
	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༣༦									 ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༩											སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས།	༡༢༤							 	 བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།										 ཧིན་སྒོར།	༥

རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༄༅། །བཙན་བྱོལ་གྱི་ལོ་ལྔ་བཅུར་ཕྱི་མིག་དང་དྲན་གསོ།   ཤེས་ཡོན།

ལེགས་བཤད་ཚལ་སློབ་གྲྭ 
ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༧༥	 ལོར་ཧེ་ལི་ཊར་ཞེས་པའི་བལ་ཡུལ་པོག་རའི་ས་གནས་སུ།	 གློ་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་དམག་མི་རྣམས་གཏན་སྡོད་བྱེད་ཡུལ་བྱམས་པ་གླིང་གཞིས་ཆགས་

བཙུགས་ཟིན་ཀྱང༌།	 བུ་ཕྲུག་ལོ་ན་ལྔར་སོན་པ་རྣམས་དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་དུ་སྔ་རྗེས་ཐེངས་

གཉིས་སློབ་འཇུག་གནང་།	 འོན་ཀྱང་ལོ་ལྟར་བུ་ཕྲུག་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་མུས་བཞིན་གཞི་

རིམ་སློབ་གྲྭ་ཞིག་མེད་ཐབས་མེད་པར་བརྟེན།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༧༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	ཉིན་གཞིས་

ཆགས་ཀྱི་འགོ་འཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་གཙོ་འགན་ཐོག	 གཞིས་མི་རྣམས་ནས་གསར་དུ་

བཙུགས།	སྐབས་དེར་སློབ་ཕྲུག་	༢༤	དང༌།	དགེ་རྒན	༡	ཡོད།	དེ་ནས་ལོ་བསྟུད་འཛིན་

ཁང་དང༌།	 ཉལ་ཁང་སོགས་གསར་རྒྱག་གིས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ།	 དེང་སང་སྔོན་འགྲོའ་ི

འཛིན་གྲྭ་ནས་འཛིན་རིམ་བདུན་པ་བར་དུ་ཡོད།	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ནས་	 ༢༠༠༨	 བར་དུ་

འཛིན་གྲྭ་མཐའ་འཁྱོལ་བའི་སློབ་ཕྲུག་	༢༩༦	བྱུང་ཡོད།	ད་ལྟ་སློབ་ཕྲུག་	༡༩༢	དང༌།	དགེ་

ལས་	༢༠	ཡོད།	

བེལ་ཀོབ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ།  
སློབ་གྲྭ་དེ་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་བུ་ཕྲུག་འབོར་

ཆེ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།	 གཟིགས་སྐྱོང་དགོས་གལ་ཅན་མང་བ་བཞིན།	 དེ་དག་གི་ཆེད་དུ་

བོད་ཁྱིམ་ཞིག་གསར་འཛུགས་ཐུབ་ན་དགེ་ཕན་ཆེ་ཚུལ་བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟར།	 བེལ་ཀོབ་

ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གླིང་གཞིས་ཁོངས་ནས་ས་ཆ་རིན་མེད་གནང་སྟེ།	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༠	

ལོ ར ་ ཨ ར ་ ལས ་

འ གོ ་ བ ཙུ ག ས ་

ནས་ལེགས་གྲུབ་

མཚམས།	 ཕྱི་ལོ་	

༡༩༨༤	ཟླ་	༢	ཚེས་	

༡༦	 ཉིན་དངོས་

སུ་དབུ་འབྱེད་ཐོག	

བུ་ཕྲུག༌	 ༩༠	 བོད་

ཁྱི མ ་ དུ ་ བ ཞེ ས ་

ཏེ།	 ཐོག་མའི་ཆར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་ཁོངས་ཉིན་སློབ་ལྟར་བཏང་ཡང༌།	 རིམ་པས་

སློབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་མ་ཞུ་ཀ་མེད་དུ་སོང་བར་བརྟེན།	 དེ་འབྲེལ་ཨར་ལས་འགོ་བཙུགས་

ཤིང་།	ཐོག་མའི་ཆར་དགོས་གལ་ལ་གཞིགས་པའི་ལས་བྱེད་	༢༢	གསར་འཇུག་ཞུས་ཡོད།	

ད་ཆ་སློབ་གྲྭ་དེར་ཁྱིམ་ཚང་ཁག༌	 ༣༠	 དང་།	 བུ་དང་བུ་མོ་ཆེ་བའི་སྡོད་ཁང་	 ༢	 བཅས་ཀྱི་

མཐུན་རྐྱེན་ལྡན་པའི་ནང་།	སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཚོང་དོན་བར་དུ་སློབ་ཕྲུག་	

༡༥༧༦	དང༌།	ལས་བྱེད་	༡༥༦	ཡོད།		

པོག་རེ་བོང་གཏན་སློབ། 
ཕྱི་ལོ་	༡༩༧༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༨	ཉིན་རྡོར་གླིང་ཕྱོགས་ཀྱི་པོག་རེ་བོང་བོད་མི་	༣༡	གིས་ཚོགས་

འདུ་ཞིག་དང་།	 རྗེས་སུ་བསྐྱར་དུ་ཚོགས་འདུ་གཉིས་པ་འཚོགས་ཏེ།	 ཐོག་མའི་ཆར༌ཕ་མའི་

ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཤིང་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས།	 ད་ཡོད་སློབ་གྲྭའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ས་ཆ་

ཞིག་སྤུས་གཟིགས་གནང་སྟེ།	ཤིང་ཁང་སློབ་གྲྭ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བརྒྱབ།	དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་	༡༩༨༡	ཟླ་	

༤	ཚེས་	༡༥	ཉིན་པོག་རེ་བོང་བོད་རིགས་མི་མང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཞེས་

པའི་ཉིན་སློབ་ཅིག་འགོ་བཙུགས།	 དེའི་སྐབས་སུ་སློབ་ཕྲུག་	 ༤༡	 དང༌།	 དགེ་རྒན་	 ༢	 ཡོད།	

ཐོག་མའི་ཆར་ནོར་ཝེ་རོགས་ཚོགས་ཐོག་ས་གནས་ཕྱི་ནང་གི་ཞལ་འདེབས་དང༌།	 རྒྱན་ཤོག་

འགྲེམས་སྤེལ་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་གནང༌།	ཕྱིས་སུ་ནོར་ཝེ་རོགས་དངུལ་ཆད་པས་དཔལ་འབྱོར་

དཀའ་ངལ་ཇི་སྙེད་ལ་བརྟེན།	བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་སྐྱོར་ཞུས།	ཕྱི་ལོ་	

༡༩༨༤	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༥	ཉིན་སློབ་གྲྭའི་ཤིང་ཁང་ས་ཆ་བཙོངས་ཏེ།	ས་རིན་

ཆ་ཚང་ཤེས་རིག་གི་རོགས་སྐྱོར་ཐོག་ས་ཁྱོན་ཨེ་ཀར་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཀ་

ཙམ་གྱི་ས་ཆ་སྤུས་

གཟིགས་གནང་སྟེ།	

པོག ་རེ ་བོ ང ་བོ ད ་

རིགས་རྣམས་ཀྱིས་

ད ང ་ བླ ངས ་ ཐོ ག ་

སློབ་གྲྭ་གསར་རྒྱག་

ཞུས།	 དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་	

༡༩༨༥	 ལོར་ཤེས་

རིག་གི་ཐད་ཀའི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཏུ་སླེབས།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༨༧	དང༌།	༨༨	ལོར་རྡོར་གླིང་རི་རྒྱུད་

ཚོགས་པས་བངྒལ་མངའ་སྡེ་ལས་ལོགས་སུ་གོར་ཥ་ས་ཁུལ་ཞིག་དགོས་པའི་རྩོད་གླེང་དང་

དྲག་སྤྱོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་སྐབས་སུ།	 པོག་རེ་བོང་མི་མང་ཕལ་ཆེའི་ཁང་པ་དང་སློབ་གྲྭ་

བཅས་མེར་བསྲེགས།	 འོན་ཀྱང་ཚོགས་པ་དེའི་ཚོགས་གཙོས་མེ་སྐྱོན་གུན་བསབ་དུ་སློབ་

གྲྭར་སྒོར་	༥༠༠༠༠	གནང༌།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༡	ལོར་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་བོད་

གཞུང་སློབ་གྲྭ་གཞན་དུ་ཟླ་སྒྲིལ་བཏང་སྟེ།	 སྔོན་འགྲོའ་ིའཛིན་གྲྭ་ནས་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་མ་

གཏོགས་མེད།	སློབ་གྲྭ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༨	བར་དུ་སློབ་ཕྲུག་	༣༣༩	མཐའ་

འཁྱོལ་བ་བྱུང་ཡོད།	ད་ཆ་སློབ་ཕྲུག་	༡༠༧	དང༌།	དགེ་ལས་	༢༡	ཡོད།	

ཤི་ལོང་སཾབྷོ་ཊའི་སློབ་གྲྭ  

ཕྱི་ལོ་	༡༩༨༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༤	ཉིན་ས་གནས་བོད་མི་ཚོས་ཉིན་སློབ་ཅིག་བཙུགས།	

དེའི་སྐབས་སུ་སློབ་ཕྲུག་	 ༧༢	 དང༌།	 དགེ་ལས་	 ༤	 ཡོད།	 སློབ་གྲྭའི་ས་ཆ་རྣམས་

MYRADAརོཌ་ཚོགས་ནས་ཤི་ལོང་ཕ་མའི་ཚོགས་མི་དང་།	ས་གནས་ཡུལ་མིའི་

ཚོགས་ཆུང་ཆེད་བསྐོངས་ཐོག་ལོ་ངོ་	 ༩༩	 རིང་བོགས་མར་སྤྲད།	 རིམ་བཞིན་བྱང་

ཤར་མངའ་སྡེ་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་མི་ཁ་ཐོར་བ་རྣམས་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་མང་ཆེ་བ་སློབ་འཇུག་

གིས།	 སློབ་

ཕྲུག་	 ༥༢	

ཙམ་ལ་ཐོག་

མར་གཏན་

སྡོ ད ་ ཉ ལ ་

ཁང་ཞིག་གོ་

སྒྲིག་གནང་

ཐུབ་པ་བྱུང༌།	

དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་

ཐོག་ནས་སློབ་གྲྭའི་ཉལ་ཁང་དང༌།	 འཛིན་ཁང༌།	 ཡིག་ཚང་སོགས་ལེགས་པར་གྲུབ་

མཚམས།	MYRADAརོགས་ཚོགསཀྱི་ཚོགས་གཙོ་	 Col.	 Snaize	 ཡིས་

དབུ་འབྱེད་གནང༌།	 སློབ་གྲྭ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 བར་དུ་སློབ་ཕྲུག་	

༣༠༠	ལྷག་ཙམ་སློབ་གྲྭ་མཐའ་འཁྱོལ་བ་བྱུང༌།	ད་ལྟའི་ཆར་སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་རིམ་

ལྔ་པ་བར་དུ་གཏན་ཉིན་སློབ་ཕྲུག་བསྡོམས་པས་	༩༣	དང༌།	དགེ་ལས་	༡༨	ཡོད།	
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ཁུ་བྱུག་གིས།	 དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།	 ཞེས་དྲིས་པར།	 རི་བོང་གིས།	 ཤའི་རིགས་ལ་

ཞག་ཚིལ་ཡོད་རེད།	 དེ་འདྲ་སོང་ཙང་།	 ང་ཚོས་དེའི་རིགས་བཟས་པ་ཡིན་ན།	 སྐད་འབོམ་

ཞིང་མི་སྙན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།	 ད་ཁྱེད་རང་ལ་སྐད་སྙན་པོའམ་འབོམ་པོ་ག་རེ་དགོས་སམ།	

ཞེས་དྲིས་པ་དང་།	ཁུ་བྱུག་གིས་ཅང་མ་སྨྲས་ཀྱང་མགོ་བོ་ལྕོག་ལྕོག་བྱས་ཏེ།	སྤང་འདོད་ཡོད་

པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་བསྟན།

དེ་ནས་རི་བོང་གིས་ཁུ་བྱུག་ལ་ད་ནས་བཟུང་འབུ་སྲིན་ཟས་རིགས་སྤང་བའི་རེ་སྐུལ་དང་།	 ཕྱིན་

ཆད་རྩྭ་ཟན་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཚོགས་སུ་ཞུགས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཏེ།	 ས་ཕྱོགས་གཞན་དུ་འགྲོ་བའི་

སྐབས་ལ།	 ཤྭ་བ་ལ་རྨ་བྱ་ཐུག་སྟེ།	 རྨ་བྱ་རྩྭ་ཟན་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་རེ་སྐུལ་ཞུ་

བར་མཐོང་བས།	ལས་འགུལ་དེ་ཡག་ཐག་ཆོད་འགྲོ་བར་མཐོང་སྟེ།	རི་བོང་དགའ་ཐག་ཆོད་ཅིང་།	ས་

ཕྱོགས་གཞན་དུ་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་སྤེལ་བར་ཕྱིན།

ཤྭ་བས་རྨ་བྱ་མཛེས་པོ་ཡོད་པ་བཞིན།	 ལས་འགུལ་དེ་ཉིད་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡོང་ཆེད་དུ།	 རྨ་

བྱ་དགའ་བའི་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་རྩམ་པ་ཞིག་གཏོར་དགོས་སྙམ་སྟེ།	 ལྷ་བྲིས་མཁན་པོས་

པིར་གྱི་གཡོ་བ་ལས།	 །བྱུང་བ་ལྟ་བུའི་ཁྱེད་གཟུགས་ལྟ་ན་སྡུག	 །དབྱར་སྐྱེས་རྔ་སྒྲ་མཁའ་ལ་

ལྡིར་མ་ཐག	 །དྲི་ཟའི་བུ་མོས་རྔ་ཡབ་ལེགས་འཕྱར་ཏེ།	 །གར་ལ་རོལ་ལྟར་སྒྲོ་མདོངས་ཕུབ་པ་

མཚར།	།ཞེས་བསྟོད་ཚིག་ཅིག་ཕུལ་བ་ན།	

རྨ་བྱ་བསྟོད་རས་མྱོས་ཤིང་།	 ང་རྒྱལ་དང་བཅས་སྒྲོ་མདོངས་ངོམས་བཞིན།	 	 ཁྱེད་ཚོས་ང་འདི་

འདྲ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཆགས་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།	 ཅེས་དྲིས་པར།	 ཨ་ཅེ་ཤྭ་བས།	 ང་ཚོས་ཤེས་

ཀྱི་ཡོད།	ཡིན་ནའང་ཁྱེད་རང་གི་མཛེས་སྡུག་མ་ཉམས་པ་དང་།	སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་མ་ཤོར་

བའི་དོན་དག་གཉིས་ཀ་འགྲུབ་པའི་ཐབས་སུ།	 རྩྭའི་རིགས་ཤིག་ལ་དུག་ཆེན་པོ་ཡོད་པས།	 དེ་

དག་བཟས་ན་མི་འགྲིག་པ་མེད་སྙམ།	ཞེས་བཤད། མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                            ཕྱི་ལོ། ༢༠༠༩2

ལག་པ་མེད་པའི་མི་ཞིག་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

བུ་ཟླ་བ་ནི་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཕྲན་བུའི་འཚུབ་པོ་ཡོད་པས།	 ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་རྣམས་

གསུང་སྐད་ཤོར་གྱི་ཡོད།	 ཉིན་གཅིག་བུ་ཟླ་བ་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་དང་གདོང་ཐུག་

བརྒྱབ།	སྟབས་ལེགས་པ་གཅིག་ལ་བུ་ཟླ་བའི་ཚེ་སྲོག་ལ་གནོད་

པ་གང་ཡང་མ་བྱུང་།	 འོན་ཀྱང་ཁོ་རང་གི་

ལག་པ་གཡོན་མ་དེ་གཏུབ་དགོས་བྱུང་

བ་རེད།	 དེ་ནས་བཟུང་ཁོ་རང་ལ་ལག་

པ་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་པས་རྒྱུན་དུ་

སེམས་སྐྱོ་ནས་སྡོད་པ་མ་ཟད།	 ལོ་ཆེ་

རུ་འགྲོ་རིམ་བཞིན་བུ་གཞན་དང་འདྲ་

མཉམ་གྱི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་མ་

ཐུབ་པར་སེམས་པ་

ཧ་ཅང་སྐྱོ།	 དེ་ནས་

ཉིན་གཅིག་རང་སྲོག་

གཅོད་རྒྱུ་ཐག་བཅད་དེ།	 མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིན།	 དེར་རང་ཉིད་དང་ལོ་

མཉམ་ལྟ་བུའི་བུ་གཅིག་སྣང་བ་སྐྱིད་པོའ་ིངང་མཆོང་བཞིན་རྐང་མཐིལ་རྒྱབ་ཕྱོགས་

ལ་ཡར་བཞུ་བ་མཐོང་།	 དེ་ནས་བུ་ཟླ་བས༌བུ་དེ་ལ་ལག་པ་གཉིས་ཀ་མེད་ཀྱང་ད་དུང་

སྣང་བ་སྐྱིད་པོར་སྡོད་ཀྱི་འདུག་ན།	 ང་ལ་ད་དུང་ལག་པ་གཅིག་ཡོད་པས་ལས་ཀ་མང་

པོ་བྱེད་ཐུབ་ངེས་ཡིན་ན་སེམས་སྐྱོ་དགོས་པ་མི་འདུག་སྙམ་སྟེ།	 བུ་དེའི་འགྲམ་ལ་

ཕྱིན་ནས་འཐམས་པ་མ་ཟད།	 ང་ཁྱེད་རང་ཐུག་པར་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་།	 དེ་མིན་

ང་ལ་ལག་པ་གཅིག་ལས་མེད་པས་སེམས་སྐྱོ་ནས་རང་ཤི་བརྒྱབ་གྲབས་ཡོད།	 ཁྱེད་

ཀྱིས་ངའི་སྲོག་བསྐྱབས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།	 ཞེས་ཞུས།	 བུ་དེས་ཡང་བསྐྱར་འཕག་

མཆོང་རྒྱག་བཞིན་རྐང་མཐིལ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ལ་སྔར་བཞིན་ཡར་བཞུ་འགོ་བཙུགས།	

དེ་ནས་བུ་ཟླ་བས།	 མ་གཞི་ནས་ཁྱེད་རང་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་དེ་འདྲ་གང་ཡིན་ནམ།	 ཞེས་

དྲིས་པར།	 བུས།	 ང་སྣང་པ་སྐྱིད་དྲགས་པ་མ་རེད།	 རྒྱབ་ལ་ཟ་འཕྲུག་ལང་གི་འདུག	

ཅེས་ལན་བཏབ།	

སྨོན་ལམ་གྱིས་བསླུས་པ་

གནམ་གྲུའི་ནང་ལ་ཐོག་མར་འགྲོ་མཁན་མི་ཞིག་གིས།	དཀོན་མཆོག་མཁྱེན།	ང་འགྲུལ་

བཞུད་འདི་ལ་ཉེན་ཁ་མེད་པར་འཁྲིད་རོགས་གནང་དང་།	 ང་ལ་གང་ཡོད་པའི་ཕྱེད་ཀ་

འབུལ་ཆོག	 ཅེས་གཞན་གྱིས་གོ་ཐུབ་པའི་སྨོན་ལམ་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏབ།	

ཁོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་བསྡད་ཡོད་པའི་ཡི་ཤུའི་ཆོས་དཔོན་ཞིག་གིས་སྨོན་ལམ་དེ་གོ་བ་རེད།	 དེ་

ནས་གནམ་གྲུ་བབས་ཚར་བ་དང་ཆོས་དཔོན་དེས།	 ཁྱེད་རང་གི་སྨོན་ལམ་གྲུབ་སོང་།

ང་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ཡིན་ན།	 ཁྱེད་

ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ཕྱེད་ཀ་ང་ལ་སྤྲོད་རོགས་

གནང་།	 དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ངས་ཡི་

ཤུའི ་མཆོད་ཁང་བཞེངས་ཐུབ་

ཀྱི་རེད།	 ཅེས་བཤད།	 དེ་ནས་མི་

ཕྱུག་པོ་དེས།	 ངས་དཀོན་མཆོག་

ལ་མཆོད་པ་དེ་ལས་ལེགས་

པ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད།	 ངས་

དཀོན་མཆོག་ལ།	 གལ་

ཏེ ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་

གནམ་གྲུའི་ནང་དུ་བསྐྱར་དུ་

རྗེས་ཟིན་ཐུབ་ན།	ངའི་རྒྱུ་ནོར་

ཡོངས་རྫོགས་ཁོང་ལ་རག་གི་རེད།	ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད།

གྲལ་མཇུག་ཏུ་སྡོད་པ།

སློབ་ཕྲུག་ཅིག་གིས་ཁོ་པ་འཛིན་གྲྭའི་གྲལ་མཇུག་ཏུ་སྡོད་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད་པའི་

འགྲེལ་བཤད་འདི་ལྟར་བརྒྱབ་པ།	 གྲལ་མཇུག་ཏུ་བསྡད་པ་ཡིན་ཙང་ང་ལ་དྲི་བར་ལན་

བརྒྱབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མཐའ་མ་རག་གི་རེད།	 དེའི་སྐབས་སུ་འོལ་ཚོད་ཀྱིས་ལན་ནོར་

བ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལྷག་གི་མ་རེད།	ཅེས་བཤད།

ཟུར་བརྗོད། ཕྱི་མ་གཉིས་བསྒྱུར། 

མཚར་གཏམ་

བུ་ཉི ་མ་དང་གླང་ཆེན།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བརྩམས།

བསྟོད་ཚིག་དད་པའི་རོལ་དབྱངས།
འཛིན་ཨང་། ༣༥ གོ་པུར་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅིག

ཨོྃ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

གོ་ལར་རྒྱན་དུ་གྱུར་པའི་གཟི་བྱིན་གྱི་ནོར་བུ།	།

བསྟན་པའི་མངའ་བདག་སྐྱོང་བ་སྐྱེས་མཆོག་གི་དམ་པ།	།

ཐུགས་མཚོ་གར་དུ་བཞད་པའི་བསྟན་པ་ཡི་བདག་པོ།	།

ཁྱེད་སྐུ་གང་དེར་རྩེ་གཅིག་དད་པ་ཡིས་བསྟོད་དོ།	།

བསྟན་པའི་མངའ་དབང་བསྒྱུར་པའི་ངེས་དོན་གྱི་བྱེད་པོ།	།

འཛིན་མའི་ཁྱོན་ན་ཁྱེད་སྐུ་ཐུགས་བཞག་གི་དགོངས་དོན།	།

རྒྱ་ཡན་རླུང་ལ་མ་བསྐུར་དད་པའི་སེམས་སུ་བརྐོས་པ།	།

མཚོ་བྱུང་རྒྱས་པའི་ཆུ་གཏེར་ཀློང་ན་འཛུམ་གྱིས་བཞད་དོ།	།

སྲ	ི༵ད་པའི་ཁམས་ན་སྙན་པའི་བ་དན་དེ་གཡོ་དུས།	།

གསུ	མ༵་མཆོག་རྟེན་ལ་མངོན་དགའི་རྩེད་འཇོ་ཡི་དགྱེས་བཞག	།

དབ༵ང་ཤེད་དགེ་བཅུའི་བཀྲག་མདངས་ཚོམ་བུ་ཡིས་དཀྲིས་པར།།

བསྒྱུ༵ར་བཀོད་ལྔ་རིག་མཁས་པ་ཐུགས་བརྩེ་ལ་འཁྱུད་དོ།	།

སྒྲིབ་གཉིས་སྤྲིན་བྲལ་དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ཡི་ཐུགས་བརྩེ།	།

མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱ་ཡོངས་ལ་ཕྱོགས་འགལ་དེ་མི་སྟོན།	།

ཅི་འདོད་མངའ་དབང་བསྒྱུར་པའི་གསང་གསུམ་གྱི་རོལ་གར།	།

རྨོངས་མུན་སེལ་བའི་ལང་ཚོའི་འཇོ་སྒེག་གི་གཟི་བྱིན།	།

མཁྱེན་དཔྱོད་ཡངས་པའི་བློ་གྲོས་ལེགས་བཤད་ཀྱི་འོ་མཚོ།	།

ཤེས་རབ་ལྷ་ཡི་ཐུགས་རྗེའི་ཟླ་ཤེལ་གྱིས་བརྒྱན་ལས།	།

མཚར་སྡུག་འོད་རིས་འཁྱུད་པའི་གསུང་དབྱངས་ཀྱི་སྙན་ཆ།	།

སྲིད་གསུམ་ཡུལ་ལ་འགེངས་པ་འབྲུག་སྒྲ་བཞིན་གྲགས་སོ།	།

འཚེ་མེད་ཞི་བདེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཟབ་མོ་དེ་རིང་བས།	།

རྒྱ་བོད་འགལ་ཟླ་འཐེན་འཁྱེར་ཕྱོགས་རིས་སུ་མི་འཛིན།	།

བདེན་པའི་མངོན་རྟོཌ་ཕན་བདེའི་བྱིན་རླབས་སུ་དགོངས་པས།།

སྲིད་ན་ཀུན་ཏུ་བཀུར་པའི་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་པོ།	།

འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་གང་ན་གྲགས་པ་དེ་འབར་པས།	།

ཕུན་ཚོཌ་མཚན་དཔེའི་བཀྲ་ཤིས་ལེཌ་སྨོན་གྱི་བརྒྱན་བཞག	།

མཛད་པའི་བཀྲག་མདངས་རྫོཌ་ལྡན་དགེ་མཚན་དང་ལྡན་པས།།

བསྟོད་ཚིག་ཆུན་པོ་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོཌ་བཞིན་མཐུག་བྱུང།།

མཁས་གྲུབ་དམ་པའི་འོད་རླབས་སྲིད་རྩེ་རུ་གཡོ་རུང།	།

ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ནུས་མཐའ་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལས་དཔོག་དཀའ།	།

ལེཌ་འཁྲུངས་མཛད་བཟང་དེང་འདིར་དགའ་སྤྲོ་ཡི་བཏེཌ་པས།	།

ཁྱེད་སྐུ་བཞད་གད་བྱམས་བརྩེ་དགའ་བདེ་ཡི་ལོངས་སྤྱོད།	།

ཁྱེད་སྐུ་མཛད་འཕྲིན་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཆེ་བས།	།

རྒྱས་བསྡུས་ཚིག་གི་བརྗོད་དོན་ཉུང་ངུ་རེ་བཀོད་ནས།	།

ལོ་འདིའི་མཛད་འཕྲིན་མཐའ་དག་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པའི།	།

ཤིས་ཚིག་དད་པའི་མཆོད་བསྟོད་གསོལ་འདེབས་སུ་ཕུལ་ལོ།	།

གངས་ཅན་པའི་རྒྱན་གཅིག
དཀོན་མཆོག་སྐྱབས། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ། 

མཚན་སྙན་བ་དན་ས་ཆེན་འཇོམས།	།

				གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་འོ་མའི་བཅུད།	།

								བཅུད་ལྡན་མངར་མོའ་ིགསུང་དབྱངས་ཀྱིས།།

											འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་དགའ་འབུམ་བསུ།	།

				 				མཚར་སྡུག་འོད་སྟོང་འབར་བའི་དཔལ།།

												བདེ་སྡུག་ཀུན་ལ་བཅོམ་པའི་མགོན།།

							ཉམ་ཐག་ཚོགས་པའི་སྙིང་དབུས་སུ།།

ཁྲི་གདུགས་ཉི་མའི་གཟི་བྱིན་འབར།	།

འཚོ་བ་མངར་མོའ་ིངོ་འཛིན་པ།	།

						གོ་ལ་འདི་ཡི་དེད་དཔོན་མཆོག	།

												ཞི་བའི་རང་མདངས་སྔོན་བསུ་བས།།

																	ས་ཆེན་འདི་ཡི་གཅེས་སུ་འཛིན།	།

	 							མ་རིག་མུན་པ་སེལ་བའི་མགོན།	།

									ཐོས་བསམ་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་མཁྱེན།།

				སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་སྔོན་འགྲོ་བ།	།

ཟླ་མེད་གངས་ཅན་པ་ཡི་རྒྱན།	།

བསྟོད་ཚིག་མཆོད་སྤྲིན།

གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྐྱལ་རོགས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཞེ་དྲག་དགའ་

པོ་བྱུང༌།	 དེ་ནས་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་རྗེས་སུ།	 གཡས་གཡོན་དུ་སྐད་གཏོང་མཁན་ཕྲུ་

གུ་རྣམས་དང་།	 ཞིང་ཁར་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་མི་རྒན་པ་ཁག་རིམ་གྱིས་སླེབས་པའི་སྐབས་

སུ་ཕྲུ་གུ་ཆུ་ལས་བསྐྱབས་ཟིན་པས།	ཇི་ལྟར་བསྐྱབས་ཚུལ་དྲིས་སྐབས།	

དེར་ཡོད་པའི་རྐྱལ་རོགས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིས་གླང་ཆེན་གྱིས་བསྐྱབས་པའི་གནས་
ཚུལ་ཞུས།	 དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་གྱི་མི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་གླང་ཆེན་གྱིས་ཆུ་ལ་དིམ་
པའི་ཕྲུ་གུ་བསྐྱབས་པའི་གཏམ་ཡུད་ཙམ་ནང་ལ་ཁྱབ་སྟེ།	 མཐར་བུའི་ཕ་མ་གཉིས་
ཀྱིས་ཀྱང་གནས་ཚུལ་དེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང༌།	

དེ་ནས་བུའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱང་མཚོ་ཐོག་ཏུ་སླེབས་ཏེ།	 བུ་ལ་གླང་ཆེན་གྱིས་ཇི་ལྟར་
བསྐྱབས་ཚུལ་དང༌།	སྒྲིག་ཁྲིམས་ཇི་ལྟར་བསླབས་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་དྲིས་པར།	
བུས་རང་ཉིད་འཁྱམ་དུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཆུ་བོའ ་ིཉེ་འགྲམ་དུ་ཐོག་མར་ཐུག་པ་
ནས་བར་དུ་གནས་ཚུལ་ཅི་བྱུང་ཚང་མ་བཤད།	

དེའི་རྗེས་ལ་མཐར་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གླང་ཆེན་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡིན་པར་
ཤེས་ཏེ།	 ནང་དུ་ཉར་ན་འགྲིག་པའི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་སྟབས།	 བུའི་སེམས་ཀྱི་ནང་དུ་
དགའ་ཚོར་གྱི་རྦ་རླབས་འཕྱོ་ཞིང༌།	 བཞིན་ལ་དགའ་འཛུམ་གྱི་མེ་ཏོག་དབང་མེད་
དུ་བཞད་པ་དང་སྦྲགས།	ཕ་མ་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས།	

དུས་དེ་ནས་བཟུང་བུ་དང་གླང་ཆེན་གཉིས་ཉིན་མོའ་ིདུས་སུ།	 གླང་ཆེན་ལ་ཟས་སུ་རྩྭ་

མང་པོ་དགོས་པ་བཞིན།	རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ཡོད་སར་བསྐྱོད་དེ།	རྩི་ཤིང་དང་ཤིང་སྡོང་

གི་ལོ་མ་སོགས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཅིང༌།	 དེའི་སྐབས་སུ་བུས་ཀྱང་རང་བྱུང་ཤིང་ཏོག་ཁག་

ཟ་ཞིང༌།	དགོང་མོ་ཆགས་པ་དང་ནང་ལ་མཉམ་དུ་ལོག་གི་ཡོད།	 མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།        
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རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་དང་སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོ།

གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་ཟེར་བ་ལ།	 བུ་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་རྣམས་སྤྲེའུ་ལ་རྩེད་མོ་

རྩེ་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད།	 སྤྲེའུའི་འགོ་བྱེད་དེ་སྤྱང་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན།	 ཁོས་སྤྲེའུ་ཚོ་ལ་

ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བསླབས་ནས།	ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་ཁོའ་ིབཀའ་ལ་ཉན་བགྱི་ཡོད།	རྒྱལ་

པོའ་ིབུ་ཚོ་ཡང་སྤྲེའུའི་འགོ་བྱེད་དེ་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་བགྱི་ཡོད།	 གྲོང་ཁྱེར་དེ་གའི་རྒྱལ་

པོའ་ིཕོ་བྲང་ནང་ལ།	 རྒྱལ་པོའ་ིབུ་ཚོས་བཞོན་རྒྱུའི་ལུག་ཁ་ཤས་ཀྱང་ཡོད།	 དེའི་ནང་ནས་

ལུག་ཧ་ཅང་གི་འདོད་པ་ཚ་པོ་ཞིག་གིས་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང༌།	 ཐབ་ཚང་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་

ཚང་མ་བཟའ་བགྱི་ཡོད་ཙང༌།	 ཐབ་གཡོག་ཚོས་རྒྱུག་པ་བཞུས་ནས་ཕྱི་ལ་ཕུད་དགོས་ཀྱི་

ཡོད།	

	 སྐྱོན་དེ་སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས་མཐོང་ནས་སེམས་ཁྲལ་སྐྱེས་ནས།	 ནོར་འཁྲུལ་

འདིས་ཉི་མ་གཅིག་སྤྲེའུ་ཚང་མ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཞིག་བསླང་མི་ཡོང་

ངམ།	 རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན།	 ཉི་མ་གཅིག་ལུག་དེ་ཐབ་ཚང་ནང་ལ་འཛུལ།	 ཁོའ་ིརྐྱེན་

གྱིས་ཐབ་གཡོག་གིས་ལུག་ལ་ཤིང་མེ་ཡོད་པ་བཞུས།	 དེ་ནས་ལུག་རྟ་རྭའི་ནང་ལ་འཛུལ་

ན་ཟན་པ་ལ་མེ་འབར།	 རྟ་རྭ་ཚིག	 རྟ་མེས་ཚིག་པའི་རྨ་ལ་སྤྲེའུའི་ཚི་ལུ་དགོས་པར།	 རྒྱལ་

པོས་སྤྲེའུ་ཚང་མ་གསད་རྒྱུ་འཁེལ་བགྱི་རེད་བསམ་བཞིན་ཁོས་རྒྱུན་རིང་པོ་བསམ་བློ་

བཏང་པའི་རྗེས་ལ།	 སྤྲེའུ་ཚོ་ལ་བསླབ་བྱ་བརྒྱབ།	 གོ་བརྡ་སྤྲད་ནས་ད་ལྟ་ནས་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་

བྲང་བློས་ཐོངས་ཟེར་བཤད་ན་ཡང༌།	 སྤྲེའུ་ཚོས་ཁོའ་ིསྐད་ཆ་ལ་མ་ཉན་པར།	 རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་

བྲང་ནང་ལ་ཤིང་ཐོག་མངར་མོ་འདི་འདྲ་ཟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལ།	 འདི་ཚོ་བཞག་ནས་ག་འདྲ་བྱས་

ནས་འགྲོ་བགྱི་རེད་ཟེར་ཞིང༌།	 ཁོང་ཚོས་སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོ་ལ།	 ཁྱེད་རང་ལོ་རྒན་དྲགས་ནས་

བློ་སེམས་འཆོལ་བ་རེད།	 ང་ཚོ་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིབུ་ཚོས་བྱམས་པོ་འདི་འདྲ་བྱས།	 ཤིང་ཐོག་

བདུད་རྩི་འདྲ་པོ་སྟེར།	 འདི་ཚོ་བཞག་ནས་ང་ཚོ་ནི་ཤིང་ནགས་ནང་ལ་འགྲོ་བགྱི་མིན་ཟེར་

ལབ་པ་རེད།	སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོ་མིག་མིག་ཆུས་གང་ནས།	ལྐུགས་པ་ཁྱོད་ཚོ།	ཁྱོད་རང་ཚོས་

ཞེན་ཆགས་ཀྱིས་རྣམ་སྨིན་མ་ཤེས་པ་རང་རེད།	 སྐྱིད་པོ་འདིས་ཉི་མ་གཅིག༌གྱོང་ཆེན་པོ་

ཞིག་བཟེད་རྒྱུ་འཁེལ་བགྱི་རེད་དོ།	།ཞེས་བཤད་ནས།	སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས་ཕོ་བྲང་བཞག་ནས་

ཤིང་ནགས་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།	ཁོང་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ།	ཉི་མ་གཅིག༌སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས་སྤྲེའུ་ཚོ་

ལ་གོ་བརྡ་སྤྲད་པ་དེ་ག་རང་བྱུང་བ་རེད།	 ལུག་འདོད་པ་ཚ་པོ་དེ་ཐབ་ཚང་ནང་ལ་འཛུལ་པ་

དང༌།	 ཐབ་གཡོག་གིས་ཤིང་མེ་འབར་བཞིན་པ་ཞིག་བཞུས་ནས་ལུག་གི་སྤུ་ལ་མེ་འབར།	

ལུག་རྟ་རྭའི་ནང་ལ་བྲོས་པ་དང༌།	མེ་ལྕེ་དང་མེ་སྟག་མཆེད་ནས་རྟ་རྭ་ཚིག་ནས་རྟ་ཁ་ཤས་དེ་

གར་ཤི	མང་པོ་མེས་ཚིག་ནས་རྨས།	བྱིངས་ཚོ་ཐུར་མདའ་བཅད་ནས་བྲོས་སོ།	།	

	 དེ ་ནས་རྒྱལ་ པོས།	 རྟའི་སྨན་ བཅོས ་ལ ་མཁས་པའི ་

སྨན་པ་སྐད་བཏང་ནས།	 མེས་ཚིག་པའི ་རྟ་ཚོ ་

ལ་སྨན་བཅོས་བྱེད་རོགས་ གྱིས ་ཟེར ་ལབ ་པ ་

དང༌།	 ཁོང་ཚོས་ ཚེ འི ་ རི ག ་ བྱེ ད ་

ཀྱི ་བསྟན ་བཅོས །	

ཨཱཡུརྦེད་ཤཱསྟྲ་ལ་

བ ལྟ ས ་ ན ས །	

རྟ ་ ཚི ག ་ པ འི ་ རྨ ་ ལ་སྤྲེའུའི ་ཚི ་ལུ་བྱུག་

དགོས་ཞེས།	བཤད་པ་དང༌།	རྒྱལ་པོས་བྱུག་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཕྱིར་དུ་སྤྲེའུ་ཚང་མ་གསད་རྒྱུའི་

བཀའ་བཏང་ནས།	 དམག་མིས་སྤྲེའུ་ཡོངས་རྫོགས་འཇུས་ནས་རྡོ་དང་རྒྱུག་པས་བསད།	

སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོ་ལ་རང་གི་རིགས་ཚང་མ་བསད་པའི་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བས་སྡུག་བསྔལ་

ཆེན་པོ་བྱུང་ནས།	 སེམས་ནང་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་དགྲ་ཤ་ལེན་རྒྱུའི་མེ་འབར་ནས།	 ཉིན་མཚན་

མེད་པར་བསམ་བློ་དེ་གས་ཚིག་གྲབས་བྱེད་བགྱི་ཡོད་པ་རེད།	 མཐའ་གཞུག་དེར་ཁོས་

ཤིང་ནགས་ཤིག་གི་ནང་ལ་འགྲོ་དུས།	 ཆུ་རྫིང་ཞིག་གི་མཐའ་ལ་མིའི་རྐང་རྗེས་ཡོད་པ་

མཐོང་བ་ན།	རྐང་རྗེས་ལ་བལྟ་དུས།	རྫིང་དེའི་འགྲམ་ལ་མི་སུ་ཡོང་ན་ཡང༌།	ཚུར་ཡོང་བའི་

རྐང་རྗེས་མ་གཏོགས།	 ཕར་ལོག་པའི་རྐང་རྗེས་ཡོད་པ་མ་མཐོང༌།	 ཁོས་འདིར་ཆུ་སྲིན་མི་

ཟན་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་འདྲ་བསམས་ནས།	 དེ་ཤེས་ཐབས་ལ་པདྨའི་ཡུ་བ་ཞིག་བླངས་

ནས།	 སྦུ་གུའི་སྣེ་ཞིག་ཆུའི་ནང་ལ་བཅུག 	 སྣེ་གཞན་པ་ནས་ཆུ་འཐུང་རྩིས་བྱས་པ་དང༌།	

གང་འཚམས་ནས་རྐེ་ལ་ཕྲེང་བ་གོན་པའི་ཆུ་སྲིན་ཞིག་ཐོན་ཡོང་སྟེ།	 ཆུ་རྫིང་འདི་རུ་ཆུ་

འཐུང་ཁར་ཡོང་མཁན་གཅིག་ཀྱང་ཕར་ལོག་པ་བྱུང་མེད།	 ཁྱོད་རང་གིས་པདྨའི་ཡུ་བའི་སྦུ་

གུ་ནས་ཆུ་འཐུང་རྒྱུའི་ཐབས་ཁྱད་མཚར་རྙེད་པ་དེ་མཐོང་ནས།	 ང་ཁྱོད་རང་གི་རིག་པ་ལ་

དགའ་པོ་བྱུང༌།	ཁྱོད་རང་ག་རེ་ལ་འདོད་པ་ཡོད་ན་ཡང༌ངས་སྟེར་བགྱི་ཡིན།	འདོད་པ་ག་རེ་

ཡོད་པ་ཤོད་དང་ངས་སྟེར་ཆོག་ཟེར་བ་ན།	སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས།	ཆུ་སྲིན་གྱི་རྒྱལ་པོ།	ཁྱེད་རང་

ལ་བཟའ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་པར།	 ཆུ་སྲིན་གྱིས།	 ཆུའི་

ནང་ལ་མི་དང་དུད་འགྲོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་བཟའ་ཐུབ་བགྱི་ཡོད།	སའི་སྒང་ལ་ནི་ཁྱི་སྤྱང་ཡང་

བཟའ་ཐུབ་བགྱི་མེད་ཟེར་རོ།	 །སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས།	 ང་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ལ་དགྲ་ཤ་སློག་དགོས་

ཡོད།	ཁྱོད་རང་གི་རྐེ་ཕྲེང་དེ་ང་ལ་སྟེར་རོགས་གྱིས།	ངས་རྒྱལ་པོའ་ིནང་གི་མི་ཚང་མ་རྫིང་

འདིར་འཁྲིད་ཡོང་ནས།	ཁྱོད་རང་ལ་གསོལ་ཚིགས་ཕུལ་ཆོག་ཅེས་པར།	ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་པོས་

ཁོ་ལ་རྐེ་ཕྲེང་དེ་སྟེར།	སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས་རྐེ་ཕྲེང་དེ་གོན་ནས་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་ལ་ཕྱིན།	ཁོའ་ི

རྐེ་ཕྲེང་འོད་ཆེམ་ཆེམ་དེས་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་འོད་ཀྱིས་བཀངས།	

	 རྒྱལ་པོས་རྐེ་ཕྲེང་མཐོང་བ་དེ་གར།	 སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོ།	 རྐེ་ཕྲེང་འདི་ག་ནས་རྙེད་

བྱུང་ངམ་ཞེས་དྲིས་པ་ན།	 སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས།	 རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	 འདི་ནས་ཐག་རིང་ཙམ་

ཞིག་ལ་ཆུ་རྫིང་ཞིག་འདུག	 གཟའ་ཉི་མའི་ཞོགས་ཁས་སྔ་པོ་རྫིང་དེའི་ནང་ཆུ་བརྒལ།	 ཆུ་ལ་

དིམ་ཆུ་བརྒྱབ་ན་རྐེ་ཕྲེང་རེ་རྙེད་བགྱི་འདུག 	 རྒྱལ་པོའ་ིའདོད་པ་ལ་སྐུ་འཁོར་ཚང་མ་དང༌།	

བློན་པོ་ཞབས་གྲས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཆུ་རྫིང་ལ་ཁྲུས་བྱས་ན།	 དེ་ནས་མི་རེ་ངོ་རེ་ལ་རྐེ་ཕྲེང་

རེ་ཐོབ་བགྱི་རེད་བསམས་པ་རེད།	 དེ་ཉིན་འགྲོ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བའི་ཉི་མ་དེར།	 ཚང་མ་

སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོ་དང་མཉམ་དུ་རྫིང་གི་འགྲམ་ལ་སླེབས་ནས།	 གང་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་སུ་

གང་གིས་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་མེད་རུང༌།	 སྲེད་ཞེན་གྱིས་མིག་ལོང་བ་ཆགས།	 འདོད་སྲེད་ཟེར་

མཁན་དེས་སྟོང་བྱུང་ན་ཁྲི།	 ཁྲི་བྱུང་ན་འབུམ།	 འབུམ་བྱུང་ན་བྱེ་བ་བཟོ་རྒྱུ་ལ་རྔམས་བགྱི་

རེད།	 མི་རྒད་པོའ་ིགཟུགས་པོ་ཟུངས་ཟད་ན་ཡང་ཆགས་ཞེན་གཞོན་དུ་འགྲོ་བས།	 རྒྱལ་

པོའ་ིའདོད་སྲེད་ཀྱིས་མི་ཚང་མ་གཤིན་རྗེའི་ཁའི་འགྲམ་ལ་འཁྲིད་ཡོང་ནས།	 ཚང་མ་ཆུའི་

ནང་འཛུལ་གྲབས་བྱེད་དུས།	 སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་

པོ་ལ།	 ཁྱེད་རང་ཏོག་ཙམ་སྒུག་རོགས་གནང༌།	 སྔོན་

ལ་ཁོང་ཚོ་ཆུ་བརྒལ་ནས་རྐེ་ཕྲེང་རེ་ལེན་དུ་བཅུག	 དེ་ནས་ཁྱེད་

རང་ང་དང་མཉམ་དུ་ཕེབས་ན།	རྐེ་ཕྲེང་མང་པོ་རྙེད་ས་ཞིག་ལ་

གདན་འདྲེན་ཞུ་བགྱི་ཡིན་ཟེར་ལབ་པ་རེད།		 ཆུའི་ནང་ལ་

ག་ཚོད་འཛུལ་པ་ཚང་མ་དིམ་ནས།	སྒང་ལ་སུ་ཡང་མ་ཡོང་ཙ་

ན།	རྒྱལ་པོ་སེམས་ཁྲལ་སྐྱེས་ནས་སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ལྟ་དུས།	

སྤྲེའུའི ་རྒྱལ་པོ ་ ཤིང་གི་ཡལ་ག་མཐོ་པོ་ཞིག་ལ་འཛེགས་ནས།	

རྒྱལ ་ པོ ་ ཆེན་པོ།	 ཁྱེད་རང་གི་སྐུ་ཉེ་སྐུ་འཁོར་ཚང་མ་

ཆུའི་ནང་གི་སྲིན་

པོ ས ་ བ ཟས ་ པ ་

རེད།	 ཁྱེད་རང་

གིས་ངའི ་རིགས་

མེད་པ་བཟོས།	 ངས་ཁྱེད་

རང་གི་རིགས་མེད་པ་བཟོས་པ་ཡིན།	 ངས་དགྲ་ཤ་ལེན་དགོས་རྒྱུ་དེ་བླངས་ཟིན་པ་ཡིན།	

ད་ཁྱེད་རང་ཕོ་བྲང་ལ་ལོག་ཕེབས་ཟེར་བར།	 རྒྱལ་པོ་ཁོང་ཁྲོས་སྨྱོ་གྲབས་བྱས་ཀྱང༌།	 ད་

ནི་ཐབས་ཟད་པ་རེད།	 སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས་འཚེ་བ་ལ་འཚེ་བའི་ལན་སྤྲད།	 གནོད་པ་ལ་གནོད་

པའི་ལན་སྤྲད་པ་རེད།	རྒྱལ་པོ་ཕྱིན་ཚར་བ་དང་ཆུ་སྲིན་ཆུ་ནས་ཐོན་ནས་སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོ་ལ་

བློ་གྲོས་ཅན་ཡིན་པའི་བསྔགས་བརྗོད་ཆེན་པོ་བྱས་སོ།	།

	 སྒྲུང་འདི་བཤད་ཚར་བ་དང་གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས།	 འཁོར་ལོ་ཅན་ལ་

ཁོ་རང་ནང་ལ་ལོག་རྒྱུའི་གནང་བ་ལེན་པ་དང༌།	འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས།	ང་དཀའ་ངལ་འདིའི་ནང་

ལ་བཞག་ནས་ག་འདྲ་བྱས་ནས་འགྲོ་བགྱི་ཡིན་པས།	 གྲོགས་པོའ་ིབྱེད་སྟངས་འདི་འདྲ་རེད་

པས།	འདི་འདྲ་སྙིང་མཁྲེགས་པོ་བྱས་ན་དམྱལ་བ་ལ་འགྲོ་བགྱི་རེད།	ལབ་པ་དང༌།	གསེར་གྱི་

དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས།	ཁྱོད་རང་དཀའ་ལས་འདི་ནས་ཐར་པ་བཟོ་རྒྱུ་ནི།	 ངའི་ནུས་པས་ལྡེང་

བགྱི་མ་རེད།	 དེའི་ཐོག་ལ་ཁྱོད་རང་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་ན།	 ང་རང་ལ་དཀའ་ངལ་མི་ཡོང་

ངམ་བསམས་ནས།	 འཇིགས་སྣང་སྐྱེས་ཡོང་གི་འདུག	 ད་ནི་ང་འདི་ནས་བྲོས་ཕྱིན་ན་ཡག་

ཤོས་རེད།	 དེ་མིན་ན་མཚན་གུང་གི་སྲིན་པོའ་ིསྦར་མཐིལ་ལ་ཚུད་པའི་སྤྲེའུ་ནང་བཞིན་ཡོང་

རྒྱུ་རང་རེད་ཟེར་བར་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས།	 སྲིན་པོ་ག་འདྲ་ཞིག་རེད་ཅེས་དྲིས་པར།	 གསེར་

གྱིས་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས་སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ།	།

༄༅།	 །བོད་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་ཕྱག་ན་པདྨོ་ཡིས།	 །འགྲོ་དྲུག་སྐྱོང་བའི་

ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་ལྟར།	 །དུས་ངན་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའ་ིའགྲོ་

རྣམས་ཀྱི།	 །ཚུལ་མིན་དྲག་སྤྱོད་ནད་ཚོན་འཇིགས་པ་དང་།	 །ཕན་ཚུན་

མི་མཐུན་རྣམ་རྟོག་ཞི་བའི་ཕྱིར།	 །རེ་བའི་མིག་འབུར་གཏོད་པའི་གཉེན་

གཅིག་པུ།	 །མི་ཡི་རྣམ་རོལ་གངས་ཅན་མགོན་པོ་མཆོག	 །སྐུ་ཚེ་བརྟན་

ཅིང་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག	 	 །	 	ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཆོས་སྲིད་

མཛད་འཕྲིན་གྱི་དགོངས་བཞེད་འགྲུབ་པའི་སྨོན་འདུན་དང་བཅས་ཐེངས་བདུན་ལས་མ་ཉུང་བ་

འདོན་རོགས།	རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་པས།
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ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག

གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་རིང་པོ་མ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ།	གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྱི་ར་བ་

ཞིག་རྨོ་མོའ་ིནང་གི་ཉེ་འགྲམ་ནས་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་ལ།	རྨོ་མོའ་ི

ནང་ཕྱོགས་ནས་སྔུར་སྒྲ་ཕྱི་ལ་གསལ་པོ་གོ་བ་རེད།	 དེར་བརྟེན་ཁོའ་ི

སེམས་ལ།	 “རྨོ་མོ་རྒན་འཁོགས་དེ་སྔུར་བ་ཤུགས་ཆེན་འཐེན་གྱི་

འདུག	ང་རང་འདིར་ཏོག་ཙམ་བསྒུགས་ནས་རྨོ་མོ་བདེ་ཐང་ཡིན་མིན་

དང༌།	 དཀའ་ངལ་ཡོད་མེད་བལྟས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་འགྲོ།” བསམས་

ནས།	ཁོ་རང་རྨོ་མོའ་ིནང་གི་ཉལ་ཁྲི་བར་ཕྱིན་དུས།	དེར་ཁོས་ལྟོ་ལྡིར་

བའི་སྤྱང་ཀི་ཞིག་རྨོ་མོའ་ིགྱོན་ཆས་དང་གཟན་ཡོལ་གྱོན་ཏེ།	 གཉིད་

མཐུག་པོ་ཁུག་ནས་བསྡད་ཡོད་པར་མཐོང༌།

དེ་ལྟར་མཐོང་བ་དང་ལམ་སེང་ཁྱི་ར་བ་དེས་རྨོ་མོའ་ིནང་ལ་གང་བྱུང་

བ་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་པ་རེད།	 ཁོས་བསམས་པ།	 “སྡིག་ཅན་རྒན་

འཁོགས་ཁྱོད་འདི་གར་འདུག་པ།	 ངས་ཁྱོད་རང་ལོ་མང་པོ་བཙལ་

ཡིན།	ད་རེས་ཁྱོད་རང་འདིར་རྙེད་སོང༌།”	དེ་ནས་ཁྱི་ར་བས་སྤྱང་ཀི་

དེ་གསོད་ཆེད་མེ་མདའ་བཏོན་མ་ཐག་བསམ་བློ་གཉིས་པ་འཁོར་ཏེ།	

“གལ་ཏེ་སྤྱང་ཀི་མ་རབས་དེས་རྨོ་མོ་རྒན་འཁོགས་ཀྱི་གཟུགས་པོ་

ཡོངས་རྫོགས་ཁྱུར་མིད་བཏང་ཡོད་ན།	 ད་ལྟ་རྨོ་མོའ་ིསྲོག་སྐྱོབ་ཐུབ་

པའི་རེ་བ་ཡོད་སྲིད།”སྙམ་པ་དང༌།	 	 ཁོས་གྲི་ཞིག་བཏོན་ནས་གཉིད་

མཐུག་པོ་ཁུག་པའི་སྤྱང་ཀི་དེ་ལམ་སེང་བསད་དེ།	 གཟབ་གཟབ་

བྱས་ནས་སྤྱང་ཀིའི་གྲོད་ཁོག་བཤགས།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



བྱ་རྒོད།
བྱ་རྒོད་ནི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ས་གནས་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པ་དང་།	 གནམ་ལ་འཕུར་བའི་བྱ་

རིགས་ཆེ་ཤོས་གྲས་ཡིན།	 དེས་བྲག་མཐོན་པོར་ཚང་བཅས་ནས་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་

བྱེད།	 ཟན་ལ་རོལ་

བའི ་སྐབས་སུ་ཁྱུ་

འདུས་བྱེད་པ་ལས་

རྒྱུ ན ་ དུ ་ ཁྱོ ་ཤུག ་

གཉིས་རེའམ་ཁེར་

རྐྱང་དུ་སྡོད་པ་མང་།

ནམ་འཕང་གཅོད ་

པའི་གཤོག་རྩལ་ཧ་

ཅང་ཆེ་ཞིང་།	 མཐོ་

ཚད་མི་ཊར་	 ༧༠༠༠	

ཙམ་འཕུར་ཐུབ་ལ།	

བྱ་རིགས་ནང་ནས་ནམ་འཕང་གཅོད་པའི་གཤོག་རྩལ་ཨང་དང་པོ་ཡིན།	གྲང་ལྷགས་

བཟོད་པའི་ནུས་པ་དང་ཕོ་བའི་འཇུ་སྟོབས་ཆེ།	 རྒྱང་མཐོང་གི་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

བས།	རྒྱང་ཐག་མི་ཊར་	༧༠༠༠	ཙམ་གྱི་ས་ནས་སྲོག་ཆགས་ཤི་བའི་རོ་མཐོང་ཐུབ།	

བྱ་དེས་སྲོག་ཆགས་ཤི་བའི་རོ་དང་།	མིའི་རོ་སོགས་ཤ་རིགས་ཁོ་ནར་འཚོ་རྟེན་བྱེད།	

	 བྱ་རྒོད་ཀྱི་ལུས་ཚད་ལ་སེན་ཊི་མི་ཊར་	 ༩༨	 ནས་	 ༡༢༠	 ཙམ་དང་།

ལྗིད་ཚད་ཀི་ལོ་	༧	ནས་	༡༤	བར་ཡོད་ཅིང་།	སྐེ་ལ་སྤུ་སྐྱ་བོ་གོང་བ་འདྲ་བས་བསྐོར་

ཡོད།	 མཆུ་དང་སྦར་མོ་རྣོ་ལ་གུག་པ།	 མགོ་སྐེ་དང་།	 ལྟོ་བ།	 གཤོག་པའི་ནང་ངོས་

སོགས་ཀྱི་སྤུ་སེར་སྐྱ་ཡིན།	རྒྱབ་ཀྱི་སྒྲོ་ཕྲན་རྣམས་རྫ་སྐྱ་དང་རྫ་སྨུག	གཤོག་སྒྲོ་ཆེ་བ་

དང་མཇུག་སྒྲོ་རྣམས་ཁམ་ནག་གམ་ནག་པོ་ཡིན།	 ནར་མ་སོན་པའི་རྒོད་ཕྲུག་གི་སྒྲོ་

མདོག་ཁམ་སྨུག་གམ་ནག་པོ་ཡིན་པས་ཐང་སྨུག་ཅེས་པ་ཡིན།	 མིང་གི་རྣམ་གྲངས་

ལ་ཐང་དཀར་དང་།	 ཐང་དཀར་རྒོད་པོ།	 མཁའ་ལ་འཁོར།	 ནམ་འཕང་གཅོད་བྱེད།	

རིང་འཕུར།	རླུང་སྤྱོད་བཅས་སོ།	 །སྨན་དུ་སྦྱར་བའི་ཤ་ཡིས་མེ་དྲོད་ཉམས་པ་དང་ལྦ་

བ་སྐྱེས་པ་ལ་ཕན་ཞིང་།	 གདོན་ནད་སེལ།	 སུག་པས་མགོ་བོའ་ིརྨ་གསོ་ཞིང་ཚ་བའི་

གཟེར་གཅོག་པ་སོགས་ལ་ཕན།	ཕོ་བས་མེ་དྲོད་སྐྱེད་ཅིང་།	ཁྱད་པར་ཤ་མ་ཞུ་བ་འཇུ་

བ་མ་ཟད།	 གྲེ་བས་ཀྱང་ཟས་འཇུ་བར་ཕན།	 སྙིང་གིས་དྲན་པ་ཉམས་པ་གསོ་ཞིང་།

སྨྱོ་འབོག་སྙིང་གཟེར་ལ་ཕན།	 དེ་བཞིན་མིག་དང་།	 དྲི་ཆུ་སོགས་ཡན་ལག་གཞན་

རྣམས་ཀྱིས་ནད་རིགས་བྱེ་བྲག་པར་ཕན་པའང་ཡོད།	

པུ་ཤུད།	
བྱ་འདི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་དབྱར་དུས་སྡོད་པའི་དུས་བྱ་ཡིན་པས་ཡུལ་

ཀུན་ཏུ་ཡོད།	 དེ་སོས་ཀའི་དུས་སུ་ཡོང་ནས་སའི་ཁུང་བུ་སོགས་ལ་ཚང་བཅས་ཏེ་ཕྲུ་

གུ་འཇོག་པ་དང་།	 དབྱར་དུས་ཕྲུ་གུ་བསྐྱངས་ནས་སྟོན་དུས་ཚ་དྲོད་ཆེ་སར་བསྐྱོད་དེ་

དགུན་གཡོལ་བྱེད།	དེ་ལ་ནམ་འཕང་གཅོད་པའི་གཤོག་རྩལ་དང་།	གྲང་ལྷགས་བཟོད་

པའི་ནུས་པ་ཞན།	 རྒྱུན་དུ་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་རེ་མཉམ་དུ་སྡོད།	 ཟས་སུ་འབུ་སྲིན་གྱི་

རིགས་གཙོ་བོ་དང་།	དེ་བཞིན་འབྲུ་རིགས་ལའང་འཚོ་རྟེན་བྱེད།	པུ་ཤུད་ཀྱི་སྒོ་ང་ཉིན་	

༡༥	ནས་	༡༨	ནང་ཚུད་ལ་སྨིན་པ་དང་།	ཐོག་མའི་ཆར་ཨ་མའི་ཁ་ལག་རྣམས་པུ་ཤུད་

ཕོས་འཚོལ་ཡང་།	ཕྱིས་སུ་རིམ་པས་ཨ་མས་ཀྱང་འཚོལ་རོགས་བྱེད།	

	 ལུས་ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་	 ༢༥	 ནས་	 ༣༢	 བར་དང་།	 ལྗིད་ཚད་

གྷ་རམ་	 ༤༦	 ནས་	 ༨༩	 བར་ཡོད།	 ཇེ་ཕྲར་ཕྱིན་པའི་མཆུ་རྣོ་ཞིང་རིང་བ་དང་།

རྐང་པ་ཐུང་།	 བྱ་དེའི་གདོང་པ་ནས་ལྟག་པའི་བར་དུ་སྒྲོའ་ིཟེ་བ་ཁམ་སེར་རྩེ་ནག་པོ་

ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་སར་བབ་རྗེས་ལྟག་པའི་ཕྱོགས་སུ་གཤིབ་ནས་འཇོག་པ༌དང་།

མགོ་དང་སྐེའི་སྤུ་མདོག་ཁམ་སྐྱ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 བྲང་ཁོག་དང་རྒྱབ་སྟོད་ཕྲན་བུ་ཁམ་

སྐྱ་དང་།	 རྒྱབ་སྟོད་

ལྷག ་མ ་ ནས ་སྨད ་

ཕྱོ གས ་སུ ་ དཀར ་

ནག་གི ་རི ་མོ ་སྤེལ ་

མར་ཡོད།	ལྟོ་ངོས་སྐྱ་

སེར་འཕུར་བའི་དུས་

སུ་གཤོག་སྒྲོ་དཀར་

ཁྲ་ཡིན།	 མིང་གི་རྣམ་

གྲངས་ལ་པུ་ཤུད་ལྟག་རིང་དང་།	པུ་པུ་ཁུ་ཤུད།	མཆུ་རིང་བཅས་སོ།	།སྨན་སྦྱོར་ཐོག་

ཤ་ཡིས་གདོན་ནད་སེལ་ཞིང་།	 སྙིང་མི་བདེ་བ་དང་སྨྱོ་ལྐུགས་ལ་ཕན།	 སྒོ་ངས་རྨ་

བྱའི་སྒོང་དུག་དང་སྦྱར་དུག་སེལ།	སྒྲོས་གདོན་འཇོམས་པ་དང་།	གྲིབ་སྲུང་།

Ç¨êG-IôGÅ-

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

  རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

  ཞུ་དག་པ།   ཆུང་ཚེ་རིང༌།

  རི་མོ་དང་བྱུས་འགོད་པ།  ཚེ་བརྟན།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་

གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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ར ི ་མ ོའ ི ་གླ ི ང ་ཁ་

སྒྱུ་རྩལ་མཁས་པ་བུ་བཀྲ་ཤིས།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༄༅།	།ལྔ་བཅུའི་རྗེས་དྲན་འདྲི་རྩད།
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རི་མོ་འབྲི་མཁན།		གནས་བརྟན།
དགའ་ཤར་ཉག་རེ།

ཅོ་དོན་གྲུབ་ནི་བོད་མི་གཞན་བཞིན་བོད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་སླེབས།	
དེའི་སྐབས་སུ་རང་ཉིད་ལོ་ན་	 ༢༠	 སོན་ཙམ་ཡིན་ཡང་སློབ་གྲྭ་འགྲིམ་པའི་ལོ་ཚད་
ལས་བརྒལ་རྐྱེན་སློབ་སྦྱོང་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ།	 དེར་བརྟེན་རང་ཉིད་ཀྱི་དངུལ་ལྷག་
སྒོར་མོ་	 ༥༠༠༠	 ཙམ་ཡོད་པའི་མ་རྩས་ཞོག་ཁོག་མོག་མོག་དང་།	 ཤ་བག་ལེབ་
བཙོངས་ནས་བཙན་བྱོལ་གྱི་མི་ཚེ་འགོ་བཙུགས།	

དེ༌འདྲའི་སྐབས་ཤིག་ལ་ཅོ་དོན་གྲུབ་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་དང་འདྲ་
བའི་ཨ་ཅག་གཡང་འཛོམས་ཞེས་པ་དང་ཁ་ཐུག་ཅིང་།	 	 ཁྱོ་ཤུག་གི་མདུད་པ་དེའི་
འོག་ནས་ལོ་གཅིག་ཙམ་རྗེས་ལ་ཕྲུ་གུ་གཅིག་འཁོར།	 དེ་ནས་ཟླ་དགུ་ངོ་བཅུ་ཚང་
མཚམས་དབང་པོ་ཚང་བའི་ཕྲུ་གུ་བུ་ཞིག་བཙས༌པར།	 མ་འོངས་པར་ཡག་པོ་འོང་
བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་མིང་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་བཏགས།

རིམ་པས་ལོ་གསུམ་ཟིན་པ་དང་ཅོན་ཏ་ར་གཏན་སློབ་ཏུ་ཉིན་མོའ་ིསློབ་ཕྲུག་ཁོངས་སུ་ཚུད་

དེ།	ཕ་མ་གཉིས་ལ་སློབ་འཇུག་གི་དཀའ་ངལ་མ་བྱུང་ཡང་ཤེས་ཡོན་མེད་པར་བརྟེན།	ཕྲུ་གུས་

འཛིན་གྲྭའི་ནང་དུ་ཅི་སྦྱངས་དང་།	 ནང་ལས་གང་བསྐུར་མིན་མ་ཤེས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་

རབ་དང་རིམ་པ༌འཕྲད་ཅིང་།	 དེ་མཚུངས་ཕྲུ་གུའི་སློབ་སྦྱོང་གི་སྦྱངས་འབྲས་ཀྱང་རྒྱུགས་

འཕྲོད་ཙམ་ལས།	གཞན་ལས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་འོང་གི་མེད།			

འོན་ཀྱང་བུ་བཀྲ་ཤིས་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལྟ་བུར་གཟུགས་པོ་ཞེ་དྲག་མཉེན་པོ་

ཡོད།	 དེར་བརྟེན་ཁོ་རང་ལུས་རྩལ་རིགས་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་དགའ་ཞེན་ཆེ་བ་ཙམ་མ་

ཟད།	 ཉི་མ་རྟག་པར་རེ་བཞིན་འཛིན་གྲྭ་གྲོལ་བ་དང་སློབ་ཕྲུག་ཕལ་ཆེ་བ་སོ་སོའ་ིཁྱིམ་

ཚང་དང་ནང་ལ་ལོག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ཀྱང།	 བུ་བཀྲ་ཤིས་ནང་ལ་ཐད་ཀར་མ་ལོག་པར་སློབ་

གྲྭའི་བྱིས་པའི་རྩེད་རྭར་མགོ་འཁོར་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།	

ཐུབ་བསྟན་བསོད་ནམས།
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	 གུས་པ་ང་རང་སྨྱུག་གྲོགས་བཟོ་རྒྱུ་ལ་

དགའ་པོ་དང་།	 རྩོམ་འབྲི་དང་དག་ཡིག་སྦྱང་བརྩོན་ལ་

ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད།	 གུས་པར་སྨྱུག་གྲོགས་བཟོ་རྒྱུའི་

ཐུགས་འདོད་ཡོད་ཚེ་གོང་གི་ཁ་བྱང་ཐོག་འབྲེལ་བ་

གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ།	

དྲི་བ་ཁག 
༡༽			བཅའ་ཁྲིམས་སུ་གསལ་བའི་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བསྒྲུབ་བྱའི་དམིགས་ཡུལ་གཉིས་

							གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།	

༢༽	 	 གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལོ་ལྟར་རེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢༩	 ཉིན་དཔའ་

							བོའ་ིཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།	

༣༽		ནང་པ་ལའི་དོན་རྐྱེན་ག་དུས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།	

༤༽	བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་སྡེ་ཚན་མཐོ་ཤོས་དེ་གང་ཡིན་		

						ནམ།	

༥༽		སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་འཐུས་མི་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།	

༦༽		བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།	

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༢༣ པའི་ལན།

༡༽	གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་	 ༡༧	 བཙན་འོག་ཏུ་བཞག་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གྲོས་

	 མཐུན་གྱི་འབྲུ་དོན་ཁག་བསམ་བཞིན་དུ་བརྡལ་བཤིག་བཏང་བར་བརྟེན་དེ་ཉིན་ནས་									

					རྩིས་མེད་བཏང་སྟེ།	བོད་རང་བཙན་བསྐྱར་གསོའ་ིལས་འགུལ་དབུ་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་

						གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས།	

༢༽	ཕྱི་ལོ་	༡༩༨༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༥	ཉིན་འཁྲུངས།	

༣༽	ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་གཅིག་དང༌།	ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་ཡོད།	

༤༽	ཡུ་རོབ་ཁུལ་ནས་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་དང༌།	ཨ་རིའི་ཁུལ་ནས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག

༥༽	བཀའ་ཤག་ཏུ་མང་མཐར་བཀའ་བློན་བརྒྱད་འོང་ཆོག 	

༦༽	བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང༌།	སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

ཐུགས་བསམ་བཞེས་རོགས།
ལུས་རྟེན་འདི་གའི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱང་སྤྱི་སྒོས་བསྟན་

འགྲོ་སྤྱི་དང༌།	 ལྷག་པར་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་

བསྟན་འགྲོའ ་ིདོན་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཧུར་ཐག་བྱས་པ་

ཡིན།	 ད་དུང་ཡིན་ཡང་མི་ཚེ་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་མུ་

མཐུད་གནས་ཐུབ་པའི་སྨོན་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད།	 དེ་

ལྟར་ཡོང་བར་ལུས་བདེ་པོ་དགོས་པ་རེད།	 ལུས་

བདེ་ཐག་ཆོད་ཡིན།	 སེམས་བག་ཕེབས་པོ་དགོས།	

སེམས་བག་ཕེབས་པོ་ཡོད།	 ངོས་ཀྱི་ནང་གི་རྐྱེན་ཕལ་

ཆེར་ཚང་ཡོད།	 རྐྱེན་གཅིག་ནི་རང་ཅག་འབྲེལ་ཡོད་

སེར་སྐྱ་ཚང་མས་དམ་ཚིག་གཙང་མ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་པོ་རེད།	 ཧུར་བསྐྱེད་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།	

ངོ་ལྐོག་གཡོ་ཟོལ་མེད་པ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།	

ཚང་མས་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་ཁག་ལྷོད་གཡེང་མེད་པར་

སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོས་པ་རེད།	 འདི་ནི་ངོས་ཀྱི་

ཚེ་བསྲིང་བའི་རང་རེའི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་གལ་ཆེ་ཞིག་

ཡིན།	 དེ་དག་ཚང་མའི་དགོངས་པར་བཅངས་ཏེ་ཧུར་

བསྐྱེད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།	
	 ཞེས་པ་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༡༤ ཉིན་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་དང་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞུང་

ཞབས་བགྲེས་ཡོལ་བཅས་པའི་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་

སྐབས་སུ་གསུངས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		བློ་བཟང་ཤེས་རབ།
སེར་བྱེས་ཏྲེ་ཧོར་གཞུང་གསར།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		བསྟན་འཛིན་གཡང་སྒྲོན།	

ཀརྣ་ཊ་ཀ་་ཅི་ཏྲ་ཀཱ་ལཱ་པ་རི་ཤ
ད་མཐོ་སློབ།	ལོ་རིམ་དང་པོ།

རི་མ
ོ་འབྲ
ི་མཁ
ན།	
བློ་བ
ཟང་
ཟླ་བ
།

འབྲ
ས་སྤུ
ངས
་སྒོ་མ
ང་ཧ
ར་ག
དོང
།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌


