ལ་དྭགས་གླེའི་རྒྱལ་པོའ་ི མཁར་རྙིང་།
  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༡      

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤               སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༦༤  

    ཧིན་སྒོར། ༥

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

༄༅། །སེམས་བཟང་ཅན་གྱི་
གཅེན་གཅུང་གཉིས། །

འདོད་རྒུ་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན།

གནའ་སྔ་མོ་སྔ་མོ་ཞིག་ལ་བུ་མོ་རྒྱ་སེར་ལྷ་མོ་ཟེར་མཁན་ཞིག་དང་། བུ་མི་

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

མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་དགོན་པ་དང་ཕོ་བྲང་གི་ཤུལ།

ཕམ་བསྟན་ཆུང་ཟེར་མཁན་གཉིས་ཡོད༌པ་རེད། ཁོང་གཉིས་ནི། སྤུན་མཆེད་

ཡིན་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གཅེན་གཅུང་གཉིས་ནི།
སེམས་པ་བཟང་པོ་དང་། སྙིང་རྗེ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད།

ཤ ར ་ རྒྱ ལ ་ མོ ་ ཚ ་

ཕྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་ནང་ལྷ་ཁང་དུ་བཞེངས་པའི་རྔ་བ་

བ་རོང་གི་གནའ་

ཀིརྟི་དགོན་གྱི་མཆོད་རྟེན།

བོའ ་ི རྡོ་བརྩིགས་ཀྱི་
བཙན་རྫོང་།

ཉིན་གཅིག་ཁོང་གཅེན་གཅུང་གཉིས་ཕྱི་ལོགས་ལ་འཆམ་འཆམ་ལ་འགྲོ་
བའི་སྐབས་སུ། བུ་བསྟན་ཆུང་གིས་གློ་བུར་དུ་སྤོ་སྤོ་རྒན་འཁོགས་དགུང་ལོ་
དྲུག་བཅུ་ལོན་པ་ཞིག་མཐོང་བ་རེད། རྒན་འཁོགས་དེས་མིག་གིས་མཐོང་

གུ་གེའི་མཁར་ཤུལ།

གི་མེད། ཁོ་ལམ་གའི་དཀྱིལ་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

གུ་གེའི་རི་སྦུག་ཏུ་རྒྱལ་པོ ་ དགུན་ཁར་བཞུགས་
གནས་ཀྱི་གཟིམ་ཁང་།

དེ་དུས་གཅུང་པོ་མི་ཕམ་བསྟན་ཆུང་གིས་གཅེན་མོ་ལ། གཅེན་མོ་རྒྱ་སེར་ལྷ་མོ་
ལགས། ཕ་གིའི་ལམ་ག་ལ་གཅིག་གཟིགས་དང་། སྤོ་སྤོ་ཞིག་ལམ་གའི་དཀྱིལ་
ལ་བསྡད་འདུག། ཕལ་ཆེར་མིག་གིས་མཐོང་གི་མེད་པ་འདྲ་ལ། རོགས་རམ་བྱེད་
མཁན་ཡང་མི་འདུག  དེ་འདྲའི་སེམས་སྐྱོ་བ་ལ། ཞེས་ཟེར་བཞིན་ཧ་ཅང་མང་པོ་
ངུས་པ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

གླེ ག ས ་ཤི ང ་
གསར་བརྐོས།

ཁམས་མི་ཉག་ཕྱོཌ་ཀྱི་ཕྱི་དགྲ་འགོག་པའི་སྔ་
རབས་ཀྱི་བཙན་རྫོང་།

ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ི བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་སྐྲུན་གནང་བའི་

<<བོད་ཀྱི་ལག་ཤེས་ཀུན་འདུས་ཆེན་མོ་>> ཞེས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།
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ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།							

མེ་ལྕགས་སྒམ་ཆུང་།

ལྷུག་རྩོམ།

སེམས་པ་བཟང་པོ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

བསྟན་འཛིན་ཚེ་བརྟན་ཆེ་བ། དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ།

སེམས་པ་བཟང་པོ་ཟེར་བའི་ཡིག་འབྲུ་ཆུང་ཆུང་བཞི་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཞི་བདེ་ཆེ་བའི་

ཡིག་འབྲུ་ཞིག་ཡིན་ལ། མི་མང་རྣམས་ཀྱི་སེམས་སུའང་བདེ་སྐྱིད་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད།   
སེམས་པ་བཟང་པོ་ཞེས་པ་དེ་ཉོ་རྒྱུ་མེད་ལ་བཙོང་རྒྱུ་ཡང་མེད། ནང་མི་ཞིག་ལ་
ཆ་བཞག་ན།
སེ མ ས་པ་བཟང་

ན་མི་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་མ་གཏོགས་སེམས་བཟང་ཞིག་དུ་འགྱུར་གྱི་མི་འདུག།  
སེམས་བཟང་ཞེས་པ་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པར་གཞན་གྱི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་

བྱེད་པ་ལ་སེམས་བཟང་ཞུ་བ་རེད།   དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་སེམས་བཟང་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་
གི་གལ་ཆེན་ཡིན།། །།

བཤེས་སྤྲིངས་བསླབས་པའི་ཕན་འབྲས།

བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབྱིངས།   དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ།

ཁ་སྔོན་སློབ་ཕྲུག་རྙིང་པ་དེ་ཚོས་བཤེས་སྤྲིངས་སྦྱོང་བའི་སྐབས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་

པོ ་ བྱེ ད ་རྒྱུ་དེ ་ ཧ་

ཞིག་འཕྲད་པའི་གནས་ཚུལ་མཐའ་དག་བཤད་སོང་།   ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་ཆོས་དགེ་

ཅང་གི་གལ་ཆེན་
ནང་གི་དོན་ཆེན་

ལགས་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་དུས་ངས་བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་དོན་དག་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག།   

གཏམ་དཔེ ་ ནང་

རེར་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་དུས་ངའི་སེམས་ནང་བཤེས་སྤྲིངས་དེ་མི་ཚེའི་ནང་དགོས་

ཞི ག ་རེ ད །

ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་འཚོག་དུས་བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་ནང་དོན་ཁག་པོ་ཞིག་དང་། ཚིག་

ང་

འབྲུ་གཅིག་གི་ནང་དོན་ཡང་མི་ཤ ེས། འོན་ཀྱང་ཆོས་དགེ་ལགས་ཀྱིས་ཚིག་འབྲུ་རེ་

ཚོ འི ་ བོ ད ་ མི འི ་
དུ།

བསམ་པ་

བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང་།  །བསམ་པ་ངན་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་ངན། །ཞེས་

