ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་ཇོ་ཁང་།
  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༢      

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥                 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།         

༄༅། །སེམས་བཟང་ཅན་གྱི་
གཅེན་གཅུང་གཉིས། །

འདོད་རྒུ་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པ།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༦༧  

    

ཧིན་སྒོར། ༥

༄༅། །བོད་ཀྱི་བཟོ་རིག་པའི་ལག་རྩལ་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་
མཐོང་བ་ཡིད་འཕྲོག །

བུ་མོ་རྒྱ་སེ་ལྷ་མོས་བཅོས་མིན་གྱི་སྨོན་ལམ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་
བཏབ་ཚར་བ་དང་། མཆོད་ཁང་ནས་ཚུར་ལོག་ནས་ཡང་བསྐྱར་

གཉིད་ཁུག   དེ་དུས་བུ་མོའ ་ི གཉིད་ལམ་ནང་ལ་ལྷ་མོ་ཡིད་དུ་འོང་
བ་ཞིག་ཕེབས་པར་རྨིས།

ཀོང་པོ་ཉིང་ཁྲིར་བཞུགས་པའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་བློས་བསླངས།

བུམ་པ་ཡན་ཆད་ཟངས་གསེར་ལས་བསྒྲུབས་པའི་གུང་ཐང་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ།

ལྷ་མོ་དེའི་ཞལ་ནས། བུ་མོ་རྒྱ་སེ་ལྷ་མོ། བདག་གི་སྐད་ཆར་གསོན་

དང་། ཁྱེད་ནི་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ལྡན་པ་ཞིག་འདུག   ཁྱེད་ལ་བལྟས་
ནས་ང་ཡང་སེམས་པ་དགའ། ཞེས་སྨྲས་ནས་སྤོ་སྤོ་ལགས་ལ་མིག་
གཉིས་ཀ་གནང་བ་ཞིག་རྨིས།

བོ ད ་ཤོ ག ་ཏུ་དཔར་བའི་རྒྱལ་ཆེན་
ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གི་ཤོག་ཐང་།

གཉིད་ལམ་དེ་ལྟ་བུ་བཏང་བ་དང་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་བུ་མོ་ལམ་སང་
གཉིད་སད་པར་བརྟེན། སྤོ་སྤོ་ལགས་ཡོད་སར་ཕྱིན། དེར་སྤོ་སྤོའ ་ི མིག་
གཉིས་ཀས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པས། བུ་མོ་སེམས་དེ་བས་དགའ་ནས།
ང་ཚོའི་སྤོ་སྤོ་ལ་མིག་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ། བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཞེས་
ཐེངས་གཉིས་བརྗོད།
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

བསམ་ཡས་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་
མདུན་གྱི་རྡོ་རིང་།

གཞི་དངུལ་ལ་གསེར་གྱི་ཡི་གེ་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ་ངོ་མཚར་བ།

མངའ་རིས་རྩ་མདའི་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་
པོའ ་ི གདུང་རྟེན་ལྷ་བབ་མཆོད་རྟེན།

ཁུངས། ཀྲུང་གོའ ་ི བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་<<བོད་ཀྱི་ལག་ཤེས་ཀུན་འདུས་ཆེན་མོ་>> ཞེས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།
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ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།							

༄༅ལ མ་ནང་གི་ཞི་མི་།།
ྷྭ

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཆང་འཐུང་བའི་གནོད་སྐྱོན།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༥

ལྷུག་རྩོམ།

ཚེ་བརྟན་རྒན་པ། དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ།

༄༅། །རྒྱན་པོ་འགྱེད་དང་འདུས་ལ་བལྟ་བ་དང། །ལེ་ལོ་སྡིག་པའི་གྲོགས་ལ་བརྟེན་པ་དང། །
ཆང་དང་མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་ངན་སོང་བ། །གྲགས་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དྲུག་སྤོངས། །
ཞེས་བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར། བུ་མོ་ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཆང་འཐུང་

བ་ན་སྐྱོན་ཆ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དྲན་བྱུང།  དེ་ཡང་ཆང་ཟེར་བའི་ཡིག་འབྲུ་གཉིས་

ཅན་དེས་མིའི་མི་ཚེ་ལ་གནོད་སྐྱོན་སྤྲད་པ་མ་གཏོགས་ཕན་ཅི་ཡང་མི་ཐོགས།  འོན་
ཀྱང་མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་རང་ཉིད་དཀའ་ངལ་ནང་དུ་ལྷུང་བ་ན་སོ་སོའ ་ི སེམས་ལ་བདེ་
བ་སླེབས་ཆེད་དུ་ཆང་འཐུང་གི་ཡོད།  ཆང་ནི་འདོད་ཆགས་དང་ལན་ཚྭའི་ཆུ་ལྟར་

ཐེངས་གཅིག་བཏུང་པ་ན། ཡང་བསྐྱར་འཐུང་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོང་གི་ཡོད།  ཆང་གིས་

མིའི་མི་ཚེ་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་བ་དང་བདེ་སྐྱིད་མེད་པ་བཟོ་ཡི་ཡོད།  དཔེར་ན། སྔོན་

ཡུལ་ལུང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་དགེ་སློང་ཞིག་ཡོད། ཁོང་ཉིན་ལྟར་གྲོང་གསེབ་ཅིག་
གི་ནང་དུ་བསོད་སྙོམས་སློང་བར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ལ།  གྲོང་གསེབ་དེའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་
ཚོང་པའི་བུ་མོ་ཞིག་དགེ་སློང་དེ་ལ་སེམས་པ་ཤོར་ནས་ཉིན་ལྟར་དགེ་སློང་དེ་ལ་རེ་སྒུག་

བྱས་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།  འོན་ཀྱང་དགེ་སློང་དེ་ནི་ཆོས་སེམས་ཆེ་བས། བུ་མོ་རྣམས་

གལ་ཏེ་ཆང་འཐུང་གྱི་ཡོད་ན་སྤོང་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད།། །།

ནང་ཆོས་ཀྱིས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ཕན་
ཅི་ཐོགས།

སྒྲོལ་མ་བཟང་མོ།  དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ།

༄༅། །ནང་ཆོས་ཀྱིས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཧ་ཅང་ཆེ། ནང་ཆོས་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱ་བ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བ་མ་

ཟད་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད། ནང་ཆོས་ཞེས་པའི་ཚིག་ཐུང་འདི་ནི། མི་སུ་འདྲ་
ཞིག་གི་སེམས་ཀྱི་ནང་དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་རྩེ་གཅིག་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་།

དད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་པ་རྣམས་

ཀྱིས་ནང་སེམས་ཀྱི་བསམ་བློ་ཡག་ཕྱོགས་སུ་གཏོང་བ་ཞིག་ལ་ནང་ཆོས་ཟེར་བ་ཡིན།

ནང་ཆོས་དེ་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་དུ་དར་སྤེལ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་མི་ལ་སྔར་

ལས་ལྷག་པའི་འགྱུར་ལྡོག་ཕྱིན་ཡོད། བོད་མི་གཅིག་པུ་ཙམ་མིན་པར་ཡུལ་གཞན་གྱི་
མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ནང་ཆོས་དེ་གལ་ཆེ་མཐོང་བ་དང་ནང་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཤེས་པར་

བརྟེན། ས་ཐག་རིང་པོ་དང་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བཙུགས་པའི་བོད་པའི་དགོན་
ལ་མིག་ཙམ་ཡང་ལྟ་ཡི་མེད་པས། ཚོང་པའི་བུ་མོ་དེ་སེམས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བཞིན་གནས།   སྡེ་ཁག་ཏུ་ནང་ཆོས་སྦྱོང་དུ་ཡོང་བ་ཚང་མས་མཐོང་གསལ་རེད།
ཉིན་གཅིག་དགེ་སློང་ཁོང་གྲོང་གསེབ་དེ་རུ་བསོད་སྙོམས་སློང་བར་ཕེབས་
ཡང་མཚམས་རེ་ང་ཚོ་ལ་ཟློག་ཐབས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཚེ། ནང་

ཉིན་རྗེས་མར་ཞི་མིས་བྱ་སྲེག་པ་མང་པོ་འཛོམས་སའི་ཨ་ཤོམ་ཞིང་ཁ་ དུས། བུ་མོ་དེས་དོ་དགོང་ཁྱེད་ངའི་ནང་དུ་བཞུགས་མ་གནང་ཚེ་ངས་རང་སྲོག་གཅོད་རྒྱུ་
ཞིག་གི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིན། ཁོས་འབོག་སྒྲིལ་དེར་ཨ་ཤོམ་གྱི་འབྲུ་རྡོག་ཁ་

ཤས་བླུགས་ཏེ་ཁ་ཕྱེ་ནས་བཞག་རྗེས་རྩྭའི་གསེབ་ཏུ་ཡིབ་བསྡད། དུས་
ཡུན་རིང་པོ་མ་འགོར་བར་སྲེག་པ་རྒྱགས་པ་བཞི་འབོག་སྒྲིལ་ཡོད་སར་

ཡིན། ཞེས་བརྗོད་པ་ན། དགེ་སློང་དེས་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་བཞིན་ཁས་ལེན་བྱས།  མཚན་མོ་བུ་མོ་

དེས་ར་གཅིག་དང་ཆང་དམ་བེ་གང་ཁུར་ཡོང་ནས། བུ་མོས་ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆང་འཐུང་
དགོས། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱི་རྭ་དེ་
སོད། ཡང་ན་བུ་མོ་ངའི་ལྷན་

གང་ལྟར་ཞི་མིས་ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་རིང་སྐབས་རེ་རྒྱལ་

པོ་ལ་ཉ་དང་། སྐབས་རེ་རྔོན་པ་བརྒྱབས་པའི་ཤའི་རིགས་འབུལ་བར་

རྟག་པར་བཀའ་སློབ་སྩལ་སྐབས། ནང་ཆོས་དེ་མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། དངུལ་ལས་རིན་

ཐང་ཆེ་བ་མ་ཟད། དེ་ལྟར་སྦྱངས་ཚེ་རང་ཉིད་ཀྱི་རིག་པ་དེ་རྣོ་རུ་འགྲོ་བ་དང་། སེམས་
ཆོས་ལ་དགའ་སྣང་བྱས་ཏེ་སྦྱོང་བ། ད་དུང་ང་ཚོ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་ཕྱི་

རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ནང་ཆོས་སྦྱངས་ཏེ་རིགས་ལམ་རྩོད་པ་དང་། བོད་སྐད་

ཞི་མིས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཁ་སྔོན་རི་བོང་ཕུལ་བ་བཞིན་ད་ལན་ བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཤད་
སྲེག་པ་དེ་དག་ཕུལ། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་སྔར་བཞིན་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོའ ་ི པས།  དགེ་སློང་དེས་དང་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་ལན་བསྐུར།

ཐུབ། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་༸མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དུས་

ནང་ཞི་བདེ་ཡོང་བ་སོགས་ཕན་ཐོགས་མང་པོ་གསུང་གི་ཡོད། ཕྱིའི་མི་ཚོས་ཀྱང་ནང་

ཐད་ཀར་སླེབས་པ་དང་། ཞི་མིས་ལམ་སང་རྒྱུགས་ཏེ་འབོག་སྒྲིལ་གྱི་ དུ་ཉལ་དགོས། དེ་གསུམ་གང་
ཁ་བརྒྱབས། དེ་ནས་སླར་ཡང་རྒྱལ་ཁང་གི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད།
རུང་མ་བྱས་ཚེ་ངས་རང་ཤི་
ངང་རྔན་པ་དེ་དག་བཞེས་པ་མ་ཟད། ཀ་ར་བས་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་

ཆོས་ཀྱིས་སེལ་ཐབས་བྱེད་པ་དང་། སེམས་ཀྱི་ནང་དུ་བདེ་སྐྱིད་གསར་པ་ཞིག་སྦྱིན་

ཀྱང་ཧ་ཅང་ངག་འཇམ་ཞི་འདུལ་ངང་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་ངས་མིག་ལམ་དུ་མཐོང་མྱོང།  

ནང་ཆོས་ཤེས་ཚེ་སློབ་མ་ན་ཆུང་ང་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་

པོ་ང་དགེ་སློང་ཡིན་པས་

བུ་མོའ ་ི ལྷན་དུ་ཉལ་ན་མི་

འགྲིག   གཉིས་པ་ང་ནང་པ་ཡིན་པས་ར་བསད་ན་སྐྱབས་འགྲོ་དང་འགལ།   དེ་ལས་
ཆང་དེ་འཐུངས་ན་དྲག་བསམ་བཞིན་ཆང་བཏུངས་པ་རེད།

