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༡༤༽ གཟའ་ཆེན་སྤེན་པ། 
གཟའ་ཕུར་བུའི་རྗེས་སུ་གཟའ་ཆེ་ཤོས་གཉིས་པ་དེ་གཟའ་ཆེན་སྤེན་པ་ཡིན།	གཟའ་ཕུར་བུ་ཇི་བཞིན་གཟའ་དེ་ཡང་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་པོ་ལོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།	གཟའ་

དེའི་བཀྲག་མདངས་ལྡན་པའི་གདུབ་ཀོར་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་ཆེས་དགའ་མོས་བྱེད་ས་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 	ལོ་རེ་བཞིན་དུ་གཟའ་དེའི་

གདུབ་ཀོར་གྱི་དབྱིབས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་གི་ཡོད།	

དེའི་གདུབ་ཀོར་གྱི་གྲུབ་ཆ།	

གཟའ་སྤེན་པའི་མཐའ་འཁོར་ དུ་གདུབ་ཀོར་དུ་མས་བསྐོར་

ཡོད་ཀྱང་།	 འཛམ་བུ་གླིང་ནས་ གདུབ་ཀོར་ཀ་དང་།	 ཁ།	 	ག་

བཅས་གསུམ་ལས་མཐོང་གི་ མེད།	 	 གདུབ་ཀོར་གཞན་

རྣམས ་བར ་སྣང ་རྟོག ་ཞིབ ་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་གསར་རྙེད་

ཐུབ་ཡོད།	གདུབ་ཀོར་དེ་རྣམས་ ལེབ་གཟུགས་མཁྲེགས་པོ ་

ཞིག་ཏུ་མཐོང་སྲིད་དེ།	 དོན་ དངོས་ལ་དེ་ལྟར་མིན།	 དེ་

རྣམས་མྱུར་ཚད་མཐོ་པོའ་ིངང་ གཟའ་དེར་སྐོར་བཞིན་པའི ་

འཁྱགས་པའི ་གོང་བུ་ས་ཡ་ མང་པོས་བསྒྲུབས་པ་ཞིག་

ཡིན།	འཁྱགས་རོམ་དེ་རྣམས་འགའ་ཤས་ས་རྡུལ་ལྟར་ཆུང་ལ།	འགའ་ཤས་རྡོག་པོ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡོད།	ཕྱོགས་འགའ་ཤས་སུ་གདུབ་ཀོར་དེའི་མཐུག་ཚད་མི་ཊར་	༥༠	

ལས་ཉུང་བ་ཡོད།	

གཟའ་དེ་སྤྲིན་འཐིབས་ཤིག་ཡོང་དོན་ནི།	

གཟའ་ཆེན་སྤེན་པ་ནི་སྤྲིན་ཧ་ཅང་སྟུག་པོས་འཐིབས་པའི་གཟའ་ཞིག་ཡིན།	 དེ་ཧ་ཅང་མྱུར་པོ་འཁོར་

བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས།		སྤྲིན་རྣམས་དཀྱིལ་ཐིག་དང་ཐད་གཤིབ་ཡིན་པའི་འཆིང་ཐག་ཅིག་ཏུ་གྱུར།	དེའི་

རླུང་ཁམས་གཙོ་ཆེ་ཁུག་སྣས་སྒྲིབ་པར་བརྟེན།	འཆིང་ཐག་དེ་རྣམས་གཟའ་ཕུར་བུ་ནང་བཞིན་ལས་སླ་

པོ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད།	གཟའ་ཆེན་དེར་བར་ལ་སྟོང་ཆ་ཆེ་ཞིང་།	རིམ་པ་མི་འདྲ་བར་ཆགས་པའི་སྤྲིན་

པའི་ཆགས་རིམ་གཙོ་བོ་གསུམ་ཡོད་པར་སྣང་།	 སྤྲིན་གྱི་ཆགས་རིམ་གོང་མ་རྣམས་ཟེ་ཚའི་རླངས་

རླུང་དང་ཨེ་མོ་ནི་ཡམ་	 (Ammonium)	གྱིས་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ལ།	ཡང་དེའི་བང་རིམ་དམའ་ཤོས་

དེར་ང་ཚོས་མཐོང་བའི་སྤྲིན་པ་ལྟར།	ཆུ་དང་འཁྱགས་པའི་རྡུལ་གྱིས་བསྒྲུབས་པའི་སྤྲིན་པ་ལྟར་སྣང་གི་

ཡོད།	

གཟའ་དེའི་ནང་གི་གྲུབ་ཆ།	

གཟའ་སྤེན་པ་ནི་རླངས་གཟུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།	གོ་དོན་དུ་དེ་ཉིད་གཙོ་ཆེར་རླངས་གཟུགས་དང་།	གཤེར་

ཁུའི་རླངས་གཟུགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པ་ཞིག་ཡིན།	 	 དེའི་སྤྲིན་འཐིབས་ཆེ་བའི་རླུང་ཁམས་ནི་ཧ་ལམ་ཡོངས་

རྫོགས་ཡང་རླུང་དང་ཧེ་ལི་ཡམ་གྱིས་བསྒྲུབས་པ་ཡིན།	དེའི་འོག་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པའི་གཤེར་ཁུའི་ཡང་

རླུང་གི་རྒྱ་མཚོ་ཡོད་ཅིང་།	 ད་དུང་དེའི་འོག་ན་གཤེར་ཁུའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོར་གནས་པའི་ཡང་རླུང་གི་

ཆགས་རིམ་ཡོད།	 གཟའ་དེའི་དབུས་སུ་བྲག་རྡོའ་ིནང་སྙིང་ཆུང་ངུ་

ཞིག་ཡོད།	

གཟའ་སྤེན་པའི་ཟླ་བ།	

གཟའ་དེར་གཟའ་གཞན་ལས་མང་བ་ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་	 ༡༨	 ཡོད།		

དེའི་ནང་ནས་ཟླ་བ་ཊི་ཐའིས྄་	(Tethys)		དང་།	ཌི་ཨོའནི་(Dione)		།	རཱིཨ	(	Rhea)	།	ཊཡི་ཊན	(Titan)	།	ལ་པེ་ཊཱས	

(Lapetus)	ལྔ་པོ་ཁོ་ནའི་ཚངས་ཐིག་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་	༡༠༠༠	ལས་མང་བ་ཡོད།		པན	(Pan)	ཟེར་བའི་ཟླ་བ་ཆུང་ཤོས་དེའི་

འཕྲེད་དུ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་	༢༠	ལས་མེད།	ཟླ་བ་ཆེ་ཤོས་དེ་ནི་ཊཡི་ཊན་ཟེར་བ་དེ་ཡིན།	ཚངས་ཐིག་ཏུ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་	༥༡༤༠	ཅན་གྱི་ཟླ་བ་དེ་ནི་ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནང་ནས་

ཟླ་བ་ཆེ་ཤོས་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་ལ།	རླུང་ཁམས་མཐུག་ཤོས་ལྡན་མཁན་གཅིག་པུ་དེའང་ཡིན།	

ཊཡི་ཊན་གྱི་ཕྱི་ངོས་ག་འདྲ་ཡོད་ཅེས་ན།	

རླུང་ཁམས་མཐུག་པའི་ཊཡི་ཊན་ནི་ཟེ་རླུང་རླངས་གཟུགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པ་ཞིག་ཡིན།	 	དེའི་ཁ་དོག་ལི་ཁྲིའི་མདོག་ཡིན་ལ།	དེ་ཉིད་རབ་རིབ་སྤྲིན་གྱིས་ཁེངས་ཡོད་པས་དེའི་ཕྱི་

ངོས་མཐོང་བར་གེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་དེའི་ས་ངོས་ཐམས་ཅད་ན་རླུང་གཤེར་ཁུའི་རྒྱ་མཚོ་དང་མཚོ་སོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	ད་དུང་ས་

ཁུལ་འགའ་ཤས་ན་རླུང་གི་འཁྱགས་རོམ་དང་ཁ་བས་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	

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

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌

མི་རིང་བར་ཁོང་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭར་སློབ་འཇུག་བྱས།	ཁོས་ཐོག་མར་སུ་ཇཱ་སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་

མཐོང་སྐབས་ཡིད་དབང་འཕྲོག་སྟེ།	མིག་ནས་མིག་ཆུ་རང་དབང་མེད་པར་ཤོར།	མིག་ཆུ་དེ་ནི་དེ་སྔ་

ཁོང་ཆུང་དུས་སྐབས་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་ཞན་པོ་དེ་དྲན་པའི་མིག་ཆུ་ཞིག་སྟེ།	 སློབ་གྲྭའི་ཁོར་

ཡུག་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་སྒྲིག་ཆས།	སློབ་གྲྭའི་ཕྱིའི་མཐུན་རྐྱེན་རྣམས་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡོད་པས།	དེ་ལྟར་

