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།

སྤོ་སྤོ་དང་གཅེན་གཅུང་གཉིས་དགའ་པོའི་ངང་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ནང་འཆམ་འཆམ་

ལ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་སུ་བུ་མོ་རྒྱ་སེ་ཡིས། དཔྱིད་དུས་ཁུ་བྱུག་གསུང་སྙན། །བུ་མོའི་

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༦༩

    

ཧིན་སྒོར། ༥

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

ཡོན་ཆབ་ཁོག་ལྡིར།

ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་ཟངས།

རྣ་བ་འཐེན་གྱི། །ལྡུམ་རའི་ནང་གི་མེ་ཏོག །བུ་མོའི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་སོང་། །ཚེ་

སྔོན་ལས་ཀྱི་དབང་གིས། །ང་ཚོ་འདི་རུ་འཛོམས་སོང་། །དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་

བཀའ་དྲིན། །སྤོ་སྤོའི་མིག་ཟུང་བྱེ་སོང་། །ཞེས་པའི་གླུ་སྙན་པོ་ཞིག་བཏང་བ་རེད།

གཡང་ཊི་དང་གསེར་དངུལ་སོག ས་ཀྱི ས་བཟོས་པའི་
སྤྱོད་ཆས་སོགས།

ཡར་ཀླུངས་ཁྲ་འབྲུག་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པའི་ཐོག་མར་བྱ་ཁྲ་འདྲ་བས་ཀླུ་གདུག་
པ་འབྲུག་མགོ་ལྔ་ཅན་བཏུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་བླུགས་པའི་ལི་བརྙན།

སྤོ་སྤོ་དང་གཅུང་པོ་ཡང་བུ་མོ་རྒྱ་སེ་ཡི་གླུ་ལ་རྣ་བ་གཏད་དེ་ཉན་པས། གླུ་
གཞས་དེ་ཉིད་སྙན་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་སྟེ། གཅུང་པོ་མི་ཕམ་བསྟན་ཆུང་གིས་
གཅེན་མོ་ལ། འོ་ཛི་བདག་གི་གཅེན་མོ་ཁྱེད་ཀྱི་གསུང་སྐད་སྙན་པ་ལ།
དངོ ས ་གནས་དཔྱི ད ་ཀའི ་ ཁུ་བྱུག་གི ་ གསུང་སྐད་ལས་ཀྱང་སྙན་པ་འདུག  
ཅེས་སྨྲས་པ་རེད།

དབུས་ཕྱོགས་བུད་མེད་ཀྱི་མགོ་རྒྱན་བྱུ་རུའི་སྤ་ཕྲུག

སྤོ་སྤོ་ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་། དཔེ་འདྲ་ཞིག   བུ་མོ་ཁྱེད་ཀྱི་གསུང་སྐད་འདི་
དངོས་གནས་དཔྱིད་ཀྱི་ཁུ་བྱུག་གི་སྒྲ་དབྱངས་ལས་ཀྱང་སྙན་པ་འདུག  ཅེས་
སྨྲས། བུ་མོས་སྤོ་སྤོ་དང་གཅུང་པོས་གསུང་སྐད་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་བསྟོད་
བསྔགས་བཏང་བར་དགའ་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་བཞིན་བུ་མོ་རྒྱ་སེ་ཡིས་སྤོ་སྤོ་
དང་གཅུང་པོ་གཉིས་ལའང་གླུ་གཞས་དེ་ཉིད་བསླབས་པ་རེད། ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླི ང་གི་ མེ་ ཏོག་མཆོད་པའི་ ནང་མར་ཚོན་
ལས་བཟོས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐུ་བརྙན།

ཁུངས། ཀྲུང་གོའི་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།

2

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།							

༄༅ལྷམ་ནང་གི་ཞི་མི་།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

བུ་ཀོལ་ཏོའི་སྒྲུང་། གཉིས་པ།

སྒྲུང་རྩོམ།

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

༄༅། །གནའ་སྔ་མོ་ཡུལ་ཞིག་ན་བུ་ཀོལ་ཏོ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད། བུ་དེ་མི་ཚང་
ཕྱུག་པོ་ཞིག་གི་ལུག་རྫི་རེད། ཁོ་ཉིན་ལྟར་རི་མགོར་ལུག་འཚོ་བར་འགྲོ་ཡི་

ཡོད། མི་ཚང་གཞན་ཞིག་གི་བུ་མོ་གཅིག་ཀྱང་རང་གི་ལུག་འཚོ་རུ་དེར་ཡོང་གི་
ཡོད། ཁོ་གཉིས་ཉིན་ལྟར་མཉམ་དུ་འཛོམས་པས་བློ་མཐུན་པའི་མཛའ་གྲོགས་

ཤིག་ཏུ་གྱུར། བུ་མོ་དེའི་ནང་ལ་ཕ་རྒན་གཅིག་ལས་མེད་པས། མོའི་བསམ་པར།
བུ་ཀོལ་ཏོ་དེ་ནང་དུ་མག་པར་ལེན་ན། ང་རང་ལ་ལས་རོགས་ཡོང་བ་འདུག་

བསམས་པ་ལྟར་ཕ་རྒན་ལའང་དེ་ལྟར་བཤད་པས། ཕས་ཀྱང་ཡག་པོ་ཡོང་བ་
འདུག་ཟེར། བུ་ཀོལ་ཏོ་བུ་མོ་དེའི་མག་པར་ལེན་རྒྱུའི་གྲབས་བྱེད་བཞིན་པའི་
སྐབས་སུ། བུ་མོས་ཁོ་ནི་ཀོལ་ཏོ་ཡིན་ཙང་བསླབ་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༥

མཚན་དགུང་ཙམ་ལ་ཉལ་ཆས་ནང་ནས་བུ་ཀོལ་ཏོས། ཨ་ཅག་

ང་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་ཀྱི་འདུག  བཟའ་རྒྱུ་ཞིག་སྤྲོད་དང་། ཞེས་ཟེར་བར། བུ་

མོས། ཉིན་མོ་མི་ཚོས་མཆོད་དང་མཆོད་དང་ཟེར་དུས་ང་མིན་དང་ང་མིན་ཟེར་

ནས་བསྡད་སོང་། ད་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་ཀྱིས་ཟེར་ན་རྣ་བར་མི་འགྲོ་བའི་སྐད་ཆ་