པ་ལྟར། འཛམ་གླིང་གི་ཆོས་ཉིད་ཞིག་སྟོན་གྱི་ཡོད།  གཏམ་དཔེ་དེས་ང་ཚོའི་སེམས་

ཁོའ ི་རེ་བ་མཐའ་མ་དེ་རྒྱལ་པོས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ན།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༤

ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་གི་ཡོད།  གཏམ་དཔེ་དེ་ཡི་གོ་དོན་སྙིང་པོ་ནི།  གལ་ཏེ་ང་ཚོས་
གཞན་ལ་སེམ ས་པ་བཟང་པོ་ བྱས་ན་རྗེ ས་སུ་རང་ཉི ད ་ལ་ལམ་འགྲོ་ ཡོང ་བ་དང་།

གལ་ཏེ་ང་ཚོས་གཞན་ལ་སེམས་ནག་བྱས་ན་རྗེས་སུ་རང་ཉིད་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་

མཁོ་ཡོད་པའི་དགེ་མཚན་དང་ལས་སླ་པོ་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་
སྐྱེས་སོང།   

ད་དུང་བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་སློབ་ཚན་འདིའི་ནང་ཕ་མར་གུས་ཞབས་བྱེད་

དགོས་པ་དང་ཕ་མའི་བཀའ་དྲིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚིགས་བཅད་མང་པོ་བྲིས་ཡོད་
པ་མཐོང་དུས། ངས་ད་བར་ཕ་མས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་དེ་ཚོར་ཆུ་ནང་དུ་རྡེའུ་
འཕངས་པ་ལྟར་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་བཏང་བར་ཕར་དྲིན་ལན་ཞིག་འཇལ་དགོས་པའི་

དམག་མི་དེས་རང་གི་འབའ་ཁུག་ནས་མེ་ལྕགས་སྒམ་ཆུང་དེ་ཕྱི་ གི་ཡོད།  
སྣང་བ་ཞིག་ཤ ར་བྱུང། སྔོན་དུས་བུ་ངས་མི་གཞན་གྱི་སྦག་སྦག་ལ་ལག་པ་བཅངས་
ལ་བཏོན་ཏེ། མེ་རྡོ་ལ་ཚར་གསུམ་བརྡར་མ་ཐག་ཁྱི་གསུམ་པོ་
མ་གཞི་ནས་མི་གཞན་ལ་སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱས་ན། རྗེས་སུ་རང་ཉིད་ ཏེ་རྩེད་འཇོར་རོལ་གྱི་ཡོད། ཡིན་ནའཡང་ད་ལྟ་བཤེས་སྤྲིངས་སྦྱངས་པའི་རྗེས་སུ།
ཐོན་ཡོང་བ་དང་། དམག་མི་ཁོས། “ང་ལ་རོགས་པ་བྱ་དགོས།” ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་མི་གཞན་གྱིས་རང་ཉིད་ལ་རོགས་རམ་བྱ་ཡི་རེད། དེར་ དེའི་ལས་ངན་གྱི་འབྲས་བུ་ཧ་གོ་དུས་བུ་ངས་མ་བྱིན་པ་ལེན་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཉུང་དུ་བཏང་
ཞེས་བཀའ་བཏང་བ་ན། ཁྱི་གསུམ་གྱིས་རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་ བརྟེན་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ཡང་མི་གཞན་ལ་རོགས་བྱེད་རྒྱུ་དང་སེམས་པ་བཟང་པོ་ བ་ཡིན།  

གཉིས་ཀའི་མཐའ་ཡོངས་སུ་བསྐོར་པར་བརྟེན། རྒྱལ་པོ་དང་

བཙུན་མོ་གཉིས་ཀ་ཞེ་ཐག་ཆོད་དེ། དམག་མི་དེར་སྲོག་སྐྱོབ་

བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  མི་ཡི་དགོས་མཁོ་ཆེ་ཤ ོས་ནི། སེམས་བཟང་

ད་དུང་སྦྱིན་པའི་ཕན་ཡོན་དང་སྦྱིན་པའི་ནང་དོན་ཁ་གསལ་བཤད་དུས།

པོ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། སེམས་བཟང་པོ་དེ་ཡིས་མིའི་གཤིས་ཀ་ཡག་པོ་བཟོ་ཡིི་

ང་རང་ངོས་ནས་མི་ཚེའི་ནང་མི་སྐྱོ་བར་སྦྱིན་པ་གཏང་དགོས་པའི་འདོད་པ་སྐྱེས་

སྔོན་ལ་བུ་མོ་ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤངས་པ་ན་སེམས་པ་

པ་ལ་བརྟེན་ནས། ངའི་བྱ་སྤྱོད་དང་སློབ་སྦྱོང་སོགས་གང་གི་ཐད་ལ་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་

ཡོད།    སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱས་ན། རང་ཉིད་ཀྱིས་བསོད་ནམས་བསགས་པ་དང་

སོང། གང་ལྟར་བཤེས་སྤྲིངས་སྦྱངས་ཏེ་ངའི་མི་ཚེའི་ནང་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྲས་མོ་ རྗེས་སུ་ན་ཚ་མི་ཡོང་བ་དང་ལམ་འགྲོ་ཡོང་གི་རེད། རང་ཉིད་ལས་གཞན་རྩ་ཆེ་བ་ འདུག་སྙམ་སོང། དེ་འདྲའི་ངང་ལ་བཤེས་སྤྲིངས་སྦྱོང་འདོད་ཀྱི་ཚོར་བ་ཞིག་སྐྱེས་
ཁོང་ལ་སྤྲད་རྒྱུ་མ་ཟད། རྗེས་སུ་རྒྱལ་པོར་བསྐོ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ ཡིན་བསམས་ཏེ་སེམས་བཟང་བྱེད་དགོས།   
སོང།  བཤེས་སྤྲིངས་ལ་བློ་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག་ཀྱང་བཤེས་སྤྲིངས་བསླབས་
ཀྱང་བྱས།

དེ ་ ནས་ཁོ ས ་རྒྱལ་པོ ་ དང་བཙུན་མོ ་ གཉི ས ་ཚེ ་ ཐར་ བཟང་པོ་རེད་བསམས་བྱུང་། ཡིན་ན་ཡང་བུ་མོ་ང་ནོར་འདུག   མི་དགེ་བཅུ་སྤངས་ ཆེན་པོ་ཕྱིན་སོང།། །།

བཏང་བ་དང་། རང་ཉིད་རྒྱལ་པོའ་ི སྲས་མོ་དང་ཆང་ས་བརྒྱབས་
པ་རེད། དེ་ཉིན་ཁྱི་གསུམ་ཡང་ཆང་སའི་དགའ་སྟོན་ལ་རོལ་

༡༽ ཙི་ཙི་བཟུང་བ།

བར་སླེབས། དེ་ནས་བཟུང་དམག་མི་དེ་དང་སྲས་མོ་གཉིས་མི་
ཚེ་བག་ཕེབས་ངང་བསྐྱལ་ཏོ།།རྫོགས་སོ།།

རྩོམ་བསྡུའི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོས་འདི་ནས་ཁྱེད་ཅག་
གི་ཆེད་དུ།

<<ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།>>

ཅེ ས ་པའི ་ བརྙན་དེ བ ་པར་འགྲེ མ ས་ཞུས་དང་ཞུ་
བཞིན་པ་ལྟར།

ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དགའ་མོས་

ཆེན་པོས་ལྗགས་ཀློག་གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད་
དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

བརྙན་དེབ་འདི་ནི། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་འབྲི་རྩལ་གྱི་
རྟ་རྒྱུག་གཏོང་ས་དང་།

ཚོར་བ་གླེང་སའི་སྡིངས་

ཆ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་མྱོང་ཚོར་དང་

འབྲེལ་བའི་ལྷུག་རྩོམ་དང་། གསར་དུ་བརྩམས་པའི་
བྱིས་སྒྲུང་། དགོད་བྲོའ་ི མཚར་གཏམ། རི་མོའ་ི སྒྱུ་

རྩལ། རྒྱུན་ཤེས། ཚན་རིག འཕྲོད་བསྟེན། ཕྱི་རྒྱལ་
གྱི ་ སྒྲུང་ལེ ག ས་གྲས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པ་སོ ག ས་སློ བ ་

ཕྲུག་གི་བློ་དང་འཚམ་པའི་རྩོམ་རིག་གང་འོས་འདི་
གའི་ཁ་བྱང་ཐོག་སྔར་ལམ་ལྟར་གཏོང་གནང་ཡོང་
བ་ཞུ། རྩོམ་སྒྲིག་པས།

མཚར་གཏམ་

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

ཉིན་གཅིག་གི་ཞོགས་པར་གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་གཉིས་ལབ་གླེང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

མི་ཀ་པས། དེ་རིང་ཡིན་ན་ཆག་སྒོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བསླངས་སོང་། ད་དཔེ་བསཌ་སོང་།

མཚེས་གཞན་དག་ཚོའང་གད་མོ་བཀག་མི་ཐུབ་པ་རེད།། །།

༢༽ བོང་བུའི་གྲིབ་ནག་

མི་ཁ་པས། ཨ་ལས། གང་གནང་སོང་ངམ།

ཉིན་གཅིག་མི་ཞིག་གིས་མི་གཞན་ཞིག་གི་ས་ནས་བོང་བུ་ཞིག་གཡར་པ་རེད། ཁོས་

ཀ་པས།

ང་ལ་དེ་

བསམས། འོན་ཀྱང་བོང་བུའི་གྲིབ་ནག་ཐད་དུ་མི་གཅིག་ལས་ཤ ོང་གི་མེད། དེ་ལྟར་

ཁ་པས།

འོ་ ན།

ཀ་པས། ངའི་ནང་ལ་ཙི་ཙི་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག

ཁ་པས། བྱས་ན། ཙི་ཙི་འཇུ་བྱེད་ཀྱི་རྙི་ཞིག་ཉོས་ན་འགྲིག་གི་རེད་པ།
འ དྲ འི ་ རྙི ་ ཞི ག ་ ག ་

མི་དེར་ཉིན་གཅིག་རིང་གི་བོང་བུའི་གཡར་གླར་ཊཾ་ཀ་གཉིས་སྤྲད་པ་རེད། ཉིན་དེར་

ཉི་མ་ཧ་ཅང་ཚ་པོ་བསྟན་པས། ཁོ་གཉིས་བོང་བུ་དེའི་གྲིབ་མའི་འོག་ཏུ་བསྡད་དགོས་

བོང་བུའི་བདག་པོ་དེས་མི་གཞན་དེར། ཕར་རྒྱུགས། ཞེས་ལབ་སྟེ་རྫིག་རྫིག་བསྐུལ།

ནས་རག་གི་རེད།

འོན་ཀྱང་མི་དེས་ཀྱང་། ཁྱེད་རང་ཕར་རྒྱུགས། བོང་བུ་ངས་གཡར་ཙང་གྲིབ་ནག་དེ་

གཟིགས་གནང་ན།

ཅེས་ལབ།

ཁྲོ མ ་ ན ས ་ ག ཅི ག ་
ཀ་པས། ཨ་ཙི། ང་

ལ་དངུལ་མེ ད ་པས།
ཉོ་ཐུབ་པ་མི་འདུག

ཁ་པས། གལ་སྲིད་ཁྱོད་ལ་རྙི་དགོས་ན་ངའི་སྤྲད་ཆོག

ཀ་པས། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཁྱེད་ལ་ཐུགས་སུན་ཞུས་སོང་།

ཁ་པས། གང་གནང་གི་མ་རེད། དེ་ལས་ཙི་ཙི་རྙིའི་ནང་དུ་འཇུ་བར་མར་ཏོག་ཙམ་
དེའི་ནང་དུ་གཞག་ཡོད་ཀྱི་རེད།
ཀ་པས། ངའི་ནང་ལ་མར་མེད།

ཁ་པས། མར་མེད་ན་བག་ལེབ་ལ་སྣུམ་བྱུག་སྟེ་བཞག་གནང་ན་འགྲིག་གི་རེད།
ཀ་པས། ང་ལ་སྣུམ་ཡང་མེད།

ཁ་པས། བྱས་ན། བག་ལེབ་སྐམ་པོ་ཏོག་ཙམ་བཞག་གནང་ན་འགྲིག་ཡོང་།
ཀ་པས། ངའི་ནང་ལ་བག་ལེབ་ཀྱང་མེད།

ཁ་པས། འོ་ན། ཁྱེད་ཀྱི་ནང་ལ་ཙི་ཙིས་ག་རེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཞེས་ལབ་པས་ཁྱིམ་

དེ་རིང་ང་ལ་བདག་པ་རེད། ཅེས་ལན་སློག བོང་བུའི་བདག་པོ་དེས་བསྐྱར་དུ། ཁྱེད་

ཀྱིས་བོང་བུ་གཡར་པ་རེད་དེ། ཁོའ ི་གྲིབ་ནག་གཡར་མེད་ཙང་གྲིབ་ནག་དེ་ངའི་རེད།
དེ ་ ལྟ ར ་

ཁོ ་ གཉི ས ་ཕར་ལབ་

ཚུ ར ་ ལ བ ་ བྱ ས ་ ཏེ ་
རྒྱུན་རིང་ཕྱིན། གང་

འཚམས་ཤིག་ལ་ཁོ་

གཉི ས ་ཁ་རྩོ ད ་ནས་
ལག་པ་གཞུ་རེས་
སྒང་ལ་སླེབས། དེ་

ལྟར་འཐབ་འཛིང་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས། གཅིག་གི་རྐང་པ་བོང་བུ་ལ་ཕོག་པ་ན།
བོང་བུ་འདྲོགས་ཏེ་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད། བོང་བུ་བྲོས་པ་དང་མཉམ་དུ་གྲིབ་ནག་དེའང་
བརླགས། མཐར་ཁོ་གཉིས་ཉི་མ་ཚ་པོ་དེའི་འོག་ཏུ་མ་སྡོད་རང་སྡོད་འཁེལ།། །།
གོང་གི་མཚར་གཏམ་གཉིས་ཀའི་སྒྱུར་བ་པོ་རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ཡིན།

3

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༄༅། །ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད། །

བུ་ཀོལ་ཏོའ ་ི སྒྲུང་། ༡

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༄༅། །ཆོས་འཁོར་གཉིས་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཤ ེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མདོའམ་ཤ ེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་པོད་ ༢༡

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༤

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

ཡོད་ཅིང་། དེ་རྣམས་ལ་ཁྱོན་བསྡོམས་པས་བམ་གྲངས་ ༥༠༦ ལྷག་ཙམ་ཡོད། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་དེ་དག་གི་བརྗོད་བྱ་ནི། སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རིམ་
པ་དང་། དངོས་བསྟན་ཟབ་མོ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་སྐོར་ཡིན། དེ་ཡང་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་གྱི་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ནི། ཡུམ་རྒྱས་པ་འབུམ་དང། འབྲིང་
པོ་ཉི་ཁྲི། བསྡུས་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ་བཅས་ཡིན།

དེ་བཞིན་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའ་ི པོད་མཐའ་མ་དེའི་ནང་དུ་ཤེར་ཕྱིན་དུ་མ་གཏོགས་ཀྱང་། དུས་ཕྱིས་ཀྱི་འགྱུར་རྣམས་

ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྔར་ནས་གླེགས་བམ་འདིའི་གཤམ་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་བཞིན། སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་སྐབས་སུའང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་མདོ་

དང་། སྐྱེས་པ་རབས་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་མདོ་སོགས་མདོ་ཁག་བཅུ་གཉིས་བཞུགས་ཡོད།  གཤམ་དུ་ཤ ེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའམ་ཆོས་ཚན་འགའ་ཤས་རིམ་པས་
ངོ་སྤྲོད་ཞུ་ཡི་ཡིན།

ཡུམ་རྒྱས་པ་འབུམ།

འཕགས་པ་ཤ ེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ཞེས་པ་ནི། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ ི་རིར་དགེ་སློང་ལྔ་སྟོང་ཙམ་

གྱི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་། གང་ཟག་གཅིག་མ་གཏོགས་པ་ནི། སློབ་པ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ཡིན། དེ་བཞིན་དགེ་

སློང་མ་གྲགས་འཛིན་དང་། སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་ཆེན་མོ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དང་། དགེ་བསྙེན་ཕ་དང་མ་ཤ ིན་ཏུ་མང་བ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཐོག   འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་དང་བཅས་པ་དང་། བདུད་དང་བཅས་པ། ཚངས་པ་དང་

རི་རྩེར་སླེབས་དུས། བུ་ཀོལ་ཏོས། ཨ་ཅག་གཉིས་ནི་དཔོན་མོ་ཡིན་པས་མཐོ་ས་རྡོ་ལེབ་

ཐོག་ཏུ་བཞུགས་སོང་། ང་སྤྲང་པོ་ཡིན་པས་འོག་ཏུ་བསྡད་པ་ཡིན། དེ་རིང་ཨ་ཅག་ཁྱེད་

རང་གང་དུ་སྡོད་དམ། ཞེས་དྲིས་པར་བུ་མོས། ང་གཉིས་མི་གཉིས་ལས་མེད་པས་མཉམ་
དུ་འོག་ཏུ་བསྡད་ན་སྐྱིད་ཀྱི་རེད། མཐོ་སར་རླུང་གྲང་མོ་ཡོད་རེད་ཟེར། ཉིན་གུང་ཛ་ར་ཟ་

སྐབས་བུ་མོས་ལྟོ་མཉམ་དུ་གཅིག་པ་ཁྱེར་ཡོད་པ་ནས། ཕུད་གཏོར་བྱེད་དུས། ཁོས། ཨ་

ཅག ཨ་ཅག ཨ་ཁ་ཕུད་གཏོར་དེ་ངའི་ཁའི་ནང་འཛུལ་བྱུང་བས་ཞིམ་དག་ཟེར་ནས་བཟའ་

འམ་ཡང་ན་འག་ཐུ་ཟེར་ནས་མར་གཡུག་ག  ཞེས་དྲིས།

བཅས་པ། དགེ་སྦྱོང་དང་། བྲམ་ཟེའི་སྐྱེ་དགུ་དང་བཅས་པ། ལྷ་དང་། མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་བཅས་པ་མང་པོ་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་

རིའི་བུ་དང་། རབ་འབྱོར། ཀུན་དགའ་བོ་དང་། དེ་བཞིན་བརྒྱ་བྱིན་དང་། འདོད་ཁམས་དང་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་སོགས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་བཀའ་འདྲི་

ཞུས་པ་དང་། སེམས་ལ་རྣམ་རྟོག་ཅི་བྱུང་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་བདག་ཉིད་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱིས་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་
བཀའ་སྩལ་པ་སྟེ། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པའི་ཤ ེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཞིག་ཡིན། གཞུང་འདིའི་བརྗོད་བྱ་ནི། སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་།

དངོས་བསྟན་ཟབ་མོ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་སྐོར་ཡིན། སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་དངོས་པོ་བརྒྱད་དུ་བསྟན་པ་སྟེ། མཁྱེན་པ་གསུམ་དང༌། སྦྱོར་བ་

བཞི་དང༌། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་བཅས་དང་། དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་རྣམས་དོན་བདུན་ཅུའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་སྟེ། མཁྱེན་པ་གསུམ་གྱི་ཆོས་སུམ་
ཅུ་དང༌། སྦྱོར་བ་བཞིའི་ཆོས་སོ་དྲུག  ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་ཆོས་བཞི་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ཡོད།

ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་འདི་ལ་ཤློ་ཀ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་སྟེ། འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ཡོད་པས་མཚན་ཡང་ཤ ེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་

དང་། ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་པ། ཡུམ་རྒྱས་པ་ཞེས་ཞུ་བ་ཡིན། མདོ་འདི་ཉིད་སྔར་ཀླུ་ཡུལ་དུ་ཁྱེར་པ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀླུའི་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་
ཚེ། རྗེས་སུ་རིག་པའི་ལེའུ་དང་། རྟག་ཏུ་ངུའི་ལེའུ། ཆོས་འཕགས་ཀྱི་ལེའུ། ཡོངས་སུ་གཏད་པའི་ལེའུ་བཅས་ལེའུ་བཞི་ཀླུས་མ་བསྐུར་བས་མ་ཚང་བ་

རྣམས་ཕྱིས་སུ་ཉི་ཁྲི་དང་བརྒྱད་སྟོང་པ་ནས་ཁ་བསྐངས་པའི་ལུགས་ཡོད་ཀྱང་། སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་ཡུམ་འབུམ་པར་ཁ་མ་བསྐངས་པའི་ལུགས་ལྟར་

བཀོད་པ་ལ་ཁྱོན་གླེགས་བམ་མམ་པོད་ ༡༢ ཡོད་ཅིང་། པོད་ཡོངས་ལ་བམ་གྲངས་ ༣༠༡ དང་། ལེའུ་ ༧༢ ཡོད།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༣༨༽ གླེན་པའི་ཐོ་གཞུང་།

རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་ནི། རྟ་གཟུགས་སྟོབས་ཆེན་པོ་དང་། སྙིང་རྗེ་པོ། འགྲོས་

མགྱོགས་པའི་རིགས་ལ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད། ཉིན་གཅིག་ཨ་རབ་ཀྱི་ཚོང་

པ་ཞིག་རྟ་འཚོང་དུ་སླེབས་པ་རེད། ཁོས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་

རྟ་འགའ་ཤས་གཟིགས་འབུལ་ཞུས། རྒྱལ་པོས་རྟ་དེ་དག་མཐོང་བས་དགའ་

བུ་མོས་དེ་ནི་ཡག་པོ་རེད། ཞིམ་དག་ཟེར་ནས་ཡར་ཟོ་ཟེར། ཛ་ར་མཉམ་དུ་ཟོས་རྗེས་བུ་
མོས་ཁོ་ལ་ཤ ིག་སྒྲུག་ཏུ་བཅུག ཁོས་ཤ ིག་སྒྲུག་གིན་སྔར་བཞིན་གླུ་དེ་བླངས། བུ་མོས་
གླུ་དེ་སྙན་པ་ལ་ཡང་བསྐྱར་གཅིག་ཐོངས་དང་ཟེར། འོན་ཀྱང་ཁོས་མ་བཏང་། བུ་མོ་

གཉིད་ཁུག་ཤུལ་དུ་ཁོས་ལྕི་བ་སྐམ་པོ་སྒྱེ་གང་བསྒྲུགས། ཕྱི་དྲོ་ནང་དུ་ལོག་སྐབས་ཁོས།
ཨ་ཅག་སྔོན་མ་གཉིས་ནི་སྤང་རི་ནས་ཕེབས་སོང་། དེ་རིང་ཨ་ཅག་ཁྱེད་རང་གང་ནས་

ཕེབས་སམ་ཞུས། བུ་མོས་ང་གཉིས་མི་གཉིས་ལས་མེད་པས་མཉམ་དུ་བྱེ་རི་ནས་འབབ་
འགྲོ་ན་ལས་སླ་བ་ཡོང་ཟེར་ནས་ཕྱུགས་རྣམས་མཉམ་དུ་དེད་ནས་བྱེ་རི་ནས་བབས།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

འདོད་འདུག  ཐོ་གཞུང་དེ་གང་མགྱོགས་གྲ་སྒྲིག་དགོས། ཞེས་བཀའ་བཏང་།

བཱིར་བལ་གྱིས་ཐོ་གཞུང་དེ་ཉིད་དུས་ཚོད་མང་པོ་མ་འགོར་བར་འབུལ་རྒྱུའི་
ཁས་ལེན་ཞུས།

གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་རྗེས་སུ། བཱིར་བལ་གྱིས་གླེན་པའི་ཐོ་གཞུང་རིང་པོ་ ལམ་དུ་ཉི་མ་ཚ་པོ་བསྟན་དུས་ཁོས། ཨ་ཅག་རང་གི་སྟོད་གོས་དང་ལྷམ་

ཞིག་བཟོས་ཏེ་རྒྱལ་པོར་ཕུལ་བ་རེད། བློན་པོ་བཱིར་བལ་གྱིས་དུས་ཡུན་ཐུང་ རྣམས་ངས་འཁྱེར་ཆོག་ཞུས་ཀྱང་། བུ་མོས། ངའི་དུག་ལོག་ང་རང་གིས་
ཐུང་ནང་ལ་ལས་དོན་གྲུབ་པར་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་དགའ་པོ་བྱུང་བ་རེད། འོན་

ཀྱང་རྒྱལ་པོས་ཤ ོག་བུར་བལྟས་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་ཐོ་གཞུང་གི་འགོ་

འཁྱེར་ཆོག ཁྱེད་རང་རྒྱབ་ཏུ་ལྕི་བ་སྐམ་པོ་སྒྱེ་གང་པོ་དེ་ཁུར་ནས་ག་ལེར་

ཤོག་ཟེར། ནང་དུ་སླེབས་ནས་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་འབྲི་གཡག་རྣམས་རང་སར་

འདོགས་པ་དང་། འོ་མ་འཇོ་བ་སོགས་ལས་ཀ་ཆ་ཚང་མཉམ་དུ་བྱས། བུ་མོ་

རུ་ཡོད་པ་མཐོང་བས་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་པ་རེད། རྒྱལ་པོས། བཱིར་བལ། འདི་ མོ་རང་ཡང་ལས་ཀ་ལས་སླ་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད་ཁོ་ཡང་སྐྱིད་པོ་བྱུང་།
ག་རེ་རེད། ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་མིང་སྡེ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ་འཇུག་དགོས་དོན་གང་
ཡིན་ནམ། ཞེས་ངར་སྐད་དང་བཅས་ཏེ་དྲིས།

རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། དགོངས་སེལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་རང་དྲང་བདེན་

ལ་དགའ་བའི་མི་ཞིག་རེད། ཁྱེད་ཉིད་ཀྱིས་མི་རྒྱུས་མེད་གཅིག་ལ་སྔ་འདོན་
གསེར་ཊམ་མང་པོ་གནང་བའི་ཕྱག་ལས་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ཏེ། ཐོ་

པོ་བྱུང་སྟེ། དེ་འདྲའི་རྟ་གང་འཚམས་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་གནང་ གཞུང་འདི འི ་ ནང་དུ་ཁྱེ ད ་ཀྱི ་ མཚན་འཇོ ག ་དགོ ས ་དང་མི ་ དགོ ས ་གསུང་
སྟེ། ཚོང་དཔོན་དེར་གསེར་ཊམ་འབུམ་གཉིས་སྔ་འདོན་སྤྲད་པ་རེད། མི་དེ་ རོགས་གནང་། ཞེས་བཱིར་བལ་གྱིས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཞུས་

གཞན་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁན་དེ་འདྲ་ཡིན་པར་བརྟེན། ཁོས་དངུལ་འཁྱེར་ པར། རྒྱལ་པོ་ཅུང་ཞི་འཇམ་དུ་སོང་སྟེ། བཱིར་བལ། གལ་ཏེ་མི་དེ་རྟ་ཁྲིད་ནས་

བུ་ཀོལ་ཏོས་མི་ཚང་དེའི་ནང་ལས་ཀ་དེ་ལྟར་བྱས་ནས་ལོ་ཤས་ཕྱིན། ཨ་ཅག་རྒན་པ་དང་

བཱིར་བལ་གྱིས། དེ་ལྟར་བྱུང་ན། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ངས་ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་བསུབས་

མཉམ་སྡོད། མཉམ་བཟའ་མཉམ་ལས། སྐད་ཆ་ཤོད་རེས་དང་ཉན་རེས་བྱེད་ཅིང་། བུ་མོས་

ལན་འདེབས་ཞུས་སོ།། །།

སེམས་བཟང་དང་། གཤིས་ཀ་འཇམ་པ། སྙིང་རྗེ་ཆེ་བ་སོགས་ཡོད་པ་ཤེས། ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོར་མཐོང་སར་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་ཚུར་མ་སླེབས།

ཉིན་གཅིག་ཨཀ་བར་གྱི་སེམས་ལ་གློ་བུར་དུ་འཆར་སྣང་ཁྱད་མཚར་ཞིག་
བྱུང་མ་ཐག་བཱིར་བལ་ལ། ང་རྒྱལ་སའི་ནང་གི་གླེན་པའི་ཐོ་གཞུང་ཁག་བལྟ་

སླེབས་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ག་རེ་བྱེད་རྩིས་ཡོད་དམ། ཞེས་ཕར་དྲིས་པའི་ལན་དུ།

ནས་དེའི་ཚབ་ཏུ་མི་དེའི་མིང་དགོད་ཆོག  ཅེས་རྣམ་དཔྱོད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

འབྲིང་བའི་ལས་རོགས་འཁེལ་དུས་ཁོ་ལ་ལས་ཀ་མང་བ་དང་གཡོག་པོ་དང་སྤྲང་པོ་ཟེར་

ཞིང་། གཤེ་གཤེ་མང་པོ་རག་གི་ཡོད། བུ་མོ་ཆུང་བའི་རོགས་པ་འཁེལ་དུས་མཉམ་འགྲོ་

ཁོ་ལ་དགེ་སྡིག་དང་ལས་འབྲས་ཀྱི་སྐོར་བསླབ་བྱ་རྒྱག་པ་སོགས་བྱས་ཏེ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་གི་
ཡོད། དེ་འདྲའི་ངང་ནས་ཁོས་བུ་མོ་སྤུན་གསུམ་གྱི་རྒྱུས་ལོན་པ་རེད། བུ་མོ་ཆུང་བ་དེ་

སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད།

ཐེའུ་རང་གིས་རྒྱལ་གཞིས་བསྐྱངས་པ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

ཇ་ཤ ང་དབང་ཕྱུག

འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ཤིང་མ་ལྡུམ་
གྱི ་ སྐྱེ ་ དངོ ས ་ཀྱི ་ རི ག ས་ཤི ག ་ཡི ན ་
ཞིང་། སྡོང་པོ་འདྲོང་ལ་ཡལ་ག་
མང་པོ་གྱེས། ལོ་མ་འཇོང་ནར་ཅན་
ལ་རྒྱབ་སེ ར ་ཤས་ཆེ ་ ཞི ང ་ངར་བ་
ཐུང་བ་དེ་དག་ཁ་སྤྲོད་དུ་སྐྱེ་བ་དང་།
འདབ་མ་ལྔ་ཡོད་པའི་མེ་ཏོག་སེར་
པོ ་ སྡོ ང ་པོ ་ དང་ཡལ་གའི ་ རྩེ ་ མོ ར ་
ཁོས་ཚོམས་ཆེན་ནང་རྒྱལ་པོ་ཁོ་ན་ལས་གཞན་སུའང་མ་མཐོང་བས་ཧ་ལས། རིམ་བཞིན་འཆར་ཞིང་། གང་བུ་སྒོང་དབྱིབས་ཅན་ལ་འབྲུ་གུ་མང་།
དེ་མ་ཐག་ཁོས་རྒྱལ་པོའ ི་སྙན་ལམ་དུ། ཀྱེ་ཀྱེ་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་གི་མིང་

ལ་ཐེའུ་རང་ཟེར། །ཡོང་ས་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་ཡོང་། །རི་ལུང་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་

ནས་ཡོང་། །ཚོང་ཟོག་བཙོང་བར་འགྲོ་མཁན་ཡིན། །ལྷོ་ཕྱོགས་ཡུལ་དུ་འགྲོ་

མཁན་ཡིན། རྒྱལ་པོའ ི་མཚན་སྙན་ཐོས་མྱོང་སྟེ། །དེ་རིང་མཇལ་བ་དང་པོ་ཡིན།།

ཁྱེད་སྐུའི་བཞིན་བཟང་མདངས་ལྡན་དང་། །གསུང་སྐད་བརྗིད་ཉམས་ཆེ་བ་
སོགས། །མི་དབང་རྒྱལ་པོའ ི་ཡོན་ཏན་ལྡན། །ཞེས་ཐེའུ་རང་གིས་དེ་ལྟར་ཞུས།

སྐྱེ་གནས། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ས་གནས་གང་སར་གྱི་རི་ལྡེབས་དང་ས་
རྒོད་དང་། འབྲས་ལྗོངས། བལ་ཡུལ། འབར་མ། ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་ནུབ་
ཕྱོགས་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚ་གྲང་སྙོམས་པའི་ས་ཁུལ་དང་། ཀཤྨཱིར་ནས་
སིམ་ལ་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༡༩༥༠
ནས་ ༢༧༧༠ བར་གྱི་ས་རྒོད་ཆེ་ལ་གདགས་སྲིབ་ངེས་མེད་ཀྱི་ཤ ིང་
གསེབ་དང་། རྩྭ་གསེབ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡིན། དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་
ཨིན་ཡུལ་དང་ཡུ་རོབ་སོགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤ ིག་ཡིན་པས། ཡུ་རོབ་
སོགས་སུ་སྐྱེས་པ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའི་བར་
རམ། མེ་ཏོག་འཆར་དུས་དང་། འབྲས་བུ་སྨིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་
བསིལ་གྲིབ་ཏུ་བསྐམ་དགོས་པ་ཡིན།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་
སྨན་སྦྱོར་བྱེད་ཅིང་། མཆིན་ཚད་རྒྱས་པ་དང་། ཆམ་ཚད། ཚ་འཁྲུའི་
ནད། ཁ་ནང་དུ་གཉན་ཚད་རྒྱས་པ། ལུས་པོར་ཟ་འཕྲུག་ལངས་པ་
དང་། པགས་པའི་ནད་རིགས་སོགས་ལ་ཕན།

ཐེའུ་རང་གི་གཏམ་དེ་ཐོས་རྗེས་རྒྱལ་པོ་ཤིན་ཏུ་མཉེས་ནས་རང་གི་བློན་ མིང་གཞན། ཇ་ཤ ིང་སེར་པོ་ཡང་ཟེར།
པོ་རུ་བསྐོས། ཐེའུ་རང་ཡང་རང་གི་བསམ་དོན་གྲུབ་སོང་སྙམ་སྟེ། རྒྱལ་

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

འཇམ་འབྲས།

འདི་ནི་ཚེར་མས་ཁྱབ་ཅིང་འཁྲིལ་ནས་སྐྱེ་བའི་སྡོང་ཐུང་གི་རིགས་
ཤིག་ཡིན། ཡལ་གར་
ཚེར་མ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟར་
འདྲོང་ལ། ལོ་མ་རྐང་
རིམ་གཉིས་ལྡན་གྱི་
ཆ་གྲངས་མང་པོ་སྒྲོ་
ད བྱི བ ས ་ ཁ ་ སྤྲོ ད ་ དུ ་
འཆར་བ་དང་། སྡོང་
པོའ་ི རྩེ་མོར་མེ་ཏོག་སེར་པོ་ཚོམ་བུ་འཆར་བ་ཡིན། གང་བུ་ཚེར་
མ་རྣོར་པོ་སིབ་སིབ་གིས་བཏུམ་པའི་ནང་དུ་འབྲས་བུ་གཅིག་ནས་
གསུམ་བར་ཡོད། འབྲས་བུ་འཇོང་ནར་ལ་སྒོང་དབྱིབས་ཅུང་ཙམ་
ཡོད་པ་མཁྲེགས་ཤ ིང་འོད་མདངས་ཅན་འཇམ་པོ་ཡོད།

སྐྱེ་གནས། བོད་ལྗོངས་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་རོང་
མཚམས་ཀྱི་ས་ཁུལ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་གྱི་ས་
ཆ་བདག་མེད་དང་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་གྱི་བྱེ་ཤ ས་ཆེ་བའི་ནགས་གསེབ་
ཏུ་ཤ ིང་ཕྲན་གཞན་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཡིན།
བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་གཅིག་
པའི་བར་གང་བུ་བཏུས་ཏེ་འབྲས་བུ་བླངས་ནས་ཉི་མར་སྐམ་གསེད་
བྱེད་དགོས། སྨན་ལ་སྤྱོད་དུས་འབྲས་བུ་བྱེ་མའི་ནང་རྗེན་ངད་ཐོན་
ཙམ་བརྔོས་ནས་པགས་པ་བཤུས་ཏེ་སྤྱད་དགོས།
བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་འབྲས་བུ་བེད་སྤྱོད་
བྱེད་ཅིང་། མཁལ་མའི་དྲོད་དང་ནུས་པ་ཉམས་པ་སོགས་མཁལ་ནད་
ཀྱི་རིགས་ལ་ཕན།

མིང་གཞན། འབྲས་སྔོན་དང་། གཡུ་སྒོང་། མཚན་མོའ ི་ཕྲེང་བ། སྦྲུལ་
སྒོང་སོགས་ཟེར།  

྄
པོའ་ི བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཞུས། དེ་ལྟར་ཟླ་བ་ནས་ལོ་བརྒྱུད་དེ་ཐེའུ་རང་ ཁུངས། དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་བའི་ 《བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་

གི་སེམས་པ་རྒྱལ་ཁམས་དེར་ཆགས། རིམ་བཞིན་ཁོས་དེ་སྔ་རྒྱལ་པོས་
རང་གི་གཅེན་མོ་ཇི་ལྟར་བཀྲོངས་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་མཐའ་དག་ཤེས་

བསྟན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ཀྱི་དཔར་རིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་བཏུས་》 ཞེས་པ་ནས་སློབ་མའི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

རི་མོའ ་ི གླིང་ཁ།

རྟོགས་བྱུང་། ཁོས་དུས་ཚོད་བཟང་པོ་ཞིག་བཙལ་ཏེ་སེམས་ངན་ཅན་གྱི་
རྒྱལ་པོ་དེ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཀྱང་བྱས་པ་རེད།

མང་གཙོའི་འགལ་རྐྱེན།

སྤྱིར་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལ་འགལ་
རྐྱེ ན ་མང་པོ ་ ཡོ ད ་ཀྱང་།

དེ ང ་སང་

འགལ་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་གཉིས་ཡོད་པ་ནི།
དངུལ་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་དང་། དཔུང་
གི ་ སྟོ བ ས་ཤུ གས་གཉི ས ་རེ ད །

ཕྱི ་

གླིང་པའི་སྐད་ལ། Money Pow-

er and Muscle Power ཟེར།
མི་མང་ལ་ཤེས་ཡོན་མེད་ན། དངུལ་

གྱིས་བསླུས་ཏེ་འོས་ཤོག་ཉོ་ཚོང་དང་།

དཔུང་ཤ ེད་ཀྱིས་བཙན་དབང་བྱས་ནས་
འོས་ཐོབ་ལེན་རྒྱུ་སོགས་རེད། ཐག་
ཉེ ་ ས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ང་ཚོ ས ་མཐོ ང ་

