
	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༣༦									 ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༩											སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས།	༡༢༥							 	 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།

རྣམ་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ། 
སློབ་གྲྭ་དེ་ཕྱི་ལོ་	༡༩༨༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༥	ཉིན་རང་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས༌བལ་

ཡུལ་གྱི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་དམའ་རིམ་འཛིན་གྲྭ་ཐོན་པའི་ཕྲུ་གུའི་ཆེད་དུ།	འཕགས་པ་ཤིང་

ཀུན་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་གསར་དུ་བཙུགས།	དེའི་སྐབས་སུ་སློབ་ཕྲུག་	༢༠	སློབ་བཞེས་ཐོག་དགེ་

ལས་	༥	ཡོད།	སློབ་ཕྲུག་

རྣམས་སྤྱི ་ཡོངས་སློབ་

ཚན་སྦྱོང་བར་པཱ་རོཔ་

ཀར་ཞེས་པའི་ས་གནས་

ཡུལ་མིའི་ཉིན་མོའ་ིསློབ་

གྲྭར་འགྲོ་མུས།	སྔ་དགོང་

བོད་ཡིག་སློབ་ཚན་དང་།

དབྱིན ་ཇིའི ་སྐད ་ཡིག ་

སློབ་འཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༢	 ལོར་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚད་ལྡན་ཞིག་དགོས་གལ་

གཟིགས་ཏེ།	 འཕགས་ཤིང་བོད་གཞུང་ཉིན་མོའ་ིསློབ་གྲྭ་ཟླ་བསྒྲིལ་གྱིས།	 ཁྲིམས་མཐུན་དེབ་

སྐྱེལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་སྟེ།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༨༣	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༣	ཉིན་རྣམ་རྒྱལ་གཞི་རིམ་སློབ་

གྲྭ་དབུ་བརྙེས།	 དེའི་སྐབས་སུ་སློབ་ཕྲུག་	 ༢༥༤	 དང༌།	 དགེ་ལས་	 ༡༣	 ཡོད།	 སྐབས་དེར་

སློབ་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་མུ་མཐུད་ཐོག	 ཕྲུ་གུའི་ཉལ་ཁང་ཆེད་དུ་ཁང་པ་ཁག་གསུམ་སྔར་གཡར་

ཞུས།	 དེ་ནས་རིམ་པས་རོགས་ཚོགས་ཁག་དང་རང་གཞུང་གི་མཐུན་འགྱུར་ལ་བརྟེན་ནས་

ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ།	 ད་ཆ་སྔོན་འགྲོའ་ིའཛིན་གྲྭ་ནས་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་ཡོད།	 སློབ་གྲྭ་

འགོ་བཙུགས་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༨	བར་དུ་སློབ་ཕྲུག་	༡༩༤༨	ཐོན།	དེང་སང་སློབ་ཕྲུག་	༥༢༨	

དང༌།	དགེ་ལས་	༥༠	ཡོད།	

སྲོང་བཙན་བལ་བཟའ་མཐོ་སློབ།	
		

སློབ་གྲྭ་དེ་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༢	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉིན་ཁང་གཡར་ཐོག་གསར་དུ་བཙུགས་ཤིང༌།	

དེའི་སླད་དུ་SOIR-IM(The	Swedish	Organisation	for	Individual	

Relief)ཞེས་པའི་རོགས་ཚོགས་ནས་ཟླ་རེར་ཨ་སྒོར་	༢༠༠	རེ་གནང༌།	དེའི་སྐབས་སུ་སློབ་

ཕྲུག་	 ༡༠༠	 སྐོར་ཞིག་དང༌།	 དགེ་རྒན་	 ༡༠	 གྲངས་ཤིག་ཡོད།	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༥	 ལོར་གཏན་

སློབ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཏེ།	 གཏན་ཉིན་གཉིས་ཀ་ཁང་གཡར་ཐོག་གཏན་སློབ་ཁང་གླ་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ནས་སྔ་གཡར་ཞུས།	 	༡༩༩༠	ལོ་ནས་	༡༩༩༤	བར་དུ་	SOIR-IMརོགས་

ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱིའི་སྣོད་

ཀྱི ་ བ ཀོ ད ་ པ འི ་ ཆ ་

ཤས་འཛིན་ཁང་དང༌།	

ཉལ་ཁང༌།	 ལས་ཤག	

འཛིན་ཆས་བཅས་ཀྱི་

རོགས་སྐྱོར་གནང་སྟེ་

འཛུགས་སྐྲུན་ལེགས་

གྲུབ་མཚམས།	༡༩༩༢	

ལོར་འཛིན་ཁང་གསར་

པ་དང་།	 ༡༩༩༤	 ལོར་སྡོད་ཁང་གསར་པར་རིམ་གྱིས་སྤོས།	 དེ་ནས་རིམ་པས་ཡར་རྒྱས་

ཕྱིན་ཏེ་འཛུགས་སྐྲུན་ཆ་ལག་ཚང་བ་བྱུང་ཡོད།	ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༩༧	ནས་	 ༢༠༠༨	བར་དུ་འཛིན་

རིམ་བཅུ་པ་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་	༤༣༦	བྱུང་ཡོད།	 ད་ཆ་སྔོན་འགྲོའ་ིའཛིན་རིམ་ནས་བཅུ་པ་

བར་སྡེ་ཚན་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་ནང་སློབ་ཕྲུག་	༦༧༦	དང༌།	དགེ་ལས་	༦༥	ཡོད།	

བདེ་སྐྱིད་གླིང་ཉིན་སློབ།  
ཕྱི་ལོ་	༡༩༨༢	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡	ཉིན་འབྲུག་བྱོལ་བོད་མིའི་བུ་ཕྲུག་ཚོའི་སློབ་སྦྱོང་མཇུག་

སྐྱོང་སླད་དུ།	 འབྲེལ་ཆགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་གནས་བདེ་དོན་གྱི་གཟིགས་

རྟོགས་འོག་སློབ་གྲྭ་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་དང་།	 སྐབས་དེར་གུར་ནང་དུ་འཚོགས་

དགོས་སྟབས།	 ཆར་ཞོད་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་རིམ་པ་འཕྲད་ཡོད།	 དེའི་སྐབས་

སུ་སློབ་ཕྲུག་	 ༧༠	 ནས་	 ༨༠	 དང༌།	 དགེ་རྒན་	 ༥	 ཡོད།	 ཟླ་ཤས་རྗེས་ལ་བོད་གཞུང་

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་འོག་ཏུ།	 རོགས་ཚོགས་ཁག་གི་མཐུན་འགྱུར་ལ་

བརྟེན་ནས་ཁང་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྤོས།	ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༣	ལོར་འཛིན་ཁང་གསར་

རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱུང༌།	 དེ་ནས་	 ༡༩༨༤	ལོར་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩིས་

བཞེས་གནང་།	ཕྱི་

ལོ་	 ༡༩༩༩	 ལོ་

ནས་བཟུང་སློབ་

ཕྲུག་གྲངས་འབོར་

དང ་བསྟུན་ནས།	

འཛིན་ཁང་སོགས་

ཀྱི ་འཛུགས་སྐྲུན་

རྒྱ ་ བསྐྱེ ད ་ རི མ ་

བསྟུད་ཀྱིས།	 ད་ཆ་སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་གང་ལེགས་ཡོད།	 ཕྱི་ལོ་	

༢༠༠༨	 བར་དུ་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་	 ༢༦༤	 བྱུང་ཡོད།	 ད་ཆ་སློབ་

ཕྲུག་	༢༥༩	དང༌།	དགེ་ལས་	༢༦	ཡོད།	

ཨ་ཏི་ཤ་ཉིན་མོའ་ིསློབ་གྲྭ།   
ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ཙམ་ནས་ཇོ་ཁེལ་བསམ་གྲུབ་གླིང་གཞིས་ཁོངས་སུ་ཉིན་སློབ་

ཅིག་ཡོད་ཀྱང༌།	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོར་བལ་གཞུང་གིས་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་གསར་པ་

ཞིག་ལག་བསྟར་གྱིས།	སྒེར་པའི་སློབ་གྲྭ་ཚང་མ་གཞུང་འཛིན་བྱས་ཤིང༌།	གཡས་གཡོན་

སློབ་ཆུང་རྣམས་ཟླ་སྒྲིལ་བཏང་ནས་ཡུལ་མིའི་སློབ་ཕྲུག་མང་བ་མ་ཟད།	 རིམ་པས་འཛིན་

སྐྱོང་རྣམས་ཡུལ་མིར་ཤོར།	སྐབས་དེ་དུས་སློབ་ཕྲུག་	༧༧	ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་སྔ་དགོང་

མ་གཏོགས་ཉིན་མོ་ཡུལ་མིའི་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།	དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་	༡༩༧༩	ལོར་

སྒེར་བདག་ཅན་གྱི་སློབ་གྲྭ་རྣམས་སྔར་བཞིན་སྒེར་བདག་བྱ་ཆོག་པའི་ལམ་སྲོལ་བཏོད་

ཀྱང༌།	དཀའ་ངལ་ཇི་སྙེད་ཅིག་གི་ཐོག་ནས་རྩིས་ལེན་མ་ཐུབ་ཀྱང༌།	སློབ་ཕྲུག་རྣམས་སློབ་

གྲྭ་དེར་སློབ་གཉེར་མུ་མཐུད་བྱེད་མུས་ཤེས་ཡོན་ཆུད་ཚད་རིམ་པས་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་

པར་མ་བཟོད་དེ།	མཐར་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཟུར་དུ་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ལྟར།	

ཕྱི་ལོ་	༡༩༨༤	ཟླ་	༣	ཚེས་	༥	ཉིན་ཨ་ཏི་ཤ་སློབ་གྲྭ་འདི་ཁང་གཡར་ཐོག་གསར་འཛུགས་

གནང༌།	 དེའི་སྐབས་སུ་སློབ་ཕྲུག་	 ༡༣༢	 དང༌།	 དགེ་ལས་	༧	ཡོད།	 དེ་ནས་ལོ་གཅིག་

གི་ནང་ཚུད་ལ་བསམ་གྲུབ་གླིང་གཞིས་ཆགས་ནས་ས་ཆ་གཡར་ཏེ།	 ཨར་ལས་འགོ་

བཙུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༥	 ལོར་སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ་བར་གྱི་ཁང་མིག་

དྲུག་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་སྤོས༌ཏེ།	 རིམ་པས་ཡར་རྒྱས་ཐོག་ད་ཆ་སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་རིམ་

ལྔ་པ་བར་དུ་ཡོད།	 སློབ་གྲྭ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 བར་དུ་སློབ་ཕྲུག་	 ༢༦༨	

མཐའ་འཁྱོལ་བ་བྱུང་ཡོད།	ད་ལྟའི་ཆར་སློབ་ཕྲུག་	༧༨	དང༌།	དགེ་ལས་	༡༡	ཡོད།	
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ད་དུང་ཤྭ་བས།	 དྲང་པོ་བཤད་ན།	 ཤྭ་བ་ང་ཚོ་ཡང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཁྲོད་ནས་མཛེས་པའི་

གྲས་ཤིག་ཡིན།	 ང་ཚོ་ལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སྙིང་རྗེ་པོར་བརྩིས་པ་མ་ཟད།	 རིགས་ཤིག་གིས་

ང་ཚོ་སྤྱན་གཟིགས་ཁང་དུ་ལྟད་མོ་བལྟ་སར་འཇོག་གི་ཡོད།	དེ་འདྲའི་དགའ་པོ་བྱ་ཡུལ་ང་ཚོས་

རྩྭ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་ཟ་ཡི་མེད།	ཅེས་གསལ་བཤད་དང་ལྷན་དུ་ང་རྒྱལ་བྱ་མི་འོས་པ་ཤུགས་ལ་

བཤད་པས།	མཐར་རྨ་བྱས་ཤ་ཁྲག་སྤང་རྒྱུར་ཁས་བླངས།	

ཡང་ས་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ན་གླང་ཆེན་གྱིས་སྤྲེལ་རིགས་ཁྱུ་ཞིག་ལ་ཤ་རིགས་སྤང་དགོས་པའི་ལམ་

སྟོན་ཞུ་ཡི་ཡོད།	 དེ་ཡང་གླང་ཆེན་གྱིས།	 ངས་ཁྱེད་ཚོ་ལ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།	 ཁྱེད་ཚོས་ཤ་ཁྲག་དང་

ཤིང་ཏོག་གཉིས་ཀ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་ན།	 ཤ་རིགས་སྤངས་ཀྱང་ཤིང་ཏོག་དང་ལོ་མ་སོགས་

ཀྱིས་སྔར་བཞིན་འཚོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 ཁྱེད་ཚོ་ཕར་མཆོང་ཚུར་མཆོང་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་པ་ལྟར།	

ལུས་ཀྱི་ཡང་ཆ་སྔར་ལས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད།	ཅེས་ཞུས།	

དེ་ནས་སྤྲེལ་རྒན་ཞིག་གིས༌ག་རེ་བྱས་ནས་ཡིན་ནམ་དྲིས་པར།	གླང་ཆེན་གྱིས།	ཁྱེད་རང་ཚོས་

ཤ་ཁྲག་བཟས་ན་ལུས་ལྗིད་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ལ།	དེ་དག་སྤངས་ན།	ལུས་ཀྱི་ཡང་ཆ་ཆེ་བ་དང་།

སྡིག་པ་མི་གསོག་པའི་ཁེ་ཕན་གཉིས་འོང་ཐུབ།	 	 གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཚོས་དེ་སྤང་ཐུབ་ན།	 རྩྭ་ཟན་

སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཁྱུར་འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་སྡོད་ཆོག་ཅིང་།	 སོ་སོའ ་ིཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་ཕན་པའི་ལག་པ་གཏང་ཐུབ།	ཅེས་བཤད།	

ཡང་སྤྲེའུ་ཞིག་གིས་ཤིང་སྡོང་སྒང་ནས་ང་ཚོས་ད་ཕན་ལ་ཤིང་ཏོག་དང་ལོ་མ་ཙམ་མ་ཟད།	 ཤ་ཁྲག་

ལོངས་སུ་སྤྱད་ཀྱང་ལུས་ཡང་ཐག་ཆོད་ཡོད་པས།	 སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་གནོད་འཚེ་ལས་གཡོལ་

ཐབས་སུ་ཤིང་སྡོང་གི་སྟེང་དུ་འཛེག་པའི་རྩལ་ནི་ང་ཚོ་ལས་ལྷག་པ་མེད་ཅེས་བཤད་དེ།	 གཞན་ལ་

ཡིད་སྨོན་སྐྱེ་མ་དགོས་པར་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་མདོག་གིས།	 ཤིང་སྡོང་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་ཕར་མཆོང་

ཚུར་མཆོང་ལན་འགའ་བྱས།		 མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



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

རྐུབ་ལ་ག་ལེར་གཞུས་ན་འགྲིག་གི་རེད་ 

འཇིགས་མེད། ཀོལླེ་གཱལ་དབུས་བོད་སློབ།

ས་ཆ་ག་གེ་མོ་ཞིག་ན་ཆོས་དགེ་སྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཅིག་ཡོད་པ་དེས།	 ཉིན་གཅིག་ཆོས་

བཤད་བྱེད་ཁུལ་གྱི་འཕྲོས་ཤོར་དུ་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ།	 དེང་སང་ཁྱེད་ཚོས་དགའ་རོགས་

མང་པོ་སྒྲིག་གི་ཡོད་པ་འདྲ།	 དེ་རྩ་བ་ནས་ཡག་པོ་མ་རེད།	 ཅེས་

ཡང་བཤད་བསྐྱར་བཤད་བྱས་པས།	 སློབ་ཕྲུག་ཁ་བདེ་པོ་ཞིག་

གིས།	 རྒན་ལགས།	 བུ་མོ་ལ་དགའ་རོགས་མ་བསྒྲིགས་པར་

བུ་མོའ ་ིརྐུབ་ལ་གཞུས་ཙམ་གཞུས་ཙམ་བྱས་

པ་དང་།	 བུ་མོ་མཐོང་དུས་དགའ་མདོག་གི་

རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ནས་སྤུན་མཆེད་བཟོས་

ན་འགྲིག་གི་རེད་དམ།	ཞེས་དྲིས་པར།	ག་

པ་ག་པ།	 དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་འགྲིག་གི་མ་

རེད།	 ཅེས་ལབ་པ་དང་།	 འོ་ན་ཆོས་དགེ་

རང་གིས་དེ་ལྟར་གནང་གི་ཡོད་པའི་ཕྱིར།	 ཞེས་རྟགས་

གསལ་འཕངས་པ་དང་།	 སློབ་ཕྲུག་རྣམས་འུར་སེང་ངེ་

གད་མོ་ཤོར་བས།	 ཆོས་དགེའི་ངོ་གདོང་དམར་པོར་

གྱུར་ནས་ཅི་བཤད་འདི་བཤད་མེད་པར།	 ཤུགས་ཆེན་པོ་མ་ཡིན་པར་ང་ནང་བཞིན་

བུ་མོའ་ིརྐུབ་ལ་ག་ལེར་གཞུས་ན་འགྲིག་གི་རེད་ལབ་ནས།	 ངོ་ཚས་གཡོ་འགུལ་མ་

ཤེས་པར་ཀྲོང་ངེ་ལངས་ནས་སྡོད་དགོས་བྱུང་།	

ཞེེན་ཁོོག་མེེད་ན་གྲོགས་པོ་དང་གྲོགས་མོ་ཡང་མེད༌

བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་། 

ཨ་མ་སྒྲོལ་མས་ཡིད་ཐང་ཆད་པའི་རྣམ་པ་དང་བཅས་རང་གི་བུ་ལ།	 བུ་བསྟན་འཛིན།

ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་མི་ལ་མིག་དཔེ་བལྟ་རྒྱུ་མ་ཟད།	 ལས་ཀ་ཅི་འདྲ་

ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱང་དྲང་བདེན་བྱེད་ཐུབ་ན།	 སེམས་སྐྱིད་ལ་ལུས༌ཀྱང་བདེ་བ་

ཡོང་གི་རེད།	 དེ་བས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས།	 ཡང་ན་ལུང་ཚན་སོགས་ཀྱི་

ཕྱོགས་རིས་བྱེད་མི་རུང༌།	 དེ་ལྟར་བྱས་ན་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་གནོད་པ་ལས་

ཕན་ཐོགས་ཆུ་ཐིགས་ཙམ་ཡང་མེད།	 ཞེན་ཁོག་ངན་པའི་དྲི་མས་སེམས་ཁམས་རུལ་

དུ་འཇུག་མི་རུང༌།	 ལུང་ཚན་སོགས་ཀྱི་ཞེན་ཁོག་ ཆེ ་ ན ་ མི ་ ཡི ་ སྤྱི ་

ཚོགས་སུ་ཚུད་ཐབས་བྲལ་ བས་ངེས་པར་དུ་

ཡིད་གཟབ་བྱ་དགོས།	 ཞེས་ བསླབ་བྱ་གནང་

བར།	 	 བུ་བསྟན་འཛིན་ཧ་ ལ ས ་ ཏེ ་

ཨ༌མ་ལགས།	ལས་ཀ་བྱེད་ དུས ་ ཞེ ན ་

ཁོག་དང་ཕྱོགས་རིས་ཀྱི ་ ལྟ ་ བ ་ མེ ད ་

ན་གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཡང་ ར ག ་ གི ་ མ ་

རེད།	 དེང་སང་སུ་དང་

འགྲོགས་ན་ཡང་ཕལ་

ཆེ་བ་ལུང་ཚན་ཤ་

སྟག་རེད།	ཁྱེད་རང་གིས་བྱས་ན་ང་ལ་གྲོགས་པོ་དང་གྲོགས་མོ་མི་དགོས་པ་རེད་དམ།		

ཞེས་ཨ་མ་ལ་ཕར་སྐད་ཆ་དྲིས་པས།	ཨ་མ་ལགས་ཏོག་ཙམ་རིང་ཅི་ཟེར་འདི་ཟེར་མེད་

པར་ལུས་པ་རེད།	

སྐར་མ་གཅིག་ཡོད་དམ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

མི་ཞིག་མཚན་ལ་མི་མེད་ལུང་མེད་ཀྱི་ལམ་ཞིག་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད།	 དེ་ནས་གློ་བུར་

དུ་རྒྱ་མི་གཉིས་ཁོ་པའི་མདུན་དུ་སླེབས་ཏེ།	 གཅིག་གིས།	 ཁྱེད་ལ་སྐར་མ་གཅིག་

ཡོད་དམ།	 ཞེས་དྲིས་པར།	 མི་དེས།	 ཡོད་་་་ཡོད།	 ཡིན་ནའང་འདི་འདྲའི་མཚན་ཕྱི་

པོར་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ནམ།	 	 ཞེས་དྲིས་པར།	 ང་ཚོ་གཉིས་ནས་སུས་ཁྱེད་རང་གི་

ཆུ་ཚོད་འཁྱེར་དང་།	སུས་ཁྱེད་རང་གི་དངུལ་

ཁུག་འཁྱེར་དགོས་མིན་ཐོག་ལ་སྐར་

མ་གནམ་ལ་གཡུགས་ནས་རྒྱན་

བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན།	 ཞེས་

བཤད།

མཚར་གཏམ་

བུ་ཉི ་མ་དང་གླང་ཆེན།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བརྩམས།

སྐྱབས་གནས་པད་དཀར་ཆུན་པོ།
སྤེན་པ་ནོར་བུ། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ། བརྒྱད་པ།(ང་།)

ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བའི་སྲིད་པའི་ལྗོངས།	།

ལྷ་དང་ལྷ་སྤྲུལ་རྟག་བརྟན་བཟང་།	།

མདོ་སྨད་སྟག་འཚེར་ལྷ་མཚོ་རུ།	།

རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེའི་རྒྱལ་དབང་འཁྲུངས།	།

མ་བསྐུལ་ཐུགས་གཤིས་ཞི་འཇམ་ལ།	།

བརྩོན་འགྲུས་དགེ་ལ་ལྷག་པར་དད།	།

མི་དང་མི་མིན་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན།	།

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་འོས་ལྷ་མཆོག་ཟུང་།	།

སྔོན་ནས་ལས་སྨོན་དམ་བཅིངས་ནས།	།

སླར་ཡང་ལྷ་གཅིག་མཆོག་སྤྲུལ་ཟུང་།	།

གངས་ལྗོངས་སྐྱིད་པའི་དགའ་ཚལ་དུ།	།

ཞི་དཔོན་གོ་མིང་ཁྱེད་ལ་གཏད།	།

ཞི་བདེའི་འདུན་པ་ཕྲག་སྟེང་བཟུང་།	།

བསླུ་མེད་ངག་གིས་འགྲོ་བ་བསྐྱངས།	།

བདག་སོགས་རིགས་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་བསལ།	།

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞེས་མཚན་དུ་གསོལ།	།

ཟླུམ་གཟུགས་ཉོན་མོངས་སྲིད་ལྗོངས་སུ།	།

རབ་གསལ་ལྷ་མཆོག་ཉིད་ཤར་བས།	།

སྐྱེ་འགྲོའ་ིསྡུག་དང་ཉོན་མོངས་ཀུན།	།

བསླུ་མེད་མཆོག་ཏུ་ཞི་བ་ཡིན།	།

བརྩོན་དང་ལྷག་བསམ་མི་གཡོ་བ།	།

བརྩོན་མཆོག་འབྲས་བུ་རབ་ཏུ་སྨིན།	།

བླ་མེད་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་མཐུས།	།

གླིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་སུ་བསུས།	།

སྡིག་ལྡན་བདག་སོགས་སྲིད་པའི་ཚོགས།	།

འཁོར་བའི་ཞིང་ནས་ཐར་བར་དཀའ།	།

སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཞིན་མྱོང་འགྱུར་བས།	།

ལྷ་གཅིག་མཁྱེན་ནོ་མྱུར་དུ་གཟིགས།	།

ཁྱད་ནོར་ཁོ་ན།
བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་དཀར། གོ་པུར་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག(ཁ)

