ཞི་བའི་ཚལ་གྱི་རྣམ་པ།

དུས་དབང་ཐེངས་ ༣༣ པའི་སྔོན་ཙམ་གྱི་ལ་དྭགས་

  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༣      

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦                 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།         

༄༅།།བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དང་
རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

༄༅།།ཉིན་གཅིག་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།   དེ་ཉིན་
ཞོགས་པར་ཉི་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཤར་ཡོད།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༧༧

    

ཧིན་སྒོར། ༥

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

ལམ་གྱི་

གཡས་གཡོན་ལ་མེ་ཏོག་མང་པོ་སྐྱེས་ཡོད།

རྫ་མའི་གསུར་ཁོག
བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་གིས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་ལ་སེམས་ཤོར་ཏེ།

མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་དང་ནོར་བུས་མཚན་པའི་དྲ་བ་དྲ་ཕྱེད།

རྒྱ་སེ ་ མེ ་ ཏོག ་ལག ས།

ཁྱེད་རང་དེ་འདྲའི་སྙིང་རྗེ་བ་ལ།
ལགས། ཧེ་ཧེ་་་

ངས་ཁྱེ ད ་རང་སློ བ ་དེ བ ་ནང་ལ་

གསེར་པར་རམ་རི་མོ་བཀྲག་རྩི་ཅན་གྱི་པ་རུ།

སྒོག་ཕོར།

མཐོང་མྱོང་ཡོད། ཁྱེད་རང་དངོས་གནས་སྙིང་

ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་གནང་།
ང་ཡང་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་ནང་

ཇ་མདོང་།

རྗེ་པོ་དང་དྲི་མ་ཞིམ་པོ་འདུག

བཞིན་སྙིང་རྗེ་པོ་ཡོད་ན་དགའ་བ་
ལ་ཨང་།

ལིའི་སྦལ་དམ།

ཁུངས། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་<<བོད་ཀྱི་ལག་ཤེས་ཀུན་འདུས་ཆེན་མོ་>> ཞེས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།
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ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།							

བསླབ་སྒྲུང་།

༄༅། །ཨ་ལཱ་དིན་དང་སྒྱུ་མའི་སྒྲོན་མེ། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར། འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས་་་་

སྒྲུང་གཏམ་ཀུན་སྤྱོད་མེ་ལོང་།

ཆབ་མད་ོ ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། དྷ་ས།

དེ་འཕྲལ་གཞོན་ནུའི་སེམས་ཁམས་སུ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་ཤར་བ་ཇི་བཞིན་ཕན་རླབས་

ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་འབྲེལ། དེ་སྔོན་ལས་ངན་བྱས་རིགས་ལ་འགྱོད་གདུང་དྲག་པོ་དབང་

མེད་དུ་སྐྱེས་ཏེ། ངོ་གནོང་བའི་ཚུལ་གྱིས། རྒན་པོའི་བསླབ་བྱ་དེས་ལམ་རྒྱུས་མེད་པའི་མི་
ཞིག་ལམ་གྱི་བཞི་མདོར་གང་དུ་འགྲོ་དགོས་མིན་མགོ་ཐོམ་ནས་ལྷག་བཞིན་པའི་སྐབས་
སུ། མི་སེམས་བཟང་ཞིག་གིས་ལམ་ཁ་བསྟན་པ་ཇི་བཞིན་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

སྒྱུ་མ་མཁན། ང་ལ་སྒྲོན་མེ་དེ་རག་སོང་། ཞེས་ཨ་ལཱ་དིན་གྱིས་སྐད་

བྱུང་། ད་དུང་ཡང་རྒན་པོར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུན་སྤྱོད་ཇི་

ལྟར་འཁྱེར་དགོས་པའི་བསླབ་བྱ་ཞིག་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་། རྒན་པོས་

ཡིན་དང་ཡིན། གཞོན་ནུས་ཉན་འདོད་དང་སེམས་ལ་ཕན་ན། ངས་ལོས་བཤད་ཅེས་བརྗོད་

བརྒྱབས་པ་དང་། སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས། སྒྲོན་མེ་དེ་ང་ལ་ལམ་སང་སྤྲོད་ དེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་སྨྲས་སོ། །
དང་། ཞེས་བཀའ་བཏང་བ་རེད། ཨ་ལཱ་དིན་གྱིས། ངའི་འབའ་ཁུག་ཚང་
བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ལ། །གསོལ་བ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་ནས་

མ་རིན་ཆེན་དངོས་པོས་བཀང་ཡོད་པས། ལྗིད་ཁོག་ཆེ་དྲགས་ནས་ འདེབས། །གཞོན་ནུ་རྣ་བ་མ་གཡེང་བར། །དར་ཅིག་དབང་པོ་ང་ལ་གསོན། །འདི་ཕྱི་ཕན་
འགུལ་སྐྱོད་རྒྱག་ཁག་པོ་འདུག་ན། ང་བྲག་ཕུག་ནས་འདོན་རོགས་ པའི་དམ་ཆོས་བསྒྲུབ། །ལུས་བྱིན་དྲིན་ཅན་ཕ་མ་ལ། །བཀའ་དྲིན་དྲིན་གཟོ་བསྙེན་བཀུར་

གནོངས་དང་། ཞེས་སྐད་བརྒྱབས། འོན་ཀྱང་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་ཁོའི་ བྱ། །ཡོན་ཏན་ཅན་རྣམས་མཆོག་ཏུ་བཀུར། །རྒན་རབས་བྱས་མྱོང་ཅན་རྣམས་ལ། །སྲི་ཞུ་
སྐད་ཆ་ལ་དོ་སྣང་མ་སྤྲད། ཁོ་ལ་དགོས་རྒྱུ་ནི་སྒྲོན་མེ་དེ་ཡིན་པ་རེད།
སྒྱུ་མ་མཁན་དེས། དང་པོ་ང་ལ་སྒྲོན་མེ་དེ་སྤྲོད་དང་། དེ་

ནས་ངས་ཁྱེད་རང་འདོན་རྒྱུའི་རོགས་པ་བྱ་ཆོག  ཅེས་དགོས་འདུན་
བཏོན་ཡང་། ཨ་ལཱ་དིན་གྱིས་དེར་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པ་རེད།