བཞིན་པ་རེད། དེ་འདྲའི་འགལ་རྐྱེན་ང་
ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མི་ཡོང་བའི་ངེས་

པ་མེད། ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་ནས་འགལ་
རྐྱེན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཕྱི་ནས་

ཐབས་ཤེ ས ་བྱེ ད ་མཁན་ཡོ ད ་སྟབས།
ཐུགས་སྣང་དང་དོ ག ས་ཟོ ན ་དགོ ས ་
གལ་ཆེ།  

        ཞེས་པ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་

༡༢ ནས་ཚེས་ ༢༥ བར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚོགས་དུས་

དྲུག་པར་ཚོ ག ས་གཙོ ་ ༸སྐྱབས་རྗེ ་ ཟམ་གདོ ང ་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྩལ་པའི་བཀའ་སློབ་ནས་
ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

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

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རི་མོ་བ།

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ། ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། ཕུ་ཁང་གྲགས་པ་ཀུན་དགའ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན།

དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ།

དེ ་ནས་ཉི ན ་གཅི ག ་རྒྱལ་པོ ་ ཁེ ར་རྐྱང་དུ་ཕོ ་ བྲང་གི ་སྐྱེ ད་མོ ས ་ཚལ་ནང་རྒུན་ཆང་

འཐུང་བཞིན་པའི་སྐབས། ཐེའུ་རང་གིས་རྒྱབ་ནས་འཇབ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་པོའ་ི

མགུལ་བཅད་དེ་བཀྲོངས་པ་རེད། ཁོས་སེམས་ངན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་བཀྲོངས་པ་ན།

ཡུལ་མི་རྣམས་དགའ་བ་དཔག་མེད་སྐྱེས་ནས་ཁོང་རྒྱལ་པོར་བསྐོས། ཐེའུ་རང་གིས་
དེ་ལྟར་དང་ལེན་ཞུས་ཏེ་རྒྱལ་ཁམས་ཆོས་བཞིན་བསྐྱངས། དེ་ལྟར་ཁོང་གིས་གཟིག་

ལ་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱལ་ཕྲན་གྱི་ཡུལ་མི་རྣམས་

ལ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཚོར་བ་ཞིག་སྦྱིན་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད།། །།རྫོགས་སོ།།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། ངག་དབང་ཚེ་རིང་།

སེ་ལ་ཁུའི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་རི་མོའ ི་དགེ་རྒན།

དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།
༶༶ བཟང་པོའ ི་ཞོར་ལ་ཇ་ཆང་། །

༶༶ ཡག་བྱུང་པ་ཕའི་ཇ་ཆང་མེད་པར། །

༶༶ བཟང་པོ་རྒུད་པ་བལ་ལས་འཇམ། །

༶༶ ཡར་ལངས་ན་མགོ་བརྡབས། །

༶༶ བཟོ་ཆེན་འོག་གི་བཟོ་ཆུང་། །

༶༶ ཡིད་སེམས་དྲང་མོ་མདའ་འདྲ། །

༶༶ འུག་པས་མུན་པ་རུབ་ན་བསམ། །

༶༶ ཡུལ་ཡར་ཀླུང་དུ་བསྡད་ན། །

༶༶ ཡ་རབས་ཕྱག་དང་ཞེ་ས་མཁས། །

༶༶ གཡག་རོག་པོའ ི་རྔ་མར་རེ་མི་དགོས། །

ངན་པའི་ཞོར་ལ་རྒྱུག་རྡུང་། །

ངན་པ་རྒྱགས་པ་ཤ ིང་ལས་རྩུབ། །
ལུང་ཆུང་ནང་གི་དཔོན་ཆུང་། །

བྱ་ཕོས་ནམ་མཁའ་ལངས་ན་བསམ། །
མ་རབས་གཉིད་དང་གྲོད་པ་ཆེ། །

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ།

མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལག་ཤེས་སྡེ་ཚན།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། སྐལ་བཟང་དབང་རྒྱལ།

ཀ་སྦུག་གཏན་སློབ།
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རྨ་དཀྲིས་ཟུར་གསུམ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས།

བསམ་པ་དཀར་པོ་དུང་འདྲ། །

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མངགས་ཉོའ་ི ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་ཁ་
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རི་མོ་འབྲི་མཁན། ཉག་རེ་བྱང་ཆུབ་མིག་བཟང་།

སྡུག་བྱུང་ཨ་མའི་རྒྱུག་རྡུང་། །

ལྷ་ཡར་ལྷ་ཤ མ་པོ་བསྟེན་དགོས། །

བེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ།

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

རྨ་དཀྲིས་ལྟེབ་སྒྲིལ་མ།

རྨ་དཀྲིས་ཟུར་གསུམ་ཞིག་ཡོད་ན། དེ་ཉིད་རྨ་རས་དང་། འབོལ་འཚང་། དཔྱང་ཐག་
གི་ཆེད་དུའང་བཀོལ་ཆོག རྨ་དཀྲིས་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་ལྷོད་མ་ཞུགས་པའི་ཆེད་
དུ་སྣ་གཉིས་ཞགས་མདུད་རྒྱག་དགོས།
གཞན་ཡང་རས་ཆ་མི་ཊར་གཅིག་ཙམ་
ཞིག་གསེག་ཐིག་ལྟར་དཀྱིལ་གཤགས་
བཏང་ནས་རྨ་དཀྲི ས ་ཆེ ན ་པོ ་ གཉི ས ་
བཟོ་ཐུབ། རྨ་དཀྲིས་ཆེན་པོ་ཞིག་འབོལ་
འཚང་བཟོ ་ བར་གཤམ་གསལ་དཔར་
རིས་ཀྱི་གོ་རིམ་ལྟར་བལྟབ་དགོས།

འདི་དག་སྲིན་རས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆས་རིང་པོ་ཞིག་དཀྲིས་བསྐོར་གྱིས་བཟོས་པ་
དང་། ཁ་ཞེང་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཡོད། ལུས་པོའ ི་ཆ་ཤ ས་གུག་ཆ་ཆེན་པོ་
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།
མེད་སར་ཐད་ཀར་དཀྲིས་སྐོར་རྒྱག་ཆོག

རྨ་དཀྲིས་ཟུར་གསུམ་ལྟེབ་སྟངས།

