ལ་དྭགས་ཞི་བའི་ཚལ་གྱི་རྣམ་པ།

དུས་དབང་ཐེངས་ ༣༣ པའི་སྔོན་ཙམ་གྱི་

  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།
དེ་ནས་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་སློབ་གྲྭ་ལ་ཕྱིན།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༧༩

    

ཧིན་སྒོར། ༥

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

མོས་སློབ་གྲྭའི་ནང་གི་མེ་ཏོག་ཚང་མ་ལ་ཆུ་བླུགས།

སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཚེམ་དྲུབ་ཐང་།

སོག་རྗེ་བཙུན་དགོན་དུ་བཞུགས་པའི་ཁྲོ་བའི་འབག

དེ་ལྟར་བྱས་པ་རྒན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་གཟིགས་ཏེ།  

བུ་མོ་ལགས།
ག་རེ་གནང་གི་ཡོད།

ལགས།
མེ་ཏོག་ལ་ཆུ
་བླུག་
གི་ཡོད།

བོད་འབོག་གི་རྫས་སྣོད་སྣ་ཚོགས།

འོ་ཡག་བྱུང་།

སྨྱུག་སླས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཡོ་ཆས་སྣ་ཚོགས།

ཡག་བྱུང་།

ཨ་ལེ་རྒན་ལགས་
ཕེབས་ཨང་།

སྨྱུག་མ་དང་འགྱིག་རྒྱུའི་རིགས་ལས་བསླས་པའི་གཟེའུ་སྣ་ཚོགས།

ཐགས་བཏགསཔ་དང་སླས་པའི་སྐ་རགས་སོགས་སྒྲོག་ཐག་སྣ་ཚོགས།

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།

2

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།							

༄༅། །ཨ་ལཱ་དིན་དང་སྒྱུ་མའི་སྒྲོན་མེ། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༦

སྙན་ཚིག

༄༅། །འཛམ་གླིང་ནང་སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་ཆོས་དཔོན་བརྒྱ་ཡི་ནང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
ཨང་དང་པོར་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ།

༄༅། །འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ཁྱོན་འདིར་ཡོངས་ཁྱབ་པའི། །

ཡུལ་ལུང་ཆོས་དང་རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་སོགས། །

ཆེས་ཆེར་སྙན་གྲགས་མཛད་འཕྲིན་ཨང་དང་པོ། །

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དཀྲུགས་པའི་སྐྱོན་དག་གིས། །

སྣ་ཚོགས་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་བརྒྱ་ཁོངས་ནས། །

༸སྐྱབས་མགོན་ཕྱག་ན་པདྨོར་ཕུལ་འདི་དགའ། །

དང་ཐོག་ཨ་ལཱ་དིན་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཁོས་རིན་པོ་
ཆེས་བཀང་པའི་ཤིང་ཟོམ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་ག་ནས་འཚོལ་ཐུབ་
བམ་བསམས། འོན་ཀྱང་གློ་བུར་ཐོག་རྒྱག་ལ་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་

མི་སུ་ལའང་མེད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་སོ་སོར་ཡོད་པ་དེ་དྲན་པ་
རེད། དེ་ནི་ཁོ་ལ་ཡོད་པའི་སྒྱུ་མའི་སྒྲོན་མེ་དེ་རེད། ཁོས་སྒྲོན་
མེ་དེ་ལམ་སང་ཕྱི་བདར་བཏང་སྟེ། ཇཱི་ནཱི་འབོད་འགུགས་བྱས།

དགའ་བའི་མོད་ལ་རྒྱལ་བའི་གསང་གསུམ་གྱི། །

རང་ཕྱོགས་དགའ་ལ་གཞན་ཕྱོགས་སྡང་བ་ཡི། །
ནམ་ཡང་མ་གོས་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཉིད། །

མགོན་པོ་གང་གི་ཐུགས་རྗེའི་མཛད་འཕྲིན་ལས། །

བླ་མེད་རིན་ཐང་དཔོག་པ་ནུས་སམ་ཞེས། །

འཛམ་གླིང་སྐྱེ་བོ་སྣ་ཚོགས་གྲངས་མེད་པ། །

དོན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་འཆར་བ་ནི། །

བཀའ་དྲིན་སྙིང་ནས་བསམས་ཀྱང་འཇལ་ཐབས་བྲལ། །

བསམས་ནས་བརྟགས་པས་རང་སེམས་མེ་ལོང་ངོས། །
འཛམ་གླིང་ས་གཞི་མ་ལུས་ཤོག་བུའི་སྟེང་། །

རྨོངས་སེལ་ཤེས་བྱའི་མིག་དང་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས། །

དྲིན་ལན་ཟང་ཟིང་ནོར་གྱིས་འཇལ་དཀའ་ཡང་། །

ནགས་ཀྱི་རྩི་ཤིང་ཡོངས་རྫོགས་སྨྱུ་གུ་ཡིས། །

གང་དྲན་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་བསྟོད་དབྱངས་འདི། །

རོལ་པའི་མཚོ་བདུན་སྣག་ཚས་བྲིས་ན་ཡང་། །

༸སྐྱབས་མགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དགྱེས་པ་དང་། །

མ་ལུས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཡོན་སུས་བརྗོད་ནུས། །

གང་གི་མཛད་འཕྲིན་སྔར་ལས་གོང་འཕེལ་ཤོག །

ཀུན་ལ་མ་ལྟར་བརྩེ་བ་སྙིང་རྗེའི་ལྷ། །

ཁྱེད་ལ་ཚིག་གསུམ་བསྟོད་ནུས་ཡོན་ཏན་འདི། །

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་རྣམས། །

ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་འགྲུབ་པའི་རེ་བ་ཡིས། །

ལྷ་གཅིག་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོ་ཡི། །

རྨོངས་རྟུལ་བདག་འདྲས་བརྗོད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས། །

མཐོན་པོའི་མཁའ་ལ་འཕགས་པའི་གཟའ་སྐར་དག །

ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་དག་ལས་བྱུང་བས་ན། །

ཁྱེད་དྲིན་བསམ་བཞིན་རྣམ་དག་ཡིད་ནས་བྲིས། །

ཡིད་ནས་བྲིས་པས་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཀུན་ཏུ། །

གསེར་རམ་དངུལ་ལམ་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་སོགས། །

ཡུད་ཙམ་ནས་སྒྲོན་མེའི་ནང་ནས་ཇ�ཱི་ནཱི་ཐོན་ཡོང་སྟེ། ཁྱེད་ སྣ་ཚོགས་རིན་ཆེན་དག་ལས་བསྐྲུན་གྱུར་ཀྱང་། །
ལ་བཀའ་གནང་རྒྱུ་གང་ཡོད་དམ། ངས་དེ་བཞིན་བསྒྲུབ་ཆོག   འཕགས་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་དྲིན་གཞལ་བ་དཀའ། །
འདུག  ཅེས་བཤད་པ་དང་། ཇ�ཱི་ནཱི་ཡིས། ལགས་ངས་དེ་ལྟར་
ཞུ་ཆོག  ཅེས་ལན་འདེབས་བྱས་ཏེ། དེ་དེ་བཞིན་དུ་བྱུང་ངོ་། །
དེ་ཉིན་དགོང་དྲོ་རང་ལ་ཨ་ལཱ་དིན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཚན་བཟང་འོད་སྟོང་ལས། །

འགྲོ་ཀུན་མ་ལུས་རྨོངས་མུན་རབ་སེལ་ནས། །

ཅེས་ཇཱི་ནཱི་དེས་བརྗོད་པ་དང་། ཨ་ལཱ་དིན་གྱིས། ང་ལ་རིན་པོ་
ཆེས་བཀང་པའི་ཤིང་ཟོམ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་འཕྲལ་དུ་དགོས་ཀྱི་

ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན། འབྲས་ལྗོངས།

བུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

མཚར་གཏམ་

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

སུལ་ཏན་ལ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བཀང་པའི་ཤིང་ཟོམ་ ༄༅། །ཐེངས་གཅིག་ཕ་སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་བཟའ་ཟླར་ལོ་མང་པོའི་རྗེས་
སུ་ཕྲུ་གུ་དང་པོ་དེ་འཁོར་བ་རེད། ཕྲུ་གུ་བཙས་པའི་ཉིན་ཡུལ་མི་སྤུན་
དེ་དག་ཕུལ་བར་བཅར། སུལ་ཏན་གྱིས་གཏེར་དངོས་དེ་དག་
ཉེ་རྣམས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་བར་སླེབས་སྐབས། ཚང་མས་ཁོང་བཟའ་མི་
མཐོང་བ་དང་དགའ་ཐག་ཆོད་དེ། ཨ་ལཱ་དིན། ཁྱེད་རང་གིས་
གཉིས་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཇ་དང་མར་སོགས་
ངའི་བུ་མོར་བརྩེ་དུང་ཇི་ཙམ་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱས་སོང་། སྐྱེས་སུ་ཕུལ་བས། ཕ་སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་བསམ་པར་བུའི་མིང་ལ་བཀྲ་ཤིས་

ངའི་བུ་མོ་ཁྱེད་རང་དང་ལྷན་དུ་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་འོས་པ་འདུག   བདེ་ལེགས་ཞེས་བཏགས་ན། རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་ཡོང་བ་
འདུག་བསམས་ཏེ། བཟའ་ཟླར་གྲོས་བྱས་ཏེ་བུའི་མིང་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་
ཅེས་བཤད།
ལེགས་ཞེས་བཏགས་པ་རེད།
བུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཅུང་ནར་སོན་སྐབས་ཕ་མ་གཉིས་
ཀྱིས་བུ་དེ་རིག་པ་སྐྱོ་ཞིང་ཨ་མཆོག་ཀྱང་ཅུང་ཐང་པོ་མེད་པ་ཤེས་འཕྲལ།
བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ་ཆུང་དུས་ནས་ཕ་སྟོབས་རྒྱལ་དང་མཉམ་དུ་ར་
ལུག་འཚོ་བར་ཁྲིད། པ་ཕས་ཀྱང་རང་གིས་གང་ཤེས་པ་རྣམས་བུ་ལ་
སློབ་གང་ཐུབ་བྱས་པ་རེད། དེ་ལྟར་ལོ་ཤས་ཕྱིན་རྗེས་ཕ་སྟོབས་རྒྱལ་
གྱིས་རང་གི་བུ་ཕྱི་ལ་ཐེངས་གཅིག་འཁྲིད་དགོས་འདུག་བསམས་ཏེ། བུ་
ལྷ་སར་ཁྲིད་པ་རེད།
ཁོང་གཉིས་ལྷ་སར་འབྱོར་སྐབས་ཕ་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་ད་གཟོད་
གཞི་ནས་བོད་དབུས་ལྷ་སར་འབྱོར་སོང་། ད་མི་ལུས་ཐོབ་པའི་དགོས་པ་
ཉིན་རྗེས་མར་གཉེན་སྒྲིག་དགའ་སྟོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས་ཤིང་།
གྲུབ་སོང་། ཞེས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་མགོ་བོའི་སྟེང་ལ་བཞག་སྟེ་
རྒྱལ་ཁམས་སུ་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མས་དགའ་སྤྲོའི་གཞས་
སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ན། བུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱིས་ཕའི་ལད་ཟློས་བྱས་
འཁྲབས། ཁོ་ཚོས་ཨ་ལཱ་དིན་དང་མནའ་མར་རྔན་པ་ཆེ་ཆུང་ ཏེ། ད་གཞི་ནས་འུ་གཉིས་ལྷ་སར་འབྱོར་སོང་། ད་ར་ལུག་ཐོབ་ན་དགོས་
འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སྤྲད་པ་རེད། ཨ་ལཱ་དིན་ནི། ད་དུང་རང་ པ་གྲུབ་སོང་། ཞེས་སྐད་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་པས་གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའི་མི་
གིས་རང་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པར་ལུས་པ་རེད། ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ། རྣམས་ཁྲེལ་དགོད་ཤོར་བ་རེད། ཕ་སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་སེམས་ནང་ད་ཆ་བུས་

བླང་དོར་གནས་ལ་མཁས་པར་ཤོག་ཅེས་སྨོན།། །།

ཆག་སྒོ་བསླངས་སོང་བསམས་ཏེ་ངོ་ཚ་པོ་ཆགས་པ་རེད།

དེ་ནས་ཁོང་གཉིས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་མདུན་དུ་སླེབས་པ་དང་

བུས་ཕ་ལ་དྲིས་པར། པཱ་ལགས་ཕ་གི་ཁང་པ་དེ་གང་རེད། ཁང་མིག་དེ་

འདྲ་མང་བ་ལ། ཞེས་ཟེར་བར། ཕ་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས། ཕ་གི་༸གོང་ས་ཡིད་
བཞིན་ནོར་བུའི་
ཕོ ་ བྲ ང ་ རེ ད །
དེ ་ ལ་གསོལ་

བ་སྨོན་ལམ་

གང་བཏབ་ན་
འགྲུབ་ཀྱི་རེད།

ཅེས་ལབ་པ་
ན། བུས་ནོར་

བུ་ཞིག་ལ་ཁང་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་དགོས་དོན་གང་རེད། ཅེས་ལབ་པས།

བུ་ཁྱོད་ཁ་ཉུང་ཙམ་བྱོས། དེ་ལས་ངས་གང་བཤད་པ་དེ་ཉོན། ཞེས་ཟེར་
ཏེ་བུ་ལ་ལན་མ་བརྒྱབ་པར་མདུན་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།

ཕ་སྟོབས་རྒྱལ་པོ་ཏ་ལའི་རྒྱལ་སྒོ་མདུན་དུ་སླེབས་སྐབས་བུ་

མཐོང་སར་བསྡད་མེད་པ་ན། ཁོས་ཕར་ཚུར་འཚོལ་སྐབས་བུ་དེ་མི་ཞིག་
དང་ལྷན་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད་བཞིན་པ་མཐོང་བ་རེད། དེར་ཕྱིན་པ་ན་མི་དེས་

ངས་ཁྱེད་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུས་མེད། མི་གཞན་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་

ཞེས་བུ་དེར་ལབ་བཞིན་པ་ཐོས་སྐབས། ཕ་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་རྒན་ལགས་
དགོངས་པ་མ་འཚོམས། ངའི་བུའི་མིང་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཟེར་
གྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་ཁོས་རང་གི་མིང་ནས་འབོད་ཀྱི་འདུག་བསམས་ཏེ་

ཡ་ལན་བྱས་པ་ཡིན་གྱི་རེད། གཉིས་ནས་ངའི་བུའི་ཨ་མཆོག་ཐང་པོ་ཞེ་

དྲག་མེད། དགོངས་མ་འཚོམས། ཞེས་ཞུས་པས་མི་དེ་ཁྲེལ་དགོད་ཅིག་
ཤོར་ཏེ་ཕྱིན་པ་རེད།
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ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

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

ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས་ལས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

༄༅།།གང་ཞིག་སྟོང་ཕྲག་སྟོང་དག་གི །མི་ཡི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་བས། །
གང་ཞིག་བདག་ལས་རྒྱལ་བྱེད་པ། །དེ་ནི་མི་ཡི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །

བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་གྱི། །གཞན་ལྟ་སུ་ཞིག་མགོན་དུ་འགྱུར། །བདག་
ཉིད་བདག་གི་མགོན་གྱུར་པའི། །མཁས་པས་བདེ་འགྲོ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །

བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་གྱི། །གཞན་ལྟ་སུ་ཞིག་མགོན་དུ་འགྱུར། །བདག་
ཉིད་བདག་གི་མགོན་གྱུར་པས། །ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བར་འགྱུར། །
(ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ་བདག་གི་ཚོམས་ལས།)

༈ ཚུལ་འཆལ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ། །ལོ་བརྒྱར་གསོན་པ་གང་ཡིན་པས། །
ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་ཞིང་མཉམ་བཞག་པ། །ཉིན་ཞག་འགའ་ཞིག་གསོན་པ་རུང་། །
(ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པ་བསྒྲེ་བའི་ཚོམས་ལས།)

༈ དད་ལྡན་སྙན་པར་སྨྲ་བ་དང་། །ཐོས་མང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ་དང་། །
མཁས་པ་ཡིས་ནི་མཛའ་བྱ་ཞིང་། །མི་མཆོག་དག་དང་འགྲོགས་པར་བྱ། །

བྱིས་པས་ཇི་སྲིད་གསོན་བར་དུ། །གལ་ཏེ་མཁས་པ་བསྟེན་བྱས་ཀྱང་། །དེ་ཡིས་
ཆོས་ཤེས་མི་འགྱུར་ཏེ། །གཟར་བུས་ཚོད་མའི་རོ་བཞིན་ནོ། །

ཤེས་རབ་ལྡན་པས་ཡུད་ཙམ་ཞིག །མཁས་པ་ཉེ་བར་བསྟེན་པས་ཀྱང་། །དེ་

ཡིས་ཆོས་རྣམས་ཤེས་འགྱུར་ཏེ། །ལྕེ་ཡིས་ཚོད་མའི་རོ་བཞིན་ནོ། ། (ཉི་ཤུ་རྩ་

ལྔ་པ་མཛའ་བཤེས་ཀྱི་ཚོམས་ལས།)

༄༅། །ཐེངས་གཅིག་ཕོ་བྲང་གི་སྒོ་སྲུང་འགོ་དཔོན་དེ་ལྐོག་རྔན་གྱི་ལས་དོན་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་བཱིར་བལ་གྱིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་རེད། འགོ་དཔོན་དེས་ལྐོག་
རྔན་མ་ལེན་པར་མི་སུའང་ཕོ་བྲང་ནང་གཏོང་གི་མེད། གཞུང་མི་དྲང་བའི་དཔོན་

ངན་ཁོང་དམར་རྗེན་དུ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པར། བཱིར་བལ་གྱིས་རང་ཉིད་དམངས་

ཁྲོད་ཀྱི་གླུ་པ་རྒས་པོ་ཞིག་ཏུ་ཆས་རྫུས་སྤྲས་ཏེ་ཕོ་བྲང་གི་སྒོ་འགྲམ་དུ་ཕྱིན། ཆས་
རྫུས་སྤྲས་པའི་བཱིར་བལ་གྱིས་རྒྱལ་སྒོའི་ནང་དུ་འཛུལ་ཐབས་བྱེད་སྐབས། སྒོ་སྲུང་
དཔོན་ངན་ཁོས་བཀག་པ་རེད།

སྒོ་སྲུང་བ་དེས། “ཁྱེད་རང་ག་པར་འགྲོ་རྩིས་ཡོད།” ཅེས་དྲིས་པར།

“ང་རང་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་གླུ་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱལ་པོའི་མདུན་སར་གླུ་གཞས་གཏོང་

བར་འགྲོ་མཁན་ཡིན། ཕོ་བྲང་ནང་དུ་གཏོང་རོགས་གནང་། སྐུ་མཁྱེན།”ཞེས་བཱིར་

བལ་གྱི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་ན། སྒོ་སྲུང་བས་མུ་མཐུད་དུ། “ཡ་ཡ། འགྲིག་གི་རེད། ཁྱེད་
ཀྱིས་གསེར་ཊམ་ཉི་ཤུ་སྤྲད་སོང་ན་ཕོ་བྲང་གི་ནང་དུ་གཏང་

བཤེས་པའི་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །མྱ་ངན་འདས་པ་བདེ་བའི་ཕུལ། ། (ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚོམས་ལས།)

༈ བདག་ལས་གཞན་པའི་སྐྱོན་དག་ནི། །ཕུབ་མ་གཏོར་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །གཞན་
གྱི་སྐྱོན་མཐོང་སླ་བ་སྟེ། །རང་གི་སྐྱོན་ནི་མཐོང་བར་དཀའ། ། (ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ་
མཐོང་བའི་ཚོམས་ལས།)

༈ སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་མི་བྱ་སྟེ། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱ། །རང་གི་

སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་གདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། ། (ཉི་ཤུ་རྩ་
བརྒྱད་པ་སྡིག་པའི་ཚོམས་ལས།)

༈ ཇི་སྲིད་ཉི་མ་མ་ཤར་བ། །དེ་སྲིད་སྲིན་བུ་མེ་འཁྱེར་སྣང་། །ཉི་མ་ཤར་བར་
གྱུར་པ་ན། །སྣང་བ་མེད་ཅིང་སྔོན་པོར་འགྱུར། །

འདོད་པ་ལྟ་བུའི་འདམ་རྫབ་མེད། །ཞེ་སྡང་ལྟ་བུའི་གནོད་མེད་དོ། །གཏི་མུག་ལྟ་བུའི་
རྒྱ་མེད་དེ། །སྲེད་པ་ལྟ་བུའི་ཆུ་ཀླུང་མེད། ། (ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ་ཕྲུགས་ཀྱི་ཚོམས་ལས།)

༈ ཉིན་མོ་ཉི་མ་གསལ་བར་བྱེད། །མཚན་མོ་ཟླ་བ་སྣང་བྱེད་ལྟར། །རྟག་ཏུ་

སངས་རྒྱས་གཟི་བརྗིད་ཅན། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་གསལ་བར་བྱེད། ། (སུམ་ཅུ་
སོ་གསུམ་པ་བྲམ་ཟེའི་ཚོམས་ལས།)

འདིར་ཚོམས་ཚང་མ་ནས་ལུང་འདྲེན་ཞུས་མེད་པ་དེ་དོན་དགོངས་འཇཌ་ཞུ།

གནང་རོགས།” ཞེས་བཱིར་བལ་གྱིས་རེ་འདུན་ཞུས་པ་ན། དེ་རུ་ཡོད་པའི་མི་ཐམས་
ཅད་ཧང་སང་ཡང་། རེ་འདུན་དེ་ཉིད་གླུ་པ་རང་ཉིད་ནས་ཞུས་པར་བརྟེན། རྒྱལ་
པོས་རྟ་ལྕག་བརྒྱ་ཐམ་པ་གཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་པ་རེད།

     གཡོག་པོ་དེས་རྟ་ལྕག་གཞུ་གྲབས་བྱེད་སྐབས་བཱིར་བལ་གྱིས།

“ཏོག་ཙམ་སྒུགས་དང་། ངས་བྱ་དགའ་དེ་ནས་ཕྱེད་ཀ་ཏག་ཏག་སྒོ་སྲུང་གི་འགོ་
དཔོན་དེ་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ཡིན། བྱས་ཙང་ཁོའི་ཐོབ་སྐལ་དེ་སྔོན་ལ་

སྤྲོད་རོགས་གནང་།” ཞེས་ཞུས་ཏེ། གླུ་པས་ཨཀ་བར་གྱི་ཕྱོགས་ལ་བལྟས་ཏེ་སྒོ་
སྲུང་དཔོན་ངན་ཁོང་ཡར་འབོད་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ་བྱས་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོང་

གིས་ལྐོག་རྔན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱལ་པོར་སྙན་སེང་ཞུས་
པ་ན། རྒྱལ་པོས་དེ་ལྟར་གསན་པ་དང་ཁོང་ཁྲོའི་མེ་འབར་ཏེ་དེ་མ་ཐག་དཔོན་ངན་

ཁོ་ཁྲིམས་རར་སྐོང་བ་དང་། རྟ་ལྕག་ལྔ་བཅུ་
གཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་སྟེ། བཙོན་

ཁང་ནང་བཅུག་པ་རེད། དེ་ནས་བཱིར་བལ་
ལ་རྟ་ལྕག་གཞུ་རེས་སླེབས་སྐབས་རྒྱལ་

གང་ཡང་འབུལ་རྒྱུ་མེད། འོན་ཀྱང་ངའི་གཞས་གསན་རྗེས་
རྒྱལ་པོས་ང་ལ་བྱ་དགའ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་

པོས་བཀག་སྟེ། ཁོང་ཐག་ཉེ་ཙམ་ཡར་བོས་

གཙང་མ་ཡོད། བྱ་དགའ་དེ་ནས་ཕྱེད་ཀ་ཏག་ཏག་ཁྱེད་ལ་
“ཁྱེད་རང་མར་ལོག་ཡོང་སྐབས་ཁ་དན་ཚིག་ལ་གནས་པ་བྱེད་ཤོག་ཨ།” ཞེས་

སྡིགས་རའང་བསྐུལ་པ་ན། བཱིར་བལ་གྱིས། “ཡིན་དང་ཡིན།”ཞེས་ཞུས་ཏེ་རྒྱལ་

སྒོ་ནས་ཡར་བཏང་པ་རེད། དེ་ནས་བཱིར་བལ་རྒྱལ་པོའི་མདུན་སར་སླེབས་སྐབས།
ཁོས་ཆས་རྫུས་སྤྲས་ཡོད་པར་བརྟེན་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ངོ་མ་མཁྱེན་པ་རེད། བཱིར་

བལ་གླུ་གཞས་གཏོང་མཁས་པས། ཁོས་རྒྱལ་པོར་གླུ་གཞས་ཤིག་འབུལ་ཆོག་
པའི་གནང་བ་ཞུས་པར། རྒྱལ་པོས་གནང་བ་གནང་བ་ལྟར། ཁོས་གླུ་གཞས་སྙན་
པོ་ཞིག་བཏང་པ་རེད། ཁོའི་གླུ་གཞས་དེར་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ཡིད་འཕྲོག་སྟེ། ཁོ་
ལ་བྱ་དགའ་གང་འདོད་ཤོད་ཅེས་གསུངས་པར།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

འཁོར་གཡོག་ལ་ངའི་སྒལ་ཧྲེང་སྟེང་རྟ་ལྕག་བརྒྱ་ཐམ་པ་གཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་

ལགས། རྒས་པོ་ང་མི་སྐྱོ་པོ་ཞིག་ཡིན། ད་ལྟ་ང་ལ་དངུལ་

བཱིར་བལ་གྱི་གཏམ་དེར་སྒོ་སྲུང་བས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་དང་སྦྲགས།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

“རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། གལ་ཏེ་ཐུགས་མཉེས་པོ་བྱུང་ཡོད་ན། ཁྱེད་ཀྱི་

ཆོག” ཅེས་ཁོས་དགོས་འདུན་བཏོན་པར། “འགོ་དཔོན་

འབུལ་ཆོག” ཅེས་བཱིར་བལ་གྱིས་དེ་ལྟར་ཞུས།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༈ ནད་མེད་རྙེད་པའི་དམ་པ་སྟེ། །ཆོག་ཤེས་པ་ནི་ནོར་གྱི་དབྱིག །ཡིད་གཅུགས་

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༡༤༽ཡ་མཚན་པའི་བྱ་དགའ།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༦

ནས། “ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་བྱེད་ལས་
དེར་བལྟས་ན། ཁྱེད་རང་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་

གཏན་ནས་རེད་མི་འདུག ཁྱེད་རང་སུ་ཡིན་མིན་ང་ལ་ཤོད་རོགས།” ཞེས་གསུངས་
པ་ན། བཱིར་བལ་གྱིས་རང་གི་སྐྲ་ཚབ་དང་ཁ་སྤུ་རྫུན་མ་དེ་མར་ཕུད་དེ་རང་གདོང་
ངོ་མ་དེ་བསྟན་པ་རེད།

བཱིར་བལ་མཐོང་བ་དང་ཁྲིམས་རར་ཡོད་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ཧོན་ཐོར།

འོན་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་དགའ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐྱེད། ཁོས་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་བ་
ཞིག་ཐེར་འདོན་བྱས་པ་དེར་རྒྱལ་པོས་བསྟོད་བསྔགས་ཚད་མེད་གནང་བ་དང་།
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡང་ཞུས། བཱིར་བལ་གྱི་བྱས་རྗེས་དེར་རྒྱལ་པོས་ཁོང་ལ་བྱ་དགའ་
གྱ་ནོམ་པ་གནང་ངོ་།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་
བདུན་མའི་རྩ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །(སྔོན་འགྲོ་རྟེན་གྱི་ཆོས་བསྟན་པ།) དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་
དག་ལ་བསླབ། །

(དངོས་གཞི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྦྱོང་བ།)

ཆོས་

རྣམས་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་བསམ། །མ་སྐྱེས་རིག་པའི་གཤིས་ལ་
དཔྱད།  །གཉེན་པོ་ཉིད་ཀྱང་རང་སར་གྲོལ། །ལམ་གྱི་ངོ་བོ་
ཀུན་གཞིའི་ངང་ལ་བཞག །ཐུན་མཚམས་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུར་

བྱ། །གཏོང་ལེན་གཉིས་པོ་སྤེལ་མར་སྦྱང༌། །དེ་གཉིས་རླུང་ལ་
བསྐྱོན་པར་བྱ། །ཡུལ་གསུམ་དུག་གསུམ་དགེ་རྩ་གསུམ། །
སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་ཚིག་གིས་སྦྱང་། །ལེན་པའི་གོ་རིམ་རང་

ནས་བརྩམ། ། (རྐྱེན་ངན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བ།)  སྣོད་བཅུད་
སྡིག་པས་གང་བའི་ཚེ། །རྐྱེན་ངན་བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་བསྒྱུར། །
ལེ་ལན་ཐམས་ཅད་གཅིག་ལ་བདའ། །ཀུན་ལ་བཀའ་དྲིན་
ཆེ་བར་བསྒོམ། །འཁྲུལ་སྣང་སྐུ་བཞིར་སྒོམ་པ་འདི། །སྟོང་

ཉིད་སྲུང་བ་བླ་ན་མེད། །སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན་ཐབས་ཀྱི་མཆོག །

འཕྲལ་ལ་གང་ཐུག་སྒོམ་དུ་སྦྱར། ། (ཚེ་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་དྲིལ་
ནས་བསྟན་པ།)

མན་ངག་སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་པ། །སྟོབས་ལྔ་

དག་དང་སྦྱར་བར་བྱ། །ཐེག་ཆེན་འཕོ་བའི་གདམས་ངག་ནི།  །
སྟོབས་ལྔ་ཉིད་ཡིན་སྤྱོད་ལམ་གཅེས། །

(བློ་འབྱོངས་པའི་ཚད།)  

ཆོས་རྣམས་དགོས་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས། །དཔང་པོ་གཉིས་ཀྱི་

གཙོ་བོ་གཟུང༌། །ཡིད་བདེ་འབའ་ཞིག་རྒྱུན་དུ་བསྟེན། །ཡེངས་
ཀྱང་ཐུབ་ན་འབྱོངས་པ་ཡིན། །

(བློ་སྦྱོང་གི་དམ་ཚིག)  སྤྱི་དོན་

གསུམ་ལ་རྟག་ཏུ་བསླབ། །འདུན་པ་བསྒྱུར་ལ་རང་སོར་

བཞག  །ཡན་ལག་ཉམས་པ་བརྗོད་མི་བྱ། །གཞན་ཕྱོགས་

གང་ཡང་མི་བསམ་མོ། །ཉོན་མོངས་གང་ཆེ་སྔོན་ལ་སྦྱང༌། །
འབྲས་བུ་རེ་བ་ཐམས་ཅད་སྤང་། །དུག་ཅན་གྱི་ཟས་སྤང་།
གཞུང་བཟང་པོ་མ་བསྟེན། ཤགས་ངན་མ་རྒོད། འཕྲང་མ་
སྒུག  གནད་ལ་མི་དབབ། མཛོ་ཁལ་གླང་ལ་མི་འབྱོ། ལྟོ་

ལོག་མི་བྱ། མགྱོགས་ཀྱི་རྩེ་མ་གཏོད། ལྷ་བདུད་དུ་མི་དབབ།  
སྐྱིད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་སྡུག་མ་འཚོལ། །

(བློ་སྦྱོང་གི་བསླབ་བྱ།)

རྣལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་ཅིག་གིས་བྱ། །ལོག་གནོན་ཐམས་
ཅད་གཅིག་གིས་བྱ། །ཐོག་མཐའ་གཉིས་ལ་བྱ་བ་གཉིས། །

གཉིས་པོ་གང་བྱུང་བཟོད་པར་བྱ། །གཉིས་པོ་སྲོག་དང་བསྡོས་
ལ་སྲུང༌། །དཀའ་བ་གསུམ་ལ་བསླབ་པར་བྱ། །རྒྱུ་ཡི་གཙོ་

བོ་རྣམ་གསུམ་བླང༌། །ཉམས་པ་མེད་པ་རྣམ་གསུམ་སྒོམ། །
འབྲལ་མེད་གསུམ་དང་ལྡན་པར་བྱ། །ཡུལ་ལ་ཕྱོགས་མེད་
དག་ཏུ་སྦྱོང༌། །ཁྱབ་དང་གཏིང་འབྱོངས་ཀུན་ལ་གཅེས། །

བཀོལ་བ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་སྒོམ། །རྐྱེན་གཞན་དག་ལ་ལྟོས་

མི་བྱ། །ད་རེས་གཙོ་བོ་ཉམས་སུ་བླང༌། གོ་ལོག་མི་བྱ། རེས་
འཇོག་མི་བྱ། དོལ་ཆོད་དུ་སྦྱང༌། རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་ཀྱིས་

ཐར་བར་བྱ། ཡུས་མ་སྒོམ། ཀོ་ལོང་མ་སྡོམ། ཡུད་ཙམ་པ་

མི་བྱ། འོར་ཆེ་མ་འདོད། སྙིགས་མ་ལྔ་པོ་བདོ་བ་འདི། །བྱང་
ཆུབ་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན། །མན་ངག་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་

འདི། །གསེར་གླིང་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡིན། །སྔོན་སྦྱངས་ལས་
ཀྱི་འཕྲོ་སད་པས། །རང་གི་མོས་པ་མང་བའི་རྒྱུས། །སྡུག་

བསྔལ་གཏམ་ངན་ཁྱད་བསད་ནས། །བདག་འཛིན་འདུལ་
བའི་གདམས་ངག་ཞུས། །ད་ནི་ཤི་ཡང་མི་འགྱོད་དོ།། །།

བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་འདི། འཆད་ཁ་བ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་(༡༡༠༡-

༡༡༧༥)མཛད་པ་ཡིན། དོན་བདུན་པོ་རྣམས་ངོས་འཛིན་གྱི་གསལ་ཁ་འདོན་
ཆེད། གུག་རྟགས་ནང་དུ་ཡིག་ཆུང་བཀོད།

༄༅།།བུ་ཇེག་དང་སྲན་མའི་སྡོང་པོ།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

བྱ་རྒོད་སྤོས།

མིང་གཞན། བདུད་རྩི་ཆིག་ཐུབ། སྲིན་བྱ་མགོ་ཅན། གླ་རྩིའི་དྲི་ཅན།
རྒོད་སྤོས་པ་སོགས་ཟེར།
  

ཕྲ་བ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་སྐྱེ་བར་རྒས་ནས་སྨུག་པོར་འགྱུར་ཞིང་། ལོ་མ་

འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་རྭའམ་ཞིང་ཁར་འདེབས་འཛུགས་ཀྱིས་སྐྱེ་
དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། རྩ་བ་ཨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་ལ་ཡལ་ག་མེད་
པའི་སྡོང་པོ་འདྲོང་པོ་ཚིགས་མང་བ་སྐྱེ་ཞིང་། སྡོང་པོར་ཁུ་བ་མང་
བ་དང་། ལོ་མ་སྔོ་ལ་ལྗང་
ཞིང་རལ་གྲིའི་དབྱིབས་
འདྲ་བའི་སྨད་ཆས་སྡོང་པོ་
བཏུམས་ནས་སྐྱེ་བ་དང་།
མེ་ཏོག་དབྱར་དགུན་མེད་
པར་འཆར་བ་ཡིན།

ལོ་རེ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན། རྩ་བ་
སེར་སྐྱ་སྦོམ་ལ་རྩ་ཕྲན་ཁ་ཤས་གྱེས་པ་དང་། སྡོང་པོ་ལྗང་སེར་
ལྗང་སེར་མཐུག་ཅིང་རྒྱབ་ལྗང་དཀར་

ལ་སྦར་དབྱིབས་དོད་པ། མཐར་ཉག་
ཆེན་པོ་བཞི་ལྔ་ཙམ་དང་ཉག་ཆེན་དེ་

དག་གི་བར་ལ་སོག་ལེའི་ཁ་འདྲ་བའི་
ཉག་ཆུང་ཡོད་པ། གཞི་རྩ་ནས་སྐྱེས་

པའི་ལོ་མ་ཆེ་ཞིང་ངར་བ་རིང་བ་དང་།
སྡོང་པོའི་ལོ་མའི་ངར་བ་ཡང་རིང་ལ་

རེ་མོས་སུ་སྐྱེ་ཞིང་། མེ་ཏོག་སྔོ་ལ་སྐྱ་མདངས་ལྡན་པ་འདབ་མ་ལྔ་
ཡོད་པའི་འདབ་མ་དང་པོར་མཇུག་མ་ཡོད་པ་དག་ཡོངས་སུ་མ་
བཞད་གོང་སྲིན་བྱའི་མགོ་འདྲ་བ། དེ་རྣམས་སྡོང་པོའི་སྟོད་ཀྱི་ལོ་

མའི་མཚམས་ནས་ཤར་ཞིང་། ངར་བ་རིང་ལ་ལོ་སྡོང་ཡོངས་ནས་

ད་ང་ལ་བུའི་དྲི་མ་ཞིག་ཁ་ཡི་འདུག་ཟེར་མ་ཡོང་། དེ་ལས་ གླ་རྩིའི་དྲི་མ་བྲོ་བ་ཞིག་ཡིན།

བུར་ཤིང་།

སྐྱེ་གནས། རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་མང་ཆེ་བའི་ནང་སྐྱེ་བ་མ་ཟད།
འདེབས་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཅིང་། ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁུལ་ཁག་
ཅིག་ནང་དུའང་སྐྱེ་བ་ཡིན།

མངའ་སྡེའི་སྤི་ཏི། ཤར་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀོ་དམའ་ནས་འབྲས་
ལྗོངས་བར་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་
པ་བཅུ་གཉིས་དང་། སྒོ་ང་དྲུག་ཚན་བཅུ་གཉིས་(༧༢)ཁྱུར་ ༤༣༠༠ ནས་ ༥༤༠༠ ཙམ་གྱི་རྫ་དང་གཡའ་རི། རྩྭ་གསེབ། གྲོག་
ཤུར་བརླན་གཤེར་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའམ་སྟོན་མཚམས་
སུ་བཏུས་ནས་གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས་གཏུབས་ནས་བཙོས་ཏེ། ཁུ་
བ་གདུས་པའི་ཤིང་དེ་དག་གི་རྒྱུ་ལས་ཁ་དོག་དང་དྲི་རོ་འདྲ་མིན་
འབྱུང་ཞིང་། ཤིང་རང་རང་གི་ཁུ་བའི་དྭངས་སྙིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
ལས་བུར་སྨུག་དང་། བུར་སེར། བུར་དཀར་ཞེས་བུ་རམ་རིགས་
གསུམ་འབྱུང་བ་ཡིན།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་ལོ་སྡོང་མེ་འབྲས་
བཅས་སྨན་དུ་སྦྱར་བས་རིམས་ཚད་ཀྱི་ནད་དང་། དུག་ཚད། པགས་
སྲིན། ཟ་འཕྲུག་ལངས་པ། མཁྲིས་ཚད་སོགས་ལ་ཕན།

མིང་གཞན། བཅུད་འཛིན་དང་། རོ་མངར། རལ་གྲིའི་ལོ་མ་ཅན་
སོཌ་ཟེར། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། གནྣཱ་(गन्ना)དང་ཨཱིཁ་(ईख)ཞེས་པ་དང་།
ཨིན་སྐད་དུ། ཤུ་གར་ཁེན་(sugarcane)ཞེས་འབོད་པ་ཡིན།

མར་བསྡད་ནས་ཞོགས་ཇ་ཐུངས། ཞེས་བཟའ་ཟླས་བརྗོད། སྐྱེ་གནས། བོད་དང་། བལ་ཡུལ། ལ་དྭགས། རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ཅལ་
མི་བོ་ཆེས་ཆིག་ལབ་ཤུབ་ཤུབ་རྒྱག་གིན་ཕག་པ་བསྲེགས་
མིད་བཏང་། དེ་ནས་ཁོས། བཟའ་ཟླ། ངའི་མཛུབ་དཀྲོལ་
རྒྱུད་མང་(harp)དེ་ཁྱེར་ཤོག་དང་། ཞེས་སྐད་བརྒྱབས།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་ཙམ་
ལ་ལོ་སྡོང་མེ་འབྲས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷན་ཅིག་བཏུས་ཏེ། གཙང་མ་
བཀྲུས་རྗེས་བསིལ་གྲིབ་ཏུ་བསྐམ་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་བུ་རམ་སྨན་སྦྱོར་བྱས་
པས་བཅུད་ལེན་གྱི་མཆོག་དང་། གྲང་བ་དང་རླུང་གི་ནད། ཤ་འབྲི་བ།
རྐང་ལག་ཆུ་སེར་གྱི་ནད། རོ་ཙ་ཉམས་པ་གསོ་བ་སོགས་ལ་ཕན།

ཁུངས། དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་བའི་ 《བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་
ལས་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།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་
ཁྲིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་
བྱེད་དགོས།

བོད་མི་སྤྱོ་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱིས་
བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་
ཁྲིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་བྱེད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཞིག་བྱེད་
རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་
མིའི་ བཅའ་ཁྲིམ ས་ཀྱི་ འབྲུ་དོ ན ་རྣམས་
མི་ཚེའི་ནང་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་
ཞིག་རེད། མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་ནོར་
འཁྲུལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་
རེད། བསམ་བཞིན་དུ་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་
རྩིས་མེད་བྱས་པ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འགལ་
ཟླ་བྱས་པ་ཞིག་ལ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ངོས་
འཛིན་མ་བྱེད་ཐབས་མེད་ཅིག་རེད། སྲིད་
གཞུང་ལ་འགལ་ཟླ་བྱེད་མི་ཆོག་པ་མེད་
ཀྱང་། རྒྱལ་ཁབ་ལ་འགལ་ཟླ་བྱས་པ་ཡིན་
ན། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཡུལ་མིའི་རང་བཞིན་
ཉམས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲུ་
དོན་དང་འགལ་བའི་ལས་དོན་ཞིག་ག་པར་
བྱུང་བ་ཡིན་ན། གནས་ཚུལ་དེ་ཚབས་ཆེན་
པོ་ཞིག་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་རྩིས་མེད་
བྱས་པ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་རེད།
ཅེས་པ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠

ནས་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ བར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པར་ཚོགས་

གཙོ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་“སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་
དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུའི་འགན་”ཞེས་པའི་
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།

ཁོས་བཀའ་བཏང་བ་བཞིན་བཟའ་ཟླས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ལམ་
སང་ཁྱེར་ཡོང་བ་དང་། རོལ་དབྱངས་དཀྲོལ་ཅིག ཝ་ཡེ་

མཛུབ་དཀྲོལ་རྒྱུད་མང་། རོལ་དབྱངས་དཀྲོལ་ཅིག  ཅེས་

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

The Editor

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས།
བདེ་སླར་ཉིན་སློབ། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། སྙན་གྲགས། མེས་དབོན་

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

མི་བོ་ཆེས་བཀའ་བཏང་བ་དང་། མཛུབ་དཀྲོལ་རྒྱུད་མང་

རི་མོ་འབྲི་མཁན། རྨ་བྱ་ཀུན་དགའ། མེས་དབོན་
གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་བཞི་པ།

ལམ་སང་མདོང་མོའི་ནང་ནས་ཐོན་ཏེ། མཛུབ་དཀྲོལ་རྒྱུད་
མང་ཁྱེར་ནས་མགྱོགས་པོ་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མ་རྣམས་ www.sherig.org སྟེང་གཟིཌ།
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མངགས་ཉོའི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་
ཁ་བྱང་ཐོག་ཤེས་རིག་པར་ཁང་ལ་གནང་རོགས།

ནས་རོལ་དབྱངས་ཧ་ཅང་སྙན་པོ་ཞིག་གྲགས་པ་ན། མི་བོ་
ཆེ་དེ་འཕྲལ་དུ་ཞི་འཇམ་ངང་གཉིད་ཤོར། དེ་ནས་བུ་ཇེག་
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རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་འཇམ་དཔལ།
མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།

༄༅། །སྒྱུ་རྩལ་གྱི་གཏེར་མཛོད། །

རི་མོ་འབྲི་མཁན། ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།
བདེ་སླར་ཉིན་སློབ། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།
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ས་སྨྱུག་ཚོན་ཁྲ་བེད་སྤྱད་དེ་ལྷ་མོ་འཁྲབ་མཁན་གྱི་བུ་མོ་གཉིས་བྲིས།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་ཚེ་རིང་།
བདེ་སླར་ཉིན་སློབ། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།

༄༅།།ཐོ ག ་མའི ་ བཅོ ས ་ཀ།
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ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

»» གྲུའི་ནང་སྤྲོ་གཡེང་དུ་སྐྱོད་སྐབས་ཉེན་འགོག་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཙམ་མ་ཟད།
འཐུང་ཆུ་དང་གྲུའི་འབུད་རྫས་ཀྱི་སྣུམ་སོགས་འདང་ངེས་འཁྱེར་དགོས་པ།

»» གྲུ་གཏོང་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ས་གནས་ཀྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཤེས་རྟོགས་དང་། ཉེན་ཁ་
འཕྲད་པའི་བརྡ་གཏོང་སྟངས་ཀྱང་ཤེས་དགོས།

»» གྲུའི་འཕྲུལ་ཆས་མ་ལག་གང་ལའང་སྐྱོན་ཆག་མེད་པའི་ངེས་ཤེས།
»» རྡོ་སྣུམ་འཛགས་པ་དང་བོ་བའི་རིགས་མེད་པ།

»» རང་ཉིད་གྲུ་བཏང་སྟེ་ཕར་འགྲོ་དུས་དང་ཚུར་འཁོར་དུས་མི་གཞན་སུ་རུང་ཞིག་གིས་
ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པ་དགོས་རྒྱུ།

