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	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༣༩								 						ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༢															སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས།	༡༥༠						 				ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།										 				ཧིན་སྒོར།	༥

སྐབས་འགར་གཟའ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་གསར་པ་ཞེས་འབོད་དོན་ཅི།	

ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའ་ིརིང་གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་གཟའི་སྐོར་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་རེད།	 ཁོ་ཚོས་སྐར་མ་དང་མི་འདྲ་བའི་

གཟའ་དེ་དག་གི་འགུལ་སྐྱོད་རྒྱག་སྟངས་དང་།	 མཚན་མོའ་ིབར་སྣང་དུ་ཕར་ཚུར་འཁོར་ཚུལ་ལ་བལྟས་པ་རེད།	 འོན་ཀྱང་གནའ་བོའ་ི

གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་མཚན་གྱི་ནམ་མཁའི་ཁྲོད་དུ་གཟའ་ལྔ་ལས་མཐོང་ཐུབ་མེད།	 རྗེས་སུ་ཕྱི་ལོ་	 ༡༧༨༡	 ལོར་མི་ཆེ་གེ་

མོ་ཞིག་གིས་གཟའ་གཞན་དག་ཀྱང་མཐོང་ཐུབ་པའི་ཤུགས་ཚད་མཐོ་བའི་རྒྱང་ཤེལ་ཞིག་བཟོས་ཏེ།	གཟའ་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་བ་དེ་མཐོང་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།	 གཟའ་རྣམ་རྒྱལ་ནི་གསར་དུ༌རྙེད་པའི་གཟའ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་དང་པོ་དེ་ཡིན།	 གཞན་གཉིས་ཏེ།	 གཟའ་མཚོ་

རྒྱལ་ནི་ཕྱི་ལོ་	༡༨༤༦	ལོ་དང་།	གཟའ་གཤིན་རྒྱལ་ནི་ཕྱི་ལོ་	༡༩༣༠	ལོར་གསར་རྙེད་བྱུང་བ་རེད།	

གཟའ་སྤེན་པ་ལ་དམིགས་བསལ་གང་ཡོད་དམ།	

གཟའ་སྤེན་པར་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཉིས་ཡོད།	 གཅིག་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་

རྒྱང་ཤེལ་བརྒྱུད་ནས་དེ་ལ་བལྟས་ན་ཤེས།	 གཟའ་དེ་བཀྲག་མདངས་ཆེ་ལ་འོད་སྣང་

འཚེར་བའི་གདུབ་ཀོར་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བསྐོར་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་མཐོང་

ཐུབ།	 མི་མང་པོས་གདུབ་ཀོར་དེ་དག་གིས་གཟའ་དེ་ཉིད་ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་

གཟུགས་མཛེས་ཤོས་ཤིག་ཏུ་བརྩི་ཡི་ཡོད།	 གཟའ་སྤེན་པའི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་

ཆོས་གཉིས་པ་ནི།		གཟའ་དེ་གཟའ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཡང་ཤོས་ཡིན།	དེ་ཆུ་ལས་ཀྱང་

ཡང་བ་ཡོད།	 དེའི་གོ་དོན་ནི།	 གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ཉིད་ཆུའི་ཕོར་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་

ནང་དུ་བཞག་པ་ཡིན་ན།	དེ་ཉིད་འཕྱོ་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་ཡིན།	

གཤིན་རྒྱལ་གཟའི་ཁོངས་སུ་མི་བརྩི་བ།

ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༣༠	 ལོར་ཀི་ལེཌ༌	 ཊོམ་བོགྷ་(Clyde	 Tombaugh)གྱིས་གཟའ་གཤིན་རྒྱལ་གསར་རྙེད་བྱུང་སྐབས།	 མི་ཚང་མས་དེ་གཟའ་དགུ་པ་ལ་ངོས་

འཛིན་བྱས་པ་རེད།	 འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་ཊོམ་བོགྷ་གྲོངས་པའི་རྗེས་ལ་གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་གཟའ་གཤིན་རྒྱལ་ལ་དོགས་པ་ཡོད་

སྐོར་བརྗོད།	 ཉེ་བའི་དུས་སུ་གཟའ་གཤིན་རྒྱལ་སྡེ་ཚན་ག་རེའི་ཁོངས་སུ་འཇོག་མིན་ཐད་རྩོད་རྙོག་བྱུང་བ་རེད།	 དེ་ཡང་གཟའ་

གཤིན་རྒྱལ་གསར་རྙེད་བྱུང་མ་ཐག་ནས་གཟའ་དགུའི་ཁོངས་སུ་བཞག་སྟེ།	 མི་ལོ་	 ༧༥	 རིང་དེ་ལྟར་ཆ་འཇོག་བྱས་པ་རེད།	

འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༦	ལོའ་ིཟླ་	༨	ཚེས་	༢༤	ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཟའི་གོ་དོན་གསར་

པ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དང་སྦྲགས།	གཤིན་རྒྱལ་གཟའི་ཁོངས་ནས་བཏོན་པ་རེད།	ད་ལྟའི་ཆར་གཟའ་གཤིན་རྒྱལ་ནི་གཟའ་

ལས་ཐ་དད་པའི་གཟའ་ཆུང་གི་སྡེ་ཚན་ཁོངས་སུ་བཞག་ཡོད།	 གཏན་འབེབས་སྐབས་ཀྱི་གཟའ་ཡིན་པའི་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་

རྐྱེན་ཁག་ནི།	

༡༽		ཉི་མའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལམ་ནང་ཡོད་པ།	 ༢༽	དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་ཡིན་པ།	

༣༽	དེའི་འཁོར་ལམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་སྐར་རྡོའ་ིརིགས་བསལ་བ་ཞིག་དགོས།	

༨༽གཟའ་ལྷག་པ།
གཟའ་ལྷག་པ་ནི་ཉི་མ་དང་ཐག་ཉེ་ཤོས་ཀྱི་གཟའ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	འཁོར་སྐྱོད་མགྱོགས་ཤོས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་ཏེ།	གཟའ་དེས་ཉིན་གྲངས་	༨༨	ནང་ཉི་མར་ཐེངས་རེ་

སྐོར་གྱི་ཡོད།	གཟའ་དེ་ཉི་མ་དང་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཚ་དྲོད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད།	 དེའི་ས་ངོས་ཡོངས་རྫོགས་དོང་ཁ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་ཁེངས་ཡོད་

པས་ཟླ་བ་དང་འདྲ་བར་མཐོང་།	

གཟའ་ལྷག་པའི་འཁོར་ལམ་ལ་མི་འདྲ་བ་གང་ཡོད།	

ཉི་མའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་གཟའ་མང་ཆེ་བར་སྒོར་དབྱིབས་ཅན་གྱི་འཁོར་ལམ་ལྡན་ནའང་།	

གཟའ་ལྷག་པ་ལ་སྒོང་དབྱིབས་ཅན་གྱི་འཁོར་ལམ་ལྡན་ཡོད།	 སྐབས་རེ་དེ་ཉིད་ཉི་མ་ལས་ཀི་

ལོ་མི་ཊར་ས་ཡ་	 ༧༠	 ཙམ་གྱི་སར་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་།	 སྐབས་རེ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་

ས་ཡ་	༤༦	ཙམ་གྱི་ཉེ་སར་སླེབས་ཀྱི་ཡོད།

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

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌

༸དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐེངས་སོ་གཉིས་པ་དེ་གནང་གཏན་འཁེལ་བ་ནས་
བཟུང་།	 གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི་ཚང་མའི་སེམས་ཁམས་དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་གྱིས་
ཁེངས།	 ལྷག་པར་དུ་གཞིས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོའི་སེམས་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞལ་
མཇལ་ཐོབ་རེ་བཅངས་ཏེ།	 ལྷ་དང་བླ་མར་གསོལ་འདེབས་དང་།	 བསང་གསོལ་གཏོང་བ་
སོགས་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་གྱི་ཉིན་དེ་སྒུག་ནས་བསྡད།	

ཨ་མ་ལྷ་མོ་ཡང་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་སྔ་དྲོ་ཇོ་བོ་མཇལ་ནས་ཁྱིམ་དུ་ལོག་པའི་སྐབས།	 ལམ་ཟུར་གྱི་ཇ་ཁང་
ཞིག་ནས་འདི་ལོ་རྒྱ་གར་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་རྒྱུའི་སྐོར་ཐོས་པ་རེད།	 མོས་གནས་ཚུལ་དེ་
ཐོས་མ་ཐག་སེམས་པ་ཧ་ཅང་དགའ་སྟེ།	 རང་གི་བཟའ་ཟླར་དེའི་སྐོར་བཤད་པར་ཕྱིན།	 བཟའ་ཟླ་ཕ་བཀྲ་
ཤིས་ཀྱིས་དེའི་སྐོར་སྔ་ས་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཨ་མ་ལྷ་མོར་བཤད་མེད་པ་རེད།	 ཨ་མ་ལྷ་མོ་ཁྱིམ་
དུ་འབྱོར་མ་ཐག་གནས་ཚུལ་དེ་དགའ་པོའ་ིངང་བཤད་པའི་ཚེ།	 ཕ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་དེ་སྔ་ས་ནས་ཤེས་ཀྱི་
ཡོད་ཅེས་པ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མ་སྨྲས།

ཐེངས་འདིའི་༸དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ ་ིདབང་ཆེན་ནི་སྔར་དང་མི་འདྲ་བར་ལོ་བཅུ་གྲངས་རྗེས་ལ་
གནང་གི་ཡོད་པར་བརྟེན།	ལྷ་སའི་ཁྲོམ་གཞུང་གི་ཇ་ཁང་དང་།	མགྲོན་ཁང་།	ཟ་ཁང་སོགས་ཕྱོགས་གང་
སར་དེའི་སྐོར་གླེང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 གླེང་མོལ་སྐབས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཐེངས་འདིར་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ནང་
མི་གཅིག་འགྲོ་རྒྱུ་དང་།	 ལ་ལས་ནང་མི་ཚང་མ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་སོགས་དགའ་མགུའི་སྐད་ཆ་སྣ་མང་
བཤད།	 མི་ཚོའི་བཀའ་མོལ་དེ་དག་ཨ་མ་ལྷ་མོས་ཐོས་སྐབས་རྣ་བ་བསུན་ལ།	 སྐབས་རེ་རང་གི་རང་ལ་
འཁང་ར་བྱེད་དེ་ཐབ་ཚང་ནང་གཅིག་པུར་ངུ་ཡིན་ཡོད།		

ཁྲོམ་གཟིགས་སྒང་གི་སྒོ་ར་ནི་ནམ་རྒྱུན་དང་མི་འདྲ་བར་ཅ་ཅོས་ཁེངས་ཤིང་།	 མི་རྣམས་བྲེལ་བས་

རང་ཁྱིམ་དུའང་བསྡད་ལོང་མེད་པར་གྱུར།	 ལྷག་པར་དུ་མཐོང་མཆན་ཐོབ་མཁན་རྣམས་དགའ་

བས་མྱོས་ཏེ༌སྤྲོ་སྐྱིད་གཏོང་བ་སོགས་བྱེད།	 སྤྲོ་སྣང་དེ་དག་ཨ་མ་ལྷ་མོ་དང་ཕ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་

མཐོང་སྐབས།	 བུ་བློ་བཟང་དེ་བས་མང་བ་དྲན་པ་མ་ཟད།	 དེ་སྔ་ཁོ་གཉིས་ལྷ་སར་ཐོག་མར་ཡོང་

སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཐའ་དག་ཡིད་ལ་དྲན།	

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

གཟའ་ལྷག་པ་ཉི ་

མ་ལས་རྒྱང་ཐག་

རིང་ཤོས་སུ་ཡོད་
པའི་སྐབས།

གཟའ་ལྷག་
པ ་ ཉི ་ མ ་
ལས ་རྒྱང ་
ཐག་ཉེ་ཤོས་
སུ་ཡོད་པའི་
སྐབས།	

གཟའ་ལྷག་པའི་
འཁོར་ལམ།
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ས་རྡོ་ཡོད་དགོས་བྱུང༌།
དགའ་སོག་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ།

ཐེངས་གཅིག་འབྲོག་པ་ཁ་བདེ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཞིང་པའི་གྲོང་དུ་མར་དང་ཕྱུར་བ་འཁྱེར་ནས་དེ་དག་ནས་དང་བརྗེ་བར་ཡོང་

བ་རེད།	ཁོ་པ་སྲང་ལམ་ཞིག་ཏུ་དེ་དག་བརྗེ་ཡིན་སྡོད་སྐབས།	ཞིང་པའི་བུ་མོ་ཞིག་དང་ཕྲད་པར་ཁོ་པས་མར་ཕྱུར་དེ་དག་བུ་མོ་

དེར་ཚོང་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད།	 བུ་མོ་དེས་མར་ཕྱུར་ནང་སྤུ་མང་པོ་འདུག་པས་རིན་གོང་ཆུང་དུ་གཏོང་རོགས་ཞེས་ལབ་པར་འབྲོག་

པ་དེས།	 རིན་གོང་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་གཏན་

ནས་མེད།	 མར་དང་ཕྱུར་བ་གཉིས་ནང་སྤུ་

ཡོད་དགོས་བྱུང།	 འོ་མ་ནི་སྤུ་ཅན་འབྲི་མོ་

ནས་བཞོས་པ་ཡིན་པས་སྤུ་ནི་ཡོད་ཡོད་པ་

རེད།	 ཁྱེད་ཀྱི་མར་ཕྱུར་འདི་དག་ཚང་མའི་

རིན་པར་འབྲུ་རྒྱ་མ་ཉིས་བརྒྱ་ཁྱེར་ཤོག་

བརྗེ་པོ་བརྒྱབ་ཆོག	 ཅེས་བཤད་པར་བུ་

མོས་འཛུམ་ཞིག་བསྟན་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་

ནང་དུ་ནས་ལེན་པར་སོང༌།	 བུ་མོས་སྒྱེ་

མོའ་ིནང་ནས་རྒྱ་མ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་དང་ས་རྡོ་རྒྱ་མ་ལྔ་བཅུ་བླུགས་ཏེ།	 རྒྱ་མ་ཉིས་བརྒྱ་ཏག་ཏག་བཟོས་ཏེ་ཁྱེར་ནས་འབྲོག་པ་

དེར་སྤྲད།	འབྲོག་པས་ནས་ལ་གཅིག་བལྟས་ཏེ།	ནས་འདིའི་ནང་ས་རྡོ་མང་པོ་འདུག	ང་ལ་ས་རྡོ་མེད་པའི་ནས་ཤིག་སྤྲོད་རོགས།	

ཞེས་བཤད་པར་བུ་མོས་ཁྱེད་ཀྱི་མར་ཕྱུར་གཉིས་སྤུ་ཡོད་ཆོག་པ་བཞིན།	 ངའི་ནས་འདི་ཡང་ས་རྡོ་དང་ལྡན་པའི་ཞིང་ཁ་ནས་

བླངས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ས་རྡོ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད།	 ས་རྡོ་མེད་པའི་ནས་ཤིག་ང་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་མེད།	 ཅེས་བཤད་པས་འབྲོག་པ་དེར་

ཅི་ཡང་ཤོད་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ།	 རང་གི་མར་ཕྱུར་རྣམས་ཕར་སྤྲད་དེ།	 ས་རྡོ་མང་བའི་ནས་དེ་རྣམས་ཚུར་བླངས་ཏེ་རང་ཡུལ་

དུ་ཁྱེར་ནས་ལོག་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

མཆོད་ཀོང་ཆེ་བར་གཟིགས་རོགས་
ཆུང་སྒྲོན།

ཉིན་གཅིག་ཆོས་སེམས་ཅན་གྱི་གྲོགས་པོ་གཉིས་མཆོད་མཇལ་དུ་བསྐྱོད་པ་རེད།	 གྲོགས་པོ་གཅིག་ལ་དངུལ་གྱི་མཆོད་ཀོང་

ཆེན་པོ་ཞིག་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་།	 གཞན་དེར་རྫ་མའི་

མཆོད་ཀོང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་འཁྱེར་རྒྱུ་མེད།	 གཙུག་

ལག་ཁང་ནང་འབྱོར་སྐབས་དངུལ་གྱི་མཆོད་ཀོང་ཆེན་པོ་

འཁྱེར་བའི་གྲོགས་པོ་དེས་ཁ་འདོན་མ་ཤེས་སྟབས།	 རྟེན་

ཡོད་སར་མཆོད་ཐིགས་རྒྱག་གིན་ལ་སྨོན་ལམ་རྒྱུན་མི་

ཆད་པར་འདོན་གྱིན་སོང་བ་རེད།	 མཆོད་མཇལ་གྲུབ་

སྐབས་དངུལ་གྱི་མཆོད་ཀོང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེས་རང་

གི་གྲོགས་པོའ ་ིསྨོན་ལམ་དེ་དག་ཐོས་པས་བློ་མ་བདེ་བ་

ཆགས་ཏེ།	 ཡང་བསྐྱར་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་བསྐྱོད་དེ་རྟེན་གཙོ་ཡོད་སར་བཅར་ཏེ།	 ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས།	 དཀོན་

མཆོག་གིས་མཁྱེན།	ཁ་བདེ་བར་མ་གཟིགས་པར།	མཆོད་ཀོང་ཆེ་བར་གཟིགས་རོགས་གནང༌།	ཞེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་རེད།

གོང་གི་མཚར་གཏམ་གཉིས་ཆོས་གྲོགས་དྲ་ཚིགས་ལས་བཏུས།

སྒྲུང་།

མཚར་གཏམ།

ཤིང་གི་མི་ལྷ་སར་གནས་སྐོར་དུ་ཕྱིན་པའི་སྒྲུང་། 

ཀླུ་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀ

བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་ཚོ།	 དེ་རིང་ངས་ཁྱོད་ཚོར་སྒྲུང་གསར་པ་ཞིག་བཤད་ཀྱི་ཡིན་ལ།	 སྒྲུང་འདིའི་མིང་ལ་ཤིང་གི་མི་ལྷ་སར་གནས་སྐོར་དུ་ཕྱིན་པ་

ཟེར་གྱི་ཡོད།

	 སྔོན་མ་སྔོན་མ་ཞིག་ལ་ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་གྲོང་གསེབ་ཅིག་ཡོད་པ་རེད།	 གྲོང་གསེབ་དེའི་མི་ཚོས་མི་ཚེ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ལྷ་སར་གནས་

སྐོར་དུ་ཐེངས་གཅིག་འགྲོ་ཐུབ་ན།	 དེ་ནི་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་དང་།	 ཚེ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་རྗེས་མ་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།	 གྲོང་གསེབ་དེའི་ནང་དུ་བཟའ་ཚང་གཉིས་དང་བྱིས་པ་ཞིག	 ད་དུང་ཤིང་གི་མི་ཞིག་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་ནང་མི་བཞི་ཡོད་པའི་

ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཡོད།	 ཁོ་ཚོའི་གྲོང་གསེབ་དེའི་ནང་གི་མི་ཚང་ཕྱུག་པོ་མང་ཆེ་བས་རྟ་དང་གཡག་བཞོན་ནས་ལྷ་སར་ཚར་ཁ་ཤས་འགྲོ་མྱོང་བ་དང་

།	 ཁོ་ཚོས་ཤིང་གི་མི་དེའི་ནང་མི་ཚོར།	 ཁྱོད་ཚོ་ག་རེ་བྱས་ནས་ལྷ་སར་འགྲོ་ཡི་མེད།	 ལྷ་སར་ཐེངས་གཅིག་མ་སོང་ན་མི་ལུས་ཐོབ་པ་ཡང་དོན་མེད་

རེད།	ཁྱོད་ཚོ་ལྷ་སར་ཐེངས་གཅིག་ངེས་པར་དུ་སོང་ཨ་ཞེས་སྐུལ་མ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

	 ཉི་མ་གཅིག་ཤིང་གི་མི་དེ་ཁྱིམ་མཚེས་ཕྱུག་པོ་ཚང་ཞིག་གི་སྒོ་ཁར་སོང་ནས།	སྐུ་མཁྱེན།	 ང་ཚོར་རྟ་གསུམ་གཡར་རོགས་གནང་།	 ང་

ཚོ་ལྷ་སར་ཐེངས་གཅིག་འགྲོ་རྩིས་ཡོད་ལབ་པར།	མི་ཚང་ཕྱུག་པོ་དེའི་ཕ་རྒན་གྱིས་གདོང་པ་ནག་པོ་བསྟན་ཏེ།	ང་ཚོར་རྟ་གཡར་རྒྱུ་མེད།	ང་ཚོའི་རྟ་

ལ་ཤིང་གི་མི་བཞོན་ན་ང་ཚོའི་རྟའི་རྒྱབ་ལ་རྨ་བཟོ་ཡི་རེད་ལབ་ནས་རྟ་མ་གཡར་བ་རེད།	 ཡང་ཤིང་གི་མི་དེ་ཁྱིམ་མཚེས་ཕྱུག་པོ་གཞན་ཞིག་གི་སྒོ་

ཁར་སོང་སྟེ།	ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།	ང་ཚོར་གཡག་བཞི་གཡར་རོགས།	ང་ཚོ་ལྷ་སར་ཐེངས་གཅིག་འགྲོ་ཡི་ཡིན་ལབ་པར།	ཁྱིམ་མཚེས་དེའི་མ་རྒན་

གྱིས་སྐད་ཤུགས་དྲག་པོས།	ང་ཚོར་གཡག་གཡར་རྒྱུ་མེད།	ང་ཚོའི་གཡག་ལ་ཤིང་གི་མི་བཞོན་ནས་ལྷ་སར་སོང་ན།	ང་ཚོའི་གཡག་གི་རྒྱབ་ནས་སྤུ་

ཚང་མ་བུད་འགྲོ་ཡི་རེད་ལབ་ནས་གཡག་མ་གཡར་བ་རེད།

	 དེ་ནས་ཤིང་གི་མི་བཟའ་ཚང་གང་པོས་རྩམ་པ་ཁུག་མ་ཆེན་པོ་གང་དང་ཤ་མར་ཏོག་ཙམ་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ལྷ་སར་འགྲོ་བའི་ལམ་

དུ་ཆས་པ་རེད།	 དེ་དུས་དབྱར་ཁ་ཡིན་པས་ཉི་མ་རྟག་པར་ཆར་པ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་།	 ལམ་ཁ་ནས་བཟའ་ཚང་གཉིས་དང་བྱིས་པའི་དུག་ལོག་

ཚང་མ་ཆར་པས་རློན་པ་རློན་རྐྱང་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།	 དགོང་མོ་རེ་རེར་བཟའ་ཚང་གཉིས་དང་བྱིས་པ་གཉིད་ཁུག་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ།	 ཤིང་གི་

མིས་ཁོ་ཚོའི་དུག་ལོག་རློན་པ་རྣམས་རང་གི་ལུས་སྟེང་དུ་དཔྱངས་ནས་

སྐམ་པོ་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།	གང་ཡིན་ཞེ་ན།	ཤིང་གི་མིའི་གཟུགས་པོ་ཆ་

ཚང་ཤིང་ཡིན་པས་ཆར་པས་དེ་ཙམ་རློན་པ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།	

འབྲོག་པ་ཡོད་སའི་ས་ཆ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་དུས་སུ།	 འབྲོག་པའི་ཁྱི་ཆེན་

པོ་དེ་ཚོས་ཐག་རིང་ནས་ཡོང་བའི་གནས་སྐོར་བ་དེ་ཚོའི་སྒང་ལ་མཆོང་

ཡོང་ནས་བཟའ་གྲབས་བྱེད་པ་དང་།	 སྟབས་མ་ལེགས་ན་སོ་ཡང་རྒྱག་གི་

ཡོད་པ་རེད།	 དེ་དུས་གནས་སྐོར་བ་བཟའ་ཚང་གཉིས་དང་ཁོ་ཚོའི་བྱིས་

པ་ཆུང་ཆུང་དེ་སྐྲག་ནས་འདར་སིག་སིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས།	 ཐེངས་མ་རེ་

རེ་བཞིན་ཤིང་གི་མི་དེ་ཁྱིའི་གདོང་ལ་བུད་ནས་རང་གི་ལུས་པོར་སོ་རྒྱག་

ཏུ་འཇུག་གི་ཡོད་པ་དང་།	 འབྲོག་ཁྱི་དེ་ཚོས་ཤིང་གི་མིའི་ལུས་པོར་སོ་

བརྒྱབ་མ་ཐག་རང་རང་གི་སོ་ན་ནས་ཕྱིར་བྲོས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།	

	 ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་རྒྱུག་ཆུ་གཏིང་ཟབ་པོ་ཅན་མང་པོ་ཞིག་

ལ་ཟམ་པ་ནམ་ཡང་བཙུགས་མེད་པས།	 གནས་སྐོར་བ་མང་པོ་ཞིག་ཆུ་ལ་བརྒལ་དུས་སྟབས་མ་ལེགས་པར་རྐང་པ་འདྲེད་བརྡར་ཤོར་ནས་ཆུ་ནང་

དུ་འགྱེལ་ཏེ་ནམ་ཡང་རྙེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།	 ཐེངས་མ་རེ་རེ་བཞིན་ཤིང་གི་མིའི་ནང་མི་ཚོ་རྒྱུ		གུ་ཆུ་ཡོད་ས་ལ་བསླེབས་དུས།	 ཤིང་

གི་མིས་རང་གི་གཟུགས་པོ་དེ་ཆུ་ཕར་ཁ་ཚུར་ཁ་ལ་བསྲིངས་ཏེ་ཟམ་པ་སྟབས་བདེ་པོ་ཞིག་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་།	 བཟའ་ཚང་གཉིས་དང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་

ཆུང་དེ་ཁོའ་ིསྒལ་པའི་སྟེང་དུ་གོམ་པ་སྤོས་ནས་ཆུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་བསླེབས་ཚར་བ་དང་།	 གཞི་ནས་ཤིང་གི་མི་ཁོ་རང་ཆུ་ལ་བརྒལ་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་

རེད་ལ།	 ཆུ་ཆེན་པོ་དང་ཐུག་ན་ཤིང་གི་མི་ཁོ་རང་ཡང་ཆུས་འཁྱེར་གྲབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།	 སྐབས་རེར་ལམ་ཁ་དེ་ཆུའི་འགྲམ་ནས་ཐག་རིང་དུ་

བསྲིངས་ཡོད་ན།	 ཤིང་གི་མི་དེ་ཆུ་ནང་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 དེ་ལྟར་བྱས་ནས་ཁོའ་ིལུས་སྟེང་གི་ལོ་མ་དེ་ཚོ་རྒྱུན་རིང་པོར་གནས་ཐུབ་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ།	 མཚམས་མཚམས་ལ་ཁོའ་ིལུས་སྟེང་དུ་ཤིང་ཏོག་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་སྐྱེ་ཡི་ཡོད་པ་དང་།	 ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེས་ལག་པ་ཆུང་ཆུང་དེ་

ཕར་བསྲིངས་ནས་ཤིང་གི་མི་ལ།	 ཇོ་ཇོ་ཤིང་གི་མི་ལགས།	 ངས་ཁྱེད་རང་གི་གཟུགས་པོའ་ིསྒང་གི་ཤིང་ཏོག་ཟོས་ན་ཨེ་ཆོག་ཅེས་སྐད་ཆ་འདྲི་བ་དང་

།	ཤིང་གི་མིས་ལམ་སང་རང་གི་ལུས་པོའ་ིསྒང་གི་ཤིང་ཏོག་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་གཅིག་གཉིས་རེ་བཏོགས་ནས་ཕྲུ་གུ་དེ་ལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

	 ཡང་ས་ཆ་ལ་ལར་བསླེབས་དུས་བྱང་རླུང་དྲག་པོ་གཡུགས་ནས་ཤིང་གི་མིའི་ནང་མི་ཚོ་མདུན་དུ་གོམ་པ་གང་ཡང་སྤོ་མི་ཐུབ་པར་

སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།	 དེ་དུས་ལམ་སང་ཤིང་གི་མིས་བཟའ་ཚང་གཉིས་དང་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཁོའ་ིམདུན་ལ་སྡོད་བཅུག་པ་དང་།	 ཁོ་རང་རླུང་དྲག་

པོའ་ིམདུན་དུ་འགྲེངས་ནས་ཁོ་ཚོར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།	 དེ་དུས་སྟབས་མི་ལེགས་པར་ཤིང་གི་མིའི་ལུས་སྟེང་གི་ལོ་མ་མང་པོ་ཞིག་རླུང་

གིས་འཁྱེར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།	 ཡིན་ན་ཡང་ཤིང་གི་མིས་རང་གི་ནང་མི་ཚོ་ཁོའ་ིལུས་པོའ་ིའཁྲིས་ལ་སྦྱར་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་མཐོང་དུས་རྒྱང་རིང་

དུ་རླུང་གིས་ཁུར་སོང་བའི་ལོ་མ་དེ་ཚོར་ལྟ་བཞིན་སེམས་པ་ཧ་ཅང་སྐྱིད་པོ་ཡོད་པ་རེད།

	 དབྱར་ཁར་ཚ་བ་ཆེ་དུས་ཤིང་གི་མིའི་ནང་མི་ཚོ་ཉི་མ་ཚ་པོས་བསྲེགས་ཏེ་ཁ་སྐོམ་ཞིང་ཐང་ཆད་པའི་དུས་སུ།	 ནམ་མཁའ་སྔོ་ཐིང་

ཐིང་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་སྤྲིན་པ་ཆུང་ཆུང་སེན་མོ་ཙམ་ཞིག་ཀྱང་ནམ་མཁར་འཁོར་གི་མེད་པ་རེད།	 དེ་དུས་ཤིང་གི་མིས་རང་གི་ཡལ་ག་དང་ལོ་མའི་

བསིལ་གྲིབ་འོག་ཏུ་ནང་མི་ཆ་ཚང་སྡོད་དུ་བཅུག་སྟེ།	 ཁོ་ཚོ་ཉི་མའི་ཚ་གདུང་ལས་སྐྱོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།	 ད་དུང་རང་གི་ལུས་སྟེང་གི་ལོ་མ་ལྷེབ་ཆེན་

དེ་འདྲ་ཞིག་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱས་ཏེ་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་དེ་གཉིད་ཁུག་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།	 ཉིན་གཅིག་ཁོང་ཚོ་གྲོང་གསེབ་ཅིག་ལ་

བསླེབས་དུས།	 དེ་ན་ཨ་མ་རྒན་འཁོགས་ཤིག་གིས་རྐང་པ་ཡ་གཅིག་འཁྱོར་བཞིན་འགྲོ་བ་མཐོང་བ་དང་།	 ཤིང་གི་མིས་ཨ་མ་དེ་ལ།	 ཁྱེད་རང་དགུང་

ལོ་བགྲེས་པའི་སྟེང་དུ་ཞབས་ཡ་གཅིག་ཐང་པོ་མི་འདུག་པས།	 ད་ནི་ཁྱེད་ལ་འཁར་རྒྱུག་ཅིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་པར།	 ཨ་མ་དེས།	 མོ་རང་ཧ་ཅང་

དབུལ་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་འཁར་རྒྱུག་རྙིང་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཆག་སོང་བའི་ཚབ་ལ་གསར་པ་ཉོ་བའི་དངུལ་མེད་ཅེས་བརྗོད།	 དེ་ནས་ཤིང་གི་མིས་ཨ་

མ་རྒན་འཁོགས་དེ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་རང་གི་གཟུགས་པོའ་ིསྒང་ནས་འཁར་རྒྱུག་གི་ཚད་ལོངས་པ་ཞིག་དྲས་ཏེ་ཨ་མ་རྒན་མོ་དེར་འཁར་

རྒྱུག་ཡག་པོ་ཞིག་བཟོས་ནས་སྤྲད་པས།	 རྒན་མོ་དེ་དགའ་དྲགས་ནས་མིག་ནས་མཆི་མ་བཞུར་བཞིན་ཤིང་གི་མི་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཚར་མང་

པོར་ལབ་པ་རེད།

	 ཡང་དགུན་ཁ་ཞིག་ཁ་བ་མང་པོ་བབས་ཏེ་ཤིང་གི་མིའི་ནང་མི་ཚོའི་གཟུགས་པོ་གྲང་ངར་གྱི་ཁྲོད་དུ་འཁྱག་རེངས་སུ་འགྲོ་གྲབས་

བྱེད་དུས།	 ཤིང་གི་མིས་ཁོའ་ིགཟུགས་པོའ་ིསྟེང་ནས་ཤིང་དུམ་བུ་མང་པོ་ཞིག་གཏུབས་ཏེ་མེ་ལ་བསྲེགས་ནས་ཁོའ་ིནང་མི་ཚོའི་སྲོག་སྐྱོབ་ཐབས་

བྱས།	ཤིང་གི་མིས་དེ་ལྟར་གནམ་གཤིས་གྲང་མོ་ཡིན་པའི་ཉི་མ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཁོའ་ིལུས་སྟེང་ནས་ཤིང་བཞོགས་ཏེ།	མེ་སྤར་ནས་ཁོའ་ིནང་མི་ཚོའི་

གཟུགས་པོ་དྲོས་ཐབས་བྱས་པས།	ལྷ་སར་བསླེབས་པའི་དུས་དེར་ཤིང་གི་མིའི་གཟུགས་པོ་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་ལྷག་མེད་པ་རེད།	

	 དེ་ལྟར་ཤིང་གི་མིའི་ནང་མི་ཚོས་རི་ཆུ་མང་པོ་ཞིག་བརྒལ་ནས་ལྷ་སར་བསླེབས་ཤིང་།	 ལྷ་ས་ནས་ཇོ་བོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སོགས་

རྟེན་རྩ་ཆེན་མང་པོ་དང་།	 པོ་ཏ་ལ།	 སེ་འབྲས་དགའ་གསུམ་སོགས་དགོན་པ་མང་པོར་མཇལ་ཁ་བྱིན་རླབས་འདོད་པ་ཚིམ་པ་ཞིག་ཞུས་པ་རེད།	 ཉི་

མ་གཅིག་ཁོ་ཚོ་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་མཆོད་མཇལ་དུ་འགྲོ་དུས།	 འབྲས་སྤུངས་ཚོགས་ཆེན་མར་གྲོལ་ཡོང་བ་དང་ཁེལ་པས།	 གྲྭ་

པ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་འུར་ཆེམ་ཆེམ་ཕེབ་ཡོང་བ་དང་།	ཤིང་གི་མིའི་ནང་མི་ཚོ་ལམ་གྱི་ཟུར་ཞིག་ཏུ་ལངས་ནས་བསྡད།	སྐབས་དེར་

གྲྭ་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་མིག་ནས་མཆི་མ་བཞུར་བཞིན་ཁོ་ཚོའི་འཁྲིས་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་དེ་ཤིང་གི་མིས་མཐོང་བ་དང་།	 ཁོས་གྲྭ་པ་ཆུང་ཆུང་

དེ་ངུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པས།	 གྲྭ་ཆུང་དེས་ཁོས་རང་ལ་ཤིང་གི་ཕོར་པ་སྙིང་རྗེ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བརླགས་སོང་བས།	 སང་ཉིན་ཚོགས་

འཚོགས་དུས་ཇ་འཐུང་སྤྱད་དང་རྩམ་པ་བཟའ་སྤྱད་མེད་པར་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལུགས་བརྗོད་པ་རེད།	 དེ་ནས་ཤིང་གི་མི་དེས་གྲྭ་

པ་ཆུང་ཆུང་དེར་སྙིང་རྗེས་ནས་ཁོ་ཁྲིད་དེ་ཤིང་བཟོ་ཞིག་གི་རྩ་ལ་སོང་སྟེ།	 ཤིང་གི་མི་ཁོ་རང་གི་གཟུགས་པོ་ཆུང་ཆུང་དེས་གྲྭ་པ་ཆུང་ཆུང་དེ་ལ་

ཤིང་ཕོར་ཞིག་བཟོ་རོགས་ལབ་པ་རེད།	 སྐབས་དེར་ཤིང་གི་མིའི་ནང་མི་ཚང་མ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་སེམས་པ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་བྱུང་

བ་རེད།	 དེ་བཞིན་ཤིང་གི་མིའི་སེམས་པ་ཡང་སྐྱོ་པོ་བྱུང་བ་རེད།	ཡིན་ན་ཡང་ཤིང་གི་མིས་ཁོའ་ིནང་མི་ཚོར།	 ང་ཚོ་ཐག་རིང་པོ་ནས་དཀའ་ལས་

བརྒྱབ་སྟེ་ལྷ་སར་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་དུ་ཡོང་བའི་དོན་དག་ཚང་མ་གྲུབ་སོང་བ་རེད།	 ད་ནི་ང་རང་གྲྭ་པ་ཆུང་ཆུང་འདིའི་ཕོར་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ནས་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་འདུག་འདོད་ཡོད་པས།	 ཁྱེད་ཚོས་མཆོད་མཇལ་བྱས་ཚར་རྗེས་ག་ལེར་རང་ཡུལ་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་

བརྗོད་པས།	ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེས་ཤིང་གི་མིའི་ལག་པ་ཆུང་ཆུང་དེར་འཇུས་ནས།	ཇོ་ཇོ་ཤིང་གི་མི་ལགས།	ངས་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་བཅངས་པའི་བརྩེ་

བ་དེ་ནམ་ཡང་བརྗེད་ཀྱི་མིན།	 ང་ཡང་ཆེན་པོ་ཆགས་ན་ཁྱེད་རང་ནང་བཞིན་མི་གཞན་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ལབ་པ་རེད།	 དེ་ནས་ཤིང་

བཟོ་དེས་ཤིང་གི་མིའི་གཟུགས་པོ་བེད་སྤྱད་དེ་གྲྭ་པ་ཆུང་ཆུང་དེ་ལ་ཤིང་གི་ཕོར་པ་སྙིང་རྗེ་པོ་ཞིག་བཟོས་པ་དང་།	 གྲྭ་པ་ཆུང་ཆུང་དེས་ཀྱང་ཤིང་གི་

ཕོར་བ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཁོའ་ིམི་ཚེ་ཆ་ཚང་ལ་ཇ་འཐུང་བ་དང་རྩམ་པ་བཟའ་བ་སོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་བཏང་བས།	 ཤིང་གི་མི་ཡང་གྲྭ་པ་དེ་དང་མཉམ་དུ་མི་

ཚེ་སྐྱིད་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་བ་རེད།

	 ཤིང་གི་མིའི་སྒྲུང་དེ་མཚམས་འདི་ནས་མཇུག་རྫོགས་སོང་།	 གྲོགས་པོ་ཆུང་ཆུང་ཁྱེད་ཚོས་ཀྱང་ཤིང་གི་མི་དེ་ནང་བཞིན་རང་གི་ཡོད་

ཚད་བློས་བཏང་ནས་མི་གཞན་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་འདོད་ཡོད་དམ།	 ཁྱོད་ཚོས་ཤིང་གི་མིའི་སྒྲུང་འདི་ཁྱོད་ཚོའི་མི་ཚེ་གང་པོར་སེམས་ནང་ཉར་ན་

ཡང་འགྲིག་གི་རེད།	 གལ་སྲིད་ཉི་མ་གཅིག་ཁྱོད་ཚོ་ལྷ་སར་ཕྱིན་ཏེ་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན།	 དེ་དུས་གྲྭ་པ་ཆུང་ཆུང་དེ་གྲྭ་པ་རྒན་པ་

དབུ་སྐྲ་ཚང་མ་དཀར་པོ་ཆགས་ཤིང་།	 ཞལ་རས་དང་ཕྱག་གཉིས་ཀ་གཉེར་མས་ཁེངས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་མཇལ་སྲིད།	 ཡིན་ན་ཡང་ཁྱོད་ཚོས་སྟབས་

ལེགས་ན་གྲྭ་པ་བགྲེས་སོང་དེའི་ཕྱག་ཏུ་ལོ་མང་པོའ་ིརིང་བེད་སྤྱད་ཅིང་།	 ཕྱིས་བརྡར་བྱས་ནས་འོད་འཚེར་བའི་ཤིང་གི་ཕོར་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་མཐོང་

ཐུབ་ཅིང་།	 དེ་དུས་ཁྱོད་ཚོས་ཇོ་ཇོ་ཤིང་གི་མི་དེའི་གཞན་ཕན་གྱི་ལྷག་བསམ་དང་རང་ཉིད་གཞན་དོན་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྤོབས་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཚོ་

ངེས་པར་དུ་སེམས་ནང་དྲན་དགོས་ཀྱི་རེད།།	།།



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

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

༤༩༽ སྤྲ་དང་འགྲུལ་པ་གཉིས།

དུས་རྟག་ཏུ་དྲང་པོ་ཁོ་ན་ཤོད་མཁན་གཅིག་དང་།	 ག་དུས་ཡིན་ནའང་སྐྱག་རྫུན་

མ་གཏོགས་མི་ཤོད་པའི་མི་གཉིས་ལྷན་དུ་འགྲུལ་རྒྱག་གི་ཡོད།	 ཉིན་གཅིག་ཁོ་ཚོ་

གཉིས་སྤྲའི་ལུང་པར་སླེབས་

པ་རེད།	 དེར་རང་གིས་རང་

རྒྱལ་པོར་བསྐོས་པའི་སྤྲ་དེས་

མིའི་ཁྲོད་དུ་ཁོ་པར་ཅི་བཤད་

ཤེས་རྟོགས་ཆེད་དུ།	 འགྲུལ་

པ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་

ནས་ཁོ་པའི་མདུན་དུ་འཁྲིད་

དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་།	 དེ་

དང་ལྷན་དུ་སྤྲ་རིགས་རྣམས་

ཁོ་པའི་གཡས་གཡོན་དུ་སྟར་

བསྒྲིགས་ཏེ།	 དབུས་སུ་མི་ནང་བཞིན་ཁོ་པ་སྡོད་སའི་ཁྲི་བརྒྱབ་བཅུག	 	 གྲ་སྒྲིག་ཆ་

ཚང་གྲུབ་པའི་རྗེས་ལ་མི་གཉིས་དེ་ཁོ་པའི་མདུན་དུ་འཁྲིད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་

ནས།	 མི་གཉིས་ལ་བསུ་བ་ཞུས་ཏེ།	 རྒྱུས་མེད་ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་ང་རྒྱལ་པོ་གང་འདྲ་

ལྟ་བུ་མཐོང་གི་འདུག་གམ།	ཞེས་དྲིས་པར།	རྫུན་ཤོད་མཁན་འགྲུལ་པ་དེས།	ངའི་སྣང་

ངོ་ལ།	 ཁྱེད་རང་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་སུ་མཐོང་གི་འདུག	 	 ཅེས་བཤད་མ་

ཐག		ངའི་གཡས་གཡོན་ལ་ཡོད་པ་འདི་དག་ལ་ཆ་འཇོག་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།	

ཞེས་དྲིས།	 དེར་ཁོས།	 འདི་ཚོ་ཁྱེད་རང་གི་སྐུ་ཚབ་བམ་ཁྱེད་རང་ནང་བཞིན་དམག་

མིའི་དཔོན་པོར་བསྐོ་རུང་བ་ཤ་སྟག་རེད་འདུག	 	 ཅེས་བརྗོད་པས།	 སྤྲ་རང་ཉིད་དང་

རོགས་པ་ཚང་མ་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་འགྲུལ་པ་ངོ་

དགའ་སྤྲེལ་ལད་ཤོད་མཁན་ལ་རྔན་པ་སྤྲད་དགོས་པའི་

བཀའ་བཏང་།	

	 དེའི་རྗེས་ལ་དྲང་བདེན་སྨྲ་བའི་འགྲུལ་པ་དེས་

རྫུན་བཤད་པ་ལ་བྱ་དགའ་ཆེན་པོ་འདི་འདྲ་བ་ཐོབ་ཀྱི་

ཡོད་ན།	 ངས་སོ་སོའ་ིགཤིས་ཀ་ལྟར་དྲང་པོ་བཤད་ན་

རྔན་པ་ཆེན་པོ་མི་རག་པ་མི་སྲིད་བསམས་པ་རེད།	 དེ་

ནས་སྤྲ་ཁོ་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བསྒྱུར་ནས།	 ང་དང་ངའི་

གཡས་གཡོན་གྲོགས་པོ་རྣམས་གང་འདྲ་ལྟ་བུ་སྣང་གི་

འདུག་གམ།	 ཞེས་དྲིས་པར།	 མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྤྲ་

ཞིག་དང་།	 ཁྱེད་རང་གི་རོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཁྱེད་རང་

ནང་བཞིན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྤྲ་རིགས་ཤིག་རེད་འདུག	 	 ཅེས་བཤད་པས།	 སྤྲའི་

རྒྱལ་པོ་བདེན་པའི་གཏམ་འདི་དག་ཐོས་མ་ཐག་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ཏེ།	 སྤྲ་རིགས་རོགས་

པ་རྣམས་ཀྱི་སོ་དང་སྡེར་མོའ་ིབར་ལ་རྩིས་སྤྲད་པ་རེད།	

བསླབ་བྱ། རྣམ་དཔྱོད་བྲལ་བའི་དྲང་གཏམ་གྱིས་རང་ཉིད་ཕུང། 

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

༡༨༽ ཁྱོ་བོའ་ིགསང་བ།

རྒྱལ་པོས་མི་མང་གི་གནས་ཚུལ་ཐད་ཀར་མཁྱེན་རྟོགས་ཆེད་རྒྱུན་དུ་གྲོང་ཁྱེར་

ནང་རྫུན་ཆས་སྤྲས་ནས་ཕེབས་སྐབས།	 ཁོང་གི་ཕྱག་རོགས་འོས་ཤོས་དེ་བཱིར་བལ་

ཡིན།	 ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་པོ་དེ་ལྟར་སྐྱོད་བཞིན་པའི་སྐབས།	 གློ་བུར་དུ་བུད་མེད་ཅིག་

གིས་བཀོད་བྱུས་ཀྱི་སྐད་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་གསན་པ་ནི།	 “ཁྱོད་ཀྱིས་སོ་སོའ་ིལས་ཀ་

བྱེད་སྟངས་དེས་ངར་མི་བདེ་བ་བཟོ་ཡི་འདུག་པས།	 ལས་ཀ་འདི་དེ་རིང་ཚར་བ་བྱེད་

དགོས།”		 སྐད་སྒྲ་དེ་ནི་ཆུང་མ་ཞིག་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་པའི་ངར་སྐད་ཡིན་ལ།	མོས་རང་

གིས་ཁྱོ་བོར་ཁ་རྡུང་གཏོང་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད།	

	 སྐབས་དེ་དུས་ཁྱོ་བོ་དེ་ནི་ཆུང་མའི་མདུན་དུ་མགོ་བོ་སྒུར་སྒུར་ངང་ངག་

ནས་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་འཆད་རྒྱུ་མེད་པར་གནས་ཡོད།	 གཟུགས་སྟོབས་ཆེ་

བའི་ཁྱོ་བོ་དེས་ཞི་ཞིང་དུལ་བའི་ངང་ཚུལ་དེ་རྒྱལ་པོས་གཟིགས་འཕྲལ་ཧང་སངས་

པ་དང༌།	ཁོང་གིས་བཱིར་བལ་ལ།	“གནས་སྟངས་དེ་ནི་ངོ་མ་ཡ་མཚན་དགོས་པ་ཞིག་

མ་ཡིན་ནམ།	 ཁྱོ་བོ་དེས་བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཞུ་དགོས་དོན་ཞིག་ཡོད་ངེས།	 ཆུང་

མས་བཤད་ཚད་ཉན་དགོས་པ་གང་ཡིན་ནམ།”	ཞེས་དྲིས།	འོན་ཀྱང་བཱིར་བལ་གྱིས་

དེར་མོས་མཐུན་མ་བྱས་པར།	 “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	 ངས་ནི་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་

གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མཐོང་མ་བྱུང༌།	 གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁྱོ་བོ་ཚང་མ་སོ་སོའ་ིཆུང་

མའི་ལམ་སྟོན་འོག་འགྲོ་ཡི་ཡོད།”	ཅེས་བརྗོད།	

	 རྒྱལ་པོས་དེ་ལ་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་མ་འདོད་པར།	 དེ་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་

རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ།	 གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི་ཁྱོ་བོ་ཚང་མ་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ནང་

ཐང་ཆེན་སྟེང་དུ་འཛོམས་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་།	 ཁྱོ་བོ་ཚང་མ་འཛོམས་པའི་

རྗེས་སུ་རྒྱལ་པོས་གསུངས་དོན།	 “གུས་བརྩེ་ལྡན་པའི་ངའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གནས་

པའི་ཁྱོ་བོ་རྣམ་པ།	དེ་རིང་ཁྱེད་རྣམས་ཚོ་ཁག་གཉིས་སུ་བགོ་རྒྱུ་ཡིན།	ཆུང་མའི་ཁར་

ཉན་ནས་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་ཁྱོ་བོ་རྣམས་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཤོག	 	 ཆུང་མའི་

ལམ་སྟོན་མི་དགོས་པར་ལས་དོན་གང་བྱེད་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་མཁན་

རྣམས་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ཤོག”		ཅེས་གསུངས།	

	 དེའི་རྗེས་ཁྱོ་བོ་ཕལ་ཆེ་བ་བྲེལ་འཚུབ་ཀྱིས་གཡས་ཕྱོགས་ལ་སོང་བས་

རྒྱལ་པོར་ཐུགས་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང༌།	 མཐའ་མ་གཡོན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱོ་བོ་གཅིག་

རང་ལྷག 	 ཨཀ་བར་གྱིས་གཡོན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པའི་ཁྱོ་བོ་དེར་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་

ཆེན་པོས་གཟིགས་པ་དང༌།	 ཁོ་རྒྱལ་པོའ་ིཉེ་འགྲམ་དུ་བོས་ནས་སྨྲས་པ།	 “ཁྱོད་

ཀྱིས་གཡོན་ཕྱོགས་བདམས་པ་ཙམ་གྱིས་ངས་ཁྱོད་ལ་བྱ་དགའ་སྤྲད་ཆོག	 	 ཁྱོད་

རང་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱོ་བོ་ཞིག་རེད།”	 ཅེས་གསུངས།	 བཱིར་བལ་གྱིས་བཀའ་

མོལ་གྱི་བར་མཚམས་བཅད་ནས།	 “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	 ཁོར་ཁྱེད་ཀྱིས་བྱ་དགའ་མ་

སྦྱིན་སྔོན་ལ་ངས་ཁོང་ལ་དྲི་བ་ཞིག་འདྲི་ཆོག་པ་ཞུ།”	 ཞེས་བརྗོད་པར་རྒྱལ་པོས་

བཀའ་འཁྲོལ་གནང་།	བཱིར་བལ་གྱིས།	“ཁྱོད་ཀྱིས་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་སྡོད་དགོས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།”	ཞེས་དྲིས།	མི་དེས་ལམ་སང།	“བློན་པོ་ཆེན་པོ།	ང་རང་

འདིར་མ་ཡོང་གོང་ལ་ངའི་ཆུང་མས་ཁྱེད་རང་མི་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་མ་འགྲོ་ཞེས་

མངགས་བྱ་བྱས་བྱུང་ན།	 ངས་མི་ཚོགས་མེད་པའི་གཡོན་ཕྱོགས་དེ་བདམས་པ་

ཡིན།”	ཞེས་ལན་བཏབ།	

	 ཧཱ་་་་་་ཧཱ་་་་་་་་་ཧཱ་་༌༌༌	 ཞེས་ཐང་སྟེང་ན་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་གད་མོ་དབང་

མེད་དུ་ཤོར་བ་དང༌།	 རྒྱལ་པོས་གསང་བའི་གནས་དོན་འདིར་ཡིད་ཆེས་གནང་རྒྱུ་

ལས་གཞན་ཐབས་ཤེས་མ་བྱུང་བར་ལུས་སོ།།	།།	

༡༩༽ བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀྱི་བར་ཐག 

ཨཀ་བར་དང༌།	 བཱིར་བལ་གཉིས་ཐུགས་ལྷོད་ལྷོད་ངང་གནས་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ་

ཨཀ་བར་གྱིས།	 	 “བཱིར་བལ།	 ཁྱོད་ཀྱིས་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀྱི་བར་ཐག་འཇལ་ཐུབ་

བམ།”	 ཞེས་བཀའ་འདྲི་གནང་བར།	 བཱིར་བལ་གྱིས།	 “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	 དེ་ནི་སོར་

མོ་བཞིའི་ཞེང་ཚད་འདྲ་པོ་ཡིན་པས་འཇལ་མི་ཐུབ་པ་མེད།”	ཅེས་ལན་བཏབ།

	 ལན་དེ་རྒྱལ་པོས་གསན་འཕྲལ་མཚར་ཉམས་དང་བཅས་ཏེ།	 “སོར་མོ་

བཞིས་ཇི་ལྟར་མཚོན་ནུས་སམ།”	 ཞེས་དྲིས་པར།	 བཱིར་བལ་གྱིས།	 “རྒྱལ་པོ་ཆེན་

པོ།	 དངོས་པོ་མིག་ལམ་

དུ་མངོན་སྐབས་བདེན་

པ་ཡིན་ཀྱང༌།	 དེ་རང་རྣ་

བས་ཐོས་སྐབས་རྫུན་

མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།	 དེར་

བརྟེན་བདེན་རྫུན་གཉིས་

ཀྱི ་ བར ་ཐག ་ནི ་སོར ་

བཞིའི་བར་ཐག་རང་རེད།”	 ཅེས་ལན་བཏབ།	 རིག་རྩལ་ལྡན་པའི་ལན་དེར་རྒྱལ་པོ་

ཐུགས་དགྱེས་ནས་བྱ་དགའ་གྱ་ནོམ་པ་སྩལ་ལོ།།	།།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

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

རི་མཐོ་པོའ་ིསྒང་དུ་རང་གི་ར་ཁྱུ་དང་ལྷན་དུ་གཅིག་པུར་བསྡད་པའི་ཨེ་མི་ཀས་

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་རང་གི་གྲོང་གསེབ་དང་ཞིང་ཁར་བལྟས་ནས་བསྡད།	 མི་ཚོས་

ཞིང་ཁ་གསར་པ་བཟོ་ཆེད་དུ་ཤིང་ཕྲན་མཐུག་པོ་རྣམས་བསྲེགས་པས།	 མེ་ལྕེ་རབ་

ཏུ་འབར་ཞིང་དུ་བ་འཕྱུར་འཕྱུར་དུ་ཐོན་ཡོང་བ་ཡིན།	 ཁོ་ཚོས་ཆར་པར་གདོང་ལེན་

བྱེད་པར་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།	 འཇའ་ཚོན་གྱི་ཁ་དོག་ལྡན་པའི་ཁོ་ཚོའི་

གྱོན་ཆས་རྣམས་ནི་རླུང་དང་ལྷན་དུ་གཡོ་འགུལ་བྱེད།	 ཨེ་མི་ཀ་རང་གི་ར་ཚོས་ཟ་

རྔམ་ཆེན་པོས་རྩྭ་ཟ་བཞིན་པ་དེར་ལྟ་ཡིན་བསྡད།	དེ་ནས་ཁོའ་ིཔུས་མོ་དེ་རང་གི་བྲང་

ཁོག་དང་མ་ལེ་ལ་སྦྱར་ནས་མིག་ག་ལེར་བཙུམས།	 དེ་ནས་ཁོས་སྟོང་བསམ་ཡང་

ཡང་འཁོར་བ་དེར་བསམ་བློ་གཏོང་བར་འབད་བརྩོན་བྱས།	 ཁོས་རླུང་པོའ་ིརེག་བྱ་

ཚོར་འདོད་ཆེ་ཞིང་ནམ་མཁར་མཐོ་པོར་ལྡིང་ནས་བྱ་བཞིན་འཕུར་བར་འདོད།	 འོན་

ཀྱང་ཁོའ་ིསེམས་པ་གྲོགས་པོ་ཚོའི་དགོད་སྒྲ་ཁོ་ནས་ཁེངས།

ཁོ་སྔ་དྲོ་སྔ་པོ་ལངས་ནས་རི་མཐོ་པོའ་ིསྒང་དུ་ར་རྣམས་འཚོ་བར་འགྲོ་ཡི་ཡོད།	དེ་

དུས་ས་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་སྤྲིན་ནག་གིས་བསྒྲིབས་ཏེ།	 ཞོགས་པའི་དུས་ཚོད་

དེ་ཧ་ལམ་མཚན་དང་གཅིག་མཚུངས་ཏུ་གྱུར་པ་དང་།	 ཆར་པའང་འབབ་ལ་ཁད།	

“ཤོད་དང་ཨེ་མི་ཀ	 ཁྱོད་ད་དུང་བྱ་ནང་བཞིན་འཕུར་འདོད་འདུག་གམ།”	 ཞེས་
ཨེན་ཌུ་མུས་རབ་རིབ་ཅན་གྱི་འོད་ནང་ནས་སྐད་བརྒྱབ་པ་དང་།	ལམ་དུ་ཡོད་པའི་

བུ་རྣམས་གད་མོ་ཤོར།	 “ང་ཚོ་གྲོགས་པོ་ཚོས་ཁོ་རླུང་བཞིན་བསྐྱོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག”	ཅེས་མོན་གྷོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ལབ།	ཡང་ནི་ཛཱམ་གྱིས།	“མ་རེད།	
ཁོས་དངོས་གནས་སྦྲུལ་བཟང་པོ་དེ་བཙལ་ནས།	 སྦྲུལ་དེས་ཁོ་རང་འཕུར་ཐུབ་

པར་རོགས་བྱེད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།”	 ཅེས་བཤད་པ་དང་ཁོའ་ིསྐད་ཆ་དེས་

གད་མོ་དེ་ལས་མང་བ་བསླངས།	

“སྦྲུལ་བཟང་པོས་བསམ་དོན་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།”	ཅེས་ཨེ་མི་ཀའི་རྨོ་
ལགས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་གསུང་གི་ཡོད།	ཨེ་མི་ཀ་ཉིན་ལྟར་རང་གི་ར་ཁྱུ་རྣམས་ཨེ་རཱོ་

ནེའི་གྲོང་གསེབ་ནང་དེད་དེ།	སྦྲུལ་བཟང་པོ་དེ་རྙེད་པའི་སྟོང་བསམ་འཁོར་གྱི་ཡོད།	

ཁོས་རང་ཉིད་གནམ་ལ་འཕུར་ཐུབ་པའི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་འདོད་ཡོད་པ་རེད།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



ཁུ་བྱུག་རྩ་ལྗང་།

འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་

སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།	 སྡོང་པོ་ལྗང་ཞིང་ཕྲ་ལ་

ཚིགས་ཡོད་ཅིང་།	 རིང་ཐུང་མི་ཊར་གཅིག་ཙམ་སྐྱེས།	 སྡོང་

པོ འ ི་ རྩེ ་མོ ར ་མེ ་

ཏོག་ཆུང་ཞིང་སྙེ ་

དབྱིབས་ཤར།	 ལོ་

མ་ཁབ་དབྱིབས་

ལྟར ་ སི བ ་ སི བ ་

མང་པོ་སྐྱེ་བ་ཡིན།	

དེ ་ལ ་ཁུ ་བྱུག་རྩ ་

ལྗང་མཆོག་དང་།	 ཁུ་བྱུག་རྩ་ལྗང་དམན་ཞེས་པའི་སྡེ་ཚན་

གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ཡིན།	

སྐྱེ་གནས་ནི།	 བོད་དང་།	 འབྲུག་ཡུལ།	 བལ་ཡུལ།	 འབྲས་

ལྗོངས།	 ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད།	 རྒྱ་གར་གྱི་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་

སྡེའི་གར་ཞ་དང་།	 སྤི་ཏི་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངོས་ནས་མི་ཊར་	༣༧༠༠	ཡས་མས་ཀྱི་རི་ཀླུང་ངེས་མེད་ཀྱི་

བྱེ་ཤས་ཆེ་བ་དང་།	ཆུ་ཡུར་གྱི་གཡས་གཡོན།	ཞིང་ཁ།	ལམ་

ཟུར་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།

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

ཙམ་ལ་ལོ་སྡོང་ཡོངས་རྫོཌ་བཏུས་ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་པ་དུམ་བུར་

གཏུབས་ཏེ་ཧམ་རུལ་མ་ཤོར་བར་བསིལ་གྲིབ་ཏུ་བསྐམ་དགོས།	

སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སྨན་དུ་ལོ་མ་དང་།	 སྡོང་པོ།	

མེ་ཏོག	འབྲས་བུ་བཅས་སྨན་སྦྱོར་བྱེད་པ་ཡིན།	དེའི་ཕན་ཡོན་

ནི།	ཆུ་བསགས་པའི་ནད་རིགས་ཀུན་འཇོམས་ཤིང་།	ཟླ་མཚན་

མི་སྙོམས་པ་དང་།	 སྣ་ཁྲག་ཐོན་པ།	 དོན་སྣོད་ཀྱི་ནད།	 མཁྲིས་

ཚད།	 མཆེར་ཚད་སོགས་ལ་ཕན་པ་མ་ཟད།	 ཁྲག་ཀྱང་གཅོད་

པར་བྱེད།	 དོན་

སྣོད ་ཅེས ་པ ་ནི །	

དོན ་སྙིང ་ལྔ ་སྟེ །	

སྙིང་དང༌།	 གློ་བ།	

མཆིན་པ།	མཚེར་

པ།	 མཁལ་མ་

བཅས་དང་།	སྣོད་དྲུག་ནི།	ཕོ་བ་དང༌།	རྒྱུ་མ།	ལོང་ག མཁྲིས་

ཐུམ།	ལྒང་པ།	བསམ་སེའུ་བཅས་ལ་གོ	།

མིང་གཞན་ནི།	 རྟ་ཕོའ་ིདོམ་དོམ་འདྲ་ཞེས་པ་ཡིན།	 རྒྱ་གར་

གྱི་ཡུལ་སྐད་ཁག་ཏུ།	 ནཱརྚ་དང་།	 མཏྟི།	 ཏྲོ་ཏཀ༌ཞེས་པ་དང་།	

ཨིན་སྐད་དུ།	 ཧོརྶ་ཊེལ་(horsetail)དང་།	 པཛྫལ་གྲཱས་

(puzzle	grass)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།

གཉེན་དང་ཉི་མ་རྒྱང་ནས་སྲོས།	།	༶

མེ་དང་ཨ་མ་འགྲམ་ལ་བསྟེན།	།

	གཉེན་ཟུར་དུ་ཕུད།	།	༶

དགྲ་པང་དུ་བླངས།	།

གཏམ་བརྒྱ་བཤད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་རེད།	།	༶

ཞོ་བརྒྱ་དཀྲོགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་མར་རེད།	།

གཏམ་ངོས་ལ་ཤོད།	།	༶

སྐྲ་ལོ་རྒྱབ་ལ་གཡུགས།	།

གཏམ་ཐག་ཐུང་ན་ཉན་བདེ།	།	༶

ཡོབ་ཐག་ཐུང་ན་བཞོན་བདེ།	།

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

གཉིད་མ་ཁུག་ན་སྦྲང་རྩིས་ཚོད་བལྟ་ཞིག་ལྟོས།	

འོ་མ་ཕོར་པ་གང་ལ་སྦྲང་རྩི་ཐུར་མ་གཅིག་

བསྣན་ཏེ་མཆོད་ན།	 གཉིད་

ཁུག་པར་རོགས་བྱེད་ཅིང་།	

རྗེས་སུ་ཧང་སང་དགོས་པའི་

ནུས་པ་འཐོན་གྱི་རེད།	

ཨ་ཤོམ་མམ་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་ལ་ཕྲ་ཕུང་གསར་

པ་སྐྱེ ་བར་རོགས་བྱེད་པའི ་བཅུད་སྨན་ཀ་ཁ་

(folate)གཉིས་ཀྱི་ཚད་གཞི་མཐོ་པོ ་ཡོད་

པས།	 མངལ་མ་ཆགས་

སྔོན་དང་སྦྲུམ་པའི་གནས་

སྐ བ ས ་ སུ ་ ད མི ག ས ་

བསལ་ཡག་པོ་ཡོད།	

ངང་ལག་གམ་ཆུ་ཤིང་འབྲས་བུས་མཁྲིས་ཞག་

ཉུང་དུ་གཏོང་གི་ཡོད།	 གང་ཡིན་ཟེར་ན།	 དེའི་

ནང་དུ་འབྱར་བག་ཚད་གཞི་མཐོ་པོ་ཡོད།	 དེ་

བཞིན ་ཙོང ་ཟ ་བ ་དང ་སེ ་

འབྲུའི་ཁུ་བ་འཐུང་བས་ཀྱང་

གཟུགས་པོའ ་ིམཁྲིས་ཞག་

ཉུང་དུ་གཏོང་གི་ཡོད།	

གལ་ཏེ ་ཁྱེད ་རང་ལ་མི ་

འཕྲོད་པ་ཡང་སེ་ཡོང་གི་

ཡོད་ན།	 ཁྱེད་རང་གིས་

སྒོག་པ་དང་།	 ཆུ་ཤིང་།	 ལི་

ཅི ་སོགས ་དཀར ་ཟས ་

རིགས་མཆོད་ཐབས་ལ་འབད་དགོས།

ཨོྃ།

རྟ་ཕོར་རྒྱུག་ཤེད་ཡོད་ན།	།	༶

བྱང་ཐང་སྟོང་པ་རེད།	།

གཏམ་དྲིས་ན་མི་ཤོད་བསྒུགས་ན་ཤོད།	།	༶

རྟ་ལས་བབས་ནས།	།	༶

བོང་བུར་བཞོན་པ།	།

རྟ་ལྷིང་ན་ཀུན་གྱིས་བཞོན།	།		༶

མི་ལྷོད་ན་ཀུན་གྱིས་བརྙས།	།

རྟ་རྒན་ལ་འགྲོས་དང་།	།	༶

མི་རྒན་ལ་ཀ་ཁ།	།

སྙིང་རུས་ཅན་གྱིས་རྡོ་ལ་ཨི་ཁུང་འབིགས།།	༶

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།	འཇམ་དབྱངས་སྙན་གྲགས།	

འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་།	མངའ་རིས་ཁང་ཚན།
རི་མོ་འབྲི་མཁན།	བསྟན་འཛིན་ཤེས་རབ།

དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ།	འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་གདུགས།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	ཉག་རེ་གྲགས་པ་དངོས་གྲུབ།

དགའ་ཤར།	འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་ཀ

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

དགའ་ཤར་སོག་པ་ཁང་ཚན།	འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།

མི་ལོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་གཅེས་

པར་བསྐྱངས་རྗེས་ཕྱིར་

བསྡུ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དམ།		
“དེའི་རྗེས་བོད་གཞུང་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཕྱིར་
བསྡུ་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་

གོ་བསྡུར་མང་པོ་བྱས་པ་ཡོད།	 དེས་འཁྲོག་ཐེབས་

ནས་བོད་གཞུང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མེད་པ་བཟོས་

རེད།	 ཅེས་སྐད་ཆ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད།	 སྐབས་དེར་

ངོས་རང་ཕྲན་བུ་བློ་ཕམ་བྱུང།	 བློ་ཕམ་དགོས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི་ངོས་རང་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ནས་ལོ་

བདུན་བཅུ་དོན་དྲུག་བར་ལོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་ལ་ངས་

བོད་གཞུང་བདག་པོ་བརྒྱབ་ནས་དཀའ་ངལ་རིམ་

པ་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་པའི་ནང་གཡས་སྐྱོར་གཡོན་

སྐྱོར་བྱས་ཏེ་འཚོ་འཛིན་མཁན་གྱི་མི་གཅིག་གིས་

མི་ལོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་གཅེས་པར་བསྐྱངས་རྗེས་ཕྱིར་

བསྡུ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་རེད་དམ།	 མི་ལ་མཚོན་ན་ཕ་

མ་གཅིག་གིས་ཕྲུ་གུ་ལོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་ལ་གསོས་

པ་དེ་མཐའ་མ་བློས་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་རེད་དམ།	 དེ་

ནི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་མེད་ལ་ཐུག་གི་ཡོད།	 ངོས་ལ་

ཡིད་ཆེས་ཡོད་ན།	 ད་རེས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་

བོད་གཞུང་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་ལ་

དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་དྲན་དགོས་

པ་ཡིན།	 འོན་ཀྱང་དེ་མ་དྲན་པར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེས་བོད་གཞུང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཏེ་ད་ཆ་ང་ཚོར་རྒྱ་

གར་ནང་གཞུང་མེད།	 བོད་ནང་མ་གཏོགས་བསམ་

བློ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་མི་འདུག༌ཅེས་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་

མང་པོ་བཤད་པ་དང་།	 ད་ལྟའང་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པར་

ངོས་རང་ཕྲན་བུ་བློ་ཕམ་ཡོང་གི་འདུག”

	 ཅེས་པ་འདི་ནི།	 ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་གིས༌ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༣	 ཉིན་ལ་

དྭགས་བོད་ཁྱིམ་ཐང་ཆེན་དུ་ལས་བསྡོམས་ཚོགས་ཆེན་

ཐོག་སེར་སྐྱ་མི་མང་དང་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་བཅས་ལ་

བཀའ་སློབ་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

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

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

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	པ་སངས་མཚམས་གཅོད།	

དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ།	འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བུམ་པ།

གྲུ་གཟིངས་ལ་ཆུ་འཛུལ་པ་ནས་བཟུང་ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་ཕྱོགས་ནས།	

“ང་ཚོའི་སྲོག་སྐྱོབས་དང་།(SOS)	 ཁྱེད་ཅག་སུ་རུང་ནས་རོགས་

བྱེད་ཐུབ་བམ།”	 ཞེས་པའི་འཕྲིན་ཐུང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཏང་།	 དེ་

བཞིན་དེད་དཔོན་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་གཡས་གཡོན་གྲུ་

གཟིངས་ཕྱོགས་ནས་ལན་འདེབས་ཡོང་རྒྱུར་བསྒུགས།	

ནིའུ་ཡོརྐ་ནས་མེ་ཌི་ཊེར་རེ་ནེན་(Mediterranean)ཕྱོགས་

ལ་འགྲོ་མཁན་ཀར་པ་ཐའེ་(Carpathia)ཞེས་པའི་འགྲུལ་སྐྱེལ་

གྲུ་གཟིངས་ཕྱོགས་ནས་དེར་ཆུ་ཚོད་བཞི་ཙམ་ནས་འབྱོར་ཐུབ་པའི་

འཕྲིན་ལན་ཞིག་འབྱོར།	 འོན་ཀྱང་དེད་དཔོན་སི་མིཐ་

ཀྱིས་དེ་ཕྱིས་དྲགས་པ་དང་།	ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་ཚོུད་གཉིས་

ཙམ་ལ་དིམ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།	

དེད་དཔོན་དང་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཅུང་ཉེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་གྲུ་

གཟིངས་ཀྱི་འོད་ཞིག་མཐོང་བ་རེད།	 འོན་ཀྱང་དེས་ཁོ་ཚོའི་“ང་ཚོའི་

སྲོག་སྐྱོབས་དང་།”	 ཞེས་པའི་འབོད་སྐུལ་ལ་ཡ་ལན་སྤྲད་མེད།	 དེ་

འདྲ་སོང་ཙང་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་གཏོང་རྒྱུ་ནི།	 “རོགས་རམ་

”	 དགོས་པའི་བརྡ་གཏོང་ཆེད་ཅིག་ཡིན་པ་ལྟར།	 ཁོ་ཚོས་གནམ་

ལ་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་བཏང་ཡང་ཡ་ལན་སྤྲད་མེད་པ་རེད།	 དེ་

བཞིན་ས་བཞུ་སྤར་ཏེ་བརྡ་བཏང་བ་རེད།	 འོན་ཀྱང་ད་དུང་ཚུར་ལན་

སྤྲད་མེད།	 དེར་བརྟེན་ཉི་མ་དེ་རིང་བར་དུ་མི་སུས་ཀྱང་ཀ་ལི་ཕོར་

ནི་ཡ་(California)ཡི་གྲུ་གཟིངས་དེས་ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་སྐྱོབ་ཏུ་མ་

སླེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཏན་ཏན་ཤེས་ཀྱི་མེད།	 མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌


