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	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༤༠								 						ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༣															སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས།	༡༥༤						 				ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།										 				ཧིན་སྒོར།	༥

༡༡༽ ཟླ་བ། 
གཟའ་གང་རུང་ལ་འཁོར་བའི་དངོས་གཟུགས་སམ་འཁོར་སྐར་ཞིག་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་བརྗོད།	ང་ཚོའི་ཟླ་བས་ཟླ་བ་རེ་རེ་ལ་འཛམ་བུ་གླིང་ལ་སྐོར་བ་ཐེངས་རེ་རྒྱག་

གི་ཡོད།	དེ་ཉིད་འཛམ་གླིང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་ཉེ་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།	ང་ཚོས་རྒྱང་ཤེལ་བརྒྱུད་ནས་ཟླ་བ་གསལ་པོ་མཐོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	མཁའ་སྐྱོད་པ་རྣམས་

དེར་ཕྱིན་ཏེ་མྱུལ་ཞིབ་ཀྱང་བྱས་ཡོད།	ཟླ་བ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ཚངས་ཐིག་བཞི་ཆ་ཙམ་ལས་མེད་པའི་དངོས་གཟུགས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན།	དེའི་ནང་རླུང་ཁམས་

དང་།	གནམ་གཤིས།	སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་མེད།	

ཟླ་བ་ཆགས་ཚུལ།	

གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཕལ་མོ་ཆེས་མི་ལོ་ས་ཡ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའ་ིསྔོན་དུ་དངོས་གཟུགས་ཆེན་པོ་གཞན་ཞིག་འཛམ་གླིང་ཐོག་གདོང་

ཐུག་བརྒྱབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟླ་བ་ཆགས་པར་འདོད།	 ༡-འཛམ་བུ་གླིང་དང་དངོས་གཟུགས་གཞན་ལས་བྱུང་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་བར་

སྣང་དུ་འཐོར་བ་རྣམས་སྐབས་གཞན་ཞིག་ལ་དངོས་པོ་དེ་དག་མཉམ་པོར་འདུས་ཏེ་ཟླ་བར་གྱུར།	 ༢-དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟླ་བའི་བྲག་རྡོ་

རྣམས་འཛམ་གླིང་གི་བྲག་རྡོ་ལས་མི་འདྲ་བ་ཡིན་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།			

ཟླ་བར་མཁའ་སྐྱོད་པ་ག་དུས་བསྐྱོད་ཡོད་དམ།		

ཕྱི་ལོ་	༡༩༦༩	ཟླ་	༧	པའི་ཚེས་	༢༠	ཉིན་ཟླ་བའི་སྟེང་མཁའ་སྐྱོད་པ་ཐེངས་དང་པོར་བབས་པ་རེད།	ཁོ་ཚོ་ནི་བར་སྣང་འཕུར་གྲུ་	(Spacecraft)	ཨེ་པོ་ལོ་ཨང་	

༡༡	པའི་ལས་མི་སྟེ།	ཨེཌ་ཝིན་	ཨཱལ་དྲིན་(Edwin	Aldrin)དང་།	ནཱིལ་	ཨཱརྨ་སི་ཊོང་(Neil	Armstrong)གཉིས་

ཡིན།	ཨཱརྨ་སི་ཊོང་ནི་ཟླ་བའི་སྟེང་རྐང་པ་འཛུགས་མཁན་མི་དང་པོ་དེ་ཆགས་ཡོད།	དེའི་རྗེས་སུ་ཟླ་བའི་ནང་མཁའ་སྐྱོད་

པ་ཐེངས་ལྔ་ཙམ་བབས་པ་སྟེ།	 ལོ་དེ་གར་ཡང་བསྐྱར་གཅིག་དང་།	 ཕྱི་ལོ་	

༡༩༧༡	 ནང་ཐེངས་གཉིས།	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༧༢	 ནང་ཐེངས་གཉིས་བཅས་བབས་པ་རེད།	

ཅི་ཞིག་གིས་ཟླ་བའི་དོང་ཁ་བསྒྲུབས་སམ།	

ཟླ་བའི་ཕྱི་ངོས་ནི་ས་དོང་ངམ་དོང་ཁ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་ཁྱབ་ཡོད།	 དོང་ཁ་དེ་རྣམས་ཕྱིའི་བར་སྣང་ནས་ལྷུང་བའི་གནམ་

རྡོས་(meteorites)བཟོས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན།	 	དོང་ཁ་ཆེ་བ་མང་ཆེ་བའི་དབུས་སུ་སྐས་རིམ་ཅན་གྱི་གྱང་རྩིག་དང་།	དཀྱིལ་

དུ་རི་རྩེའི་དབྱིབས་ལྡན་ཡོད།	 	དོང་ཁ་ཆེ་ཤོས་གྲས་ལ་རིང་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་	༢༠༠	ལས་མང་བ་ཡོད།	 	དེར་ཡོད་པའི་དོང་

ཁ་གསར་པ་ཁག་ཅིག་ལས་འོད་འཕྲོ་ཡི་ཡོད་ཀྱང་།	 རྙིང་པ་རེས་

འགའི་རྩེ་མོ་ཙམ་ལས་མི་མཐོང་།	

ཟླ་བའི་མཚོ་རྣམས་གང་ན་ཡོད་དམ།	

སྔ་མོའ་ིགནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་ཟླ་བའི་ངོས་སུ་མཐོང་བའི་ནག་ཤས་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་རྣམས་

མཚོ་ཡིན་པར་བསམས་ཡོད།	 ཁོ་ཚོས་དེ་ལ་མཚོའི་དོན་དུ་གོ་བའི་མཱ་རི་ཡ་(Maria)ཞེས་པའི་ལེ་

ཊིན་གྱི་ཚིག་དེ་བཏགས་པ་རེད།	 དེང་སང་ང་ཚོས་དེ་དག་ཐལ་འཚུབ་ཅན་གྱི་ཐང་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་

ཀྱི་ཡོད་ནའང་།	 	 ད་དུང་ང་ཚོས་དེ་རྣམས་ལ་མཚོ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད།	མཚོ་མང་ཆེ་བ་རྣམས་དུས་

རྟག་ཏུ་ང་ཚོའི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བསྟན་པའི་གཞོགས་ཏེ་ཉེ་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད་ཅིང་།	མཚོ་རེ་ཟུང་ཞིག་

ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞོགས་ཏེ་ཟླ་

བའི་རྒྱང་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད།	

ཟླ་བའི་དབྱིབས་འགྱུར་ཚུལ།	

ང་ཚོས་ཟླ་བའི་དབྱིབས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་གི་ཡོད།	གང་ཡིན་ཞེ་ན།	ང་

ཚོས་ཉི་མའི་འོད་མདངས་ཕོག་པའི་ཟླ་བའི་ཆ་ཤས་དེ་ལས་མི་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡིན།		

ཚེས་གཅིག་ཟླ་བའི་སྐབས་སུ་ཉི་འོད་མི་ཕོག་པའི་ཕྱོགས་དེ་འཛམ་གླིང་ལ་བསྟན་པའི་ཆ་ནས་

དེ་ཉིད་མི་སྣང་བ་ཡིན།	རིམ་བཞིན་དུ་ཟླ་བས་འཛམ་གླིང་ལ་སྐོར་སྐབས་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་

བར་དུ་ཉི་འོད་ཕོག་པའི་ཕྱོགས་དེ་ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེར་མཐོང་བར་གྱུར།	དེ་ནས་ང་ཚོས་རིམ་པས་དེ་

