མཚོ་པདྨ།
  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་ལྟར་ལབ་ཀྱིན་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ངུ་ཤོར་བ་ན།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༨༡

    

ཧིན་སྒོར། ༥

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

བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་། ཁྱེད་རང་མ་
ངུ་དང་། ཁྱེད་རང་ལམ་སང་སྙིང་རྗེ་མོ་
ཆགས་ཀྱི་མ་རེད།  

རྒྱུ ས ་ པ འི ་

གཟུཌ་དབྱུང་

སྐམ་པ་མཐིང་

རིལ་མཆུ་དང་།

ག་རེ་ཡིན་ན།

སེངྒེའི་ཁ།

སྐམ་པ་བྱ་རོག་མཆུ་འདྲ་བ།

མེ་ཏོག་ལ་ཆུ་ཉིན་ལྟར་བླུག་དགོས།

དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཁྱེད་རང་ང་ནང་བཞིན་
ཆགས་ཀྱི་རེད།

རུས་པ་གཅོད་བྱེད་སོག་ལེ་དང་། འབྲི་ལྕེ་འདྲ་བ།

གཅེའུ་དང་། སྦུབས་ཅན་ཐེམ་བུ་ཁ།

དེ་ནས་བཟུང་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེས་མེ་ཏོག་མཐོང་ཚད་ལ་ཆུ་བླུགས་པ་ན།
ནམ་ཞིག་བུ་མོ་སྙིང་རྗེ་མོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད།། །།

སྟེ་ཁ་དང་། ཆན་པ་འདྲ་བའི་སོག་ལེ།

སྨན་ཕྱགས།

རྨའི་ཟུག་རྔུ་
འདོན་བྱེད་

འདམ་བུའི་
མཆུ་རིང་།

རྩོམ་ཡིག་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས།

༌༌༌རྫོགས་སོ།།

༄༅།།རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་སྤྱི་དང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཞུ༌རྒྱུར། ཁྱེད་རྣམས་
ཀྱིས་<<ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་>>བརྙན་དེབ་ཏུ་སློབ་ཕྲུག་གི་མོས་པ་
དང་འཚམས་པའི༌གནའ་དེང་གི་རྒྱུན་ཤེས་དང་། མཚར་གཏམ། བརྩམས་སྒྲུང་།
དེ་མིན་འཕྲོད་བསྟེན་དང་། ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་ལ་སོགས་པའི་རྩོམ་རིགས་ཀྱི་
མཐུན་འགྱུར་སྔར་ལྷག་གནང་བའི་རེ་བ་དང་བཅས། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་
འདོན་ཐེངས་གང་དུ་ཐོན་པའི་བརྙན་དེབ་དེའི་པར་ཕུད་ཁ་གྲངས་ ༣ རེ་གཏོང་
གི་ཡོད་པས། རྩོམ་ཡིག་གཏོང་སྐབས་དོ་བདག་གི་སྦྲག་ཐོག་ཁ་བྱང་གསལ་པོ་
གཏོང་གནང་ཡོང་བ་ཞུ། ཤེས་རིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས།

སྤོས་ཐུར་སྐེམ་ཁྲི་དང་སྐེམ་དུ་འཇུག་སྟངས།

མིག་སྨན་འདེབས་ཐུར།

སྤོས་ཐུར་འཐེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས།

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།

ལས་འབྲས་རྣམ་གཞག

				

སྙན་ཚིག
ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན།

༄༅། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

དེ་ལྟར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ཁོས་ཡང་བསྐྱར་སྒྱུ་མའི་ཚིགས་ཁེབས་
དེ་འཕུར་འཕུར་བཏང་བ་རེད། དེ་འཕྲལ་སོར་གདུབ་ཀྱི་ཇཱི་ནཱི་ཐོན་
ཡོང་སྟེ། གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་ཚང་མ་ཨ་ལཱ་དིན་ལ་བཤད། ཨ་

ལཱ་དིན་གྱིས། རྒྱལ་ཁང་དང་སྲས་མོ་གཉིས་ངའི་རྩ་ལ་ཚུར་ཁྱེར་ཤོག  
ཅེས་བཀའ་བཏང་བར། ཇཱི་ནཱིས་བློ་ཕམ་དང་བཅས། ཇཱི་ནཱི་གཞན་
ཞིག་གིས་གང་བྱས་ཟིན་པ་དེ་ངས་བསྐྱར་ལོག་རྒྱག་མི་ཐུབ། ཅེས་
ལན་འདེབས་ཞུས་པ་རེད།

ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དང་། །

འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་རྩེ་གཅིག་བློ་གཏད་ནས། །

འཇིག་རྟེན་ལས་འབྲས་རྣམ་གཞག་སྟབས་བདེ་ཞིག །
བློ་དམན་རང་མཉམ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་སླའི་ཆེད། །

ཁ་གསལ་ཚིགས་སུ་བཅད་ནས་བརྗོད་པར་བྱ། །

ད་ནས་ལོ་གྲངས་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱའི་སྔོན། །

སྟོན་པས་ལས་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་སྐོར། །

དེ་འདྲ་ཡིན་ན། ང་རང་སྲས་མོ་ཡོད་སར་ཁྲིད་དང་། ངས་མོ་ཉེན་ཁ་
ལས་བསྐྱབ་ཀྱི་ཡིན། ཞེས་ཨ་ལཱ་དིན་གྱིས་བཀའ་བཏང་བ་བཞིན་ཇཱི་
ནཱིས་དེ་ལྟར་བྱས། དེར་སླེབས་ཁར་ཨ་ལཱ་དིན་གྱིས་སྲས་མོ་ཉེན་ཁ་
མེད་པ་མཐོང་བ་དང་། སེམས་ལྷོད་ཤིག་ཆགས་ཏེ། དབུགས་རིང་

ཞིག་བཏང་། ཁོས་སྲས་མོར་དམ་པོ་འཐམས་ཏེ། ཁོ་ཚོ་གཉིས་ཀས་
ད་ནས་བཟུང་ནམ་ཡང་ཁ་འབྲལ་རྒྱུ་མིན་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་གོ །
སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་ཨ་ལཱ་དིན་མཐོང་བ་དང་ཧང་སང་སྟེ།

ལག་པ་ནས་སྒྱུ་མའི་སྒྲོན་མེ་དེ་ཤོར་བ་དང་། ཨ་ལཱ་དིན་གྱིས་ལམ་

སང་སྒྲོན་མེ་དེ་བཟུང་སྟེ། མི་ངན་འདི་རྦད་དེ་རྒྱང་འབུད་ཐོངས་ཤིག  
ཅེས་སྒྲོན་མེའི་ཇཱི་ནཱི་ལ་ལབ་པ་རེད།

ཁ་གསལ་སྟོན་པར་མཛད་དེ་ངོ་མཚར་ཆེ། །

འོན་ཀྱང་དེང་སྐབས་སྙིགས་ལྔའི་འཛམ་གླིང་འདིར། །

རང་ཉིད་གཅིག་པུར་བདེ་འདོད་ཆགས་སེམས་དང་། །
རང་མིན་གཞན་ལ་གནོད་སེམས་ཀུན་སློང་གིས། །
མི་རྣམས་རང་གཞན་གཉིས་ཕུང་ལས་ལ་བྲེལ། །

དཀར་ནག་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་རྣམ་སྨིན་ལས། །

ཕྱིན་པ་རེད། ཁོས་ད་དུང་། རྒྱལ་ཁང་འདི་དང་། དེའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་

ཚང་མ་ངའི་རྒྱལ་སར་ཁྱེར་ཤོག ཅེས་བཀའ་བཏང་བ་དང་། ཁྱེད་ཀྱི་
བཀའ་བཞིན་ཞུ། ཞེས་ཇཱི་ནཱིས་ལབ་པ་རེད།

ལན་གཅིག་བསགས་པའི་དཀར་ནག་ལས་ཀྱི་འབྲས། །
ནམ་ཡང་མི་འཛད་ཚད་མས་གྲུབ་བོ་ཞེས། །

སྔོན་བྱོན་མཁས་པའི་གསུང་ལས་འདི་ལྟར་ཐོས། །

དེ་ནས་ཉིན་ཤས་རྗེས་ཕ་སྟོབས་རྒྱལ་དང་བུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་
རུ་ཁོ་གཉིས་བསུ་བར་སྒུག་བཞིན་ཡོད།
ཨ་མའི་ ལག་གཅིག ་ཏུ་ཁ་བཏགས་
དང་གཅིག་ཏུ་ཆང་རྐྱན་ཞིག་འཁྱེར་
ཡོད། བུས་རང་གི་མ་མཐོང་བ་
དེ་ལྟར་ལབ་པ་ནང་བཞིན་བྱུང་སྟེ། མི་རིང་བར་ཨ་ལཱ་དིན་དང་སྲས་

