ནཱ་ལནྡཱ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཞིག་རོའ་ི ངོས་ཤིག

  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༠       

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣               སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༥༣     

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

གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར།

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

    ཧིན་སྒོར། ༥

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

༡༠༽ འཛམ་བུ་གླིང་སའི་གོ་ལ།

བར་སྣང་ནས་བལྟས་ན་ང་ཚོའི་འཛམ་གླིང་འདི་ཚོས་གཞི་སྔོན་པོ་མཐོང་གི་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འཛམ་གླིང་གི་
ས་གཞི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཙམ་རྒྱ་མཚོས་ཁྱབ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན། དེའི་གསུམ་ཆ་གཅིག་ལས་ཉུང་བ་གླིང་ཆེན་
དང་ས་གཞིས་བཀབ་ཡོད། དེའི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་ཆགས་རིམ་སྲབ་མོ་ཡོད་ཀྱང་། འཛམ་གླིང་སྟེང་སྣོད་བཅུད་གཉིས་

ཀ་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་ཞེན་ཁོག་ནི་བོད་མི་ཚང་མའི་ཁྲག་ནང་རྒྱུ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་སྨྲོས་ཅི་དགོས། བུ་བློ་
བཟང་ལ་མཚོན་ན། སློབ་གྲྭས་ཁོ་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་། བརྙས་བཅོས། མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་པ་དེས་
རྒྱ་མི་རིགས་ལ་མ་དགའ་བར་ཆགས། ཁོའ ི་ཁྱིམ་མཚེས་དང་ཉེ་གྲོགས། ལྷག་པར་དུ་དེ་སྔ་ངོ་མི་ཤ ེས་པའི་
སྤུན་ཉེ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་སེམས་གསོ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར། ཐ་ན་ཁོའ ི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་བྱེད་རྒྱུའི་
ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་སོགས་བཤད། གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ཚ་ཚ་
འུར་འུར་ཞིག་ཏུ་གྱུར། འོན་ཀྱང་ཨ་མ་ལྷ་མོའ ི་སེམས་པ་གྲང་ལྷང་ལྷང་དུ་གནས།

ཉིན་མཚན་བྱུང་དོན་ཅི།

འཛམ་གླིང་གི་ས་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་བར་ཉི་འོད་(ཉིན་)ཡོད་པའི་དུས་ཤ ིག་དང་།

དེ་ནས་མུན་ནག་(མཚན་)

ཆགས་པའི་དུས་ཤ ིག་ཡོད།  འཛམ་བུ་གླིང་འདི་བར་སྣང་ནང་འཁོར་གྱི་ཡོད་སྟབས། དེའི་ངོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་

མི་འདྲ་བ་རྣམས་ཉི་མ་ལ་ཁ་གཏད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཉིན་དང་མཚན་ཡོང་གི་ཡོད། ཁ་ཉི་མ་ལ་གཏད་པའི་
ས་ཁུལ་དེ་ཉིན་དུ་འགྱུར་བ་དང་།  ཉི་མ་ལ་རྒྱབ་གཏད་པའི་ས་ཁུལ་དེ་མཚན་མཚན་མོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

འཛམ་བུ་གླིང་འདི་དམིགས་བསལ་ཡིན་དོན་ཅི།

འཛམ་བུ་གླིང་འདི་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་གཟའ་སྐར་གཞན་དག་དང་མི་འདྲ་བ་ཡོད། འདི་ལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  དེའི་རླུང་ཁམས་

ནང་སྲོག་འཛིན་རླུང་ཕོན་ཆེན་པོ་ཡོད། རླུང་ཁམས་དེས་ཉི་མའི་ཚ་དྲོད་རན་ཚོད་ཅིག་བཟུང་སྟེ། འཛམ་བུ་

གླིང་གི་ཚ་ཚད་རན་པོ་ཉར་ཐུབ་པའི་ཉལ་ཆས་ལྟ་བུར་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་ཡོད་པའི་ཆུ་དང་། སྲོག་

དཔྱིད་ཀྱི་ཕོ་ཉའི་གསུང་སྙན་ལྷ་སའི་ནགས་གསེབ་ནས་ཐོས་ཚེ། མི་རྣམས་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ལོངས་
སུ་སྤྱོད་པར་རྔམ། སྐྱིད་ཆུའི་གཡས་གཡོན་ཀུན་ཏུ་ཚོན་ཁྲ་ཅན་གྱི་གུར་སྣ་ཚོགས་ཕུབ་ཤ ིང་། སྙན་
འཇེབས་ལྡན་པའི་གླུ་གཞས་འདྲ་མིན་ལེན་པར་བྱེད། སྐབས་དེ་དུས་ལྷ་སའི་དམངས་གཞས་སུ། “ལྷ་
སའི་ཁྲོམ་གཞུང་དཀྱིལ་དུ། །མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བཞད་ཤ ག །མེ་ཏོག་དེ་ཚོའི་ནང་ནས། །སེར་ཆེན་མེ་ཏོག་
མཛེས་པ། །སེར་ཆེན་མེ་ཏོག་གཅིག་གིས། །ས་གཞི་དམ་པོར་བཟུང་སོང་།” ཞེས་བློ་བཟང་ལ་བསྟོད་
པའི་གླུ་དབྱངས་གང་སར་ལེན།

འཛིན་རླུང་།

དྲོད་ཚད་སོགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་འདིར་ཉུང་མཐར་རྩི་ཤ ིང་དང་སྲོག་ཆགས་མི་འདྲ་བའི་

རིགས་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་འཚོ་གནས་ཐུབ་ས་འོས་པོ་ཞིག་སྐྲུན་གྱི་ཡོད།

སའི་གོ་བའི་འགྱུར་བ།

ལོ་ངོ་ས་ཡ་ ༤༦༠༠ ཙམ་སྔོན་ལ་བར་སྣང་ནང་དུ་དངོས་པོ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་མཉམ་དུ་འདུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

འཛམ་བུ་གླིང་འདི་ཆགས་པ་རེད། ༡)ཐོག་མར་འཛམ་

བུ་གླིང་འདི་པོ་ལོ་ཞུན་མ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ༢)རིམ་

པས་དེ་གྲང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་མཐར་རླུང་ཁམས་དང་རྒྱ་མཚོ་
ཆགས། ༣)དེ་ནས་དེ་ཉིད་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་

སུ་ཡོད་པའི་སའི་གོ་ལ་སྟེ། (༤ དང་ ༥)ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ནང་སྙིང་ལྡན་པའི་བྲག་རྡོའ ི་ཆགས་རིམ་མང་པོས་

བ སྒྲུ བ ས ་

ཉིན་གུང་ཞིག་ལ་ཨ་མ་ལྷ་མོ་བལ་སླེ་བཞིན་པའི་སྐབས། སྒེའུ་ཁུང་ནས་བྱིས་པ་ཚོས་གླུ་ཞིག་ལེན་བཞིན་
པ་ཐོས། ཨ་མ་ལྷ་མོས་སྔར་གོ་མྱོང་མེད་པའི་གླུ་དེར་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་ཉན་ཏེ། རང་གིས་ཀྱང་བལ་
སླེ་བཞིན་ལད་ཟློས་ཀྱིས། “སེར་ཆེན་མེ་ཏོག་གཅིག་གིས། ས་གཞི་དམ་པོར་བཟུང་སོང་།” ཞེས་པའི་ཚིག་
དེ་ངག་ནས་ཡང་ཡང་ཐོན་སྐབས། དམངས་གཞས་དེའི་གོ་དོན་ཡོངས་སུ་རྟོགས། དེ་འཕྲལ་མོའ ི་སེམས་
པ་དངངས་སྐྲག་དང་འཇིགས་སྣང་གིས་ཡོངས་སུ་ཁེངས་ཏེ། བལ་བསླེ་མཚམས་བཞག་སྟེ་ཕ་བཀྲ་ཤིས་
འཚོལ་དུ་ཕྱིན། ཕ་བཀྲ་ཤིས་ཚོང་གི་དོན་དུ་ས་གནས་གཞན་དུ་ཕྱིན་ཡོད་སྟབས་ཐུག་འཕྲད་མ་བྱུང་།

པ ་ དེ ར ་

གྱུར། དུས་

ད་ལྟའང་ང་
ཆེན་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཐག་རིང་དུ་གཏོང་གི་ཡོད། ༼གོང་གི་རི་མོ་མཐའ་མར་གཟིགས།༽

ཚོའི་སའི་གོ་ལ་འདི་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ས་ཤུན་འོག་གི་
བྲག་རྡོའ ི་གཡོ་འགུལ་གྱིས་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་རྒྱ་སྐྱེད་ཅིང་།

