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གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ།
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  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༦         ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩           སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༢༠      

རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ།

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

ཧིན་སྒོར། ༥

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༄༅། །བཙན་བྱོལ་གྱི་ལོ་ལྔ་བཅུར་ཕྱི་མིག་དང་དྲན་གསོ། ཤེས་ཡོན།
སོ་ནཱ་དཱ་དབུས་བོད་སློབ།

ཙ མ ་ ལ ་ སློ བ ་

བོད་མིའི་མཉམ་ལས་(Tibetan Refugees Co-operative)ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་

བ རྒྱུ ད ་ ན ས ་

སོ་ནཱ་དཱ་དབུས་བོད་སློབ་ནི་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་རྡོར་གླིང་སྐྱབས་བཅོལ་
བཀྲ་ཤིས་གླིང་ཞེས་པའི་སྐྱིད་ཉམས་དོད་པའི་གྲོང་གསེབ་ཅིག་ཡོད། གྲོང་གསེབ་དེ་
རི་ཞིག་སྒང་ལ་ཆགས་ཤིང༌། གཡས་གཡོན་ལ་ཤིང་ནགས་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་པ་མ་ཟད།
ཉེ་འཁོར་དུ་སྤྲེའུ་དང། བྱ་བྱིའུ། ནེའུ་ལེ་སོགས་བདག་མེད་སྲོག་ཆགས་རིགས་ཀྱང་
སྐྱིད་ཅིང་བག་ཕེབས་ངང་གནས་ཤིང། དེ་དང་ཐག་རིང་ཙམ་ལ་གཅན་གཟན་དང་རི་
དྭགས་སྣ་ཚོགས་འཚོ་བཞིན་ཡོད།

ས་ཁུལ་དེའི་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འཕྲལ་སེལ་ཤིང་ཁང་སློབ་གྲྭ་ཞིག་བཙུགས།

དེ འི ་ སྐ བ ས ་ སུ ་ སློ བ ་

མ་ ༢༠ དང་། དགེ་

རྒན་ ༢ ཡོད། རྗེས་སུ་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོ་ནས་
དབུས་བོ ད ་སློ བ ་འཛི ན ་
ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་གཟི ག ས་
རྟོག་གནང༌ཞིང་འཛུགས་

ལྷག་པར་དུ་ཡུལ་དེའི་མི་རྣམས་ནང་པ་ཡིན་པས་སྡིག་པ་ལ་འཛེམས་ཤིང། ཤིང་སྣ་
གཅོད་འབྲེག་དང། བདག་མེད་སེམས་ཅན་ཚུན་ཆད་གསོད་པ་ལའང་ཉེས་དམིགས་
སུ་བལྟ་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཡུལ་གྱི་ཁྲིམས་སུའང་ཤིང་སྡོང་གཅོད་འབྲེག་བྱས་ན་ཉེས་
ཆད་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། དབྱར་དགུན་མེད་པར་ལྗང་ཐིང་ཐིང་མིག་ལ་མཛེས་ཤིང།
བསིལ་བའི་ཡུལ་ཞིག་ཡོད།

ད་ལྟའི་ཆ་ལ་སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བར་དུ་སློབ་ཕྲུག་ ༢༣༢ ཡོད།

ཤར་སྨད་དབང་འཕེལ་བོད་ཀྱི་དམའ་རིམ་སློབ་གྲྭ

སློབ་གྲྭ་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ལོར་ཕྱིའི་མཐུན་རྐྱེན་འདེང་ངེས་མེད་བཞིན་

དུ། ས་ཁུལ་དེའི་ཁ་འཐོར་བོད་མིའི་བུ་ཕྲུག་ཚོའི་སླད་དུ། ཐོག་མར་སྨྱུག་མས་བཟོས་

རྒན་ ༡ ཡོད། ལོ་ཤས་རྗེས་ལ་སྨྱུག་ཁང་གཏོར་ནས་ཤིང་ཁང་དུ་བསྒྱུར། འཛིན་ཁང་
དེ་ཉིད་ཉིན་ལ་སློབ་གྲྭ་འཚོག་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་ཡང༌།

འཛིན་གྲྭ་གྲོལ་མཚམས་ལས་

ཤག་ཀྱང་ཡིན། ༡༩༧༢ ལོར་བལ་ཡུལ་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའ ་ི ཚོགས་པ་ནས་རོགས་
སྐྱོར་བཟང་པོ་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་ཁང་ལྔ་གསར་རྒྱག་གནང༌།

དེ་བཞིན་

ལས་ཤག་དང་བོད་ཕྲུག་སྡོད་ཁང་དག་གངས་ཅན་བདེ་རྩ་བརྒྱུད་ནས་གཡར་གྱི་ཡོད།

འོན་ཀྱང་རང་བྱུང་རྩྭ་ཁོ་ན་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་མཁན་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་དང་། ཤ་ སློབ་གྲྭ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ བར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་གི་ཡིག་ཆ་ཁ་
ཁྲག་རིགས་ལ་ཞེན་ཆགས་ཆེ་བའི་གཅན་གཟན་རྣམས་མཐུན་པོ་མེད། གཅན་གཟན་ གསལ་མེད་ཀྱང༌། ༡༩༩༢ ནས་ ༢༠༠༨ བར་དུ་སློབ་གྲྭ་དེའི་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་ཐོན་པའི་

སློབ་ཕྲུག་ ༣༢༧ བྱུང་ཡོད།  དེང་གི་ཆར་སློབ་ཕྲུག་ ༩༨ དང༌། དགེ་ལས་ ༧ ཡོད།

པཽན་ཊ་གཏན་སློབ།

པཽན་ཊ་གཏན་སློབ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉིན་བོད་མིའི་བཟོ་ལས་གཞིས་
ཆགས་ཚོགས་པ་(TIRS)ནས་གསར་འཛུགས་གནང༌།

དེའི་སྐབས་སུ་སློབ་ཕྲུག་

༥༠ དང༌། དགེ་ལས་བཞི་ཙམ་ལས་མེད། ཐོག་མའི་ཆར་ཕྱིའི་མཐུན་རྐྱེན་མ་འཛོམས་
པའི་དཀའ་ངལ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་ཡང༌། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་སློབ་གྲྭ་འདི་བཞིན་མ་
སཱུ་རཱི་བོད་ཁྱིམ་ནས་རྩིས་བཞེས་གནང་སྟེ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་ཚུགས་ཐུབ་པ་
ཉིན་གཅིག་བློ་རྩལ་ལྡན་པའི་ཨ་ཕོ་རི་བོང་ཤིང་ནགས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ཕྱིན་ནས།
ཤྭ་བ་དང། གླང་ཆེན། རྒོ་བ། ཁ་ཤ་སོགས་རྩྭ་ཟན་རི་དྭགས་ཐུག་ཚད་བསྐོངས་ཏེ།
ཨ་ཕོ་རི་བོང་གིས། གཅན་གཟན་གྱིས་ཤ་ཁྲག་མ་སྤང་བར་དུ་ང་ཚོ་དང་གཅན་གཟན་
གཉིས་འཆམ་མཐུན་ཡོང་ཐབས་མེད་ཀྱང། ང་ཚོས་དེ་དག་གི་གནོད་འཚེ་ལས་ཐར་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
ཐབས་སུ་ཅི་བྱས་ན་ལེགས་སམ། ཞེས་པའི༌གྲོས་བཏོན།

རཱི ་ བོ ད ་ ཁྱི མ ་
བོ ད ་ ག ཞུ ང ་

ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ལ་རྩི ས ་

འ བུ ལ ་ ཞུ ས །
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢
ལོར་འཛིན་གྲྭ་

བཅུ་པའི་ངོས་འཛིན་ཆོག་མཆན་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་

ཡོན་འཛིན་ཚོགས་(CBSE)འོག་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐོན་ཐེངས་དང་པོ་དང༌། ཕྱི་ལོ་
༡༩༩༧ ལོར་སླར་ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་ཡོན་འཛིན་ཚོགས་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་

སྐྲུན་རྒྱ་བསྐྱེད་ཐོག། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཁང་པ་གསར་པའི་ནང་དུ་སྤོས།   གཉིས་པའི་ངོས་འཛིན་ཆོག་མཆན་ཐོབ་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་
༡༩༩༤ ནས་ ༢༠༠༨ བར་དུ་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐོན་པའི་སློབ་གྲངས་ ༤༥༡ བྱུང་ཡོད། གཉིས་ཐོན་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ནས་ ༢༠༠༨ བར་དུ་འཛིན་

པའི་ཁང་པའི་ནང་དུ་འགོ་བཙུགས། དེའི་སྐབས་སུ་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༨ དང༌། དགེ་

རྣམས་ཀྱི ས ་གོ ་ སྐབས་བྱུང་ན་ཉམ་ཆུང་རྩྭ་ཟན་རི ་ དྭགས་རྣམས་གསོ ད ་པ་མ་ཟད།
གཅན་གཟན་ཕན་ཚུན་ཡང་ཆེ་བས་ཆུང་བར་ཐུབ་ཚོད་བཏང་སྟེ༌གསོད་ཀྱི་ཡོད།

གྲྭ ་ འ དི ་ མ ་ སཱུ ་

བྱུང༌། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་འཛིན་གྲྭ་དང་པོའ ་ི སློབ་ཚན་རྣམས་མ་སྐད་བོད་ཡིག་ཐོག་
སློབ་འཁྲིད་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཏེ། རིམ་པས་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་དུ་བོད་ཡིག་ཐོག་
སློབ་འཁྲིད་གནང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༧ ནས་བཟུང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་

གྱི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞིན་ལག་བསྟར་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤

རིམ་བཅུ་པ་ཐོན་པ་ ༢༥༡ དང༌། ༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༠༨ བར་དུ་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་
འབྱུང་རིག་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ ༢༣༣ བྱུང་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་སློབ་གྲྭ་འདི་ཉིད་དུ་སློབ་
ཕྲུག་ ༤༡༣ དང༌། དགེ་ལས་ ༥༥ ཡོད།

སྦིར་ཉིན་སློབ།

སྦི ར ་ཉི ན ་སློ བ ་ནི ་ ཐོ ག ་མར་ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས ་ ༡ ཉི ན ་བོ ད ་

མི འ ི ་ བཟོ ་ ལས་གཞི ས ་ཆགས་ཚོ ག ས་པས་(TIRS)བཙུགས།

དེ འ ི ་ སྐབས་སུ་

སློ བ ་ཕྲུག་ ༧ ལས་མེ ད ་ཀྱང༌། ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༧༡ ལོ ར ་སློ བ ་ཕྲུག་ ༥༥ དང༌། དགེ ་
ལས་ ༤ ཡོ ད ། དེ འ ི ་ སྐབས་སུ་འཛི ན ་ཁང་གསུམ་གྱི ་ ནང་དུ་སློ བ ་ཕྲུག་རྣམས་ས་

གདན་སྲབ་མོ འ ་ི སྟེ ང ་དུ་བསྡད་དེ ་ སློ བ ་སྦྱོ ང ་བྱེ ད ་ཀྱི ་ ཡོ ད ། དེ ་ ནས་རི མ ་པས་བོ ད ་

གཞུང་གི ་ རོ ག ས་སྐྱོ ར ་འོ ག ་ཕྱི ་ ནང་གང་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱི ན ། ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༧༢

ལོ ར ་རྒྱ་གར་དབུས་བོ ད ་སློ བ ་འཛི ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཛི ན ་སྐྱོ ང ་འོ ག ་ཏུ་བཞེ ས ། ༡༩༨༤
ལོ ར ་ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས ་འཛི ན ་སྐྱོ ང ་ཐད་ཀར་གནང་ཡང༌། ༡༩༩༩ ལོ ར ་

ཤེ ས ་རི ག ་ཐད་འཛི ན ་སམ་བྷོ ་ ཊ་བོ ད ་གཞུང་སློ བ ་གྲྭའི ་ ཁོ ང ས་སུ་ཚུད། ༢༠༠༦ ཟླ་
༣ ཚེ ས ་ ༡༥ ནས་བཙན་བྱོ ལ ་བོ ད ་གཞུང་གི ་ གཞི ་ རི མ ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་སྲི ད ་བྱུས་ལམ་

སྲོ ལ ་དེ ་ ཉི ད ་ལག་བསྟར་གནང་འགོ ་ བཙུགས། ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༦༩ ལོ ་ ནས་ ༢༠༠༨

བར་དུ་སློ བ ་གྲྭའི ་ འཛི ན ་གྲྭ་མཐའ་འཁྱོ ལ ་བྱུང་བའི ་ གྲངས་ ༡༠༠༠ ཐོ ག ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩
ལེ ག ས་ཐོ ན ་བྱུང་ཡོ ད ། ད་ལྟའི ་ ཆར་སློ བ ་ཕྲུག་ ༨༩ དང༌། དགེ ་ ལས་ ༡༢ ཡོ ད །

2

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

བུ་ཉི ་ མ་དང་གླང་ཆེ ན །

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བརྩམས།

								

དགུན་དུས་གུང་སེང་གི་མྱོང་ཚོར།

བདེ་ལེགས། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་པདྨ།

ཉིན་གཅིག་ལོ་ན་བཅུ་ལ་སོན་པའི་བུ་ཉི་མ་འཁྱམ་ཉུལ་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་
དུ་རྒྱུག་ཆུ་ཆེ་ཙམ་ཞིག་འཕྲད། རང་ཉིད་ཆུ་བོའ ་ི ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་འདོད་
ཡོད་ཀྱང༌། ཆུ་བོའ ་ི གཏིང་རང་ཉིད་ཀྱི་གཟུགས་ཚད་ལས་ཟབ་པས། ཆུ་
བརྒལ་བར་ཞེད་སྣང་སྐྱེས་ཏེ་འགྲོ་མ་ཐུབ།

སྤྱིར་མི་དང་སེམས་ཅན་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ངལ་
གསོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། སློབ་ཕྲུག་ཅིིག་ལ་མཚོན་
ན་ལོ་འཁོར་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་
ལས་གུང་སེང་མེད་ཙང། སོ་སོའ ་ི སེམས་ཁོང་
དུ་མྱོང་ཚོར་འདྲ་མིན་ཡོད། ཡིན་ཡང་བདག་ལ་
མཚོན་ན་སྐྱིད་སྡུག་གཉིས་ཀ་འདུག སློབ་གླིང་

ལྷུག་རྩོམ།

བྱ་ཟབ་མོ་སེམས་ཁོང་ལ་བཅངས་ནས། སྐྱིད་ལ་
སྡུག་པའི་སློབ་གླིང་འདི་རུ་རང་དགོས་སློབ་སྦྱོང་
ལ་དོ་སྣང་ཅུང་ཙམ་བྱེད་མུར་བྱེས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་
དང་མཉམ་དུ་རྩེད་མོར་རོལ་ནས། སེམས་ནང་
གི་རྨ་ཁ་དྲག་པོ་དེ་གསོ་ཐབས་བྱེད་ཞོར། གྲོགས་
པོ ་ དང་མཉམ་དུ་སྔ་དྲོ ་ དཔེ ་ དེ བ ་ཀློ ག ་པ་དང་།
དགོ ང ་དྲོ ་ ཉི ་ མ་ནུབ་ལ་ཉེ ་ བའི ་ སྐབས་སུ་དགོ ང ་
དྲོའ ་ི ཉི་འོད་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་ཁང་ཁྱིམ་གྲུ་བཞིའི་ནང་
འཛོམས། དེ་བཞིན་བདག་གིས་ཉལ་ས་གྲུ་བཞིའི་
སྟེང་དུ། ཕ་མ་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བའི་སྨོན་ལམ་
ཐེངས་གཅིག་བརྒྱབ་རྗེས་རང་སེམས་རང་གིས་
གསོ་བཞིན། སློབ་འགོ་འཛུགས་པར་རེ་སྒུག་
བྱས་པ་ཡིན།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༠༩

ན་ནི ང ་གུང་སེ ང ་གི ་ ཁྲོ ད ་ནས་ང་རང་
གྲོགས་པོ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ། ཟབ་འཁྲིད་འཛིན་གྲྭར་
བསྐྱོད་ཟིན་པའི་དུས་སྐབས་དེ་ནི།
བདག་གི་
རྫོགས་ཚར་བའི་གུང་སེང་གི་ནང་ནས་དོན་སྙིང་
ལྡན་པའི ་ བྱ་བ་ཞི ག ་ཡི ན ་པར་སྣང་བར་འཆར་
གྱི་འདུག དེ་མིན་གུང་སེང་གི་ཁྲོད་བདག་གིས་
བྱས་ཟི ན ་པའི ་ བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དུས་ཚོ ད ་གང་
འཁྱོལ་ཡིན་པར་སྣང་། གུང་སེང་སྐབས་ཀྱི་དུས་
ཚོད་དེ་ནི། རང་ཉིད་ཀྱི་ལོ་གཅིག་གི་ངལ་གསོ་
དང་བསྟུན་ནས། ཡབ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་གཉིས་ལ་
ཞབས་ཕྱི་གང་མང་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་བས། དེ་ནི་

དགུན་དུས་གུང་སེང་གི་མྱོང་ཚོར།

བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་རིམ་བདུན་པ།

འདི་རུ་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་མང་ཤས་ཤིག་སེམས་
པ་དགའ་ཚོར་གྱིས་ཁེངས་ཤིང། ངོ་གདོང་འཛུམ་
གྱིས་བསུ་བཞིན་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་སྐབས། ཅི་
ཡང་མེད་པའི་དྭ་ཕྲུག་ང་ཡིི་མིག་འགྲམ་དུ། རང་
དབང་མེད་པར་དྭངས་གཙང་མིག་ཆུ་གཏོང་ཞིང།
དེ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱི་འདུན་པ་བཞིན་ཆུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་མ་ཐུབ་སྟབས། དྲིན་ཅན་མ་ལོ་མིག་ལམ་དུ་མཐོང་བཞིན། སྒེའུ་
ཆུ་ཁར་སེམས་སྐྱོ་ནས་བསྡད། དུས་ཡུན་གང་ཙམ་སོང་བའི་རྗེས་སུ་ ཁུང་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་བསིལ་རླུང་མདུན་དུ་བསུ་བ་
གླང་ཆེན་ཞིག་དེར་སླེབས། གླང་ཆེན་གྱིས་བུ་དེ་སེམས་སྐྱོ་བར་ཤེས་ཏེ་ མ་ཟད། མཐོང་ཐབས་མེད་པའི་གངས་ལྗོངས་ལ་
ཁོའ ་ི ཉེ་འགྲམ་ལ་ཕྱིན།
རྒྱང་བལྟ་བྱེད་བཞིན། ཕ་མས་གནང་བའི་བསླབ་

དེ ་ བཞི ན ་བུ་ཉི ་ མས་ཀྱང་གོ མ ་སྒྲ་ཞི ག ་ཐོ ས ་མ་ཐག་གཡས་གཡོ ན ་དུ་
བལྟས་པས། གཟུགས་སྟོབས་ཆེ་བའི་གླང་ཆེན་ཞིག་རང་གི་འཁྲིས་སུ་
སླེབས་པ་མཐོང་འཕྲལ། རང་ཉིད་ལ་གནོད་པ་སྐྱེལ་མི་འོང་ངམ་སྙམ་
པའི་ཞེད་སྣང་སྐྱེས།

བོ ད ་ཁྱི མ ་གྱི ་ ཁོ ར ་ཡུག་ཡོ ད ་ཚད་ལྷི ང་འཇགས་
སུ་གནས་འདུག ཉིན་འགའི་སྔོན་གྱི་དུས་ཚོད་
འདི་འདྲ་ཞིག་ལ། ང་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དང་ལྷན་དུ་
འདུག་པའི ་ གུང་སེ ང ་གི ་ མྱོ ང ་ཚོ ར ་རྣམས་ད་ལྟ་
ངའི་གཟུགས་འཛིན་གྱི་ངོས་སུ་རིག་རྒྱུ་མེད་ཀྱང།
བདག་གི་ཡིད་ལ་ཝ་ལེར་འཁོར་བྱུང། མཇུག་
བསྒྲིལ་ཟིན་པའི་དགུན་ཁའི་གུང་སེང་ལ་བསམ་
གཞིགས་ནན་མོ་རེ་བྱས་ཚེ། ཕྲན་ལ་ཐོབ་པ་ནི་
བཅོས་མ་མིན་པའི་ཕ་མའི་བྱམས་བརྩེ་དང་། གཡོ་
ཟོལ་མེད་པའི་མཛའ་གྲོགས་ཀྱི་དུང་སེམས་རེ།

མཚར་གཏམ་

འཛུལ་བ་ཤེས་རྗེས།   ཕུར་ཚེ་ལགས། ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་དུ་འབུ་ཕྲ་མང་པོ་
༠༽ གློག་ཀླད་དེ་ལྟར་བཞག་ན་འབུ་ལོས་འཛུལ་
འཛུལ་འདུག  འབུ་ཕྲ་དེ་དག་མེད་པ་བཟོས་ན་མ་གཏོགས་གློག་ཀླད་ལ་ཉེན་
ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད།   ངས་འབུ་ཕྲ་འགོག་བྱེད་ལེན་དུ་ཕྱིན་ནས་ཡང་བསྐྱར་
བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང༌།
ཡོང་ཆོག ཁྱེད་རང་གིས་ཏོག་ཙམ་སྒུག་རོགས་གནང་། ཟེར་ནས་འགྲོ་རྩིས་
ཞོགས་པ་གཅིག་བུ་ཉི་ནོར་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཁྲིས་ལ་བསྡད་ནས། ད་ཡིན་ན་དཔེ་བསགས་
བྱེད་སྐབས། གྲོགས་པོ་ཕུར་ཚེས། གྲོགས་པོ་ལགས། ད་རེས་རླངས་འཁོར་
སོང་ཟེར་བར།
སྤོ་སྤོ་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་མཐོང་ནས་བུ་རང་དེ་རིང་ག་རེ་བྱས་སོང༌།
ཞིག་གླས་ན་མ་གཏོགས་འབུ་ཕྲ་འགོག་བྱེད་དེ་ཁྱེད་རང་གཅིག་པུས་ཁྱག་
ཞེས་དྲིས་པར། བུ་ཉི་ནོར་གྱིས་སྤོ་སྤོ་ལགས། ངའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་ནང་དུ་འབུ་འཛུལ་
ཨེ་ཡོང༌། ཞེས་ལབ་པར་དྲྭ་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་གད་མོ་ཤོར།
ནས་སྐྱོན་ཤོར་འདུག ཁ་སང་བྱས་པའི་ལས་ཀ་ཚང་མ་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་འདུག   ཅེས་
འུ་ཐུག་གི་རྣམ་པས་བརྗོད་པར། སྤོ་སྤོ་ལགས་ནས། བུ་རང་གིས་གློག་
ཀླད་དེ་ལྟར་བཞག་ན་འབུ་འཛུལ་དང་འཛུལ། ཉིན་
རྟག་པར་ཅོ ག ་ཙེ འི ་ སྒང་དུ་བཏོ ན ་ནས་བཞག་
གི་འདུག་ག དངོས་གནས་བྱས་ན་ལས་ཀ་
བྱེད་དུས་ཡར་བཏོན།
དེ་མིན་སྒམ་གྱི་ནང་
དུ་བླུགས་བཞག་ན་

འབུ་འཛུལ་གྱི་མ་
འོན་ཀྱང་གླང་ཆེན་གྱིས་གནོད་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཕར་བཞག ད་དུང་བུ་དང་འདྲིས་
གོམས་ཆེ་མདོག་གིས། སྣ་རིང་པོ་དེ་མདུན་ཕྱོགས་སུ་ལན་གསུམ་གཡུག་
གཡུག་བྱས། ལས་ཟློས་ལ་དགའ་བའི་བུས་ཀྱང་ཞེད་བཞིན་དུ་གླང་ཆེན་
གྱི་བྱེད་སྟངས་ལྟར། ལག་གཡས་པ་མར་ཕབ་སྟེ་ལད་ཟློས་བྱས།

དེ འི ་ རྗེ ས ་ལ་གང་བྱེ ད ་འདི ་ བྱེ ད ་མེ ད ་པར་གླང་ཆེ ན ་ལ་མི ག ་ཅེ ར ་ཏེ ་
བསྡད། གླང་ཆེན་གྱིས་ཡང་བསྐྱར་སྔར་བཞི ན ་བསྐྱར་ལྡབ་བྱས་པས།
བུའི ་ བསམ་པར་རང་ཉི ད ་གང་དུ་འགྲོ ་ མཁན་ཡི ན ་མི ན ་སྐད་ཆ་དྲི ས ་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
པ་མི ན་ནམ་བསམས་ཏེ།

ང་རང་གི ་ ཚེ ་ གང་གི ་ བསོ ད ་ནམས་རེ ད ་བསམ་
གྱི་འདུག། གུང་སེང་གི་དུས་ཡུན་རིང་པོ་དེ་སློབ་
མ་ང་ལ་མཚོན་ན། དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་
མེད་པར་གོ་ཆོད་སོང་སྙམ།
མདོར་ན་དགུན་
ཁའི་གུང་སེང་ནི་འཕྲལ་མ་ཉིད་ལ་རྫོགས་སོང།
སྐབས་དེར་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དང་ཞལ་གྱེས་སྐབས་
ང་ཧ་ཅང་སེམས་སྐྱོ་བྱུང།

རེད། རྗེས་མ་ནས་

བུ་རང་ལེ་ལོ་ཚ་པོ་དེ་འདྲ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། སྤོ་སྤོའ ་ི བསླབ་བྱ་སེམས་ལ་ཞོག་ཨང༌།
ཞེས་གསུངས་པར། ཉི་མ་ནོར་བུ་རང་དབང་མེད་པར་གད་མོ་ཤོར།  

༢༽ རླངས་འཁོར་ཞིག་གླས་ན་མ་གཏོགས་

ཕུར་ཚེ་ནི་གློག་ཀླད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཤེས་བྱ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་
སོ་སོའ ་ི འཚོ་བའི་ཆེད་དུ་དྲ་རྒྱ་ཁང་ཞིག་སྒོ་ཕྱེ་བ་རེད།  སྐབས་རེ་གློག་ཀླད་
ལ་སྐྱོན་ཤོར་དུས་ཁོང་གི་གྲོགས་པོ་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་དང༌།
སྐད་གཏོང་བ་སོགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
ཐེངས་གཅིག་ཁོའ ་ི གློག་ཀླད་འགའ་ལ་སྐྱོན་
ཤོར་བར་གྲོགས་པོ་
རྡོ་རྗེ་སྐད་བཏང༌།
རྡོ ་ རྗེ ས ་གློ ག ་ཀླད་
ལ་བརྟག་དཔྱད་
བྱ ས ་ ན ས ་ གློ ག ་
ཀླད་ནང་དུ་འབུ་ཕྲ་

༣༽ ཁྱེད་རང་བཙོང་དགོས་ན་ཡང་དེང་དུས་ཀྱི་རྗེས་ཟིན་དགོས་

གྲགས་པ་དང་ཆོས་སྒྲོན་གཉིས་བཟའ་ཚང་བྱས་ཏེ་ཡུན་རིང་ཕྱིན་པའིདུས་ཡུན་འདིའི་
ནང་དུ།

ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་གཞན་ལྟར་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་ཉིན་རེའི་འཚོ་བར་

ཡར་རྒྱས་དེ་ཙམ་བྱུང་མེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། གྲགས་པ་ནི་དེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་
རིགས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་ཞེན་ཆེ་ཞིང༌།

ལག་ཏུ་སྒོར་མོ་རག་མ་ཐག་ལག་ཐོགས་ཁ་

པར་དང་། གློག་ཀླད། བརྙན་འཕྲིན། སྦག་སྦག་སོགས་ཐོན་གསར་གང་ཞིག་སྣང་བར་
འགྲོ་བ་དེ་རང་ཉོས་རྐྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ག ཞ ན ་ གྱི ་ ལ ག ་

ག ཤི ས ་ སུ ་ གྱུ ར །  
སྟེ་འཕྲུལ་ཆས་

སྐབས་རེ་དངུལ་མ་

ནས་གཡར་ཏེ་ཉོ་བ་ནི་ཁོ་
ཉི ན ་གཅི ག ་ཆོ ས ་སྒྲོ ན ་

མཐོང་ཚད་

འདང་ནའང་

པའི ་ གོ མ ས་
འུ ་ ཐུ ག ་

གསར་པ་

ཉོ་དགོས་ན། འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་ནི་མང་དུ་འགྲོ་བ་མ་གཏོགས་ཉུང་དུ་འགྲོ་མི་སྲིད།
དེ་ལས་ཟླ་རེའི་གླ་ཕོགས་ནས་གང་ཐུབ་གསོག་འཇོག་བྱེད་ན་རྗེས་སུ་ངེད་གཉིས་ལ་

ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས་རེད། ཅེས་བརྗོད་མ་ཐག་གྲགས་པ་རླུང་ལངས་ཏེ་སྐྱེ་དམན་ཁྱོད་

རང་བཙོང་དགོས་ན་ཡང་དེང་དུས་ཀྱི་རྗེས་ཟིན་དགོས།   ཞེས་གཤེ་གཤེ་ཚ་ཐག་ཆོད་
བཏང་བས་ཆོས་སྒྲོན་ནི་ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་ལུས་སོ།  །
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འདོད་རྔམས་ཅན་གྱི་གཏེར་མཛོད།

གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་བྲམ་ཟེའི་བུ་བཞི་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་གྲོགས་པོ་ཉེ་པོ་དང་དབུལ་
པོ་ཡིན་པ་འདྲ་འདྲ་ཡིན་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་བཞི་པོ་དབུལ་ཕོངས་ནས་མ་ཐར་བའི་
སེམས་ཁྲལ་ཡོད་ཙང༌། ཁོང་རང་ཚོ་རང་གི་གཉེན་ཉེ་དང་མཉམ་དུ་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་
མི་ཚེ་བསྐྱལ་བ་ལས། སེངྒེ་དང་གླང་ཆེན་གྱིས་གང་བའི་ནགས་ཚལ་རྩུབ་པོའ ་ི ནང་
ལ་བསྡད་པ་ཡག་ཤོས་རེད་བསམས་པ་དང༌། མི་དབུལ་པོ་ནི་ཚང་མས་མཐོང་ཆུང་
བྱས་ནས་བལྟ་ས་དང༌། གཉེན་འཁོར་ཚོས་ཀྱང་རྒྱང་གང་རིང་ནས་བལྟས།  རང་གི་
བུ་ཚ་ཚོས་ཀྱང་གདོང་པ་གཡོལ། རང་གི་ཟླ་བོས་ཀྱང་མི་འདོད་པ་བྱེད་བགྱི་རེད།
མི་ལ་རྒྱུ་ནོར་མེད་ན་སྐད་གྲགས་དང་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་རེད། རྒྱུ་ནོར་
ཡོད་ན་ནི་སྡར་མ་ཚོ་ཡང་དཔའ་བ་ཆགས། བཟོ་ཉེས་ཚོ་ཡང་མཛེས་པོ་ཆགས།
ལྐུགས་པ་ཡང་པཎྜིཏ་ཆགས་བགྱི་རེད། བསམས་ནས་ཁོང་ཚོ་རྒྱུ་ནོར་གསོག་རྒྱུའི་
ཆེད་དུ། ཡུལ་གཞན་པ་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་རེད། འགྲོ་གིན་འགྲོ་གིན་ལ་
རྒྱུག་ཆུ་ཞིག་གི་འགྲམ་ལ་སླེབས། དེར་ཆུ་གྲང་མོ་ལ་གཟུགས་པོ་བཀྲུས། དེ་ནས་
མཧཱཀཱལ་ཏེ། ནག་པོ་ཆེན་པོའ ་ི ལྷ་ཁང་ལ་
ཕྱིན་ནས་ཕྱག་བཙལ་ཏེ། ཐག་རིང་ཙམ་
འགྲོ ་ དུས་ཁོ ང ་ཚོ ས ་རྣལ་འབྱོ ར ་པ་རལ་
ཅོག་ཅན་ཞིག་མཐོང་བ་རེད། ཁོང་གི་མིང་

ལ་བྷཻར་ཝནནྔ་ ÒSjokuUn སྟེ་འཇིགས་
བྱེད་དགའ་པོ་ཟེར་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། རྣལ་
འབྱོར་རྒྱལ་པོ་དེས་བྲམ་ཟེ་གཞོན་ནུ་བཞི་
པོ་དེ་རང་གི་བསྟི་གནས་སུ་ཁྲིད། ཁོ་
ཚོ་ལ། རང་ཡུལ་ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་
དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
དྲིས་པ་དང༌།
བཞི་ཆར་
གྱིས། ང་ཚོ་ནོར་སྒྲུབ་པར་ནོར་
གྱི་དངོ ས ་གྲུབ་ཀྱི ་ཕྱི ར ་དུ་འགྲུལ་
བརྒྱབ་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། རྒྱུ་ནོར་གསོག་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན། ད་ནི་
ང་ཚོས་ནོར་བསྒྲུབ་ནས་ལོག་རྒྱུ་དང༌། དེ་མིན་ཤི་རྒྱུ་དེ་རང་ཡིན། རྒྱུ་ནོར་མེད་པའི་
མི་ཚེ་ལས་ཤི་བ་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་བཤད་པ་ན། རྣལ་འབྱོར་རྒྱལ་པོ་དེས། ཁོང་
ཚོས་བློ་ཐག་བཅད་པ་དེ་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཆེད་དུ། རྒྱུ་ནོར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ནི་དབང་
ཐང་དང་བསོད་ནམས་ལ་རག་ལུས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། ཁོང་ཚོ་ཚང་མས།
དེ་བདེན་པ་རེད། བསོད་ནམས་ཀྱིས་མི་ཚོ་ཕྱུག་པོ་ཡོང་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་
ན་ཡང༌། སྐྱེས་བུ་བརྟུལ་ཕོད་ཅན་ཚོས་དུས་ཐོག་ལ་ཁེ་བཟང་སྒྲུབ་ནས། རང་གི་
བསོད་བདེ་རྙེད། མི་ཕོ་ཁྱོ་ག་འགའ་ཤས་ནི། སྐབས་རེ་ལྷའི་ནུས་པ་ལས་ལྷག་པའི་
སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཆགས་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང༌། ཁྱེད་རང་གིས་བསོད་
བདེའི་མིང་ལེན་ནས། ང་ཚོ་སེམས་ཤུགས་ཆག་པ་མ་བཟོ་རོགས་གནང༌། ང་ཚོས་
དང་པོ་ནས་རྒྱུ་ནོར་འདོད་པ་གང་བ་བསགས་ནས་ལོག་རྒྱུ་སེམས་ཐག་བཅད་ཚར་
པ་ཡིན། ཁྱེད་རང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རིགས་མང་པོ་ཤེས་མཁན་རེད། འདོད་པ་ཡོད་
ན་ང་ཚོ་ལ་རོགས་གནང་ནས་ལམ་ག་བསྟན་རོགས་གནང༌། རྣལ་འབྱོར་པ་སོང་
ཙང་ཁྱེད་རང་ལ་ནུས་པ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་བློ་ཐག་ཆེན་པོ་
ཞིག་བཅད་ཡོད་པས་དེའི་ཐོག་ལ་རོགས་རམ་ཆེན་པོ་གནང་རོགས་གནང༌། ཞེས་
བཤད་པ་དང༌། འཇིགས་བྱེད་དགའ་བོས་ཁོང་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་ལ་དགའ་ནས།
ཁོང་ཚོ་ལ་རྒྱུ་ནོར་གསོག་རྒྱུའི་ལམ་ག་བསྟན་ནས། ད་འོ་ན་ཁྱོད་རང་ཚོའི་ལག་པ་
ལ་ཞུན་མར་རེ་རེ་འཁྱེར་ནས། ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རིའི་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་དགོས། འགྲོ་གིན་
འགྲོ་གིན་ལམ་དུ་ལག་པ་ནས་ཞུན་མར་ག་བར་ཟགས་པ་དེ་གར་བསྡད་ནས།  དེར་
ས་བྲུས་ན། ཁྱོད་རང་ཚོ་ལ་རྒྱུ་ནོར་རྙེད་བགྱི་རེད། དེ་ལེན་ནས་ལོག་དགོས། ཞེེས་
བཤད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་བཞི་ཀས་ཞུན་མར་འཁྱེར་ནས་ཕྱིན་པ་དང༌། གང་འཚམས་
ནས་ཁོང་ཚོའི་ནང་ནས་གཅིག་གི་ལག་པ་ནས་ཞུན་མར་ཟགས་པ་རེད། ས་ཆ་དེར་
ས་བྲུས་པ་དང་ཟངས་གྱི་གཏེར་ཁ་རྙེད་པ་རེད། བྲམ་ཟེ་གཞོན་པ་ཞིག་གིས། ད་འདི་
ནས་ཟངས་འདོད་པ་གང་ཡོད་ལེན་ཟེར་བཤད་པ་དང༌། གཞན་པ་ཚོས། ལྐུགས་པ།
ཟངས་ཀྱིས་དབུལ་ཕོངས་ག་ནས་སེལ་ཐུབ། ང་ཚོ་ནི་འགྲོ་བགྱི་ཡིན། ད་དུང་འདི་
ལས་མང་བའི་དངོས་པོ་ཐོབ་བགྱི་རེད། གཞན་པ་དེས། ཁྱེད་རང་ཚོ་འགྲོ་རོགས་
གྱིས། ང་ནི་འདི་རང་ལ་བསྡད་ནས་ཟངས་འདོད་པ་གང་ཡོད་བླངས་ནས་འགྲོ་བགྱི་
ཡིན་ཟེར་ཁྱིམ་ལ་ལོག་ཡོང་བ་རེད།
གཞན་པ་གསུམ་མདུན་ལ་འགྲོ་དུས། གང་འཚམས་ནས་ཁོང་ཚོ་གཅིག་
གི་ལག་པ་ནས་ཞུན་མར་ཟགས། དེར་ས་བྲུས་པ་དང་དངུལ་གྱི་གཏེར་ཁ་རྙེད། ས་
བྲུས་མཁན་ཁོ་དགའ་ནས། དངུལ་འདོད་པ་གང་ཡོད་བླངས། ད་འདི་ནས་མ་འགྲོ་
ཟེར་དུས། གཞན་པ་གཉིས་པོས། ད་ཅི་ཟངས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་རྙེད། འདིར་དངུལ་གྱི་
གཏེར་ཁ་རྙེད། ད་དུང་མདུན་ལ་ཕྱིན་ན་གསེར་གྱི་གཏེར་རྙེད་བགྱི་རེད་ཟེར་ནས་
ཕྱིན་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང༌། གྲོགས་པོ་གཉིས་པོ་དེ་ཕྱིན་ཕྱིན་ནས། གང་མཚམས་
ནས་གཅིག་གི་ལག་པ་ནས་ཞུན་མར་ཟགས་པ་དང༌། ས་བསྔོགས་པས་གསེར་གྱི་
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གཏེར་ཁ་རྙེད། ཁོས། ད་ཡིན་ན་གསེར་འདོད་པ་གང་ཡོད་ལེན། ང་རང་གཉིས་ཀྱི་
དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དུས་ཀྱི་མཐའ་བསལ་པ་རེད། ད་གཏེར་ཁ་འདི་ནས་གསེར་གང་
མང་མང་འཁྱེར་ནས། ནང་ཁྱིམ་ལ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་དུས། གྲོགས་པོ་དེས། ལྐུགས་པ།
དང་པོ་ང་ཚོ་ལ་ཟངས་རྙེད། དེ་ནས་དངུལ་རྙེད། ད་གསེར་རྙེད་དུས། ད་དུང་རིན་
པོ་ཆེའི་གཏེར་རྙེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཐག་ཆོད། གསེར་གྱི་གཏེར་ཁ་བཞག་ཤོག མདུན་
ལ་འགྲོ་ཟེར་མ་ཉན་པ་དང༌། གཞན་པ་དེས། ང་ནི་གསེར་ལེན་ནས་ཁྱིམ་ལ་ལོག་གི་
ཡིན། ཁྱོད་རང་འགྲོ་ན་སོང་ནས་མགྱོཌ་པོ་ལོག་ཤོག ངས་སྒུག་སྡོད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་
ལབ་པ་རེད། དེ་ནས་གཞོན་ནུ་བཞི་པ་གཅིག་པུར་མདུན་ལ་འགྲོ་དུས། ལམ་ག་ཞེ་
དྲག་རྩུབ་པོ། ཚེར་མ་རྐང་པ་ག་ས་ག་ལ་ཟུག འཁྱག་རོམ་གྱི་ལམ་ག་ལ་འགྲོ་གིན་
འགྲོ་གིན་གཟུགས་པོའ ་ི ཟུངས་ཟད་ན་ཡང༌། ད་དུང་མདུན་ལ་འགྲོ་གིན་བསྡད་པ་
རེད། དེ་ནས་ཐག་རིང་པོར་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ་མི་ཞིག་ཐུག་ནས། དེའི་གཟུགས་པོ་
ནི་ཁྲག་གིས་འཚོས། ཁོའ ་ི མགོ་ལ་འཁོར་ལོ་ཞིག་འཁོར་བསྡད་པ་མཐོང་ནས། ཁོའ ་ི
འགྲམ་ལ་ཕྱིན་ནས། ཁྱོད་རང་སུ་ཡིན། ཁྱོད་རང་གི་མགོའ ་ི སྒང་ལ་འཁོར་ལོ་འཁོར་
བ་འདི་སུས་བསྐོར་པ་རེད། འདིར་ཆུ་ཨེ་ཡོད། ང་ཁ་སྐོམ་བགྱིས་ཞེས་བཤད་པ་དེ་
གར། འཁོར་ལོ་དེ་བྲམ་ཟེ་གཞོན་ནུ་དེའི་མགོའ ་ི སྒང་ལ་འཁོར་པ་རེད། ཁོ་ཧ་ལས་
ནས། སྡུག་སྐད་རྒྱག་གིན་རྒྱག་གིན་
ལ། འདི་ག་རེ་རེད། འཁོར་ལོ་འདི་ཁྱོད་
རང་གི་མགོའ ་ི སྒང་ནས། ངའི་མགོའ ་ི
སྒང་ལ་འཁོར་ཡོང་བ་ག་རེ་རེད་ཅེས་དྲིས་
པ་དང༌། མི་ངོ་མི་ཤེས་པ་དེས། ད་ལྟ་འཁོར་ལོ་
འདི་ཁྱོད་རང་གི་མགོའ ་ི སྒང་ལ་ཟགས་པ་ནང་
བཞིན། སྔ་མོ་ངའི་མགོ་ལ་ཡང་ཟགས་བྱུང༌།
དེ་ནི་མི་གཞན་པ་ཞིག་རྒྱུ་ནོར་ལ་རྔམས་
ནས་འདིར་ཡོང་ནས་ཁྱོད་རང་ལ་སྐད་
ཆ་མ་བཤད་བར་དུ། འཁོར་ལོ་འདི་ཁྱོད་རང་
གི་མགོ་ལ་འཁོར་ནས་སྡོད་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ན། བྲམ་ཟེ་གཞོན་ནུ་དེས། དེ་ག་དུས་
ཡོང་བགྱི་རེད་དམ་ཞེས་དྲིས་པར།   མི་རྒྱུས་མེད་དེས། ད་ལྟ་རྒྱལ་པོ་སུས་རྒྱལ་
སྲིད་སྐྱོང་གི་ཡོད་དམ་ཟེར་དུས། གཞོན་ནུས། རྒྱལ་པོ་རྒྱུད་མངས་ཀྱི་བུས་སྐྱོང་
ངོ་ཟེར། མི་ངོ་མི་ཤེས་པ་དེས། དུས་རབས་དེ་ངས་མི་ཤེས། ང་ནི་རྒྱལ་པོ་དགའ་
བྱེད་རཱ་མའི་དུས་ཀྱི་དབུལ་པོ་ཞིག་ཡིན། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཞུན་མར་འཁྱེར་ཡོང་ནས་
འདིར་སླེབས་སོང༌། ཁྱོད་རང་གིས་བྱས་པ་ནང་བཞིན་ངས་མི་གཅིག་ལ་སྐད་ཆ་
དྲིས་པ་ཡིན། བྲམ་ཟེ་གཞོན་ནུས། ཡིན་ན་ཡང༌། དུས་ཚོད་དེའི་རིང་བཟའ་བཏུང་ག་
ནས་རྙེད་དམ་ཟེར་བར། དེས། འཁོར་ལོ་འདི་ནི། མི་རྒྱུ་ནོར་ལ་འདོད་རྔམས་ཆེན་
པོ་ཚོའི་ཕྱིར་དུ་བྱུང་བ་རེད། འཁོར་ལོ་འདི་མགོ་ལ་འཁོར་བ་ནས་བཟུང༌། མི་དེ་
ལ་ལྟོགས་པ་དང༌། སྐོམ་པ། གཉིད། རྒ་འཆི་སོགས་ཀྱིས་གནོད་ཐུབ་བགྱི་མ་རེད།
འཁོར་ལོ་འདི་མགོའ ་ི སྟེང་ལ་འཁོར་བའི་ན་ཟུག་གིས་མནར་ནས།
མི་དེས་ཟད་
མཐའ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་མྱོང་དགོས་པ་རེད། ཅེས་བཤད་ནས་མི་དེ་ཕར་ཕྱིན།
བྲམ་ཟེ ་གཞོ ན ་ནུ་འདོ ད ་རྔམས་ཆེ ན ་པོ ་དེ ་སྡུག་བསྔལ་མྱོ ང་བཞི ན ་དུ་དེ ར ་ལུས།
གང་མཚམས་ནས། ཁྲག་གིས་ཡོག་ཡོག་པོར་ཕར་ཚུར་ཕྱིན་ནས། ཁོ་གྲོགས་པོ་
དེའི་རྩ་ལ་སླེབས། གྲོགས་པོ་ལ་ནི་གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ནས་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་
བསྡུས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བྲམ་ཟེ་གཞོན་ནུ་འཁོར་ལོ་ཅན་ཁོས་གནས་
ཚུལ་ཚང་མ་བཤད་པ་དང༌། གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་ཁོས། ངས་མདུན་ལ་མ་
འགྲོ་ཟེར་བཀག་པ་ཡིན། ཁྱོད་རང་གིས་ངས་བཤད་པ་དེ་ལ་ཉན་མ་བྱུང༌། དོན་དག་
ནི། ཁྱོད་རང་བྲམ་ཟེ་སོང་ཙང་ཡོན་ཏན་ཡང་བསླབ་ཡོད་པ་རེད། རིགས་མཐོ་པོ་ལ་
ཡང་སླེབས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། བཟང་ངན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུའི་བློ་གྲོས་
མ་རྙེད་པ་རེད། རིག་པ་ལས་བློ་གྲོས་གལ་ཆེ་བ་རེད། རིག་པ་ཡོད་ན་ཡང་བློ་གྲོས་
མེད་ན། སེངྒེ་སྒྲུབ་མཁན་ཚོ་ལ་ཉམས་ཉེས་བྱུང་བ་འདྲ་པོ་རེད་ཟེར་བར། མགོ་ལ་
འཁོར་ལོ་ཅན་ཁོས། སེངྒེ་སྒྲུབ་མཁན་སུ་སུ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་དྲིས་པར། གསེར་གྱི་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
དངོས་གྲུབ་ཅན་དེས། གཏམ་རྒྱུད་འདི་བཤད་པ་རེད།

༄༅།

ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག

།ཀླ་ཀློའ ་ི དུག་རླངས་རྒྱ་ཡི་ཡུལ་ནས་འཕྱུར།

མིན་ལས་ཀྱིས་ཁ་བའི་ཡུལ་ལྗོངས་བསྒྲིབས།

དར་བའི་ངན་ལྟས་ཀྱིས།

།དཀར་

།ནག་པོའ ་ི རྩ་ལག་

།བོད་འབངས་སྐྱབས་དང་མགོན་གྱིས་ཕོངས་

པའི་ཚེ། །སླར་ཡང་ཐུགས་བསྐྱེད་སྙིང་སྟོབས་མ་ཞུམ་པར། །བོད་ལྗོངས་
བདག་གིར་བཞེས་པའི་བཀྲིན་ཅན།

།མི་ཡི་རྣམ་རོལ་གངས་ཅན་མགོན་

པོ་མཆོག །སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག ། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ འ ་ི ཆོ ས ་སྲི ད ་མཛད་འཕྲི ན ་གྱི ་ དགོ ང ས་བཞེ ད ་འགྲུབ་པའི ་ སྨོ ན ་འདུན་དང་
བཅས་ཐེངས་བདུན་ལས་མ་ཉུང་བ་འདོན་རོགས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་པས།

གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༠༩

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

བུ་མོ འ ་ི རྨོ ་ མོ ་ དེ ་ གྲོ ང ་གསེ བ ་དེ ་ ནས་ཆུ་ཚོ ད ་ཕྱེ ད ་ཀའི ་ སར་ཤི ང ་
ནགས་དཀྱིལ་གྱི་ཁང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།
ཡིན་ནའང་བུ་
མོས་འགྲོ་ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཙང༌། མོ་རང་གཅིག་པུར་འགྲོ་བར་
ཞེད་སྣང་གང་ཡང་ཡོང་གི་མེད། མོ་ནགས་གསེབ་ཏུ་གང་འཚམས་
ཕྱིན་ཏེ་ཁེར་རྐྱང་ལྟ་བུར་ཆགས་པའི་སྐབས་སུ། ཧ་ཅང་ལྟོགས་
ཤིང་གཡོ་ཁྲམ་ཅན་གྱི་སྤྱང་ཀི་རྒད་པོ་ཞིག་ཐུག མོ་ལ་སེམས་ཅན་
སྡུག་ཆགས་དེ་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་རྒྱུས་མངའ་མེད་ཀྱང༌། ཞེད་སྣང་
རྩ་བ་ནས་མ་བྱུང༌། སྤྱང་ཀིས། “གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་
མོ། སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས།’’ ཞེས་ལབ་པར། བུ་མོས། “སྤྱང་ཀི   སྔ་
དྲོ་བདེ་ལེགས།’’ ཞེས་ཞི་འཇམ་གྱི་ལན་འདེབས་བྱས། ཡང་སྤྱང་
ཀིས། “བུ་མོ་ལགས། ཁྱེད་རང་སྔ་པོ་དེ་འདྲ་གང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡིན་
ནམ།’’ ཞེས་དྲིས།

བུ་མོས། “ང་རྨོ་མོའ ་ི ནང་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད། རྨོ་མོ་ནད་
པ་ཆགས་ནས་ཉལ་སར་ལུས་ཡོད། ཤེས་སོང་ངམ།’’ ཟེར་བར།
“ཨ་དེ་འདྲ་རེད་པས།’’ ཞེས་སྤྱང་ཀིས་ཤུབ་ཤུབ་ཏུ་སྨྲས། ད་
དུང༌། “ཁྱེད་རང་གི་སློ་མའི་ནང་དུ་ག་རེ་ཡོད།’’ ཅེས་དྲིས་པར།
“བག་ལེབ་ཅིག་དང༌། མར། རྒུན་ཆང་ཤེལ་དམ་གང་ཡོད། དེ་འདྲ་
ཡིན་ཙང་ང་རྨོ་མོ་ལ་བག་ལེབ་བསྐྱལ་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད། འདིས་རྨོ་
མོ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་མདོག་ཁ་པོ་རེད།’’ ཅེས་ལན་བཏབ།
ཡང་སྤྱང་ཀིས། “དེ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། འོན་ཀྱང་གདེངས་ཞྭ་
དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ་ཁྱེད་རང་གི་རྨོ་མོ་ག་པར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་
དམ།’’ ཅེས་དྲིས་པར། “རྨོ་མོའ ་ི ནང་ནི་ཤིང་ནགས་འདིའི་ནང་
ལོགས་ལ་འདི་ནས་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གྱི་སར། བེ་ཤིང་སྡོང་པོ་
ཆེ ན ་པོ ་ གསུམ་དང་ལུམ་འབྲས་ནག་པོ འ ་ི ཤི ང ་ཕྲན་གྱི ་ རྭ་བའི ་ ཉེ ་
འགྲམ་དུ་ཡོད། རྨོ་མོའ ་ི ལྡུམ་རྭའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྒྱུག་ཆུ་ཞིག་ཀྱང་
ཡོད། ཁྱེད་རང་གིས་ངའི་རྨོ་མོའ ་ི ནང་ཏན་ཏན་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་ངེས་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
རེད།’’ ཅེས་བུ་མོས་ལན་བཏབ།

ལུག་རྫི་པ་སངས་དང་འུར་རྡོ་ཆུ་མིག་དགུ་སྒྲིལ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

དེ་ནས་བཟུང་འུར་རྡོ་ཆུ་མིག་དགུ་སྒྲིལ་དེ། བུ་པ་སངས་ཀྱི་རྫི་རོགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་
གྱུར། བུས་དགོང་དྲོ་ར་ལུག་ལྷས་རྭ་ལ་བཅུག་ཚར་བ་དང༌། རང་ཉིད་ཀྱི་འུར་རྡོ་ཆུ་མིག་དགུ་
སྒྲིལ་དེ་མཆོད་ཁང་དུ་འཇོག་ཅིང༌། ཞོགས་པ་རྫི་བོར་འགྲོ་སྐབས་འུར་རྡོ་ལེན་པ་དང་ཆབས་
ཅིག དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་མདུན་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་རྫི་བོའ ་ི ལས་ལ་འུར་རྡོ་འདིས་རོགས་
བྱེད་ཐུབ་པའི་སྨོན་ལམ་རྣམ་དག་རེ་རྒྱག་གི་ཡོད། ལར་ནས་ཕ་བྱམས་པའི་ནང་ནི། ཆོས་
དད་ཆེ་བས། རྒྱུན་དུ་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་ཆག་མེད་གནང་གི་ཡོད།

ཝ།

ལའང་འཚོ་རྟེན་བྱེད། མིང་གཞན་ལ་རི་དྭགས་ཁྲམ་པ་དང༌། བ་ལང་འཚེ། ས་མྱོས།

ཝ་ནི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་མི་ཊར་ ༥༠༠༠ མན་གྱི་ས་གནས་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པའི་གཅན་
གཟན་རིགས་ཡིན་ཞིང་། སྡོད་གནས་གཙོ་བོ་ནགས་གསེབ་དང་། རི་བོ། རྩྭ་ཐང་
སོགས་ཀྱི་ས་དོང་དུ་སྡོད། ཕལ་ཆེར་ཉིན་མོ་ཡིབ་ཅིང་མཚན་མོ་རྒྱུ་བ༌ཡིན། ལུས་
ཀྱི་སྤུ་མདོག་ཕལ་ཆེ་བ་དམར་སེར་ཡིན་ཡང་བྲང་ཁོག་དང་། གྲོད་ཁོག་ཕྱོགས་
སུ་སྤུ་ཁ་དཀར་པོའམ་ཐལ་མདོག་དང། སུག་ལག་རྣམས་སུ་ཁམ་མདོག་ཤས་ཆེ།
ལུས་ཀྱི་རིང་ཚད་ལ་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༤༥༌༥ ནས་ ༩༠ བར་དང་། མཇུག་མའི་

རིང་ཚད་ལའང་ལུས་ཚད་ཕྱེད་ཙམ་ཡོད།   ལུས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་ ༥ ཙམ་
ཡོད་ཅིང། མཆུ་ཕྲ་ལ་སྣ་རྩེ་ནག་པོ། མཆེ་བ་རྣོ་ལ་སྦར་མོ་ལྡན། མཇུག་མའི་སྤུ་
གཟེངས་པས་ཅུང་ཆེ་ཞིང། མཇུག་མའི་རྩེ་མོ་དཀར་ཐིག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཁྱད་
ཆོས་མངའ།
སིྤ ར་བཏང་སྐྱེད་འཕེལ་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ལ་ས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་
ྱ
ཁྱད་པར་ཡོད་ཀྱང། བོད་ཕྱོགས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནས་ ༤ པའི་ནང་ཚུད་ལ་ཡོང་གི་
ཡོད། ཝ་མོའ ་ི མངལ་དུས་ཞག་ ༤༩ ནས་ ༦༠ ཙམ་ཐོག  ཕྲུ་གུ་ ༡ ནས་ ༩  ཙམ་
སྐྱེད་འཕེལ་བྱེད་ཀྱང༌ཡོངས་གྲགས་ ༥ ཙམ་སྐྱེ་བ་ཡིན། ཐོག་མར་སྐྱེ་བའི་སྐབས་
སུ་ལོང་བ་ཡིན་ཡང། གཟའ་འཁོར་གཉིས་ཙམ་ནས་མིག་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་
ཉིན་གྲངས་ ༥༦ ནས་ ༧༠ ནང་ཚུད་ལ་འོ་ཐག་ཆོད་ཀྱི་ཡོད། ཟས་འཚོལ་དུ་ཁེེར་
རྐྱང་དུ་འགྲོ་ཞིང། ཟས་འཚོལ་བར་ཕྱིན་ཟིན་པའི་ས་ཁུལ་རྣམས་ལ་གཅིན་པས་
རྟགས་འགོད། ཟས་གཙོ་བོ་བྲ་བྱི་བཟའ་ཞིང། དེ་བཞིན་བྱ་བྱིའུ༌དང། རི་བོང།
གྲོག་སྦུར་ལ་སོགས་པའི་འབུ་རིགས། རི་སྐྱེས་ཤིང་ཏོག ཞིང་སྐྱེས་ལོ་ཏོག་སོགས་

སླུ་བྱེད་སོགས་སོ། །

སྲམ།

སྲམ་ནི་བོད་ཡུལ་ཕལ་མོ་ཆེའི་ཆུ་བོ་དང༌། མཚེའུ། ཆུ་བྲན་ཡོད་ས་གང་དུའང་ཐར་
ཐོར་ཡོད་པའི་འོ་འཐུང་ཤ་ཟན་སྐམ་གཤེར་གཉིས་ཀར་གནས་པའི་རིགས་ཤིག་

ཡིན། དེ་སྲེ་མོང་གི་རིགས་མཐུན་སྲོག་ཆགས་ཡིན། རྒྱུན་དུ་ཆུ་འགྲམ་དང༌། ཆུ་
རགས། ཆུ་དང་ཉེ་བའི་ནགས་ཚལ་དང་། བྲག་གསེབ་སོགས་སུ་ས་ཁུང་བརྐོས་

ནས་ཚང་འཆའ་བ་དང༌། ཁྱིམ་རྒྱུད་ཁྱུ་ཚོ་བྱས་ནས་མཉམ་རུབ་སྡོད་ཅིང༌། སྤྱིར་
བཏང་ཉིན་མོར་

ཡི བ ་ཅི ང ་མཚན་

མོ ་ འགྲོ ་ འོ ང ་བྱེ ད །
སྣ ་ ཚོ ར ་ རྣོ ་ ཞི ང ་
ཆུ ་ རྩ ལ ་ མ ཁ ས །
ག ཟུ ག ས ་ རི ང ་

ཞིང་ཕྲ་བ་དང་།
མགོ་ལེབ་ལ་ཞེང་

ཆེ་བ། སུག་ལག་
ཐུང་ཞིང་སྐྱི་མོས་

དྲྭ་བ་དང་ལྡན་པ། མཇུག་མ་རིང་ལ་རིམ་གྱིས་ཕྲ་བ། རྣ་བ་ཆུང་བ། རྣོ་ངར་ལྡན་

པའི་མཆེ་བ་བཞི་དང༌། སྨ་ར་ཡོད་པ། ལུས་ཀྱི་སྤུ་ཐུང་ཞིང་འཇམ་པ་གང་ཞིག  སྤུ་
མདོག་བྱིངས་རྫ་སྨུག་གམ་ཁམ་ནག་ཐོག  ཨོག་མ་དང་དང་གའི་ཕྱོགས་རྣམས་སྐྱ་
བོ་ཡིན་པའང་ཤས་ཆེ། ཕོའ ་ི རིགས་མོ་ལས་ཕྲན་བུའི་ཆེ་བ་ཡོད་ཅིང་། ལུས་ཀྱི་

བུས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཇི་བཞིན། འུར་རྡོ་དེ་བུ་པ་སངས་
ལ་རྫི་བོ་ཞིག་ལས་ལྷག་པའི་རོགས་སུ་གྱུར་ཏེ། ཉིན་ལ་ར་ལུག་རྣམས་སྤང་རྩྭར་བཀྲམ་སྟེ་
ལྷོད་དལ་ངང་འཇོག་ཅིང༌། དགོང་མོ་ཁྱིམ་ལ་ལོག་གྲབས་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། བུ་པ་སངས་
ཀྱིས་ར་ལུག་རྣམས་འབད་པ་ཆེན་པོས་བསྡུ་རུབ་མ་དགོས་པར།
འུར་རྡོའ ་ི ཚག་སྒྲ་ལན་
གཅིག་བརྡབས་པ་ཙམ་གྱིས། ར་ལུག་རྣམས་ངང་གིས་འདུ་འོང༌།

རིང་ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༦༠ ནས་ ༩༠ བར་དང་། མཇུག་མའི་རིང་ཚད་ ༣༥
ནས་ ༤༧ བར་ཡོད། ལུས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་ ༢ ནས་ ༥ བར་ཡོད།

ཟས་ནི་གཙོ་བོ་ཉ་རིགས་དང༌། སྦལ་པ། སྡིག་སྲིན་ལ་སོགས་ཆུ་

འབུའི་རིགས་གཞན་དང༌། ཆུ་བྱ། བྲ་བ་སོགས་ཅི་རིགས་བཟའ། མངལ་གྱི་སྦྲུམ་
ཡུན་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་ཡིན་པ་དང༌། ཐེངས་རེར་ཕྲུ་གུ་གཅིག་ནས་ལྔ་བར་བཙའ།

མིང་གཞན་ཆུའི་སྤྲེའུ་དང༌། སྐད་ཅིག་དབུགས། ཉ་འཛིན། ཆུའི་སྲེ་མོང༌། ཆུར་
འཛུལ། ཆུའི་བྱི་བ། འུག་པ་མཆོད་བྱེད་བཅས་སོ། །

རི་མོ་འབྲི་མཁན། གྲགས་པ་རྣམ་དག
དགའ་ཤར་རྡོ་ཁང་།

འུར་རྡོ་དེའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བུ་པ་སངས་རང་ཉིད་ཀྱང་ཐོག་མར་ཧང་སང་ཡང༌། རང་ཉིད་ཀྱིས་
ཞོགས་ལྟར་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་ནུས་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་
མིན་ནམ་སྙམ་པའི་བསམ་བློ་གཉིས་པ་ཞིག་ཀྱང་འཁོར། གང་ལྟར་བུ་པ་སངས་ཀྱིས་འུར་རྡོ་
ཆུ་མིག་དགུ་སྒྲིལ་དེ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡོད་པར་རྟོགས་ཏེ། སྔར་ལས་
ལྷག་པའི་དམིགས་བསལ་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་འགོ་བཙུགས།

Nyingma Monastery
Lama Camp No.1
P.O.Tibetan Colony-581411
Mundgod, Karnataka State
INDIA

གུས་པ་སྨྱུག་གྲོགས་བཟོ་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད། དེ་
ལྟར་བཟོ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཕན་ཚུན་དབྱིན་བོད་
ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཆེད་ཡིན། ང་རང་གཞས་དང་ཞབས་
བྲོ་འཁྲབ་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད། གུས་པར་ཡིག་འབྲེལ་
ཚང་མ་དབྱིན་བོད་གང་རུང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
མིག་དམར་སྒྲོལ་མ།

Class VII Pema
Upper TCV School
Cantt., Dharamsala-176216
Distt. Kangra(H.P.), INDIA

ང་རང་བོད་ཡིག་ཀློག་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད། ངའི་མི་སྣ་དགའ་ཤོས་
ནི་ྋགོང་ས་མཆོག་དང༌། སློབ་ཚན་དགའ་ཤོས་བོད་ཡིག་དང་
ཨང་རྩིས་ཡིན། མ་འོངས་པར་སྨན་ཞབས་པ་ཞིག་བྱེད་འདོད་
ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ངའི་འདུན་པ་ནི་མི་ལ་ཕན་སེམས་
བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ངའི་གྲོགས་མོ་དགའ་ཤོས་ནི་བསྟན་འཛིན་ཀུན་
གསལ་ཡིན། མོ་ཁྱིམ་ཚང་གཉིས་པར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་གཉིས་
ལོ་གསུམ་སྔོན་ནས་གྲོགས་མོ་འཆམ་པོ་ཞིག་ཡིན། ང་རང་མོ་ལ་
དགའ་པོ་ཡོད། ང་དང་སྨྱུག་གྲོགས་བཟོ་འདོད་ཡོད་ན་གོང་གི་ཁ་
བྱང་ཐོག་ཡིག་འབྲེལ་ཡོང་བ་ཞུ།

ངག་དབང་ཚེ་དཔག
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ང་ད་ལྟ་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཡིན། ང་རང་རྩེད་མོ་རྩེད་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད།
ངའི་མི་སྣ་དགའ་ཤོས་ྋགོང་ས་མཆོག་དང༌། ང་རང་བོད་ཡིག་དང༌།
དབྱིན་ཇིའི་སློབ་ཚན་ལ་དགའ་པོ་ཡོད། ངའི་དམིགས་ཡུལ་ནི། དགེ་
རྒན་ནམ་ཡང་ན་ལས་ཁུངས་ལས་བྱེ ད ་པ་ཞི ག ་བྱེ ད ་འདོ ད ་ཡོ ད །
གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཆེན་པོ་ཆགས་དུས་ངའི་བརྩེ་བའི་ཕ་མ་གསོ་
སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ད་ལྟ་ནས་སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་སྦྱངས་ནས་
ཆེ ན ་པོ ་ ཆགས་དུས་ང་རང་རྐང་པའི ་ སྒང་ལ་ལང་ཐུབ་པ་བྱེ ད ་ཀྱི ་
ཡིན། ཁྱེད་རྣམས་ནས་ང་དང་སྨྱུག་གྲོགས་བཟོ་འདོད་ཡོད་ན། ངའི་
ཁ་བྱང་ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས་གནང༌།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན།
དགའ་ཤར་ཐེ་པོ། འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ།

རི ་ མོ འ ི ་ གླི ང ་ཁ་

ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ།

Ç¨êG-IôGÅ-

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

ཞུ་དག་པ། 		

ཆུང་ཚེ་རིང༌།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། 		

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རི་མོ་དང་བྱུས་འགོད་པ།

ཚེ་བརྟན།

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

Editor

PHAYUL Shejai Bangzod

དྲི་བ་ཁག

༢༽ བོད་ཀྱི་མང་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ག་དུས་བཙུགས་སམ།
༣༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གོང་འོག་གི་རིམ་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྣམས༌གསུངས།
༤༽ ད་ལྟའི་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་ལམ་ག་དུས་བསྐྱར་གསོ་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།
༥༽ ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་ག་ཚོད་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

༦༽ རྒྱུན་ལྡན་ནས་ལོ་རེ་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ག་ཚོད་འཚོག་གི་ཡོད་དམ།

Distt. Kangra (H.P.) India
Fax: +91 (1892) 223481
E-mail: phayulshezod@yahoo.com

མངགས་ཉོའ་ི ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་
བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་པར་ཁང་ལ་གནང་རོགས།
Sherig Parkhang/TCRPC
R-28 Ramesh Park
Laxmi Nagar

༄༅། །ལྔ་བཅུའི་རྗེས་དྲན་འདྲི་རྩད།

༡༽ བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དྷ་སར་མ་སྤོས་གོང་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་དམ།

Dharamsala-176215

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བློ་བཟང་ཟླ་བ།
འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང༌།

ཡང་ཉིན་གཅིག་ཉིན་དགུང་དུས་ཙམ་ལ་ར་ལུག་ལ་སྤྱང་ཀི་ཤོར། དེའི་སྐབས་བུ་པ་སངས་
ཀྱིས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཇི་ཙམ་བརྒྱབ་ཀྱང༌། སྤྱང་ཀིས་ཡ་མེད་ངང་ར་ལུག་འདེད་གཤར་
བཏང་སྟབས་བྱེད་ཐབས་བྲལ་བས། གློ་བུར་དུ་འུར་རྡོ་ཆུ་མིག་དགུ་སྒྲིལ་དེའི་ཚག་སྒྲ་ཞིག་
བརྡབས་པས། སྤྱང་ཀི་དེ་ཐེ་ཚོམ་ངང་ར་ལུག་གི་རྗེས་སུ་སྙེགས་མཚམས་བཞག་ཅིང༌། རང་
དབང་མེད་པར་བྲོས། བུ་ནི་འུར་རྡོའ ་ི ཡོན་ཏན་འདི་ལའང་ཧང་སང༌། མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།
འབྲས་སྒོ་མང༌། ཀླུ་འབུམ་ཁང་ཚན།

DoE, Gangchen Kyishong,

རི་མོ་འབྲི་མཁན། གྲགས་པ་རབ་བརྟན།
དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།

New Delhi 110092
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སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༡༩པའི་ལན།
༡༽  ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ལྗགས་རྩོམ་གནང༌།

༢༽  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོའ ་ི ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིན་བཙུགས།

༣༽ བོད་རང་བཙན་རྩོད་གླེང་མ་གནང་ན། དེ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ཐམས་ཅད་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་
        ཐག་གཅོད་གནང་ཆོག ཅེས་གསུངས་ཡོད།
༤༽  བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་བདུན་ཡོད།

༥༽   རང་ཉིད་ལོ་ན་བཅོ་བརྒྱད་ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ་དང།

༦༽   རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་བོད་མི་རང་ལོ་ ༦-༡༤ བར་དུ་ཧིན་སྒོར་ ༡༢ དང་། རང་ལོ་

       ༡༥-༡༧ བར་དུ་ཧིན་སྒོར་ ༤༨ དང་། རང་ལོ་ ༡༨ ཡན་གྱིས་ཟས་བཅད་དོད་བཅས་ཧིན་

        སྒོར་ ༥༨ དང་། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རང་ལོ་ ༦-༡༧ བར་དུ་ཨ་སྒོར་ ༣༦ དང།
       ༡༨ ཡན་གྱིས་ཟས་བཅད་དོད་བཅས་ཨ་སྒོར་ ༤༦ འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