ཉིད་མ་ཡལ་བར་དུ་ཇེ་ཆུང་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བར་མཐོང་གི་ཡོད།	ཟླ་བ་སྔ་མའི་ཚེས་གཅིག་ནས་

རྗེས་མའི་ཚེས་གཅིག་ཟླ་བ་བར་དུ་ཉིན་གྲངས་	༢༩.༥	འགོར་གྱི་ཡོད།

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

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌

ཉིན་རྗེས་མ་དེར་ཕ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་འཇིགས་དངངས་དེ་དངོས་སུ་གྱུར།	 ལྷ་སར་མུན་ནག་གི་སྤྲིན་

འཚུབ་ནག་པོ་དེ་འཁྲིགས།	 དེ་ཉིན་ལྷ་སའི་བར་སྐོར་ནང་མི་ཚོགས་སྟོང་ལས་བརྒལ་བ་འདུ་

འཛོམས་བྱས་ཏེ།	ཁོ་ཚོའི་འབོད་ཚིག་ཏུ།	“༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག	བོད་

ལ་རང་དབང་དགོས།	༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས།	ཞེས་བོད་མི་ཡོངས་ནས་

སྒེར་ལངས་བྱས་པ་རེད།	དེ་དུས་བུ་བློ་བཟང་ཡང་མི་ཚོགས་དེའི་ཁྲོད་ལངས་ནས་ཡོད།	

ཟིང་ཆའི་སྐབས་བོད་མི་མང་པོའ་ིཚེ་སྲོག་ཤོར་ཏེ།	བར་སྐོར་གྱི་སྲང་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ཁྲག་གིས་

དམར་པོར་གྱུར།		དགོང་མོ་དེར་ཕ་བཀྲ་ཤིས་དང་མ་ལྷ་མོ་གཉིས་སེམས་ཁྲལ་གྱིས་གཉིད་ཀྱང་མ་

ཤོར།	ཐོ་རངས་ཤར་སྐབས་ཁོ་གཉིས་བར་སྐོར་ནང་བུ་བློ་བཟང་འཚོལ་བར་ཕྱིན།	འོན་ཀྱང་བར་

སྐོར་ནི་རྒྱ་དམག་ཚོས་དགོང་མོ་དེ་གར་ཕྱི་ནང་ཡོངས་རྫོགས་བཀྲུས་ཏེ།	 ཟིང་ཆའི་ཤ	ལ་མཐའ་

དག་མེད་པར་བཟོས་ཏེ་སྔར་བཞིན་གཙང་ཐིང་ངེར་གནས་ཡོད།	 	དེ་ལྟར་མཐོང་སྐབས་ཁོ་གཉིས་

ཧང་ནག་པོ་སངས་ཏེ་རང་ཁྱིམ་དུ་ལག་པ་སྟོང་པར་ལོག་ཕྱིན།	

ཉིན་གསུམ་སོང་ནའང་བློ་བཟང་ད་དུང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་རེད།	 ཉིན་དེ་གར་ཨ་མ་ལྷ་མོས་ཉིན་

མཚན་མེད་པར་གང་སར་བཙལ་ནའང་མ་རྙེད།	 མོས་རང་གི་ངོ་ཤེས་དང་སྤུན་ཉེ།	 ཐ་ན་ལམ་དུ་

འགྲོ་བའི་མི་ཚང་མར་བུའི་ཕྱེད་པར་བསྟན་ནས་རྩད་གཅོད་བྱས།	 མོས་རང་གི་བུ་དེ་ཟིང་ཆའི་

སྐབས་འཇུ་བཟུང་བྱས་པར་དོགས་ཏེ།	 ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་སུའང་ཕྱིན།	 དེར་མོས་ཟིང་ཆའི་

སྐབས་སུ་འཇུ་བཟུང་བྱས་པའི་མིང་ཐོའ་ིནང་དུ་བུའི་མིང་ཡོད་མེད་བལྟས་ཀྱང་མ་རྙེད།	དེ་ནས་ཨ་

མ་ལྷ་མོས་རང་གི་བུ་དཀའ་ངལ་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་སེམས་ཁྲལ་བྱས།	

བུ་མེད་པའི་སྐྱོ་གདུང་གིས་ཨ་མ་ལྷ་མོའ་ིལུས་སེམས་སྐྱོ་བས་མནར་ཞིང་།	 དེ་སྔ་བུ་ལ་བྱམས་

སྐྱོང་བྱས་པ་རྣམས་ཡིད་ལ་འཁོར།	 སྐབས་རེ་ཕྱི་རོལ་ནས་བྱིས་པའི་སྐད་ཐོས་སྐབས་བུ་དེ་བས་

མང་བ་དྲན།	 ཉིན་མོ་ཁྱིམ་དུ་གཅིག་པུ་ལུས་སྐབས་བུ་ཡང་ཡང་དྲན་ཞིང་།	 སེམས་མ་སྐྱིད་པ་

ཆགས།	 ཕ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱང་བྱེད་ཐབས་བྲལ་ཏེ་ཨ་མ་ལྷ་མོར་སེམས་གསོ་གཏོང་བཞིན།	 བུ་ནམ་

ཞིག་བདེ་པོའ་ིངང་ལོག་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱས་ནས་བསྡད།	 གཟའ་འཁོར་གཅིག་འཁོར་ནའང་བུ་ད་

དུང་ལོག་མ་སླེབས།	ཨ་མ་ལྷ་མོའ་ིཚོད་དཔག་བྱས་པ་དེ་ནོར་སོང་བ་འདྲ།

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
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ཁྱེད་རང་གསོད་རྩིས་མེད་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཞིག་གིས་གསུང་བཤད་ཆུ་ཚོད་གཅིག་རིང་གནང་ཟིན་ཡང༌།	 ད་

དུང་འདོད་པ་མ་ཚིམ་པར་མུ་མཐུད་གནང་རྩིས་བྱེད་སྐབས།	མི་ཞིག་གིས་ཁྲོ་ཉམས་

ཆེན་པོས་མེ་མདའི་ནང་མདེའུ་བླུག་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་སྟབས།	 ཁོ་ཞེད་ཐག་ཆོད་

ནས་བཤད་པར།	སྐུ་

ཞབས་ལགས།	ང་མ་

གསོད་རོགས།	ངས་

བཤད ་ མཚམས ་

བཞག་ཆོག	 	 ཅེས་

བཤད།	 མི་དེས།	

ཁྱེད་རང་ལ་གསུང་

རྒྱུ ་ ག ་ ཚོ ད ་ ཡོ ད ་

ནའང་གསུང་རྐྱང་གནང་ཞིག		ངས་ཁྱེད་རང་འདིར་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་དེ་གསོད་

རྒྱུ་ལས་ཁྱེད་རང་གསོད་རྩིས་མེད།	ཅེས་བཤད་དོ།	།	

དཔྱད་བརྗོད་པ། 
རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་དང་མི་གཞན་ཞིག་བརྩམས་སྒྲུང་རིང་གྲས་ཤིག་གི་སྐོར་ལ་དཔྱད་

གླེང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།	 རྩོམ་པ་པོ་དེས་མི་གཞན་དེར།	 ཁྱེད་ཀྱིས་ད་བར་རྩོམ་ཡིག་