གླིང་

ནམ་དུས་བྱུང་ཚུལ།

ང་ཚོས་བརྗོད་བཞིན་པའི་ནམ་དུས་ཞེས་གནམ་གཤིས་
ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཡོང་དགོས་དོན་ནི།

འཛམ་བུ་གླིང་འདི་

ཚངས་མདའི་སྟེང་དུ་འཁྱོག་བགྲོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པས་
དགོང་མོ་དེར་ཕ་བཀྲ་ཤ ིས་ཁྱིམ་དུ་ལོག་སྐབས་མས་ད་ཉིན་གང་བྱུང་བ་ཆ་ཚང་བཤད། དེར་ཕ་བཀྲ་
ཤིས་ཀྱིས་བུ་བློ་བཟང་བོས་ཏེ་ཁོ་ལ། བུ་་་་ཕ་མ་ང་གཉིས་ལ་བུ་ཁྱེད་ལས་མེད་པས། རྗེས་མ་ང་གཉིས་
རྒས་འཁོགས་ཆགས་དུས་སུས་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་ལ་ངས་བསྔགས་བརྗོད་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དེ། སེམས་ནང་ཞེད་སྣང་དང་། འཇིགས་དངངས་ཤ ིག་ཡོང་གི་འདུག བྱས་ཙང་ད་ནས་
བཟུང་གང་བྱུང་མ་བྱེད་རོགས། ངེད་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་རོགས། ཞེས་ལབ་སྟེ་སེམས་ལྗིད་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
ཏིག་ཏིག་ངང་ཉལ་ཁང་དུ་ཕྱིན།

ཡིན། དེ་ལྟར་འཁྱོག་བགྲོད་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། ཉི་

མའི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་མང་བ་གཏད་པའི་ས་ཆ་དེ་དུས་ཡུན་
གང་འཚམས་རིང་དུས་སྐབས་གཞན་ལས་ཚ་དྲོད་ཆེ་བ་
ཡོད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ནམ་དུས་འགྱུར་ལྡོག་ཡོང་གི་ཡོད།

ཉི་མའི་ཕྱོགས་སུ་འཁྱོགས་པའི་ས་ཆ་དེར་དབྱར་དུས་དང་། ཉི་མ་ལས་ཐག་རིང་དུ་འཁྱོགས་པའི་ས་ཆ་དེར་དགུན་དུས་ཡིན་ནོ། །

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌

2

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།							

རྒྱལ་པོ ་ གཙུག་ན་ནོ ར ་བུ།

ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མུ་སྦྲེལ་དུ་བཟོས།

སྙན་ཚིག
ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན། འབྲས་ལྗོངས།

༄།། མཁས་པའི་ཁྱུ་མཆོག་སཾ་བྷོ་ཊ། །ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ན་སོགས། །

སྐད་ནི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི། །རྩ་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། །

སྐད་ཡིག་འཛིན་ཅིང་སྤེལ་མཁན་ལ། །མཐོང་ཆུང་བྱེད་པ་སྐྱོན་ཅན་ལགས། །
བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཞེས། །སྙན་པའི་གྲགས་པ་འཇིག་རྟེན་ནང་། །

ཁྱབ་པ་འདིར་ཡང་ལེགས་བསམས་ན། །སྐད་དང་ཡི་གེའི་བཀའ་དྲིན་ཡིན། །

གངས་ཅན་སྐད་ཀྱི་མེས་པོ་ཚོར། །སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སྐད་ཡིག་བརླག་གི་བརླག་གི་ཞེས། །ཁ་ནས་རྟག་ཏུ་སྐད་བརྒྱབས་ནས། །

སྐད་དང་ཡི་གེའི་གནད་དོན་སྐོར། །གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་དང་། །

དམ་པའི་ཆོས་ལ་བརྒྱ་ཚར་ཞེས། །དྲན་གསོའ ི་གླུ་ལ་གསན་པར་ཞུ། །
དེའི་སྐབས་རྒྱལ་པོའ་ི ཐུགས་ལ་དམག་གི་རྐྱེན་གྱིས་སྐྱེ་འགྲོ་མང་པོའ་ི སྲོག་གཅོད་པར་ཐུགས་མ་བདེ་བ་
འབྱུང་བའི་ཚེ། ནགས་གསེབ་ཀྱི་རང་རྒྱལ་བཞི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་སླེབས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་ནགས་ཚལ་གྱི་
ཡོན་ཏན་བརྗོད་པས། རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་དེ་དག་དང་ལྷན་དུ་རི་བོ་གངས་ཅན་ངོས་ཀྱི་ནགས་གསེབ་ཏུ་
བྱོན། རྒྱལ་པོ་མེད་པས་བློན་པོ་རྣམས་ཡིད་སྐྱོ་སྟེ། དྲང་སྲོང་མ་རི་ཙེའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས་རྒྱལ་སྲིད་སྲུང་བའི་
དོན་དུ་སྔར་གྱི་སྲས་བསླངས་པས་དྲང་སྲོང་གིས་ཀྱང་བྱིན།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༣

གཞན་གྱིས་བལྟ་དུས་སྨོན་དགོས་ཤིང་། །རང་གིས་བསམ་ན་དགའ་དགོས་པའི། །

གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འདི། །གཅིག་དང་གཉིས་ཀྱིས་ཐེག་པ་དཀའ། །
དྲིན་ཅན་ཐོན་མིའི་གནང་བྱིན་འདི། །འོ་ཅག་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ནོར་ཏེ། །

སྐད་ཡིག་མཁན་ལ་ལམ་ཁ་ཡི།།ཁྱི་བཞིན་བོར་བ་ཆོ་གང་ཡོད།།

གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འདི། །སྐྱོན་དང་ལྡན་པས་མ་ཕོངས་ཤ ིང་། །

དེང་སང་རྗེས་ལུས་ཐེབས་ཉེན་འདི། །སྣང་ཆུང་ཤ ོར་བས་ལན་པ་ལགས། །
བོད་ཀྱི་སྐད་ནང་ཉར་བ་ཡི། །བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་གཞུང་ལུགས་དག  །

ཨིན་ཇིའི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་ནི། །སྙན་གྲགས་ཐོབ་པ་མ་མཐོང་ངམ། །

འདི་ལ་ཧར་རུབ་མ་བྱས་ན། །རང་ནོར་རང་གིས་བོར་པ་འདྲ། །

བོད་མིས་སོ་སོའ ི་སྐད་ཡིག་ལ། །

ཁ་བཤད་བརྒྱ་འམ་སྟོང་མང་ཡང་། །

ལེགས་པར་བདག་ཉར་མ་བྱས་ན། །

ཡི་གེའི་ཐོག་ཏུ་མ་འཁྱོལ་ན། །

བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐོར། །

ནེ་ཙོ་ཇི་ལྟར་ལྕེ་བདེ་ཡང་། །

གཞན་ལ་གཏུག་དགོས་ཤ ར་ཉེན་ཡོད། །

སྙིང་པོའ ི་དོན་གྱིས་དབེན་དང་མཚུངས། །

སྐད་དང་ཡི་གེ་རིག་གཞུང་སོགས། །

དེ་ཕྱིར་བཅོས་མིན་ལྷག་བསམ་གྱིས། །

སྤྱི་ཚོགས་གཅིག་གི་སྤྱི་ནོར་ཏེ། །

ཚིག་གམ་ཡིག་ཕྲེང་གཅིག་གཉིས་ཀྱིས། །
སྲས་དེ་རྒྱལ་སར་བསྐོས་ཏེ་ཀུ་རུ་ལ་དམག་བརྒྱབ་པས་ཀུ་རུའི་དམག་རྣམས་ཕམ་པར་མཛད་པ་མ་ཟད།  
མུ་གེའི་སྒང་ལ་ཟླ་ལྷག་གི་དཔེ་ལྟར། ཀུ་རུའི་ཡུལ་དུ་ཆར་མེད་པས། མུ་གེ་དང་། ནད་ཡམས་ཤུགས་ཆེར་
བྱུང་བས། རྒྱལ་བློན་རྣམས་གྲོས་བྱས་ནས་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ན་ནོར་བུ་གང་ན་ཡོད་འདྲི་བའི་ཕྱིར་ཕོ་ཉ་བཏང་
བས། རི་བོ་གངས་ཅན་ངོས་ན་བསམ་གཏན་ལ་བཞུགས་པ་ཐོས་ནས། སླར་བྲམ་ཟེ་ལྔ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་
བསླང་བའི་ཕྱིར་དེའི་དྲུང་དུ་བརྫངས་སོ། །