ནང་རིག་པ་ཡག་ཏུ་འགྲོ་བ་དང་། སློབ་ཚན་གཞན་དག་ལ་ཕན་ཐོགས་པ། ཡི་གེ་གང་
ཞིག་སྦྱངས་རུང་མགྱོགས་སུ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དངོས་གནས་ནང་ཆོས་དེ་ཉོ་རྒྱུ་མེད་པའི་

ཚིག་འབྲུ་ཧ་ཅང་ལྗིད་ཏིག་ཏིག་ཅིག་རེད་འདུག  ནང་ཆོས་དེ་སློབ་ཆུང་སློབ་ཕྲུག་ཅིིག་
ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་དེ་ལས་ཀྱང་

ཆང་བཏུངས་རྗེས་དགེ་སློང་ཁོང་རྭ་བཟི་བཞིན་མཚན་མོ་དེར་བུ་མོའ ་ི མཉམ་དུ་ཉལ་ གལ་འགངས་ཆེ་བ་མེད་པ་སྨོས་ཅི་དགོས།། །།
ཕུལ་ཏེ་བསྡད། ཉིན་གཅིག་ཞི་མིས་རྒྱལ་པོ་དེས་རང་ཉིད་ཀྱི་བུ་མོ་ཆང་ པ་མ་ཟད། ར་དེ་ཡང་བསད།  དེར་བརྟེན་ཆང་གིས་མི་ཚེ་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཆེན་པོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།  

ས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་རྒྱུག་ཆུའི་འགྲམ་ལ་འཁྲིད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཧ་གོ་བ་ གལ་ཏེ་ཆང་བཏུངས་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པའི་དངུལ་རྣམས་ཆུད་ཟོས་སུ་ཕྱིན་པ་

དང་། མི་གཞན་གྱི་ལྷན་དུ་འཁྲུག་པ་ཡང་ཤོར་ཀྱི་རེད། བྱས་ཙང་། ཁྱེད་ཚོས་ཆང་མི་འཐུང་བ་དང་།

རེད།

མཚར་གཏམ་

ཨ་སྒོར་ཆིག་སྟོང་ཐོབ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས།

བསྟན་འཛིན་འོད་ལྡན། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ།

༄༅། །ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོརྐ་གི་སྲང་ལམ་ཞིག་ཏུ་གསལ་བསྒྲགས་

ཧ་ཅང་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཞིག་སྦྱར་ཡོད། གསལ་བསྒྲགས་དེའི་ནང་། མི་

ཐག་གཅོད་ཆེན་པོ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༄༅། །ཉིན་གཅིག་ལོ་ན་དྲུག་ལ་སོན་པའི་བུ་ཞིག་གིས་པཱ་ལགས་རྩ་ལ་ཕྱིན་
ནས། པཱ་ལགས། ང་ཆང་ས་རྒྱག་འདོད་འདུག  ཅེས་ལབ། པཱ་ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་

ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས། བུ། འགྲིག་གི་རེད། ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ནང་བུ་མོ་དམིགས་
བསལ་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ། ཞེས་དྲིས། དེ་ནས་བུས། ལགས་ཡོད། ང་རྨོ་མོ་ལ་

ཆང་ས་རྒྱག་འདོད་འདུག  ཅེས་ལན་བརྒྱབས་པ་དང། པཱ་ལགས་ཀྱིས། ཏོག་

ཞི་མིས། སྦྱིན་བདག་ལགས། ད་ཁྱེད་རང་གིས་ངས་ག་རེ་བཤད་པ་
ལྟར་གནང་ན། ཁྱེད་རང་ལ་ལམ་འགྲོ་རྒྱུག་རྒྱུ་ངེས་འདུག། ཁྱེད་རང་
ངས་བསྟན་པའི་གཙང་པོ་དེར་རྐྱལ་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ་དགོས། གཞན་ཚང་
མ་ང་ལ་བློ་འགེལ་ཆོག  ཅེས་བཤད།

སུ་འདྲ་ཞི ག ་གི ས ་གཤམ་གྱི ་ ཁ་བྱང་ཐོ ག ་ཨ་སྒོ ར ་བརྒྱ་

ཐམ་པ་བསྐུར་ཡོང་བ་ཡིན་ན། འདི་ནས་ང་ཚོས་ཁོ་པར་

ཨ་སྒོར་ཆིག་སྟོང་ཐམ་པ་བཙལ་ཐུབ་རྒྱུའི་གདམས་ངག་

སྦྱིན་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་དེ་མི་ཞིག་གིས་མཐོང་

མ་ཐག ལམ་སང་རང་གི་དངུལ་ཁུག་ནས་ཨ་སྒོར་བརྒྱ་ཐམ་པ་གོང་གི་ཁ་བྱང་

ཕོ་གསར་ཁོས་རྒྱུག་ཆུར་རྐྱལ་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ་བའི་མཇུག་ ཐོག་བསྐུར་ཏེ་ཡིག་ལན་སྒུག་ནས་བསྡད། ཉིན་ཤས་རྗེས་ཡིག་ལན་འབྱོར་བ་
འབྲས་ཡག་སྡུག་ག་རེ་ཡོང་མིན་བསམས་མ་ཐུབ་ཀྱང་། ཞི་མིས་གང་ རེད། ཡིག་ལན་དེའི་ནང་། ཁྱེད་རང་གིས་རང་ཉིད་དང་འདྲ་བའི་མི་གླེན་པ་བཅུ་
ཟེར་བའི་ཁ་ལ་ཉོན།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

འཚོལ་ཞིག  ཅེས་བྲིས་ཡོད་པ་རེད།། །།

ཙམ་སྒུགས་ཨང་། ངས་ཁྱེད་རང་ངའི་ཨ་མ་དང་ལྷན་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབ་འཇུག་

གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་གམ། ག་པར་ཡོང་གི་རེད། ཅེས་བཤད་མ་ཐག  བུས།

ག་རེ་བྱས་ནས་ཡོང་གི་མ་རེད། པཱ་ལགས་ཁྱེད་རང་གིས་ཀྱང་ངའི་ཨ་མ་དང་
ལྷན་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབས་འདུག་ག  ཞེས་ལན་བཏབ།། །།

3

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
ཡུམ་བསྡུས་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ།