རེད། དེ་ལས་ཁ་བཙུམས་ནས་ཉོལ་སྡོད། ཅེས་ལབ། ཡང་གང་འཚམས་ནས་

བུས། ཨ་ཅག་ང་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་ནས་ཤི་གྲབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག སྐུ་མཁྱེན་ང་ལ་
ཟས་ཤིག་སྤྲོད་དང་ཟེར། བུ་མོས། ད་འོ ་ན་མི་སུས་ཀྱང་མ་མཐོང་བར་ཐབ་ཚང་
ནང་ལ་ཕྱིན་ནས་འབྲས་ཕྲུ་བ་གང་བཙོས་ཡོད་པ་དེ་ནས་ཟོ། ཡིན་ནའང་འབྲས་
དེ་ལ་ལག་རྗེས་མ་འཇོག་ཨང་ཟེར། བུ་ཀོལ་ཏོ་ཐབ་ཚང་ནང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཕྲུ་

བའི་ནང་འབྲས་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ཟ་གྲབས་བྱས་ཚེ། ཨ་ཅག་གིས་ལག་རྗེས་

མ་འཇོག་ལབ་པ་དེ་དྲན་སོས་ཏེ། ལག་

རྗེས་མ་གསལ་བར་འབྲས་ཟ་ཐུབ་པའི་

བྱ་ཞིག་རྒྱག་དགོས་བསམས་ནས་འདི་ལྟར་ཟེར་

ཐབས་ཤེས་མ་རྙེད་པར་བསམ་བློ་མང་

རོ།།སང་ངེད་གཉིས་རྟེན་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པས་

པོ་བཏང་ནས་བསྡད། གང་འཚམས་

ང་གཉིས་བཞུགས་གྲལ་ལ་བསྡད་དུས་མི་ཚོས་ང་

ནས་ཁོས་བསམ་པར་ལག་པས་བཟས་

ཞི་མིས་སོ་སོའི་འཆར་གཞི་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་མཐོང་ གཉིས་ལ་མཆོད་དང་བཞེས་དང་ཞེས་བཟའ་འཐུང་

ན་ལག་རྗེས་ལྷག་གི་རེད། དེ་ལས་ཁ་

བས་དགའ་ཚོར་དང་བཅས་སྔོན་སྔོན་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ལམ་བར་དུ་ཞིང་པ་འགའ་ མང་པོ་བཀྱག་གི་རེད། དེ་དུས་ཁྱེད་རང་གྲོད་ཁོག་
ཤས་ཀྱིས་རྩྭ་འབྲེག་པ་ཐུག་པས། ཞི་མིས། ཁྱེད་ཚོས་ཡག་པོ་ཉོན་ཨང་། གལ་

བརྒྱབས་ཏེ་བཟས་ན་ལག་རྗེས་ལྷག་གི་

རྒྱག་ཙམ་མ་གཏོགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཟའ་རྒྱུ་

ཏེ་རྒྱལ་པོས་རྩྭ་ཐང་འདི་སུའི་ཡིན་མིན་སྐད་ཆ་དྲིས་ན། ཁྱོད་རང་ཚོས་རྩྭ་འབྲེག་
བཞིན་པའི་རྩྭ་ཐང་དེ་ཀ་ར་བས྄་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་རྩྭ་ཐང་ཡིན་པར་མ་བཤད་ན། ཡོད་མ་རེད། དེ་དུས་ལགས་མིན། ང་མིན། ཐུགས་
ཁྱོད་ཚོ་ཚང་མ་གཙབས་གཙབས་གཏང་གི་ཡིན་ད། ཞེས་ཞེད་སྣང་བསྐུལ།

རྗེ་ཆེ་ལབ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་ཡོད་ཚད་བཟས་ན་ངེད་གཉིས་ཞབས་འདྲེན་

ཅེས་ཁ་གཅིག་གྲག་ཏུ་བཤད།

པ་གཡོགས་ནས་བཞུགས་གྲལ་དུ་བཞག མི་སུ་ཕེབས་ནའང་བཀྲིས་བདེ་

མིའི་བྱེད་སྟངས་དེ་མགོ་འཚོས་ནས་གད་མོ་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། “སྤྱང་གྲུང་

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུས། གང་འཚམས་ཤིག་ནས་བུས་ཨ་ཅག་ང་གཅིན་པ་

མ་རེད་བསམས་ནས། མར་གུག་གུག་
བྱས་ནས་ཕྲུ་བའི་ནང་མགོ་བརྒྱུས་ནས་

གང་འཚམས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཕེབས་ཏེ། ཁྱོད་རང་ཚོས་རྩྭ་འབྲེག་བཞིན་ ཞུ་ཡི་རེད། ཅེས་བསླབ་བྱ་ནན་པོ་བརྒྱབས།
པའི་རྩྭ་ཐང་སྙིང་རྗེ་པོ་དེ་སུའི་ཡིན་མིན་བཀའ་འདྲི་གནང་བར། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ཞི་
སང་བག་སྟོན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཉིན་བུ་མོས་བུ་ཀོལ་ཏོ་ལ་གོས་གསར་
མིས་ཞེད་སྣང་བསྐུལ་པར་ཞེད་ནས། ཀ་ར་བས྄་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་རྩྭ་ཐང་རེད།

བཟས། ཁོས་བཟའ་རྒྱུ་ཁོ་ནར་མགོ་འཁོར་ནས་མགོ་མར་འཛུལ་ཏེ་ཕྲུ་བ་སྐེ་ལ་

དྲག་ཡག་པོ་འདུག་ག  ཞེས་བཤད་པར། ཕོ་གསར་དེས་བཟང་མདོག་ཁ་པོས་ མཇལ་དར་སྒྲོན་སྐབས། བུ་ཀོལ་ཏོས་མི་ཚང་མར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་དང་
འཛུམ་ཞིག་མུལ་བ་ལས་གང་ཡང་མ་བཤད། འོན་ཀྱང་སེམས་གཏིང་ནས་ཞི་

རང་གིས་ལག་རྗེས་མ་འཇོག་ལབ་པ་ལྟར། ངས་ཁ་བརྒྱབས་ནས་བཟས་ཡིན།

རྒྱལ་པོས་ཀ་ར་བས྄་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ། ཁྱེད་རང་ལ་གཞིས་ཀ་ཞེ་ ལེགས་ཞུས་ཞེས་བསླབས། རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་འགོ་བཙུགས་ནས་མི་ཚོས་

ལྡན་པའི་ཞི་མི་དེ་ཡིན་ན།” བསམས་པ་རེད།

བྲོ་ཡི་འདུག་ལབ་པར། བུ་མོས་ཕྱིར་སོང་འོན་ཀྱང་མགྱོགས་པོ་ལོག་ཤོག་ཟེར།

ཁོ་ཕྱིར་འགྲོ་དུས་མི་ཐུག་ཚད་ཚང་མར་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བཞིན་ཕྱིན། རྟེན་

འབྲེལ་གྱི་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་དང་། མཆོད་ཆང་དང་བཞེས་ཏོག་སོགས་རིམ་
པས་འདེགས་འབུལ་ཞུས། བུ་ཀོལ་ཏོས། ང་མིན་དང་ང་མིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཞེས་ཞུས་པས། མི་ཚོས་བུ་འདི་ནི་ཀོལ་ཏོའི་ས་མི་འདུག འདི་ནི་ཡ་རབས་སྤྱོད་
བཟང་ལྡན་པ་ཞིག་འདུག་ཟེར་ཞིང་ཧོན་འཐོར་འཐོར་བྱས། ཉིན་དེར་བུ་ཀོལ་ཏོས་

ཟས་ཁམ་གཅིག་ཀྱང་མ་བཟས་པར་ཉིན་གང་ལྟོགས་པར་བསྡད།

འཁར། དེ་ནས་ཁོས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་བྱས་ཀྱང་མགོ་འདོན་མ་ཐུབ། དེ་

འདྲའི་ངང་ནས་ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་ཕྲུ་བ་གྱོན་ནས་ཉལ་ཆས་ནང་འཛུལ་

ཡོང་བ་ན། བུ་མོས་ཁྱོད་ཀྱི་མགོ་རིལ་རིལ་འདི་འདྲ་གང་ཡིན་དྲིས་པར། ཨ་ཅག་

བྱས་ཙང་། མགོ་ཕྲུ་བའི་ནང་ལ་འཁར་སོང་། ད་ཅི་བྱེད་ཟེར། དེ་ནས་བུ་མོ་དེས།
ཀོལ་ཏོ་རང་རེད། ད་ཕྱི་ལ་སོང་ནས་བྲག་དཀར་པོ་དེ་ལ་མགོ་རྡོབས་ཤོག ཕྲུ་བ་
ཆག་འགྲོ་ཡི་རེད། ཅེས་བཤད་པ་དང་། ཁོ་ཕྱི་ལ་ཐོན་ནས་ལག་ཉུལ་བརྒྱབས་
པས་དངོས་པོ་རྡོག་རྡོག་མཁྲེགས་པོ་ཞིག་ཐུག་པ་དེར་རང་གི་མགོ་བརྡབས་
པས་ཕྲུ་བ་དེ་ཆག འོན་ཀྱང་དངོས་པོ་རྡོག་རྡོག་དེ་ནི་བུ་མོའི་ཕ་རྒན་གྱི་མགོ་

ཡིན་སྟབས། ཕ་རྒན་དེ་མགོ་ན་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་བལྟས་པས། མག་པ་ཀོལ་ཏོ་
དེ་ཡིན་པ་ཤེས་ནས་ཁུ་སིམ་མེར་བསྡད། དེ་ནས་ཁོ་བུ་མོའི་འགྲམ་དུ་ཕྱིན་ནས་
ཉལ་བ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མཚར་གཏམ་

ཚན་རིག་གི་གཏམ་བཤད།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཉིན་གཅིག་མཚན་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་མཐོ་སློབ་གཞན་ཞིག་ཏུ་
གཏམ་བཤད་བྱེད་པར་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་ལོ་པས་བསམ་ཚུལ་
ཞི་མི་དེ་རྩྭ་འབྲེག་བཞིན་པའི་མི་འགའ་ཤས་མ་ཐུག་བར་དུ་སྔོན་

ཞིག་བཏོན་པ་རེད། སྐུ་ཞབས་ལགས། ངས་ད་བར་དུ་ཁྱེད་རང་གི་གཏམ་བཤད་
མང་པོ་ཉན་མྱོང་ཙང་། དེ་རིང་ཁྱེད་ཉིད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ངས་གཏམ་བཤད་བྱ་ཆོག

སྔོན་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། དེར་ཞི་མིས་ཁོ་ཚོ་སྐད་བཏང་ནས། ཞིང་པ་ཡག་པོ་ཚོ། ཁྱེད་ཉིད་ལྷོད་ལྷོད་བཞུགས་ན། ཞེས་བཤད་པར། ཚན་རིག་པ་དེས། ཁྱེད་ཀྱིས་

གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་ཉོན་ཨང་། ཁྱེད་རང་ཚོས་རྒྱལ་པོ་ལ་རྩྭ་ཐང་འདི་ཀ་ར་ དེ་ལྟར་བྱེད་ཕོད་ན། དཔེ་ཡག་པོ་འདུག  ཅེས་བཤད། ཚོགས་ཁང་དུ་སླེབས་པ་
བས྄་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་ཡིན་པར་མ་བཤད་ན། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་དུམ་བུ་དུམ་
བུར་གཙབ་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་ཡིན། ཞེས་ཉན་བརྡ་བཏང་།

ཁྱུག་ཙམ་རྗེས་ལ་རྒྱལ་པོ་དེར་འབྱོར་བ་དང་ཞིང་པ་ཚོར་རྩྭ་ཐང་

དེའི་བདག་པོ་སུ་ཡིན་མིན་བཀའ་འདྲི་གནང་བར། ཁོ་ཚོ་ཚང་མས། ཀ་ར་བས་
ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་རེད། ཅེས་ཁ་གཅིག་གྲག་ཏུ་ལན་བཏབ་པར། རྒྱལ་པོས།
ཁྱེད་ཀྱི་གཞིས་ཀ་གང་ལེགས་ཡོད་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། ཞེས་འཚམས་འདྲི་

གནང་། ཞི་མི་ད་དུང་ཡང་སྔོན་སྔོན་ལ་རྒྱུགས་ཕྱིན་པ་རེད། མཐར་ཞི་མི་ཁོ་

རྒྱལ་ཁང་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་སླེབས། རྒྱལ་ཁང་དེ་བདུད་ཅིག་གི་ཡིན་

ལ། ཁོ་ཡུལ་དེའི་ནང་ནས་ཕྱུག་ཤོས་ཀྱང་ཡིན། དངོས་གནས་བྱས་ན། རྒྱལ་
པོས་སྐོར་སྐྱོད་བྱས་པའི་ས་ཆ་ཚང་མ་བདུད་དེའི་གཞིས་ཀ་རེད། ཞི་མིས་

བདུད་དེའི་སྟོབས་ཤུགས་དང་སྒྱུ་མའི་ནུས་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་འཛེམ་ཟོན་མེད་

དང་ཚན་རིག་པ་
དེས་ཁ་ལོ་པའི་

ཞྭ་མོ་གྱོན་ནས་

རྒྱབ་གྲལ་ཞིག་ཏུ་
བསྡད། ཁ་ལོ་པ་
དེ་གཏམ་བཤད་
བྱེད་སའི་སྟེགས་
བུ ར ་ ཕྱིན ་ ཏེ་

གཏམ་བཤད་གང་ཡོང་བྱས་པ་རེད། རྗེས་ལ་ཁོས་དྲི་བ་ཡོད་མེད་སྐད་ཆ་དྲིས་

པར་རྒྱལ་ཁང་ནང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། མ་གཞི་ནས་ཞི་མི་ལ་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ། པར། མཁས་དབང་ཞིག་གིས། ལགས་ཡོད། ཅེས་བཤད་དེ། གནད་འགག་ཞེ་
བཤད་ཅི་དགོས་ཏེ་མི་དགོས་སོ། །

དྲག་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ཞིག་བཏང་བ་ན། ཁ་ལོ་པ་དེ་ཅུང་དངངས་སྐྲག་སྐྱེས་ཀྱང་གློ་
བུར་དུ། དེ་ཞེ་དྲག་ལས་སླ་པོ་རེད། དེ་ཤིན་ཏུ་ལས་སླ་པོ་ཡིན་ཙང་། ངས་རང་
ཉིད་ཀྱི་ཁ་ལོ་པར་ལན་རྒྱག་འཇུག་གི་ཡིན། ཞེས་བཤད་པ་རེད།

སེན་མོ་མི་བཟའ་བར་བཟོས་ཚར་ཡིན།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

ཨ་མ་དང་པོས་ཨ་མ་གཉིས་པར། ད་བར་དུ་ངའི་ཕྲུ་གུས་སེན་མོ་བཟས་ནས་
གླགས་ཁྱོན་ནས་ཁ་ཡི་མི་འདུག  ཅེས་སྡུག་སྐད་བརྒྱབས་པས།
ཨ་མ་གཉིས་པས། ལང་ཤོར་

ངན་པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མེད། དེ་

སྔོན་ཚུད་ནས་་་  ཞེས་སྐད་ཆ་
མ་རྫོགས་གོང་ལ།

ཨ་མ་དང་པོ་དེས། འོན་ཀྱང་
རྗེས་སུ་དེ་ལྟར་མི་བྱེད་པར་
བཟོས་ཚར་བ་ཡིན། ཞེས་
བརྗོད་པ་དང་།

ཨ་མ་གཉིས་པ་དེས་ཧང་སང་

བའི་ངང་། དངོས་གནས། ག་འདྲ་བྱས་ཡིན། ཞེས་དྲིས།

ཨ་མ་དང་པོ་དེས། ངས་ཁོའི་སོ་ཚང་མ་ཕུད་བཞག་ཡིན། ཞེས་ལན་བཏབ་མ་
ཐག  ཨ་མ་གཉིས་པ་དེ་བས་ཧང་སངས་པ་རེད།
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ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
ཤེས་རབ་སྙིང་པོ།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༥

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༄༅།།ཨ་ལད་པད་ཀོ༌དགའ་ཤོས།།

བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

༄༅། །ཆོས་ཚན་འདི་ཉིད་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཕལ་ཆེ་བ་ལྟར་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་

པོ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཚེ། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་
ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཐུས། ཤཱ་རིའི་བུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཇི་ལྟར་

བསླབ་དགོས་ཚུལ་དྲིས་པར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ཆོས་ཚན་གཞན་གྱི་བརྗོད་བྱ་ལྟར། ལམ་ལྔའི་རིམ་

པ་རྣམས་སྦས་པའི་ཚུལ་དུ་ཤུགས་ལ་བསྟན་ཅིང་། དངོས་སུ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་བདེན་

པར་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་དངོས་སུ་བསྟན་ཏེ་ལན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཡོངས་སུ་འདུས་པ། ཏདྱ་

ཐཱ། ག་ཏེ། ག་ཏེ། པྰར་ག་ཏེ། པཱར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷི་སྭཱཧཱ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ནས། བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་གང་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་བསྔགས་
བརྗོད་མཛད་པའི་གཞུང་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

ཉེ་ཆར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་ཉི་ཧོང་རྒྱལ་ཡོངས་སོ་ཏོ་ཛན་ཆོས་དཔོན་

གཞོན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཚུགས་ནས་ལོ་ ༤༠ འཁོར་བའི་མཛད་སྒོར་༧ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་གསུང་ཆོས་སྩལ་པའི་སྐབས་སུ། ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་གཟུངས་

སྔགས། ཏདྱ་ཐཱ། ག་ཏེ། ག་ཏེ། པཱར་ག་ཏེ། པཱར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷི་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའི་ནང་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལམ་ལྔ་རིམ་གྱིས་བགྲོད་དགོས་པ་བསྟན་

པ་རེད། གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་དོན་ནི། སོང་ཞིག སོང་ཞིག ཕ་རོལ་ཏུ་སོང་ཞིག ཕ་རོལ་ཏུ་ཡང་དག་པར་སོང་ཞིག བྱང་ཆུབ་ཏུ་གཞི་ཚུགས་ཤིག ཅེས་པ་རེད།
ག་ཏེ་ཞེས་པས་ཚོགས་ལམ། ཡང་ག་ཏེ་ཞེས་པས་སྦྱོར་ལམ། པཱར་ག་ཏེ་ཞེས་པས་མཐོང་ལམ། པཱར་སཾ་ག་ཏེ་ཞེས་པས་སྒོམ་ལམ་དང་། བོ་དྷི་སྭཱཧཱ་ཞེས་པས་

མི་སློབ་ལམ་བཅས་བསྟན་པ་རེད། ཅེས་གསུངས་འདུག

       ཌེབ་ཀྱི་གཅུང་པོ་བུ་ཆུང་ཇོ་(joe)ནི་རྩེད་ཆས་མཁྲེགས་པོ་ལ་

ཆོས་ཚན་འདི་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་དང་། ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ཞེས་འབོད་ཅིང་། གཞུང་འདི་ལ་ལེགས་ དགའ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོས་རྩེད་ཆས་དེ་ཚོ་ཁ་ལ་བླུགས་ཏེ་སོ་རྒྱག་
སྦྱར་སྐད་དུ་གཞུང་ཚད་ཤློ་ཀ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡོད། ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ཞེས་པ་ནི། གཞུང་འདིར་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་བརྗོད་བྱ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ རྒྱུར་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན།  ཁོའི་ཁའི་ནང་སོ་སྐྱེ་
ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་རྣམས་ཆད་ལྷག་མེད་པར་བསྟན་པ་གང་ཞིག  རྗོད་བྱེད་ཚིག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པས་ན་སྙིང་པོ་ཞེས་བརྗོད་པ་དང་། མདོ་འདི་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ བཞིན་ཡོད།
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཚང་བའང་བསྟན་པ་ཡིན། ཉེ་བའི་ཆར་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་གིས་གསུང་ཆོས་ཡང་ཡང་

སྩལ་བཞིན་པའི་གཞུང་ཚན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། གཞུང་འདི་ཉིད་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་། ཞུ་ཆེན་

གྱི་ལོ་ཙ་བ་དགེ་བློ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པས་ཞུ་དག་མཛད་དེ་གཏན་ལ་ཕབ། དུས་ཕྱིས་སུ་དཔལ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དགེ་རྒྱས་བྱེ་མ་གླིང་
གི་རྩིག་ངོས་ལ་བྲིས་པ་དང་ཞུ་དག་ལེགས་པར་བགྱིས་པའི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་ནོ།། །།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༣༽ འོ་མ་གཅིག་པའི་བུ་སྤུན།

༄༅། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཨཀ་བར་བྱིས་པ་མ་འབྱར་གྱི་དུས་སུ་ཡུམ་ཆེན་འདས་

གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པས། འཚོ་འཛིན་མ་གཞོན་མ་ཞིག་གིས་གསོ་སྐྱོང་གནང་།
འཚོ ་ འཛི ན ་མ་གཞོ ན ་མ་དེ ་ ལའང་ཨཀ་བར་དང་འདྲ་བའི ་ བྱི ས ་པ་ཞི ག ་ཡོ ད །

མོས་བྱིས་པ་འཚར་ལོངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མོ་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ཙམ་མ་ཟད་ཨཀ་བར་

ལའང་ནུ་མ་སྣུན་གྱི་ཡོད། དེ་ནི་བྱིས་པའི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཟས་བཅུད་ཅིག་
ཡིན། བྱིས་པ་གཉིས་ཀ་འཚར་ལོངས་མཉམ་དུ་བྱུང་བ་དང་། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་

བྱིས་པའི་དུས་ཚོད་དེ་མཉམ་དུ་བསྐྱལ་པ་རེད།   འཚོ་འཛིན་མའི་བུའི་མིང་ལ་

ཧ་སིབ་ཟེར། ཨཀ་བར་ཡང་ཧ་སིབ་ཀྱི་ཨ་མའི་འོ་མས་གསོས་པར་བརྟེན།  ཧ་

སིབ་ལ་ཨཀ་བར་གྱི་འོ་མ་གཅིག་པའི་བུ་སྤུན་ཟེར།  ཨཀ་བར་གྱིས་འཚོ་འཛིན་

མ་དེ་ལ་རང་གི་མ་ཡུམ་དངོས་ལྟར་གུས་ཞབས་དང་བརྩི་མཐོང་བྱེད་ཅིང་།  ཧ་
སིབ་ལ་གཅུང་པོའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་གྱི་ཡོད།

ཕྱི ས ་སུ་ཨཀ་བར་གྱི ས ་དིལླཱི འི་

ནའང་། ལན་འདེབས་གང་ཡང་མ་བྱས།  ཁོའི་སེམས་ནང་རང་ཉིད་འདྲ་བའི་མི་

གཅིག་ཧ་སིབ་ཀྱི་རོགས་ཟླར་དགོས་ཟེར་བ་ནི། མི་འོས་པ་ཞིག་རེད་བསམས།

ཨཀ་བར་ནི་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་བཙན་པོ་འཇོན་ཐང་ཅན་ཞིག་ཡིན་

སྟབས།   བཱིར་བལ་ལྟ་བུའི་ཤེས་རབ་ཅན་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་

ཨཀ་བར་ལ་རན་པོ་ཡོད་ཀྱང་། ཧ་སིབ་འདྲ་བའི་མི་ཕལ་པ་ཞིག་ལ་རོགས་ཟླ་

དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་འོས་ཤིང་འཚམས་པ་མ་མཐོང་། འོ ན་ཀྱང་བཱིར་བལ་ལ་ལས་ཀ་

ཞུས་ཏེ་དུས་སྐབས་རན་པོ་ཞིག་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཉིད་གསལ་སྟོན་ ཁྲི་ནས་མི་ལྷུང་བའི་ཆེད་དུ་རྩིག་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཉལ་གྱི་ཡོད། ཡིན་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཞིན་དེ་ལྟར་ངང་སྒུག་བྱས།

ཉིན་ཤས་རྗེས་སུ་ཧ་སིབ་དང་ཨཀ་བར་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་སྐབས་

ཤིག་ལ། བཱིར་བལ་དེར་ཡོང་ནས།   རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ངས་ཁྱེད་ཀྱི་འོ་མ་
གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད་ཁྲིད་ཡོད། ངའི་བསམ་པར་དེ་ཉིད་
རོགས་པ་ཡག་ཤོས་སུ་མཐོང་གི་འདུག ཅེས་བརྗོད་པ་ན།

ཨཀ་བར་དང་ཧ་སིབ་གཉིས་ཀ་དགའ་པོ་བྱུང་སྟེ། ཨཀ་བར་
གྱིས་ལམ་སང་བཱིར་བལ་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་སྤུན་མཆེད་དེ་ད་ལྟ་རང་

སྤྱོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་མ་སྦྱར་བ་རེད།  དུས་

ཡང་ན་དགོས་མཁོ་གཞན་དག་ག་རེ་ཡོད་དམ། ངས་ཁྱེད་ཀྱི་དགོས་འདུན་སྒྲུབ་
ཐུབ་ན། ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོང་བ་འདུག ཅེས་གསུངས་པར། ཧ་སིབ་

ཀྱིས། མི་དབང་ལགས། ང་ལ་གཞན་གང་ཡང་མི་དགོས། ཡིན་ནའང་ང་ལ་དུས་

རྟག་ཏུ་བཱིར་བལ་འདྲ་བའི་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་རོགས་པ་ཞིག་ཡོད་ན་དྲན་གྱི་ཡོད།
གལ་སྲིད་ང་ལ་ཁོ་འདྲ་བའི་རོགས་པ་ཞིག་བྱུང་ན། ང་རང་མིའི་ནང་ནས་སེམས་

པ་སྐྱིད་ཤོས་དེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཅེས་ལན་འདེབས་བྱས།

ཨཀ་བར་ཡང་རྒྱུན་དུ་རང་གི་འོ་མ་གཅིག་པའི་བུ་སྤུན་གྱི་འདོད་པ་

སྒྲུབ་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཨཀ་བར་གྱིས་བཱིར་བལ་ལ་ཧ་སིབ་ཆེད་

དུ་དུས་རྟག་ཏུ་རོགས་ཟླ་བྱེད་མཁན་ཁྱེད་རང་འདྲ་བའི་མི་ཞིག་ཁྲིད་ཤོག་ཅེས་

ནའང་ཌེབ་ཁྱིའི་ཨ་ལད་པད་ཀོ་ཌོ་གར་གཅིག་པུ་ལ་དགའ་པོ་ཡོད།

གཅི ག ་པའི ་ སྤུན་མཆེ ད ་ལ་རོ ག ས་ཟླ་བྱེ ད ་མཁན་ངའི ་ འོ་ མ་

གཞག་གནང་།    ཁོ་ལ་འདོད་ཡོན་ལོངས་

ཉིན ་གཅིག ་ཨཀ་བར་གྱི ས ་ཧ་སི བ ་ལ་ཁྱེ ད ་རང་ལ་རེ ་ འདོ ད ་དམ།

ཌེབ་ཀྱི་ཨ་ཅག་རྒན་པ་བེལ་ལཱ་(Bella)མཚན་མོ་རྟག་

བྱེད་སྟངས་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ཁོས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་སྲུང་ཅི་སྒྲུབ་ པར་ཨ་ལད་པད་ཀོ་བདུན་དང་མཉམ་དུ་ཉལ་གྱི་ཡོད། མོ་རང་ཉལ་

བྲང་ནང་གི་སྐུ་བཅར་རྒན་པའི་གྲས་སུ་བསྐོ་

བྱམས་སྐྱོང་དང་ཐུགས་བརྩེ་གནང་གི་ཡོད།

བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

གསུངས།   བཱིར་བལ་གྱིས་རྒྱལ་པོའི་སྐད་ཆ་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་ཉན་

སྲི ད ་དབང་བཟུང་བའི ་ སྐབས་སུ་ཧ་སི བ ་ཕོ ་

རྒྱུན་དུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ཁོ་ལ་བུ་སྤུན་ལྟ་བུའི་

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཁྲིད་ཤོག་ཅེས་གསུངས། ཁྱུག་ཙམ་ནས་བཱིར་བལ་གྱིས་བ་

གླང་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཞིག་འཁྲིད་ཡོང་བ་མཐོང་བས། རྒྱལ་པོ་

ཨཀ་བར་ཧ་ལས་ཧོན་འཐོར་ནས།   ཁྱེད་ཀྱི་སྤུན་མཆེད་དེ་ག་པར་ཡོད་དམ།

ཁྱེད་རང་གིས་བ་གླང་འདི་འདིར་ཁྲིད་དོན་གང་ཡིན་ནམ། ཞེས་དྲིས་པར། མི་

དཔོན་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་འོ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད་ངོ་མཁྱེན་མ་བྱུང་

     ཉིན་རྒྱབ་གཅིག་ལ་ཌེབ་དང་ཨ་མ་གཉིས་སློབ་གྲྭར་བེལ་ལཱ་ལེན་

ངས་བྱིས་པའི་དུས་སུ་བ་ཕྱུགས་ཤིག་གི་འོ་མ་བཏུངས་ནས་འཚར་ དུ་ཕྱིན་པ་རེད། ཨ་མས་བུ་ཆུང་ཇོ་འདྲུད་འཁོར་ནང་དུ་ཁྱེར་པ་དང་།
ཌེབ་ཀྱིས་ཌོ་གར་ཁྱེར་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭའི་རྒྱལ་སྒོར་སྒུག་བཞིན་
ལོངས་བྱུང་བ་ཡིན་པས། གླང་འདི་བ་ཕྱུགས་དེའི་བེའུ་རེད།

ངམ།

ང་གཉི ས ་འོ་ མ་གཅི ག ་རང་བཏུངས་ནས་འཚར་ལོ ང ས་བྱུང་བར་ པའི་ཨ་མ་རྣམས་ཀྱི་འགྲམ་ལ་སློབ་གྲྭའི་རྩེད་ཐང་ཡོད། དེར་མི་འགའ་
བརྟེན། བ་གླང་འདི་ངའི་འོ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད་དེ་རེད། ཁྱེད་ཀྱི་འོ་མ་ ཤས་ཀྱིས་སྐས་འཛེག་སྒང་ལ་འཛེགས་ནས་ཚོན་ཁྲ་ཅན་གྱི་དར་ལྕོག་
གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད་ཀྱི་རོགས་ཟླར་ངའི་འོ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད་འདི་ སྒྲོག་བཞིན་ཡོད། ཨ་མས་ཌེབ་ལ་སློབ་གྲྭའི་ཆེད་དུ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་

ལས་འོས་པ་ཞིག་མེད།   ཅེས་བཱིར་བལ་གྱིས་སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་པའི་ལན་དེ་ ཀྱི ་ དབྱར་ཁའི ་ ཚོ ང ་དུས་སམ་ཁྲོ མ ་དུས་འགོ ་ འཛུགས་གྲབས་ཡོ ད ་

ལྟར་ཞུས་པ་ན། རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གད་མོས་རིལ་བ་དང་། ཧ་སིབ་ཁོང་ཁྲོའི་མེ་ པར་བཤད། ཌེབ་ཀྱིས་ཌོ་གར་ཡར་བཀྱགས་ནས་ར་བའི་ནང་དུ་ག་
ལྕེ་འབར་ཞིང་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་ཏོ།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བསྟན།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད།

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

དྭ་ལིས།

དྭ་ལིས་སམ་ད་ལིས་ཞེས་པ་ནི། བ་ལུ་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་རིགས་

གཉིས་ཏེ། བ་ལུ་དཀར་པོ་ཞེས་པ་སྡོང་པོ་དཀར་ལ་ལོ་མ་ཁམ་མདོག་
དང་། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་སྨིན་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་བ་ལུ་ནག་པོ་ཞེས་པ་
ནི། འདབ་མ་སྣུམ་ཞིང་ཕྲ་ལ། མེ་ཏོག་སྔོ་དམར་དྲི་ཞིམ་སྨིན་པ་ཡིན།

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

རིམ་པས་ཁོ་གཉིས་ཆེན་པོ་ཆགས་ནས་མི་ཙམ་མ་ཟད་དུད་འགྲོ་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དང་། སློབ་གྲྭ་མེད་པའི་ལུང་

རྒྱ་གར་བཅས་ཀྱི་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༣༢༠༠ ནས་ ༤༧༠༠ བར་གྱི་སྲིབ་རིའི་རྩྭ་གསེབ་

ཕྱིན་ཆད་ཁོ་གཉིས་ལ་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བརྩི་བཀུར་ཆེ་ཞིང་། ཀུན་ དང་། སྡོང་ཐུང་ཤིང་གསེབ།  ན་སྤང་། བྲག་རོང་སོཌ་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།

སྐུ་ཞབས་བུ་ཛཱན་ (Buzan) གྱིས་དཔེ་ཀློག་དེ་རིམ་

པ་བདུན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཡིན་པར་འགྲེལ་བརྗོད་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དེ།

༡) མིག་གི་གཟུང་བྱ་རྣམས་ཤེས་ཟིན་པའི་གནས་
ཚུལ་དང་མཉམ་དུ་བསྲེ་བ།

༢) ཡི་གེ་དང་ཚིག་ངོས་འཛིན་པ།

༣) བཀླག་བྱའི ་ ཚི ག ་རྣམས་ཚི ག ་ཚོ ག ས་ཡོ ང ས་

པ་སྡོང་པོ་དང་ལོ་མའི་མཚམས་ནས་ཤར་ལ། འབྲས་བུ་ལབ་སོན་

འདྲ་བའི་རོ་མྱངས་ན་མངར་སྐྱུར་ལྡན།

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

ཡང་ན་དཔྱིད་ཀར་མེ་ཏོག་བཏུ་དགོས་པ་དང་། ཆར་དུས་སྐབས་ལོ་
མ་གསར་པ་སོགས་བཏུས་ཏེ་རྩྭ་སྙིགས་སོགས་གཙང་མ་བཟོས་ནས་
ཉི་མར་བསྐམ་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་ལོ་མ་དང་མེ་ཏོག་

སྨན་སྦྱོར་བགྱིས་པས་ས་ཆུ་མི་འཕྲོད་པ་དང་། སྐྱ་རྦབ་ནད་ཀྱིས་ལུས་
ཁམས་སྐྲངས་པ་དང་། གློ་ནད། གློ་ཡུའི་ཚད་པ། ལུས་སྟོབས་ཉམས་

པ། སྐད་འགགས་པ་སོགས་ལ་ཕན།

མིང་གཞན། བ་ལུ་དང་། བལ་བུ། དུད་ཤིང་། སུར་དཀར། བདུད་རྩི་ད་

ལིས་བཅས་ཟེར།  རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཏཱ་ལཱི་ཤམ྄་(RkkYkh'ke~~)ཟེར་བ་ཡིན།

ཁུངས།

༣༠༠༠ ནས་ ༤༣༠༠ བར་གྱི་རི་ལྡེབས་དང་། ནགས་གསེབ་སོགས་
སུ་སྐྱེ་བ་མང་།

ལ་སྤྱོད་དགོས།

གིས་ཁོག་པ་བཤལ་

བ་དང་། གློ་ལུ་བ།

འདོད་རྒུ་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན།

༦) གནས་ཚུལ་རྣམས་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་

མི ང ་གཞན།

ཅེས་པ་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢

བརྩེམ་དང་། ཨོམ་

ཚེས་ ༡༦ ཉིན་དིལླཱི་བོད་ཁང་དང་། དིལླཱི་བོད་སྒར་

བླ་ཤ་སྐམ། མ་ཧི་

བསམ་ཡས་གླི ང ་གཉིས་ཀྱི ས ་དིལླཱི ར ་རྟེ ན ་གཞི་

ཏ་པ། སྐྱུར་མོ་སོགས་ཟེར། ཨིན་སྐད་དུ་ཆཻ་ནིས་ མེག་ནོ་ལིཡ་ ཝཻན་ བྱས་པའི་སྟོན་པའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་
(Chinese Magnolia Vine) ཟེར་བ་ཡིན།
ཆེ ན ་པོ ་ དགོ ང ས་རྫོ ག ས་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོ ད ་ཉི ན ་

བཅས་ཡིན།

དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།
༶ ཤར་རྒྱ་གར་གྱི་རྨ་བྱ་ལ། །

༶ སངས་རྒྱས་ལ་ཀ་ཁ་དང་། །

༶ ཤིང་བཟང་ལྤགས་པའི་འོག་ཏུ་རུལ། །

༶ སེམས་མཐུན་གྲོཌ་པོ་འཛོམས་ན་མཚན་མོ་ཐུང་།།

༶ ཤིང་གཟེར་ཤིང་ལ་མི་འགྲོ། །

༶ སེམས་བསམ་པའི་བར་སྣང་ལ་རྟ་རྒྱུཌ་ཀྱང་།།

༶ ས་ཁྱབ་རྡོ་ཁྱབ་ཏུ་གྱུར་པ། །

༶ སེམས་ཆུང་ལ་ཆག་སྒོ་མང་། །

ཚེ་འདི་ལ་ངོམ་རྒྱུ་སྒྲོ་མདོངས་རེད། །
མི་བཟང་ངོ་ཚའི་འོག་ཏུ་རུལ། །

མར་སྐོགས་མར་གྱིས་མི་དུལ། །

༶ སའི་རི་མོ་ཐང་ལ་ཡོད། །

སྟག་གི་རི་མོ་ཕྱི་ལ་ཡོད། །
མིའི་རི་མོ་ནང་ལ་ཡོད། །

ཉི་མ་ལ་སྒྲོན་མེ། །

མི་མཐུན་མཉམ་དུ་འཛོམས་ན་དུས་ཡུན་རིང་།།

རྒྱུ་དངོས་པོའི་སྦར་མཐིལ་ལ་སོ་མི་ཐེབས། །

ཧམ་ཆེན་ལ་ཟ་སྒོ་མང་། །

༶ སེམས་པ་ངན་པ་མི་ལ་བྱས་ན། །

བྱ་བ་ངན་པ་རང་ལ་འཁོར་ཡོང་། །

སྤྱི ་ ནོ ར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་
ཚོ ག ས་མགོ ན ་དུ་ཆི བ ས་བསྒྱུར་གྱི ས ་བཀའ་སློབ་
སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

