
	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༣༧								 ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༡												སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས།	༡༣༦								 བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།										 ཧིན་སྒོར།	༥

གྲོགས་པོའ་ིབརྩེ་དུང་།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།
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དེ་ནས་རི་བོང་ཡང་སྡུག་སྐད་འཆོར་གྱིན་འཆོར་གྱིན་སོ་སོའ་ིཚང་དུ་ལོག་ཀྱང་།	དོ་ནུབ་རི་བོང་གཉིད་ཉལ་

བ་ཙམ་ལས་ལུས་ཀྱི་ན་ཟུག་དང་།	 དེ་ཉིན་གྱི་འགྲན་སྡུར་ཕམ་པས་གཉིད་སྐྱིད་པོ་རྩ་བ་ནས་མ་ཁུག་པ་མ་

ཟད།	 མཚན་དཀྱིལ་ལ་ལངས་ཏེ་ནམ་ག་དུས་སད་པར་བསྒུགས་ནས་བསྡད།	 མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་

དེ་འགྲོ་རྒྱུ་མེད་པར་ཉིན་མང་པོ་འགོར་བ་ལྟ་བུའི་ཚོར་ཤ	གས་སླེབས།	 དེ་བཞིན་མཚན་ཧྲིལ་པོ་འགྲན་སྡུར་

དེའི་ཐོག་བསམ་བློ་འཁོར་ཏེ།	རང་ཉིད་ཀྱིས་རུས་སྦལ་དང་།	ཨ་ཅེ་ཤྭ་བ་དང་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་སྐད་ཆ་

འདྲ་མིན་བཤད་པ་རྣམས་ཀྱང་ལྷང་ངེར་དྲན།

སང་ཉིན་ཉི་མ་ཤར་མ་ཐག་རུས་སྦལ་རི་བོང་གི་འགྲམ་ལ་འགྲོ་གྲབས་བྱེད་པའི་སྐབས།	 རི་བོང་ཁོ་རང་

རུས་སྦལ་གྱི་འགྲམ་ལ་སླེབས་ཏེ།	 རི་བོང་གིས།	 གནའ་བོའ་ིདཔེ་ལ་བསླབ་བྱ་བརྒྱ་ལས་སྣ་སུན་གཅིག་

ལེགས་ཞེས་པ་ལྟར།	ཁ་སང་ང་གཉིས་ཀྱི་འགྲན་སྡུར་དེ་དང་།	ཁྱེད་ཀྱིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་དག་གིས་

ང་ལ་གཞན་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་།	 འཕྱ་སྨོད་བྱ་མ་རུང་བའི་བསླབ་བྱ་ཡག་པོ་ཐེབས་སོང་།	 གྲོགས་པོ་ཁྱེད་

རང་གི་ཐུགས་ལ་ཕོག་ཐུག་བྱུང་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་ཡི་ཡོད།	ཅེས་བཤད་པ་དང་།

རུས་སྦལ་གྱིས།	 གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།	 ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུ་འོང་གི་རེད།	 དེ་ལ་སྣང་བ་རྣམ་རྟོག་ཞེ་པོ་བྱ་

དགོས་ཀྱི་མ་རེད།	 ཅེས་ཞི་འཇམ་ངང་ལབ་སྟེ།	 མཛའ་གྲོགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་དང་།	 རི་བོང་

གིས།	ད་ནས་བཟུང་ང་གཉིས་བློས་ཐུབ་ཀྱི་མཛའ་གྲོགས་ཤིག་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།	ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་མོས་མཐུན་

གནང་མདོག་ཁ་པོ་རེད།	ཅེས་བཤད་པ་དང་།	རུས་སྦལ་གྱིས་རི་བོང་གི་གདོང་ལ་ངོ་ཚ་བའི་རྣམ་འགྱུར་

མཐོང་བ་མ་ཟད།	རི་བོང་ཁོ་རང་འདས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་འགྱོད་པ་སྐྱེ་ཞིང་།	མ་འོངས་པར་ཡག་པོ་བྱ་རྒྱུའི་

འདུན་པ་ཤ	གས་ཆེ་ཡོད་པར་ཚོར།	

དེ་བཞིན་རུས་སྦལ་གྱིས་གྲོགས་རི་བོང་གི་སྤྱོད་པ་གྱུར་པར་མཐོང་དུས་ཧ་ཅང་དགའ་སྟེ།	 ངས་ཁྱེད་

ལ་དམའ་འབེབས་དང་རང་ཉིད་རྒྱལ་འདོད་ཀུན་སློང་སྤུ་ཙམ་མེད་ཀྱང་།	 གཞན་ལ་དམའ་འབེབས་

དང་།	 མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་བྱེད་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་གཤིས་སྤྱོད་ངན་པ་སྤང་ཐབས་སུ་འགྲན་སྡུར་བྱས་

ཚུལ་བཤད་དེ།	 མཐར་རི་བོང་དང་རུས་སྦལ་གཉིས་སྔར་ལྟར་མིན་པར༌མཆེད་གྲོགས་བཟང་པོ་ཞིག་

ཏུ་གྱུར་ཏེ།	དགའ་ན་དགའ་མཉམ་དང་།	སྡུག་ན་སྡུག་མཉམ་གྱི་ཚུལ་དུ་མི་ཚེ་བསྐྱལ་ཏེ་གཡས་གཡོན་

རྣམས་ཀྱི་དཔེ་བལྟ་སར་གྱུར་ཏོ།།	།།རྫོགས་སོ།	།

དེ་ནས་སྔ་དྲོར་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་སྲས་མོ་ཟླ་བ་ལ།	ང་ནི་རྒྱལ་གཞིས་བཞག་ནས་ཧ་ཅང་ཐག་རིང་དུ་འགྲུལ་

བཞུད་བྱས་པ་ཡིན།	ད་ཡབ་སར་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད།	དེ་མིན་ཡབ་ཀྱིས་ངའི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་

སེམས་ཁྲལ་གནང་གི་ཡོད་མདོག་རེད།	གང་ལ་ཞེ་ན་ང་འདིར་མ་ཡོང་གོང་དུ་ཁོང་ལ་བརྡ་ལན་འབུལ་རྒྱུ་

མ་བྱུང༌།	 ཞེས་གནས་ཚུལ་ཡོངས་རྫོགས་བརྗོད་པ་མ་ཟད།	

ཁོང་གིས་སྲས་མོ་དང་ལྷན་དུ་གཉེན་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་

ཚུལ་བཏོན་པ་བཞིན།	 སྲས་མོ་ཟླ་བས་ཀྱང་དགའ་སེམས་

འཁོལ་བའི་ངང་ནས་ཁས་ལེན་གནང༌།

	 དེར་བརྟེན་སང་སྔ་དྲོ་ཁོང་གཉིས་སྒྱུ་མའི་རྟར་

བཞོན་ནས་པར་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཕྱོགས་སུ་འཕུར་

ཕྱིན།	 པར་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་རྒྱལ་སྲས་ཕྱིར་ལོག་

ཕེབས་པར་ཧ་ཅང་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད།	

རྒྱལ་སྲས་ཕི་རོཛ་ཡིས་སྲས་མོ་ཟླ་བ་ཁོང་གི་བཙུན་མོ་

ཡིན་པར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང༌།	 རྒྱལ་པོས་འཁོར་གཡོག་

རྣམས་ལ་གསོལ་སྟོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང༌།	 གང་ཡིན་ཞེ་ན།	

རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་སྲས་ཚུར་ལོག་ཕེབས་པ་དང་།	གཉེན་སྒྲིག་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཚུགས་ཏེ་གསལ་

བསྒྲགས་བྱེད་འདོད་ཡོད།	 དེ་བཞིན་རྒྱལ་པོས་རྒྱ་གར་བའི་མགྲོན་པོ་དེ་བཙོན་ཁང་ནས་གློད་བཀྲོལ་

བཏང༌།	 འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་བ་དེ་ཧ་ཅང་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ཏེ།	 རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་སྲས་གཉིས་ལ་བཟོ་ལྟ་ཡག་

པོ་ཞིག་སྤྲད་དགོས་སྙམ་པའི་བསམ་ངན་ཞིག་འཁོར།	 དེ་ནས་རྒྱ་གར་བའི་མགྲོན་པོས་སྲས་མོ་བཙན་

ཁྲིད་ཀྱིས་སྒྱུ་མའི་རྟའི་སྟེང་བཀལ་ཏེ་ས་ཕྱོགས་གཞན་དུ་འཕུར་ཕྱིན།	 རྒྱལ་སྲས་ཕི་རོཛ་ཡིས་རང་གི་

བཙུན་མོ་གློ་བུར་བརླགས་པ་མཁྱེན་མ་ཐག་སྲས་མོ་འཚོལ་དུ་ཕྱིན།	 རྒྱ་གར་བ་དང་སྲས་མོ་གཉིས་ཀ་

ཁ་ཆེའི་ཡུལ་གྱི་ཤིང་ནགས་སྟུག་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སླེབས་པ་དང༌།	 རྒྱ་གར་བ་དེ་ཟས་དང་འཐུང་ཆུ་

འཚོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་སྲས་མོ་ཟླ་བ་ངུ་ཡིན་བསྡད།	 མོའ་ི

ངུ་སྐད་དེ་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོས་གོ་བ་རེད།	 སྲས་མོས་ཀྱང་རྒྱལ་

པོ་མཇལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག	མོ་རང་རྒྱ་གར་བའི་འཛིན་བཟུང་

འོག་ནས་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས།	

	 རྒྱལ་པོས་དམག་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་བ་དེ་

གསད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང༌།	 དེ་ནས་སྲས་མོས་རྒྱལ་པོ་

ལ་པར་ཤི་ཡའི་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་སློག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་

ལན་མང་ཞུས་ཀྱང༌།	 རྒྱལ་པོས་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་སྲས་མོ་ཕོ་

བྲང་དུ་ཁྲིད་ནས་གཉེན་སྒྲིག་རྟེན་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་

གནང༌།	 སྲས་མོས་རང་གི་བཟའ་ཟླ་རྒྱལ་སྲས་ཕི་རོཛ་བློས་གཏོང་མི་ཐུབ་པར་ངུ་ཡིན་བསྡད་པར་

བརྟེན།	 ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ཏེ་སྲས་མོ་ལ།	 ངས་ཁྱེད་ཀྱིས་སྲོག་བསྐྱབས་པ་ཡིན།	 གལ་

སྲིད་ཁྱེད་རང་ང་དང་མཉམ་དུ་གཉེན་སྒྲིག་མ་བྱས་ཚེ།	ངས་ཁྱེད་གསད་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་ཡིན།	ཞེས་བརྗོད།	

དེ་ནས་སྲས་མོས་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པར་སྨྱོ་བརྫུ་བཏབ་སྟེ།	 རྒྱལ་པོ་ལྟ་སྐོར་དུ་ཕེབས་སྐབས།	

སྲས་མོས་རང་གི་རྐང་པར་ལྷམ་གྱི་རྟིང་པ་གཞུས་ཏེ་རྨས་སུ་བཅུག་པ་མ་ཟད།	 སྐད་ངན་བརྒྱབ།	 རྒྱལ་

པོས་སྲས་མོ་རྨས་པར་གཟིགས་ཏེ།	 སྲས་མོར་སྨན་བཅོས་ཆེད་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་སྨན་པ་མི་ཉུང་བ་

ཞིག་འབོད་སྒུག་བྱས།

	 འོན་ཀྱང་སྨན་པ་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བཅོས་མ་ཐུབ།	 དེའི་རིང་ལ་རྒྱལ་སྲས་ཕི་རོཛ་ཁ་