བུ་ཀོལ་ཏོའ ་ི སྒྲུང་། ༡

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༄༅། །འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ་ཞེས་པ་ནི། རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ ་ི རིར་དགེ་སློང་སྟོང་ཉིས་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༥

ངག་དབང་དབང་མོ། བདེ་སླར་སི་ཝི་པི་སློབ་དགེ

བརྒྱ་ལྔ་བཅུའི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཚེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་། རབ་འབྱོར༌སོགས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་བཀའ་
འདྲི་ཞུས་པ་དང་། སེམས་ལ་དྲི་བ་འཁོར་བ་རྣམས་ལ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱིས་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་སྟེ། དྲི་བ་
དྲིས་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པའི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་མཐའ་མ་དེ་ཡིན། གཞུང་འདིའི་བརྗོད་བྱ་ནི། ཡུམ་རྒྱས་པ་དང་
འབྲིང་བ་ལྟར། སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་། དངོས་བསྟན་ཟབ་མོ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་སྐོར་ཡིན།

ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་འདི་ལ་ཚིགས་བཅད་བརྒྱད་སྟོང་ཡོད་པས་ན། འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ། བརྒྱད་སྟོང་པ་ཞེས་ཚིག་རིང་ཐུང་མི་འདྲ་བའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཁག་འབོད་པ་དང་། ཡང་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་ནང་

ནས་ཡུམ་བསྡུས་པ་ཞེས་པ་ཡིན། སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ཡུམ་བསྡུས་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ་འདི་ལ་གླེགས་བམ་གཅིག་ཡོད། དེ་ལ་ཁྱོན་བསྡོམས་པས་བམ་པོ་ ༢༤ འོན་ཀྱང་མཐར་རང་གི་བུ་མོ་ཆུང་བ་དེ་ཐུག་ཏུ་འགྲོ་སྐབས། ཕ་མ་གཉིས་

དང་། ལེའུ་ ༣༢ ཡོད།

ཀྱི་བསམ་པར་མོ་ནི་སྤྲང་པོ་ཞིག་གི་མནའ་མ་ཡིན་པས། གལ་མེད་འགྲོ་

བསམས་ནས་རྔན་པ་དང་ལག་རྟགས་ཆུང་ཙག་རེ་འཁྱེར་ཏེ་ཕྱིན། བུ་མོ་

གཞུང་འདིའི་གཤམ་གྱི་འགྱུར་བྱང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱཀྱ་སེ་ན་དང་། ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་དང་། ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་དྷརྨ་ཏཱ་ཤཱི་ལ་ལ་སོགས་ ཆུང་བའི་ནང་དུ་སླེབས་དུས་ཁྱིམ་ཆེ་བ་དང་། ཟ་འཐུང་མང་བ། རྒྱུ་ནོར་

པས་བསྒྱུར་ཅིང་། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་བྷཱ་ཥི་ཏ་དང་། ལོ་ཙ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་འགྲེལ་པ་དང་མཐུན་པར་བསྒྱུར། སླར་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཱི་ ཆེ་བ་མ་ཟད། མོ་རང་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་མོ་ཡིན་པ་ཤེས་རྗེས་ཕ་མ་གཉིས་

པཾ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དང་བསྟུན་ནས་བཅོས་ཤིང་ཞུས། ཕྱིས་སུ་སྐྱི་སྨད་སྙེ་ཐང་ན་མོ་ཆེར་པཎྜི་ཏ་

ཀྱིས་རྔན་པ་ཆུང་ཙག་རྣམས་སྟོན་མ་ནུས་པར་ཕྱིར་གཡུགས། རྒྱལ་

པོ ས ་ཕ་མ་གཉི ས ་ལ་སྔར་དེ ་ ལྟར་བྱས་པའི ་ དགོ ས ་པ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་

ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་དང་། ལོ་ཙ་བ་འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་གཉིས་ཀྱིས་བརྒྱད་སྟོང་པ་བཤད་པའི་དུས་སུ་ཆེ་ལོང་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ། ཡང་ཕྱིས་སུ་རྭ་སྒྲེང་ ཅིང་། ཕ་མ་གཉིས་ཚེ་མཇུག་རྒྱལ་ཁང་དུ་ཐུགས་ལྷོད་པོར་ཁ་འདོན་དགེ་
གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལོ་ཙ་བ་འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱ་དཔེ་གསུམ་ལ་གཏུགས་ནས་ལན་གཉིས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ། སླད་ནས་ཡང་ལོ་ཙ་བ་ སྦྱོར་གནང་ནས་བཞུགས་རོགས་གསུངས།
དེ་ཉིད་ཀྱིས་བཤད་པ་མཛད་ཅིང་ཕྲན་ཚེགས་གཏན་ལ་ཕབ། དུས་ཕྱིས་ལོ་ཙ་བ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཁ་ཆེའི་དཔེ་དང་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་
དཔེ་དུ་མ་བསགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཞིག་ཡིན། །

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༢༽ ཁྱེད་རང་གི་འདོད་པ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་སྤྲོད།

བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

ཁོའ ་ི ཉེ་འདབས་སུ་རྒྱན་ཆ་བཟོ་མཁན་ཞིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེས། ཅིའི་ཕྱིར་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཁང་ཆུང་རྙིང་གོག་འདི་དང་སྣོད་ཆས་ཆག་པོ་ཉུང་ཤས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ངུ་

༄༅། །དིལླཱིའི་གྲོང་འཁྱེར་ནང་དུ་མི་སེར་སྣ་ཅན་ཞིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཁོས་ སྐད་རྒྱག་གི་ཡོད་དམ། རྒྱུན་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྤྲང་པོའ ་ི འཚོ་བ་སྐྱེལ་བཞིན་པར་
དཀའ་ལས་མང་པོ་བརྒྱབས་ཏེ་དངུལ་མང་པོ་བསགས་པ་མ་ཟད། འགྲོ་སོང་ ཁྱེད་ཀྱི་ཤིང་ཁང་གོ་ཐལ་དུ་གྱུར་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བར། སེར་

ཕ་མ་གཉིས་ཀྱང་བུ་མོ་ཆུང་ཤོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཡིད་ཚིམས་ཤིང་།

ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་གཏོང་གི་ཡོད། དེ་མིན་ཡོང་འབབ་མང་ཆེ་བ་གསོག་འཇོག་ སྣ་ཅན་གྱིས་ངུ་བཞིན་དུ། ཤིང་ཁང་དང་སྣོད་ཆས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ངུ་བ་མིན། རྒྱལ་པོས་གནང་ཕྱོགས་བཟང་བས། དེར་སེམས་སྐྱིད་ཅིང་ལུས་བདེ་
བའི་ངང་བཞུགས། དེ་བཞིན་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཨ་ཅག་རྒན་པ་གཉིས་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བྱེད་སྟངས་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོ་དང་ཁོའ ་ི ནང་མི་རྣམས་ཁང་ཆུང་ ངས་སྦས་པའི་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ཆེད་དུ་ངུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་ལན་བཏབ།
ཞིག་གི་ནང་དུ་མི་ཚེ་སྤྱིར་བཏང་དཀྱུས་མ་ཞིག་བསྐྱལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

ཤིང་ཁང་རྙིང་གོག་དེའི་ནང་དུ་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཟེར་བ། ཁྱེད་ཀྱིས་གད་

ཀྱི་སྐོར་བུ་མོ་ཆུང་བ་ལ་བཤད་པས། བུ་མོས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་ཅི་

ཡོང་གིས་ནང་མི་བུ་ཕྲུག་ཚང་མ་རྒྱལ་ཁང་དུ་ཁྲིད་དེ། ཟས་གོས་གནས་

སེར་སྣ་ཅན་དེས་རང་གིས་བསགས་པའི་དངུལ་སྤྲད་དེ། རྡོ་རྗེ་ཕ་ མོ་སློང་གི་ཡོད་དམ། ཞེས་རྒྱན་ཆ་བཟོ་མཁན་དེས་ཡ་མཚན་དང་བཅས་དྲིས་ མལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གང་ལེགས་སྦྱར། དེའི་རྗེས་ལ་བུ་མོ་སྤུན་གསུམ་
ལམ་དང་། རིན་ཐང་ཅན་གྱི་རྡོའ ་ི རིགས་ཀྱི་ནོར་བུ་གཞན་མང་པོ་ཉོས། ཁོས་ པ་ན། མི་དབུལ་པོ་དེས། ངས་གད་མོ་སློང་གི་མེད། ཁང་ཆུང་དེའི་ནང་དུ་ངས་ དང་བཟའ་ཟླ་བུ་ཕྲུག་བཅས་ཕ་མའི་མཉམ་དུ་རྒྱལ་ཁང་དུ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་

ཁུག་མ་རྙི ང་པ་དྲེ ག ་པ་འཛར་འཛར་ཞི ག ་གི ་ ནང་དུ་རི ན ་ཐང་ཅན་གྱི ་ ནོ ར ་བུ་ དངུལ་གསོག་འཇོག་བྱས་ནས་ཉོས་བའི་ནོར་བུ་གོང་ཆེན་འབོར་ཆེན་ཞིག་ འཚོ་བར་རོལ་རྒྱུ་བྱུང་ངོ་།།རྫོགས་སོ།།
དེ་དག་བཞག་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་ཁང་ཆུང་དཀྱུས་མ་དེའི་ནང་དུ་རྒྱུ་ནོར་མང་པོ་ སྦས་ཡོད། ལམ་སང་ཐབས་ཤེས་གཅིག་བྱས་ན་མ་གཏོགས།  ནོར་བུ་རིན་པོ་
སྦས་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་མི་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བསམ་ཡུལ་དུ་མེད།
མེ་ཤོར།

ཆེ་རྣམས་མགྱོགས་པོ་ཐལ་བའི་འོག་ཏུ་ཡལ་འགྲོ་ཡི་རེད། ཅེས་སེར་སྣ་ཅན་

ཉིན་གཅིག་ལམ་འགྲོ་མེད་པ་ཞིག་ལ་སེར་སྣ་ཅན་གྱི་ཁང་ཆུང་ལ་ གྱིས་ངུ་བཞིན་དུ་དེ་སྐད་ཟེར།
དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་འགོར་བར་ཁང་ཆུང་ཡོངས་རྫོགས་མེ་ལྕེས་

རྒྱན་ཆ་བཟོ་མཁན་གྱི་མིག་འོད་ཆེམ་ཆེམ་དུ་གྱུར་ནས།

གལ་

ཁྱབ། སེར་སྣ་ཅན་གྱིས་སྐད་ཅོར་ཆེན་པོ་བརྒྱབས་ཏེ། མི་དམངས་ཚོ། ཁང་པ་ སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ན། ངས་ཤིང་ཁང་མེ་ལྕེ་འབར་

བཞིན་པ་དེ་ནས་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་ཕྱིར་འདོན་ཐུབ་པ་བྱེད་ཆོག་ཟེར། ངས་ཁྱེད་

རང་གི་ཆ་རྐྱེན་ག་རེ་ཡིན་ནའང་དེ་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད། ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།
ངའི་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་དང། མུ་ཏིག་རྣམས་མར་འདོན་རོགས་གནང་། ཞེས་སེར་

སྣ་ཅན་གྱིས་ཞུ་འབོད་བྱས། འགྲིག་གི་རེད། ང་རང་གི་འདོད་པ་ག་རེ་ཡོད་པ་
དེ་ཁྱེད་རང་ལ་སྤྲད་པའི་ལྷག་མ་རྣམས་ང་ལ་དབང་དགོས། ཞེས་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་
གྱི་རྒྱན་ཆ་བཟོ་མཁན་དེས་ཆ་རྐྱེན་དེ་དག་བཞག་པ་ན། སྐབས་དེར་གདམ་ཀ་
གང་ཡང་མེད་པ་བརྟེན་སེར་སྣ་ཅན་གྱིས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་མ་ཟད། གང་ཡང་
མ་རག་པ་ལས་ཉུང་མཐར་ག་རེ་ཡིན་ནའང་གཅིག་ཐོབ་ཀྱི་རེད།   ཅེས་ཁོས་

རང་གིས་རང་ལ་སེམས་གསོ་བཏང་།

           དེ་ནས་རྒྱན་ཆ་བཟོ་མཁན་གྱིས་ཉེན་ཁ་དང་དུ་བླངསཏེ། ཤིང་ཁང་

ལ་མེ་ཤོར་སོང་། རོགས་པ་གནང་རོགས། ཞེས་འབོད་སྐུལ་བྱས། མི་ཚོགས་ གི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་ནོར་བུ་རིན་ཐང་ཅན་རྣམས་བླུགས་པའི་ཁུག་མ་དེ་འཚོལ་
མང་པོ་ཉེ་འཁོར་དུ་འཛོམས་ནས་མེ་གསོད་ཐབས་བྱས་ཀྱང་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་། དུ་ཕྱིན། ཁོ་ལ་ཁུག་མ་དེ་རྙེད་པ་མ་ཟད། ལམ་ལྷོང་ཡག་པོ་བྱུང་སྟེ། མེ་ལྕེ་འབར་
དེ་ནས་སེར་སྣ་ཅན་གྱིས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོའ ་ི ངང་ནས་ངུ་འགོ་ བའི་ཤིང་ཁང་ནས་ཕྱིར་དོན་ཐུབ་པ་རེད། རྗེས་སུ་རྒྱན་ཆ་བཟོ་མཁན་འདོད་

བཙུགས། ཁོ་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ནས་མི་རེ་ངོ་རེའི་འགྲམ་དུ་བཅར་ཏེ། མེ་གསོད་ རྔམ་ཅན་དེ་ཕྱི་ལོགས་སུ་སླེབས་དུས་ཁོས་ཁུག་མའི་ནང་ནས་ནོར་བུ་རིན་ཐང་

རོགས་གནང་དང་། ང་སྤྲང་པོར་འགྱུར་བ་ལས་སྐྱོབ་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ ཅན་དང་། མུ་ཏིག་ཚང་མ་བཏོན་ནས་བདག་པོ་སེར་སྣ་ཅན་ལ་ཁུག་མ་རྙིང་པ་

བྱས། ཁོས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་ངུ་སྟངས་ལ་མི་མང་རྣམས་ཧང་སངས་པ་དང་།

དྲེག་པ་འཛར་འཛར་སྟོང་པ་དེ་ཕྱིར་ལོག་བྱས། །

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཤིང་ལུག་གནམ་ལོ་གསར་
བཞད་དགའ་སྟོ ན ་ལ་བཀྲ་ཤི ས ་
བདེ་ལེགས་ཞུ།

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ ་ི བོད་
གངས་ཅན་པའི་རབ་གནས་ཤིང་མོ་ལུག་གི་གནམ་ལོ་
གསར་དུ་བཞད་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་
སྐྱབས་གནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་ལ་གུས་ཕྱག་གྲངས་མེད་
དང་བཅས་གུས་འབངས་ཡོངས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲིའི་
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་གྲངས་མེད་ཞུ་བ་དང་ཆབས་

ཅིག  གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་རྟག་བརྟན་འཚོ་
གཞེས་ཀྱིས་མཛད་འཕྲིན་དབྱར་མཚོ་ལྟར་འཕེལ་བའི་
སྨོན་ལམ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་འདེབས།

དེ་བཞིན་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་ཡོངས་དང་ལྷག་པར་

དུ་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་རྣམས་ལ་གནམ་ལོ་གསར་

ཚེས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་བཅས། སྒོ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་

བཟང་པོ་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་མ་ཟད། དཀར་
ཕྱོགས་རྒྱལ་ལ་ནག་ཕྱོགས་ཕམ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།

སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད།

༄༅། །བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་སྤུན་གཉིས། །
འདོད་རྒུ་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་པོ།

སྟག་གཟིག་མེ་ཏོག

༄༅།།སྟར་བུ་ཞེས་པ་སྐྱེ་གནས་དབང་གིས་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་

ཅི ང ་ ཡ ལ ་ ག ་ མེ ད །

ཆུང་བ་དང་། ཁབ་ལྟར་རྣོ་བའི་ཚེར་མས་ཁྱབ་ཡོད། དེར་འདབ་མ་
འབྲས་བུ་གསེར་གྱི་སྲན་མ་འདྲ་བ་མང་པོ་སྨིན་པའི་རོ་སྐྱུར།

དབྱིབས་མཐའ་མཉམ་

གནམ་གཤིས་དྭངས་མ་འདུག  ང་ཚོ་ཚང་མ་གླིང་ཁ་གཏོང་བར་འགྲོ།

ལ་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་

སྐྱེ་གནས།

ཀའི་རྩ་རིས་གསལ་
ཞིང་རེ་མོས་སུ་སྐྱེ།

སྐྱེ་གནས། བོད་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཡུལ་ཕལ་མོ་ཆེའི་རི་ལྡེབས་

དང་། རྩྭ་གསེབ། ལམ་ཟུར་སོགས་སུ་སྐྱེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་

ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་གླིང་ཁ་གཏོང་བར་ཕྱིན།

ལྡུམ་རྭར་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཡང་མང་།

མ་གྲ་སྒྲིག་བྱས། ཕ་མས་ཀྱང་བཟའ་བཏུང་སོགས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་

ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ཉི་ཧོང་དང་། ཀོ་རི་ཡ། རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག་སོགས་

སུ་རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེ་ཡི་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་མོ་ཆེའི་

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། སྟོན་ཁའམ་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་ཙམ་

ལ་རྩ་བ་བཀོག་སྟེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས། ཉ་ཁྲབ་འདྲ་བ་རེ་རེ་ནས་

རི་རྒྱུད་ཀྱི་ཁུལ། ལྷག་པར་
དུ་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་ཐོན་

ཁུངས་ཆེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་
ཧི ་ མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ འི ་ གར་

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

ནས་མི་ཊར་ ༢༡༥༠ ནས་ ༤༦༢༠ བར་གྱི་རྒྱུག་ཆུའི་གཡས་
གཡོན་དང་། བྱེ་ཤས་ཆེ་བའི་ས་ལ་སྐྱེ་བ་མང་།

ཁ་ཕྲལ་ནས་བསིལ་གྲིབ་ཏུ་བསྐམ་དགོས།   

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

བགྱིས་པས་གློ་གཅོང་གི་ནད་དང་། གློ་ཡུན་རིང་བརྒྱབས་ཏེ་ལུད་

དགོས་པ་ཡིན།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་རྩ་བ་སྨན་སྦྱོར་
པར་ཁྲག་ཡོད་པ། དལ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་གློ་ཡུའི་ཡན་ལག་གི་

ཉིན་གུང་རྗེས་སུ་གནམ་གཤིས་གྱུར་ཏེ་ནང་ལ་ལོག་དགོས་བྱུང། ཁོ་
ཚོ་ལོག་པའི་དུས་ལྷགས་པ་ཤུགས་ཆེར་བརྒྱབས་ཏེ། གཅེན་པོ་ཚེ་རིང་
གི་ལག་ནས་བྱིའུ་ཕྲུག་གཉིས་ཤོར་བ་རེད། དེ་འཕྲལ་ཚེ་རིང་དང་བསོད་
ནམས་ཀྱིས་སྐད་བརྒྱབས་ཏེ་ངུས། སྐར་མ་འགའ་ཤས་རྗེས་སུ་ལྷགས་
པ་རྒྱག་མཚམས་ཆད་པ་དང་། ཚེ་རིང་གིས་ངུ་ཡིན་ངུ་ཡིན་ངས་ཚེ་
སྔོན་ལས་ག་རེ་བསགས་པ་ཡིན་ནམ། ཚེ་འདིར་ངས་སྡིག་པ་མང་པོ་
གསོག་གི་འདུག་ཅེས་ལབ་ཙམ་བསོད་ནམས་ལམ་སང་རྒྱུག་ཤར་གློད་
ནས་བྱིའུ་ཕྲུག་དེ་གཉིས་འཚོལ་ཁར་ཕྱིན།

བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཕལ་མོ་ཆེའི་ཆུ་ཀླུང་གྱི་ཉེ་

འགྲམ་དང་། ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་

ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཚེ་རིང་དང་བསོད་ནམས་གཉིས་ལམ་སང་བྱིའུ་
ཕྲུག་གཉིས་ལེན་དུ་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། གླིང་ཁར་འགྲོ་བའི་ཅ་ལག་ཚང་

དུ་དབྱེ་ཞིང་། དེར་ཡལ་ག་དང་ཡལ་ཕྲན་མང་ཞིང་། ལོ་མ་སྐྱ་ལ་
ལྔ་ལྡན་གྱི་མེ་ཏོག་ཆུང་ངུ་དཀར་ལ་དམར་མདངས་ཅན་སྨིན་ཞིང་།

ལོ ་ མ ་ མ དུ ང ་ རྩེ འི ་

སློབ་གྲྭའི་གུང་སེང་ཐོབ་པ་རེད། དེ་དུས་ཉིན་གཅིག་ཕ་མས། དེ་རིང་

སྟར་བུ།

༄༅། །འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་

ཡིན་ཞིང་། སྡོང་པོ་རྐྱང་པར་གྱེས་ལ་འདྲོང་ཞིང་། སྤུ་དཀར་ལ་རྩུབ་

དུས་ཚོད་གང་འཚམས་ཕྱིན་རྗེས། ཚེ་རིང་དང་བསོད་ནམས་ལ་

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

ཙམ་ལ་འབྲས་བུ་སྨི ན ་མཚམས་སུ་བཏོ ག ས་ཏེ ་ ཉི ་ མར་བསྐམ་
བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་འབྲས་བུ་སྨན་

བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བཏང་
སྟེ ་ འཛམ་གླི ང ་ཞི ་ བདེ འི ་ ཆེ ད ་
ཕྱག་ལས་གནང་དགོས།

དུས་རབས་ ༢༡ འདི་བཞིན་ཞི་བདེ་ལྡན་
པའི་དུས་རབས་ཤིག་ཏུ་བསྐྲུན་ཆེད་དཀའ་
རྙོག་རྣམས་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་
ཐབས་གནང་དགོས། ང་ཚོར་རང་ཆས་སུ་
སྐྱེས་པའི་དུས་ནས་བྱམས་བརྩེ་དང་། སྙིང་
རྗེ། གཞན་ཕན་བཅས་གོང་འཕེལ་གཏོང་
ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད། སྤྱིར་ཆོས་ལུགས་
དང་མི་རིགས་སོགས་ཀྱི་དབར་རང་རང་
གི་མོས་པ་དང་བསྟུན་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་
པར་ཡོང་གི་ཡོད་ནའང་། དམིགས་ཡུལ་དེ་
བདེ་བ་འདོད་མཁན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་
པར་བརྟེན། བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བཏང་
སྟེ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་ཆེད་ཕྱག་ལས་
གནང་དགོས། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ལ་ལོ་ངོ་
སྟོང་ཕྲག་རིང་ནས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་
འཆམ་མཐུན་ཐོག་མཉམ་གནས་བྱེད་རྒྱུའི་
སྲོལ་རྒྱུན་བཟང་པོ་ཡོད་སྟབས། འཛམ་
གླིང་ནང་ལྟ་གྲུབ་འདི་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་ཐབས་
གནང་དགོས།

ཞེས་པ་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་
༢༠ དང་ ༢༡ ཉིན་གཉིས་རིང་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་
ཡི ག ་ཚང་གི ས ་གོ ་ སྒྲི ག ་འོ ག ༌རྒྱ་གར་གྱི ་ རྒྱལ་ས་
མིང་གཞན། སྟག་གཟིག་མེ་ཏོག་ལ་ཨིན་སྐད་དུ་ཊཻ་གར་ ལི་ལི་ བ། བད་ཀན་གྱི་ནད་སོགས་ལ་ཕན།
དིལླཱིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཧི་ཡཏྟ་(Hyatt)གསོལ་
མིང་གཞན། གླ་བ་ཚེར་མ་དང་། གླེ་ཚེར། འཚས་ཚེར་ཡང་ཟེར།
(tiger lily)ཟེར་བ་ཡིན།
མགྲོན་ཁང་དུ་“རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་
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་ གྱི་ལྷན་ཚོགས་”ཞེས་པའི་ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་བཀའ་སློ བ ་
བསྟན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ཀྱི་དཔར་རིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་བཏུས་》 ཞེས་པ་ནས་སློབ་ཕྲུག་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།
སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

གཉན་ཚད། དེ་མིན་ཚ་བའི་ནད་སོགས་ལ་ཕན།

སྦྱོར་བྱེད་ཅིང་། དེས་གློ་ནད་དང་། ཁྲག་འགགས་པ། ཁྲག་འདྲིལ་

རི་མོའ ་ི གླིང་ཁ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན། ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རི་མོ་བ།

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ། ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།
ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།

