
སྤྱ
ི་འ

ཐུས
་ལྷ

ན
་ཁ

ང
་ད

ང
་ཚ

ོག
ས

་དྲུ
ང

་ལ
ས

་ཁུ
ང

ས
་བ

སྐྱ
ར

་བ
ཟ

ོའ
་ིརྣ

མ
་པ

།

	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༣༩								 						ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༢															སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས།	༡༥༡						 				ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།										 				ཧིན་སྒོར།	༥

གཟའ་ལྷག་པ་ཚ་དྲོད་ཆེན་པོ་ཡོང་དོན་ནི།

གཟའ་ལྷག་པས་ཉི་མར་སྐོར་སྐབས་རང་གི་ཚངས་མདའ་(axis)རུ་ཧ་ཅང་དལ་བུས་འཁོར་ཏེ།	 ཉི་

མའི་མདུན་དུ་འཛམ་བུ་གླིང་པའི་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་གནས་ཀྱི་ཡོད།	དེ་ལྟར་ཉི་མ་དང་ཧ་ཅང་ཐག་ཉེ་དྲགས་

པ་དང་ཉི་ཟེར་རྒྱུན་རིང་ཕོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས།	 གཟའ་ལྷག་པའི་ས་ངོས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་དེ་	 ༤༣༠༚C	

ཙམ་དུ་འཕར་ཏེ།	ཀྲིན་དང་ཞ་ཉེ་སོགས་བཞུ་ཐུབ་པའི་ཚ་ཚད་བར་དུ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད།	

གཟའ་ལྷག་པ་ཇི་ཙམ་ཆེའམ།

གཟའ་ལྷག་པ་ནི་འཛམ་གླིང་ལྟ་བུའི་བྲག་རྡོ་ཅན་

གྱི་གཟའི་ཁོངས་ནས་ཆུང་ཤོས་ཡིན།	དེའི་ཚངས་ཐིག་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་	༤༨༨༠	ལས་མེད་པས།	འཛམ་གླིང་གི་

ཆ་ཚད་ཕྱེད་ཀ་ལས་ཆུང་བ་ཡོད།	

གཟའ་ལྷག་པའི་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ།		

ལོ་ངོ་བྱེ་བ་མང་པོའ་ིསྔོན་ལ་གཟའ་ཡོངས་རྫོགས་གནམ་རྡོ་ཆེན་པོས་གཏོར་སྐྱོན་བཏང་ཡོད།	 ང་ཚོའི་འཛམ་

བུ་གླིང་ཡང་གནམ་རྡོས་གཏོར་སྐྱོན་བཏང་སྟེ་དོང་ཁ་མང་པོ་བསྐྲུན་ཡོད་ཀྱང་།	 ད་ཆ་མང་ཆེ་བ་གནམ་གཤིས་

འགྱུར་ལྡོག་ལ་བརྟེན་ནས་མཐོང་ཆོས་སུ་ལྷག་མེད།	 འོན་ཀྱང་གཟའ་ལྷག་པ་ལ་ཧ་ལམ་རླུང་ཁམས་མེད་པ་ལྟར་

ཡིན་པས་དེར་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ཀྱང་མེད།	དེར་བརྟེན་ལོ་མང་སྔོན་ནས་ཆགས་པའི་དོང་ཁ་རྣམས་དུས་

ད་ལྟའང་ལྷག་ཡོད་ཅིང་།	གཟའ་ཧྲིལ་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཁེངས་ཡོད།	དེར་ཆགས་པའི་ཀེ་ལོ་རཱིས་	བེ་སིན་(Calo-

ris	Basin)ཟེར་བའི་དོང་ཁ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་གནམ་རྡོ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་གཟའ་ཧྲིལ་པོར་གཡོ་རླབས་(shock	

waves)	བྱིན་ཏེ་བཟོས་པ་ཞིག་རེད།	

གཟའ་དེ་གང་ཞིག་ལས་བསྒྲུབས་སམ།	

གཟའ་ལྷག་པ་ནི་འཛམ་

བུ་གླིང་དང་བྲག་རྡོ་ཅན་

གྱི་གཟའ་གཞན་རྣམས་

དང ་འདྲ ་བར་ཆགས་

རིམ་དུ་མས་བསྒྲུབས་

ཡོད།	 བྲག་རྡོ་ཅན་གྱི་ས་

ཤུན་དེའི་མཐིལ་ན་བྲག་རྡོ་ཅན་གྱི་ས་ཡོལ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་།	 དེའི་དབུས་སུ་

ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ནང་སྙིང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད།	 དེའི་ནང་སྙིང་ཡང་ཡང་འཁུམ་

པའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་ངོས་སྟེང་ཀི་ལོ་མི་ཊར་	 ༣	 	 ཙམ་གྱི་མཐོ་ཚད་ལྡན་པའི་

རིའི་ཟེ་རྒྱུད་ཆེན་པོ་དག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད།	

གཟའ་ལྷག་པར་བར་སྣང་རྟོག་ཞིབ་པ་བསྐྱོད་མྱོང་ངམ།

ད་བར་གཟའ་ལྷག་པར་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་པར་བར་སྣང་རྟོག་ཞིབ་པ་གཅིག་འཕུར་མྱོང་ཡོད།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༧༤	

ལོར་མ་རི་ནཱར་	 ༡༠	 པ་(Mariner	 10)ཟེར་བའི་བར་སྣང་རྟོག་ཞིབ་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་གཟའ་པ་སངས་

སུ་བསྐྱོད་རྗེས་གཟའ་དེར་འཕུར་ཡོད།	དེས་བརྒྱབ་པའི་པར་དག་གིས་གཟའ་ལྷག་པ་དང་ཟླ་བའི་ཆ་ཤས་འགའ་

ཞིག་འདྲ་པོ་ཡོད་པ་ཐེངས་དང་པོར་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད།	རྗེས་སུ་མ་རི་ནཱར་	༡༠	པ་དེ་སླར་ཡང་གཟའ་ལྷག་

པ་དང་ཉེ་བར་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་བསྐྱོད་ཐུབ་ཡོད།	 དེའི་འཕུར་སྐྱོད་མཐའ་མའི་སྐབས་ཏེ།	 ཕྱི་ལོ་	

༡༩༧༥	 	ལོའ་ིཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་གཟའ་ལྷག་པའི་ས་ངོས་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་	༣༠༠	

ཙམ་གྱི་སྟེང་ལ་ལྡིང་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ཡོད།	

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

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌

མི་ལོ་ཉི་ཤུའི་སྔོན་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༩༢	ལོའ་ིདབྱར་སྟོད་དུ་ཕ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་དུ་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་བརྒྱབ་སྟེ།	
མི་ཕྱུགས་གྲངས་ལས་འདས་པ་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་པ་དང་།	 དངོས་ཟོག་མང་པོ་རྐུ་ཤོར་ཏེ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་
མྱངས།	 དེ་ཉིན་ཁོའ་ིཁྱིམ་ཡང་ཞིག་རལ་དུ་སོང་སྟེ།	 	 དེའི་འོག་ཕ་མ་རྒས་འཁོགས་གཉིས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ཀྱང་ཤོར།	
མྱ་ངན་དང་སྐྱོ་གདུང་གིས་ལོ་ཟླ་དུ་མ་བསྒྲིལ་ནའང་གཞུང་ནས་རོགས་སྐྱོར་གང་ཡང་མ་ཐོབ་པས།	 མཐར་ཕ་བཀྲ་
ཤིས་ཀྱིས་ཕ་ཡུལ་བསྐྱུར་ནས་བཟའ་ཟླ་ལྷ་མོ་དང་མཉམ་དུ་ལྷ་སར་གནས་སྤོ་མ་བྱེད་ཀ་མེད་ཐུག	 ལོ་དེ་ནི་ཕ་བཀྲ་
ཤིས་ལ་མཚོན་ན་ལོ་ནག་ཅིག་ཡིན།	དེ་དུས་བུ་བློ་བཟང་ལོ་བཅུ་ཙམ་ལ་སླེབས།

ཕ་བཀྲ་ཤིས་ནང་མི་གསུམ་ཐོག་མར་ལྷ་སར་འབྱོར་སྐབས།	 མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ལྷ་སའི་ཡུལ་
ལྗོངས་དང་།	 བཟོ་ལས་ཀྱིས་བསྐྲུན་པའི་ལྷ་སའི་ཕྱིའི་བཀོད་པ།	རྒྱ་ཁྱོན་ཡངས་པའི་གཞུང་ལམ།	ལྟ་
ན་སྡུག་པའི་ལྷ་སའི་མཚན་མོའ་ིམཛེས་ལྗོངས་སོགས་དང་།	 ལྷག་པར་དུ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའ་ི
རིང་འགྱིང་བཞིན་པའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་སོགས་མཇལ་སྐབས་ཧང་སངས་ཤིང་།	 ཡིད་མི་ཆེས་པར་
གྱུར།	 སྐབས་དེ་དུས་ཕ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སེམས་ནང་དེ་འདྲ་འཁྲུག་ཆ་དོད་པའི་ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་
ལས་ཀ་ཞིག་རག་ཨེ་ཡོང་བསམས།	

ས་དང་གནམ་ལས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཕ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མགྲོན་ཁང་ཁེ་པོ་ཞིག་

གླས་ཏེ།	 ཉིན་མཚན་མེད་པར་ལས་ཀ་འཚོལ་བར་བསྙེགས།	 སྐབས་རེ་ལས་ཀ་ཙག་ཙིག་རེ་རག་

སྐབས་ཟས་ཉུང་ངུ་ཉོ་ཐུབ་ཀྱང་།	 སྐབས་རེ་གྲོད་པ་སྟོང་པར་ཉལ་གྱི་ཡོད།	 ཁོས་ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་

ནང་ལས་ཀའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི་ཡོང་བསམ་ཡོད་ཀྱང་།	དངོས་སུ་འཚོ་བའི་ནང་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་

ཟླ་བ་མང་པོར་ལས་ཀ་མ་རག་པར་ལུས།	

ཁོའ ་ིཁ་ནས་བོད་སྐད་གཙང་མ་ཞིག་དང་།	 ལུས་ལ་ཕྱུ་པ་གྱོན་ནའང་ལས་ཀ་གཏན་ནས་མ་

རག	 དེ་ལྟར་ལས་ཀ་མ་རག་པར་ཉིན་ནས་བདུན་ཕྲག	 	 བདུན་ཕྲག་ནས་ཟླ་བ་མང་པོ་འགོར།	

དེ་ནས་ནམ་ཞིག་ལ་ཁོས་ཕྱུ་པ་ཕུད་དེ་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་དོར་མ་ཞིག་གྱོན།	 ཞལ་ནས་རང་སྐད་

མིན་པའི་རྒྱ་སྐད་ཞིག་བརྒྱབ་པ་དང་།	 བཅོས་མའི་འཛུམ་ཞིག་བསྟན་མཚམས།	 གཞི་ནས་

ལས་ཀ་ཡག་པ་ཞིག་རག་པ་རེད།	

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
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དཀོན་མཆོག་བརླགས་པ་
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར། 

ལོ་ན་བཅུ་གཉིས་དང་བརྒྱད་ལ་སོན་པའི་སྤུན་མཆེད་གཉིས་ཡོད།	 ཁོ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་

འཚུབ་པས་མི་ཚོས་ཉིན་ལྟར་ཁོ་ཚོའི་ཕ་མའི་སར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པར་ཡོང་གི་ཡོད།	

ཉིན་གཅིག་

ཕ་མ་གཉིས་

ཁོ ང ་ ཁྲོ ་

ལངས་ནས་

ཁོ ་ ག ཉི ས ་

སྨྱོ ན ་ པ འི ་

སྨན་པ་ཞིག་

གི ་ ས ར ་

ཁྲིད།	སྨན་པས་སྔོན་ལ་ལོ་ན་བཅུ་གཉིས་ཡིན་པའི་བུ་དེ་སྐད་བཏང་སྟེ།	“དཀོན་མཆོག་

ག་པར་ཡོད་རེད།”	 ཅེས་དྲིས་པ་ན།	 བུ་དེས་ལན་མ་བསྐྱོན་པར་ཁུ་སིམ་མེར་བསྡད།	

དེ་ནས་སྨན་པས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིངང་།	 “དཀོན་མཆོག་ག་པར་ཡོད་རེད།”	ཅེས་

བསྐྱར་དུ་དྲིས་པ་དང་།	 བུ་དེ་གློ་བུར་དུ་རང་ཁྱིམ་དུ་བྲོས་ཕྱིན་ནས་རང་གི་གྱོན་ཆས་

འཇོག་སའི་ཆ་སྒམ་ནང་དུ་གབ།	

དེ་ལྟར་བུ་སྤུན་ཆུང་བ་དེས་མཐོང་བས།	 ཁོས་ཀྱང་གཅེན་པོའ་ིརྗེས་སུ་རྒྱུགས་ཕྱིན་

ནས་རང་ཁྱིམ་དུ་འབྱོར་སྐབས།	 “གཅེན་པོ།	 སྨན་པས་ཁྱེད་ལ་གང་དྲིས་བྱུང་ངམ།	 དེ་

ལྟར་བྲོས་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།”	 ཞེས་དྲིས་པར།	 གཅེན་པོས།	 “དཀོན་མཆོག་

བརླགས་པ་འདྲ།	མི་ཚང་མས་ང་གཉིས་ལ་དོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་འདུག”	ཅེས་ལབ་བོ།	།

སྦུར་པས་མགོར་བརྡུངས་པ།
སྨྱུག་རྒོད་གངས་བུ་དཔལ།

བོད་ཀྱི་ལུང་པ་ཞིག་ལ་མི་ཚང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་བུ་ཞིག་ཡོད།	ཐེངས་ཤིག་ལུང་

པ་དེ་ལུང་པ་གཞན་ཞིག་དང་འཁྲུག་པ་ཤོར་བས།	 མཚན་མོ་ཞིག་བུ་དེ་གྲོང་མི་མང་

པོ་དང་ལྷན་དུ་མེ་མདའ་ཁུར་ནས་འཛིང་སར་སོང་བ་རེད།	 འཁྲུག་འཛིང་བྱེད་བཞིན་

པའི་སྐབས་སྦུར་པ་(འབུ་སྒལ་པ་མཁྲེགས་པོ་ཞིག་)ཞིག་འཕུར་ཡོང་ནས་བུ་དེའི་མགོ་

བོར་ཤུགས་ཆེན་པོས་བརྡུངས་པས།	 ཁོའ་ིབསམ་པར་ད་མེ་མདའ་ཕོག་སོང་དྲན་ནས་

མགོ་བོ་རས་ཤིག་གིས་ཡག་པོ་བསྡམས་ནས།	 མི་ཚོར་མགོ་ལ་མེ་མདའ་ཕོག་སོང་

ལབ་ནས་ལོག་ཡོང་བས་གྲོང་མི་ཚང་མ་ཧང་སངས་ནས་བལྟ་བར་སླེབས།	 མི་ཚང་མ་

འཛོམས་ས་དེར་གཅིག་གིས་ཁོའ་ིམགོའ་ིརས་དེ་ག་ལེར་བཀྲོལ་བས།	 དེའི་ནང་སྦུར་

པ་ཆེན་པོ་ཞིག་མ་གཏོགས་མགོ་བོར་རྨ་ཤུལ་གང་ཡང་མེད་པས་མི་ཚོ་གད་མོ་ཤོར་བ་

དང༌།	ཁོ་རང་ངོ་ཚ་པོ་བྱུང་བ་རེད།		གོང་གི་མཚར་གཏམ་འདི་ཁ་བརྡ་དྲྭ་བ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

སྒྲུང་།

མཚར་གཏམ།

ཕྲག་དོག་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་མཚེས།

ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན་གྱིས་བརྩམས།

ཕྲག་དོག་ཟེར་བ་འདི་ནི།	 འགྲོ་བ་མི་ཡི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་སྐྱོན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ཏེ།	 དེ་ཡང་སྔོན་

ཡུལ་གཅིག་ན་བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་ཟེར་བ་དང་།	 བཀྲ་ཤིས་ཡར་འཕེལ་ཟེར་བའི་ཁྱིམ་མཚེས་

གཉིས་ཡོད་པ་ལས།	 བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་ནི་མི་ཆ་ཧྲག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ཆེ་ཞིང་།	 ཆོས་སེམས་

ཆེ་ལ་གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་ལ་ཕན་སེམས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་གཞན་ཕན་གྱི་བྱ་བར་དགའ་མོས་ཆེ་བ་

མ་ཟད།	 འཇིག་རྟེན་ཁ་དཔེར།	 ནང་བཀྲ་ཤིས་ན་ཕྱི་དོན་འགྲུབ།	 །ཅེས་པ་ལྟར།	ཡུལ་མི་ཚང་མས་

དགའ་མོས་བྱེད་པའི་མི་ཚང་ཡར་འགྲོ་ཅན་ཞིག་ཡོད་པས།	 མི་ཚང་དེ་ཡི་ནང་མི་རྣམས་ཀྱང་མི་

སྨོན་རང་སྐྱིད་ཐོག་གནས་ཡོད་པ་རེད།	 འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་ཁྱིམ་མཚེས་མིང་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཡར་

འཕེལ་ཟེར་བའི་མི་ཚང་མིང་དང་དོན་མི་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་མི་རྒྱུ་གང་ལ་ཡང་བལྟ་

བཟོ་མེད་པའི་ཁར།	 མི་ཚང་དེ་ཡི་ནང་མི་རྣམས་ཚང་མ་སྐྱེས་སྦྱངས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མེད་

པའི་ཁར་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུར་སྒྱིད་ལ་ངན་ཞིང་།	 ནང་མི་ནང་ཁུལ་དུ་ཡང་གཅིག་གི་རྒྱབ་ཏུ་གཅིག་

གིས་ཕག་ལབ་བྱེད་པ་སོགས།	 ནང་བཀྲ་མ་ཤིས་ན་

ཕྱི་དོན་མི་འགྲུབ།	 །ཟེར་བ་བཞིན།	 ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་

བོ་གང་ཡང་འདོན་རྒྱུ་མེད་པར་རང་དོན་རང་གཅེས་

ཀྱི་སྒོ་ནས་ཧ་རུབ་སྦར་རུབ་ཀྱིས་ནང་མི་ཚང་མས་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་

རྒྱུའི་ཚབ་ལ།	 དུས་རྟག་ཏུ་རང་ཁྱིམ་གྱི་འགྲམ་དེར་

ཡོད་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་གྱི་རྒྱུ་

ནོར་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་སྟངས་སོགས་ཡུལ་མིའི་

གཏམ་དཔེར།	 བསམ་ཡས་བཞེངས་པ་མི་འདྲ་སྐྱེས་པ་འདྲ་ཟེར་བ་ལྟར།	 ཁོ་ཚོའི་ཡར་རྒྱས་ཇི་

ཙམ་གྱིས་ཆེན་པོ་དང་མགྱོགས་པོ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་རང་གི་མིག་གི་མདུན་དེར་དངོས་སུ་མཐོང་

སྐབས།	 ཡུལ་མིའི་ཁ་རྒྱུན་ལ།	 ཆང་རང་གིས་བཏུང་ན་མགོ་ན།	 གཞན་གྱིས་བཏུང་ན་སྙིང་ན།	

ཞེས་པའི་དཔེ་བཞིན་བཀྲ་ཤིས་ཡར་འཕེལ་གྱི་ནང་མི་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་གྱི་ཡར་

རྒྱས་ལ་བལྟ་མ་ཐུབ་པར།	 མིག་དཔེ་ཡར་བལྟའི་སྒོ་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་རང་ཁྱིམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

ཐབས་ཀྱི་བསམ་བློ་ཡེ་ནས་མེད་པར།	ཁོ་ཚོར་ངན་སེམས་གང་འདྲ་ཞིག་བྱས་ན་དྲག་གམ་བསམ་

པའི་གནོད་སེམས་ཁོ་ན་ལས་རང་གཞན་གཉིས་ཕན་གྱི་བསམ་པ་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

སྙིང་རླུང་སྟོད་ལ་འཚངས་ནས་ཉིན་མོའ་ིཟས་ལ་བཅུད་དང་མཚན་མོའ་ིགཉིད་ལ་བདེ་བ་མེད་པར།	

གནའ་བོའ་ིཁ་དཔེར།	 དགྲ་ཕར་དགྲ་མེད་པའི་ཚུར་དགྲ།	 ཞེས་པ་ལྟར་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་རང་མིན་

གཞན་ལ་ཕན་སེམས་མེད་པར་གནོད་སེམས་ཁོ་ན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།	

	 ཉིན་གཅིག་རྒྱ་གར་གྱི་དྲང་སྲོང་མགོ་ཡི་རལ་ལྕོག་དུག་སྦྲུལ་འཁྱིལ་བ་ལྟར་གནས་

ཤིང་།	 གདོང་གི་རྒྱ་གཡག་གི་རྔ་མ་ལྟར་མཐུག་ལ་མངོན་ཤེས་དང་།	 རྫུ་འཕྲུལ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་

པར་གྲགས་ཤིང་།	གསོལ་བ་སྙིང་ནས་བཏབ་ན་དངོས་གྲུབ་དངོས་སུ་གནང་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཅན་

ཞིག་ཡིན་པའི་སྙན་གྲགས་རླུང་ལྟར་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡུལ་དེར་སླེབས་པས་ན།	 བཀྲ་ཤིས་ཡར་འཕེལ་

གྱི་ཟ་ཡོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་ཀྱང་ཁོང་གི་མཇལ་ཁར་བཅར་ནས་རང་གི་མི་ཚེའི་བདེ་སྡུག་གི་

སྙིང་གཏམ་ཚང་མ་ཞུས་རྗེས་དངོས་གྲུབ་སྣེ་མང་ཞིག་ཞུས་པ་ལྟར་གང་བསམ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་

པའི་ཞལ་བཞེས་གནང་བས་ན་ཁོ་རང་ཤིན་ཏུ་དགའ་པོ་བྱུང་བ་རེད།	

	 དེ་ནས་གང་འཚམས་ཤིག་ནས་དྲང་སྲོང་དེ་ཡིས་ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་གིས་དངོས་གྲུབ་

གང་སློང་བ་རྣམས་ཚང་མ་ཐོབ་ནུས་ཀྱང་།	 ཁྱེད་རང་གིས་དངོས་གྲུབ་སྣེ་གཅིག་སློང་པ་ཡིན་ན།	

ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་ལ་དེ་ཡི་ཉིས་ལྡབ་རེ་ཐོབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ལབ་པས་ན།	ནོར་

བུ་དབང་ཕྱུག་གིས་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ང་རང་ཡང་བསྐྱར་བསམ་བློ་གཅིག་གཏོང་དུ་འཇུག་རོགས་ཞེས་

ཟེར་ནས།	 བསམ་བློ་དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་བཏང་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་གལ་སྲིད་ངས་དངོས་གྲུབ་སྣེ་

གཅིག་སློང་བར་ང་ཡི་ཁྱིམ་མཚེས་བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་ལ་སྣེ་གཉིས་རེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ན།	 ངས་ད་

གིན་དངོས་གྲུབ་སྣེ་མང་ཞིག་བསླངས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ང་ཡི་མིག་རིལ་གཉིས་ནས་གཅིག་

བཏོན་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་པས།	 རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གྱི་དྲང་སྲོང་དེ་ཧ་ལས་ནས་འདི་ཡི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པར།	ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གིས་ང་ཡི་མིག་གཅིག་བཏོན་ན་ཡང་མིག་གཞན་

པ་འདི་ཡི་ཐོག་ནས་མཐོང་ཐུབ་ཅིང་།	 བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་གྱི་ཕ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་མིག་

གཉིས་ཀ་བཏོན་ན།	 ཁོ་ལོང་བ་ཆགས་ནས་གང་ཡང་མཐོང་གི་མ་རེད་ཅེས་

རང་གི་མིག་གཅིག་བཏོན་པར་ཕངས་སེམས་མེད་པར་གཞན་གྱི་མིག་

གཉིས་ཀ་བཏོན་ན་གང་ཡང་མཐོང་གི་མ་རེད་ཅེས་དགའ་ཚོར་བྱེད་པ་དེ་

མཐོང་སྐབས།	དྲང་སྲོང་དེ་ཧ་ལས་ནས།	འཇིག་རྟེན་གཏམ་དཔེར།	བསམ་

པ་ངན་པ་གཞན་ལ་བྱས་ན།	 །བྱ་བ་རྩུབ་པོ་རང་ལ་འཁོར་ཡོང།	 །ཟེར་བ་

ཞིག་ཡོད་པས་ཁྱེད་རང་གི་ད་ལྟའི་བསམ་བློ་འདི་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་

མེད་དམ་ཞེས་དྲིས་པར་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གིས་དཔའ་ངར་དང་བཅས་ཕོ་

གཞོན་གྱི་གཏམ་དང་གཞུ་གསར་གྱི་མདའ།	།ཟེར་བ་ལྟར་ཡིན་པས་རང་གི་

བསམ་བློ་འདི་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐབས་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ལབ་པ་རེད།	

	 དེར་བརྟེན་དྲང་སྲོང་མངོན་ཤེས་ཅན་དེས་རང་གི་མིག་ཆེན་པོ་ཇ་ཕོར་ཙམ་ཡོད་པ་

དེ་གཉིས་དམ་པོར་བཙུམས་ཤིང་།	 རྒྱ་དཀར་པོ་གཡག་གི་རྔ་མ་འདྲ་བ་དེ་ལ་ལག་གཡས་པས་

བྱུག་བྱུག་ལན་གསུམ་བྱས་ནས།	 དུས་ཡུན་ཁྱུག་ཙམ་རིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་པའི་རྣམ་

པས་ཁོ་ཡིས་དངོས་གྲུབ་ང་ལ་སློང་།	 ང་ཡིས་མི་ཐུབ་ལྷ་ལ་སློང་།	 ལྷ་ཡིས་གང་དགོས་གནང་

བར་ཞུ་ཟེར་ནས་མིག་ཕྱེ་སྐབས།	 ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གི་མིག་གཅིག་གིས་མ་ཚད་པར་གཉིས་ཀ་

ལོང་བ་ཆགས་ནས་གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པས།	 ཁོ་ཡིས་དྲང་སྲོང་དེ་ལ་རང་གི་

མིག་གཉིས་ཀ་མ་བྱུང་རུང་གཅིག་གིས་རང་འཇགས་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་སྐྱབས་འཇུག་

གནང་རོགས་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ཀྱང་།	 ཁོང་གིས་གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་སྤངས་པའི་ཕྲག་

དོག་གི་འབྲས་བུ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་ལས་མེད་ལ།	 མཚམས་རེ་ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགྲ་བོ་དེ་ཡི་

རླུང་རྟ་རང་ལས་མཐོ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།	 ཕར་བཏང་པའི་མཐུ་ཚུར་འཁོར་བའི་ལུགས་སྲོལ་ཡང་

ཡོད་པས་འདི་ཉིད་དྲག་ཐབས་ནི།	 རང་གིས་མཐུ་གཏོང་ས་བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་གྱི་ཕ་བཀྲ་ཤིས་

ཀྱི་སར་ཕྱིན་ནས་བཤགས་པ་འབུལ་རྒྱུ་ལས་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ལབ་ནས།	 བློ་

བདེ་པོའ་ིཐོག་ལོག་ཕྱིན་པ་རེད།	

སྔོན་གྲོང་ཁྱེར་ཤཱ་ཀེ་ཏ་ཞེས་བྱ་བར་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ་ཞིག་ཡོད།	 དེར་རྒྱལ་པོ་གསེར་གྱི་གཙུག་ཕུད་ཅེས་བྱ་

བ༌མཐུ་དང་ལྡན་ཡང་ཀུན་ལ་སྙན་པར་སྨྲ་བ།	 ཀུན་གྱི་རྗེ་ཡིན་ཡང་བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ།	 ལང་ཚོ་རྒྱས་ཀྱང་ཞི་

ཞིང་དུལ་བ།	གནས་མཐོ་ཡང་དམན་ས་བཟུང་བ།	 ལྷག་པར་དུ་སྙིང་རྗེ་ཆེ་བས་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བ་དང་།	 བསོད་

ནམས་ཆེ་བས་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ཡོད།	

ནམ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིབཙུན་མོ་ལྷ་མོ་མཛེས་ལྡན་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་མངལ་འཁོར་ཞིང་།	 མངལ་གྱི་བྱིས་པའི་
མཐུས་བཙུན་མོ་སྔར་ལས་ཀྱང་སྦྱིན་པ་ལ་དགའ་ཞིང་།	 ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་གྱུར།	 དེ་ནས་དུས་
ཚང་བ་དང་སྤྱི་གཙུག་ན་ནོར་བུ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པ་སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་དྲན་པའི་བྱིས་པ་ཞིག་འཁྲུངས།	 བྱིས་པ་དེའི་
གཙུག་གི་ནོར་བུའི་འོད་ཀྱིས་མཚན་མོ་ཡང་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་ཞིང་།	 ནོར་བུ་དེ་ལས་བདུད་རྩི་འཛག་པའི་ཁུ་བ་
ལྕགས་ལ་བྱུགས་ན་གསེར་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན།	

སྲས་བྱིས་པ་དེས་གསུངས་པ་བཞིན།	གསེར་གྱི་སྦྱིན་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཚིམ་པར་མཛད།	

བྱིས་པ་དེ་འཁྲུངས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ།	 ནམ་མཁའ་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་པ་དང་།	 གདུགས།	

རྒྱལ་མཚན།	བ་དན།	རླུང་གཡབ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་པ་བྱེད་པ་ཡིན།	རིམ་གྱིས་བྱིས་པ་དེ་ཉིད་སྟོབས་དང་

ལང་ཚོ་རྒྱས་ཤིང་།	རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་གྱུར།	

ཡབ་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གཤེགས་པའི་རྗེས་ལ་བཙུན་མོ་དང་བཅས་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་སྟེ།	 རྒྱལ་པོ་གཙུག་ན་ནོར་བུ་

ཞེས་དབུལ་ཕོངས་རྣམས་ཀྱི་དགོས་འདོད་སྐོང་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་གྱུར།	རྒྱལ་པོ་དེས་སྦྱིན་

པ་རྒྱ་ཆེར་བཏང་བས་འབངས་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ངང་གནས་ཤིང་།	 དེ་ཕྱིན་ཆད་རྒྱལ་ཁམས་ཧྲིལ་པོར་སྤྲང་

པོའ་ིརིགས་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ཆགས།	

དེ་ནས་བྷྲི་གུའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས་པའི་དྲང་སྲོང་ཞིག་གིས་བུ་མོ་པདྨ་ལྡན་ཞེས་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་སྒེག་ཉམས་

ལྡན་པ་ཞིག་ཁྲིད་ནས་རྒྱལ་པོར།	འདི་པདྨའི་དཀྱིལ་ནས་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེས་པ་ཡིན།	བདག་གིས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ལྷག་མའི་

འོ་མས་གསོས་པ་འདི་རྒྱལ་པོའ་ིབཙུན་མོར་བཞེས་སུ་གསོལ།	 ཞེས་ཕུལ་བས།	 རྒྱལ་པོས།	 ཡོན་ཅི་འདོད།	 ཅེས་

གསུངས་པར།	བདག་གི་དུས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་མཛོད་ཅེས་ཞུས།
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

རྒྱལ་པོ་གཙུག་ན་ནོར་བུ། 
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མུ་སྦྲེལ་དུ་བཟོས།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༢3

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

རྒན་མོ་དང་སྨན་པ།

རྨོ་མོ་མིག་ལོང་བ་ཞིག་གིས་མིག་ལོང་བཅོས་ཐབས་སུ་སྨན་པ་ཞིག་སྐད་བཏང་བ་

རེད།	 དེ་ཡང་རྨོ་མོ་དང་སྨན་པས་བར་དཔང་ཡོད་པའི་ཐོག	 གལ་ཏེ་སྨན་པས་རྨོ་མོ་

རྒན་མོའ་ིམིག་ལོང་བ་བཅོས་ཐུབ་ན།	 རྨོ་མོའ་ིངོས་ནས་དངུལ་

འབབ་རྔན་པ་སྤྲད་རྒྱུ་དང་།	 གལ་ཏེ་ལོང་བ་བཅོས་མ་ཐུབ་

ན།	 སྨན་བཅོས་སོགས་ཀྱི་རིན་པ་གང་ཡང་སྤྲད་མ་དགོས་

པའི་ཐག་གཅོད་བྱས།	 ཐག་གཅོད་དེའི་ཐོག་ནས་སྨན་པས་

དུས་ནས་དུས་སུ་རྨོ་མོའ་ིསར་སླེབས་ཏེ།	 རྨ་སྨན་བྱུགས་པ་

དང་།	 ལྷན་དུ་ཡོང་ཐེངས་རེ་ལ་རྨོ་མོའ་ིཅ་དངོས་གང་རུང་རེ་

ཁྱེར་ཏེ།	 རྨོ་མོའ་ིནང་གི་ཅ་དངོས་ཡོངས་རྫོགས་དབོར་བ་རེད།	

	 རྗེས་ལ་རྨོ་མོའ ་ིམིག་ལོང་བ་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་བའི་

སྐབས་སུ།	 སོ་སོའ་ིཅ་ལག་གཅིག་ཀྱང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པར་

བརྟེན།	སྨན་པ་ལ་ཅི་གང་སྤྲད་མེད་པ་རེད།	འོན་ཀྱང་སྨན་པས་སོ་སོའ་ིསྨན་རིན་དགོས་

པའི་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ།	 མཐར་རྨོ་མོས་ངོས་ལེན་བྱས་མེད་སྟབས་ཁྲིམས་ལ་གཏུགས།	

ཁྲིམས་ཁང་དུ་རྨོ་མོས།	 མི་འདིས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་བདེན་པ་རེད།	 གང་ཡིན་ཞེ་ན།	 ཁོ་

པས་ངའི་མིག་གིས་མཐོང་ཐུབ་པ་བཟོ་ཐུབ་ན།	 ངས་དངུལ་འབབ་རྔན་པ་སྤྲད་རྒྱུར་

ཁས་ལེན་བྱས་པ་ཡིན།	 འོན་ཀྱང་ང་མུ་མཐུད་ལོང་བར་ལྷག་ན་ཅི་གང་སྤྲད་མ་དགོས་

པའི་ཐག་གཅོད་ཀྱང་བྱུང་བ་རེད།	 ད་ལྟ་ཁོ་པས་ངའི་མིག་ལོང་བ་བཅོས་པ་ཤོད་ཀྱི་

ཡོད།	 ཡིན་ནའང་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ང་མུ་མཐུད་ལོང་བ་ཡིན་པ་ནན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	

གང་ཡིན་ཞེ་ན།	 སྔར་ངའི་

མིག་གིས་མཐོང་མ་ཐུབ་པའི་

སྐབས་སུ་ངས་སོ་སོའ་ིནང་གི་

རིན་ཐང་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་དང་

ཅ་དངོས་གཞན་རྣམས་མཐོང་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།	 ད་ལྟ་ཁོ་པས་

ངའི ་མིག་ལོང་བ་དྲག་སྐྱེད་

བཟོས་པ་ཁས་བླངས་ཀྱང་།	

ངས་ནང་གི་ཅ་དངོས་གཅིག་

ཀྱང་མཐོང་གི་མི་འདུག	ཅེས་རྩོད་པ་བརྒྱབ་པ་རེད།	

བསླབ་བྱ། གཞན་གྱི་ཞན་ཆ་གོ་སྐབས་སུ་ལེན་མི་རུང་།

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

༢༠༽ སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་དྲིས་ལན།

དགོང་དྲོའ་ིདུས་ཚོད་ཟིན་པས་རྒྱལ་ཁང་ནང་གི་ཉིན་གཅིག་གི་ལས་མཚམས་འཇོག་པའི་

དུས་ལ་སླེབས།	 འོན་ཀྱང་སྐུ་སྲུང་འགོ་དཔོན་གྱིས་སྙན་སེང་ཞུས་དོན།	 ཐག་རིང་ནས་

སླེབས་པའི་མཁྱེན་ལྡན་པ་ཞིག་གིས་བཱིར་བལ་དང་ཨཀ་བར་གཉིས་ཀྱི་དྲུང་དུ་བཅར་རྒྱུའི་

ཆོག་མཆན་ཞུས།	 རྒྱལ་པོ་ནི་མཁྱེན་ལྡན་པར་གུས་བརྩི་ཆེ་བ་དང་།	 ལྷག་པར་མི་དེའི་

བློ་ཕམ་དུ་འཇུག་འདོད་མེད་པས།	 སྐུ་སྲུང་འགོ་དཔོན་ལ་མི་དེ་ནང་དུ་གཏོང་དགོས་པའི་

བཀའ་བཏང༌།	

	 མི་དེ་ཕོ་བྲང་གི་ནང་དུ་བཅར་ནས་རྒྱལ་པོར་གུས་འདུད་ཞུས་པ་དང༌།	 དེ་

རྗེས་ཁོང་གིས།	 “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར།	 གུས་པས་ད་བར་ཁྱེད་ཀྱི་རྣམ་
དཔྱོད་དང༌།	 བཱིར་བལ་གྱི་རིག་སྟོབས་སྐོར་མང་པོ་ཐོས་མྱོང་ཡོད་ཀྱང༌།	 ད་བར་དོན་

དངོས་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་བར་ལུས་སོང།	 ངས་བཱིར་བལ་གྱི་རིག་

སྟོབས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུའི་འདོད་པ་སྔ་ས་ནས་ཡོད་པས།	 དེ་རིང་ངས་བཱིར་བལ་

ལ་དྲི་བ་ཁ་ཤས་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ།	བཱིར་བལ་གྱིས་ཁོའ་ིསྐད་ཆ་ཐོས་རྗེས།	“འགྲིག་གི་རེད།	

ཁྱེད་ལ་དྲི ་བ་ག་རེ་འདྲི་རྒྱུ་ཡོད་དམ།”	
ཞེས་བཤད།	མཁྱེན་ལྡན་པས།	“བཱིར་བལ་
ལགས།	 ངར་དྲི་བ་ལས་སླ་པོ་བརྒྱ་དང་

ཁག་པོ་གཅིག་ཡོད།	 དེ་གཉིས་ལས་ཁྱེད་

རང་གིས་གཅིག་འདེམས་ན་འགྲིག”	ཅེས་
ཟེར་བར།	 བཱིར་བལ་གྱི་ཐུགས་ལ།	 དྲི་བ་

བརྒྱས་དུས་ཚོད་མང་པོ་ལེན་ངེས་པས།	 གལ་སྲིད་ངས་དྲི་བ་ཁག་པོ་གཅིག་དེ་བདམས་

པ་ཡིན་ན་ལེགས་པ་ཡོང་སྲིད་སྙམ་པས་ཁོང་གིས་དྲི་བ་གཅིག་པོ་དེ་བདམས་པ་རེད།	

	 མི་དེས།	 “འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་སྒོ་ང་སྔོན་ལ་བྱུང་བ་རེད་དམ།	 བྱ་མོ་སྔོན་
ལ་བྱུང་བ་རེད།”	 ཅེས་དྲིས།	 བཱིར་བལ་གྱིས་ལམ་སང༌།	 “བྱ་མོ་སྔོན་ལ་བྱུང་བ་ཡིན་
དགོས་བྱུང༌།”	 ཞེས་ལན་བཏབ།	 དེ་མ་ཐག་མི་དེས།	 “དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐག་
གཅོད་ཇི་ལྟར་ཐུབ་བམ།	རྒྱུ་མཚན་དང་ཁུངས་ལུང་འདྲེན་རྒྱུ་ཡོད་དམ།”	ཞེས་དྲིས་པར།	
བཱིར་བལ་གྱིས།	“གལ་སྲིད་ངས་ནོར་མེད་ན།	ཁྱོད་ཀྱིས་ངར་དྲི་བ་ཁག་པོ་གཅིག་ལས་དྲི་
རྒྱུ་མིན་ཟེར་བ་མ་ཡིན་ནམ།”	ཞེས་དྲིས།	མི་དེས་བཱིར་བལ་གྱི་རིག་སྟོབས་ཀྱི་བྲོ་བ་རྙེད་
པ་དང༌།	སེམས་ཁོང་ནས་ཁོང་ལ་བསྟོད་ར་འཕེན་བཞིན་རྒྱལ་ཁང་ནས་ཁ་བྲལ་ལོ།།	།།	

༢༡༽ འདྲ་རིས་ང་འདྲ་མ།

བཱིར་བལ་གྱི་ངོ་ཤེས་རི་མོ་བ་ཉམ་ཆུང་ལག་རྩལ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཉིན་གཅིག་སྡུག་

བསྔལ་ཆེན་པོས་མནར་ནས་གནས་པ་བཱིར་བལ་གྱིས་མཐོང་སྐབས་ཁོང་གིས།	“ཁྱོད་ཀྱི་
རྣམ་འགྱུར་ལ་བལྟས་ན་སེམས་ནང་སྡུག་བསྔལ་ཞིག་ཡོད་བཟོ་འདུག	 	 ག་རེ་བྱས་སོང་

ངམ།”	 ཞེས་དྲིས།	 རི་མོ་མཁན་དེས།	 “འབྱོར་བ་ཆེ་བའི་ཚོང་པ་ཞིག་གིས་ངས་ད་བར་
འབད་བརྩོན་བྱས་པའི་མིང་གྲགས་མེད་པ་བཟོ་ཉེན་འདུག་པ་དེའི་ཐད་སེམས་སྡུག་ཆེན་

པོ་འདུག”	 ཅེས་བརྗོད།	 དེ་ནས་བཱིར་བལ་གྱིས།	 “ཁྱེད་གཉིས་ཀྱི་དབར་ལ་གནད་དོན་
ག་རེ་བྱུང་སོང་ངམ།”	ཞེས་དྲིས།	རི་མོ་མཁན་གྱིས།	“ཉིན་གཅིག་སྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་
ཚོང་པ་དེ་ཐུག་བྱུང༌།	ཁོས་རི་མོ་མཁན་སུས་ཀྱང་ཁོ་རང་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་གྱི་འདྲ་རིས་འབྲི་

ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་འདུག་པར།	ངས་གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་འཕྲལ་ཁོའ་ིཁ་གཏད་དུ་

ཐོན་ནས་ཁོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་འདྲ་རིས་ཤིག་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ནང་འབྲི་རྒྱུ་ཁས་

ལེན་བྱས་པ་ཡིན།	ཉིན་ཁ་ཤས་ཀྱི་རིང་ལ་ངས་རི་མོ་དེ་བྲིས་ནས་ཁོར་བསྟན་སྐབས་ཁོས་

སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས།	 ང་ལ་ཨག་ཚོམ་མེད་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་འདྲ་རིས་ཐོག་ཨག་

ཚོམ་བྲིས་འདུག	 ངས་རི་མོ་མ་བྲིས་པའི་སྔོན་ལ་ང་གཉིས་ཐུག་སྐབས་ཁོར་ཨག་ཚོམ་

ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཁོ་ལ་གསལ་བཤད་བྱས་མོད།	 ཁོས་ཉན་འཇོག་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་

མི་འདུག”	ཅེས་བརྗོད།
	 བྱ་ཐབས་མེད་པར་མིག་ཆུ་གཏོང་བཞིན་པའི་རི་མོ་མཁན་ལ་བཱིར་བལ་

གྱིས་སེམས་གསོ་བཏང་བ་དང༌།	 མུ་མཐུད་ནས་སྐད་ཆ་དྲིས་པར་རི་མོ་བས།	 “སྐུ་

ཞབས་ལགས།	 དེ་ནས་ངས་ཁོང་ལ་ངའི་ལག་རྩལ་ངོ་མ་གང་ཡིན་སྟོན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

ལན་གཅིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་བ་ཕུལ་པར་ཁོང་གིས་ཁས་ལེན་བྱས་བྱུང༌།	 ཉིན་ཤས་

རྗེས་ལ་ངས་འདྲ་རིས་གསར་པ་དེ་ཁྱེར་ནས་ཁོའ་ིཁྱིམ་ལ་ཕྱིན་པ་དང༌།	 དེ་དུས་ང་རང་ལ་

གདེང་ཚོད་ཆེན་པོ་ཡོད།	 འོན་ཀྱང་སྐབས་དེ་དུས་ཁོ་ཁ་སྤུ་གཙང་མ་བཞར་ནས་འདུག་

པས།	དེ་མ་ཐག་ངའི་སེམས་ནང་ཞེད་སྣང་སྐྱེ་འགོ་ཚུགས་སོང༌།	ཁོས་སྐད་ངན་བརྒྱབ་སྟེ།	

“འདི་ནི་ངའི་འདྲ་རིས་ཡིན་མི་སྲིད།	 ངར་ཁ་སྤུ་མེད་བཞིན་དུ་དེའི་ཐོག་ཁ་སྤུ་བྲིས་འདུག”	
ཅེས་བརྗོད་བྱུང༌།	 ངས་དེ་ངའི་ནོར་འཁྲུལ་མིན་པའི་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་

བྱས་མོད།	ཁོས་ཉན་འཇོག་མ་བྱས་ཁར་ང་རང་ཕམ་ཉེས་སུ་སོང་བའི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་

སོང༌།	ངས་སླར་ཡང་གོ་སྐབས་ཐེངས་གཅིག་སློང་བ་ཡིན་མོད།	ཁོས་སླར་ཡང་ངར་མགོ་

སྐོར་བཏང་བྱུང༌།	 ངས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཁོའ་ིའདྲ་རིས་ཐེངས་ལྔ་བྲིས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་ཁོའ་ི

ཀུན་སློང་ངོ་མ་དེ་གསལ་པོར་ཤེས་བྱུང༌།	 ཁོའ་ིཀུན་སློང་ངན་པ་བཅངས་ཏེ་ངའི་མིང་མེད་

པ་བཟོ་རྒྱུ་གཙོ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་འདུག		ཅེས་ཞིབ་ཕྲ་བཤད།

	 	 རི་མོ་མཁན་དེས་རི་མོ་ལྔ་ཀ་བཱིར་བལ་ལ་བསྟན་པས་ཚང་མ་ཧ་ཅང་གི་

ལེགས་པོ་ཡོད་པ་དང༌།	 བཱིར་བལ་ཡང་མི་སེམས་བཟང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་རི་མོ་བར་

རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས།	བཱིར་བལ་གྱིས་རི་མོ་བར་ལམ་སྟོན་མདོར་བསྡུས་

ཤིག་བྱས་པ་དང༌།	 ཁོང་གཉིས་མཉམ་དུ་ཚོང་པ་དེའི་ཁྱིམ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།	 འོན་ཀྱང་རི་

མོ་བ་དེ་ཚོང་པའི་ཁྱིམ་ནང་དུ་འཛུལ་པ་ལས་བཱིར་བལ་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ལ་བསྡད་པ་རེད།	 མི་

འབྱོར་ལྡན་དེས་རི་མོ་བ་དེ་མཐོང་མ་ཐག་ཁྲེལ་དགོད་དང་བཅས།	 “ཨོ་་་་་	 རི་མོ་བ་ཆེན་
པོ།	སླར་ཡང་ཕེབས་བྱུང་ང༌།	ཕལ་ཆེར་ཁྱེད་ཀྱིས་གད་སྙིགས་ཤོག་ལྷེབ་ཅིག་འཁྱེར་ནས་

སླེབས་ཡོད་ཀྱི་རེད།”	ཅེས་བརྗོད།	རི་མོ་བ་དེས་གུས་ཞབས་དང་བཅས་ཏེ།	“སྐུ་ཞབས་
ལགས།	 དེ་རིང་ངས་འདིར་འཁྱེར་བའི་རི་མོ་འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་རས་དང་དབྱེར་མེད་

པ་ཁས་ལེན་ཞུས་ཆོག”	 ཅེས་ལན་བཏབ་པ་དང་མཉམ་དུ་ཚོང་པ་དེའི་ལག་ཏུ་པར་སྒྲོམ་
ཞིག་སྤྲད།	 ཁོས་དེར་བལྟ་སྐབས་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་ཞིག་ལས་གང་ཡང་མེད་པ་མཐོང༌།	 ཁོ་

ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས།	 “ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་ཞིག་འཁྱེར་ཡོང་
བ་འདི་ཆོ་མེད་བྱབ་ཆུང་གི་ལས་ཀ་ཞིག་མ་རེད་དམ།”	ཞེས་བརྗོད།	
	 སྐབས་དེ་རང་དུ་སྒོའ་ིཕྱི་རོལ་ཏུ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐད་ཆར་ཉན་བཞིན་ཡོད་

པའི་བཱིར་བལ་ནང་དུ་འཛུལ།	 བཱིར་བལ་གྱིས།	 “མེ་ལོང་ནང་ནས་ཁྱེད་རང་གི་འདྲ་རིས་
ངོ་མ་དེ་མཐོང་བས་ཁྱེད་རང་མ་

དགའ་བ་རེད་དམ།	 གྲོགས་པོ་

ལགས།	ཁྱེད་རང་ལ་དགོས་པ་དེ་

ནི་འདྲ་རིས་མ་ཡིན་པར་མེ་ལོང་

འདི་རེད།	 ཁྱེད་ཀྱི་བྱད་བཞིན་

ང་འདྲ་མ་དེ་འདིས་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་

རེད།”	 ཅེས་ཟེར་རོ།	 །ཚོང་པ་
འབྱོར་ལྡན་དེས་བཱིར་བལ་མཐོང་བ་དང༌།	 ཁོང་གིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཐོས་སྐབས་རང་

ཉིད་ཀྱི་སེམས་ངན་འཆང་སྟངས་རྣམས་སེམས་ལ་དྲན་ནས་ངོ་ཚ་བ་དང༌།	 རི་མོ་བར་

དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་མ་ཟད་གླ་རྔན་གྱ་ནོམ་པ་སྤྲད་དོ།།	།།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

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

དེ་ལྟར་མཐོང་ཚེ་ཨེ་མི་ཀ་དགའ་ཐག་ཆོད་དེ་མཆོང་རྒྱག་གློད།	ཁོས་གླང་ཆེན་དང་།	

བསེ་རུ།	ཤྭ་ཁྲ་སྐེ་རིང་།	རྐྱང་ཁྲ་སོགས་སྲོག་ཆགས་ཆེ་བ་རྣམས་སྔོན་ལ་མཐོང་།	ད་

དུང་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཕྱིན་ནས་ལྟ་སྐབས་རུས་སྦལ་དང་།	ཧ་ཡེ་ན།(Hyena)	ཁྱི་རྒོད།	

རི་བོང་སོགས་སེམས་ཅན་ཆུང་བ་རྣམས་མཐོང་།	སེམས་ཅན་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་

བྱ་བྱིའུ་ཡང་མང་པོ་ཡོད།	 ཁོ་ཚོས་ཇི་འདྲའི་ཞི་འཇམ་ཞིང་ཁུ་སིམ་པའི་ངང་མཉམ་

དུ་མི་འགྲོའམ།	 ཨེ་མི་ཀའི་ར་རྣམས་ནི་ལྷོད་པོའ་ིངང་མུ་མཐུད་དུ་སྤང་རྩྭ་ཐུང་ངུ་

དག་ཟ་བཞིན་ཡོད།	 ཁོ་ཚོར་དུས་ཡུན་ཁྱུག་ཙམ་རིང་ལ་ཉེན་ཁ་མི་ཡོང་བསམས་

ནས།	ཨེ་མི་ཀ་སེམས་ཅན་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཕྱིན།	

གློ་བུར་དུ་ཁོས་ལྡིར་སྒྲ་དམའ་པོ་ཞིག་ཐོས།	 དེ་གང་ཡིན་ནམ།	 འབྲུག་སྒྲ་ནི་མ་

རེད།	 འབྲུག་སྒྲ་ནི་ཆར་པ་དང་ལྷན་དུ་ཡོང་གི་ཡོད།	 ཁོས་རྣ་མཆོག་དེ་ས་དང་

ཉེ་པོ་བཞག་པ་དང་ཐག་རིང་ནས་འོང་བའི་རྐང་སྒྲ་ཐོས།	དེ་ནས་ཁོས་ཡ་མཚན་

ཆེ་ཤོས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཞིག་མཐོང་།	 ཐག་རིང་དུ་སྲིན་བུ་མེ་འཁྱེར་ཁྱུ་ཚོགས་