ཆེའི་ཡུལ་དུ་སླེབས་ཤིང་།	 ཁོང་གིས་ཀྱང་རྒྱལ་པོས་སྲས་མོ་སྨྱོན་མ་ཞིག་གི་སྲོག་བསྐྱབས་ཚུལ་སྐོར་

གོ་ཐོས་བྱུང་བ་རེད།	 རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་གློ་

བུར་དུ་རང་གི་བརླག་སྟོར་ཤོར་བའི་བཙུན་

མོ་དེ་ཡིན་ཤས་སུ་བསམས་ཏེ།	 སྲས་མོ་

བསྐྱབ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཏིང་།	 དེ་ནས་

རྒྱལ་སྲས་རང་ཉིད་སྨན་པ་བགྲེས་པ་ཞིག་

གི་ཆས་སུ་བརྫུས་ཏེ།	 ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་

བྲང་དུ་འབྱོར།	 ཁོང་གིས་སྲས་མོའ་ིནད་

གཞི་བཅོས་ཐུབ་ཚུལ་བརྗོད།	 ཁོང་གིས་

སྲས་མོའ་ིགཟིམས་ཤག་ཏུ་འཛུལ་མ་ཐག་

རང་ཉིད་སུ་ཡིན་མིན་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་

བ་དང༌།	 སྲས་མོས་ཐུགས་དགའ་བོའ་ིངང་

རྒྱལ་སྲས་སར་མཆོངས།		དེ་ནས་རྒྱལ་སྲས་ཕི་རོཛ་རྒྱལ་པོའ་ིསར་བཅར་ཏེ།	སྲས་མོ་ལ་ངན་སྔགས་

ཤིག་ཕོག་འདུག་ན།	 མོ་རང་སྔར་བཞིན་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ།	 ངས་སྒྱུ་མའི་རྟ་དེ་མཆོད་སྦྱིན་བྱ་དགོས་

འདུག	 ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང༌།	 རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་འཆེས་པས།	 ཉིན་རྗེས་མར་

ཕོ་བྲང་གི་ལྡུམ་རའི་ནང་སྒྱུ་མའི་རྟ་དེ་འཁྲིད་སླེབས་པ་དང༌།	སྲས་མོ་རྟའི་སྟེང་དུ་བསྐྱོན།

	 དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་འཁོར་གཡོག་རྣམས་ལ་མེ་སྒོང་ཆེན་པོ་གཏོང་རྒྱུ་མངགས་པ་

དང༌།	དེའི་སྟེང་ཁོང་གིས་དངོས་རྫས་འགའ་ཞིག་བླུགས་ཏེ་གཡས་གཡོན་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཡོངས་རྫོགས་

དུ་བས་བཏུམས་པ་དང༌།	 སྐར་ཆ་གཅིག་ནང་རྒྱལ་སྲས་ཕི་རོཛ་རྟའི་རྒྱབ་ཏུ་མཆོངས་ཏེ་ཐེབས་ཆི་དེ་

མནན།	དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྒྱུ་མའི་རྟ་དེ་བར་སྣང་དུ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་དུ་གྱུར་ཏེ།	ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ག་བྱེད་

འདི་བྱེད་མེད་པར་གྱུར།	 རྒྱལ་སྲས་ཕི་རོཛ་དང་སྲས་མོ་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱང་པར་ཤི་ཡའི་ཡུལ་དུ་བདེ་

བར་འབྱོར་ཏེ།	དེ་ཕྱིན་ཆད་འཚོ་བ་བདེ་སྐྱིད་ངང་ནས་བསྐྱལ་ཏོ།།	།།

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་བསྟོད་ཚིག

   ངའི་དཔའ་རྒོད།                   

ལུང་དོག་གྲུ་བཞིའི་ཞིང་ཁ་རུ་བལྟམས་ཀྱང།	།མཚན་སྙན་གླིང་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་ཁྱབ་པའི།	།

མི་ཡི་རྣམ་རོལ་སྤྱན་གཟིགས་ཀྱི་ཡང་སྤྲུལ།	།བདག་གི་དཔའ་བོར་དད་གུས་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ།	།

ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་ཞབས་ཟུང་གིས་བཅགས་ཏེ།	།ཁ་བའི་སེམས་པ་ན་ཟུག་གིས་མནར་ཡང།	།

ཧི་མཱ་ལ་ཡ་ངལ་དུབ་ཀྱིས་བཅད་དུས།	།བདེན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ལ་བཀོད་དོ།	།

འཁྲུག་རྩོད་འཕྱུར་བའི་མི་ཡུལ་གྱི་ཞིང་ན།	།འགྲོ་བའི་ལུས་སེམས་འཇིགས་སྣང་ལ་ཚུད་ཀྱང།	།

ངེས་མེད་སྤྱི་པའི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་སླད་དུ།	།དུས་གསུམ་འདུལ་མཁན་ཁྱེད་ཉིད་ལས་སུ་མཆིས།	།

ཉམ་ཆུང་བོད་མིའི་འཚོ་རྟེན་གྱི་ཆེད་དུ།	།སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་སྒུར་སྒུར་དུ་གྱུར་ཀྱང།	།

མི་ཡི་ངན་བྱུས་འཛུམ་མདངས་ཀྱིས་གཏོར་བཞིན།	།ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་མི་རིགས་འདིའི་བསོད་ནམས།	།

ཁྱེད་ནི་དྲང་བདེན་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ཉ་ག 	།ཁྱེད་ནི་རྨོངས་ཤེལ་མུན་འཇོམས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ།	།

ཁྱེད་ནི་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སློབ་དཔོན།	།ཁྱེད་ནི་བདག་གི་སེམས་རོགས་ཀྱི་དཔའ་རྒོད།	།

ཀླུ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས། སུ་ཇཱ་སློབ་གྲྭ།

སྒྱུ་མའི་རྟ།
རྫོང་དགའ་བ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༡2

དཔོན་གཡོག་གཉིས་

ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསྟན་གྱིས་བསྡུས།

སྔར་སྦྱིན་བདག་གཏམ་འདོད་ཚ་ལ།	 ལྐུགས་རྟགས་དོད་པ་གཅིག་དང་།	 དེའི་གཡོག་པོ་སྤྱང་གྲུང་

དོད་ཅིང་།	 སྦྱིན་བདག་གིས་ཟས་གོས་ཐ་ཤལ་བྱིན་པའི་དབང་གིས་འཁོན་འཛིན་ཡོད་པ་གཅིག་

ཡོད།	 ཁོང་གཉིས་ལྷ་སར་ཡོང་བ་དང་།	 ལམ་བར་ཞག་གཅིག་རྟས་རྩྭ་ཟ་བའི་སྟབས་བསྟུན་ནས་ན་

ཁའི་སྒང་ལ་ཞག་སྡོད་བྱས།	སྦྱིན་བདག་གིས་གཡོག་པོ་དེར།	ཁོ་རེ།	ཁ་ཁ་རོག་བསྡད་ནས་རྟ་རྐུན་

མས་འཁྲིད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལྟོས་ཤིག་ཟེར།	 ནམ་ཕྱེད་ཙམ་ལ་སྦྱིན་བདག་གཉིད་ཁུག་ཤ	ལ་ལ་རྐུན་མ་

ཡོང་ནས་རྟ་དེ་གཉིས་བརྐུས་ཕྱིན།	 ཡུད་ཙམ་སོང་རྗེས་སྦྱིན་བདག་གཉིད་སད་དེ།	 རྟ་མེད་པ་ཤེས་

ནས་གཡོག་པོར་རྟ་དེ་གཉིས་ག་པར་ཕྱིན་སོང་ཞེས་དྲིས་པས།	 གཡོག་པོས།	 རྟ་དེ་གཉིས་ད་གིན་

ནས་རྐུན་མས་ཁྲིད་སོང་།	 ཞེས་ལབ།	 ཕ་ཤ་ཟ་མཁན།	 ངས་ཁྱོད་ལ་རྟ་རྐུན་མས་འཁྲིད་ཀྱི་ཡོད་

མེད་ལྟོས་ཞེས་ལབ་མ་བྱུང་ངམ།	ཞེས་བཤད་པས།	ལགས།	སྐུ་ངོ་ཁྱེད་རང་གིས་ཁ་ཁ་རོག་བསྡད་

དེ་མིག་བལྟས་ནས་སྡོད་གསུངས་པ་ཡིན་པ།	 བྱས་ཙང་ངས་ཁ་ནས་ཞུ་ནུས་མ་བྱུང་།	 མིག་གིས་

བལྟས་བསྡད་པ་ཡིན།	ཞེས་བཤད།	

	 ནམ་ལངས་མ་ཐག་གཡོག་པོས་འཁུར་རྒྱུའི་འབོག་སྒྲིལ་ལ་སོགས་པ་སྐུ་ངོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་

འཁུར།	 དཔོན་གཡོག་གི་རྟ་ཆས་རྣམས་གཡོག་པོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་འཁྱེར་ནས་ཁོང་གཉིས་ལྷ་སའི་ཕྱོགས་

སུ་རྐང་ཐང་མར་ཡོང་།	ལམ་བར་སྐུ་ངོས་གཡོག་པོ་ལ།	ཁོ་རེ།	ང་གཉིས་ག་རེ་འདྲ་པོ་འདུག	ཅེས་

དྲིས་སྐབས།	གཡོག་པོས།	ལགས།	སྐུ་ངོ་

ང་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག	ང་ནི་རྟ་དེ་གཉིས་འདྲ་

པོ་ཞིག་འདུག	 ཅེས་བཤད།	 (སྐུ་ངོ་ང་འདྲ་པོ་

འདུག་ཟེར་བ་ནི།	 གཡོག་པོས་འཁུར་རྒྱུའི་འབོག་

སྒྲིལ་སོགས་རྒྱབ་ཏུ་འཁྱེར་ཡོད་ཙང་ཡིན་ཞིང་།	

གཡོག་པོས་རྟ་སྒ་སོགས་སྒལ་པར་འཁུར་དགོས་

བྱུང་ཙང་རྟ་འདྲ་པོ་འདུག་ཟེར་བ་ཡིན།)

	 དེ འི ་ རྗེ ས ་ དཔོ ན ་གཡོག ་

གཉིས་ལྷ་སར་འབྱོར་ཏེ།	 མི་ཚང་ཞིག་

ལ་གནས་ཚང་གཡར།	 མི་ཚང་དེའི་ནང་

གི་ཕ་གྲོངས་པའི་ཞེ་དགུ་གཏོང་བ་དང་ཐུག་ནས་དཔོན་གཡོག་གཉིས་ལའང་གསོལ་སྟོན་གཟབ་

རྒྱས་བཤམས།	སྐུ་ངོ་དེས་གཡོག་པོར་ལྐོག་ཏུ་སྐད་ཆ་དྲིས་པར།	དོ་ནུབ་མི་ཚང་དེས་ང་གཉིས་ལ་

གཟབ་གཟབ་དེ་འདྲ་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པར།	 གཡོག་པོས་ལན་དུ་མི་ཚང་དེ་

ཞེ་དགུ་གཏོང་གི་ཡོད་ཅེས་བརྗོད།

	 སྦྱིན་བདག་དེས་༌༌༌༌༌ཨ་ཡ་སྐྱིད་པོ་འདུག	 འོ་ན་ང་རང་གཉིས་རྗེས་སུ་ཡར་ལོག་ནས་

ཞེ་དགུ་གཅིག་གཏོང་གི་ཡིན་ཞེས་ལབ།	 ཁོང་གཉིས་ལྷ་སའི་ཁྲོམ་ལ་འབྱོར་ནས་སྐུ་ངོས་ལྷ་སའི་

གོས་ཐུང་རྒྱ་དོར་དེ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་འདྲ།	 ངས་གཅིག་ཉོ་ཡི་ཡིན་ཞེས་གོས་ཐུང་གཅིག་ཉོས་ཤིང་།	

གནས་ཚང་དུ་འབྱོར་འཕྲལ་སྦྱིན་བདག་གིས་གོས་ཐུང་དེ་གྱོན་པ་དང་།	 ཡུད་ཙམ་ནས་གསང་སྤྱོད་

དུ་ཕྱིན་ཏེ།	བོད་དོར་རྟ་ཡོད་ཀྱི་གོམས་གཤིས་དེ་ཁྱེར་ནས་གཡས་གཡོན་ནས་དོར་རྟ་ཕྱེ་ཁུལ་གྱིས་

འཐེན་ཏེ་བཙོག་པ་བཏང་།	 དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་སོང་སྐབས་རྒྱ་དོར་ནང་གི་བཙོག་པ་རྐུབ་ལ་སྦྱར་

ནས་གྲང་འབྱར་རྒྱག་སྐབས།	 སྐུ་ངོ་དེས་དོར་མའི་ཕྱི་ནས་བཙོག་པར་སྦར་འཇུས་བརྒྱབ་སྟེ།	 འདི་

ནི་སྡིག་པ་རྭ་ཉག་ཡིན་ཐག་ཆོད་རེད་བསམས་ནས་ཞེད་ཐག་ཆོད་དེ༌གཡོག་པོ་སྐད་བཏང་སྟེ།	 ཁོ་

རེ།	 སྦར་འཇུས་བརྒྱབ་སའི་མཚམས་དེ་ནས་གཏུབས་ཤིག	 ངས་སྡིག་པ་རྭ་ཉག་སྦར་བཙིར་བཏང་

ཡོད།	ཅེས་བཤད།	གཡོག་པོས་གྲི་ཁྱེར་ནས་ལམ་སང་གཏུབས་པར་བརྟེན།	དཔོན་གཡོག་གཉིས་

ནས་དེ་ནི་སྡིག་པ་རྭ་ཉག་མིན་པར་བཙོག་པ་ཡིན་པ་ཤེས་སོ།	།

	 ཡང་དཔོན་གཡོག་གཉིས་མི་ཚང་ཞིག་ལ་ཐུགས་སྤྲོར་བོས་པ་ལྟར་ཕྱིན་པ་རེད།	ཞལ་

ལག་ཤ་འབྲས་ཤིག་བཟས་ཚར་འཕྲལ་སྐུ་ངོ་གཅིན་པ་གཏོང་བར་འགྲོ་སྐབས་སྨ་རའི་སྒང་ལ་འབྲས་

རྡོག་གཅིག་འབྱར་ཡོད་པས།	 གཡོག་པོ་དེས་ལོག་སྐད་རྒྱག་ཁུལ་གྱིས་སྐུ་ངོ་ལགས།	 ཙན་དན་

ནགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ལ།	 །གསེར་གྱི་བྱིའུ་ཆུང་བབས་འདུག	 །ཅེས་བཤད།	སྐུ་ངོ་ཡིས།	ཡ་ཁོ་རེ་སྐད་

ཆ་དེ་ཡག་པོ་འདུག	 ད་ལྟ་འབྲས་རྡོག་དེ་གཡུག་རྒྱུ་མིན།	 ང་བཞུགས་གྲལ་དུ་བསྡད་ཚར་འཕྲལ་

ཁྱོད་ཀྱི་དེ་འདྲ་ལབ་ཤོག	ཅེས་མངགས་ཆ་བྱས།	སྐུ་ངོ་བཞུགས་གྲལ་དུ་བསྡད་ཚར་རྗེས་གཡོག་པོ་

དེས།	 སྐུ་ངོ་ལགས།	 ད་གིན་གསང་སྤྱོད་ནང་གི་སེར་པོ་དེ་ཞལ་ལ་འགོས་ཤག	 ཅེས་བརྗོད་སྟབས་

སྐུ་ངོ་ནི་ངོ་ཚ་ཐག་ཆོད།	དེ་དུས་གཡོག་པོ་དེས་ལྷམ་རལ་པ་ཞིག་གྱོན་ཡོད།	བཞུགས་གྲལ་གྱི་ཁྲོད་

དུ་སྐུ་ངོ་ངོ་ཚ་ནས་གཡོག་པོར་ལྷམ་ཡག་པ་དེ་མི་གྱོན་པ་གང་ཡིན་ནམ།	 ཞེས་བཤད་པར་གཡོག་

པོས།	ལགས།	ལྷམ་ཡག་པ་དེ་འདི་ལས་སྡུག་པ་འདུག	ཅེས་བཤད།	

	 དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་དཔོན་གཡོག་གཉིས་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་འགྲོ་ཁར་སྐུ་ངོས་གཡོག་པོ་

དེར་བེར་རྒྱུག་གཅིག་སྤྲད་དེ།	 ངའི་རྒྱབ་ལ་ཞབས་

འདྲེན་ཞུ་མཁན་འདུག་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་བེར་རྒྱུག་དེས་

གཞུས་ཤིག	 ཅེས་མངགས།	 ཁོང་གཉིས་ཁྲོམ་

གཞུང་དུ་འབྱོར་དུས་སྐུ་ངོ་ཡི་སྐྲའི་ལྕང་ལྷས་ཀྱི་སྒང་

ལ་ཤིག་གཅིག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་སྟབས།	 གཡོག་པོས་

སྐུ་ངོའ་ིལྟག་ཁུང་ལ་བེར་རྒྱུག་དེ་གཞུས།	 སྐུ་ངོས།	

སྤྲང་པོ་ཁོ།	 ང་ལ་རྒྱུག་པ་གཞུས་ནས་གང་བྱེད་ཀ	 ཞེས་ལབ་

སྐབས།	 གཡོག་པོ་དེས།	 ཤིག་རྒན་གཅིག་གིས་སྐུ་ངོའ་ིསྐུ་རྒྱབ་

ཏུ་ཞབས་འདྲེན་ཞུ་ཡི་འདུག	 བྱས་ཙང་བཀའ་མངགས་ལྟར་རྒྱུག་

པ་གཞུས་པ་ཡིན།	 ཞེས་ལབ།	 ཡང་ཉིན་གཅིག་ཁོ་རེ་ཉི་མ་ག་པར་

འདུག་ལྟོས་ཤོག་ལབ་པར།	 གཡོག་པོས་ཕྱི་ལ་བལྟ་ཙམ་བྱས་ནས་ལགས།	 ཉི་མ་གནམ་ལ་འདུག		

ཅེས་བཤད།	 ཡ།	 མི་དེས་ག་རེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།	 ཉི་མ་རིང་ཐུང་འདུག་ལྟོས་ཤོག	 	 ཅེས་ལབ་པ་

ཡིན།	 ཡང་གཡོག་པོ་དེས་ཕྱི་ལ་བལྟ་ཙམ་བྱས་ནས་ཡར་ཡོང་སྟེ་ལགས།	 ཉི་མ་སྒོར་སྒོར་གཅིག་

རང་འདུག་ཅེས་ལབ་པར་སྐུ་ངོས་ཕ་ཤ་ཟ་མཁན་ཁོ་རེ།	 ཉི་མ་ག་ཚོད་བསྡད་འདུག་ལྟོས་ཤོག་བྱས་

པར་ཡང་གཡོག་པོ་དེས་ཕྱི་ལ་བལྟ་ཙམ་བྱས་ཏེ་ཡར་ཡོང་ནས་ལགས།	ཉི་མ་གཅིག་ལས་མི་འདུག་

ཅེས་བཤད་ནས་སྐུ་ངོ་ཅི་ཤོད་འདི་ཤོད་མེད་པའི་གནས་སུ་བསྐྱལ།	

སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་རོྩམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་རོྩམ་སྒྲིག་གནང་བའི་《བོད་ཀྱི་དགོད་གཏམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།》ཞེས་པ་

ནས་དག་ཞུས་ཐོག་ཟུར་འདོན་ཞུས།

ཇོ་བོ ་རྗ ེ ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི ་ཤ
རྩོམ་སྒྲིག་པས་མུ་སྦྲེལ་བཟོས་

ཇོ་བོས་མངའ་རིས་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་བཞིན་ལོ་གསུམ་བཞུགས་ནས།	 རབ་བྱུང་

དང་པོའ་ིཆུ་རྟ་ཕྱི་ལོ་	༡༠༤༢	ལོར་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་རྩིས་ཀྱིས།	པུ་ཧྲེང་གི་རྒྱལ་ཞིང་ཞེས་པར་

བཞུགས་པའི་ཚེ།	 བལ་ཡུལ་མཐའ་མཚམས་སུ་བལ་པོའ་ིརྒྱལ་ཁག་གསུམ་ནང་འཁྲུག་ལངས་ནས།	

ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་གནས་སྐབས་ཕྱིར་འགྱངས་གནང་སྟེ་བཞུགས།	

དེའི་སྐབས་སུ་རྡོ་རྗེ་གདན་ནས་ལྷས་ལུང་བསྟན་པ་ཨུ་པཱ་སི་ཀ་ཞེས་འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་

དང་མཇལ་ཞིང༌།	 འབྲོམ་སྟོན་པས་ཇོ་བོ་དབུས་སུ་འབྱོན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པས།	 ནག་ཚོས་ཇོ་བོའ་ིན་

བཟའ་ནས་འཇུས་ཏེ།	 ངས་གནས་བརྟན་པ་ལ་དམ་ཚིག་གི་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་པས།	 ང་དམྱལ་བར་འགྲོ་

མི་ཕོད་པས་ཅིས་ཀྱང་རྒྱ་གར་ལ་གཤེགས་དགོས།	ཞེས་ཞུས་པར།	ཇོ་བོས་ལོ་ཙ་བར་དེ་ཙམ་སེམས་ཁྲལ་

བྱེད་མི་དགོས།	སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད།	ཅེས་སེམས་གསོ་མཛད།	

དེ་ནས་འབྲོམ་སྟོན་པས་དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་ཆེན་རྣམས་ལ་ངས་ཇོ་བོ་གདན་འདྲེན་བཞིན་ཡོད་

པས།	 ཁྱེད་རྣམས་བསུ་བ་ལ་ཕེབས་དགོས་ཞེས་ཞང་དབང་ཕྱུག་མགོན་དང༌།	 ཀ་བ་ཤཱཀྱ་དབང་

ཕྱུག་སོགས་ལ།	ཤིང་རྟའི་དབྱིབས་འདྲ་འཛམ་གླིང་གི	།ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕེབས་བསུར་

འབྱོན་དགོས་པའི་འཕྲིན་བཏང༌།		ཀ་བས་དོ་དམ་ཆེར་བགྱིས་ནས།	རྒྱལ་གྱི་ཞང་ཆེན་པོ་སོགས་

ལ་གྲོས་བྱས་ཏེ་གདན་འདྲེན་པའི་གྲབས་བྱས།

དེའི་ཚེ་ཁུ་སྟོན་གྱིས་ངའི་མིང་ཡི་གེའི་ནང་མི་འདུག་གསུངས་པར།	 སོགས་ཁོངས་ན་འདུག་ཞུས་པས།	

སོགས་ཁོངས་སུ་འཇོག་པའི་མི་དེ་ང་མིན་ཞེས་གསུངས་ཏེ།	 སྔོན་ལ་ཇོ་བོ་མཇལ་བ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་བྱ་

སྙམ་ནས་བྱོན་པས།	 གཞན་རྣམས་ལའང་འུར་ལངས་ནས་ལྕག་བརྒྱབ་པ་བཞིན་བྱུང༌།	 དེར་དབུས་ཀྱི་མི་

ཆེན་རྣམས་དཔལ་ཐང་དུ་ཕེབས་པའི་ཚེ།	བོད་སྟོན་རྣམས་དབུ་ཞྭ་སྣ་རིང་དང༌།	ན་བཟའ་གོས་ཆེན་གྱི་བེར་

མནབས་ཏེ།	རྟ་པ་མང་པོ་རྒྱང་ནས་འོང་བ་ཇོ་བོས་གཟིགས་པས།	

ཞལ་ནས།	ཨུ་པཱ་སི་ཀ		མི་མ་ཡིན་མང་པོ་བྱུང་གསུངས་ཏེ་དབུ་བཏུམས་ནས་བཞུགས།	དེ་ནས་

བོད་སྟོན་རྣམས་ཀྱིས་ཇོ་བོ་དང་ཉེ་བ་ན་ཆིབས་ལས་བབས།	བེར་དང༌།	དབུ་ཞྭ་བཞག	སྣམ་སྦྱར་

གྱོན་ཏེ་སེར་སྦྲེང་མཛད་ཅིང་།	 ཕྱག་རྟེན་ཕུལ་བས་ཇོ་བོ་ཐུགས་མཉེས་ནས།	 དགེ་འདུན་ལ་སྤྱི་

ཕྱག་མཛད།	 མི་མ་ཡིན་འདུག་ཅེས་པ་དང༌།	 དབུ་བཏུམས་མཛད་པ་དག་ནི།	 བོད་ཀྱི་ཆོས་པ་

རྣམས་ཀྱི་རྒྱས་སྤྲོས་ལ་མི་དགྱེས་པ་ཡིན། མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ལྷུག་རྩོམ།

མཚར་གཏམ།

ང་དང་གྲོགས་པོ་བྱེད་འདོད་ཡོད་དམ། 

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།	

སློབ་ཕྲུག་ཚོ།	 ང་ནི་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་བློ་རིག་སྒོ་མོ་འབྱེད་པའི་ཤེས་ཡོན་ཟེར་བ་དེ་ཡིན།	 ང་ལ་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡོད༌དེ།	 ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ང་ལ་ཇི་ཙམ་གྱིས་གྲོགས་འདྲིས་བྱས་

པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ང་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་བཟང་ནས་བཟང་དུ་འགྲོ་ཞིང་།	 དེ་ཚོད་ཀྱིས་ཁྱེད་

རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་ཐུབ།	 དེར་བརྟེན།	 ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དག་གིས་གང་

བསླབས་པ་ཁོ་ནར་ཡིད་ཆེས་ནས་བློ་འཛིན་བྱེད་པ་ཙམ་ལས་ངའི་ངོ་བོ་ལ་བསམ་བློ་མ་བཏང་ན།	

ངས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་ཕན་པ་དེ་ཙམ་བྱེད་མི་ཐུབ་ཅིང་།	 དྲེད་མོང་གིས་འཕྱི་བ༌འཛིན་པ་བཞིན།	 རྗེས་

མ་རྗེས་མ་སྦྱོང་གིན་སྦྱོང་གིན་ལ་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་རིམ་པས་བརྗེད་ངས་རྐུན་པོས་འཕྲོག་སླ།	ཡང་

ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་རྒན་དྲུང་ནས་གང་ཐོས་པ་ལ་ཡིད་མ་ཚིམས་པར་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ།	 ངེས་

པ་གཏིང་ཚུགས་པ་རྙེད་ན།	 ང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མཆེད་གྲོགས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ།	 སྔར་བཞིན་བརྗེད་

ངས་ཀྱི་དབང་དུ་མ་སོང་བར་དྲན་པའི་ཡུལ་དུ་གང་ཙམ་བསྡད་ངེས་ཡིན།	 ཡང་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ང་

གང་འདྲ་ཡིན་པར་ངེས་པ་རྙེད་པ་དེ་ལའང་ཡིད་བློ་མ་ཚིམས་པར།	 ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྒོམས་པས་

སྒོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་བྱུང་ན།	 མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་བརྗེད་ངས་རྐུན་པོས་མ་ཟད།	

ཇག་པས་ཀྱང་འཕྲོག་བཅོམ་བྱེད་དཀའ་བའི་ངོ་ལྐོག་དབྱེར་མེད་ཀྱི་མཆེད་

གྲོགས་དམ་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ།	 ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་མི་ཚེའི་ནང་ལ་ཕན་

ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟ།	

	 སློབ་མ་ཚོ།	 ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཡོད་པ་

བཞིན།	 ང་ལའང་མི་ཚོས་རིགས་གཉིས་

སུ་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད་དེ།	 གནའ་བོའ་ིཤེས་

ཡོན་དང་།	 དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཞེས་

པ་ཡིན།	 འགྲོ་བ་མི་རྣམས་ཀྱིས་དུས་

རབས་ཉི་ཤ	འི་དཀྱིལ་བར་དུ་ང་ཚོ་གཉིས་ཀ་མཉམ་དུ་མཐུན་གཤིབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྲོགས་ཐབས་

བྱས་མྱོང་མེད།	 འོན་ཀྱང་བོད་གངས་ཅན་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་ཅེས་

པ།	འགྲོ་བ་མི་རིགས་རྣམས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་ཐུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་པ།	འཛམ་གླིང་ཆོས་

ལུགས་དབར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡོང་ཐབས་མཛད་ཅིང་།	 འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་ཐུགས་

དཀྱེལ་ཡངས་པ།	ཚན་རིག་པ་རྣམས་དང་བགྲོ་གླེང་ལ་ཞུགས་པའི་རླབས་ཆེན་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལ་

བརྟེན་ནས།	 ད་ཆ་ང་ཚོ་གནའ་དེང་ཤེས་ཡོན་གཉིས་ཀ་ལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་གོ་ས་འདྲ་མཉམ་ཐོག	 	 ངོ་

ལྐོག་དང་ཉེ་རིང་གི་འཛིན་པ་སྤངས་ཏེ།	 མཛའ་བརྩེ་ལྡན་པའི་གྲོགས་པོའ་ིལག་པ་དྲོན་མོ་རྐྱོང་འགོ་

བཙུགས།	དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་གཉིས་མཉམ་གཤིབ་བྱས་ནས་འགྲོ་ཐུབ་པ་བྱུང་།		

	 མ་འོངས་སོན་རྩ་རྣམས།	 ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ང་ཚོ་གཉིས་ལ་མཆེད་གྲོགས་ཀྱི་འདུ་

ཤེས་འཛིན་པ་ལྟར།	ང་ཚོས་ཀྱང་ཁྱེད་རྣམས་ལ་གྲོགས་པོའ་ིའདུ་ཤེས་ཐོག་ནས་ཕན་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་

ལས་འགན་དང་དུ་བླང་གི་ཡིན།	 ང་དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་གྱིས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཕྱི་དངོས་པོའ་ིགནས་

ལུགས་རྣམས་གསལ་ཞིང་གསལ་བ་སྟོན་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་འཇོག་ཅིང་།	 ངའི་གྲོགས་པོ་གནའ་བོའ་ི

ཤེས་ཡོན་ང་ལས་ལོ་རྒན་ཞིང་།	 ཀྱག་ཀྱོག་ལམ་བུ་མང་པོ་འགྲིམས་པའི་ཉམས་མྱོང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

བས།	ང་ལས་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ལེགས་ཤིང་།	ང་ལས་ལྷག་པའི་ལས་འགན་གཞན་ཞིག་སྒྲུབ་

ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	

	 གསར་སྐྱེས་རྣམས།	 ངའི་གྲོགས་པོ་དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་གྱིས་ང་ལ་བསྔགས་བརྗོད་

ཀྱི་མེ་ཏོག་གཏོར་བ་བཞིན།	ངས་ཀྱང་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཤིག་འབུལ་ཨེ་ཐུབ་བལྟ་ཡི་ཡིན།		

ངས་ལོ་རབས་མང་པོ་འགྲིམས་ནས་སླེབས་པའི་ཉམས་མྱོང་དང་།	 འཕྲལ་

ཕུགས་ཀྱི་ཕན་བདེ་དང་།	རང་གཞན་ག་རེ་གཙོ་བོ་འཛིན་དགོས་པ།	སྤང་བླང་

ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་སོགས་ལ་དཀའ་བ་ལན་མང་སྤྱད་པའི་མཇུག་འབྲས་སུ།	

དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་གྱིས་ལམ་སྟོན་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་དང་དུ་བླངས་ཏེ།	 ཁྱེད་རྣམས་ལ་

གཞན་ཕན་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་།	 སྤང་བླང་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་པ།	 ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིམནོ་བསམ་བཞེས་

ཏེ་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་རྣམས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་

གསར་ཡོད།	

	 	 མ་འོངས་འཛུགས་སྐྲུན་པ་རྣམས།	 ཁྱེད་

རྣམས་ཀྱིས་རང་ཡུལ་གྱར་ཏེ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བའི་རྒྱབ་

ལྗོངས་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་གཞིག་བགྱིས་ཏེ།	འཕྲལ་གྱི་བདེ་

སྐྱིད་ཆུང་ཙག་ལ་མགོ་བོ་མ་འཁོར་བར།	 ༸མགོན་པོ་གང་གི་

ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞིན་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཕྱིར།	ཉིན་མཚན་ལྟོས་མེད་ང་ཚོ་གཉིས་

དང་འགྲོགས་འདོད་ཀྱི་བཅོས་མིན་འདུན་པ་བཅང་རོགས་གནང་།	 གལ་ཏེ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་དེའི་

སླད་དུ་བརྩོན་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བརྩམས་ན།	ང་ཚོ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་མཛའ་བརྩེར་བརྩི་

བཀུར་གྱིས།	 ཁྱེད་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་དམ་གཙང་གྲོགས་པོ་ཞིག་བཟོ་འདོད་ཆེ་ཞིང་།	 ལག་གཉིས་

ཡངས་པོར་ཕྱེ་སྟེ་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བསུ་བ་ཞུ།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༡3

༢༣༽ གསེར་གྱི་སྒོ་ང་ཇེ་མང་རག་ཐབས།

སྔོན་མི་ཞིག་ལ་ངང་པ་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་ཡོད།	 ངང་པ་དེས་ཉིན་ལྟར་གསེར་གྱི་སྒོ་ང་རེ་གཏོང་གི་ཡོད།	

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མི་དེས་ཁོ་རང་བསོད་ནམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 ཁོ་པས་

གསེར་གྱི་སྒོ་ངའི་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་དངུལ་ཕོན་ཆེར་གསོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

	 དེ་སྔོན་ཁོ་རང་གི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གི་སྐྱོ་བོ་ཡོད་པའི་ཁར།	 ཁོ་རང་

གི་སྐྱེས་དམན་དང་།	 བུ་ཕྲུག་དྲུག	 ཕ་མ་རྒན་འཁོགས་གཉིས་བཅས་ནང་མི་མང་པོ་ལ་བལྟ་སྐྱོང་བྱེད་

དགོས་ཀྱི་ཡོད།	འོན་ཀྱང་ཁོའ་ིངང་པས་གསེར་གྱི་སྒོ་ང་གཏོང་འགོ་ཚུགས་ནས་བཟུང་ཁོ་པའི་དཀའ་ངལ་

སེལ་འགོ་ཚུགས་ཏེ།	 སྔར་བཞིན་མི་སྐྱོ་པོ་གཅིག་

ཏུ་ལྷག་མེད།	 དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཁོའ་ིནང་མི་ཚང་

མས་གོས་ཡག་པོ་གྱོན་གྱི་ཡོད་ཅིང་།	 དེ་བཞིན་

འགྲོ་སོང་ཡང་ཕངས་མེད་གཏོང་གི་ཡོད།	 ཁོ་པའི་

ནང་གི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དེ་ལ།	 ཁོའ་ི

ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་ཀྱིས་ཕྲག་དོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

ཀྱང་།	 ཁོ་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་གསང་བ་དེ་སུ་ལའང་བཤད་མེད།	 དེ་འདྲ་

སོང་ཙང་ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་ས་འོག་ནས་གཏེར་མཛོད་གཅིག་བརྙེད་པར་བསམ་གྱི་ཡོད།

	 ཉིན་གཅིག་མི་དེས་ངང་པས་ཉི་མ་རེ་ལ་གསེར་གྱི་སྒོ་ང་གཅིག་མ་གཏོགས་གཏོང་གི་མི་

འདུག	འནོ་ཀྱང་མོའ་ིགྲོད་པའི་ནང་ལ་གསེར་གྱི་སྒོ་ང་མང་པོ་ཡོད་སྲིད་པ་རེད།	གལ་སྲིད་ང་ལ་སྒོ་ང་ཆ་ཚང་

སྡེབ་གཅིག་ལ་རག་པ་ཡིན་ན།	གྲོང་སྡེ་དེའི་ནང་མི་ཕྱུག་ཤོས་དེ་ང་རང་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམས་པ་རེད།	

	 དེ་ནས་ཁོས་དེ་ཚང་མ་སྡེབ་གཅིག་ལ་གང་འདྲ་བྱེད་ནས་རག་མིན་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་

གཏོང་གིན་བསྡད་པ་རེད།	 འོན་ཀྱང་གློ་བུར་དུ་བསམ་བློ་གཅིག་འཁོར་བ་རེད།	 དེའི་རྗེས་ལ་ཁོས་ལག་པ་

གཡས་པ་ལ་གྲི་ཞིག་འཁྱེར་ཞིང་།	 ལག་པ་གཡོན་མས་ངང་པའི་མཇིང་པ་ནས་འཇུས་པ་རེད།	 ངང་པ་མོ་

དེས་སྦྱིན་བདག་གིས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་མགོ་མ་འཚོས་གོང་ངང་མོའ་ིགྲོད་པ་དེ་གྲིས་བཤཌ་པ་རེད།	

	 མི་དེས་ངང་པའི་གྲོད་པ་གཤོག་པའི་སྐབས་ཁོ་རང་ལ་གསེར་གྱི་སྒོ་ང་མང་པོ་སྡེབ་ལ་

རག་པའི་རེ་བ་བརྒྱབ་པ་རེད།	 འོན་ཀྱང་གྲོད་པ་ཆ་ཚང་བཤགས་པའི་རྗེས་ལ།	 གྲོད་པའི་ནང་དུ་སྒོ་ང་

གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་མཐོང་བ་དང་།	 ཁོ་རང་ལ་བློ་ཕམ་ཚད་མེད་པ་བྱུང་བ་རེད།	 དེ་ཕྱིན་ཆད་ཁོ་རང་ལ་

ཉིན་རེའི་སྒོ་ང་གཅིག་དེའང་མ་ཐོབ་པ་མ་ཟད།	 ངང་པ་དེ་ཡང་ཤི་སྟེ།	 རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་རྔམ་ལ་འགྱོད་པ་

སྐྱེས་ནས་ལྷག་པ་རེད།

བསླབ་བྱ། འདོད་རྔམ་གྱིས་ཚང་མ་མེད་པ་བཟོ་བ་ཡིན།

༢༤༽ ཤ་ཁྱི་དང་སྒོ་ཁྱི། 

མི་ཞིག་ལ་ཁྱི་གཉིས་ཡོད་པ་རེད།	 ཁོས་ཁྱི་གཅིག་ལ་ཁྱི་རའི་སྦྱོང་བརྡར་དང་།	 གཅིག་ལ་སྒོ་སྲུང་སྦྱོང་

བརྡར་སྤྲད་པ་རེད།	 དེའི་རྗེས་ལ་ཤ་ཁྱིས་ཁྱི་ར་བརྒྱབ་སྟེ་རི་དྭགས་འཇུ་ཞིང་།	 སྒོ་ཁྱིས་རྐུན་མ་སོགས་

ཡོང་མིན་སྒོ་སྲུང་སྟེ་སོ་སོས་ལས་འགན་ཏག་ཏག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 འོན་ཀྱང་སྦྱིན་བདག་གིས་ག་དུས་ཡིན་

ནས་ཟས་ཞིམ་ཤོས་དེ་ཚོ་ཤ་ཁྱི་ལ་མ་སྤྲད་པར་སྒོ་ཁྱི་ལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།	

	 ཉིན་གཅིག་ཤ་ཁྱིས་སྒོ་ཁྱི་ལ།	འདི་དྲང་པོ་མ་རེད།	ངས་ཉི་མ་ཉིན་གང་རི་དྭགས་ཁྱི་ར་རྒྱག་

གི་ཡོད།	 ཡིན་ནའང་སྦྱིན་བདག་གི་ཟས་ཞིམ་པ་

དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལས་ཀ་གཅིག་ཀྱང་མི་བྱེད་མཁན་

ཁྱེད་རང་ལ་རག་གི་འདུག	 	 ཅེས་ངུ་སྐད་བརྒྱབ་

པ་རེད།	 དེ་ནས་སྒོ་ཁྱིས་ལན་འདེབས་སུ།	 དེ་

ག་རང་ང་ཚོའི་སྦྱིན་བདག་གིས་གནང་གི་འདུག	

སྦྱིན་བདག་གིས་ཁྱི་ར་རྒྱག་པར་འགྲོ་མཁན་

ལས་ཁྱིམ་སྲུང་མཁན་གལ་ཆེ་བ་བརྩི་ཡི་ཡོད་པ་འདྲ།	ཞེས་བཤད།

བསླབ་བྱ། ལས་ཀ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚང་མ་ལ་བརྩི་མཐོང་འདྲ་

མཉམ་བྱ་དགོས།

པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄།
མ་སཱུ་རཱི་གཏན་སློབ་ཀྱི་བསམ་གླིང་ཚེ་རིང་ལྷ་མོས་བསྒྱུར།

ལེའུ་གཉིས་པ།	དམག་འཁྲུག་དང་ཞི་བདེ།

ཞི་བདེ་སྲུང་བ།

པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌ཡིས་ཇོན་སི་མིཐ་བཙལ་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཡོངས་རྫོགས་བཤད་པ་

དང་།	མོའ་ིམི་དམངས་ཚོར་གནོད་འཚེ་མི་བྱེད་པའི་ཁས་ལེན་བྱེད་དུ་འཇུག		མོས།	

ངས་དེ་འདྲ་བྱེད་པ་དེ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀར་ཞི་བདེ་ཡོང་རེ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་

ལས།	ང་ཚོའི་མི་དམངས་རྣམས་བསླུ་འདོད་བྱས་པ་ཞིག་མིན།	ཞེས་བཤད།	ཇོན་

གྱིས་མོར་གནས་ཚུལ་དེ་མི་སུ་གཅིག་ལ་བརྗོད་རྒྱུ་མིན་པའི་མནའ་བསྐྱལ་པ་དང་།

མི་སུ་གཅིག་ལ་རྨ་ཁ་ཁྲག་ཤོར་མི་ཡོང་བ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཤད།	 པོ་ཀ་ཧོན་

ཊས྄༌ཡིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གྲོང་ཚོར་གསང་ཐབས་ཀྱི་མྱུར་དུ་ལོག་ནས་མི་སུ་གཅིག་

གིས་མོ་མེད་པ་མ་ཤེས་པ་བྱས།	མོའ་ིབསམ་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་སྤྱང་པོ་དེ་

ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ཞིག་རྙེད་ཀྱི་རེད་སྙམ།	

ཇོན་སི་མིཐ་ཡིས་གནས་ཚུལ་དེར་བསམ་བློ་ཤ	གས་ཆེར་བཏང་ནས་དམག་འཁྲུག་

དེ་ལས་གཡོལ་ཐབས་འཚོལ་བཞིན་ཡོད།	 ཁོ་པས་ཤིང་ནགས་ཁྲོད་ཕྱིན་ནས་

གནས་ཚུལ་དེར་ཐབས་ཤིག་རྙེད་རེའི་བསམ་བློ་གཏོང་དུས་ཁོ་པར་གོ་སྐབས་

ཤིག་རྙེད་པར་མཐོང༌།	 གཞིས་འབྱོར་བ་གཉིས་ཉ་ཟིན་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་དང་།	

ཨིན་ཌི་ཡན་མི་གསུམ་གྱིས་ཁོང་ཚོར་ཕར་རྒོལ་བྱེད་རྩིས་ཡོད་པ་མཐོང༌།	ཇོན་སི་

མིཐ་ཡིས་དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་མི་གཅིག་ནི་པོ་ཧཱ་ཏན་གྱི་བུ་སྤུན་ཡིན་པ་ཤེས།	དེ་ནས་ཁོས་

ལྐོག་ཏུ་རྒྱུགས་ནས་མི་དེའི་རྒྱབ་ནས་འཇུས་ཏེ་གློ་གྲི་ཁོ་པའི་རྒྱབ་ཏུ་བཙུགས་ཏེ།

དམག་མི་གཞན་གཉིས་ལ།	 དཔའ་བོ་གཉིས།	 ཁྱོད་གཉིས་ཀྱི་མཚོན་ཆ་མར་

མ་གཡུག་ན་ཁྱོད་ཚོའི་འགོ་གཙོ་གསོད་ཀྱི་ཡིན།	 ཞེས་བཤད།	 དེའི་རྗེས་

ཇོན་གྱིས་དམག་མི་གསུམ་ག་འཁྲིད་དེ་ཝི་རོ་ཝོ་ཀོ་མོ་ཀོ་ལ་ཕྱིན་ནས་འགོ་

གཙོའི་སར་གཏུགས།	 ཇོན་གྱིས།	 གཟིགས་དང༌།	 ཁྱོད་ཚོའི་མིས་ང་ཚོའི་

གཞིས་འབྱོར་བ་གསོད་གྲབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཀྱང་ངས་བཀག་པ་ཡིན།	 ད་

དུང་ངས་ཁྱེད་ཀྱི་གཅུང་པོ་ཚེ་ཐར་བཏང་ཡོད།	 ང་ཚོས་སོ་སོའ་ིདམ་བཅའ་

བཞིན་སྲུང་སྟེ་ཞི་བདེའི་ངང་བསྡད་ཡོད།	 ཁྱེད་ཀྱིས་སོ་སོའ་ིདམ་བཅར་སྲུང་

བརྩི་གནང་གི་ཡོད་དམ།	ཞེས་བཤད།	

༄༅། །ཨེ་སོབ་ཀྱི་བསླབ་སྒྲུང་།  

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༡༽ རྫ་མཁན་དང༌གྱོན་གོས་འཁྲུད་མཁན། 
ཨཱག་རཱ་(vkxjk)གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྫ་མཁན་ཞིག་དང་།	 ཁྱིམ་མཚེས་གྱོན་གོས་འཁྲུད་མཁན་ཞིག་ཡོད།	 ཉིན་

གཅིག་གྱོན་གོས་འཁྲུད་མཁན་དེ་བྲེལ་འཚུབ་ཆེན་པོས་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས།	 ཁོའ་ིབོང་བུ་དེ་

རྫ་མཁན་གྱི་ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་རའི་ནང་ལ་འཛུལ་ཏེ།	 རྫ་མའི་དཀྱིལ་ལ་ཕྱིན་ནས་རྫ་མ་མང་པོ་བཅག་པ་རེད།	 རྫ་

མཁན་དེས་བོང་བུས་གཏོར་བརླག་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་མིག་ལམ་ལ་འཆར་སྐབས།	 ཁོང་ཁྲོས་

བཟོད་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་ནས་བོང་བུ་རྗེས་འདེད་བྱས།	

	 ཁོང་ཁྲོའ་ིགཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་རྫ་མཁན་དེས་ཡ་ང་བའི་བོང་བུར་ཉེས་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་

བས།	བོང་བུ་དེ་ན་ཟུག་གིས་མ་བཟོད་པར་སྐད་ངན༌ཤོར་ནས་ཧི་ཧུ་་་་་་་་	ཧི་ཧུ་་་་་ཟེར་བས།	བདག་པོའ་ིརྣ་

བར་སྐད་ངན་ཐོས་མ་ཐག་ལམ་སང་ཕྱིར་ཐོན།	གྱོན་གོས་འཁྲུད་མཁན་དེས་སྐད་ཤ	གས་ཆེན་པོས།	 “ཝ་ཡེ།	

ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་བོང་བུར་ག་རེ་བྱས་ནས་ཉེས་རྡུང་གཏོང་གི་ཡོད་དམ།”	ཞེས་བརྗོད་པ་དང་།	“ཨོའ་ོ་་་་་	བོང་

བུ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་རེད་དམ།”	 ཞེས་རྫ་མཁན་གྱིས་སྐད་ཤ	གས་ཆེན་པོས་བརྗོད་པ་མ་ཟད།	 མུ་མཐུད་དེ་བརྗོད་

དོན།	 “གླེན་ཞིང་ལྐུགས་པའི་དུད་འགྲོ་དེས་ངའི་ཉིན་གཅིག་གི་ལས་ཀ་ཚང་མ་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་སོང་བས་

ཁྱོད་ཀྱིས་གུན་གསབ་སྤྲད་དགོས།”	 ཞེས་ངར་ཤ	གས་ཆེན་པོས་བཤད།	 འོན་ཀྱང་གྱོན་གོས་འཁྲུད་མཁན་

དེས་ངག་འཇམ་པོའ་ིསྒོ་ནས།	 “ཁྱེད་ཀྱི་རྫ་མ་ཆག་སྐྱོན་བྱུང་བའི་གུན་གསབ་ངས་སྤྲད་ཀྱི་ཡིན།”	 ཞེས་

བརྗོད།	 ཟིང་ཆ་དེས་ཁྱིམ་མཚེས་གཞན་ཚོ་ཡང་དེར་བསྡུས་པ་བཞིན་ཁོང་ཚོས་གནས་ཚུལ་དེ་དངོས་སུ་

མཐོང་རྗེས།	 གྱོན་གོས་འཁྲུད་མཁན་གྱི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་དང་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་

ཏོག་གཏོར་བས།	 རྫ་མཁན་རང་ཉིད་བློ་རྒྱ་ཆུང་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ངེས་ཤེས་བྱུང༌།	 འོན་ཀྱང་གྱོན་གོས་འཁྲུད་

མཁན་ལ་ཕྲག་དོག་སྐྱེས་ནས་དགྲ་ཤ་ལེན་རྒྱུའི་སེམས་ངན་བཅངས།

	 ཉིན་ཤས་རྗེས་ལ་རྫ་མཁན་རྒྱལ་པོའ་ིདྲུང་དུ་བཅར་ནས་ཞུས་དོན།	“རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	ཉིན་ཤས་

སྔོན་ལ་ང་རང་པར་ཤི་ཡའི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན།	དེ་ཁུལ་གྱི་མི་རྣམས་ཁྱེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང༌།	

དྲང་བདེན་ཐོག་ནས་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་བཞིན་པར་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་པས།	ང་རང་ལ་ཡང་སྤོབས་

པ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་བྱུང༌།	ཡིན་ནའང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་མ་འཚོམས་

རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་་་”	ཞེས་བཤད་འཕྲོར།	རྒྱལ་པོས་ལམ་སང༌།	“ཞེད་སྣང་

དང་འཚེར་སྣང་མེད་པར་གསལ་པོ་ཤོད་དང༌།	 གནས་ཚུལ་ངན་པ་གང་

འདུག་་་་་”		ཅེས་བཀའ་གནང་བར།	རྫ་མཁན་གྱིས།	“རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལ་

ཞུ་རྒྱུར།	 པར་ཤི་ཡའི་ཡུལ་མི་ཚོས་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་ནང་གི་གླང་ཆེན་གྱི་

སྤུ་མདོག་ནག་རིལ་རིལ་ཡིན་པར་བརྟེན་ཡག་པོ་མེད་ཚུལ་བརྗོད་པ་མ་

ཟད།	 པར་ཤི་ཡའི་ནང་གི་གླང་ཆེན་གྱི་སྤུ་མདོག་དཀར་ལ་འོད་མདངས་

ལྡན་པ་ཡོད་པ་ཤོད་ཀྱི་འདུག་ལ།	པར་ཤི་ཡའི་ནང་ལ་གླང་ཆེན་གཙང་མ་བཟོ་མཁན་དེ་རང་རེའི་ཡུལ་གྱི་གྱོན་

གོས་འཁྲུད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་ཡང་བརྗོད་ཀྱི་འདུག”	ཅེས་རྒྱལ་པོར་སྙན་སེང་ཞུས།	

	 རྒྱལ་པོས།	 “ཁྱོད་ཀྱིས་བཤད་པ་རྣམས་དངོས་གནས་རེད་དམ།”	 ཞེས་དྲིས།	 “རྒྱལ་པོ་

མཆོག	 ངས་བཤད་པ་རྣམས་བདེན་པ་ཡིན།”	 ཞེས་རྫ་མཁན་གྱིས་རྒྱལ་པོར་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་དང་མུ་མཐུད་

དེ།	 “ངས་གྱོན་གོས་འཁྲུད་མཁན་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་ཞིག་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཁོས་རང་རེའི་གླང་ཆེན་གྱི་

ཐལ་མདོག་དེ་དཀར་པོ་བཟོ་ཐུབ་ངེས་རེད།”	ཅེས་ཞུས།	རྒྱལ་པོས་ལམ་སང་ཕོ་ཉ་མངགས་ནས་གྱོན་གོས་

འཁྲུད་མཁན་དེ་བོས་པ་དང༌།	 གླེན་རྟགས་ཆེ་བའི་ལས་འགན་དེ་ཁོ་ལ་སྤྲད་པས་རེ་ཞིག་ཧང་སངས་ནས་

ལུས་པ་རེད།	འོན་ཀྱང་ཁོས་ཐད་ཀར་རྒྱལ་པོར་ལས་འགན་དེ་བསྒྲུབ་མི་ཐུབ་ཚུལ་ཞུ་མ་ཕོད་པར་ཁས་ལེན་

བྱེད་དགོས་བྱུང་བས།	རྫ་མཁན་གྱིས་དགྲ་ཤ་ལེན་ཐུབ་སོང་བསམས་ནས་དགའ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱས།		

	 གྱོན་གོས་འཁྲུད་མཁན་དབུལ་པོ་དེས་ཁྱད་མཚར་བའི་ལས་ཀ་དེ་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་དུ་

གྱུར་པར་བརྟེན།	 ཉིན་གང་པོར་འཁྲུད་རྫས་ལེགས་ཤོས་དེ་བེད་སྤྱད་ནས་གླང་ཆེན་གཙང་མ་བཟོས་ཀྱང་

གྲུབ་འབྲས་མ་སོན།	 མཐར་ཉི་མ་རྫོགས་མཚམས་སུ་གྱོན་གོས་འཁྲུད་མཁན་དེ་ཐང་ཆད་པའི་རྣམ་པ་མངོན་

གསལ་དོད་པོ་དང་།	 སེམས་སྡུག་གི་གནས་སུ་ལྷུངས་ཡོད་པས།	 ཁོས་ལག་པས་མགོ་བོ་སྐྱོར་ནས་བསྡད་

དེ།	 རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་དབང་ལ་འཁང་ར་བྱེད་བཞིན་མཆིས།	 དེ་དུས་བཱིར་བལ་(chjcy)ཁོའ་ིཉེ་འགྲམ་དུ་

སླེབས་པ་དང༌།	 སེམས་ཤ	གས་ཆགས་པའི་མི་དེར་བལྟས་ནས་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་སེམས་སྡུག་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་མེད་སྐད་ཆ་དྲིས་པར།	 མི་ཉམ་ཆུང་དེས་རང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་རྫ་མཁན་གྱི་སྤྱོད་ངན་བྱས་ཚུལ་སོགས་

ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་བྱས།	

	 བཱིར་བལ་ནི་མི་སེམས་བཟང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌།	 ཁོས་གྱོན་གོས་འཁྲུད་མཁན་ལ་སྤྱང་

གྲུང་ལྡན་པའི་ལམ་སྟོན་བྱས་པ་མ་ཟད།	རྒྱལ་པོའ་ིསྐུ་མདུན་ལ་བདེ་སྡུག་ཞུ་བར་བཏང་།	“རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོར་

ཞུ་རྒྱུར།	 གཞོང་པ་ཆེན་པོ་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གླང་ཆེན་འཁྲུ་བར་ཡུན་རིང་འགོར་ངེས་པས།	 གལ་སྲིད་

ཁྱེད་ཀྱིས་རྫ་མཁན་ལ་གླང་ཆེན་གྱི་གཟུགས་པོ་ཤོང་བའི་རྫ་ཡི་གཞོང་པ་ཞིག་བཟོ་རུ་བཅུག་ན།	 གཞོང་པའི་

ནང་གླང་ཆེན་བླུགས་པ་དང་དག་རྫས་བྱུག་ནས་བཀྲུས་ཚེ།	 མགྱོགས་མྱུར་གླང་ཆེན་གྱི་སྤུ་མདོག་དཀར་པོ་

ཆགས་ངེས་པས་དེ་ལྟར་བཀའ་གནང་རོགས།”	 ཞེས་ཞུ་བ་ཕུལ།	 དེ་འཕྲལ་ཨཀ་བར་(vdCkj)གྱིས་ཞལ་

བཞེས་གནང་བ་དང༌།	 དེ་སྔའི་རྫ་མཁན་དེ་ཡར་བོས་ནས་རྫ་ཡི་གཞོང་པ་ཆེན་པོ་བཟོ་རྒྱུའི་བཀའ་གནང་བ་

རེད།	 དུས་ཡུན་རིང་པོ་སོང་བའི་རྗེས་ལ་རྫ་མཁན་གྱིས་རྫ་ལས་གྲུབ་པའི་གཞོང་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོས་པར་

རྒྱལ་པོ་ཐུགས་མཉེས་པོ་བྱུང་བ་དང༌།	 “ད་ཆ་ལས་དོན་དེ་དཀའ་ཚེགས་གང་ཡང་མེད་པར་མགྱོགས་པོ་

གྲུབ་ཐུབ་ངེས།”	ཞེས་བཀའ་སྩལ།	

	 རྫ་ཡི་གཞོང་པ་དེ་གླང་ཆེན་ཡོད་ས་དེར་ཁྱེར་སླེབས་པ་དང༌།	 སྣོད་དེ་ཉིད་དག་རྫས་ཀྱི་

ཁུ་བས་བཀང་སྟེ་ཐབས་ཤེས་སྣ་མང་གིས་གླང་ཆེན་གཅིག་གཞོང་པའི་ནང་འཛུལ་དུ་བཅུག	 སྐབས་དེར་

རྒྱལ་པོ་དང༌།	 བཱིར་བལ་ལ་སོགས་པའི་སྐུ་བཅར་བ་འགའ་ཤས་ལས་དོན་ཡ་མཚན་པོ་དེར་གཟིགས་པར་

འཛོམས།	འོན་ཀྱང་ཧང་སངས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་རྫ་ཡི་གཞོང་པའི་ནང་ལ་གླང་ཆེན་གྱི་རྐང་པ་གཅིག་བཞག་

མ་ཐག་ཏུ་གཞོང་པ་དུམ་བུ་མང་པོར་གྱུར།	 གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱལ་པོས་གཟིགས་མ་ཐག་སྐུ་རླུང་བཞེངས་པ་

དང་ལྷན་དུ་རྫ་མཁན་ལ་གསུང་ཤ	གས་ཆེན་པོས།	 “ཁྱོད་ཀྱིས་

གླང་ཆེན་གྱི་རྐང་པ་གཅིག་ཀྱང་ཐེག་མི་ཐུབ་པའི་གཞོང་པ་དེ་འདྲ་

བཟོ༌དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།	 ད་ལྟ་རང་སོང་ལ་གླང་ཆེན་ཐེག་

ཐུབ་པའི་གཞོང་པ་གསར་པ་ཞིག་བཟོ་བར་རྒྱུགས།”	 ཞེས་བཀའ་

བཀྱོན་གནང༌།	 རྫ་མཁན་རང་གིས་བཟོས་པའི་རྙི་དོང་ནང་ལ་རང་

ཉིད་ཚུད་པར་བརྟེན།	 ཁོས་རྒྱལ་པོའ་ིཞབས་ལ་མགོ་བོས་བཏུད་

ནས།	 “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	 ས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞོང་པའི་ནང་གླང་

ཆེན་ཐེག་གི་མ་རེད།	 བྱས་ཙང་ངས་ལས་དོན་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་ཐུབ་

བམ།”	 ཞེས་འུ་ཐུག་ངང་ཞུས་པ་རེད།	 དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་གསུང་

ཤགས་ཆེན་པོས།	“གནད་དོན་དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཁྱོད་ཀྱིས་གླང་ཆེན་གཙང་མ་བཟོས་ནས་ཐལ་མདོག་

ནས་དཀར་པོར་འགྱུར་ཞེས་ལབ་པ་མིན་ནམ།”		ཞེས་དང་།	ཡང་མུ་མཐུད་དེ།	“ངས་ཁྱོད་ཀྱི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་

བའི་འདོད་རྔམས་དེ་གསལ་པོ་ཤེས་སོང༌།	 འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་ག་རེ་བྱས་ནས་དེ་ལྟར་བྱ་ངན་རྩོམ་གྱི་ཡོད་

པ་ཤེས་མ་སོང༌།”	ཞེས་གསུངས།

	 སྐབས་དེ་དུས་རྫ་མཁན་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལེན་དང་དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་

རེད།	 རྒྱལ་པོས་བཀའ་སྩལ་པ།	 “གྱོན་གོས་འཁྲུད་མཁན་གྱི་བློ་གྲོས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱེད་རང་དགོངས་སེལ་

ཞུ་དགོས་བྱུང་བས།	 ངས་ངེས་པར་དུ་ཁོང་གི་བློ་གྲོས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།”	 ཞེས་པ་དང་།	 གྱོན་

གོས་འཁྲུད་མཁན་གྱིས།	“རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	དེ་ལྟར་མ་གསུངས་རོགས།	དེ་ནི་ཆེད་དུ་བཀུར་འོས་བཱིར་བལ་

མཆོག་གི་བློ་གྲོས་ཡིན་པ་ལས།	 ངའི་བློ་གྲོས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་མིན།	 རྫ་མཁན་ལ་སློབ་གསོ་སྤྲོད་རྒྱུའི་

ཐབས་ཤེས་དེ་ཁོང་གིས་ངར་བསླབས་བྱུང༌།”	ཞེས་ལན་བཏབ།	

	 རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་ལ་ཡིད་སོྨན་དང༌།	 སོྤབས་སེམས་ཆེན་པོས་གཟིགས་པ་དང་།	 རྫ་མཁན་གིྱས་གོྱན་

གོས་འཁྲུད་མཁན་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བཟོས་པར་བརེྟན་ཁོ་པར་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་བཅས་སོ།།	།།	

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

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

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



བོང་བུ།					

བོང་བུ་ནི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་བར་མིས་བདག་གསོ་དང་

བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཅིང་།	 ཟས་ནི་རྩྭ་ལྡུམ་དང་།	 གཟན་ཆས།	 འབྲུ་རིགས་

སོགས་བཟའ།	 སྤུ་མདོག་ནི་རྫ་སྐྱ་དང་ཐལ་མདོག	 ནག་པོ་སོགས་ཅི་རིགས་

ཡོད་པ་དང་།	 སུག་ལག་ཕྲ་ལ་ཅུང་ཟད་ཐུང་བ་དང་།	 རྨིག་པ་ཟླུམ་པོ་ཡིན།	

དེ་དག་ལ་སྐད་ཤ	གས་ཆེ་

བའི་བོང་སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་

པ་མ་ཟད།	 རྟ་ལས་རྣ་བ་ཆེ་

ལ་རིང་བ་དང་།	 ཨ་མཆོག་

རིང་བ་དེས་ཐག་རིང་གི་སྒྲ་

འཛིན་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	ལུས་

ཁྲག་བསིལ་པོ ་བཟོ ་བར་

ཕན་ཚུལ་བཤད།	 བོང་བུའི་

ལུས་ཀྱི་རིང་ཚད་ལ་གསོ་

སྐྱོང ་ལེགས་ཉེས་དབང་

གིས་ཁྱད་པར་ཕྲན་བུ་ཡོད་ཀྱང་།	 ཕལ་ཆེ་བར་སུག་ལག་ནས་ཟེ་རྔོག་བར་དུ་

མི་ཊར་	༡	ནས་	༡༌༤		བར་དུ་ཡོད།		མངལ་ཆགས་པའི་སྦྲུམ་ཡུན་ཟླ་	༡༡	

ནས་	༡༤	བར་དུ་ཅུང་མི་འདྲ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱང་།	སྤྱིར་བཏང་ཟླ་	༡༢	སམ་

ལོ་གཅིག་གི་ཡུན་ཚད་ཡིན།	དེ་བཞིན་བོང་ཕྲུག་སྐྱེ་ཐེངས་རེ་ལ་གཅིག་རེ་སྐྱེ་

བ་ཡིན།	དེ་དག་ལོ་	༣༠	ནས་	༥༠	བར་དུ་འཚོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།	ཕ་བོང་བུ་དང་

མ་རྟ་གཉིས་འབྲེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲེལ་བྱུང་།	

མིང་གཞན་ལ།	 སྐད་ཆེན་དང་།	 རྣ་ཆེན།	 ཤགས་འགྲོའ་ིཕ།	 མགྲིན་བཟང་།	

བྱིན་པ་གཙང་།	 བཟོད་པའི་མུ་ཁྱུད།	 གྲོང་དུ་འདྲེན་བཅས་སོ།	 །སྨན་དུ་སྦྱར་

བའི་ཤ་ཡིས་མེ་དྲོད་སྐྱེད་ཅིང་ལུས་ཟུངས་འཕེལ།	 འོ་མས་གློ་གཅོང་གི་ནད་

སོགས་གསོ་ཞིང་།	 ཡན་ལག་གི་ཚིགས་ལ་ཞུགས་པའི་རླུང་ནད་སེལ།	 ལྕེ་

ཡིས་འཁྲུ་བ་གཅོད་པ་དང་།	 དེ་མིན་ཚིལ་དང་།	 ཁྲག	 	 རྨིག་པ་སོགས་སྨན་

སྦྱོར་གྱིས་ཕན་ཐོགས་པའང་བཤད་དོ།	།	

ཟེར་མོ།		

འདི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ཁུལ་ཕལ་མོ་ཆེར་ཡོད་ཅིང་།	 དུས་བཞིར་

གཏན་སྡོད་ཀྱི་བྱ་རིགས་ཤིག་ཡིན།	 རྒྱུན་དུ་ནགས་ཚལ་ལ་གནས་བཅས་

ནས་བཅུ་ཕྲག་ཙམ་ཁྱུ་བྱས་ཏེ་འདུས་སྡོད་བྱེད་པ་དང་།	 དཔྱིད་དབྱར་གྱི་དུས་

སུ་ཕོ་མོ་གཉིས་གཉིས་ཆ་རུ་ཕྱིན་ནས་ཁ་ཐོར་དུ་སྡོད་ཅིང་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་

བྱེད།	 འདིས་སྤྱིར་བཏང་ཤིང་དང་རྡོ་གསེབ་སོགས་ལ་སྒོ་ང་འཇོག་པ་ལས།	

དམིགས་བསལ་གྱི་ཚང་མི་བརྩེགས།	ཟས་རིགས་གཙོ་བོ་རྩྭ་འབྲུ་དང་།	ཤིང་

འབྲས།	རྡོ་ཕྱེ་སོགས་ལ་འཚོ་རྟེན་བྱེད།	གྲང་ལྷགས་བཟོད་པ་དང་ནམ་འཕང་

གཅོད་པའི་གཤོག་རྩལ་ཞན་ཡང་།	རྒྱུག་པའི་བང་རྩལ་མགྱོགས།	

	 ལུས་ཚད་ཕལ་ཆེར་སེན་ཊི་མི་ཊར་	༢༠	ནས་	༣༠	ཙམ་དང་།

ལུས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ཀི་ལོ་	 ༡	 ནས་	 ༡༌༥	 ཙམ་ཡོད།	 ལུས་བྱིངས་ཀྱི་སྒྲོ་ཕལ་

ཆེར ་ ཐལ ་མདོག ་ཐོག	

ལྟོ ་བ་དང་རྩིབ་ལོགས་

སེར་སྐྱ་ཡིན།	 མཇུག་

སྒྲོའ་ིའོག་དང་།	 རྐང་པ་

གཉིས།	 མིག་ལྕིབས།	

སྣ་བཅས་དམར་པོ་ཡིན་

ཡང་།	ངོ་དང་མཆུ་ཏོ་ནག་པོ་ཡིན།	ཡུལ་མིས་བྱ་ཟེ་རེ་སོགས་ཟེར།	སྨན་དུ་

སྦྱར་བའི་ཤ་ཡིས་ལུས་ཡང་ཞིང་།	རྩལ་སྟོབས་སྐྱེད་པ་དང་།	ཟུངས་གསོ་བ།	

ཁུ་བ་འཕེལ་བ།	 ཁྱད་པར་སྟོད་ཤ་ཡིས་དུག་ནད་སེལ་ལ།	 རུས་པས་ཁྲག་

ཤོར་གཅོད་པ་བཅས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཡོད།	

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

  རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

  ཞུ་དག་པ།   ཆུང་ཚེ་རིང༌།

  རི་མོ་བ།   ཚ་ེབརྟན། བསྟན་འཛིན་གྲཌ་པ།

  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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སྒྱུ་རྩལ་མཁས་པ་བུ་བཀྲ་ཤིས།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།

ལྷག་པར་དུ༌བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་རང་ཉིད་མི་ཚང་སྐྱོ་པོ་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་མ་ཟད།	 ཕ་

མའི་དཀའ་ངལ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་འཕྲལ་གྱི་དགོས་མཁོ་དངུལ་ཡིན་པས།	 ཕ་མའི་དཔལ་

འབྱོར་དཀའ་ངལ་སེལ་ཕྱིར་འཛུལ་ཞུགས་རིམ་པའི་ཁྲོད་དུ་རིག་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིམས་

ནས་སྒྱུ་རྩལ་བསྟན་ཚུལ་དང་།	 ཕྱིན་ཆད་སྒྱུ་རྩལ་ཅི་ཤེས་པ་རྣམས་མ་ཉམས་པའི་ཐོག་སློབ་

སྦྱོང་ཐོག་ལ་ཤ	གས་འཕར་མ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པར་བཤད།	

དེའི་རྗེས་ལ་ས་གནས་སུ་ཕྱིར་ལོག་སྟེ།	 རང་ཉིད་ཀྱི་ཕ་མ་ཐོག་མར་ཐུག་སྐབས་ཕ་དོན་གྲུབ་

དང་མ་གཡང་འཛོམས་གཉིས་ཀྱིས་བུ་བཀྲ་ཤིས་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་མཇལ་དར་རེ་གཡོགས་

ཏེ།	 བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 ཨ་མ་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་བུ་ལ་འཐམས་ཏེ།	

མིག་ཆུ་གཏོང་བཞིན་དཀའ་ངལ་བྱུང་མིན་དྲིས་ཤིང་།	 ཁྱེད་རང་ཁ་བྲལ་བ་ནས་བཟུང་དྲན་

གདུང་དང་འགྲན་སྡུར་ཇི་ལྟར་འོང་མིན་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཚུལ་བཤད།	

ད་དུང་ཕ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས།	 འོན་ཀྱང་ཨ་ཇོ་ལྷག་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས།	 བུ་ཁྱེད་རང་གི་

སྒྱུ་རྩལ་འགྲན་སྡུར་རྣམས་ཆད་ལུས་མེད་པར་བལྟ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་།	 ཁྱེད་ཀྱིས་སློབ་གྲྭའི་

བྱིས་པའི་རྩེད་རྭའི་ནང་དུ་རྩེད་མོ་དང་ལྷན་དུ་སྦྱངས་པ་དེས་གོ་ཉིས་ཆོད་བྱུང་སོང་།	 གཅིག་

ནས་ཁྱེད་རང་གི་སྐད་གྲགས་དང་མ་འོངས་པའི་མདུན་ལམ་བཟང་པོ་ཡོང་ངེས་དང་།	 གཉིས་

ནས་ནང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སོང་།	ཞེས་བཤད་པར།

བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས།	 ངའི་མི་ཚེའི་ཐོག་ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་དགོས་མ་རེད།	 འོན་ཀྱང་
ངའི་མདུན་དུ་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་དཀའ་ལས་རྒྱག་སྟངས་མཐོང་སྐབས།	 སེམས་ལ་མི་
སྐྱིད་པའི་ཚོར་བ་ཆེ་ཞིང་།	 རང་ངོས་ནས་གང་ལྕོགས་ཀྱིས་ཕ་མའི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་འདོད་ཡོད་པ་བཞིན།	 ད་རེས་གོ་སྐབས་དེ་བཟུང་ནས་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་
པ་ལྟར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ནི།	 དཀོན་མཆོག་གིས་གཟིགས་པ་འདྲ་ལ།	 རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་
དོན་གྲུབ་སོང་བསམ་གྱི་འདུག	ཅེས་ལན་བཏབ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		བསྟན་འཛིན་དགའ་བ།

དགའ་བྱང་ཚ་བ་ཁང་ཚན།	འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		རྒྱལ་རོང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ།	འཛིན་རིམ་གཉིས་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ།

དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ།	འཛིན་རིམ་དང་པོ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན།	

དགའ་ཤར་ཐེ་པོ་ཁང་ཚན།	འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་ཀ

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		གྲགས་པ་དཔལ་བཟང་།

དགའ་ཤར་ཕུ་ཁང་།	འཛིན་རིམ་བདུན་པ་ཀ

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌

བོད་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་ངོ་སྤྲོད།

རི་མོའ་ིགླིང་ཁ།

གནའ་དེང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་
སློབ་གཉེར་བྱེད་དགོས། 

“ང་ཚོར་དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་གཅིག་པུས་མི་ཚེ་བདེ་

སྐྱིད་ལྡན་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་པས།	 ཆོས་ནས་བཤད་

པའི་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་སོགས་ཁས་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ་ཀྱང་།	ཆོས་

ནས་གསུངས་པའི་སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་

ཆེན་པོ་རེད།	 སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་དེས་རང་གཞན་

ཀུན་ལ་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་རེད།	 ཁྱེད་རང་ཚོ་ཆོས་

ལ་དད་པ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་སློབ་

སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།	 སངས་རྒྱས་པའི་

གཞུང་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་སེམས་ནང་བསམ་བློ་

གསར་པ་བསླེབ་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་རེད།	 དེར་

བརྟེན་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་ཤེས་ཡོན་རྐྱང་པའི་ཐོག་

ནས་བསླབ་རྒྱུ་ཞེ་དྲག་གལ་ཆེན་པོ་རེད།	 འབྲིང་རིམ་སློབ་

གྲྭ་ཐོན་ནས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་

སྤྱོད་པ་བག་ཡངས་སོགས་བྱས་ཏེ།	 སློབ་སྦྱོང་ལ་ཧུར་

བརྩོན་མ་བྱས་པར་འཁྱམས་ནས་འཕྲོ་བརླག་འགྲོ་མཁན་

ཡོད་པ་བོད་པ་མ་ཟད།	 ཡུལ་མི་ཚོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཤོད་ཀྱི་

འདུག	དེ་ཚོའི་རིགས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས།	དུས་ཚོད་

ཉི་མ་གཅིག་ཡིན་ནའང་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་མ་བཏང་བར་སློབ་

སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།	 སློབ་སྦྱོང་དེ་ཀླད་

པའི་ཡོན་ཏན་གཅིག་པུ་མིན་པར་ལྷག་བསམ་གྱི་ཡོན་ཏན་

ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་ཞིག་དགོས།	 དེའི་རྩ་བ་ནི་བོད་ཡིག་དང་

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་གནའ་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་ཐུག་ཡོད།	

བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ནས་དར་བའི་སོ་སོའ་ིཆོས་དང་རིག་

གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུ་དང།	 དེ་དང་མཉམ་དུ་དེང་

རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལྡན་པའི་མི་སྣ་ཞིག་ཆགས་ན།	འདབ་

ཤོག་གཉིས་ལྡན་དང་།	 བོད་མི་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་

རེད།	 དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོས་གནའ་དེང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་

ཐོག་ནས་སློབ་གཉེར་བྱེད་དགོས།”		 						

	 ཞེས་པ་འདི་ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༣	ཉིན་

༧གོང་ས་མཆོག་གི་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་ཁུལ་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལེགས་

གྲུབ་རྗེས།	 ཟླ་དེའི་ཚེས་	 ༢༦	 ཉིན་ཕྱིར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་དིལླཱིའི་བོད་

ཁྱིམ་གྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་དིལླཱིའི་མཐོ་སློབ་འགྲིམ་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་

དགེ་སློབ་	 ༦༠༠	 ལྷག་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་གཉེར་ཡག་པོ་བྱེད་

དགོས་སྐོར་གྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་གནང་བ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	བསྟན་འཛིན་གཡང་སྒྲོན།	

ཀརྣ་ཊ་ཀ	ཅིཏྲ་ཀཱ་ལཱ་	པ་རི་ཤཐ྄་མཐོ་སློབ།	ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

སྐུ་ཆེ་ལ་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་དང་།	།	༶

ཐུགས་ཆུང་ལ་ཨབ་བྲའི་རིལ་མ།	།

སྐེད་རཌ་མ་ཞིག་དཔྱི་མགོའ	༶ ་ིགདེང་ཚོད།།

སྐྱག་པ་གཏོང་ཁར་མ་གཏོགས།	།	༶

གསང་སྤྱོད་དྲན་མི་ཡོང་།	།

སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་ས་དཔོན་པོ་དང་།	།	༶

གྲང་ལྟོགས་ཤོད་ས་ཕ་མ།	།

སྐྱིད་པའི་རེ་བ་བྱས་ཀྱང་།	།	༶

སྡུག་གི་འཕྲང་ལས་མི་ཐར།	།

སྐྱིད་ཀྱི་རྟ་ཕོ་མཉམ་བཞོན།	།	༶

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

ཞོགས་པ་རྟག་པར་སྦྲང་རྩི་ཐུར་མ་གཉིས་མཆོད་

དགོས།	 དེས་མི་

འཕྲོད་པའི་རིགས་ལ་

གཉེན་པོ་བསྟེན་ཐུབ་

པ་མ་ཟད།	 རྨ་འབྲུམ་

(ulcer)རིགས་ལས་

སྐྱོབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།	

ཀཱ་ཇུའི་འབྲས་བུ་ནི།	 ཁྲག་ཕུང་དམར་པོ༌དང་

སྨིན་རྫས་(enzyme)གཉིས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་

པར་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ལྕགས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་

གལ ་གནད ་

ཆེ ་ བ ་ ཞི ག ་

ཆགས་ཡོད།	

ཁྱེད་རང་གི་ཁ་ལག་ལ་ཐག་རན་(fibre)བསྲེ་

དགོས།	 ཐག་རན་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཟས་ཀིྱས་

མཁིྲས་ཞག་(cholesterol)

མཐོ ་པོ ་སླེབས་པ་གཅོག་

ཐུབ་པར་ཕན་གྱི་ཡོད་པར་

ཡོངས་སུ་གྲགས།

ཆུ་ཁོལ་ཚ་པོ ་འཐུང་རྒྱུས་ཟས་འཇུ་བ་

ལ་ཕན་པ་མ་ཟད།	

རླུང ་གསོག ་ཉུང ་

དུ་གཏོང་བ་དང་།	

དབུགས་འཚང་ནད་

འཇོམས་པར་ཕན།	

ཨོྃ། ཨོྃ།

སྡུག་གི་ཁུར་པོ་མཉམ་འཁུར།	།

སྐྱིད་ན་ནམ་མཁའི་བྱ་ཡང་འཁོར།	།	༶

སྡུག་ན་རང་གི་བུ་ཡང་བྲོས།	།

སྐྱིད་པོར་ཉིས་བརྩེགས་མེད་པར།	།	༶

སྡུག་པོར་སུམ་བརྩེགས།	།

སྐྱིད་པོ་རང་གིས་མ་བཏང་ན།	།	༶

སྡུག་པོ་མི་ཡིས་གཏོང་ཉེན་ཡོད།	།

སྐྱིད་དུས་མགོ་འཕང་མ་མཐོ།	།	༶

སྡུག་དུས་རང་སེམས་མ་ཞུམ།	།

སྐྱིད་འདོད་ན་རྒས་པོའ	༶ ་ིཆུང་མ་བྱེད།	།