གཅིག་ཀྱང་འབྲི ་མྱོང་

མེད་སྟབས།	 བརྩམས་

སྒྲུ ང ་ འ དི འི ་ ཐོ ག ་ ལ ་

དཔྱད་བརྗོད་བྱེད་པའི་

དབང་ཆ་མེད།	 ཅེས་

བཤད།	 མི་གཞན་

དེས།	 དེར་སྐྱོན་ག་རེ་

ཡོད་དམ།	ངས་ད་བར་སྒོ་ང་གཅིག་ཀྱང་གཏོང་མྱོང་མེད་རུང༌།	སྒོ་ང་བརྔོས་མ་བཟོ་

དགོས་བྱུང་ན།	ང་བྱ་མོ་ལས་ཀྱང་མཁས་པ་ཡོད།	ཅེས་བཤད་དོ།	།

བསྔགས་བརྗོད་བྱེད་དོན་

གསེར་ཊམ་བརྒྱའི་བདག་པོ་ཞིག་གིས་མི་དབུལ་པོ་ཞིག་ལ།	ཁྱེད་ཀྱིས་མི་མང་པོའ་ི

དཀྱིལ་དུ་ང་ལ་རྒྱུན་དུ་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་ན།	 ངས་གསེར་ཊམ་	 ༡༠	 སྤྲད་ཆོག		

ཅེས་བཤད་པར།	དབུལ་པོ་དེས།	གསེར་ཊམ་	༡༠	ལ་ངས་རྒྱུན་དུ་ཁྱེད་ལ་བསྔགས་

བརྗོད་བྱེད་ཐུབ་པ་མི་འདུག		ཅེས་བཤད།	ཡང་མི་ཕྱུག་པོ་དེས།	ཡང་ན་ངས་ཁྱེད་ལ་

གསེར་ཊམ་	༥༠	སྤྲད་ན།	ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་བསྔགས་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ་བམ།	ཞེས་དྲིས།	

དབུལ་པོས།	ང་ལ་གསེར་ཊམ་	༥༠	སྤྲད་ན།	ཁྱེད་དང་ང་ཕྱུག་ལོད་གཅིག་པ་ཡིན་

པས།	 ངས་ཁྱེད་ལ་བསྔགས་བརྗོད་བྱེད་དོན་ག་རེ་ཡོད།	 ཅེས་བཤད།	 མཐར་ཕྱུག་

པོ་དེས།	 ད་

འོ་ན།	 ངས་

གསེར་ཊམ་

ཚང་མ་ཁྱེད་

ལ་སྤྲད་ཆོག		

ཁྱེ ད ་ ཀྱི ས ་

ང ་ལ ་རྒྱུན ་

དུ་བསྔགས་

བརྗོད་བྱེད་

རོགས།	ཞེས་བཤད་པར།	མི་དབུལ་པོ་དེས།	ང་ལ་གསེར་ཊམ་བརྒྱ་དང༌།	ཁྱེད་རང་

ལ་གཅིག་ཀྱང་མེད་ན།	 ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་བསྔགས་བརྗོད་བྱེད་དགོས་པ་ལས།	 ངས་

ཁྱེད་ལ་བསྔགས་བརྗོད་བྱེད་དོན་མེད།	ཅེས་བཤད་དོ།	།

	 གོང་གི་མཚར་གཏམ་འདི་དག་འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་དྲྭ་

གནས་ཟིན་བྲིས་	http://chungtse.blogspot.in	ནས་དོ་བདག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་བླངས།

ལྷུག་རྩོམ།

མཚར་གཏམ།

སྤེ་སྤེ་ཁོག་མའི་ནང་ལ་བཏང་པ།

    ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན། འབྲས་ལྗོངས། 

བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕྲུ་གུ་ལ་སྤྱིར་བཏང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བེའུ་ཞེས་ཟེར་བ་

དང་།	 འགའ་ཞིག་གིས་སྤེ་སྤེ་ཡང་ཟེར་ཞིང་།	 བོད་ནང་སྤེ་སྤེ་བསད་ནས་ཤ་

བཟའ་བའི་ལུགས་སྲོལ་མེད་ལ།	 གལ་སྲིད་བ་ཡི་བེའུ་ལུས་སྟོབས་བསྐྱེད་

མ་ཐུབ་པར་ཤི་བའི་རིགས་བྱུང་བ་ཡིན་ན།	 བོད་པའི་གཏམ་དཔེར།	 བེ་ཤ་

རློན་པ་གང་།	 །ཕིག་ཕིག་རྫ་མ་གང་།	 །ཞེས་པ་ལྟར།	བེའུའམ་སྤེ་སྤེ་ཤི་སྐྱོན་

རིགས་བྱུང་ཚེ་སྤེ་སྤེ་ཡི་ཤ་རྡོག་བཙོས་བརྒྱབ་ནས་ལུག་ཤ་ནང་བཞིན་བཟའ་

བ་མ་ཡིན་པར།	ཁོག་མའམ་ས་ཡིས་བཟོས་པའི་རྫ་མའི་ནང་རྒྱུན་རིང་བཙོས་

པའི་རྗེས་སུ་ཕིག་ཕིག་ཅེས་ལ་ཕིང་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་པ་དེ་བཟའ་བའི་

ལུགས་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།	

	 ཉིན་གཅིག་བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་ལ་བ་དམར་པོ་འོ་མ་ཡག་པོ་

སྟེར་མཁན་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་བེའུ་དམར་ཁྲ་གདོང་ལ་དཀར་པོ་མར་གྱི་

ཡས་སྒྲོན་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་སྙིང་རྗེ་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་སྐྱེས་པ་རེད།	ཡིན་

ན་ཡང་སྤེ་སྤེ་དེ་ཕོ་ཡིན་པར་བརྟེན།	 བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་གྱི་གཡོག་པོ་དང་

གཡོག་མོ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པར་སྤེ་སྤེ་དེ་རྗེས་སུ་ཡར་འཚར་ལོངས་བྱེད་

སྐབས་གླང་གོག་གོབ་ཏོ་གཅིག་ཆགས་རྒྱུ་ལས།	 བ་ཕྱུགས་དང་འདྲ་བར་ཞོ་

དང་།	འོ་མ།	མར་སོགས་སྟེར་མི་ཐུབ་པར་བསམས་ནས་སྣང་ཆུང་བཏང་སྟེ།	

སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་བཟུང་ཨ་མའི་འོ་མ་འཐུང་དུ་མ་བཅུག་པ་མ་ཟད།	 ཐ་ན་རྩྭ་

དང་ཆུ་ཙམ་ཡང་གྲོད་ཁོག་ཁེངས་པ་དང་ཁ་ངོམས་པ་ཞིག་སྟེར་གྱི་མེད།	

	 དེའི ་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྤེ་སྤེ་བསོད་སྐམ་དེ་ཉིད་ལ་བ་

ཕྱུགས་གཞན་གྱི་བེའུ་དང་འདྲ་བར་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་སྟོབས་འཚར་ལོངས་

ཆེད་དགོས་ངེས་ཀྱི་རོ་བཅུད་དང་ལྡན་པའི་ལྟོ་ཡི་རིགས་མ་ཐོབ་པའི་རྐྱེན་

གྱིས་སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་གཟུགས་པོ་སྐྱེད་སྲིང་མ་ཐུབ་པར་ལུས་ཀྱི་ཤ་ཤིན་ཏུ་

སྐམ་པས།	 པགས་པའི་ཕྱི་ནས་བལྟས་རུང་ལུས་ལ་རྩིབ་མ་ཇི་ཡོད་གྲངས་

ཀ་རྒྱག་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 འཇིག་རྟེན་ཁ་དཔེར།	 མཇུག་མ་གཞུ་ལ་རྙང་མ་

མདའ།	 །ཞེས་པ་ལྟར།	ཐ་ན་རང་གི་མཇུག་མ་ཡང་ཕྲ་ལ་རིང་བ་ཐག་པ་དང་

འདྲ་བར་གུག་གུག་ཆགས་པ་སོགས་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་གིས་རྐྱེན་བྱས་

ཏེ།	 མཐར་ལུས་ལ་སྐྱེད་སྲིང་མ་ཐུབ་པར་ཉིན་གཅིག་ཁོ་ཡི་ལུས་དང་སྲོག་

གཉིས་མ་འཆམ་པར་ཤི་ལ་ཁད་པའི་སྐབས་དེར།	 བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་གྱི་

གཡོག་པོ་དང་གཡོག་མོ་ལེ་ལོ་ཅན་སེམས་ལ་ཡ་ང་སྙིང་རྗེའི་དྲི་མས་མ་

གོས་པར།	 ཕྱུག་པོ་ཆེན་པོ་བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་ལྟ་བུའི་སྦྱིན་བདག་གཏོང་

ཕོད་ཅན་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ལ་རྫོགས་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང་འཇིག་

རྟེན་གཏམ་དཔེར།	རྒྱལ་པོའ་ིབང་མཛོད་ལ་སྤྲང་པོའ་ིསེར་སྣ།	།ཞེས་པ་ལྟར།	

གཡོག་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒྱིད་ལུག་དང་སེར་སྣ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་སྟངས་

དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་པར་བརྟེན།	 མཐའ་མར་ཁོ་ཚོས་སྤེ་སྤེ་དེ་ཡི་ལུས་སྲོག་

སྐྱོབ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ།	 བློ་འཚབ་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་ཁོ་ཡི་ཁ་ནང་རྩམ་ཐུག་

ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་བླུགས་ནས་སྲོག་སྐྱོབ་པའི་ཐབས་ཤེས་སྒོ་ཀུན་ནས་བྱས་

ཀྱང་ཕན་པ་གང་ཡང་མ་བྱུང་སྟབས།	 སྤེ་སྤེ་དེ་ཡི་ཤི་ཁའི་དུར་མིག་ཡ་ང་བ་

གཉིས་ཁོ་ཚོའི་གདོང་པར་ཡར་ལྟ་བཞིན་པའི་ངང་།	

སྐྱེ་ཁར་འོ་མའི་གསོ་སྐྱོང་མེད་པ་ལ།	།	

ཤིང་ཁར་རྩམ་པའི་སྐྱོ་མས་ག་ལ་ཕན།	།	

སྤེ་སྤེ་མི་སྡོད་སྤེ་སྤེ་བཏང་ནས་འགྲོ	།	

སྤེ་སྤེ་ཁོག་མའི་ནང་ལ་བཏང་ནས་འགྲོ	།	

ཞེས་ལབ་ནས་ཁོས་མཐའ་མའི་དབུགས་རིང་གཅིག་བཏང་རྗེས།	 དེ་གར་ཚེ་

ཡི་འཕེན་པ་རྫོགས་ནས་ཤི་བ་རེད།	།	

རྒྱལ་པོའ་ིདབུ་ཁྲག་གིས་ཁེངས་ཤིང་།	 འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་གཡོས།	 དེ་བཞིན་ནམ་

མཁའ་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་རྒྱུགས་ཡོང་བ་མ་ཟད།	 གཏམ་དེ་ལྟར་ཐོས་པས་སྲས་བློན་

འབངས་དང་།	 དྲང་སྲོང་མ་རི་ཙེ།	 བཙུན་མོ་པདྨ་ལྡན་སོགས་ཀུན་རྒྱུགས་ནས་ཤིན་ཏུ་

ཧང་སངས་ཤིང་།	ལྷག་པར་དུ་བཙུན་མོ་ནི་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་ལོ།	།

དེར་ཐུབ་པ་མ་རི་ཙེས།	 རྒྱལ་པོ།	 འདི་ལྟ་བུའི་སྦྱིན་པའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་མི་འགྱོད་དམ།	 འདི་བྱས་པའི་

བསོད་ནམས་ཅི་འདོད་དྲིས་པས།	 རྒྱལ་པོས་གདོང་ཁྲག་གིས་སྦགས་པ་ཕྱིས་ནས།	 བདག་གང་ཡང་མི་

འདོད་ཀྱང་།	 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ཕྱིར་འགྱོད་པ་མེད།	 ངས་བཤད་པ་དེ་བདེན་པ་

ཡིན་ན་རྨ་འདི་གསོས་པར་གྱུར་ཅིག	 	 ཅེས་གསུངས་པས།	 དེ་མ་ཐག་རྒྱལ་པོའ་ིརྨ་གསོས་ཤིང་།	 དབུ་

གཙུག་ཏུ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ནོར་བུ་སྔར་བཞིན་སྐྱེས་སོ།	།

དེར་ཡོད་ལྷ་རྣམས་དང་།	 སྲས་བློན་འབངས།	 ཐུབ་པ་མ་རི་ཙེ།	 བཙུན་མོ་པདྨ་ལྡན་སོགས་ཀུན་གྱིས་གསོལ་བ་

བཏབ་སྟེ་ཕོ་བྲང་དུ་སེངྒེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པར་ཞུས་ཀྱང་།	རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་མི་དགྱེས་པའི་ཚེ།	སྔར་གྱི་

རང་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིས།	རྒྱལ་པོ་གཞན་དོན་དུ་རང་ལུས་ཀྱང་སྦྱིན་ནུས་ན།	ད་ནི་རེ་བས་རྟག་ཏུ་བསམས་པའི་གཉེན་

འདི་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་སྲིད་བཟུང་ལ།	 ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པས་འགྲོ་ལ་ཕན་པར་མཛོད།	 ཅེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པས།	 རྒྱལ་

པོས་ནམ་མཁའ་ལ་ལམ་བྱས་ནས་རང་གི་ཕོ་བྲང་དུ་བྱོན་ཞིང་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ཆོས་ལ་བཀོད་དོ།	།རྫོགས་སོ།	།

རྩོམ་ཡིག་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས།

༄༅།།རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་སྤྱི་དང་རིག་པའི་གནས་ལ་

སྦྱང་བརྩོན་གནང་བཞིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཞུ༌རྒྱུར།	

ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་བརྙན་དེབ་

ཀྱི་ཆེད་དུ་སློབ་ཕྲུག་གི་མོས་པ་དང་འཚམས་པའི༌གནའ་

དེང་གི་རྒྱུན་ཤེས་དང་།	 མཚར་གཏམ།	 བརྩམས་སྒྲུང་།	

དེ་མིན་འཕྲོད་བསྟེན་དང་།	 ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་ལ་སོགས་

པའི་རྩོམ་རིགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སྔར་ལྷག་གནང་བའི་རེ་

བ་དང་བཅས།	 འདི་ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་

ནས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་འདོན་ཐེངས་གང་དུ་ཐོན་

པའི་བརྙན་དེབ་དེའི་པར་ཕུད་ཁ་གྲངས་	༣	རེ་གཏོང་གི་

ཡོད་པས།	 རྩོམ་ཡིག་གཏོང་སྐབས་དོ་བདག་གི་སྦྲག་

ཐོག་ཁ་བྱང་གསལ་པོ་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།	

	 རྩོམ་ཡིག་གཏོང་རྒྱུ་དང་།	མངགས་ཉོའ་ིཁ་བྱང་

ཁག་བརྙན་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་	 ༤	 པར་ཁ་གསལ་ཡོད་

པ་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཡོང་བ་ཞུ།

	 ཤེས་ལས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པའི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་

བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པས།	

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།

༥༤༽ ཁྲ་དང་ཝ་མོ།

ཁྲ་ཞིག་དང་ཝ་མོ་ཞིག་གྲོགས་མོ་འཆམ་པོ་ཆགས་ཏེ།	 ཁྱིམ་མཚེས་བྱས་ནས་སྡོད་

རྒྱུར་ཐག་བཅད།	ཁྲ་ཡིས་སོ་སོའ་ིཚང་དེ་ཤིང་སྡོང་རིང་པོ་ཞིག་གི་ཡལ་གའི་སྟེང་དུ་

བཟོས་ཤིང་།	 ཝ་མོས་ཤིང་སྡོང་དེའི་འོག་ཏུ་ཚང་བཅས་ཏེ།	 རང་རང་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་

རྣམས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་འགོ་བཙུགས།	གནས་སྟངས་འདིའི་ཐོག་ནས་རིང་པོར་མ་སོང་

བར་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་ལ་ཟས་དགོས་པ་བཞིན།	ཝ་མོའ་ིཨ་མ་ཕྲུ་གུའི་ཆེད་དུ་ཟས་འཚོལ་

དུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ།	ཁྲ་མར་བབ་ནས་ཝ་མོའ་ིཕྲུ་གུ་གཅིག་བསད་དེ།	མོ་རང་དང་

ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིས་ཟས་སུ་ལོངས་སྤྱད།	

	 ཡུད་ཙམ་ནས་ཝ་མོ་ཚུར་འཁོར་བའི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ལྷག་

ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ན།	སྐབས་དེར་ཕྲུ་གུ་ཤི་བའི་སེམས་སྡུག་ལས་ཁ་གཏད་

གཅོག ་མ ་ཐུབ ་པའི ་

སེ མས ་ སྡུག ་ ཆེ ་ བ ་

བྱུང་བ་རེད།	 འོན་ཀྱང་

དུས་ཡུན་རིང་པོར་མ་

འགོར་བར་ཁྲའི་སྟེང་དུ་

ལས་ངན་གྱི་རྣམ་སྨིན་

མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་

དུ་སྨིན་པ་རེད།	 དེ་ནི་

ཐེངས་གཅིག་གྲོང་གསེབ་པ་འགའ་ཤས་རའི་དམར་མཆོད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ།	 ཁྲ་

དེའི་གཡས་གཡོན་ལ་ལྡིང་བཞིན་གློ་བུར་དུ་ཤ་རྡོག་ཅིག་དང་ལྷན་དུ་མེ་རོ་ཞིག་རང་

ཉིད་ཀྱི་ཚང་ལ་ཁྱེར་ཡོང་བ་རེད།	 ཡུད་ཙམ་ནས་ལྷགས་རླུང་ཤ	གས་ཆེར་བརྒྱབ་

སྟེ་མེ་ལྕེར་གྱུར་པས།	 ནར་མ་སོན་ཞིང་བྱེད་ཐབས་བྲལ་བའི་ཁྲ་ཕྲུག་རྣམས་ཚང་དུ་

ཚིག་པ་མ་ཟད།	ཤིང་སྡོང་སྟེང་ནས་མར་ལྷུངས།	དེ་བཞིན་ཝ་མོས་ཀྱང་ཁྲའི་ཨ་མས་

མཐོང་བཞིན་དུ་ཁྲ་ཕྲུག་ཚང་མ་བཟས་བཞག་པ་རེད།	

བསླབ་བྱ། གཞན་ལ་གནོད་མ་སྐྱེལ་སྔོན་ལ་རང་དང་རང་གི་བརྩེ་བའི་

ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་བསམ་བློ་གཏང་དགོས།

༥༥༽ དུག་སྦྲང་དང་གླང་གོག

ཉིན་གཅིག་དུག་སྦྲང་ཞིག་གླང་གོག་ཅིག་གི་རྭ་ཅོའ་ིསྒང་ལ་བབས་པ་རེད།	 དེར་

དུག་སྦྲང་ཁོ་རང་སྐྱིད་པོ་བྱུང་ནས་མུ་མཐུད་བསྡད་རྒྱུར་ཐག་བཅད་པ་རེད།	རྗེས་སུ་

ཁོ་རང་དེ་ནས་འགྲོ་

རན་དུས་ཁོ་རང་གི་

སྦྱིན་བདག་ཁོག་པ་

ཆེན ་པོ ་ཡིན ་པར ་

དྲན་ཏེ།	 ཁོས་གླང་

གོག་ལ།	 ཁྱེད་རང་

ཧ་གོ ་དུས་སྐྱིད་པོ ་

འོང་གི་རེད།	ད་ང་རང་འགྲོ་ཡི་ཡིན།	ཁྱེད་རང་ལ་ངས་མུ་མཐུད་ནས་གནོད་སྐྱེལ་

མི་ཡོང་།	 ཞེས་ལབ།	 གླང་གོག་གིས་ལན་འདེབས་སུ།	 ང་སྐྱིད་པོ་ཨེ།	 ངས་ཁྱེད་

རང་ག་དུས་སླེབས་མིན་དོ་སྣང་བྱུང་མ་སོང་ལ།	 ཁྱེད་རང་ཕྱིན་ཚར་བ་དེ་བས་

ཚོར་མ་བྱུང་།	ཞེས་བཤད།	

 བསླབ་བྱ། ཕན་ཐོགས་མེད་པའི་མི་ཞིག་ལ༌སུས་ཀྱང་དོ་སྣང་

མི་བྱེད།

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

༢༤༽ བྱེ་མ་ཀ་རའི་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ།

བཱིར་བལ་ནི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མིའམ་དགོས་མཁོ་ཅན་རྣམས་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་

རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་སེམས་བཟང་ཅན་

ཞིག་ཡིན་ལ།	 རང་གི་ལས་དོན་ལ་མཁས་ཤིང་དྲང་བདེན་གྱི་ཐོག་ནས་ལེགས་

སྒྲུབ་བྱེད་མཁན་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	

	 ཉིན་གཅིག་མི་རྒན་འཁོགས་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་བཟོ་བཀོད་བྱེད་མཁན་

ཞིག་བཱིར་བལ་གྱི་འགྲམ་ལ་སླེབས་པ་དང༌།	 ཁོང་ནི་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གཏུབ་རྒྱུ་དང་

གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུར་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་རེད།	 དེ་སྔ་ཁོའ་ིཚོང་ལ་ལམ་འགྲོ་

ཆེན་པོ་བྱུང་ནའང་ད་ལྟ་ལོ་རྒས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཉམས་རྒུད་ཆེན་པོ་བྱུང་

ནས་ལས་ཀ་མི་ཐོབ་པའི་གནས་སུ་ལྷུང་།	 མི་རྒན་དེས་བཱིར་བལ་ལ་དཀའ་ངལ་

རྣམས་བཤད་དེ།	 ཁོར་རོགས་རམ་ཡོང་བའི་རེ་བ་བཏོན་པ་ན།	 བཱིར་བལ་གྱིས་

རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་པ་མ་ཟད།	 མི་རྒན་དེར་ཤེལ་ཀ་ར་རྡོག་པོ་

ཞིག་བྱིན་ནས་དེའི་བཟོ་དབྱིབས་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་ཕ་ལམ་ལྟར་བཅོས་དགོས་པར་

བརྗོད།	བཱིར་བལ་གྱིས།	“གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཀ་འདིར་ལག་རྩལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བ་འདོན་ཐུབ་ན་ཁྱོད་ལ་བྱ་དགའ་གྱ་ནོམ་པ་ཐོབ་ངེས།”	ཞེས་བརྗོད།	

	 ཉིན་ཤས་རྗེས་སུ་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་བཟོ་མཁན་དེ་བཱིར་བལ་གྱི་དྲུང་དུ་

བཅར་ནས་ཤེལ་ཀ་ར་དེ་ཕུལ་བ་དང༌།	དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་

དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་ཡོད་པས།	 ཁོའ་ིལག་རྩལ་ལ་བཱིར་བལ་བློ་ཤིན་ཏུ་

འཐད་པོ་བྱུང་བ་དང༌།	 མི་རྒན་དེ་རྒྱལ་པོའ་ིསྐུ་མདུན་དུ་ཁྲིད་དེ་བཱིར་བལ་གྱིས་

ཤེལ་ཀ་ར་ལས་བསྒྲུབས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་དེ་ཉིད་རྒྱལ་པོར་སྤྱན་འབུལ་ཞུས་

ནས་བརྗོད་པ།	 “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	 མི་རྒན་འདིས་ཤིན་ཏུ་ལྟ་ན་སྡུག་ལ་རིན་ཐང་

ཆེ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ཞིག་འཁྱེར་འདུག་པ་དེར་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་རང་གཅིག་པུས་

མ་གཏོགས་རིན་ཐང་མཇལ་ཐུབ་པ་མི་འདུག	 དེར་བརྟེན་ངས་མི་རྒན་དེ་རྒྱལ་

པོའ་ིསྐུ་མདུན་དུ་འཁྲིད་ཡོང་བ་ཡིན།”	 ཞེས་ཞུས་སོ།	 །རྒྱལ་པོས་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་

ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་རྗེས་ཐུགས་ཡིད་འཕྲོག་པ་དང༌།	 སྐབས་དེར་སྐྲ་གཞར་

མཁན་གྱིས་ཁོང་གི་རྒྱ་དང་ཨག་ཚོམ་གཞར་གྱིན་ཡོད་སྟབས།	 ཁོང་གིས་རྡོ་རྗེ་

ཕ་ལམ་དེ་སྟོད་གོས་ཀྱི་འབའ་ཁུག་ནང་དུ་བཅུག་ནས་དེའི་རྗེས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་

བར་ཕེབས།	འོན་ཀྱང་ཁོང་གིས་ཤེལ་ཀ་རའི་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་དེ་སྟོད་གོས་ཀྱི་འབའ་

ཁུག་ལས་ཕྱིར་བཏོན་རྒྱུ་དྲན་པ་བརྗེད་པས་དེ་ཆུའི་ནང་བཞུར་ནས་མེད་པར་

གྱུར།	 ཨཀ་བར་གྱིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་ཚར་བ་དང༌།	 ཞོགས་ཇ་མཆོད་སྐབས་གློ་

བུར་དུ་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་དེ་ཐུགས་དྲན་གསོས་ནས་ལམ་སང་གཡོག་པོ་འགའ་ཤས་

ཁྲུས་ཁང་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ན་བཟའི་དཀྱིལ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་འཚོལ་བར་བཏང་།	

གཡོག་པོ་ཚོས་ཡུན་རིང་བཙལ་ཀྱང་མ་རྙེད་པར་རྒྱལ་པོའ་ིསྐུ་མདུན་དུ་ལག་པ་

སྟོང་པ་ཕྱིར་ལོག་སླེབས།	

	 ཕྱི་ཉིན་མི་རྒན་དེ་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱི་རིན་པ་ཞུ་བར་བཅར་སྐབས།	

བཱིར་བལ་གྱིས་སྔོན་ཚོད་ནས་རིན་གོང་ཆེན་པོ་ལེན་དགོས་པའི་ཁ་བརྡ་བྱས་

ཟིན་པས།	 ཁོས་གསེར་ཊཾ་སྟོང་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་དགོས་ཚུལ་བཤད་པ་རེད།	 རྒྱལ་

པོས་རིན་གོང་དེ་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་རེད་གསུངས་ཀྱང༌།	 ཁོས་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཕ་

ལམ་དེ་སྙིང་རྗེ་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	བཟོ་བཀོད་ལེགས་པོ་ཡོང་བར་དུས་ཡུན་ཧ་

ཅང་རིང་པོ་བཏང་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད།	“རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	སྤྱིར་བཏང་ངའི་རྡོ་རྗེ་ཕ་

ལམ་དེའི་རིན་ཐང་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡིན་མོད།	 ངས་ད་བར་ལས་ཀ་བྱས་པའི་གླ་

ཙམ་ལས་ལེན་གྱི་མེད།	གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་རིན་གོང་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དགོངས་

ཀྱི་འདུག་ན།	ཕ་ལམ་དེ་ང་ལ་ཕྱིར་སློག་གནང་རོགས།	ངས་མི་གཞན་ལ་བཙོང་

གི་ཡིན།”	ཟེར་བ་ན།		རྒྱལ་པོས་མི་རྒན་དེར་ཕ་ལམ་ཕྱིར་སློག་རྒྱུ་མེད་པས་ཅི་

བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་པར་བརྟེན།	 རྒྱལ་པོས་མཛོད་གཉེར་བོས་ནས་མི་རྒན་

དེར་གསེར་ཊཾ་སྟོང་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་སྤྲོད་ཅེས་གསུངས་སོ།	 །དེའི་རྗེས་མི་རྒན་

དེས་བཱིར་བལ་གྱི་འགྲམ་དུ་བཅར་ནས་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་

ལེགས་གསོལ་ཞུས་སོ།།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌

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

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཧ་ཡེ་ན་ཡིས་ཁོའ་ིའཇིགས་སྣང་དེ་ཚོར་ནས།	 སྦྲུལ་བཟང་པོས་ཁྱེད་འཕུར་རོགས་

བྱེད་ཐུབ་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་དམ།	 ཞེས་དྲིས་པར།	 ཨེ་མི་ཀ་རང་ཉིད་སྦྲུལ་བཟང་

པོ་ལ་བློ་གཏད་དགོས་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད།	 འོན་ཀྱང་ཁོའ་ིརྨོ་ལགས་དེ་སྦྲུལ་བཟང་

པོར་ཡིད་ཆེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པས་ན།	ཁོས།	ལགས་འོང་།	སྦྲུལ་བཟང་པོས་ང་

རང་འཕུར་རོགས་བྱེད་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	ཅེས་ལན་བཏབ།	བྱས་ན་ཁོས་ང་ཡང་

ར་རྫི་བཟོ་ཆོག་པར་ཡིད་ཆེས་བྱོས་དང་།	 ཞེས་ཧ་ཡེ་ན་ཡིས་ལབ།	 ཁོས་རང་གི་

ར་རྣམས་ཟ་མི་ཡོང་ངམ་བསམས་ཏེ་གོམ་པ་རེ་གཉིས་སྤོས་མཚམས་ཕྱིར་བལྟས་

སློག་གིན་མདུན་དུ་བསྐྱོད།	 འོན་ཀྱང་ཧ་ཡེ་ན་ནི་ར་རྫི་ཡག་པོ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་

ར་ཁྱུ་དེ་དག་དང་ལྷན་དུ་སྐྱོད་བཞིན་ཡོད།	 དེ་ནས་ཁོས་ཧ་ཡེ་ན་ལ་བློ་གཏད་ཆོག་

འདུག་བསམས་ཏེ་ནགས་ཁྲོད་ཕྱོགས་སུ་བྲེལ་འཚུབ་ངང་རྒྱུགས།	

སྤྲིན་ནག་མཐུག་པོས་ནགས་ཚལ་ཡོངས་རྫོགས་མཚན་མོ་བཞིན་མུན་ནག་ཏུ་

བསྒྱུར།	 ཆར་པ་མ་འབབ་གོང་ཁོས་ཤིང་ཤ	ན་དང་སྨྱུག་མ་རྣམས་ངེས་པར་དུ་

འཚོལ་དགོས་པ་ཡིན།	 གློ་བུར་དུ་གྱང་དང་འདྲ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་དང་ཁོ་གདོང་

ཐུག་བརྒྱབ།	 དངོས་པོ་དེ་འགུལ་པ་དང་ཨེ་མི་ཀའི་སྙིང་རྩ་དེ་བས་མྱུར་དུ་འཕར།	

ཡུད་ཙམ་ནས་ཁོས་དེ་ཉིད་གླང་ཆེན་ཡིན་པ་ཤེས་འཕྲལ།	ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས་རང་

གི་རྡོ་དེ་དམ་པོར་བཙིར།	

གླང་ཆེན་གྱིས།	 ང་འདིར་ཁྱེད་ལ་བྷའ་ོབབ་ཤིང་འཚོལ་རོགས་བྱེད་པར་ཡོང་བ་ཡིན།	

ཞེས་བརྗོད་པ་དང་།	ཨེ་མི་ཀས།	ང་ལ་བྷའ་ོབབ་ཤིང་གི་པགས་པ་དགོས་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་

ཇི་ལྟར་ཤེས་བྱུང་ངམ།	 ཞེས་དྲིས་ཚེ་གླང་ཆེན་གྱིས།	 ངས་ཀྱང་སྦྲུལ་བཟང་པོར་སྨོན་

ལམ་བརྒྱབ་པ་ཡིན།	ང་རང་སེམས་བཟང་ཅན་ཞིག་དང་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་

རྒྱུའི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཡིན།	 གལ་ཏེ་ངས་ཁྱེད་ལ་ཕན་ཐོགས་ན་ངའི་སྨོན་འདུན་དེ་

འགྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།	 ཅེས་ལབ་ཀྱིན་ཁོས་ཨེ་མི་ཀ་ལ་ལམ་བསྟན།	 གང་འཚམས་སོང་

རྗེས་ཁོ་ལ་ཤོག་བྱ་བཟོ་བྱེད་ཤིང་ཤ	ན་འདང་ངེས་ཤིག་ཐོབ།	 ད་ཁོས་སྨྱུག་མ་འཚོལ་

དགོས་པ་རེད།	 གལ་ཏེ་ཁོའ་ིཔཱ་ལགས་ཀྱིས་ར་རྣམས་ཧ་ཡེ་ནའི་ལྟ་རྟོག་འགོ་བཞག་

ཡོད་པ་ཤེས་ན།	པཱ་ལགས་ཁོང་ཁྲོ་ལང་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་རེད། མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



གོ་ཡུ།

ཤིང་སྡོང་འདི་ནི་མི་ཊར་	 ༡༠	ཙམ་བར་དུ་དྲོང་པོར་སྐྱེ་ཞིང་།	

རྩ་རྩེ་གཉིས་ཕྲ་སྦོམ་སྙོམས་ལ།	 ལོ་མ་རིང་བ་དང་།	 འབྲས་

བུའི་ཕྱི་སྐོགས་རྩྭ་ལྟ་བུ་གསུམ་གྱིས་རིམ་གྱིས་བཏུམས་པ་

ཁ་ཐུར་དུ་བསྟན་པའི་ནང་དུ་འབྲུ་རིལ་མོ་སྲ་མཁྲེགས་ཏོག་གི་

རྣམ་པ་ཅན་ལ།	འོག་ལེབ་ལེབ་ཡིན་པ་མདོག་སྨུག་ཞད་ཆེ་བ་

དེ་ཉིད་ཁ་གཤག་བཏང་ན།	རྩ་རིས་ཁྲ་ལམ་མེར་གསལ།	

སྐྱེ་གནས་ནི།	 རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་ཤར་དང་།	 ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་

གྱི་ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་ནགས་གསེབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་དང་།	 འདེབས་

འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐྱེས་པའང་མང་པོ་ཡོད།	

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

པ་ཙམ་ལ་འབྲས་བུ་སྨིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ།	ཕྱིའི་པགས་

པ་དང་རྩའམ་རྒྱུས་པ་རྣམས་བཤས་ནས་ནང་གི་འབྲས་བུ་

དེ་གཙང་མར་བསྐམས་ནས་སྨན་ལ་སྤྱད་དགོས།	

སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སྨན་དུ་འབྲས་བུ་དང་

ཚི་བའམ་ཐང་ཆུ་སྨན་སྦྱོར་ཐོག་སོ་རྩི་སྲུང་བ་དང་།	 མཁལ་

མ་ན་བ།	 ཆུ་བསགས་པ།	 སེམས་འཆོལ་བ།	 དེ་མིན་ཁོང་

སྲིན་གྱི་ནད་དང་།	 རླུང་ནད་སོགས་ལ་ཕན།	 དེ་བཞིན་རྒྱ་

གར་ཚེའི་རིག་བྱེད་ཀྱི་སྨན་གཞུང་དུའང་སྨན་ལ་སྦྱར་བྱ་

བོད་སྨན་ལྟར་མཚུངས་ཀྱང་།	 ཕན་

ཡོན་ཐད་ནས་མི་འདྲ།	 དེར་ཁོག་

པ་སྦོས་བརྒྱངས་འཇོམས་ཤིང་ནད་

སྦྱོང་བ་དང་།	 ཁ་དྲི་ངན་པ་སེལ་ཞིང་

སོ་རྙིལ་སྲུང་བ།	 གཞན་ཡང་ཟས་

ཞུ་དཀའ་བ་དང་།	 ཁོང་སྲིན་གྱི་ནད།	

གཅིན་ཁ་སྙི་བ།	 གྲང་བ་འཛག་པ།	

སྦྲུམ་མའི་སྐབས་བྲང་ཚ་བ་སོགས་ལ་ཕན་ཞིང་།	 ཟས་ཀྱི་

དང་ག་འབྱེད་ཅིང་རོ་ཙ་སྐྱེད་པར་བཤད།	འོན་ཀྱང་ཚི་བས་

མཁྲིས་པ་སློང་ཞིང་།	འབྲས་བུ་མ་སྨིན་པ་དུག་ཤས་ཡོད་པ་

མིག་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ།	

མིང་གཞན་ནི།	 སོ་རྩི་དང་།	 རྩ་འབྲས་ཀྱང་ཟེར།	 རྒྱ་གར་

སྐད་དུ།	སུ་པཱ་རཱི་(lqikjh)ཞེས་པ་དང་།	ཨིན་སྐད་དུ།	ཨེ་རི་

ཀ་	ནཊ་དང་།	བི་ཊལ་	ནཊ་(areca	nut/betel	nut)