ཤིག་སྒོར་སྒོར་དུ་བསྐྱོད་པ་མཐོང་།	 དེ་དག་གི་འོད་མདངས་ཁྲོད་ནས་ཨེ་མི་

ཀས་སེམས་ཅན་མང་པོ་ཞིག་རང་ཉིད་ཀྱི་ར་ཚོའི་རྩྭ་ཟ་ས་དང་ཉེ་བའི་ཤིང་སྡོང་

དེའི་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་བཞིན་པ་མཐོང་།	

དེ་ནས་ཁོས་རྨོ་མོའ་ིསྐད་ཆ་དེ་དྲན།	 “གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྦྲུལ་བཟང་པོ་དེ་རྙེད་

སོང་ན།	 དེས་ཁྱེད་རང་འཕུར་ཐུབ་པར་རོགས་བྱེད་ཀྱི་རེད།”	 དེ་ལྟར་ཡོང་བ་

ལ་ངས་ར་རྣམས་ཉིན་གཅིག་རིང་འདིར་བཞག་སྟེ།	 ཤིང་ནགས་ནང་སྦྲུལ་བཟང་

པོ་དེ་འཚོལ་ཆོག་གི་རེད།	འོན་ཀྱང་པཱ་ལགས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ནམ་ཡང་བྱེད་བཅུག་

མི་ཡོང་བསམས།	 གཅིག་བྱས་ན་མཚན་ལ་མི་རྣམས་གཉིད་ཁུག་སྐབས་ཤིང་

ནགས་ནང་འགྲོ་སྲིད།	 ཉི་མ་ནུབ་རྗེས་དེར་བུ་སུ་ཡང་འགྲོ་ནུས་ཀྱི་མ་རེད།	ཤིང་

ནགས་ཀྱི་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱིར་རྡོལ་ཡོང་བ་དང་།	 མུན་ནག་ནང་གདོན་

འདྲེའི་ཞི་འཇམ་དེ་སྐད་སྒྲ་ཆེན་པོར་འགྱུར་འོང་།	 མ་རེད།	 བུ་སུས་ཀྱང་དེ་ལྟར་

བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།	 “འོན་ཀྱང་ངའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་བུ་སུ་ཡང་འཕུར་ཐུབ་ཀྱི་

མེད།”	ཅེས་ཨེ་མི་ཀས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོ་བརྒྱབ།	ཉིན་གཅིག་ཁོས་སྦྲུལ་བཟང་

པོ་བཙལ་ཏེ་རང་གི་སྨོན་འདུན་དེ་བརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



ཁུར་མོང་།	

འདི་ལ་ཁུར་མང་ཞེས་ཀྱང་འབྲི་བ་ཡིན་ལ།	 མེ་ཏོག་དཀར་

སེར་གང་རུང་ཤར་བ་ལ་བརྟེན་ནས།	 མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཤར་

བ་ཁུ་དཀར་དང་།	 སེར་པོ་ཤར་བ་ཁུར་ནག་ཅེས་རིགས་

གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ཡིན།	 དེའི་སྡོང་སྦུབས་ཁོང་སྟོང་ཡིན་པ་

གང་ཞིག་གདུགས་ཡུ་འདྲ་བ་གང་ནས་བཅད་ཀྱང་འོ་མ་

འབབ་པ་ཡིན།	དེའི་ལོ་མ་ཕྲ་ལ་སྣུམ་པ་ཉག་ག་ཅན་ཡོད།	

སྐྱེ་གནས་ནི།	 བོད་

དང་།	 བལ་ཡུལ།	

འབྲུག་ཡུལ།	 འབྲས་

ལྗོངས།	 ལ་དྭགས།	

ཧི ་ མཱ ་ ལ ་ ཡ འི ་ རི ་

རྒྱུད།	 རྒྱ་གར་གྱི་

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ་

སོགས ་སའི ་ མཐོ ་

ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་

ནས་མི་ཊར་	 ༡༣༠༠	 ནས་	 ༤༤༠༠	 བར་གྱི་རི་ཀླུང་ངེས་

མེད་ཀྱི་སྤང་ལྡེབས་དང་།	 རྡོ་གསེབ།	 གྲོང་འགྲམ།	 བྱེ་ཤག་

སོགས་ལ་སྐྱེ་བ་དང་།	ཡུ་རོབ་སོགས་ཡུལ་གྲུ་གཞན་དུ་སྐྱེ་བ་

མང་བས།	རྗེན་ཟས་སམ་གྲང་ཚལ་དུ་སྤྱོད་པ་ཡིན།	

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

པའི་བར་ལ་རྩ་ལོ་མེ་འབྲས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཏུས་

ཏེ་གཙང་མར་བཀྲུས་རྗེས་བསིལ་གྲིབ་ཏུ་བསྐམ་དགོས།	

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

ཆ་ཚང་སྨན་སྦྱོར་གྱིས་བད་ཀན་སྨུག་པོའ་ིནད་དང་།	 ཚད་

པ་རྙིང་པ།	 མ་ཞུ་ཕོ་ནད།	 དུག་ཐབས།(ནད་དངོས་དུག་ནད་མ་
ཡིན་ཀྱང་ནད་རྟགས་དུག་ནད་ལྟར་ཕོ ་མཆིན་མི ་བདེ ་ཞིང་ཟས་མི ་འཇུ་བ་

དང༌།	 ལུས་ཀྱི་ཤ་སྐེམ་ཞིང་པགས་མདོག་ནག་པོར་འགྱུར་བའི་ནད་ཅིག)	

ཁྲག་མཁྲིས་ནད་སོགས་ལ་ཕན།	 འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་ཚེའི་རིག་

བྱེད་དུ་རྩ་བ་དང་ལོ ་མ་

ཙམ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཅིང་།

ཕན་ཡོན་ཐད་ལའང་ཕྲན་

བུ་མི་འདྲ་བ་ཡོད།	

མིང་གཞན་ནི།	 ཤེས་རབ་

ལོ་མ་དང་།	 བདུད་རྩི་དར་

ཡ་ཀན།	 སྐྱབས་ལས་

དཀར་པོ ་སོགས་ཟེར །	

རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	 དུག	ྡ་

ཕེནཱི་(nqX/kQsuh)ཞེས་པ་དང་།	 ཨིན་སྐད་དུ།	 ཌེན་ཌི་ལི་འོན་

(dandelion)ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན།		

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

གནང་བའི་《བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་

ལས་བསྟན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ཀྱི་དཔར་རིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་

བཏུས་》ཞེས་པ་ནས་སློབ་མའི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

  རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན། ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

  རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

  རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས། ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

  རི་མོ་བ།   འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།

རི་མོའ་ིགླིང་ཁ།

རྟ་ལམ་བོང་བུས་བཀག	།		༶

ཆུ་ལམ་རྡོ་ཡིས་བཀག	།

རྟ་པོ་ཆག་གིས་གསོས།	།	༶

དྲིན་ལན་རྡོག་པས་འཇལ།	།

རྟོགས་པ་ལྷ་དང་མཉམ་ཡང་།	།	༶

ཀུན་སྤྱོད་མི་དང་མཐུན་དགོས།	།

ལྟག་ཆུ་ཆད་པའི་རྫིང་བུ།	།	༶

དཔུང་རོགས་མེད་པའི་དཔའ་བོ།	།

ལྟས་ངན་གཡང་ཁུག	།	༶

རྐྱེན་ངན་གྲོགས་ཤར།	།

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

ཁ་ལག་རྗེས་ལ་སོ་ལམ་

སང་བཀྲུ་མི་ཉན།	 གང་

ཡིན་ཞེ་ན།	ཁ་ལག་ནང་གི་

སྐྱུར་གྱིས་སོའ་ིཕྱི་རྩི་(enamel)སོབ་སོབ་བཟོ་

བས།	 ཁ་ལག་རྗེས་ལ་སོ་ལམ་སང་བཀྲུས་ན།	 ཕྱི་

ཤུན་བྲད་དེ་ཟད་འགྲོ་ཡི་ཡོད།

འབྲི ་ཏ ་ས་འཛིན་

ནི།	 རོ་བཅུད་ལྡན་

པའི་བཅུད་སྨན་ག་

པའི་འབྱུང་ཁུངས་

གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན།	ལུམ་འབྲས་དམར་པོ་སོས་པ་

ཇ་ཕོར་གང་གིས་བཅུད་སྨན་ག་པ་མི་ལི་གྷ་རམ་	

༨༨	ཙམ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།	

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་སྙིང་ཁའི་

ཚ་ཤར་ཡོང་གི་ཡོད་ན།	 ཅ་

ལག་ལྗིད ་ཁོག ་ཆེན ་པོའ ི་

རིགས་འགྱོགས་མི་རུང་།	དེ་

བཞིན་ཐ་མག་འཐེན་པ་དང་།	

ཇ་དང་འཚིགས་ཇ་འཐུང་རྒྱུ།	 ཉལ་དུས་ཀྱི་ཞལ་

ཏོག་རིགས་རྣམས་སྤང་དགོས།	

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གློ་དང་

ཁྲག ་རླུང ་སྟོད ་འཚང ་

རྐྱེན་གྱིས་གཉིད་མ་ཁུག་

པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན།	

རླངས་བྱུག་(vapour	

rub)རྐང་པའི་མཐིལ་ལ་བྱུག་དགོས།

ཨོྃ།

ལྟོ་ཆས་དྭངས་ཁ་བདེ་དུས་ཟོ།	།	༶

ཁ་ཆེམས་དྲན་པ་གསལ་དུས་ཞོག	།

སྟག་གི་རི་མོ་ཕྱི།	།		༶

མི་ཡི་རི་མོ་ནང་།	།

སྟག་ལ་མཆོང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་ན།	།		༶

ཝ་ལ་འཛུལ་ཁུང་བཅུ་དགུ་ཡོད།	།

སྟག་མཆོང་སར་ར་མཆོངས་ན།	།	༶

ར་ཡི་མཇིང་ཚིགས་ལོག་ཡོང་།	།

སྟེར་བའི་ངོ་སོ་མེད།	།	༶

བཙོངས་པའི་རིན་པ་མེད།	།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ།

དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ།	འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་གདུགས།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	བསྟན་འཛིན་རྣམ་སྲས།

དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ།	འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་གདུགས།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	གྲགས་པ་བསམ་གྲུབ།

དགའ་ཤར་མངའ་རིས་ཁང་ཚན།	འཛིན་རིམ་གཉིས་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	བསྟན་འཛིན་ལྷ་འབུམ།

དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ།	འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་འཁོར་ལོ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		བྱང་ཆུབ་དོན་གྲུབ།

དགའ་ཤར་མངའ་རིས་ཁང་ཚན།	འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་ཀ

བྱམས་སྙིང་རྗེ་ཞེས་པ་ཆོས་ལ་ཡིད་

ཆེས་ཡོད་མེད་ཚང་མར་དགོས།

“སྤྱིར་བཏང་ཞི་བདེ་ཞེས་པ་ནི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་
མེད་པའི་དོན་དག་མིན།	 འགྲོ་བ་མི་ཇི་སྲིད་གནས་

པའི་བར་དུ་དེ་སྲིད་དཀའ་ངལ་ཆུང་ཙག་རིགས་

ཡོད་མུས་རེད།	 དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་གི་དཔལ་

འབྱོར་སོགས་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཡིན་སྟབས།	

འཛམ་གླིང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ན་

གཞན་ཚོར་ཡང་དེ་མཚུངས་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་

ཡོད།	 འགྲོ་བ་མིར་འདོད་ཚུལ་དང་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་

བ་ཡོད་པ་རྣམས་ང་ཚོས་ངོས་ལེན་བྱས་ཏེ།	 དུས་

རབས་ཉེར་གཅིག་པ་འདི་བཞིན་གྲོས་མོལ་གྱི་དུས་

རབས་ཤིག་བསྐྲུན་དགོས།	 འཛམ་གླིང་ནང་འགྱུར་

བ་མང་དག་ཅིག་འགྲོ་ཡི་ཡོད།	 དེ་སྔ་ཡིན་ན་ཆོས་

ལུགས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ངོས་

འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 དེང་སྐབས་ཚན་རིག་མཁས་

པ་ཁག་གཅིག་གིས་ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མིའི་ཚོར་ཤུགས་

དང་སེམས་ཁམས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་དགོས་སྙམ་

གྱི་ཡོད།	 དཔེར་ན།	 མི་ཞིག་ལ་ན་ཚ་བྱུང་ན་དེར་

གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནུས་པས་

ན་ཚ་དྲག་སྐྱེད་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་ཡོད།	

དེ་བཞིན་ཕྱི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་གཅིག་པུས་བདེ་

སྐྱིད་ཆ་ཚང་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་

ཡིན།	 གང་ལྟར་ཆོས་ལུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་བྱས་

ཀྱང་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཚང་མར་དགོས་ངེས་ཤིག་

ཆགས་ཡོད།	 དེང་སྐབས་ཆོས་ལུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་

མེད་མཁན་ཁག་གཅིག་གིས་བྱམས་སྙིང་རྗེ་ནི་ཆོས་

ལུགས་པའི་དོན་དག་ལྟ་བུ་མཐོང་གི་ཡོད་པས་དེ་

ནི་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཤིག་རེད།	

འགྲོ་བ་མི་ཚང་མར་བྱམས་སྙིང་རྗེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།	

བྱམས་སྙིང་ཞེས་པ་དེ་ནི་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་དང་

ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་མཁན།	 མདོར་ན་འགྲོ་བ་མི་

ཡོངས་ལ་དགོས་ངེས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།”

	 ཅེས་པ་འདི་ནི།	 ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉིན་ཨ་རིའི་བོ་རོན་
(Brown)གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་འཛམ་གླིང་གི་
འགྱུར་བ་དང་ཞི་བདེ་སྐྲུན་ཐབས་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་
ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

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

ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ།	

དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ།	འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བུམ་པ།

དེ་ལྟར་དེད་དཔོན་གྱིས་

གྲུ་གཟིངས་དིམ་གྱི་

ཡོད་པ་དང་མི་སུ་

ཞིག་གིས་ཀྱང་སྐྱོབ་

མི་ཐུབ་པར་ཤེས་ཏེ།	 སྲོག་སྐྱོབ་གྲུ་ཕོབ།	 ཅེས་བཀའ་བཏང་།	 འོན་ཀྱང་

དེར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི།	 ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་ནང་མི་	 ༡༡༠༠	

ཙམ་འཁྱེར་ཐུབ་པའི་སྲོག་སྐྱོབ་གྲུ་ཡོད་ཀྱང་།	 གྲུ་གཟིངས་ནང་ལ་མི་

དེ་ལས་ལྡབ་གཅིག་གིས་མང་བ་ཡོད།	 དེད་དཔོན་གྱི་ངོས་ནས་མི་གང་

མང་སྐྱོབ་འདོད་ཡོད་པ་བཞིན།	 དང་པོ་བུད་མེད་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཡིན།	

ཞེས་སྐད་བརྒྱབ།	

བུད་མེད་དང་།	 ཕྲུ་གུ་འགའ་ཤས་སྲོག་སྐྱོབ་གྲུར་ཞུགས་ཏེ།	 སོ་སོའ་ི

བཟའ་ཟླ་དང་།	 པ་ཕ་རྣམས་ལ་ལག་པ་གཡུགས་ཤིང་།	 ནིའུ་ཡོརྐ་ཏུ་

ཐུག་ཆོག	 	 ཅེས་བཤད་པ་བཞིན།	 ཁོ་ཚོས་ཀྱང་རེ་བ་ཞེ་དྲག་མེད་པ་

ཤེས་ཀྱང་དེ་མཚུངས་ལན་བཏབ།

	 འོན ་ཀྱང་

མི་མང་པོས་དེའི་འོག་

གི་གྲུ་ཆུང་དེ་དག་མུན་

ནག་ཁྲོད་ཀྱི་འཁྱགས་

ཐེབས་ཆུའི་ཕྱོགས་སུ་

ཐག་རིང་ཙམ་ལ་ཡོད་

པ་མཐོང་སྟེ།	 ཊ་ཡེ་ཊེ་

ནིཀ་དིམ་ས་མ་རེད།	

དེ ་ལས་འདིར་བསྡད་

ན་ཉེན་ཁ་ཆུང་བ་འདུག་

བསམས་པའང་བྱུང་

ཡོད།	 དེར་བརྟེན་སྲོག་

སྐྱོབ་གྲུ་མང་པོ་ཕྱེད་ཀ་

ཙམ་མ་གཏོགས་ཁེངས་མེད་པ་རེད།	

	 མཚན་གྱི་ཚོུད་	 ༡:༠༠	 ཙམ་ལ།	 གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཊ་ཡེ་

ཊེ་ནིཀ་ཀྱི་གྲུ་གཟིངས་ཁྱམས་རྭར་བསྡད་ཡོད་ན།	 ཁྱེད་རང་གིས་གྲུ་

གཟིངས་དེ་དངོས་གནས་དིམ་གྱི་ཡོད་པ་བཤད་

ཐུབ།	 གང་ཡིན་ཞེ་ན།	 གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་

མདུན་ཕྱོགས་འཁྱོག་བཞིན་ཆུ་འཛུལ་

འགོ་བཙུགས་ཏེ།	

མི་རྣམས་ཀ་བ་དང་།	 གཅིག་གིས་གཅིག་

ལ་འཐམས་པ་མ་ཟད།	 མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་

གདུང་གྲུའི་ཚབ་ཏུ་བེད་སྤྱོད་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་

བ་བཅངས་ཏེ།	 གྲུ་གཟིངས་ཁྱམས་རྭའི་

རྐུབ་བཀྱག་རྣམས་ལྷན་དུ་བསྡམས།	 མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌


