མཚོ་པདྨ།

      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།

བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་གིས་དགའ་པོའི་ངང་མུ་མཐུད་ཆུ་བླུགས།

ཉིན་རྗེས་མ་དེར་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་དང་ཡང་བསྐྱར་ཐུག

མེ་ཏོག་ལགས། ཁ་སང་ངས་
སློབ་གྲྭའི་མེ་ཏོག་ཆ་ཚང་ལ་ཆུ་བླུགས་
པ་ཡིན།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༨༠

    

ཧིན་སྒོར། ༥

༄༅། །བོད་ཀྱི་བཟོ་རིག་པའི་ལག་རྩལ་གྱི་དཔེ་མཚོན་
མཐོང་བ་ཡིད་འཕྲོག །
རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོ་དང་སྒྲོལ་མ་སོགས་ཀྱི་རླུང་རྟའི་པར་ཤིང་།

  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༣      

མགོ་བརྙན་ཅན་གྱི་འབག་སྣ་ཚོགས།

རླུང་རྟའི་པར་ཤིང་།

ཁམས་ལྕགས་ཟམ་རྫོང་ནས་རྙེད་པའི་སྔ་རབས་ཀྱི་

ཡ ག ་པོ ་ ཞེ ་
དྲག་རེད།

ཆུ་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐོར་བའི་ཆུ་འཁོར།

འོན་ཀྱང་ང་ཁྱེད་རང་ནང་བཞིན་
སྙིང་རྗེ་མོ་ཆགས་མ་སོང་། ང་རང་མགྱོགས་
པོ་སྙིང་རྗེ་མོ་ཆགས་འདོད་འདུག

ཚོན་སྐུད་ཀྱིས་དཀྲིས་པའི་མདོས་རིས་པ་ཏྲ།

སྟེ་ཁ། རོག་མཆུ། གཅེའུ་སོགས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལག་ཆ།

ང ་ཁྱེ ད ་ར ང
་ན ང ་བ ཞིན
་
ཆགས་འདོད
་འདུག ཐབས
་ཤེས་གཞན་
དག་གསུངས
་དང་།  

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།

༄༅། །ཀ་བཤད་སྙིང་གཏམ། །

				

སྙན་ཚིག

སློབ་དགེ་ལྷ་རྒོད་བླ་མ། འབྲས་ལྗོངས།

༄༅། །ཀྭ་ཡེ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་བོད་མི་ཚོ། །

གྱི་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་

ཞ་ཞ་ཞུ་ཞུ་བྱེད་ན་མི་ངན་ཧྲེང། །

ཟ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་ཡོད་ཚེ་གྲོགས་སུ་འགྱུར། །

འ་ཆད་འུ་ཐུག་འབྱུང་དུས་འཇའ་ལྟར་ཡལ། །
ཡ་ངའི་གནས་སུ་ལྷུང་བའི་འཁོར་བ་པ། །

ཁ་བཤད་སྟོང་པས་ནམ་ཡང་དོན་མི་འགྲུབ། །

དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་འགོར་བར་སྒྱུ་མ་མཁན་རྒད་པོས་ཨ་ལཱ་དིན་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༦

ག་རེ་བྱེད་ན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དགོས། །

ང་ཁྱོད་མེད་པར་རང་གཞན་ལས་ལ་བརྩོན། །

རེད། ཁོས་སྒྲོན་མེའི་ཇཱི་ནཱིའི་རོགས་རམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཨ་ལཱ་དིན་

གྱིས་སྲས་མོ་བསླངས་ཐུབ་པ་ཤེས་ནས་ཕྲག་དོག་ལངས་ཏེ། སྒྲོན་
མེ་དེ་ཁོ་རང་ལ་རག་ཐབས་སུ་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་བཅད།

སྒྱུ་མ་མཁན་དེས་ཚོང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆས་རྫུས་སྤྲས་

ཏེ་རྒྱལ་ཁང་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིན། དེར་ཁོས། སྒྲོན་མེ་རྙིང་པར་གསར་