འདི་རྣམས་འཛིན་ཅིང་ཐེག་པ་ལ། །

ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་བྱེད་པ་འདི། །

ཀུན་གྱིས་ཞབས་འདེགས་མཉམ་ཞུ་དགོས། །

འབྲས་བུ་མཉམ་སྤྱོད་དམིགས་ཡུལ་ཡིན། །

མཁས་པས་སྨྱུ་གུ་གཡུགས་པའི་དུས། །ཕྱུག་པོས་འབའ་ཁུག་དཀྲུགས་པ་དང་། །

སྐད་ཡིག་འཛིན་ཅིང་སྤེལ་བ་ལ། །དེབ་དང་གསར་ཤོག་སྣ་ཚོགས་དགོས། །

འདི་དག་སྤུས་དང་ལྡན་པ་ལ། །རྩོམ་པ་པོ་ཡི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས། །

དམངས་ཀྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་དུས། །སྐད་ཡིག་འཕེལ་བའི་རང་རྟགས་ཡིན། །

སྐད་ཡིག་གོང་དུ་སྤེལ་འདོད་ན། །འདི་དག་ལྟོགས་སུ་འཇུག་མི་རུང་། །

ཀུན་གྱིས་མཉམ་དུ་སྐྱོང་མཛོད་དང་། །ཀུན་ལ་ཕན་པའི་དགེ་མཚན་ཡོད། །

དེས་ན་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོ། །གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ། །

རྩོམ་པ་པོ་དང་གསར་འགོད་པ། །སྐད་ཡིག་སྤེལ་བའི་དཔའ་བོ་སྟེ། །

ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཟེར་བ་འདི་རེད།

མཚར་གཏམ།

གཡག་བུས་བསྒྱུར།

དེའི་ཚེ་གཙུག་ན་ནོར་བུ་མ་རི་ཙེའི་གནས་ཀྱི་ཉེ་འཁོར་དུ་བྱོན་པས། ནགས་གསེབ་ནས། རྒྱལ་པོ་གཙུག་
ན་ནོར་བུ་གང་ན་བཞུགས་ཡོད། བདག་སྐྱབས་དང་བྲལ་སོང་། ཞེས་པའི་སྨྲེ་སྔགས་བཏོན་པ་གསན་པས་
རྒྱལ་པོ་རྒྱུགས། དེར་དྲང་སྲོང་གིས་ནགས་སུ་ཤིང་གི་རྩ་བ་དང་འབྲས་བུ་འཐུ་རུ་བཏང་བའི་བཙུན་མོ་པདྨ་
ལྡན་རྔོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཟུང་བས་སྐྲག་སྟེ་ཆོ་ངེ་བཏབ་པ་གཟིགས་ཤིང་། རྔོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་
མཐོང་བས་དྲང་སྲོང་རེད་སྙམ་དམོད་པ་ལ་འཇིགས་ནས་བྲོས་ཕྱིན།

ལོ་དེའི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན༌ནེའུ་ཡོརྐ་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་ལྟེ་བས་བེམ་པོ་ཞིག་ལ་

བརྟག་དཔྱད་བྱས། འདས་པོའ ི་མིང་ལ་རཱོ་ནཱ་དི་ཨོབ་སི་ཟེར་ཞིང་། ཁོའ ི་ཁ་ཆེམས་

ལྟར་ན་ཁོ་རང་ཁང་རྩེག་བཅུ་པ་ནས་ལྕེབས་པ་ཡིན་འདུག   འོན་ཀྱང་ཁོ་ལྕེབས་ནས་
ཁང་རྩེག་དགུ་པའི་ཐད་ལ་ལྷུང་དུས་སྒེའུ་ཁུང་བརྟོལ་ནས་ཡོང་བའི་མདེའུ་ཞིག་གིས་
བསད་འདུག

ཉེན་རྟོག་པས་དཔྱད་པ་ལྟར་ན་འདས་པོ་དང་ལག་དམར་ཚང་མས་

མོར་ཞེད་སྣང་བསྐུལ་པ་ནི་རང་གི་མི་ལོ་དུ་མའི་གོམས་གཤིས་ཤིག་ཡིན་པ་ལས་

མོ་གསོད་འདོད་ཅིག་ཡིད་ལ་ཤ ར་མེད་ཟེར། དེ་ལྟར་ན་འདི་ནི་ནོར་ནས་བསད་པར་
ངོས་བཟུང་ཆོག

དེས་ན་མདེའུ་དེ་སུས་བརྫངས་པ་རྩད་གཅད་དུས་དཔང་མི་ཞིག་གིས་

རྒས་འཁོགས་གཉིས་ཀྱི་བུས་བརྫངས་པ་མིག་གིས་མཐོང་ཟེར།

རྫོང་དོན་ནི་རྒས་

ཨ་མར་འཇིགས་སྐུལ་བའི་གོམས་གཤིས་ཡོད་པ་ཤ ེས་བཞིན་དུ།

མེ་མདར་མདེའུ་

མོས་མི་དར་མ་ཆགས་པའི་རང་གི་བུ་ལ་དཔལ་འབྱོར་ཐད་ཀྱི་རོགས་པ་མཚམས་

བཅད་པས་དོན་དེ་ཁོང་གི་བུས་ཁོག་ལ་བཅངས་ཤ ིང་། ཕ་རྒན་ལ་མེ་མདའ་ཁྱེར་ནས་
བརྫངས་ནས་ཕ་རྒན་བེད་སྤྱད་དེ་ཨ་མ་གསོད་བསམ།

བུ་དེས་དོན་དག་འདི་འདྲ་

ཞིག་ལ་འབྲས་བུ་དེ་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་བ་ཤ ེས་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་ནས་རང་ངོས་ནས་མེ་
མདའི་སྐམ་ཁ་མ་བསྣན་ཀྱང་མི་བསད་པའི་ཉེས་པར་བརྩི། འོན་ཀྱང་བུ་དེ་ནི་མ་གཞི་
རཱོ་ནཱ་དི་ཨོབ་སི་ཁོ་ཡིན་འདུག    ཁོས་ཕ་རྒན་སྤྱད་ནས་མི་གསོད་པའི་འཆར་གཞི་

ཡུན་རིང་པོར་མ་འགྲུབ་པས་ཁོ་ཐག་ཆོད་དེ་ཉིན་དེར་ཁང་རྩེག་བཅུ་པ་ནས་ལྕེབས་
པ་ཡིན་འདུག འོན་ཀྱང་ཁང་རྩེག་དགུ་པ་ནས་འཕུར་ཡོང་བའི་མདེའུ་དེས་ཁོ་བསད་
དེ་ནས་ཞི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་ཀྱིས་སྐྱེས་བུ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ།
འདི་ལྟ་བུའི་བཙུན་མོ་ད་ཕྱིན་ཆད་མ་བཏང་བར་བདག་ཏུ་བཞེས་ཤིག   ཅེས་ཟེར་ཞིང་། བཙུན་མོ་ཡང་འབྲལ་
བར་འཚེར་བས་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བར་རེ་བ་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་ཀྱང་། རྒྱལ་པོས་བཙུན་མོ་ལ། ལྷ་མོ་སྡུག་བསྔལ་མ་བྱེད་
ཆོས་གྱིས། ཚེ་འདིའི་བདེ་ལ་མགོ་འཁོར་ན་དུས་གཏན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། ཚེ་འདིའི་བདེ་བ་ནི་རླུང་གི་ཁྲོད་ཀྱི་
མར་མེ་ལྟར་མི་བརྟན། དེ་ལས་ནགས་སུ་སྙིང་པོ་སྒོམ་དུ་འགྲོ་གསུངས་ནས། བཙུན་མོ་བཏང་ནས་བྱོན་ནོ། །

པ་རེད། ཡང་མདེའུ་དེ་ནི་རང་གིས་བཞག་པ་རེད་ལ། མཐར་གཏུགས་ན། ཁོ་རང་

གིས་རང་ཉིད་བསད་པར་བརྩི་བའི་གྱོད་དོན་འདི་སྔར་ལྟར་རང་ཉིད་ལྕེབས་པར་བརྩི་
དགོས་བྱུང་བ་རེད། གོང་གི་མཚར་གཏམ་འདི་མཆོད་མེ་དྲྭ་བ་ལས་བླངས།
གནས་ཚུལ་དེ་ཤེས་མེད།

ཁྲིམས་ལྟར་ན་སྤྱིར་བཏང་མི་ཞིག་ལྕེབས་ནས་མཐར་ཤ ི་ན།

སོ་ནང་ལ་ཡོད་

ལྕེབས་

པའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དོན་དག་གང་བྱུང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དེ་ནི་ལྕེབས་པར་བརྩི་བ་
ཡིན། འོན་ཀྱང་ཁང་རྩེག་དགུ་པའི་མདེའུ་དེའི་ཁུང་དེད་དུས་གྱོད་དོན་ལ་འགྱུར་བ་
གཞན་ཞིག་བྱུང་།

ཁང་རྩེག་དགུ་པའི་རྒས་འཁོགས་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་ཁ་རྩོད་ཤ ོར་

བས་རྒས་པོས་མེ་མདའ་བླངས་ནས་རྒས་མོར་འཇིགས་སྣང་བསྐུལ་ཅིང་། སྐམ་ཁ་

བསྣན་པ་ན་མདེའུ་རྒས་མོར་མ་ཕོག་པར་སྒེའུ་ཁུང་ཕྱི་ན་ལྷུང་བཞིན་པའི་རཱོ་ནཱ་དི་
དེའི་ཚེ་ཀུ་རུའི་བྲམ་ཟེ་ལྔ་པོས་རྒྱལ་པོ་མཐོང་ནས་ཡུལ་ལ་ཆག་སྒོ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བརྗོད་པས།
སེམས་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་ཕྱིར་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་རྒྱལ་པོའ་ི དབུ་ལ་སྐྱེས་པའི་ནོར་བུ་དེ་མཚོན་
རྣོན་པོས་བཅད་དེ། བྲམ་ཟེ་རྣམས་ལ་སྡིག་པ་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་
དགྱེས་བཞིན་དུ་བྱིན། ནོར་བུ་དེ་ཀུ་རུའི་ཡུལ་དུ་སླེབས་པ་ཙམ་གྱིས་ནད་དང་མུ་གེ་ཞི་ཞིང་། བཀྲ་ཤ ིས་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
པར་གྱུར་ཏོ། །

ཨོབ་སི་ལ་ཕོག་པ་རེད།

ཁྲི མ ས་ལྟར་ན་གལ་ཏེ ་ མི ་ ཀ་པས་ཁ་པ་གསོ ད ་འདོ ད ་ཀྱང་ནོ ར ་ནས་

མི་ག་པ་བསད་ན། སྔར་བཞིན་དུ་ཀ་པས་མི་བསད་པར་བརྩི། དེ་བས་འདི་ནི་མི་

བསད་ཉེས་དོན་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་རྒས་འཁོགས་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་ཀྱིས་མེ་མདའ་

རུ་མདེའུ་མེད་པར་འདོད་ཡོད་ཟེར་ལ། རྒས་པོས་མེ་མདའ་སྟོང་པ་ཁྱེར་ནས་རྒས་

པདྨ་འཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་འཛིན་རིམ་བཞི་པ་བུམ་པ།

ཉིན་གཅིག་སྤོ་ལགས་ཤ ིག་ཚོང་ཁང་ནང་འགྱིག་བྱི་རིལ་ཉོ་བར་ཕྱིན་པ་རེད། འགྱིག་
བྱི ་ རི ལ ་ཉོ ས ་ནས་ནང་དུ་
ལོ ག ་སྐབས་ཁྱི མ ་མཚེ ས ་
ཚ ང ་ མ ་ ཡ ་ མ ཚ ན ་ སྐྱེ ས ་
ནས། སྤོ་ལགས་ཁྱེད་རང་
ལ་སོ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་
འགྱིག་བྱི་རིལ་གང་འདྲ་
བྱས་ཏེ་མཆོད་ཀྱི་ཡིན་ནམ།
ཞེས་དྲིས་པར། སྤོ་ལགས་
ཀྱིས་རྫིགས་ཉམས་དང་བཅས། ཨ་ཙི་་་་ མ་རེད། མ་རེད། ངའི་སོ་ནང་ལ་བཞག་
ཡོད། ཅེས་གསུངས་པས་མི་ཚང་མ་ཁུ་སིམ་མེར་གྱུར་པ་རེད།

3

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

༄༅། །ཨེ་སོབ་ཀྱི་བསླབ་སྒྲུང་།

༥༤༽ རྐུན་མ་དང་གནས་པོ།

རྐུན་མ་ཞིག་གིས་ཁང་པ་ཞིག་གནས་ཚང་དུ་གཡར་ཏེ་བསྡད། ཁོ་པས་སོ་སོའ ི་ཁང་
པ་གཡར་གླའི་རིན་གོང་ཐོན་པ་ཞིག་བརྐུ་བར་རེ་ནས་བསྡད་ཀྱང་དོན་མ་གྲུབ་པར་

ཉིན་ཤས་ཕྱིན། དེ་འདྲའི་སྐབས་ཤ ིག་ལ་གནས་པོ་སྟོད་གོས་གསར་པ་སྙིང་རྗེ་པོ་ཞིག་

གྱོན་ཏེ། ཁོ་རང་གི་སྒོ་མདུན་དུ་བསྡད་ཡོད་པ་མཐོང་འཕྲལ། རྐུན་མ་དེ་གནས་པོའ ི་
འཁྲིས ་ལ་ཕྱིན་ནས་བཀའ་མོལ་

གནང་འགོ་བརྩམས།

འབྲས་བུ་དེ་ལྟ་བུ་མྱོང་དགོས་པའང་ཤེས་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་ཨ་སྟོང་གསུམ་པ་བརྒྱབ་

པ་དང་སྤྱང་ཀིར་གྱུར་ནས་མི་ལ་ཕར་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་བཤད།

དེ་ལྟར་བཤད་པ་དང་སྔར་བཞིན་སྤྱང་ཀིའི་སྐད་ལ་འགྲན་པའི་ཨ་སྟོང་གཉིས་པ་དེ་
བརྒྱབ་པ་རེད།

དེའི་རྗེས་ལ་གནས་པོ་དེ་རྐུན་པོའ ི་སྐད་ཆ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཏེ། ཡར་ལངས་

ནས་འབྲོས་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱས།

གཏང་གི་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དང་ལྷན་དུ་ཨ་སྟོང་གསུམ་པ་སྤྱང་ཀིའི་སྐད་ལྟ་བུའི་

བཞིན་ཨ་སྟོང་ཞེད་སྣང་ཚར་པོ་

སྐད་ངན་དེ་བརྒྱབ། དེའི་མཚམས་སུ་ཁོ་པས་ཕར་རྒོལ་བྱ་དོགས་ཀྱིས། གནས་

ཞིག་བརྒྱབ་པ་ན། གནས་པོས།
ཁྱེ ད ་རང་སྐད་ཞེ ད ་སྣང་ཚར་པོ ་

དེ་འདྲ་ག་རེ་བྱས་ནས་རྒྱག་གི་ཡོད་དམ། ཞེས་དྲིས་པར། རྐུན་མ་དེས། ངས་ཁྱེད་ལ་
བཤད་ཆོག  དང་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་དུག་ལོག་དེ་ཉར་རོགས། དེ་མིན་ངས་དེ་རྩབ་ཧྲལ་

གཏང་གི་རེད། གནས་པོ་ལགས། ངས་སོ་སོར་ཨ་སྟོང་རྒྱག་པའི་གོམས་གཤིས་ངན་

པོས་སོ་སོའ ི་སྟོད་གོས་གསར་པ་དེ་རྐུན་མ་དེའི་ལག་ཏུ་བཞག་སྟེ། ཉེན་ཁ་མེད་
པའི་གནས་སུ་གང་མགྱོགས་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་རྐུན་མས་སྟོད་གོས་དེ་

ཁྱེར་ཏེ་བསྐྱར་དུ་གནས་ཚང་ལ་མ་སླེབས་པ་རེད།

བསླབ་བྱ། གཏམ་བཤད་ཚད་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་རུང་།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༢༣༽ ཕྲུ་གུ་སྙིང་རྗེ་ཤོས།

ཨཀ་བར་གྱིས་རང་གི་ཚ་བོ་ཁུར་རམ་ལ་བརྩེ ་ དུང་ཞེ ་ དྲག་ཆེ ན ་པོ ་ གནང་གི་ཡོད་

ལྷག་པར་ཁོའ ི་མནོ་མི་ཤེས་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་དང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་གདོང་རིས་དེར་

དམིགས་བསལ་གྱི་དགའ་པོ་ཡོད། ད་དུང་ཁོང་གི་ཐུགས་ལ་ཚ་བོ་ཁུར་རམ་ལྟ་བུ་ཕྲུ་

གུ་སྙིང་རྗེ་པོ་དེ་འདྲ་གཞན་མེད་པར་དགོངས་ཀྱི་ཡོད།  

ཉིན་གཅིག་ཨཀ་བར་དང་སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ཕོ་བྲང་གི་ཁྱམས་རའི་ནང་

བཞུགས་སྐབས་ཁོང་གིས་རང་གི་ཚ་བོའ ི་སྐོར་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པར།

“ངའི་

བསམ་པར་ངའི་བརྩེ་བའི་ཚ་བོ་ཁུར་རམ་ནི་རྒྱལ་སའི་ནང་གི་ཕྲུ་གུ་སྙིང་རྗེ་ཤོས་དེ་
རེད། དེ་འདྲ་མ་རེད་དམ།” སྐུ་བཅར་བ་ཕལ་མོ་ཆེས་མགྲིན་གཅིག་དབྱངས་གཅིག་

འོན་ཀྱང་བཱིར་བལ་གྱིས་ལན་ཅི་ཡང་མ་

བརྒྱབ་པར་ཁ་བཙུམས་ནས་བསྡད་པས། ཨཀ་བར་གྱིས། “་བཱིར་བལ། ཁྱོད་ཀྱིས་

ངའི་བསམ་ཚུལ་འདིར་བློ་འཐད་མ་བྱུང་བ་རེད་དམ།” ཞེས་དྲིས་པར། བཱིར་བལ་གྱིས།
“རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། དེ་ནི་ངས་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་ལ་བློ་འཐད་བྱུང་མིན་གྱི་སྐད་ཆ་

མ་རེད། སྙིང་རྗེ་པོ་ཟེར་བ་དེ་ནི་མི་སོ་སོའ ི་བལྟ་ཚུལ་ལ་རག་ལུས་པ་ཡིན་པས། དེ་
ལ་མི་མཐུན་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོང་སྲིད།” ཅེས་ལན་བཏབ། རྒྱལ་པོས། “ངས་ཁྱེད་ཀྱིས་
བཤད་པའི་སྐད་ཆར་མོས་མཐུན་བྱེད་ཐུབ་ས་མ་རེད། མི་ཚང་མས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་སྙིང་

རྗེ་པོ་མཐོང་གི་ཡོད་ལ། བྱ་ཕོ་རོག་དེ་ཚང་མས་མདོག་ཉེས་པོ་མཐོང་གི་ཡོད། དེས་

ན་སྙི ང ་རྗེ ་ པོ ་ གང་
ཡི ན ་ པ ་ ད ང ༌ །

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

སྐྱིད་ཤོད་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

ཚང་མའི་སེམས་ལ་བཱིར་བལ་ལ་ས་ཆ་འདི་འདྲ་ཞིག་ནས་ཕྲུ་གུ་སྙིང་རྗེ་ཤོས་དེ་གང་

སྦྲུལ་བཟང་པོ་ལགས། ངས་རླུང་རན་པོ་ཇི་ལྟར་ངོ་ཤེས་སམ། ཞེས་ཨེ་མི་ཀས་དྲིས་
པར།

སྦྲུལ་བཟང་པོ་དེས་རང་གི་མཇུག་མ་སླར་བསྐུམས་ནས་ཨེ་མི་ཀ་ལ་མར་

བལྟས་ཏེ། རླུང་རན་པོ་དེ་ཡིས་ཁྱེད་ཀྱི་རྣ་བར་སྐད་ཆ་ཤུབ་ཤུབ་ཏུ་བཤད་དེ། ཁྱེད་
ཀྱིས་ཤེས་སུ་འཇུག་ངེས།

དེ་ནས་བཙས་མ་རྔ་བའི་ཉིན་མོར་ང་ཐུག་པར་རི་རྩེར་

ཕེབས་ཤོག གལ་སྲིད་ངས་གང་བཤད་པ་དེ་ཚང་མ་བསྒྲུབས་སོང་ན། ཉིན་དེར་

ཁྱེད་འཕུར་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་དུང་སེམས་ལ་ངེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། རྡོ་དེ་དང་ཁ་མ་

བྲལ་བར་བྱོས་ཤོག་ཨང་། དེས་ཁྱེད་ལ་རོགས་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཅེས་ནན་བཤད་བྱས།  

འདྲ་བྱས་ནས་རྙེད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གནས་སུ་ལྷུངས་པ་རེད།

མཐའ་མ་རྩ་ཁང་ཞིག་གི་མདུན་ལ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་རྩེད་མོར་གཡེང་ནས་ཡོད་

པ་དེའི་འགྲམ་ལ་བཱིར་བལ་བསྡད་པ་རེད།
ཁུག་ལེབ་ལེབ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།

ཕྲུ་གུ་དེའི་རྣམ་པ་ནི་ཤ་མདོག་ནག་ལ་རྣ་
ལུས་སྟེང་ལ་འདམ་བག་འགོས་ནས་མི་

གཙང་བར་གྱུར་ཡོད། བཱིར་བལ་གྱིས་ཕྲུ་གུ་དེར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས། “རྒྱལ་པོ་

ཆེན་པོ་གཟིགས་དང༌། ཁོ་ནི་ཕྲུ་གུ་སྙིང་རྗེ་ཤོས་དེ་རེད།” ཅེས་བརྗོད། རྒྱལ་པོས་སྐད་
ཤུགས་ཆེན་པོས། “ག་རེ། ཁྱོད་རང་སྨྱོ་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཆོ་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆའམ་
ཁ་མཚར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཕྲུ་གུ་མདོག་ཉེས་པོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཕྲུ་གུ་སྙིང་རྗེ་ཤ ོས་

སུ་འབོད་རུང་ངམ།” ཞེས་བརྗོད་པར་སྐུ་བཅར་བ་ཚོས་ཀྱང་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་

བསྟན། འོན་ཀྱང་བཱིར་བལ་གྱིས་ངག་འཇམ་ཞིང་ལྷོད་པའི་ངང་། “ངས་བཤད་པའི་

སྐད་ཆ་དེ་མི་རིང་བར་ཁྱེད་ཚོས་བདེན་པར་མཐོང་ངེས་པས་བྲེལ་བ་མ་མཛད་པར་
ཅུང་ཙམ་སྒུག་རོགས།” ཞེས་སྨྲས།

ཨེ་མི་ཀ་དགའ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ནས་ཕར་ལོག་རྒྱུར་བྲེལ་ཏེ། སྦྲུལ་བཟང་པོ་
ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུའང་བརྗེད། སྦྲུལ་བཟང་པོས། ཆར་པ་མ་བཏང་གོང་ངེས་པར་

དུ་ཤིང་ཤུན་དང་སྨྱུག་མ་རྣམས་རྙེད་པར་བྱོས་ཤོག་ཨང་། ཞེས་ཁོའ ི་རྗེས་སུ་བོས།

གློ་བུར་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཐང་སྟེང་གི་འདམ་བག་སྟེང་རྐང་འདྲེད་ཤོར་ འོན་ཀྱང་ཟུར་ཞིག་ནས་རུས་སྦལ་གྱིས། ཧ་ཧ་ཧ། གཟབ་གཟབ་བྱོས་ལ། གཤོག་
པ་མེད་པའི་དངོས་པོ་གང་ཡང་འཕུར་མི་སྲིད། ཅེས་དགོད་བཞིན་བརྗོད། ནམ་

ནས་བརྡབས་པས་ངུས་པར་བརྟེན། ལམ་སང་རྩ་ཁང་ནང་ནས་ཕྲུ་གུའི་ཨ་མ་ཕྱིར་ཐོན་

མཁའི་སྤྲིན་ནག་མཐུག་པོ་དེ་ནས་ཆར་པའང་འབབ་ལ་ཉེ། ཨེ་མི་ཀས་ཆར་པ་མ་

ནས་ཕྲུ་གུ་ས་སྟེང་ནས་ཡར་བླངས་པ་དང༌། ལུས་པོའ ི་ཕྱོགས་གང་སར་འོ་བྱས། ཨ་མ་ བཏང་གོང་ཤིང་ ུན་དང་སྨྱུག་མ་ཇི་ལྟར་འཚོལ་དགོས་པར་སོམ་ཉི་སྐྱེ་བཞིན་རང་
ཤ
དེས་ཕྲུ་གུར་བརྩེ་སེམས་ཆེན་པོའ ི་རྣམ་པས་སྨྱོ་བ་ལྟར་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་བསྟན་ནས། “ཨོ་་་ གི་ར་ཁྱུའི་ཕྱོགས་སུ་ཐོན། ཁོས་རྡོ་དེར་ལག་པ་འཆང་བ་དང་སྦྲུལ་གྱི་ཚིག “རྡོ་
་་་་་ ངའི་ནོར་བུ། ངའི་སྙིང་གི་ཚིལ་ལུ། སྐུ་མཁྱེན་མ་ངུ་རོགས། ཨོ་་་་་་་་་་་ ངའི་སེམས་ དེས་ཁྱེད་ལ་རོགས་བྱེད་ཀྱི་རེད་” ཅེས་པའི་སྦྲུལ་བཟང་པོའ ི་ཚིག་དེ་དྲན།

ཀྱི་ཟླ་བ། ཨོ་་་་་་་་་་ངའི་ལྷ་མོ། ཐང་ཀ་འདིས་ནོར་འཁྲུལ་བྱས་པར་ངས་ཉེས་པ་གཏང་

ཆོག” ཅེས་བརྗོད་པ་དང༌། དེའི་རྗེས་ཕྲུ་གུའི་ཨ་མ་དེས་ཐང་སྟེང་ལ་རྡུང་ཁུལ་བྱས་ནས་

མདོག་ཉེས་པོ་གང་

ངུ་བཞིན་པའི་ཕྲུ་གུའི་བློ་འགུགས་ཐབས་གང་ཡོང་བྱས་པ་ཚང་མས་མཐོང་།

ཡི ན ་པ་ཚང་མས་

སྐབས་དེ་དུས་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་པོས་ཕྲུ་གུ་དེའི་ཨ་མའི་བྱེད་

མཐོང་ཚུལ་གཅིག་

སྟངས་ཐུགས་ལ་འཐད་པོ་མ་བྱུང་ནས། “བུད་མེད་དེས་ཕྲུ་གུ་མདོག་ཉེས་དེ་འདྲ་ཞིག་

པ་ཡིན་དགོས།”

ལ་ཟླ་བ་ཞེས་འབོད་པ་ནི་སྨྱོ་བ་མ་རེད་དམ།” ཞེས་སྨྲས་པ་ན། རྒྱལ་པོས་གསུངས་

ཞེས་བཀའ་སྩལ།
བཱི ར ་ བ ལ ་ གྱི ས ་

བཙན་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་བཀའ་མོལ་ལ་མོས་མཐུན་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པར་

བརྟེན། རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དྲང་དགོས་པ་བཀའ་སྩལ་པས། བཱིར་བལ་
གྱིས་ལན་གསལ་ཞུ་རྒྱུ་གནས་སྐབས་དུས་འགྱངས་ཞུས།

ཉིན་ཤས་རྗེས་བཱིར་བལ་རྒྱལ་པོའ ི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ནས། “རྒྱལ་པོ་ཆེན་

པོར་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུུར། དེ་རིང་གུས་ལ་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་ཕྲུ་གུ་སྙིང་རྗེ་ཤ ོས་དེ་རྙེད་

སོན་བྱུང་བས་དེ་ཁྱེད་ལ་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང༌།” ཞེས་སྙན་སེང་ཞུས་པར། ཨཀ་
བར་ཧང་སངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས། “དངོས་གནས་རེད་དམ། དེ་ག་པར་

འདུག་གམ།” ཞེས་དྲིས་པར། བཱིར་བལ་གྱིས། “ཕྲུ་གུ་དེ་ད་ལྟ་ངའི་མཉམ་དུ་མེད།

གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གཟིགས་འདོད་ཡོད་ན་ང་དང་མཉམ་དུ་ཕེབས་རོགས།”

ཞེས་

ལན་ཕུལ། རྒྱལ་པོ་གཟིགས་འདོད་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་ལམ་སང་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་

མ་ཟད། སྐུ་བཅར་བ་ཁ་ཤས་ཀྱང་མཉམ་བཅར་ཞུས། ཚང་མ་བརྫུས་ཆས་གྱོན་ནས་

སུས་ཀྱང་ངོ་མ་ཤེས་པ་བྱས། བཱིར་བལ་གྱིས་ཐོག་མར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཐའ་མཚམས་
སུ་ཁྲིད་པ་དང༌།

རྐུན་མ་དེས་གནས་པོའ ི་སྟོད་གོས་ནས་བཟུང་

ངའི་དུག་ལོག་ཉར་རོགས། དེ་མིན་ང་སྤྱང་ཀིར་གྱུར་པ་དང་དུག་ལོག་རྩབ་ཧྲལ་

འགོ་བཙུགས་པ་དང་སྤྱང་ཀིི་ནང་

ཏུ་རྒྱལ་པོས་གསུངས་པ་དེ་རང་རེད་ཟེར།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

པ་དེ་ག་དུས་ནས་འཇགས་མིན་ཤེས་ཀྱི་མེད་ལ། ལས་ངན་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་

ནས་མར་བཞུགས་རོགས་ཞུས་པ་མ་ཟད། སྐུ་མཁྱེན། འདིར་བསྒུགས་ནས་

བཀའ་མོལ་གནང་

ལ།

རླུང་གི་སྤུན་ཟླ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༣

དེ་ནས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཆ་ཛོར་པོ་ཞིག་ལ་སླེབས་སྐབས་ཁོ་ཚོ་

པའི་ཚིག་རྣམས་ཕྲུ་གུའི་ཨ་མ་ན་གཞོན་དེས་ཐོས་པས་ཁོང་ཁྲོས་བཟོད་མ་ཐུབ་པར་

གྱུར་ཏེ། “ངའི་སྙིང་གི་ནོར་བུར་མདོག་ཉེས་འབོད་མཁན་ཁྱོད་སུ་ཡིན་ནམ། ཁྱོད་ཞ་
ར་ཡིན་ནམ། འདི་ནི་ཕྲུ་གུ་སྙིང་རྗེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་ཤེས་སམ། ད་ལྟ་
ལམ་སང་འདི་ནས་སོང་ཞིག  གལ་ཏེ་མ་འགྲོ་བ་ཡིན་ན་ཁྱོད་རང་ངའི་ལག་འོག་ནས་
ཐར་རྩིས་མ་བྱེད།” ཅེས་གཤེ་གཤེ་བཏང་།

རྒྱལ་པོ་དང༌། བཱིར་བལ། སྐུ་བཅར་བ་བཅས་ལམ་སང་ས་གནས་དེ་ ཁོ འ ་ི ར་འཚོ ་ སའི ་ ས་ཆ་དེ ར ་སླེ བ ས་སྐབས་ཧ་ཡེ ་ ན་ཞི ག ་འགྲམ་ནས་འཇབ་

ནས་ཁ་བྲལ་བ་དང༌། ལམ་བར་དུ་བཱིར་བལ་གྱིས་རྒྱལ་པོར། “ཕྲུ་གུ་དེའི་ཨ་མས་

བཞིན་པ་མཐོང་། ཁོས་བྲེལ་འཚུབ་ངང་ར་རྣམས་ས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྐོངས།

འོན ་ཀྱང་ཁོ འ ་ི ར་རྣམས་མི ་ འདྲོ ག ་པར་མུ་མཐུད་ཟ་རྔམ་ཆེ ན ་པོ ས ་རྩྭ་ཟ་བར་

རང་གི་ཕྲུ་གུ་སྙིང་རྗེ་ཤ ོས་སུ་མཐོང་གི་མི་འདུག་གམ།” ཞེས་དྲིས་པར། རྒྱལ་པོས་ གཡེངས། དེ་ནས་ཧ་ཡེ་ན་ག་ལེར་མདུན་དུ་ཡོང་བ་ན། ཨེ་མི་ཀ་དེ་བས་མང་
གནད་དོན་དེར་ཐུགས་བསམ་མ་བཞེས་ཀ་མེད་ཆགས་ནས། “དེ་རིང་གི་གནད་ དུ་ཞེད་དེ་རྡོ་ལ་ལག་པ་བཅངས། ཞེད་དགོས་མ་རེད། ང་འདིར་ཁྱེད་ཀྱི་ར་འཚོ་
དོན་འདི་ནས་ངར་ཐོབ་པའི་བསླབ་བྱ་ནི།

མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་ཉིད་ཀྱི་ བར་ཡོང་བ་ཡིན། ཞེས་ཧ་ཡེ་ན་ཡིས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་བརྗོད། ཨེ་མི་ཀས།

སེམས་ནས་བརྩེ་ཤ ོས་བྱེད་ས་དེ་སྙིང་རྗེ་ཤ ོས་མཐོང་གི་ཡོད་པ་ཤ ེས་བྱུང་།” ཅེས་

ཁྱེད་ངའི་ར་འཚོ་བར་ཡོང་ཡིན་ཨེ། ཞེས་ཡིད་མི་ཆེས་པའི་ངང་དྲིས་ཚེ། ཧ་
ཡེ་ན་ཡིས། ལགས་འོང་། ངས་བཟོད་སྲན་ཆེ་རུ་དང་འདོད་རྔམ་ཆུང་དུ་གཏོང་

བཀའ་སྩལ་པ་དང༌། མུ་མཐུད་ནས། “བཱིར་བལ་ཁྱེད་ཀྱིས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེན་ རྒྱུའི་སྨོན་འདུན་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ཁྱེད་རང་ཤ ིང་ནགས་ནང་སྨྱུག་མ་དང་ཤ ིང་ཤུན་
པའི་གནས་ལུགས་མཐོང་བའི་མིག་འབྱེད་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ འཚོལ་བར་ཕེབས་དང་། ངས་ཁྱེད་རང་ཚུར་ལོག་མ་སླེབས་བར་ར་རྣམས་བལྟ་
ཡིན།” ཞེས་བརྗོད་དོ།། །།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌

ཆོག ཅེས་ལབ་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཨེ་མི་ཀ་ད་དུང་ཧ་ཡེ་ན་ཡི་སྐད་ཆ་ལ་ཡིད་མ་
ཆེས། དེ་དང་ལྷན་དུ་ད་དུང་ཞེད་བསྡད།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

