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	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༤༠								 						ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༣															སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས།	༡༥༢						 				ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།										 				ཧིན་སྒོར།	༥

༩༽ གཟའ་པ་སངས།
འཛམ་གླིང་དང་འཁོར་ལམ་ཉེ་ཤོས་དེ་གཟའ་པ་སངས་ཡིན།	 དེ་ཉིད་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ཉི་མ་ནུབ་རྗེས་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འོད་འཕྲོ་བཞིན་པ་མཐོང་གི་རེད།	 དེར་བརྟེན་ང་

ཚོས་དེ་ལ་དགོང་མོའ་ིསྐར་མ་ཞེས་འབོད་ཅིང་།	བོད་པ་ཚོས་རྫི་བོའ་ིསྐར་མ་དང་།	སྔ་དྲོ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་མཐོང་བར་བརྟེན་ཐོ་རང་སྐར་ཆེན་ཞེས་འབོད།	གཟའ་པ་སངས་

ནི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཆ་ཚད་དང་འདྲ་པོ་ཡོད་ཀྱང་།	དེ་ཉིད་གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་ཚ་བའི་ཆུ་མེད་གོ་ལ་ཞིག་ཡིན།	

གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་ཕྱི་ངོས།	

བར་སྣང་རྟོག་ཞིབ་ཀྱིས་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་ངོས་མང་ཆེ་བ་ཐང་གཤོངས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད།	 དེར་རི་ལུང་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད་

པས་ང་ཚོས་གླིང་ཆེན་རེད་བསམ་ན་ཆོག	དེ་གཉིས་ལས་ཨིཤ་ཊར་	ཊེར་རཱ་	(Ishtar	Terra)	ཟེར་བ་དེ་བྱང་ཁུལ་དུ་ཡོད་ཅིང་།	ཨེཕ་རོ་

ཌཻཊ་	ཊེར་རཱ་	(Aphrodite	Terra)	ཟེར་བ་དེ་དཀྱིལ་ཐིག་དང་ཉེ་ཙམ་དུ་ཆགས་ཡོད།	

གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་དབྱིབས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་དོན་ཅི།	

འཛམ་གླིང་ནས་བལྟས་ན།	 གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་དབྱིབས་དང་ཆ་ཚད་གཉིས་དུས་ནས་དུས་སུ་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡི་

ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་།	 	 དོན་དུ་དེ་ནི།	 འཛམ་བུ་གླིང་ལས་ཉི་མ་དང་ཐག་ཧ་ཅང་ཉེ་བར་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པའི་དབང་གིས་ཡིན།		དེ་ཉིད་ཉི་མ་དང་བར་ཐག་རིང་དུས་སྒོར་དབྱིབས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་མཐོང་།	འོན་ཀྱང་དེ་ཉིད་

འཛམ་གླིང་དང་ཉེ་ཙམ་སླེབས་སྐབས་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡང།	 སྒོར་དབྱིབས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་ལས་མི་མཐོང་།	 མཐར་དེ་

ཉིད་སའི་གོ་ལ་དང་རྒྱང་ཐག་ཉེ་ཤོས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཚེས་གསུམ་གྱི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་མི་མཐོང་བ་ཡིན།	

གཟའ་པ་སངས་སྤྲིན་གྱིས་འཐིབས་དོན།	

ང་ཚོས་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་ངོས་དངོས་སུ་མཐོང་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།	 དེའི་རླུང་ཁམས་ཡོངས་རྫོགས་དུ་སྤྲིན་སྟུག་པོས་

ཁེངས་ཡོད།	 དུ་སྤྲིན་དེ་རྣམས་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་དུ་མཐོང་བའི་ཆུའི་ཟེགས་མ་ཆུང་ངུ་མང་པོས་བསྒྲུབས་པའི་སྤྲིན་པ་

དང་མི་འདྲ།	 	 གཟའ་དེའི་དུ་སྤྲིན་རྣམས་ང་ཚོས་ཤེས་པའི་སྐྱུར་རྫས་ནུས་ཤ	གས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་སྟེ།	 མུ་ཟིའི་སྐྱུར་(sulphuric	

acid)	 གྱི་ཟེགས་མ་ཆུང་ངུ་མང་པོས་བསྒྲུབས་པ་ཞིག་རེད།	 མུ་ཟི་དེའང་ལོ་མང་རིང་གཟའ་དེའི་ནང་དུ་མེ་རི་མང་པོ་འཕྱུར་བའི་

རྐྱེན་གྱིས་དེའི་རླུང་ཁམས་སུ་ཁྱབ་པ་རེད།		

ང་ཚོས་དུ་སྤྲིན་བརྒྱུད་ནས་ཇི་ལྟར་མཐོང་ངམ།	

བར་སྣང་རྟོག་ཞིབ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་གཟའ་དེའི་དུ་སྤྲིན་བརྒྱུད་ནས་མཐོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 དེའི་ས་ངོས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པའང་སྟོན་ཐུབ།	

འོན་ཀྱང་དེ་སྤྱིར་བཏང་གི་འོད་བརྒྱུད་ནས་མཐོང་མི་ཐུབ།		དེར་བརྟེན་རཱ་ཌར་འོར་ཟེར་བརྒྱུད་ནས་མཐོང་ཐུབ།	གང་ཡིན་ཞེ་ན།	འོད་

ཟེར་དེར་དུ་སྤྲིན་ཕུག་ནས་ཐད་ཀར་བསྐྱོད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད།	ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༩༠	ནས་	༡༩༩༢	བར་ལ་གྲུབ་འབྲས་ལྡན་པའི་བར་

སྣང་རྟོག་ཞིབ་འཕྲུལ་ཆས་མ་གེལ་ལེན་(Magellan)ཟེར་བ་དེས་གཟའ་དེའི་ས་ཁྲ་ཧྲིལ་པོ་བཀོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།	

གཟའ་དེ་གང་ཞིག་ལས་བསྒྲུབས་སམ།	

སའི་གོ་ལ་དང་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་ཆ་ཚད་གཉིས་ཧ་ལམ་འདྲ་པོ་ཡོད་ཅིང་།	 ཕྱིའི་བཀོད་པའང་ཧ་ལམ་གཅིག་

མཚུངས་ལྟ་བུ་ཡོད།	དེ་ལ་བྲག་རྡོ་ཅན་གྱི་ཕྱི་ཤ	ན་མཁྲེགས་པོ་ཡོད་ནའང་།	འཛམ་གླིང་ལྟ་བུའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དག་

མེད།	 གཟའ་དེ་ཚ་དྲོད་ཧ་ཅང་ཆེ་རྐྱེན་དེར་ཆུ་རྣམས་གཤེར་གཟུགས་

ཀྱི་ངོ་བོར་གནས་མི་ཐུབ།	 ཕྱི་ཤ	ན་དེའི་མཐིལ་ན་ལྗིད་ཆེ་བའི་བྲག་རྡོའ་ི

རིམ་པ་ཡོད་པ་དང་།	དབུས་སུ་ཆ་ཙམ་གཤེར་གཟུགས་ཅན་གྱི་ལྕགས་

རིགས་ཀྱི་ནང་སྙིང་ཡོད།	

གཟའ་པ་སངས་དེ་ཚ་དྲོད་ཆེན་པོ་ཡོང་དོན་ཅི།	

སྤྱིར་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་ཚ་ཚད་ནི་སའི་གོ་ལ་ལས་ཧ་ཅང་མཐོ་བ་ཡོད།	 དེ་ལྟར་ཡིན་དོན་ནི།	 དེའི་རླུང་ཁམས་ནང་དུ་ཚ་དྲོད་

འཛིན་པའི་རླངས་གཟུགས་ལྗིད་པོ་ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་ཟུང་ལྡན་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡིན།	 	 དེས་ལྗང་ཁང་གི་བྱེད་ལས་

ལྟ་བུར་ལོ་མང་རིང་རླུང་ཁམས་ནང་ཚ་དྲོད་ཇེ་མང་ཇེ་མང་བཟུང་བའི་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 དེ་བཞིན་དེའི་སྤྲིན་པའི་ཆགས་རིམ་

གྱིས་ཀྱང་ཚ་དྲོད་བཟུང་སྟེ་ཚ་ཚད་	༤༨༠༚C		ཙམ་གྱི་ཚ་དྲོད་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་སླེབས་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	

