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། །

དོན་བརྒྱུད་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པ།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༧༠

གྱ་སྟོན་འཚམས་འདྲི་

    

ཧིན་སྒོར། ༥

༄༅ རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་ གངས་ཅན་བོད་མིའི་ལྷ་སྐལ་ འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དང་གྱ་སྟོན་

ལ་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ནས་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་འཚམས་འདྲི་གྲངས་མེད་དང་
སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པ་

ཡང་ཉིན་གཅིག་སྤོ་སྤོ་ཡིས། ད་ངས་མིག་གིས་ཕྱིའི་འཛམ་གླིང་གི་དངོས་པོ་
རྣམས་མཐོང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་བཞིན། ཐོག་མར་ང་རང་མཆོད་མཇལ་ལ་འགྲོ་
འདོད་འདུག་ན། ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ཡོང་བ་འདུག་གམ། ཞེས་དྲིས་པར།
བུ་མོ་རྒྱ་སེ་དང་བུ་བསྟན་ཆུང་གིས་དགའ་པོའི་ངང་མོས་མཐུན་བྱས་ཏེ། འཕྲལ་
དུ་མཆོད་མཇལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱས།

ཉིན་དེར་དང་ཐོག་ཁོ་ཚོ་ཉེ་འགྲམ་གྱི་མཆོད་རྟེན་དེ་མཇལ་དུ་ཕྱིན། མཆོད་རྟེན་གྱི་དྲུང་
དུ་སླེབས་པ་དང་། ཕྱག་ལན་གསུམ་རེ་བཙལ་ནས་སྐོར་བ་ལན་མང་བརྒྱབས། མཐར་
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་བཏབ། ལྷག་པར་དུ་སྤོ་སྤོས་རང་ཉིད་
ཀྱིས་མིག་གིས་མཐོང་ཐུབ་པ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་བསམ་བཞིན་དགའ་ཚོར་ཆེན་
པོས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྨོན་ལམ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བཏབ།

དེ་ནས་མཆོད་མཇལ་གྲུབ་མཚམས་ཁོ་ཚོ་ནང་དུ་འབྱོར་བ་དང་། སྤོ་སྤོས། དེ་རིང་ཡིན་

ན། དངོས་གནས་སྐྱིད་པོ་དང་སེམས་ལ་དགའ་ཚོར་དམིགས་བསལ་ཞིག་བྱུང་། ཞེས་

བཤད་པ་དང་། བུ་ཆུང་བསྟན་ཆུང་གིས་ཀྱང་། ལགས་འོང་། དེ་རིང་སྤོ་སྤོའི་མཉམ་དུ་

མཆོད་མཇལ་ལ་སྐྱིད་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་། ཞེས་ཞུས། དེ་ཕྱིན་ཆད་ཁོ་ཚོ་གསུམ་གྱིས་མི་
ཚེ་ལྷག་མ་རྣམས་དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོའི་ངང་ནས་བསྐྱལ་ཏོ། །

༌༌༌རྫོགས་སོ།།

སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་ཕན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཟབ་མོ་རྣམས་དེ་དེ་

བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་།།

གོང་གི་སྨོན་ཚིག་འདི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དྲན་གསོ་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ སློབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོའི་ངོས་ནས་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པའི་བོད་མི་ཤེས་ཡོན་དང་ གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ་ལྡན་པ་ཞིག་བྱ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་འཇོག་ཐུབ་པ་དགོས་།

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

ཕོ ་ བྲང་པོ ་ ཏ་ལའི ་ དཔལ་བདེ ་ མཆོ ག ་གི ་ བློ ས ་བསླངས་དཀྱི ལ ་འཁོ ར ་རྒྱུ་

ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལར་བཞུཌ་པའི་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིཌ་བྱེད་ཀྱི་བློས་བསླངས་དཀྱིལ་འཁོར།

ཟངས་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲ་ཚོམ་གྱིས་བརྒྱན་པ།

བོད་ལུཌ་ཐུན་མིན་རྡུལ་ཚོན་གྱིས་བཞེངས་པའི་མི་འཁྲུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར།

རིན་པོ་ཆེ་གཡང་ཊི་དང་ཆུ་ཤེལ་སོགས་ལས་བཟོས་པའི་ཕོ་བྲང་
ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་གི་བཀོད་པ།

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།							

སྒྲུང་རྩོམ།

༄༅ལྷམ་ནང་གི་ཞི་མི་།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས་་་

བུ་ཀོལ་ཏོའི་སྒྲུང་། གཉིས་པ།

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

ཡང་གང་འཚམས་ནས་བུ་ཀོལ་ཏོས། ཨ་ཅག་ང་ཁ་སྐོམ་གྱི་འདུག་ཟེར། བུ་

མོས་ཆུ་ནི་འཁྱགས་བག་ཐེབས་ཡོད། གཉེར་ཚང་ནང་ཕྱིན་ནས་ཐོག་ལ་སྐལ་

པའི་སྦྲང་རྩི་ཐུངས་ཤོག་ཟེར། ཁོས་སྦྲང་རྩི་ངོམས་པར་བཏུང་ནས་མགོ་གཡུག་

གཡུག་བྱས་ཀྱང་ད་དུང་སྦྲང་རྩི་མར་ཐོན་ཡོང་བས་ཁ་གདངས་ནས་བསྡད། སྦྲང་
རྩི་རྫོགས་རྗེས་ཁོས་ད་འགྲིགས་སོང་ཟེར་ནས་ཉལ་དུ་ཕྱིན། བུ་མོས། ཁྱོད་ཀྱི་