པ་ཡོད། སྒྲོན་མེ་རྙིང་པར་གསར་པ་ཡོད། ངས་སྒྲོན་མེ་རྙིང་པ་ལ་

གསར་པ་སྤྲད་དེ་བརྗེ་ཚོང་རྒྱག་གི་ཡོད། ཅེས་སྐད་བརྒྱབས། རྒྱལ་

པོའི་སྲས་མོས་ཨ་ལཱ་དིན་གྱི་སྒྲོན་མེ་དེ་སྒྱུ་མའི་སྒྲོན་མེ་ཡིན་པ་ཤེས་
ཀྱི་མེད་སྟབས། མོས་ཨ་ལཱ་དིན་གྱིས་སྒྲོན་མེ་རྙིང་པ་དེ་འདྲ་ག་རེ་
བྱེད་འདོད་ཡོད་ན། དེ་ལས་སྒྲོན་མེ་གསར་པ་ཞིག་དང་བརྗེ་ཚོང་

ཅ་ག་རྒྱུ་ནོར་ཁོང་ཁྲོའི་ས་བོན་དང་། །

ཆ་ལུགས་སྐྱེ་ཡག་བྱུར་གྱི་སྣ་འདྲེན་ཉིད། །

ཇ་ཆང་བཟའ་བཏུང་ནད་ཀྱི་སློང་རྐྱེན་རྣམས། །
ཉ་མོ་ཟས་ཆགས་དག་དང་རབ་ཏུ་མཚུངས། །

བརྒྱབ་སྟེ། ཁོ་ཧང་སང་འཇུག་དགོས་བསམས་པ་རེད། དེ་ལྟར་ ཏ་ལའི་ལྗོན་ཤིང་འདྲ་བའི་མི་རྟག་ལུས། །
སྲས་མོས་སྒྱུ་མ་མཁན་དེ་རྒྱལ་ཁང་གི་ནང་དུ་སྐད་བཏང་སྟེ། ཨ་ལཱ་

དིན་གྱི་སྒྲོན་མེ་དེ་ཕར་སྤྲད། སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་ལམ་སང་སྒྲོན་མེ་དེ་
ཕྱི་བདར་བཏང་བས་ཇཱི་ནཱི་ཐོན་ཡོང་།

ཐ་དད་མེད་པས་དམ་ཆོས་མ་སྒྲུབ་ན། །

ར་མ་ལུག་གི་སྐྱ་མིན་སེར་མིན་མང་། །

ལ་ལས་སྔགས་པ་ལ་ལས་བླ་མའི་ཆས། །

ཤ་ཆང་ཟས་དང་ངག་འཆལ་དུས་འདའ་བའི། །

ས་སྟེང་འདི་ན་ཟོག་རྫུན་ཤིན་ཏུ་མང་། །

ཧ་རི་ཙན་དན་ལ་སོགས་འཁོར་བའི་ལྗོན། །

ད་ལྟའི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་སྟོང་ཟད་འགྲོ། །

ན་ནིང་ད་ལོར་འཆི་ཐག་ཉེ་རུ་ཕྱིན། །

པ་ཊའི་རི་མོས་བརྒྱན་པའི་ཁང་བཟང་ནང་། །
ཕ་མའི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཤིན་ཏུ་དཀོན། །
བ་གླང་ལྟ་བུ་བླང་དོར་མ་རྨོངས་བར། །

ཧ་ཅང་ཆགས་སེམས་སྐྱེས་ཏེ་འཛེགས་གྱུར་ཏེ། །

ཨ་གསར་བགྱིས་ཏེ་ལམ་ཕྱེད་སླེབས་ཙ་ན། །

ཨ་ཁ་ཞེས་བྱ་འགྱོད་དུས་ཕྱིས་དྲགས་ཡིན།། །།

མ་ལ་དྲིན་ལན་འཇལ་བ་དམ་པའི་ལུགས། །

ཙ་གེ་ཙིག་གེའི་ཁྲོམ་འདུས་འཁོར་བའི་ནང་། །
ཚ་གི་ཚི་གིས་མི་ཚེ་སྐྱེལ་གྱུར་ནས། །

ཛ་དྲག་སྨན་གྱི་རིགས་སོགས་མཐར་བསྟེན་ན། །
རྒྱལ་ཁང་འདི་དང་། དེའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཐག་རིང་དུ་ཡོད་
པའི་ངའི་ཁྱིམ་ལ་ཁྱེར། ཅེས་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་བཀའ་བཏང་བས།

ཇཱི་ནཱི་ཡིས་མི་དགའ་བཞིན་དུ། ལགས་སོ། །བཀའ་བཞིན་ཞུ་ཆོག  
ཅེས་ལན་བཏབ་སྟེ། དེ་བཞིན་བྱས་པ་རེད།

ཝ་སྐྱེས་སྐད་ངན་རྒྱག་བཞིན་ཅི་ལ་ཕན། །

བུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

མཚར་གཏམ་

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

ཡང་ཕ་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་བུ་ཁྱོད་སྡོད་མ་ཚུགས་པར་མིའི་རྐུབ་ལ་འགྲོ་

ཐབས་བྱས་ཀྱང་བཤིག་མ་ཐུབ། བུས་དེ་ལྟར་བྱེད་བཞིན་པ་ཕས་མཐོང་
བ་ན། ཕ་ཚིག་པ་ཟ་སྟེ་བུ་ཁྱོད་སྡོད་མ་ཚུགས་ན་ཀ་བར་བསྡམ་བཞག་
གི་ཡིན་ད། ཞེས་སྡིགས་ར་

བསྐུལ་པ་ན། ཕ་སྟོབས་རྒྱལ་

ཉེན་ཡོད་རེད་པས། ཞེས་གཤེ་གཤེ་གཏོང་གིན་ཐག་པའི་སྣེ་གཅིག་བུའི་

ཁོང་ཁྲོ་ལངས་པ་ཤེས་ཏེ་བུ་

སྐེད་པར་སྒྲོག་པ་དང་། སྣེ་གཞན་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐེད་པར་བཏགས་པ་

བཀྲ་ཤི ས ་བདེ ་ ལེ ག ས་ཁུ་

རེད། ཕའི་གནང་ཚུལ་དེ་མཆོད་མཇལ་བ་གཞན་ཚོས་མཐོང་སྐབས་

སིམ་མེར་བསྡད་པ་རེད། དེ་

ཡ་མཚན་པ་རེད། གང་ལྟར་བུ་ལ་གཤེ་གཤེ་གཏོང་གིན་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་

ནས་ཕས་ད་མཇལ་ཁ་ཡག་

ལའི་མཆོད་ཁང་ནང་དུ་ཁྲིད། དེར་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་མཇལ་ཁ་ཞུ་ཡིན་

པོ་ཞུས་ཏེ་སང་གནངས་ཕ་

པཱ་ལགས་ཀྱིས། དཀོན་མཆོག་མཁྱེན། ངའི་བུ་འདི་རྨོངས་པའི་གཉིད་
ལས་གང་མགྱོགས་སད་པར་ཤོག ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པར། བུས་

ཨ་ལཱ་དིན་ནང་ལ་ལོག་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁང་དང་སྲས་མོ་ སྔོན་ལ་ངའི་སྐེད་པའི་ཐག་པ་དེ་འགྲོལ་རོགས་གནང་དང་། ཞེས་ལབ་
སོགས་མཐོང་སར་མེད་སྟབས། སྲས་མོའི་ཚེ་སྲོག་ལ་བར་ཆད་མི་
ཡོང་ངམ་བསམས་ཏེ་སེམས་འཚབ་དང་ཞེད་སྣང་སྐྱེས། འོན་ཀྱང་
བྱེད་ཐབས་བྲལ་ཏེ། སེམས་སྐྱོ་ཞིང་ལག་གཉིས་ཕུར་ཏེ་བསྡད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

པས་ཟུར་དུ་ཡོད་པའི་མཆོད་དཔོན་དེ་གད་མོ་མ་ཤོར་ཀ་མེད་བྱུང་།  

ཡུལ་ལ་ལོག་འགྲོ། རྗེས་མ་

ཁྱོད་འཁྲིད་ཡོང་རྒྱུ་མི་འདུག ད་ལན་མཐའ་མ་ཡིན། ཞེས་དམོད་མོ་རྒྱག་
གིན་ལབ་པ་ན། བུས་དེ་ཐོས་ཏེ་བྱས་ན་རྗེས་མ་པཱ་ལགས་མ་སླེབས་

ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་མཇལ་ཁ་གྲུབ་པ་དང་ཁོང་གཉིས་གཟིམ་ བར་དུ་ང་འདིར་འཇོག་རོགས་གནང་། ཞེས་ལབ་པས། པཱ་ལགས་ཅི་

ཆུང་མཇལ་ཁར་ཕྱིན་པ་རེད། དེའི་རིང་བུས་ཐག་པའི་མདུད་པ་འགྲོལ་ ཤོད་འདི་ཤོད་མེད་པར་གྱུར་པ་རེད།

3

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

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

འཕགས་པ་གླང་རུ་ལུང་བསྟན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའི་མདོ།

གསུངས་སའི་གནས། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་གླེང་བསླངས་
ནས་རི་གླང་རུའི་རྩེར་གསུངས།

གསུངས་སའི་འཁོར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

འཕགས་པ་བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུ་བ་སེམས་དཔའ་ཉིས་ཁྲི་ལས་
མང་བ་དང་། གནས་བརྟན་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མཽད་གལ་གྱི་བུ་ལ་སོགས་ཉན་

ཐོས་ཆེན་པོ་འབུམ་གཉིས་དང་ཁྲི་ལྔ། ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་

པ་ལྷའི་དབང་པོ་དུ་མ། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དང་གནོད་བྱིན་མཐུ་བོ་ཆེ། དྲི་ཟ་དང་
མིའམ་ཅིའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་ལ།

སྐབས་དེའི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་མིའི་རྒྱལ་པོ་
མང་པོའི་འཁོར་དང་བཅས་པའང་ཡོད་དོ།

རི་གླང་རུ་ཡོད་སའི་གནས་སམ་ཡུལ། ཡུལ་འདི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ་མི་

འདྲ་བ་གཙོ་བོ་གཉིས་འདུག་པ། འགའ་རེས་ད་ལྟའི་བལ་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་

དང་། ཡང་འགའ་རེས་ཤིན་ཅང་ངམ་ཤར་ཏུར་ཀིསྠན་ཡིན་ཟེར་བ་ཡོད་པས།

མདོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཟིན་པའི་མཐར། དཔྱད་གཞིར་མཆན་ཞིག་བཀོད་
པ་དེར་ཐུགས་སྣང་དང་རྩད་ཞིབ་ཡོང་བ་ཞུ།

མདོར་བསྡུས་ན་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལི་ཡུལ་ལམ་ཡང་ན་ཡུལ་དགེ་བ་ཞེས་བྱ་
བ། རི་གླང་རུ་དང་མཆོད་རྟེན་གོ་མ་ས་ལ་གན་ད། ཆུ་བོ་གོ་མ་སོགས་གང་
ན་ཡོད་པའི་གནས་དེ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༦

ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

གྱིས་རློབ་པའི་གནས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན་གསུངས་པའི་མདོ་འདི་

༄༅། །ཁྱིམ་དུ་ལོག་པ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་”གླ་རུ་ལུང་བསྟན་”ཞེས་འབོད་ཅིང་། མ་འོངས་པར་ ཐེངས་གཅིག་བྱི་ལ་དོམ་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ལམ་ནོར་ནས་ས་ཆ་རྒྱུས་མེད་
ཡུལ་དེ་ལ་སུམ་པ་དང་། བོད། རྒྱ། གྲུ་གུ། ཧོར་སོགས་ཀྱི་དམག་གི་གནོད་ ཅིག་ཏུ་སླེབས།
པ་བྱུང་བའམ། ཡུལ་ལ་མུ་གེ་དང་ནད་སོགས་བྱུང་ན་གླང་རུ་ལུང་བསྟན་གྱི་

མདོ་འདི་ཉིད་ཀློག་དགོས་པ་སོགས་ཀྱང་རྒྱས་པར་གསུངས་འདུག དེས་ན་
མཆོད་རྟེན་གོ་མ་ས་ལ་གན་ད་དང་རི་གླང་རུ། ཡུལ་དགེ་བ། མཁར་དགེ་

བ་ཅན་སོགས་གང་ན་ཡོད་པའི་གནས་དེ་སྦས་ལུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་བཟོར་
སྣང་ངོ་། མདོ་འདི་ལ་སྒྱུར་བྱང་མི་གསལ།

འདིར་གནད་དོན་ཆེ་བ་ཞིག་འདུག་པ་ནི། ད་ལྟའི་བལ་ཡུལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་

ཏུ་ཀཐ་མན་དུའི་ལུང་ལྗོངས་འདི་ལི་ཡུལ་ཡིན་ནམ་མིན། མ་ཡིན་ན་འཕགས་
པ་ཤིང་ཀུན་གྱི་རྒྱབ་རི་ལྟ་བུ་“གླང་རུ་ལུང་བསྟན་”དུ་འབོད་པའི་གནས་རི་

དེར་འགྲེལ་བཤད་དང་ངོས་འཛིན་ཇི་ལྟར་བྱེད། ཁ་ཆེ་བལ་པོ་ལི་ཡི་ཡུལ།
ཟེར་དུས་ལི་ཡུལ་དང་བལ་ཡུལ་སོ་སོར་ངོས་འཛིན་པ་མིན་ནམ། དེ་བས་
གནད་ཆེ་བ་ནི་སྔ་རབས་དང་ཕྱི་རབས་ཀྱི་མཁས་པ་དང་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་མང་

སྐབས་དེར་ཙི་ཙི་བྱི་བ་ཐེའུ་ཆུང་ཕར་ཚུར་ཁ་ལག་འཚོལ་བཞིན་ཡོད། ཁོས་
སེམས་ཅན་ཁྲ་ཁྲ་སྙིང་རྗེ་པོ་ཞིག་མཐོང་བ་ན། ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་

པོ་དགོངས་པ་མི་མཐུན་པ་མ་ཟད། ཏུར་ཀིསྠན་གྱི་ཤར་རྒྱུད་ཤིན་ཅང་གྱི་ནང་ དེའི་རྩར་ཕྱིན་པ་རེད།
སྔར་ནང་ཆོས་དར་བ་དང་། དེང་སང་ཡང་། གོ་ཤྲངྒའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་
ཤུལ་དང་། མཆོད་རྟེན་ཞིག་རོ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ལི་ཡུལ་དུ་ངོས་འཛིན་བྱས་
ན་འགལ་བ་ཡོད་དམ་མེད། ལི་ཡུལ་ལྕང་ར་སྨུག་པོ་དང། ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་
སྐབས་སུ་སོག་པོའི་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བ་བཤད་པར་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་
མ་ཡིན་པས་དཔྱད་ཞིབ་ནན་མོ་དགོས་གལ་ཆེ་བ་མིན་ནམ།། །།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༡༥༽ རྡུལ་གཉིས་ལོགས་སུ་ཕྱེས་པ།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཉིན་གཅིག་ཕོ་བྲང་ནང་སྐུ་བཅར་བ་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་བའི་སྐབས་དེར་སྐུ་

ཁོས་དེ་སྔོན་བྱི་ལ་དོམ་མཐོང་མྱོང་མེད་སྟབས།   

བཅར་བགྲེས་པོ་ཞིག་ཡར་ལངས་པ་རེད། ཁོའི་ལག་ཏུ་རྫ་མ་ཞིག་བསྣམས་

ཡོད། ཁོས་གསུངས་པར། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། བཱིར་བལ་ནི་རིག་པ་རྣོ་ཞིང་

ཁྱེད་རང་སུ་ཡིན་ནམ།
་ཡིན།
འདིར་ག་རེ་བྱེད་པར་ཡོང

ཡོང་མི་སྲིད་པའི་བྱ་བའང་སྒྲུབ་ཐུབ་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོ་ཚང་

མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་རིང་ངས་རྫ་མ་འདིའི་ནང་བྱེ་མ་ཀ་
ར་དང་བྱེ་མ་འདྲེས་ནས་འཁྱེར་ཡོད།” ཅེས་ཞུས་ཏེ་མུ་མཐུད་དུ། “རྒྱལ་
པོ་རིན་པོ་ཆེ། ཁྱེད་ཀྱི་བཱིར་བལ་ལ་བྱེ་མ་ཀ་ར་དང་བྱ་མའི་རྡུལ་གཉིས་

ཆུའི་ནང་མ་སྦང་བར་ལོགས་སུ་ཕྱེས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་རོགས།”
ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པར།

ཉིན་རྗེས་མ་དེར་རྒྱལ་པོས། “བཱིར་བལ། ཁྱེད་ཀྱིས་རྡུལ་གཉིས་

པོ་ལོགས་ཀ་ཕྱེས་ཡོད་དམ།” ཞེས་དྲིས་པར། བཱིར་བལ་གྱིས། “ལགས་

འོང་། རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ།” ཞེས་ཞུས་པར། “བྱས་ན་ག་པར་ཡོད།” ཅེས་
དྲིས་པ་ན། བཱིར་བལ་གྱིས། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ངའི་མཉམ་དུ་ལྡུམ་རའི་

ནང་ཕེབས་དང་། ངས་ལྡུམ་རའི་ནང་རྡུལ་གཉིས་པོ་ལོགས་ཀ་ཕྱེས་ཡོད།”
ཅེས་ཞུས་པ་རེད།

དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དང་སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ལྡུམ་རའི་ནང་ཕྱིན། བཱིར་

བལ་གྱིས་ཁོང་ཚོ་ཨམྲའི་སྡོང་པོའི་སར་འཁྲིད་པ་རེད། དེ་རུ་སླེབས་སྐབས་

ཨམྲའི་སྡོང་པོའི་འོག་ཏུ་བྱེ་མ་གཅིག་པོ་འགྲེམས་ཡོད་པ་མཐོང་པ་རེད། བྱེ་
རྒྱལ་པོས་འཛུམ་ཞིག་དང་འབྲེལ། “ཧམམམ་་་་། དེ་རིང་ཡང་

བཱིར་བལ་ཁྱེད་ལ་ཁ་གཏད་གཅིག་ཐོན་སོང་ང་། བྱས་ན་བཱིར་བལ། ད་ལན་

མ་ཀ་ར་རྣམས་འབུ་གྲོག་མ་རྣམས་ཀྱིས་འཁྱེར་ནས་ལོགས་ཀ་ཕྱེས་ཡོད་པ་
རེད།

དེ་ལྟར་སྐུ་བཅར་བ་བགྲེས་པོ་དེས། “བྱེ་མ་ཀ་ར་རྣམས་ག་པར་

བ་འགའ་ཤས་ཀྱང་ཕྱིན། བཱིར་བལ་གྱིས་བྱེ་མ་ཀ་ར་དང་བྱེ་མའི་འདྲེས་མ་
དེ་ཨམྲའི་སྡོང་པོའི་འོག་ཏུ་འགྲེམས་ཏེ་ཚུར་ལོག་ཡོང་བ་རེད། ཁོའི་བྱེད་
ལས་དེར་སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ཧང་སངས་ཀྱང་གང་ཡང་མ་ལབ་པ་རེད།

སྙིང་རྗེ། ཁྱེད་རང་ག་པར་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད།

ང་སྨྱུ ག་མ ་མང ་པོ ་ ཡོ ད ་
སར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ལ་རོགས་པ
་
གནང་རོགས།

ཕྱིན་པ་རེད། ངས་མཐོང་གི་མི་འདུག” ཅེས་དྲིས་པར། བཱིར་བལ་གྱིས།

ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་སྟོན་རྒྱུའི་དུས་དེ་སླེབས་སོང་།”  ཞེས་གསུངས་པ་ “ཁྱེད་ཀྱིས་བྱེ་མ་ཀ་ར་རྣམས་བྱེ་མ་ལས་ལོགས་སུ་ཕྱེས་དགོས་པ་གསུངས་
དང་། བཱིར་བལ་གྱིས་ཀྱང་། “ལགས་སོ། རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ།”  ཞེས་ཞུས་ པ་ལྟར་ངས་དེ་ལྟར་བྱས་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་བྱེ་མ་ཀ་ར་རྣམས་ཚུར་
ཏེ་རྫ་མ་དེ་འཁྱེར་ནས་ལྡུམ་རའི་ནང་ཕྱིན་པ་རེད། ཁོའི་མཇུག་ཏུ་སྐུ་བཅར་

ང་བྱི་ལ་དོམ་ཡིན། ང་རང་
ལམ་ནོར་ནས་འདིར་སླེབས་སོང་།

བསྡུ་དགོས་ཡོད་ན། འབུ་གྲོག་མ་དེ་ཚོའི་ཚང་ནང་གྲལ་སྒྲིག་ནས་མཇུག་
མཐུད་ན་འགྲིག་གི་རེད།” ཅེས་ལན་ཞུས་པར་དེར་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་
གད་མོ་ཤོར་དགོས་བྱུང་བ་རེད།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཁྱེད་ཀྱིས་བལྟས་ན་ངས་
བྱི་ལ་དོམ་ཕྲུག་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་
བམ། ཤེས་འདོད་ན་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་
གཟིགས།

༄༅།།བུ་ཇེག་དང་སྲན་མའི་སྡོང་པོ།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

  

