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པར་སྐྲུན་གནང་ཡོད།  དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གསར་དུ་བཙུགས་ཏེ། ད་ཕན་ལ་སློབ་ཕྲུག་གི་བརྙན་དེབ་ཁ་གྲངས་བདུན་

ཅུ་དོན་གྲངས་དང་ཁྲིད་ཆས་འགའ་ཤས་པར་སྐྲུན་གནང་ཡོད། མདོར་ན། ད་ཕན་ལ་པར་སྐྲུན་གནང་བའི་ཀློག་དེབ་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་དེ་ཙམ་གྱིས་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་གིས་དགོས་མཁོ་སྐོང་ཐུབ་ཐབས་མེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞིན་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་གི་བོད་ཡིག་ཤེས་ཚད་གཞན་

ལ་འགྲམ་ཆུ་ལྡང་མི་དགོས་པ་བཟོ་བར་དེ་བས་ཀྱང་ཉུང་དྲགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་དག་གིས་རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་པར་སྐྲུན་མང་པོ་ཞུ་མི་ཐུབ་ཅིང་། དེ་ལས་སྤྲོས་

པའི་གང་ཟག་སྒེར་པའི་ངོས་ནས་ད་ཕན་ལ་མཁས་པའི་གོ་སར་སྦྱོར་བའི་དཔེ་དེབ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་དཔག་པའི་གང་ལ་གང་འཚམས་འབྲི་མཁན་བྱུང་ཡང་། སློབ་ཕྲུག་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་

ལས་དང་པོ་བའི་རིགས་ལ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་བྱིས་པའི་བརྙན་དེབ་ལ་སོགས་པའི་ཀློག་དེབ་འབྲི་མཁན་ཆེས་དཀོན་པ་མ་ཟད། རྒྱུན་བསྲིངས་ནས་གནང་མཁན་ཉིན་མོའ་ིསྐར་མ་ལྟ་བུར་གྱུར་

ཡོད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཡིག་ཁྲིད་ཆས་བཟོ་མཁན་ཧ་ལམ་མེད་ཚོད་རེད།

 རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ན། བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་གི་ཀློག་དེབ་དང་ཁྲིད་ཆས་རིགས་ཉུང་དྲགས་པའི་ཚོར་སྣང་དེ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་ལྟར། འདི་

ལོའ་ིའགོ་སྟོད་ལ་མཆེད་གྲོགས་འགའ་དང་ལྷན་དུ་སློབ་ཕྲུག་གི་དགོས་མཁོ་ཁོ་ནར་དམིགས་པའི་རྩོམ་སྒྲིག་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་ཞིག་འགོ་བཙུགས་ན་ཇི་ལྟར་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར། 

ཚང་མས་མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གྱིས་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡང་། དངོས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་བར་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་སྟབས༌དགོངས་

ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྔ་འཕྲོས་རིང་འགོ་འཛུགས་ཐབས་བྲལ། མཆེད་གྲོགས་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་བརྩི་འཇོག་དང་འབྲེལ་མི་རིང་བར་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཉིད་དངོས་སུ་འགྱུར་བའི་འདུན་པ་

i



ii

བཅངས་དང་འཆང་བཞིན་ཡོད། 

 ཡིན་ནའང་དེ་ཉིད་དུས་འགྱངས་ཀྱིས་སྣང་མེད་དུ་འཇོག་ཐབས་མེད་ཀྱང་། ད་ཆ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཀྱང་བཟའ་བཏུང་ཙམ་ཡང་རང་མགོ་མི་འཐོན་པའི་ལོ་ནའི་བབ་དང་བསྟུན་

ནས་ཕ་མ་གཉིས་ཀས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱིས་སྐྱོང་དགོས་པ་གལ་ཆེར་སོང་། ལས་ཞོར་སྔ་དགོང་དུས་ཚོད་ཕྲུ་གུའི་ཆེད་དུ་གཏོང་དགོས་པས་ཤེས་འཇོན་གང་ཐད་ནས་ལས་དོན་དེ་ཉིད་

ཞོར་ལ་བྱེད་དཀའ་བ་མཐོང་། དེར་བརྟེན་ད་ལན་ལས་དོན་དེའི་ཐོག་མའི་ཚུལ་དང་། རང་ཉིད་དཔེ་དེབ་ཀློག་རྒྱུར་ཅུང་དགའ་མོས་ཡོད་པ་བཞིན་དཔེ་ཀློག་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཟླ་དྲུག་ཕོགས་

མེད་གུང་སེང་ཞུས་ཏེ། ཐོག་མའི་ཆར་རྟོགས་བརྗོད་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་སྐྱེས་རབས་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སློབ་ཕྲུག་གི་བབ་དང་བསྟུན་ནས་ལྷུག་པོར་བསྐྱར་བྲིས་ཀྱི་བརྙན་དེབ་དེབ་ཕྲེང་ཁག་

གསུམ་བཞི་ཞིག་བཟོ་འཆར་ཡོད་ཀྱང་། རི་མོ་འབྲི་མཁན་དང་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་རྐྱེན་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་ཐབས་མེད་པས། ད་ལན་སྐྱེས་རབས་དེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་པོ་གཉིས་བསྡེབས་

པའི་བྱིས་པའི་བརྙན་དེབ་གཅིག་དང་། བྱིས་སྒྲུང་བརྙན་དེབ་བཞི་སྒྱུར་རྩོམ་ཞུས་པའི་ཁྲོད་ནས་དེབ་གཉིས་ཀྱི་པར་དབང་ཞུ་ཡུལ་ཁ་བྱང་བསྡུས་དྲགས་པས་མ་འཕྲོད་པར་ཕྱིར་ལོག་བྱུང་བར་

བརྟེན། ད་ཆ་སྒྱུར་རྩོམ་སྒྲུང་དེབ་ཁག་གཉིས་དང་། དེ་བཞིན་ཚིག་ཚོགས་ཉུང་ཞིང་གོ་བདེ་ལ་འཁྱེར་སླ་བ། སློབ་ཕྲུག་གི་ཁམས་དང་ཅུང་འཚམས་པའི་མཁས་དབང་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་གི་

<<དག་ཡིག་ཐོན་མིའི་དགོངས་རྒྱན།>>བཅས་དེབ་བཞི་སློབ་ཕྲུག་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕན་དུ་རེ་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས། 

 དེའང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐོག་མའི་བསམ་བློ་དང་། འཆར་གཞི། མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཐོག་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་ཞུ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་མཇུག་མ་བསྒྲིལ་བར་དུ༌བརྩེ་བའི་བཟའ་ཟླ་བསྟན་

འཛིན་པདྨ་ལགས་ནས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དང་། བཱལ་གྷཱ་རི་ཡར་བཞུགས་པའི་སྐུ་ཞབས་ཨཻ་ཝན་ པར་ཝོབ་(Ivan Parvov)ལགས་ཀྱིས་བོད་སྒྱུར་ཐོག་

པར་སྐྲུན་བྱ་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གནང་བ་བཅས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། དེ་བཞིན་དེབ་འདིའི་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་ཁེ་ན་ཌར་བཞུགས་པའི་ཕྲན་གྱི་བཟའ་ཟླའི་གྲོགས་མོ་ཚེ་

རིང་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ཞེ་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་༸སྐྱབས་རྗེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྒེར་

དྲུང་བཀུར་འོས་སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད་མཆོག་གིས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོའ་ིཐོག་ནས་མཐའ་མའི་ཞུ་དག་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

 ཕྱིས་སུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་གཉིས་རང་མགོ་ཐོན་ཙམ་ལས་ཞོར་སྔ་དགོང་གཉིས་དང་གུང་སེང་ནམ་ཡིན་ལ་བྱིས་སྒྲུང་རྩོམ་སྒྱུར་དང་། ཁྲིད་ཆས་བཟོ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་རིག་གནས་

ནང་འདྲེན་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཏེ་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ན། རང་རེའི་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕན་དུ་རེ་བའི་ལས་གཞི་འདི་ཉིད་མ་འོངས་པར་མདུན་སྐྱོད་ཐུབ་པར། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་

འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་། དགེ་རྒན། ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་བཅས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའི་རེ་བ་ཡོད།

 ཐེངས་འདིའི་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་ཐོག་ནས་བདག་ཅག་གི་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་ལ་འབྱོར་མ་ཐག་པ་ནས་ད་བར་དུ་བོད་མི་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱིས༌བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ནང་ཆོས་ལེགས་བྱང་དང་བཅས་

པ་རྣམས་ངེས་པར་དུ་སྦྱང་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་ཇེ་ཟབ་ཇེ་ནན་གྱིས་ཕེབས་ཤིང་། དེ་བཞིན་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་༸སྐྱབས་རྗེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་ཀྱང་བཀའ་སློབ་དེ་ལྟར་ཕེབས་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་

རྣམས་འགྲུབ་པའི་གཞོགས་འདེགས་མཐུན་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བའི་བསྔོ་སྨོན་དང་བཅས། 

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢  སྐུའི་སྲོག་གཟའ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་བཟང་པོར།

ii



༄༅། །གུ་ཡངས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་། །

ཨཻ་ཝན་ པར་ཝོབ་ཀྱིས་བརྩམས།                             ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།



༄༅། །དབྱར་ཁ་ཤར་བ་དང་ཝ་མོ་བྷུ་བྷུ་དང་། ཁོའ་ིགྲོགས་པོ་ཨོ་སི་ཀར་ཞེས་པའི་རི་བོང་དང་། རི་ཀོ་ཞེས་པའི་སྲོག་ཆགས་རྒང་བཅས་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ལ་དབྱར་

སྒར་འཚོག་ཏུ་ཕྱིན། དེའི་སྐབས་སུ་ཁོ་ཚོས་གྲུ་གཏོང་སྟངས་དང་། བྱེ་མའི་ནང་ལ་ཕུག་ལམ་འབྲུ་སྟངས། རྐྱལ་རྒྱག་སྟངས། དེ་མིན་གཞན་མང་པོ་སྦྱངས་ཡོད་པ་རེད།

ཉིན་གཅིག་ཁོ་ཚོས་བྱེ་མའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེངས་པའི་སྐབས། བྷུ་བྷུས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་འོད་ཆེམ་ཆེམ་བྱེད་པ་ཞིག་མཐོང་བ་རེད།

༢



བྷུ་བྷུས། གཏེར་རྙེད་སོང་། ཞེས་ཆུའི་ནང་ལ་མཆོང་གིན་སྐད་སྒྲ་དང་བཅས་གང་མགྱོགས་རྐྱལ་བརྒྱབས་ཏེ་ཕྱིན། ཁོ་དེའི་འགྲམ་ལ་སླེབས་དུས་ཤེལ་དམ་ཞིག་ཡིན་

པ་ཧ་གོ་བ་རེད། ད་དུང་དེ་སོའ་ིབར་ལ་བཟུང་ནས་མཚོ་ཁར་རྐྱལ་བརྒྱབས་ནས་ཕྱིར་ལོག་བྱས། 

དེ་ནས་ཨོ་སི་ཀར་དང་། རི་ཀོ་གཉིས་ཀྱིས་ཁོ་ཆུའི་མཐའ་ལ་འཐེན། དེ་ནས་བྷུ་བྷུ་རང་ཉིད་ཀྱི་གཟུགས་པོ་སྐམ་པོ་བཟོ་བའི་ཚེ། ཨོ་སི་ཀར་གྱིས་ཤེལ་དམ་ལ་ཞིབ་ཕྲ་

བལྟས་ཏེ། ཧིམ་༌༌༌ ནང་ལོགས་ལ་གཅིག་འདུག  ཅེས་ལབ། རི་ཀོས་བྱི་ཐུར་གཅིག་གིས་མཉེན་ཤིང་དེ་འཐེན་ཏེ། ཡི་གེ་བྲིས་པའི་ཏ་ལའི་ལོ་མ་དེ་ཕྱི་ལ་བཏོན་པ་རེད། 

དེ་ནས་གྲོགས་པོ་གསུམ་གྱིས་ཀློག་འགོ་བཙུགས།༌༌༌

༣



ང་ཚོ་སྐྱོབ་རོགས་གནང་། 

ང་ཚོའི་གྲུ་གཟིངས་གླིང་ཕྲེན་ཞིག་ལ་བརྡབས་ཆག་བྱུང་སྟེ། 

ཁ་ལག་དང་ཆུ་ཚང་མ་རྫོགས་འགྲོ་ཡི་འདུག  དེའི་སྒང་ལ་

ཚ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག  

སྐུ་མཁྱེན། ང་ཚོ་ལ་རོགས་སྐྱོབ་གཏོང་རོགས། ཞེས་འཁོད་

ཡོད།

༤



གྲོགས་པོ་གསུམ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བལྟ་རེས་བྱས་ཏེ། ངས་ཁ་ལག་ དང་ཆུ་འཁྱེར་ཡོང་གི་ཡིན། ཞེས་རི་ཀོས་བཤད། དེ་ནས་ཨོ་སི་

ཀར་གྱིས། ངས་གྲུའི་རླུང་གཡོར་གྲ་སྒྲིག་བྱ་ཡི་ཡིན། ཞེས་བརྗོད། བྷུ་བྷུས། འོ་རེད། ངས་ས་ཁྲ་དང་ཕྱོགས་སྟོན་འཁོར་ལོ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དུ་

འགྲོ་ཡི་ཡིན།  ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་ནང་ཚུད་ལ་གྲུ་གཟིངས་ནང་དུ་ཐུག་ ཆོག  ཅེས་རྒྱུག་ཤར་གློད་བཞིན་སྐད་བརྒྱབས།

༥



ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་ནང་ལ་གྲུ་གཟིངས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཚར་ཏེ། གཏིང་རྡོ་

བཀྱགས། ཨོ་སི་ཀར་གྱིས་དར་ཤིང་གི་རྩེར་ཡོད་པའི་རྒྱང་སོ་ཁང་ལ་

འཛེགས་ཤིང་། རི་ཀོས་གྲུའི་རླུང་གཡོར་དང་ཐག་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་རྟོག་

དང་། བྷུ་བྷུ་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བྱེད་འཁོར་ལོ་ཡོད་སར་བསྡད་དེ། 

ཕྱོགས་སྟོན་འཁོར་ལོའ་ིརྗེས་སུ་འབྲངས། དེ་དུས་རླུང་ཤུགས་ཆེན་པོ་

ཡོད་པར་བརྟེན། གྲུ་གཟིངས་མདུན་ཕྱོགས་སུ་མགྱོགས་པོ་ཕྱིན་པ་རེད།

དེ་ནས་ཚང་མ་ལྷིང་འཇགས་ཡོད་པའི་ཐོག་བྷུ་བྷུ་གཉིད་ཐུང་ཞིག་ཁུག་

འདོད་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར། ཨོ་སི་ཀར་གྱིས་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པོའ་ི

ངང་། གཡས་ཕྱོགས་ལ་ཉ་ཆེན་ཤཱརྐ་འདུག  ཅེས་སྐད་ཤོར།

༦



བྷུ་བྷུས་རྒྱང་ཤེལ་འཇུས་ཏེ་བལྟས་པས། ཉ་ཆེན་

ཤཱརྐ་(shark)ཁྱུ་ཞིག་གིས་ཉ་ཆེན་ཝེལ་(whale)

ཆུང་བ་ཞིག་རྗེས་འདེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།  ཝེལ་

དེ་རྨས་པ་མ་ཟད། ཉ་ཆེན་ཤཱརྐ་ཡང་ཉེ་འགྲམ་

ལ་སླེབས་ཚར་ཡོད་པ་མཐོང་།

དེའི ་སྐབས་དུས་ཚོད་འཕྲོ ་བརླག་

གཏོང་ཐབས་མེད་པས། བྷུ་བྷུས་ཁ་ལོ་

སྒྱུར་བྱེད་ཀྱིས་གཡས་ཕྱོགས་ལ་ལམ་སང་

ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཏེ། ཨོ་སི་ཀར། རི་ཀོ  ཝེལ་ཉེན་ཁའི་

ནང་འདུག  དམག་གྲ་སྒྲིག་བྱོས། ཞེས་སྐད་བརྒྱབས།

༧



ཨོ་སི་ཀར་ཞེད་སྣང་གིས་འདར་སིག་སིག་ངང་ལམ་སང་མར་བབས་ཏེ། ཉ་ཆེན་ཤཱརྐ་དང་མཉམ་དུ་

དམག་ཨེ། དེ་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད། ཅེས་བཤད། རི་ཀོ་ཡང་སེམས་ཁྲལ་ལངས་བསྡད་ཡོད། 

ཁོས། ངས་ཉ་ཆེན་ཤཱརྐ་གི་སྐོར་ལ་སྒྲུང་ཞེད་སྣང་ཚ་པོ་དེ་འདྲ་གོ་མྱོང་ཡོད། སོང་ཙང་དེ་ཚོ་

ཕར་བཞག་ན་ཡག་གི་རེད། དེ་ལས་ང་ཚོ་ཉེན་སྐྱོབ་ལས་དོན་བསྒྲུབ་ཏུ་སླེབས་པ་བཞིན་

གང་མགྱོགས་འགྲོ།  ཞེས་ལབ་པར།

ངས་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ཝེལ་ལ་ཡང་ཉེན་སྐྱོབ་རོགས་རམ་དགོས་ཀྱི་འདུག  གལ་ཏེ་ང་ཚོས་རོགས་པ་མ་བྱས་ན་སུས་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཅེས་བྷུ་བྷུས་

དྲིས། ཨོ་སི་ཀར་གྱིས་རི་ཀོ་ལ་བལྟས་ཙམ་བྱས་རྗེས་ངེས་གཏན་མེད་པའི་ངང་། བྷུ་བྷུ། ཁྱེད་རང་འགྲིག་པ་ཡོང་སྲིད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་ཉ་ཆེན་ཤཱརྐ་ལ་

གང་འདྲ་འཛིང་གི་ཡིན་ནམ། ངས་ད་དུང་ཧ་གོ་ཡི་མི་འདུག  ཅེས་དྲིས་པར། བྷུ་བྷུས། ཡིན་ནའང་ངས་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་འོག་ཤོད་དོས་ཁང་ནས་ཐབས་ཤེས་

འཚོལ་གྱི་ཡིན། འཁྱུག་ཙམ་སྒུགས་ཨང་། ང་ལམ་སང་ཡོང་ཆོག  ཅེས་ལན་བཏབ།

༨



བྷུ་བྷུ་འོག་ཤོད་དོས་ཁང་ལ་ལམ་སང་ཕྱིན་ཏེ་གཡས་གཡོན་ལ་བལྟས། གལ་སྲིད་ཁོ་ལ་ཉ་འཛིན་དྲྭ་བ་ཞིག་རག་ན་ཤཱརྐ་གི་སྒང་ལ་གཡུག་ཡོད་སྲིད། ཡང་ན། མེ་

སྒྱོགས༌སམ། ཤཱརྐ་ཞེད་འཇུག་པའི་ཤུ་འབུད་ཡོ་ཆས་དམིགས་བསལ་དེ་འདྲ་རྙེད་ན་བེད་སྤྱོད་ཏན་ཏན་བཏང་ཡོད་སྲིད།༌༌༌

འོན་ཀྱང་དེར་ཉ་འཛིན་དྲྭ་བའམ། མེ་སྒྱོགས། ཤུ་འབུད་ཡོ་ཆས་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་བྷུ་བྷུས་བསམ་བློ་གཅིག་འཁོར་ཏེ། ཆ་སྒམ་ཞིག་གི་ནང་ནས་ཤོག་སྦག་

ཁྱེར་ཏེ། གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་ཁྱམས་རའི་ཕྱོགས་སུ་ཡར་མགྱོགས་པོ་ཕྱིན།

༩



འདིའི་སྐབས་སུ་རི་ཀོས་གྲུའི་རླུང་གཡོར་ཆ་ཚང་མ་ཟད། ཅོག་

ཁེབས་དང་། ཁོ་རང་གི་སྣབས་ཕྱིས་ཡན་ཆད་ཀྱང་སྒྲེང་འཛུགས་

བྱས་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཨོ་སི་ཀར་གྱིས་གྲུ་གཟིངས་ཡང་དུ་དང་

མགྱོགས་སུ་གཏོང་ཐབས་སུ་དགོས་མཁོ་མེད་པའི་ཅ་ལག་ཚང་མ་

རྒྱ་མཚོར་གཡུག་གིན་བསྡད་པ་རེད། 

གྲུ་གཟིངས་དེ་ཞེ་དྲག་མགྱོགས་པོ་ཕྱིན་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཉ་ཆེན་

ཤཱརྐ་རྣམས་ཉ་ཆེན་ཝེལ་གྱི་འགྲམ་ལ་དེ་བས་སླེབས་གྲབས་ཡོད། 

      ཤཱརྐ་གཅིག་གིས་ཁ་གདངས་པ་དང་།༌༌༌

༡༠



བྷུ་བྷུས། ཡིབས། ཞེས་ཙག་སྒྲ་སྦར་ཞིང་། མིག་འཚུམ་གྱིན་སྐད་བརྒྱབས། ཨོ་སི་ཀར་དང་རི་ཀོ་གཉིས་མར་ཡིབས་

ཏེ་དབུགས་བསྒོམས་ནས་བསྡད།

༡༡



རྦམ། རྦུམ། རྦམ། 

ལོ་གསར་དགའ་སྟོན་གྱི་ཤོག་སྦག་བཅུ་གྲངས་དང་། ཤོག་སྦག་འཕུར་མདའ་འགའ་ཤས་ལྷག་པ་རྣམས་གནམ་ལ་བརྒྱབས། དེ་འཕྲལ་གྲུ་གཟིངས་ནས་དུ་བ་མཐུག་པོ་

ནམ་མཁར་འཕྱུར་ཞིང་། རྒྱ་མཚོའི་འབྲུག་ཆེན་པོའ་ིགཟུགས་ལྟ་བུ་ཆགས།

བྷུ་བྷུ་དང་། ཨོ་སི་ཀར། རི་ཀོ་གསུམ་གྱིས་རྒྱ་མཚོའི་འབྲུག་གིས་སྐད་གང་འདྲ་རྒྱག་མིན་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཀྱང་། ཁོ་ཚོ་གསུམ་གྱིས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་ཀི་སྒྲ་ཤུགས་

ཆེན་པོ་བརྒྱབས། དེ་ནས་ཤཱརྐ་གིས་ཡུད་ཙམ་བསྒུགས་ནས༌དངངས་སྐྲག་དང་བཅས་ཕར་རྐྱལ་བརྒྱབས་ཏེ་བྲོས་ཕྱིན།

༡༢



ཝེལ་ཉེན་ཁ་ནས་ཐར་བ་རེད། བྷུ་བྷུ་དང་རི་ཀོས་ཝེལ་གྱི་གཞུ་གུ་རྨས་སར་རྨ་དཀྲིས་བརྒྱབས་

ཤིང་། ཨོ་སི་ཀར་གྱིས་གྲུ་གཟིངས་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱགས་ཆས་ནས་སྦྲང་གོར་(biscuit)བྲོ་

བ་ཞིམ་ཤོས་རིགས་རྣམས་ཁྱེར་སླེབས། མཐའ་མ་ཝེལ་གྱིས་དབུགས་ལེན་ཐུབ་པ་དང་། བུ་ཚོ་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཚོ་མེད་ན་༌༌ ཞེས་བཤད་བསྡད་པའི་སྐབས། 

ཨོ་སི་ཀར་གྱིས། སྦྲང་གོར་འདི་མཆོད་དང།  ང་ཚོས་སྲོག་ཆགས་འདི་ལས་ཆེ་བ་དང་ཞེད་སྣང་

ཚ་བ་མང་པོར་གདོང་ལེན་བྱས་མྱོང་། ཞེས་ཨོ་སི་ཀར་གྱིས་ལབ་པར། དངོས་གནས། 

མ་གཞི་ནས་ཁྱེད་ཚོ་སུ་ཡིན་ནམ། ཞེས་ཝེལ་གྱིས་དྲིས་པར། ང་ཨོ་སི་ཀར་

ཡིན། ཁོ་བྷུ་བྷུ་དང་། ཁོ་རི་ཀོ་རེད། ཁྱེད་རང་གི་མིང་གང་ཡིན་ནམ། 

ཞེས་དྲིས་པར། ཝེལ་གྱིས།   ངའི་མིང་ལ་ཀི་ཊི་ཟེར་གྱི་ཡོད། 

ཅེས་ལན་བཏབ།

ཀི་ཊི། ང་ཚོའི་མཉམ་དུ་ཤོག  ང་ཚོ་ཉེན་སྐྱོབ་

ལས་དོན་ཆེད་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ལྟ་བུ་རྐྱལ་རྒྱག་

མཁས་པོ་ཡོད་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་བ་འདུག ཅེས་བྷུ་བྷུས་

བཤད། དེའི་རྗེས་ཀི་ཊི་ཡིས། ང་ཡོང་འདོད་འདུག  ཡིན་ནའང་ང་

ནང་ལ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཕ་མ་གཉིས་ཕལ་ཆེར་སེམས་ཁྲལ་

ལངས་བསྡད་ཡོད་ཤག་རེད། ཅེས་བཤད་པར། ཁོ་ཚོ་གསུམ་གྱིས། 

སྙིང་རྗེ། ཁག་མེད། ང་ཚོ་ཡང་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  ཀི་ཊི་ག་ལེར་

ཕེབས་ཨང་། ཞེས་བཤད་པ་དང་། ཁྱེད་ཚོ་ཡང་ག་ལེར་ཕེབས་

ཨང་།  ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་ཡོད། ཅེས་ཀི་ཊིས་

གཞུ་གུ་གཡུགས་ཤིང་སྨོན་འདུན་ཞུས།

༡༣



གྲོགས་པོ་གསུམ་གྱིས་གཏིང་རྡོ་བཀྱགས་ཏེ་གྲུ་

གཟིངས་གཏོང་འགོ་བཙུགས། ཁོ་ཚོས་

གྲུ་གཟིངས་ཉིན་གང་བཏང་ཡང་

ལམ་ག་ཏག་ཏག་འགྲོ་མིན་

ཚོད་མ་ཐིག་པས། བྷུ་བྷུ་

སེམས་ཁྲལ་ལང་འགོ་

ཚུགས་པ་དང་། ཨོ་

སི་ཀར་གྱིས། ཕ་

གིར་ས་ཆ་ཞིག་

འདུག  ཅེས་སྐད་

བརྒྱབས། 

དེ ་ནས་བྷུ ་བྷུས་རྒྱང་ཤེལ ་

བརྒྱུད་ནས་བལྟས་པས༌བློ ་

བདེའི ་དབུགས་ཤིག་བཏང་ནས། 

གཅིག་གིས་མཚོ་ཁ་ནས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་

ངང་ལག་པ་གཡུག་གི་འདུག  ཅེས་བཤད།

༡༤



ཁོ་ཚོས་ལམ་སང་གཏིང་རྡོ་ཕབ་པ་དང་། དགའ་ཐག་ཆོད་པའི་མཚོར་གྱར་བ་དེ་དག་གྲུ་གཟིངས་ནང་དུ་འཛུལ། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་ཤིང་། ཁ་སྐོམ་པའི་

སྐབས་དེར་རི་ཀོས་སྦྲང་གོར་དང་། རྒྱ་མཚོའི་རྩྭ་ཡན་མཉམ་བསྲེས་ཀྱི་ཁུ་བ་བཟོས། 

ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་གང་མགྱོགས་འགྲོ་འདོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་དགོང་དྲོའ་ིཁ་ལག་རྗེས་ལ་གྲུ་གཟིངས་གཏོང་འགོ་བཙུགས།

༡༥



འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་ཁྱིམ་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་དེ་ཙམ་ལས་སླ་པོ་ཆགས་མེད།  ནམ་མཁའ་ཡོངས་རྫོགས་སྤྲིན་ནག་གིས་འཁྲིགས་ཤིང་། རླུང་འཚུབ་ཆེན་མོས་གྲུ་

གཟིངས་གློ་བུར་དུ་ཁྱེར། བྷུ་བྷུས༌གྲུ་གཟིངས་ཁ་བུབ་མ་ལོག་པའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན། ཁང་མིག་ནང་དུ་ཡིབས། ཞེས་སྐད་བརྒྱབས།

༡༦



རླུང་འཚུབ་དེ་ཉིད་ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེར་ཕྱིན་པ་དང་ལྷན་དུ། རྦ་རླབས་ཀྱིས་གྲུ་གཟིངས་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱས་ཤིང་། བྷུ་བྷུ་གཅིག་པུ་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་ཁྱམས་རར་གྲང་

ངར་གྱིས་འདར་བཞིན་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱང་ཡག་པོ་བཟུང་མ་ཐུབ་པར་ལུས། 

༡༧



གློ་བུར་དུ་རྦ་རླབས་ཆེན་པོ་ཞིག་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་སྟེང་ལ་འཕྱུར་བ་

དང།  བྷུ་བྷུས་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བྱེད་འཁོར་ལོར་ལག་པ་འཇུ་བཞིན། དམ་

པོ་འཇུས། ཞེས་སྐད་བརྒྱབས། 

རྦ་རླབས་ཁྱམས་རའི་སྟེང་ལ་ཤུགས་ཆེར་འཕྱུར་ཏེ། ལམ་ལ་གང་

འཁེལ་བ་ཚང་མ་གཙང་མ་ཕྱགས་པ་མ་ཟད། བྷུ་བྷུ་ཡང་གྲུ་གཟིངས་

ནས་གཡུགས།༌༌༌

༡༨



བྷུ་བྷུའི་རྐང་པ་གཅིག་ལ་ཐོགས་ཏེ། རྦ་རླབས་ཀྱི་སྒང་ཙམ་ལ་ཕྱང་ཕྱང་ཕྲུལ་ཕྲུལ་དུ་ལུས། ཨོ་སི་ཀར་གྱིས་གྲུ་གཟིངས་སྟེང་ནས། དམ་པོར་ཟུངས་ཨང་། ང་ཚོས་ཁྱེད་

རང་ཡར་འཐེན་ཆོག  ཅེས་སྐད་བརྒྱབས། འོན་ཀྱང་རྦ་རླབས་གཞན་ཞིག་གིས་གྲུ་གཟིངས་ལ་གཞུས་ཏེ། བྷུ་བྷུའི་ཁ་དང་ཨ་མཆོག་ཚང་མ་ཆུ་དང་ལྦུ་བས་ཁེངས།  

ཁོས་གཞན་ཞིག་གིས་ཞེད་སྣང་ངང་། གྲུ་གཟིངས་དིམ་གྱི་འདུག  ཅེས་ལབ་པར་གོ   དེ་ནས་ཁོ་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ།

༡༩



བྷུ་བྷུས་མིག་གདངས་ནས་ཁའི་ནང་གི་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཕྱི་ལ་བཏོན་ཏེ་གཡས་གཡོན་ལ་བལྟས་ཞིང་། ག་རེ་བྱས་སོང་། ང་ག་པར་ཡོད་དམ། ཞེས་དྲིས། རི་ཀོས་རེ་ཐག་

ཆད་པའི་ངང་། གྲུ་གཟིངས་དིམ་སོང་། གང་ལྷག་པ་ནི་རླུང་གཡོར་གྱི་དར་ཤིང་འདི་རེད། ད་ང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ནམ། ང་ཚོ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་ལ་ལྷག་སྟེ་ཁ་

ལག་དང་ཆུ་ནི་མེད། ཅེས་སྡུག་སྐད་ཤོར། དེ་ནས་གློ་བུར་དུ་ཨོ་སི་ཀར་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་གནམ་ལ་མཆོངས་ཏེ། ཕར་ལྟོས་དང་། ང་ཚོའི་ཕྱོགས་ལ་གཅིག་ཡོང་གི་

འདུག  ད་ང་ཚོ་བསྐྱབས་ཚར་སོང་། དེ་གྲུ་གཟིངས་རེད་འདུག  ཅེས་དགའ་ཚོར་ངང་བཤད།

༢༠



ཡིན་ནའང་། དེ་གྲུ་གཟིངས་མ་རེད།༌༌༌

༢༡



ཉ་ཆེན་ཤཱརྐ་མང་པོས་ཁོ་ཚོའི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ། མཆེ་བ་གཙིགས་ཞིང་སྒོར་སྒོར་བྱས་ནས་ཡོང་འགོ་བཙུགས། བྷུ་བྷུས། ཞེད་སྣང་མ་བྱེད་ཨང་། ཞེས་བཤད་དེ་རང་

ཉིད་འདར་སིག་འགོག་ཐབས་བྱས། ད་དུང་ཁོས། རི་ཀོ  ང་ཚོ་ལ་རལ་གྲི་ཁག་ཅིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཅེས་བཤད། 

རི་ཀོས་ཨམ་གཙིགས་བསྡམས་ནས། སོ་སོའ་ིབྱི་ཐུར་རིང་ཤོས་དང་རྣོ་ཤོས་རྣམས་བཀོག་སྟེ་སྤྲད། ཨོ་སི་ཀར་གྱིས་བྱི་ཐུར་གཉིས་འཁྱེར་བཞིན་མགོ་བོ་གཡུག་

གིན༌འདི་ཙམ་གྱིས་ང་ཚོས་དེ་ཚོ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ང་ཚོ་མྱང་སོང་། ཅེས་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པོའ་ིངང་བཤད། ཉ་ཆེན་ཤཱརྐ་གཅིག་གིས་གཡོ་སྒྱུ་

ཚ་མདོག་ངང་ཁྲེལ་དགོད་ཅིག་ཤོར། བྷུ་བྷུས། དེས་ང་ཚོར་འོག་ནས་འཐབ་རྒོལ་བྱ་ཡི་རེད། དམ་པོར་ཟུངས་ཤིག  ཅེས་ཉེན་བརྡ་བཏང་།  

༢༢



གཡས་གཡོན་ཆུ་རྣམས་ཐོར་ཏེ་ལྦུ་སོབ་ལངས། རླུང་གཡོར་དར་ཤིང་ལ་གཅིག་གིས་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཞུས་ནས་ཕར་གཡུགས་ཏེ། ཧ་ལམ་རྒྱ་མཚོ་གས་པ་ལྟ་བུ་

བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་གློ་བུར་དུ་གླིང་ཕྲན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡར་འཐོན་ཡོང་། ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་འདུག  འདི་ག་རེ་རེད། ཅེས་ཨོ་སི་ཀར་གྱིས་ཞེད་སྣང་ངང་སྐད་བརྒྱབས།

དེ་ག་རེ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚང་མ་ཞེད་ཐག་ཆོད་པ་རེད། ཉ་ཆེན་ཤཱརྐ་རྣམས་ཀྱང་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་ཕར་རྐྱལ་བརྒྱབས་ཏེ་་མགྱོགས་པོ་བྲོས་ཕྱིན། 

༢༣



བུ་ཚོ། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ཞེས་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའི་སྐད་ཅིག་གོ་བ་རེད། 

ཨ༌༌༌ ཀི་ཊི། གང་འདྲ་བྱས་ནས་སླེབས་པ་ཡིན་ནམ། ག་ནས་སླེབས་པ་ཡིན་

ནམ། ཡིན་ནའང་༌༌༌  ཞེས་བྷུ་བྷུས་ཧང་སངས་ཧོན་འཐོར་ཏེ་དྲིས།

༢༤



འོན་ཀྱང་བྷུ་བྷུ་ཡིད་མ་ཆེས་ནས་མིག་འཕུར་འཕུར་བཏང་། གླིང་ཕྲན་དེ་གླིང་ཕྲན་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ཉ་ཆེན་ཝེལ་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། 

ཀི་ཊིས། ཞེད་སྣང་མ་བྱེད་ཨང་། འདི་ངའི་པཱ་ལགས་རེད། ཁ་སང་རླུང་འཚུབ་བརྒྱབས་པའི་སྐབས་སུ་ངས་ཁྱེད་

ཚོ་དཀའ་ངལ་ནང་ལྷུངས་ཡོད་འགྲོ་བསམས་སོང་། དེར་བརྟེན་པཱ་ལགས་དང་ལྷན་དུ་ཁྱེད་ཚོ་འཚོལ་དུ་ཡོང་བ་

ཡིན་ལ་ཏག་ཏག་འབྱོར་སོང་། ཞེས་བཤད། དེ་མ་ཐག་བྷུ་བྷུས་འཛུམ་མུལ་ཞིང་ཐང་ཆད་ཀྱང་ལྷོད་ཤིག་ཤིག་ངང་

བསྡད། མཐར་ཁོ་ཚོ་ཉེན་ཁ་ལས་ཐར་བ་རེད།

༢༥



རྗེས་སུ་ཁོ་ཚོ་གྲུ་གཟིངས་འབབ་ཚུགས་སུ་སླེབས་པ་དང་ཚང་མ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བར་སླེབས། ཁོ་ཚོས་སོ་སོའ་ིབློ་སྟོབས་ཅན་གྱི་འགྲུལ་བཞུད་སྐོར་ཉུང་མཐར་ཚར་

བརྒྱ་བཤད་དགོས་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་ཚང་མ་ཀི་ཊིའི་པཱ་ལགས་སྟེང་ལ་བཞོན་ནས་འཁྱུག་ཙམ་རེ་འགྲོ་འདོད་བྱུང་བ་རེད།

༢༦



དེའི་དགོང་མོར༌བྷུ་བྷུ་དང་། ཨོ་སི་ཀར། རི་ཀོ  ཀི་ཊི་བཅས་གྲུ་ཁའི་དོ་པོ་འཇུག་འདོན་བྱེད་སར་འཛོམས། དེའི་སྐབས་སུ་ཁོ་ཚོས་སྦྲང་གོར་བཟས་ཤིང་། ཕན་ཚུན་བློ་

སྟོབས་ཅན་གྱི་རྒྱ་མཚོའི་འགྲུལ་བཞུད་སྐོར་གྱི་སྒྲུང་བཤད་རེས་བྱས། 

མཐར་ཚང་མ་ཉལ་རན་ཐག་ཆོད་པའི་སྐབས་སུ་བྷུ་བྷུས་བསམ་བློ་ཞིག་འཁོར་ཏེ། སང་ཉིན་ཁྱེད་ཚོ་རྒྱ་མཚོའི་ཇག་པའི་གཏེར་མཛོད་འཚོལ་བར་འགྲོ་འདོད་ཡོད་དམ། ཞེས་དྲིས་

པར། ཨོ་སི་ཀར་དང་། རི་ཀོ  ཀི་ཊི་བཅས་ཀྱིས་ཁ་གཅིག་གྲག་གིས། བསམ་ཚུལ་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག  ཅེས་བཤད། བྷུ་བྷུས། དེ་འདྲ་ཡིན་ན༌དེ་གར་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན། ད་

གཟིམ་འཇགས་གནང་ངོ་། །གཉིད་སྐྱིད་པོ་ཁུག་པའི་རེ་བ་ཡོད། སང་ཉིན་ནམ་ལངས་པའི་སྐབས་སུ་གྲུ་ཁའི་དོ་པོ་འཇུག་འདོན་བྱེད་སར་མཇལ་ཆོག  ཅེས་བཤད་དོ།། །།

༢༧



རྫོགས་སོ།། །།

༢༨