ལུས་པོ་རློན་ཆག་ཆག་འདི་འདྲ་ཅི་ཡིན་དྲིས་པར། བུ་ཀོལ་ཏོས། ངའི་གཟུགས་

པོ་ཡོངས་རྫོགས་སྦྲང་རྩི་རེད། ཉིན་དགུང་མི་ཚོས་མགོ་གཡུག་གཡུག་བྱེད་དུས་
སྦྲང་རྩི་ཆད་འགྲོ་ཡི་འདུག ད་ལྟ་ངས་མགོ་ག་ཚོད་གཡུགས་ཀྱང་སྦྲང་རྩི་ཐོན་
བདུད་དེས་ཞི་མི་ལ་སྣེ་ལེན་གང་བཟང་བཟང་བྱས་ནས། རྒྱལ་ཁང་ལ་སླེབས་
དགོས་དོན་གང་ཡིན་དྲིས་པར། ཞི་མིས་མགོ་སྒུར་སྒུར་ངང་གུས་འདུད་ཞུས་

ཡོང་གི་འདུག བྱས་ཙང་ངས་ཁ་གདངས་གདངས་པར་བསྡད་ཡིན། ད་གཞི་ནས་
ཆད་སོང་ཟེར། བུ་མོས། ལྐུགས་པ་ཀོལ་ཏོ་ཁྱོད། ཉིན་མོ་གདུང་མའི་སྟེང་དུ་མི་
གཅིག་གིས་སྐྱལ་པའི་ཁ་བཟུང་བསྡད་ཡོད་ཙང་། འཐུང་མི་ཚོས་མགོ་གཡུག་

ནས། ང་ལ་མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བཤད་བྱུང་ལ། ཁྱེད་རང་ལ་རང་ཉིད་སྲོག་ དུས་རྐྱལ་པའི་ཁ་སྡོམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་གཅིག་པོ་ཡིན་དུས་སྦྲང་རྩི་

ཆགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ནུས་མཐུ་ཡོད་རེད་ འགྲིག་ན་རང་གི་ལག་པས་རྐྱལ་པའི་ཁ་བསྡམ་དགོས། ད་འོ་ན་ཁྱེད་རང་ལུག་
ཟེར་གྱི་འདུག  དཔེར་ན། ཁྱེད་རང་ཕལ་ཆེར་འདམ་སེང་ལའང་སྒྱུར་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་འདྲ། ཞེས་བཤད་པར།

གི་ལྷས་རའི་ནང་སོང་ནས་ས་ལ་འགྲེ་ལོག་རྒྱོབས་ཤོག ལུག་གི་རིལ་མ་དང་ས་
རྡུལ་གྱིས་སྦྲང་རྩི་སྐམ་འགྲོ་ཡི་རེད་ཟེར་བ་ལྟར། ཁོས་དེ་ལྟར་བྱེད་སྐབས་ཐང་
ཆད་ནས་དེ་རང་དུ་གཉིད་ཤོར། ཁོའི་ལུས་ལ་ལུག་གི་རིལ་མ་དང་སའི་རྡུལ།
ལུག་གི་སྤུ་སོགས་འབྱར།

དེའི་མཚན་མོར་རྐུན་མ་མི་གསུམ་ཁ་མཐུན་ནས་མི་ཚང་དེའི་ནང་

ཆང་ས་ཡོད་པས་མི་ཚང་མ་ར་བཟི་ནས་གཉིད་ཤོར་ཚོད་རེད། ང་ཚོ་ལུག་རྐུ་

རུ་འགྲོ་ཟེར་ནས་ལུག་ལྷས་ནང་འཛུལ། ནག་ཁུང་ནང་ལག་ཉུལ་རྒྱག་སྐབས།
རྐུན་མ་གཅིག་གི་ལག་པ་བུ་ཀོལ་ཏོའི་ཐོག་ཏུ་སླེབས། རྐུན་མ་དེས་རོགས་པ་

བདུད་དེས། དེ་ཕལ་ཆེར་བདེན་པ་རེད། ངས་བསྟན་ཆོག  འདམ་སེང་ལ་ལྟོས་ གཞན་གཉིས་ལ། འདི་རུ་ལུག་རྒྱགས་པ་རིལ་རིལ་མཇུག་དུམ་གཅིག་འདུག
ཤིག  ཅེས་གཤིས་ཀ་རྩུབ་མདོག་ངང་བཤད། དེ་ནས་ཁྱུག་ཙམ་རྗེས་ལ་ཞི་
མིའི་མདུན་དུ་འདམ་སེང་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བསྒྱུར་ནས་ལངས་ཡོད་སྟབས་ཞི་
མི་ཅུང་འདྲོགས་པ་རེད།

རྭ་ཅོ་ཡང་མི་འདུག འདི་འཁྲིད་འགྲོ་ཟེར་ནས་སྐེ་ལ་ཐག་པ་བརྒྱབས་ནས་ཁྲིད་

ཕྱིན། བུ་ཀོལ་ཏོས་ཀྱང་ལུག་ནང་བཞིན་རྐང་ལག་བཞི་ཀ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་

ཕྱིན། གང་འཚམས་ནས་རྒྱུག་ཆུ་ཞིག་གི་འགྲམ་དུ་སླེབས། རྐུན་མ་གསུམ་པོས།

༡༽ ཨིན་ཇིའི་མི་ལྔ།

ཨིན་ཇིའི་མི་ལྔ་མེ་འཁོར་ནང་འཛུལ་ནས་སི་ཀོཌ་ལེནྜ་གྱི་མི་ལྔའི་རྒྱབ་ཏུ་

བསྡད་པ་རེད། སི་ཀོཌ་ལེནྜ་གྱི་མི་ལྔ་ལ་འཛིན་བྱང་གཅིག་ལས་མེད། རྗེས་
སུ་མེ་འཁོར་གྱི་འཛིན་བྱང་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་ལས་མི་ཉེ་སར་སླེབས་
གྲབས་ཡོད་སྐབས། མི་ལྔ་པོ་དེ་མེ་འཁོར་གྱི་གསང་སྤྱོད་དུ་འཚང་ཁ་

བརྒྱབས་ནས་བསྡད། འཛིན་བྱང་ཞིབ་འཇུག་ལས་མིས་གསང་སྤྱོད་ཀྱི་
ཐད་དུ་སླེབས་
ཐུག་གྲབས་ངང་། རྒྱལ་པོ་མཆོག  ཁྱེད་རང་བརྗིད་རྔམ་ཆེ་བ་ལ། ད་དུང་གོ་ཐོས་
ལ། ཁྱེད་ཀྱི་སྒྱུ་མའི་ནུས་མཐུ་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག  འོན་ཀྱང་