The Editor

ཕ་མ་དང་ཚེ་རིང་གིས་ཀྱང་བསོད་ནམས་བསོད་ནམས་ཞེས་སྐད་རྒྱག་
བཞིན་མོའ ་ི རྗེས་སུ་རྒྱུགས་ཀྱང་རྗེས་མ་ཟིན། དེ་ནས་བསོད་ནམས་ས་
ཐག་རིང་པོ་རྒྱུག་ཤར་གློད་ནས་བྱིའུ་ཕྲུག་གཉིས་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་ཀྱང་མ་
རྙེད་པས། ཕ་བོང་ཞིག་ཏུ་བསྡད་དེ། ལས་འབྲས་ཞེས་པ་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་
ནམ་ཞེས་སྐད་ཆེན་པོ་རྒྱག་སྐབས། ཕ་མ་དང་ཚེ་རིང་གསུམ་ འགྲམ་དུ་
སླེབས་ནས་ཕ་མས་བསོད་ནམས་ལ་ང་ཚོ་ནང་ལ་ལོག་འགྲོ་ཞེས་སྨྲས།
བསོད་ནམས་ཀྱིས་ངུ་ཡིན། ཨ་མ་ལགས། ཅོ་ང་གཉིས་ཀྱིས་བྱིའུ་ཕྲུག་
རྣམས་ཤོར་སོང་། ཞེས་བཤད།
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

PHAYUL Shejai Bangzod
DoE, Gangchen Kyishong, Dharamsala176215 Distt. Kangra (H.P.) India
དེ་སྔའི་འདོན་ཐེངས་རྣམས་ www.sherig.org སྟེང་གཟིགས།
གློག་འཕྲིན།: phayulshezod@tibet.net/gmail.com

མངགས་ཉོའ་ི ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་ཁ་
བྱང་ཐོག་ཤེས་རིག་པར་ཁང་ལ་གནང་རོགས།

༄༅། །ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རྩལ་པ་ལྕགས་རི་ཤར་འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢-༡༤ བར་དྷ་ས་མེ་གན་བོད་ཁྱིམ་ཉིན་
སློབ་ཏུ་བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་གནང་བའི་དཔེ་མཚོན་འགའ། ཁོང་གི་རས་ཐང་རིང་ཚད་མི་ཊར་ ༡༦༣༌༢ ཡོད་པའི་ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་
རྩལ་དེ་ཉིད་གི་ནིས་྄ འཛམ་གླིང་ཟིན་ཐོར་(Guinness World Record)འཁོད་ཡོད།

དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།
༶༶ རང་སེམས་དཀར་པོར་ལྷད་སྐྱོན་མེད་ན། །

༶༶ ལག་པ་ཡ་གཅིག་གི་ཐལ་མོ་དང་། །

༶༶ རི་བོ་ཆེན་པོ་རླུང་གིས་འཁུར་མི་ཐུབ། །

༶༶ ལས་ཁ་ནས་ཤོད་དུས་ནམ་ལངས་ལངས། །

༶༶ རེ་བཅོལ་ཆེན་པོ་གཉེན་ལ་མ་བྱེད། །

༶༶ ལམ་ཐག་རིང་ན་རྟ་ཤུགས་ཤེས། །

༶༶ རླག་མཁན་ལ་སྡིག་པ་བརྒྱ། །

༶༶ ལས་ལ་གང་བསྐོས་མ་གཏོགས། །

༶༶ ལག་དལ་པོར་མ་སྡོད་ཡོག་ལས་བྱེད། །

༶༶ ལས་ཀ་ཐམས་ཅད་ལད་མོ་ཡིན། །

ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་བཀའ་ཆད་ཡོང་དོན་མེད། །
རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མེ་ཡིས་བསྐམ་མི་ཐུབ། །
ནམ་ཕུགས་འཁོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན། །
རྐུ་མཁན་ལ་སྡིག་པ་གཅིག །

ཁ་དལ་པོར་མ་སྡོད་མ་ཎི་བགྲོངས། །

རྐང་པ་ཡ་གཅིག་གི་ཞབས་བྲོ། །

དོན་ལག་ཏུ་ལེན་དུས་ས་རུབ་རུབ། །
གཤིབ་ཡུན་རིང་ན་མི་རྒྱུས་ལོན། །

FIRST AID

༄༅།།ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ

དཔུང་པའི་དཔྱང་ཐག

Sherig Parkhang Trust
R-28 Ramesh Park
Laxmi Nagar
New Delhi 110092
ཁ་པར།: 011-22453672, 22455634
གློག་འཕྲིན།: shepardelhi@gmail.com

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

མཁྲིག་མ་དང་ལག་མགོར་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པར་དཔུང་པའི་དཔྱང་ཐག་འདི་འདྲ་ཞིག་
བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས། དཔེ་རིས་ལྟར་གྱི་དཔྱང་
ཐག་འདི ་ རས་གྲུ་གསུམ་པ་ཞི ག ་གི ས ་བཟོ ་ ཐུབ།
རས་དེའི་སྣེ་གཉིས་ཀྱི་མདུད་པ་དེ་རྨས་སྐྱོན་
ཕོ ག ་སའི ་ ཕྱོ ག ས་ཀྱི ་ དཔུང་མགོ འ ་ི སྒྲོ ག ་རུས་ཀྱི ་
ཀོང་ཆ་ཡོད་སར་འཁེལ་དགོས།

རྨ་དཀྲིས་བརྒྱབས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་ངེས་པར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་དོན་ཁག

༡། རྨ་དཀྲིས་རྫོགས་སར་ལུས་ཀྱི་རྩ་མི་འཕར་བ།
༢། སྐྲངས་སྦོས་སུ་འགྱུར་བ།

སྣང་བ་གང་ཤར་མི་འདུག །

ལད་མོའ ་ི ནང་ནས་སུ་མཁས་ཡིན།།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༣། རྐང་པའམ་ལག་པའི་མཛུབ་མོ་རྣམས་སྐྱ་བོར་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་སྔོ་ཤས་ཆེ་བ།

༤། དེ་བཞིན་རྐང་ལག་གི་མཛུབ་མོའ ་ི རེག་ཚོར་ཉམས་པའམ། ཡང་ན་ཁབ་ཟུག་པ་ལྟ་བུ་ཚ་ཟུག་འབྱུང་བ།
༥། ན་ཟུག་འབྱུང་བ་བཅས་ནི་རྨ་དཀྲིས་དམ་དྲག་པའི་རྐྱེན་ཡིན་པས་གཟབ་གལ།
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