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་མགོན་པོ།	།

སྲོག་ཆགས་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱད་ནོར།	།

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་འཕྲིན་ལས།	།

འགྲོ་ཀུན་དབྱེར་མེད་གནང་བྱུང་།	།

ཁྱེད་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར།	།

ས་སྟེང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་བཞིན།	།

ངལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའི།	།

སྙིང་རྗེའི་མགོན་པོ་ཁོ་ན།	།

འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར།	།

སྐུ་ངལ་འཛད་མེད་སྐྱོན་པ།	།

ཉིན་ལྟར་ཡིད་ལ་དྲན་བཞིན།	།

ཡིད་དུ་མཆི་མས་ཁེངས་སོང།	།

སྐུ་ལ་མཆོད་རྒྱུ་ན་བཟའ་དཀྱུས་མའི་ཐོག 	།

ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་འགྲོ་བའི་སླད་དུ་ནི།	།

ཐུཌ་དགོངས་བཞེས་བཞིན་སྐུ་ངལ་དཔག་མེད་དུ།	།

མཛད་འཕྲིན་ཁྱད་འཕགས་དྲན་བཞིན་མཆི་མ་ཤོར།	།

མགོན་པོར་བསྟོད་དབྱངས།
ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ། གོ་པུར་བོད་ཁྱིམ། བཅུ་གཅིག (ཀ)

བསྟན་པའི་བདག་པོ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག	།

འཛིན་མའི་ཁྱོན་དུ་སྙན་པར་གྲགས་གྱུར་ཅིང་།	།

རྒྱ་ཆེན་ནང་པའི་བསྟན་པ་རབ་སྤེལ་བ།	།

མཚོ་མོའ་ིཀློང་གི་ཉ་ཡང་དད་གུས་བྱེད།	།

ཐམས་ཅད་ཞི་བདེའི་གནས་སུ་བཀོད་ཅིང་།	།

ཀུན་ལ་བྱམས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་ཡོངས་སྐྱོང༌།	།

བོད་འབངས་ཐུགས་བརྩེས་རབ་སྐྱོབ་མཛད་པའི།	།

༸སྐྱབས་མགོན་དམ་པ་མཆོག་ལ་གུས་འདུད།	།

འགྲོ་བའི་མགོན་གཅིག་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་མཆོག	།

ཐུགས་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་།	།

སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་བརྟན་པར་བཅས།	།

གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་སྙིང་ནས་འདེབས་བཞིན་ནོ།	།

བསྟོད་ཚིག་མཆོད་སྤྲིན།

ཡང་ཉིན་གཅིག་བུ་དང་གླང་ཆེན་གཉིས་ཤིང་ནགས་ནང་ལ་སོས་དལ་ངང་
འཁྱམ་ཉུལ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ།	 དོམ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྲད།	 	 དོམ་དང་
ཁོ་ཚོའི་དབར་ལ་རྒྱང་ཐག་དེ་ཙམ་རིང་པོ་མེད་སྟབས།	 བུ་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་སྟེ་
གླང་ཆེན་གྱི་གཞོགས་ཤིག་ཏུ་ཡིབ།	

དོམ་དེ་ད་དུང་ཁོ་ཚོའི་ཕྱོགས་སུ་མུ་མཐུད་འོང་གི་ཡོད་སྟབས།	བུ་ནི་དེ་
བས་དངངས་ཤིང་སྐྲག	 དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་གླང་ཆེན་གྱིས་བུ་ཞེད་པར་
མཐོང་ནས།	དོམ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་གཏུམ་དྲག་ངང་རྒྱུགས་ཏེ།	རྒྱང་ཐག་རིང་
པོའ ་ིབར་དུ་འདེད་གཤར་བཏང༌།	

བུས་གླང་ཆེན་ནི་དུད་འགྲོ་ཞིག་ཡིན་ཡང་གྲོགས་པོའ ་ིའདུ་ཤེས་ཟབ་ཅིང༌།	
རང་ཉིད་ཀྱི ་ཚེ ་སྲོག་ལ་མི ་བལྟ་བར་བུ་རང་ཉིད་དཀའ་ངལ་ནང་དུ་ལྷུང་
བ་མཐོང་འཕྲལ།	 འཇིགས་སྐྱོབ་གནང་བར་ཡིད་ཚིམ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་སྟེ།	
དགའ་སྣང་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ནས།	

སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་གླང་ཆེན།	 །དུད་འགྲོའ་ིལུས་སུ་བླངས་ཀྱང༌།	 །ཡ་རབས་ཅན་
གྱི་མི་བཞིན།	 །གྲོགས་པོའ་ིའདུ་ཤེས་ཟབ་པ།	 །ཁྱེད་ཉིད་གྲོགས་སུ་བསྟེན་ནས།	 །
འཁྱམ་རོགས་སྐྱོབ་རོགས་གནང་བ།	 །ང་ཡི་ཡིད་ལ་བཞག་སྟེ།	 །བཀའ་དྲིན་དུས་སུ་
འཇལ་ཆོག	།ཅེས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་སྙན་ཚིག་ཅིག་ཕུལ།	

དགོང་དྲོ་ནང་དུ་འབྱོར་འཕྲལ༌བུས་ཕ་མ་གཉིས་ལ༌དེ་ཉིན་གནས་ཚུལ་ཅི་བྱུང་སྦ་གསང་
མེད་པར་བཤད་པས།	ཕ་མ་གཉིས་དགའ་ཐག་ཆོད་ཅིང།	གླང་ཆེན་ལ་བྱམས་སྐྱོང་ཆེན་
པོས་སྒོ་ཕྱུགས་ལྟར་གསོ་སྐྱོང་གནང་བ་མ་ཟད།	 ཕན་ཚུན་ཉི་མ་མེ་གྲོགས་དང།	ཆར་པ་
ཆུ་གྲོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་མི་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་བསྐྱལ་ཏོ།།	།།རྫོགས་སོ།	།	



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།        
               

                 ཕྱི་ལོ། ༢༠༠༩3

གདུག་པ་ཅན་གྱི་འདྲེའི་འཇིགས་པ།

གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་རྒྱལ་པོ་བཟང་པོའ་ིསྡེའམ།	 བྷདྲ་སེན་(�æLksUk)ཟེར་མཁན་ཞིག་ལ་

བུ་མོ་རིན་ཆེན་ལྡན་མ༌(jRUkoRkh)ཟེར་བའི་མཛེས་མ་ཞིག་ཡོད།	 མོ་རྟག་པར་སྲིན་པོས་

འཁྲིད་ཡོང་བསམ་ནས་ཞེ་དྲག་ཞེད་བགྱི་ཡོད།	 ཕོ་བྲང་གི་ཕྱོགས་བཞི་ལ་བསྲུང་བྱ་བ་

ཡོད་ན་ཡང༌།	 ད་དུང་རྟག་པར་འཇིགས་སྣང་གིས་འདར་ནས་སྡོད་བགྱི་ཡོད།	 མཚན་

མོ་དེ་ལས་མང་བའི་འཇིགས་སྣང་སྐྱེ་བགྱི་ཡོད།	 དགོང་མོ་གཅིག་སྲིན་པོ་ཞིག་གིས་

བསྲུང་བྱ་བས་མ་ཤེས་པ་བྱས་ནས་རིན་ཆེན་ལྡན་མའི་ཁང་པའི་ནང་ལ་འཛུལ་ཏེ།	 ནག་

ཁུང་ནང་ལ་གབ་ནས་བསྡད་པ་དང༌།	 སྐབས་དེར་རིན་ཆེན་ལྡན་མས་རང་གི་གྲོགས་མོ་

དེ་ལ།	 སྡུག་ཆགས་ཕྱི་པོ་ཟེར་མཁན་ཁོས་ང་ལ་རྟག་པར་བརྙས་བརྐོས་ནས་སུན་པོ་

བཟོ་བགྱིས།	 ཐབས་ཤིག་གྱིས་དང་ཟེར་བ་ན།	 རྒྱལ་པོའ་ིབུ་མོའ་ིཁ་ནས་སྐད་ཆ་དེ་གོ་

བ་དང༌།	སྲིན་པོ་དེས།	ཏན་ཏན་ཕྱི་པོ་ཟེར་མཁན་གྱི་སྲིན་པོ་གཞན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཐག་

ཆོད།	དེ་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིབུ་མོ་འདི་ཞེད་བགྱི་ཡོད་པ་འདྲ།	ག་འདྲ་བྱས་ན་ཡང་།	ཁོ་ག་འདྲ་

ཞིག་འདུག	སྟོབས་ཆེ་ཆུང་ག་འདྲ་ཡོད་མེད་ཤེས་དགོས་པ་འདུག་བསམས་ཏེ།	ཁོ་རྟ་ལ་

སྤྲུལ་ནས་རྟ་རྭའི་ནང་དུ་གབ།	

	 དེ་གའི་དགོང་མོ་རྐུན་མ་ཞིག་དེར་རྟ་བརྐུ་བར་ཡོང༌།	ཁོས་རྟ་རྭའི་ནང་གི་རྟ་

ཚང་མ་ལ་བལྟ་དུས།	 སྲིན་པོ་རྟ་བརྫུས་དེ༌རྟ་ཚང་མའི་ནང་ནས་སྙིང་རྗེ་ཤོས་མཐོང་སྟེ།	

ཁོས་དེ་ལ་བཞོན་པ་དང༌།	 སྲིན་པོ་རྟ་བརྫུས་ཁོས།	 འོ་ཡ་༌༌༌	 འདི་ཕྱི་པོ་ཟེར་མཁན་སྲིན་

པོ་ཁོ་ཡིན་ཐག་ཆོད་རེད།	ཁོས་ང་ངོ་ཤེས་ནས་གསད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ངའི་སྒང་ལ་བཞོན་པ་

འདྲ་འདུག 	ད་ནི་བྱེད་ཐབས་གང་ཡང་མི་འདུག	ཁ་ལ་སྲབ་གཡོགས་ཚར་སོང་བསམ་

བཞིན་པར་རྐུན་མའི་ལག་པ་ལ་རྟ་ལྕགས་ཡོད་ཙང༌།	 རྟ་ལྕགས་ཐུག་ཙམ་གཞུས་པ་དེ་

གར་ཁོ་རྒྱུག་ཕྱིན་པ་དང༌།	 འགའ་རབས་ཤིག་ནས་རྐུན་མ་ཁོས་སྲབ་འཐེན་ནས་བཀག་

ན་ཡང༌།	 རྟ་ཁོས་རྒྱུག་རྐྱང་བྱས་ནས་བཀག་མ་ཐུབ་པར།	 དལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་

མགྱོགས་སུ་མགྱོགས་སུ་ཕྱིན་པ་དང༌།	རྐུན་མ་ཁོ་དོགས་པ་སྐྱེས་ནས།	འདི་རྟ་ཨེ་ཡིན།	

རྟའི་གཟུགས་ཀྱི་སྲིན་པོ་ཞིག་གིས་ང་གསད་འདོད་ཡོད་པ་འདྲ།	 ས་ཆ་རང་ངེ་རོང་ངེ་

ཞིག་ལ་ང་གཡུགས་ན།	 ངའི་རུས་གོག་ཞིབ་ཞིབ་འཆག་བགྱི་རེད།	 བྱེ་མ་ཡོད་ས་ཞིག་

ཐུག་ན་མཆོང་དགོས་བསམ་པའི་སྐབས་དེར།	 ཝཊ་ཟེར་བའི་ཤིང་སྡོང་གི་འོག་ནས་རྟ་

དེ་རྒྱུག་པ་དང༌།	 རྐུན་མ་ཁོ་སྲིན་པོ་ནས་ཐར་ཐབས་ལ་ཤིང་སྡོང་དེའི་ཡལ་ག་ཞིག་ལ་

ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་འཇུས།	རྟ་དེ་དེའི་འོག་ནས་རྒྱུག	རྐུན་མ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ལ་འཕྱང་

འཕྱང་ལ་ལུས་པ་ན།	ཤིང་སྡོང་གི་སྒང་ལ་སྲིན་པོ་རྟ་བརྫུས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་སྤྲེའུ་ཞིག་སྡོད་

བགྱི་ཡོད་པ་དེས།	 ཞེད་ནས་བྲོས་འགྲོ་མཁན་སྲིན་པོ་རྟ་བརྫུས་ཚུར་སྐད་བཏང་ནས།	

གྲོགས་པོ།	 ཞེད་དགོས་པ་ག་

རེ ་ འ དུ ག	

འདི ་སྲི ན ་པོ ་ མ ་

རེད།	 མི་དཀྱུས་མ་

ཞིག་རེད།	 ཁྱོད་རང་འདོད་པ་ཡོད་ན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་བཟས་ནས་འཇུ་བ་གྱིས་ཞེས་

བཤད་པ་ན།	 	 རྐུན་མ་ཁོ་སྤྲེའུ་དེ་ལ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས།	 སྤྲེའུ་དེ་ཁོའ་ིསྒང་གི་ཤིང་གི་ཡལ་

ག་ཞིག་ལ་བསྡད།	 གཞུག་གུ་རིང་པོ་དེ་རྐུན་མའི་གདོང་པའི་སྒང་ལ་ཡུག་ཡུག་བྱེད་

བགྱི་ཡོད་ཙང༌།	རྐུན་མ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ཐག་ཆོད་དེ་སྤྲེའུའི་གཞུག་གུ་ལ་སོ་བརྒྱབ་ནས།	

སོས་བཙིར།	ཡང་སོ་རྒྱག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་དུས།	སྤྲེའུ་ལ་ན་ཚ་ཞེ་དྲག་བཏང་ན་ཡང༌།	

གྲོགས་པོ་སྲིན་པོའ་ིམདུན་ལ་རྐུན་མ་དེ་ལ་ནུས་ཤུགས་མི་འདུག་ཅེས་བསྟན་རྒྱུ་ལ།	ས་

ཆ་དེ་རང་ལ་སྡོད་ཁག་བྱས་ན་ཡང༌།	 སྲིན་པོས།	 སྤྲེའུའི་གདོང་པའི་རྣམ་འགྱུར་ནས།	

ན་ཚ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པའི་རྟགས་མཐོང་ནས།	སྲིན་པོས།	གྲོགས་པོ།	ཁྱོད་རང་གིས་ག་རེ་

བཤད་ཀྱང་འདྲ།	 མ་བཤད་ཀྱང་འདྲ།	 ངས་ཁྱོད་རང་གི་གདོང་པ་ནས་ཁྱོད་རང་ནི་སྲིན་

པོ་ཕྱི་པོ་ཁོའ་ིསྦར་མཐིལ་ནང་ཡོད་པ་མཐོང་བགྱི་འདུག་ཟེར་ནས།	ཁོ་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད།

	 གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས་སྒྲུང་འདི་བཤད་ནས་འཁོར་ལོ་ཅན་ལ་

ཡང་བསྐྱར་ནང་ལ་ལོག་རྒྱུ་དང༌།	 འདོད་རྔམས་ཀྱིས་ལྗོན་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་བཟས་ནས་

སྡོད་དགོས་པའི་སྐྱོན་བཤད་པ་ན།	འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས།	གྲོགས་པོ།	སྐྱོན་བཏོན་ནས་ག་

རེ་ཕན་བགྱི་རེད།	 མི་ལོང་བ།	 སྒུར་བ།	 ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བ་ལེན་

རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།	 དེ་ཚོ་ཡོང་རྒྱུའི་ཁྲིམས་ཀྱང་ཡོད་པ་རེད།	 དེ་ནས་ཐར་རྒྱུའི་དུས་ཀྱང་

ཡོང་བགྱི་ཡོད་པ་རེད།	 དཔེར་ན།	 སྔ་མོ་རྒྱལ་པོ་ཞིག་གི་ཕོ་བྲང་ནང་ལ་བུ་མོ་བཟོ་བལྟ་

ཉེས་པོ་ཞིག་སྐྱེས་པ་རེད།	བློན་པོ་ཚང་མས་སྙན་སེང་ཞུས་ནས།	རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	བྲམ་

ཟེ་ཚོ་བོས་ནས༌སྲས་མོ་འདི་སྐྱོན་འདི་ནས་ཐར་པའི་ཐབས་དྲི་རོགས་གནང༌།	 མི་ཟེར་

མཁན་དེས་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་ཐབས་ཤེས་དོན་གཉེར་བྱེད་དགོས།	 འདྲི་རྩད་བྱས་ན།	

ཐེངས་ཤིག་སྲིན་པོའ་ིརྒྱལ་པོའ་ིལག་པ་ལ་ཚུད་པའི་བྲམ་ཟེ་ཞིག་གིས་འདྲི་རྩད་བྱས་

ནས་ཐར་པ་རེད་ཟེར་བར།	 རྒྱལ་པོས།	 བྲམ་ཟེ་ཁོས་ག་འདྲ་བྱས་ནས།	 ཞེས་དྲིས་པ་

དང༌།	བློན་པོ་ཚང་མས་གཏམ་རྒྱུད་འདི་བཤད་དོ།	།

དྲི་བ་དང་དོན་གཉེར་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་དགོས།

ཤིང་ནགས་ཤིག་གི་ནང་ལ་ཅཾཌ་ཀརྨཱ་ཟེར་བའི་སྲིན་པོ་ཞིག་ཡོད།	 ཤིང་ནགས་ནང་ལ་

འཁྱམ་གྱིན་འཁྱམ་གྱིན་ཁོའ་ིལག་པ་ལ་བྲམ་ཟེ་ཞིག་ཐེབས་པ་རེད།	 སྲིན་པོ་དེས་བྲམ་

ཟེ་དེའི་འཇིང་པའི་སྒང་ལ་ བཞོན་པ་དང༌།	 བྲམ་ཟེ་དེས།	 ཁྱོད་

རང་ངའི་འཇིང་པའི་སྒང་ ལ་བཞོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་

ཞེས ་དྲིས ་པ ་དང ༌ །	 སྲིན་པོས།	 བྲམ་ཟེ།	 ངས་དེ་

རིང་བརྟུལ་ཞུགས་ བླངས་ཡོད།	རྐང་པ་རློན་པ་ས་

ལ་རེག་ཆོག་གི་མ་ རེད།	 བྱས་ཙང་ཁྱོད་རང་གི་

འཇིང་པའི་སྒང་ལ་ བསྡད་པ་ཡིན།	 ཞེས་བཤད་

དོ།	 །དེ་ནས་ཕར་ ཙམ་དེར་ཆུ་བརྒལ་ས་

ཞི ག ་ ཡོ ད ་ པ ་

རེད།	སྲིན་པོ་དེ་ཆུ་

བརྒལ ་ཁར ་

འགྲོ་ཡིན་འགྲོ་ཡིན་ལ།	 བྲམ་ཟེ།	 ང་ཆུ་བརྒལ་པའི་རིང་

ལ་ཁྱོད་རང་འདི་ག་རང་དུ་ང་སྒུག་ནས་སྡོད།	 ཏན་ཏན་གྱིས་ཨང༌།	 ཞེས་སྲིན་པོ་ཁོས་

ཆུ་བརྒལ་ཚར་བ་དང་བྲམ་ཟེ་བསད་ནས་བཟའ་དགོས་བསམས་པ་རེད།	 བྲམ་ཟེ་ཁོ་ལ་

ལམ་སང་དོགས་པ་སྐྱེས།	 སྲིན་པོའ་ིརྐང་པ་རློན་པ་ས་ལ་རེག་ཆོག་བགྱི་མེད་པ་ཤེས་

ཙང༌།	 བྲམ་ཟེ་དེས་སྐབས་བཙལ་ནས་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད།	 བྱས་ཙང་སྲིན་པོས་ཁོ་འཛིན་

མ་ཐུབ་པ་རེད།	བྲམ་ཟེ་དེས་དྲི་བ་བྱས་མེད་ན།	དོན་དག་དེ་ཁྱོན་ནས་ཤེས་བགྱི་མ་རེད།	

བྱས་ཙང༌།	 ང་རང་ཚོ་མི་ཚོས་འདྲི་རྩད་ཞིབ་ནན་བྱེད་རྒྱུ་འཐུས་མ་ཤོར་བ་བྱེད་དགོས།	

འདྲི་རྩད་བྱེད་རྒྱུ་ལ་གོམས་ན་མི་ཚེ་ཐེངས་མང་པོ་བསྲུང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཤད་དོ།	 །

གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས་གཏམ་རྒྱུད་འདི་ཉན་ནས།	དེ་འགྲིག་པ་རེད།	ལས་ལམ་

འགྲོ་ཡོད་ན་ལས་ཀ་ཚང་མ་རང་འགྲིག་ལ་འགྲོ་བགྱི་རེད།	 ད་དུང་ཡང་མི་ཚོས་གྲོགས་

པོ་བཟང་པོའ་ིསྐད་ཆ་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས།	 རང་འདོད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་སྐྱོན་ཡོད།	

གྲོགས་པོའ་ིགྲོས་དང་མཐུན་པ་བྱས་ནས།	 ཕན་ཚུན་ཚང་མ་བདེ་ཐབས་ཀྱི་ལས་གང་

ཐུབ་བྱེད་དགོས།	 གཞན་ལ་ཕན་སེམས་མ་བྱས་པར་རང་འདོད་ཁོ་ན་བྱས་ན།	 བྷཱརུཎྜ་

(Òkjq.M)ཟེར་བའི་བྱ་རང་འདོད་ཚ་པོ་ཞིག་ལ་གྲ་མ་འགྲིག་བྱུང་བ་འདྲ་པོ་རེད་ཟེར་བར།	

འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས་དེ་ཅི་འདྲ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པ་དང༌།	 གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་

གྱིས་སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ།	།

༄༅།	 །ཕྱི་དངོས་རྫས་དང་འཕྲུལ་ཆའི་ནུས་པ་ལ།	 །གཅིག་ཏུ་

ཞེན་པའི་རེ་བ་ཨ་འཐས་ཀྱིས།	།དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་བག་མེད་ལོངས་

སྤྱོད་ཀྱི།	 །ལམ་ལ་ཆེས་ཆེར་དད་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་ལ།	 །སྤྱི་སྨན་ལམ་བཟང་

བསྟེན་པའི་འདྲེན་མཆོག་དང་།	།བདེ་ནས་བདེ་བར་འགོད་པའི་གྲོགས་ཀྱི་

མཆོག	 །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།

Lëãm-VGÅ-¿S-q-
¼;-¼-¼Ûm-qô-VïÅ-zNå¼ü

ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག

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

ཁོས་གྲོད་ཁོག་དང་པོ་གཤོག་པའི་སྐབས་སུ་གོས་ཆེན་སྤུ་མའི་བེར་

གོས་དམར་པོ་ཞིག་མཐོང༌།	 དེ་ནས་ཚར་འགའ་ཤས་བཤགས་པའི་

རྗེས་ལ་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ངུ་བཞིན་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཡོང༌སྟེ།	 བུ་མོས།	

‘’ཐུགས་རྗེ་ཆེ།	 སྤྱང་ཀིའི་གྲོད་ཁོག་ནང་དུ་ནག་ཁུང་ཞེ་དྲག་ཡོད་

ཙང་ང་ཞེ་དྲག་ཞེད་སོང༌།’’ཞེས་བཤད།	ཡང་ཏོག་ཙམ་རྗེས་ལ་རྨོ་མོ་

ཡང་གསོན་པོར་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཡོང༌།	འོན་ཀྱང་སྟབས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་

ལ།	 རྨོ་མོ་རང་ཉིད་ཞེད་སྣང་དང་ངལ་དུབ་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་དབུགས་

གཏོང་ལེན་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད།	ཁོ་ཚོ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱི་ར་བ་ལ་

སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས།	 དེ་བཞིན་ཁྱི་ར་བ་དེའང་ཁོ་ཚོ་

གཉིས་སོན་པོ་དང་བདེ་ཐང་ཡིན་པ་མཐོང་དུས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་

སྟེ།	ཁོས་གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ་ལ་བློ་ཉེ་པོའ་ིཐོག་ནས་

འཐམ་ཞིང༌།	རྨོ་མོར་ལག་པ་ཡང་སེ་ཡང་སེ་བཏང༌།

མཐར་རྨོ་མོ་དང་བུ་མོ་གཉིས་བསྐྱར་གསོན་བྱུང་བར་བརྟེན།	 ཁོ་ཚོ་

ཚང་མ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་བ་རེད།	 དེ་ནས་ཁྱི་ར་བས་སྤྱང་ཀིའི་

པགས་པ་བཤུས་ནས་ནང་གི་སྒོ་ལ་ལྕགས་གཟེར་རྒྱག་རྒྱུའི་ཆེད་

དུ་ཁྱེར་ཕྱིན།	 གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ་དང་རྨོ་མོ་གཉིས་

མཉམ་དུ་བསྡད་ནས་བག་ལེབ་དང་མར་བཟས་ཤིང༌།	 རྨོ་མོས་རྒུན་

ཆང་ཏོག་ཙམ་དང་།	བུ་མོས་ལུམ་འབྲས་ནག་པོའ་ིཇ་བཏུངས།	གང་

འཚམས་རྗེས་ལ་རྨོ་མོའ ་ིགཟུགས་པོ་ལ་ཤུགས་སླེབས་ཏེ་སྔར་

བཞིན་ཐང་པོ་ཆགས་པ་དང༌།	 ནང་ལ་སྤྱང་ཀིས་གད་སྙིགས་བཟོས་

པ་རྣམས་གཙང་མ་བཟོས།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



འོལ་པ།	
འོལ་པ་ནི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་མངའ་རིས་དང་།	སྟོད།	ནག་ཆུ།	གཞིས་ཀ་རྩེ།	ཆབ་

མདོ་སོགས་རྒྱ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་	༣༠༠༠	ནས་	༥༢༠༠	བར་གྱི་ས་ཁུལ་

ཁག་ཏུ་འཚོ་སྡོད་

བྱེད།	དགུན་དུས་

ལྷོ ་ ཕྱོ གས ་ ཚ ་

དྲོད་ཆེ་སར་འགྲོ་

བ་དང་།	 དཔྱིད་

དུས་འོངས་ནས་

ས་གནས་ཕལ་

ཆེར་གྱི ་ནགས་

གསེབ་ཀྱི ་ཤིང ་

སྡོང་མཐོན་པོའ ་ི

རྩེའམ།	 རྩྭ་དུམ་

མཐུག་སར་ཚང་

བརྩེགས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་སྐྱོང་།	 འོལ་པས་སྒོ་ང་གསུམ་ནས་དྲུག་བར་དུ་གཏོང་བ་དང་།

	 དེ་དག་ཟླ་བ་ཧྲིལ་པོའ་ིནང་སྨིན་གྱི་ཡོད།	 མང་ཆེ་བ་ཁེར་རྐྱང་ཐོག་གྲོང་ཚོའི་ཉེ་

འཁོར་དང་།	 མཁའ་དབྱིངས་མཐོན་པོར་ལྡིང་སྐོར་བརྒྱབ་སྟེ།	 ས་ངོས་ནས་གཟན་

གྱི་རིགས་མཐོང་དུས་འཕྲལ་མར་གཞོལ་ཏེ་ལེན།	 ཟས་རིགས་གཙོ་བོ་བྲ་བྱི་དང་།

སྦལ་སྦྲུལ།	བྱིའུ་སོགས་དང་སྲོག་ཆགས་ཤི་བའི་ཤ་བཅས་ལ་འཚོ་རྟེན་བྱེད།	ལུས་

ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་	༥༥	ནས་	༦༥	ཙམ་དང་།	ལྗིད་ཚད་ཀི་ལོ་	༡༌༥	ནས་	༢༌༥	

བར་དུ་ཡོད།	 མགོ་དང་རྒྱབ་སྟོད་ཀྱི་སྤུ་སྒྲོ་མང་ཆེ་བ་ཁམ་སྨུག་ལ་ཁྲ་ཐིག་ཡོད་པ་

དང་།	 གཤོག་པ་དང་མཇུག་སྒྲོ་ཁམ་ནག་ཡིན།	 དེ་བཞིན་དང་རུས་དང་།	 སྐེད་པ།	

གཤོག་པའི་ནང་ལོགས་བཅས་ལ་ཐིག་ཁམ་སྐྱ་ཡོད།	 མཆུ་དང་སྡེར་མོ་གུག་ལ་རྣོ་

ངར་ཆེ་བ་བཅས་སོ།	 །མིང་གཞན་ཙིལླ་དང་།	 ནེ་ལེ།	 པིང་ཀྱུར་མ།	 འོལ་པ།	 འོལ་

སེར།	འོ་ལེ་མ་བཅས་ཡིན།	།སྨན་དུ་སྦྱར་བའི་ཤ་ཡིས་འབྱུང་གདོན་འདུལ་བ་དང།	

མེ་དྲོད་སྐྱེད་ཅིང་བཅུད་འཕེལ།	ལུས་ཟུངས་གསོ།	རོ་ཙ་སྐྱེད་དོ།	།

ཁྲ།
འདི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་	 ༥༠༠༠	 ཙམ་གྱི་ས་གནས་ཀུན་ཏུ་

ཡོད།	 བྱ་འདིས་བྲག་མཐོན་པོར་ཚང་བརྩེགས་ཏེ་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་རེ་མཉམ་

དུ་སྡོད་པ་དང་།	 ཐེངས་རེ་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཙམ་བཙའ་བ་ཡིན།	 འཕུར་བའི་

གཤོག་རྩལ་ཆེ་ཞིང་བར་སྣང་དུ་གནས་གཅིག་ཁོ་ནར་དུས་ཡུན་སྐར་མ་	

༤༠	 ནས་	 ༥༠	 ཙམ་སྡོད་ཐུབ་པ་ནི་བྱ་འདིའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་ཞིང་།	 བར་

སྣང་ནས་བྱ་བྱིའུ་འཛིན་ཐུབ།	 དེ་བཞིན་ཁྲ་ནི་དོགས་ཟོན་ཆེ་ལ་གྲང་ལྷགས་

བཟོད་པའི་ནུས་པའང་ཆེ།	ཟས་རིགས་གཙོ་བོ་བྱ་བྱིའུ་དང་རི་བོང་སོགས་

ཀྱི་ཤ་ཁོ་ན་ལ་འཚོ་རྟེན་བྱེད།	 ལུས་ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་	 ༤༠	 ནས་	 ༥༠	

ཙམ་ཟིན་པ་དང་།	ལྗིད་ཚད་ཀི་ལོ་	༠༌༨	ནས་	༡༌༢	བར་དུ་ཡོད།	མགོ་ཅུང་

ལེབ་ཅིང་མིག་དམར་བ།	མཆུ་ཐུང་ལ་རྣོ་ཞིང་གུག་པ།	སྡེར་མོ་རྣོ་ལ་ལྕགས་

ཀྱུ་འདྲ་བ།	 མགོ་ལུས་ཕལ་གྱི་སྤུ་དང་སྒྲོ་རྣམས་སྐྱ་བོའ་ིཐོག་ཁྲ་ཐིག་ཅུང་

ཟད་དང་།	 ཨོག་མ་དང་ལྟོ་བ།	 གཤོག་པའི་ནང་ངོས་དཀར་སྐྱ་དང་།	 མཆུ་

ནག་པོ་དང་།	རྐང་པ་ལྗང་སེར་ཡིན།	མིང་གཞན་བྱ་ཁྲ་དང་།	འདབ་ཆགས་

དང་མ།	 གཡོ་བ།	 རི་བོང་

ཟ།	 སྐྱ་ཁྲ་ཧོར་པ་སོགས་

སོ།	 །སྨན་དུ་སྦྱར་བའི་ཤ་

ཡིས་ལུས་ཟུངས་གསོ ་

ཞིང་།	 ཟས་འཇུ།	 མེ་དྲོད་

སྐྱེད།	 འབྱུང་པོའ་ིགདོན་

འདུལ།	 སྒོ་ངས་མཁལ་

མའི ་དྲོད་སྟོབས་ཉམས་

པ ་ གསོ ་ ཞི ང ་ ས ་ བོ ན ་

འཛག་པ་གཅོད།	 མཇུག་

སྒྲོས་བུད་མེད་ཀྱི་ཚབས་ནད་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གདོང་སྐྲངས་པ།	 ཟླ་མཚན་

འབྱམས་པ་སོགས་ལ་ཕན།		

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།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	བློ་བཟང་ཟླ་བ།	
དགའ་བྱང་ཧར་གདོང༌ཁང་ཚན།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		བསྟན་འཛིན་གཡང་སྒྲོན།	
ཀརྣ་ཊ་ཀ༌	ཅི་ཏྲ་ཀཱ་ལཱ༌	པ་རི་ཤད་མཐོ་སློབ།	ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཐོག་མའི་ཆར་ཕྲུ་གུ་ནང་ལ་དུས་ཐོག་མ་འབྱོར་བའི་སྐབས།	 ཕ་མར་ཕྲུ་གུ་མོ་ཊ་སོགས་ཀྱིས་

བརྫི་མི་འོང་ངམ་སྙམ་པའི་སེམས་འཚབ་ཡོང་གི་ཡོད།	 འོན་ཀྱང་ག་དུས་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་ཀྱང་

བུ་བྱིས་པའི་རྩེད་རྭ་ཁོ་ནར་མགོ་འཁོར་ཏེ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པར་ཤེས།	 ད་དུང་བློས་འགེལ་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་བྱེད་མི་ཐུབ་སྟབས།	 ཕྲུ་གུའི་ཐོག་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཅུང་འོང་བ་བཞིན།	 བུ་ལ་ཕ་མ་

གང་རུང་ལེན་དུ་མ་སླེབས་བར་དུ་རྩེད་རྭ་ཁོ་ནར་བསྡད་དགོས་པའི་ཁ་ཏ་བྱས།	

དེ་ནས་བུ་ཆུང་ལོ་ན་བཅུ་གཉིས་ལ་སོན་པའི་སྐབས་སུ།	 ལོ་སྔོན་མའི་རྒྱུགས་འབྲས་ལ་

གཞིགས་པའི་འཛིན་རིམ་བདུན་པ་ང་པའི་ནང་དུ་འཁེལ།	 འོན་ཀྱང་ལོ་དེ་ནི་བུ་བཀྲ་ཤིས་ལ་

དམིགས་བསལ་གྱི་ལོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དེ།	 དེ་སྔོན་རང་ཉིད་ཀྱིས་སློབ་སྦྱོང་རྣམས་ཁྲལ་

འཁྱོལ་ཙམ་སྦྱངས་པ་ལས་དམིགས་ཡུལ་གང་ཡང་མེད་ཀྱང།	ད་ནི་བགྲང་བྱ་བཅུ་གཉིས་ལ་

སོན་པའི་སྐབས་འདིར།	སྔར་མ་འཁོར་བའི་བསམ་བློ་གསར་པ་མང་པོ་འཁོར་གྱི་ཡོད།

སྐབས་རེ་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་ཉི་འོག་ཏུ་ཁེ་བཟང་ཆུང་ངུ་ལས་མི་ཐོབ་པའི་ཚོང་

ལས་ཀྱི་འཚོ་བ་དེ་དག་སྣང་བར་འཆར།	 རེས་འགའ་རང་ཉིད་ཀྱིས་འདོད་པ་གང་ཡོད་བཞིན་

ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་ཐབས་ཁོ་ན་བྱེད་པའི་བརྩེ་བའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་སེམས་

ཀྱི་མེ་ལོང་དུ་ཝ་ལེར་གསལ་བ་མ་ཟད།	 འཚོ་བ་ཞན་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་།	 ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་སྐྱིད་

པའི་ཉི་གདུགས་ཕུབ་པ་ལས།	སྡུག་གི་སྤྲིན་ནག་གཡོག་ཐབས་མི་བྱེད་པའང་དྲན།	

སྐྱིད་སྡུག་འདྲེས་མའི་ཚོར་ཤུགས་དེ་དག་གིས་བུའི་སེམས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་འདོད་ཀྱི་

འདུན་པ་འཕེལ།	 དེ་ནས་བཟུང་ཉིན་རེའི་དུས་ཚོད་སྟོང་པ་ནམ་ཡིན་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་

གཏོང་བར།	 དུས་ཚོད་ཆ་བགོས་ཀྱིས་སློབ་ཚན་ཁག་གི་ནང་སྦྱོང་དང་།	 རང་ཉིད་ཀྱི་

འདོད་མོས་ཆེ་བའི་ལུས་རྩལ་སྣ་ཚོགས་སྦྱོང་བ།	 སྒྲུང་དེབ་ཀློག་པ།	 རྩོམ་ཐུང་འབྲི་བ་

སོགས་བྱེད་འགོ་བཙུགས།	

བརྩོན་འགྲུས་ལྷ་མོ།
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	 གུས་མོ་ད་ལྟ་རང་ལོ་	 ༡༥	 ཡིན།	 སློབ་ཚན་

དགའ་ཤོས་བོད་ཡིག་དང་ཚན་རིག་ཡིན།	མི་སྣ་དགའ་ཤོས་

ང་ཡི་བླ་མ་༸སྐྱབས་མགོན་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡིན།	

གུས་མོ་དང་སྨྱུག་གྲོགས་བྱེད་འདོད་ཡོད་རིགས་རྣམས་

ནས་ཡིག་འབྲེལ་དབྱིན་བོད་གང་རུང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།	

དྲི་བ་ཁག 
༡༽	ཕྱི་ལོ་	༡༩༥༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༧	ཉིན་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་སུ།	བོད་ཀྱི་སྐོར་མཐའ་མའི་

						ཐག་གཅོད་བོད་མི་ཚོས་བྱེད་དགོས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་སུས་ཀྱང་བྱེད་མི་ཐུབ།	ཅེས་པ་

						དེ་སུས་གསུངས་སམ།	

༢༽	 བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཐོག་མར་དབུ་བཙུགས་ཏེ་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་གནང་ས་དེ་ཝཱ་

						རཱ་ཎ་སཱི་ཡིན་ནམ་མིན།	

༣༽	བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ག་དུས་བཙུགས་སམ།	

༤༽	ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་བཞ་ིཔའ་ིབོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འཐུས་མ་ིག་ཚོད་ཡོད་དམ།	

༥༽	བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བུ་གསོ་ཁང་ཐོག་མ་ག་དུས་བཙུགས་སམ།	

༦༽	བཙན་བྱོལ་དུ་འཁྲུངས་པའི་བཀའ་བློན་དང་པོ་སུ་ཡིན་ནམ།	

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༢༤ པའི་ལན།

༡༽	 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་དང༌།	 གཞི་རྩའི་བོད་ཀྱི་

							རང་དབང་སླར་གསོ་གནང་རྒྱུ།

༢༽	 ཕྱི་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢༩	 ཉིན་དཔའ་བོ་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་བོད་དོན་ཆེད་དུ་སྐུ་

							གཟུགས་ལ་མེ་སྦར་ཏེ་གྲོངས།

༣༽	ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༦	ཟླ་	༩	ཚེས་	༣༠	ཉིན།

༤༽	ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཡིན།

༥༽	སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་རེ་དང༌།	ཆོས་བརྒྱུད་

						རེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་རེ།	གལ་ཏེ་ཐད་བསྐོས་ཡོད་ཚེ་དེའི་ཁོངས་ནས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག

༦༽	བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་བདུན་ཡོད།	

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་བོད་གཞུང་མང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་

སློབ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས། 

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		རིན་ཆེན།
སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ།	འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ།
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རི་མོ་འབྲི་མཁན།		བསྟན་འཛིན་དགའ་བ་མོན་པ།

དགའ་བྱང་སློབ་གྲྭ།	འཛིན་རིམ་གསུམ་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		ཐུབ་བསྟན་བསོད་ནམས།

སིདྷ་བྷ་རི༌རྒྱུད་སྟོད་ར་མོ་ཆེ།	

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		ཐུབ་བསྟན་བསོད་ནམས།

སིདྷ་བྷ་རི༌རྒྱུད་སྟོད་ར་མོ་ཆེ།	

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌


