བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་།

བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༨

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༣༨

		

བོད་གཞུང་ཤ ེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་བསྟོད་ཚིག

འོད་སྣང་དང་སེམས་དཀར།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ཧིན་སྒོར། ༥

ཟླ་ཤེལ་ལྷུན་པོ་བརྩེགས་པའི་སྲིད་རྩེ་ཡི་ཞིང་ན། །ལྔ་རིག་ཨུཏྤལ་གཏོར་བའི་མདོ་སྨད་ཀྱི་ལྟེ་གཞུང་། །

ངོ་མཚར་དབྱར་ལྔའི་སྒྲ་སྙན་སྟོང་གསུམ་ནས་འགེངས་མཐར། །རྨད་བྱུང་ལྷ་ཡི་སྲས་མཆོག་ལྟག་མཚེར་ནས་བཞད་བྱུང་། །
གསེར་སྐུའི་རྣམ་དཔྱོད་ཡངས་པོ་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཕྱོ་དུས། །བྷོ་ཊའི་སྲོག་རྩ་རབ་ཕྲ་རྟ་རྔ་ལ་བརྒྱུས་འདུག །

ལུགས་གཉིས་ལང་ཚོ་ཤར་བའི་སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཞིང་ནས། །བྱམས་ཆེན་འོ་མ་དཀར་པོ་དགུན་གཞུང་ནས་འཁྲུངས་སོང་། །

རབ་དཀར་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཟླུམ་གཟུགས་འདི་གཡོག་དུས། །རབ་མཛེས་ལུང་རྟོགས་གསེར་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་འཕྱུར་བྱུང་། །
རབ་མཁོ་འཇིག་རྟེན་ཕུགས་ཀྱི་ཐབས་མཆོག་དེ་སྩོལ་དུས། །རབ་བརྟན་གསེར་སྐུ་སྲིད་གསུམ་ཡང་རྩེ་ན་འཕུར་འདུག །
སྟོང་གསུམ་ཁམས་ལས་འདས་པའི་མི་ཡུལ་གྱི་སྲས་པོ། །ལྷ་ཡི་ཚེ་ཐག་རིང་མོ་མི་ཡུལ་ནས་སྤྱོད་རོགས། །

གསེར་ཞལ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཚེར་དུས་འདི་སྤྱད་ནས། །ཚིགས་བཅད་དྲི་ཞིམ་བདུག་སྤོས་སྙིང་དབུས་ནས་སྒྲོན་ནོ། །

གངས་སྐྱིད། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་རིམ་སྐད་ཡིག་དང་པོ།

བསྟོད་ཚིག་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ།

ཁོ་ཚོ་གཉིས་ལོ་ལྟར་འཛིན་གྲྭའི་ནང་སློབ་སྦྱོང་དང་ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་ཤོས་ཡིན་པ་མ་ཟད། སློབ་གྲྭའི་བུམ་སྐྱོན་
གསུམ་བྲལ་གྱི་བྱ་དགའ་ཡང་ཐོབ་ཡོད། དེ་བཞིན་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་སྒོ་གསུམ་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་ཇེ་ལེགས་ཐོག
མི་ཚང་མས་གླེང་སློང་བྱེད་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཆགས་ཤ ིང་། མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོ་གཉིས་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གིས་དགའ་པོ་དང་བྱམས་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕྲག་དོག་དབང་གིས་གནོད་སེམས་
བཅངས་ནས་ཁོ་ཚོ་གཉིས་ལ་ངན་སྔགས་གཏོང་གི་ཡོད༌ཀྱང་། བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་ཚོགས་གསོག་ཆག་
མེད་བསྒྲུབས་པའི་དབང་གིས། མཐུ་དང་ངན་སྔགས་གང་གིས་ཀྱང་གནོད་པ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད།

ཨོྃ་སྭསྟི། སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་གངས་ཅན་ཞིང་དུ་མཛེས། །གསུང་གི་དབུ་མའི་ལམ་བཟང་འཛམ་གླིང་འཐུལ། །
ཐུགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ལྔ་རིག་ནོར་གྱིས་བལྟམས། །ཞི་བདེའི་སྒྲུན་མེད་དབང་པོ་སྙིང་ནས་དད། །

རྣམ་དཀར་གངས་རིའི་རྩེ་ལ་རབ་འཁྲུངས་པའི། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཁ་བ་འབབ་བཞིན་མཆིས། །
དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་ཨེ་མ་རྨད། །དམ་པ་ཁྱེད་ནི་གདུལ་བྱའི་སྐྱབས་སུ་གྱུར། །

མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་ཕྱུག་ནས་འཛམ་གླིང་ཀུན། །བཙུན་པའི་དྲི་བསུང་ཞིམ་པོ་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ། །
བཟང་པོའ ི་འཕྲིན་ལས་དཔག་བསམ་ཤིང་ལས་འཇམ། །གངས་ཅན་ཕྱག་ན་པདྨོ་ཨེ་མ་མཚར། །

ལི་ཐང་ངག་དབང་དབྱིག་གཉེན། འབྲས་བློ་གླིང་།

རྒྱ་གྲམ་དམར་པོ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ།
ཐེངས་གཅིག་བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བའི་སྐབས་ལམ་བར་དུ་ཁྱི་མོ་ནད་པ་གཅིག་ཐུག་པ་རེད། ཁྱི་
མོ་དེའི་གྲོད་པའི་ཐད་དུ་རྨ་ཆེན་པོ་བཟོས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེར་འབུ་མང་པོ་བརྒྱབ་སྟེ་ནད་ཟུག་གིས་མནར་
ཅིང་སྐད་ངན་ཤ ོར་བར་མཐོང་སྟེ་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་སྐྱེས།
དེ་ནས་བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱི་མོ་དེ་ལ་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཉིན་མཚན་མང་པོ་སྨན་བཅོས་དང་བྱམས་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། མཐར་ཁྱི་མོ་དེ་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་
སྟེ་ཁོ་ཚོ་གཉིས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་ནས་བྱམས་པོའ་ི ངང་བྱིལ་བྱིལ་བྱས་ནས་ནང་དུ་འགྲོ་གྲབས་བྱེད་པའི་
སྐབས། མིག་འཕྲུལ་ལྟར་ཁྱི་མོ་དེ་ལྷ་མོ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་པས་བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཧང་སངས་པ་རེད།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

རྒྱ་གྲམ་དམར་པོ་ནི། རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་བདེ་སྡུག་ལྟ་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན། ཚོགས་པ་འདིའི་ཐོག་མའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ས་དམག་ཐོག་ཏུ་རྨས་པའི་དམག་མི་རྣམས་ལ་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་།

ཕྱིས་སུ་ཚོགས་པ་དེའི་ལས་འགུལ་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ། སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བཞིན་པའི་འགྲོ་བ་མི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ཡང་དུ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད། ཚོགས་པ་དེས་རིགས་རུས་
དང༌། ཤ་མདོག ཆོས་ལུགས། རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་འགྲོ་བ་མི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་རོགས་སྐྱོར་གནང་ཞིང་། ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་སྐབས་སུ་ལས་འགུལ་གཙོ་བོ་ཁག་ནི། འཕྲལ་

མཁོའ ི་བཅོས་ཀ་(First Aid)དང༌། གདོང་ཐུག་སྔོན་འགོག། བཏུང་ཆུ་ཉར་ཚགས་བྱ་རྒྱུ་བཅས་དང་། དེ་བཞིན་སྨན་ཞབས་པ་དང༌། སྐྱེ་གཡོག་རྣམས་ལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་པ་མ་ཟད། སྦྲུམ་མ་དང་བྱིས་

པའི་བདེ་འཇགས་ལྟེ་གནས་རྣམས་ལ་ལྟ་སྐྱོང་དང་། སྨན་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན། ཁྲག་གི་མཛོད་ཁང་འཛུགས་པ་སོགས་བྱེད་པར་བརྟེན། ཚོགས་པ་འདི་འགྲོ་བ་མི་ཡོངས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ལྟ་བུ་གྱུར་ཡོད།

རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའ ི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་བློ་འགུགས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད། ཚོགས་པ་འདིའི་སྲོལ་གཏོད་པ་པོ་ནི། སྭི་ཛར་ལེནྜ་(Switzerland)གྱི་ཚོང་པ་ཇིན་ ཧེན་རི་ དཱུ་

ནནྟ་(Jean Henri Dunant)ཞེས་པ་ཡིན། ཁོ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༥༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཨི་ཊ་ལིའི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལོམ་བཱར་ཌི་(Lombardy)

ཞེས་པར་སྒེར་གྱི་ཚོང་དོན་ཆེད་དུ་ཕྱིན། དེའི་སྐབས་སུ་གྲོང་ཁྱེར་འདི་ཕྲཱན་སི་(France)དང་། ཨོས་ཏྲིི་ཡ་(Austria)གཉིས་ཀྱི་དབར་ལ་སོལ་
ཕེ་རི་ནོ་དམག་འཁྲུག་(Solferino Battle)རྒྱག་བཞིན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ལྟེ་བ་དེ་ཆགས་ཡོད། དམག་ཐོག་ཏུ་རྨས་པའི་སྐྱེས་པ་དང་བུད་
མེད་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་ཏེ།

དེ་ནས་ལྷ་མོ་དེས། ང་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཡིན། ཁྱེད་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཐོག་གཞན་
ཕན་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་སོང་། སེམས་རྒྱུད་བཟང་བས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཙམ་ཡོང་བ་འདུག་ན།
ངས་ཁྱེད་གཉིས་ལ་ཐུན་མིན་ནུས་པ་གཅིག་སྦྱིན་པར་འདོད། ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་གང་ལེགས་གཏོང་བའི་
རེ་བ་དང་། ངས་ཀྱང་སྨོན་ལམ་མཚམས་སྦྱོར་བྱ་ཆོག ཅེས་གསུངས། དེ་ནས་གློ་བུར་དུ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡལ་
ཕྱིན་པ་རེད། འོན་ཀྱང་བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཡ་མཚན་པའི་གནས་ཚུལ་དེར་ཡིད་མ་ཆེས་ནས་ཅུང་ལྷག། རིམ་བཞིན་
རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་གནང་བའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ནུས་པ་དོན་ཏེ། ལུང་པའི་ནང་ཅུང་སྙན་གྲགས་ཆགས།

མང་པོ་ཞིག་ལ་འཕྲལ་མཁོའ ི་བཅོས་ཀ་མ་རག་པར་འཆི་འགྲོ་ཡི་ཡོད།

དེ་འདྲའི་བཟོད་དཀའ་བའི་ཡ་

མ་ཟུང་གི་གནས་སྟངས་དེས་ཁོ་པའི་སེམས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཏེ། སྒེར་གྱི་ལས་དོན་རྩ་བ་ནས་བརྗེད་དེ། ས་གནས་གྲོང་གསེབ་པ་
རྣམས་དང་ལྷན་དུ་དམག་ཐོག་ཏུ་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་བའི་ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་དམག་མི་རྣམས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱ་རྒྱུའི་སླད་དུ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤ ིག་བཟོས། ཁོ་
པའི་འབད་བརྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་མིའི་ཚེ་སྲོག་མང་པོ་བསྐྱབས་ཐུབ་པ་བྱུང༌།

ཕྱི་ལོ་ ༡༨༦༢ ལོར་དཱུ་ནནྟ་གྱིས་སོལ་ཕེ་རི་ནོ་ཡི་དྲན་ཐོ་(A Memory of Solferino)ཞེས་པའི་དེབ་ཅིག་བརྩམས་ཤ ིང༌། དེའི་

ནང་ཁོ་རང་གིས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་འགྲོ་བ་མི་རྣམས་ལ། དམག་ཐོག་ཏུ་རྨས་ཏེ་རོགས་མེད་ལྷག་པ་རྣམས་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཚང་

མར་རོགས་རམ་བྱེད་དགོས་པའི་འོས་འགན་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པ་བཞིན། དམིགས་བསལ་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ཞིག་འཛུགས་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་
ཞུས་ཡོད། རེ་སྐུལ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་མི་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༦༤ ལོར་སྐོང་འཚོག་གནང་བའི་ཇི་ནི་ཝཱའི་(Geneva)རྒྱལ་སྤྱིའི་

ལྷན་ཚོགས་སྟེང་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་དྲུག་གིས་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོ་གསར་འཛུགས་ལ་ངོས་ལེན་བྱས་ཤ ིང༌། སྭི་ཛར་ལེནྜ་གྱི་རྒྱལ་དར་ལ་རྒྱབ་ལྗོངས་དམར་པོའ ི་སྟེང་རྒྱ་གྲམ་མམ་ཀུར་

རྟགས་དཀར་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བརྗེས་ནས། རྒྱབ་ལྗོངས་དཀར་པོའ ི་སྟེང་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོ་བཀོད་དེ། ཚོགས་པ་དེའི་མིང་དང་མཚོན་རྟགས་རྣམས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། རྒྱ་གྲམ་དམར་པོ་གསར་དུ་བྱུང་
བ་ཡིན། དུས་དེ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོ་འདི་རང་བྱུང་གི་གནོད་སྐྱོན་དང་། དམག་སར་རྨས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱི་ངལ་སེལ་ཆེད་དུ་ལས་དོན་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།

རྒྱ་གྲམ་དམར་པོ་ལ་སྒྲིག་འཛུགས་གསུམ་ཡོད། དང་པོ་ནི། རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའ ི་ལྷན་ཚོགས་(The International Committee of Red Cross)ཞེས་པ་དེ་སྭི་

ཛར་ལེནྜ་གྱི་ཡུལ་མི་ཉེར་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཡིན། དེའི་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་དེ་ཇི་ནི་ཝཱ་རུ་ཡོད། གཉིས་པ་ནི། རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའ ི་ཚོགས་པའི་མཐུན་ཚོགས་(The

བསྟན་འཛིན་འོད་སྣང་དང་བསྟན་འཛིན་སེམས་དཀར་གཉིས་ཀྱིས་སྲོག་ཆགས་གཞན་གྱི་སྐད་ཆ་གོ་ཐུབ་པ་
མ་ཟད། རང་ཉིད་ཀྱིས་སྲོག་ཆགས་དེ་ཚོའི་སྐད་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། སྤུན་མཆེད་གཉིས་ལ་ནུས་པ་
དེ་ཐོབ་པ་ནས་བཟུང་། འགྲོ་བ་མི་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་སྲོག་ཆགས་ཆེ་ཆུང་སུ་འདྲ་ཞིག་ལམ་དུ་ཐུག་ཀྱང་།
གཟུགས་དང་ཁ་དོག་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སྤུ་ཙམ་མེད་པར། ཚང་མར་འདྲ་མཉམ་ཐོག་སྐད་ཆ་ཤོད་པ་དང་བརྩི་
བཀུར་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེར་བརྟེན་སྲོག་ཆགས་དེ་ཚོས་ཀྱང་བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ལ་དགའ་པོ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
མ་ཟད། བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་ཞེད་སྣང་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་མེད།

League of The Red Cross Societies)དང༌། གསུམ་པ་ནི། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ ི་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའ ི་ཚོགས་པ་ཁག་(The National Red Cross Societies)བཅས་ཡིན།

དམག་འཁྲུག་སྐབས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའ ི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའ ི་ཚོགས་པ་ཁག་དང༌། དམག་འཁྲུག་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་གི་དབར་བར་མི་ལྟ་བུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདིས་སོ་སོའ ི་སྡོད་སྒར་དུ་དམག་ཐོག་བཙོན་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་རྟོག་དང༌། སྐྱོབ་གསོའ ི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་གྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་དམག་ཐོག་བཙོན་པ་དེ་དག་གི་
འཕྲིན་ཡིག་ལ་དོ་ཁུར་ཐོག ཁོ་ཚོའི་གཉེན་ཉེ་རྣམས་དང་འབྲེལ་གཏུགས་འོང་ཡོང་ཐབས་བྱེད་པ་མ་ཟད། ཚོགས་པ་འདིས་འཁྱིལ་རླུང་དགུ་འཚུབ་མ་དང༌། ནད་ཡམས། མུ་གེ་སོགས་ཀྱི་གནོད་སྐྱོན་
ཕོག་པའི་མི་རྣམས་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་བཅས་སོ། །

2

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།							

ཇོ ་ བོ ་ རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ

རྩོམ་སྒྲིག་པས་མུ་སྦྲེལ་བཟོས་

བསླུ་མེད་གྲོགས་མཆོག

ལྷུག་རྩོམ།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

བླང་དོར་གནས་ལ་འཇུག་པ་བཟང་བའི་འགྲོ་བ་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་།
གྲོགས་བཟང་པོ་ཞིག་བྱུང་ན་སྙམ་པ་མ་ཟད།

རང་ཉིད་ལ་

གཞན་ལ་མཆེད་གྲོགས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་

ན་འགྲམ་ཆུ་ལྡང་ངེས་ཡིན་པ་སྨོས་མེད་ལགས། འོན་ཀྱང་དོན་དངོས་ཐོག་བསླུ་མེད་གྲོགས་

བཟང་འཕྲད་པ་ནི་བརྒྱ་ལམ་ཙམ་ཡིན་པ་ལས། དེ་མིན་ཚང་མ་སོ་སོའ ི་འཕྲལ་སེལ་འདོད་
དོན་འགྲུབ་ཕྱིར་གྲོགས་བསྒྲིགས་པ་མ་གཏོགས།
གྲོགས་བསྒྲིགས་པ་མེད་ཤ ས་ཆེ།
དེ་ནས་དཔོན་སློབ་རྣམས་གནས་སྐབས་འོན་དང༌། བསམ་ཡས་སུ་ཕེབས་ཏེ། ཕྱག་དཔེ་གཟིགས་དུས་རྒྱ་གར་
དུ་གཟིགས་མ་མྱོང་བའི་རྒྱ་དཔེ་མང་པོ་གཟིགས་པས། སྔོན་བོད་དུ་བསྟན་པ་བྱུང་བ་དེ་འདྲ་བ་ནི་རྒྱ་གར་དུའང་
བྱུང་བར་དཀའ་གསུངས་ཤིང༌། སྤྱིར་ཆོས་འཁོར་ལ་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ཏེ་ཡུན་རིང་ཙམ་བཞུགས་པར་བཞེད་ཀྱང༌།
བང་སྟོན་གྱི་རྟ་པ་ཉིས་བརྒྱའི་བསུ་བ་དང་བཅས་རྒོད་དཀར་ལ་བརྒྱུད་དེ་སྙེ་ཐང་དུ་ཕེབས་ཏེ༌རྒྱུན་རིང་བཞུགས་
པར་མཛད། དེ་བཞིན་ལྷ་ས་དང༌། ཡེར་པ། འཕན་ཡུལ་སོགས་སུ་འགྲོ་དོན་དུ་ཡང་ཡང་ཕེབས།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༡

མཆེད་གྲོགས་ཀྱི་འདུ་ཤ ེས་བཟང་པོས་

དེར་བརྟེན་དབྱར་ཁའི་གནམ་གཤིས་ལྟ་བུའི་གྲོགས་

ལས། བསླུ་མེད་གྲོགས་མཆོག་ཅིག་བསྟེན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ལ། དེ་འདྲའི་གྲོགས་བཟང་ནི། ཤོག་
བུ་སྣ་མང་བསྡེབས་པའི་དཔེ་དེབ་འདི་ཉིད་ལགས་སོ། །

དཔེ་དེབ་ནི་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ ་ཞིག ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིག ་

བཙན་པོ་གྱོན་ནས་འཛུམ་མུལ་བཞིན་བསྡད།

ཀྱང་ཡིན། ཡང་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་པའི་སྟེང་དུ་འཁོད་པའི་ཡིག་རིས་ཀྱི་གོ་དོན་ཡག་པོ་མགོ་
མ་འཚོས་པའི་སྐབས་སུ།

དོན་མཚུངས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྷག་བསམ་གྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ།

ཡང་སྤྱིར་བཏང་འབྲི་ཀློག་གི་ནུས་པ་མེད་པའི་མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། ཡུལ་གྲུ་

གཞན་གྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་པ་ལ། ཡུལ་དེར་དངོས་སུ་མ་འགྲོ་བར་དེ་གའི་གནས་
ཚུལ་ཤེས་ཐབས་བྲལ།

མཐུན་རྐྱེན་གྱིས་ཕོངས་ཀྱང་། དཔེ་དེབ་ཀྱི་གྲོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་གའི་གནས་ཚུལ་མང་

པོ་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ངང་རྟོགས་ཐུབ་པས། ཁྱེད་
ནི་མངོན་གྱུར་དང་། ལྐོག་གྱུར། ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་གྱི་

གནས་ཚུལ་ཤ ེས་པའི་མངོན་ཤ ེས་ཅན་གྱི་ལྷ་ཞིག་ཀྱང་

བརྟེན་ནས་ཤ ིང་ལོ་ལས་ཤ ོག་བུ་བཟོས་ཤ ིང་། ཤོག་བུ་དེ་དག་མཉམ་

བརྗོད་ཆོག་པ་ལ་ཨང། ལྷག་པར་དུ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཉོན་

མོངས་དུག་གསུམ་གྱིས་བསྟིམས་པའི་འུ་ཅག་གི་ཤེས་

སྔོན་བྱོན་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་ཁུར་པོ་དང་དུ་བླངས་

རིག་ཀྱི་གཡའ་རྩ་བ་ནས་སེལ་ཞིང་། བླང་དོར་གྱི་གནས་

ཏེ། དཀར་ཞིང་དྭངས་གཙང་གི་དཔེ་དེབ་སྟེང་དུ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་

ལ་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པའི་སྤོབས་པ་སྦྱིན། དེ་བཞིན་རང་ཉིད་

རྟེན་སྣ་ཚོགས་དང་། རང་གཞན་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་པ་སྒྲུབ་ཐུབ་

ལ་སྨྲ་བའི་ངག་གི་དབང་པོ་ལྐུགས་ཀྱང་། སྨྲ་བའི་ཡོན་ཏན་

པའི་མཛེས་རྒྱན་ཡོད་ཚད་ཡིག་རིས་ཀྱི་ལམ་དུ་བཀོད།

ལྡན་པའི་མི་རྣམས་ལ་ངག་གི་སྨྲ་བརྗོད་འཇམ་ཞིང་མཁས་

ད་ཆ༌ངོ་ལྐོག་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གྲོགས་མཆོག་དཔེ་དེབ་ལ་

པའི་དབང་འཐོབ་པའི་ཐབས་གྲོགས་མཛད་པའི་རྨད་བྱུང་

མཚོན་ན། སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཁྱད་ཡོན་ཤ ིན་ཏུ་མང་སྟེ། ཁོ་པ་

ཡོན་ཏན་མངའ།

གྲོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་

རྟེན་དང་བཅུད་ཀྱི་འཇིག ་རྟེན་གྱི་ཤེས ་བྱ་སྣ་ཚོ ག ས་ཕངས་མེད་དུ་

སྦྱིན་པར་བྱེད་པས། གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་གཉིས་སུ་མེད། ཡང་

རེས་འགས་ཁོ་པ་གཅེས་ཉར་བྱེད་རྒྱུ་ཕར་བཞག སྐབས་འགར་ས་དང་རྡོ་ལ་རྡེབ་པ་མ་ཟད།
རང་ཉིད་མི་གྲང་བའི་ཆེད་དུ་གདན་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱང་། ཁོ་པས་ད་དུང་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་

ནང་ཚགས་དང་ནང་འཛག་

དང་།

མདོར་ན། སྔ་ཕྱིའི་བསམ་ཤེས་ལྡན་པའི་མི་རྣམས་

ལྷག་པར་དུ་ལྕུག་ཕྲན་ཚུལ་དུ་འཚར་ལོངས་བྱེད་བཞིན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་

བསླུ་མེད་མཆེད་གྲོགས་ཁོ་པ་དང་ཁ་བྲལ་འདོད་མེད་པ་སྨོས་མེད་ལ། ད་དུང་དཔེ་དེབ་དང་

གྲོགས་བསྒྲིགས་ན་ཕན་གནོད་ཅི་ཡོང་ཐེ་ཚོམ་དྲྭ་བའི་ནང་དུ་ཚུད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་
ཚོད་བལྟའི་ཚུལ་དུ་ཁོ་པ་དང་ལན་གཅིག་འགྲོགས་པའི་རེ་འདུན་ཞུ།

མཚར་གཏམ།

འདྲའི་ཁྱེད་ཀྱི་ཐབས་སྡུག་ལ་ཨང་།

ཚེ་སྒྲོན་དང་ཀུན་རྒྱལ་གྱིས་བསྡུས།

ཡང་ལན་གཅིག་སློབ་མ་ཞིག་གིས་སྙིང་པོ་ཇི་ལྟར་བསྡུ་ཚུལ་ཞུས་པར། ཇོ་བོ་རྗེས། སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་རྗེས་ཁྱབ་པར་གྱིས། དེ་མ་བཟོད་པས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐྱེད། དེ་འགྲུབ་པའི་
ཆེད་དུ་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པར་མཛོད། དེའི་དགེ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བསྔོ་
བར་མཛོད། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གོམས་པར་གྱིས། དེ་ལྟར་གྱིས་ལ་སྙིང་
པོ་བསྡུས་མཛོད། ཅེས་གསུངས་དང་།

འོན་ཀྱང་འབྲི་ཀློག་གི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་ཕྱིན་

ཆད། ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཐབས་སུ། ཡུལ་དེར་དངོས་སུ་འགྲོ་བའི་

རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་སྐྱེ་བ་བླངས་པ་ཡིན། ཐོག་མར་མིའི་རྣམ་སྤྱོད་ལ་

དང་ལྷན་དུ་འགྲོགས་རིམ་བཞིན།

ཁོ་པའི་ཡ་གྱལ་ཚིག་མཛོད་རྣམས་ཀྱིས་རམ་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་

སུན་སྣང་མེད་པའི་ཐོག ཚིག་གི་མདུད་པ་འགྲོལ་པར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་བྱེད། དེ་ནི་ཚིག་

དུ་བསྡེབས་ནས་དཔེ་དེབ་ཏུ་བསྐྲུན། དེ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་མི་ཤ ེས་པར།

རྔོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཇོ་བོ་ལྷ་སར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ། ཇོ་བོའ ི་ཞབས་
ས་ལ་མི་རེག་པ་རྔོག་གིས་གཟིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཞུས་པར་ཇོ་བོས་ཁོ་བོ་ལ་རྒྱ་གར་ན་ཡང་དེ་ལྟར་གྲགས་
གསུངས། དེ་བཞིན་ཇོ་བོ་བསྙུང་བ་རེ་བྱུང་ན་ཐུགས་དམ་གྱི་ལྷ་རེ་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་དྭངས། དེ་ལྟ་བུ་ལན་
མང་དུ་བྱུང༌། སྤྱིར་སྙེ་ཐང་དུ་ཞལ་གཟིགས་པ་མང༌ཞིང་། ཁྱད་པར་ཟླ་བ་ཉའི་ནུབ་གཅིག་ལ་དུས་གསུམ་གྱི་
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གཟིགས། དེ་ནས་ནུབ་རེ་བཞིན་གཟིགས།

དོན་དུ་ཁྱེད་ཉིད་བཟོད་པའི་བདག་ཉིད་ཅིག་

ལག་པ་རྡོ་གོང་ལྟར་སེར་སྣ་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་འཛིན་ཨ་མ་དེ་རྒྱུ་ནོར་འགྲོ་སོང་གཏོང་མི་
དགོས་པར། ལྷ་དབུ་ཆེན་པོ་བཞེངས་འདོད་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡོད།

ཉིན་གཅིག་མོས་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་བྱེད་རྒྱུའི་བསམ་བློ་འཁོར་བ་རེད།

མོས་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་བྱེད་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་རྗེས་རྣམ་ཀུན་འདྲིས་གཤིབ་ཆེ་བའི་

ཞལ་ལག་ནང་ཚགས་གནང་རོགས་བརྗོད་པ་

ལས། ཁང་པ་ནང་འཛག་བཟོ་རོགས་ཟེར་མེད་ཅེས་བརྗོད། ཤིང་བཟོ་བ་ན་རེ། ཨ་ཁ།

བྱས་ན་ངས་ནང་ཚགས་དང་ནང་འཛག་གི་འཛག་དང་ཚགས་གཉིས་ནོར་བ་རེད་
ཅེས་བརྗོད་དོ། །

གོང་གི་མཚར་གཏམ་འདི་སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་《བོད་ཀྱི་
དགོད་གཏམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།》ཞེས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

རྡུང་མཁན་དྲིན་ཅན་ཡིན།

བསྟན་འཛིན་པདྨ། དྷ་ས།

ཕ་ནོར་བུ་ལ་བུ་གླེན་རྟགས་ཚ་པོ་ཞིག་ཡོད། ཉིན་གཅིག་བུས། པཱ་ལགས་ཁྱེད་རང་

གིས་རྟག་པར་ང་ཚོར་སོ་སོའ ི་ཕ་མ་ནི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཤ ོས་རེད། དེའི་རྗེས་ལ་ཡི་གེ་
སློབ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་རེད་གསུང་གི་ཡོད་པ། ཡིན་ན་ཡང་རྒན་ལགས་ཀྱིས་ང་ཚོ་
ཡང་སེ་རྡུང་གི་འདུག་ཅེས་ལབ་པར། ཕས། བུ། ཁོང་གིས་ཁྱེད་རང་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཡོང་ཆེད་བརྡུངས་པ་རེད། ཅེས་གསུངས། དེ་ནས་བུ་དེས། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཁ་སང་ང་
ཡང་གཅིག་གིས་ཅི་ཡང་མ་བྱས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་ཞུས་པས།
དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཁོ་བོ་ཡང་འདོད་ཀྱང་།
ཚོགས་གཉིས་མ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཁོ་བོས་མི་ཤེས་གསུངས། བོད་སྟོན་ཁ་ཅིག་གིས་ཆོས་ཞུ་བར་བྱས་
པས་ཞང་སྣ་ཆུང་སྟོན་པ་ན་རེ། ཇོ་བོ་ལ་ཆོས་ཞུས་ཚད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྦྱོངས་བྱ་བ་ལས་མི་འོང་བྱས་
པས། གསན་ནས་ཁྱོད་རེ་བདེན། ང་ལ་རྒྱ་གར་དུ་ཡང་ཁྱོད་འདྲ་བ་མན་ངག་ལ་དགའ་ཞིང་། སྒྲུབ་པ་ལ་མི་དགའ་
བའི་སློབ་མ་ཞིག་ཡོད། ཁོ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ཡིད་མ་འཆེས། ཞེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་གསུངས།

འཛིན་གྲོགས་པ་སངས་ཀྱིས་མང་པོ་བརྡུངས་སོང༌། ད་འོ་ན་ཁོ་ནི་ང་ལ་བཀའ་དྲིན་
ཤིང་བཟོ་བ་ཞིག་གདན་དྲངས་ཏེ་ཨར་པོའ ི་འགན་འཁུར་དུ་བཅུག་པ་རེད། འོན་ཀྱང་

ཤིང་བཟོ་བར་རྟག་པར་ལྟོ་ཆས་སྟབས་བདེ་ཤ ་སྟག་བཤམས་ཏེ།

ཆེན་མོ་ལགས།

ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་སོང་ཙང་ཁྱེད་ཀྱིས་ནང་ཚགས་གནང་རོགས་རྐྱང་རྐྱང་ཤ ོད་ཀྱི་ཡོད།
ཤིང་བཟོ་བས་ཀྱང་ལགས་སོ་དང་ལགས་སོ་ལབ་ནས། ངས་ཀྱང་ནང་འཛག་ཞུ་ཆོག
ཅེས་ཝ་ཁའི་ཆུ་འགྲོ་ཚང་མ་སྒོ་རའི་ནང་དུ་བཟོས།

ཐོག་ལྡག་ལ་བྱེ་མ་བརྒྱབ་པས་

དབྱར་ཁ་ཆར་པ་འབབ་དུས་ཁང་པའི་ནང་ཐིག་པ་ཁ་མེད་སྣ་མེད་བརྒྱབ་པ་དང་། ཝ་
ཁའི་ཆུས་སྒོ་ར་ཡོངས་སུ་ཁེངས་པ་རེད། ཁྱིམ་འཛིན་ཨ་མ་དེས་ཤ ིང་བཟོ་བ་བཙལ་

ཏེ། ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་གནག་བྱས་འདུག ཐོག་ལྡག་བྱེ་མ་བྱས། ཝ་ཁ་ནང་དུ་བཟོས་
ཉིན་གཅིག་ཇོ་བོ་མཎྜལ་མཛད་ཅིང་། ཕྱག་སེར་ག་ཤིག་གེ་ཡོད་པ་ལ་ཇོ་མོ་སྒྲོལ་མ་བྱོན་ནས། ད་དེ་འདྲ་
བའི་དཀའ་བ་སྤྱད་ག་ལ་འཚལ་གསུངས། ཡང་ཐེངས་གཅིག་རྨི་ལམ་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་རྒྱན་གྱི་སིལ་ཁྲོལ་
གསན་ཏེ། ལྟ་མི་རུང་དགོངས་ནས་མ་གཟིགས་ཀྱང་། ཁྱོད་མ་ལ་ཡང་མི་གཟིགས་སམ་གསུངས་འཕྲལ་
གཉིད་སད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་སྒྲོལ་མ་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ༌གཟིགས་སྐད་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
ལ་སོགས་པའི་ངོ་མཚར་བའི་གཏམ་མང་།

པས། ད་ཆ་ཆར་ཆུ་ཡོངས་རྫོགས་ནང་ལ་འཛག་གིན་འདུག་ཟེར།

ཤིང་བཟོ་བས་ངའི་སེམས་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྟག་པར་ཁ་ལག་གཏོང་དུས།

ནང་འཛག་གནང་རོགས་ནང་འཛག་གནང་རོགས་གསུངས་ཙང་།

འཛག་པ་ཞིག་དགོས་ཡོད་གསུངས་པ་རེད་སྙམ་བྱུང་ཞེས་བརྗོད།

ཆར་ཆུ་ནང་ལ་
ཨ་མ་དེས་དེ་

ཆེ་ཤ ོས་རེད་འདུག་ལབ་པར། པཱ་ལགས་ཀྱིས། གླེན་པ། ག་རེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་

གསུངས་མ་ཐག བུ་དེས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། འཛིན་གྲོགས་པ་སངས་ཀྱིས་ང་རང་གི་
ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་ལས་མང་བ་རྡུང་གི་འདུག ཅེས་བཤད། བུའི་གླེན་རྟགས་ཀྱི་སྐད་
ཆ་དེ་ཚོ་གོ་དུས་ཕ་མ་གཉིས་ངུ་མི་ཤ ེས་གོད་མི་ཤ ེས་པར་གྱུར་ཏོ། །

3

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

༄༅། །ཨེ་སོབ་ཀྱི་བསླབ་སྒྲུང་།

༢༧༽ བྱིའུ་ཅོག་གའི་རྣམ་དཔྱོད།

མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་གི་ཞིང་ཁའི་ནང་བྱིའུ་ཅོག་གའི་ནང་མི་ཆ་ཚང་ཞིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།
ཚང་མ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མཛའ་བརྩེའི་ཐོག་སྐྱིད་པོའ ི་ངང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།

ཁོ་ཚོ་

ཞོགས་པ་གཅིག་ལ་ཅོག་གའི་ཨ་མ་དེ་བྱིའུ་ཕྲུག་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཟས་འཚོལ་བར་

འགྲོ་བའི་སྐབས། རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར། ཁྱོད་ཚོ་ཉོན་དང༌། ང་ཚོ་སྡོད་སའི་མ་རྨོས་ལོ་
ཏོག་རྣམས་རྔ་བའི་དུས་ལ་སླེབས་ཡོད་སྟབས། དེ་རིང་ཞིང་པ་རྣམས་ལོ་ཏོག་བརྔ་རན་མིན་

བལྟ་བར་སླེབས་སྲིད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ཀྱང་སྡོད་གནས་གསར་པ་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་
རེད། སོོང་ཙང་ཁྱོད་ཚོས་དེ་རིང་ཞིང་པ་ཚོས་གང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་ཉན་
དགོས་པ་དང་། དགོང་མོ་ང་ནང་དུ་སླེབས་དུས་གང་མཐོང་བ་དང་གང་གོ་བ་རྣམས་བཤད་
རྒྱུ་ཡོད་པ་དགོས། ཞེས་མངག་ཆ་གནང་།

དགོ ང ་མོ ་ དེ ར ་ཅོ ག ་གའི ་ ཨ་མ་ནང་དུ་

ལོག་ཡོང་བ་དང་།

རང་ཚོའི་སྤུན་མཆེད་ཚང་མ་སྐད་གཏང་དགོས། ཁྱོད་ཚོ་དེ་རིང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཨ་ཁུ་དང་སྤུན་

མར་བཤད། དེ་ནས་ཅོག་གའི་ཨ་མས་བསྐྱར་དུ་འཛུམ་བག་གཅིག་བསྟན་ནས། ངའི་སྙིང་ ཁོའ ི་ལག་ཏུ་གཞིས་འབྱོར་བ་ཚོའི་གཞུང་བསྐོས་འགོ་གཙོ་ལོརྜ་དི་ལཱ་ཝཱར་(Lord
ཀྱི་ལོ་ཏོག་བརྔ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོའི་ལོ་ཏོག་སྔོན་ལ་བརྔ་ཡི་རེད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོ་ ཡིག་ཆ་ཁྱེར་ཡོད། ཇོན་གྱིས་ད་ཆ་ཁོ་པའི་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་ལས་འགན་དེ་ཡོལ་
སྣང་མེད་སྡོད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། སང་ཉིན་ཡང་ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཆ་ཚང་མ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་ཉན་ ཟིན་པ་ཤ ེས་ནས་སེམས་ནང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཁེངས་ཏེ། ཇེམྶ་གྲོང་ཚོ་ནས་ཨིན་
དགོས་པ་དང་། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ང་ལ་བཤད་དགོས། ཞེས་སྨྲས།

ཉི ན ་རྗེ ས ་མ་དེ ་ ལའང་ཅོ ག ་གའི ་ ཨ་མ་ཕྱི ་ རུ་ཟས་འཚོ ལ ་དུ་ཕྱི ན ་པ་དང་།

དགོང་མོ་ནང་དུ་འབྱོར་དུས་བྱིའུ་ཕྲུག་ཚོ་འཇིགས་སྣང་ངང་ངུ་བཞིན་ཨ་མའི་འགྲམ་ལ་

སླེབས་ནས། ཨ་མ། དེ་རིང་ཞིང་པ་བསྐྱར་

དུ་སླེབས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ། ང་

ཚོ འི ་ ཁྱི མ ་མཚེ ས ་དང་སྤུན་མཆེ ད ་རྣམས་
ན།

པ་ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་སྐད་བཏང་ནས་སང་ཉིན་ཞིང་ཁ་ཆ་ཚང་བརྔ་དགོས༌ཅེས་ལབ་སོང༌།
ཞེས་བཤད། ཅོག་གའིི་ཨ་མས་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱིའུ་ཕྲུག་ཚོས་གང་བཤད་པ་རྣམས་བཟོད་སྲན་

ཆེན་པོའ ི་ངང་ཆ་ཚང་ཉན་ནས་འཛུམ་བག་ངང་། ད་ལྟ་ཉེན་ཁ་མི་འདུག འོན་ཀྱང་སང་ཉིན་
བསྐྱར་དུ་སྤྱང་གྲུང་ངང་བསྡད་དགོས། ང་རང་དགོང་མོ་ནང་དུ་སླེབས་དུས་གང་མཐོང་བ་དང་
གོ་བ་རྣམས་ཆ་ཚང་བཤད་དགོས། དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་བཤད།

སང་ཉི ན ་དགོ ང ་མོ ་ དེ ར ་ཅོ ག ་གའི ་ ཨ་མ་ནང་དུ་ལོ ག ་དུས་བྱི འུ ་ཕྲུག་རྣམས་

འཇིགས་སྣང་ཆེན་པོའ ི་ངང་ཡོད་པ་མཐོང་བ་རེད། དེ་ནས་ཁོ་ཚོས། ཨ་མ། ང་ཚོ་ས་ཆ་

གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཞིང་པ་དང་ཁོའ ི་བུ་

ཞིང་པས་རང་གི་བུ་རྣམས་ལ༌ང་ཚོའི་ཞིང་ཁ་ལམ་སང་

མས།

རྒྱལ་པོའ ི་ཕོ་བྲང་ལ་

མི་ཚང་མར་དགའ་སྟོན་རྟེན་

དེ ་ ན ས ་ ཅོ ག ་ ག འི ་ ཨ ་

གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་གང་མགྱོགས་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྤོ་དགོས།

ངས་ལབ་དགོས་དོན་ནི། གལ་སྲིད་གང་ཟག་སུ་འདྲ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀ་གཅིག་
སྒྲུབ་པར་མི་གཞན་གཅིག་ལ་བརྟེན་གྱི་ཡོད་ན་ལས་ཀ་དེ་ནམ་ཡང་འགྲུབ་ཀྱི་མ་རེད། འོན་

ཀྱང་གང་ཟག་དེས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀ་དེ་སོ་སོ་རང་གིས་བྱེད་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་

ཡོད་ཚེ། འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་གི་ནུས་པ་གང་གིས་ཀྱང་ལས་ཀ་དེ་བྱེད་རྒྱུར་འགོག་ཐུབ་
ཀྱི་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོ་ས་ཆ་འདི་བཞག་པའི་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་གཅིག་སླེབས་
འདུག ཅེས་བཤད་དེ་གནས་སྤོས་སོ། །

བསླབ་བྱ། གཞན་ལ་བརྟེན་པ་ལས་སོ་སོས་བྱེད་རྒྱུར་དགའ་འདེམས་བྱ་

མངོན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད།

དགོས་གལ།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

སྐྱིད་ཤོད་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌ད་ཆ་ཆང་ས་རྒྱག་རན་པའི་དུས་ལ་སླེབས།

མོས་རང་གི་ཕའི་

དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས། གལ་ཏེ་ཇོན་གྱིས་ང་མནའ་མར་བསླངས་ན་ཁྱེད་རང་གིས་ང་

སྟེར་གྱི་ཡིན་ནམ། ཞེས་དྲིས། པོ་ཧཱ་ཏན་ཇོན་ལ་དགའ་པོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁོང་
གིས་རང་གི་བུ་མོ་ཇོན་ལ་སྟེར་འདོད་དེ་ཙམ་མེད།

ཁོང་གིས་མཚོན་ཆ་དེའི་

ཐད་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ནས་ད་དུང་དེ་ཐོབ་འདོད་ཀྱིས་རང་གི་བུ་མོ་ལ་ལན་
གཟབ་གཟབ་ཅིག་བརྒྱབ། ངའི་བུ་མོ། དེ་ལ་ངས་བསམ་བློ་གཏང་དགོས་པ་
ཞིག་འདུག

སྤྱིར་བཏང་ངའི་འདོད་པར་ཁྱེད་རང་ང་ཚོ་ཨིན་ཌི་ཡན་གྱི་རིགས་

རྒྱུད་ཡིན་པ་ཞིག་དང་ཆང་ས་རྒྱག་འདོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་ངའི་བསམ་བློར་འགྱུར་
བ་གཏང་ཆོག་གི་རེད། ཅེས་གསུངས།

གྲོ ང་ཁྱེ ར ་ལ་གནས་སྡོ ད ་བྱེ ད་མཁན་མི་ མང་གིས ་གསལ་བསྒྲགས་དེ ་

ཐོས་འཕྲལ་དགའ་སྣང་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པ་དང༌།

མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོར་གཏོང་ཕོད་

ཆེ་ཚུལ་གྱི་བསྟོད་ར་གཏོང་བ་དང་། གནས་ཚུལ་དེ་ནི་རེ་ཞིག་མི་ཚང་མས་བསྔགས་

བརྗོ ད ་བྱེ ད ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཟད།
ལུང་པ་དེ འི ་ གསར་འགྱུར་གཙོ ་ བོ ར ་

བཅར་བཞིན་ཡོད་ལ། མགྲོན་པོ་ཚོར་རྟེན་

ཡང་གྱུར་པ་རེད། སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་

འབྲེལ་བསུ་བ་ཞུ་སྟངས་ནི་རྒྱ་སེའི་མེ་ཏོག་

ཀྱི ས ་རང་ཉི ད ་ཀྱི ་ ཁེ ་ ཕན་ཆེ ད ་དུ་དུས་

དང༌། ཨིཏ་ར་གཏོར་གྱི་ཡོད།

རྟག་ཏུ་རྒྱལ་པོར་བསྟོད་ར་འབུལ་རྒྱུའི་

སྐབས་དེ ་ དུས་རྒྱལ་པོ ས ་རི ན ་

གོ་སྐབས་འཚོལ་བཞི ན ་ཡོད་པས།

ཐང་ལྡན་པའི ་ ཨི ཏ ་རའི ་ཤེ ལ ་དམ་ཁ་ཕྱེ ས ་

དེ འི ་ སྐབས་ལམ་སང་རྒྱལ་པོའི་ སྐུ་

ནས་ན་བཟར་འབྱུག་རྒྱུའི ་ གྲ་སྒྲི ག ་བྱེ ད ་

མདུན་དུ་བཅར་ནས་དུས་རྒྱུན་དང་མི་

གློ་བུར་དུ་ཤེལ་དམ་གྱི་

ཁ་གཅོད་བར་སྣང་དུ་འཕར་ནས་ཨིཏ་རའི་

ཐིགས་པ་ཁ་ཤ ས་ས་སྟན་སྟེང་དུ་ལྷུང་བར་རྒྱལ་པོས་ཐུགས་བྲེལ་འཚུབ་ཀྱི་ངང་ནས་
སར་ལྷུང་པའི་ཐིགས་པ་དེ་དག་ཕྱག་མཛུབ་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་དང་
འབྱིད་ཐབས་གནང་ཡང་། ཁོང་གིས་མ་ཕྱིས་སྔོན་ལ་ཐིགས་པ་རྣམས་ས་གདན་ཐུག་
པོའ ི་འོག་ཏུ་ཐིམ་ཟིན།

རྒྱལ་པོ་ཐད་ཀར༌ཡར་བཞེངས་སྐབས་བཱིར་བལ་གྱིས་བལྟས་ནས་བསྡད་

ཡོད་པ་མཐོང་བས་ཁོང་ལ་སྐྱེངས་པའི་འཚེར་སྣང་ཞིག་བྱུང་།

རྒྱལ་པོས་རང་གི་

དེའི་ཕྱི་ཉིན་རྒྱལ་པོས་གཡོག་པོ་

རྣམས་ལ་ཆུ་སྣོད་སྟོང་པ་བཟོས་ནས་དེའི་ནང་རིན་གོང་ཆེ་བའི་ཨིཏ་ར་བླུག་དགོས་
པའི་བཀའ་བཏང་།

སང་ཉིན་ང་རང་ཚོ་ནང་མི་ཡོངས་

		

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

སྐབས་དེ་དུས་ཁ་ཆེའི་དུས་སྟོན་ཨིཏ༌ཡིན་པས།

མཚན་སྙན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད༌རྒྱུ་ཐུགས་ལ་དྲན་ནས།

ཚོའི་བར་ཕར་ཚུར་ཡང་སེ་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དོན་མི་འདུག ཅེས་བཤད།

གལ་སྲིད་ང་ཚོའི་གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་སླེབས་མ་ཐུབ་ན་ང་

༣༽ ཨིཏ་རའི་ཐིགས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཆེད་དུ།

བཞིན་ཡོད་པར།

པ་ཞིག་འགོ་བཙུགས། ཁོང་གིས་ནམ་རྒྱུན་རང་གི་ཡུལ་གསར་པ་དང་ཇེམྶ་གྲོང་

ཚོ་ས་ཆ་འདིར་མུ་མཐུད་ནས་སྡོད་དགོས་

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་རང་ཚོའི་གྲོང་

རྒྱལ་པོ འ་ི ཕོ ་ བྲང་དུ་འཚམས་འདྲི ་ ཞུ་བར་

གིས་ཏན་ཏན་གནང་གི་རེད། ཅེས་བཤད། ཇོན་གྱིས་ཡང་བསྐྱར་མི་ཚེ་གསར་

དགོས་པར་ལབ་སོང་། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་

ང་ཚོའི་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་རྔ་བའི་དུས་

འབྲེལ་བསུ་བའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་དང་བཅས་

གཅེན་པོ་ཚོའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས་རང་ལ་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་སློང་ཆོག་གི་རེད། ཁོང་

རྫོགས་སླེབས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཞིང་ཁ་བརྔ་

ཞིང་ཁ་བལྟ་བར་སླེབས་སོང། ཞིང་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་

མཛེས་རྒྱན་སྤྲས་ནས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བར་གྱུར་ཡོད།

ཌི་ཡན་ཚོའི་ཡུལ་སྲོལ་བཞིན་ཐོན་རྒྱུར་ཐག་བཅད། པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌ཡིས། ངའི་

སོ་སོའ་ི ཞིང་ཁ་རྔ་བར་བྲེལ་བ་རེད་འདུག་

འདུག ཞིང་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཁྲིད་ནས་དེ་རིང་

བརྔ་དགོས་ཀྱི་འདུག

ཞིང་པའི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལའང་རང་ཉིད་ De La Warr)ཞེས་པ་གཞུང་བསྐོས་ཀྱི་འགོ་གཙོར་བསྐོ་བཞག་བྱས་ཡོད་པའི་

གི་ཚི་ལུ་རྣམས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་མི་དགོས།

ཨ་མ། ང་ཚོས་ས་ཆ་འདི་གང་མགྱོགས་བཞག་དགོས་

རྣམས་དེ་རིང་ཡང་སླེབས་སོང༌།

ཡིད་སྐྱོའ ་ི དམག་འཁྲུག

འགྲོ་དགོས། ཅེས་ལབ་སོང༌། ཞེས་ཞིང་པའི་ཕ་བུའི་དབར་ལ་བྱུང་བའི་སྐད་ཆ་རྣམས་ཨ་

རང་ཉིད་ཀྱི་བྱིའུ་ཕྲུག་ཚང་མ་

འདི་སང་ཉིན་ངེས་པར་དུ་བཞག་ནས་འགྲོ་དགོས།

མ་སཱུ་རཱི་གཏན་སློབ་ཀྱི་བསམ་གླིང་ཚེ་རིང་ལྷ་མོས་བསྒྱུར།

མཆེད་གཞན་རྣམས་ལ་སང་ཉིན་ང་ཚོའི་ལོ་ཏོག་བརྔ་བར་རོགས་པ་བྱེད་རོགས་ལབ་ཏུ་

རང་ནང་དུ་སླེབས་མ་ཐག་བྱིའུ་ཕྲུག་ཚོས་ངུ་སྐད་ངང་།

ལ་སླེབས་འདུག

པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

སེམས་འཚབ་ངང་གནས་ཡོད་པ་མཐོང་བ་རེད། མོ་

བུ་རྣམས་ལ།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༡

དེའི་རྗེས་རྒྱལ་པོས༌ཨཏ་ར་སུ་ལ་དགོས་ཀྱང་ལེན་པར་ཡོང་ན་

འགྲིག་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས། ཨཀ་བར་གྱིས་དེ་ལྟར་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་དགོས་
པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ནི། བཱིར་བལ་གྱི་མདུན་དུ་ཨིཏ་རར་སེར་སྣ་མེད་པ་

དེའི་རིང་པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄་ནི། པཱ་ལགས་ཀྱིས་བུ་མོའ་ི མ་འོངས་པའི་མདུན་ལམ་
ཐག་གཅོད་མ་བྱས་བར་དུ་གྲོང་ཚོ་དེ་རང་དུ་བསྡད། ཉིན་ཤ ས་རྗེས༌ལ་ཇོན་སི་
མིཐ་གཞིས་འབྱོར་བ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་རི་དྭགས་རྔོན་དུ་ཕྱིན།

ཁོང་ཚོས་

འདྲ་བའི་རྒྱལ་པོའ ི་གཏོང་ཕོད་ལ་བསྟོད་ ཚོ ར ་སྣང་ཞི ག ་བྱུང་བ་ནི ་ ཁོ ང ་ཚོ ར ་ལྐོ ག ་ལྟ་བྱེ ད ་མཁན་ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་རྟོ ག ས།
ར་ཕུལ་བ་ན། རྒྱལ་པོ་དགའ་བས་མྱོས་ འོན ་ཀྱང་ཁོ ང ་ཚོ ས ་རང་གི ་ ལག་ཆ་གྲ་སྒྲི ག ་བྱེ ད ་ཁོ མ ་མ་བྱུང་གོ ང ་མདའ་མོ ་

མོད། བཱིར་བལ་གྱིས་ཁོང་ལ་བསྟོད་ར་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་མ་ཕུལ་བས་ཁོང་གི་འདོད་བློ་ ཆར་པ་བབས་པ་ལྟར་བརྒྱབ་ཡོང༌།
ཚིམས་པོ་མ་བྱུང་།
		

ཉི ན ་གཅི ག ་རྒྱལ་པོ ་ དང་བཱི ར ་བལ་ལྷན་དུ་བཞུགས་པའི ་

སྐབས་ཤིག་ལ་རྒྱལ་པོས།

“རྒྱུན་ལྡན་དང་མི་འདྲ་བའི་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བའི་རྣམ་པ་

བསྟན་པ་དེ་ནི་ངོ་མཚར་དགོས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། དེའི་ཐད་ཁྱེད་ལ་མཐོང་ཚུལ་ག་
རེ་བྱུང་སོང་ངམ།” ཞེས་དྲིས་པར། བཱིར་བལ་གྱིས་རྒྱལ་པོའ ི་སྤྱན་ལ་ཐད་ཀར་བལྟས་
ནས། “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ཨིཏ་ར་ཐིགས་པ་ཁ་ཤས་བོ་པའི་གྱོང་གུན་དེ་ཨིཏ་རའི་ཆུ་
སྣོད་གང་ཕངས་མེད་དུ་བཏང་བ་དེས་གསབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།” ཅེས་བཤད།

ཨཀ་བར་གྱིས་བཱིར་བལ་གྱི་སྐད་ཆའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་མཁྱེན་

པ་རེད། དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་སྙན་གྲགས་ཉམས་པ་དེ་དངུལ་དངོས་བྱིན་པའམ།
ཡང་ན་འབད་བརྩོན་མང་པོས་ཁ་གསབ་བྱེད་མི་ཐུབ་བོ།།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

དེ་ནི་པོ་ཧཱ་ཏན་གྱི་བུ་སྤུན་གྱིས་ཁོ་པའི་

དགྲ་ཤ ་ལེན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སྣེ་འཁྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།
འཇིགས་སྣང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང༌།

དམག་འཁྲུག་དེ་ནི་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

བོད་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་ངོ་སྤྲོད།

སྒྱུ་རྩལ་མཁས་པ་བུ་བཀྲ་ཤིས།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

བ་ལང་།

བ་གླང་ངམ། བ་ལང་ཞེས་པ་གང་རུང་འབྲི་ཆོག་ཅིང་། འདིའི་རིགས་མོ་ལ་བ་
ཕྱུགས་དང་ཕོ་ལ་གླང་ཞེས་བྱ་སྟེ། བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ཡུལ་ཕལ་མོ་ཆེར་
ཡོད་ཅིང་།

གཙོ་བོ་ཞིང་པའི་ས་ཁུལ་དུ་མང་བའི་འོ་འཐུང་རྩྭ་ཟན་སྒོ་ཕྱུགས་ཀྱི་

སྙི་དང་། དབུགས་མི་བདེ་བ་སོགས་སེལ།

འདི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་རྫ་ཡུལ་དང་། སྤོ་བོ། མེ་ཏོག ཆབ་མདོ། ཉིང་ཁྲི། ལྷོ་ཁ། ནག་

མ་ཕྲ་བ་བཅས་

སྡོད་པའི་འོ་འཐུང་རྩྭ་ཟན་རི་དྭགས་ཀྱི་རིགས་ཡིན། གཙོ་བོ་རྩྭ་ལྡུམ་དང་། ཤིང་

ཡིན་ཞིང་། རྔ་

བ་ཕྱུགས་དང་

ཆུ། གཞིས་རྩེ་སོགས་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༤༢༠༠ མན་གྱི་དྲོད་

ཚད་ཆེ་བའི་ཡུལ་ལུང་ཁག་གི་ནགས་དང་། བྲག་གི་གསེབ་ཏུ་ཐར་ཐོར་བྱས་ནས་
ལོ། ལྕུག་ཕྲན་སོགས་ལ་འཚོ་རྟེན་བྱེད་པ་ཡིན། ལུས་ཚད་མི་ཊར་ ༡༌༥ ཙམ་དང་།

གླང་གཉི ས ་ཀྱི ་

ལྗིད་ཚད་ཀི་ལོ་ ༦༠ ནས་ ༩༠ བར་ཡོད། ལྟག་པ་ནས་རྒྱབ་གཞུང་བར་ཟེ་རྡོག་

ཐུ ན ་ མོ ང ་ གི ་

ཡོད་པ། སྤུ་རྩུབ་ལ་རགས་པ། ན་ཕྲ་བའི་དུས་སུ་སྤུ་མདོག་ཁམ་དམར་རམ་རྫ་

ཁྱད་ཆོ ས ་ཡི ན ་

དམར་ཡིན་པ་དང་། རིམ་བཞིན་ནར་སོན་པའི་དར་མ་ལ་ནག་པོ། རྒས་ནས་ཐལ་

མོད། འོན་ཀྱང་

གླང་གི ་ རི ག ས་

རྣམས་བ་ཕྱུགས་ལས་སྟོབས་ཆེ་བའི་ཐོག རྭ་ཅོ་ཅུང་སྦོམ་ལ། རྐང་པ་ཆེ་ཞིང་།

མཇིང་པ་སྦོམ་པ་ཡོད། སྒོ་ཕྱུགས་དེ་དག་གི་གཟུགས་ཚད་ལ་མི་ཊར་ ༡ ནས་

སྐྱའི་མདོག་ཏུ་འགྱུར་བ། མཇུག་མ་ཐུང་བ། མགོ་གདོང་ར་དང་འདྲ་ཞིང་། རིང་
ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༡༥ ཙམ་གྱི་རྭ་ནག་པོ་རྩེ་རྣོ་ཞིང་། གཉེར་རིས་ཞིབ་མོས་
ཁྱབ་པ།

བ ་ བོ ང ་ བུ འི ་

ལང་རིགས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཟན་རྩྭ་རགས་པར་བལྡད་དེ་མིད་པ་རྣམས་སླར་ཡང་

རྣ་མཆོ ག ་དང་

ཁར་བཏོན་ནས། ཞིབ་ཕྲ་ལྡད་བརྒྱབ་སྟེ་བཟའ་བ་ཡིན།
རིམ་པས་རྒྱ་གར་སྤྱི་ཚོགས་སུའང་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྐད་གྲགས་ཁྱབ་སྟེ། ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་
སྡེའི་རྫོང་ཁག་རྩེད་འགྲན་སྐབས་སུ། མཎྜི་རྫོང་གི་སྒྱུ་རྩལ་རྩེད་འགྲན་པའི་ཁོངས་སུ་འདེམས་
སྒྲུག་བྱས་ཏེ། དུས་ཐུང་སྦྱོང་བརྡར་མ་གཏོགས་མ་ཐོབ་ཀྱང་ཨང་རིམ་གཉིས་པའི་གཟེངས་
རྟགས་ཐོབ། དེས་བོད་མི་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཚེ་བློ་ཞུམ་མི་དགོས་པའི་ལན་འདེབས་
ཀྱང་བྱས། རྗེས་སུ་ཚུར་ལོག་སྐབས་མཎྜི་རྫོང་གིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།

འདྲ་བ།

སྤྱིར་བཏང་མི་རྣམས་ཀྱིས་འོ་མ་དང་། མར། ཕྱུར་བ་བཅས་ཀྱི་

ཆེད་དུ་བ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ཅིང་།

གླང་རྣམས་ས་ཞིང་རྨོ་འདེབས་དང་།

དངོས་པོ་འོར་འདྲེན་སླད་དུ་གཅེས་ཉར་བྱེད་པ་མང་། དེ་དག་གི་ལྕི་བ་ནི། ལུད་

ལག་ཅུང་རི ང ་
བ། རྨིག་པ་ཁ་

ད བྲ ག ་ ཡི ན །

རྒྱང་ནས་བལྟས་ན་ཕལ་ཆེར་བོང་བུ་ཞིག་དང་མཚུངས་པ་ཡོད། སྨན་དུ་སྦྱར་བའི་

འཇོ་མ། བཞོན་མ། དྲུས་མ། བ་མོ་བཅས་སོ། །ཤ་ཡིས་མཁྲིས་ཚད་སེལ། མཆེར་

བརྡུངས་པའི་རྭ་དུག་དང་། བུད་མེད་ཀྱི་མངལ་ནད། ཟླ་མཚན་འགག་པ་བཅས་

དང་། འདྲེན་བྱེད། སྟོབས་ལྡན། བཟང་པོ། ཁྱུ་མཆོག་དང་། མོ་ལ་འཇོ་མ་དང་། འོ་

འཕེལ། འོ་མ་འཆིང་། འབབ་བྱེད། ལུས་ལྡན། ཞོ་སྲུང་བྱེད། ནུ་རྒྱས་མ། ཡངས་

ཤ་ཡིས་ལུས་ཟུངས་གསོ་ཞིང་། ནད་གཞི་སྤྱི་ལ་འཕྲོད། ཚིལ་གྱིས་མཛེ་དང་རྔོ་
ཤུ་སོགས་ལ་བྱུགས་ན་ཕན།

རྭ་ཡིས་སེམས་ཅན་གང་རུང་གིས་མི་ཕྱུགས་ལ་

ལ་ཕན། བུ་དང་ཤ་མ་ཐོགས་པ་འབྱིན།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བྱང་ཆུབ་སྟོབས་རྒྱལ།

དགའ་ཤར་རྟ་དབོན་ཁམས་ཚན། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་ཀ།

རྒྱ་གར་གྱི་རྩེད་འགྲན་

པའི་ཁོངས་སུ་བཅུག་ནས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཨོ་ལེམ་པིག་རྩེད་འགྲན་དུ་ཞུགས་ཤིང་། དེ་མཚུངས་དངུལ་

གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ། དེས་རང་ཉིད་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་རྩེད་འགྲན་ལམ་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱང་འདོད་
པ་འཚིམས་ཏེ། ལོ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལེམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ལ་ཨང་རིམ་དང་པོར་སླེབ་

རི་མོ་འབྲི་མཁན། གྲགས་པ་ཡར་འཕེལ།

དགའ་ཤར་ཉག་རོང་ཁམས་ཚན། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་ཀ

རི་མོའ ་ི གླིང་ཁ།

དཔལ་ལྡན་ཞ་ལུ་དགོན་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ།

༶༶ ཁ་ཆག་སྣ་རལ་མ་བྱུང་གོང་། །

བསམ་བློ་དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་ཐོངས། །

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

སྲིད་བྱུས་རང་བཞིན་གྱིས་ཡལ་འགྲོ་ངེས་རེད་ཟེར་བ་དེ་
རིགས་ནི།

རེ་བ་སྟོང་པ་དང་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པའི་རྨི་ལམ་

ཞིག་རེད། སྲིད་བྱུས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་
དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། མང་ཚོགས་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་
ལ་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་བར་མི་རེ་ཟུང་གིས་དབུ་མའི་ལམ་

གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དུས་རྒྱུན་དབུ་
མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་འདོད་བྱས་

ཏེ། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་ངྷརྨ་ས་ལའི་སྲང་ལམ་ཁག་ཏུ།
ལས་ཀ་དང་འགན་འཁུར་མེད་པར་བཤད་སྡོད་མཁན་གྱི་
བསམ་ཚུལ་དང་བཤད་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས།

ཡང་

ནས་ཡང་དུ་མང་ཚོ ག ས་ཀྱིས ་སྲེ ག ་བཅད་བརྡར་བའི་

གསེར་བཞིན་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་འགྱུར་
བ་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ལ།

འགྱུར་བ་འགྲོ་དགོས་དོན་

ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ནམ་ཞིག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ངེས་པ་

རྙེད་དེ་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་དང་།
དེ་ལས་ལྷག་པའི་གདམ་ཀ་ཡག་པོ་ཞིག་སྟོན་ཐུབ་པའི་
གནས་བབ་བྱུང་ན།

སྐབས་དེར་གདམ་ཀ་བྱ་ཆོག་ལ་

གདམ་ཀ་བྱ་རྒྱུའི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།”

ཅེ ས ་པ་འདི ་ དབུ་མའི ་ ལམ་གྱི ་ མི ་ མང་ལས་
འགུལ་ཁང་དང་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་གྲོལ་ཚོགས་
པ། དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཐུན་མོང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ངྷ་ས་མེག་གྷན་ཉིན་སློབ་ཚོགས་
ཁང་དུ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ས་
གནས་མང་ཚོགས་ལ། ༧གོང་ས་མཆོག་བགྲེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས་
རྗེས་ལམ་དབུ་མའི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་མིན་ཐོག༌གཏམ་
བཤད་གནང་བ་ལས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

ཞུ་དག་པ། 		

ཆུང་ཚེ་རིང༌།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།
ཚེ་བརྟན། བསྟན་འཛིན་གྲཌ་པ།

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་པར་ཁང་ལ་གནང་རོགས།
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དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།

ལག་ལེན་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ། །

རྩིས་སྤྲོད་གནང་བའི་ཉེར་ལེན་གྱིས།

མངགས་ཉོའ་ི ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌

༶༶ ཁ་བཤད་ཆུ་ཡི་ལྦུ་བ། །

ཁ་ཤས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེས་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྲིད་དབང་

Editor

ཤིས་ཨང་རིམ་གཉིས་པ་དང་། གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་གཉིས་ལ་ཨང་རིམ་དང་པོར་ཚུད་པས། མཐར་

ལག་ལེན་ནམ་མཁའི་འཇའ་ལྟར་ཡལ། །

གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་མེད།
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འགྲན་སྐབས་སུ་སྒྱུ་རྩལ་པ་ཚོས་ཐེངས་གསུམ་གསུམ་རྩེ་དགོས་པ་བཞིན། རྩེད་ཐེངས་དང་པོར་བུ་བཀྲ་

༶༶ ཁ་གཏམ་གཡུ་འབྲུག་སྐད་ལས་ཆེ། །

༸རྒྱལ་བ་རི ན ་པོ ་ ཆེ ས ་སྐུ་རྐྱང་གི ས ་ཐག་བཅད་པའི ་

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

རྩལ་

༶༶ ཁ་བཏཌ་རིང་བ་ལས་དཀར་ཁ་གཙང་བ་ཡག། །

སྲོལ་བརྒྱུད་མི་མང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཞིག་ལས།

རི་མོ་བ། 		

ལོ་གཉིས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དེ་མགྱོགས་པོ་རྫོགས་ཏེ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལེམ་པིག་རྩེད་འགྲན་འགོ་བཙུགས། དེའི་

༶༶ ཁ་མ་བསྲེས་ན་ཆམ་པ་མི་འགོས། །

གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ཐག་གཅོད་མང་གཙོའི་ལམ་

		

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་གཡང་སྒྲོན།
ཀརྣ་ཊ་ཀ ཅིཏྲ་ཀཱ་ལཱ་ པ་རི་ཤཐ་྄ མཐོ་སློབ། ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལེམ་པིག་གི་སྒྱུ་རྩལ་འགྲན་སྡུར་ཨང་རིམ་དང་པོའ ི་རྟགས་མ་ཐོབ།

གིས་ཐག་བཅད་པ་མིན་པ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། སྲིད་

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་རེ་བ་ཆེ་བས། དུས་ཚོད་དེའི་རིང་ལ་བུ་བཀྲ་ཤིས་ལ་དམིགས་བསལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད།

སྐབས་སུ་བུ་བཀྲ༌ཤིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་རྩེད་འགྲན་པའི་མིང་ཐོག་ནས་སྒྱུ་རྩལ་འགྲན་སྡུར་དུ་ཞུགས།

རྐང་

དང་། མེ་ཤ ིང་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ནི། ཕོ་ལ་འགྲོ་བྱེད་

པས་དུག་གི་ནད་དང་མིག་ལ་ཕན། མཁལ་མའི་མཁལ་ཚད་སེལ། འོ་མས་ལུས་

དེ་ནས་རིམ་པས་བུ་བཀྲ་ཤིས་ལ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མིའི་ལག་འཁྱེར་ཕུལ་ཏེ།

རྣ་

བ་ཆེ་ལ་རིང་

༡༌༥ ཙམ་དང་། ཕལ་ཆེ་བའི་ལྗིད་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་ ༣༠༠ ནས་ ༧༠༠ ཙམ་ཡོད། བ་

“དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་༧གོང་ས་མཆོག་མི་གཅིག་

བྱུས་དེ ་ ༧གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་ལམ་སྟོ ན ་གནང་པའི ་

རྒྱ།

གྲས་ཡིན། སྤུ་མདོག་ཅི་རིགས་ལ་ངེས་པ་དེ་ཙམ་མ་མཆིས་ཤིང་། མདུན་སོ་འོག་
མ་ལས་སྟེང་མ་མེད་ལ། རྭ་གཉིས་ཅུང་ཐུང་། རྐང་ལག་བཞིའི་རྨིག་པ་ཁ་དབྲག་
དེ་འདྲའི་སྐབས་ཤ ིག་ལ་གཡས་གཡོན་མི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ། དོན་གྲུབ་གཡང་འཛོམས་གཉིས་
ལ། །བུ་ཆུང་བཀྲ་ཤ ིས་སྐྱེས་སོང་། །བཀྲ་ཤིས་སྒྱུ་རྩལ་བསྟན་པས། །ཕྱྭ་འགུགས་གཡང་
འགུགས་བྱས་སོང་། །ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་མི་ཚེ། །སྐྱིད་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཁྲིད་སོང་། །བུ་ཡི་སྙན་
པའི་གྲགས་པ། །ས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཁྱབ་སོང་། །གཡས་གཡོན་ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་ཀྱང་། །
འགྲམ་ཆུ་ལྡང་དགོས་བཟོས་སོང་། །ཞེས་པའི་གླུ་གཞས་དམངས་ཁྲོད་དུ་དར།

འཚོ་ཞིང་སྟོབས་རྒྱས་པ་དང་། གློ་རྡོལ་དང་གློ་གཅོང་ལ་ཕན་པ་མ་ཟད། གཅིན་

རེ ་ བ་སྟོ ང ་པ་དང་ཡོ ང ་རྒྱུ་
མེད་པའི་རྨི་ལམ་ཞིག་རེད།

༶༶ ཁ་བདེ་པོ་མི་ཡི་དཔོན་པོ་དང་། །

ལག་བདེ་པོ་མི་ཡི་གཡོག་པོ་ཡིན། །

༶༶ ཁ་བྲལ་ཡུན་རིང་ན༌ཕ་མ་ཡིན་ཀྱང་བརྗེད།།
༶༶ ཁ་བཤད་མང་ངམ་ཉུང་ངམ་རུང་། །
ཡོས་ལ་འབབ་རྒྱུ་རྩམ་པ། །

༶༶ ཁ་འཇམ་གཏིང་ནག་དུག་གི་མེ་ཏོག། །

ཕྱི་འཇམ་ནང་རྩུབ་བོང་བུའི་ཨོང་རིལ། །

༶༶ ཁ་མང་གྱོད་ཀྱི་རྩ་བ། །

བྱ་མང་བྱུར་གྱི་སྣ་འདྲེན། །

ཨོྃ།

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

ཀཱ་ཇུའི ་ འབྲས་བུ་བརྔོ ས ་མ་སྦར་མོ ་ གང་བལྡད་ན།
སེམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལེགས་ཕྱོགས་སུ་འདྲེན་ཐུབ། གང་
ཡིན་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་རིགས་ལ་རྣམ་འགྱུར་བཟང་དུ་གཏོང་
བྱེད་ཀྱི༌དཀར་གཡའ་
(magnesium)དང་།
ད གོ ས ་ ངེ ས ་ ཅ ན ་ གྱི ་
ཚི ལ ་ལྡན་སྐྱུར་(fatty
acid)ཡོད།

རུས་པའི་ཕུང་

སྒོག་པ་རྗེན་པའམ་བཙོས་མ་གང་རུང་མང་ཙམ་

ཁྱེ ད ་ ར ང ་ གི ་ སོ ་

བཟས་ན། ཕོ་བ་དང་། རྒྱུ་དཀར་དང་གཞང་

དཀར་ནག་གི་(colorectal)སྐྲན་ནད་རིགས་

མངོ ན ་གསལ་དོ ད ་
པོོ འ་ི ཐོ ག ་ནས་ཉུང་
དུ་གཏོང་གི་ཡོད།

ཨོྃ།

གྲུབ་ཉམས་པ་

དང་། ཁྲག་ཤ ེས་

མཐོ ་ པོ ་ ཙམ་མ་
ཟད། རྒྱུ་དཀར་

སྐྲན་ནད་སྔོན་འགོག་ཆེད་དུ་དུས་རྟག་ཏུ་འོ་མ་
བཏུང་དགོས།

ཕྱེ ་ སྨ ན ་ ( b a k ing soda)གྱིས་
བཀྲུས་ན།

སོ་

དཀར་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་
ནི་དཀར་པོ་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་རྫས་ཤ ིག་ཀྱང་ཡིན།