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

གོ་སྙོད།

འདི་ནི་སྡོང་པོ་ཕྲ་ཞིང་རིང་བ་དང་། ལོ་མ་འཇོང་དབྱིབས་

སྲོག་སྐྱོབ་གྲུའི ་ ནང་དུ་

ཉ་ག་ཅན་ཡིན་པ་གང་ཞིག

ཡོད་པའི ་ མི ་ རྣམས་
མཚན་ལ་འཁྱགས་

ཡལ་ག་མང་ཞིང་མེ་ཏོག་

ནས་འདར་སིག་བརྒྱབ། ཉེན་སྐྱོབ་མ་སླེབས་པར་ག་ཚོད་བར་དུ་དེ་ལྟར་

བྱུང་ལ་མེ་སྦར་ནས། “ང་ཚོ་སྐྱོབ་རོགས། ང་ཚོ་འདིར་ཡོད།” ཅེས་བརྡ་

དཀར་པོ་གདུགས་ལྟར་ཟླུམ་པོ་སྐྱེ་ལ།

བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམས་པ་རེད། དེ་དུས་སྐྱ་རེངས་ཤར་འགོ་བཙུགས་

སྐྱེ་གནས་ནི། བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་དང་འབྲུག་ཡུལ། བལ་

སྟོན་ཆེད་དུ་གནམ་ལ་གློག་བཞུ་ལྟར་འཕྱར།

     མཐར་ཁོ་ཚོས་ཀར་པ་ཐའེ་གྲུ་གཟིངས་མཐོང་བ་དང་། ད་ཉེན་སྐྱོབ་

པའི་སྐབས་དང་འབྲེལ། ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་ཀྱི་གོད་ཆག་ལས་ཐར་པའི་འགྲུལ་
པ་རྣམས་ཀར་པ་ཐའེ་ཡི་ནང་ལ་བླུགས་པ་རེད།

ཁོ་ཚོ་བརླན་ཅིང་

འཁྱགས་པ་མ་ཟད། དཀའ་ལས་ཁག་ཀྱང་། ད་དུང་འཚོ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་

རེད། ཁོ་ཚོ་ལ་མྱངས་རབས་མང་དག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ངེས་རེད། ཡིན་
ནའང་ད་ཚོད་ཁོ་ཚོ་ལ་དུག་སློག་དྲོ་པོ་དང་། ཁ་ལག་ཚ་པོ། ངལ་གསོ་
རྒྱག་རྒྱུ་བཅས་བྱུང་བ་རེད།

ཕན། འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་ཚེའི་རིག་བྱེད་དུ་འབྲས་བུ་སྨན་སྦྱོར་
བྱེད་པ་མཚུངས་ཀྱང་། ཕན་ཡོན་ཐད་ནས་ཕལ་ཆེ་བ་མི་འདྲ་

བར་གསལ་ཏེ། ཁོང་སྲིན་གསོད་ཅིང་བཤང་བ་འབེབས་པ་

འཁྲུའི་ནད། ཁོག་པ་སྦོས་བརྒྱངས་འཇོམ་པ་སོགས་དང་།

མུན་ནག་གི་རྒྱ་མཚོར་ཚོུད་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ་ཐག་རིང་
རྣམས་ཀྱིས་ཙག་སྒྲ་སྤར་ཏེ། ཁ་དཀྲིས་དང་། ཤོག་བུ་ལ་སོགས་པ་གང་

བད་ཀན་གྱི་ནད། དུག་ནད། དང་ག་འགག་པ་སོགས་ལ་

དང་། ཚད་ནད་སྤྱི་དང་རྒྱུ་ལོང་གི་གཉན་ཚད་གཅོག  ཚད་

ལྷག་གི་ཡོད་དམ། ཉེན་སྐྱོབ་དངོས་གནས་སླེབ་ཀྱི་རེད་དམ།

ནས་གློག་ཅིག་མཐོང་བ་རེད། གྲུ་དེ་ཁོ་ཚོ་བསྐྱབ་ཏུ་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། མི་

སྦྱོར་བྱེད་ཅིང་། རླུང་ཚད་ལྡན་པའི་ནད་དང་། མིག་གི་ནད།

འབྲས་བུ་ལ་ལ་

ཕུད་དང་འདྲ་བའི་སྔོ་ལྡུམ་རིགས་ཤ ིག་ཡིན།  

གཞན་ཡང་བད་ཀན་གྱི་ནད་དང་། མགོ་ནད། ཤ་བཀྲ། བྱང་

ཁོག་གི་སྐྲན། མིག་གི་ནད་སོཌ་ལ་ཕན་པར་བཤད།

ནས་མི་ཊར་ ༢༧༧༠ ནས་ ༣༦༩༠ བར་གྱི་ན་གཤོངས་
དང་། སྤང་། ཆུ་ཡུར་གྱི་འགྲམ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།

མིང་གཞན་ནི། ཨ་ཛ་ཛི་དང་། ནི་ལི་ཤ ི  པྲ་ཏི་ཀ  ཛཉ་ཙི་ཀ  
མིག་གི་གཉེན། བོད་ཀྱི་ཛཱ་ཏི་སོགས་ཟེར། རྒྱ་གར་སྐད་

ཆ་ཤ ས་རྣམས་བཏུས་ཏེ་རྐང་དང་ལོ་མ་སྐམ་གསེད་རྗེས་ ཁུངས། དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརྩམས་
མཚོའི་སྒྲིག་གཞིར་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རེད། དེང་སང་གྲུ་ཐོག་གི་མི་ཚང་
གནང་བའི་《བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་
གཙང་མ་བཟོས་ནས་འབྲས་བུ་ལེན་དགོས་པ་ཡིན།  
མ་ཤོང་ཐུབ་པའི་སྲོག་སྐྱོབ་གྲུ་ལྡང་ངེས་དགོས་པ་མ་ཟད། གྲུ་གཟིངས་
ལས་བྱེད་རྣམས་ལའང་རྒྱང་ཤེལ་ལྡང་ངེས་བཞིན་པ་དགོས། དེ་བཞིན་
གྲུ་གཟིངས་གཞན་གྱི་“ང་ཚོའི་སྲོག་སྐྱོབས་དང་།”
སྐྱོ ར ་དགོ ས ་པའི ་
བརྡ་འཕྲིན་འབྱོར་

ཞེས་པའི་རོགས་

སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།

རིགས་ལ་ལན་

གཟིངས་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཁང་མིག་ནང་དུ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ལས་ཀ་བྱེད་
དགོས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་དེང་སང་འཁྱགས་གོང་ཉེན་བརྡ་གཏོང་མཁན་

ལས་བསྟན་པའི ་ སྐྱེ ་ དངོ ས ་སྨན་རྫས་ཀྱི ་ དཔར་རི ས ་དང་ལག་ལེ ན ་གཅེ ས ་
བཏུས་》ཞེས་པ་ནས་སློབ་མའི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

རི་མོའ ་ི གླིང་ཁ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། གྲགས་པ་རབ་འབྱམས།
དགའ་ཤར་ལྷོ་པ། འཛིན་རིམ་གསུམ་པ།

སྤྲོད་ཆེད་དུ། གྲུ་

བོད་སྨན་དུ་འབྲས་བུ་སྨན་

ཡོད་མེད་སུས་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་མེད། མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ཚན་རིག་
ཨལ་ཝིན་(Alvin)ཞེས་པའི་རྒྱ་

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བློ་བཟང་དགེ་ལེགས།
དགའ་ཤར་ལྷོ་པ། འཛིན་རིམ་བཞི་པ།

     དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་ཚན་རིག་པའི་རུ་ཁག་གཞན་ཞིག་གིས་

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌

༶༶ དུག་སྦྲུལ་བཞག་ན་མགོ་ནག་མི་ལ་གནོད།།

སྤྱང་ཀི་བཞག་ན་གཡང་དཀར་ལུག་ལ་ངན།།

༶༶ དོན་ལ་དཔྱད་ནས་མ་བཤད་ན། །
མཁས་པ་ཡིན་ཡང་བླུན་པོའ ི་རྟགས། །

༶༶ དྲང་གཏམ་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་གྱིས་ཉན། །
རྫུན་གཏམ་ཉན་པར་སུ་ཞིག་འདོད། །
༶༶ དྲང་པོ་སུས་བྱས་དཔོན་པོ་དང་། །
བྱམས་པོ་སུས་བྱས་ཕ་མ། །

གོམ་པ་

གསུམ་པ་ཀུན་སྤྱོད་བཅས་རང་དབང་

ངང་སྡོ ད ་དགོ ས ་པ་གལ་ཆེ ན ་པོ ་ རེ ད །
སྤྱི འི ་ ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ འགྱུར་འགྲོ ས ་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། གང་ལྟར།

སོ་སོའ་ི ལག་པར་ཡོད་པའི་རང་དབང་
དེ་དང་བླངས་ཐོག་མེད་པར་མི་བཟོ་རྒྱུ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།”

ཅེས་པ་འདི་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣

ཚེས་ ༦ ཉིན་གངས་སྐྱིད་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཚོགས་
ཁང་དུ་སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་ཀུན་བཏུས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་

མོ འ་ི ནང་ཆོ ས ་ལུགས་དང་འབྲེ ལ ་བའི ་ ཐ་སྙད་རྩོ མ ་
སྒྲིག་བྱེད་ཕྱོགས་ལྷན་འཛོམས་ཐེངས་དང་པོ་འཚོགས་

པའི་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་

༸སྐྱབས་རྗེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རི་མོ་བ།

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།
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མངགས་ཉོའ་ི ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་ཁ་
བྱང་ཐོག་ཤེས་རིག་པར་ཁང་ལ་གནང་རོགས།
རི་མོ་འབྲི་མཁན།  བྱང་ཆུབ་ཚེ་རིང་།
དགའ་ཤར་མངའ་རིས། འཛིན་རིམ་གཉིས་པ་ཀ

རི་མོ་འབྲི་མཁན། གྲགས་པ་བྱམས་པ།
དགའ་ཤར་ལྷོ་པ། འཛིན་རིམ་བཞི་པ།

དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།
༶༶ དལ་དུས་མཆོད་པ་མི་འབུལ། །
འུ་ཐུག་ལྷ་འབོད་ཀླུ་འབོད། །

གོམ་པ་གཉིས་པ་སྐད་ཡིག

PHAYUL Shejai Bangzod
DoE, Gangchen Kyishong,
Dharamsala-176215
Distt. Kangra (H.P.) India

དམིགས་བསལ་ཞིག་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་རེད། ཁོ་ཚོས་འཁྱགས་གོང་གིས་
རྟོགས་བྱུང་བ་རེད།

པའི་གོམ་པ་དང་པོ་དེ་བསམ་བློ་དང་།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ། ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

འདམ་གྱི་རིམ་པ་མང་པོས་བཏུམས་པའི་གྲུ་གཟིངས་བལྟ་རྒྱུའི་ཡོ་ཆས་

གྲུ་གཟིངས་ཞེ་དྲག་མགྱོགས་པོ་དིམ་པ་ཤེས་

རང་དབང་དོན་གཉེར་བྱེད་

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

རི་མོ་འབྲི་མཁན། སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ།
དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ། རི་མོའ ི་དགེ་རྒན།

མཚོའི་གཏིང་གི་འཕྲུལ་མི་(robot)ཞིག་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་རེད།

ཆེ་སར་ཁེལ་སྟབས།

ཡིན་ཚེ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། གྲགས་པ་ཆོས་ཚོགས།
དགའ་ཤར་ལྷོ་པ། འཛིན་རིམ་བཞི་པ།

ཁོ་ཚོས་དེའི་

ཨི་ཁུང་ཆུང་ངུ་དྲུག་ལས་ཕུག་མེད་ཀྱང་། ཨི་ཁུང་དེ་དག་གནད་འགག་

རང་དབང་དོན་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཞིག་

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།

     གང་ལྟར་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ་རིང་ལ། ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་ག་པར་

འཚོལ་ཞིབ་དང་པར་རྒྱག་ཆེད་དུ།

པར་བཟོ་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

སློབ་གནང་བ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

འཁྱགས་རོམ་མྱུལ་ཞིབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་ཡོད།

པའི་རུ་ཁག་ཅིག་ལ་དེའི་ཞིག་རོ་རྙེད་སོན་བྱུང་བ་རེད།

ཤུགས་འོག་བསྡད་པའི་ངོ་རྟགས་མེད་

འགྲུབ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད། དེ་འཇིག་རྟེན་

ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་ དུ། ཀཱར་ཝཱི་(dkjoh)ཞེས་པ་དང་། ཨིན་སྐད་དུ། ཀ་རཱ་ཝེ་
ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་དིམ་པ་དེ་ནི་ཡ་ང་བའི་རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག་ཅིག་རེད། གྲུ་
གཟིངས་དེའི་ནང་དུ་ཁྱོན་མི་ ༢༢༢༤ ཡོད་པ་ནས་མི་ ༧༠༥ ཙམ་འཚོ་ དགུ་པ་ཙམ་ལ་འབྲས་བུ་སྨིན་མཚམས་སུ་སྡོང་པོ་སོགས་ (caraway)ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན།   
ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།

“ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་དེ་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་དབང་

ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ རང་དབང་དེ ་ འགྲུབ་མི ་

ཡུལ། རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་ཀཤྨཱིརཱ ་དང་། ལ་དྭགས། ཧི་མཱ་ཅལ་

མངའ་སྡེའི་རི་རྒྱུད་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་

སོ ་ སོ འ་ི ལག་པར་ཡོ ད ་
པའི་རང་དབང་མེ ད་
པར་བཟོ་རྒྱུ་མེད།

༶༶ དྲང་པོ་བཤད་ན་མི་མི་དགའ། །
རྒྱུག་པ་ཁྱེར་ན་ཁྱི་མི་དགའ། །

༶༶ དྲིན་ལ་དྲིན་ལན་མ་འཇལ་ན། །
བསམ་ཤ ེས་མེད་པའི་ཁྱི་དང་འདྲ། །
༶༶ དྲིལ་བུ་གཅིག་ལ་སྐད་གཉིས། །
ཁ་གཅིག་ལ་ལྕེ་གཉིས། །

༶༶ གདེང་ཚོད་ཡོད་ནས་སྐེད་གཟེར་བྱས། །
རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ནས་རྒྱ་ལམ་བཀག །

༶༶ གདོང་གཏུགས་དྲག་པོས་དགྲ་མི་འདུལ། །
བཅོས་མ་འཛུམ་གྱིས་ཆམ་ལ་ཕོབས། །

ཨོྃ།

Sherig Parkhang/TCRPC
R-28 Ramesh Park
Laxmi Nagar
New Delhi 110092

Tel: 22453672 E-mail: tcrpc@rediffmail.com

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

གལ་ཏེ ་ ཁྱེ ད ་རང་གི ་ སེ ན ་མོ ར ་
སེ ར ་ཀ་ཡང་སེ ་ གས་ཀྱི ་ ཡོ ད ་ན།
ཟས་བཅུད་མི་ལྡང་བས་རེད། དེར་
བརྟེན་ཟས་ལ་གཏེར་རྫས་རིགས་
བསྣན་དགོས། ལར་ནས་ཉིན་ལྟར་སེན་མོ་ལ་ཨལ་མོནྜ་
(almond)སྣུམ་གྱི་བསྐུ་མཉེ་བཏང་ན། སེན་མོ་གས་པ་
གསོ་ཐུབ་ཅིང་མཁྲེགས་པོ་ཆགས་ཐུབ། ཡང་ན། དགོང་མོ་
མ་ཉལ་སྔོན་ལ་ཨོ་ལིབ་བམ། དན་རོག་གི་སྣུམ་(castor)
གྱིས་སེན་ལྤགས་དང་དེའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་པགས་པ་ལ་བྱུགས་
ཏེ་འཕུར་ཚེ་སེན་མོའ ི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐུབ།

ཤ་ཡི་ཚབ་ཏུ་སོ་ཡཱའི་སྤྲི་
དཀར་(soy protein)
བརྗེ ་ ལེ ན ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་
གྱི ས ་ཁྱེ ད ་རང་གི ་ འཕྲོ ད ་
བསྟེན་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་བཟོ་ཐུབ། གང་ཡིན་
ཟེར་ན། ཤ་ཡི་ནང་ལ་བཞུ་དཀའ་བའི་ཚི་ལུ་དང་
མཁྲིས་ཞག་གི་ཚད་གཞི་མཐོ་པོ་ཡོད་པས། དེ་ཉིད་
གང་ཐུབ་སྤོང་ཐབས་བྱས་ན་ཡག་པོ་ཡོད།

པགས་པ་འཇམ་

སྐྱི ག ས ་ བུ འ མ ་

ཐོ ག ་ལ་ལི མ ་བུའི ་

ཐུ ར ་ མ ་ ག ང ་

པོ ་ ཡོ ང ་ བ ་ ལ ་
ཞོ ག ས ་ པ ་ ད ང ་
ཁུ་བ་ཇ་ཕོ ར ་གང་
རེ་བཏུང་དགོས།

ཨིག་ཀ་བཅོས་

ཐ བ ས ་ སུ ་ ཚུ འུ ་
ཁྱུར་མི ད ་གཏང་
དགོས།