མོ་གཉིས་ལ་བྱིས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། དེ་ནས་བཟུང་ཁོ་ཚོས་མི་ཚེ་
བདེ་སྐྱིད་ངང་བསྐྱལ་ཏོ།། །།

༌༌༌རྫོགས་སོ།།

དང་དགའ་ཐག་ཆོད་དེ། ཨ་མ་
ལགས་ངས་ལྷ་ས་མཐོང་བྱུང་
ལ་པོ་ཏ་ལ་ཡང་མཇལ་བྱུང་།

དགེ་བ་ཆུང་ངུ་ཡིན་རུང་བསོག་པར་བྱ། །

འདི་ལས་ཟློག་སྟེ་རང་འདོད་ཁོ་ན་ཡིས། །

སྒོ་གསུམ་གང་ཡིན་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནི། །

རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ནར་ངེས་པས་ན། །
སྡིག་པ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་སྤང་བར་བྱ། །

ལས་འབྲས་བཟང་ངན་གང་གིས་འབྱེད་ཅེ་ན། །

གང་ཞིག་བགྱིས་པས་ངན་འགྲོར་སྐྱེ་སྲིད་ཅིང་། །

དེ་ཡིས་འབྲས་བུ་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ན། །

དེས་ན་ད་རེས་ང་ཡིས་ལས་འབྲས་སྐོར། །

གོ་བདེའི་ཚིག་གིས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་འདིས། །
འགྲོ་བའི་རྨོངས་མུན་མ་ལུས་ཡོངས་སེལ་ནས། །
དགེ་སྡིག་སྤང་བླང་ཤེས་པར་ཤོག་ཅེས་སྨོན། །

སྨོན་པའི་འབྲས་བུར་འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན། །

ལས་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་ལེགས་རྟོགས་ནས། །

རང་མིན་གཞན་ལ་ཕན་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱིས། །

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དྭངས་བས་གང་བགྱིས་པ། །
དེ་ཡི་མཐུ་ལས་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན། །

འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་མཚོ་ལས་གྲོལ་བར་ཤོག། །།

མཚར་གཏམ་

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

གཉིས་ནང་དུ་ཕྱིར་འཁོར་སྐབས། ཨ་མས་སྒོའི་ཕྱི་

དེ་ཡི་འབྲས་བུ་རྟག་ཏུ་བདེ་བ་སྟེ། །

རྟག་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱིས་མྱོང་བ་འདིར་བསམ་ཚེ། །

བུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དྭངས་བས་གང་བགྱིས་པ། །

འཐབ་རྩོད་ཡོངས་བྲལ་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་ཀྱིས། །

གླིང་འདིར་བདེ་སྡུག་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་པ། །

འཇིག་རྟེན་ལོངས་སྤྱོད་བསགས་ཀྱང་རྫོགས་འགྲོ་ལ། །

བཤད་མ་ཐག  རླུང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྒྱབས་ཏེ་སྒྱུ་མ་མཁན་ཁྱེར་

རང་དོན་སྤངས་ནས་གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་ཀྱིས། །

དེ་ནི་ལས་ངན་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན། །

ལོང་བའི་སྐྱེས་བུར་མིག་གི་སྦྱིན་པ་བཞིན། །

ལས་འབྲས་རྣམ་གཞག་ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་འཕེལ། །

ཇཱི་ནཱི་ཡིས་དགའ་པོའི་ངང་ནས། ལགས་སོ། །བཀའ་བཞིན་ཞུ།  ཞེས་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༦

པོ་ཏ་ལ་ཁང་མིག་མང་བའི་སྒང་ལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག་ཅེས་ལག་

བརྡས་སྟོན་ཁུལ་བྱས་པ་ན། ཁོའི་ལག་གཅིག་ཆང་རྐྱན་ལ་ཕོག་པས་

ཀྲོབ་ཟེར་ཆང་རྐྱན་ས་ལ་ལྷུང་པས་དེ་
གར་ཆག་གྲུམ་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཆང་