གུས་བཀུར་ཡང་ཡང་བྱ། །ཉེ་དུ་མཛའ་བཤེས་གྲོགས་པོ་ལ། །ཡིད་གཞུང་བཟང་ཞིང་ཕྱི་

ཐག་རིང་། །ཡུལ་མི་ཁྱིམ་མཚེས་ཕན་ཚུན་ལ། །ཕན་པའི་བྱ་བ་ལས་དོན་བསྒྲུབ། །གཞན་

ཟེར་རྗེས་སུ་མི་བགྲང་བ། །རྟག་ཏུ་རང་ཚུགས་བརྟན་པོར་གཟུང་། །ཡ་རབས་རྗེས་སུ་རྟག་
ཏུ་བགྲང་། །ནོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཚོད་འཛིན་ཅིང་། །ལོག་པའི་འཚོ་བ་མི་སྒྲུབ་པ། །སྔོན་

བྱས་དྲིན་ཅན་རྩད་གཅོད་ནས། །བཀའ་དྲིན་དྲན་གསོ་བྱེད་པ་དང་། །བུ་ལོན་དུས་སུ་འཇལ་

བ་དང་། །འཚོ་ཐབས་གཡོ་སྒྱུ་མི་བྱེད་པ། །ཀུན་སྙོམས་བྱེད་ཅིང་དཔལ་ཡོན་ལ། །ཕྲག་དོག་
མེད་ཅིང་ཀུན་ཕན་བསྒྲུབ། །གཡོ་སྒྱུ་ཅན་དང་གྲོགས་ངན་གྱིས། །ངག་ལ་ཉན་པ་མི་བྱེད་

པ། །ངག་འཇམ་སྨྲ་ཞིང་མཐུན་པར་བྱེད། །ཕན་མེད་ངག་ཀྱལ་མི་བྱེད་པར། །བྱ་བ་གང་ལ་
འཇུག་པ་ན། །བློ་ཁོག་ཆེ་ཞིང་ཁོག་རྒྱ་ཡངས། །སྤྱི་དོན་བསྒྲུབ་པར་ལྷག་བསམ་ཆེ། །ཡུལ་
གྱི་ཁྲིམས་དང་མི་འགལ་བ། །བྱ་སྤྱོད་ཀུན་དང་མཐུན་པར་བྱ། །ལྐོག་རྔན་རུལ་སུངས་མི་
བྱེད་པར། །རིགས་རུས་ཆོས་ལུགས་ལུང་ཚན་སོགས། །དབྱེ་འབྱེད་མེད་ཅིང་གཅིག་ཏུ་
འཛིན། །དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཉམ་ཐག་ལ། །བྱམས་དང་བརྩེ་བས་རིང་དུ་སྐྱོང་། །བོད་ཀྱི་

སྣོད་བཅུད་ཆགས་འཇིག་སྐབས། །རང་མགོ་གང་ཐོན་མི་བྱེད་པར། །རང་རེའི་སྲོལ་རྒྱུན་

དེ་ནས་སྒྱུ་མ་མཁན་ཁོང་ཁྲོ་དྲག་པོ་ཟ་སྟེ། ཁོས་རྡོ་ཞིག་ལ་སྤོས་ཆུའི་ ཁྱད་ནོར་རྣམས། །གཞན་ཕན་བྱམས་བརྩེའི་བསླབ་བྱ་རྣམས། །བསླབ་པར་བྱ་ཞིང་གཞན་
དྲི་ཞིམ་གཏོར་ཏེ། སྒྱུ་མའི་སྔགས་དྲག་པོ་བཏབ། དེ་མ་ཐག་རྡོ་དེ་ས་ ལ་སྤེལ། །ལྷག་བསམ་རྣམ་དཔྱོད་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས། །བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཆེད་

དུ། །རང་རིགས་ཚང་མ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ། །འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་དོན་ཆེན་ལ། །ཀུན་ཁྱབ་

ནས་ལངས་ཏེ་བྲག་ཕུག་གི་སྒོ་བཀག

ཚོའི་འཚོ་སྡོད་བྱེད་སའི་རང་བྱུང་ཁམས་འདིར་ཕྱི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཚད་མེད་ཕྱིན་ནའང་།
རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཕོག་གི་ཡོད་པ་དེང་རབས་ཅན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་སེམས་

འཚབ་དང་བཅས་ཏེ་སྨྲ་ཡི་ཡོད་ན། རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འབག་བཙོག་མི་ཆགས་པའི་སྐོར་

ཨ་ལཱ་དིན་གྱིས་བྲེལ་འཚུབ་འཚུབ་ངང་འབའ་ཁུག་ནང་གི་རིན་ཆེན་དངོས་ ལ་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པས། རྒན་པོས་གཞོན་ནུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉན་

སྒྱུ་མའི་ཚིགས་ཁེབས་དེ་ལའང་འཕུར་འཕུར་བཏང་བ་རེད།

འདོད་ཡོད་ན་ངས་བཤད་ཆོག དེང་སྐབས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འབག་བཙོག་ཆེ་བའི་རྐྱེན་

ང་འཚོ་བའི་རིང་ལ་མཐོང་ས་མ་རེད།

ནཱི་༼ཨ་རཱབ་དང་། སྟག་གཟིག་གི་གནའ་སྒྲུང་ཁྲོད་དུ་སྒྱུ་མའི་ཐོག་ནས་མཐོང་ཡལ་གང་རུང་ ཁོ་པས་དཀོན་མཆོག་ལ། ཀྱེ་དཀོན་མཆོག  ང་ལ་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་
བྱེད་པའི་ཇཱི་ནཱི་ཞེས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཤིག་སྟེ། དེས་མི་སུའི་བཏང་འཛིན་འོ ག་ཏུ་ཡོད་པ་དེའི་ ཚུར་ག་དུས་རག་ས་རེད་དམ། ཞེས་དྲིས་པར། དཀོན་མཆོག་
གང་ཡོད་གནང་དང་། ངས་བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཞུ་ཆོག ཅེས་སྨྲས།

གིས། བུ། དེ་ཁྱེད་རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལ་རག་ས་མ་
རེད། ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་། གནས་ཚུལ་

ཨ་ལཱ་དིན་གྱིས་ལམ་སང་། ང་ཨ་མའི་རྩ་ལ་ཁྱིམ་དུ་སླེབས་ དེ་གོ་བ་དང་ཁོ་བློ་ཕམ་ཐག་ཆོད་དེ་ངུ་ཡིན་ངུ་