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།

བདེན་ལུང་པ་གཉིས་ལ་ཕུ་ཐག་ཡོད།	།		༶

རྫུན་ཁྲམ་པ་གཉིས་ལ་ཕུ་ཐག་མེད།	།

བདེན་པ་ཡོད་ཀྱང་ཤོད་ས་མེད།	།		༶

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཀྱང་བགྲང་ས་མེད།	།

མདུན་དུ་ལྷ་གསོལ་གསོལ།	།	༶

རྒྱབ་ཏུ་འདྲེ་རྡུང་རྡུང་།	།

འདྲི་རྟོག་བྱེད་པར་དགའ	༶ ་བའི་མི།	།

ལམ་ཁ་ནོར་བའི་དོགས་པ་མེད།	།

སྡོམ་པ་ཡོད་དུས་འདུལ་བ་མེད།	།		༶

འདུལ་བ་ཤེས་དུས་སྡོམ་པ་མེད།	།

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

ཁྱད་མཁས་མི ་སྣ ་

ཚོས་དགོང་དྲོའ་ིཁ་

ལག་རྗེས་ལ་ལམ་

སང ་ཉལ ་ན ་ཡག་

པོ་མེད་པའི་ཉེན་བརྡ་གཏོང་གི་ཡོད།	 གང་ཡིན་ཞེ་

ན།	 དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཟས་འཇུ་བར་དོ་ཕོག་འགྲོ་བ་མ་

ཟད།	རྒྱུ་མ་ལའང་གཉན་ཁ་བརྟ་སྲིད་པ་རེད།	

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་སེམས་

ངལ་སོགས་ཀྱིས་གཉིད་མ་

ཁུག་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ན།	

ལྷོད་དལ་ཡོང་བར་དབུགས་གཏོང་ལེན་བྱ་དགོས།	

དེ་བཞིན་ཆུ་དྲོན་མོ་ལ་རྐང་པ་སྦངས་ན།	གཉིད་སྐྱིད་

པོ་ཁུག་པར་ཤ	གས་རྐྱེན་ཐེབས་ངེས།	 སྤྱིར་ནས་མ་

ཉལ་སྔོན་ལ་ཁ་ལག་མང་པོ་བཟའ་མི་རུང་།	

ཀ ་ པེ ད ་ ཏི ག ་

མོ འ ི་ཁུ ་བ ་ནི །	

དྲི ་ཆུ་འབེབས་

རྫ ས ་ རི ག ས ་

ཤིག་ཡིན་པས།	 མཁལ་མར་ཚ་ཤར་ལང་བ་

རྣམས་མེད་པ་བཟོ་ཡི་ཡོད།	

ཁྱེད་རང་གི་སོ ་འཁྲུའི་

ཕག་ཟེ་ཟད་པའམ་གུག་

པ ་གང ་བྱུང ་མ ་ ཐག ་

སོ་འཁྲུ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་

དགོས།	 དེ་བཞིན་རབ་

བྱུང་ན།	 ཆམ་ནད་དྲག་

པའི་རྗེས་ལའང་སོ་འཁྲུ་བརྗེ་དགོས།	

ཨོྃ།

ན་དུས་གྲོགས་ཀྱིས་མ་ཕན་ན།	།	༶

ཚེ་གང་གཏན་གྲོགས་ག་ལ་ཟེར།	།

ནང་ལ་རྩམ་པ་མེད་པར།	།	༶

སྒེའུ་ཁུང་རྩམ་རལ་ཡོག་ཡོག 	།

ནང་ཚགས་ཚོང་མི་རྒྱག 	།	༶

དཔོན་གཡོག་ཤོ་མི་རྒྱག 	།

ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག	།	༶

ཁ་བརྒྱ་དོན་གཅིག	།

ནམ་མི་ལངས་ཀ་མེད་ཉི་མས་འདེད།	།	༶

མཚན་མི་རུབ་ཀ་མེད་མུན་པས་འདེད།	།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	བསྟན་འཛིན་གཡང་སྒྲོན།	

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

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་བསྟན་སྒྲོན།

དགའ་ཤར་ནོར་གླིང་སློབ་གྲྭ།	འཛིན་རིམ་གཉིས་པ་ཀ

ད་ལྟ་ལྟག་ཆུ་ཆད་པའི་

རྫིང་བུ་ནང་བཞིན་རེད་

མི་འདུག་ག

“དེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་བཞག་

ན་སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་མ་བཙན་བྱོལ་

ནས་བོད་ལ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་བའི་

ཁ་ཐུག་དེར།	 རྒྱ་ནག་གོང་མ་མེད་པ་

ཆགས།	 དེ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་གསར་

བརྗེ་འགོ་འདྲ་པོ་གཞི་ནས་ཚུགས་པའི་

ཁ་ཐུག་བྱས་ནས།	སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་མ་

རང་གི་ཞལ་གདམས་བཀའ་སློབ་ནང་

ལ་ལྟག་ཆུ་ཆད་པའི་རྫིང་བུ་ནང་བཞིན་

ཆགས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག་པ་

དེ་རེད།	ད་ལྟ་ལྟག་ཆུ་ཆད་པའི་རྫིང་བུ་

ནང་བཞིན་རེད་མི་འདུག་ག		འོན་ཀྱང་

ཁ་སང་དེ་རིང་ང་ཚོའི་རིགས་ཁ་ཤས་

ཀྱིས་སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་མས་དེ་འདྲ་

གནང་བ་རེད།	 སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པས་

ཏོག་ཙམ་འཇོན་གྱི་མི་འདུག་མདོག་

མདོག་བཤད་ཀྱི་འདུག་ག	 	 དེ་བསམ་

བློ་ཏན་ཏན་གཏོང་དགོས་པ་རེད།”

	 				ཅེས་པ་འདི་ནི།	ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༣	ཟླ་	

༣	ཚེས་	༣༠	ཉིན་ས་ལུ་གྷ་རའི་ཁུལ་གྱི་ཆོས་ཞུ་བ་

རྣམས་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་ཇུས་དང་།	རྒྱ་བོད་

འབྲེལ་ལམ་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་

ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

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

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

ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་ད་ལྟའང་རྒྱ་མཚོ་དེའི་གཏིང་ལ་ལྷག་ཡོད།	 མི་

འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེའི་ནང་གི་རྒྱན་ཆའི་རིགས་དང་།	 གསེར་

ཊམ།	 ད་དུང་ཨ་རག་ཤེལ་དམ་རྙིང་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་

རྫས་དེ་དག་ལེན་འདོད་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕ་རན་སིའི་ཚན་

རིག་པ་ཚོས་གྲུ་གཟིངས་ཞིག་རོ་དེར་དཔུང་འཇུག་བྱས་ཟིན་

ཀྱང་།	ཚན་རིག་པ་མང་ཆེ་བས་རོ་ཁང་དུ་གྱུར་པའི་ཞིག་རོ་དེ་

ལ་ལག་པ་མ་འཆང་བར་འཇོག་འདོད་ཡོད་ཅིང་།	དེས་འདས་

གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་མི་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་བྱས་པར་མཚོན་

གྱི་ཡོད།	 འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོས་གྲུ་གཟིངས་ཆེ་ཤོས་ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་

ཀྱི་ཞིག་རོ་དེར་མུ་མཐུད་ནས་འཚོལ་ཞིབ་དང་།	 དེ་ཉིད་དིམ་

པའི་གསང་བ་རྟོལ་འདོད་ཡོད་པ་རེད།།	རྫོགས་སོ།།

རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ནས་་རྙེད་སོན་བྱུང་

བའི་ཊ་ཡེ་ཊེ ་ནིཀ་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་

ཞིག་རོའ་ིའདྲ་པར་ཁག་ཅིག
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