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དེའི་དགོང་མོར་བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་རང་གི་ཕ་མའི་མཉམ་དུ་ནང་ལ་ལོག  དེ་ནས་རིམ་བཞིན་གུང་སེང་རྫོགས་ཏེ༌ནམ་
རྒྱུན་ལྟར་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་འགོ་བཙུགས། ཉིན་གཅིག་བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་ཉིན་ལྟར་རྔན་པ་དང་ཟས་ལྷག་སོགས་སྤྲོད་
སའི་ཁྱི་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ཐོག་རྒྱག་ལ་ན་ནས་ཤི་བ་རེད། དེས་བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཧ་ཅང་སེམས་སྡུག་དང་བློ་ཕམ་བྱུང་
ཞིང་། ཁྱི་དེའི་ཆེད་དུ་དགོན་པར་མཆོད་མེ་ཕུལ་ཅིང་སྐྱེ་བ་ཡག་པོ་ལེན་པའི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ། འོན་ཀྱང་བུ་མོ་སྤུན་
གཉིས་ཀྱིས་ཁྱི་དེ་གྲོངས་པའི་རྗེས་ལའང་གོམས་གཤིས་ཆགས་ནས། ཉིན་ལྟར་ཁྱིའི་ཆེད་དུ་རྔན་པ་དང་ཟས་གང་རུང་
འཁྱེར་འགྲོ་ཡི་ཡོད༌ཀྱང་། ལམ་བར་དུ་ཁྱི་དེ་ཐུག་རྒྱུ་མེད་དུས་ཁྱི་དེ་མེད་པ་དྲན་གྱི་ཡོད། 

ཡང་ཉིན་གཅིག་བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་འགྲམ་ལ་ཁྱི་གཉིས་དགའ་མདོག་ཁ་པོ་བྱས་ཏེ་སླེབས་ནས། གཅིག་

གིས། ང་ཚོ་གཉིས་ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་བྱམས་པོ་བྱེད་སའི་ཁྱི་དེའི་གྲོགས་པོ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཁྱི་དེ་ལ་ཁྱེད་

གཉིས་ཀྱིས་བྱམས་སྐྱོང་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་། ང་ཚོ་གྲོགས་པོ་གྲོངས་མཁན་དེའི་མཉམ་དུ་

བསྡད་ན། ཁོ་ལ་ཟས་དང་བྱམས་སྐྱོང་ཉུང་བ་རག་གི་རེད་བསམས་ནས་ལོགས་སུ་བསྡད་ཡིན། གང་ཡིན་

ཟེར་ན། ཁོའ་ིཨ་མ་ཁོ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་སུ་གྲོངས་ཏེ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་གཞན་མེད། ཅེས་བཤད།

ཡང་ཁྱི་གཞན་དེས། ཁོ་ཨ་མ་མེད་པར་རྒྱུན་རིང་པོ་བདག་མེད་ལྷག་ཙང་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་རྩེད་མོ་
བརྩེས་ཏེ། ཕན་ཚུན་བར་ཕོ་ལོང་ནང་བཞིན་ཕར་ཚུར་གཡུགས་ནས་ཉིན་གཅིག་ཁོ་ས་ལ་ལྷུངས་སོང། དེ་ནས་
བཟུང་ཁོ་རང་གི་གཟུགས་པོར་སྐྱོན་ཆ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ས་རེད། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོ་རང་བདུན་ཕྲག་སྔོན་མ་
གྲོངས་སོང་། ད་ཁོ་གྲོངས་ཚར་བ་རེད། གལ་སྲིད་ཁྱེད་གཉིས་ལ་བྱམས་སྐྱོང་བྱེད་ས་གཞན་མེད་ན། ང་ཚོ་
གཉིས་ལ་ཨ་མ་རྒན་འཁོགས་ཤིག་ལས་མེད་པས་གསོ་སྐྱོང་གནང་རོགས་གནང། དེ་མིན་དེང་སང་སློབ་གྲྭའི་
མ་བྱན་གསར་པ་དེས་ང་ཚོ་སློབ་གྲྭའི་ཐབ་ཚང་གི་གཡས་གཡོན་དུ་ཡོང་འཇུག་གི་མི་འདུག ཅེས་དང་།

དེ་བཞིན་སློབ་ཕྲུག་ཀྱང་སྡུག་ཆགས་མང་པོ་འདུག ང་ཚོ་ལྟོགས་ནས་ཤི་གྲབས་ཡོད་ཀྱང་ཁོ་ཚོས་ང་ཚོར་རྡོ་དང་
དབྱུག་པ་གཞུས་ནས་རྩེད་མོ་རྩེ་ཡི་འདུག ཁོའ་ིམཇུག་མ་དེའང་བུ་གཅིག་གིས་གཏུབས་ཏེ་ད་ལྟ་མཇུག་དུམ་
རེད། ངའི་རྐང་པ་གཅིག་ཀྱང་རྒྱག་པ་གཞུས་ནས་བཅག་སོང། ང་ཚོར་སློབ་གྲྭའི་མི་ཚང་མས་ཐུབ་ཚོད་གཏོང་
བ་ལས་ཟས་སྣ་གཅིག་སྤྲོད་ཀྱི་མི་འདུག དེའི་སྒང་ལ་ང་ཚོའི་ཨ་མ་རྒན་འཁོགས་དེའང་ནད་པ་ཆགས་ཏེ། གྲོང་
གསེབ་ཀྱི་ཁང་པ་ཞིག་རོ་ཞིག་གི་རྒྱབ་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡོད། ང་ཚོ་གཉིས་ད་ལྟ་ཨ་མའི་ཆེད་དུ་ཟས་འཚོལ་བར་
སླེབས་པ་ཡིན་ཡང་ཟས་སུ་འབྲས་རྡོག་གཅིག་ཀྱང་རག་མ་བྱུང། ཞེས་བཤད།

   བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༩              ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢               སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༤༨          ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།              ཧིན་སྒོར། ༥

འོད་སྣང་དང་སེམས་དཀར།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཉི་མའི་ནང་རོལ་ག་འདྲ་ཡོད་དམ། 

ཉི་མ་ནི་ཆགས་རིམ་མང་པོས་བསྒྲུབས་པ་ཞིག་རེད། དེའི་དཀྱིལ་

དུ་ནུས་ཤུགས་འཐོན་སའི་ཚ་དྲོད་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ནང་སྙིང་ཡོད། 

ནུས་ཤུགས་དེ་གྱེད་འཕྲོའ་ིལམ་ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཏེ།  ཚ་དྲོད་འཕོ་

རྒྱུའི་གནས་(convection region)ཞེས་པའི་ཕྱི་ངོས་

ཀྱི་ཆགས་རིམ་སར་སླེབས་ཀྱི་ཡོད།  དེ་ནས་རླངས་གཟུགས་

ཚ་པོའ ་ིརྒྱུན་གྱིས་ནུས་ཤུགས་དེ་འོད་ཀྱི་ཁམས་(photo-

sphere)ཞེས་པའི་ཕྱི་ངོས་སུ་ཁྱེར་ཏེ།  འོད་དང་དྲོད་ཀྱི་ངོ་

བོར་ཕྱི་ལ་འཐོན་གྱི་ཡོད། ཕྱི་ངོས་དེའི་ཚ་ཚད་ ༥༥༠༠༚C  ཙམ་

ཡོད།  ཉི་མའི་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་ནག་ལྷེབ་ལྷེབ་རྣམས་ཉི་མའི་ནག་ཐིག་

ཡིན་ཞིང་།  དེའི་ཚ་ཚད་ཉི་མ་ལས་ ༡༠༠༠༚C  ཙམ་གྱི་ཆུང་བ་

ཡོད། དེ་འདྲའི་ཉི་མའི་ནག་ཐིག་འགའ་ཤས་འཛམ་བུ་གླིང་ལས་

ཆེ་བར་འཕེལ་གྱི་ཡོད། 

གཟའ་འཛིན་བྱུང་ཚུལ། 

སྐབས་རེ་ཉིན་མོའ་ིདུས་སུ་ཉི་མའི་མདུན་དུ་ཟླ་བ་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་དེ། སའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་ཟླ་བའི་གྲིབ་གཟུགས་ཕོག་གི་ཡོད།  དེའི་སྐབས་སུ་གློ་བུར་དུ་ཉིན་མོ་

མཚན་ལྟ་བུར་འགྱུར་གྱི་ཡོད།  ང་ཚོས་དེ་ལ་ཉི་མ་ཧྲིལ་འཛིན་ཞེས་བརྗོད། སྤྱིར་བཏང་གཟའ་འཛིན་ནི།  འཛམ་གླིང་ནས་བལྟས་ན་ཟླ་བ་ནི་ཉི་མ་དང་ཆེ་ཆུང་གཅིག་

པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཞིང་། དེས་ཉི་མ་སྒྲིབ་པའི་སྐབས་སུ་ཡོང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཧྲིལ་འཛིན་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ཆ་ཤས་ཆུང་ངུའི་སྟེང་དུ་མ་གཏོགས་མཐོང་མི་ཐུབ། གང་

ལགས་ཞེ་ན། ཟླ་བའི་གྲིབ་ནག་གིས་ས་ཁྱོན་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལས་འགེབས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡིན་ནོ། །

ཉི་མ་དེ་རྟག་ཏུ་ཤར་རམ། 

 

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

༡) ཉི་མ་ནི་ལོ་ངོ་ས་ཡ་ ༥༠༠༠ 

ཙམ་སྔོན་ལ་ཉི ་མའི ་ཁྱིམ་རྒྱུད་

གཞན་ཚོ ་དང་མཉམ་དུ་བྱུང་བ་

རེད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཉི་འོད་

བརྟན ་ལྷིང ་ངང ་འཚེར ་བཞིན ་

གནས། 

༢) ཡང་བསྐྱར་ལོ་ངོ་ས་ཡ་ ༥༠༠༠ 

གྱི ་ནང་ཚུད་ལ་ད་ལྟའི ་ཉི ་མའི ་

བོངས་ཚད་དང་ཚ་དྲོད་ཆེ་རུ་ཕྱིན་

ཏེ། རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་འཁོལ་ཞིང་

སྲོག་ཆགས་ཡོངས་རྫོགས་འཆི་

བར་འགྱུར།

༣) དེ་ལྟར་ཉི་མ་དེ་ཆེ་བ་དང་། ཚ་

བ། དམར་བར་འགྱུར་སྐབས་

འཛམ་གླིང་འདི ་བསྲེགས་ཏེ ་གོ ་

ཐལ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། ནམ་ཞིག་ཉི་

མའི་ཕྱིའི་ཆགས་རིམ་གྱིས་འཛམ་

བུ་གླིང་མེད་པར་གཏང་སྲིད།

༤) རིམ་པས་ཉི་མ་ཆེན་པོ་དེ་སླར་

ཡང་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། མཐར་

དེ་ཉིད་འཛམ་གླིང་གི་ཆ་ཚད་དང་

མཉམ་པའི ་སྐར་ཆུང་དཀར་པོ ་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༢2

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ ་གཱནྡྷཱི།
ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར།

སྐུ་ཞབས་ཇིནྣཱ་ལགས།  སྐར་
མ་ཅིག་སྒུག་རོགས་གནང་།

འཚེ་བ་ཅན་གྱི་བྱ་བར་ཞུགས་ན།  
ཁོ ་ཚོར་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུའི་རྒྱུ་
མཚན་སྤྲོད་རྒྱུ་ལས་གཞན་མེད།

  ཐོག་མར་ཁྲིམས་ཡིག་དེ་ཡོང་དགོས་དོན་ཡང་།  
ཁྲིམས་དཔོན་དང་བཤེར་དཔང་ཚོ་དྲག་སྤྱོད་པའི་

དམིགས་འབེན་དུ་གྱུར་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། 

འཐབ་རྒོལ་བྱེད་སྟངས་ཤེས་
མཁན་གྱི ་མི ་ཞིག ་ངས་ངོ ་

ཤེས་ཀྱི་ཡོད།  

ད་འོ་ན་་་སྐུ་ཞབས་ནེཧ་

རཱུ་ཁྱེད་རང་གི་དགོངས་འཆར་གང་ཡོད་

དམ།  བློ་ཕྱེད་སེམས་ཕྱེད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱས་ན།  

ནུས་པ་ཐོན་གྱི་མ་རེད།  

ང་ཚོ་ཚང་མ་སྣང་མེད་ངང་ལམ་ལུགས་
འདིའི་ནང་ཚུད་ནས།  ཨིན་ཇི་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་
མཉམ་ལས་བྱས་འདུག  ད་ཆ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་

པའི་དུས་ལ་བབས་འདུག
དྲག་སྤྱོད་དང་འཚེ་བ་མེད་

པར་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞིག་་་

ངའི ་གོ ་མཚོན་
གཅིག་པུ་དེ་་་༌

ལ་ཉག་མཛོ ་གཟེངས་

བྱེད་ཐབས་མེད་པའི་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་།  

སྤྱི་དམངས་ཀྱིས་བཀའ་རྩི་དང་ལེན་མི་བྱེད་

པ་ཁོ་ན་ཡིན།  

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གྱོན་ཆས་གོང་

ཆེན་པོ་ཚང་མ་མེ་སྲེག་རྒྱོབ།  

ཚང་མས་སྣལ་མ་འཁེལ་ནས་

རང་སོ་སོའ་ིརས་ཆ་འཐག་དགོས།  

ཨིན་ཇིའི་ལུང་པར་བཟོས་པའི་

རས་ཆ་ཉོས་པ་དེས་་་ ང་རང་ཚོ་

དབུལ་པོར་གྱུར་པ་རེད།  

ཁྱེད་ཚོའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་

ངའི་བྱ་གཞག་འདི་དག་ནོངས་

པར་མཐོང་ན་་་

ང ་ ལ ་ ཉེ ས ་ པ ་ ལྕི ་

ཤོས་དེ་གཏོང་རོགས།  

ཚྭ་བཟོ་ག་ཨེ།    

དེ་རང་རེད།  ཁོ་ཚོས་ང་ཚོར་ཚྭ་བཟོ་མི་

ཆོག་ཟེར་བ་མ་ཟད།  ཚྭ་ཁྲལ་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་རྒྱག་

གི་འདུག  ད་ང་ཚོས་ང་རང་ཚོའི་ཚྭ་བཟོ་དགོས།  

ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་འགྲུལ་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ལུང་ཚོ་མང་པོ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་ཚྭ་

བཟོ་ཐུབ་པའི་དཱན ཱི་མཚོ་ཁར་སྐྱོད་འགོ་བཙུགས།

ཡིན་གཅིག་མིན་
གཅི ག ་ཚྭ ་ རང ་ བཟོ ་

དགོས་དོན་ཨེ་ཡོད།  

སྲིད་ཀྱི ་མ་རེད།  

ཁོ་རང་གཱནྡྷཱི་ཇཱི་རེད།    

ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད།  ཕལ་ཆེར་ཁོང་རང་

རྒས་ནད་ཀྱིས་སེམས་འཆོལ་བ་ཡིན་སྲིད།    
ཁོང་ལ་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་

ཡོད་པ་ཐག་ཆོད།  

ཡིན་ན་ཡང་་་

དཱཎྜཱི་མཚོ་ཁ། 
༡༩༣༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཉིན།

འབོམ་བེ།  སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི།  

ཁྱེད ་རང ་འཛིན ་བཟུང་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  

འགྲིག་ག་་
འགྲིག་ག་་་༌༌

ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་ངའི་མཛའ་ཤིང་

བརྩེ ་བའི ་གྲོགས་པོ ་རྒྱལ་ཚབ་ཝིལླིང ་ཌོན ་

ལགས་ནས་སྐྱེས་ཤིག་གནང་བ་འདྲ་པོ་བྱུང་སོང་།  

ང་སྐུ་ཞབས་ཨིར་ཝིན་ནང་བཞིན་ཁོག་

པ་ཆེན་པོ་མེད།  ཁོང་ལ་འགྲོ་འགྲོ་ང་ལ་འགྲོ་

ཡི་མ་རེད།  གཱནྡྷཱི་ལགས་མཁྱེན་སོང་ངམ།  

སྔོན་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀོང་

རེས྄་ཚོགས་པ་དེ་དུམ་བུར་བགོས།  

དེ་ནས་རིགས་དམན་པ་ཚོའི་

ཆེད་དུ་འོས་བསྡུ་ལོགས་སུ་བྱེད་

དགོས་ཀྱི་འདུག

ད་ཆ་དམག་ཆེན་གྱིས་ཨིན་ཡུལ་གྱི་
སྟོབས་ཤུགས་རྒུད་ཟིན་པར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཧམ་

པ་ཆེ་ཙམ་བྱེད་དགོས།  

ཁོ ་ཚོ འི ་གནས ་སྟངས ་

ལས་ཁེ་ཕན་ལེན་འདོད་མེད།  

འགྲིགས་སོང་།  

དེ་ནས་་་

ང་ཚོས་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་ལ་
གུས་བརྩི་ཞུས་ཏེ།  ས་གནས་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་

བསྡུ་ལེན་གྱི་ལམ་ནས།  རྒྱ་གར་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་པཱཀིསྟཱན་
བྱེད་དང་མི་བྱེད་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡིན།  

དེ ་ལས་ལྷག་པ་ཁས་ལེན་བྱེད་
ཐུབ་ཐབས་མི་འདུག

ཐུགས་དགོངས་གྲུབ་མ་ཐུབ་པར་

དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  འོན་ཀྱང་ཐག་རིང་

ནས་འདིར་ཕེབས་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ།  

དེས་ན་ཨིན་ཡུལ་གྱིས་ད་ཆ་རྒྱ་གར་ལ་དབང་

སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད།  

རང་ཉིད་ཀྱི་འོས་ཤོག་འབོད་སྐུལ་གྱི་སྐབས་སུ་ཨིན་ཡུལ་གྱི་

སྲིད་བློན་གསར་པ་ཨེཊྚ་ལཱི་ནས།  རྒྱ་གར་ལ་རང་སྐྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་གང་

མགྱོགས་མགྱོགས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་འདུག

རྒྱ་གར་ལ་རང་སྐྱོང་སྤྲོད་རྒྱུའི་དུས་

ཚོད་དང་ཆ་རྐྱེན་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་ཟེར་གྱི་འདུག 

ཨིན་ཡུལ་ནས་སྐུ་ཚབ་ཅིག་

གཏོང་འཆར་འདུག

བཱ་པཱུ།  

ང ་ ཚོ ས ་ ར ང ་

བཙན་ལེན་ཐུབ།  

གཱནྡྷཱི། ༼ལོ་ ༧༧ སྐབས།༽༡༩༤༦

བཱ་པཱུ་་ ་ཁྱེད་རང་གི ་གནས་

སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་ལྷོད་ཐལ་རེད།  

ཇིནྣཱ་ལགས་མཇལ་བར་ཁོང་གི་

ཁྱིམ་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡིན།  

ག་པར་ཕེབས་

རྩིས་ཡིན་ནམ།  

དུས་སྐབས་ཡག་

ཤོས་དེ་རེད།  

ཚྭ་ཁྱོར་བ་གང་པོ་འདི་བླངས་ནས་
ང་ཚོས་ཨིན་ཇིའི ་རྒྱལ་ཁམས་ལ་ཁ་

གཏད་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  

ངས ་ དགའ ་ བཞི ན ་ སྤྲོ ་
བཞིན་དུ་ཉེས་པ་དེ་དང་ལེན་

ཞུ་ཆོག

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



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

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

༤༦༽ ཁྲ་དང་ཞི་མི་དང་ཕག་རྒོད་མོ།

ཁྲ་ཡིས་མོ་རང་གི་ཚང་དེ་ཤིང་བེ་རྡོ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་རྩེར་བཅས་ཤིང་། ཞི་མི་

ལ་དེའི་གཞུང་རྟར་ཁུང་བུ་སྟབས་བདེ་ཞིག་རྙེད་པ་བཞིན་དཀྱིལ་དུ་བསྡད། 

ཕག་རྒོད་མོ་སོ་སོའ ་ིཕག་ཕྲུག་དང་ལྷན་དུ་བེ་རྡོའ ་ིརྩ་བར་ཁུང་བུ་ཞིག་ཏུ་

སྐྱབས་བཅོལ་ནས་བསྡད། ཞི་མིས་སྤྱང་གྲུང་དོད་པོའ་ིཐོག་ནས་སྟེས་དབང་

གིས་འགྲིགས་པའི་གནས་ས་དེ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་ཟིན། 

 དེ་ནས་སོ་སོའ་ིཐབས་བྱུས་གཞིར་བཟུང་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ། ཞི་

མི་དེ་ཁྲ་ཡོད་སར་ཡར་འཛེགས་ཕྱིན་ཏེ་བཤད་དོན། སྟབས་མི་ལེགས་པ་

ཞིག་ལ། ཕག་རྒོད་མོས་ཁྱེད་རང་དང་ང་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་

འདུག ཁྱེད་རང་གིས་མཐོང་བ་བཞིན་ཕག་རྒོད་མོས་ཉིན་ལྟར་ས་འདྲུ་བ་ནི་

བེ་རྡོའ་ིརྩ་བ་འགོག་ཕྱིར་ཡིན། སོང་ཙང་ཤིང་སྡོང་འདི་འགྱེལ་བ་དང་ང་ཚོ་

མོའ་ིཕྲུ་གུའི་ཁ་ལག་ལ་ངེས་པ་རེད། ཅེས་བཤད།

 ཞི་མིས་ཁྲ་ལ་གང་འཇོན་གྱིས་འཇིགས་སྣང་བླངས་ཏེ། ཕག་

རྒོད་ཡོད་སར་མར་བབ་ནས་བཤད་པ། ཁྱེད་རང་གི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཉེན་ཁའི་

ངང་འདུག  ཁྱེད་རང་ཕག་ཕྲུག་དང་ལྷན་དུ་ཕྱི་ལ་ཟས་འཚོལ་དུ་འགྲོ་འགོ་

བཙུགས་པ་དང་། ཁྲས་ཁྱེད་རང་གི་ཕག་ཕྲུག་གང་རུང་ཞིག་འཁྱེར་རྒྱུའི་གྲ་

སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག  ཅེས་ལབ། ཞི་མིས་ཞེད་སྣང་དེ་ལྟར་བླངས་ནས་ཤིང་

སྡོང་དེའི་ཁུང་བུར་བསྡད་ཁུལ་བྱས་པ་རེད། དེ་ནས་མཚན་མོ་སླེབས་པ་དང་

རྐང་སྒྲ་མེད་པའི་ཐོག་ཕྱིར་བསྐྱོད་ནས། མོ་རང་དང་ཞིམ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ཁ་ལག་

འ ཚོ ལ ་ དུ ་

འ གྲོ ་ ཡི ་

ཡོད། འོན་

ཀྱ ང ་ ཞེ ད ་

སྣ ང ་ ཡོ ད ་

ཁུལ་གྱིས ་

ཉི ན ་ མོ ་

གཟབ་ནན་

ང ང ་ སྡོ ད ་

ཀྱི་ཡོད། དེའི་སྐབས་སུ་ཕག་རྒོད་ལ་ཞེད་པའི་ཁྲ་ཡལ་གའི་སྟེང་དུ་ཙོག་པུ་

བསྡད་ཅིང་། ཁྲ་ལ་ཞེད་པའི་ཕག་རྒོད་ཀྱང་སོ་སོའ་ིཁུང་བུ་བཞག་ནས་འགྲོ་

རྩིས་མེད། དེ་འདྲའི་ངང་ནས་ཕག་རྒོད་དང་ཁྲ་གཉིས་སོ་སོའ་ིནང་མི་དང་

བཅས་པ་ལྟོགས་ཤི་ཐེབས་ཏེ། ཞི་མི་དང་ཞིམ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དམིགས་ཡུལ་

ལྟར་སྡོད་གནས་མཐུན་རྐྱེན་ཡག་པོ་ཞིག་རག་པ་རེད།  

བསླབ་བྱ། བཟང་པོར་བརྫུས་པའི་མི་ངན་འོག་ཏུ་མ་ཤོར་སྔོན་ལ་གནས་

ཚུལ་ངོ་མ་གང་ཡིན་རྩད་གཅོད་བྱེད་ཕོད་པ་དགོས།

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

༡༥༽ ཚེམ་བཟོ་བ།

ཐེངས་གཅིག་བཙུན་མོར་རྒྱ་ནག་གོང་མས་བསྐུར་བའི་ཕྱག་རྟགས་ཤིན་ཏུ་རིན་ཐང་

ཆེ་བའི་གྲུའུ་ཙེའི་རས་ཆ་ཡུག་ཅིག་འབྱོར་བ་དང་། བཙུན་མོས་བཱིར་བལ་བོས་ནས་

རང་གི་རས་ཆ་དེས་གྱོན་གོས་བློར་བབ་པ་གཞན་སུ་ལའང་མེད་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་

པའི་རེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ། “བཱིར་བལ། ངའི་གོ་ཐོས་ལ། ཚེམ་བཟོ་བ་ཚོས་རྒྱུན་དུ་

གྱོན་གོས་བཟོ་རྒྱུའི་རས་ཆ་ལས་རྐུན་མ་བརྐུ་ཡི་ཡོད་བཟོ་འདུག་པས། ངའི་རས་ཆ་

འདི་ནས་ཀྱང་བརྐུས་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་འདུག  རས་ཆ་འདི་ལས་བཟོས་

པའི་གྱོན་ཆས་ཤིག་ང་རང་མ་གཏོགས་གཞན་སུས་ཀྱང་གྱོན་ན་མི་འགྲིག  ཁྱེད་ལ་

སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་འདྲ་ཨེ་ཡོད།” ཅེས་གསུངས། 

 གནས་དོན་དེ་ཐོས་འཕྲལ་བཱིར་བལ་གྱིས། “ངས་ཉམས་མྱོང་གི་ཐོག་ནས་

བཤད་པ་ཡིན་ན། ཁྱེད་རང་གིས་ཐབས་ཤེས་གང་འདྲ་གནང་ཡང་། འཚེམ་མཁན་

གྱིས་རས་ཆ་མི་བརྐུ་བའི་ཐབས་བྱེད་མི་ཐུབ།” ཅེས་བརྗོད། བཙུན་མོས། “མ་རེད། 

མ་རེད། ང་ཡིད་ཆེས་མ་སོང་། ཁྱེད་རང་གིས་རྒྱལ་པོའ་ིན་བཟའ་ཆེན་མོ་དེ་བོས་ནས། 

ཕོ་བྲང་གི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་བཅུག  

ཁོའ་ིགཡས་གཡོན་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་

མཁན་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཚེམ་བཟོ་

བས་རས་ཆ་བརྐུ་མི་ཐུབ་པ་ཐག་

ཆོད།” ཅེས་བཀའ་མངགས་ནན་པོ་

གནང་བ་ན། བཱིར་བལ་གྱིས་འཛུམ་

དམུལ་ཙམ་བྱས་ཏེ་སྨྲས་པ། “བཙུན་

མོ་ལགས། ཚེམ་བཟོ་བ་ཚོ་ནི་རྐུན་

མ་བརྐུ་རྒྱུར་བྱང་ཆུབ་པ་ཞིག་ཡིན་

པས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་གང་འདྲ་

གནང་ཡང་ཁོས་ཁྱེད་ཀྱི་རས་ཆ་བརྐུ་

ཐུབ་ཀྱི་རེད།” ཅེས་བརྗོད་པར། བཙུན་མོས་བཱིར་བལ་གྱིས་བཤད་པའི་གཏམ་ལ་

མོས་མཐུན་མ་བྱས་པར། ཚེམ་བཟོ་བ་རྒྱལ་ཁང་ནང་བོས་ནས། ཕོ་བྲང་རང་གི་ནང་

དུ་ན་བཟའ་བཙེམ་དགོས་པ་མ་ཟད། ལས་ཀ་མ་ཚར་བར་དུ་ཕོ་བྲང་ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་མི་

ཆོག་པའི་བཀའ་གནང་བར་ཁོས་ཁས་ལེན་བྱས།

 ཕྱི་ཉིན་ཚེམ་བཟོ་བས་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་ཁྱེར་ནས་ཕོ་བྲང་

ལ་ལས་ཀ་བྱེད་པར་སླེབས། རྒྱལ་པོའ་ིསྐུ་སྲུང་བས་ཁོ་བར་ལྟ་རྟོག་ནན་མོ་བྱས་པ་

མ་ཟད། ཕོ་བྲང་གི་ཕྱི་དང་ཁོ་རང་གི་ཁྱིམ་ལའང་ལོག་མ་བཅུག  ཕོ་བྲང་རང་དུ་ཉིན་

བཅུའི་རིང་ལས་ཀ་བྱས། ཉིན་རྗེས་མ་དེར་ཚེམ་བཟོ་བའི་བུ་མོ་རང་གི་ཕ་ཐུག་འཕྲད་

བྱེད་པར་སླེབས་ཀྱང་། བལྟ་སྲུང་བས་ནང་དུ་འགྲོ་མ་བཅུག་པར་བརྟེན། མོས་ཕྱི་

རོལ་ནས་སྨྲས་པ། “ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་པཱ་ལགས་ཁྱེད་རང་ཞེ་དྲག་དྲན་གནང་གི་

འདུག་ན། སྐུ་མཁྱེན་དེ་རིང་ནང་ལ་ཐེངས་གཅིག་ངེས་པར་དུ་ཕེབས་རོགས།” ཟེར་

ཞིང་བལྟ་སྲུང་བའི་ཁང་པའི་རྒྱབ་ཏུ་ལངས་ནས་བསྡད། 

 ཚེམ་བཟོ་བས་ཁོ་རང་ཕོ་བྲང་གི་ཕྱིར་འགྲོ་ཆོག་གི་མེད་ཚུལ་ཡང་ཡང་

བཤད་མོད། བུ་མོས་ཉན་འཇོག་མ་བྱས་པར་མུ་མཐུད་ཞུ་བ་ཕུལ་བས། ཚེམ་བཟོ་

བ་རླུང་ལངས་ནས་རང་གི་ལྷམ་ཡ་གཅིག་བུ་མོར་འཕངས་ནས། “བུ་མོ་བྱབ་ཆུང་མ། 

ངས་ཁྱོད་ལ་ང་རང་ཁྱིམ་ལ་ལོག་ཆོག་གི་མ་རེད་ཟེར་ཐེངས་ག་ཚོད་ལབ་མ་བྱུང་ངམ། 

ད་དུང་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་ཉན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།” ཞེས་སྨྲས་སོ། །བུ་མོས་པ་ཕ་

ཁོང་ཁྲོ་ཟ་བ་མཐོང་ནས་ཁྲེལ་དགོད་ཤོར་བ་དང༌། རང་ལ་འཕངས་པའི་ལྷམ་ཡ་གཅིག་

དེ་བསྒྲུགས་ནས་རྒྱུགས་ཏེ་རང་གི་ཁྱིམ་དུ་ཤར་རེར་ལོག  ཁྱོན་ཉིན་གྲངས་བཅོ་ལྔའི་

རྗེས་སུ་བཙུན་མོའ་ིན་བཟའ་ཆ་ཚང་བཙེམས་ཟིན་པས། བཙུན་མོས་སྤྲོ་སྣང་ཆེན་

པོས་གཟིགས་བཟོས་བདག་རྐྱེན་གྱ་ནོམ་པ་བསྩལ། དེ་ནས་ཁོ་ཕོ་བྲང་ནས་ཁ་མ་བྲལ་

གོང་བལྟ་སྲུང་བས་ལུས་བཤེར་ནན་པོ་བྱས། 

 བཙུན་མོའ་ིཐུགས་ལ་གྱོན་གོས་དེ་འདྲ་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ནང་གཞན་སུ་

ལའང་མེད་པའི་ཧ་ཅང་དཀོན་ལ་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་གོས་ཤིག་ཡིན་སྙམ་པའི་ཐུགས་

སྤོབས་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཉིན་གཅིག་བཙུན་མོ་འཁོར་བཅས་ཁྲོམ་གཞུང་བརྒྱུད་དེ་ཕེབས་

བཞིན་པའི་སྐབས། བུད་མེད་ཅིག་གིས་གྱོན་པའི་སྟོད་གོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་བཙུན་མོ་རང་

ཉིད་ཀྱི་ན་བཟའ་དང་ཤིན་ཏུ་འདྲ་པོ་ཡོད་པ་གཟིགས་པས། བཙུན་མོ་ཧང་སངས་

ནས་བལྟ་སྲུང་བར་བུད་མེད་དེ་རྒྱལ་ཁང་ལ་འབོད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང༌། བུད་

མེད་དེ་རྒྱལ་ཁང་དུ་བཅར་སྐབས་བཙུན་མོས་བུད་མེད་དེ་སུ་ཡིན་མིན་བཀའ་འདྲི་

གནང་བས། མོ་ནི་དེ་སྔ་བཙུན་མོའ་ིན་བཟའ་འཚེམ་མཁན་དེའི་བཟའ་ཟླ་ཡིན་པ་

མཁྱེན་རྟོགས་བྱུང། བཙུན་མོ་ཐོག་མར་ཧང་སངས་པ་དང༌། དེའི་རྗེས་སྐུ་རླུང་དྲག་

པོ་བཞེངས་ནས་ཚེམ་བཟོ་བ་ལམ་སང་ཕོ་

བྲང་དུ་ཡོང་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་། ཚེམ་

བཟོ་བ་ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས་བཱིར་བལ་ལ་ཁོ་དང་

མཉམ་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུས་པས། བཱིར་

བལ་གྱིས་ཁོ་ལ་སྙིང་རྗེ་ནས་ཁས་ལེན་བྱས། 

བཙུན་མོ་སྐུ་རླུང་དྲག་པོ་བཞེངས་ཡོད་མོད་

བཱིར་བལ་གྱིས་ཐབས་མཁས་པོས་ཁོང་ཁྲོ་ཞི་

རུ་བཅུག་ནས། “ལྷ་ལྕམ་ལགས། ཚེམ་བཟོ་

བ་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་སྤྱོད་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡིན་པས་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོ་གཅིག་པུའི་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་པར་

ངོས་འཛིན་གནང་མི་ཉན་ལ། ད་རེས་ཁོ་ལ་

དགོངས་སེལ་གནང་རོགས།” ཞེས་ཞུས།
 བཙུན་མོས་ཐུགས་བསམ་གང་མཚམས་བཞེས་རྗེས་ཚེམ་བཟོ་བར་

སྨྲས་པ། “གལ་སྲིད་ཁྱོད་ཀྱིས་རས་ཆ་དེ་ཕོ་བྲང་གི་ཕྱིར་འཁྱེར་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གང་

འདྲ་བྱས་པ་དྲང་པོ་བཤད་ནས་ངོས་ལེན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཉེས་པ་ཆག་

ཡང་གཏང་་ཆོག”  ཅེས་གསུངས། ཚེམ་བཟོ་བས་དེའི་ལན་དུ། “ངའི་བུ་མོས་ང་

འབོད་པར་ཡོང་སྐབས། ངས་རང་ཉིད་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་པའི་རྣམ་པར་བརྫུས་ནས་ལྷམ་

ཡ་གཅིག་འཕངས་པ་ཡིན། ལྷམ་དེའི་ནང་དུ་སྔོན་ཚུད་ནས་རས་ཆ་དེ་བཅུག་ཡོད། 

གནས་དོན་དེ་ང་རང་ཐོག་མར་ཕོ་བྲང་གི་ནང་དུ་ལས་ཀར་མ་ཡོང་སྔོན་དུ་བུ་མོར་

ཁ་བརྡ་གསལ་པོ་བྱས་ཟིན་པས། མོས་ལྷམ་དེ་བསྒྲུགས་ནས་ལམ་སང་ནང་དུ་ལོག་

སོང༌། དེ་ནི་ངས་ཕོ་བྲང་གི་ནང་ནས་རས་ཆ་ཕྱིར་འཁྱེར་བའི་ཐབས་ལམ་དང་བརྒྱུད་

རིམ་ཡིན་པས་བཙུན་མོ་མཆོག་ནས་ངར་ཉེས་པ་མེད་པ་གནང་རོགས།” ཞེས་ཞུས་

ཏེ་ཚེམ་བཟོ་བ་མགོ་བོ་སྒུར་སྒུར་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་པས། བཙུན་མོས་དེ་སྔ་ཞལ་

བཞེས་གནང་བ་བཞིན་ཁོ་ལ་ཉེས་ཆད་མ་བཏང་བར་རང་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིར་སློག་བཏང་། དེ་

ནས་བཙུན་མོས་བཱིར་བལ་ལ་ཞལ་ཕྱོགས་ནས། “བཱིར་བལ་ཁྱོད་རང་གིས་བཤད་པའི་

སྐད་ཆ་རྣམས་བདེན་པ་རེད་འདུག  ཚེམ་བཟོ་བས་རས་ཆ་མི་བརྐུ་བའི་སྔོན་འགོག་

བྱེད་ཐུབ་པ་མི་སྲིད་པ་རང་རེད།” ཅེས་གསུངས་པར། བཱིར་བལ་འཛུམ་དང་བཅས་ཏེ་

དེ་ནས་སོང་ངོ་། ། 

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ནང་སྡོད་བར་ཨམ་ཕྲག་ནང་དངུལ་མེད་ན་འཚོ་ཐབས་འབྲལ་རྒྱུ་ཡིན་གཤིས། ཁོ་

ལའང་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དེ་ཟླ་ཤས་རིང་གྲོགས་པོའ་ིསར་བསྡད། དེ་ནས་ཁོས་རང་གི་ཕ་མར་

རང་ཉིད་ད་ལྟ་དིལླཱིའི་མཐོ་སློབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་མུས་དང་། འཛིན་གྲྭར་

དུས་ཐོག་ཏུ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་སོགས་རྫུན་གཏམ་གཅིག་བཤད་གཉིས་བཤད་བྱས་ཏེ་དངུལ་སློང་གི་

ཡོད། ཕ་མས་ཀྱང་རང་གི་ཕྲུ་གུར་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་བྱས་ཏེ་དངུལ་གཏོང་རྐྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

བུ་པ་སངས་ནི་དགུན་ཚོང་གི་ཁེ་བཟང་རྣམས་དབྱར་དུས་ཁྱིམ་གྱི་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་བར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། ཁྱིམ་དུ་རང་དང་ཨ་མ་གཉིས་ལས་མེད་སྟབས་ཁོས་སྔ་པོར་ལངས་ཏེ། ཞོགས་ཇ་དང་

བག་ལེབ་སོགས་བརྒྱབ། དེ་ནས་ཁྱིམ་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་ཀྱིན་དགུང་ཚིགས་བཟོ་བ་ལ་བྲེལ། ཉིན་

རྒྱབ་ཤོག་སྦག་རྩེད་ནས་དབྱར་གྱི་ཉི་མ་རིང་པོ་དེ་འདའ་བར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་འདྲ་བར་གཞིས་ཆགས་

ནང་དབྱར་དུས་ཉི་མ་འདའ་ཞིང་དགུན་དུས་ཚོང་ལས་སྒྲུབ་མཁན་ལོ་གཞོན་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཡོད། 

དེ་ལྟར་དགུན་དུས་ཚོང་ལས་བསྒྲུབས་ཤིང་དབྱར་དུས་ཉི་མ་བསྐྱལ་ཏེ་བགྲང་བྱ་བཅུ་ཙམ་འདས། ལོ་དེ་གའི་

ནང་ཁོས་དེ་སྔ་ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་བའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་གྲུབ་མ་ཐུབ་ནའང་། གྲོད་པ་རྒྱགས་ཙམ་ཞིག་

དང་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཐུབ་ཙམ་ཞིག་ངང་གནས་ཡོད། ཚོང་གི་བྲེལ་བ་དང་མི་ཚེའི་འགྲོ་ལམ་ནང་མགོ་འཁོར་ཏེ།   

ད་ཆ་རང་ཉིད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་བློ་ཐུབ་དེ་ཡང་གང་དུ་ཡོད་མེད་མི་ཤེས། ཁོས་ད་གཟོད་དཔལ་ལྡན་དགེ་རྒན་

ཆེན་མོ་ཞིག་གམ་སྲི་ཞུ་བའི་ལས་གནས་ཤིག་བླངས་ཏེ་མི་ཚེ་བག་ཕེབས་ངང་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པར་སྙམ། 

འོན་ཀྱང་གྲོགས་པོ་དང་ཕ་མས་བཅངས་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ་ལས་ལྡོག་སྟེ། བུ་དཔལ་ལྡན་དིལླཱིར་ལོ་གསུམ་

རིང་གང་བྱས་པ་རྣམས་ཕ་མས་ཤེས་རྗེས་བྷེང་ལོར་དུ་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བར་བཏང་། དེར་ཁོས་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་ལ་

ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་རྐྱེན་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ནས་ཀྱང་བུད། མཐར་ཕ་མ་འུ་ཐུག་སྟེ་ཁོ་ནང་

དུ་བོས་ནས་ད་བར་གཞིས་ཆགས་ནང་ལས་མེད་ངང་གནས་བཞིན་པ་རེད། ཁོས་བསམ་པར་རང་གི་གྲོགས་

པོས་ད་བར་འབྲེལ་བ་མ་བྱས་པར་བརྟེན།   ད་གཟོད་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ངེས་རེད་སྙམ། 

དེ་ནས་ལོ་འགའ་ཤས་རྗེས་པ་སངས་ཚོང་གི་དོན་དུ་ལུ་དྷི་ཡཱ་ནཱར་བསྐྱོད་པའི་ལམ་ཞོར་དུ་དིལླཱིར་ཉིན་གཅིག་རིང་ངལ་
གསོ་བྱེད་པའི་སྐབས་ན། མཇ་ནུ་ཀ་ཊི་ལའི་ཁྲོམ་གཞུང་དཀྱིལ་དུ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའི་གདོང་ཞིག་དེ་བརྒྱུད་ནས་
བསྐྱོད་པ་མཐོང་། ཁོས་དྲན་གསོ་མང་པོ་བྱས་མཐར་མི་དེ་རང་གི་གྲོགས་པོ་དཔལ་ལྡན་ཡིན་པ་ཤེས། དེ་མ་ཐག་ཁོས་
མི་དེ་རྗེས་འདེད་བྱས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་ཞེས་ཁོའ་ིམིང་ནས་བོས། མི་དེས་ཀྱང་རང་གི་མིང་འབོད་བཞིན་པ་དེ་སུ་ཡིན་ནམ་
བསམ་སྟེ་རྒྱབ་ཏུ་ལྟ་སྐབས། རང་གི་གྲོགས་པོ་བློ་ཐུབ་པ་སངས་ཡིན་པ་ཤེས། ཕན་ཚུན་ལོ་མང་རྗེས་མཐོང་འཕྲལ་དེ་
མ་ཐག་མིག་རྣམས་མིག་ཆུས་ཁེངས་ཏེ་ཁོ་གཉིས་ཤུགས་ཀྱིས་འཐམས། མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མི་ཚེའི་འཚར་ལོངས།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།



ཁ་ཆེ་གུར་ཀུམ། 
འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་རྩི་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་

ཡིན་ཞིང་། རིང་ཐུང་ཁྲུ་གང་ཙམ་སྐྱེ་བ༌ཡིན། དེ་ལ་མུ་མེན་

མདོག་ལྡན་འདབ་མ་དྲུག་པའི་མེ་ཏོག་བཞད་ཅིང་། དེའི་ནང་

དུ་ཟེའུ་འབྲུ་ཕོ་མོ་གཉིས་མཉམ་དུ་གནས། དེ་ཡང་ཟེའུ་འབྲུ་

ཕོ་བཞི་ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་ལི་ཁྲིའི་མདོག་དང་། ཟེའུ་འབྲུ་

མོ་སེར་སྐྱ་ཐུང་བ་གསུམ་རེ་སྐྱེ་བ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ནས་

གུར་ཀུམ་ནི་བཟང་པོ་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན། ལོ་རྒྱུས་

ལྟར་ན། དགྲ་བཅོམ་པ་ཉི་མ་གུང་པས་རི་བོ་སྤོས་ངད་ལྡན་

ནས་གུར་ཀུམ་གྱི་ས་བོན་བླངས་ཏེ། ཁ་ཆེར་

བཏབ་པ་ལ་ཁ་ཆེ་གུར་ཀུམ་ཞེས་ཡུལ་མིང་

མེ་ཏོག་ལ་ཐོགས་པ་ཡིན། 

སྐྱེ་གནས་ནི། བོད་ཀྱི་སྨན་གཞུང་ཁག་ལྟར་ན། 

རྒྱ་གར་གྱི་རི་བོ་བྱ་རྐང་དང་། མ་ལ་ཡ། ཁ་

ཆེའི་ཡུལ་སོགས་ནས་བྱུང་བར་བཤད། དེ་ནི་

རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༡༦༠༠ ཡས་མས་ལ་འདེབས་

འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བ་མང་། 

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

པ་ཙམ་ལ་མེ་ཏོག་ཤར་བའི་སྐབས་སུ་བཏུས་ཏེ། ཟེའུ་འབྲུ་

བཏོགས་པ་རྣམས་བསིལ་གྲིབ་སྐམ་གསེད་བྱས་ནས་དྲི་མ་མ་

ཡལ་བར་སྨན་དུ་སྤྱོད་དགོས། 

སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་ཁ་ཆེ་གུར་ཀུམ་གྱི་

མེ་ཏོག་སྨན་སྦྱོར་བྱེད་ཅིང་། དེས་མཆིན་པའི་ནད་རིགས་ཀུན་

དང་། ཁྲག་ཤོར་བའི་རིགས། ཟུངས་ཁྲག་ཉམས་པ། ཁྲག་གི་

འཁོར་སྐྱོད་དཀའ་བ་སོགས་ལ་ཕན། རྒྱ་གར་ཚེའི་རིག་བྱེད་

ཨཱ་ཡུར྄་ཝེད་ཀྱི་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱའང་མེ་ཏོག་ཡིན་པ་བཞིན། 

ཕན་ཡོན་ཕལ་ཆེ་བ་གཅིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་གསལ། 

མིང་གཞན་ནི། མཆིན་སྨན་གཙོ་བོ་དང་། ཁ་ཆེ་གུར་གུམ། 

ལི་ཁྲིའི་མདངས་ཅན། ལེ་བརྒན་རྩི། ཉི་མ་གུང་རྙེད། འཇམ་

དབྱངས་མདོག་ཅན། ཀུན་ནས་འཁུམས། ཁ་ཆེར་སྐྱེས། ཁ་ཆེ་

ཤ་སྐམ། དྲི་ཞིམ། དྲི་བཟང་། ལུས་དམར། མེའི་རྩེ་མོ་སོགས་

མང་དུ་མཆིས། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཀུཾཀུམ་(dqadqe)དང་། ཀེ་སར་

(d¢lj)ཞེས་པ་དང་། ཨིན་སྐད་དུ། saffron/saffron 

crocus ཞེས་འབོད་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།

ཆུ་ཕྱེད་ཙམ་བརྒལ་ན།། ༶

ཧ་ཕྱེད་ཙམ་གོ་ཡོང་།།

ཆོས་པ་རི་ལ་སྒོམ་ན།། ༶

ཟན་གོང་གྱེན་དུ་འགྲིལ།།

ཆོས་སྐྱོང་རང་མགོ་མ་ཐོན།། ༶

མགོ་ནག་མི་ལ་སྲུང་སྐྱོབ།།

 ཆོས་རར་ཆོས་དང་།། ༶

གཞས་རར་གཞས།།

ཆོས་མི་ལ་ཤོད་པར།། ༶

རང་ཉིད་སྡོམ་པ་གཙང་དགོས།།

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་

གནོན་ཤུགས་དང་།

ཐ་མག་འཐེན་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཁའི ་རྨ་

འབྲུམ ་ (u lcer )

ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཤེས་

རྟོགས་བྱུང་འདུག

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་ངོ་གདོང་སྨུག་པོ་ཆགས་ན། 

སྒོང་སྤྲིས་དང་། སྦྲང་རྩི་ལས་བཟོས་པའི་གདོང་

འབག་(face mask)བེད་སྤྱོད་བྱ་དགོས། 

འདིས་མདོག་སྨུག་པོ་མེད་

པ་བཟོ་བ་མ་ཟད། ཁྱེད་རང་

གི་གདོང་ལ་འོད་མདངས་

སྦྱིན་གྱི་རེད།

སོ འ ི་ ན ་ཟུག ་བཅོས ་

ཐབས ་སུ ་ཆུ ་དྲོད ་མོ ་

ཤེལ་ཕོར་གང་ལ་ཚྭ་ཇ་

ཐུར་ཕྱེད་ཀ་བླུགས་ནས་

ཆུ་ཚོད་འགའ་རེའི་རྗེས་

ལ་གྲེ་བ་བཤལ་བཤལ་

གཏང་དགོས། 

རུས་པ་མཁྲེགས་པོ ་དང་ཁྲག་ཤེད་བཏང་

འཛིན་བྱེད་པར་ང་ཚོའི ་ཁ་ལག་ནང་ལ་མེ ་

ཏོག ་ལྗང་ཚལ་

(broccoli)

མང ་ཙམ ་བདེ ་

སྤྱོད་བྱ་དགོས།

ཨོྃ།

འཆམ་འགོ་བསུ་བའི་ཐང་ཐང་འཁར་རྔ།། ༶

མགྲོན་བརྡ་ཞུ་བའི་མགྲོན་ཤོག་དམར་པོ།།

 འཆང་བའི་ལུང་དང་།། ༶

ཞོག་པའི་ཞབས་ར་དགོས།།

ཇ་ཆུ་ལས་འཐུང་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་།། ༶

ལུས་བདེ་སེམས་སྐྱིད་བྱུང་ན་དགའ།། 

 ཇ་རིན་སྤྲོད་ཡས་མེད་པར།། ༶

མར་ལྟང་ལ་གོང་སྒྲིག་པ། ། 

ཇ་ཐུག་འཐུང་དུས་ཁ་འཚེར་འཚེར།། ༶

ས་ཀ་བྱེད་དུས་མུག་ལོང་ལོང་།།

རི་མ
ོ་འབྲི་མ

ཁ
ན། བྱ

ང་ཆུ
བ་དོན་གྲུ

བ། 

དག
འ་ཤ

ར་མ
ངའ་རིས

།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། པ་སངས་རྣམ་རྒྱལ། 

སྒང་ཏོག་ཐོན་མི་སཾབྷོ་ཊ་གཏན་སློབ།
རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་སྐལ་ལྡན། 

དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཁ།

རི
་མ

ོ་འ
བྲི

་མ
ཁ

ན།
 ད

ཀ
ོན་

མ
ཆ

ོག
་བ

ས
ོད་

ནམ
ས

། 

དག
འ་ཤ

ར་
མ

ངའ
་ར

ིས
། འ

ཛི
ན་

གྲྭ་
ལྔ

་པ
་ཁ

།

རི
་མ

ོ་འ
བྲི

་མ
ཁ

ན།
  ཀུ

ན་
དག

འ་
རྣམ

་རྒྱ
ལ

།

སྒ
ང་

ཏོག
་ཐ

ོན་
མ

ི་ས
ཾབྷ

ོ་ཊ
་ག

ཏན
་སླ

ོབ
།

སྤྱི་སེམས་སྤེལ་རྒྱུར་ཤུགས་

བརྒྱབ་པ་ཡིན།  
“དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་གསོད་

རེས་གཏོང་བ་དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་

ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་གཏོང་བ་དེ་དག་བཤད་

ཚོད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་། བྱམས་པ་དང་

བརྩེ་བ། བཟོད་པ་དང་ཆོག་ཤེས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་

ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་གིས་ཆོས་ལུགས་

ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་གཏོང་

བ་དང་། ཕན་ཚུན་ནང་ཁུལ་དུ་འགལ་ཟླ་བཟོ་བ་

དེ་དག་ནི་ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་

སྟབས། ༡༩༦༠ ལོ་ནས་ང་རང་གིས་ཆོས་

ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཐོག་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ཡིན། 

༡༩༧༠ ལོ་ནས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་བྱམས་

བརྩེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱི་སེམས་སྤེལ་རྒྱུར་ཤུཊ་

བརྒྱབ་པ་ཡིན། མི་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་རྒྱུའི་རྩ་བ་

དེ་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་རེད། དེ་ནི་རྒྱུ་དངོས་པོ་

མ་རེད་ལ་སྟོབས་དང་དབང་ཐང་ཡང་མ་རེད། 

ནང་པའི ་ཆོས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི ་ངོས་ནས་

ང་རང་མ་ཤི་བར་གཞན་ལ་ཞབས་འདེགས་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན། གཞན་ཆབ་སྲིད་འགན་དབང་

ཐད་གོང་ནས་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་གསུངས་པ་ཇི་

བཞིན་ད་ལྟ་ང་རང་རྒན་ཡོལ་གཙང་མའི་ཐོག་

ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། རྒན་ཡོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་རིང་

འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཁུར་བླངས་ཏེ་ཧུར་ཐག་

གནང་སོང་ལ། ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ཧུར་

བསྐྱེད་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།”

 ཞེས་པ་འདི་ནི། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་གིས། ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཕྱི་ལུགས་

དགུང་ལོ་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་

བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

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

ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ དགོང་མོ་རིམ་པ་དང་པོའ་ིའགྲུལ་པ་རྣམས་ལ་

ཉ་ཕྱིས་དང་། ངང་ཤ་བསྲེགས་པ། ལུ་གུའི་ཤ་བཅས་ཀྱི་དགོང་དྲོའ་ི

གསོལ་ཚིགས་ཞིམ་པོ་དང་། ཞལ་ལག་རྗེས་ལ་ཅོཀ་ལེཊ་མངར་

ཟས་ཀྱང་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ནང་དུ་ཡོད་ན། 

དེའི་ཚབ་ལ་པ་ལམ་མངར་ཟས་སམ། འཁྱགས་པ་བྱི་རིལ་གང་རུང་

ངམ། གཉིས་ཀ་ཡོད་སྲིད། 

འགྲུལ་པ་རྣམས་ནི་འཁྱགས་

པའམ། གདོང་ཐུག་གམ། རྒྱ་

མཚོའི་ཉེན་ཁ་གཞན་གང་གི་

ཐོག་ལའང་སེམས་ཁྲལ་མེད་

པར་སྐྱིད་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་

རེད། ཁོ་ཚོས་གྲུ་གཟིངས་གཞན་གྱིས་ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་ལ་འཁྱགས་

པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་བརྡ་བཏང་བ་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཟད། ཉེན་

བརྡ་དེར་ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་སྣང་མེད་བཏང་

བའང་ཤེས་ཀྱི་མེད། 

དགོང་མོའ་ིཚོུད་ ༩:༢༠ ཐོག་དེད་དཔོན་སི་མིཐ་

གཉིད་ཉལ་དུ་ཕྱིན། འགྲོ་ཁར་ཁོ་པས་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ། གལ་ཏེ་

དཀའ་ངལ་རིགས་བྱུང་ན། གཉིད་དཀྲོག་དགོས་པར་མངགས་ཀྱང་།

མདུན་ལ་འཁྱགས་པ་ཡོད་པས་དལ་དུ་གཏང་དགོས་པའི་བཀོད་

མངགས་གནང་མེད། ལར་ནས་ཁོས་ཨེཊ་ལེན་ཊིཀ་རྒྱ་མཚོ་

(Atlantic Ocean)ལ་དེ་སྔོན་གྲུ་གཟིངས་གཞན་གྱིས་བཏང་

བ་ལས་མགྱོགས་པ་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ་བཞིན། དངོས་

གནས་མགྱོགས་པོ་ཞེ་དྲག་སྐྱོད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། 

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

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་གཡང་སྒྲོན། 

ཀརྣ་ཊ་ཀ ཅིཏྲ་ཀཱ་ལཱ་ པ་རི་ཤཐ྄་མཐོ་སློབ། ལོ་རིམ་གཉིས་པ།


