པར་དག་པའི་གླིང་ངམ་ཁྲིག་རྩེ་དགོན་པ།

ལ་དྭགས་ཀྱི་དཔལྡན་ཁྲི་ཚོགས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་

  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༢      

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥                 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།         

༄༅།།ནོར་བུ་འོད་འབར།།

དོན་བརྒྱུད་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པ།

ཁོས་མུ་མཐུད་དེ། གལ་ཏེ་ནོར་བུ་མེད་པར་རང་ཡུལ་དུ་སྟོང་ལོག་བྱས་ན། རང་གི་བཟའ་

ཟླ་དང་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཀ་རྒྱལ་པོས་གསད་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ནས་

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༧༥

    

ཧིན་སྒོར། ༥

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

བོད་ཀྱི་སྔ་མོའི་ལྕགས་ཟམ་གྱི་ལྕགས་ཐག

གོང་དཀར་ལྕེ་བདེའི་སྣམ་ཕྲུག་དང་པང་གདན་ཕྲུག་ཁྲ་སོགས།

ནོར་བུ་དེ་བདག་ལ་གནང་བའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ། ཞེས་ཞུས་པ་ན། རྒྱལ་མོས། འཇིག་
རྟེན་འདིར་ཤིན་ཏུ་རྩ་ཆེ་བའི་ནོར་བུ་དེ་འདྲ་ཞིག་རྒྱལ་པོ་ངན་པ་དེར་དགོས་དོན་གང་

ཡིན་ནམ། དེ་ལས་ང་ལ་ཐབས་ཤེས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད། ཅེས་གསུངས།

དམངས་ཁྲོད་ལག་རྩལ་གྱིས་བཏགས་པའི་སྣམ་ཕྲུག

དེ་ནས་རྒྱལ་མོས། ངས་ཁྱེད་ལ་ནོར་བུ་འོད་འབར་རྫུན་མ་ཞིག་སྤྲད་ཆོག དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་

རྒྱལ་པོར་ཕུལ་ན། ཁྱེད་ཀྱི་འདོད་དོན་ཐམས་ཅན་འགྲུབ་འོང་། ཞེས་གསུངས་ཏེ་ནོར་

བལ་ལས་བཏགས་པའི་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཀོད་རིས།

བུ་འོད་འབར་དང་འདྲ་བའི་ནོར་བུ་རྫུན་མ་ཞིག་ཁོ་ལ་གནང་བ་ན། ཀུན་བཟང་དོན་གྲུབ་
ཀྱིས། རྒྱལ་མོ་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། ངས་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་
ཡོང་། ཞེས་སོགས་ཞུས་ཏེ་རང་ཡུལ་དུ་ལོག

ཕྱར་ཁྲ་ཚར་ལོ་ཅན།

ཁོས་ནོར་བུ་རྫུན་མ་དེ་ཁྱེར་ནས་རང་ཡུལ་དུ་སླེབས་པ་དང་། མི་རྣམས་དགའ་ཐག་ཆོད་དེ།

མི་ཆེན་ཀུན་བཟང་དོན་གྲུབ། །ཀླུ་ཡུལ་ཕྱོགས་ནས་ཕེབས་བྱུང་། །ནོར་བུ་པདྨ་འོད་འབར། །

རང་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་བསྣམས་བྱུང་། །ཞེས་པའི་གླུ་བླངས། དེ་ནས་ཁོ་རང་ཁྱིམ་དུ་འབྱོར་

སྐབས། རང་གི་བཟའ་ཟླས་ཉིན་ཤས་གོང་ལ་བཙས་པའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ལ་འོ ་མ་སྣུན་བཞིན་པ་
མཐོང་བས། རང་དབང་མེད་པར་མིག་ནས་མིག་ཆུ་ཕྲུམ་ཕྲུམ་དུ་ལྷུང་།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཕྱུགས་ཀྱི་སྤུ་རིགས་ལས་ཕྱིང་པ་བཟོ་སྟངས།

ཤིང་གླང་མས་བསླས་པའི་ཞིང་ལས་སུ་སྤྱོད་པའི་སླེ་བོ།

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།							

༄༅།།རྡོའི་སེངྒེའི་མིག་ནས་ཁྲག་ཐོན་པ།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མུ་སྦྲེལ་དུ་བཅོས།
སྒྲུང་འདིའི་རི་མོ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་མོས་བྲིས།

སྒྲུང་གཏམ་ཀུན་སྤྱོད་མེ་ལོང་།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༥

བསླབ་སྒྲུང་།

ཆབ་མདོ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། དྷ་ས།

༄༅། །སྔོན་ལུང་པ་གཡུ་མཚོ་སྡེ་པ་ཞེས་བྱ་བ་རི་ལུང་ཀུན་དབྱར་དུས་མེ་ཏོག་
སྣ་ཚོགས་བཞད་ཁ་ཕྱེ་སྟེ། ལྷ་ཡུལ་ས་ལ་འཕོས་པའི་སྣང་བ་དབང་མེད་དུ་ཤར་

འོང་། དགུན་དུས་རི་བོའི་སྲིབ་ངོས་ཁ་བས་གཡོག་ཅིང་གྲང་རླུང་རྒྱག་བཞིན་པའི་
རི་འདབས་ན། རྒན་འཁོགས་གཅིག་གིས་རྒྱབ་ཏུ་སྒྱེའུ་ཁྲ་བོ་ཞིག་འཁྱེར་ཞིང་།