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

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌

ལས་ཀ་རག་ནས་ལོ་ལྔ་ཙམ་རྗེས་ཁོའ་ིའཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ།	ཁོས་བུ་བློ་བཟང་སློབ་གྲྭར་

གཏོང་བ་མ་ཟད།	སྒེར་གྱི་ཁང་པ་ཞིག་ཀྱང་ཉོས།	དུས་དེ་ནས་ཕ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་དྲོ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་

ཏུ་གྱུར།	 ཁོའ་ིརང་ཁྱིམ་གསར་པ་དེ་ནི་གོང་ཚད་མཐོ་བའི་ཁྲོམ་གཟིགས་སྒང་གི་སྒོ་རའི་ནང་ཆགས་ཡོད་

སྟབས།	 ཁོའ་ིངོ་ཤེས་རྣམས་མངར་མོར་འབུ་འཁོར་བ་ལྟར་འཁོར་ཡོང་།	 ཁ་རྒྱུན་དུ་ལག་ལ་ཤ་ཡོད་ན་ནམ་

མཁར་བྱའི་དཔེ་ལྟར།	དེ་སྔ་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཐུག་འཕྲད་དུ་སླེབས།	

དགུན་དུས་ཁ་བ་སིབ་སིབ་འབབ་དུས་ལྷ་སའི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིད་དུ་འོང་བས་མི་སེམས་ལྷང་ལྷང་དུ་

འཕྲོག་ཀྱང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལྷིང་འཇགས་སུ་གྱུར།	 བྱིས་པ་རྣམས་འཁྱགས་པའི་སྟེང་འཁྱགས་ཤ	ར་

གློད་པར་བྲེལ་ཞིང་།	 རྒན་གྲས་རྣམས་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཐབ་མདུན་དུ་མེ་བསྲོས་ཏེ།	 བོད་ཇ་འཐུང་ཞིང་ཁྱིམ་གྱི་

བདེ་སྡུག་ཡོངས་རྫོགས་གླེང་བར་བྱེད།	 དེ་འདྲའི་དགོང་མོ་ཞིག་ལ་ཨ་མ་ལྷ་མོས་ཕ་བཀྲ་ཤིས་ལ་བོད་ཇ་

ཞུས་ཏེ་སེམས་སྐྱོ་བའི་ངང་།	འདི་ལོ་བུ་བློ་བཟང་སློབ་གྲྭར་བཏང་ནས་ལོ་བཞི་ཙམ་འཁོར་གྱི་ཡོད་དེ།	ཁོའ་ི

ལོ་བབ་དང་གཟུགས་སྟོབས་ཀྱི་ཆ་ནས་སློབ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཡོད་སྐོར་བཤད།	

ཕ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭར་དེའི་སྐོར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་དགོས་བསམས་ནའང་།	 ཁོའ་ིསེམས་ནང་རང་

ཉིད་མི་རིགས་ཁ་བྲལ་གཏོང་མཁན་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་མགོ་རྟིང་སློག་མཁན་གྱི་ཉེས་མིང་འདོགས་པའི་

འཇིགས་སྣང་གིས་ལབ་མ་ཕོད།	 མཐར་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་མ་འདོད་བཞིན་དུ་བུ་བློ་བཟང་སློབ་གྲྭ་ནས་

ལེན་པར་བསྐྱོད།		སློབ་གྲྭའི་ཐག་གཅོད་དེ་ལ་སྒོ་རའི་ནང་གི་མི་ཚང་མས་མ་དགའ་ནའང་སུས་ཀྱང་ཡར་

བཤད་མི་ཕོད།	 དེ་དུས་བློ་བཟང་གི་སེམས་ལ་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་དང་།	 མཐོང་ཆུང་།	 བརྙས་བཅོས་

ཀྱི་ན་ཟུག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕོག	

བུ་བློ་བཟང་སློབ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ་ནས་བཟུང་།	 ཁོའ་ིསེམས་ནང་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་ཞེན་

ཁོག	 རྒྱ་མི་རིགས་ལ་མ་དགའ་བ་ཤ	གས་ཆེ་རུ་ཕྱིན།	 དུས་དེ་ནས་ཁོས་སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས་རྒྱ་སྐད་མི་

བསྲེས་ཤིང་།	 གོས་སུ་བོད་ལྭ་གྱོན་པ་དང་།	 ཅ་དངོས་མཐའ་དག་བོད་རིགས་ཚོང་ཁང་ཁོ་ན་ནས་ཉོ་བ་

སོགས་བྱེད།	 ཁོའ་ིབྱ་སྤྱོད་དེར་བོད་མི་མང་པོས་ཡི་རངས་དང་བཅས་ཁོ་ཚོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱེད་ན་བཟང་

སྙམ།	 རིམ་བཞིན་ཁོའ་ིབྱ་སྤྱོད་དེ་ལྷ་ས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ།	 དེའི་ཐད་ལ་ཐོག་མར་ཕ་བཀྲ་ཤིས་ཅུང་བློ་འཚབ་

བྱུང་ཡང་།	རྗེས་སུ་རང་གི་བུ་ལ་སྤོབས་པ་སྐྱེས།

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
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ཕ་ནོར་འཕེལ་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་

སྔོན་བདེ་ལུང་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་ཁྱིམ་ཚང་སྐྱོ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།	 ཁྱིམ་ཚང་དེའི་ནང་

ལ་ཕ་མ་རྒན་འཁོགས་གཉིས་ལ་བུ་བློ་བཟང་གཅིག་པུ་ལས་མེད་སྟབས།	 བགྲེས་སོང་

གཉིས་ཀྱིས་བློ་བཟང་ལ་གཅེས་པོ་ཞེ་དྲག་གནང་གི་ཡོད།	 ཉིན་གཅིག་གོང་རིམ་གྱིས་

བཀོད་མངགས་ཤིག་ཕེབས་པའི་ནང་།	 ལུང་པའི་ནང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡན་ཆད་དང་སུམ་

ཅུ་མན་ཆད་ཚང་མ་དམག་སྦྱོང་ལ་བསྐྱོད་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་དོན་ལྟར།	 ཕ་མ་

རྒན་འཁོགས་གཉིས་ལའང་བུ་བློ་བཟང་

དམག་སྦྱོང་ལ་གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་

ཕེབས།	 ཕ་ནོར་འཕེལ་གོང་རིམ་ལ་བཅར་

ནས་ད་ཆ་ངེད་བཟའ་མི་གཉིས་ལོ་ན་མཐོ་

བའི་རྒན་འཁོགས་ཡིན་པ་དང་།	ངེད་གཉིས་

ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་བུ་བློ་བཟང་ལས་མེད་

ན་དམག་སྦྱོང་ལ་འགྲོ་མ་དགོས་པ་དགོངས་

བཞེས་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ལན་མང་ཕུལ་ཡང་དོན་འབྲས་མ་སོན་ནས་དམག་

སྦྱོང་ལ་མ་འགྲོ་ཀ་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་རེད།	 བུ་བློ་བཟང་ཡང་མི་འདོད་

བཞིན་དུ་དམག་སྦྱོང་ལ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་།	

	 དེ་ནས་ལོ་ཤས་སོང་ཡང་བུ་བློ་བཟང་གི་གནས་སྟངས་གོ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་ཅི་ཡང་

མེད་པས།	ཕ་མ་རྒན་འཁོགས་གཉིས་སེམས་ཁྲལ་གྱི་གནས་སུ་ལྷུངས།	ཉིན་གཅིག་སྦྲག་

སྐྱེལ་པས་སྒོ་བརྡུངས་ནས་དེ་རིང་ཁྱེད་གཉིས་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་འདུག་ཅེས་བརྗོད་ནས་ཕ་

ནོར་འཕེལ་གྱི་ལག་ཏུ་ཡི་གེ་དེ་སྤྲད་ནས་སྦྲག་པ་ཁོ་ཐོན་ཕྱིན།	 དེ་མ་ཐག་ཕ་ནོར་འཕེལ་

གྱིས་ཡི་གེ་མགྱོགས་པོ་བཀླགས།	 འོན་ཀྱང་གོ་བ་ཡག་པོ་ཞིག་ཁྱོན་ནས་ལོན་མ་ཤེས་

པ་རེད།	 དེ་ནས་ཁོས་གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ནང་དུ་ཨ་མཆོད་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཀློག་

རོགས་ཞུ་དགོས་དྲན་ནས་ཕྱིན།	 ཨ་མཆོད་དེ་ནི་ལུང་པ་དེ་ནས་ཡི་གེ་ཀློག་རྩལ་ཡག་

ཤོས་དང་གོ་བ་ལེགས་ཤོས་རེད་ཅེས་ཀུན་གྱིས་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད་ལ་ལོ་ལྟར་མི་ཚོས་

དཔེ་ཀློག་ཏུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡི་ཡོད།	 ཁོ་རང་གིས་ཀྱང་དུས་རྒྱུན་དུ་འདོན་རྩལ་དང་གོ་

བ་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་གྱི་ཡོད།	 དེ་ནས་ཕ་ནོར་འཕེལ་ཨ་མཆོད་མདུན་དུ་

ཕྱིན་ནས་ཨ་མཆོད་ལགས་ཡི་གེ་འདི་ཀློག་རོགས་ཞེས་བརྗོད།	 སྐབས་དེ་དུས་ཨ་མཆོད་

གྲོང་པའི་མི་ཁ་ཤས་དང་མཉམ་དུ་ཤོ་རྩེད་བཞིན་བསྡད་ཡོད།	 ཕ་ནོར་འཕེལ་གྱིས་ཨ་

མཆོད་ལ།	 “ངའི་བུའི་ཡི་གེ་ཞིག་ད་ལྟ་རང་འབྱོར་བྱུང་ཡང་“ཕ་

ནོར་འཕེལ་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་”ཞེས་པའི་ཡིག་ཕྲེང་འདི་གོ་བ་ལོན་གྱི་

མི་འདུག་པས།	 ཁྱོད་ཀྱིས་འདིར་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་སྐྱོན་རོགས་

གནང་།”	 ཞེས་རེ་འདུན་ཞུ་བཞིན་ཨ་མཆོད་ཀྱི་ལག་ཏུ་ཡི་གེ་དེ་

སྤྲད།	 ཨ་མཆོད་ཀྱིས་དེ་ཡིན་དང་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ནས་ཡི་གེ་ཁ་

ཕྱེས་ནས་བཀླགས་པས།	 “འདི་ནི་གོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལེན་དགོས་

པ་ཞིག་རེད།	 དཔེར་ན་ཕ་ཁྱོད་རང་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་ནས་

དགའ་སྤྲོའ་ིམི་ཚེ་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡོང་བར་ཤོག་”ཅེས་པའི་དོན་རེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་

བཤད་པ་ན།	 ཨ་མཆོད་མཉམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་རོགས་དོན་གྲུབ་ཅེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་

ཡི་གེ་དེ་ཨ་མཆོད་ཀྱི་ལག་ནས་ཚུར་བླངས་ནས་ཞིབ་ཀློག་ཐེངས་གཅིག་བྱས་ཏེ།	 ཁོས།	

“དེའི་དོན་དག་དེ་འདྲ་མ་རེད།	 དེའི་དོན་ངོ་མ་ནི་ཡི་གེ་དེ་ཕ་ནོར་འཕེལ་རང་ལ་སྤྲོད་

རོགས་ཞེས་པའི་དོན་རེད།”	 ཅེས་བརྗོད་པ་དང་།	 དེར་ཡོད་རྩེད་རོགས་ཚོ་ཡང་གད་མོ་

རང་དབང་མེད་པ་ཤོར་བས།	 ཨ་མཆོད་དེ་ཁ་སྐྱེངས་པོ་ཆགས།	 དེ་ནས་བཟུང་ལུང་པ་

དེའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ཕ་མས་བསླབ་བྱ་གནང་དུས་ཨ་མཆོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཀློག་པ་

ནང་བཞིན་མ་བྱེད་ཅེས་བསླབ་བྱ་རྒྱག་སྲོལ་བྱུང་བ་རེད།

སྙན་ཚིག

མཚར་གཏམ།

སློབ་མའི་ཀུན་སྤྱོད་བགྲོ་གླེང་།

བསམ་གྲུབ། མེས་དཔོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན།

ཀ་ཡེ་གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་འདིར་ཕེབས་དང་།	།

ཁ་རོག་མི་སྡོད་དྲང་པོའ་ིགཏམ་ཞིག་ཤོད།	།

ག་དུས་ཡིན་ཡང་མ་རབས་མ་བྱེད་ཅེས།	།

ང་ཚོར་གསུངས་པའི་མ་རབས་གང་འདྲ་རེད།	།

བུ།			ཅ་ཅོ་སྐད་ཅོར་མང་བའི་བུ་མོ་ཚོ།	།

ཆ་ལུགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པར་དགའ།	།

ཇ་ཆང་རྔན་པའི་རིགས་ལ་མགོ་བོ་འཁོར།	།

ཉ་རྒྱས་ཤེས་རིག་མི་སྦྱོང་མ་རབས་ཡིན།	།

བོུ།				ཏ་ཐ་ག་ཏའི་སྒྲུང་དེབ་དབྲལ་རྒྱུར་དགའ།	།

ཐ་ཤལ་རྐུ་འཕྲོག་བརྙས་བཅོས་བྱེད་རྒྱུ་སོགས།	།

ད་ལྟ་ལོ་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་སྐབས་ནས།	།

ན་རྒན་བཞིན་དུ་ལང་ཤོར་ཁྱེད་ཚོ་ཡིན།	།

བུ།			པ་ཕ་ཨ་མའི་བཀའ་དྲིན་མ་བསམ་པར།	།

ཕ་རོལ་གྲོགས་མོའ་ིརྔན་པར་ཞེན་ཆཌ་ཆེ།	།

བ་ཕྱུགས་བཞིན་དུ་བཟའ་རྒྱུ་རྫོགས་རྒྱུ་མེད།	།

མ་རབས་ཟེར་བ་ཁྱེད་ཚོ་མིན་ན་སུ།	།

བོུ།			ཙ་ཀོ་ར་བཞིན་ངར་སྐད་འདོན་བཞིན་དུ།	།

							ཚ་གི་ཚི་གི་རྩེད་མོའ་ིརིགས་ལ་དགའ།	།

							ཛ་དྲག་ཐུག་ན་འདྲ་སྐུ་བཞེངས་པ་འདྲ།	།

							ཝ་མོ་བཞིན་དུ་ཞེད་སར་སྤྲེལ་ལད་བྱེད།	།

བུ།		ཞ་ལོང་འདྲ་བའི་བུ་མོ་རྣམས་པ་ཚོ།	།

ཟ་ཉལ་གཉིས་ཀྱིས་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་།	།

འ་ལེ་ངོ་ཚ་མེད་པའི་སྤྱོད་པ་དེ།	།

ཡ་མེད་མ་རབས་མིན་ན་གང་ཞིག་ཡིན།	།

བོུ།		རྭ་ལྟར་གྱོང་བའི་སྤྱོད་པ་ཁྱེད་ཚོར་ཡོད།	།

					ལ་ཕུག་བཞིན་དུ་བསམ་ཤེས་ཁྱེད་ཚོར་མེད།	།

				ཤ་ཚའི་སེམས་དང་སྙིང་རྗེ་མི་ཤེས་པར།	།

				ས་སྟེང་འབུ་ཡང་ཟ་སྙམ་ང་རྒྱལ་ཆེ།	།

བུ།			ཧ་ལས་ཧམ་པ་ཚ་བའི་བུ་མོ་ཚོ།	།

ཧ་ཅང་མ་རབས་ཚ་བ་འདྲ་འདྲ་རེད།	།

ཨ་ཙི་རྩོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་བཞག་ནས་ནི།	།

ཨ་སོགས་རིག་གནས་སྦྱོང་བའི་གྲོས་ཤིག་འདེབས།	།

ལྷན་དུ།				ཨ་མའི་བུ་ཕྲུག་ཨ་མའི་ནོར་བུ་རེད།	།

							ཨ་མ་དགའ་ན་ཨ་མའི་བྱམས་སྐྱོང་འཐོབ།	།

							ཧ་གོ་དོན་རྟོགས་ཡོང་ཕྱིར་བུ་ཕྲུག་ཚོར།	།

							ཧ་ཅང་ཡ་རབས་བྱེད་སྟངས་ཅུང་ཟད་བརྗོད།	།

བོུ།			ས་སྟེང་འདི་ན་རིག་གནས་མང་དང་གཅིག	།

ཤ་རུས་ལུས་པོ་གནས་ཡུན་ཐུང་དང་གཉིས།	།

ལ་ལ་ལེ་ལོའ་ིངན་གོམས་ཆེ་དང་གསུམ།	།

ར་རིའི་སྤྱོད་ཚུལ་ངན་པ་སྤང་དགོས་སོ།	།

བུ།		ཡ་མེད་འཛིན་ཆས་གཡང་ལ་གཡུག་དང་གཅིག	།

འ་འུར་རྡུང་རེས་ངུ་འབོད་བྱེད་དང་གཉིས།	།

ཟ་མ་རྔན་པར་གཡེང་བའི་སྤྱོད་པ་གསུམ།	།

ཞར་དང་ཞོར་གྱིས་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་དགོས་སོ།།

བོུ།		ཝ་མོ་བཞིན་དུ་ངོ་ལྐོག་བྱེད་དང་གཅིག		།

ཛར་ཛོར་གད་རྙིགས་གང་སར་གཡུག་དང་གཉིས།	།

ཚ་ཚ་འུར་འུར་གཞན་སྐྱོན་འདོན་དང་གསུམ།	།

ཙ་གི་ཙི་གིའི་སྤྱོད་ངན་སྤང་དགོས་སོ།	།

བུ།		མ་ཤེས་མི་འདྲི་ཁ་རོག་སྡོད་དང་གཅིག	།

བ་གླང་བཞིན་དུ་བཞུགས་སྟངས་མི་ཤེས་གཉིས།	།

ཕ་མེས་དུས་ཀྱི་ཞེ་ས་མི་རྒྱག་གསུམ།	།

པ་ལོ་བཞིན་དུ་འགྱུར་བ་གཏང་དགོས་སོ།	།

བོུ།		ན་ཆུང་ཡིན་ཡང་རིག་གནས་མི་སྦྱོང་གཅིག	།

ད་དུང་ནང་སྦྱོང་རྐུ་བཤ་བྱེད་དང་གཉིས།	།

ཐ་སྙད་ཚིག་གསར་བློ་འཛིན་མི་བྱེད་གསུམ།	།

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་སྤང་དགོས་སོ།	།

བུ།		ཉ་ཆུ་བཞིན་དུ་མཐུན་སྒྲིལ་མེད་དང་གཅིག		།

ཇ་ལན་ཆུ་འཇལ་བཀའ་དྲིན་མ་བསམ་གཉིས།	།

ཆ་ཤས་སྤྱི་རྫས་བདག་ཉར་མི་བྱེད་གསུམ།	།

ཅ་ཟིང་སྤྱོད་པ་རིང་དུ་དོར་དགོས་སོ།	།	

ལྷན་དུ།			ང་ཚོ་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་ཡིན།	།

ག་དུས་ཡིན་ཡང་སྤྱོད་ཡོན་གཉིས་ཀ་སྦྱོངས།	།

ཁ་བ་གངས་ལྗོངས་རྒྱ་མིའི་ལག་ཏུ་ཡོད།	།

ཀྭ་ཡེ་ཚུར་ལ་ལེན་དགོས་སློབ་ཕྲུག་ཚོ།	།

རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་པདྨ་ལྡན་གཉིས་ལ་སྲས་བདུད་རྩི་པདྨའི་གཙུག་བྱ་བ་རྒྱལ་པོའ་ིཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་

ཚང་བ་ཞིག་འཁྲུངས་པས།	 རྒྱལ་པོས་དྲང་སྲོང་གི་དྲིན་གསབ་ཕྱིར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཆོད་སྦྱིན་

རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས།	 དེའི་ཚེ་སྦྱིན་སྲེག་གི་མེའི་དཀྱིལ་དུ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྲིན་པོ་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྐམ་ཞིང་རིད་པ་

གཅིག་ཏུ་སྤྲུལ་ཏེ།	 རྒྱལ་པོ་ལ་བདག་བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་གདུངས་པས་བཟའ་བཏུང་སློང་བ་ཡིན་ཟེར་བ་དང་།	

རྒྱལ་པོས་བཟའ་བཏུང་སྣ་ཚོགས་བྱིན།	

ཡང་སྲིན་པོ་དེས།	འདི་དག་བདག་མི་འདོད་ཀྱི།	བདག་འདོད་པ་ནི་འཕྲལ་དུ་བསད་པའི་ཤ་དང་།	ཁྲག་མང་

པོ་འདོད།	 རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཅི་འདོད་སྟེར་བར་དམ་བཅས་ནས།	 བདག་གི་འདོད་པ་མི་སྒྲུབ་པ་ཁྱེད་ཀྱི་

མཛད་པར་མི་འོས།	ཞེས་བཤད།	དེར་བརྟེན་རྒྱལ་པོ་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་ངང་ལུས།	ཤ་ཁྲག་གསར་པ་མ་བྱིན་

ན་སྲིན་པོ་འདི་འདོད་པ་མི་ཚིམ་ལ།	བྱིན་ན་མ་བསད་པའི་ཤ་ཁྲག་ཅིག་མི་རག		བསད་ན་གཞན་གྱི་སྲོག་ལ་

འཚེ་བ་བྱས་པར་གྱུར་པས་དེ་ལྟར་ག་ལ་རུང་སྙམ།	

མཐར་ཐབས་ལམ་གཞན་མ་རྙེད་ནས་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ཙམ་ཞུས་ཀྱང་མ་གསན་པར་རྒྱལ་པོ་རང་ཉིད་

ཀྱི་ཤ་ཁྲག་སྦྱིན་རྒྱུ་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ།	རྒྱལ་པོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཤ་ཐམས་ཅད་བཅད་ནས་སྲིན་པོ་དེའི་མགྲིན་

པའི་བར་ཤ་ཁྲག་གིས་གང་བར་བྱིན།	 བཙུན་མོ་པདྨ་ལྡན་གྱིས་དེ་ལྟར་མཐོང་ནས་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་ཞིང་།	

ས་གཞི་ཐམས་ཅད་འདར།	འོན་ཀྱང་རྒྱལ་པོའ་ིསྙིང་སྟོབས་ལ་ཞུམ་པ་སྤུ་ཙམ་མེད་པས་བརྒྱ་བྱིན་ཧང་སངས་

ཏེ།	རང་གཟུགས་བསྟན་ནས་ལྷའི་སྨན་གྱིས་རྒྱལ་པོའ་ིལུས་སྔར་བཞིན་གསོས།	

དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་འཁོར་བཅས་སྦྱིན་པ་ལ་སྤྲོ་བ་འཕེལ་ཏེ།	 ཟས་ནོར་རྟ་གླང་སོགས་གང་འདོད་

སྟེར་ཞིང་།	 དཔག་ཚད་བརྒྱའི་ལམ་ཉིན་གཅིག་ལ་བགྲོད་པའི་གླང་ཆེན་བཟང་པོ་རི་ཡང་བློན་པོ་ཚངས་པའི་

ཤིང་རྟ་ཞེས་བྱ་བར་བྱིན།	 དེ་འདྲའི་སྐབས་ཤིག་ལ་མ་རི་ཙེའི་སློབ་མ་ཐུབ་པ་བཱ་ཧི་ཀ་ཞེས་པ་འོངས་ཏེ།	

བདག་གི་སློབ་དཔོན་གྱིས་རིག་པ་བསླབས་པའི་ཡོན་དུ་རྒྱལ་པོའ་ིབཙུན་མོ་པདྨ་ལྡན་སྲས་དང་བཅས་པ་

བྲན་གཡོག་ཏུ་འདོད་པས༌དེ་ལྟར་སློང་བ་ཡིན་ཞུས།	

དེ་འཕྲལ་རྒྱལ་པོས།	བཙུན་མོ་འདི་རང་གི་སྲོག་ལས་གཅེས་པས་འབྲལ་བར་མི་བཟོད་ཅིང་།	སྲས་འདི་རྒྱལ་

ཚབ་ཏུ་འོས་པ་ཡིན་ཡང་ཁྱེད་འདོད་ན་སྦྱིན་ནོ།	 །ཞེས་གསུངས་ནས་ཡུམ་སྲས་གཉིས་བྱིན་ཞིང་།	 དྲང་སྲོང་

གི་སློབ་མས་སློབ་དཔོན་དེ་ལ་ཕུལ།	 སྐབས་དེར་ཀུ་རུའི་རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་པོའ་ིའབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པར་ཕྲག་དོག་ལངས་ཏེ།	 གླང་ཆེན་བཟང་པོ་རི་སློང་དུ་བཏང་བས།	 དེ་བློན་པོ་ལ་བྱིན་ཟིན་པས།	 བློན་པོ་

ཁྲོས་ཏེ་ཀུ་རུ་ལ་དམག་དྲངས། 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། ༢༠༡༣3

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

རྨ་བྱ་དང་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ།

རྨ་བྱ་ལ་ལྟོས་པའི་ཁྲུང་ཁྲུང་ལ་བྱ་སྒྲོ་ཐལ་མདོག་ཡོད་པ་དངོས་འབྲེལ་བཞིན།	རྨ་བྱས་

ཁྲུང་ཁྲུང་ལ་ཡང་སེ་ཁྲེལ་དགོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 ཉིན་གཅིག་གཏམ་འདོད་ཆེ་བའི་རྨ་བྱ་

ཡིས་ཁྲུང་ཁྲུང་ལ།	ང་རང་གསེར་མདོག་དང་མུ་མེན་གྱིས་བརྒྱན་ཡོད་ཀྱང་།	ཁྱེད་རང་

གི་གཤོག་པ་ནི་སྙིང་རྗེ་པོ་རྩ་བ་ནས་མི་འདུག་ག	ཞེས་འཕྱ་སྨོད་བྱས།	

	 དེ འི ་ ཚེ ་ ཁྲུ ་

ཁྲུང་གིས།	ཕྱོགས་གཞན་

ཞིག ་ནས་ངས་གནམ་

མཐོ ་ས་ལ་འཕུར་བའི ་

སྐབས།	 ངས་ནམ་མཁའི་

སྐར་མ་ལ་གཞས་གཏོང་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།	 དེ་དུས་

ཁྱེད་རང་ཞིང་པའི་སྒོ་རྭའི་བྱིའུ་ཕྲུག་ནང་བཞིན།	 ས་སྟེང་ལ་སོ་སོའ་ིགཟུགས་པོ་དྲུད་

དྲུད་གཏོང་གི་ཡོད་ཤག་རེད།	ཅེས་ལན་ཚ་པོ་ཞིག་བརྒྱབ།

	 བསླབ་བྱ།	མི་སུ་ཡིན་ཡང་ཡོན་ཏན་སྣ་རེ་ཡོད་པས་མཐོང་

ཆུང་བྱེད་མི་ཉན།

འདམ་སེང་དང་ལུག་རྫི།

འདམ་སེང་ཞིག་ནགས་ཚལ་ལ་འཁྱམ་ཉུལ་དུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་རྐང་པ་ལ་ཚེར་མ་

ཞིག་ཟུག་པ་རེད།	རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་ཁོ་ལུག་རྫི་ཞིག་གི་འགྲམ་དུ་སླེབས་པ་དང་།

ང་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	ང་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཞིག་གནང་རོགས།	ཞེས་ལབ་

ཀྱི་ཡོད་པའི་རྣམ་པར་ལུག་རྫི་ལ་མཇུག་མ་གཡུག་བཞིན་སྤྲེལ་ལད་འཁྲབ།	 ལུག་རྫིས་

འདམ་སེང་གི་མགོ་ནས་མཇུག་བར་ཞིབ་པར་བལྟས་པས།	 རྐང་མཐིལ་ལ་ཚེར་མ་

ཟུག་པ་ཤེས་ཏེ།	 ཁོའ་ིསྦར་མོ་པང་པ་ལ་བཞག་ནས་ཚེར་མ་དེ་ཕྱི་ལ་བཏོན་པ་རེད།	 དེ་

ནས་འདམ་སེང་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཏེ་ནགས་ཚལ་ལ་བསྐྱར་དུ་ལོག		

	 དུས་ཚོད་རིང་པོའ་ིརྗེས་ལ་ལུག་རྫི་དེ་མ་ཉེས་ཁག་གཡོགས་ཀྱིས་བཙོན་

ཁང་དུ་བཅུག་པ་མ་ཟད།	 ཁོས་ཉེས་པ་བྱས་པའི་ཉེས་ཆད་དུ་འདམ་སེང་མདུན་དུ་

གཡུག་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་རེད།	 འོན་ཀྱང་འདམ་སེང་ལྕགས་ཁྲ་ནས་བཏང་ཡང་སྔར་

རང་ཉིད་ཀྱི་སྦར་མཐིལ་གྱི་ཚེར་མ་འདོན་མཁན་གྱི་ལུག་རྫི་དེ་ཡིན་པ་ངོ་འཕྲོད་དེ།	

ཕར་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུའི་

ཚབ་ལ་ཁོའ་ིའཁྲིས་

ལ་ཕྱིན ་ཏེ ་སོ ་སོའ་ི

སུག་ལག་ཁོའ་ིཔང་

དུ་བཞག		རྒྱལ་པོས་

གནས་ཚུལ་དེ ་ཉིད་

གོ ་ མ ་ ཐག ་ འདམ ་

སེ ང ་ དེ ་ བསྐྱར ་ དུ ་

ནགས་ཚལ་དུ་གློད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ཞིང་།	 ལུག་རྫི་ལ་དགོངས་དག་ཞུས་པ་

མ་ཟད་གྲོགས་པོ་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱས་པ་རེད།	

བསླབ་བྱ།	སྨྲ་མི་ཤེས་པའི་དུད་འགྲོས་ཀྱང་སོ་སོར་རོགས་བྱེད་མཁན་གྱི་

བཀའ་དྲིན་ཚོར་ཐུབ།

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

༢༢༽ ཨཱམ་སྡོང་གི་བདག་པོ།

ཉིན་གཅིག་རཱམ་ལཱལ་དང༌།	 ཤཱམ་ལཱལ་ཞེས་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་གཉིས་བཱིར་བལ་གྱི་སྐུ་

མདུན་དུ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་ཐག་གཅོད་ཆེད་བཅར་ཏེ།	 ཁོང་གཉིས་ཀྱི་རྩོད་པའི་

གཞི་རྩ་ནི་ཤིང་ཏོག་ཨ་མྲའི་སྡོང་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌།	 ཤིང་སྡོང་དེ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ས་

ཆའི་མཚམས་སུ་སྐྱེས་ཡོད་པས་གཉིས་ཀས་བདག་དབང་རྩོད་ཀྱི་ཡོད།		ཁོང་གཉིས་

ཀྱིས་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་པ་དེར་རྒྱུ་མཚན་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པར་བརྟེན།	 བཱིར་

བལ་གྱིས་དེ་ཉིན་ཐད་ཀར་ཐག་གཅོད་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་དུས་ཚོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་

གསུངས་ཏེ་ཁོང་གཉིས་རེ་ཞིག་ཕྱིར་སློག་བཏང་།	

	 ཉིན་རྗེས་མ་དེར་བཱིར་བལ་གྱིས་གཡོག་པོ་ཞིག་རཱམ་ལཱལ་དང༌།	 ཤཱམ་

ལཱལ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱིམ་ལ་གནད་དོན་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་མངགས་ཏེ་བཏང་།	 སྐབས་དེ་

དུས་དགོང་དྲོ་ཡིན་པས་གཡོག་པོ་དེས་ཐོག་མར་རཱམ་ལཱལ་གྱི་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་ནས་

སྒོ་བརྡུངས་ཏེ་ཕྱེ་སྐབས།	གཡོག་པོས།	“སྐུ་ཞབས་ལགས།	ང་ཁྱེད་རང་གི་ཁང་པ་

བརྒྱུད་ནས་ཡོང་སྐབས་མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་གི་ཨ་མྲའི་སྡོང་པོ་ལས་ཤིང་

ཏོག་རྐུ་ཡི་འདུག	 	ང་རང་ནི་གྲོང་ཁྱེར་འདིའི་སེམས་ཁུར་ཅན་གྱི་མི་སེར་ཞིག་ཡིན་

པས།	 ཁྱེད་ལ་ལན་བསྐྱེལ་རྒྱུ་ནི་ང་རང་གི་ལས་འགན་ཞིག་ལ་བསམས་ནས་ལན་

བསྐྱལ་བར་ཡོང་བ་ཡིན།”	ཞེས་བརྗོད་པར།	རཱམ་ལཱལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཐོས་རྗེས་

ཁོའ་ིགདོང་ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱུང་བའི་ཉམས་སྣང་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ངང།	ཁོས་གཡོག་

པོ་དེར།	 	 “ཁྱེད་ཀྱིས་ལན་བསྐྱལ་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།	ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་རང་འདིར་

ལས་བྲེལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་རྗེས་སུ་ལས་ཀ་ཚར་བ་དང་ལམ་སང་བལྟ་བར་འགྲོ་

ཡི་ཡིན།”	ཞེས་སྨྲས།

	 དེ་ནས་གཡོག་པ་དེ་ཤཱམ་ལཱལ་གྱི་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་པ་དང༌།	 ཤཱམ་ལཱལ་གྱིས་

སྒོ་ཕྱེ་མ་ཐག་ཁོས་སྔོན་ལ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་རྣམས་བསྐྱར་བཤད་བྱས་པས།	 སྐད་

ཆའི་མཇུག་མ་རྫོགས་གོང་ནས་ཤཱམ་ལཱལ་ཤིང་ཏོག་ཨ་མྲའི་སྡོང་པོའ་ིཕྱོགས་སུ་

རྒྱུགས།		སྐབས་དེ་རང་དུ་གཡོག་པོ་དེ་ཐད་ཀར་བཱིར་བལ་གྱི་འགྲམ་དུ་ཕྱིན་ནས་གོང་

གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བཤད།	

	 ཉིན་རྗེས་མ་དེར་བཱིར་བལ་གྱིས་རཱམ་ལཱལ་དང༌།	 ཤཱམ་ལཱལ་གཉིས་ཀ་

ཁྲིམས་ཁང་དུ་འབོད་འགུགས་བྱས།	 ཁོང་གཉིས་དེར་སླེབས་རྗེས་བཱིར་བལ་གྱིས།	

“ཁྱེད་རང་གཉིས་ཀར་ཤིང་སྡོང་དེའི་བདག་དབང་ཡོད་བཟོ་འདུག་ན།	 ངས་ཁྱེད་རང་

གཉིས་ལ་ཤིང་སྡོང་དེའི་ཕྱེད་ཀ་ཕྱེད་ཀ་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།”	 ཞེས་

བརྗོད།		 བཱིར་བལ་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས།	“ཤིང་ཏོག་རྣམས་བསྡུས་ནས་ཁྱེད་གཉིས་

ལ་བགོ་བཤའ་རྒྱག་རྒྱུ་དང༌།	 དེ་བཞིན་ཤིང་སྡོང་དེ་ཡང་བཅད་ནས་ཁྱོད་གཉིས་དབར་

འདྲ་འདྲ་བགོ་རྒྱུ་ཡིན།”	ཞེས་གསལ་བཤད་བྱས།

	 ཐག་གཅོད་དེར་རཱམ་ལཱལ་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་སྨྲས་པ།	

“བློན་ཆེན་མཆོག	 	 ངས་ཁྱེད་ཀྱི་དྲང་བདེན་གྱི་ཐག་གཅོད་དེར་ཁས་

ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལ།	 ད་ལྟ་རང་ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐོབ་སྐལ་ལེན་རྒྱུར་གྲ་

སྒྲིག་ཨང་གསར་ཡོད།”	འོན་ཀྱང་ཤཱམ་ལཱལ་ནི་བཱིར་བལ་གྱི་ཐག་གཅོད་

དེར་མོས་མཐུན་མེད་པ་དང༌།	 སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེད་དང་

བཅས་ཁོས་བཱིར་བལ་ལ་ཞུས་དོན།	 “བློན་ཆེན་མཆོག	 	 ཐུགས་རྗེས་

གཟིགས།	ཤིང་སྡོང་དེ་མ་གཅོད་རོགས་གནང་།	ཤིང་སྡོང་དེ་ཆུང་ཆུང་

ཤིང་སོན་སྐབས་ནས་ངས་གཅེས་སྐྱོང་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ངས་དེ་

རྩ་མེད་བཟོ་འདོད་མི་འདུག	 ཁྱེད་ཀྱིས་ཤིང་སྡོང་དེ་རཱམ་ལཱལ་ལ་གནང་

རོགས།	ངས་རྩོད་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མིན།”	ཞེས་ཞུ་བཞིན་ཤཱམ་ལཱལ་གྱི་མིག་

གཉིས་ནས་མིག་ཆུ་ལྷུང་བཞིན་ཡོད་པས།	བཱིར་བལ་སྟན་ལས་བཞེངས་

ནས་ཁོར་སེམས་གསོ་གནང་སྟེ།	 “ཤཱམ་ལཱལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤིང་སྡོང་ལ་གཅེས་སེམས་

ཡོད་པ་དེ་ནི།	ཁྱེད་རང་ཤིང་སྡོང་དེའི་བདག་པོ་ཡིན་པའི་དཔང་པོ་རེད།”	ཅེས་བརྗོད།

	 དེ་ནས་བཱིར་བལ་རཱམ་ལཱལ་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཞལ་ཕྱོགས་ནས་ཁོར་ཉེས་རྡུང་

བཏང་སྟེ་སྨྲས་པ།	“རཱམ་ལཱལ།	ཁྱོད་རང་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ཞིག་རེད།	ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཁང་

ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་ནས་རང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ཤིང་སྡོང་ལེན་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་

དེ་ནི།	 ཁྱོད་ཀྱི་ཉེས་པ་ཡིན་པས་ངེས་པར་དུ་ཁྲིམས་གཅོད་མྱོང་དགོས།”	 དེ་ནས་བཱིར་

བལ་གྱིས་བལྟ་སྲུང་བ་བོས་ནས་རཱམ་ལཱལ་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་གོ།	།།	

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌

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

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཁོས་སྤྱང་གྲུང་དོད་པོས་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་གྲལ་དུ་འཛུལ།	 ཁོང་ཚོ་ཤིང་སྡོང་

ཆེན་པོ་ཡོད་སར་འབྱོར་སྐབས་རྒྱུན་ལྡན་དང་མི་འདྲ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་མཐོང་།	

དེ་ནི་སྦྲུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡལ་ག་ཆེ་ཤོས་དེར་བསྒྲིལ་ཏེ།	མཇུག་མ་ལོ་མའི་གསེབ་

ནས་མི་མཐོང་ཡང་།	 མགོ་བོ་སའི་ངོས་སུ་ཐུར་དུ་དཔྱངས་པ་མཐོང་།	 དེ་ལྟར་

མཐོང་ཚེ་ཨེ་མི་ཀའི་སྙིང་རྩ་མྱུར་དུ་འཕར་ཞིང་།	 ལུས་ཀྱི་པགས་པ་ཚ་པོ་ཆགས་

པ་དང་།	 དེ་ནས་གྲང་མོར་གྱུར་པ་སོགས་གདོང་གི་ཐོད་ལྤགས་ཀྱང་སྦྲིད།	 ཁོའ་ི

སེམས་ནང་འདི་སྦྲུལ་བཟང་པོ་རེད་བསམས་ཏེ།	 བྲོས་འདོད་སྐྱེས་ཀྱང་རྐང་པ་

གཉིས་པོ་ས་ལ་ཚུགས་པ་ལྟར་ཚོར།	

ཧ་ཡེ་ན་དང་གླང་ཆེན།	 བསེ་རུ་སོགས་སེམས་ཅན་ཚང་མས་རེ་མོས་བཞིན་རང་རང་

གི་སྨོན་འདུན་ཞུས།	 འནོ་ཀྱང་རུས་སྦལ་ཟུར་ཞིག་ནས་དགོད་བཞིན་གནས།	 ཁོས་

སྦྲུལ་བཟང་པོར་ཡིད་ཆེས་གཏན་ནས་བྱེད་ཀིྱ་མེད་པ་རེད།	 ཨེ་མི་ཀས་རུས་སྦལ་

དགོད་པ་ལ་བལྟས་པ་ན།	 ཁོས་ཨེན་ཌུ་མུ་དང་།	 ནི་ཛཱམ།	 མོན་གྷོ་གསུམ་སེམས་ལ་

ཤར།	 ཁོས་རང་ཉིད་བྱ་བཞིན་འཕུར་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུར་ཞུ་ཕོད་དམ།	 ཡུད་ཙམ་ནས་

སྦྲུལ་བཟང་པོས་ཨེ་མི་ཀ་ལ་མགོ་ལྕོག་ལྕོག་བྱས་པ་ན།	 ཨེ་མི་ཀས་རང་གི་རེ་མོས་

སླེབས་པ་ཤེས་འཕྲལ།	ཀྱེ་སྦྲུལ་བཟང་པོ།	ང་འཕུར་བར་འདོད་ཀིྱ།	ཞེས་ཞུས།		

སྦྲུལ་བཟང་པོས་རང་གི་མཇུག་མ་བསྲངས་ནས་རྡོ་ཞིག་མདུན་དུ་ཁྱེར་ཏེ།	 ཁྱེད་

དངོས་གནས་འཕུར་འདོད་ཡོད་དམ།	ཞེས་དྲིས།	ཨེ་མི་ཀས།	ལགས་འོང་།	སྦྲུལ་

བཟང་པོ་ལགས།	 ཞེས་སྐད་དམའ་པོའ་ིངང་ལན་བཏབ།	 དེ་ནས་སྦྲུལ་བཟང་པོས་

རྡོ་དེ་མདུན་ལ་བསྟན་ནས།	 ཁྱེད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་བྱ་བ་ནི།	

ཆར་དུས་མ་སླེབས་གོང་བྷའོ་བབ་(ཨཕྲི་ཀའི་ཡུལ་གྱི་འབྲས་ལྡན་སྡོང་པོ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་

ཞིག)ཤིང་གི་པགས་པ་དང་སྨྱུག་མའི་ཀ་རྒྱུག་གསུམ་འཚོལ་ཏེ།	 རྡོ་དེའི་རྒྱབ་དུ་

བཀོད་པའི་ཤོག་བྱ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།	ཞེས་བཤད།	

	 ཨེ་མི་ཀས་རྡོ་དེ་བླངས་ནས་རང་གི་ཁུག་མའི་ནང་བླུགས།	 འོན་

ཀྱང་རྡོ་དང་ཤོག་བྱ་གཉིས་པོ་འཕུར་ལྡིང་བྱེད་པར་འབྲེལ་བ་གང་ཡོད་བསམས་

ཏེ་ཡ་མཚན་སྐྱེས།	 ཁོས་གཙོ་བོ་རང་ཉིད་བྱ་བཞིན་འཕུར་འདོད་ཡོད་པས་ཤོག་

བྱ་བཟོས་ནས་གང་ཡོང་ཞེས་ལབ་པར་འདོད་ནའང་།	 སྦྲུལ་བཟང་པོས་མུ་མཐུད་

ནས་བརྗོད་བཞིན་པའི་སྐད་ཆ།	བཙས་མ་རྔ་བའི་དུས་སྟོན་གོང་ལ་ཤོག་བྱ་གཏོང་

བའི་རླུང་རན་པོ་ཞིག་འཚོལ་དགོས།	ཞེས་པ་དེར་ཉན་བསྡད།		 མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



	ཁྲེ།

ཁྲེ་ཞེས་པ་ནི།	 ལྗང་པ་ནས་དང་འདྲ་ཞིང་།	 སྙེ་མ་ཧ་ལམ་

འབྲས་ཀྱི་སྙེ་མ་དང་མཚུངས་པའམ།	 བྱི་ལའི་མཇུག་མའི་

དབྱིབས་དང་འདྲ་པོ་ཡོད།	 དེ་ལ་འབྲུ་རིགས་གཉིས་ཏེ།	

དཀར་པོ་དང་།	 དམར་པོ་སྐྱེ་བ་ཡིན།	 ཡང་སྨན་གཞུང་

འགར་ཁྲེ་དང་།	ཁྲེ་རྒོད་ཅེས་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ཡིན།

སྐྱེ ་གནས་ནི།	

བོ ད ་ ལྗོ ང ས ་

ཀྱི ་སྤོས་ཡུལ་

སོ ག ས ་ ས ་

ཁུལ ་དྲོ ད ་ཆེ ་

བ་དང་།	 བལ་

ཡུལ།	 རྒྱ་

ད ཀ ར ་ ན ག ་

སོ ག ས ་ ཚ ་

བའི་རོང་དང་།	

རོང་མཚམས་

སོགས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡིན།	དེ་བཞིན་ཆེད་མངགས་འདེབས་

འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐྱེས་པའང་ཡོད།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ས་བོན་དེ་ཉིད་སྨིན་

མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ།	 ཕྱི་པགས་དོར་ནས་འབྲུ་བེད་

སྤྱོད་བྱ་དགོས།		

སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སྨན་དུ་ས་བོན་སྨན་

སྦྱོར་བགྱིས་པས་རུས་པ་ཆག་གྲུམ་རྣམས་སྦྱོར་བར་བྱེད་

ཅིང་།	 ཁྲེ་རྒོད་ཀྱིས་འཁྲུ་བ་གཅོད་པ་སོགས་ལ་ཕན།	 རྒྱ་

གར་ཚེའི་རིག་བྱེད་དུ་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་ཆ་ཚང་ཡིན་པ་

བཞིན།	 མཁྲིས་པ་དང་།	 ཚ་བའི་ནད་རིགས།	 ཁོག་པ་

ཚ་ཤར་རྒྱག་པ།	 སྐྱུག་

པ།	 ཁྲག་གི་འཁོར་རྒྱུག་

ཞན་པ།	 སེམས་མི་བདེ་བ་

སོགས་ལ་ཕན་པར་བཤད།		

མིང་གཞན་ནི།	 ཙི་ཙི་ཡང་

ཟེར།	 རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	

པྲིཡངྒུ་(fiz;axq)དང་།	 ཀཾག་

ནཱི་(daxuh)ཞེས་པ་སོགས་

དང་།	 ཨིན་སྐད་དུ།	 ཕོཀྶ་

ཊེལ་	 མི་ལེཊ་(foxtail	

millet)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་རོཌ།  ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

  རི་མོ་བ།             འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་

གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།

རི་མོའ་ིགླིང་ཁ།

སྟོང་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་བ་ཡིན།	།	༶

གྲོད་པ་སྟོང་པ་ལྗིད་པ་ཡིན།	།

སྟོད་གངས་རི་མེ་ཡིས་བཞུ་མི་སྲིད།	།	༶

བྱ་རྨ་བྱ་དུག་གིས་ཤི་མི་སྲིད།	།

ཐག་མ་བཅད་ན་མི་ཆོད།	།	༶

འབྲུ་མ་བཏབ་ན་མི་སྐྱེ།	།

ཐང་བདེ་མོར་སླེབས་དུས་གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ།།	༶

འགག་དོག་པོར་སླེབས་དུས་ལྷ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ།།

ཐིགས་པ་བསགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་དང་།	།	༶

བྱེ་མ་བསགས་པའི་ཕ་བོང་།	།

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་

ལ་གློ ་རྒྱག་པའི ་

དཀའ་ངལ་ཡོད་

ན།	 ལམ་སང་

དྲག་སྐྱེད་ཡོང་བར་པད་ཁའི་སྐྱོ་མ་དང་སྦྲང་རྩི་

བསྲེས་ནས་བལྡག་དགོས།	

ཆུ ་ རྒུ ན ་ འ བྲུ མ ་ ལ ་

citrusཞེས་པའི་ཤིང་

ཏོ ག ་རི གས ་གཞན ་

ལྟར ་mono te r -

penes	 ཞེས་པའི་

རྫས་ཡོད།	 དེས་གཟུགས་པོའ་ིནང་གི་འབྲས་རྒྱུའི་

(carcinogens)རིགས་རྣམས་བདས་ཏེ་འབྲས་

ནད་སྔོན་འགོག་ལ་ཕན་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	

ཁྱེ ད ་ ར ང ་ གི ་ ཁ ་

ལག་ལ་ཤིང་སྟག་

ཚེར་(raspber-

r ies )རིགས་ཁ ་

སྣོན་བརྒྱབ་ན།	 ཟས་ཀྱི་བྲོ་བ་འཕེལ་བའི་ཁར་

འབྲས་ནད་ན་ཉེན་ཆུང་དུ་གཏོང་བ་མ་ཟད།	

འཕྲོད་བསྟེན་ཇེ་ལེགས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན།

གལ་ཏེ ་ཁྱེད ་རང ་གི ་

མིག་ཟུང་དཀའ་ལས་

ཁག་པ་ཡིན་ན།	 སྲིན་

བལ་རྡོག་བུ་ཆུའམ་འོ་

མར་སྦངས་ནས་མིག་རེ་རེའི་སྒང་ལ་རྡོག་

བུ་རེ་སྐར་མ་བཅུ་ཙམ་འཇོག་དགོས།	

ཨོྃ།

ཐུད་འཚོ་བ་མར་གྱི་བཀའ	༶ ་དྲིན།	།

མར་མེད་ན་ཕྱུར་བའི་སྤགས་སྒོང་།	།

ཐུད་ཞིམ་པོ་བྱུང་བ་མར་གྱི་དྲིན།	།	༶

ངོ་དམར་མདངས་ཆགས་པ་ཟས་ཀྱི་དྲིན།	།

མཐོང་ན་རྩེད་མོ།	།	༶

མ་མཐོང་ན་རྐུ་མ།	།

དར་དུས་དགྲ་ཡང་གཉེན།	།	༶

གུད་དུས་གཉེན་ཡང་དགྲ།	།

ད་ར་བླུད་པར་ངོ་མེད་པར།	།	༶

སྐྱུར་དུག་ཕོག་པའི་ཡ་ལ།	།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	བསྟན་འཛིན་ལྷ་བུ།

དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ།	འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བུམ་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	སྐལ་བཟང་དབང་རྒྱལ།

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

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		བསྟན་འཛིན་སྐལ་ལྡན།

དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ།	འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བུམ་པ།

ཕྱི་དངོས་པོའ་ིཡར་རྒྱས་

གཅིག་པུས་ནང་སེམས་ཀྱི་

བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་མི་ཐུབ།

“ང་ཚོར་དངུལ་དང་དཔལ་འབྱོར།	 འཕྲུལ་ལས་

ཡར་རྒྱས་སོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་།	 ཕྱིའི་

དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ཁོ་ནས་

སེམས་ནང་བདེ་སྐྱིད་ངོ་མ་སྐྲུན་ཐབས་མེད་ལ།	

དངུལ་དང་དཔལ་འབྱོར་ལ་འདོད་སྲེད་ཤ	ཌ་ཆེ་

དྲགས་པ་དང་།	 འགྲན་རྩོད་ཀྱི་བསམ་པ་ཤ	ཌ་ཆེ་

དྲགས་པའི་སྟབས་ཀྱིས།	 མི་ཕན་ཚུན་བར་ཡིད་

ཆེས་བརླགས་པ་དང་དོགས་ཟོན་བྱ་དགོས་པ་

ཆགས་ཡོད།	 དེང་སྐབས་འབྱོར་ལྡན་པ་མང་པོ་

ཞིག་གྲོཌ་མེད་ཁེར་རྐྱང་དུ་ལུས་ཏེ་སེམས་སྡུག་

བསྔལ་གྱིས་ཁེངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།	 དུས་རབས་

ཉེར་གཅིག་ནང་རྡུལ་ཕྲན་རྣམ་གཞག་གིས་མཚོན་

པའི་རིག་གསར་གྱི་སྒོ་མོ་ཕྱེ་ཡོད་ཀྱང་།	 གསར་

བརྗེ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་རྒྱལ་

ཁབ་ཕན་ཚུན་བར་འཇིཌ་སྣང་དང་དོཌ་ཟོན་སྔར་

ལས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད།	 དཔེར་ན།	 ཉི་ཧོང་གྲོང་

ཁྱེར་ཧི་རོ་ཤི་མ་དང་ནཱ་ག་སཱ་ཀི་གཉིས་ལ་རྡུལ་

ཕྲན་མཚོན་ཆས་གནོད་འཚེ་ཆེན་པོ་བཟོས་ཡོད།	

སྔ་ལོ་ངོས་རང་ཉི་ཧོང་དུ་ཡོང་སྐབས་ས་ཁུལ་དེ་

གཉིས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆས་གནོད་འཚེ་མྱོང་

མཁན་ཁག་ཅིག་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པ་ཡིན།	ཁོང་

ཚོར་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་རྡུལ་ཕྲན་

མཚོན་ཆས་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པའི་རྐྱེན་

གྱིས།	 དུས་ད་ལྟའང་སེམས་ནང་འཇིགས་སྣང་

དང་དངངས་སྐྲག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།”

	 ཅེས་པ་འདི་ནི།	 ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ཟླ་	 ༡༡	

ཚེས་	 ༤	 ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གྲོང་ཁྱེར་

ཡོ་ཀོ་ཧཱ་མའི་པེ་སི་ཕི་ཀོའ་ིའགྲེམས་སྟོན་ཚོཌ་ཁང་(Yo-

kohama	Pacifico	Exhibition	Hall)དུ།	ཉི་ཧོང་

ས་གནས་མང་ཚོཌ་གཙོས་མི་མང་༦༥༠༠	 བརྒལ་བར་

དགེ་བཤེས་གླང་རི་ཐང་པས་མཛད་པའི་༼བློ་སྦྱོང་ཚིགས་

བརྒྱད་མ་༽བཀའ་ཆོས་བསྩལ་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་སློབ་

ཕེབས་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།

མཐར་དེད་དཔོན་སི་མིཐ་ཀྱིས་གྲུའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ།	 ད་སོ་སོ་སོ་

སོའ་ིམགོ་བཏགས་འབུད་རོགས།	 ཞེས་བཀའ་མཐའ་མ་དེ་བཏང་།	 དེ་

མཚུངས་ལས་བྱེད་འགའ་ཤས་གྲུ་གཟིངས་སུ་མུ་མཐུད་ནས་བསྡད་

ཅིང་།	འགའ་ཤས་གྲང་ངར་ཅན་གྱི་རྒྱ་མཚོར་མཆོངས།	

	 མི་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་དེད་དཔོན་སི་མིཐ་ལ་ག་རེ་བྱུང་

མིན་ངེས་བརྟན་ཤེས་ཀྱི་མེད།	 དེ་འདྲ་སོང་ཙང་།	 འགའ་ཤས་ཀྱིས་གྲུ་

གཟིངས་དང་ལྷན་དུ་མར་དིམ་པར་བཤད་ཅིང་།	གཞན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་

ཕྲུ་གུ་ཞིག་སྐྱོབ་པར་རྒྱ་མཚོར་མཆོངས་ཚུལ་བཤད།	 འནོ་ཀྱང་ང་ཚོ་

ཚང་མས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནི།	ཁོ་པ་གསོན་པོ་གནས་ཐུབ་མེད་པ་དེ་རེད།	

སྲོག་སྐྱོབ་གྲུ་རྣམས་གྲུ་གཟིངས་ནས་ཕར་བཏང་ཕྱིན་པ་རེད།	 གྲུ་དེ་

དག་ཏུ་ཡོད་པའི་མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་རང་གི་མིག་མདུན་དུ་ཊ་ཡེ་ཊེ་

ནིཀ་གྲུ་གཟིངས་དིམ་པ་བལྟ་མ་བཟོད་ནས་སོ་སོའ་ིམིག་བཀག	 	 གང་

ཡིན་ཞེ་ན།	 གྲུ་གཟིངས་ནང་ལ་ཁོ་ཚོའི་ནང་མི་དང་།	 གྲོགས་པོ་དེ་

འདྲའང་ཡོད་པ་རེད།	 གཞན་ཚོས་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་གློག་འབར་བསྡད་

ཡོད་པ་དང་།	 རོལ་དབྱངས་ཀྱང་མུ་མཐུད་དཀྲོལ་བཞིན་ཡོད་པར་

བརྟེན།	མཐའ་མ་དིམ་གྱི་མ་རེད་བསམས་ནས་བལྟས་བསྡད་པ་རེད།	

ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་འཁྱགས་གོང་ལ་བརྡབས་ནས་ཚོུད་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀའི་

རྗེས་ཏེ།	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༥	ཚོུད་	༢:༢༠	ཐོག་ལ་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་།	

དེའི་རྗེས་ལ་གྲུ་གཟིངས་དུམ་བུ་གཉིས་ལ་ཆག་སྟེ།	 རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ལ་

མེ་ལེ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀའི་བར་དུ་དིམ་པ་རེད།	 མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ།

དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ།	རི་མོའ་ིདགེ་རྒན།
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རི་མོ་འབྲི་མཁན།	བསྟན་འཛིན་ནོར་སྒྲོན།

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

ར
ི་མ
ོ་འ
བྲ
ི་མ
ཁ
ན
།	
བླ
ོ་བ
ཟང
་བ
ས
མ
་གྲུ
བ
།

དྷ
་ཤ
ོད
་བ
ོད
་ཁྱ
ིམ
།	
འ
ཛ
ིན
་ར
ིམ
་བ
རྒྱ
ད
་པ
་བུ
མ
་པ
།