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །
བྱི་ཚེར།

ལོ་རེ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་ལྡུམ་བུའི་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ།
སྡོང་བུ་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་སྐྱེ་ཞིང་། ཡལ་ག་མང་ལ། ལོ་མ་ལྗང་གུ་
དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་ཅན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱ་བོ་ཡིན་ལ། མཐའ་ལ་ངེས་
གཏན་མེད་པའི་ཉག་ག་ཡོད་པ། ལོ་མའི་ངར་བ་རིང་ལ་རེ་མོས་སུ་སྐྱེ་
བ་དང་། ལོ་སྡོང་
གཉིས་ཀར་སྤུ་
དཀར་པོ ་ འཇམ་
པོ ་ སྐྱེ ་ ཡི ་ ཡོ ད །
མེ་ཏོག་སེར་ལྗང་
ཆུང་ལ་འདབ་མ་
ལྔ་དང་ལྡན་པ་
ལོ་མའི་མཚམས་
ཁོ་སྲན་མའི་སྡོང་པོའི་རྩ་བར་སླེབས་པ་དང་། དེར་སྒུག་ ནས་ཤར་བ་དང་།
འབྲས་བུ་ཆེ་ཆུང་རིལ་མ་ལས་ཆེ་ཙམ་ལ་ཚེར་མ་རྣོ་པོས་ཁྱབ་ཡོད་
བསྡད་པའི་ཨ་མས་དགའ་ཚོར་དང་བཅས། ཇེག ཁྱེད་ པ་གོས་ལ་འབྱར་བ་ཡིན།

རང་ལ་པཱ་ལགས་ཀྱི་གསེར་གྱི་མཛུབ་དཀྲོལ་རྒྱུད་མང་ སྐྱེ་གནས། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཉིང་ཁྲི་དང་། སྨིན་གླིང་སོགས་དང་། རྒྱ་
རྙེད་འདུག་ག   ཞེས་བརྗོད། ཉིན་རྗེས་མར་ཇེག་སྲན་ གར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་མ་ནཱ་ལཱི་དང་། དྷརྨ་ས་ལ་སོགས་སའི་
མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༡༢༠༠ ནས་ ༣༠༠༠ བར་
མའི་སྡོང་པོར་འཛེགས་པའི་སྐབས་སུ། མི་བོ་ཆེའི་བཟའ་ གྱི་རི་ཀླུང་དང་། ལམ་ཟུར་གཡས་གཡོན། ཆུ་ཡུར། བྱེ་མ་ཤས་ཆེ་
བའི་ཁུལ་དུ་སྐྱེ་བ་མང་།
ཟླས་ཁོ་སྒུག་བསྡད་ཡོད། མོས། ཁྱེད་རང་ཁ་ཏོག་བཟའ་

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་ནས་དགུ་པ་བར་

འདོད་ཡོད་ན། ངས་སྤྲད་ཆོག  འོན་ཀྱང་མགྱོགས་པོ་མ་ ལ་ལོ་སྡོང་མེ་འབྲས་སོགས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ། གཙང་མ་བཀྲུས་
བྱས་ན་ཉེན་ཁ་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་སང་མི་བོ་ཆེས་ རྗེས་བསིལ་གྲིབ་ཏུ་བསྐམ་དགོས།

མཛུབ་དཀྲོལ་རྒྱུད་མང་བརླགས་ཏེ་ཁོང་ཁྲོས་མེ་འབར་ བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་བུ་ལོ་སྡོང་མེ་འབྲས་སྦྱར་
བས་ཆམ་པ་རིམས་ཚད་ཀྱི་ནད་དང་། མཁལ་མར་ཚ་བ་ཞུགས་པ།
རླུང་གི་ནད་རིགས། ཕོ་རླུང་སོགས་ལ་ཕན།

བསྡད་འདུག  ཅེས་བཤད།

མིང་གཞན། སྔོ་ལྡུམ་ཚེར་མ་ཅན་དང་། བྱི་ཚེར་མ་ཡང་ཟེར།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

བྱི་བཟུང་།

ལོ་རེ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་བུ་ཐང་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ།
སྡོང་པོ་སྨུག་ནག་ཤུར་རིས་ཅན་སྲ་ལ་ཡལ་ག་མང་བ། ལོ་མ་ཆེ་ལ་
རྩུབ་པ་རྒྱབ་ལྗང་སྐྱ་སྤུ་འཇམ་དཀར་པོ་ཅན་ཁག་གཅིག་ས་ངོས་སུ་
བགྲད་ནས་སྐྱེ་བ་དང་། ཁག་
གཅིག་ཡལ་གའི་བར་གསེང་
ནས་སྐྱེ་བ། མེ་ཏོག་དམར་
པོ་དོམ་དོམ་འདྲ་བ། ཚེར་མ་
ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་གྱིས་ཁྱབ་པ།
རྒས་ནས་ཁྱི་དང་བ་ཕྱུགས་
སོགས་ཀྱི་ལུས་ལ་འབྱར་བ་བཀོག་དཀའ་བ། དེའི་ནང་དུ་འབྲས་བུ་
ཕལ་ཆེར་ནས་འབྲུ་ཙམ་དབྱིབས་ནར་ལེབ་སྐྱ་བོ་ནག་ཐིག་ཅན་ཡོད།
སྐྱེ་གནས། བོད་ཀྱི་ཉིང་ཁྲི་དང་། སྨན་གླིང་། མཚོ་སྣ། གྲོ་མོ། སྐྱིད་
གྲོང་། གཉའ་ནང་། ལྷ་ས་སོགས་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ཧི་མཱ་
ཅལ་རི་རྒྱུད། པཱ་ཀི་སྟཱན་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་
མི་ཊར་ ༢༨༠༠ ཡས་མས་ཀྱི་བཞའ་ཚན་ཆེ་སའི་ཤིང་གསེབ་དང་།
ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན། ཞིང་དང་གྲོང་གི་ཉེ་འགྲམ། ཆུ་ཡུར་གྱི་
གཡས་གཡོན་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་། འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་
སྐྱེ་བ་ཡང་ཡོད།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའམ་
སྟོན་ཁའི་དུས་སུ་རྩ་བ་བཀོག་སྟེ། ཉི་འོད་མི་ཕོག་པའི་སྲིབ་ཏུ་བསྐམ་
དགོས། འབྲས་བུ་སྨིན་མཚམས་སུ་འབྲུ་གུ་བཏོན་ནས་སྨན་ལ་
སྤྱོད་དགོས།
བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་འབྲུ་གུ་དང་རྩ་བ་སྨན་
སྦྱོར་བྱས་པས་མཁལ་མ་དང་ལྒང་པའི་རྡེའུ་སྐྲན་དང་། འབྲས་ནད།
བུད་མེད་ཀྱི་མངལ་སྐྲན། རྩ་ནད་སོགས་ལ་ཕན།
མིང་གཞན། དམ་པ་ཡོག་མགོ་དང་། བྱི་འཛིན་པ། བལ་བ་ཛ་ཡང་
ཟེར། ཨིན་སྐད་དུ། great burdock (གི་རེཌ་ བར་ཌོག་) ཟེར།

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།

སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྐབས་བབ་ཀྱི་
ལས་འགན།

༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་
པའི་ས་གནས་འཐུས་མིའི་གྲོས་ཚོགས་དེ་དག་

རང་གི་རྐང་པའིཐོག་ལ་རང་ལང་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་

ས་གནས་ཀྱི་ལས་དོན་མང་པོའི་ཐོག་ལ་ཕན་ནུས་

འབྲེལ་བའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག མ་འོངས་
བོད་རང་དབང་བསྐྱར་གསོ་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ་

མངའ་སྡེ་སོ་སོའི་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་
ཞིག་ལ་ཕར་བསྒྱུར་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ང་
ཚོས་ད་ལྟའང་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། ས་གནས་
འགའ་ཤས་ལ་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཚུགས་མ་

ཐུབ་པ་དང་། ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཚུགས་ཐུབ་

པ་དེ་དག་ཀྱང་ཕན་ནུས་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་འདུ་
གནང་མི་ཐུབ་པ་དང་། ཡང་ས་གནས་འགའ་ཤས་

ལ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆགས་ཡོད་རེད། འོན་

ཀྱང་མང་ཉུང་བརྩི་བ་ཡིན་ན་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་སྲ་

ཐག་ཐག་ཅིག་ཆགས་ཡོད་མ་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་
རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་དོན་གཞི་བཟུང་ས་གནས་
འཐུས་མིའི་གྲོས་ཚོགས་དེ་དག་ཚད་ལྡན་ཡོང་

བ་ཞིག་དང་། ས་གནས་འཐུས་མིའི་གྲོས་ཚོགས་
དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་གྲོས་

ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་འབྲེལ་བ་བཞག་སྟངས་
དེ། རྡ་རམ་ཤཱ་ལཱར་སྤྱི་འཐུས་དང་བཀའ་ཤག་གི་

བར་དུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་སྟངས་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་
ཡོང་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ། ང་རང་ཚོ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་
སྐབས་བབ་ཀྱི་ལས་འགན་རེད།
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