རོགས་བྱས་ན་བསམ་གྱི་འདུག  ཅེས་ལབ་པ་དང་། ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ལྟར་ ཡིན་ཕྱིན་པ་རེད།
བསྒྲུབ་ཆོག་པ་ཞུ།  ཞེས་ཇཱི་ནཱི་ཡིས་ལན་བཏབ་སྟེ། དེ་མ་ཐག་ཨ་ལཱ་
ཡང་པར་ཝེཛ་མུཤ་རརྥ་ལ་དཀོན་
དིན་རང་ཁྱིམ་དུ་བསྐྱལ་པ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མཚུངས་རེད། དེང་སྐབས་ཁྲོམ་ལ་ཕྱིན་ནས་ཉོ་ཆ་ཞིག་རྒྱོབས་དང་། འགྱིག་ཤོག་བླུག་སྣོད་

ནང་བླུག་གི་ཡོད། དེ་དག་མི་ཚོས་གང་བྱུང་དུ་གཡུག་པ་དང་། ཕྲུ་གུས་རྔན་པ་བཟས་ཚར་
བའི་པགས་པ་གང་བྱུང་གཡུག་པ་སོགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁམས་འབག་བཙོག་བཟོ་བཞིན་ཡོད།

དེ་ལས་ཉེན་འཚབ་ཆེ་བ་ནི་བཟོ་གྲྭའི་རྫས་ངན་བཙོག་ཆུ་རྒྱུག་ཆུའི་ནང་གཏོང་བ་དང་། བཟོ་
གྲྭའི་དུ་རླངས་བཅས་རེད། ད་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཡིད་གཟབ་བྱེད་པའི་དུས་ལ་སླེབས་ཡོད།

དེར་བརྟེན་འབྱུང་ཁམས་འབག་བཙོག་མི་ཐེབས་པའི་སྐོར་ལ་བཤད་ཆོག་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་
ཉོན་ཨང་ཞེས་ཟེར་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་ཕབ་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ལྟར་ཟེར་རོ། །

ལེགས་པར་ཉོན་དང་གཞོན་ནུ་ཁྱོད། །འཛམ་བུ་གླིང་གི་འབྱུང་ཁམས་འདི། །

རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་བཞིན་ཡིན། །བཙོག་གཅིན་གང་སར་མི་གཏོང་ལ། །དེ་བཞིན་ཁ་

ལུད་སྣ་ལུད་དང་། །སྐྲ་དང་སེན་མོ་ཟས་ཀྱི་སྙིགས། །དུག་རྫས་གད་སྙིགས་ལ་སོགས་

པ། །གང་སར་མི་འདོར་གད་སྣོད་བླུགས། །མཚོ་དང་གཙང་ཆུ་ཁྲོན་ཆུ་རྣམས། །འབག་
བཙོག་གཏན་ནས་བྱེད་མི་ཉན། །སྐབས་གཅིག་ལོ་ཏོག་རྒྱས་པའི་ཆེད། །ཞིང་ཁར་རྫས་

ལུད་མི་འདེབས་པ། །སྟོན་ཐོག་སྔོ་ཚལ་ཤིང་འབྲས་ལ། །འབུ་དུག་སྨན་སྣ་མི་གཏོང་བ། །
བཟོ་གྲྭའི་བཙོག་ཆུ་ཆུ་སྙིགས་རིགས། །གཙང་པོའི་ནང་དུ་གཏོང་མི་ཉན། །རླུང་ཁམས་

གནོད་པའི་དུ་རླུངས་རིགས། །བར་སྣང་ཁམས་ལ་མི་གཏོང་བ། །འགྱིག་རྫས་གད་སྙིགས་
མེར་བསྲེགས་ན། །འབྱུང་བའི་ཁམས་ལ་གནོད་པ་ཡིན། །གཞོན་ནུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ལ་

ཟུངས། །དེང་སྐབས་མི་རྣམས་དཔལ་འབྱོར་ཆེད། །འབྱུང་ཁམས་གནོད་པའི་རྫས་ངན་

རིགས། །བེད་སྤྱོད་ཆེ་བའི་འབྱུང་ཁམས་ལ། །གནོད་ཚབས་ཆེན་པོར་འགྱུར་བཞིན་ཡོད།།
ཀུན་གྱིས་ཡིད་གཟབ་བྱེད་དགོས་སོ། །ཞེས་བརྗོད་པ་དང་།

གཞོན་ནུ་དེས་དངོས་གནས་རེད་འདུག་སྙམ་པ་དང་། དེང་སྐབས་ཉིན་རེར་

བཟོ་གྲྭ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་
མེད་རྟོག་ཞིབ་མེད་པར། བཟོ་གྲྭའི་འབག་བཙོག་དེ་དག་གང་བྱུང་བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་

མ་ཟད། གཙང་ཆུའི་ནང་དུ་རང་དབང་ཞི་བདེའི་ངང་འཚོ་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་དུད་འགྲོ་འབུ་
སྲིན་དུ་མ་ཞིག་དུས་མིན་འཆི་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པས། རྒན་པོའི་བསླབ་བྱ་དེའི་སེམས་ལ་

ཕན་པོ་བྱུང་། དེར་བརྟེན་ད་དུང་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་སྐོར་ལ་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་
རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་དང་། རྒན་པོས་ང་ལ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ལ་

དམིགས་བསལ་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་། སེམས་ནང་གང་ཤར་བ་རྣམས་གླེང་གི་ཡིན་
ལ། གཞོན་ནུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལེགས་པར་ཉོན་ཨང་ཞེས་གསུངས་ཏེ།

འགྲོ་བ་མི་རྣམས་འཚོ་དགོས་ན། །ཞིང་ས་འཕེལ་རྒྱས་མ་བསྐྲུན་པར། །ཞིང་

འགོག་བྱ། །ནགས་ཚལ་བཟོ་གྲྭར་བསྒྱུར་བ་དང་། །ནགས་ཚལ་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་པ་དང་། །
འགོག་བྱེད་དགོས་སོ། །རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དང་། །ཆུ་བོའི་འབྱུང་ཁུངས་གངས་
རི་ལ། །གངས་རྩེད་རྩེད་འཇོའི་ཁྲོམ་རར་བསྒྱུར། །དེ་དག་གཏན་འགོག་བྱེད་དགོས་སོ། །

ཁོར་ཡུག་གནོད་པའི་ཐོན་རྫས་རིགས། །དེ་དག་འགོག་ཐབས་ལས་འགུལ་སྤེལ། །ཁོར་ཡུག་
གཏོར་བཤིག་གཏོང་མཁན་དང་། །འཛམ་གླིང་དམག་འཁྲུག་སློང་མཁན་བཅས། །འཛམ་

གླིང་ཕུང་པའི་དགྲ་གཏེ་ཡིན། །དེ་དག་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་ན། །མི་རབས་གསར་པའི་ན་
གཞོན་རྣམས། །འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཡོང་བ་ལ། །ཀུན་གྱིས་ཡ་རབས་བྱེད་དགོས་སོ། །དེ་
དག་གཞོན་ནུའི་ཡིད་ལ་ཟུངས། །ཞེས་ལབ་པ་དང་།

མཚར་གཏམ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།
དེ་ནས་གློ་བུར་ཐོག་རྒྱག་ལ་སོར་གདུབ་དེ་ནས་ཇཱི་ནཱི་
(genie)ཐོན་ནས་ཁོའི་མདུན་དུ་ལངས་ཏེ། ང་ཚིགས་ཁེབས་ཀྱི་ཇཱི་ ཐེངས་ཤིག་སདྡཱམ་ཧུ་སཻན་ལ་དཀོན་མཆོག་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད།
བཀའ་ལ་ཉན་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བཤད།༽ཡིན། སྦྱིན་བདག་ལགས། བཀའ་

ཁོར་ཡུག་ལ་འབག་བཙོག་བཟོ་བ་ནི་སོ་སོའི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་འབག་བཙོག་བཟོ་བ་དང་གཅིག་

ཤིང་ནགས་མེ་ལ་སྲེག་པ་སོགས། །ཁོར་ཡུག་གནོད་པའི་ལས་ཡིན་པས། །དེ་དག་སྔོན་

ཁྱོད་ནི་དངོས་གནས་ཉམས་མྱོང་དུ་མ་བསགས་པའི་མི་ཞིག་རེད་འདུག་ན། དེང་སྐབས་ང་

ནས་བསྡད། དེ་ལྟར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་གཡོགས་པའི་

དང་ཆུ་ལོག་རྒྱག་སྟེ་སྐྱེ་འགྲོ་དུ་མ་ཞིག་དུས་མིན་འདས་གྲོངས་སུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད། ང་ཚོའི་

དག་ཅིང་ནང་དོན་ཟབ་པ་སོགས་ལ་བལྟས་ཚེ། མི་ཚེའི་ནང་དུ་དོན་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་གནང་
ཆ་ཁ་ཤས་འདྲི་དགོས་སྙམ་སྟེ། རྒན་པོའི་འཁྲིས་སུ་བསྡད་སྐྱོར་ཞིག་བྱས་ནས། རྒན་པོ་

མཐར་ཨ་ལཱ་དིན་ཡི་ཐང་ཆད་དེ་རང་གི་ལག་གཉིས་འཕུར་འཕུར་བཏང་

བལ་གསུམ་གྱི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ། ཁ་ལག་ལ་བྲོ་བ་མེད་པ། འབྱུང་ཁམས་འཁྲུགས་ནས་ས་ཡོམ་

ས་གྲོང་སྡེར་བསྒྱུར་བ་ནི། །གནོད་འཚབ་ཅན་གྱི་ལས་ཡིན་པས། །ལས་གཞི་དེ་དག་སྔོན་

བའི་རྒན་པོ་ཉམས་མྱོང་ཅན་ཞིག་རེད་འདུག་བསམས་པ་དང་འབྲེལ། ད་དུང་རྒན་པོར་སྐད་

བརྩོན་བྱས་ཀྱང་གཏེར་ཁ་ཡོད་ས་དེ་གཏིང་ཞེ་དྲག་རིང་པོ་ཡོད་སྟབས།

གྱིས་ཡུལ་ལ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མི་འབབ་པ་དང་། སྟོན་ཐོག་ཡག་པོ་མི་སྨིན་པ། ཐོག་སེར་

སེམས་ཁུར་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། །དེ་དོན་གཞོན་ནུ་ཐུགས་ལ་ཞོག  །ཅེས་ཟེར་བ་དང་།

གཞོན་ནུས་རྒན་འཁོགས་འདི་བསམ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། ཡིད་གཞུང་བ་དང་། སྨྲ་སྒོ་

པོ་རྣམས་བཏོན་ཏེ། བྲག་ཕུག་ནས་ཐར་བའི་ལམ་ག་འབྲུ་རྒྱུའི་འབད་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༦

མཆོག་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་སྟེ། ཀྱེ་དཀོན་

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ྨ ་ས་ཁུལ་དེ་ངའི་མངའ་འོ ག་ཏུ་ག་དུས་བསྡུ་ཐུབ་ས་རེད།
མཆོག  པཱ་ཀིསྟན་གྱིས་ཀཤཱིར
ཅེས་དྲིས་པར། དཀོན་མཆོག་གིས། བུ། དེ་ཁྱེད་རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལ་ཡོང་ས་མ་
རེད། ཅེས་ལན་གནང་མ་ཐག  མུཤ་རརྥ་ངུ་ཡིན་ངུ་ཡིན་ཕྱིན་པ་རེད།

ཡང་སྐབས་ཤིག་ལཱ་ལཱུ་དཀོན་མཆོག་མཇལ་ཁར་ཕྱིན་ཏེ། ཀྱེ་དཀོན་

མཆོག  ངས་བི་ཧཱར་མངའ་སྡེ་དེ་ཡར་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་སྐྱིད་
པའི་མངའ་སྡེ་ཞིག་ཏུ་ག་དུས་མཐོང་ས་རེད། ཅེས་

དྲིས་པར་དཀོན་མཆོག་ཤུམ་འགོ་བཙུགས། ལཱ་

ལཱུ་ཅུང་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ཏེ། དཀོན་མཆོག  ཁྱེད་

ཉིད་ག་རེ་བྱས་ནས་ཤུམ་གྱི་ཡོད་དམ། ཞེས་དྲིས་

པར། དཀོན་མཆོག་གིས། བུ། དེ་ངའི་ཚེ་ཚད་ནང་
ལའང་མཐོང་ས་མ་རེད། ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་།།
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ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༦

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༄༅། །ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས་ཞེས་པ་ནི། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐོར་བུར་གསུངས་པའི་བཀའ་རྣམས་དགྲ་བཅོམ་པ་

༄༅། །གསེར་གྱི་སྙིང་། །

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

ཆོས་སྐྱོབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་མདོ་ཞིག་ཡིན། མདོ་འདི་ཉིད་མདོ་མང་གི་ནང་གསེས་གཉིས་པ་ཐེག་དམན་གྱི་མདོ་མང་ཁོངས་སུ་གླེགས་བམ་ས་

པར་བཞུགས་ཡོད།

ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས་ལ་བམ་པོ་བཞི་དང་ཚོམས་སམ་ལེའུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཡོད།  དེ་དག་མདོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚོམས་བཅུ་རེའི་མཚམས་སུ་སྡོམ་

ཚིག་བཀོད་པ་ལྟར། མི་རྟག་འདོད་དང་སྲེད་པ་དང་། །བག་ཡོད་དེ་བཞིན་དགའ་བ་དང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་སྤྱོད་(སྤྱད་)ཚིག་དག་དང་། །ལས་དང་དད་པ་

དེ་དག་བཅུ། །དགེ་སྦྱོང་ལམ་དང་བཀུར་སྟི་དང་། །འཁུ་དང་ལྔ་པ་དྲན་པ་སྟེ། །སིལ་བུ་ཆུ་དང་མེ་ཏོག་དང་། །རྟ་དང་ཁྲོ་བ་བཅུ་པའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་

ཐོས་དང་བདག །བསྒྲེ་དང་མཛའ་བཤེས་ལྔ་པ་འོ ། །མྱ་ངན་འདས་དང་མཐོང་བ་དང་། །སྡིག་དང་ཕྲུགས་དང་བདེ་བ་དང་། །སེམས་དང་དགེ་སློང་ཚོམས་དག་

དང་། །བྲམ་ཟེ་ཡང་ནི་ཐ་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ༡)མི་རྟག་པའི་ཚོམས་དང་། ༢)འདོད་པའི་ཚོམས། ༣)སྲེད་པའི་ཚོམས། ༤)བག་ཡོད་པའི་ཚོམས། གསེར་གྱི་སྙིང་གིས་རང་གི་ཡོད་ཚད་སྦྱིན་པ་གཏོང་བཞིན་པ་ཡུལ་

༥)སྡུག་པའི་ཚོམས། ༦)ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚོམས། ༧)ལེགས་པར་སྤྱད་པའི་ཚོམས། ༨)ཚིག་གི་ཚོམས། ༩)ལས་ཀྱི་ཚོམས། ༡༠)དད་པའི་ཚོམས། ༡༡)དགེ་ དེའི་ཚོང་པ་ཞིག་གིས་མཐོང་སྐབས། མི་སྨྱོན་པ་ཁྱོད། དངུལ་རྣམས་
སྦྱོང་གི་ཚོམས། ༡༢)ལམ་གྱི་ཚོམས། ༡༣)བཀུར་སྟིའི་ཚོམས། ༡༤)འཁུ་བའི་ཚོམས། ༡༥)དྲན་པའི་ཚོམས། ༡༦)སིལ་བུའི་ཚོམས། ༡༧)ཆུའི་ཚོམས། ༡༨) རང་གི་ནང་མི་ལ་མ་སྦྱིན་པ་ཅི་བྱེད། ཅེས་དྲིས་པ་ན། ཁོས་འཛུམ་ཞིག་

མེ་ཏོག་གི་ཚོམས། ༡༩)རྟ་ཡི་ཚོམས། ༢༠)ཁྲོ་བའི་ཚོམས། ༢༡)དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོམས། ༢༢)ཐོས་པའི་ཚོམས། ༢༣)བདག་གི་ཚོམས། ༢༤)བསྒྲེ་བའི་ བསྟན་ནས། དབུལ་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་ངའི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཡིན། སུ་
ཞིག་གིས་ཀྱང་ང་ཚོ་སྤུན་མཆེད་མ་རེད་ཅེས་བརྗོད་མི་ཐུབ། ཅེས་དང་།
ཚོམས། ༢༥)མཛའ་བཤེས་ཀྱི་ཚོམས། ༢༦)མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚོམས། ༢༧)མཐོང་བའི་ཚོམས། ༢༨)སྡིག་པའི་ཚོམས། ༢༩)ཕྲུགས་ཀྱི་ཚོམས། ༣༠)བདེ་

བའི་ཚོམས། ༣༡)སེམས་ཀྱི་ཚོམས། ༣༢)དགེ་སློང་གི་ཚོམས། ༣༣)བྲམ་ཟེའི་ཚོམས་བཅས་ཡིན།

མདོ་འདི་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་པྲ་བྷ་ཀ་ར་(སྡེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་ཏུ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་ཞེས་ཅུང་མི་འདྲ་བ་གསལ་བ་སྔ་ཕྱི་གོ་ལྡོག་པ་སེམས།)དང་། ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་

རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་། ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུ་དག་གནང་སྟེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཆོས་ཚན་འདི་ཉིད་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་

གཉིས་ལས་བཀའི་ཁོངས་སུ་བཞུགས་ཀྱང་། མདོ་སྡེ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་བཅོས་སུ་འདོད་པར་བཤད།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༡༡༽བྱམས་སེམས་དང་སྤྱང་གྲུང་དོད་པའི་བཱིར་བལ།

སྐབས་དུ་མར་རྒྱལ་པོ ་ ཨཀ་བར་གྱི ་ བྱ་སྤྱོ ད ་མང་པོ ་ ཞི ག ་རང་ཉི ད ་ཀྱི ་ སེ མ ས་

ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་དང་ཁོང་ཁྲོས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་

དུས་ཁོང་གི་རྣམ་དཔྱོད་དེ་བེད་མེད་དུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད།

དེ ་ འདྲ་བའི ་ གཉན་འཕྲང་གི ་ དུས་སྐབས་ཤི ག ་ལ་ཁོ ང ་གི ་ འཁོ ར ་

གཡོག་ཅིག་གིས་ནོར་འཁྲུལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བྱས་པ་རྒྱལ་པོས་མཁྱེན་པ་རེད། འོན་

ཀྱང་ནོར་འཁྲུལ་ཆུང་ངུ་དེ་རྗེས་སུ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར། རྒྱལ་པོས་འཁོར་

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

༡༢༽ གསེར་འགྱུར་གྱི་རྡོ།

ཡང་ཁོས། ཕ་གིའི་རྒན་མོ་དབུལ་པོ་དེའང་སྐྱེ་བ་སྔོན་མར་ངའི་ཕ་

ཐེ ང ས་གཅི ག ་རྒྱལ་པོ ་ ཨཀ་བར་གྱི ་ ཁྲི མ ས་རའི ་ ནང་ཁོ ང ་གི ་ སྐུ་བཅར་བ་ཞི ག ་ མའམ། བུ་ཕྲུག་མ་བྱས་པ་མེད། ཅེས་རྗོད་བཞིན་པའི་ཚེ། སྤྲིན་པའི་

གིས། “ང་ཚོས་ལྷ་སྒྲུང་ནང་གསེར་ལ་འགྱུར་བའི་རྡོའི་སྐོར་ཐོས་མྱོང་ཡོད་པ་ གསེབ་ནས་གསེར་གྱི་སྙིང་གཅིག་པུས་ཐོས་ནུས་པའི་སྐད་གཅིག་
རེད། དེ་ལ་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྡོ་ཞེས་ཟེར། དངོས་པོ་གང་ཞིག་རྡོ་དེར་རེག་ཙམ་ བྱུང་སྟེ། གླེན་ལྐུགས་ཁྱེད། རང་ཉིད་ལ་དངུལ་མེད་པར་གཞན་ལ་
གྱིས་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་གསེར་དུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེ་འདྲ་བའི་རྡོ་ཞིག་ད་ སྦྱིན་པ་གཏོང་རྒྱུ་མཚམས་ཞོག
བར་དུ་སུ་ལའང་ཐོབ་མྱོང་མེད།” ཅེས་རྒྱལ་པོར་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད། སྐབས་
དེར་རྒྱལ་པོས། “འོན་ཀྱང་ང་ལ་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྡོ་ཞིག་ཡོད།” ཅེས་ལན་
འདེབས་གནང་།

རྒྱལ་པོ ས ་དེ ་ ལྟར་གསུངས་པ་དང་ཁྲི མ ས་རའི ་ ནང་ཡོ ད ་པའི ་ སྐུ་

བཅར་བ་རྣམས་དེ་ལ་ལྟ་འདོད་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ། ཁོ་ཚོས་རྡོ་དེ་བསྟན་གནང་

ཡོང་བའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པར། རྒྱལ་པོས་འཛུམ་ཞིག་བསྟན་པ་དང་སྦྲགས།

བཱིར་བལ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་ལག་བརྡ་བྱས་ཏེ་གསུངས་པར། “ང་ལ་ཡོད་པའི་གསེར་

འགྱུར་གྱི་རྡོ་དེ་བློན་ཆེན་བཱིར་བལ་རེད། མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཁོང་དང་ཐུག་པ་ཡིན་ན་ ཁྱེད་ཉིད་རྗེས་སུ་ཕྱུག་པོ་ཆགས་ན་སྦྱིན་པ་གཏང་ཆོག་གི་རེད། ད་ལྟ་
མི་དེར་གསེར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་མ་ཟད། སུ་ཞིག་ཁོང་དང་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་ གཞན་ལ་སྦྱིན་པ་མ་གཏང་ནའང་ཆོག ཅེས་པའི་སྐད་དེ་གྲག་པ་ན།
གཡོག་དེར་སྲོག་ཐོག་གི་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུའི་བཀའ་ཕབ། སྐབས་དེར་ཟུར་དུ་

ལངས་བསྡད་པའི་ བློ ན་ཆེ ན་བཱིར ་བལ་ཞེ ད ་སྣང་དང་དངངས་སྐྲག་གིས ་འདར་
སིག་རྒྱག་བཞིན་པའི་མི་དེར་སྙིང་རྗེ་དྲག་པོ་སྐྱེས་པ་རེད།

པ་ཡིན་ན། མི་དེ་བློ་ཁ་དྲང་ཞིང་། སྤྱང་གྲུང་དོད་ལ། དེ་བཞིན་རང་ཚུགས་བརྟན་ གསེར་གྱི་སྙིང་གིས། ང་རང་ཕྱུག་པོ་ཆགས་ཆགས་བར་སྒུག་ནས་
བསྡད་ན་ག་ལ་འགྲིག ངའི་མཐའ་སྐོར་དུ་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་གྲངས་
ལས་འདས་པ་ཡོད། ཁོ་ཚོར་ད་ལྟ་རོགས་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་དང་།

བཱི ར ་བལ་གྱི ས ་མི ་ དེ འི ་ དོ ན ་དུ་བཀའ་མོ ལ ་ཞུ་ཐབས་བྱེད་པའི ་ ཚེ །

རྒྱལ་པོས་ཁོང་གི་བཀའ་མོལ་གྱི་བར་མཚམས་བཅད་དེ། “བཱིར་བལ། མི་དེའི་

དོན་དུ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཐབས་མ་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་ཨ་མཆོག་ལ་མི་འཐད་པ་

ཞིག་བཤད་ཀྱི་རེད། འོན་ཀྱང་ངས་དེའི་ལྡོག་ཕྱོགས་དེ་རང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྲན་

གསོལ་ལ།” ཅེས་ཁོང་ལ་ཁ་རྡུང་བཏང་བ་ན། དེ་མ་ཐག་ཏུ་བཱིར་བལ་གྱིས། “རྒྱལ་

པོ་རིན་པོ་ཆེ། མི་དེར་སྲོག་ཐོག་གི་ཉེས་ཆད་དེ་འོས་ཤིང་འཚམས་པ་རེད། ཁྱེད་

ཀྱིས་དེ་ལྟར་ཉེས་ཆད་གཅོད་རོགས།” ཞེས་ཞུས་པ་རེད།

དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོས་རང་གིས་གསུངས་པའི་ཚིག་གི་དྲ་བར་ཚུད་པས།

དེ་བཞིན་ལག་བསྟར་མི་བྱེད་ཀ་མེད་ཐུག་སྟེ། མི་དེ་ཉེས་ཆད་དེ་ནས་གློད་བཀྲོལ་

བཏང་བ་རེད། གང་ལྟར་ཡང་རྒྱལ་པོའི་ཞེ་གཏིང་ནས་བཱིར་བལ་གྱིས་མི་ཉེས་མེད་
ཅིག་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུ་དེ་ནས་བསྐྱབས་པ་དེར་དགའ་པོ་བྱུང་བ་རེད།། །།

ཁོས་མུ་མཐུད་ནས། ང་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་

པའི་མི་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་མ་རེད་དམ། གསུངས་དང་།” ཞེས་དྲིས་ ཡོད། ངས་མི་མང་པོར་རོགས་པ་བྱེད་སྐབས་ང་རང་ཡང་སེམས་པ་
སྐྱིད་པོ་འདུག ཅེས་ལན་བཏབ་མ་ཐག  སྤྲིན་པའི་གསེབ་ནས་ལྷ་དབང་
པར། “ལགས་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་བདེན་ནོ། །” ཞེས་ཞེ་གཏིང་ནས་
ཕྱུག་དངོས་སུ་ཐོན་ནས། ཁྱེད་ཀྱི་སྦྱིན་པ་གཏོང་བའི་ཆོད་སེམས་དེར་
བཱིར་བལ་ལ་ཕྲག་དོག་དང་འགྲན་སེམས་བཅངས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐུ་བཅར་ ང་རང་ཡིད་འཕྲོག་སོང་། ཁྱེད་ཀྱིས་གཞན་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པར་སྦྱིན་པ་
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ། གཏོང་བར་ཤིན་ཏུ་དགའ་པོ་བྱུང་། ཞེས་གསུངས་ཏེ།
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།
བ་དེས་དེ་ལྟར་ལན་འདེབས་ཞུས་སོ།། །།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

༄༅།།བུ་ཇེག་དང་སྲན་མའི་སྡོང་པོ།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

སྤྲུ་དཀར།

འདི་ནི་ལོ་རེ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བ་

སྦོམ་ལ་རིང་བའི་སྨད་ཆར་རྩྭ་ཕྲན་ཁ་ཤས་གྱེས་ཤིང་། སྡོང་པོ་ལྗང་སྐྱ་

ཁོང་སྟོང་འདྲོང་ལ། ཚིགས་པ་ཆེ་བ་གཅིག་ནས་ཡལ་ག་ཕྱོགས་སུ་གྱེས་
ཤིང་། ལོ་མ་ལྗང་སྐྱ་སྒོང་
དབྱི བ ས་འདྲ་བའི ་ མཐར་

ཉག་ག་ཡོད་ཅིང་། ལོ་སྡོང་
ཡོངས་ལ་དྲི་ངན་འཐུལ་བ་

དང་།   བང་རིམ་ཅན་གྱི་
མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཆུང་ཆུང་

མང་པོ ་ ཡལ་ག་དང་སྡོ ང ་

ཁོས་གུག་གུག་བྱས་ནས་ཅོག་ཙེའི་འོག་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་

མདོག་ཁ་པོར་བལྟས་ཏེ། ང་ལ་བུ་ཞིག་གི་དྲི་མ་ཁ་ཡི་འདུག  
ཅེས་ལབ་པ་དང་། ཁོའི་བཟའ་ཟླས། ཆོ་མེད་པའི་སྐད་ཆ་

པོའི་རྩེར་གདུགས་ལྟར་ཤར་བ་དང་། འབྲས་བུ་ལེབ་ཅིང་མཐར་སྐྱི་ལྤགས་

སྲབ་པོའི་གཤོག་པ་ཅན་མང་པོ་མགོ་སྦྲེལ་ནས་འདོགས་པ་ཡིན།

སྐྱེ་གནས། བོད་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ། འབྲས་ལྗོངས། རྒྱ་གར་
ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་དམའ་རི་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་
མི་ཊར་ ༢༣༠༠ ནས་ ༤༢༠༠ བར་གྱི་རི་ཀླུང་དང་། སྡོང་ཐུང་གི་གསེབ།
ཞིང་གི་མུ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།

བཤད་མ་ཡོང་། དེ་ལས་ཞོགས་ཇ་ཐུངས། ཞེས་བཤད། མི་ བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་ཙམ་ལ་
བོ་ཆེ་དེས་དམོད་མོ་བགྲང་གིན་ལ། ཞོགས་ཇར་མེར་སྲེག་
བཏང་བའི་གླང་གོག་བཅུ་བཟའ་རྒྱུ་དང་། འོ ་མ་ཤིང་ཟོམ་

བཞི་བཏུང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་མར་བསྡད་དེ་གྲ་སྒྲིག་བྱས། དེ་ནས་

ཁོས། བཟའ་ཟླ། ང་ལ་སྒྱུ་མའི་བྱ་མོ་དེ་ཁྱེར་ཤོག་དང་། ཞེས་
སྐད་བརྒྱབས།

རྩ་བ་བཀོག་སྟེ་ས་དྲེག་སོགས་གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས་ལེབ་མོར་གཏུབས་
ནས་བསིལ་གྲིབ་ཏུ་བསྐམ་དགོས་པ་དང་། སྟོན་ཁའི་དུས་སུ་འབྲས་བུ་
བཏུས་ཏེ་བསིལ་དྲོད་སྙོམས་སར་བསྐམ་སྟེ་སྨན་ལ་སྤྱོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་རྩ་བ་དང་འབྲས་བུ་སྨན་
སྦྱོར་བགྱིས་པས་གཉན་ཚད་རིགས་ཀྱིས་དམར་སྐྲངས་ཆགས་པ་དང་།
གཟེར་ཟུག་གཏོང་བ། ཁྲག་ཤོར་བ། རྒྱུ་སྲིན་རིགས་ཀྱིས་ཕོ་ལོང་གཟེར་
ཟུག་རྒྱག་པ་དང་། མཛེ་ནད་དང་ཁོང་འབྲས་སོགས་ལ་ཕན། དེ་མིན་
འབྲས་བུས་རླུང་འཇོམས་ཤིང་། ན་ཟུག་གཅོག་པར་བྱེད།
མིང་གཞན། གདུགས་དཀར་ཅན་དང་། སྤྲུ་མ་སོགས་ཟེར།

ཁུངས།

ལས་དོ ན ་མཚམས་སྦྱོ ར ་སྐབས་

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

ཚོགས་གཙོ་བཞེངས་དགོས་མིན།

བ་ལེ་ཀ

བ་ལེ་ཀ་ཞེས་པ་ནི། ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་
ཤིག་སྟེ། སྐྱེ་དངོས་གཞན་ལ་འཁྲིལ་ནས་སྐྱེ་བར་ཡལ་ག་མང་བ་
དང་། ལོ་མ་ལྗང་སེར་སྙིང་དབྱིབས་ཅན་ལ་རྩ་རིས་དྲྭ་བ་ལྟར་གྱེས་
ཤིང་། ངར་བ་རིང་ལ་རྐྱང་པ་རེ་མོས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་། སྤྱིར་བཏང་
མེ་ཏོག་མེད་ཀྱང་རིགས་གཅིག་ལ་མེ་ཏོག་སེར་པོ་སྦུག་མདོང་ཅན་
དབྱིབས་རྟ་རྨིག་འདྲ་བ་རྐྱང་པ་ལོ་མའི་མཚམས་ནས་ཤར་བ་ཡིན།
འབྲས་བུ་སྒང་དྲུག་ཅན་ཐུར་དུ་འཕྱངས་ནས་འདོགས་པའི་ནང་དུ་
ས་བོན་སྲ་ལེབ་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་།  བར་ཤུན་སེར་སྐྱ་ལ། ཕྱི་པགས་
ཁམ་ནག་ཅན་ནོ། །
སྐྱེ་གནས། བོད་དང་། རྒྱ་གར།

རྒྱ་ནག   བལ་ཡུལ་སོགས་ས་
བབ་དམའ་བའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་
མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༢༥༠༠
ཡས་མས་ཀྱི་བཞའ་ཚན་ཅན་གྱི་
ནགས་གསེབ་དང་། ནགས་རོང་
ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་ནང་སྐྱེ་བ་མང་།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འདིར་ཚོགས་གཙོ་
དང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་གཉིས་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་

གསལ་བའི་ས་དམིགས་ཡིན་སྟབས་དམ་བཅའ་ཕུལ་
བ་ནས་བཟུང་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པ་རེད། ལས་དོན་

མཚམས་སྦྱོར་དེ་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་གིས་གནང་གི་
ཡོད། ཚོགས་གཙོ་མེད་སྐབས་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་
གནང་གི་ཡོད། སྐབས་རེ་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀ་

མེད་དུས་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་པས་ལས་དོན་

མཚམས་སྦྱོར་གནང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ལས་ཚབ་
པ་དེ་ཚོ་ལས་དོན་མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་རིང་ཚོགས་

གཙོ་ཡིན་ཡང་དེ་མིན་ཚོགས་མི་རེད། ཚོགས་གཙོ་
གཞོན་པ་ཚོགས་གྲལ་དུ་བཞུགས་ཀྱང་དགོངས་

འཆར་གསུངས་པ་དང་འོས་བསྡུ་སོགས་ཀྱི་ཐོབ་

ཐང་མེད་པ་དེ་ཁོ་རང་ལས་དོན་མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་

ཀྱི་མེད་ཀྱང་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་གནད་ཀྱིས་རེད།
ང་ཚོའི་ད་ལྟ་ལག་ལེན་བསྟར་བཞིན་པའི་ཚོགས་
འདུའི་འགྲོ་ལུགས་ནང་དམིགས་བསལ་གསལ་

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོ ན ་བྱེད་ཚུལ།

བཤད་མ་གཏོགས་ལས་དོན་མཚམས་སྦྱོར་རིགས་

སྡོང་པོ་དང་ཡལ་ག་གཉིས་སྟོན་
དཔྱིད་གང་རུང་ལ་བཏུས་ཏེ་ལེབ་མོར་གཏུབས་རྗེས་བསིལ་གྲིབ་ཏུ་ ལ་ཚོགས་གཙོ་ཡར་ལང་གི་མེད། གོང་དུ་ཚོགས་
གཞོན་གྱི་བཀའ་མོལ་དེ་ཚོགས་གཙོ་ལ་རོགས་རམ་
སྐམ་གསེད་བྱས་ནས་སྨན་ལ་ཕྱི་པགས་དོར་ཏེ་སྤྱོད་དགོས།
བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་ཡལ་ག་དང་སྡོང་པོ་ གྱི་ཚུལ་དུ་ལས་དོན་མཚམས་སྦྱོར་གྱི་ཆ་ཤས་ཡིན་
སྨན་སྦྱོར་བྱས་པས་གློ་ཚད་དང་། མཆིན་ཚད། རྒྱུ་ཚད། དེ་མིན་ སྟབས་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་མེད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་

ཁྲག་ངན་རྒྱས་པ་དང་། ཁྲག་གཟེར་དང་། ཁྲག་འཁྲུགས་པ་སོགས་ ཡི་ཡོད། ཚོགས་གཙོས་བཤད་ཚད་ལ་ལང་དགོས་
ལ་ཕན།
པའི་སྒྲིག་གཞིའི་དགོས་པ་གཟིགས་ཚེ་སྒྲིག་གཞི་

མིང་གཞན། ནོར་བུའི་ཤིང་དང་། གཅིག་སྟོབས། ག་བུར་དྲི་ལྡན་ བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་བཏོན་ཆོག་གི་རེད།

སོགས་ཟེར།

྄ ་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་
དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་བའི་ 《བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར
བསྟན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ཀྱི་དཔར་རིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་བཏུས་》 ཞེས་པ་ནས་སློབ་ཕྲུག་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

རི་མོའི་གླིང་ཁ།

ཅེས་པ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཟླ་

༨ ཚེས་ ༨ བར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་

གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པར་ཚོགས་གཙོ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཟམ་གདོང་རིན་
པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

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

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རི་མོ་བ།

ངག་དབང་རྡོ་རྗེ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ། ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསམ་གྲོལ་ལྷ་མོ།

མི་བོ་ཆེས་ཨ་སྟོང་རྒྱག་གིན་རྒྱག་གིན། ད་དཔེ་ཡག་པོ་བྱུང་

ཤོ ག ་སྒམ་དང་སོ ག ་མ་སོ ག ས་ལས་འབག་འདི ་ འདྲ་བཟོ ས ་པ་ལ་བསམ་བློ ་
བཏང་ནས་དངོས་པོ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བཟོ་ཐུབ་པ་གྱིས།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།
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དོ་སྣང་དགོས་ས།

འཁྱག་སྒམ་རྙིང་པ་སོགས་ཀྱི ་ སྒོ་
ལོགས་སུ་འཕྲལ་དགོས་པ།
གད་སྙིགས་ལྷུག་སྣོད་ཀྱི་ཁ་གཅོད་དམ་པོ་ཡོད་པ།
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བདག་ཉར་ནན་པོ་གནང་དགོས་པ།

མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།

པ་དང་། བྱ་མོས་གསེར་གྱི་སྒོ་ང་ཞིག་བཏང་བ་རེད། དེ་འཕྲལ་
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། དཀོན་མཆོག་བསམ་གཏན།

དེས། སྒོ་ང་ཐོངས། བྱ་མོ། སྒོ་ང་ཐོངས། ཞེས་ངར་སྐད་བརྒྱབས་

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བདེ་སྐྱིད་དབང་མོ།

མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།
མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་བཞི་པ།

བཟའ་ཟླས་ཀྱང་ཁོའི་བཀའ་ལ་ལམ་སང་ཉན་པ་རེད། མི་བོ་ཆེ་

སོང་། ཞེས་བཤད་མུར་གཉིད་ཤོར་བ་རེད།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། ཀུན་བཟང་།

མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ།

དུག་རྫས་ཀྱི ་ རི ག ས་དང་ལག་ཆ་རྣམས་

རི་མོ་འབྲི་མཁན། ཨེ་ཤ་ཆོས་འཛིན།

མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།

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

མེའི་རིགས་གང་ཡང་བདག་མེད་

ལྷོད་ཡངས་སུ་མི་འཇོག་པ།