མཐོང་སྐབས་དགའ་སྐྱོ་འདྲེས་མའི་མིག་ཆུ་ཤོར་བ་རེད།	ཁོས་སློབ་གྲྭ་མཐོང་མ་ཐག་རང་སེམས་ཤོར་

ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་ལྷང་ལྷང་དུ་བསྐྱེད།	

ཉིན་དང་པོར་འཛིན་གྲྭར་བསྐྱོད་སྐབས་ཁོས་འཛིན་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཕལ་མོ་ཆེ་བོད་རིགས་

ཡིན་པ་དང་།	 ཁོང་རྣམ་པས་སློབ་འཁྲིད་བྱེད་ཞོར་དུ་བོད་པའི་ཡ་རབས་གོམས་གཤིས་

དང་།	 ནང་ཆོས།	 ལོ་རྒྱུས་སོགས་སློབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་།	 ཁོ་ལྷ་སར་ལོ་

བཞིའི་རིང་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་མྱོང་ཡོད་ཀྱང་།	དེར་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་དང་ལོ་རྒྱུས།	

ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་སོགས་ནམ་ཡང་བསླབས་མྱོང་མེད་པ་རེད།	 དེ་ལྟར་ཁོ་དང་སློབ་

གྲྭའི་བར་གྱི་མདུད་པ་དེ་ཉིན་དང་པོ་ནས་དམ་པོར་གྱུར།	

བུ་བློ་བཟང་སུ་ཇཱ་སློབ་གྲྭར་སླེབས་རྗེས་ཉིན་ཤས་རིང་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དྲན་ཏེ།	 མཚན་མོ་

གཉིད་ཀྱང་མ་ཁུག	 འོན་ཀྱང་སེམས་ནང་གི་དམ་བཅའ་དེ་བསམ་དུས་སེམས་ཅུང་ལྷོད་པོར་

འགྱུར་གྱི་ཡོད།	 ཁོས་ཕ་ཡུལ་དང་ཕ་མ་བཞག་སྟེ་རང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱས་རྗེས་ཤིག་

འཇོག་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བཅངས་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་བ་རེད།	 སེམས་ནང་གི་དམ་བཅའ་བརྟན་

པོ་དེའི་ཐོག་ཉིན་མ་ནས་ཟླ་བ།	ཟླ་བ་ནས་ལོ་འགྲོ་བ་མ་ཚོར་བར་བུ་བློ་བཟང་རྒྱ་གར་དུ་སླེབས་

ནས་ལོ་ལྔ་ཧྲིལ་པོར་འཁོར།

ཁོའ་ིཕ་མ་གཉིས་ནི་དེ་སྔའི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་དྲན་གྱིན་མིག་གཉིས་མཆི་མས་ཁེངས་བཞིན།	 ད་དུང་སྒེའུ་

ཁུང་ནས་སྒོ་རའི་མི་རྣམས་ལ་བལྟ་ཡིན་བསྡད་ཡོད།	མི་རྣམས་བྲེལ་བའི་ངང་ལ་ལ་ཁྲོམ་ནས་ཉོ་ཆ་བརྒྱབ་ནས་

ཡོང་བ་དང་།	ལ་ལ་དངོས་ཟོག་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།	དེའི་སྐབས་ཕ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས།	ད་ལན་ང་གཉིས་དུས་

འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་བར་མ་འགྲོ་ན་རྗེས་མ་གོ་སྐབས་དེ་འདྲ་རག་མི་ཡོང་།	ད་བུ་བློ་བཟང་དྲན་བསྡད་ནས་གང་

ཕན།	དེ་ལས་ང་གཉིས་ཁོའ་ིཆེད་དུ་རྒྱ་གར་ལ་ཕྱིན་ནས་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཆོག	གཅིག་ནས་ད་ལན་གཞུང་གི་

སྲིད་བྱུས་གུ་ཡངས་བཏང་ཡོད་པས་ལམ་དུ་དཀའ་ངལ་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད།	ཅེས་བརྗོད།	

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
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༥༩༽ མཇུག་མ་མེད་པའི་ཝ་མོ།

ཐེངས་གཅིག་ཝ་མོ་ཞིག་རྙིའི་ནང་ཚུད་པ་རེད།	འོན་ཀྱང་རྒྱུན་རིང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་

རྗེས་ལ་མཐའ་མ་རྙི་ནས་ཐར་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་།	སྟབས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ།	མོའ་ིམཇུག་མ་

དེ་རྙིའི་ནང་ཚུད་ནས་ཆད་པ་རེད།	དེར་བརྟེན་ཝ་མོས་ང་རང་ལ་མཇུག་མ་མེད་ན་ཧ་ཅང་

མདོག་ཉེས་

པོ ་ མ ཐོ ང ་

གི ་ འ དུ ག ་

བ ས མ ས ་

ཏེ།	 སེམས་

པ ་ ཧ ་ ཅང ་

སྐྱོ་བ་རེད།	

	

ད་ནི ་ཝ་མོ ་

གཞན་རྣམས་ཀྱི་ང་ལ་འཕྱ་སྨོད་བྱེད་ཀྱི་རེད།	 དེ་འདྲ་བསམ་བཞིན་དུ།	 མོས་གཞན་གྱི་

འཕྱ་སྨོད་ནས་ཐར་བའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་དྲན་པ་རེད།	 མོས་ལམ་སང་རང་གི་རོགས་

པ་རྣམས་སྐད་བཏང་ནས་ཚོགས་འདུ་གཅིག་འཚོགས།	དེར་མོས།	གྲོགས་པོ་ཚོ།	ཁྱེད་

རང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའི་མཇུག་མ་རིང་པོ་དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

པར་བསམ་བློ་འཁོར་མྱོང་ངམ།	ངའི་འཁོར་སོང༌།	ད་བྱེད་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མའི་མཇུག་མ་

དེ་གཏུབས་པ་ཡིན་ན་ག་འདྲ་འདུག	 ཡག་པོ་ཡོང་ས་མ་རེད་དམ།	 ཞེས་དྲིས།	 དེ་ལ་ཝ་

མོ་གཞན་དག་དེ་ཚོས་མོ་རང་གི་མཇུག་མ་གཏུབས་ཡོད་པ་མཐོང་སྟེ།	ཚང་མས་གད་མོ་

མང་པོ་ཤོར་བ་རེད།	དེ་ནས་ཁོ་ཚོས།	ཁྱོད་རང་ལ་གཞུག་གུ་ཡོད་དུས་གཞུག་གུ་མཛེས་

པོ་དང་ཡག་པོ་ཡིན་པ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ།	 ད་ལྟ་ཁྱོད་རང་ལ་མཇུག་མ་མེད་དུས་དེ་སྡུག་

ཆགས་ཇི་ལྟར་ཆགས་པ་རེད་དམ།	ང་ཚོས་མཇུག་མ་གཏུབ་ཀྱི་མིན།	ཞེས་བཤད་དོ།	།

བསླབ་བྱ། གཡོ་སྒྱུས་དོན་མི་སྒྲུབ།

༦༠༽ འཆར་སྣང་མང་བའི་འོ་མ་འཇོ་མཁན།

ཉིན་གཅིག་འོ་མ་འཇོ་མཁན་དེས་སྤང་ལྗོངས་སུ་བ་ཕྱུགས་ནས་འོ་མ་འཇོས་ཏེ།	 ཟོ་

བའི་ནང་བླུགས་ནས་མགོའ་ིསྒང་ལ་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡོད།	 དེའི་སྐབས་སུ་མོའ་ི

སེམས་ནང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་དྲན།	 ངས་འོ་མ་འདི་ནས་མར་བཟོས་ནས་ཁྲོམ་ལ་

བཙོ ང ་གི ་

ཡིན།	 དེ་

ནས་དངུལ་

གང ་ ཐོ བ ་

པས་སྒོ་ང་

ཉོ་ཡི་ཡིན།	

སྒོ ་ ང ་ དེ ་

ཚོ ་བསྙལ་

ནས་བྱ་ཕོ་དང་བྱ་མོ་མང་པོ་རག་གི་རེད།	 ཡང་བྱ་ཕོ་ཁ་ཤས་བཙོངས་ནས་སོ་སོའ་ི

ཆེད་དུ་གོས་སྙིང་རྗེ་པོ་གཅིག་ཉོ་ཡི་ཡིན།	 ངས་གོས་དེ་གྱོན་ནས་ཁྲོམ་ལ་འགྲོ་དུས་

བུ་མང་པོས་ང་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་སྦྲགས་སེམས་ཤོར་གྱི་རེད།	 འོན་ཀྱང་ངས་

ཁོ་ཚོར་མིག་མ་བལྟས་ནས་མགོ་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱས་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡིན་

བསམས།	བསམ་བློ་དེ་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་འཁོར་ཏེ།	 མོ་རང་གི་མགོའ་ིསྒང་ལ་རྫ་མ་

ཡོད་པ་དྲན་པ་བརྗེད་ནས་རྫ་མ་ས་ལ་ལྷུངས་ཏེ་ཆག་པ་རེད།	 མཐར་མོས།	 ངའི་རྨི་

ལམ་ཚང་མ་མ་འགྲུབ་སྔོན་ལ་ཚང་མ་རྫོགས་སོང་།	ཞེས་ངུ་འབོད་བྱས་སོ།	།

བསླབ་བྱ། སྒོ་ང་མ་སྨིན་པར་བྱི་ཕྲུག་གྲངས་ཀ་རྒྱག་མི་ཐུབ། 

ལྷུག་རྩོམ།

ཡིད་འོང་རྭ་བཅུས་རང་སྲོག་བསྐྱལ་བ།

     ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན།

སྔོན་སྐྱིད་གཤོངས་ཞེས་བྱ་བའི་ཡུལ་ཞིག་ན།	 ཡར་བལྟས་ན་གངས་རི་

དཀར་པོ་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ལྟར་བརྩེགས་ཤིང་།	དེའི་འོག་ཏུ་རྫ་རི་ནག་

པོ་མོན་པ་ཁྲོས་པ་དང་འདྲ་བའི་གནས།	ལོ་འདབ་ནགས་ཚལ་གྱི་ལོངས་

སྤྱོད་གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་མཚུངས་པའི་གནས་ཤིག་ན།	

སྨུག་ཆུང་ཤ་བ་དར་མ་རྭ་བཅུ་ཞིག་བློ་བག་ཕེབས་པོའ་ིངང་རྩྭ་ཆུ་གང་

བཟང་ལ་སྤྱོད་ཅིང་གནས་ཡོད་པ་རེད།	

	 ནགས་ཚལ་སྟུག་པོའ ་ིགསེབ་ཏུ་

གནས་པའི་ཤ་བ་རྭ་བཅུ་དེ་སྤང་རྩྭ་གཡུ་ཡི་

གཞོང་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་འཚོ་ཞིང་།	 དྭངས་

བསིལ་གཙང་ཆབ་སྔོན་མོའ་ིཆུ་རྒྱུན་ལ་སྤྱོད་

བཞིན།	ཚེ་གང་རྩྭ་ཆུ་གང་བཟང་ལ་བསྐྱོད་པས་

ལུས་སེམས་གཉིས་ཀྱི་བདེ་བར་གཡེང་བཞིན་

དུ་གནས་ཡོད་པ་རེད།	

	 གནམ་གཤིས་གྲང་ངར་བསིལ་ཞིང་།	 དབེན་པའི་མཚོ་དང་

མཚེའུ་རླུང་ཆེན་དྲག་པོའ་ིརྦ་རླབས་ཀྱིས་གཡོ་བ་མ་ཡིན་པར།	 དེ་

དག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྫིང་ཆུ་དག་ནི་དྭངས་ལ་གསལ་བ་དྲི་ཟའི་མེ་

ལོང་ལྟར་ཡོད་པ།	 དེ་དག་གི་ངོས་སུ་རང་ཉིད་ཀྱི་མགོ་བོར་ཡོད་པའི་

རྭ་བཅུའི་པྲོག་ཞུ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་དེ ་ཉིད་རང་གི་མིག་ལམ་

དུ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་ཁོ་ཡི་སེམས་ནང་དགའ་སྣང་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས།	

རང་བཞིན་གྱིས་ཡིད་ཀྱི་བསམ་བློའ་ིནང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་

ངའི་མགོ་སྟོད་དུ་རྭ་བཅུའི་པྲོག་ཞུ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བཟོ་གནང་མཛད་

པར་བཀྲ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་བསམ་པའི་མོད་ལ་ཕལ་ཆེར་མ་སོང་ན་སྐྱབས་

གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཁོ ་ཡི ་མདུན་གྱི ་ནམ་མཁར་བཞུགས་

ཡོད་པ་བཞིན་རྭ་ཅོའ ་ིགཟི ་བརྗིད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི ་མགོ ་བོ ་དེ ་ལ་

བཀའ་དྲིན་ལེགས་གསོལ་གྱི་ཚུལ་དུ་སྒུག་སྒུག་ལན་གཅིག་བྱས་སོ།	

རང་ཉིད་ཀྱི་མགོ་བོར་གཟི་བརྗིད་ཅན་གྱི་རྭ་བཅུ་དེ་འདྲ་ཞིག་གནང་བའི་

བཀྲ་དྲིན་དྲན་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར།	 ཡང་ཁོ་ཡི་མིག་ལམ་དུ་མི་

མཛེས་པའི་རང་ཉིད་ཀྱི་རྐང་པ་དང་ལག་པའི་སུག་སྡེར་གྱི་རྨིག་པ་རྣམས་

མཐོང་སྐབས།	རྭ་བཅུའི་གཟི་བརྗིད་མཐོང་བའི་དགའ་བ་དེ་བརླགས་ནས།	

ཁོ་ཡི་སེམས་ནང་།	 ཨ་ཙི།	 དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་ང་ལ་གཟི་བརྗིད་

ཅན་གྱི་རྭ་བཅུ་འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག	 མིག་གི་ལྟ་སྣང་

ལ་ཤིན་ཏུ་མི་མཛེས་པ་རྐང་ལག་གི་རྨིག་པ་འདི་ལྟ་བུ་རྣམས་གནང་བ་

དེ་ཐབས་སྡུག་པ་ལ་ཨང་ཞེས་ཟེར་ནས།	དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དམོད་

པའི ་མགོ ་དཀྲུགས་ཤིག་བྱས་པ་

རེད།	

	 དེ་ལྟ་དེ་ལྟའི་མོད་ལ་ཐག་རིང་

གི་ས་ཞིག་ནས་ཤ་ཁྱི་ངར་མའི་ལྡིར་

སྒྲ་ཞིག་རྣ་བར་ཐོས་པ་དང་ཆབས་

ཅིག	 ཁྱི་ར་བའི་མེ་མདའི་རྫས་དྲི་

ངན་པའི་དྲི་མ་ཞིག་རང་གི་སྣ་ངོར་

ལྷང་ངེར་ཚོར་མ་ཐག	རང་ཉིད་ཀྱིས་

ཡིད་མི་དགའ་ཞིང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དམོད་པར་བྱེད་པའི་སུག་

ལག་བཞི་ཡིས་ཤ་བའི་ལུས་སྲོག་སྐྱོབ་པའི་ཐབས་སུ་ཐ་ཤག་ཅེས་བྲོས་

ན་ཡང་།	 རང་གི་སེམས་ནས་དགའ་སའི་རྭ་བཅུའི་པྲོག་ཞུ་གཟི་བརྗིད་

ཅན་དེ་ཉིད་ནགས་ཀྱི་གསེབ་ལ་ཁོན་ནས་བྲོས་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན།	དེ་མ་

ཉིད་དུ་ཤ་ཁྱི་ངར་མའི་མཆེ་བ་རྣོན་པོས་ལུས་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའི་རྐང་ཉྭ་

ནས་འཐེན་ཞིང་།	 ངམ་ནག་རྔོན་པའི་དུག་མདའ་སྙིང་ག་ལ་ཐེབས་དུས།	

ན་ཆུང་ཤ་བ་དར་མའི་ལུས་སྲོག་དེ་ག་རང་བསྐྱལ་སྟབས།	ཨ་ཁ་རེ་བས་

བསླུས་སོང་བསམ་པ་ཟེར་ལོང་ཡང་མེད་པར་དེ་ག་རང་དུ་ཤི་བ་རེད།	

	 དེར་བརྟེན་འཇིག་རྟེན་འཁོར་བའི ་ནང་གི ་གནས་ལུགས་

ཡོངས་རྫོགས་ཀྱང་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་སྟེ།	 བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་

ནས་བརྟག་དཔྱད་ལེགས་པར་བྱེད་དགོས་པ་ནི་ཨིན་ཇིའི་གཏམ་དཔེར།	

སེར་པོ་ཐམས་ཅད་གསེར་མིན།	 ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་ཚང་མས་ཡིད་

གཟབ་བྱ་དགོས།	།	

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

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

རྦུ་རྦུས་ཕར་ཚུར་བལྟ་དུས།	 འབུ་སྦུར་བ་ཞིག་རྒྱུག་ཆུའི་ནང་དུ་ཟགས་ཡོད་པ་མཐོང་པ་

རེད།	འོན་ཀྱང་རྒྱུའི་ངོགས་དེ་གཟར་དྲགས་ནས་འབུ་སྦུར་བ་ཡར་འདོན་མ་ཐུབ་པར་ལུས་

ཡོད་པ་རེད།	 དེ་འདྲའི་དངངས་སྐྲག་གིས་རྐྱེན་པས་ཁོའ་ིརྐང་པ་དང་འབུ་རྭ་རྣམས་ཀྱང་

འདར་སིག་བརྒྱབ།	

རྦུ་རྦུས་རང་གི་གཡས་གཡོན་ལ་ཆུའི་ཁ་ལ་འཁྱེར་བའི་དངོས་པོའམ།	 རྒྱུག་པ་

ཞིག་བཙལ་ཀྱང་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གང་ཡང་མ་རྙེད་པ་རེད།	དུས་ཚོད་

ཛ་དྲག་དེ་འདྲའི་མཚམས་ལ།	རྦུ་རྦུས་རང་གི་རྔ་མ་དེ་འཁྱག་ཆུའི་ནང་ལ་དཔྱངས་

ནས།	འབུ་སྦུར་བ་དེ་ལ་འདི་ལ་ཟུངས་ཞེས་སྐད་བརྒྱབ་པ་རེད།	

ཏོག་ཙམ་རྗེས་ལ་འབུ་སྦུར་བ་དེ་སྤང་ཐང་སྒང་ལ་ཉལ་ནས།	ཉི་མའི་ནང་རང་གི་ལུས་བསྐམས་པ་རེད།	

འབུ་སྦུར་བ་ནི་ཐང་ཆད་ནའང་ཉེན་ཁ་ལས་གྲོལ་ཙང་དགའ་ཐག་ཆོད་པ་རེད།	རྦུ་རྦུ་ཡང་དཀའ་ལས་

ཞེད་པོ་ཁག་ཡོད།	ཡིན་ནའང་ཁོང་ལ་ངལ་གསོ་བརྒྱབ་ལོང་མེད་པ་རེད།	ཁོས་ཆུས་སྦངས་ནས་ལྗིད་

ཁོག་ཆེན་པོ་ཆགས་པའི་རང་གི་རྔ་མ་དེ་བཙིར་ནས་འགྲན་སྡུར་དེ་ལྟ་བར་མགྱོགས་པོར་ཕྱིན་པ་རེད།	

དེ་ནས་འཁྱུག་ཙམ་ཕྱིན་པ་ན་རི་བོང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཁོའ་ིམདུན་ལ་སེམས་སྐྱོ་

པོའ་ིངང་ངུ་བཞིན་པ་མཐོང་།	རི་བོང་གིས་རང་གི་ལག་ཤ	བས་ཡ་གཅིག་བརླག་

ནས་ཇི་ལྟར་འཚལ་དགོས་མ་ཤེས་པར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།	

རྦུ་རྦུ་འགྲན་སྡུར་བལྟ་བར་བྲེལ་བ་ཡོད་ནའང་།	 ཁོས་རི་བོང་ཆུང་ཆུང་དེ་ལ་རོགས་པ་

བྱེད་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་རེད།	ཁོས་རང་གི་ཚོར་བ་རྣོ་བའི་སྣ་ཁུང་ཆེན་པོ་དེ་ས་དང་ཉེ་ཙམ་

ལ་བཞག་ནས།	 རི་བོང་ཆུང་ཆུང་དེའི་ལག་ཤ	བས་ཡ་གཅིག་དེ་འཚོལ་རོགས་བྱས་པ་

རེད།	རི་བོང་དེའང་རེ་བ་རྒྱག་གིན་ཁོའ་ིརྗེས་ལ་ག་ལེར་ཕྱིན།	 མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

རི་བོའ་ིདཔའ་བོ། 
བསོད་ནམས་འབྲུག་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༣3

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

་་་་་་་་དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་སོ་བདུན་པ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་ཟ་ཧོར་

གྱི་མཁན་པོ་ཤཱནྟ་རཀྵི་ཏ་དང་།	 སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་དམ་པའི་

ཆོས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང་།	 མ་འོངས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོར་གཟིགས་པ་ཆེ་

བཞེས་ཀྱིས་རྦ་ཁྲི་གཟིགས་སོགས་སད་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ།	 རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲིག་

འཛིན་པའི་སྡེ་ཡང་དབུ་བཙུགས།	 ལྷག་པར་དུ་བི་མལ་མིཏྲ་དང་།	 ཤཱནྟི་གརྦྷ།	 དྷརྨ་

ཀཱིརྟི།	 སངས་རྒྱས་གསང་བ།	 ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་སོགས་དང་།	 བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བཻ་རོ་ཙ་

ན་དང་།	གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱར།	བནྡེ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས།	ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན།	

ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེ།	 འགོས་ཆོས་གྲུབ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་

སྡེ་སྣ་ཚོགས་དང་།	 དེ་དག་གི་དགོངས་འགྲེལ་བསྟན་བཅོས་གལ་ཆེན་མང་པོ་བསྒྱུར་

ཏེ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ།	

	 དེ་བཞིན་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱིས་ཀྱང་མཆོད་ཡུལ་སྡེ་གཉིས་ལ་

གཙིགས་ཆེར་མཛད་ཅིང་།	 རྒྱ་གར་ནས་པཎྜི་ཏ་ཨཱཙཱརྱ་ཛི་ན་མིཏྲ་དང་།	 སུ་རེནྡྲ་བོ་

དྷི།	ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི།	 དཱ་ན་ཤཱི་ལ།	སརྦ་ཛྙཱ་དེ་ཝ་སོགས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ།	 བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་

བ་དང་ལྷན་དུ་དེ་སྔོན་བསྒྱུར་ཟིན་པའི་བསྟན་བཅོས་གོ་དཀའ་བ་སོགས་ལ་བསྒྱུར་

བཅོས་དང་།	རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་བཅད་ལྟར་གསུང་རབ་མང་པོ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་

གཏན་ལ་ཕབ།	 དེ་ནས་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་སུའང་ལོ་ཙ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་

པོ་དང་།	 མར་པ་ལོ་ཙ་བ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སོགས་ཀྱིས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་

མི་ཉུང་བ་བསྒྱུར་ཏེ་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་མཛད།	 མདོར་ན།	 ཆོས་རྒྱལ་མེས་

དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་ཆོས་རྒྱལ་དང་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་བཀའ་དེ་དག་བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་པར་མཛད་དེ་གླེགས་

བམ་དུ་བཞུགས་པ་ལ་བཀའ་འགྱུར་ཟེར་བ་ཡིན་ཞིང་།	བཀའ་དེ་དག་གཙོ་བོ་ལེགས་

སྦྱར་ལྷའི་སྐད་དང་།	དེ་འཕྲོས་རྣམས་པཱ་ལི་དང་།	རྒྱ་ནག་སྐད་ནས་བསྒྱུར་པའང་ཉུང་

ཤས་ཡོད།		སྤྱིར་བཀའ་འགྱུར་པར་མ་ཁག་ལ་པོད་གྲངས་མང་ཉུང་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་

ཟད་ཡོད་ཀྱང་།	དེ་དག་ཚང་མར་ཉུང་མཐར་པོད་	༡༠༠	སྐོར་རེ་ཡོད།

	 དེ་བཞིན་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་གསུང་རབ་བམ་བཀའ་

རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའི་ཆེད་དུ།	 རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱ་

གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་གཞུང་རྣམས་ལ་བསྟན་

བཅོས་ཟེར་ཞིང༌།	 དེ་དག་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་གླེགས་བམ་དུ་བཞུགས་པ་ལ་བསྟན་

འགྱུར་ཞུ་བ་ཡིན།	བསྟན་འགྱུར་ལའང་པར་མ་ཕན་ཚུན་ལ་པོད་གྲངས་མང་ཉུང་ཧེ་བག་

ཡོད་ཀྱང་།	ཉུང་མཐར་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་རེ་ཡོད།

	 བཀའ་བསྟན་འགྱུར་དེ་དག་ཀྱང་སྔ་དུས་ཕོ་བྲང་ཁག་སོ་སོར་བཞུགས་

ཡོད་ཅིང་།	 དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་བཙན་པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་བནྡེ་སྐ་

བ་དཔལ་བརྩེགས་ལ་སོགས་པའི་འཕང་ཐང་ཀ་མེད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་

པའི་བཀའ་འགྱུར་ལ་བམ་གྲངས་སོགས་གཞུང་ཚད་གསར་དུ་བསྒྲིགས་ནས་བཀོད་

པའི་དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ་དང་།	 བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་བཞུགས་པའི་བཀའ་

འགྱུར་ལ་དག་ཐེར་མཛད་ནས་བསྒྲིགས་པའི་དཀར་ཆག་མཆིམས་ཕུ་མ་དང་།	 སྟོང་

ཐང་ལྡན་དཀར་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ་བཞུགས་པའི་བཀའ་འགྱུར་ལ་དག་ཐེར་མཛད་ནས་བཀོད་

པའི་དཀར་ཆག་ལྡན་དཀར་མ་བཅས་ནི།	 གོ་རིམ་བཞིན་བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་སྔ་ཤོས་

གསུམ་ཡིན་ཞིང་།	ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ནི་བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པའི་

ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་དུ་གྱུར་ཡོད།	

	 དེའི་རྗེས་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་སུ་སྣར་ཐང་གི་དགེ་བཤེས་མཁས་

པ་ཆེན་པོ་འཇམ་དགག་པཀྵི་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མས་གདན་དྲངས་ནས་དེར་

བཞུགས་རིང་།	ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲི་ལ་རྒྱ་ནག་

གི་སྣག་ཚ་སྒམ་གང༌དང་།	ཤོག་བུ།	སྨྱུ་གུ་བཅས་མང་དུ་ཕུལ་ནས་བོད་དུ་བཞུགས་

པའི་བཀའ་བསྟན་འགྱུར་གྱི་མ་དཔེ་གང་རྙེད་པ་ཐམས་ཅད་བཙལ་ནས་ཆ་ཚང་ཞིག་

བཞེངས་ཏེ་སྣར་ཐང་དགོན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་ཞུས་པ་

ལྟར།	བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲི་དང༌།	དབུས་པ་བློ་གསལ་བྱང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས།	ལོ་

ཙ་བ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར།	 རྒྱང་རོ་བྱང་ཆུབ་འབུམ་བཅས་ཀྱིས་བོད་དབུས་དང་།	

གཙང་།	མངའ་རིས་སོགས་སུ་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་གྱི་མ་དཔེ་འཚོལ་བསྡུ་

གནང་བའི་ཐོག	 	 ཕྱོགས་བསྡུས་ཞུས་དག་དང༌།	 སྡེ་ཚན་གོ་རིམ་དག་ཐེར་མཛད་

ནས་དཔལ་སྣཪ་ཐང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇོག་གནང་མཛད།	དེ་ནི་བོད་དུ་བཀའ་

འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་གཉིས་ཀའི་བྲིས་མ་ཆ་ཚང་བཞེངས་པའི་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་

ཞིང་།	དེ་ལ་སྣར་ཐང་རྙིང་མ་ཞུ་བ་ཡིན།།	

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད།  ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༢༧༽ རྒྱལ་པོའ་ིཐམ་ག 
ཨཀ་བར་གྱིས་མི་མང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་ཀར་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་ཆེད།	 རྒྱུན་དུ་

ཆས་བརྫུས་སྤྲས་ནས་གཅིག་པུར་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་མི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་མོད།	

ཕེབས་སྟངས་དེར་བཱིར་བལ་གྱིས་འདོད་མོས་བྱེད་ཀྱི་མེད།	 ཁོང་གིས་རྒྱལ་པོ་སྐུ་སྲུང་

མེད་པར་གཅིག་པོར་ཕེབས་ན་ཉེན་ཁ་ཚ་པོ་དང༌།	སྐུའི་སྲུང་སྐྱོབ་མི་ལེགས་པའི་བསམ་

ཚུལ་ཡོད།	 གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོང་གི་ཐུགས་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིསྐུ་སྲོག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེས་

རིན་ཐང་བྲལ་བ་ཡིན་པ་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་ལྟར།	 རྒྱལ་པོར་ཞུ་འབོད་ལན་མང་བྱས་ཀྱང་

གསན་འཇོག་ཅི་ཡང་མེད་པར་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་གང་འདོད་གནང་བཞིན་ཡོད།	

	 ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་པོས་ཆས་བརྫུས་སྤྲས་ནས་གསང་སྒོ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་སྟེ།	

མི་མང་ཁྲོད་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་སྟངས་

ཐད་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་རྟོགས་

ཐབས་ཆེད་ཕེབས་སྐབས།	 ཁོང་

ལ་རྗེས་འདེད་གཏོང་མཁན་ཞིག་

ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་བར།	 ཨཀ་

བར་གྱིས་ཕེབས་མཚམས་བཞག་

ནས་རྗེས་འདེད་བྱེད་མཁན་སུ་ཡིན་

མིན་གཟིགས་སྐབས།	 རྗེས་འདེད་

གཏོང་མཁན་དེ་ཡང་རྒྱང་ཐག་གང་

མཚམས་ཡོད་ས་ཞིག་ནས་ཡོང་

མཚམས་བཞག་པ་དང༌།	ཁོས་རྒྱལ་

པོར་དོ ་སྣང་མེད་པའི ་ཁུལ་བྱས།	

ཡང་ཨཀ་བར་མདུན་ཕྱོགས་སུ་

ཕེབས་མགོ་བཙུགས་པ་དང༌།	མི་དེ་

ཡང་རྗེས་སུ་ཡོང་འགོ་རྩོམ་གྱི་ཡོད།	

རྒྱལ་པོས་ཁོང་ལ་མི་དེས་རྗེས་འདེད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ཐུགས་སྣང་བྱུང་རྗེས་ཕེབས་

མཚམས་བཞག་ནས།	 “ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ལ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་དམ།”	 ཞེས་དྲིས་པར།	 མི་

དེས།	“འཁྱམ་མྱུལ་བ།”	ཅེས་ལན་བཏབ།	ཡང་རྒྱལ་པོས།	“ཁྱེད་རང་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

དམ།”	 ཞེས་དྲིས་པར།	 མི་དེས།	 “འཁྱམས་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།	 དེ་ནི་ངའི་ལས་རིགས་

དགའ་ཤོས་དེ་ཡིན།”	ཞེས་ལན་བཏབ།		སླར་ཡང་རྒྱལ་པོས།	“ཁྱོད་ག་པར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་

དམ།”	ཞེས་དྲིས་པར།	 “ཅི་ཡང་མེད་ལ།	གང་དུའང་།”	ཞེས་མི་དེས་སྣང་མེད་ལྟ་བུར་

ལན་བཏབ།	 	ཁོའ་ིམགོ་རྨོངས་གཞི་ཅན་གྱི་ལན་དེ་དག་གིས་ཨཀ་བར་ཐུགས་ཅུང་ཙམ་

མི་དགའ་བར་གྱུར།	 མི་དེས་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་ཆེད་རྒྱལ་པོས་གསུང་ཤ	གས་ཆེན་པོས།	

“ཁྱོད་ཀྱིས་ང་སུ་ཡིན་མིན་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།”	ཞེས་དྲིས་པར།	མི་དེས་ད་དུང་སྣང་མེད་

ངང་།	“ཁྱེད་རང་ཡང་ང་ཚོ་ཚང་མ་དང་འདྲ་བའི་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་རེད།”	ཅེས་ལན་བཏབ།	

	 རྒྱལ་པོས་ཁོའ་ིབྱེད་སྟངས་ལ་བཟོད་སྒོམ་མི་ཐུབ་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་

བཅས།	 “ང་ནི་ཡུལ་འདིའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན།	 གལ་སྲིད་ཁྱོད་རང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་མི་འདུག་ན།	

རྒྱལ་པོའ་ིཐམ་ག་འདིར་ལྟོས་དང་།”	 གསུངས་པར་མི་དེས།	 “ཁྱེད་ཀྱིས་ཐམ་ག་ང་ལ་

སྟོན་དང༌།”	 ཞེས་བརྗོད་པར།	 ཨཀ་བར་གྱིས་རང་གི་ཚིག་ཁེབས་བསྟན་ནས་ཐམ་ག་

འདིའི་སྟེང་ལ་ཡོད་ཅེས་འུ་ཐུག་པའི་ཉམས་ཀྱིས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་མི་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་

བཞག་ནས་བལྟ་རུ་བཅུག		མི་དེས་རྩལ་ལག་ལྡན་པའི་ངང་ནས་ལམ་སང་ཚིགས་ཁེབས་

དེ་གྱོན་གོས་གསེང་ལ་བླུག་ནས་བྲོས་འགོ་བརྩམས་པ་རེད།	རྒྱལ་པོས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་

བའི་བསམ་བློ་མ་འཁོར་སྔོན་དུ་མི་དེ་རྒྱང་ཐག་རིང་པོར་སླེབས་ཟིན་པས།	 ཁོང་གིས་

མི་དེའི་རྗེས་སུ་རྒྱུགས་པ་དང༌།	 ལམ་ཟུར་གྱི་མི་གཞན་ལ་མི་ངན་དེ་བཟུང་རྒྱུར་རོགས་

རམ་བྱེད་དགོས་པའི་སྐད་འབོད་བྱས་པ་ན།	 ལམ་ཟུར་གྱི་མི་ཚོས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མི་ངན་

དེ་བཟུང་ནས་ཉེས་རྡུང་གཏོང་ཁར།	 མི་དེས་སྐད་ཤ	གས་ཆེན་པོས་སྨྲས་པ།	 “ལྐུགས་

པ་ཁྱེད་རང་ཚོ།	 སོ་སོའ་ིརྒྱལ་པོ་ངོ་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག་གམ།	 ཡིད་ཆེས་ཀྱི་མི་འདུག་ན་

རྒྱལ་ཐམ་དེར་མིག་ཡག་པོ་ལྟོས་དང༌།	ཟེར་བཞིན་མི་དེས་ཐམ་ག་ཕྱིར་བཏོན་པས།	མི་

རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་དགོས་བྱུང༌།	 ཆས་བརྫུས་སྤྲས་པའི་རྒྱལ་པོ་དེ་

ཕར་ཙམ་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ལ་གཟིགས་

བཞིན་པའི་སྐབས་ཐུགས་ལ།	 “ངས་ལམ་

སང་གནས་འདི་ནས་ཁ་བྲལ་ན་ལེགས་ས་

རེད།	 གང་ཡིན་ཟེར་ན་རྒྱལ་པོ་ངོ་མ་སུ་

ཡིན་མི་ཤེས་པའི་མི་དེ་དག་གི་ཁོང་ཁྲོར་

ང་གཅིག་པུས་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུ་དེ་ལས་

སླ་པོ་མ་རེད་སྙམ་མོ།	།	

	 རྒྱལ་པོ་ཐད་ཀར་ཕོ་བྲང་ནང་དུ་ལོག་

ཕེབས་པ་དང༌།	 ཐམ་ག་གཞན་ལག་ཏུ་

ཤོར་བར་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱུང༌།	བཱིར་

བལ་གྱིས་དེ་སྔ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་རྣམས་

ཐུགས་ལ་གསལ་པོ་དྲན་པ་མ་ཟད།	 ཡང་

ཡང་ཐུགས་ལ་འཁོར་ནས་མི་བདེ་བར་

གྱུར།	 གཅིག་བྱས་ན་བཱིར་བལ་གྱིས་ཐམ་

ག་ཕྱིར་ལེན་པར་རོགས་རམ་བྱེད་ཐུབ་

ངེས་རེད་སྙམ་བཞིན་དུ་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཕེབས།	 དེར་གློ་བུར་དུ་གསོལ་ལྕོག་སྟེང་དེ་སྔ་

རྩ་བ་ནས་སྤྱན་ལམ་དུ་མ་གྱུར་པའི་རས་ཐུམ་ཞིག་ཡོད་པ་དོ་སྣང་བྱུང་བས་ཧང་སངས་

པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་།	 རས་ཐུམ་དེའི་ནང་དེ་སྔ་གཞན་ལག་ཏུ་སོང་བའི་རྒྱལ་པོའ་ིཐམ་ག་

ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དེ་དང་མཉམ་དུ་ལྟེབ་ཚིགས་ལེགས་པོ་བྱས་པའི་ཤོག་ཆུང་ཞིག་ཀྱང་

གཟིགས།		

	 “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	ངས་ཁྱེད་ལ་དེ་སྔ་ནས་ཕྱི་རོལ་ལ་གཅིག་པུར་མ་ཕེབས་

ཞེས་སྔོན་བརྡ་ཕུལ་ཡོད་ཀྱང༌།	ཁྱེད་རང་ཡང་ཡང་ཕེབས་པར་བརྟེན།	དེ་རིང་ངས་ཁྱེད་

རང་མཛད་དཀའ་བཟོས་བར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།	འོན་ཀྱང་དེ་རིང་ཐམ་ག་གཞན་

ལག་ཏུ་ཤོར་བ་རེད།	རྗེས་སུ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཡོང་སྲིད་པ་རེད།	ཁྱེད་རང་གི་ཐམ་ག་

ཕར་བཞེས་རོགས་གནང༌།	ངས་ལས་ཀ་ཁྱད་མཚར་པོ་མ་བྱས་ཀ་མེད་བྱུང་སོང་བས་

དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ།”	ཞེས་གསལ།	

	 ཨཀ་བར་གྱིས་ངལ་སེལ་གྱི་དབུགས་རིང་ཞིག་འཐེན་ནས།	“བཱིར་བལ་ནི་

རླབས་ཆེན་གྱི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	ཁོས་ང་ལ་བསླབ་བྱ་བཟང་པོ་ཞིག་སྤྲད་བྱུང་།”	

བསམ་པ་ཐུགས་ལ་དྲན་བཞིན་དུ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་ངོ་།	། མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌

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

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

	

ཉི་འོད་མདུན་དུ་ཆར་ཐིགས་རྣམས་ཁབ་བཞིན་དུ་ཕྲ་མོར་འབབ་པ་
དང་ལྷན་དུ།	སྤྲིན་དཀར་རྣམས་ག་ལེར་ཡལ་ཏེ་ནམ་མཁའ་སྔོ་ཞིང་
དྭངས་བར་གྱུར།	 ཉི་འོད་ལྷམ་ལྷམ་དུ་འཕྲོ་ཞིང་ལྷགས་པ་གྲང་ལྷང་
ལྷང་དུ་བརྒྱབ།	 ཨེ་མི་ཀས་རང་གི་ར་རྣམས་རི་འདབས་སུ་འཚོ་
བར་འཁྲིད་དེ།	 གང་ཞིག་ནས་རླུང་རན་པོ་དེ་རྙེད་ཡོང་བསམས།	
ཉིན་མོ་སྔར་ལས་དྲོ་བར་གྱུར་པ་དང་།	 ཉིན་མཚན་དུ་མའི་རྗེས་སུ་
ཆར་དུས་ཆད་དེ་བཙས་མ་རྔ་བའི་དུས་དེ་ཤར།	
	

བཙས་མའི་དུས་སྟོན་ཉིན་གྱི་སྔ་རོལ་དགོང་མོ་དེར་ཟླ་བ་ལི་ཁྲིའི་

མདོག་གི་གོང་བུ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ཤར།	རིམ་པས་མཚན་

མོ་དེ་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་ཐིང་ངེར་གྱུར།	 དེ་དུས་ཨེ་མི་ཀས་རླུང་ལ་

ཉན།	ཕྱི་ལ་ཤོག	ཕྱི་ལ་ཤོག	ཁྱོད་ཀྱིས་དམ་བཅའ་དོར་མི་ཉན།	ཞེས་

རླུང་པོས་ཤ	བ་བུར་བརྗོད།	 ཨེ་མི་ཀ་བྲེལ་འཚུབ་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་དོན་ཏེ།	

གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མཐའ་བར་རྒྱུགས་ཕྱིན།	 རྩྭ་ཐང་གི་རྩྭ་རྣམས་རིང་དུ་

ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་།	 རླུང་པོས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་སྒྲ་བཞིན་ལྷུང་ལྷུང་

དུ་བསྒྲགས།	 དེ་དུས་རླུང་པོས་རྩྭ་རྣམས་བུད་མེད་ཀྱི་སྨད་གཡོག་

བཞིན་དུ་གཡས་གུག་གཡོན་གུག་བྱེད།	 ཨེ་མི་ཀ་འཇམ་ཐིང་ངེར་

ལངས་ཏེ་རླུང་ལ་ཉན།
	

དེ་ནས་བྱའི་གཤོག་པ་དལ་བུར་རྡེབ་བཞིན་ཁོའ་ིརྣ་བར་ངའི་སྤུན་

མཆེད་ཟེར་བ་ཤ	བ་བུར་དུ་ཐོས།	 རླུང་དང་མཉམ་དུ་ཡོང་བའི་ཤ	བ་

ལབ་དེ་ཐོས་པ་དང་ཨེ་མི་ཀ་དགའ་སྣང་ཤིན་ཏུ་སྐྱེས།	 ཁོས་ཙོག་

པུར་སྡོད་ནས་ཉོན་དང་ཞེས་རང་གིས་རང་ལ་ལབ་པ་དང་།	 ཤབ་

བུར་དུ་ངའི་སྤུན་མཆེད་ཟེར་བ་ཡང་བསྐྱར་ཐོས།	 ཁོའ་ིསེམས་སུ་

དེ་རླུང་རན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ནས་དགའ་སྤྲོ་ཚད་མེད་སྐྱེས།	

དེའི་དགོང་མོར་ཨེ་མི་ཀར་རྨི་ལམ་མ་བཏང་བར་གཉིད་དུ་ཡུར།	

བཙས་མའི་དུས་སྟོན་ཉིན་མོ་དེ་རྔ་ཆེན་མང་པོའ་ིསྒྲ་དང་མཉམ་དུ་

འགོ་བཙུགས་ཤིང་།	 ཁོར་ཡུག་ཐམས་ཅད་སྤྲོ་སྣང་གིས་ཡོངས་

སུ་ཁེངས།	 ཨེ་མི་ཀ་མལ་ལས་ལངས་པ་དང་དེ་རིང་ང་འཕུར་རྒྱུ་

ཡིན་བསམས།	 མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



སྨྱུག་གྲོགས༌

“དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་གཞིས་དེ་སྲས་མོར་གནང་ནས་ཐུགས་བདེ་པོའ་ིངང་ཕྱི་མའི་ལམ་དུ་བསྐྱོད།	
ཉིན་དེར་ནམ་མཁར་སྤྲིན་ནག་མཐུག་པོ་འཁྲིགས་ཏེ་ལྷ་དང་མི།	སེམས་ཅན་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་མྱ་ངན་

བྱས།	 རྒྱལ་པོ་ཁོང་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རིང་ཆོས་སྲིད་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ནས་རྒྱལ་ཁམས་བསྐྱངས་ཏེ།	 ཡུལ་

མི་ཀུན་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པར་ལྟ་བ་དང་།	 ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རྒྱལ་ཕྲན་གཞན་

ཚོས་ཀྱང་ཕྲག་དོག་བྱས།	 མཐར་རྒྱལ་པོས་ཡུལ་ལུང་ཀུན་ལ་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་སྟེ།	

ཚེ་ལས་འདས་པ་ན་ཡུལ་མི་ཚོས་མྱ་ངན་ཤ	གས་དྲག་བྱས་པ་རེད།”

བསྟན་འཛིན་སྐལ་བཟང་།
S.O.S./T.C.V. School
P.O. Bylakuppe-571104
Distt. Mysore, (K.S.)
   ང་རང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་བཙན་བྱོལ་

དུ་སླེབས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་གདུགས་ནང་སློབ་

སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ངའི་སློབ་ཚན་དགའ་ཤོས་ནི་བོད་ཡིག་

ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་རྒྱ་དམར་གྱིས་ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་དེ་

ཉམས་ཆག་དྲག་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་ཙང། མ་འངོས་པར་ངས་

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སླར་

གསོ་བྱེད་དགོས་བསམ་གྱི་འདུག ངའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་ཙམ་ཞུས་

པ་དེ་སྨྱུག་གྲོགས་བཟོ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། བོད་མི་ཕན་ཚུན་

མཐུན་སྒྲིལ་བྱེད་དགོས་ཙང་། སྔོན་ལ་གྲོགས་པོ་བསྒྲིག་རྒྱུ་དེ་

གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། བྱས་ཙང་གུས་པ་དང་སྨྱུག་གྲོགས་བཟོ་འདོད་

ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་ཐོག་འབྲེལ་བ་ཡོང་བ་ཞུ།

ཀ་རཱཉྫ།

འདི་ནི་ཤིང་དྲོད་ཅན་གྱི་འབྲས་བུ་རོ་དང་ཞུ་རྗེས་ཤིན་ཏུ་ཁ་ལ་སྦྲུལ་གྱི་སྒོ་

ང་ལྟ་བུ་ཞིག་འོངས་ལ།	 སྡོང་པོ་ལྗང་སྐྱ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་སྨུག་ཤས་ཡོད་

པ།	ལོ་མ་སྒོང་དབྱིབས་ཅན་ལོ་འདབ་གསུམ་རེར་སྐྱེས་ཤིང་།	 བོད་སྨན་དུ་

ཀ་རཱཉྫ་དང་འཇམ་འབྲས་ཀྱི་རིགས་གཉིས་སུ་ཕྱེས་ཏེ་བཞེད་པ་མི་མཐུན་པ་

མང་།	

སྐྱེ་གནས་ནི།	

རྒྱ ་ ག ར ་ གྱི ་

ས་ཁུལ་ཕལ་

མོ ་ཆེ འི ་ ནང ་

སྐྱེས་ནའང་།	

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱ་

མཚོ ་ དང ་ཉེ ་

འགྲམ་གྱི་ཤིང་ནགས་དང་ཤིང་མ་ལྡུམ་གྱི་གསེབ་ནང་སྐྱེ་བ་མང་།	 འདེབས་

འཛུགས་བྱས་ནས་སྐྱེ་བའང་ཡོད།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།

ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་ནང་གང་བུ་འཐུ་སྒྲུབ་བྱས་ཏེ་འབྲས་བུ་ལེགས་པར་སྐམ་

དགོས་པ་དང་།	 བེད་སྤྱོད་བྱེས་སྐབས་འབྲས་བུ་བྱེ་མ་ཚ་པོའ་ིནང་རྗེན་ངད་

ཐོན་ཙམ་བརྔོས་ནས་པགས་བཤས་བྱས་ཏེ་སྨན་དུ་སྤྱོད་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	

བོད་སྨན་དུ་འབྲས་བུ་སྨན་དུ་སྦྱར་ཏེ་ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཕན་

ཡོན་ཆེ།	

མིང་གཞན་ནི།	

ལག་སྐྱེས་དང་ཨ་ཙ་རས།	ཀ་ར་ལག་པ།	ཨཉྫ་ཐལ་མོ་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན།	

ཨིན་སྐད་དུ།	(Indian	beech	tree,	Honge	Tree)	སོགས་ཟེར།

	

རྒྱ་སྤོས་སེར་པོ།

སྔོ་སྨན་འདི་ནི་ཕལ་ཆེ་བ་རི་ཐང་མཚམས་སུ་སྐྱེ་ཞིང་།	 སྡོང་པོ་གཅིག་

འདྲེང་དཀར་བ།	ལོ་མ་མེ་ལོང་ལྟར་

ཁ་གྱེས་ལ།	མེ་ཏོག་རྒྱ་ཁ་དང་སེར་

པོ་རྒྱས་སྤོས་ཀྱི་དྲི་མནམ་པ་ཞིག་

ཡོད།	

སྐྱེ་གནས་ནི།	

བོད་དང་།	 འབྲུག་ཡུལ།	 འབྲས་

ལྗོངས།	 ལ་དྭགས།	 རྒྱ་གར་གྱི་ཧི་

མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་གར་ཤ་དང་།	སྤོ་

ཏི་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངོས་ལས་མི་ཊར་	 ༢༣༠༠	 ནས་	

༣༥༠༠	 བར་གྱི་ཞིང་གསེབ་དང་།	 ས་དོང་།	 གླིང་ག	 བརླན་གཤེར་གྱི་ན་

གཤོངས།	དེ་མིན་ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་ཡུ་རོབ་ས་ཁུལ་ཁག་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	

ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་དགུ་པ་ཙམ་ལ་རྩ་ལོ་མེ་འབྲས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཏུས་

ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་ནས་བསིལ་གྲིབ་ཏུ་སྐམ་གསེད་བྱས་ཏེ་སྨན་ལ་སྤྱོད་

དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	

བོད་སྨན་དུ་རྩ་ལོ་མེ་འབྲས་ཆ་ཚང་སྤྱོད་དེ་དུག་ཚད་དང་ཚད་རྙིང་།	མཆེར་

པའི་གླང་ཐབས།	རྐང་ལག་གི་ཚིགས་ལ་རྣག་འཁོར་བ།	གག་ལྷོག་སོགས་

གཉན་རིམས་ཀྱི་ནད་ལ་ཕན།	

མིང་གཞན་ནི།	

ཀུ་ཏནྣ་དང་།	 སྔོ་འདྲེ་ཤིག་སོགས་འབོད་པ་དང།	 ཨིན་སྐད་དུ།	 (yellow	

sweet	clover)	སོགས་ཟེར།	

  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།

ཕ་རྒས་ན་ལུག་རྫི་དང་།	།		༶

མ་རྒས་ན་བུ་རྫི།	།

ཕ་རིའི་ལྕི་བ་མེད།	།	༶

ཚུར་རིའི་སླེ་པོ་མེད།	།	

ཕོ་རབ་གཅིག་གི་བློ་རྩེ་ལས།	།	༶

ཕོ་འབྲིང་གསུམ་གྱི་གྲོས་བསྡུར་དགའ།	།

ཕོ་ཡ་རབས་མ་རབས་སྤྱོད་པས་ཤེས།	།	༶

ཡུལ་ས་ཕྱོགས་གང་ཡིན་སྐད་ཀྱིས་ཤེས།	།

ཕོ་རྒོད་ཀྱང་རྒྱབ་ལ་དཔུང་གཅིག་དགོས།	།	༶

སྨན་མཚར་ཡང་ཕང་ལ་བུ་གཅིག་དགོས།	།

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

སྣ ་ ཁུ ག ་

འགགས་པ་

བཅོས་ཐབས་

སུ།	ཉིན་རེར་

སྣ་ཁུག་ནང་ལ་པད་ཁའི་སྣུམ་ཐིགས་པ་འགའ་

ཤས་དུས་གཉིས་བླུག་དགོས།

སྐྱ ་ རྦ བ ་
བ ཅོ ས ་
ཐབས་དང་
ལུ ས ་ ཀྱི ་
ཟུངས་ཁྲག་
རྒྱས་ཐབས་
སུ།	 ཉུང་

དམར་གྱི་ཁུ་བའམ།	 ཉུང་དམར་རྗེན་པ་གང་
རུང་མཆོད་དགོས།

ཁྱེ ད ་རང ་ཆར ་

པས་བངས་ནས་

ནང་ལ་སླེབས་ན།	

སྣ་ཁུག་དང་མིག་

ལ་ལག་པ་གང་བྱུང་འཆང་མི་ཉེན།	 དེ་ཡིས་

རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཆམ་པ་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

སྨན་པས་སྨན་

ཡི ག ་ ཡོ ད ་ ན ་

མ་གཏོགས་དེ ་

མིན་བཅུད་སྨན་

རིགས་གང་བྱུང་བཟའ་མི་རུང་།	དེ་ཡིས་མཆིན་

པ་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་སྲིད།	

ཨོྃ།

ཕོ་ནུས་ཚོད་ཟིན་ན་དཔའ	༶ ་བོ་དང་།	།

སྨན་མཚར་ཚོད་ཟིན་ན་མཛངས་མ་ཡིན།།

ཕོ་ཟད་མོ་ལ་ཐུག	༶

ལག་ཟད་དཔུང་ལ་ཐུག

ཕོ་ཁྱོ་གས་སླུ་དུས་དགོད་བཞིན་བསླུ།	།	༶

དམན་བུ་མོས་སླུ་དུས་ངུ་བཞིན་བསླུ།	།

ཕྱི་ལ་དར་དང་གོས་ཆེན།	།	༶

ནང་ལ་བུ་ལོན་རྐུབ་རུལ།	།

ཕྱི་ཆར་པའི་ཆར་ཐག་ཆོད་ཀྱང་།	།	༶

ནང་ཐིགས་པའི་ཐིགས་ཐག་མ་ཆོད།	།

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

“སྒྲུང་དེར་ཉན་གྱིན་ཐེའུ་རང་གིས་དུས་ཚོད་ཇི་ལྟར་ཕྱིན་པའང་མ་ཚོར།	ཉི་མ་ནི་གུང་གི་དཀྱིལ་
ལ་འོད་ལྷམ་ལྷམ་དུ་འཕྲོ་བཞིན་ཡོད།	ཁོས་ཉིན་གུང་ཡོལ་ཏེ་ཟ་མ་བཟའ་བའི་དུས་ཟིན་པར་ཤེས་

ནས།	ཨམ་ཕྲག་ནང་ནས་རྩམ་ཁུག་དང་ཤ་ཧྲུག་འགའ་ཞིག་བཏོན་ནས་བཟས།	དེའི་ཚེ་གཟིག་

གིས་མུ་མཐུད་ནས།	 “རྒྱལ་པོ་འདས་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱལ་ཕྲན་དེ་ཉག་ཕྲ་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ལ་ཉེ།	

ཡུལ་མི་ཚོས་བུད་མེད་ཅིག་གིས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ན་སྐྱེས་པ་ཕོ་ཚོའི་ཞབས་འདྲེན་དང་།	 སྐྱེས་

པ་ཕོ་ཚོས་ཀྱང་ང་ཚོས་བུད་མེད་ཅིག་གི་བཀའ་ལ་དང་ལེན་ཞུ་མི་ནུས་སོགས་ཟེར།”

“དུས་ཡུན་དེའི་རིང་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་ཀྱང་སྲས་མོ་དགྲོང་བའི་གྲོས་བཤམས།	ཐེངས་གཅིག་རྒྱལ་སྲས་
ཀྱིས་མདའ་པ་ཞིག་ལ་སྲས་མོ་གསོད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་པར།	མདའ་པས་གོ་སྐབས་ཤིག་བཟུང་

ནས་མདའ་བརྒྱབ་པ་ན།	སྟེས་དབང་གིས་བྱིའུ་ཞིག་སྲས་མོའ་ིསྐུ་མདུན་ནས་འཕུར་ཡོང་བ་དེར་མདའ་

དེ་ཕོག	དེ་ལྟར་མདའ་པའི་ལག་འོག་ནས་སྲས་མོ་ལན་གཅིག་ཐར།	དེ་ནས་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་སླར་ཡང་

ཇ་མ་ཞིག་བསླུས་ནས་གསོལ་ཇའི་ནང་དུག་དྲངས་ཏེ་ཕུལ།	 དེའི་ཚེ་སྲས་མོའ་ིཔང་དུ་ཡོད་པའི་ཞི་

མིས་སྲས་མོའ་ིལག་པར་སོ་བཏབ་པ་ན།	ཇ་ཕོར་ལག་ནས་ཤོར་ཏེ་དུམ་བུར་ཆག་པས།	དེ་ལྟར་སྲས་

མོའ་ིཚེ་སྲོག་ལན་གཉིས་ཐར།”

“ཡང་དེ་ནས་སྐབས་ཤིག་ལ་སྲས་མོ་སྤྲོ་འཆམ་ལ་ཕེབས་པའི་ཚེ།	རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་བསམ་ངན་བཅངས་
ཏེ་གླང་ཆེན་སྨྱོན་པ་ཞིག་སྲས་མོའ་ིཕྱོགས་སུ་གློད།	 དེའི་ཚེ་སྐུ་འཁོར་ཞིག་གིས་གླང་ཆེན་སྨྱོན་པ་དེ་

སྲས་མོའ་ིཕྱོགས་སུ་རྒྱུགས་བཞིན་པ་མཐོང་ནས།	 རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གིས་སྲས་མོའ་ིསྲོག་སྐྱོབ་

ཐུབ་པ་རེད།	སྐབས་དེ་དུས་སྲས་མོའ་ིསེམས་ནང།	ད་ཐེངས་གནོད་འཚེ་བྱེད་མི་དེ་སུ་ཞིག་ཡིན་ནམ།	

ཁོས་ང་རང་གསིད་རྩིས་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།	 དེ་ལྟར་བྱས་ནས་ཁོང་ལ་གང་ཞིག་ཐོབ་ཀྱི་

ཡོད་དམ།	ཞེས་དྲི་བ་མང་པོ་ཞིག་བསྟུད་མར་སེམས་ནང་དུ་ཤར།” མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌

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།

མི་གཞན་ལའང་བྱམས་སེམས་

བཅངས་དགོས།

“ངོས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་དམ་པར་མཚོན་ན་ཡི་གེ་འབྲི་
ཀློག་མི་ཤེས་མཁན་གྱི་ཞིང་པའི་བུད་མེད་གཅིག་

ཡིན་ནའང་ཐུགས་སེམས་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཡོད།	 ཨ་

མ་ལགས་ཀྱིས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ཙམ་མ་ཟད།	 མི་གཞན་

ལའང་ཐུགས་སེམས་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་གནང་གིས་

ཡོད།	 བར་སྐབས་ཤིག་རྒྱ་ནག་ནང་མུ་གེ་ཤ	གས་ཆེ་

བྱུང་ནས་རྒྱ་མི་མང་པོ་བོད་བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་དུ་ཟས་

འཚོལ་དུ་བསླེབས་ཡོད།	 དེ་དུས་རྒྱ་རིགས་བཟའ་ཟླ་

གཅིག་བཀྲེས་སྐོམ་འོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་

ཕྲུ་གུའི་ཕུང་པོ་ཞིག་འཁྱེར་ནས་ང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་དུ་

ལྟོ་སློང་བར་སླེབས་བྱུང།	 སྐབས་དེར་ཁོང་གཉིས་

བཀྲེས་ལྟོགས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་མནར་རྐྱེན་རང་གི་ཕྲུ་

གུའི་ཕུང་པོ་ཟ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་དུས་ངོས་ཀྱི་མ་

དམ་པ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་ཕམ་ནས་བཤམས།	དེ་རྗེས་ཨ་

མ་ལགས་ཀྱིས་ཁོང་གཉིས་ལ་ཁ་ཟས་སྦྱིན་པ་མ་ཟད།	

ཕྲུ་གུའི་ཕུང་པོ་ས་དོང་ནང་སྦ་རོགས་ཀྱང་གནང་

ཡོད།	 ང་ཚོས་ཨ་མ་ལགས་སྐུ་རླུང་བཞེངས་པ་ནམ་

ཡང་མཇལ་མྱོང་མེད།” 

ཅེས་པ་འདི་ནི།	ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༣	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༧	ཉིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་

ཁྱེར་སི་ཌི་ནིའི་	 Sydney	 ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་

ཚོགས་ཁང་	 Town	 Hall	 དུ་གཞོན་སྐྱེས་བསམ་བློའ་ིལྷན་

ཚོགས།	Young	Minds	Conference	ཞེས་པའི་བགྲོ་གླེང་

ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ་ལས་བཏུས།	

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	བསྟན་འཛིན་གཡང་སྒྲོན།	

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

ཐེའུ་རང་གིས་རྒྱལ་གཞིས་བསྐྱངས་པ།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།