ལུས་ལ་པགས་རྩག་མཐུག་པོ་ཞིག་གྱོན། རྐང་ལ་བོད་ལྷམ་རས་ཟོམ་རྙིང་ཧྲུལ་

ཅན་ཞིག་གྱོན། ལག་ཏུ་འཁར་རྒྱུག་བཙུགས་ཏེ་དལ་གྱིས་ཡོང་བ་གཞོན་ནུ་ཞིག་

ཏུ་སྒྱེ་མོ་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་གྲབས་བྱེད་པ་ན། གཞོན་ནུ་དེས། རྒན་པོ་བྲེལ་བ་མ་
གནང་། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་ནས་སྔ་སོང་དང་ད་བྱས་ཀྱི་ཁ་བརྡ་ལྷུག་པོ་ཞིག་

གནོངས་དང་ཟེར་བས། རྒན་པོ་དེས་ཆོས་ནི་ངས་མི་ཤེས། སྲིད་ཀྱི་བྱ་གཞག་ནི་
ངས་ཤེས་ཀྱང་མི་བཤད་ལ། བཤད་ཀྱང་ཁྱོོད་ཀྱིས་མི་ཉན། དེ་ལས་རྒན་པོ་དལ་
གྱིས་ཕྱིན་ན་དགའ་བ་མ་གཏོགས་སླེབས་སར་སླེབས་མི་ཡོང་ཞེས་ཟེར་བ་དང་།

གཞོན་ནུ་དེས་བསམ་པར་སྐད་ཆ་བཤད་ལུགས་སོགས་གང་ལ་གཞིགས་ཀྱང་
མི་རྒན་ཤེས་མྱོང་ཅན་ཞིག་འདུག་སྙམ་ནས། གཞོན་ནུ་དེས་རྒད་པོ་དེ་འདྲ་མ་

གིས་མཐོང་སྟེ། དེ་རིང་རྒན་པོ་ཕ་གིར་སྙད་ཅིག་བཙལ་དགོས་བསམས་ནས་

ལམ་ཟུར་གྱི་ཕ་བོང་ཞིག་གི་སྒང་ལ་སྒུག་བསྡད།
སང་ཉིན་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ནས་སྤུན་ཆེ་བ་དེས་རྡོའི་སེངྒེའི་མིག་ལ་ཁྲག་
རྒན་པོ་དེ་གཞོན་ནུའི་ཉེ་འགྲམ་ལ་སླེབས་པ་དང་། གཞོན་ནུས་མིག་
བྱུགས་ཀྱང་། བཤན་པ་སྤུན་ལྔ་པོ་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་སྣང་མེད་ངང་ཤ་འཚོང་
གིན་བསྡད་པ་རེད། དེ་ཉིན་སྲས་མོ་བགྲེས་པ་ཤ་ཉོ་བར་ཕེབས་པས། མོས་ ཆེ་ཙམ་ཞིག་གདངས་ནས་ཁྲེལ་དགོད་བྱེད་ཀྱིན་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེ་རིང་
རྡོའི་སེངྒེའི་མིག་ནས་ཁྲག་ཐོན་པ་གཟིགས་འཕྲལ་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པོའི་ དུས་ཀྱི་ཁུག་སོ་ལ། །དེ་སྔོན་མ་མཐོང་མི་ཞིག་མཐོང་། །དགུན་ཁའི་ཁ་བ་མ་
ངང་ཕོ་བྲང་དུ་བཅར་ཏེ་རྒྱལ་པོར་དེ་ལྟར་སྙན་སེང་ཞུས།
བབས་ཀྱང་། །དབུ་ལ་ཁ་བ་འཚུབས་སེ་འཚུབ། །ནས་ཆང་སྔོན་མོ་མ་བཏུངས་
ཀྱང་། །གོམ་པ་ལྡེམ་ལྡེམ་འཁྱོར་རེ་འཁྱོར། །བྲོ་གར་མཁས་པའི་གར་སྟབས་

འདྲ། །སྒོ་ཁྱིམ་བཙན་པོ་མེད་ན་ཡང་། །ལག་ཏུ་འཁར་རྒྱུག་རིང་པོ་བསྣམས། །
རྒན་པོ་ཡོང་ཡོང་ག་ནས་ཡོང་། །དོ་ནུབ་འགྲོ་བ་གང་དུ་འགྲོ། །མ་གསང་སྐད་
ཆ་དྲང་པོ་ཤོད། །ཅེས་རྗོད་བཞིན་ཡང་བསྐྱར་ཁྲེལ་དགོད་གཅིག་བྱས་པ་དང་།

རྒན་པོས་གཞོན་ནུ་དེར་ལྟ་ཙམ་ཞིག་བྱས་ཏེ། ཁ་མཚར་རྩེད་ལུགས་ལ་བལྟས་

གསུང་ཁ་བརྡ་ཏོག་ཙམ་གནོངས་དང་ཟེར་ནས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་པ་དང་། རྒན་པོ་

