་སོགས་གཏན་ནས་མི་འདོད་པར། རྐྱེན་ཉིད་འདི་དང་འདི་ཞེས་

རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཙམ་ལས་གྲུབ་པར་བཤད་དོ། །ནང་པའི་གཞུང་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐོག་མར་ཆགས་

པ་དང་། དེ་ནས་གནས་པ་དང་། དེ་ནས་འཇིག་པ་དང་། དེ་ནས་སྟོང་པར་འདོད་ཅིང་། སྟོང་པའི་གནས་
སྐབས་སུ་བར་སྣང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བམ་སྟོང་པའི་རྡུལ་དེ་དག་ལས་སླར་ཡང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་

གསར་པ་ཞིག་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ནས་ཆགས་པ་དང་། གནས་པ་དང་། འཇིག་པ་དང་། སླར་ཡང་སྟོང་པ་
སྟེ་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་འཁོར་ལོ་འདིས་མཐའ་མེད་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུན་འཛིན་པར་བྱེད། སྟོང་པའི་གནས་
སྐབས་ཀྱི་བར་སྣང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ལ་དུས་འཁོར་ནས་ནམ་མཁའི་རྡུལ་ཞེས་འབོད་ཅིང་། གཟུགས་

ཅན་མཐའ་དག་གི་རྒྱུ་རུ་གནས་ཤིང་ཧ་ལམ་ནུས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་མངོན་པར་གསལ་བའི་གོང་བུའི་
རང་ཚུགས་ཤིག་ཡོད་པར་མི་འདོད། ནམ་མཁའི་རྡུལ་དེ་དག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་

བཞི་པོ་ཕྲ་བའི་གནས་རིམ་ནས་རགས་པའི་གནས་རིམ་བར་དུ་འབྱུང་བ་དང་། སླར་ཡང་དེ་དག་རགས་
པའི་གནས་རིམ་ནས་ཕྲ་བའི་གནས་རིམ་བར་དུ་རིམ་གྱིས་འཐོར་ཞིག་ཏུ་སོང་སྟེ་སླར་ཡང་ནམ་མཁའི་
རྡུལ་གྱི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་དུ་ཐིམ་པས། ནམ་མཁའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ཚོ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་འཇིག་གི་

བརྒྱུད་རིམ་ཧྲིལ་པོ་འདིའི་རྩ་བའི་རྒྱུ་རུ་གྱུར་ཡོད། ནམ་མཁའི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་དེ་དག་ཇི་ཙམ་ནས་འཇིག་
རྟེན་ཆགས་པའི་རྒྱུ་རུ་གྱུར་མིན་དུས་འཁོར་གྱི་བཤད་པ་ལྟར་ན། འཇིག་རྟེན་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཞིག་ཡིན་

རུང་མ་གྲུབ་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་སྟོང་པའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་བྱེ་བྲག་པ་དེའི་གཟུགས་
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ཅན་གྱི་རྩོམ་གཞི་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་རྡུལ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་དེ་ལྟ་བུའི་ནམ་མཁའི་རྡུལ་
དེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བྱེ་བྲག་པ་དེའི་རྩ་བའི་རྩོམ་གཞི་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བྱེ་
བྲག་པ་དེར་སྐྱེ་འགྱུར་གྱི་སེམས་ཅན་དག་གི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་སྨིན་ཏེ་དེར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་ནས་
རླུང་གི་རྡུལ་རྣམས་འདུ་འགོ་ཚུགས་ཏེ་རིམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་དེ་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། །
༢ ཚན་རིག་པས་བཞེད་པའི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ།

ཚན་རིག་པས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་ཐོག་མར་གས་འཐོར་ཆེན་པོ་གཅིག་ལས་གྲུབ་སྟེ་མུ་མཐུད་

དུ་རྒྱ་སྐྱེད་བཞིན་པར་འདོད་ལ། འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདིའི་ནང་དུ་དགུ་ཚིགས་ཐེར་འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་ལས་

མེད་པར་བཞེད། དེར་བརྟེན་འཇིག་རྟེན་ཁམས་མཐའ་ཅན་དུ་འདོད། འདི་ལྟ་བུའི་བཤད་ཚུལ་དེ་ནི་དངོས་

ཁམས་ཚན་རིག་གི་ལྟ་བ་དང་ནང་པའི་རིག་པ་བཞི་དང་འགལ་གྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན། ༧གོང་ས་མཆོག་
གིས། ”ཚན་རིག་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་འབར་གས་ཆེན་མོ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མའི་མཐར་ཐུག་ཡིན་

མིན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ད་དུང་སྔ་དྲགས་པ་རེད་ཅེས་རྗོད་བཞིན་ཡོད་པ་ང་ལ་ཤོད་མཁན་བྱུང་།“ ཞེས་
དང་། དེ་འདྲ་བའི་བཤད་ཚུལ་དེ་ལ་ཡང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས། ”ཐ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཐོག་མའི་སྐོར་

ལ་ཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག་ཟབ་མོ་འདི་ཚོ་ཡོད་ནའང༌། ངས་ད་དུང་དྲི་བ་གལ་ཆེན་གང་མང་ཞིག་འདྲི་
འདོད་པ་ནི། འབར་གས་ཆེན་མོའི་སྔ་རོལ་ལ་ཅི་ཞིག་གནས་ཡོད་དམ། འབར་གས་ཆེན་མོ་དེ་གང་ནས་

བྱུང་ངམ། རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཞིག་གིས་འབར་གས་ཆེན་མོ་དེ་བསྐྱེད་དམ། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕྱིར་ང་ཚོའི་སའི་
གོ་ལ་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་ནས་ཚེ་སྲོག་གི་རྟེན་གཞི་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དང་

དེའི་ནང་དུ་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་བའི་སེམས་ཅན་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཅི་ཡིན་ནམ། ཚན་རིག་པས་དྲི་བ་འདི་

ཚོ་ལ་གོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པར་མཐོང་བ་དང༌། ཡང་ན་ཁོང་ཚོས་དྲི་བ་འདི་དག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་
ངོས་འཛིན་བྱེད་སྲིད་ཀྱང་དེ་དག་ཚན་རིག་གི་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་ཁས་ལེན་

མི་བྱེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཚེ་ལྟ་ཚུལ་འདི་གཉིས་ཀས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཐོག་མའི་སྐོར་གྱི་ང་ཚོའི་ཚན་རིག་གི་

ཤེས་ཡོན་ལ་ཚད་བཀག་ངེས་ཅན་ཞིག་ལྡན་པ་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད། ང་ནི་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ལྷུང་བའི་
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དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་དང༌། ཡང་ན་ཆེད་ལས་ཀྱི་གནོན་
ཤུགས་སོགས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་མེད་ཅིང༌། ནང་ཆོས་ནང་འཇིག་རྟེན་འདིར་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་

པས། ངས་འབར་གས་ཆེན་མོའི་ཕ་རོལ་ལ་བལྟས་ནས་དེའི་སྔ་རོལ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡོད་སྲིད་པའི་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱེད་པར་སྤྲོ་བ་འཕེལ།“ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

བཞི། ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་བར་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་ཐབས།

ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་མིའི་རིགས་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་།

ཞབས་འདེབས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། ཚན་རིག་གིས་མིའི་རིགས་སྨན་བཅོས་དང་། ཁོར་ཡུག་
མཛེས་པོ། དཔལ་འབྱོར་ཡག་པོ། འགྲིམ་འགྲུལ་བདེ་བོ། འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཆ་འགྲིག འབྲེལ་ལམ་མྱུར་

པོ་སོགས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལྔའམ་ལུས་རྟེན་འདི་ཡི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཚན་རིག་གིས་ཕན་
ཐོགས་བྱུང་ཡོད་ན་ཡང་། སེམས་བསམ་པའི་ནང་ལ་རང་གཅེས་འཛིན་དང་། འདོད་ཆགས། ཞེ་སྡང་།
འདོད་རྔམ། ཕྱོགས་རིས། ཕྲག་དོག འགྲན་སེམས་སོགས་ཡོད་པར་བརྟེན་རྒྱབ་ལོག་ན་རྐུ་ཇག་འཕྲོག་

བཅོམ་དང་། གསོད་རེས་རྡུང་རེས། འཁྲུག་རྩོད་སོགས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེ་
འདྲའི་དཀའ་ངལ་དག་སེལ་བར་བྱེད་པ་ལ་ནང་པའི་སེམས་ཁམས་ཚན་རིག་གམ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་

འབྲེལ་བའི་སྤྱོད་བཟང་གི་བསླབ་བྱ་གཞན་གཅེས་འཛིན་དང་། བྱམས་བརྩེ། བཟོད་སྒོམ། ཆོག་ཤེས།
ཤེས་རབ་སོགས་ཀྱི་མ་ཕོངས་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་ནང་ཚན་ཟུང་

འབྲེལ་ཆགས་པ་རེད་ལ། ཚན་རིག་བཟང་སྤྱོད(Science Ethics)ཅན་ལ་ཡང་ཆགས་པ་མ་ཟད།
གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་བྱས་ནས་ལུས་སེམས་གཉིས་ལ་བརྟེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་དག་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་

རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ནི། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས། ”རྩ་བ་ཚན་རིག་གི་བསམ་བློའི་འཁྱེར་
སོ་འདི་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒོས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གྲུབ་མཐའི་སྐབས་

གསུངས་པའི་བསམ་བློའི་འཁྱེར་སོ་གཉིས་པོ་ཧ་ཅང་དྲང་པོ་ཡོད།“ ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། ཡང་
༧གོང་ས་མཆོག་གིས། ”སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་དེང་རབས་ཚན་རིག་གི་བར་ཕན་ཚུན་
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སློབ་སྦྱོང་བྱེད་འོས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་མ་ཟད། ང་ཚོར་ལུས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སེམས་ཀྱི་རྣམ་
རྟོག་དང་འབྲེལ་བའི་བདེ་སྡུག་ཅིག་ཀྱང་ཡོད་སྟབས་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་
ང་ཚོར་དགོས་ངེས་ཡིན། དེས་ན་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བདེ་སྐྱིད་ཇི་ལྟར་བསྐྲུན་ཐབས་ལ་གཞིགས་ནའང་

དེང་རབས་ཚན་རིག་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྡེ་ཚན་
གསར་པ་ཞིག་སྲོལ་གཏོད་ཐུབ་པ་གདོན་མི་ཟའོ། །”

མདོར་ན། ཚན་རིག་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ནས་བྱུང་བ་དང་ནང་ཚན་ནམ་

ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་ནི་མིའི་རིགས་མ་ཟད། སེམས་ཅན་སྤྱིའི་ནང་སེམས་ཀྱི་གདུང་བ་སེལ་

བ་དང་ཞི་བདེ་བསྒྲུབ་པར་ཕན་ནུས་ཐོན་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་སྟབས། ཆོས་ལུགས་
དང་ཚན་རིག་གཉིས་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་གྱི་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཅན་གཅིག་པོ་དེ་ཡིན་པ་ཨན་སུ་
ཐན་གྱིས། ”ཚན་རིག་ལ་ཆོས་མེད་ན་ལོང་བ་དང་ཆོས་ལ་ཚན་རིག་མེད་ན་ཞ་བོ་ཡིན།“ ཞེས་གསུངས།

སྐབས་འདིར་ཆོས་ཟེར་བ་ནི་ནང་ཚན་ལ་གོ་དགོས། རྒྱུ་མཚན་ནི། ཡང་ཨེན་སུ་ཐན་གྱིས། “ཚན་རིག་དང་
མཉམ་དུ་འགྲོ་ཐུབ་མཁན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ནི་ནང་ཆོས་ལས་གཞན་མ་ཡིན།” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

མཇུག་གཏམ།

དཔྱད་རྩོམ་འདི་གཙོ་བོ་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་བར་གྱི་འདྲ་བའི་ཆ་དག་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་

ལུང་རིགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཚན་རིག་གི་རང་བཞིན་དང་རིག་ཚན། སྦྱང་གཞི་སོགས་གང་དག་
ཡིན་པ་དང་། ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་ལྟ་བ་དང་དཔྱད་ཐབས། ཁ་ཕྱོགས་དང་རྨང་གཞི་ལྟ་བ་ཁག་དཔྱད་

བསྡུར་གནང་ཡོད་ཀྱང་། མཐོང་ཐོས་ཞན་པ་བདག་ལ་མཚོན་ན། ཆོས་ལུགས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་གང་
ལ་ཆ་འཇོག་བྱ་འོས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་མེད་སྟབས། ནོར་འཛོལ་བྱུང་བའི་ཆ་ཅི་ཡང་ཡོད་ངེས་པས་དཔྱད་
ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བླང་དོར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བར་ཞུའོ། །
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དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས།

༡ འཕགས་ཡུལ་གྱི་ནང་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས། པོད་འབྲིང་བའི་

སྟོད་ཆ། ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སྐོར། སྐབས་དང་པོ། གཞུང་གི་སྤྱི་བཤད། ཤོག་ངོས། ༦

༢ སྡེ་དགེ བཀའ། དཀོན་བརྩེགས། ང་། ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ། ཤོག་ངོས། ༢༧༩ ན། དཔེ་བསྡུར་མ། དེབ།

༤༢ ཤོག་ངོས། ༨༣༡

༣ དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། འབྲས་བློ་གསར་གླིང་གི་དཔར། ཤོག་ངོས། ༤

༤ འཕགས་ཡུལ་གྱི་ནང་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས། པོད་འབྲིང་བའི་སྟོད་ཆ།

ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སྐོར། སྐབས་ལྔ་བ། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་འཇིག་གི་སྐོར། ཤོག་ངོས། ༡༣༢

༥ རྡུལ་སྙེད་འཇིག་རྟེན། ཚན་རིག་དེབ་ཕྲེང་། ༣ ༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་མཛད། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་

ཁང་། ཤོག་ངོས། ༨༡

༦ རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་ཁོ་ནའི་སྟེང་གི་འཇིག་རྟེན། སྒྱུར་པ་པོ་བསྟན་འཛིན་རིག་བཟང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་

མཛད། ཤོག་ངོས། ༡༣༢

༧ ཚན་རིག་ལམ་སྟོན། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག ཀུན་ཕན་དེབ་ཕྲེང་། ༢ བོད་ཀྱི་དཔེ་

མཛོད་ཁང་། ཤོག་ངོས། ༡༨༩

8 His Holiness The Dalai Lama, The Universe In A Single Atom (New

York: Morgan Road Books, 2005)

41

རྩོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་ལས་ཉམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གི་འཕྲོས་དོན།
ལྷ་སྒང་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས།

ཝཱ་ཎ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་། རྩོམ་རིག་དགེ་རྒན།
ནང་དོན་གནས་བསྡུས། རྩོམ་ཤོག་འདིར་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་འགོ་སྟོད་དུ་བྱོན་པའི1རྒྱལ་པོ་

པཎྜི་ཏའི་གཟུགས་ཅན་སྙན་ངག་མཁན་པོ་དཔལ་ལྡན་བྷོ་ཇ་དེ་བས(༡༠༡༠-༡༠༥༥)2མཛད་པའི་རྒྱན་གྱི་བསྟན་

བཅོས་ཆེན་མོ<<དབྱངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན>>ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་སྙན་དངགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་མོའི་

རབ་འབྱེད་ལྔ་པ་ཉམས་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ཏེ།3 རྩོམ་གྱི་རྨང་གདན་དུ་བྱས་ནས་ཉམས་ཀྱི་རྣམ་
གཞག་སྐོར་ལ་ཅུང་ཟད་བཤད་ཡོད།

བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ། དབྱངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན། ཉམས། འགྱུར་བ། རྗེས་སུ་འགྱུར་བ། རྣམ་པར་འགྱུར་བ།

སྔོན་མཆིད།

ནང་དོན་ཧ་ཅང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་རྩོམ་རིག་སྤྱིིའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གོ་བབ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་བཟུང་
1 MkW- dkesJ~oukZFk feJ] JheUegkjktkf/kjktJhHkkstnsofojfpar ljLorhd.BkHkj.e~] Second Edition,
Choaukhambha Publishers, Varanasi, 2006, P.4

2 Vijay Maran, The Life and Times of king Bhoj or bhoj Prabandh , English , 2006, Prof.
A.S.K.D, Sanskrit Poetics, Calcutta. 1960. P,135 jktk Hkkst] Jh;qr foJ~os”ukFk jsm] Hindustani
Academy, Allahabad, 2011,སོགས་འབྲེལ་ཡོད་དཔེ་དེབ་ཁག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་བྷོ་དེ་ཝ་ནམ་བྱུང་གི་ལོ་དུས་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་
མཐུན་པ་མང་མོད། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་འགོ་སྟོད་དུ་བྱོན་པའི་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཞལ་མཐུན།

3 JheUegkjktkf/kjktJhHkkstnsofojfpra ljLorhd.BkHkj.ke~ ij~pe% ifjPNsn% jlfoospue~A
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བའི་ཉམས་དང་འགྱུར་བའི་རྣམ་གཞག་སྐོར་ལ། གནའ་དེང་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་རེ་བ་
ཙམ་ལས་གནད་སྨིན་ཞིབ་ཆ་ཐོན་པའི་དཔྱད་པ་མཛད་པ་མཐོང་ལ། དེ་འབྲེལ་གྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཏུ་རང་རྐང་ཚུགས་པའི་ཉམས་ཀྱི་གཞུང་ཞིག་ད་ལྟའང་གཞི་མ་གྲུབ་པས་ཉམས་
ཀྱི་སྐོར་རྟོག་དཔྱོད་བྱ་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེར་མཐོང་།4 དེ་ལྟར་ཉམས་འགྱུར་ཇི་བཞིན་མཚོན་པའི་རྣམ་གཞག་

ནི་སྙན་ངག་གི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་གྱི་རྩ་བའང་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་བྷ་ར་ཏ་མུ་ནིས་ཟློས་གར་

གྱི་བསྟན་བཅོས(ukV~;“kkL=)སུ་ཉམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐོག་མར་བསྟན་པ་ལས། ཕྱིས་རྒྱན་གྱི་བསྟན་
བཅོས་རྣམས་གཞི་རྐང་ཚུགས་པར་བཤད།5 དེས་ན་བལྟ་བྱ་དང་ཉན་བྱའི་སྙན་ངག་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་
ཉམས་དང་འགྱུར་བ་ནི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ནས་ཡོད་ལ། བརྩམས་བྱ་

ཞིག་སྒྱུ་རྩལ་གྲལ་དུ་ཚུད་མིན་ཡང་དེ་ཉིད་ཉམས་ཀྱིས་གཏམས་མིན་ལས་འགྲོ་ལྡོག་འབྱེད་དགོས་པར་
སེམས།

དེ ་ ཡང་ཡི ན ་ཏེ ། <<ཟློས་གར་གྱི ་ བསྟན་བཅོ ས >>ལས། དོ ན ་གང་ཉམས་དང་བྲལ་བ་

ན། །དེ་ལ་སྨྲ་བ་མེད་པར་འགྱུར། །6ཞེས་བརྗོད་དོན་གང་ཞིག་ཉམས་འགྱུར་གྱིས་དབེན་པའི་ངག་དེ་ཉིད་

སྨྲ་བས་སྟོང་པ་གཉིས་སུ་མེད་པར་བཞེད། དེ་བཞིན་སློབ་དཔོན་དཎྜིས། སྙན་པ་ཉམས་ལྡན་ཚིག་དང་
ནི། །དངོས་པོ་ལ་ཡང་ཉམས་གནས་པ། །སྦྲང་རྩི་སྤྱོད་པས་སྦྲང་རྩི་བཞིན། །གང་གིས་བློ་ལྡན་དགའ་བྱེད་
4 ས་པཎ(༡༡༨༢-༡༢༥༡)གྱིས་མཁས་འཇུག་ཏུ་ཉམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ། དེ་བཞིན་འགལ་འབྲེལ་བཅས་འཆི་མེད་མཛོད་སོགས་

ལས་བཏུས་ཏེ་གསུངས་པ་དང་། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པར་ཤོང་སྟོན་གྱིས་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ལས་ཉམས་འགྱུར་
གྱི་རྣམ་གཞག་ཆེ་ལོང་ཙམ་རྒྱན་གྱི་ཁོངས་སུ་བཤད་པ། དེ་རྗེས་ཡར་ལུང་ལོ་ཙཱ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན(༡༢༤༢-༡༣༤༦)གྱིས་བསྒྱུར་
བའི་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་མོ་འཆི་མེད་མཛོད་དང་། དེར་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས(༡༦༩༩-༡༧༧༤)ཀྱིས་འཆི་
མེད་མཛོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་བའི་ཟློས་གར་གྱི་སྡེ་ཚན་འཆད་པའི་སྐབས་ཉམས་དང་འགྱུར་བའི་རྣམ་གཞག་སྐོར་ཅུང་ཞིབ་པར་གསུངས་
པ་ཙམ་ལས། གཞན་དུ་བོད་སྐད་ནང་ཉམས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རང་རྐྱ་ཐུབ་པ་ཞིག་ད་ལྟའང་མཇལ་དུ་མ་མཆིས།

5 vkpk;Z oynso mik/;k;] laLd`r&“kkL=ksa dk bfrgkl] okjk.kls; laLd`r fo“ofon~;ky;] okjk.klh]
1980 i`- 162

6 u fg jlkn`rsdfJ~pnFkZ% izorZrsA ལེའུ་དྲུག་པའི་ཤློ་ཀ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་གི་འཕྲོས་དོན་དུ་གསལ།
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པའོ། །7ཞེས་གསུངས་ལ། སློབ་དཔོན་བྷཱ་མ་ཧ་ཡིས་ཀྱང་། <<སྙན་ངག་གི་རྒྱན>>ལས། ཉམས་མ་

གཏོགས་པ་དོན་འགའ་ཡང་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །8ཞེས་དང་། ཁྱད་པར་སློབ་དཔོན་འཇིག་

རྟེན་མགོན་གྱིས<<རྩོམ་རིག་མེ་ལོང>>དུ་སྙན་ངག་གི་མཚན་ཉིད་འཇོག་སྐབས་བརྗོད་པ་གང་ཞིག་
ཉམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞེས་བྱུང་བས9ཉམས་ནི་སྙན་ངག་གི་སྲོག་ཤིང་དུ་གྱུར་པའོ། །

དེ་མཚུངས་ས་པཎ་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱང་། རང་བཞིན་ཡོན་ཏན་ལས་རྣམས་ལ། །ངོ་བོ་བསྟོད་སྨད་

བརྗོད་པའི་ཚུལ། །དྲང་པོ་ཟུར་མིག་ཚིག་དང་དོན། །དངོས་ཤུགས་དཔེ་ཡི་སྒོ་ནས་དེ། །སྒྲོ་བཏགས་

ནས་ནི་ཚིག་གི་རྒྱན། །ཉམས་དགུའི་རོ་དང་སྦྱར་ཏེ་སྤེལ། །10ཞེས་ཚིག་རྒྱན་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་

ཉམས་འགྱུར་གྱི་རོ་མཆོག་དང་སྦྱར་ནས་ངག་གི་ཕྲེང་བའི་ལམ་དུ་སྤེལ་དགོས་པ་ནན་ཆེར་གསུངས་པ་
ལྟར། ཀློག་པ་པོའི་རྒྱུད་ལ་སྙན་ངག་གི་རོ་མཆོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་སྦྱིན་ནུས་པ་ནི་ཉམས་ཁོ་
ནར་རག་ལུས་པར་གསལ། མདོར་ན་རྒྱ་བོད་མཁས་པ་ཀུན་ཞལ་གཅིག་གྲགས་སུ་སྒྲ་དོན་གྱི་རྒྱན་གྱི་

རྣམ་པ་ཇི་ཙམ་བཀྲ་རུང་དེ་ལ་ཉམས་ཀྱི་རོ་ཡིས་སྟོང་ཚེ་དེས་དགའ་བདེ་སྦྱིན་མི་ནུས་པར་འདོད་པས།

འདིར་རང་ཉིད་ཀྱིས་རྔོ་ཐོགས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྙན་ངག་གི་གཞུང་ལུགས<<དབྱངས་ཅན་མགུལ་
རྒྱན>>གཙོ་བོར་བྱས་ནས་ཉམས་ཀྱི་དོན་གནད་སྐོར་འཕྲོས་དོན་དུ་ཞུ་བར་བྱའོ། །

དང་པོ། ཉམས་སྤྱིར་བཤད་པ།

གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་གྱི་རྩོམ་རིག་གི་བྱུང་བ་དག་ཏུ་ཉམས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ནི་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ལས་

རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱུང་བར་གྲགས་ཤིང་། ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་རང་ཉིད་དགའ་བའི་ངོ་བོར་བཞེངས་ཤིང་
དེ་ལས་སྒེག་པའི་ཉམས་བྱུང་བར་འདོད་ལ། སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རིགས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་སྒེག་པའི་ཉམས་

ནི་དེ་དང་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་ངག་གི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་
7 e/kqja jlo}kfp oLrqU;fi jlfLFkfr%A ;su ekn~;fur /kheUrks e/kquso e/kqozrk%AA 1-51 AA
8 Hkkeg] dkO;kyM~-dkj] u fg jlkn`rs dfJ~pnFkZ% izorZrsA
9 okD;a jlkReda dkO;e~] བཱཀྱཾ་ར་སཱ་ཏྨཀཾ་ཀཱ་བྻམ།

10 ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ། མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒོ། Ala Press, Ballimaran, Delhi-6 ཕྱི་ལོ༡༩༦༧ ཤོག་ངོས། ༢༧
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དང་འབྲེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པར་འདོད། དེ་ཡང་ཉམས་ནི་འགྲོ་བའི་སྙིང་ཁོང་གི་གཏིང་རུམ་དུ་མངོན་
པར་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་དུ་གནས་ཤིང་། དེ་ཉིད་ཕྱི་ནང་གི་འགྱུར་བའི་རླབས་རྒྱུན་ཏེ་ནཱ་ད།11 ཐོས་
པ། དབྱངས། སྨྲ་བ། རྒྱན། མཚོན་ཐབས་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བཤད།12 དེ་ལྟའི་

ཉམས་དེར་ལེགས་སྦྱར་དུ་ར་ས་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་། དེ་ལ་དབྱེ་ན་དངོས་པོའི་རོ(iFkkFkksZjl%) དང་།
གསོ་བ་རིག་པ་ལས་བྱུང་བའི་རོ།(vk;qosZn jl%) རྩོམ་རིག་གི་ཉམས(lfgR; jl%) དང་། ཐར་པའི་
རོ་མཆོག(eks{k jl%) བཅས་བཞི་རུ་དབྱེ་བ་སོགས་མང་དུ་ཡོད་མོད་སྐབས་དོན་སྟོར་བར་འཇིགས་
ནས་སྤྲོས་པར་མི་བྱ།

དེ་ལས་ཉམས་ནི་རིག་བྱེད་ཀྱི་རྩོམ་རིག(oSfnd laLd`r@lfgR;) དུས་སྐབས་ནས་བྱུང་བ་

གདོན་མི་ཟ་ལ། རོ་ཉམས་ཉིད་ཚངས་པར་འདོད་མཁན་ཡང་མཆིས། འཇིག་རྟེན་པའི་རྩོམ་རིག(ykSfdd
la L d` r @lkfgR;)ལས་ཉམས་ཀྱི ་ བསྟན་བཅོ ས ་ཀྱི ་ ཕྱི ་ མོ ་ ནི ་ སློ བ ་དཔོ ན ་བྷ་ར་ཏ་མུ་ནི ས ་མཛད་

པའི<<ཟློས་གར་གྱི་བསྟན་བཅོས>>ལས་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ལས་ཉམས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་འཛིན་པའི་གཞུང་
ལུགས་བལྟ་བྱ་དང་ཉན་བྱའི་སྙན་ངག་གཉིས་ཀར་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་ཞིང་། ཉམས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་བཞི་
རུ་འདོད་པ་དང་།13 བརྒྱད་དང་དགུ།14 བཅུ་དང་བཅུ་གཅིག་སོགས་འདྲེན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་

ཤིག་འཇོག་སྲོལ་མཆིས། དེ་ཡང<<ཟློས་གར་གྱི་བསྟན་བཅོས>>ལས། སྒེག་པ་དགོད་པ་སྙིང་
རྗེ་དང་། །དྲག་ཤུལ་དཔའ་བ་འཇིགས་སུ་རུང་། །མི་སྡུག་རྔམ་པའི15(རྨད་བྱུང)མིང་ཅན་ཞེས། །གར་

གྱི་ཉམས་ནི་བརྒྱད་དུ་འདོད། །16ཅེས་ཉམས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བརྒྱད་ཁོ་ནར་ངེས་པར་བཤད་ཅིང་། དེ་
ལྟར་བརྒྱད་ཉིད་དུ་གྲངས་ངེས་པའང་ཕུང་གསུམ་སེལ་བའི་གྲངས་ངེས་སུ་འདོད་དེ། གནས་ཀྱི་བསམ་
11 སེམས་ཀྱི་རང་སྒྲ་ཞེས་བསྒྱུར་དགོས་སམ་སྙམ།

12 MkW lqxhrk ?kks’k] jl rRo foe”kZ] i` 1

13 སྒེག་པའི་རྗེས་སོང་དགོད་པ་སྟེ། །དྲག་ཤུལ་ལས་ནི་སྐྱེས་སྙིང་རྗེ། །དཔལ་ལས་སྐྱེས་པ་རྨད་བྱུང་སྟེ། །མི་སྡུག་པ་ལས་འཇིགས་རུང་ངོ་། །
14 “k`M~-xkjgkL;d:.kjkSnzohjHk;kudk%A ohHkR;ksऽn~Hkqr bR;‘VkS jlk% “kkUrLrFkk er%AA (lk- n- 3.182)
15 སྔར་གྱི་འགྱུར་རྙིང་པ་རྣམས་དང་ས་པཎ་གྱི་མཁས་འཇུག་ལས་རྨད་བྱུང་ལ་རྔམ་པ་ཞེས་གསུངས་འདུག

16 “k`M~-xkjgkL;d:.kjkSnzohjHk;kudk%A ohHkRlkn~HkqrklaKkS psR;’VkS ukV~;jlk% Le`rk%AA (uk- “kk- 6.16)
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པར་རབ་ཏུ་གྲགས། །གནས་ཉིད་ཉམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །ཞེས་གནས་པའི་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་
གྱི་གྲངས་བརྒྱད་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་དེ་རྣམས་བརྒྱད་ཉིད་དུ་རིགས་པར་གསུངས།17 དེ་བཞིན་སློབ་དཔོན་

དཎྜཱིའི<<མེ་ལོང་མ>>ལས། སྙན་པ་གྲོང་པ་ཉིད་མིན་སྐྱེས། །བརྗོད་བྱ་ཡི་ནི་ཉམས་དང་ལྡན། །འདིར་
ནི་ཉམས་བརྒྱད་དབང་བྱས་ཏེ། །ཚིག་རྣམས་ཉམས་དང་ལྡན་པར་བཤད། །18ཅེས་ཉམས་བསྐྱེད་པར་
བྱེད་པའི་ཡིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་རྣམ་གྲངས་ཀུན་གྱི་རྟེན་དུ་སོང་བ་གནས་པའི་འགྱུར་བ་ལ་གྲངས་བརྒྱད་ཁོ་

ནར་ངེས་པས། དེ་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིའི་ལུས་ངག་གི་ཉམས་སུའང་དེ་བཞིན་དུ་གྲངས་ངེས་སམ་སྙམ།

དེས་ན་དེ་ལྟའི་ཉམས་ཀྱི་དོན་ནི་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན་རོ་མྱང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ར་སཿསྟེ་རོའ །ོ །19ཞེས། ཇི་

ལྟར་ཚོད་མ་སྣ་ཚོགས་རབ་སྦྱར་ཁ་ཟས་ཟོས་པ་ཡི། །སྐྱེས་བུ་རྣམས་ནི་རོ་མཆོག་མྱང་བར་བྱེད་ཅིང་
དགའ་བ་འཕེལ། །དེ་བཞིན་སྣ་ཚོགས་མངོན་ཚུལ་གྱིས་མཚོན་ངག་ལུས་ཡིད་ལྡན་ཕྱིར། །ཡིད་བཟང་
རྣམས་ཀྱིས་གནས་ཅན་ཡིད་ཉམས་རོ་མཆོག་མྱང་བར་བྱེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ལ་ཉམས་ཞེས་བརྗོད་

པའོ། །ཞེས20ཉམས་ནི་ནང་སེམས་ཀྱི་གནས་ཅན་གྱི་འགྱུར་བ་དང་འདྲེས་པའི་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་
སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཕྱི་ལུས་ངག་ཏུ་མངོན་པར་གསལ་བ་ཞིག་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་ཡང་སློབ་དཔོན་སྣ་
ཚོགས་མགོན་པོས<<རྩོམ་རིག་མེ་ལོང>>དུ། སྙིང་སྟོབས་འཕེལ་བས་མ་གྱེས་ཤིང་། །རང་གསལ་

ཀུན་དགའ་སེམས་རང་བཞིན། །རེག་བྱ་གཞན་གྱི་རེག་པས་སྟོང་། །ཚངས་པ་རོ་མྱོང་དང་མཚུངས་

པའོ། །འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་ངོ་མཚར་བྱེད། །སྲོག་སྟེ་ཉམས་འདི་དབྱེར་མེད་པར། །རང་གི་རྣམ་པ་

བཞིན་དུ་ནི། །འཇལ་པོ་དགའ་ཡིས་རོ་མྱོང་བྱེད། །21 ཅེས་བརྗོད་དོན་གང་ཞིག་ཉམས་སུ་འགྲོ་བར་
17 སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ། མིང་དང་རྟགས་རྗེས་བསྟན་པའི་བསྟན་བཅོས་འཆི་མེད་མཛོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་
འགྲེལ་བ་འདོད་འཇོའི་བ་མོ། པོད། ༥ སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༢༠༡༤ ཤོག་ངོས། ༣༤༤

18 okD;L;kxzkE;rk;ksfuekZ/kq;sZ nf”kZrks jl%A bg Ro’Vjlk;Rrk jloRrk fxjkaAA २.२९२ ।।
19 jL;rs bfr jl%

20 སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ། མིང་དང་རྟགས་རྗེས་བསྟན་པའི་བསྟན་བཅོས་འཆི་མེད་མཛོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་
འགྲེལ་བ་འདོད་འཇོའི་བ་མོ། པོད། ༥ སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༢༠༡༤ ཤོག་ངོས། ༣༤༣

21 lRRoksnzsdkn[k.M% Loizdk”kkuUn% fpUe;%A osn~;kUrjLi”kZ”kwU;ks czg~ekLoknlgksnj%AA lkfgR;niZ.k% 3-2
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རྒྱུ་རྐྱེན་བཅུ་ཚང་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལས། གཅིག ཉམས་ནི་སྙིང་སྟོབས་འཕེལ་བ་ལས་འབྱུང་བ་

སྟེ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཉམས་སམ་རོ་མྱོང་བ་ལ་སྙིང་སྟོབས་སམ་སེམས་བཟང་པོའི་སྟོབས་རབ་ཏུ་འཕེལ་
བ་དགོས་པ། གཉིས། མ་གྱེས་པ་སྟེ་རོ་ཉམས་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་འདྲེན་པ་དང་། ཀློག་པ་པོའམ། ལྟ་བ་
པོའམ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མ་གྱེས་པ་དགོས་པ། དེས་འདྲེན་པའི་བདེ་སྡུག་ལ་བརྟེན་ནས་ཀློག་པ་པོའམ།

ལྟ་བ་པོ་རང་ཉིད་ལ་ཡང་བདེ་སྡུག་གི་མྱོང་བ་བྱུང་བ། གསུམ། རང་གསལ་གྱི་དགའ་བ་ཞེས་སྙན་ངག་ལ་
རང་ཉིད་གསལ་བའི་སྒོ་ནས་བདེ་བ་མྱོང་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ། བཞི། སེམས་རང་བཞིན་ཞེས་ཉམས་
ནི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནམ་སེམས་ཀྱི་ཆོས་སུ་ཤེས་པ། ལྔ། རེག་བྱ་གཞན་གྱིས་རེག་པས་སྟོང་པ་སྟེ་

སྙན་ངག་གི་རོ་ཉམས་མྱོང་བའི་སྐབས་སུ་འགྱུར་བ་གཞན་རྣམས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པས་མྱོང་མི་ནུས་པ་
ཡིན། དྲུག ཚངས་པའི་རོ་མྱོང་བ་དང་མཚུངས་པའི་ནུས་པ་ལྡན་པ། བདུན། ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་སྐྱེད་བྱེད་

ཀྱི་སྲོག་སྟེ་རོ་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དགའ་བ་ཁྱད་འཕགས་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་སྲོག་ཏུ་གྲུབ་པ། བརྒྱད།

འཇལ་པོ་དགའ་ཡིས་ཞེས་པས་ནི་སྙན་ངག་གི་རོ་ཉམས་མྱོང་མཁན་ཡང་འཇིག་རྟེན་ན་རྙེད་དཀའ་བ་
ཡིན་པར་རྟོགས་པ། དགུ། དབྱེར་མེད་པར་རང་གི་རྣམ་པ་བཞིན་དུ་ཞེས་པས་ནི་རོ་ཉམས་མྱོང་བའི་
སྐབས་སུ་ཤེས་པ་པོ་དང་། ཤེས་བྱ་དང་། ཤེས་པ་རྣམས་དབྱེར་མེད་པའམ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པར་

སྟོན། བཅུ། རོ་མྱོང་བྱེད་ཞེས་པས་ནི་རོ་ནི་ཉམས་སུ་མྱོང་བྱ་ཡིན་པར་སྟོན་པ་བཅས། མདོར་ན་ཉམས་

ནི་སྙན་ངག་གམ་རྩོམ་རིག་གང་ཞིག་ཀློག་པའམ། ཉན་པ། ལྟ་བ་སོགས་ལས་དགའ་བདེའི་རོ་མྱོང་བའི་

ཆ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཟུགས་ཅན་གྱི་དབང་པོ་དྲུག་གིས་མིན་པར་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཉམས་ཀྱི་དབང་
པོས(jlusfUnz;)མྱོང་དགོས་པའོ། །

གཉིས་པ། དབྱངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན་དང་ཉམས།
གཅིག ཉམས་བཤད་པ།

དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་བྷོ་ཇི་དེ་བས་ཉམས་ནི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་མངོན་པར་བཀུར་བར་བྱ་བ་དང་སྒེག་
yksdksRrjpeRdkjizk.k% dSfJ~pr` izekr`fHk%A LokdkjonfHkUuRosuk;ekLokn~;rs jl%AA lk-n-3-3)
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པའི་གླུར་བླངས་པ་བྱ་བ་ཉིད་དེ། དོན་གང་ཞིག་ཉམས་དང་འབྲེལ་བ་དེས་སྙན་ངག་དང་རྩོམ་རིག་ཡིད་

ལ་ཕེབས་པར་བྱ་ནུས་པར་བཞེད་ཅིང་། དེ་ཡང་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ན་ཉམས་དེ་མངོན་པ་མི་

གསལ་བའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་ནི། ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་རྒྱུ་གཅིག་པུ་ལས་མངོན་པར་
གསལ་བར་བྱེད་ནུས་པར་གསུངས། དེ་མཚུངས་གཞུང་དེ་ལས་ངག་གི་རང་བཞིན་ལ་འཁྱོག་པོར་བརྗོད་
པ་དང་། རང་བཞིན་གྱི་བརྗོད་པ། ཉམས་ལྡན་གྱི་བརྗོད་པ་གསུམ་དུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ཅིང་། དེ་ལས་ཀྱང་ཉམས་
ལྡན་གྱི་བརྗོད་པ་ནི་ངག་གི་བརྗོད་པ་ཀུན་ལས་མཆོག་དང་ཕུལ་དུ་ཀུན་གྱིས་འཛིན་པར་བཞེད།22

དེ་མཚུངས་མགུལ་རྒྱན་དུ་ཉམས་ཀྱི་དབྱེ་བའི་སྒོ་ཡང་སྒེག་པའི་ཉམས(J` M ~ x kj&jl)དང་།

དཔའ་བོའི་ཉམས།(ohj&jl) སྙིང་རྗེའི་ཉམས།(d:.k&jl) དྲག་པོའི་ཉམས།(jkSnz&jl) རྨད་དུ་

བྱུང་བའི་ཉམས།(vn~Hkqr jl) འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཉམས།(Hk;kud jl) མི་སྡུག་པའི་ཉམས།( chHkRl)

བཞད་གད་ཀྱི་ཉམས།(gkL;) མཉེན་གཤིན་གྱི་ཉམས།(iz;ksu~ jl) ཞི་བའི་ཉམས།(“kkUr&jl) རྒྱ་
ཆེ་བའི་ཉམས།(mnkRr&jl) དྲེགས་ལྡན་གྱི་ཉམས།(m)r&jl)བཅས་བཅུ་གཉིས་སུ་འདོད་ཅིང་

དེ་རྣམས་ལས་རབ་དང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ནི་སྒེག་པའི་ཉམས་ཉིད་དུ་གསུངས། དེ་ནི་སློབ་དཔོན་འདི་པ་

ཙམ་མ་ཟད་སྙན་ངག་མཁན་པོ་ཀུན་ཞལ་གཅིག་མཐུན་དུ་གྲུབ་སྟེ། འཆི་མེད་མཛོད་ལས་ཀྱང་། ཤྲ་ངྒཾ་
ནི་ཆགས་ལྡན་རྣམས་ལ་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་གཙོ་བོའ ་ོ ཞེས་བྱུང་།23 དེ་མིན་སྒེག་
པའི་སྐད་དོད་ཤྲ་ངྒ་ར་ཞེས་པའི་སྒྲ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་ཐད་ནས་བཤད་ན་ཤྲ་ངྒ་ཞེས་པ་དང་ཨཱ་ར་ཞེས་པའི་སྒྲ་

གཉིས་ལས་གྲུབ་ཅིང་། དེ་ལས་ཤྲ་ངྒ་ནི་འདོད་པ་འཕེལ་བ་དང་ཨཱ་རའི་དོན་ནི་ཐོབ་པ་ལ་གོ་བས། འདོད་
པའི་བག་ཆགས་རྒྱས་པའམ་ཐོབ་པར་བྱས་པས། དེ་ཉམས་ཀྱི་གཙོ་བོར་སོང་བ་ཡིན་ལ་ཤྲ་ངྒ་ར་ཞེས་

པ་རྩེ་མོ་ལའང་འཇུག་པས་སྒེག་པ་ནི་ཉམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩེ་མོར་གྱུར་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ་འདོད་
22 odzksfDrJ~p jlksfDrJ~p LoHkkoksfDrJ~p okM~e;e~A lokZlq xzkfg.kha rklq jlksfDra izfrtkursAA ५.८ AA
འཁྱོག་པོར་བརྗོད་དང་རང་བཞིན་བརྗོད། །ཉམས་ལྡན་བརྗོད་པ་ངག་རང་བཞིན། །རྣམས་ལས་ཉམས་ཀྱི་བརྗོད་པ་ནི། །ཀུན་གྱི་འཛིན་པ་
པོ་རུ་བཞེད། །

23 སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ། མིང་དང་རྟགས་རྗེས་བསྟན་པའི་བསྟན་བཅོས་འཆི་མེད་མཛོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་
འགྲེལ་བ་འདོད་འཇོའི་བ་མོ། པོད། ༥ སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༢༠༡༤ ཤོག་ངོས། ༣༤༥
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པ་ལས་ཡིད་འོང་དང་དེ་ལས་དགའ་བ་སྐྱེས་ཤིང་། དེ་ལས་ཀྱང་སྒེག་པ་དང་དད་པ་ཉེ་བར་ཐོབ་པས།

འདོད་པ་ནི་དཔལ་བ་སོགས་ཉམས་འགྱུར་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་སོགས་ལ་
ཆེས་ཆེར་ལྟོས་པ་མེད་པར། ཚུར་མཐོང་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ལ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པས་རྒྱུ་འདོད་པ་
སྟོབས་ཆེན་གྱིས་འབྲས་བུ་སྒེག་པ་རྩེ་མོར་སོན་པའོ། །

དེ ་ ལྟའི ་ རོ ་ ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོ ག ས་པའི ་ སྙན་ངག་རྩོ མ ་པར་ཉམས་དང་རྗེ ས ་སུ་འགྲོ་བའི ་

འགྱུར་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ལ་དབང་ཐོབ་པ་གཞིར་བཅས། སྙན་ངག་པ་རང་ཉིད་དང་ཀློག་པ་པོ། བཀླག་

བྱའི ་ སྙན་ངག་བཅས་གསུམ་པོ ་ མ་ཚང་བ་མེ ད ་པ་སྒེ ག ་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཞི ག ་ཡོ ད ་དགོ ས ་ཏེ །
<<མགུལ་རྒྱན>>ལས། ཅི་སྟེ་སྙན་ངག་མཁན་སྒེག་ལྡན། །འགྲོ་ཀུན་ཉམས་ལྡན་སྙན་ངག་ན། །གལ་

ཏེ་དེ་ཉིད་སྒེག་ཉམས་བྲལ། །དེ་ན་ཀུན་ཀྱང་ཉམས་ཀྱིས་སྟོང་། །ཞེས་དང་།24 དེ་འབྲེལ་བརྗོད་བྱའི་ངག་

དེ་ཉིད་ཉམས་དང་ལྡན་པ་བྱ་བར་བརྗོད་བྱའི་དོན་གསར་པ་དང་། རྗོད་བྱེད་གྲོང་ཚིག་དང་མ་འབྲེལ་བ།

སྡེབ་ལེགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མཉན་པར་འོས་པ། སྒྲ་གདངས་གསལ་བ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ངོ་མཚར་

རྨད་བྱུང་བའི་དོན་གྱིས་གཏམས་པ་སོགས་བྱུང་ན། ད་གཟོད་ངག་གི་རང་བཞིན་དེར་ཉམས་བསྐྱེད་པར་
བྱེད་ནུས།

གཞན་ཡང་ཉམས་སྐྱེ་བའི་འགྱུར་བ་ལས་གནས་པའི་འགྱུར་བ་བརྒྱད་ལས་དང་པོ་དགའ་བའི་

འགྱུར་བ་ཁོ་ནའང་། དེའི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་དགའ་བ(jfrfo“kks ’ ks ’ kq u S l fxZ d h)

དང་། ཕྲད་གྱུར་གྱི་དགའ་བ།(lkalfxZdh) དཔེ་ལས་གྱུར་བའི་དགའ་བ།(vkSiekfudh) ནང་གི་དགའ་

བ།(vk/;kfRedh) མངོན་པར་སྦྱོར་བའི་དགའ་བ།(vkfHk;ksfxdh) ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བའི་
དགའ་བ།(lkaiz;ksfxdh) མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གྱི་དགའ་བ།(vkfHkekfudh) དེ་བཞིན་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་

རེག་བྱ་བཅས་འདོད་ཡོན་ལྔའི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་དགའ་བ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན། གནས་པའི་འགྱུར་
བ་གཞན་དག་ལའང་དེ་མཐུན་གྱི་དབྱེ་སྒོ་མཆིས།

དེ ་ མཚུངས་སྒེ ག ་པའི ་ ཉམས་ལའང་དབྱེ ་ ན་འདུས་པའི(lEHkks x )སྒེ ག ་པ་དང་། བྲལ་

24 “k`M~-xkjh psRdfo% dkO;s tkra jle;a txr~A l ,o psnJ`M~-xkjh uhjla loZeso rr~AA ५.३ AA
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བའི(foizyEHkk) སྒེག་པ་བཅས་གཉིས་དང་།25 དཔའ་བ་ལ་གཡུལ་དུ་དཔལ་བ(;q)ohj) དང་། སྦྱིན་
པ་ལ་དཔའ་བ།(nkuohj) སྙིང་རྗེ་ལ་དཔའ་བ།(n;kohj) ཆོས་ལ་དཔའ་བ(/keZohj) བཅས།26 དེ་
འབྲེལ་དགོད་པ་ལའང་འཛུམ་དམུལ་བ(fLer)དང་། བཞད་པ།(gflrs) སྙན་པོར་དགོད་པ།(fogflr)

གཡོ་བས་དགོད་པ།(vogflr) མིག་ཆུ་དང་བཅས་དགོད་པ།(vigflra ) ཤིན་ཏུ་དགོད་པ་
བཅས(vfrgflre~) ཉམས་རེ་རེ་ལའང་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་དང་བསྟུན་ནས་ཉམས་སྐྱེ་བ་དང་འབྲེལ་
བ། རྫོགས་པ། རྒྱས་པ། འདྲེས་པ། འབྲིད་པ། ཞི་བ། ལུས་པ། ཡོངས་སུ་གསོ་བ་སོགས་རྣམ་གཞག་རྒྱ་
ཆེར་ཡོད་པ་རྣམས་སྐབས་གཞན་དུ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །
གཉིས། འགྱུར་བ་བཤད་པ།

འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རང་རང་གི་དམིགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་དགའ་བ་སོགས་ཀྱི་ཚུལ་

དུ་ལྡང་བ་ལ་ཟེར་ཞིང་། སྤྱིར་དེ་ལ་གཙོ་བོ་ཉམས་སྐྱེ་བའི་རྟེན་གནས་པའི་འགྱུར་བ(LFkk;h Hkko)

དང་། རྣམ་པར་འགྱུར་བ།(foHkko)27 དམིགས་པའི་འགྱུར་བ།(vkyEcu foHkko) གསལ་བྱེད་ཀྱི་

འགྱུར་བ།(mn~nhiu foHkko) རྗེས་སུ་འགྱུར་བ།(vuqHkko) སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་འགྱུར་བ།(lkfRRodk%)

རྣམ་པར་གཡོ་བའི་འགྱུར་བ(l=~pkjh foHkko)28 བཅས་ཡོད་ཅིང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་གནས་པའི་འགྱུར་

བ་ལ་དགའ་བ་སོགས་བདུན་དང་། སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་འགྱུར་བ་རེངས་པ་སོགས་བརྒྱད། རྣམ་པར་གཡོ་
བའི་འགྱུར་བ་ལ་དྲན་པ་སོགས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་བཅས་དབྱེ་བའི་རྣམ་གྲངས་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ཡིན། དེ་

རྣམས་ལས་གནས་པའི་འགྱུར་བ་ནི་སེམས་ན་ཡུན་རིང་གནས་ཤིང་། རྗེས་འབྲེལ་གྱི་སེམས་ཚོར་
གཞན་དག་དང་ཉེ་བར་འབྲེལ་ཞིང་། དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་ལྡང་བའི་གནས་སྐབས་ན་ཉམས་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་
25 སྒེག་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུའང་རྩེད་འཇོའི་སྒེག་པ། འཇོ་སྒེག སྒེག་རྣམ། རྣམ་འཕྲུལ། ངུ་སྐད་འདོན་པ། རྗེས་སུ་ཆགས་པ། རྗེས་སུ་
སྡང་བ། རྣམ་པར་ཁེངས་པ། རྣམ་པར་རོལ་བ། རྣམ་པར་རྩེ་བ། རྩེད་མོ། ཀྱལ་ཀ་སོགས་མང་དུ་ཡོད།

26 nkuohja /keZohja ;q)ohja rFkSo pA jla ohjefi izkg czg~ek f=fo/keso fgAA (uV) ६.७९ AA
27 སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གྱིས་རྣམ་སྐྱེད་ཅེས་བསྒྱུར་འདུག

28 འདི་ལ་བྱ་བྷི་ཅཱ་ར་ཎཿ (व्यभिचारिणः) ཞེས་ཀྱང་ཟེར་ལ་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གྱིས་མངོན་པར་སྤྱོད་པ་ཅན་ཞེས་བསྒྱུར་འདུག
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སྟེ་དགའ་བའི་འགྱུར་བ་ཉིད་སྒེག་པའི་ཉམས་སུ་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་དང་།29 རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ནི་ཉམས་སྐྱེད་
བྱེད་དེ་སྙན་ངག་དང་ཟློས་གར་ན་དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་གནས་པའི་འབྱོར་བ་རྣམས་རྒྱུ་གང་བརྟེན་

ནས་བྱུང་བ་དེ་ཡིན། དེ་ལའང་དམིགས་པའི་འགྱུར་བ་དང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་འགྱུར་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་
མགུལ་རྒྱན་ལས་གསུངས།30 དེ་ལས་དམིགས་པའི་འགྱུར་བ་ནི་དམིགས་པ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་

པ་འདུ་བར་བྱེད་ཅིང་། དེ་ལས་གནས་པའི་འགྱུར་བ་རྣམས་ལྡང་བར་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་ལ། དམིགས་པ་ལ་
ཡང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ལས་རྟེན་ནི་གང་ཟག་གང་གི་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་ལྡང་བ་དང་།

བརྟེན་པ་ནི་གང་ལ་བལྟས་ཏེ་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་ལྡང་བའི་ཡུལ་དེ་ཡིན། དེ་མིན་གསལ་བྱེད་ཀྱི་འགྱུར་

བ་ནི་གནས་པའི་འགྱུར་བ་རྣམས་རྒྱས་པར་བྱེད་པའམ་གསལ་བར་བྱེད་པའམ་ལྡང་བར་བྱེད་པའི་

དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཟེར།31 དེ་བཞིན་རྗེས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་གནས་པའི་འགྱུར་བ་ཕྱིར་འབྲས་བུའི་ཚུལ་དུ་
ཐོན་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །

དེ་མཚུངས་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་འགྱུར་བའི་དོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྡུལ་མུན་གྱི་མ་འདྲེས་པའི་ཡིད་

དགའ་བའི་དོན་དུ་ལུས་རེངས་པ་དང་ལུས་སྐྱེས་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་དང་། རྣམ་པར་

གཡོ་བ་ནི་འབྱོར་བ་གང་ཞིག་སྙན་ངག་གི་ལུས་ན་གནས་པའི་འབྱོར་བ་རྣམས་གཡོ་བ་དང་། དེ་ཉིད་

ལན་གཅིག་སྐྱེས་ཏེ་མི་སྐྱེ་བ་སྟེ་མི་གནས་པར་རྣམ་པར་གཡོ་བ་སྟེ། དཔེར་ན་དྲན་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་
དགའ་བ་སོགས་ལ་ལན་ཅིག་འབྱུང་ལ། དེ་རྗེས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བ་རྣམས་སོ། །
གསུམ། རྣམ་གསལ་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་རེའུ་མིག
སྒེག་པའི་ཉམས། J`M~-xkj jl

པད་རྩ་ཀྱོག་པའི་འདབ་བརྒྱ་དང་མཚུངས་བཞིན་རས་ནི། །
འཛིན་ཅིང་མགྲིན་པ་ཡང་ཡང་ཀྱོག་ཏེ་བཞུད་གྱུར་མ། །

29 fpja fpRrsऽofr’BUrs lEc/;UrsऽuqcfU/kfHk%A jlRoa izfrin~;Urs izcq)k% lFkkf;uksऽ= rs AA ५.१९ AA

30 vkyEcufoHkko% l Kkudkj.keqP;rsA rsuknjkfn:is.k laLdkjLrL; tk;rsAA ५.३६ AA vkn`r%

iVqjH;Lr vkJ;knsxqZ.ksu l%A rRizcks/kk; ekY;rqZpUnusUnwn;kn;% AA ५.३७ AA

31 mn~cq)a dkj.kS% LoS% LoScZfgHkkZoa izdk”k;u~AA (lk-n-132) yksds ;% dk;Z:i% lksऽ uqHkko% dkO;ukV~;;ks%A
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སྨིན་ལེགས་མ་ཡིས་དུག་དང་བདུད་རྩིས་བྱུགས་པ་ཡི། །

སྤྱན་ཟུར་བདག་གི་སྙིང་ལ་ཟབ་མོར་བཙུགས་པ་འདྲ། །32
དགའ་བ་ཉམས་གཞན་གྱི་ཞི་བའི་དཔེ།

སྤྲོ་བར་འགྱུར་རོ་སྡིག་ཅན་མཛའ་བོ་འོང་བར་འགྱུར་ཞེས་ཁེངས་ལྡན་མ་ཡི་མིག་དག་ནི། །

ལྷགས་ཚེ་ཅུང་ཟད་ཕྱེས་སོ་ཡང་དག་སྨྲས་ཚེ་བགྲད་པར་འགྱུར་རོ་འཁྱུད་ཚེ་དམར་བར་འགྱུར། །
གོས་དག་བཟུང་ཚེ་ཁྲོས་པས་སྨིན་མའི་འཁྲི་ཤིང་འཁྱོག་གོ་རྐང་པར་འདུད་པར་འབད་པ་ན། །
སྐད་ཅིག་གྱིས་ནི་མིག་ཆུས་ཁེངས་པར་གྱུར་རོ་ཨ་ཧོ་སྤྲོས་ལ་མཁས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །33
LFkk;hHkko

གནས་པའི་འགྱུར་བ།

vkyEcufoHkko དམིགས་པའི་འགྱུར་བ།

mn~nhiufoHkko གསལ་བྱེད་ཀྱི་འགྱུར་བ།
vuqHkko
l=~pkjhHkko

རྣམ་པར་འགྱུར་བ།
རྣམ་པར་གཡོ་བའི་འགྱུར་བ།

དགའ་བ།

འདྲེན་པ། འདྲེན་མ།

བྲལ་གནས་སྐབས། པད་ཚལ། འཁྲི་ཤིང་གི་ཁང་པ།
ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་སོགས།

མིག་སྤུ་གཡོ་བ། མིག་ཟུར་ལྟ་བ། སྨིན་མ་འཁྱོག་པ།
མིག་ཆུས་ཁེངས་པ།

དགའ་བ། ངོ་ཚ་བ། སྤྲོ་བ།

32 ;kUR;k eqgqoZfyrda/kjekuua rn~& vko`Rro`Ur”kriR=fuHka ogUR;kA fnX/kksऽe`rsu p fo’ks.k p i{eyk{;k

xk<a fu[kkr bo es g~n;s dVk{k% AA ६ AA (ekyrhek/ko 1-10)

33 n`f’Vs ykspuoUeukM~-eqdqfyra ikJ~oZfLFkrsodzo&=~;XHkwra cfgjkflra iqydoRLi”kZa lekrUofrA

uhohcU/konkxra f”kfFkyrkekHkk’kek.ks rrks ekusukixra fgz;so lqn`”k% iknLi`f”k izs;flAA १५ AA
(དབྱངས་ཅན་མགུལ་ཅན་ལས)
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d:.k jl སྙིང་རྗེའི་ཉམས།

བྱ་ལེན་མ་དེང་འགྲོ་བར་འགྱུར་ཞེས་ཡིད་འདོད་ཀྱིས་ནི་སྙིང་ཀོ་ཡང་དག་རེག་པར་གྱུར། །

མགྲིན་པ་མཆི་མའི་འཇུག་པས་འཁྲུགས་ཏེ་རེངས་ཤིང་སེམས་ལས་ཀྱིས་ནི་མིག་དག་བེམ་པོར་གྱུར། །
ནགས་སུ་གནས་པ་བདག་ལ་ཡང་ནི་བརྩེ་བས་རེ་ཞིག་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟར་འདི་འགྱུར་ན། །

བུ་མོ་དག་དང་བྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གསར་པས་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ནི་ཅི་ཕྱིར་མི་གཟིར་རམ། །34(བྱ་ལེན་མ།)

LFkk;hHkko
vkyEcufoHkko

གནས་པའི་འགྱུར་བ།

དམིགས་པའི་འགྱུར་བ།

mn~nhiufoHkko གསལ་བྱེད་ཀྱི་འགྱུར་བ།
vuqHkko

l=~pkjhHkko

རྣམ་པར་འགྱུར་བ།

རྣམ་པར་གཡོ་བའི་འགྱུར་བ།

vn~Hkqr jl རྔམ་པའི་ཉམས། རྨད་བྱུང་།

མྱ་ངན།

རང་གི ་ སྐྱེ ་ བོ ་ རྣམས་རྒུད་པ། སྐྱེ ས ་བུ་གང་རུང་ཞི ག ་གི ་
གནས་སྐབས་ཉག་ཐག་པོ།

སྙིང་དུ་སྡུག་པའི་སྐྱེ་བུ་རྣམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞུགས་ཕུལ།
ངོ་བ་དང་། དབྱུགས་རྔུབ། ས་རུ་ལྷུང་བ།

ཆགས་བྲལ། མི་དགའ་བ། སེམས་པ། བེམས་པ་ཉིད།

ཡུམ་ཀྱེ་ནག་པོ་རྩེན་ཕྱིར་སོང་ཏེ་ལན་གཅིག་མིན་པར་རང་དགར་ས་དག་ཟོས་པར་གྱུར། །
ནག་པོ་བདེན་ནམ་དེ་ལྟར་སུས་སྨྲས་མུ་ས་ལཱི་འོ་ཡུ་ཀྱེ་རྫུན་ནོ་ཁ་ལ་གཟིགས། །

ཁ་ནི་གདངས་ཤིག་ཞེས་པར་ཞལ་ནི་ཕྱེ་ཚེ་འགྲོ་བ་ཡོངས་རྫོགས་མཐོང་བར་གྱུར་ནས་ནི། །
གང་གི་མ་ནི་ངོ་མཚར་དབང་དུ་སོང་གྱུར་སྐྲ་ཅན་དེ་ཡིས་ཁྱོད་ཅག་སྲུངས་བར་མཛོད། །35

34. ;kL;R;n~; “kdqUrysfr g~n;a laLi`’VeqRd.B;k d.B%LrfEHkrck’io`fRrdyq’kf”~pUrktMa n”kZue~A
oSDyO;a ee rkonhn`”kfena L=sgknj.;kSdl%ihM~;Urs x`fg.k% dFka uq ru;kfo”~ys’knq% [kSuZoS% AA ३४AA
(“kkdqUrye~ 5-6)
35 d`’.ksukEc xrsu jUrqeld`ue`n~Hkf{krk LosPN;k

lR;a d`’.k d ,oekg eqlyh feF;kEc i”;kuue~A
O;knsghfr fonkfjrs p onus n`’V~ok leLra tx&
Uekrk ;L; txke foLe;o”ka ik;kRl o% ds”ko%AA २३ (d`’.kd.kkZe`re~ 2-64)
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LFkk;hHkko
vkyEcufoHkko
mn~nhiufoHkko
vuqHkko
l=~pkjh Hkko

གནས་པའི་འགྱུར་བ།

ངོ་མཚར་བ།

གསལ་བྱེད་ཀྱི་འགྱུར་བ།

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དངོས་པོའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

དམིགས་པའི་འགྱུར་བ།
རྣམ་པར་འགྱུར་བ།

རྣམ་པར་གཡོ་བའི་འགྱུར་བ།

gkL; དགོད་པའི་ཉམས།

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དངོས་པོའམ་འཕྲིན་ལས།
རྔུལ་ཆུ། སྤུ་ལོང་བ། སྐད་ལྡབ་ལྡབ་དུ་འགྱུར།
རྣམ་པར་བརྟགས་པ། ངར། དགའ་བ།

རཱ་དྷཱའི་འོ་མ་འཛིན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསེར་གྱི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་དྭངས་བ་ན། །

རང་གི་འོད་མདངས་ཆུ་འཛིན་གསར་པ་བཞིན་དུ་སྔོ་བསངས་ཅན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ནི། །
སྟོད་གོས་དཀར་པོ་མིན་པའི་སྣེ་མོ་ཉིད་དུ་འཁྲུལ་ཏེ་ཡང་ཡང་སེལ་བ་ན། །

དགའ་མས་བཞད་གད་བྱས་ཤིང་ངོ་ཚས་འཛུམ་པར་མཛད་པའི་འཕྲོག་བྱེད་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །36
LFkk;hHkko

གནས་པའི་འགྱུར་བ།

vkyEcufoHkko དམིགས་པའི་འགྱུར་བ།
mn~nhiufoHkko གསལ་བྱེད་ཀྱི་འགྱུར་བ།
vuqHkko

l=~pkjh Hkko

རྣམ་པར་འགྱུར་བ།

རྣམ་པར་གཡོ་བའི་འགྱུར་བ།

དགོད་པ།

རཱ་དྷཱའི་ནུ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དཀར་བ། ནག་པོའི་གདོང་སྔོ་
བསངས་ཅན་པ།

དགོད་མོའི་རྩོལ་བ།

འོ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོད་གོས་དཀར་པོར་འཁྲུལ་བ།
གོང་དུ་བྱུང་བའི་བཞད་གད་ཀྱི་དབྱེ་བ་རྣམས་སོ། །

36 duddy”kLoPNs jk/kki;ks/kje.Mys

uoty/kj”;kekekRen~;qfra izfrfcfEcrke~A
vflrflp;izkUrHkzkUR;k eqgqeqZgq:fR{kiu~
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མཇུག་བསྡུ་བའི་གཏམ།

མགུལ་རྒྱན་ལས། མཁས་པས་སྦྱོར་བ(སྙན་ངག)དག་ཏུ་ནི། །མི་འོས་པ་དག་རབ་སྤངས་

ནས། །ཉམས་དང་རྒྱན་རྣམས་འདྲེས་པ་དག །ངག་བཞིན་རབ་ཏུ་བཀོད་པར་བྱེད། །37ཅེས་ཉམས་

ནི་ངག་གི་རང་བཞིན་ཀུན་དང་ཁྱད་པར་སྒྱུ་རྩལ་རྩོམ་རིག་གི་གཞུང་ཤིང་ངམ་ཉིང་བཅུད་ལྟ་བུ་ཡིན་
ཞིང་། དེའི་གཞུང་ལུགས་ནི་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཟབ་པས་དེ་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་མཐའ་དག་ཚད་བཀག་

གིས་རྒྱས་བཅད་པའི་རྩོམ་ཐུང་འདིར་འགོད་པར་དཀའ་བས། ཉན་བྱའི་རྩོམ་རིག་དང་བལྟ་བྱའི་ཟློས་

གར་གཉིས་ཀའི་ཉམས་དང་འབྲེལ་བའི་འཆད་པར་བྱ་བ་གཞན་རྣམས་སྐབས་གཞན་དུ་རྟོག་དཔྱོད་བྱ་
རྒྱུ་ལགས་ན། འདིར་རེ་ཞིག་སྨྲ་བའི་འབེབས་སྟེགས་ལ་ངལ་གསོ་སྤྲོད་པར་བྱའོ། །
སྨྲས་པ།

གདོང་བཞིའི་མངལ་ནས་སྐྱེས་པའི་ངལ་བ་མ་བསྟེན་དབང་ཕྱུག་རལ་པའི་ཀློངས་སུ་མ་ཉལ་ལ། །
དྲང་སྲོང་ཛུ་ཧུའི་ཞལ་ལའང་མ་ཐོབ་ཁྱབ་འཇུག་རྐང་པའི་དྲི་མ་བཀྲུ་བའི་སྦྱོར་བ་མ་བྱས་ཤིང་། །

སྐལ་ལྡན་ཤིང་རྟས་སྡིག་པ་དག་བྱེད་དཀའ་ཐུབ་བརྒྱ་ཡིས་ལམ་གསུམ་འགྲིམས་ནས་མ་ཕབ་པར། །
དནྜིའི་བུ་ཞེས་ཆོས་སུ་གྲགས་པས་ཉམས་ལྡན་གངྒའི་བུ་མོ་ཁྱེད་ཀྱི་བག་མར་བརྫངས། །
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བོད་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཁ་འབབ་རྣམ་བཞིའི་སྐོར་ཆེ་ལོང་ཙམ་བརྗོད་པ།
རྨ་ཀླུང་ལྷ་མོ་སྐྱབས།

ཝཱ་ཎ་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ།
ནང་དོན་གནད་བསྡུས། དཔྱད་རྩོམ་འདིའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་གཙང་བོ་དག་གི་སྐོར་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་

གསུམ་ཀུན་ནས་རྒྱུས་ལོན་ཅུང་ཟད་བྱས་ཤིང་དཔེ་ཆ་དང་རྩོམ་ཡིག་བཀླགས་པ་སོགས་གཞིར་བྱས་ཏེ། ཁ་
འབབ་བཞིའི་ངོས་འཛིན་དང་མིང་ཐོགས་ཚུལ་སོགས་ལ་རྙོག་འཛིང་ཆེ་ཞིང་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་པ་དཀོན་པས་ཁོ་
བོས་ཁ་འབབ་བཞི་ཐེངས་གཉིས་ངོས་འཛིན་བྱུང་པའི་སྐོར་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མའི་སྒོ་ནས་བཤད་ཡོད། ལྷག་དོན་ཁ་

འབབ་ཅེས་པའི་རིག་པ་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པའི་སྐོར་གསལ་བྱེད་བྱས་ཤིང་། བོད་ཀྱི་

ཡིག་ཚང་དང་འཕགས་ཡུལ་གྱི་རྒྱུ་ཆ། དེང་གི་དབྱིན་ཇིའི་ཞིབ་འཇུག་གི་དཔྱད་རྩོམ་དང་དཔེ་དེབ་གལ་ཆེན་གང་
མང་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་སྦྱར་རོ། །

བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ། ཁ་འབབ། སེང་གེ་ཁ་འབབ། གླང་ཆེན་ཁ་འབབ། རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ།

བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཁ་རྒྱུན་དུ་གྲགས་ཆེ་བའི་ཁ་འབབ་བཞིའི་སྐོར་གླེང་བར་བྱ་བ་ལ་ང་ཚོས་ངེས་

པར་དུ་ཁ་འབབ་ཀྱི་གོ་དོན་དང་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་དུ་མཐོང་། བོད་ཀྱི་
མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་འབབ་བཞིའི་ངོས་འཛིན་སྐོར་དོགས་སློང་མཛད་པའི་སྐོར་མི་སྣང་མོད་

དེང་སང་རྩོམ་ཡིག་ཐན་ཐུན་རེ་ཟུང་མཐོང་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཅིང་གནད་ལ་ཁེལ་བའི་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་
རིགས་ཀྱང་མ་མཐོང་། ད་ལན་ཁོ་བོས་འདིའི་སྐོར་ངལ་བ་དང་དུ་བླངས་ཏེ་རྒྱུས་ལོན་ཅུང་ཟད་བྱེད་པའི་

གོ་སྐབས་བྱུང་། དེ་ཡང་ནམ་རྒྱུན་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་འབབ་བཞི་ཞེས་པ་ནི་བོད་རང་གི་རིག་གཞུང་
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དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ཚོར་བ་གདོན་མི་ཟ། ཁོ་བོས་དེའི་སྐོར་བོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་

རྣམས་ལྟ་ཀློག་བྱས་ཤིང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས་སོགས་ལ་ཧྲིལ་གྱིས་བལྟས་པས་ད་གཟོད་ཁ་འབབ་ཅེས་
པའི་རིག་གནས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་འདི་རྒྱ་གར་རིག་གནས་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཆེ་བ་བཤད་ནུས་པར་གྱུར།
རང་ཅག་རྣམས་ལ་སྟོད་ཀྱི་ཁ་འབབ་བཞི་དང་སྨད་ཀྱི་ཆུ་ཆེན་བཞི་ཞེས་གྲགས་ཤིང་། གཞི་རིམ་གྱི་སློབ་

གྲྭའི་སློབ་མ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཁ་འབབ་བཞི་ནི་བློ་ནས་ཤར་མར་བསྐྱོར་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་མོད། ཞིབ་ཏུ་

བསམས་ན་ཁ་འབབ་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་དུས་ནམ་ཞིག་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་
བོད་ཀྱི་ཁ་འབབ་བཞི་གཅིག་པ་ཡིན་མིན་དང་། དོན་གྱིས་ཁ་འབབ་རེ་རེའི་ངོས་འཛིན་གྱི་ཆུ་བོ་གང་

དག་ཡིན་མིན་སོགས་རྙོག་འཛིང་གི་མདུད་པ་བཀྲོལ་རྒྱུ་ལས་སླ་བོར་མི་སྣང་། བདག་གི་སློབ་དཔོན་

བྱམས་པ་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་ཁ་འབབ་ཅེས་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་རིག་པ་ཕྱི་རོལ་རིག་གནས་
ཤིག་ལས་བྱུང་བའི་དོགས་སློང་མཛད་པའང་རྒྱུ་མཚན་ངེས་ཅན་ཞིག་འདུག་པར་སེམས་ཏེ། གཅིག ཁ་
འབབ་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་འབྱུང་སའི་རྒྱུ་ཆ་སྔ་ཤོས་ཚང་མ་འཕགས་ཡུལ་ནས་བསྒྱུར་བའི་ནང་པའི་

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལུགས་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁ་ནས་འབབ་ཅེས་པའི་སེམས་ཅན་དག་ནི་
གླང་ཆེན་སེང་གེ་སོགས་འཕགས་ཡུལ་གྱི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་ཆེས་ཆེར་ཟབ། གཉིས། བོད་པ་

རང་གི་མིང་འདོགས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་ན་སྨད་ཀྱི་ཆུ་བོ་བཞི་ལའང་དེ་འདྲའི་མིང་ཞིག་ཡོད་ཆོག་མོད།
མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཙང་བོ་དག་ལ་མིང་དེ་འདྲ་ཞིག་གཏན་ནས་མཐོང་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར། གསུམ།
ཁ་འབབ་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལུགས་དང་འགྲེལ་བ་ཆེས་ཆེར་ཟབ་པ་ལ་

གནས་བརྟན་སྡེ་པའི་ལུགས་སུ་མེད་པར་སྣང་། བཞི་པ། ཁ་འབབ་བཞིའི་ཡང་བསྐྱར་བོད་ཀྱི་མཁས་
པས་ངོས་འཛིན་བསྐྱར་དུ་བྱས་ཡོད། བོད་སྐད་ཡིག་ཏུ་འཁོད་པའི་རྒྱུ་ཆ་དག་གོང་བསྒྲིགས་ན་དོན་

ཚན་འདི་ཁ་གསལ་ཡོང་བར་མ་ཟད་མཁས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མས་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ལས་ཁ་འབབ་བཞིའི་

ངོས་འཛིན་དང་མིང་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་རྟོགས་པར་སྣང་། དེ་ཡང་ལེགས་སྦྱར་ལྷ་ཡི་སྐད་ནས་བོད་
བཙན་པོའི་སྐབས་སུ་བསྒྱུར་བར་གྲགས་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་སྔ་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་

པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལུགས་དག་ཏུ་ཁ་འབབ་བཞིའི་ངོས་འཛིན་དང་མིང་ཇི་ལྟར་གསལ་མིན་
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སྐོར་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ཏུ་འཁོད་པའི་ཁུངས་རེ་རེ་བཞིན་འགོད་པར་བྱེད།<<མདོ་མྱང་འདས>>ལས།

ཁ་འབབ་བཞི་གང་ཞེ་ན། ཆུ་བོ་གང་གཱ་དང། སིན་དྷུ་དང་། སིད་ཏ་དང་། པཀྵུ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་
འདི་སྐད་དུ་གང་ཞིག་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ལས་བྱས་པ་དེ་ཀླུང་ཆེན་པོ་དེ་བཞིའི་ནང་དུ་ཁྲུས་བྱས་ན། ཁ་ན་

མ་ཐོ་བའི་སྡིག་པ་མང་པོ་འབྱེད་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲའོ། །1ཞེས་བྱ་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། གང་གཱ་དང་། སི་ཏ་དང། བག་ཤུ་
དང་། ཡ་མུ་ན་དང་། ཙན་དྲ་བ་བཅས་ཀླུང་ཆེན་པོ་ལྔ་རུ་གསུངས་ཤིང་། ཀླུང་ཆེན་པོ་བཞི་ནི་སིནྡྷུ་དང་།
གང་གཱ་དང་། པཀྵུ་དང་། སི་ཏ་བཅས་ཀླུང་ལྔ་དང་ཁྱད་པར་མེད་དུ་གསུངས། སྤྱིར་བཀའ་བསྟན་ལས་
སངས་རྒྱས་བཅོམ་འདས་ཀྱིས་གསུང་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དངོས་གསུངས་པ་ལ་བློ་དོགས་མི་དགོས། <<འདུལ་བ་ལུང་གཞི>>ལས། ཆུ་
བོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་འདི་དག་ཕྱོགས་བཞིར་འབབ། གང་ག་སིནྡྷུ་དེ་བཞིན་པཀྵུ་དང༌། །སི་ཏ་དེ་དག་རྫུ་

འཕྲུལ་སྟོབས་ཐོབ་པ། །མ་གཏོགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ནི་མི་བགྲོད་པ། །དེར་ནི་ཐུབ་པ་དགེ་འདུན་བཅས་
པར་བཞུགས། །2ཞེས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡེ་བའི་འདུལ་བ་གཞི་ལས་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་

བཞི་སྟེ། གངྒཱ་དང་། སིནྡྷུ། པཀྵུ། སི་ཏ་དང་བཅས་པ་ཆུ་ཆེན་པོ་བཞི་རུ་ངོས་བཟུང་ཡོད་པར་མ་
ཟད་ཕྱོ ག ས་བཞི ་ རུ་འབབ་པའི ་ སྐོར་གོ ང ་དང་མཐུན་པར་ཁ་འབབ་བཞི འི ་ ངོ ས ་འཛི ན ་གནང་མེ ད ་
པར་སྙམ། <<ཕལ་པོ་ཆེའི་མདོ>>ལས། འདི་ལྟར་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་གང་གཱ་ནི་གླང་པོ་ཆེའི་ཁ་ནས་

འབབ་བོ། །ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་སི་ཏ་ནི་སེང་གེའི་ཁ་ནས་འབབ་བོ། །ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་སིནདྷུ་ནི་གླང་གི་ཁ་
ནས་འབབ་བོ། །ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་པ་ཀྴུ་ནི་རྟའི་ཁ་ནས་འབབ་བོ། །དེ་དག་དེ་ལྟར་ཕྱོགས་བཞི་ནས་ཁ་

བཞི་ནས་འབབ་སྟེ། ཆུ་ཀླུང་གང་གཱ་ནི་དངུལ་གྱི་བྱེ་མ་འདྲེན་ཅིང་འབབ་སྟེ། དངུལ་གྱི་བྱེ་མ་ལ་གནས་
སོ། ། (སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། སྐབས་གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་མདོ། ཕལ་
1 མདོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱ་ནག་ནས་བསྒྱུར་བ་འདི། རྒྱ་ནག་གི་མཁན་པོ་ཝང་ཕབ་ཞྭུན་དང་། དྷརྨཱའི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་
བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །
2 སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར། འདུལ་བ། ཀ་པ།
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ཆེན། ཁ་པ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛིན་མི་ཏྲ་དང་། སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུས་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་
ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ།)ཞེས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཕལ་པོ་ཆེའི་མདོ་ལས།

གང་གཱ་ནི་གླང་པོ་ཆེའི་ཁ་ནས་

འབབ་པ་དང་། སི་ཏ་ནི་སེང་གེའི་ཁ་ནས་འབབ་པ། ཆུ་བོ་སིནྡྷུ་ནི་གང་གི་ཁ་ནས་འབབ་པ། ཆུ་བོ་པཀྴུ་

རྟའི་ཁ་ནས་འབབ་པར་གསུངས་པ་འདི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་བཞི་དེ་དག་སེམས་
ཅན་མི་འདྲ་བ་བཞིའི་ཁ་ནས་འབབ་པར་གསུངས་ཤིང་ཁ་འབབ་བཞི་རུ་ངོས་བཟུང་བའི་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་ཆ་
སྔ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་སྣང་། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཆུ་ཀླུང་གང་གཱའི་ངོགས་སུ་དངུལ་གྱི་བྱེ་མ་འདྲེན་པ་དང་། ཆུ་

ཀླུང་སི་ཏའི་ངོགས་སུ་རྡོ་རྗེའི་བྱེ་མ་འདྲེན་པ་དང་། ཆུ་ཀླུང་སིནྡྷུའི་ངོགས་ནས་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་འདྲེན་པ་
དང་། ཆུ་བོ་པཀྵུའི་ངོགས་སུ་བᨓ་ཌཱུརྱ་སྔོན་པོའི་བྱེ་མ་འདྲེན་པར་གསུངས་ཤིང་རྫས་དེ་དག་གི་སྟོབས་
ཀྱིས་ཆུ་བོའི་མདོག་ཀྱང་དེ་ལྟར་སྣང་བར་གསུངས། དེ་བཞིན་ཆུ་ཀླུང་དེ་དག་འབབ་པའི་ཚེ་མཚོ་ཆེན་པོ་

ལ་ལན་བདུན་དུ་གཡས་བསྐོར་བྱེད་པའི་ཚུལ་གསུངས་འདུག <<འཕགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་དྲན་པ་

ཉེ་བར་བཞག་པ>>ལས། དཔེར་ན་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་བཞིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སྟེ། གང་
གཱ་དང་། ཡ་མུ་ནཱ་དང་། པ་ཀྵུ་དང། སཱི་ཏཱའོ། །ཞེས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་འཕགས་པ་དམ་ཆོས་

དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པའི་ནང་དུ་དུས་འཁོར་དང་མཛོད་བཅས་སུ་གསུང་བའི་གླིང་བཞི་སྟེ། ལྷོ་འཛམ་བུ་
གླིང་། ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན། ཤར་ལས་འཕགས་གླིང་བཞི་བོའང་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་ག་

གེ་མོ་ཞིག་ཏུ་གོ་དགོས་པར་མངོན། འདི་ལས་ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ལྔ་སྟེ། ཡངས་པ་ཅན་

དང་། ཙུ་ན་ཙུམྥ་ཏཱི་དང་། ཟླ་བའི་ཤུགས་དང་། ཆུ་བཟང་པོ་དང་། ཀུན་ཏུ་འདྲེས་པ་བཅས་ལྔ་ཡིན་པར་
གསུངས། ལྷོ་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་ཆུ་ཀླུང་བཞི་ནི། གངྒཱ་དང་། ཡ་མུ་ནཱ་དང་། པཀྵུ་དང་། སཱི་ཏཱ་ཞེས་འདིར་

ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་སིནྡྷུ་ཚབ་ཏུ་ཡ་མུ་ནཱ་འཁོད་འདུག <<འཇིག་རྟེན་གདགས་པ>>ལས།3 ཆུ་བོ་གངྒཱ་
སིན་དྷུ་པཀྵུ་དང་། །སི་ཏ་དབའ་རླབས་ལྦུ་བའི་ཕྲེང་བ་ཅན། །འབབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་བསིལ་བའི་ཆུ་ཡིན་
ཏེ། །ཕྱོགས་བཞི་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་དག་ནས་འབྱུང་། །གངྒཱ་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ་བ་སྟེ། །སིནདྷུ་ལྷོ་

3 བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་སྐབས་སུ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་མཛད་པའི་དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མའི་ནང་དུ་འཇིག་རྟེན་གཞག་པ་ཞེས་འཁོད་ཅིང་
ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་མདོ་སྡེའི་ཁོངསསུ་འདུག

59

ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ་བ་ཡིན། །པཀྵུ་ཡང་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ། །དེ་ཡི་བྱང་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོར་

སི་ཏ་འགྲོ། །4ཞེས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡེའི་མངོན་པའི་བསྟན་བཅོས་སྔ་བ་མོའུ་འགལ་
བུས་མཛད་པའི་གདགས་པའི་བསྟན་བཅོས་ལས་གོང་དུ་དྲངས་པའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་དག་གི་མིང་གཅིག་

པར་འཁོད་ལ་ལྷག་པར་དུ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གང་དུ་འབབ་པའི་ཕྱོགས་ངོས་འཛིན་
བྱས་ནས་གསལ་པོར་བཀོད། ད་དུང་མཚོ་མ་དྲོས་ནས་ཆུ་བོ་དག་འབབ་པའི་སྐོར་རྒྱས་བཤད་བྱས་
ཡོད། དེ་བཞིན་མཛོད་འགྲེལ་དག5 དང་གནས་ཡིག་རྣམས་སུ་ཚིགས་བཅད་ལུང་འདྲེན་བྱས་པ་མང་

ཞིང་རྒྱུགས་ཆེ་བར་སྣང་། <<མདོ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ>>ལས། རྒྱ་མཚོ་མ་དྲོས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཀླུང་
ཆེན་པོ་བཞི་འབྱུང་བ་ཡོད་དེ། དེའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ངོས་གླང་པོ་ཆེའི་ཁ་ནས་ཆུ་བོ་གང་གཱ་བྱུང་ནས་ཤར་

ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་འབབ་བོ། །6ཀླུང་ཆེན་པོ་བཞི་ནི་མཚོ་མ་དྲོས་པ་ནས་ཕྱོགས་བཞིར་འབབ་
པའི་སྐོར་འཁོད་པར་མ་ཟད་ཆུ་བོ་བཞིའི་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་ངོས་འཛིན་ཡང་འཇིག་རྟེན་གདགས་པ་དང་
མཚུངས་ལ་ཁྱད་པར་དུ་ཆུ་བོ་གངྒཱ་རུ་ཁྲུས་བྱས་ན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་སྨྲ་བའི་ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་
ཕྱོགས་ཙམ་ཡང་གསལ། <<ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད>>ལས།7 སི་ཏ་སིན་དྷུ་པཀྵུ་དང་། །གངྒཱ་དེ་

བཞིན་འཇིག་རྟེན་རྒྱན། །རྒལ་དང་ཚིམ་པ་ཉིད་དང་ནི། །ན་ལི་ནི་ནི་བདུན་པར་བཤད། །ཅེས་གོང་དུ་
4 འཇིག་རྟེན་གཞག་པ། ལོ་ཀ་པྲཛྙཱ། འཕགས་པ་མཽད་གལ་གྱི་བུ་ཆེན་པོས་མཛད་པའོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་
དང་། པྲཛྙཱ་ཝརྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།

5 མཆིམས་འགྲེལ། མཆིམས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་། སྤྱི་ལོ། ༢༠༠༩ ཤོག་གྲངས། ༢༥༦ ལུང་སྨན་

གྱི་གཞི་ལས་ཀྱང་། གནོད་སྦྱིན་གཏུམ་པོ་མི་བཟད་གནས་པ་ཡིད་འོང་ཞིང་། །མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཤིང་གིས་རྣམ་པར་མཛེས་བྱས་པས། །དེ་
ལས་རྒྱ་མཚོ་དུག་ཅན་དག་ཏུ་འགྲོ་བ་ཡི། །ཆུ་བོ་བཞི་པོ་འདི་དག་ཕྱོགས་བཞིར་འབབ། ། གང་གཱ་སིན་དྷུ་དེ་བཞིན་པུཀྵ་དང་། །སི་ཏ་དེ་
ལ་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཐོབ་པ། །མ་གཏོགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ནི་མི་བགྲོད་པ། །དེར་ནི་ཐུབ་པ་དགེ་འདུན་བཅས་པ་བཞུགས། །ཞེས་གསལ།

6 འཕགས་པ་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ངེས་པར་འགྲེལ་པའི་མདོ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ། རྒྱའི་སློབ་དཔོན་ཝན་ཚིག་གིས་མཛད། དཔལ་ལྷ་བཙན་
པོའི་བཀའ་ལུང་གིས་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་འགོས་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ།

7 བདེ་བྱེད་བདག་པོས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གི་བསྟོད་པ་དང་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བས་མཛད་པའི་བསྟོད་པ་

གཉིས་བོད་བཙན་པོའི་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་ཝ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་
བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་ཞུས་དག་མཛད།
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དྲངས་པའི་ཁུངས་དག་དང་མཚུངས་ཏེ། ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་བཞིའི་མིང་དེ་ལྟར་འཁོད། སློབ་དཔོན་དབྱིག་
གཉེན་གྱི<<ཆོས་མངོན་པ་མཛོད>>ལས། གངས་རི་དེའི་ཕ་རོལ་རི་སྤོས་ཀྱི་ངད་ལྡང་བའི་ཚུ་རོལ་
ན་མཚོ་མ་དྲོས་པ་ཞེས་བྱ་བ་གནས་པ་ལས་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་གང་གཱ་དང་། སིན་དྷུ་དང་། སི་ཏ་དང་།

པཀྵུ་འབབ་པ་ཡོད་དོ། །དེའི་ཞེང་དུ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡོད་ལ། ཆུར་ཡང་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡོད་དེ།
ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུས་གང་ངོ་། །8ཞེས་པའི་ཆུ་བོ་བཞིའི་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བརྗོད་འདི་རང་
རེའི་རྣམས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ཞིང་ཤུགས་རྐྱེན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་སྣང་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་གྱི་རྣམ་

གཞག་ཅེས་ས་བཅད་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཕྱིའི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དང་ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་

གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ལོགས་སུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བཤད་པས་མཁས་པ་ཀུན་གྱིས་ཁུངས་འདྲེན་བྱེད་
ས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། འོན་ཀྱང་། འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་ལས་རི་རབ་དང་ཆུ་བོ་དག་གི་སྐོར་གསར་དུ་
བཤད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་དེའི་སྔོན་དུ་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་ཡོད་པ་གོང་དུ་ལུང་དྲངས་པ་ལས་རྟོགས་

ནུས་སོ། །<<ཆོས་མངོན་པ་མཛོད>>ལས།9 དེ་ནས་ནི། སྤོས་དང་ལྡན་པའི་ཚུ་རོལ་ན། །ཆུ་ཞེང་
ལྔ་བཅུ་ཡོད་པའི་མཚོ། །རི་གངས་ཅན་དེའི་ཕ་རོལ་ན་མཚོ་མ་དྲོས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་

བཞི་སྟེ། གང་གཱ་དང་། སིན་དྷུ་དང་། པཀྵུ་དང་། སི་ཏཱ་རྣམས་འབབ་པ་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ཞེང་དུ་དཔག་
ཚད་ལྔ་བཅུ་ཆུར་ཡང་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་སྟེ། དེར་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བགྲོད་པར་

དཀའོ། །<<མཛོད་འགྲེལ>>ལས། ཆུ་ཞེང་ལ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པའི་མཚོ་གྲུ་བཞི་པ། མཐའ་
ཉིས་བརྒྱས་འཁོར་བ། དེའི་ཤར་ཕྱོགས་གླང་པོ་ཆེའི་ཁ་འདྲ་བ་ནས་ཆུ་བོ་གངྒ་དང་། ལྷོ་ཁྱུ་མཆོག་གི་ཁ་
འདྲ་བ་ནས་སིན་དྷུ་དང་། ནུབ་རྟའི་ཁ་འདྲ་བ་ནས་པཀྵུ་དང་། བྱང་སེང་གེའི་ཁ་འདྲ་བ་ནས་ཆུ་བོ་སི་ཏ་

ཞེས་བྱ་བ་འབབ་ཅིང་། མཚོ་མ་དྲོས་པ་ལ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ལན་བདུན་བསྐོར་ཏེ། ཆུ་ཀླུང་ལྔ་བརྒྱ་དང་

ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་ནས། ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འབབ། ཅེས་མངོན་པ་མཛོད་འགྲེལ་ལས་འབྱུང་བའི་
8 ཆོ ས ་མངོ ན ་པ་མཛོ ད ་ཀྱི ་ རང་འགྲེལ། སྟོད་ཆ། སློ བ ་དཔོ ན ་དབྱི ག ་གཉེ ན ། གངས་ཅན་ཁྱད་ནོ ར ་དཔེ ་ ཚོ ག ས། ཤོ ག ་ངོ ས །
༣༧༣ནས༣༧༤བར།

9 ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ། སློབ་དཔོན་འདུས་བཟངས།
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ཁ་འབབ་བཞིའི་སྐོར་གྱི་ཚིག་དག་སྔ་མ་དག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཡིན་ལ་འདི་དག་གོང་དུ་དྲངས་པའི་རྒྱུ་

ཆ་འདི་དག་ལས་ཁ་འབབ་བཞིའམ་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་བོད་ཀྱི་ཆུ་ཆེན་བཞི་ཡིན་པའི་སྐོར་གཞར་ཡང་མི་
གསལ་བར་མ་ཟད། གངས་ཏི་སེ་དང་མཚོ་མ་ཕམ་ནས་འབབ་པའི་སྐོར་ཡང་མི་གསལ། རྒྱུ་མཚན་དེ་

དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོ་བོ་འདི་ནི་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཁ་འབབ་བཞིའི་ངོས་འཛིན་ཡིན་
པར་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་ལས་ལུང་དྲངས་ཆོག་མོད་དེ་ཙམ་འགྲིག་
པས་དགོས་པ་ཆེར་མ་མཐོང་ལ་བོད་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་པའི་རྒྱུ་ཆ་སྔ་ཤོས་དག་ལས་ཁུངས་

དྲངས་ཏེ་འདི་ཙམ་སྦྱར་བས་འཐུས་པར་སྙམ། ལུང་དེ་དག་ནི་བོད་སྐད་ཡིག་ནང་དུ་ཆེས་སྔ་བའི་གྲས་
ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་རྒྱ་གར་སྐད་ཡིག་ལས་བསྒྱུར་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད། དེ་དག་གི་ལོ་ཚིགས་

གོང་བསྒྲིགས་ན་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་ངོས་འཛིན་དུས་ནམ་ཞིག་ཏུ་བྱུང་མིན་ཚོད་དཔག་བྱེད་མི་ཐུབ་

མོད། རང་རེའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་རུ་བརྩི་བའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་དེ་དག་གནས་
བསྟན་སྡེ་པས་སངས་རྒྱས་པའི་བཀའ་རུ་མི་བཞེད་པ་དང། དེང་སང་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཞིབ་
འཇུག་ཁྲོད་དུ་ཡིད་ཆེས་དང་དག་སྣང་བའི་ཆ་འབའ་ཞིག་ཁས་ལེན་དུ་མི་རུང་བའི་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་བཞེད་ཚུལ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་དུ་མི་བཏུབ། སྤྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལུགས་དར་ཚུལ་

བརྗོད་སྐབས་དུས་རབས་དང་པོ་ཡས་མས་ཤིག་ནས་དར་ཚུལ་བརྗོད་པས་ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞུང་ལུགས་

རྣམས་ཀྱང་དེ་དུས་ཤིག་ནས་བྱུང་བར་སྙམ། ཐེག་ཆེན་ལུགས་དང་གནས་བརྟན་སྡེ་པ་གཉིས་ཀྱི་རྩོད་
པ་ཐག་མ་ཆོད་བར་དུ་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་གི་དུས་ཚོད་ཀྱང་གཏན་འབེབས་བྱེད་མི་ནུས། རང་རེའི་

བོད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་ལྟར་ན་བཀའ་འགྱུར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དངོས་ཡིན་པས་དེའི་

ནང་དུ་འཁོད་པའི་ཁ་འབབ་བཞིའི་འདོད་ཚུལ་ཡང་སྐབས་དེ་དུས་ནས་ཡོད་པར་གྲུབ། གང་ལྟར། ལུང་
འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤིག་གསལ་ཁ་བཟོ་ཐུབ་པར་སྣང་སྟེ། ཁ་འབབ་བཞི་

ཞེས་བྱ་བའི་བཞེད་ཚུལ་དེ་བོད་ཀྱི་བསམ་སྟངས་ཤིག་མིན་པ་དང་། མངོན་པ་མཛོད་དུ་བཤད་པའི་ཆུ་
བོ་ཆེན་པོ་བཞི་ཡང་མངོན་པ་སྡེ་བདུན་དུ་གྲགས་པའི་བསྟན་བཅོས་དག་གི་ཐོག་མ་རུ་གྲགས་ཤིང་སྟོན་
པའི་མཆོག་ཟུང་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་མོའུ་འགལ་གྱི་བུས་མཛད་པའི་འཇིག་རྟེན་གདགས་པའི་ནང་དུ་ཁ་
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འབབ་བཞི་གསལ་བ་ལས་ལུང་དྲངས་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཡིས་བསྟན་བཅོས་

གང་དང་གང་དུ་ཁ་འབབ་བཞིའི་སྐོར་གསལ་བ་རྣམས་གོང་དུ་བརྗོད་པའི་མདོ་དང་མངོན་པ། འདུལ་
བ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མས་སྔ་མ་སྔ་མ་སོགས་ལས་དྲངས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་ཕན་ཚུན་གཤིབ་བསྡུར་བྱས་ན་

རྟོགས་སླ། དེ་བས་ཁ་འབབ་ཅེས་བྱ་བའི་ཐོག་མའི་རིག་པ་ནི་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་ནས་བྱུང་བ་དང་།
དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་འབྲེལ་བ་ཆེས་ཆེར་ཟབ་པ་བརྗོད་ཅི་ལ་དགོས། དེ་བཞིན་ཁ་འབབ་བཞི་
རྒྱ་གར་གྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་ཡིན་ཡང་དེ་དག་ལས་རེ་ཟུང་བོད་ནས་འབབ་པའི་གཙང་བོ་མིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་མིན། བོད་ཀྱི་གཙང་བོ་དག་ནི་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་འབབ་པའི་གཙང་བོ་གྲགས་ཆེ་

བ་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀྱང་། ཁ་འབབ་བཞི་ནི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཡུལ་དབུས་སུ་བྱས་པའི་ཆུ་བོ་
ཆེན་པོ་བཞི་རུ་གོ་དགོས་པར་སྙམ། འདིའི་སྐོར་ཚིག་ཚོགས་ལ་འཇིགས་པས་རེ་ཞིག་བཞག་པ་ཡིན།
ད་ནི་ཁ་འབབ་བཞིའི་ངོས་འཛིན་བསྐྱར་དུ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་རུ་ངོས་བཟུང་
པ་དེ་དག་ནི་དེང་སྐབས་རང་རེའི་རྣམས་ཀྱིས་བརྗོད་པའི་ཆུ་བོ་དེ་དག་ཡིན།

ཁ་འབབ་བཞི་སླར་ཡང་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་སྐོར།

ཁོ་བོས་གོང་དུ་དྲངས་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པའི་གཞུང་ལུགས་བཙན་

པོའི་དུས་རབས་སུ་བསྒྱུར་པའི་རྒྱུ་ཆ་དག་ཏུ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་བཞིའི་ངོས་འཛིན་དང་ཆུ་བོ་བཞིའི་འབབ་
རྒྱུན་གྱི་ཕྱོགས་ངོས་འཛིན། དེ་བཞིན་ཆུ་ཀླུང་བཞི་སེམས་ཅན་གང་གི་ཁ་ནས་འབབ་པའི་སྐོར་ཁུངས་

དང་བཅས་ཏེ་བཀོད་ཡོད། དེའི་ནང་དུ་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཆུ་བོ་དག་གི་མིང་ཡིན་པ་

གསལ་ཞིང་མཚོ་མ་དྲོས་ནས་འབབ་པར་འཁོད། འོན་ཀྱང་། དེང་སང་མཚོ་མ་དྲོས་པ་ཞེས་འཁོད་པ་
ལས་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་དང་གངས་ཏི་སེའི་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་དོ། །<<མདོ་འདུས་རིན་པོ་ཆེ་བཀའ་

ཚད་མ>>ལས། དེ་ཡང་ཁྱད་པར་འཛམ་གླིང་དབུས། །རིའོ་གངས་ཅན་ཏི་ཙེ་ནི། །གཡུང་དྲུང་དགུ་
རྩེགས་རི་ཞེས་བྱ། །ཆུ་ཞེང་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱའོ། །རི་ནི་སྤོས་རི་ངད་ལྡན་དང་། །བར་ན་མཚོ་ནི་དྲོས་

པ་དང་། །ཆུ་ཞེང་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་པ། །ཕྱོགས་བཞིར་ཆུ་བཞི་འབབ་པ་ནི། མ་ཕམ་མོ་བྱ་གཡུ་མཚོ།
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ལ་ངད་གསེར་གཚོ། གུང་ཆུང་དངུལ་མཚོ། ཟོམ་ཤར་ལྕགས་མཚོ། རྗིང་བུ་དལ་གྱིས་འབབ། སེམས་

ཅན་བཞིའི་ཁ་ནས་ཆུ་བཞི་འབབ་པ་ནི། གང་གྷ་ཤར་ཕྱོགས་གླང་ཆེན་ཁ་ནས་འབབ། སི་འདུ་ལྷོ་ཕྱོགས་

ཁྱུ་མཆོག་ཁ་ནས་འབབ། པག་ཤུ་ནུབ་ཕྱོགས་རྟའི་ཁ་ནས་འབབ། སི་ཏ་བྱང་ཕྱོགས་རྨ་བྱའི་ཁ་ནས་

འབབ།10ཅེས་མདོ་འདུས་ལས་སྔར་བརྗོད་ཟིན་པའི་རྒྱུ་ཆ་དེ་དག་ཏུ་མ་འཁོད་པའི་ངོས་འཛིན་གསར་བ་
ཞིག་བྱུང་ཡོད་དེ། རིའོ་གངས་ཅན་ཏི་ཙེ་དང་མཚོ་མ་དྲོས་པ་ནི་མཚོ་མ་ཕམ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་

རྒྱུ་ཆ་སྔ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་འདོད། འདི་ནི་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་རུ་གྲགས་པ་དེ་དག་བོད་ཀྱི་
མཚོ་མ་ཕམ་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་བོ་བཞི་རུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་བར་སྣང་། ཁྱད་པར་དུ་ཁ་ནས་འབབ་པའི་

སེམས་ཅན་བཞིའི་ངོས་འཛིན་མི་འདྲ་བ་བྱུང་ཡོད་དེ། གླང་ཆེན་དང་། ཁྱུ་མཆོག་དང་། རྟ་མཆོག རྨ་
བྱ་བཅས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་འདི་ཕྱིས་སུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་དེབ་ཐེར་དག་ཏུ་རྒྱུག་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག

ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་མིང་གང་གྷ༼གངྒཱ༽དང་། སི་འདུ༼སིནྡྷུ༽དང་། པག་ཤུ༼པཀྵུ༽དང་། སི་ཏ་

བཅས་དག་ཆ་ཙམ་ལས་གཅིག་པར་སྣང་ལ་ཕྱོགས་བཞི་ཡང་གོང་དུ་བརྗོད་ཟིན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

མདོ་སྡེ་དང་གཞུང་ལུགས་དག་ཏུ་གསལ་བ་དང་མཚུངས། མདོ་འདུས་ནི་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེའི་
འཁྲུངས་རབས་བསྡུས་འབྲིང་རྒྱས་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཞིང་ཆེས་སྔ་ཤོས་ཀྱང་ཡིན་པར་
གྲགས།11 མདོ་འདུས་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་གྲགས། དབུ་ནག་མིའུ་

འདྲ་ཆགས་དང་ཏི་སེའི་དཀར་ཆག་ཚངས་དབྱངས་ཡིད་འཕྲོག་ལ་སོགས་པའི་བོན་གྱི་ཡིག་ཆ་གལ་
ཆེན་དག་ཏུ་འཁོད་པའི་བཞེད་ཚུལ་རེའུ་མིག་ཏུ་བཀོད་ན་བློ་ལ་ངེས་པ་ཡོང་བར་སྙམ།1213

10 མདོ་འདུས་རིན་པོ་ཆེ་བཀའ་ཚད་མ། སྟོན་པ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས། ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མོའི་འཕྲུལ་དེབ་ཚན་པ། ཤོག་ངོས། ༡༢
11 མདའ་དང་འཕང་། སྟོད་ཆ། མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན། ཤོག་ངོས། ༢༤༡

12 གངས་ཏི་སེའི་དཀར་ཆག་ཚངས་དབྱངས་ཡིད་འཕྲོགས། གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་རིན་ཆེན། གངས་ཏི་སེ་མངའ་རིས་རིག་གནས་
གཅེས་སྐྱོང་ཁང་། ཤོག་ངོས། ༡༩

13 དབུ་ནག་མིའུ་འདྲ་ཆགས། ཤོག་ངོས། ༡༠༨ དབུས་སུ་རང་གི་གསེར་ཁང་གོང་མ་དེ། སྤུ་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་བཟུང་། རྒྱ་ནག་པོ་
ཏི་ཤིའི་ཁྲིམས་སྒོ་དེ། མང་གྷོ་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་བཟུང་། མཁས་པས་རྩིས་ན་རྒྱལ་དྲུག་ཡིན། ཁྲ་བོ་ལྡོང་གི་བཙུན་བཞི་དེ། ལྷ་མགོ་དགུང་
དང་མཉམ་མི་དེ། ལྡོང་ཟི་ན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ཡིན། དགྲ་ངོ་ནག་ཆམ་ལ་འབབ་མི་དེ། ལྡོང་སྐྱ་དང་པོའི་ལྷ་རྒོད་ཡིན། རྒྱ་ལ་བྱིལ་ཏ་སྐྱལ་མི་
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མདོ་འདུས།

སྲིད་པའི་མཛོད་ཕུགས་ གླིང་བསྒྲགས།

མཛོད་སྒྲ་འགྲེལ། གངས་ཏི་སེའི་

དབུ་མའི་འདྲ་

རྟ་མཆོག

རྟ་མཆོག

རྟ་མཆོག

རྟ་མཆོག

རྟ་མཆོག

རྟ་མཆོག

ཁྱུ་མཆོག

བགླང་།

སེང་གེ

བ་གླང་།

སེང་གེ

སེང་གེ

གླང་ཆེན།

རྨ་བྱ།

ཀྱི་འགྲེལ་བ།

སེང་གེ

རྨ་བྱ།

གླང་ཆེན།

དཀར་ཆག

སེང་གེ

རྨ་བྱ།

རྨ་བྱ།

གླང་ཆེན།

རྨ་བྱ།

ཆགས།

གླང་ཆེན།

རྨ་བྱ།

གོ ང ་དུ་གཡུང་དྲུང་བོ ན ་གྱི ་ ཡི ག ་ཆ་ཚད་ལྡན་དག་ཏུ་འཁོ ད ་པའི ་ ཁ་འབབ་བཞི འི ་ ངོ ས ་འཛི ན ་

སྐོར་ཇི ་ མ་ཇི ་ བཞི ན ་བཀོ ད ་ལ་སྟོན་པ་གཤེ ན ་རབ་མི ་ བོ ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་ཚད་མ་རུ་ཁས་འཆེ ་
བའི ་ མདོ ་ འདུས་དང་སྲི ད ་པའི ་ མཛོ ད ་ཕུགས། གླི ང ་བསྒྲགས། དབུ་ནག་མི འི ་ འདྲ་ཆགས་སོ ག ས་
སུ་གསལ་བའི ་ ཁ་འབབ་བཞི འི ་ སྐོར་ལ་ཧྲི ལ ་གྱི ས ་བལྟས་ན་ད་གཟོ ད ་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་ནས་

བྱུང་བའི ་ ནང་པའི ་ གཞུང་ལུགས་དག་ཏུ་གསལ་བའི ་ ཁ་འབབ་གཉི ས ་ཀྱི ་ དབར་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ ན ་
པོ ་ མེ ད ་པ་རྟོགས་ཐུབ། ལེ འུ ་ཉེ ར ་བཞི ས ་གྲུབ་པའི ་ གཤེ ན ་རབ་མི ་ བོ ་ ཆེ འི ་ རྣམ་ཐར་བསྡུས་འབྲིང་

རྒྱས་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་བསྡུས་པར་གྲགས་པའི་མདོ་འདུས་བྱ་བ་ནི་ཞང་ཞུང་སྐད་ནས་བོད་སྐད་
དུ་བསྒྱུར་བ་ཞི ག ་ཡི ན ་ཞི ང ་དུས་རབས་བཅུ་བ་ཙམ་ཞི ག ་ཏུ་གཏེ ར ་ནས་བཏོ ན །14 མཛོ ད ་ཕུག་ནི ་
སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེས་གསུངས་པའི་བཀའ་རུ་བཞེད་ཅིང་གཤེན་ཆེན་ཀླུ་དགའ (༩༩༦-

དེ། སེང་བློན་ནོར་བུ་གེ་སར་ཡིན། ཁུངས་མི་ཤེས་གང་གླུ་ལེན་མི་དེ། ཁུངས་མི་ཤེས་གང་གླུ་ལེན་མི་དེ། གཡུ་ཡག་སྦྲང་ཚ་སྒ་སྡེ་ཡིན།

མཁས་པས་རྩིས་ན་བཙུན་དྲུག་ཡོད། སྟག་མ་ཤི་འགུལ་ཆ་བཏང་མི་དེ། ཅོག་རོ་མ་སང་ཁང་ཁྲི་ཡིན། འབྲོང་མ་ཤི་རྐང་རློན་གཅོག་མི་དེ།
ཨ་སྟག་ལྩམ་ཀླུ་མོ་ཡིན། དེ་ཁྲ་བོ་ལྡོང་གི་བཙུན་དྲུག་ཡིན། ད་ལྡོང་ང་ཆེ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད། ཞེས་གསལ།

14 མདའ་དང་འཕང་ལས། མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན། སྟོད་ཆ། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། སྤྱི་ལོ། ༢༠༠༧ ཤོག་ངོས།
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༡༠༣)ཡིས་སྤྱི་ལོ༡༠༡༧ལོར་གཏེར་ནས་བཏོན་པར་སྐད།15 སྒྲ་འགྲེལ་བྱ་བ་ནི་དུས་རབས་བརྒྱད་

པ་ཙམ་དུ་དྲན་པ་ནམ་མཁས་མཛད་པར་གྲགས་ཤིང་རྨ་སྟོན་ཇོ་ལྕམ་གྱིས་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་
པར་གཏེར་ནས་བཞེས། དབུ་ནག་མིའི་འདྲ་ཆགས་ནི་གསར་དུ་རྙེད་པའི་བོན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེན་

ཞིག་ཡིན་ལ་ཕར་ཆེར ་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྔོན་མི ན ་པ་ཚོད ་དཔག་བྱེད ་ཐུབ་པ་ཞི ག ་རེད ་
ལ་མཁར་རྨེའུ་བསམ་ལགས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་གསུངས། ལྷག་པར་དུ་དཔེ་ཆ་དེའི་ནང་དུ་སེ་ཆེན་རྒྱལ་

པོ འི ་ མི ང ་སོ ག ས་འཁོ ད ་ཡོ ད ་པས་དེ འི ་ རྗེ ས ་སུ་བྱུང་བར་ངོ ས ་འཛི ན ་མི ་ བྱེ ད ་ཀ་མེ ད ་དུ་གྱུར། དེ ་
བས་ཡིག་ཆ་འདི་དག་གཏེར་ནས་བཏོན་པའི་ལོ་ཚིགས་གཞིར་བཅོལ་ན་དུས་རབས་བཅུ་པ་ཙམ་

དང་དེ འི ་ ཕྱི ས ་སུ་བྱུང་བའི ་ རྒྱུ་ཆ་ཡི ན ་པར་གཞི ར ་བྱས་ཏེ ་ བརྗོ ད ་པ་ཡི ན ་གྱི ་ དེ ་ དག་བོ ད ་བཙན་
པོ འི ་ སྔ་རོ ལ ་དུ་བྱུང་བར་ངོ ས ་བཟུང་ན་འགྲེལ་ཚུལ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་སྨོ ས ་མ་དགོ ས ། ནང་པའི ་

གཞུང་གི ་ ཡི ག ་ཆ་སྔ་ཤོ ས ་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ བཀའ་རུ་ཁས་འཆེ ་ བའི ་ མདོ ་ སྡེ ་ དང་འདུལ་བ་སོ ག ས་

སུ་འཁོད་པའི་ཁ་འབབ་བཞིའི་ངོས་འཛིན་ཚུལ་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཡིག་ཆ་དག་ཏུ་འཁོད་པའི་
ཁ་འབབ་བཞིའི་ངོས་འཛིན་ཚུལ་རྣམས་རིམ་བཞིན་བཀོད་དེ་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་ཐེག་པ་ཆེན་

པོ འི ་ སྡེ ་ སྣོད་གསུམ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཡི ག ་ཆ་དག་རང་རེ འི ་ རྣམས་ཀྱི ས ་སངས་རྒྱས་བཀའ་དངོ ས ་སུ་
ཁས་ལེན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་དེང་སང་ཞིབ་འཇུག་པ་དག་གི་བཞེད་ཚུལ་ལ་གཞིར་བཞག་ནའང་ཀུ་

ཤན་རྒྱལ་རྒྱུད་སྐབས་སུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་ཤུགས་ཆེར་དར་བ་ཡོངས་སུ་གྲགས་ལ་ཐེག་
ཆེན་སློབ་དཔོན་གྲགས་ཆེ་བ་དག་ཀྱང་སྐབས་དེ་ཙམ་ནས་བྱུང་བར་འཁུམས། དུས་རབས་དང་པོ་

དང་གཉིས་པ་ཙམ་དུ་བྱུང་བར་ཁུངས་སྐྱེལ་ནུས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དེའི་ཕྱིར་སྤྱི་ལོ༡༧༩ལོར་

རྒྱ་ནག་སྐད་དུའང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གཞུང་བརྒྱད་སྟོང་པ་བསྒྱུར་འདུག་པ་ལས་ཤེས་ཐུབ། 16 དེང་

རབས་ཞིབ་འཇུག་ལྟར་བྱས་ན་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་བོད་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ལས་

སྔ་བའི ་ ཡི ག ་ཆ་ཞི ག ་ཏུ་འཇོ ག ་མི ་ བཏུབ་པས་དེ ་ གཉི ས ་དབར་དུ་དུས་རབས་འགའ་ཡི ་ ཁྱད་པར་
15 མདའ་དང་འཕང་ལས། མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན། སྟོད་ཆ། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། སྤྱི་ལོ། ༢༠༠༧ ཤོག་ངོས། ༢༧༩
16 དེབ་སྔོན་གསར་མ། ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་། གངས་ལྗོངས་ནང་རིག་མཐུན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ། ༢༠༠༧ ཤོག་ངོས། ༢༩༠
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ཡོ ད ་ཙ་ན་ཁ་འབབ་ཀྱི ་ ཁུངས་ཐོ ག ་མ་རྒྱ་གར་གྱི ་ རི ག ་གནས་ཡི ན ་པ་དེ ་ ཙམ་གྲུབ་པར་སྙམ། འོན་
ཀྱང་། དུས་ག་ཤེད་ཅིག་ཏུ་ཁ་འབབ་བཞི་བསྐྱར་དུ་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུག་ལ་བོད་ཀྱིས་མཁས་པ་དག་
གིས་ཁ་འབབ་བཞི་ངོས་འཛིན་བསྐྱར་དུ་བྱས་པའི་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་སྔ་ཤོས་དག་ནི་བོན་གྱི་ཡིག་ཆ་

ཡིན་པར་ངེས་ཤེས་རྙེད་བྱུང་། དེ་ཡང་གོང་དུ་དྲངས་པའི་ཁུངས་ལུང་རྣམས་ལས་མདོ་འདུས་བྱ་བ་སྔ་
ཤོས་ཡིན་དགོས་པར་སྙམ་སྟེ། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མཆོག་གི་བཀའ་རུ་བཞེད་པ་ཡིན་ལ་དེའི་ནང་དུ་ཁ་

འབབ་བཞིའི་ངོས་འཛིན་དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རུ་གསལ་བའི་ངོས་འཛིན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཕྲན་

བུ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་གང་གཱ་སིན་རྡུ་པག་ཤུ་སི་ཏ་བཅས་མིང་གི་དག་ཆ་ཅུང་མི་འདྲ་བ་ལས་རང་སོར་
མཆིས་ཤིང་། ཁ་ནས་འབབ་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ངོས་འཛིན་ཚུལ་རེ་ཟུང་སྐབས་འདི་ཙམ་ནས་འགྱུར་

ལྡོག་བྱུང་འདུག་སྟེ། གླང་ཆེན། ཁྱུ་མཆོག རྟ་མཆོག རྨ་བྱ་བཅས་བཞི་ངོས་འཛིན་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་གང་
མང་ཞིག་བྱུང་བ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཡིག་ཆ་ནས་དྲངས་པའི་གོང་གི་དཔེ་རིས་ལས་སྟབས་བདེ་བའི་སྒོ་
ནས་རྟོགས་ངེས། ཕྱིས་སུ་བོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ལས་ངོས་འཛིན་འདི་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་བྱུང་བར་མངོན། མདོར་

དྲིལ་ན། ཁོ་བོས་ལྟ་ཀློག་བྱས་པའི་དཔེ་ཆ་དག་ཏུ་ཁ་འབབ་བཞིའི་ངོས་འཛིན་སྐོར་གྱི་དོགས་སློང་དང་

དཔྱད་ཞིབ་བྱས་པ་ཕྲན་བུ་རེ་ཡོད་ཀྱང་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་བརྒྱ་ལམ་ཙམ་དུ་ཟད།
འཕགས་ཡུལ་གྱི་བཤད་ཚུལ་དང་རང་རེའི་ཡིག་ཚང་དག་ཏུ་གསལ་བ་རྣམས་གོང་བསྒྲིགས་ཏེ་ཁ་
འབབ་ཅེས་པ་རྒྱ་གར་གྱི་རིག་གནས་ལས་བྱུང་ཚུལ་དང་། ཁ་འབབ་བཞི་ཐེངས་གཉིས་ངོས་འཛིན་བྱུང་
བའི་གནད་འགག་འདི་དག་མ་རྟོགས་པར་ཁ་འབབ་བཞིའི་ངོས་འཛིན་གྱི་འགལ་འདུ་རྟོགས་ག་ལ་སྲིད་

དེ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་ལས་མ་འདས། དེའི་ཕྱིར། ནང་པའི་ཡིག་ཆ་ཚད་ལྡན་དག་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་རྒྱུ་
ཆ་ཁུངས་དག་རྣམས་ལུང་འདྲེན་བྱས་ཏེ་ཁ་འབབ་བཞིའི་ངོས་འཛིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བསྡུས་འབྲི་བྱས་
པའོ། །

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས།

༡ བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཨ་ཏི་ཤ་དང་སྣང་གསལ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ། བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ངོ་
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སྤྲོད་དང་། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། སྲུང་སྐྱོབ་སྐོར། ཕྱི་དྲིལ་པར་བསྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༥

༢ རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་ཝ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་

ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་ཞུས་དག་མཛད། བདེ་བྱེད་བདག་པོས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་ལྷ་ལས་ཕུལ་
བྱུང་གི་བསྟོད་པ་དང་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བས་མཛད་པའི་ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད།

༣ བླ་ཆེན་དྲན་པ་ནམ་མཁའ། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་གྲགས།

༤ གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་རིན་ཆེན། གངས་ཏི་སེའི་དཀར་ཆག་ཚངས་དབྱངས་ཡིད་འཕྲོགས། གངས་ཏི་

སེ་མངའ་རིས་རིག་གནས་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་།

༥ མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། སྲིད་པའི་མཛོད་ཕུགས་ཀྱི་འགྲེལ་བ་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མེ། གཡུང་དྲུང་

བོན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སྡེ། ༢༠༠༤

༦ འཕགས་པ་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ངེས་པར་འགྲེལ་པའི་མདོ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ། རྒྱའི་སློབ་དཔོན་ཝན་

ཚིག་གིས་མཛད། དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་འགོས་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་
རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ།

༧ མཁས་པ་ལྡེའུ། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་། ༡༩༨༧

༨ ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ། བསྟན་འགྱུར་མངོན་

པ་ཁུ་པར་བཞུགས། སློབ་དཔོན་འདུས་བཟངས།

༩ སྟོན་པ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས། མདོ་འདུས་རིན་པོ་ཆེ་བཀའ་ཚད་མ། ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མོའི་

འཕྲུལ་དེབ་ཚན་པ།

༡༠ ཞང་ཞུང་དྲན་པ་ནམ་མཁའ། བདེན་པ་བོད་གྱི་མཛོད་སྒོ་སྒྲ་འགྲེལ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག ལྔ་རིག་བོན་གྱི་

སྙིང་གཏེར་གྱི་དེབ་ཕྲེང་༢ པ། ༢༠༡༥ འཕྲུལ་དེབ།

༡༡ མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན། མདའ་དང་འཕང་ལས། སྟོད་ཆ། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧
༡༢ ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང། དེབ་སྔོན་གསར་མ། གངས་ལྗོངས་ནང་རིག་མཐུན་ཚོགས། ༢༠༠༧
༡༣ འཆི་མེད་མཛོད། Satis Chandra Vidyabhusana ༡༩༨༤
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༡༤ མདོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱ་ནག་ནས་བསྒྱུར་བ་འདི། རྒྱ་ནག་གི་མཁན་པོ་ཝང་ཕབ་ཞྭུན་

དང་། དྷརྨཱའི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །

༡༥ སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། སྐབས་གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

པའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་མདོ། ཕལ་ཆེན། ཁ་པ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛིན་མི་ཏྲ་དང་། སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུས་ཆེན་གྱི་ལོ་
ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ།

༡༦ རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ། མཛོད་འགྲེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད། ཝཱ་ཎ་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་

ཁང་གི་དགེ་ལྡན་སྤྱི་ལས་ཁང་། སྤྱི་ལོ ༢༠༠༠

༡༧ མཆིམས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། མཆིམས་འགྲེལ། བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་། ༢༠༠༩

༡༨ རབ་འབྱོར་ཟླ་བ། མངོན་བརྗོད་འཆི་མེད་མཛོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་བ་འདོད་འཇོའི་བ་མོ་བཞུགས་སོ།།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༢

༡༩ ཧོར་གཙང་འཇིགས་མེད། མདོ་སྨད་ལོ་རྒྱུས་ཆེན་མོ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༢༠༠༩
༢༠ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། བོད་སྤྱི་བཤད། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༨

༢༡ རེབ་གོང་པ་འཇིགས་མེད་བསམ་གྲུབ། མདོ་སྨད་རེབ་གོང་གསེར་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་བཤད་

ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་བང་མཛོད། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༢༢ བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། དེབ་གོ་དགུ་པ། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཤོག་གྲངས། ༡༥༧
༢༣ བཙན་པོ་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས། འཛམ་གླིང་རྒྱས་བཤད། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་
ཁང་། ༢༠༠༩

༢༤ བུ་ཆུང་། མངོན་བརྗོད། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༧

༢༥ དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་སོགས་ཀྱིས་བརྩམས། གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༨

༢༦ མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན་དང་ན་ག་ནོ། ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོའི་གསུང་སྙན། འཇར་པན་མི་རིགས་རིག་པའི་

འགྲེམ་སྟོན་ཁང་། ༢༠༡༦
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༢༧ སངས་རྒྱས་དང་རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་། མཚོ་སྔོན་གནས་ཡིག མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༢
༢༨ ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ། བོད་ལྗོངས་སྤྱི་བཤད། སྟོད་ཆ། ༡༩༩༡

༢༩ ངག་དབང་རབ་རྒྱས། རྒྱལ་སྤྱིའིི་སྟོངས་ལ་ཉེ་བའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཚགས་ངོ་སྤྲོད། སྤྱི་ལོ། རྒྱ་གར་བདག་

མེད་སེམས་ཅན་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པ། ༢༠༠༨

༣༠ དཔའ་རིས་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་

པའི་སྐོར་བརྗོད་པ་ལྷག་བསམ་པདྨ་དཀར་པོའི་ཚུན་པོ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༦

༣༡ གུ་རུ་ཨུ་རྒྱན་གླིང་པ། བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༧ ཤོག་ངོས། ༡༢༩

༣༢ གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང་། དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༣
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༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཐོ་མ་སི་མེར་ཊོན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མཇལ་འཕྲད་དང་
དེའི་ཤུགས་རྐྱེན་གླེང་བ།

དགེ་བཤེས་འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས།

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གསུང་འབུམ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཁང་།

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཐོ་མ་སིམར
ེ ་ཊོན་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་མཛད་ནས་
ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བར་རྗེས་དྲན་ཞུ། (Source: Thomas Merton Center)

ནང་དོན་གནད་བསྡུས། དཔྱད་རྩོམ་འདིར་༧གོང་ས་མཆོག་དང་ཡེ་ཤུའི་གྲྭ་པ་ཐོ་མ་སི་མེར་ཊོན་རྣམ་

གཉིས་ཀྱི་མཇལ་འཕྲད་དང་དེའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་ལུགས་བར་གྱི་ལྟ་དགོངས་
དང་འབྲེལ་ལམ་ཚུགས་ཚུལ་སོགས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་ཅུང་ཟད་བྱས་ཡོད།

བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ། མཇལ་འཕྲད། སྐུ་ཚེའི་འགྲུལ་བཞུད། ཆོས་བརྒྱུད། ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ།

སྔོན་གླེང་།

དེ་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་རླབས་ཆེན་མཛད་པ་མཐའ་དག་མདོར་བསྒྲིལ་ན།
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ཐུགས་འགན་ཆེན་པོ་བཞིའི་ནང་འདུས་པ་ལས། འདིར་ཐུགས་འགན་གཉིས་པ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་

སྒྲིལ་དར་སྤེལ་ཐད་༸གོང་ས་ཆེན་པོས་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བ་བསྐྱངས་པའི་ཐོག་མའི་སྐུལ་རྐྱེན་ལྟ་བུར་
གྱུར་པ་སྟེ། ཕྱི་ལོ༡༩༦༨ལོར་ཡེ་ཤུའི་བླ་མ་ཐོ་མ་སི་མེར་ཊོན(Thomas Merton)དང་ལྷན་དུ་
བྱུང་བའི་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་རྒྱུ་ཡིན། མེར་ཊོན་དང་ལྷན་དུ་བྱུང་བའི་མཇལ་འཕྲད་དེ་ནི་

༸གོང་ས་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཚེའི་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ཐོག་མའི་དུས་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་དོན་སྙིང་ཤིན་ཏུ་ཆེན་
པོ་ཡོད་པའི་མཇལ་འཕྲད་ཅིག་ཡིན་པར་བརྟེན། དེའི་སྐོར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི<<དོན་
དམ་པའི་ཆོས་ལུགས་མཛའ་འབྲེལ>>ཞུ་བའི་ཕྱག་དེབ་ནང་དོ་གལ་ཆེན་པོས་ཞིབ་ཕྲའི་འགྲེལ་བཤད་

མཛད་ཡོད། མཇལ་འཕྲད་དེའི་སྐོར་ཤེས་འདོད་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། <<མེར་ཊོན་གྱི་ཨེ་ཤི་ཡར་
བསྐྱོད་པའི་ཉིན་ཐོ>>(The Asian Journal of Thomas Merton)དང་། ༸གོང་ས་

ཆེན་པོས་མཛད་པའི<<དོན་དམ་པའི་ཆོས་ལུགས་མཛའ་འབྲེལ>> ཧ་རོལཌ་ཏྲོལ་བྷོཌ(Harold

Tolbott)ཡིས་བརྩམས་པའི<<རྟེན་འབྲེལ>>(Tendrel: A Memoir of New York
and the Buddhist Himalaya)བཅས་དཔེ་དེབ་གསུམ་པོ་དེ་བཀླག་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ།

ཐོ་མ་སི་མེར་ཊོན་གླེང་བ།

ཐོ ་ མ་སི ་ མེ ར ་ཊོ ན ་ནི ༡ ༩༡༥ལོ ར ་ཧྥ་རན་སི ར ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤི ང ་། དགུང་གྲངས༥༣སོ ན ་

པ༡༩༦༨ལོར་ཐའེ་ལནཌ་དུ་དགོངས་པ་རྫོགས། ཁོང་ནི་སྙན་ངག་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ། ཆོས་ལུགས་
པ། རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ་སྟེ། ལོ་ངོ་ཉེར་བདུན་ཙམ་གྱི་རིང་བརྗོད་དོན་སྣ་མང་ཐད་ཁྱོན་དཔེ་

དེབ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་འབྲི་མྱོང་བའི་ཡེ་ཤུའི་གྲྭ་པ་ཞིག་ཡིན། དཔེ་དེབ་དེ་དག་གྲས་ཀྱི་སྙན་གྲགས་ཆེ་

ཤོས་ཤིག་ནི༡༩༤༨ལོར་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་ཁོང་གི་རང་རྣམ<<The Seven Storey
Mountain>>ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། རྣམ་ཐར་དེ་དཔར་འགྲེམས་ཞུས་ནས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུའི་རྗེས་སུ་
རྣམ་ཐར་གྱི་བརྗོད་སྙིང་དུ་གྱུར་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཁོང་དུས་མིན་འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་ཞལ་
གྱེས་བྱུང་། འོན་ཀྱང་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ་བའི་ཁོང་གི་སྣང་བརྙན་ད་ལྟ་ཡང་གསོན་པོར་གནས་ཡོད།
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ཕྱི་ལོ༡༩༦༨ལོར་ཨེ་ཤི་ཡའི་འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་བོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་མི་འབོར་མང་ས་

བཞུགས་སྒར་དྷརྨ་སཱ་ལཱ་དང་རྡོ་རྗེ་གླིང་བཅས་སུ་ཕེབས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
དང་། རྭ་སྟོད་ཆུ་དབར་སྤྲུལ་སྐུ། རྣམ་གྲྭ་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ། བཅོ་བརྒྱད་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ།

མཆོག་གླིང་རིན་པོ་ཆེ། ཁམས་སྤྲུལ་དོན་བརྒྱུད་ཉི་མ། བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། མཁན་
ཆེན་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། སྐྱབས་རྗེ་ཀ་ལུ་རིན་པོ་ཆེ། ཆོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། འཛི་སྒར་མཁན་པོ་

ནོར་གཡང་སོགས་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེ་ཁག་གི་བླ་སྤྲུལ་སྐྱེས་ཆེན་མང་དག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
སྟེ། དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་ཐུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་བསླབ་ཁྲིམས་ནས་ཕྱག་རྫོགས་དབུ་མའི་
ལྟ་སྒོམ་བར་གྱི་བོད་བརྒྱུད་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཚུལ་ལ་གཏིང་ཟབ་བགྲོ་གླེང་མཛད་ཡོད། ཧ་རོལཌ་

(Harold Tolbott)ཡིས། བོད་ཀྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་ནས་བཤད་ན། མེར་ཊོན་ནི་

ངང་པ་པད་མཚོར་འཇུག་པ་དང་མཚུངས་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། མེར་ཊོན་ནི་ནང་ཆོས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་
རྫོགས་ཆེན་གྱི་ལྟ་སྒོམ་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། རང་གི་ཆོས་ལུགས་
ལ་རྨོངས་ཞེན་གྱི་གུ་དོག་ལས་གྲོལ་ཏེ་ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་ལེགས་ཆ་བསྡུ་ལེན་གྱི་བློ་རྒྱ་དང་རྣམ་

དཔྱོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། ད་ལྟའི་ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན་པོབ་ཧྤ་རན་སིས(Pope Francis)ཡིས་
མེར་ཊོན་ཁོང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་རླབས་ཆེན་མི་སྣ་བཞིའི་གྲས་སུ་བགྲང་སྟེ། གྲོས་མོལ་གྱི་སྐྱེས་བུའམ་ཆོས་

ལུགས་དང་མི་རིགས་ཕན་ཚུན་དབར་མཛའ་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་སྐྱོང་མཁན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་ཏུ་ངོས་

འཛིན་གནང1བ་ལྟར། ཁོང་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་
སྤེལ་གཏོང་བའི་དཔེ་མཚོན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

མཇལ་འཕྲད་གོ་སྒྲིག

མེར་ཊོན་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར་ཞུས་པའི་ལོ་རྒྱུས་གླེང་སྐབས་ངེས་པར་དུ་ཤེས་

དགོས་པའི་མི་སྣ་ཞིག་ནི་ཧ་རོལཌ་ཏྲོལ་བྷོཌ(Harold Tolbott)ཡིན། ཁོང་ཕྱི་ལོ༡༩༦༧ལོར་ཡེ་
1 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་གནང་བའི་གཏམ་བཤད།
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ཤུའི་བླ་མ་ཌོམ་ཨེལ་རེཌ་གྷེ་རམ(Dom Aelred Graham)གྱི་ཕྱག་རོགས་སུ་ཐོག་མར་རྒྱ་

གར་ནང་འབྱོར་ཏེ་༸གོང་ས་ལ་མཆོག་མཇལ་ཞིང་། སླར༡༩༦༨ལོར་ཆེད་གཉེར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་
དང་ནང་ཆོས་ལ་སློབ་གཉེར་ཆེད་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་ཏེ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དྲུང་ནས་རང་ཉིད་རྐྱང་

པས་བཀའ་ཆོས་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཁོང་གི་བོད་དགེ་དང་སྡོད་གནས་ཡན་ཆད་
སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད། དུས་ཕྱིས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བླ་སྤྲུལ་མང་པོའི་མདུན་ནས་

རྫོགས་ཆེན་སོགས་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་ཞུས་ཏེ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་
ཞིག་ཡིན། མེར་ཊོན་དྷརྨ་སཱ་ལ་དང་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་ཀྱི་ལམ་ཁྲིད་པ་དང་། བོད་པའི་
བླ་སྤྲུལ་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་ཡང་ཁོང་ཡིན། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་

འཕྲད་བགྲོ་གླེང་སྐབས་ཁོང་དངོས་སུ་ཡོད་པར་བརྟེན། ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅར་འདྲི་ཁག་ནི། མེར་
ཊོན་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་བོད་པའི་བླ་མ་གང་དང་གང་མཇལ་ཡོད་མེད་དང་། དེ་དག་དང་ལྷན་དུ་བགྲོ་གླེང་
ཅི་མཛད། མེར་ཊོན་ལ་གཟིགས་སྟངས་གང་བྱུང་སོགས་ཤེས་རྟོགས་ཆེད། གང་ཟག་གཉིས་པས་བྲིས་

པའི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་ཆ་སྤུས་དག་ཤོས་ཁག་ཡིན། མེར་ཊོན་དང་ཧ་རོལཌ་གཉིས་ཀར་རྒྱུས་

མངའ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་བྷོ་ནི་ཐོར་སི་ཊོན(Bonnie Thurston)གྱིས་ཧ་རོལཌ་ཡི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་
རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་དཔྱད་བརྗོད་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་བྲིས་པའི་ནང་། མེར་ཊོན་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
སྦས་འགེབ་བྱེད་པའི་སྐྱོན་ཆ་སྲིད་པར་བརྟེན། ཧ་རོལཌ་ཡི་རྩོམ་ཡིག་དང་དྲིས་ལན་ཁག་ནི་མེར་ཊོན་

རང་གི་ཨེ་ཤི་ཡར་བསྐྱོད་པའི་ཉིན་ཐོ་ལས་ཀྱང་ཡིད་རྟོན་ཆེ་བ་བྱེད་རུང་སྐོར་བཤད་ཡོད། ཨེ་ཤི་ཡའི་
ཉིན་ཐོ་དང་ཧ་རོལཌ་ཡི་དཔེ་དེབ་དང་བཅར་འདྲིའི་དབར་མི་མཐུན་པ་དེ་ཙམ་མེད་ཀྱང་། ༸གོང་ས་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་རྐྱེན་སྐོར་ཤོད་སྟངས་མི་མཐུན། ཧ་རོལཌ་ཡིས་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་རྟེན་

འབྲེལ་དང་། དེ་བཞིན་ཌེནེལ་ཨེཊ་ཀེན(Daniel Atken)གྱིས་ཧ་རོལཌ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་
སྒྲ། གཞན་ཡངTricycleཞེས་པའི་དུས་དེབ་ནང་ཧ་རོལཌ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་ཡི་གེ་བཅས་སུ་
མེར་ཊོན་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། མེར་ཊོན་དང་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་མཇལ་འཕྲད་དེ་ཧ་རོལཌ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐུལ་མ་དང་འབད་བརྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་
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བཤད་ཡོད། དཔེར་ན། ཧ་རོལཌ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་དཔེ་དེབ<<རྟེན་འབྲེལ>>ཞེས་པའི་ནང་། ངས་ཁོང་ལ་
༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་བྱུང་འདུག་ཅེས་བཤད་པར། ཁོང་གིས།

ང་མི་འགྲོ། ཞེས་བཤད་སོང་། ངས་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འདྲི་སྐབས། ཁོང་གིས། ཆོས་དཔོན་
གྱི་རིགསPontiffsམཐོང་རྒྱུ་མང་དྲགས་སོང་། ཞེས་བཤད། དེར་ངས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྒྱ་གར་དུ་

བོད་པའི་བླ་མའི་དྲུང་སློབ་གཉེར་བྱེད་དུ་སླེབས་པ་ཡིན་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཐུག་འཕྲད་མི་བྱེད་
པ་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པར་དྲན་གྱི་འདུག །ཅེས་བཤད་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་བྲིས་

ཡོད་པ་དང་། ད་དུང་ལོ་རྒྱུས་དེའི་ནང་མེར་ཊོན་ཁོང་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཝེ་ཊི་ཁན་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་མཐོ་རིམ་དབང་འཛིན་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་ཆེད་རྒྱ་གར་དུ་སླེབས་པ་མིན་ཞེས་
བྲིས་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ནི་དེ་འདྲ་མིན། དེ་ཡང་། ༡༩༦༨ཟླ༧ཚེས༢ཉིན་མེར་ཊོན་གྱིས་མེ་

ཡི་རིམ(Mother Myriam Dardenne)ལ་བསྐུར་བའི་འཕྲིན་ཡིག2ཅིག་གི་ནང་། ༸གོང་ས་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཡོང་རེ་ཡོད་པའི་སྐོར་བྲིས་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་མེར་ཊོན་
དང་ཧ་རོལཌ་རྒྱ་གར་ནང་ཐུག་འཕྲད་མ་བྱུང་བའི་ཟླ་བ་གཉིས་ལྷག་གི་གོང་དུ་ཡིན། དེ་བཞིན་མེར་ཊོན་

གྱི་དྲུང་ཡིག་པེ་ཊིརྐ་ཧརྚ(Patrick Hart)ཡིས། ༡༩༦༨ཟླ༨ནང་ཁོང་དང་མེར་ཊོན་དབར་བཀའ་

མོལ་བྱུང་བའི་སྐབས་ཤིག་མེར་ཊོན་གྱིས་ཁོང་ཉིད་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འདོད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་
ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་ཀའི་ངོ་ཤེས་ཤིག་གིས་མཇལ་འཕྲད་གོ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་

སྐོར་བྲིས་ཡོད།3 དེ་བཞིན་ལོ་དེའི་ཟླ༨ཚེས༣ཉིན་ཌོམ་ཨེལ་རེཌ(Dom Aelred Graham)ལ་

བསྐུར་བའི་འཕྲིན་ཡིག་དང་། ཟླ༡༠ཚེས༩ཉིན་ཧྤེ་ལེ་ཝེན(Abbot Flavian Burns)ལ་བསྐུར་

བའི་འཕྲིན་ཡིག ཟླ༡༠ཚེས༢༡ཉིན་པེ་ཊིརྐ(Patrick Hart)ལ་བསྐུར་བའི་ཡི་གེ་སོགས་སུ་༸གོང་
2 མེར་ཊོན་གྱི་དྲུང་ཡིགBrother Patrick Hartཡིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པའི་མེར་ཊོན་གྱི་འཕྲིན་ཡིག་ཕྱོགས་བསྡུས་དཔེ་
དེབThe School of Charityཞེས་པའི་ནང་གསལ།

3 ཨེ་ཤི་ཡའི་ཉིན་ཐོའི་གླེང་བརྗོད། ལྡེབxxiv The Asian Journal of Thomas Merton (New Directions
Publishing corporation 1975)
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ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་འདུན་མོས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད། དེ་བཞིན་

མེར་ཊོན་གྱིས་ཟླ༡༠ཚེས༢༤ཉིན་གྱི་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཉིན་ཐོའི་ནང་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་དགེ་བྱེད་
ལགས་ནས། ཟླ༡༡ཚེས༤སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད༡༠སྟེང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲིའི་དུས་ཚོད་གཏན་
འཁེལ་ཐུབ་སྲིད་སྐོར་འཁོད་པའི་ཊར་འཕྲིན་ཞིག་འབྱོར་སོང་ཞེས་བཀོད་ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་མེར་

ཊོན་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་ཡོད་ཅིང་། མཇལ་འཕྲད་དེའི་ཆེད་དུ་ཀ་ཏ་ནས་ལྡི་ལི་དང་། དེ་ནས་དྷ་སར་འཐོན་རྒྱུའི་

དུས་ཚོད་དང་བཅས་པ་གཏན་འཁེལ་བཟོས་པ་ཉིན་ཐོར་གསལ། མདོར་ན། དུས་ཕྱིས་སུ་སྐད་གྲགས་
ཧ་ཅང་ཆེན་པོར་གྱུར་ཅིང་། མེར་ཊོན་གྱི་རྣམ་ཐར་འཆད་སྐབས་མ་བཤད་ན་མི་རུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་

ཤས་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་པའི་མཇལ་འཕྲད་དེ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་ཧ་རོལཌ་ཡིན་ཡང་། མེར་ཊོན་ལ་
༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་བྱེད་རྒྱུའི་འདུན་པ་གཏན་ནས་མེད་པ་ལྟ་བུར་བཀོད་པ་ནི་དངོས་ཡོད་

མིན། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བལྟས་ན་གནད་དོན་འདི་གལ་གནད་ཆེན་པོ་མིན་པ་ལྟར་མངོན་མོད། ༸གོང་
ས་མཆོག་དང་མེར་ཊོན་གྱི་མཇལ་འཕྲད་འདི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་བྱུང་རབས་
གླེང་སྐབས་མ་གླེང་ཐབས་མེད་ཀྱི་བརྗོད་བཞི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན་པའི་ཆ་ནས། སྐྱེས་ཆེན་

རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་སྒྲོ་སྐུར་གྱིས་མ་བསླད་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་ཤིན་
ཏུ་གལ་ཆེར་མཐོང་སྟེ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན།

མེར་ཊོན་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་རིམ། མེར་ཊོན་དང་ཧ་རོལཌ་གཉིས༡༩༥༨ལོར་

ཨ་རིའི་ཀན་ཊཀ་ཀི(Kentucky)མངའ་སྡེར་ཆགས་པའི་མེར་ཊོན་གྱི་དགོན་པ་དེ་

གར(Gethsemani) ཐོག་མར་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་ཞིང་། སྐབས་དེར་མེར་ཊོན་གྱིས་ཧ་རོལཌ་ལ།

(ཡེ་ཤུའི)ལྷ་ཁང་ནི་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཡངས་པའི་གནས་གཞི་ཞིག་ཡིན་པས། དེའི་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་འགྲོ་ལམ་
ཐོག་འགྲོ་རྒྱུ་རྟག་ཏུ་དྲན་དགོས། ཞེས་གསུངས་མྱོང་། བཀའ་མོལ་འདིའི་ནང་དོན་ནི། ཡེ་ཤུའི་མཆོད་

ཁང་ནང་གནས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཡང་། རང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ཁོ་
ནར་གུ་དོག་གིས་འཇུག་པ་མིན་པར་ལྟ་གྲུབ་དང་སྤྱོད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་བསྡུ་ལེན་དང་། བྱ་

བའི་རིགས་སྣེ་མང་ལ་འཇུག་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ། རང་གི་འདུན་མོས་ཡོད་པའི་
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ལམ་ལ་འཇུག་དགོས་པར་བསྟན་པ་ཡིན། བཀའ་མོལ་འདི་གསུངས་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཧྲིལ་པོ་སོང་བའི་
རྗེས་ཏེ། ༡༩༦༨ལོར་མེར་ཊོན་དང་ཧ་རོལཌ་གཉིས་ཀྱིས་དྷརྨ་སཱ་ལཱའི་རི་ངོགས་ནས་སླར་ཡང་བཀའ་

མོལ་འདིར་རྗེས་དྲན་བྱས། སྐབས་དེར་མེར་ཊོན་གྱིས། ལྟོས་དང་ང་གཉིས་གང་དུ་སླེབས་འདུག་གམ།

ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཁོང་གཉིས་ཀ་གང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ར་བ་ལས་
བརྒལ་ཏེ། ཉི་འོང་དུ་བརྒྱུད་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་། ཧིན་དཱུའི་ཆོས་ལུགས་སོགས་ལ་དོ་སྣང་

ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོས་ཐོས་བསམ་བྱས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ད་ལྟ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་ཐོས་བསམ་སློབ་
གཉེར་བྱེད་པའི་འགོ་ཚུགས་པའི་གནས་བབ་ངོས་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་བཅུའི་སྔོན་དུ་བཤད་མྱོང་བའི་
སྐད་ཆ་དེ་ཚིག་ཙམ་མིན་པའི་ར་སྤྲོད་བྱས། མེར་ཊོན་ལགས་ཁེམ་བྷིར་ལྗེ(Cambridge)དང་ཁོ་
ལེམ་བྷེཡ(Columbia)གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་ཡོད་པའི་སྐབས་ནས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་
ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་འགོ་ཚུགས། ལོ་རབས་ལྔ་བཅུ་པའི་དུས་སྨད་ཙམ་ནས་ཉི་འོང་གི་ཛེན་ཆོས་ལུགས་
ཀྱི་མཁས་པ་སུ་ཛུ་ཀི(D.J. Suzuki)དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་ཞིང་། ༡༩༦༤ལོར་ཁོང་དངོས་སུ་ཐུག་

འཕྲད་བྱུང་སྟེ་ཛེན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་ཤུགས་ཆེ་བྱས། ཆོས་ལུགས་དེའི་
གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་ལེགས་པོ་རྙེད་དེ་དཔེ་དེབ་དང་རྩོམ་ཡིག་དུ་མ་བྲིས། སུ་ཛུ་

ཀིས། ཛེན་ཞེས་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐོར་གོ་རྟོགས་ལེགས་པོ་རྙེད་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་པ་ཉུང་ཤས་

ཤིག་ཡོད་པའི་གྲས་ཀྱི་གཅིག་ནི་ཐོ་མ་སི་མེར་ཊོན་ཡིན་ཞེས་ཆེ་མཐོང་གདེང་འཇོག་ཀྱང་གནང་ཡོད།
འོན་ཀྱང་མེར་ཊོན་གྱིས་ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་སྤྱོད་ལམ་སོགས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ནི་གཙོ་ཆེ་

དཔེ་དེབ་བཀླགས་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་དེ་དག་སོ་སོའི་མཁས་པ་དང་དུས་ཐུང་བགྲོ་གླེང་གནང་བ་

བརྒྱུད་ནས་ཐོབ་པ་ལས། མ་མཐའ་ཡང་ཆོས་ལུགས་དེ་དག་སོ་སོའི་མཁས་གྲུབ་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་
ནས་ཡུན་རིང་སྦྱངས་པ་བྱས་པ་དེ་འདྲ་མིན། ཁོང་དགོངས་པ་མ་རྫོགས་པའི་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་ཏེ།

༡༩༦༨ཟླ༡༢ཚེས༨བར་གྱི་ཉིན་ཐོ་ཡོད་ཅིང་། ཚེས་བདུན་གྱི་ཉིན་ཐོའི་ནང་དུ་ཡང་དཔེ་དེབ་བཀླགས་
ཐོ་བཀོད་ཡོད། དེ་ཡང་ཨེ་ཤི་ཡའི་འགྲུལ་བཞུད་རིང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་དེབ་ཆུང་
དང་། ཏུ་ཅི(Tucci)དང་། དཱ་ས་གུཔྟ(Dasgupta) མཱུརྟི(Murti)སོགས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཀློག་བཞིན་
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ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གི་བཀླགས་མཆན་ཉིན་ཐོའི་ནང་བཀོད་ཡོད། དེ་ལྟར་མེར་ཊོན་ལ་སྔ་ས་ནས་ཤར་

ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཅིང། སེམས་ཁམས་རིག་པའི་

རྣམ་གཞག་སྐོར་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ལ་མེད་པའི་ལེགས་ཆ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་

ཚུལ་ནང་ཡོད་པའི་ངེས་ཤེས་རྙེད་པ་ཡང་བྱུང་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང༡༩༦༨ལོའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་འགྲུལ་བཞུད་
འགོ་མ་བཙུགས་སྔོན་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས། རྫོགས་ཆེན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་བརྡ་དོན་གྱི་

ངོ་མཚར་མཐོང་ཐོས་བྱུང་མེད། མེར་ཊོན་གྱི་དྲུང་ཡིག་པེཊ་ཊིརྐ་ཡིས་དྲན་གསོ་བྱས་པར། ཁོང་ཉིན་

ཅིག་མེར་ཊོན་གྱི་དྲུང་དུ་སོང་སྐབས། མེར་ཊོན་ཁོང་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་པ་ཌོམ་གྷེ་རམ(Dom Aalred

Graham)གྱིས་བརྩམས་པའི<<ཡེ་ཤུ་དང་ནང་པའི་བར་གྱི་བགྲོ་གླེང>>ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་
དེ་ཀློག་གིན་ཡོད་ཅིང་། སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་མེར་ཊོན་གྱི་སྤྲོ་སྣང་ལྟ་བུ་ཞིག་དེ་སྔོན་མཐོང་མ་མྱོང་ཞེས་
བཤད་ཡོད། དཔེ་དེབ་དེ་ནི་ཌོམ་གྷེ་རམ་ཨེ་ཤི་ཡར་བསྐྱོད་སྐབས་ཉི་འོང་གི་ཛེན་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་པ་

དང་ཕན་ཚུན་བགྲོ་གླེང་གནང་བའི་ཟིན་ཐོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། དཔེ་དེབ་འདིས་མེར་ཊོན་གྱི་ཨེ་ཤི་ཡའི་

འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་སྒོ་ཕྱེས་ཤིང་། འདི་ལ་བརྟེན་ནས༸གོང་ས་མཆོག་དབུས་བོད་པའི་བླ་སྤྲུལ་མང་དག་
དང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད། ཡེ་ཤུའི་ཆོས་པ་ཌོམ་གྷེ་རམ་ཡང་མེར་ཊོན་དང་མཚུངས་པར་
ཆོས་ལུགས་སྣ་མང་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན། ༡༩༦༧ལོར་ཉི་ཧོང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་

ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་གྲུ་འགའ་ཞིག་ཏུ་འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་རྭ་སྟོད་ཆུ་དབར་རིན་པོ་ཆེ།
རྡོ་གྲུབ་ཆེན་སོགས་མཇལ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཚུལ་ལ་འདྲི་རྟོག་ཞུས་མྱོང་ཡོད།

མེར་ཊོན་རྡ་སར་འབྱོར་པ།

༡༩༦༨ཟླ༡༡ཚེས༡ཉིན་མེར་ཊོན་ལྡི་ལི་ནས་པ་ཋན་ཀོཊ་བརྒྱུད་དྷརྨ་སཱ་ལཱར་འབྱོར་བ་དང་། ཉིན་

དེའི་ཕྱི་དྲོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ཀ་ཛི་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་སྟེ་བརྗོད་དོན་འདྲ་མིན་ཐད་ལབ་གླེང་

བྱུང་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་ནང་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ལྟ་བའི་སྐོར་ཡིན། རྫོགས་ཆེན་ཞེས་
པའི་ཐ་སྙད་དང་དེའི་ནང་དོན་རགས་པ་ཙམ་ཞིག་འགྲེལ་བཤད་བྱུང་བའི་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་
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སྐོར་ཤེས་འདོད་ཤུགས་དྲག་བྱུང་བ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཐོག་མར་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་སྐབས་ཀྱང་
རྫོགས་ཆེན་གྱི་ལྟ་སྒོམ་ཤེས་འདོད་ཡོད་སྐོར་ཞུས་ཡོད། ཟླ༡༡ཚེས༡ནས༨བར་དྷ་སཱར་ཉིན་གྲངས་
བརྒྱད་བསྡད་རིང་གི་གཡས་གཡོན་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས། བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འབྱོར་བ་
རྣམས་ཀྱི་གནས་བབ། དེ་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་དད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཨེ་ཤི་ཡར་བསྐྱོད་པའི་ཉིན་ཐོའི་ནང་
གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མེར་ཊོན་ལ་གཟིགས་སྟངས།

༸གོང་ས་ཆེན་པོས་མེར་ཊོན་གྱི་སྐོར་བཀའ་ཆོས་དང་ཕྱག་དེབ་ཁག དེ་མིནསྤྱིར་བཏང་གི་

གསུང་བཤད་སོགས་གནས་དུས་མང་པོར་བཀའ་སྩལ་ཡོད་པ་ལས། འདིར<<བཙན་བྱོལ་ནང་གི་
རང་དབང>>ཞེས་པའི་ཕྱག་དེབ་ནང་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་སྐོར་ལུང་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མར་ཊོན་

ནི་སྟོབས་ཆེན་ཞིག་དང་། རིང་ཐུང་འབྲིང་ཙམ་རེད་འདུག ངོས་རང་ལས་ཀྱང་དབུ་སྐྲ་ཉུང་བ་ཞིག་

འདུག དེ་ནི་ངོས་རང་ནང་བཞིན་དབུ་སྐྲ་བཞར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མ་རེད། ཁོང་གིས་ཀོ་ལྷམ་
ལྗིད་པོ་ཆ་གཅིག་དང་། སྟོད་གོས་དཀར་པོ་མཐུག་པོའི་སྒང་ལ་ཀོ་བ་མཐུག་པོའི་སྐེད་རགས་བཅིངས་
འདུག ཡིན་ན་ཡང་། ཁོང་གི་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དེ་ག་རང་དྲན་འོས་པ་ཞིག་འདུག་ཀྱང་། ཁོང་

གི་ནང་སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཕྱིར་གསལ་བ་དེ་ནི་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་རེད་འདུག ཁོང་ནི་དངོས་གནས་

སྙོམས་ཆུང་ཞིག་དང་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་རྟོགས་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་རང་ལ་དོ་སྣང་
བྱུང་། ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ལ་ཁས་འཆེ་ཞིང་། ཉམས་རྟོགས་དང་ལྡན་པའི་མི་སྣ་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བ་

ངོས་རང་ལ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཡིན། དེ་ནས་བཟུང་། དེ་དང་འདྲ་བའི་ནང་གི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ་ཁ་ཤས་

མཇལ་བྱུང་ཡང་། མར་ཊོན་ནིChristianཟེར་བའི་ཚིག་དེའི་གོ་དོན་དངོས་གནས་ངོས་རང་ལ་ངོ་
སྤྲོད་གནང་མཁན་དེ་ཡིན། ང་ཚོའི་མཇལ་འཕྲད་དེ་ཚོ་དགའ་སྤྲོའི་ཁོར་ཡུག་གི་ཁྲོད་དུ་བྱུང་ཞིང་། ཁོང་

ནི་ཞལ་ཤོབ་ཚ་པོ་དང་ཐོས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག ངོས་ནས་ཁོང་ལ་ཀེ་ཐོ་ལིག་དགེ་བཤེས་ཞེས་
ཞུ་གི་ཡོད། ངེད་གཉིས་ཕན་ཚུན་དགའ་མོས་ཡོད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྐོར་དང་། དགོན་པའི་
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ལམ་ལུགས། འགྲོ་སྟངས་སྐོར་ཕན་ཚུན་ཤོད་རེས་བྱས་པའི་ཐོག ནུབ་ཕྱོགས་པའི་དགོན་པའི་འགྲོ་
སྟངས་སྐོར་ངོས་ནས་ཤེས་འདོད་བྱས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་གསུངས་པ་ཁ་ཤས་ལ་ངོས་རང་ཡ་མཚན་

སྐྱེས་བྱུང་། ཉམས་སྣང་བྱུང་བ་ཞིག་ནི། ཡེ་ཤུའི་སྒོམ་རྒྱག་མཁན་ཚོས་སྒོམ་དུས་ལུས་ཀྱི་སྡོད་སྟངས་
ཐོག་དམིགས་བསལ་དོ་སྣང་གང་ཡང་མི་བྱེད་པ་དེ་རེད། ངོས་ནས་ཤེས་པ་ལྟར་བྱས་ན། ལུས་ཀྱི་སྡོད་

ལུགས་དང་། ཐ་ན་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཚུན་ཆད་ལ་དོ་སྣང་སྤྲོད་དགོས་པ་ཡིན། ང་ཚོས་ཡེ་ཤུའི་གྲྭ་
བཙུན་ཚོས་སྡོམ་པ་གང་དང་གང་ལེན་གྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཡང་བྱུང་། མར་ཊོན་རང་ངོས་

ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྟ་སྤྱོད་སྐོར་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཤེས་འདོད་གནང་བའི་ཐོག་གསང་སྔགས་

ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་མཁན་བླ་མ་ཞིག་དང་མཇལ་འདོད་ཆེན་པོ་གནང་གི་འདུག ང་ཚོའི་བར་
བློ་བསྡུར་བྱེད་རེས་བྱེད་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་། ནང་པ་དང་ཀེ་ཐོ་ལིག་གི་ཆོས་ལུགས་

དབར་མཐུན་པའི་ཆ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་བཀའ་མོལ་དེ་ཚོ་ལས་ཤེས་རྟོགས་གྱུར་པ་དེ་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་
ཞིག་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚོར་བརྟེན་ཁོང་གློ་བུར་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་པ་ཐོས་འཕྲལ། ངོས་རང་
ཧ་ཅང་སེམས་སྐྱོ་པོ་བྱུང་། མར་ཊོན་ནི་ང་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་ཧ་ཅང་མི་འདྲ་བ་གཉིས་དབར་འབྲེལ་ལམ་

བརྟན་པོ་འཛུགས་མཁན་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། གང་ལྟར། རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་པ་
དང་། སྙིང་རྗེའི་སྒོ་ནས་མི་ཡག་པོ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་རྟོགས་རྒྱུར་ཁོང་གིས་ངོས་རང་ལ་ཕན་

གྲོགས་གནང་བྱུང་།4 ཞེས་གསུངས་ཡོད། གོང་གསལ་གསུང་གི་ནང༸གོང་ས་ཆེན་པོས་མེར་ཊོན་གྱི་
ཕྱིའི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་ཆས་གོས། ནང་སེམས་རྒྱུད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་ཇི་ལྟར་མཛད་
པ་ལྟར། ཁོང་གི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཁྱད་ཡོན་གྱིས༸གོང་ས་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཚེའི་ནང་བག་ཆགས་ཤིན་ཏུ་
གཏིང་ཟབ་ཅིག་བཞག་པར་གསུངས་ཡོད། ཕྱི་ལོ༡༩༦༠རེ་གྲངས་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཇལ་ཁར་

བཅར་བའི་ཆོས་སྲིད་སོགས་སྡེ་ཚན་མི་འདྲ་བའི་མི་སྣ་མང་དག་བྱུང་ཡོད་པའི་གྲས་ནས་ཐུགས་ལ་བག་
ཆགས་གཏིང་ཟབ་འཇོག་མཁན་ནི་མེར་ཊོན་དང་ཧུས་ཊོན་སི་མིཊ(Huston Smith)ལྟ་བུ་རེ་ཟུང་

ལས་བྱུང་མེད་ཅིང་། དེའི་ཁྲོད་ནས་ཀྱང༸གོང་ས་ཆེན་པོས་མི་སྣ་གང་དེའི་ཐུགས་ཀྱི་མཁྱེན་ཡོན་ཙམ་
4 བཙན་བྱོལ་ནང་གི་རང་དབང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་མཛད། ཤོག་ངོས། ༡༡༥

81

མིན་པར་ཕྱིའི་ལུས་ཀྱི་ཚུགས་ཀ་དང་ཆས་གོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཚུན་ཆད་ཞིབ་ཏུ་གསུངས་ཏེ་རྗེས་དྲན་མཛད་

པ་ནི་མེར་ཊོན་ཁོ་ན་ཡིན། <<དོན་དམ་པའི་ཆོས་ལུགས་མཛའ་འབྲེལ>>ཞུ་བའི་ཕྱག་དེབ་ནང་ནུབ་

ཕྱོགས་ནས་སྒོ་རྡུང་བ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་གཅིག་ལོགས་སུ་བཀོད་དེ་མེར་ཊོན་གྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་བྱད་དང་
ཐུགས་ཀྱི་མཁྱེན་ཡོན་སྐོར་ཞིབ་ཕྲའི་འགྲེལ་བརྗོད་མཛད་ཡོད།

མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་དང་པོ།

ཕྱི་ཟླ༡༡ཚེས༤སྔ་དྲོ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མེར་ཊོན་རྣམ་གཉིས་བར་མཇལ་འཕྲད་དང་པོ་དེ་བྱུང་

བ་དང་། སྐབས་དེ་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་ལོ༣༣དང་མེར་ཊོན་དགུང་ལོ༥༡ལ་སོན་ཡོད། བགྲོ་
གླེང་གི་བརྗོད་གཞི་ནི། བདེན་བཞི་དང་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ལྟ་བ། སྒོམ་སྒྲུབ་

ཀྱི་སྐོར་སོགས་ཡིན། དེ་ཡང་༸གོང་ས་ཆེན་པོས་ནང་པའི་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚེ་ཐོས་བསམ་
སྒོམ་གསུམ་ཡ་མ་བྲལ་བར་འཇུག་དགོས་པ་དང་། བོད་པའི་མཁས་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་དྲུང་ནས་རྒྱ་གར་

མཁས་པའི་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་གཞུང་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དབུ་མའི་ལྟ་བར་སློབ་གཉེར་བྱེད་

དགོས་པ། རྫོགས་ཆེན་གྱི་ལྟ་བ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སོགས་ཀྱི་རྨང་གཞི་ལེགས་པར་
ཚུགས་པ་ཞིག་དགོས་པ་སོགས་གསུངས་ཡོད། ལྷག་པར་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཆོས་དེ་དཀའ་སྤྱད་བསྟེན་མི་
དགོས་པའི་ཉེ་ལམ་དུ་ངོས་འཛིན་པ་ལྟ་བུའི་འཁྲུལ་གཞི་ལ་གཟབ་དགོས་པར་གསུངས། རྫོགས་ཆེན་གྱི་

ལྟ་བའི་སྐོར་གསུང་དགོས་དོན་ནི། མེར་ཊོན་གྱིས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ལྟ་བར་སློབ་གཉེར་བྱེད་འདུན་ཡོད་

སྐོར་ཞུས་པའི་དབང་གིས་ཡིན། མེར་ཊོན་ཨ་རིར་རྒྱུན་བཞུགས་གནང་གི་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་བོད་པའི་
མཁས་པ་ཚད་ལྡན་དང་དུས་རྒྱུན་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་བདེ་འོང་སླད། ༸གོང་ས་ཆེན་པོས་ཨ་རིའི་ནིའུ་
ཇར་སིར་བཞུགས་མུས་དགེ་བཤེས་ལྷུན་གྲུབ་བཟོད་པ་དང་། སུད་སི་རི་ཀོང་དགོན་དུ་བཞུགས་མུས་

དགེ་བཤེས་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་བརྟན་གཉིས་མེར་ཊོན་ལ་ངོ་སྤྲོད་མཛད་ཡོད། མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་དང་པོའི་

བགྲོ་གླེང་གི་བརྗོད་དོན་བསྡུས་ན་དོན་ཚན་གལ་ཆེ་བ་བཞིར་འདུས5པ་ནི། ༡ བདེན་བཞི་རྨང་གཞིར་
5 བགྲོ་གླེང་གང་དང་གང་གནང་མིན་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་མེར་ཊོན་གྱི་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཉིན་ཐོ་དང་། ཧ་རོལཌ་ཡི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་རྟེན་འབྲེལ་ནང་གསལ།
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བྱས་པའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་སྐོར་སོགས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐོར། ༢ རྫོགས་ཆེན་གྱིས་མཚོན་པའི་

གསང་སྔགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ལ་བདེན་བཞི་སོགས་ཆོས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་གོ་བ་ལེགས་པོ་དགོས་
པའི་སྐོར། ༣ བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་ལྷག་པར་བོད་བརྒྱུད་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ནུབ་ཕྱོགས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་ཆ་མ་ཚང་བ་དང་དངོས་ཡོད་མིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་བཞིན་པའི་སྐོར་ཐུགས་ཚོར་ཆེན་
པོས་ནན་གསུངས་མཛད་པ། ༤ གནས་བརྟན་སྡེ་པའི་རིགས་འགའ་ཞིག་གིས་བོད་བརྒྱུད་སངས་རྒྱས་

པའི་ཆོས་དེ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཚད་ལྡན་མིན་པར་ཕྱི་རོལ་པའི་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་ལྷད་ཞུགས་པའི་སྐྱོན་
བརྗོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་བཅས། གོང་གསལ་རྣམས་༸གོང་ས་ཆེན་པོས་སྐུ་ཚེའི་རིང་

རྒྱུན་འཁྱོངས་ཕྱག་བསྟར་མཛད་པའི་བོད་བརྒྱུད་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་དོན་མཛད་པ་གལ་ཆེ་བ་ཁག་
ཅིག་ཡིན་ལ། ནུབ་ཕྱོགས་པས་བོད་བརྒྱུད་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ལ་བླ་མའི་ཆོས་ལུགས་ཞེས་

པའི་ཐ་སྙད་སྦྱར་ཏེ་རྒྱ་གར་ནས་བརྒྱུད་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཚུལ་གཙང་མ་མིན་པ་ལྟ་བུར་ངོས་
འཛིན་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་པ་དེང་སྐབས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཟིན་ཅིང་། སྤྱིར་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་

དང་ལྷག་པར་བོད་བརྒྱུད་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དེ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཚད་ལྡན་མིན་པ་དང་། ཕྱི་
རོལ་མུ་སྟེགས་པའི་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་ལྷད་ཞུགས་པ་ཡིན་ཞེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པའི་གནས་བརྟན་སྡེ་པའི་ལྟ་
ཚུལ་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་གང་འཚམ་ཕྱིན་ཟིན།

མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་གཉིས་པ།

མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ཕྱི་ཟླ༡༡ཚེས༦ཉིན་མཛད། སྐབས་དེར༸གོང་ས་ཆེན་པོས་

བཞུགས་སྟེགས་ལས་བབ་སྟེ་མཐིལ་དུ་བཞུགས་ནས་སྒོམ་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་འདུག་
ལུགས་བསྟན་པར་མཛད་དེ། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་བཤད་པ་ཞིབ་རྒྱས་དང་། བགྲོ་གླེང་མ་གྲོལ་
བར་མཐིལ་རང་དུ་བཞུགས་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེའི་སྐོར་ལས་བརྩམས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

རྣམ་གཞག གསང་སྔགས་ཀྱི་སྐོར་སོགས་ལ་བཤད་པ་མཛད། དཔེར་ན། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

གསུང་སྐབས་མེར་ཊོན་ལ་ལྕོག་རྩེའི་སྟེང་དུ་རྟ་ཡོད་མེད་དྲི་བ་མཛད་དེ། མདུན་གྱི་ལྕོག་རྩེའི་སྟེང་དུ་རྟ་
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མ་གྲུབ་ཀྱང་། ལྕོག་རྩེ་རྟས་སྟོང་པ་སྟོང་ཉིད་མིན་པའི་དཔེ་དང་སྦྱར་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་

རྒྱས་གསུངས་ཤིང་། མཐའ་དོན་དུ་མེར་ཊོན་ལ་ནང་ཤེས་པའི་སྐོར་བསམ་བློ་མང་ཙམ་གཏོང་དགོས་
པའི་བཀའ་སྩལ་ཡོད། ཟླ༡༡ཚེས༨ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མེར་ཊོན་བར་གྱི་མཇལ་འཕྲད་མཐའ་མ་

ཟིན་མཚམས་མེར་ཊོན་ལྡི་ལིར་ཐོན་པ་དང་། ཚེས༩ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་ཨ་རིར་གནས་སྡོད་གྲོགས་འཁོར་

རྣམས་ལ་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་ཕུལ་བའི་ནང་། བོད་བརྒྱུད་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་ནང་ཤེས་པའི་སྐོར་ཕྲ་

ཞིང་ཟབ་ལ། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཤེས་བྱ་མངའ་ཞིང་། ད་དུང་སྒོམ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་དཔྱད་པ་བྱེད་མུས་
ཡིན་འདུག །6 ཅེས་བྲིས་ཡོད།

མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་གསུམ་པ།

མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་ཕྱི་ཟླ༡༡ཚེས༨ཉིན་མཛད་པ་དང་། འདིའི་སྐབས་སུ་ཡང་ནང་

ཤེས་པའི་སྐོར་དང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། ལྷག་པར་སྟོང་ཉིད་བདེན་པར་
འཛིན་པ་གསོར་མི་རུང་བའི་ལྟ་བ་སྟེ་ནོར་འཁྲུལ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་སྐོར་གསུངས་ཡོད།7 འོན་
ཀྱང་བགྲོ་གླེང་འདིའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་སྐོར་ཡིན། དེ་ཡང་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས། ངེད་གཉིས་དབར་བགྲོ་གླེང་བྱུང་བའི་བརྗོད་གཞི་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི། ནང་པ་དང་ཡེ་

ཤུའི་ཆོས་ལུགས་གཉིས་ཀའི་ནང་གི་ཀུན་སློང་གི་གཙོ་བོ་སྟེ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་འབྲལ་བར་འདོད་
པའི་སྙིང་རྗེའི་སྐོར་ཡིན།8 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ནང་སྙིང་རྗེའི་ཉམས་ལེན་ཤིན་
ཏུ་ཚད་མཐོན་པོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་མཛད། ཡང་ཡེ་ཤུའི་གྲྭ་པས་ཆང་རག་འཐུང་གི་ཡོད་མེད་

སོགས་ཀྱི་དྲི་བ་མཛད་དེ། ཡེ་ཤུའི་གྲྭ་བཙུན་གྱི་སྡོམ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་དང་། དེ་དག་གིས་ཉམས་ལེན་

བྱས་པའི་འཐོབ་བྱའི་འབྲས་བུ་གང་ཡིན། གལ་ཏེ་ཉམས་ལེན་པ་ཞིག་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་
6 ཨེ་ཤི་ཡའི་ཉིན་ཐོ། ཤོག་ངོས། ༣༢༢
7 ཨེ་ཤི་ཡའི་ཉིན་ཐོ། ཤོག་ངོས། ༡༢༥

8 དོན་དམ་པའི་ཆོས་ལུགས་མཛའ་འབྲེལ། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་མཛད། ཤོག་ངོས། ༥༩
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མ་གྱུར་སྔོན་ཚེ་ལས་འདས་ན་གང་འགྱུར་སོགས་ཀྱི་འདྲི་རྟོག་མཛད། རབ་བྱུང་གི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་

སྐོར་གསུང་སྐབས་མེར་ཊོན་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དུས་རབས་ལྔ་པའི་ནང་བྱོན་པའི་ཡེ་ཤུའི་བླ་

ཆེན་ཇཽན་ཁེ་སིན(John Cassian)ངོ་སྤྲོད་མཛད་ཅིང་། ཁོང་ནི་ནུབ་ཡོ་རོབ་ཏུ་རབ་བྱུང་གི་མི་ཚེ་
སྐྱེལ་སྟངས་གསར་བཏོད་མཛད་པ་པོ་དེ་ཡིན་པར་བཤད། དེ་བཞིན་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་ལ་བགྲོ་གླེང་

གནང་བའི་སྐབས་མེར་ཊོན་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཡེ་ཤུའི་མཁས་པ་ཨི་བ་གྷི་རི་སི(Evagrius

of Pontus)ངོ་སྤྲོད་མཛད་པ་ལྟ་བུ་༸གོང་ས་ཆེན་པོས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་སོགས་ངོ་སྤྲོད་མཛད་པ་

ལྟར། ཁོང་གིས་ཀྱང་ཡེ་ཤུའི་མཁས་པ་ཚད་ཐུབ་དེ་འདྲ་ཚུར་ངོ་སྤྲོད་མཛད་པ་བྱུང་ཡོད། ཉིན་མཐའ་
མའི་བགྲོ་གླེང་གི་སྐབས་མེར་ཊོན་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མར་ཁེ་སིའི་རིང་ལུགས་དང་དགོན་སྡེའི་
ལམ་སྲོལ་གྱི་བར་མཐུན་ཆ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར། ༸གོང་ས་ཆེན་པོས་གནད་དོན་

འགའ་ཞིག་གི་ཐད་རབ་བྱུང་བ་དང་དམར་ཤོག་པའི་དབར་མཐུན་ཆ་གཏན་ནས་མེད་ཀྱང་། ཐོན་སྐྱེད་ཆ་

སྙོམས་སུ་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་རྣམས་ཆོས་དང་འགལ་བ་མེད་
པའི་སྐོར་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཉིན་འདིར་༸གོང་ས་ཆེན་པོར་མེར་ཊོན་ལ་ཀེ་ཐོ་ལིཀ་དགེ་བཤེས་

ཞེས་པའི་མཚན་འབོད་མཛད་ཡོད། ༸གོང་ས་ཆེན་པོས། ངོས་རང་ཐོ་མ་སི་མེར་ཊོན་དང་མཇལ་འཕྲད་

བྱུང་བ་དེས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ཚུལ་ལ་མིག་ཁ་ཕྱེ་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད།9 ཅེས་
དང་། འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་སྤྱིར་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་དང་། ཡང་

སྒོས་རོ་མན་གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་ནི་ནང་ཆོས་ཕུད་ངོས་དང་འབྲེལ་ཐག་ཉེ་ཤོས་བྱུང་བའི་ཆོས་

ལུགས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ནུས། དེ་ནི་ངོས་རང་རྒྱ་གར་བྱང་རྒྱུད་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བའི་ཐོག་
མའི་དུས་སྐབས་ནང་ཐོ་མ་སི་མེར་ཊོན་གྱིས་ངེད་གཉིས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་སྐབས་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

ཁྱད་ཆོས་གསལ་པོ་བསྟན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་སྲིད།10 ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཐོ་མ་སི་མེར་ཊོན་གྱི་དྲུང་
ནས་ནང་ཆོས་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་ལུགས་གཞན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ལ་ལྟ་སྤྱོད་
9 དོན་དམ་པའི་ཆོས་ལུགས་མཛའ་འབྲེལ། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་མཛད། ཤོག་ངོས། ༩

10 དོན་དམ་པའི་ཆོས་ལུགས་མཛའ་འབྲེལ། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་མཛད། ཤོག་ངོས། ༧༥
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ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པའི་ཐུགས་རྟོགས་རྙེད་པ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་

ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཡོངས་ལ་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་ལ་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་པའི་ནུས་པ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་པའི་
ཐུགས་རྟོགས་རྙེད་པའི་ཚུལ་གསུངས་ཡོད།

ཐོ་མ་སི་མེར་ཊོན་གྱི་དྲུང་ནས་མཁྱེན་རྟོགས་མཛད་པའི་དོན་གནད་གཙོ་བོ།

དེ་ཡང་མེར་ཊོན་གྱིས། ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལ་རྩེ་གཅིག་པའི་དད་འདུན་དང་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་དགོན་

སྡེའི་འགྲོ་ལུགས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་གནས་མུར་ནང་ཆོས་ཀྱི་བསླབ་ཁྲིམས་དང་མྱོང་རྟོགས་ལ་གཏིང་
ཟབ་པའི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་དུས་ལ་སླེབས་ཡོད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ༸གོང་ས་ཆེན་པོས། ནང་པའི་
ངོས་ནས་ཀྱང་དེ་མཚུངས་བྱེད་དགོས་ཤིང་། ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་གྱི་བཅོས་མིན་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་

བགྲོ་གླེང་གི་སྙིང་དོན་ཡང་ངེས་ཤེས་འདིའི་སྟེང་ནས་གཞི་རྩ་ཚུགས་པ་ཞིག་དགོས།11 ཞེས་གསུངས་
ཏེ། ༸གོང་ས་ཆེན་པོས་ཐོ་མ་སི་མེར་ཊོན་གྱི་དྲུང་ནས་མཁྱེན་རྟོགས་མཛད་པའི་དོན་གནད་གལ་ཆེ་

ཤོས་དེ་ནི། རང་གི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་གནས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་ལྟ་སྤྱོད་
ལ་སློབ་གཉེར་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། འདི་ནི་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་མཛད་
པའི་རྨང་གཞི་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད།

མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན།

མེར་ཊོན་གྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན། གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་མཇལ་འཕྲད་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ནུབ་

ཕྱོགས་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་ནང་མེད་པའི་གཏིང་ཟབ་ཅིང་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ནང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་
འཇིག་རྟེན་ཞིག་མཐོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། དེ་འབྲེལ་ཨ་རིའི་ནང་བོད་བརྒྱུད་ནང་པའི་སྒོམ་སྒྲུབ་
གནས་གཞི་ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུའི་ཐུགས་འདོད་བྱུང་བ་དང། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་

གྲུབ་པའི་ཕྱི་ཉིན་བྲིས་པའི་ཡི་གེའི་ནང་། རང་གི་དགོན་པར་ཕྱིར་ལོག་གི་སྐབས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཤེས་རབ་
11 དོན་དམ་པའི་ཆོས་ལུགས་མཛའ་འབྲེལ། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་མཛད། ཤོག་ངོས། ༡༠
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ལེགས་སྐྱེས་སུ་འཁྱེར་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད་སྐོར་བྲིས་ཡོད།12

༸གོང་ས་ཆེན་པོར་མཚོན་ན། གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་མཇལ་འཕྲད་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཡེ་ཤུའི་

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱད་ཡོན་གཟིགས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འཛམ་

བུ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་རོ་མན་གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་པའི་

བར་མཐུན་སྒྲིལ་འབྲེལ་ལམ་གཏིང་ཟབ་བསྐྱངས་ཏེ། འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་སྟེང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་
གྱི་དཔེ་མཚོན་གཞན་འགྲན་མི་ནུས་པ་ཞིག་བསྟན་ནུས་པ་བྱུང་ཡོད། པི་ཁོ་ཨ་ཡར(Pico Iyer)
གྱིས། མེར་ཊོན་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་པའི་ཉིན་ཐོ་དེས་ནུབ་ཕྱོགས་པ་རྣམས་

ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པའི་གནས་བབ་གསལ་སྟོན་གྱི་སྒོ་མོ་ཕྱེས་སྐོར་གསུངས13པ་ལྟར།
དེ་སྔོན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་གནས་བབ་ལ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་མ་ཐོབ་པ་དང་། བོད་བརྒྱུད་སངས་

རྒྱས་པའི་ཆོས་ཚུལ་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ཇི་བཞིན་མི་ཤེས་པར་བླ་མའི་ཆོས་ལུགས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་

ནུབ་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ལ་མེར་ཊོན་གྱི་ཉིན་ཐོས་དག་སེལ་འགྲེལ་བཤད་གསལ་པོ་བྱེད་ནུས་པ་བྱུང་ཞིང་།
ལྷག་པར་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་རྗེས་འབྲང་པའི་ནང་བོད་བརྒྱུད་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཚུལ་གྱི་ཟབ་ཁྱད་
དང་རིན་ཐང་མངོན་པར་གསལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། མེར་ཊོན་ཁོང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་རྩོམ་
པ་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁོང་གི་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཉིན་ཐོའི་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གི་བླ་ན་མེད་པའི་མཁྱེན་ཡོན་གཟི་བརྗིད་དང། བོད་པའི་བླ་སྤྲུལ་ཁག་གི་ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན། བོད་མི་
སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚོས་༸གོང་ས་ཆེན་པོ་དང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་བཅངས་པའི་དད་གུས་དང་བཟང་

སྤྱོད། བོད་བརྒྱུད་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཚུལ་གྱི་གཏིང་ཟབ་ཤེས་རིག་བཅས་ངག་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལམ་
ནས་འགྲེལ་བཤད་གསལ་པོ་མཛད་པ་དེས། ཁོང་གི་རྩོམ་རིག་ལ་དོ་སྣང་ལྡན་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཤེས་
ཡོན་ཅན་མང་པོའི་སེམས་ངོར་གཉན་འཕྲང་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་བོད་པའི་རང་བཞིན་གསལ་པོ་མཚོན་
12 ཨེ་ཤི་ཡའི་ཉིན་ཐོ། ཤོག་ངོས། ༣༢༥

13 THE OPEN ROAD: The Global Journey of the Fourteenth Dalai Lama (Published in
Viking by Penguin Books India 2008) དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས། ༡༣༢
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ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པས། དེ་རིང་གི་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་རང་རེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་

བསུབ་ཏུ་མེད་པའི་ཟིན་ཐོ་བཀོད་མཁས་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཁོང་ལ་བཅོས་མིན་གུས་བརྩི་དང་
རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་མཚན་སྙན་གཟི་བརྗིད་འཛམ་གླིང་ཕྱི་ཕྱོགས་

སུ་འཕྲོ་བའི་འགོག་རྐྱེན་ལྟ་བུར་ས་ཁུག་དྷརྨ་སཱ་ལཱའི་རི་ངོགས་སུ་བཞུགས་དགོས་བྱུང་ཞིང་། བོད་པ་
སྐྱབས་བཅོལ་དུ་གྱར་བའི་ཐོག་མའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་གནས་བབ་དང་། གནས་བབ་དེའི་ནང་

དཀའ་སྤྱད་འབད་པ་ཆེན་པོས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཚུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་
རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པའི་ཧུར་བརྩོན་སོགས་འཛམ་གླིང་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སྣས་ཤེས་ཐབས་དཀའ་བའི་དུས་

སྐབས་ནང་། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྩོམ་རིག་གི་བྱ་བར་ཤུགས་རྐྱེན་ལྡན་པའི་རྩོམ་པ་པོ་ཚད་
ལྡན་ཞིག་གི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་གོང་གསལ་གནས་བབ་འགྲེལ་བརྗོད་གསལ་པོ་མཛད་མཁན་གཅིག་ནི་
མེར་ཊོན་ཡིན།

མེར་ཊོན་གྱི་ཐུགས་རེ།

འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་ནང་རང་གི་རྗེས་འབྲང་པས་རང་ལ་དགའ་མོས་གུས་བརྩི་དེ་འདྲའི་ཆེན་པོ་

བྱེད་པ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལྟ་བུའི་དབུ་ཁྲིད་ཅིག་ཕལ་ཆེར་མེད་ངེས། དེ་ནི་ཁོང་བོད་མི་ཚོའི་མགོན་

སྐྱབས་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན་པས་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོང་ལ་རྐྱེན་ངན་ཆག་སྒོ་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་རུང་དེ་ནི་

ཆེས་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ངས་ཁོང་ལ་ཆག་སྒོ་མི་འབྱུང་བ་དང་ཁོང་གི་བདེ་

འཇགས་ཆེད་སྨོན་ལམ་བྱེད། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བར་མཛོད་ཅིག །14 ཅེས་མེར་ཊོན་
གྱིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཕྱྭར་འགལ་རྐྱེན་མི་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ་མཛད་པ་ལྟར།

མགོན་པོ་གང་ཉིད་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དམ་ལྡན་ཁ་བ་རི་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པའི་

མགོན་སྐྱབས་དམ་པར་སྐུ་དཀྱིལ་དྭངས་གསལ་ངང་བརྟན་བཞུགས་མཛད་བཞིན་པ་མེར་ཊོན་གྱིས་
དག་པའི་ཞིང་ནས་དགོངས་པར་མཛོད་ཅིག །ཅེས་པ་འདི་ཡང་དགེ་བཤེས་འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས་ཀྱིས་
14 ཨེ་ཤི་ཡའི་ཉིན་ཐོ། ཤོག་ངོས། ༩༢
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བྲིས་པ་སྟེ། འདིའི་དགེ་རྩ་ཕྲ་མོ་མཚུངས་མེད་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱུང་རབས་ཀྱི་བཞུད་ལམ་
རིང་མོར་བཞག་པའི་ཞབས་རྗེས་དྲོན་མོ་ནམ་ཡང་བསུབ་པ་མེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །
ལྷག་བསམ་བརྩོན་པའི་མེ་ཏོག་གིས། །
མཁས་མང་ཉིན་བྱེད་ཞལ་ལུང་ཟེར། །

འཐུངས་པས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀུན་སྨོན་གྱིས། །
མཛེས་པར་ཡིད་སྤྲོའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །15

15 སྨོན་ཚིག་འདི་བཞིན་བཅོ་བརྒྱད་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མེར་ཊོན་ལ་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན། བཅོ་བརྒྱད་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མེར་ཊོན་ལ་
དཔལ་ས་སྐྱའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་བཤད་པ་ཡང་མཛད་ཡོད།
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བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཐུ་བྷོད་རྩོམ་རིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་དང་
དེའི་གནས་བབ་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།
ཀརྨ་ཚེ་རིང་།

དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལས་དྲུང་།
ནང་དོན་གནད་བསྡུས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་སྟེ་རྩོམ་རིག་གི་མཚོན་

ཐབས་དང་། རྩོམ་རྣམ། ཁ་ཕྱོགས། རྩོམ་ལུས། རྩོམ་པ་པོ་སོ་སོའི་སློབ་གསོའི་ཐོན་ཁུངས། རྩོམ་རིག

ཚིག་རྒྱན་གྱི་གཞུང་ལུགས། གསར་རྩོམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཅས་ཀྱི་ཐད་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་
གི་གནས་བབ་དང་དེའི་ཁ་ཕྱོགས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་ཡོད།

བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ། ཐུ་བྷོད།1 རྩོམ་རིག2 གནས་བབས། མཚོན་ཐབས།

1 ཐུ་བྷོད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་རྒྱ་དང་སོག་པོས་ཚུར་བཏགས་པ་ཙམ་ལས། དོན་དུ་བོད་ཅེས་པ་རང་ལ་གོ་བ་ཡིན། རྒྱལ་རབས་སྨྲ་བ་

འགའ་ཞིག་གིས། རྒྱ་ནག་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གསར་རྙིང་དུ། བོད་ལ་ཐུ་བྷོད་ཅེས་འདོགས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་བརྩད་བཅད་
ན་མེས་དབོན་རྣམ་པའི་སྐུ་རིང་ལ། འཛམ་གླིང་ས་ཁྱོན་ཕལ་ཆེ་བ་བཙན་པོའི་ལུང་རྒྱུག་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཆེན་པོ་’བོད’་ཅེས་པ་ཕྱེད་སྒྲ་

བསྒྱུར་ཕྱེད་དོན་བསྒྱུར་གྱིས་’ཏུ་བྷོད་’ཅེས་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། གནའ་བོའི་རྡོ་རིང་ངོས་སུ་ཏུ་བྷོད་ཅེས་བྲིས་ཡོད་པ་འདིས་ཤེས་ནུས་
ཤིང་། དུས་ཕྱིས་རྒྱ་སྐད་རིམ་གྱིས་ཟུར་ཆག་སྟེ་ཐུ་བྷོད་ཅེས་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྐད་སྲོལ་དེ་རིམ་པར་བཞིན་Tibetཞེས་དབྱིན་ཡིག་
ཐོག་གི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་པའི་བོད་ཀྱི་མིང་དུ་ཆགས་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་བོད་མངའ་ཐང་དར་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཆེན་པོ་བོད་ཅེས་པ་རྒྱ་སྐད་ཐོག་
ཟུར་ཆག་པ་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཀྱི་མིང་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན།

2 རྩོམ་རིག་གི་གོ་དོན། མཐོང་ཐོས་དྲན་སྣང་འཚོ་བའི་མངར་སྐྱུར་དག བློ་གྲོས་རྩལ་གྱིས་འདོར་ལེན་ལེགས་སྒྲིག་གིས། བརྗོད་པའི་

ངག་གི་བཟོ་རྩལ་ལམ་ཡི་གེའི་རི་མོར་འགོད་པ་ཞིག དེ་ཡང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་མིའི་རིགས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལས་བྱུང་བའི་སྒྱུ་རྩལ་ངག་
བཟོ་འམ་ཡི་གེའི་རི་མོར་བཀོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།
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གླེང་གཞི།

སྤྱིར་ཐུ་བྷོད་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཞེས་པའི་རིག་ཚན་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་འདིར་དར་བ་ཆེས་སྔ་ཤོས་

ཡིན་པར་མངོན། འདི་ནི་འདས་ཟིན་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་བསམ་བློའི་བྱས་འབྲས་མཐའ་དག་གླེང་སློང་
བྱེད་སྤྱད་ཀྱི་རིག་ཚན་རྩོམ་རིག་ཞིག་ཡིན། དེས་ན་ང་ཚོས་རྩོམ་རིག་གླེང་བའི་སྒྱུ་རྩལ་དང་སྒྱུ་རྩལ་

གྱི་བདེན་པ་འཚོལ་ཐབས། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་དང་། ཆབ་སྲིད། ཀུན་སྤྱོད། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་མ་
ལག་ལའང་གཏིང་ཟབ་པའི་ཞིབ་འཇུག་དང་ཤེས་རྟོགས་ཀྱིས་གདེང་འཇོག་བྱས་ཡོད། དེ་བཞིན་འགྲོ་
བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ནང་བསམ་བློའི་ཤེས་རིག་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་རིང་མོར་གཞིགས་ན། ང་ཚོ་
ཁ་བ་རི་བའི་མི་རིགས་འདི་ལའང་དུས་ཀྱི་ཆ་ནས་བསམ་ན་མི་ལོ་བཞི་སྟོང་ངམ་ལྔ་སྟོང་ཡན་ཆོད་ནས་

ཤེས་རིག་དར་འགོ་ཚུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མཆིས་པ་དེ་གསར་རྙེད་ཀྱི་གནའ་རྫས་དག་ལས་ཚོད་དཔག་
བྱེད་ཐུབ། འདི་ལྟ་བུའི་དུས་ཡུན་རིང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་གི་གནའ་བོའི་ཤེས་རིག་དར་ཞིང་

རྒྱས་པའི་མི་རིགས་གཞན་དག་དང་བསྡུར་ན་རྟོགས་སླ་བར་སེམས། སྒོས་སུ་མི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་

བསམ་བློ་སོགས་དར་རྒྱས་བྱུང་བའི་འཕེལ་རིམ་དང་ཆུ་ཚད་ཀྱི་ཐད་ནས་བལྟས་ན། བོད་གནའ་བོའི་མི་

རིགས་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་། ལྷག་པར་གནའ་བོའི་བོད་རང་ལ་མཚོན་
ན་ཐུ་བྷོད་བཙན་རྒྱལ་དུས་སྐབས་ནང་སྒོས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་དང་ཁྲི་སྲོང་གི་སྐབས་སུ་ཧ་ཅང་

དར་བའི་སྒང་ཡིན་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ནས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། དེས་ན། བོད་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་གི་གནས་བབ་དང་དེའི་ཁ་ཕྱོགས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་དུས་མཚམས་མི་
འདྲ་བ་ཁག་ཅིག་རེ་རེ་བཞིན་གཤམ་དུ་འབྲི་བར་བྱའོ། །

ཀ རྒྱལ་ཕྲན་དུས་སྐབས3ཀྱི་ཐུ་བྷོད་རྩོམ་རིག་གི་གནས་བབ།

སྐབས་དེའི་དུས་ཀྱི་ཐུ་བྷོད་རྩོམ་རིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་དང་གདོད་མའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཐུ་བྷོད་རྩོམ་

རིག་གི་གནས་བབ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི་མི་དང་རང་བྱུང་ཁམས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་། མི་དང་མིའི་
3 རྒྱལ་ཕྲན་བཅུ་གཉིས་དང་། སིལ་མ་བཞི་བཅུའི་དུས་རབས། བོད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་གསལ།
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དབར་གྱི་འབྲེལ་བ། དེ་བཞིན་མི་དང་སྤྱི་ཚོགས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་རང་བཞིན་སོགས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་དང་

ཟབ་འཇུག་གིས་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་ཁྱད་པར་བའི་རང་བཞིན་དང་ཐུན་མོང་བའི་རྣམ་གཞག་ངོས་འཛིན་
དང་ཤེས་རྟོགས་ཀྱིས་རང་ཉིད་དང་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་ཡང་དག་པའི་བསྒྱུར་བཀོད་དང་འཛུགས་བསྐྲུན་

བྱེད་རྒྱུ་དེར་ངེས། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་ཐབས་ནི་ཚོད་དཔག་གི་རིམ་པ་ཁོ་
ནར་ལྷག་ཡོད། ༡ བརྗོད་གཞི། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་དང་སྲོག་ཆགས་འབྱུང་ཁམས་ལ་སོགས་

པ་མཐའ་དག་གི་ཆོས་ཉིད་དང་། རང་བཞིན། རྣམ་པ། བྱེད་ལས། དབྱེ་བ། འབྱུང་ཁུངས་ལ་སོགས་

ཞིབ་བརྗོད་དང་ངོས་འཛིན། དོགས་འདྲིའི་རང་བཞིན་དང་དེ་དག་གི་ཡིད་དུ་འཐད་པའི་མཛེས་སྡུག་
ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་མཚོན་པ་ཞིག་དང་། ༢ བརྗོད་བྱེད། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་མ་བཅད་པ་ཅི་

རིགས་སུ་གནས་པ་འབྲི་སྲོལ་དང། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ་ཡང་རྐང་པ་སྙོམས་པ་དང་མཉམ་པ་གཉིས་
ཆ་ཅན། ཚིག་རྐང་བཞི་མའམ་ཤོ་ལོ་ཀ་རུ་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་ཅི་རིགས་སུ་སྣང་། དབྱངས་འགྱུར་

གྱི་ཆ་ནས་ཡི་གེ་ཆ་ཡ་ཅན་དང་། སྒྲ་གདངས་དྲག་ན་དྲག་པ། ཞན་ན་ཞན་པར་སྦྱོར་བ་སོགས་ཤས་

ཆེ་བ་འབྲི་སྲོལ་ཡོད། ༣ བརྗོད་རིམ། རྩོམ་པ་པོའི་ཤེས་རྟོགས་དང་། ཕུག་བསམ་གྱི་སྙིང་དོན་དེ་ཉིད་

སེམས་གཏིང་ནས་འགྱུ་ཞིང་འཁྲུག་པའི་ཚུགས་མི་ཐུབ་པ་དང་གནོན་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་བའི་བརྗོད་དུ་མེད་
པའི་ཚོར་འདུ། རྟོག་འཆར་གྱི་གོམ་བསྐྱོད་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ཏེ་ཚིག་དོན་དང་བརྗོད་རིམ་མཚོན་ཐབས་
ཀྱི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བ་དང་། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཚད་མཐོའི་སྙིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐབས་འཕྲུལ་ཆེ་བའི་བརྗོད་རིམ་

ཅན། དེའི་མཚོན་ཐབས་ནི། རང་བཞིན་དྲང་པོར་བརྗོད་པ་ཅན་དང་། དངོས་པོ་གཞན་དང་རྣམ་པ་གཞན་
བསྐོར་ནས་བརྗོད་པ། དཔེར་ན། དཔེ་རྒྱན་དང་འགོག་རྒྱན། གཟུགས་རྒྱན། བསྡུས་བརྗོད་སོགས་གཙོ་

བོར་བྱས་པ་ཤས་ཆེ། ༤ རྩོམ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ། གླུ་དང་། ཤགས་འགྱེད། གཏམ་རྒྱུད། ལྷ་སྒྲུང། ལྡེའུ་
བཅས་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲུབ་ཅིང་། རྩོམ་པ་པོའི་དཔུང་ཁག་ཀྱང་། སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་བསམ་བློ་བ་དག་གཙོ་

བོར་ཆགས་ཤིང་། ཆོས་ལུགས་མི་སྣ་དང་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མའི་དཔུང་ཁག་ཅིག་ཏུ་ངེས་པ་སོཊ་སུ་
འདོད། ༥ བརྩམས་ཆོས། དཔེར་ན། སྲིད་པ་ཆགས་གླུ། སྲིད་པའི་བ་ཆུང་བཤའ་གླུ། མ་སང་གི་སྒྲུང་།

མཆིལ་བའི་སྒྲུང་། ནས་ཀྱི་ས་བོན་བྱུང་བ། བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན་གྱི་སྒྲུང་། ཨ་ཆགས་ཆགས་ལ་ཆགས་
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དགུ། ཨ་མཚར་མཚར་ལ་མཚར་དགུ། སྲིད་པའི་མཆན་རྡོ་གནམ་ལ་འཕངས་པ་ལ་སོཊ་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་པ།

ཁ། བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཐུ་བྷོད་རྩོམ་རིག་གི་ཁ་ཕྱོགས།

སྤྱིར་ཐུ་བྷོད་བཙན་རྒྱལ་དུས་སྐབས་ཀྱི་དར་རྒྱས་ཀྱང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་འདི་དག་གི་ཐད་

ནས་བསམ་གཞིགས་བྱེད་དགོས་ཤིང་། ཤེས་རིག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་གཞིགས་ན། དེ་སྐབས་

ཀྱི་ཤེས་རིག་གམ་རྩོམ་རིག་ཡོད་ཚད་ཀྱི་འབྱུང་རྩའམ་གཞི་གཙོ་ནི་མིར་རག་ལས་ཤིང་། མིའི་བསམ་
གཞིག་གི་ནུས་པ་དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་ནུས་པ། མིའི་རྩིས་ཐང་དང་བསམ་བློའི་རྩིས་ཐང་ལ་སོགས་

ལས་བྱུང་བར་མངོན་ཞིང་། མདོར་ན། ཐུ་བྷོད་དུས་སྐབས་སུ་ཤེས་རིག་དང་རྩོམ་རིག་དར་མ་དར་ནི།
ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཐོ་དབྱིན་པེ་ཡིས་ཤེས་རིག་དང་རྩོམ་རིག་དར་བའི་གནའ་བོའི་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ནི་ཕལ་ཆེར་འདི་འདྲ་སྟེ། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལྟེ་བ་ཡིན་ཞིང་སྒྲིག་སྲོལ་གྱིས་ཚུགས་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དབང་ཆ་ལྡན་ཞིང་། ཁྲལ་རིགས་སོགས་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའི་སྲོལ་ཆགས་པ་དང་། དེ་

བཞིན་ཡི་གེ་ལྡན་ཞིང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་མཐོ་དམན་རབ་འབྲིང་གི་ཁྱད་ཕྱེས་ཤིང་། བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཕུང་བོ་ཆེན་

པོ་དུ་མ་འཛོམས་ནས། ཆེད་གཉེར་ཚོང་བའི་སྡེ་ཆགས་པ་དང་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་མཁན་དང་
ཚན་རིག་མཁན་སོགས་འཛོམས་ཡོད།4 ཅེས་སྤྱི་སྡོམ་ཡང་དག་མཛད་ཡོད་པར་ཞིབ་ཏུ་གཞིགས་ན།

ང་ཚོའི་ཐུ་བྷོད་བཙན་རྒྱལ་དུས་སྐབས་ནི་སྐབས་དེའི་འཛམ་གླིང་གི་གནའ་བོའི་ཤེས་རིག་དར་བའི་མི་

རིགས་གཞན་དག་དང་བསྡུར་ན། ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་ཅུང་རྗེས་སུ་ལུས་ཡོད་ནའང་། རྩོམ་རིག་དར་བའི་
ཁྱད་ཆོས་སམ་ཁྱད་རྟགས་འདི་དག་ནི་ཕལ་ཆེར་ཐུ་བྷོད་དུས་སྐབས་སུའང་འཛོམས་ཡོད་པ། དེའང་

གཙོ་བོ་མིའི་བསམ་གཞིག་གི་ནུས་པ་དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་ནུས་པ་སྟེ། མིའི་མཐུ་དང་ནུས་པའི་སྔོན་
འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་གང་ལེགས་ཤིག་དང་འབྲེལ་ནས། རིག་གནས་སྙིང་སྟོབས་བླ་ན་མེད་པ་དར་འཕེལ་བྱུང་

ཞིང་། རང་བྱུང་ཁམས་ལ་ངེས་ཤེས་གསལ་པོར་རྙེད་ཡོད། དེ་ཡང་སྐབས་དེའི་མིའི་བསམ་བློའི་ནུས་
པ་ལས་བྱུང་ཞིང། མདོར་ན་མི་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆའི་ཤག་དང་ཚིག་རྒྱག་འདེབས་པ་སོཊ་ལས་རྩོམ་རིག་
4 ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ། www.tibet3.cn 2017-06-15 ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན། ཀློག་གྲངས། ༡༢༥༡
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གི་འཕེལ་རིམ་དང་དར་འགོ་ཚུགས་པ་ཙམ་མ་ཟད་རིག་གནས་སྙིང་སྟོབས་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད།

དུས་སྐབས་དེ་དང་དེའི་དུས་ཀྱི་མིའི་བསམ་བློའི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་བཏང་བ་དེས་རྩོམ་རིག་གི་
དར་རྒྱས་ཡང་དེའི་སྟོབས་ལས་བྱུང་བ་སོཊ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་དར་འཕེལ་

བྱུང་ཡོད་པ་གསལ་པོར་མངོན། ༡ སྐབས་འདིའི་རྩོམ་རིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་ནི། སྐབས་དེའི་དུས་སུ་ཕྱི་

དགྲ་ལ་རྒོལ་རྡུང་དང་། མི་ཆོས་དང་ཀུན་སྤྱོད་སྲུང་སྐྱོབ། ལེགས་པར་གཟེངས་སུ་བསྟོད་པ། ངན་སྤྱོད་
ལ་སུན་འབྱིན་པ། མཐུན་ལམ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་རང་བཞིན་སྲ་བརྟན་དུ་གཏོང་བའི་འགོག་སྲུང་གི་རང་

བཞིན་ཅན་ཞིག་ཏུ་ངེས་པ་ཞིག་ལ་རྩོམ་རིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་ཟེར་བ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་རྩོམ་རིག་གི་བརྗོད་
གཞི་ལའང་སྐབས་དེའི་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བློན་ཕན་ཚུན་གྱི་འགལ་འབྲེལ་དང་། དམག་འཐབ། གཉེན་བསུ་

བ། དགྲ་འདུལ་བ། རིག་རྩལ་བསྡུར་བ། དེ་བཞིན་རིགས་དང་ཡུལ། བྱ་བའི་ཆེ་བ། རང་བྱུང་ཁམས་
དང་ཡུལ་གྱི་མཛེས་ལྗོངས། དགག་རྒྱག་དང་མནའ་གན་འཇོག་པ་དང་། བྱས་རྗེས་ངོམ་པ་སོགས་རང་

བཞིན་ཅན་དུ་ངེས་པ་རྣམས་ཐུ་བྷོད་རྩོམ་རིག་གི་བརྗོད་གཞིར་འདོད་པ། ༢ རྗོད་བྱེད་ནི། ཚིག་གི་རྐང་
པས་བཅད་པ་དང་མ་བཅད་པ། ཚིག་ལྷུག་ཅི་རིགས་ཅན་དང་། རྐང་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལའང་ཚེག་

ཁྱིམ་སྙོམས་མིན་ཅི་རིགས་ཅན། རྐང་པ་བཅད་པ་ལའང་ཤོ་ལོ་ཀ་རུ་ངེས་པ་ཅི་རིགས་དང་། དེ་ཡང་

ཚེག་ཁྱིམ་དྲུག་མ་ཁྱབ་ཆེ་ཞིང་། བརྒྱད་པ་ཡན་མེད་པར་སྣང་། དོན་གསལ་དང་བརྗོད་བདེ་བའི་རྗོད་
ཚིག་ཐད་ཀར་བ་དང་། སྙན་ཆ་ཆེ་བ་ཅན། བཅས་ལས་གཞུང་ཚིག་དང་མངོན་བརྗོད་རྣམས་ལྡན། དེ་ལ་

ཕྱིའི་བརྡ་སྐད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་གཏན་ནས་མེད། འོན་ཀྱང་ཡི་གེ་ཆ་ཅན་དང་ཡ་ཚིག་སྐོར་ཅན་དང་། དེ་

བཞིན་ཡི་གེའི་སྒྲ་གདངས་དྲག་ན་དྲག་པར་འགྱུར་བ། ཞན་ན་ཞན་པར་འགྱུར་བ་སོཊ་བསྐོར་བ་ཤུགས་
ཆེ། མགུར་ཚིག་དེ་དག་ལ་བཀས་བཅད་ཀྱི་དུས་རིམ་མ་འདྲ་བའི་སྔ་གཞུག་གི་བརྡ་གསར་རྙིང་གི་ཁྱད་
པར་ཡང་ལྡན་ཡོད། ༣ རྩོམ་རིག་གི་བརྗོད་རིམ་གྱི་མཚོན་དོན། མཐའ་དང་དབུས། ཕྱོགས་དང་ཟུར་

ལྟ་བུ་སྣ་མང་དང་སྒོ་ཀུན་ནས་ལྟ་རྟོག་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཕྱོགས་སྣེ་གཅིག་གི་འགག་རྩའི་ལྟེ་བ་རུ་

འཐམ་སྟེ་ཆེས་གཟབ་ནན་རང་བཞིན་གྱིས་ཟབ་འཇུག་རིམ་པར་བརྩམས་ཏེ་ཚུར་སྣང་དང་རང་རྟོགས།
ཚོར་སྣང་ལས་འཆར་ཡན་གྱི་རྟོག་རིམ་མཐོན་པོར་འཕུར་བསྐྱོད་བྱས་ཏེ་འཁྲབ་སྟོན་ལ་ཆས་པའི་རིམ་
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པ་ཅན་ཞིག་དང་། དུས་སྐབས་དེའི་རྩོམ་རིག་གི་མཚོན་ཐབས་དེ་ཡང་རང་བཞིན་བརྗོད་པ་དང་། དཔེ་
རྒྱན། གཟུགས་རྒྱན། བསྡུས་བརྗོད། སྒྲ་རྒྱན། ཕུལ་བྱུང་དང་རབ་རྟོག་རྒྱན་སོགས་བཀོལ་ཤུགས་ཆེ་

ཞིང་། དངོས་ཡུལ་འགུལ་བསྐྱོད་ཅན་དེ་རྟོག་ཡུལ་གཟུགས་རྣམ་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བསྐྱོད་པ་ཞིག་ཏུ་
གྲུབ་ཡོད། ཐུ་བྷོད་རྩོམ་རིག་དེའི་མཚོན་དཔེ་ནི། རི་ཆུ་དང་ཉི་ཟླ། འདབ་ཆགས་དང་རི་སྐྱེས་སོགས་

ཐད་ཀར་བ་དེ་དག་དང་། དེ་དག་གི་ཆོས་ཉིད་དམ་གཤིས་ལུགས་ཇི་བཞིན་པར་སྦྱར་བ་ལས་དེང་སང་

ལྟར་ཆོས་ཉིད་ལས་ལྡོག་པའི་མཚོན་བྱ་དང་། མཚོན་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་འབྲེལ་བ་གསར་པ་བེད་སྤྱད་
མེད་པར་བསྒྲགས། རྩོམ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར། མགུར་དང་བྲོ་ཚིག ལྡེའུ། མོ་ཚིག གཏམ་དཔེ། གཏམ་
རྒྱུད། སྒྲུང་། གླུ་ཤགས། སྙན་ངག ལ་སོགས་པ་མཆིས། རྩོམ་པ་པོའི་དཔུང་ཁག་ཀྱང་ཕྱི་ཡུལ་ནས་རྩོམ་

རིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་ཐོབ་མཁན་དང་། ཕྱིའི་ཆོས་ལུགས་མི་སྣ། སྒྱུ་རྩལ་མི་སྣ། རང་ཡུལ་ནས་སློབ་སྦྱོང་
ཐོན་མཁན། སྲིད་དོན་དང་ཆོས་ལུགས་མི་སྣས་གཙོ་བོར་གྲུབ་ཡོད། གྲགས་ཅན་བརྩམས་ཆོས་ཁག་

ཅིག བཙུན་པ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གཅེས་པ་བསྡུས་པའི་འཕྲིན་ཡིག་དང་བཀའ་ཐང་སོཊ་
དང་། ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད། ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་། སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་པ། ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ། སྐྱེ་བོ་
གསོ་ཐིགས། ཤེས་རབ་སྡོང་བུ། མདོ་མཛངས་བླུན། རཱ་མ་ཡ་ཎའི་གཏམ་རྒྱུད་སོཊ་བསྒྱུར་རྩོམ་གྲགས་
ཆེ་བ་དཔེ་དང་བཅས་བྱུང་ཡོད།

ག བོད་སིལ་བུའི་དུས་སྐབས5ཀྱི་ཐུ་བྷོད་རྩོམ་རིག་གི་གནས་བབས།

སྐབས་དེའི་དུས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་ནི། མིའི་རང་བཞིན་གྱི་གཤིས་ལུགས་སམ་ཡང་དག་

པའི་དཔལ་ཡོན་སྲུང་སྐྱོབ། ཆོས་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའི་

ངེས་ཤེས་འདྲོངས་པ། ངེས་འབྱུང་གི་སེམས་པ། གཞན་གཅེས་ཀྱི་སྤོབས་པ་དང་ནུས་པའི་རང་བཞིན་
སྲ་བརྟན་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་གཙོ་བོར་བཟུང་བ་ཞིག་ཏུ་ངེས། ༡ བརྗོད་གཞི། ཤེས་ཡོན་གྱི་གལ་ཆེའི་

5 བོད་རྒྱལ་གླང་དར་སྐབས༨༣༦།༨༤༡སྲས་གཉིས་མངའ་རིས་ལ་མ་འཆམས་པར་འཁོན་རྩོད་བྱུང་ནས་ཕྱི་ལོ༩༠༠ཙམ་ནས་མི་
ལོ༣༤༧རིང་བོད་ཡུལ་མདོ་སྟོད་སྨད་དང་དབུས་གཙང་བཅས་པ་སིལ་བུར་འཐོར་ཏེ་བོད་ཁམས་ཉམས་རྒུད་ཇེ་ཆེར་གྱུར་བའི་དུས་སྐབས།
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རང་བཞིན། མི་གཤིས་ཀྱི་གནད་དོན། མཛེས་ཆོས་དང་ཕྱི་ཚུལ་རང་བཞིན་ལ་ངོ་རྒོལ། མི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག ལྷ་ཆོས་ཀྱི་སྤང་བླང་། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་མཛེས་སྡུག ལུགས་མཐུན་དྲང་བཞག་གི་ཁྲིམས་གཞི།
དངོས་པོའི་རིན་ཐང་དང་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་བཅས་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་། ༢ རྩོམ་རིག་གི་རྗོད་བྱེད་
རྣམ་གཞག ཚིག་གི་རྐང་པ་བཅད་པའི་རྩོམ་རིག་དར་བ་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་། ལེགས་བཤད་ལ་ཚིག་རྐང་

བདུན་མ་དང་མགུར་ཚིག་ལ་ཚེག་ཁྱིམ་དགུ་མ་ཡན་མེད་པར་སྣང་། བསྔགས་ཚིག་ལ་ཚེག་ཁྱིམ་དགུ་

མ་ནས་བཅུ་གཅིག་བར། བཅུ་དགུ་པ་ཡན་མེད། མགུར་ཚིག་ལ་ཡ་ཆའི་སྡེབ་སྦྱོར་སྔར་ལྟར་ཤུགས་

ཆེ། བརྗོད་ཚིག་ལའང་གཞུང་ལུགས་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་དང་། སྡེབ་སྦྱོར་དང་མངོན་བརྗོད་དུ་
བྱས་པའང་ཡོད་པར་སེམས། ༣ བརྗོད་རིམ། རྩོམ་པ་པོའི་ཤེས་རྟོགས་དང་ལྟ་གྲུབ། ཕུགས་བསམ་

གྱི་བསམ་གཞིགས་ཁྲོད་དངོས་ཡུལ་གང་ཞིག་གི་རིན་ཐང་། རང་བཞིན་ཟབ་འཇུག་གིས་སླར་ཡང་
རང་ཉིད་ཀྱི་ཤུགས་དྲག་པོའི་ཚོར་འདུའི་གོ་རིམ་གྱི་ཀློང་དུ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་གྲུབ་རིམ་དང་། འཕེལ་

ཕྱོགས་ལྟར་གཟུགས་རྣམ་འབུར་དུ་དོད་ཅིང་མགྲིན་དབྱངས་ཀྱི་རྦ་རླབས་དང་མཉམ་དུ་འཕྱུར་ཞིང་
འཕྱོ་བའི་ངང་ཚུལ་དུ་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད། ༤ རྩོམ་རིག་དེ་དག་གི་མཚོན་ཐབས། རྒྱ་གར་སྙན་ངག་

མེ་ལོང་མ་ལས། རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྒྱན་དང་། དཔེ་རྒྱན། གཟུགས་རྒྱན། སྦྱར་རྒྱན། ཕུལ་བྱུང་རྒྱན།
གབ་ཚིག་གི་རྒྱན། ཚིག་རྒྱན་སོགས་ལས་བརྒལ་མེད་པར་སྙམ། ༥ རྩོམ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ། བསྟོད་ཚིག
ལེགས་བཤད། མགུར། རྟོགས་བརྗོད། ཚིག་ལྷུག རྣམ་ཐར། གཏམ་རྒྱུད། སྤྲིངས་ཡིག གབ་ཚིག་སོཊ་
དང་། རྩོམ་པ་པོའི་དཔུང་ཁག་ནི། འཕགས་ཡུལ་གྱི་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ་དང་དབྱངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན།

གཞུང་རང་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་མཁན། སྔོན་འགྱུར་གྱི་རྩོམ་རིག་བསྟན་བཅོས་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་དང་
ལྡན་པ། དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་མྱོང་གོམས་ཆེ་ཙམ་ཡོད་པ་བཅས་ལས་གྲུབ་ཡོད། ༦ བརྩམས་

ཆོས་གྲགས་ཅན་ཁག་ཅིག རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས་དང་། མངོན་བརྗོད་གསལ་བར་བརྗོད་པ་ཚིག་གི་
གཏེར། རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་མགུར། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད། འབྲོམ་སྟོན་པའི་ཇོ་བསྟོད་སུམ་ཅུ་པ། ནག་ཚོ་

ལོ་ཙཱ་བའི་བསྟོད་པ་བརྒྱད་ཅུ་པ། ལོ་རྒྱུས་ལྷ་སྒྲུང་གི་སྙན་ངག་རིང་མོ་གླིང་གེ་སར་གྱི་སྒྲུང། ས་ཆེན་ཀུན་

སྙིང་གི་ཞུ་ཡིག་ཚིག་ལྷུག་མ། ས་པཎ་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ལ་བསྐུལ་བའི་སྙན་རྩོམ། ས་
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པཎ་གྱི་བོད་ཀྱི་བརྩམས་སྒྲུང་ཐོག་མ་ཡིན་པར་གྲགས་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཉི་མ། ༧ བསྒྱུར་རྩོམ་གྲགས་

ཅན་གྱི་དཔེ་མཚོན། ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་པའི་ཁྱེའུ་གསེར་མདོག་གི་རྟོགས་བརྗོད། རྒྱ་
གར་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ་ཕྱེད་བསྒྱུར། སྡེབ་སྦྱོར་མེ་ཏོག་ཆུན་པོ། ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བའི་མ་ག་དྷ་བཟང་མོའི་
རྟོགས་བརྗོད་ལ་སོགས་མཆིས།

ང་། ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཐུ་བྷོད་རྩོམ་རིག་གི་གནས་བབ།

དུས་སྐབས་དེའི་རྩོམ་རིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་ནི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་

བརྗོད་པ་ཤོས་ཆེ། ལྟ་བ་རྟེན་འབྱུང་བ་རྣམ་གཞག་སྐོར་དང་། སྤྱོད་པ་ཀུན་ནས་ཞི་བ། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་
འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ལས་མི་ཆོས་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྨང་གཞི་འཛུགས་པ། བདག་ལས་གཞན་དུ་སེམས་

པའི་སྙིང་རྗེ། ཀུན་ནས་ཆོག་ཤེས་པ། བཟོད་པ་དང་ལྡན་པའི་གནས་ལུགས། ཡང་དག་པའི་བདེན་པ་
ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དེ་ཉིད་ལམ་ལོག་པ་དང་། ལམ་དམན་པ་ལས་རྣམ་པར་འདྲེན་པའི་ཡང་དག་

པའི་ལེགས་བྱང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དེར་ངེས། ༡ དུས་

སྐབས་དེའི་རྩོམ་རིག་གི་བརྗོད་གཞི། དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་གཞི་ལ་བྱས་པ། ངེས་བྱུང་གི་བསམ་པ་

གཞི་ལ་བྱས་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཞི་ལ་བྱས་པ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་གཞི་ལ་བྱས་པ། མི་ཆོས་
ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཞི་ལ་བྱས་པ། ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཞི་ལ་བྱས་པ། འདོད་པའི་བརྩེ་དུང་གཞི་ལ་

བྱས་པ། ཆབ་སྲིད་ཐོག་གི་འཐབ་རྩོད་གཞི་ལ་བྱས་པ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་གཞི་ལ་བྱས་པ། ལྷ་ཆོས་

དང་མི་ཆོས་ཀྱི་སྤང་བླང་གཞི་ལ་བྱས་པ། དགེ་བ་བཅུ་ལ་བསམ་པའི་བློ་གཞི་ལ་བྱས་པ་སོགས་མང་དུ་
ཡོད་པར་མངོན། ༢ རྗོད་བྱེད། ཕོ་མོའི་གླུ་ཤགས་འདེབས་པའི་ཚིགས་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག སྤེལ་མ་
གསུམ་གྱི་རྩོམ་ལུས་སོ་སོར་རང་རྐང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏུ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བ། ཚིགས་སུ་བཅད་པར་རྐང་

པ་བཞི་མ་ཁོ་ནར་ངེས་པ། རྗོད་ཚིག་ལ་གྲོང་སྐད་དང་ཕལ་སྐད་སོགས་ཀྱིས་མ་བསླད་པར་སྒྲ་རིག་པ་

དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུགས་ཉེ་བར་མཐུན་པ། དེ་བཞིན་སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པ། མངོན་
བརྗོད་ཀྱི་གཞུང་དང་ལྡན་པ། རིག་བྱེད་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་དང་མཚུངས་པ། མདོར་ན་ལེགས་སྦྱར་
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ལྷ་ཡི་སྐད་ལ་སོགས་པའི་བརྡ་ཆད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་ལས་བསྒྲུབས། ༣ བརྗོད་རིམ། དཔེར་ན། རྩོམ་

པ་པོས་བསྲེགས་བཅད་བརྡར་གསུམ་གྱི་བྱ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུན་རིང་རྒྱུན་མཐུད་དང་། གཟབ་
ནན་གྱིས་བསམ་གཞིགས་ལས་བརྡོལ་བའི་བླ་སྲོག་དེ་ཉིད་རང་གི་མཛེས་དཔྱོད་ཀྱི་ཕུགས་བསམ། ལྟ་

གྲུབ། དངོས་བདེན་ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་ཀློང་དུ་ཁྲིད་དེ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོར་སྣང་དེ་ཡང་རྦ་རླབས་ཇི་བཞིན་
སུས་ཀྱང་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་དང་། བསྒྱུར་དུ་མེད་པའི་རང་གཤིས་གསོན་པོར་གྲུབ་ཡོད། དེ་ཡང་རྟོག་

པ་འཆར་ཡན་གྱི་རྩོམ་རྣམ་སྣ་ཚོགས་ཁྲོད་དངོས་ཡུལ་དང་རྟོག་ཡུལ་དེ་ཉིད་འཚོ་བའི་མཐིལ་དང་། ངོ་

བོ་དབྱེར་མེད་དུ་ཆགས་ཤིང་། དེ་ཉིད་ཀྱི་གྲུབ་རིམ་དང་འཕེལ་ཕྱོགས་རྣམས་ཐུན་མོང་རང་བཞིན་གྱི་
ཟློས་གར་མངོན་གསུམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཏུ་མངོན། ༤ མཚོན་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན། དཔེ་
གཟུགས། འགོག་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན། ཕུལ་བྱུང་། རབ་བཏགས། དགའ་བ་དང་ཉམས་ལྡན། གཟི་བརྗིད།

རྣམ་གྲངས་བརྗོད་པ་རྒྱ་ཆེ་བསྙོན་དོར་དང་སྦྱར་བ། ཁྱད་པར་བརྗོད་པ། གབ་ཚིག་ལ་སོཊ་སྙན་ངག་མེ་
ལོང་མའི་རྒྱན་དང་རྒྱན་གསར་མ་ཡང་མང་དུ་བྱུང་བ་བཅས་སུ་འདོད། ༥ རྩོམ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ། དཔེར་

ན། བསྔགས་ཚིག རྟོགས་བརྗོད། བསླབ་བྱ་དང་སྒྲུང་། གཏམ་རྒྱུད། ཟློས་གར། སྤྲིངས་ཡིག རྣམ་ཐར།

ལེགས་བཤད་དང་མགུར། ཀ་བཤད་སོགས་ཡོད། དེ་བཞིན་རྩོམ་པ་པོའི་དཔུང་ཁག་ལའང་འཕགས་
ཡུལ་གྱི་མཁས་པ་ལས་ཁྲིད་ཞུས་པ། རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར་གྱི་གཞུང་དང་བོད་བསྒྱུར་རང་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་
ཐོན་མཁན། རྩོམ་རིག་གི་བསྟན་བཅོས་བོད་བསྒྱུར་མ་དང་། བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་རང་གི་རྩོམ་རིག་

གི་བསྟན་བཅོས། བོད་རང་གི་དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་སོགས་ལ་སྦྱངས་གོམས་དང་། ལག་ལེན་ལ་
བྱང་བའི་རིགས་ཅན་དུ་མ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ༦ དེའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་གྲགས་ཅན་བརྩམས་ཆོས་ཁག

དཔེར་ན། བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་སྙིང་གི་ཐུར་མ། ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པའི་པོ་ཏཱ་
ལ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་གཏམ། བརྩམས་སྒྲུང་ཐོག་མ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་བྱང་སེམས་རྟག་ཏུ་ངུའི་རྟོགས་
བརྗོད། བོད་རྩོམ་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་ཐོག་མ། དེ་བཞིན་ཚེག་ཁྱིམ་བཅུ་དྲུག་ནས་ཉེར་གཅིག་མན་དང་།
ཀ་བཤད། དབྱངས་ངེས་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་དཀའ་བ། ཟུང་ལྡན། བསྟོད་ཚིག་ལ་སོཊ་ཧ་ཅང་འཕེལ་

རྒྱས་དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་སྲོལ་ཡངས་པོར་ཕྱེས། མཁས་གྲུབ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ལ་བསྟོད་
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པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དབྱངས། ཁོང་གི་སྐབས་ནས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་གཤིས་ལ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཤར་
ལྷོའི་རྩོམ་གཤིས་ལྟར་གོ་དཀའ་སླའི་རིགས་གཉིས་སུ་གྱེས་པ། ཁོང་ནི་རིགས་སྔ་མའི་སྲོལ་འབྱེད་

པོ་ཡང་ཡིན། དེ་ནས་ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པའི་རཱ་མ་ཎའི་རྟོགས་བརྗོད། འདི་ནི་སྲོལ་རྒྱུན་དང་

དེང་རབས་ཀྱི་བློ་གཟུར་གནས་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་ཡོངས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་གིས་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས་ཆེས་

ཕུལ་བྱུང་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་
དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཏམ་བུ་རའི་རྒྱུད་མངས། ༧རྒྱལ་དབང་ཁོང་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རྩོམ་རིག་ལོ་

རྒྱུས་ཁྲོད་རིག་བྱེད་གཏམ་རྒྱུད་སྤེལ་བ་མང་ཤོས་དང་ལྷུག་རྩོམ་འབྲི་བ་ལ་ཁོང་ཉིད་ལྟ་བུའི་མཁྱེན་རྩལ་
ཡངས་པ་ཧ་ལམ་ཐོན་མྱོང་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཞུ་འཕྲིན་
ཡིད་ཀྱི་ངང་མོ་རྣམ་རྩེན། རྩོམ་རིག་ལ་མཁས་པ་ཁོང་ནི་དམིགས་བསལ་ཚིགས་བཅད་སྙན་རྩོམ་འབྲི་

བ་ལ་སྒེག་པ་དང་རྨད་བྱུང་གི་ཉམས་འགྱུར་སུས་ཀྱང་བཏོན་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའི་རྩོམ་རྩལ་ཡངས་པའི་

ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད། དེ་ལྟར། མདོ་མཁར་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་གྱི་གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་
བཅས་དང་། ཁོང་ནི་བརྩམས་སྒྲུང་འབྲི་བ་ལ་མི་སྣ་དང་བྱུང་རིམ། ཁོར་ཡུག སེམས་ཁམས། གཤིས་

སྤྱོད་སོཊ་གཟུགས་བརྙན་འབྲི་བཞེངས་ཐད་སྒྲུང་རྩོམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་པར་སྣང་། འགའ་
རེས་བཤད་སྲོལ་ལ་ཁོང་ནི་བོད་ཀྱི་བརྩམས་སྒྲུང་ཐོག་མ་འབྲི་བ་པོའང་ཡིན་པར་འདོད། དེ་བཞིན། གུང་
ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེེའི་ཟློས་གར་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཡང་དག་ལམ་དུ་ཁྲིད་པའི་རོལ་རྩེད། ཁོང་ནི་བོད་
ཀྱི་ཟློས་གར་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཐོག་མར་རྩོམ་པ་པོ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་བརྗོད་བྱ་དོན་གྱིས་དམན་པ་དང་།

བརྡ་རྙིང་དང་མངོན་བརྗོད་དང་ཚིག་རྒྱན་གྱིས་ཚད་ལས་བརྒལ་བར་སྤྲོས་པ་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་སྐྱོན་བརྗོད་
བྱེད་མཁན་གྱི་རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད། རྡོ་རིང་པཎྜི་ཏ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་

བརྩམས་པའི་གོར་བོད་དམག་འཁྲུག་གི་གནས་ཚུལ་བརྗོད་པའི་ཀ་རྩོམ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། སྐབས་དེའི་

བོད་ཀྱི་ཆབ་དཔལ་རིག་གསུམ་གྱི་གནས་བབ་དང་ལྷག་པར་མན་ཇུ་བ་དང་གོར་ཤ་པ་དག་གིས་ཆབ་
སྲིད་སྣ་ཚོགས་དང་དམག་བྱུས་འདྲ་མིན་འོག་བོད་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་རྒྱ་བསྐྱེད་

དང་བཙན་འཛུལ། འཕྲོག་རྩོད་སོཊ་ཇི་ལྟར་བྱས་རིམ་གྱི་གནས་བབ་སྲོག་སྙིང་དུ་བཟུང་བ་བསྟན། དེར་
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བརྟེན་ཁོང་ནི་རྩོམ་རིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་འཚོ་བ་དངོས་དང་ཁ་ཐག་ཇེ་ཉེར་གཏོང་མཁན་གྱི་
སྒྱུ་རྩལ་མཁན་གྱི་འཇིག་རྟེན་པ་ཞིག་ཏུའང་འདོད་པའང་ཡོད། དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཆུང་གྲོགས་

རྗེས་དྲན། རང་བཞིན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་རྟོག་འགྱུ། ཚོར་འདུ་དང་མཛེས་དཔྱོད་ཀྱི་རིང་ལུགས་གསར་དུ་
བཏོད་ནས་སེམས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་ལས་སེམས་ཀྱི་བླ་སྲོག་འཕྲོག་མཁན་ཀྱང་ཡིན་པར་སེམས།

ཅ། དམར་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཐུ་བྷོད་རྩོམ་རིག་གི་གནས་བབ།

༡ སྐབས་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་ནི། འགྲན་རྩོད་ཀྱི་གར་སྟེགས་སློང་བ་

དང་། རང་བདག་གི་གཞི་གྲུབ་འཚོལ་བ། དོགས་སློང་དང་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རུ་དར་འཕྱར་བ། གཙང་བཤེར་

གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ། རིག་གནས་དང་མི་གཞི་ཡི་དྲག་ཆས་སྤྲས་པ། ཕུགས་བསམ་དང་བདེན་
འཚོལ་གྱི་དཔུང་རྒྱུག་བྱེད་རྒྱུ་སོཊ་གཙོ་བོར་བཟུང་བའི་དགག་སྒྲུབ་ཚོར་དྲག་པོས་འཇིག་རྟེན་ལས་

འཇིག་རྟེན་བསྔོག་རྒྱུ་དེ་ལོ་རྒྱུས་དང་དུས་རབས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཟུང་བ་ཞིག་ཏུ་སྣང་། ༢ བརྗོད་

གཞི། རང་མཐོང་དང་དག་སྣང་གི་སེམས་ཁམས། ཁུ་སིམ་དང་གཉོམ་ཆུང་གི་མི་གཤིས། སྣ་གཅིག་

དང་སྒོ་གཏད་ཀྱི་ཐབས་ལམ། རྙིང་བསྐྱུར་དང་གསར་ཞེན་གྱི་སྤོབས་པ། རང་དབང་དང་བརྩེ་དུང་གི་
སྒོ་འབྱེད། རྨོངས་དད་དང་ཆོས་ལོག་གི་ངན་སྤྱོད། འདྲ་མཉམ་དང་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་གནད་དོན་བཅས་
དང་། ༣ རྗོད་བྱེད། ཚིགས་ལྷུག་སྤེལ་གསུམ་ཅི་རིགས་སུ་སྣང་ཞིང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལའང་ཚེག་

ཁྱིམ་དང་། རྐང་པ་སྙོམས་མིན་ཅི་རིགས་ཡོད། མངོན་བརྗོད། རིག་བྱེད། ཆོས་ཚིག། ཡི་གེ་ཆ་ཡ།

དབྱངས་བསྒྲིགས་ཀྱི་རྣམ་པའི་རིགས་ཕལ་ཆེར་གཏན་མེད་དུ་སོང་ཞིང་། ཐ་སྙད་དཀྱུས་མའི་རིགས་
ནི། གཞི་རིམ་གྱི་གྲོང་ཚིག་དང་མཚུངས་པ་སོཊ་སྟབས་བསྟུན་ཧ་ཅང་ཆེ། ༤ བརྗོད་རིམ། སྤྱིར་རྩོམ་

པ་པོ་གང་ཞིག་རང་ཉིད་དཀྱིལ་འཛིན་གྱི་བསམ་བློས་སྣེ་དྲངས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོར་སྣང་རྣལ་མ་དང་

རང་གཤིས་ཇི་བཞིན་པའི་རྒྱུན་དངོས་ཡུལ་ལ་ཚོན་མདངས་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ཅིང་ལུགས་སྲོལ་གྱི་རྙི་
ཐག་དུམ་བུར་བཅད་དེ་ཆེས་དམིགས་བསལ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མཐོང་སྣང་། བསམ་བཀོད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོར་དྲག་རྦ་རླབས་བཞིན་འཕྱོ་བའི་ངང་ཚུལ་གྱི་སྒྲ་དབྱངས་རྣམ་པར་དཀྲོལ་བ་
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ལྟ་བུར་སེམས། ༥ མཚོན་ཐབས་ནི། དཔེ་རྒྱན་སོ་ལྔའི་ནང་གསེས། རབ་བཏགས་དང་ཕུལ་བྱུང་གི་

རྒྱན། འགོག་པ་དང་ལྡོག་པའི་རྒྱན། ཉམས་ལྡན། རྒྱ་ཆེ། བསྙོན་དོར། འགལ་བ། སྐབས་མིན་བསྟོད་
པ་སོཊ་མཐུན་གཟུགས་ཀྱི་གབ་ཚིག་གཙོ་བོར་བཟུང་ཡོད། རྩོམ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པའི་མཚོན་ཐབས་ལ།
ཚིགས་བཅད་སྙན་ངག ཚིག་ལྷུག་སྙན་ངག རང་མོས་སྙན་ཚིག སྒྲུང་གཏམ། ཟློས་གར། འཁྲབ་གཞུང་
དང་། རྩོམ་པ་པོའི་དཔུང་ཁག་ནི། དུས་དེའི་སྐབས་ཀྱི་བསྒྱུར་རྩོམ་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་ཡིག་ལས་བྱུང་བ་དང་།

རྒྱ་ཡིག་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་པ། དམར་པོའི་རིང་ལུགས་པ་ཀོར་ཅི(Gao er ji)དང་། ལུའུ་ཞུན(Lu
xun)གྱི་དཔྱད་རྩོམ་སོགས་སློབ་གཞིར་བཟུང་བ། བོད་ཡིག་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་ཞིང་མེ་ལོང་མའི་
གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་རྒྱ་མིས་བོད་ཡིག་ཐོག་རྩོམ་འབྲི་མཁན་སོགས་ལས་གྲུབ་

པ་ཞིག་ཡིན། རྩོམ་རིག་གི་གཞུང་ལུགས་དང་། རྩོམ་རིག་བརྡ་སྐད། རྩོམ་རིག་བསྟན་བཅོས་སོགས་རྒྱ་

ནག་དང་། རྒྱ་གར། ཕྱི་ལུགས། བོད་ལུགས་བཅས་དུམ་བུ་བཞི་རུ་ཆགས་ཤིང་བོད་ལུགས་ཉམ་ཆུང་

ཤོས་སུ་གྱུར་ཡོད། ༦ སྐབས་དེའི་གྲགས་ཅན་བརྩམས་ཆོས་འགའ་ཞིག དཔེར་ན། དཔྱིད་ཀྱི་བདག་
མོ་ལྷ་ལས་བབས་པ། རྟོགས་བརྗོད་དངུལ་གྱི་མེ་ཏོག ཁྲི་ཤོར་རྒྱ་མོར་ཕུལ་བའི་གླུ་དབྱངས། དུས་

བཞིའི་སོ་ནམ་བྱེད་ལུགས་མཚོན་པའི་ཚིག་ཕྲེང་ངག་གི་རོལ་དབྱངས། ལྗོན་པའི་ཕུགས་བསམ། ལྷུག་
རྩོམ། ངེས་དོན་གྱི་ཉི་མ། ངོ་མཚར་གཟི་བྱིན་འབར་པའི་ཨ་མྱེ་རྨ་ཆེན། རྐང་ལམ་ཕྲ་མོ། ཕལ་བའི་ཁྱིམ་
ཚང་གི་སྐྱིད་སྡུག སད་ཀྱིས་བཅོམ་པའི་མེ་ཏོག གཙུག་གཡུ། སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག ཆར་ཤུལ་གྱི་ནགས་

ཚལ། མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ནང་གི་ཀླན་ཀ། ཇོ་མགོན་གྱི་གནས་ཚང་། ཟླ་འོད་འོག་གི་ཟློས་གར། སོག་རུས་

ལས་ཆེད་པའི་རྣམ་ཤེས། ཆ་མི་འགྲིག་པའི་ལྷམ། བསྟན་པ་སྔ་དར་དང་ཕྱི་དར་གྱི་ཚུལ་བརྗོད་ངག་གི་
སྒྲ་དབྱངས། ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མོ། ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད། རང་མོས་སྙན་རྩོམ། དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་ལང་
ཚོའི་རྦབ་ཆུ། ས་སྒང་སྔས་སུ་བྱས་པའི་སྐར་མ་འོད་ཆེན། རྩྭ་ཐང་གི་མགྱོགས་བྲིས། འཁོར་བའི་སྙིང་
པོ། གནའ་བོའི་ཅོང་རྙིང་ལ་སོཊ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་མཆིས། ༧ དེའི་དུས་
ཀྱི་བསྒྱུར་རྩོམ་གྲགས་ཅན་ཁག་ནི། དཔེར་ན། བརྩེ་དུང་གི་མིག་ཆུ། ཆུ་ངོགས་གཏམ་རྒྱུད། ཁང་ཆེན་

དམར་པོའི་རྨི་ལམ། ནུབ་ཕྱོགས་དེང་རབས་སྨྲ་བའི་རྩོམ་རིག་གི་དྲི་གཞི་ལྔ་བརྒྱ། སྒྲུང་གཏམ་གསར་
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རྩོམ་གྱི་ཤེས་བྱ་མུན་སེལ་སྒྲོལ་མེ་ལ་སོགས་མཆིས། ༨ དཔྱད་བརྗོད་རྩོམ་ཡིག་ལ། དཔེར་ན། ཀ་
བཤད་རྩོམ་རིག་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ། ལྟ་བུ་དང་། དམིགས་བསལ་དེང་རབས་སྙན་ངག་ངོ་སྤྲོད་རགས་

བསྡུས་ལོག་རྟོག་མུན་པ་སེལ་བའི་སྐྱ་རེངས། སྙན་ངག་གི་བླ་སྲོག་བཤད་པ། བོད་ཀྱི་ཚིག་རྒྱན་རིག་

པའི་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་བཀླགས་པའི་མྱོང་ཚོར། དུས་རབས་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་དང་
དེའི་འཕེལ་ཕྱོགས་ལ་དཔྱད་པ། དུས་རབས་དང་རིག་གནས། མཚན་ཉིད་རིག་པ་བཅས་དཔེ་མཚོན་
དུ་བཀོད་པའོ། ། ༩ སྐབས་དེའི་རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་གཞག་ནི། རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་བཤད་བློ་གསར་འཇུག་

ངོགས། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་སྐོར་གྱི་རྣམ་བཤད། སྙན་ངག་གི་རྣམ་བཤད། རྩོམ་རིག་གཞུང་
ལུགས་གནད་བསྡུས། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་བྱུང་འཕེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཁྱད་ཆོས། སྙན་ངག་གསར་པའི་
སྐོར་ལ་དཔྱད་པ། རྩོམ་རིག་ལ་འཇུག་པའི་ཚིག་སྦྱོར་བང་མཛོད། བོད་རྒྱ་རྩོམ་རིག་གཤིབ་བསྡུར་གྱི་
དཔྱད་བརྗོད། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་རྣམ་གཞག་བཅས་དཔེ་མཚོན་དུ་བཀོད་ཡོད་པར་འཚལ།

མཇུག་གཏམ།

དེ་བས་ཐུ་བྷོད་དུས་སྐབས་དང་དེའི་རྗེས་ཀྱི་དུས་སྐབས་གཉིས་ལ་མཚོན་ན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་

མཚམས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་མི་འདྲ་ནའང་། ཐུ་བྷོད་དུས་སྐབས་ཀྱི་མིའི་བསམ་བློའི་རྩིས་
ཐང་དང་རིག་གནས་སྙིང་སྟོབས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ལ་མཚོན་ན། ད་ལྟ་འདས་དོན་ཞིག་

ཏུ་གྱུར་པར་མ་ཟད། རྩོམ་རིག་དང་། རིག་གནས་སྙིང་སྟོབས་དེ་དག་ཉམས་རྒུད་ནས་ཉམས་རྒུད་དུ་
ཕྱོགས་ཏེ་མུ་མཐུད་དུ་གནས་པའི་རྒྱུན་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བར་གྱུར། སྤྱིར་བོད་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཐུ་བྷོད་

དུས་སྐབས་ཀྱི་རིག་གནས་སྙིང་སྟོབས་ལྟ་བུའམ་ཡང་ན་དེ་ལས་འགལ་བའི་རིག་གནས་སྙིང་སྟོབས་

དང་བསམ་བློའི་རྩིས་ཐང་ཡང་དག་ཅིག་ད་སྔའི་སྤྱི་ཚོགས་འདིར་འཁྲུངས་མ་མྱོང་བ་ནི། མི་རིགས་
འཕེལ་རྒྱས་དང་ཤེས་རིག་དར་བའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་སྟེ། ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར། དམག་དོན་

དང་ཁྲིམས་ལུགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་དུས་སྐབས་དེ་ལས་འདའ་འགོང་མཛད་ཐུབ་པ་ཕར་ཞོག ། ཐ་
ན་སྔོན་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་བཟང་པོ་དག་རྒྱུད་འཛིན་ལེགས་པོ་ཞིག་ཀྱང་འཁྱོངས་མེད་པ་ལས་གསལ་བར་
ཤེས་ཐུབ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཐུ་བྷོད་དུས་སྐབས་ནི་བོད་མི་རིགས་ལ་མཚོན་ན་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་ཧ་ཅང་
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དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་སྒང་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཧ་ཅང་ཕངས་དགོས་པའི་གནས་ཤིག་ཀྱང་རེད་སྙམ། མདོར་
ན། རྣམ་གཡེང་དང་ལེ་ལོ། བག་འཁུམ་དང་། མཁྲེགས་འཛིན། མཐར་ལྷུང་ཆིག་རྐྱང་སོཊ་ཀྱི་འཆིང་རྒྱ་

ལས་བརྒལ་ཏེ། མགོ་ནག་མི་ཡི་འཇིག་རྟེན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་མཐུན་པའི་སྲིད་དོན་རླབས་

པོ་ཆེ་དང་། དམ་ཆོས་བླ་མེད་གཉིས་ཡ་མ་བྲལ་བའི་འཚོ་ཐབས་གསར་པ་དང་འཇིག་རྟེན་གསར་པ་

ཞིག་གི་ལ་རྒྱ་བསྐྱར་དུ་སྐྱོང་དགོས་པ་ནི། ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ང་ཚོ་རྗེས་རབས་པར་བསྩལ་བའི་གཟུར་མེད་
ཀྱི་འགན་འཁྲི་དང་བླ་མེད་ཀྱི་ལས་འགན་ཀྱང་ཡིན་པར་སེམས། དགེ་ལེགས་འཕེལ། །
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བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལས་ཐུན་མིན་ཀ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་གི་བྱུང་རིམ་དང་
སྒྱུ་རྩལ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།
ཨཱཙཱརྱ་ཚེ་རིང་ཨག་ལོ།

སཱ་ར་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་། རྩོམ་རིག་དགེ་རྒན།
ནང་དོན་གནད་བསྡུས། དཔྱད་རྩོམ་འདིའི་ནང་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་ཀ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་གི་གོ་དོན་ཆ་

ཚང་བ་ཞིག་དང་། ཀ་རྩོམ་གྱི་བྱུང་རིམ་བཙན་པོའི་སྐབས་ནས་བྱུང་ཚུལ། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ནང་
དམངས་ཁྲོད་དང་རྩོམ་པ་པོའི་གཉིས་ཀའི་དབར་ན་གནས་བབ་ངེས་ཅན་བཟུང་བ། ཀ་རྩོམ་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་
གྱི་མཛེས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོད་ཚུལ་བཅས་བྲིས་ཡོད།

བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ། གོ་དོན། བྱུང་རིམ། རྩོམ་འགྲོས། སྒྱུ་རྩལ།

དང་པོ། ཀ་བཤད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་མིང་གི་རྣམ་གྲངས།

ད་བར་ཀ་བཤད་ལ་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དམ་གོ་དོན་ཞིག་མེད་དོན། ཀ་རྩོམ་ནི་དམངས་

ཁྲོད་དམ་མི་མང་དཀྱུས་མའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཧ་ཅང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བས་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཕལ་
ཆེ་བར་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཙམ་མེད་པ་བཞིན་ཀ་བཤད་ཀྱང་དེ་མཚུངས་
ཡིན་སྲིད། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས། བོད་རང་གི་རྩོམ་རིག་གི་མཚན་ཉིད་སོགས་སྟོན་པའི་གཞུང་

ལུགས་ཤིག་མེད་པར་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ཏུ་འཁེལ་བ་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་ནི་རང་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་

སྦྱོང་སྟངས་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་ལས་ཡིན་ངེས། ཡིན་ཡང་། ཀ་བཤད་བུང་བ་དགའ་ཚལ་ལས། བོད་ཡིག་
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གི་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་དང་། དབྱངས་གསལ་གཉིས་ཀ་ངེས་པ་སོགས་རྣམ་
པ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཚིག་རྐང་གི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་རུང་དུ་གནས་ངེས་པར་

བཀོད་ནས་བརྗོད་འདོད་ཀྱི་དོན་རྣམས་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ནི་ཀ་བཤད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན།1ཞེས་པ་
དང་། ཚབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས། བོད་ཡིག་གི་ཕྱི་མོ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་ལ་ཀ་

མད་ཅེས་ཟེར་ཞིང་། དེའི་གོ་རིམ་གཞིར་བཟུང་ནས་བཤད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་ཁ་སྐད་ལྟར་ན་ཀ་བཤད་

ཅེས་གྲགས་པ་དང་ཡིག་སྲོལ་ལ་ཀ་ལིའི་ཕྲེང་ལྟར་བསྒྲིགས་པས་ཀ་ཕྲེང་ཞེས་ཟེར་གྱིི་ཡོད།2ཅེས་
གསུངས། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་སྐོར་གྱི་རྣམ་བཤད་ལས། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ལུས་ལ་

ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་སོགས་ཀ་ཕྲེང་གི་གོ་རིམ་ངེས་པར་ལྡན་ཞིང་། རང་བཞིན་ནམ་འཁྱོག་བརྗོད་
ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་ལམ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བ་གནད་བསྡུས་སུ་མཚོན་པའི་རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན།

ཞེས་སོགས་ཀ་བཤད་ཀྱི་གོ་དོན་མི་འདྲ་བ་དེ་དག་དང་། ཀ་བཤད་ཀྱི་ཆུ་འགོ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་

འཕགས་པའི་ཀ་སོགས་སུམ་ཅུ་ལ་སྤེལ་བ་ཞེས་པ་ནས་བཟུང་ཀ་བཤད་བརྩམས་ཆོས་ཧ་ཅང་མང་པོ་
བརྩམས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཞིགས་ན། ཀ་བཤད་ལ་ཀ་མད་སུམ་ཅུའི་གོ་རིམ་ངེས་དགོས་པ་གཏན་

འཁེལ་ལགས། དེ་མིན་བརྩམས་ཆོས་གཞན་དང་ཁྱད་པར་ཅང་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། བོད་ཀྱི་བརྩམས་
ཆོས་མཐའ་དག་ཀ་མད་སུམ་ཅུ་ལས་བརྩམས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དོན་གནད་དེའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་

རྩོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་སྐོར་གྱི་རྣམ་བཤད་ལས། གསལ་བྱེད་ཡི་གེ་རྣམས་ཚིག་རྐང་གི་ཐོག་མཐའ་
བར་གསུམ་དུ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་ཇི་ལྟར་སྒྲིག་པ་དང་། དབྱངས་ཇི་འདྲ་ཞུགས་པ། བར་དུ་སྒྲ་

རྒྱན་བཀོད་མ་བཀོད་སོགས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྦྱར་རུང་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ནི་ཀ་ཕྲེང་གི་གོ་རིམ་ངེས་

པར་ལྡན་དགོས་པ་དེ་ཡིན། འདི་ནི་ཀ་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་སྟེ། གལ་ཏེ་ཀ་ལིའི་ཕྲེང་
1 ཀ་བཤད་བུང་བ་དགའ་ཚལ། ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༡༩༩༥། ཤོག་ངོས། ༡༨༥-༡༨༦

2 ཀ་བཤད་ཀྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ། ཆབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དེང་རབས་རྩོམ་རིག་གཅེས་བཏུས་༡༩༨༠༡༩༨༩བར་གྱི་རྩོམ་དཔྱད་ཉིང་བཏུས་ནས་བཏོན། སྦྲང་ཆར་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་
ལོ༢༠༡༦ ཤོག་ངོས། ༡
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བ་བཀོད་མེད་ན་ཁྱད་ཆོས་གཞན་ཚང་ཡང་དེ་ནི་སྙན་ངག་གི་རྩོམ་ལུས་ལྟ་བུ་ལས་ཀ་རྩོམ་དུ་ནམ་ཡང་

འགྲོ་ཐབས་མེད།3ཅེས་པ་དང་། དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས། གཙོ་བོ་ནི་ཀ་ནས་ཨ་བར་གོ་

རིམ་ལྟར4ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཀ་མད་ཀྱི་གོ་རིམ་ངེས་དགོས་པ་དེ་ནི་རྩོམ་རིག་དེའི་རྣམ་པ་འབུར་
དུ་འདོན་ཆེད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། གོ་རིམ་དེ་ལ་ཡང་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་གཉིས་
ལས་གང་རུང་ཆོག

རྩོམ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ཀ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་གི་ལུས་དེ་བཅད་མའི་ལུས་སུ་འབྲི་དགོས་

པ་གལ་འགངས་ཆེ་སྟེ། བོད་ཀྱི་ཀ་བཤད་བརྩམས་ཆོས་ནང་ལྷུག་མས་བྲིས་པ་ཧ་ལམ་མི་སྣང་། འོན་

ཀྱང་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་གྱིས། ཀ་བཤད་ཀྱི་རྩོམ་ལུས་ཀྱང་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་གང་རུང་གིས་

བྱས་ཆོག་ལ་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་ཀ་བཤད་རྩོམ་ལུས་ལས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མངོན་
ཐུབ་པའང་ཡིན།5ཞེས་ཀ་བཤད་ཀྱི་ལུས་ལ་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་གསུམ་འདོད་ཡོད་ལ། དཔེར་བརྗོད་
ཀྱང་ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པའི་རཱ་མ་ཎཱའི་རྟོགས་བརྗོད་དང་བླ་བྲང་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་བསླབ་བྱ་

གྲོས་འདེབས་བཅས་ལས་དྲངས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་བོས་བརྟག་ན་དེ་དག་ནི་ཚིགས་བཅད་ཤླཽཀ་རེ་རེའི་
བར་གྱི་ཚིག་རྐང་རིང་ཐུང་ཙམ་ལས་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ལུས་ཡིན་པ་གཅིག་མཚུངས་ལགས། ཚིགས་
བཅད་སོ་སོའི་ཚིག་རྐང་རིང་ཐུང་མི་འདྲ་བ་ནི་བོད་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་བརྩམས་ཆོས་ནང་ཧ་ཅང་མང་པོ་

ཡོད། དེ་དག་ཚིག་ལྷུག་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་དེ་རིགས་ཀྱི་ཀ་བཤད་འབྲི་སྲོལ་ཉུང་། ཀ་བཤད་
མང་ཆེ་བ་ཚིགས་བཅད་ཁོ་ནའི་ལམ་ནས་སྤེལ་འདུག དེས་ན་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཀ་བཤད་
ཀྱི་ལུས་ནི་ཚིགས་བཅད་དུ་འབྲི་སྲོལ་འདུག མདོར་ན་ཀ་བཤད་ཅེས་པ་ནི། རྩོམ་ལུས་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའི་ལུས་ལ་ཀ་མད་སུམ་ཅུ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་གི་གོ་རིམ་དང་ཚིག་རྐང་སོ་སོའི་ནང་གནས་
3 བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གཞུང་ལུཊ་སྐོར་གྱི་རྣམ་བཤད། ཀུན་དགའ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༩ ཤོག་ངོས། ༢༣༧-༢༣༨

4 དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དོན་གྲུབ་རྒྱལ། གསུང་འབུམ་པོད་གསུམ་པ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༡༩༩༧ ཤོག་ངོས། ༥༣༩

5 ཀ་བཤད་རྩོམ་ལུས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལོ་རྒྱུས་དང་དེར་རྩོམ་ཚུལ་གྲུབ་མཐའ་དུར་གྱེས་ཚུལ་རགས་ཙམ་གླེང་བ། བསོད་ནམས་ཆོས་
འཕེལ། བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིག་དེབ། ཕྱི་ལོ༡༩༩༨འདོན་ཐེངས་དང་པོ། ཤོག་ངོས། ༢༠
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ངེས་དགོས་པ། བརྗོད་ཚུལ་རང་བཞིན་དང་འཁྱོག་བརྗོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་ལམ་ནས་སྐབས་བབས་ཀྱི་བརྗོད་

བྱ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་ཀ་བཤད་ཟེར། རྩོམ་རིག་དེའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཀ་བཤད་
དང་། ཀ་རྩོམ། ཀ་ཕྲེང་། ཀ་ཕྲེང་གི་རྒྱན་བཅས་སྣང་། སྤྱིར་ཀ་བཤད་དང་ཀ་ཕྲེང་གཉིས་ནི་མིང་གི་རྣམ་

གྲངས་ཡིན་ཡང་ཁ་སྐད་དང་ཡིག་སྲོལ་གྱི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཡོད་པ་འདྲ་སྨོས། ཁོ་

བོས་བལྟས་ན་ཀ་བཤད་ཅེས་པ་ནི་ཁ་སྐད་ཙམ་མ་ཟད་ཡིག་སྲོལ་དུའང་ཤུགས་ཆེར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད། ཡིན་ཡང་ཀ་ཕྲེང་དང་ཀ་རྩོམ་ཞེས་པ་ནི་ཐ་ན་ཡིག་སྲོལ་དུའང་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན། ལྷག་པར་ཀ་

ཕྲེང་ཞེས་པ་ཁ་སྐད་དུ་བེད་སྤྱོད་གནང་མཁན་ཧ་ལམ་མི་སྣང་། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ཀ་བཤད་བརྩམས་ཆོས་

དང་དཔྱད་རྩོམ་དག་ལས་གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ། འོན་ཀྱང་དེ་དག་བཀོལ་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་
པར་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པར་དོགས་པ་ཅང་མེད་དོ། །

གཉིས་པ། ཀ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་གི་དར་རིམ་བཤད་པ།

བྱ་དངོས་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་ཐོག་མཐའ་ཡོད་པ་ལྟར་ཀ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་ལའང་ཐོག་མ་ཇི་

ཙམ་ནས་བྱུང་ཚུལ་གླེང་ན། ཀ་བཤད་བུང་བ་དགའ་ཚལ་ལས། མཁས་དབང་ཆབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་ནས་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པས་མཛད་པའི་ཀ་བཤད་ཡོད་པ་གསན་མྱོང་འདུག་པས།

དེ་བོད་དུ་དར་བའི་ཀ་བཤད་རྩོམ་སྲོལ་ཐེངས་དང་པོར་བརྩིས་ན་ཡང་།6ཞེས་པར་བལྟས་ན་ཀརྨ་པ་
རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་ཀ་བཤད་གཅིག་ཡོད་པ་རྟོགས་ལ། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་ཀ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡིན་པའི་སྣང་

བའང་བཤད་འདུག འོན་ཀྱང་ཁོ་བོས་ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་པོད་དག་གི་ནང་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་དུས་ཀ་
རྩོམ་ཞིག་གཏན་ནས་སྣང་རྒྱུ་མི་འདུག གལ་སྲིད་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་བོད་ཀྱི་ཀ་བཤད་ཀྱི་

ཐོག་མ་ནི་གཏན་ནས་ཡིན་མི་སྲིད་དེ། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་བརྩམས་གནང་བའི་ཀ་

སོགས་སུམ་ཅུ་ལ་སྤེལ་བ་དང་ཐེག་ཆེན་གསལ་བ་ཡི་གེ་མ་མོ་ལ་སྤེལ་བའི་རབ་བྱེད། ཅེས་པ་ནི་འགྲོ་
མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་བཞི་པའི་ནང་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། འགྲོ་མགོན་
6 ཀ་བཤད་བུང་བ་དགའ་ཚལ། ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༡༩༩༥། ཤོག་ངོས། ༢༠༨
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ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་འཁྲུངས་འདས་ནི་ཕྱི་ལོ༡༢༣༥-༡༢༨༠ཡིན་པ་དང་། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡེ་རྗེ་ནི་
ཕྱི་ལོ༡༢༨༤ལོ་སྟེ་འགྲོ་མགོན་འདས་ནས་ལོ་བཞིའི་རྗེས་སུ་འཁྲུངས་པས་ལོ་ཚིགས་ཀྱི་ཆ་ནས་གླེང་ན་
ཡང་འགྲོ་མགོན་སྔོན་ལ་བྱོན། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་རབ་གསལ་མེ་ལོང་དུ་འགྲོ་མགོན་

ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་ཀ་སོགས་སུམ་ཅུ་ལ་སྤེལ་བ་ཞེས་པའི་ཀ་བཤད་དེ་དྲངས་ནས་དེའི་མཇུག་

ཐོག་ཏུ། ཅེས་གསལ་བ་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་མཁས་པས་ཀ་རྩོམ་མཛད་པའི་ཐོག་མར་ལྟ་བུར་སྣང་།7ཞེས་

གསལ། ཁོ་བོས་དཔྱད་ནའང་ཁོང་གི་ཀ་བཤད་དེ་བོད་ཀྱི་ཀ་བཤད་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཏུ་བྱུང་བའི་

ཐོག་མར་དེ་ཡིན་པར་སེམས། རྒྱུ་མཚན་ནི། དེའི་གོང་དུ་ཀ་བཤད་དང་རྩོམ་འགྲོས་ཅུང་མཚུངས་པའི་
བརྩམས་ཆོས་འགའ་ཞིག་ལས་ཀ་བཤད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་རྙེད་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་

དོགས་གཞི་ཆེན་པོ་ཞིག་ནི་འགྲོ་མགོན་གྱི་ཀ་བཤད་བརྩམས་ཆོས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ཐོག་མ་དེ་གང་

ཡིན་མིན་དེ་རེད། ཡོངས་གྲགས་སུ་ཀ་སོགས་སུམ་ཅུ་ལ་སྤེལ་བ་ཞེས་པ་དེ་སྔོན་ལ་བརྩམས་གནང་

བར་འདོད་ནས་བོད་ཀྱི་ཀ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་མ་རུ་དྲངས་སྲོལ་འདུག་མོད་ཀྱང་སྒྲུབ་བྱེད་ཅང་མི་སྣང་། ཡིན་
ཡང་། ཐེག་ཆེན་གསལ་བ་ཡི་གེའི་མ་མོ་ལ་སྤེལ་བའི་རབ་བྱེད་ཅེས་པ་དེ་ཕྱི་ལོ༡༢༦༠ལོར་བརྩམས་

གནང་བར་འདོད། དེ་ཡང་། ཆབ་འགག་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ལས། འགྲོ་མགོན་
འཕགས་པས་སྙན་ངག་མེ་ལོང་བོད་ལ་ཆ་ཚང་དུ་མ་བསྒྱུར་བའི་གོང་སྟེ་ཕྱི་ལོ༡༢༦༠ལ་བརྩམས་པའི་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བ་ཡི་གེའི་མ་མོ་ལ་སྤེལ་བའི་རབ་བྱེད།8ཅེས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་བྱུང་བ་
བརྗོད་པ་རབ་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བར། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་ཕྱི་ལོ༡༢༦༠ལོར་བྲིས་

པའི་ཡི་གེའི་མ་མོ་ལ་སྤེལ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཞེས་པའི་ཀ་རྩོམ་རྒྱུན་ཆགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་དང་།9ཞེས་
པ་འགྲོ་མགོན་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀ་རྩོམ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཇུག་ཏུའང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི་

7 བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་རབ་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ། དགེ་འདུན་རབ་གསལ། ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་
ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་། ཕྱི་ལོ༢༠༠༡ ཤོག་ངོས། ༡༤༣

8 ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ཆབ་འགག་རྟ་མགྲིན། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༢༠༠༣ ཤོག་ངོས། ༣༠༣

9 བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་རབ་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ། དགེ་འདུན་རབ་གསལ། ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་
ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་། ཕྱི་ལོ༢༠༠༡ ཤོག་ངོས། ༡༤༡
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གེའི་མ་མོ་ལ་སྤེལ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ། བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བས། ལྕགས་ཕོ་

སྤྲེའུའི་ལོ་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་གཅིག་ལ། རྒྱ་ནག་པོ་ཅོང་ཏོའི་མཁར་དུ་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ། །
10

ཞེས་འཁོད། དེ་ལྟར་ན་ལྕགས་ཕོ་སྤྲེའུའི་ལོ་སྟེ། ཕྱི་ལོ༡༢༦༠ལོར་ཏག་ཏག་འཁེལ་གྱི་ཡོད་པས་ཀ་

བཤད་ཐེག་ཆེན་གསལ་བ་མ་མོ་ལ་སྤེལ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཞེས་པ་དེ་ཕྱི་ལོ༡༢༦༠ལ་བརྩམས་པའི་ངེས་

ཤེས་རྙེད་ཐུབ། འོན་ཀྱང་། ཀ་སོགས་སུམ་ཅུ་ལ་སྤེལ་བ་ཞེས་པ་དེ་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་བརྩམས་གནང་

མིན་གང་ཡང་གསལ་ཁ་མི་འདུག མདོར་ན། ཀ་བཤད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་ལྡན་པའི་ཀ་བཤད་ཐོག་མ་དེ་

འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་ཀ་བཤད་ཡིན་ཡང་། ཁོང་གི་ཀ་རྩོམ་གཉིས་ལས་ཐོག་མ་དེ་ཅི་ཡིན་
ད་དུང་དོགས་པའི་གཞིར་གནས།

འགྲོ་མགོན་གྱིས་ཀ་བཤད་གསར་རྩོམ་གནང་བ་ཡང་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་བརྒྱུད་

རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད། དེའི་གོང་རོལ་དུ་འགྲོ་མགོན་བཞིན་ཀ་བཤད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་བ་མེད་
ཀྱང་ཕྱོགས་མཚུངས་པ་ཡོད་དེ། དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཇུག་ཙམ་དུ་ས་པཎ་གྱི་ང་བརྒྱད་མ་
དང་། ཕྱི་ལོ༡༠༡༦ལོར་འཁྲུངས་པའི་རྭ་ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་ཀྱིས། ང་ནི་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དེ། །ང་

ལས་ཆེ་བ་སུ་ཡང་མེད། །ང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ནུས་ན། །ང་ཡིས་འདྲེན་པར་མི་ནུས་མེད། །11ཞེས་

པ་བཅས་ནི་ཀ་བཤད་ཡིན་སྙམ། རྒྱུ་མཚན་ཀ་བཤད་ལ་འབྲི་སྟངས་འདྲ་མིན་ཡོད་པ་ལས་འདི་ནི་

གསལ་བྱེད་གཅིག་ཁོ་ན་ངེས་པའི་ཀ་བཤད་ཡིན། ཤླཽཀ་འདིའི་ནང་གསལ་བྱེད་ང་ཡིག་ཁོ་ན་གནས་
ངེས་པའི་སྒོ་ནས་ཐེངས་འགའ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་ཤླཽཀ་གཅིག་བརྩམས། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་པའི་

ཀ་བཤད་བྲིས་པ་མང་པོ་ཡོད། དཔེར་ན། ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི། ཀ་རིང་ནམ་མཁར་ཟུག་པ་ལྟ་བུའི་
ཀེ་ལ་ཤ་ཡིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཞིང་། །ཀ་དག་གནས་ལུགས་ཡོངས་སུ་སྟོན་པའི་བཀའ་དང་བསྟན་

10 དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས། ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་ལས་འགྲོ་
མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་བཞི་པ། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༢༠༠༧ཤོག་ངོས། ༡༠༨-༡༠༩
11 ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ཆབ་འགག་རྟ་མགྲིན། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༢༠༠༣ ཤོག་ངོས། ༣༠༣
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བཅོས་བསམ་མི་ཁྱབ། །12ལྟ་བུ་ནི་ཀུན་གྱིས་ཀ་བཤད་བརྩམས་ཆོས་སུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད། ཀ་བཤད་
ཡིན་ན་ངེས་པར་དུ་ཀ་མད་སུམ་ཅུ་ཚང་མར་འབྲི་དགོས་པའི་ཁྱབ་པའང་མེད་དེ། བོད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་

ནང་ཀ་མད་སུམ་ཅུ་ཚང་མར་མ་བྲིས་པའི་ཀ་བཤད་ཧ་ཅང་མང་། དེ་ཡང་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་
གྱིས། ཀ་བཤད་རྩོམ་ལུས་ལ་ཀ་ཕྲེང་གི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་ངེས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་ལ་ཀ་ནས་ཨ་
བར་ཀ་མད་སུམ་ཅུ་ཆ་ཚང་བར་ཀ་བཤད་ཅེས་བརྗོད་པ་ལས་གཞན་ལ་མི་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡང་མེད།13ཅེས་གསུངས་པ་ལས་ཤེས། དེར་བརྟེན་ས་པཎ་གྱི་ང་བརྒྱད་མ་ཡང་ཀ་བཤད་བརྩམས་

ཆོས་ཡིན་དགོས། འོན་ཀྱང་མགྲོན་མགོན་གྱི་ཀ་བཤད་བཞིན་ཀ་བཤད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་
མིན་ནོ། །དེའི་གོང་སྟེ་ཕྱི་ལོ༡༠༥༩ལོར་འཁྲུངས་པའི་རྔོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི། ཨ་ཕ་ཁོ་ནི་ཇ་

ཆང་ཤ། །གཅིག་པུ་ཟ་འཛུག་དེ་ལ་ཧེ། །ཉེ་ཝ་ཚོ་ནི་ཏིག་ག་རེ། །ཐོབ་ཙམ་ཞུ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན། །14ཞེས་
ཤླཽཀ་འདིའི་ནང་ཀ་མད་སུམ་ཅུ་ཆ་ཚང་གསལ་བྱེད་རྐྱང་པའི་ངོ་བོར་ཡོད་པས་དེ་ལའང་ཀ་བཤད་

ཀྱི་རྩོམ་འགྲོས་ཅུང་ལྡན། ད་དུང་བོད་བཙན་པོའི་དུས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ནང་དུའང་ཀ་རྩོམ་གྱི་འགྲོས་སྣང་
སྟེ། སྟག་བུ་གཉན་གཟིག་གི་དུས་སུ་བྱུང་ཞིང་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རྩོམ་ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་ཏུ་གསལ་

བ། ཆུ་བོ་ནི་ཆུ་བོའི་ཕ་རོལ་ན། །ཡར་ཆབ་གཙང་པོའི་ཕ་རོལ་ན། །མྱི་བུ་ནི་མྱི་བུ་སྟེ། །ལྷ་ཡི་ནི་སྲས་པོ་
བཞུགས། །15ཤླཽཀ་འདིའི་ནང་གསལ་བྱེད་ཡི་གེ་ཆ་དང་མ་གཉིས་ལན་མང་བཀོལ། མདོར་ན། ཀ་རྩོམ་
ནི་བོད་བཙན་པོའི་དུས་ནས་ས་བོན་བཏབ་སྟེ་བོད་སིལ་བུ་དང་ས་པཎ་གྱི་སྐབས་ཞ་ལུ་དང་ལྗང་གཞོན་
འབུས་པ། འགྲོ་མགོན་གྱི་དུས་སུ་སྙེ་མ་ཡོངས་སུ་ཐོན་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཚང་།

12 ཀ་བཤད་བུང་བ་དགའ་ཚལ། ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༡༩༩༥། ཤོག་ངོས། ༡

13 ཀ་བཤད་རྩོམ་ལུས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལོ་རྒྱས་དང་དེར་རྩོམ་ཚུལ་གྲུབ་མཐའ་དུར་གྱེས་རགས་ཙམ་གླེང་བ། བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིག་དེབ། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨ འདོན་ཐེངས་དང་པོ། ཤོག་ངོས། ༢༤

14 ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ཆབ་འགག་རྟ་མགྲིན། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༣ ཤོག་ངོས། ༣༠༣

15 བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་མཛད། Dharma Publishing,Yeshe De
Preservation Projet ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཤོག་ངོས།༡༧༢- ༡༧༣
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གསུམ་པ། ཀ་བཤད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་བཤད་པ།

ཀ་བཤད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ངེས་ཅན་དེ་དག་ལས་བོད་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྩོམ་རིག་གི་

རྣམ་པ་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས། འོན་ཀྱང་། ལ་ལས་ཚིག་སྦྱོར་སྤེལ་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་བྱ་དཀའ་སླ་

གཉིས་སུ་འདུས་པས་བོད་རང་གི་ཐུན་མིན་རྩོམ་རིག་ཅིག་མ་ཡིན་པར་མེ་ལོང་མའི་རྩོམ་འགྲོས་ཡིན་
པར་འདོད། ཚིག་སྦྱོར་སྤེལ་སྟངས་ཀྱི་དབང་གིས་དབྱེ་ན་བྱ་དཀའ་སླ་གཉིས་སུ་ཡོད་ཀྱང་དབྱེ་བ་དེའི་
དབང་གིས་ཀ་རྩོམ་དེ་སྙན་གཞུང་མེ་ལོང་མའི་ལུགས་སུ་བསྒྲུབ་ན་མི་འཐད། འཐད་ན་སྙན་ངག་མེ་ལོང་

མ་མ་བསྒྱུར་སྔོན་གྱི་བོད་ཀྱི་རང་རྩོམ་ནང་དཔེ་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་ཤས་ཆེ་བས་དེ་ཚོའང་མེ་
ལོང་མའི་ལུགས་སུ་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཆེ། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་སྙན་གཞུང་བོད་སྒྱུར་མ་ཞུས་གོང་དུ་འགྲོ་

མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་ཀ་བཤད་བརྩམས་ཡོད་པས་མ་ལས་བུ་སྔོན་དུ་ཡོང་མི་སྲིད་པ། སྤྱིར་
རྒྱ་གར་གྱི་རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་གཞག་ནི་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་བས་བཤད་ཚོད་དཀའ་ཡང་སྙན་གཞུང་མེ་ལོང་
མའི་ནང་ཀ་བཤད་ཀྱི་རྣམ་པ་མེད། དུས་རབས༡༡ཙམ་ནས་བོད་ཀྱི་མཁས་པས་རང་རྩོམ་འབྲི་བའི་མཐོ་

རླབས་ཤིག་འཕྱུར་འགོ་ཚུགས་ཡོད། དཔེར་ན། འབྲོམ་སྟོན་པའི་བསྟོད་པ་སུམ་ཅུ་པ་བོད་ཀྱི་བསྟོད་

རྩོམ་གྱི་ཐོག་མ་དང་། ས་པཎ་གྱི་ལེགས་བཤད་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡིན་པ་

སོགས་དུས་རབས་དེའི་སྐབས་རང་རྩོམ་འབྲི་བའི་སྲོལ་ཞིག་དར་ཡོད་པས་ཀ་བཤད་ཀྱང་དེའི་སྐབས་
ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་སྙམ།བཞི། རྩོམ་རིག་གི་མ་ལག་གལ་ཆེན་ཞིག་ནི་སྐད་ཆའི་
སྒྱུ་རྩལ་ཡིན་པ་བཞིན། རང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ལ་ཐུན་མིན་གྱི་གསལ་བྱེད་རྐྱང་པ་དང་གསལ་བྱེད་རྐྱང་

པའི་རྗེས་ལ་ཚིག་གང་རུང་སྦྱར་ནས་མིང་དོན་རྫོགས་པར་སྟོན་པ་མང་པོ་ཡོད། དེ་འདྲའི་རིགས་སྐད་

ཡིག་གཞན་ལ་དཀོན། ལྷག་པར་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ལ་དཀོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྤྱིར་ཀ་བཤད་ནི་
བོད་རང་གི་རྩོམ་འགྲོས་ཡིན་པ་ཤེས། སྨྱུག་བརྩེ་བས། གལ་སྲིད་རང་རེའི་བོད་ལ་སྐད་ཆ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང་། ཡི་གེ་རྐྱང་པ་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་བརྡ་ཇི་སྙེད་ཅིག་མེད་ན། ཀ་རྩོམ་ལ་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་ཡོད་མི་སྲིད་ལ། རྩོམ་རིག་གི་ཉམས་འགྱུར་མངོན་པའི་ཀ་རྩོམ་གྱི་སྒྱུ་
རྩལ་ཡང་འབྱུང་ཐབས་མེད། རྒྱུ་མཚན་དེའི་དབང་གིས་ཀ་རྩོམ་དེ་བོད་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
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སྐད་ཆ་དང་ཡི་གེ ལྷག་པར་དུ་ཀཱ་ལི་རྐྱང་པས་དོན་སྟོན་ཐུབ་པའི་གནད་འགག་ལ་ཐུག་ཡོད།16ཅེས་
བཤད། གོང་གསལ་དེ་དག་ལས་ཀ་བཤད་ཀྱི་རྩོམ་དེ་བོད་རང་གི་རྩོམ་འགྲོས་ཤིག་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་
སྙན་གཞུང་མེ་ལོང་བོད་དུ་དར་ནས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་གཞན་བཞིན་ཀ་བཤད་རྩོམ་རིག་ལའང་ཤུགས་རྐྱེན་
ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་པ་མངོན་སུམ་ལགས།

བཞི་པ། ཀ་བཤད་རྩོམ་རིག་གི་གནས་བབ་དང་སྒྱུ་རྩལ་བཤད་པ།

ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཀ་བཤད་ནི་རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་རང་མཚན་པ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་པའི་དུས་ཡུན་

རིང་པོ་མིན་ཡང་། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་གནས་བབ་ངེས་ཅན་ཞིག་བཟུང་ཡོད། གྲངས་འབོར་གྱི་ཆ་

ནས་བཤད་ན། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་གྱི་མཇུག་ཙམ་ནས་ཉི་ཤུའི་མགོ་སྟོད་བར་བོད་ཀྱི་གྲགས་ཅན་

རྩོམ་པ་པོ་དང་མཁས་པ་མང་ཆེ་བའི་བརྩམས་ཆོས་ནང་ཉུང་མཐར་ཀ་རྩོམ་རེ་མེད་པ་ཧ་ལམ་མེད།
དཔེར་ན། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ། ༸རྒྱལ་དབང་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ། དགེ་
ཆོས།ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། བྲག་དཀར་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་སོགས་མང་དག་ཅིག་གིས་

ཀ་རྩོམ་གཅིག་ལས་མང་བའང་བརྩམས་ཡོད། ལྷག་པར་མཁས་དབང་ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཀ་རྩོམ་

ཁོ་ནས་ཕྱག་དེབ་ཀྱང་མཛད་ཡོད། དེའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀ་བཤད་ཀྱི་གྲངས་འབོར་
རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གཞན་ལས་མང་བའི་གནས་བབ་ཅིག་ཏུ་སོན་པ་གསལ་པོ་ཤེས། རྩོམ་རིག་གི་
རྣམ་པའི་ཆ་ནས་བཤད་ནའང་། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཁྲོད་གནས་བབ་ངེས་ཅན་ཞིག་བཟུང་ཡོད་དེ། དཔེར་

ན། བསྟོད་རྩོམ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་༸རྒྱལ་དབང་དགེ་འདུན་གྲུབ་པའི་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ།17

ལྟ་བུ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མར་བསྟོད་པ། རྒྱལ་མཁན་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཀ་ནས་ཨ་བར་གྱི་རྗེས་
ཁྲིད་ཀྱི་བསྟོད་པ།18ཞེས་པ་བླ་མ་ལ་བསྟོད་པ། གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གུས་བཀུར་འོས་པའི་དགེ་རྒན། ང་ཡི་

16 བོད་ཀྱི་ཀ་རྩོམ་གྱི་རིགས་དང་ལུས་ཀྱི་དབྱེ་ཚུལ་ལ་ཐོག་མར་དཔྱད་པ། སྨྱུག་བརྩེ། བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག ཕྱི་ལོ༡༩༩༤ལོའི་དུས་
དེབ་དང་པོ། ཤོག་ངོས། ༤༨

17 ༸རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། གསུང་འབུམ་པོད༼ཅ༽སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་། ཕྱི་ལོ༢༠༡༤ཤོག་ངོས། ༤༢༠

18 རྒྱན་མཁན་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། སྙན་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༢༠༡༤ཤོག་ངོས། ༢༣༡
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པང་དུ་ཕེབས་དང་།19ལྟ་བུ་མི་མང་དཀྱུས་མར་བསྟོད་པ། ཀ་ཕྲེང་དབྱངས་ཡིག་སོ་བཞི། ལྟ་བུ་རིག་
གཞུང་ལ་བསྟོད་པ། དེ་མིན་བསྟོད་ཡུལ་མི་འདྲ་བའི་བསྟོད་རྩོམ་མང་། བསླབ་བྱའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཀ་

བཤད་གོང་བཞིན་མང་སྟེ། རྒྱལ་མཁན་པོའི་ཀཱ་ལིའི་ཕྲེང་བར་སྦྱར་བའི་བསླབ་བྱ་མདོར་བསྡུས།20ཞེས་
པ། བླ་བྲང་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་བསླབ་བྱ་གྲོས་འདེབས། ཞེས་སོགས། ཡང་ལེགས་བཤད་ཀྱི་རྣམ་པ་

ཅན། ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་ཀ་བཤད་སོགས། ད་དུང་གཏོང་ཡིག་གམ་སྤྲིངས་ཡིག་གི་

རྣམ་པའི་ཚུལ་དུ་བྱས་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་བྲག་དཀར་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུའི་བཏང་ཡིག་ཀ་བཤད་བཞུགས་
སོ། །21 དང་། མཁས་པ་བོན་གྲོང་པས་རང་གི་སྲིང་མོར་བསྐུར་བའི་ཀ་བཤད་སོགས། མགུར་གྱི་རྣམ་

པ་ཅན་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱི། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བསྐུལ་བའི་ཉམས་མགུར་དང་། ལྷུན་

གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་གསུང་དང་། ལྟ་བུ་མང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་དགེ་ཆོས་
ཀྱི་ཨ་མཆོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀ་རྩོམ་དང་། ༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་ཀ་བཤད་སོགས། ཟུར་ཟའི་རྣམ་པ་ཅན་
གྱི་ཀ་བཤད་ཀྱང་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཨབ་སོག་ལ་སྐྱིད་ཟུར་ལགས་བྲིས་པའི་ཀ་

བཤད། ཀ་ལ་པ་ནས་སྤུ་ཞིག་བཏོགས། །ཁ་ཡི་ཟུར་དུ་བཙུགས་པ་འདྲ། །ཞེས་པ། ཀ་ལེབ་དྲུང་ཡིག་

གིས་སེར་བྱེས་ཕྱག་མཛོད་བཀྲིས་ཀྱི་ཛ་སྤྱོད་ལ་བྲིས་པའི་ཀ་བཤད། དེ་དག་ལས་ཀ་རྩོམ་ནི་བརྩམས་
ཆོས་གཞན་གྱི་རྣམ་པ་དང་བསྡུར་ན་མང་བ་ལས་ཉུང་བ་གཏན་ནས་མེད་པའི་གནས་བབ་ཟིན། རྩོམ་

རིག་གི་རྣམ་པ་གཞན་གྱི་བར་དུ་ཀ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་གིས་གནས་བབ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཟིན་ནས་བརྗོད་

བྱ་རྗོད་བྱེད་གཉིས་ཀར་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་མཛེས་ཉམས་བཏོད་ཡོད་དེ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་རྟག་ཏུ་ངུའི་
རྟོགས་བརྗོད་དུ། ཀ་བ་དུ་མས་ལེགས་དཀྲིགས་ཀ་གཞུ་ནོར་བུའི་ཕྲ་ཡིས་སྤྲས། །ཁ་ཁྱེར་ཁྱུང་བརྩེགས་
ལེགས་བསྐོར་ཁ་བད་པུ་ཤུ་སྤ་ཞིང་མཐོ། །སོགས་་་22 དང་། རཱ་མ་ཎའི་གཏམ་རྒྱུད་དུ། ཀ་ལིང་ཀ་ཡི་
19 གྲུབ་རྒྱལ། ཀ་བཤད་བུང་བ་དགའ་ཚལ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༡༩༩༥

20 རྒྱན་མཁན་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། སྙན་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༢༠༡༤ ཤོག་ངོས། ༡༣༣
21 ༸སྐྱབས་རྗེ་བྲག་དཀར་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ། ཁོང་གི་གསུང་འབུམ་ལས་གདན་རབས་ཁ་སྐོང་བཞུགས་སོ། །དཔེ་རིང་། ཤོག་ངོས། ༨༩
22 རྟག་ཏུ་ངུའི་རྟོགས་བརྗོད། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། སེར་བྱེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ཕྱི་ལོ༢༠༠༡ ཤོག་ངོས། ༣༨
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བདག་པོ་དེའི། །ཁ་ཡི་རྒྱ་མཚོར་མཆོག་སྦྱིན་གྱི། །ག་བུར་གངྒའི་ཇི་སྙེད་རྒྱུན། །སོགས་་་23ཞེས་པ་ལྟ་
བུ། རྣམ་ཐར་རྩོམ་རིག་གི་བར་དུ་བྱས་པ་དགའ་བཞི་བའི་རྣམ་ཐར་ལས། ཀ་ཤིའི་རས་གོས་གྱོན་པའི་

གོར་དཔུང་གིས། །ཁ་ལྗོངས་གཙང་སྟོད་ཕྱོགས་སུ་གཡུལ་བཤམས་ཏེ། །སོགས་་་24དང་། ནོར་བཟང་
གི་རྣམ་ཐར་སོགས། སྒྲུང་རྩོམ་གྱི་རྣམ་པའི་བར་དུ་བྱས་པ། གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་སོགས་ཡོད། དེབ་
ཐེར་རམ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བར་དུ་བྱས་པ། ༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་ཀ་བཤད། ལྟ་བུ་བར་བཅུག་ཀ་བཤད་ཀྱི་

ཚན་པ་ཞིག་གིས་བརྩམས་ཆོས་ཡོངས་དང་ཀློག་པ་པོ་སོགས་ལ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་མཛེས་པ་
བསྐྲུན་ཡོད།

བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆ་ནས་ཀྱང་མི་མང་དཀྱུས་མའི་ནང་དུའང་གནས་བབ་མཐོན་པོར་

བཟུང་། ཐ་ན་བྱིས་པའི་ངག་ཏུ་ཡང་མང་དག་ཅིག་ཡོད། དཔེར་ན་རང་ཉིད་ཆུང་བྱིས་པའི་སྐབས་ཕ་རྒས་

དང་ལོ་མཉམ་གྱི་སློབ་གྲོགས་བྱིས་པ་དག་ལས་འཇགས་པའི་ཀ་བཤད། ཀ་བ་མེད་པའི་ལྕགས་ཤོག་
སློབ་ཁང་ནང་། །ཁ་ལ་མི་ཉན་སློབ་ཕྲུག་འགའ་ཤས་འདུག །ག་ནས་བལྟས་ཀྱང་སློབ་ལ་མ་བརྩོན་ན། །ང་
ཡི་རེ་བ་ཡོད་ཚད་སྟོང་པའི་རྒྱུ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡང་བཟློས་མྱོང་ཡོད། ཡང་ཕོ་མོའི་བརྩེ་དུང་གི་བར་

དུའང་ཀ་བཤད་བཀོལ་བ་མང་དག་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། ཀ་ཡེ་གསོན་དང་ང་ཡི་ཡིད་འཕྲོག་མ། །ཁ་འབྲས་
མཚར་བའི་བུ་ཆུང་བདག་ལ་སོན། །ག་ནས་བལྟས་ཀྱང་སྙིང་པོ་མི་འདུག་པས། །ང་ནི་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་

ཤིན་ཏུ་མོས། །བཅས་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ཀ་རྩོམ་གྱི་རང་བཞིན་ནི་ཀ་མད་སུམ་ཅུའི་གོ་རིམ་ལ་བརྟེན་
དགོས་པ། གཞུང་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་ཀ་བཤད་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ལ་ཤླཽཀ་བདུན་ལྷག་ཙམ་ལས་མེད་
ཀྱང་བརྗོད་བྱ་ཧ་ཅང་ཁུར་ཆེ་ལ་སྣ་ཁ་འཛོམས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་ཡོད། དཔེར་ན། འགྲོ་མགོན་

ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གསལ་བ་ཡི་གེ་མ་མོ་ལ་སྤེལ་བའི་རབ་བྱེད།25ཅེས་པའི་ནང་བརྗོད་
བྱ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཡོན་ཏན། དེ་བཞིན་བྱང་ཆུབ་
23 རཱ་མ་ཎའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་དཔྱད་གཞི་བསྡུ་བསྒྲིཊ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པ། ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་སློབ། ཕྱི་ལོ༢༠༡༣ ཤོག་ངོས། ༣༢

25 དགའ་བཞི་བའི་རྣམ་ཐར། རྡོ་རིང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབྱོར། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༡༩༨༨ ཤོག་ངོས། ༧༣༩
25 འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ། གསུང་འབུམ་པོད་བཞི་པ། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༢༠༠༧ཤོག་ངོས།༡༠༥
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སོ་བདུན་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་འབྲས་བུ་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་སོགས་བསྟན། སྲིད་ཕྱོགས་ནས་བཤད་
ན་རྡོ་རིང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཀ་བཤད་དག་གིས་གོར་བོད་གཉིས་དམག་འཐབ་བྱུང་བའི་

བརྒྱུད་རིམ་དང་མཇུག་འབྲས་སྐོར་བསྟན། ད་དུང་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་བརྗོད་བྱར་བྱས་པ་ཆབ་སྤེལ་

ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་དང་མཁས་དབང་ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་ཀྱི་བསིལ་དུས་ཀྱི་བོད་ལྗོངས་དང་
དབྱར་དུས་ཀྱི་བོད་ལྗོངས་སོགས་མང་དག་ཅིག་ཡོད། ཀ་རྩོམ་ལ་སྒྲུང་རྩོམ་བཞིན་སྣང་བརྙན་གསོན་པོ་
སྐྲུན་ཐུབ་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ཡང་ཡོད་དེ། ཀ་ལེབ་དྲུང་ཡིག་གི་ཀ་རྩོམ་དུ། ཞ་མོ་ཟུར་གྱོན་རྟ་ལྕག་ནམ་མཁར་

ལ་འཕྱར་བའི། །ཟ་འདྲེ་སྐར་མ་རྐུབ་ཀྱོག་མི་སེར་གྱི་སེག་རྡར། །26 ཞེས་པའི་ནང་སེར་བྱེས་ཕྱག་མཛོད་
བཀྲིས་ཞེས་པ་དེ་མིའི་བཟོ་དབྱིབས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོ་བོ་ལྟ་བུའི་ཕྱག་མཛོད་ཁོང་མཐོང་མྱོང་མེད་

མཁན་གྱི་ཀློག་པ་པོ་ལའང་ཁོང་གི་ཕྱིའི་རྣམ་པ་ཝ་ལེར་འཆར་ཐུབ་པའི་སྣང་བརྙན་བསྐྲུན་ཡོད། སྨན་རི་
བ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཉམས་འཆར་རྒད་པོའི་དྲི་ལན་དུ། ཀ་ལིའི་ངོས་སུ་གཉེར་མའི་ཕྲེང་བརྩེགས་
རླུང་གིས་བྲིས་པའི་རྫིང་ཆུ་བཞིན། །ཁ་ཡ་སོ་བུད་ཁ་ཆུའི་དྲ་བས་ཐོང་གའི་བཞིན་རས་བརླན་ཞིང་

བཤེར། །ག་བུར་ལྟར་དཀར་མགོ་སྐྱེས་ལན་བུ་སྨ་ར་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་འགྲན། །ང་ལ་སྔར་མེད་གསར་
སྤྲོས་བྱེད་པའི་རྒད་པོ་ཁྱེད་ནི་ག་དུས་འོངས། །27 དེ་བཞིན་བོད་མི་མང་ཆེ་བའི་ངག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་

སྐྱིད་ཟུར་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་བའི་ཀ་བཤད་ནང་མགྲོན་གཉེར་ཨབ་སོག་ལགས་ཀྱི་རྣམ་པ་
བྲིས་ནས་མི་སྣའི་སྣང་བརྙན་འབུར་དུ་བསྐྲུན་ཡོད། ཆབ་སྤེལ་གྱི་བསིལ་དུས་ཀྱི་བོད་ལྗོངས་དང་ལྷུན་

གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡིད་ཀྱི་རྫ་རྔ་སོགས་ཀྱི་ནང་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བཀོད་
པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོར་བསྐྲུན་ཡོད། དཔེར་ན། ཆབ་སྤེལ་གྱི་བསིལ་དུས་བོད་ལྗོངས་ལས། ཀ་ཤིའི་རས་
ཀྱི་མཛེས་པ་རབ་འཕྲོག་དགུན་དུས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་ནི། །ཁ་བའི་ཟེགས་མས་ཡོངས་སུ་བཀླུབས་

པའི་ཀེ་ལ་ཤ་ཡིས་ཀུན་ནས་བསྐོར། །ག་བུར་རྡུལ་གྱིས་དབྱིག་འཛིན་སྒེག་མོའི་བཞིན་གྱི་ར་རི་མ་ལུས་
26 སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས། རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ། ཀ་ལེབ་དྲུང་ཡིག་དང་ཁོང་གིས་སེར་བྱེས་གྲ་ཚང་གི་ཕྱག་མཛོད་བཀྲིས་ལ་འཕྱ་བའི་ཀ་
བཤད་སྐོར། ཤོང་ངོས། ༣༥

27 སྦྲང་ཆར་རྩོམ་སྒྲིག རྩོམ་དཔྱད་ཉིང་བཏུས། ཕྱི་ལོ༢༠༡༦ཤོག་ངོས། ༥-༦
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བཀྲུས། །ང་ཅག་མེས་རྒྱལ་མཐའ་མཚམས་འདི་ནི་རབ་དཀར་བ་སོའི་གཞོང་པ་འདྲ། །28ཞེས་པ་ལྟ་བུ་
དགུན་དུས་བོད་ཀྱི་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་མཛེས་པ་ཡོངས་སུ་ཁྲ་ལམ་མེར་བཤམས།

ཚིག་སྦྱོར་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་ནའང་ཀ་རྩོམ་ནི་ཚིག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ལྡན། དེ་

ཡང་། གོང་དུ་ཞུས་པའི་ཆབ་སྤེལ་གྱི་བསིལ་དུས་ཀྱི་བོད་ལྗོངས་ནང་། ཀ་ཤི་རས། ཁ་བའི་ཟེགས་མ།
ག་བུར་རྡུལ། ཙ་ཀོ་ར། འ་འུར། ཅ་ག ཉ་རྒྱས་ཟླ་བ། ཐ་རམ་སོགས་ཧ་ཅང་སྙན་ཆ་དོད་ལ་གོ་བ་ཆེ་

བའི་ཚིག་སྦྱོར་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་ཀློག་པ་པོར་སྙན་འཇེབས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་བསྐྲུན་

ཡོད། ཀ་ལེབ་དྲུག་ཡིག་གི་ཀ་བཤད་དུ། ཁ་སང་། ཁ་ཕོ་ཅན། ཅ་ལག ན་ཕུགས། རྩིབ་རྡོ། བ་བེར། ཡ་
མེད། རྐང་འདྲེན། རང་རྟགས། ཟ་འདྲེ། ཛ་ཛོར། རྟ་ལྕག སེག་རྡར་སོགས་ཡུལ་མི་རང་བཞིན་གྱི་སྐད་དང་

ཧ་ཅང་ཐག་ཉེ་བས་མི་མང་གི་ཡིད་དབང་མེད་དུ་ཤོར་ཐུབ་པའི་ཚིག་སྦྱོར་ལྡན་པ། མཁས་དབང་དགེ་
ཆོས་ཀྱི་ཀ་རྩོམ་དུ། ཏ་ལ། ཙ་ཏུར། ཛ་ཡི། ན་ར་ཀ ཏཱ་རེ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་མཁན་པོའི་ཀ་བཤད་དུའང་།
ཛ་ཏི། ཨ་མྲཏ། མ་རྒད། ཛ་ཧུ། ཨ་ཏི། ཀ་མ་ལ། ཀ་ལ་པིང་ཀ་སོགས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་བའི་ལེགས་སྦྱར་

གྱི་མིང་ཚིག་བཀོལ་ནས་དོན་ཆེ་ལ་མཁས་པའི་མདུན་དང་ཀློག་པ་པོའི་སྣང་ངོར་རིན་ཐང་དང་གདེང་
འཇོག་མཐོ་བའི་ཚོར་ཤུགས་སྟེར། མདོར་ན། ཀ་རྩོམ་ནི་སྒྲུང་རྩོམ་སོགས་རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གཞན་

ལས་ལྷག་པའི་ཚིག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་ཞིག་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཀ་བཤད་
འབྲི་དུས་མིང་ཚིག་ཕྱུག་པོ་དགོས་ཞེས་པའང་དོན་གནད་དེར་ཐུག་ཡོད། སྦྱོར་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་

ཀ་རྩོམ་ནི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཁྲོད་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རང་བཞིན་ཚད་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བོར་བཟུང་ཡོད། ལྷག་པར་
སྙན་གཞུང་མེ་ལོང་མ་བོད་སྒྱུར་ཞུས་པའི་རྗེས་སུ་དེ་བས་མངོན་ཐོན་བྱུང་ཡོད། དཔེར་ན། རྗེ་རིན་པོ་

ཆེའི་ཆོས་རྗེ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་པོར་བསྟོད་པ་རུ། པ་ར་མི་ཏའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལྷུར་ལེན་ལུས་
ཅན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕ། །ཕ་མཐའ་བྲལ་བ་ཟབ་མོའི་མཁའ་ལ་མཁྱེན་པའི་ཉི་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་བ། །བ་

མོའི་མདངས་ལྟར་དཀར་བའི་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་སྙོམས་པའི་མ། །མ་ལུས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་

28 ཆབ་སྤེ ལ ་ཞི བ ་འཇུག་ཚོ ག ས་ཆུང་། རྩོ ད ་སྤོ ང ས་ལོ ་ རྒྱུས་སྨྲ་བའི ་ རྣམ་དཔྱོད། ཀྲུང་གོ འི ་ བོ ད ་རི ག ་པ་དཔེ ་ སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི ་
ལོ༢༠༠༩ཤོག་ངོས། ༡༧༣
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བའི་མཁྱེན་བརྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ལ་གུས་པས་འདུད། །29ལྟ་བུར་མཚོན་ན། སྒྲ་རྒྱན་ཐོག་མཐའ་སྐོར་

བ་དང་། བྱ་དཀའ་བ་རྗེས་ཁྲིད་ཀྱི་སྒྲ་རྒྱན། སྒྲ་རྒྱན་དེ་ནི་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་ཁྲོད་དུ་ཧ་ཅང་
འབྲི་དཀའ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་ཚད་མཐོ་བོ་ཞིག་ཏུ་རྩི་བཞིན་ཡོད། མ་ཟད་དཔེ་རྒྱན་དང་གཟུགས་རྒྱན་སོགས་

གསལ་བྱེད་གོ་རིམ་སྒྲིག་པ་ཙམ་མིན་པར་ཤླཽཀ་གཅིག་གི་ནང་ཚད་མཐོ་བའི་རྒྱན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་

ཞིག་གཅིག་བསྡུས་ཀྱིས་བརྗོད་བྱ་རྫོགས་པར་བསྟན་པ་ནི་རྩོམ་རིག་གི་ལུས་གཞན་དུ་ཧ་ཅང་དཀའ།
ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པའི་རཱ་མ་ཎའི་རྟོགས་བརྗོད་དུ། ཅ་ཅོའི་གླུ་ཡིས་ཅོ་ནས་འདྲེན་ཁྱོད་ཅི་ཡང་
མཆོད་ཚིག་ཅེ་སྤྱང་སྐད་མཚུངས་ལུས་གཅུ་ཞིང་། །ཆ་ལུགས་ཙོག་པུས་ཆོ་ག་ལ་འབད་ཆུ་གཙང་

མཆོད་ཡོན་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་སྐྱོགས་ནང་དུ། །ཇ་ཡི་བཏུང་བའི་ཨུ་མའི་ཇོ་བོ་ཇི་ཙམ་དགྱེས་པའི་ཇེ་མང་
འདོད་ཡོན་ཇུ་རྩེའི་གོས་སོགས་ཟོང་འདི་དག །ཉ་གང་ཟླ་བར་འཆི་བའི་ཉི་འོད་ཉེ་བ་སྐབས་མེད་ཉོ་ཚོང་
རེ་བ་ཉུང་ངུ་མིན་འདིའི་སླད་དུའོ། །30ཞེས་པ་ལངྒ་མགྲིན་བཅུའི་མཆོད་ཡོན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་

གསལ་འཁྱིལ་ལེར་བསྟན་ཐུབ་པ་ཙམ་མིན་པར། ཅ་སྡེའི་གསལ་བྱེད་རེ་རེ་ལ་དབྱངས་བཞི་རིམ་གྱིས་
སྦྱར་ནས་ཚིག་རྐང་ཉེར་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཤླཽཀ་གཅིག་བྱ་དཀའ་བའི་དབྱངས་ངེས་པ་ཅན་

དུ་བརྩམས། དེའི་ནང་གི་གསལ་བྱེད་རྣམས་ནི་དོན་ཧ་ཅང་ཟབ་ལ་གོ་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ལྡན། སྤྱིར་
དབྱངས་ངེས་པ་ནི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་ཁྲོད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྣང་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་། ཚིག་རྐང་གཅིག་

གི་ནང་དུ་གསལ་བྱེད་གཅིག་ལ་དབྱངས་རིམ་པ་ངེས་པ་ཅན་ནི་ཧ་ཅང་འབྲི་བར་དཀའ། ད་དུང་༸རྒྱལ་

དབང་ལྔ་པའི་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལས། ཀ་རཎྡ་ལྟར་ཡ་རབས་མཆོག་གི་སྤྱོད་ཚུལ་སྣོད་
དུ་ཅ་ཅོའི་ངག་སྤངས་ཁུངས་ལྡན་ལོ་རྒྱུས་དབུས་འགྱུར་ཏ་ལའི་གླེགས་བམ་ཇི་བཞིན་རབ་གསལ་བ་

རི་ཛྲཱ་ཡི་པུསྟ་ཀ །ཁ་དོག་ཚིག་དོན་མ་འདྲེས་ལང་ཚོ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་སྙན་
29 སེར་གཙུག་ནང་བསྟན་དཔེ་རྙིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཁང་གིས་བསྒྲིགས། རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ།༼ཁ༽ ཀྲུང་གོའི་
བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༢༠༡༢ ཤོག་ངོས།༡༨༩

30 ས་རཱ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་། རཱ་མ་ཎའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་དཔྱད་གཞི་བསྡུ་བསྒྲིགས། ས་རཱ་བོད་ཀྱི་དེཔ་སྐྲུན་
ཁང་། ཕྱི་ལོ༢༠༡༣ ཤོག་ངོས། ༡༧༠
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ཚིག་བསིལ་ཟེར་མདངས་ཀྱི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཁྱབ་སྒྲ་འཛིན་བདུད་རྩིས་ཕ་རོལ་ཤེས་ལྡན་དགའ་སྟོན་ཆེ། །ག་
ཛ་ལྟ་བུའི་དྲེགས་པའི་བླུན་པོ་ལེགས་བཤད་སྐྱེས་ལས་ཇ་ཆང་བཏུང་བ་འབའ་ཞིག་དོན་དུ་གཉེར་ཕྱིར་

ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་འདི་ལ་བ་གླང་སྤྱོད་ལས་གཞན་མི་བྲིན། །ང་ཞེས་སྟོབས་ནོར་སྙེམས་པས་

འགྱིང་ཡང་ཤེས་ལྡན་རིག་པའི་ཉ་གར་གཞལ་ཚེ་ལྕི་དང་ཡང་བའི་མཐའ་བྲལ་ན་རའི་དབུས་ན་གཡུང་
པོར་མཐོང་བས་མ་དམད་འགྲོ་བ་ཤིན་ཏུ་དཀོན། །31ཞེས་པའི་ཤླཽཀ་འདི་ནི་ཀ་བཤད་ཀྱི་འབྲི་སྟངས་

དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། འདིའི་ནང་ཀ་ཁ་ག་ངའི་བང་རིམ་སྒྲིག་པ་ཙམ་མིན་པར་ཀ་ཁ་ག་ང་
རང་རང་དང་མཐུན་པའི་ཕོ་མོ་མ་ནིང་གི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བའང་སྦྱར་ཡོད་དེ། ཀ་ཅ་ཏ་པ་བཞི་ཕོ། ཁ་ཆ་ཐ་

ཕ་བཞི་མ་ནིང་སོགས་ཡོད། ཀ་རྩོམ་དེའི་སྦྱོར་ཚུལ་ནི་ངས་ཀ་རྩོམ་མང་པོ་བཀླགས་པའི་ནང་དམིགས་
བསལ་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྣང་། སྤྱིར་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ནང་དུ་གསལ་བྱེད་རྣམས་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནས་

འབྲི་རྒྱུར་དེ་ཙམ་དཀའ་བ་མེད་བ་ཀྱང་། ཀ་རྩོམ་གྱི་རིམ་པའི་ནང་དུ་ཧ་ཅང་དཀའ། དེར་བརྟེན་མཁས་
དབང་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱིས་ཀྱང་ཀ་རྩོམ་དེར་རྩོམ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཀ་ཕྲེང་གི་རྒྱན་གྱི་ཁྲོད་ནས་ཤིན་ཏུ་བྱ་
དཀའ་བ་ཡིན།32ཞེས་གསུངས། ཞབས་དཀར་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱི་ཀ་བཤད་དུ། ཀ་ཡེ་ཁ་རོག་ག་ལེར་
ང་ལ་ཉོན། །ཅ་ལག་ཆ་ཚང་ཇ་གོས་ཉ་ལྟར་མཚུངས། །ཏ་ལའི་ཐ་སྙད་ད་ལྟ་ན་གཞོན་སློབས། །33ལྟ་བུ་

ཚིག་རྐང་གཅིག་གི་ནང་སྡེ་པ་གཅིག་བྱས་པ། དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་ཀ་བཤད། ཀ་མ་ལ་དང་

རབ་དཀར་ཟླ་བ་ལྟར། །ཁ་བ་ཅན་ན་ཁྱད་འཕགས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །ག་ནའང་རྒྱལ་བསྟན་གསལ་

མཛད་ཏ་ཚག་པ། །ང་སྙམ་བཏང་ནས་སླར་ཡང་བདག་ཕྱག་འཚལ། །34ལྟ་བུ་དབྱངས་ཨ་ཁོ་ན་ངེས་པ་
སོགས་བྱ་དཀའ་སླའི་སྦྱོར་ཚུལ་སྣ་མང་ཞིག་སྦྱར་ནས་ཀློག་པ་པོའི་སྣང་ངོར་ཨ་ཁ་སྙམ་པའི་སྦྱོར་ཚུལ་

གྱི་མཛེས་ཉམས་སམ་སྒྱུ་རྩལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མང་དག་ཅིག་བཤམས་ཡོད་ཀྱང་ཡིག་ཚོགས་ཀྱི་དབང་
31 དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའ ་ོ གླུ་དབྱངས། ༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༡༩༨༨ ཤོག་ངོས། ༡༩༥
32 དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ་པོད་གསུམ་པ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༡༩༩༧ ཤོག་ངོས། ༥༤༩

33 བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིཊ། དེབ་གསུམ་པ། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༡༩༩༢ ཤོག་ངོས། ༤༦
34 དོན་གྲུབ་རྒྱལ། གསུང་འབུམ་པོད་གསུམ་པ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ༡༩༩༧ ཤོག་ངོས། ༥༤༣-༥༤༤
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གིས་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །དེ་དག་ནི་ཀ་རྩོམ་ལ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་སྦྱོར་ཚུལ་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་དམིགས་
བསལ་བ་ཡིན་པ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་སོ། །
དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས།

༡ ༸རྒྱལ་དབང་དགེ་འདུན་གྲུབ་པའི་གསུང་འབུམ། པོད༼ཅ༽པ། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་། ༢༠༡༤

༢ འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕཊ་པ། གསུང་འབུམ་པོད་བཞི་པ། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧

༣ རྡོ་རིང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབྱོར། དགའ་བཞི་བའི་རྣམ་ཐར། བོད་ལྗོངས་མི་དངམས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༨
༤ རཱ་མ་ཎའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་དཔྱད་གཞི་བསྡུ་བསྒྲིགས། ས་རཱ་བོད་ཀྱི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༣

༥ ར་སེ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ། བོད་རིག་པའི་དཔྱད་རྩོམ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་མ། སྨད་ཆ། ༢༠༡༨

༦ ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ། ཀ་བཤད་བུང་བ་དགའ་ཚལ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༥

༧ ཆབ་སྤེལ་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་། རྩོད་སྤོངས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་རྣམ་དཔྱོད། དེབ་བདུན།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༩

༨ རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ།༼ཁ༽ ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༢

༩ སྦྲང་ཆར་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྒྲིཊ། རྩོམ་དཔྱད་ཉིང་བཏུས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༦
༡༠ རྒྱལ་མཁན་པོ་གྲཊ་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྙན་རྩོམ་ཕྱོཊ་བསྒྲིཊ། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༤

༡༡ བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོཊ་བསྒྲིཊ། གསུམ་པ། ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢

༡༢ ཀུན་དཀའ། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་སྐོར་གྱི་རྣམ་བཤད། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང་། ༡༩༩༩

༡༣ དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩོམ་དེབ་གཉིས་པ། བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༠
༡༤ བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིག་དེབ། ༡༩༩༨ དེབ་དང་པོ།
༡༥ བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ། ༡༩༩༢ དེབ་དྲུག་པ།
༡༦ བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག ༡༩༩༥ དེབ་གཉིས་པ།

119

ནུབ་གླིང་པས་བོད་བརྒྱུད་ཚད་མར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཚུལ་གྱི་
བརྒྱུད་རིམ་རགས་བསྡུས།
ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ།

བྷ་ན་ར་སི་ཧིན་དྷུ་སློབ་ཆེན། འབུམ་རམས་པ།
ནང་དོན་གནད་བསྡུས། དཔྱད་རྩོམ་འདིའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ནུབ་གླིང་པས་བོད་བརྒྱུད་ཚད་མ་སློབ་གཉེར་

དང་ཞིབ་འཇུག རྩོམ་བསྒྱུར་སོགས་ཀྱི་ཐོག་མའི་འགོ་ཁུངས་དང་དེའི་བརྒྱུད་རིམ་བཅས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་

ཤིག་བྱས་ཏེ། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པར་ཕྱི་གླིང་པས་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛོད་སྣ་ཚོགས་རྩོམ་སྒྲིག་
བྱས་པ་དང་དེ་དག་ལས་ཚད་མའི་སྐད་དོད་སོགས་ལ་དཔྱད་པ་བྱས་ཡོད།
བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ། ཚད་མ་ཞིབ་འཇུག ཚིག་མཛོད། རྩོམ་སྒྲིག

དང་པོ། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་གི་ཐོག་མའི་ས་བོན་བཏབ་ཚུལ།

ནུབ་ཕྱོགས་པས་བོད་དང་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་ནང་བསྟན་རིག་པ་བ་དང་

བོད་རིག་པ་བའི་ཞིབ་འཇུག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་རིང་དུ་བརྒལ་འདུག་པ་ཡིན།1ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་

བཙན་རྒྱལ་རང་ལུགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་དང་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཞོར་དུ་དབང་
བསྒྱུར་གྱི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་སྟེ། འཚོལ་ཞིབ་དང་ས་ཁྲ་འགོད་པ། ས་ཞིབ་སོགས་བྱས་པར་མ་ཟད།
འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་དཀའ་ཉེན་འཇུག་མཁན་དང་། རི་ལ་འཛེགས་མཁན། ད་དུང་ས་ཁམས་
1 Bishop, Peter, Dreams of Power, Tibetan Buddhism, and the Western Imagination,
Athlone Press, London, 2001, p. 11
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ཆེད་མཁས་དང་གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་པ། རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་པ། སེམས་ཁམས་རིགས་པ་བ།

ཚན་རིག་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་བོད་ལ་དོ་སྣང་བྱས་པ་ཡིན།2 ཞེས་སྐུ་ཞབས་ཕི་ཊིར་བྷི་ཤོབ(Peter
Bishop)ཀྱིས་བརྗོད། སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་འབུམ་རམས་པ་ཚེ་རིང་ཤཱཀྱ་ལགས་ཀྱིས་བོད་རིག་པའི་

ཞིབ་འཇུག་འཕེལ་རྒྱས་ཇི་ལྟར་སོང་ཚུལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་ཏུའང་། ནུབ་ཕྱོགས་པས་བོད་དང་བོད་ཀྱི་
རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་གི་འཕེལ་རིམ་ལྔ་བརྩིས་ཏེ་གསུངས་ཡོད། ༡ ཆོས་ལུགས་སྤེལ་མཁན་གྱི་ལྟ་
སྟངས་དང་། ༢ འགྲུལ་བཞུད་པའི་ལྟ་སྟངས། ༣ ཕྱི་འབྲེལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལྟ་སྟངས། ༤ གསར་འགྱུར་

དང་ཚགས་ཤོག་ལས་མཐོང་བའི་བོད། ༥ སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་བའི་ལྟ་སྟངས་

བཅས་བགྲངས་འདུག་པའང་ཤིན་ཏུ་མད།3 ནུབ་ཕྱོགས་པས་བོད་དང་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་སོགས་
ལ་དོ་སྣང་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི་ཆེས་རྙོག་འཛིང་ཆེ་ཞིང་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ཡོད་པ་
ཞིག་ཡིན།

ནུབ་ཕྱོགས་པས་བོད་དང་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་འགོ་ཁུངས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་

ན། དེ་ཡང་དབྱིན་གཞུང་གི་གསང་མྱུལ་བ་དང་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཕེར་སེ་ཝལ་ལན་

ཌོན(Perceval Landon)གྱིས་བརྩམས་པའི<<བོད་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་པ>>4ཞེས་པར་། ཕྱི་

གླིང་པ་བོད་སར་འབྱོར་ཚད་ཀྱི་གྲངས་ཐོ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་པ་དང་དེ་ལྟར་ན། དུས་རབས་བར་མའི་ཨི་ཊ་
ལིའི(Italian)ཡེ་ཤུའི་ཆོས་སྤེལ་བ་དང་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཨོ་ཌོ་རི་ཁོ(Odorico
Mattiuzzi 1286–1331)5བོད་ཡུལ་དུ་བསླེབས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཕྱི་གླིང་
2 Ibid.,27
3 Shakya, Tsering, Introduction: The Development of Modern Tibetan Studies, in Robert
Barnett (ed.), “Resistance and Reform in Tibet,” Bloomington: University of Indiana Press,
1994, pp. 1-14
4 Landon, Perceval, The Opening of Tibet, New York, Doubleday, PAGE & CO. 1905
5 https://www.britannica.com/biography/Odoric-of-Pordenone
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པ་བོ ད ་སར་འབྱོ ར ་པ་ཐོ ག ་མ་ཡང་ཡི ན ་དགོ ས ་པར་ཚོ ད ་དཔག་བྱས་འདུག ཨོ ་ ཌོ ་ རི ་ ཁོ ་ ནི ་ ཕྱི ་

ལོ༡༣༢༨ལོར་རྒྱ་ཡུལ་ནས་བོད་ཡུལ་ལ་འབྱོར་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་ཟིན་ཐོ་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་པས་
བོད་ཡུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་པའི་ཡིག་ཆ་ཐོག་མར་འདོད།6 ཁོང་དངོས་སུ་ལྷ་སར་འབྱོར་མིན་རྩོད་
གཞི་ཡིན་མོད། ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འགྲུལ་བཞུད་ཟིན་ཐོར7ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བཀོད་པ་རགས་

བསྡུས་སོགས་བྲིས།8 དེ་བཞིན་ས་སྐྱའི་བླ་ཆེན་ཞིག་དང་འཕྲད་ཚུལ་ཡང་འཁོད། འོན་ཀྱང། ཁོང་གིས་
བྲིས་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཅུང་དོགས་གཞི་ཆེ་ལ་ཡིད་རྟོན་རུང་བ་ཞིག་ཀྱང་མ་ཡིན།

དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་སྟོད་ཙམ་ལ་ཇེ་སུད་ཆོས་སྤེལ་བ་ཨན་ཊོ་ནི་ཨན་ཌེ་

ཌི(Antóniode Andrade91580–1634)བོད་ཀྱི་ནུབ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་གུ་གེའི་རྒྱལ་ཁོངས་
སུ་བསླེབས་ནས་དེའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་སྤེལ་ཐབས་བྱས། ཁོང་གིས་བོད་
དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཐོ་དང་འཕྲིན་ཡིག་སོགས་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་པས་བོད་དང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་

6 བོད་ཡུལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཐོག་མ་ཁོང་ཡིན་མི་སྲིད་པ་ནི། དཔེར་ན། དུས་རབས༡༢པར་སི་པེན་གྱི་ལྗེའུ་མི་རིགས་
འགྲུལ་བཞུད་མཁནBenjanin of Tudela (1130-1173)གྱིས་ཐོག་མར་བོད་དམ་ཐུ་བྷོད་ཞེས་པ་བརྗོད་འདུག་པ་དང་ཁོང་

གིས་དེང་གིIraqས་ཁུལ་ནས་བོད་ཅེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་ངེས། དེ་བཞིན་དུས་རབས༡༣པའི་སྟོད་ཙམ་ལ་John

da Pian de Carpine (1185-1252)གྱིས་བོད(Burithabet)གླེང་འདུག་པ་དང། དུས་རབས་༡༣པའི་སྨད་དུWilliam
of Rubruck (1220-1290)དང་Marco Polo (1251-1324)སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་བོད་དང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་སོགས་ལ་
འགྲེལ་བརྗོད་དུ་མ་བྱས་ཡོད།

7 Odorico, and Henry Yule. 2002. The travels of Friar Odoric: [a 14th-century journal of
the blessed Odoric of Pordenone], Grand Rapids, Mi: William B. Eerdmans Pub. Co.https://
www.worldcat.org/title/travels-of-friar-odoric-a-14th-century-journal-of-the-blessedodoric-of-pordenone/oclc/612463141
8 Odoric of Pordenone(au.), Sir Henry Yule(trans.), The Travels of Friar Odoric: 14th
Century Journal of the Blessed Odoric of Pordenone, Eerdmans (December 15, 2001),
ISBN 0802849636 ISBN 978-0802849632. Scan at Archive.org
9 Wessels C., Antonio De Andrade. In: Early Jesuit Travellers in Central Asia, 1603–
1721, Springer, Dordrecht. (1905), https://doi.org/10.1007/978-94-017-6836-8_2
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རྒྱུས་ལོན་བྱེད་པའི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་ཆགས་ཡོད།10

ཕྱི་ལོ༡༦༦༢ལོར་མཆོད་དཔོན་འཇོ་ཧན(Johann Grueber 1623-1680)དང་བྷེལ་

གེན་(Belgian Albert D’Orville1621-1662)གཉིས་བོད་དང་བལ་པོ་སོགས་བརྒྱུད་
དེ ་ ཕྱི ར ་ཡུ་རོ བ ་ལ་འགྲོ་བའི ་ ལམ་ཁར་ལྷ་སར་ཟླ་ངོ ་ གཉི ས ་ཙམ་རི ང ་བསྡད་པ་ལོ ་ རྒྱུས་དག་ལས་
གསལ།11 བྷེལ་གེན་རྒྱ་གར་ནས་ཚེ་འདས་སུ་ཕྱིན་འདུག་ནའང་འཇོ་ཧན་གྱི་ཟིན་ཐོ་དང་འཕྲིན་ཡིག་
སོགས་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་འཇར་མན་ཇེ་སུད་ཆོས་ལུགས་པ་རིག་གནས་ཀུན་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཁིར་

ཁར(Athanasius Kircher1602-1680)གྱིས་ལ་ཊིན་སྐད་དུ་བྲིས་པའི་སྙན་གྲགས་ཆེ་
བའི་རྒྱ་ནག་ལོ་རྒྱུས(China Illustrata, 1667)ནང་བོད་དང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་

བྲིས་ཡོད།12ཕྱི་ལོ༡༧༠༧ལོར་ཁེ་ཕུ་ཆིན་ཆོས་རྒྱུད་ཀྱི་དེ་ལཱ་པེ་ནཱ(Francesco Oraziodella
10 ཁོང་གིས་རང་ཉིད་བོད་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ཟིན་ཐོ(Novo Descobrimento do Gram Cathayo, ouReinos

de Tibet, pello Padre Antonio de Andrade de Companhia de IESU, Portuguez, no anno
de 1624)ཞིག་བྲིས་པ༡༦༢༤ལོར་ཡུ་རོབ་ཏུ་ཕོ་ཆི་ཀལ་གྱི་སྐད་དུ་པར་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་དང་དེ་མ་ཐག་སྐད་ཡིག་གཞན་པར་

ཕབ་བསྒྱུར་དང་དཔེ ་ དེ བ ་དེ་ ཡུ་རོ བ ་ཀྱི ་ དུས་སྐབས་དེ འི ་ དཔེ ་ དེ བ ་རྒྱུག་ཆེ ་ ཤོ ས ་སུའང་གྱུར། ཁོ ང་གི ་བོ ད ་དང་འབྲེལ་བའི ་ཟི ན་ཐོ ་
དང་འཕྲིན་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་ཐོག་མར༢༠༡༧ལོརMichael J. Sweetཡིས་དབྱིན་འགྱུར་བྱས་

ཤིང་། LeonardZwillingགིས་ཞུ་དག་བྱས་པ(Andrade, António de, Michael J. Sweet, and Leonard

Zwilling. 2017. “More than the promised land”: letters and relations from Tibet by the
Jesuit missionary António de Andrade (1580-1634)ཞིག་པར་དུ་བསྐྲུན་འདུག་པ་དང་། དཔེ་དེབ་དེར་དེ་སྔ་པར་
བསྐྲུན་བྱས་མེད་པའི་འཕྲིན་ཡིག་རེ་འགའ་ཡང་ཡོད་ཅེས་རྩོམ་པ་པོས་བརྗོད།

11 Tronnier, The Crossing of Tibet by the Jesuits Johann Grueber and Albert de Dorville
in 1661, Berlin, 1904, pp. 328-361, Grueber and Dorville’s Journey across Tibet, The
Geographical Journal, Vol. 24, No. 6 (Dec., 1904), pp. 663-670 (8 pages)
12 Charles D. Van Tuyl, China Illustrata, complete English version, translated from the
1667 -- and not 1677 -- original Latin edition, https://htext.stanford.edu/content/kircher/
china/kircher.pdf
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Penna1680–1745)ལྷ་སར་ཐོག་མར་འབྱོར་ཞིང་ཡུ་རོབ་ལ་ཐེངས་གཅིག་ལོགས་རྗེས་སླར་
ཡང་། ཕྱི་ལོ༡༧༡༦ལོར་ལྷ་སར་འབྱོར།13སེ་ར་དགོན་པར་བོད་ཡིག་དང་ནང་ཆོས་སོགས་སློབ་གཉེར་

ཡང་བྱས། ཁོང་གིས་ཐ་སྙད་ཁྲི་ཚོ་གསུམ་ལྷག་ཡོད་པའི་བོད་ཨི་ཚིག་མཛོད་(Tibetan-Italian

dictionary)ཅིག་དང་། ཨི་བོད་ཚིག་མཛོད(Italian-Tibetan Dictionary)སོགས་འབྲི་

རྩོམ་བྱས་པར་མ་ཟད།14 བོད་སྐད་ནས་ནང་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ཁག་ཅིག15ཨི་ཊ་ལི་སྐད་དུ་ཡིག་བསྒྱུར་
ཡང་བྱས་ཚུལ་གསུངས་རྒྱུ་འདུག ཁོང་དང་དུས་མཉམ་ཡིན་པའི་ཇེ་སུད་པ་ཨི་པོ་ལི་དོ(Ippolito
Desideri 1684-1733)ཡང་། ཕྱི་ལོ༡༧༡༦ལོར་ལྷ་སར་འབྱོར་ཞིང་ར་མོ་ཆེ་དང་སེ་ར་དགོན་

པ་བཅས་ནས་སློབ་གཉེར་བྱས། ཨི་པོ་ལི་དོ་ཡིས་བོད་སྐད་ཀྱི་ལམ་ནས<<མགོ་སྐར་གྱི་བླ་མ་ཨི་པོ་

ལི་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིས་ཕུལ་བའི་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་དང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བའི་སྒོ་
ནས་ཞུ་བ་བཞུགས་སོ>>16ཞེས་པ་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་དང་སྟོང་ཉིད་དགག་པའི་རྩོམ་ཡིག་སོགས་བོད་རྩོམ་

དུ་མ་བྲིས་པར་མ་ཟད། བོད་ཁམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་འགྲུལ་བཞུད་ཟིན་ཐོ་ཞིག་ཀྱང་བྲིས་ཡོད། ཟིན་

ཐོ་དེ་ཁོང་ཕྱིར་ཡུ་རོབ་ལ་བསླེབས་རྗེས་ཕྱི་ལོོ༡༦༢༨ལོར་བརྩམས་གྲུབ་ཟིན་པ་དང་མ་ཡིག་མི་འདྲ་བ་

བཞི་ལྷག་བྱུང་འདུག ། དེང་སྐབས་མ་ཡིག་དེ་དག་Biblioteca Nationale Centrale di
13 https://web.archive.org/web/20070731083204/http://www.montefeltro.net/pennabilli/
tibeteng.htmདུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནངCapuchinsཡེ་ཤུ་ཆོས་སྤེལ་བ་རྣམས་སྨན་པར་རྫུས་ཏེ་བོད་ཁུལ་དུ་འབྱོར་ཞིང་
ལྷ་བཟང་གིས་མོས་མཐུན་འོག་ལྷ་སར་གནས་སྡོད་བྱས། ཆོས་སྤེལ་བ་འདི་དག་སྔ་གཞུག་ཏུ་ལྷ་བཟང་དང་ནང་ཆེན་ཕོ་ལྷ་བའི་དུས་སྐབས་

བཅས་སུ། ལོ་ངོ་སུམ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་ལྷ་སར་བསྡད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང། ཐོག་མར་ཁོ་ཚོས་སྨན་པ་དང་དགེ་རྒན་ཡིན་མདོག་གིས་བོད་མི་
རྣམས་ལ་རོགས་པ་གང་ཐུབ་བྱེད་ཁུལ་བྱས། དེ་ནས་བར་ལམ་ལྷ་སར་ཡེ་ཤུ་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཀྱང་བརྒྱབ་འདུག་པ་དང་བོད་ཀྱི་སྐུ་དྲག་ཁག་
ཅིག་གི་ཆོས་ལུགས་བསྒྱུར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་ཡོད།

14 Erberto Lo Bue, A Note on the Dictionaries Compiled by Italian Missionaries in Tibet,
The Tibet Journal , Summer 2001, Vol. 26, No. 2 (Summer 2001), pp. 88-92,
15 Catholic Encyclopedia: Tibet: www.newadvent.org/cathen/14718a.htm
16 Desideri, Ippolito(au.), Lopez Jr., Donald S., Jinpa, Thupten(trans.), Dispelling the
Darkness_ A Jesuit’s Quest for the Soul of Tibet-Harvard University Press (2017) p. 5
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Firence(BNCF)དངArchivum Romanum Societatis Jusu(ARSI)དཔེ་

མཛོད་ཁང་གཉིས་སུ་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད་པ་ལྟ་ཀློག་བྱེད་ཐུབ། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་ལ་བརྟེན་

ནས་སྐབས་དེར་ཨི་པོ་ལི་དོའི་ཟིན་ཐོ་པར་སྐྲུན་བྱེད་གླགས་བྱུང་མེད། དུས་རབས༡༩པའི་ནང་ཤར་
ཕྱོགས་རིག་པ་བ་དང་བོད་རིག་པ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཟིན་ཐོ་དེ་ལ་གླེང་སློང་མང་དུ་བྱས་ཤིང་། མཐར་ནི་

ཕྱི་ལོ༡༩༣༢ལོར་དབྱིན་ཡུལ་དུ་དབྱིན་འགྱུར་ཐོག་མ་པར་སྐྲུན་བྱས། ཕྱི་ལོ༢༠༡༠ལོར་དབྱིན་འགྱུར་
གསར་བ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཤིང་དཔྱད་པ་ཞིབ་ཚགས་ལྡན་པའི་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་བྲིས་འདུག །17 ཟིན་ཐོ་དེའི་

ནང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གནས་གཙོས་པའི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་སོགས་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་རྒྱས་ཡིན།

ཕྱི་ལོ༡༧༦༢ལོར་ཨན་ཊོ་ནི་ཇོར་ཇི(Agostino Antonio Giorgi)ཡིས་ཁ་ཕུ་

ཆིན་ཆོས་སྤེལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཟིན་ཐོ་དང་འཕྲིན་ཡིག་རྣམས་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་བོད་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་
ཡིག ། རིག་གནས། ཆོས་ལུགས་སོགས་ཀུན་འདུས་པའི་ཤོག་གྲངས༨༠༠ལྷག་གི་དཔེ་དེབ<<བོད་

ཀྱི་ཡི་གེ>>(AlphabetumTibetanum)ཞེས་པ་ཞིག་བྲིས།18 དེང་གི་མཁས་པ་མང་པོས་
དཔེ་དེབ་འདི་ཉིད་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་ཐོག་མར་ངོས་འཛིན་བྱེད།19 ནུབ་

ཕྱོགས་པ་བོད་སྐད་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་ཁཱོ་མཱ་སི་དེ་ཀོ་རོ(Alexander Csomas
de Koros)སོགས་རྗེས་ཀྱི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་མཁན་མང་པོས་ཀྱང་དཔེ་དེབ་འདིར་ལྟ་ཀློག་

བྱས་ཤིང་ལེགས་ཆ་རྣམས་བླངས་ཡོད་པ་མཁས་པའི་གསུང་སྒྲོས་སུ་མཆིས། དཔེ་དེབ་འདི་ད་ལྟའང་

17 Desideri, Ippolito (au.), Sweet, Michael J (trans.), Zwilling, Leonard (ed.), Mission
to Tibet: The Extraordinary Eighteenth-Century Account of Father IppolitoDesideri S. J.
Wisdom Publications (2010)
18 Pomplun, Trent, Agostino Antonio Giorgi, OESA (1711–1797): Between
Augustinianism and the History of Religions, University of Chicago Press Journal, Vol 59,
No. 3, Feb, 2020, www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/706502#
19 Lundquist, John, AlphabetumTibetanum: The Beginnings of Tibetology in the Western
World, Tricycle, 1996, https://tricycle.org/magazine/alphabetum-tibetanum-beginningstibetology-western-world/
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དབྱིན་འགྱུར་མེད་ཚོད་དང་འདིའི་ནང་དོན་རྣམས་ཀྱང་གཞན་གྱིས་དཔྱད་པར་བརྟེན་ནས་ཡིན་ཚོད་

བྱེད་པ་ལས་ཐབས་གཞན་དང་བྲལ། ལ་ཊིན་སྐད་ཀྱི་མ་དཔེའི་བོད་ཡིག་རྣམས་ཞིབ་བཀླགས་བྱས་ཀྱང་
ཚད་མའི་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཆད་མ་རྙེད།

གཉིས་པ། དུས་རབས༡༨པའི་ནང་བོད་བརྒྱུད་ཚད་མ་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་དང་

པོ་དང་ཚད་མ་ཞིབ་འཇུག་གི་སྟ་གོན་ཐོག་མ་བྱུང་ཚུལ།

ནུབ་ཕྱོགས་པ་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེར་ཞུགས་ནས་ཆོས་དང་རིག་གནས་ལ་སློབ་གཉེར་བྱས་པའི་

ཐོག་མ་ནི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲྭ་པ་ཨི་པོ་ལི་དོ་དང་དེ་ལཱ་པེ་ནཱ་གཉིས་ཡིན། ཁོང་གཉིས་ཆོས་
བརྒྱུད་མི་གཅིག་པར་མ་ཟད། ཕན་ཚུན་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཞེ་འཁོན་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆེའང་ལས་དབང་གིས་

ལྷ་སར་ཐུག་འདུག་པ་དང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གནས་སློབ་གཉེར་ཡང་ལྷན་དུ་བྱས་ཡོད། ཁོང་གཉིས་

ཐོག་མར་ར་མོ་ཆེ་དགོན་པར་ཞུགས་ནས་བོད་ཡིག་དང་རིགས་ལམ་སོགས་ལ་བསླབས་ཤིང་། དེ་ནས་
སེ་ར་དགོན་པར་ཞུགས་ཚུལ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་དང་འཕྲིན་ཡིག་དག་ན་གསལ། ཁོང་གཉིས་

ནི་བོད་བརྒྱུད་ཚད་མ་སློབ་གཉེར་བྱས་མྱོང་མཁན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་པ་ཐོག་མ་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་
རེད། ཁོང་གཉིས་ལས་དེང་སྐབས་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཁྲོད་སྙན་གྲགས་ཆེས་ཆེར་འབར་བ་ནི་

གྲྭ་པ་ཨི་པོ་ལི་དོ་རེད། ཨི་པོ་ལི་དོ་ཡིས་བོད་རྩོམ་དུ་མ་བྲིས་པ་དང་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་ཨི་ཏ་ལིའི་སྐད་

དུ་བསྒྱུར་ཚུལ། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་ཆབ་སྲིད་དང་རིག་གནས་ཆོས་ལུགས་སོགས་གཅིག་
འདུས་རང་བཞིན་གྱི་ཟིན་ཐོ་ཆེས་སྙན་པར་གྲགས་པ་ཞིག་བྲིས་ཏེ་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལ་བྱས་
རྗེས་ཀྱང་ཆེན་པོ་བཞག་ཡོད། ཨི་པོ་ལི་དོ་ཡིས་བོད་མི་རྣམས་ཤེས་རིག་ལ་དགའ་མཁན་གྱི་མི་རིགས་

ཡིན་ཚུལ་དང་བོད་དུ་ཆོས་སྤེལ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིགས་ལམ་སོགས་
སྦྱང་དགོས་པར་བསྐུལ་མ་ཡང་ཡང་བྱས་ཡོད། ཟིན་ཐོ་དེབ་དང་པོའི་ལེའུ༡༤པར་བོད་ལ་རིགས་ལམ་

དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་རྩོད་པའི་བརྡ་དང་མཚན་ཉིད། དབྱེ་བ་སོགས་ཞིབ་ཚགས་ལྡན་པ།

ནུབ་ཕྱོགས་རིག་གནས་སྨྲ་བའི་འགྲོས་དང་མཚུངས་པར་དགག་བཞག་སྤོང་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་
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ཀྱང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་ནུབ་ཕྱོགས་པས་བོད་བརྒྱུད་ཚད་མར་རྒྱུས་ལོན་བྱས་

པའི་ཐོག་མ་ཆགས་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པར་འོས། གྲྭ་པ་དེ་ལཱ་པེ་ནཱ་ལ་མཚོན་ན། ལྷ་སར་ཐེངས་
གསུམ་བསླེབས་འདུག་པ་དང་། ལོ་ངོ༢༠རིང་ལྷ་སར་བཞུགས་ནས་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་སྤེལ་གྱི་

ལས་དོན་བགནང་ཞོར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་སློབ་གཉེར་བྱས་ཤིང་བོད་དང་ཨི་ཊ་ལིའི་སྐད་
ཀྱི་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལས་གཞི་ཡང་སྤེལ་འདུག ཕྱི་ལོ༡༧༣༢ལོར་མིང་ཚིག་ཁྲི་ཚོ་གསུམ་ལྷག་

ཡོད་པའི་ཚིག་མཛོད་དེ་དངོས་སུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་འདུག་པའང་གསལ། ལྷ་སར་སྡོད་སྐབས་རམས་
འབྱམས་པ་ཡོན་ཏན་དཔལ་བཟང་པོ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་བསྟེན་ཚུལ་ཡང་གསལ། ཡེ་ཤུའི་

ཆོས་གཞུང་ཁག་ཅིག་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་འདུག་པར་མ་ཟད། ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

རྣམ་ཐར་ཞིག་ཀྱང་ཨི་ཊ་ལིའི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། འོན་ཀྱང་། ཁོང་གི་ལག་བྲིས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་བོར་
བརླགས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་དེང་སྐབས་ལག་སོན་ཐུབ་པ་མེད། ཁོང་གིས་ཚིག་མཛོད་མ་བསྒྲིགས་ཡར་སྔོན་

ཏེ། ཕྱི་ལོ༡༧༠༨ལོར་ཀུ་སི་ཕེ(Giuseppe da Ascoli)དང་ཧྥི་རན་སེ་སི་ཁོ(Francesco
Maria da Tours)དང་དོ་མེ་ནི་ཁོ(Domenico da Fano)སོགས་ཀྱིས་ལ་ཊིན་བོད་སྐད་

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཤིང་། ཚིག་མཛོད་དེའི་མ་དཔེ་ད་ལྟ་ཧྤ་རན་སིའི་རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་
ཁང(Bibliothèque National)དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་གསལ།20

གྲྭ་པ་དེ་ལཱ་པེ་ནཱ་ཡིས་ཚིག་མཛོད་དེར་མཇལ་ཡོད་ཚོད་ཡིན་པས་ཁོང་གིས་བསྒྲིགས་པའི་ཚིག་

མཛོད་ཉིད་དེ་ལས་ཀྱང་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ། གྲྭ་པ་དེ་ལཱ་པེ་ནཱ་ཡི་ཚིག་མཛོད་

དུས་ཐོག་ཏུ་པར་སྐྲུན་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་ལུས་ཤིང་། མཇུག་མཐར། ཕྱི་ལོ༡༧༤༥ལོར་ཁོང་ལྷ་སར་
སྡོད་མ་ཐུབ་པར་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོང་དགོས་ཁེལ་འདུག་པ་དང་སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་ཚིག་མཛོད་དེ་བལ་

ཡུལ་དུ་འཁུར་ཡོང་བ་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཚིག་མཛོད་དེ་རྒྱ་གར་དུ་བསླེབས་
པར་དཔག་ནས། ཕྱི་ལོ༡༨༡༥ལོར་ཚིག་མཛོད་དབྱིན་ཇིའི་དམག་དཔོན་ལཱ་ཊེར(B. Latter)ལ་

20 Bray, John, Missionaries, Officials and the Making of the Dictionary of Bhotanta, or
Boutan Language, ZentralasiatischeStudien 37, 2008, pp. 33-75.
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ཚིག་མཛོད་ཅིག་ལག་སོན་བྱུང་བ་ཁོང་གི་ཚིག་མཛོད་དུ་ཀུན་གྱིས་འདོད། ལཱ་ཊེར་གྱིས་ཚིག་མཛོད་

མ་དཔེ་དེ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་པ་ཤི་རོ་ཊེར(F.C.G. Schroter)གྱི་ལག་ཏུ་བཞག་ནས་དབྱིན་འགྱུར་
བྱེད་དུ་བཅུག ཤི་རོ་ཊེར་གྱིས་ཨི་ཊ་ལིའི་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་རྣམས་དབྱིན་བསྒྱུར་བྱས་ཤིང་སྐུ་ཞབས་

མཱར་ཤམ(J. Marsham)གྱིས་ཞུ་དག་བྱས་ཏེ། ཕྱི་ལོ༡༨༢༦ལོར་ཚིག་མཛོད་དབྱིན་འགྱུར་མ་རྒྱ་
གར་དུ་ཐོག་མར་པར་སྐྲུན་བྱས། དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་དབྱིན་བོད་ཚིག་མཛོད་དང་པོ་ཡང་ཡིན་ངེས། ཚིག་

མཛོད་དེར་ཚད་མ་དང་ཚད་མར་འོས་པའི་མི་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱུང་ཞིང་དབྱིན་ཡིག་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱང་
གང་འཚམ་བྱས་འདུག21

ཡེ་ཤུའི་གྲྭ་པ་དེ་གཉིས་ནུབ་ཕྱོགས་པ་བོད་ཀྱི་ཚད་མ་རིག་པར་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཐོག་མ་

ཆགས་འདུག་པའང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་བདེན་དཔང་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཟིན་

ཐོ་དང་ཕྱག་དཔེ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་བོད་དུ་རིགས་ལམ་གྱི་རྩོད་པ་བྱེད་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་དེ་

ཡུ་རོབ་ཀྱི་རིག་གནས་དང་བསྡུར་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པའང་ནུབ་ཕྱོགས་པར་ར་འཕྲོད་པར་འདོད། འོན་
ཀྱང་། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་བོད་བརྒྱུད་ཚད་མར་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་

དམིགས་ཡུལ་ནི་བོད་དུ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་སྤེལ་འཆར་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས། ཚད་མ་རང་སྟེང་གི་
ཁྱད་ཆོས་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་གདོང་འཇོག་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་མེད། ཁོང་གཉིས་རང་ངོས་ནས་
བོད་བརྒྱུད་ཚད་མ་དང་རིགས་ལམ་སོགས་ལ་མྱོང་བ་དང་རྒྱུས་མངའ་བྱུང་བ་བདེན་མོད། ནུབ་ཕྱོགས་
པར་བོད་བརྒྱུད་ཚད་མའི་ཁྱད་ཡོན་སོགས་ངོ་སྤྲོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཏན་ནས་བྱེད་ཐུབ་མེད། དེ་བཞིན་

སྟེས་དབང་གིས་གྲྭ་པ་ཨི་པོ་ལི་དོ་ཡིས་བྲིས་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐོ་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱུད་རྩོད་
རྙོག་གི་དབང་གིས་པར་བསྐྲུན་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དང་གྲྭ་པ་དེ་ལཱ་པེ་ནཱ་ཡིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཚིག་
མཛོད་ཀྱང་པར་སྐྲུན་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་ལུས།

21 Schroter, F.C.F.(trans.), Marsham, J.(ed.), A Grammar of Bhotanta Language,
Serampore, 1826, p. 84
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གསུམ་པ། དུས་རབས༡༩པའི་ནང་བོད་སྐད་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་བསྒྲིགས་བྱས་པ་

རྣམས་ལས་ཚད་མའི་བརྡ་ཆད་འཚོལ་བ།

གོང་ཞུས་ལྟར། ཕྱི་ལོ༡༧༠༨ལོར་ལ་བོད་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་པས་

བོད་ཡིག་ཚིག་མཛོད་བསྒྲིགས་པའི་ཐོག་མ་ཡིན་དགོས། ཕྱི་ལོ༡༧༢༨ལོར་བརྩམས་གྲུབ་པའི་བོད་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐོར་གྲྭ་པ་ཨི་པོ་ལི་དོ་ཡིས་རང་ཉིད་བོད་ཡུལ་དུ་སྡོད་སྐབས་ཚིག་མཛོད་ཅིག་རྩོམ་
བསྒྲིགས་བྱས་ཚུལ་བརྗོད་ནའང་ཚིག་མཛོད་དེ་སུས་ཀྱང་ལག་སོན་བྱུང་མེད་པས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་

དཀའ། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ༡༧༣༢ལོར་གྲྭ་པ་དེ་ལཱ་པེ་ནཱ་ཡིས་རྩོམ་འབྲི་བྱས་པའི་ཨི་བོད་ཚིག་མཛོད་དང་
ཚིག་མཛོད་དེའི་མ་དཔེ་གཞིར་བཟུང་གིས་བསྒྱུར་བསྒྲིགས་བྱས་པ་བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད(Bhotaun
Dictionary)ཅེས་པ་ནི། ཕྱི་ལོ༡༨༢༦ལོར་པར་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་དང། དེར་ཚད་མ་དང་ཚད་མར་
འོས་པའི་མི་ཞེས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་མིང་ཚིག་གཉིས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་དེའི་དབྱིན་འགྲེལ་དུའང་། ཚད་

མ་ནི་ཚད་གཞི(According)ཡིན་པ་དང་ཚད་མར་འོས་པའི་མི་ནི་སུ་ལའང་ཕྱོགས་ཞེན་མི་བྱེད་

པའི་བདེན་པར་སྨྲ་བ་ཞིག་སྟེ(One who is immovable in equity, and pays no
regard to persons)ཞེས་འགྲེལ་བ་བྱས་ཡོད། ཚིག་འགྲེལ་འདི་དག་འཆད་འགྱུར་གྱི་ནང་
བསྟན་ཆོས་གཞུང་གི་ཚད་མའི་སྐད་དོད་ཀྱི་ཚིག་འགྲེལ་མིན། དེ་ནས་དུས་རབས༡༩པའི་ནང་ཧན་
གཱ་རེན(Hungarian)གྱི་སྐད་བརྡ་རིག་པ་བ་དང་ནུབ་གླིང་བོད་རིག་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་
ཁོ་མཱ་སི་དེ་ཁོ་རོ(Alexander Csomas de Koros 1784-1842)ཞེས་པ་རྒྱ་གར་དུ་

བསླེ བས་ནས་ཟངས་ཀར་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོ གས་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས ་བོད ་དབྱིན ་ཚིག ་
མཛོད་ཅིག་རྩོམ་བསྒྲིགས་གནང་སྟེ། ཕྱི་ལོ༡༨༣༤ལོར་དངོས་སུ་པར་ལ་བཏབ་པ་རེད། ཚིག་མཛོད་

དེར་ཡང་ཚད་མའི་སྐད་དོད་བྱུང་མེད། ཁོ་མཱ་སི་དེ་ཁོ་རོའི་ཚིག་མཛོད་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་འཇར་མན་
པ་ཇེ་ཁོབ(Isaac Jacob Schmidt 1779-1847)ཀྱིས་འཇར་མན་བོད་སྐད་ཚིག་མཛོད་

དང་པོ་རྩོམ་བསྒྲིགས་བྱས་ཤིང་། ཕྱི་ལོ༡༨༤༡ལོར་དངོས་སུ་པར་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད། ཚིག་མཛོད་དེར་
ཁོ་མཱ་སི་དེ་ཁོ་རོའི་ཚིག་མཛོད་དུ་མ་ཚུད་པའི་མིང་ཚིག༥༠༠༠ལྷག་ཅིག་གསར་སྣོན་བྱས་ཡོད་ཚོད་
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དང་དེར་ཚད་མའི་སྐད་དོད་སོགས་བྱུང་མིན་ཐད་འཇར་མན་སྐད་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་མེད་པར་བརྟེན་
ཁ་ཚོན་གཅོད་མ་ཐུབ།22 ཕྱི་ལོ༡༨༥༦ལོར་འཇར་མན་ཡེ་ཤུའི་གྲྭ་པ་དང་སྐད་བརྡ་རིག་པ་བ་ཧེན་རིག་

ཇེ་ཁེ(Heinrich August Jäschke1817–1883)ལ་དྭགས་དང་སྤི་ཏིའི་ཕྱོགས་སུ་འབྱོར་
ནས་དེར་ལོ་ངོ༡༡རིང་བོད་ཡིག་བོད་སྐད་སློབ་གཉེར་བྱས་ཤིང་། མཐར་དམ་པའི་གསུང་རབ་བོད་

ཡིག་ཏུ་ཐོག་མར་ཕབ་བསྒྱུར་ཡང་བྱས།23 དེ་བཞིན་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་བོད་ཡིག་དང་ནང་ཆོས་སློབ་

གཉེར་བྱས་ཐོག་བོད་འཇར་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར<<ཚིག་མཛོད>>24 དང་བོད་སྐད་ཀྱི<<བརྡ་

སྤྲོད་དཔེ་དེབ>>25བཅས་དཔེ་དེབ་ཁག་ཅིག་ཀྱང་བརྩམས་ཡོད། ཁོང་གི་ཚིག་མཛོད་དུ་གསལ་
བའི་ཚད་མའི་སྐད་དོད་ནི་ནང་བསྟན་ཚད་མ་རིག་པའི་བརྗོད་བྱར་གྱུར་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་
གསལ། ཚད་མའི་དབྱིན་འགྱུར་ཁག་ཅིག་ནི། measure(ཚད་གཞི)དང་། rule(ཐིགས་ཚད)དང་།

model(དཔེ་མཚོན)དང་། proof(རྟགས)དང་། argument(རྩོད་པ)འམlogic(གཏན་ཚིགས)

ཞེས་ཁོང་གི་ཚིག་མཛོད་དུ་གསལ། དེ་བཞིན་ཚད་མ་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱང་ཐོན་འདུག་པ་དང་དེ་ལ་
22 “Coming to Terms with Tibet: Scholarly Networks and the Production of the First
“Modern” Tibetan Dictionaries”, Markus Viehbeck, Revue d’EtudesTibétaines, 2016 pp.
479-481
23 Bray, John, Heinrich August Jaeschke: Pioneer Tibetan Scholar, The Tibet Journal, Vol.
8, No. 1 (Spring 1983), pp. 50-55 (6 pages)
24 ཚིག་མཛོད་དེ་ནི་རྩོམ་པ་པོ་ལ་དྭགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་སྤེལ་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་རྡོ་བརྐོས་སུ་བཏབ་པའི་དཔེ་རྙིང་
ཞིག་ཡིན་ལ། རྩོམ་པ་པོས༡༨༨༡ལོའི་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྐྱར་དཔར་བྱས་པའི་དེབ་ཀྱི་སྔོན་གླེང་ནང་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཚིག་

མཛོད་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་འཇར་མན་སྐད་དུ་༡༨༧༡ནས༡༨༧༦ལོའི་བར་གྱི་དུས་ཡུན་ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཁོང་གི་ལས་རོགས་
འགའ་ཞིག་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པར་མངོན།

25 དེབ་འདི་བརྡ་དག་དང་བརྡ་སྤྲོད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཡིན། ༡༨༨༣ལོར་བན་ཟིལ་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུ་དག་དང་བསྐྱར་དཔར་
བྱས་ཡོད་ལ། ཁོང་གིས་དཔར་མ་དེའི་སྔོན་གླེང་དུ་བྲིས་པ་ལྟར་ན། རྩོམ་པ་པོས་བརྡ་སྤྲོད་དེ༡༨༥༦ལོ་ནས་བརྩམས་ཡོད་པ་དང་ཐོག་མར་

ཀྱེ་ལུང་དུ་རྡོ་བརྐོས་དཔར་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་དེ་རིམ་བཞིན་དཔེ་རྒྱུན་ཆད་ལ་ཉེ་ན་ཡང་རྩོམ་པ་པོའི་གཟུགས་གཞི་སྙེང་བར་བརྟེན་བན་
ཟིལ་གྱི་ལག་ཏུ་མ་ཡིག་ཆ་ཚང་གཏད་དེ་ཁོང་ལ་རྩོམ་སྒྲིག་དང་བསྐྱར་དཔར་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་པས་དཔར་མ་འདི་རག་ཐུབ་པའོ། །
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གཏན་ཚིགས་སྨྲ་བར་འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱང་བྱས་ཡོད། དུས་རབས༡༩པའི་ནང་གི་ཚིག་མཛོད་དག་ལས་
ཚད་མའི་སྐད་དོད་གཏན་ཚིགས་རིག་པར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་དང་པོ་ཚིག་མཛོད་འདི་ཡིན་པར་ངེས།

འོན་ཀྱང་། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སློབ་གཉེར་དང་ཚིག་མཛོད་དང་བརྡ་སྤྲོད་རྩོམ་འབྲིའི་དམིགས་ཡུལ་
གླེང་སྐབས། ཁོང་གིས། ང་ཚོའི་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅད་པའི་ཕུགས་འདུན་གཙོ་བོ་ནི། བོད་སྐད་ཀྱི་

ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གནས་པའི་ཨི་ཤ་ཡ་དབུས་མའི་ནང་པ་ས་ཡ་མང་པོའི་ཁྲོད་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་དང་
དེའི་རིག་གནས་དཔལ་ཡོན་ཁྱབ་བརྡལ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།26ཞེས་བརྗོད། མདོར་ན། འདི་ནི་དུས་
སྐབས་འདི་དག་གི་བོད་རིག་པ་བའམ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་སློབ་གཉེར་བྱེད་
མཁན་ཀུན་གྱི་དགོས་དམིགས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་སྡོམ་ཚིག་ཀྱང་ཡིན། ཞིབ་འཇུག་གི་གཞི་

རྒྱ་དང་སྤུས་ཚད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཞན། ཚད་མ་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་ས་བོན་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་ཞིབ་
འཇུག་གི་རིམ་པ་ད་དུང་བྱུང་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད།

བཞི་པ། དུས་རབས༢༠པའི་ནང་ནུབ་གླིང་དུ་ནང་བསྟན་ཚན་མ་སྤྱིའི་དར་ཚུལ་དང་

སྦྲགས་བོད་བརྒྱུད་ཚད་མ་ཞིབ་འཇུག་གོང་འཕེལ་ཕྱིན་ཚུལ།

དུས་རབས༢༠པའི་འགོ་སྟོད་ནས་ཆབ་སྲིད་རིག་པ་དང་མི་རིགས་རིག་པ། ཆོས་ལུགས་རིག་པ།

ས་ཁམས་རྟོག་ཞིབ། སྐད་བརྡ་ཞིབ་འཇུག རིག་གནས་ཞིབ་བསྡུར་སོགས་རིག་གནས་གསར་པ་ཤིན་ཏུ་

དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་བྱུང་ཡོད་པར་བརྟེན་བོད་དང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་ལའང་ཚན་རིག་དང་
ལྡན་པའི་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཐབས་གསར་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཡོད། དུས་རབས༢༠པའི་
འགོ་སྟོད་དམ་བོད་ལ་དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་བའི་ཡར་སྔོན་གྱི་ནང་བསྟན་ཚད་མ་དང་བོད་བརྒྱུད་ཚད་

མ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ཁག་ཅིག་བྱུང་བ་ནི། 1) Prof. Tubiansky, 2) G. Tucci, 3)
SadajiraSugiura, 4) Satis Chandra Vidyabhusana, 5) F. TH.Shcherbatskey,
6) C.A.F. Rhys Davids 7) H.N. Randles 8) H. Bhattacharya, 9) H.R.R.

26 Jaeschke, H. A., A Tibetan-English Dictionary, London, 1881, Preface, p. 1,
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Iyengar, 10) D. Chatterji, 11) E. Frauwallner, 12) H. Jacobi, 13) K.N.
Jayatilleke, 14) GanganathJha, 15) A. Kunst, 16) T. Makita, 17) N.D.
Mironow, 18) Y. Miyasaka, 19) Max Muller, 20) H. Nakamura, 21) E.E.
Obermiller, 22) K.B. Pathak, 23) P. Pelliot, 24) L. de la ValleePoussin,
25) J. Prasad, 26) M. Walleser, 27) S. Yamasaki, 28) T. Yamasaki, 29)
T. Yasumoto, 30) Chi Eng, 31) Yu Yu, 32) Bimal Krishna Matilal 33) A.
B. Keith 34) Dr. Dharmendra Nath Shastri 35) R.S.Y. Chiལ་སོགས་པ་ཡིན་

མོད། ཡིག་ཚོགས་མང་བར་དོགས་ནས་འདི་དག་ཀུན་གྱི་བརྩམས་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དང་དེ་དག་ལ་དབྱེ་

ཞིབ་སོགས་བྱས་མེད། འདི་དག་གི་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཡར་
སྔོན་གྱི་ནང་པའི་ཚད་མ་དང་སློབ་དཔོན་ཁོང་གི་ཚད་མ། དེ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་གཞུང་ལས་
རིག་ཐིགས་དང་རྣམ་ངེས་བཅས་ཡིན། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན། ཞིབ་
འཇུག་གི་ཁ་ཕྱོགས་གཉིས་ཡིན་ཏེ། ཕྱོགས་གཅིག་གིས་ནང་བསྟན་ཚད་མ་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་གྷི་རིག་

གཏན་ཚིགས་རིག་པའམ(Aristotelian Logic)དེང་རབས་གཏན་ཚིགས་རིག་པ(Modern
Logic)སོགས་ལ་གཤིབ་བསྡུར་གྱིས་ཚད་མ་གཏན་ཚིགས་རྐྱང་པའི་ངོ་བོར་ཞིབ་འཇུག་དང་དཔྱད་
པ་བྱེད་མཁན་ཡིན། ཕྱོགས་གཉིས་པ་དེས་བོད་བརྒྱུད་ཚད་མ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས་ཚད་
མ་གཏན་ཚིགས་རྐྱང་པར་ངོས་འཛིན་མི་བྱེད་པར་ཉམས་ལེན་དང་ཡང་སྦྱར་དགོས་ཚུལ་བརྗོད་པ་རེད།
བོད་བརྒྱུད་ཚད་མ་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་གི་ཐོག་མ་ནི། ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱ་གར་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་པ་

དང་ནང་བསྟན་ཞིབ་འཇུག་པ་སྐུ་ཞབས་ཆཱར་པཱ་སི་ཁེ(Fyodor Ippolitovich Shcherbatsky,
1866-1942) ཡིན། ཁོང་གིས་ནང་བསྟན་ཚད་མ་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་དེབ་དང་པོ<<ནང་

བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་རྣམ་གཞག་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པ>>(1903; “Theory of
Knowledge and Logic According to the Later Buddhists”) ཞེས་པ་ཨུ་རུ་སུའི་

སྐད་དུ་ཐོག་མར་པར་དུ་བཏབ་ཅིང། དེའི་རྗེས་ནས། ཕྱི་ལོ༡༩༣༠ལོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་དབྱིན་འགྱུར་
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བྱས་ཏེ་མཚན་བྱང<<ནང་བསྟན་གཏན་ཚིགས་རིག་པ>>27ཞེས་པར་བསྐྲུན་བྱས། པོད་གཉིས་
ལས་དང་པོར་ནང་བསྟན་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་སྤྱི་བཤད་ལྟ་བུ་དང་གཉིས་པར་རིགས་ཐིགས་ཀྱི་

འགྱུར་འགྲེལ་བཅས་འཛོམས་ཡོད། དཔེ་དེབ་འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་ནང་བསྟན་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་རྐྱང་
པ་བརྗོད་བྱར་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་དང་པོ་ཡིན་ངེས་པ་དང་སྙན་གྲགས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ཡོད། དཔེར་
ན། མཁས་དབང་དྷརྨེནྡྲ་ནཐ་ཤསྟྲི(Dr. DharmendraNathShastri)ཡིས་ནང་བསྟན་གཏན་

ཚིགས་རིག་པ་བཀླགས་པར་བརྟེན་རང་ཉིད་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ཁྲོད་གནད་དོན་དུ་མ་ངོ་འཕྲོད་སོང་བ་དང་
རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་རབས་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་དཀའ་གནད་མང་པོ་རྟོགས་ཐུབ་སོང་ཞེས་སོགས་

བསྔགས་བརྗོད་དུ་མ་ཡང་བྱས་འདུག ཆཱར་པཱ་སི་ཁེ་ཡིས་ནང་བསྟན་ཚད་མ་ཞིབ་འཇུག་གི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་
བོ་བོད་འགྱུར་ཚད་མའི་རྒྱ་གཞུང་ཁག་དང་བོད་གཞུང་ཁག་ཡིན་པ་དང་ཁོང་གིས་བོད་བརྒྱུད་ཚད་མའི་
ཁྱད་ཆོས་དང་དེའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་སོགས་བརྗོད་སྐབས། འགྱུར་གྱི་སྤུས་ཚད་ཤིན་ཏུ་དག་པ་དང།
28

བོད་ཀྱི་མཁས་པས་རང་གཞུང་ཤིན་ཏུ་མང་བ།29འགྲེལ་བ་དང་ཡིག་ཆ་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་འདུག་

པ།30 ཚད་མའི་དཔེ་དེབ་པར་བསྐྲུན་བྱས་པ་ཤིན་ཏུ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ།31 ཚད་མའི་འཆད་ཉན་དུས་ད་
ལྟའི་བར་དུ་གནས་ཡོད་པ་བཅས་ཡིན་པར་གསུངས།32

དེ་ཡང་། ཕྱི་ལོ༡༩༠༧ལོར་སྐུ་ཞབས་ཆཱར་པཱ་སི་ཁེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་

པ་སཏིསྩནྡྲ་ཝིདྱབྷུསན(Satis Chandra Vidyabhusana)གྱིས<<རྒྱ་གར་གྱི་དུས་རབས་

བར་མའི་ཚད་མའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས>>ཞེས་པའི་བརྗོད་བྱའི་ཐོག་འབུམ་རམས་པའི་
27 Shcherbatsky, F. Th, Dharmakī rti, and Dharmottara. Buddhist logic(2 Vol), New York:
Dover Publications, 1962, https://www.worldcat.org/title/buddhist-logic/oclc/40887803,
28 Ibid., 55
29 Ibid., 55
30 Ibid., 56
31 Ibid., 56
32 Ibid., 56
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དཔྱད་རྩོམ་བྲིས་པ་དང་དཔྱད་རྩོམ་དེ་ཉིད༡༩༠༩ལོར་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཏུ་པར་བསྐྲུན་ཡང་བྱས། ཁོང་གི་

དཔྱད་རྩོམ་གཞི་བཅོལ་སའང་བོད་འགྱུར་གྱི་ཚད་མའི་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་
རྒྱ་གར་གྱི་དུས་རབས་བར་མའི་ཚད་མའི་གྲུབ་མཐའ་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྔོན་གླེང་ནང་། ལེགས་སྦྱར་
གྱི་ནང་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕལ་པོ་ཆེ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཉར་ཚགས་ལེགས་པོ་བྱས་འདུག་
པས། ཁོ་བོའི་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ནང་དོན་ལས་ནང་པའི་ཚད་མའི་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་ཆ་རྣམས་རྒྱ་གར་ལས་

ཁུངས་སུ་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད་པའི་ཧོད་སོན་གྱིས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་དག(Hodgson

Collection)གི་བོད་འགྱུར་ཚད་གཞུང་ལས་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན།33ཞེས་བྲིས། ལོ་ཤས་རྗེས་
སུ་ཁོང་གིས<<རྒྱ་གར་གྱི་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས>>ཞེས་པའང་རྩོམ་འབྲི་གནང་ཡོད།
དེར་བོད་འགྱུར་ཚད་མའི་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་གཙོ་བོར་ལུང་འདྲེན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་གཏན་

ཚིགས་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ནི་དེང་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་ཚད་མ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ནང་བསྟན་ཚད་མ་ཞིབ་

འཇུག་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ཆེན་དང་ལུང་འདྲེན་བྱེད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡིན་པའང་
ཐེ་ཚོམ་མེད། གོང་སྨོས་བརྩམས་ཆོས་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་བརྒྱུད་ཚད་མ་ཞིབ་འཇུག་རྒྱལ་སྤྱིའི་
ནང་བསྟན་རིག་པ་དང་བོད་རིག་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་གོ་གནས་ཆེན་པོ་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱུང་བའང་ཡིན།

མཇུག་བསྡུ།

གོང་སྨོས་དཔེ་དེབ་དག་པར་བསྐྲུན་བྱས་རྗེས། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་

བ་གྲགས་པའི་གཞུང་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་མ་ལག་ཇེ་འཛོམས་དང་རྒྱུ་ཆ་ཇེ་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་ཏེ།

དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཟླ་གྲགས་ཞིབ་འཇུག་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཀྱང་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མུས་ཡིན། དེ་

བཞིན་སློབ་དཔོན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་རྣམས་ལ་ལོ་རྒྱུས་དང་གཞུང་ལུགས་གཉིས་ཐད་ནས་ཞིབ་
འཇུག་ཤིན་ཏུ་ཚད་མཐོན་པོ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་རེད། རྣམ་འགྲེལ་རྒྱ་གཞུང་ལག་སོན་གྱིས་ཞུ་དག་

དང་པར་བསྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་ཡང་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཟིན་དང་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའི་གསུང་ཐོར་

33 Vidyabhusana, Satischandra, History of Medieval School of Indian Logic, Culcatta
University, Baptis Press, 1909, p. xiv-xv
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བུ་ཞེས་རྒྱ་གཞུང་ཁག་ཏུ་གང་བཞུགས་པ་རྣམས་བསྡུ་བསྒྲིགས་ཞུ་དག་དང་དཔྱད་བརྗོད་ཞིབ་འཇུག་

ཀྱང་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་གནང་ཟིན་རེད། རྣམ་འགྲེལ་དབྱིན་བསྒྱུར་ཕྱོགས་ལའང་ནུས་པ་གང་འཚམ་ཐོན་
མུས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཀྱང་ངེས་ཅན་ཐོབ་འདུག་པར་སྙམ། དེ་བཞིན་དེང་དུས་ནང་བསྟན་ཚད་མ་ཞིབ་

འཇུག་གི་ལས་གཞི་དང་རྩོམ་ཡིག ཞིབ་འཇུག་གི་དེབ་ཐེར་སོགས་ཀྱང་འབོར་ཆེན་པར་བསྐྲུན་བྱས་

དང་བྱེད་མུས་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། སྐུ་ཞབས་ཨ་ལེག་སི་ཝེ་མན(Alex Wayman)གྱི<<སྟོང་ལོ་

ཞིག་གི་ནང་པའི་གཏན་ཚིགས་རིག་པ>>(A Millennium of Buddhist Logic)དང་
མཁས་དབང་བིམལ་ཀྲིཤྣ་མཏིལལ(Bimal Krishna Matilal)ཡི<<ནང་པའི་གཏན་ཚིགས་

དང་ཤེས་བྱ་རིག་པ>>(Buddhist Logic and Epistemology)ཞེས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་

ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དེ་བཞིན་མཁས་དབང་ལཏ་བཱ་པཏ(Lata S. Bapat)ཡི<<ནང་པའི་གཏན་
ཚིགས>>(Buddhist Logic)སོགས་ཡིན་ནོ། །དེ་མིན་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རི་སོགས་ཀྱི་སློབ་
ཆེན་སྙན་གྲགས་ཅན་དུ་མར་ནང་བསྟན་ཚད་མ་རིག་པའི་ཆེད་ལས་གསར་འཛུགས་དང་ཞིབ་འཇུག་
མི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་ཐད་ཀྱི་ལས་གཞི་སོགས་ཀྱང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། གཞན་

ཡང་༧སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བཀའ་དགོངས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་བཞིན་བོད་ཕྱི་ནང་

གཉིས་སུ་ཚད་མ་དང་རིགས་ལམ་སོགས་ལ་དོ་སྣང་དང་འགན་ལེན་གསར་བ་ཞིག་དང་ལེན་བྱེད་མུས་
ཡིན་པའང་ཧ་ཅང་གསལ་བོ་རེད། རིམ་བཞིན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཚད་མ་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་

སྤུས་ཚད་དང་གྲངས་འབོར་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་ཅི་
ཡང་མེད་དོ། །
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སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ་ལས་བསྟན་པའི་མེ་ཏོག་པདྨའི་སྐོར་གླེང་བ།
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ།
ནང་དོན་གནད་བསྡུས། <<སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ>>ལས་བསྟན་པའི་མེ་ཏོག་གི་རིགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྤྱི་

དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་མེ་ཏོག་པདྨའི་བརྡ་ཆད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་། དེའི་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་མཚོན་དོན། མེ་ཏོག་
པདྨའི་དཔེ་སྦྱོར་གྱི་མཛེས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བྲིས་པའོ། །

བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ། སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ། མེ་ཏོག་པདྨ། རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། དཔེ་སྦྱོར་གྱི་མཛེས་པ།

སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་གཏམ།

དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ཤོང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་

པའི་བཀའ་བཞིན་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་གཞུང་ཆ་ཚང་བོད་བསྒྱུར་ཞུས་ཤིང་། དེ་ནས་བཟུང་བོད་ལ་
རྒྱ་གར་ན་གྲགས་པ་ཆེ་བའི་སྙན་ངག་མཁན་དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་བརྩམས་པའི<<སྙན་ངག་མེ་ལོང་

མ>>འདི་བོད་ལ་དར་བ་རེད། དེ་ནས་རིམ་པའི་བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་སྨྲ་བ་ཚོས<<མེ་ལོང་མ>>འདི་
ལ་འགྲེལ་བ་རྒྱས་བསྡུས་སྣ་ཚོགས་པ་མཛད་པ་དང་གཞུང་དོན་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཞིབ་ཕྲ་གནང་བར་

བརྟེན་ནས་འཕེལ་རྒྱུས་བྱུང་ཞིང་། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལག་ལེན་ཁྲོད་དུའང་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་རྩོམ་
གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་རྩོམ་ཐབས་སོགས་ཀྱིས་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཏེ། དེའི་ལུགས་ལྟར་བརྩམས་པའི་སྙན་
ངག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ་དང་འབྲེལ་ཡོད་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་སྣ་ཚོགས་
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ཤིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་། བདག་གིས་མཐོང་ཐོས་བྱུང་བའི་དཔྱད་རྩོམ་དག་ནི་རྩོམ་པ་པོ་དང་འབྲེལ་
བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་མེ་ལོང་མའི་ནང་གི་རྒྱན་རེ་འགའི་སྒང་ལ་དམིགས་ཏེ་བྲིས་པའི་དཔྱད་

རྩོམ་ཤ་སྟག་ལས། སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་དཔེ་བརྗོད་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ཤས་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་
མེ་ཏོག་པདྨ་ནི་ལྟོས་འཇོག་གིས་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ནའང་། དེ་སྔར་དེའི་སྐོར་ནས་བྲིས་པའི་དཔྱད་
རྩོམ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་དཀོན་པ་ལྟར། དཔྱད་རྩོམ་འདིའི་བརྗོད་གཞི་ལས་གཙོ་བོ་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་རྩ་
བ་རང་ལ་ཁུངས་བཅོལ་ནས་མེ་ཏོག་པདྨའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་རགས་རིམ་ཞིག་བཏང་ཡོད།

དང་པོ། <<སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ>>ལས་བསྟན་པའི་མེ་ཏོག་གི་རྣམ་གྲངས།

སྤྱིར་རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་རྩོམ་པ་པོས་ཚོར་འདུ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་ལས་སྣོན་བྱ་དགོས་ཤིང་། དེའི་ནང་དུ་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་འཚོ་བ་འདུས་ཡོད་པ་མ་
ཟད། རྩོམ་པ་པོའི་རང་སྣང་གི་ལྟ་ཚུལ་དང་འཚོ་བ་དེར་བཅངས་པའི་བརྩེ་དུང་ཡང་འདུས་ཡོད་སྟབས།
རྩོམ་རིག་གི་བརྩམས་བྱ་ཡང་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་དང་རང་སྣང་གི་ལྟ་ཚུལ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ནས་བྱུང་བ་
ཞིག་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟ། དེ་ལྟར་ན། སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་གཞུང་དུ་ཡང་། སྙན་ངག་གི་བརྗོད་བྱའི་
ཡུལ་ལ། གྲོང་ཁྱེར་རྒྱ་མཚོ་རི་དང་དུས། །ཉི་ཟླ་འཆར་བའི་བསྔགས་པ་དང་། །སྐྱེད་ཚལ་ཆུ་ཡི་རོལ་

རྩེད་དང་། །ཆང་འཐུངས་དགའ་བའི་དགའ་སྟོན་དང་། །བསླུ་བ་དང་ནི་བག་མ་དང་། །གཞོན་ནུ་སྐྱེ་དང་
འཕེལ་བ་དང་། །གྲོས་དང་ཕོ་ཉ་བགྲོད་པ་དང་། །གཡུལ་དང་འདྲེན་པ་དར་བས་ཀྱང་། །བརྒྱན་པར་གྱུར་
ཅིག་ཅེས་བསྟན་པ་ལྟར། སྙན་ངག་གི་བརྗོད་བྱའི་ཡུལ་ནི་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་རོལ་སའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག་གི་བཀོད་པ་ཡིན་པ་བསྟན་པ་ལྟར། སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་ནང་དུ་སྤྱི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་གི་
བཀོད་པ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རི་བོ་དང་རྒྱ་མཚོ། ཉི་མ་དང་ཟླ་བ། མེ་ཏོག་སོགས་རང་བྱུང་གི་སྐྱེ་དངོས་མང་

པོ་ཞིག་བརྗོད་བྱར་བཟུང་སྟེ་མིའི་རིགས་ཀྱི་མཛེས་དཔྱོད་སེམས་ཁམས་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་དཔེ་
དོན་གཉིས་སྦྱོར་སོགས་རྩོམ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་སྤྱད་དེ་བརྗོད་དོན་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད།

<<སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ>>ལ་མཚོན་ན། མེ་ཏོག་གི་རིགས་ནི་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་དཔེ་
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བརྗོད་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཞིང་། དཔེ་མེ་ཏོག་གི་མཛེས་པའི་དཔེ་ཅན་གྱི་

མཛེས་པའི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པ་སོགས་བྱས་ཏེ་དཔེ་བརྗོད་ཕལ་མོ་ཆེའི་ནང་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཐ་སྙད་རེ་

བྱུང་ཡོད་ལ། བདག་གིས་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ་ཞིབ་ཀློག་བྱས་པའི་ཁྲོད་ནས་རྙེད་པའི་མེ་ཏོག་གི་རིགས་
ལ་གྲངས་བདུན་དུ་ངེས། དེ་ཡང་དཔེར་ན། སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་རྩ་བ་ལས། ཁྱོད་ཀྱི་གདོང་ནི་པདྨ་

བཞིན། །མིག་དག་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་བཞིན། །ཞེས་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་སེན་ཟླ་བ་ཡི། །འོད་ཟེར་ཀུནྡ་
དྲི་མེད་རྣམས། །ས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་ལག་པ་ཡི། །པདྨ་ཟུམ་པ་བྱེད་པ་ཅི། །ཞེས་དང་། ས་སྤྱོད་རྣམས་

ལ་མཚོན་བསྣུན་པ། །སྟེང་བྱེད་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པ་ཡིས། །དེ་དག་གྲགས་པ་ཀུན་མུད་དཀར། །ཡུན་རིང་
དག་པ་བསྒྲུབས་པ་ཕྲོག ། །ཅེས་དང་། ས་ཧཱ་ཀཱ་ར་ལས་འཁྲུངས་པ་ཉིད། །ཡིད་འོངས་དྲི་བཟང་ལྡན་
པ་ཡི། །དཔྱིད་ཀྱི་ཨེ་ཎའི་མིག་ཅན་གྱི། །ཁེངས་པ་སྒྲ་ཡི་ལྷག་མར་བྱེད། །ཅེས་དང་། ཀཱ་ལི་ཀ་འཕྱང་

ཡལ་ག་ཅན། །སཱ་ལ་བལྟ་བར་དེས་མི་ནུས། །བ་ཀུ་ལར་ཆགས་བུང་བ་དང་། །གྲོགས་མོས་པདྨ་ཅན་
ཡང་མིན། །རྒྱལ་པོ་འཇིགས་པ་གསལ་བྱེད་པ། །ཀ་དམ་པ་ཡི་རྡུལ་དང་འགྲོགས། །འདབ་བདུན་ལས་

འཁྲུངས་སྐྱོད་བྱེད་ཅིང་། །དྲན་པོ་ཡི་ནི་རླུང་དག་རྒྱུ། །ཞེས་པ་སོགས་མེ་ཏོག་གི་རིགས་བཅུ་གཉིས་བྱུང་
ཡོད། མེ་ལོང་མ་ལས་བསྟན་པའི་མེ་ཏོག་གི་རིགས་བདུན། ༡) མེ་ཏོག་པདྨ། ༢) མེ་ཏོག་ཀུནྡ། ༣) མེ་

ཏོག་ཨུཏྤལ། ༤) མེ་ཏོག་ཀུན་མུད། ༥) མེ་ཏོག་ས་ཧཱ་ཀཱ་ར། ༦) མེ་ཏོག་བ་ཀུ་ལ། ༧) འདབ་བདུན། ༨)
ཨུངྐ། ༩)མ་ལླི་ཀཱ། ༡༠) ཙཱུ་ཏ་ཙམ་པ་ཀ ༡༡) ནཱི་པའི་ཀ་ལི་ཀཱ ༡༢) པཱ་ཊ་ལ།

མེ་ཏོག་པདྨའི་བརྡ་ཆད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་བཤད་པ།

མེ་ཏོག་པདྨའི་བརྡ་ཆད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་ལེགས་སྦྱར་ཡིན་ལ། ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཀྱི་མེ་ཏོག་པདྨ་

ལ་པདྨཾ(पद्म)ཞེས་འབོད་པ་དང་། དབྱིན་སྐད་དུ་མེ་ཏོག་པདྨའི་མིང་ལLotus ཞེས་ཟེར་ལ། བོད་ཀྱིས་

ལེགས་སྦྱར་སྐད་རང་སོར་བཞག་སྟེ་པདྨ་ཞེས་འབོད་པར་བྱེད། དེ་ཡང<<དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་

ས་གར་དང་མཆོད་གར་གྱི་སྔགས་དོན་བརྡ་དཀྲོལ་ཁུངས་ལྡན་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ>>ལས། བོད་

སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ཆུ་སྟེང་དུ་འཕྱོ་ཞེས་པ་ཡིན་ཀྱང་གོ་མི་བདེ་བས་ལོ་ཙཱ་བ་དག་གིས་རྒྱ་སྐད་སོར་བཞག་
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མཛད་ཅེས་པ་ལྟར། པདྨ་ཞེས་པ་ནི་ལེགས་སྦྱར་བརྡ་ཆད་ཅིག་ཡིན་ནའང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དག་གིས་
བསྒྱུར་མི་བདེ་བར་དགོངས་ནས་བརྡ་ཆད་དེ་རང་སོར་བཞག་པ་ཡིན་ལ། མེ་ཏོག་པདྨ་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་

གཞུང་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒོས་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་དཔེ་ཅན་གསལ་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་
ཞིག་ཡིན་པས་ན། སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ་ལས་བསྟན་པའི་མེ་ཏོག་རིགས་མི་འདྲ་བ་བདུན་བྱུང་བའི་ཁྲོད་

ནས། མེ་ཏོག་པདྨ་བསྟན་པའི་གྲངས་ཧ་ཅང་མང་ལ། སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནས་

གཞུང་མཇུག་བར་དུ་མེ་ཏོག་པདྨའི་མིང་ཐེངས་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་བྱུང་ཞིང་། དེ་ཡང་པདྨ་དང་ཆུ་སྐྱེས།
འདབ་བརྒྱ་བ་དང་འདམ་སྐྱེས་སོགས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་བཞིའི་སྒོ་ནས་བསྟན་ཡོད།

མེ་ཏོག་པདྨའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས།

མེ་ཏོག་པདྨ་ལ་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་མཚོན་པ་དང་འདྲ་ཆོས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་མིང་ཤིན་ཏུ་མང་སྟེ། དེ་

ཡང་རིན་སྤུང་ངག་དབང་འཇིགས་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི<<མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མཁས་
པའི་རྣ་རྒྱན>>ལས། འདམ་སྐྱེས་ཆུ་སྐྱེས་མཚོ་ལས་སྐྱེས། །འདབ་སྟོང་འདབ་བརྒྱ་ཆུ་ཡི་རྒྱན། །སྦྲང་

རྩིའི་རྒྱལ་མཚན་སྦྲང་རྩི་འཛིན། །དཔལ་གོས་དཔལ་གྱི་འདམ་མ་ཅན། །དྲི་བཟང་ཁང་པ་ཆུའི་ལང་

ཚོ། །གེ་སར་ཅན་དང་ཟེའུ་འབྲུ་ཅན། །པད་དཀར་པུཎྜ་རཱི་ཀ་དང་། །ཉི་མས་བཞད་དང་པདྨའོ། །ཞེས་
དང་། ཡང་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱིས་མཛད་པའི<<ཚིག་གི་གཏེར་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས>>ལས།
པད་ཅན་པད་ཚལ་པདྨའི་ཚོགས། །རྐང་འགྲོས་བཅིངས་བཟང་རྩི་རྙེད་དང་། །པུཏྤལ་ཆེན་པོ་འདབ་སྟོང་

པ། །ཆུ་རྒྱན་འདབ་བརྒྱ་ཆུ་ཉལ་དང་། །ཆུ་སྐྱེས་ཆུར་གནས་མཚོ་སྐྱེས་དང་། །ཟེའུ་འབྲུའི་འཕྲེང་ལྡན་སྡོང་
བུ་སྐྱེས། །ཆབ་འཁྲུངས་དང་ནི་པུསྐ་ར། །ཞེས་པ་སོགས་མང་ངོ་། །

མེ་ཏོག་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས།

མེ་ཏོག་པདྨ་ནི་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོར་ཡོད་པའི་མེ་ཏོག་ཅིག་ཡིན་ནའང་། རང་ཅག་བོད་ལ་

མཚོན་ན། མེ་ཏོག་པདྨ་ནི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་སོགས་གང་ལ་ལྟོས་ནའང་
མཚོན་དོན་གྱི་ཆ་བྱེད་དང་། མཛེས་དཔྱོད་ཀྱི་ལྟ་བ་སོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་
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ཞིག་ཡིན་ལ། མེ་ཏོག་པདྨ་ལ་དབྱེ་ན་འདམ་སྐྱེས་དང་ཆུ་སྐྱེས་སོགས་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་ཤིན་ཏུ་
མང་སྟེ། དེ་ཡང་མཁས་དབང་དགེ་ཆོས་ཀྱི<<ཤིང་དང་མེ་ཏོག་སོགས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་དང་ངོས་ཇི་ལྟར་

འཕྲོད་ཚུལ་སྐོར>>ལས། པདྨ་ལ་རིགས་མང་དུ་མཆིས་ཤིང་། ཆུ་ལས་སྐྱེས་པ་ཉིད་ཤས་ཆེ། འདབ་
མ་རྣམས་ནི་ཟླ་ཕྱེད་དང་ཟླུམ་པོ་སོགས་ཅི་རིགས་པ་ཆུའི་ཁ་ལ་གཡེང་སྟེ་སྡོད། མེ་ཏོག་ཆུ་ཁར་འཐོར་

ཏེ་ཁ་བྱེ། ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། པདྨ་དཀར་དམར་གཉིས། ཀུ་མུད་ད། ཨུཏྤལ་བྱ་བའི་མེ་ཏོག་
དེ་ཀུན་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་ཡིན་ཅིང་། ཞེས་མེ་ཏོག་ཀུ་མུད་ད་དང་ཨཏྤལ་སོགས་ནི་མེ་ཏོག་

པདྨའི་རིགས་ཡིན་པར་བཤད་པ་དང་། གཞན་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི<<བདུད་

རྩི་སྨན་གྱི་འཁྲུངས་དཔེ་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་ཕྲེང་མཛེས>>ལས་པདྨ་ཞེས་པ་ལ་རིགས་ཤིང་པདྨ་

དང་། རྩ་པདྨ། འདམ་སྐྱེས་པདྨ་སྟེ་གསུམ་ལས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་མཁས་དབང་དགེ་ཆོས་
ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་པདྨ་འགའ་ཞིག་གི་རིགས་ནི་ཡུ་བ་དམར་སྐྱ་མཛུབ་མོ་ཙམ་པའི་སྟེང་དུ་ཚེར་

མ་དམར་པོ་སོར་ཕྱེད་ཙམ་པ་དག་གིས་གཡོགས་པས་ལག་པས་ཀྱང་འཛིན་མི་ནུས། ཤིང་གི་ཚེར་མ་
དང་ཡེ་ཁྱད་མི་འདུག་ཅེས་པ་སོགས་པདྨའི་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པར་བཤད། འོན་ཀྱང་། རྩ་བའི་མེ་ཏོག་

དེ་དག་གི་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་སོགས་མེ་ཏོག་པདྨ་དང་ཧ་ཅང་འདྲ་ནའང་། དེ་དག་གི་སྐྱེ་ཡུལ་དང་ས་
བོན་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་དབང་གིས་མེ་ཏོག་གི་དབྱིབས་དང་ངོ་བོ། ཁ་དོག་དང་ཡོན་ཏན་སོགས་ནི་མེ་ཏོག་

རང་གི་གཤིས་ཆོས་དང་འཚམས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་མཛེས་པ། སྤྱོད་ནུས་དམིགས་བསལ་རེ་ཡོད་
པས་དེ་དག་གི་ངོ་སྤྲོད་ཉུང་བསྡུས་རེ་དཔྱད་མཆན་གྱི་ཚུལ་དུ་འོག་ལ་བཀོད་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས་

པར་ཞུ། ། དེ་ཡང་། མེ་ཏོག་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ནི། ༡ འདམ་སྐྱེས། ༢ ཆུ་སྐྱེས། ༣ ཤིང་པདྨ།
༤ རྩ་པདྨ། ༥ ཤིང་ཚེར་ཅན་གྱི་པདྨ། ༦ ཀུད་མུད། ༧ ཨུཏྤལ།

མེ་ཏོག་པདྨའི་མཚོན་རྟགས།

དང་པོ། ཞར་བྱུང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་པདྨའི་མཚོན་དོན་སྐོར།

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་དུ་མེ་ཏོག་པདྨའི་མཚོན་རྟགས་ཧ་ཅང་མང་སྟེ། དེ་ཡང་། ཐུབ་ཆོག་
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བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་ལས། རྨི་ལམ་དུ་མེ་ཏོག་པདྨ་མཐོང་ན་དོན་

འགྲུབ་པར་གསུངས་ཞེས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མར་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་
སྐབས། སྒྱུ་འཕྲུལ་མར་རྨི་ལྟས་བཞི་བྱུང་བ་བཤད་པ་ལས། གླང་པོ་ཆེ་དཀར་བོ་གཅིག་དེ་ནས་མི་རིང་
བར་གསེར་གྱི་རི་ལ་འཛེག་ཅིང་བབས་ནས་དངུལ་གྱི་རི་ལ་འཛེག་གོ །བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས་འོངས་ནས་
སྣས་པདྨ་དཀར་བོ་འཛིན་ཅིང་སྒྲ་སྒྲོག་བཞིན་པར་གསེར་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་དེར་ཞུགས་ནས་མལ་ཆ་

ལ་ལན་གསུམ་དུ་བསྐོར་ཏེ་གློ་གཡས་པ་ཕུག་ནས་ལྟོར་ཞུགས་པ་རྨིས་སོ། །ཞེས་གླང་པོ་ཆེས་མེ་ཏོག་
པདྨ་འཛིན་ཅིང་ལྟོ་བ་རུ་ཞུགས་པ་རྨིས་ཏེ། རྒྱལ་སྲས་དོན་གྲུབ་གཞོན་ནུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་སོགས་མེ་ཏོག་

པདྨ་རྨི་ལམ་རྨིས་ན་རྨི་ལྟས་བཟང་པོ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་ལ། དེ་མཚུངས་སུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་དུ་མེ་
ཏོག་པདྨའི་སྦུབས་ནས་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་རིགས་དང་། དེ་དག་གི་ཕྱག་མཚན་དང་མཆོད་

པའི་ཡོ་བྱད་སོགས་ལ་མེ་ཏོག་པདྨ་བྲིས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ལ། མེ་ཏོག་པདྨས་ལྷ་སྐུའི་ཕྱི་རྣམ་གྱི་མཛེས་
པ་མཚོན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། འདོད་ཆགས་དག་པས་པདྨ་སྟེ། །ཞེས་ནང་གི་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་

པར་བ་མཚོན་པ་བྱས་ཡོད་ལ། དེ་ལྟར་ན། རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་ཁྲོད་དུ་སངས་རྒྱས་དང་རྒྱལ་སྲས་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཕུན་ཚོགས་པས། །མཛེས་པ་གཞན་ཀུན་ཟིལ་
གནོན་ཅིང་། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་དགའ་མཛད་པ། །སངས་རྒྱས་པདྨ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཅེས་པདྨ་ཆེན་པོ་

དང་། པདྨ་ཅན། པདྨ་སོགས་གསོལ་བའི་མཚན་ཅན་ཤིན་ཏུ་མང་། དེའི་དོན་ནི་པདྨ་འདམ་ལས་སྐྱེས་
ཀྱང་འདམ་གྱི་དྲི་མས་མ་གོས་པ་བཞིན་དུ། རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚོ་འཁོར་བ་ལས་སྐྱེས་

ཀྱང་འཁོར་བའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པ་མཚོན་པ་ཡིན། དེ་ཡང<<ཐེགས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་

བཅོས>>ལས། མེ་ཏོག་པདྨ་རྣམས་ཆུའི་ནང་དུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཡང་ཆུའི་སྐྱོན་དྲི་མ་ལ་སོགས་པ་ཡིས་
གོས་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པ་འདི་ནི་གཞན་དོན་ལ་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་འཇིག་
རྟེན་པའི་སྐྱོན་གྱི་ཆོས་ཉོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནམ་ཡང་མ་གོས་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་

དང་། ཡང<<འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བསྟོད་པ་>>ལས། ཆོས་ཉིད་ཐུགས་
ཆུད་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར། །ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པས་འཕྲེང་བ་འཛིན། །ཡི་དྭགས་བཀྲེས་སྐོམ་
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སེལ་བའི་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག །ཕྱག་གཡས་འཁོར་ལོ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཁོར་བའི་འདམས་

ཀྱིས་མ་གོས་པདྨ་བསྣམས། །ཞེས་དང་། ཡང<<དཔལ་ལྡན་རྗེ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་བསྟོད་
པ>>ལས། རྙོག་པ་ལས་གྲོལ་འདོད་པའི་དགྲ། །རྙོག་པ་མི་མངའ་པདྨ་འཆང་། །ཞེས། ཕྱག་ཏུ་པདྨ་

འཆང་བ་ནི་རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚོའི་རྒྱུད་ལ་ཉོན་མོངས་ཀྱི་དྲི་མས་མ་གོས་པ་མཚོན་
པའོ། །ཡང་ལྷའི་ཕྱག་མཚན་ཏེ། རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཏུ་མེ་ཏོག་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་སྟེང་འོག་གཉིས་བྲིས་པའི་

སྟེང་མ་དེས་བྱང་སེམས་ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་དང་། འོག་མས་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་མཚོན་པར་བྱས་
ཡོད་ལ། དེ་མཚུངས་སུ་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་དེ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ནི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་

ཡིན་པར་བཞེད་ཅིང་། བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ཀྱི་པདྨའི་ལྷ་མོ་ངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་

བའི་ལྗགས་ཐོབ་པ་དང་། གཟུགས་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་ཉེས་སྐྱོན་བྲལ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་བྱེད། ཅེས་ལྷ་
མོས་འཁོར་བའི་ཉེས་སྐྱོན་མ་གོས་པར་མཚོན་པ་སོགས་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཕྱག་མཚན་སོགས་ལ་མེ་ཏོག་

པདྨ་བྲིས་པ་དེར་མཚོན་དོན་དམིགས་བསལ་བ་རེ་རེ་ཡོད་པར་བཞེད། གཞན་ཡང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་
བསྟན་ཁྲོད་དུ་མེ་ཏོག་ཨུཏྤལ་དང་པདྨའི་ཁྱད་ཆོས་རྣམ་གྲངས་དུ་མའི་སྒོ་ནས་གང་ཟག་གི་དབང་པོ་རྣོ་
རྟུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཡོད། དེ་ཡང<<གསང་འདུས་སྟོང་ཐུན>>ལས། ཨུཏྤལ་ལྟ་བུ་འཆད་པ་པོར་
རུང་། །པད་དཀར་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་པ་པོར་རུང་། །པདྨར་ལྟ་བུ་ཉན་པ་པོར་རུང་། །ཙན་ཏན་ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་དུ་

མི་རུང་། །རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་དུ་རུང་བའོ། །ཞེས། པད་དཀར་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དང་། པདྨ་དམར་

པོའི་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཅེས་མེ་ཏོག་པདྨའི་ཁྱད་ཆོས་རྣམ་གྲངས་གང་ཟག་ལ་སྦྱར་ཏེ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གྱི་
ཁྱད་པར་ཕྱེས་པ་ལྟ་བུ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན། བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་མེ་ཏོག་པདྨའི་མཚོན་དོན་ཅན་ཧ་
ཅང་མང་ནའང་། ཡོད་ཚད་འདིར་བརྗོད་པར་མི་ནུས་པས་དེ་ཙམ་གྱིས་འཐུས་པར་བྱས་སོ། །

གཉིས་པ། <<སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ>>ལས་བྱུང་བའི་མེ་ཏོག་པདྨའི་དཔེ་སྦྱོར་གྱི་

མཛེས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

རྩོམ་རིག(སྒྱུ་རྩལ་རྩོམ་རིག་ལ་གོ)ཅེས་པ་ནི་རྩོམ་པ་པོས་རང་སྣང་གིས་རྟོག་པས་རང་བྱུང་
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ཁམས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་གང་རུང་རེ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་རེ་དམིགས་སུ་བཟུང་སྟེ་རང་སྣང་གི་རྟོག་
པ་དང་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་ཆོས་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ཞིང་རྩོམ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྗོད་དོན་མི་
འདྲ་བ་རེ་སྟོན་པ་ནི་རྩོམ་རིག(སྒྱུ་རྩལ་རྩོམ་རིག)སྤྱིའི་སྒྲོམ་གཞི་གྲུབ་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

<<སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ>>འདི་སྙན་ངག་ཇི་ལྟར་འབྲི་ཚུལ་སྟོན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ཡིན་

ཞིང་། གཞུང་འདི་ཉིད་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པའི་བརྩམས་པའི་སྙན་གཞུང་ཞིག་ཡིན་སྟབས། སྙན་ངག་གི་

དཔེ་བརྗོད་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་མཛེས་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་བ་དག་དཔེ་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ནས་བསྟན་པ་
ཤུགས་ཆེ། <<ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ>>ལས། མཛེས་པའི་དཔེ་སྦྱོར་བ་ལ་མཁས་པ་སློབ་དཔོན་

ནག་མོ་ཁོལ། སྒྲ་སྦྱོར་ལ་མཁས་པ་བྷ་ར་ཝི། སྙན་པའི་ཚིག་སྦྱོར་ལ་མཁས་པ་དབྱུག་པ་ཅན། དེ་གསུམ་

ག་ལ་མཁས་པ་གྷ་ཧ་ཞེས་འཕགས་ཡུལ་གྲགས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དབྱུག་པ་ཅན་ཁོང་ནི་སྙན་པའི་
ཚིག་སྦྱོར་ལ་མཁས་པ་ཡིན་པས། དཔེ་རྒྱན་སྤེལ་སྟངས་དང་ཚིག་རོའི་ནུས་པ་འབྱིན་སྟངས་ཀྱི་རིམ་

པ་དམིགས་བསལ་བར་བརྟེན་ནས་སྒྱུ་རྩལ་སྣང་བརྙན་དང་མཛེས་དཔྱོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལ་
ལྡན་པར་བྱས་ཡོད། དེ་ཡང་དཔེར་ན། ཕུལ་བྱུང་དཔེ་ཡི་མཛེས་པ་དང་བཀབ་བརྗོད་ཀྱི་མཛེས་ཉམས།

རབ་རིབ་ཅན་གྱི་མཛེས་ཉམས་དང་ཁྱད་མཚར་བའི་མཛེས་ཉམས། མཐུན་སྦྱོར་སྡེབ་ལེགས་ཀྱི་མཛེས་
ཉམས་སོགས་རྩོམ་པ་པོས་རྩོམ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཛེས་ཉམས་མངོན་སྟངས་མི་འདྲ་བ་མང་

པོ་བསྟན་ཅིང་། དེ་དག་གི་ལྟོས་གཞི་གཙོ་བོ་ནི། དཔེ་ཅན་གསལ་བར་བྱ་ཆེད་དཔེ་བཀོད་ནས་དཔེའི་

ལམ་ནས་དེ་དག་གི་མཛེས་ཉམས་ཁྱད་པར་འཕགས་པར་བྱས་ཤིང་། སྙན་གཞུང་འདིའི་ནང་གི་དཔེ་
ཕལ་མོ་ཆེ་མེ་ཏོག་པདྨ་ཡིན་སྟབས། དཔེ་སྦྱོར་གྱི་མཛེས་ཉམས་མངོན་ཚུལ་གྱི་རིམ་པ་གཙོ་བོ་ཡང་མེ་
ཏོག་པདྨའི་སྒང་ལ་ཡོད་པ་ཞར་ལ་རྟོགས་ནུས།
༡ ཕུལ་བྱུང་དཔེ་ཡི་མཛེས་པ།

སྤྱིར་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ལ། མེ་ཏོག་ནི་མཛེས་སྡུག་ཡིད་དུ་འོང་བ་

ཞིག་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་རྩོམ་རིག་ཁྲོད་ནས་ཀྱང་མེ་ཏོག་གིས་གཙོ་བོ་མཛེས་པ་མཚོན་པར་བྱེད་ལ།
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ལྷག་པར་དུ<<སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ>>ལ་མཚོན་ན། མེ་ཏོག་པདྨ་མཛེས་པ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་གཙོ་

བོ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། མཛེས་པའི་མཐར་ཐུག་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་སྙམ།
དེ་ཡང་། <<སྙན་ངག་མེ་ལོང>>ལས། ཁྱོད་ཞལ་པདྨ་ཉིད་དང་མཚུངས། །གཞན་ནི་འགའ་ཞིག་

དང་ཡང་མིན། །ཞེས་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་དེ་པདྨ་རྣམ་པར་རྒྱས་པ་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་པ་ལས། དེ་ལས་གཞན་
པའི་དཔེ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་འདིར་འགའ་ཡང་མཚུངས་པ་མིན་ཞེས་རྩོམ་པ་པོས་ནང་སེམས་ཀྱི་མྱོང་སྣང་
གིས་བཏགས་ཏེ་བུད་མེད་ཀྱི་ཞལ་མཚོན་བྱེད་ལ་འཇིགས་རྟེན་གྱི་དཔེ་འོས་པ་ནི་པདྨ་ཁོ་ནར་ཡིན་པར་

བརྗོད་པའི་ཤུལ་དུ་སྦས་དོན་གྱི་གོ་བ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། མེ་ཏོག་པདྨའི་མཛེས་སྡུག་ཡིན་པས་ན།

མེ་ཏོག་པདྨ་ནི་དཔེ་ཅན་གྱི་མཛེས་པ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་མཛེས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་དཔེ་ཞིག་ཡིན་པར་བལྟ་
ཆོག་སྙམ།

༢ བཀབ་བརྗོད་ཀྱི་མཛེས་ཉམས།

རྩོམ་པ་པོས་དགའ་སྐྱོ་ཆགས་སྡང་གི་ཚོར་འགྱུ་དག་དངོས་སུ་མི་བརྗོད་པར། དཔེ་ཞིག་གི་ལམ་

ནས་སམ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སོགས་བརྡ་ཐབས་ཕྲ་རགས་སྣ་ཚོགས་པར་བརྟེན་ནས་ཕ་རོལ་པོར་
བརྗོད་དོན་གང་ཡིན་ངོ་སྤྲོད་པ་ཞིག་ལ་བྱ་ཞིང་། བརྡ་ཐབས་འདིར་རྣམ་འགྱུར་གསལ་ཞིང་ཡིད་འགུག་
གི་སྙན་ཆའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོད། འདིི་འདྲའི་རྩོམ་ཐབས་སྤྱད་པ་ནི་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ་ནང་ཤིན་
ཏུ་མང་བ་ལས་འདིར་དཔེ་བརྗོད་ཙམ་སྤྲོས་ན། དེ་ཡང་། <<སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ>>ལས། ནམ་ཞིག་

འུ་ཅག་འགྲོགས་འགྱུར་ཞེས། །ཚོགས་སུ་བརྗོད་པར་མ་བཟོད་པའི། །མཛའ་བོ་རིག་ནས་བུད་མེད་
ཀྱིས། །བརྩེ་དགའི་པདྨ་ཟུམ་པར་བྱེད། །ཅེས་བུད་མེད་མཛེས་མའི་རང་ཉིད་མཛའ་བོ་དང་འགྲོགས་

འདོད་ཀྱིས་འདུན་པ་དེ་ཚོགས་སུ་བརྗོད་པར་མ་ནུས་པར། དུས་འདེབས་པའི་ཚིག་དེ་པདྨ་ཟུམ་པའི་
བརྡ་ཐབས་ཕྲ་མོར་བརྟེན་ཏེ་གོ་བར་བྱས་ཤིང་། མཚོན་དཔེ་མེ་ཏོག་པདྨ་ལ་མཚོན་བྱའི་བསམ་པ་ཇི་

བཞིན་མཚོན་པས་ནུས་པ་ཡོད་པ་བསྟན་ཡོད་པས། བཀབ་བརྗོད་མཛེས་ཉམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད།
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༣ རབ་རིབ་ཅན་གྱི་མཛེས་ཉམས།

སྤྱིར་རབ་རིབ་ནི། གསལ་སྣང་མེད་པའི་ཆ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། རྩོམ་རིག་གི་ཁྲོད་ནས་རབ་རིན་ཅན་

དང་གསལ་སྣང་མེད་པའི་ཆ་ནི་སྙན་ངག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཀྱང་བརྩི་བར་བྱེད། དེ་ལྟར་ན། སྙན་ངག་
ལ་མཚོན་ན། ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་མཚོན་བྱའི་བྱ་དངོས་གསལ་མིན་དང་། རྩོམ་པ་པོའི་རང་སྣང་གསལ་
མིན་གཉིས་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ནས་བྱུང་བ་ཁོ་ན་ཞིག་མ་ཡིན་པར་རྩོམ་པ་པོས་ཆེད་དུ་དགོས་ངེས་ཤིག་ལ་
དམིགས་ནས་ཚིག་སྦྱོར་དང་རྒྱན་སྤྱོར་སྤེལ་བ་ཞིག་ཡིན། <<སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ>>ལས། པད་ནང་

བུང་བ་འཁོར་རམ་ཅི། །ཁྱོད་གདོང་ལ་མིག་གཡོའམ་ཅིག །བདག་གི་སེམས་འདི་རྣམ་པར་གཡོ། །ཞེས་
དཀར་ལ་དམར་མདངས་ཆགས་པའི་དབྱིབས་ཀྱི་མཛེས་པ་རྨད་བྱུང་གི་གཞི་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ངོས་ལ་

རྣམ་པ་འཕྲུལ་བའི་དངོས་པོ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་འདུག་པ་འདི་མེ་ཏོག་པདྨའི་ནང་ལ་བུང་བ་འཁོར་རམ།

ཡང་ན་བུད་མེད་མཛེས་མའི་གདོང་ལ་གནག་ཅིང་རྣམ་པ་འཕྲུལ་བའི་མིག་གཉིས་གཡོ་བ་ཡིན་ཞེས་རྩོམ་
པ་པོས་འཁྲུན་ཐག་མ་ཆོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བརྗོད་པ་ནི། མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མེ་ཏོག་པདྨའི་གཞི་
དང་བུད་མེད་མཛེས་མའི་བཞིན་གཉིས་ཀྱི་མཛེས་པ་ཤུགས་བསྟན་བྱས་ནས་དེའི་སྒང་གི་བྱ་བའི་རྣམ་
འགྱུར་ཙམ་ལ་རྨོངས་པའི་ཚུལ་བརྗོད་པ་འདིར་རབ་རིབ་ཅན་གྱི་མཛེས་ཉམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད།
༤ རྟོག་སྣང་ཁྱད་མཚར་གྱི་མཛེས་ཉམས།

འདིར་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་རང་བཞིན་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དེ་ཉིད་དགོས་དབང་གིས་རྣམ་པ་

གཞན་ཞིག་ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་ནས་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ན། རྩོམ་པ་པོའི་རང་སྣང་ལ་འཆར་ཚུལ་ལྟར་དུ་
རྟོག་པས་བཏགས་པའམ། ཡང་ན་ཀུན་རྟོག་སེམས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ཅི་དགར་སྟོན་པ་ལས་མངོན་པའི་
སྙན་ངག་གི་མཛེས་པ་མངོན་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། གཙོ་བོ་ནི་ཚིག་རྒྱན་སྤེལ་སྟངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཞིག་ཡིན་

ཞིང་། <<སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ>>ལྟར་ན། འདི་ལ་རབ་བཏགས་ཀྱི་རྒྱན་ཟེར། འོན་ཀྱང་། སྙན་ངག་མེ་
ལོང་མའི་དཔེ་སྦྱོར་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་རྩོམ་ཐབས་འདིའི་གཤིས་ལུགས་ཡོད། དེ་ཡང<<སྙན་ངག་མེ་ལོང་

མ>>ལས། དེ་ཡི་བཞིན་དཔལ་ང་ཉིད་ལ། །ཡོད་ཅེས་ཟླ་བ་སྙེམས་མི་དགོས། །པདྨ་ལ་ཡང་དེ་ཡོད་
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ཕྱིར། །བུད་མེད་མཛེས་མ་དེའི་བཞིན་རས་ཀྱི་དཔལ་དེ་ཉིད་ང་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ལས། གཞན་དག་

ལ་མེད་དོ་ཅེས་ཟླ་བ་ཁྱོད་ང་རྒྱལ་བྱ་མི་དགོས་ཏེ། མེ་ཏོག་པདྨ་ལ་ཡང་དཀར་ཞིང་མཛེས་པའི་དཔལ་
དེ་ཉིད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སེམས་མེད་བེམ་པོ་ཟླ་བ་སེམས་ཡོད་ལྟར་དུ་སྒྲོ་བཏགས་ནས་མེ་ཏོག་

པདྨ་ཡང་མཛེས་ཆོས་ཚང་བ་བརྗོད་པ་འདིས། ཀློག་མཁན་ལ་མཚར་སྣང་གི་མཛེས་པ་དང་རོ་ཉམས་
དམིགས་བསལ་ཞིག་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད།

༥ མཐུན་སྦྱོར་སྡེབ་ལེགས་ཀྱི་མཛེས་ཉམས།

རྩོམ་པ་པོས་རང་སྣང་མཛེས་དཔྱོད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལྟར། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་

ཆོས་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་སྦྱོར་བྱས་ཏེ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་མཛེས་ཉམས་ཀྱི་རོ་ཞིག་ལ་བཤད་པ་

ཡིན་ལ། སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་དཔེ་རྒྱན་སྦྱོར་སྟངས་ལ་མཚོན་ན། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གྱི་མཐུན་ཆོས་
མཚུངས་སྦྱོར་གྱིས་མཛེས་པ་མངོན་སྟངས་དེ་གཙོ་ཆེ་བར་བཟུང་ཡོད། དེ་ཡང་། <<སྙན་ངག་མེ་
ལོང་མ>>ལས། མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་མཐིལ་ནི། །ཆུ་སྐྱེས་བཞིན་དུ་ཀུན་ཏུ་དམར། །ཞེས་མཛེས་
མའི་ལག་མཐིལ་དཀར་ཞིང་དམར་མདངས་དང་ལྡན་པ་ནི་ཆུ་སྐྱེས་མེ་ཏོག་པདྨ་བཞིན་དུ་དམར་བའི་

མདངས་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་རྩོམ་པ་པོས་བུད་མེད་མཛེས་མའི་ལག་མཐིལ་དང་མེ་ཏོག་པདྨ་གཉིས་འདྲ་བ་
དངོས་སུ་མ་བརྗོད་པར། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཏེ། ཀུན་ཏུ་དམར་ཞེས་པའི་ཚིག་ནུས་དེས་བུད་མེད་
དེའི་མཛེས་པ་བརྗོད་པ་འདིར། ཚིག་གི་མཛེས་པ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་
ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཤིན་ཏུ་ནས་བདེན་ཏེ། དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས། བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་རྐང་ལག་གི་

མཐིིལ་དང་སེར་མོ་ལ་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱི་ཁུ་བ་བྱུགས་པ་རང་རེའི་བྲིས་ཐང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་
མཐིལ་དམར་པོ་བྲི་བའི་སྲོལ་དེ་ཡིན་ཞིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་གྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་
སྐྱེགས་བྱུགས་ཏེ་ཆེད་དུ་དམར་པོ་བཟོ་བ་སོགས་ནི་ཡུལ་སྲོལ་གྱི་མཛེས་པ་ཞིག་ཏུ་བརྩི།

མདོར་ན། རྩོམ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དཔེ་མེ་ཏོག་པདྨའི་ཁྱད་ཆོས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་

དཔེ་མཚོན་ཤིན་ཏུ་མང་ནའང་། འདིར་ཡོད་ཚད་བརྗོད་པར་མི་ནུས་པས་རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་གྱིས་འཐུས་
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པར་བྱས། དེ་མཚུངས་སུ། <<སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ>>བོད་བསྒྱུར་ཞུས་རྗེས། དེའི་རྩོམ་ཐབས་ཀྱི་

ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་མང་ཞིང་། དེ་དག་གིས་ཀྱང་གཙོ་བོ་མཛེས་པ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་དཔེར་མེ་ཏོག་པདྨ་
བཀོད་ཡོད། དེ་ཡང<<ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ལ་བསྟོད་པ>>ལས། ཐུབ་

པ་རབ་ཏུ་དག་པའི་གསེར་ཞུན་མདོག་འདྲ་འདོམ་གང་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཅན། །པདྨ་རྒྱས་འདྲའི་སྤྱན་
མངའ་ཞལ་རས་ཟླ་འདྲ་དབུ་སྐྲ་བུང་བའི་མདོག་ལྟ་བུ། །ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་ཀུ་བེ་ར་དང་བདུད་ཀྱིས་ཅོ་

་པན་པདྨའི་ཞབས་གཏུགས་པ། །སངས་རྒྱས་ཉི་མ་ཤིན་ཏུ་དྲི་མེད་དམ་ཆོས་འོད་ཟེར་འབྱུང་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་། <<དབྱངས་ཅན་མའི་བསྟོད་པ>>ལས། པདྨའི་བཞིན་ལ་གཡོ་ལྡན་བུང་
བའི་མིག །མཐོན་མཐིང་རལ་པའི་རྩེ་ན་འོད་དཀར་ཅན། །རོལ་སྒེག་གར་གྱིས་འགྱིང་བའི་དབྱངས་ཅན་

མ། །ད་དུང་བདག་ལ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་སྩོལ། །ཞེས་པ་སོགས་དཔེ་ཅན་གྱི་མཛེས་པ་མཚོན་བྱེད་དུ་

མེ་ཏོག་པདྨ་དཔེ་རུ་དྲངས་པ་མང་ཞིང་། དེ་འདྲའི་རྩོམ་ཐབས་སྤྱད་པ་ནི<<གངས་ལྗོངས་མཁས་པ་

རིམ་བྱོན་གྱི་རྩོམ་ཡིག་གསེར་གྱི་སྦྲམ་བུ>>སོགས་ལས་ཤིན་ཏུ་མང་ནའང་། ཡོད་ཚད་འདིར་དྲངས་
ན་ཡིག་ཉོག་ཏུ་འགྲོ་བར་དོགས་ཏེ་བཞག་པའོ། །

མཇུག་གཏམ།

མེ་ཏོག་པདྨ་ནི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་བོད་ཀྱི་ཆོས་རིག་གང་ལ་སྤྱོད་སྒོ་ཆེ་བའི་དངོས་

པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་ཏུ་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ་གཙོས་བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་ལག་ལེན་ཁྲོད་དུ་རྒྱུན་
བཀོལ་གྱི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན་པས། མེ་ཏོག་པདྨ་ཞེས་པའི་བརྡ་ཆད་འདི་རྣ་བས་ཐོས་ཙམ་གྱིས་མིག་ལ་

མེ་ཏོག་པདྨའི་དོན་སྤྱི་རགས་པ་ཞིག་འཆར་འོང་ནའང་། སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་གཞུང་དུ་མེ་ཏོག་རིགས་

ག་ཚོད་བསྟན་མིན་དང་། བྱེ་བྲག་མེ་ཏོག་པདྨའི་གྲངས་ག་ཚོད་ཅིག་བསྟན་མིན། མེ་ཏོག་པདྨའི་མཚོན་
དོན་དམིགས་བསལ་བ་སོགས་བཤད་པའི་དཔྱད་རྩོམ་ཞིག་དེ་སྔར་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པས་ན། དཔྱད་རྩོམ་
འདིའི་དཔྱད་འབྲས་གསར་བ་ཞིག་ཡིན་ངེས་སྙམ་ནའང་། རང་ཉིད་སྡོད་སའི་ཁོར་ཡུག་གི་དབང་གིས་

རྒྱུ་ཆ་རག་མིན་དང་། ཤེས་བརྩོན་དམན་པ་བདག་གིས་ཞིབ་འཇུག་འཚོལ་དཔྱོད་ཀྱིས་མ་འདང་བའི་ཆ་
ཅི་རིགས་ཤིག་ཡོད་ངེས་པས་ཀློག་པ་པོས་དགོངས་འཆར་སྩོལ་བར་ཞུའོ། །
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དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས།

༡ དཔྱོད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན། རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོས་བརྩམས། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥
༢ ས་པཎ་མཁས་འཇུག་རྩ་འགྲེལ་བཞུགས། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༨

༣ འཛམ་གླིང་རྒྱས་བཤད། བཙན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་མཛད། མཚོ་སྔོན་མི་

རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༤ རྩོམ་རིག་འཇུག་སྒོ། དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློས་བརྩམས། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༤

༥ བཻ་ཌཱུརྱ་སྔོན་པོ། སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༤ལོའི་ཟླ༢པར་དཔར་

ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

༦ རྩ་སྨན་ཁ་ཤས་ཀྱི་འདེབས་འཛུགས་ལག་རྩལ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༠

༧ མཚོ་བོད་ས་མཐོའི་རྒྱུན་མཐོང་སྔོ་སྨན། ཤེལ་འབྱུང་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྲིགས། བོད་ལྗོངས་མི་

དམངས་དཔེ་སྐྲུན། ༢༠༢༠
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དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ས་སྐྱའི་ཕྱོགས་སུ་བྱུང་བའི་ནད་ཡམས་ལས་
འཕྲོས་ནས་ནད་ཡམས་ཞི་ཐབས་སྐོར་གླེང་བ།
ཨ་ལགས་རྗེ་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་ཆོས་བཟང་།
ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་རྒན།

ནང་དོན་གནད་བསྡུས། དཔྱད་རྩོམ་འདིའི་ནང་བོད་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལས་བསྟན་པའི་ནད་

ཡམས་ཀྱི་ན་ལུགས་སློང་རྐྱེན་དང་ནད་ཡམས་ཞི་ཐབས་ལས་འཕྲོས་ནས་སྔར་ས་སྐྱའི་ཕྱོགས་སུ་བྱུང་བའི་ནད་
ཡམས་དང་སྐབས་དེའི་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་སྐོར་རགས་རམ་ཙམ་བརྗོད་ཡོད།
བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ། ནད་ཡམས། ཟས་སྤྱོད། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི།

ཀླད་ཀྱི་གཏམ།

སྤྱིའི་མིའི་རིགས་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་ལས་ཉོན་དབང་གིས་སྐྱེས་ཕྱིན་སྐྱེ་རྒ་ན་

འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ་མྱོང་དགོས་ཡོད་དེ། བྱེ་བྲག་ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ནི་ནད་
དང་ནད་ཡམས་ལས་བྱུང་བ་དང་། དེ་གཉིས་ཀྱང་རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་མེད་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། ཕྱིའི་
རྒྱུ་རྐྱེན་ཟས་སྤྱོད་བསྟེན་ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལ་ཞུགས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆུ་དང་། ཤིང་ནགས། ས་
གཏེར་སོགས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་གཏོར་བརླག་བཏང་བ་སོགས་ལས་བསྐྱེད་པའི་
མཇུག་འབྲས་འབའ་ཞིག་ཡིན། འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་སྒོས་སུ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

ཁྲོད་ནད་ཡམས་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བརླག་བཏང་བའི་མཇུག་འབྲས་ཡིན་པའི་ཁུངས་

སྐྱེལ་གྲུབ་དོན་གནའ་དེང་གི་སྨན་པ་དང་། དེང་རབས་ཚན་རིག་པས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཁ་གསལ་སྙན་ཐོ་
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བཏོན་ཡོད་ཚུལ་གསལ། འཛམ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཕྱི་ལོའི་སྔོན་ནས༢༠༢༠ལོའི་བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་

ཆེས་འཇིགས་སུ་རུང་བའམ་འགོས་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ནད་ཡམས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་གྲངས༢༤༡དང་།
ནད་ཡམས་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་ས་གནས་གང་དུ་བྱུང་མིན་སོགས་ཞིབ་རྒྱས་བྲིས་ཡོད་ཀྱང་། དེའི་གྲས་

སུ་བོད་དུ་བྱུང་བའི་ནད་ཡམས་ཅིག་ཀྱང་བཀོད་མེད། འདིར་སྔར་བོད་ཀྱི་ས་སྐྱའི་ཕྱོགས་སུ་བྱུང་བའི་
ནད་ཡམས་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བར་བྱའོ། །

དང་པོ། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན།

བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གི་གཞུང་དག་ལས་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཕྱེ་སྟེ་གསུངས་

ཡོད། ཕྱིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། དེང་རབས་ཚན་རིག་པས་ནད་ཡམས་ཁག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་ཐད་ལ་ཡུན་རིང་
བརྟག་འབྲས་སུ་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བརླག་ཚད་བརྒལ་སོང་བའི་མཇུག་འབྲས་སུ་སྡོམ་ཚིག་བཀོད་པ་
ལྟར། གསོ་རིག་གི་གཞུང་ནས་ཀྱང་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་དག་ཞིབ་ཚགས་གསུངས་ཡོད། དཔེར་ན། མན་རྒྱུད་
ཀླུའི་གདོན་གསོ་བའི་ལེའུ1ལས་བསྟན་པ་ལྟར། ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ས་གཏེར་དང་ས་བརྐོ་རྡོ་བསློག་

དང་། གཙང་པོ་དང་རྒྱུག་ཆུ། མཚོ་དང་མཚེའུ་ཚད་བརྒལ་གྱི་འབག་བཙོག ཤིང་ནགས་ཚད་ལས་

བརྒལ་བའི་གཅོད་འབྲེག་དང་། ས་གཙང་དང་ཆུ་གཙང་གི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སེམས་
ཅན་དམར་གསོད་བྱས་པ་སོགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེང་རབས་ཚན་རིག་པས་ངོས་འཛིན་བྱེད་མ་
ཐུབ་པ་དང་བཤད་མ་མྱོང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ། ས་ཆུ་སོགས་འབག་བཙོག་ལས་བྱུང་བར་མ་ཟད་དེ་དག་ལ་

གནས་མཁན་གྱི་ཀླུ་གཉན་དང་། ས་བདག་ལྷ་སྲིན་སོགས་འཁྲུགས་ནས་མི་དགའ་བར་གྱུར་ནས་རིམས་
ནད་གཏོང་བ་དང་། ཁྱིམ་གྱི་མེ་ཐབ་ལ་མི་གཙང་བ་དང་བན་བོན་གཉིས་འཁྲུགས་པ། དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་

པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་བསྲུངས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སོགས་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཡོད། ནང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། དེང་

རབས་ཚན་རིག་པས་ཕྱིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཙམ་ལས་འགྲོ་བ་མིའི་ནང་བསམ་བློ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཟུར་
ཙམ་ཡང་བཤད་ཀྱི་མེད་མོད་ཀྱང་། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གི་གཞུང་དུ་དེའི་སྐོར་རྒྱས་པ་གསུངས་ཡོད་དེ།
1 གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། རྒྱུད་བཞི། མན་རྒྱུད་ཀླུའི་གདོན་གསོ་བའི་ལེའུ། ཤོག་ངོས། ༣༩༢ བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
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མན་ངག་ལྷན་ཐབས་གཉན་ནད་ཀླད་གཟེར་བཅོས་པའི་ལེའུ་ལས2བསྟན་པ་ལྟར། རྒྱུད་མ་དག་པ་དང་མ་

རུང་བར་གྱུར་ནས་ཆགས་སྡང་རྨོངས་གསུམ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་སྐོར་ཧ་ཅང་རྒྱས་པོ་གསུངས་ཡོད།
༡ རིམས་ནད་འགོས་ཕོག་བྱུང་ཚུལ།

བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གཞུང་ལས་རིམས་ནད་འགོས་པའི་སྒོ་གཙོ་བོ་ནི། མིག་སྣ་སོགས་ཀྱི་བུ་ག་

དང་ཁ་རླངས་སོགས་ལས་འགོས་པའི་ཚུལ་ཏེ། མན་ངག་ལྷན་ཐབས་གཉན་ནད་ཀླད་གཟེར་བཅོས་

པའི་ལེའུ་ལས། རླུང་གཤོག་ལྡན་པས་ཕྱོགས་ཀུན་རྒྱུ་བ་སྟེ། །བར་སྣང་ཁམས་ནས་བ་སྤུ་སྣ་སྒོར་འཇུག
།3ཅེས་དང་། རྒྱུད་བཞིའི་མཇུག་དོན་བསྡུས་པའི་ལེའུ་ལས། དུས་ཐུག་བདུད་རྩི་གཉིས་ཀྱིས་སྒོ་དགུ་

བསྡམ། །4ཞེས་གཉན་རིམས་སྒོ་དགུ་ནས་འགོས་པ་དང་།དེ་བཞིན་རྫས་སྦྱོར་དུག་གི་ནད་རིགས་
འགོས་ཚུལ་ཡང་། རྒྱུད་བཞིའི་མཇུག་དོན་བསྡུས་པའི་ལེའུ་ལས། རྫས་སྦྱོར་དུག་གི་སྲུང་ཐབས་རྣམ་

པ་གསུམ། །དུ་བ་སྣ་སྒོ་རེག་པ་ཆུ་སྒོ་བསྲུང་། །རླངས་པ་ཉི་ཟེར་བསྲུང་བ་གཉིས་ཀ་གཅེས། །5ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་བ་ལ་བསྐུར་ན་སྣ་སྒོ་དང་། རེག་བྱར་བསྐུར་ན་ཆུ་སྒོ་དང་། རླངས་པ་དང་ཉི་
ཟེར་ལ་བསྐུར་ན་བ་སྤུའི་སྒོ་བསྲུང་དགོས་པ་སོགས་ཞིབ་རྒྱས་གསུངས་ཡོད།
༢ ནད་ཡམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དང་གོ་དོན།

བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གི་གཞུང་རྩ་རྒྱུད་དང་བཤད་བརྒྱུད་སོགས་སུ་ནད་ཡམས་ལ་ཐ་སྙད་མི་འདྲ་བ།

རིམས་ནད། ནད་རིམས། གཉན་རིམས། གཉན་ཚད། གཉན་ནད། ཡམས་ནད་སོགས་དང་། དེ་དག་

སོ་སོའི་སྒྲ་བཤད་ཀྱང་ཡོད། དཔེར་ན། རིམས་ནད་ཅེས་པའི་སྒྲ་བཤད་ནི། མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་རིམས་

ཚད་བལ་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ་ལས། རྔུལ་ལ་བབས་ནས་བད་ཀན་མཁྲིས་པ་རླུང་། །འཇུག་སྒོ་དྲུག་ཏུ་
རིམ་པས་འཇུག་པ་ལས། །དྲིས་ཕོག་ཡམས་སུ་རིམས་ཀྱིས་འགོས་པའི་ཕྱིར། །རིམས་ཞེས་བྱ་བའི་
2 སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། མན་ངག་ལྷན་ཐབས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ལོའི་པར་ཐེངས་གཉིས་པ། ཤོག་ངོས། ༡༧༦

3 སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། མན་ངག་ལྷན་ཐབས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ལོའི་པར་ཐེངས་གཉིས་པ། ཤོག་ངོས། ༡༧༦
4 གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། རྒྱུད་བཞི། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༣ལོའི་པར་ཐེངས་གཉིས་པ། ཤོག་ངོས། ༦༥༦

5 གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། རྒྱུད་བཞི། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༣ལོའི་པར་ཐེངས་གཉིས་པ། ཤོག་ངོས། ༦༥༧
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རྒྱུ་མཚན་མིང་དུ་བཏགས། །6ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་རིམས་ནད་ནི་སྣ་སྒོ་སོགས་ཀྱི་བུ་ག་ནས་བརྒྱུད་

ནས་ལྤགས་ཤ་རྩ་རུས་དོན་སྣོད་བཅས་ནང་གི་འཇུག་སྒོ་དྲུག་ལ་རིམ་གྱིས་ཞུགས་ཏེ་ཕུང་པོའི་ནང་དུ་
ཚ་བ་སོགས་རིམས་ཀྱིས་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་ཡིན་པས་ན་རིམས་ནད་དམ་ནད་རིམས་ཞེས་
ཟེར་བ་དང་། གཞན་རྣམས་ཀྱི་སྒྲ་བཤད་ཀྱང་སྨན་གཞུང་དུ་ཧ་ཅང་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད།

གཉིས་པ། དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པ་ནས་བཅུ་དྲུག་པའི་བར་ས་སྐྱའི་ཕྱོགས་སུ་བྱུང་

བའི་ནད་ཡམས།

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་འགྲོ་བ་མིའི་སྲིད་པ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ནད་དང་ནད་ཡམས་ཀྱི་

འཇིགས་པ་གང་མང་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་རེ་རེའི་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་ཚགས་འཁོད་

པའི་ཡིག་ཆ་ཉུང་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་དུ་བྱུང་བའི་ནད་ཡམས་ཀྱི་སྐོར་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་
བསྒྲིགས་ཏེ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཁ་གསལ་འཁོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་དང་། ཕལ་ཆེར་མེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་།
ཐོར་བུའི་རིགས་ནི། རྒྱལ་རབས་དང་། རྣམ་ཐར། མི་སྣ་གྲགས་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་

སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ཏུ་ཅུང་གསལ་བ་ཡོད། དེ་ཡང་དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་མགོ་སྟོད་ཡས་

མས་སུ་ས་སྐྱའི་གདན་ས་རང་དུ་དུས་གཅིག་ལ་ནད་ཡམས་རིགས་མི་གཅིག་པ། རྒྱ་ནད་མིག་སེར།
བལ་ནད། རྒྱུ་གཟེར། རྩོག་འགྱེལ་ཧ་ལ་ནག་པོ། འཛུམ་ལྟག་སྒྱེད། ནག་པོ་སུམ་སྒྲིལ་སོགས་བྱུང་ནས་

ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་པ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་ཡང་། ནད་ཡམས་

དེ་དག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་དང་འདི་ཡིན་ཞེས་ཁོང་གི་རྣམ་ཐར་ཁག་ཏུ་མི་གསལ་བར་མ་ཟད།7 ནད་ཡམས་
དེ་ཉིད་བྱུང་བའི་ལོ་ཚིགས་ཀྱང་ཏག་ཏག་ཅིག་མི་གསལ་ཞིང་། དེའི་སྐབས་ཀྱི་ས་སྐྱའི་གདན་རབས་

སུ་ཡིན་མིན་ཡང་རྙེད་སོང་མ་བྱུང་བས་ནད་ཡམས་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སོགས་ཇི་བཞིན་ཤེས་ཐབས་མ་
བྱུང་། ཡིན་ནའང་། ཁོང་གི་རྣམ་ཐར་གཞན་ཞིག་ཏུ། རྒྱ་སོག་ཡུལ་གྲུ་ནས་བོད་དུ་གནས་སྐོར་ལ་ཡོང་

མཁན་རྣམས་བོད་ཀྱི་ས་ཆུ་མ་འཕྲོད་པའི་དབང་ལས་བཤལ་ནད་སོགས་ཕོག་པ་དང་། དེའི་རྐྱེན་བྱས་
6 གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། རྒྱུད་བཞི། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༣ལོའི་པར་ཐེངས་གཉིས་པ། ཤོག་ངོས། ༢༤༣
7 ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དེབ་ཕྲེང་དང་པོ། རྣམ་ཐར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། ཐང་སྟོང་ཐེབས་རྩ། ཤོག་ངོས། ༢༣༠
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ནས་ནད་ཡམས་བྱུང་བའི་སྐོར་གསལ་འདུག དེ་ཡང་ཐེངས་ཤིག་གཙང་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་གནས་

སྐོར་བ་ཞིག་ས་ཆུ་མ་འཕྲོད་པའི་དབང་ལས་ན་བ་དང་། དེའི་རྐྱེན་པས་ནད་རིམས་གདུག་པ་ཅན་ཞིག་
གཙང་ཕྱོགས་སུ་ཁྱབ་པ་དང་། ས་སྐྱའི་ཕྱོགས་སུ་མི་ཁྱབ་པའི་ཆེད་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་གིས་ཞབས་རིམ་
བསྒྲུབས་ནས་བཀག་ཐུབ་སྐོར་གསལ་ བ་བཞིན།8 ནད་ཡམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་ལྟར་གསུངས་པའང་འདུག

ས་སྐྱའི་གདན་སར་ནད་ཡམས་བྱུང་སྐབས་ནད་པ་དང་ཤི་བའི་གྲངས་ནི། ལ་ལ་བཟའ་བཏུང་བྱེད་

བཞིན་པའི་སྐབས་ཤི་བ་དང་། ལ་ལ་ལམ་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་ཤི་བ། ཁ་ཤས་ན་ཚ་དང་ཟུག་གཟེར་

གྱིས་ཤི་བ་དང་། ལ་ལ་སྨྱོ་བ་སོགས་བྱུང་ནས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་རྒྱ་ཆེ་བསྒྲུབས་པ་དང་། གཞན་
སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོས་ཐབས་གང་ཐུབ་བྱས་ཀྱང་དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་བར་ཤི་མཁན་ཧ་ཅང་མང་བས་
ས་སྐྱའི་གདན་ས་སྟོང་གྲབས་ཀྱི་ཉེན་ཁར་ཐུག་ཚུལ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་རྒྱ་

མཚོ་ཞེས་པར་གསལ།9 དེ་ལ་གཞིགས་ཚེ་ནད་པའི་གྲངས་དང་ཤི་བའི་གྲངས་དེ་དང་འདི་ཡིན་ཞེས་ཁ་
ཚོན་བཅད་ནས་བཤད་དཀའ་ཡང་ཤི་བ་དང་ནད་པའི་གྲངས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡིན་སྙམ། དེའི་སྐབས་ཀྱི་
ས་སྐྱའི་གདན་རབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དུ་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གསལ་ངེས་ཡིན་སྙམ་སྟེ།
ནད་ཡམས་དེའི་རྐྱེན་པས་གདན་ས་སྟོང་གྲབས་སུ་གྱུར་སྐོར་གྲུབ་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བའི་ཕྱིར་

དང་། ལ་ལས་གཞི་ཐོག་བླ་བྲང་གིས་གདན་རབས་བཟུང་བའི་སྐབས་སུ་ཡིན་སྐོར་ཤོད་མཁན་འདུག་
པས་གདན་རབས་བཅུ་དགུ་པ་དང་ཉི་ཤུ་པའི་རྣམ་ཐར་ཁག་ཞིབ་ཚགས་ཀྱིས་ལྟ་ཀློག་བྱེད་གལ་ཆེ་སྙམ།
ནད་ཡམས་དེ་ཉིད་ཞི་ཐབས་གང་བསྟེན་སྐོར།

ནད་ཡམས་དེ་ཉིད་སངས་དྲག་ཆེད་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་རྒྱ་ཆེ་བསྒྲུབས་པ་དང་། སྨན་པ་རྣམས་

ཀྱིས་བཅོས་ཐབས་གང་མང་བྱས་ཀྱང་ཕན་འབྲས་མ་བྱུང་བར་མཐར་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་

སློབ་མ་བུ་ཆེན་ཤཱཀྱ་དཔལ་བཟང་བ་བརྒྱད་ལ་ནད་གྲོལ་མའི་སྨོན་ལམ་གྱི་བཀའ་ཤོག་དང་། རིམ་གྲོ་
8 ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དེབ་ཕྲེང་གཉིས་པ། རྣམ་ཐར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། ཐང་སྟོང་ཐེབས་རྩ། ཤོག་ངོས། ༣༧༥

9 ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དེབ་ཕྲེང་དང་པོ། རྣམ་ཐར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། ཐང་སྟོང་ཐེབས་རྩ། ཤོག་ངོས། ༤༣༠

153

ཅི་བགྱིས་བཀའ་མངགས་གནང་ནས་ས་སྐྱའི་གདན་སར་ཕེབས་ནས་བཀའ་དགོངས་བཞིན་བསྒྲུབས་

པས་རིམ་གྱིས་ནད་རིམས་ཆད་དེ་ཞི་བར་གྱུར་ཚུལ་གསལ།10 ཡིན་ནའང་། གྲུབ་ཆེན་ཁོང་དངོས་སུ་
ཕེབས་པའི་ཚུལ་རྣམ་ཐར་དུ་མི་གསལ། ཡང་། གྲུབ་ཐོབ་རིལ་བུ་དཀར་པོ་དང་རིལ་བུ་དམར་པོ་ནི་མདོ་

དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་ཧ་ཅང་གྲགས་པ་ཆེན་པོ་དང་། གྲུབ་ཐོབ་རིལ་བུ་དེ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སམ་
སྨན་སྦྱོར་གྱི་སྐོར་ནས་ཡིག་འཇོག་ཀྱང་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད། དཔེར་ན། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་རང་

ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག་རིལ་བུ་དཀར་དམར་གྱི་གཞུང་གསལ་བྱེད་དང་། གྲུབ་ཐོབ་
རིལ་དམར་གྱི་གཞུང་། དེ་བཞིན་དུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མཛད་པའི་གྲུབ་ཐོབ་རིལ་
དཀར་གྱི་བསྒོམ་ལུང་དང་ཕྱག་ལེན་འབོགས་ཚུལ་ཐང་སྟོང་དགོངས་རྒྱན11སོགས་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་རིལ་དམར་ནི་ནད་ཡམས་ཞི་བའི་སྨན་མཆོག་ཏུ་ལོ་གྱོན་མའི་རིལ་བུ་ལྟར་བོད་ཀྱི་

སྨན་པ་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་པ་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ནང་དུའང་དམིགས་བསལ་ནད་ཡམས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཧ་

ཅང་ཕན་པ་ཡོད་སྐོར་གསལ་ཞིང་། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྨན་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག་རྣམས་མ་

ཉམས་པར་ད་དུང་ཡང་ཡོད། ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་དུའང་རིལ་དཀར་གྱི་
ཕན་ཡོན་སྐོར་ལ། གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ལ། །ཨུ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོས་ཕུལ་བ་ཡི། །སྨན་མཆོག་གྲུབ་
ཐོབ་རིལ་དཀར་འདིས། །བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རྣམས་སེལ། །ཞེས་དང་། རིལ་དམར་གྱི་ཕན་ཡོན་ལ་

ཆམ་རིམས་ཚ་བ་དང་རིམས་སོགས་ལ་ཕན་པར་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ༡༥༢༨ལོར་ས་སྐྱའི་ཤབ་ཕྱོགས་སུ་ནད་

ཡམས་བྱུང་སྐབས་སྨན་པ་སྦུར་ཚོ་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་གྲུབ་ཐོབ་རིལ་དམར་དངོས་སུ་ནད་པར་སྦྱིན་
ནས་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་འདུག12

གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་གྲུབ་ཐོབ་རིལ་དམར་གྱི་གཞུང་དུ། ཕྱི་ནང་

10 ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དེབ་ཕྲེང་དང་པོ། རྣམ་ཐར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། ཐང་སྟོང་ཐེབས་རྩ། ཤོག་གྲངས། ༢༣༠
11 ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དེབ་ཕྲེང་ལྔ་པ། རྣམ་ཐར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། ཐང་སྟོང་ཐེབས་རྩ། ཤོག་གྲངས། ༣༧༥

12 གངས་ལྗོངས་གསོ་རིག་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བརྩམས། བོད་
གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་། ༡༩༩༡ལོ། ཤོག་ངོས། ༢༤༢
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ཕལ་ཆེའི་ནད་ལ་བསྔགས་པ་སྟེ། །ཁྲག་མཁྲིས་གཉན་ཚད་ཀུན་ལ་ཤེས་པ་ཡིན། །ཁྱད་པར་ནག་པོ་སུམ་
འགྲིལ་ནད་ལ་བསྔགས། ཀུན་ལ་དཀོན་པས་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་འདྲ། །13ཞེས། དེའི་ཕན་ཡོན་ལ་གཉན་ཚད་

ཀུན་དང་། ནག་པོ་སུམ་འགྲིལ་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པས། ནད་ཡམས་ཀྱི་རིགས་ཞི་བར་ཧ་ཅང་ཕན་
ཐོགས་ཆེ་བ་མངོན་ཡང་། གྲུབ་ཐོབ་རིལ་དམར་དེ་ཉིད་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་ས་སྐྱའི་གདན་སར་

ནད་ཡམས་བྱུང་སྐབས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་གསར་དུ་སྨན་སྦྱོར་བྱས་པ་ཞིག་རེད་མི་འདུག་སྙམ་སྟེ། དེའི་

རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་གྲུབ་ཐོབ་རིལ་དམར་གྱི་གཞུང་
དུ། ཁོང་རང་ཉིད་ཐེངས་ཤིག་སྐུ་བསྙུངས་ཆེན་པོ་བཞེས་སྐབས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་

ཞལ་གཟིགས་ཕེབས་ཏེ་རིལ་དམར་གྱི་སྡེབ་སྦྱོར་རྣམས་གསུངས་པ་ཞིག་རེད། དེ་མཚུངས་སུ་གྲུབ་
ཐོབ་རིལ་དཀར་ཡང་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་གིས་མཛད་པའི་ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག་རིལ་བུ་དཀར་དམར་གྱི་

གཞུང་གསལ་བྱེད་དུ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་གཟིགས་ཡོང་ནས་སྨན་སྦྱོར་གྱི་རིམ་པ་གསུངས་
ནས་མཛད་པ་ཞིག་རེད་འདུག དེར་བརྟེན་གྲུབ་ཐོབ་རིལ་བུ་དཀར་དམར་གཉིས་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་

རྒྱལ་པོས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་ནད་ཡམས་ཞི་ཆེད་དུ་སྨན་སྦྱོར་གནང་ཡོད་མེད་རྒྱ་ཆེར་བརྟག་དགོས་

སོ། །ཕྱི་ལོ༡༥༦༠ ལོར་ས་སྐྱའི་སྲད་རོང་གཞུང་དུ་གྲུམ་རིམས་སྟོབས་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་ནས་ཧ་ཅང་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་སྨན་པ་ཚ་རོང་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ནད་པ་མང་པོའི་སྲོག་བསྐྱབས་

པས་ཁོང་ལ་གྲུམ་བུ་གདོང་ལྡོག་པ་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་བྱུང་བ་དང་། གྲུམ་བུ་གསོ་ཐབས་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་

ཞིག་ཀྱང་མཛད།14 ཕྱི་ལོ༡༥༦༩ནས༡༥༦༠ལོའི་བར་ས་སྐྱའི་ཤབ་ལུང་དུ་འབྲུམ་ནད་དང་། སིབ་བི་
ཉིས་བརྩེགས་ཞེས་པའི་ནད་ཡམས་བྱུང་ནས། སྨན་པ་སྦུར་ཚོ་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དགེ་ཕྲུག་སྨན་པ་

དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་འབད་པ་ཆེན་པོས་སྨན་བཅོས་བྱས་ཀྱང་དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་བར། ནད་པ་

དང་ཤི་མཁན་ཟླ་རེ་ནས་ཟླ་རེར་ཇེ་མང་དུ་གྱུར་ནས་མཐར་བྱ་ཐབས་ཟད་དེ་སྨན་པའི་ལས་ཀ་བསྐྱུར་
13 གྲུབ་ཐོབ་རིལ་དམར་བཞུགས་སོ། །དེབ་ཕྲེང་ལྔ་པ། ཐང་སྟོང་ཐེབས་རྩ། ཤོག་ངོས། ༡༧༡

14 གངས་ལྗོངས་གསོ་རིག་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བརྩམས། བོད་
གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་། ༡༩༩༡ལོ། ཤོག་ངོས། ༢༥༡
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ནས་རི་ཁྲོད་དུ་འགྲོ་གྲབས་བྱས་ཀྱང་། འབྲེལ་ཡོད་རྣམ་པས་སྨན་བཅོས་མུ་མཐུད་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་

རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པར་བརྟེན་མུ་མཐུད་ནས་སྨན་བཅོས་དང་ནད་ཡམས་ཞི་ཐབས་སུ་ཡུན་རིང་

འབད་པ་གནང་སྟེ། སིབ་ཐང་ཆེན་མོ་དང་། སྤང་རྩི་སོགས་སྨན་དུ་མ་གསར་དུ་བཟོས་ནས་ལོ་གཅིག་

ཙམ་གྱི་རྗེས་ནད་ཡམས་སངས་དྲག་བཟོས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚུལ་གསལ།15 དེའི་སྐབས་ནད་པར་སྨན་
གསར་སྦྱིན་ནས་ནད་ཡམས་ལས་དངོས་སུ་ཐར་པའི་གྲངས༡༣༠༠བྱུང་སྐོར་ཁོང་གི་རྣམ་ཐར་དུ་དངོས་

སུ་གསལ་ཡང་། ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ཤི་བའི་གྲངས་མི་གསལ། ཡིན་ནའང་། ཁོང་གི་རྣམ་ཐར་དུ་

ཤི་བའི་རོ་ཡིས་ལམ་ལ་མི་ཐར། ཞེས་དང་། ཁོང་གི་ནུ་བོ་སྨན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའང་ནད་ཡམས་ཕོག་
ནས་གྲོངས་འདུག་པས། གནས་ཚུལ་དེ་དག་ལ་དཔག་ན་ནད་པ་འདས་རྐྱེན་བྱུང་ཚུལ་ཧ་ལམ་སྟོང་ཕྲག་

བརྒལ་བ་ཞིག་བྱུང་འདུག་སྙམ། སྐབས་དེར་ཁོང་གི་སློབ་མ་དག་གིས་བསྐུལ་ངོར་འབྲུམ་ནག་བཅོས་
ཐབས་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་ཞེས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤིག་ཀྱང་མཛད། ཕྱི་ལོ༡༥༧༧ལོར་ས་སྐྱའི་ཆུ་རུག་ཅེས་
པར་ཡང་ནད་ཡམས་ཤིག་བྱུང་བར་སྨན་པ་གོང་སྨན་དཀོན་མཆོག་འཕན་དར་གྱིས་སྨན་བཅོས་མཛད་
ནས་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ཚུལ་གསལ།16

གསུམ། ཡོ་རོབ་དང་བོད་དུ་བྱུང་བའི་ནད་ཡམས་བཅོས་ཐབས་བསྡུར་བ།

དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པ་ནས་བཅུ་དྲུག་པའི་བར་ས་སྐྱའི་ཕྱོགས་སུ་རིམས་ནད་བྱུང་སྐབས། སྨན་

པ་ཚོའི་འགོག་སྨན་གསར་བཟོའི་ལག་རྩལ་དང་ཡོན་ཚད་མཐོན་པོར་བསླེབས་འདུག་སྙམ། དུས་སྐབས་
དེ་དག་གི་ཡས་མས་སུ་ཡོ་རོབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུའང་འཛམ་གླིང་གི་ཆེས་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་རིམས་ནད་འགའ་
ཤས་བྱུང་ཡོད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ༡༦༦༥ནས༡༦༦༦ལོའི་བར་དབྱིན་ཡུལ་དུ་འཛམ་གླིང་ལོ་རྒྱུས་སུ་

གྲགས་པའི་ནད་ཡམས་གདུག་པ་ཅན་ཞིག་བྱུང་ཞིང་ཡོངས་གྲགས་སུ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ལོན་ཌའི་
15 གངས་ལྗོངས་གསོ་རིག་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བརྩམས། བོད་
གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་། ༡༩༩༡ལོ། ཤོག་ངོས། ༢༥༤

16 གངས་ལྗོངས་གསོ་རིག་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བརྩམས། བོད་
གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་། ༡༩༩༡ལོ། ཤོག་ངོས། ༢༣༨
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ནད་ཡམས(Great Plague of London)ཞེས་འབོད་ཅིང་། དེའི་སྐབས་ནད་པ་ཆིག་འབུམ་
འདས་རྐྱེན་བྱུང་ཡོད། སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐད་ལ་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱང་བཀྱེད་དང་། ནད་པ་དང་ཕྱི་ནས་གྲོང་

ཁྱེར་དུ་ཡོང་མཁན་རྣམས་ཟུར་བཀག་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། ཐ་མ་ཤིང་ཕོན་ཆེན་

མེར་བསྲེགས་ནས་དུ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འཕྱུར་བཅུག་སྟེ་ནད་འབུ་གཙང་སེལ་ཐུབ་སྐོར་ཙམ་ལས་ནད་
ཡམས་ཞི་ཐབས་ཀྱི་སྨན་གང་ཡང་བཟོས་ཐུབ་མེད།17 དེ་བཞིན་དུ། ཕྱི་ལོ༡༣༤༧ནས༡༣༥༢ལོའི་
བར་ཡོ་རོབ་ཏུ་འཆི་བ་ནག་པོ(Black Death) ཞེས་པའི་ནད་ཡམས་ཤིག་བྱུང་བ་དང་། དེ་ནི་ཕྱི་

ལོ༡༣༣༤ལོར་ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་ནས་མཆེད་དེ་དར་སྐུད་ཚོང་ལམ་བརྒྱུད་ཡོ་རོབ་ཏུ་ཁྱབ་པར་འཛམ་
གླིང་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཆེས་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ནད་ཡམས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། ཁྱོན་མིའི་ཚེ་

སྲོག་ཕྲོགས་པའི་གྲངས་ས་ཡ༧༥ནས༢༠༠ཡས་མས་ཏེ། གླིང་ཆེན་ཡོ་རོབ་ཀྱི་མི་འབོར་བརྒྱ་ཆའི་དྲུག་

ཅུ་འདས་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ཡོ་རོབ་ཀྱི་མི་འབོར་ཕྱེད་ཙམ་སྟོངས་པར་གྱུར། ནད་ཡམས་དེའི་འབྱུང་རྐྱེན་ལ་
བཤད་ཚུལ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་ཀྱང་། ཕལ་མོ་ཆེས་སྲོག་ཆགས་བྱི་བ་ལས་མཆེད་པར་བཤད། གང་ལྟར་
ནད་ཡམས་དེ་ཞི་བར་ལོ་ངོ་བཞི་ཙམ་འགོར་ཞིང་དམིགས་བསལ་གྱི་སྨན་གང་ཡང་བཟོ་ཐུབ་མི་འདུག18

ཡིན་ནའང་། ས་སྐྱའི་གདན་སར་རིམས་ནད་མ་བྱུང་བའི་གོང་གི་ལོ༥༠ཡས་མས་སུ་ཡོ་རོབ་ཏུ་འཆི་བ་
ནག་པོ་ཞེས་པའི་ནད་ཡམས་བྱུང་བ་དང་། དེ་གཉིས་བར་ལ་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཧེ་
བག་ཆེན་པོ་འདུག འཆི་བ་ནག་པོའི་སྐབས་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལ་ཐེམ་སྤང་ལས་གཞན་བརྟེན་ཚུལ་

མེད་ཅིང་། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་སྣ་མང་བརྩམས་པར་མ་ཟད། གྲུབ་

ཐོབ་རིལ་དམར་ཡང་དེའི་སྐབས་ཡས་མས་སུ་བཟོས་འདུག་སྙམ། དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ནད་ཡམས་མ་བྱུང་
སྔོན་གྱི་ལོ་ཆིག་བརྒྱ་ཙམ་སྟེ་ཕྱི་ལོ༡༥༦༩ནས༡༥༦༠ལོའི་བར་ས་སྐྱའི་ཤབ་ལུང་དུ་འབྲུམ་ནད་དང་
སིབ་བི་ཉིས་བརྩེགས་ཞེས་པའི་ནད་ཡམས་བྱུང་སྐབས་སྨན་པ་ཚ་རོང་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་
17 www.nationalarchives.gov.uk/great plague of 1665-1666
18 https://edition.cnn.com/2018/01/16/health/black-death-plague-spread-by-humans-intl/
index.html
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ནད་ཡམས་བཅོས་ཐབས་ཆེད། སིབ་ཐང་ཆེན་མོ་དང་། སྤང་རྩིའི་སྨན་གཉིས་གསར་བཟོ་དང་། ཕྱིས་

སུ་ནད་ཡམས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་འབྲུམ་ནག་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་ཞེས་པ་ཞིག་ཀྱང་མཛད་
ཚུལ་མཆིས།19 དུས་སྐབས་དེའི་ཡོ་རོབ་ཀྱི་སྨན་རྫས་དང་སྨན་པའི་གནས་ཚད་གཉིས་བསྡུར་ཚེ་བོད་
ལུགས་གསོ་རིག་གི་སྨན་པའི་ཡོན་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོན་པོར་བསླེབས་འདུག་སྙམ།

བཞི། བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ལས་ནད་ཡམས་ཞི་ཐབས་སུ་བསྟེན་པའི་ཟས་སྤྱོད།

སྔར་བོད་དུ་རིམས་ནད་བྱུང་སྐབས་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨན་གསར་བཟོ་དང་། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་

རིམ་གྲོ་སོགས་ལས་གཞན་ཟས་སྤྱོད་གང་ཞིག་བརྟེན་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་གཞུང་

ལས་བསྟན་པ་ལྟར། དབེན་གནས་བསྟེན་པ་དང་། འགྲོ་འཛེམ། ཐེམ་སྤང་སོགས་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་

མི་དང་མིའི་བར་ནད་ཡམས་འགོས་ཕོག་མི་འབྱུང་བའི་དགེ་མཚན་ཡོད་པས་གནའ་སྔ་མོ་ནས་བོད་པའི་
སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་ཡིན་ཏེ། ༢༠༢༠ལོའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་

རྒྱང་བཀྱེད་དང་ཁྱིམ་སྡོད་བཀའ་རྒྱ་ཞེས་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་
གཅིག་འདྲ་ཡིན། གཞན་ཡང་ལུས་སེམས་ཀྱི་སྟོབས་ཞེས་གང་ཟག་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་ནད་ཡམས་

ལ་དངངས་སྐྲག་མི་བྱེད་པ་དང་། ཡང་ན་ནད་ཡམས་མི་འགོས་པར་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་པ་དང་འགོས་
ཀྱང་མྱུང་དུ་དྲག་སྐྱེད་ཡོང་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ། གཞན་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་

དམ་ལྷད་མེད་འཛིན་རྒྱུ་ནི་སེམས་ཀྱི་སྟོབས་དང་། ལུས་པོའི་ངོས་ནས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཟ་འཐུང་ལས་མང་

ཙམ་དང་ལྷག་པར་ཟས་རིགས་བཅུད་ཆེ་བ་བསྟེན་ནས་ལུས་སྟོབས་རྒྱས་ཚེ་ནད་ཡམས་འགོས་ཕོག་མི་

འབྱུང་བར་ཕན་ཐོགས་པ་དང་། ཡང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའི་མཇུག་དོན་བསྡུས་པའི་ལེའུ་ལས། ལྟོ་སྟོང་
སེམས་ཞུམ་དུས་སུ་ནད་དྲི་བསྲུང་། །འགྲངས་ངོམས་སྲུང་བས་དཔའ་སྐྱེད་དེ་དུས་བལྟ། །ཞེས་གསལ་

བ་བཞིན། ནང་སྒོས་སུ་ལྟོ་སྟོང་སྐབས་འགོས་སླ་བ་དང་ལྟོ་བ་འགྲངས་པར་འགོས་ཕོག་འབྱུང་དཀའ་

ཚུལ་མཆིས། དེར་བརྟེན་ནད་ཡམས་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྔོན་འགོག་གི་

19 གངས་ལྗོངས་གསོ་རིག་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བརྩམས། བོད་
གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་། ༡༩༩༡ལོ། ཤོག་ངོས། ༢༥༣
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ཐབས་ལམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་རྒྱུད་སྒྲོག་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་ཚེ་ཕན་ཡོན་
གྱི་དགེ་མཚན་དུ་མ་མཆིས་སྙམ།

མཇུག་བསྡོམས།

འཛམ་གླིང་ཐོག་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ལ་རྒོལ་བའི་ནད་ཡམས་ཀྱི་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་

བྱུང་ཡོད་པ་བཞིན། ༢༠༢༠ལོར་རྒྱ་ནག་ཝུའུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གསར་པའི་ནད་དུག་
འདིས་ཀྱང་འཛམ་གླིང་གི་མི་མང་ལ་གནོད་ཚབས་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དཀའ་ངལ་བཟོས་ཡོད་
པས། འཛམ་གླིང་གི་སྔོན་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་ནུས་ཤུགས་གཅིག་སྦྲེལ་འོག་དེང་རབས་ཚན་རིག་

གི་ལག་རྩལ་སྣ་མང་རེ་རེ་བཞིན་གསོ་རིག་གི་གཞུང་ལུགས་སྦྲགས་ནས་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་ཐད་
སྨན་རྫས་གསར་བཟོ་བྱེད་པའི་ལས་དོན་ལ་འབད་འབུངས་བྱས་དང་བྱེད་མུས་སུ་ཡོད་ནའང་། མིག་
སྔར་ད་དུང་ཚད་ལྡན་གྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དང་སྨན་རྫས་གཅིག་ཀྱང་ཧ་ལམ་དངོས་སུ་ལེགས་

འགྲུབ་བྱུང་སྟེ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བཞིན་པ་ཤིན་ཏུ་མེད་པར་སྣང་། རང་རེའི་

བོད་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་དུའང་ནད་ཡམས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་མན་ངག་དང་ཕྱག་ལེན་འགྲན་དུ་མེད་པ་མཆིས་པ་ནི་སྔར་ས་སྐྱའི་ཕྱོགས་སུ་བྱུང་བའི་ནད་ཡམས་
དག་གི་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྐབས་དེའི་ལྷ་རྗེ་རྣམ་པས་བཞག་པའི་བླ་མེད་མཛད་རྗེས་དག་ལས་ཀྱང་རྟོགས་

ཐུབ་པ་བཞིན། ཉེ་ཆར་འཛམ་གླིང་མི་མང་གི་མདུན་དུ་ལྷགས་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་འཇིགས་
སྐུལ་འདི་ལྟ་བུར་མཚོན་ནའང་། བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གཞུང་ལས་བཅོས་ཐབས་དང་ལག་ལེན་བརྒྱུད་

པའི་ཉམས་མྱོང་ལས་སྔོན་འགོག་གི་མན་ངག་སོགས་མཆིས་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ན། རང་རེའི་བོད་ལུགས་

གསོ་རིག་གི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ལྷ་རྗེ་ཚོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་གི་རྩལ་ནུས་

སྔོག་འདོན་བྱེད་ཐུབ་ཚེ། འདིས་འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་ལུས་སེམས་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བར་རྔོ་ཐོགས་

པར་མ་ཟད། རང་རེའི་རིག་གཞུང་འདིའི་དགེ་མཚན་འཛམ་བུ་གླིང་ཀུན་ལ་ངོམ་ཐུབ་པར་ཡིད་ཆེས་
ཡོད་དོ། །
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རྩོམ་བསྡུའི་གསལ་བརྡ།
རྒྱ་ཆེ་བའི་ཀློག་པ་པོ་ལགས། རང་རེའི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་རྩ་ཆེའི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་དང་

མི་ཉམས་རྒྱུད་འཛིན། ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་དང་ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པ་སྐྱེད་སྲིང་། འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་

རིག་གཞུང་གི་ལྟ་གྲུབ་དང་བསམ་བློ་བརྗེ་རེས་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ཀུན་ལ་དམིགས་ནས། བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་
ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ(བོད་ཡིག་པར་མ)འདི་ཉིད་ལོ་རེ་བཞིན་འདོན་སྤེལ་བྱེད་མུས་ཡོད་པ་ལགས་ན།

མཁྱེན་དཔྱོད་ཡངས་པའི་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་དོན་ཚན་དག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡོད་པའི་སྒོ་
ནས་འདི་ག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ལ་ལེགས་རྩོམ་གང་མང་བསྐུར་འོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུའོ། །

༡ དཔྱད་རྩོམ་གྱི་བརྗོད་གཞིའི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་། བརྡ་སྤྲོད། ལོ་རྒྱུས། རྩོམ་རིག

ཡིག་རྙིང་། ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་སྐོར་དང་། གཞན་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁག་
དང་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཉམས་ཞིབ། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་
སྲིད་བྱུས་ཁག་ལ་དཔྱད་ཞིབ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཐད་ཀྱི་བརྗོད་
གཞི་སོགས་གང་རུང་ཡིན་ཆོག

༢ རྒྱལ་སྤྱིའི་རིག་གཞུང་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ཚད་གཞི་ལྟར་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་འཐུས་སྒོ་ཚང་ལ་

ལུང་འདྲེན་རིགས་ཀྱི་ཁུངས་དག་ཅིང་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆར་གཞི་བཅོལ་ཏེ། དེ་སྔ་དུས་དེབ་
དང་། ཚགས་པར། འཕྲིན་སྟེགས། དྲ་ཚིགས་སོགས་གང་དུའང་སྤེལ་མྱོང་མེད་པའི་དཔྱད་རྩོམ་གསར་
པ་ཤ་སྟག་ཡིན་དགོས།

༣ རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་དུས་ངེས་པར་དུ་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ནང་དོན་གནད་བསྡུས་དང་བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ་

ཟུར་དུ་བཏོན་ནས་བྲི་དགོས་ལ། ལུང་འདྲེན་རིགས་ཀྱི་ཁུངས་སོ་སོའི་དཔེ་དེབ་དང་། རྩོམ་པ་པོ། ཡིག་
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རིགས། དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཤོག་ངོས་བཅས་ཀྱི་མཆན་འགོད་ཀྱང་ཁ་གསལ་བྲི་དགོས།

༤ ཡིག་གྲངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མང་མཐར་ཡང་ཤོག་ངོས(A4)བཅུ་གསུམ་ལས་མི་བརྒལ་བར་

ཝོརཊི(word)ཡིག་ཆ་ནང་ལ་བསྐུར་དགོས་པ་དང་། དཔྱད་རྩོམ་གྱི་དངོས་གཞིའི་ཡིག་གཟུགས་ལ་
སྨོན་ལམ་དབུ་ཅན་གཉིས་པ(Monlam Uni Ouchan2)དང་ཆེ་ཆུང་ཨང་བཅུ་གཉིས་པ(12)
འདེམ་རྒྱུ།

༥ གལ་སྲིད་མིག་སྔར་མཐོ་སློབ་ཁག་འགྲིམ་བཞིན་པའི་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་དང་

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཡིན་ན། དུས་དེབ་ནང་རྩོམ་ཡིག་འདེམ་སྐབས་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་སྤུས་ཀའི་ཆ་
ནས་དམིགས་བསལ་ཕྲན་བུ་ཡོད།

༦ ༢༠༢༡ལོའི་སྤྱི་ཟླ༦པ་ནས་བཟུང་རྩོམ་ཡིག་བསྡུ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན་པས། ཟླ་དེའི་སྔོན་

ལ་དུས་ལྟར་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན(tibeditor@tibetpolicy.net)ནང་རྩོམ་པ་པོ་སོ་
སོའི་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཡུལ་དང་བཅས་འབྱོར་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་གལ།

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས།
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