ངས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག  ཅེས་ཅུང་འདར་སིག་སིག་ངང་བཤད་པ་
ན། ཞི་མི་ཁྱོད་རང་གིས་ག་རེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་སེངྒེར་བསྒྱུར་པའི་བདུད་
དེས་ངར་སྐད་བརྒྱབས།

དེ་ནས་ཞི་མིས། ངས་ཁྱེད་རང་སྲོག་ཆགས་ཆུང་ཤོས་ལའང་སྒྱུར་

ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་གོ་མྱོང་།  དཔེར་ན། ཙི་ཙི་ལ་བསྒྱུར་

པ་དང་སྒོ ་

བརྡུངས་ཏེ།

འཛིན་བྱང་
སྟོན་གནང་

དང་། ཞེས་

བཤད། དེ་མ་
ཐག་ཁོ་ཚོས་

གསང་སྤྱོད་ཀྱི་སྒོའི་འོག་ནས་འཛིན་བྱང་དེ་བསྟན་པ་རེད། ཞིབ་འཇུག་པས་

ཐུབ་པའང་གཅིག་རེད་དེ། དེ་ཁྱེད་རང་གི་ནུས་མཐུས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་ འཛིན་བྱང་ལ་ཨི་ཁུང་ཞིག་ཕུག་ནས་སྒོའི་འོག་ནས་ཕར་སྤྲད། གང་འཚམས་
གྱི་འདུག ཅེས་གདེང་སྤོབས་ངང་བཤད་པར། ངས་ཕོད་ཀྱི་མ་རེད་ཨེ། ཞི་མི་གླེན་ ནས་ཁོ་ཚོ་ཕྱིར་དོན་ནས་རྐུབ་སྟེགས་སུ་བསྡད། ཁོ་ཚོའི་བྱེད་སྟངས་དེ་ལ་
རྟགས་ཅན་ཁྱོད། ལྟོས་ཤིག  ཅེས་བདུད་དེས་ངར་སྐད་བརྒྱབས། ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཨིན་ཇིའི་མི་དེ་ཚོའི་བློ་ལ་བབ་པོ་བྱུང་བ་རེད།

མགྱོགས་པོ་མ་འགྲོ་ན་ནམ་ལང་གི་རེད། ལྷམ་ཕུད་ནས་ཆུ་བརྒལ་འགྲོ་ཟེར་ནས་
རང་རང་གི་ལྷམ་ཕུད་སྐབས། བུ་ཀོལ་ཏོས། ང་ཡང་ལྷམ་འབུད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་
བར། རྐུན་མ་གསུམ་པོས་ཁོ་ལུག་མིན་པར་མི་ཡིན་པ་ཤེས། ད་ཁོ་བསད་ན་

མ་གཏོགས་འགྲིག་གི་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཁོ་གསོད་གྲབས་བྱེད་སྐབས། བུ་ཀོལ་

ཏོས། སྐུ་མཁྱེན་ང་མ་གསོད་རོགས། ང་ནི་མི་ཚང་འདིའི་མག་པ་བུ་ཀོལ་ཏོ་ཡིན་
ཟེར་བ་ན། རྐུན་མ་གསུམ་པོས། ཁོ་ནི་ཀོལ་ཏོ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་ཟེར་ནས་མ་

བསད་པར། འོ་ན་ཁྱོད་རང་གིས་ང་ཚོའི་མཉམ་དུ་རྐུ་མ་རྐུ་རོགས་བྱོས། མཚན་
ལ་ང་ཚོ་གསུམ་ཁང་པའི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡིན། ཁྱེད་རང་མག་པ་ཡིན་ཙང་ནང་
དུ་སྡོད། ང་ཚོས་ཐོག་ནས་སྒྱེ་མོ་སྟོང་པ་མར་གཏོང་དུས། ཁྱེད་རང་གིས་དེའི་

ནང་ཅ་ལག་གནད་ཆེ་བའི་རིགས་བླུགས་ཤོག་ཟེར་བ་ལྟར། ཀོལ་ཏོས་ཁས་ལེན་
བྱས་ཏེ་ནང་དུ་ལོག

སང་ཉིན་དེར་རྐུན་མ་ཚོས་སྒྱེ་མོ་སྟོང་པ་མར་བཏང་ནས་ཅང་མ་

འགོར་བར། བུ་
ཀོལ་ཏོས་ཐག་

པ་ཡར་འཐེན་
དགོ ས ་པའི ་

བརྡ་བཏང་པ་
ན། ལྗིད་ལོད་

ལ་བལྟས་ན་

ཅ་ལག་གནད་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཡོད་པ་འདྲ་ཟེར་ཞིང་ཡར་འཐེན། དེ་ནས་སྒྱེ་ཁ་

ཕྱེ་སྟེ་ལྟ་དུས་དེའི་ནང་ཅ་ལག་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པར་བུ་ཀོལ་ཏོ་ཁོ་རང་འཛུལ་ཡོད་
པ་མཐོང་བ་ན། རྐུན་མ་གསུམ་པོས། ད་ཁོ་བསད་ན་མ་གཏོགས་རྩ་བ་ནས་

འགྲིགས་མ་སོང་ཟེར་ནས་ཁང་པའི་ཐོག་ནས་གཡུག་གྲབས་བྱེད་སྐབས། ཁོས་
ང་མ་གསོད་རོགས་ཞེས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོ་བརྒྱབས་པས། མི་ཚང་མ་གཉིད་
སད་དེ་རྐུན་མ་རྣམས་འཇུས། དེ་སྔ་ཡུལ་དེའི་ཟོག་དང་སྒོ་ཕྱུགས་མང་པོ་རྐུ་
ཤོར་ཡོད་ཀྱང་། རྐུན་མ་སུ་ཡིན་མི་ཤེས་པའི་སྐབས་དེར། ད་ལན་བུ་ཀོལ་

ཏོའི་གླེན་རྟགས་ཀྱིས་ཡུལ་དེའི་ནང་གི་རྐུན་མ་འཇུ་ཐུབ་པར་བརྟེན། དེ་ནས་

བཟུང་ཡུལ་མི་ཚང་མའི་ནང་ནས་བུ་ཀོལ་ཏོ་སྤྱང་ཤོས་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་དང་
བསྔགས་བརྗོད་ཚད་མེད་བྱས་སོ།། །།

མཚར་གཏམ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

འོན་ཀྱང་ཞི་མིས་སྙིང་སྟོབས་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་སེངྒེ་དང་ལྷན་དུ་སྣ་དང་སྣ་གཉིས་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༥

རྗེས་མ་ཁོ་ཚོ་ཚུར་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ཨིན་ཇིའི་མི་ལྔས་ཀྱང་དེ་

ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་དེ་འཛིན་བྱང་རྐང་གཅིག་ཉོས་པ་རེད། ཡ་མཚན་པ་
ཞིག་ལ། སི་ཀོཌ་ལེནྜ་གྱི་མི་ཚོས་ད་ལན་འཛིན་བྱང་གཅིག་ཀྱང་ཉོས་མེད་

པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་། གང་ལྟར་ཡང་། དེའི་སྐབས་སུའང་ཞིབ་འཇུག་ལས་
མི་སླེབས་གྲབས་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ། སི་ཀོཌ་ལེནྜ་གྱི་མི་དེ་ཚོ་གསང་སྤྱོད་

ཅིག་གི་ནང་འཚངས་ནས་བསྡད་པ་དང་། གསང་སྤྱོད་གཞན་དེར་ཨིན་ཇིའི་

མི་རྣམས་འཛུལ། དེ་ནས་སི་ཀོཌ་ལེནྜ་གྱི་མི་གཅིག་ཕྱིར་དོན་ནས་ཨིན་ཇིའི་

མི་ལྔ་ཡོད་སའི་གསང་སྤྱོད་ཀྱི་སྒོ་བརྡུངས་ནས། འཛིན་བྱང་སྟོན་དང་། ཞེས་

བཤད། འཛིན་བྱང་དེ་སྒོའི་འོག་ནས་བཏང་བ་དང་། དེ་ཡར་བླངས་ནས་ལམ་
སང་རོགས་པ་ཚོའི་མཉམ་དུ་གསང་སྤྱོད་ཀྱི་སྒོ་བརྒྱབས་ཏེ་བསྡད་དོ། །

༢༽ མཛུབ་མོ་ནོར་བར་གྱོན་ནས།

གྲོགས་པོ་དང་པོས། རྒྱ་གར་འདྲེན་མ་ཌིམྤལ་ཀ་པྰ་ཌི་ཡྰ་ཡིས་ག་དུས་ཡིན་
ནའང་མོ་རང་སོ་སོའི་ཁམས་དང་མི་མཐུན་པའི་མི་ཞིག་གི་ལྷན་དུ་ཆང་ས་
བརྒྱབས་པར་སྟོན་གྱི་ཡོད། ཅེས་བཤད།

གྲོགས་པོ་གཉིས་པས། ག་འདྲ་བྱས་ནས། ཞེས་དྲིས་པར།

གྲོགས་པོ་དང་པོས། མོས་ཆང་སའི་ཚིགས་ཁེབས་དེ་མཛུབ་མོ་ནོར་བར་
གྱོན་ནས་སྟོན་གྱི་ཡོད། ཅེས་ལན་བཏབ་བོ། །

3

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་མདོ།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༥

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༄༅།།ཨ་ལད་པད་ཀོ༌དགའ་ཤོས།།

བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

༄༅། །མདོ་འདི་ནི་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་འདིར་ཐོག་མར་གསུངས་པའི་ཆོས་ཤིག་ཡིན། དེ་ཡང་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཉིད་དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་སོན་པའི་ལོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཐོ་རངས་ལ་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཀྱང་། ཟབ་ཞི་སྤྲོས་

བྲལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །བདུད་རྩི་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཤིག་བདག་གིས་རྙེད། །སུ་ལ་བསྟན་ཀྱང་གོ་བར་མི་ནུས་པས། །མི་སྨྲ་ནགས་ཀྱི་དབུས་
སུ་གནས་པར་བྱ། །ཞེས་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་དེ་གཞན་གྱིས་རྟོགས་དཀའ་བར་དགོངས་ཏེ་ཆོས་མ་གསུངས་པར་ཞག་ཞེ་དགུའི་རིང་བཞུགས་

པར་མཛད།

དེ་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ནས་ཕེབས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་

གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་། ལྷག་པར་དུ་ལྷ་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་དུང་དཀར་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་ཕུལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་

བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ནས། བོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞིའི་ཉིན་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའི་དྲང་སྲོང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ཀྱི་གནས་སུ་འཁོར་ལྔ་
སྡེ་བཟང་པོ་ལ་བཀའ་དང་པོ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་མཛད།

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ཉིད་སྐོར་སྟངས་ནི། བདེན་པ་བཞི་ལན་གསུམ་བཟླས་པ་སྟེ། (བདེན་བཞིའི་ངོ་བོ་ལ་བཟླས་པ་དང་། བྱ་བ་ལ་བཟླས་པ། བྱ་ ཁྱུག་ཙམ་རྗེས་ལ་སློབ་གྲྭ་ནས་སློབ་ཕྲུག་འཐོན་འགོ་ཚུགས།    དེ་

བའི་འབྲས་བུ་ལ་བཟླས་པ།) རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྐོར་བར་མཛད་དེ། སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའི་

བཞིན་འཁྱགས་པ་བྱེ་རིལ་གྱི་འདྲེན་འཁོར་ཞིག་ཀྱང་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོག་

གིན་སླེབས།  བེལ་ལཱ་དཔེ་ཁུག་ལིང་ལིང་འཁྱེར་བཞིན་རྒྱུག་ཡོང་སྟེ།

བདེན་པ་དང་། འགོག་པ་འཕགས་པའི་བདེན་པ། ལམ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་ཞེས་ངོ་བོ་ལ་བཟླས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ། ཀུན་འབྱུང་སྤང་བར་ ཨ་མ་ལགས། ང་ཚོ་ལ་འཁྱགས་པ་བྱེ་རིལ་རག་གི་རེད་དམ། ཞེས་
བྱ། འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ། ལམ་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་བཟླས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ་ཤེས་པར་བྱར་མེད། ཀུན་འབྱུང་སྤང་བར་བྱ་སྟེ་ དྲིས་པར། ཨ་མས་མོ་ལ་འཁྱགས་པ་བྱེ་རིལ་གཉིས་རག་པའི་སྒོར་

སྤང་བར་བྱར་མེད། འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ་སྟེ་མངོན་དུ་བྱར་མེད། ལམ་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ་བསྒོམ་པར་བྱར་མེད་ཅེས་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་ལ་བཟླས་པ་བཅས་སོ། ། མོ་སྤྲད།    ཇཽ་ཁ་ཆུ་འཛར་འཛར་གློད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། འཁྱགས་པ་བྱེ་
མདོ་འདི་པཎྜི་ཏ་ཨཱནནྡ་ཤྲཱི་དང་། ལོ་ཙ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས། རང་ཉིད་ཀྱི་གདན་ས་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་

དཔལ་ཐར་པ་གླིང་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུ་དག་མཛད་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་།

རིལ་གང་ཚང་ཟ་རྒྱུ་རག་མེད།

མདོ་འདི་ཉིད་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོར་མ་གཏོགས་ཀྱང་། ཕྱིས་སུ་བསྒྱུར་པ་རྣམས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་དང་། སྔ་འགྱུར་དང་ཟློས་པ་ཡོད་མེད་

སོགས་མ་བརྟགས་པར་སྔར་ནས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གླེགས་བམ་གྱི་གཤམ་དུ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ལྟར། སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་དུའང་སྔར་བཞིན་དེ་ལྟར་

གནང་སྟེ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཤམ་དུ་བཀོད་ཡོད།། །།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༤༽ རྒྱལ་པོ་ངོས་འཛིན།

༄༅། །བཱིར་བལ་རིག་པ་སྤྱང་པོ་ཡོད་པའི་སྙན་གྲགས་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་

འགྲུལ་པ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་ཡོད། དེའི་སྐབས་སུ་ཨཀ་བར་ལ་པར་ཤི་ཡའི་

རྒྱལ་པོ་ཡིན་པའི་གྲོགས་པོ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད།   ཁོས་བཱིར་བལ་གྱི་རིག་རྩལ་

སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་གོ་མྱོང་ཡོད།   ཐེངས་གཅིག་ཁོས་བཱིར་བལ་རང་

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

བའི་གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར་ནས་ཤེས་སོང་། དེ་བཞིན་ང་ཕོ་བྲང་གི་ནང་དུ་ཡར་

འཛུལ་དུས་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་གཟིགས་བཞིན་པ་མཐོང་བྱུང་། འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་

རྫུན་ཆས་སྤྲས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་ལྟ་བཞིན་འདུག་པ་མ་ཟད། ཁྱེད་ཀྱི་རྫུན་
ཆས་སྤྲས་པ་རྣམས་དང་མི་འདྲ་བར་ཁྱེད་ཉིད་གདེང་ཚོད་ཆེ་ཞིང་བག་ཕེབས་

ངང་བཞུགས་འདུག  ཅེས་ཟེར།

ཁོའི་ལན་དེ་ལ་པར་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་པོ་དགའ་པོ་བྱུང་ནས་བཱིར་བལ་               དེ་ནས་ནང་ལ་ལོག་པའི་སྐབས་སུ་འདྲུད་འཁོར་གྱི་
ལ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོས་འཐམས་པ་དང་། དེ་ནས་ཕན་ཚུན་ཁྱུག་ཙམ་རིང་ གཞོ ག ས་ལ་ཌེ བ ་ཀྱི ས ་ཇཽ ་ ལ་འཁྱགས་པ་བྱེ་རི ལ ་སྤྲོ ད ་ཀྱི ན ་ཕྱི ན ་པ་
ཡའི་རྒྱལ་པོ་ནམ་ཡང་མཇལ་མྱོང་མེད། སྐབས་དེར་ཁོ་ཕོ་བྲང་ནང་ལ་འཛུལ་
རེད།    ཇཽ་ཡིས་རྐང་པ་བརྡབས་ཏེ་ད་དུང་མང་པོ་དགོས་ཞེས་སྐད་
བཀའ་མོལ་གནང་རྗེས།  རྒྱལ་པོས་བློན་ཆེན་གཅིག་བོས་ཏེ། ཁོང་ལ་པར་ཤི་
ཅོར་བརྒྱབས་པ་རེད།
བ་དང་།   ཁོ་པས་མི་བདུན་གྱོན་ཆས་གཅིག་པ་དང་། དབུ་རྒྱན་གཅིག་པ།
ཡའི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་། བློན་ཆེན་
བཞུགས་ཁྲི་གཅིག་པའི་སྒང་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་མཐོང་། ཁོ་ཚོའི་ནང་ནས་
གྱིས་བཱིར་བལ་ལ་ཕོ་བྲང་གི་ཁུག་ཀྱོག་རེ་རེ་བཞིན་བསྟན་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་
གཅིག་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པ་རེད། དེ་ནི་བཱིར་བལ་སྤྱང་གྲུང་དོད་པོ་ཡོད་པ་ཡོངས་
པོའི་གསང་སྤྱོད་ཀྱང་བསྟན། ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ། རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་སྐུ་
སུ་གྲགས་ཀྱང་པར་ཤི་ཡའི་བཙན་པོས་ཉམས་ཚོད་ལེན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གོ་སྒྲིག་
པར་ཡོད་པའི་པར་སྒྲོམ་ཞིག་གསང་སྤྱོད་ཀྱི་གྱང་ལ་སྦྱར་ཡོད།  སྤྱང་གྲུང་ལྡན་
དེ་ལྟར་བྱས་པ་རེད།
པའི་བཱིར་བལ་གྱིས་མི་འོས་པའི་ས་ཆ་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་ལ། ཨཀ་བར་གྱི་པར་
དེ་ནས་བཱིར་བལ་ཕོ་བྲང་གི་ནང་དུ་འཛུལ་མ་ཐག ཀ་རེ་ཀོ་རེ་གང་
བསྟན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པ་རེད། པར་ཤི་ཡ་རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་གྱི་
ཡང་མེད་པར་ཐད་ཀར་བཙན་པོའི་དྲུང་དུ་བཅར་ཏེ་གུས་འདུད་ཞུས།  དེ་ལྟར་
          
དགོ ང ་དྲོ འི ་ ཁ་ལག་སྐབས་སུ་ཇཽ ་
བཟོད་བསྲན་ལ་ཉམས་ཚོད་ལེན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རང་གི་བློན་པོ་ཞིག་ལ་བཀོད་
ཁུ་སིམ་མེར་བསྡད།   ད་དུང་གཟུགས་པོ་འཁྲུད་པའི་
མཐོང་ནས་རྒྱལ་པོ་རྦད་དེ་ཧ་ལས་ཏེ།   ངས་ཁྱེད་རང་རིག་པ་སྤྱང་པོ་ཡོད་
བྱུས་དེ་ལྟར་བཏང་བ་རེད། རིག་པ་རྣོ་བའི་བཱིར་བལ་གྱིས་པར་དེ་མཐོང་བ་
སྐབས་སུ་དེ ་ བས་ཀྱང་ཁུ་སི མ ་མེ ར ་བསྡད་པ་རེ ད །      
པའི་སྐོར་ལ་དེ་སྔ་གོ་མྱོང་ཡོད། ད་ལན་ངས་མིག་གིས་དངོས་སུ་མཐོང་སོང་།
དང་། ཁྱེད་ཚོའི་རྒྱལ་པོས་གསང་སྤྱོད་ནང་དུའང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་གང་
དེ་ནས་ཉལ་ཁར་ཁོས་ཨ་ལད་པད་ཀོ་‘ཌོ་གར་’དགོས་
ཁྱེད་ཀྱིས་ང་འདྲ་བར་རྫུན་ཆས་སྤྲས་པའི་མི་དེ་ཚོའི་དཀྱིལ་ནས་ང་གང་འདྲ་ངོ་
ཟག་འདི་ལ་གཟིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་བརྗོད་པར།   གཏམ་དེ་གོ་
ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ལབ།   འོན་ཀྱང་ཌོ་གར་མཐོང་སར་མེད།  
ཤེས་སོང་ངམ། ཞེས་རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་ལ་དྲིས་པ་ན། བཱིར་བལ་གྱིས་འཛུམ་
ནས་བློན་པོ་ཁོ་རང་ཁ་སྐྱེངས་པོ་ཆགས།
དེ་ནས་ཨ་མས་ཉལ་ཁྲིའི་འོག་ཏུ་བལྟས་ཀྱང་མ་
མུལ་ཙམ་བྱས་ནས། མི་དབང་རྒྱལ་པོ་མཆོག ངས་ཁྱེད་ཀྱི་གདེང་ཚོད་ཆེ་
           དེ་ནས་ཕོ་བྲང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ལྟ་སྐོར་གྲུབ་རྗེས་རྒྱལ་པོའི་ རྙེད། དེའི་རྗེས་ལ་ཆ་སྒམ་གྱི་
གི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་མགྲོན་འབོད་བྱས་པ་རེད། དེ་སྔ་བཱིར་བལ་གྱིས་པར་ཤི་

འདུན་སར་ལོག་པ་དང་། བློན་པོས་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་རྒྱལ་པོར་ རྒྱབ་དང་།   ཐབ་ཚང་ནང་།
སྙན་སེང་ཞུས་པས།   རྒྱལ་པོ་ཁོང་ཁྲོ་ལང་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་དེ་བས་ཀྱང་གད་མོ་

གཏིང་ནས་ཤོར་བཞིན་དུ།   ཨོ། བཱིར་བལ། ང་རང་དངོས་གནས་ཁྱེད་རང་

སྐས་འཛེ ག ་གི ་ འོག ་བཅས་
སུ་བཙལ་པ་རེད།  ཌེབ་ཀྱང་

བློ་འཚབ་ངང་སྐས་འཛེག་གི་

དང་ཐུག་པ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་། མི་ཁྱེད་ནི་རིག་པ་སྤྱང་པོ་དང་སེམས་པ་ རྡོའི ་ ཀ་ཐུང་གི ་ དབར་ནས་
གུ་ཡངས་པོ་གཅིག་པུ་མིན་པར། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་སྒྲུབ་ བལྟས་བསྡད་ཡོད་ལ། ཇཽ་

ཐུབ་པ་དང་། ཁ་གཏད་པར་གདོང་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཀྱང་ཤེས་མཁན་ཞིག་ ཡི ས ་ཉལ་ཁྲི འི ་ ལྕགས་ཁྲའི ་

རེད་འདུག ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་པོ་ཐུགས་ཧ་ཅང་མཉེས་པོ་བྱུང་སྟེ་ དབར་ནས་བལྟས་བསྡད་
བཱིར་བལ་ལ་བྱ་དགའ་གྱ་ནོམ་པ་གནང་བ་དང་།  ཉིན་ཤས་རིང་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་

མགྲོན་དུ་བཞུགས་དགོས་པར་གསུངས་སོ།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཡོད། དེའི་སྐབས་སུ་བེལ་ལཱ་

ཡིས་ཀྱང་འཚོལ་རོགས་བྱས། མོས་སོ་སོའི་རྩེད་ཆས་སྒམ་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་
མདོག་ཁ་པོ་རེད་བསམས་ཏེ།  དེར་བསྔོགས་ཀྱང་མ་རྙེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད།

༄༅། །རྒྱལ་སྲས་བཱིར་པུཏྲ། །

དོན་བརྒྱུད་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་པོ།

དན་ཁྲ།

འདི་ནི་ནགས་ཀྱི་སྲིབ་ཏུ་སྐྱེ་བའི་འབྲས་བུའི་སྨན་གྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་
ཡིན། དེའི་ལོ་མ་མཐུག་ཅིང་ཅུང་ཟད་རྩུབ་ལ་སྦར་དབྱིབས་འདྲ་བའི་
རྩེ ་ རྣོ ་ ལ ་ མ ཐ ར ་ ཉ ག ་
ཆུང་ཆུང་སོག་ལེའི་སོ་
འདྲ་བ་དང་། གང་བུ་
ཟླུམ་རིལ་ཚེར་མས་
ཁྱབ་པ་སྨི ན ་རྗེས་ཁ་
གདང་བ། སྡོང་པོ་རིང་
༄༅། །སྔོན་བཱིར་བ་རི་ཞེས་པའི་ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་
ལ ་ འ ཁྲི ་ ཞི ང ་ སྐྱེ ་ བ །
འབྲས་བུ་འཇམ་ཞི ང ་
ཡོད། ལུང་པ་དེའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཧ་ཅང་སྙིང་རྗེ་པོ་ཡོད།
ཁྲ་བོ་དན་རོག་དང་འདྲ་བ་སྨིན། འདི་ནི་དན་ད་ལ་རིགས་གསུམ་
ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་གཅིག་ཡིན།

སྐྱེ་གནས། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བའི་ནགས་གསེབ་དང་།
བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ། རྒྱ་གར་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བའི་ཡུལ་
གྲུའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༢༠༠༠ ཡས་མས་ཀྱི་ས་
བབ་ཅུང་དམའ་ཞི ང ་ཚ་དྲོ ད ་ཆེ ་ བའི ་ རི ་ ཀླུང་གི ་ ནགས་གསེ བ ་དང་།
གྲོང་གི་ཉེ་འགྲམ། ལུང་ཤོར། བྱེ་ཤས་ཆེ་བ། ཆུ་འགྲམ་སོགས་སུ་སྐྱེ་
ཞིང་། འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བའང་ཡོད།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་པའམ།
འབྲས་བུ་སྨིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་སྐམ་གསེད་བྱས་ནས་སྨན་ལ་
ཡུལ་དེར་རྒྱལ་པོ་སུ་དྷཱིར་དང་རྒྱལ་མོ་ཤཱནྟི་ཞེས་པ་ཞིག་
སྤྱོད་དགོས།

ཡོད། ཁོང་གཉིས་སྙིང་རྗེ་ཆེ་ཞིང་སེམས་བཟང་པོ་ཡོད།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་ས་བོན་ནམ་འབྲུ་
གུ་སྨན་སྦྱོར་བྱས་པས་མ་ཞུ་བའི་ནད་དང་། ཕོ་བའི་ནད། དུག་ནད་
སོགས་དང་། དེ་མིན་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་ནས་གང་རུང་
གཉིས་དང་ལྡན་པའམ་དེ་གསུམ་ཀ་འདུས་པའི་ནད་རྙིང་བཤལ་སྐྱུག་
བྱེད་ཐུབ།

མིང་གཞན། དན་ད་ཁྲ་བོ་དང་།  དྲི་ཟའི་ལག་པ་བཅས་ཟེར། རྒྱ་གར་

ཁུངས།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

གྱི་སྐད་དུ། ཨ་རཎྜཱི་(vj.Mh)ཞེས་པ་དང་། ཨིན་སྐད་དུ། ཀེས་ཊར་
བྰིན་(castor bean)ཞེས་འབོད་པ་ཡིན།  

དུར་བ།

དུར་བ་ཞེས་པ་ནི། ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཀྱི་དཱུརྦཱ་(nwoZk)ཞེས་པའི་ཟུར་ཆག་

སྟེ། འདི་དྲོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བའི་འབྲས་བུའི་སྨན་གྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་
ཡིན། དེའི་འདབ་མ་

དང་ངར་བ་ཕྲ་ཞི ང ་།
སྙེ་མ་སྨུག་པོ་

སྨིན་པ་ཡིན། རྩྭ་འདི་

ཉིད་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ཤིག་ཡིན།

སྐྱེ་གནས། བོད་ལྗོངས་དང་། རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་ས་བབ་ཅུང་དམའ་

ཞི ང ་ཚ་དྲོ ད ་ཆེ ་ བའི ་ བྱེ་ཤས་ཆེ ་ བའི ་ ས་གནས་སུ་སྐྱེ ་ བ་མང་ཞི ང ་།
འདེབས་ལས་ཀྱང་བྱེད་པ་ཡིན།

ཙ་སོགས་སྲོག་ཆགས་དུག་ཅན་ཁོང་དུ་ཤོར་བ་སོགས་ལ་ཕན། ཆུ་
འགགས་འབིགས་པ། ཚེ་བསྲིང་ཞིང་མུ་ཟིའི་དུག་ཀྱང་འདོན་པར་

བྱེད་དོ། །

རྫས། རྩྭ་རམ་པ། རམ་པ་སོགས་སོ།།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།

༶ སླ་ངར་ལག་པ་མ་འཆང་ན། །

༶ སོ་མེད་ཟས་དང་བྲལ། །

༶ གསལ་པོ་དག་ལ་གསལ་སྐྱོར། །

༶ སོ་རམ་པའི་དགེ་བཤེས་རྟས་གཡུགས། །

༶ གསེར་ས་འོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱང་། །

༶ སྲིན་བུ་མེ་འཁྱེར་ཉི་མར་འགྲན། །

དོན་བརྒྱུད་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།

༶ སོ་སུམ་ཅུའི་སོ་གྲལ་མ་ཞིག་ན། །

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བཙུན་མ་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་།

འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་། འཛིན་རིམ་བདུན་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། པདྨ་ཆོས་མཚོ།

༶ སྲབ་ཐག་ཤོར་བའི་རྟ་རྒན། །

རྐུབ་བརྡབ་པ་སྡུག་གྱོང་། །

བདེན་པ་བསྟན་པས་གྲོལ་བར་གྱུར། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དང་།

རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ཉིན་བོད་

ལྷོ་ཁ་ཁུལ་གཞིས་བྱེས་མི་མང་དང་། བེལ་ཇམ་བོད་

རིགས་ཚོགས་པ། བཞུགས་སྒར་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་

སྒྲིལ་ཚོགས་པ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་མཐུན་གྲོགས་
རྫོ ང ་ཁག་བཅས་ཐུན་མོ ང ་གི ས ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་
སྐབས་བཀའ་སློབ་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

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

འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་། འཛིན་རིམ་བདུན་པ།

འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་། འཛིན་རིམ་བདུན་པ།

༶ སེར་སྣ་ཅན་ལ་སྤུན་མི་འཁོར། །

འབབ་མ་དགོས་ཁེ་བཟང་དང་། །

རྟོགས་པ་གཞན་ལ་སྤོ་མིན་ཏེ། །ཆོས་ཉིད་

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རི་མོ་བ།

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

The Editor

དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།

ནོར་མེད་གཉེན་དང་བྲལ། །

སྡུག་བསྔལ་ཕྱག་གིས་མི་སེལ་ལ། །ཉིད་ཀྱི་

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

ལང་དུ་ཤོར་བའི་འཆལ་མོ། །
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མངགས་ཉོའི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་ཁ་
བྱང་ཐོག་ཤེས་རིག་པར་ཁང་ལ་གནང་རོགས།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཟས་ཞིམ་པོ་ག་ནས་བཟས་བཟས་རེད། །

སྡིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འཁྲུ་ཞིང་།།འགྲོ་བའི་

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ། ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

དོན་བརྒྱུད་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན།

གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ལ་གྲོགས་མི་འཁོར། །

བསྒྲུབ་དགོས་ཤིང་། སློབ་མ་རང་ཉིད་ཀྱི་

མིང་གཞན། ནུས་པ་སྟོང་ལྡན་དང་། སྐྱེ་ལྡན་མཐའ་ཡས། ཚེ་འཕེལ་ བའི་ཚོང་པའི་བདེ་དོན་སྒྲིག་འཛུགས། ཆོལ་གསུམ་ཆིག་

རི་མོའི་གླིང་ཁ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བཙུན་མ་ཀརྨ་ཆོས་སྒྲོན།

གནམ་སྔོ་ཐིང་ངེར་བསྟན།

ཞིག་ཡིན་ན། སློབ་མའི་ངོས་ནས་དགེ་སྦྱོར་

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་རྩ་བ་སྨན་སྦྱོར་བགྱིས་ དག་བློ་ངོར་བཅངས་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་
པས་ལུས་སྟོབས་ཉམས་པ་དང་། ཁྲག་ཤོར་གཅོད་ཅིང་། སྡིག་པ་རྭ་

པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཏང་།

པ་རེད། སྲས་འཁྲུངས་པའི་དུས་ནམ་རྒྱུན་དང་མི་འདྲ་བར་

བོ་ནི་བླ་མ་དང་སློབ་མའི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་

ལ་རྩ་བ་བསྔོགས་ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས་རྩ་ཕྲན་སོགས་འཕྲལ་ནས་ ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཐོག་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་དང་།
བསིལ་གྲིབ་ཏུ་བསྐམས་ནས་སྨན་ལ་སྤྱོད་དགོས།
མདོར་ན་བླ་མས་ཡིན་ལུགས་བཤད་པ་དེ་

གི་སྐབས་རྒྱལ་པོས་མི་སེར་ཡོངས་ལ་གསེར་དངུལ་གྱི་སྦྱིན་

དུས་ཆེན་དེའི་ཉིན་བཙུན་མོ་ཤཱནྟི་ལ་སྲས་ཤིག་འཁྲུངས་

མེད་པར་བརྟེན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། གཙོ་

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའམ་སྟོན་ཀའི་དུས་ བླ་མའི་འཕྲིན་ལས་ནི་གསུང་རྗེས་བསྟན་གྱི་

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།

ཞེ་དྲག་ཡོད། ཉིན་གཅིག་ཡུལ་དེའི་དུས་ཆེན་རྩ་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཞུས་ལྟར་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་

སྐུ་དངོས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་། ཐུབ་རྣམས་

རི ང ་བ་ཚི ག ས་མང་

྄ ་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

རྒྱལ་པོ་སུ་དྷཱིར་ནི། མི་གཞན་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་རྒྱུར་དགའ་པོ་

ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་གོང་

ངོས་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

རྩ་བ་སྦོམ་ལ་ཤིན་ཏུ་

བ།

སློབ་མའི་ངོས་ནས་དགེ་
སྦྱོར་བསྒྲུབ་དགོས།

FIRST AID

༄༅།།ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ།

ཐབ་ཚང་ནང་དོ་སྣང་དགོས་ས།

དུག་ཤས་ཅན་གྱི་དངོས་རྫས་བདག་ཉར།

སླ་ངའི་དྲེག་པ་འགོས་དོན་མེད། །
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ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

སྣོ ད ་ཆས་ཀྱི ་ ལུང་མེ ས ་མི ་
འཚིག་པའི་ཐབས།

ནག་ཆུང་སྲན་མར་རིལ་སྐྱོར། །
འོད་ནམ་མཁར་ཁྱབ། །

༶ བསམ་པ་དཀར་པོ་དུང་འདྲ་བ། །

བྱ་བ་དྲང་པོ་མདའ་འདྲ་བ། །

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

གློ ག ་ཐག་དང་ཁ་ལག་ཚ་པོ འི ་ རི ག ས་ཕྲུ་གུའི ་ མི ་
སྙོབ་སར་འཇོག་པ།

གྲི་སོགས་རྨ་བཟོ་ཉེན་ཡོད་
པ་རྣམས་བདག་ཉར།