ཡོངས་རྫོགས་ཨ་མའི་ཕྱུ་པའི་སྟེང་དུ་

བོ་བ་རེད། དེར་ཨ་མ་ལགས་ཁོང་ཁྲོ་
ཅུང་ཟ་སྟེ་པ་ཕས་ཁྱོད་ལ་བཀྲ་ཤིས་
བདེ་ལེགས་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་

བཏགས་རིན་ཆོག་ཤག་ཅེས་ལབ་

སྟེ། ཐབ་ཚང་ནས་ཆང་རྐྱན་གཞན་
ཞིག་ལེན་པར་ཕྱིན་པ་རེད།། །།

3

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

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

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༦

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

མདོ་མཛངས་བླུན།

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་གྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་

ཁག་འགའ་ཤས་སུ་གསུངས་པའི་མདོ་ཞིག་ཡིན་ལ། མདོ་འདི་མདོ་

བརླབས་པའི་མདོ་ཡིན་མིན་མི་གསལ་ཡང་། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན།

༄༅། །མདོ་འདི་ནི་སྔོན་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ས་གནས་

མང་གི་ཁོངས་སུ་པོད་ཨ་པར་བཞུགས་ཡོད། སྡེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར་དུ་
མདོ་འདིའི་མཚན་བྱང་ལ། མཛངས་བླུན་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ། ཞེས་འཁོད་
ཡོད་ཀྱང་། ཡོངས་གྲགས་སུ། མདོ་མཛངས་བླུན། ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན།

མདོ་འདི་ལ་ལེའུ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་དང་། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་

ཡོད་ལ། བམ་པོ་རེ་ལ་ཚིགས་བཅད་ ༣༥༠ ཅན་ལྟར་བྱས་ན། མདོ་
འདི་ལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཚིགས་བཅད་ ༤༢༠༠ ཡོད།

མདོ་འདིའི་ལེའུ་དང་པོ་ནི། མ་ག་དྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བ་ཞེས་པ་དང་། ལེའུ་ ༢༢ པ་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་ཨ་མྲའི་ཚལ་དང་།
ལེའུ་ ༣༡ པ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ནྱ་གྲོ་དྷའི་ཚལ་དང་། ལེའུ་ ༤༨ པ་ཡུལ་
ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་གསུངས། ལེའུ་ ༢ པ་དང་། ༣། ༤། ༥། ༧། ༨། ༩།

༡༠། ༡༢། ༡༧། ༡༨། ༢༠། ༢༡། ༢༣། ༢༤། ༢༥། ༢༧། ༢༨། ༣༢།
༣༤། ༣༥། ༣༦། ༣༧། ༣༩། ༤༠། ༤༢། ༤༣། ༤༤། ༤༥།
༤༦། ༤༧། ༥༡། བཅས་ཁྱོན་ལེའུ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་མཉན་ཡོད་ཀྱི་

གསུངས་པ་རེད། ལེའུ་ ༡༩ པ་དེ་ཉིད་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་

གོང་གི་གནས་ཉིད་དུ་གསུངས་ངེས་ཀྱང་། དེ་མིན་གང་དུ་གསུངས་
མིན་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་བཤད་དཀའ།

༄༅། །རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་ནི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་མོད། ཆོས་

ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་དཔེ་ཆའི་ཐོག་རྒྱུས་མངའ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་
ཀྱང་ཡིན། ཁོས་ཧིནྡུའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་གི་ནང་། སྐབས་ཤིག་ན་ལྷ་ཁྱབ་

འཇུག་གིས་རང་གི་དད་ལྡན་གླང་ཆེན་ཞིག་གིས་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་བཞིན་
པ་ཐོས་ཏེ་ལྷ་རང་ཉིད་གླང་ཆེན་སྐྱོབ་པར་ཕྱིན་ཡོད་སྐོར་མཐོང་བ་རེད།

ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱིས་བཱིར་བལ་ལ་ཆོབ་ཀྱི་ཚུལ་

དུ་དྲིས་པར། “ངས་དཔེ་ཆའི་ནང་སྐབས་ཤིག་ན་ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་རང་
ཉིད་མཚེའུའི་གླང་ཆེན་ཞིག་སྐྱོབ་
པར་ཕེབས་ཡོད་སྐོར་འཁོད་པ་
བཀླགས་མྱོང་། ཁོང་རང་ཉིད་

ཕེབས་དགོས་དོན་དེ་ངས་ཤེས་

མ་སོང་། གླང་ཆེན་ཞིག་སྐྱོབ་པར་
ཁོང་ལ་ཕྱག་རོགས་མེད་པ་ནི་ཨེ་
ཡིན།” ཞེས་དྲིས་པ་ན། རྒྱལ་

པོའི་དྲི་བ་དེར་བཱིར་བལ་ཅུང་མི་

དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། “རྒྱལ་པོ་རིན་
པོ་ཆེ། དེའི་ལན་དེ་ཁྱེད་ལ་དུས་

ཚོད་རན་པོ་ཞིག་ལ་ཐོབ་ཡོང་།”
ཞེས་ཞུས་པ་རེད།

དེ་ནས་ཉིན་ཤས་རྗེས་བཱིར་བལ་གྱིས་རྒྱལ་པོའི་ཚ་བོ་སྲོད་

འཆམ་ལ་འཁྲིད་མཁན་གྱི་གཡོག་པོ་དེ་བོས་ཏེ། ཁོང་ལ་ལ་ཆས་བཟོས་

པའི་ཚ་བོའི་འདྲ་སྐུ་ཞིག་སྤྲད་དེ་གང་བྱེད་དགོས་མིན་མངག་ཆ་ཡག་པོ་
གནང་པ་རེད།

ནམ་རྒྱུན་དུ་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་དགོང་མོའི་དུས་ཚོད་དེ་ཕོ་བྲང་

གི་ཁྱམས་རར་བསྡད་དེ་སྤྲོ་བསང་གནང་གི་ཡོད། ཕོ་བྲང་གི་ཁ་སྤྲོད་དེར་
རྒྱལ་པོའི་མཚེའུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད། དེའི་ཚེ་གཡོག་པོས་རྒྱལ་པོའི་ཚ་
བོ་དེ་རང་གི་པང་དུ་བཏེགས་ཏེ་མཚེའུའི་གཡས་གཡོན་དུ་འཆམ་འཆམ་

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

ངས་རོགས་པ་བྱས་ཆོག འོན་

ཀྱང་སྔོན་ལ་ང་གཉིས་ཨ་ཁུ་རི་བོང་
ཐུག་པར་འགྲོ།

མདོ་མཛངས་བླུན་གྱི་ལེའུ་ ༦ པ་དང་། ༡༡། ༡༣། ༢༦།

༢༩། ༤༡ པ་བཅས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་བྱ་ཀ་ལན་ད་ཀ་གནས་ཡུལ་འོད་
མའི་ཚལ་དུ་གསུངས་པ་དང་། ལེའུ་ ༡༥ པའང་ལེའུ་དེ་ཉིད་ཀྱི་འགོར་

གནས་གང་དུ་གསུངས་མིན་གསལ་ཁ་མེད་ཀྱང་། ལེའུའི་དཀྱིལ་དུ་གོང་

གི་གནས་རང་དུ་གསུངས་པར་གསལ། ལེའུ་ ༡༦ པ་ལེའུ་བཅོ་ལྔའི་ བྱི་བ་ཐེའུ་ཆུང་དང་བྱི་ལ་དོམ་ཕྲུག་གཉིས་ཨ་ཁུ་རི་བོང་ཡོད་སར་ཕྱིན།
ལྷན་དུ་གསུངས་མིན་བཤད་དཀའ་ཡང་། ལེའུ་དེ་གའི་ནང་ནས་གསུང་

ད་སླེབས་གྲབས་
ཡོད་རེད།

སའི་གནས་མི་གསལ། ཡང་ལེའུ་ ༡༤ པ་དང་། ༣༠། ༣༣། ༣༨།
༤༩། ༥༠ པ་བཅས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རིར་གསུངས།

གཞུང་འདི་ཉིད་དུ་འགྱུར་བྱང་མི་གསལ་ཡང་སྡེ་དགེ་དཀར་

ཆག་ཏུ་ལོ་ཙ་བ་ཆོས་འགྲུབ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་དཔེ་ལས་
བསྒྱུར་པར་གསུངས་འདུག་གོ །