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

རི་མོ་འབྲི་མཁན། དཔལ་སྐྱིད།

བྱེད་པ་སྟེ། བསམ་བློ་གསལ་པོ་གཏོང་ཐུབ་པ་

དེར་བརྟེན་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལ་

འགྲོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད།

སོ ་

ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་།

བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། རང་ཉིད་ལའང་འབྲེལ་བ་

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།

གཞན་ལ་འབྲེལ་ལམ་ཡག་པོ་

བསྣོལ། ཞེས་གསུང་སྲོལ་ཞིག་ཡོད།

The Editor

འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་། འཛིན་རིམ་བདུན་པ།

བེད་སྤྱད་དེ།

བོད་ལ་རྒྱུན་ལྡན་དབུ་ཚད་སེངྒེ་མཇིང་

དབུ་མའི་ལྟ་བའི་རྒྱབ་རྟེན་བྱས་ནས་

ནད་སོགས་ལ་ཕན།

གང་དུ་དགོས་རུང་དྲན་གསོ་བ།

༧) གནས་ཚུལ་དེ་ཉིད་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་

སྟངས་བྱས་ནས་གནང་ཡོད། དེར་བརྟེན་

ཉམས་ལེན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དེ་ཡང་

ད བུ ག ས ་ ལ མ ་ གྱི ་

རི་མོའི་གླིང་ཁ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བཙུན་མ་འཇིགས་མེད་ཆོས་སྒྲོན། (ཁ)

སྨིན་ཞིང་ཕན་ནུས་ལྡན་པར་ཉར་བ།

རྣམ་གཞག་དེ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དེ་བྱས། དེ་

དེའི་ཐོག་ནས་ནང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་

སྐྱུག་པ་སྐྱུགས་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ།

༥) གནས་ཚུལ་རྣམས་དྲན་པའི ་ ནང་དུ་གནད་ལ་

པའི་ཐ་སྙད་དེ་བྱུང་བ་མིན་འགྲོ། ལྟ་བའི་

ཡོད། ཕྱི་འདུལ་བའི་ཉམས་ལེན་ཡོད་པ་

དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ། ལྷོ་པ་ཁམས་ཚན།

དང་འབྲེལ་བ་བཟོ་བའི་གོ་རྟོགས།

ནས་དབུ་ཚད་སེངྒེ་མཇིང་བསྣོལ། ཞེས་

དབུ་ཚད་སེངྒེ་མཇིང་བསྣོལ་རང་ཆགས་

བྱས་པས་ཚ་གྲང་

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།

༤) གནས་ཚུལ་དེ ་ རང་གི ་ ཤེ ས ་བྱ་ཡོ ང ས་རྫོ ག ས་

ཕལ་ཆེར་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའི་སྐབས་

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་འབྲས་བུ་སྨན་སྦྱོར་ ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི་

྄ ་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་
དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་བའི་ 《བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར

རྫོགས་ཀྱི་དོན་དང་འབྲེལ་བ་བཟོ་བའི་གོ་རྟོགས།

དབུ་ཚད་སེ ངྒེ ་ མཇི ང ་
བསྣོལ་གྱི་བསྟན་པ།

སྐྱེ་གནས། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་དང་། རྒྱ་ནག  རྒྱ་ གཏན་ལ་འབེབས་སྐབས་དགག་གཞག་
གར་གྱི་ལ་དྭགས་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་
སྤོང་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཚད་མའི་འགྲོ་

འདོད་རྒུ་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན།

དཔེ་ཀློག་གི་བརྒྱུད་རིམ།

ཡིན། དེའི་སྡོང་པོ་ཆེ་ཞིང་མེ་ཏོག་དམར་ཆུང་འདབ་མ་ལྔ་ལྡན་བཞད་

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བཙུན་མ་ལེགས་བཤད་སྒྲོལ་མ།

རྫོགས་སོ།།

འདི་ནི་ཤིང་སྨན་གྱི་སྡེ་ལས་འབྲས་བུ་སྨན་དུ་འགྲོ་བའི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་

སུ་འབྲས་བུ་སྨིན་མཚམས་བཏུས་ཏེ། མ་རུལ་པ་བསྐམས་ནས་སྨན་

ཅན་གྲངས་མེད་པ་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་འཚོ་གནས་ཐུབ་པར་འབད་
གྱིས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཏོ།། །།

ད་ཏྲིག

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

པར་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་པ་སོགས་དགེ་བའི་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོས་སེམས་

བརྩོན་བྱས་པས། ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

FIRST AID

༄༅།།ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ།

རང་གི་ཁྱིམ་ཁང་ན།

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།

• རྨས་སྐྱོན་བཟོ་སྲིད་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་མེད་རྟོག་ཞིབ་བྱས་ཡོད་དམ་མེད།
• ཤེལ་གྱི་སྒོ་གླེགས་དག་ལ་མིག་མཚམས་ཀྱི་ཐད་དུ་བརྡ་སྟོན་བརྒྱབས་ཡོད་དམ་མེད།
• ཕྲུ་གུའི་རྩེད་ཆས་རྣམས་ཉེན་ཁ་མེད་སར་འཇོག་པ་དང་། རྩེད་ཆས་དེ་ཚོས་ཕྲུ་གུར་རྨས་སྐྱོན་ཡོང་སྲིད་
དམ་མི་སྲིད།
• མེ་མདའི་རིགས་ཉེན་ཁ་མེད་ས་དང་ཕྲུ་གུས་མི་སྙོབ་སར་ཉར་འཇོག་བྱས་ཡོད་དམ་མེད།
• ཞལ་བའི་སྟེང་གི་ས་གདན་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་འཇམ་འདྲེད་མི་ཤོར་བའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཡོད་དམ་མེད།
• གློག་གི་ཡོ་ཆས་བསྐུལ་ཟད་སོགས་ཀྱི་ཉེན་ཁར་རྟོག་ཞིབ།
• དུག་ཤས་ཅན་གྱི་དངོས་རྫས་ཕྲུ་གུའི་སྙོབ་སར་མི་འཇོག་པ།
• བེད་སྤྱོད་མེད་པའི་སྨན་ལྷག་རྣམས་ནང་དུ་མི་ཉར་བར་འབྲེལ་ཡོད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱིས་རྩ་མེད་བཟོ་བ།
• མེ་མཆེད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་སར་ཕྲུ་གུར་མེ་མཆེད་དཀའ་བ་དང་། ལུས་པོར་རན་པའི་བཟོ་བཀོད་ཅན་གྱི་
གྱོན་ཆས་གཡོག་པ།
• མེ་ཡོད་ས་དང་ཚ་དྲོད་ཁྱབ་འགྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཡོད་སར་ཉེན་ཟོན་གྱི་རགས་བཅད་འཇོག་པ།
• འགྱིག་ཤོག་གི་ཁུག་མ་གང་བྱུང་དུ་མི་འཇོག་པ།
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