ང་ད་ནངས་ཡོང་བ་ཤར་ནས་ཡོང་། །ཤར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞིང་
ནས་ཡོང་། །དོ་ནུབ་འགྲོ་བ་ནུབ་ལ་འགྲོ། །ནུབ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་འགྲོ། །
མཚར་གཏམ་ཁྲེལ་དགོད་བྱེད་ལུགས་ལ། །མ་རབས་སྤྱོད་ངན་ཡིན་པར་
མངོན། །རྒན་འཁོགས་དམའ་འབེབས་བྱེད་ལུགས་ལ། །ཕ་མེད་དྭ་ཕྲུག་ཡིན་
པར་རྟོགས། །གཞོན་ནུས་མི་ཟེར་རྒུ་ཟེར་ལ། །རྒན་པོ་མགོ་བོ་དཀར་འདུག་
ཟེར། །མགོ་ལ་སྐྲ་དཀར་སྐྱེས་པ་འདི། །དགའ་སྡུག་སྣ་མང་མྱོང་བའི་རྟགས།།
ལག་ཏུ་འཁར་རྒྱུག་འཁྱེར་བ་འདི། །བཙན་པོ་བྱུང་དུས་གདོང་ལེན་དང་། །
མཚན་མོ་ཉལ་བའི་ཉལ་རོགས་དང་། །ཉིན་མོ་འགྲོ་བའི་འགྲོ་རོགས་ཡིན། །
བཙན་པོ་རྡུང་བའི་ཐོ་བ་དང་། །ཉམ་ཆུང་སྐྱོང་བའི་ཕ་མ་ཡིན། །ནས་ཆང་
སྔོན་མོ་མ་བཏུངས་ཀྱང་། །རྐང་པ་ལྡེམ་ལྡེམ་འཁྱོར་འཁྱོར་འདི། །ཆུང་ནས་
རྒན་འཁོགས་ཆགས་པའི་རྟགས། །ང་ཡང་ལོ་ན་ཆུང་བའི་དུས། །ཁྱོད་ལས་
སྐྱིད་ཙམ་ང་ཡང་ཡིན། །སྐྱིད་པོ་མ་བཏང་བསམ་པ་མེད། །གཞོན་ནུ་མ་བྱས་
བསམ་པ་མེད། །སྣང་བ་མ་མཐོ་གཞོན་ནུ་ཁྱོད། །ཅེས་བརྗོད་པས་གཞོན་ནུ་
དེ་ཆུང་ཟད་ཁ་སྐྱེངས་པའི་ཚུལ་གྱིས། ད་རྒན་པོར་བྱེད་ལུགས་མང་པོ་ཞིག་
ཤོད་རྒྱུ་འདུག་ན། ད་ཤོད་དང་ངས་ཉན་ནོ་ཟེར།
འོན་ཀྱང་རྒན་པོ་ཡར་ལངས་ཏེ་ལག་ཏུ་འཁར་རྒྱུག་བསྣམས། རྒྱབ་

རྒན་པོས་ལམ་ཟུར་ཕ་བོང་ལེབ་མོའི་སྟེང་དུ་ཁུར་པོ་བཞག་སྟེ་ཟུར་དུ་

ན་གུས་ཞབས་མེད་པའི་གཞོན་ནུ་ཞིག་རེད་འདུག་སྙམ་སྟེ། ལམ་ཟུར་གྱི་ས་
མཁྲེགས་སྟེང་དུ་བསྡད་ནས་ལན་འདི་ལྟར་བཏབ་བོ། །
དེ་འཕྲལ་རྒྱལ་པོས་གཡོག་འཁོར་འབངས་དང་བཅས་པ་ཁྲིད་དེ། བྲེལ་བ་
འཚུབ་འཚུབ་ངང་ཡུལ་གཞན་ལ་བྲོས་བྲོལ་དུ་ཕེབས་པ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་
བཤན་པ་ལྔ་པོའི་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་
དུ་ཟས་གོས་ལོངས་སྤྱོད་རྣམས་ལ་རོལ་བཞིན་བསྡད།

ཉིན་ཞག་བདུན་སོང་བའི་ཞོགས་པ་དེར་བཤན་པ་སྤུན་ལྔ་པོ་གཉིད་སད་མ་
སད་ཀྱི་སྐབས་སུ། གློ་བུར་དུ་གནམ་གཤིས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ།
འབྲུག་སྒྲ་གྲག་ཅིང་། ཆར་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བབས་པ་རེད།

རྐུན་མ་

སྔོན་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ལ་བོད་ནས་ཕེབས་པའི་དགེ་རྒན་ཞིག་ཡོད། ཁོང་གིས་ཉིན་ལྟར་
འཛིན་གྲྭའི་ནང་ལ་སློབ་ཚན་འཁྲིད་པའི་སྐབས་སུ། མཁས་པ་ཐམས་ཅད་རྐུན་མ་

རེད། ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་ཡང་ཡང་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཉིན་གཅིག་ཁོ་པའི་གྲོགས་
པོ་རྙིང་པ་ཞིག་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་སྨྱུ་གུ་གོང་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྐུར་ཡོད་པ་རེད། སྨྱུ་

གུ་དེ་ལ་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་གིས་སེམས་ཤོར་ཏེ། བརྐུ་དགོས་བསམས་ནས་དངོས་
སུ་རྐུ་བར་ཕྱིན། སྟབས་
མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ།
རྒན་ལགས་དེས་ཁོའི་

ཕྱོགས་སུ་གཟིགས་པ་

དང་སྟབས་འཁེལ་ཏེ་སྨྱུ་

གུ་རྐུ་བཞིན་པ་མཐོང་བ་
ན། རྒན་ལགས་ཀྱིས་ཁྲོ་
ཉམས་ངང་། ཅིའི་ཕྱིར་

ངའི་སྨྱུ་གུ་བརྐུས་པ་ཡིན། ཞེས་དྲིས་པར། སློབ་ཕྲུག་དེས། མཁས་པ་ཐམས་ཅད་

རྐུན་མ་རེད། །ང་ནི་རྐུན་མའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན། །ཅེས་ལན་བཏབ་པས་འཛིན་གྲོགས་
རྣམས་གད་མོ་ཤོར་བ་རེད།། །།

པའི་ཚུལ་གྱིས་མགོ་གུག་ཙམ་ཞིག་བྱས།

སྐྱིལ་ཀྲུང་དུ་བསྡད། གཡོན་ཟུར་ལ་འཁར་རྒྱུག་བཞག་སྟེ་ལག་པས་ཨག་ཚོམ་དེ་

བྱུག་བྱུག་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་ཞིག་བྱེད་བཞིན། ཡ་བུ་ཆུང་ཁྱོད་རང་མི་ཚེ་བསྐྱལ་བ་

ལས་སྐྱེལ་རྒྱུ་མང་བ་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒན་པོས་སྙིང་གཏམ་ཁ་ཤས་ཤིག་བཤད་ན་

ཕན་ལས་གནོད་མི་ཡོང་སྙམ། ཁྱོད་ཀྱིས་མི་ཚེའི་ནང་དུ་རྒྱན་རྩེད་རིགས་ནམ་ཡང་མ་
རྩེ། ཕན་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་མང་། ཉམ་ཆུང་ལ་བརྙས་བཅོས་མ་བྱེད། རང་གི་རྩ་བའི་

བླ་མར་སྐུར་བ་མ་འདེབས། རྒན་རབས་ལ་མཐོང་ཆུང་མ་བྱེད། དོན་མེད་རྣམ་གཡེང་
མ་མང་། གཞོན་དུས་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་མ་གཏོང་། གཞན་གྱི་ནོར་ལ་ཆགས་ཞེན་
མ་བྱེད། གཞན་གྱི་རྒྱུ་ནོར་ཧམ་འཕྲོག་མ་བྱེད། མི་རྒན་པའི་ཁར་ཉོན། རྒན་རབས་
བྱས་མྱོང་ཅན་ལ་གུས་བཀུར་བྱོས། ལུས་སྦྱིན་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བརྙེན་བཀུར་བྱོས།
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་གུས་བཀུར་ལྡན་པའི་ཐོག་ཞལ་ལ་ཉོན།

གྲོགས་མ་རབས་མཉམ་དུ་མ་འགྲོ། འདྲིས་མ་ཐག་ཏུ་སྙིང་གཏམ་མ་ཤོད། ཁྲོ་མ་ཐག་
ཏུ་རྣམ་འགྱུར་མ་སྟོན། ཆང་རག་མ་འཐུང་། ཐ་མག་མ་འཐེན། མྱོས་རྫས་དང་མྱོས་

ཁབ་མ་རྒྱོབ། རྒྱུས་མེད་ཀྱི་བུད་མེད་མཉམ་དུ་ལུས་འབྲེལ་མ་བྱེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལ་

གནོད་པའི་ཟས་མ་ཟ། ཞེས་སོགས་བསླབ་བྱ་ཡུན་རིང་བརྒྱབ་པས། གཞོན་ནུ་དེ་ཧ་
ལས་ཏེ་རྒན་པོའི་གདོང་ལ་མིག་ཅེར་རེར་བལྟས་ནས་བསྡད།

མཚར་གཏམ་

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན། འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་།

དེ་ནས་རིང་པོར་མ་འགོར་བར་ལུང་པ་ཚང་མ་ཆུས་ཁེངས་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་
པོའི་ཕོ་བྲང་ཡང་ཆུས་ཁེངས་ཏེ་བཤན་པ་སྤུན་ལྔ་པོ་ཤི  འོན་ཀྱང་རྒྱལ་
པོའི་ཕོ་བྲང་ལ་ཆགས་སེམས་ཆེ་དྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་ཁོ་
ཚོ་ལྔ་པོ་རུས་སྦལ་གྱི་སྐྱེ་བ་བླངས་ཏེ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཁང་པ་སྒལ་པར་ཁུར་
ནས་འགྲོ་དགོས་པ་བྱུང་ངོ་།། །།
༌༌༌རྫོགས་སོ།།

དེས་ངས་གང་བཤད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉན་ནམ་ཟེར་བ་དང་། གཞོན་ནུས་ཉན་རྒྱུ་ཡིན་

དེབ་སྐྱེལ་ཨེ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ཉིན་གཅིག་གྲོགས་པོ་གསུམ་ཅི་འཕྲོས་མོལ་འཕྲོས་ཤོད་བཞིན་ཡོད། གང་འཚམས་

ནས་ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཆ་འོས་ཤོག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་སླེབས་པ་རེད། དེ་ནས་གྲོགས་
པོ་ཁ་བདེ་པོ་དེས། ང་ཚོ་ལ་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་སྩལ་པའི་མང་གཙོ་ཡང་དག་པ་

ཞིག་ཡོད། ད་གཉིད་མ་ཁུག་པར་ཐོབ་ཐང་རྩོད་པ་ནང་བཞིན་ལས་འགན་ཡང་བསྒྲུབ་
དགོས་པའི་དུས་ལ་སླེབས་ཡོད། སོང་ཙང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་སྤྱི་འཐུས་དང་མི་
མང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་
འདེམས་བྱེད་པའི་སྲིད་

སྐྱོང་སྐབས་གཉིས་པའི་

འོས་བསྡུའི་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་
ཚར་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

སང་ཉིན་དེབ་སྐྱེལ་གྱི་ཉིན་
མཐའ་མ་རེད། ཅེས་བཤད་
པར། རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ཙམ་

ཡོད་པའི་གྲོགས་པོ་གཞན་ཞིག་གིས། འོ་ན་གྲོགས་པོ་ཁྱེད་རང་གིས་འོས་བསྡུའི་

དེབ་སྐྱེལ་གནང་ཡོད་དམ། ཞེས་དྲིས། ཁོས། དེབ་སྐྱེལ་ཨེ་་་་ ཞེས་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་
མ་རྙེད་པར་བརྟེན། གྲོགས་པོ་རྣམས་གད་མོ་ཤོར་རོ།། །།

3

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
འཕགས་པ་སཱ་ལུའི་ལྗང་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༥

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༄༅། །སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་དགེ་སློང་ཆིག་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་། ས་ཐོབ་

༄༅། །གསེར་གྱི་སྙིང་། །

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

ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཚེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་བྱམས་པ་ལ། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སཱ་ལུའི་ལྗང་པ་ལ་གཟིགས་ནས། དགེ་སློང་རྣམས་ལ་སུས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་དེས་ཆོས་

མཐོང་ངོ་། །སུས་ཆོས་མཐོང་བ་དེས་སངས་རྒྱས་མཐོང་ངོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པའི་མདོ་དེའི་དོན་ཅི་ཞིག་བསྟན་པ་དང་། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དང་། ཆོས།
སངས་རྒྱས་རྣམས་གང་ཡིན་པ་དྲིས་པ་ལ། བྱམས་པས་བཀའ་ལན་སྩལ་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་ཞིག་ཡིན།  མདོ་འདི་ཉིད་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མདོ་ཞིག་ཡིན་ཡང་།   སྐུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའམ། གསུང་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའམ། ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་

གཞུང་གང་ཡིན་མདོ་དེ་ཉིད་དུ་ཁ་གསལ་མི་འདུག   

འཕགས་པ་སཱ་ལུའི་ལྗང་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། ཞེས་པ་འདི་སྡེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར་དུ་གསལ་བའི་མཚན་བྱང་ཡིན་ཡང་། ཡོངས་ སྔོན་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཞིག་ན་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པའི་མི་ཞིག་
གྲགས་སུ་སཱ་ལུ་ལྗང་པའི་མདོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན།  མདོ་འདི་ལ་ཤློ་ཀ་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ཡོད།
ཡོད། ཁོའི་ཁང་པའི་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ནོར་གྱིས་ཁེངས་ཡོད་པས། མི་སུ་

གང་ལྟར་མདོ་འདིའི་ནང་དུ། འདི་ཡོད་པས་འདི་འབྱུང་ལ། འདི་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་འདི་སྐྱེ་བ་སྟེ། ཞེས་པའི་སྒོ་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ ཞིག་གིས་ཀྱང་རང་ཉིད་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ནོར་ཐོབ་པའི་རྨི་ལམ་ཡང་གཏོང་
འབྱུང་ཚུལ་རིམ་གྱིས་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་སྔ་མ་སྔ་མ་འགགས་པས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འགག་ཚུལ་དང་། དེ་བཞིན་ཆོས་ལ། འཕགས་པའི་ མི་ཐུབ་ལ། འདོད་པ་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡོད། ཕྱུག་པོ་དེའི་དགའ་

ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་། འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ།  ཆོས་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་། སུས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ ཕྱོགས་གཙོ་བོ་ནི་རང་ལས་སྐྱོ་བའི་མི་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
ཆུད་པ་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་
འབྱུང་བའི་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རྣམ་པ་ལྔ་སྟེ། རྟག་པར་མ་ཡིན་པ་དང་། ཆད་པར་མ་ཡིན་པ་
དང་། འཕོ་བར་མ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱུ་ཆུང་ངུ་ལས་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་དང་། དེ་དང་འདྲ་བའི་རྒྱུད་དུ་བལྟ་ཞིང་།  ནང་གི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་

འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དང་། ནང་གི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དང་། ནང་གི་རྟེན་ཅིང་
འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའང་གོང་ལྟར་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན།

མདོ་འདི་ལ་སྡེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་དཀར་ཆག་དང་མདོ་རང་ཉིད་གཉིས་ཀའི་ཐད་དུ་འགྱུར་བྱང་མི་གསལ་བ་མ་ཟད། བཀའ་འགྱུར་གཞན་དུའང་

འགྱུར་བྱང་ཕལ་ཆེར་མི་གསལ་ལོ།། །།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༩༽ བུད་མེད་ཀྱི་དབུ་སྐྲ།

སྔོན་དིལླཱིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་ཚོང་པ་ཞིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཚོང་པ་རླུང་ཚ་པོ་
ཞིག་ཡོད། ཁོས་རང་གི་བཟའ་ཟླ་དང་མི་གཞན་རྣམས་ལ་དོན་དག་ཆུང་ཙག་

རིགས་ལའང་རླུང་སྟོན་གྱི་ཡོད། ཉིན་གཅིག་ཚོང་པ་དེ་དགུང་ཟས་ཟ་བཞིན་

པའི་སྐབས་ཁོའི་བཟའ་ཟླའི་སྐྲ་རྐང་ཞིག་ཁ་ལག་ནང་རྙེད་པ་རེད། དེ་ལ་ཚོང་
པ་དེ་རླུང་དྲག་པོ་ལངས་ཏེ། སྐྲ་དེས་ཁྱེད་རང་སྐྱེས་དམན་བག་མེད་ཅིག་ཡིན་
པ་སྟོན་གྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་རྗེས་མ་བསྐྱར་དུ་ཁ་ལག་ནང་སྐྲ་རྐང་ཞིག་རྙེད་པ་

ཡིན་ན་ཁྱེད་ཀྱི་མགོ་རིལ་གཞར་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་ཡིན། ཤེས་སོང་ངམ། ཞེས་རང་
གི་ཆུང་མར་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་སྡིགས་ར་བསྐུལ།  

ཆུང་མ་ཞེད་སྣང་གིས་འདར་སིག་ཤོར་ཏེ་རྗེས་མ་ནས་གང་གཟབ་

གཟབ་བྱས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཉིན་གཅིག་གཟབ་གཟབ་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀྱང་ད་

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

སེམས་ཁྲལ་ལངས་པ་རེད། ཁོ་ཚོས་གཅུང་མོའི་བཟའ་ཟླ་དེ་རླུང་ཚ་པོ་ཡོད་
པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁོ་ཚོ་ཁོ་དང་སྐད་ཆ་བཤད་པར་ཕྱིན་ན་དོན་མེད་

ཡིན་པའང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་བུ་སྤུན་བཞི་པོས་བཱིར་བལ་ཐུག་པར་

འགྲོ་རྒྱུ་ཐག་བཅད། ཁོ་ཚོས་བཱིར་བལ་ལ་གནས་ཚུལ་ཡོངས་རྫོགས་ཞུས་པ་

ན། བཱིར་བལ་གྱིས་ཀྱང་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་ཏེ། བུ་སྤུན་རྣམས་

མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་གསེར་གྱི་སྙིང་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། ཁོས་སྐྱོ་པོ་
རྣམས་ལ་གྱོན་ཆས་དང་བཟའ་ཆས་གང་འདོད་སྤྲོད་པ་མ་ཟད། རང་
གི་གཅེས་པའི་རྟ་ཅང་ཤེས་དང་རྩ་ཆེའི་ནོར་བུའི་རིགས་ཀྱང་ཕངས་

སེམས་མེད་པར་སྦྱིན་པ་གཏོང་གི་ཡོད། སེར་སྣ་བྱེད་པ་ནི་རང་ཉིད་
དབུལ་ཕོངས་ཆགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།

གཅུང་མོའི་ཁྱིམ་དུ་སྔོན་ལ་སོང་ཟེར། ཁོས་བུ་སྤུན་རྣམས་ལ་ལུས་ཕྱེད་སྟོད་
ཧྲེང་དང་། རང་གི་དཔུང་པ་རྣམས་རས་དཀར་པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་བཀབ་སྟེ་

འགྲོ་དགོས་པའང་མངགས།

དེའི་ཚེ་ཚོང་པས་སྐྲ་གཞར་འབོད་པར་གཡོག་པོ་བཏང་ཟིན་ཏེ། ཁོ་

མ་སླེབས་གོང་བུ་སྤུན་རྣམས་དེར་འབྱོར་པ་རེད། ཚོང་པས་ཁོ་ཚོའི་ལུས་ཕྱེད་
སྟོད་ཧྲེང་ཡིན་པ་མཐོང་སྐབས་ཧང་སངས། ཁོས་བུ་སྤུན་རྣམས་ལ་ངང་ཚུལ་

དེའི་རྒྱུ་མཚན་མ་དྲིས་གོང་བཱིར་བལ་དེ་རུ་སླེབས་པ་རེད། བཱིར་བལ་གྱིས་བུ་

སྤུན་རྣམས་ལ། ལྟོས་དང་། ངས་གཤིན་ཆོག་གི་དངོས་པོ་ཆ་ཚང་འཁྱེར་ཡོད།
ད་འདས་པོའི་ཕུང་པོ་དེ་མར་ཐོན་ཤོག” ཅེས་ལབ་པ་ན། ཚོང་པས་སྐད་ཆ་

དེ་ཐོས་པ་དང་ཧང་སངས་པ་ན། ཁོས་བྲེལ་འཚུབ་ངང་། ཁྱེད་ཀྱིས་སུའི་སྐོར་

ཤོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། འདིར་མི་སུའང་གྲོངས་ཡོད་མ་རེད། ཅེས་ལབ།

བཱིར་བལ་གྱིས་ལན་དུ། འདིར་སྐྱེས་དམན་ཞིག་གི་སྐྲ་གཞར་ཡོད་

དེ་ལྟར་ཁོའི་མཚན་སྙན་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་བཞིན་པ་དེ་ལྷ་

དབང་ཕྱུག་གིས་མཁྱེན་ཏེ། ཕྱུག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་

ངོམ་པར་སྦྱིན་པ་གཏོང་གི་ཡོད་པས། མི་ཕྱུག་པོ་དེའང་དེ་ལྟར་ཡིན་
མིན་བལྟ་དགོས་བསམས་ནས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་རང་ཉིད་མཚན་མོ་
ཁོའི་ཁྱིམ་དུ་ནོར་རྣམས་བརྐུ་བར་སོང་།

པ་ངས་ཤེས་བྱུང་། ངས་མོའི་ཁྱོ་ག་འདས་པོ་དེའི་སྐོར་བཤད་ཀྱི་ཡོད། སྐྱེས་

དམན་གྱི་སྐྲ་དེ་ཁྱོ་ག་འདས་པའི་རྗེས་སུ་གཞར་གྱི་ཡོད། འདས་པོའི་ཕུང་པོ་
ག་པར་ཡོད། ང་ཚོ་གཤིན་པོའི་འདས་མཆོད་ཆེད་དུ་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན།”

དུང་ཚོང་པའི་ཁ་ལག་ནང་སྐྲ་རྐང་ཞིག་ཐོན་པ་རེད།  ཆུང་མས་དེ་ཤེས་སྐབས་

མོ་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་སྟེ། ད་ལན་ཁོ་མོའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱས་པ་དེར་ཁྱོ་གས་རང་གི་སྐྲ་

གཞར་རྒྱུ་ཡིན་ཤག་བསམས་པ་རེད།

ཆུང་མར་བུ་སྤུན་བཞི་ཡོད་པས་ཚང་མ་དལླཱིར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་

མོས་རང་གི་བུ་སྤུན་རྣམས་རོགས་སུ་འབོད་པར་གཡོག་པོ་ཞིག་གསང་བ་
བྱས་ཏེ་བཏང་བ་རེད། བུ་སྤུན་རྣམས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་ཤེས་སྐབས་མོར་

ཞེས་ལབ་པ་རེད། བཱིར་བལ་གྱི་གཏམ་དེ་ཐོས་པ་དང་ཚོང་པ་ཅི་ལབ་འདི་ལབ་

མེད་པར་གྱུར། ཁོས་བཱིར་བལ་གྱིས་སུ་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལྟར་
བཤད་དགོས་དོན་དེའང་རྟོགས་པ་རེད།

མི་ཕྱུག་པོ་དེ་གཉིད་ཁུག་པའི་སྐབས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གིས་སྔོན་ལ་རྒྱུ་ནོར་

དེ་ལྟར་ཁོས་རང་ཉིད་རླུང་ཚ་པོ་བྱེད་པར་འགྱོད་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ འགའ་ཤས་བརྐུས་ཀྱང་། ཁོས་དངངས་སྐྲག་སྤུ་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པར་མུ་
ཏེ། རང་གི་བཟའ་ཟླའི་འགྲམ་དུ་ཕྱིན་ནས་དེ་སྔོན་རང་གིས་སྤྱོད་པ་རྩུབ་པོ་ མཐུད་གཉིད་ཁུག་ནས་བསྡད་པ་རེད། དེར་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཧ་ལས་ནས་སླར་

བསྟན་པ་རྣམས་ལ་ནོངས་འགྱོད་བྱེད་ཅིང་། མ་འོངས་པར་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་མིན་ ཡང་རྒྱུ་ནོར་ལྷག་མ་རྣམས་བརྐུས་པ་དང་། སྔ་དྲོ་མི་ཕྱུག་པོ་དེ་གཉིད་སད་

པའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ཡང་བཞག་པ་རེད།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

སྐབས་རང་གི་རྒྱུ་ནོར་ཐམས་ཅད་མེད་པར་གྱུར་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་གྱོན་ཆས་
དང་འབྲུ་རིགས་རྣམས་ཀྱང་མཐོང་སར་མེད་པ་ཤེས།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

༄༅།།བུ་ཇེག་དང་སྲན་མའི་སྡོང་པོ།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

པདྨ་གེ་སར།

འདི་ནི་ཤིང་ལོ་སྡོང་པོ་སྟར་ཁ་འདྲ་བའི་ཐོག་རྐང་ལ་ཚེར་མ་ཡོད་

པ། དེའི་ལྡེབས་སུ་འབྲས་བུ་རྣམས་ཁ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བལྟས་

ནས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཁ་བྱེ་བ་སྐམ་ནས་ཟངས་ཁོག་བཅོམ་པ་འདྲ་

བ་དེ་ལ་ནཱ་ག་པུཥྤ་ཟེར། མེ་ཏོག་ཁ་བྱེ་ཚར་ནས་ནང་གི་ཟེ་བ་རྟ་སྔ་
བསྒྲིམས་པ་འདྲ་བ་དེ་ལ་ནཱ་ག་གེ་སར་རམ། ཨུཏྤལ་གེ་སར་ཟེར།

༄༅། །གནའ་སྔ་མོ་ཨིན་ཇིའི་བུ་ཇེག་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད། ཁོ་པ་
རང་ཉིད་ཀྱི་ཨ་མ་དང་མཉམ་དུ་ཁང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།

ཁོ་ཚོ་མ་བུ་གཉིས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་རེད། ཉིན་གཅིག་ཨ་མས་བུ་ལ།
ཇེག  ཁྱེད་རང་གིས་ང་ཚོའི་བ་ཕྱུགས་འདི་ཁྲོམ་ལ་ཁྲིད་ནས་

ཚོངས་ཤོག་དང་། དེ་འདྲ་བྱས་ན། ང་ཚོས་ཁ་ལག་ཉོ་ཐུབ་ཀྱི་
རེད། ཅེས་གསུངས།

མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ་དམར་པོ་དེ་ལ་པདྨ་གེ་སར་ཞེས་པ་ཡིན།

སྐྱེ་གནས། རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༡༥༠༠ ཡས་མས་དང་། དེ་བཞིན་འབྲུག་ཡུལ་

དང་། བལ་ཡུལ་སོགས་ཀྱི་རི་ལྡེབས་ནགས་གསེབ་དང་། རོང་

མཚམས། ཀླུང་ཐང་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་ལྔ་པ་ཙམ་

གྱི་དཔྱིད་ཀ་མེ་ཏོག་འཆར་བའི་སྐབས་བཏུས་ཏེ། བསིལ་སར་
བསྐམས་ནས་སྨན་ལ་སྤྱོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་མེ་ཏོག་སྨན་སྦྱོར་

བགྱིས་པས་གློ་བ་དང་། མཆིན་པ། སྙིང་བཅས་ཀྱི་ཚད་པ་མཐའ་
དག་ལ་ཕན།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

སྤང་རམ།

འདི ་ ནི ་ ལོ ་ རེ ་ བཞི ན ་སྐྱེ་བའི ་ སྔོ ་ སྨན་རི ག ས་ཀྱི ་ སྐྱེ་དངོ ས ་ཤི ག ་
སྟེ། རྩ་བ་དམར་སྐྱ་ཆེ་ཆུང་མཐེ་བོང་ཙམ་ལ་རྩ་ཕྲན་སེར་ནག་
མང་པོ་ཡོད་པ་
དང་། སྡོ ང ་པོ ་
ལྗང་དམར་ཕྲ་ལ་
ཐུང་ཞིང་འདྲོང་
བ་དང་། ངར་
བ ་ ཐུ ང ་ བ འི ་ ལོ ་
མ་སྔོ ་ ལྗང་ཕྲ་ལ་
སེ ག ་རྡར་འདྲ་བ་
སྐྱེ་ཞིང་། མེ་ཏོག་ཟིང་དམར་སྡོང་པོའི་རྩེར་ཚོམ་བུར་འཆར་བ།
རྒས་ནས་དཀར་པོ་སོབ་སོབ་ཏུ་གྱུར་པ། འབྲས་བུ་སེར་ཞིབ་
འོད་དང་ལྡན་པ་ཟུར་གསུམ་བྲ་བོ་འདྲ་བ་འདོགས་པ་ཡིན།
སྐྱེ་གནས། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ས་མཐོའི་སྤང་ལྗོངས་དང་། འབྲུག་ཡུལ།
རྒྱ་གར་ས་འབྲེལ་གྱི་རི་རྒྱུད་ཀཱཤཱིྨར་ནས་འབྲས་ལྗོངས་བར་མཐོ་

ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༢༣༠༠ ནས་ ༣༥༠༠ བར་གྱི་
རི་ཀླུང་གི་སྤང་དང་། རྩ་གསེབ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་ཙམ་

ལ་རྩ་ལོ་མེ་འབྲས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ། གཙང་
མ་བཀྲུས་རྗེ ས ་བསི ལ ་དྲོད་སྙོམས་སར་བསྐམས་ནས་སྨན་ལ་
སྤྱོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་རྩ་བ་དང་། ལོ་མ།

མེ་ཏོག   འབྲས་བུ་བཅས་སྦྱར་བས། གྲང་བའི་འཁྲུ་བ་(གྲོད་ཁོག་
བཤལ་བ་)རྣམས་གཅོད་པར་བྱེད།

ཇེག་ལམ་སང་བ་ཕྱུགས་ཁྲིད་ནས་ཐོན། ལམ་བར་དུ་ཁོ་ལ་མི་རྒད་པོ་
མིང་གཞན། ནཱ་ག་ཀེ་སར་དང་། ཀླུའི་གེ་སར། གེ་སར་ཅན་བཅས་ཟེར། མིང་གཞན། སྤང་རམ་དང་། མོན་བུ། མོན་ནེ། རམ་དཀར་བཅས་
ཞིག་ཐུག་པ་རེད། རྒད་པོ་དེས། བ་ཕྱུགས་འདི་སྙིང་རྗེ་པོ་ཞིག་འདུག  
ཟེར་བ་ཡིན།
གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གིས་ང་ལ་བ་ཕྱུགས་འདི་སྤྲད་པ་ཡིན་ན། ངས་ཁྱེད་རང་ རྒྱ་གར་སྐད་དུ། སེ་མལ་(lsey)དང་། ཤཱལྨ་ལཱི་('kkYeyh)ཞེས་པ་ཡིན།
ལ་སྒྱུ་མའི་སྲན་མ་འགའ་ཤས་སྤྲད་ཆོག  ཅེས་བཤད། ཇེག་གིས་སྲན་མ་ 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་
དམར་པོ་དང་སེར་པོ་དེ་དག་མཐོང་མ་ཐག་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས། རྒད་པོ་
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།
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འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལ་གཟིགས་ནས་གནང་ཐུབ་
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བཀའ་འཁྲོལ་འབུལ་གྱི་ཡོད། དེའི་ནང་རོགས་
རམ་འབུལ་མཁན་སུ་ཡིན་དང་། གང་གི་ཆེད་
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*   གལ་ཏེ་རྐྱལ་གྱི་རྫིང་བུ་ཡོད་ན། དུས་ནས་དུས་སུ་ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དྲན་
སྐུལ་དང་སྦྱོང་བརྡར།

*   ཤེལ་ཆག་རུག་རྣམས་ཤོག་བུ་མཐུག་པོས་ཐུམ་བརྒྱབ་ནས་ཕྱིར་དོར།

*   རྫིང་བུའི་ཆེད་དུ་མཁོ་བའི་རྫས་རྣམས་རྡོ་སྣུམ་གྱི་རྫས་རིགས་དང་མ་འཕྲད་པ།

*   ས་སྣུམ་དང་འབུ་དུག  རྩ་ཡན་སེལ་དུག་སོགས་གང་དང་གང་ཡིན་གྱི་ཡི་གེ་ཁ་
གསལ།

མཚན་གུང་གི་སྐར་ཚོགས་ལ་བལྟས་ནས་ཚོན་གར་པོས་

*   སྣུམ་འཁོར་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་ཡོ་ཆས་རྣམས་ནམ་དགོས་སྐབས་བེད་སྤྱོད་ཨང་

གནམ་ལ་བལྟས་པའི་སྣང་ཚུལ་གྱི་རི་མོ་ཞིག་བྲིས་དང་།

*   མོ་ཊའི་ནང་ཕྲུ་གུ་གཅིག་པུར་ནམ་ཡང་མི་འཇོག་པ་སོགས་ལ་གཟབ་གལ།

བྲིས་པའི་རི་མོ།

ཁྱེ ད ་རང་རི་མོ་འབྲི ་ རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད་ན།

གསར་ཡོད་པ།

*   མོ་ཊ་རྒྱབ་ཤིག་བྱེད་སྐབས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་རང་གིས་མཐོང་སར་ཡོད་པ།