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༡༦༽ དཀོན་མཆོག་གིས་བསྐྱབས་དོན།

༄༅། །ཁྱིམ་དུ་ལོག་པ། །

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

དུ་འཁྲིད་ཀྱི་ཡོད། ཉིན་དེར་ཡང་དུས་རྒྱུན་བཞིན་རྒྱལ་པོ་ཁྱམས་རར་སྡོད་
བཞིན། གཡོག་པོས་རྒྱལ་པོའི་ཚ་བོ་དེ་མཚེའུའི་གཡས་གཡོན་དུ་འཆམ་
འཆམ་དུ་འཁྲིད་བཞིན་ཡོད། ཡུད་ཙམ་རྗེས་གློ་བུར་དུ་གཡོག་པོའི་ལག་

ཨ་ཁུ་རི་བོང་གུང་ལ་ཕུག་ཟ་བཞིན་ཡོད།
བྱི་བ་ཐེའུ་ཆུང་ཁྱེད་རང་ག་རེ་

ནས་བུ་དེ་ཤོར་ཏེ་མཚེའུའི་ནང་དུ་བྱིང་བ་རེད།

བྱས་སོང་། ཁོང་སུ་རེད།

རྒྱལ་པོས་རང་གི་ཚ་བོ་མཚེའུའི་ནང་ཟགས་པ་མཐོང་སྐབས།

རྒྱལ་པོ་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ་རང་གི་ལྷམ་ཡང་གྱོན་ལོང་མེད་

པར་མཚེའུའི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུགས་ཕྱིན་ནས། རང་གི་ཚ་བོ་སྐྱོབ་པར་ཆུའི་
ནང་དུ་མཆོངས་པ་རེད། ཡུད་ཙམ་རྗེས་རྒྱལ་པོས་རང་གི་ཚ་བོ་ཆུ་ནས་

མར་འདོན་སྐབས་ཚ་བོ་དངོས་མིན་པར་དེ་ཉིད་ལ་ཆས་བཟོས་པའི་འདྲ་
སྐུ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པ་རེད། དེའི་ཚེ་

ཟུར་ཞིག་ཏུ་སྒུག་བཞིན་པའི་བཱིར་བལ་

རྒྱལ་པོའི་མདུན་དུ་སླེབས་ཏེ། “རྒྱལ་པོ་
རིན་པོ་ཆེ། ཁྱེད་རང་དེ་འདྲས་དངངས་
སྐྲག་ཆེན་པོས་ཆུའི་ནང་མཆོངས་དོན་

ཁོ་བྱི་ལ་དོམ་གྱི་ཕྲུ་གུ་རེད། འདིར་ལམ

་ནོར་
ནས་སླེབས་འདུག ཁོ་ལ་རོགས་པ
་བྱེད་རོགས།  

ཁྱེད་རང་ག་པར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།

གང་ཡིན་ནམ། འདི་ན་འཁོར་གཡོག་

བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱག་རོགས་སུ་

ཡོད་ན།  ཁོ་ཚོ་སུ་ཞིག་འདིར་སླེབས་ཏེ་

ང་སྨྱུག་མ་མང་པོ་ཡོད་སར་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱི་ཚ་བོ་བསྐྱབ་ན་མི་འགྲིག་གམ།”
ཞེས་དྲིས་པ་དང་།

ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་ནས།

“རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ད་ཆ་གཞི་ནས་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱབ་འཇུག་གི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱུས་ལོན་བྱུང་ཡོད་ཤག་རེད།
ཚ་བོ་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་སྙིང་ནོར་ཡིན་པ་བཞིན་ཁྱབ་འཇུག་གི་དད་ལྡན་རྣམས་
ཀྱང་ཁོང་གི་སྙིང་ནོར་ཡིན། དད་ལྡན་པའི་སྨྲེ་སྔགས་ཐོས་སྐབས་ལྷས་
བཟོད་གླགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད།” ཅེས་རྒྱལ་པོར་གསལ་པོར་ཞུས་པ་ན།

རྒྱལ་པོས་ཁྱབ་འཇུག་གི་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་རྒྱུས་ལོན་པ་དང་། དུས་

དེ་ནས་བཟུང་ཁོང་གིས་ཆོས་དཔེ་ཁག་ནས་ལུང་འདྲེན་བྱས་ཏེ་འཕྱ་སྨོད་
བྱ་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་པ་རེད།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

བྱས་ན། ང་ཚོ་སྨྱུག་མ་སྐྱེ་ས་དེ་
འཚོལ་དུ་འགྲོ།

བོད་ནང་སྨྱུག་མ་མང་པོ་སྐྱེ་
ཡི་རེད།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

༄༅།།བུ་ཇེག་དང་སྲན་མའི་སྡོང་པོ།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ད་མར་བསྡད་དེ་ཞོགས་ཇ་མཆོད་དང་། དེ་ནས་ཁྱེད་
རང་ཕྲན་བུ་ལྷོད་ཤིག་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཅེས་ཁོའི་

བཟའ་ཟླས་བཤད། མི་བོ་ཆེས་ཁོང་ཁྲོའི་ངང་སྐད་ཆ་གོ་
ལ་མ་གོ་ལ་ཞིག་ཤོད་བཞིན་དུ། ངང་ཕྲུག་བསྲེགས་པ་
བཅོ་ལྔ་དང་། རྒྱུ་མ་དུམ་བུ་ཉིས་བརྒྱ་བཟས་པ་རེད།

འབྲི་ཏ་ས་འཛིན།

  

ལོ་རེ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བ་ཆུང་
ཞིང་མདོག་ཁམ་སེར་ཉ་ཁྲབ་ལྟ་བུའི་རི་མོ་ཡོད་ལ་རྩ་ཕྲན་མང་བ་དང་།
གསར་སྐྱེས་ལོ ་ མ་ལྗང་
ཞི ང ་རྒྱབ་སྐྱ་བ་གསུམ་
གྱེ ས ་གཞི འི ་ རྩ་ནས་སྐྱེ་
ཞིང་། ལོ་མའི་དབྱིབས་
སྒོར་ནར་སྒོང་གཟུཌ་འདྲ་
བའི་མཐར་ཉག་ག་ཞིབ་
ཅིང་སོག་ལེའི་སོ་འདྲ་བ་
དང་། རྩ་རིས་བྱ་སྒྲོ་ལྟར་གྱེས་པ་གསལ་པོར་མངོན་ཞིང་། རྒྱབ་ཏུ་འབར་
འབུར་དེ་བས་གསལ་བ་ཡོད། ལོ་མའི་ངར་བ་དམར་སྨུག་རིང་ལ། ལོ་
མ་དང་ངར་བ་གཉིས་ཀར་སྤུ་དཀར་འཇམ་རིང་བ་མང་པོ་ཡོད། གཞི་
རྩ་ནས་ས་འཛིན་དྲྭ་བ་ཟངས་སྐུད་ལྟར་ཕྲ་བ་ས་སྟེང་དུ་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་
ནས་ཡོད་པ། མེ་ཏོག་དཀར་པོའམ་སེར་སྐྱ་འདབ་མ་ལྔ་ལྡན་ལ་བལ་
སྤུ་དཀར་པོ་ཐར་ཐོར་ཡོད་ཅིང་། འབྲས་བུ་དམར་པོ་བྱུར་ཚོམ་འདྲ་བ་
འབུར་ཚག་ཅན་ཆེ་ཆུང་མཐེབ་ཆུང་ཙམ་སྨིན་པ་ཡིན།

སྐྱེ་གནས། བོད་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ། འབྲས་ལྗོངས། རྒྱ་
གར་གྱི་ས་འབྲེལ་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཁུལ། ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་
མོ་ཆེའི་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༣༠༠༠ ཡས་མས་
ཀྱི་ནགས་གསེབ་དང་། རི་ལྡེབས། ལམ་ཟུར། ཤིང་ཕྲན་རྩྭ་གསེབ།
རྡོ་གསེབ། ས་ལུད་བཟང་བའི་གནས་སོགས་དང་། འདེབས་འཛུགས་
བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བའང་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་ནས་དགུ་པ་ཙམ་ལ་རྩ་
བ་མ་གཏོགས་ལོ་མ་འབྲས་བུ་ཡོངས་རྫོགས་བཏུས་ཏེ། གཙང་མ་བཀྲུས་
རྗེས་ཧྲོབ་ཙམ་དུམ་བུར་གཏུབས་ནས་བསིལ་གྲིབ་ཏུ་བསྐམ་དགོས།
བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་རྩ་ལོ་མེ་འབྲས་བཞི་ག་

སྨན་སྦྱོར་བྱས་པས། གློ་བ་སོགས་བྱང་ཁོག་ལ་རྣག་ཁྲག་ཆུ་སེར་འཁོར་
བ་དང་། རྩར་ཚ་བ་ཞུགས་པ། བད་མཁྲིས་ཀྱིས་བྱིང་ཞིང་འཐིབས་པ་
སོགས་ལ་ཕན།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

མིང་གཞན། ས་འདྲེ་དང་། ས་འཛིན་ཡང་ཟེར།

བྲ་བོ།

ལོ་རེ་བཞིན་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བའི་ལོ་ཏོག་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་
སྟེ།  སྐྱེ་གནས་དབང་གིས་རིང་ཐུང་ངེས་པ་མེད་ལ། རྩ་བ་སྙུང་རིལ་
དབྱིབས་ལ་ཨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་ཐར་ཐོར་ཡོད་པ་དང་། སྡོང་པོ་སྔོ་

ལྗང་ཕྲ་ལ་འཁྱོག་པ་ཚིགས་
པ་ཅན་རྒས་ཚེ་དམར་སྨུག་
ཏུ་འགྱུར་ཞིང་། ལོ་མ་ལྗང་
སེར་སྲབ་ལ་འཇམ་པ་ཟུར་
གསུམ་དབྱིབས་ཀྱི་མཐའ་
མཉམ་ཞིང་། མེ་ཏོག་དམར་
སྐྱ་ཆུང་ལ་སྙེ་མའི་དབྱིབས་
བང་རིམ་དུ་སྡོང་པོ་དང་ཡལ་གའི་རྩེར་འཆར་ཞིང་། འབྲས་བུའམ་འབྲུ་
གུ་སྨུག་ནག་ཟུར་གསུམ་ཅན་མཁྲེགས་ལ་ཞིབ་པ་མང་བ་སྨིན།

སྐྱེ་གནས། བོད་དང་། འབྲུག  བལ་ཡུལ། རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་སའི་
མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༢༩༠༠ ཡས་མས་ཀྱི་གདགས་
སྲིབ་གང་རུང་དང་། རླན་གཤེར་ཅན་གྱི་ནགས་གསེབ་དང་། ཞིང་
གི་དཀྱིལ་དུ་སྐྱེ་བ་མ་ཟད། འདེབས་འཛུགས་ཀྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མ་
བཏབ་བྲ་བོ་ནི་རང་བཞིན་གྱི་ས་ཆ་ངེས་མེད་ལ་ཤིང་ཕྲན་གྱི་གསེབ་
དང་། བཞའ་ཚན་ཆེ་སའི་གནས་དང་། ཆུ་ཡུར་སོགས་ཀྱི་གཡས་
གཡོན་དུ་སྐྱེ་བ་མང་།
བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའམ་
སྟོན་ཁའི་དུས་སུ་འབྲས་བུ་སྨིན་མཚམས་སུ་བརྔས་ཏེ་སྐམ་གསེད་
བྱས་ཐོག  འབྲུ་གུ་བླངས་ནས་སླར་བསྐམ་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་འབྲུ་གུའམ་ས་བོན་
སྦྱར་བས་ཁྲག་སྐྲན་བཤིག་ཅིང་འབྲས་ནད་སེལ།  
མིང་གཞན། ཨ་ལ་ཡང་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།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་དང་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་དབར་གྱི་

འབྲེལ་བ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གྲོས་ཚོགས་
དང་བཀའ་ཤག་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དེ་མི་མཚུངས། ཨ་

རིའི་ནང་དབང་ཆའི་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཚུལ་ནི་གྲོས་ཚོགས་
དང་འཛིན་སྐྱོང་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་

ལ་ཁྱབ་དགོས་མེད། གྲོས་ཚོགས་ནས་དགོས་དངུལ་

བཀའ་ཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས། དེ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་
གིས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་བ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ལ་ལྟོས་
མི་དགོས་པ་དང་། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་རྣམས་

ཁྲིམས་ཡིག་ཡིན་ན་མ་གཏོགས། གྲོས་ཆོད་དང་། གྲོས་
ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་
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